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 ‰Á‰ 

‰„e‰È'וגֹו אחי יֹודּו קדּׁשת1אּתה ּכבֹוד ּומבאר , ¿»ְְְְֵֶַַַָָֻ
ּפרׁשתנּו ריׁש אֹור ּבתֹורה הּזקן ,2אדמֹו"ר ְְֵֵֵַַָָָָָ

הוי' את אֹודה הּפעם ׁשם על הּוא ּבחינת3ׁשּיהּודה הּוא ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָ
זֹו ׁשהֹודיה ּובכדי יׂשראל, נׁשמֹות ׁשּבכללּות ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָהֹודיה
ולוי ׁשמעֹון ראּובן ,אחי ידי על הּוא ּבהתּגּלּות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַּתהיה
,אחי יֹודּו וזהּו לפניו]. ׁשּנֹולדּו יהּודה ׁשל ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָ[האחים
ּומביאים הּגֹורמים הם ולוי] ׁשמעֹון [ראּובן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַׁשאחי
ּומבאר ּבהתּגּלּות). (ׁשּתהיה ּדיהּודה ההֹודיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבחינת
ּדקריאת ּפרׁשיֹות ב' ענין הּוא וׁשמעֹון ׁשראּובן ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָׁשם,
ׁשמע), קריאת (ׁשּלאחרי ויּציב אמת ענין הּוא ולוי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשמע
ּבחינת עׂשרה, לׁשמֹונה ּכ אחר ּבאים זה ידי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָועל

יהּודה. ּדבחינת והּבּטּול ְְְִִִַַַָָָההֹודיה

ּדהּנהÔÈÚ‰Âב) ׁשם), אֹור ּבתֹורה (ּכּמבֹואר הּוא ¿»ƒ¿»ְְְִֵַָָָ
גֹו' ראה ּכי ׁשם על הּוא ׁשמעֹון4ראּובן , ְְִִֵֵַָָ

גֹו' ׁשמע ּכי ׁשם אחד5על (ּבכל ה' ּבעבֹודת וענינם . ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
היא לקֹונֹו ׁשעבֹודתֹו הּוא ראּובן ּבחינת מּיׂשראל), ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָואחד
והינּו ראּיה. ּבבחינת אם ּכי לבד הׂשגה ּבבחינת ְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָֹלא
ּגדֹולה, הכי ּבוּדאּות היא ּבאלקּות ׁשּלֹו ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָֹׁשההתאּמתּות
אצלֹו ׁשּיהיה ׁשּי ׁשאין ּדבר איזה ׁשרֹואה אדם ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּבדגמת

הּדבר את ראה עצמֹו ׁשהּוא מּכיון ּבזה, ספק ועל6ׁשּום . ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּפרטית ּדהׁשּגחה ּבענין [ּובפרט ׁשּלֹו ׁשההתּבֹוננּות ה', ּבעבֹודת הּוא זה 7ּדר[ ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(ּדהסּתּכלּות ּבאֹופן חּוׁשית8היא ּבראּיה רֹואה הּוא ּכאּלּו אצלֹו מתאּמת ׁשהענין ( ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
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‰„e‰È'וגֹו אחי יֹודּו קדּׁשת1אּתה ּכבֹוד ּומבאר , ¿»ְְְְֵֶַַַָָֻ
ּפרׁשתנּו ריׁש אֹור ּבתֹורה הּזקן ,2אדמֹו"ר ְְֵֵֵַַָָָָָ

הוי' את אֹודה הּפעם ׁשם על הּוא ּבחינת3ׁשּיהּודה הּוא ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָ
זֹו ׁשהֹודיה ּובכדי יׂשראל, נׁשמֹות ׁשּבכללּות ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָהֹודיה
ולוי ׁשמעֹון ראּובן ,אחי ידי על הּוא ּבהתּגּלּות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַּתהיה
,אחי יֹודּו וזהּו לפניו]. ׁשּנֹולדּו יהּודה ׁשל ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָ[האחים
ּומביאים הּגֹורמים הם ולוי] ׁשמעֹון [ראּובן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַׁשאחי
ּומבאר ּבהתּגּלּות). (ׁשּתהיה ּדיהּודה ההֹודיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבחינת
ּדקריאת ּפרׁשיֹות ב' ענין הּוא וׁשמעֹון ׁשראּובן ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָׁשם,
ׁשמע), קריאת (ׁשּלאחרי ויּציב אמת ענין הּוא ולוי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשמע
ּבחינת עׂשרה, לׁשמֹונה ּכ אחר ּבאים זה ידי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָועל

יהּודה. ּדבחינת והּבּטּול ְְְִִִַַַָָָההֹודיה

ּדהּנהÔÈÚ‰Âב) ׁשם), אֹור ּבתֹורה (ּכּמבֹואר הּוא ¿»ƒ¿»ְְְִֵַָָָ
גֹו' ראה ּכי ׁשם על הּוא ׁשמעֹון4ראּובן , ְְִִֵֵַָָ

גֹו' ׁשמע ּכי ׁשם אחד5על (ּבכל ה' ּבעבֹודת וענינם . ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
היא לקֹונֹו ׁשעבֹודתֹו הּוא ראּובן ּבחינת מּיׂשראל), ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָואחד
והינּו ראּיה. ּבבחינת אם ּכי לבד הׂשגה ּבבחינת ְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָֹלא
ּגדֹולה, הכי ּבוּדאּות היא ּבאלקּות ׁשּלֹו ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָֹׁשההתאּמתּות
אצלֹו ׁשּיהיה ׁשּי ׁשאין ּדבר איזה ׁשרֹואה אדם ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּבדגמת

הּדבר את ראה עצמֹו ׁשהּוא מּכיון ּבזה, ספק ועל6ׁשּום . ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּפרטית ּדהׁשּגחה ּבענין [ּובפרט ׁשּלֹו ׁשההתּבֹוננּות ה', ּבעבֹודת הּוא זה 7ּדר[ ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(ּדהסּתּכלּות ּבאֹופן חּוׁשית8היא ּבראּיה רֹואה הּוא ּכאּלּו אצלֹו מתאּמת ׁשהענין ( ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
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ו    

ּוכמֹו הוי', אהבת לבחינת ּבא הּוא זֹו ּומראּיה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָמּמׁש.
עּתה ּכי גֹו' ראה ּכי ראּובן) ׁשם קריאת (ּגּבי ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּכתּוב
ׁשמע, ּדקריאת ראׁשֹונה ּפרׁשה ענין והּוא ְְְְֱִִִִִֶַַַָָָָָָיאהבני.

גֹו' אלקי הוי' את .9ואהבּת ְְֱֲֵֶַַָָָֹ

˙ÈÁeׁשהעבֹודה הּוא גֹו') ׁשמע ּכי ׁשם (על ׁשמעֹון ¿ƒ«ְֲִִֵֶַַָָָ
ולא לבד והׂשגה ׁשמיעה ּבבחינת היא ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹׁשּלֹו
רחּוק ּבבחינת עדין הּוא ׁשאז ּומּכיון ראּיה. ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָּבבחינת
הּוא אבל לֹו, ׁשּמסּפרים ּדבר איזה הּׁשֹומע אדם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ[ּבדגמת
והּוא הּיראה. ּבקו העבֹודה אצלֹו לכן ראה], לא ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹעצמֹו
ּתׁשמעּו ׁשמֹוע אם והיה ׁשמע, ּדקריאת ׁשנּיה ּפרׁשה ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָָענין

גֹו' יפּתה ּפן לכם הּׁשמרּו האלקּות10גֹו' ׁשענין ּדמּכיון . ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ
לכן ּתׁשמעּו), ׁשמֹוע (אם ׁשמיעה ּבבחינת רק הּוא ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָאצלֹו
גֹו'). לכם (הּׁשמרּו הּיראה ּבקו עבֹודתֹו להיֹות ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָצריכה

˙ÈÁeאלי איׁשי ילוה ׁשם על ׁשאחר11לוי מה הּוא ¿ƒ«ִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
הּדבר וכּו' ויּציב אמת אֹומרים ׁשמע ְְְְְֱִִִֶַַַַָָקריאת
ידי על ּכי הּתֹורה, על קאי הּזה הּדבר עלינּו, ְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּזה

(ּכדלקּמן). אלי איׁשי יּלוה נעׂשה ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָהּתֹורה

ׁשמעֹוןe‡eג) (ראּובן הּנ"ל ּבחינֹות ג' הנה הענין, ≈ְְְְִִִִֵֵַַָָ
עֹומד העֹולם ׁשעליהם הּקּוין ג' הם 12ולוי) ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

האדם זה קטן העֹולם אדם13[ּגם קרּוין אּתם ּתֹורה14, [ ְִֶֶַַָָָָָָָָָָ
קו הּוא (אהבה) ראּובן ּבחינת חסדים. ּוגמילּות ְְְֲֲֲִִִֵַַַָָָעבֹודה
ּגם לֹו יׁש ה' אהבת לֹו יׁש ּכאׁשר ּכי חסדים. ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָהּגמילּות
ּכלא הם יׂשראל ואהבת ה' אהבת [ׁשהרי יׂשראל ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻאהבת

ּכי15חד חסדים, הּגמילּות ּבקו היא עבֹודתֹו ולכן, ,[ ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָ
היא מּלמעלה16אהבה המׁשכה ּופנימיּותה, החסד סּבת ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

ענין העבֹודה, קו הּוא (יראה) ׁשמעֹון ּובחינת ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָלמטה.
ּפרׁשה ענין הּוא ּגּופא [ּובתפּלה הּׂשמאל קו ְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹהּתפּלה,
למעלה. מּלמּטה העלאה ּכּנ"ל], ׁשמע, ּדקריאת ְְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָָׁשנּיה
ּכי הּתֹורה, קו הּוא אלי איׁשי יּלוה ׁשם על לוי ְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּובחינת
חד ּכלא הּוא ּברי וקדׁשא יׂשראל אֹוריתא ידי .17על ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֻֻ
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ה.)9 ו, טז.)10ואתחנן שם, יג. יא, לד.)11עקב כט, אבות)12ויצא

מ"ב. ובכ"מ.)13פ"א ג. פקודי רע"א.)14תנחומא סא, יבמות

ועוד.)15 .3 ע' ה'ש"ת קיץ דרמ"צ)16סה"ש א). (קכג, סט"ו אגה"ק

ד. לב, ראה לקו"ת גם וראה ואילך. סע"א צז, ב. זח"ג)17יב, ראה

    
BÓÎe ,'ÈÂ‰ ˙‰‡ ˙ÈÁÏ ‡a ‡e‰ BÊ ‰‡Óe .LnÓ«»≈¿ƒ»»ƒ¿ƒ««¬««¬»¿

e˙kL4‰zÚ Èk 'B‚ ‰‡ Èk (Ôe‡ ÌL ˙‡È˜ Èab) ∆»«≈¿ƒ«≈¿≈ƒ»»ƒ«»
z‰‡Â ,ÚÓL ˙‡È˜c ‰BL‡ ‰Lt ÔÈÚ ‡e‰Â .È‰‡È∆¡»«ƒ¿ƒ¿»»»»ƒ»ƒ¿ƒ«¿«¿»«¿»

'B‚ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ זו.9‡˙ (ומסיבה לאהבה מביאה גשמית שראי' כשם ≈«¬»¡…∆
אחרי תתורו "ולא הוזהרנו

שהעין עיניכם" ואחרי לבבכם

כאשר כך חומד), והלב רואה

שכלו בעין היהודי מתבונן

העולם את ברא שהקב"ה

פרטית בהשגחה עליו ומשגיח

ה' לאהבת בזה מגיע

כשאומר בקריאת-שמע

זה"ו וכל לבבך". בכל אהבת..

"ראובן". בבחינת העבודה היא

ÌL ÏÚ) ÔBÚÓL ˙ÈÁe¿ƒ«ƒ¿«≈
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ריחוק פירוד,של והרגשת
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כיון היראה. במידת בעיקר להיות

– מאהבה בשונה – שיראה

עם הנברא את לחבר תכונתה
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„Á ‡Ïk Ì‰ Ï‡Èƒ¿»≈≈À»«

אחד] ÔÎÏÂ,15[=דבר ,[¿»≈
B˙„BÚ'ה את האוהב של ¬»

˙eÏÈÓb‰ Â˜a ‡È‰ƒ¿««¿ƒ
‡È‰ ‰‰‡ Èk ,ÌÈ„ÒÁ16 ¬»ƒƒ«¬»ƒ

,‰˙eÈÓÈÙe „ÒÁ‰ ˙aÒƒ««∆∆¿ƒƒ»
- לתחתון השפעה הוא ו'חסד'

‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»
ÔBÚÓL ˙ÈÁe .‰ËÓÏ¿«»¿ƒ«ƒ¿
,‰„BÚ‰ Â˜ ‡e‰ (‰‡È)ƒ¿»«»¬»
Ï‡Ó‰ Â˜ ,‰lÙz‰ ÔÈÚƒ¿»«¿ƒ»««¿…
ÔÈÚ ‡e‰ ‡Ùeb ‰lÙ˙e]ƒ¿ƒ»»ƒ¿»
˙‡È˜c ‰L ‰Lt»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«

,[Ï"pk ,ÚÓLשבתפילה ¿«««
התעלות בתנועת נמצא האדם

מעצמו יציאה ידי על למעלה

- hÓlÓ‰ומעניינו ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»
ÏÚ ÈÂÏ ˙ÈÁe .‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿ƒ«≈ƒ«
‡e‰ ÈÏ‡ ÈLÈ‡ ‰ÂlÈ ÌL≈ƒ»∆ƒƒ≈«
È„È ÏÚ Èk ,‰Bz‰ Â«̃«»ƒ«¿≈

‡˙ÈB‡[תורה=]Ï‡È «¿»ƒ¿»≈
‡Ïk ‡e‰ Èa ‡L„˜Â¿À¿»¿ƒÀ»
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חּבּור נעׂשה הּתֹורה ידי על ּכי אלי, איׁשי יּלוה ענין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוזהּו
הּוא ּברי וקדׁשא ׁשּיׂשראל עד הּקּב"ה, זה איׁשי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻעם
ויּציב אמת ענין הּוא לוי ׁשּבחינת מה וזהּו חד. ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻּכלא

הּתֹורה. על (ּכּנ"ל) ׁשּקאי הּזה הּדבר ִֶֶַַַַַַָָָָכּו'

ּדבחינתe‰ÊÂד) ׁשהעבֹודה ,אחי יֹודּו אּתה יהּודה ¿∆ְְֲִִֶֶַַַָָָָ
ּפרׁשיֹות ב' ולוי, ׁשמעֹון ראּובן (אחי)ְְְְִִִֵֵֶַַ
לבחינת והכנה הקּדמה היא ויּציב, ואמת ׁשמע ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָּדקריאת
ּכעבדא ּובּטּול, הֹודיה עׂשרה, ּדׁשמֹונה העבֹודה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָיהּודה,

מרי' ּבּטּול18קּמיּה הּוא העמידה ּדתפּלת ׁשהּבּטּול . ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּגם וכּמּובן ׁשמע. ּדקריאת מהּבּטּול ּגם למעלה ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָּבתכלית
ׁשמע קריאת ּבין וכּו') הפסק (ּבענין הּדינים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָמחּלּוקי

עׂשרה העבֹודה19לׁשמֹונה ידי ׁשעל [מה זה וענין . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
לבחינת ּכ אחר מּגיעים ולוי ׁשמעֹון ראּובן ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָּדבחינת

הּידּוע ּדר על הּוא הרביעי)] (ּבן ג'20יהּודה ּבענין ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבג' ׁשהם מלכּות, וכתר ּכהּנה ּכתר ּתֹורה [ּכתר ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻהּכתרים

חסדים ּוגמילּות עבֹודה ּתֹורה טֹוב21הּקּוין ׁשם וכתר [ ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָ
גּביהן על ׁשּבכדי22ׁשעֹולה מהם], למעלה [ׁשהּוא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

הּכתרים, ג' ידי על הּוא טֹוב ׁשם ּכתר לבחינת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָלהּגיע

עֹולה . ֶ
העבֹודהp‰Â‰ה) להקּדמת צרי יהּודה ׁשּבחינת זה ¿ƒ≈ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ

ּבכדי הינּו ולוי, ׁשמעֹון ראּובן ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַּדבחינת
ּבהעלם אבל ּבגּלּוי. ּתהיה יהּודה ּדבחינת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשההֹודיה
ּבתֹורה וכּמבאר ּבתמידּות. היא זֹו הֹודיה הרי ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֹּובפנימּיּות

ּכמֹו23אֹור והּתמידּות ההוה על מֹורה ּדיהּודה ְְְִִֶֶֶַַַַָֹׁשהּיּו"ד
הּימים ּכל אּיֹוב יעׂשה ׁשּבכל24ּככה ׁשההֹודיה ּדהינּו , ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּׁשּכתּוב ּדמה ּבתמידּות. היא מּיׂשראל ואחד אחד ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבנֹוגע רק הּוא ׁשוֹות) העּתים ּכל (ׁשּלא הוי' את ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹודה

והסּתר העלם מּצד (ּובפרט הּבהמית ונפׁש הּגּוף והסּתר העלם מּצד ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָלהּגּלּוי,
האמּתי] מהּותֹו [ׁשהיא מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּבכל האלקית נפׁש אבל ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹהּגלּות),

אּתֹו ּבאמנה ּתמיד ּבזה25היא ׁשּי ואין ּבתמידּות, אצלֹו הּוא הוי' את ואֹודה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
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א. א.)18עג, י, לתפלה).)19שבת (בנוגע קד וסי' לק"ש) (בנוגע ס"אֿב סס"ו אדה"ז שו"ע ראה

.58 הערה 18 ע' חט"ז לקו"ש ואילך.)20וראה 1214 ע' ח"ד לקו"ש בארוכה תער"ב)21ראה המשך

מי"ג.)22בתחלתו. פ"ד הדרוש.)23אבות רפ"ד.)24בתחילת שעהיוה"א וראה ה. א, תניא)25איוב

ספכ"ד.

    
הקב"ה עם היהודי של העצמי הקשר את מגלה שהתורה ÔÈÚאחד] e‰ÊÂ .¿∆ƒ¿»

ÈLÈ‡ ÌÚ eaÁ ‰Ú ‰Bz‰ È„È ÏÚ Èk ,ÈÏ‡ ÈLÈ‡ ‰ÂlÈƒ»∆ƒƒ≈«ƒ«¿≈«»«¬∆ƒƒƒƒ
‰"aw‰ ‰Ê'ל'אשה וישראל ל'איש' נמשל Ï‡iLשהקב"ה „Ú , ∆«»»«∆ƒ¿»≈

Ï ˙ÈÁaL ‰Ó e‰ÊÂ .„Á ‡Ïk ‡e‰ CÈa ‡L„ÂÔÈÚ ‡e‰ ÈÂ ¿À¿»¿ƒÀ»«¿∆«∆¿ƒ«≈ƒƒ¿»
eÎ'תפילת ÈÈÂ ˙Ó‡¡∆¿«ƒ

(Ï"pk) È‡wL ‰‰ c‰«»»«∆∆»ƒ««
.‰Bz‰ ÏÚ'ג כל כן אם ««»

קו - ראובן אלו, עבודה אופני

לוי העבודה, קו - שמעון הגמ"ח,

הקדמה הם התורה, קו -

'יהודה'. מדריגת להתגלות

‰z‡ ‰„e‰È e‰ÊÂ („¿∆¿»«»
‰„BÚ‰L ,ÈÁ‡ e„BÈ«∆∆»¬»
Ôe‡ (ÈÁ‡) ˙ÈÁcƒ¿ƒ««∆¿≈
˙BÈL ' ,ÈÂÏÂ ÔBÚÓLƒ¿¿≈ƒ«¿ƒ
˙Ó‡Â ÚÓL ˙‡Ècƒ¿ƒ«¿«∆¡∆
‰Óc‰ ‡È‰ ,ÈÈÂ¿«ƒƒ«¿»»
,‰„e‰È ˙ÈÁÏ ‰Î‰Â¿«»»ƒ¿ƒ«¿»
,‰Ú ‰BÓLc ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿∆∆¿≈

Ïehe,שענינה ‰È„B‰»»ƒ
'ÈÓ È ‡„Úk¿«¿»«≈»≈

אדונו] בפני .18[=כעבד
˙lÙ˙c Ïeha‰L∆«ƒƒ¿ƒ«
Ïeha ‡e‰ ‰„ÈÓÚ‰»¬ƒ»ƒ
Ìb ‰ÏÚÓÏ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ¿«¿»«
.ÚÓL ˙‡Èc Ïeha‰Ó≈«ƒƒ¿ƒ«¿«
ÈelÁÓ Ìb ÔeÎÂ¿«»«≈ƒ≈
ÒÙ‰ ÔÈÚa) ÌÈÈc‰«ƒƒ¿ƒ¿»∆¿≈
בשאילת תפילתו (להפסיק

È‡˙שלום) ÔÈa ('eÎÂ¿≈¿ƒ«
‰Ú ‰BÓLÏ ÚÓL¿«ƒ¿∆∆¿≈
אסור שמונה-עשרה שבתפילת

לעמוד שצריך כיון להפסיק, כלל

מוחלט 19‰Êבביטול ÔÈÚÂ .¿ƒ¿»∆
‰„BÚ‰ È„È ÏÚL ‰Ó]«∆«¿≈»¬»
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ז           

חּבּור נעׂשה הּתֹורה ידי על ּכי אלי, איׁשי יּלוה ענין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוזהּו
הּוא ּברי וקדׁשא ׁשּיׂשראל עד הּקּב"ה, זה איׁשי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻעם
ויּציב אמת ענין הּוא לוי ׁשּבחינת מה וזהּו חד. ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻּכלא

הּתֹורה. על (ּכּנ"ל) ׁשּקאי הּזה הּדבר ִֶֶַַַַַַָָָָכּו'

ּדבחינתe‰ÊÂד) ׁשהעבֹודה ,אחי יֹודּו אּתה יהּודה ¿∆ְְֲִִֶֶַַַָָָָ
ּפרׁשיֹות ב' ולוי, ׁשמעֹון ראּובן (אחי)ְְְְִִִֵֵֶַַ
לבחינת והכנה הקּדמה היא ויּציב, ואמת ׁשמע ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָּדקריאת
ּכעבדא ּובּטּול, הֹודיה עׂשרה, ּדׁשמֹונה העבֹודה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָיהּודה,

מרי' ּבּטּול18קּמיּה הּוא העמידה ּדתפּלת ׁשהּבּטּול . ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּגם וכּמּובן ׁשמע. ּדקריאת מהּבּטּול ּגם למעלה ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָּבתכלית
ׁשמע קריאת ּבין וכּו') הפסק (ּבענין הּדינים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָמחּלּוקי

עׂשרה העבֹודה19לׁשמֹונה ידי ׁשעל [מה זה וענין . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
לבחינת ּכ אחר מּגיעים ולוי ׁשמעֹון ראּובן ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָּדבחינת

הּידּוע ּדר על הּוא הרביעי)] (ּבן ג'20יהּודה ּבענין ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבג' ׁשהם מלכּות, וכתר ּכהּנה ּכתר ּתֹורה [ּכתר ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻהּכתרים

חסדים ּוגמילּות עבֹודה ּתֹורה טֹוב21הּקּוין ׁשם וכתר [ ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָ
גּביהן על ׁשּבכדי22ׁשעֹולה מהם], למעלה [ׁשהּוא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

הּכתרים, ג' ידי על הּוא טֹוב ׁשם ּכתר לבחינת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָלהּגיע

עֹולה . ֶ
העבֹודהp‰Â‰ה) להקּדמת צרי יהּודה ׁשּבחינת זה ¿ƒ≈ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ

ּבכדי הינּו ולוי, ׁשמעֹון ראּובן ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַּדבחינת
ּבהעלם אבל ּבגּלּוי. ּתהיה יהּודה ּדבחינת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשההֹודיה
ּבתֹורה וכּמבאר ּבתמידּות. היא זֹו הֹודיה הרי ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֹּובפנימּיּות

ּכמֹו23אֹור והּתמידּות ההוה על מֹורה ּדיהּודה ְְְִִֶֶֶַַַַָֹׁשהּיּו"ד
הּימים ּכל אּיֹוב יעׂשה ׁשּבכל24ּככה ׁשההֹודיה ּדהינּו , ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּׁשּכתּוב ּדמה ּבתמידּות. היא מּיׂשראל ואחד אחד ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבנֹוגע רק הּוא ׁשוֹות) העּתים ּכל (ׁשּלא הוי' את ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹודה

והסּתר העלם מּצד (ּובפרט הּבהמית ונפׁש הּגּוף והסּתר העלם מּצד ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָלהּגּלּוי,
האמּתי] מהּותֹו [ׁשהיא מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּבכל האלקית נפׁש אבל ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹהּגלּות),

אּתֹו ּבאמנה ּתמיד ּבזה25היא ׁשּי ואין ּבתמידּות, אצלֹו הּוא הוי' את ואֹודה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
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.58 הערה 18 ע' חט"ז לקו"ש ואילך.)20וראה 1214 ע' ח"ד לקו"ש בארוכה תער"ב)21ראה המשך

מי"ג.)22בתחלתו. פ"ד הדרוש.)23אבות רפ"ד.)24בתחילת שעהיוה"א וראה ה. א, תניא)25איוב

ספכ"ד.

    
הקב"ה עם היהודי של העצמי הקשר את מגלה שהתורה ÔÈÚאחד] e‰ÊÂ .¿∆ƒ¿»

ÈLÈ‡ ÌÚ eaÁ ‰Ú ‰Bz‰ È„È ÏÚ Èk ,ÈÏ‡ ÈLÈ‡ ‰ÂlÈƒ»∆ƒƒ≈«ƒ«¿≈«»«¬∆ƒƒƒƒ
‰"aw‰ ‰Ê'ל'אשה וישראל ל'איש' נמשל Ï‡iLשהקב"ה „Ú , ∆«»»«∆ƒ¿»≈

Ï ˙ÈÁaL ‰Ó e‰ÊÂ .„Á ‡Ïk ‡e‰ CÈa ‡L„ÂÔÈÚ ‡e‰ ÈÂ ¿À¿»¿ƒÀ»«¿∆«∆¿ƒ«≈ƒƒ¿»
eÎ'תפילת ÈÈÂ ˙Ó‡¡∆¿«ƒ

(Ï"pk) È‡wL ‰‰ c‰«»»«∆∆»ƒ««
.‰Bz‰ ÏÚ'ג כל כן אם ««»

קו - ראובן אלו, עבודה אופני

לוי העבודה, קו - שמעון הגמ"ח,

הקדמה הם התורה, קו -

'יהודה'. מדריגת להתגלות
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'ÈÓ È ‡„Úk¿«¿»«≈»≈
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ÒÙ‰ ÔÈÚa) ÌÈÈc‰«ƒƒ¿ƒ¿»∆¿≈
בשאילת תפילתו (להפסיק
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ח    

ראּובן ּדבחינת העבֹודה והקּדמת וׁשלֹום. חס ׁשּנּוי ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָׁשּום
לעֹורר ּבכדי הּוא ולוי ההֹודיה26וׁשמעֹון את ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ

ּפעּולתּהׁשּב ׁשּתצא ועד ּבּגּלּוי, ׁשּתהיה הּלב פנימּיּות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּומעׂשה. ּדּבּור ּבמחׁשבה מּמׁש הּפֹועל אל ְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָֹמהּכח

ּגּלּויCÈLÓÓeו) ידי ׁשעל ,אֹויב ּבעֹורף יד ּבּכתּוב «¿ƒְְְְִֵֶֶֶַַָָ
ּבעֹורף יד נעׂשה יהּודה ּדבחינת ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָההֹודיה

אֹור ּבתֹורה הענין (ּכּמבאר ּברּוחנּיּות וגם27אֹויב ( ְְְְְְִִֶַַָָָָָֹ
ּפׁשּוטֹו מידי יֹוצא מקרא ּדאין יד28ּבּגׁשמּיּות, ּולאחרי . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ

ׁשבט יסּור לא גֹו' יהּודה אריה ּגּור נאמר אֹויב ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבעֹורף
גֹו' ׁשיד29מיהּודה מרּמז ׁשּבזה אפׁשר ּבדר לֹומר ויׁש , ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

הּגאּלה לפני עֹוד הּוא אֹויב אריה30ּבעֹורף ּגּור ּדהּנה . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֻ
ּוׁשלמה, ּדוד על קאי מיהּודה ׁשבט יסּור לא ְִִִֵֶַָָָָֹֹֹגֹו'

הּמׁשיח מל יהיה ׁשבט31ׁשּמּזרעם וקם נאמר ׁשעליו ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
עליהם32מּיׂשראל מל ּדוד ועבדי יהיה ודוד33[ׁשאז , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

לעֹולם להם נׂשיא ּדׁשּבת34עבּדי ּבהפטֹורה ּׁשּכתּוב ּכמֹו , ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָ
יֹומין ּכּלהּו מתּברכין ׁשּמיני' ּבסיּום35העבר, זה, ולפני .[ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָֻ

הּגלּות איבי36זמן ׁשּכל ,אֹויב ּבעֹורף יד יהיה , ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
יהּודה ׁשם על נקראים יׂשראל [ׁשּכל ּתּפֹול37יׂשראל [ ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ופחד אימתה ׁשּבכללּות38עליהם ההֹודיה ּגּלּוי ידי על . ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ו יׂשראל, ּדּבּורנׁשמֹות ּבמחׁשבה ּבפֹועל ׁשּבאה עד ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

גֹו' ּתׁשמרּו מצֹותי ואת ּתלכּו ּבחּקֹותי הנה39ּומעׂשה, , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַֻ
ּבחּקֹותי ּבפרׁשת הּכתּובים ּכהמׁש) יהיה זה ידי אֹויביכם40על ונפלּו ( ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

וגֹו'. ְְִֵֶלפניכם

לויחיLÈÂז) אֹויב ּבעֹורף יד אחי יֹודּו אּתה ּדיהּודה קׁשר ּגם ּדזהּו לֹומר ¿≈ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּגלּוּיֹות, (ׁשּכל ּבגלּות נמצאים ּכׁשּיׂשראל ׁשּגם מצרים, ּבארץ ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹיעקב

ּתֹורת41הּמלכּיֹות הּתֹורה לּמּוד ידי על ויחי ּבבחינת הם מצרים ׁשם) על נקראת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָֻ
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א).)26 (ס, פמ"ב בתניא המבואר ג.)27וע"ד וש"נ.)28מה, א. סג, טֿיו"ד.)29שבת מט, ויחי

קדם)30 עתה) בגאולתנו – נפלאות אראנו מארמ"צ צאתך (שכימי מצרים בגלות שגם להעיר

שם). ובמרז"ל כא ג, (שמות גו' מצרים בעיני הזה העם חן את ונתתי כבפיה"מ)31ליצי"מ:

וש"נ. .53 הערה 215 ע' ח"ח לקו"ש וראה דוקא". שלמה "ומזרע הי"ב יסוד חלק פ' להרמב"ם

ה"א.)32 פי"א מלכים הל' רמב"ם יז. כד, כד.)33בלק לז, כה.)34יחזקאל סג,)35שם, זח"ב ראה

א. פח, וילחום)36ב. הוא: הסדר המשיח ביאת לאחרי דגם ספי"א מלכים הל' מרמב"ם להעיר

ה' כו'.מלחמות ישראל נדחי וקבץ כו' במקומו מקדש ובנה ואח"כ (עה"פ)37, ו פצ"ח, ב"ר

א. שדמ, ויחי אוה"ת וראה אחיך). יודוך אתה טז.)38יהודה טו, בחוקותי.)39בשלח כו,)40ר"פ

ה.)41ח. פט"ז, ב"ר

    
ÈÂÏÂ ÔBÚÓLÂ Ôe‡ ˙ÈÁc ‰„BÚ‰ ˙Óc‰Â .ÌBÏLÂ Á«¿»¿«¿»«»¬»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ¿¿≈ƒ

BÚÏ È„Îa ‡e‰26‰È‰zL l‰ ˙eiÓÈÙaL ‰È„B‰‰ ˙‡ ƒ¿≈¿≈∆«»»∆ƒ¿ƒƒ«≈∆ƒ¿∆
LnÓ ÏÚBt‰ Ï‡ Ák‰Ó d˙ÏeÚt ‡ˆzL „ÚÂ ,Èelba¿ƒ¿«∆≈≈¿»»≈«…«∆«««»

.‰NÚÓe eac ‰LÁÓaולוי שמעון ראובן של העבודה אופני קדימת ¿«¬»»ƒ«¬∆
יהודה שבחי' מנת על רק חיונית

ותפעל ותצא בגלוי תהיינה

אופני קדימת ללא גם אך באדם

נמצאת ההודיה בחי' אלו עבודה

יהודי. כל אצל בתמידיות

e˙ka CÈLÓÓe (Âיהודה) «¿ƒ«»
אחיך) יודוך BÚaאתה E„È»¿¿∆

Èelb È„È ÏÚL ,EÈB‡¿∆∆«¿≈ƒ
‰„e‰È ˙ÈÁc ‰È„B‰‰«»»ƒ¿ƒ«¿»
EÈB‡ BÚa E„È ‰NÚ«¬∆»¿¿∆¿∆
ÔÈÚ‰ ‡nk) ˙eiÁea¿»ƒ«¿…»»ƒ¿»

B‡ ‰B˙aהם ש'אויביך' ¿»
להתעסק וצריך העולם, עניני

('פנים') ורצון בחשק לא עמם

('עורף') כרחו בעל כמו )27אלא
ÔÈ‡c ,˙eiÓLba Ì‚Â¿«¿«¿ƒ¿≈
È„ÈÓ ‡ˆBÈ ‡Óƒ¿»≈ƒ≈

BËeLt28E„È ÈÁ‡Ïe . ¿¿«¬≈»¿
eb Ó‡ EÈB‡ BÚa¿∆¿∆∆¡«
eÈ ‡Ï B‚ ‰„e‰È ‰È‡«¿≈¿»…»

B‚ ‰„e‰ÈÓ ËLשהיא ≈∆ƒ»
העתידה הגאולה על ,29נבואה

LÙ‡ C„a ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆∆¿»
‰ÊaLלאחרי נאמר זה שפסוק ∆»∆

אויביך" בעורף «ÊnÓ¿À"ידך
‡e‰ EÈB‡ BÚa E„ÈL∆»¿¿∆¿∆

‰l‡b‰ ÈÙÏ „BÚ30. ƒ¿≈«¿À»
‡Ï B‚ ‰È‡ eb ‰‰c¿ƒ≈«¿≈…
È‡ ‰„e‰ÈÓ ËL eÈ»≈∆ƒ»»ƒ

ÓÏLe‰,[=מוסב] „Âc ÏÚ«»ƒ¿……
CÏÓ ‰È‰È ÌÚnL∆ƒ«¿»ƒ¿∆∆∆

ÁÈLn‰31Ó‡ ÂÈÏÚL «»ƒ«∆»»∆¡«
ËL ÌÂמושל [=מלך ¿»≈∆

משיח] על המורה ורודה.

Ï‡NiÓ32‰È‰È Ê‡L] ƒƒ¿»≈∆»ƒ¿∆
CÏÓ „Âc È„ÚÂ¿«¿ƒ»ƒ∆∆

Ì‰ÈÏÚ33ÈcÚ „Â„Â , ¬≈∆¿»ƒ«¿ƒ
ÌÏBÚÏ Ì‰Ï ‡ÈN34, »ƒ»∆¿»

‰BËÙ‰‰a e˙k BÓk¿∆»¿»«¿»
˙aLcשÈÈnL ,Ú‰ ¿«»∆»»∆ƒ≈

ÔÈÓBÈ e‰lk ÔÈÎa˙Óƒ¿»¿ƒÀ¿ƒ
כל מתברכים [=משבת

35Âהימים] ‰eÏb˙עוד]. ÔÓÊ ÌeÈa ,‰Ê ÈÙÏ36E„È ‰È‰È , ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿««»ƒ¿∆»¿
ÏÚ ÌÈ‡ Ï‡NÈ ÏkL] Ï‡NÈ ÈÈ‡ ÏkL ,EÈB‡ BÚa¿∆¿∆∆»…¿≈ƒ¿»≈∆»ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ«

‰„e‰È ÌL37„ÁÙÂ ‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÏBtz [38Èelb È„È ÏÚ . ≈¿»ƒ¬≈∆≈»»»«««¿≈ƒ
Lענין „ÚÂ ,Ï‡NÈ ˙BÓL ˙eÏÏÎaL ‰È„B‰‰זו a‡‰הודי' «»»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈¿«∆»»

eac ‰LÁÓa ÏÚBÙa¿«¿«¬»»ƒ
eÎÏz È˙BwÁa ,‰NÚÓe«¬∆¿À«≈≈
B‚ eÓLz È˙BˆÓ ˙‡Â¿∆ƒ¿«ƒ¿¿

המצוות 39ÏÚבקיום ‰‰ ,ƒ≈«
CLÓ‰k) ‰È‰È ‰Ê È„È¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿≈
˙LÙa ÌÈe˙k‰«¿ƒ¿»»«

È˙BwÁa40eÏÙÂ ( ¿À«¿»¿
B‚Â ÌÎÈÙÏ ÌÎÈÈB‡מכך ¿≈∆ƒ¿≈∆¿

אויבך' בעורף 'ידך שהפסוק

המדברים הפסוקים לפני נאמר

לפני-זה שעוד עולה הגאולה על

'ונפלו יהיה הגלות זמן בסיום

גילוי ידי על לפניכם' אויביכם

ואחד אחד שבכל .ההודיה
Ìb e‰Êc ÓBÏ LÈÂ (Ê¿≈«¿∆«
Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰Èc L∆∆ƒ»«»
EÈB‡ BÚa E„È EÈÁ‡«∆»¿¿∆¿∆

הפרשה ÚÈלתחילת ÈÁÈÂ«¿ƒ«¬…
ÌbL ,ÌÈˆÓ ‡a¿∆∆ƒ¿«ƒ∆«
ÌÈ‡ˆÓ Ï‡NiLk¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
,˙BieÏb‰ ÏkL) ˙eÏ‚a¿»∆»«»
בשעבוד נמצאים שאנו

˙BiÎÏn‰41ÏÚ ˙‡ ««¿Àƒ¿≈«
˙ÈÁa Ì‰ ,ÌÈˆÓ (ÌL≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿ƒ«
‰Bz‰ „enÏ È„È ÏÚ ÈÁÈÂ«¿ƒ«¿≈ƒ«»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

          

נאמר עליהם מצֹותיה וקּיּום [ּוכפרּוׁש42חּיים ּבהם וחי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
קדּׁשת ּכבֹוד לנכּדֹו ׁשאמר הּזקן אדמֹו"ר קדּׁשת ְְְְְְְֵֶֶַַַַַָָֻֻּכבֹוד
ּבארץ יעקב ויחי הּפסּוק על צדק הּצמח ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹאדמֹו"ר

ׁשּואת ידי ׁשעל להֹורֹותמצרים, גֹו' לפניו ׁשלח ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
כּו' ּתלמּוד ּבית לֹו להתקין ּגׁשנה ּבחינת43לפניו היה ְְְְְְִִֵַַַָָָָָ

ּבמצרים ּגם נעׂשה44"וחי" זה ידי ועל אּתה45], (יהּודה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָ
רז"ל ּוכמאמר ,אֹויב ּבעֹורף יד (אחי 46יֹודּו ְְְְֲֶֶֶַַַַַָ
ידי אין מּדרׁשֹות ּובּתי ּכנסיֹות ּבבּתי יעקב קל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּכׁשהּקֹול
עצמם העֹולם ׁשאּמֹות מּזֹו, ויתירה ׁשֹולטֹות, ְְִִֵֵֶַָָָָָֻעׂשו
ללמֹוד ׁשּיּוכלּו הּגׁשמּיים הענינים ּבכל ליׂשראל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָמסּיעים

זה ואֹור ואֹור. מֹוסיף והֹול ּדמֹוסיף ּובאֹופן הרחבה, מּתֹו מצֹות ּולקּים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּתֹורה
יבֹו צדקנּו, מׁשיח ידי על הּגאּלה את ּומביא הּגלּות חֹוׁש את ויגאלנּוּדֹוחה א ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

מּמׁש. בימינּו ּבמהרה לארצנּו, קֹוממּיּות ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָויֹוליכנּו
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ה.)42 יח, שם).)43אחרי (פרש"י שם תנחומא כח. מו, יב.)44ויגש ע' יום הסדרה)45היום שהתחלת בזה גם מרומז דזה וי"ל

זה. בפסוק היא כ.)46בתו"א פס"ה, ב"ר

    
Ó‡ Ì‰ÈÏÚ ‰È˙BˆÓ Ìei˜Â ÌÈiÁ ˙Bz42Ì‰a ÈÁÂ ««ƒ¿ƒƒ¿∆»¬≈∆∆¡«»«»∆

„B BcÎÏ Ó‡L Ô˜‰ BÓ„‡ ˙„˜ „B LeÎe¿≈¿¿À««¿«»≈∆»«¿∆¿¿
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ט           

נאמר עליהם מצֹותיה וקּיּום [ּוכפרּוׁש42חּיים ּבהם וחי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
קדּׁשת ּכבֹוד לנכּדֹו ׁשאמר הּזקן אדמֹו"ר קדּׁשת ְְְְְְְֵֶֶַַַַַָָֻֻּכבֹוד
ּבארץ יעקב ויחי הּפסּוק על צדק הּצמח ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹאדמֹו"ר

ׁשּואת ידי ׁשעל להֹורֹותמצרים, גֹו' לפניו ׁשלח ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
כּו' ּתלמּוד ּבית לֹו להתקין ּגׁשנה ּבחינת43לפניו היה ְְְְְְִִֵַַַָָָָָ

ּבמצרים ּגם נעׂשה44"וחי" זה ידי ועל אּתה45], (יהּודה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָ
רז"ל ּוכמאמר ,אֹויב ּבעֹורף יד (אחי 46יֹודּו ְְְְֲֶֶֶַַַַַָ
ידי אין מּדרׁשֹות ּובּתי ּכנסיֹות ּבבּתי יעקב קל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּכׁשהּקֹול
עצמם העֹולם ׁשאּמֹות מּזֹו, ויתירה ׁשֹולטֹות, ְְִִֵֵֶַָָָָָֻעׂשו
ללמֹוד ׁשּיּוכלּו הּגׁשמּיים הענינים ּבכל ליׂשראל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָמסּיעים

זה ואֹור ואֹור. מֹוסיף והֹול ּדמֹוסיף ּובאֹופן הרחבה, מּתֹו מצֹות ּולקּים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּתֹורה
יבֹו צדקנּו, מׁשיח ידי על הּגאּלה את ּומביא הּגלּות חֹוׁש את ויגאלנּוּדֹוחה א ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

מּמׁש. בימינּו ּבמהרה לארצנּו, קֹוממּיּות ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָויֹוליכנּו
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב טבת, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

פרץ שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, והפ"נ מצום העשירי, יהפך במהרה לששון ולשמחה.

על להבא  גם  ובודאי  פועל,  ענינים של  על  ואשר מדברים  נהניתי ממ"ש אודות ההתועדות,  הנה 

יעשה כזה, וזוהי גם המענה לשאלתו שאינו יודע מה לעשות עוד בהנוגע לאלו שלא שמעו עד עתה ועומדים 

בעקשנות, שהעצה לזה הוא ריבוי אור, אלא שלאחרי פעטערסבורג נתלבש האור בכלים ואותיות ובמילא 

כשידברו עוד כ"פ הרי סו"ס הריבוי אור ידחה רוב החשך, ויתן השי"ת שיהי' זה בחסד וברחמים ובקרוב 

ממש.

בברכה.



י

          
- מנחה תפלת לאחר -

מוגה בלתי

."הוא התשובה מדרכי זה "דבר תעניות: הלכות בריש הרמב"ם פוסק - התענית ענין כללות אודות
הרעים מעשיהם "בגלל אלא נקרית", "נקרה זה שאין לדעת צריכים - צרה" שתבוא "בזמן שם: וממשיך
מיוחדים בימים שמתענים מה וזהו התשובה. ענין כללות - מעליהם" הצרה להסיר שיגרום וזהו . . להן הורע
ומעשה . . למעשינו זכרון זה ויהיה התשובה, דרכי לפתוח הלבבות לעורר כדי בהן, שאירעו הצרות "מפני -

ה). פרק ריש (שם להיטיב" נשוב אלו דברים שבזכרון הצרות, אותן ולנו להם שגרם . . אבותינו

ומטרה תוכן בזה שיש בלבד זו לא הרי - ישראל בני עם הקשור מסויים מאורע ישנו כאשר אומרת: זאת
נבראתי "אני - ענינו בעיקר יהודי של להנהגתו בנוגע הוראה בזה יש אלא נקרית"), "נקרה זה (ואין מסויימת

להיטיב". "נשוב הוא", התשובה, "מדרכי - קוני" את לשמש

:בזה והענין
"והרוח שכתוב כמו - הוא התענית) ענין (שזהו התשובה שעיקר האזינו) פרשת (ריש תורה בלקוטי מבואר
הנה נתנה"), "אשר בי", שנתת ("נשמה בגוף מלובשת הנשמה שבהיות כלומר, נתנה", אשר האלקים אל תשוב
בקירוב להיות נתנה", אשר האלקים "אל הנשמה תשוב ומחשבה) דיבור (מעשה עניניו וכל הגוף עם ביחד

הקב"ה. עם ואחדות

דרגות: חילוקי ישנם שבזה - בגוף מלובשת הנשמה בהיות (כאמור) נפעל זה וענין

שנתת ד"נשמה באופן הנשמה גילוי את מרגיש הוא הרי - שלימות של ומצב במעמד נמצא יהודי כאשר
פירוש נפח, מתוכי' דנפח "מאן חיים", נשמת באפיו "ויפח - נותן" יפה בעין הנותן "כל נתנה", "אשר בי",
מלובשת נשמתו שבהיות כלומר, ב), פרק ריש (תניא ממש" ממעל אלקה "חלק כו'", ומפנימיותו מתוכיותו

הקב"ה. של ופנימיותו" "מתוכיותו שהיא מרגיש הוא הרי בגופו

ד" באופן אלא זו, והרגשה הכרה לו אין שמחמתן שונות סיבות ישנם לפעמים בלבד,אבל בראתה" אתה
שהקב"ה כללי באופן יודע שהוא כלומר, העשיה, דרגת - בי" נפחתה ל"אתה ועד יצרתה", "אתה - מזה ולמטה

נשמה. בו שנתן זה ידי על ליש מאין מציאותו את ברא

הקודם ומצבה מעמדה על הבט מבלי נתנה": אשר האלקים אל תשוב "והרוח - התשובה ענין כללות וזהו
באופן אלקות גילוי אצלו שנפעל כלומר, נתנה", אשר האלקים "אל ועניניו) הגוף עם (ביחד הנשמה שבה -ָָ

בגוף. המלובשת נשמה אצל השייך נעלה הכי

שהוא להקב"ה השבה אודות שמדובר מכיון הרי ביותר, נעלה ומצב במעמד נמצא הוא כאשר גם - ולאידך
עד יותר, עוד הקב"ה אל ולהתקרב להתעלות תמיד ביכלתו שיהיה, ומצב מעמד שבאיזה מובן, סוף", "אין

סוף". "אין

'ה "דרשו - התענית דיום בהפטרה כמודגש התשובה, לענין מיוחדת כח נתינת ישנה התענית ביום והנה,
קרוב": בהיותו קראוהו בהמצאו

להתקרב שמשתדל יהודי כל יפות פנים בסבר לקבל כדי ריצוי של בתנועה נמצא שהקב"ה בלבד זו לא
זה ידי ועל קרוב", ו"בהיותו ד"בהמצאו" ומצב במעמד נמצא הוא מצדו הקב"ה אדרבה: אלא אליו, ולשוב
האלקים אל תשוב "והרוח - התשובה שבענין השלימות לתכלית ועד ה', אל ולשוב להתקרב יהודי של בכחו

נתנה". אשר

הקב"ה עם והאחדות שהקירוב כלומר, מציאה, של ענין על מורה "בהמצאו" הלשון דיוק מזו: ויתירה
בערך שלא - "מציאה" בבחינת שהיא אלקות גילוי לדרגת עד הוא נתנה") אשר האלקים אל תשוב ("והרוח

זה. בענין האדם והשתדלות עבודת לגבי כלל
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נתנה", אשר האלקים אל תשוב ד"הרוח ומצב למעמד להגיע הוא יכול כיצד חושב יהודי כאשר אומרת: זאת
עצמו את מעמיד שהקב"ה לו אומרים - כולה השנה כל על תומשך התענית) (דיום זו שהתעוררות ובאופן
מן לפניו שמונחת גדולה הכי "מציאה" בדוגמת מישראל, ואחד אחד לכל ביחס (מציאה) ד"בהמצאו" במצב
אופן לגבי כלל בערך שלא אלקות גילוי כלומר, לכך, לצפות מבלי הרבים", ב"רשות בלכתו ומוצאה המוכן,

עבודתו.

היא - אלקות בגילוי נעלית דרגא - זו שמציאה ולהכריז המציאה על ליפול רק זה הרי - ממנו שנדרש ומה
צדיקים" כולם "עמך - צדיק בבחינת שהוא יהודי של רצונו שזהו ומכיון אלקות, בגילוי שרצונו כלומר, שלו,
וקוב"ה ישראל הזהר: ובלשון הקב"ה, עם אחת מציאות ונעשה מתאחד שהוא ועד רצונו, את הקב"ה ממלא -

ידי על חד, בניוכולא את ("יצוה התורה פי על שההנהגה כלומר, ה'", דרך "ושמרו - ד"אורייתא" הממוצע
- אחת מציאות שנעשים עד הקב"ה, עם ישראל את המקשרת ה"דרך" היא ה'") דרך ושמרו אחריו ביתו ואת

חד". "כולא

התשובה, לענין מיוחדת כח נתינת שישנה מובן, - גו'" בהמצאו ה' "דרשו נאמר התענית יום שעל ומכיון
נתנה". אשר האלקים אל תשוב "הרוח - התשובה לשלימות עד

:התענית דיום העילוי גודל מובן זה פי על
לשלול צורך שיש עד כך כל גדול וההסתר רצוי, בלתי וענין ממאורע כתוצאה הוא התענית שענין פי על אף
ישראל בני את לעורר כדי עליה, לצורך היא זו ירידה הרי - הרמב"ם) בדברי (כנ"ל נקרית" ד"נקרה הסברא את
הרי - רצוי בלתי ומצב מאורע שישנו ורואה תורה) פי (על מסתכל יהודי כאשר אומרת: זאת בתשובה. לשוב
אלא בלבד, עונש לשם מענישו שאינו ובודאי ושלום, חס לו להרע הקב"ה של רצונו אין שבודאי יודע הוא

ה'. אל לשוב שבו היהדות נקודת את לעורר - היא בזה הכוונה

לה'" רצון "יום הוא שהתענית ב) (פרק התשובה באגרת כמבואר - רצון" "עת הוא התענית שיום מה וזהו
בכמה (שהובאה הרס"ג בשם הבעש"ט [וכתורת ממש" ממעל אלקה "חלק שבו, היהדות נקודת מתעוררת שאז -
ולהתאחד לשוב בכולו], תופס אתה - בחלקו או - במקצתו תופס כשאתה שהעצם חסידות) בדרושי מקומות
כולא וקוב"ה אורייתא) ידי (על ישראל - ממש אחד לדבר שנעשה ועד ד"בהמצאו"), במצב (שהוא הקב"ה עם

חד.

רז"ל כמאמר התענית), לענין הסיבה (שזוהי הגלות גזירת את לבטל ביכלתו - זה ומצב במעמד ובהיותו
וכדאיתא צדיקים". כולם "עמך - מישראל ואחד אחד כל על דקאי מבטל, וצדיק גוזר הקב"ה ב) טז, (מו"ק

משיח. בא היה בדורו שלימה בתשובה חוזר אחד צדיק היה אם שאפילו בתיקונים

"שבטיכם מ"ראשיכם - מישראל ואחד אחד מכל נדרש התשובה") ("מדרכי התענית ענין כללות והנה,
מימיך": ושואב עציך "חוטב עד

ימיו ד"כל ומצב במעמד היותו למרות הנה - שבגדולים גדול שבטיכם", "ראשיכם בבחינת שהוא יהודי גם
אומ התענית), (יום לה'" רצון "יום מגיע כאשר הרי הצדיקים), מדרגת שזוהי בזהר (כמבואר לובתשובה" רים

יותר. נעלה באופן התשובה עבודת ממנו שנדרשת

מיוחדת כח נתינת ישנה כאשר – (ובמיוחד ביכלתו מימיך", ושואב עציך "חוטב פשוט, יהודי גם - ולאידך
("עמך "צדיק" בדרגת בגלוי ולהיות גו'") האלקים אל תשוב ("הרוח ה' אל לשוב קרוב") ו"בהיותו ד"בהמצאו"

משיח. ביאת ידי על הגאולה את ומביא הגלות, ענין כללות את המבטל צדיקים") כולם

בפועל המעשה גם לכן, - מישראל ואחד אחד לכל שייך התענית) (דיום התשובה ענין שכללות ומכיון
למעשה בנוגע להבא, על טובה וקבלה העבר על חרטה ענינה התשובה [שהרי התשובה מענין כתוצאה הבא
בפועל בזה לעסוק מתחיל הוא הרי עצמו על שמקבל לאחרי ומיד תיכף ולכן, העיקר", הוא ש"המעשה בפועל,
חסדים וגמילות (תפלה) עבודה תורה עומד, העולם שעליהם הקוין ג' בכל התענית ביום מיוחדת הוספה - ממש]

מימיך". ושואב עציך "חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם מישראל, ואחד אחד לכל השייך ענין זה הרי -
העולם שבכל ישראל בני כל עם (וביחד יחד כולם עתה זה שהתפללו מנחה תפלת - תפלה דידן: ובנידון
הצדקה נתינת - וצדקה כו', ולאחריה לפניה בברכה ושמיעתה, התענית) (דיום התורה קריאת - תורה כולו),

וכינוס)). (אסיפה ה"קיבוץ" בסיום שיתנו מה והן כבר, שנתנו מה (הן התענית ביום
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נתנה", אשר האלקים אל תשוב ד"הרוח ומצב למעמד להגיע הוא יכול כיצד חושב יהודי כאשר אומרת: זאת
עצמו את מעמיד שהקב"ה לו אומרים - כולה השנה כל על תומשך התענית) (דיום זו שהתעוררות ובאופן
מן לפניו שמונחת גדולה הכי "מציאה" בדוגמת מישראל, ואחד אחד לכל ביחס (מציאה) ד"בהמצאו" במצב
אופן לגבי כלל בערך שלא אלקות גילוי כלומר, לכך, לצפות מבלי הרבים", ב"רשות בלכתו ומוצאה המוכן,

עבודתו.

היא - אלקות בגילוי נעלית דרגא - זו שמציאה ולהכריז המציאה על ליפול רק זה הרי - ממנו שנדרש ומה
צדיקים" כולם "עמך - צדיק בבחינת שהוא יהודי של רצונו שזהו ומכיון אלקות, בגילוי שרצונו כלומר, שלו,
וקוב"ה ישראל הזהר: ובלשון הקב"ה, עם אחת מציאות ונעשה מתאחד שהוא ועד רצונו, את הקב"ה ממלא -

ידי על חד, בניוכולא את ("יצוה התורה פי על שההנהגה כלומר, ה'", דרך "ושמרו - ד"אורייתא" הממוצע
- אחת מציאות שנעשים עד הקב"ה, עם ישראל את המקשרת ה"דרך" היא ה'") דרך ושמרו אחריו ביתו ואת

חד". "כולא

התשובה, לענין מיוחדת כח נתינת שישנה מובן, - גו'" בהמצאו ה' "דרשו נאמר התענית יום שעל ומכיון
נתנה". אשר האלקים אל תשוב "הרוח - התשובה לשלימות עד

:התענית דיום העילוי גודל מובן זה פי על
לשלול צורך שיש עד כך כל גדול וההסתר רצוי, בלתי וענין ממאורע כתוצאה הוא התענית שענין פי על אף
ישראל בני את לעורר כדי עליה, לצורך היא זו ירידה הרי - הרמב"ם) בדברי (כנ"ל נקרית" ד"נקרה הסברא את
הרי - רצוי בלתי ומצב מאורע שישנו ורואה תורה) פי (על מסתכל יהודי כאשר אומרת: זאת בתשובה. לשוב
אלא בלבד, עונש לשם מענישו שאינו ובודאי ושלום, חס לו להרע הקב"ה של רצונו אין שבודאי יודע הוא

ה'. אל לשוב שבו היהדות נקודת את לעורר - היא בזה הכוונה

לה'" רצון "יום הוא שהתענית ב) (פרק התשובה באגרת כמבואר - רצון" "עת הוא התענית שיום מה וזהו
בכמה (שהובאה הרס"ג בשם הבעש"ט [וכתורת ממש" ממעל אלקה "חלק שבו, היהדות נקודת מתעוררת שאז -
ולהתאחד לשוב בכולו], תופס אתה - בחלקו או - במקצתו תופס כשאתה שהעצם חסידות) בדרושי מקומות
כולא וקוב"ה אורייתא) ידי (על ישראל - ממש אחד לדבר שנעשה ועד ד"בהמצאו"), במצב (שהוא הקב"ה עם

חד.

רז"ל כמאמר התענית), לענין הסיבה (שזוהי הגלות גזירת את לבטל ביכלתו - זה ומצב במעמד ובהיותו
וכדאיתא צדיקים". כולם "עמך - מישראל ואחד אחד כל על דקאי מבטל, וצדיק גוזר הקב"ה ב) טז, (מו"ק

משיח. בא היה בדורו שלימה בתשובה חוזר אחד צדיק היה אם שאפילו בתיקונים

"שבטיכם מ"ראשיכם - מישראל ואחד אחד מכל נדרש התשובה") ("מדרכי התענית ענין כללות והנה,
מימיך": ושואב עציך "חוטב עד

ימיו ד"כל ומצב במעמד היותו למרות הנה - שבגדולים גדול שבטיכם", "ראשיכם בבחינת שהוא יהודי גם
אומ התענית), (יום לה'" רצון "יום מגיע כאשר הרי הצדיקים), מדרגת שזוהי בזהר (כמבואר לובתשובה" רים

יותר. נעלה באופן התשובה עבודת ממנו שנדרשת

מיוחדת כח נתינת ישנה כאשר – (ובמיוחד ביכלתו מימיך", ושואב עציך "חוטב פשוט, יהודי גם - ולאידך
("עמך "צדיק" בדרגת בגלוי ולהיות גו'") האלקים אל תשוב ("הרוח ה' אל לשוב קרוב") ו"בהיותו ד"בהמצאו"

משיח. ביאת ידי על הגאולה את ומביא הגלות, ענין כללות את המבטל צדיקים") כולם

בפועל המעשה גם לכן, - מישראל ואחד אחד לכל שייך התענית) (דיום התשובה ענין שכללות ומכיון
למעשה בנוגע להבא, על טובה וקבלה העבר על חרטה ענינה התשובה [שהרי התשובה מענין כתוצאה הבא
בפועל בזה לעסוק מתחיל הוא הרי עצמו על שמקבל לאחרי ומיד תיכף ולכן, העיקר", הוא ש"המעשה בפועל,
חסדים וגמילות (תפלה) עבודה תורה עומד, העולם שעליהם הקוין ג' בכל התענית ביום מיוחדת הוספה - ממש]

מימיך". ושואב עציך "חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם מישראל, ואחד אחד לכל השייך ענין זה הרי -
העולם שבכל ישראל בני כל עם (וביחד יחד כולם עתה זה שהתפללו מנחה תפלת - תפלה דידן: ובנידון
הצדקה נתינת - וצדקה כו', ולאחריה לפניה בברכה ושמיעתה, התענית) (דיום התורה קריאת - תורה כולו),

וכינוס)). (אסיפה ה"קיבוץ" בסיום שיתנו מה והן כבר, שנתנו מה (הן התענית ביום
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ולכן, בשוה, מישראל ואחד אחד לכל השייכים ענינים הם וצדקה) תפלה (תורה אלו ענינים ג' - וכאמור
ישראל. אחדות מזו: ויתירה חברים", ישראל ש"כל מדגיש ישראל בני כל ידי על אלו ענינים ג' קיום

האחדות: ענין מודגש וצדקה) תורה (תפלה אלו ענינים שבג' ובפרט

חיבור - וצדקה לכולנה. אחת תורה - תורה אחד. ה' עם והתאחדות ביטול מרי'", קמי "כעבדא - תפלה
הבית", בעל עם עושה העני העני עם עושה הבית שבעל ממה ש"יותר ועד קצוות), (ב' ועשיר עני בין ואחדות
מצות את מקיים הוא (שהרי לעני והמשפיע הנותן הוא הבית הבעל הרי תורה פי שעל פי על אף אומרת, זאת
הבית"), בעל עם עושה ("העני הבית לבעל ומשפיע נותן בבחינת הוא העני גם זה עם ביחד הנה הצדקה),

האחדות. ענין כללות מודגש שבזה

ואז הגלות, זמן בסוף העולם ועמידת קיום את פועלים - עומד העולם שעליהם הקוין בג' ההוספה ידי ועל
"עמ של באופן עניניהם בכל לעסוק ישראל בני ובאופןיכולים הגוף, ומנוחת הנפש מנוחת מתוך ותוקף, ידה"

והשלימה. האמיתית בגאולה צדקנו, משיח פני לקבלת להתכונן - כזה

***

עשרה) זו לתענית השייך פרטי ענין ישנו - לזה ונוסף התעניות. בכל שוה דבר הוא לעיל האמור כל
תענית: ליום זה יום נקבע מזה שכתוצאה זה, ביום שאירע למאורע בהתאם מיוחד, באופן בטבת)

בעצם ירושלים אל בבל מלך ש"סמך - הוא העשירי") "צום נקבע (שבגללו בטבת בעשרה שאירע המאורע
. . בבל מלך סמך "שבו - ירושלים על ומצוק המצור התחיל זה שביום כלומר, ב), כד, (יחזקאל הזה" היום

ב). הלכה ה פרק תעניות הלכות (רמב"ם ובמצוק" במצור והביאה ירושלים על

שאר כל כי - שני) בית דחורבן הגלות והן ראשון בית דחורבן הגלות (הן והגלות החורבן התחלת היה וזה
מלך ד"סמך למאורע בהמשך באו גדליה) וצום באב, תשעה בתמוז, (י"ז הצומות בשאר שאירעו המאורעות

ירושלים". אל בבל

(לאחרי הגלות ענין לכללות ההתחלה היה זה שענין מכיון - בטבת דעשרה הענין חומר מובן ומזה
בטבת). דעשרה למאורע בהמשך הצומות, בשאר שאירעו המאורעות

"בחודש אירע ירושלים") אל בבל מלך ("סמך זה שמאורע בעובדה ביותר מודגש זה שבענין הירידה וגודל
לחודש": בעשור העשירי

אודות מדובר - ובעניננו קודש". יהיה "העשירי - ונעלה גלוי באופן קדושה של ענין עם קשור עשר מספר
העשירי "בחודש בטבת, (עשרה זה שיום כלומר, לחודש". "בעשור - גופא העשירי ובחודש העשירי", "חודש
ביותר. נעלה באופן הקדושה וגילוי להמשכת מיוחדת ועלוליות אפשריות בו שיש יום הוא לחודש") בעשור

ירושלים, על והמצוק המצור התחלת ירושלים", אל בבל מלך ד"סמך המאורע היה זה ביום כן, פי על ואף
ביותר. גדולה ירידה זו הרי כן, ואם והגלות. החורבן כללות את בעקבותיו שהביא

בטבת שבעשרה הירידה דגודל הכוונה שתכלית נמצא ד), סעיף (כנ"ל עליה לצורך היא שהירידה ומכיון
שבשאר הירידה) לאחרי (הבאה מהעליה יותר נעלה באופן ביותר, גדולה עליה תהיה זה ידי שעל – היא

הצומות.

בטב ש"י' אבודרהם) בשם - סתק"נ חיים אורח (טור בביתֿיוסף שכתוב במה גם מתבטא זה הואוענין ת
הזה, היום בעצם בו שנאמר מפני אחר, ליום לדחותו יכולין היו לא בשבת חל היה שאם תעניות, משאר משונה
דיום התוקף בדוגמת הצומות) משאר (יותר מיוחד תוקף ישנו בטבת שבעשרה כלומר, הכיפורים", ביום כמו
דיום והעצמיות והפנימיות התוקף כלומר, הזה", היום "בעצם שכתוב מה וזהו השבת. את שדוחה הכיפורים

הכיפורים. ליום בנוגע - מכפר" יום של ד"עיצומו הענין ע"ד זה,

שביום המיוחד העילוי מפני - בטבת דעשרה רצון" ב"עת התשובה בעבודת מיוחד עילוי שישנו מובן ומזה
ממש"), ממעל אלקה ("חלק הנשמה ופנימיות עצם על מרמז זה הרי האדם ובעבודת הזה", היום "בעצם - זה

קרוב". ו"בהיותו ד"בהמצאו" הגילוי ידי על לה'") רצון ("יום התענית ביום שמתעוררת היהדות, נקודת
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- זה לגלותנו עד הגלות, ענין כללות התחלת עם קשור בטבת דעשרה שהמאורע לעיל האמור פי על
לענין שהביאה הסיבה את שמבטלים זה ידי על הגלות, ענין כללות את לבטל המתאים הזמן גם שזהו מובן,
הסיבה את מבטלים וכאשר הגלות, ענין לכללות היחידה הסיבה שזוהי מארצנו", גלינו חטאינו "מפני - הגלות

נגאלין". הן "מיד ה): הלכה ז פרק תשובה (הלכות הרמב"ם ובלשון ומיד, תיכף המסובב גם מתבטל -
מכיון - ביותר הדבר מודגש בטבת בעשרה אבל התעניות, בכל אמנם שייך הגלות) סיבת (ביטול זה [ענין

כנ"ל]. הגלות, ענין דכללות ההתחלה הוא בטבת דעשרה שהמאורע

(לשון חטאינו "מפני [אמנם ישראל דאהבת הענין היפך - הוא זה לגלותנו שהביא העיקרי שהחטא ומכיון
הענין חסרון) מלשון - ("חטא" וחסרון העדר - הוא העיקרי החטא כן, פי על אף אבל מארצנו", גלינו רבים)
- היה וחטאם קיצם", נתגלה לא עונם נתגלה שלא "אחרונים ב) ט, (יומא בגמרא כדאיתא ישראל], דאהבת
ישראל באהבת ההוספה ידי על נפעל הגלות סיבת שביטול מובן הרי - בגמרא) שם (כמפורש חנם" "שנאת

הגלות. ענין כללות ממילא בדרך מתבטל זה ידי שעל חנם"), ד"שנאת הענין (היפך ישראל ואחדות

המאורע עם שביחד לומר בהכרח הרי - למכה רפואה מקדים שהקב"ה חז"ל בדברי המובא הכלל פי ועל
ה"רפואה" מתבטאת במה ההוראה גם נרמזה ירושלים"), אל בבל מלך ("סמך בטבת בעשרה שאירע רצוי הבלתי

הא ענין - בטבת) בעשרה הענין להתחלת והמשך כתוצאה (שבא זה לגלותנו עד הגלות, ענין חדותדכללות
כדלקמן. ישראל), ואחדות ישראל (אהבת

:בזה והביאור
שמיד רואים קלה הכי בהתבוננות הרי - כשלעצמו ירושלים" אל בבל מלך ד"סמך במאורע מתבוננים כאשר
לא אחד שאף מכיון כי בירושלים, שהיו היהודים כל אצל אחדות של ענין נפעל ירושלים על המצור בהתחלת
נמצאים שכולם בזה התאחדו בירושלים שהיו אלו שכל מובן הרי יוצא"), ("אין מירושלים לצאת יכול היה
ו) הלכה ג פרק חגיגה (ירושלמי לחברים" ישראל כל עושה שהיא עיר יחדיו, לה שחוברה "עיר - בירושלים

ביומו. יום מידי רעהו עם איש הם נפגשו ושם -

על המצור מהתחלת כתוצאה ביהמ"ק) וחורבן העיר (בקיעת באב ובתשעה תמוז בי"ז שאירעו [המאורעות
שנפעלה הפעולה ואילו בטבת. בעשרה המצור התחלת לאחרי ומחצה שנתיים אירעו - בטבת בעשרה ירושלים

בירושלים)]. שישבו (אלו ישראל של אחדותם - היא בטבת, בעשרה המצור התחלת עם ומיד תיכף

בכיפה", "מושל שהיה העולם, אומות ממלכי מלך בבחירתם; תלוי היה לא שוב זה שענין - כך כדי ועד
ישראל! אחדות של ומצב במעמד יהיו שיהודים לפעול והצליח כחו את ניצל

בירושלים, היתה שאחדותם בזה מתבטא שהדבר כפי - ומצוותיה התורה על מיוסדת היתה זו שאחדות ומובן
ביראת הוספה פועלת היתה לירושלים לרגל שהעליה בראשונים [כמובא היראה" "שלימות על מורה ששמה עיר
הקריבו שבו ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש - המקדש בית היה שבה עיר למקומותיהם], חוזרים היו כאשר גם שמים
במעמדם, וישראל בדוכנם ולווים בעבודתם כהנים בזה), וכיוצא הערבים, בין של ותמיד שחר של (תמיד קרבנות
הוי' "דבר ידי ועל בתורה, הלכות ופסקו הסנהדרין חברי ישבו המקדש שבבית הגזית ובלשכת ביומו, יום מידי

ישראל! בני של היוםֿיומיים חייהם את האירו הלכה" זו

הנה - הגלות ענין דכללות ההתחלה היה ירושלים" אל בבל מלך ד"סמך שהמאורע שלמרות מובן זה ומכל
זה ידי שעל ישראל, של אחדותם - זה לגלותנו עד הגלות ענין לכללות ה"רפואה" ענין בזה נרמז זה עם ביחד
ד"כל הענין ובדוגמת דרך (על מעיקרו הדבר את שעוקר באופן אלא ולהבא, מכאן רק ולא הגלות, ענין מתבטל

בי". אנפת כי ה' ד"אודך - לטוב מתהפך הגלות שענין ועד עליך"), אשים לא גו' המחלה

יום") רצון" ב"עת - ובמיוחד זמן, ובכל עת בכל - מישראל ואחד אחד כל עבור והלימוד ההוראה וזוהי
בטבת: דעשרה לה'") רצון

או כו', ערוך והשולחן התנ"ך במפרשי שמעיין (בעת בטבת בעשרה שאירע במאורע מתבונן יהודי כאשר
הגלות ענין שביטול בסביבתו, שנמצאים אלו לכל ומזכיר בעצמו נזכר הוא הרי - ה"סליחות") אמירת בעת
ש"רפואה" (כפי ומצוותיה התורה על ומיוסדת המבוססת אחדות ישראל, של אחדותם ידי על נפעל זה) (גלותנו

בארוכה). כנ"ל ירושלים", אל בבל מלך ד"סמך במאורע מרומזת זו
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- זה לגלותנו עד הגלות, ענין כללות התחלת עם קשור בטבת דעשרה שהמאורע לעיל האמור פי על
לענין שהביאה הסיבה את שמבטלים זה ידי על הגלות, ענין כללות את לבטל המתאים הזמן גם שזהו מובן,
הסיבה את מבטלים וכאשר הגלות, ענין לכללות היחידה הסיבה שזוהי מארצנו", גלינו חטאינו "מפני - הגלות

נגאלין". הן "מיד ה): הלכה ז פרק תשובה (הלכות הרמב"ם ובלשון ומיד, תיכף המסובב גם מתבטל -
מכיון - ביותר הדבר מודגש בטבת בעשרה אבל התעניות, בכל אמנם שייך הגלות) סיבת (ביטול זה [ענין

כנ"ל]. הגלות, ענין דכללות ההתחלה הוא בטבת דעשרה שהמאורע

(לשון חטאינו "מפני [אמנם ישראל דאהבת הענין היפך - הוא זה לגלותנו שהביא העיקרי שהחטא ומכיון
הענין חסרון) מלשון - ("חטא" וחסרון העדר - הוא העיקרי החטא כן, פי על אף אבל מארצנו", גלינו רבים)
- היה וחטאם קיצם", נתגלה לא עונם נתגלה שלא "אחרונים ב) ט, (יומא בגמרא כדאיתא ישראל], דאהבת
ישראל באהבת ההוספה ידי על נפעל הגלות סיבת שביטול מובן הרי - בגמרא) שם (כמפורש חנם" "שנאת

הגלות. ענין כללות ממילא בדרך מתבטל זה ידי שעל חנם"), ד"שנאת הענין (היפך ישראל ואחדות

המאורע עם שביחד לומר בהכרח הרי - למכה רפואה מקדים שהקב"ה חז"ל בדברי המובא הכלל פי ועל
ה"רפואה" מתבטאת במה ההוראה גם נרמזה ירושלים"), אל בבל מלך ("סמך בטבת בעשרה שאירע רצוי הבלתי

הא ענין - בטבת) בעשרה הענין להתחלת והמשך כתוצאה (שבא זה לגלותנו עד הגלות, ענין חדותדכללות
כדלקמן. ישראל), ואחדות ישראל (אהבת

:בזה והביאור
שמיד רואים קלה הכי בהתבוננות הרי - כשלעצמו ירושלים" אל בבל מלך ד"סמך במאורע מתבוננים כאשר
לא אחד שאף מכיון כי בירושלים, שהיו היהודים כל אצל אחדות של ענין נפעל ירושלים על המצור בהתחלת
נמצאים שכולם בזה התאחדו בירושלים שהיו אלו שכל מובן הרי יוצא"), ("אין מירושלים לצאת יכול היה
ו) הלכה ג פרק חגיגה (ירושלמי לחברים" ישראל כל עושה שהיא עיר יחדיו, לה שחוברה "עיר - בירושלים

ביומו. יום מידי רעהו עם איש הם נפגשו ושם -

על המצור מהתחלת כתוצאה ביהמ"ק) וחורבן העיר (בקיעת באב ובתשעה תמוז בי"ז שאירעו [המאורעות
שנפעלה הפעולה ואילו בטבת. בעשרה המצור התחלת לאחרי ומחצה שנתיים אירעו - בטבת בעשרה ירושלים

בירושלים)]. שישבו (אלו ישראל של אחדותם - היא בטבת, בעשרה המצור התחלת עם ומיד תיכף

בכיפה", "מושל שהיה העולם, אומות ממלכי מלך בבחירתם; תלוי היה לא שוב זה שענין - כך כדי ועד
ישראל! אחדות של ומצב במעמד יהיו שיהודים לפעול והצליח כחו את ניצל

בירושלים, היתה שאחדותם בזה מתבטא שהדבר כפי - ומצוותיה התורה על מיוסדת היתה זו שאחדות ומובן
ביראת הוספה פועלת היתה לירושלים לרגל שהעליה בראשונים [כמובא היראה" "שלימות על מורה ששמה עיר
הקריבו שבו ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש - המקדש בית היה שבה עיר למקומותיהם], חוזרים היו כאשר גם שמים
במעמדם, וישראל בדוכנם ולווים בעבודתם כהנים בזה), וכיוצא הערבים, בין של ותמיד שחר של (תמיד קרבנות
הוי' "דבר ידי ועל בתורה, הלכות ופסקו הסנהדרין חברי ישבו המקדש שבבית הגזית ובלשכת ביומו, יום מידי

ישראל! בני של היוםֿיומיים חייהם את האירו הלכה" זו

הנה - הגלות ענין דכללות ההתחלה היה ירושלים" אל בבל מלך ד"סמך שהמאורע שלמרות מובן זה ומכל
זה ידי שעל ישראל, של אחדותם - זה לגלותנו עד הגלות ענין לכללות ה"רפואה" ענין בזה נרמז זה עם ביחד
ד"כל הענין ובדוגמת דרך (על מעיקרו הדבר את שעוקר באופן אלא ולהבא, מכאן רק ולא הגלות, ענין מתבטל

בי". אנפת כי ה' ד"אודך - לטוב מתהפך הגלות שענין ועד עליך"), אשים לא גו' המחלה

יום") רצון" ב"עת - ובמיוחד זמן, ובכל עת בכל - מישראל ואחד אחד כל עבור והלימוד ההוראה וזוהי
בטבת: דעשרה לה'") רצון

או כו', ערוך והשולחן התנ"ך במפרשי שמעיין (בעת בטבת בעשרה שאירע במאורע מתבונן יהודי כאשר
הגלות ענין שביטול בסביבתו, שנמצאים אלו לכל ומזכיר בעצמו נזכר הוא הרי - ה"סליחות") אמירת בעת
ש"רפואה" (כפי ומצוותיה התורה על ומיוסדת המבוססת אחדות ישראל, של אחדותם ידי על נפעל זה) (גלותנו

בארוכה). כנ"ל ירושלים", אל בבל מלך ד"סמך במאורע מרומזת זו

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



יי         

התורה כללות עם הקשורה אחדות האחדות, בתכלית רעהו עם איש להתאחד צריכים יהודים אומרת: זאת
מצוה ב"נר מוארים שחייהם כך היראה", "שלימות יחדיו"), לה שחוברה ("עיר ב"ירושלים" אחדות - ומצוותיה
ולווים בעבודתם דכהנים הענין ודוגמת מעין בעבודתם וישנו ה"סנהדרין"), של ענינם (בדוגמת אור" ותורה
הגלות בזמן גם דוגמתם יש אלו ענינים שכל חסידות ובספרי מוסר בספרי (כמבואר במעמדם וישראל בדוכנם

לארץ). ובחוץ

ושלום חס שזקוקים באופן ולא בחיים", "ובחרת - ובבחירתם ישראל בני של הטוב מרצונם נעשה זה וכל
אל בבל מלך ד"סמך במאורע שהיה (כפי אחדות של במצב להיות ישראל בני את יאלץ בבל מלך שנבוכדנצר

ירושלים").

פרשת בשבת שקורין בהפטרה גם מודגש - הטוב) (מרצונם ישראל של אחדותם אודות לעיל האמור
שבת שלאחרי ראשון ביום חל בטבת שעשרה זו שנה לקביעות בהתאם - בטבת לעשרה ביותר השייכת ויגש,

ויגש: פרשת
ולבני ליהודה עליו וכתוב אחד עץ לך "קח הנביא: יחזקאל של נבואתו אודות מסופר ויגש פרשת בהפטרת
אחד לעץ . . אותם וקרב חבריו ישראל בית וכל אפרים עץ ליוסף עליו וכתוב אחד עץ ולקח חבריו ישראל
ישראל ושבטי אפרים ביד אשר יוסף עץ את לוקח אני הנה . . ה' אמר "כה שם: וממשיך בידך". לאחדים והיו
. בארץ אחד לגוי אותם ועשיתי . . בידי אחד והיו אחד לעץ ועשיתים יהודה עץ את עליו אותם ונתתי חבריו

טזֿכה). לז, (יחזקאל לעולם" להם נשיא עבדי ודוד . . לכולם יהיה אחד ומלך .

חבריו, ישראל ובני יהודה עץ – סוגים לב' הם נחלקים ובכללות שבטים, י"ב שישנם פי על אף אומרת: זאת
עבדיוועץ אל סודו ("גלה יחזקאל של בנבואתו הקב"ה הוראת באה - חבריו ישראל ובני אפרים ביד אשר יוסף

כן, פי על אף אבל ואפרים), (יהודה הנהגה אופני ב' אמנם ישנם - אחד. לעץ כולם את לאחד שיש הנביאים")
לאחד צריכים - לעולם") להם נשיא עבדי ("ודוד הגאולה את ולהביא הגלות שיירי את לשרוף צריכים כאשר

בידך". לאחדים "והיו אחד", ד"עץ באופן ואפרים יהודה את

תקפה, בכל בתורה זו הוראה קיימת נבואה, שבטלה לאחרי שגם כלומר, - בתורה נקבעה זו והוראה
בידך". לאחדים "והיו - ישראל בני של אחדותם נפעלת ידם שעל רבנן", מלכי "מאן ידי על בפועל ומתבצעת

לעולם". להם נשיא עבדי "ודוד - הגאולה ענין את ולהביא לפעול הדרך וזוהי

יהודה בין החילוק היה הנביא יחזקאל של שבזמנו בעובדה ביותר מודגש האחדות ענין גודל והנה,
עיקריים: הכי ובענינים הקצה, אל הקצה מן לאפרים

וחבריו אפרים - זאת ולעומת ידיך". כוננו אדנֿי "מקדש הקודש, עיר ירושלים - היתה יהודה של הבירה עיר
לירושלים יעלו לא ישראל שבני כדי המקדש), דבית הענין (היפך שבע" ו"באר ב"דן" רצויים בלתי ענינים עשו

רז"ל). במדרשי (כמבואר כו'

(בדוגמת ביותר גרוע ומצב במעמד שנמצא יהודי ישנו כאשר שגם ומודיע הנביא יחזקאל בא זה כל ולאחרי
שהגאולה כך כדי ועד כו', אורה בקרן ולהעמידו עמו גם להתאחד יש ליצלן, רחמנא לעיל), המתואר המצב

אחד". "לעץ שיהיו אפרים ועץ יהודה עץ את שמאחד בזה תלויה יהודה) (של שלו

שאותם אלו, בימינו הוא שכן וכמה כמה אחת על הרי - יחזקאל של לזמנו בנוגע אמורים הדברים ואם
שצריכים בודאי ולכן, העכו"ם, בין שנשבו תינוקות בבחינת הם רצוי בלתי ומצב במעמד הנמצאים יהודים
– הגאולה ענין כללות תלוי ובזה ומצוותיה. לתורה אותם שמקרבים זה ידי על עמהם גם להתאחד להשתדל

לעולם". להם נשיא עבדי "ודוד

ויגש פרשת שבת שלאחרי ראשון ביום חל בטבת שעשרה - זו שנה שבקביעות המיוחדת ההדגשה וזוהי
בטבת: לעשרה והקדמה) (הכנה "ערב" בבחינת היא (הנ"ל) ויגש דפרשת ההפטרה שקריאת -

שכתוב (כמו זה, יום של ותקפו בטבת, עשרה שמגיע לפני עצםעוד את היום שם את לך "כתב ביחזקאל
ידי על הגלות ענין לכללות ה"רפואה" מרומזת שבו הזה"), היום בעצם ירושלים, אל בבל מלך סמך הזה היום
כו', המקדש ובית ירושלים עם הקשורה (אחדות בירושלים ישראל של אחדותם את פועל בבל) (מלך שגוי זה

בארוכה), כנ"ל
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"ערב" הוא השבת שיום זו שנה בקביעות ובפרט יומין", כולהו מתברכין ש"מיניה שלפניו, השבת ביום הנה
("ועשיתים ישראל דאחדות הענין גודל מודגש שבה יחזקאל של נבואתו אודות בהפטרה קורין - בטבת עשרה
האלה "והימים בענין (כידוע בפועל כן נפעל זה, בענין בהפטרה שקורין ומכיון בידי"), אחד והיו אחד לעץ

ונעשים"), נזכרים

ובבחירתו הטוב ברצונו - ישראל של באחדותם בעצמו לעסוק וביכלתו שבכחו ליהודי לו שאומרים כלומר,
בכל תיאורה את וכתב ה"מרכבה", את שראה [נביא הנביא יחזקאל של להוראתו בהתאם בחיים"), ("ובחרת
והיו אחד לעץ "ועשיתים - האמורה בנבואה כפר"] ל"בן אפילו מובן שיהיה באופן פרטים, ופרטי הפרטים

בידי". אחד

אחדות - בידי" אחד "והיו מזו: ויתירה ישראל, דאהבת באופן - הטוב ברצונו - בעצמו מתנהג יהודי וכאשר
ידי על אחד", "ה' עם כולם את מאחד הוא אלא לחבירו, אחד יהודי בין חילוקים עושה שאינו כלומר, ישראל,
("גלה ה' נביא של בידו - בידך" לאחדים ד"והיו הענין כללות שזהו אחת", "תורה פי על מתנהגים שכולם זה
עוד זקוקים לא אזי - הלכה" זו ה' "דבר את מודיעים שהם רבנן", מלכי ו"מאן הנביאים"), עבדיו אל סודו
מכיון גוי), ידי על הנפעלת ישראל של (אחדותם ירושלים" אל בבל מלך ד"סמך במאורע המרומזת ל"רפואה"

ישראל. ואחדות ישראל דאהבת באופן ישראל בני מתנהגים ובבחירתם הטוב שמרצונם

חטאינו ("מפני הגלות סיבת מתבטלת אזי - ישראל ואחדות ישראל דאהבת באופן היא ההנהגה וכאשר
הן "מיד - הגלות ענין כללות ומיד תיכף מתבטל ממילא ובדרך ישראל), דאהבת הענין היפך - מארצנו" גלינו

טובים. ולמועדים ולשמחה לששון הצומות) ושאר בטבת (עשרה אלו ימים יהפכו - ואז נגאלין",

***

בטבת עשרה חל ראשון) (ביום לאחריה שמיד ויגש, פרשת דשבת ההפטרה אודות לעיל האמור על נוסף
דפרש ראשון ביום חל בטבת שעשרה מכיון ויחי, פרשת מהתחלת נוספת הוראה ישנה ויחי:- ת

הרמז דרך על בזה הפירוש וידוע שנה". עשרה שבע מצרים בארץ יעקב "ויחי נאמר: ויחי פרשת בהתחלת
וראה הפסוק. על בעה"ט (ראה מצרים בארץ אבינו יעקב חי "טוב") בגימטריא (י"ז המובחרות שנותיו שי"ז -
להורות יוסף אל לפניו שלח יהודה ש"את מכיון זה: בענין הזקן אדמו"ר וכביאור סע"א). שנד, ויחי התורה אור
על הנה - הפסוק) על רש"י (פירוש הוראה" תצא שמשם תלמוד בית לו "לתקן כח), מו, (ויגש גושנה" לפניו
- לשמם ראויים חיים נעשים אזי התורה בדרכי וההנהגה דהלכתא) אליבא שמעתא (לאסוקי התורה לימוד ידי

טבת). י"ח - יום" ("היום במצרים גם - "ויחי"

מזה: וההוראה

גזירת מפני מצרים"), שם על נקראות המלכיות ("כל מצרים ארץ - בגלות נמצאים ישראל בני כאשר גם
"בית שם לעשות - הגלות שבענין והתכלית הכוונה את לגלות הם צריכים - הגלות ענין כללות על הקב"ה

התורה. ברוח בגלות, הנמצאים ישראל בני כל את לאחד - זה ידי ועל הוראה", תצא שמשם תלמוד

מרוכזים גדולם) ועד (למקטנם ישראל בני כל היו שבה - מצרים בגלות ביותר הודגשה זו שאחדות וכפי
יון ופרס, מדי בבל, (גלות זה שלאחרי בגלויות כן שאין מה שבמצרים, גושן בארץ - מקום בקירבת ביחד

ארצות. וכמה בכמה שנתפזרו ורומי)

אודות לעיל האמור דרך על – הוראה" תצא שמשם תלמוד "בית התקנת ידי על היתה אחדותם - וכאמור
עם אחדות בטבת), בעשירי ירושלים" אל בבל מלך ד"סמך המאורע ידי (על בירושלים ישראל של אחדותם
התורה כללות עם הקשורה אחדות (כלומר, הגזית שבלשכת והסנהדרין כו') הקרבנות (עבודת המקדש בית

ומצוותיה).

כמנין שנה", עשרה שבע מצרים בארץ יעקב ד"ויחי הענין נפעל אזי - האמור באופן היא ההנהגה וכאשר
טובים" ד"ימים הענין לאמיתית ההכנה וזוהי טובים, ימים כבר נעשים האחרונים הגלות ימי שגם כלומר, "טוב",

ושמחה. ששון וימי טובים לימים הצומות) (ימי אלו ימים יהפכו כאשר -

הוראת פי על ההנהגה ידי (על ד"ויחי" ומצב במעמד הגלות זמן בסוף במצרים נמצאים כאשר גם והנה,
יהודים ליהודי, המתאים המקום הוא שהגלות לחשוב ושלום חס – הוראה") תצא שמשם תלמוד "בית התורה,
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טו          

"ערב" הוא השבת שיום זו שנה בקביעות ובפרט יומין", כולהו מתברכין ש"מיניה שלפניו, השבת ביום הנה
("ועשיתים ישראל דאחדות הענין גודל מודגש שבה יחזקאל של נבואתו אודות בהפטרה קורין - בטבת עשרה
האלה "והימים בענין (כידוע בפועל כן נפעל זה, בענין בהפטרה שקורין ומכיון בידי"), אחד והיו אחד לעץ

ונעשים"), נזכרים

ובבחירתו הטוב ברצונו - ישראל של באחדותם בעצמו לעסוק וביכלתו שבכחו ליהודי לו שאומרים כלומר,
בכל תיאורה את וכתב ה"מרכבה", את שראה [נביא הנביא יחזקאל של להוראתו בהתאם בחיים"), ("ובחרת
והיו אחד לעץ "ועשיתים - האמורה בנבואה כפר"] ל"בן אפילו מובן שיהיה באופן פרטים, ופרטי הפרטים

בידי". אחד

אחדות - בידי" אחד "והיו מזו: ויתירה ישראל, דאהבת באופן - הטוב ברצונו - בעצמו מתנהג יהודי וכאשר
ידי על אחד", "ה' עם כולם את מאחד הוא אלא לחבירו, אחד יהודי בין חילוקים עושה שאינו כלומר, ישראל,
("גלה ה' נביא של בידו - בידך" לאחדים ד"והיו הענין כללות שזהו אחת", "תורה פי על מתנהגים שכולם זה
עוד זקוקים לא אזי - הלכה" זו ה' "דבר את מודיעים שהם רבנן", מלכי ו"מאן הנביאים"), עבדיו אל סודו
מכיון גוי), ידי על הנפעלת ישראל של (אחדותם ירושלים" אל בבל מלך ד"סמך במאורע המרומזת ל"רפואה"

ישראל. ואחדות ישראל דאהבת באופן ישראל בני מתנהגים ובבחירתם הטוב שמרצונם

חטאינו ("מפני הגלות סיבת מתבטלת אזי - ישראל ואחדות ישראל דאהבת באופן היא ההנהגה וכאשר
הן "מיד - הגלות ענין כללות ומיד תיכף מתבטל ממילא ובדרך ישראל), דאהבת הענין היפך - מארצנו" גלינו

טובים. ולמועדים ולשמחה לששון הצומות) ושאר בטבת (עשרה אלו ימים יהפכו - ואז נגאלין",

***

בטבת עשרה חל ראשון) (ביום לאחריה שמיד ויגש, פרשת דשבת ההפטרה אודות לעיל האמור על נוסף
דפרש ראשון ביום חל בטבת שעשרה מכיון ויחי, פרשת מהתחלת נוספת הוראה ישנה ויחי:- ת

הרמז דרך על בזה הפירוש וידוע שנה". עשרה שבע מצרים בארץ יעקב "ויחי נאמר: ויחי פרשת בהתחלת
וראה הפסוק. על בעה"ט (ראה מצרים בארץ אבינו יעקב חי "טוב") בגימטריא (י"ז המובחרות שנותיו שי"ז -
להורות יוסף אל לפניו שלח יהודה ש"את מכיון זה: בענין הזקן אדמו"ר וכביאור סע"א). שנד, ויחי התורה אור
על הנה - הפסוק) על רש"י (פירוש הוראה" תצא שמשם תלמוד בית לו "לתקן כח), מו, (ויגש גושנה" לפניו
- לשמם ראויים חיים נעשים אזי התורה בדרכי וההנהגה דהלכתא) אליבא שמעתא (לאסוקי התורה לימוד ידי

טבת). י"ח - יום" ("היום במצרים גם - "ויחי"

מזה: וההוראה

גזירת מפני מצרים"), שם על נקראות המלכיות ("כל מצרים ארץ - בגלות נמצאים ישראל בני כאשר גם
"בית שם לעשות - הגלות שבענין והתכלית הכוונה את לגלות הם צריכים - הגלות ענין כללות על הקב"ה

התורה. ברוח בגלות, הנמצאים ישראל בני כל את לאחד - זה ידי ועל הוראה", תצא שמשם תלמוד

מרוכזים גדולם) ועד (למקטנם ישראל בני כל היו שבה - מצרים בגלות ביותר הודגשה זו שאחדות וכפי
יון ופרס, מדי בבל, (גלות זה שלאחרי בגלויות כן שאין מה שבמצרים, גושן בארץ - מקום בקירבת ביחד

ארצות. וכמה בכמה שנתפזרו ורומי)

אודות לעיל האמור דרך על – הוראה" תצא שמשם תלמוד "בית התקנת ידי על היתה אחדותם - וכאמור
עם אחדות בטבת), בעשירי ירושלים" אל בבל מלך ד"סמך המאורע ידי (על בירושלים ישראל של אחדותם
התורה כללות עם הקשורה אחדות (כלומר, הגזית שבלשכת והסנהדרין כו') הקרבנות (עבודת המקדש בית

ומצוותיה).

כמנין שנה", עשרה שבע מצרים בארץ יעקב ד"ויחי הענין נפעל אזי - האמור באופן היא ההנהגה וכאשר
טובים" ד"ימים הענין לאמיתית ההכנה וזוהי טובים, ימים כבר נעשים האחרונים הגלות ימי שגם כלומר, "טוב",

ושמחה. ששון וימי טובים לימים הצומות) (ימי אלו ימים יהפכו כאשר -

הוראת פי על ההנהגה ידי (על ד"ויחי" ומצב במעמד הגלות זמן בסוף במצרים נמצאים כאשר גם והנה,
יהודים ליהודי, המתאים המקום הוא שהגלות לחשוב ושלום חס – הוראה") תצא שמשם תלמוד "בית התורה,
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טז         

הרי במצרים עדיין נמצא שיהודי זמן כל ולכן, אביהם"! שולחן מעל שגלו ד"בנים ומצב במעמד הם בגלות
במצרים?! לחיות ליהודי יש מה – ממצרים"!! "ונשאתני הרף: ללא וצועק מכריז הוא

תקברני נא "אל ממנו: וביקש ליוסף, לקרוא שלח אבינו שיעקב - ויחי פרשת שבהתחלת בסיפור וכמודגש
לי": "השבעה ממנו שביקש ועד המכפלה), (במערת בקבורתם" וקברתני ממצרים ונשאתני . . במצרים

לקברו מתאים שאין זקונים") "בן בהיותו (ובפרט מעצמו יבין בנו שיוסף בזה הסתפק לא אבינו יעקב
בדיוק מתאים היה המכפלה" ב"מערת המקומות שמספר [ובפרט המכפלה" "מערת שישנה בשעה בה במצרים
(מבלי ליוסף לקרוא יעקב שלח זה, בענין מיוחד לזירוז זקוק היה לא שיוסף ואף ולאה], ליעקב עד - זוגות לד'
אבינו יעקב מזו: ויתירה ממצרים", ונשאתני . . במצרים תקברני נא "אל ממנו וביקש המלכות) בכבוד להתחשב
באופן הבטחה - לי" "השבעה ממנו לבקש הוסיף אלא כדברך", אעשה "אנכי יוסף של בהבטחתו הסתפק לא

שבועה! של

להנהגה בנוגע הוראות אם כי ושלום, חס בעלמא סיפורים אינם התורה סיפורי כל - פעמים כמה וכמדובר
נצחית": היא ש"התורה מכיון כולם, הזמנים ובכל סגולה"), ל"יחידי רק (לא מישראל ואחד אחד לכל בפועל

ד"ויחי", ומצב במעמד אמנם נמצא הוא ממצרים"! "ונשאתני - הרף ללא להקב"ה ולצעוק לבקש צריך יהודי
מבקש ולכן האמיתי, ומצבו ומעמדו מקומו אינו הגלות אבל - וכו' צדקה נותן מצוות, ומקיים תורה לומד הוא

מהגלות!! לצאת רצונו ממצרים"! "ונשאתני - (כביכול) ומשביעו - מהקב"ה הוא

מהקב"ה מבקש בעצמו הוא אלא העתידה, והגאולה משיח ביאת אודות ב"ספרים" שכתוב בזה מסתפק ואינו
מנחה, בתפלת זאת שביקש לאחרי וגם ברחמים"! לציון בשובך עינינו "ותחזינה הגאולה: ענין על - הרף ללא -
שהוא כלומר, הלאה. וכן הגאולה, ענין על ומבקש הוא חוזר זמן) (בסמיכות זה שלאחרי מעריב בתפלת הרי

ממצרים"! "ונשאתני - הרף ללא מבקש

הגלות ירידת ידי על שדוקא מכיון עליה, של ענין על המורה לשון ממצרים", "ונשאתני - הוא בזה והדיוק
ירידתו עם בקשר אבינו ליעקב הקב"ה שאמר דרך ועל החושך. מן האור כיתרון - ביותר גדול עילוי נפעל
ב' - יותר גדול עילוי נפעל למצרים הירידה ידי שעל כלומר, ד), מו, (ויגש עלה" גם אעלך "ואנכי - למצרים

עלה". גם "אעלך עליות,

מעל שגלו ("בנים בגלות שנמצא ומה האמיתי, מקומו אינו שהגלות ומרגיש יודע יהודי כאשר והנה,
למשך בגלות ששלחו הקב"ה של רצונו את לקיים מוכרח שהוא מכיון עראי, באופן רק זה הרי אביהם") שולחן
ממצרים") ("ונשאתני מהגלות לצאת חפץ מצדו הוא אבל בהקב"ה), ושלום חס למרוד רוצה (ואינו מסויים זמן
בשטחים הוא מחזיק בגלות), בהיותו (עוד ישראל ארץ של שטחים נותן הקב"ה שכאשר בפשטות מובן הרי -

בלבד! אחד "שעל" על אפילו מוותר ואינו ידיו, בשתי אלו
ידי על ישראל ארץ שטחי כל את להשיג למהר שאין כלומר, כו'", בחומה יעלו ד"לא הענין אמנם ישנו
הענין בביטול לעסוק שצריכים כלומר, גו'", ברוחי אם כי בכח ולא בחיל "לא נאמר זה על כי - כח של ענין
כל את - מהקב"ה - ישראל בני יקבלו ואז מארצנו", ד"גלינו הענין כללות יתבטל ממילא ובדרך ד"חטאינו",

כו'; מלחמה של ענין ללא בשלימותה, ישראל ארץ

ישראל בני מחזיקים – ישראל לבני נתנם כבר שהקב"ה ישראל ארץ שטחי אודות מדובר כאשר אבל
מאומה! מוותרים ואינם ידים, בשתי אלו בשטחים

שאין - ישראל בארץ הנמצאים יהודים של לבטחונם ונוגעים הקשורים לארץ דחוץ לשטחים בנוגע כן וכמו
מכיון ואדרבה: נפש, ופיקוח סכנה של ענין עם כרוך כזה שוויתור מכיון אלו, שטחים על ושלום חס לוותר
את עליהם ומחללין זיין בכלי עליהם "יוצאים אזי - לפניהם" ליכבש נוחה הארץ תהא ש"משם חשש שישנו
"על ישראל עיירות על שצרו נכרים אודות מדובר כאשר אפילו - זה וכל בשבת"), אפילו - רדתה ("עד השבת"
לבוא" "ממשמשים שהם שמועה ישנה כאשר אפילו אלא בפועל, צרו כאשר רק ולא בלבד, וקש" תבן עסקי

ו). סעיף שכ"ט סימן חיים אורח ערוך (שולחן

אומות על פחד נופל אזי - התוקף בכל ועומדים ערוך, השולחן הוראת פי על מתנהגים יהודים וכאשר
ביהודים לפגוע מנסים אינם - ואז ממך", ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו שכתוב וכמו העולם,
ומהשטחים ישראל ארץ משטחי יברחו שהם כלומר, לפניך", ינוסו דרכים "בשבעה ואדרבה: ושלום, חס
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עבור ואפילו יהודים, אינם עבור - עבורם גם תהיה הדבר ותועלת ישראל, ארץ של לבטחונה הקשורים
שלום" להשכנת היחידה הדרך וזוהי לפניך"! ינוסו דרכים ש"בשבעה מכיון ייפגעו, לא הם שגם מחבלים",

אמיתי!

בחוץ הנמצאים אלו מבין (הן ביותר ועמוקה פנימית לגלות עצמם את שהכניסו יהודים שישנם ומכיון
וכתוצאה ו"גוי'שקייט", גוים כלפי איום" ו"פחד נחיתות" "רגש - הקודש) בארץ הנמצאים אלו מבין והן לארץ,
מכיון בזה, להאריך (ואין ישראל ארץ של לבטחונה הקשור בכל התורה והיפך ה' רצון היפך הם מתנהגים מכך
לצעוק ויתחילו ממרום" רוח עליהם ש"יערה רצון יהי הנה – ישראל) של בטובתן לדבר שצריכים זמן שזהו

הנ"ל! וגבולים מהמיצרים ויגביהם שיוציאם מהקב"ה שיבקשו כלומר, ממצרים", "ונשאתני
שיהודים שמכיון לכולם להראות אדרבה: אלא "גוי'שקייט", מפני לפחד יפסיקו ולהבא שמכאן בלבד זו ולא
ה"בעליֿבתים" הם נעשים - הגלות ובארצות הגלות בזמן בהיותם גם הנה הקב"ה, של רצונו פי על מתנהגים
פי על – פוסק יהודי שכאשר עלי", גומר "לאֿל הפסוק על בירושלמי וכמבואר כולה, המציאות על האמיתיים
יהודי כאשר דידן: ובנדון העולם, במציאות כן נפעל העולם, מציאות עם הקשור ענין אודות - ערוך השולחן
חזי"! ש"מזלי' מכיון בפועל, כן מתנהג הוא הרי כך, באופן להתנהג צריך שהגוי - ערוך שולחן פי על – פוסק

התורה הלכות פי על שהתנהגו יהודים אצל שאירעו מאורעות כמה אודות שונות בהזדמנויות שסופר וכפי
הנהגתו אופן את הגוי שינה כך, באופן להתנהג - להם שהצר – הגוי צריך הלכה פי שעל פסקו שכאשר -

חזי". ש"מזלי' מכיון הנ"ל, דין לפסק בהתאם

הרי ולכן האמיתי, מקומו אינו שהגלות הוא יודע שאז התורה, הוראות פי על מתנהג יהודי כאשר - זה וכל
ידי על בגלות עצמו את מכניס שאינו ופשיטא ממצרים", "ונשאתני - מהגלות לצאת מהקב"ה מבקש הוא

ו"גוי'שקייט"! גוים כלפי ושפלות "רגשֿנחיתות"

מהגלות, ישראל בני כל את ומוציא - ממצרים" "ונשאתני - ישראל בני בקשת את ממלא שהקב"ה ועד
בשלימותה, שהיא כפי הקדושה לארצנו ומביאם שמיא", ענני עם ד"ארו באופן ממש, ובקרוב וברחמים, בחסד
מידו - הקב"ה מאת מקבלים ישראל שבני כלומר, גבולך", את אלקיך ה' ירחיב "כי - השלימות ובתכלית
וקדמוני", קניזי "קני כולל אומות, דעשר לארץ השייכים השטחים כל את - והרחבה הקדושה הפתוחה המלאה

גזירת גם נגזרה (שבה הבתרים" בין ב"ברית הקב"ה שהבטיח הזאת".כפי הארץ את נתתי "לזרעך - הגלות)

גוים כלפי "רגשֿהנחיתות" גדול כמה עד ובהבלטה בגלוי רואים שבו הפרק על העומד ענין ישנו
אדרבה: אלא כו', כבוד של ענין שום מקבלים שאין בלבד זו שלא - הדברים תוצאת את וכן ו"גוי'שקייט",

כדלקמן. הגוי, בעיני יותר עוד מתבזים זה ידי על
שאירעו המאורעות את לחקור כדי "ועדתֿהחקירה" הקמת עם הקשור המבהיל למצב - הדברים וכוונת

הפליטים: במחנות

כו' ו"רצח" "שחיטה" נערכה כך ובעקבות - במצרים" מצרים "וסכסכתי - בזה זה נלחמו ומוסלמים נוצרים
הפליטים. במחנות

אלו הם מי כלומר, המאורע, לעצם להתייחס במקום הנה - המאורע פרטי את "לחקור" הולכים וכאשר
העיקרי הענין שזהו זאת, לעשות הפקודה את להם נתן אשר זה הוא ומי ממש, בפועל המעשה את שעשו

צדדי: בענין ודרישה חקירה עורכים זה במקום הנה זה, במאורע והחשוב

לנסות כדי חייהם את סיכנו ולא המאורע אודות ידעו שיהודים שיתכן דעתך סלקא קא שנתעוררה היות
היה האם כו', ושלישי שני ויהודי פלוני, יהודי לחקור צריכים לכן אשר למוסלמי, נוצרי בין מלחמה למנוע
שלום לעשות חובתו את קיים לא שאולי בזה - "בינוני" אולי או גמור", שאינו "צדיק או גמור", "צדיק בדרגת

כולו!! בעולם

- הבלעדית ומטרתה הקודש, עיר בירושלים אותה ומקימים בעצמם, יהודים - זו "ועדתֿחקירה" מקים מי
אודות ידעו אכן (אם למוסלמי נוצרי בין מלחמה למנוע חייהם את סיכנו שלא על היהודים את ולשפוט לחקור

לכן)! מקודם המאורע
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עבור ואפילו יהודים, אינם עבור - עבורם גם תהיה הדבר ותועלת ישראל, ארץ של לבטחונה הקשורים
שלום" להשכנת היחידה הדרך וזוהי לפניך"! ינוסו דרכים ש"בשבעה מכיון ייפגעו, לא הם שגם מחבלים",

אמיתי!

בחוץ הנמצאים אלו מבין (הן ביותר ועמוקה פנימית לגלות עצמם את שהכניסו יהודים שישנם ומכיון
וכתוצאה ו"גוי'שקייט", גוים כלפי איום" ו"פחד נחיתות" "רגש - הקודש) בארץ הנמצאים אלו מבין והן לארץ,
מכיון בזה, להאריך (ואין ישראל ארץ של לבטחונה הקשור בכל התורה והיפך ה' רצון היפך הם מתנהגים מכך
לצעוק ויתחילו ממרום" רוח עליהם ש"יערה רצון יהי הנה – ישראל) של בטובתן לדבר שצריכים זמן שזהו

הנ"ל! וגבולים מהמיצרים ויגביהם שיוציאם מהקב"ה שיבקשו כלומר, ממצרים", "ונשאתני
שיהודים שמכיון לכולם להראות אדרבה: אלא "גוי'שקייט", מפני לפחד יפסיקו ולהבא שמכאן בלבד זו ולא
ה"בעליֿבתים" הם נעשים - הגלות ובארצות הגלות בזמן בהיותם גם הנה הקב"ה, של רצונו פי על מתנהגים
פי על – פוסק יהודי שכאשר עלי", גומר "לאֿל הפסוק על בירושלמי וכמבואר כולה, המציאות על האמיתיים
יהודי כאשר דידן: ובנדון העולם, במציאות כן נפעל העולם, מציאות עם הקשור ענין אודות - ערוך השולחן
חזי"! ש"מזלי' מכיון בפועל, כן מתנהג הוא הרי כך, באופן להתנהג צריך שהגוי - ערוך שולחן פי על – פוסק

התורה הלכות פי על שהתנהגו יהודים אצל שאירעו מאורעות כמה אודות שונות בהזדמנויות שסופר וכפי
הנהגתו אופן את הגוי שינה כך, באופן להתנהג - להם שהצר – הגוי צריך הלכה פי שעל פסקו שכאשר -

חזי". ש"מזלי' מכיון הנ"ל, דין לפסק בהתאם

הרי ולכן האמיתי, מקומו אינו שהגלות הוא יודע שאז התורה, הוראות פי על מתנהג יהודי כאשר - זה וכל
ידי על בגלות עצמו את מכניס שאינו ופשיטא ממצרים", "ונשאתני - מהגלות לצאת מהקב"ה מבקש הוא

ו"גוי'שקייט"! גוים כלפי ושפלות "רגשֿנחיתות"

מהגלות, ישראל בני כל את ומוציא - ממצרים" "ונשאתני - ישראל בני בקשת את ממלא שהקב"ה ועד
בשלימותה, שהיא כפי הקדושה לארצנו ומביאם שמיא", ענני עם ד"ארו באופן ממש, ובקרוב וברחמים, בחסד
מידו - הקב"ה מאת מקבלים ישראל שבני כלומר, גבולך", את אלקיך ה' ירחיב "כי - השלימות ובתכלית
וקדמוני", קניזי "קני כולל אומות, דעשר לארץ השייכים השטחים כל את - והרחבה הקדושה הפתוחה המלאה

גזירת גם נגזרה (שבה הבתרים" בין ב"ברית הקב"ה שהבטיח הזאת".כפי הארץ את נתתי "לזרעך - הגלות)

גוים כלפי "רגשֿהנחיתות" גדול כמה עד ובהבלטה בגלוי רואים שבו הפרק על העומד ענין ישנו
אדרבה: אלא כו', כבוד של ענין שום מקבלים שאין בלבד זו שלא - הדברים תוצאת את וכן ו"גוי'שקייט",

כדלקמן. הגוי, בעיני יותר עוד מתבזים זה ידי על
שאירעו המאורעות את לחקור כדי "ועדתֿהחקירה" הקמת עם הקשור המבהיל למצב - הדברים וכוונת

הפליטים: במחנות

כו' ו"רצח" "שחיטה" נערכה כך ובעקבות - במצרים" מצרים "וסכסכתי - בזה זה נלחמו ומוסלמים נוצרים
הפליטים. במחנות

אלו הם מי כלומר, המאורע, לעצם להתייחס במקום הנה - המאורע פרטי את "לחקור" הולכים וכאשר
העיקרי הענין שזהו זאת, לעשות הפקודה את להם נתן אשר זה הוא ומי ממש, בפועל המעשה את שעשו

צדדי: בענין ודרישה חקירה עורכים זה במקום הנה זה, במאורע והחשוב

לנסות כדי חייהם את סיכנו ולא המאורע אודות ידעו שיהודים שיתכן דעתך סלקא קא שנתעוררה היות
היה האם כו', ושלישי שני ויהודי פלוני, יהודי לחקור צריכים לכן אשר למוסלמי, נוצרי בין מלחמה למנוע
שלום לעשות חובתו את קיים לא שאולי בזה - "בינוני" אולי או גמור", שאינו "צדיק או גמור", "צדיק בדרגת

כולו!! בעולם

- הבלעדית ומטרתה הקודש, עיר בירושלים אותה ומקימים בעצמם, יהודים - זו "ועדתֿחקירה" מקים מי
אודות ידעו אכן (אם למוסלמי נוצרי בין מלחמה למנוע חייהם את סיכנו שלא על היהודים את ולשפוט לחקור

לכן)! מקודם המאורע
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יח         

שעשו הם מי ולדרוש לחקור צריכים לראש לכל הנה - זה ענין על היהודים את להאשים רוצה מישהו אם
לאחרי ורק פחד, כל ללא זאת ולפרסם ולהכריז זאת, לעשות הפקודה את להם שנתן הוא ומי ממש, בפועל זאת
ולא למחות בידו שהיה מישהו ישנו אולי לחשוב להתחיל שייך אז ענשם, על יבואו המאורע בעצם שהאשמים

מיחה!

רק מתבטא עיסוקה וכל המאורע, בעצם כלל "ועדתֿהחקירה" עסקה לא הזה היום עצם עד - ממש ובפועל
לעולמים!! היתה שלא הנהגה בדבר! - כביכול - ה"אשמים" היהודים בחקירת

ו"גוי'שקייט גוים כלפי והפחד "רגשֿהנחיתות" מפני - למה זה ":וכל

בפועל! פקודתו את שביצעו הגויים הם ומי הדבר, את לבצע הפקודה את שנתן הגוי הוא מי לומר מפחדים
לבצע הפקודה את נתן (שהוא שמו את הזכירה ש"ועדתֿהחקירה" ישמע שהגוי מחשבה במוחם עוברת כאשר

ופחד"! אימתה עליהם "תפול אזי - הדבר) את

מקימים ולכן ויושר", צדק "רודפי הם שהיהודים לו להראות מחייב הגוי כלפי "רגשֿהנחיתות" - ולאידך
ולפרסם לחקור להם מאפשר אינו הגוי מפני שהפחד ומכיון המאורע! פרטי את לחקור כדי "ועדתֿהחקירה" את
אזי כו'), הפקודה את נתן ומי זאת עשה מי לפרסם שלא הזהיר הגוי (שהרי המאורע לעצם הקשור כל את

לא! או זאת למנוע יכלו האם - היהודים את ודורשים חוקרים

לא עתה הרי - זה) למאורע שייכותו את להזכיר (שלא הגוי מפני שלהם לפחד מקום היה לכתחילה אם
ה"כתביֿעיתים": בכל שנדפס כפי זאת, פירסמו כבר שגוים מכיון זה, חשש עוד קיים

על ניתנה - שעשו מה שם ולעשות הנ"ל למחנות ה"פלנגותֿהנוצריות" את להכניס שהפקודה יודעים הכל
שלו! חיל אנשי – הם בפועל זאת שביצעו ואלו לבנון, נשיא ידי

ומחשיבים וכבוד, שכר להם נותנים ואדרבה: כך, על להענישם שיש א' אף בדעת עולה לא - כן פי על ואף
ל"מנהג" בהתאם הדם"), "גואל ידי (על דם" "נקמת של מעשה שעשו זה על - שבעם" ל"מובחרים אותם
נפש", תחת "נפש עין", תחת "עין לשלם דורות, מדורי המוסלמים) אצל והן הנוצרים אצל (הן אצלם המקובל

ל"מצוה"! אצלם נחשב זה שענין ועד

לנסות חייהם את סיכנו ולא המאורע אודות ידעו שאולי היהודים את מאשימים.. מי את - זאת ולעומת
הפנימיים בענינים להתערב שלא לבנון נשיא ידי על נתבקשו שהיהודים אומרים שיש - כך כדי ועד זאת, למנוע
לנסות כדי חייהם את סיכנו שלא מכיון הזה, המאורע בכל - כביכול - האשמים הם כן, פי על ואף מדינתו, של

לבנון! נשיא של לבקשתו התנגדות כדי תוך זאת, למנוע

של מצדם האפשרות על אם כי המאורע, עצם על מסתכלים ולא העינים" את ש"סוגרים כאלו ישנם ואם
לבנון שנשיא גורמת היתה היהודים של שהתערבותם הרושם את ליצור מנסים [והם הפעולה את למנוע יהודים
חקירה לערוך ראויים אינם כאלו אנשים - כולו] בעולם כזו תדמית ליצור שיוכלו בחשבם מפקודתו, בו יחזור

ודרישה!

אחת ועל העולם, אומות אצל אפילו - ודרישה חקירה עורכים -כאשר אמת" "תורת פי על וכמה כמה
המאורע, עצם עם הקשורים הפרטים כל את לברר לראש) (לכל מתחילים אזי אמיתי, דין פסק לקבוע ורוצים

מיחה! ולא למחות יכול שהיה מי ישנו האם לחקור מקום יש זה לאחרי ורק

כאשר גוי אותו של תגובתו תהיה מה להתפעל מבלי בתוקף בעמידה כבר צורך אין כיום - לעיל וכאמור
זאת! ופירסם גילה בעצמו שהוא מכיון - הפקודה את נתן שהוא יפרסמו

מובן אבל זאת. יודעים שכולם מכיון - היא המאורע, עצם על - כיום - מתעכבים שלא הרשמית הסיבה
עם "ועדתֿהחקירה", שמכינה הדו"ח ניסוח לאופן נוגע זה שענין מכיון זו, לסיבה הצדקה כל שאין בפשטות

למסקנותיה! בהתאם שיהיו ההשלכות כל
הנ"ל. הדברים עיקרי את להדגיש "ועדתֿהחקירה" מוכרחת ובהקדמה, לראש לכל ולכן,

ולכן וכלל, כלל ליהודים שייך אינו המאורע שכל וברורה גלוי' הצהרה לבוא צריכה לראש לכל ובפשטות:
פלוני שבמקום כלומר, וכו'", ההם בימים "ויהי - מתחלתו המאורע פרטי כל את ולהדגיש לכתוב צורך יש
למקום נכנסו כו' בדרכם שטעו שמפני נקרית", ד"נקרה באופן היה לא זה ומאורע וכך, כך אירע פלוני ובזמן
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הצבא שאנשי פלוני בן פלוני ידי על פקודה ניתנה מלכתחילה אלא שונאיהם, את שם מצאו ובמקרה מסויים
[בהתאם דם" "נקמת עם הקשורים "חשבונות" עמהם להם שיש אלו נמצאים ששם - פלוני למקום יכנסו שלו
את ביצעו אנשים ואותם שעשו, מה שם שיעשו כדי כנ"ל], הצדדים, שני אצל מדוריֿדורות הקבוע למנהג

לבב. וטוב שמחה מתוך להם שניתנה הפקודה

שפלוני - ובהוספה בפרשה, הקשורים השמות כל בצירוף הנ"ל, המאורעות פרטי כל את שיפרטו לאחרי ורק
ישנו האם ולדרוש לחקור להתחיל שייך זה כל לאחרי רק הנה כך, באופן ופלוני כך באופן להענישו צריכים
שביקש המדינה נשיא עם סכסוך כדי תוך זאת, למנוע ולנסות כך על למחות יכול והי' המאורע אודות שידע מי
עליו המוטלת חובה לקיים לאנשיו שיפריעו רוצה ואינו זו, במדינה הבעה"ב שהוא באמרו להתערב, שלא ממנו
זרה, מדינה של הפנימיים בעניני' התערבותו על ה"או"ם" בפני אותו יתבע כך ואחר דם), (נקמת דתו ע"פ

צריך היה זאת בכל האם לקבוע לכך מקוםובהתאם יש והאם זאת, למנוע לנסות כדי נפשו את למסור זה יהודי
זה! על להענישו

:הגוי כלפי "רגשֿהנחיתות" וחמור גדול כמה עד רואים וכאן
זו פקודה שנתן הגוי הוא מי לפרסם שלא להזהר שיש טענו ולכן, בגוים, להתגרות שאסור הטוענים ישנם

בפועל. הפקודה את שביצעו אלו הם ומי

"הלכה של בלבוש באומות) להתגרות (שאסור זו טענה ש"הלבישו" אלו שישנם פעמים כמה [וכמדובר
עם הקשור ענין ד"מיהוֿיהודי", הענין על ליצלן, רחמנא הם, מוותרים - זו מטענה וכתוצאה ערוך", בשולחן
של בטובתן לדבר שצריכים מכיון בזה, להאריך המקום כאן ואין דמים, ושפיכות עריות וגילוי זרה עבודה

ישראל].

כן, פי על ואף זה, ענין אודות כבר "הרעישו" עצמם העולם שאומות מכיון כבר, נתבטלה - זו טענה
זה! במאורע היהודים של - כביכול - "אשמתם" אודות ולדרוש לחקור היהודים ממשיכים

הכי במדה לא אף עצמי, כבוד של ההכרה את לאבד יכולים כיצד ומשתוממים: העולם אומות עומדים וכאן
קטנה?!

ומקימים יהודים באים - בפועל הדבר את ביצע ומי הדבר, את לעשות הפקודה נתן מי יודעים שהכל לאחרי
למחות יכול שהיה יהודי ישנו האם ולדרוש לחקור ומתיימרת המאורע, מעצם לגמרי המתעלמת "ועדתֿחקירה"
את שנתן פלוני בן שפלוני מהעובדה מוחלטת התעלמות כדי תוך זה, על להענישו צריכים שאז מיחה, ולא
להענישו, חושב אינו אחד שאף בלבד זו לא הנה – המעשה) לעצם האחראי (שהוא המעשה את לעשות הפקודה

כבוד!! לו חולקים אלא

עשו שהם ומה הם, מודיעים עמהם שעשו מה יהודים: טוענים - ישראל נגד ב"או"ם" טענה ישנה כאשר
ידי על ליהודים שנעשו שה"עוולות" להזכיר מבלי יהודים של "עוולה" על לדבר היתכן כלומר, מודיעים, אינם

ככה! פעמים כמה הם ה"מחבלים"

את מעלימים בעצמם הם כזה: באופן הם מתנהגים דומה, בנסיון יהודים העמידו כאשר - זאת ולעומת
ישראל בארץ - העיתונים בכל (והרעש ב"ועדתֿהחקירה" והדרישה החקירה וכל זה, במאורע הגוים של מעשיהם

זאת! ולמנוע לעכב ניסו ולא המאורע אודות ידעו שאולי היהודים נגד כולה מתנהלת זה) ענין על -

ומצפצף!! פה פוצה ואין

לזה לקרוא אפשר בכלל (אם דינא" דבי "זילותא - ב"בזיונות" מלווה היהודים של חקירתם מזו: ויתירה
מ יהודי חקרו שכבר בזה מסתפקים שלא - לחקור"ביתֿדין") כדי נוספת, פעם וקוראים חוזרים אלא סויים,

כזה [דבר שקר" ב"דבר אותו שתפסו העיתונים בכל פירסום כדי תוך טפלים, פרטים וכמה כמה על שנית אותו
אומות אצל אפילו קיים לא - הדין פסק וקבעה ממצאי', את הגישה ש"ועדתֿהחקירה" קודם זאת לפרסם -
או זו בשעה אליו הגיעה הטלפונית הידיעה אם לגמרי: טפלים בדברים - ה"שקר" מתבטא ובמה העולם!],
נתן ומי בפועל, זאת שעשו אלו הם מי - המאורע עצם אודות כלל להזכיר מבלי בזה, וכיוצא אחרת, בשעה

לכך! הפקודה את

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



יט          

הצבא שאנשי פלוני בן פלוני ידי על פקודה ניתנה מלכתחילה אלא שונאיהם, את שם מצאו ובמקרה מסויים
[בהתאם דם" "נקמת עם הקשורים "חשבונות" עמהם להם שיש אלו נמצאים ששם - פלוני למקום יכנסו שלו
את ביצעו אנשים ואותם שעשו, מה שם שיעשו כדי כנ"ל], הצדדים, שני אצל מדוריֿדורות הקבוע למנהג

לבב. וטוב שמחה מתוך להם שניתנה הפקודה

שפלוני - ובהוספה בפרשה, הקשורים השמות כל בצירוף הנ"ל, המאורעות פרטי כל את שיפרטו לאחרי ורק
ישנו האם ולדרוש לחקור להתחיל שייך זה כל לאחרי רק הנה כך, באופן ופלוני כך באופן להענישו צריכים
שביקש המדינה נשיא עם סכסוך כדי תוך זאת, למנוע ולנסות כך על למחות יכול והי' המאורע אודות שידע מי
עליו המוטלת חובה לקיים לאנשיו שיפריעו רוצה ואינו זו, במדינה הבעה"ב שהוא באמרו להתערב, שלא ממנו
זרה, מדינה של הפנימיים בעניני' התערבותו על ה"או"ם" בפני אותו יתבע כך ואחר דם), (נקמת דתו ע"פ

צריך היה זאת בכל האם לקבוע לכך מקוםובהתאם יש והאם זאת, למנוע לנסות כדי נפשו את למסור זה יהודי
זה! על להענישו

:הגוי כלפי "רגשֿהנחיתות" וחמור גדול כמה עד רואים וכאן
זו פקודה שנתן הגוי הוא מי לפרסם שלא להזהר שיש טענו ולכן, בגוים, להתגרות שאסור הטוענים ישנם

בפועל. הפקודה את שביצעו אלו הם ומי

"הלכה של בלבוש באומות) להתגרות (שאסור זו טענה ש"הלבישו" אלו שישנם פעמים כמה [וכמדובר
עם הקשור ענין ד"מיהוֿיהודי", הענין על ליצלן, רחמנא הם, מוותרים - זו מטענה וכתוצאה ערוך", בשולחן
של בטובתן לדבר שצריכים מכיון בזה, להאריך המקום כאן ואין דמים, ושפיכות עריות וגילוי זרה עבודה

ישראל].

כן, פי על ואף זה, ענין אודות כבר "הרעישו" עצמם העולם שאומות מכיון כבר, נתבטלה - זו טענה
זה! במאורע היהודים של - כביכול - "אשמתם" אודות ולדרוש לחקור היהודים ממשיכים

הכי במדה לא אף עצמי, כבוד של ההכרה את לאבד יכולים כיצד ומשתוממים: העולם אומות עומדים וכאן
קטנה?!

ומקימים יהודים באים - בפועל הדבר את ביצע ומי הדבר, את לעשות הפקודה נתן מי יודעים שהכל לאחרי
למחות יכול שהיה יהודי ישנו האם ולדרוש לחקור ומתיימרת המאורע, מעצם לגמרי המתעלמת "ועדתֿחקירה"
את שנתן פלוני בן שפלוני מהעובדה מוחלטת התעלמות כדי תוך זה, על להענישו צריכים שאז מיחה, ולא
להענישו, חושב אינו אחד שאף בלבד זו לא הנה – המעשה) לעצם האחראי (שהוא המעשה את לעשות הפקודה

כבוד!! לו חולקים אלא

עשו שהם ומה הם, מודיעים עמהם שעשו מה יהודים: טוענים - ישראל נגד ב"או"ם" טענה ישנה כאשר
ידי על ליהודים שנעשו שה"עוולות" להזכיר מבלי יהודים של "עוולה" על לדבר היתכן כלומר, מודיעים, אינם

ככה! פעמים כמה הם ה"מחבלים"

את מעלימים בעצמם הם כזה: באופן הם מתנהגים דומה, בנסיון יהודים העמידו כאשר - זאת ולעומת
ישראל בארץ - העיתונים בכל (והרעש ב"ועדתֿהחקירה" והדרישה החקירה וכל זה, במאורע הגוים של מעשיהם

זאת! ולמנוע לעכב ניסו ולא המאורע אודות ידעו שאולי היהודים נגד כולה מתנהלת זה) ענין על -

ומצפצף!! פה פוצה ואין

לזה לקרוא אפשר בכלל (אם דינא" דבי "זילותא - ב"בזיונות" מלווה היהודים של חקירתם מזו: ויתירה
מ יהודי חקרו שכבר בזה מסתפקים שלא - לחקור"ביתֿדין") כדי נוספת, פעם וקוראים חוזרים אלא סויים,

כזה [דבר שקר" ב"דבר אותו שתפסו העיתונים בכל פירסום כדי תוך טפלים, פרטים וכמה כמה על שנית אותו
אומות אצל אפילו קיים לא - הדין פסק וקבעה ממצאי', את הגישה ש"ועדתֿהחקירה" קודם זאת לפרסם -
או זו בשעה אליו הגיעה הטלפונית הידיעה אם לגמרי: טפלים בדברים - ה"שקר" מתבטא ובמה העולם!],
נתן ומי בפועל, זאת שעשו אלו הם מי - המאורע עצם אודות כלל להזכיר מבלי בזה, וכיוצא אחרת, בשעה

לכך! הפקודה את
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כ         

על "בזיונות" - נוספים ב"בזיונות" מעוניין אינו נוספת, פעם ל"ועדתֿהחקירה" אותו שקוראים יהודי אותו
יודעים שהכל מהעובדה מוחלטת התעלמות תוך לגמרי, טפלים בדברים יהודים מאשימים עצמם שיהודים זה

הגויים!! בעיני חן" "למצוא לנסות כדי - זה וכל המאורע, בעצם האשמים הם מי

"ב"מצרים שקועים להיות כבר ומספיק עבר, שעבר מה והנה,
מה ולהבא מכאן לתקן - פנים כל ועל לעיל, המתואר באופן הגוי כלפי "רגשֿנחיתות" של במצב להיות -

בזה. לתקן שניתן

מהקב"ה מבקש הוא הרי ולכן, האמיתי, מקומו זה שאין לדעת עליו בגלות נמצא יהודי כאשר - לעיל וכאמור
יותר! עוד עמוק לגלות עצמו את להכניס ושלום שחס ופשיטא מהגלות לצאת

כלל נמסרה לא הנשמה ואילו בגלות, הלך הגוף שרק - אביו) (בשם דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק וכפתגם
כנ"ל ומצוותיה, התורה לעניני הקשור בכל התוקף בכל לעמוד יהודי צריך הגלות בזמן גם ולכן, לגלות!

בארוכה.

ממרום", רוח עליהם "יערה אזי - לגלות נשמתם את הכניסו החפשית בחירתם שמצד יהודים ישנם ואם
עד שקועים היו שבו פנימי גלות של המצב שתמורת כלומר, ממצרים", ד"ונשאתני ובאופן זו, מגלות וינצלו
ובאופן קדושה, עניני וכל המצוות, וקיום התורה לימוד ומצוותיה, התורה עניני בכל ולהבא מכאן יוסיפו - עתה

מצוה". גוררת ד"מצוה

בשם ועם) עם כל (בלשון שנקראת לארץ כראוי - המתאים באופן תפקידה את הקודש" "ארץ תמלא ואז
ריב אלקטרוני, כח ריבוי מפואר, מלון" "בית בה שיש בכך [לא מתבטאת שקדושתה הקודש", נשק"ארץ וי

צדיקים קבורים שבהם מקומות קדושים", "מקומות בה שיש בזה אם] כי ליצלן, רחמנא העולם, ברחבי המופץ
או בכך רוצים אם בין (שהרי קדוש" וגוי כהנים "ממלכת – קדוש" "עם יושב ובה "חיים", נקראים שתמיד

קדוש")! וגוי כהנים "ממלכת שהם באופן ישראל בני את הקב"ה ברא – בכך רוצים שאין

לימוד ידי על לכך, בהתאם הם מתנהגים הטוב מרצונם הרי - ונבון" חכם "עם הם ישראל שבני ומכיון
דאחדות הענין אודות י) (סעיף לעיל האמור דרך על העיקר"), הוא ("המעשה בפועל מצוותיה וקיום התורה
שהיה כפי כן, להתנהג אותם יכריח שהגוי זקוקים שיהיו מבלי הטוב, מרצונם כן מתנהגים ישראל שבני ישראל,

בארוכה. כנ"ל ירושלים", אל בבל מלך ד"סמך במאורע

נועם בדרכי זאת ועושים ישראל, ארץ של לבטחונה הקשור בכל המתאים בתוקף הם שמתנהגים ובודאי
לפניך". ינוסו דרכים ש"בשבעה מכיון אחד, לאף נזק יגרם שלא באופן - שלום ובדרכי

:הידועים מה"מבצעים" החל ומצוותי', התורה עניני בכל להוסיף - העיקר הוא והמעשה
- ספרים מלא בית צדקה, מזוזה, תפילין, תורה, הזולת, וחינוך עצמו חינוך ישראל, ואחדות ישראל אהבת
יהודי שלכל המבצע וכן המשפחה. וטהרת ושתיה, האכילה כשרות טוב, ויום קודש שבת נרות וחכמיה, יבנה

הכלליים. התורה מספרי באחד אות יהיה

נגאלין". הן "מיד - ממילא ובדרך חטאינו"), ("מפני הגלות סיבת את מבטלים זה ידי ועל

הצדקה על בהוספה - לצדקה לתת כדי מטבע ה"טנקיסטים") ידי (על ואחד אחד כל עבור אתן - ולסיום
לה'"). רצון ("יום התענית ביום ואחד אחד כל נתן שבודאי

ובאופן ד"אחישנה", בענין הוספה - הגאולה ענין כללות את יותר עוד ותמהר תוסיף זו שפעולה רצון ויהי
שמיא", ענני עם ד"ארו

ובאופן ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו הנה", ישובו גדול "קהל היעוד יקויים ממש בימינו ובמהרה
לבב. ובטוב בשמחה - ראשם" על עולם ד"שמחת

ואחד אחד לכל לחלק מנת על סענט, עשר של מטבעות שיחיו ל"טנקיסטים" נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
לצדקה]. לתת אחד, מטבע - שיחיו מהנאספים

בימינו". במהרה המקדש בית "שיבנה לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל ערבית תפלת לאחרי

***
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   י כרך

סיפר אדמו"ר וחמי מורי קדושת בהיותכבוד :
הכתוב את ולמד ילד צדק" בארץה"צמח יעקב "ויחי

פי על – מורו לו תירגם שנה", עשרה שבע מצרים
הטורים בעל חיפירוש המובחרות שנותיו י"ז שאת -

די געלעבט האט אבינו ("יעקב במצרים ָיעקב
הביתה כשבא מצרים"). אין יאהרען בעסטע ָזיבעצעהן
שיעקב היתכן הזקן: אדמו"ר זקנו את שאל מה"חדר"

האבות בחיר שנהאבינו, י"ז חייו שנות מבחר יהיו
הארץ ערות מצרים בארץ ?שגר

כתיב : הזקן אדמו"ר שלחויענהו יהודה "ואת
במדרש ואיתא גשנה", לפניו להורות יוסף אל לפניו

בית לו להתקין נחמיה ר' אמר – ברש"י מובא -
הוגים השבטים ושיהיו תורה שם שתהא תלמוד,
תורה כשלומדים גשנה, לפניו להורות בתורה
גם "ויחי" בחינת היתה ו(לכן) יתברך, לה' מתקרבים
נעהנטער מען ווערט תורה לערנט מען ("אז ַבמצרים
געווען איז מצרים אין אויך און ב"ה, אויבערשטן צום

געלעבט"). ויחי

לנו שנמסרו ואלו בכלל, נשיאינו רבותינו סיפורי
כידוע, הם, מדוייקים בפרט, - לפרסם מנת על ידם על

פרטיהם הסיפורבכל תוכן להבנת בשייכות הן היינו :
והן ענינו, כללות להבנת ומסייע נוגע פרט שכל -
פרט שבכל שבהסיפור, לה"מוסרֿהשכל" בשייכות

ה'. בעבודת הוראה טמונה
ה"צמח שאלת גם כולל - דידן בנדון גם הוא וכן
מכיון זאת בכל בילדותו, אותה ששאל שאף צדק",

רבותינוש ידי על לנו שנמסר מהסיפור חלק היא גם
גם ו(במילא) רב תוכן בה שגם בודאי הרי נשיאינו,
רבותינו מאמר פי על ובפרט האדם. בעבודת הוראה

ידיע" מקטפיה בוצין "בוצין .ז"ל

נאמר הזקן אדמו"ר של ביאורו בזה: נקודה ועוד
מובן שמזה - בקטנותו עדיין והוא צדק" לה"צמח
גם - ואחד אחד לכל שייכות מהסיפור שההוראות

ה'. בעבודת "קטנות" של בדרגא עדיין שהם לאלו

בלתי פרטים כמה ישנם ראשונה, בהשקפה
הנ"ל: הסיפור ובהמשך בתוכן מובנים

לכאורה בו אין הזקן אדמו"ר של ביאורו א)
דהרי - צדק הצמח של לשאלתו מספיקה תשובה

יתכן איך היתה: שאלתו  הן יעקב של
אדמו"ר של המענה ואילו במצרים, שגר שנה הי"ז

להגיע אפשר התורה לימוד ידי שעל היה הזקן
טעם נתינת בזה אין ועדיין "ויחי", לבחי' במצרים

של באופן במצרים" . . חייו.ל"ויחי שנות

ממורו רק אשר בגיל אז היה צדק שהצמח כיון ב)
הזקן אדמו"ר הביא למה טוב, שם הבעל פירוש שמע

מ" גשנה לפניו להורות הפסוק על רז"ל דרשת 
ועל עצמו? רש"י מפירוש ולא רש"י", בפירוש

כן גם רש"י בפירוש שהמובא שאף לומר צריך כן
רש"י) פירוש בהמענה הוזכר (שלכן השאלה מתרץ

שבמדרש. ההוספה ידי על בזה יתוסף זאת בכל

לו "לתקן הנ"ל רז"ל מאמר מובא רש"י בפירוש ג)
ובמדרש הוראה", תצא שמשם תלמוד עלבית

"ושיהיו להבין:זה: וצריך בתורה"; הוגים
שנותיו שמבחר איך לבאר היתה הזקן אדמו"ר כוונת

הענין ידי על בזה מוסיף ומה - במצרים היו
בתורה""שיהיו ?הוגים

ב ביאור תוספת בהקדם צדק:ויובן הצמח שאלת
מבחר אשר הדבר, עצם על לתמוה אין לכאורה
שלו האחרונות שנים הי"ז דוקא היו יעקב של שנותיו
שמחתו שעיקר ופשוט מובן כי יוסף, עם ביחד שהיה
שראה זה ידי על היתה האבות", "בחיר יעקב, של

כ ומתנהג חי המצאויוסף לאחרי גם בצדקתו עומד ,
מצרים בארץ ארוך .זמן

הכתוב סיפור בביאור רש"י מדברי מובן גם וזה
"ויפג וגו'", חי יוסף "עוד כי יעקב שנתבשר (לאחר
יעקב רוח ותחי וגו' העגלות את "וירא כי עד גו'" לבו

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

יב).1) ע' טבת יח יום היום
פרשתנו2) ריש
חיים3) היו לא שהראשונים שנה י"ז בארמ"צ יעקב ויחי "ד"א

"ד"א לפנ"ז: מ"ש וראה שאולה.. אבל בני אל ארד כי אמר שהרי
יז ויחי כמנין אלא צער בלא טובים ימים חי שלא בארץ יעקב ויחי
לקו"ת גם וראה במצרים. שנה ויז שנמכר עד יוסף משנולד שנה

כאן. ואוה"ח אלשיך להאריז"ל,
זח"א4) א. פע"ו, ב"ר ג"כ וראה כה. כז, תולדות הפסוקים שער

ב. קמז, ב. קיט,
לעולם5) והארץ ד) (א, עה"פ קה"ר וראה יב. ט. מב, מקץ (

עומדת.
כח.6) מו, ויגש (
(7.10 הערה לקמן וראה עה"פ. יל"ש באבער, תנחומא
ואילך.8) 86 ע' ח"ה .24 ע' ח"א לקו"ש ראה
רע"א.9) מח, ברכות

השבטים)10) "(ושיהיו בהגירסא בחר למה בתורה"גם:
" ולא בחיי)) ברבינו הובא (וכן באבער תנחומא כו'"(כביל"ש,

"שיהא או כאן) כאן)?(כבב"ר (תנחומא השבטים)" (את
כו).11) (מה, ויגש אלשיך ג). (צד, ויגש ב"ר ראה



כי

   י כרך

סיפר אדמו"ר וחמי מורי קדושת בהיותכבוד :
הכתוב את ולמד ילד צדק" בארץה"צמח יעקב "ויחי

פי על – מורו לו תירגם שנה", עשרה שבע מצרים
הטורים בעל חיפירוש המובחרות שנותיו י"ז שאת -

די געלעבט האט אבינו ("יעקב במצרים ָיעקב
הביתה כשבא מצרים"). אין יאהרען בעסטע ָזיבעצעהן
שיעקב היתכן הזקן: אדמו"ר זקנו את שאל מה"חדר"

האבות בחיר שנהאבינו, י"ז חייו שנות מבחר יהיו
הארץ ערות מצרים בארץ ?שגר

כתיב : הזקן אדמו"ר שלחויענהו יהודה "ואת
במדרש ואיתא גשנה", לפניו להורות יוסף אל לפניו

בית לו להתקין נחמיה ר' אמר – ברש"י מובא -
הוגים השבטים ושיהיו תורה שם שתהא תלמוד,
תורה כשלומדים גשנה, לפניו להורות בתורה
גם "ויחי" בחינת היתה ו(לכן) יתברך, לה' מתקרבים
נעהנטער מען ווערט תורה לערנט מען ("אז ַבמצרים
געווען איז מצרים אין אויך און ב"ה, אויבערשטן צום

געלעבט"). ויחי

לנו שנמסרו ואלו בכלל, נשיאינו רבותינו סיפורי
כידוע, הם, מדוייקים בפרט, - לפרסם מנת על ידם על

פרטיהם הסיפורבכל תוכן להבנת בשייכות הן היינו :
והן ענינו, כללות להבנת ומסייע נוגע פרט שכל -
פרט שבכל שבהסיפור, לה"מוסרֿהשכל" בשייכות

ה'. בעבודת הוראה טמונה
ה"צמח שאלת גם כולל - דידן בנדון גם הוא וכן
מכיון זאת בכל בילדותו, אותה ששאל שאף צדק",

רבותינוש ידי על לנו שנמסר מהסיפור חלק היא גם
גם ו(במילא) רב תוכן בה שגם בודאי הרי נשיאינו,
רבותינו מאמר פי על ובפרט האדם. בעבודת הוראה

ידיע" מקטפיה בוצין "בוצין .ז"ל

נאמר הזקן אדמו"ר של ביאורו בזה: נקודה ועוד
מובן שמזה - בקטנותו עדיין והוא צדק" לה"צמח
גם - ואחד אחד לכל שייכות מהסיפור שההוראות

ה'. בעבודת "קטנות" של בדרגא עדיין שהם לאלו

בלתי פרטים כמה ישנם ראשונה, בהשקפה
הנ"ל: הסיפור ובהמשך בתוכן מובנים

לכאורה בו אין הזקן אדמו"ר של ביאורו א)
דהרי - צדק הצמח של לשאלתו מספיקה תשובה

יתכן איך היתה: שאלתו  הן יעקב של
אדמו"ר של המענה ואילו במצרים, שגר שנה הי"ז

להגיע אפשר התורה לימוד ידי שעל היה הזקן
טעם נתינת בזה אין ועדיין "ויחי", לבחי' במצרים

של באופן במצרים" . . חייו.ל"ויחי שנות

ממורו רק אשר בגיל אז היה צדק שהצמח כיון ב)
הזקן אדמו"ר הביא למה טוב, שם הבעל פירוש שמע

מ" גשנה לפניו להורות הפסוק על רז"ל דרשת 
ועל עצמו? רש"י מפירוש ולא רש"י", בפירוש

כן גם רש"י בפירוש שהמובא שאף לומר צריך כן
רש"י) פירוש בהמענה הוזכר (שלכן השאלה מתרץ

שבמדרש. ההוספה ידי על בזה יתוסף זאת בכל

לו "לתקן הנ"ל רז"ל מאמר מובא רש"י בפירוש ג)
ובמדרש הוראה", תצא שמשם תלמוד עלבית

"ושיהיו להבין:זה: וצריך בתורה"; הוגים
שנותיו שמבחר איך לבאר היתה הזקן אדמו"ר כוונת

הענין ידי על בזה מוסיף ומה - במצרים היו
בתורה""שיהיו ?הוגים

ב ביאור תוספת בהקדם צדק:ויובן הצמח שאלת
מבחר אשר הדבר, עצם על לתמוה אין לכאורה
שלו האחרונות שנים הי"ז דוקא היו יעקב של שנותיו
שמחתו שעיקר ופשוט מובן כי יוסף, עם ביחד שהיה
שראה זה ידי על היתה האבות", "בחיר יעקב, של

כ ומתנהג חי המצאויוסף לאחרי גם בצדקתו עומד ,
מצרים בארץ ארוך .זמן

הכתוב סיפור בביאור רש"י מדברי מובן גם וזה
"ויפג וגו'", חי יוסף "עוד כי יעקב שנתבשר (לאחר
יעקב רוח ותחי וגו' העגלות את "וירא כי עד גו'" לבו
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יב).1) ע' טבת יח יום היום
פרשתנו2) ריש
חיים3) היו לא שהראשונים שנה י"ז בארמ"צ יעקב ויחי "ד"א

"ד"א לפנ"ז: מ"ש וראה שאולה.. אבל בני אל ארד כי אמר שהרי
יז ויחי כמנין אלא צער בלא טובים ימים חי שלא בארץ יעקב ויחי
לקו"ת גם וראה במצרים. שנה ויז שנמכר עד יוסף משנולד שנה

כאן. ואוה"ח אלשיך להאריז"ל,
זח"א4) א. פע"ו, ב"ר ג"כ וראה כה. כז, תולדות הפסוקים שער

ב. קמז, ב. קיט,
לעולם5) והארץ ד) (א, עה"פ קה"ר וראה יב. ט. מב, מקץ (

עומדת.
כח.6) מו, ויגש (
(7.10 הערה לקמן וראה עה"פ. יל"ש באבער, תנחומא
ואילך.8) 86 ע' ח"ה .24 ע' ח"א לקו"ש ראה
רע"א.9) מח, ברכות

השבטים)10) "(ושיהיו בהגירסא בחר למה בתורה"גם:
" ולא בחיי)) ברבינו הובא (וכן באבער תנחומא כו'"(כביל"ש,

"שיהא או כאן) כאן)?(כבב"ר (תנחומא השבטים)" (את
כו).11) (מה, ויגש אלשיך ג). (צד, ויגש ב"ר ראה



כי   

אתאביהם" יעקב כראות שדוקא (ותחי אז
בפרשת . . עוסק הי' במה להם מסר סימן רוחו;
שלח אשר העגלות את וירא שנאמר זהו ערופה

באה ושלימותה יעקב של שמחתו שעיקר הרי וכו';
ותורתו נעלה רוחני במצב עומד שיוסף בראותו

כמקדם עמו ליוסףוצדקתו יעקב שאמר מה גם וזהו .
חי" עודך כי פניך את ראותי "אחרי למצרים: בבואו

ראיית דוקא אלא)(והאם חי? שהוא מוכיחה
ראה שאותה הרוחנית וחיותו לצדקתו בזה שהכוונה

שמחתו סיבת עיקר וזהו יוסף, של בפניו .יעקב

פני בראיית יעקב, של זו ששמחתו מובן, ומזה
ביותר נעלה ועונג שמחה היתה במצריםיוסף, דוקא

החושך. מתוך האור כיתרון - הארץ ערות

מענה אריכות וכן צדק הצמח שאלת שכן, ומכיון
ביאור. טעונות - הזקן אדמו"ר

:בזה והביאור
ו מצרים מלשון הוא ארץ"מצרים" -

יתברך אלקותו לגילוי מקום נותנת בעלשאינה
החטא מקום הארץ", "ערות היא יותר: ועוד גבול;

אלקי ענין כל על ומסתירים המעלימים והקליפות
.

היא: האדם עבודת וגבוליםתכלית ממצרים
בעל הבלתי האלקי אור גילוי אצלו שיורגש היינו אלו,
כל בלי ה' את לעבוד יתעלה זה ידי שעל גבול,

והגבלות .מדידות

לאדמו"ר צדק הצמח של שאלתו נקודת היא וזו
יעקב בא האחרונות שניו בי"ז שדוקא אמת, הן הזקן:
הגיעה שלא כזו, נעלית במדריגה רוחני ועונג לשמחה
מצרים למצרים, ירידתו הרי לאידך, אבל אז: עד אליה
כל (ועל והסתר העלם פועלת הארץ", ו"ערות וגבולים
- יתברך עבודתו ושלימות בתכלית הגבלה) פנים
אלקותו רק ולהרגיש העולם, מהגבלות לגמרי לצאת

הטבעית' ששנותמן אפשר איך זה ומצד -
נקראו במצרים ועבודתו ובפרטחייו שנותיו?

לקדושת מתאים מקום ישראל בארץ חייו שנות בערך
קדשים קדש - תמימה .עולה

לו "התקין שיעקב הזקן, אדמו"ר מענה בא זה ועל
במצרים גם הנה התורה ידי ועל במצרים, תלמוד" בית
ידי על – ("געלעבט") "ויחי" של באופן המצב היה
מכל למעלה הלומד האדם את המגביה התורה, למוד
במצרים גם להתעלות אפשר והגבלות, מדידות

אמתיים. חיים - "ויחי" לבחינת

מושרשת התורה ולכןיתברךוהטעם: ,
ה מכל למעלה הוא יתברך שעצמותו קצוותכשם

שגם בתורה, הוא זה דרך על ומטה", ד"מעלה
גם - שלה המדריגות בכל למטה, בהמשכתה

בדברים שנתלבשה עד כו' וירדה כש"נסעה
ועניני גבול בלי בבחינת היא הרי -.

זה ידי שעל בתורה, והדביקות הלימוד בכוח ולכן
לאחדים להיות כו' נפלא ביחוד עמה מתייחד

ופנה צד מכל ממש האדםומיוחדים את להעלות ,
ההעלם את לבטל העולם, של והגבלות המדידות מכל

ד"מצרים". וההסתר

- גו' לפניו (יעקב) שלח יהודה ש"את מכיון ולכן:
תורה" שם שתהא תלמוד בית לו היההתקין לא הרי ,

למצרים תחתבביאתו נתון היה לא כי בעבודתו,
מצרים. דארץ והגבולים המצרים

בארץ כשגר (גם) יהיו שנותיו שמבחר אפשר ולכן
מצרים.

הן אלו שנים דוקא איך שנותיוולבאר
לפניו "להורות הפסוק (על רז"ל דרשת מובאת -

"ושיהיוגשנה") ההוספה הוגיםעם
ג). סעיף (כנ"ל בתורה"
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כוֿז.12) מה, ויגש
אחרי13) ורק להם", האמין "לא בתחלה כי הטעם שבפשטות אף

(לאש" מספר שהכתוב מזה הרי – להם האמין כו'" להם מסר
) סימן להם שמסר גם)רק אלא (עוסק הי' ("במה הסימן הי'

ממנו מוכחכשפירש התורה, לימוד של ענין – ערופה") עגלה
כבפנים.
ל.14) מו, שם
שם.15) עה"ת ש"ך ל. מו, אוה"ח .11 שבהערה אלשיך
ל.16) מו, כז. מה, ויגש לה. לז, וישב פרש"י ראה
ובכ"מ.17) סע"ג. נז, סע"ד. מט, תו"א
ג.18) יח, מות אחרי יט. יב, לך פרש"י ראה
ובכ"מ.19) ואילך. ג עא, סע"גֿד. לח, תו"א פמ"ז. תניא ראה

ואילך.20) 29 ע' ח"ו לקו"ש ראה
ב.21) כו, תולדות פרש"י
הידוע22) וכהפי' כביכול. עצמו את לנו נתן כאלו שם: תניא ראה

קה, (שבת במרז"ל תתקאֿב) ע' יתרו אוה"ת סע"ד. מח, שלח (לקו"ת
הע"י). (כגירסת יהבית" כתבית נפשי אנא נוטריקון "אנכי א):

פ"ד.23) תניא
ד"ה24) בארוכה ראה גו'. מדה מארץ ארוכה ט) יא, (איוב כמש"נ

תרנ"ז. כחתן והוא
פ"ה.25) תניא
עיקר26) . . תורה בחי' הוא ד"יעקב ד פג, מטות מלקו"ת להעיר

אמת". בחי' גילוי

   

ה"צמח ששאל והענין הפסוק באותו והביאור:
בגדלותו ביאר – ילד בהיותו יעקבצדק" "ויחי

כמספר עשרה שבע . . שנה עשרה שבע מצרים בארץ
לבחינת זכה דמצרים עשרה שבע ידי על דהיינו טוב,

מן נמשך האור יתרון כי טוב לראות ".ויחי
זכה למצרים הירידה ידי שעל האורוהיינו,

מן .הנמשך

פירושים ב' יש החשך" מן האור ב"יתרון והנה
אופנים -(א :וכל האור. ידי על מואר החושך

האור של מעלתו יותר ניכרת - יותר גדול שהחושך
גדול חשך של במקום גם לפעול הבלתיֿמוגבל וכחו

החושך ב) זהכזה. ידי ועל לאור ונהפך מואר
יותרנעשה נעלית בחינה בהאור שנמשך בהאור,

עצמו. מצד בהאור שאינה
הא' ביאור לפי אלו: ביאורים ב' שבין וההפרש
האור שלגבי הכוונה אין החושך" מן האור ב"יתרון

ב יש ניכרעצמו ידה (שעל חושך של מציאות
מוגבל בלתי אור שהוא דמכיון – האור) של יתרונו
הרי החושך, במקום גם מקום בכל מאיר ובמילא
של מציאות האור כלפי לתאר אפשר אי שמלכתחילה

מן האור ב"יתרון והכוונה - מצדחשך היא "
ומצד האור) התפשטות (לולא חשוך שהוא

שהוא לביאורהרואה כן שאין מה וחושך; אור
החושך מן נמשך האור שיתרון ישנההב' הרי ,

האור וצריך האור, לגבי גם "חשך" של מציאות
בא גם זה ידי כו'.ועל האור

" הפסוק בפירוש דידן, בנדון זה פי יעקבועל
בארץ "גו' למצרים הירירה ידי שעל ,"

כו' ויחי לבחינת  שב (ולא היותו"
היתה החושך, מקום מעלתבמצרים לאחרים

הרי - העילוי) בתכלית שם גם שהיו שלו, ה"חיים"
הנ"ל. הב' ביאור לפי שהוא מובן

להוסיף דייק הזקן שאדמו"ר לומר יש זה פי על
"..ושיהיו מהמדרש בתורה"בתשובתו הוגים

מן הנמשך האור ד"יתרון זה לביאור לרמז בכדי
החושך".

- והשבטים אצילות, בחינת הם האבות דהנה
דשביט" כוכבא כמו המשכה בחינת"מלשון הם -

עשיה יצירה לגביבריאה עצמו, ליעקב בנוגע ולכן .

מוגבל) הבלתי האור (היינו האצילות מדריגת מדריגתו
מצרים של וההעלם בהחושך מציאות שום .אין

שם "(שתהא מהמדרש: הזקן אדמו"ר מביא ולכן
ושיהיו מכיוןתורה) כי - בתורה" הוגים

עשיה יצירה בריאה הם דפרודאשהשבטים עלמין ,
בארץ בתורה לימודם ידי על הרי החושך, ומקום

בחי'מצרים שהוא גופא החושך את להאיר פעלו
לאור החושך את שהפכו ידי ועל לגביהם, מציאות

עצמו החושך" מן הבא האור "יתרון להם ,נמשך
כנ"ל.

ביעקב הי' לא הזה האור שיתרון ואף -
זה ידי על אבל - מלכתחילה חשך היה לא לגביו כי
ידי וש(על תורה שם שתהא תלמוד בית לו ש"התקין

יהיו "זכהזה) הוא שגם פעל בתורה", הוגים
מן הנמשך האור יתרון . . ויחי ".לבחינת

יצירה בבריאה עבודה ידי שעל הידוע ובדוגמת
מוסיפים - באצילות.עשיה אור
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סע"א.27) שנד, ויחי אוה"ת
ע'28) ב' כרך חב"ד – הערכים בספר שנסמנו מקומות ראה

תקפֿפב.
ויצא.29) ס"פ תו"א
ובכ"מ.30) ב. יז, צו לקו"ת שם. תו"א

(31משה מדריגת דלגבי ואילך, 198 ע' ח"ו בלקו"ש שנת'
בתחתונים" ד"דירה האופן שייך אין המהות, ראיית – עצמו) (מצד
ס, מתו"א גם ולהעיר שם). 28 הערה (וראה ויצה"ר נה"ב בירור מצד

ב.
ה'32) כרך (בראשית התורה ואור ואילך) ד (כט, ויחי בביאוה"ז

יעקב ד"ויחי הענין מבאר ואילך) א תתשכא ו' כרך ואילך. א תתקצא,
חיי עיקר שכל "לפי ויוסף, דיעקב החיבור מצד שנה" י"ז בארמ"צ
העליון מקצה להבריח האור התגלות בחי' רק הוא יעקב של רוחו
"תולדות וממשיך המביא הוא כו', יסוד בחי' ויוסף, התחתון", לקצה
המשכת דע"י ב) (שפו, ויחי אוה"ת וראה לבי"ע. מאצילות יעקב"

עיי"ש. לנהורא. חשוכא התהפכות נעשה בבי"ע יוסף
"שיהיו בזה יתרון דיש שענינווי"ל מכיון יוסף, כי - כו'"

הואלהמשיך דיוסף דבירור הנ"ל במקומות (ראה בבי"ע יעקב
אמתית בזה אין ממש"), אצי' בבחי' להיות לאצי' מבריאה "להעלות
בירור ועבודתם בבי"ע שהם השבטים, משא"כ החשך; מן האור יתרון
נעשה עי"ז הרי הנ"ל), במקומות (ראה היש ביטול הפירוד, מעולם
רע"ב: שנד, ויחי אוה"ת (ראה עצמו. החשך מן האור יתרון אמתית
ע"י דוקא לכן כו' שאת ביתר הטוב נעשה טוב מהרע שעושים דע"י

כו'). טוב לבחי' זכה שנה י"ז בארמ"צ יעקב ויחי
יוסף מיתת שאחרי מה דהטעם ואילך, 31 ע' ח"ו לקו"ש וראה

חדשה ירידה כ"זהותחלה כי - למצרים" נכנסו היום אותו ו"כאלו
במצרים. יעקב של ברכתו היתה עדיין חי שיוסף

(33" בהגירסא אדה"ז שבחר מה לבאר יש בתורה"עפ"ז
בלימוד החשך מן האור דיתרון הענין כי - (10 הערה לעיל (ראה
השכל אור על וההעלם החשך ע"י כי יגיעה, ע"י הוא גופא התורה
תלמוד על בבלי תלמוד לימוד במעלת וכידוע השכל. לעומק בא
ד"ה ואילך. פנ"ד בכסלו בכ"ה ד"ה אורה שערי (ראה ירושלמי
איניש חייב רבא אמר ד"ה (בארוכה). תרס"ו לך ויתן זקן, ואברהם

ואילך). פי"א תש"ח לבסומי
מען34) אז גשנה, לפניו "להורות אדה"ז: לשון יומתק ועפ"ז

דהיינו – ב"ה" אויבערשטן צום נעהנטער מען ווערט תורה לערנט
קרוב. נעשה התורה וע"י רחוק שיהי' ששייך



כי    

ה"צמח ששאל והענין הפסוק באותו והביאור:
בגדלותו ביאר – ילד בהיותו יעקבצדק" "ויחי

כמספר עשרה שבע . . שנה עשרה שבע מצרים בארץ
לבחינת זכה דמצרים עשרה שבע ידי על דהיינו טוב,

מן נמשך האור יתרון כי טוב לראות ".ויחי
זכה למצרים הירידה ידי שעל האורוהיינו,

מן .הנמשך

פירושים ב' יש החשך" מן האור ב"יתרון והנה
אופנים -(א :וכל האור. ידי על מואר החושך

האור של מעלתו יותר ניכרת - יותר גדול שהחושך
גדול חשך של במקום גם לפעול הבלתיֿמוגבל וכחו

החושך ב) זהכזה. ידי ועל לאור ונהפך מואר
יותרנעשה נעלית בחינה בהאור שנמשך בהאור,

עצמו. מצד בהאור שאינה
הא' ביאור לפי אלו: ביאורים ב' שבין וההפרש
האור שלגבי הכוונה אין החושך" מן האור ב"יתרון

ב יש ניכרעצמו ידה (שעל חושך של מציאות
מוגבל בלתי אור שהוא דמכיון – האור) של יתרונו
הרי החושך, במקום גם מקום בכל מאיר ובמילא
של מציאות האור כלפי לתאר אפשר אי שמלכתחילה

מן האור ב"יתרון והכוונה - מצדחשך היא "
ומצד האור) התפשטות (לולא חשוך שהוא

שהוא לביאורהרואה כן שאין מה וחושך; אור
החושך מן נמשך האור שיתרון ישנההב' הרי ,

האור וצריך האור, לגבי גם "חשך" של מציאות
בא גם זה ידי כו'.ועל האור

" הפסוק בפירוש דידן, בנדון זה פי יעקבועל
בארץ "גו' למצרים הירירה ידי שעל ,"

כו' ויחי לבחינת  שב (ולא היותו"
היתה החושך, מקום מעלתבמצרים לאחרים

הרי - העילוי) בתכלית שם גם שהיו שלו, ה"חיים"
הנ"ל. הב' ביאור לפי שהוא מובן

להוסיף דייק הזקן שאדמו"ר לומר יש זה פי על
"..ושיהיו מהמדרש בתורה"בתשובתו הוגים

מן הנמשך האור ד"יתרון זה לביאור לרמז בכדי
החושך".

- והשבטים אצילות, בחינת הם האבות דהנה
דשביט" כוכבא כמו המשכה בחינת"מלשון הם -

עשיה יצירה לגביבריאה עצמו, ליעקב בנוגע ולכן .

מוגבל) הבלתי האור (היינו האצילות מדריגת מדריגתו
מצרים של וההעלם בהחושך מציאות שום .אין

שם "(שתהא מהמדרש: הזקן אדמו"ר מביא ולכן
ושיהיו מכיוןתורה) כי - בתורה" הוגים

עשיה יצירה בריאה הם דפרודאשהשבטים עלמין ,
בארץ בתורה לימודם ידי על הרי החושך, ומקום

בחי'מצרים שהוא גופא החושך את להאיר פעלו
לאור החושך את שהפכו ידי ועל לגביהם, מציאות

עצמו החושך" מן הבא האור "יתרון להם ,נמשך
כנ"ל.

ביעקב הי' לא הזה האור שיתרון ואף -
זה ידי על אבל - מלכתחילה חשך היה לא לגביו כי
ידי וש(על תורה שם שתהא תלמוד בית לו ש"התקין

יהיו "זכהזה) הוא שגם פעל בתורה", הוגים
מן הנמשך האור יתרון . . ויחי ".לבחינת
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סע"א.27) שנד, ויחי אוה"ת
ע'28) ב' כרך חב"ד – הערכים בספר שנסמנו מקומות ראה

תקפֿפב.
ויצא.29) ס"פ תו"א
ובכ"מ.30) ב. יז, צו לקו"ת שם. תו"א

(31משה מדריגת דלגבי ואילך, 198 ע' ח"ו בלקו"ש שנת'
בתחתונים" ד"דירה האופן שייך אין המהות, ראיית – עצמו) (מצד
ס, מתו"א גם ולהעיר שם). 28 הערה (וראה ויצה"ר נה"ב בירור מצד

ב.
ה'32) כרך (בראשית התורה ואור ואילך) ד (כט, ויחי בביאוה"ז

יעקב ד"ויחי הענין מבאר ואילך) א תתשכא ו' כרך ואילך. א תתקצא,
חיי עיקר שכל "לפי ויוסף, דיעקב החיבור מצד שנה" י"ז בארמ"צ
העליון מקצה להבריח האור התגלות בחי' רק הוא יעקב של רוחו
"תולדות וממשיך המביא הוא כו', יסוד בחי' ויוסף, התחתון", לקצה
המשכת דע"י ב) (שפו, ויחי אוה"ת וראה לבי"ע. מאצילות יעקב"

עיי"ש. לנהורא. חשוכא התהפכות נעשה בבי"ע יוסף
"שיהיו בזה יתרון דיש שענינווי"ל מכיון יוסף, כי - כו'"

הואלהמשיך דיוסף דבירור הנ"ל במקומות (ראה בבי"ע יעקב
אמתית בזה אין ממש"), אצי' בבחי' להיות לאצי' מבריאה "להעלות
בירור ועבודתם בבי"ע שהם השבטים, משא"כ החשך; מן האור יתרון
נעשה עי"ז הרי הנ"ל), במקומות (ראה היש ביטול הפירוד, מעולם
רע"ב: שנד, ויחי אוה"ת (ראה עצמו. החשך מן האור יתרון אמתית
ע"י דוקא לכן כו' שאת ביתר הטוב נעשה טוב מהרע שעושים דע"י

כו'). טוב לבחי' זכה שנה י"ז בארמ"צ יעקב ויחי
יוסף מיתת שאחרי מה דהטעם ואילך, 31 ע' ח"ו לקו"ש וראה

חדשה ירידה כ"זהותחלה כי - למצרים" נכנסו היום אותו ו"כאלו
במצרים. יעקב של ברכתו היתה עדיין חי שיוסף

(33" בהגירסא אדה"ז שבחר מה לבאר יש בתורה"עפ"ז
בלימוד החשך מן האור דיתרון הענין כי - (10 הערה לעיל (ראה
השכל אור על וההעלם החשך ע"י כי יגיעה, ע"י הוא גופא התורה
תלמוד על בבלי תלמוד לימוד במעלת וכידוע השכל. לעומק בא
ד"ה ואילך. פנ"ד בכסלו בכ"ה ד"ה אורה שערי (ראה ירושלמי
איניש חייב רבא אמר ד"ה (בארוכה). תרס"ו לך ויתן זקן, ואברהם

ואילך). פי"א תש"ח לבסומי
מען34) אז גשנה, לפניו "להורות אדה"ז: לשון יומתק ועפ"ז

דהיינו – ב"ה" אויבערשטן צום נעהנטער מען ווערט תורה לערנט
קרוב. נעשה התורה וע"י רחוק שיהי' ששייך



כי   

לא הזקן שאדמו"ר מה הטעם יובן גם זה פי על
זה ביאור הצמחאמר בגיל המובן (במשל

ברמז; אם כי צדק),
" ישר: באופן להיות צריך האדם עבודת סדר

שהוא ובדבר באופן (עבודה ועשה (חשך) מרע
(אור)" טוב להיות) ומוכשר עלול ;מלכתחילה

- נסיונות של באופן האדם עבודת ידי שעל ואף
והמצוות התורה בקיום ועיכובים מניעות לו כשיש
מתעלה הוא - בנסיון ועומד עליהם מתגבר והוא
מגיע היה לא הנסיון שלולא כזו, גבוהה לדרגה

ידיאליה שעל התשובה. בעבודת מצינו מזו ויתירה ;
מהפך מןנעשהלזכיותזה האור

- הב' באופן החושך

בדיעבד, רק הוא זה כל סכנההרי למקום
בעבודתו מתעלה זה ידי על בנסיונו, ועמד רוחנית
דרך ועל הקודמת; ממדריגתו בערך ושלא שאת ביתר

אדם ידיזה על הנה ליצלן, רחמנא חטא,
הוא כזכיות", לו נעשו ש"זדונות עד השלימה תשובתו

רז"ל שאמרו זה לעילוי תשובהזוכה שבעלי "במקום
שם". לעמוד יכולין גמורין צדיקין אין עומדין

סכנה במקום אדם יעמוד אל להעמידאבל אסור ,
שעלול ובמקום נסיונות של במצב לכתחילה עצמו את
ממש בפועל לחטוא שלא ועאכו"כ חטא, לידי לבוא

לשוב מנת יוםעל בכל שמתפללים אלא עוד ולא ,:
" שגם - נסיון" יביאוהולידי לא

לזה.

בגיל עדיין שהוא לקטן, לבאר מקום אין ולכן
בהחושך התעסקות ידי על הבאה המעלה את החינוך,
להסבירו צריכים אדרבה, אם כי לאור; להפכו בכדי

מרע.העבודה

הענין את צדק להצמח הזקן אדמו"ר אמר לא ולכן
צדק הצמח וביאר פירש כך שאחר אלא ברמז; אם כי
לגלות הירידה ידי על שנעשה העילוי גודל את בעצמו
דוקא. החושך מן הנמשך האור יתרון ידי על מצרים

:הנ"ל בסיפור ה' בעבודת הכללית ההוראה
זכה מצרים לארץ בבואו אבינו, שיעקב פי על אף
גם מתנהגים ביתו ובני שיוסף מזה גדול ועונג לשמחה

איך צדק הצמח תמה זה כל עם – הישר בדרך שם
והגבולים בהמצרים שנמצא אלו ששנים לומר יתכן
- משום והיינו שנותיו, "מבחר" תהיינה מצרים דארץ
ידי על שהאדם היא, הנשמה בירידת הכוונה שתכלית

וגבולים במצרים יהיה לא מלכתחילה אלאעבודתו ,
מצרים. מארץ תיכף בחפזון יברח

ואינו וגבול במיצר נמצא כבר באם גיסא: לאידך
"מבחר יהיה ששם - היא עבודתו - משם לברוח יכול

שנותיו".

מבוארים לזה, להגיע איך וההוראה העבודה וסדר
הזקן: אדמו"ר של במענה

שעבודתם לאלו הוראה היא שלו, המענה
האדם את האלקים "עשה – ה"ישר" בסדר היא

"ושליחותם העליונה גזירה שמצד אלו דאף ,
הזה, דעולם וגבולים במצרים הם נמצאים דין בעלמא
הם גופא הזה שבעולם כאלו במקומות זהו באם אפילו
היא שעבודתם לדעת עליהם - הארץ" "ערות בבחינת
לעשות גם) אלא וחלילה, חס הירידה, למנוע רק (לא

יתברך לו ה"עצמות"דירה המשכת ,
המצרים בתוככי בהמצאם גם גבול, בעל הבלתי
לזה היעוצה והעצה - הארץ" "ערות של והגבולים
גילוי שהיא התורה, לימוד ידי שעל התורה, היא:
ושינויים, מהגבלות שלמעלה יתברך ורצונו חכמתו
ולא כנ"ל; וגבולים למצרים מעל להתעלות הכח ניתן
ושלום, חס ויורידוהו יגבילוהו לא ש"מצרים" בלבד זו
- ("געלעבט" . . "ויחי לבחינת לזכות אדרבה אלא

מצרים". בארץ אמתיים) חיים

להולכי הוא זה כל עבודתםאולם ידי שעל ,
שליטת תחת מעיקרא נתונים אינם התורה בלימוד

מצרים; דארץ וגבולים המצרים
רחמנא הדרך, את ועברו ופגמו שחטאו אלו אבל
המצרים של השליטה תחת נפלו כבר שלכאורה ליצלן,
לבחינת להגיע להם אפשר איך מצרים, דארץ וגבולים

גו'"? "ויחי

בדרך הזקן אדמו"ר בתשובת ההוראה :באה
התשובה, עבודת ידי על כי וחלילה, חס להתייאש אין
לא הרי גופא, החושך במקום והעבודה היגיעה שהיא
אלא החושך, ממקום יוצא הוא זה ידי שעל בלבד זו
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טו.35) לד, תהלים
ועוד.36) ואילך. ב קפה, דרמ"צ ואילך. ב יט, ראה לקו"ת
ב.37) פו, יומא
שם.38) בהערה 183 ע' תש"ט סה"מ וראה ב. לד, ברכות
א.39) לב, שבת
פכ"ה.40) תניא וראה יומא. סוף משנה
השחר.41) ברכת נוסח

רפ"ו.42) דעות הל' מרמב"ם להעיר
כט.43) ז, קהלת
נמצא44) דב"דירה" ועוד) בתחלתו. רס"ו (המשך בכ"מ כמבואר

האדםכל בדירת בהדירה).(וכמו דר

   

להיות זה ידי על פועל עוד מןשהוא האור
.כנ"ל נעלה, הכי באופן ,

מן נמשך האור ביתרון העילוי שאמיתיות ומכיון
אלך לומר ישר ההולך יטעה אולי עצמו, החושך

- שם עבודתי ואעבוד

בפירוש,לכן אמרו ולא זה, עילוי הזקן אדמו"ר
לו שיבור הישרה הדרך זו שאין להורות בא שזה
מספיקין אין – ואשוב אחטא "האומר ואדרבה האדם;

תשובה" לעשות ממדריגתובידו גם נופל שהוא ,
הקודמת.

יוכל שלא - חלקו יגרע למה הטוען: יטעון ואם
- נעלה באופן החושך מן הנמשך אור ליתרון להגיע

ה"ישר"? בדרך בעבודתו הולך שהוא משום
אדמו"ר במענה מרומזת זו לטענה התשובה גם

כ לאהזקן: עצמו יעקב דרגת שמצד לעיל, שנתבאר מו
מן האור דיתרון לגילוי שייך היה בכל ,

הוגים השבטים ש"יהיו שלו ההתעסקות ידי על זאת
בתכלית יעקב" "ויחי לבחינת הוא גם הגיע בתורה"

עצמו; החושך מן האור יתרון – העילוי

ידי על ואחד: אחד כל בעבודת זה דרך על
ותורתו, מה' עדיין הרחוקים אלו עם ההתעסקות
שפועל ידי על הנה תשובה, בעלי ולעשותם לקרבם
של האור ביתרון חלק לו יש דתשובה, העילוי בהזולת

.חבירו

ד"אתא המשיח ביאת מקרבים זה כל ידי ועל
."לאתבא
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(הוצאת45) בכש"ט (הובא בטלית" אוחזין ד"שנים בפי' כידוע
המעשה גדול א) ט, (ב"ב ממרז"ל ולהעיר ב). כד, הוספות קה"ת)

העושה. מן יותר
ב.46) קנג, זח"ג ב.ראה ג, שה"ש ב. צב, שמע"צ לקו"ת וראה



כה    

להיות זה ידי על פועל עוד מןשהוא האור
.כנ"ל נעלה, הכי באופן ,

מן נמשך האור ביתרון העילוי שאמיתיות ומכיון
אלך לומר ישר ההולך יטעה אולי עצמו, החושך

- שם עבודתי ואעבוד

בפירוש,לכן אמרו ולא זה, עילוי הזקן אדמו"ר
לו שיבור הישרה הדרך זו שאין להורות בא שזה
מספיקין אין – ואשוב אחטא "האומר ואדרבה האדם;

תשובה" לעשות ממדריגתובידו גם נופל שהוא ,
הקודמת.

יוכל שלא - חלקו יגרע למה הטוען: יטעון ואם
- נעלה באופן החושך מן הנמשך אור ליתרון להגיע

ה"ישר"? בדרך בעבודתו הולך שהוא משום
אדמו"ר במענה מרומזת זו לטענה התשובה גם

כ לאהזקן: עצמו יעקב דרגת שמצד לעיל, שנתבאר מו
מן האור דיתרון לגילוי שייך היה בכל ,

הוגים השבטים ש"יהיו שלו ההתעסקות ידי על זאת
בתכלית יעקב" "ויחי לבחינת הוא גם הגיע בתורה"

עצמו; החושך מן האור יתרון – העילוי

ידי על ואחד: אחד כל בעבודת זה דרך על
ותורתו, מה' עדיין הרחוקים אלו עם ההתעסקות
שפועל ידי על הנה תשובה, בעלי ולעשותם לקרבם
של האור ביתרון חלק לו יש דתשובה, העילוי בהזולת

.חבירו

ד"אתא המשיח ביאת מקרבים זה כל ידי ועל
."לאתבא
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(הוצאת45) בכש"ט (הובא בטלית" אוחזין ד"שנים בפי' כידוע
המעשה גדול א) ט, (ב"ב ממרז"ל ולהעיר ב). כד, הוספות קה"ת)

העושה. מן יותר
ב.46) קנג, זח"ג ב.ראה ג, שה"ש ב. צב, שמע"צ לקו"ת וראה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א טבת, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ג', ונעם לי לקרות בו שגם הוא יודע שעליו להוסיף בלימודו הן 

בתורת הנגלה והן בתורת      החסידות, ובטח למותר להדגיש פסק השו"ע שכיון שמלאכתו היא מלאכת 

שמים, היא מלאכת החינוך, הרי הנ"ל צריך להעשות באופן שלא יזיק ללימודו עם התלמידים, כי זה הוא 

העיקר. וכמבואר בשו"ע הלכות תלמוד תורה וגם בשו"ע לרבנו הזקן הלכות אלו.

מ"ש במכתבו שלא היתה התועדות בימי חנוכה, הנה הרי תקותי שהוא כבר במצב כזה שאם הי' 

בא בכותלי ישיבה תומכי תמימים, ולומד איזה שעות בהד' אמות שבם התפלל ועבד עבודתו משך עשר 

שנים כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, צריך הי' זה לפעול עליו ולהמשיך חיות יהודי חסידותי 

בעניניו על כו"כ זמן, וכשאין מתבוננים בענינים כמו אלו, אין פלא אם מתאוננים אח"כ שחסר חיות בעניני 

תומ"צ, כי הא בהא תליא.

לפלא שבכל מכתביו אינו מזכיר ע"ד פעולותיו בסביבתו לקרבם ליהדות ומצות מעשיות בחיי היום 

יומים, ויה"ר שלא יהי' זה אלא השמטה בכתיבה אבל לא בהפועל.

)בצירוף שם האם( של אותם שכותב  יוסיף ג"כ השמות  בטח כשיכתוב להבא בענינים כמו אלו 

אודותם, ויתן השי"ת שנסיעת זוגתו ובתם תהי' כשורה ובהצלחה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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י.9. ג, השירים א.10.שיר נד, אהבה,11.ברכות של ואחרות אלו מדריגות על באהבה. שונות במדריגות כאן דן הזקן רבנו ז. ז, השירים שיר

מט. מו, מא, מ, יח, טז, טו, בפרקים בהרחבה להלן דן הוא
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àñøéâî äéîåô ÷éñô àì íåéä ìë åúçéù úåéäì åúøåúå

ç"îø øàùå 'éãéáù ééùòîä çëåäùòîá äéäé åéøáà
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י.9. ג, השירים א.10.שיר נד, אהבה,11.ברכות של ואחרות אלו מדריגות על באהבה. שונות במדריגות כאן דן הזקן רבנו ז. ז, השירים שיר

מט. מו, מא, מ, יח, טז, טו, בפרקים בהרחבה להלן דן הוא



zahכח `"i ipy mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת י"א שני יום

,28 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå é ÷øô,eh 'nr cr.øåîâ åðéàù

,cala zeevn meiwl lvepi ,eixa` x`yae eicia ,dyrnd gek lky

àeäL,dyrnd gek -.úéäìàä Lôð ìL éLéìMä Leáìz`f - ¤§©§¦¦¤¤¤¨¡Ÿ¦
,eixa` lk mr sebdy .elek seba leynz ziwl`d ytpdy ,zxne`

iyealae ,ziwl`d ytpd ly zecnae lkya wxe j` mi`lenn eidi

dyrne xeaic ,daygnd

.dlyúéîäaä Lôð Cà©¤¤©§¥¦
Côäì dðBöø ,ätìwänL¤¥©§¦¨§¨§¥¤

,Lnîz` dvex `id - ©¨
- ziwl`d ytpd on jtidd

sebdye seba leynz `idy

mxa .dpnn wx `lenn didi

:`ed ,dtilwd ly df dpevx

,äpçvðéå äéìò øabúiL íãàä úáBèì:xnelk .dtilwd z` - §©¨¨¨¤¦§©¥¨¤¨¦©§¤¨
dvex `id jtidl ,dpnn dztzi mc`dy llk dvex dppi` dtilwd

,dze` gvpie dilr xabzi mc`dyLBãwä øäfaL äðBfä ìLîk12: ¦§©©¨¤©Ÿ©©¨
epa z` zeztl dqpzy dpef xkyy jlna "xdef"a `aend lynk -

z` gikei epay ,`id jlnd ly zizin`d ezpeek .dxiar xacl

dnvr dpefd mby ,ixd ,oaene .dpefdn dztzi `le ezxeabe eznkg

ezxeabe eznkg z` dlbi oadye ,rvazi jlnd ly epevxy dvex

- jlnd oa z` zeztl dciwtzy xg`n ,`l` .dpnn dztzi `le

dvex dnvr dtilwd mb jk .dpen`a dzcear zeyrl dilry ixd

dfd oeiqpd lke ,ea leynz `idy dyxi `le dilr xabzi mc`dy

.ezaehl wx `ed - mc`d iezit ly

ytpay rxd zkitd lr ,df wxta mi`aend mixacd zpadl

x"enc` w"k ixac siqedl i`ck - dyecwle aehl ,zindad

edfy ,"zewlzqdd xn`n"a ,ocr eznyp yhiee`aeiln v"iixden

- "mihy" .mihy ivr ly miyxwn mwed okyndy xacd xaqd

,"df znerl" ly "zehy" dpyi .lky itÎlr `ly ,"zehy" oeyln

- epiide ,dyecwd cbpky

zee`za rewy mc`y dn

enk ,oeibdd on dhnl ody

zxne` `xnbdy13oi`"

m` `l` dxiar xaer mc`

."zehy gex ea qpkp ok

- dyecw ly "zehy" dpyie

dyecw ipiprl zexqnzdd

zxne` `xnbdy enk ,aizkn lkydy itkn dlrnl14'il 'ipd`"

zcear idef .(el dlired `aqd ly "ezehy"=) "`aql 'izehy

aezky enk ,eaxwa opekl icedi lk lry okynd15izpkye"

,hay c"ei xn`na `hazd `"hily x"enc` w"ky enke ,"mkeza

okynd mwene jled - eaxwa miwn icedi lky okynd iciÎlry

?xacd dyrp cvik .mlerd lka dpikyd z`xyde illkd ycwnde

ly "zehy"l zindad ytpd ly "zehy"d zkitd iciÎlr -

.lkyd zpadn dlrnl ,dyecw ipiprl xqnzdl ,dyecw

l"f epinkg xn`n xaqen zeciqgd zxeza16,aeh xvi df aeh"

rxdÎxvide zindad ytpd z` miktedyk - "rxd xvi df c`n

ly aehdn dlrnl `ed df aeh ,"c`n aeh" df ixd - "aeh"l

.aehÎxvid

.é ÷øtzldpznd dnglnd z` ,iriyzd wxta xiaqd owfd epaxy ixg` ¤¤
`ed - icedi ly eteba dhilyd lr ,zindad ytpd oial ziwl`d ytpd oia

z` dilr hilyne zindad eytpa mgel mc`yk :ixiyrd wxta xiaqdl `a

" `xwp `ed - aehl jtdp eay rxde ,ziwl`d ytpdwicv,jka mipte` ipye ,"

,cg` ote` - :ipydn dhnl cg`

`ed f`e ,aehl jtdp elek rxdy

wicv"xenbaehe wicv" `xwpe ,"

- .aeh wx ea yiy wicv - "el

,dkenp xzei dbixcne ,ipy ote`

lk jtdp `l oiicr eay rxdy

wicv" `ed f`e ,aehl elek

xenb epi`yrxe wicv" `xwpe ,"

edyn oiicr ea yiy wicv - "el

epi`y wicv"e ,"el aehe wicv - xenb wicv" - miletkd mix`zd .rxd on

:"wicv"d ly zebixcnd oze`a mieey mix`z mpd - "el rxe wicv - xenb

"d ribd okid cr mix`zn ,"xenb epi`"e "xenb"wicvjk llbay) 'd zad`a "

"el aeh" mix`zd eli`e ;`l e` d`elna `id dad`d m` ,(wicv `xwp `ed

dktdp dnk cr ,mix`zn - "el rx"ezindad ytpd`id m` ,"aeh"l "rx"n

xaecny eil`n oaen .da x`yp oiicr rxd on unyy e` ,dlek lk dktdp

xeaica ,daygna iehia icil `ad rxd zece` `le ,ytpay rxd zece` o`k

:owfd epax xne` jke .dyrna e`

íò Ck ìk íçìðå úéäìàä BLôð øéaâî íãàäLk ,äpäå- §¦¥§¤¨¨¨©§¦©§¨¡Ÿ¦§¦§¨¨¨¦
ytpdãò ,úéîäaä©§¥¦©

daL òøä øòáîe LøânL¤§¨¥§©¥¨©¤¨
,éìàîOä ììçî,alay - ¥¨¨©§¨¦

,"rx"d ly iy`xd enewin

áeúkL Bîk1zøòáe" : §¤¨¦©§¨
,"Eaøwî òøäjka - ¨¨¦¦§¤

lk lry ,dxezd dyibcn

rxd z` lilk yxyl icedi

wx `l :xnelk ,eaxway

`l ,aeygz `l zindad ytpdy ,ezelbzda rxd lr xabziy

rxd z` "cari" s`y `l` ,rx ly miyrn dyrz `le xacz

ea yiy xacl llk dee`zi `ly ,zindad ytpd zegekay iniptd

.rxd on edynLnî áBèì Ctäð òøä ïéàåoiicr rxdy ,`l` - §¥¨©¤§©§©¨
f` did ,aehl elek jtdp rxd did eli` ,aehl elek jtdp `llk
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úéäìàä ùôð ìù éùéìùä ùåáì àåäù ãáì úåöîä
äôéì÷äîù úéîäáä ùôð êàùîî êôäì äðåöø

äðåæä ìùîë äðçöðéå äéìò øáâúéù íãàä úáåèì
:÷"äæáù

äðäå é ÷øôúéäìàä åùôð øéáâî íãàäùë
ãò úéîäáä íò êë ìë íçìðå

ììçî äáù òøä øòáîå ùøâîùù"îë éìàîùä
àø÷ð ùîî áåèì êôäð òøä ïéàå êáø÷î òøä úøòáå
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א.12. קסג, ב חלק א.13.זהר ג, ב.14.סוטה יז, ח.15.כתובות כה, טו.16.שמות ג, רבה קהלת ט. ט, רבה כא.1.בראשית כא, דברים

zah `"i ipy mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

elekmewna ,dyecwle zewl`l ,wxe j` ,jynp ,de`zdÎgek ly

,rxl de`zd."Bì òøå ÷écö"å "øeîb BðéàL ÷écö" àø÷ð`ede - ¦§¨©¦¤¥¨§©¦§©
:cin xiaqn,eðéäc:"el rxe" ly zernynd -èòî ïéãò Ba LiL §©§¤¥£©¦§©

àlà ,éìàîOä ììça òø øòfîicil `a df rx hrn oi` recn - ¦§¥©¤¨¨©§¨¦¤¨
de`zd ybxa iehia

?dneckeóeôkLeze` - ¤¨
,rx hrnáBhì ìèáe¨¥©

äîãð ïëìå ,Bèeòî úîçî¥£©¦§¨¥¦§¤
Bì,wicvl -eäLøâéå ék¦©§¨§¥

ìáà ,éøîâì Blk Bì Cìéå©¥¤ª§©§¥£¨
Bì Cìäå óìç elà úîàa¤¡¤¦¨©§¨©
äéä BaL òøä ìk ¯ éøîâì§©§¥¨¨©¤¨¨

Lnî áBèì Ctäð2øeàáe . ¤§©§©¨¥
,ïéðòä`a owfd epax - ¨¦§¨

xg`n :dl`y lr zeprl

epi` (xenb epi`y) wicvdy

ixd - rxd z` llk yibxn

jtdp eay rxd ok`y okzi

uny s` ea oi`e aehl elek

ea yiy epl oipne ,rxd on

epax xiaqn jk lr ?rx

zbixcnn oaei xacdy owfd

dcaerd :"xenb wicv"

elek lk jtdp eay rxdy

d`vezk d`a ,aehl

itk) "mibeprza dad`"n

dad`"a (mxeba) daiqa xqg m`a - ixd ,(iriyzd wxta xaqedy

zkitda - (d`veza) aaeqna mb xqgy gxkdd on ,"mibeprza

,dbxc efi`a "ogead oa`" `id "mibeprza dad`"d .aehl rxd

,mc`d `vnp ,rxd ly elehiaaòøä CtäpL øeîb ÷écö äpä ék¦¦¥©¦¨¤¤§©¨©
,"Bì áBèå ÷écö" àø÷ð ïëìå ,áBèì BlL,aeh wx ea yi -àeä ¤§§¨¥¦§¨©¦§

ñàîì eðéäc ,òøäî éøîâì "íéàBvä íéãâaä" úøñä éãé ìò©§¥£¨©©§¨¦©¦§©§¥¥¨©§©§¦§Ÿ
äfä íìBò éâeðòúa ãàîybx ea mixxern dfdÎmlerd ibeprz - §Ÿ§©£¥¨©¤

,ytp lrebe aeriz lyíãà éða úBâeðòúa ía âpòúäì,ick - §¦§©¥¨§©£§¥¨¨
,'ä úãBáòì àìå ,ãáìa óebä úåàz úàlîìokzi ixd ,oky - §©Ÿ©£©©¦§©§Ÿ©£©

zevna :lynl ,dyecwd cvl jiiyd dfdÎmlerd ibeprz ly beq

ze`pd eli`e .dnecke (iriayd wxta xkfpy itk) zay bper

miqe`n - miny myl `ly ,dfdÎmlerd ly miinzq mibeprze

- ?dnl jk lke .wicvd ipira ixnblíéëLîð íúBéä éðtî¦§¥¡¨¦§¨¦
.àøçà àøèñå ätìwäî íéòtLðåibeprz ly mxewn - §¦§¨¦¥©§¦¨§¦§¨¨¢¨

,"`xg` `xhq"ae "dtilw"a `ed dfdÎmlerdäî ìëåàeäM §¨©¤
,äàðOä úéìëúa BàðBN àeä øeîb ÷écvä ¯ àøçà àøèqäî¥©¦§¨¨¢¨©©¦¨§§©§¦©¦§¨

BúMã÷e 'äì Búáäà ìãb úîçî3íéâeðòúa äaø äáäàa- ¥£©Ÿ¤©£¨©§ª¨§©£¨©¨§©£¦
,"mibeprza dax dad`" z`xwpd dad`íéøkæpä äøúé äaçå§¦¨§¥¨©¦§¨¦

,ìéòì,zead`d ibeq x`ya xy`n daig xzei da yi ef dad` - §¥
dlecb dad`a cner wicvdy oeikne .iriyzd wxta xkfpy itk

z` jk lk `pey `ed okl - dyecwle zewl`l efk dlibx izlae

:`xg` `xhqe dtilwdék,`xg` `xhq licadle dyecw -íä ¦¥
,äæ únòì äæezad` - ¤§ª©¤

,dyecw ipiprle d"awdl

d`py ,`linn ,ea zxxern

dcn dze`a `xg` `xhql

.zewl`l ezad` lceb ly

áéúëãk4äàðN úéìëz" : §¦§¦©§¦¦§¨
,éì eéä íéáéBàì ,íéúàðN§¥¦§§¦¨¦
,"'Bâå éááì òãå éðø÷ç- ¨§¥¦§©§¨¦§

itlk z`f xne` jlnd cec

`edy ,dyecwd icbpn

.dlecb d`py mze` `pey

`ed ,d`py dze`l di`xk

rce ipxwg" :xne`"iaal-

izad` lcebn :xnelk

- ialay ,d"awd ,jil`

dlecb dn ,`linn ,xikz

.dyecwd icbpnl iz`py

äáäàä ìãb Cøò éôëe§¦¥¤Ÿ¤¨©£¨
äàðOä ìãb Cøò Ck ,'äì©¨¥¤Ÿ¤©¦§¨

àøçà àøèñì`xhq" - §¦§¨¨¢¨
zeipgexd zetilwd ,"`xg`

xewnd ,xen`k ,ody

,miiptebd mibeprzd lk ly "zeig"de,úéìëúa òøa ñeànäå- §©¦¨©§©§¦
zee`zd ly rxd z` eqe`in lceb mb jk 'dl dad`d jxr itle

wegx `edy ("`xg` `xhq") ipgex xac lr .miinybd mibeprzde

("rx") zeinyb zee`z lr eli`e ,"d`py" iehiad mi`zn ,mc`dn

,"qe`in" iehiad mi`zn ,eipir cbpl ze`vnpe mc`d l` zeaexwd

.eipir cbpl cnerd ,`pey `edy xacn lrbpy mc`kñeànä ék¦©¦
.äàðOä Bîk Lnî äáäàä Côä àeäiehiady ,`l` - ¥¤¨©£¨©¨§©¦§¨

eli`e ,"`xg` `xhq"e "dtilw"l qgia ,xen`k ,mi`zn "d`py"

ixd ,mipt lk lr ."qe`in" iehiad mi`zn - zeipteb zee`zl qgia

zngn `id ,"rx"l xenbÎwicvl yiy d`pyd zilkzy ,xaqen

`xwp `ed jk meyne ,xzeia dpeilrd dbxca `id 'dl ezad`y

`id - "mibeprza dad`"d - eay "wicv"d zbixcny ,"xenb wicv"

- "el aehe wicv" `xwp mb `ed .xzeia dpeilrde d`lnd dcna

z` oiap o`kn .aehl jtdp eay rxd lk :aeha wx yecb `edy

dad`a ea xqgy oeik - "xenb epi`y wicv"l qgia daeyzd

yiy ixd ,mibeprza`ed oi`y zexnl ,rxd on edyn oiicr ea

:jynda "`ipz"d xne` jk lre .llk df rxa yibxnBðéàL ÷écöå§©¦¤¥
,äàðOä úéìëúa àøçà àøèqä àðBN BðéàL àeä ,øeîb- ¨¤¥¥©¦§¨¨¢¨§©§¦©¦§¨
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íéøîà éèå÷éì
÷éãöå øåîâ åðéàù ÷éãöïééãò åá ùéù åðééäã åì òøå

áåèì ìèáå óåôëù àìà éìàîùä ììçá òø øòæî èòî
úîçîåìåë åì êìéå åäùøâéå éë åì äîãð ïëìå åèåòéî

éøîâì åì êìäå óìç åìà úîàá ìáà éøîâìåáù òøä ìë
øåîâ ÷éãö äðä éë ïéðòä øåàéáå .ùîî áåèì êôäð äéä

áåèì åìù òøä êôäðùàåä åì áåèå ÷éãö àø÷ð ïëìå
ñåàîì åðééäã òøäî éøîâì íéàåöä íéãâáä úøñä é"ò

ãàîíãà éðá úåâåðòúá íá âðòúäì æ"äåò éâåðòúá
éðôî 'ä úãåáòì àìå ãáìá óåâä úåàú úàìîì
äî ìëå à"ñå äôéì÷äî íéòôùðå íéëùîð íúåéä

úéìëúá åàðåù àåä øåîâ ÷éãöä à"ñäî àåäùäàðùä
äáø äáäàá åúùåã÷å 'äì åúáäà ìãåâ úîçî

äæ íä éë ì"ðä äøúé äáéçå íéâåðòúáäæ úîåòì
éðø÷ç éì åéä íéáéåàì íéúàðù äàðù úéìëú áéúëãë

êøò éôëå 'åâå éááì òãåìãåâ êøò êë 'äì äáäàä ìãåâ
àåä ñåàéîä éë úéìëúá òøá ñåàéîäå à"ñì äàðùä

äáäàä êôäøåîâ åðéàù ÷éãöå .äàðùä åîë ùîî
åðéà ïëìå äàðùä úéìëúá à"ñä àðåù åðéàù àåä
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.2:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ע"י לטוב הכח להפך יכול הלבושים וכשמסיר הצואים: ולבושיו דק"נ, דנה"ב כח ענינים: ב' יש "...כי

בטוב". ˘ËÈÏ"‡:3.שמלבישו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰!אהבה ע"י... שנתקדש אפ"ל אם צע"ג - הצדיק על קאי דוקדושתו דברור את"ל "אפילו

גודל על ובי' פי' זהו באה"ר שלפ"ז".‡‰·˙Âומש"כ כב.4.- קלט, תהלים



כט zah `"i ipy mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

elekmewna ,dyecwle zewl`l ,wxe j` ,jynp ,de`zdÎgek ly

,rxl de`zd."Bì òøå ÷écö"å "øeîb BðéàL ÷écö" àø÷ð`ede - ¦§¨©¦¤¥¨§©¦§©
:cin xiaqn,eðéäc:"el rxe" ly zernynd -èòî ïéãò Ba LiL §©§¤¥£©¦§©

àlà ,éìàîOä ììça òø øòfîicil `a df rx hrn oi` recn - ¦§¥©¤¨¨©§¨¦¤¨
de`zd ybxa iehia

?dneckeóeôkLeze` - ¤¨
,rx hrnáBhì ìèáe¨¥©

äîãð ïëìå ,Bèeòî úîçî¥£©¦§¨¥¦§¤
Bì,wicvl -eäLøâéå ék¦©§¨§¥

ìáà ,éøîâì Blk Bì Cìéå©¥¤ª§©§¥£¨
Bì Cìäå óìç elà úîàa¤¡¤¦¨©§¨©
äéä BaL òøä ìk ¯ éøîâì§©§¥¨¨©¤¨¨

Lnî áBèì Ctäð2øeàáe . ¤§©§©¨¥
,ïéðòä`a owfd epax - ¨¦§¨

xg`n :dl`y lr zeprl

epi` (xenb epi`y) wicvdy

ixd - rxd z` llk yibxn

jtdp eay rxd ok`y okzi

uny s` ea oi`e aehl elek

ea yiy epl oipne ,rxd on

epax xiaqn jk lr ?rx

zbixcnn oaei xacdy owfd

dcaerd :"xenb wicv"

elek lk jtdp eay rxdy

d`vezk d`a ,aehl

itk) "mibeprza dad`"n

dad`"a (mxeba) daiqa xqg m`a - ixd ,(iriyzd wxta xaqedy

zkitda - (d`veza) aaeqna mb xqgy gxkdd on ,"mibeprza

,dbxc efi`a "ogead oa`" `id "mibeprza dad`"d .aehl rxd

,mc`d `vnp ,rxd ly elehiaaòøä CtäpL øeîb ÷écö äpä ék¦¦¥©¦¨¤¤§©¨©
,"Bì áBèå ÷écö" àø÷ð ïëìå ,áBèì BlL,aeh wx ea yi -àeä ¤§§¨¥¦§¨©¦§

ñàîì eðéäc ,òøäî éøîâì "íéàBvä íéãâaä" úøñä éãé ìò©§¥£¨©©§¨¦©¦§©§¥¥¨©§©§¦§Ÿ
äfä íìBò éâeðòúa ãàîybx ea mixxern dfdÎmlerd ibeprz - §Ÿ§©£¥¨©¤

,ytp lrebe aeriz lyíãà éða úBâeðòúa ía âpòúäì,ick - §¦§©¥¨§©£§¥¨¨
,'ä úãBáòì àìå ,ãáìa óebä úåàz úàlîìokzi ixd ,oky - §©Ÿ©£©©¦§©§Ÿ©£©

zevna :lynl ,dyecwd cvl jiiyd dfdÎmlerd ibeprz ly beq

ze`pd eli`e .dnecke (iriayd wxta xkfpy itk) zay bper

miqe`n - miny myl `ly ,dfdÎmlerd ly miinzq mibeprze

- ?dnl jk lke .wicvd ipira ixnblíéëLîð íúBéä éðtî¦§¥¡¨¦§¨¦
.àøçà àøèñå ätìwäî íéòtLðåibeprz ly mxewn - §¦§¨¦¥©§¦¨§¦§¨¨¢¨

,"`xg` `xhq"ae "dtilw"a `ed dfdÎmlerdäî ìëåàeäM §¨©¤
,äàðOä úéìëúa BàðBN àeä øeîb ÷écvä ¯ àøçà àøèqäî¥©¦§¨¨¢¨©©¦¨§§©§¦©¦§¨

BúMã÷e 'äì Búáäà ìãb úîçî3íéâeðòúa äaø äáäàa- ¥£©Ÿ¤©£¨©§ª¨§©£¨©¨§©£¦
,"mibeprza dax dad`" z`xwpd dad`íéøkæpä äøúé äaçå§¦¨§¥¨©¦§¨¦

,ìéòì,zead`d ibeq x`ya xy`n daig xzei da yi ef dad` - §¥
dlecb dad`a cner wicvdy oeikne .iriyzd wxta xkfpy itk

z` jk lk `pey `ed okl - dyecwle zewl`l efk dlibx izlae

:`xg` `xhqe dtilwdék,`xg` `xhq licadle dyecw -íä ¦¥
,äæ únòì äæezad` - ¤§ª©¤

,dyecw ipiprle d"awdl

d`py ,`linn ,ea zxxern

dcn dze`a `xg` `xhql

.zewl`l ezad` lceb ly

áéúëãk4äàðN úéìëz" : §¦§¦©§¦¦§¨
,éì eéä íéáéBàì ,íéúàðN§¥¦§§¦¨¦
,"'Bâå éááì òãå éðø÷ç- ¨§¥¦§©§¨¦§

itlk z`f xne` jlnd cec

`edy ,dyecwd icbpn

.dlecb d`py mze` `pey

`ed ,d`py dze`l di`xk

rce ipxwg" :xne`"iaal-

izad` lcebn :xnelk

- ialay ,d"awd ,jil`

dlecb dn ,`linn ,xikz

.dyecwd icbpnl iz`py

äáäàä ìãb Cøò éôëe§¦¥¤Ÿ¤¨©£¨
äàðOä ìãb Cøò Ck ,'äì©¨¥¤Ÿ¤©¦§¨

àøçà àøèñì`xhq" - §¦§¨¨¢¨
zeipgexd zetilwd ,"`xg`

xewnd ,xen`k ,ody

,miiptebd mibeprzd lk ly "zeig"de,úéìëúa òøa ñeànäå- §©¦¨©§©§¦
zee`zd ly rxd z` eqe`in lceb mb jk 'dl dad`d jxr itle

wegx `edy ("`xg` `xhq") ipgex xac lr .miinybd mibeprzde

("rx") zeinyb zee`z lr eli`e ,"d`py" iehiad mi`zn ,mc`dn

,"qe`in" iehiad mi`zn ,eipir cbpl ze`vnpe mc`d l` zeaexwd

.eipir cbpl cnerd ,`pey `edy xacn lrbpy mc`kñeànä ék¦©¦
.äàðOä Bîk Lnî äáäàä Côä àeäiehiady ,`l` - ¥¤¨©£¨©¨§©¦§¨

eli`e ,"`xg` `xhq"e "dtilw"l qgia ,xen`k ,mi`zn "d`py"

ixd ,mipt lk lr ."qe`in" iehiad mi`zn - zeipteb zee`zl qgia

zngn `id ,"rx"l xenbÎwicvl yiy d`pyd zilkzy ,xaqen

`xwp `ed jk meyne ,xzeia dpeilrd dbxca `id 'dl ezad`y

`id - "mibeprza dad`"d - eay "wicv"d zbixcny ,"xenb wicv"

- "el aehe wicv" `xwp mb `ed .xzeia dpeilrde d`lnd dcna

z` oiap o`kn .aehl jtdp eay rxd lk :aeha wx yecb `edy

dad`a ea xqgy oeik - "xenb epi`y wicv"l qgia daeyzd

yiy ixd ,mibeprza`ed oi`y zexnl ,rxd on edyn oiicr ea

:jynda "`ipz"d xne` jk lre .llk df rxa yibxnBðéàL ÷écöå§©¦¤¥
,äàðOä úéìëúa àøçà àøèqä àðBN BðéàL àeä ,øeîb- ¨¤¥¥©¦§¨¨¢¨§©§¦©¦§¨
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íéøîà éèå÷éì
÷éãöå øåîâ åðéàù ÷éãöïééãò åá ùéù åðééäã åì òøå

áåèì ìèáå óåôëù àìà éìàîùä ììçá òø øòæî èòî
úîçîåìåë åì êìéå åäùøâéå éë åì äîãð ïëìå åèåòéî

éøîâì åì êìäå óìç åìà úîàá ìáà éøîâìåáù òøä ìë
øåîâ ÷éãö äðä éë ïéðòä øåàéáå .ùîî áåèì êôäð äéä

áåèì åìù òøä êôäðùàåä åì áåèå ÷éãö àø÷ð ïëìå
ñåàîì åðééäã òøäî éøîâì íéàåöä íéãâáä úøñä é"ò

ãàîíãà éðá úåâåðòúá íá âðòúäì æ"äåò éâåðòúá
éðôî 'ä úãåáòì àìå ãáìá óåâä úåàú úàìîì
äî ìëå à"ñå äôéì÷äî íéòôùðå íéëùîð íúåéä

úéìëúá åàðåù àåä øåîâ ÷éãöä à"ñäî àåäùäàðùä
äáø äáäàá åúùåã÷å 'äì åúáäà ìãåâ úîçî

äæ íä éë ì"ðä äøúé äáéçå íéâåðòúáäæ úîåòì
éðø÷ç éì åéä íéáéåàì íéúàðù äàðù úéìëú áéúëãë

êøò éôëå 'åâå éááì òãåìãåâ êøò êë 'äì äáäàä ìãåâ
àåä ñåàéîä éë úéìëúá òøá ñåàéîäå à"ñì äàðùä

äáäàä êôäøåîâ åðéàù ÷éãöå .äàðùä åîë ùîî
åðéà ïëìå äàðùä úéìëúá à"ñä àðåù åðéàù àåä
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zahל a"i iyily mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת י"ב שלישי יום
פרקי ,eh 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äâøãî äðäå,30 'nr cr.[à"îá

zilkz ,zeipgexd zetilwd ,"`xg` `xhq"d z` `pey epi`y

,d`pyòøa ïk íb ñàBî Bðéà ïëìåmibeprzae zee`za - §¨¥¥¥©¥¨©
,miiptebd.úéìëúa,xzeia dlecbd dcna -äàðOä ïéàL ìëå §©§¦§¨¤¥©¦§¨

âeðòúå äáäà õîL äæéà øàLð Eçøk ìò ,úéìëúa ñeànäå§©¦§©§¦©¨§£¦§¨¥¤¤¤©£¨§©£
ì,íL,rxl -eøñeä àìå §¨§Ÿ§

éøîâì "íéàBvä íéãâaä"©§¨¦©¦§©§¥
,ìëå ìkîmicba" - ¦Ÿ¨Ÿ

,rxdÎxvid - "mi`ev

oiicr ,dfdÎmlerd zee`z

ytpd gekn exqed `l

,"dbep" ztilwny zindad

."rx" `ed mb `xwpdïëìå§¨¥
,Lnî áBèì Ctäð àìŸ¤§©§©¨
äæéà Bì LiL øçàî¥©©¤¥¥¤
íéãâa"a ïéãò äæéçà£¦¨£©¦©§¨¦

,"íéàBvä.mda yeal did de`zd geky -àlà,jk m` ,recn - ©¦¤¨
iehia icil `a df rx hrn oi` recne ?llk rxa yibxn `ed oi`

?dnecke zee`zaàeäL,rx hrn eze` -àìëe Bèeòîa ìèa ¤¨¥§¦§¨
,áéLç.llk aygp df rx oi` aehd iabl -òøå ÷écö àø÷ð ïëìå ¨¦§¨¥¦§¨©¦§©

.Bì ¯ ìèáe óeôk ¯,ezhilyle ,wicvl ,el "oezp" rxd ,"el - rxe" - ¨¨¥
.aexd `ed eay aehdy iptnïk ìòåy fnex ,eay rxd hrn -íb §©¥©

dðéà 'äì Búáäà©£¨©¥¨
,úéìëúam` ,oky - §©§¦

dzcna dzid dad`d

dzid ,xzeia dpeilrd

jtdidl rxd lr drityn

.aehl ixnblàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨
.øeîb BðéàL ÷écö- ©¦¤¥¨

mix`zd mipiivn ,xen`ke

z` "xenb epi`"e "xenb"

,xnelk ,ezad` zbixcn

;"aeh dyre"l qgia

jtdp dnk cr - "rxn xeq"l qgia - "el rx"e "el aehe" mix`zde

.aehl rxd

Bæ äâøãî ,äpäå,"el rxe wicv"e "xenb epi`y wicv" -ú÷lçúî §¦¥©§¥¨¦§©¤¤
úBâøãî úBááøì,ze`haznd -òøä èeòî úðéça ïéðòa §¦§©§¥§¦§©§¦©¦¨©

øàLpä,wicva x`ypy rx hrn eze` zeki` -òaøàî úçàî ©¦§¨¥©©¥©§©
,íéòøä úBãBñé,y`d ceqin - yie ,mind ceqin ea x`ypy yi - §¨¨¦

ef zepey od ok .d`ld jke

x`ypy rxd zenka efn

yi .aehl elehia zcnae

`ed ea x`ypy rxd xy`

,xzei dlecb zvw dcna

,"miyya lha" `edy `l`

on miyy it lecb aehd

lha rxdy jk ,rxd

ybxp enrh oi` ik ,miyya

rxdy ,mb yi ,j` .llk

wlgn zegt `ed x`ypy

`ed aehl elehiae ,miyyd

cbpk cg` ,"sl`a lehia"

:jkn xzei e` ,sl`ïéðòáe§¦§©
ìò íéMLa Bèeòîa Bìeha¦§¦§¦¦©

.ìLî Cøc ìò àöBiëå äááøe óìàa Bà ,ìLî Cøczcna - ¤¤¨¨§¤¤§¨¨§©¥©¤¤¨¨
miiwd ipeyd ielz ,dnecke daaxa ,sl`a ,miyya ,aehl lehiad

,xenb epi`y wicvd ly eizebixcnaíé÷écö úðéça íä ïäå§¥¥§¦©©¦¦
,úBøBcä ìëaL íéaøäepi`y wicv" zpigaa mdy miwicv mze` - ¨©¦¤§¨©

,"xenbàøîba àúéàãk`xnba mi`ven ep`y enk -5:øñéðîúc ¦§¦¨©§¨¨¦§¨¦©
.àeä-Ceøa-LBãwä dén÷ éîéé÷ é÷écö éôìàsl` xyr dpeny - ©§¥©¦¥¨§¥©¥©¨¨

lk j` ,miwicva zebixcn daxd jk lk .d"awd iptl miniiw miwicv

."xenb epi`y wicv" zbxca dl`b ÷écö úìòî ìò Cààeä ,øeî ©©©£©©¦¨
éàçBé ïa ïBòîL éaø øîàL6::"xdef"d xagn -éða éúéàø" ¤¨©©¦¦§¤©¨¦¦§¥

,"'eë íéèòeî íäå äiìòdlrp mzbxcy dl` - "dilr ipa" - £¦¨§¥¨¦
,mihren mde ,xzeiaïëlL¤¨¥

,"äiìò éða" íéàø÷ð- ¦§¨¦§¥£¦¨
iptnòøä ïéëtänL- ¤§©§¦¨©
,aehlBúBà íéìòîe©£¦

øäfa àúéàãk ,äMã÷ì¦§ª¨¦§¦¨©Ÿ©
äîc÷äa7,aezky enk - ©©§¨¨

xtq ly "dncwd"a

,"xdef"déaø äöøLkL¤§¤¨¨©¦
éaø ìëéäì úBìòì àiç¦¨©£§¥©©¦

,éàçBé ïa ïBòîL- ¦§¤©
xa oerny iax ly "elkid"

ly dnewn ernyn ,i`gei

,"xenb wicv" zbixcnòîL̈©
:øîàå ÷éôð àì÷rny - ¨¨¨¦§¨©

:fixkne `veid lewïàî"©
ãò à÷úîì eøéøî ïéîòèå àøBäðì ïëtäî àëBLç éc ïBëpî¦§¦£¨§©§¨¦§¨§©£¦§¦§¦§¨©

:'eëå "àëä ïeúéé àìly xe`l mlerd jyeg z` jtdy mkn in - ¨¥¨¨§
jtd (rxd exvie zindad eytp ly) xnd mrhd z`e ,dyecw

qpkidl leki - o`kl ribdy iptl ,(dyecwd) zewiznle beprzl

`ed ,xe`l jyegd z` jtdny df `ed "xenb wicv"y ,ixd .o`kl

owfd epax siqen ,oldl .dyecwd xe`l zindad ytpd z` dlrn
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ñàåîñåàéîäå äàðùä ïéàù ìëå úéìëúá òøá ë"â
íùì âåðòúå äáäà õîù äæéà øàùð ë"ò úéìëúá
àì ïëìå ìëå ìëî éøîâì íéàåöä íéãâáä åøñåä àìå

äæéà åì ùéù øçàî ùîî áåèì êôäðïééãò äæéçà
áéùç àìëå åèåòéîá ìèá àåäù àìà íéàåöä íéãâáá

óåôë òøå ÷éãö àø÷ð ïëìååúáäà íâ ïë ìòå .åì ìèáå
.øåîâ åðéàù ÷éãö àø÷ð ïëìå úéìëúá åðéà 'äì

äðäå
äâøãîèåòéî 'éçá ïéðòá úåâøãî úåááøì ú÷ìçúî åæ

íéòøä úåãåñé òáøàî úçàî øàùðä òøäïéðòáå
àöåéëå äááøå óìàá åà î"ãò íéùùá åèåòéîá åìåèéá

íé÷éãö 'éçá íä ïäå î"ãòúåøåãä ìëáù íéáøä
ä"á÷ä 'éî÷ éîéé÷ é÷éãö éôìà øñéðîúã 'îâá àúéàãë

úìòî ìò êàéðá éúéàø é"áùø øîàù àåä øåîâ ÷éãö
äéìò éðá íéàø÷ð ïëìù 'åë íéèòåî íäå äéìòïéëôäîù

äîã÷äá øäæá àúéàãë äùåã÷ì åúåà íéìòîå òøä
ìëéäì úåìòì àééç éáø äöøùëùòîù éàçåé ïá ù"ø

àøåäðì ïëôäî àëåùç éã ïåëðî ïàî øîàå ÷éôð àì÷
åøéøî ïéîòèåãåòå :'åëå àëä ïåúéé àì ãò à÷úéîì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ב.5. צז, סנהדרין ב; מה, א.7.שם.6.סוכה ד, א חלק

zah a"i iyily mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"dilr ipa" mi`xwp ,xzei dlrp beqa miwicvy dn lr sqep mrh8:

ãBòårecn ,sqep mrh -íúãBáò íbL éðtî ,äiìò éða íéàø÷ð §¦§¨¦§¥£¦¨¦§¥¤©£¨¨
Cøöì àeä ,äéúBöîe äøBzä íei÷a "áBè äNòå" úðéçáa¦§¦©©£¥§¦©¨¦§¤¨§Ÿ¤

,úBìònä íeø ãò äìòî äìòîe dBáb`id mzcear zxhn - ¨©©§¨©§¨©©©£
cr cala d"awd myl

zebixcnle zelrnl

,xzeia zelrpdàìå- §Ÿ
,dpi` mzcearáãì éãkä÷ §¥§¨§¨

ãáìa Cøaúé Ba,ick - ¦§¨¥¦§©
úBeøì,mzceara -ïBàîö §©¦§

,'äì äàîvä íLôð- ©§¨©§¥¨©
xacdy enk `l ,xnelk

dbixcna mpi`y dl`a `ed

zeevn miniiwnd ,ef

jkay iptn ,dxez micnele

mpe`nv z` "mieexn" md

dfrd mzweyze ,zewl`l

,oky - d"awa "wacidl"

zeevne dxez meiw iciÎlr

icedid xagzne wac

.d"awaáeúkL Bîk9: §¤¨
eëì àîö ìk éBä"¨¨¥§

,"íénìlk :fixkn `iapd - ©©¦
- zewl`l mi`nvd dl`

.minl dlynpy dxez ecnli,øçà íB÷îa áeúkL Bîëe- §¤¨§¨©¥
`ed "oe`nv"d m` ,oky .zewl`l `ed "oe`nv"d zernyny

!"ied" dfxkdd zxeva ynzydl `iapd jixv did `l ,dxezl

dxezd ixd - dxezl `nvy in ik ,dxezl - "minl ekl" zexedle

,zewl`l `nvy in :`id dpeekd `l` !da cenll eiptl dpken

mr cg`zie waczi jkÎiciÎlr ,oky ,dxez cenll ,`iapd el dxen

:xzei zilrp dbxc md ,o`k xaecn mda "dilrd ipa" eli`e .d"awd

zeexl ick wx mpi` dxezd z` mcenile zeevnd z` mneiw

ybxd ieeix meyn dpicr dxeva yi jka ixdy ,zewl`l mpe`nv

d"awdl aexiwd "gieexdl" icky ,zinvrd mzaehe mdly invrd

- aexiw eze`l mi`iand mipipr mze` miyer md -àlà- ¤¨
,`id mzcearíéðewza eLøôãk10:"xdf ipewiz"a eyxity enk - ¦§¥§©¦¦

:l"f epinkg xn`n z`,BðB÷ íò ãqçúnä ¯ ãéñç eäæéà- ¥¤¨¦©¦§©¥¦
:"mipewiz"a eyxiteìéc ï÷ íò,dé:xnelk ,"ow" oeyln "epew" - ¦¥¦¥

ick ,d"awd - exewn ,ely "ow"d mr cqga bdpzn ciqgdàãçéì§©£¨
éøa àLã÷,íéðBzçza dézðéëLe àeä C"cegii"d z` `iadl - ª§¨§¦§¦§¥©©§¦

zenlera mb xi`i df "cegii" xe`ye ,ezpiky mr d"awd ly

.mipezgzdàøák" :àöz úLøt àðîéäî àéòøa áeúkL Bîëe§¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©¥¥§¨¨
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íéøîà éèå÷éì
äæå àé ÷øô÷éãö úîåòì åì áåèå òùø äæ úîåòì

'éäìàä åùôðáù áåèäù åðééäã åì òøå
åçåîáùòøä éáâì ìèáå óåôë åáìáù éðîéä ììçáå

úåááøì ïë íâ ÷ìçúî äæå éìàîùä ììçáù äôéì÷äî
úôéôëå ìåèéáä úåëéàå úåîë ïéðòá úå÷åìç úåâøãî

ìåèéáäå äôéôëäù éî ùé å"ç òøì áåèäèòî åìöà
íé÷øôì øéãú àìå úåãéîúá åðéà úàæ íâ óàå øòæî

íé÷åçø íéúòì àìà íéáåø÷áåèä ìò òøä øáâúî
àìà åìåë àì êà óåâä àåä äðè÷ øéòä úà ùáåëå
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כו.11. לו, יד.1.יחזקאל ז, קהלת

zah b"i iriax mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,o`k xaecnd,Bcáì Búöwî àlàsebd on zvwna zhley `id - ¤¨¦§¨§©
,cala,BzòîLîì øñ äéäiLzhley eilr sebd on wlg eze` - ¤¦§¤¨§¦§©§
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:envrúBøáò úBNòì©££¥
ñç úBøeîç àìå úBl÷©§Ÿ£©

;íBìLå`l jk ick cry - §¨
,rxd zhily dribnBà

,ãáì øeaãaxeaicae - §¦§©
wx ,envrì ÷áà øaãìïBL §©¥£©¨

òøälr mdy mixeaic - ¨©
,rxd oeyll mikiiye leabd

;àðåb éàäëe úeðöéìå- §¥¨§©©§¨
yeal wxy ,xnelk .dnecke

zindad ytpd ly xeaicd

.seba yalznäáLçîa Bà§©£¨¨
,ãáì,cala aeygl - §©

íéLwä äøáò éøeäøä- ¦§¥£¥¨©¨¦
,miniieqn mihxtaäøáòî3. ¥£¥¨

daygndy dcaerd llba -

`idytpl xzei oicr "yeal"

,dyrn e` xeaic xy`n

xzei dxeywe xzei daexw

ixedxd" ,mi`nhn - ytpl

dcna ,ytpd z` "dxiar

xy`n xzei ,zniieqn
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,íìBòa äá÷ðe øëæzece` ,zhyten dxeva daygnd mvr - ¨¨§¥¨¨¨
,"dawpe xkf beeif"ìkî zøîLðå" :äøBzä úøäæà ìò øáBòL¤¥©©§¨©©¨§¦§©§¨¦Ÿ
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:`ed "ryx"eBàéèçîe Bôeâa Laìúîe Ba øáBb BLôðaL òøäL¤¨©¤§©§¥¦§©¥§©£¦

Ck øçàå .Bànèîe,mixen`d mixacdn cg`a lykpy ixg`l - §©§§©©¨
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,ayg e` xaicáL íà ,Bì çìñé 'äå ,'äî äçéìñe äìéçî Lwáîe§©¥§¦¨§¦¨¥©¦§©¦¨
ìLa ì"æ eðéîëç úöò ét ìò äéeàøä äáeLúaäøtk é÷elç äL ¦§¨¨§¨©¦£©£¨¥©¦§Ÿ¨¦¥©¨¨
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daeyz - aye dyrzÎ`lÎzevn lr xar ;el oilgeny cr myn ff

;xtkn mixetikd meie dlez

zezine zezixk lr xar

meie daeyz - oicÎzia

mixeqie milez mixetikd

izcwte :xn`py ,miwxnn

,"mper mirbpae mryt haya

íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨
.øçàiciÎlr :xnelk - ©¥

el lgen - ie`xk daeyz

.xary dxiard lr d"awd

avna `edy xg`n ,mxa

`hga lykidl el lwy dfk

ixg` mb dpd - onfl onfn

d"awde ,daeyza xfgy
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."el aehe ryx"w"k zxrd
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xenb wicv 'wp ypere xky

myd zzn`a - `"t lirlck

zece` xaec o`k cr ."'ek

ryx"a xzei ddeab dbixcn

ly rxd zrtydy ,"el aehe

z`hazn ,zindad ytpd

on cg` lr rxd zhilya

,cala dyrn lr :miyeald

lr e` cala xeaic lr

- z`f mbe ,cala daygn

.zexicp mizrléî Léå§¥¦
ìL ìk Ba íéLaìúîe ,øúBé Ba øáBb òøäLìL íéLeáì äL ¤¨©¥¥¦§©§¦¨§Ÿ¨§¦¤

,òøä,dyrna mbe xeaica mb ,daygna mb lykp `ed -Bàéèçîe ¨©©£¦
.øúBé íéáBø÷ íézòáe ,øúBé úBøeîç úBøáòa`ed z`f zexnl - ©£¥£¥§¦¦§¦¥

mpn` `ed ,oky ,aehd on ea yiy ryx ,"el aehe ryx" oiicr `xwp

,`hga lykpíézðéa Cà`ed ,ipyl cg` `hg oia -,èøçúî ©¥§©¦¦§¨¥
øabúnL ,BLôðaL áBhä úðéçaî äáeLz éøeäøä Bì íéàáe¨¦¦§¥§¨¦§¦©©¤§©§¤¦§©¥

,íézðéa úö÷.daeyz ixedxd ea miler aeh eze`ne -ïéàL àlà §¨¥§©¦¤¨¤¥
Bìgek ,aehl -ì Ck ìk úeøabúäåéàèçî Løôì òøä úà çvð ¦§©§¨¨§©¥©¤¨©¦§Ÿ¥£¨¨

."áæBòå äãBî" úBéäì éøîâìely aehd geka oi` ,jk icil cr - §©§¥¦§¤§¥
,rxd lr xabzdlì"æø eøîà äæ ìòå8,"úBèøç íéàìî íéòLø" : §©¤¨§©©§¨¦§¥¦£¨

drya mbe ,oey`xd `hgd lr mihxgzn md ipyl cg` `hg oia -

mzlkia oi`y `l` ,xacd mdl dxegy c`n okzi mi`heg mdy

.mnvr lr helylíLôða áBè úðéça LiL ,íéòLøä áø íäL¤¥Ÿ¨§¨¦¤¥§¦©§©§¨
.ïéãò,o`kn .malae mgena zehxgd zeraep "aeh" eze`ne - £©¦
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íéøîà éèå÷éì
øñ äéäéù ãáì åúö÷îäáëøî åì äùòðå åúòîùîì

åðééäã ì"ðä äéùåáì äùìùî 'à åá ùáìúäì ùåáìå
ãáì äùòîá åàúåøåîç àìå úåì÷ úåøéáò úåùòì

úåðöéìå òøä ïåùì ÷áà øáãì ãáì øåáéãá åà å"ç
éàäëåíéù÷ä äøéáò éøåäøä ãáì äáùçîá åà àðååâ

äúåùòì äøéáòá øäøäî åðéà íà íâå äøéáòîàìà
úøäæà ìò øáåòù íìåòá äáé÷ðå øëæ âååéæ ïéðòá

àìù òø øáã ìëî úøîùðå äøåúä'åë íåéá øäøäé
åáì äðôî àåäå äøåúá ÷åñòì øùåëä úòù àéäù åà

úåáàá ïðúãë äìèáì'åë åáì äðôîå 'åë äìéìá øåòéðä
àéää úòá òùø àø÷ð ïäá àöåéëå äìà ìëî úçàáù

òøäùåàéèçîå åôåâá ùáìúîå åá øáåâ åùôðáù
èøçúîå 'éäìàä åùôðáù áåèä åá øáåâ ë"çàå åàîèîå
áù íà åì çìñé 'äå 'äî äçéìñå äìéçî ù÷áîå

åðéîëç úöò éô ìò äéåàøä äáåùúáäùìùá ì"æ
.à"îá ù"îë 'åë ùøåã ìàòîùé 'ø äéäù äøôë é÷åìç

øúåé åá øáåâ òøäù éî ùéåéùáìúîåäùìù ìë åá '
øúåé úåøåîç úåøéáòá åàéèçîå òøä ìù íéùåáì

øúåé íéáåø÷ íéúòáååì íéàáå èøçúî íééúðéá êà
úö÷ øáâúîù åùôðáù áåèä 'éçáî äáåùú éøåäøä

àìà íééúðéáòøä úà çöðì êë ìë úåøáâúä åì ïéàù
äæ ìòå áæåòå äãåî úåéäì éøîâì åéàèçî ùåøôìåøîà

ùéù íéòùøä áåø íäù úåèøç íéàìî íéòùø ì"æø
åðéàù éî êà .ïééãò íùôðá áåè 'éçáíìåòì èøçúî
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ו.2. א.3.בפרק כט, י.4.יומא כג, א.5.דברים מו, ד.6.כתובות ג, יומא.7.אבות ב.8.סוף ט, נדרים
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drya mbe ,oey`xd `hgd lr mihxgzn md ipyl cg` `hg oia -

mzlkia oi`y `l` ,xacd mdl dxegy c`n okzi mi`heg mdy

.mnvr lr helylíLôða áBè úðéça LiL ,íéòLøä áø íäL¤¥Ÿ¨§¨¦¤¥§¦©§©§¨
.ïéãò,o`kn .malae mgena zehxgd zeraep "aeh" eze`ne - £©¦
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íéøîà éèå÷éì
øñ äéäéù ãáì åúö÷îäáëøî åì äùòðå åúòîùîì

åðééäã ì"ðä äéùåáì äùìùî 'à åá ùáìúäì ùåáìå
ãáì äùòîá åàúåøåîç àìå úåì÷ úåøéáò úåùòì

úåðöéìå òøä ïåùì ÷áà øáãì ãáì øåáéãá åà å"ç
éàäëåíéù÷ä äøéáò éøåäøä ãáì äáùçîá åà àðååâ

äúåùòì äøéáòá øäøäî åðéà íà íâå äøéáòîàìà
úøäæà ìò øáåòù íìåòá äáé÷ðå øëæ âååéæ ïéðòá

àìù òø øáã ìëî úøîùðå äøåúä'åë íåéá øäøäé
åáì äðôî àåäå äøåúá ÷åñòì øùåëä úòù àéäù åà

úåáàá ïðúãë äìèáì'åë åáì äðôîå 'åë äìéìá øåòéðä
àéää úòá òùø àø÷ð ïäá àöåéëå äìà ìëî úçàáù

òøäùåàéèçîå åôåâá ùáìúîå åá øáåâ åùôðáù
èøçúîå 'éäìàä åùôðáù áåèä åá øáåâ ë"çàå åàîèîå
áù íà åì çìñé 'äå 'äî äçéìñå äìéçî ù÷áîå

åðéîëç úöò éô ìò äéåàøä äáåùúáäùìùá ì"æ
.à"îá ù"îë 'åë ùøåã ìàòîùé 'ø äéäù äøôë é÷åìç

øúåé åá øáåâ òøäù éî ùéåéùáìúîåäùìù ìë åá '
øúåé úåøåîç úåøéáòá åàéèçîå òøä ìù íéùåáì

øúåé íéáåø÷ íéúòáååì íéàáå èøçúî íééúðéá êà
úö÷ øáâúîù åùôðáù áåèä 'éçáî äáåùú éøåäøä

àìà íééúðéáòøä úà çöðì êë ìë úåøáâúä åì ïéàù
äæ ìòå áæåòå äãåî úåéäì éøîâì åéàèçî ùåøôìåøîà

ùéù íéòùøä áåø íäù úåèøç íéàìî íéòùø ì"æø
åðéàù éî êà .ïééãò íùôðá áåè 'éçáíìåòì èøçúî
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ו.2. א.3.בפרק כט, י.4.יומא כג, א.5.דברים מו, ד.6.כתובות ג, יומא.7.אבות ב.8.סוף ט, נדרים



zahלי c"i iying mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת י"ד חמישי יום
פרקיב 32 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen,...éðåðéáäå áé ÷øô,32 'nr cr.åéâåðòúå

mbe ,xicp onfa lykpy dfn lgd :"el aehe ryx"a zebixcn daxdy

zeaexw mizrl lykpy dfl cre ,ely cg`yealae dlw dxiara z`f

md millkp z`f mre - dyrne xeaic ,daygna ,eiyeal zyly lkae

zcnn wxe j` raep mdipia lcadd ."el aehe ryx" zbixcna mlek

.rxl aehd ly ezetitk

"el aehe ryx" zbixcn

xenbd cebipd deedn

da ,"el rxe wicv" zbixcnl

ezenka miax milcad mpyi

x`ypy rxd ly ezeki`ae

.eaèøçúî BðéàL éî Cà©¦¤¥¦§¨¥
,íìBòì,ei`hg lr -ïéàå §¨§¥

,"Bì òøå òLø" àø÷ð ¯ ììk äáeLz éøeäøä Bì íéàaryx - ¨¦¦§¥§¨§¨¦§¨¨¨§©
,cala rxd ea hleyy,Baø÷a øàLð Bcáì àeä BLôðaL òøäL¤¨©¤§©§§©¦§¨§¦§

÷lzñpL ãò áBhä ìò Ck ìk øáb ék,aehd -ãîBòå Baøwî ¦¨©¨¨©©©¤¦§©¥¦¦§§¥
éwî úðéçáa.äìòîlî åéìò ó.llk aeha yibxn oi` ezeiniptae - ¦§¦©©¦¨¨¦§©§¨

dnyp ea yi ,ixdy ,aeh ea yi oiicr "siwn" zpigaay xg`n ,mxa

- ziwl`ì"æø eøîà ïëìå9:"àéøL àzðéëL äøNò éa ìkà" :- §¨¥¨§©©©¨¥£¨¨§¦§¨©§¨
mb xen` df xac .dpiky dxey ,eidiy in eidi ,micedi dxyr lk lr

zpigaa ,oky ,"el rxe ryx" zpigaa dlilg mdy dl`alr ,"siwn"

ea mewna dpikyd z`xydy xg`ne .aehd on mda mb yi ,mipt lk

da miyibxn `ly ,"siwn" ly oipr ok mb `id ,micedi dxyr mi`vnp

in zece` epcnly dnl xywda .mdipia dpiky dxey - dielb dxeva

xetiqd z` `iadl ie`x ,ziwl`d eytp lr zxaeb zindad eytpy

z` mrt l`y cg` qxewit` :eizegiyn zg`a iaxd xtiqy `ad

"micedi" dlnd daezk xzq` zlibna recn ,"wcv gnv"d iaxd

eli`e ,cg` c"eia llk jxca

zece` my xaecnyk

"miicedi" aezk ,dxifbd

gnv"d el dpr ?oic"ei ipya

fnexd ,xyr df "c"ei" :"wcv

.ytpd zegek zxyr lr

zegek dxyr ziwl`d ytpl

dxyr zindad ytple

ziwl`d ytpd zegek zxyr iciÎlr mibdpeny micedi mpyi .zegek

mibdpen mde mda zxaeb zindad ytpdy dl`k mb mpyie cala

dvx ryxd ond .rxdÎxvide zindad ytpd zegek zxyr iciÎlr

zegekd zxyrn mibdpend dl` z` mb ,l`xyi ipa lk z` zelkl

,jk m` ,recn :qxewit` eze` aey l`y .rxdÎxvid ly miipyd

ipya "miicedi" minrt dnk aezk dxifbd dlhay ixg` ep` mi`ven

zexifb z` exar l`xyi ipay ixg` :"wcv gnv"d el dpr - ?oic"ei

,daeyza micedi mze` mb exfg - ziwl`d dreyid z` e`xe ond

aehÎxvide ziwl`d ytpd iciÎlr mibdpend micedil mieey eidpe

.zg` dbxcl eezyd "oic"ei"d ipy - cala

.áé ÷øtly aehdy in `ed "wicv"y owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
.rxd ly eyexib ick cr ,zindad eytp ly rxd lr xaeb ziwl`d eytp

ziwl`d eytp ly aehd lr xaeb zindad eytp ly rxdy in `ed "ryx"

.daygna ,xeaica ,dyrna `ehgl mc`d z` `iane

z` owfd epax xiaqi a"i wxta

oiay dbixcn ,"ipepia"d zbixcn

in edfy - "ryx"l "wicv"

,daygna ,ziyrnd ezbdpday

ytpd ly dci ,dyrne xeaic

,zindad ytpl qgia ,ziwl`d

`id oi`e ,dpeilrd lr `id

helyl zindad ytpl zpzep

elit`e ,sebd on wlg lr `l s`

i`ceae ,aeh `l xeaica ,daeh `l daygna xedxd iciÎlr ,hw rbxl `l

,cala md ,"ipepia"a ziwl`d ytpd iyeal .lreta rx edyn ziiyra `ly

d lka ,mc`d ly eteb lr dhilyd mdl yidyrne xeaic ,daygnl xeyw

qgia xaecnyk eli`e ,dyrna zeevn miiwle dxez ixac xacle aeygl -

qgia ,zindad ytpd "mvr"le ziwl`d ytpd "mvr"lzegekllkyd

,xnelk .zindad ytpd lr zepeilr ziwl`d ytpl oi` - odly zecnde

ytpdy `l` ,mlerd ipiprl zee`zdl ,dgeka yi oiicr ,ely zindad ytpd

.iyrn revia icil `eal el` zee`zl zpzep dpi`e dze` znlea ziwl`d

òøä ïéà íìBòlL àeä ,éðBðéaäå,zindad eytp ly -ìk øáBb §©¥¦¤§¨¥¨©¥¨
äpè÷ øéòä úà Laëì Cklry ,"dphw xir" `xwpy sebd - ¨¦§Ÿ¤¨¦§©¨

ytpd oial ziwl`d ytpd oia dnglnd zldpzn eilr dhilyd

,zindadóeba Laìúäì§¦§©¥©
;Bàéèçäìly rxd oi` - §©£¦

ea xabzn zindad ytpd

`hg icil e`iadl ,mrt s`

.ynnìML ,eðéäcäL §©§¤§Ÿ¨
,úéîäaä Lôð éLeáì§¥¤¤©§¥¦
øeac äáLçî íäL¤¥©£¨¨¦
ätìwä ãvnL äNòîe- ©£¤¤¦©©§¦¨

aeygl xeq`y zeaygn

itky ,mzeyrl xeq`y miyrne mda xacl xeq`y mixeaic ,oze`

dyly - "`xg` `xhq"e "dtilw"n mzeig miwpei ,xaqed xaky

y avna elv` md ,zindad ytpd ly dl` miyealBa íéøáBb ïéà¥§¦
çna óeba Laìúäì úéäìàä Lôð ìòdna xdxdi gendy - ©¤¤¨¡Ÿ¦§¦§©¥©©Ÿ©

,zindad ytpd ly "daygnd yeal" - xeq`yätáexacl - ©¤
"xeaicd yeal" - mixeq` mixeaic,íéøáà ç"îø øàLáex`ya - ¦§¨§¨¥¨¦

xeq`y dn z` mda zeyrl ,mc`d ixa` dpenye mirax` miz`n
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åì òøå òùø àø÷ð ììë äáåùú éøåäøä åì íéàá ïéàå
åãáì àåä åùôðáù òøäùêë ìë øáâ éë åáø÷á øàùð

é÷î 'éçáá ãîåòå åáø÷î ÷ìúñðù ãò áåèä ìòåéìò ó
äìòîìî:àéøù àúðéëù äøùò éá ìë ì"æøà ïëìå

éðåðéáäå áé ÷øôøáåâ òøä ïéà íìåòìù àåä
'ðè÷ øéòä úà ùåáëì êë ìë

åàéèçäì óåâá ùáìúäìùôð éùåáì 'ùìùù åðééäã
'ôéì÷ä ãöîù äùòîå øåáã äáùçî íäù úéîäáä

ìò åá íéøáåâ ïéàçåîá óåâá ùáìúäì úéäìàä ùôð
å"ç íàîèìå íàéèçäì íéøáà ç"îø øàùáå äôáå
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א.9. לט, סנהדרין

zah c"i iying mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"dyrnd yeal" -,íBìLå ñç íànèìe íàéèçäìjkÎiciÎlre - §©£¦¨§©§¨©§¨
,"ryx" `xwidlìL ÷øíä úéäìàä Lôð éLeáì äLícáì ©§Ÿ¨§¥¤¤¨¡Ÿ¦¥§©¨
,óeba íéLaìúîzindad ytpd iyealy ,yibcn `ed cg` cvn - ¦§©§¦©

ziwl`d ytpd iyealy - ipy cvne ,sebd lr mrt s` ehlyi `l

,seba cinz ehlyiíäL- ¤¥
:md ,ziwl`d ytpd iyeal

ìL äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤¤
,äøBzä úBöî â"éøz- ©§©¦§©¨

`id wx ziwl`d ytpd

x`yae dta ,gena zhley

zynzyne ,mc`d ixa`

`id dipipr jxevl mda

,calaäøáò øáò àìå§Ÿ¨©£¥¨
,åéîiî-w"k zxrd ¦¨¨

:`"hily x"enc``iyewd"

epaxy dn ,xnelk ,"dreci

"ipepia"y ,o`k xne` owfd

in `edxar `lydxiar

lr `iyewd dreci ,einin

icediy xacd okzi ixd :jk

dxiara dlilg lykii

,ie`xk daeyza xefgie

?"ipepia"d zbixcna envr z` cinri ,daeyzd ixg` ,ezcearae

zbixcnl elit` ribdl mc`d ,ixd ,leki "daeyz" ixg` ,oky)

- c"prtle" (!"ipepia" zbixcnl ribdl leki `edy i`ceae ,"wicv"

eavny `ed ipepiay - 'itd - ezxrda `"hily x"enc` w"k jiynn

)zrkf`y s`) cizra e` xara dxiar ziiyr zllyeny dfk `ed (

`ed - k"d`la ik ,dzr lyn dpey ote`a xvid znglne zepeiqp

ryx t"krgkaiaxd ."(l"t `ipz oiire ,zilkza ipepia df oi`e ,

dxiar xar `le" xne` owfd epaxy dn :jk `iyewd z` uxzn

jyna llk `hg `l "ipepia"y ,miln ly oheytk dpeekd oi` "einin

iybxÎiniptd eavnay in `xwp "ipepia" :eiig iniigkepdrpnpd on

"ipepia"k ;cizra mbe xara mb ,dxiara lykidl elv``ldid

eavn itl :xnelk .`hg `l `ed - `linne ,`hegigkepddid `l

,rxdÎxvid mr wa`nd jldnae xzei miywd zepeiqpa mb `heg

z` zrpen ezbixcn m` ok oi`y dn .dxiara lykpyk el eidy

,igkepd eavna wx `hgl zekiiyd`le`xwp `ed - xara eavna

"ryx"gekadxiar xearl ,xg` avna ,ezlkia il`ivphet ote`a :

"ipepia" epi` oiicr `edy zxne` z`f -d`xe - dlnd oaen `elna

xar `ly in `ed "ipepia"y epcnly dn .l wxta oldl jk lr

:cizrl qgia mb xacd jk ixd ,einin dxiar,íìBòì øáòé àìå- §Ÿ©£Ÿ§¨
cizray dpeekd oi`lelr epi`el yi ixd ik ,dxiar xearl

eavn ,xen`k ,`l` ,"dxiga"igkepddidzy rpnpd ony ,dfk `ed

.`edy onf dfi`a ,`hgl zekiiy el"òLø" íL åéìò àø÷ð àìå§Ÿ¦§¨¨¨¥¨¨
.åéîé ìk ãçà òâøå úçà äòL elôà,xaqed xaky itk - £¦¨¨©©§¤©¤¨¨¨¨

e` xeaica ,daygna dxiar xaery mc`l m`zen "ryx" mydy

rpnpd on ,zigkepd ezbixcn zpigany "ipepia"d eli`e .dyrna

,mxa ."ryx" myd eilr lg `l mrt s`y ixd ,dxiar xeariy

?"wicv" `le ,cala "ipepia" `xwp `ed ,`eti` ,recnúeäî Cà©¨
,úéäìàä Lôð úeîöòå§©§¤¤¨¡Ÿ¦

äéúBðéça øNò ïäLdn - ¤¥¤¤§¦¤¨
rahe lkyd zegek dylyy

"mvr" mi`xwp zecnd

wx df ,ziwl`d ytpd

iyeall d`eeyda

,dyrne xeaic ,daygnd

Îilke mizxynk miynynd

,ziwl`d ytpd ly revia

äëeìnä ïcáì ïäì àìŸ¨¤§©¨©§¨
,äpè÷ øéòa äìLînäå- §©¤§¨¨¨¦§©¨

yi ,oldl xiaqiy itk ,oky

zindad ytpd zegekl mb

,sebd lr zniieqn dhily

eala mixxern mdy jka

z`lrdl znxebd de`z

,egena mixedxdíà ék¦¦
,íéðnæî íézòayi - §¦¦§ª¨¦

f` oi`e ,sebd lr zhlgend dhilyd ziwl`d ytpd zegekl

,eilr drtyd lk zindad ytpd zegeklúàéø÷ úòLa Bîk§¦§©§¦©
,äìòîì úeìãâc ïéçî úòL àéäL ,älôúe òîLzenlera - §©§¦¨¤¦§©Ÿ¦§©§§©§¨

miipgexd zenlera dxi`n dry dze`a :xnelk .mipeilrd

,xzei dpeilr ziwl` zelbzd ,mipeilrdähîì íâådÎmlera -,df §©§©¨
,íãà ìëì øLkä úòL àéä,xzei zilrp dbixcnl zelrzdl - ¦§©©Ÿ¤§¨¨¨

æàL,dltze rny z`ixw zrya -øM÷îzegek z` "ipepia"d - ¤¨§©¥
óBñ-ïéà úlãâa Bzòc ÷éîòäì ,'äì BlL úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©¤©§©£¦©§¦§ª©¥

,àeä-Ceøayibxne oian `ed epnn oipra ezaygna wnrzn `ed - ¨
,d"awd ly ezelcbøøBòìe,zeppeazd iciÎlr -äáäàä úà §¥¤¨©£¨

,BaìaL éðîéä ììça Là étLøkmiwxta xaqedy itk - §¦§¥¥¤¨¨©§¨¦¤§¦
,d"awd zlecba daygnd zewnrzde zeppeazd iciÎlry ,mincewd

,eil` dad` eala zxxerznäéúBöîe äøBzä íei÷a Ba ä÷áãì§¨§¨§¦©¨¦§¤¨
,äáäàî,zeevne dxez miiwl eze` zxxern d"awdl ezad` - ¥©£¨

,d"awd mr cg`zne ezti`y z` `lnn `ed jkÎiciÎlr ,okyeäfL¤¤
zlecba zeppeazd iciÎlr d"awdl dad`d z` ripdle xxerl -

`ed ,zeevne dxez miiwl ef dad`ae ,mydúàéø÷a øàáîä ïéðò¦§¨©§Ÿ¨¦§¦©
,àúéøBàc òîL,dxezd on devn `idy -äéðôlL äéúBëøáe §©§©§¨¦§¤¨¤§¨¤¨

,òîL úàéøwä íei÷ì äðëä ïä ¯ ïðaøcî ïäL äéøçàìeod - §©£¤¨¤¥¦§©¨¨¥£¨¨§¦©§¦©§©
,rny z`ixw ly dpkez meiwl dpkdk l"f epinkg epwizy zekxa

øçà íB÷îa øàaúpL Bîk1æàå ;"ipepia"dyk ,dltzd zrya - §¤¦§¨¥§¨©¥§¨
,'dl zadlyÎadl zad`a `vnpéìàîOä ììçaL òøä,alay - ¨©¤§¨¨©§¨¦

,zindad ytpd ly iy`xd dnewinèMtúnä áBhì ìèáe óeôk̈¨¥©©¦§©¥
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íéøîà éèå÷éì
äùìù ÷øíéùáìúî íãáì íä úéäìàä ùôð éùåáì

úåöî â"éøú ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù óåâá
äøåúäàìå íìåòì øåáòé àìå åéîéî äøéáò øáò àìå

ãçà òâøå úçà äòù 'éôà òùø íù åéìò àø÷ðåéîé ìë
äéúåðéçá øùò ïäù úéäìàä ùôð úåîöòå úåäî êà

äìùîîäå äëåìîä ïãáì ïäì àìíà éë äðè÷ øéòá
àéäù äìôúå òîù úàéø÷ úòùá åîë íéðîåæî íéúòá

úåìãâã ïéçåî úòùúòù àéä äèîì íâå äìòîì
÷éîòäì 'äì åìù ã"áç øù÷î æàù íãà ìëì øùåëä

úìåãâá åúòãéôùøë äáäàä úà øøåòìå ä"á ñ"à
äøåúä íåé÷á åá ä÷áãì åáìáù éðîéä ììçá ùà

äéúåöîåòîù úàéø÷á øàåáîä ïéðò åäæù äáäàî
ïðáøãî ïäù äéøçàìå äéðôìù äéúåëøáå àúééøåàã

ïäììçáù òøä æàå à"îá ù"îë ù"÷ä íåé÷ì äðëä
éðîéä ììçá èùôúîä áåèì ìèáå óåôë éìàîùä
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,"dyrnd yeal" -,íBìLå ñç íànèìe íàéèçäìjkÎiciÎlre - §©£¦¨§©§¨©§¨
,"ryx" `xwidlìL ÷øíä úéäìàä Lôð éLeáì äLícáì ©§Ÿ¨§¥¤¤¨¡Ÿ¦¥§©¨
,óeba íéLaìúîzindad ytpd iyealy ,yibcn `ed cg` cvn - ¦§©§¦©

ziwl`d ytpd iyealy - ipy cvne ,sebd lr mrt s` ehlyi `l

,seba cinz ehlyiíäL- ¤¥
:md ,ziwl`d ytpd iyeal

ìL äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤¤
,äøBzä úBöî â"éøz- ©§©¦§©¨

`id wx ziwl`d ytpd

x`yae dta ,gena zhley

zynzyne ,mc`d ixa`

`id dipipr jxevl mda

,calaäøáò øáò àìå§Ÿ¨©£¥¨
,åéîiî-w"k zxrd ¦¨¨

:`"hily x"enc``iyewd"

epaxy dn ,xnelk ,"dreci

"ipepia"y ,o`k xne` owfd

in `edxar `lydxiar

lr `iyewd dreci ,einin

icediy xacd okzi ixd :jk

dxiara dlilg lykii

,ie`xk daeyza xefgie

?"ipepia"d zbixcna envr z` cinri ,daeyzd ixg` ,ezcearae

zbixcnl elit` ribdl mc`d ,ixd ,leki "daeyz" ixg` ,oky)

- c"prtle" (!"ipepia" zbixcnl ribdl leki `edy i`ceae ,"wicv"

eavny `ed ipepiay - 'itd - ezxrda `"hily x"enc` w"k jiynn

)zrkf`y s`) cizra e` xara dxiar ziiyr zllyeny dfk `ed (

`ed - k"d`la ik ,dzr lyn dpey ote`a xvid znglne zepeiqp

ryx t"krgkaiaxd ."(l"t `ipz oiire ,zilkza ipepia df oi`e ,

dxiar xar `le" xne` owfd epaxy dn :jk `iyewd z` uxzn

jyna llk `hg `l "ipepia"y ,miln ly oheytk dpeekd oi` "einin

iybxÎiniptd eavnay in `xwp "ipepia" :eiig iniigkepdrpnpd on

"ipepia"k ;cizra mbe xara mb ,dxiara lykidl elv``ldid

eavn itl :xnelk .`hg `l `ed - `linne ,`hegigkepddid `l

,rxdÎxvid mr wa`nd jldnae xzei miywd zepeiqpa mb `heg

z` zrpen ezbixcn m` ok oi`y dn .dxiara lykpyk el eidy

,igkepd eavna wx `hgl zekiiyd`le`xwp `ed - xara eavna

"ryx"gekadxiar xearl ,xg` avna ,ezlkia il`ivphet ote`a :

"ipepia" epi` oiicr `edy zxne` z`f -d`xe - dlnd oaen `elna

xar `ly in `ed "ipepia"y epcnly dn .l wxta oldl jk lr

:cizrl qgia mb xacd jk ixd ,einin dxiar,íìBòì øáòé àìå- §Ÿ©£Ÿ§¨
cizray dpeekd oi`lelr epi`el yi ixd ik ,dxiar xearl

eavn ,xen`k ,`l` ,"dxiga"igkepddidzy rpnpd ony ,dfk `ed

.`edy onf dfi`a ,`hgl zekiiy el"òLø" íL åéìò àø÷ð àìå§Ÿ¦§¨¨¨¥¨¨
.åéîé ìk ãçà òâøå úçà äòL elôà,xaqed xaky itk - £¦¨¨©©§¤©¤¨¨¨¨

e` xeaica ,daygna dxiar xaery mc`l m`zen "ryx" mydy

rpnpd on ,zigkepd ezbixcn zpigany "ipepia"d eli`e .dyrna

,mxa ."ryx" myd eilr lg `l mrt s`y ixd ,dxiar xeariy

?"wicv" `le ,cala "ipepia" `xwp `ed ,`eti` ,recnúeäî Cà©¨
,úéäìàä Lôð úeîöòå§©§¤¤¨¡Ÿ¦

äéúBðéça øNò ïäLdn - ¤¥¤¤§¦¤¨
rahe lkyd zegek dylyy

"mvr" mi`xwp zecnd

wx df ,ziwl`d ytpd

iyeall d`eeyda

,dyrne xeaic ,daygnd

Îilke mizxynk miynynd

,ziwl`d ytpd ly revia

äëeìnä ïcáì ïäì àìŸ¨¤§©¨©§¨
,äpè÷ øéòa äìLînäå- §©¤§¨¨¨¦§©¨

yi ,oldl xiaqiy itk ,oky

zindad ytpd zegekl mb

,sebd lr zniieqn dhily

eala mixxern mdy jka

z`lrdl znxebd de`z

,egena mixedxdíà ék¦¦
,íéðnæî íézòayi - §¦¦§ª¨¦

f` oi`e ,sebd lr zhlgend dhilyd ziwl`d ytpd zegekl

,eilr drtyd lk zindad ytpd zegeklúàéø÷ úòLa Bîk§¦§©§¦©
,äìòîì úeìãâc ïéçî úòL àéäL ,älôúe òîLzenlera - §©§¦¨¤¦§©Ÿ¦§©§§©§¨

miipgexd zenlera dxi`n dry dze`a :xnelk .mipeilrd

,xzei dpeilr ziwl` zelbzd ,mipeilrdähîì íâådÎmlera -,df §©§©¨
,íãà ìëì øLkä úòL àéä,xzei zilrp dbixcnl zelrzdl - ¦§©©Ÿ¤§¨¨¨

æàL,dltze rny z`ixw zrya -øM÷îzegek z` "ipepia"d - ¤¨§©¥
óBñ-ïéà úlãâa Bzòc ÷éîòäì ,'äì BlL úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©¤©§©£¦©§¦§ª©¥

,àeä-Ceøayibxne oian `ed epnn oipra ezaygna wnrzn `ed - ¨
,d"awd ly ezelcbøøBòìe,zeppeazd iciÎlr -äáäàä úà §¥¤¨©£¨

,BaìaL éðîéä ììça Là étLøkmiwxta xaqedy itk - §¦§¥¥¤¨¨©§¨¦¤§¦
,d"awd zlecba daygnd zewnrzde zeppeazd iciÎlry ,mincewd

,eil` dad` eala zxxerznäéúBöîe äøBzä íei÷a Ba ä÷áãì§¨§¨§¦©¨¦§¤¨
,äáäàî,zeevne dxez miiwl eze` zxxern d"awdl ezad` - ¥©£¨

,d"awd mr cg`zne ezti`y z` `lnn `ed jkÎiciÎlr ,okyeäfL¤¤
zlecba zeppeazd iciÎlr d"awdl dad`d z` ripdle xxerl -

`ed ,zeevne dxez miiwl ef dad`ae ,mydúàéø÷a øàáîä ïéðò¦§¨©§Ÿ¨¦§¦©
,àúéøBàc òîL,dxezd on devn `idy -äéðôlL äéúBëøáe §©§©§¨¦§¤¨¤§¨¤¨

,òîL úàéøwä íei÷ì äðëä ïä ¯ ïðaøcî ïäL äéøçàìeod - §©£¤¨¤¥¦§©¨¨¥£¨¨§¦©§¦©§©
,rny z`ixw ly dpkez meiwl dpkdk l"f epinkg epwizy zekxa

øçà íB÷îa øàaúpL Bîk1æàå ;"ipepia"dyk ,dltzd zrya - §¤¦§¨¥§¨©¥§¨
,'dl zadlyÎadl zad`a `vnpéìàîOä ììçaL òøä,alay - ¨©¤§¨¨©§¨¦

,zindad ytpd ly iy`xd dnewinèMtúnä áBhì ìèáe óeôk̈¨¥©©¦§©¥
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íéøîà éèå÷éì
äùìù ÷øíéùáìúî íãáì íä úéäìàä ùôð éùåáì

úåöî â"éøú ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù óåâá
äøåúäàìå íìåòì øåáòé àìå åéîéî äøéáò øáò àìå

ãçà òâøå úçà äòù 'éôà òùø íù åéìò àø÷ðåéîé ìë
äéúåðéçá øùò ïäù úéäìàä ùôð úåîöòå úåäî êà

äìùîîäå äëåìîä ïãáì ïäì àìíà éë äðè÷ øéòá
àéäù äìôúå òîù úàéø÷ úòùá åîë íéðîåæî íéúòá

úåìãâã ïéçåî úòùúòù àéä äèîì íâå äìòîì
÷éîòäì 'äì åìù ã"áç øù÷î æàù íãà ìëì øùåëä

úìåãâá åúòãéôùøë äáäàä úà øøåòìå ä"á ñ"à
äøåúä íåé÷á åá ä÷áãì åáìáù éðîéä ììçá ùà

äéúåöîåòîù úàéø÷á øàåáîä ïéðò åäæù äáäàî
ïðáøãî ïäù äéøçàìå äéðôìù äéúåëøáå àúééøåàã

ïäììçáù òøä æàå à"îá ù"îë ù"÷ä íåé÷ì äðëä
éðîéä ììçá èùôúîä áåèì ìèáå óåôë éìàîùä
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טבת ט"ו שישי יום
פרקיב ,32 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àìù éðôî ÷ø,fi 'nr cr.ì"ðë äøåúä

éðîéä ììça"aeh" .ziwl`d ytpd ly iy`xd dnewin ,alay - ¤¨¨©§¨¦
miraep ,'dl ef ezad` ,dfíéøM÷îä çnaL úòc-äðéa-äîëçî¥¨§¨¦¨©©¤©Ÿ©©§ª¨¦

-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa¦§ª©¥¨
;àeäezeppeazdn -

zyely lka 'd zlecba

,zrce dpia ,dnkg ,zegekd

zhytzne zxxerzn

,alay ipnid "llg"dn

rityn dfe ,z"iydl dad`

ytpd ly aehl ,dyrn zrya ,lha didi zindad ytpd ly rxdy

mlerd ipiprl de`z f` el didzy mewn oi` `linne ,ziwl`d

zrya ,zcgein zelrzd ly onfa xaecn ,xen`d lk - dnecke

,dltzd-ïéà úeìãâc ïéçnä úe÷lzñäa ,älôzä øçà ìáà£¨©©©§¦¨§¦§©§©Ÿ¦§©§¥
àeä-Ceøa óBñzelbzdd - ¨

dxi`nd zcgeind ziwl`d

dxi`n dpi` ,dltzd zrya

,xzeiøBòðå øæBç òøä éøä£¥¨©¥§¥
äeàúîe ,éìàîOä ììça¤¨¨©§¨¦¦§©¤
äfä íìBò úBåàúì äåàz©£¨§©£¨©¤

.åéâeðòúåjkl daiqd - §©£¨
y rxdy ,`idalaixg` mb etwz lka mvra `ed ,"ipepia"d

.de`z zee`zdl leki `ed okle ,oldl xiaqiy itk ,dltzd

Bcáì Bì àlL éðtî ÷ø,zindad ytpd ly "rx"l -ètLî ©¦§¥¤Ÿ§©¦§©
øéòa äìLînäå äëeìnägenay ziwl`d ytpd ly "aeh"l ,ik - ©§¨§©¤§¨¨¨¦

yiok mb,xnel dn,ìòtä ìà çkî Búåàz àéöBäì ìBëé Bðéà¥¨§¦©£¨¦Ÿ©¤©Ÿ©
,Lnî äáLçîe øeac äNòîa óebä éøáàa Laìúäìdaygn" - §¦§©¥§¥§¥©§©£¤¦©£¨¨©¨

:epiid - "ynn÷éîòäì§©£¦
íìBò éâeðòúa BzáLçî©£©§§©£¥¨

éà äfäúåàz úàlîì C ©¤¥§©Ÿ©£©
,Baìly zernynd idef - ¦

- "ynn daygn"winrdl

eli`e .jka ezaygn

zeaygnzeltepdepeirxa

jxca`linndpyiy llba ,

oi` ,xac eze`l de`z eala

."ynn daygn" el`

oi` ,el` zetleg zeaygn

oiicry ,mc`d zlekia

.repnl ,eala de`z zniiw

- "ynn daygn" lr ,mxa

.oldl xiaqiy itk ,hlzydl ezlkia - zeaygn oze`a zewnrzdd

leki `ed ,eala de`z zniiwy zexnly ,xacd okzi ,ok` ,cvik

`l ,dyrna `l ,lreta rveaz `l ef eze`zy ,envr lr hlzydl

:"`ipz"d xne` jk lr - ?daygna `l s`e xeaicaèélL çnä ék¦©Ÿ©©¦
áeúkL Bîk] álä ìò2[ñçðét úLøt àðîéäî àéòøa ©©¥§¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨

íãà ìkL ,BzãìBúa íãàä øöBð CkL ,Búøéöé òáèå BzãìBúa§©§§¤©§¦¨¤¨©¨¨¨§©§¤¨¨¨
BçîaL BðBöøa ìBëéoian mc`d z` ripnd egenay oevxd - ¨¦§¤§Ÿ

eilryúàlîì àlL ,BaìaL Búåàz çeøa ìLîìå ÷tàúäì§¦§©¥§¦§Ÿ§©©£¨¤§¦¤Ÿ§©Ÿ
,äáLçîe øeac äNòîa Baì úBìàLîeala de`z dpyiyk mb - ¦§£¦§©£¤¦©£¨¨

`edy iptn `l` ,mc` ly

`lnl el l`y egena oian

oevxd ea xvep - eze`z z`

df oevxa yi - jkn wt`zdl

lr helyl gekd egenay

ze`z ixg` `lnl `le ,ald

:efn dxizie .ealçéqäìe§©¦©
Baì úåàzî éøîâì Bzòc©§§©§¥¦©£©¦

,éøîâì Côää ìà- ¤©¥¤§©§¥
xedxdd z` wzpl ezlkia

xacl ezehdle de`za

,de`zdn jtidd `edy

mrhdyk mb z`fe

epi` de`zdn ezerpnidl

zedpl el xeq`y oian iyep`d lkydy iptn `l` ,dyecwn raep

zehdle de`zdn rpnidl lkyd geka yi f` mb ,ef eal ze`z ixg`

.de`zdn iktd oipra xedxdd z`,äMãwä ãö ìà èøôáe- ¦§¨¤©©§ª¨
envr z` zehdl jixv icediyk ,z`f zeyrl egeka yi cgeina

y `ed jkl wenipdyk ;dyecwl - zee`znxeq`dxiar xearl el
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìáà .ä"á ñ"à úìåãâá íéøùå÷îä çåîáù ã"áçî
ñ"à úåìãâã ïéçåîä úå÷ìúñäá äìôúä øçàéøä ä"á

úåàúì äåàú äåàúîå éìàîùä ììçá øåòéðå øæåç òøä
.åéâåðòúå æ"äåò

éðôî ÷øäëåìîä èôùî åãáì åì àìù
ìà çëî åúåàú àéöåäì ìåëé åðéà øéòá äìùîîäå
äáùçîå øåáã äùòîá óåâä éøáàá ùáìúäì ìòåôä
úàìîì êéà æ"äåò éâåðòúá åúáùçî ÷éîòäì ùîî
'ô î"øá ù"îë] áìä ìò èéìù çåîä éë åáì úåàú
íãàä øöåð êëù åúøéöé òáèå åúãìåúá [ñçðéô
÷ôàúäì åçåîáù åðåöøá ìåëé íãà ìëù åúãìåúá
úåìàùî úàìîì àìù åáìáù åúåàú çåøá ìåùîìå
éøîâì åúòã çéñäìå äáùçîå øåáã äùòîá åáì
äùåã÷ä ãö ìà èøôáå éøîâì êôää ìà åáì úåàúî
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לאותה הברכה של שייכותה בבהירות אנו רואים מצוה בכל אך, המצוה. קדושת את לקלוט אותו ומכשירה אותו מרוממת זו וברכה המצוה,

מובנת בציצית"; "להתעטף או ציצית", מצות "על הציצית: בברכת תפילין", "להניח התפילין: בברכת כמו ברכה, באותה נזכרת והמצוה מצוה,

החכמים אותן תיקנו מה לשם להבין: צריכים - שמע קריאת שלפני לברכות ביחס ואילו, למצוות. והכנתן ושייכותן הברכות, של משמעותן הרי,

עיקר - אלא שמע! לקריאת שייכות כל להן אין לכאורה, המעשיות)? המצוות בכל שהדבר כמו שמע, קריאת מצות על ברכות הן אין (הרי

להתעמק הכנה נדרשת זו, להתעוררות להגיע וכדי לבבך", בכל אלקיך ה' את ה"ואהבת את בתוכו לעורר הוא שמע קריאת של בעניניםענינה

- ביותר הנעלים המלאכים איך הקב"ה, של גדולתו בהרחבה מוזכרת בהן שמע, קריאת ברכות תיקנו כך ולשם - להקב"ה אהבה המעוררים

מדת ועל לישראל, הקב"ה אהבת גודל על - השניה ובברכה הראשונה; בברכה - לגמרי מהם מובדל הקב"ה ואיך להקב"ה, בתכלית בטלים

בהרחבה מוסבר שהדבר כפי להקב"ה, להאהבה שמע, קריאת לתוכן להגיע יהודי שיוכל נכונה, הכנה משום יש זה בכל וכדומה. אליהם, קירבתו

מט). פרק תניא (ראה א.2.בחסידות רכד, ח"ג זהר

zah f"h ycew zay mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת ט"ז קודש שבת יום
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'åë äìôú ïåéòå äøéáò øåäøä íåé ìëá
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ב.8. קסד, בתרא בבא

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א טבת, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

בטח קבל מכתבי מכבר, ובעתו קבלתי מכתבו מכ"ו כסלו עם המוסגר בו, ולפלא שמזכיר שבשבוע 

הבע"ל יעתיק לדירה החדשה, ולע"ע אין כל ידיעה עד"ז. ותקותי שעכ"פ לעת קבלת מכתבי זה נסתדרו 

הענינים. ואכפול ברכותי שיהי' משנה מקום משנה מזל לטובה ולברכה. ושההעתקה תהי' מעילא לעילא 

בעלי' בגשמיות ובעלי' ברוחניות.

ומ"ש בענין חנוך הבית הנה אף שבספרי נגלה יש מקום עיון בזה, ועיין באחרונים שו"ע או"ח סי' 

ותורת השלמים  יו"ד סקל"ח  ג"כ משו"ת חת"ס  ולהעיר  וביד אפרים.  יעויין שם מג"א סק"ה  תקס"ח. 

סי"ט. הנה כיון שהוא מנהג ישראל, ועוד ועיקר אשר במאמר דא"ח מרבנו הזקן מבאר "הטעם שעושים 

משתה ושמחה בחנוכת הבית" )נמצא עתה בדפוס. והוא מביכל כת"י הר"פ משקלאוו( הרי יש לעשות כנ"ל. 

וכשיתועדו בהתועדות חסידותית ובהשמיע ד"ת דא"ח, הרי תהי' תועלת הן בגשמיות והן ברוחניות.

ובטח יודע ממנהגנו לקבוע המזוזות תיכף בהכנסו לבית, ומובן שבלי ברכה, אלא שבמלאת שלשים 

יום נוטלים מזוזה אחת לבודקה, והרי מותר להחליפה ביפה יותר ממנה, ובמילא קובעים החדשה בברכה, 

ומכוונים להוציא גם אלו שעל כל שאר הדלתות. והשי"ת יצליחם לבשר טוב בכל הנ"ל. והזן ומפרנס לכל 

ימציא גם הנצרך להוצאות הבית החדש...

מש"כ ע"ד נסיעה עתה... תמה אני על יחסו לענין קנין הבית, שרוצה בדוקא שתהי' מלאכתו נעשית 

ע"י אחרים! והרי הבעה"ב נצטוו על עזוב תעזוב עמו, וכפס"ד תורתנו. - ולדעתי, עליו להיות על אתר )מובן, 

שנסיעה על ימים אחדים אינה בכלל זה( עד שיגמר כל הענין בשטומו"צ.



לט היום יום . . . 

ה'תש"גי טבתיום ששי
נּו. ֲעִנית, ְסִליחֹות, ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּתַ

חומש: ויגש, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: אך החיות . . . בשר ודם.

מענה הצ"צ על יחידות: כתיב יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו גו', און הוא 
מלשון און בחולם, שפירושו כח ועוז. וכשם דיעזוב רשע דרכו זהו דבר המוכרח, אשר 
בלא תשובה אי אפשר לגשת אל הקדש, הנה כמו כן צריך האיש און, כלומר איש החזק 
בדעת עצמו, לעזוב מחשבותיו; ולא יאמר איך זָאג אזוי, איך הַאלט אזוי, - כי כל "איך"  

ומציאות הוא מקור הרע וגורם פירוד לבבות.

ֹבָתיו ּגֹו'". ָאֶון הּוא  ְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחׁשְ ע ּדַ ִתיב "ַיֲעֹזב ָרׁשָ ַמח ֶצֶדק" ַעל ְיִחידּות: ּכְ ַמֲעֶנה ַה"ּצֶ
ֹלא  ר ּבְ ְכָרח, ֲאׁשֶ ָבר ַהּמֻ ְרּכֹו" ֶזהּו ּדָ ע ּדַ "ַיֲעֹזב ָרׁשָ ם ּדְ רּוׁשֹו ּכַֹח ָוֹעז. ּוְכׁשֵ ּפֵ חֹוָלם, ׁשֶ ׁשֹון אֹון ּבְ ִמּלְ
ַדַעת  לֹוַמר ִאיׁש ֶהָחָזק ּבְ מֹו ֵכן ָצִריְך ָהִאיׁש ָאֶון, ּכְ ה ּכְ ת ֶאל ַהּקֶֹדׁש, ִהּנֵ ר ָלֶגׁשֶ ׁשּוָבה ִאי ֶאְפׁשָ ּתְ
ל "ֲאִני" ּוְמִציאּות  י ּכָ ְך", ּכִ ְך", "ֲאִני סֹוֵבר ּכָ בֹוָתיו; ְוֹלא ֹיאַמר "ֲאִני אֹוֵמר ּכָ ַעְצמֹו, ַלֲעֹזב ַמְחׁשְ

רּוד ְלָבבֹות. הּוא ְמקֹור ָהַרע ְוגֹוֵרם ּפֵ

ה'תש"גיא טבתשבת

חומש: ויגש, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק ח. ועוד זאת . . . שעסקו בהן.

דעם מענשענס לעבען איז תלוי אין דעם אויר וואו ער געפינט זיך. ָאהן אויר קען מען 
ניט לעבען, און אין ווָאס פאר א אויר מען לעבט, אזא לעבען איז דָאס. ווען מען לעבט 
אין א תורה ומצות אויר, איז דער לעבען א געזונטער. ווען מען לעבט אין כפירהאויר, 
איז דָאס א קרַאנקער לעבען, און מען איז כסדר אין געפאהר קרַאנק צו ווערען מיט 
ָאנשטעקענדע מחלות. די ערשטע אלגעמיינע רפואה איז צו מאכען ריין די לופט. די 
ארבעט פון טהרת האויר ליגט אויף די יודעי ספר און יודעי תורה. טהרת האויר איז 
דורך אותיות התורה. ווען מ'שטעהט אין סטָאר, ָאדער ווען מען געהט אין גַאס, ָאדער 
ווען מ'פָאהרט אין סָאבוויי און מען זָאגט אותיות שבתורה, מַאכט מען מיט דעם ריין דעם 
אויר. יעדער איינער פון די יודעי ספר און יודעי תורה מוז הָאבען עּפעס אויסגעלערנט 
בעל פה: חומש, תהלים, משניות, תניא, אזוי, ַאז צו יעדער צייט און אין יעדען ָארט, 

זָאל ער קענען טרַאכטען און זָאגען די הייליגע אותיות שבתורה.

ר ִלְחיֹות, ּוְלִפי ָהֲאִויר ּבֹו ִנְמָצִאים –  ִלי ֲאִויר ִאי ֶאְפׁשָ ִביבֹו. ּבְ ּסְ ֲאִויר ׁשֶ לּוִיים ּבַ י ָהָאָדם ּתְ ַחּיֵ
ל  ֲאִויר ׁשֶ ים ּבַ ר ַחּיִ ֲאׁשֶ ִריִאים; ּכַ ים ּבְ ל ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ַהַחּיִ ֲאִויר ׁשֶ ים ּבַ ר ַחּיִ ֲאׁשֶ ים. ּכַ ְך ֵהם ַהַחּיִ ּכָ
ָלִלית  רּוָפה ַהּכְ קֹות. ַהּתְ ּבְ ַמֲחלֹות ִמּדַ ִמיִדית ַלֲחלֹות ּבְ ָנה ּתְ ים ִעם ַסּכָ ים חֹוָלִנּיִ ִפיָרה – ֲהֵרי ֵאּלּו ַחּיִ ּכְ
ֶלת ַעל יֹוְדֵעי ֵסֶפר ְויֹוְדֵעי ּתֹוָרה. ָטֳהַרת  ת ִטהּור ָהֲאִויר ֻמּטֶ ֻעּלַ ָהִראׁשֹוִנית ִהיא ְלַטֵהר ֶאת ָהֲאִויר. ּפְ
ר  ֲאׁשֶ ְרחֹוב, אֹו ּכַ ר הֹוְלִכים ּבָ ֲאׁשֶ ֲחנּות, אֹו ּכַ ְמָצִאים ּבַ ּנִ ׁשֶ ָהֲאִויר ִהיא ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה. ּכְ
ל ֶאָחד ִמּיֹוְדֵעי  ָכְך ֶאת ָהֲאִויר. ּכָ ל ּתֹוָרה, ְמַטֲהִרים ּבְ ית ְואֹוְמִרים אֹוִתּיֹות ׁשֶ ְחּתִ ֶבת־ַהּתַ ַרּכֶ נֹוְסִעים ּבָ
ְך  ּכָ ְנָיא,  ּתַ ָניֹות,  ים, ִמׁשְ ִהּלִ ּתְ ׁש,  ה: ֻחּמָ ַעל ּפֶ ּבְ ַמד  ּלָ ׁשֶ הּו  ְהֶיה לֹו ַמּשֶׁ ּיִ ׁשֶ ב  ְויֹוְדֵעי ּתֹוָרה ַחּיָ ֵסֶפר 

ּתֹוָרה. ּבַ דֹוׁשֹות ׁשֶ ָכל ְזַמן ּוְבָכל ָמקֹום, יּוַכל ַלֲחׁשֹב ְולֹוַמר ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ַהּקְ ּבְ ׁשֶ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק נה

עד פרק נט

 יום 
שני
תהלים:
מפרק ס

עד פרק סה



היום יום . . . מ

ה'תש"גיב טבתיום ראשון

חומש: ויחי, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: פרק ט. והנה מקום . . . 26 שבמוחין.

ְנָהג,  ַהּמִ ּוְכִפי  א.  יׁשָ ַקּדִ ֶחְבָרה  ּדְ אי  ְלַגּבַ "ּב[  ]ַהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִנְבַחר  ַנת תרמ"ח  ׁשְ ּבִ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ֲאָמר "ֵאין ַהּקָ ֶנֶסת. ָאַמר ָאז ַהּמַ ִלְוַית ַעם ַרב ְלֵבית ַהּכְ ְמַחת ּתֹוָרה ּבְ ׂשִ הֹוִבילּו אֹותֹו ּבְ
ְכָלם  יַח ׂשִ ה, ְצִריִכים ְלַהּנִ ְמָצִאים ַעּתָ ֲעֵלי מֹוִחין ַהּנִ ים ּבַ ם ָהֲאָנׁשִ ָבָריו: "ּגַ ְטרּוְנָיא", ְוִסּיּום ּדְ א ּבִ ּבָ
ְהֶיה  לֹום ָמָרה ּתִ י ַחס ְוׁשָ ְכָלם כּו' ַעד ּכִ י ׂשִ י ְיכֹוִלים ְלַהּטֹות ַעל ּפִ ַעם ְוַדַעת, ּכִ ְוֹלא ֵליֵלְך ַאֲחֵרי ַהּטַ
י  ֶכל ְוַטַעם ָוַדַעת, ּכִ ּלֹא ֵליֵלְך ַאַחר ַהּשֵׂ יָחא, ׁשֶ ְמׁשִ ִעְקבֹות ּדִ ה ּבְ ַמן ַהּזֶ ּזְ ר ּבַ ַאֲחרֹוָנה כּו', ְוֶזהּו ָהִעּקָ ּבָ

ָרֵאל". אֹלֵקי ִיׂשְ ׁשּוָטה ּבֵ ְתִמימּות ֶוֱאמּוָנה ּפְ ְצֹות ּבִ ם ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ִאם ְלַקּיֵ

ה'תש"גיג טבתיום שני

חומש: ויחי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: אך הנה . . . יד כרשפי אש.

כשמעמידים פנס - מתקבצים החֵפצים באור, כי אור ממשיך - ליכטיגקייט ציהט 
צו.

ְך ֵאָליו. יְך – אֹור מֹוׁשֵ י אֹור ַמְמׁשִ אֹור, ּכִ ִצים ַהֲחֵפִצים ּבָ ס – ִמְתַקּבְ ּנָ ֲעִמיִדים ּפַ ּמַ ׁשֶ ּכְ

ה'תש"גיד טבתיום שלישי

חומש: ויחי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והיא הנקראת . . . שבזה"ק.

הסבא משפאלע - דער שפאלער זיידע - הי' איש נלהב מאד, ביתר שאת ויתר עז על 
שאר חבריו תלמידי המגיד. בביקורו בליאדי אצל רבינו הזקן - שנת תקס"ט או תק"ע 
- סיפר, אשר בהיותו בן שלש שנים ראה את הבעש"ט "און ער האט מיר ארויפגעלייגט 

די הייליגע הַאנט אויפ'ן הַארצען און פון יעמאלט ָאן איז מיר ווארעם" 
תנועת צדיק, ומכל שכן ראי' או שמיעת קול, צריך לפעול שלא ישכח לעד.

ֵאת ְוֶיֶתר ָעז ַעל  ֶיֶתר ׂשְ ּפָאלֶער ֵזיידֶע – ָהָיה ִאיׁש ִנְלָהב ְמֹאד, ּבְ ּפָאלֶע – ּדֶער ׁשְ ָבא ִמּשְׁ ַהּסָ
ר,  ַנת תקס"ט אֹו תק"ע – ִסּפֵ ֵקן – ׁשְ נּו ַהּזָ ִליַאִדי ֵאֶצל ַרּבֵ ִבּקּורֹו ּבְ יד. ּבְ ּגִ ְלִמיֵדי ַהּמַ ָאר ֲחֵבָריו ּתַ ׁשְ
י,  ה ַעל ִלּבִ דֹוׁשָ יַח ֶאת ָידֹו ַהּקְ ם טֹוב "ְוהּוא ִהּנִ ַעל ׁשֵ ִנים ָרָאה ֶאת ַהּבַ ֹלׁש ׁשָ ן ׁשָ ְהיֹותֹו ּבֶ ר ּבִ ֲאׁשֶ

ּוֵמָאז ַחם ִלי".
ַכח ָלַעד. ּלֹא ִיּשָׁ ִמיַעת קֹול, ָצִריְך ִלְפֹעל ׁשֶ ה אֹו ׁשְ ן ְרִאּיָ ּכֵ ל ׁשֶ יק, ּוִמּכָ נּוַעת ַצּדִ ּתְ

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק סו

עד פרק סח

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק סט

עד פרק עא

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק עב
עד פרק עו



מי היום יום . . . 

ה'תש"גטו טבתיום רביעי

חומש: ויחי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: פרק י. והנה . . . טו כמו השנאה.

"ְוַהֲעָלַאת  ִלְהיֹות:  ָצִריְך  ֶזהּו",  ה  "ְוִהּנֵ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  "ֹאְסִרי"  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ת". ְתִחּלַ ָהָיה ּבִ מֹו ׁשֶ ֵהמֹות ִיְתַעּלּו ּכְ ְפלּו ֲאִפּלּו ַהּבְ ּנָ ִניצֹוצֹות ׁשֶ

ִאים  ּסּוִרים ַהּבָ יַח ִצְדֵקנּו, ְוַהּיִ ה ַעל ְיֵדי ְמׁשִ ֻאּלָ ָרֵאל, ָהֵעת ַהּזֹאת ִהיא מֹוֵעד ַהּגְ ַמע ִיׂשְ ת ּוׁשְ ַהְסּכֵ
ְבִטיִחים  ֶקר ַהּמַ ֲאִמינּו ִלְנִביֵאי ַהּשֶׁ ְתׁשּוָבה. ַאל ּתַ א ּבִ ָרֵאל ִנְגָאִלין ֶאּלָ יַח, ְוֵאין ִיׂשְ ָעֵלינּו ֵהם ֶחְבֵלי ָמׁשִ
ר  ֶבר ֲאׁשֶ ם )ִיְרְמָיה יז, ה( "ָארּור ַהּגֶ ַבר ַהּשֵׁ ְלָחָמה, ִזְכרּו ּדְ לֹות ַהּמִ ָלֶכם ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות ַאֲחֵרי ּכְ

ר ְזֹרעֹו, ּוִמן ה' ָיסּור ִלּבֹו". ׂשָ ם ּבָ ָאָדם ְוׂשָ ִיְבַטח ּבָ
ָקרֹוב  א ּבְ יַח ִצְדֵקנּו ַהּבָ ֵני ְמׁשִ ל ּפְ יְתָך ְלַקּבֵ ָרֵאל ַעד ה' ֱאֹלֶקיָך, ְוָהֵכן ַעְצְמָך ּוְבֵני ּבֵ ׁשּוָבה ִיׂשְ

ׁש. ַמּמָ

ה'תש"גטז טבתיום חמישי

חומש: ויחי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וצדיק שאינו . . . 30 הכא וכו'.

דער צ"צ הָאט געזָאגט ר' הענדל'ן אויף יחידות: זוהר איז מרומם דעם נפש, מדרש 
איז מעורר דָאס הַארץ, און תהלים מיט טרערען וואשט אויס די כלי.

ֶפׁש, "ִמְדָרׁש" - ְמעֹוֵרר  'ְיִחידּות': "ֹזַהר" - ְמרֹוֵמם ֶאת ַהּנֶ ַמח ֶצֶדק" ָאַמר ְלר' הֶעְנְדל ּבִ ַה"ּצֶ
ִלי. ְדָמעֹות – ֵמִדיַח ֶאת ַהּכְ ים ּבִ ב, ּוְתִהּלִ ֶאת ַהּלֵ

יום 
שישי
תהלים:
מפרק עז

עד פרק עח

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק עט
עד פרק פב
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ה'תש"ע טבת י' ראשון יום דעת בה שיש טומאה ספק

:'Ê 'Ï‰ ,„"È ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰÷ôñ§¥

äéä ?ãöék .àîè ,ïîör úàîèìe ;øBäè ,íéøçà ànèì ¯ ïé÷Lî©§¦§©¥£¥¦¨§ª§©©§¨¨¥¥©¨¨

¯ úBøBäè úBøkk ïéáì ï÷øæe ,íéàîè ïé÷Lî BLàøáe ,Bãéa ìwî©¥§¨§Ÿ©§¦§¥¦§¨¨§¥¦¨§

ïéáì Bìâø Bà Bãé èLtL àîè ìáà ...úBøBäè elà éøä ,eòâð ÷ôñ̈¥¨§£¥¥§£¨¨¥¤¨©¨©§§¥

òâð ÷ôñ ,ïéøBäè ïé÷Lî ïéáì àîè økk ÷øfL Bà ,ïéøBäè ïé÷Lî©§¦§¦¤¨©¦¨¨¥§¥©§¦§¦¨¥¨©

÷ôña ïéàîè elà éøä ¯ òâð àì ÷ôñ ,ïé÷Lna©©§¦¨¥Ÿ¨©£¥¥§¥¦§¨¥

לשאול שאפשר דעת בו ויש לא או נטמא אם שספק דבר

אבל טמא. קיים, עדיין הספק אם – הספק את ולפשוט אותו

טהור. ספיקו אותו, לשאול אפשר ואי דעת בו שאין בדבר

האם וספק טהורים משקאות בין רגלו שפשט טמא לדוגמה,

לשאול אפשר כי טמא ספיקו לא, או במשקאות נגעה הרגל

הספק את ולברר ספק)אותו תוד"ה ב ה, .(נדה

פשוטה: פחות דוגמה, ועוד

נגעה אם וספק טהורים משקאות בין טמאה כיכר המשליך

ובפירוש טמא, ספיקו כאן: פוסק הרמב"ם – לא או במשקאות

מ"ט)המשניות פ"ד במשקאות(טהרות מיוחד חומר שיש מבאר

הספק. את ולברר לשאול אפשר אי אם גם טומאה, ספק לטמא

רבא' שם)וב'אליהו היה(טהרות לא אם אכן, אחר: טעם כתב

כאן אבל טהור, היה ספיקו להישאל דעת באהבדבר הטומאה

דעת בה יש כאילו אותה דנים הככר, את שזרק האדם מידי

להישאל.

בין טמאה כיכר זורק של זה שבמקרה שגורס מי יש אולם,

זוהי כי טהור, ספיקו – לא או נגע אם וספק טהורים משקאות

להישאל דעת בה שאין טומאה

(my zexdh ,l`xyi zx`tze dnly zk`ln).
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ה'תש"ע טבת י"א שני יום למקום ממקום איסור מחזיקין אין

:· 'Ï‰ ,Ê"È ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰ät÷ª¨

úBøäèa da LnzLð elôà ...õøL da àöîðå ,úBøäè da LnzLpL¤¦§©¥¨§¨§¦§¨¨¤¤£¦¦§©¥¨¦§¨

;úBàîè ïlk ¯ õøMä da àöîðå ,úøçà úéåæì dìèìèå ,Bæ úéåæa§¨¦§¦§§¨§¨¦©¤¤§¦§¨¨©¤¤ª¨§¥

.íB÷îì íB÷nî äàîè ïé÷éæçnL éôì§¦¤©§¦¦ª§¨¦¨§¨

בגמרא היא א)מחלוקת ד, מחזיקין(נדה אין חזקיה לדעת .

הקופה לתוך נפל שהשרץ אומרים אלא למקום, ממקום טומאה

מחזיקין יוחנן ר' ולדעת השניה, לזוית הקופה את שהביא לאחר

כבר היה השרץ שמא לחשוש יש כי למקום, ממקום טומאה

שם. בה שנשתמשו הטהרות ונטמאו הראשונה בזוית בקופה

יוחנן. כר' הרמב"ם ופסק

הראב"ד א')ולשיטת הל' טומאה(לעיל שמחזיקין זה דין ,

כלי באותו נמצאה הטומאה כאשר רק נאמר למקום, ממקום

זה פי ועל מחזיקין. לא לכלי מכלי אבל הקודם, במקום שהיה

הרמב"ם דברי את השרץ(שם)מבאר ונמצא לכלי מכלי שהמערה

נפל שמא חוששין ואין טהור העליון הכלי – התחתון בכלי

לכלי מכלי טומאה מחזיקין אין כי העליון, מהכלי (ושלאהשרץ

זה) בדין עצמו הרמב"ם של .כהסברו

מחזיקין אין – איסורים לענין אבל טומאה, לענין זה וכל

הרמ"א פסק וכך למקום. סי"א)ממקום תס"ז סי' נמצאה(או"ח שאם

בפסח, המצות מן באחת לחימוצה) לחשוש (שיש בקועה חיטה

שמא חוששין ו"אין מותרות המצות ושאר אסורה מצה אותה רק

תולין אלא כולה, ונאסרה הגדולה העיסה בתוך זו חיטה היתה

לתוך החיטה נפלה המצה ממנה שנחתכה לאחר לומר להקל

מהן..." אחת שםמצה אדמוה"ז .סל"ז)(שו"ע

יושר' ב'שערי מבואר הדבר פי"ב)ובטעם החזקות ע"פ(שערי

התוס' שם)דברי למקום(נדה ממקום טומאה מחזיקין יוחנן שלר'

לא איסורים בשאר אבל ובתרומה, בקדשים שהחמירו משום רק

החמירו.

ה'תש"ע טבת י"ב שלישי יום חזקה המציאות

:„"È 'Ï‰ ,Á"È ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰òâð̈©

øçMáe ,úî íà éç íà reãé ïéàå ,äìéla ãçàa íéaøä úeLøa¦§¨©¦§¤¨©©§¨§¥¨©¦©¦¥©©©

.ïúàéöî úrLk ,úBàîhä ìkL ;àîè äæ éøä ¯ úî Bàöîe ,ãîr̈©§¨¥£¥¤¨¥¤¨©ª§¦§©§¦¨¨

.øBäèå . . . úî Bàöî øçMáe ,áøra éç eäàø íàå§¦¨¨©¨¤¤©©©§¨¥§¨

מקרים: שני מובאים שלפנינו בהלכה

במקרה שמת. מצאו ובבוקר אדם בגוף בלילה נגע האחד:

– בבוקר – אדם אותו מצב שהוברר בעת כי טמא, הנוגע זה

כאן בו. שנגע לפני שעות כמה חי שראהו השני: מת; הוא היה

רק ומת הנגיעה, בעת גם חי היה שהלה יתכן כי טהור, הנוגע

בבוקר.

אדם אותו מקרה בכל הרי פשוטה: שאלה מתעוררת זה לפי

במקרה גם ונאמר חיים' 'חזקת על נעמיד לא ומדוע בעבר, חי

בבוקר? רק אירע שמותו הראשון

בערב, חי נצפה לא שהלה העובדה צדק': ה'צמח מסביר

הנגדית העובדה לכך, אי שלו. החיים' 'חזקת את מחלישה

החזקה על עדיפה מציאתו"), ("שעת בבירור מת נמצא שבבוקר

א) קכו, סי' יו"ד צ"צ .(שו"ת

הטומאות ש"כל זה דין הרמב"ם לדעת כי לציין, הראוי מן

בלבד טומאה בדיני מסיני למשה הלכה הוא מציאתן" כשעת

קפ"ג, סי' מהד"ב יו"ד .בהגהה)(שוע"ר

אם לדוגמה: איסורים. בשאר גם כך פוסקים למעשה, אך

מאכל בו בישלו לכן שקודם חמים מים מלא בכלי חמץ מצאו

גם שם היה שהחמץ ואומרים מציאתו", "כשעת דנים – בפסח

התבשל שהמאכל סל"ב)בעת תס"ז סי' או"ח .(שוע"ר

ה'תש"ע טבת י"ג רביעי יום באוכלין תטמא אימתי לגוי שנשחטה בהמה

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰èçML ìàøNé¦§¨¥¤¨©

ïéìëà úàîè äànhî Bæ éøä ¯ íéðL da èçLå ,éøëðì äàîè äîäa§¥¨§¥¨§¨§¦§¨©¨§©¦£¥¦©§¨ª§©¢¨¦

ìàøNé éøäL ¯ äáLçî äëéøö dðéàå ;úñkøôî àéäL ïîæ ìk̈§©¤¦§©§¤¤§¥¨§¦¨©£¨¨¤£¥¦§¨¥

Bfî äìBãb äáLçî Eì ïéàå ,éBbä úìéëàì dèçL. §¨¨©£¦©©§¥§©£¨¨§¨¦

לא אם גם אוכלים טומאת מקבל אדם למאכל המיוחד דבר

לאכילה. עליו חשבו

שמקבל אומרים יש – לנכרי ומיועד לישראל האסור ואוכל

לישראל אסור הדבר שאם סובר שמעון ורבי אוכלים, טומאת

אשר "מכל שנאמר טומאה, לקבל אוכל בתורת אינו בהנאה, גם

נקרא לאחרים להאכילו שניתן אוכל רק שלדעתו ומכאן יאכל",

א-ב)אוכל קא, הראשונה.(מנחות כדעה והלכה .

לקבל אוכל נקרא אינו אדם, למאכל מיוחד שאינו אוכל

לדוגמה, אדם. למאכל לייחדו עליו חשב כן אם אלא טומאה

לאכילה. ייחדוהו אם רק נטמא החי מן שפרש בשר

"המפרכסת לכאורה מפרכסת, והיא שנשחטה בהמה ולגבי

דבריה" לכל א)כחיה ל, היא(חולין ההלכה זאת עם אך –

טומאה ה"ו)שמקבלת פ"ב .(לעיל

נכרי לצורך טמאה בהמה ששחט בישראל ראשונים ונחלקו

צריך נשחטה, הבהמה כי שאף אומרים יש מפרכסת. ועודה

כך, חשב לא ואם הנכרי מאכל לצורך שהיא מיוחדת מחשבה

אוכל בתורת המפרכסת שם)אין ורש"י קכא, כאן(חולין הרמב"ם אבל

גדולה מחשבה לך "אין הנכרי לצורך ששחטה כיון כי כתב

מזו".
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ה'תש"ע טבת י"ד חמישי יום במחט וחיברו שנחלק אתרוג

:·"È 'Ï‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰âBøúà ïëå§¥¤§

øeaç Bðéà ¯ íñé÷a Bà LBëa Báçúe ,ñøôpL. ¤¦§©§¨§§¥¨¥¦

בתוספתא זו הלכה של ה"ג)מקורה פ"ד שהיא(אהלות ואף .

הר"ש פירשה אוכלין, טומאת לענין מ"ד)נשנית פ"ג גם(אהלות

את וחיברו שנחתך שאתרוג הסוכות, בחג מינים ד' נטילת לענין

חיבורי ש"אין כיון בו, לצאת ראוי אינו וכדומה, בקיסם חלקיו

חיבור". – אדם

יעקב' 'בית קמ"ב)ובשו"ת עוקצו(סי' שניטל באתרוג דן

אם הראשון, ביום אף נטילתו את להתיר וצידד במחט, וחיברו

עימי", שיסכימו הוראה לבעלי אני "צריך הוא שחידוש כיון כי

לדעת (אף לכתחילה הדבר את להתיר יש החג ימי בשאר אך

סקט"ז)המ"א תרמ"ט הדר).(סי' משום פסול עוקצו ניטל שאם

ציון' ה'בנין מ')וכתב סי' מדברי(ח"א זה על להקשות שאין ,

אמור זה דין כי – חיבור" אינו אדם ש"חיבור הנ"ל התוספתא

אוכלין טומאת לענין הנ"ל)רק הר"ש כפירוש לא גם(וזה משמע וכן .

בהלכות ולא אוכלין טומאת בהלכות רק הביאו שהרמב"ם מכך

לולב.

שנחלק אתרוג להכשיר שאין הפוסקים רוב מסקנת להלכה,

לאברהם' ה'חסד ביאר הדבר ובטעם אדם. ע"י סי'ונתחבר (תנינא,

והודבקע"ה) נחלק ואם תמה" "לקיחה להיות צריכה שבאתרוג

תשובה' ה'שערי גם כתב וכך 'תמים'. ט"ו)(או"חאינו ס"ק ,תרמ"ח

שלם אינו אדם ידי על חובר אלא מתולדתו מחובר שאינו שכל

ותמים.

(h"i w"q `"nw llk ,l ze` ,millk ,cng icy)

ה'תש"ע טבת ט"ו שישי יום טומאה לענין קרושים ודבש שמן

:'‡ 'Ï‰ ,'Ë ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰Lácä Bà ïîMä©¤¤©§©

äàîèì ïBLàø ïä éøä ¯ eçBnð Ck øçàå ,eLø÷ Ck øçàå ,eàîèpL¤¦§§§©©¨¨§§©©¨¦£¥¥¦§ª§¨

eàîèpL øçà eàôwL ét ìr óàå ,ïé÷Lîk ïäL éðtî ;íìBòì. §¨¦§¥¤¥§©§¦§©©¦¤¨§©©¤¦§§

המשניות ב)בפירוש ג, שהשמן(טהרות וביאר הרמב"ם הוסיף

קרושים. שהם בזמן גם טמאים והדבש

לעיל לדבריו סותרים הדברים הי"ט)ולכאורה ששמן(פ"א

כשהוא עליו "חשב ואם כמשקה, או כאוכל חשוב אינו קרוש

נחשב אינו ואם דעתו". בטלה למשקין- בין לאוכלין בין קרוש

קרוש? כשהוא טמא יהא מדוע אוכל

לחלק: יש באמת אבל

נפסל ולכן שנקרש, טהור בשמן מדובר המשניות בפירוש

בהלכה אבל טומאה, מקבל אינו כך ובעקבות אדם מאכל מגדר

הטומאה אין ואז קרש, כך אחר ורק שנטמא שמן על מדובר זו

לעיל הרמב"ם כדברי כלב, מאכילת שייפסל עד ממנו (פ"ביורדת

.הי"ח)

שנטמאו הדבש או "השמן כאן הרמב"ם של מלשונו אמנם,

קרשו כך egenipואחר jk xg`e"'וכו לטומאה ראשון הם הרי

נימוחו, שכבר אחר קרושים, שאינם והדבש השמן שרק משמע

כן, לא שאם טמאים, אינם קרושים הם עוד כל אבל טמאים,

ונקרשו, שנטמאו ודבש "שמן בפשטות: לכתוב היה יכול

טמאים".

והביאור:

הוא קרוש שהשמן בעת שגם היא הרמב"ם כוונת לדינא

משמיענו הרמב"ם נימוחו" כך "ואחר במילים אבל טמא,

עומדים והם כמשקה דינם רבות פעמים וקפאו נימוחו שאפילו

בטומאתם.

(dpyn sqk)

ה'תש"ע טבת ט"ז קודש, שבת האדם של כוחו גדול כמה

:'‡ 'Ï‰ ,·"È ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰øLëä éøác ìk̈¦§¥¤§¥

:äøBza øîàpL äfL ,eãîì äreîMä étî .ïä äìa÷ éøác ,ïéìëà¢¨¦¦§¥©¨¨¥¦¦©§¨¨§¤¤¤¤¡©©¨

øçàì ...íéìra ïBöøa ïäéìr ïúpiL àeäå ..."òøæ ìr íéî ïzé éëå"§¦ª©©¦©¤©§¤¦¨¥£¥¤¦§§¨¦§©©

ìúðå ïéìëàä eø÷rpL.ïé÷Lnä eL ¤¤¤§¨¢¨¦§¦§§©©§¦

הם אין – ה' ידי על בריאתם כטבע מחוברים, בהיותם

ונתלשו האוכלין ש"נעקרו לאחר ורק לטומאה מוכשרים

" זאת ואף בריאתם, מטבע ונשתנו mc`dהמשקין" oevxaיתכן ,"

טומאה. שיקבלו

הדבר ואם ברצונו תלוי שהכל האדם מעלת את מכאן למדנו

הוא שהאדם משום וזאת נעשה. לא כאילו לרצונו, שלא נעשה

חז"ל כדברי הבריאה, תכלית בהיותו הבריאה על הבית' 'בעל

אבל בראשית, למעשה אחרון נברא שאמנם הראשון אדם על

שיכנס "כדי בשבילו היא כולו שהבריאה מוכח גופא מזה

עד הבריאה, בכל ושלימות עילוי נפעל ידו ועל מיד", לסעודה

העולם". נברא בשבילי לומר אדם ש"חייב

לידי באה הבריאה, מציאות על האדם בעלות של זו, נקודה

המים כל הרי במים "הטובל בהמשך: נוספת בהלכה גם ביטוי

שעל המים כל במים, העובר אבל ברצון, תלושין בשרו שעל

היא המים תלישת כאשר גם כלומר: ברצון". תלושין אינן בשרו

היה רצונו אם במים"), ("העובר עצמו האדם פעולת בעקבות

"אינם עליו, יבואו שהמים רצון לו היה ולא במים לעבור רק

תוצאה היא המים 'תלישת' שבפועל פי על אף ברצון", תלושין

נמנעת! בלתי

(39 'nr ,`"g ,g"nyz mgpn zxez)



מי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"ע טבת י"ד חמישי יום במחט וחיברו שנחלק אתרוג

:·"È 'Ï‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰âBøúà ïëå§¥¤§

øeaç Bðéà ¯ íñé÷a Bà LBëa Báçúe ,ñøôpL. ¤¦§©§¨§§¥¨¥¦

בתוספתא זו הלכה של ה"ג)מקורה פ"ד שהיא(אהלות ואף .

הר"ש פירשה אוכלין, טומאת לענין מ"ד)נשנית פ"ג גם(אהלות

את וחיברו שנחתך שאתרוג הסוכות, בחג מינים ד' נטילת לענין

חיבורי ש"אין כיון בו, לצאת ראוי אינו וכדומה, בקיסם חלקיו

חיבור". – אדם

יעקב' 'בית קמ"ב)ובשו"ת עוקצו(סי' שניטל באתרוג דן

אם הראשון, ביום אף נטילתו את להתיר וצידד במחט, וחיברו

עימי", שיסכימו הוראה לבעלי אני "צריך הוא שחידוש כיון כי

לדעת (אף לכתחילה הדבר את להתיר יש החג ימי בשאר אך

סקט"ז)המ"א תרמ"ט הדר).(סי' משום פסול עוקצו ניטל שאם

ציון' ה'בנין מ')וכתב סי' מדברי(ח"א זה על להקשות שאין ,

אמור זה דין כי – חיבור" אינו אדם ש"חיבור הנ"ל התוספתא

אוכלין טומאת לענין הנ"ל)רק הר"ש כפירוש לא גם(וזה משמע וכן .

בהלכות ולא אוכלין טומאת בהלכות רק הביאו שהרמב"ם מכך

לולב.

שנחלק אתרוג להכשיר שאין הפוסקים רוב מסקנת להלכה,

לאברהם' ה'חסד ביאר הדבר ובטעם אדם. ע"י סי'ונתחבר (תנינא,

והודבקע"ה) נחלק ואם תמה" "לקיחה להיות צריכה שבאתרוג

תשובה' ה'שערי גם כתב וכך 'תמים'. ט"ו)(או"חאינו ס"ק ,תרמ"ח

שלם אינו אדם ידי על חובר אלא מתולדתו מחובר שאינו שכל

ותמים.

(h"i w"q `"nw llk ,l ze` ,millk ,cng icy)

ה'תש"ע טבת ט"ו שישי יום טומאה לענין קרושים ודבש שמן

:'‡ 'Ï‰ ,'Ë ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰Lácä Bà ïîMä©¤¤©§©

äàîèì ïBLàø ïä éøä ¯ eçBnð Ck øçàå ,eLø÷ Ck øçàå ,eàîèpL¤¦§§§©©¨¨§§©©¨¦£¥¥¦§ª§¨

eàîèpL øçà eàôwL ét ìr óàå ,ïé÷Lîk ïäL éðtî ;íìBòì. §¨¦§¥¤¥§©§¦§©©¦¤¨§©©¤¦§§

המשניות ב)בפירוש ג, שהשמן(טהרות וביאר הרמב"ם הוסיף

קרושים. שהם בזמן גם טמאים והדבש

לעיל לדבריו סותרים הדברים הי"ט)ולכאורה ששמן(פ"א

כשהוא עליו "חשב ואם כמשקה, או כאוכל חשוב אינו קרוש

נחשב אינו ואם דעתו". בטלה למשקין- בין לאוכלין בין קרוש

קרוש? כשהוא טמא יהא מדוע אוכל

לחלק: יש באמת אבל

נפסל ולכן שנקרש, טהור בשמן מדובר המשניות בפירוש

בהלכה אבל טומאה, מקבל אינו כך ובעקבות אדם מאכל מגדר

הטומאה אין ואז קרש, כך אחר ורק שנטמא שמן על מדובר זו

לעיל הרמב"ם כדברי כלב, מאכילת שייפסל עד ממנו (פ"ביורדת

.הי"ח)

שנטמאו הדבש או "השמן כאן הרמב"ם של מלשונו אמנם,

קרשו כך egenipואחר jk xg`e"'וכו לטומאה ראשון הם הרי

נימוחו, שכבר אחר קרושים, שאינם והדבש השמן שרק משמע

כן, לא שאם טמאים, אינם קרושים הם עוד כל אבל טמאים,

ונקרשו, שנטמאו ודבש "שמן בפשטות: לכתוב היה יכול

טמאים".

והביאור:

הוא קרוש שהשמן בעת שגם היא הרמב"ם כוונת לדינא

משמיענו הרמב"ם נימוחו" כך "ואחר במילים אבל טמא,

עומדים והם כמשקה דינם רבות פעמים וקפאו נימוחו שאפילו

בטומאתם.

(dpyn sqk)

ה'תש"ע טבת ט"ז קודש, שבת האדם של כוחו גדול כמה

:'‡ 'Ï‰ ,·"È ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰øLëä éøác ìk̈¦§¥¤§¥

:äøBza øîàpL äfL ,eãîì äreîMä étî .ïä äìa÷ éøác ,ïéìëà¢¨¦¦§¥©¨¨¥¦¦©§¨¨§¤¤¤¤¡©©¨

øçàì ...íéìra ïBöøa ïäéìr ïúpiL àeäå ..."òøæ ìr íéî ïzé éëå"§¦ª©©¦©¤©§¤¦¨¥£¥¤¦§§¨¦§©©

ìúðå ïéìëàä eø÷rpL.ïé÷Lnä eL ¤¤¤§¨¢¨¦§¦§§©©§¦

הם אין – ה' ידי על בריאתם כטבע מחוברים, בהיותם

ונתלשו האוכלין ש"נעקרו לאחר ורק לטומאה מוכשרים

" זאת ואף בריאתם, מטבע ונשתנו mc`dהמשקין" oevxaיתכן ,"

טומאה. שיקבלו

הדבר ואם ברצונו תלוי שהכל האדם מעלת את מכאן למדנו

הוא שהאדם משום וזאת נעשה. לא כאילו לרצונו, שלא נעשה

חז"ל כדברי הבריאה, תכלית בהיותו הבריאה על הבית' 'בעל

אבל בראשית, למעשה אחרון נברא שאמנם הראשון אדם על

שיכנס "כדי בשבילו היא כולו שהבריאה מוכח גופא מזה

עד הבריאה, בכל ושלימות עילוי נפעל ידו ועל מיד", לסעודה

העולם". נברא בשבילי לומר אדם ש"חייב

לידי באה הבריאה, מציאות על האדם בעלות של זו, נקודה

המים כל הרי במים "הטובל בהמשך: נוספת בהלכה גם ביטוי

שעל המים כל במים, העובר אבל ברצון, תלושין בשרו שעל

היא המים תלישת כאשר גם כלומר: ברצון". תלושין אינן בשרו

היה רצונו אם במים"), ("העובר עצמו האדם פעולת בעקבות

"אינם עליו, יבואו שהמים רצון לו היה ולא במים לעבור רק

תוצאה היא המים 'תלישת' שבפועל פי על אף ברצון", תלושין

נמנעת! בלתי

(39 'nr ,`"g ,g"nyz mgpn zxez)



-מי r"yz'd zah 'i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyr"yz'd zah f"hÎ'i -

ה'תש"ע טבת י' ראשון יום

יב ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות

מעלֹות‡. עׂשרה על[חומרות]אחת לּקדׁש חכמים עׂשּו ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָֹ
ּכלים ּבתֹו ּכלים להטּביל לאדם יׁש הן: ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָהּתרּומה,

גדולים] בתוך ׁשּמא[קטנים ּגזרה לקדׁש; לא אבל ְְְֲִֵֶֶָָָָֹֹלתרּומה,
הּכלי ּפי ּכׁשפֹופרת[הגדול]יהיה בֹו יהיה ולא -]צר, [שבפי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַֹ

מקוואות]הּנֹוד עירוב ּכאּלּו[שיעור ׁשּבתֹוכֹו הּכלים ונמצאּו , ְְְְְִִִֵֶַַ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבּמקוה. לא ׁשּבּכלי, ּבּמים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹטבלּו
טהֹור; הּטמאין, הּכלים ּבתֹוכֹו ׁשּיׁש הּגדֹול הּכלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבׁשהיה
לּכלים עלתה טבילה, לֹו ׁשעלתה מּתֹו - טמא היה אם ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָאבל

ּבקדׁש. ּבהן להׁשּתּמׁש אפּלּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַָֹׁשּבתֹוכֹו,

ּבית·. ולא ּתֹוכֹו, נטמא לא - ּבמׁשקין אחֹוריו ׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָֹֹּכלי
צביעתֹו ׁשּבבית אֹו ׁשּבתֹוכֹו והּמׁשקין ׂשפתיו; ׁשּבעבי ְְְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאצּבע

האצבע] הנחת מקום חֹוׁשׁש[- ואינֹו ּבֹו, וׁשֹותה טהֹורין; ,ְְְִֵֵֶ
ּתֹוכֹו. ויטּמאּו ויחזרּו הּכלי ּבאחֹורי ׁשּבפיו מׁשקין יּגעּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּמא
נטמאּו אם לקדׁש אבל ּבתרּומה; אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָֹּבּמה

ּכּלן. נטמאּו ְְֲִָָֻאחֹוריו,

הּמדרס‚. את זב]הּנֹוׂשא ּתרּומה[של עּמֹו לּׂשא לֹו מּתר , ְְִִִֵֶַַָָָָֻ
הּתרּומה ולא ּבּתרּומה נֹוגע הּנֹוׂשא ואין הֹואיל - ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכאחד
ּפי על אף הּקדׁש, לא אבל טהֹורה; היא הרי ּבּמדרס, ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹנֹוגעת
וטּמאּה לּקדׁש, חבית ׁשּנׂשא ּבאחד היה מעׂשה ּבֹו. נגע ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשּלא
את ׁשהּנֹוׂשא ּגזרּו, ׁשעה ּבאֹותּה עּמּה. ׁשּנׂשא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבּמדרס
עם ּבמדרס אּלא ּגזרּו ולא הּקדׁש; את יּׂשא לא ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹהּמדרס,
נגע ולא הֹואיל - ונׂשא עבר ואם ׁשהיה. ּכּמעׂשה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהּקדׁש,

טהֹור. הּקדׁש הרי ֲֵֶֶַַָֹֹּבּקדׁש,

מן„. ונזהרין טהֹורין ׁשהן ּפי על אף - תרּומה אֹוכלי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָּבגדי
לּקדׁש מדרס ּבגדיהם הרי .הּטמאֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹֻ

מפּצל‰. ׁשהּוא מחלקים]ּכלי וקֹורֹותיו[מורכב ולּוחֹותיו , ְְְְִֶָָָֻ
וכּיֹו מּטה ּכגֹון וצרימקּׁשרֹות, נטמא, אם - ּבּה צא ְְְְְִִִִֵַָָָָָֻ

ּכׁשהּוא ּכאחת, ּכּלֹו להטּבילֹו לֹו יׁש - לתרּומה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֻלהטּבילֹו
ּומנּגב מּתיר - לקדׁש אבל מנקה]מקּׁשר. ׁשם[- יׁש ׁשּמא , ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֻ

קֹוׁשר. ּכ ואחר ּומטּביל, החֹוצץ; ְְִֵֵַַַַָָָּדבר

.Âהּנגמרין מלאכתם]ּכלים גמר היה[- אפּלּו - ּבטהרה ְְֲֳִִִִֵַָָָָָ
צריכין אּלּו הרי - ּבהן ונזהר חכמים, ּתלמיד אֹותן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהעֹוׂשה
- לתרּומה אבל ׁשמׁש. הערב צריכין ואינן לקדׁש, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹטבילה
מה ּומּפני ּבטהרה. נעׂשּו ׁשהרי טבילה, ּבלא ּבהן ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמׁשּתּמׁש
ׁשּיּגע הארץ עם רק מּׁשּום ּגזרּו לקדׁש? טבילה ּבהן ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהצריכּו

ׁשּנגמרּו. אחר לח הּוא ועדין מלאכה, ּבׁשעת ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָּבהן

.Êמצרף -]הּכלי אחד לגוש אבל[מחשיב לקדׁש, ּׁשּבתֹוכֹו מה ְְְְֲִֵֶֶַַָָֹ
מּזה, זה ּפרּודין ּפרֹות מלא ׁשהּוא ּכלי ּכיצד? לתרּומה. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹלא
ּכל נטמא - מהם ּבאחד טמאה ונגעה ּוגרֹוגרֹות, צּמּוקין ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָֻּכגֹון
ּדבריהם ׁשל הּמעלֹות, וכל לתרּומה. לא אבל לקדׁש, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּבּכלי
זהב, עׂשרה אחת "ּכף ּבּתֹורה: זֹו למעלה יׁש ורמז ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהן;
הּוא הרי ּׁשּבּכף, מה 'ּכל חכמים: אמרּו - קטרת" ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹמלאה

ּׁשעליו מה מצרף ,ּתֹו לֹו ׁשאין ּכלי אפּלּו אחד'. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּכגּוף
העֹור, ּגּבי על אֹו הּלּוח ּגּבי על צבּורין ׁשהיּו ּכגֹון ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָֹלקדׁש;

ּבזה.ו זה נֹוגעין הּפרֹות ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶַַַָ

.Áונטמא ּביניהן, אחר ודבר הּכלי, ּבתֹו הּצּבּורין ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהיּו
לּכלי צרי ׁשּביניהן הּדבר היה אם - מּׁשניהן [כגוןאחד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

במנחתו] להקרבה ואםשנדרש הּכל; ונטמא מצרפן הּכלי ,ְְְְְְִִִַַָָָֹ
לּכלי צרי קרבן]אינֹו שיירי ׁשּנגעה[כגון זה אּלא נטמא לא , ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

ּבלבד. הּטמאה ְְִַַָֻּבֹו

.Ëלּמים מחּבר האחד והּצּבּור אחד, ּבכלי צּבּורין ׁשני ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻהיּו
ׁשניהן נטמאּו - הּׁשני ּבּצּבּור טמא ונגע הּכלי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאחֹורי
האכל זה מחמת הּכלי ׁשאחֹורי הּמים ונטמאּו הּכלי; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבצרּוף
ּבּמים הּטמא נגע הּכלי. אחֹורי ׁשהן ּפי על אף להן, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻהמחּבר
אם ספק, והּדבר להם; המחּבר האכל נטמא הּכלי, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשאחֹורי
הּצרּוף מחמת נטמא לא אֹו הּכלי, ּבצרּוף הּׁשני האכל .נטמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ

.Èקדׁש אכל הּכלי ּובתֹו ּבכלי, והּניחֹו ׁשּנטמא, קדׁש ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹאכל
והּטמא ּבטהרתֹו, הּטהֹור - ּבזה זה נֹוגעין ואין טהֹור, ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאחר
ספק, ּבּדבר יׁש - הּטמא ּבאכל ונגע יֹום, טבּול ּבא ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֻּבטמאתֹו.
הּכלי, צרּוף מּפני יֹום טבּול מּגע מחמת הּטהֹור נפסל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָאם
מן ׁשּׂשבע ּבאכל אּלא יֹום טבּול נגע ׁשּלא נפסל; לא ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹאֹו

נטמא]הּטמאה כבר ּכלּום.[- לֹו הֹוסיף ולא , ְְְִַָֹֻ

.‡Èטהֹור ּבתרּומה אבל ּפסּול, ּבּקדׁש הּׁשליׁשיהרביעי וכן . ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
נטמא זה הרי קדׁש, ּבמׁשקה נגע אם - ּכמֹוׁשּבתרּומה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבמׁשקה נגע אם - ׁשּבקדׁש אֹו ׁשּבתרּומה והּׁשליׁשי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבארנּו.
ּפסלֹו. לא ְְָָֹתרּומה,

.·Èחברֹו ּביד אֹו ׁשנּיה ּבידֹו ּבּה ונגע אחת, ידֹו ׁשּנטמאת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמי
ּבלּולה ידֹו היתה ואם ּכׁשליׁשי. היא והרי הּׁשנּיה, את ּפסל -ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

רטובה] חברּתּה;[- נטמאת נגע, ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבמׁשקה
אבל ּבקדׁש. יּגע ּכ ואחר ׁשּתיהן, את להטּביל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוצרי
חברּתּה, נטמאת לא האחת, ידֹו נטמאת אם - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבתרּומה
ידֹו להטּביל צרי ואינֹו נגּובה; ּכׁשהיא ּבּה נגע ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָואפּלּו

ּבתרּומה. ונֹוגע נֹוטלּה אּלא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָׁשּנטמאת,

.‚Èנגּובים הכׁשרּו[יבשים]אכלין טומאה]ׁשּלא ,[לקבל ְְְֳִִֶָֹֻ
מסאבֹות ּבידים אֹותן מדרבנן]אֹוכלין ּדברים[טמאות ּבּמה . ְְְְִִִֶַַָָָָֹ

מכׁשרּתן, הּקדׁש חּבת - ּבקדׁש אבל ּבתרּומה. ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹאמּורים?
ואפּלּו הכׁשר; ׁשּלא קדׁש לאכל טמאֹות ׁשּידיו למי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻואסּור

ּבכֹוׁש אּלא ּבֹו נגע ּפיהּו[מקל]לא לתֹו חברֹו לֹו ׁשּתחב אֹו , ְְֲִֵֶֶַַָָָֹ
ּבאכלין טמאה נגעה ׁשאם לֹומר, צרי אין אסּור. זה הרי -ְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
הּקדׁש ׁשחּבת מּפני - ׁשּנטמאּו הכׁשרּו, ׁשּלא קדׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֻׁשל

ְְַַָמכׁשרּתן.

.„Èּולאסרֹו עצמֹו האכל לפסל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹּבּמה
ּכיצד? ספק. זה הרי וׁשני, ראׁשֹון ּבֹו למנֹות אבל ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבאכילה;

ׁשהכ ׁשני ּבאכל הכׁשר ּבלא ׁשּנטמא זה אכל הרינגע - ׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻ
הכׁשר לא ׁשהראׁשֹון מּפני ספק, הּׁשני .זה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻ

.ÂËאנינּותֹו ימי ׁשּתּמּו אחר מתו]האֹונן שנקבר היום ,[תם ְֲִֵֵֶַַַָ
טבילה צריכין - ּכּפרתֹו ׁשהביא אחר ּכּפּורים ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֻּומחּסר

- r"yz'd zah 'i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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ּכּפּורים ּומחּסר ׁשהאֹונן לתרּומה; לא אבל הּקדׁש, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻלאכילת
לקדׁש? טבילה הצריכּו מה ּומּפני הּתרּומה. את לאכל ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֻמּתרין
ּדעּתם; והּסיחּו הּקדׁש, את לאכל אסּורין היּו עּתה עד ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשהרי
אּלא זֹו מעלה עׂשּו ולא ידעּו. לא והם נטמאּו, ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹוׁשּמא
טבילה. קדם ּבּקדׁשים נֹוגעים - לנגיעה אבל ְְְֲֲֳִִִִִִֶַַָָָָָֹלאכילה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפסּול, - ּבּקדׁש ׁשּנגעּו ּכּפרה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּומחּסרי

.ÊËּבין לקדׁש ּבין אֹותן עׂשּו - הראׁשֹונֹות מעלֹות ְֲִֵֵֵֶַָָָֹׁשׁש
מן ׁשהן אחרֹונֹות, וחמׁש הּקדׁש. טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְֲֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻלחּלין

של:] אֹותן[מהכלל עׂשּו - והלאה ּׁשּבתֹוכֹו' מה מצרף ְְְְִֵֶַַָָָָָָ'הּכלי
אּלא הּקדׁש, טהרת על ׁשּנעׂשּו ּבחּלין לא אבל ּבלבד, ְְֲֲֳִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻּבּקדׁש

טהרתהרי על ׁשּנעׂשּו חּלין ,לפיכ ּכחּלין. אּלּו ּבחמׁש הן ְְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻֻ
טהֹור והּׁשליׁשי ּפסּול, והּׁשני ּבהן, טמא הראׁשֹון - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּקדׁש

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַֻּכחּלין,

יג ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות

מעלֹות‡. ואּלּו[חומרות]חמׁש ּבבגדים; חכמים אֹותן עׂשּו , ְְֲֲִִִֵֵַָָָָָ
מדרס הארץ, עּמי ּבגדי -]הן: הזב חּליהן[כמדרס לאֹוכלי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻ

ּכמֹו לטהרֹות, ּכזבין עצמן, הארץ עּמי וכן ְְְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָָָּבטהרה;
מעׂשר לאֹוכלי מדרס ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי ּובגדי ְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשּבארנּו.
- 'ּפרּוׁשים' הּנקראין והן ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי אבל ְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻׁשני.
אפּלּו טהֹור הּפרּוׁש, זה והרי לתרּומה; אפּלּו ּכזבים, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָאינם
לאֹוכלי מדרס ׁשני, מעׂשר אֹוכלי ּובגדי ּבגּופֹו. ּבּה נגע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָאם
אבל לּקדׁש; מדרס תרּומה, אֹוכלי ּובגדי עצמן. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹתרּומה
אֹוכלי ּובגדי לּקדׁש. ּכזבין אינם עצמן, תרּומה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹאֹוכלי
אדּמה; ּפרה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּטאת, מדרס ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּקדׁש,

לחּטאת. ּכזב אינֹו לּקדׁש, הּטהֹור ְֲֵֶַַַַָָָָֹאבל

ּבלא·. ׁשּטבל מי ּכיצד? ּבטבילה. מעלֹות חכמים עׂשּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוכן
ׁשּיתּכּון עד ׁשני ּבמעׂשר ואסּור לחּלין, טהֹור זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻכּונה
טהרה ּבחזקת זה הרי - ׁשני למעׂשר טבל למעׂשר. ְְְְְֲֲֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלטּבל

החזק - לתרּומה טבל ּבתרּומה; ואסּור [בטהרה]למעׂשר, ְְְְְֲִִֵַַַָָָָֻ
ואסּור לקדׁש, החזק - לקדׁש טבל ּבקדׁש; ואסּור ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻלתרּומה,
החזק לחמּור ׁשהּטֹובל לּכל, החזק - לחּטאת טבל ְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻֻלחּטאת;
טהֹור זה הרי - אּלּו מּכל לאחד נתּכּון ולא סתם, טבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלּקל.

ּבלבד ידיו,לחּלין הּנֹוטל וכן למעׂשר. אפּלּו ּכׁשהיה וטמא , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
ומעלה הּמעׂשר ּומן למעׂשר. אפּלּו ּכּונה צרי - הטּבילן ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָאֹו
הּמעלֹות וכל ּכּונה. צרי אינֹו לחּלין, אבל ּכּונה; ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָֻצרי
מּכל וטבל הֹואיל - ּתֹורה ּדין אבל סֹופרים; מּדברי ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָהאּלּו,

לּכל. טהֹור הּוא הרי ֲֵַָָֹמקֹום,

נטמא‚. - מּלאכל לּבֹו את והּסיע לתרּומה, טהֹור ׁשהיה ְְְֱִִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹמי
ׁשנּיה; ּפעם ׁשּיטּבל עד ּתרּומה לאכל ואסּור הּדעת, ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבהּסח

ׁשמׁש הערב צרי לתרּומה,[שקיעה]ואינֹו טהֹורֹות ידיו היּו . ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּלא אני 'יֹודע ׁשאמר: ּפי על אף - מּלאכל לּבֹו את ְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹוהּסיע
ׁשהּידים הּדעת; ּבהּסח טמאֹות ידיו הרי - ידי' ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָנטמאּו
הּמּסיח ׁשּכל - לקדׁש וחמר קל ּכן, לתרּומה אם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעסקנּיֹות.
ולא מת, מּטמאת עצמֹו ׁשמר לא ואם טבילה. צרי ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹֹֻּדעּתֹו,
ּוׁשביעי ׁשליׁשי הּזיה צרי זה הרי - נטמא ׁשּלא ּבוּדאי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹידע

מת] ּבמת,[כטמא נטמא ׁשּלא ידע ואם הּדעת; הּסח מּפני ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ׁשמׁש והערב טבילה צרי - הּטמאֹות מּׁשאר ּדעּתֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻוהּסיח

האּלּו הּטבילֹות ׁשּכל הּוא, ּברּור ודבר לתרּומה. ְְְִִֵֶַַָָָָָָאף
ְִִֵֶמּדבריהם.

ּבּׁשוקים„. הּנמצאים הּכלים על חכמים ּגזרּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָוכן
ׁשּמא טמאה; ּבחזקת ׁשּיהיּו - ּבּמדּברֹות אפּלּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻּוברחֹובֹות,
ּבחזקת ׁשם, הּנמצאין הרּקין וכן ּבמת. אֹו נטמאּו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻּבזב

הּזה הרק הּוא ּבֹו וכּיֹוצא זב רק ׁשּמא - .טמאה ְְֵֶֶַַָָָָֹֹֻ

הּנמצא‰. הּכלים נמצאּוּכל אפּלּו טהֹורין, - ּבירּוׁשלים ין ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָ
הּטבילה לבית ירידה הּכליםּדר על טמאה ּגזרּו ׁשּלא ; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

הּקדׁשים, לׁשחיטת הּסּכינין מן חּוץ - ּבירּוׁשלים ְְֳִִִִִִִִִִַַַַַַָָָהּנמצאים
ּבסּכין אמּורים? ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. חמרת ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַָָֻמּפני
נמצא אם אבל הּׁשנה; ימֹות ּבׁשאר ּבירּוׁשלים ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָהּנמצאת
ּבּה ׁשֹוחט - ּבניסן עׂשר ארּבעה ּביֹום ּבירּוׁשלים ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָסּכין
ׁשּלא ּבׁשּבת; להיֹות עׂשר ארּבעה חל ואפּלּו מּיד, ְְְֲֳִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹהּקדׁשים
ּביֹום מצאּה אם וכן הּזה. ּבּיֹום הּנמצאים הּסּכינין על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּגזרּו
טהֹורין. טֹוב ּביֹום הּכלים ּכל ׁשחזקת מּיד, ּבּה ׁשֹוחט - ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָטֹוב

.Â,ּומטּבילּה עליה מּזה - עׂשר ׁשלׁשה ּביֹום הּסּכין ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹמצא
יֹום ּכאּלּו זה, ּביֹום אֹותּה ׁשעׂשּו מּפני למחר; ּבּה ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָוׁשֹוחט

ׁשּלּה ׁשביעי עׂשר .ׁשלׁשה ְְִִֶָָָָֹ

.Êאצלֹו הידּועה לסּכין קׁשּורה סּכין טהורהמצא אם [יודע ְְְְִִֶַַַָָָָ
היא] טמאה היאאו הרי - הּימים ּבׁשאר ּבין טֹוב ּביֹום ּבין ,ְְֲִִִֵֵֵַָָ

טמאה. טמאה, ואם טהֹורה; טהֹורה, אם ְְְְְִִֵֵָָָָָָּכמֹוה:

.Áּגזרּו - הּדר ּבאמצע ּבירּוׁשלים הּנמצאים הרּקין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻּכל
וכל מקֹום; ּבכל הּנמצאים הרּקין ּכׁשאר טמאה, ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֻֻעליהם
ׁשהּפרּוׁשים - טהֹורים ּבירּוׁשלים, ּבּצדדין הּנמצאים ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָֻהרּקין
הארץ. עּמי ּבמּגע יתטּמאּו ׁשּלא ּכדי ּבּצדדין, ׁשּמהּלכין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהם

הּדר ׁשּבאמצע - הרגל יׂשראלּובׁשעת ׁשּכל טהֹורים, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּברגל ׁשהּטמאים טמאים, וׁשּבּצדדין ּברגל; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָטהֹורים

הּדרכים לצּדי ּפֹורׁשין והן .מּועטין, ְְְְִִִִֵֵַָָ

.Ëּכן - ׁשליׁשי עֹוׂשה והּׁשני ׁשני, עֹוׂשה ׁשהראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָּכׁשם
ׁשליׁשי ספק עֹוׂשה ׁשני ּוספק ׁשני, ספק עֹוׂשה ראׁשֹון .ספק ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶ

.Èׁשל הּטמאֹות מאבֹות אב ּבספק ׁשּנטמאּו וקדׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻּתרּומה
אם לֹו ׁשּנסּתּפק ּכגֹון זֹו, ּבטמאה נׂשרפין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֻּתֹורה

נגע לא אֹו זה ּבאב .נגע ְֶַַָָָֹ

.‡Èאֹוכלין ואין עליהם; ׂשֹורפין ׁשאין ספקֹות ׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָויׁש
אֹוכלין, לא - ּתֹולין אּלא ּבהם, לֹו ׁשּנסּתּפק אכלין ְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאֹותן
הּתרּומה, עליהם ׁשּׂשֹורפין ספקֹות ׁשם ויׁש ׂשֹורפין. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹולא

קדׁשים לֹומר צרי .ואין ְִִֵַָָָ

.·È,לעֹולם ּתרּומה עליו ׂשֹורפין אין - ספק ספק על ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָאבל
ולא אֹוכלין, לא - ּתֹולין אּלא קדׁשים; לֹומר צרי ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹואין

.ׂשֹורפין ְִ

.‚Èּגזרה וכּלם הּתרּומה, את ׂשֹורפין ספקֹות ׁשּׁשה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻעל
הּפרס ּבית על הן: ואּלּו קבר]מּדבריהם; בה שנחרש ,[שדה ְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

ועל הארץ, עם ּבגדי ועל העּמים, מארץ הּבא עפר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָועל
אדם רגלי מי ועל הּנמצאים; הרּקין ועל הּנמצאים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻהּכלים
ידּוע ואין למחצה, מחצה ּבהמה רגלי ּבמי ׁשּנתערב ְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָטמא

נ אם ּכיצד? ּבטלּו. לא אֹו מראיהן ּבטלּו ּתרּומהאם טמאת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
ּבספק, טמאתֹו ׁשעּקר ּפי על אף - אּלּו מּׁשּׁשה אחד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻמחמת
הּתֹורה מן טמאתם אּלּו, ספקֹות ּווּדאי הֹואיל ּתּׂשרף; זֹו ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻהרי
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ּכּפּורים ּומחּסר ׁשהאֹונן לתרּומה; לא אבל הּקדׁש, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻלאכילת
לקדׁש? טבילה הצריכּו מה ּומּפני הּתרּומה. את לאכל ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֻמּתרין
ּדעּתם; והּסיחּו הּקדׁש, את לאכל אסּורין היּו עּתה עד ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשהרי
אּלא זֹו מעלה עׂשּו ולא ידעּו. לא והם נטמאּו, ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹוׁשּמא
טבילה. קדם ּבּקדׁשים נֹוגעים - לנגיעה אבל ְְְֲֲֳִִִִִִֶַַָָָָָֹלאכילה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפסּול, - ּבּקדׁש ׁשּנגעּו ּכּפרה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּומחּסרי

.ÊËּבין לקדׁש ּבין אֹותן עׂשּו - הראׁשֹונֹות מעלֹות ְֲִֵֵֵֶַָָָֹׁשׁש
מן ׁשהן אחרֹונֹות, וחמׁש הּקדׁש. טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְֲֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻלחּלין

של:] אֹותן[מהכלל עׂשּו - והלאה ּׁשּבתֹוכֹו' מה מצרף ְְְְִֵֶַַָָָָָָ'הּכלי
אּלא הּקדׁש, טהרת על ׁשּנעׂשּו ּבחּלין לא אבל ּבלבד, ְְֲֲֳִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻּבּקדׁש

טהרתהרי על ׁשּנעׂשּו חּלין ,לפיכ ּכחּלין. אּלּו ּבחמׁש הן ְְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻֻ
טהֹור והּׁשליׁשי ּפסּול, והּׁשני ּבהן, טמא הראׁשֹון - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּקדׁש

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַֻּכחּלין,

יג ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות

מעלֹות‡. ואּלּו[חומרות]חמׁש ּבבגדים; חכמים אֹותן עׂשּו , ְְֲֲִִִֵֵַָָָָָ
מדרס הארץ, עּמי ּבגדי -]הן: הזב חּליהן[כמדרס לאֹוכלי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻ

ּכמֹו לטהרֹות, ּכזבין עצמן, הארץ עּמי וכן ְְְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָָָּבטהרה;
מעׂשר לאֹוכלי מדרס ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי ּובגדי ְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשּבארנּו.
- 'ּפרּוׁשים' הּנקראין והן ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי אבל ְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻׁשני.
אפּלּו טהֹור הּפרּוׁש, זה והרי לתרּומה; אפּלּו ּכזבים, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָאינם
לאֹוכלי מדרס ׁשני, מעׂשר אֹוכלי ּובגדי ּבגּופֹו. ּבּה נגע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָאם
אבל לּקדׁש; מדרס תרּומה, אֹוכלי ּובגדי עצמן. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹתרּומה
אֹוכלי ּובגדי לּקדׁש. ּכזבין אינם עצמן, תרּומה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹאֹוכלי
אדּמה; ּפרה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּטאת, מדרס ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּקדׁש,

לחּטאת. ּכזב אינֹו לּקדׁש, הּטהֹור ְֲֵֶַַַַָָָָֹאבל

ּבלא·. ׁשּטבל מי ּכיצד? ּבטבילה. מעלֹות חכמים עׂשּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוכן
ׁשּיתּכּון עד ׁשני ּבמעׂשר ואסּור לחּלין, טהֹור זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻכּונה
טהרה ּבחזקת זה הרי - ׁשני למעׂשר טבל למעׂשר. ְְְְְֲֲֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלטּבל

החזק - לתרּומה טבל ּבתרּומה; ואסּור [בטהרה]למעׂשר, ְְְְְֲִִֵַַַָָָָֻ
ואסּור לקדׁש, החזק - לקדׁש טבל ּבקדׁש; ואסּור ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻלתרּומה,
החזק לחמּור ׁשהּטֹובל לּכל, החזק - לחּטאת טבל ְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻֻלחּטאת;
טהֹור זה הרי - אּלּו מּכל לאחד נתּכּון ולא סתם, טבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלּקל.

ּבלבד ידיו,לחּלין הּנֹוטל וכן למעׂשר. אפּלּו ּכׁשהיה וטמא , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
ומעלה הּמעׂשר ּומן למעׂשר. אפּלּו ּכּונה צרי - הטּבילן ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָאֹו
הּמעלֹות וכל ּכּונה. צרי אינֹו לחּלין, אבל ּכּונה; ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָֻצרי
מּכל וטבל הֹואיל - ּתֹורה ּדין אבל סֹופרים; מּדברי ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָהאּלּו,

לּכל. טהֹור הּוא הרי ֲֵַָָֹמקֹום,

נטמא‚. - מּלאכל לּבֹו את והּסיע לתרּומה, טהֹור ׁשהיה ְְְֱִִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹמי
ׁשנּיה; ּפעם ׁשּיטּבל עד ּתרּומה לאכל ואסּור הּדעת, ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבהּסח

ׁשמׁש הערב צרי לתרּומה,[שקיעה]ואינֹו טהֹורֹות ידיו היּו . ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּלא אני 'יֹודע ׁשאמר: ּפי על אף - מּלאכל לּבֹו את ְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹוהּסיע
ׁשהּידים הּדעת; ּבהּסח טמאֹות ידיו הרי - ידי' ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָנטמאּו
הּמּסיח ׁשּכל - לקדׁש וחמר קל ּכן, לתרּומה אם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעסקנּיֹות.
ולא מת, מּטמאת עצמֹו ׁשמר לא ואם טבילה. צרי ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹֹֻּדעּתֹו,
ּוׁשביעי ׁשליׁשי הּזיה צרי זה הרי - נטמא ׁשּלא ּבוּדאי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹידע

מת] ּבמת,[כטמא נטמא ׁשּלא ידע ואם הּדעת; הּסח מּפני ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ׁשמׁש והערב טבילה צרי - הּטמאֹות מּׁשאר ּדעּתֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻוהּסיח

האּלּו הּטבילֹות ׁשּכל הּוא, ּברּור ודבר לתרּומה. ְְְִִֵֶַַָָָָָָאף
ְִִֵֶמּדבריהם.

ּבּׁשוקים„. הּנמצאים הּכלים על חכמים ּגזרּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָוכן
ׁשּמא טמאה; ּבחזקת ׁשּיהיּו - ּבּמדּברֹות אפּלּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻּוברחֹובֹות,
ּבחזקת ׁשם, הּנמצאין הרּקין וכן ּבמת. אֹו נטמאּו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻּבזב

הּזה הרק הּוא ּבֹו וכּיֹוצא זב רק ׁשּמא - .טמאה ְְֵֶֶַַָָָָֹֹֻ

הּנמצא‰. הּכלים נמצאּוּכל אפּלּו טהֹורין, - ּבירּוׁשלים ין ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָ
הּטבילה לבית ירידה הּכליםּדר על טמאה ּגזרּו ׁשּלא ; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

הּקדׁשים, לׁשחיטת הּסּכינין מן חּוץ - ּבירּוׁשלים ְְֳִִִִִִִִִִַַַַַַָָָהּנמצאים
ּבסּכין אמּורים? ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. חמרת ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַָָֻמּפני
נמצא אם אבל הּׁשנה; ימֹות ּבׁשאר ּבירּוׁשלים ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָהּנמצאת
ּבּה ׁשֹוחט - ּבניסן עׂשר ארּבעה ּביֹום ּבירּוׁשלים ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָסּכין
ׁשּלא ּבׁשּבת; להיֹות עׂשר ארּבעה חל ואפּלּו מּיד, ְְְֲֳִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹהּקדׁשים
ּביֹום מצאּה אם וכן הּזה. ּבּיֹום הּנמצאים הּסּכינין על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּגזרּו
טהֹורין. טֹוב ּביֹום הּכלים ּכל ׁשחזקת מּיד, ּבּה ׁשֹוחט - ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָטֹוב

.Â,ּומטּבילּה עליה מּזה - עׂשר ׁשלׁשה ּביֹום הּסּכין ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹמצא
יֹום ּכאּלּו זה, ּביֹום אֹותּה ׁשעׂשּו מּפני למחר; ּבּה ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָוׁשֹוחט

ׁשּלּה ׁשביעי עׂשר .ׁשלׁשה ְְִִֶָָָָֹ

.Êאצלֹו הידּועה לסּכין קׁשּורה סּכין טהורהמצא אם [יודע ְְְְִִֶַַַָָָָ
היא] טמאה היאאו הרי - הּימים ּבׁשאר ּבין טֹוב ּביֹום ּבין ,ְְֲִִִֵֵֵַָָ

טמאה. טמאה, ואם טהֹורה; טהֹורה, אם ְְְְְִִֵֵָָָָָָּכמֹוה:

.Áּגזרּו - הּדר ּבאמצע ּבירּוׁשלים הּנמצאים הרּקין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻּכל
וכל מקֹום; ּבכל הּנמצאים הרּקין ּכׁשאר טמאה, ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֻֻעליהם
ׁשהּפרּוׁשים - טהֹורים ּבירּוׁשלים, ּבּצדדין הּנמצאים ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָֻהרּקין
הארץ. עּמי ּבמּגע יתטּמאּו ׁשּלא ּכדי ּבּצדדין, ׁשּמהּלכין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהם

הּדר ׁשּבאמצע - הרגל יׂשראלּובׁשעת ׁשּכל טהֹורים, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּברגל ׁשהּטמאים טמאים, וׁשּבּצדדין ּברגל; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָטהֹורים

הּדרכים לצּדי ּפֹורׁשין והן .מּועטין, ְְְְִִִִֵֵַָָ

.Ëּכן - ׁשליׁשי עֹוׂשה והּׁשני ׁשני, עֹוׂשה ׁשהראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָּכׁשם
ׁשליׁשי ספק עֹוׂשה ׁשני ּוספק ׁשני, ספק עֹוׂשה ראׁשֹון .ספק ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶ

.Èׁשל הּטמאֹות מאבֹות אב ּבספק ׁשּנטמאּו וקדׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻּתרּומה
אם לֹו ׁשּנסּתּפק ּכגֹון זֹו, ּבטמאה נׂשרפין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֻּתֹורה

נגע לא אֹו זה ּבאב .נגע ְֶַַָָָֹ

.‡Èאֹוכלין ואין עליהם; ׂשֹורפין ׁשאין ספקֹות ׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָויׁש
אֹוכלין, לא - ּתֹולין אּלא ּבהם, לֹו ׁשּנסּתּפק אכלין ְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאֹותן
הּתרּומה, עליהם ׁשּׂשֹורפין ספקֹות ׁשם ויׁש ׂשֹורפין. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹולא

קדׁשים לֹומר צרי .ואין ְִִֵַָָָ

.·È,לעֹולם ּתרּומה עליו ׂשֹורפין אין - ספק ספק על ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָאבל
ולא אֹוכלין, לא - ּתֹולין אּלא קדׁשים; לֹומר צרי ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹואין

.ׂשֹורפין ְִ

.‚Èּגזרה וכּלם הּתרּומה, את ׂשֹורפין ספקֹות ׁשּׁשה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻעל
הּפרס ּבית על הן: ואּלּו קבר]מּדבריהם; בה שנחרש ,[שדה ְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

ועל הארץ, עם ּבגדי ועל העּמים, מארץ הּבא עפר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָועל
אדם רגלי מי ועל הּנמצאים; הרּקין ועל הּנמצאים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻהּכלים
ידּוע ואין למחצה, מחצה ּבהמה רגלי ּבמי ׁשּנתערב ְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָטמא

נ אם ּכיצד? ּבטלּו. לא אֹו מראיהן ּבטלּו ּתרּומהאם טמאת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
ּבספק, טמאתֹו ׁשעּקר ּפי על אף - אּלּו מּׁשּׁשה אחד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻמחמת
הּתֹורה מן טמאתם אּלּו, ספקֹות ּווּדאי הֹואיל ּתּׂשרף; זֹו ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻהרי



-מו r"yz'd zah 'i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

ׁשהּמת ׁשּנגעה- ּתרּומה ואחד הּתֹורה. מן טמאין והּזב ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
מהן אחת מחמת ׁשּנטמאת אֹו אּלּו, טמאֹות מּׁשׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֻּבאחת
אם אבל ּתּׂשרף. זֹו הרי - מהן לאחת ׁשליׁשי היא ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָוהרי
העּמים, ּובארץ הּפרס ּבבית נגע אם מקֹום ּבכל לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנסּתּפק
אּלּו, רגלים ּומי ורּקין וכלים ּבבגדים נגע אם נגע, לא ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻאֹו
מּפני טמאתן ׁשעּקר מּפני ּתֹולין; אּלּו הרי - נגע לא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻאֹו
טמאין, ּתאמר ואם טמאין, אֹו הם טהֹורין ׁשּמא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹהּספק,
ׂשֹורפין ואין ספקֹות, ׁשני ונמצאּו נגע; לא ׁשּמא נגע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּמא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתֹולין אּלא ספקֹות, ׁשני ְְְְִֵֵֵֶֶַַָעל

יד ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות

ספקׁשנים‡. (א) הן: ואּלּו חכמים, טהרּו ספקֹות עׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵָָָ
הּמים; ּפני על צפה טמאה ספק (ב) לּמקוה; ׁשאּובים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻמים
טמאים עצמן לטמאת אבל אחרים, לטּמא מׁשקין ספק ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֻ(ג)
לטּמא ּבין עצמן, לטמאת ּבין - הּידים ספק (ד) ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֻמּספק;
סֹופרים; ּדברי ספק (ה) מּטמאתן; ידים לטהרת ּבין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻאחרים,
נגעים; ספק (ח) הּקרּבנֹות; ספק (ז) החּלין; ספק ְְְְְִִֵֵֵַַָָָֻ(ו)
רׁשּות ספק (יא) ׁשרצים; ספק (י) ועֹומד; עֹובר ספק ְְְְְְִֵֵֵֵֵָ(ט)

רׁשּיֹות ׁשּתי ספק (יב) .הרּבים; ְְְִֵֵַָֻ

מיםספק·. לּגין ׁשלׁשה ּכיצד? לּמקוה ׁשאּובין מים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֻ
נפלּו, לא אֹו נפלּו ספק ּפסלּוהּו; לּמקוה, ׁשּנפלּו ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹׁשאּובין
ספקֹו - ּבהן אין אֹו ּכּׁשעּור ּבהם יׁש ספק נפלּו, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואפּלּו

ּבכׁשרּותֹו הּמקוה והרי זֹוטהֹור, ּבמקוה לֹו מֹורין ואין . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
ועׂשה, טבל ואם לכּתחּלה; טהרֹות, ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹלטּבל

טהֹורֹות. ְֳָָטהרֹותיו

צף‚. ׁשהיה ׁשרץ ּכיצד? הּמים ּפני על צפה טמאה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻספק
ּבקרקעֹות, ׁשהיּו ּבין ּבכלים הּמים ׁשהיּו ּבין הּמים, ּפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל
זה הרי - וטמאה אדם מלא אּלא ׁשם אין אפּלּו לּמים, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻוירד

ׁשּנגע ּבוּדאי ׁשּידע עד צפהטהֹור, טמאה 'ספק אמרּו ולא ; ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
הּנתלין וכל ּבלבד. לׁשרץ אּלא במים]טהֹור', ונוגעים [בחבל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

המים]והּנגררין ּכמּנחין.[על הם הרי , ְְְֲִִִֵֵַָָֻ

ׁשהיהׁשרץ„. אֹו הּמים, ּפני על צף ּוכלי ּבכלי, מּנח ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ּבׂשר אֹו נבלה נּמֹוחה ואפּלּו הּנבלה, על אֹו הּמת על ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָֻמּנח
ּפני על הּצפין זרע, ׁשכבת על מּנח ׁשהיה אֹו ׁשּתחּתיו, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמת
הּיחיד ּברׁשּות ׁשּספקֹו הארץ, על ּכמּנח זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּמים
ּפני על צף ׁשרץ ּגּבי על ׁשרץ היה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָטמא,
ּוספקֹו הּמים, ּפני על ׁשּצפה עבה ּכטמאה זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּמים
ּפני על צף חּטאת ּומי חּטאת, מי ּגּבי על מּנח היה ְֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻטהֹור.
לפיכ ּכמּנח; אינֹו אֹו ּכמּנח, הּוא אם ספק זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻהּמים

טהֹור ׁשּספקֹו לי .יראה ְִֵֵֶֶָָ

.‰הּמים,ּכדר ּפני על צפה טמאה ספק חכמים ׁשּטהרּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
על הּצפה טהרה ספק טהרּו ּכ - ּבקרקעֹות ּבין ּבכלים ְְְְֲֳִִֵֵֵֵַַַָָָָָָּבין

הּמי ׁשהיאּפני ערבה ּכיצד? ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ּבין ם, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
ּבתֹוכּה, ונתּון ּבניר אֹו ּבסיב ּכרּו ּתרּומה וכּכר מת, ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָטמא
הּכּכר והרי הּניר, ונפׁשט ונתמּלאת, גׁשמים מי לתֹוכּה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָוירדּו
נגע וספק הּמים, לבין ּבינֹו מבּדיל והּניר הּמים, ּפני על ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָצף

כיכר]צּדֹו ּבטהרתֹו,[של הּוא הרי - נגע לא ספק ּבערבה ְֲֲֳִֵֵֵַָָָָָָֹ
צף. ׁשהּוא ְִֵֶָמּפני

.Âהּגת ּבתֹו ּבֹור ּגּבי על צף ׁשּנמצא יין]ׁשרץ דריכת [בית ְְִֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשהיא מּפני טהֹור, ספקֹו ּולפֹועלין, טמא; ספקֹו לתרּומה, -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָ
צפה. ְָָָֻטמאה

.Ê,עצמן ּולטמאת טהֹור; אחרים, לטּמא - מׁשקין ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֻספק
ּוזרקן טמאים, מׁשקין ּובראׁשֹו ּבידֹו, מּקל היה ּכיצד? ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹטמא.
אם וכן טהֹורֹות. אּלּו הרי נגעּו, ספק - טהֹורֹות ּכּכרֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵָָָלבין
- נגעּו לא אֹו זה, ּבכלי טמאין מׁשקין נגעּו אם לֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹנסּתּפק
אּלּו מׁשקין נגעּו אם לֹו נסּתּפק אם וכן טהֹור. הּכלי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָהרי
הּמׁשקין הרי - נגעּו לא אֹו אחרים, ּבמׁשקין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָֹהּטמאין
לבין רגלֹו אֹו ידֹו ׁשּפׁשט טמא אבל טהֹורין. ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהאחרים
טהֹורין, מׁשקין לבין טמא ּכּכר ׁשּזרק אֹו טהֹורין, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָמׁשקין
ּבספק. טמאין אּלּו הרי - נגע לא ספק ּבּמׁשקין, נגע ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹספק

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ

.Áידֹוחבית את הּטמא ּופׁשט מׁשקין, מלאה ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ל ספק ּבּמׁשקין, נגע ספק טמאיןלאוירּה, הּמׁשקין - נגע א ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹ

נכנסּו אם וכן מטּמא. הּמׁשקין ספק ׁשאין טהֹורה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוהחבית
החבית הרי - החבית לאויר מּספק טמאין ׁשהן ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמׁשקין
אּלא מּטּמאין ׁשאינם טהֹורין, ׁשּבתֹוכּה והּמׁשקין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָטהֹורה,
ּבּמׁשקין הּספק אּלּו מׁשקין נתערבּו ואם החבית. ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמן
ּבספק, טמאין ׁשּבחבית הּמׁשקין ּכל הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבחבית
הרי הּתּנּור, לתֹו אּלּו מׁשקין נפלּו אם וכן טהֹורה. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָוהחבית

טהֹורין והּפת .הּתּנּור ְְִַַַַ

.Ëשוטף]המרּבץ ׁשּזּלפן[- אֹו טמאים ּבמים [שפךּביתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ
טיפות] לאטיפות ספק עליהן, נּתזּו ספק טהרֹות, ׁשם והיּו ,ְְְֲִֵֵֵֶָָָָָֹ

טהֹור. ספקֹו - ְְִֵָנּתזּו

.Èאחרזּלף ונמצאּו הּבית, ּבתֹו ּוטמאים טהֹורין מׁשקין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַ
הרי עליה, ונׁשאל נטלּה - ּתרּומה ׁשל הּכּכר על מׁשקין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכ
עד הּכּכר הּניח טהֹור. לטּמא, הּמׁשקין ׁשּספק טהֹורה; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָזֹו
טמאה ׁשּספק ּבספק; טמאה זֹו הרי ׁשעליה, הּמים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּנּגבּו

ׁשּיתּבאר ּכמֹו טמא, הּיחיד מׁשקין,ּברׁשּות ּכאן אין והרי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
טהֹורה. ספק טמאה ספק ׁשהיא ּכּכר ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָאּלא

.‡Èּביןספק אחרים, לטּמא ּבין להתטּמא, ּבין ידים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָ
ּכּכרים ׁשני ּולפניו טהֹורֹות ידיו היּו ּכיצד? טהֹור. - ְְְְֳִִֵֵַָָָָָָָָָָלטהרתן
ּולפניו טמאֹות ידיו ׁשהיּו אֹו נגע, לא ספק נגע ספק ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹטמאין,
ידיו ׁשהיּו אֹו נגע, לא ספק נגע ספק טהֹורים, ּכּכרים ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹׁשני
נגע טהֹורים, ּכּכרים ׁשני ּולפניו טהֹורה ואחת טמאה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָאחת

ּבּטמא ספק מהם ׁשהיּוּבאחת אֹו נגע, ּבּטהֹורה ספק נגע ה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ונגע טהֹור, ואחד טמא אחד ּכּכרים ׁשני ּולפניו טהֹורֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָידיו
ידיו ׁשהיּו אֹו נגע, ּבּטהֹור ספק נגע ּבּטמא ספק מהם ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבאחד
טהֹור, וכּכר טמא ּכּכר ּולפניו טהֹורה ואחת טמאה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָאחת
טמאה אֹו ּבּטהֹור ּוטהֹורה ּבּטמא טמאה ספק ּבׁשניהם, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָונגע
ּכמֹות והּכּכרים ׁשהיּו, ּכמֹות הּידים - ּבּטמא ּוטהֹורה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבּטהֹור
ספק נטלן, אֹו והטּבילן טמאֹות ידיו היּו אם וכן ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָָׁשהיּו.
ספק ּפסּולין, ׁשהם ספק לּידים ּכׁשרים ּבהם ׁשּטהרן ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּמים
על חֹוצץ ּדבר ׁשהיה ספק ּבהם, ׁשאין ספק ּכּׁשעּור ּבהם ִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָיׁש

טהֹורֹות ידיו הרי - היה לא ספק .ידֹו ְֲֵֵָָָָָָֹ

.·Èאֹומרין - היא איזֹו יֹודע ואינֹו טמאה, אחת ידֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָהיתה
ּבאחת נגע ואם ידיו; ׁשּתי ׁשּיּטל עד טהרֹות יעׂשה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלֹו

טהֹורֹות טהרֹותיו - ׁשּיּטל קדם ּבטהרֹות .מהן ְְֳִִֵֶֶֶָָָֹֹ
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טו ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות

וׁשתהספק‡. טמאין אכלין אכל ספק ּכיצד? סֹופרים ּדברי ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ
ׁשּבא ספק אכל, וׁשּלא ׁשתה ׁשּלא ספק טמאין, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹמׁשקין
ׁשאּובין, מים עליו ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ְְְְְִִִִֶַַָָָֹֻראׁשֹו
אכלין אכל אם וכן טהֹור. זה הרי - נפלּו ולא ּבא ׁשּלא ְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹספק

ׁשאּובין ּבמים ּבא אֹו טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו אֹוטמאין ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ
לא ספק אּלּו, ּבטהרֹות נגע וספק ׁשאּובין, מים עליו ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹנפלּו

טהֹורֹות אּלּו טהרֹות הרי - אכליןנגע ספק האֹוכל וכן . ְְְְֲֳִֵֵֵֵֵַָָָָ
הּוא הרי - ּבספק טמאים ׁשהם מׁשקין והּׁשֹותה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָטמאים,

ּתלּויה ּתרּומה האֹוכל וכן מדרבנן]טהֹור; וכן[טמאה טהֹור. , ְְְְֵֵֵָָָָָ
- סֹופרים מּדברי ׁשהן הּטמאֹות מּולדי ּבאּלּו ּכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹֻּכל
טמא; ספקֹו סֹופרים, מּדברי ׁשהּוא אב אבל טהֹור. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָספקֹו
וארץ הּפרס ּבית ּכגֹון ּבספק, טמא עצמֹו האב היה אם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא
טהֹור. ספקֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו מּגען, על ׂשֹורפין ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהעּמים,

והןספק·. ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי טהרת היא - החּלין ְְְְֳֳִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻ
ׁשּנֹולד ּבטהרה חּליהן אֹוכלי ּכיצד? - 'ּפרּוׁשים' ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּנקראין
ּככל טהֹורֹות אּלּו הרי - ּבטהרֹותיהן טמאה ספק ְְְְְֲֳֵֵֵֵֶֶָָָָֻלהן

וּדיית טמאה אּלא טמאה להן ואין ּכּלן, .הּספקֹות ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻֻ

ספקספק‚. עליו ׁשּיׁש ּכּפּורים מחּסר ּכיצד? הּקרּבנֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ
זיבֹות, חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש האּׁשה ּכגֹון - קרּבנֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָחמּׁשה
לאכל וטהר אחד, קרּבן מביאין - לדֹות חמׁש ספק ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹו

חֹובה עליו הּׁשאר ואין ּבהלכֹותּבּקדׁשים; ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּכּפרה. ְְֵַָָֻמחּסרי

לטמאהספק„. נזקק ׁשּלא עד ּכיצד? טימאונגעים לא -] ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻ
מהלכֹותהכהן] ׁשּׁשי ּבפרק ׁשּבארנּו ּכמֹו טהֹור, ספקֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ְִָנגעים.

ּתחתספק‰. יֹוׁשב ׁשהיה מצרע ּכיצד? ועֹובר עֹומד ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ספק ונטמא, האילן עליו האהיל ספק הּטהֹור, ועבר ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָהאילן,
והּמצרע האילן ּתחת יֹוׁשב הּטהֹור היה אם וכן האהיל, ְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹלא
לא ספק הּטהֹור, ונטמא הּמצרע עמד ספק ּתחּתיו, ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹעֹובר

טהֹור ספקֹו - .עמד ְֵַָָ

.Âהּנזרקיןספק ספק זה ּדברׁשרצים, אֹו ׁשרץ זרק ּכיצד? ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּטמאֹות, לבין טהֹור ּכּכר ׁשּזרק אֹו הּכּכרֹות, לבין ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָטמא
הּטהֹור הּכּכר ּומצא הֹואיל טהֹור, - נגע לא ספק נגע, ִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹספק
ואין מציאתן, ּכׁשעת - הּטמאֹות ׁשּכל ּבטמאה; נֹוגע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻֻׁשאינֹו
הן הרי אּלא ּבצּדֹו', נפל ּכ ואחר ּבֹו נגע 'ׁשּמא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹומרין:

מציאתן. ְְִִַָָּכׁשעת

.Êּתרּומה,הּׁשרץ ׁשל ּכּכרֹות ּגּבי על ּומהּלכת החלּדה, ּבפי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
נחה ׁשּלא מּפני טהֹור, ספקֹו - נגע לא ספק נגע, ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹספק

ונגעהּטמאה ּבֹו, מהּלכת היתה חי[השרץ]; ספק ּבּכּכרֹות, ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורֹות. הן הרי - מת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָספק
הּכּכרֹות הרי ּבפיה, מת נמצא אם אבל לּה. והלכה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשּנטלּתּו
ּבפיה, מת ׁשּמצאּוהּו ּפי על אף - ּבפיה חי ראּוהּו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָטמאֹות;

החלּד ּבפי הּׁשרץ וכן טהֹורֹות. הן ּבפיהרי והּנבלה ה, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ
- ּביניהן הּטהֹורים ׁשעברּו אֹו הּטהֹורים, ּבין ועברּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּכלב,
מנּקרין היּו קבּוע. מקֹום לּטמאה ׁשאין מּפני טהֹור, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻספקֹו

מּספק למפרע ּומטּמאין ּכמּנחין, הן הרי - הארץ על ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּבהן
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּיחיד, ּברׁשּות היּו ְְְִִִִֵֶַָָָאם

.Áּברׁשּותספק מּנחת ׁשהיא טמאה ּכיצד? הרּבים רׁשּות ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ
טהֹור ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה, נגע ספק היתההרּבים, ; ְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹ

ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה, נגע וספק הּיחיד, ּברׁשּות ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֻמּנחת
ּברׁשּות אפּלּו חכמים, ׁשּטהרּו הּספקֹות אּלּו וכל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָטמא.
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להּׁשאל, ּדעת ּבהם ׁשאין מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּיחיד,

.Ëהּיחידספק ּברׁשּות טמא ּדבר היה ּכיצד? רׁשּיֹות ׁשּתי ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻ
ּברׁשּות הּטמא הּדבר ׁשהיה אֹו הרּבים, ּברׁשּות טהֹור ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָודבר
ואין מהן, ּבאחד ונגע הּיחיד, ּברׁשּות הּטהֹור והּדבר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהרּבים
איזה ידּוע ואין מהן, אחד ׁשהסיט אֹו נגע, מהן ּבאיזה ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָידּוע
אחד ׁשהיה אֹו ּבמּׂשא, מטּמא הּטמא הּדבר היה אם - ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהסיט
על ידּוע ואין מהן, אחד על והאהיל ּבאהל, מטּמא ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹמהן

טהֹור זה הרי - האהיל מהן רׁשּותאיזה ׁשּספק ּפי על אף . ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
אין טבלּת, 'אם לֹו: אֹומרין לּׁשאל, ּכׁשּיבֹוא טהֹור, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָהרּבים

הפסד' טבול]ּבכ לא[לכן ואם מׁשּבח; זה הרי טבל, אם . ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֻ
הרּבים רׁשּות ׁשּספק טהֹורֹות, הן הרי - טהרֹות ועׂשה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָטבל,

ָטהֹור.

.Èטּליתׁשרץ וכן אכלין, ּגּבי על ּומּנח ׂשרּוף ׁשּנמצא ְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
מהּוהה[שנטמאה] ׁשּנמצאת[בלויה]ׁשּנמצאת ּומחט , ְְְִִֵֵֶֶַַָ

ּבין טהֹורין, אּלּו הרי - הּכלים ּבין חלּודה אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָׁשבּורה
אחר 'ׁשּמא אֹומרין: ואין הרּבים; ּברׁשּות ּבין הּיחיד ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָּברׁשּות
הּטּלית ּבמּגע הּכלים ׁשּנטמאּו ואחר נׂשרף, ּבאכלין ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָׁשּנגע
ׁשּטהרה'; עד הּטּלית ּובלתה החלדה, אֹו נׁשּברה ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֻוהּמחט,

מציאתן. ּכׁשעת הּטמאֹות, ְְְִִֶַַָָָֻׁשּכל

.‡Èאני'ׁשני 'טהֹור אֹומר והּוא 'נטמאת', לֹו אֹומרין עדים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָ
עצמֹו ידי על נאמן הּוא לֹו:- אֹומרין אין כן, ּפי על ואף . ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָ

טהֹורֹות, הן הרי - טהרֹות עׂשה אם אּלא ּבטהרֹות'; ְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָֹ'עסק
ּוׁשנים[להחמיר]ויחּוׁש 'נטמא', אֹומר עד עצמֹו. על ְְְְִִֵֵַַַָָ

הּיחיד ּברׁשּות ּבין הרּבים, ּברׁשּות ּבין - נטמא' 'לא ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹאֹומרים
ּבין - נטמא' 'לא אֹומר ועד 'נטמא', אֹומרים ׁשנים טהֹור. -ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָֹ
אֹומר עד טמא. זה הרי - הּיחיד ּברׁשּות ּבין הרּבים, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּברׁשּות
ואּׁשה 'נטמא', אֹומרת אּׁשה נטמא', 'לא אֹומר ועד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹ'נטמא',
הרּבים, ּברׁשּות טמא; הּיחיד, ּברׁשּות - נטמא' 'לא ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאֹומרת

ָטהֹור.

טז ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות

הּצּבּור‡. ׁשהרי הרּבים? רׁשּות ספק חכמים טהרּו מה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָמּפני
ּבטמאה, הּפסח טמאהעֹוׂשין אם מרּבין. ׁשהּטמאים ּבזמן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֻֻֻ

ּכל ׁשאּסּור - טמאה לספק וחמר קל מּפניהם, נדחית ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻוּדאית
מּדבריהם אסּורֹות.הּספקֹות ּביאֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַ

ׂשֹוטה ׁשהרי הּיחיד? רׁשּות ּבספק החמירּו מה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָּומּפני
טמאה היא הרי - ספק ׁשהּדבר ּפי על אף - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנסּתרה

ׁשּתׁשּתה. עד ְְֲִֶֶַַָלבעלּה

ּבׁשנים;·. טמאה ספק ּכ ׁשנים, ּובֹועלּה ׁשהּׂשֹוטה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻּוכׁשם
ׁשם טמאתם ספק הרי - הּיחיד ּברׁשּות ׁשלׁשה היּו אם ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָֹֻאבל
זה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הרּבים. ּכרׁשּות ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָטהֹור,
ּׁשארע מה מּמּנּו ולדרׁש להּׁשאל ּדעת ּבֹו יׁש ּבספק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנטמא
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טו ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות

וׁשתהספק‡. טמאין אכלין אכל ספק ּכיצד? סֹופרים ּדברי ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ
ׁשּבא ספק אכל, וׁשּלא ׁשתה ׁשּלא ספק טמאין, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹמׁשקין
ׁשאּובין, מים עליו ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ְְְְְִִִִֶַַָָָֹֻראׁשֹו
אכלין אכל אם וכן טהֹור. זה הרי - נפלּו ולא ּבא ׁשּלא ְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹספק

ׁשאּובין ּבמים ּבא אֹו טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו אֹוטמאין ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ
לא ספק אּלּו, ּבטהרֹות נגע וספק ׁשאּובין, מים עליו ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹנפלּו

טהֹורֹות אּלּו טהרֹות הרי - אכליןנגע ספק האֹוכל וכן . ְְְְֲֳִֵֵֵֵֵַָָָָ
הּוא הרי - ּבספק טמאים ׁשהם מׁשקין והּׁשֹותה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָטמאים,

ּתלּויה ּתרּומה האֹוכל וכן מדרבנן]טהֹור; וכן[טמאה טהֹור. , ְְְְֵֵֵָָָָָ
- סֹופרים מּדברי ׁשהן הּטמאֹות מּולדי ּבאּלּו ּכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹֻּכל
טמא; ספקֹו סֹופרים, מּדברי ׁשהּוא אב אבל טהֹור. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָספקֹו
וארץ הּפרס ּבית ּכגֹון ּבספק, טמא עצמֹו האב היה אם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא
טהֹור. ספקֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו מּגען, על ׂשֹורפין ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהעּמים,

והןספק·. ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי טהרת היא - החּלין ְְְְֳֳִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻ
ׁשּנֹולד ּבטהרה חּליהן אֹוכלי ּכיצד? - 'ּפרּוׁשים' ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּנקראין
ּככל טהֹורֹות אּלּו הרי - ּבטהרֹותיהן טמאה ספק ְְְְְֲֳֵֵֵֵֶֶָָָָֻלהן

וּדיית טמאה אּלא טמאה להן ואין ּכּלן, .הּספקֹות ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻֻ

ספקספק‚. עליו ׁשּיׁש ּכּפּורים מחּסר ּכיצד? הּקרּבנֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ
זיבֹות, חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש האּׁשה ּכגֹון - קרּבנֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָחמּׁשה
לאכל וטהר אחד, קרּבן מביאין - לדֹות חמׁש ספק ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹו

חֹובה עליו הּׁשאר ואין ּבהלכֹותּבּקדׁשים; ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּכּפרה. ְְֵַָָֻמחּסרי

לטמאהספק„. נזקק ׁשּלא עד ּכיצד? טימאונגעים לא -] ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻ
מהלכֹותהכהן] ׁשּׁשי ּבפרק ׁשּבארנּו ּכמֹו טהֹור, ספקֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ְִָנגעים.

ּתחתספק‰. יֹוׁשב ׁשהיה מצרע ּכיצד? ועֹובר עֹומד ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ספק ונטמא, האילן עליו האהיל ספק הּטהֹור, ועבר ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָהאילן,
והּמצרע האילן ּתחת יֹוׁשב הּטהֹור היה אם וכן האהיל, ְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹלא
לא ספק הּטהֹור, ונטמא הּמצרע עמד ספק ּתחּתיו, ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹעֹובר

טהֹור ספקֹו - .עמד ְֵַָָ

.Âהּנזרקיןספק ספק זה ּדברׁשרצים, אֹו ׁשרץ זרק ּכיצד? ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּטמאֹות, לבין טהֹור ּכּכר ׁשּזרק אֹו הּכּכרֹות, לבין ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָטמא
הּטהֹור הּכּכר ּומצא הֹואיל טהֹור, - נגע לא ספק נגע, ִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹספק
ואין מציאתן, ּכׁשעת - הּטמאֹות ׁשּכל ּבטמאה; נֹוגע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻֻׁשאינֹו
הן הרי אּלא ּבצּדֹו', נפל ּכ ואחר ּבֹו נגע 'ׁשּמא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹומרין:

מציאתן. ְְִִַָָּכׁשעת

.Êּתרּומה,הּׁשרץ ׁשל ּכּכרֹות ּגּבי על ּומהּלכת החלּדה, ּבפי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
נחה ׁשּלא מּפני טהֹור, ספקֹו - נגע לא ספק נגע, ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹספק

ונגעהּטמאה ּבֹו, מהּלכת היתה חי[השרץ]; ספק ּבּכּכרֹות, ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורֹות. הן הרי - מת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָספק
הּכּכרֹות הרי ּבפיה, מת נמצא אם אבל לּה. והלכה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשּנטלּתּו
ּבפיה, מת ׁשּמצאּוהּו ּפי על אף - ּבפיה חי ראּוהּו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָטמאֹות;

החלּד ּבפי הּׁשרץ וכן טהֹורֹות. הן ּבפיהרי והּנבלה ה, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ
- ּביניהן הּטהֹורים ׁשעברּו אֹו הּטהֹורים, ּבין ועברּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּכלב,
מנּקרין היּו קבּוע. מקֹום לּטמאה ׁשאין מּפני טהֹור, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻספקֹו

מּספק למפרע ּומטּמאין ּכמּנחין, הן הרי - הארץ על ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּבהן
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּיחיד, ּברׁשּות היּו ְְְִִִִֵֶַָָָאם

.Áּברׁשּותספק מּנחת ׁשהיא טמאה ּכיצד? הרּבים רׁשּות ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ
טהֹור ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה, נגע ספק היתההרּבים, ; ְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹ

ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה, נגע וספק הּיחיד, ּברׁשּות ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֻמּנחת
ּברׁשּות אפּלּו חכמים, ׁשּטהרּו הּספקֹות אּלּו וכל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָטמא.
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להּׁשאל, ּדעת ּבהם ׁשאין מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּיחיד,

.Ëהּיחידספק ּברׁשּות טמא ּדבר היה ּכיצד? רׁשּיֹות ׁשּתי ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻ
ּברׁשּות הּטמא הּדבר ׁשהיה אֹו הרּבים, ּברׁשּות טהֹור ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָודבר
ואין מהן, ּבאחד ונגע הּיחיד, ּברׁשּות הּטהֹור והּדבר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהרּבים
איזה ידּוע ואין מהן, אחד ׁשהסיט אֹו נגע, מהן ּבאיזה ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָידּוע
אחד ׁשהיה אֹו ּבמּׂשא, מטּמא הּטמא הּדבר היה אם - ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהסיט
על ידּוע ואין מהן, אחד על והאהיל ּבאהל, מטּמא ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹמהן

טהֹור זה הרי - האהיל מהן רׁשּותאיזה ׁשּספק ּפי על אף . ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
אין טבלּת, 'אם לֹו: אֹומרין לּׁשאל, ּכׁשּיבֹוא טהֹור, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָהרּבים

הפסד' טבול]ּבכ לא[לכן ואם מׁשּבח; זה הרי טבל, אם . ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֻ
הרּבים רׁשּות ׁשּספק טהֹורֹות, הן הרי - טהרֹות ועׂשה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָטבל,

ָטהֹור.

.Èטּליתׁשרץ וכן אכלין, ּגּבי על ּומּנח ׂשרּוף ׁשּנמצא ְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
מהּוהה[שנטמאה] ׁשּנמצאת[בלויה]ׁשּנמצאת ּומחט , ְְְִִֵֵֶֶַַָ

ּבין טהֹורין, אּלּו הרי - הּכלים ּבין חלּודה אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָׁשבּורה
אחר 'ׁשּמא אֹומרין: ואין הרּבים; ּברׁשּות ּבין הּיחיד ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָּברׁשּות
הּטּלית ּבמּגע הּכלים ׁשּנטמאּו ואחר נׂשרף, ּבאכלין ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָׁשּנגע
ׁשּטהרה'; עד הּטּלית ּובלתה החלדה, אֹו נׁשּברה ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֻוהּמחט,

מציאתן. ּכׁשעת הּטמאֹות, ְְְִִֶַַָָָֻׁשּכל

.‡Èאני'ׁשני 'טהֹור אֹומר והּוא 'נטמאת', לֹו אֹומרין עדים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָ
עצמֹו ידי על נאמן הּוא לֹו:- אֹומרין אין כן, ּפי על ואף . ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָ

טהֹורֹות, הן הרי - טהרֹות עׂשה אם אּלא ּבטהרֹות'; ְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָֹ'עסק
ּוׁשנים[להחמיר]ויחּוׁש 'נטמא', אֹומר עד עצמֹו. על ְְְְִִֵֵַַַָָ

הּיחיד ּברׁשּות ּבין הרּבים, ּברׁשּות ּבין - נטמא' 'לא ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹאֹומרים
ּבין - נטמא' 'לא אֹומר ועד 'נטמא', אֹומרים ׁשנים טהֹור. -ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָֹ
אֹומר עד טמא. זה הרי - הּיחיד ּברׁשּות ּבין הרּבים, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּברׁשּות
ואּׁשה 'נטמא', אֹומרת אּׁשה נטמא', 'לא אֹומר ועד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹ'נטמא',
הרּבים, ּברׁשּות טמא; הּיחיד, ּברׁשּות - נטמא' 'לא ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹאֹומרת

ָטהֹור.

טז ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות

הּצּבּור‡. ׁשהרי הרּבים? רׁשּות ספק חכמים טהרּו מה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָמּפני
ּבטמאה, הּפסח טמאהעֹוׂשין אם מרּבין. ׁשהּטמאים ּבזמן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֻֻֻ

ּכל ׁשאּסּור - טמאה לספק וחמר קל מּפניהם, נדחית ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻוּדאית
מּדבריהם אסּורֹות.הּספקֹות ּביאֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַ

ׂשֹוטה ׁשהרי הּיחיד? רׁשּות ּבספק החמירּו מה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָּומּפני
טמאה היא הרי - ספק ׁשהּדבר ּפי על אף - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנסּתרה

ׁשּתׁשּתה. עד ְְֲִֶֶַַָלבעלּה

ּבׁשנים;·. טמאה ספק ּכ ׁשנים, ּובֹועלּה ׁשהּׂשֹוטה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻּוכׁשם
ׁשם טמאתם ספק הרי - הּיחיד ּברׁשּות ׁשלׁשה היּו אם ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָֹֻאבל
זה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הרּבים. ּכרׁשּות ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָטהֹור,
ּׁשארע מה מּמּנּו ולדרׁש להּׁשאל ּדעת ּבֹו יׁש ּבספק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנטמא
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ּכׂשֹוטה ׁשאינֹולֹו, קטן אֹו ׁשֹוטה, אֹו חרׁש היה אם אבל ; ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָ
טהֹור. ספקֹו הרי - אֹותֹו ּכׁשּׁשֹואלין הענין על להׁשיב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָיֹודע
להּׁשאל, ּדעת ּבֹו ׁשאין קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכיצד?
ספק נגעּו ספק טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש ּבמבֹוי אֹו ּבחצר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻׁשּנמצאּו
על אף - להּׁשאל ּדעת ּבֹו ׁשאין ּכל וכן טהֹורין; - נגעּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹלא

טהֹור. ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות הּספק לֹו ׁשּנֹולד ְְִִִֵֵֶַַַָָָּפי

הּיחיד‚. ּברׁשּות ספקֹו - ּבּלילה והמהּל והּיׁשן, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָהּסּומה,
ּדברים ּבּמה להּׁשאל. ּדעת לֹו ׁשּיׁש מּפני אמּוריםטמא, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּדבר ּבׁשהיה טהֹור? ספקֹו להּׁשאל, ּדעת ּבֹו ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל
ׁשחזקתֹו ידּוע הּדבר היה אם אבל חזקה; ׁשם ואין ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשקּול,

טמא זה הרי ּבצדׁשּנטמא, ׁשּנמצא טמא ּתינֹוק ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּתינֹוק ׁשּדר טמאה; העּסה הרי - ּבידֹו והּבצק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהעּסה,
זֹו. חזקה על ׂשֹורפין ואין חזקתֹו; היא ּובכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָלטּפח,

אֹוהיּו„. חּיה אֹו ּובהמה טהֹור, ּובצק טמאין מׁשקין ְְְִִֵֵֵַַָָָָָ
ׁשּׁשתּו חזקה - נׁשיכתן מקֹום ּבּבצק ונמצא ּבּבית, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָעֹופֹות

וטּמאּוהּו ּבּבצק ונׁשכּו ּוביןמׁשקין, ּפרה, ׁשם היה ואם . ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ
והּבצק -]הּמׁשקין דיו מקום -[יש לׁשֹונּה את ׁשּתלח ּכדי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ

את ׁשּתנּגב ּכדי הּבהמֹות, ּכל ּובׁשאר טהֹור; הּבצק ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהרי
היה אפּלּו - ּכלב היה ואם טמא. הּבצק מּזה, ּפחֹות ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּפיה;
ּכלב ׁשל ּדרּכֹו ׁשאין טהֹור; זה הרי הּבצק, ּבצד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמׁשקין
נקירת ּבּבצק נמצא הּמים. אל לֹו וליל הּמזֹון ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלהּניח
את ׁשּינּגבּו ּכדי והּבצק הּמׁשקין ּבין יׁש אם - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהּתרנגֹולין
ׁשחזקתן - טמא לאו, ואם טהֹור; הּבצק ּבארץ, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּפיהן
ּדברים ּבּמה ׁשּבפיהן. ּבּמׁשקין ּבּבצק ונקרּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשתּו,
נּכרת ּתינֹוק ׁשל ׁשּבבּואה צלּולין, הּמׁשקין ּבׁשהיּו ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָאמּורים?
היה ּבּמׁשקין, נּקרּו ׁשאּלּו טהֹור; הּבצק - עכּורין אבל ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבהן;
ּפי על אף - צלּולין היּו ואם ּבּבצק. נּכר הּמׁשקין ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָמקֹום
אּלא זֹו חזקה על ׂשֹורפין אין טמאה, ּבחזקת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהּבצק

ִּתֹולין.

עּסהאיזֹו‰. הּיחיד? ּברׁשּות עליה ׁשּׂשֹורפין חזקה היא ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּוצפרּד ּוׁשרצים חתיכֹותּבּבית ונמצאּו ׁשם, מנּפלין עים ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָֻ

טמאה העּסה ׁשרצים, המנּפלין רב אם - ּבעּסה ְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָָֹֻמּבׂשרן
טהֹורה צפרּדעים, הרב ואם .ותּׂשרף; ְְְְְְִִִֵַָָָֹ

.Âונתעּטףהיּו מּמּנּו, למעלה אֹו ּבצּדֹו ּוטהרֹות טמאֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻ
נגעּו וספק ׁשּנתעּטף[בטלית]ּבטּליתֹו, ּבעת נגעּו לא ספק , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

הּבאה טמאה ׁשּספק טמא; ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות היּו אם -ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
קרקע, ּגּבי על הּמּנח ּבכלי אפּלּו עליה; נׁשאלין אדם, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּבידי
ּברׁשּות היּו ואם להּׁשאל. ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש ּכמי טמא זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
טמא. ספקֹו יּגע, ׁשּלא אפׁשר אי ואם טהֹור; ספקֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהרּבים,

.Êהּדףּכּכר ּגּבי על ׁשּנתּון ּתרּומה ּומדרס[מדף]ׁשל [הזב], ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
אף - ּבּמדרס יּגע ׁשּלא ּכׁשּיּפל לֹו אפׁשר ואי ּתחּתיו, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹנתּון

מדרֹון ּבמקֹום ׁשהּוא ּפי שיפוע]על הּכּכר[- ּומצא ּובא , ְְִִִִֶַַָָָָ
ּבא אדם אֹומר: ׁשאני ּבטהרתֹו; הּוא הרי - אחר ְְֲֲֳִֵֵֵֶַָָָָָָּבמקֹום
אדם ּבא ׁשּלא לי 'ּבריא אמר: ואם זה; ּבמקֹום ּונתנֹו ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹּונטלֹו,

ּכׁשּנפל. ּבּמדרס ונגע נפל, ׁשּוּדאי טמא, - ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָלכאן'

.Áאףּתינֹוק - ּבידֹו והּׁשֹוׁשּנים הּקברֹות, ּבית ּבצד ׁשּנמצא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
ספקֹו הּטמאה, ּבמקֹום אּלא ׁשֹוׁשּנים ׁשם ׁשאין ּפי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻעל

ּבבית העֹומד חמֹור וכן לֹו. ּונתנן לּקטן, אחר ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָטהֹור;
ּבהן, נתמע 'ׁשּמא אֹומרין: ואין טהֹורין; ּכליו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּקברֹות,
לא ּוכׁשּנמצאּו להּׁשאל, ּדעת ּבֹו ׁשאין מּפני - ּבקבר' ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹונגע

מציאתןנ ּכׁשעת - הּטמאֹות וכל נֹוגעין, .מצאּו ְְְְְְְִִִִַַָָָֻ

.Ëעלּתינֹוק רֹוכב ׁשהיה אֹו אביו, ׁשל ּבידֹו ּתֹופׂש ׁשהיה ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ׁשאביו מּפני טמא; הּיחיד, ּברׁשּות ספקֹו - אביו ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּכתפֹו

עליו .נׁשאל ְִָָָ

.Èיכֹולוארּבע ׁשאינֹו ּתינֹוק ּבתינֹוק: חכמים אמרּו ספקֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשהּוא ּכמֹות אֹותֹו ּומצאה ּובאה אּמֹו ׁשהּניחּתּו ,ְְְִִִֵֶֶַַָָָָלהּל
ונּׁשקּתּו ּבאה, טמאה 'ׁשּמא אֹומרין: ואין טהֹור; - ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּבמקֹומֹו
טהֹורין, ּבגדיו - ּולהּכנס לצאת הּתינֹוק התחיל ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָוגּפפּתּו'.
ׁשהן ּפי על ואף הארץ; עּמי ּבגדי ּכׁשאר מדרס ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָואינן
עֹוׂשין אין - הארץ עּמי ּבגדי ּכׁשאר מדרס ואינן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָטהֹורין,

טהרֹות ּגּביהן ספקֹועל להּׁשאל, ּדעת ּבֹו ׁשּיהיה עד הגּדיל . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
את לׁשמר ּדעת ּבֹו ׁשּיהיה עד הגּדיל הּיחיד. ּברׁשּות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹטמא
ידיו, את לׁשמר יֹודע טהרֹות; ּגּופֹו ּגב על אֹוכלין ְְְִִֵֶַַַָָָֹּגּופֹו,
מטּבילין אֹותֹו? ּבֹודקין ּכיצד טהרֹות. ידיו ּגב על ְְְְִִִִֵַַַַָָָאֹוכלין
לׁשמר יֹודע היה אם - ּתרּומה לׁשם חּלין לֹו ונֹותנין ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֻאֹותֹו,
לׁשמר יֹודע היה ואם טהרֹות; ּגּופֹו ּגב על אֹוכלין ּגּופֹו, ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹאת

טהרֹות. ידיו ּגב על אֹוכלין ידיו, ְְִֶַַָָָָָאת

יז ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות

ועלּכזית‡. האדם על האהיל ספק העֹורב, ּבפי הּמת מן ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
טמא האדם הרי - האהיל לא ספק הּיחיד, ּברׁשּות ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּכלים
טהֹורין, והּכלים להּׁשאל. ּדעת ּבֹו ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּספק;
ונתן ּבכלי, הממּלא וכן להּׁשאל. ּדעת ּבהן ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּפני
וכּלם טמא הּוא - מהן ּבאחד הּׁשרץ ונמצא ּכלים, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבעׂשרה
ּבֹו ׁשּמּלא ּבּכלי הּׁשרץ ׁשּמא ספק ׁשּכּלן ּפי על אף ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטהֹורין,

להּׁשאל ּדעת ּבהן ואין ּכלים, ׁשהם מּפני ּתחּלה, ואםהיה . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
אגנים ּבֹו ׁשּמּלא לּכלי פנימה]היה כפופה שפה הֹואיל[- - ְֳִִִִֵֶַָָָ

וכן טמאין. ּכּלן הּׁשרץ, ּבֹו ויתאחר הּמים ׁשּיצאּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻואפׁשר
ּכלים ּבעׂשרה ונתן זה, אחר זה ּדליים ּבעׂשרה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהממּלא
האחרֹון מן הראׁשֹון ידּוע ואין אחד, לכלי אחד [-מּדלי ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

אחרון] ואיזה ראשון מילא מהןאיזה אחד ּבכלי ׁשרץ ונמצא ,ְְְִִִֵֶֶֶֶָָ
אֹומר: ׁשאני טהֹורין, הּדליים עׂשרת עם ּכלים ּתׁשעה הרי -ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
לּדליים יׁש ואם מּתחּלתֹו'; הּׁשרץ היה זה ּבכלי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ'ׁשּמא
המערה טמאים. הּכלים ּכל עם הּדליים ּכל הרי ְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאגנים,
ואין טהֹור; העליֹון - ּבּתחּתֹון הּׁשרץ ונמצא לכלי, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּכלי
מּפני היה, ּבּתחּתֹון ׁשּמא אּלא נפל', העליֹון 'מן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹומרין
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן להּׁשאל. ּדעת להם ואין ּכלים, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהן

יׁשקּפה·. אם - ׁשרץ ּבּה ונמצא טהרֹות, ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
ּכל הרי - ׁשּולים לּה ׁשאין ּפי על אף אגנים אֹו ׁשּולים, ֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָלּה

טמאֹות ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּבדּוקההּטהרֹות היתה ואפּלּו , ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
אפּלּו הּׁשרץ. נפל הּבדיקה מן ידֹו הגּבהת עם ׁשּמא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומכּסה;

וט זֹו, ּבזוית ּבטהרֹות ּבּה אחרת,נׁשּתּמׁש לזוית לטלּה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
טמאה ׁשּמחזיקין לפי טמאֹות; ּכּלן - הּׁשרץ ּבּה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻונמצא

[- עברה שהיא לתלֹות[מעריכים למקֹום [לטמאמּמקֹום ְְִִָָ
לׂשרף.מספק] לא אבל ,ְֲִָֹֹ

- r"yz'd zah a"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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היה[שואב]הּזֹולף‚. אם - חבּיֹות מּמּנּו ּומּלא הּבֹור, את ִִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּׁשרץ ונמצא אֹותּה, ּוממּלא ּבּבֹור וחבית חבית ּכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמׁשקיע
טמאה, היא - ּבאחרֹונה נמצא טמאֹות. ּכּלן - ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֻּבראׁשֹונה
הראׁשֹונֹות, את ׁשּמּלא 'אחר אֹומר: ׁשאני טהֹורֹות; ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֻוכּלן
עד החבּיֹות לתֹו ונֹותן ּבכלי, זֹולף היה לּבֹור'. הּׁשרץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנפל
ּבלבד, טמאה היא - מהן ּבאחת הּׁשרץ ונמצא אֹותן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמּלא
היה אֹו הּׁשרץ, נפל ּבלבד 'ּבזֹו אֹומר: ׁשאני טהֹורֹות; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻוכּלן
חבית ּכל ּבֹודק היה אם ,לפיכ לתֹוכּה'. זּלף ׁשּלא עד ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹבּה
אחר אֹותּה ּומכּסה הּיין, ּבּה נֹותן ּכ ואחר מהן, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוחבית
טמאֹות; ּכּלן - מהן ּבאחת הּׁשרץ ונמצא לתֹוכּה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּזֹולף
טמא. הּכל - ּבֹו ׁשּזֹולף ּבּכלי אֹו ּבּבֹור הּׁשרץ נמצא אם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוכן

קֹוצה„. הּמעטן[מלקט]היה מן זיתים]זיתים ,[חפירת ֲִִֵֶַַָָָ
ׁשּבּמעטן זיתים - ּבּגג הּׁשרץ ונמצא לּגג, אֹותן ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּומעלה
הּכתל ּבין נמצא טמא; הּמעטן ּבּמעטן, נמצא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹטהֹורין;
זיתים, ׁשל ּגּוׁש ּבתֹו הּׁשרץ נמצא טהֹורין. הּזיתים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָלּזיתים,

טמא;והּגּוׁש הּמעטן אף ימים, ׁשלׁשה ּבתֹו אם - ּבּגג ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹ
ואם ּבתֹוכֹו'. והּׁשרץ עלה, הּמעטן מן זה 'ּגּוׁש אֹומר: ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאני
הּמעטן הרי לּגג, הּזיתים מּׁשהעלה ימים ׁשלׁשה אחר ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹנמצא
ימים. הּׁשלׁשה ּבתֹו גּוׁש ונעׂשּו נתקּבצּו ּבּגג ׁשּמא ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹטהֹור;

-]מקרצתהּקֹורץ‰. חתיכה ׁשרץ[חותך ונמצא העּסה, מן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
העּסה ּבעּסה, נמצא טמאה; לבּדּה הּמקרצת - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּמקרצת
טמאה. העּסה אף הּמקרצת, ּבתֹו נמצא טמאה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלבּדּה

.Âּגּבי על אֹו הּכּכר ּבתֹו ׁשּלֹו ּגלעינה ׁשּנמצאת טמא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאכל
הרי טֹופח, מׁשקה עליה ׁשאין ּפי על אף - רֹותח ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּתבׁשיל
ּבתֹו ונּמֹוח ׁשם נפל ּכּלֹו 'האכל אֹומר: ׁשאני טמאים; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהם
נמצאת ּגרעינתֹו'. ונׁשארה הרתיחה, מחמת אֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָהּכּכר,
אּלּו הרי - צֹונן ּתבׁשיל ּבתֹו אֹו הּכּכר ּגּבי על ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָהּגרעינה
'ּגרעינה אֹומר: ׁשאני מׁשקה; עליה ׁשּיׁש ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָטהֹורין,
אינּה ׁשהרי מעליה, האכל ׁשאבד אחר נפלה לבּדּה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹזֹו

.מטּמאה' ְְַָ

.Êּגרעינההיּו ונמצאת טהֹורים, ואכלין טמאין אכלין ּבּבית ְְְְְֳֳִִִִִִִֵֵַַַָָָָָ
הרב אחר הֹולכין - ודמיםּבּבית טמאים ּדמים היּו אם וכן ; ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ

אחר הֹולכים - האכל על ּדם ונמצא הּבית, ּבתֹו ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹטהֹורים
מעׂשה ּובא ּדם, עליו ׁשּנמצא ּתרּומה ׁשל ּבכּכר מעׂשה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהרב.
- הּוא' הּׁשרץ 'ּדם נאמר: ׁשאפּלּו וטהרּוהּו; חכמים ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹלפני

טהֹור'. ׁשהּוא הּוא, חי ׁשרץ 'ּדם אֹומר: ֲִֵֶֶֶַַָאני

.Áּבּה,עיר הּנמצא ּבׂשר - ּוׁשחּוטֹות נבלֹות ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶַָָָָָ
הרב אחר ּבֹו ספקהֹולכין ׁשרץ ספק הּנמצא היה אם וכן ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

הּזמן. ּבאֹותֹו העיר ּבאֹותּה ׁשּיׁש הרב אחר הֹולכין - ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹצפרּדע
הרב. אחר הלֹו ּבנמצא, הּכלל: ְְְִֶַַַָָָָֹזה

.Ëּגבבאהאּׁשה מגּבבת תבואה]ׁשהיתה שאריות [קוצרת ְְְִֶֶֶַָָָָָָ
ׁשאין טהֹורה; זֹו הרי - הּגבבא ּבתֹו ׁשרץ ונמצא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבחצר,
טמאה, זֹו הרי - הּגבבא ּגּבי על נמצא ּבמּׂשא. מטּמא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשרץ
ּבתֹו ׁשרץ ונמצא ּבכברה, ּכֹוברת היתה בֹו. נגעה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָׁשּמא
- הּכברה ּגּבי על נמצא טהֹורה. זֹו הרי - ׁשּבּכברה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּפרֹות
הּיחיד ּברׁשּות ספק וכל ּבֹו, נגעה ׁשּמא טמאה; ספק זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָהרי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֵֶַָטמא,
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ּברׁשּותּכל‡. - ספקֹות ּוספק ספקֹות לרּבֹות יכֹול ׁשאּתה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹ
למבֹוי נכנס ּכיצד? טמא. הּיחיד, ּוברׁשּות טהֹור; ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהרּבים,
טמאה נכנס; לא ספק לחצר נכנס ספק ּבחצר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻֻוהּטמאה
ספק נכנס, ואפּלּו נכנס; לא ספק לּבית נכנס ספק ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹּבּבית,
ּתאמר ואם ׁשם; היתה ׁשּלא ספק ׁשּנכנס ּבעת ׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהיתה
ּתאמר ואם ּבּה; ׁשאין ספק ּכּׁשעּור ּבּה יׁש ספק ׁשם, ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהיתה
היא ואפּלּו טמאה; ׁשאינּה ספק טמאה ׁשהיא ספק ּבּה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻיׁש

רׁשּותטמאה, ׁשהּמבֹוי טמא, ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ
.הּיחיד ִַָ

ּבאחד·. ונגע הּיחיד, ּברׁשּות אחד וׁשרץ צפרּדעים ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּתׁשעה
ספקֹו - הּוא איזה יֹודע ואינֹו ׁשרציםמהן, ּתׁשעה טמא; ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ספקֹו - מהם ּבאחד ונגע הרּבים, ּברׁשּות אחד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּוצפרּדע
עדטהֹור טהֹור, - הרּבים ּברׁשּות ספק ּכל הּכלל: זה . ְְִִֵֶַַַָָָָָָ

טמא, - הּיחיד ּברׁשּות ספק וכל ּבוּדאי'; 'נטמאתי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּיאמר
ועצם הּמת עצמֹות ,לפיכ נטמאתי'. ׁשּלא 'וּדאי ׁשּיאמר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹעד
מּבית וגּוׁשים טהֹורה מארץ ּגּוׁש אֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָנבלה

קבר]הּפרס בה שנחרש שדה ּבאחד[- ונגע העּמים, מארץ אֹו ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכּזית הסיט; ּובמה מהן ּנגע ּבמה ידּוע ואין הסיטֹו, אֹו ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמהן
ידּוע ואין מהם אחת על והאהיל הּנבלה, מן וּכּזית הּמת ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָמן
טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין ׁשני האהיל; מהם איזה ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעל
ּבאדם ׁשּנגע אֹו ;הל ּבאיזה ידּוע ואין מהם ּבאחד ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהל
ׁשהיּו אֹו טהֹור; הּוא ואם טמא הּוא אם ידּוע ואין ,ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּדר
ואין מהם ּבאחד ונגע טהֹור, ואחד טמא אחד אנׁשים ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשני

טהֹור. הּספקֹות, אּלּו ּבכל - נגע מהם ּבאיזה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָידּוע

והּואהּמֹוצא‚. ׁשלם, היה אם - ּדר ׁשל לרחּבֹו מׁשּכב מת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
ׁשחזקתֹו לתרּומה, טמא זה הרי - הּקצה אל הּקצה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמן
ּומפרק מׁשּבר ׁשהיה אֹו לעבר, מקֹום לֹו היה ְְֲֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻׁשּנגע;
היה ואם טהֹור. זה הרי - ּופרקיו ׁשֹוקיו ּבין ׁשעבר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשאפׁשר

מצרפֹו הּקבר - הּדר רחב לכל אחד]קבר לגוש חלקיו ,[את ְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ח אּלא ספקֹות, ּכׁשאר זה ׁשאין טמא; ׁשם זקתֹווהעֹובר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

ֶַָׁשּנגע.

ׁשּיאמר:ׁשרץ„. העת עד למפרע, מטּמא - ּבמבֹוי ׁשּנמצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשרץ'; בֹו היה ולא ּפלֹוני, ּביֹום הּזה הּמבֹוי את ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ'ּבדקּתי
מּקדם למפרע מטּמא זה הרי - ּבדקֹו ולא ּכּבדֹו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹאפּלּו
מצאֹו אם אבל יבׁש; ׁשּמצאֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהּכּבּוד.
ׁשּימּות ׁשאפׁשר ׁשעה עד אּלא למפרע מטּמא אינֹו - ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלח

ׁשּנמצא ּכמֹו לח עּתה ויהיה .ּבּה, ְְְְִִֶֶַַָָָ

הרּקיןׁשני‰. מן ואחד טהֹור אחד הּיחיד, ּברׁשּות רּקין ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻ
ׁשּבארנּו ּכמֹו טמאה עליהן ׁשּגזרּו ּבאחדהּנמצאין ונגע , ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

את עליו ּתֹולין - מהן איזה ידּוע ואין הסיטֹו, אֹו ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהם
מספק]הּתרּומה ספק[מטמאין ספקֹות: ׁשני ׁשהם מּפני ; ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָ

ׁשהּוא ספק - ּבּנמצא ּתאמר ואם ּבּנמצא, ספק נגע, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבּטהֹור
- הרּבים ּברׁשּות הרּקין ׁשני היּו טהֹור. ׁשהּוא ספק ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻטמא,
טהֹור. ספקֹו מהן, ּבאחד ונגע ׁשם ּומּנחין נגּובין היּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻאם
מּנח אינֹו מּׁשּנׂשאֹו, ׁשהרי עליו; ּתֹולין מהן, אחד ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻנׂשא
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היה[שואב]הּזֹולף‚. אם - חבּיֹות מּמּנּו ּומּלא הּבֹור, את ִִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּׁשרץ ונמצא אֹותּה, ּוממּלא ּבּבֹור וחבית חבית ּכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמׁשקיע
טמאה, היא - ּבאחרֹונה נמצא טמאֹות. ּכּלן - ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֻּבראׁשֹונה
הראׁשֹונֹות, את ׁשּמּלא 'אחר אֹומר: ׁשאני טהֹורֹות; ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֻוכּלן
עד החבּיֹות לתֹו ונֹותן ּבכלי, זֹולף היה לּבֹור'. הּׁשרץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנפל
ּבלבד, טמאה היא - מהן ּבאחת הּׁשרץ ונמצא אֹותן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמּלא
היה אֹו הּׁשרץ, נפל ּבלבד 'ּבזֹו אֹומר: ׁשאני טהֹורֹות; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻוכּלן
חבית ּכל ּבֹודק היה אם ,לפיכ לתֹוכּה'. זּלף ׁשּלא עד ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹבּה
אחר אֹותּה ּומכּסה הּיין, ּבּה נֹותן ּכ ואחר מהן, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוחבית
טמאֹות; ּכּלן - מהן ּבאחת הּׁשרץ ונמצא לתֹוכּה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּזֹולף
טמא. הּכל - ּבֹו ׁשּזֹולף ּבּכלי אֹו ּבּבֹור הּׁשרץ נמצא אם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוכן

קֹוצה„. הּמעטן[מלקט]היה מן זיתים]זיתים ,[חפירת ֲִִֵֶַַָָָ
ׁשּבּמעטן זיתים - ּבּגג הּׁשרץ ונמצא לּגג, אֹותן ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּומעלה
הּכתל ּבין נמצא טמא; הּמעטן ּבּמעטן, נמצא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹטהֹורין;
זיתים, ׁשל ּגּוׁש ּבתֹו הּׁשרץ נמצא טהֹורין. הּזיתים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָלּזיתים,

טמא;והּגּוׁש הּמעטן אף ימים, ׁשלׁשה ּבתֹו אם - ּבּגג ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹ
ואם ּבתֹוכֹו'. והּׁשרץ עלה, הּמעטן מן זה 'ּגּוׁש אֹומר: ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאני
הּמעטן הרי לּגג, הּזיתים מּׁשהעלה ימים ׁשלׁשה אחר ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹנמצא
ימים. הּׁשלׁשה ּבתֹו גּוׁש ונעׂשּו נתקּבצּו ּבּגג ׁשּמא ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹטהֹור;

-]מקרצתהּקֹורץ‰. חתיכה ׁשרץ[חותך ונמצא העּסה, מן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
העּסה ּבעּסה, נמצא טמאה; לבּדּה הּמקרצת - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּמקרצת
טמאה. העּסה אף הּמקרצת, ּבתֹו נמצא טמאה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלבּדּה

.Âּגּבי על אֹו הּכּכר ּבתֹו ׁשּלֹו ּגלעינה ׁשּנמצאת טמא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאכל
הרי טֹופח, מׁשקה עליה ׁשאין ּפי על אף - רֹותח ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּתבׁשיל
ּבתֹו ונּמֹוח ׁשם נפל ּכּלֹו 'האכל אֹומר: ׁשאני טמאים; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהם
נמצאת ּגרעינתֹו'. ונׁשארה הרתיחה, מחמת אֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָהּכּכר,
אּלּו הרי - צֹונן ּתבׁשיל ּבתֹו אֹו הּכּכר ּגּבי על ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָהּגרעינה
'ּגרעינה אֹומר: ׁשאני מׁשקה; עליה ׁשּיׁש ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָטהֹורין,
אינּה ׁשהרי מעליה, האכל ׁשאבד אחר נפלה לבּדּה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹזֹו

.מטּמאה' ְְַָ

.Êּגרעינההיּו ונמצאת טהֹורים, ואכלין טמאין אכלין ּבּבית ְְְְְֳֳִִִִִִִֵֵַַַָָָָָ
הרב אחר הֹולכין - ודמיםּבּבית טמאים ּדמים היּו אם וכן ; ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ

אחר הֹולכים - האכל על ּדם ונמצא הּבית, ּבתֹו ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹטהֹורים
מעׂשה ּובא ּדם, עליו ׁשּנמצא ּתרּומה ׁשל ּבכּכר מעׂשה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהרב.
- הּוא' הּׁשרץ 'ּדם נאמר: ׁשאפּלּו וטהרּוהּו; חכמים ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹלפני

טהֹור'. ׁשהּוא הּוא, חי ׁשרץ 'ּדם אֹומר: ֲִֵֶֶֶַַָאני

.Áּבּה,עיר הּנמצא ּבׂשר - ּוׁשחּוטֹות נבלֹות ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶַָָָָָ
הרב אחר ּבֹו ספקהֹולכין ׁשרץ ספק הּנמצא היה אם וכן ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

הּזמן. ּבאֹותֹו העיר ּבאֹותּה ׁשּיׁש הרב אחר הֹולכין - ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹצפרּדע
הרב. אחר הלֹו ּבנמצא, הּכלל: ְְְִֶַַַָָָָֹזה

.Ëּגבבאהאּׁשה מגּבבת תבואה]ׁשהיתה שאריות [קוצרת ְְְִֶֶֶַָָָָָָ
ׁשאין טהֹורה; זֹו הרי - הּגבבא ּבתֹו ׁשרץ ונמצא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבחצר,
טמאה, זֹו הרי - הּגבבא ּגּבי על נמצא ּבמּׂשא. מטּמא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשרץ
ּבתֹו ׁשרץ ונמצא ּבכברה, ּכֹוברת היתה בֹו. נגעה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָׁשּמא
- הּכברה ּגּבי על נמצא טהֹורה. זֹו הרי - ׁשּבּכברה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּפרֹות
הּיחיד ּברׁשּות ספק וכל ּבֹו, נגעה ׁשּמא טמאה; ספק זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָהרי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֵֶַָטמא,
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ּברׁשּותּכל‡. - ספקֹות ּוספק ספקֹות לרּבֹות יכֹול ׁשאּתה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹ
למבֹוי נכנס ּכיצד? טמא. הּיחיד, ּוברׁשּות טהֹור; ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהרּבים,
טמאה נכנס; לא ספק לחצר נכנס ספק ּבחצר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻֻוהּטמאה
ספק נכנס, ואפּלּו נכנס; לא ספק לּבית נכנס ספק ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹּבּבית,
ּתאמר ואם ׁשם; היתה ׁשּלא ספק ׁשּנכנס ּבעת ׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהיתה
ּתאמר ואם ּבּה; ׁשאין ספק ּכּׁשעּור ּבּה יׁש ספק ׁשם, ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהיתה
היא ואפּלּו טמאה; ׁשאינּה ספק טמאה ׁשהיא ספק ּבּה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻיׁש

רׁשּותטמאה, ׁשהּמבֹוי טמא, ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ
.הּיחיד ִַָ

ּבאחד·. ונגע הּיחיד, ּברׁשּות אחד וׁשרץ צפרּדעים ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּתׁשעה
ספקֹו - הּוא איזה יֹודע ואינֹו ׁשרציםמהן, ּתׁשעה טמא; ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ספקֹו - מהם ּבאחד ונגע הרּבים, ּברׁשּות אחד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּוצפרּדע
עדטהֹור טהֹור, - הרּבים ּברׁשּות ספק ּכל הּכלל: זה . ְְִִֵֶַַַָָָָָָ

טמא, - הּיחיד ּברׁשּות ספק וכל ּבוּדאי'; 'נטמאתי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּיאמר
ועצם הּמת עצמֹות ,לפיכ נטמאתי'. ׁשּלא 'וּדאי ׁשּיאמר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹעד
מּבית וגּוׁשים טהֹורה מארץ ּגּוׁש אֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָנבלה

קבר]הּפרס בה שנחרש שדה ּבאחד[- ונגע העּמים, מארץ אֹו ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכּזית הסיט; ּובמה מהן ּנגע ּבמה ידּוע ואין הסיטֹו, אֹו ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמהן
ידּוע ואין מהם אחת על והאהיל הּנבלה, מן וּכּזית הּמת ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָמן
טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין ׁשני האהיל; מהם איזה ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעל
ּבאדם ׁשּנגע אֹו ;הל ּבאיזה ידּוע ואין מהם ּבאחד ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהל
ׁשהיּו אֹו טהֹור; הּוא ואם טמא הּוא אם ידּוע ואין ,ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּדר
ואין מהם ּבאחד ונגע טהֹור, ואחד טמא אחד אנׁשים ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשני

טהֹור. הּספקֹות, אּלּו ּבכל - נגע מהם ּבאיזה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָידּוע

והּואהּמֹוצא‚. ׁשלם, היה אם - ּדר ׁשל לרחּבֹו מׁשּכב מת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
ׁשחזקתֹו לתרּומה, טמא זה הרי - הּקצה אל הּקצה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמן
ּומפרק מׁשּבר ׁשהיה אֹו לעבר, מקֹום לֹו היה ְְֲֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻׁשּנגע;
היה ואם טהֹור. זה הרי - ּופרקיו ׁשֹוקיו ּבין ׁשעבר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשאפׁשר

מצרפֹו הּקבר - הּדר רחב לכל אחד]קבר לגוש חלקיו ,[את ְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ח אּלא ספקֹות, ּכׁשאר זה ׁשאין טמא; ׁשם זקתֹווהעֹובר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

ֶַָׁשּנגע.

ׁשּיאמר:ׁשרץ„. העת עד למפרע, מטּמא - ּבמבֹוי ׁשּנמצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשרץ'; בֹו היה ולא ּפלֹוני, ּביֹום הּזה הּמבֹוי את ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ'ּבדקּתי
מּקדם למפרע מטּמא זה הרי - ּבדקֹו ולא ּכּבדֹו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹאפּלּו
מצאֹו אם אבל יבׁש; ׁשּמצאֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהּכּבּוד.
ׁשּימּות ׁשאפׁשר ׁשעה עד אּלא למפרע מטּמא אינֹו - ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלח

ׁשּנמצא ּכמֹו לח עּתה ויהיה .ּבּה, ְְְְִִֶֶַַָָָ

הרּקיןׁשני‰. מן ואחד טהֹור אחד הּיחיד, ּברׁשּות רּקין ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻ
ׁשּבארנּו ּכמֹו טמאה עליהן ׁשּגזרּו ּבאחדהּנמצאין ונגע , ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

את עליו ּתֹולין - מהן איזה ידּוע ואין הסיטֹו, אֹו ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהם
מספק]הּתרּומה ספק[מטמאין ספקֹות: ׁשני ׁשהם מּפני ; ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָ

ׁשהּוא ספק - ּבּנמצא ּתאמר ואם ּבּנמצא, ספק נגע, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבּטהֹור
- הרּבים ּברׁשּות הרּקין ׁשני היּו טהֹור. ׁשהּוא ספק ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻטמא,
טהֹור. ספקֹו מהן, ּבאחד ונגע ׁשם ּומּנחין נגּובין היּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻאם
מּנח אינֹו מּׁשּנׂשאֹו, ׁשהרי עליו; ּתֹולין מהן, אחד ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻנׂשא



-נ r"yz'd zah a"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

הרק ּבֹו ונתלה לח, מהם אחד היה אם וכן הרּבים. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּברׁשּות
ּכדי הרּבים ּברׁשּות מּנח אינֹו ׁשהרי עליו; ּתֹולין - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּלח
ּבארנּו, ּכבר ּבגדֹו. על הּוא הרי אּלא טהֹור, ספקֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיהיה
- מקֹום ּבכל הסיטֹו, אֹו נׂשאֹו אֹו הּנמצא, ּברק נגע ְְְְֱִִִֶַַָָָָָֹׁשאם
ּבֹו, וכּיֹוצא הּפרס ּכבית הּתרּומה, את עליו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָׂשֹורפין

מקֹום. ּבכל מּגען וּדאי על ְְִֶַַַַָָָָׁשּׂשֹורפין

.Âאֹומי ּבגדיו, על ודרס אחד ּובא הרּבים, ּברׁשּות ׁשּיׁשב ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
ועל הּתרּומה. את ׂשֹורפין הרק, על - הרק ּבֹו ונגע ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשרקק
ּבגדיו טמאין, העיר רב אם הרב: אחר הֹולכין ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹֹּבגדיו,

[- בטומאת טהֹורים,[הזב]מדרס[טמאים העיר רב ואם ; ְְְִִִִָָֹ
ָטהֹור.

.Êטמאמי זה הרי - הּיחיד ּברׁשּות ּומצאֹו ּכלי, לֹו ׁשאבד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
מת טמא וטמא ּומצאֹומדרס, הרּבים, ּברׁשּות לֹו אבד . ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ

טהֹור; - ּבּיֹום ּבֹו ּומצאֹו ּבּיֹום, אבד אם - הרּבים ְְִִִַַַַָָָָּברׁשּות
אֹו ּבּיֹום, ּומצאֹו ּבּלילה ׁשאבד אֹו ּבּלילה, ּומצאֹו ּבּיֹום ְְְְֶַַַַַַַַָָָָָָאבד
טמא. ּבחזקת זה הרי - ׁשּלאחריו ּבּיֹום ּומצאֹו ּבּיֹום ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאבד

טמא. מקצתֹו, אֹו הּלילה עליו ׁשעבר ּכל הּכלל: ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָזה

.Áׁשעבר ּפי על אף - הרּבים ּברׁשּות ׁשכחֹו אֹו ּכלי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָהּניח
זה הרי - הּיחיד ּברׁשּות ׁשכח אֹו הּניח טהֹור; הּלילה, ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָעליו
החמירּו לא מה ּומּפני מת. מּטמא וטהֹור מדרס, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֹטמא
לא ּתמיד, מצּוי ּדבר ׁשאינֹו מּפני ּכמאּבד? ּומּניח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבׁשֹוכח

ּבֹו .ּגזרּו ְָ

.Ëׁשהּואהמאּבד מּפני טהֹור, זה הרי - הּבית ּבתֹו ּומצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשמּור .ּבחזקת ְְֶַָ

.Èּוברׁשּותהּׁשֹוטח טהֹורין. אּלּו הרי הרּבים, ּברׁשּות ּכלים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָ
היה ואם טמאים; ּבהם נגעּו ׁשּמא טמאים, - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּיחיד

טהֹו ׁשהרימׁשּמרם, טמאים, - להביאם והל נפלּו רים. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
מעיניו ּומצאםנעלמּו הּיחיד, ּברׁשּות ּכליו ׁשאבדּו מי וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מת, ּוטמא מדרס הם הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָאפּלּו

.‡Èּבחזקת ׁשּבעיר הרּקין ּכל - נכרית אֹו ּבעיר, אחת ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻׁשֹוטה
מקֹום ּבכל לעֹולם, .טמאה ְְְָָָָֻ

.·È- ּבספינה עּמֹו ׁשּיׁשבה אֹו ּבגדיו, על אּׁשה ׁשּדרסה ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָמי
לאו, ואם טהֹורין; ּכליו ּבתרּומה, אֹוכל ׁשהּוא מּכירּתּו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאם

טמאה]יׁשאלּנה היא .[אם ְִֶָָ

.‚Èטהֹוריןמי ּכליו - ועמד הרּבים, ּברׁשּות .ׁשּיׁשן ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

.„Èאםנגע חי אם ידּוע ואין ּבּלילה, ּבאחד הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
ׁשּכל טמא; זה הרי - מת ּומצאֹו עמד, ּובּׁשחר ְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמת,

מציאתן ּכׁשעת ּובּׁשחרהּטמאֹות, ּבערב, חי ראהּו ואם . ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻ
וטהֹור. הרּבים, ּברׁשּות ספק זה הרי - מת ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָמצאֹו

.ÂËאםה-][חולה ידּוע ואין ונתעּלף הּיחיד, ּברׁשּות מסּכן ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻ
והכניסּוהּו וחזרּו הרּבים, לרׁשּות והֹוציאּוהּו חי, הּוא ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָעדין
טמא; ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות ּכׁשהּוא - הּיחיד ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָלרׁשּות
ׁשהיה ּבאחד מעׂשה טהֹור. ספקֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּוכׁשהּוא
מתחּלפֹות ּכּתֹות והיּו ּבמּטה, לעיר מעיר והֹוליכּוהּו ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻמסּכן,
ּכת אּלא חכמים טּמאּו ולא מת; נמצא ּובאחרֹונה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּתחּתיו,

ּבלבד. ְֲִַַָאחרֹונה

.ÊËצּנֹורהטמא ונּתזה הּבֹור, על ּומדּבר עֹומד [-ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
רוק] אםטיפת - הּגיעה לא ספק לּבֹור, הּגיעה ספק ִִִִִִִֵֵַָָָָֹמּפיו,

ּבֹור היה ואם הּיחיד; ּברׁשּות טמא ספקֹו ׁשמן, ׁשל ּבֹור ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהיה
קֹולטת הּבֹור ׁשּׂשפת מּפני - מקֹום ּבכל טהֹור ספקֹו יין, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשל

לבור] הרוק כניסת .[מונעת
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מהןׁשני‡. ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ׁשליׁשי והּזה ונאכלּו, טהרֹות, ועׂשה ,הל ּבאיזה ידּוע ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻואין
אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני והל וטהר, וטבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָּוׁשביעי
ּתלּויֹות, ואּלּו אּלּו - הראׁשֹונֹות קּימֹות ואם ְְְְִִֵֵַָָטהֹורֹות;
- ּבינתים טהר לא ואם טמא. הּטהרֹות מן ׁשאחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבוּדאי
טמאֹות הן ׁשהרי יּׂשרפּו; והּׁשנּיֹות ּתלּויֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָהראׁשֹונֹות

ׁשבילין ּבׁשני ׁשהל מּפני הּוא טמא ׁשּזה וכןּבוּדאי, . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ואין נּכרת, צּורתן ואין הרּבים, ּברׁשּות והּׁשרץ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּצפרּדע
טהרֹות ועׂשה מהם ּבאחד ונגע הּׁשרץ, הּוא איזה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָידּוע

ּב ונגע וטבל טהֹורֹות;ונאכלּו, אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה ּׁשני ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
טבל לא אם ּתלּויֹות. ואּלּו אּלּו הראׁשֹונֹות, קּימֹות ְְִִִֵֵַַָָָָֹואם

יּׂשרפּו. והּׁשנּיֹות ּתלּויֹות, הראׁשֹונֹות - ְְְְְִִִִֵַַָָּבינתים

מהן·. ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשני
אם - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני והל חברֹו, ּובא טהרֹות, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָועׂשה
עצמֹו, ּבפני מהן אחד לכל מֹורין - זה אחר זה ונׁשאלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבאּו
עליו וׁשאל האחד ׁשּבא אֹו ּכאחת, ׁשניהן ּבאּו טהֹור; ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהּוא

חברֹו הלכנּו,ועל הּׁשבילים ּובׁשני היינּו, 'ׁשנים ואמר: , ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָ
ׁשעׂשּו ּוטהרֹות טמאין, ׁשניהן הרי - עׂשינּו' טהרֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָּוׁשּתי
ּכּכרים, ׁשני ּכיצד? קּלה. ּבטמאה נטמאּו אם וכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֻיּׂשרפּו.
טהרֹות, ועׂשה מהן אחד את אכל טהֹור, ואחד טמא ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָאחד
זה נׁשאלּו אם - טהרֹות ועׂשה הּׁשני את ואכל חברֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּובא
סֹופרים, ּדברי ספק ׁשהן מּפני טהֹורים; ׁשניהם זה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַאחר
נׁשאלּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו חכמים, ׁשּטהרּו ספקֹות מּכלל ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָׁשהּוא
טמאין ׁשניהם - חברֹו ועל עליו ׁשּׁשאל אֹו ּכאחת, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשניהם
הּטהרֹות מן אחת ׁשּוּדאי נׂשרפֹות; וטהרֹותיהן ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמּספק,
ּכּכרֹות ּבמאה ׁשּנתערבה טמאה אחת ּכּכר ואפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָטמאה.

ויּׂשרפּו. טמאין, ּכּלן הרי - ְְְְֲִִֵֵָָֻטהֹורֹות

חמּׁשהּכּכר‚. ּובאּו טהֹורין, ּכּכרֹות ּבתׁשעה ׁשּנתערב טמא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָָ
ּבני חמּׁשה ּובאּו מהם, ּכּכרֹות חמּׁשה ואכלּו אדם אדםּבני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָ

טמאים, הראׁשֹונים הרי - הּנׁשארֹות החמּׁשה ואכלּו ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָאחרים
ּבהם ׁשּיתלּו אחרים אנׁשים להם הטמא]ׁשאין ;[שאכלו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָ

ּבראׁשֹונים. ּתֹולין ׁשהם מּפני טהֹורין, האחרֹונים ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָוהחמּׁשה

ׁשניׁשני„. ּבהם והלכּו טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
האחד היה אפּלּו טמא, אחד ואיׁש טהֹור אחד איׁש ְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאנׁשים

טמא]ּתלּוי ואֹומרין:[ספק ּבּתלּוי, ּתֹולה הּטהֹור זה הרי - ְְֲִֵֶֶַַָָָ
וזה ּבטהרתֹו, הּוא והרי הּטהֹור ּבּׁשביל הל הּטהֹור ְְְֲֳִֵֶֶַַַַַָָָָָ'זה
ׁשניהם ׁשּנׁשאלּו ּפי על ואף - הּטמא' ּבּׁשביל הל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּתלּוי

ְֶָּכאחד.
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הּוא‡. ּכ ׁשּבת, לענין הרּבים רׁשּות ׁשהּוא מקֹום ְְְִִֶַַַָָָָָּכל
טמאה. לענין הרּבים ְְְְִִַַָָֻרׁשּות

ּכרׁשּות·. הן הרי הרּבים, לרׁשּות הּסמּוכֹות אּמֹות ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָוארּבע
לטמאה הּכרמליתהרּבים וכן רה"ר]; ואינו רה"י שאינו -], ְְְְְִִֵַַַָָֻ

- r"yz'd zah b"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

והאצטונית הּים ציבורי]ּכגֹון אולם ּכרׁשּות[- הן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵַָָָ
לטמאה. ְְִַָָֻהרּבים

לׁשּבת,‚. הּיחיד רׁשּות ׁשהן ּפי על אף - מקֹומֹות ׁשם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָיׁש
הּׁשבילין הן: ואּלּו טמאה; לענין הרּבים ּכרׁשּות הן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֻהרי

והּבקעה[פתוחים]המפּלׁשין ּולגּתֹות; ּולבֹורֹות לׁשיחין ְְְְְְִִִִִַַָָֻ
שדות] של מלכים[מקום ּובסילקי החּמה; ּבימי ּגדר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהּמּקפת

רחב ּבנין ׁשהּוא הּמרּכבה- אנׁשי ּבֹו לעמד [שלהרּבה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
הרּבים;המלך] לרׁשּות ּפתּוחים הרּבה ּפתחים לֹו ויׁש ,ְְְְְִִִִֵֵַַָָ

ּכנגד זה ּפתחים ׁשני לֹו ׁשּיׁש הּגדֹול הּבנין והּוא - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהּפֹורן
אחר. ּבפתח ויֹוצאין זה ּבפתח נכנסין ׁשהרּבים וחצר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָזה;
ׁשּגדּורין ּפי על אף לּנהר, אֹו לּים הּיֹורדין מבֹואֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָוכן
והּבימֹוסֹות ּבהן, ועֹולין מטּפסין ורּבים ּומּכאן ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָמּכאן

לטמאה.[ארמונות] הרּבים ּכרׁשּות הן הרי - והּמרחצאֹות ,ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֻ
לטמאה. הרּבים ּכרׁשּות העזרה, ּכל ְְְְֲִִֵַָָָָָָֻוכן

הרּבים„. רׁשּות עליהן, עֹוברת העיר ׁשּדר העיר ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּגּגֹות
.לטמאה ְְָֻ

ּובזמן‰. הּיחיד; רׁשּות מׁשּתּמרת, ׁשהיא ּבזמן - ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּגּנה
ּגדֹולה ּבסילקי וכן לטמאה. הרּבים רׁשּות מׁשּתּמרת, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשאינּה
ּובזמן לטמאה; הרּבים רׁשּות אֹותּה, ׁשּפֹותחין ּבזמן -ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֻ

לּכל הּיחיד רׁשּות אֹותּה, .ׁשּנֹועלין ְֲִִֶַַָָֹ

.Âהּיחיד רׁשּות הּגׁשמים, ּבימֹות - ּגדר הּמּקפת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּבקעה
ּולטמאה; רׁשּותלׁשּבת היא הרי מּקפת, היתה לא ואם ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֻֻ

ּבלבד לטמאה הּגׁשמיםהּיחיד ימֹות עליה ׁשעברּו ּובקעה . ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
החּמה. ּבימֹות אפּלּו לטמאה, הּיחיד רׁשּות היא הרי -ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָֻ
ואּלּו מּתֹוכּה; הּתבּואה מּׁשּתעקר החּמה? ימֹות הן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָואּלּו

ׁשנּיה רביעה מּׁשּתרד הּגׁשמים? ימֹות השני]הן ּבין[הגשם . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
לדריכה]העּגּולים המוכנים לּזּוגין[ענבים ענבים [ענביםׁשל ֲִִִִֶַָָ

נדרכו] לטמאה.שכבר הרּבים רׁשּות ,ְְְִַָָֻ

.Ê,הּבֹוצרים וׁשּלאחר הּיחיד; רׁשּות הּבֹוצרים, ׁשּלפני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּכרם
נכנסים ׁשהרּבים ּבזמן אימתי? לטמאה. הרּבים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻרׁשּות

ׁשּכנגדּה ּברּוח ויֹוצאים זֹו חּוץּברּוח הּמקֹומֹות ּכל ׁשאר . ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָ
ּכ לׁשּבת, הּיחיד רׁשּות ׁשהם ּכׁשם - ּדינם ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמאּלּו

טמאה. לענין הּיחיד רׁשּות ְְְְִִֵַַָָֻהם

.Áּפי על ואף לׁשּבת, הּיחיד רׁשּות ׁשאינן מקֹומֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָויׁש
העם ׁשאין מּפני - טמאה לענין הּיחיד רׁשּות הם הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻכן

וחרי האילנֹות הן: ואּלּו ּבהן; של]מׁשּתּמׁשין [הכתלים ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ
ארּבעה. על ארּבעה ּבהן ׁשאין ּפי על אף הרּבים, ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָרׁשּות
ּבתֹוכֹו, וטמאה הרּבים, ּברׁשּות עֹומד ׁשהּוא אילן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻּכיצד?

נ ספק לראׁשֹו, הכניסועלה טמא; ספקֹו - נגע לא ספק גע ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹ
ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש לחר ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻידֹו

ֵָטמא.

.Ëנכנס ספק הרּבים, לרׁשּות ּופתּוחה טמאה, ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָחנּות
הּמּנח ׁשרץ ּכמֹו החנּות ׁשּכל טהֹור; ספקֹו - נכנס לא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻספק
אחת חנּיֹות ׁשּתי היּו טהֹור. מּגעֹו ׁשּספק הרּבים, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻּברׁשּות
לּטמאה ספק מהן, לאחת נכנס - טהֹורה ואחת ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָטמאה
רׁשּות ספק ׁשּזה טמא; ספקֹו - נכנס לּטהֹורה ספק ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָנכנס

הּיחיד רׁשּות ׁשהחנּות הּגׁשמיםהּיחיד, ּבימֹות ּבקעה וכן . ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ואֹומר: טמאה, אחת ׂשדה ּובּה הרּבה, ׂשדֹות ּבּה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּיׁש
טמא; ספקֹו - נכנסּתי' לא ספק ׂשדה, לאֹותּה נכנסּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ'ספק

ּביאה ספק אפּלּו הּיחיד, ּברׁשּות טמאה כניסה]ׁשּספק -] ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֻ
טמא. -ֵָ

.Èוחזר הרּבים, רׁשּות ונעׂשה הּיחיד, רׁשּות ׁשהיה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָמקֹום
טמא; ספקֹו הּיחיד, רׁשּות ּכׁשהּוא - הּיחיד רׁשּות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָונעׂשה

טהֹור ספקֹו הרּבים, רׁשּות .ּוכׁשהּוא ְְְִֵֶַָָ

.‡È.הרּבים ּכרׁשּות הן הרי הרּבים, ּברׁשּות ׁשהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּדברים
טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה הרּבים ּברׁשּות קּפה ְְְֲִִִֵַַָָָָָָֻּכיצד?

נגע ספק ּבתֹוכּה, בתוכה]והּטמאה -[בידיו נגע לא ספק ְְְֵֵַַַָָָָָָֹֻ
- נגע לא ספק נגע ספק לתֹוכּה, ידֹו הכניס טהֹור; ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֹספקֹו

ּכפיׁשה היתה טמא. אבן]ספקֹו כלי ּכתפֹו,[- על נתּונה ְְְְְִֵֵֵַָָָָָ
ּבסיב ּכרּו ּתרּומה האילן]וכּכר מן ונתּון[חוט ּבניר אֹו ְְְְְִִִַָָָָ

טמא. ספקֹו - נגע לא ספק אחר, ּבּה נגע ספק ְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹלתֹוכּה,

.·Èוטמאה טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲֲִִִַַָָָָָָֻחמֹור
טהֹור; ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ּגּביו, על ְְֵֵֵַַַַָָָָָָָֹנתּונה
טמא. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ּגּביו, על ידֹו ְֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֹּפׁשט
טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות הּמּנח סלע ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֻוכן
טהֹור; ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק עליו, נתּונה ְְְְֵֵֵַַָָָָָָָָָֹֻוטמאה
טמא ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק הּסלע, לראׁש .עלה ְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ

.‚Èּומהּלכין חמֹורֹו, על רֹוכב וזה חמֹורֹו על רֹוכב זה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָהיה
מרּכב טמא ּתינֹוק נגעּו; לא ספק ּבזה, זה נגעּו ספק ,ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻּבּדר
ׁשל ּכתפֹו על מרּכב טהֹור ותינֹוק אביו, ׁשל ּכתפֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻעל
חבילה נגע; לא ספק נגע ספק זה, ּבצד זה והלכּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאביו,
ּכלים נגע; לא ספק נגע ספק ּבּכתל, מדּבק והרק ּכתפֹו, ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹֻעל
עֹובר, והּטמא מעׂשרה, למעלה הרּבים ּברׁשּות ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָׁשטּוחין

הסיט טהֹור.[הזיז]ספק הּכל - הסיט לא ספק ִִֵֵֵֵַָָָֹֹ
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע טבת י"ג רביעי יום
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והכׁשרן. ואכלין מׁשקין טמאת ּדין והּוא אחת, עׂשה ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

אכלין טמאת אהלכֹות ּפרק ¦§ª§©¢¨¦¤¤

וענביםּכל‡. ּובׂשר לחם ּכגֹון אדם, למאכל המיחד אכל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
מיחד ׁשאינֹו וכל טמאה; מקּבל - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻוזיתים
אם אּלא טמאה, מקּבל ואינֹו טהֹור זה הרי - אדם ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻלמאכל
מקּבל אינֹו וזה וזה אדם. למאכל ויחדֹו עליו חּׁשב ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכן

ׁשּיּבלל עד מׁשקין;[יתרטב]טמאה, מּׁשבעה ּבאחד ּתחּלה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ
זרע". על מים יּתן "וכי ׁשּנאמר: 'הכׁשר', הּנקרא הּוא ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻוזה

האכליןואּלּו·. את ׁשּמכׁשירין מׁשקין הּׁשבעה הם ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּמים והּדם,לטמאה: והחלב, והּיין, והּׁשמן, והּטל, , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

ּברצֹון האכלין על ׁשּיּפלּו עד מכׁשירין ואינן ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָוהּדבׁש.
מכׁשיר. אינֹו הּסרּוח ׁשּמׁשקה סרּוחין, יהיּו ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּבעלים;
נגּוב, הּוא והרי ׁשּיבׁש ּפי על אף - האכל ׁשהכׁשר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻוכיון

טמאה. מקּבל זה ְְֲֵֵֶַָֻהרי
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והאצטונית הּים ציבורי]ּכגֹון אולם ּכרׁשּות[- הן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵַָָָ
לטמאה. ְְִַָָֻהרּבים

לׁשּבת,‚. הּיחיד רׁשּות ׁשהן ּפי על אף - מקֹומֹות ׁשם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָיׁש
הּׁשבילין הן: ואּלּו טמאה; לענין הרּבים ּכרׁשּות הן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֻהרי

והּבקעה[פתוחים]המפּלׁשין ּולגּתֹות; ּולבֹורֹות לׁשיחין ְְְְְְִִִִִַַָָֻ
שדות] של מלכים[מקום ּובסילקי החּמה; ּבימי ּגדר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהּמּקפת

רחב ּבנין ׁשהּוא הּמרּכבה- אנׁשי ּבֹו לעמד [שלהרּבה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
הרּבים;המלך] לרׁשּות ּפתּוחים הרּבה ּפתחים לֹו ויׁש ,ְְְְְִִִִֵֵַַָָ

ּכנגד זה ּפתחים ׁשני לֹו ׁשּיׁש הּגדֹול הּבנין והּוא - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהּפֹורן
אחר. ּבפתח ויֹוצאין זה ּבפתח נכנסין ׁשהרּבים וחצר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָזה;
ׁשּגדּורין ּפי על אף לּנהר, אֹו לּים הּיֹורדין מבֹואֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָוכן
והּבימֹוסֹות ּבהן, ועֹולין מטּפסין ורּבים ּומּכאן ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָמּכאן

לטמאה.[ארמונות] הרּבים ּכרׁשּות הן הרי - והּמרחצאֹות ,ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֻ
לטמאה. הרּבים ּכרׁשּות העזרה, ּכל ְְְְֲִִֵַָָָָָָֻוכן

הרּבים„. רׁשּות עליהן, עֹוברת העיר ׁשּדר העיר ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּגּגֹות
.לטמאה ְְָֻ

ּובזמן‰. הּיחיד; רׁשּות מׁשּתּמרת, ׁשהיא ּבזמן - ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּגּנה
ּגדֹולה ּבסילקי וכן לטמאה. הרּבים רׁשּות מׁשּתּמרת, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשאינּה
ּובזמן לטמאה; הרּבים רׁשּות אֹותּה, ׁשּפֹותחין ּבזמן -ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֻ

לּכל הּיחיד רׁשּות אֹותּה, .ׁשּנֹועלין ְֲִִֶַַָָֹ

.Âהּיחיד רׁשּות הּגׁשמים, ּבימֹות - ּגדר הּמּקפת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּבקעה
ּולטמאה; רׁשּותלׁשּבת היא הרי מּקפת, היתה לא ואם ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֻֻ

ּבלבד לטמאה הּגׁשמיםהּיחיד ימֹות עליה ׁשעברּו ּובקעה . ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
החּמה. ּבימֹות אפּלּו לטמאה, הּיחיד רׁשּות היא הרי -ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָֻ
ואּלּו מּתֹוכּה; הּתבּואה מּׁשּתעקר החּמה? ימֹות הן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָואּלּו

ׁשנּיה רביעה מּׁשּתרד הּגׁשמים? ימֹות השני]הן ּבין[הגשם . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
לדריכה]העּגּולים המוכנים לּזּוגין[ענבים ענבים [ענביםׁשל ֲִִִִֶַָָ

נדרכו] לטמאה.שכבר הרּבים רׁשּות ,ְְְִַָָֻ

.Ê,הּבֹוצרים וׁשּלאחר הּיחיד; רׁשּות הּבֹוצרים, ׁשּלפני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּכרם
נכנסים ׁשהרּבים ּבזמן אימתי? לטמאה. הרּבים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻרׁשּות

ׁשּכנגדּה ּברּוח ויֹוצאים זֹו חּוץּברּוח הּמקֹומֹות ּכל ׁשאר . ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָ
ּכ לׁשּבת, הּיחיד רׁשּות ׁשהם ּכׁשם - ּדינם ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמאּלּו

טמאה. לענין הּיחיד רׁשּות ְְְְִִֵַַָָֻהם

.Áּפי על ואף לׁשּבת, הּיחיד רׁשּות ׁשאינן מקֹומֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָויׁש
העם ׁשאין מּפני - טמאה לענין הּיחיד רׁשּות הם הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻכן

וחרי האילנֹות הן: ואּלּו ּבהן; של]מׁשּתּמׁשין [הכתלים ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ
ארּבעה. על ארּבעה ּבהן ׁשאין ּפי על אף הרּבים, ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָרׁשּות
ּבתֹוכֹו, וטמאה הרּבים, ּברׁשּות עֹומד ׁשהּוא אילן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻּכיצד?

נ ספק לראׁשֹו, הכניסועלה טמא; ספקֹו - נגע לא ספק גע ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹ
ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש לחר ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻידֹו

ֵָטמא.

.Ëנכנס ספק הרּבים, לרׁשּות ּופתּוחה טמאה, ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָחנּות
הּמּנח ׁשרץ ּכמֹו החנּות ׁשּכל טהֹור; ספקֹו - נכנס לא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻספק
אחת חנּיֹות ׁשּתי היּו טהֹור. מּגעֹו ׁשּספק הרּבים, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻּברׁשּות
לּטמאה ספק מהן, לאחת נכנס - טהֹורה ואחת ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָטמאה
רׁשּות ספק ׁשּזה טמא; ספקֹו - נכנס לּטהֹורה ספק ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָנכנס

הּיחיד רׁשּות ׁשהחנּות הּגׁשמיםהּיחיד, ּבימֹות ּבקעה וכן . ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ואֹומר: טמאה, אחת ׂשדה ּובּה הרּבה, ׂשדֹות ּבּה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּיׁש
טמא; ספקֹו - נכנסּתי' לא ספק ׂשדה, לאֹותּה נכנסּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ'ספק

ּביאה ספק אפּלּו הּיחיד, ּברׁשּות טמאה כניסה]ׁשּספק -] ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֻ
טמא. -ֵָ

.Èוחזר הרּבים, רׁשּות ונעׂשה הּיחיד, רׁשּות ׁשהיה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָמקֹום
טמא; ספקֹו הּיחיד, רׁשּות ּכׁשהּוא - הּיחיד רׁשּות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָונעׂשה

טהֹור ספקֹו הרּבים, רׁשּות .ּוכׁשהּוא ְְְִֵֶַָָ

.‡È.הרּבים ּכרׁשּות הן הרי הרּבים, ּברׁשּות ׁשהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּדברים
טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה הרּבים ּברׁשּות קּפה ְְְֲִִִֵַַָָָָָָֻּכיצד?

נגע ספק ּבתֹוכּה, בתוכה]והּטמאה -[בידיו נגע לא ספק ְְְֵֵַַַָָָָָָֹֻ
- נגע לא ספק נגע ספק לתֹוכּה, ידֹו הכניס טהֹור; ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֹספקֹו

ּכפיׁשה היתה טמא. אבן]ספקֹו כלי ּכתפֹו,[- על נתּונה ְְְְְִֵֵֵַָָָָָ
ּבסיב ּכרּו ּתרּומה האילן]וכּכר מן ונתּון[חוט ּבניר אֹו ְְְְְִִִַָָָָ

טמא. ספקֹו - נגע לא ספק אחר, ּבּה נגע ספק ְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹלתֹוכּה,

.·Èוטמאה טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲֲִִִַַָָָָָָֻחמֹור
טהֹור; ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ּגּביו, על ְְֵֵֵַַַַָָָָָָָֹנתּונה
טמא. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ּגּביו, על ידֹו ְֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֹּפׁשט
טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות הּמּנח סלע ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֻוכן
טהֹור; ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק עליו, נתּונה ְְְְֵֵֵַַָָָָָָָָָֹֻוטמאה
טמא ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק הּסלע, לראׁש .עלה ְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ

.‚Èּומהּלכין חמֹורֹו, על רֹוכב וזה חמֹורֹו על רֹוכב זה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָהיה
מרּכב טמא ּתינֹוק נגעּו; לא ספק ּבזה, זה נגעּו ספק ,ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻּבּדר
ׁשל ּכתפֹו על מרּכב טהֹור ותינֹוק אביו, ׁשל ּכתפֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻעל
חבילה נגע; לא ספק נגע ספק זה, ּבצד זה והלכּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאביו,
ּכלים נגע; לא ספק נגע ספק ּבּכתל, מדּבק והרק ּכתפֹו, ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹֻעל
עֹובר, והּטמא מעׂשרה, למעלה הרּבים ּברׁשּות ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָׁשטּוחין

הסיט טהֹור.[הזיז]ספק הּכל - הסיט לא ספק ִִֵֵֵֵַָָָֹֹ
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע טבת י"ג רביעי יום
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והכׁשרן. ואכלין מׁשקין טמאת ּדין והּוא אחת, עׂשה ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

אכלין טמאת אהלכֹות ּפרק ¦§ª§©¢¨¦¤¤

וענביםּכל‡. ּובׂשר לחם ּכגֹון אדם, למאכל המיחד אכל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
מיחד ׁשאינֹו וכל טמאה; מקּבל - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻוזיתים
אם אּלא טמאה, מקּבל ואינֹו טהֹור זה הרי - אדם ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻלמאכל
מקּבל אינֹו וזה וזה אדם. למאכל ויחדֹו עליו חּׁשב ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכן

ׁשּיּבלל עד מׁשקין;[יתרטב]טמאה, מּׁשבעה ּבאחד ּתחּלה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ
זרע". על מים יּתן "וכי ׁשּנאמר: 'הכׁשר', הּנקרא הּוא ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻוזה

האכליןואּלּו·. את ׁשּמכׁשירין מׁשקין הּׁשבעה הם ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּמים והּדם,לטמאה: והחלב, והּיין, והּׁשמן, והּטל, , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

ּברצֹון האכלין על ׁשּיּפלּו עד מכׁשירין ואינן ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָוהּדבׁש.
מכׁשיר. אינֹו הּסרּוח ׁשּמׁשקה סרּוחין, יהיּו ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּבעלים;
נגּוב, הּוא והרי ׁשּיבׁש ּפי על אף - האכל ׁשהכׁשר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻוכיון

טמאה. מקּבל זה ְְֲֵֵֶַָֻהרי
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-אכל‚. ורּמֹונים ּתּותים מי ּכגֹון ּפרֹות, ּבמי ּבלּול ׁשהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹ
הרי - הּמת ּבׂשר אֹו הּזב ּבֹו ונגע ּבלּול, ׁשהּוא ּפי על ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָאף

מׁשקין מּׁשבעה ּבאחד הכׁשר ׁשּלא מּפני טהֹור, .הּוא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֻ

הּמׁשקיןאין„. ׁשבעת אּלא טמאה, ׁשּמקּבל מׁשקה ׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּבלבד מכׁשירין,ׁשּמנינּו ׁשאין ּכדר - ּפרֹות מי ׁשאר אבל ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּכלל. טמאה מקּבלין אין ְְְְִֵַָָָֻּכ

הביאּוזיתים‰. ׁשּלא גדלו]וענבים מׁשקין[- - ׁשליׁש ְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹ
הרי אּלא טמאה; מקּבלין ולא מכׁשירין, אינן מהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּיֹוצאין

לעֹולם. טהֹורין ׁשהן ּפרֹות, מי ּכׁשאר ְְְִִֵֵֵֵֶָָהן

.Âאדםאּלּו ׁשּבני ּפי על ואף טמאה, מקּבלין ׁשאין דברים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ּגּופן להנאת נאכלין ׁשאינן לפי אֹותן, עצמם]אֹוכלין -], ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

מּפני אֹו הריח, מּפני אֹו ּבּמאכלֹות, טעם ׁשּנֹותנין מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאּלא
והּתּיה, בׂשמים, וראׁשי והחמס, הּקׁשט, הן: ואּלּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהּמראה;

חריע וחּלֹות והּפלּפלין, תבלין]והחלּתית, מיני ּכל[- וכן , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹ
ּבהן. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Êירק]הּׁשבת מין ירקֹות[- ּכׁשאר ּגּופֹו, לאכילת סתמֹו - ְְְֲִִֶֶַַַַָָ
לּקדרה עליו חּׁשב ואם בתבשיל]ׂשדה; מּטּמא[לבשלו אינֹו , ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

היא הרי - ּבּקדרה טעם מּׁשּנתנה - והּׁשבת אכלין. ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻטמאת
אכלין. טמאת מּטּמאה ואינּה ְְְְֳִִֵֶֶַַָָָֻּכזבל,

.Áהןהּתמרים עדין - ּכתבלין לּקדרה ׁשּנתנן והּגרֹוגרֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
אדם מּלאכל ׁשּיּפסדּו עד אכלין, טמאת .מּטּמאין ְְְֱֳִִִִִֶֶַַַָָָָֹֻ

.Ëבדוחק]הּכרׁשינין רק אדם מאכל יחדן[שהם אם - ְֲִִִִַַָ
אכלין. טמאת מּטּמאין אדם, ְְְֲֳִִִַַַַָָָֻלמאכל

.Èהדקל]הּקֹור ראש ׁשלקֹו[- ואם ּדבר; לכל ּכעץ הּוא הרי , ְְְְֲִֵֵַָָָָ
אכלין. טמאת מּטּמא ְְְֳִִִֵַַָֻוטּגנֹו,

.‡Èהענבים]והּזּוגיןהחרצּנין קליפי ׁשּכנסן[- ּפי על אף - ְְְִִִֶַַַַַַָָ
מּטּמאין. אין ְֳִִִֵַָָלאכלין,

.·Èהּקֹורה מּתחת ויֹוצאין ׁשּנפרצין הּקׁשין וענבים ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָזיתים
טמאה מקּבלין אינן הּדריכה, ארּבעתּבׁשעת עד ּכּמה? ועד . ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָָֻ

ואם טמאה. מקּבלין מּזה, יתר הּנפרץ היה ּכֹור; לכל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻקּבין
קּבין, מארּבעת ּפחֹות ׁשהן ּפי על אף - לאכלין ְְֳִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּכנסן

טמאה. ְְְִַָֻמקּבלין

.‚Èבוסר]הּכפנּיֹות בוסר]והּפּגין[תמרי [שלוהּבסר[תאני ְְְִִֶַַַַַֹ
טמאה.[כמון]והּקצחענבים] ּומקּבלין ּכאכלין, הן הרי - ְְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָֻ

.„Èדקים]זרדיןלּולבי עצים קצוות עדל[- וׁשל והחרּובין, , ְְְְֲִִֵֶֶָָָ
צמח] הּלּוף[מין ועלי בצל], מקּבלין[סוג אינן - הּׁשֹוטה ְְֲִֵֵֶַַַַָ

ׁשּימּתקּו. עד ְְְִֶַָֻטמאה,

.ÂËקטניות]והּתּורמּוסיןהחרּדל -[מין הּנכּבׁשין ּכל ּוׁשאר ְְְְְִִִַַַַָָָָ
ׁשּלא עד ּבין מּׁשהמּתיקּו ּבין אכלין, טמאת ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻמּטּמאין

ְִִהמּתיקּו.

.ÊËמקּבליןזיתים העלין אין - ׁשּלהן ּבעלין ׁשּכבׁשן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
למראה אּלא לאכלן, ּכבׁשן ׁשּלא .[לנוי]טמאה; ְְְְְְֶֶֶַָָָָָָֹֻ

.ÊÈׁשּלּה[שערות]ּכׁשּות והּנץ קּׁשּות, שעליה]ׁשל -[פרח ְְִֵֶֶַָ
אכל. ׁשאינן מּפני טמאה, מקּבלת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻאינּה

.ÁÈּבמחׁשבה ׁשּלא אכלין טמאת מּטּמא ּבכּורּתֹו, .ּדבׁש ְְְְְֲֳִִֵֶַַַַַַָָָֹֻ
הּדבׁש מהכוורת]רדה החלות החּלֹות,-[הוציא מּׁשּירּסק ְְִֵֶַַַַַָָ

טמאת מּטּמא מּכּורּתֹו, הּזב ּדבׁש מׁשקה. מּׁשּום ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֻמּטּמא

אחר אכלין טמאת מּטּמא לאכלין, עליו חּׁשב ְְֳֳִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻמׁשקין;
ְֶָֻׁשּיכׁשר.

.ËÈעליוהּׁשמן חּׁשב מׁשקה; ולא אכל, אינֹו - הּקרּוׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
דעּתֹו ּבטלה - למׁשקין ּבין לאכלין, ּבין קרּוׁש, וכןּכׁשהּוא . ְְְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָ

לאכלין, עליו חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, אינֹו - ׁשּקרׁש ְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּדם
דעּתֹו. ּבטלה למׁשקין, עליו חּׁשב אכלין; טמאת ְְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָָֻמּטּמא

.Îעליוחלב חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא אינֹו - ׁשּקרׁש ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
דעּתֹו ּבטלה למׁשקה, אכלין; טמאת מּטּמא .לאכלין, ְְְְְֳֳִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

.‡Îעליו חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא - ּתמרים ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹּדבׁש
ּוׁשאר דעּתֹו. ּבטלה למׁשקין, אכלין; טמאת מּטּמא ְְְְְְֳֳִִִִֵַַַַָָָָָָֻלאכלין,
ּבין עליהן, חּׁשב מׁשקה; ולא אכל, לא - ּכּלן ּפרֹות מי ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֻּכל

דעּתֹו ּבטלה - למׁשקין ּבין .לאכלין ְְְְֳִִֵַַָָָָ

.·Îלאכלין,הּׁשלג עליו חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא אינֹו - ְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
מׁשקין. טמאת מּטּמא למׁשקה, עליו חּׁשב דעּתֹו; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּבטלה

ּגּבי על העבירֹו ּכּלֹו; נטמא לא מקצתֹו, בתוך]נטמא ּכלי[- ְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָֹֻ
ּכּלֹו נטמא הּטמא, .חרׂש ְִֵֶֶַָָֻ

.‚Îהבהמה]ׁשּבּכחלהחלב דד ּבטלה[- - עליו ׁשחּׁשב ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשּבּקבה החלב על חּׁשב טהֹור; הּוא והרי לאוכלו]דעּתֹו, -], ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

אכלין. טמאת מּטּמא זה ְֲֳִִֵֵֶַַָֻהרי

.„Îוערב,ענבים ׁשתי הּדֹור ּבהן מּׁשיהל - ׁשּדרכן ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
אֹותן ׁשלמֹות, ּגרּגרין ּבהם נׁשּתּירּו מׁשקין; טמאת ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֻמּטּמאין
מּׁשּיּטענּו - הּזיתים וכן אכלין. טמאת מּטּמאין [-ּגרּגרין ְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻ

הסוחטתן] הקורה עליהם מׁשקין;יניחו טמאת מּטּמאין ,ְְְִִִַַַֻ
אכלין. טמאת מּטּמאין ׁשלמים, ּגרּגרין ּבהן ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָֻנׁשארּו

.‰Î,ועגלההערלה ׁשּנׁשחט, הּנסקל וׁשֹור הּכרם, וכלאי ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּנערפה ּבין ׁשּנׁשחטה ּבין ּופטרערּופה מצרע, וצּפרי , ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹ

- והּנֹותר והּפּגּול, אדּמה, ּפרה ּובׂשר ּבחלב, ּובׂשר ְְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֻחמֹור,
טמאת מּטּמאין ּכּלן ּבהניה, אסּורין אּלּו ׁשּכל ּפי על ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻֻאף

ֳִָאכלין.

ב ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

עד‡. טמאה מקּבלין אינן - הּקרקע מן הּגדלין האכלין ְְְְְֳִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻּכל
קטן ּבׁשרׁש אפּלּו מחּברין, ׁשהן זמן ּכל אבל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשּיעקרּו;

טמאה מקּבלין אינן - מּמּנּו לחיֹות .ׁשּיכֹולין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֻ

ׁשּנפׁשח[ענף]יחּור·. ּתאנה ּבקלּפה[נשבר]ׁשל ּומערה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ
לחיֹות יכֹול ׁשּבֹו[לגדול]ׁשאינֹו האכלין ּכל - מּמּנה ְֳִִִֵֶֶֶָָָָָ

יד ּכמֹו האילן ׁשאר יהיה אם ספק, ּבּדבר ויׁש [-מּטּמאין; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
לטומאה] לא.חיבור אֹו ׁשּנׁשּבר, הּיחּור ְְִִֶֶַַֹלזה

ּבאּביהן‚. ׁשּיבׁשּו מחוברים]ירקֹות ּכרּוב[בעודן ּכגֹון , ְְְְְִֵֶֶָָ
הרי - ליּבׁשן לּקטן אכלין; טמאת מּטּמאין אינן - ְְְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַַָָָָֻּודלעת

ּכעץ. ויעׂשּו ׁשּייבׁשּו עד ּכׁשהיּו, אכלין ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַָָָהן

ׁשּנפׁשח„. וכן[נשבר]אילן ּכתלּוׁשין; הן הרי - ּפרֹות ּובֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָ
ּכתלּוׁשין. הן הרי - ּפרֹות ּובֹו האילן, יבׁש ְֲִִִִֵֵֵֵָָָאם

ּבאּביהן‰. ׁשּיבׁשּו העץ]ּתאנים על טמאת[בעודן מּטּמאֹות , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֻ
ּבמקֹומן. ְֳִִָָאכלין

.Âעד טמאה, מקּבלין אינן - חּיים מּבעלי ׁשהן האכלין ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּכל
ׁשעדין.ׁשּימּותּו ּפי על אף - עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשחט ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

מקּבלין מאימתי ודגים טמאה; מקּבלין מפרּכסין, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֻהן

- r"yz'd zah b"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

ּבהן נֹולד מּׁשּימּותּו. בדגים]טמאה? ונטמאּו[- טרפה, ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻ
חׁשּובין הן אם ספק, ּבּדבר יׁש הרי - מתנדנדין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכׁשהן
ׁשּיּדמּו עד טמאה מקּבלין אינן אֹו ונטרפּו, הֹואיל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֻּכמתים,
אֹו ּבבהמה המדלּדלין הּבׂשר אֹו האבר יתנדנדּו. ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכאבן

לחיֹות יכֹולין ׁשאינן להרפא]חּיה מקּבלין[- - הכׁשרּו אם - ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֻ
נׁשחטה ׁשּפרׁש. ּכאכל חׁשּובין ׁשהן מּפני ּבמקֹומן, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֻטמאה
לאבר יד ּכמֹו ּכּלּה ׁשהּבהמה ּבּׁשחיטה; הכׁשרּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻהּבהמה,
ּבדבר ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכּלֹו, האבר הכׁשר ׁשהכׁשר ויד ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻֻזה,
ּבׂשר אֹו לאבר יד ּכמֹו ּבחּייה הּבהמה ּתהיה אם ספק, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָזה

ּבּה. ְְִַָָֻהמדלּדלין

.Êהכׁשרהּׁשֹוחט ועֹוף, חּיה טומאה]ּבהמה לקבל ּכל[- ְְְֵֵַַַָָָֻ
ּדם מהן יצא לא אם ,לפיכ ּבּׁשחיטה; ׁשּיצא ּבּדם ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹהּבׂשר
ׁשּלא אכלין ּכל ּכמֹו הכׁשר, צרי ּבׂשרן ּכל הרי ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבּׁשחיטה,

ְְֻהכׁשרּו.

.Áׁשהכׁשרּואכלין אֹו לּקרקע, מחּברין ּכׁשהן ׁשהכׁשרּו ְְְְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָֻֻֻ
ׁשּבּקרקע ׁשּנעקרּו,ּבּמים אחר ׁשּיכׁשרּו עד הכׁשר; אינֹו - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֻ

ׁשּנאמר: - מׁשקין ּבׁשאר אֹו הּקרקע מן הּתלּוׁשין ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַָּבמים
ּכלי" הּמים"ּבכל ּכעין הּקרקע מן ׁשּיּתלׁש עד מכׁשיר אינֹו , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

מכׁשירין. אינן - ּבּקרקע ּונתנן ּבכלי, הּמים ׁשאב ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָׁשּבּכלים.

.Ëּבעציץ[קישוא]קּׁשּות אף[נקוב]ׁשּנטעּה - והגּדילה , ְְְְִִִִֶַָָָָ
ועציץ טמאה. מקּבלת אינּה לעציץ, חּוץ ׁשּיצאת ּפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻעל
ּכארץ, הּוא הרי - קטן ׁשרׁש ּבֹו ׁשּיצא ּכדי נקּוב ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשהּוא
אינן מים, בֹו היּו אם וכן טמאה; מקּבל אינֹו ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻוהּנטּוע

ְִִַמכׁשירין.

.Èהיּועציץ ואם טמאה; מקּבל ּבֹו הּנטּוע הרי נקּוב, ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
מכׁשירין ּבתֹוכֹו, .מים ְְִִִַַ

.‡Èּבהן לבקע יכֹולין ׁשהּׁשרׁשים אדמה ּוכלי גללים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכלי
–]ולצאת, שבהם על[המים ואף הּזרעים; את מכׁשירין אינן ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּכנקּובין. הן הרי נקּובין, ׁשאינן ְְֲִִִִֵֵֵֶָּפי

.·Èאּלאעציץ ּכלי, חׁשּוב אינֹו - ׂשפתֹו עד עפר ׁשּמלאהּו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ
קּבּול ּכלי ׁשאינֹו ׂשפה, לּה ׁשאין ּכטבלה הּוא .הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

.‚Èּפימׁשקין על אף נטמאּו, - האכלין על ׁשּנפלּו טמאין ְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָ
ּבר ׁשּלא ּבאיןׁשּנפלּו וההכׁשר הּטמאה ׁשהרי הּבעלים, צֹון ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ּבּקרקעּכאחת יהיּו ׁשּלא והּוא, בכלי]; .[אלא ְְְְִֶַַַַַֹ

.„Èּכל- אדם למאכל ראּוי ׁשאינֹו עד ונסרח, ׁשּנפסד אכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
טמאה מקּבל ראּויאינֹו ואינֹו ונפסד, ׁשּנסרח מׁשקה וכן . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

מכׁשיר, ׁשאינֹו ּכדר טמאה, מקּבל אינֹו - האדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלׁשתּית
יּׁשתה". "אׁשר ֱֲִֶֶֶֶַָׁשּנאמר:

.ÂËבישלו]ׁשּׁשלקֹוהעֹור לאכילה[- עליה ׁשחּׁשב והּׁשליה , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
עצמן. ּבפני אכלין טמאת מּטּמאין -ְְְְֳִִִִֵַַַָָֻ

.ÊËטמאת מּטּמא אם ספק זה הרי - ׁשּׁשלקֹו חמֹור ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻעֹור
מאּוס ׁשהּוא מּפני מּטּמא, אינֹו אֹו ׁשּׁשלקֹו, מּפני ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאכלין

.הרּבה ְֵַ

.ÊÈ,ׁשּלּקטן הּבהמה ׁשּבגללי ּוׂשעֹורין הּבקר ׁשּבגללי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָחּטין
מּטּמאֹות לאכילה, עליהן חּׁשב ואם טמאה; מקּבלין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻאינן

אכלין .טמאת ְֳִַָֻ

.ÁÈאםּכל - ונסרח נפסד ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא, אכל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
הּכלב מּלאכל ּכחרׂשנפסל ׁשּיבׁש אֹו חרס], זה[- הרי - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ

זהטהֹור הרי - לכלב ראּוי הּוא ועדין אדם, מּלאכל נפסל ; ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבמקוה. טהרה להן אין ׁשּנטמאּו, האכלין וכל ּכׁשהיה. ְְְְְְֳֳִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָטמא

.ËÈטהֹור מהן הּצֹומח הרי - ׁשּזרען טמאים ואפּלּוזרעים , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּכלה זרעֹו ׁשאין נשאר]ּבדבר אבל[הגרעין ׁשהׁשריׁשּו. והּוא, ; ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ

ּכלה. ׁשּזרעֹו ּבדבר אפּלּו ּבטמאתן, הן הרי - הׁשרׁשה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻקדם

.Îואם אכל; מּתֹורת ּבטלּו לכלים, מחּברין ׁשהן ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻאכלין
והן הֹואיל - הּכלי ּכטמאת מּטּמאין הם הרי הּכלי, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָֻנטמא

ּכעץ הם הרי עץ, ּתׁשמיׁש .מׁשּמׁשין ְְְְֲִִֵֵֵֵַַ

.‡Îהרי - ונסרח נפסד ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא, מׁשקה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכל
לעֹולם הּכלב ידי יֹוצא הּמׁשקה ׁשאין לעֹולם; ּבטמאתֹו ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻזה

משקה] כל מן[מלקק חּוץ טהרה, ׁשּנטמא למׁשקה ואין .ְְְְֳִִֵֶֶַָָָ
מי ׁשּצף ּכיון - ּבמקוה מים הטּביל ׁשאם ּבלבד: ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּמים
ּבחּמין, וצֹונן ּבצֹונן, חּמין ּומטּבילין טהרּו; עליהם, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּמקוה

ּברעים. ויפים ּביפים, ְְְְִִִִָָָָורעים

.·Îמלאהמּקל מקצתּה[רטובה]ׁשהיא והטּביל מׁשקין, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
את ׁשּיטּביל עד מקצתּה, ׁשעל הּמים טהרּו לא - ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבּמקוה

ָֻּכּלּה.

.‚Îוטהרׁשלג הֹואיל - מקוה למי מקצתֹו והּׁשיק ׁשּנטמא, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּכּלֹו טהר .מקצתֹו, ְִַָָֻ

.„Îשמרים]הּתמד עם אחר[מים ׁשּנטמא ּבין הּטמא, ְִֵֵֶֶֶַַַַָָ
החמיץ, ׁשּלא עד - טמאים ּבמים ׁשּתּמדֹו ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹׁשּתּמדֹו,
הרי - מּׁשהחמיץ ּכמים; הּוא ׁשהרי ויטהר, ּבמקוה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַמּׁשיקֹו

ּבמקוה. טהרה לֹו ואין ּכיין, ְְְְֳִִֵֶַָָהּוא

.‰Îוכּיֹוצאקדרה ויין ּדבׁש ּכגֹון מׁשקין, מלאה ׁשהיתה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ונגע ידֹו את לטמאה הראׁשֹון ּופׁשט ּבּמקוה, ּונתּונה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבהן,

במשקין]ּבּה ּפי[- על אף הּמׁשקין, את מטּמא זה הרי - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָ
ּפי על אף הּמׁשקין, מחמת הּקדרה ונטמאת ּבּמקוה; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָׁשהן
טהֹורה, הּקדרה - מים מלאה היתה מקוה. ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיא
הּמים ואין לעֹולם; חרׂש ּכלי מטּמא הראׁשֹון ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאין

מקוה ּבמי מערבין ׁשהן מּפני טמאים, ע"יׁשּבתֹוכּה -] ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
נטמאתהשקה] - ּבּה ונגע ידֹו את הּטמאה אב ּפׁשט .ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ

חרׂש. ּכלי מטהר הּמקוה ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּקדרה,

.ÂÎשופכים]ׁשפיכּותמי יר[מי טמאה. ּבחזקת הן הרי דּו, ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָֻ
מחצה טהֹורין; הן הרי עליהן, רּבּו אם - גׁשמים מי ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעליהן
ּבזמן אימתי? ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ּבין טמא הּכל ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹלמחצה,
להן וירדּו גׁשמים, מי קדמּו אם אבל ׁשפיכּות; מי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשּקדמּו
הּטמאין ׁשהּמׁשקין טמא; הּכל - ׁשפיכּות מּמי ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכל

ׁשהּוא. ּבכל מטּמאין לטהֹורים, ְְְְְִִִֶֶַָָׁשּירדּו

.ÊÎּגּגֹוהּטֹורף הטיט]את את ּכסּותֹו,[מחליק את והמכּבס ְְְֵֵֶֶַַַַ
ורּבּו עליהם, ּגׁשמים וירדּו מנּטפין, הן [התגברו]והרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָ

מהן והּנֹוטפין עליהן, גׁשמים מי רּבּו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּנטיפֹות
ְִטהֹורין.

.ÁÎהּׁשמןהּס והרי וטבל, האדם, זה ונטמא טהֹור, ׁשמן ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
קטן אבר סיכת ּכדי היה אם - ּבׂשרֹו קטנה]על הרי[-אצבע , ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

טהר לא - וטבל טמא, ׁשמן ס קדם. ּכׁשהיה טהֹור ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהּוא
טֹופח מׁשקה מּמּנּו נׁשאר אם אּלא ׁשעליו; מרטיבהּׁשמן -] ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

בו] הנוגעת האצבע נׁשאראת לא ואם ּבטמאתֹו; הּׁשמן הרי ,ְְְְֲִִֵֶֶַַָֹֻ
ּבמעּוטֹו. ּבטל להטּפיח, ּכדי ְְְְִִִֵֶַַַָמּמּנּו
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ּבהן נֹולד מּׁשּימּותּו. בדגים]טמאה? ונטמאּו[- טרפה, ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻ
חׁשּובין הן אם ספק, ּבּדבר יׁש הרי - מתנדנדין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכׁשהן
ׁשּיּדמּו עד טמאה מקּבלין אינן אֹו ונטרפּו, הֹואיל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֻּכמתים,
אֹו ּבבהמה המדלּדלין הּבׂשר אֹו האבר יתנדנדּו. ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכאבן

לחיֹות יכֹולין ׁשאינן להרפא]חּיה מקּבלין[- - הכׁשרּו אם - ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֻ
נׁשחטה ׁשּפרׁש. ּכאכל חׁשּובין ׁשהן מּפני ּבמקֹומן, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֻטמאה
לאבר יד ּכמֹו ּכּלּה ׁשהּבהמה ּבּׁשחיטה; הכׁשרּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻהּבהמה,
ּבדבר ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכּלֹו, האבר הכׁשר ׁשהכׁשר ויד ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻֻזה,
ּבׂשר אֹו לאבר יד ּכמֹו ּבחּייה הּבהמה ּתהיה אם ספק, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָזה

ּבּה. ְְִַָָֻהמדלּדלין

.Êהכׁשרהּׁשֹוחט ועֹוף, חּיה טומאה]ּבהמה לקבל ּכל[- ְְְֵֵַַַָָָֻ
ּדם מהן יצא לא אם ,לפיכ ּבּׁשחיטה; ׁשּיצא ּבּדם ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹהּבׂשר
ׁשּלא אכלין ּכל ּכמֹו הכׁשר, צרי ּבׂשרן ּכל הרי ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבּׁשחיטה,

ְְֻהכׁשרּו.

.Áׁשהכׁשרּואכלין אֹו לּקרקע, מחּברין ּכׁשהן ׁשהכׁשרּו ְְְְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָֻֻֻ
ׁשּבּקרקע ׁשּנעקרּו,ּבּמים אחר ׁשּיכׁשרּו עד הכׁשר; אינֹו - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֻ

ׁשּנאמר: - מׁשקין ּבׁשאר אֹו הּקרקע מן הּתלּוׁשין ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַָּבמים
ּכלי" הּמים"ּבכל ּכעין הּקרקע מן ׁשּיּתלׁש עד מכׁשיר אינֹו , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

מכׁשירין. אינן - ּבּקרקע ּונתנן ּבכלי, הּמים ׁשאב ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָׁשּבּכלים.

.Ëּבעציץ[קישוא]קּׁשּות אף[נקוב]ׁשּנטעּה - והגּדילה , ְְְְִִִִֶַָָָָ
ועציץ טמאה. מקּבלת אינּה לעציץ, חּוץ ׁשּיצאת ּפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻעל
ּכארץ, הּוא הרי - קטן ׁשרׁש ּבֹו ׁשּיצא ּכדי נקּוב ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשהּוא
אינן מים, בֹו היּו אם וכן טמאה; מקּבל אינֹו ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻוהּנטּוע

ְִִַמכׁשירין.

.Èהיּועציץ ואם טמאה; מקּבל ּבֹו הּנטּוע הרי נקּוב, ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
מכׁשירין ּבתֹוכֹו, .מים ְְִִִַַ

.‡Èּבהן לבקע יכֹולין ׁשהּׁשרׁשים אדמה ּוכלי גללים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכלי
–]ולצאת, שבהם על[המים ואף הּזרעים; את מכׁשירין אינן ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּכנקּובין. הן הרי נקּובין, ׁשאינן ְְֲִִִִֵֵֵֶָּפי

.·Èאּלאעציץ ּכלי, חׁשּוב אינֹו - ׂשפתֹו עד עפר ׁשּמלאהּו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָ
קּבּול ּכלי ׁשאינֹו ׂשפה, לּה ׁשאין ּכטבלה הּוא .הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

.‚Èּפימׁשקין על אף נטמאּו, - האכלין על ׁשּנפלּו טמאין ְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָ
ּבר ׁשּלא ּבאיןׁשּנפלּו וההכׁשר הּטמאה ׁשהרי הּבעלים, צֹון ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ּבּקרקעּכאחת יהיּו ׁשּלא והּוא, בכלי]; .[אלא ְְְְִֶַַַַַֹ

.„Èּכל- אדם למאכל ראּוי ׁשאינֹו עד ונסרח, ׁשּנפסד אכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
טמאה מקּבל ראּויאינֹו ואינֹו ונפסד, ׁשּנסרח מׁשקה וכן . ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

מכׁשיר, ׁשאינֹו ּכדר טמאה, מקּבל אינֹו - האדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלׁשתּית
יּׁשתה". "אׁשר ֱֲִֶֶֶֶַָׁשּנאמר:

.ÂËבישלו]ׁשּׁשלקֹוהעֹור לאכילה[- עליה ׁשחּׁשב והּׁשליה , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
עצמן. ּבפני אכלין טמאת מּטּמאין -ְְְְֳִִִִֵַַַָָֻ

.ÊËטמאת מּטּמא אם ספק זה הרי - ׁשּׁשלקֹו חמֹור ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻעֹור
מאּוס ׁשהּוא מּפני מּטּמא, אינֹו אֹו ׁשּׁשלקֹו, מּפני ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאכלין

.הרּבה ְֵַ

.ÊÈ,ׁשּלּקטן הּבהמה ׁשּבגללי ּוׂשעֹורין הּבקר ׁשּבגללי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָחּטין
מּטּמאֹות לאכילה, עליהן חּׁשב ואם טמאה; מקּבלין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻאינן

אכלין .טמאת ְֳִַָֻ

.ÁÈאםּכל - ונסרח נפסד ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא, אכל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
הּכלב מּלאכל ּכחרׂשנפסל ׁשּיבׁש אֹו חרס], זה[- הרי - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ

זהטהֹור הרי - לכלב ראּוי הּוא ועדין אדם, מּלאכל נפסל ; ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבמקוה. טהרה להן אין ׁשּנטמאּו, האכלין וכל ּכׁשהיה. ְְְְְְֳֳִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָטמא

.ËÈטהֹור מהן הּצֹומח הרי - ׁשּזרען טמאים ואפּלּוזרעים , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּכלה זרעֹו ׁשאין נשאר]ּבדבר אבל[הגרעין ׁשהׁשריׁשּו. והּוא, ; ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ

ּכלה. ׁשּזרעֹו ּבדבר אפּלּו ּבטמאתן, הן הרי - הׁשרׁשה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻקדם

.Îואם אכל; מּתֹורת ּבטלּו לכלים, מחּברין ׁשהן ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻאכלין
והן הֹואיל - הּכלי ּכטמאת מּטּמאין הם הרי הּכלי, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָֻנטמא

ּכעץ הם הרי עץ, ּתׁשמיׁש .מׁשּמׁשין ְְְְֲִִֵֵֵֵַַ

.‡Îהרי - ונסרח נפסד ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא, מׁשקה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכל
לעֹולם הּכלב ידי יֹוצא הּמׁשקה ׁשאין לעֹולם; ּבטמאתֹו ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻזה

משקה] כל מן[מלקק חּוץ טהרה, ׁשּנטמא למׁשקה ואין .ְְְְֳִִֵֶֶַָָָ
מי ׁשּצף ּכיון - ּבמקוה מים הטּביל ׁשאם ּבלבד: ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּמים
ּבחּמין, וצֹונן ּבצֹונן, חּמין ּומטּבילין טהרּו; עליהם, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּמקוה

ּברעים. ויפים ּביפים, ְְְְִִִִָָָָורעים

.·Îמלאהמּקל מקצתּה[רטובה]ׁשהיא והטּביל מׁשקין, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
את ׁשּיטּביל עד מקצתּה, ׁשעל הּמים טהרּו לא - ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבּמקוה

ָֻּכּלּה.

.‚Îוטהרׁשלג הֹואיל - מקוה למי מקצתֹו והּׁשיק ׁשּנטמא, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּכּלֹו טהר .מקצתֹו, ְִַָָֻ

.„Îשמרים]הּתמד עם אחר[מים ׁשּנטמא ּבין הּטמא, ְִֵֵֶֶֶַַַַָָ
החמיץ, ׁשּלא עד - טמאים ּבמים ׁשּתּמדֹו ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹׁשּתּמדֹו,
הרי - מּׁשהחמיץ ּכמים; הּוא ׁשהרי ויטהר, ּבמקוה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַמּׁשיקֹו

ּבמקוה. טהרה לֹו ואין ּכיין, ְְְְֳִִֵֶַָָהּוא

.‰Îוכּיֹוצאקדרה ויין ּדבׁש ּכגֹון מׁשקין, מלאה ׁשהיתה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ונגע ידֹו את לטמאה הראׁשֹון ּופׁשט ּבּמקוה, ּונתּונה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבהן,

במשקין]ּבּה ּפי[- על אף הּמׁשקין, את מטּמא זה הרי - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָ
ּפי על אף הּמׁשקין, מחמת הּקדרה ונטמאת ּבּמקוה; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָׁשהן
טהֹורה, הּקדרה - מים מלאה היתה מקוה. ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיא
הּמים ואין לעֹולם; חרׂש ּכלי מטּמא הראׁשֹון ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאין

מקוה ּבמי מערבין ׁשהן מּפני טמאים, ע"יׁשּבתֹוכּה -] ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
נטמאתהשקה] - ּבּה ונגע ידֹו את הּטמאה אב ּפׁשט .ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ

חרׂש. ּכלי מטהר הּמקוה ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּקדרה,

.ÂÎשופכים]ׁשפיכּותמי יר[מי טמאה. ּבחזקת הן הרי דּו, ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָֻ
מחצה טהֹורין; הן הרי עליהן, רּבּו אם - גׁשמים מי ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעליהן
ּבזמן אימתי? ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ּבין טמא הּכל ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹלמחצה,
להן וירדּו גׁשמים, מי קדמּו אם אבל ׁשפיכּות; מי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשּקדמּו
הּטמאין ׁשהּמׁשקין טמא; הּכל - ׁשפיכּות מּמי ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכל

ׁשהּוא. ּבכל מטּמאין לטהֹורים, ְְְְְִִִֶֶַָָׁשּירדּו

.ÊÎּגּגֹוהּטֹורף הטיט]את את ּכסּותֹו,[מחליק את והמכּבס ְְְֵֵֶֶַַַַ
ורּבּו עליהם, ּגׁשמים וירדּו מנּטפין, הן [התגברו]והרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָ

מהן והּנֹוטפין עליהן, גׁשמים מי רּבּו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּנטיפֹות
ְִטהֹורין.

.ÁÎהּׁשמןהּס והרי וטבל, האדם, זה ונטמא טהֹור, ׁשמן ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
קטן אבר סיכת ּכדי היה אם - ּבׂשרֹו קטנה]על הרי[-אצבע , ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

טהר לא - וטבל טמא, ׁשמן ס קדם. ּכׁשהיה טהֹור ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהּוא
טֹופח מׁשקה מּמּנּו נׁשאר אם אּלא ׁשעליו; מרטיבהּׁשמן -] ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

בו] הנוגעת האצבע נׁשאראת לא ואם ּבטמאתֹו; הּׁשמן הרי ,ְְְְֲִִֵֶֶַַָֹֻ
ּבמעּוטֹו. ּבטל להטּפיח, ּכדי ְְְְִִִֵֶַַַָמּמּנּו
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ּבארנּו‡. וׁשּכלּכבר ׁשּיכׁשרּו; עד מּטּמאין האכלין ׁשאין , ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
עד טמאה מקּבל אינֹו אדם, למאכל מיחד ׁשאינֹו ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻֻאכל

לאדם. ְֲִֶָָׁשּיחדֹו

לאדם·. מיחד ואינֹו זה, ּבמקֹום לאדם מיחד ׁשהּוא ְְְְְְֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻאכל
מחׁשבה צרי אינֹו ּבֹו, מיחד ׁשהּוא ּבמקֹום - אחר ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻּבמקֹום
מחׁשבה צרי ּבֹו, מיחד ׁשאינֹו ּובמקֹום לאדם; ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָֻליחדֹו

טמאה יקּבל ּכ ואחר לאדם, ׁשּסֹופֹוליחדֹו אכל וכל . ְְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
הכׁשר. צרי אינֹו וכלים, אדם ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָלטּמא

הכׁשר‚. ׁשּצריכין אכלין צריכין[לטומאה]יׁש ואינן ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶָָ
צריכין[לאכילה]מחׁשבה ואינן מחׁשבה ׁשּצריכין ויׁש , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

צריכין ׁשאינן ויׁש והכׁשר, מחׁשבה ׁשּצריכין ויׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהכׁשר,
לאדם המיחדין האכלין ּכל ּכיצד? הכׁשר. ולא מחׁשבה ְְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹֻלא
ּדגים מחׁשבה. צריכין ואינן הכׁשר, צריכין - מקֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
וחגבין טמאים ודגים מקֹום, ּבכל טהֹורים וחגבים ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָטהֹורים
הכׁשר ּוצריכין לאדם, מיחדין הם הרי - ּבּכפרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻטמאים
צרי - ׁשּמתה טהֹורה ּבהמה חלב וכן מחׁשבה; צריכין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָואין
צריכין ואּלּו מקֹום. ּבכל מחׁשבה, צרי ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָהכׁשר
ּבין האדם, מן ּבין - החי מן הּפֹורׁש ּבׂשר והכׁשר: ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמחׁשבה
וחלב הּטמא; העֹוף ונבלת העֹוף; מן ּבין הּבהמה, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמן
ּבּׁשחיטה, ׁשהכׁשר ּפי על אף - ּבּכפרים ׁשחּוטה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבהמה
הּׂשדה ירקֹות ּכל ּוׁשאר הּמחׁשבה; אחר ׁשני הכׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָצרי

ׁשמרקעין חריפים]ּכגֹון ּביֹותר,[בצלים הּקׁשים והּבצלים , ְְְְְְִִִֵַַַָָָ
מחׁשבה צריכין - קטּנים ודגים החגבים וכן ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָוהּפטרּיֹות,

עלׁשין ירק]ּבּכפרים. עליהן[מין ונמל לבהמה, ׁשּזרען ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
אחר עליהן ׁשּיחׁשב עד טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻלאדם

ׁשּמחׁשבת עלׁשין[בשעת]ׁשּיּתלׁשּו; מחׁשבה. אינּה חּבּור ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
והדיחן לבהמה -[במים]ׁשּלּקטן לאדם עליהן ונמל , ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמחׁשבה; אחר ׁשני הכׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹצריכֹות
שנפשט]האלל בעור הדבוק בשר עליו[שאריות חּׁשב אם - ֲִִֵָָָָ

הּוא הרי עליו, חּׁשב לא ואם אכלין; טמאת מקּבל ְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻלאכילה,
ּבּבׂשר, המחּברין העצמֹות וכן טמאה. מקּבל ואינֹו ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻֻּכעץ
הּטלפים, ּומן הּקרנים מן הרּכין והּמקֹומֹות ְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַָָוהּגידין,
ּומן הּצּפרנים מן הרּכים והּמקֹומֹות והּנֹוצה, ְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָוהּכנפים
ואּלּו והכׁשר. מחׁשבה צריכין - ּבּבׂשר הּמבלעין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהחרטֹום
טהֹורה ּבהמה נבלת הכׁשר: ולא מחׁשבה לא צריכין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשאין
טמאה ּבהמה וחלב הּטהֹור, העֹוף ונבלת מקֹום, ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָּבכל

ל מחׁשבה, צרי מאּלּו אחד אין - מיחדיןּבּכרּכים ׁשהן פי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
אדם לטּמא ׁשּסֹופן מּפני הכׁשר, צריכין ואינן אדם; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלמאכל
צרי אינֹו חמּורה, טמאה המטּמא וכל ּבכזית, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֻוכלים
נבלת הכׁשר: צריכין ואין מחׁשבה, צריכין ואּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהכׁשר.
מקֹום; ּבכל טמאה ּבהמה ונבלת ּבּכפרים, הּטהֹור ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָהעֹוף
הּוא. טמאה אב ּכזית, אבל מּכזית; ּפחֹות על ׁשחּׁשב ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֻוהּוא,

ׁשנים„. ּבּה וׁשחט לנכרי, טמאה ּבהמה ׁשּׁשחט ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָיׂשראל
וושט] ׁשהיא[קנה זמן ּכל אכלין טמאת מּטּמאה זֹו הרי -ְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָֻ

ׁשחטּה יׂשראל ׁשהרי - מחׁשבה צריכה ואינּה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמפרּכסת;
צריכה ואינּה מּזֹו; ּגדֹולה מחׁשבה ל ואין הּגֹוי, ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלאכילת
אחד, ּבּה ׁשחט חמּורה. טמאה לטּמא ׁשּסֹופּה לפי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהכׁשר,

ׁשּנחרּה חד]אֹו ּגֹוי[בכלי וכן אכלין. טמאת מּטּמאה אינּה - ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָֻ
רב אֹו ׁשנים ּבּה וׁשחט ליׂשראל, טהֹורה ּבהמה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשּׁשחט
מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל אכלין טמאת מּטּמאה - ְְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻׁשנים
אינּה - נחרּה אֹו אחד, ּבּה ׁשחט הכׁשר; צריכה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָואינּה

הּנבלֹות. ּכׁשאר היא והרי אכלין, טמאת ְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָֻמּטּמאה

חּׁשב‰. ּכ ואחר ּבהמה, ׁשל החי מן מאבר ּבׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהחֹות
צרי אינֹו - חתכֹו ּכ ואחר עליו, חּׁשב הכׁשר. צרי - ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָעליו

טמהכׁשר ׁשּמטּמא מּפני המטּמא; וכל ּכנבלה, חמּורה אה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
הכׁשר. צרי אינֹו חמּורה ְְֲִֵֵֶָָָֻטמאה

.Âוהׁשלים עליו, ׁשחּׁשב טמאה ּבהמה מּנבלת מּכזית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּפחֹות
הֹואיל הכׁשר; צרי הּכל אין - אחרים מאכלים ּכביצה ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹעליו
מטּמא לכזית, הׁשלימֹו אם הּביצה, ׁשּבכלל מּכזית ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָּופחֹות

חמּורה עליה,טמאה ׁשחּׁשב טמאה ּבהמה מּנבלת ּכזית וכן . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ואינֹו הֹואיל - לכביצה ׁשהׁשלים עד ּבבצק אֹותֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָוחּפה
הּבצק ואין מחׁשבה. צרי זה הרי הּבצק, מּפני ּבמּגע ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמטּמא
ּבמּׂשא מטּמא הּזה הּׁשעּור וכל הֹואיל הכׁשר, צרי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּזה
ּבמּגע, מטּמא ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשּבתֹוכֹו; נבלה ּכזית ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמּפני
הכׁשר. צרי אין לפיכ חמּורה; טמאה לטּמא סֹופֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֻהרי

.Êמּׁשאר ּכביצה עליו ׁשהׁשלים הּמת, מּבׂשר מּכזית ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּפחֹות
הּכל - אדם;אכלין ּכל אצל הּכל ּבטל ׁשהרי מחׁשבה, צרי ֲֲֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשּבכללֹו הּמת ּבׂשר מּפני הכׁשר, צרי הּכל .ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

.Áטמאהּכזית מטּמא הּכל - ּבבצק ׁשחּפהּו הּמת, מן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻ
.חמּורה ֲָ

.Ëחּׁשבהחֹות אם - לכלבים להאכילֹו חי מאדם ּבׂשר ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
הכׁשר צרי ואינֹו מחׁשבה צרי זה הרי אדם, למאכל .עליו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

.Èלגת ׁשּנפל היין]ּגֹוזל ייצור ׁשהּגת[בית ּפי על אף - ומת , ְִֵֶֶַַַַַַָָָ
מחׁשבה[בעיר]ּבּמדינה צרי ּולפיכ ּבּגת, נמאס הרי - ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָ

זה[לאכילה] הרי - לנכרי להאכילֹו ּכׁשהעלהּו עליו חּׁשב .ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
להאכילֹו עליו חּׁשב אדם; למאכל עליו חּׁשב ׁשהרי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָמּטּמא,
עליו ׁשחּׁשב זה היה אכלין. טמאת מּטּמא אינֹו ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻלכלב,
העלהּו טהֹור; זה הרי וקטן, ׁשֹוטה חרׁש לאדם ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלהאכילֹו

להם[החרש] ׁשּיׁש - טמא זה הרי לאדם, להאכילֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכדי
מחׁשבה. להם ואין ְֲֲֵֶֶַַָָָמעׂשה,

ה'תש"ע טבת י"ד חמישי יום

ד ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

ׁשהן‡. ּכל עצמן, לטמאת לטמאה? אכלין ׁשעּור ;ּכּמה ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָֻֻ
אׁשר האכל "מּכל ׁשּנאמר: - מּטּמא חרּדל, אֹו ׁשמׁשם ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻאפּלּו
אֹו אחר אכל מטּמא טמא אכל ואין ׁשהּוא. ּכל ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹיאכל",
וכן קלּפתּה. ּבלא ּכביצה ּבֹו ׁשּיהיה עד - ידים אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמׁשקין
ּכביצה ׁשּיאכל עד נפסל אינֹו - טמאים אכלין ְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹהאֹוכל

ּפרס. חצי הּוא וזה ְְֱֲִֶֶָָּומחצה,

ׁשהן·. ּכל מּטּמאין אפּלּוהּמׁשקין ׁשהן; ּבכל ּומטּמאין , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
אֹו ּבכלים, אֹו ּבאכלין, ׁשּנגעה ּכחרּדל טמאים מׁשקין ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָטּפת
מׁשקין הּׁשֹותה אין כן, ּפי על ואף נטמאּו. - אחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַּבמׁשקין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו רביעית, ׁשּיׁשּתה עד נפסל, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָטמאין

הּגוּיה‚. את לפסל מצטרפין הּמׁשקין האדם]ּכל ,[גוף ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ
טמאת לטּמא לכביצה, מצטרפין האכלין וכל ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵַַָָָָָֻלרביעית.

- r"yz'd zah c"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

קמח עם חּטה אפּלּו הּגוּיה; את לפסל ּפרס, ּולכחצי ְְְְֲֲֳִִִִִִִֶֶַַַָָָָֹאכלים,
מצטרף. הּכל - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּובׂשר ּתאנה עם ּבצק, ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹעם

והאלל„. והּתבלין והּמרק ּבּבׂשר, המחּבר [שאריותהעֹור ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָָֻ
שנפשט] בעור הדבוק עליובשר חּׁשב ׁשּמקצתֹו ּפי על אף ,ְִִִֵֶַַָָָ

ּפלטּתּו[לאכילה] מקצתֹו עליו, חּׁשב לא [השאירהּומקצתֹו ְְְִִִֵַָָָָָֹ
סּכיןשאריות] ּפלטּתּו ּומקצתֹו כשחתכוחּיה שנותרו [שאריות ְְִִַַַָָָ
והּמקֹומֹותבסכין] והּגידים ּבּבׂשר, המחּברין והעצמֹות ,ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֻ

והּנֹוצה והּכנפים והּטלפים, הּקרנים מן והּמקֹומֹותהרּכין , ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַַַָָָָ
אחד ּכל - ּבּבׂשר הּמבלעין החרטֹום ּומן הּצּפרנים מן ְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָֻהרּכין
ּפרס. לכחצי אֹו לכביצה, ּומצטרפין ּומטּמאין מּטּמאין ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָמאּלּו

אינן‰. - ונתמעטּו ּבחּמה, ׁשהּניחן טמאין אכלין ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכביצה
מן וכעדׁשה הּנבלה מן אֹו הּמת מן ּכזית וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָמטּמאין;

טהֹורין - ונתמעטּו ּבחּמה, ׁשהּניחן .הּׁשרץ ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָ

.Âונֹותר ודם חלב זמנן]ּכזית אחר הקדשים [קדשיםּופּגּול[מן ְְְִִֵֶַָָ
במחשבה] חּיביןשנפסלו אין - ונתמעטּו ּבחּמה, ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָׁשהּניחן

ׁשהיּו, לכמֹות חזרּו - ונתּפחּו ּבּגׁשמים, הּניחן ּכרת. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָעליהן
לאּסּור. ּבין קּלה, לטמאה ּבין חמּורה, לטמאה ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָֻֻּבין

.Êבצלים ּובני בצלים תלושין]עלי בצלים חלּולין[עלי ׁשהן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָ
חלּולין היּו ואם ׁשהן; ּכמֹות מׁשּתערין ריר, ּבהן יׁש אם -ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָ

חללן. את ממע ְְֲִֵֵֶַָָָוריקנין,

.Áספּגנין לּה[כספוג]ּפת יׁש ואם ׁשהיא; ּכמֹות מׁשּתערת , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֻ
חללה. את ממע ְֲֵֶַָָָָחלל,

.Ëׁשּנתּפח העגל ׁשּנתמעט[בבישול]ּבׂשר זקנה ּובׂשר ,- ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשהן. ּכמֹות ְְֲִִֵֶַמׁשּתערין

.Èהּמתקרקׁשין והּׁשקד והּתמרה מחמתהאגֹוז [מקשקשים ְְְְְְֱִִֵַַַַָָָָ
ׁשהן.יובשם] ּכמֹות מׁשּתערין ,ְְֲִִֵֶַ

.‡Èהיּו זה; עם זה מצטרפין ׁשוין, וׁשעּורֹו ׁשּטמאתֹו ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָֻּכל
אין - טמאתן לא אבל ׁשעּורן ׁשעּורן, לא אבל ׁשוין ְְֲֲִִִֵָָָָָָָָָֹֹֻֻטמאתן

לאמצטרפין אבל טמאתן ּכיצד ׁשּבהן. ּכּקל לטּמא ואפּלּו , ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
טמאתֹו, ולא ׁשעּורֹו ׁשּלֹו; ורקב הּמת ּבׂשר ּכגֹון ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֻׁשעּורן?

ּבׂשר -]ּכגֹון לֹומר,[האדם צרי ואין הּנבלה. ּובׂשר הּמת ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָ
ּבׂשר ּכגֹון ּבטמאה, ולא ּבׁשעּור לא ׁשוין היּו לא ְְְְְְִִִֶַָָָֹֹֹֻׁשאם

מצטרפין. ׁשאין - הּׁשרץ ּובׂשר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָהּנבלה

.·Èאינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, ׁשעּורן - טמאים ְֳִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאכלין
אינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, וטמאתן ּבכביצה; אּלא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻמטּמא

כלים ולא אדם, מטּמא ואינֹו ּבמּגע, אּלא לפיכמטּמא . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
אכל ּביצה ּכחצי ּכיצד? ׁשּבׁשניהן. ּכּקל לטּמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמצטרפין
ׁשני; זה הרי - ּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּביצה וכחצי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹראׁשֹון
ּביצה וכחצי ׁשני אכל ּביצה ּכחצי ּפסלּה. ּבתרּומה, נגע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹואם

ׁשליׁשי זה הרי - ּבזה זה ׁשּבללן ׁשליׁשי ּכּיֹוצאאכל ּכל וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
רביעי אכל ּביצה וחצי ראׁשֹון אכל ּביצה חצי אפּלּו ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּבזה.

רביעי. הּכל הרי - ּבזה זה ׁשּבללן קדׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשל

.‚È- ּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
חּלקן ראׁשֹון; חלקים]הּכל לשני נפל[- ׁשני. מהן אחד ּכל , ְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

נפלּו ּפסלּוהּו; ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על לעצמֹו וזה לעצמֹו ְְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָזה
ׁשני. עׂשּוהּו ּכאחד, ְְִֵֵֶֶָָׁשניהן

.„È- ּבזה זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּוכביצה ׁשני אכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
וזה לעצמֹו זה נפל ׁשליׁשי. מהם אחד ּכל חּלקן, ׁשני; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּכל

ּכאחת ׁשניהן נפלּו ּפסלּוהּו; לא ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹלעצמֹו
ׁשליׁשי ׁשעׂשּוהּו מּפני ּפסלּוהּו, -. ְְְִִִֵֶָָ

.ÂËּבזה זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
ׁשּנגע ׁשהּׁשליׁשי - ׁשני וזה ׁשני זה חּלקן, ראׁשֹון; הּכל -ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ׁשני נעׂשה .ּבראׁשֹון, ֲִִֵַָָ

.ÊËׁשני אכל ביצים וכׁשּתי ראׁשֹון, אכל ביצים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֹֹּכׁשּתי
ראׁשֹון; מהן אחד ּכל לׁשנים, חּלקן ראׁשֹון. הּכל - ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבללן
וכן ׁשני. מהן אחד ּכל ארּבעה, אֹו חלקים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹחּלקן
- ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ביצים וכׁשּתי ׁשני, אכל ביצים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹּכׁשּתי
לׁשלׁשה ׁשני; מהן אחד ּכל לׁשנים, חּלקן ׁשני. ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהּכל

ׁשליׁשי מהן אחד ּכל .ּולארּבעה, ְְְִִֵֶֶַָָָָ

ה ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

ׁשהאכלידֹות‡. לאכל, הּסמּוכין הרּכין העצים הן האכלין, ְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּוקצה והאּגסים תאנים עקצי ּכמֹו האילן, מן ּבהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻנתלה
צרי ׁשהאכל מּדברים ּבהן וכּיֹוצא הּגלעינין, וכן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהאׁשּכֹול;
ׁשהיא האכל ׁשעל הּקלּפה הם האכלין, וׁשֹומרי ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלהן.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותֹו; ְֵֵֶֶֶַָֹׁשֹומרת

מצטרףּכל·. ולא ּומטּמא, מּטּמא - ׁשֹומר ואינֹו יד, ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹ
טומאה] לשיעור יד[- ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשֹומר, ׁשהּוא וכל ;ְִֵֵֶֶַַָֹ

- יד ולא ׁשֹומר לא ׁשאינֹו וכל ּומצטרף; ּומּטּמא מטּמא -ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹֹ
מצטרף. ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין מטּמא, ולא מּטּמא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹאינֹו
טמאה נגעה ׁשאם מצטרף? ואינֹו ּומטּמא, מּטּמא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּכיצד
ּבאכל, טמאה נגעה ואם ּבֹו; הּתלּוי האכל נטמא ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻּבּיד,
להׁשלימֹו האכל, עם מצטרפת הּיד ואין הּיד. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנטמאת
מצטרף זה הרי ׁשֹומר, היה אם אבל ּפרס; לחצי אֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָלכביצה

ּפרס. ולחצי ְְְֲִִֵַָָלכביצה

להכׁשר‚. יד יׁש ּכ לטמאה, ׁשּיד טומאה]ּכׁשם לקבלת -] ְְְְְֵֵֵֶֶָָָָֻ
יד ויׁש ּבֹו; הּתלּוי האכל ּכל הכׁשר הּיד, הכׁשר ׁשאם -ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻ

מּכזית מכזית]לפחֹות פחות האוכל לפחֹות[אפי' ׁשֹומר ויׁש , ְְְְִִֵֵַָָ
שעועית]מּכפֹול סוג - פול של ׁשחּלקֹו[מגודל וׁשֹומר . ְְְִִֵֶ

האכל[לשנים] עם מצטרף אינֹו ,. ְִִֵֵֶָָֹ

ּכׁשהן„. האכלין עם מּטּמאין ׁשהן אכלין לׁשֹומרי ְְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומּנין
יּזרע" אׁשר זרּוע זרע ּכל "על ׁשּנאמר: ּבהן? -מחּברין ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ּבׂשעירן חּטים לזריעה, מֹוציאין אדם ׁשּבני [קליפתן]ּכדר, ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָ
לׁשאר הּדין והּוא ּבקלּפיהן; ועדׁשים ּבקלּפיהן, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָּוׂשעֹורין

ְִַהּׁשֹומרין.

ּכׁשהן‰. ּומטּמאֹות מּטּמאֹות ׁשהן האכלין לידֹות ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָּומּנין
לכם" הּוא "טמא ׁשּנאמר: האכל? עם לכלמחּברין - ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻ

ְְֵֶֶָׁשּבצרכיכם.

.Âיין]לּגת[ענבים]הּבֹוצר ׁשהרי[לעשותם ידֹות; לֹו אין - ֲֵֵֵֶַַַָ
ׁשּמֹוצץ מּפני ּבּיד, צר לֹו הּמׁשקה.[היד]אין את ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

.Êלסּכּו לסוכתו]הּקֹוצר -]צרי אינֹו ׁשהרי ידֹות; לֹו אין - ְֲִִֵֵֵֵֶַָָ
ַָלּיד.

.Áׁשּבססן האכלין ידֹות טהֹורין.[ריסקם]ּכל ּבּגרן, ְְְֳִִֶֶַָָָָָֹ

.Ëקטן]ּפסיגה ׁשרּקנּה[אשכול אׁשּכֹול ,[מענביה]ׁשל ְְְִִֶֶֶָָ
יד זה הרי - אחד ּגרּגר ּבּה נׁשּתּיר ואם לאֹותֹוטהֹורה; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשרביט וכן טמאה. ּומקּבלת ׁשרּקנֹו,[אשכול]ּגרּגר, ּתמרה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
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קמח עם חּטה אפּלּו הּגוּיה; את לפסל ּפרס, ּולכחצי ְְְְֲֲֳִִִִִִִֶֶַַַָָָָֹאכלים,
מצטרף. הּכל - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּובׂשר ּתאנה עם ּבצק, ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹעם

והאלל„. והּתבלין והּמרק ּבּבׂשר, המחּבר [שאריותהעֹור ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָָֻ
שנפשט] בעור הדבוק עליובשר חּׁשב ׁשּמקצתֹו ּפי על אף ,ְִִִֵֶַַָָָ

ּפלטּתּו[לאכילה] מקצתֹו עליו, חּׁשב לא [השאירהּומקצתֹו ְְְִִִֵַָָָָָֹ
סּכיןשאריות] ּפלטּתּו ּומקצתֹו כשחתכוחּיה שנותרו [שאריות ְְִִַַַָָָ
והּמקֹומֹותבסכין] והּגידים ּבּבׂשר, המחּברין והעצמֹות ,ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֻ

והּנֹוצה והּכנפים והּטלפים, הּקרנים מן והּמקֹומֹותהרּכין , ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַַַָָָָ
אחד ּכל - ּבּבׂשר הּמבלעין החרטֹום ּומן הּצּפרנים מן ְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָֻהרּכין
ּפרס. לכחצי אֹו לכביצה, ּומצטרפין ּומטּמאין מּטּמאין ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָמאּלּו

אינן‰. - ונתמעטּו ּבחּמה, ׁשהּניחן טמאין אכלין ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכביצה
מן וכעדׁשה הּנבלה מן אֹו הּמת מן ּכזית וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָמטּמאין;

טהֹורין - ונתמעטּו ּבחּמה, ׁשהּניחן .הּׁשרץ ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָ

.Âונֹותר ודם חלב זמנן]ּכזית אחר הקדשים [קדשיםּופּגּול[מן ְְְִִֵֶַָָ
במחשבה] חּיביןשנפסלו אין - ונתמעטּו ּבחּמה, ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָׁשהּניחן

ׁשהיּו, לכמֹות חזרּו - ונתּפחּו ּבּגׁשמים, הּניחן ּכרת. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָעליהן
לאּסּור. ּבין קּלה, לטמאה ּבין חמּורה, לטמאה ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָֻֻּבין

.Êבצלים ּובני בצלים תלושין]עלי בצלים חלּולין[עלי ׁשהן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָ
חלּולין היּו ואם ׁשהן; ּכמֹות מׁשּתערין ריר, ּבהן יׁש אם -ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָ

חללן. את ממע ְְֲִֵֵֶַָָָוריקנין,

.Áספּגנין לּה[כספוג]ּפת יׁש ואם ׁשהיא; ּכמֹות מׁשּתערת , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֻ
חללה. את ממע ְֲֵֶַָָָָחלל,

.Ëׁשּנתּפח העגל ׁשּנתמעט[בבישול]ּבׂשר זקנה ּובׂשר ,- ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשהן. ּכמֹות ְְֲִִֵֶַמׁשּתערין

.Èהּמתקרקׁשין והּׁשקד והּתמרה מחמתהאגֹוז [מקשקשים ְְְְְְֱִִֵַַַַָָָָ
ׁשהן.יובשם] ּכמֹות מׁשּתערין ,ְְֲִִֵֶַ

.‡Èהיּו זה; עם זה מצטרפין ׁשוין, וׁשעּורֹו ׁשּטמאתֹו ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָֻּכל
אין - טמאתן לא אבל ׁשעּורן ׁשעּורן, לא אבל ׁשוין ְְֲֲִִִֵָָָָָָָָָֹֹֻֻטמאתן

לאמצטרפין אבל טמאתן ּכיצד ׁשּבהן. ּכּקל לטּמא ואפּלּו , ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
טמאתֹו, ולא ׁשעּורֹו ׁשּלֹו; ורקב הּמת ּבׂשר ּכגֹון ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֻׁשעּורן?

ּבׂשר -]ּכגֹון לֹומר,[האדם צרי ואין הּנבלה. ּובׂשר הּמת ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָ
ּבׂשר ּכגֹון ּבטמאה, ולא ּבׁשעּור לא ׁשוין היּו לא ְְְְְְִִִֶַָָָֹֹֹֻׁשאם

מצטרפין. ׁשאין - הּׁשרץ ּובׂשר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָהּנבלה

.·Èאינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, ׁשעּורן - טמאים ְֳִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאכלין
אינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, וטמאתן ּבכביצה; אּלא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻמטּמא

כלים ולא אדם, מטּמא ואינֹו ּבמּגע, אּלא לפיכמטּמא . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
אכל ּביצה ּכחצי ּכיצד? ׁשּבׁשניהן. ּכּקל לטּמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמצטרפין
ׁשני; זה הרי - ּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּביצה וכחצי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹראׁשֹון
ּביצה וכחצי ׁשני אכל ּביצה ּכחצי ּפסלּה. ּבתרּומה, נגע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹואם

ׁשליׁשי זה הרי - ּבזה זה ׁשּבללן ׁשליׁשי ּכּיֹוצאאכל ּכל וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
רביעי אכל ּביצה וחצי ראׁשֹון אכל ּביצה חצי אפּלּו ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּבזה.

רביעי. הּכל הרי - ּבזה זה ׁשּבללן קדׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשל

.‚È- ּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
חּלקן ראׁשֹון; חלקים]הּכל לשני נפל[- ׁשני. מהן אחד ּכל , ְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

נפלּו ּפסלּוהּו; ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על לעצמֹו וזה לעצמֹו ְְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָזה
ׁשני. עׂשּוהּו ּכאחד, ְְִֵֵֶֶָָׁשניהן

.„È- ּבזה זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּוכביצה ׁשני אכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
וזה לעצמֹו זה נפל ׁשליׁשי. מהם אחד ּכל חּלקן, ׁשני; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּכל

ּכאחת ׁשניהן נפלּו ּפסלּוהּו; לא ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹלעצמֹו
ׁשליׁשי ׁשעׂשּוהּו מּפני ּפסלּוהּו, -. ְְְִִִֵֶָָ

.ÂËּבזה זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
ׁשּנגע ׁשהּׁשליׁשי - ׁשני וזה ׁשני זה חּלקן, ראׁשֹון; הּכל -ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ׁשני נעׂשה .ּבראׁשֹון, ֲִִֵַָָ

.ÊËׁשני אכל ביצים וכׁשּתי ראׁשֹון, אכל ביצים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֹֹּכׁשּתי
ראׁשֹון; מהן אחד ּכל לׁשנים, חּלקן ראׁשֹון. הּכל - ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבללן
וכן ׁשני. מהן אחד ּכל ארּבעה, אֹו חלקים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹחּלקן
- ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ביצים וכׁשּתי ׁשני, אכל ביצים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹּכׁשּתי
לׁשלׁשה ׁשני; מהן אחד ּכל לׁשנים, חּלקן ׁשני. ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהּכל

ׁשליׁשי מהן אחד ּכל .ּולארּבעה, ְְְִִֵֶֶַָָָָ
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ׁשהאכלידֹות‡. לאכל, הּסמּוכין הרּכין העצים הן האכלין, ְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּוקצה והאּגסים תאנים עקצי ּכמֹו האילן, מן ּבהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻנתלה
צרי ׁשהאכל מּדברים ּבהן וכּיֹוצא הּגלעינין, וכן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהאׁשּכֹול;
ׁשהיא האכל ׁשעל הּקלּפה הם האכלין, וׁשֹומרי ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלהן.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותֹו; ְֵֵֶֶֶַָֹׁשֹומרת

מצטרףּכל·. ולא ּומטּמא, מּטּמא - ׁשֹומר ואינֹו יד, ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹ
טומאה] לשיעור יד[- ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשֹומר, ׁשהּוא וכל ;ְִֵֵֶֶַַָֹ

- יד ולא ׁשֹומר לא ׁשאינֹו וכל ּומצטרף; ּומּטּמא מטּמא -ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹֹ
מצטרף. ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין מטּמא, ולא מּטּמא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹאינֹו
טמאה נגעה ׁשאם מצטרף? ואינֹו ּומטּמא, מּטּמא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּכיצד
ּבאכל, טמאה נגעה ואם ּבֹו; הּתלּוי האכל נטמא ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻּבּיד,
להׁשלימֹו האכל, עם מצטרפת הּיד ואין הּיד. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנטמאת
מצטרף זה הרי ׁשֹומר, היה אם אבל ּפרס; לחצי אֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָלכביצה

ּפרס. ולחצי ְְְֲִִֵַָָלכביצה

להכׁשר‚. יד יׁש ּכ לטמאה, ׁשּיד טומאה]ּכׁשם לקבלת -] ְְְְְֵֵֵֶֶָָָָֻ
יד ויׁש ּבֹו; הּתלּוי האכל ּכל הכׁשר הּיד, הכׁשר ׁשאם -ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻ

מּכזית מכזית]לפחֹות פחות האוכל לפחֹות[אפי' ׁשֹומר ויׁש , ְְְְִִֵֵַָָ
שעועית]מּכפֹול סוג - פול של ׁשחּלקֹו[מגודל וׁשֹומר . ְְְִִֵֶ

האכל[לשנים] עם מצטרף אינֹו ,. ְִִֵֵֶָָֹ

ּכׁשהן„. האכלין עם מּטּמאין ׁשהן אכלין לׁשֹומרי ְְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומּנין
יּזרע" אׁשר זרּוע זרע ּכל "על ׁשּנאמר: ּבהן? -מחּברין ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ּבׂשעירן חּטים לזריעה, מֹוציאין אדם ׁשּבני [קליפתן]ּכדר, ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָ
לׁשאר הּדין והּוא ּבקלּפיהן; ועדׁשים ּבקלּפיהן, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָּוׂשעֹורין

ְִַהּׁשֹומרין.

ּכׁשהן‰. ּומטּמאֹות מּטּמאֹות ׁשהן האכלין לידֹות ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָּומּנין
לכם" הּוא "טמא ׁשּנאמר: האכל? עם לכלמחּברין - ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻ

ְְֵֶֶָׁשּבצרכיכם.

.Âיין]לּגת[ענבים]הּבֹוצר ׁשהרי[לעשותם ידֹות; לֹו אין - ֲֵֵֵֶַַַָ
ׁשּמֹוצץ מּפני ּבּיד, צר לֹו הּמׁשקה.[היד]אין את ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

.Êלסּכּו לסוכתו]הּקֹוצר -]צרי אינֹו ׁשהרי ידֹות; לֹו אין - ְֲִִֵֵֵֵֶַָָ
ַָלּיד.

.Áׁשּבססן האכלין ידֹות טהֹורין.[ריסקם]ּכל ּבּגרן, ְְְֳִִֶֶַָָָָָֹ

.Ëקטן]ּפסיגה ׁשרּקנּה[אשכול אׁשּכֹול ,[מענביה]ׁשל ְְְִִֶֶֶָָ
יד זה הרי - אחד ּגרּגר ּבּה נׁשּתּיר ואם לאֹותֹוטהֹורה; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשרביט וכן טמאה. ּומקּבלת ׁשרּקנֹו,[אשכול]ּגרּגר, ּתמרה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
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קטנּיֹות ׁשרביט וכן טמא. אחת, ּתמרה ּבֹו ׁשּיר ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָטהֹור;
טמאה. מקּבל אחד, ּגרּגר ּבֹו ׁשּיר טהֹור; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשרּקנֹו,

.Èׁשֹומר ּגּבי על ׁשֹומר אין קליפה]לעֹולם על קליפה ;[כגון ְֵֵֵֵַַָ
עּמֹו. הּנחׁשב הּוא לאכל, הּסמּו ּבלבד אחד ׁשֹומר ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא

.‡Èּפנימית ּבבצל: קלּפֹות הנאכל]ׁשלׁש ּבין[הבצל - ְְְִִִֵָָָֹ
קדּורה ּבין אמצעית[חתוכה]ׁשלמה מצטרפת; [שאינה, ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

החיצֹונהנאכלת] מצטרפת; אינּה קדּורה מצטרפת, ׁשלמה -ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
טהֹורה. ,ּכ ּובין ּכ ּבין -ְֵֵָָָ

.·Èׁשהן מּפני ּומצטרפֹות, ּומטּמאֹות מּטּמאֹות הּקלּפין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּכל
תּורמּוסיןׁשֹומר ּוקלּפי פֹולין קלּפי קטנית]. מין זרקן,[- - ְְְְִִִִֵֵֵָָ

אכל ּבהן נׁשאר ואם מּטּמאין; לאכלין, ּכנסן מּטּמאין; ְְְְְֳִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאינן
ׁשאין ּפי על אף - מלפפֹון קלּפי מּטּמאין. ּכ ּובין ּכ ּבין -ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
- הּׂשעֹורין אכלין. טמאת מּטּמאֹות הּמלפפֹון, מּתֹו ְְְְְֳִִִִֶַַַַָָָֻּבהן
לחין, ׁשהן ּובזמן עּמהן; מצטרפת קלּפתן יבׁשין, ׁשהן ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבזמן
קלּפתּה יבׁשה, ּבין לחה ּבין - החּטה אבל מצטרפת. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאין

.מצטרפת ְִֶֶָ

.‚Èחּוץ מצטרפֹות, ולא ּומטּמאֹות מּטּמאֹות - הּגרעינין ְְְְְְְִִִִַַַַָָֹּכל
הרטב ורך]מּגלעינת רטוב אין[תמר יבׁשה, ּתמרה ׁשל אבל ; ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ְִֵָמצטרף.

.„Èלתמר]החֹותל הגרעין שבין ׁשל[קרום הּגרעינה ׁשעל ְִֶֶַַַַָָ
מּפני - מצטרף היבׁשה, ּגרעינת וׁשעל מצטרף; אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹרטב,

ּכאכל. נחׁשב ּבאכל, ּדבק ְְֵֶֶֶֶָָָֹֹׁשהּוא

.ÂËמקצתּה ׁשּיצאת רטב ׁשל לתמר]ּגרעינה ּכל[מחוץ - ְְִִֶֶֶַָָָָָָֹ
ׁשּיׁש עצם וכן מצטרף. אינֹו והּיֹוצא מצטרף, האכל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּכנגד
מּצד הּבׂשר עליו היה מצטרף. הּבׂשר ׁשּכנגד ּכל ּבׂשר, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָעליו
חלל עד הּבׂשר ׁשּתחת העצם אּלא מּמּנּו מצטרף אין ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחד,
הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין חלל, לעצם היה לא ואם ְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹהעצם;

האזֹוב מצטרפת]ּכעבי העצם מן דקה העצם[שכבה ּוׁשאר , ְֳִֵֶֶָָָָ
חׁשּובין. הן ׁשֹומר ּכמֹו לּבׂשר ׁשהעצמֹות מצטרף, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאין

.ÊËהירך]קּולית -[עצם ּכפֹול אפּלּו ּבׂשר, עליה ׁשהיה ְֲִִֶֶָָָָָָ
לטמאה. ּכּלּה את ְְֵֶָָֻֻּגֹורר

.ÊÈׁשּׁשלקן ּפי על אף - תמרה וגרעיני זיתים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּגלעיני
מּטּמאין[בישלן] אין .לאכלין, ְֳִִִֵַָָ

.ÁÈאין לאכלין, ׁשּכנסן ּפי על אף - חרּובין ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָּגלעיני
מּטּמאין לאכלין, ׁשלקן .מּטּמאין; ְְְֳִִִִִַַָָָָ

.ËÈהּׁשּום ׁשרׁשי ּומצטרפין: ּומטּמאין מּטּמאין ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָאּלּו
והּקפלֹוטֹות בצל]והּבצלים והּפטמה[מין לחין, ׁשהן ּבזמן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ

הבצל] והעּמּוד[ראש יבׁשה, ּבין לחה ּבין קנה]ׁשּלהן [כעין ְְֵֵֵֶֶַַָָָָ
האכל ּכנגד מכּון בבצל]ׁשהּוא הנאכל החלק וׁשרׁשי[- , ְְְְֵֶֶֶֶָָָֹֻ

צנון]והּנפּוס[חסה]החזרין מצטרף,[מין ּגדֹול צנֹון וׁשרׁשי ; ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָ
והּפיגם[חוטים]והּסיב הּמנתה וׁשרׁשי מצטרף; אינֹו ׁשּלֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

עשב] מיני ׁשעקרן[- ּגּנה וירקֹות ׂשדה ירקֹות וׁשרׁשי ,ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ
והּלבּוׁש[לשותלם]לׁשתלים ׁשּבלת ׁשל והּׁשדרה [קליפה], ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹ

והּכלסין ּוגרֹוגרֹות, תאנים ועקצי דקות]ׁשּלּה, [תאנים ְְְְְְִִֵֵֶַָָָֻ
ְִֶָוהחרּובין.

.Îהּׁשּום ׁשרׁשי מצטרפין: ולא ּומטּמאין מתטּמאין ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹואּלּו
ׁשאינֹו והעּמּוד יבׁשין, ׁשהן ּבזמן והּקפלֹוטֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּבצלים
הּׂשערֹות והן ׁשּבלים, ׁשל ּומלעין האכל, ּכנגד ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמכּון

ׁשּב מּסרהּׁשחרֹות ּכמֹו ּדֹומין ׁשהן הּׁשּבלת משור]ראׁש -], ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
והּפריׁשין האּגסין [תפוחיםוהּקרּוסטמלין[חבושים]ועקצי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻ

ועקץקטנים] לאכל, הּסמּו טפח הּדלעת ועקץ ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹוהעזרּודין,
מר]קּונדס וטפח[ירק מּכאן טפח הּפרּכיל יד וכן טפח. ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

הּׂשריג הּוא והּפרּכיל הגפן]מּכאן, ׁשהאׁשּכֹולֹות[ענפי ְְְִִִֶֶַַַָָָ
האׁשּכֹול ויד ּבֹו, עצמו]ּתלּויֹות ּוזנב[הגפן ׁשהּוא, [סוף]ּכל ְְְְֶֶַַָָ

ׁשרּקנֹו בראשו]האׁשּכֹול רק ונשארו ׁשל[מענבים הּמכּבד ויד , ְְְְִֵֶֶֶַַַָ
האדם העץ הּוא והּמכּבד טפחים, ארּבעה ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹּתמרה
וקנה ּבּׁשרביטין, ּדבּוקֹות והּתמרין ּבֹו ּתלּויין ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָׁשהּׁשרביטין
טפחים, ׁשלׁשה הּנקצרין ּכל ויד טפחים; ׁשלׁשה ׁשּבלת ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשל

ׁשהן ּכל וׁשרׁשיהן ידיהן להּקצר ּדרּכן שהם]וׁשאין -[כמו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ידֹות ׁשהן מּפני מצטרפין, ולא ּומטּמאין מּטּמאין אּלּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכל

ֳִָאכלין.

.‡Îׁשאר מצטרפין: ולא מטּמאין ולא מּטּמאין לא ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָֹֹֹואּלּו
העקצין ּתרדיןּכל וחֹולפֹות הּכרּוב, קלסי וׁשרׁשי [סלק], ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָֻ

ּכׁשּלּקטּו ּבּקרקע ׁשּנׁשארין העּקרין והן הּלפת, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוחֹולפֹות
והחליפּו וחזרּו והּלפת שנית]הּכרּוב הּׁשרׁשין[צמחו וכל , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

הּפטמה האכל. עם ׁשּנעקרּו להּגזז כפתורׁשּדרּכן [כעין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
והּנץבראשו] מצטרפת, רּמֹון מצט[שער]ׁשל אינֹו רף.ׁשּלֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.·Îׁשּנּמֹוק והאבּטיח הּנׁשאר[הרקיב]הרּמֹון אין מקצתֹו, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
מצטרף, הּקלּפה מן הּנׁשאר ואין ׁשּנּמֹוק; לאֹותֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָחּבּור
מּכאן ׁשלם היה אם וכן ּכלּום. מֹועלת ׁשמירתֹו אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשהרי
ואין לזה, זה חּבּור הּצדדין אין - האמצע מן ונּמֹוק ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומּכאן,
אין ּולבנים מצטרפין; ירּקין, ירקֹות עלי מצטרפת. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֻקלּפתֹו

ּכלּום. אינן ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶָָמצטרפין,

ו ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

חּבּור‡. הּוא עדין - קלּפתן ׁשּנסּדקה והּׁשקדים ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָָהאגֹוזים
ׁשּירּצץ עד הּקלּפה.[ישבר]לאכל, את ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

מגלּגלת·. קצת]ּביצה לגמעּה[צלויה מקֹום ּבּה מּׁשּיּקב - ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֻ
ּוׁשלּוקה חּבּור. קלּפתּה ׁשאר אין היטב]מּמּנּו, ,[מבושלת ְְְִִִֵֶָָָָ

נּתּבלה ואם הּקלּפה; את ׁשּירּצץ עד חּבּור בהקלּפתּה [נתן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
חּבּורתבלינים] ּכּלּה ׁשרּצצּה, ּפי על אף - .ּבקלּפתּה ְְִִִִִֶַַָָָָֻ

ׁשּירּצץ‚. עד חּבּור מח, ּבֹו ׁשּיׁש העצם]עצם צמר[ישבר . ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹ
ּפי על אף - הּתיׁשים ׁשּבזקן וׂשער הּכבׂשים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבראׁשי

לתלׁש. ׁשּיתחיל עד חּבּור, הן הרי - ּבאּור ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשחרכן

סּכין„. ׁשהעביר ּפי על אף - דגים וקׂשקּׂשי חגבים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכנפי
קצת]עליהן הרּמֹון[הפרידם לקּלף. ׁשּיתחיל עד חּבּור , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

ּבקנה.[לחתיכות]ׁשּפרדֹו עליו ׁשּיקיׁש עד חּבּור , ְְִִֶֶֶַָָָָָ

האשכולות]הּׁשרביטין‰. זה[ענפי חּבּור אינן ּתמרים, ׁשל ְְִִִִֵֶֶַַָָ
ֶָלזה.

.Âהּׁשלחן על ּונתנֹו ׁשחתכֹו הפרוסותמלפפֹון נפרדו [ולא ְְְְֲֶַַָָָָֻ
חתיכהלגמרי] - לפרק התחיל לפרק; ׁשּיתחיל עד חּבּור ,ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

עּמּה העֹולה בה]וכל נדבק ּפּקה[- חּבּור. אינֹו והּׁשאר חּבּור, ְְְִִִִֵֶַָָָָָ
שלו]הּתחּתֹונה התחתון חּבּור[קצה ואינּה לעצמּה, חּבּור - ְְְְִִֵַַַָָָ

אחד ּכל וחת מלפפֹונֹות, ׁשלׁשה אֹו ׁשנים היּו ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹלחתיכֹות.
זה - מהם ּבאחד והתחיל הּׁשלחן, על והּניחם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמהם
'חציֹו אמר: אפּלּו חּבּור; אינֹו והּׁשאר חּבּור, ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשהתחיל

- r"yz'd zah e"h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

ּבֹו ׁשהתחיל החצי זה - ערבית' וחציֹו ׁשחרית נֹוטל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַאני
חּבּור. אינֹו והּׁשאר ְְִִֵַָחּבּור,

.Êמרקהמחּת ׁשּלא ּפי על אף - לבּׁשל ּבהן וכּיֹוצא ירקֹות ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
החתיכות]והבּדיל הפריד נטמא[לא אם אּלא חּבּור; אינֹו , ְְְִִִִִֵֶָָ

מערה ׁשהּוא ּפי על אף זה, נטמא לא - קצת]זה [מחובר ְְִִֶֶֶֶַַָֹֹ
זה הרי - הּׁשלחן על להּניח אֹו לׁשלק אֹו לכּבׁש חּת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹֹֻּבֹו.

.ּׁשחּת מה לפרק התחיל ואפּלּו ְְֲִִִִִֵֵֶַַָחּבּור,

.Á,מקצתֹו נטמא ואם חּבּור; ּפרקֹו, לא ׁשעדין אכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹּכל
ּכּלֹו .נטמא ְִָֻ

.Ëׁשּנפרס ּבאחד[נחלק]אכל טמא ונגע ּבמקצת, ּומערה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
זה הרי עּמֹו, עֹולה והּׁשני ּבֹו ׁשּנגע ּבזה אחז אם - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהם
ויּפל האחר יּׁשמט ּומגּביהֹו, הּטמא ּבזה ּכׁשאֹוחז ואם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹחּבּור;
ׁשּנטמא. ּבראׁשֹון ּכנֹוגע האחר זה הרי אּלא חּבּור, אינֹו -ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

.Èאת - ּבהם מחּברין קלחין אֹו עלין ׁשהיּו האכלין ְְֳִִִִֶֶֶָָָָָָָָֻּכל
אֹוחזין ּבּקלח, ּבעלה; אֹותֹו אֹוחזין ּבעלה, להאחז ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּדרּכֹו
יֹום ּבטבּול חּבּור זה הרי - עּמֹו נתלה אם ּבּקלח; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָאֹותֹו

השקיעה] עד שטבל טמאֹות.[טמא ּבׁשאר לֹומר צרי ואין ,ְְְִִֵַָָֻ
ׁשּלֹו ּבּיד אֹותֹו אֹוחזין יד, לֹו היה אם עולהוכן אם [ובודקין ְֲִִֵֶַָָָָ

ּבאיזעמו] אֹותֹו אֹוחזין ועלה, יד לֹו היה ׁשּירצה.; מהן ה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ּבּטמא אֹוחזֹו אם אמרּו: ּבזה - עלה ולא יד לֹו היה ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֹלא

חּבּור. אינֹו לאו, ואם חּבּור; עּמֹו, עֹולה ְְִִִִִֵֵֶַָוהּׁשני

.‡Èּבעקציהן ׁשּקּבצן עוקציהם]האגֹוזין רּכין,[עם ּכׁשהם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֻ
חבל[צירפם]ואמנן ּכמֹו הּבצלים[כשרשרת]ּכּלן וכן , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֻ

ּבאגֹוזים לפרק התחיל חּבּור. אּלּו הרי - הּזאת ּכּדר ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשחּברן
ּבּבצלים מהשרשרת]ּולפּקל אפּלּו[פרקם חּבּור; הּׁשאר אין , ְְְֲִִִֵֵַַַָָ

ׁשּדעּתֹו הֹוכיח ׁשהרי חּבּור, ּכּלן אין - ּכֹור מאה לפניו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהיּו
הּכל. ְֵַָֹלפרק

.·Èׁשל -[עלי]קליעה מהן אחד על מׁשקין ׁשּנפלּו ׁשּום ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
חּבּורי ׁשאין טהֹור; וחּבּורֹו טמא, לכל[ידי]הּוא חּבּור אדם ְְִִִֵֵֵֶָָָָָ

ּבכֹוׁש ּותחבֹו ׁשּנפרס, אתרֹוג וכן אריגה]ּדבר. אֹו[מוט ְְְְְִֵֶֶַָָָ
עץ]ּבקיסם חּבּור[נסר אינֹו החלקים]- .[שני ְִֵֵָ

.‚Èל ׁשאין חּבּור; אינּה זֹו הרי - ּפרֹות ּבמי ׁשּלׁשּה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָעּסה
ּבלבד מׁשקין ׁשבעה אּלא האכלין, את ׁשּמחּבר .ּדבר ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

.„Èהּדבלה ּכגֹון וקּבצן, ּבזה זה אכלין תאנההממע] ְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ויבישה] אינןוהּתמרים - אחד ּגּוף ועׂשאן ׁשּקּבצן הּצּמּוקין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

עּגּול ,לפיכ טמאין[גוש]חּבּור; מׁשקין ׁשּנפלּו ּדבלה ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ
ּבלבד, הּמׁשקה מקֹום מּמּנּו נֹוטל זה הרי - מקצתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָעל

טהֹור. ְְַָָוהּׁשאר

.ÂËאם ונעׂשּו ׁשּׁשלקן והּגרֹוגרֹות אּלּו[גוש]הּתמרים הרי , ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֹ
ִחּבּור.

.ÊËׁשעטנן הקרקע]הּזיתים בחפירת ּגּוׁש[הניחם ונעׂשּו ְֲֲִֵֶַַָָ
אּלא לּמעטן נתנן לא ׁשּמּתחּלה מּפני חּבּור, זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד

ׁשּיינקּו מנת אם[שמן]על על ׁשּנמצא ׁשרץ ,לפיכ מּזה; זה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
נגע אפּלּו - אחד ּגּוף ּכּלן ׁשּנעׂשּו זיתים והם זיתים, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשל
ׁשל אם לֹו היתה אחד. ּגּוף ׁשהּכל טמא, הּכל - ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּבכׂשעֹורה

להפכּה ועתיד הזיתים]זיתים את[ולפרק ּבּה ׁשּתקע ּכיון - ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּגּופין[להופכה]הּיתד ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף הרּבה,[גושים], ְִִֵֵֵֶַַַַָָ

נעׂשּו מּׁשהפכּה ואם חּבּור; חּבּור.[שוב]אינן אינן אם, ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

.ÊÈּפי על אף - ּבזה זה ודבק מכּנס ּכּלֹו ׁשהּוא ּפרּוד ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻאכל
אחד ּכגּוף ואינֹו להּטמא, חּבּור ׁשּבארנּוׁשאינֹו הריּכמֹו - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ

ּכּנסֹו, לא ואם אחרים; אכלים לטּמא לכביצה, מצטרף ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵַָָָֹהּוא
קדרה ּכמעׂשה מפרד הּוא הרי תבואהאּלא גרעיני -] ְְְֲֲֵֵֵֶַָָָֹ

בקדירה] ׁשּיקּבצםהמתבשלים עד מצטרף, אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָוהּקטנּיֹות
ונגע זה, ּבצד זה הרּבה ּגּוׁשין היּו אחד. ּגּוף אֹותן ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָויעׂשה
ׁשּבצּדֹו והּגּוׁש ראׁשֹון, הּוא הרי - מהן ּבאחד הּטמאה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֻאב

וׁשּבצד ׁשליׁשי, הּׁשני ׁשּבצד והּגּוׁש רביעי.ׁשני, הּׁשליׁשי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ

.ÁÈלּהּכּכר והּׁשי לטמאה, ראׁשֹון ׁשהיתה ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָֻ
וכּלן[הצמיד]אחרֹות ראׁשֹון, היא - ּפרׁשה ראׁשֹון; ּכּלן - ְְֲִִִֵֵָָָֻֻ

ּפרׁשה ׁשנּיֹות; ּכּלן - אחרֹות לּה והּׁשי ׁשנּיה, היתה ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָֻׁשנּיֹות.
לּה והּׁשי ׁשליׁשית, היתה ׁשליׁשּיֹות. וכּלן ׁשנּיה, היא -ְְְְְְִִִִִִִִָָָָָֻ
ּבין ׁשּפרׁשּו, ּבין טהֹורֹות; וכּלן ׁשליׁשית, היא - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָֻאחרֹות

ּפרׁשּו. ְֵֶֹׁשּלא

.ËÈנֹוׁשכֹותּכּכרֹות ּתרּומה קצת]ׁשל -[מחוברות ּבזֹו זֹו ְְִֶָָָ
ׁשּפרׁשּו ּפי על ואף ראׁשֹון, ּכּלן - ּבׁשרץ מהן אחת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻנטמאת
ׁשנּיֹות, ּכּלן - טמאין ּבמׁשקין מהן אחת נטמאת מּכאן; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאחר
ּכּלן - ּבידים מהן אחת נטמאת מּכאן; אחר ׁשּפרׁשּו על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻאף
ּבׁשעת אחד ּגּוף ׁשהיּו מּפני ׁשּפרׁשּו; ּפי על ואף ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשליׁשּיֹות,

ְָָֻטמאתן.
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לכלי]הּנּצֹוק‡. מכלי הקילוח זרם לטמאה[- לא חּבּור, אינֹו ְְִִֵַָֹֻ
ּכלי לתֹו טהֹורין מׁשקין מערה היה ּכיצד? לטהרה. ְְְְְְְֳִִִֵֶַַָָָָָֹולא
ואם טהֹור; הּנּצֹוק העּמּוד הרי - הּׁשרץ ּגּבי על אפּלּו ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָטמא,
טהֹור. ׁשּקלט זה הרי האויר, מן הּנּגרין הּמׁשקין מן ְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָקלט

טהֹורין. מהן ׁשּמערה ׁשהּמׁשקין לֹומר צרי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָואין

לחם,·. ּומחם לצֹונן, מּצֹונן ּבׁשערה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבּמה
לתֹו צֹונן טהֹורין מׁשקין המערה אבל לצֹונן. מחם ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָאֹו
הּמׁשקין ונטמאּו חּבּור, הּנּצֹוק הרי - חּמין טמאין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַמׁשקין
מּמּנּו ׁשערה הּכלי ונטמא מהן, מערה ׁשהּוא ּכּלן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻהּצֹונן

נטמאּו ׁשהרי ׁשּבתֹוכֹו, הּמׁשקין אמרּו,מחמת מה ּומּפני . ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ׁשענן לפי חּבּור'? לחּמין מּצֹונן עֹולה[אד]'המערה החּמין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

העליֹון, ׁשּבּכלי ּובּמים ּבּנּצֹוק ּומתערב עׁשן, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכתימרֹות
חׁשּוב. הּוא מׁשקין החּמין, מן העֹולה ׁשהענן - הּכל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּומטּמא

והגיסה‚. טהֹורֹות, ידיה ׁשהיּו האּׁשה ,בכף]לפיכ [בחשה ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָ
ידיה, נטמאּו - הּקדרה מהבל ידיה והּזיעּו טמאה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּבקדרה

היּו אם וכן ׁשּבּקדרה; ּבּמׁשקין נגעה טמאֹות,ּכאּלּו ידיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
מה ּכל נטמא - ידיה והּזיעּו טהֹורה, ּבקדרה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָוהגיסה

ׁשּבּקדרה. ּבּמׁשקה נגעה ּכאּלּו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּׁשּבּקדרה,

הּצּפחתּדבׁש„. ּודבׁש מקומות]הּזיפים הּנּצֹוק[שמות - ְְִִִַַַַַַַַ
להן ׁשּיׁש מּפני לצֹונן, מּצֹונן מערה היה ואפּלּו חּבּור, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּלהן
אין - האכלין ּכל ,לפיכ ּכדבק. נמׁשכין זה והרי ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָריר,
הּגריסין ּכגֹון הרּבה, עבים היּו ואפּלּו חּבּור, ׁשּלהן ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּנּצֹוק

הּמּת וכן[סמיך]והחלב ריר; להן ׁשאין לפי ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
ּכן אם אּלא חּבּור, ׁשּלהן הּנּצֹוק אין - הּמׁשקין ּכל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לחם, מּצֹונן ְְְִֵֵֵֶַַָערה
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ּבֹו ׁשהתחיל החצי זה - ערבית' וחציֹו ׁשחרית נֹוטל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַאני
חּבּור. אינֹו והּׁשאר ְְִִֵַָחּבּור,

.Êמרקהמחּת ׁשּלא ּפי על אף - לבּׁשל ּבהן וכּיֹוצא ירקֹות ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
החתיכות]והבּדיל הפריד נטמא[לא אם אּלא חּבּור; אינֹו , ְְְִִִִִֵֶָָ

מערה ׁשהּוא ּפי על אף זה, נטמא לא - קצת]זה [מחובר ְְִִֶֶֶֶַַָֹֹ
זה הרי - הּׁשלחן על להּניח אֹו לׁשלק אֹו לכּבׁש חּת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹֹֻּבֹו.

.ּׁשחּת מה לפרק התחיל ואפּלּו ְְֲִִִִִֵֵֶַַָחּבּור,

.Á,מקצתֹו נטמא ואם חּבּור; ּפרקֹו, לא ׁשעדין אכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹּכל
ּכּלֹו .נטמא ְִָֻ

.Ëׁשּנפרס ּבאחד[נחלק]אכל טמא ונגע ּבמקצת, ּומערה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
זה הרי עּמֹו, עֹולה והּׁשני ּבֹו ׁשּנגע ּבזה אחז אם - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהם
ויּפל האחר יּׁשמט ּומגּביהֹו, הּטמא ּבזה ּכׁשאֹוחז ואם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹחּבּור;
ׁשּנטמא. ּבראׁשֹון ּכנֹוגע האחר זה הרי אּלא חּבּור, אינֹו -ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

.Èאת - ּבהם מחּברין קלחין אֹו עלין ׁשהיּו האכלין ְְֳִִִִֶֶֶָָָָָָָָֻּכל
אֹוחזין ּבּקלח, ּבעלה; אֹותֹו אֹוחזין ּבעלה, להאחז ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּדרּכֹו
יֹום ּבטבּול חּבּור זה הרי - עּמֹו נתלה אם ּבּקלח; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָאֹותֹו

השקיעה] עד שטבל טמאֹות.[טמא ּבׁשאר לֹומר צרי ואין ,ְְְִִֵַָָֻ
ׁשּלֹו ּבּיד אֹותֹו אֹוחזין יד, לֹו היה אם עולהוכן אם [ובודקין ְֲִִֵֶַָָָָ

ּבאיזעמו] אֹותֹו אֹוחזין ועלה, יד לֹו היה ׁשּירצה.; מהן ה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ּבּטמא אֹוחזֹו אם אמרּו: ּבזה - עלה ולא יד לֹו היה ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֹלא

חּבּור. אינֹו לאו, ואם חּבּור; עּמֹו, עֹולה ְְִִִִִֵֵֶַָוהּׁשני

.‡Èּבעקציהן ׁשּקּבצן עוקציהם]האגֹוזין רּכין,[עם ּכׁשהם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֻ
חבל[צירפם]ואמנן ּכמֹו הּבצלים[כשרשרת]ּכּלן וכן , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֻ

ּבאגֹוזים לפרק התחיל חּבּור. אּלּו הרי - הּזאת ּכּדר ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשחּברן
ּבּבצלים מהשרשרת]ּולפּקל אפּלּו[פרקם חּבּור; הּׁשאר אין , ְְְֲִִִֵֵַַַָָ

ׁשּדעּתֹו הֹוכיח ׁשהרי חּבּור, ּכּלן אין - ּכֹור מאה לפניו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהיּו
הּכל. ְֵַָֹלפרק

.·Èׁשל -[עלי]קליעה מהן אחד על מׁשקין ׁשּנפלּו ׁשּום ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
חּבּורי ׁשאין טהֹור; וחּבּורֹו טמא, לכל[ידי]הּוא חּבּור אדם ְְִִִֵֵֵֶָָָָָ

ּבכֹוׁש ּותחבֹו ׁשּנפרס, אתרֹוג וכן אריגה]ּדבר. אֹו[מוט ְְְְְִֵֶֶַָָָ
עץ]ּבקיסם חּבּור[נסר אינֹו החלקים]- .[שני ְִֵֵָ

.‚Èל ׁשאין חּבּור; אינּה זֹו הרי - ּפרֹות ּבמי ׁשּלׁשּה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָעּסה
ּבלבד מׁשקין ׁשבעה אּלא האכלין, את ׁשּמחּבר .ּדבר ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

.„Èהּדבלה ּכגֹון וקּבצן, ּבזה זה אכלין תאנההממע] ְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ויבישה] אינןוהּתמרים - אחד ּגּוף ועׂשאן ׁשּקּבצן הּצּמּוקין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

עּגּול ,לפיכ טמאין[גוש]חּבּור; מׁשקין ׁשּנפלּו ּדבלה ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ
ּבלבד, הּמׁשקה מקֹום מּמּנּו נֹוטל זה הרי - מקצתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָעל

טהֹור. ְְַָָוהּׁשאר

.ÂËאם ונעׂשּו ׁשּׁשלקן והּגרֹוגרֹות אּלּו[גוש]הּתמרים הרי , ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֹ
ִחּבּור.

.ÊËׁשעטנן הקרקע]הּזיתים בחפירת ּגּוׁש[הניחם ונעׂשּו ְֲֲִֵֶַַָָ
אּלא לּמעטן נתנן לא ׁשּמּתחּלה מּפני חּבּור, זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד

ׁשּיינקּו מנת אם[שמן]על על ׁשּנמצא ׁשרץ ,לפיכ מּזה; זה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
נגע אפּלּו - אחד ּגּוף ּכּלן ׁשּנעׂשּו זיתים והם זיתים, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשל
ׁשל אם לֹו היתה אחד. ּגּוף ׁשהּכל טמא, הּכל - ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּבכׂשעֹורה

להפכּה ועתיד הזיתים]זיתים את[ולפרק ּבּה ׁשּתקע ּכיון - ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּגּופין[להופכה]הּיתד ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף הרּבה,[גושים], ְִִֵֵֵֶַַַַָָ

נעׂשּו מּׁשהפכּה ואם חּבּור; חּבּור.[שוב]אינן אינן אם, ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

.ÊÈּפי על אף - ּבזה זה ודבק מכּנס ּכּלֹו ׁשהּוא ּפרּוד ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻאכל
אחד ּכגּוף ואינֹו להּטמא, חּבּור ׁשּבארנּוׁשאינֹו הריּכמֹו - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ

ּכּנסֹו, לא ואם אחרים; אכלים לטּמא לכביצה, מצטרף ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵַָָָֹהּוא
קדרה ּכמעׂשה מפרד הּוא הרי תבואהאּלא גרעיני -] ְְְֲֲֵֵֵֶַָָָֹ

בקדירה] ׁשּיקּבצםהמתבשלים עד מצטרף, אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָוהּקטנּיֹות
ונגע זה, ּבצד זה הרּבה ּגּוׁשין היּו אחד. ּגּוף אֹותן ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָויעׂשה
ׁשּבצּדֹו והּגּוׁש ראׁשֹון, הּוא הרי - מהן ּבאחד הּטמאה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֻאב

וׁשּבצד ׁשליׁשי, הּׁשני ׁשּבצד והּגּוׁש רביעי.ׁשני, הּׁשליׁשי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ

.ÁÈלּהּכּכר והּׁשי לטמאה, ראׁשֹון ׁשהיתה ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָֻ
וכּלן[הצמיד]אחרֹות ראׁשֹון, היא - ּפרׁשה ראׁשֹון; ּכּלן - ְְֲִִִֵֵָָָֻֻ

ּפרׁשה ׁשנּיֹות; ּכּלן - אחרֹות לּה והּׁשי ׁשנּיה, היתה ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָֻׁשנּיֹות.
לּה והּׁשי ׁשליׁשית, היתה ׁשליׁשּיֹות. וכּלן ׁשנּיה, היא -ְְְְְְִִִִִִִִָָָָָֻ
ּבין ׁשּפרׁשּו, ּבין טהֹורֹות; וכּלן ׁשליׁשית, היא - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָֻאחרֹות

ּפרׁשּו. ְֵֶֹׁשּלא

.ËÈנֹוׁשכֹותּכּכרֹות ּתרּומה קצת]ׁשל -[מחוברות ּבזֹו זֹו ְְִֶָָָ
ׁשּפרׁשּו ּפי על ואף ראׁשֹון, ּכּלן - ּבׁשרץ מהן אחת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻנטמאת
ׁשנּיֹות, ּכּלן - טמאין ּבמׁשקין מהן אחת נטמאת מּכאן; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאחר
ּכּלן - ּבידים מהן אחת נטמאת מּכאן; אחר ׁשּפרׁשּו על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻאף
ּבׁשעת אחד ּגּוף ׁשהיּו מּפני ׁשּפרׁשּו; ּפי על ואף ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשליׁשּיֹות,

ְָָֻטמאתן.
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לכלי]הּנּצֹוק‡. מכלי הקילוח זרם לטמאה[- לא חּבּור, אינֹו ְְִִֵַָֹֻ
ּכלי לתֹו טהֹורין מׁשקין מערה היה ּכיצד? לטהרה. ְְְְְְְֳִִִֵֶַַָָָָָֹולא
ואם טהֹור; הּנּצֹוק העּמּוד הרי - הּׁשרץ ּגּבי על אפּלּו ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָטמא,
טהֹור. ׁשּקלט זה הרי האויר, מן הּנּגרין הּמׁשקין מן ְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָקלט

טהֹורין. מהן ׁשּמערה ׁשהּמׁשקין לֹומר צרי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָואין

לחם,·. ּומחם לצֹונן, מּצֹונן ּבׁשערה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבּמה
לתֹו צֹונן טהֹורין מׁשקין המערה אבל לצֹונן. מחם ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָאֹו
הּמׁשקין ונטמאּו חּבּור, הּנּצֹוק הרי - חּמין טמאין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַמׁשקין
מּמּנּו ׁשערה הּכלי ונטמא מהן, מערה ׁשהּוא ּכּלן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻהּצֹונן

נטמאּו ׁשהרי ׁשּבתֹוכֹו, הּמׁשקין אמרּו,מחמת מה ּומּפני . ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ׁשענן לפי חּבּור'? לחּמין מּצֹונן עֹולה[אד]'המערה החּמין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

העליֹון, ׁשּבּכלי ּובּמים ּבּנּצֹוק ּומתערב עׁשן, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכתימרֹות
חׁשּוב. הּוא מׁשקין החּמין, מן העֹולה ׁשהענן - הּכל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּומטּמא

והגיסה‚. טהֹורֹות, ידיה ׁשהיּו האּׁשה ,בכף]לפיכ [בחשה ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָ
ידיה, נטמאּו - הּקדרה מהבל ידיה והּזיעּו טמאה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּבקדרה

היּו אם וכן ׁשּבּקדרה; ּבּמׁשקין נגעה טמאֹות,ּכאּלּו ידיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
מה ּכל נטמא - ידיה והּזיעּו טהֹורה, ּבקדרה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָוהגיסה

ׁשּבּקדרה. ּבּמׁשקה נגעה ּכאּלּו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּׁשּבּקדרה,

הּצּפחתּדבׁש„. ּודבׁש מקומות]הּזיפים הּנּצֹוק[שמות - ְְִִִַַַַַַַַ
להן ׁשּיׁש מּפני לצֹונן, מּצֹונן מערה היה ואפּלּו חּבּור, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּלהן
אין - האכלין ּכל ,לפיכ ּכדבק. נמׁשכין זה והרי ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָריר,
הּגריסין ּכגֹון הרּבה, עבים היּו ואפּלּו חּבּור, ׁשּלהן ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּנּצֹוק

הּמּת וכן[סמיך]והחלב ריר; להן ׁשאין לפי ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
ּכן אם אּלא חּבּור, ׁשּלהן הּנּצֹוק אין - הּמׁשקין ּכל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לחם, מּצֹונן ְְְִֵֵֵֶַַָערה
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מיםהּנּצֹוק‰. ערה ׁשאם ּכיצד? לטהרה. חּבּור אינֹו ְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
אֹומרים, אין - הּמקוה לתֹו ּבהן וכּיֹוצא אבן מּכלי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָטמאים
הן הרי אּלא הּמים'; טהרּו לּמקוה, הּנּצֹוק קצת ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ'מּׁשהּגיע

אחד מּצד לכּלן הּמקוה ׁשּיּׁשיק עד ׁשּבארנּו.ּבטמאתן ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ
הּקטפרס שיפוע]וכן טֹופח[מקום מׁשקה עליו [-ׁשּיׁש ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

הנוגעת] האצבע את הּמׁשקיןמרטיב לׁשאר מחּברין אינן -ְְְְִִִֵַַַָָ
הּמׁשקין אבל לטהרה; ולא לטמאה לא ְְְְְְֲֳִִֶַַַָָָָֹֹֻׁשּבּמדרֹון,

באדמה]ׁשּבאׁשּברן ּולטהרה.[משקע לטמאה חּבּור ּכּלן , ְְְְֳִֶֶַָָָָָֹֻֻ

.Âקטפרסערבה משופעת]ׁשהיא תחתיתה מׁשקה[- ועליה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ
זֹו עליה מּנחין ּכביצה טמאין אכלין חתיכֹות וׁשלׁש ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻטֹופח,

אּלּול הרי ׁשּתים, היּו מצטרפֹות; אינן - מּזֹו מּטה ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ
עֹומד מׁשקה ּתחּתיהן היה ואם כלמצטרפֹות. [תחת ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ּכּלן.החתיכות] את מצרף זה הרי - החרּדל ּכעין אפּלּו ,ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

.Êיֹוםּבארנּוּכבר ׁשּטבּול שמשו], העריב ולא שטבל טמא -] ְְְֵֶַָ
ּומׁשקה תרּומה אכלי ּפֹוסל אבל ּכלל, חּלין מטּמא ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָֻאינֹו
אֹו קדׁש ּבאכלי נגע אם וכן ׁשליׁשי; הּכל ועֹוׂשה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹתרּומה,

רביעי. אֹותן ועׂשה ּפסלן קדׁש, ְְְְִִֵֶַָָָָָֹמׁשקה

.Áׁשהןיׁש ּפי על אף יֹום, ּבטבּול חּבּור ׁשאינן ּדברים ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּפסל לא יֹום, טבּול ּבהן נגע אם אּלא הּטמאֹות, ּבכל ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֻחּבּור
אדם יֹום טבּול ּבמקֹום הּנֹוגע היה ואּלּו ּבֹו; ׁשּנגע זה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא

ׁשאכל[טמא]אחר אדם הּנֹוגע היה אפּלּו הּכל. ּפֹוסל היה , ֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
קּלה טמאה ׁשהיא טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻאכלין
לֹומר, צרי ואין יֹום; טבּול ּפסלֹו ׁשּלא הּכל, ּפסל זה הרי -ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
הּכל. מטּמא ׁשהּוא ראׁשֹון, אֹו טמאה אב הּנֹוגע היה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻׁשאם
מחּסר ואינֹו טהר ׁשּכבר מּפני יֹום? ּבטבּול הקּלּו מה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻּומּפני
ׁשהם אכלין ׁשּיׁש יֹום, ּבטבּול הקּלּו ועֹוד ׁשמׁש. הערב ְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאּלא
ּבטבּול טהֹורין והן הּטמאֹות, ּבכל ּומּטּמאין לאדם ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָֻֻמיחדין
אבל קלּופין. ׁשאינן ּבזמן והּכּסמין, הּׂשעֹורין הן: ואּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֻיֹום;
קלּופה, ׁשאינּה ּפי על אף והחּטה קלּופין, ׁשהן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבזמן

כמון]והּקצח ואין[מין יֹום, ּבטבּול נפסלין - והּׁשמׁשמין , ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָֻ
הּטמאֹות. ּבכל מּטּמאין ׁשהן לֹומר ְְְִִִֵֶַַַָָֻצרי

.Ëהאכליןּכל אליהם]ידֹות המחוברים חּבּור[דברים ׁשהן ְֳִִֵֶָָָ
אכל ּכל וכן יֹום; ּבטבּול חּבּור הן הרי הּטמאה, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹֻּבאב

ּבאב[מחובר]ּומערה[נחתך]ׁשּנפרס חּבּור ׁשהּוא ּבמקצת ְְְְְִִִֶֶֶַַָֹ
חּבּור ׁשאינֹו וכל יֹום. ּבטבּול חּבּור הּוא ּכ ְְְִִִֵֶַָָָֻהּטמאה,

ּבּידים חּבּור הּוא הרי יֹום, ידים]ּבטבּול זה[טומאת וגם ; ְְֲִִִֵֶַַַָ
יֹום. מּטבּול ידים ּבטמאת ְְְִִֶַַָֹֻחמר

ח ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

נֹוׁשכֹותחּלֹות‡. והן ׁשּכנסן ּכּכרים ּבזֹו[מחוברות]אֹו זֹו ְְְִִֵֶַָָָָ
ועדין ּבּתּנּור חּלה ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו להפריׁשן, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָודעּתֹו

פניה קרמּו קשתה]לא -[לא מהן ּבאחת יֹום טבּול ונגע , ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ
ונעׂשה ׁשהרּתיחּו הּמים וכן ּבּה; ׁשּנגע החּלה אּלא ּפסל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלא

והּגריסין[בועה]ּכקּבה ראׁשֹונה,[פולים], רתיחה ׁשהרּתיחּו ְְְְְִִִִִִֶַָָָֻ
יֹום טבּול ונגע ׁשהרּתיחּו, וארז חדׁש ולאויין שטבל [טמא ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ

שמשו] ּפסל[בבועות]ּברתיחההעריב ולא חּבּור, אינֹו - ְְִִֵַָָָֹ
ּבין קּלֹות ּבין הּטמאֹות, ּכל ּובׁשאר ּבלבד. הרתיחה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻאּלא

חּבּור הּכל - ואיןחמּורֹות ּבזֹו זֹו נֹוׁשכֹות ׁשהיּו חּלֹות אבל . ְְֲֲִֵֶַַָָָֹ

ונׁשכּו חּלה ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו להפריׁש, [התחברּדעּתֹו ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָ
ּבּתּנּוראליו] מחוברים]וקרמּו ׁשאינּה[כשהם הּמים ּורתיחת , ְְְִִֵֶַַַַַָָ

ּכקּבה קטנות]מחלחלת ׁשנּיה,[הבועות ּגריסין ּורתיחת , ְְְְְְִִִִֶֶַָָֻֻ
ּורתיחת יׁשן, ּבין חדׁש ּבין הּׁשמן ּורתיחת יׁשן, יין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּורתיחת
ּבכל לֹומר צרי ואין יֹום, ּבטבּול חּבּור אּלּו הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָעדׁשים

ְַֻהּטמאֹות.

אפּיהּבצק·. ּבעת הכיכר]ׁשּיצא גבי ּבאמצע[על ונמצא , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
ונחר ׁשּנמׁש הּבצק קצת וכן יֹוצא, מסמר ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּכּכר

ּפחּותין[נשרף] היּו אם - 'חרחּור' הּנקרא והּוא אפּיה, ְְְְְֲִִִִֵַַָָָּבעת
נגע אם וכן הּכּכר; ּכל ּפסל - ּבהן יֹום טבּול ונגע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמּכאצּבע,

צרי ואין הּכּכר. ּכל נפסל ׁשּבּכּכר, קטן מלח לֹומרּבגרּגר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
צרֹור אבל הּטמאֹות. ּתּורמּוס[אבן]ּבכל אֹו [מיןׁשּבּכּכר ְְְְֲִֶַַָָָֻ

ּבהןקטנית] ׁשּנגע מּכאצּבע, יתר וחרחּור ּגדֹול, מלח ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוגרּגר
ּבטבּול לֹומר צרי ואין טהֹור; הּכּכר - הּטמאה אב ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֻאפּלּו

יֹום.

דק]רקיק‚. הריחציּה[נשרף]ׁשּנחר[מאפה קּים, וחציּה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ
חּבּור אינם - קּימין והּצדדין האמצע נחר חּבּור; אינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה
יֹום. ּבטבּול לֹומר צרי ואין הּטמאה, ּבאב אפּלּו לזה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻזה

ׁשּקרם קדׁש יֹום[נקרש]ּבׂשר טבּול ונגע הּמרק, עליו ְְְֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבחתיכה,[בקרישה]ּבּקֹופה נגע מּתרֹות; החתיכֹות - ֲֲִִַַַַָָָָֻ

עּמּה העֹולין וכל כשיגביהה]החתיכה ּבתבׁשיל[- וכן חּבּור. ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָ
ּפרּוסֹות ּגּבי על ׁשּקרם לחם]קטנּיֹות צף[של ׁשהּוא ׁשמן . ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

הּׁשמן. אּלא ּפסל לא - ּבּׁשמן יֹום טבּול ונגע יין, ּגּבי ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹעל

טרּופה„. ּוביצה ּתרּומה ׁשל על[מערובבת]ירק ּונתּונה ְְְֵֶַָָָָָָ
הירק]ּגּביו על אּלא[- ּפסל לא - ּבּביצה יֹום טבּול ונגע , ְְֵֶַַַַָָָָָֹ
נגיעתו]ׁשּכנגּדֹו[חתיכה]קלח מקום מול ּכמין[- היתה ואם ; ְְְְְִִֶֶֶַָָ

חּבּור.[מנופחת]ּכֹובע אינּה , ִֵַָ

לפס‰. ׁשל ּדפנּה על ׁשּקרם ּביצה ׁשל גדולה]חּוט ,[מחבת ְְֵֶֶֶַַָָָָָ
חּבּור ולפנים, הּׂשפה מן - יֹום טבּול ּבֹו [לתבשילונגע ְְְְִִִִַַָָָ

ּבקטנּיֹותשבמחבת] וכן חּבּור. אינֹו ולחּוץ, הּׂשפה מן נגע ;ְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
קטניות] הּקדרה.[תבשיל ׂשפת על ְְְֵֶַַַָָׁשּקרמּו

.Âמּׁשּוליה ּבין ׁשּנּקבה וסתםּבין[תחתיתה]חבית מּצּדיה, ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּכּלּה. נפסלה - ּבידֹו הּנקב יֹום ְְְְִֶֶַָָָֻטבּול

.Êמׁשערין - ּבּקּלּוח יֹום טבּול ונגע לכלי, מּכלי ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָהמערה
ּבֹו ׁשּנגע שנגע]זה מה טמאה[מדת ׁשּתרּומה ּומאה; ּבאחד ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמעּוטּה, ּבטלה ּומאה ּבאחד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּנתערבה
ּתרּומֹות. ְְְִּבהלכֹות

.Áּתֹורם ׁשהיה יֹום תרומה]טבּול הּבֹור[מפריש [שלאת ְֵֶֶַָָ
ייןיין] ׁשל ּבבֹור וׁשקעה ּתרּומה ׁשל חבית מּמּנּו ונפלה ,ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָ

הּׂשפה מן - ׁשּבּבֹור ּבּיין חבית]ונגע אינֹו[של ולחּוץ, ְְִִֵֶַַַַַַָָָ
ולפנים הּׂשפה מן החבית]חּבּור; לתוך יין קצת חּבּור.[נכנס , ְְִִִִִַָָ

ּפיטס הּבֹור היה כבור]ואם גדול ּגדֹול[כלי ּכלי היה אפּלּו - ְְֲִִִִַָָָָָָ
ּפסל הּיין, ּבמקצת נגע ואם חּבּור; ּכּלֹו ּכֹור, מאה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻׁשּמחזיק

הּכלי. ׁשּבקרקע ׁשּבחבית ְְְְִִֶֶֶַַַַָָהּתרּומה

.Ëוהּלבֹונה מנחֹות, ׁשל הקטורת]הּסלת מסממני [אחד ְְְֶֶַַָָֹ
והּגחלים הקטורת]והּקטרת ּבמקצתן,[של יֹום טבּול ׁשּנגע ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ
ּב ּכּלן. את ׁשחֹותהּפסל ּבּגחלים אמּורים? ּדברים ּמה ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

נכנס ּבּה ׁשחֹותה ׁשהּמחּתה הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָּבּמחּתה
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מערה ּכׁשהּוא יֹום, ּבכל ׁשחֹותה ּגחלים אבל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָלהיכל;
אין - הּגחלים מן נתּפּזרּו אם - זהב לׁשל ּכסף ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּמחּתה

לאּמה. מכּבדן אּלא קדּׁשה, ְְְֶֶַַָָָָָָֻּבהן

.Èסמיך]מקּפה רקיק[תבשיל אֹו חּלין דק]ׁשל ׁשל[מאפה ְִִִֶֶָָֻ
ּבּׁשמן יֹום טבּול ונגע ּגּביהן, על צף ּתרּומה ׁשל וׁשמן ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻחּלין,

חּבץ אם ּבלבד; הּׁשמן אּלא ּפסל לא בהם]- השמן [ערבב ְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ּפסל. הּׁשמן, ׁשהל מקֹום ּכל -ֶֶֶַַַָָָָ

.‡Èטבּול ּבֹו ונגע ּתרּומה, ׁשל ּבׁשמן ׁשּבּׁשלֹו חּלין ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֻירק
מּגעֹו מקֹום אּלא ּפסל לא - .יֹום ְֶַַָָָֹ

.·Èׁשּנגע חּלין, ׁשל והּׁשמן והּׁשּום ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה
ּכּלן את ּפסל - ּבמקצתן יֹום .טבּול ְְְִֶַָָָָֻ

.‚Èׁשּנגע ּתרּומה, ׁשל והּׁשמן והּׁשּום חּלין, ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה
היה אם מּגעֹו; מקֹום אּלא ּפסל לא - ּבמקצתן יֹום ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹטבּול
ּגּוׁש ׁשהּוא ּבזמן אימתי? הרב. אחר הֹולכין מרּבה, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּׁשּום

ּבמדֹוכה מפּזר היה אם אבל כתישתו]ּבקערה. ונגע[מקום , ְְְְֲִִִַָָָָָָָָֻ
רֹוצה ׁשהּוא מּפני מּגעֹו, מקֹום אּלא ּפסל לא - ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבמקצתֹו
ׁשּום ּכגֹון ּבמׁשקין, לדּוכן ׁשּדרּכן הּנּדֹוכין ּכל ּוׁשאר ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָּבפּזּורֹו.
ׁשהן ּפי על אף - וקּבצן ּבמׁשקין, ׁשּלא ּדכן אם - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשמן

מ אּלא ּפסל לא ּבהן, ונגע ּבקערה ׁשהריּגּוׁש מּגעֹו; קֹום ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּדבלה ׁשל ּכעּגּול יבישות]הן תאנים נטמא[גוש ׁשאם - ְְְִִִֵֵֶֶָָ

ּכּלֹו. נטמא לא ְְִִָָֹֻמקצתֹו,

.„Èּבדרֹומּה אֹו ּבצפֹונּה חּלתּה ׁשם ׁשּקרא [צייןעּסה ְְִִִֵֶַָָָָָָָ
מהעיסה] חלק היא עדיין אך החלה, מקום קּׁשּותבדיבור וכן ,ְִֵ

הרי[קישואין] - ּבדרֹומּה אֹו ּבצפֹונּה ּתרּומתּה ׁשם ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָׁשּקרא
נּטלה נפסלה. העּסה, ּבמקצת יֹום טבּול נגע ואם חּבּור; ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָזה

חּבּור. אינּה - לתֹוכּה וחזרה מּתֹוכּה, ְְְִִֵַָָָָָָָחּלתּה

.ÂËׁשּנּדּמעה תרומה]עּסה בה ׁשּנתחּמצה[נתערב אֹו ְְְִִִֶֶַַָָָ
יֹום. ּבטבּול נפסלת אינּה ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶָָּבׂשאֹור

.ÊËׁשהכׁשרה ּפרֹות,[לטומאה]עּסה ּבמי ונּלֹוׁשה ּבמׁשקין, ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֻ
מּגעֹו. מקֹום אּלא ּפסל לא - יֹום טבּול ּבּה ְְְֶַַַָָָָָֹונגע

.ÊÈידים אֹו יֹום טבּול ּבֹו ונגע ׁשהכׁשר, ראׁשֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָֻמעׂשר
מדרבנן]מסאבֹות טמאות מעׂשר[- ּתרּומת מּמּנּו מפריׁשין - ְְְֲִִִֵֶַַַָֹ

וידים יֹום ּוטבּול ּכחּלין, ראׁשֹון ׁשּמעׂשר מּפני ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַָָָֻּבטהרה;
טהֹור ּבחּלין ׁשהּׁשליׁשי החּלין, את ּפֹוסלין אינן ,מסאבֹות ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֻֻ
את לׁשה יֹום, טבּולת ׁשהיא האּׁשה וכן ׁשּבארנּו. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכמֹו

לּה וקֹוצה חותכת]העּסה ּומּניחּתה[- ּומפריׁשּתה חּלה, ְְִִִַַַַַָָָָָָָ
עם הּכלי ונֹותנת ליד]ּבכלי, ּומּקפת[- ּכאחת, העּסה ׁשאר ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

מקרבת] הּמּקף[- מן לתרם ּכדי הּכל הסמוך]על ואחר[- , ְְְִִֵַַַַַָֹֹֻ
לּה ּומּׁשּתקרא חּלה'; זֹו 'הרי ואֹומרת: ׁשם לּה קֹוראה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכ
אם עֹוׂשה, היא וכ אֹותּה. ּתפסל ׁשּלא ּבּה, ּתּגע לא - ְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֹׁשם

ׁשהיא ּבערבה יֹום.[העריבה]לׁשה טבּולת ְֲִֵֶַָָָָ

.ÁÈמעׂשר[כד]לגין מחבית ׁשּמּלאהּו יֹום טבּול ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
מה על מעׂשר ּתרּומת זֹו 'הרי ואמר: ּתרּומתֹו, נּטלה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא
לפי טהֹורה; ּתרּומה זֹו הרי - 'ׁשּתחׁש אחר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּׁשּבחבית
ואחר ּתנאֹו, ּכפי ,ׁשּתחׁש עד מעׂשר ּתרּומת נעׂשית ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשאינּה
החבית נׁשּברה ויטהר. לגין ׁשל ׁשמׁשֹו יעריב ,ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשּתחׁש

ּבטבלֹו הּלגין ,ׁשּתחׁש הפרשה]קדם מחוייב נׁשּבר[- ; ְְְְִִִֶֶֶַַַָֹ
ּבטבלּה. החבית ְְִִִֶַָָָהּלגין,

.ËÈעֹוׂשה נּדה, ּומּבעילת מת מּטמאת יֹום [עוסק]טבּול ְְְִִִִֵֶַַָֻ
הּבד שמן]ּבבית עֹוׂשין[- ׁשּטבלּו, הּטמאים ׁשאר וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

ּפי על ׁשאף - ׁשּלהן ּבּׁשביעי והּזבה הּזב מן חּוץ ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבטהרֹות;
ׁשּמא ּבטהרֹות, יתעּסקּו ולא הּבד ּבבית יעׂשּו לא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּטבלּו,

למ[זוב]יראּו טמאים הּכלונמצאּו סֹותרין ׁשהרי כלפרע, -] ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַֹ
ספירתם] ׁשּנתּבאר.ימי ּכמֹו ,ְְִֵֶָ

ט ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

.‡ּכ ואחר קרׁשּו, ּכ ואחר ׁשּנטמאּו, הּדבׁש אֹו ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָהּׁשמן
ּכמׁשקין, ׁשהן מּפני לעֹולם; לטמאה ראׁשֹון הן הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֻנּמֹוחּו

ׁשּנטמאּו אחר ׁשּקפאּו ּפי על .ואף ְְְְִִֶֶַַַַָ

ּכאכלין,·. הם הרי - ׁשּקרׁשּו והחלב והּגריסין ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהרטב
מחׁשבה אֹו[לאכילה]ּוצריכין ראׁשֹון אכל ּבהן נגע ואם ; ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

טֹופח מׁשקה ּבהן היה ׁשנּיים. נעׂשּו אתמׁשקין, [מרטיב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
בו] הנוגעת לטמאה.האצבע ּתחּלה והן ּכמׁשקין, הן הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָֻ

אּלּו הרי - וקרׁשּו כן אחרי וקפאּו מׁשקין, ּכׁשהן ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָנטמאּו
ּכׁשהן נטמאּו טמאין. ּבמׁשקין ׁשּנטמא אכל ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹׁשנּיים,

מכּון ּכביצה היּו אם - מׁשקה ונעׂשּו ונּמֹוחּו [בדיוק,קפּויין, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻ
פחות] הּמׁשקהאו - מּכביצה יֹותר היה טהֹור. הּמׁשקה הרי ,ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

אכל ּבכביצה נטמאת ראׁשֹונה, טּפה ׁשּכׁשּנּמֹוחה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹטמא;
הּמׁשקין ּכל ּתטּמא הּטּפה ואֹותּה מּמּנּו, ׁשּנּמֹוחה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָטמא
וענבים זיתים ׁשּסחט מת טמא וכן אחריה. ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנּמֹוחּו

הר מכּון, ּכביצה היּו אם - מהםׁשהכׁשרּו הּיֹוצאין הּמׁשקין י ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻ
ׁשהּמׁשקה הּמׁשקה; ּבמקֹום יּגע ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹטהֹורין,

ּבאכל בכלי]ּכמפקד אֹותן[כנמצא היּו אחר. ּגּוף הּוא ּוכאּלּו , ְְְִֵֶַָָָָֹֻ
מהן הּיֹוצאין הּמׁשקין הרי מּכביצה, יתר וענבים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּזיתים
ּבכביצה, נטמאת ראׁשֹונה, טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָטמאין;
ּבהן וכּיֹוצא וזבה זב הּסֹוחט היה ואם הּמׁשקין. ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוטּמאה
ּבּמׁשקה, נגע ולא הכׁשר ׁשּלא יחידי ּגרּגר סחט אפּלּו -ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֻ
נטמאת הראׁשֹונה, טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמא; ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּמׁשקה
ּכמֹו טּמאן מׁשקין, אֹו אכלין ׁשּנׂשא ׁשהּזב - הּזב ְְְְֳִִִֶֶַַַַָָָָָָָּבמּׂשא
ׁשּכיון - טמא החלב העז, את ׁשחלב זב וכן ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּבארנּו.

הּזב. ּבמּׂשא נטמאת הראׁשֹונה, הּטּפה ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשּיצאת

ּכבׁשין‚. מלאה ׁשהיתה כבושים]קדרה ירקות חּלין,[- ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֻ
עלה ירק]ויצא ראׁשֹון[של אֹו הּטמאה אב ונגע הּקדרה, מן ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻ

ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - הּנגּוב ּבּמקֹום לּקדרה ׁשחּוץ ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבעלה
טּמא - לּקדרה חזר טהֹור. והּכל טמא הּוא ּכביצה, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבעלה
ּבעלה נגע הּכבׁשין. וכל הּקדרה ונטמאת ׁשּבּה, הּמׁשקין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
הּכל ּכביצה, ּבעלה יׁש אם - מׁשקה ּבֹו והיה לּקדרה, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשחּוץ
ּכל מטּמא והּמׁשקה ׁשעליו, מׁשקה מטּמא ׁשהעלה ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָטמא;
מלאה הּקדרה היתה הּקדרה. ּומטּמא ׁשּבּקדרה, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמׁשקין

ונער ּתרּומה, ׁשל וראה[עירב]ּכבׁשים יֹום, טבּול אֹותּה ְְְְְִִֵֶָָָָָ
ׁשהּקלח ספק נּתזּו, הּקדרה מן ספק - ידֹו על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמׁשקין

טהֹורה.[חתיכה] והּקדרה ּפסּול, הּירק - ּבידֹו ְְְְֵַַַָָָָָָָנגע

מכׁשרין„. ענבים אֹוכל ׁשהיה טומאה]טמא ונפל[לקבלת , ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֻ
לּגת יחידי ּגרּגר לדריכה]מּמּנּו המוכנים הענבים אם[על - ְְִִִִֵֶַַַ

עקצֹו מּמּנּו נׁשמט ולא ׁשלם ואם[ראשו]היה טהֹורה; הּגת , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻ
ּבעביט מּוכנים הענבים והיּו עקצֹו לענבים]נּטל [כלי ְְְֲִִִִַָָָָָֻ
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מערה ּכׁשהּוא יֹום, ּבכל ׁשחֹותה ּגחלים אבל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָלהיכל;
אין - הּגחלים מן נתּפּזרּו אם - זהב לׁשל ּכסף ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּמחּתה

לאּמה. מכּבדן אּלא קדּׁשה, ְְְֶֶַַָָָָָָֻּבהן

.Èסמיך]מקּפה רקיק[תבשיל אֹו חּלין דק]ׁשל ׁשל[מאפה ְִִִֶֶָָֻ
ּבּׁשמן יֹום טבּול ונגע ּגּביהן, על צף ּתרּומה ׁשל וׁשמן ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻחּלין,

חּבץ אם ּבלבד; הּׁשמן אּלא ּפסל לא בהם]- השמן [ערבב ְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ּפסל. הּׁשמן, ׁשהל מקֹום ּכל -ֶֶֶַַַָָָָ

.‡Èטבּול ּבֹו ונגע ּתרּומה, ׁשל ּבׁשמן ׁשּבּׁשלֹו חּלין ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֻירק
מּגעֹו מקֹום אּלא ּפסל לא - .יֹום ְֶַַָָָֹ

.·Èׁשּנגע חּלין, ׁשל והּׁשמן והּׁשּום ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה
ּכּלן את ּפסל - ּבמקצתן יֹום .טבּול ְְְִֶַָָָָֻ

.‚Èׁשּנגע ּתרּומה, ׁשל והּׁשמן והּׁשּום חּלין, ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה
היה אם מּגעֹו; מקֹום אּלא ּפסל לא - ּבמקצתן יֹום ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹטבּול
ּגּוׁש ׁשהּוא ּבזמן אימתי? הרב. אחר הֹולכין מרּבה, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּׁשּום

ּבמדֹוכה מפּזר היה אם אבל כתישתו]ּבקערה. ונגע[מקום , ְְְְֲִִִַָָָָָָָָֻ
רֹוצה ׁשהּוא מּפני מּגעֹו, מקֹום אּלא ּפסל לא - ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבמקצתֹו
ׁשּום ּכגֹון ּבמׁשקין, לדּוכן ׁשּדרּכן הּנּדֹוכין ּכל ּוׁשאר ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָּבפּזּורֹו.
ׁשהן ּפי על אף - וקּבצן ּבמׁשקין, ׁשּלא ּדכן אם - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשמן

מ אּלא ּפסל לא ּבהן, ונגע ּבקערה ׁשהריּגּוׁש מּגעֹו; קֹום ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּדבלה ׁשל ּכעּגּול יבישות]הן תאנים נטמא[גוש ׁשאם - ְְְִִִֵֵֶֶָָ

ּכּלֹו. נטמא לא ְְִִָָֹֻמקצתֹו,

.„Èּבדרֹומּה אֹו ּבצפֹונּה חּלתּה ׁשם ׁשּקרא [צייןעּסה ְְִִִֵֶַָָָָָָָ
מהעיסה] חלק היא עדיין אך החלה, מקום קּׁשּותבדיבור וכן ,ְִֵ

הרי[קישואין] - ּבדרֹומּה אֹו ּבצפֹונּה ּתרּומתּה ׁשם ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָׁשּקרא
נּטלה נפסלה. העּסה, ּבמקצת יֹום טבּול נגע ואם חּבּור; ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָזה

חּבּור. אינּה - לתֹוכּה וחזרה מּתֹוכּה, ְְְִִֵַָָָָָָָחּלתּה

.ÂËׁשּנּדּמעה תרומה]עּסה בה ׁשּנתחּמצה[נתערב אֹו ְְְִִִֶֶַַָָָ
יֹום. ּבטבּול נפסלת אינּה ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶָָּבׂשאֹור

.ÊËׁשהכׁשרה ּפרֹות,[לטומאה]עּסה ּבמי ונּלֹוׁשה ּבמׁשקין, ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֻ
מּגעֹו. מקֹום אּלא ּפסל לא - יֹום טבּול ּבּה ְְְֶַַַָָָָָֹונגע

.ÊÈידים אֹו יֹום טבּול ּבֹו ונגע ׁשהכׁשר, ראׁשֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָֻמעׂשר
מדרבנן]מסאבֹות טמאות מעׂשר[- ּתרּומת מּמּנּו מפריׁשין - ְְְֲִִִֵֶַַַָֹ

וידים יֹום ּוטבּול ּכחּלין, ראׁשֹון ׁשּמעׂשר מּפני ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַָָָֻּבטהרה;
טהֹור ּבחּלין ׁשהּׁשליׁשי החּלין, את ּפֹוסלין אינן ,מסאבֹות ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֻֻ
את לׁשה יֹום, טבּולת ׁשהיא האּׁשה וכן ׁשּבארנּו. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכמֹו

לּה וקֹוצה חותכת]העּסה ּומּניחּתה[- ּומפריׁשּתה חּלה, ְְִִִַַַַַָָָָָָָ
עם הּכלי ונֹותנת ליד]ּבכלי, ּומּקפת[- ּכאחת, העּסה ׁשאר ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

מקרבת] הּמּקף[- מן לתרם ּכדי הּכל הסמוך]על ואחר[- , ְְְִִֵַַַַַָֹֹֻ
לּה ּומּׁשּתקרא חּלה'; זֹו 'הרי ואֹומרת: ׁשם לּה קֹוראה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכ
אם עֹוׂשה, היא וכ אֹותּה. ּתפסל ׁשּלא ּבּה, ּתּגע לא - ְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֹׁשם

ׁשהיא ּבערבה יֹום.[העריבה]לׁשה טבּולת ְֲִֵֶַָָָָ

.ÁÈמעׂשר[כד]לגין מחבית ׁשּמּלאהּו יֹום טבּול ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
מה על מעׂשר ּתרּומת זֹו 'הרי ואמר: ּתרּומתֹו, נּטלה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא
לפי טהֹורה; ּתרּומה זֹו הרי - 'ׁשּתחׁש אחר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּׁשּבחבית
ואחר ּתנאֹו, ּכפי ,ׁשּתחׁש עד מעׂשר ּתרּומת נעׂשית ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשאינּה
החבית נׁשּברה ויטהר. לגין ׁשל ׁשמׁשֹו יעריב ,ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשּתחׁש

ּבטבלֹו הּלגין ,ׁשּתחׁש הפרשה]קדם מחוייב נׁשּבר[- ; ְְְְִִִֶֶֶַַַָֹ
ּבטבלּה. החבית ְְִִִֶַָָָהּלגין,

.ËÈעֹוׂשה נּדה, ּומּבעילת מת מּטמאת יֹום [עוסק]טבּול ְְְִִִִֵֶַַָֻ
הּבד שמן]ּבבית עֹוׂשין[- ׁשּטבלּו, הּטמאים ׁשאר וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

ּפי על ׁשאף - ׁשּלהן ּבּׁשביעי והּזבה הּזב מן חּוץ ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבטהרֹות;
ׁשּמא ּבטהרֹות, יתעּסקּו ולא הּבד ּבבית יעׂשּו לא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּטבלּו,

למ[זוב]יראּו טמאים הּכלונמצאּו סֹותרין ׁשהרי כלפרע, -] ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַֹ
ספירתם] ׁשּנתּבאר.ימי ּכמֹו ,ְְִֵֶָ

ט ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

.‡ּכ ואחר קרׁשּו, ּכ ואחר ׁשּנטמאּו, הּדבׁש אֹו ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָהּׁשמן
ּכמׁשקין, ׁשהן מּפני לעֹולם; לטמאה ראׁשֹון הן הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֻנּמֹוחּו

ׁשּנטמאּו אחר ׁשּקפאּו ּפי על .ואף ְְְְִִֶֶַַַַָ

ּכאכלין,·. הם הרי - ׁשּקרׁשּו והחלב והּגריסין ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהרטב
מחׁשבה אֹו[לאכילה]ּוצריכין ראׁשֹון אכל ּבהן נגע ואם ; ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

טֹופח מׁשקה ּבהן היה ׁשנּיים. נעׂשּו אתמׁשקין, [מרטיב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
בו] הנוגעת לטמאה.האצבע ּתחּלה והן ּכמׁשקין, הן הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָֻ

אּלּו הרי - וקרׁשּו כן אחרי וקפאּו מׁשקין, ּכׁשהן ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָנטמאּו
ּכׁשהן נטמאּו טמאין. ּבמׁשקין ׁשּנטמא אכל ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹׁשנּיים,

מכּון ּכביצה היּו אם - מׁשקה ונעׂשּו ונּמֹוחּו [בדיוק,קפּויין, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻ
פחות] הּמׁשקהאו - מּכביצה יֹותר היה טהֹור. הּמׁשקה הרי ,ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

אכל ּבכביצה נטמאת ראׁשֹונה, טּפה ׁשּכׁשּנּמֹוחה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹטמא;
הּמׁשקין ּכל ּתטּמא הּטּפה ואֹותּה מּמּנּו, ׁשּנּמֹוחה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָטמא
וענבים זיתים ׁשּסחט מת טמא וכן אחריה. ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנּמֹוחּו

הר מכּון, ּכביצה היּו אם - מהםׁשהכׁשרּו הּיֹוצאין הּמׁשקין י ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻ
ׁשהּמׁשקה הּמׁשקה; ּבמקֹום יּגע ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹטהֹורין,

ּבאכל בכלי]ּכמפקד אֹותן[כנמצא היּו אחר. ּגּוף הּוא ּוכאּלּו , ְְְִֵֶַָָָָֹֻ
מהן הּיֹוצאין הּמׁשקין הרי מּכביצה, יתר וענבים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּזיתים
ּבכביצה, נטמאת ראׁשֹונה, טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָטמאין;
ּבהן וכּיֹוצא וזבה זב הּסֹוחט היה ואם הּמׁשקין. ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוטּמאה
ּבּמׁשקה, נגע ולא הכׁשר ׁשּלא יחידי ּגרּגר סחט אפּלּו -ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֻ
נטמאת הראׁשֹונה, טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמא; ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּמׁשקה
ּכמֹו טּמאן מׁשקין, אֹו אכלין ׁשּנׂשא ׁשהּזב - הּזב ְְְְֳִִִֶֶַַַַָָָָָָָּבמּׂשא
ׁשּכיון - טמא החלב העז, את ׁשחלב זב וכן ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּבארנּו.

הּזב. ּבמּׂשא נטמאת הראׁשֹונה, הּטּפה ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשּיצאת

ּכבׁשין‚. מלאה ׁשהיתה כבושים]קדרה ירקות חּלין,[- ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֻ
עלה ירק]ויצא ראׁשֹון[של אֹו הּטמאה אב ונגע הּקדרה, מן ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻ

ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - הּנגּוב ּבּמקֹום לּקדרה ׁשחּוץ ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבעלה
טּמא - לּקדרה חזר טהֹור. והּכל טמא הּוא ּכביצה, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבעלה
ּבעלה נגע הּכבׁשין. וכל הּקדרה ונטמאת ׁשּבּה, הּמׁשקין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
הּכל ּכביצה, ּבעלה יׁש אם - מׁשקה ּבֹו והיה לּקדרה, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשחּוץ
ּכל מטּמא והּמׁשקה ׁשעליו, מׁשקה מטּמא ׁשהעלה ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָטמא;
מלאה הּקדרה היתה הּקדרה. ּומטּמא ׁשּבּקדרה, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמׁשקין

ונער ּתרּומה, ׁשל וראה[עירב]ּכבׁשים יֹום, טבּול אֹותּה ְְְְְִִֵֶָָָָָ
ׁשהּקלח ספק נּתזּו, הּקדרה מן ספק - ידֹו על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמׁשקין

טהֹורה.[חתיכה] והּקדרה ּפסּול, הּירק - ּבידֹו ְְְְֵַַַָָָָָָָנגע

מכׁשרין„. ענבים אֹוכל ׁשהיה טומאה]טמא ונפל[לקבלת , ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֻ
לּגת יחידי ּגרּגר לדריכה]מּמּנּו המוכנים הענבים אם[על - ְְִִִִֵֶַַַ

עקצֹו מּמּנּו נׁשמט ולא ׁשלם ואם[ראשו]היה טהֹורה; הּגת , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻ
ּבעביט מּוכנים הענבים והיּו עקצֹו לענבים]נּטל [כלי ְְְֲִִִִַָָָָָֻ
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- מהן הּיֹוצאין ּבּמׁשקין רֹוצה ׁשהרי לדרכן, ּבֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
העקץ. ּבמקֹום הּגרּגר ׁשּבראׁש מׁשקה ּבטּפת הּגת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹנטמאת

מפנה ּבמקֹום ּודרכן ענבים, מּמּנּו ענבים]נפלּו אם[ללא - ְְְְֲִִִֶֶָָָָָֻ
מכּון ּכביצה פחות]היּו או הּיֹוצאין[בדיוק הּמׁשקין הרי , ְְְְֲִִֵֵַַַָָָֻ

מהן הּיֹוצא מּכביצה, יתר היּו ׁשּבארנּו; ּכמֹו טהֹורין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמהן
ּבכביצה, נטמאת הראׁשֹונה טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון ְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָטמא,

אחריה. הּיֹוצא הּמׁשקה ּכל את ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָּומטּמאה

והׁשליכֹו‰. ּומחּבר, מקּבץ ׁשהיה טמאין זיתים ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֻֻּגּוׁש
והּסק ּתּנּור שמן]לתֹו מכּון,[והוציא ּכביצה היה אם - ְְְְִֵַַָָָָֻֻ

הּיֹוצא והּמׁשקה ּכלים, מטּמאין האכלין ׁשאין טהֹור; ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּתּנּור
נטמא - מּכביצה יתר ּגּוׁש היה ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמהן
את וטּמאה ּבכביצה נטמאת אחת, טּפה ׁשּכׁשּיצאה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּתּנּור;
ּגּוׁש, ואינן ּפרּודין הּטמאין זיתים היּו אם ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָהּתּנּור.

טהֹור. הּתּנּור - סאה הם ְֲִֵַַַָָואפּלּו

.Âהּתּנּור - והּסיקן טמאין, מׁשקין ּבהן ׁשּנבלעּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָעצים
ׁשּיּפלּו העצים הֹוציא ואפּלּו ּבעצים. ּבטלּו ׁשהרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָטהֹור,
ואין טהֹור, הּתּנּור - והּסיקן לרצֹונֹו, ונפלּו ּגׁשמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעליהם
ולא ּבהן. הּבלּועין הּמׁשקין מן מּטּמאין ׁשעליהן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּמים
הּטמא, יּסיקן ׁשּלא ּגזרה טהֹורֹות; ּבידים אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיּסיקן

הּתּנּור את מטּמאין ׁשעליהן הּמׁשקין .ונמצאּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַ

.Êמקֹום אּלא טמא אין זיתים, ׁשל ּברחים ׁשּנמצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשרץ
מהּל מׁשקה היה אם הזיתים]מּגעֹו. בכל הּכל[ונוגע - ְְִֵֶַַַַָָָֹ

והּׁשמן ּכּלֹו, נטמא - הּמׁשקה מקצת ׁשּנטמא ׁשּכיון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמא;
מן למעלה העלין ּגּבי על נמצא הּזיתים. ּכל את ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמטּמא

הּבּדדין יּׁשאלּו הבד]הּזיתים, בית 'לא[עובדי אמרּו אם : ְֲִִִִֵַַַָָָֹ
אם[בשרץ]נגענּו' על נמצא נאמנין. -[גוש], זיתים ׁשל ְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּפרּודין, זיתים ּגּבי על נמצא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּגּוׁש, ּכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָנטמא
ּכביצה ׁשהּוא ׁשהאכל טמא; הּכל - ּבכביצה נֹוגע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹוהּוא
הּזיתים. ׁשאר מטּמא והּמׁשקה ּבֹו, המערב הּמׁשקה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹמטּמא
ּפי על אף - מּלמּטה והּמׁשקה ּפרּודין, ּגּבי על ּפרּודין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָהיּו

מּגעֹו. מקֹום אּלא טמא אין ּבכביצה, ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּנגע

.Áאׁשּכֹול - ּבאׁשּכֹולֹות ונגע לּגת, ידֹו ׁשהֹוׁשיט הארץ ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָעם
מּפני טהֹורה, ּכּלּה הּגת וכל טמאין, סביבֹותיו ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֻוכל
ּובין ּבינֹו האׁשּכֹול זה ׁשּסביבֹות האׁשּכֹולֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּמפסיקין

הּגת .ׁשאר ְַַָ

.Ëזיתים]הּגפת ענבים]והּזּוגין[פסולת ׁשּנעׂשּו[פסולת ְֲִֶֶֶַַַ
מׁשקין מהן יצאּו ּכ ואחר טמאין, עליהם והלכּו ְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבטהרה,
נעׂשּו ואם ּבטהרה. נעׂשּו ׁשּמּתחּלה טהֹורין, אּלּו הרי -ְְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֶַַָָָ
טמאין. אּלּו הרי - מׁשקין מהן ונמצּו ּבטמאה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָֻמּתחּלה

.Èּבית ּבתֹו טמאין ּומׁשקין ויֹוצאין, נכנסין ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּבּדדין
לּזיתים מׁשקין ּבין יׁש אם - די]הּבד ׁשּינּגבּו[מקום ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַ

ּבמׁשקין ׁשהּנֹוגע טהֹורין; הּזיתים הרי ּבארץ, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָרגליהם
קדׁש ׁשל ּכּכרֹות לקדׁש. ואפּלּו טהֹור, - ּבידיו ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹטמאים
ונגע קדׁש, ׁשל מׁשקין הּגּמֹות ּבתֹו והיּו ּגּמֹות, ּבהן ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻׁשהיּו
ּוׁשנּיה ּבׁשנּיה, ראׁשֹונה ונגעה מהן, ּבאחת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשרץ
הּמׁשקה מּפני לטמאה, ראׁשֹון ּכּלן - מאה אפּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֻֻּבׁשליׁשית,
ּבהם מֹונין ׁשאין ּכמׁשקין ּכּלן הרי הּקדׁש; וחּבת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻֻׁשּבּגּמֹות

וכו'] שני הרי[ראשון - ּתרּומה ׁשל ּכּכרֹות היּו אם אבל .ְֲֲִִֵֶָָָָ
טהֹור. והלאה ּומּׁשליׁשית ּפסּולה, ּבלבד הּׁשליׁשית ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָהּכּכר
הּכל ּבתרּומה אף הּכּכרֹות, ּכל על טֹופח מׁשקה היה ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹואם
הּׁשרץ, ּבּה ׁשּנגע הראׁשֹונה מן חּוץ ׁשנּיֹות, וכּלן ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻטמאֹות;

ראׁשֹון. ִִֶׁשהיא

.‡Èּכלי[חלל]ּבעּבּוע ּכמֹו הּוא והרי החבית, ּבעבי שּנעׂשה ְְְֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַַָָ
נקב ונּקב החבית, לאויר האבעּבּוע נּקב אם - ּבצּדּה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאחר

מּל הּפנימי הּנקב ׁשהיה אֹו זה, ּכנגד זה לחּוץ מּטןאחר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
מׁשקין מלאים והאבעּבּוע החבית והיה מּלמעלן, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָוהחיצֹון

נטמאּו ׁשּבאבעּבּוע, ּבּמׁשקה הּטמאה אב נגע אם ּכל- ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֻ
ּפתיל צמיד מּקפת החבית היתה ׁשּבחבית. [כיסויהּמׁשקין ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

הּנקבמהודק] מּפני נטמאת - הּמת ּבאהל ּונתּונה ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
מפּלׁש הּוא ׁשהרי זה, אם[פתוח]ׁשּבאבעּבּוע וכן לאוירּה. ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

מּלמּטן, והחיצֹון מּלמעלן ׁשּבפנים ׁשּבאבעּבּוע הּנקב ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהיה
הּטמאה אב נגע אם אבל ּפתיל; ּבצמיד נּצלת אינּה זֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהרי
ּכמבּדלין הם והרי ׁשּבחבית, מׁשקין נטמאּו לא - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּבאבעּבּוע

ִֶָמּמּנה.

ה'תש"ע טבת ט"ז קודש שבת יום

י ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

אֹוּכבר‡. המטּמאין הם ּבלבד, מׁשקין ׁשהּׁשבעה ּבארנּו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
ולא מּטּמאין ואינן ּפרֹות, מי קרּויין והּׁשאר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹמכׁשירין;
ּבהן ּכּיֹוצא ּתֹולדֹותיהן ׁשּמנינּו, מׁשקין וׁשבעה .מכׁשירין. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּומן·. האזן, ּומן העין, מן הּיֹוצא הם - הּמים ְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּתֹולדֹות
קטּנים ּבין ּגדֹולים ּבין אדם בני רגלי ּומי הּפה, ּומן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהחטם,
לדעּתֹו ׁשּיצאּו ּבין הן, מׁשקין האדם מן הּיֹוצאין אּלּו ּכל -ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

לדעּתֹו ׁשּלא ּבין אדם, והּמלחׁשל בהמה, רגלי מי אבל . ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
נוזל]ׁשּנמחת ולא[נעשה מּטּמאין לא ּפרֹות, ּכמי הן הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַֹֹ

ְִִַמכׁשירין.

ּבׁשעתהּדם‚. הּׁשֹותת הּדם הּוא - הּמׁשקין מן הּמנּוי ְְִִִֵַַַַַַַָָָ
הּטהֹורין והעֹופֹות והחּיה הּבהמה מן ּדםׁשחיטה, אבל ; ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ

הּוא[ממכה]הּקּלּוח והרי הם, חּיים ׁשעדין מכׁשיר, אינֹו , ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַ
האכלין, על ּדם ונּתז הּׁשֹוחט הּקז. לדם אֹו מּכה לדם ְְְֳִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּדֹומה

לסימן סימן ּבין הּדם ושט]ונתקּנח לשחיטת קנה שחיטת [בין ְְְִִִֵַַַָָָ
ׂשֹורפין. ולא אֹוכלין לא עליו, ּתֹולין לפיכ ספק; זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָֹֹ

לׁשתּיה ׁשהֹוציאֹו אדם ׁשל הּקז ּדם הּדם, ;[לבהמה]ּתֹולדֹות ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּדם וכן מכׁשיר. ואינֹו טהֹור לרפּואה, הֹוציאֹו אם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָאבל
עם הּיֹוצא והּדם הּטמאין, ּובעֹופֹות ּובחּיה ּבּבהמה ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָׁשחיטה

ותמצית ואבעּבּועֹות, הּׁשחין ודם רעי, ועם [דםהּלחה ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָ
[- אּלאשבתוך מכׁשירין, ולא מּטּמאין אינן אּלּו ּכל - ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּבׂשר

ואינֹו מטּמא - ּכבׂשרֹו הּׁשרץ, ודם ּפרֹות. מי ּכׁשאר הן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהרי
ּבֹו. ּכּיֹוצא לנּו ואין ְְִֵֵַַָמכׁשיר,

ּכחלבמי„. הן הרי לֹוהחלב, צרי ׁשאינֹו האדם וחלב . ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
הּזכר חלב ,לפיכ מכׁשיר; ולא מּטּמא לא מׁשקה, אינֹו -ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ

מׁשקה ּכגֹוןאינֹו לרצֹון, ׁשּלא ׁשּיצא וחּיה ּבהמה חלב וכן . ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּכמתעּסק ׁשחלבֹו אֹו הּדד מן משים]ׁשּזב בלא חלב[- אבל . ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

סתמֹו - לרצֹון ׁשּלא ׁשּיצא ּבין לרצֹון ׁשּיצא ּבין ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹהאּׁשה,
לתינֹוק. ראּוי ׁשהּוא מּפני מכׁשיר, אֹו ּומּטּמא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָמׁשקה,

- r"yz'd zah f"h ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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הּטמאיןהּמׁשקין‰. מן הּמׁשקין[דלהלן]הּיֹוצאין ׁשאֹותן , ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
ׁשהּטמאה הכׁשר; ּבלא מטּמאין - הן הּטמאה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻֻאבֹות
זרעֹו, וׁשכבת זב, ׁשל זֹובֹו הן: ואּלּו ּכאחת. ּבאין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוההכׁשר
ּדם וכן הּנּדה. ודם הּמת, מן ּדם ּורביעית רגליו, ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּומימי

עינם[מכתו]מּגפתֹו ודמעת אּׁשה, ׁשל וחלב וחבריו, זב ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּכמׁשקין מטּמאין - מהן הּיֹוצאין הּמים ּתֹולדֹות ׁשאר ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָעם

מטּמאין ׁשהן -]טמאין, טמאין[אפילו ׁשּמׁשקין כּונה; ּבלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ׁשּנטף זבה אֹו נּדה ,לפיכ לרצֹון. וׁשּלא לרצֹון ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹמטּמאין

הּתּנּור לאויר מּדּדיה מה[מחרס]חלב וכל הּתּנּור נטמא - ְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָ
ְֶּׁשּבתֹוכֹו.

.Âאינןּבארנּוּכבר יֹום מּטבּול הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
אינֹו ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על אפּלּו נפלּו אם ,לפיכ ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמטּמאין.
ׁשאין הּטהֹורין, הּמׁשקין ּכׁשאר לרצֹון, ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻמכׁשר

לרצֹון אּלא .מכׁשירין ְְִִֶַָָ

.Ê,מּבןהּזעה הּיֹוצאין ּומׁשקין והראי, הּסרּוחה, והּלחה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
[- של מהריון טבריה[הנולד מי והּׁשֹותה חדׁשים, ְְְְֳִֵֶֶַָָָׁשמֹונה

ׁשּיֹוצאין ּפי על אף ּבהן, אּלּו[מגופו]וכּיֹוצא ּכל - נקּיים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
מכׁשירין. ולא מּטּמאין ולא מׁשקין, ְְְְְִִִִִֵַַַָֹֹאינן

.Áּכׁשהיּו,הּׁשֹותה מׁשקין הן הרי - ויצאּו מׁשקין, ׁשאר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
טמאין מים ׁשתה ּכיצד? ּבּגּוף. טהֹורין הּמׁשקין ׁשאר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאין
ׁשתה ּביציאתן. טהרּו ׁשּלא מּפני טמאין, אּלּו הרי - ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹוהקיאן
ּכ ואחר ׁשּנסרחּו, אֹו הקיאן, ּכ ואחר וטבל, טמאים ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָָָמים

מּלמּטה ׁשּיצאּו אֹו הןהקיאן, הרי - טבל ׁשּלא ּפי על אף , ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
טמאין אכלין ׁשאכל אֹו טמאין, מׁשקין ׁשאר ׁשתה ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָטהֹורין.
ׁשאינן לפי טמאין, - הקיאן ּכ ואחר ׁשּטבל, ּפי על אף -ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּלא ּפי על אף מּלמּטה ׁשּיצאּו אֹו נסרחּו, ּבּגּוף; ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹטהֹורין

טהֹורין. הן הרי - ְֲִֵֵַָטבל

.Ëמׁשקיןּבארנּוּכבר ׁשתה אפּלּו מׁשקה; אינּה ׁשהּזעה , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
והּזיע ׁשאּובין, ּבמים הּבא אבל טהֹורה. זעתֹו והּזיע, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָטמאין

טמאה זעתֹו שאובין]- מים נסּתּפג[בטומאת ואם [התנגב]; ְְְִִֵֵֵַָָ
טהֹורה. זעתֹו - הּזיע ּכ ואחר הּׁשאּובין, הּמים ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָמן

.Èמׁשקה;זעת אינּה - ּובֹורֹות ּומערֹות, ׁשיחין, ּבּתים, ְְִִִֵֵֶַַָָָ
טהֹורה זעתן טמאין, היּו ּכמים,ואפּלּו - הּמרחץ זעת אבל . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

היתה ואם טמאה; זעתּה טמאה, הּמרחץ היתה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָואם
הרי - ּכלים לּה הכניס הכׁשרּו. - ּפרֹות ּבּה והכניס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָֻטהֹורה,

ּכתלּוׁשין ׁשעליהן חיבורן]הּמים ּומכׁשירין.[ממקום ּברצֹון, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָ

.‡Èהיתהּברכה אם - מחמתּה מּזיע והּבית ׁשּבּבית, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
טמאה ׁשּמחמתּה הּבית ּכל זעת טמאה, .הּברכה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

.·Èׁשּתי- טהֹורה ואחת טמאה אחת ּבּבית, [אדםּברכֹות ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָ
מחצה-] טהֹור; לּטהֹורה, קרֹוב טמא; לּטמאה, קרֹוב ְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּמּזיע

טמא. ְֱֵֶָָלמחצה,

.‚Èהזיתים]הּמחל זיעת מן[- המנּטפין מׁשקין ּכׁשמן. - ְְְְִִִֶֶַַַַַֹ
ולא מּטּמאין ולא מׁשקין, אינן - וענבים זיתים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹסּלי

ּבכלי. אֹותן ׁשּיכּנס עד ְְְִִִִֵֶַַַָמכׁשירין

.„È,מׁשקה אינֹו ׁשּבּכף הּיין - מאזנים ּבכף ענבים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהּׁשֹוקל
זיתים לסּלי ּדֹומה זה הרי הּכלי; לתֹו אֹותֹו ׁשּיערה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָעד

ׁשּמנּטפין .וענבים ְְֲִִֶַַָ

.ÂËלוחץ]הּדֹורס ּפי[- על אף - ּבחבית ּתרּומה ׁשל ענבים ְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
טהֹור. הּכל הרי ידיו, ּגּבי על צף ֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשהּיין

.ÊËהּקדׁשיםמׁשקה ּדם והּוא ׁשּבעזרה, הּמטּבחים ּבית ְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשם ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין ואינםוהּמים לעֹולם, טהֹורין - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

הּקּבלה מּפי הלכה זה, ודבר מכׁשירין; ולא [ממשהמּטּמאין ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹ
ואינֹורבינו] טמאה, מקּבל אינֹו הּזבחים ּדם ּכל ,לפיכ .ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֻ

קדׁשים - מכׁשיר אינֹו הּקדׁשים ודם והֹואיל ְְְְֳִִִִִֵַַַַָָָמכׁשיר.
לבׂשר ואין ׁשחיטה; ּבדם הכׁשרּו לא ּבעזרה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹֻׁשּנׁשחטּו
חּוץ הּבׂשר על ׁשּיּפלּו ּבמׁשקין אּלא הכׁשר, ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּקדׁשים

הּמטּבחים. ּבית ְְִִִֵֵַַַָמּמׁשקה

.ÊÈמׁשקהּפרת ועדין ּוׁשחטּה ּבּנהר, ׁשהעבירּה קדׁשים ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
רטוב]טֹופח נמצאת[- אם ,לפיכ מכׁשרת; זֹו הרי - עליה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

הּפרה היתה אם וכן טמא. הּבׂשר הרי ּבבׂשרּה, טמאה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָמחט
הּמחט[בפיה]חסּומה ׁשאין ּפי על אף - לירּוׁשלים מחּוץ ֲִִִִֵֶַַַַַַָָ
היא]ידּועה טמאה ׁשּנגע[אם מּפני טמא, הּבׂשר הרי - ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ

ּבּפרׁש הּמחט נמצאת לירּוׁשלים. חּוץ הּנמצאין ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּבּכלים
במעיים] האוכל הּידים[מקום ּכ ּובין ּכ ּובין טהֹור. הּבׂשר ,ִֵֵַַַָָָָָָ

ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ידים טמאת ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻטהֹורֹות,
אבל ּתֹורה. ּבדין טמא הּבׂשר להיֹות אמּורים? ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָּדברים

מּדבריהם אּלא[מדרבנן]להּטמא הכׁשר, צרי הּקדׁש אין , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
קּלה ּבין טמאה, בֹו נגעה ואם הּבׂשר; מכׁשרת הּקדׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻחּבת
ּכמֹו ּבמׁשקה, הכׁשר ׁשּלא ּפי על אף נפסל, - חמּורה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֻּבין

ְֵֶַׁשּבארנּו.

יא ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

הכׁשרּוהּבֹוצר‡. לא - ליּבׁשן אֹו ּבּׁשּוק, למּכר ענבים ְְְְְֲִִֵַַַָָֹֹֻ
האכלין. ּכׁשאר לרצֹונֹו מׁשקין עליהן ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלטמאה,

לדר הּבֹוצר ׁשּלא[ליין]אבל ּפי על ואף לטמאה, הכׁשר - ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻֻ
נטמא; טמאה, ּבֹו נגעה ואם ּכלל, הּבציר על מׁשקין ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֻנפלּו
הּבֹוצר על ּגזרּו מה ּומּפני סֹופרים. מּדברי ּגזרה זה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָודבר
אם לידע לכרמֹו נכנס ׁשאדם ׁשּפעמים מכׁשר? ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלּגת
ּומזּלפֹו ּבֹו, לבּדק ענבים ׁשל אׁשּכֹול וסֹוחט להּבצר, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּגיע

לדריכה[מטפטפו] הּכל ׁשהרי הּבצּורֹות, הענבים ּגּבי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹעל
עליו מקּפיד ׁשאינֹו מּפני ועֹוד, יתמעך]עֹומד. הרי[שלא , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָ

ׁשּלא עליהן מקּפיד הּוא והרי מימיו, ויצאּו ,מתמע ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹהּוא
לּגת ׁשהּבֹוצר ּגזרּו לפיכ ּבהן. מכׁשר ונמצא ּבּקרקע; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻיזּובּו

ְְֻהכׁשרּו.

ׁשּוקהּבֹוצר·. להם מצא לא ׁשאם קונים]ענבים, יחזירן[- ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
הּזיתים וכן הּגת. לרׁשּות ׁשּיבֹואּו עד הכׁשרּו, לא - ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹֻלּגת

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הכׁשרּו, - הּבד לרׁשּות ְְְְְִִֵֶֶַַָָֻׁשּבאּו

ּבעביטהּבֹוצר‚. ּונתנן בקרקע]ענבים, ׁשּׁשטחן[חפירה אֹו , ְְְֲִִֵֶַָָָָָָ
ּדעּתֹו ׁשהרי מהן; הּיֹוצאין ּבּמׁשקין הכׁשרּו - העלין ּגּבי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻעל
העביט לתֹו נתן אֹו העלין על ׁשטח ּולפיכ הּמׁשקין, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָעל
ׁשּידיו מי אֹו טמא, מהן נטל אם ,לפיכ ּבֹור. ּכמֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהּוא
אדמה ׁשל ּבמׁשטח אֹו לסּלים, ונתן ּבצר טּמאן. - ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָטמאֹות
מהן. הּיֹוצא הּמׁשקה על מקּפיד אינֹו ׁשהרי הכׁשרּו; לא -ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֻ
מבּקעֹות ׁשהן ּפי על ואף ואֹוכל, מהן הּטמא נֹוטל ,ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻלפיכ
והרי הכׁשרּו, לא ׁשהרי טהֹורה; הּגת הרי - לּגת ְְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַַָֹֻּומנּטפֹות
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הּטמאיןהּמׁשקין‰. מן הּמׁשקין[דלהלן]הּיֹוצאין ׁשאֹותן , ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
ׁשהּטמאה הכׁשר; ּבלא מטּמאין - הן הּטמאה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻֻאבֹות
זרעֹו, וׁשכבת זב, ׁשל זֹובֹו הן: ואּלּו ּכאחת. ּבאין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוההכׁשר
ּדם וכן הּנּדה. ודם הּמת, מן ּדם ּורביעית רגליו, ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּומימי

עינם[מכתו]מּגפתֹו ודמעת אּׁשה, ׁשל וחלב וחבריו, זב ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּכמׁשקין מטּמאין - מהן הּיֹוצאין הּמים ּתֹולדֹות ׁשאר ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָעם

מטּמאין ׁשהן -]טמאין, טמאין[אפילו ׁשּמׁשקין כּונה; ּבלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ׁשּנטף זבה אֹו נּדה ,לפיכ לרצֹון. וׁשּלא לרצֹון ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹמטּמאין

הּתּנּור לאויר מּדּדיה מה[מחרס]חלב וכל הּתּנּור נטמא - ְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָ
ְֶּׁשּבתֹוכֹו.

.Âאינןּבארנּוּכבר יֹום מּטבּול הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
אינֹו ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על אפּלּו נפלּו אם ,לפיכ ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמטּמאין.
ׁשאין הּטהֹורין, הּמׁשקין ּכׁשאר לרצֹון, ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻמכׁשר

לרצֹון אּלא .מכׁשירין ְְִִֶַָָ

.Ê,מּבןהּזעה הּיֹוצאין ּומׁשקין והראי, הּסרּוחה, והּלחה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
[- של מהריון טבריה[הנולד מי והּׁשֹותה חדׁשים, ְְְְֳִֵֶֶַָָָׁשמֹונה

ׁשּיֹוצאין ּפי על אף ּבהן, אּלּו[מגופו]וכּיֹוצא ּכל - נקּיים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
מכׁשירין. ולא מּטּמאין ולא מׁשקין, ְְְְְִִִִִֵַַַָֹֹאינן

.Áּכׁשהיּו,הּׁשֹותה מׁשקין הן הרי - ויצאּו מׁשקין, ׁשאר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
טמאין מים ׁשתה ּכיצד? ּבּגּוף. טהֹורין הּמׁשקין ׁשאר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאין
ׁשתה ּביציאתן. טהרּו ׁשּלא מּפני טמאין, אּלּו הרי - ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹוהקיאן
ּכ ואחר ׁשּנסרחּו, אֹו הקיאן, ּכ ואחר וטבל, טמאים ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָָָמים

מּלמּטה ׁשּיצאּו אֹו הןהקיאן, הרי - טבל ׁשּלא ּפי על אף , ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
טמאין אכלין ׁשאכל אֹו טמאין, מׁשקין ׁשאר ׁשתה ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָטהֹורין.
ׁשאינן לפי טמאין, - הקיאן ּכ ואחר ׁשּטבל, ּפי על אף -ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּלא ּפי על אף מּלמּטה ׁשּיצאּו אֹו נסרחּו, ּבּגּוף; ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹטהֹורין

טהֹורין. הן הרי - ְֲִֵֵַָטבל

.Ëמׁשקיןּבארנּוּכבר ׁשתה אפּלּו מׁשקה; אינּה ׁשהּזעה , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
והּזיע ׁשאּובין, ּבמים הּבא אבל טהֹורה. זעתֹו והּזיע, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָטמאין

טמאה זעתֹו שאובין]- מים נסּתּפג[בטומאת ואם [התנגב]; ְְְִִֵֵֵַָָ
טהֹורה. זעתֹו - הּזיע ּכ ואחר הּׁשאּובין, הּמים ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָמן

.Èמׁשקה;זעת אינּה - ּובֹורֹות ּומערֹות, ׁשיחין, ּבּתים, ְְִִִֵֵֶַַָָָ
טהֹורה זעתן טמאין, היּו ּכמים,ואפּלּו - הּמרחץ זעת אבל . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

היתה ואם טמאה; זעתּה טמאה, הּמרחץ היתה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָואם
הרי - ּכלים לּה הכניס הכׁשרּו. - ּפרֹות ּבּה והכניס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָֻטהֹורה,

ּכתלּוׁשין ׁשעליהן חיבורן]הּמים ּומכׁשירין.[ממקום ּברצֹון, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָ

.‡Èהיתהּברכה אם - מחמתּה מּזיע והּבית ׁשּבּבית, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
טמאה ׁשּמחמתּה הּבית ּכל זעת טמאה, .הּברכה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

.·Èׁשּתי- טהֹורה ואחת טמאה אחת ּבּבית, [אדםּברכֹות ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָ
מחצה-] טהֹור; לּטהֹורה, קרֹוב טמא; לּטמאה, קרֹוב ְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּמּזיע

טמא. ְֱֵֶָָלמחצה,

.‚Èהזיתים]הּמחל זיעת מן[- המנּטפין מׁשקין ּכׁשמן. - ְְְְִִִֶֶַַַַַֹ
ולא מּטּמאין ולא מׁשקין, אינן - וענבים זיתים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹסּלי

ּבכלי. אֹותן ׁשּיכּנס עד ְְְִִִִֵֶַַַָמכׁשירין

.„È,מׁשקה אינֹו ׁשּבּכף הּיין - מאזנים ּבכף ענבים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהּׁשֹוקל
זיתים לסּלי ּדֹומה זה הרי הּכלי; לתֹו אֹותֹו ׁשּיערה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָעד

ׁשּמנּטפין .וענבים ְְֲִִֶַַָ

.ÂËלוחץ]הּדֹורס ּפי[- על אף - ּבחבית ּתרּומה ׁשל ענבים ְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
טהֹור. הּכל הרי ידיו, ּגּבי על צף ֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשהּיין

.ÊËהּקדׁשיםמׁשקה ּדם והּוא ׁשּבעזרה, הּמטּבחים ּבית ְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשם ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין ואינםוהּמים לעֹולם, טהֹורין - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

הּקּבלה מּפי הלכה זה, ודבר מכׁשירין; ולא [ממשהמּטּמאין ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹ
ואינֹורבינו] טמאה, מקּבל אינֹו הּזבחים ּדם ּכל ,לפיכ .ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֻ

קדׁשים - מכׁשיר אינֹו הּקדׁשים ודם והֹואיל ְְְְֳִִִִִֵַַַַָָָמכׁשיר.
לבׂשר ואין ׁשחיטה; ּבדם הכׁשרּו לא ּבעזרה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹֻׁשּנׁשחטּו
חּוץ הּבׂשר על ׁשּיּפלּו ּבמׁשקין אּלא הכׁשר, ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּקדׁשים

הּמטּבחים. ּבית ְְִִִֵֵַַַָמּמׁשקה

.ÊÈמׁשקהּפרת ועדין ּוׁשחטּה ּבּנהר, ׁשהעבירּה קדׁשים ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
רטוב]טֹופח נמצאת[- אם ,לפיכ מכׁשרת; זֹו הרי - עליה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

הּפרה היתה אם וכן טמא. הּבׂשר הרי ּבבׂשרּה, טמאה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָמחט
הּמחט[בפיה]חסּומה ׁשאין ּפי על אף - לירּוׁשלים מחּוץ ֲִִִִֵֶַַַַַַָָ
היא]ידּועה טמאה ׁשּנגע[אם מּפני טמא, הּבׂשר הרי - ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ

ּבּפרׁש הּמחט נמצאת לירּוׁשלים. חּוץ הּנמצאין ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּבּכלים
במעיים] האוכל הּידים[מקום ּכ ּובין ּכ ּובין טהֹור. הּבׂשר ,ִֵֵַַַָָָָָָ

ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ידים טמאת ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻטהֹורֹות,
אבל ּתֹורה. ּבדין טמא הּבׂשר להיֹות אמּורים? ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָּדברים

מּדבריהם אּלא[מדרבנן]להּטמא הכׁשר, צרי הּקדׁש אין , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
קּלה ּבין טמאה, בֹו נגעה ואם הּבׂשר; מכׁשרת הּקדׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻחּבת
ּכמֹו ּבמׁשקה, הכׁשר ׁשּלא ּפי על אף נפסל, - חמּורה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֻּבין

ְֵֶַׁשּבארנּו.

יא ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

הכׁשרּוהּבֹוצר‡. לא - ליּבׁשן אֹו ּבּׁשּוק, למּכר ענבים ְְְְְֲִִֵַַַָָֹֹֻ
האכלין. ּכׁשאר לרצֹונֹו מׁשקין עליהן ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלטמאה,

לדר הּבֹוצר ׁשּלא[ליין]אבל ּפי על ואף לטמאה, הכׁשר - ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻֻ
נטמא; טמאה, ּבֹו נגעה ואם ּכלל, הּבציר על מׁשקין ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֻנפלּו
הּבֹוצר על ּגזרּו מה ּומּפני סֹופרים. מּדברי ּגזרה זה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָודבר
אם לידע לכרמֹו נכנס ׁשאדם ׁשּפעמים מכׁשר? ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלּגת
ּומזּלפֹו ּבֹו, לבּדק ענבים ׁשל אׁשּכֹול וסֹוחט להּבצר, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּגיע

לדריכה[מטפטפו] הּכל ׁשהרי הּבצּורֹות, הענבים ּגּבי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹעל
עליו מקּפיד ׁשאינֹו מּפני ועֹוד, יתמעך]עֹומד. הרי[שלא , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָ

ׁשּלא עליהן מקּפיד הּוא והרי מימיו, ויצאּו ,מתמע ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹהּוא
לּגת ׁשהּבֹוצר ּגזרּו לפיכ ּבהן. מכׁשר ונמצא ּבּקרקע; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻיזּובּו

ְְֻהכׁשרּו.

ׁשּוקהּבֹוצר·. להם מצא לא ׁשאם קונים]ענבים, יחזירן[- ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
הּזיתים וכן הּגת. לרׁשּות ׁשּיבֹואּו עד הכׁשרּו, לא - ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹֻלּגת

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הכׁשרּו, - הּבד לרׁשּות ְְְְְִִֵֶֶַַָָֻׁשּבאּו

ּבעביטהּבֹוצר‚. ּונתנן בקרקע]ענבים, ׁשּׁשטחן[חפירה אֹו , ְְְֲִִֵֶַָָָָָָ
ּדעּתֹו ׁשהרי מהן; הּיֹוצאין ּבּמׁשקין הכׁשרּו - העלין ּגּבי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻעל
העביט לתֹו נתן אֹו העלין על ׁשטח ּולפיכ הּמׁשקין, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָעל
ׁשּידיו מי אֹו טמא, מהן נטל אם ,לפיכ ּבֹור. ּכמֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהּוא
אדמה ׁשל ּבמׁשטח אֹו לסּלים, ונתן ּבצר טּמאן. - ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָטמאֹות
מהן. הּיֹוצא הּמׁשקה על מקּפיד אינֹו ׁשהרי הכׁשרּו; לא -ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֻ
מבּקעֹות ׁשהן ּפי על ואף ואֹוכל, מהן הּטמא נֹוטל ,ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻלפיכ
והרי הכׁשרּו, לא ׁשהרי טהֹורה; הּגת הרי - לּגת ְְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַַָֹֻּומנּטפֹות
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ׁשל הּמׁשטח ּומן הּסּלים מן הּנֹוטל וכן לאכילה. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָנבצרּו
על ואף לּגת, ּוזרקן ּוכסאתים, ּכסאה והֹותיר ואכל, ְְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָאדמה,

ׁשהּיין מהם]ּפי הכׁשרּו.[שיצא לא - הענבים על מנּתז ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֻ

מהןענבים„. ולקח אדמה, ׁשל ּבמׁשטח אֹו ּבסּלים ׁשהיּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכדי טהֹורֹות, ּבידים לּקח צרי ,לפיכ הכׁשרּו; - ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻלדרכן

ויטּמאן הּטמא מהן יּטל .ׁשּלא ְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ

הּפרס‰. ּבבית עֹומד ׁשהיה קבר]ּכרם בה שנחרש -[שדה ְְֵֵֶֶֶַָָָ
הּפרס; ּבבית ׁשהּוא זמן ּכל מכׁשר, אינֹו לּגת אֹותֹו ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָֻהּבֹוצר

מּדבריהם הּפרס ּבית וטמאת לּגת[מדבנן]הֹואיל והּבֹוצר , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֻ
ׁשּיהיה עליו ּגזרּו ולא זֹו, ּבגזרה הקּלּו מּדבריהם, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻהכׁשר
ּבבית לבצר הרֹוצה ,לפיכ הּפרס. מּבית ׁשּיצא עד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻמכׁשר
ּומּזה והּכלים, הּבֹוצרין את מטהר - ּבטהרה לּגת ְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּפרס

להּכיר ּכדי ׁשמׁשן, ּומעריב ּוׁשביעי ׁשליׁשי לעשותעליהן -] ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָ
ׁשהּואהיכר] מּפני אּלא הּפרס, ּבית ּבטמאת מקּלין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻׁשאין

הּפרס, לבית חּוץ ּומֹוציאין ּובֹוצרין, נכנסין ּכ ואחר ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָספק.
אּלּו נגעּו ואם לּגת; ּומֹוליכין מהן, מקּבלין טהֹורין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָואחרים

לו]ּבאּלּו מחוצה באלו הפרס שבבית טמאין[האנשים , ְְִֵֵ
טמאין, הּפרס ׁשּבבית ׁשהאנׁשים - הענבים את ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּומטּמאין
והן לטמאה, ראׁשֹון אֹותן ועֹוׂשין ׁשּבחּוץ, לאֹותן ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻּומטּמאין
הּפרס. לבית חּוץ מּׁשּיצאּו הכׁשרּו ׁשהרי - הענבים ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמטּמאין

.Âלא[קוטף]הּמֹוסק - ּבּׁשּוק למכרן אֹו לכבׁשן, זיתיו ְְְְֵֵַַָָָָָֹ
וכן האכלין. ּכׁשאר ּברצֹון מׁשקין עליהן ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהכׁשרּו,
ׁשּתּגמר עד הכׁשרּו, לא - הּבד ּבבית לדר זיתיו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹֻהּמֹוסק

לסחיטה]מלאכּתן יעמדו הּזיתים[- יכׁשרּו מה ּומּפני . ְְְְְִִֵֵַַָָֻ
ּבּמחל ׁשהכׁשרּו ׁשחזקתן מלאכּתן? ׁשּלהן,[זיעה]ׁשּנגמרה ְְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

קדם אבל ;לדר נֹוחין ׁשּיהיּו ּכדי ּבקּיּומֹו, רֹוצה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹׁשהרי
מכ מהן הּיֹוצא הּמחל אין מלאכּתן, ׁשאינֹוׁשּתּגמר מּפני ׁשיר, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ׁשּנפלּו מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא זיתים ,לפיכ ּבקּיּומֹו. ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹרֹוצה
ּככל מּגען, מקֹום אּלא טמא אין - טמאין מׁשקין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעליהן
אחר טמאין מׁשקין עליהם נפלּו הכׁשרּו. ׁשּלא ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהאכלין
מטּמאים הּטמאין ׁשהּמׁשקין ּכּלן, נטמאּו - מלאכּתן ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻׁשּנגמרה
ׁשּיצא ׁשהּמחל ּכּלן, את מטּמא והּמחל ׁשּבהן, הּמחל ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֻאת
ּומכׁשיר. ּומטּמא מׁשקה, חׁשּוב מלאכּתן ּגמר אחר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָמהן

.Êמגלּגליןחבית זיתים לאכילה]ׁשל לנקב[מלוחים צרי - ְְְִִִִִֵֶָָָֹֻ
הּמחל ׁשּיצא ּכדי יוכשרו]החבית, הרי[ולא נּקב, לא ואם ; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֹ

ּבלּולים הן והרי ׁשמרים, ּוסתמּוה נּקבּה, מכׁשרין. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֻאּלּו
נּקב ׁשהרי ּברצֹונֹו, ׁשאינן מּפני מכׁשרין, אינן - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבּמחל

ָאֹותּה.

.Áמלאכּתן?זיתים ּגמר מאימתי לדריכה, ׁשּמסקן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּפי על ואף לדריכה; ּומּוכנין מּנחין ויהּו מסיקתן, ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻמּׁשּתּגמר
הֹואיל - מׁשקין מהן יצאּו ולא מׁשקין, עליהן נפלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
אף - מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם אבל הכׁשרּו. מלאכּתן, ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻונגמרה
אינן - ּבמׁשקיהן ונתחּברּו והּזיעּו, ׁשּנתמעכּו, ּפי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָעל

אחריםמכׁשרין זיתים לּקח עתיד אבל זיתיו, מּלמסק ּגמר . ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֻ
אֹו קב אֹו אּלא להֹוסיף עתיד אינֹו אפּלּו - עליהן ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָּולהֹוסיף

העריםקּבים ואם הכׁשרּו; לא כדי, הוסיף [התחכם, ְְְֱִִִֶַַֹֻ
יוכשרו] לא אבלשהראשונים מּלּקח, ּגמר מכׁשרין. אּלּו הרי ,ְֲֲִִִֵֵַַָָָֻ

ללוֹות עסקיו]ּולהֹוסיף[זתים]עתיד את להגדיל וארעֹו[כדי , ְְְְִִִֵָ

לא עדין - הֹוסיף ולא ּבמׁשּתה, נתעּסק אֹו אנס אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַֹֹֹאבל
זבֹות אֹו זבים ואפּלּו טמאה; מקּבלין ואינן מלאכּתן, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻנגמרה

טהֹורין. עליהן, ְְְֲִִֵֶַמהּלכין

.Ëלזיתים]העֹוטן מיוחד מקום במעטן, ּבׁשני[מניח זיתיו ְִֵֵֵָָ
קבוצות]בּתים בשתי לסוחטן מתכוון ׁשּגמר[- ּכיון [מלאכת]- ִֵֶַָָָ

טמאה. לקּבל הכׁשרּו מהן, ְְְְֵֵֶֶַָָֻֻאחד

.Èלּגלילהּמֹוסק להֹורידם ועתיד העליֹון, ּבּגליל זיתיו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
לּגליל ׁשּיֹורידם עד טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻהּתחּתֹון
אחר אבל ׁשּימסק; קדם עליהם ׁשחּׁשב והּוא, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹהּתחּתֹון;
זיתיו, את ּגמר הכׁשרּו. אּלא מֹועלת, הּמחׁשבה אין ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּימסק,

ּבעלין לחּפֹותן עתיד הכׁשרּו; לא - למכרן ,[לשמירה]ועתיד ְְְְְְְִִִַָָָָָָֹֻ
טמאה. ּומקּבלין ְְְְְִַָֻֻהכׁשרּו

.‡Èּפניהּלֹוקח על מּסיק יׁש אם - הּגֹוי מן זיתים מעטן ְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַ
ׁשּגמר ּבחזקת ׁשּזה ּבטמאה; יעׂשּו מהגוי]האדמה, .[ונטמאו ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

גמרּתיו'. לא זה 'מעטן לֹומר: הארץ עם ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹונאמן

.·Èהרֹוצה- ולדר מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא מּזיתים לּטל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹ
ּבטמאה, הּבד לבית ּומֹולי ּבטמאה, מהן נֹוטל זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֻֻהרי
ּכדי הכׁשרּו, לא ׁשהרי חֹוׁשׁש; ואינֹו ּבטמאה, הּׁשאר ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻּומכּסה

טמאה .ׁשּיקּבלּו ְְְֶַָֻ

.‚Èּבכֹותׁשהּמּניח זיתיו זיתים]את ׁשּימּתינּו[מכתשת ּכדי , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ויתלחלחו] מכׁשרין.[- אּלּו הרי - להּכתׁש נֹוחים ְְְְֲִִִִֵֵֵָָֻויהיּו

ּדעּתֹו ׁשהרי מכׁשרין, אינן - וׁשּימלחם ׁשּימּתינּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּניחן
לכבׁשן. ְְֲֵֶָָעליהם

.„È[מבקע]הּפֹוצע- טמאֹות ּבידים ּתרּומה ׁשל זיתים ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ
ּבמלח לספגן ּפצען מלאכּתן. ּגמר היא ׁשּפציעתן [-ּפסלן, ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָ

מלח] בהם יׁששידבק אם לידע ּפצען אם וכן הכׁשרּו; לא ,ְְְְִִֵֵֵַָָֹֻ
הכׁשרּו. לא להּמסק, והּגיעּו ׁשמן ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹֻּבהן

.ÂËלגרּגרםהּמּניח ּבּגג -]זיתים אפּלּו[היינו - ּוליּבׁשם ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָ
ׁשּילקּו ּבּבית נתנם מכׁשרין. אינם אּמה, רּום ,[יתרככו]הם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ּבּגג ׁשּנתנם אֹו לּגג, להעלֹותן עתיד ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָאף
ויפרם ׁשּיפּתחם עתיד ׁשהּוא ּפי על אף [יחתוך]ׁשּילקּו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹ

מכׁשרים. אּלּו הרי - ּגּגֹו,אֹותם את ׁשּיׁשּמר עד ּבּבית נתנם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
לא ׁשעדין מכׁשרים, אינם - אחר למקֹום ׁשּיֹוליכם עד ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻאֹו

מלאכּתם. ְְְְִַָָנגמרה

.ÊËוחתםהעֹוטן ונעל הארץ, עם ּברׁשּות זיתיו [הניחאת ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אחר;סימן] וחֹותם אחר מפּתח לֹו יׁש ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו -ְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

טהֹורין. ּפתּוח, ּומפּתח מקלקל חֹותם ׁשּמצא ּפי על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻאף
צרֹור ׁשאמרּו, קיסם[אבן]וחֹותם עץ]אֹו ׁשם[חתיכת היּו . ְְְֵֶָָָָָ

ּומסיטן.[בבית] קנה מכניס ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו ּוסדקין, ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹחרין
ּכפתחין. נּדֹונֹות טפחים, ארּבעה ׁשל חּלֹונֹות ׁשם ְְְִִִִֶַַָָָָָָהיּו

.ÊÈוהעקלהּדֹור הּבד ּכלי לטהר ורצה [שבוּבטמאה, ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
הזיתים] שוב -כותשין ּבהם ׁשּנבלעּו הּטמאין הּמׁשקין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָמן

נצרים וׁשל מדיחן; אבנים, וׁשל עץ ׁשל ּכלים יעׂשה? ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכיצד
חדׁש, עׂשר ׁשנים ּכל מיּׁשנן ּגמי, וׁשל מנּגבן. ּבהם, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוכּיֹוצא

זיתים ּבמי אֹו ּבחּמין, חֹולטן זיתים]אֹו בהם שנתבשלו ,[מים ְְְִִֵֵַָ
מעין לתֹו אֹו מקּלחין, ׁשּמימיו צּנֹור ּתחת מּניחן ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָאֹו

רֹודפין ּכ[זורמים]ׁשּמימיו ואחר ׁשעֹות. עׂשרה ׁשּתים , ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבטהרה. ּבהן ּומׁשּתּמׁש טבילה, ׁשּצריכין הּכלים ְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמטּביל

- r"yz'd zah 'i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

יב ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

הּׁשמּועה‡. מּפי הן. קּבלה ּדברי אכלין, הכׁשר ּדברי ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכל
רבי עלנו][ממשה מים יּתן "וכי ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָֻלמדּו,

ׁשּיּנתן והּוא מׁשקין. ׁשבעה ׁשאר ואחד הּמים אחד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָזרע",
ידּוע ׁשּדבר הּקרקע; מן ׁשּנעקרּו ואחר ּבעלים, ּברצֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָעליהן
ולא מחּבר, ּכׁשהּוא מים עליו ּבא ׁשּלא זרע ל ׁשאין ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻהּוא,
ונתלׁשּו האכלין ׁשּנעקרּו לאחר אּלא מים", יּתן "וכי ְְְְְְֱֳִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻנאמר

ְִַַהּמׁשקין.

הּבעלים,·. ּברצֹון ּבתחּלה האכלין על ׁשּנפל מׁשקה ְְְְֳִִִִִֶֶַַַַָָָָָָּכל
על אף ּברצֹון, סֹופֹו ׁשהיה אֹו ּברצֹון, סֹופֹו ׁשאין ּפי על ְְִֵֶֶַַַַָָָָאף

הכׁשרּו - ּברצֹון ּתחּלתֹו ׁשאין ׁשּלאּפי ׁשנפל ּומׁשקה ; ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
ּבלל אפּלּו מכׁשיר. אינֹו מּפני[הרטיב]ּברצֹונֹו, ּפרֹותיו הּוא ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ

הרי - ּבלּולין ׁשּיהיּו רצֹונֹו אין והּוא ,הּצר מּפני אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּסּכנה
הּגּנבים, מּפני ּבמים ּפרֹותיו הּטֹומן ּכיצד? הכׁשרּו. לא ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹֻאּלּו

לׁשּבלת ּפרֹותיו הּנֹותן אינן[זרימת]אֹו - עּמֹו להביאן הּנהר ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
ְִָֻמכׁשרין.

מכׁשירין.‚. אינן ּברצֹון, ׁשּלא הּקרקע מן ׁשּנתלׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמׁשקין
ׁשּנבללּו ּפרֹות אֹו ּכלים אֹו אדם ,ּבמׁשקין[נרטבו]לפיכ ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

ּב ׁשּלא ּבאֹותןׁשּנתלׁשּו אכלין ׁשּנגעּו ּפי על אף - רצֹון ְְְְְֳִִִֶֶֶַַָָָָֹ
לרצֹון ׁשּלא הּמים אֹותן ׁשהרי הכׁשרּו; לא ּברצֹון, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻמׁשקין
הּמים היּו מכׁשירין. ׁשאינן ּבּקרקע, עדין הן ּוכאּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָנתלׁשּו,
ונגעּו ּברצֹון, ּתלּוׁשין הּפרֹות ועל הּכלים וׁשעל האדם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשעל
הּכתל על קערה הּכֹופה ּכיצד? הכׁשרּו. - ּברצֹון אכלין ְְְְֳִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּבהן

ׁשּתּודח הגשם]ּבׁשביל ואם[ע"י מכׁשירין; ׁשּבּה הּמים , ְְְִִִִִִֶֶַַַַָ
לדעת. ּבּכלי ּתלּוׁשין ׁשהן מּפני הכׁשרּו, ּפרֹות, ּבהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻהּניח

ילקה ׁשּלא ּבׁשביל אינן[יתקלקל]ּכפיּה ׁשּבּה הּמים הּכתל, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
נתּכּון הכׁשרּו. לא האכלין, ּבּה נתן אם ּולפיכ ְְְְְֳִִִִִִֵַַָָָָָֹֻּכתלּוׁשין,
מכׁשירין; אּלּו הרי ּבית, ּכתל היה אם - הּכתל ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיּודח
ונמצאּו ּכתלּוׁש, הּוא הרי הכׁשר, לענין ׁשחּברֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהּתלּוׁש
מערה ּכתל היה ואם ׁשּבּכלים. ּכּמים זה ּבית ּכתל ׁשעל ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹמים

אּלא ּבנין מ-]ׁשאינֹו ׁשעליה[עשוי הּמים קרקע, ׁשל עצמּה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּקרקע. מן ּכתלּוׁשין ְְִִִֵַַַָאינן

ּבפיו[מתכופף]הּׁשֹוחה„. העֹולין הּמים הרי לׁשּתֹות, ְְֲִִִִֵֶַַַָ
יעלה ׁשהּׁשֹותה הּוא, ידּוע ׁשּדבר ּברצֹונֹו; ּתלּוׁשין ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּובׂשפמֹו
אּלּו הרי ּברצֹונֹו, וׁשתה והֹואיל ּובׂשפמֹו; ּבפיו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָהּמים
ּובזקנֹו, ּובראׁשֹו ּבחטמֹו העֹולים הּמים אבל ּברצֹון. ְְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹנתלׁשּו

ּברצֹון. ּתלּוׁשין ְְִֵָָאינן

אחריה‰. העֹולים הּמים - החבית את [אחוריהממּלא ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
מכֹונןהחבית] ׁשהּוא ּובחבל ּובחבל[קשור], צּוארּה, על ְֶֶֶֶֶַַַַָָָ

לצרּכּה מילויהׁשהּוא ּברצֹון;][לצורך ּתלּוׁשין הן הרי - ְְְְֲִֵֵֶָָָ
נתנּה ּברצֹונֹו. ּתלּוׁשין אינן צרּכּה, על הּיתר ׁשּבחבל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָוהּמים
ּתלּוׁשין אינן ּובחבל ּגּבּה ׁשעל הּמים ּכל הּצּנֹור, ְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּתחת

מכׁשירין. אין לפיכ ְְְִִִֵַָָּברצֹון;

.Âהּמים - הּטמאה אב היה אפּלּו ּגׁשמים, עליו ׁשּירדּו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֻמי
לּתחּתֹון העליֹון מּצד ׁשּירדּו ּפי על אף טהֹורין;ׁשעליו, , ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

אֹותן ׁשּינּתק ׁשֹותתיןוהּוא, היּו אם אבל ּכחֹו. ּבכל מעליו ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ
לאט]ויֹורדין ׁשהן[לאט ּובזמן מּטּמאין. ּפריׁשתן ּבׁשעת , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ

לרצֹונֹו; עליו ּתלּוׁשין אינן ׁשהרי מכׁשירין, אינן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָטהֹורין,
נער להקר[המים]ואם הּצּנֹור ּתחת עמד לרצֹון. אּלּו הרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
לּדֹוח[להתקרר] היה[להתרחץ]אֹו ואם לרצֹון; זה הרי , ְְֲִִֵֶַָָָ

טמאין. ׁשעליו הּמים ְִִֵֵֶַַָָָטמא,

.Êהּדלף וירד ּפרֹות, מלאה ׁשהיתה גשמים]חבית [דליפת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יערה זה הרי - ואינן[ישפוך]לתֹוכּה מעליהן, הּמים ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּיערה עד ּבתֹוכּה ׁשּימּתינּו ׁשרצֹונֹו ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻמכׁשרין,
מעליהן. ֲִֵֵֶַַהּמים

.Áהּנּתזיןערבה הּמים לתֹוכּה, הּדלף והּצפין[החוצה]ׁשּירד ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
גדותיה]מעליה על נטלּה[עולים ּברצֹון; ּתלּוׁשין אינן ְְְִֵֵֶָָָָָָ

ׁשּירד הּניחּה ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשּבתֹוכּה הּמים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלׁשפכּה,
ּברצֹון; ּתלּוׁשין אינן ׁשּבתֹוכּה והּצפין הּנּתזין לתֹוכּה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּדלף
ׁשפכּה ׁשּלא ׁשּכיון מכׁשירין, אּלּו הרי לׁשפכּה, נטלּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹואם

ּברצֹונֹו. ּתלׁשן הרי ְְְֲִִֵָָָּבמקֹומּה,

.Ëּבמערה ּכסּותֹו את והמכּבס ּכליו, את מים]הּמטּביל [של ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ּוברגליו ּברצֹון, ּבידיו העֹולין הּמים -ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ

.È;הכׁשרּו לא - ּונטלן ידיו ּופׁשט הּמים, לתֹו ׁשּנפלּו ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֻּפרֹות
ׁשהּמים ׁשּבידיו, ּבּמים הכׁשרּו ידיו, ׁשּיּדֹוחּו חּׁשב ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻואם

ּברצֹון ּתלּוׁשין הן הרי הּפרֹות, וׁשעל .ׁשּבידיו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

.‡Èמים היּו אם - ּברצֹונֹו הּמים לתֹו ּפרֹות ְְִִִִֵֵַַַַָהּנֹותן
הֹוציאן, ּבּמים; ׁשהן זמן ּכל מכׁשרין אינן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבקרקעֹות,
ּברצֹון. נתלׁשּו ׁשהרי ידיו, ׁשעל אֹו ׁשעליהן ּבּמים ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻהכׁשרּו
ׁשם, מדיחּתּו נּדה - הּמערה ּבתֹו ׁשהּוא לפת אֹו צנֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּכיצד?
ּבמּגעּה נטמא הּמים, מן ׁשהּוא ּכל העלתהּו טהֹור; .והּוא ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

.·Èּתּורמּוסין[שק]קּפה מלאה קטניות]ׁשהיא ּונתּונה[מין , ְְְִִֵֶָָָֻ
מּתֹוכּה ּתּורמּוסין ונֹוטל הּטמא, ידֹו מֹוׁשיט - הּמים ְְְִִִִֵֵַַַָָָלתֹו
ואין נטל, מּתֹוכּה ׁשהרי הכׁשרּו, ׁשּלא מּפני טהֹורין, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֻוהן

- הּמים מן העלּה ׁשעליהן. ּבּמים -]רצֹונֹו [התורמוסין ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָ
ׁשּנתלׁשּו ׁשּבּקּפה ּבּמים הכׁשרּו ׁשהרי טמאין, ּבּקּפה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻֻהּנֹוגעין
טהֹורין. הּקּפה, ׁשּבתֹו הּתּורמּוסין ּכל ּוׁשאר ְְְְְִִִֶַַָָָֻּברצֹונֹו;
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עֹונתּה‡. ׁשּימנע הּנּׂשּואין אחר ּבעלּה את ׁשהרׁשת ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהאּׁשה
ּבנים, לֹו ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. זה הרי -ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
לבעל חּיב קּים, לא אם אבל ּורבּיה. ּפרּיה מצות קּים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשּכבר

ׁשל עׂשה מצות ׁשהיא מּפני ּבנים, לֹו ׁשּיהיּו עד עֹונה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבכל
ּורבּו". "ּפרּו ׁשּנאמר: ְְֱֶֶַָּתֹורה,

האּׁשה·. לא אבל ּורבּיה, ּפרּיה על מצּוה ּומאימתיהאיׁש . ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻ
ׁשבע מּבן אֹו ׁשנה עׂשרה ׁשׁש מּבן זֹו? ּבמצוה האיׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיתחּיב

ע ׁשעברּו וכיון ׁשנה. -עׂשרה אּׁשה נׂשא ולא ׁשנה ׂשרים ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ
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הּׁשמּועה‡. מּפי הן. קּבלה ּדברי אכלין, הכׁשר ּדברי ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכל
רבי עלנו][ממשה מים יּתן "וכי ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָֻלמדּו,

ׁשּיּנתן והּוא מׁשקין. ׁשבעה ׁשאר ואחד הּמים אחד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָזרע",
ידּוע ׁשּדבר הּקרקע; מן ׁשּנעקרּו ואחר ּבעלים, ּברצֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָעליהן
ולא מחּבר, ּכׁשהּוא מים עליו ּבא ׁשּלא זרע ל ׁשאין ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻהּוא,
ונתלׁשּו האכלין ׁשּנעקרּו לאחר אּלא מים", יּתן "וכי ְְְְְְֱֳִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻנאמר

ְִַַהּמׁשקין.

הּבעלים,·. ּברצֹון ּבתחּלה האכלין על ׁשּנפל מׁשקה ְְְְֳִִִִִֶֶַַַַָָָָָָּכל
על אף ּברצֹון, סֹופֹו ׁשהיה אֹו ּברצֹון, סֹופֹו ׁשאין ּפי על ְְִֵֶֶַַַַָָָָאף

הכׁשרּו - ּברצֹון ּתחּלתֹו ׁשאין ׁשּלאּפי ׁשנפל ּומׁשקה ; ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
ּבלל אפּלּו מכׁשיר. אינֹו מּפני[הרטיב]ּברצֹונֹו, ּפרֹותיו הּוא ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ

הרי - ּבלּולין ׁשּיהיּו רצֹונֹו אין והּוא ,הּצר מּפני אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּסּכנה
הּגּנבים, מּפני ּבמים ּפרֹותיו הּטֹומן ּכיצד? הכׁשרּו. לא ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹֻאּלּו

לׁשּבלת ּפרֹותיו הּנֹותן אינן[זרימת]אֹו - עּמֹו להביאן הּנהר ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
ְִָֻמכׁשרין.

מכׁשירין.‚. אינן ּברצֹון, ׁשּלא הּקרקע מן ׁשּנתלׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמׁשקין
ׁשּנבללּו ּפרֹות אֹו ּכלים אֹו אדם ,ּבמׁשקין[נרטבו]לפיכ ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

ּב ׁשּלא ּבאֹותןׁשּנתלׁשּו אכלין ׁשּנגעּו ּפי על אף - רצֹון ְְְְְֳִִִֶֶֶַַָָָָֹ
לרצֹון ׁשּלא הּמים אֹותן ׁשהרי הכׁשרּו; לא ּברצֹון, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻמׁשקין
הּמים היּו מכׁשירין. ׁשאינן ּבּקרקע, עדין הן ּוכאּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָנתלׁשּו,
ונגעּו ּברצֹון, ּתלּוׁשין הּפרֹות ועל הּכלים וׁשעל האדם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשעל
הּכתל על קערה הּכֹופה ּכיצד? הכׁשרּו. - ּברצֹון אכלין ְְְְֳִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּבהן

ׁשּתּודח הגשם]ּבׁשביל ואם[ע"י מכׁשירין; ׁשּבּה הּמים , ְְְִִִִִִֶֶַַַַָ
לדעת. ּבּכלי ּתלּוׁשין ׁשהן מּפני הכׁשרּו, ּפרֹות, ּבהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻהּניח

ילקה ׁשּלא ּבׁשביל אינן[יתקלקל]ּכפיּה ׁשּבּה הּמים הּכתל, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
נתּכּון הכׁשרּו. לא האכלין, ּבּה נתן אם ּולפיכ ְְְְְֳִִִִִִֵַַָָָָָֹֻּכתלּוׁשין,
מכׁשירין; אּלּו הרי ּבית, ּכתל היה אם - הּכתל ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיּודח
ונמצאּו ּכתלּוׁש, הּוא הרי הכׁשר, לענין ׁשחּברֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהּתלּוׁש
מערה ּכתל היה ואם ׁשּבּכלים. ּכּמים זה ּבית ּכתל ׁשעל ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹמים

אּלא ּבנין מ-]ׁשאינֹו ׁשעליה[עשוי הּמים קרקע, ׁשל עצמּה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּקרקע. מן ּכתלּוׁשין ְְִִִֵַַַָאינן

ּבפיו[מתכופף]הּׁשֹוחה„. העֹולין הּמים הרי לׁשּתֹות, ְְֲִִִִֵֶַַַָ
יעלה ׁשהּׁשֹותה הּוא, ידּוע ׁשּדבר ּברצֹונֹו; ּתלּוׁשין ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּובׂשפמֹו
אּלּו הרי ּברצֹונֹו, וׁשתה והֹואיל ּובׂשפמֹו; ּבפיו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָהּמים
ּובזקנֹו, ּובראׁשֹו ּבחטמֹו העֹולים הּמים אבל ּברצֹון. ְְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹנתלׁשּו

ּברצֹון. ּתלּוׁשין ְְִֵָָאינן

אחריה‰. העֹולים הּמים - החבית את [אחוריהממּלא ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
מכֹונןהחבית] ׁשהּוא ּובחבל ּובחבל[קשור], צּוארּה, על ְֶֶֶֶֶַַַַָָָ

לצרּכּה מילויהׁשהּוא ּברצֹון;][לצורך ּתלּוׁשין הן הרי - ְְְְֲִֵֵֶָָָ
נתנּה ּברצֹונֹו. ּתלּוׁשין אינן צרּכּה, על הּיתר ׁשּבחבל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָוהּמים
ּתלּוׁשין אינן ּובחבל ּגּבּה ׁשעל הּמים ּכל הּצּנֹור, ְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּתחת

מכׁשירין. אין לפיכ ְְְִִִֵַָָּברצֹון;

.Âהּמים - הּטמאה אב היה אפּלּו ּגׁשמים, עליו ׁשּירדּו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֻמי
לּתחּתֹון העליֹון מּצד ׁשּירדּו ּפי על אף טהֹורין;ׁשעליו, , ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

אֹותן ׁשּינּתק ׁשֹותתיןוהּוא, היּו אם אבל ּכחֹו. ּבכל מעליו ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ
לאט]ויֹורדין ׁשהן[לאט ּובזמן מּטּמאין. ּפריׁשתן ּבׁשעת , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ

לרצֹונֹו; עליו ּתלּוׁשין אינן ׁשהרי מכׁשירין, אינן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָטהֹורין,
נער להקר[המים]ואם הּצּנֹור ּתחת עמד לרצֹון. אּלּו הרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
לּדֹוח[להתקרר] היה[להתרחץ]אֹו ואם לרצֹון; זה הרי , ְְֲִִֵֶַָָָ

טמאין. ׁשעליו הּמים ְִִֵֵֶַַָָָטמא,

.Êהּדלף וירד ּפרֹות, מלאה ׁשהיתה גשמים]חבית [דליפת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יערה זה הרי - ואינן[ישפוך]לתֹוכּה מעליהן, הּמים ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּיערה עד ּבתֹוכּה ׁשּימּתינּו ׁשרצֹונֹו ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻמכׁשרין,
מעליהן. ֲִֵֵֶַַהּמים

.Áהּנּתזיןערבה הּמים לתֹוכּה, הּדלף והּצפין[החוצה]ׁשּירד ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
גדותיה]מעליה על נטלּה[עולים ּברצֹון; ּתלּוׁשין אינן ְְְִֵֵֶָָָָָָ

ׁשּירד הּניחּה ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשּבתֹוכּה הּמים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלׁשפכּה,
ּברצֹון; ּתלּוׁשין אינן ׁשּבתֹוכּה והּצפין הּנּתזין לתֹוכּה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּדלף
ׁשפכּה ׁשּלא ׁשּכיון מכׁשירין, אּלּו הרי לׁשפכּה, נטלּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹואם

ּברצֹונֹו. ּתלׁשן הרי ְְְֲִִֵָָָּבמקֹומּה,

.Ëּבמערה ּכסּותֹו את והמכּבס ּכליו, את מים]הּמטּביל [של ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ּוברגליו ּברצֹון, ּבידיו העֹולין הּמים -ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ

.È;הכׁשרּו לא - ּונטלן ידיו ּופׁשט הּמים, לתֹו ׁשּנפלּו ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֻּפרֹות
ׁשהּמים ׁשּבידיו, ּבּמים הכׁשרּו ידיו, ׁשּיּדֹוחּו חּׁשב ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻואם

ּברצֹון ּתלּוׁשין הן הרי הּפרֹות, וׁשעל .ׁשּבידיו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

.‡Èמים היּו אם - ּברצֹונֹו הּמים לתֹו ּפרֹות ְְִִִִֵֵַַַַָהּנֹותן
הֹוציאן, ּבּמים; ׁשהן זמן ּכל מכׁשרין אינן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבקרקעֹות,
ּברצֹון. נתלׁשּו ׁשהרי ידיו, ׁשעל אֹו ׁשעליהן ּבּמים ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻהכׁשרּו
ׁשם, מדיחּתּו נּדה - הּמערה ּבתֹו ׁשהּוא לפת אֹו צנֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּכיצד?
ּבמּגעּה נטמא הּמים, מן ׁשהּוא ּכל העלתהּו טהֹור; .והּוא ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

.·Èּתּורמּוסין[שק]קּפה מלאה קטניות]ׁשהיא ּונתּונה[מין , ְְְִִֵֶָָָֻ
מּתֹוכּה ּתּורמּוסין ונֹוטל הּטמא, ידֹו מֹוׁשיט - הּמים ְְְִִִִֵֵַַַָָָלתֹו
ואין נטל, מּתֹוכּה ׁשהרי הכׁשרּו, ׁשּלא מּפני טהֹורין, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֻוהן

- הּמים מן העלּה ׁשעליהן. ּבּמים -]רצֹונֹו [התורמוסין ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָ
ׁשּנתלׁשּו ׁשּבּקּפה ּבּמים הכׁשרּו ׁשהרי טמאין, ּבּקּפה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻֻהּנֹוגעין
טהֹורין. הּקּפה, ׁשּבתֹו הּתּורמּוסין ּכל ּוׁשאר ְְְְְִִִֶַַָָָֻּברצֹונֹו;
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עֹונתּה‡. ׁשּימנע הּנּׂשּואין אחר ּבעלּה את ׁשהרׁשת ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהאּׁשה
ּבנים, לֹו ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. זה הרי -ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
לבעל חּיב קּים, לא אם אבל ּורבּיה. ּפרּיה מצות קּים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשּכבר

ׁשל עׂשה מצות ׁשהיא מּפני ּבנים, לֹו ׁשּיהיּו עד עֹונה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבכל
ּורבּו". "ּפרּו ׁשּנאמר: ְְֱֶֶַָּתֹורה,

האּׁשה·. לא אבל ּורבּיה, ּפרּיה על מצּוה ּומאימתיהאיׁש . ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻ
ׁשבע מּבן אֹו ׁשנה עׂשרה ׁשׁש מּבן זֹו? ּבמצוה האיׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיתחּיב

ע ׁשעברּו וכיון ׁשנה. -עׂשרה אּׁשה נׂשא ולא ׁשנה ׂשרים ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ
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ּבּתֹורה עֹוסק היה ואם עׂשה; מצות ּומבּטל עֹובר זה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהרי
יטרח ׁשּלא ּכדי אּׁשה מּלּׂשא מתירא והיה ּבּה, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹוטרּוד
להתאחר, מּתר זה הרי - הּתֹורה מן ויּבטל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻּבמזֹונֹות
ּתֹורה. ּבתלמּוד ׁשּכן וכל הּמצוה, מן ּפטּור ּבּמצוה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשהעֹוסק

ּבּה‚. וׁשגה ּתמיד, ּבּתֹורה נפׁשֹו ׁשחׁשקה בהמי [עוסק ְְְִִֶַַָָָָָָָ
איןתמיד] - אּׁשה נׂשא ולא ימיו ּכל ּבּה ונדּבק עּזאי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹּכבן

אם אבל עליו; מתּגּבר יצרֹו יהיה ׁשּלא והּוא עוֹון; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבידֹו
לֹו היּו ואפּלּו אּׁשה, לּׂשא חּיב - עליו מתּגּבר יצרֹו ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָהיה

הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא ְִִִֵֶָָָּבנים,

זכר„. ּבידֹו? זֹו מצוה ותתקּים לאיׁש, לֹו יהיּו ּבנים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּכּמה
סריסּונקבה הּבן היה ּבראם". ּונקבה "זכר ׁשּנאמר: ,[עקר], ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

אילֹונית הּבת ׁשהיתה זֹו.[עקרה]אֹו מצוה קּים לא - ְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

ּפרּיה‰. מצות קּים זה הרי - ּבנים והּניחּו ומתּו, לֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָנֹולדּו
ּכבנים הן הרי בנים ּבני אמּורים?ּורבּיה; ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

אף ּונקבה; מּזכר ּבאים והיּו ּונקבה, זכר הּבנים ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָּבׁשהיּו
מּׁשני והם הֹואיל - ּבנֹו ּבת והּנקבה ּבּתֹו ּבן ׁשהּזכר ּפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעל
ּובת ּבן לֹו היּו אם אבל ּורבּיה; ּפרּיה מצות קּים הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָבניו,
ּמצוה. קּים לא עדין - ּונקבה זכר מהן אחד והּניח ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹומתּו,

.Âקּים זה הרי - והם הּוא ונתּגּיר ּבגּיּותֹו, ּבנים לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהיּו
עבד והּוא ּבנים לֹו היּו זֹו. והן[כנעני]מצוה הּוא ונׁשּתחרר , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשּנׁשּתחרר; אחר ׁשּיֹוליד עד ּורבּיה, ּפרּיה מצות קּים לא -ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
יחּוס לֹו אין אליו]ׁשהעבד מתייחסים בניו .[אין ִֵֶֶֶָ

.Êואילֹונית ּוזקנה עקרה אדם יּׂשא זכרלא לאיל [דומה ְְְֲִִֵַָָָָָָֹ
מולידה] קּיםואינה ּכן אם אּלא לולד, ראּויה ׁשאינּה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּוקטּנה

לפרֹות אחרת אּׁשה לֹו ׁשהיתה אֹו ּורבּיה, ּפרּיה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָמצות
ילדה ולא ׁשנים עׂשר עּמֹו וׁשהת אּׁשה נׂשא מּמּנה. ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָָָֹולרּבֹות
לולד; הראּויה אּׁשה יּׂשא אֹו ּכתּבה, ויּתן יֹוציא זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֻ
עד ּבּׁשֹוט אֹותֹו ּומּכין אֹותֹו ּכֹופין להֹוציא, רצה לא ְְִִִִַַַָָֹואם
ּבפני עּמּה ׁשֹוכן אני והרי ּבֹועלּה, 'איני אמר: ואם ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּיֹוציא.
ּבין ּכן, היא ׁשאמרה ּבין עּמּה', אתיחד ׁשּלא ּכדי ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹעדים

אּׁשהׁשאמר יּׂשא אֹו יֹוציא אּלא להן, ׁשֹומעין אין - הּוא ְִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
לולד. ְְָָָָהראּויה

.Áזרע ׁשכבת יֹורה הּוא והרי ילדה, ולא ׁשנים עׂשר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהת
מּמּנה החלי חזקת - לּהּכחץ ויׁש ּבכתּבה, ׁשּלא ותצא , ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

רצונו]ּתֹוספת לפי בכתובה עצמו על שלקח לא[התחייבות ; ֶֶֹ
ּתֹוספת לּה ׁשּיׁש ּבּה, הּכיר ׁשּלא מאילֹונית ּפחּותה זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹתהיה
מּמּנּו החלי חזקת ּכחץ, יֹורה אינֹו ואם ׁשּיתּבאר. ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּכמֹו

עּקר ּכּלּה, הּכתּבה יּתן - ּוכׁשּיֹוציא שקבעוּבלבד; [הסכום ְְְִִִִֵֶַַָָָֻֻ
בכתובה] ְֶֶותֹוספת.חכמים

.Ëמּמּנּו' אֹומרת: והיא הּולד', נמנע 'מּמּנה אֹומר: ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהּוא
נאמנת היא - ּכחץ' יֹורה ׁשאינֹו מּפני לֹונמנע, ויׁש ; ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָ

ּבוּדאי, אֹותֹו יֹודעת ׁשאינּה ּדבר ׁשּטֹוענת מי על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהחרים
מּמּני אם יֹודעת 'איני אמרה: ואם ּכתּבתּה. יּתן ּכ ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻואחר
ממֹון העמד ׁשאמרנּו; ּכמֹו ּכתּבה, עּקר לּה אין - מּמּנּו' ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאם
ולּמה ּכחץ. יֹורה ׁשאינֹו ּבוּדאי ׁשּתטען עד ּבעליו, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבחזקת
ּכחץ יֹורה אם מרּגׁשת ׁשהיא מּפני זֹו? ּבטענה נאמנת ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָהיא

מרּגיׁש. אינֹו והּוא ּכחץ, יֹורה לא ְְְִֵֵֶַֹאֹו

.Èׁשנים עׂשר אחר לגרׁשּה ּבעלּה לתּבע ׁשּבאה מּפניהאּׁשה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
לּה; ׁשֹומעין - ּכחץ יֹורה ׁשאינֹו אֹומרת והיא ילדה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשּלא
לבנים היא צריכה ּורבּיה, ּפרּיה על מצּוה ׁשאינּה ּפי על ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻאף
ּבלבד; ּכתּבה עּקר ויּתן להֹוציא, אֹותֹו וכֹופין ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָֻלזקנּותּה.
ותּטל. לרצֹונּה ׁשּתצא מנת על הּתֹוספת לּה ּכתב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

.‡Èאֹו חֹולה, ׁשהיה אֹו ׁשנים, עׂשר ּבתֹו ּבסחֹורה ְְִִֶֶֶֶַָָָָָהל
אין - האסּורים ּבבית חבּוׁשין ׁשהיּו אֹו חֹולה, היא ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָׁשהיתה

הּמנין מן זמן אֹותֹו להם .עֹולה ְְִִֶֶַַָָ

.·Èׁשהּפילה מּיֹום מֹונה - וחזרההּפילה הּפילה אם . ְְִִִִִִִִֶָָָָָָ
זכה לא וׁשּמא לנפלים, החזקה - ּפעמים ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִִֶָָָָָָָָֹֹֻוהּפילה

ּכתּבה. ויּתן ויֹוציא מּמּנה; ְְְְִִִִֵֶָָָֻלהּבנֹות

.‚È,עּמּה ׁשּיׁשהה ּכדי עׂשר', ּבתֹו 'הּפילה אֹומר: ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָהּוא
עצמּה מחזקת ׁשאינּה נאמנת, - הּפלּתי' 'לא אֹומרת: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוהיא
'ׁשלׁשה' אֹומרת והיא ׁשנים', 'הּפילה אֹומר הּוא ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּבעקרּות;
ּכתּבה ויּתן ויֹוציא ּבמּפלת, עצמּה מחזקת ׁשאינּה נאמנת, -. ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשהּפילה אֹו הּפילה, ׁשּלא הּסת ׁשבּועת מׁשּביעּה זה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּובכל

ּכתּבה. לּתן יתחּיב זֹו ׁשּבטענה - ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֻׁשלׁשה

.„Èוהֹוציאּה ילדה ולא ׁשנים עׂשר עּמֹו וׁשהת לאחד ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹנּׂשאת
ילדה ולא ׁשנים עׂשר הּׁשני עם ׁשהת לׁשני. להּנׂשא מּתרת -ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ

לׁשליׁשי; תּנׂשא לא ּבלא- ּתצא - לׁשליׁשי נּׂשאת ואם ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵָֹֹ
מצות ׁשּקּים אֹו אחרת, אּׁשה לֹו יׁש ּכן אם אּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּכתּבה,

ּורבּיה. ְְִִָָּפרּיה

.ÂËיכֹול אינֹו 'ּבעלי ואמרה: ּדין לבית ׁשּבאה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה
יֹורה ׁשאינֹו אֹו ׁשּמֹוליד', ׁשּמּוׁש הארץ ּכל ּכדר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָלׁשּמׁש
ׁשּתנהגי לי 'ראּוי לּה: ואֹומרין ּפׁשרה, הּדּינין יעׂשּו - ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּכחץ

ׁשנים עׂשר ׁשּתׁשהי עד ּבעלי ּכעם ואחר תֹולידי, ולא ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹ
ולא ליׁשב; אֹותּה ּכֹופין ואין ּבּדבר, עּמּה ּומגלּגלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹּתתּבעי'.
ׁשּיעׂשּו עד זה ּבדבר מאריכים אּלא הּמֹורדת, ּדין אֹותּה ְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּדנין

ְָָּפׁשרה.

.ÊËהּוא הרי ּורבּיה, ּפרּיה מצות אדם ׁשּקּים ּפי על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאף
סֹופרים מּדברי זמןמצּוה ּכל ולרּבֹות מּלפרֹות יּבטל ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֻ

ּבנה ּכאּלּו ּביׂשראל, אחת נפׁש הּמֹוסיף ׁשּכל - ּכח ּבֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיׁש
- אּׁשה ּבלא אדם יׁשב ׁשּלא היא, חכמים מצות וכן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹעֹולם;
ׁשּלא - איׁש ּבלא אּׁשה תׁשב ולא הרהּור, לידי יבֹוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹֹׁשּלא

ֵֵָתחׁשד.

.ÊÈלאׁשּתֹו לקּנֹות איׁש ּכל על עלוחֹובה בה [להתרות ְְְְִִַַָָ
פרוצה] לאׁשּתֹוהתנהגות מקּנא אדם "אין חכמים: אמרּו .ְְְְֲִִֵֵַָָָָ

ּביֹותר לּה יקּנא ולא טהרה". רּוח ּבֹו נכנסה ּכן אם ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאּלא
לדעּתּה, אּלא ּכרחּה, ּבעל ויבעל אֹותּה, יאנס ולא ְְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹמּדי;

וׂשמחה. ׂשיחה ְְִִִָָּומּתֹו

.ÁÈּביתּה ּבתֹו צנּועה ׁשּתהיה האּׁשה על חכמים צּוּו ,וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
תתּבע ולא ּבעלּה, ּבפני ראׁש וקּלּות ּבׂשחֹוק תרּבה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֹֹולא
ולא זה; ּבעסק מדּברת תהיה ולא ּבפיה, הּמּטה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּתׁשמיׁש
אּלא ּבאהבתּה, ׁשּיֹוסיף עד לצערֹו ּכדי מּבעלּה ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָתמנע
ּכדי ביתֹו, ּובני מּקרֹוביו ותּזהר ׁשּירצה. עת ּבכל לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָנׁשמעת
הּדֹומה ּומן הּכעּור מן ותתרחק קנאה; רּוח עליו יעבר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא

ְִלכעּור.

- r"yz'd zah `"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.ËÈחכמים צּוּו יֹותרוכן אׁשּתֹו את מכּבד אדם ׁשּיהיה , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
יעׂשה הרּבה, ממֹון לֹו יׁש ואם ּכגּופֹו; ואֹוהבּה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָמּגּופֹו

יתרה אימה עליה יטיל ולא הּממֹון. ּכפי ויהיהּבטֹובתּה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
רֹוגז. ולא עצב יהיה ולא ּבנחת, עּמּה ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹּדּבּורֹו

.Îּביֹותר ּבעלּה את מכּבדת ׁשּתהיה האּׁשה על צּוּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכן
מֹורא עליה לֹו ויהיה ּפיו,מּדי, על מעׂשיה ּכל ותעׂשה , ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

לּבֹו, ּבתאוֹות מהּלכת :מל אֹו ׂשר ּכמֹו ּבעיניה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָויהיה
ּובני יׂשראל ּבנֹות ּדר הּוא וזה ּׁשּיׂשנא. מה ּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּומרחקת
יהיה אּלּו, ּובדרכים ּבזּוּוגן; הּטהֹורים הּקדֹוׁשים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָיׂשראל

ּומׁשּבח. נאה ְִֶָָָֻיּׁשּובן

ה'תש"ע טבת י"א שני יום

טז ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

עבדים‡. ּבין קרקע ּבין לבעלּה, האּׁשה ׁשּמכנסת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנכסים
אינן - ּכתּבה ּבׁשטר נכּתבין ׁשהן ּפי על אף מּטלטלין, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻּבין
הּבעל קּבל ואם ׁשמם. 'נדּוניא' אּלא 'ּכתּבה', ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻנקראין

ּפחתה אם ּברׁשּותֹו, ונעׂשית עליו הּנדּוניא [נפחתאחריּות ְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָ
לֹושוויה] כשמתגרשת]ּפחתה הפחת הֹותירה[משלם ואם ְֲִִָָָ

לֹו[התייקרה] הרווח]הֹותירה לה מחזיר זֹו[אינו הרי - ֲִֵָ
הּנדּוניא אחריּות קּבל לא ואם ּברזל'. צאן 'נכסי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹנקראת
לּה ּפחתה ּפחתה אם האּׁשה, ּברׁשּות היא הרי אּלא ְֲֲֲִִִִֵֶָָָָָָָָָָעליו,
מלֹוג'. 'נכסי נקראת זֹו הרי - לּה הֹותירה הֹותירה ְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָואם

לבעלּה·. אֹותן הכניסה ׁשּלא לאּׁשה ׁשּיׁש נכסים ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹוכן
לעצמּה לּה נׁשארּו אּלא ּבּכתּבתּה, אֹותן ּכתבה אֹוולא , ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָֹֻ

הּכל - ּבמּתנה לּה נּתנּו אֹו ׁשנתארסה, אחר ּבירּׁשה לּה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻנפלּו
'ּכתּבה' נקרא ואין הן. ּברׁשּותּה ׁשּכּלן מלֹוג', 'נכסי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֻֻנקראין
ּבלבד. הּתֹוספת עם מאתים אֹו מאה ׁשהיא ּכתּבה עּקר ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאּלא

הֹודענּו‚. הּתֹוספתּכבר ודין לאּׁשה, ּכתּבה ּתּקנּו ׁשחכמים ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ
הרי אּלא ׁשּתרצה, זמן ּכל לגּבֹותּה ּתּקנּוה ולא העּקר; ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּכדין
לאחר אּלא נגּבית, הּכתּבה אין זמן; לֹו ׁשּקבּוע חֹוב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהיא
לּבעל היּו ׁשאם התקינּו וכן ּגרׁשּה. אם אֹו הּבעל ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָמיתת
ּכתּבתּה לגּבֹות האּׁשה ּובאה ּובינֹונּיֹות, ורעֹות טֹובֹות ְְְִִִֵָָָָָָָָֻׂשדֹות

הרעה מן אּלא תגּבה ׁשּלא הּנקראתמּמּנּו, והיא ׁשּבנכסיו, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ִִ'זּבּורית'.

עד„. תגּבה לא מֹותֹו, אחר לגּבֹות ׁשּכׁשּתבֹוא התקינּו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹוכן
חפץ ּבנקיטת קדוש]ׁשּתּׁשבע חפץ אצלּה[אחיזת הּניח ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ּכל לּה וׁשמין אֹותּה. מחלה ולא מכרה וׁשּלא [בגדּכלּום, ְְְְְֲִֶָָָָָָָָֹֹ
לה] ּגרׁשּהשקנה אם אבל מּכתּבתּה. אֹותֹו ּופֹוחתין ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָֻׁשעליה,

ׁשהרי ׁשעליה, ּכסּות ׁשמין ואין ׁשבּועה. ּבלא ּגֹובה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלרצֹונֹו,
היא. לא להֹוציא רֹוצה והּוא ּבהן, וזכת לּה ְְְְִִֶֶָָָָָָֹלקחן

מן‰. אּלא ּכתּבתּה האלמנה תגּבה ׁשּלא התקינּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻוכן
מיתתהּקרקע לאחר נכסים ׁשּׁשבחּו מּׁשבח ּגֹובה ואינּה , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

מּׁשבח אביהן מיתת לאחר נּזֹונֹות הּבנֹות ואין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָהּבעל,
טֹורפת ואינּה מיתתֹו, לאחר נכסים ּבכתּבתּה[גובה]ׁשּׁשבחּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

הּלֹוקח ׁשהׁשּביח והשביחמּׁשבח מבעלה הקרקע [שקנה ְִִִֵֶֶַַַַ
אּלּואותה] ּודברים הּׁשבח. את ּגֹובה חֹוב ׁשּבעל ּפי על אף ,ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ּכתּבה הן.מּקּלי ְִֵֵָֻֻ

.Âׁשּבּמטּבעֹות הּפחּות מן האּׁשה ׁשּתּטל ּכתּבה, מּקּלי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻוכן
ומשקל] ּבמקֹום[בגודל וגרׁשּה ּבמקֹום, אּׁשה נׂשא ּכיצד? .ְְְְִֵֵַָָָָָָ

מקֹום מּמעֹות טֹובֹות הּנּׂשּואין מקֹום מעֹות היּו אם - ְְְְִִִִֵַַָאחר
מעֹות היּו ואם הּגרּוׁשין; מקֹום מּמעֹות לּה נֹותן ְְְְִִִִֵֵֵַַָָהּגרּוׁשין,
לּה נֹותן הּנּׂשּואין, מקֹום מּמעֹות טֹובֹות הּגרּוׁשין ְְְִִִִֵֵַַָמקֹום
ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנּׂשּואין. מקֹום ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָמּמעֹות

ידּוע מטּבע ּבּה ּפרׁש אם אבל סתם; מעֹות [-ּבכתּבתּה ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻ
הּמלוהמסויים] ּכדין היא הרי - ּבּתֹוספת ּבין ּבעּקר ּבין ,ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכמֹו ׁשהלוהּו, ּכּמה לֹו ׁשּנֹותן ידּוע, מטּבע חברֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
הלואה. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶַָָָׁשּיתּבאר

.Êּגֹובה האּׁשה ׁשּתהיה היׁשיבֹות, ּבכל הּגאֹונים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּתּקנּו
ּכדר הּמּטלטלין, מן אף ּבעלּה מיתת אחר ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֻּכתּבתּה
ּתּקנה ּופׁשטה הּמּטלטלין; מן לגּבֹות חֹוב לבעל ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָׁשהתקינּו

יׂשראל ּבכל ויׁשנןזֹו הן, ּככתּבה ּכּלם ּכתּבה ּתנאי ׁשאר וכן . ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֻֻֻ
ּדכרין ּבנין מּכתּבת חּוץ - ּכקרקע -ּבּמּטלטלין זכרים [בנים ְְְְְְְִִִִִִַַַַַֻ

אמם] כתובת ּפׁשּוטשירשו ירּׁשתּה מנהג מצאנּו ׁשּלא ,ְְִֶַָָָָָֹֻ
אֹותּה[מקובל] מעמידין אֹומר, אני לפיכ היׁשיבֹות. ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָּבכל

הּתלמּוד ּדין הּקרקע.על מן אּלא אּמן ּכתּבת יֹורׁשין ׁשאין , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֻ

.Á,ׁשמעם וׁשּׁשמענּו ׁשּידענּו מקֹומֹות ּבכל נהגּו ְְְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָּכבר
מטלטלי' ּבין מקרקעי 'ּבין ּבּכתּבה ּתּקּוןׁשּיכּתבּו זה ודבר ; ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

ּתנאי זה ׁשהרי ּבֹו, הנהיגּו נבֹונים ואנׁשים הּוא, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָּגדֹול
תמיד]ׁשּבממֹון מן[שתקף ּגֹובה האלמנה ונמצאת , ְְְְִִֵֶַָָָָָ

של]הּמּטלטלין אחרֹונים.[בכוחו ּבתּקנת לא זה, ּבתנאי ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹ

.Ëאם - סתם נׂשא אּלא ּכתּבה, ּבׁשטר ּכ ּכתב ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻהרי
נסּתּפק אֹו לאו, ואם ּגֹובה. ּגאֹונים, ׁשל זֹו ּבתּקנה יֹודע ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהיה
ּבתּקנת ּכח ׁשאין הרּבה; זה ּבדבר מתיּׁשבין - הּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלנּו
ּתנאי ּכדין נתּפרׁשה ׁשּלא ּפי על אף ּבּה לדּון ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּגאֹונים
ממֹון ּבּה ׁשּנֹוציא עד הּגדֹולה, הּסנהדרין ּתּקנת ׁשהם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּכתּבה

הּיֹורׁשים. ְִִַמן

.Èאחראין הּבעל נכסי ּכל ׁשּיהיּו חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָועֹוד
קרקע[ערבים]וערבאין לֹו ויׁש מנה, ּכתּבתּה אפּלּו לּכתּבה; ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֻֻ

ׁשּימּכר וכל הּכתּבה. ׁשעּבּוד ּתחת הּכל - זהּובים ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹֹֻּבאלפים
ויׁש קּים, ׁשּמכרֹו ּפי על אף מּנכסיו, הּנּׂשּואין [מותר]אחר ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ

ּבכתּבתּה אֹותן לטרף לּה יׁש - ירצה אם נכסיו ּכל למּכר ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹֹֻלֹו
חֹורין; ּבני נכסים תמצא לא אם ּכׁשּימּות, אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹּכׁשּיגרׁשּנה
ּכל ּכדין חפץ ּבנקיטת ּבׁשבּועה אּלא תטרף לא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹּוכׁשּתטרף,
ּבעיניו. קּלה ּכתּבה ּתהיה ׁשּלא ּכדי זֹו, ותּקנה חֹובֹות. ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבעלי

.‡Èּכׁשּתבֹוא האלמנה את הּיֹורׁשין אֹו ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשּמׁשּביעין
ּכתּבתּה, מּפנילגּבֹות ּדין, לבית חּוץ אּלא אֹותּה מׁשּביעין אין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻ

לא ׁשּמא לּה ׁשחֹוׁשׁשין מּלהׁשּביעּה, נמנעין היּו דינין ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּבּתי
להּדירּה היתֹומים רצּו ואם ּבּׁשבּועה. עצמּה על ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָתדקּדק

מהבעל] קיבלה אם מהמזונות הנאה ּכל[שתידור להם נֹודרת ,ֶֶֶָָ
ּכתּבתּה. נֹוטלת ּכ ואחר ּדין, ּבבית אֹותּה ּומּדירין ּׁשּירצּו; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמה

.·Èיֹורׁשין יֹורׁשיה אין - ׁשּתּׁשבע קדם האלמנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמתה
נּׂשאת ואם ׁשּתּׁשבע. עד ּכתּבה לּה ׁשאין ּכלּום, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻמּכתּבתּה
ּכל ונֹוטלת הּנּׂשּואין, אחר נׁשּבעת זֹו הרי - ׁשּתּׁשבע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹקדם
הּבעל. יפר ׁשּמא ונֹוטלת, נֹודרת אינּה אבל ׁשּתרצה; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזמן
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.ËÈחכמים צּוּו יֹותרוכן אׁשּתֹו את מכּבד אדם ׁשּיהיה , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
יעׂשה הרּבה, ממֹון לֹו יׁש ואם ּכגּופֹו; ואֹוהבּה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָמּגּופֹו

יתרה אימה עליה יטיל ולא הּממֹון. ּכפי ויהיהּבטֹובתּה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
רֹוגז. ולא עצב יהיה ולא ּבנחת, עּמּה ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹּדּבּורֹו

.Îּביֹותר ּבעלּה את מכּבדת ׁשּתהיה האּׁשה על צּוּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכן
מֹורא עליה לֹו ויהיה ּפיו,מּדי, על מעׂשיה ּכל ותעׂשה , ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

לּבֹו, ּבתאוֹות מהּלכת :מל אֹו ׂשר ּכמֹו ּבעיניה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָויהיה
ּובני יׂשראל ּבנֹות ּדר הּוא וזה ּׁשּיׂשנא. מה ּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּומרחקת
יהיה אּלּו, ּובדרכים ּבזּוּוגן; הּטהֹורים הּקדֹוׁשים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָיׂשראל

ּומׁשּבח. נאה ְִֶָָָֻיּׁשּובן

ה'תש"ע טבת י"א שני יום

טז ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

עבדים‡. ּבין קרקע ּבין לבעלּה, האּׁשה ׁשּמכנסת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנכסים
אינן - ּכתּבה ּבׁשטר נכּתבין ׁשהן ּפי על אף מּטלטלין, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻּבין
הּבעל קּבל ואם ׁשמם. 'נדּוניא' אּלא 'ּכתּבה', ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻנקראין

ּפחתה אם ּברׁשּותֹו, ונעׂשית עליו הּנדּוניא [נפחתאחריּות ְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָ
לֹושוויה] כשמתגרשת]ּפחתה הפחת הֹותירה[משלם ואם ְֲִִָָָ

לֹו[התייקרה] הרווח]הֹותירה לה מחזיר זֹו[אינו הרי - ֲִֵָ
הּנדּוניא אחריּות קּבל לא ואם ּברזל'. צאן 'נכסי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹנקראת
לּה ּפחתה ּפחתה אם האּׁשה, ּברׁשּות היא הרי אּלא ְֲֲֲִִִִֵֶָָָָָָָָָָעליו,
מלֹוג'. 'נכסי נקראת זֹו הרי - לּה הֹותירה הֹותירה ְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָואם

לבעלּה·. אֹותן הכניסה ׁשּלא לאּׁשה ׁשּיׁש נכסים ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹוכן
לעצמּה לּה נׁשארּו אּלא ּבּכתּבתּה, אֹותן ּכתבה אֹוולא , ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָֹֻ

הּכל - ּבמּתנה לּה נּתנּו אֹו ׁשנתארסה, אחר ּבירּׁשה לּה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻנפלּו
'ּכתּבה' נקרא ואין הן. ּברׁשּותּה ׁשּכּלן מלֹוג', 'נכסי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֻֻנקראין
ּבלבד. הּתֹוספת עם מאתים אֹו מאה ׁשהיא ּכתּבה עּקר ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאּלא

הֹודענּו‚. הּתֹוספתּכבר ודין לאּׁשה, ּכתּבה ּתּקנּו ׁשחכמים ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ
הרי אּלא ׁשּתרצה, זמן ּכל לגּבֹותּה ּתּקנּוה ולא העּקר; ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּכדין
לאחר אּלא נגּבית, הּכתּבה אין זמן; לֹו ׁשּקבּוע חֹוב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהיא
לּבעל היּו ׁשאם התקינּו וכן ּגרׁשּה. אם אֹו הּבעל ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָמיתת
ּכתּבתּה לגּבֹות האּׁשה ּובאה ּובינֹונּיֹות, ורעֹות טֹובֹות ְְְִִִֵָָָָָָָָֻׂשדֹות

הרעה מן אּלא תגּבה ׁשּלא הּנקראתמּמּנּו, והיא ׁשּבנכסיו, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ִִ'זּבּורית'.

עד„. תגּבה לא מֹותֹו, אחר לגּבֹות ׁשּכׁשּתבֹוא התקינּו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹוכן
חפץ ּבנקיטת קדוש]ׁשּתּׁשבע חפץ אצלּה[אחיזת הּניח ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ּכל לּה וׁשמין אֹותּה. מחלה ולא מכרה וׁשּלא [בגדּכלּום, ְְְְְֲִֶָָָָָָָָֹֹ
לה] ּגרׁשּהשקנה אם אבל מּכתּבתּה. אֹותֹו ּופֹוחתין ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָֻׁשעליה,

ׁשהרי ׁשעליה, ּכסּות ׁשמין ואין ׁשבּועה. ּבלא ּגֹובה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלרצֹונֹו,
היא. לא להֹוציא רֹוצה והּוא ּבהן, וזכת לּה ְְְְִִֶֶָָָָָָֹלקחן

מן‰. אּלא ּכתּבתּה האלמנה תגּבה ׁשּלא התקינּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻוכן
מיתתהּקרקע לאחר נכסים ׁשּׁשבחּו מּׁשבח ּגֹובה ואינּה , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

מּׁשבח אביהן מיתת לאחר נּזֹונֹות הּבנֹות ואין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָהּבעל,
טֹורפת ואינּה מיתתֹו, לאחר נכסים ּבכתּבתּה[גובה]ׁשּׁשבחּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

הּלֹוקח ׁשהׁשּביח והשביחמּׁשבח מבעלה הקרקע [שקנה ְִִִֵֶֶַַַַ
אּלּואותה] ּודברים הּׁשבח. את ּגֹובה חֹוב ׁשּבעל ּפי על אף ,ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ּכתּבה הן.מּקּלי ְִֵֵָֻֻ

.Âׁשּבּמטּבעֹות הּפחּות מן האּׁשה ׁשּתּטל ּכתּבה, מּקּלי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻוכן
ומשקל] ּבמקֹום[בגודל וגרׁשּה ּבמקֹום, אּׁשה נׂשא ּכיצד? .ְְְְִֵֵַָָָָָָ

מקֹום מּמעֹות טֹובֹות הּנּׂשּואין מקֹום מעֹות היּו אם - ְְְְִִִִֵַַָאחר
מעֹות היּו ואם הּגרּוׁשין; מקֹום מּמעֹות לּה נֹותן ְְְְִִִִֵֵֵַַָָהּגרּוׁשין,
לּה נֹותן הּנּׂשּואין, מקֹום מּמעֹות טֹובֹות הּגרּוׁשין ְְְִִִִֵֵַַָמקֹום
ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנּׂשּואין. מקֹום ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָמּמעֹות

ידּוע מטּבע ּבּה ּפרׁש אם אבל סתם; מעֹות [-ּבכתּבתּה ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻ
הּמלוהמסויים] ּכדין היא הרי - ּבּתֹוספת ּבין ּבעּקר ּבין ,ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכמֹו ׁשהלוהּו, ּכּמה לֹו ׁשּנֹותן ידּוע, מטּבע חברֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
הלואה. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶַָָָׁשּיתּבאר

.Êּגֹובה האּׁשה ׁשּתהיה היׁשיבֹות, ּבכל הּגאֹונים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּתּקנּו
ּכדר הּמּטלטלין, מן אף ּבעלּה מיתת אחר ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֻּכתּבתּה
ּתּקנה ּופׁשטה הּמּטלטלין; מן לגּבֹות חֹוב לבעל ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָׁשהתקינּו

יׂשראל ּבכל ויׁשנןזֹו הן, ּככתּבה ּכּלם ּכתּבה ּתנאי ׁשאר וכן . ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֻֻֻ
ּדכרין ּבנין מּכתּבת חּוץ - ּכקרקע -ּבּמּטלטלין זכרים [בנים ְְְְְְְִִִִִִַַַַַֻ

אמם] כתובת ּפׁשּוטשירשו ירּׁשתּה מנהג מצאנּו ׁשּלא ,ְְִֶַָָָָָֹֻ
אֹותּה[מקובל] מעמידין אֹומר, אני לפיכ היׁשיבֹות. ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָּבכל

הּתלמּוד ּדין הּקרקע.על מן אּלא אּמן ּכתּבת יֹורׁשין ׁשאין , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֻ

.Á,ׁשמעם וׁשּׁשמענּו ׁשּידענּו מקֹומֹות ּבכל נהגּו ְְְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָּכבר
מטלטלי' ּבין מקרקעי 'ּבין ּבּכתּבה ּתּקּוןׁשּיכּתבּו זה ודבר ; ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

ּתנאי זה ׁשהרי ּבֹו, הנהיגּו נבֹונים ואנׁשים הּוא, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָּגדֹול
תמיד]ׁשּבממֹון מן[שתקף ּגֹובה האלמנה ונמצאת , ְְְְִִֵֶַָָָָָ

של]הּמּטלטלין אחרֹונים.[בכוחו ּבתּקנת לא זה, ּבתנאי ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹ

.Ëאם - סתם נׂשא אּלא ּכתּבה, ּבׁשטר ּכ ּכתב ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻהרי
נסּתּפק אֹו לאו, ואם ּגֹובה. ּגאֹונים, ׁשל זֹו ּבתּקנה יֹודע ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהיה
ּבתּקנת ּכח ׁשאין הרּבה; זה ּבדבר מתיּׁשבין - הּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלנּו
ּתנאי ּכדין נתּפרׁשה ׁשּלא ּפי על אף ּבּה לדּון ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּגאֹונים
ממֹון ּבּה ׁשּנֹוציא עד הּגדֹולה, הּסנהדרין ּתּקנת ׁשהם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּכתּבה

הּיֹורׁשים. ְִִַמן

.Èאחראין הּבעל נכסי ּכל ׁשּיהיּו חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָועֹוד
קרקע[ערבים]וערבאין לֹו ויׁש מנה, ּכתּבתּה אפּלּו לּכתּבה; ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֻֻ

ׁשּימּכר וכל הּכתּבה. ׁשעּבּוד ּתחת הּכל - זהּובים ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹֹֻּבאלפים
ויׁש קּים, ׁשּמכרֹו ּפי על אף מּנכסיו, הּנּׂשּואין [מותר]אחר ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ

ּבכתּבתּה אֹותן לטרף לּה יׁש - ירצה אם נכסיו ּכל למּכר ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹֹֻלֹו
חֹורין; ּבני נכסים תמצא לא אם ּכׁשּימּות, אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹּכׁשּיגרׁשּנה
ּכל ּכדין חפץ ּבנקיטת ּבׁשבּועה אּלא תטרף לא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹּוכׁשּתטרף,
ּבעיניו. קּלה ּכתּבה ּתהיה ׁשּלא ּכדי זֹו, ותּקנה חֹובֹות. ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבעלי

.‡Èּכׁשּתבֹוא האלמנה את הּיֹורׁשין אֹו ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשּמׁשּביעין
ּכתּבתּה, מּפנילגּבֹות ּדין, לבית חּוץ אּלא אֹותּה מׁשּביעין אין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻ

לא ׁשּמא לּה ׁשחֹוׁשׁשין מּלהׁשּביעּה, נמנעין היּו דינין ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּבּתי
להּדירּה היתֹומים רצּו ואם ּבּׁשבּועה. עצמּה על ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָתדקּדק

מהבעל] קיבלה אם מהמזונות הנאה ּכל[שתידור להם נֹודרת ,ֶֶֶָָ
ּכתּבתּה. נֹוטלת ּכ ואחר ּדין, ּבבית אֹותּה ּומּדירין ּׁשּירצּו; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמה

.·Èיֹורׁשין יֹורׁשיה אין - ׁשּתּׁשבע קדם האלמנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמתה
נּׂשאת ואם ׁשּתּׁשבע. עד ּכתּבה לּה ׁשאין ּכלּום, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻמּכתּבתּה
ּכל ונֹוטלת הּנּׂשּואין, אחר נׁשּבעת זֹו הרי - ׁשּתּׁשבע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹקדם
הּבעל. יפר ׁשּמא ונֹוטלת, נֹודרת אינּה אבל ׁשּתרצה; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזמן
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.‚Èקרקע לּה ׁשּיחדּה[מסויימת]יחד ּבין - [סימן]ּבכתּבתּה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻ
הּמצרים את[גבולות]ּבארּבעת ּגֹובה - אחד ּבמצר ּבין , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

והן מּטלטלין לּה ּכתב אם וכן ׁשבּועה. ּבלא מּמּנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּכתּבתּה
נמּכרּוע אם וכן ׁשבּועה. ּבלא אֹותן נֹוטלת - קּימין צמן ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

מּדמי הּׁשנּיים ׁשאּלּו ונֹודע אחרים, מּטלטלין ּבהן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָונלקח
ׁשבּועה. ּבלא נֹוטלת - הראׁשֹונים ְְְְִִִִֶֶַַָָֹהּמּטלטלין

.„È?ּכיצד ּבׁשבּועה. אּלא תּפרע לא - ּכתּבתּה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּפֹוגמת
אֹומר: הּבעל זּוז, אלף ּבֹו ׁשּיׁש ּכתּבה ׁשטר ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהֹוציאה
'וכ ּכ אּלא נתקּבלּתי 'לא אֹומרת: והיא הּכל', ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ'נתקּבלה
דקּדקה ואפּלּו ׁשּנטלה, ּבּמקצת עדים עליה יׁש ואפּלּו -ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּׁשאר תּטל לא ּפרּוטה, חצי ּבחצי ּׁשּנטלה מה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹּבחׁשּבֹון

ּבׁשבּועה .אּלא ְִֶָָ

.ÂËלא' אֹומרת: והיא הּכל', 'נתקּבלה הּבעל: ְְְִִֶֶַַַַַַָָֹֹאמר
אֹו הּכל, ׁשּנתקּבלה עליה מעיד אחד ועד ּכלּום', ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתקּבלּתי

ּבׁשבּועה אּלא תּפרע לא - .מקצת ְְִִִֶַָָָָֹ

.ÊËּבׁשבּועה אּלא תּפרע לא ּבפניו, ׁשּלא ּכיצד?הּנפרעת . ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית - לֹו והל אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהרי
ּבמקֹום ׁשּיהיה והּוא ּכתּבתּה; אֹותּה ּומגּבין ׁשּתּׁשבע, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻאחר
הּדר קרֹוב היה אם אבל להֹודיעֹו; טרח להן ׁשּיׁש ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹרחֹוק,
ּתּׁשבע - יבֹוא לא ואם אֹותֹו, ּומֹודיעין לֹו ׁשֹולחין ְְְִִִִִִַָָֹלהֹודיעֹו,

ְִֹותּטל.

.ÊÈ?ּכיצד ּבׁשבּועה. ׁשּלא נפרעת - ּכתּבתּה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּפֹוחתת
הּכל', 'נתקּבלה אֹומר: הּוא זּוז, ּבאלף ּכתּבה ׁשטר ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻהֹוציאה
מאֹות חמׁש אּלא לי ואין ּכלּום, נתקּבלּתי 'לא אֹומרת: ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהיא

לבינֹו' ּביני ׁשהיתה אמנה - אלף לי ׁשּכתב וזה [האמיןזּוז, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
מאות] מה' יותר אתבע ּבׁשבּועה.שלא ׁשּלא נפרעת זֹו הרי -ְְֲִִֵֶַַָֹ

- מאֹות' חמׁש אּלא ּכתּבתי ּבׁשטר 'אין אמרה: אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻאבל
ּבּטלה ׁשהרי ּכלּום, אלף ּבֹו ׁשּיׁש זה ּבׁשטר נפרעת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאינּה
הּסת ׁשבּועת נׁשּבע לפיכ ׁשקר; ׁשהּוא הֹודת ּוכאּלּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָאֹותֹו,

מדרבנן] ונפטר.[שבועה ,ְְִָ

.ÁÈאֹומרין - ּבׁשבּועה' אּלא תּפרע 'לא ׁשאמרנּו: מקֹום ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹּכל
ׁשּלא 'ּתּפרע ׁשאמרנּו: ּומקֹום ּוטלי'. 'הּׁשבעי ּדין: ּבית ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלּה
נאמן אּתה ואין לּה, ותן 'עמד לּבעל: אֹומרין - ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבׁשבּועה'

'לדברי ראיה ׁשּתביא עד זֹו .ּבטענה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָ

.ËÈ'טענתי על לי 'ּתּׁשבע מעצמֹו: הּבעל אֹומריןאמר - ְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָ
עּמּה התנה חפץ. ּבנקיטת ותּׁשבע ּוטלי'; 'הּׁשבעי ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָלּה:
מה ּבכל נאמנת ׁשהיא אֹו ׁשבּועה, ּבלא ּכתּבתּה ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּתגּבה
ּבאת אם אבל ּכלל; ׁשבּועה ּבלא מּמּנּו ּגֹובה - ְְְְֲִִִֶֶָָָָָֹֹּׁשּתטען

ותּטל. ּתּׁשבע - מּיֹורׁשיו ְְִִִִַַָָָֹלּפרע

.Îאֹו ׁשבּועה, ּבלא מּיֹורׁשיו נֹוטלת ׁשּתהא עּמּה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹהתנה
ׁשבּועה. ּבלא מהן נֹוטלת זֹו הרי - יֹורׁשיו על נאמנת ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּתהא

מׁשעּבדים מּנכסים לטרף ּבאה אם בעלה]אבל ע"י [שנמכרו ְְְְֲִִִִִָָָָָֹֻ
ׁשהאמינּה ּפי על ואף ּבׁשבּועה, אּלא תטרף לא [האמין- ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ

יֹורׁשיו,לה] ועל עליו אּלא מֹועיל הּבעל ּתנאי ׁשאין ְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּבעל;
מֹועיל. אינֹו אחרים ממֹון להפסיד ְְֲֲִִִֵֵַָָאבל

.‡Îנׁשּבעת - ידּה מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֻאלמנה
ׁשהיתה ּבין ׁשנה, מאה לאחר אפּלּו לעֹולם, ּכתּבתּה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻוגֹובה

אביה ּבבית ׁשהיתה ּבין ּבעלּה, ּכתּבהּבבית ׁשטר אין ואם . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

ואפּלּו ּכתּבה, עּקר ואפּלּו ּכלּום, לּה אין - ידּה מּתחת ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֻיֹוצא
ּכתּבה עּקר אפּלּו - הּגרּוׁשה וכן ּבעלּה; מיתת ּביֹום ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֻּתבעה

ּכתּבה. ׁשטר ׁשּתֹוציא עד לּה, ְְִֵֶַַָָֻאין

.·Î;ּכתּבה לכּתב ׁשּדרּכן ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֻּבּמה
אּלא ּכתּבה, לכּתב ּדרּכן ׁשאין ּבמקֹום ּתנאיאבל על סֹומכין ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

ּבידּה ׁשאין ּפי על אף ּכתּבה עּקר ּגֹובה זֹו הרי - ּדין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻבית
ּכתּבה ּבביתׁשטר ׁשהיתה ּבין נתאלמנה, ּבין נתּגרׁשה ּבין , ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

ּבכל לּה אין ּתֹוספת אבל ּבעלּה. ּבבית היתה לא ּבין ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבעלּה
ּברּורה. ּבראיה אּלא ְְִֶָָָָָמקֹום

.‚Îּכֹותבין ׁשאין ּבמקֹום העּקר האלמנה ּתגּבה ּכּמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָועד
היתה ואם לעֹולם; ּגֹובה ּבעלּה, ּבבית היתה אם ְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָֻּכתּבה?
אחר לתּבע ּבאה ואם ׁשנה. וחמׁש עׂשרים עד אביה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבבית
לא מחלה, לא ׁשאּלּו ּכלּום, לּה אין ׁשנה, וחמׁש ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹעׂשרים
ׁשּתאמר: ּכדי הּיֹורׁשין, עם אינּה והרי זה; זמן ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשתקה

ּבּבית' עּמי והן מּלתבען, .'נכלמּתי ְְְְְִִִִִִֵַַַָָ

.„Îלבית מזֹונֹותיה לּה מֹולי עצמֹו הּיֹורׁש היה אם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָלפיכ
אחר ואפּלּו ּכתּבתּה לתּבע לּה יׁש - ּבּה ּומּטּפל ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹֻאביה,
מּפני ּתבעה, ולא ׁשּׁשתקה ׁשּזה מּפני ׁשנה; וחמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹעׂשרים

הּיֹורׁש מן בֹוׁשה .ׁשהיא ִִֵֶַָ

.‰Î,'מאתים ּכתּבתי ועּקר נּׂשאתי, 'ּבתּולה אֹומרת: ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֻהיא
אּלא לּה ואין נּׂשאת, 'ּבעּולה אֹומרין: הּיֹורׁשין אֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוהּבעל
ׁשּנהגּו הּמנהגֹות לּה ׁשעׂשּו ׁשראּו עדים יׁש אם - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמאה'

ׂשמחה מיני ּכגֹון לבתּולה, לעׂשֹותן העיר אֹותּה אֹואנׁשי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
אּלא ּכן עֹוׂשין ׁשאין ּדברים ׁשאר אֹו כתרים אֹו ידּוע ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמלּבּוׁש
ּבזה, עדים לּה אין ואם מאתים; נֹוטלת זֹו הרי - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלבתּולה

לּה יׁש - קּים הּבעל היה ואם מנה. נֹוטלת זֹו [יכולה]הרי ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבמ הֹודה ׁשהרי הּתֹורה, ׁשבּועת הּטענה.להׁשּביעֹו קצת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָ

קטן ּכׁשהייתי אני 'זכּור ולֹומר: ּבגדלֹו להעיד הּקטן ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָונאמן
האּלּו, הּדברים וכל הּבתּולֹות'. מנהג לפלֹונית ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּנעׂשה

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּכתּבה, ּכֹותבין ׁשאין ְְְְְִֵֶֶַָָָֻּבמקֹום

.ÂÎׁשאינּה נאמנת, - 'ּגרׁשּתני' לבעלּה: ׁשאמרה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה
ּפניה ׁשהֹוציאה[מחציפה]מעּזה האּׁשה לפיכ בעלּה; ּבפני ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ

ואבד 'ּגרׁשּתני לבעלּה: ואמרה ּגט, עּמּה ואין ּכתּבה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻׁשטר
לּתן חּיב - ּגרׁשּתי' 'לא אֹומר: והּוא ּכתּבתי', לי ּתן ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֻּגּטי,
ראיה ׁשּתביא עד הּתֹוספת, נֹותן אינֹו אבל ּכתּבה; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻעּקר

ידּה. מּתחת הּכתּבה עם ּגט ׁשּיצא אֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּגרׁשּה,

.ÊÎעּקר הּכתּבה ּכל ונתּתי ּגרׁשּתי היה, 'ּכן הּבעל: לּה ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֻאמר
ׁשֹובר לי וכתבה קבלה]ותֹוספת, מּתֹו[כתב - ׁשֹוברי' ואבד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ

זה הרי ּבּתֹוספת, יתחּיב ולא גרׁשּתי' 'לא לֹומר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּיכֹול
חפץ ּבנקיטת ּומׁשּביעּה קדוש]נאמן; חפץ לּה[תפיסת ונֹותן , ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ

הּתֹוספת. על הּסת ׁשבּועת הּוא ונׁשּבע העּקר, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָאת

.ÁÎו ּגט אֹותֹוהֹוציאה ּדר אם - ּכתּבה ׁשטר ּבידּה אין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ
ּבּגט ּכתּבתּה עּקר ּגֹובה ּכתּבה, ׁשטר יכּתבּו ׁשּלא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻֻּמקֹום

עדׁשּבידּה לּה, אין עּקר אפּלּו ּכתּבה, לכּתב ּדרּכן ואם . ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻ
ׁשבּועת הּבעל ונׁשּבע ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּכתּבה ׁשטר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֻׁשּתֹוציא

ונפטר. טענתּה, על ְְֲִֵֶַַָָָהּסת

.ËÎ.כתּבֹות ׁשּתי ּגֹובה - כתּבֹות ּוׁשּתי גּטין ׁשני ְְְְִִִִֵֵֵָָֻֻהֹוציאה
ואיזֹו אחת; ּכתּבה אּלא ּגֹובה אינּה - אחד וגט כתּבֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻׁשּתי
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ׁשוֹות ׁשּתיהן אם ּגֹובה? את[בסכום]מהן אחרֹונה ּבּטלה - ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
טֹורפת ואינּה ממשועבדים]הראׁשֹונה, מּזמן[גובה אּלא ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

- חברּתּה על ּתֹוספת מּׁשּתיהן ּבאחת היה ואם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרֹונה;
הּׁשנּיה. ּותּבטל ׁשּתרצה, מהן ּבאיזֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּגֹובה

.Ïּכתּבה אּלא לּה אין - אחת ּוכתּבה גּטין ׁשני ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהֹוציאה
ּכתּבתּה ּדעת על והחזירּה, אׁשּתֹו את ׁשהמגרׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאחת;

החזירּה -הראׁשֹונה הּבעל מיתת אחר ּוכתּבה ּגט הֹוציאה . ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
אין אם ּכתּבה, עּקר זה ּבגט ּגֹובה לּכתּבה, קֹודם ּגט ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻאם
זכת ׁשהרי ּבּכתּבה, ּׁשּיׁש מה ּכל וגֹובה ּכתּבה, לכּתב ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻּדרּכן
אּלא לּה אין - הּגט את קדמה ּכתּבה ואם ּבמיתתֹו; ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבּה

החזירּה. הראׁשֹונה ּכתּבה ׁשעל אחת, ְְְִִֶֶַַַָָָָָֻֻּכתּבה

.‡Ïׁשּתּנׂשא ּכדי ּבעלי' 'מת לֹומר נאמנת ּכמֹוהאּׁשה , ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּתּנׂשא ׁשאם הּכתּבה, ּומּתנאי ּגרּוׁשין; ּבהלכֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּיתּבאר
אם לפיכ ּבכתּבתּה. לּה ּׁשּכתב מה ּתּטל מֹותֹו, אחר ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻלאחר
ולא להּנׂשא', הּתירּוני ּבעלי, 'מת ואמרה: ּדין לבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹּבאה
אֹותּה ּומׁשּביעין אֹותּה, מּתירין - ּבעֹולם ּכתּבה ׁשם ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָֻהזּכירה
את לי ּתנּו ּבעלי, 'מת ואמרה: ּבאה ּכתּבתּה. לּה ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֻונֹותנין
ּבאה, הּכתּבה עסקי ׁשעל מּתירין; אין להּנׂשא אף - ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻֻּכתּבתי'
לּטל אּלא להּנׂשא, ּדעּתּה ואין מת; ׁשּלא ּבחזקת זה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוהרי
הּתירּוני ּבעלי, 'מת ואמרה: ּבאה ּבלבד. מחּיים ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻּכתּבה
לּה ונֹותנין אֹותּה מּתירין - ּכתּבתי' את לי ּותנּו ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֻלהּנׂשא
אם אבל ּבאה. נּׂשּואין עסקי על ּדבריה ׁשעּקר מּפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּכתּבתּה,
אֹותּה מּתירין - להּנׂשא' והּתירּוני ּכתּבתי את לי 'ּתנּו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָֻאמרה:
מּידּה. מֹוציאין אין ּתפסה, ואם ּכתּבתּה; לּה נֹותנין ְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָֻואין
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ּבּתחּלה,‡. ׁשּנּׂשאת ּכל - ומת רּבֹות נׁשים נׂשּוי ׁשהיה ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמי
ּבׁשבּועה; אּלא נֹוטלת מהן אחת ואין ּכתּבתּה; לּטל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻקֹודמת

ׁשּלפניה ּׁשּׁשּירה מה אּלא לאחרֹונה היאואין וגם , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשטר[האחרונה] עליו היה אם וכן הּׁשאר. ונֹוטלת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָנׁשּבעת

ואם ּתחּלה; החֹוב ּבעל ּגֹובה קֹודם, החֹוב היה אם - ְְִִִֵֶַַַַָָָחֹוב
ה ּגֹובה קדמה, חֹוב.הּכתּבה לבעל והּׁשאר ּתחּלה, אּׁשה ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻ

לגּבֹות·. ׁשּבאּו הּקרקע ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
ׁשהּדין הּוא - ׁשּלוה ּובׁשעה הּנּׂשּואין ּבׁשעת לֹו קנּויה ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנה

ּתחּלה זכה ׁשטרֹו הּקֹודם ׁשּכל נׁשיםנֹותן, נׂשא אם אבל ; ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ
ואחר נּׂשּואין, אחר ּבין נּׂשּואין קדם ּבין ולוה זֹו, אחר ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹזֹו
ּכּלן ׁשּׁשעּבּוד ּכאחת, חֹולקין ּכּלן - קרקע קנה ולוה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻׁשּנׂשא
ּדין ּכאן ואין לּכל, מׁשעּבד היה ׁשּקנה ׁשּבׁשעה ּבא, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻּכאחת

ְִָקדימה.

אחד‚. יֹום ּכּלן והּׁשטרֹות הּכתּבֹות זמן היה אם אֹווכן , ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֻֻ
ׁשאין ּכאחת, חֹולקין - ׁשעֹות ׁשּכֹותבים ּבמקֹום אחת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשעה
חֹובֹו ּכדי ּבמּטלטלין וזכה ׁשּקדם ּכל ּולעֹולם קֹודם; ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָׁשם
קדימה ּדין ׁשאין מּידֹו, מֹוציאין אין - כתּבה ּכדי ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֻאֹו

ְְְִִַּבמּטלטלין.

חֹוב„. ּבעל ּובא חֹוב, ׁשטר ועליו אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמי
- והּכתּבה החֹוב ּכדי וקרקע מעֹות לֹו והיּו לגּבֹות, ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻוהאּׁשה
הּקרקע מן ּכתּבתּה נֹוטלת והאּׁשה ּמעֹות, נֹוטל חֹוב .ּבעל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

ולא לׁשניהן, להגּבֹות ּכדי ּבֹו ׁשאין קרקע אּלא לֹו אין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹואם
נׁשאר ואם חֹוב; לבעל אֹותֹו נֹותנין - קדימה ּדין ּבּה ְְְְְִִִִִַַַָָָָהיה

ּכלּום ּבעל[משהו]לאּׁשה מּפני ּתּדחה - לאו ואם ּתּטל, - ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ
חסרה לא והאּׁשה מעֹותיו, והֹוציא הפסיד חֹוב ׁשּבעל ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹחֹוב;
להּנׂשא. רֹוצה אּׁשה לּׂשא, רֹוצה ּׁשהאיׁש מה ׁשּיֹותר ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּדבר,

ּבּה‰. ׁשאין וקרקע חֹוב ּובעל אּׁשה והּניח ׁשּמת מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוכן
קדימה ּכלּדין ּגֹובה והּוא חֹוב, ּבעל מּפני נדחית האּׁשה - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּתחּלה. ְִָחֹובֹו

.Âמן חֹוב ּובעל האּׁשה ׁשּתגּבה הּגאֹונים ׁשּתּקנּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכיון
אם - ּבמּטלטלין קדימה ּדין ׁשאין ידּוע והּדבר ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמּטלטלין,
ּכל חֹוב לבעל נֹותנין לׁשניהם, לּתן ּכדי מּטלטלין הּניח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹלא
ּתּטל, ּבכתּבתּה ּׁשּתּטל מה לאּׁשה נׁשאר ואם ּתחּלה; ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻחֹובֹו

ּתּדחה .אֹו ִֶָ

.Êּברזל צאן נכסי ּבכתּבתּה ּכֹותבין האשההיּו [נכסי ְְְְִִִֵֶַָָָֹֻ
הבעל] הּבעלשבאחריות ׁשּלקחן אֹו ׁשאבדּו [לעצמו]וטענה ְְְֲֶֶַַַָָָָָ

חֹובֹות; ּבעלי ּכׁשאר ׁשּלּה ּברזל צאן ּבנכסי היא הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
וחֹולקת מחלה, ולא נתנה ולא אֹותן לקחה ׁשּלא ְְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹונׁשּבעת

חֹובֹות. ּבעלי ֲִֵַעם

.Áּדין ׁשם ואין רּבֹות, נׁשים לֹו ויׁש ּגרׁש, אֹו ׁשּמת ְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָמי
רֹואין: חֹולקֹות? ּכיצד - הּכתּבֹות ּכל ּכדי לֹו ואין ְְְְְִִֵֵֵַַָָֻקדימה,
לּפחּותה יּגיע הּנׁשים, מנין על הּממֹון ּכׁשּיחלק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאם

הזולה] חֹולקֹות[לכתובה - ּפחֹות אֹו כתּבתּה ּכדי ְְְֵֶֶָָָָֻׁשּבהן
ּכדי מּמּנּו, חֹולקין - זה על יֹותר הּממֹון היה ואם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשוה.
וחֹולקֹות וחֹוזרֹות ּכתּבתּה, ּכׁשעּור ׁשּבהן לּפחּותה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּגיע
מי ּכיצד? הראׁשֹונה. הּדר על הּנֹותרֹות ּבין הּמֹותר ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאת
מאֹות, ארּבע ראׁשֹונה ׁשל ּכתּבתּה נׁשים, ארּבע נׂשּוי ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשהיה
רביעית וׁשל מאתים, ׁשליׁשית וׁשל מאֹות, ׁשלׁש ׁשנּיה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָֹוׁשל
ארּבע הּניח אם - מת אֹו ּכּלן, וגרׁש - אלף הּכל נמצא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻמאה,
מאה נֹוטלת אחת וכל ּבׁשוה, ּכּלן חֹולקֹות ּפחֹות, אֹו ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמאֹות
ּבׁשוה, ּכּלן ּבין ּתחּלק אם - מאֹות ׁשמֹונה הּניח ּפחֹות. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻאֹו
אּלא ּבכתּבתּה אין והרי מאתים, נֹוטלת הרביעית ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻנמצאת
וחֹולקין מאֹות, ארּבע לֹוקחין עֹוׂשין? ּכיצד אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָמאה.
ּכדי נטלה הרביעית ונמצאת מאה; מאה ּבׁשוה ּביניהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָאֹותן
נׁשים וׁשלׁש מאֹות, ארּבע ּכאן ונׁשאר לּה. והלכה ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹֻכתּבתּה,
ּבין מאֹות הארּבע ּתחלק אם מאה. מּׁשלׁשּתן אחת ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשּביד
ּוׁשלׁשים מאתים נֹוטלת הּׁשליׁשית נמצא ּבׁשוה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁשּתן
לפיכ מאתים. אּלא ּבכתּבתּה אין והרי ּוׁשליׁש, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה
ׁשלׁשּתן ּבין וחֹולקין מאֹות, ׁשלׁש הּמאֹות מארּבע ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָֹלֹוקחין
לּה. והלכה ׁשּלּה, מאתים נטלה הּׁשליׁשית ׁשּנמצאת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבׁשוה;
ּבין ּבׁשוה הּמאה את חֹולקין נׁשים. ּוׁשּתי מאה, ּכאן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָונׁשאר
וכן וחמּׁשים, מאתים הראׁשֹונה ּביד נמצא ּוׁשנּיה; ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָראׁשֹונה
הרביעית ּוביד מאתים, ׁשליׁשית ּביד ונמצא הּׁשנּיה, ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָּביד

מאה. הן אפּלּו לעֹולם, חֹולקֹות זֹו ּדר ועל ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָמאה.

.Ëמּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף ּבכתּבתּה, לאּׁשה [התחייבהערב ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
סודר] לׁשּלםבקנין חּיב אינֹו חסרה, לא והרי עׂשה, ׁשּמצוה , ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

מכספה]ּכלּום הוציאה הּוא,[לא ּבנֹו ּכתּבת ׁשל ערב ואם ; ְְְְִֵֶַָֻ
עצמֹו מׁשעּבד ּבנֹו ּבגלל ׁשהאב לׁשּלם, חּיב - מּידֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָוקנּו

אף[בליבו]וגֹומר לׁשּלם, חּיב ּכתּבה ׁשל והּקּבלן ּומקנה. ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ
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ׁשוֹות ׁשּתיהן אם ּגֹובה? את[בסכום]מהן אחרֹונה ּבּטלה - ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
טֹורפת ואינּה ממשועבדים]הראׁשֹונה, מּזמן[גובה אּלא ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

- חברּתּה על ּתֹוספת מּׁשּתיהן ּבאחת היה ואם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרֹונה;
הּׁשנּיה. ּותּבטל ׁשּתרצה, מהן ּבאיזֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּגֹובה

.Ïּכתּבה אּלא לּה אין - אחת ּוכתּבה גּטין ׁשני ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהֹוציאה
ּכתּבתּה ּדעת על והחזירּה, אׁשּתֹו את ׁשהמגרׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאחת;

החזירּה -הראׁשֹונה הּבעל מיתת אחר ּוכתּבה ּגט הֹוציאה . ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
אין אם ּכתּבה, עּקר זה ּבגט ּגֹובה לּכתּבה, קֹודם ּגט ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻאם
זכת ׁשהרי ּבּכתּבה, ּׁשּיׁש מה ּכל וגֹובה ּכתּבה, לכּתב ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻּדרּכן
אּלא לּה אין - הּגט את קדמה ּכתּבה ואם ּבמיתתֹו; ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבּה

החזירּה. הראׁשֹונה ּכתּבה ׁשעל אחת, ְְְִִֶֶַַַָָָָָֻֻּכתּבה

.‡Ïׁשּתּנׂשא ּכדי ּבעלי' 'מת לֹומר נאמנת ּכמֹוהאּׁשה , ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּתּנׂשא ׁשאם הּכתּבה, ּומּתנאי ּגרּוׁשין; ּבהלכֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּיתּבאר
אם לפיכ ּבכתּבתּה. לּה ּׁשּכתב מה ּתּטל מֹותֹו, אחר ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻלאחר
ולא להּנׂשא', הּתירּוני ּבעלי, 'מת ואמרה: ּדין לבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹּבאה
אֹותּה ּומׁשּביעין אֹותּה, מּתירין - ּבעֹולם ּכתּבה ׁשם ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָֻהזּכירה
את לי ּתנּו ּבעלי, 'מת ואמרה: ּבאה ּכתּבתּה. לּה ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֻונֹותנין
ּבאה, הּכתּבה עסקי ׁשעל מּתירין; אין להּנׂשא אף - ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻֻּכתּבתי'
לּטל אּלא להּנׂשא, ּדעּתּה ואין מת; ׁשּלא ּבחזקת זה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוהרי
הּתירּוני ּבעלי, 'מת ואמרה: ּבאה ּבלבד. מחּיים ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻּכתּבה
לּה ונֹותנין אֹותּה מּתירין - ּכתּבתי' את לי ּותנּו ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֻלהּנׂשא
אם אבל ּבאה. נּׂשּואין עסקי על ּדבריה ׁשעּקר מּפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּכתּבתּה,
אֹותּה מּתירין - להּנׂשא' והּתירּוני ּכתּבתי את לי 'ּתנּו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָֻאמרה:
מּידּה. מֹוציאין אין ּתפסה, ואם ּכתּבתּה; לּה נֹותנין ְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָֻואין
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ּבּתחּלה,‡. ׁשּנּׂשאת ּכל - ומת רּבֹות נׁשים נׂשּוי ׁשהיה ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמי
ּבׁשבּועה; אּלא נֹוטלת מהן אחת ואין ּכתּבתּה; לּטל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻקֹודמת

ׁשּלפניה ּׁשּׁשּירה מה אּלא לאחרֹונה היאואין וגם , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשטר[האחרונה] עליו היה אם וכן הּׁשאר. ונֹוטלת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָנׁשּבעת

ואם ּתחּלה; החֹוב ּבעל ּגֹובה קֹודם, החֹוב היה אם - ְְִִִֵֶַַַַָָָחֹוב
ה ּגֹובה קדמה, חֹוב.הּכתּבה לבעל והּׁשאר ּתחּלה, אּׁשה ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻ

לגּבֹות·. ׁשּבאּו הּקרקע ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
ׁשהּדין הּוא - ׁשּלוה ּובׁשעה הּנּׂשּואין ּבׁשעת לֹו קנּויה ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנה

ּתחּלה זכה ׁשטרֹו הּקֹודם ׁשּכל נׁשיםנֹותן, נׂשא אם אבל ; ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ
ואחר נּׂשּואין, אחר ּבין נּׂשּואין קדם ּבין ולוה זֹו, אחר ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹזֹו
ּכּלן ׁשּׁשעּבּוד ּכאחת, חֹולקין ּכּלן - קרקע קנה ולוה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻׁשּנׂשא
ּדין ּכאן ואין לּכל, מׁשעּבד היה ׁשּקנה ׁשּבׁשעה ּבא, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻּכאחת

ְִָקדימה.

אחד‚. יֹום ּכּלן והּׁשטרֹות הּכתּבֹות זמן היה אם אֹווכן , ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֻֻ
ׁשאין ּכאחת, חֹולקין - ׁשעֹות ׁשּכֹותבים ּבמקֹום אחת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשעה
חֹובֹו ּכדי ּבמּטלטלין וזכה ׁשּקדם ּכל ּולעֹולם קֹודם; ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָׁשם
קדימה ּדין ׁשאין מּידֹו, מֹוציאין אין - כתּבה ּכדי ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֻאֹו

ְְְִִַּבמּטלטלין.

חֹוב„. ּבעל ּובא חֹוב, ׁשטר ועליו אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמי
- והּכתּבה החֹוב ּכדי וקרקע מעֹות לֹו והיּו לגּבֹות, ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻוהאּׁשה
הּקרקע מן ּכתּבתּה נֹוטלת והאּׁשה ּמעֹות, נֹוטל חֹוב .ּבעל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

ולא לׁשניהן, להגּבֹות ּכדי ּבֹו ׁשאין קרקע אּלא לֹו אין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹואם
נׁשאר ואם חֹוב; לבעל אֹותֹו נֹותנין - קדימה ּדין ּבּה ְְְְְִִִִִַַַָָָָהיה

ּכלּום ּבעל[משהו]לאּׁשה מּפני ּתּדחה - לאו ואם ּתּטל, - ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ
חסרה לא והאּׁשה מעֹותיו, והֹוציא הפסיד חֹוב ׁשּבעל ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹחֹוב;
להּנׂשא. רֹוצה אּׁשה לּׂשא, רֹוצה ּׁשהאיׁש מה ׁשּיֹותר ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּדבר,

ּבּה‰. ׁשאין וקרקע חֹוב ּובעל אּׁשה והּניח ׁשּמת מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוכן
קדימה ּכלּדין ּגֹובה והּוא חֹוב, ּבעל מּפני נדחית האּׁשה - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּתחּלה. ְִָחֹובֹו

.Âמן חֹוב ּובעל האּׁשה ׁשּתגּבה הּגאֹונים ׁשּתּקנּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכיון
אם - ּבמּטלטלין קדימה ּדין ׁשאין ידּוע והּדבר ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמּטלטלין,
ּכל חֹוב לבעל נֹותנין לׁשניהם, לּתן ּכדי מּטלטלין הּניח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹלא
ּתּטל, ּבכתּבתּה ּׁשּתּטל מה לאּׁשה נׁשאר ואם ּתחּלה; ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻחֹובֹו

ּתּדחה .אֹו ִֶָ

.Êּברזל צאן נכסי ּבכתּבתּה ּכֹותבין האשההיּו [נכסי ְְְְִִִֵֶַָָָֹֻ
הבעל] הּבעלשבאחריות ׁשּלקחן אֹו ׁשאבדּו [לעצמו]וטענה ְְְֲֶֶַַַָָָָָ

חֹובֹות; ּבעלי ּכׁשאר ׁשּלּה ּברזל צאן ּבנכסי היא הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
וחֹולקת מחלה, ולא נתנה ולא אֹותן לקחה ׁשּלא ְְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹונׁשּבעת

חֹובֹות. ּבעלי ֲִֵַעם

.Áּדין ׁשם ואין רּבֹות, נׁשים לֹו ויׁש ּגרׁש, אֹו ׁשּמת ְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָמי
רֹואין: חֹולקֹות? ּכיצד - הּכתּבֹות ּכל ּכדי לֹו ואין ְְְְְִִֵֵֵַַָָֻקדימה,
לּפחּותה יּגיע הּנׁשים, מנין על הּממֹון ּכׁשּיחלק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאם

הזולה] חֹולקֹות[לכתובה - ּפחֹות אֹו כתּבתּה ּכדי ְְְֵֶֶָָָָֻׁשּבהן
ּכדי מּמּנּו, חֹולקין - זה על יֹותר הּממֹון היה ואם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשוה.
וחֹולקֹות וחֹוזרֹות ּכתּבתּה, ּכׁשעּור ׁשּבהן לּפחּותה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּגיע
מי ּכיצד? הראׁשֹונה. הּדר על הּנֹותרֹות ּבין הּמֹותר ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאת
מאֹות, ארּבע ראׁשֹונה ׁשל ּכתּבתּה נׁשים, ארּבע נׂשּוי ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשהיה
רביעית וׁשל מאתים, ׁשליׁשית וׁשל מאֹות, ׁשלׁש ׁשנּיה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָֹוׁשל
ארּבע הּניח אם - מת אֹו ּכּלן, וגרׁש - אלף הּכל נמצא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻמאה,
מאה נֹוטלת אחת וכל ּבׁשוה, ּכּלן חֹולקֹות ּפחֹות, אֹו ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמאֹות
ּבׁשוה, ּכּלן ּבין ּתחּלק אם - מאֹות ׁשמֹונה הּניח ּפחֹות. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻאֹו
אּלא ּבכתּבתּה אין והרי מאתים, נֹוטלת הרביעית ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻנמצאת
וחֹולקין מאֹות, ארּבע לֹוקחין עֹוׂשין? ּכיצד אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָמאה.
ּכדי נטלה הרביעית ונמצאת מאה; מאה ּבׁשוה ּביניהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָאֹותן
נׁשים וׁשלׁש מאֹות, ארּבע ּכאן ונׁשאר לּה. והלכה ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹֻכתּבתּה,
ּבין מאֹות הארּבע ּתחלק אם מאה. מּׁשלׁשּתן אחת ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשּביד
ּוׁשלׁשים מאתים נֹוטלת הּׁשליׁשית נמצא ּבׁשוה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁשּתן
לפיכ מאתים. אּלא ּבכתּבתּה אין והרי ּוׁשליׁש, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה
ׁשלׁשּתן ּבין וחֹולקין מאֹות, ׁשלׁש הּמאֹות מארּבע ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָֹלֹוקחין
לּה. והלכה ׁשּלּה, מאתים נטלה הּׁשליׁשית ׁשּנמצאת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבׁשוה;
ּבין ּבׁשוה הּמאה את חֹולקין נׁשים. ּוׁשּתי מאה, ּכאן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָונׁשאר
וכן וחמּׁשים, מאתים הראׁשֹונה ּביד נמצא ּוׁשנּיה; ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָראׁשֹונה
הרביעית ּוביד מאתים, ׁשליׁשית ּביד ונמצא הּׁשנּיה, ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָּביד

מאה. הן אפּלּו לעֹולם, חֹולקֹות זֹו ּדר ועל ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָמאה.

.Ëמּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף ּבכתּבתּה, לאּׁשה [התחייבהערב ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
סודר] לׁשּלםבקנין חּיב אינֹו חסרה, לא והרי עׂשה, ׁשּמצוה , ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

מכספה]ּכלּום הוציאה הּוא,[לא ּבנֹו ּכתּבת ׁשל ערב ואם ; ְְְְִֵֶַָֻ
עצמֹו מׁשעּבד ּבנֹו ּבגלל ׁשהאב לׁשּלם, חּיב - מּידֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָוקנּו

אף[בליבו]וגֹומר לׁשּלם, חּיב ּכתּבה ׁשל והּקּבלן ּומקנה. ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ
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לאּׁשה: ׁשאמר זה קּבלן? הּוא ואיזה מּידֹו; קנּו ׁשּלא ּפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעל
'אני לּה: אמר אם אבל זֹו'. ּכתּבה נֹותן ואני לזה, ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ'הּנׂשאי
ּפטּור, - ּבזה וכּיֹוצא זֹו', ּכתּבה ּפֹורע 'אני זֹו', ּכתּבה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֻֻערב
הניה יּדירּנה - אׁשּתֹו את המגרׁש אביו. היה ּכן אם ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא

ממנו] תהנה הערב[שלא מן אֹו הּקּבלן, מן ּתּפרע ּכ ואחר ,ְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
יחזירּנה ׁשּמא אביו; היה גרושתו]אם עֹוׂשין[את ונמצאּו , ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָ

זה.[תחבולה]קנּוניה ׁשל נכסיו על ְְְֶֶַָָָ

.Èנכסיו הּמקּדיׁש הבית]וכן -[לבדק אׁשּתֹו את וגרׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
ׁשּמא ההקּדׁש; מּיד הּפֹודה מן ּתּפרע ּכ ואחר הניה, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָיּדירּנה
ּובאה אׁשּתֹו את המגרׁש אבל ההקּדׁש. על קנּוניא ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָיעׂשּו
אּלא להּדירּה, אֹותֹו מחּיבין אין - הּלקֹוחֹות מן ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹלטרף
ידעּו ׁשּכבר לבעלּה, ּתחזר רצת, ואם וטֹורפת; ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹנׁשּבעת
עצמן על הפסידּו והם אּׁשה, ּכתּבת עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּלקֹוחֹות

ׁשעּבּודּה. ׁשּתחת נכסים ְְְִִֶֶַַָָָׁשּלקחּו

.‡Èּדין' לּלֹוקח: אׁשּתֹו ּכתבה ּכ ואחר נכסיו, ׁשּמכר ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָהּבעל
ׁשּקנּוּודב ּפי על אף למעׂשיו, והסּכימה ,'עּמ לי אין רים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָ

ּבינּה יהיה ׁשּלא אּלא לֹו כתבה ׁשּלא טֹורפת, זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹמּמּנה
לבעלי'; עׂשיתי רּוח 'נחת לֹומר: לּה ויׁש קטטה, ּבעלּה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָּובין
מקֹום על ׁשעּבּוד לּה ׁשאין ּתחּלה האּׁשה מּיד קנּו אם ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָאבל

אֹותֹו טֹורפת אינּה - הּבעל אֹותֹו מכר ּכ ואחר אםזה, וכן . ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
לי אין ּודברים 'ּדין לּלֹוקח לכּתב לאׁשּתֹו ואמר הּבעל ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹמכר
הּמכר ונפסד למעׂשיו, הסּכימה ולא ּכתבה ולא ,'ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹעּמ

ּבין[התבטל] ּׂשדה אֹותּה ּבין אחר, לאיׁש ּומכר הּבעל וחזר ,ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
וקנּו למעׂשיו, הסּכימה הּבעל ׁשּמכר ואחר אחרת, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׂשדה
לטרף, יכֹולה אינּה - זֹו ׂשדה על ׁשעּבּוד לּה ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹמּידּה
ׁשהרי לבעלי', עׂשיתי רּוח 'נחת לֹומר יכֹולה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאינּה

ּבעלּה. ּברצֹון הלכה לא רצת ּכׁשּלא ְְְֲִִֶַָָָָָָָֹֹּבראׁשֹונה

.·Èמּיד וקנּו ׂשדהּו, את ּומכר נׁשים, ׁשּתי לֹו ׁשהיּו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמי
סודר]הראׁשֹונה בקנין ׂשדה[התחייבה על ׁשעּבּוד לּה ׁשאין ְִִֵֶֶַָָָָ

ׁשאינּה הּמֹועיל קנין והיה הּלֹוקח, מן אֹותּה טֹורפת אינּה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָזֹו,
מת ּכ ואחר לבעלי', עׂשיתי רּוח ּב'נחת לֹו לטען ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָֹיכֹולה
ׁשהרי הּלֹוקח, מּיד מֹוציאה הּׁשנּיה - ׁשּתיהן ּגרׁש אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּבעל,
מּפני הּׁשנּיה, מּיד מֹוציאה והראׁשֹונה לּלֹוקח, מּידּה קנּו ְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹלא
הּלֹוקח; מעל אּלא ׁשעּבּודּה הסירה ולא קדמה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהיא
מּידּה, ּומֹוציאּה הּלֹוקח חֹוזר לראׁשֹונה, הּׂשדה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּוכׁשּתחזר
ּפׁשרה ׁשּיעׂשּו עד חלילה, וחֹוזרֹות לֹו; מּידּה קנּו ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשהרי

ֵֵֶּביניהן.

.‚Èהּנּׂשּואין מן ּבין נׁשּבעתאלמנה, - הארּוסין מן ּבין ְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
מבעלה] כתובתה קיבלה ּבעלּה[שלא מּקרקע ְֲִֶֶַַַָּומֹוכרת

ּדין ּבבית ׁשּלא ּבין ממחין, ּדין ּבבית ּבין ּכתּבתּה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻֻונפרעת
ויֹודעין נאמנין אנׁשים הּׁשלׁשה ׁשּיהיּו והּוא ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַָָָֹֻממחין;

הּמכר ואחריּות הּקרקע. היתה]ּבׁשּומת שגזולה נמצא -[אם ְְְֲֶֶַַַַַַָ
ּדין ּבבית אּלא תמּכר לא הּגרּוׁשה אבל יתֹומים. נכסי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹעל
ּבהכרזה אּלא תמּכר לא ּדין, ּבבית הּמֹוכרת וכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻממחין.

פומבי] ּבית[מכרז מכירת מׁשּפט יתּבאר הלואה ּובהלכֹות ;ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
צריכה אינּה - ּדין ּבבית ׁשּלא הּמֹוכרת אבל היא. היא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּדין
הּׁשּומא. ויֹודעין נאמנין ׁשלׁשה ׁשהן ּפי על ואף ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהכרזה,

.„Èּבכתּבתּה קרקע ׁשּמכרה עצמּהאלמנה לבין [ללאּבינּה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ

אנשים] ג' קּים;נוכחות מכרּה ּבׁשוה, ׁשוה מכרה אם -ְְְִִֶֶַָָָָָָ
לאחר, ׁשּמכרה והּוא ׁשּמכרה; אחר אלמנה ׁשבּועת ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָונׁשּבעת
הכריזה. ואפּלּו ּכלּום, עׂשת לא - לעצמּה ׁשמה אם ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָֹאבל

.ÂËאֹו ּבמאתים, מאה ׁשוה ּומכרה מאתים, ּכתּבתּה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָֻהיתה
ּכלּום, לּה ואין ּכתּבתּה נתקּבלה - ּבמאה מאתים ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֻׁשוה

אלמנה ׁשבּועת ׁשּתּׁשבע מאה,ּובלבד ּכתּבתּה היתה . ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻ
אמרה: ואפּלּו ּבטל. מכרּה - ּבמאה ודינר מאה ׁשוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָּומכרה

ּבטל. מכרּה - לּיֹורׁשים' הּדינר את אחזיר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ'אני

.ÊËולזה ּבמנה לזה ּומכרה זּוז, מאֹות ארּבע ּכתּבתּה ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻהיתה
ודינר מאה ׁשוה ולאחרֹון ּבׁשוה, ׁשוה ּבמנה ולזה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָּבמנה

קּים ּכּלם וׁשל ּבטל אחרֹון ׁשל - .ּבמאה ְְֲֵֵֶֶַַָָָָֻ

.ÊÈמת אם ּבמּתנה. לּתנּה אֹו ּכתּבתּה למּכר לאּׁשה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹֻיׁש
הּלז יבֹוא - ּגרׁשּה אֹו היא[הקונה]הּבעל מתה ואם ויּטל; ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ׁשּנׁשּבעה קדם אֹו בעלּה קיבלה]ּבחּיי ּכלּום.[שלא לֹו אין - ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ

.ÁÈאֹו מקצתּה, מׁשּכנה אֹו ּכתּבתּה, מקצת ׁשּמכרה ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֻהרי
הּׁשאר ותגּבה ּבעלּה, מּקרקע מֹוכרת - מקצתּה לאחר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָנתנה
לכתּבתּה ּומֹוכרת נאמנין. ּבׁשלׁשה ּבין ממחין ּדין ּבבית ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻֻּבין
נאמנין ּבׁשלׁשה ּבין ּדין, ּבבית ּבין רּבֹות, ּבפעמים ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹאפּלּו

הּקרקע ׁשּומת .ויֹודעין ְְְִַַַַ

.ËÈא לא - לבעלּה ּבין לאחרים ּבין ּכתּבתּה, ּבדההּמֹוכרת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ּכתּבה ּתנאי ּכתּבתּהׁשאר ּכנגד יֹורׁש זכר, ּבן לּה היה ואם ; ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָֻֻ

זה. ּתנאי ּכדין חלקֹו על יֹותר אביו מּנכסי ׁשּנמּכרה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּזאת
ּכתּבתּה, ּתנאי ּכל אּבדה לבעלּה, ּכתּבתּה הּמֹוחלת ְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻאבל
צריכה אינּה ּכתּבתּה ּומֹוחלת עליו. לּה אין מזֹונֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻואפּלּו
ולא עדים צריכין ׁשאינן הּמֹוחלין, ּכׁשאר - עדים ולא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹקנין
ׁשהּדעת דברים ׁשּיהיּו והּוא ּבלבד; ּבדברים אּלא ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָקנין,
תמּה, ודברי והתל ׂשחֹוק ּדברי יהיּו ולא עליהן, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַֹסֹומכת

נכֹונה. ּבדעת ְְֶַַָָאּלא

ה'תש"ע טבת י"ג רביעי יום
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ׁשּתּטל‡. עד אלמנּותּה, זמן ּכל יֹורׁשין מּנכסי נּזֹונת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאלמנה
וכןּכתּבתּה מזֹונֹות. לּה אין ּדין ּבבית ּכתּבתּה ּומּׁשּתתּבע ; ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻֻ

עׂשתה אֹו ּכתּבתּה, מׁשּכנה אֹו ּכּלּה, ּכתּבתּה מכרה ְְְְְְִִָָָָָָָָָָֻֻֻאם
לאחר הּפֹותיקי שלה]ּכתּבתּה חוב לבעל והּוא[שיעבדה , ְְְִֵֵֵַָָֻ

אּלּו ּדברים ׁשעׂשת ּבין - 'חֹוב ּתקנה 'ּפה לֹו: ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּתאמר
ׁשעׂשת ּבין ממחין, ּדין ּבבית ׁשּלא ּבין ממחין ּדין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֻֻּבבית
מזֹונֹות לּה אין - ּבעלּה מיתת לאחר ׁשעׂשת ּבין בעלּה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבחּיי
מזֹונֹות. לּה יׁש מקצתּה, מכרה אם אבל הּיֹורׁשים; ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָמן

מזֹונֹותיה. אּבדה האלמנה, ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָּומּׁשּתתארס

ּוכלי·. ּכסּות לּה נֹותנין ּכ מּנכסיו, מֹותֹו אחר ׁשּנּזֹונת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּכׁשם
ּומדֹור ּבחּיי[דירה]ּתׁשמיׁש ּבֹו ׁשהיתה ּבּמדֹור יֹוׁשבת - ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבחּיי ּבהן ׁשנׁשּתּמׁשה ּוכסתֹות ּבּכרים ּומׁשּתּמׁשת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָבעלּה,
נפל בעלּה. ּבחּיי ּבהן ׁשנׁשּתּמׁשה ּוׁשפחֹות ּובעבדים ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָבעלּה,
לי, 'הּניחּו אמרה: ואם לבנֹותֹו. חּיבין הּיֹורׁשין אין ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָהּמדֹור,
ּבדקֹו תחּזק לא וכן לּה. ׁשֹומעין אין - מּׁשּלי' אבנּנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹואני

אֹותֹו[סדקו] טחה ולא אֹו[בטיט], ׁשהּוא ּכמֹו ּבֹו ּתׁשב אּלא , ְְֵֵֶֶָָָֹ
ּכלּום. עׂשּו לא אלמנה, מדֹור ׁשּמכרּו ויֹורׁשין ְְְְְְִֵֵֶַָָָָֹּתצא.

- r"yz'd zah b"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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.‚- ּבׂשכר אּלא ּבית לבעלּה היה ׁשּלא אֹו הּבית, ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנפל
מזֹונֹותיה[שוכרים]נֹותנין וכן כבֹודּה; לפי מדֹור לּה ְְְְְִִֵֶָָָָ

מּכבֹודּה, ּגדֹול הּבעל ּכבֹוד היה ואם כבֹודּה. ּכפי ְְְְְְִִִַַַָָָָָָּוכסּותּה
אפּלּו יֹורדת ואינּה עּמֹו, ׁשעֹולה מּפני כבֹודֹו, לפי לּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָנֹותנין

מיתה. ְִַַָלאחר

ּכל„. מזֹונֹות ׁשהיה חמּׁשה ּכיצד? - מרּבה' הּבית ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻ'ּברּכת
אחד ּבבית חמׁשּתן היּו אם לבּדֹו, ּכׁשּיאכל קב מהן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחד

ּבערּוב הּדין[יחד]ואֹוכלין והּוא קּבין; ארּבעת להן מסּפיק , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָ
מּבית זזה 'איני ׁשאמרה: אלמנה לפיכ הּבית. צרכי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָלׁשאר
לֹומר: הּיֹורׁשין יכֹולין - ׁשם' לי ּותנּו מזֹונֹות לי ּפסקּו ְְְְְִִִִִִַַָָאבי,
נֹותנין אנּו אין לאו, ואם מזֹונֹות; ל יׁש אצלנּו, אּת ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ'אם
ׁשהיא מּפני טֹוענת היתה ואם הּבית'. ּברּכת לפי אּלא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָל

ילדים[צעירה]ילּדה רע]והם לשם לּה[וחוששת נֹותנין - ְְְְִִֵַָָָ
אביה. ּבבית והיא לבּדּה, לּה הּמסּפיקין ּומֹותרמזֹונֹות ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ
לּיֹורׁשין. - הּכסּות ּומֹותר האלמנה ְְְְִַַַַָָָמזֹונֹות

קצּבה‰. לּה ׁשאין לרפּואה צריכה אם - ׁשחלתה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָאלמנה
תדיר] ּכמזֹונֹות,[שחולה זֹו הרי היא, ואם ּבּה; חּיבין ויֹורׁשין ְְְְֲִִִִִֵַָָ

נׁשּבית מּכתּבתּה. מתרּפאה זֹו הרי קצּבה, לּה ׁשּיׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻרפּואה
ואפּלּו יבמה; היתה אפּלּו לפּדֹותּה, חּיבין הּיֹורׁשין אין -ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָ
לפּדֹותּה חּיבין אין - ּבּׁשביה והיא ּומת בעלּה, ּבחּיי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָנׁשּבית
ותפּדה ּכתּבתּה ּתּטל אֹו עצמּה, מּׁשל נפּדית אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמּנכסיו,

ְַָעצמּה.

.Âּבקבּורתּה חּיבין הּבעל יֹורׁשי האלמנה, ואםמתה ; ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
יֹורׁשין יֹורׁשיה - מתה ּכ ואחר אלמנה ׁשבּועת ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָנׁשּבעה
מעׂשה הּבעל. יֹורׁשי לא אבל ּבקבּורתּה, חּיבין והן ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֻּכתּבתּה,

ויֹורׁש לּיֹורׁשין. האלמנה מעׂשהידי 'טלי לאלמנה: ׁשאמר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
'ּבמזֹונֹותי המזונות]ידי דמי לֹו;[במקום ׁשֹומעין אין - ְְִִִִֵַַָ

לּה. ׁשֹומעין ּבזה, ׁשרצת היא ְֲִִֶֶָָָָָאבל

.Êעֹוׂשה אלמנה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָוכל
ּפניו והרחצת הּמּטה, והּצעת הּכֹוס, מּמזיגת חּוץ - ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָליתֹומים

ורגליו .ידיו ְְַָָָ

.Á- לּבעל ׁשהכניסה נכסים ּופרֹות האלמנה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמציאת
ּכלּום ּבהם לּיֹורׁש ואין .לעצמּה, ְְְְֵֵֶַַָָ

.Ëּבלא אֹותן נֹוטלת נדּוניתּה, ׁשהם עצמם ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּנכסים
ּבעֹולם ּדין ּבהן לּיֹורׁשים ואין הֹותירּוׁשבּועה; ּכן אם אּלא , ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

לּבעל.[התייקרו] ׁשהּמֹותר ּברזל צאן נכסי והיּו הּבעל ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹּבחּיי
נדּוניתּה, יֹורׁשין יֹורׁשיה - ׁשבּועה ּבלא האלמנה מתה ְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹואם
מֹותר, ּבהם היה ואם ּברזל; צאן נכסי ׁשהיא ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹואף

ה ליֹורׁשי ּבעל.הּמֹותר ְְֵַַַַָ

.Èׁשּתפסה ּבין - מהן ׁשּתּזֹון ּכדי מּטלטלין ׁשּתפסה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאלמנה
זהב ּכּכר ּתפסה אפּלּו מֹותֹו, אחר ׁשּתפסה ּבין איןמחּיים - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּׁשּתפסה, מה ּדין ּבית עליה ּכֹותבין אּלא מּידּה, ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָמֹוציאין
ּׁשּבידּה מּמה נּזֹונת והיא עּמּה; ּומחּׁשבין מזֹונֹות לּה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָּופֹוסקין
הּיֹורׁשין ויּקחּו מזֹונֹות, לּה יהיּו ׁשּלא עד אֹו ׁשּתמּות, ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹעד

הּׁשאר. ְֶַָאת

.‡È- ומת בעלּה מחּיי ּבכתּבתּה מּטלטלין ּתפסה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻוכן
ּגֹובה אינּה לכתּבתּה, מֹותֹו אחרי ּתפסה אם אבל מהן; ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֻּגֹובה

ּותנאימהן הּכתּבה ׁשּתגּבה הּגאֹונים ׁשּתּקנּו ּפי על אף . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

הּמּטלטלין מן האלמנה ּתּזֹון ּולפיכ הּמּטלטלין. מן ְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַָָָָָֻהּכתּבה
ּתפסה. ׁשּלא ּפי על ְִֶַַָָֹאף

.·Èהּיֹורׁשין - אֹותן ּתפסה ולא מּטלטלין ּבעלּה הּניח ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָֹאם
מעלין והן אֹותן, יכֹולה[משלמים]נֹוטלין ואינּה מזֹונֹות. לּה ְְְְְֲִִֵֵַָָָָ

עד ּדין ּבבית מּנחין הּמּטלטלין 'יהיּו ולֹומר: עליהן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֻלעּכב
התנת ואפּלּו מזֹונֹות'; לי יהיּו ולא יאבדּו ׁשּמא מהן, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹׁשאּזֹון

הבעל]עליו אינּה[על הּמּטלטלין, מן ׁשּתּזֹון ּבפרּוׁש ְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
דינין. ּבּתי ּבכל ּתמיד, ּדנין ּובזה ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָמעּכבת.

.‚Èהּניח אם ׁשּלאאבל עליהן לעּכב היא יכֹולה קרקע, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשאין הּלקֹוחֹות, מּיד מֹוציאה אינּה - מכרּו ואם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָימּכרּו;

חֹורין. ּבני מּנכסים אּלא נּזֹונֹות והּבנֹות ְְְִִִִִֵֶַָָָָָהאּׁשה

.„Èנּזֹונֹות זֹו, אחר זֹו ׁשּנׂשאן ּפי על אף רּבֹות, נׁשים ְִִִִִֶַַַַַַָָָהּניח
קדימהּבׁשוה ּדין ׁשאין (ּבמּטלטלין).}ּבמזֹונֹות{, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָ

.ÂËהראׁשֹונים חדׁשים ּבׁשלׁשה - יבם לפני ׁשּנפלה ְְְְֳִִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹאלמנה
ּבעל מּׁשל -נּזֹונת מעּברת הּניחּה אם וכן העּבר, הּכר אם ; ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻֻ

והֹולכת נּזֹונת - קּימה ׁשל ּבן ילדה ׁשּתלד. עד והֹולכת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָנּזֹונת
אחר מעּברת נמצאת לא הּנׁשים. ּכׁשאר אלמנּותּה ימי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻּכל
ּבעל מּׁשל לא נּזֹונת אינּה - ׁשהּפילה אֹו חדׁשים, ְֳִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּׁשלׁשה

לחלץ. אֹו לכנס יבמּה ּתֹובעת אּלא יבם, מּׁשל ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹולא

.ÊËּוברח ּבּדין ועמד לחלץ, אֹו לכנס יבמּה אֹוּתבעה ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹ
מּׁשל נּזֹונת זֹו הרי - הּים ּבמדינת הּיבם ׁשהיה אֹו ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחלה,

ּכלל. ׁשבּועה ּבלא ְְְָָָָֹיבם

.ÊÈויהיה ׁשּיגּדיל עד מזֹונֹות לּה אין - קטן יבם לפני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנפלה
היבמין .ּכׁשאר ְְִִַָָ

.ÁÈ:ואמר למזֹונֹותיה מיתה ּבׁשעת לאׁשּתֹו קרקע ׁשּיחד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמי
היה ואם מזֹונֹות. לּה רּבה הרי - לּמזֹונֹות' ּפלֹוני מקֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ'יהיה
ואם נכסים; ׁשאר נֹוטלת לּה, הראּויין מּמזֹונֹות ּפחֹות ְְְְְְִִִִֶֶָָָָָָׂשכרֹו
אמר אם אבל הּכל. נֹוטלת לּה, הראּוי מן יֹותר ׂשכרֹו ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיה

וׁשתקה ּבמזֹונֹות', ּפלֹוני מקֹום 'יהיה אּלאלּה: לּה אין - ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ
קצץ ׁשהרי ּבלבד, מקֹום אֹותֹו מזֹונֹות.[קצב]ּפרֹות לּה ְְֲִֵֵֶַַָָָ

.ËÈׁשהֹורה מי יׁש - מזֹונֹות לתּבע ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאלמנה
לסמ ראּוי ואין אֹותּה; מׁשּביעין ואין מזֹונֹות לּה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹׁשּפֹוסקין
ּבעלּה ׁשהל ּבאּׁשה הּדבר לֹו ׁשּנתחּלף מּפני זֹו, הֹוראה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָעל
עד ּדין מּבית מזֹונֹות לּה ׁשאין הֹורּו ורּבֹותי הּים. ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָלמדינת
הּנפרע וכל יתֹומים, מּנכסי להּפרע ּבאה זֹו ׁשהרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּתּׁשבע,
נֹוטה, ּדעּתי ולזה ּבׁשבּועה; אּלא נפרע אינֹו יתֹומים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּנכסי

לדּון. ראּוי ָָּובֹו

.Îאֹותּה מׁשּביעין - מזֹונֹות לתּבע ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹאלמנה
הכרזה ּבלא ּומֹוכרין לּהּתחּלה, יׁש וכן מזֹונֹות; לּה ונֹותנין , ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָֹ

ממ ּדין ּבבית ׁשּלא למזֹונֹות נאמנין,למּכר ּבׁשלׁשה אּלא חין ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹֹֻ
ׁשוה עצמּה לבין ּבינּה למזֹונֹות מכרה אם וכן הכרזה. ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹּבלא
אֹותּה, להׁשּביע הּיֹורׁשין ּוכׁשּיבֹואּו קּים; מכרּה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּבׁשוה,

ְִַַנׁשּבעת.

.‡Îחדׁשים ׁשּׁשה מהם לזּון ּכדי - למזֹונֹות מֹוכרין ְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָוכּמה
מזֹון לּה נֹותן הּלֹוקח ׁשּיהיה מנת על ּומֹוכרין זה. על יתר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
וכן חדׁשים; לׁשּׁשה ׁשנּיה ּפעם ּומֹוכרת וחֹוזרת יֹום, ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשלׁשים
וגֹובה כתּבתּה, ּכדי הּנכסים מן ׁשּיּׁשאר עד לעֹולם, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמֹוכרת

לּה והֹולכת הּׁשאר מן .ּכתּבתּה ְְְִֶֶַָָָָֻ
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.‚- ּבׂשכר אּלא ּבית לבעלּה היה ׁשּלא אֹו הּבית, ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנפל
מזֹונֹותיה[שוכרים]נֹותנין וכן כבֹודּה; לפי מדֹור לּה ְְְְְִִֵֶָָָָ

מּכבֹודּה, ּגדֹול הּבעל ּכבֹוד היה ואם כבֹודּה. ּכפי ְְְְְְִִִַַַָָָָָָּוכסּותּה
אפּלּו יֹורדת ואינּה עּמֹו, ׁשעֹולה מּפני כבֹודֹו, לפי לּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָנֹותנין

מיתה. ְִַַָלאחר

ּכל„. מזֹונֹות ׁשהיה חמּׁשה ּכיצד? - מרּבה' הּבית ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻ'ּברּכת
אחד ּבבית חמׁשּתן היּו אם לבּדֹו, ּכׁשּיאכל קב מהן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחד

ּבערּוב הּדין[יחד]ואֹוכלין והּוא קּבין; ארּבעת להן מסּפיק , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָ
מּבית זזה 'איני ׁשאמרה: אלמנה לפיכ הּבית. צרכי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָלׁשאר
לֹומר: הּיֹורׁשין יכֹולין - ׁשם' לי ּותנּו מזֹונֹות לי ּפסקּו ְְְְְִִִִִִַַָָאבי,
נֹותנין אנּו אין לאו, ואם מזֹונֹות; ל יׁש אצלנּו, אּת ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ'אם
ׁשהיא מּפני טֹוענת היתה ואם הּבית'. ּברּכת לפי אּלא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָל

ילדים[צעירה]ילּדה רע]והם לשם לּה[וחוששת נֹותנין - ְְְְִִֵַָָָ
אביה. ּבבית והיא לבּדּה, לּה הּמסּפיקין ּומֹותרמזֹונֹות ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ
לּיֹורׁשין. - הּכסּות ּומֹותר האלמנה ְְְְִַַַַָָָמזֹונֹות

קצּבה‰. לּה ׁשאין לרפּואה צריכה אם - ׁשחלתה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָאלמנה
תדיר] ּכמזֹונֹות,[שחולה זֹו הרי היא, ואם ּבּה; חּיבין ויֹורׁשין ְְְְֲִִִִִֵַָָ

נׁשּבית מּכתּבתּה. מתרּפאה זֹו הרי קצּבה, לּה ׁשּיׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻרפּואה
ואפּלּו יבמה; היתה אפּלּו לפּדֹותּה, חּיבין הּיֹורׁשין אין -ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָ
לפּדֹותּה חּיבין אין - ּבּׁשביה והיא ּומת בעלּה, ּבחּיי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָנׁשּבית
ותפּדה ּכתּבתּה ּתּטל אֹו עצמּה, מּׁשל נפּדית אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמּנכסיו,

ְַָעצמּה.

.Âּבקבּורתּה חּיבין הּבעל יֹורׁשי האלמנה, ואםמתה ; ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
יֹורׁשין יֹורׁשיה - מתה ּכ ואחר אלמנה ׁשבּועת ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָנׁשּבעה
מעׂשה הּבעל. יֹורׁשי לא אבל ּבקבּורתּה, חּיבין והן ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֻּכתּבתּה,

ויֹורׁש לּיֹורׁשין. האלמנה מעׂשהידי 'טלי לאלמנה: ׁשאמר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
'ּבמזֹונֹותי המזונות]ידי דמי לֹו;[במקום ׁשֹומעין אין - ְְִִִִֵַַָ

לּה. ׁשֹומעין ּבזה, ׁשרצת היא ְֲִִֶֶָָָָָאבל

.Êעֹוׂשה אלמנה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָוכל
ּפניו והרחצת הּמּטה, והּצעת הּכֹוס, מּמזיגת חּוץ - ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָליתֹומים

ורגליו .ידיו ְְַָָָ

.Á- לּבעל ׁשהכניסה נכסים ּופרֹות האלמנה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמציאת
ּכלּום ּבהם לּיֹורׁש ואין .לעצמּה, ְְְְֵֵֶַַָָ

.Ëּבלא אֹותן נֹוטלת נדּוניתּה, ׁשהם עצמם ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּנכסים
ּבעֹולם ּדין ּבהן לּיֹורׁשים ואין הֹותירּוׁשבּועה; ּכן אם אּלא , ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

לּבעל.[התייקרו] ׁשהּמֹותר ּברזל צאן נכסי והיּו הּבעל ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹּבחּיי
נדּוניתּה, יֹורׁשין יֹורׁשיה - ׁשבּועה ּבלא האלמנה מתה ְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹואם
מֹותר, ּבהם היה ואם ּברזל; צאן נכסי ׁשהיא ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹואף

ה ליֹורׁשי ּבעל.הּמֹותר ְְֵַַַַָ

.Èׁשּתפסה ּבין - מהן ׁשּתּזֹון ּכדי מּטלטלין ׁשּתפסה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאלמנה
זהב ּכּכר ּתפסה אפּלּו מֹותֹו, אחר ׁשּתפסה ּבין איןמחּיים - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּׁשּתפסה, מה ּדין ּבית עליה ּכֹותבין אּלא מּידּה, ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָמֹוציאין
ּׁשּבידּה מּמה נּזֹונת והיא עּמּה; ּומחּׁשבין מזֹונֹות לּה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָּופֹוסקין
הּיֹורׁשין ויּקחּו מזֹונֹות, לּה יהיּו ׁשּלא עד אֹו ׁשּתמּות, ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹעד

הּׁשאר. ְֶַָאת

.‡È- ומת בעלּה מחּיי ּבכתּבתּה מּטלטלין ּתפסה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻוכן
ּגֹובה אינּה לכתּבתּה, מֹותֹו אחרי ּתפסה אם אבל מהן; ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֻּגֹובה

ּותנאימהן הּכתּבה ׁשּתגּבה הּגאֹונים ׁשּתּקנּו ּפי על אף . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

הּמּטלטלין מן האלמנה ּתּזֹון ּולפיכ הּמּטלטלין. מן ְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַָָָָָֻהּכתּבה
ּתפסה. ׁשּלא ּפי על ְִֶַַָָֹאף

.·Èהּיֹורׁשין - אֹותן ּתפסה ולא מּטלטלין ּבעלּה הּניח ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָֹאם
מעלין והן אֹותן, יכֹולה[משלמים]נֹוטלין ואינּה מזֹונֹות. לּה ְְְְְֲִִֵֵַָָָָ

עד ּדין ּבבית מּנחין הּמּטלטלין 'יהיּו ולֹומר: עליהן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֻלעּכב
התנת ואפּלּו מזֹונֹות'; לי יהיּו ולא יאבדּו ׁשּמא מהן, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹׁשאּזֹון

הבעל]עליו אינּה[על הּמּטלטלין, מן ׁשּתּזֹון ּבפרּוׁש ְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
דינין. ּבּתי ּבכל ּתמיד, ּדנין ּובזה ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָמעּכבת.

.‚Èהּניח אם ׁשּלאאבל עליהן לעּכב היא יכֹולה קרקע, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשאין הּלקֹוחֹות, מּיד מֹוציאה אינּה - מכרּו ואם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָימּכרּו;

חֹורין. ּבני מּנכסים אּלא נּזֹונֹות והּבנֹות ְְְִִִִִֵֶַָָָָָהאּׁשה

.„Èנּזֹונֹות זֹו, אחר זֹו ׁשּנׂשאן ּפי על אף רּבֹות, נׁשים ְִִִִִֶַַַַַַָָָהּניח
קדימהּבׁשוה ּדין ׁשאין (ּבמּטלטלין).}ּבמזֹונֹות{, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָ

.ÂËהראׁשֹונים חדׁשים ּבׁשלׁשה - יבם לפני ׁשּנפלה ְְְְֳִִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹאלמנה
ּבעל מּׁשל -נּזֹונת מעּברת הּניחּה אם וכן העּבר, הּכר אם ; ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻֻ

והֹולכת נּזֹונת - קּימה ׁשל ּבן ילדה ׁשּתלד. עד והֹולכת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָנּזֹונת
אחר מעּברת נמצאת לא הּנׁשים. ּכׁשאר אלמנּותּה ימי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻּכל
ּבעל מּׁשל לא נּזֹונת אינּה - ׁשהּפילה אֹו חדׁשים, ְֳִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּׁשלׁשה

לחלץ. אֹו לכנס יבמּה ּתֹובעת אּלא יבם, מּׁשל ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹולא

.ÊËּוברח ּבּדין ועמד לחלץ, אֹו לכנס יבמּה אֹוּתבעה ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹ
מּׁשל נּזֹונת זֹו הרי - הּים ּבמדינת הּיבם ׁשהיה אֹו ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחלה,

ּכלל. ׁשבּועה ּבלא ְְְָָָָֹיבם

.ÊÈויהיה ׁשּיגּדיל עד מזֹונֹות לּה אין - קטן יבם לפני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנפלה
היבמין .ּכׁשאר ְְִִַָָ

.ÁÈ:ואמר למזֹונֹותיה מיתה ּבׁשעת לאׁשּתֹו קרקע ׁשּיחד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמי
היה ואם מזֹונֹות. לּה רּבה הרי - לּמזֹונֹות' ּפלֹוני מקֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ'יהיה
ואם נכסים; ׁשאר נֹוטלת לּה, הראּויין מּמזֹונֹות ּפחֹות ְְְְְְִִִִֶֶָָָָָָׂשכרֹו
אמר אם אבל הּכל. נֹוטלת לּה, הראּוי מן יֹותר ׂשכרֹו ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיה

וׁשתקה ּבמזֹונֹות', ּפלֹוני מקֹום 'יהיה אּלאלּה: לּה אין - ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ
קצץ ׁשהרי ּבלבד, מקֹום אֹותֹו מזֹונֹות.[קצב]ּפרֹות לּה ְְֲִֵֵֶַַָָָ

.ËÈׁשהֹורה מי יׁש - מזֹונֹות לתּבע ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאלמנה
לסמ ראּוי ואין אֹותּה; מׁשּביעין ואין מזֹונֹות לּה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹׁשּפֹוסקין
ּבעלּה ׁשהל ּבאּׁשה הּדבר לֹו ׁשּנתחּלף מּפני זֹו, הֹוראה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָעל
עד ּדין מּבית מזֹונֹות לּה ׁשאין הֹורּו ורּבֹותי הּים. ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָלמדינת
הּנפרע וכל יתֹומים, מּנכסי להּפרע ּבאה זֹו ׁשהרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּתּׁשבע,
נֹוטה, ּדעּתי ולזה ּבׁשבּועה; אּלא נפרע אינֹו יתֹומים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּנכסי

לדּון. ראּוי ָָּובֹו

.Îאֹותּה מׁשּביעין - מזֹונֹות לתּבע ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹאלמנה
הכרזה ּבלא ּומֹוכרין לּהּתחּלה, יׁש וכן מזֹונֹות; לּה ונֹותנין , ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָֹ

ממ ּדין ּבבית ׁשּלא למזֹונֹות נאמנין,למּכר ּבׁשלׁשה אּלא חין ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹֹֻ
ׁשוה עצמּה לבין ּבינּה למזֹונֹות מכרה אם וכן הכרזה. ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹּבלא
אֹותּה, להׁשּביע הּיֹורׁשין ּוכׁשּיבֹואּו קּים; מכרּה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּבׁשוה,

ְִַַנׁשּבעת.

.‡Îחדׁשים ׁשּׁשה מהם לזּון ּכדי - למזֹונֹות מֹוכרין ְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָוכּמה
מזֹון לּה נֹותן הּלֹוקח ׁשּיהיה מנת על ּומֹוכרין זה. על יתר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
וכן חדׁשים; לׁשּׁשה ׁשנּיה ּפעם ּומֹוכרת וחֹוזרת יֹום, ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשלׁשים
וגֹובה כתּבתּה, ּכדי הּנכסים מן ׁשּיּׁשאר עד לעֹולם, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמֹוכרת

לּה והֹולכת הּׁשאר מן .ּכתּבתּה ְְְִֶֶַָָָָֻ
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.·Îעּמּה מחּׁשבין אין - מזֹונֹות ּדין ּבית לּה ׁשּפסקּו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָאלמנה
ידיה מעׂשה ידיה]על במעשה לה די ׁשּיבֹואּו[אם עד , ֲֵֶֶַַַָָָ

אֹותֹו, נֹוטלין ידיה, מעׂשה לּה מצאּו אם ויתּבעּוה; ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהּיֹורׁשים
הּיֹורׁשים היּו ׁשאם אֹומר ואני לדרּכן. הֹולכין לאו, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָואם

עּמּה מחּׁשבין ּדין ּבית - רווחיהקטּנים נותנת אם [בודקים ְְְִִִִֵַַָ
לּהליתומים] ּופֹוסקין ,[- מ רווח מכסת לה קובעים מעׂשה[- ְֲִֵַָ

מזֹונֹות. לּה ׁשּפֹוסקין ּכדר ְְְִֶֶֶֶָָָידיה

.‚Îלּה אין ידּה, מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשאין ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻאלמנה
מׁשּכנה אֹו אֹותּה, מכרה אֹו ּכתּבתּה, מחלה ׁשּמא - ְְְְְֲִֶָָָָָָָָָֻמזֹונֹות
לּה: ואֹומרים לֹו טֹוענין יֹורׁש, טען ׁשּלא ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹאֹותּה;
אין אם אּלא - מזֹונֹות' ּוטלי והּׁשבעי, ,ּכתּבתי ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָֻ'הביאי

ּכתּבה לכּתב .ּדרּכם ְְְִַָָֹֻ

.„Îהי ׁשהלכה ּובאההאּׁשה הּים, למדינת ּובעלּה א ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָ
רצת, האלמנֹות, ּכל ּכדין נּזֹונת רצת, - ּבעלי' 'מת ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָואמרה:
ונּזֹונת נאמנת; אינּה - ּבעלי' 'ּגרׁשני אמרה: ּכתּבתּה. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻנֹוטלת
אׁשּתֹו, היא עדין ׁשאם - ּפנים מּכל כתּבתּה ּכדי עד ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻמּנכסיו
ׁשהרי ּכתּבה, לּה יׁש ּכׁשאמרה, ּגרׁשּה ואם מזֹונֹות, לּה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻיׁש
כתּבתּה ּכדי עד מזֹונֹות נֹוטלת לפיכ ּבידּה; ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֻֻּכתּבתּה

לּה .והֹולכת ְֶֶָ

.‰Îנּזֹונת אינּה - ּבעלּה ּומת ּגרּוׁשין ספק לּה ׁשהיה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהאּׁשה
בעלּה, ּבחּיי אבל מּספק; הּיֹורׁש מּיד מֹוציאין ׁשאין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמּנכסיו,

ּגמּורין ּגרּוׁשין ׁשּתתּגרׁש עד מזֹונֹות לּה .יׁש ְְְִִִֵֵֵֶַָָ

.ÂÎאֹו מזֹונֹות, ּתבעה ולא ׁשנים ׁשּתי ׁשּׁשהת ענּיה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹאלמנה
מזֹונֹות לּה אין - ּתבעה ולא ׁשנים ׁשלׁש ׁשּׁשהת ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָֹֹעׁשירה

מּזה,ּבּׁשנים ּפחֹות ׁשהת ואם ׁשּתבעה; מּׁשעה אּלא ׁשעברּו, ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ
אֹותן מזֹון ונֹוטלת ּתֹובעת אּלא וּתרה, לא - אחד ּביֹום ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹאפּלּו

ׁשעברּו .הּׁשנים ְִֶַָָ

.ÊÎ:אֹומרים הם - הּיֹורׁשים מן מזֹונֹות ׁשּתבעה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָאלמנה
על נּׂשאת, ׁשּלא זמן ּכל - נטלּתי' 'לא אֹומרת: והיא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ'נתּנּו',

הּסת ׁשבּועת ּתּׁשבע אֹו ראיה, להביא [מדרבנן]היתֹומים ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
הּיֹורׁשים יּׁשבעּו אֹו ראיה, להביא עליה ּומּׁשּנּׂשאת, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹותּטל;

לּה ׁשּנתנּו הּסת .ׁשבּועת ְְֵֶֶַָָ

.ÁÎ,ׁשּתבעה אלמנה לפיכ העּקר. ּכדין ּכתּבה ּתֹוספת ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻּדין
העּקר עם ּכתּבתּה ּתֹוספת מׁשּכנה אֹו מחלה, אֹו מכרה, ְְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָֻאֹו
הרי - מקצת והּניחה מקצת, ּתבעה ואם מזֹונֹות; לּה אין -ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָ

מקצתּה והּניחה העּקר מקצת ׁשּתבעה ּכמי הּמֹוכרתזֹו וכל . ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָ
- העּקר עם הּתֹוספת ּומחלה מכרה סתם, הּמֹוחלת ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָאֹו

מקֹום. ּבכל ׁשמם 'ּכתּבה' ְְְְֵֶֶָָָָֻׁשּׁשניהם
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אּמן,‡. ּכתּבת יֹורׁשין הּזכרים ּבניו ׁשּיהיּו הּכתּבה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻֻמּתנאי
אביה]ּונדּוניתּה מבית צאן[נכסים נכסי ּבתֹורת ׁשהכניסה ְְְְְִִִֵֶַָָָֹ

ולהפסד]ּברזל לרווח הבעל, באחריות ּכ[שיהיה ואחר , ְְֶַַַָ
ּבׁשוה. אחיהם עם הּירּׁשה ׁשאר ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֻחֹולקין

ּבן·. וילדה אלף, ּונדּוניתּה ּכתּבתּה אּׁשה נׂשא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻּכיצד?
ּונדּוניתּה ּכתּבתּה אחרת אּׁשה נׂשא ּכ ואחר ּבחּייו, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻּומתה
והּניח הּוא, מת ּכ ואחר ּבחּייו, ּומתה ּבן וילדה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָמאתים,

ּובנֹו אּמֹו, ׁשּבכתּבת אלף יֹורׁש הראׁשֹונה מן ּבנֹו - ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻאלּפים
והּׁשאר אּמֹו, ׁשּבכתּבת מאתים יֹורׁש הּׁשנּיה מאותמן [ח' ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻ

אלףזוז] הראׁשֹונה ּבן ּביד נמצא ּבׁשוה. אֹותֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָיֹורׁשים
מאֹות. ׁשׁש הּׁשנּיה ּבן ּוביד מאֹות, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָוארּבע

ׁשּתי‚. ּכדי על יֹותר ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָּבּמה
אחד ּדינר ּבׁשוה;הּכתּבֹות הּׁשאר ׁשּיחלקּו ּכדי יֹותר, אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ׁשאם ּבׁשוה: הּכל חֹולקים ּדינר, יֹותר הּניח לא אם ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹאבל
ּדינר יּׁשאר ולא אּמן, ּכתּבת ואּלּו אּמן ּכתּבת אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֻֻיירׁשּו
מבּטל זה ּתנאי נמצא - הּיֹורׁשים ּבין אֹותֹו לחלק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹאחד

הּתֹורה מן ׁשהּוא ּבׁשוה, הּבנים ּבין ירּׁשה .חּלּוק ְְִִִֵֶֶַַָָָָֻ

זֹו„. אחר ּבזֹו ּבין רּבֹות, נׁשים ׁשּנׂשא למי הּדין ּביןוהּוא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
היה אם זכרים, ּבנים מהן ולֹו ּבחּייו, ּכּלן ּומתּו אחת, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּבבת
יֹורׁש ואחד אחד ּכל - ּדינר הּכתּבֹות ּכל ּכדי על יֹותר ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשם

ּבׁשוה. חֹולקין והּׁשאר אּמֹו, ְְְְְִִֶַַָָֻּכתּבת

מעלין‰. אנּו 'הרי היתֹומים: הערך]אמרּו לגובה [מוסיפים ְְֲֲִִֵַַָָ
ׁשֹומעין אין - אּמן' ּכתּבת ׁשּיּטלּו ּכדי יֹותר, אבינּו נכסי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻעל
ּבׁשעת ׁשוין היּו ּכּמה ּדין ּבבית הּנכסים את ׁשמין אּלא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלהן,
מיתת אחרי נתמעטּו אֹו ׁשּנתרּבּו ּפי על ואף אביהן; ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַמיתת
ּכׁשעת אּלא אֹותם ׁשמין אין - לחלק ׁשּיבֹואּו קדם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאביהן,

אביהן. ֲִִֶַמיתת

.Âעליו ׁשּיׁש ּפי על אף הּכתּבֹות, ּכל ּכדי על יֹותר ׁשם ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהיה
האב] ּכל[על אּלא ממעט, אינֹו - הּיֹותר ּכנגד חֹוב ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשטר

אּמֹו. ּכתּבת יֹורׁש מהן ְִֵֵֶֶַָֻאחד

.Êואחת ּבחּייו מהן אחת ּומתה נׁשים, ׁשּתי נׂשּוי ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמי
יתר הּניח ׁשּלא ּפי על אף מּׁשּתיהן, ּבנים ולֹו מֹותֹו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאחר

הּכתּבֹות ׁשּתי קדםעל אלמנה ׁשבּועת הּׁשנּיה נׁשּבעה אם - ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻ
יֹורׁשים ׁשאינם מּפני ּכתּבתּה, לירׁש קֹודמים ּבניה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשּתמּות,
ּכ ואחר ּתֹורה. ׁשל ירּׁשה אּלא זה, ּבתנאי אּמן ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּכתּבת

זה ּבתנאי אּמן ּכתּבת הראׁשֹונה ּבני בניםיֹורׁשין ["תקנת ְְְְִִִִֵֶַַָָָֻ
ואםזכרים"] ּבׁשוה. אֹותֹו חֹולקין ּכלּום, ׁשם נׁשאר ואם ;ְְְְְְִִִִֶַָָ

אּמן ּכתּבת יֹורׁשים הראׁשֹונה ּבני ׁשּתּׁשבע, קדם ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמתה
ּבׁשוה. חֹולקין והּׁשאר ְְְְְִִֶַַָָּבלבד,

.Áּכ ואחר ומת, ּבנים, מהן ולֹו נׁשים, ׁשּתי נׂשּוי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה
מתּו ּכ ואחר הּנׁשים נׁשּבעּו אם - הּנׁשים אחדמתּו ּכל - ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

זה; ּבתנאי לא ּתֹורה, ׁשל ּבירּׁשה אּמֹו ּכתּבת יֹורׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻואחד
ׁשם, אין אֹו ּדינר מֹותר ׁשם יׁש אם מׁשּגיחין אין ְְִִִִִֵֵֵַָָָָָלפיכ
- נׁשּבעּו לא ואם הּׁשנּיה. ליֹורׁשי קֹודמין הראׁשֹונה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹויֹורׁשי
ׁשאין לפי ּכתּבה, ירּׁשת ׁשם ואין ּבׁשוה, הּכל הּבנים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻחֹולקין

ׁשּתּׁשבע. עד ּכתּבה ְְְִֶַַַָָָָֻלאלמנה

.Ëּבניה ׁשּנׁשּבעה, זֹו - נׁשּבעה לא ואחת נׁשּבעה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאחת
ּבׁשוה אֹותֹו חֹולקין והּׁשאר, ּתחּלה; ּכתּבתּה וכליֹורׁשין . ְְְְְְְְִִִֶַָָָָָָֻ

מּנכסים טֹורף אינֹו אביו, ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּיֹורׁש
שנמכרו]מׁשעּבדים חֹורין[נכסים מּבני שלאאּלא [נכסים ְְְִִִֵֶָָֻ

הּיֹורׁשיןנמכרו] .ּככל ְְִַָ

.È,ּכתּבה אביהןּומּתנאי מּנכסי נּזֹונֹות הּבנֹות ׁשּתהיינה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
אף הּבת ּבגרה ׁשּיבּגרּו; עד אֹו ׁשּיתארסּו עד מֹותֹו, ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָאחר
- ּבגרה ׁשּלא ּפי על אף נתארסה אֹו נתארסה, ׁשּלא ּפי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹעל

- r"yz'd zah e"h iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

- מֹותֹו לאחר אביה מּנכסי הּנּזֹונת ּובת מזֹונֹות. לּה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָאין
לאחים. לא לעצמּה, ּומציאתּה ידיה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹמעׂשה

.‡Èּוכסּות מזֹונֹות לּבת אביה,[דירה]ּומדֹורּפֹוסקין מּנכסי ְְְְִִִִֵַַָָָ
ּוכסּותן הּבנֹות למזֹון ּומֹוכרין לאלמנה; ׁשּפֹוסקין ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּכדר

הכרזה המרבה]ּבלא לכל פומבית ׁשּמֹוכרין[מכירה ּכדר , ְְְְִֶֶֶַָָֹ
לפי לּה ּפֹוסקין ׁשהאּׁשה, אּלא ּוכסּותּה: האלמנה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָלמזֹון
להן המסּפק ּדבר להן ּפֹוסקין ולּבנֹות ּבעלּה, ּוכבֹוד ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָכבֹודּה

נׁשּבעֹות. הּבנֹות ואין ְְְִִֵַַָָּבלבד;

.·Èנּזֹונֹות הּבנֹות ולא אּמן, ּכתּבת יֹורׁשין הּבנים ְְְִִִִֵַַַָָָֹֻאין
אּלּו אבלּבתנאים ידם; מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשּיהיה עד , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

אּמן מחלה ׁשּמא ּכלּום, להם אין - ּכתּבה ׁשטר ׁשם אין ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻאם
הּתנאים. ּכפי להם יׁש ּכתּבה, לכּתב ּדרּכם אין ואם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻֻּכתּבתּה.

.‚Èּכגֹון ּכתּבה, מּתנאי אחד לעקר מיתתֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻמי
'אל אֹו אלמנתֹו', ּתּזֹון ואל מּנכסיו ּבנֹותיו יּזֹונּו 'אל ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָׁשאמר:

לֹו ׁשֹומעין אין - אּמן' ּכתּבת ּבניו נכסיויירׁשּו ּכל נתן . ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻ
מרע ׁשכיב ּומּתנת הֹואיל - לאחרים חולה]ּבמּתנה [אדם ְְְְֲִִִֵַַַַַָָ

הּמּתנה הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו מיתה, לאחר אּלא קֹונה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאינּה
אלמנתֹו ּולפיכ ּכאחד; ּבאין אּלּו ּבתנאים הּנכסים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָוחּיּוב

יֹורׁשים ּובניו מּנכסיו, נּזֹונֹות ׁשּמתהּובנֹותיו אּמם ּכתּבת ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻ
בעלּה. ְֲֵַַָּבחּיי

.„Èומיאנההממאנת[של]ּבת שהישיאוה יתומה [קטנה ְֶֶַַָ
אבלבנישואין] מזֹונֹות. לּה ויׁש הּבנֹות, ּכׁשאר היא הרי -ְְְֲֲִִֵֵַָָָָ

הּׁשנּיה ּובת היבמה, מדרבנן]ּבת ּובת[ערוה הארּוסה, ּובת , ְְֲִַַַַַַָָָָָ
זה; ּבתנאי אביהן מיתת אחר מזֹונֹות להן אין - ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהאנּוסה
הּבנים ׁשאר ּכדין ּבמזֹונֹותן, חּיב הּוא אביהן, ּבחּיי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָאבל

אביהן. ּבחּיי ְְֲִֵֶַַָוהּבנֹות

.ÂËּבמזֹונֹותיה חּיב האחין, מן הּנּזֹונת ּבת מּׁשעתהמארס ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
ואינּה מּׁשנתארסה, מאחיה מזֹונֹות לּה אין ׁשהרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהארּוסין
אדם ואין נערה, אֹו קטּנה אּלא עצמּה ׁשּתזּון ּכדי ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבֹוגרת

הּפתחים. על ותׁשאל ותל ארּוסתֹו ׁשּתתּבּזה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָרֹוצה

.ÊËאפּלּו נתאלמנה, אֹו נתּגרׁשה אֹו ּומאנה הּבת, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָנּׂשאת
יבם ׁשֹומרת לייבום]היא לבית[ממתינה וחזרה הֹואיל , ְְְִִֵֶֶָָָָ

עד אביה מּנכסי נּזֹונת זֹו הרי - בגרה לא ועדין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאביה
ׁשּתתארס. עד אֹו ְְִִֵֶֶַַָׁשּתבּגר

.ÊÈ,הּנכסים ּכל הּבנים יירׁשּו - ּובנֹות ּבנים והּניח ׁשּמת ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָמי
ּבּמה ׁשּיתארסּו. עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד אחיֹותיהן את זנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהן
הּבנים מהן ׁשּיּזֹונּו ׁשאפׁשר נכסים ּבׁשהּניח אמּורים? ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדברים
'נכסים הּנקראין הן ואּלּו הּבנֹות; ׁשּיבּגרּו עד ּכאחד, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהּבנֹות
- מּזה ּפחֹות אּלא ׁשהּניח ּבּנכסים אין אם אבל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמרּבין'.
הּׁשאר ונֹותנין ׁשּיבּגרּו, עד לּבנֹות מזֹונֹות מהן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָמֹוציאין
הּבנֹות - ּבלבד הּבנֹות מזֹון ּכדי אּלא ׁשם אין ואם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלּבנים;
על יׁשאלּו והּבנים ׁשּיתארסּו, עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד מהן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָנּזֹונֹות

ְִַָהּפתחים.

.ÁÈקרקע ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים הּניחּבּמה אם אבל . ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָ
מן הּבנֹות ׁשּיּזֹונּו הּוא הּגאֹונים ּובתּקנת הֹואיל - ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָמּטלטלין
הּנכסים מן ּכאחת נּזֹונֹות והּבנֹות הּבנים הרי ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָהּמּטלטלין,
ׁשּיהיּו אּלא ּבמּטלטלין להן ּתּקנּו ׁשּלא הּמּועטין; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאּלּו

הּגאֹונים. הֹורּו וכזה ְְִִֶַַָָּכּבנים.

.ËÈ- ּכן אחר ונתמעטּו מרּבין, הּנכסים והיּו קרקע, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָֻהּניח
ונתרּבּו מיתה, ּבׁשעת מּועטין היּו יֹורׁשים; ּבהן זכּו ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָּכבר

אֹותן יֹורׁשין הּבנים - ּכן קדמּואחר אם נתרּבּו, לא ואפּלּו . ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹ
קּים. מכרן מּועטין, נכסים ּומכרּו ְְְִִִִַַָָָָָָהּבנים

.Îעליו ויׁש מרּבין, הּנכסים המת]היּו ׁשהתנה[על אֹו חֹוב, ְְְְִִִֵֶַָָָָָֻ
אׁשּתֹו ּבת מזֹונֹות ולא החֹוב אין - ּבּתּה את ׁשּיזּון אׁשּתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹעם
חֹוב לבעל ויּתנּו הּכל, הּבנים יירׁשּו אּלא ּבּנכסים; ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָֹממעטין
ויזּונּו ׁשּפסק, זמן עד אביהם אׁשת ּבת ויזּונּו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָחֹובֹו,
ידיהם. מּתחת ׁשּיתארסּו עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאחיֹותיהן

.‡Îואין אחרת, מאּׁשה אֹו מּמּנה ּובת אלמנה, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּניח
ּתׁשאל והּבת נּזֹונת, האלמנה - ׁשּתיהן ׁשּיּזֹונּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּנכסים

הּפתחים לירּׁשתעל קֹודמין הּבת ׁשּמזֹונֹות אֹומר, אני וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻ
ׁשּׁשניהם ּפי על ואף אביו, ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻהּבן
ירּׁשה נדחית אם ּומה הּדברים: וחמר קל ּכתּבה; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻֻמּתנאי
הּכתּבה ירּׁשת תּדחה לא הּבת, מזֹונֹות מּפני ּתֹורה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשל

הּבת?! מזֹונֹות מּפני ּדין בית ּתנאי ְְְִִִֵֵֶַַַׁשהיא

.·Îמי- ּבן הּניח ולא ּוקטּנֹות, ּגדֹולֹות ּבנֹות והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹ
ׁשאר ויחלקּו ׁשּיבּגרּו עד הּקטּנֹות הּבנֹות 'יּזֹונּו אֹומרין: ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָאין

ּבׁשוה. חֹולקֹות ּכּלן אּלא ּבׁשוה', ְְְְִֶֶֶַָָָָָֻהּנכסים
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ׁשּתּנׂשא‡. ּכדי לבּתֹו, מעט מּנכסיו אדם ׁשּיּתן חכמים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָצּוּו
לא סתם, ּבּתֹו את הּמּׂשיא 'ּפרנסה'. הּנקרא הּוא וזה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹּבֹו;
ּכמֹו ׁשּביׂשראל, עני לאׁשת ׁשּפֹוסקין מּכסּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָיפחֹות
אם אבל עני; האב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּבארנּו.

עׁשרֹו. ּכפי לּה לּתן ראּוי זה הרי עׁשיר, ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָהיה

אין·. - ערּמה וׁשּיכניסּנה ּכלּום, לּה ׁשאין הּבעל על ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּפרׁש
אּלא אכסּנה', לביתי 'ּכׁשּתבֹוא הּבעל: יאמר ולא ּכלּום; ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלּה

אביה ּבבית והיא .מכּסה, ְְְִִֵַָָָ

ּבלּבֹו‚. היה ּכּמה ּדעּתֹו אֹומדין - ּבת והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהאב
ּדעּתֹו? אמּדן יֹודעין ּומּנין לּה; ונֹותנין לפרנסתּה, לּה ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֻלּתן
ּבת הּׂשיא אם וכן ּוכבֹודֹו. ּומּתנֹו ּומּמּׂשאֹו ּומיּדעיו, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻמרעיו

ּבּה אֹומדין לה]ּבחּייו, שנתן מה לפי יּודע[משערים לא ואם . ְְְִִִַַָָָֹ
ּדעּתֹו אמּדן ּדין נותן]לבית היה מּנכסיו[כמה לּה נֹותנין , ְְְְְִִִֵַַָָָֻ
לפרנסתּה.[מעשר]עּׂשּור ְְִַָָָ

עּׂשּור„. לּה נֹותנין להּנׂשא, ׁשּתבֹוא ּכל - רּבֹות ּבנֹות ְְִִִִִֵֶַַָָָָָהּניח
וׁשּלאחריה, ראׁשֹונה; ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור וׁשּלאחריה, ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּנכסים;
- ּכאחת להּנׂשא ּכּלן ּבאּו ואם ׁשנּיה. ּׁשּׁשּירה מה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻעּׂשּור
ראׁשֹונה, ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור והּׁשנּיה עּׂשּור, נֹוטלת ְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָראׁשֹונה
עׂשר; הן אפּלּו וכן ׁשנּיה, ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָוהּׁשליׁשית
לאחים הּנכסים ּוׁשאר ּבׁשוה, העּׂשּורים ּכל וחֹולקֹות .וחֹוזרֹות ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָ

.‰לפיכ ּכתּבה; מּתנאי אינֹו לפרנסה, ׁשהּוא זה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻעּׂשּור
לּה ויׁש הּקרקע. מן אּלא נּטל אינֹו אחרֹונים, לתּקנת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאפּלּו

מּׂשכירּות זה עּׂשּור שכירות]לגּבֹות רצּו[דמי ואם הּקרקע; ְְְְִִִִִֶַַַָ
נֹותנין. הּקרקע, עּׂשּור ּכנגד מעֹות לּה לּתן ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהאחין

.Âנֹוטלת לפיכ אחין; ׁשל חֹוב ּכבעל זה ּבעּׂשּור ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָהּבת
נֹוטלת האחין, מתּו ואם ׁשבּועה. ּבלא הּבינֹונית מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹאֹותֹו
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- מֹותֹו לאחר אביה מּנכסי הּנּזֹונת ּובת מזֹונֹות. לּה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָאין
לאחים. לא לעצמּה, ּומציאתּה ידיה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹמעׂשה

.‡Èּוכסּות מזֹונֹות לּבת אביה,[דירה]ּומדֹורּפֹוסקין מּנכסי ְְְְִִִִֵַַָָָ
ּוכסּותן הּבנֹות למזֹון ּומֹוכרין לאלמנה; ׁשּפֹוסקין ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּכדר

הכרזה המרבה]ּבלא לכל פומבית ׁשּמֹוכרין[מכירה ּכדר , ְְְְִֶֶֶַָָֹ
לפי לּה ּפֹוסקין ׁשהאּׁשה, אּלא ּוכסּותּה: האלמנה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָלמזֹון
להן המסּפק ּדבר להן ּפֹוסקין ולּבנֹות ּבעלּה, ּוכבֹוד ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָכבֹודּה

נׁשּבעֹות. הּבנֹות ואין ְְְִִֵַַָָּבלבד;

.·Èנּזֹונֹות הּבנֹות ולא אּמן, ּכתּבת יֹורׁשין הּבנים ְְְִִִִֵַַַָָָֹֻאין
אּלּו אבלּבתנאים ידם; מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשּיהיה עד , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

אּמן מחלה ׁשּמא ּכלּום, להם אין - ּכתּבה ׁשטר ׁשם אין ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻאם
הּתנאים. ּכפי להם יׁש ּכתּבה, לכּתב ּדרּכם אין ואם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻֻּכתּבתּה.

.‚Èּכגֹון ּכתּבה, מּתנאי אחד לעקר מיתתֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻמי
'אל אֹו אלמנתֹו', ּתּזֹון ואל מּנכסיו ּבנֹותיו יּזֹונּו 'אל ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָׁשאמר:

לֹו ׁשֹומעין אין - אּמן' ּכתּבת ּבניו נכסיויירׁשּו ּכל נתן . ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻ
מרע ׁשכיב ּומּתנת הֹואיל - לאחרים חולה]ּבמּתנה [אדם ְְְְֲִִִֵַַַַַָָ

הּמּתנה הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו מיתה, לאחר אּלא קֹונה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאינּה
אלמנתֹו ּולפיכ ּכאחד; ּבאין אּלּו ּבתנאים הּנכסים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָוחּיּוב

יֹורׁשים ּובניו מּנכסיו, נּזֹונֹות ׁשּמתהּובנֹותיו אּמם ּכתּבת ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻ
בעלּה. ְֲֵַַָּבחּיי

.„Èומיאנההממאנת[של]ּבת שהישיאוה יתומה [קטנה ְֶֶַַָ
אבלבנישואין] מזֹונֹות. לּה ויׁש הּבנֹות, ּכׁשאר היא הרי -ְְְֲֲִִֵֵַָָָָ

הּׁשנּיה ּובת היבמה, מדרבנן]ּבת ּובת[ערוה הארּוסה, ּובת , ְְֲִַַַַַַָָָָָ
זה; ּבתנאי אביהן מיתת אחר מזֹונֹות להן אין - ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהאנּוסה
הּבנים ׁשאר ּכדין ּבמזֹונֹותן, חּיב הּוא אביהן, ּבחּיי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָאבל

אביהן. ּבחּיי ְְֲִֵֶַַָוהּבנֹות

.ÂËּבמזֹונֹותיה חּיב האחין, מן הּנּזֹונת ּבת מּׁשעתהמארס ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
ואינּה מּׁשנתארסה, מאחיה מזֹונֹות לּה אין ׁשהרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהארּוסין
אדם ואין נערה, אֹו קטּנה אּלא עצמּה ׁשּתזּון ּכדי ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבֹוגרת

הּפתחים. על ותׁשאל ותל ארּוסתֹו ׁשּתתּבּזה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָרֹוצה

.ÊËאפּלּו נתאלמנה, אֹו נתּגרׁשה אֹו ּומאנה הּבת, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָנּׂשאת
יבם ׁשֹומרת לייבום]היא לבית[ממתינה וחזרה הֹואיל , ְְְִִֵֶֶָָָָ

עד אביה מּנכסי נּזֹונת זֹו הרי - בגרה לא ועדין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאביה
ׁשּתתארס. עד אֹו ְְִִֵֶֶַַָׁשּתבּגר

.ÊÈ,הּנכסים ּכל הּבנים יירׁשּו - ּובנֹות ּבנים והּניח ׁשּמת ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָמי
ּבּמה ׁשּיתארסּו. עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד אחיֹותיהן את זנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהן
הּבנים מהן ׁשּיּזֹונּו ׁשאפׁשר נכסים ּבׁשהּניח אמּורים? ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדברים
'נכסים הּנקראין הן ואּלּו הּבנֹות; ׁשּיבּגרּו עד ּכאחד, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהּבנֹות
- מּזה ּפחֹות אּלא ׁשהּניח ּבּנכסים אין אם אבל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמרּבין'.
הּׁשאר ונֹותנין ׁשּיבּגרּו, עד לּבנֹות מזֹונֹות מהן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָמֹוציאין
הּבנֹות - ּבלבד הּבנֹות מזֹון ּכדי אּלא ׁשם אין ואם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלּבנים;
על יׁשאלּו והּבנים ׁשּיתארסּו, עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד מהן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָנּזֹונֹות

ְִַָהּפתחים.

.ÁÈקרקע ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים הּניחּבּמה אם אבל . ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָ
מן הּבנֹות ׁשּיּזֹונּו הּוא הּגאֹונים ּובתּקנת הֹואיל - ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָמּטלטלין
הּנכסים מן ּכאחת נּזֹונֹות והּבנֹות הּבנים הרי ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָהּמּטלטלין,
ׁשּיהיּו אּלא ּבמּטלטלין להן ּתּקנּו ׁשּלא הּמּועטין; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאּלּו

הּגאֹונים. הֹורּו וכזה ְְִִֶַַָָּכּבנים.

.ËÈ- ּכן אחר ונתמעטּו מרּבין, הּנכסים והיּו קרקע, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָֻהּניח
ונתרּבּו מיתה, ּבׁשעת מּועטין היּו יֹורׁשים; ּבהן זכּו ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָּכבר

אֹותן יֹורׁשין הּבנים - ּכן קדמּואחר אם נתרּבּו, לא ואפּלּו . ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹ
קּים. מכרן מּועטין, נכסים ּומכרּו ְְְִִִִַַָָָָָָהּבנים

.Îעליו ויׁש מרּבין, הּנכסים המת]היּו ׁשהתנה[על אֹו חֹוב, ְְְְִִִֵֶַָָָָָֻ
אׁשּתֹו ּבת מזֹונֹות ולא החֹוב אין - ּבּתּה את ׁשּיזּון אׁשּתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹעם
חֹוב לבעל ויּתנּו הּכל, הּבנים יירׁשּו אּלא ּבּנכסים; ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָֹממעטין
ויזּונּו ׁשּפסק, זמן עד אביהם אׁשת ּבת ויזּונּו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָחֹובֹו,
ידיהם. מּתחת ׁשּיתארסּו עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאחיֹותיהן

.‡Îואין אחרת, מאּׁשה אֹו מּמּנה ּובת אלמנה, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּניח
ּתׁשאל והּבת נּזֹונת, האלמנה - ׁשּתיהן ׁשּיּזֹונּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּנכסים

הּפתחים לירּׁשתעל קֹודמין הּבת ׁשּמזֹונֹות אֹומר, אני וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻ
ׁשּׁשניהם ּפי על ואף אביו, ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻהּבן
ירּׁשה נדחית אם ּומה הּדברים: וחמר קל ּכתּבה; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻֻמּתנאי
הּכתּבה ירּׁשת תּדחה לא הּבת, מזֹונֹות מּפני ּתֹורה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשל

הּבת?! מזֹונֹות מּפני ּדין בית ּתנאי ְְְִִִֵֵֶַַַׁשהיא

.·Îמי- ּבן הּניח ולא ּוקטּנֹות, ּגדֹולֹות ּבנֹות והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹ
ׁשאר ויחלקּו ׁשּיבּגרּו עד הּקטּנֹות הּבנֹות 'יּזֹונּו אֹומרין: ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָאין

ּבׁשוה. חֹולקֹות ּכּלן אּלא ּבׁשוה', ְְְְִֶֶֶַָָָָָֻהּנכסים
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ׁשּתּנׂשא‡. ּכדי לבּתֹו, מעט מּנכסיו אדם ׁשּיּתן חכמים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָצּוּו
לא סתם, ּבּתֹו את הּמּׂשיא 'ּפרנסה'. הּנקרא הּוא וזה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹּבֹו;
ּכמֹו ׁשּביׂשראל, עני לאׁשת ׁשּפֹוסקין מּכסּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָיפחֹות
אם אבל עני; האב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּבארנּו.

עׁשרֹו. ּכפי לּה לּתן ראּוי זה הרי עׁשיר, ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָהיה

אין·. - ערּמה וׁשּיכניסּנה ּכלּום, לּה ׁשאין הּבעל על ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּפרׁש
אּלא אכסּנה', לביתי 'ּכׁשּתבֹוא הּבעל: יאמר ולא ּכלּום; ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלּה

אביה ּבבית והיא .מכּסה, ְְְִִֵַָָָ

ּבלּבֹו‚. היה ּכּמה ּדעּתֹו אֹומדין - ּבת והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהאב
ּדעּתֹו? אמּדן יֹודעין ּומּנין לּה; ונֹותנין לפרנסתּה, לּה ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֻלּתן
ּבת הּׂשיא אם וכן ּוכבֹודֹו. ּומּתנֹו ּומּמּׂשאֹו ּומיּדעיו, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻמרעיו

ּבּה אֹומדין לה]ּבחּייו, שנתן מה לפי יּודע[משערים לא ואם . ְְְִִִַַָָָֹ
ּדעּתֹו אמּדן ּדין נותן]לבית היה מּנכסיו[כמה לּה נֹותנין , ְְְְְִִִֵַַָָָֻ
לפרנסתּה.[מעשר]עּׂשּור ְְִַָָָ

עּׂשּור„. לּה נֹותנין להּנׂשא, ׁשּתבֹוא ּכל - רּבֹות ּבנֹות ְְִִִִִֵֶַַָָָָָהּניח
וׁשּלאחריה, ראׁשֹונה; ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור וׁשּלאחריה, ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּנכסים;
- ּכאחת להּנׂשא ּכּלן ּבאּו ואם ׁשנּיה. ּׁשּׁשּירה מה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻעּׂשּור
ראׁשֹונה, ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור והּׁשנּיה עּׂשּור, נֹוטלת ְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָראׁשֹונה
עׂשר; הן אפּלּו וכן ׁשנּיה, ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָוהּׁשליׁשית
לאחים הּנכסים ּוׁשאר ּבׁשוה, העּׂשּורים ּכל וחֹולקֹות .וחֹוזרֹות ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָ

.‰לפיכ ּכתּבה; מּתנאי אינֹו לפרנסה, ׁשהּוא זה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻעּׂשּור
לּה ויׁש הּקרקע. מן אּלא נּטל אינֹו אחרֹונים, לתּקנת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאפּלּו

מּׂשכירּות זה עּׂשּור שכירות]לגּבֹות רצּו[דמי ואם הּקרקע; ְְְְִִִִִֶַַַָ
נֹותנין. הּקרקע, עּׂשּור ּכנגד מעֹות לּה לּתן ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהאחין

.Âנֹוטלת לפיכ אחין; ׁשל חֹוב ּכבעל זה ּבעּׂשּור ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָהּבת
נֹוטלת האחין, מתּו ואם ׁשבּועה. ּבלא הּבינֹונית מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹאֹותֹו
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ּובׁש הּזּבּורית מן מּבניהם נפרעתאֹותֹו היא ׁשהרי - בּועה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָ
יתֹומים אּלאמּנכסי יּפרע לא יתֹומים מּנכסי לּפרע והּבא , ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

הלואה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּובׁשבּועה, הּזּבּורית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמן

.Êטֹורפת הּבת - אביהם קרקע מׁשּכנּו אֹו ׁשּמכרּו ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָוהאחים
ּבעלי[גובה] ּכל ׁשּטֹורפין ּכדר ּפרנסתּה, הּלקֹוחֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָמן

הלואה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּלקֹוחֹות, מן ְְְְְִִִֵֶַַָָָָחֹובֹות

.Áּבן ּבלא ּומת קטּנֹות, ונׁשארּו ּגדֹולֹות, ּבנֹות ׁשהּׂשיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹמי
הּנכסים, את חֹולקֹות ּכ ואחר לּקטּנֹות ּפרנסה נֹוטלין אין -ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ

ּבׁשוה הּנכסים את חֹולקֹות .אּלא ְְְִֶֶֶַָָָ

.Ëונטלה ראׁשֹונה וקדמה ּובן, בנֹות ׁשּתי והּניח ׁשּמת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָמי
הּבן, ׁשּמת עד לגּבֹות הּׁשנּיה הסּפיקה ולא נכסים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעּׂשּור
אּלא עּׂשּור, נֹוטלת הּׁשנּיה אין - לׁשּתיהן הּנכסים ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָונפלּו

ׁשּלּה ּבעּׂשּור ראׁשֹונה, וזכת ּבׁשוה; .חֹולקֹות ְְְִִֶֶָָָָָָ

.È- מּנכסי' ּבנֹותי ּתפרנסּו 'אל מיתה: ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמי
ּכתּבה מּתנאי זה ׁשאין לֹו, .ׁשֹומעין ְְְִִֵֵֶֶָָֻ

.‡Èּבארנּו ּכבר ּובת, אלמנה והּניח ׁשּמת ׁשּמזֹונֹותמי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אינּה - הּבת נּׂשאת אם וכן הּבת. למזֹונֹות קֹודמין ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהאלמנה
מתה ואפּלּו האלמנה; מזֹונֹות מּפני נכסים, עּׂשּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנֹוטלת
להּנתן הראּויה ּפרנסה יֹורׁש הּבעל אין ׁשּנּׂשאת, אחר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהּבת
מהן. נּזֹונת ׁשּתהא האלמנה ּבחזקת ּכּלן הּנכסים ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻלּה,

.·Èונתנּוקטּנה לדעּתּה, אחיה אֹו אּמּה ׁשהּׂשיאּתּה יתֹומה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
להֹוציא מּׁשּתגּדיל היא יכֹולה - זּוז חמּׁשים אֹו מאה ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָלּה
עּׂשּור אֹו האב ּדעת ּבאמּדן אֹו לּה, הראּויה ּפרנסה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻמהן
ּפי על ואף אֹותּה, זנין האחין היּו לא ואפּלּו ְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹהּקרקעֹות,
מחאה. ּבת אינּה ׁשהּקטּנה מּפני נּׂשּואין, ּבׁשעת מחת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

.‚Èולא ּבֹוגרת, ּבין נערה ּבין ׁשּגדלה, אחר הּבת ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹנּׂשאת
נּׂשּואיה, ּבעת מחת ואם ּפרנסתּה; אּבדה - ּפרנסתּה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָָּתבעה

ׁשּתרצה זמן ּכל לּה הראּוי את מֹוציאה זֹו ועֹודּההרי ּבגרה . ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
- ּבֹוגרת ׁשהּניחּה ּבין מֹותֹו אחר ׁשּבגרה ּבין אביה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבבית
ּכמֹו מזֹונֹות לּה אין ׁשהרי מזֹונֹותיה, האחין ּפסקּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָאם
ּפרנסתּה; אּבדה - ּפרנסתּה ּתבעה ולא וׁשתקה ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹׁשּבארנּו,

האחים ּפסקּו לא ּפרנסתּה. אּבדה לא מחת, מזֹונֹותיה,ואם ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבּבגר אֹותּה לא[בבגרותה]וזנּו מחת, ׁשּלא ּפי על אף , ְִֶֶֶַַַָָָָֹֹ

לטען, לּה ׁשּיׁש אֹותּה; זנין ׁשהן זמן ּכל ּפרנסתּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹאּבדה
עדין והיא חּיבין, ׁשאינן ּפי על אף אֹותּה, זנין ׁשהן ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּפני

ּפרנסתּה. תבעה לא זה מּפני נּׂשאת, ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹלא

.„Èּבהן לּקח לפרנסתּה מעֹות וכ ּכ לבּתֹו לּתן ׁשּצּוה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי
מרע ׁשכיב ׁשהיה ּבין ומת,[חולה]קרקע, ּבריא, ׁשהיה ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּׁשליׁש ּביד הּמעֹות שניהם]והרי על הנאמן שלישי ,[אדם ְֲִֵַַַַָָ

ּבהן' יעׂשה ּׁשּירצה מה ּכל לבעלי, אֹותן 'ּתנּו הּבת: ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָואמרה
מארסת עדין ואם ּבידּה; הרׁשּות ונּׂשאת, ּגדֹולה היתה אם -ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
קטּנה עדין ואם ּבידֹו; ּׁשהׁשלׁש מה הּׁשליׁש יעׂשה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֻהיא,
הּׁשליׁש יעׂשה אּלא לּה, ׁשֹומעין אין - נּׂשאת אפּלּו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָהיא,

האב. ׁשּצּוהּו ְִֶָָָּכמֹו

ה'תש"ע טבת ט"ז קודש שבת יום

כא ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

עֹוׂשה‡. היא ּומה לבעלּה. ידיה, ּומעׂשה האּׁשה ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמציאת

לרקם אֹורגת, לארג ׁשּדרּכן מקֹום הּמדינה: ּכמנהג הּכל ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלֹו?
אריג] על יפות טֹווה.[צורות ּפׁשּתן אֹו צמר לטוֹות ְְִִֶֶֶֶָָרֹוקמת,

אינֹו האּלּו, הּמלאכֹות ּכל לעׂשֹות העיר נׁשי ּדר היה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָואם
אותה]ּכֹופּה מּזיק[כופה ׁשהּפׁשּתן ּבלבד; ּבּצמר לטוֹות אּלא ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

המיחדת הּמלאכה היא והּטּוּוי הּׂשפתים, ואת הּפה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻאת
טוּו". ּבידיה לב חכמת אּׁשה "וכל ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלנׁשים,

עצמּה·. -[התאמצה]ּדחקה לּה הראּוי מן יֹותר ועׂשתה ְְְֲִֵַָָָָָָָָ
ּכּמה להם היה אפּלּו הרּבה, ממֹון ולֹו לּה היה לּבעל. ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָהּמֹותר
ׁשהּבּטלה ּכלל, מלאכה ּבלא להבטלה יֹוׁשבת אינּה - ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשפחֹות
ּכל מלאכה לעׂשֹות אֹותּה ּכֹופין אין אבל זּמה; לידי ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָמביאה

ּבמלאכה. ממעטת הּממֹון רב לפי אּלא ּכּלֹו, ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֻהּיֹום

ויּתן‚. יֹוציא - ּכלל מלאכה תעׂשה ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹוהּמּדיר
זּמה לידי מביאה ׁשהּבּטלה רֹוחצתּכתּבה, אּׁשה ּכל וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

את לֹו ּומּצעת הּכֹוס, את לֹו ּומֹוזגת ורגליו, ידיו ּפניו ְְְֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלבעלּה
מים לֹו ׁשּתּתן ּכגֹון בעלּה, ּבפני ּומׁשּמׁשת ועֹומדת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּמּטה,
אינּה אבל אּלּו; ּבדברים וכּיֹוצא מּלפניו, ּתּטל אֹו ּכלי ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֹאֹו

בנֹו. ּבפני אֹו אביו ּבפני ּומׁשּמׁשת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָעֹומדת

אּלּו„. אֹוּומלאכֹות עֹוׂשה להן, היּו ואפּלּו ּבעצמּה; היא תן ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
אׁשּתֹו. אּלא לּבעל אּלּו מלאכֹות עֹוׂשה אין ׁשפחֹות, ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּכּמה

ּבזמן‰. לבעלּה אֹותן עֹוׂשה ׁשהאּׁשה אחרֹות מלאכֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָיׁש
ּבּתּנּור הּפת את אֹופה הן: ואּלּו ענּיים, ּתּקןׁשהן ועזרא ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

מצּויה הּפת ׁשּתהיה ּכדי ואֹופה מׁשּכמת אּׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּתהיה
את ּומניקה ּבגדים, ּומכּבסת הּתבׁשילין, את ּומבּׁשלת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָלענּיים;

בהמּתֹו לפני ּתבן ונֹותנת לרכיבה]ּבנּה, לפני[שהיא לא אבל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹ
לחרישה]בקרֹו יֹוׁשבת[העומדת - מטחנת? ּכיצד ּומטחנת. , ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

ּומׁשּמרת ואצה[מנפה]ּברחים הּקמח, ּבּטֹוחנת,[מזרזת]את ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
מחמרת הּבהמה[מנהיגה]אֹו ׁשּלא[המסובבת]אחר ּכדי , ְְְֵֵֶֶֶַַַַָֹ

טֹוחנת. יד, ׁשל ּברחים לטחן ּדרּכן היה ואם הרחים; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיבטלּו

.Âׁשפחה לֹו הכניסה אם אבל ּבענּיים; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַָָָָּבּמה
ׁשהיתה אֹו אחת, ׁשפחה מהן לקנֹות ׁשראּויין נכסים אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאחת,
אחת ׁשפחה לקנֹות ּכדי ממֹון לֹו ׁשהיה אֹו אחת, ׁשפחה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָלֹו
ּתבן נֹותנת ולא מכּבסת, ולא אֹופה, ולא מטחנת, אינּה -ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

בהמּתֹו הראּוייןלפני נכסים אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי לֹו הכניסה . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָ
אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי מהן ׁשהיהלקנֹות אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי לֹו ׁשהיּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

את מניקה ואינּה מבּׁשלת, אינּה - ׁשפחֹות ׁשּתי לקנֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָראּוי
להניק. לּׁשפחה אֹותֹו נֹותנת אּלא ְְְִִֶֶֶַָָָָּבנּה,

.Ê,לבעלּה אֹותן עֹוׂשה אּׁשה ׁשּכל הּמלאכֹות ּכל ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָנמצאּו
טֹווה מלאכֹות: לֹוחמׁש ּומֹוזגת ורגליו, ידיו ּפניו ורֹוחצת , ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ּבפניו; לׁשּמׁש ועֹומדת הּמּטה, את ּומּצעת הּכֹוס, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאת
אינן ּומקצתן אֹותן עֹוׂשֹות הּנׁשים ׁשּמקצת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָוהּמלאכֹות
ּומכּבסת, ּומבּׁשלת, ואֹופה, מטחנת, מלאכֹות: ׁשׁש ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעֹוׂשֹות,

בהמּתֹו. לפני ּתבן ונֹותנת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָּומניקה,

.Á,לבעלּה עֹוׂשה נּדה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָּכל
ידיו ּפניו והרחצת ּבפניו הּמּטה והּצעת הּכֹוס מּמזיגת ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָָחּוץ
מּצעת לפיכ לבעל. יבֹוא ׁשּמא הרהּור, מּׁשּום ּגזרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹורגליו;
נֹותנת ואינּה הּכֹוס ּומֹוזגת ּבפניו, ׁשּלא נּדה ּכׁשהיא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹמּטתֹו
על אֹו הּכלי על אֹותֹו מּנחת אּלא ּתמיד, ּכדרּכּה ּבידֹו ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָאֹותֹו

נֹוטלֹו. והּוא ְְֶָָהארץ,
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.Ëּבתֹו מלאכֹותיה ׁשעׂשתה ּבעת ּכלים ׁשּׁשברה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָהאּׁשה
אּתה אין ׁשאם ּתּקנה, אּלא הּדין, מן זה ואין ּפטּורה; - ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּביתּה
נזהרת נמצאת אּלא לעֹולם, הּבית ּבתֹו ׁשלֹום אין ּכן, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹומר

ּביניהן קטטה ונמצאת הּמלאכֹות, מרב .ונמנעת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

.Èׁשהיא הּמלאכֹות מן מלאכה מּלעׂשֹות ׁשּתּמנע אּׁשה ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָּכל
ועֹוׂשה אֹותּה ּכֹופין - לעׂשֹותן הּואחּיבת טען ּבׁשֹוט. ואפּלּו , ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ

- מּלעׂשֹות נמנעת ׁשאינּה אֹומרת והיא עֹוׂשה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאינּה
הּדּין ׁשּיראה ּכמֹו זה, ודבר ׁשכנים; אֹו ּביניהן אּׁשה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמֹוׁשיבין

ּבּדבר. ְֶֶַָָָׁשאפׁשר

.‡Èמּמעׂשה לּה ּפֹוחתין - מניקה ׁשהיא זמן ּכל ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָהאּׁשה,
לחלב ׁשּיפין ּודברים יין ּבמזֹונֹותיה לּה ּומֹוסיפין .ידיה, ְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ
יֹותר, לאכל מתאּוה היא והרי לּה, הראּויֹות מזֹונֹות לּה ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָֹּפסקּו
ּבבטנּה לּה ׁשּיׁש ּתאוה חלי מּפני אחרֹות, מאכלֹות לאכל ְְְֱֲֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאֹו

מּׁשּלּה אֹוכלת זֹו הרי חשבונה]- ואין[על ּׁשּתרצה; מה ּכל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ּתאכל אֹו מּדי, יֹותר ּתאכל ׁשאם ולֹומר, לעּכב יכֹול ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹהּבעל

קֹודם. ּגּופּה ׁשּצער מּפני - הּולד ימּות רע, ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָמאכל

.·Èאּלא ׁשניהן, להניק אֹותּה ּכֹופין אין ּתאֹומים, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָילדה
לּׁשני מניקה הּבעל וׂשֹוכר אחד, האּׁשהמניקה ׁשרצת הרי ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

אּלא מּניחּה ואינֹו מעּכב הּבעל ּבנּה, עם חברּתּה ּבן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלהניק
ּבלבד. ּבנֹו ְְְִִַָלהניק

.‚Èּומניקּתּו ּכֹופּה - ּבנּה את להניק ׁשּלא ׁשּיהיהנדרה עד ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
היא הּנקבה. ואחד הּזכר אחד חדׁש, וארּבעה עׂשרים ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבן
אׁשּתֹו, ׁשּתניק רֹוצה אינֹו והּוא ּבני', את אניק 'אני ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָאֹומרת:
ׁשפחֹות, ּכּמה להם ׁשּיׁש ּפי על אף - ּתתנּול ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכדי

מּבנּה. לפרׁש לּה הּוא ׁשּצער לּה; ְְְִִִֶַַָָָֹׁשֹומעין

.„Èׁשראּוי עׁשיר הּוא והיה להניק, חּיבת ׁשהיא ענּיה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָהיתה
רצת לא אם ׁשפחֹות, לֹו ׁשאין ּפי על אף - אׁשּתֹו ּתניק ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
עֹולה ׁשהאּׁשה מּפני ׁשפחה; קֹונה אֹו מניקה ׂשֹוכר ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָלהניק,

ּבעלּה עשירותו]עם ברמת יֹורדת.[לחיות ואינּה , ְֲִֵֶֶַָָ

.ÂËוהּוא ׁשפחה', לקנֹות אֹו לׂשּכר הּוא 'ראּוי אֹומרת: ְְְְִִִִֶֶָָֹהיא
מקֹום ּכאן ואין ראיה, להביא עליה - ראּוי' 'איני ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָאֹומר:

.לׁשבּועה ְִָ

.ÊËאם אּלא - להניק אֹותּה ּכֹופין אין ׁשּנתּגרׁשה, ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָהאּׁשה
את לֹו נֹותנת רצת, לא ואם ּומניקּתּו, ׂשכרּה לּה נֹותן ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹרצת,

ּבֹו מּטּפל והּוא אֹותֹוּבנֹו הניקה ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשהּכירּה אליה]עד הּכירּה[התרגל אם אבל התרגל. [התינוק ֲִִִִִֶַָָָ

מאחרת] לינוק רוצה ואינו איןאליה - סּומה היה ואפּלּו ,ֲִֵַָָָ
מא אֹותֹו אֹותּה,מפריׁשין ּכֹופין אּלא הּולד, סּכנת מּפני ּמֹו, ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

חדׁש. וארּבעה עׂשרים עד ּבׂשכר אֹותֹו ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹּומניקה

.ÊÈאת מניקה ׁשהיא ּפי על אף מזֹונֹות, לּה אין - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּגרּוׁשה
להן צרי ׁשהּקטן ּדברים ׂשכרּה, על יֹותר לּה נֹותן אבל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבנֹו;
המעּברת, אבל ּבּה. וכּיֹוצא וסיכה ּומׁשקה ּומאכל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמּכסּות

חדׁשיו ׁשלמּו ּכלּום. לּה הנקה]אין חדשי ּוגמלּתּו[כ"ד ְְְֳֵַָָָָָ
אין[מהנקה] - אצלּה ּבנּה ׁשּיהיה המגרׁשת רצת אם ,ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

אּלא ּגמּורֹות, ׁשנים ׁשׁש ּבן ׁשּיהיה עד מּמּנה אֹותֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמפריׁשין
ׁשׁש ואחר אּמֹו. אצל והּוא מזֹונֹות לֹו ונֹותן אביו את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּכֹופין
ואם מזֹונֹות, לֹו אּתן אצלי הּוא 'אם לֹומר: לאב יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָׁשנים
לעֹולם, אּמּה אצל והּבת ּכלּום'. לֹו נֹותן איני אּמֹו אצל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּוא

ׁשׁש. לאחר ְֲִֵַַַואפּלּו

.ÁÈהראּוי מּמּנּו מֹוציאין - לצדקה ראּוי האב היה ְִִִִֵֶַָָָָָָָָָּכיצד?
נּׂשאת ואפּלּו אּמּה. אצל והיא אֹותּה וזנין ּכרחֹו, ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָלֹו
עד צדקה מּׁשּום אֹותּה זן ואביה אצלּה, ּבּתּה - לאחר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָהאם
והיא ּכתּבה, ּבתנאי מֹותֹו אחר מּנכסיו ותּזֹון האב; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻׁשּימּות

אחראצל אצלּה ּבניה ׁשּיהיּו האם רצת לא ואם אּמּה. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ונֹותנת ּבידּה, הרׁשּות - נקבֹות ואחד זכרים אחד ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּגמלתן,
והם אב, להן אין אם לּקהל אֹותן מׁשלכת אֹו לאביהן, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאֹותן

ּבהן. ְִִֶַָמּטּפלין
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ה'תש"ע טבת י' ראשון יום

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ה ׁשכבתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָ
זרע. ׁשכבת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה מּטמאה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָזרע

ה'תש"ע טבת י"א שני יום

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� ‰"˜‰ ‰ÂˆÓ‰

ה'תש"ע טבת י"ב שלישי יום

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ּכלּֿתֹורת ְְֳִִֶֶַַַָָָֻֻּכֹוללת

ה'תש"ע טבת י"ג רביעי יום

ה'תש"ע טבת י"ד חמישי יום

ה'תש"ע טבת ט"ו שישי יום

ה'תש"ע טבת ט"ז קודש שבת יום

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
˙·ËÊ"ËŒ'È˘„Â˜˙·˘ŒÔÂ˘‡¯ÌÂÈ

― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ
זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ּכלּֿתֹורת ְְֳִִֶֶַַַָָָֻֻּכֹוללת

�



עי - r"yz'd zah f"hÎ'i ycew zayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.Ëּבתֹו מלאכֹותיה ׁשעׂשתה ּבעת ּכלים ׁשּׁשברה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָהאּׁשה
אּתה אין ׁשאם ּתּקנה, אּלא הּדין, מן זה ואין ּפטּורה; - ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּביתּה
נזהרת נמצאת אּלא לעֹולם, הּבית ּבתֹו ׁשלֹום אין ּכן, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹומר

ּביניהן קטטה ונמצאת הּמלאכֹות, מרב .ונמנעת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

.Èׁשהיא הּמלאכֹות מן מלאכה מּלעׂשֹות ׁשּתּמנע אּׁשה ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָּכל
ועֹוׂשה אֹותּה ּכֹופין - לעׂשֹותן הּואחּיבת טען ּבׁשֹוט. ואפּלּו , ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ

- מּלעׂשֹות נמנעת ׁשאינּה אֹומרת והיא עֹוׂשה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאינּה
הּדּין ׁשּיראה ּכמֹו זה, ודבר ׁשכנים; אֹו ּביניהן אּׁשה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמֹוׁשיבין

ּבּדבר. ְֶֶַָָָׁשאפׁשר

.‡Èמּמעׂשה לּה ּפֹוחתין - מניקה ׁשהיא זמן ּכל ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָהאּׁשה,
לחלב ׁשּיפין ּודברים יין ּבמזֹונֹותיה לּה ּומֹוסיפין .ידיה, ְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ
יֹותר, לאכל מתאּוה היא והרי לּה, הראּויֹות מזֹונֹות לּה ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָֹּפסקּו
ּבבטנּה לּה ׁשּיׁש ּתאוה חלי מּפני אחרֹות, מאכלֹות לאכל ְְְֱֲֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאֹו

מּׁשּלּה אֹוכלת זֹו הרי חשבונה]- ואין[על ּׁשּתרצה; מה ּכל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ּתאכל אֹו מּדי, יֹותר ּתאכל ׁשאם ולֹומר, לעּכב יכֹול ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹהּבעל

קֹודם. ּגּופּה ׁשּצער מּפני - הּולד ימּות רע, ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָמאכל

.·Èאּלא ׁשניהן, להניק אֹותּה ּכֹופין אין ּתאֹומים, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָילדה
לּׁשני מניקה הּבעל וׂשֹוכר אחד, האּׁשהמניקה ׁשרצת הרי ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

אּלא מּניחּה ואינֹו מעּכב הּבעל ּבנּה, עם חברּתּה ּבן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלהניק
ּבלבד. ּבנֹו ְְְִִַָלהניק

.‚Èּומניקּתּו ּכֹופּה - ּבנּה את להניק ׁשּלא ׁשּיהיהנדרה עד ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
היא הּנקבה. ואחד הּזכר אחד חדׁש, וארּבעה עׂשרים ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבן
אׁשּתֹו, ׁשּתניק רֹוצה אינֹו והּוא ּבני', את אניק 'אני ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָאֹומרת:
ׁשפחֹות, ּכּמה להם ׁשּיׁש ּפי על אף - ּתתנּול ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכדי

מּבנּה. לפרׁש לּה הּוא ׁשּצער לּה; ְְְִִִֶַַָָָֹׁשֹומעין

.„Èׁשראּוי עׁשיר הּוא והיה להניק, חּיבת ׁשהיא ענּיה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָהיתה
רצת לא אם ׁשפחֹות, לֹו ׁשאין ּפי על אף - אׁשּתֹו ּתניק ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
עֹולה ׁשהאּׁשה מּפני ׁשפחה; קֹונה אֹו מניקה ׂשֹוכר ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָלהניק,

ּבעלּה עשירותו]עם ברמת יֹורדת.[לחיות ואינּה , ְֲִֵֶֶַָָ

.ÂËוהּוא ׁשפחה', לקנֹות אֹו לׂשּכר הּוא 'ראּוי אֹומרת: ְְְְִִִִֶֶָָֹהיא
מקֹום ּכאן ואין ראיה, להביא עליה - ראּוי' 'איני ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָאֹומר:

.לׁשבּועה ְִָ

.ÊËאם אּלא - להניק אֹותּה ּכֹופין אין ׁשּנתּגרׁשה, ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָהאּׁשה
את לֹו נֹותנת רצת, לא ואם ּומניקּתּו, ׂשכרּה לּה נֹותן ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹרצת,

ּבֹו מּטּפל והּוא אֹותֹוּבנֹו הניקה ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשהּכירּה אליה]עד הּכירּה[התרגל אם אבל התרגל. [התינוק ֲִִִִִֶַָָָ

מאחרת] לינוק רוצה ואינו איןאליה - סּומה היה ואפּלּו ,ֲִֵַָָָ
מא אֹותֹו אֹותּה,מפריׁשין ּכֹופין אּלא הּולד, סּכנת מּפני ּמֹו, ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

חדׁש. וארּבעה עׂשרים עד ּבׂשכר אֹותֹו ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹּומניקה

.ÊÈאת מניקה ׁשהיא ּפי על אף מזֹונֹות, לּה אין - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּגרּוׁשה
להן צרי ׁשהּקטן ּדברים ׂשכרּה, על יֹותר לּה נֹותן אבל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבנֹו;
המעּברת, אבל ּבּה. וכּיֹוצא וסיכה ּומׁשקה ּומאכל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמּכסּות

חדׁשיו ׁשלמּו ּכלּום. לּה הנקה]אין חדשי ּוגמלּתּו[כ"ד ְְְֳֵַָָָָָ
אין[מהנקה] - אצלּה ּבנּה ׁשּיהיה המגרׁשת רצת אם ,ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

אּלא ּגמּורֹות, ׁשנים ׁשׁש ּבן ׁשּיהיה עד מּמּנה אֹותֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמפריׁשין
ׁשׁש ואחר אּמֹו. אצל והּוא מזֹונֹות לֹו ונֹותן אביו את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּכֹופין
ואם מזֹונֹות, לֹו אּתן אצלי הּוא 'אם לֹומר: לאב יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָׁשנים
לעֹולם, אּמּה אצל והּבת ּכלּום'. לֹו נֹותן איני אּמֹו אצל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּוא

ׁשׁש. לאחר ְֲִֵַַַואפּלּו

.ÁÈהראּוי מּמּנּו מֹוציאין - לצדקה ראּוי האב היה ְִִִִֵֶַָָָָָָָָָּכיצד?
נּׂשאת ואפּלּו אּמּה. אצל והיא אֹותּה וזנין ּכרחֹו, ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָלֹו
עד צדקה מּׁשּום אֹותּה זן ואביה אצלּה, ּבּתּה - לאחר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָהאם
והיא ּכתּבה, ּבתנאי מֹותֹו אחר מּנכסיו ותּזֹון האב; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻׁשּימּות

אחראצל אצלּה ּבניה ׁשּיהיּו האם רצת לא ואם אּמּה. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ונֹותנת ּבידּה, הרׁשּות - נקבֹות ואחד זכרים אחד ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּגמלתן,
והם אב, להן אין אם לּקהל אֹותן מׁשלכת אֹו לאביהן, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאֹותן

ּבהן. ְִִֶַָמּטּפלין

�
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ה'תש"ע טבת י' ראשון יום

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ה ׁשכבתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָ
זרע. ׁשכבת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה מּטמאה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָזרע

ה'תש"ע טבת י"א שני יום

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� ‰"˜‰ ‰ÂˆÓ‰

ה'תש"ע טבת י"ב שלישי יום

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ּכלּֿתֹורת ְְֳִִֶֶַַַָָָֻֻּכֹוללת

ה'תש"ע טבת י"ג רביעי יום

ה'תש"ע טבת י"ד חמישי יום

ה'תש"ע טבת ט"ו שישי יום

ה'תש"ע טבת ט"ז קודש שבת יום

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
˙·ËÊ"ËŒ'È˘„Â˜˙·˘ŒÔÂ˘‡¯ÌÂÈ

― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ
זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ּכלּֿתֹורת ְְֳִִֶֶַַַָָָֻֻּכֹוללת
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(‡).Ï‡˘È ÏÎÏ Ï‡ÂÓ˘ „ È‰ÈÂנהיה

ישראל, לכל ובא לשמואל, שנאמר הדבר
לקראת ישראל ויצא הפורענות, היה והאיך

למלחמה: ‰ÊÚ.פלשתים ‡‰היה לא עדיין
כן נקראת שמואל בימי כי שמה, יב)כן ז ,(לקמן

סופה: שם על קרא Ë˙Â˘()וכאן
.‰ÓÁÏÓ‰כמו המלחמה, לותתפשט (לקמן

וכןטז) הארץ, פני על נטושים והנם (שופטים:

ט) בלחי:טו וינטשו :

 
(‡).Ï‡˘È ÏÎÏ Ï‡ÂÓ˘ „ È‰ÈÂשהיה לומר רוצה

שנאמר מה והוא ישראל, לכל שמואל נבואת ונתקיימה
ומפרש וחוזר וכו', בישראל דבר עושה אנכי הנה לו:
משלו לא ואז וכו', ישראל ויצא ואמר: נתקיימה, איך
הדורות: בחשבון בקונטרס ועיין ישראל, על פלשתים

.ÊÚ‰ ‡העזר האבן שם כי הספר, כותב דברי הוא
שמואל, שעשה האחרת המלחמה אחר עד נקראה לא

אז נצחו יב)וישראל ז ‰ÓÁÏÓ‰.():(לקמן ˘ÂË˙Âאנשי
הנלחמים: כדרך נתפשטו ‰ÁÓ‰.(‚)המלחמה Ï‡

במערכה: הלכו שלא Â‚.לאותן ‰ÓÏאשר חשבו כי
מעון: מנוקים ‡Â.המה בנו:‡˙ גם ישגיח בריתו, בארון ה' ישגיח כאשר אמרו: ‰ÌÈÂÎ.(„)כי ˘ÂÈאשר

הכפורת: על אשר הכרובים על ÂÎÂ'.שוכן Ì˘Â:הארון נשאו הם לומר: הארון:ÂÚÈÂ.(‰)רוצה ביאת לכבוד
.‡‰ ÌÂ‰˙Â:למרחוק נשמע התרועה קול לומר: ורוצה והפלגה, גוזמא מלשון לאלו:ÂÓ‡ÈÂ.(Â)הוא ÂÚ„ÈÂ.אלו

אליהם: הארון שבא להם נודע החקירה, ÊÎ‡˙.(Ê)אחר ‰˙È‰ ‡Ï:המלחמה אל הארון להביא

 
().ÂÎÚÈÂכמו סדור, ה)ענין ו עליה(ויקרא וערך :

מול לעמוד החיל אנשי סדרו לומר, ורצה העולה,
כמוÂË˙Â˘.המלחמה: והתפשטות, פזור יאענין (במדבר

המחנה:לא) על ויטוש :.‚ÈÂכמו הכאה, צאענין (תהלים

רגליך:יב) באבן תגוף פן :.‰ÎÚÓמקום היא
סדורים: שם שעומדים מלשוןÌÂ‰˙Â.(‰)המלחמה,

כי‰ÌÈÚ.(Â)המייה: עברים, נקראים ישראל בני
הנהר: מעבר היה אביהם יום˘Ì˘Ï.(Ê)אברהם

היום: שלפני השלישי
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(„È).˙Â„˘‰המלך מבוא מקום פירוש

ויונתן שדרות ל' מה ידעתי לא ה' לבית מביתו
סידריא: ÓÂÈ˙.תרגם ‰ÈÁ‡ ‡‰Âתניחוה אל

תמצא פן העיר אל העזרה מוצא דרך לצאת
אליה: מתחברים ‡ÈÁ‰.עוזרים ‡‰Â

Ï‰(ÂË)המיתוהו:ÓÂÈ˙.לעזרה: ÂÓÈ˘ÈÂ
.ÌÈ„È:לנוס ÏÎ(ÊË)מקום ÔÈÂ ÂÈ ˙È

.ÏÓ‰ ÔÈÂ ÌÚ‰והעם המלך כולם שיהו
ה': להעלו'Â„˜Ù˙.(ÁÈ)אחרי זה על ממונים

דוגמ' בפרשה האמור וכל כ')עולות (ירמיה

ה': בית נגיד פקיד והוא וגו' פשחור וישמע
(ËÈ).„ ÏÎÏ ‡ÓË ‡È ‡ÏÂפקידים היו אף

צורך משום טמא שום בעזרה ליכנס יניחו שלא
דבר: כל

 
(„È).‡ˆÂÈÂ:'ה ‰ÏÈÁ.מבית È„Â˜Ù:החיל על הממונים

.˙Â„˘‰ ˙ÈÓ Ï‡ ‰Â‡ÈˆÂ‰מחוץ אותה הוציאו ר"ל
מבפנים ר"ל השדרות מבית אל תלך אולם לבה"מ

תמלט: לבל השומרים ‡ÈÁ‰.למערכת ‡‰Âלהיות
בחרב: להמית דתו ÂÎÂ'.בעזרתה Ó‡ ÈÎלא ולזה

מיד: ÌÈ„È.(ÂË)הרגוה ‰Ï ÂÓÈ˘ÈÂפנוי מקום לה עשו
הסוסים אשר בדרך המלך בית אל ובאה ה' מבית ללכת

נהרגה: ושם בה ÂÎÂ'.(ÊË)באים ÂÈ:ולעבדו לה' לעם להיות בברית עליהם קבלו כולם לומר Ì˘ÈÂ(ÁÈ)רצה
.'ÂÎÂ:הממונים בטלו לבעל עובדים בהיותם כי ה' בבית ממונים ‰ÌÈ‰Î.עשה „Èהכהנים ביד מסר הזה המינוי

בזמנם: עולות להעלות ה' בית על לממונים דוד חלק אשר כפי לוי „ÈÂ„.בני È„È ÏÚמה דוד ידי על הנעשה בשיר
הוא: המקדש:‰˘ÌÈÚÂ.(ËÈ)שתקן שערי לשמור ÂÈ‡.הממונים ‡ÏÂדבר לכל הטמא בהם יבא שלא לשמור

הטומאות: ˘˜Ë‰.(Î‡)ממיני ÈÚ‰Âמי עוד היה ולא המיתו עתליהו את כי זה בעבור מלחמה עוד נתעורר לא
מלחמה: לעורר

 
(„È).˙Â„˘‰סדור מל' והוא בסמ"ך הסדרות כמו

יקראו כן מערכות נקראים המסודר שהחיל וכמו ועריכה
ביאה:ÂÓ‡.(ÂË)סדרות: נתיצהÂ‰Âˆ˙ÈÂ.(ÊÈ)מל' מל'

ודמות:ˆÂÈÓÏ.ושבירה: צורה שמו:Ô˙Ó.מל' כן
(ÁÈ).˙Â„˜Ù:ממונים(Î).ÌÈÈ„‡‰:השרים ר"ל

(‡Î).‰Ë˜˘:נחה
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(„È).˙Â„˘‰המלך מבוא מקום פירוש

ויונתן שדרות ל' מה ידעתי לא ה' לבית מביתו
סידריא: ÓÂÈ˙.תרגם ‰ÈÁ‡ ‡‰Âתניחוה אל

תמצא פן העיר אל העזרה מוצא דרך לצאת
אליה: מתחברים ‡ÈÁ‰.עוזרים ‡‰Â

Ï‰(ÂË)המיתוהו:ÓÂÈ˙.לעזרה: ÂÓÈ˘ÈÂ
.ÌÈ„È:לנוס ÏÎ(ÊË)מקום ÔÈÂ ÂÈ ˙È

.ÏÓ‰ ÔÈÂ ÌÚ‰והעם המלך כולם שיהו
ה': להעלו'Â„˜Ù˙.(ÁÈ)אחרי זה על ממונים

דוגמ' בפרשה האמור וכל כ')עולות (ירמיה

ה': בית נגיד פקיד והוא וגו' פשחור וישמע
(ËÈ).„ ÏÎÏ ‡ÓË ‡È ‡ÏÂפקידים היו אף

צורך משום טמא שום בעזרה ליכנס יניחו שלא
דבר: כל

 
(„È).‡ˆÂÈÂ:'ה ‰ÏÈÁ.מבית È„Â˜Ù:החיל על הממונים

.˙Â„˘‰ ˙ÈÓ Ï‡ ‰Â‡ÈˆÂ‰מחוץ אותה הוציאו ר"ל
מבפנים ר"ל השדרות מבית אל תלך אולם לבה"מ

תמלט: לבל השומרים ‡ÈÁ‰.למערכת ‡‰Âלהיות
בחרב: להמית דתו ÂÎÂ'.בעזרתה Ó‡ ÈÎלא ולזה

מיד: ÌÈ„È.(ÂË)הרגוה ‰Ï ÂÓÈ˘ÈÂפנוי מקום לה עשו
הסוסים אשר בדרך המלך בית אל ובאה ה' מבית ללכת

נהרגה: ושם בה ÂÎÂ'.(ÊË)באים ÂÈ:ולעבדו לה' לעם להיות בברית עליהם קבלו כולם לומר Ì˘ÈÂ(ÁÈ)רצה
.'ÂÎÂ:הממונים בטלו לבעל עובדים בהיותם כי ה' בבית ממונים ‰ÌÈ‰Î.עשה „Èהכהנים ביד מסר הזה המינוי

בזמנם: עולות להעלות ה' בית על לממונים דוד חלק אשר כפי לוי „ÈÂ„.בני È„È ÏÚמה דוד ידי על הנעשה בשיר
הוא: המקדש:‰˘ÌÈÚÂ.(ËÈ)שתקן שערי לשמור ÂÈ‡.הממונים ‡ÏÂדבר לכל הטמא בהם יבא שלא לשמור

הטומאות: ˘˜Ë‰.(Î‡)ממיני ÈÚ‰Âמי עוד היה ולא המיתו עתליהו את כי זה בעבור מלחמה עוד נתעורר לא
מלחמה: לעורר

 
(„È).˙Â„˘‰סדור מל' והוא בסמ"ך הסדרות כמו

יקראו כן מערכות נקראים המסודר שהחיל וכמו ועריכה
ביאה:ÂÓ‡.(ÂË)סדרות: נתיצהÂ‰Âˆ˙ÈÂ.(ÊÈ)מל' מל'

ודמות:ˆÂÈÓÏ.ושבירה: צורה שמו:Ô˙Ó.מל' כן
(ÁÈ).˙Â„˜Ù:ממונים(Î).ÌÈÈ„‡‰:השרים ר"ל

(‡Î).‰Ë˜˘:נחה
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב טבת, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו ממוצש"ק מקץ וויגש והקודמים לו, ואחכה להמשך בבשורות הטובות 

מהתפתחות בית הספר בהנהלתו הן בכמות כפשוטו, מספר תלמידים ותלמידות והן באיכות, היינו בגובה 

הלימוד ענינים דיראת שמים וקיום המצות.

מציאות  כבר  אין  האחרון  שבזמן  ידוע  הרי  אמיתים,  מתנגדים  הם  עמו  שהמשתתפים  ומ"ש 

כזו, ואין הדבר תלוי אלא בגישה המתאימה לפי רוחו של פלוני ופלונית, וכשיווכחו שאין הכוונה לבטל 

מציאותם )אראפרייסין דעם נאז( יקבל את הדברים מבלי חשד ובעין יפה, ואז חזקה לתעמולה שאינה 

חוזרת ריקם, ואחת ההוכחות בזה הוא מה שכותב שי"ט כסלו בלו בנעימים וחגגוה ברוב פאר, שבטח 

כוונתו שהי' זה בצירוף עם הנ"ל, והוכחה נוספת בזה, ומה הנהלת המקום שינתה יחסה לטוב, עאכו"כ 

אל הנמצאים בהד' אמות, אלא שכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, צריך להסיר ענינים 

המפסיקים בין האמת שבהענין, ובין האמת שבנפש כל אלו שזכו לעבוד במוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר, שגם 

השותפים שלו בכלל זה כמובן.

במספר  )לטובה(  השינוים  זמן  הוא  חנוכה  שתקופת  שכותב  ובפרט  הנ"ל,  בכל  לבשו"ט  המחכה 

תלמידי בית הספר וכו', בברכת הצלחה.
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בבא בתרא. פרק שמיני - יש נוחלין דף קכח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רשב"ם                                                                                                                                                     תוספות
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בבא בתרא. פרק שמיני - יש נוחלין דף קכח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רשב"ם
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו טבת, תשט"ו

ברוקלין.

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

ניסן שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מו' טבת, בו מבשר אשר כבר נגמר בנין הבורות בשביל הכשרת המקוה, וכן 

שיעשוה ג"כ באופן שתהי' יפה ביופי חיצוני, וכבר ידוע עד כמה שהקפידו בזה רבותינו הק' אפילו ביופי 

חיצוני, ובלבד להסיר כל המניעות ולהקל ככל האפשרי בטהרת בנות ישראל ועי"ז בטהרת עם ישראל, 

המשך בעמוד הבא
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יסוד קיום עם  וזכות הרבים תלוי בכל המתעסקים בזה בענין שהוא  כו' לאלי' הנביא,  שטהרה מביאה 

ישראל.

)עפמ"ש  הכסא  שעל  העליון  אדם  של  שליחותו  למלאות  חיל  אל  מחיל  שילכו  מהשי"ת  ויה"ר 

בלקו"ת ריש פ' ויקרא( מתוך בריאות והצלחה בבני חיי ומזוני רוויחי.

בברכה.

המשך מהעמוד הקודם
אגרות קודש



פי         

             
           
           
             

     
     

       
     
       
        

     
    

      
      
     
     
      

     
      

       
       
      
       
       
      
      

     
    

     
     

     
     

      
     
      
       
       
       
      
       
       
        
      

    
                          

                       
                       

                       
                            

                       
                        
                           
                        

                      
                        
                        
                          

                      
                           

                       
                        

                           
                          

































































































































            

           

                

             

       

      

     

       

      

      

       

       

        

        

       

        

      

      

         

       

      

      

      

       

      

      

      

      

        

   

      

     

      

   






































































        
        

      
       
       
       
        

       
       

      
       
        

       
        

        
      

       
        
      
       
        

      
        
      

            
              

              
              

             
              































































בבא בתרא. פרק שמיני - יש נוחלין דף קכט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רשב"ם                                                                                                                                                     תוספות
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בבא בתרא. פרק שמיני - יש נוחלין דף קכט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רשב"ם
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב טבת, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט' טבת, הנה מוסג"פ מכתבי למר... שי' ואם נצרך הוא להסברה בודאי ימצא 

אותיות המתאימות, ובודאי לא יתרשם גם אם לא נראה לו הסכום )אם הנ"ל לע"ע אינו רגיל בו(. ויסבירו 

שמאמר רז"ל עשר בשביל שתתעשר אינו יוצא מידי פשוטו. וככל שיגדיל חלק הצדקה - יגדל ג"כ התתעשר, 

שהרי ע"ז נאמר ובחנוני נא בזאת )שו"ע יו"ד סו"ס רמ"ז(.

ומהנכון הי' שמי שהוא יסביר למר... שאף שלא רציתי לפרש כמה הוא היתר שעל מעשר, הנה צריך 

להיות קרוב לחומש, וע"פ המבואר בדא"ח )לקו"ת שה"ש ו, ד. כד, ד( בענין החמישית לפרעה וארבע הידות 

יהי' לכם, ועיין ג"כ בתניא סוף פרק ל"ד: ועוד הרי החומש מעלה עמו כו'.
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו טבת, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

ניסן שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מו' טבת, בו מבשר אשר כבר נגמר בנין הבורות בשביל הכשרת המקוה, וכן 

שיעשוה ג"כ באופן שתהי' יפה ביופי חיצוני, וכבר ידוע עד כמה שהקפידו בזה רבותינו הק' אפילו ביופי 

חיצוני, ובלבד להסיר כל המניעות ולהקל ככל האפשרי בטהרת בנות ישראל ועי"ז בטהרת עם ישראל, 

יסוד קיום עם  בענין שהוא  וזכות הרבים תלוי בכל המתעסקים בזה  כו' לאלי' הנביא,  שטהרה מביאה 

ישראל.

)עפמ"ש  הכסא  שעל  העליון  אדם  של  שליחותו  למלאות  חיל  אל  מחיל  שילכו  מהשי"ת  ויה"ר 

בלקו"ת ריש פ' ויקרא( מתוך בריאות והצלחה בבני חיי ומזוני רוויחי.

בברכה.
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c"agקי i`iyp epizeax zxezn
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¯eÒÈ‡ ‰Êa[ckw-bkw159: §¤¦
יג סעיף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג, סימן ב' חלק

1

2

3

4

5

6

`zax `zkld

ïåéëù [æé÷כיון צ"ל: אולי -149.

úáù úãåòñá ïäî äðäðå [çé÷שבת סעודת אכל אפילו -

מאור שנהנה כיון לבטלה ברכה הוי לא - יום מבעוד
.150הנרות

äìéìå äìéôà ïåùéàá [èé÷שנתבאר כפי טעמים152- ששני
שבת עונג משום שבת; נר הדלקת לאורלמצות (כשאוכל

ביתהנרות) שלום ובאבן)ומשום בעץ ייכשל ובמקום(שלא ,
מחמת עליהם לברך יכולה הנרות לאור אוכלים שאין

השני .153הטעם

äìèáì êøéá éøä [ë÷שידלקו בבית נרות לו יש ואפילו -
צריך עליהם שמברכין הנרות מ"מ - הלילה בתוך הרבה
של הנרות כל על חלה שהברכה אע"פ - הלילה עד שידלקו
אחר, בחדר ואפילו מדליק שהבעל הנרות על אפילו הבית
ידלקו שלא מתחלה יודע ואם אלו, נרות על שמברך כיון מ"מ

עליהם יברך ואיך כלל מצוה בהדלקתם אין הלילה .154עד

äìèáì êøéá éøä [àë÷המתא ולכך אחרים- בבית רחים
נרות לעשות יקפידו בביתם, ללון וחוזרים - שבת לסעודת
לאחר מביתם שיצאו או שיחזרו, עד שידלקו גדולים
עם ביחד החשמל אור את שידליקו או קצת, החשכה

יחד שניהם על ויברכו - .155הנרות

äëùçì êåîñ [áë÷החמה שקיעת קודם אפילו -156.

øåñéà äæá ïéà [âë÷לכתחילה החשמל)- אור שאין (במקום

שלא נעורים הבית שבני זמן כל הנרות שידלקו לראות יש
מכשול לידי ויבואו בחושך שבת בליל .157ישארו

øåñéà äæá ïéà [ãë÷מספיק שבדיעבד הוא: בזה החידוש -
באיזה (ג) חושך. קצת (ב) לחשכה. סמוך (א) שיהיה:

צורךמקום שום שמשתמשים במקום או אכילה, במקום רק (לא

ס"י) כדלעיל הנרותאכילה לאור והשתמש (ד) בהנאה. די (ולא

שם) המצאותו אגב דברשממילא שום (ה) דבר. אפילו (משמע

לבטלהמועט) ברכה איסור כאן אין -158.

zetqede mipeiv

החדשה.149) מהדורה לשוע"ר וציונים הערות
סי"ב150) רעג מסימן משמע וכן רבינו מלשון משמע כן

ו. ס"ק עד סי' השלחן בבדי הוא וכן לעיל). (הובא
במקום151) הלילה סעודת לאכול צריך לכתחלה יב: סעיף

בחצר לאכול לו אין יום מבעוד אוכלה אם ואף דולקות שהנרות
אם אבל הזבובים מפני או האויר מפני יותר שם נהנה אם אף
יכול הזבובים מפני או השרב מפני בבית הרבה מצטער הוא

ש פי על אף בחצר ולאכול שהנרותלקדש הנרות רואה אינו
שידלקו ארוכים הנרות שיהיו שיזהר רק לצער ולא נצטוו לעונג

עי"ש. רס"ג בסימן שנתבאר כמו הלילה עד
ט.152) וסעיף א סעיף
לראות153) עליה בלבד, זה טעם על שמסתמכת ובמקום

ובאבן, בעץ ייכשל שלא לכך היחידי הגורם הם שהנרות
(ע"י הנרות הדלקת אחרי בבית החשמל אור את ולהדליק
ישתדלו - אפשר שאי ובמקום השבת, נרות עם ביחד או הבעל)
הטעם מחמת לברך שיוכלו כך הנרות ליד מה דבר לאכול

הראשון.
ו.154) ס"ק עד סי' השלחן בדי
ליד155) מה דבר לאכול צריכים שאינם גם ירוויחו ובזה

חשכה), קצת אפילו (שאין החשמל אור שדולק אף על - הנרות
הקודמים. בסעיפים שנתבאר כפי

ויש156) בשוע"ר. לחשכה' 'סמוך שנזכר מקום בכל הוא כן
שאכל במי כדלעיל שבת, עליו כשקיבל דוקא הוא אם לעיין

היום. לאור שבת סעודת
אור157) שיש ובמקום ו, ס"ק עד סי' השלחן בדי ע"פ

ואם הסעודה, בזמן לפחות הנרות שידלקו לראות יש החשמל,
(ויראו יעשה, כיצד קכב אות ? לעיל נתבאר - לידם אוכל אינו
קטנים ילדים שיש במקום הלילה כל במשך ידלק החשמל שאור
שהולכים השעה עד - ילדים שאין ובמקום בלילה, המתעוררים

לישון).
(158.91 הערה משוע"ר הלכות קיצור
(159Â"ËÒ „È˜˙ 'ÈÒ· Ê"„Úמותר מקום ומכל יו"ט): (לגבי

זה ואין לחשכה סמוך ראשון ביו"ט בביתו נרות להדליק לאדם
צריך הוא שמדליק שעה באותה אף שהרי לחבירו מיו"ט כמכין

היום. החשיך שכבר כיון הנר לאור
:Ë"ÎÒ ÊÎ˜˙ 'ÈÒ· Ê"„ÚÂאבל אצלו, שיאכל אחד נר לו וידליק

השבת לצורך נר שם להדליק לו אסור שם אוכל שאינו בחדר
לחפש לחשכה סמוך יום מבעוד החדר לתוך לילך לו מותר אבל
שם דולק שיהיה שם ויניחנו דולק נר עמו ויוליך דבר איזה
חכמים לו שהתירו - בביתו הדולק אחד נר מלבד בשבת
בחשיכה יאכל שלא בית שלום מפני השבת לצורך להדליקו

נר. בלא בית שלום אין אכילה בלא ואפילו

c"ag i`iyp epizeax zxezn

mitk z`iyp zekld - jexr ogley

‚Îרם ובקול ובעמידה הקודש בלשון אלא מברכין אין
באחת שינו אם יצאו לא בדיעבד ואפילו כפים ובנשיאת

מאלה.

הזה. בלשון שיאמרו עד תברכו כה שנאמר הקודש בלשון

שנאמר מעומד שירות מה בשמו ולברך לשרתו שנאמר בעמידה
מעומד. ברכה אף לשרת לעמוד

הכהנים פני נגד פניהם שיהיה רק לישב רשאין הצבור אבל
אל פנים עמו שמדבר לחבירו האומר כאדם להם אמור שנאמר
כולם כהנים שכולה עיר שהרי מעכב זה אין בדיעבד (אבל פנים
פנים לחברו האומר כאדם מברכין שאין אע"פ לדוכן עולים

שיתבאר). כמו פנים כנגד

לו שאומר לחברו האומר כאדם להם אמור שנאמר רם בקול
עצמם לבין בינם הברכה אומרים אין כאן אף שישמע כדי בקול
צריך ולכתחלה פה ישנו אשר העם כל שישמעו עד אלא בלחש

בינוני: אלא קטן ולא גדול לא שבקולות במעולה לומר

„Îשיסיימוהכהנ עד ומלה מלה כל על המקרא אחר עונים ים
וכן ב' פסוק אחר וכן אמן הצבור עונין ואז ראשון פסוק

ג'. פסוק אחר

פניהם מחזירים הכהנים ואז שלום שים הש"ץ מתחיל ואח"כ
עשה עלינו שגזרת מה עשינו העולמים רבון ואומרים להיכל
וברך השמים מן קדשך ממעון השקיפה שהבטחתנו מה אתה

ישראל. את עמך את

שלום שים ברכת הש"ץ שיסיים עד זו בתפלה להאריך ונוהגים
כל להאריך יכולים אינם ואם שתיהן על אמן הציבור שיענו כדי
ובראש הש"ץ עם לגמור ויכוונו כו' במרום אדיר יאמרו כך
מי יש תאמצנו היום בניגונים שמאריכים כפור ויום השנה

הש"ץ: עם שיגמרו לבסוף עד רבון יתחילו שלא שאומר

‰Îעד להיכל הציבור מן פניהם להחזיר רשאים הכהנים אין
לכוף רשאים ואינם שלום שים הש"ץ שיתחיל
פניהם שיחזירו עד אדם בני כשאר להיות מפשיטתן אצבעותיהם
ש"ץ שיסיים עד ולילך הדוכן מן לעבור רשאים ואינם הצבור מן
ולא ההיכל לפני כפופים שם עומדים אלא שלום שים ברכת
להמתין שצריכים שאומר מי ויש הדוכן מן שירדו עד ידברו
שלום שים ברכת אחר הצבור רוב מפי אמן שיכלה עד מלירד
נסתיימה לא עדיין העונים רוב מפי אמן עניית כלתה שלא שכל

המנהג: וכן קכ"ד בסי' כמ"ש הברכה

ÂÎההיכל מן פניהם שמחזירים בתחלה בין פניהם כשמחזירים
להיכל הצבור מן פניהם שמחזירים בסוף בין העם כלפי
למזרח ופניהם תחלה שכשעומדים ימין דרך אלא יחזירו לא
יפנו למזרח ובחזרתם הצבור נגד למערב ואח"כ דרום לצד יפנו

למערב: הצבור כלפי כשפניהם ימינם שהוא צפון לצד

ÊÎיצדדו אלא להיכל אחוריהם יחזירו לא הדוכן מן כשיורדין

פניו שמחזיר מרבו הנפטר כתלמיד להיכל קצת פניהם ויחזירו
מלפניו. בצאתו אליו

נגעו ואם המטונפים במנעליהם יגעו שלא יזהרו שירדו ואחר
מטונפים אינם אם ואף אח"כ שיתפללו לתפלה ידיהם יטלו
כמ"ש רעה רוח סכנת מפני בהן נגעו אם ידיהם ליטול צריכים

ד': בסימן

ÁÎמפי שיכלה עד כהנים לקרות רשאי כהנים הקורא אין
במקומות מודים ברכת אחר שעונים אמן הצבור (רוב)
(שעד כפיהם נושאים כשהכהנים כו' ברכנו או"א אומרים שאין
קריאתו לשמוע לכהנים אפשר אי הצבור (רוב) מפי אמן שיכלה

נשמעים). אינם כאחד קולות שב' אותם

של בקדושתו קדשנו אשר ברכת להתחיל רשאים הכהנים ואין
הקורא. מפי כהנים קריאת דבור שיכלה עד אהרן

אינם אהרן של בקדושתו קדשנו אשר הכהנים שברכו ואחר
שעונים אמן הצבור כל מפי שיכלה עד יברכך להתחיל רשאים
בצבור יש אם ואף אהרן של בקדושתו קדשנו אשר ברכת אחר
שאף בענין מדאי יותר באמן ומאריכים שטועים קצת (איזה)
שקורין אלו במדינות המקרא מפי יברכך תיבת שכלתה שלאחר
להמתין צריך מפיהם אמן כלתה לא עדיין יברכך תיבת גם
כל לשמוע פה ישנו אשר העם כל על חיוב שהוא לפי עליהם
להמתין א"צ המקרא אבל למעלה כמ"ש הכהנים מפי הברכה
על כלל חובה שאין הצבור רוב מפי אמן שיכלה עד אלא
קודם מקום (ומכל הכהנים על אלא מהמקרא לשמוע הציבור
מן לשמוע לכהנים אפשר אי הציבור רוב מפי אמן שיכלה

נשמעים). אינם קולות שב' המקרא

מפי שיכלה עד להמתין צריך כהנים הקורא שגם שאומר מי ויש
עד להמתין צריך המקרא וכן מודים ברכת של אמן הצבור כל
יקרא שאם קדשנו אשר ברכת של אמן הצבור כל מפי שיכלה
ישמעו לא באמן מאריכין שקצת בעוד אותם מקרא או כהנים
נשמעין אינן קולות שב' אותם הקראתו או להם קריאתו הכהנים

לדבריהם: לחוש וטוב

ËÎהתיבה שתכלה עד בתיבה להתחיל רשאים הכהנים אין
מפי יפה התיבה הצבור שישמעו (כדי המקרא מפי

מהמקרא). שמיעתם בה תתערב ולא הכהנים

בפסוק בין הכהנים מפי ברכה שתכלה עד אמן עונין הצבור ואין
ג'. או ב' בפסוק בין ראשון

רוב מפי אמן שיכלה עד שלום שים להתחיל רשאי הש"ץ ואין
עליהם להמתין א"צ באמן שמאריכין מיעוט יש אם אבל הצבור

קכ"ד. בסי' כמ"ש

העולמים: רבון הכהנים אומרים שלום שים שמתחיל ומיד

בכהן הפוסלים דברים ואיזה כפים נשיאת דיני קכח, סימן א חלק
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‚Îרם ובקול ובעמידה הקודש בלשון אלא מברכין אין
באחת שינו אם יצאו לא בדיעבד ואפילו כפים ובנשיאת

מאלה.

הזה. בלשון שיאמרו עד תברכו כה שנאמר הקודש בלשון

שנאמר מעומד שירות מה בשמו ולברך לשרתו שנאמר בעמידה
מעומד. ברכה אף לשרת לעמוד

הכהנים פני נגד פניהם שיהיה רק לישב רשאין הצבור אבל
אל פנים עמו שמדבר לחבירו האומר כאדם להם אמור שנאמר
כולם כהנים שכולה עיר שהרי מעכב זה אין בדיעבד (אבל פנים
פנים לחברו האומר כאדם מברכין שאין אע"פ לדוכן עולים

שיתבאר). כמו פנים כנגד

לו שאומר לחברו האומר כאדם להם אמור שנאמר רם בקול
עצמם לבין בינם הברכה אומרים אין כאן אף שישמע כדי בקול
צריך ולכתחלה פה ישנו אשר העם כל שישמעו עד אלא בלחש

בינוני: אלא קטן ולא גדול לא שבקולות במעולה לומר

„Îשיסיימוהכהנ עד ומלה מלה כל על המקרא אחר עונים ים
וכן ב' פסוק אחר וכן אמן הצבור עונין ואז ראשון פסוק

ג'. פסוק אחר

פניהם מחזירים הכהנים ואז שלום שים הש"ץ מתחיל ואח"כ
עשה עלינו שגזרת מה עשינו העולמים רבון ואומרים להיכל
וברך השמים מן קדשך ממעון השקיפה שהבטחתנו מה אתה

ישראל. את עמך את

שלום שים ברכת הש"ץ שיסיים עד זו בתפלה להאריך ונוהגים
כל להאריך יכולים אינם ואם שתיהן על אמן הציבור שיענו כדי
ובראש הש"ץ עם לגמור ויכוונו כו' במרום אדיר יאמרו כך
מי יש תאמצנו היום בניגונים שמאריכים כפור ויום השנה

הש"ץ: עם שיגמרו לבסוף עד רבון יתחילו שלא שאומר

‰Îעד להיכל הציבור מן פניהם להחזיר רשאים הכהנים אין
לכוף רשאים ואינם שלום שים הש"ץ שיתחיל
פניהם שיחזירו עד אדם בני כשאר להיות מפשיטתן אצבעותיהם
ש"ץ שיסיים עד ולילך הדוכן מן לעבור רשאים ואינם הצבור מן
ולא ההיכל לפני כפופים שם עומדים אלא שלום שים ברכת
להמתין שצריכים שאומר מי ויש הדוכן מן שירדו עד ידברו
שלום שים ברכת אחר הצבור רוב מפי אמן שיכלה עד מלירד
נסתיימה לא עדיין העונים רוב מפי אמן עניית כלתה שלא שכל

המנהג: וכן קכ"ד בסי' כמ"ש הברכה

ÂÎההיכל מן פניהם שמחזירים בתחלה בין פניהם כשמחזירים
להיכל הצבור מן פניהם שמחזירים בסוף בין העם כלפי
למזרח ופניהם תחלה שכשעומדים ימין דרך אלא יחזירו לא
יפנו למזרח ובחזרתם הצבור נגד למערב ואח"כ דרום לצד יפנו

למערב: הצבור כלפי כשפניהם ימינם שהוא צפון לצד

ÊÎיצדדו אלא להיכל אחוריהם יחזירו לא הדוכן מן כשיורדין

פניו שמחזיר מרבו הנפטר כתלמיד להיכל קצת פניהם ויחזירו
מלפניו. בצאתו אליו

נגעו ואם המטונפים במנעליהם יגעו שלא יזהרו שירדו ואחר
מטונפים אינם אם ואף אח"כ שיתפללו לתפלה ידיהם יטלו
כמ"ש רעה רוח סכנת מפני בהן נגעו אם ידיהם ליטול צריכים

ד': בסימן

ÁÎמפי שיכלה עד כהנים לקרות רשאי כהנים הקורא אין
במקומות מודים ברכת אחר שעונים אמן הצבור (רוב)
(שעד כפיהם נושאים כשהכהנים כו' ברכנו או"א אומרים שאין
קריאתו לשמוע לכהנים אפשר אי הצבור (רוב) מפי אמן שיכלה

נשמעים). אינם כאחד קולות שב' אותם

של בקדושתו קדשנו אשר ברכת להתחיל רשאים הכהנים ואין
הקורא. מפי כהנים קריאת דבור שיכלה עד אהרן

אינם אהרן של בקדושתו קדשנו אשר הכהנים שברכו ואחר
שעונים אמן הצבור כל מפי שיכלה עד יברכך להתחיל רשאים
בצבור יש אם ואף אהרן של בקדושתו קדשנו אשר ברכת אחר
שאף בענין מדאי יותר באמן ומאריכים שטועים קצת (איזה)
שקורין אלו במדינות המקרא מפי יברכך תיבת שכלתה שלאחר
להמתין צריך מפיהם אמן כלתה לא עדיין יברכך תיבת גם
כל לשמוע פה ישנו אשר העם כל על חיוב שהוא לפי עליהם
להמתין א"צ המקרא אבל למעלה כמ"ש הכהנים מפי הברכה
על כלל חובה שאין הצבור רוב מפי אמן שיכלה עד אלא
קודם מקום (ומכל הכהנים על אלא מהמקרא לשמוע הציבור
מן לשמוע לכהנים אפשר אי הציבור רוב מפי אמן שיכלה

נשמעים). אינם קולות שב' המקרא

מפי שיכלה עד להמתין צריך כהנים הקורא שגם שאומר מי ויש
עד להמתין צריך המקרא וכן מודים ברכת של אמן הצבור כל
יקרא שאם קדשנו אשר ברכת של אמן הצבור כל מפי שיכלה
ישמעו לא באמן מאריכין שקצת בעוד אותם מקרא או כהנים
נשמעין אינן קולות שב' אותם הקראתו או להם קריאתו הכהנים

לדבריהם: לחוש וטוב

ËÎהתיבה שתכלה עד בתיבה להתחיל רשאים הכהנים אין
מפי יפה התיבה הצבור שישמעו (כדי המקרא מפי

מהמקרא). שמיעתם בה תתערב ולא הכהנים

בפסוק בין הכהנים מפי ברכה שתכלה עד אמן עונין הצבור ואין
ג'. או ב' בפסוק בין ראשון

רוב מפי אמן שיכלה עד שלום שים להתחיל רשאי הש"ץ ואין
עליהם להמתין א"צ באמן שמאריכין מיעוט יש אם אבל הצבור

קכ"ד. בסי' כמ"ש

העולמים: רבון הכהנים אומרים שלום שים שמתחיל ומיד

בכהן הפוסלים דברים ואיזה כפים נשיאת דיני קכח, סימן א חלק
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הפרק: ואילותוכן (צומח) מארזים היו המשכן כותלי

(דומם) ואבנים מעפר הי' המקדש בנין עיקר

הנ"[ע ההקדמה וחי"פ הצומח על הדומם במעלת ל

את זה בפרק יבאר - העליונה במחשבה שרשו מחמת

העיקר, ארזים היו דבמשכן והמקדש, המשכן בין ההבדל

ואבנים:]"משא מעפר הי' הבנין עיקר במקדש כ

úéìëú ïééãò àöîð äéä àì ïëùîá äðäå
ù"îë ä"á÷ä ìù éàøò úøéã ÷ø äéäù ,úåîéìùä

.'åë ïëùîáå ìäàá êìäúî äéäàå
רק הי' הוא כי בית) (ולא "אהל" נקרא המשכן
לדירת עראי" "דירת בין דההבדל לשכינה, עראי דירת
אלא זו), בדירה שוכנים זמן (כמה בכמות רק אינו קבע

באיכות. הבדל זהו

קשורה אדם של נפשו שאין באדם, להבדיל וכמו
למעלה כך הקבועה, בדירתו כמו העראית בדירתו כ"כ
אינה במשכן ששוכן האלקי האור שמדריגת כביכול,

המקדש. כבבית כך כל גבוהה

úåîìåòä úåìùìúùä øãñ ïôåà éôë äùòð êëì
.õøàì åîã÷ íéîù äæáù ,ïøãñë åàøáðù êéà

הנקרא המצומצם, האלקי האור מאיר הי' במשכן
המלובש האלקי האור שזהו השתלשלות", ד"סדר אור
"סדר [הנקראים כולם והנבראים העולמות בכל
ומדריגה מדריגה (וכל עולם שכל לפי השתלשלות"
מן מסודר בסדר ו"משתלשל" יורד עולם) שבכל
ולקיימם, להחיותם שקדמו] (והמדריגה) העולם
ומאיר מתצמצם השתלשלות שבסדר האלקי שהאור

מדריגתו. לפי ועולם עולם בכל

"סדר לפי הי' המשכן של הגשמי הבנין גם ולפיכך
(להיותם לארץ קדמו שמים אשר - השתלשלות"
לדומם. וצומח לצומח קודם חי ועד"ז ממנה), גבוהים

,çîåö úðéçá ïäù íéùø÷î åéä ïëùîä éìúåë ïëìå
,øôòî 'éä [íéìúëäî äèîìù] ïëùîä ò÷ø÷ ÷øå
ïî äìòîì çîåöäù úåìùìúùäá àåäù åîë åäæù

.íîåãä

ìãâ æøàäù ,[à÷åã] íéæøàî íéùø÷ä åùòð ïëìå
,'åë çîåöáù äðåéìòä äðéçá åäæù ,ãàî äáåâá
úôñåú åá ïéàù íîåãä úðéçáî äìòî äìòîì

.ììë ìåãéâå
ולפיכך העולם, של השלימות תכלית הוא המשכן

ארז עץ שהוא גופא, שבצומח נעלה הכי מהסוג נבנה
מאוד. בגובה שגדל

מקטנות צמיחה - הוא צומח של גדרו פירוש:
וגידול. צמיחה שום בו שאין לדומם בניגוד לגדלות,
שלימות זו הרי יותר עליון לגובה שצומח שכל ונמצא,
"בחינה הוא הארז ולפיכך הצומח. במין יותר גדולה

שבצומח". עליונה

íéìéà úåøåòîå úåòéøéî äéä ïëùîä ìò äñëîäå
äâøãîá äìòîìù éçä úðéçá àåäù ,'åë íéùçúå

.çîåöä úðéçáî íâ
שכיסו היריעות - המשכן של ביותר הגבוה החלק
למעלה שהוא החי, ממין הי' - מלמעלה המשכן את

הצומח. ממין

åéäù "íéôé÷î"ä úðéçá íäù úåòéøéä êëéôì
àåäù éç úðéçáî åéä ,ïëùîä éìúåë ìò íéùåøô
.ïëùîä éìúåë åùòð åðîîù çîåö úðéçáî äìòîì

הפנימית שהיוהמשמעות היריעות היא: הדבר של
העודף ה"סרח וגם מלמעלה, המשכן גבי על פרושות
ומזה "מזה המשכן צדי על וכן המשכן", אחורי על כו'
הנקרא ביותר, עליון רוחני לאור רומזים - לכסותו")

המשכן). את הקיפו שהיריעות (כשם מקיף" "אור

אור שורה הי' מלמעלה המשכן שבמכסה ומאחר
שלמעלה החי ממין נעשה לפיכך יותר, עליון רוחני

מצומח.

úâøãîå úìòî øãñ éôë äùòð äæ ìëù àöîð
äìòîìî ïúåàéøáå ïúåìùìúùäá ,úåìùìúùää

.'åë åîã÷ íéîù úðéçá àåäù ,äèîì
המדריגות סדר לפי נבנה הי' שהמשכן נמצא,
המשכן) (מכסה הגבוה החלק למטה": "מלמעלה
הצומח, ממין - (הכתלים) האמצעי החי, ממין

דומם. - המשכן) (קרקע והתחתון

éë ,úåîéìùä úéìëú åá àöîð äéä ùã÷îá ìáà
éãò éúçåðî úàæ ù"îë ä"á÷ä ìù òá÷ úøéã äéä
éòéáùä óìàá 'éäéù äî ,àáä íìåò ïéòî 'éäù ,ãò

."íéîìåòä ééçì äçåðî" 'éäéùë
גו'") מנוחתי ("זאת המקדש שבבית ה"מנוחה"
האור מעין שהוא אור שוכן הי' ששם כך על מורה
תהי' שאז השביעי באלף לבא לעתיד שיתגלה האלקי

העולמים". לחיי "מנוחה

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

דירת הי' המקדש שבית זה של הפנימי התוכן וזהו
האלקית האמת נתגלתה שבו היינו הקב"ה, של קבע
תתגלה זו (שאמת כביכול ית' במחשבתו שהיא כפי
בזמן משא"כ השביעי, באלף העולם ובכל תוקפה בכל

המקדש). בבית רק זה גילוי (מעין) הי' הזה

úåëìî úðéçá àéäù äðåéìò õøàä äìòúú æàù
ìéç úùà ù"îëå ,íìåëî äìòîì úåéäì úåìéöàã
øéòæì àáì ãéúòì úøèò 'éäúù ,äìòá úøèò

.úåìéöàã ïéôðà
דוקא, הארץ - היא הכל שתכלית לעיל נתבאר
תחילה, (עליונה) במחשבה שעלה מעשה", "סוף
למעלה והיא לשמים קדמה ארץ ית' שבמחשבתו
האמת (כשתתגלה לבא שלעתיד מובן, שמזה מהם.
להיות הארץ תתעלה ית') במחשבתו שהיא כפי

מהשמים. למעלה

שמים בחינת יש שבכולם העולמות, בכל הוא וכך
"עולם הנקרא הראשון מהעולם החל ארץ, ובחינת
"ארץ". ובחינת "שמים" בחינת בו שיש האצילות",

פירוש:

שכל היינו ממש", אלקות הוא האצילות "עולם
אינו הקב"העניינו של כוחותיו וגילוי התפשטות אלא

כוחות ג' לשנים: הנחלקות ספירות", "עשר הנקראים
גבורה (חסד מדות ושבע דעת), בינה (חכמה שכל של

מלכות). יסוד הוד נצח תפארת

לשנים: הקבלה) (בספרי נחלקות עצמן המדות
(פנים אנפין" "זעיר נק' יסוד) עד (מחסד המדות שש
כי אשה), (נקבה, "נוקבא" נקראת והמלכות זעירות),
היא וחיותה אורה דכל משלה, אור לה אין המלכות
הלבנה (כמו ממנה שלמעלה הספירות מן מקבלת
מן מקבלת היא אורה וכל משלה, אור לה שאין

מקבל. בחינת "אשה", נקראת ולכן השמש),

ג"כ נקראות העליונות שבמדות אלו מדריגות שתי
המדות שש - האצילות) עולם (של ו"ארץ" "שמים"
מכל (שלמטה המלכות וספירת "שמים", בחינת הן
היא שהארץ (כשם העליונה" "ארץ נקראת - הספירות)

האחרונה). המדריגה

(להיותה ה"ארץ" מעלת כשתתגלה לבא ולעתיד
תתעלה - תחילה) במחשבה שעלתה הסופית המטרה
(בחינת האצילות שבעולם העליונה" "ארץ בחינת
(מדות עליונים" "שמים מבחינת למעלה המלכות)

דאצילות). עליונות

ד"אשה" בעלה", עטרת חיל "אשת נאמר זה ועל
המידות הן - ו"בעלה" (כנ"ל), המלכות ספירת על קאי
המלכות), בספירת ושפע אור (המשפיעות העליונות
להיות המלכות ספירת כשתתעלה לבא, ולעתיד
וכתר "עטרה" המלכות תהי' המידות, מן למעלה

ל"בעלה".

äîåã÷ä äáùçîá äúìòù ,äùøù ãöî åðééäå
.íéîùì äîã÷ õøà ,äìçú

äùòð ,àáä íìåò ïéòî 'éäù ÷"îäáá óà ïëì
óàù ,íîåã úðéçá íäù øôòå íéðáàî úéáä ø÷éò

é÷î"ä úðéçá àéäù äáéæòîäå ââä"ó[המקדש ,[של
äî éôë àåäù ,íéæøàî àìå øôòå íéðáàî äùòð
ìéç úùà ,äîã÷ õøà úðéçáù ,àáì ãéúòì äéäéù

.'åë äùøù ãöî ,äìòá úøèò
למעלה להיות הארץ תתעלה לבא שלעתיד כשם
שאז חי, צומח דדומם במדריגות הוא כך מהשמים,

והחי. הצומח על הדומם מעלת תתגלה

הגילוי מעין מאיר הי' שבו המקדש, בבית ולכן
שגם עד דוקא, מדומם הי' הבנין עיקר לבא, דלעתיד
מקיף" "אור מתגלה [ששם המקדש של ה"מקיף"

מדומם. נבנה כנ"ל] העליון

åéä íä äø÷úäá äéäù æøà ìù úåàñðåìëù ÷ø
úðéçáî äùòðä äø÷úä ø÷éòì ãáì ïéëîú úðéçá

:"àúééøåàã ïéëîú" ïéðòëå ,íîåã
אבל ארז, של כלונסאות היו במקדש שגם אע"פ
כי מדומם), (שהי' הבנין לעיקר טפלים אלא היו לא
המעזיבה, להחזיק היתה ארז של הכלונסאות מטרת כל
תורה), (תומכי דאורייתא" "תמכין כמו שהם ונמצא

בתורה. לעוסקים טפלים אלא שאינם

כמו זקופין "עומדין אלו קורות היו לא זה מטעם
מונחים היו ורק במשכן" שהיו כמו עומדים שטים עצי

המעזיבה. תחת

äìòî õøàäá ùéù åæ äðéçá ë"â ìéìòá äàøð äðäå
ñøãî àéäù ,äá ùéù ìåèáä úðéçá àåäå ,äøéúé
íéìãâù çîåöä ë"àùî .ìëä éìâø úåôë úçú

.'åë úåàùðúäå äáåâá
שרשו מחמת הדומם שמעלת לעיל נתבאר
כפי במציאותו ביטוי לידי באה העליונה) (במחשבה
עד הצמיחה, כח ישנו בעפר שדוקא בכך למטה, שהוא

הדומם. מן מקבלים והצומח שהחי
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דירת הי' המקדש שבית זה של הפנימי התוכן וזהו
האלקית האמת נתגלתה שבו היינו הקב"ה, של קבע
תתגלה זו (שאמת כביכול ית' במחשבתו שהיא כפי
בזמן משא"כ השביעי, באלף העולם ובכל תוקפה בכל

המקדש). בבית רק זה גילוי (מעין) הי' הזה

úåëìî úðéçá àéäù äðåéìò õøàä äìòúú æàù
ìéç úùà ù"îëå ,íìåëî äìòîì úåéäì úåìéöàã
øéòæì àáì ãéúòì úøèò 'éäúù ,äìòá úøèò

.úåìéöàã ïéôðà
דוקא, הארץ - היא הכל שתכלית לעיל נתבאר
תחילה, (עליונה) במחשבה שעלה מעשה", "סוף
למעלה והיא לשמים קדמה ארץ ית' שבמחשבתו
האמת (כשתתגלה לבא שלעתיד מובן, שמזה מהם.
להיות הארץ תתעלה ית') במחשבתו שהיא כפי

מהשמים. למעלה

שמים בחינת יש שבכולם העולמות, בכל הוא וכך
"עולם הנקרא הראשון מהעולם החל ארץ, ובחינת
"ארץ". ובחינת "שמים" בחינת בו שיש האצילות",

פירוש:

שכל היינו ממש", אלקות הוא האצילות "עולם
אינו הקב"העניינו של כוחותיו וגילוי התפשטות אלא

כוחות ג' לשנים: הנחלקות ספירות", "עשר הנקראים
גבורה (חסד מדות ושבע דעת), בינה (חכמה שכל של

מלכות). יסוד הוד נצח תפארת

לשנים: הקבלה) (בספרי נחלקות עצמן המדות
(פנים אנפין" "זעיר נק' יסוד) עד (מחסד המדות שש
כי אשה), (נקבה, "נוקבא" נקראת והמלכות זעירות),
היא וחיותה אורה דכל משלה, אור לה אין המלכות
הלבנה (כמו ממנה שלמעלה הספירות מן מקבלת
מן מקבלת היא אורה וכל משלה, אור לה שאין

מקבל. בחינת "אשה", נקראת ולכן השמש),

ג"כ נקראות העליונות שבמדות אלו מדריגות שתי
המדות שש - האצילות) עולם (של ו"ארץ" "שמים"
מכל (שלמטה המלכות וספירת "שמים", בחינת הן
היא שהארץ (כשם העליונה" "ארץ נקראת - הספירות)

האחרונה). המדריגה

(להיותה ה"ארץ" מעלת כשתתגלה לבא ולעתיד
תתעלה - תחילה) במחשבה שעלתה הסופית המטרה
(בחינת האצילות שבעולם העליונה" "ארץ בחינת
(מדות עליונים" "שמים מבחינת למעלה המלכות)

דאצילות). עליונות

ד"אשה" בעלה", עטרת חיל "אשת נאמר זה ועל
המידות הן - ו"בעלה" (כנ"ל), המלכות ספירת על קאי
המלכות), בספירת ושפע אור (המשפיעות העליונות
להיות המלכות ספירת כשתתעלה לבא, ולעתיד
וכתר "עטרה" המלכות תהי' המידות, מן למעלה

ל"בעלה".

äîåã÷ä äáùçîá äúìòù ,äùøù ãöî åðééäå
.íéîùì äîã÷ õøà ,äìçú

äùòð ,àáä íìåò ïéòî 'éäù ÷"îäáá óà ïëì
óàù ,íîåã úðéçá íäù øôòå íéðáàî úéáä ø÷éò

é÷î"ä úðéçá àéäù äáéæòîäå ââä"ó[המקדש ,[של
äî éôë àåäù ,íéæøàî àìå øôòå íéðáàî äùòð
ìéç úùà ,äîã÷ õøà úðéçáù ,àáì ãéúòì äéäéù

.'åë äùøù ãöî ,äìòá úøèò
למעלה להיות הארץ תתעלה לבא שלעתיד כשם
שאז חי, צומח דדומם במדריגות הוא כך מהשמים,

והחי. הצומח על הדומם מעלת תתגלה

הגילוי מעין מאיר הי' שבו המקדש, בבית ולכן
שגם עד דוקא, מדומם הי' הבנין עיקר לבא, דלעתיד
מקיף" "אור מתגלה [ששם המקדש של ה"מקיף"

מדומם. נבנה כנ"ל] העליון

åéä íä äø÷úäá äéäù æøà ìù úåàñðåìëù ÷ø
úðéçáî äùòðä äø÷úä ø÷éòì ãáì ïéëîú úðéçá

:"àúééøåàã ïéëîú" ïéðòëå ,íîåã
אבל ארז, של כלונסאות היו במקדש שגם אע"פ
כי מדומם), (שהי' הבנין לעיקר טפלים אלא היו לא
המעזיבה, להחזיק היתה ארז של הכלונסאות מטרת כל
תורה), (תומכי דאורייתא" "תמכין כמו שהם ונמצא

בתורה. לעוסקים טפלים אלא שאינם

כמו זקופין "עומדין אלו קורות היו לא זה מטעם
מונחים היו ורק במשכן" שהיו כמו עומדים שטים עצי

המעזיבה. תחת

äìòî õøàäá ùéù åæ äðéçá ë"â ìéìòá äàøð äðäå
ñøãî àéäù ,äá ùéù ìåèáä úðéçá àåäå ,äøéúé
íéìãâù çîåöä ë"àùî .ìëä éìâø úåôë úçú

.'åë úåàùðúäå äáåâá
שרשו מחמת הדומם שמעלת לעיל נתבאר
כפי במציאותו ביטוי לידי באה העליונה) (במחשבה
עד הצמיחה, כח ישנו בעפר שדוקא בכך למטה, שהוא

הדומם. מן מקבלים והצומח שהחי
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(לגבי וארץ בדומם גלוי' רוחנית מעלה יש וכך
ביטול על מורה דעפר הביטול, מעלת והיא - צומח)
לכל כעפר "ונפשי וכן ואפר, עפר ואנכי (כמ"ש

העפר. על דורסין שהכל לפי תהי'"),

על המורה הצומח מבחינת ממש להיפך וזהו
שגדל צומח, של גדרו (שזהו והתנשאות גבהות

בגובה).

,äáùçîá äìòðä äùøù ãöî êùîð äæ ìåèáå
ù ,"ä"î áùç" úðéçá àéä äáùçîäù["מ"ה"]àåä

åðçðå" ä"ò åðéáø äùî øîàù åîë ìåèáä úéìëú
.õøàá ìåèáä úðéçá ùáìúîå êùîð íùîå ,"ä"î
- "מחשבה" במלת (כנרמז ביטול ענינה המחשבה
בחינת שהוא לדיבור בניגוד מה"), "חשב אותיות

"יש".

בקיצור: הדבר ביאור

של ומדות לשכל "לבושים" הם ודיבור מחשבה
ידי על הוא למשל, שכלי, רעיון גילוי פירוש, האדם,
להאדם הרעיון שגילוי ודיבור, דמחשבה ה"לבוש"
וכשרוצה ברעיון, שחושב מחשבה, ידי על הוא עצמו
באותיות אותו מלביש הזולת אל הרעיון את לגלות

הדיבור.

דמחשבה הלבושים שני בין עצום הבדל יש אך
שהן גשמיות אותיות נוצרו כבר שבדיבור ודיבור,
תופס והשומע השכלי, הרעיון מן נפרדת מציאות
תופס אח"כ ורק והתיבות, האותיות את רק בתחילה

משא"כ האותיות; בתוך המלובש הרעיון את
שבה האותיות בטילותבמחשבה, הרעיון מלובש ן

האותיות את מרגיש האדם שאין השכל, ל"אור"
הרעיון אצלו נרגש בעיקר אלא עצמן, בפני כמציאות

האותיות. בתוך המלובשים והסברא

וכך הביטול, ענין על מורה שהמחשבה ונמצא,
כביכול היא עליונה" ד"מחשבה שהמדריגה למעלה,
שהמחשבה להבדיל, באדם (כמו עצמו הקב"ה בתוך
לאיזו מקום נתינת שום בלי עצמו), האדם בתוך היא

בתכלית. ביטול אלקות, זולת מציאות

(עוד העליונה במחשבה מושרשת שהארץ ומאחר
הביטול בחינת כן, על שמים), מבחינת למעלה
דוקא, בארץ בעליל נראה מ"ה") ("חשב שבמחשבה

עלי'. דורסין שהכל

úøèò" úåéäì àáì ãéúòì äìòúú äæ ãöîå
."äìòá

ארץ שבבחינת הביטול כיצד יתגלה לבא לעתיד
בה, המתלבשת עליונה" "מחשבה בחינת מצד הוא

("בעלה"). שמים מבחינת גבוהה היא ובמילא

ïëùîäá ë"àùî ,à÷åã íéðáàî ÷"îäá äéä ïëì
úðéçáù åéùëòã ,úåìùìúùää øãñ éôë äùòðù
åéä ïëì ,'åë åîã÷ íéîù ,íîåãäî äìòîì çîåö
ïëùîä ò÷ø÷á äéä øôòäå íéèù éöòî íéìúåëä

:ì"ðëå
a wxt dcedi eil` ybie d"c
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

אוא"סÂ‰�‰[ד] עצמות ענין בביאור להבין יש מעתה
צמצם ואח"כ כו' החלל מקום כל ממלא שהי'
כ[ו', הקו נמשך הצמצום ואחר וחלל מקו"פ ונעשה א"ע
כו' שלשלת לשון [כמו] השתלשלות שלשון ידוע להיות]
למטה מלמעלה בהדרגה שנמשך בדבר רק נופל אינו
עד לתחתון מעליון מדריגה אחרי מדריגה לעילה מעילה
כל מריש מדריגות חילוק יש ובזה תחתון, היותר מדריגה
בלבד אור ההתגלות בבחי' רק זה ואין המל' סוף עד דרגין
במדריג' השתלשלות בחי' לומר שייך [אור] הגילוי שבחי'
וכן כ"כ, הגילוי אין הימנו ולמטה יותר הגילוי שבעליון
בירידתו מיעוט אחר במיעוט שלו בהתגלות האור מתמעט
יתמעט יותר יותר אחת מדריגה שיורד כל מטה למטה

כל [ב]סוף הצמצום בתכלית שהוא עד בגילוי אור[ו]
במיעוט ומתמעט שהולך או"י בחי' והוא המדריגות,
אור גילוי ששם הקו"ח בראש כמו צמצום אחר [ו]צמצום
ומשם דא"ק לג"ר [מקור] להיות המעלה בתכלית הראשון
עד זה בגילוי להתמעט המדריגות בירידות [ונמשך] יורד
הצמצום בתכלית הזה האור [דא"ק] עקבי' שבעשי'
ע"ש שהן משיחך עקבות חרפו אשר בפי' כידוע וההסתר
בסוד בהם המצומצם אלקי לאור שמחרפי' דעשי' דנוג"ה
בחי' שהוא אור הגילוי בבחי' רק שייך אינו וכ"ז כו', גלות
עצמו הדבר התפשטו' שבבחי' העצמות מן אור התפשטות
להתגלות דהיינו מיעוט אחר ומיעוט צמצום [ענין] שייך
הדבר עצמות [ב]בחי' אבל כו', בהתרחבות או בצמצום
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לא ממש אוא"ס עצמות בחי' דהיינו האור נמשך שממנו
בבחי' המדריגות בירידת השתלשלות בחי' בו לומר שייך
שוה אלא כנ"ל וסוף ראש שימצא עד מיעוט אחר מיעוט
כלל ומטה מעלה וסוף ראש ימצא בלי וסוף ראש ומשוה
שיהי' כדי הוא הקו בחי' עיקר דכל בע"ח וכמ"ש וכלל,
שוה אוא"ס [בעצמות] אבל כו' ומטה מעלה בחי' נמצא
מקור כאורה כחשיכ' קמי' כמ"ש סופו עם הקו ראשית
א"א העצמיו' שבבחי' לפי שווי', העשי' סוף עם האצי'

מע מדריגות השתלשלות בחי' בו כלללומר לתחתון ליון
בבחי' עדיין בא ולא עצמי' אור בחי' שהוא מאחר

וד"ל. וכלל כלל והשפעה התפשטו'
Ì‚Â'בחי רק שאינו אעפ"י העצמות מן אור גילוי בחי'

מבחי' שהוא אחר מ"מ ממש עצמותו ואינו גילוי
התגלות מבחי' למעלה בעצם שהוא כמו עצמותו גילוי
חילוק בחי' בו שייך לא ג"כ לזולתו האור והתפשטות
האור גילוי בבחי' גם ולפי"ז כלל, ומטה דמעלה המדריגות
מאחר מ"מ המאיר וזיו אור בחי' רק שאינו אעפ"י דא"ס
עצמותו התגלות בחי' דהיינו אוא"ס עצמות בשם שנק'

אור השפעות התפשטות בחי' לכלל שיבא קודם שהוא כמו
גם כ[ו' וסובב ממלא [ב]בחי' [ה]עולמות התהוות בשביל
דקודם בע"ח וז"ש ומטה מעלה בחי' לומר יתכן לא בו
החלל מקום כל ממלא האור הי' כבי'] א"ע אא"ס שצמצם
אור התגלות שיהי' כדי וע"כ כו', שווין ומטה ומעלה
כנ"ל א"ע לצמצם הוצרך לעולמות האור התפשטות בבחי'
מיני ב' יש הנה הדבר וביאור כו', ומק"פ, חלל הנק' והוא
בחי' והב' כנ"ל שהוא כמו עצמות התגלות הא' התגלות,
ומטה מעלה בחי' להיות שיגרום כדי העצמי' מן התגלות
הגילוי זה כח שיומשך צריך זה שגם הנ"ל הקו בחי' כמו
כדי בעצמו להתצמצם צריך אשר והוא ג"כ העצמי' מבחי'
ג"כ הוא הזה הגילוי ומקור כח הרי זה גילוי לבחי' לבא
העלם ענין על עצמו האריז"ל בכ"י כמ"ש בעצמות
כו', בפועל שיבא איך בכח בעצמו ושיער שצמצם העצמות
דקו"ח ההתגלות בשביל וחלל דמק"פ הצמצום ענין והוא
ערך זה ואין העצמות מן גילוי בחי' להיות לזה שהוצרך
לבחי' לבא שלא שהוא כמו ממש עצמותו התגלות לבחי'

כנ"ל. כלל ההשפעה בשביל אור גילוי
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ממש‡Ì�Óיג) א"ס אור עצמות לגבי הוא זו השואה הנה
העול' תוך המתלבש' מהארה שלמעלה והוא
בהעולמות המתלבש' הארתו מצד משא"כ שסוכ"ע, אלא
שבאצילות ומטה מעלה יש אדרבה הרי ממכ"ע בבחי'
הנ"ל, ע"ד וכו' מבבריאה יותר ועצום רב בגלוי זו הארה
בתחלת העולמות בתוך א"ס מאור החיות המשכת והנה
חסד חפץ כי חנם חסד בבחי' עצמו מצד זה היה הבריאה
באתעדל"ת ואח"כ כו', ברעותיה סליק כד בזהר וכמ"ש הוא
אך ותומ"צ, תפלתינו ע"י ההארה להמשיך מילתא תליא
העיקר על מרובה בתוספת ג"כ היא שממשיכים ההארה
השוה הסכ"ע א"ס אור מבחי' היא שההמשכה משום
יום בכל ממש מחודשת הארה נמשך שממנו כו' ומשוה
הוא כי אתמול כזאת הי' שלא מה העולמות תוך להתלבש
והעולמות הספי' מתבטלים זו הארה ולגבי כו' א"ס בחי'
שיתלבש לקבלה שהכלי נת' כבר והנה כו', היחוד ענין וזהו
מה כח בחי' שהיא משום החכמה בחי' היא בתוכה א"ס אור
מלבדו עוד שאין אא"ס להשראת הכלי וזהו ביטול בחי'
בשאר התלבשותו ואח"כ כו' חשיבי' כלא קמי' וכולא
בבינה מתלבשת שהחכמה החכמה אמצעות ע"י הוא הט"ס
הארה המשכת הוא שאז בק"ש לכן כו', אא"ס שבתוכה
בחי' הוא שאבא דהיינו או"א יחוד נק' הוא מאא"ס החדשה

אח"כ ומשפיע ומאיר מאא"ס זו הארה בראשונה מקבל ח"ע
באצי' המתלבשת האא"ס הארת לגבי זהו ואמנם כו', בבינה
זו והארה האצילות לפני עולמות וכמה כמה יש ובודאי
שבאותו בחכמ' תחלה מתלבש' (וג"כ בתוכן תחלה נמשכת
יחוד ומשנ"ז דאצי', באו"א מגיע שאח"כ עד כו') העולם
במקום לדבר רצו לא מזה ולמעלה אצי' בבחי' היינו או"א
מחודשת ההארה נמשך שבק"ש הוא הכלל אבל כזה גבוה
וכ"כ ממש, הסכ"ע האא"ס הוא דכולא ממקורא ממש
שאין דזו"נ זיווג שום לך ואין וז"ל וירא פ' בלק"ת להדיא
יותר חיות לוקחי' או"א גם כו' להם קודם או"א זיווג
לחדש כח בו יש לבדו הוא כי העליון המאציל עד מלמעלה
אלא להם שאין בנאצלים משא"כ סוף לו שאין לפי תמיד
למטה זיווג שאין דע לכן מלמעלה להם שניתן מה לעצמן
כוונת וזה א"ס עד מלמעלה נמשך ההוא זיווג שאין בז"א
או"א זיווג שהוא ידעת כבר כי באמיתתה ק"ש יחוד
גם שיוכלו כדי שלהם הבנים לז"א חדשים מוחי' להמציא
ק"ש בשעת צריך ולכן אחרים בנים ולהוציא להזדווג הם
ואו"א מאו"א יקבל ז"א כי א"ס עד הזיווג להשלים לכוין
בידינו נמסר לא ובעונותינו א"ס עד מעתיק וכתר מכתר
הכונה בק"ש כי למדותיו ולא אליו פי' עיקר וזהו עכ"ל,
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לא ממש אוא"ס עצמות בחי' דהיינו האור נמשך שממנו
בבחי' המדריגות בירידת השתלשלות בחי' בו לומר שייך
שוה אלא כנ"ל וסוף ראש שימצא עד מיעוט אחר מיעוט
כלל ומטה מעלה וסוף ראש ימצא בלי וסוף ראש ומשוה
שיהי' כדי הוא הקו בחי' עיקר דכל בע"ח וכמ"ש וכלל,
שוה אוא"ס [בעצמות] אבל כו' ומטה מעלה בחי' נמצא
מקור כאורה כחשיכ' קמי' כמ"ש סופו עם הקו ראשית
א"א העצמיו' שבבחי' לפי שווי', העשי' סוף עם האצי'

מע מדריגות השתלשלות בחי' בו כלללומר לתחתון ליון
בבחי' עדיין בא ולא עצמי' אור בחי' שהוא מאחר

וד"ל. וכלל כלל והשפעה התפשטו'
Ì‚Â'בחי רק שאינו אעפ"י העצמות מן אור גילוי בחי'

מבחי' שהוא אחר מ"מ ממש עצמותו ואינו גילוי
התגלות מבחי' למעלה בעצם שהוא כמו עצמותו גילוי
חילוק בחי' בו שייך לא ג"כ לזולתו האור והתפשטות
האור גילוי בבחי' גם ולפי"ז כלל, ומטה דמעלה המדריגות
מאחר מ"מ המאיר וזיו אור בחי' רק שאינו אעפ"י דא"ס
עצמותו התגלות בחי' דהיינו אוא"ס עצמות בשם שנק'

אור השפעות התפשטות בחי' לכלל שיבא קודם שהוא כמו
גם כ[ו' וסובב ממלא [ב]בחי' [ה]עולמות התהוות בשביל
דקודם בע"ח וז"ש ומטה מעלה בחי' לומר יתכן לא בו
החלל מקום כל ממלא האור הי' כבי'] א"ע אא"ס שצמצם
אור התגלות שיהי' כדי וע"כ כו', שווין ומטה ומעלה
כנ"ל א"ע לצמצם הוצרך לעולמות האור התפשטות בבחי'
מיני ב' יש הנה הדבר וביאור כו', ומק"פ, חלל הנק' והוא
בחי' והב' כנ"ל שהוא כמו עצמות התגלות הא' התגלות,
ומטה מעלה בחי' להיות שיגרום כדי העצמי' מן התגלות
הגילוי זה כח שיומשך צריך זה שגם הנ"ל הקו בחי' כמו
כדי בעצמו להתצמצם צריך אשר והוא ג"כ העצמי' מבחי'
ג"כ הוא הזה הגילוי ומקור כח הרי זה גילוי לבחי' לבא
העלם ענין על עצמו האריז"ל בכ"י כמ"ש בעצמות
כו', בפועל שיבא איך בכח בעצמו ושיער שצמצם העצמות
דקו"ח ההתגלות בשביל וחלל דמק"פ הצמצום ענין והוא
ערך זה ואין העצמות מן גילוי בחי' להיות לזה שהוצרך
לבחי' לבא שלא שהוא כמו ממש עצמותו התגלות לבחי'

כנ"ל. כלל ההשפעה בשביל אור גילוי
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ממש‡Ì�Óיג) א"ס אור עצמות לגבי הוא זו השואה הנה
העול' תוך המתלבש' מהארה שלמעלה והוא
בהעולמות המתלבש' הארתו מצד משא"כ שסוכ"ע, אלא
שבאצילות ומטה מעלה יש אדרבה הרי ממכ"ע בבחי'
הנ"ל, ע"ד וכו' מבבריאה יותר ועצום רב בגלוי זו הארה
בתחלת העולמות בתוך א"ס מאור החיות המשכת והנה
חסד חפץ כי חנם חסד בבחי' עצמו מצד זה היה הבריאה
באתעדל"ת ואח"כ כו', ברעותיה סליק כד בזהר וכמ"ש הוא
אך ותומ"צ, תפלתינו ע"י ההארה להמשיך מילתא תליא
העיקר על מרובה בתוספת ג"כ היא שממשיכים ההארה
השוה הסכ"ע א"ס אור מבחי' היא שההמשכה משום
יום בכל ממש מחודשת הארה נמשך שממנו כו' ומשוה
הוא כי אתמול כזאת הי' שלא מה העולמות תוך להתלבש
והעולמות הספי' מתבטלים זו הארה ולגבי כו' א"ס בחי'
שיתלבש לקבלה שהכלי נת' כבר והנה כו', היחוד ענין וזהו
מה כח בחי' שהיא משום החכמה בחי' היא בתוכה א"ס אור
מלבדו עוד שאין אא"ס להשראת הכלי וזהו ביטול בחי'
בשאר התלבשותו ואח"כ כו' חשיבי' כלא קמי' וכולא
בבינה מתלבשת שהחכמה החכמה אמצעות ע"י הוא הט"ס
הארה המשכת הוא שאז בק"ש לכן כו', אא"ס שבתוכה
בחי' הוא שאבא דהיינו או"א יחוד נק' הוא מאא"ס החדשה

אח"כ ומשפיע ומאיר מאא"ס זו הארה בראשונה מקבל ח"ע
באצי' המתלבשת האא"ס הארת לגבי זהו ואמנם כו', בבינה
זו והארה האצילות לפני עולמות וכמה כמה יש ובודאי
שבאותו בחכמ' תחלה מתלבש' (וג"כ בתוכן תחלה נמשכת
יחוד ומשנ"ז דאצי', באו"א מגיע שאח"כ עד כו') העולם
במקום לדבר רצו לא מזה ולמעלה אצי' בבחי' היינו או"א
מחודשת ההארה נמשך שבק"ש הוא הכלל אבל כזה גבוה
וכ"כ ממש, הסכ"ע האא"ס הוא דכולא ממקורא ממש
שאין דזו"נ זיווג שום לך ואין וז"ל וירא פ' בלק"ת להדיא
יותר חיות לוקחי' או"א גם כו' להם קודם או"א זיווג
לחדש כח בו יש לבדו הוא כי העליון המאציל עד מלמעלה
אלא להם שאין בנאצלים משא"כ סוף לו שאין לפי תמיד
למטה זיווג שאין דע לכן מלמעלה להם שניתן מה לעצמן
כוונת וזה א"ס עד מלמעלה נמשך ההוא זיווג שאין בז"א
או"א זיווג שהוא ידעת כבר כי באמיתתה ק"ש יחוד
גם שיוכלו כדי שלהם הבנים לז"א חדשים מוחי' להמציא
ק"ש בשעת צריך ולכן אחרים בנים ולהוציא להזדווג הם
ואו"א מאו"א יקבל ז"א כי א"ס עד הזיווג להשלים לכוין
בידינו נמסר לא ובעונותינו א"ס עד מעתיק וכתר מכתר
הכונה בק"ש כי למדותיו ולא אליו פי' עיקר וזהו עכ"ל,
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אח"כ נמשכת זו והארה כו' שנאצלו והנמצאי' הנאצלים
הבינה עם החכמ' מתייחדי' ואח"כ החכמ' בבחי' בתחלה
דק"ש ראשון שבפסוק אלקינו הוי' התיבות שני פי' וזהו
ומתלבש ומאיר זה יחוד ע"י הנמשך האא"ס בחי' הוא הוי'
דאצי' בחכמ' לכוין (ויש כו' בחכמה הוי' וכמ"ש בחכמה
בחי' הוא ואלקינו וכו'), האצי' שלפני דא"ק בחכמה וגם
השגה בחי' הוא בינה הנה כי שבבינה אא"ס התלבשות
העלם בבחי' היא החכמה משא"כ גילוי בחי' שהיא והבנה
שבבינה האור נק' ולפיכך כו' ראתה לא עין עדן בחי' והיא
(כי לנו ומובן מושג שהוא שלנו הוא שמעתה כלומר אלקינו
גבוהי' לנשמות העליון בג"ע ומאירה בכורסייא מקננא בינה
בזו"נ. אא"ס התלבשות הוא אחד הוי' תיבות ואח"כ כו').
שהוא כמו אא"ס על לומר שייך אין אחד פי' הנה כי
וא"כ הפשיטות בתכלית פשוט שהוא כיון ומהותו בעצמותו
אפשר ואיך כו' ישלול וממי אחד, שהוא לומר איצטריך מאי
וכמו אחד, שהוא לומר שיצטרך עד ח"ו ההפך לומר

שא בגמ' ואלושמצינו אלו וב"ה ב"ש מחלוקת על מרז"ל

רק מחולקות דיעות שני הי' לא דאם הם, חיים אלקים דברי
לחוש תיתי דמהיכא דא"ח שהוא צ"ל הי' לא אחת דיעה
מהן שא' אפשר והי' דיעות ב' שהן מאחר אבל לההפך,
אחד פי' וכמ"כ דא"ח, ואלו שאלו לומר הוצרך לכך טעה
התחלקות בו יש שהז"א בז"א אא"ס התלבשות מצד היינו
שהוא לומר אפשר שהי' כו' שבחסד וגבורה שבגבורה חסד
והיינו ממש, אחד הוא שעכ"ז לומר בא לכך פירוד בחי'
מתייחדים שעי"ז בו שמתלבש אא"ס המשכות מצד
ממש, חד נעשה עולם של אלופו ע"י חד א' וזהו הספירות
היא רבתי וד' דז"א ט"ס הוא א"ח הכוונה בפרטות והנה
רבתי), ד' הוא ולפיכך שבמחשבה דיבור (בחי' לאה בחי'
בג' שמתלבשת דאצי' מל' רחל בחי' היא בשכמל"ו ואח"כ
כו' מלכותו כבוד שם תיבות בג' המרומזי' בי"ע עולמות
האור והמשכת התלבשות הוא זה פסוק שענין ונמצא
האור הוא הראשון המקור מן רב עילוי בתוספות והחיות
בבי"ע להתלבש כדי בזו"נ ג"כ שנמשך עד או"א ע"י א"ס

כו': בתחתונים דירה לו שיהי'
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Í‡משני להיות יכול החיצוני' יניקת דהנה הוא הענין
אלקי' דשם צמצומים ריבוי מחמת א' אופנים,
וההסתר ההעלם בתכלית אלקות הארת ומעלים המסתיר
בבחי' אא"ס דכשמאיר החיצונים, יניקת להיות יכול עי"ז
אא"ס השראת שאין לפי לקבל, יכולים אינם משם גילוי
גילוי להיות יכול אינו יש בבחי' אבל ביטול בבחי' אלא
שהם הקליפות לכן לדור, יכולים והוא אני אין כי אא"ס

לקבל יכולים אינם נפרד ודבר יש אבלבבחי' גילוי, מבחי'
תוס' לקבל הם יכולים הצמצומים ריבוי בבחי' כשנתצמצם
אלקא לי' דקרו בהם יש ביטול מעט שעכ"פ לפי יניקה
גוזזיה שעי"ז נאלמה גוזזיה לפני כרחל וז"ש כו', דאלקי'
נמשך עי"ז צמצומי' ריבוי בחי' הם שערות בחי' שגוזזי'
מה וז"ע נדה, ר"ת החשיתי דומי' נאלמתי החיצוני' יניקת
מבחי' והיינו לקבל יכולי' אלקים דשם שמצמצומי'
צמצומי' ריבוי שהם אלקי' צירופי דק"ך אחרונים צירופי'
בני אדמת יניקה מקבלים אחרונים צירופי' שממ"ח נמשך
גבוה ממקום דוקא שמקבלים והב' א'. אופן וזהו כו', חם
שקדם התהו מעולם דהיינו מהשתלשלות, שלמעלה מאד
שוים כאורה כחשכה כלל מקום תופס אינו ששם לתיקון
כנשר תגביהי אם מ"ש וזהו כו', תתפש בידים ושממית
כו'. בשמי' הנשר דרך וכמו מאד למעלה א"ע שמגביהים

יעקב וכמ"ש בנש"י, הכל תלוי יניקתם אופני מיני ב' והנה
למעלה קשור א' כשראשו החבל למשל וכמו נחלתו, חבל
גם מתנענע התחתון הקצה שכשמתנענע למטה א' וראשו
בבחי' נמשך שכשאדם האדם בנפש ועד"ז העליון, הקצה
ג"כ מלמעלה נמשך ותפלה בת"ת לאלקו' הרצון פנימי'
בתאוות א"ע משפיל כשהאדם אבל הרצון, פנימי' מבחי'
למעלה גורם עי"ז אזי למטה היורדת הבהמה ורוח
ריבוי בבחי' אלקו' שיומשך השפלה בחי' ג"כ שיומשך
וכן החיצוני', יניקת מזה להיות שיכול עד מאד צמצומי'
הגשמי הרוח וגסות התנשאות בבחי' א"ע מגביה כשאדם
והגם וכבוד, העושר ע"י לבבו יגבה כאשר גופו חומר מצד
ודעת, טעם בלא מתנשא מ"מ שלו הפחיתות היטיב שיודע
החיצוני' התנשאות למעלה להתעורר גורם רוח אייתי ורוח
מהני' שמי' כלפי אפי' וחוצפא וכדומה יאורי לי לומר
שהעולם לפי מאד, גבוה ממקום יניקה לקבל א"ע שמגבי'
וזהו בלבם. נתן העולם את וגם וכמ"ש אדם של בלבו נתון
פרעה ענין וזהו האדם, בנפש תלוי הכל יניקה אופני שב'
גבוה בחי' שהוא דא"א עורף מבחי' שמקבל הערף אותיות
בחי' נמשך עי"ז פנים ולא עורף אלי פנו כי ע"י וזהו מאד
ולכן כו', כאורה כחשכה ששם דא"א מעורף שיונק פרעה

כו'. מצרים גלות מזה נמשך
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Ì�Ó‡אור התגלות כשיש והיינו גבוהות במדרי' זהו
ית' גדולתו בהתבוננות כ"כ להתפעל הנה"א
העולה ולהב עזה ושלהבת אש כרשפי נפשו להלהיב
ענין לבאר ד"ה ובלקו"ת כו'. הפתילה מן וליפרד השמימה
מהדבר תהי' אש ברשפי דההתלהבות מבואר יוהכ"פ
דכאשר לבקרים, חדשים ההתהוות בהתחדשות חדוש
ברא מי וראו וכמ"ש חושיות ראי' שייך (דבזה בעיניו יראה
לבו אליו וישים לבו ילהיב ע"כ כו' יבין ולבבו כו') אלה
אור בהתגלות הוא וג"ז כו'. לבם צעק וכמ"ש ונשמתו
אש ברשפי האהבה שתהי' בכדי אדם בכל אך כו'. הנה"א
מרוחק שהוא איך שלו בריחוק ההתבוננות ע"י הוא
באלקות הנ"ל בהתבוננות מתבונן כאשר והיינו מאלקות,
והגילוי האור באופן או התחתון בעולם הן שבעולמות
העלוי ואת היוקר את ומרגיש כנ"ל העליונים שבעולמות
איך ומצבו במעמדו להתבונן לזה מצרף ה"ה דאלקות,
בכללות וגם שלו במחדו"מ מאלקות בתכלית מרוחק שהוא
תתמרמר הרי האלקות, מענין לגמרי מרוחק הוא נפשו
בצמאון שלהבת אש ברשפי נפשו ותתלהב ע"ז מאד נפשו
מהענינים לצאת והיינו לאלקות, מקורב להיות ותשוקה
ואליו לאלקות מקורב ולהיות אותו והמרחיקים המפרידים
שלו. ובמחדו"מ שלו הכחות בכל ומסור נתון יהי' ית'

תגדל עוד כו' נפשי ה' שאתה איך היא ההתבוננות וכאשר
אש ורשפי כו' שלו הריחוק בהתבוננות ביותר ההתלהבות
ממש ונכלה שנשרף דנה"ב היש וביטל כליון עושה זה
להיות בלבד חלישות בחי' שזהו כמים באהבה כמו (ולא
את להבין לבד, האלקי בהענין רק שלו ההתעסקות ששם
בזה והעילוי והטוב האלקות את ולהרגיש האלקי הענין
לאלקות הקירוב וע"י לאלקות באמת מתקרב שעי"ז
לא לבד חלישות בבחי' הוא אבל הנה"ב, מתחלש
ענין ג"כ להבין מוכשר שנעשה נתבאר (ומ"מ שמתבטל
לקמן ועמ"ש לאלקות ברצון הוא גם ומתעורר אלקי
ומתבטל ונכלה נשרף אש דכרשפי בהאהבה אמנם בסמוך)
וזהו מאלקות מריחוקו לו שצר מפני כי דנה"ב, הישות
הביטל גורם ה"ז וההתלהבות אש הרשפי לו הגורם
דאמיתית בכלל אש כרשפי אהבה בבחי' הוא וכן בנה"ב,
עכ"פ או ית' בגדולתו ההתבוננות מצד כשהיא הוא ענינה
שורף דקדושה האש הנה כנ"ל כו' ההתהוות מחידוש
האש יסוד כח שמגביר עת דבכל דלעו"ז, האש ומכלה
וכמ"ש הטבעי האש יסוד כח ומתקרר מתמעט האלקי
האש יסוד כח שגם זאת ועוד ספ"א). נסכים בפ' בד"ה
אש ורשפי בהתלהבות ה' את לאהבה ונכלל עולה הטבעי
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ּבּזהרe‰ÊÂד) ּדאין17ּדאיתא רזא עד עֹולה ּדקרּבנא ּדרזא ¿∆ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ּגדֹולהיטסֹוף ּפעּלה לפעל הּקרּבן ּבכח ולזאת ,ְְְְְְִַַָָָָָֹֹֹֻ

ּכּנ"ל האדם ּבעבֹודת ׁשהּוא האמּתי ּבּקרּבן ּובפרט ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָּכזֹו,
העלּיה ּבזה ּגֹורם זה הרי הּקרּבן, עניני ּכל ּבעצמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּפֹועל

ּדרּגין ּכל סֹוף עד ּדרּגין ּכל מריׁש העֹולמֹות וזהּוכּבכל , ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
הּוא הוי' ּדהּנה להוי'", ניחֹוח "ריח ּכתיב הּקרּבנֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשּבכל
הּקרּבן ידי על הּנה ּכּידּוע, ספירֹות ּדעׂשר האֹורֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָמקֹור
כן ּכמֹו הּנפׁש, ׁשּמעֹורר הריח ּוכמֹו ריח, ּבחינת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשהּוא
להוי', ניחֹוח נעׂשה זה ידי ועל העלאה ּבחינת הּוא ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּקרּבן

ּדרּגא נחֹות ּוכמֹו המׁשכה לׁשֹון הּוא ׁשּיֹורדכאּדניחֹוח , ְְְְְְִֵֶַַַָָָ
ויאיר הּוא" אדם לא "ּכי מּבחינת והּגּלּוי האֹור ְְְְְִִִִִִַַָָָָָֹונמׁש
עלמין", ּכל "ממּלא ּבחינת ׁשהּוא ספירֹות ּבעׂשר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָויתּגּלה
אֹור ויתּגּלה יאיר עלמין" ּכל "ממּלא ּבבחינת ׁשּגם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָוהינּו
אין אֹור עצמּות מּבחינת עצמי אֹור ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַהּסֹובב,
ׁשהּוא ּדוקא, הּקרּבן ידי על נעׂשה וזה הּוא, ּברּו ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָסֹוף

ּדלתּתא אתערּותא אתערּותאכבּבחינת ּבחינת לעֹורר , ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ
עצמּותכגּדלעּלא ּבחינת ויתּגּלה ׁשּיאיר ,ּברּו סֹוף אין אֹור ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

עׂשר מּבחינת ּׁשּלמעלה מה הּוא" אדם לא ּד"כי ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹהּוא

ב.17) כו, ג חלק זוהר א. רלט, ב חלק זוהר ראה

סוף.יט. האין סוד עד (מגיע) עולה הקרבן המדרגות.כ.שסוד כל סוף עד המדרגות כל נמוכה.כא.מתחילת התעוררותכב.דרגה

האדם). (מצד מלמעלה.כג.מלמטה התעוררות
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Ì�Ó‡אור התגלות כשיש והיינו גבוהות במדרי' זהו
ית' גדולתו בהתבוננות כ"כ להתפעל הנה"א
העולה ולהב עזה ושלהבת אש כרשפי נפשו להלהיב
ענין לבאר ד"ה ובלקו"ת כו'. הפתילה מן וליפרד השמימה
מהדבר תהי' אש ברשפי דההתלהבות מבואר יוהכ"פ
דכאשר לבקרים, חדשים ההתהוות בהתחדשות חדוש
ברא מי וראו וכמ"ש חושיות ראי' שייך (דבזה בעיניו יראה
לבו אליו וישים לבו ילהיב ע"כ כו' יבין ולבבו כו') אלה
אור בהתגלות הוא וג"ז כו'. לבם צעק וכמ"ש ונשמתו
אש ברשפי האהבה שתהי' בכדי אדם בכל אך כו'. הנה"א
מרוחק שהוא איך שלו בריחוק ההתבוננות ע"י הוא
באלקות הנ"ל בהתבוננות מתבונן כאשר והיינו מאלקות,
והגילוי האור באופן או התחתון בעולם הן שבעולמות
העלוי ואת היוקר את ומרגיש כנ"ל העליונים שבעולמות
איך ומצבו במעמדו להתבונן לזה מצרף ה"ה דאלקות,
בכללות וגם שלו במחדו"מ מאלקות בתכלית מרוחק שהוא
תתמרמר הרי האלקות, מענין לגמרי מרוחק הוא נפשו
בצמאון שלהבת אש ברשפי נפשו ותתלהב ע"ז מאד נפשו
מהענינים לצאת והיינו לאלקות, מקורב להיות ותשוקה
ואליו לאלקות מקורב ולהיות אותו והמרחיקים המפרידים
שלו. ובמחדו"מ שלו הכחות בכל ומסור נתון יהי' ית'

תגדל עוד כו' נפשי ה' שאתה איך היא ההתבוננות וכאשר
אש ורשפי כו' שלו הריחוק בהתבוננות ביותר ההתלהבות
ממש ונכלה שנשרף דנה"ב היש וביטל כליון עושה זה
להיות בלבד חלישות בחי' שזהו כמים באהבה כמו (ולא
את להבין לבד, האלקי בהענין רק שלו ההתעסקות ששם
בזה והעילוי והטוב האלקות את ולהרגיש האלקי הענין
לאלקות הקירוב וע"י לאלקות באמת מתקרב שעי"ז
לא לבד חלישות בבחי' הוא אבל הנה"ב, מתחלש
ענין ג"כ להבין מוכשר שנעשה נתבאר (ומ"מ שמתבטל
לקמן ועמ"ש לאלקות ברצון הוא גם ומתעורר אלקי
ומתבטל ונכלה נשרף אש דכרשפי בהאהבה אמנם בסמוך)
וזהו מאלקות מריחוקו לו שצר מפני כי דנה"ב, הישות
הביטל גורם ה"ז וההתלהבות אש הרשפי לו הגורם
דאמיתית בכלל אש כרשפי אהבה בבחי' הוא וכן בנה"ב,
עכ"פ או ית' בגדולתו ההתבוננות מצד כשהיא הוא ענינה
שורף דקדושה האש הנה כנ"ל כו' ההתהוות מחידוש
האש יסוד כח שמגביר עת דבכל דלעו"ז, האש ומכלה
וכמ"ש הטבעי האש יסוד כח ומתקרר מתמעט האלקי
האש יסוד כח שגם זאת ועוד ספ"א). נסכים בפ' בד"ה
אש ורשפי בהתלהבות ה' את לאהבה ונכלל עולה הטבעי
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ּבּזהרe‰ÊÂד) ּדאין17ּדאיתא רזא עד עֹולה ּדקרּבנא ּדרזא ¿∆ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ּגדֹולהיטסֹוף ּפעּלה לפעל הּקרּבן ּבכח ולזאת ,ְְְְְְִַַָָָָָֹֹֹֻ

ּכּנ"ל האדם ּבעבֹודת ׁשהּוא האמּתי ּבּקרּבן ּובפרט ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָּכזֹו,
העלּיה ּבזה ּגֹורם זה הרי הּקרּבן, עניני ּכל ּבעצמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּפֹועל

ּדרּגין ּכל סֹוף עד ּדרּגין ּכל מריׁש העֹולמֹות וזהּוכּבכל , ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
הּוא הוי' ּדהּנה להוי'", ניחֹוח "ריח ּכתיב הּקרּבנֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשּבכל
הּקרּבן ידי על הּנה ּכּידּוע, ספירֹות ּדעׂשר האֹורֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָמקֹור
כן ּכמֹו הּנפׁש, ׁשּמעֹורר הריח ּוכמֹו ריח, ּבחינת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשהּוא
להוי', ניחֹוח נעׂשה זה ידי ועל העלאה ּבחינת הּוא ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּקרּבן

ּדרּגא נחֹות ּוכמֹו המׁשכה לׁשֹון הּוא ׁשּיֹורדכאּדניחֹוח , ְְְְְְִֵֶַַַָָָ
ויאיר הּוא" אדם לא "ּכי מּבחינת והּגּלּוי האֹור ְְְְְִִִִִִַַָָָָָֹונמׁש
עלמין", ּכל "ממּלא ּבחינת ׁשהּוא ספירֹות ּבעׂשר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָויתּגּלה
אֹור ויתּגּלה יאיר עלמין" ּכל "ממּלא ּבבחינת ׁשּגם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָוהינּו
אין אֹור עצמּות מּבחינת עצמי אֹור ּבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַהּסֹובב,
ׁשהּוא ּדוקא, הּקרּבן ידי על נעׂשה וזה הּוא, ּברּו ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָסֹוף

ּדלתּתא אתערּותא אתערּותאכבּבחינת ּבחינת לעֹורר , ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ
עצמּותכגּדלעּלא ּבחינת ויתּגּלה ׁשּיאיר ,ּברּו סֹוף אין אֹור ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

עׂשר מּבחינת ּׁשּלמעלה מה הּוא" אדם לא ּד"כי ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹהּוא

ב.17) כו, ג חלק זוהר א. רלט, ב חלק זוהר ראה

סוף.יט. האין סוד עד (מגיע) עולה הקרבן המדרגות.כ.שסוד כל סוף עד המדרגות כל נמוכה.כא.מתחילת התעוררותכב.דרגה

האדם). (מצד מלמעלה.כג.מלמטה התעוררות
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ּבחינת להמׁשי הּקרּבן ּדבכח כּו', אדם הּנקראים ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָֹספירֹות
הּקרּבנֹות ּדעל וזהּו זה, אֹור לחמי18ּגּלּוי קרּבני "את אמר ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּנקראים הּׂשרפים על ׁשּקאי ׁשּלי, אׁש הּוא ּדאּׁשי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלאּׁשי",
הּנה לאלקּות, והאהבה הּתׁשּוקה אׁש רׁשּפי ׁשּבהם להיֹות ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכן
העלּיה ּבחינת ׁשהּוא לחם להם נעׂשה הּקרּבן ידי ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעל
סֹוף אין אֹור עצמּות ּבבחינת ׁשּלמעלה, ּבאׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוההתּכּללּות
ּדידּוע אׁש, ּבחינת הם הּקרּבנֹות ּדהּנה הּוא". אדם לא ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּד"כי
ארּבע ּכנגד הם מדּבר חי צֹומח ּדֹומם מדרגֹות ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַּדארּבע
העפר, יסֹוד ּבחינת הּוא ּדֹומם עפר, מים רּוח אׁש ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמדרגֹות
ּוכמֹו צמיחה, מיני ּכל מצמיחים ּדמים הּמים, יסֹוד ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָצֹומח
הּׂשדה עׂשב וכל ּבארץ יהיה טרם הּׂשדה ׂשיח "וכל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכתּוב
ּבעלא "מטרא ּוכמאמר וגֹו', המטיר" לא ּכי יצמח ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹטרם

הּמטר,כדּדארעא" ידי על הּוא צמחּה ּתּתן ׁשהארץ ּדבכדי , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבדמים, מרּבים חּיים הּבעלי ּדלכן האׁש, יסֹוד ּכנגד הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻוחי
האׁש יסֹוד על ׁשמֹורה ּתנּועה ּובעלי מרּתחים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻּובטבעם
"ויהי ׁשּכתּוב ּוכמֹו הרּוח, יסֹוד ּכנגד הּוא ּומדּבר כּו', ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבהם

ממּללא" "לרּוח ותרּגם חּיה", לנפׁש מּובןכההאדם ּכן ואם , ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
התּכּללּות הּוא היסֹודֹות ּבחּלּוקי הּנה הּקרּבן ׁשּבהעלאת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּזה
ׁשּנקראת הּׂשרפים ׁשל האׁש והּוא ׁשּלמעלה, ּבאׁש האׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיסֹוד
לחם, נקראים ׁשהּקרּבנֹות לאּׁשי, לחם וזהּו ׁשּלי. אׁש ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאּׁשי,
מֹוסיף ההּוא הּמאכל הרי ׁשאֹוכל ּבאדם מׁשל ּדר על ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּוכמֹו
ולעלֹות ליל יכֹול ההיא האכילה ׁשּבכח עד ּוגבּורה ּכח ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלֹו
האכילה ּבכח וּיל" ּבאלּיהּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו חפצֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלמקֹום
לחם ׁשהּוא ּדקרּבנֹות ּבלחם הּוא כן ּכמֹו יֹום", ארּבעים ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָההיא
חּיּות ּתֹוספֹות ּבחינת נעׂשה זה ידי ׁשעל עד לּׂשרפים, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּומזֹון

סֹוף אין אֹור ּבבחינת למעלה הּוא",לעלֹות אדם לא ּד"כי ְְְְֲִִִֵַַַָָָֹ
והּנה לחם. ּבחינת ׁשהּוא הּקרּבנֹות ידי על נעׂשה זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּדכל
ּפני מּבחינת ּכן ּגם הּוא ׁשרׁשּה הּנה ׁשּבאדם הּבהמית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנפׁש
אדם ּפני מּבחינת הּוא ׁשרׁשּה א העליֹונה, ׁשּבּמרּכבה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשֹור
האמּתי קרּבן ּבהתעּסקּות העבֹודה ידי ועל ׁשֹור, ּבפני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּכלּול
ּבדר ּומקֹורּה ּבׁשרׁשּה נכללת להיֹות ּכן ּגם ּבּה ּפֹועל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכּנ"ל
עצּומה, ויגיעה רּבה עבֹודה הּוא ּפרט ּבדר אמנם ְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָּכלל,
ּגׁשמי ּבגּוף ונתלּבׁשה ירדה ׁשּבאדם הּבהמית הּנפׁש ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהרי
ּומיחד יחיד אחד מהוי' ׁשרחֹוק[ים] זרים ּברצֹונֹות ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָֻֻּומׁשקע
עליה להתּגּבר האדם ּבכח ׁשּיהיה ּבכדי הּנה למאד, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹעד
קריאת ׁשּבברּכֹות ׁשמע, קריאת ּברּכֹות ּתּקנּו יצרֹו את ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַֹולזּבח
"קדֹוׁש" אֹומרים ׁשהּׂשרפים אי הּדברים אריכּות הּוא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָׁשמע
ּגדֹול ּברעׁש הּקדׁש וחּיֹות והאֹופּנים ּביראה, ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָֹּומׁשמיעים
הּוא זה ׁשּכל ,"ּברּו" ואֹומרים הּׂשרפים לעּמת ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻמתנּׂשאים
ּבאריכּות ּבזה ּכׁשּיתּבֹונן הּנה הּבהמית, הּנפׁש ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשרׁש
האהבה את לעֹורר יתעֹורר מּמילא ּבדר הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָההתּבֹוננּות
המיּגעים העֹולם עניני מּכל יתּפרד ּומּמילא לאלקּות, ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹוהּיראה
לּבֹו לקרב הּקרּבנֹות, עבֹודת ענין וזהּו אֹותֹו. ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּומבלּבלים

רצֹוא. ּבבחינת להוי' ְְְֲִִַַַָָָונפׁשֹו
.¯ev˜,סֹוף ּדאין רזא עד ׁשעֹולה הּקרּבן ידי ּדעל ימׁשי ƒְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

אדם ּבבחינת ׁשּימׁש להוי', והמׁשכה ניחֹוח ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֻהּוא
ידֹו על ּכי הּׂשרפים, לאּׁשי, לחם נקרא עלמין. ּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּוממּלא
ּבברּכֹות הּמלאכים עבֹודת סּפּור אדם. לא ּבבחינת ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָֹעֹולים
ׁשּתתקרב הּבהמית ּבּנפׁש ויראה אהבה מעֹורר ׁשמע ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָקריאת

ּברצֹוא. ְֲַָָָלהוי'
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פנחס.18) פרשת ריש תורה לקוטי גם ראה לקמן שכתוב במה

האדמה.כד. של ה"בעל" הוא - מדברת.כה.הגשם לרוח

•
mixeaic ihewl

.‡Èגדלתי "ישוב", בן � הענדל חנוך ר' מספר � אני

מעטים והפונדק. הכפר יהודי בין רבות שנים וחייתי

פשוטים יהודים היו ברובם למדנים. של בגדר היו מהם

חסידי. צוף חדורים אבל

כל גדלו � הענדל חנוך ר' אומר � שלנו בסביבה

חסידים, ומלמדים הורים אצל הפשוטים היהודים

החינוך של בעונג וחשו הבינו אלה פשוטים ויהודים

מחיי הסברים תוך והבנתם לרגשותיהם בהתאם החסידי

שלהם. הרגילים העבודה

חציר בחציר, סוגים שני אומרים: היו הכפר יהודי

אותו. לזרוע צורך ואין מעצמו הגדל עשב של וחציר זרוע

מאכל הם ושניהם מהקרקע, צומחים הסוגים שני

שהבהמה החלב ובשמנונית בכמות ניכר ההבדל בהמה.

מניבה.

הפשוטים, היהודים החסידיים, המחונכים

השוק, וסוחרי המלאכות בעלי הכפר, אנשי הפונדקאים,

ישראל. עם של הרוחני בטעם מסויים עונג מביאים

.·Èאת פעמיים אתי למד הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

של הגדה ויו"ט. שבת החול, תפלות של המלות פירוש

הפעם כיפור. ויום השנה ראש של תפלות ולקוטי פסח

מצוה הבר אחרי השניה והפעם הילדות בשנות הראשונה
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בפעם אתי ללמוד הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד כשהחל

מה לדעת ולא להתפלל אמר: המלות, פירוש הראשונה

יסודות את אתי ולמד ענין. שום בכך אין � שמתפללים

התפלה. פירוש

הוד השניהכשלמד בפעם אתי הרה"ק אאמו"ר כ"ק

המלות לפירוש מתכוון אינני החסידי, המלות פירוש את

המלות פירוש אם כי � דא"ח בדרושי � והכתוב הנדפס

דרך על פסוק כל פירש אני", מ"מודה החל החסידי,

ענין לכל והבכן. הבפועל מסקנת את בציינו החסידות,

שונים, סיפורים מספר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד היה

ממורנו הזקן רבנו כ"ק הוד שקיבל תורות � הרוב מהם

ולפעמים ממזריטש המגיד הרב ומורנו טוב שם הבעל

אבותינו כ"ק והוד הזקן רבנו כ"ק מהוד ביאורים גם

הקדושים. רבותינו

דשא לנאות הוריי נסעו תרנ"ה השבועות חג אחרי

יחוד" ל"לשם הגענו המלות פירוש ובלימוד באליווקא,

שאמר". "ברוך שלפני

מאיר וזה בראש נחקקים כזה לימוד ואופן כזה מלמד

חי. ימים אריכות של בזכרון בלב

.‚Èולמסור רוחני פנימי עונג ולכם לי לשוות ברצוני

את אז הסביר הרה"ק אאמו"ר כ"ק שהוד מה לכם

שאמר". "ברוך לפני שאומרים בנגינות" "למנצח הפרק

שתהיה ההכרח מן זאת, לכם למסור שאוכל כדי אך,

סולם של הענין בכללות מסויימת הכשרה�הקדמה

התפלה.

מה פנים, כל על בקצרה להסביר, צריכים ובתחילה

מלמעלה שהראו ה"סולם" אבינו9משמעות ליעקב

בחלום.

אלקות, בהשגת עמוקה חכמה דורשת חב"ד חסידות

להאמין ובראשונה בראש צריכים עמוקה חכמה וככל

חסידית בהנחה מבינים מכן ולאחר שלומדים, במה

מסויימת.

.„Èהברכות אחרי אבינו, יעקב ראה הסולם את

אחיו של הלב מכעס בברחו אבינו, יצחק אביו שבירכו

לקח אמנו, רבקה אמו דרישת לפי אבינו שיעקב על עשו,

עשו. בנו את בהן לברך חשב שיצחק הברכות את

בדעתו10בחסידות שהיה הברכות של הענין מוסבר

ועבודת עצת ידי ועל עשו בנו את לברך אבינו יצחק של

הוא אבינו שאברהם � ליעקב הברכות הגיעו רבקה

� אבינו יצחק האצילות, עולם של החסד ספירת מדריגת

מדריגת � אבינו ויעקב אצילות של הגבורה מדריגת

אצילות. של תפארת

ממדריגות למעלה הן התהו עולם של המדריגות

הכלליהא ההבדל התיקון. עולם של של11ור האורות בין

ותיקון: תהו העולמות שני

מועטים, וכלים מרובים אורות � התהו בעולם

מועטים. ואורות מרובים כלים – התיקון ובעולם

ענפים הם התהו שאורות הוא, העמוק ההבדל

היא ספירה כל הרי שבתהו הספירות עשר כל מתפרדים.

ואילו האחרת. לספירה שייכות שום לה ואין תקיף אור

מרובים, וכלים מועטים אורות הן תיקון של הספירות

לספירה גם האחרת, לספירה מקום נותנת ספירה כל

ההפכית:

אצילות של לגבורה מקום נותן אצילות של חסד

וגבורה. חסד מייחדת אצילות של ותפארת
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ראה ב.9) שו, ח"ג ב. רסו, זח"א

ראה ספר10) התורה, אור חיים, תורת אור, בתורה לך" "ויתן המאמרים

(ה'ש"תֿתש"ב). המאמרים

ראה בראשית11) מאמר חיים תורת רבים, מים למאמר ביאור אור תורה

ועוד. תקס"ב, לרוקע מאמר מצותיך דרך (השני)

•

yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

zia dpea jexa - (a) a"r wxt

שם וברוך המדרש, לבית ברוך, של שותפו ההלך, נכנס מאוחרת, בשעה החורף, מלילות באחד
ניגש וברוך זה. יהודי של הנהגתו כלל היתה לא זו לבכות. והחל מסויימת בפינה התכנס שהנ"ל לב

ליבו. על מעיק מה ושאלו אליו

נפט בעיר כי היהודי, לו השיב כך שיחה,על כדי תוך התנורים". "עושה אברהם יוסף ר' היום ר
מקובל. גם אלא גדול צדיק רק לא היה ואשר נסתר, היה זה תנורים" ש"עושה לברוך, זה יהודי גילה
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בפעם אתי ללמוד הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד כשהחל

מה לדעת ולא להתפלל אמר: המלות, פירוש הראשונה

יסודות את אתי ולמד ענין. שום בכך אין � שמתפללים

התפלה. פירוש

הוד השניהכשלמד בפעם אתי הרה"ק אאמו"ר כ"ק

המלות לפירוש מתכוון אינני החסידי, המלות פירוש את

המלות פירוש אם כי � דא"ח בדרושי � והכתוב הנדפס

דרך על פסוק כל פירש אני", מ"מודה החל החסידי,

ענין לכל והבכן. הבפועל מסקנת את בציינו החסידות,

שונים, סיפורים מספר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד היה

ממורנו הזקן רבנו כ"ק הוד שקיבל תורות � הרוב מהם

ולפעמים ממזריטש המגיד הרב ומורנו טוב שם הבעל

אבותינו כ"ק והוד הזקן רבנו כ"ק מהוד ביאורים גם

הקדושים. רבותינו

דשא לנאות הוריי נסעו תרנ"ה השבועות חג אחרי

יחוד" ל"לשם הגענו המלות פירוש ובלימוד באליווקא,

שאמר". "ברוך שלפני

מאיר וזה בראש נחקקים כזה לימוד ואופן כזה מלמד

חי. ימים אריכות של בזכרון בלב

.‚Èולמסור רוחני פנימי עונג ולכם לי לשוות ברצוני

את אז הסביר הרה"ק אאמו"ר כ"ק שהוד מה לכם

שאמר". "ברוך לפני שאומרים בנגינות" "למנצח הפרק

שתהיה ההכרח מן זאת, לכם למסור שאוכל כדי אך,

סולם של הענין בכללות מסויימת הכשרה�הקדמה

התפלה.

מה פנים, כל על בקצרה להסביר, צריכים ובתחילה

מלמעלה שהראו ה"סולם" אבינו9משמעות ליעקב

בחלום.

אלקות, בהשגת עמוקה חכמה דורשת חב"ד חסידות

להאמין ובראשונה בראש צריכים עמוקה חכמה וככל

חסידית בהנחה מבינים מכן ולאחר שלומדים, במה

מסויימת.

.„Èהברכות אחרי אבינו, יעקב ראה הסולם את

אחיו של הלב מכעס בברחו אבינו, יצחק אביו שבירכו

לקח אמנו, רבקה אמו דרישת לפי אבינו שיעקב על עשו,

עשו. בנו את בהן לברך חשב שיצחק הברכות את

בדעתו10בחסידות שהיה הברכות של הענין מוסבר

ועבודת עצת ידי ועל עשו בנו את לברך אבינו יצחק של

הוא אבינו שאברהם � ליעקב הברכות הגיעו רבקה

� אבינו יצחק האצילות, עולם של החסד ספירת מדריגת

מדריגת � אבינו ויעקב אצילות של הגבורה מדריגת

אצילות. של תפארת

ממדריגות למעלה הן התהו עולם של המדריגות

הכלליהא ההבדל התיקון. עולם של של11ור האורות בין

ותיקון: תהו העולמות שני

מועטים, וכלים מרובים אורות � התהו בעולם

מועטים. ואורות מרובים כלים – התיקון ובעולם

ענפים הם התהו שאורות הוא, העמוק ההבדל

היא ספירה כל הרי שבתהו הספירות עשר כל מתפרדים.

ואילו האחרת. לספירה שייכות שום לה ואין תקיף אור

מרובים, וכלים מועטים אורות הן תיקון של הספירות

לספירה גם האחרת, לספירה מקום נותנת ספירה כל

ההפכית:

אצילות של לגבורה מקום נותן אצילות של חסד

וגבורה. חסד מייחדת אצילות של ותפארת

f"yz'd ,fenz a"i

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

ראה ב.9) שו, ח"ג ב. רסו, זח"א
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למשנהּו, אחד מיום פרוטה פעם אף לעצמו להשאיר לא - לספר האורח המשיך - נוהג היה ְְִֵהוא
ובסתר. - לצדקה נותן היה הדלה, מפרנסתו לו שנשאר מה ואת

אלמנה אחריו השאיר הוא שנים. ושמונה חמישים בן היה - הלאה לספר האורח המשיך - הנסתר
להתקין כסף היה לא פעם שאף כיון שבורים החלונות נוראה. ודלות הזנחה שוררת בבית יחידה, ובת
בעיר בבית. אין לחם פת גם להסקה. עצים צרור לקניית כסף אין ונורא. איום הוא שם והקור זגוגיות

לעברם. מביט לא אחד שאף כך מאוד, שפלים כאנשים אותם מעריכים

לשמו. אותו שאל ולראשונה נסתר. גם - האורח - עצמו שהוא מיד ברוך הבין האורח מדברי

האיש. ענה - החייט אהרן נחום הוא שמי -

- ועכשיו להשיגו, קשה לו היה אשר מסוים לקטע והגיע הזוהר, בלימוד זמן באותו עסק ברוך
הקטע את לו יסביר החייט, אהרן נחום ר' זה, שיהודי בקשתו, את ביטא - מיותרות התלבטויות ללא

בזוהר. הנ"ל

הנ"ל. הקטע את לו והסביר בו, יפציר שברוך המתין לא אהרן נחום ר'

גדול. מקובל בעל אלא נסתר סתם לא לפניו שנמצא הבין כבר הוא מהמענה, מאוד התפעל ברוך

ּוּבּתה: לאלמנה בקשר לומר מה גם לברוך היה ִָעתה

שם לחמם נלך ראשון דבר ולכן, מוכנים. עצים לי שיש - ברוך אמר - אהרן, נחום ר' לך, ידוע -
ביתם. את

ממש היה הבית ובתה. האלמנה התגוררו בו לבית והלכו עצים צרורות שכמם על שניהם הטילו
מלאים. שנה שלושים בו התגורר התנורים" "עושה אברהם יוסף ר' חורבה.

ולימוד. לתפילה ביומו, יום מידי המנוח לבית וברוך אהרן נחום ר' הלכו האבל ימי שבעת במשך
מלבוא התחמקו הסביבה תושבי קדיש. ולאמירת בציבור לתפילות מנין לאסוף הצליחו רב בעמל
נסתר, היה אברהם יוסף שר' ולגלות התנורים"! עושה אברהם ליוסף עבורם היה ערך "איזה למניין,

התנורים". "עושה של פטירתו לאחר גם מלגלות אהרן נחום ר' נמנע

משותף שיעור לעצמם קבעו הם הדוקה. ידידות נרקמה הנסתר החייט אהרן נחום ר' לבין ברוך בין
החורף. ימי כל שהתקיים בסתר,

לו: ואמר לברוך אהרן נחום ר' פנה אחת פעם

עבורה. המתאים הזיווג הוא שאתה סבור והנני להשתדך, צריכה האלמנה של ִָּבּתה

היה ולא סמוך, לכפר וחותנתו רעייתו עם עבר ברוך נישואיהם. הוחגו קצר זמן ותוך הסכים. ברוך
לפרנסה. מקור לעצמו למצוא קושי כל לו

וכבר בעצים לסחור עצמו ברוך החל לסוחרים, ומכירתם עצים בכריתת השנים רב עיסוקו לאור
הפך ברוך ויערות. שדות לשכור גם מכן ולאחר יער קטעי לקנות החל הוא מאוד. הצליח בהתחלה

צדקה. הרבה וחילק עשיר, אדם להיות

אף הוא הרוחני. למזונם דאג ואף פרנסה. להם ולספק בכפר נוספים יהודים להושיב דאג ברוך
תורה. שיעורי עימם למד
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"ד טבת טו"ב ג' ב"ה,

דאן ראסטאוו

ירושלים הקדש בעיר אשר אנ"ש ידידינו אל

רוב על ויתענגו יחיו, עליהם ד' תובב"א.

בגו"ר טוב

וברכה שלום

כתב - העבר כסלו לחודש מעשירי - כתבם על במענה

על נהניתי מאד חסידים, באגודת והתאחדות ידידות

רבותינו אבותינו כ"ק הוד בדרכי ללכת הטובה, ההתעוררות

והתעודדות. לתורה עתים בקביעות פקודתם ולקיים הק'

ית' לעבדו ולבם מוחם יחזק אבותינו ואלקי אלקינו

ומנוחת הדעת הרחבת מתוך תפלה זו שבלב ועבודה בתורה

במקום שי' אנ"ש ידידינו אחיהם לשאר למופת ויהיו הלב,

אגודת לייסד יחיו. עליהם ד' המדינה, מרחבי ובכל מגוריהם,

קדושים אבות שהמשיכו הלזה הטוב שם כתר אשר חסידים,

עוסקים בנים ובני לבנים תפארת יהי' ויגיעתם בעבודתם

המדות, וזיכוך בבירור בקדש דרכיהם עפ"י ומצות בתורה

ההתעוררו' והיא ממש בה שיש בעזרה יעזרו רעהו את ואיש

לנו סללו אשר הסלולה בדרך ובתמים באמת ועבודה לתורה

אשר כולנו, לנו יאיר וזכותם הק', רבותינו אבותינו כ"ק הוד

בשר. ועד מנפש הוי' טוב על להתענג יהלכון, קדשם פני באור

בעיה"ק חסידים "אגודת אגודתם כי להודיעם הנני ובזה

הימים ובקרב האגודות, מאגד בספר נכתבה ת"ו" ירושלים

והנני חסידים, אגודת של התקנות ספר אי"ה להם יושלח

ואברכם לי, כאח יתנך מי דרוש לאגודתם, תשורה בזה שולח

אשר והגונים טובים בחברים האגודה ויתרחב יתגדל כי

עבודה זיו תורה באור ומשולשת כפולה בברכה יתברכו לרגלם

בגו"ר. ישראל קרן וירום הקדש, וחיבת

ומברכם הדו"ש וידי"ע כאו"נ ושלום ברכה והיו

שניאורסאהן יצחק יוסף

[epy 'nr '` jxk v"iixden w"b`]
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משפחותיהם עם אותם בהחזיקו בטלנים", "עשרה בו והושיב מדרש, בית ברוך בנה הזמן במשך
חשבונו. על

זה אך גדול; למדן שהוא לרבים נודע כן כמו ברוך, הוא טובה" "נשמה איזו כעת, ידעו כולם
בסוד. נשמר - קבלה ללמוד וממשיך מקובל שהוא

הוא גדול. עשיר גם שהיה היחידי הנסתר כנראה היה ברוך, ר' כעת נקרא שהוא כפי או ברוך,
עבורו. מיוחדת שליחות עם נסתרים גם קרובות לעתים מגיעים היו אליו אורחים עבור גדול בית בנה

דרכו וממשיך תלמידו מזאמושטש. הבעלֿשם יואל, רבי של שמו היהודי בעולם נודע עת אותה
מוורמייזא. הבעלֿשם אליהו רבי של

יואל, לר' מקורב היה ברוך, ר' של אורחו קרובות לעתים היה אשר החייט אהרן נחום ר' הנסתר
מקרוב. יותר ולהכירו בעלֿשם יואל ר' אצל לבקר החליט ברוך ר' ברוך. לר' רבות אודותיו וסיפר
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"ד טבת טו"ב ג' ב"ה,

דאן ראסטאוו

ירושלים הקדש בעיר אשר אנ"ש ידידינו אל

רוב על ויתענגו יחיו, עליהם ד' תובב"א.

בגו"ר טוב

וברכה שלום

כתב - העבר כסלו לחודש מעשירי - כתבם על במענה

על נהניתי מאד חסידים, באגודת והתאחדות ידידות

רבותינו אבותינו כ"ק הוד בדרכי ללכת הטובה, ההתעוררות

והתעודדות. לתורה עתים בקביעות פקודתם ולקיים הק'

ית' לעבדו ולבם מוחם יחזק אבותינו ואלקי אלקינו

ומנוחת הדעת הרחבת מתוך תפלה זו שבלב ועבודה בתורה

במקום שי' אנ"ש ידידינו אחיהם לשאר למופת ויהיו הלב,

אגודת לייסד יחיו. עליהם ד' המדינה, מרחבי ובכל מגוריהם,

קדושים אבות שהמשיכו הלזה הטוב שם כתר אשר חסידים,

עוסקים בנים ובני לבנים תפארת יהי' ויגיעתם בעבודתם

המדות, וזיכוך בבירור בקדש דרכיהם עפ"י ומצות בתורה

ההתעוררו' והיא ממש בה שיש בעזרה יעזרו רעהו את ואיש

לנו סללו אשר הסלולה בדרך ובתמים באמת ועבודה לתורה

אשר כולנו, לנו יאיר וזכותם הק', רבותינו אבותינו כ"ק הוד

בשר. ועד מנפש הוי' טוב על להתענג יהלכון, קדשם פני באור

בעיה"ק חסידים "אגודת אגודתם כי להודיעם הנני ובזה

הימים ובקרב האגודות, מאגד בספר נכתבה ת"ו" ירושלים

והנני חסידים, אגודת של התקנות ספר אי"ה להם יושלח

ואברכם לי, כאח יתנך מי דרוש לאגודתם, תשורה בזה שולח

אשר והגונים טובים בחברים האגודה ויתרחב יתגדל כי

עבודה זיו תורה באור ומשולשת כפולה בברכה יתברכו לרגלם

בגו"ר. ישראל קרן וירום הקדש, וחיבת

ומברכם הדו"ש וידי"ע כאו"נ ושלום ברכה והיו

שניאורסאהן יצחק יוסף

[epy 'nr '` jxk v"iixden w"b`]
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משפחותיהם עם אותם בהחזיקו בטלנים", "עשרה בו והושיב מדרש, בית ברוך בנה הזמן במשך
חשבונו. על

זה אך גדול; למדן שהוא לרבים נודע כן כמו ברוך, הוא טובה" "נשמה איזו כעת, ידעו כולם
בסוד. נשמר - קבלה ללמוד וממשיך מקובל שהוא

הוא גדול. עשיר גם שהיה היחידי הנסתר כנראה היה ברוך, ר' כעת נקרא שהוא כפי או ברוך,
עבורו. מיוחדת שליחות עם נסתרים גם קרובות לעתים מגיעים היו אליו אורחים עבור גדול בית בנה

דרכו וממשיך תלמידו מזאמושטש. הבעלֿשם יואל, רבי של שמו היהודי בעולם נודע עת אותה
מוורמייזא. הבעלֿשם אליהו רבי של

יואל, לר' מקורב היה ברוך, ר' של אורחו קרובות לעתים היה אשר החייט אהרן נחום ר' הנסתר
מקרוב. יותר ולהכירו בעלֿשם יואל ר' אצל לבקר החליט ברוך ר' ברוך. לר' רבות אודותיו וסיפר
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קטו c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"ד טבת טו"ב ג' ב"ה,

דאן ראסטאוו

ירושלים הקדש בעיר אשר אנ"ש ידידינו אל

רוב על ויתענגו יחיו, עליהם ד' תובב"א.

בגו"ר טוב

וברכה שלום

כתב - העבר כסלו לחודש מעשירי - כתבם על במענה

על נהניתי מאד חסידים, באגודת והתאחדות ידידות

רבותינו אבותינו כ"ק הוד בדרכי ללכת הטובה, ההתעוררות

והתעודדות. לתורה עתים בקביעות פקודתם ולקיים הק'

ית' לעבדו ולבם מוחם יחזק אבותינו ואלקי אלקינו

ומנוחת הדעת הרחבת מתוך תפלה זו שבלב ועבודה בתורה

במקום שי' אנ"ש ידידינו אחיהם לשאר למופת ויהיו הלב,

אגודת לייסד יחיו. עליהם ד' המדינה, מרחבי ובכל מגוריהם,

קדושים אבות שהמשיכו הלזה הטוב שם כתר אשר חסידים,

עוסקים בנים ובני לבנים תפארת יהי' ויגיעתם בעבודתם

המדות, וזיכוך בבירור בקדש דרכיהם עפ"י ומצות בתורה

ההתעוררו' והיא ממש בה שיש בעזרה יעזרו רעהו את ואיש

לנו סללו אשר הסלולה בדרך ובתמים באמת ועבודה לתורה

אשר כולנו, לנו יאיר וזכותם הק', רבותינו אבותינו כ"ק הוד

בשר. ועד מנפש הוי' טוב על להתענג יהלכון, קדשם פני באור

בעיה"ק חסידים "אגודת אגודתם כי להודיעם הנני ובזה

הימים ובקרב האגודות, מאגד בספר נכתבה ת"ו" ירושלים

והנני חסידים, אגודת של התקנות ספר אי"ה להם יושלח

ואברכם לי, כאח יתנך מי דרוש לאגודתם, תשורה בזה שולח

אשר והגונים טובים בחברים האגודה ויתרחב יתגדל כי

עבודה זיו תורה באור ומשולשת כפולה בברכה יתברכו לרגלם

בגו"ר. ישראל קרן וירום הקדש, וחיבת

ומברכם הדו"ש וידי"ע כאו"נ ושלום ברכה והיו

שניאורסאהן יצחק יוסף
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משפחותיהם עם אותם בהחזיקו בטלנים", "עשרה בו והושיב מדרש, בית ברוך בנה הזמן במשך
חשבונו. על

זה אך גדול; למדן שהוא לרבים נודע כן כמו ברוך, הוא טובה" "נשמה איזו כעת, ידעו כולם
בסוד. נשמר - קבלה ללמוד וממשיך מקובל שהוא

הוא גדול. עשיר גם שהיה היחידי הנסתר כנראה היה ברוך, ר' כעת נקרא שהוא כפי או ברוך,
עבורו. מיוחדת שליחות עם נסתרים גם קרובות לעתים מגיעים היו אליו אורחים עבור גדול בית בנה

דרכו וממשיך תלמידו מזאמושטש. הבעלֿשם יואל, רבי של שמו היהודי בעולם נודע עת אותה
מוורמייזא. הבעלֿשם אליהו רבי של

יואל, לר' מקורב היה ברוך, ר' של אורחו קרובות לעתים היה אשר החייט אהרן נחום ר' הנסתר
מקרוב. יותר ולהכירו בעלֿשם יואל ר' אצל לבקר החליט ברוך ר' ברוך. לר' רבות אודותיו וסיפר
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"ד טבת טו"ב ג' ב"ה,

דאן ראסטאוו

ירושלים הקדש בעיר אשר אנ"ש ידידינו אל

רוב על ויתענגו יחיו, עליהם ד' תובב"א.

בגו"ר טוב

וברכה שלום

כתב - העבר כסלו לחודש מעשירי - כתבם על במענה

על נהניתי מאד חסידים, באגודת והתאחדות ידידות

רבותינו אבותינו כ"ק הוד בדרכי ללכת הטובה, ההתעוררות

והתעודדות. לתורה עתים בקביעות פקודתם ולקיים הק'

ית' לעבדו ולבם מוחם יחזק אבותינו ואלקי אלקינו

ומנוחת הדעת הרחבת מתוך תפלה זו שבלב ועבודה בתורה

במקום שי' אנ"ש ידידינו אחיהם לשאר למופת ויהיו הלב,

אגודת לייסד יחיו. עליהם ד' המדינה, מרחבי ובכל מגוריהם,

קדושים אבות שהמשיכו הלזה הטוב שם כתר אשר חסידים,

עוסקים בנים ובני לבנים תפארת יהי' ויגיעתם בעבודתם

המדות, וזיכוך בבירור בקדש דרכיהם עפ"י ומצות בתורה

ההתעוררו' והיא ממש בה שיש בעזרה יעזרו רעהו את ואיש

לנו סללו אשר הסלולה בדרך ובתמים באמת ועבודה לתורה

אשר כולנו, לנו יאיר וזכותם הק', רבותינו אבותינו כ"ק הוד

בשר. ועד מנפש הוי' טוב על להתענג יהלכון, קדשם פני באור

בעיה"ק חסידים "אגודת אגודתם כי להודיעם הנני ובזה

הימים ובקרב האגודות, מאגד בספר נכתבה ת"ו" ירושלים

והנני חסידים, אגודת של התקנות ספר אי"ה להם יושלח

ואברכם לי, כאח יתנך מי דרוש לאגודתם, תשורה בזה שולח

אשר והגונים טובים בחברים האגודה ויתרחב יתגדל כי

עבודה זיו תורה באור ומשולשת כפולה בברכה יתברכו לרגלם

בגו"ר. ישראל קרן וירום הקדש, וחיבת

ומברכם הדו"ש וידי"ע כאו"נ ושלום ברכה והיו

שניאורסאהן יצחק יוסף
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משפחותיהם עם אותם בהחזיקו בטלנים", "עשרה בו והושיב מדרש, בית ברוך בנה הזמן במשך
חשבונו. על

זה אך גדול; למדן שהוא לרבים נודע כן כמו ברוך, הוא טובה" "נשמה איזו כעת, ידעו כולם
בסוד. נשמר - קבלה ללמוד וממשיך מקובל שהוא

הוא גדול. עשיר גם שהיה היחידי הנסתר כנראה היה ברוך, ר' כעת נקרא שהוא כפי או ברוך,
עבורו. מיוחדת שליחות עם נסתרים גם קרובות לעתים מגיעים היו אליו אורחים עבור גדול בית בנה

דרכו וממשיך תלמידו מזאמושטש. הבעלֿשם יואל, רבי של שמו היהודי בעולם נודע עת אותה
מוורמייזא. הבעלֿשם אליהו רבי של

יואל, לר' מקורב היה ברוך, ר' של אורחו קרובות לעתים היה אשר החייט אהרן נחום ר' הנסתר
מקרוב. יותר ולהכירו בעלֿשם יואל ר' אצל לבקר החליט ברוך ר' ברוך. לר' רבות אודותיו וסיפר
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תרפ"ד טבת טו"ב ג' ב"ה,

דאן ראסטאוו

ירושלים הקדש בעיר אשר אנ"ש ידידינו אל

רוב על ויתענגו יחיו, עליהם ד' תובב"א.

בגו"ר טוב

וברכה שלום

כתב - העבר כסלו לחודש מעשירי - כתבם על במענה

על נהניתי מאד חסידים, באגודת והתאחדות ידידות

רבותינו אבותינו כ"ק הוד בדרכי ללכת הטובה, ההתעוררות

והתעודדות. לתורה עתים בקביעות פקודתם ולקיים הק'

ית' לעבדו ולבם מוחם יחזק אבותינו ואלקי אלקינו

ומנוחת הדעת הרחבת מתוך תפלה זו שבלב ועבודה בתורה

במקום שי' אנ"ש ידידינו אחיהם לשאר למופת ויהיו הלב,

אגודת לייסד יחיו. עליהם ד' המדינה, מרחבי ובכל מגוריהם,

קדושים אבות שהמשיכו הלזה הטוב שם כתר אשר חסידים,

עוסקים בנים ובני לבנים תפארת יהי' ויגיעתם בעבודתם

המדות, וזיכוך בבירור בקדש דרכיהם עפ"י ומצות בתורה

ההתעוררו' והיא ממש בה שיש בעזרה יעזרו רעהו את ואיש

לנו סללו אשר הסלולה בדרך ובתמים באמת ועבודה לתורה

אשר כולנו, לנו יאיר וזכותם הק', רבותינו אבותינו כ"ק הוד

בשר. ועד מנפש הוי' טוב על להתענג יהלכון, קדשם פני באור

בעיה"ק חסידים "אגודת אגודתם כי להודיעם הנני ובזה

הימים ובקרב האגודות, מאגד בספר נכתבה ת"ו" ירושלים

והנני חסידים, אגודת של התקנות ספר אי"ה להם יושלח

ואברכם לי, כאח יתנך מי דרוש לאגודתם, תשורה בזה שולח

אשר והגונים טובים בחברים האגודה ויתרחב יתגדל כי

עבודה זיו תורה באור ומשולשת כפולה בברכה יתברכו לרגלם

בגו"ר. ישראל קרן וירום הקדש, וחיבת

ומברכם הדו"ש וידי"ע כאו"נ ושלום ברכה והיו

שניאורסאהן יצחק יוסף
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:‡Ò¯Ú LÈ¯א¯˙a ‰Â‰Â ≈«¿»«¬»»«

‡‰ ÛÒBÈÏ ¯Ó‡Â ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tƒ¿»«»»ƒ≈«¬«¿≈»

ÔÈ¯z ˙È ¯·„e Ú¯Ó ·ÈÎL Ce·‡¬¿ƒ¿»¿«»¿≈

˙ÈÂ ‰M�Ó ˙È dnÚ È‰B�a¿ƒƒ≈»¿«∆¿»

é"ùø

(ÁÎ)·˜ÚÈ ÈÁÈÂ.?סתּומה זֹו ּפרׁשה לפילּמה «¿ƒ«¬…ְְִָָָָָָ

ולּבם עיניהם נסּתמּו אבינּו, יעקב ׁשּנפטר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּכיון

ׁשהתחילּו הּׁשעּבּוד, מּצרת יׂשראל לׁשעּבדם.ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ונסּתם לבניו הּקץ את לגּלֹות ׁשּבּקׁש אחר: ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּדבר

eÓÏ˙(ËÎ):(בב"ר)מּמּנּו Ï‡¯NÈŒÈÓÈ e·¯˜iÂ. ִֶ«ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»
הּגיע(ב"ר) לא למּות', 'קריבה ּבֹו: ׁשּנאמר מי ְֱִִִִֶֶַַָָָֹּכל

אבֹותיו. ּבדוד(לימי קמ"ז. ויעקב ק"פ חי יצחק ְְְֲֲִִִֵַַָָָֹ

ת' חי אביו 'קריבה', פ')נאמר: והּוא(ס"א ׁשנים ְְֱִִִֶַַָָָ

ע'): ÛÒBÈÏחי B�·Ï ‡¯˜iÂ.ּבידֹו יכלת ׁשהיה למי ַ«ƒ¿»ƒ¿¿≈ְְְִֶֶָָָֹ

E„È:לעׂשֹות ‡�ŒÌÈN.והּׁשבע:˙Ó‡Â „ÒÁ.חסד ֲַƒ»»¿ְִַָ∆∆∆¡∆ֶֶ

אמת, ׁשל חסד הּוא הּמתים עם ׁשאינֹוׁשעֹוׂשין ֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַ

ּגמּול: לתׁשלּום ÌÈ¯ˆÓaמצּפה È�¯a˜˙ ‡�ŒÏ‡. ְְְְֶַַ«»ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ
ּגּופי), ּתחת (ּומרחׁשין ּכּנים עפרּה להיֹות ְְֲֲִִִִִַַַָָָסֹופּה

ּגלּגּול ּבצער אּלא חּיים, לארץ חּוצה מתי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוׁשאין

אלילים עבֹודת מצרים יעׂשּוני וׁשּלא ְְְֱֲֲִִִִִִֶַַַֹמחּלֹות,

È˙·‡ŒÌÚ(Ï):(ב"ר) Èz·ÎLÂ.מחּבר זֹו וי"ו ¿»«¿ƒƒ¬…«ְָָֻ

הּמקרא: לתחּלת ירכי"למעלה ּתחת יד נא "ׂשים ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָ

ואּתה אבֹותי עם לׁשּכב סֹופי ואני לי, ְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָוהּׁשבע

אבתי", עם "וׁשכבּתי לֹומר: ואין מּמצרים. ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָֹּתּׂשאני

אחריו: ּכתיב ׁשהרי ּבּמערה, אבֹותי עם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהׁשּכיבני

מצינּו ועֹוד ּבקברתם". ּוקברּתני מּמצרים ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָֻ"ּונׂשאתני

הּגויעה היא אבֹותיו', עם 'ׁשכיבה לׁשֹון מקֹום ְְְְֲִִִִַָָָָָּבכל

ּכמֹו: הּקבּורה, ב)ולא א עם(מלכים ּדוד "וּיׁשּכב ְְְְִִִַַַָָֹ

:ּכ ואחר ּדודאבֹותיו", ּבעיר ":"וּיּקבר ְְֲִִִֵַַַָָָָ
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לֹו: BnÚלהּגיד ÂÈ�· È�LŒ˙‡ ÁwiÂ.ׁשּיברכם ּכדי ְִַ«ƒ«∆¿≈»»ƒְְְֵֵֶָ

לפני ולא.biÂ„(·)מֹותֹו:יעקב ליעקב, הּמּגיד ְֲִֵַֹ««≈ְְֲִַַַֹֹ

לׁשֹון: קצרי מקראֹות והרּבה מי, fÁ˙iÂ˜ּפרׁש ְְְְִִִֵֵֵַַָָ«ƒ¿«≈
Ï‡¯NÈ.,הּוא מל ּבני, ׁשהּוא ּפי על 'אף אמר: ƒ¿»≈ְִִֶֶֶַַַָ

לּמלכּות, ּכבֹוד ׁשחֹולקים מּכאן ּכבֹוד', לֹו ְְֱִִֶֶַַָָָֹאחלק

עבדי כל "וירדּו לּמלכּות: ּכבֹוד חלק מׁשה ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹוכן

אלי" יא)אּלה מתניו(שמות "ויׁשּנס אלּיהּו: וכן , ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

יח)וגֹו'" א ג:(מלכים Ï‰˜Ï(„)תורה EÈz˙�e ְ¿«ƒƒ¿«
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ּגֹוים", ּוקהל "ּגֹוי לי: ׁשאמר ּפי על ואף ְְְִִִִֶַַַַַָועּמים,

ׁשנים הרי ּגֹוים", "קהל ּבנימין, על לי אמר ְְְֲִִִִִֵַַַַָָ"ּגֹוי",

ׁשעתיד לּמדני, ּבן. לי נֹולד לא וׁשּוב מּבנימין, ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָֹלבד

ליח מּׁשבטי נֹותןאחד אני מּתנה אֹותּה ועּתה, לק, ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

:ל(‰)EÈÏ‡ È‡aŒ„Ú 'B‚Â EÏ ÌÈ„ÏBp‰.לפני ְ«»ƒ¿¿«…ƒ≈∆ְִֵ

,אלי עדּבֹואי מּמּני מּׁשּפרׁשּת ׁשּנֹולדּו ּכלֹומר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

:אצל לּטל.Ì‰ŒÈÏׁשּבאתי הם, ּבני ׁשאר ּבחׁשּבֹון ְְִֶֶָƒ≈ְְְִֵֶַָָֹ

ּכנגּדֹו: איׁש ּבארץ B‚Â'(Â)חלק Ez„ÏBÓe.אם ְְִֵֶֶֶָָ«¿¿¿ִ

עֹוד ׁשבטיּתֹוליד ּבתֹו אּלא ּבני, ּבמנין יהיּו לא ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹ

ׁשם להם יהא ולא נכללים, יהיּו ּומנּׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאפרים

הארץ ׁשנחלקה ּפי על ואף הּנחלה, לענין ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּבּׁשבטים

וכל נחלתֹו", ּתרּבּו "לרב ּכדכתיב: ּגלגלֹותם, ְְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָֻלמנין

מקֹום מּכל הּבכֹורֹות, מן חּוץ ּבׁשוה נטל ואיׁש ְְְִִִִֶַַָָָָאיׁש

ׁשבטים נקראּו הארץלא ּגֹורל (להּטיל אּלּו אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

וׁשבט, ׁשבט לכל ונׂשיא הּׁשבטים, ׁשמֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָלמנין

ולזה): לזה B‚Â'(Ê)ּודגלים ÔctÓ È‡·a È�‡Â. ְְִֶֶָָָ«¬ƒ¿…ƒƒ«»¿
להּקבר להֹוליכני עלי מטריח ׁשאני ּפי על ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָואף

סמּו מתה ׁשהרי ,לאּמ עׂשיתי ּכ ולא ּכנען ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבארץ

לחם: אלּפים.ı¯‡Œ˙¯·kלבית והם ארץ, מּדת ְֵֶֶƒ¿«∆∆ְְִִֵֶֶַַַ

הּדרׁשן. מׁשה רּבי ּכדברי ׁשּבת, ּתחּום ּכמּדת ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹאּמה,

ׁש ּתאמר ּולקברּהולא מּלהֹוליכּה ּגׁשמים עלי עּכבּו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֹ

ּומנּקבת חלּולה ׁשהארץ היה, הּגריד עת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּבחברֹון.

ÌMּככברה: ‰¯a˜‡Â.לבית אפּלּו הֹולכּתיה ולא ְִָָ»∆¿¿∆»»ְְְֲִִֵַָֹ

לארץ, להכניסּה אבללחם עלי, ּבלּב ׁשּיׁש וידעּתי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

לעזרה ׁשּתהא ׁשם, קברּתיה הּדּבּור ּפי ׁשעל ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּדע
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ׁשנים הרי ּגֹוים", "קהל ּבנימין, על לי אמר ְְְֲִִִִִֵַַַַָָ"ּגֹוי",

ׁשעתיד לּמדני, ּבן. לי נֹולד לא וׁשּוב מּבנימין, ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָֹלבד

ליח מּׁשבטי נֹותןאחד אני מּתנה אֹותּה ועּתה, לק, ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

:ל(‰)EÈÏ‡ È‡aŒ„Ú 'B‚Â EÏ ÌÈ„ÏBp‰.לפני ְ«»ƒ¿¿«…ƒ≈∆ְִֵ

,אלי עדּבֹואי מּמּני מּׁשּפרׁשּת ׁשּנֹולדּו ּכלֹומר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

:אצל לּטל.Ì‰ŒÈÏׁשּבאתי הם, ּבני ׁשאר ּבחׁשּבֹון ְְִֶֶָƒ≈ְְְִֵֶַָָֹ

ּכנגּדֹו: איׁש ּבארץ B‚Â'(Â)חלק Ez„ÏBÓe.אם ְְִֵֶֶֶָָ«¿¿¿ִ

עֹוד ׁשבטיּתֹוליד ּבתֹו אּלא ּבני, ּבמנין יהיּו לא ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹ

ׁשם להם יהא ולא נכללים, יהיּו ּומנּׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאפרים

הארץ ׁשנחלקה ּפי על ואף הּנחלה, לענין ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּבּׁשבטים

וכל נחלתֹו", ּתרּבּו "לרב ּכדכתיב: ּגלגלֹותם, ְְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָֻלמנין

מקֹום מּכל הּבכֹורֹות, מן חּוץ ּבׁשוה נטל ואיׁש ְְְִִִִֶַַָָָָאיׁש

ׁשבטים נקראּו הארץלא ּגֹורל (להּטיל אּלּו אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

וׁשבט, ׁשבט לכל ונׂשיא הּׁשבטים, ׁשמֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָלמנין

ולזה): לזה B‚Â'(Ê)ּודגלים ÔctÓ È‡·a È�‡Â. ְְִֶֶָָָ«¬ƒ¿…ƒƒ«»¿
להּקבר להֹוליכני עלי מטריח ׁשאני ּפי על ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָואף

סמּו מתה ׁשהרי ,לאּמ עׂשיתי ּכ ולא ּכנען ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבארץ

לחם: אלּפים.ı¯‡Œ˙¯·kלבית והם ארץ, מּדת ְֵֶֶƒ¿«∆∆ְְִִֵֶֶַַַ

הּדרׁשן. מׁשה רּבי ּכדברי ׁשּבת, ּתחּום ּכמּדת ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹאּמה,

ׁש ּתאמר ּולקברּהולא מּלהֹוליכּה ּגׁשמים עלי עּכבּו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֹ

ּומנּקבת חלּולה ׁשהארץ היה, הּגריד עת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּבחברֹון.

ÌMּככברה: ‰¯a˜‡Â.לבית אפּלּו הֹולכּתיה ולא ְִָָ»∆¿¿∆»»ְְְֲִִֵַָֹ

לארץ, להכניסּה אבללחם עלי, ּבלּב ׁשּיׁש וידעּתי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

לעזרה ׁשּתהא ׁשם, קברּתיה הּדּבּור ּפי ׁשעל ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּדע
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õøà-úøák ãBòa Cøca ïrðk õøàa ìçø̈¥¹§¤³¤§©̧©Æ©¤½¤§¬¦§©¤−¤
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Erøæ-úà íb íéýìû éúà äàøäi''yx:áéàöBiå ¤§¨¬Ÿ¦²¡Ÿ¦−©¬¤©§¤«©¥¬

åétàì eçzLiå åékøa írî íúà óñBé¥²Ÿ−̈¥¦´¦§¨®©¦§©¬§©−̈
äöøài''yx:âé-úà íäéðL-úà óñBé çwiå ¨«§¨©¦©´¥»¤§¥¤¼¤

äMðî-úàå ìàøNé ìàîOî Bðéîéa íéøôà¤§©³¦¦«¦Æ¦§´Ÿ¦§¨¥½§¤§©¤¬
åéìà Lbiå ìûøNé ïéîéî BìàîNái''yx:ãéBðéîé-úà ìàøNé çìLiå ¦§Ÿ−¦¦´¦§¨¥®©©¥−¥¨«©¦§©Á¦§¨¥̧¤§¦¹

:ÌÁÏ ˙Èaח˙È Ï‡¯NÈ ‡ÊÁÂ ≈»∆«¬»ƒ¿»≈»

:ÔÈl‡ ÔÓ ¯Ó‡Â ÛÒBÈ È�a¿≈≈«¬««ƒ≈

‡Ôepט È�a È‰e·‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿«ƒ

Ôep·¯˜ ¯Ó‡Â ‡Î‰ ÈÈ ÈÏ ·‰Ècƒ«ƒ¿»»»«¬«»≈ƒ

:ÔepÎ¯·‡Â È˙ÂÏ ÔÚkיÈ�ÈÚÂ ¿«¿»ƒ¿≈»≈ƒ¿≈≈

ÏekÈ ‡Ï e·ÈqÓ Ô¯˜È Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»»ƒ≈»ƒ

˜ÈM�Â d˙ÂÏ ÔB‰˙È ·È¯˜Â ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈¿»ƒ»¿¿»≈¿«ƒ

:ÔB‰Ï ÛÈt‚Â ÔB‰Ïיא¯Ó‡Â ¿¿«ƒ¿«¬«

‡Ï CÈt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈¿∆¡≈«»»

˙È Û‡ ÈÈ È˙È ÈÊÁ‡ ‡‰Â ˙È¯·Ò¿»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿»«»

:CÈ�aיבÔÓ ÔB‰˙È ÛÒBÈ ˜Èt‡Â ¿»¿«≈≈»¿ƒ

ÏÚ È‰Bt‡ ÏÚ „È‚Òe È‰BÓ„√̃»ƒ¿≈««ƒ«

:‡Ú¯‡יגÔB‰ÈÂ¯z ˙È ÛÒBÈ ¯·„e «¿»¿«≈»«¿≈

‡Ï‡ÓqÓ d�ÈÓÈa ÌÈ¯Ù‡ ˙È»∆¿«ƒƒƒ≈ƒ¿»»

dÏ‡Óq· ‰M�Ó ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈¿»¿«∆ƒ¿»≈

:d˙ÂÏ ·È¯˜Â Ï‡¯NÈ„ ‡�ÈÓÈÓƒƒ»¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈

d�ÈÓÈיד ˙È Ï‡¯NÈ ËÈLB‡Â¿ƒƒ¿»≈»¿ƒ≈

‡e‰Â ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ¯ ÏÚ ÈeLÂ¿«ƒ«≈»¿∆¿«ƒ¿

‡LÈ¯ ÏÚ dÏ‡Óq ˙ÈÂ ‡¯ÈÚÊ¿≈»¿»¿»≈«≈»

é"ùø

ּדר עֹוברים והיּו נבּוזראדן, אֹותם ּכׁשּיגלה ְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָלבניה

עליהם ּומבּקׁשת ּובֹוכה קברּה על רחל יצאת ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשם,

ׁשּנאמר: לא)רחמים, נׁשמע(ירמיה ּברמה "קֹול ְְֱֲִִֶֶַַָָָ

ׂשכר "יׁש מׁשיבּה: הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ְְְִֵַָָָָָוגֹו'",

לגבּולם". ּבנים וׁשבּו וגֹו' ה' נאם ְְְְְִִִֵָָָָֻֻלפעּלת

חריׁשת ׁשעּור ּכדי ארעא', 'ּכרּוב ּתרּגם: ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָואּונקלֹוס

להם ׁשהיה אני, ואֹומר ארץ). אחרים: (ספרים ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָיֹום

אחת, מחרׁשה ּכדי אֹותֹו קֹורין ׁשהיּו ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָקצב

'ּכריב ּכדאמרינן: ּבלע"ז, 'ּכּמהקוריאד"א ותני' ְְְְִִִִַַַָָָָָ

ּכרבא': מּבי ּתעלא Ï‡¯NÈ(Á)דמּסיק ‡¯iÂ ְְֲִִֵַַָָָ««¿ƒ¿»≈
ÛÒBÈ È�aŒ˙‡.ׁשכינה ונסּתּלקה לברכם, ּבּקׁש ∆¿≈≈ְְְְְְִִִֵַָָָָ

מאפרים, לצאת ואחאב ירבעם ׁשעתיד לפי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּמּנּו,

מּמנּׁשה: ּובניו l‡ŒÈÓ‰ויהּוא ¯Ó‡iÂ.יצאּו מהיכן ְְִֵֶַָָ«…∆ƒ≈∆ְֵֵָָ

לברכה?: ראּויין ׁשאינן לֹו.Êa‰(Ë)אּלּו הראה ְְִִֵֵֶָָָ»∆ְֶָ

על רחמים יֹוסף ּובּקׁש ּכתּבה, ּוׁשטר ארּוסין ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָֻׁשטר

הּקדׁש: רּוח עליו ונחה ˜ŒÌÁ�‡הּדבר, ¯Ó‡iÂ ְֶַַַָָָָָָֹ«…«»∆»
ÌÎ¯·‡Â ÈÏ‡.הּכתּוב ׁשאמר יא)זהּו :(הושע ≈««¬»¬≈ֶֶַַָָ

אנכי זרֹועתיו", על קחם לאפרים, ּתרּגלּתי ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֹֹ"ואנכי

ׁשּלקחם עד אפרים, ּבׁשביל ּביעקב רּוחי ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹּתרּגלּתי

זרֹועֹותיו: יעל מלאני.ÏÈzÏlÙ‡(È‡)תורה לא ְַָ…ƒ»¿ƒְִַָֹ

עֹוד: ּפני ׁשאראה מחׁשבה לחׁשב ÈzÏlÙ.לּבי ְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָֹƒ»¿ƒ
ּכמֹו: מחׁשבה, טז)לׁשֹון עׂשי(ישעיה עצה, "הביאי ְְֲֲִִִֵַָָָָ

‡˙Ì(È·)":פלילה ÛÒBÈ ‡ˆBiÂ.ׁשּנׁשקם לאחר ְִָ«≈≈…»ְְֶַַָָ

לימין זה ליּׁשבם ּכדי ּברּכיו, מעם יֹוסף ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָהֹוציאם

ּולברכם: עליהם ידיו לסמ לׂשמאל, eÁzLiÂוזה ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָֹֹ«ƒ¿«
ÂÈt‡Ï.:אביו מּלפני לאחֹוריו ‡˙Œ(È‚)ּכׁשחזר ¿«»ְְֲִִִֵֶַַָָָ∆

Ï‡¯NÈ Ï‡ÓOÓ B�ÈÓÈa ÌÈ¯Ù‡.לקראת הּבא ∆¿«ƒƒƒƒ¿…ƒ¿»≈ְִַַָ

הּבכֹור, ׁשיהא וכון חברֹו, ׂשמאל ּכנגד ימינֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַֹחברֹו,

לברכה: ‡˙ÂÈ„ÈŒ(È„)מיּמן ÏkN.:ּכתרּגּומֹו ְְִָָָֻƒ≈∆»»ְְַ

לכ ידיו את הׂשּכיל וחכמה, ּבהׂשּכל ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ'אחּכימּנּון',
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:‡¯Îea ‰L�ÓטוÛÒBÈ ˙È CÈ¯·e ¿«∆¿»»ƒ»≈

È‰BÓ„˜ È˙‰·‡ eÁÏÙ Èc ÈÈ ¯Ó‡Â«¬»¿»ƒ¿»¬»»«√»ƒ

È˙È ÔÊc ÈÈ ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡«¿»»¿ƒ¿»¿»¿«»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú È�˙È‡cÓƒ¿ƒ»ƒ«»»≈
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È¯˜˙ÈÂ ‡iÓÏeÚ ˙È C¯·È ‡LÈaƒ»¿»≈»≈«»¿ƒ¿¿≈

Ì‰¯·‡ È˙‰·‡ ÌeLÂ ÈÓL ÔB‰·¿¿ƒ¿¬»»««¿»»

È�· B‚a ÔebÒÈ ‡nÈ È�e�Îe ˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»¿≈«»ƒ¿¿¿≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡L�‡יזÛÒBÈ ‡ÊÁÂ ¡»»««¿»«¬»≈

ÏÚ d�ÈÓÈ „È È‰e·‡ ÈeL È¯‡¬≈«ƒ»ƒ«¿ƒ≈«

È‰B�ÈÚa LÈ‡·e ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ≈̄»¿∆¿«ƒ¿≈¿≈ƒ

d˙È ‰‡„Ú‡Ï È‰e·‡„ ‡„È „ÚÒe¿≈¿»¿»ƒ¿«¬»»»«

d˙eÁp‡Ï ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ¯ ÏÚÓ≈«≈»¿∆¿«ƒ¿«»«

:‰M�Ó„ ‡LÈ¯ ÏÚיח¯Ó‡Â «≈»ƒ¿«∆«¬«

È¯‡ ‡a‡ ÔÎ ‡Ï È‰e·‡Ï ÛÒBÈ≈¿»ƒ»≈«»¬≈

ÔÈ„:dLÈ¯ ÏÚ C�ÈÓÈ ÂL ‡¯Îea ≈¿»«¿ƒ»«≈≈

Ú„È�‡יט ¯Ó‡Â È‰e·‡ ·È¯ÒÂ¿»≈»ƒ«¬«¿«¿»

‡nÚÏ È‰È ‡e‰ Û‡ ‡�Ú„È È¯·¿ƒ¿«¿»«¿≈¿«»

È‰eÁ‡ Ì¯·e ÈbÒÈ ‡e‰ Û‡Â¿«ƒ¿≈¿«»ƒ

ÔB‰È È‰B�·e dpÓ ÈbÒÈ ‡¯ÈÚÊ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ¿

:‡iÓÓÚa ÔÈËÈlLכÔepÎÈ¯·e «ƒƒ¿«¿«»¿≈ƒ

C¯·È Ca ¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«¿≈«»¿»≈

ÌÈ¯Ù‡k ÈÈ C�ÈeLÈ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿«ƒ»¿»¿∆¿«ƒ

Ì„˜ ÌÈ¯Ù‡ ˙È ÈÂLÂ ‰M�ÓÎÂ¿ƒ¿«∆¿«≈»∆¿«ƒ√»

é"ùø

ּפי על ואף הּבכֹור, מנּׁשה ּכי היה יֹודע ּכי ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָּומּדעת,

עליו: ימינֹו ׁשת לא טוכן ‰Ï‡b(ÊË)תורה C‡Ïn‰ ְִֵָָָֹ««¿»«…≈
È˙‡.להׁשּתּלח הרגיל ּכעניןמלא ּבצרתי, אלי …ƒְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָ

יעקב ּבחלֹום: האלהים מלא אלי "וּיאמר ְֱֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹׁשּנאמר:

אל": ּבית האל אנכי ‡˙ÌÈ¯Úp‰Œוגֹו' C¯·È.מנּׁשה ְִֵֵֵָָֹ¿»≈∆«¿»ƒְֶַ

ואין.eb„ÈÂואפרים: ורבים, ׁשּפרים הּללּו ּכּדגים ְְִֶַ¿ƒ¿ְְִִִֵֶַַָָָָ

ּבהם: ׁשֹולטת הרע ÂÈ·‡Œ„È(ÊÈ)עין CÓ˙iÂ. ִֶֶֶַָָָ«ƒ¿…«»ƒ
ּבנֹו ראׁש מעל ּבידֹו:הרימּה יחּותמכּה תורה ְְְִֵֵַָָָָֹ

(ËÈ)ÈzÚ„È È�· ÈzÚ„È.:הּבכֹור e‰ŒÌb‡ׁשהּוא »«¿ƒ¿ƒ»«¿ƒְֶַ«

'B‚Â ÌÚlŒ‰È‰È.,מּמּנּו לצאת ּגדעֹון ׁשעתיד ƒ¿∆¿»¿ְִִִֵֶֶָָ

ידֹו על נס עֹוׂשה הּוא ּברּו ‡ÂÈÁ:ׁשהּקדֹוׁש ÌÏe‡Â ֵֶֶַַָָָ¿»»ƒ
epnÓ Ïc‚È ÔËw‰.,מּמּנּו לצאת יהֹוׁשע ׁשעתיד «»…ƒ¿«ƒ∆ְִִֵֶֶַָָֻ

ליׂשראל: ּתֹורה וילּמד הארץ את BÚ¯ÊÂׁשּינחיל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ¿«¿
ÌÈBb‰Œ‡ÏÓ ‰È‰È.ׁשמעֹו ּבצאת יתמּלא העֹולם ּכל ƒ¿∆¿…«ƒְְְִִֵֵַָָָ

אּילֹון:ּוׁשמֹו, ּבעמק וירח ּבגבעֹון חּמה ּכׁשּיעמיד ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

(Î)Ï‡¯NÈ C¯·È Ea.יברכם ּבניו, את לבר הּבא ¿¿»≈ƒ¿»≈ְְְֵֵֶַָָָָָ

אלהים יׂשימ" לבנֹו: איׁש ויאמר ְְְְְְֱִִִִִַָָֹֹּבברכתם

וכמנּׁשה": ‡˙ÌÈ¯Ù‡Œּכאפרים ÌNiÂ.,ּבברכתֹו ְְְְִִֶֶַַ«»∆∆∆¿«ƒְְִָ



קיט igiegniyily mei qelwpe`

-úàå øérvä àeäå íéøôà Làø-ìr úLiå©¨̧¤©³Ÿ¤§©¸¦Æ§´©¨¦½§¤
ék åéãé-úà ìkN äMðî Làø-ìr BìàîN§Ÿ−©´Ÿ§©¤®¦¥Æ¤¨½̈¦¬

øBëaä äMðîi''yx:åèøîàiå óñBé-úà Cøáéå §©¤−©§«©§¨¬¤¤¥−©Ÿ©®
íäøáà åéðôì éúáà eëläúä øLà íéýìûä̈«¡Ÿ¦¿£¤Á¦§©§¸£Ÿ©³§¨¨Æ©§¨¨´
íBiä-ãr éãBòî éúà ärøä íéýìûä ÷çöéå§¦§½̈¨«¡Ÿ¦Æ¨«Ÿ¤´Ÿ¦½¥«¦−©©¬

:äfäæèCøáé òø-ìkî éúà ìàbä Càìnä ©¤«©©§¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¦¹¦¨À̈§¨¥»
éúáà íLå éîL íäá àøwéå íéørpä-úà¤©§¨¦¼§¦¨¥³¨¤Æ§¦½§¥¬£Ÿ©−

õøàä áø÷a áøì ebãéå ÷çöéå íäøáài''yx: ©§¨¨´§¦§¨®§¦§¬¨−Ÿ§¤¬¤¨¨«¤
éùéìùæéBðéîé-ãé åéáà úéLé-ék óñBé àøiå©©´§¥À¦«¨¦̧¨¦¯©§¦²

åéáà-ãé Cîúiå åéðéra òøiå íéøôà Làø-ìr©¬Ÿ¤§©−¦©¥©́§¥¨®©¦§´Ÿ©¨¦À
Làø-ìr íéøôà-Làø ìrî dúà øéñäì§¨¦¬Ÿ¨²¥©¬«Ÿ¤§©−¦©¬Ÿ

äMðîi''yx:çéïë-àì åéáà-ìà óñBé øîàiå §©¤«©Ÿ̄¤¥²¤¨¦−Ÿ¥´
ðéîé íéN øëaä äæ-ék éáà:BLàø-ìr E ¨¦®¦¤´©§½Ÿ¦¬§¦«§−©Ÿ«

èé-íb ézrãé éðá ézrãé øîàiå åéáà ïàîéå©§¨¥´¨¦À©¸Ÿ¤Æ¨©³§¦§¦Æ¨©½§¦©
åéçà íìeàå ìcâé àeä-íâå írì-äéäé àeä¬¦«§¤§−̈§©´¦§¨®§À̈¨¦³

íéBbä-àìî äéäé Bòøæå epnî ìcâé ïèwäi''yx: ©¨ŸÆ¦§©´¦¤½§©§−¦«§¤¬§«Ÿ©¦«
ëCøáé Ea øBîàì àeää íBia íëøáéå©§¨̧£¥¹©´©»¥¼§À§¨¥³

å íéøôàk íéýìû Eîùé øîàì ìàøNéíéøôà-úà íNiå äMðîë ¦§¨¥Æ¥½Ÿ§¦«Ÿ§´¡Ÿ¦½§¤§©−¦§¦§©¤®©¨¬¤¤¤§©−¦

È¯‡ È‰B„ÈÏ ÔepÓÈkÁ‡ ‰M�Ó„ƒ¿«∆«¿ƒƒƒƒ¬≈

:‡¯Îea ‰L�ÓטוÛÒBÈ ˙È CÈ¯·e ¿«∆¿»»ƒ»≈

È‰BÓ„˜ È˙‰·‡ eÁÏÙ Èc ÈÈ ¯Ó‡Â«¬»¿»ƒ¿»¬»»«√»ƒ

È˙È ÔÊc ÈÈ ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡«¿»»¿ƒ¿»¿»¿«»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú È�˙È‡cÓƒ¿ƒ»ƒ«»»≈

ÏkÓטז È˙È ˜¯Ù Èc ‡Î‡ÏÓ«¿»»ƒ¿«»ƒƒ»

È¯˜˙ÈÂ ‡iÓÏeÚ ˙È C¯·È ‡LÈaƒ»¿»≈»≈«»¿ƒ¿¿≈

Ì‰¯·‡ È˙‰·‡ ÌeLÂ ÈÓL ÔB‰·¿¿ƒ¿¬»»««¿»»

È�· B‚a ÔebÒÈ ‡nÈ È�e�Îe ˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»¿≈«»ƒ¿¿¿≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡L�‡יזÛÒBÈ ‡ÊÁÂ ¡»»««¿»«¬»≈

ÏÚ d�ÈÓÈ „È È‰e·‡ ÈeL È¯‡¬≈«ƒ»ƒ«¿ƒ≈«

È‰B�ÈÚa LÈ‡·e ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ≈̄»¿∆¿«ƒ¿≈¿≈ƒ

d˙È ‰‡„Ú‡Ï È‰e·‡„ ‡„È „ÚÒe¿≈¿»¿»ƒ¿«¬»»»«

d˙eÁp‡Ï ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ¯ ÏÚÓ≈«≈»¿∆¿«ƒ¿«»«

:‰M�Ó„ ‡LÈ¯ ÏÚיח¯Ó‡Â «≈»ƒ¿«∆«¬«

È¯‡ ‡a‡ ÔÎ ‡Ï È‰e·‡Ï ÛÒBÈ≈¿»ƒ»≈«»¬≈

ÔÈ„:dLÈ¯ ÏÚ C�ÈÓÈ ÂL ‡¯Îea ≈¿»«¿ƒ»«≈≈

Ú„È�‡יט ¯Ó‡Â È‰e·‡ ·È¯ÒÂ¿»≈»ƒ«¬«¿«¿»

‡nÚÏ È‰È ‡e‰ Û‡ ‡�Ú„È È¯·¿ƒ¿«¿»«¿≈¿«»

È‰eÁ‡ Ì¯·e ÈbÒÈ ‡e‰ Û‡Â¿«ƒ¿≈¿«»ƒ

ÔB‰È È‰B�·e dpÓ ÈbÒÈ ‡¯ÈÚÊ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ¿

:‡iÓÓÚa ÔÈËÈlLכÔepÎÈ¯·e «ƒƒ¿«¿«»¿≈ƒ

C¯·È Ca ¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«¿≈«»¿»≈

ÌÈ¯Ù‡k ÈÈ C�ÈeLÈ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿«ƒ»¿»¿∆¿«ƒ

Ì„˜ ÌÈ¯Ù‡ ˙È ÈÂLÂ ‰M�ÓÎÂ¿ƒ¿«∆¿«≈»∆¿«ƒ√»

é"ùø

ּפי על ואף הּבכֹור, מנּׁשה ּכי היה יֹודע ּכי ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָּומּדעת,

עליו: ימינֹו ׁשת לא טוכן ‰Ï‡b(ÊË)תורה C‡Ïn‰ ְִֵָָָֹ««¿»«…≈
È˙‡.להׁשּתּלח הרגיל ּכעניןמלא ּבצרתי, אלי …ƒְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָ

יעקב ּבחלֹום: האלהים מלא אלי "וּיאמר ְֱֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹׁשּנאמר:

אל": ּבית האל אנכי ‡˙ÌÈ¯Úp‰Œוגֹו' C¯·È.מנּׁשה ְִֵֵֵָָֹ¿»≈∆«¿»ƒְֶַ

ואין.eb„ÈÂואפרים: ורבים, ׁשּפרים הּללּו ּכּדגים ְְִֶַ¿ƒ¿ְְִִִֵֶַַָָָָ

ּבהם: ׁשֹולטת הרע ÂÈ·‡Œ„È(ÊÈ)עין CÓ˙iÂ. ִֶֶֶַָָָ«ƒ¿…«»ƒ
ּבנֹו ראׁש מעל ּבידֹו:הרימּה יחּותמכּה תורה ְְְִֵֵַָָָָֹ

(ËÈ)ÈzÚ„È È�· ÈzÚ„È.:הּבכֹור e‰ŒÌb‡ׁשהּוא »«¿ƒ¿ƒ»«¿ƒְֶַ«

'B‚Â ÌÚlŒ‰È‰È.,מּמּנּו לצאת ּגדעֹון ׁשעתיד ƒ¿∆¿»¿ְִִִֵֶֶָָ

ידֹו על נס עֹוׂשה הּוא ּברּו ‡ÂÈÁ:ׁשהּקדֹוׁש ÌÏe‡Â ֵֶֶַַָָָ¿»»ƒ
epnÓ Ïc‚È ÔËw‰.,מּמּנּו לצאת יהֹוׁשע ׁשעתיד «»…ƒ¿«ƒ∆ְִִֵֶֶַָָֻ

ליׂשראל: ּתֹורה וילּמד הארץ את BÚ¯ÊÂׁשּינחיל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ¿«¿
ÌÈBb‰Œ‡ÏÓ ‰È‰È.ׁשמעֹו ּבצאת יתמּלא העֹולם ּכל ƒ¿∆¿…«ƒְְְִִֵֵַָָָ

אּילֹון:ּוׁשמֹו, ּבעמק וירח ּבגבעֹון חּמה ּכׁשּיעמיד ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

(Î)Ï‡¯NÈ C¯·È Ea.יברכם ּבניו, את לבר הּבא ¿¿»≈ƒ¿»≈ְְְֵֵֶַָָָָָ

אלהים יׂשימ" לבנֹו: איׁש ויאמר ְְְְְְֱִִִִִַָָֹֹּבברכתם

וכמנּׁשה": ‡˙ÌÈ¯Ù‡Œּכאפרים ÌNiÂ.,ּבברכתֹו ְְְְִִֶֶַַ«»∆∆∆¿«ƒְְִָ



igiehniriaxקכ meiqelwpe`

äMðî éðôìi''yx:àëóñBé-ìà ìàøNé øîàiå ¦§¥¬§©¤«©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½
áéLäå íënr íéýìû äéäå úî éëðà äpä¦¥¬¨«Ÿ¦−¥®§¨¨³¡Ÿ¦Æ¦¨¤½§¥¦´

:íëéúáà õøà-ìà íëúàáëEì ézúð éðàå ¤§¤½¤¤−¤£«Ÿ¥¤«©«£¦º¨©¯¦§²
éçà-ìr ãçà íëLãiî ézç÷ì øLà E §¤¬©©−©©¤®£¤³¨©̧§¦Æ¦©´

ézL÷áe éaøça éøîàäi''yx:ôéòéáø ¨«¡Ÿ¦½§©§¦−§©§¦«
èîàeôñàä øîàiå åéða-ìà á÷ré àø÷iå©¦§¨¬©«£−Ÿ¤¨¨®©ÀŸ¤¥¨«§Æ

úéøçàa íëúà àø÷é-øLà úà íëì äãébàå§©¦´¨¨¤½¥²£¤¦§¨¬¤§¤−§©«£¦¬
íéîiäi''yx:áeòîLå á÷ré éða eòîLå eöáwä ©¨¦«¦¨«§¬§¦§−§¥´©«£®Ÿ§¦§−

:íëéáà ìûøNé-ìàâéçk äzà éøëa ïáeàø ¤¦§¨¥¬£¦¤«§¥Æ§´Ÿ¦©½¨Ÿ¦−
ær øúéå úàN øúé éðBà úéLàøåi''yx:ãæçt §¥¦´¦®¤¬¤§¥−§¤¬¤¨«©³©

éáà éákLî úéìr ék øúBz-ìà íénkæà E ©©̧¦Æ©©½¦¬¨¦−¨¦§§¥´¨¦®¨¬

:‰M�ÓכאÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â ¿«∆«¬«ƒ¿»≈¿≈

ÈÈc ‡¯ÓÈÓ È‰ÈÂ ˙È‡Ó ‡�‡ ‡‰»¬»»ƒƒ≈≈¿»«¿»

‡Ú¯‡Ï ÔBÎ˙È ·È˙ÈÂ ÔBÎcÚÒa¿«¿≈¿»≈»¿¿«¿»

:ÔBÎ˙‰·‡cכבCÏ ˙È·‰È ‡�‡Â «¬»«¿«¬»¿»ƒ»

Èc CÈÁ‡ ÏÚ ¯ÈzÈ „Á ˜ÏeÁ«««ƒ««»ƒ

È˙BÏˆa ‰‡¯BÓ‡„ ‡„ÈÓ ˙È·ÈÒ�¿≈ƒƒ»∆¡»»ƒ¿ƒ

:È˙eÚ··eאÈ‰B�·Ï ·˜ÚÈ ‡¯˜e ¿»ƒ¿»«¬…ƒ¿ƒ

Èc ˙È ÔBÎÏ ÈeÁ‡Â eLpk˙‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿«»«¬«≈¿»ƒ

:‡iÓBÈ ÛBÒa ÔBÎ˙È Ú¯ÚÈ¿««»¿¿«»

ÚÈ˜·ב È�a eÚÓLe eLpk˙‡ƒ¿«»¿»¿≈«¬…

Ï‡¯NÈ ÔÓ ÔÙÏe‡ eÏÈa˜Â¿«ƒ¿«ƒƒ¿»≈

:ÔBÎe·‡גÈÏÈÁ z‡ È¯Îea Ô·e‡¯ ¬¿≈¿ƒ«¿≈ƒ

·qÓÏ ÈÊÁ ‰Â‰ CÏ Èt˜z LÈ¯Â¿≈»¿ƒ»¬»»≈¿ƒ«

‡z�‰k ‡˙e¯ÈÎa ÔÈ˜ÏeÁ ‡˙Ïz¿»»»ƒ¿≈»¿À¿»

:‡˙eÎÏÓeדÏ·˜Ï ‡zÏÊ‡c ÏÚ «¿»««¬«¿»»√≈

‡˙È�‰‡ ‡Ï Ì¯a ‡iÓÎ ‡‰ CÈt‡«»»¿«»¿«»«¬≈»

é"ùø

הּנׂשיאים:לפני ּובחנּכת ּבדגלים להקּדימֹו מנּׁשה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָֻ

כא EÏ(Î·)תורה Èz˙� È�‡Â.טֹורח ׁשאּתה לפי «¬ƒ»«ƒ¿ְִֵֶַַָ

ּבקבּורתי, ׁשּתּקברלהתעּסק נחלה ל נתּתי אני וגם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשּנאמר: ׁשכם, זֹו זֹו? ואי כד)ּבּה, "ואת(יהושע ְְְֱֵֶֶֶֶַָ

קברּו מּמצרים יׂשראל ּבני העלּו אׁשר יֹוסף ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָעצמֹות

EÈÁ‡ŒÏÚ:ּבׁשכם" „Á‡ ÌÎL.היא מּמׁש, ׁשכם ְִֶ¿∆««««∆ְִֶַָ

ל אחי:ּתהיה על יתרה אחד Èa¯Áaחלק ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָ¿«¿ƒ
ÈzL˜·e.,ׁשכם אנׁשי את ולוי ׁשמעֹון ּכׁשהרגּו ¿«¿ƒְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָ

יעקב וחגר להם, להזּדּוג סביבֹותיהם ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנתּכּנסּו

היא אחד", "ׁשכם אחר: ּדבר ּכנגּדן. מלחמה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכלי

לׁשֹון ּו'ׁשכם', חלקים, ׁשני ּבניו ׁשּיּטלּו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָהּבכֹורה,

ּבּמקרא: ּדֹומים לֹו יׁש והרּבה ּכתרּגּומֹו, הּוא, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָחלק

כא) לפני(תהלים ׂשֹונאי ּתׁשית ׁשכם", תׁשיתמֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָ"ּכי

ס)לחלקים. ׁשכם",(שם ו)"אחּלקה "ּדר(הושע ְְֲֲִֶֶֶַַָָ

חלקֹו, איׁש ג)ירּצחּוֿׁשכמה", ׁשכם(צפניה "לעבדֹו ְְְְְְְִֶֶֶַָָ

‰‡È¯Óאחד": „iÓ ÈzÁ˜Ï ¯L‡.,עׂשו מּיד ֶָ¬∆»«¿ƒƒ«»¡…ƒִֵַָ

אביו צד ׁשהיה אחר: ּדבר אמֹורי. מעׂשה ֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשעׂשה

פיו ÈzL˜·e:ּבאמרי Èa¯Áa.חכמתי ּותפּלתיהיא ְְִִֵ¿«¿ƒ¿«¿ƒְְִִִִָָָ

חרּבם על לפרׁש אפׁשר ּדאי ׁשּכתב ּברא"ם ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ(ועּין

ּכעס ׁשהרי מּדעּתֹו, עׂשּו לא ּדהא ולוי, ׁשמעֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשל

אפׁשר אי הכי ּבלאו ּדעּתי, ולענּיּות זה. על ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעליהם

ׁשּנתנֹו על יהיה טעם ּנתינת ּדמה עליהם, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלפרׁש

ּבחרּבם ולוי ׁשמעֹון ׁשּלקחּוהּו מּפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָליֹוסף

ׁשּיּנתן ראּוי הּטעם מּזה אדרּבא, והלא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּובקׁשּתם,

ודֹוק): ליֹוסף, ולא ולוי, Èb‡Â„‰(‡)לׁשמעֹון ְְְְְְִִֵֵֹ¿«ƒ»
ÌÎÏ.(ב"ר),הּקץ את לגּלֹות מּמּנּוּבּקׁש ונסּתּלקה »∆ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

אחרים: ּדברים לֹומר והתחיל בׁשכינה, תורה ְְְְֲִִִִִֵַָָ

(‚)È�B‡ ˙ÈL‡¯Â.ׁשּלא ׁשּלֹו, ראׁשֹונה טּפה היא ¿≈ƒƒִִִֶֶָָֹ

מּימיו קרי ּכמֹו:.‡È�B:(ב"ר)ראה יב)ּכחי, (הושע ְִִָָָָƒְִֹ

לי", אֹון מ)"מצאתי "ּולאין(ישעיה אֹונים", "מרב ְִִִֵֵָָֹ

N‡˙אֹונים": ¯˙È.על יתר להיֹות היית ראּוי ִ∆∆¿≈ְִִֵַָָָָ

ּכּפים: נׂשיאּות לׁשֹון ּבכהּנה, אחיÊÚ ¯˙ÈÂ. ְְְִִִֶַַַָֻ¿∆∆»
ּכמֹו: ב)ּבמלכּות, א ּומי(שמואל למלּכֹו", עז "ויּתן ְְְְְְִִֵַַֹ

אּלה?: ּכל להפסיד ל ÌÈnk(„)ּגרם ÊÁt. ְְְִֵֶַַָָ««««ƒ
ּכּמים ,ּכעס להראֹות מהרּת אׁשר והּבהלה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָהּפחז

:לכ למרּוצתם, הּממהרים אל.‡BzŒÏ˙¯הּללּו ְְְֲִִַַַָָָָ««ַ

,ל ראּויֹות ׁשהיּו הּללּו היתרֹות ּכל לּטל ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹּתרּבה

ּפחזּת?: אׁשר הּפחז ‡·EÈּומהּו È·kLÓ ˙ÈÏÚ Èk ְֲֶַַַַַָָƒ»ƒ»ƒ¿¿≈»ƒ
zÏlÁ Ê‡.והיא יצּועי, על ׁשעלה ׁשם אֹותֹו »ƒ«¿»ְְִִֵֶַָָ

יצּועיהּׁשכינה, על עֹולה להיֹות ּדרּכּה :ׁשהיה ְְְְִִִֶַַַָָָָָ
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é"ùø

ÊÁt.נקּוד וכּלֹו למעלה טעמֹו לפיכ הּוא, ּדבר ׁשם ««ְְְְֲִֵַַָָָָָֻ

קמ"ץ חציֹו נקּוד היה עבר, לׁשֹון היה ואּלּו ְְְִֶַַָָָָָָָָָּפּת"ח,

למּטה: וטעמֹו ּפּת"ח מׁשּכב,.ÈÚeˆÈוחציֹו לׁשֹון ְְְְֲֶַַַָָ¿ƒְְִָ

ּוסדינין, לבדין ידי על אֹותֹו ׁשּמּציעים ׁשּום ְְְִִִִִֵֶַַַָעל

לֹו: ּדֹומים סג)והרּבה עלֿ(תהלים אםֿזכרּתי" ְְְְִִִֵַַַ

קלב)יצּועי", יצּועי(שם עלֿערׂש ":"אםֿאעלה ְְֱִֶֶֶֶַָָ

(‰)ÌÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL.ועל ׁשכם על אחת ּבעצה ƒ¿¿≈ƒ«ƒְְְֵֶַַַַָ

לכּו ועּתה וגֹו' אחיו אל איׁש "וּיאמרּו ְְְְִִֵֶַַָָֹיֹוסף:

יהּודה, אֹו ראּובן ּתאמר: אם הם? מי ְְְְִִֵֵֵַַַָֹונהרגהּו",

הּׁשפחֹות, ּבני ּתאמר: אם ּבהריגתֹו. הסּכימּו לא ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹהרי

נער "והּוא ׁשּנאמר: ׁשלמה, ׂשנאתן היתה לא ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהרי

ּוזבּולּון יׂששכר וגֹו'", זלּפה ואתּֿבני בלהה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָאתּֿבני

על מהם, הּגדֹולים אחיהם ּבפני מדּברים היּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹלא

אחים: אביהם ׁשּקראם הם, ולוי ׁשמעֹון ,ּכרחÈÏk ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָ¿≈
ÒÓÁ.,ּבידכם הּוא חמס רציחה, ׁשל זֹו אּמנּות »»ְְְִֶֶֶָָָָֻ

ואּתם היא, ׁשּלֹו אּמנּות זֹו. היא עׂשו ְְִִִִֵֶֶַַָָֻמּברּכת

הימּנּו: אֹותּה זין..Ì‰È˙¯ÎÓחמסּתם ּכלי לׁשֹון ְֲֵֶֶַָ¿≈…≈∆ְְִֵַ

מכי"ר יוני ּבלׁשֹון אחר:(תנחומא)ּסיף ּדבר . ְְִִֵַַָָָָ

מגּורתם(ב"ר)"מכרתיהם" ּבכליּבארץ עצמן נהגּו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ּכמֹו: טו)חמס, וזה(יחזקאל ,"ּומלדתי מכרתי" ְְְְִִֶַַָָֹֹֹֹ

אּונקלֹוס: ׁשל �ÈLÙ(Â)ּתרּגּום ‡·zŒÏ‡ Ì„Òa. ְְְֶַ¿…»«»…«¿ƒ
ׁשמעֹון(ב"ר) ׁשל ׁשבטֹו ּכׁשּנתקּבצּו זמרי, מעׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַזה

'זֹו לֹו: ואמרּו מׁשה, לפני הּמדינית את ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹלהביא

מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר אם מּתרת'? אֹו ְֲֲִִִֶֶַַָָֹֻאסּורה

?ל "זמריהּתירּה ׁשּנאמר: ּבּדבר, ׁשמי יּזכר אל ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבן ּכתב ולא לּׁשמעֹוני" ביתֿאב נׂשיא ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹּבןֿסלּוא

קר.ÌÏ‰˜a:יעקב ׁשלּכׁשּיקהיל מּׁשבטֹו ׁשהּוא ח, ֲַֹƒ¿»»ְְְִִִֶֶֶַַֹ

אהרן: ועל מׁשה על העדה ּכל את ‡ÁzŒÏ„לוי, ְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ«≈«
È„·k.קרח" ׁשּנאמר: ׁשמי, עּמהם יתיחד אל ׁשם ¿…ƒְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

יעקב', 'ּבן נאמר: ולא ּבןֿלוי", ּבןֿקהת ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבןֿיצהר

הּדּוכן, על קרח ּבני ּכׁשּנתיחסּו הּימים ּבדברי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹאבל

ו)נאמר: א הימים ּבןֿקהת(דברי ּבןֿיצהר, "ּבןֿקרח, ְְֱִֶֶֶֶַַָָֹ

ּבןֿיׂשראל": È„·kּבןֿלוי „ÁzŒÏ‡.לׁשֹון ּכבֹוד ְִִֵֵֶֶָ«≈«¿…ƒְָ

אל ּכמדּבר לפרׁש צרי אּתה ּכרח ועל הּוא, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָזכר

עּמהם,הּכבֹוד ּתתיחד אל ּכבֹודי, אּתה, ואֹומר: ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

יד)ּכמֹו: ּבקבּורה":(ישעיה אּתם Èk"לאֿתחד ְְִִֵַָָֹƒ
LÈ‡ e‚¯‰ Ìt‡·.ואינן ׁשכם, ואנׁשי חמֹור אּלּו ¿«»»¿ƒְְְְֲֵֵֵֶַָ

אֹומר הּוא וכן אחד. ּכאיׁש אּלא ּכּלם ְְֲִִֵֵֶֶָָָֻחׁשּובין

ו)ּבגדעֹון: אחד",(שופטים ּכאיׁש מדין את "והּכית ְְְְְִִִִִֶֶָָָ

מדרׁשֹו. זהּו בּים", רמה ורֹוכבֹו "סּוס ּבמצרים: ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָוכן

לעצמֹו: אחד ּכל איׁש, קֹורא הרּבה אנׁשים ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָּופׁשּוטֹו:

וכן: עליו', ׁשּכעסּו איׁש ּכל הרגּו יט)'ּבאּפם (יחזקאל ְְְֲִֵֶַָָָָָָ

אכל" אדם טרף לטרף Œe¯wÚ:"וּילמד Ì�ˆ¯·e ְְִִֶֶַַַָָָֹƒ¿…»ƒ¿
¯BL.:ׁשּנאמר ׁשֹור, ׁשּנקרא יֹוסף את לעקר ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָֹרצּו

ּבלע"ז, אשריטו"ר עּקרּו, לֹו". הדר ׁשֹורֹו ְְְִַַָָ"ּבכֹור

יא)לׁשֹון ּתעּקר(יהושע סּוסיהם ‡¯e¯(Ê)":"את ְְֵֵֶֶַ»
ÊÚ Èk Ìt‡.את אּלא קּלל לא ּתֹוכחה ּבׁשעת אפּלּו «»ƒ»ְֲִִִֵֶֶַָָָֹ

אל": קּבה לא אּקֹוב "מה ּבלעם: ׁשאמר וזהּו ְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאּפם,

·˜ÚÈa Ì˜lÁ‡.לוי יהא ׁשּלא מּזה, זה אפרידם ¬«¿≈¿«¬…ְְִִִֵֵֵֶֶֶַֹ

אין אחר: ּדבר חלּוקים. הם והרי הּׁשבטים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבמנין

מּׁשמעֹון, אּלא ּתינֹוקֹות, ּומלּמדי וסֹופרים ענּיים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָל

על מחּזר עׂשאֹו לוי ׁשל וׁשבטֹו נפֹוצים, ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָּכדי
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é"ùø

ÊÁt.נקּוד וכּלֹו למעלה טעמֹו לפיכ הּוא, ּדבר ׁשם ««ְְְְֲִֵַַָָָָָֻ

קמ"ץ חציֹו נקּוד היה עבר, לׁשֹון היה ואּלּו ְְְִֶַַָָָָָָָָָּפּת"ח,

למּטה: וטעמֹו ּפּת"ח מׁשּכב,.ÈÚeˆÈוחציֹו לׁשֹון ְְְְֲֶַַַָָ¿ƒְְִָ

ּוסדינין, לבדין ידי על אֹותֹו ׁשּמּציעים ׁשּום ְְְִִִִִֵֶַַַָעל

לֹו: ּדֹומים סג)והרּבה עלֿ(תהלים אםֿזכרּתי" ְְְְִִִֵַַַ

קלב)יצּועי", יצּועי(שם עלֿערׂש ":"אםֿאעלה ְְֱִֶֶֶֶַָָ

(‰)ÌÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL.ועל ׁשכם על אחת ּבעצה ƒ¿¿≈ƒ«ƒְְְֵֶַַַַָ

לכּו ועּתה וגֹו' אחיו אל איׁש "וּיאמרּו ְְְְִִֵֶַַָָֹיֹוסף:

יהּודה, אֹו ראּובן ּתאמר: אם הם? מי ְְְְִִֵֵֵַַַָֹונהרגהּו",

הּׁשפחֹות, ּבני ּתאמר: אם ּבהריגתֹו. הסּכימּו לא ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹהרי

נער "והּוא ׁשּנאמר: ׁשלמה, ׂשנאתן היתה לא ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהרי

ּוזבּולּון יׂששכר וגֹו'", זלּפה ואתּֿבני בלהה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָאתּֿבני

על מהם, הּגדֹולים אחיהם ּבפני מדּברים היּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹלא

אחים: אביהם ׁשּקראם הם, ולוי ׁשמעֹון ,ּכרחÈÏk ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָ¿≈
ÒÓÁ.,ּבידכם הּוא חמס רציחה, ׁשל זֹו אּמנּות »»ְְְִֶֶֶָָָָֻ

ואּתם היא, ׁשּלֹו אּמנּות זֹו. היא עׂשו ְְִִִִֵֶֶַַָָֻמּברּכת

הימּנּו: אֹותּה זין..Ì‰È˙¯ÎÓחמסּתם ּכלי לׁשֹון ְֲֵֶֶַָ¿≈…≈∆ְְִֵַ

מכי"ר יוני ּבלׁשֹון אחר:(תנחומא)ּסיף ּדבר . ְְִִֵַַָָָָ

מגּורתם(ב"ר)"מכרתיהם" ּבכליּבארץ עצמן נהגּו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ּכמֹו: טו)חמס, וזה(יחזקאל ,"ּומלדתי מכרתי" ְְְְִִֶַַָָֹֹֹֹ

אּונקלֹוס: ׁשל �ÈLÙ(Â)ּתרּגּום ‡·zŒÏ‡ Ì„Òa. ְְְֶַ¿…»«»…«¿ƒ
ׁשמעֹון(ב"ר) ׁשל ׁשבטֹו ּכׁשּנתקּבצּו זמרי, מעׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַזה

'זֹו לֹו: ואמרּו מׁשה, לפני הּמדינית את ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹלהביא

מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר אם מּתרת'? אֹו ְֲֲִִִֶֶַַָָֹֻאסּורה

?ל "זמריהּתירּה ׁשּנאמר: ּבּדבר, ׁשמי יּזכר אל ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבן ּכתב ולא לּׁשמעֹוני" ביתֿאב נׂשיא ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹּבןֿסלּוא

קר.ÌÏ‰˜a:יעקב ׁשלּכׁשּיקהיל מּׁשבטֹו ׁשהּוא ח, ֲַֹƒ¿»»ְְְִִִֶֶֶַַֹ

אהרן: ועל מׁשה על העדה ּכל את ‡ÁzŒÏ„לוי, ְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ«≈«
È„·k.קרח" ׁשּנאמר: ׁשמי, עּמהם יתיחד אל ׁשם ¿…ƒְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

יעקב', 'ּבן נאמר: ולא ּבןֿלוי", ּבןֿקהת ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבןֿיצהר

הּדּוכן, על קרח ּבני ּכׁשּנתיחסּו הּימים ּבדברי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹאבל

ו)נאמר: א הימים ּבןֿקהת(דברי ּבןֿיצהר, "ּבןֿקרח, ְְֱִֶֶֶֶַַָָֹ

ּבןֿיׂשראל": È„·kּבןֿלוי „ÁzŒÏ‡.לׁשֹון ּכבֹוד ְִִֵֵֶֶָ«≈«¿…ƒְָ

אל ּכמדּבר לפרׁש צרי אּתה ּכרח ועל הּוא, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָזכר

עּמהם,הּכבֹוד ּתתיחד אל ּכבֹודי, אּתה, ואֹומר: ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

יד)ּכמֹו: ּבקבּורה":(ישעיה אּתם Èk"לאֿתחד ְְִִֵַָָֹƒ
LÈ‡ e‚¯‰ Ìt‡·.ואינן ׁשכם, ואנׁשי חמֹור אּלּו ¿«»»¿ƒְְְְֲֵֵֵֶַָ

אֹומר הּוא וכן אחד. ּכאיׁש אּלא ּכּלם ְְֲִִֵֵֶֶָָָֻחׁשּובין

ו)ּבגדעֹון: אחד",(שופטים ּכאיׁש מדין את "והּכית ְְְְְִִִִִֶֶָָָ

מדרׁשֹו. זהּו בּים", רמה ורֹוכבֹו "סּוס ּבמצרים: ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָוכן

לעצמֹו: אחד ּכל איׁש, קֹורא הרּבה אנׁשים ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָּופׁשּוטֹו:

וכן: עליו', ׁשּכעסּו איׁש ּכל הרגּו יט)'ּבאּפם (יחזקאל ְְְֲִֵֶַָָָָָָ

אכל" אדם טרף לטרף Œe¯wÚ:"וּילמד Ì�ˆ¯·e ְְִִֶֶַַַָָָֹƒ¿…»ƒ¿
¯BL.:ׁשּנאמר ׁשֹור, ׁשּנקרא יֹוסף את לעקר ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָֹרצּו

ּבלע"ז, אשריטו"ר עּקרּו, לֹו". הדר ׁשֹורֹו ְְְִַַָָ"ּבכֹור

יא)לׁשֹון ּתעּקר(יהושע סּוסיהם ‡¯e¯(Ê)":"את ְְֵֵֶֶַ»
ÊÚ Èk Ìt‡.את אּלא קּלל לא ּתֹוכחה ּבׁשעת אפּלּו «»ƒ»ְֲִִִֵֶֶַָָָֹ

אל": קּבה לא אּקֹוב "מה ּבלעם: ׁשאמר וזהּו ְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאּפם,

·˜ÚÈa Ì˜lÁ‡.לוי יהא ׁשּלא מּזה, זה אפרידם ¬«¿≈¿«¬…ְְִִִֵֵֵֶֶֶַֹ

אין אחר: ּדבר חלּוקים. הם והרי הּׁשבטים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבמנין

מּׁשמעֹון, אּלא ּתינֹוקֹות, ּומלּמדי וסֹופרים ענּיים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָל

על מחּזר עׂשאֹו לוי ׁשל וׁשבטֹו נפֹוצים, ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָּכדי
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é"ùø

ּתפּוצתֹו לֹו נתן ּולמעׂשרֹות, לתרּומֹות ּדרהּגרנֹות ְְְְְִֶֶַַַַָָָ

‡EÈÁ(Á)ּכבֹוד: Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È.לפי ָ¿»«»«∆ְִ

יהּודה התחיל ּבקנטּורים, הראׁשֹונים את ְְְְִִִִִִִֶֶַָָׁשהֹוכיח

ּתמר), מעׂשה על יֹוכיחּנּו (ׁשּלא לאחֹוריו ֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹלּסֹוג

אּתה לא 'יהּודה, רּצּוי: ּבדברי יעקב ְְְְֲִִֵַַָָָֹֹּוקראֹו

‡EÈ·È:(ב"ר)ּכמֹותם' Û¯Úa E„È.:ּדוד ּבימי ְָ»¿¿…∆…¿∆ִִֵָ

כב) ב ערף":(שמואל לי ּתּתה ‡·EÈ"ואֹויבי, È�a. ְְִֶַַָֹ¿≈»ƒ
,'אּמ 'ּבני אמר: לא הרּבה מּנׁשים ׁשהיּו ׁשם ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹעל

יצחק: ׁשאמר ּכדר(Ë)‰È¯‡ ¯eb.ּדוד על ְְִֶֶֶַָָ«¿≈ִַָ

'ּגּור': ּבתחּלה, ה)נתנּבא: ב ׁשאּול(שמואל "ּבהיֹות ְְְִִִִֵַָָ

את והּמביא הּמֹוציא היית אּתה עלינּו, ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמל

עליהם, ּכׁשהמליכּוהּו אריה, ּולבּסֹוף, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָיׂשראל",

ּבׁשרּויא', יהי 'ׁשלטֹון אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָוזהּו

טרף.Û¯hÓּבתחּלתֹו: ּב"טרף ּׁשחׁשדּתי מּמה ְִִָƒ∆∆ְְֲִִֶַַַָֹֹ

ׁשּנמׁשל יהּודה וזהּו אכלתהּו", רעה חּיה ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָיֹוסף,

ÈÏÚ˙לאריה: È�a.:ואמרּת עצמ את סּלקּת ְְֵַ¿ƒ»ƒ»ְְְְְִֶַַַָָָ

ּתמר, ּבהריגת וכן וגֹו'", ׁשהֹודה:"מהּֿבצע ְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

:לפיכ מּמּני", B‚Â'."צדקה ı·¯ Ú¯kּבימי ְְִִִֶָָָ»«»«¿ִֵ

ה)ׁשלמה: א וגֹו'"איׁש(מלכים ּגפנֹו ":ּתחת ְְְִַַַֹֹ

(È)‰„e‰ÈÓ Ë·L ¯eÒÈŒ‡Ï.,ואיל אּלּומּדוד …»≈∆ƒ»ִִֵֵָָָ

ּבּׁשבט, העם את ׁשרֹודים ׁשּבבבל, ּגלּיֹות ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻראׁשי

הּמלכּות ּפי על ה)ׁשּממּנים ÔÈaÓ:(סנהדרין ˜˜ÁÓe ְְִִֶַַַֻ¿…≈ƒ≈
ÂÈÏ‚¯.:יׂשראל ארץ נׂשיאי אּלּו Ú„ּתלמידים, «¿»ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָ«

‰ÏÈL ‡·ÈŒÈk.ׁשהּמלּוכה הּמׁשיח, וכןמל ׁשּלֹו, ƒ»…ƒ…ְְִֵֶֶֶֶַַַָָ

לֹו, ׁשי "ׁשילֹו", אּגדה: ּומדרׁש אּונקלֹוס. ְְְְִִִֵַַַָָּתרּגם

עו)ׁשּנאמר: לּמֹורא":(תהלים ׁשי wÈ‰˙"יֹובילּו BÏÂ ֱִֶֶַַַָ¿ƒ¿«
ÌÈnÚ.,ּביסֹוד היא עּקר ׁשהּיּו"ד העּמים, אסיפת «ƒְֲִִִִֶַַַַָָ

וכּמה מּמּנּו, ׁשּנֹופלת ּופעמים ,"יפעת" ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָּכמֹו:

עּקר נקראים והם זה, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשֹות ְְְְְִִִִֵֶַָָָאֹותּיֹות

ואל"ף ,נֹוׁש וׁשל נֹוגף, ׁשל נּו"ן ּכגֹון ְְְֵֵֵֶֶֶָנֹופל,

ּבאזניכם" יג)ׁשּב"אחותי וׁשּב"אבחתֿחרב"(איוב , ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

כא) 'אימת(יחזקאל ּופרּוׁשֹו: חרב לׁשֹון ְְֵֵֶֶַ(והּוא

זין), לׁשֹון והּוא ד)חרב', ב ׁשמן".(מלכים ואסּו" ְְְִֶֶֶַָָ

ׁשּנאמר: עּמים, אסיפת עּמים", "יּקהת זה, ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַאף

יא) לֹו:(ישעיה ודֹומה ידרׁשּו". ּגֹוים (משלי"אליו ְְִִֵֶָֹ

לקּבּוץל) אם", ליּקהת ותבז לאב ּתלעג ְְְְְְִִִִֵַַַָָֻ"עין

'דיתבי ּובּגמרא: זקנתּה. מּפני ׁשּבפניה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָקמטים

אקהתא [דפּומּבדיתא]',ּומקהּו דנהרּדעא ּבׁשּוקי ְְְְְְְְְֲִִִֵַַָָָ

יבמֹות קי)ּבמּסכת קהּית(דף לֹומר: היה ויכל . ְְְְִֶֶַַַָָָָֹ

ÈÚ¯‰(È‡)עּמים: ÔÙbÏ È¯Ò‡.ארץ על נתנּבא ִַ…¿ƒ«∆∆ƒ…ְִֵֶֶַַ

יאסר יהּודה איׁש ּכמעין, יין מֹוׁשכת ׁשּתהא ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹיהּודה

אחד, ּומּׂשֹורק אחת מּגפן ויטענּנּו אחד, עיר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָלּגפן

אחד: אתֹון קורייר"א.N¯˜‰ּבן ארּכה, זמֹורה ֲֶֶָ≈»ְֲָָֻ

ÔÈiaּבלע"ז: Òak.:יין רּבּוי לׁשֹון זה .eÒ˙‰ּכל ְַַƒ≈««ƒְִִֶַָ…
ּבּמקרא:לׁש ּדמיֹון לֹו ואין הּוא, ּבגד מין .‡È¯Òֹון ְְְְִִִֵֶֶַָ…¿ƒ

ּדגמתֹו: אֹוסר, קיג)ּכמֹו ּדל",(תהלים מעפר "מקימי ְְְִִֵֵָָָָֻ
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קכג) אתנֹו",(שם "ּבני וכן: ּבּׁשמים", ְְְֲִִִֵַַָָֹ"הּיֹוׁשבי

ּבמל ּתרּגם ואּונקלֹוס זה. הםּכענין ּגפן, הּמׁשיח: ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

יׂשראל אּלּו ׂשרקה, ירּוׁשלים, זֹו עירה, ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹיׂשראל,

ב) ׂשֹורק":(ירמיה נטעּתי ‡˙B�B."ואנכי È�aיבנּון ְְְִִֵַָֹ¿ƒ¬ְִ

יחזקאל ּבספר האיתֹון" "ׁשער לׁשֹון: .(מ)היכלּה, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָ

ּבני צּדיקים. אּלּו ּגפן, אחרים: ּבפנים ּתרּגמֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָועֹוד

"רֹוכבי ׁשם: על ּבאלפן, אֹוריתא עבדי ְְְְְֲֵֵֵַַַַָֻאתֹונֹו,

טבאתֹונֹות ארּגון יהא ּבּיין, ּכּבס צחֹורֹות". ְְְְֲִִֵֶַַַָָ

לׁשֹון הּוא וצבעֹונין ליין, ּדֹומה ׁשּצּבּועֹו ְְְְְִִִִִֶֶַלבּוׁשּוהי,

הּזכר את ּבהן ּומסיתה לֹובׁשּתן ׁשהאּׁשה ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹסּותה,

לׁשֹון ּבּגמרא ּפרׁשּו רּבֹותינּו ואף ּבּה. עיניו ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָליּתן

ּכתּבֹות ּבמּסכת ׁשכרּות קיא)הסתת הּיין,(דף 'ועל : ְְְְֲִִֶֶַַַַַָֻ

"סּותה לֹומר: ּתלמּוד מרוה'? אינֹו ּתאמר ":ׁשּמא ְְֵֶֶַַַַָֹֹ

(·È)ÈÏÈÏÎÁ.:וכן ּכתרּגּומֹו. אדם, (משלילׁשֹון «¿ƒƒְְְְֵֶַֹ

יין,כג) ׁשֹותי ּדר ׁשּכן עינים", חכלילּות ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַ"למי

מאדימין: ּבארצֹו.ÏÁÓ·עיניהם ׁשּיהא חלב, מרב ֲִִֵֵֶַ≈»»ְְְֵֵֶַָָֹ

אדם הּמקרא: ּפירּוׁש וכן צאן, לעדרי טֹוב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָֹֹמרעה

חלב. מרב יהא ּולבןֿׁשּנים יין, מרב יהא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹעינים

צֹופים ׁשּמּׁשם הרים, לׁשֹון עינים, ּתרּגּומֹו: ְְְִִִִִֵֶַַָָּולפי

מעינֹות לׁשֹון אחרים: ּבפנים ּתרּגמֹו ועֹוד ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָלמרחֹוק.

ארּמי ולׁשֹון ׁשּלֹו, יקבים נעוֹוהי, הּיקבים: ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָוקּלּוח

זרה עבֹודה ּבמּסכת עד)הּוא ארּתחּו'.(דף 'נעוה : ְְֲֲֶֶַַַָָָָָ

"ׁשּנ ּתרּגם: ּבקעתּה, ׁשּנייחורן לׁשֹון: ים", ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָ

ÌÈnÈ(È‚)הּסלעים: ÛBÁÏ ÔÏe·Ê.יּמים חֹוף על ְִַָ¿À¿«ƒִַַ

ארצֹו: מרק"אÛBÁ.ּתהיה 'ספר', ּכתרּגּומֹו: ְְְְְִֶַַַ

מח)ּבלע"ז, חֹוף(יבמות על ּתדיר מצּוי יהיה והּוא ְְְִִֶַַַָָ

ׁשם מביאֹות ׁשאנּיֹות הּנמל ּבמקֹום ְְֳֳִִִִֶַָָָאנּיֹות,

ּוממציא ּבפרקמטיא עֹוסק זבּולן ׁשהיה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻּפרקמטיא,

יּׂששכר, לׁשבט ּבּתֹורה.(תנחומא)מזֹון עֹוסקים והם ְְְִִֵֵֶַָָָָ

מׁשה: ׁשאמר לג)הּוא ּבצאת(דברים זבּולן "ׂשמח ְְְֵֶֶֶַַָֹֻ

ּבפרקמטיא, יֹוצא זבּולן ,"ּבאהלי ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֻויּׂששכר

ּבאהלים: ּבּתֹורה עֹוסק Ô„ÈˆŒÏÚויּׂששכר B˙Î¯ÈÂ. ְִִֵַָָָָָֹ¿«¿»«ƒ…
לצידֹון: סמּו יהיה ּגבּולֹו ּכמֹו:B˙Î¯ÈÂ.סֹוף סֹופֹו, ְְְִִֶָ¿«¿»ְ

הּמׁשּכן Ì¯b(È„)":"ּולירּכתי ¯ÓÁ ¯Î˘OÈ. ְְְְִֵַַָƒ»»¬…»∆
חזק ּכחמֹור ּתֹורה על סֹובל עצמֹות, ּבעל ֲֲֲֵַַַָָָָֹחמֹור

ּכבד מּׂשא אֹותֹו ‰ÌÈ˙tLn:ׁשּמטעינין ÔÈa ı·¯. ְִִֵֶַַָָ…≈≈«ƒ¿¿»ƒ
ּבּבית, לינה לֹו ואין ּובּלילה, ּבּיֹום הּמהּל ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָּכחמֹור

ּבתחּומי הּתחּומין, ּבין רֹובץ לנּוח, רֹוצה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָּוכׁשהּוא

ּפרקמטיא: ׁשם ׁשהֹולי Á�Ó‰(ÂË)העירֹות ‡¯iÂ ְְְֲִֶַַָָָָ««¿¿À»
·BË Èk.להֹוציא וטֹובה מברכת ארץ לחלקֹו ראה ƒְְְְְִֶֶֶֶֶָָָֹ

ÏaÒÏּפרֹות: BÓÎL ËiÂ.:ּתֹורה לכל.È‰ÈÂעל ֵ«≈ƒ¿ƒ¿…ָֹ«¿ƒְָ

יׂשראל: BÚ·„אחיו ÒÓÏ.ׁשל הֹוראֹות להם לפסק ְִֵֶָָ¿«≈ְִֶֶָָֹ

ׁשּנאמר: עּבּורין, וסדרי יב)ּתֹורה א הימים (דברי ְְֱִִִֵֶֶַָ

מהֿ לדעת לעּתים, בינה יֹודעי יּׂששכר ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ"ּומּבני

ראׁשי מאתים מאתים", ראׁשיהם יׂשראל, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּיעׂשה

א וכל העמיד ּפיהםסנהדראֹות על ËiÂ:חיהם ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָ«≈
BÓÎL.הּטּו" ׁשמים", "וּיט ּכמֹו ׁשכמֹו, הׁשּפיל ƒ¿ְְְִִִִֵַַַָ

"וּיט אחרים: ּבפנים ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָאזנכם".

ׁשהם מחֹוזֹות, ולכּבׁש מלחמֹות לסּבל" ְְְְְְִִִִֵֶָֹֹׁשכמֹו

למס ּתחּתיו ּכבּוׁש האֹויב ויהיה הּספר על ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָיֹוׁשבים
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é"ùø

קכג) אתנֹו",(שם "ּבני וכן: ּבּׁשמים", ְְְֲִִִֵַַָָֹ"הּיֹוׁשבי

ּבמל ּתרּגם ואּונקלֹוס זה. הםּכענין ּגפן, הּמׁשיח: ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

יׂשראל אּלּו ׂשרקה, ירּוׁשלים, זֹו עירה, ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹיׂשראל,

ב) ׂשֹורק":(ירמיה נטעּתי ‡˙B�B."ואנכי È�aיבנּון ְְְִִֵַָֹ¿ƒ¬ְִ

יחזקאל ּבספר האיתֹון" "ׁשער לׁשֹון: .(מ)היכלּה, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָ

ּבני צּדיקים. אּלּו ּגפן, אחרים: ּבפנים ּתרּגמֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָועֹוד

"רֹוכבי ׁשם: על ּבאלפן, אֹוריתא עבדי ְְְְְֲֵֵֵַַַַָֻאתֹונֹו,

טבאתֹונֹות ארּגון יהא ּבּיין, ּכּבס צחֹורֹות". ְְְְֲִִֵֶַַַָָ

לׁשֹון הּוא וצבעֹונין ליין, ּדֹומה ׁשּצּבּועֹו ְְְְְִִִִִֶֶַלבּוׁשּוהי,

הּזכר את ּבהן ּומסיתה לֹובׁשּתן ׁשהאּׁשה ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹסּותה,

לׁשֹון ּבּגמרא ּפרׁשּו רּבֹותינּו ואף ּבּה. עיניו ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָליּתן

ּכתּבֹות ּבמּסכת ׁשכרּות קיא)הסתת הּיין,(דף 'ועל : ְְְְֲִִֶֶַַַַַָֻ

"סּותה לֹומר: ּתלמּוד מרוה'? אינֹו ּתאמר ":ׁשּמא ְְֵֶֶַַַַָֹֹ

(·È)ÈÏÈÏÎÁ.:וכן ּכתרּגּומֹו. אדם, (משלילׁשֹון «¿ƒƒְְְְֵֶַֹ

יין,כג) ׁשֹותי ּדר ׁשּכן עינים", חכלילּות ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַ"למי

מאדימין: ּבארצֹו.ÏÁÓ·עיניהם ׁשּיהא חלב, מרב ֲִִֵֵֶַ≈»»ְְְֵֵֶַָָֹ

אדם הּמקרא: ּפירּוׁש וכן צאן, לעדרי טֹוב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָֹֹמרעה

חלב. מרב יהא ּולבןֿׁשּנים יין, מרב יהא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹעינים

צֹופים ׁשּמּׁשם הרים, לׁשֹון עינים, ּתרּגּומֹו: ְְְִִִִִֵֶַַָָּולפי

מעינֹות לׁשֹון אחרים: ּבפנים ּתרּגמֹו ועֹוד ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָלמרחֹוק.

ארּמי ולׁשֹון ׁשּלֹו, יקבים נעוֹוהי, הּיקבים: ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָוקּלּוח

זרה עבֹודה ּבמּסכת עד)הּוא ארּתחּו'.(דף 'נעוה : ְְֲֲֶֶַַַָָָָָ

"ׁשּנ ּתרּגם: ּבקעתּה, ׁשּנייחורן לׁשֹון: ים", ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָ

ÌÈnÈ(È‚)הּסלעים: ÛBÁÏ ÔÏe·Ê.יּמים חֹוף על ְִַָ¿À¿«ƒִַַ

ארצֹו: מרק"אÛBÁ.ּתהיה 'ספר', ּכתרּגּומֹו: ְְְְְִֶַַַ

מח)ּבלע"ז, חֹוף(יבמות על ּתדיר מצּוי יהיה והּוא ְְְִִֶַַַָָ

ׁשם מביאֹות ׁשאנּיֹות הּנמל ּבמקֹום ְְֳֳִִִִֶַָָָאנּיֹות,

ּוממציא ּבפרקמטיא עֹוסק זבּולן ׁשהיה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻּפרקמטיא,

יּׂששכר, לׁשבט ּבּתֹורה.(תנחומא)מזֹון עֹוסקים והם ְְְִִֵֵֶַָָָָ

מׁשה: ׁשאמר לג)הּוא ּבצאת(דברים זבּולן "ׂשמח ְְְֵֶֶֶַַָֹֻ

ּבפרקמטיא, יֹוצא זבּולן ,"ּבאהלי ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֻויּׂששכר

ּבאהלים: ּבּתֹורה עֹוסק Ô„ÈˆŒÏÚויּׂששכר B˙Î¯ÈÂ. ְִִֵַָָָָָֹ¿«¿»«ƒ…
לצידֹון: סמּו יהיה ּגבּולֹו ּכמֹו:B˙Î¯ÈÂ.סֹוף סֹופֹו, ְְְִִֶָ¿«¿»ְ

הּמׁשּכן Ì¯b(È„)":"ּולירּכתי ¯ÓÁ ¯Î˘OÈ. ְְְְִֵַַָƒ»»¬…»∆
חזק ּכחמֹור ּתֹורה על סֹובל עצמֹות, ּבעל ֲֲֲֵַַַָָָָֹחמֹור

ּכבד מּׂשא אֹותֹו ‰ÌÈ˙tLn:ׁשּמטעינין ÔÈa ı·¯. ְִִֵֶַַָָ…≈≈«ƒ¿¿»ƒ
ּבּבית, לינה לֹו ואין ּובּלילה, ּבּיֹום הּמהּל ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָּכחמֹור

ּבתחּומי הּתחּומין, ּבין רֹובץ לנּוח, רֹוצה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָּוכׁשהּוא

ּפרקמטיא: ׁשם ׁשהֹולי Á�Ó‰(ÂË)העירֹות ‡¯iÂ ְְְֲִֶַַָָָָ««¿¿À»
·BË Èk.להֹוציא וטֹובה מברכת ארץ לחלקֹו ראה ƒְְְְְִֶֶֶֶֶָָָֹ

ÏaÒÏּפרֹות: BÓÎL ËiÂ.:ּתֹורה לכל.È‰ÈÂעל ֵ«≈ƒ¿ƒ¿…ָֹ«¿ƒְָ

יׂשראל: BÚ·„אחיו ÒÓÏ.ׁשל הֹוראֹות להם לפסק ְִֵֶָָ¿«≈ְִֶֶָָֹ

ׁשּנאמר: עּבּורין, וסדרי יב)ּתֹורה א הימים (דברי ְְֱִִִֵֶֶַָ

מהֿ לדעת לעּתים, בינה יֹודעי יּׂששכר ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ"ּומּבני

ראׁשי מאתים מאתים", ראׁשיהם יׂשראל, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּיעׂשה

א וכל העמיד ּפיהםסנהדראֹות על ËiÂ:חיהם ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָ«≈
BÓÎL.הּטּו" ׁשמים", "וּיט ּכמֹו ׁשכמֹו, הׁשּפיל ƒ¿ְְְִִִִֵַַַָ

"וּיט אחרים: ּבפנים ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָאזנכם".

ׁשהם מחֹוזֹות, ולכּבׁש מלחמֹות לסּבל" ְְְְְְִִִִֵֶָֹֹׁשכמֹו

למס ּתחּתיו ּכבּוׁש האֹויב ויהיה הּספר על ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָיֹוׁשבים
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BnÚ(ÊË)עֹובד: ÔÈ„È Ôc.עּמֹו נקמת ינקם ֵ»»ƒ«ְְִִַַֹ

עּמֹו": ה' ידין "ּכי ּכמֹו: ÈË·Lמּפלׁשּתים, „Á‡k ְְְִִִִִַָ¿««ƒ¿≈
Ï‡¯NÈ.עּמֹו ּכאחד יהיּו יׂשראל ידין,ּכל ּכּלם ואת ƒ¿»≈ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֻ

לפרׁש: יׁש ועֹוד זֹו. נבּואה נּבא ׁשמׁשֹון ְְְְְִִֵֵַָָָועל

הּוא ׁשּבּׁשבטים, ּכּמיחד יׂשראל", ׁשבטי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻ"ּכאחד

מיהּודה: ׁשּבא ואֹומר.ÔÙÈÙL(ÊÈ)ּדוד נחׁש, הּוא ִִֶָָָ¿ƒ…ְֵָָ

נֹוׁשף ׁשהּוא ׁשם על ּכן ׁשּקרּוי (בראשיתּכמֹו:אני ְֲִֵֵֵֶֶַָ

עקב":ג) ּתׁשּופּנּו ÒeÒŒÈ·wÚ"ואּתה CLp‰.ּכ ְְֵֶַָָ«…≈ƒ¿≈ָ

סּוס": עּקבי הּנֹוׁש" לנחׁש ודּמהּו נחׁש, ׁשל ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּדרּכֹו

¯BÁ‡ B·Î¯ ÏtiÂ.מצינּו ודגמתֹו ּבֹו, נגע ׁשּלא «ƒ……¿»ְְִֶַָָָֹֻ

טז)ּבׁשמׁשֹון: עּמּודי(שופטים ׁשני את וגֹו' "וּילּפת ְְְְְִִֵֵֶַַֹ

ּתרּגם: ואּונקלֹוס מתּו". הּגג וׁשעל וגֹו' ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָהּתו

רפּואה ׁשאין נחׁש מין ׁשם חּורמן', ְְְִִֵֵֵֶָָָָ'ּכחיוי

צפעֹוני, והּוא ׁשםלנׁשיכתֹו, על חּורמן וקרּוי ְְְְְִִִִֵַָָָ

'יכמֹון', ּפתן, ּכמֹו 'ּוכפתנא', חרם. הּכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹׁשעֹוׂשה

‰'(ÁÈ)יארב: È˙Èe˜ E˙ÚeLÈÏ.ׁשּינּקרּו נתנּבא ֱֶֹƒ»¿ƒƒƒְְְִֵֶַַ

לֹומר: וסֹופֹו עיניו את נא(שם)ּפלׁשּתים "זכרני ְְְְִִִֵֵֶַָָָ

הּפעם א נא ep„e‚È(ËÈ)":וחּזקני „e„b „b. ְְִֵַַַַַָ»¿¿∆
ּתאמר: ואם מנחם. חּברֹו וכ הם, ּגדּוד לׁשֹון ְְְְְְִִֵֵַַָָֹֻּכּלם

ּדבר, ׁשם ּגדּוד, לֹומר יׁש ּדלתי"ן, ּב' ּבלא ּגדּוד ְְְִֵֵֵֶַָָָֹאין

אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּתבה ּדר ׁשּכן ּדלתי"ן ׁשני ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָצרי

וכן אֹותּיֹות, ׁשּתי אּלא יסֹודּה ואין ּבסֹופּה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָלהּכפל

כו)אמר: מּגזרת:(משלי לנּוד", ז)"ּכּצּפר (איוב ְִִִַַַָָֹ

נדּודים", ה)"וׂשבעּתי ׁשדּוד",(שופטים נפל "ׁשם ְְְִִַַָָָָ

ּוגדּוד, יגּודּנּו יגּוד, אף צהרים", "יׁשּוד ְְְֳִִִֶַַָָָָמּגזרת:

אינֹו יפעל ּבלׁשֹון מדּבר ּוכׁשהּוא הם. אחת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָמּגזרה

ּוכׁשהּוא יׁשּוב. יׁשּוד, ירּום, ינּוד, יגּוד, ּכמֹו: ְְֶָָָָָָּכפּול

ּכמֹו: ּכפּול, הּוא אחרים, מפעיל אֹו ְְְֲִִִֵֵַַָמתּפעל,

יתעֹודד. יתּבֹולל, יתרֹומם, יתנֹודד, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵיתּגֹודד,

מפעיל: קמו)ּובלׁשֹון ואלמנה(תהלים "יתֹום ְְְְִִַַָָָ

מט)יעֹודד", אליו",(ישעיה יעקב נח)"לׁשֹובב (שם ְְֲֵֵֵַָֹ

אינֹו ּכאן, האמּור יגּודּנּו אף נתיבֹות", ְְְִֵֵֶַָָָ"מׁשֹובב

הימּנּו, יגּוד ּכמֹו אּלא אחרים, ׁשּיפעילּוהּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָלׁשֹון

י)ּכמֹו: ּגדּוד(ירמיה "ּגד מּמּני. יצאּו יצאּוני", "ּבני ְְְְִִִֶַָָָָ

עם הּירּדן ׁשּיעברּו הימּנּו, יגּודּו ּגדּודים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָיגּודּנּו",

הארץ ׁשּנכּבׁשה עד חלּוץ ּכל לּמלחמה :אחיהם ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

·˜Ú „e‚È ‡e‰Â.עקבם על יׁשּובּו ּגדּודיו ּכל ¿»»≈ְֲֵַָָָָ

מהם יּפקד ולא הּירּדן, ּבעבר ׁשּלקחּו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלנחלתם

יׁשּובּו,.Ú˜·איׁש: ׁשהלכּו, ּובמסּלֹותם ּבדרּכם ִ»≈ְְְְִִֶַָָָָ

עז)ּכמֹו: וכן(תהלים נֹודעּו", לא שיר"ועּקבֹותי) ְְְְִֵֶָֹ

א) תרציא"ס:השירים לע"ז ּבלׁשֹון הּצאן", ְְְִִֵַַַֹ"ּבעקבי

(Î)BÓÁÏ ‰�ÓL ¯L‡Ó.ׁשל מחלקֹו הּבא מאכל ≈»≈¿≈»«¿ְֲֵֶֶַַָָ

והּוא ּבחלקֹו מרּבים זיתים ׁשּיהיּו ׁשמן, יהא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֻאׁשר

ּבּׁשמן "וטבל מׁשה: ּברכֹו וכן ּכמעין, ׁשמן ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹמֹוׁש

ּבמנחֹות ׁשּׁשנינּו ּכמֹו פה)רגלֹו", אחת(דף ּפעם : ְְְִִֶַַַַַָָ

וכּו':הצר לׁשמן לּודקּיא אנׁשי ‡Ïi‰(Î‡)כּו ְְְְְְִֵֶֶַָֻ«»»
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‰ÁÏL.לבּׁשל קּלה ׁשהיא ּגינֹוסר, ּבקעת זֹו ¿À»ְְִִִֵֶַַַָָ

"אּילה לרּוץ, קּלה ׁשהיא זֹו ּכאּילה ְִֵֶֶַַַָָָָָָָּפרֹותיה,

לרּוץ: מׁשּלחת אּילה ‡ÙLŒÈ¯Ó¯ׁשלחה", Ô˙p‰. ְְַַַָָָָֻֻ«…≈ƒ¿≈»∆
נתנּבא: סיסרא מלחמת על אחר: ּדבר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכתרּגּומֹו.

ד) מּבני(שופטים איׁש אלפים עׂשרת עּמ ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָ"ולקחּת

ׁשם נאמר וכן ּבזריזּות, ׁשם והלכּו וגֹו'" ְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָנפּתלי

ּברגליו": ׁשּלח "ּבעמק ׁשּלּוח ‡ŒÈ¯Óלׁשֹון Ô˙p‰ ְְְִֵֶַַַָָֻ«…≈ƒ¿≈
.¯ÙLורּבֹותינּו ׁשירה. ּוברק ּדבֹורה ׁשרּו ידם על »∆ְְִֵַַָָָָָָָ

על עׂשו ּכׁשערער יעקב: קבּורת יֹום על ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹּדרׁשּוהּו

סֹוטה ּבמּסכת יג)הּמערה, 'יתרמי(דף ותרּגּומֹו: , ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָ

חבלֹו יּפל אמריםעדביּה', חלקֹו על יֹודה והּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹ

וׁשבח: t¯˙(Î·)נאים Ôa.לׁשֹון והּוא חן, ּבן ְִֶַָ≈…»ְֵֶָ

ּבבא ּבסֹוף ׁשמעֹון, לרּבי נמטּיּה אּפרין ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָארּמי:

קיח)מציעא ÔÈÚŒÈÏÚ:(דף ˙¯t Ôa.על נטּוי חּנֹו ְִָ≈…»¬≈»ƒִַָ

אֹותֹו הרֹואה eLŒÈÏÚ¯:העין ‰„Úˆ ˙B�a.ּבנֹות ִַָָָ»»¬»¬≈ְ

ּביפיֹו, להסּתּכל החֹומה על צֹועדֹות היּו ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָמצרים

ואחת אחת ּכל צעדה הרּבה, ּבמקֹוםּו'בנֹות' ְְְֲֵַַַַַָָָָָ

לֹומר, צרי ּכן אחר, (ּדבר מּׁשם לראֹותֹו ְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּתּוכל

להבין). וקל חֹומה ׁשּור, הּוא ראׁשֹון לפרּוׁש ְְְִִִֵַָָּכי

ראּיתֹו, על כד)ּכמֹו:"עליֿׁשּור", "אׁשּורּנּו(במדבר ְְֲֲִֵֶַָ

נֹוטה וזה רּבים, יׁש אּגדה ּומדרׁשי קרֹוב", ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹולא

הּמקרא: ׁשּבֹו.t¯˙ליּׁשב הּלׁשֹוןּתי"ו ּתּקּון הּוא ְְִֵַַָ…»ִֶַָָ

ג)ּכמֹו: האדם"(קהלת ּבני ּכמֹו.eL¯:"עלּֿדברת ְְְְִֵַַָָָ

לׁשּור. ּבׁשביל "עליֿׁשּור", אחר: ּדבר ְֲִִֵֵַָָָָלׁשּור.

עליֿׁשּור", צעדה "ּבנֹות אּונקלֹוס: ׁשל ְְְְֲֲֵֶַָָָותרּגּום

על "ּבנֹות" וכתב וכּו'', מּבנֹוהי יּפקּון ׁשבטין ְְְְְְִִִִִֵַַָָ'ּתרין

ּבׁשני חלק ׁשּנטלּו צלפחד, ּבנֹות מנּׁשה, ּבנֹות ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשם

ּפרּיה לׁשֹון "ּפרת", יֹוסף', ּדיסּגי 'ּברי הּירּדן. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹעברי

על המתיּׁשבים ּבֹו אּגדה מדרׁשי ויׁש ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּורבּיה,

ּבכּלן יעקב, לקראת עׂשו ׁשּבא ּבׁשעה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹֻהּלׁשֹון:

להׁשּתחוֹות, ּבניהם לפני ללכת האּמהֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָקּדמּו

אמר וּיׁשּתחוּו". ורחל יֹוסף "נּגׁש ּכתיב: ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָּוברחל

ּבאּמי', עיניו יּתן ׁשּמא רמה, עינֹו זה, 'רׁשע ְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָיֹוסף:

ׁשּברכֹו והּוא לכּסֹותּה, קֹומתֹו וׁשרּבב לפניה ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָיצא

"עליֿעין" יֹוסף, ,עצמ הגּדלּת ּפרת", "ּבן ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹאביו:

לגדּלה: זכית ,לפיכ עׂשו, ˆÚ„‰ׁשל ˙B�a ְְִִִֵֶָָָָָֻ»»¬»
¯eLŒÈÏÚ.ועֹוד מצרים. על ּבצאת ּב להסּתּכל ¬≈ְְְְְְְִִִֵֵַַַ

ואף הרע, עין ּבזרעֹו יׁשלט ׁשּלא לענין ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹּדרׁשּוהּו

עין ׁשאין ּכדגים, ּברכם ואפרים, מנּׁשה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכׁשּבר

ּבהם: ׁשֹולטת ea¯Â(Î‚)הרע e‰¯¯ÓÈÂ. ֶֶֶַָָ«¿»¬À»…
לאסרֹו, ואׁשּתֹו ּפֹוטיפר וימררּוהּו אחיו, ְְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָוימררּוהּו

חּייהם": את "וימררּו אחיו.ea¯Âלׁשֹון: לֹו נעׂשּו ְְֲֵֶֶַַָ»…ֲֶַָ

ּכן ׁשאם ּפעלּו, לׁשֹון הּזה הּלׁשֹון ואין ריב, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָאנׁשי

אׁשר מריבה מי "הּמה ּכמֹו: ורבּו, ליּנקד: לֹו ְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָהיה

היה ּכן הּוא, חּצים רבּית לׁשֹון אם ואף וגֹו'", ְְְְִִִִֵַַָָָרבּו

ּכמֹו: ּפעלּו, לׁשֹון אּלא ואינֹו ליּנקד, ב)לֹו (ירמיה ְְְֲִֵֵֶָָֻ

"רּמּו וכן הּוׁשּמּו, לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמים", ְְִֵֶַָָֹֹ"ׁשּמּו

הּורמּו ׁשּלׁשֹון אּלא הּורמּו, לׁשֹון ׁשהּוא ְְְְְֶֶֶַָמעט",

רּבּו,ו רּמּו, ׁשמּו, ּולׁשֹון אחרים, ידי על הּוׁשמּו, ְְְְֲִֵֵַֹֹֹ

נתרֹוממּו עצמם, את מׁשֹוממים הם הּוא, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָמאליהם

אי", יֹוׁשבי "ּדּמּו וכן: ריב. אנׁשי נעׂשּו ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָֹמעצמם,

'ונקמֹוהי': אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן נדּמּו, ÈÏÚaּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵַַָ«¬≈
ÌÈvÁ.,'פלּגֹותא 'מרי ותרּגּומֹו: ּכחץ, ׁשּלׁשֹונם ƒƒְְְְְֵֵֶַַָָָ

לחלק ראּויים ׁשהיּו אֹותן הּמחצה", "וּתהי ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָֹלׁשֹון:

נחלה: ˜BzL(Î„)עּמֹו Ô˙È‡a ·LzÂ.נתיּׁשבה ֲִַָ«≈∆¿≈»«¿ְְִַָ

ÂÈ„Èחזקֹו:.˜BzLּבחזק: ÈÚ¯Ê efÙiÂ.היא זֹו ְֶֹ«¿ְָ«»…¿…≈»»ִ

זאת מּופז". "זהב לׁשֹון: ידֹו, על טּבעת ְְִַַַַַָָָָֹנתינת

אביר ׁשהּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מידי לֹו ְֲִִֵֶַָָָָהיתה
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‰ÁÏL.לבּׁשל קּלה ׁשהיא ּגינֹוסר, ּבקעת זֹו ¿À»ְְִִִֵֶַַַָָ

"אּילה לרּוץ, קּלה ׁשהיא זֹו ּכאּילה ְִֵֶֶַַַָָָָָָָּפרֹותיה,

לרּוץ: מׁשּלחת אּילה ‡ÙLŒÈ¯Ó¯ׁשלחה", Ô˙p‰. ְְַַַָָָָֻֻ«…≈ƒ¿≈»∆
נתנּבא: סיסרא מלחמת על אחר: ּדבר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכתרּגּומֹו.

ד) מּבני(שופטים איׁש אלפים עׂשרת עּמ ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָ"ולקחּת

ׁשם נאמר וכן ּבזריזּות, ׁשם והלכּו וגֹו'" ְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָנפּתלי

ּברגליו": ׁשּלח "ּבעמק ׁשּלּוח ‡ŒÈ¯Óלׁשֹון Ô˙p‰ ְְְִֵֶַַַָָֻ«…≈ƒ¿≈
.¯ÙLורּבֹותינּו ׁשירה. ּוברק ּדבֹורה ׁשרּו ידם על »∆ְְִֵַַָָָָָָָ

על עׂשו ּכׁשערער יעקב: קבּורת יֹום על ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹּדרׁשּוהּו

סֹוטה ּבמּסכת יג)הּמערה, 'יתרמי(דף ותרּגּומֹו: , ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָ

חבלֹו יּפל אמריםעדביּה', חלקֹו על יֹודה והּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹ

וׁשבח: t¯˙(Î·)נאים Ôa.לׁשֹון והּוא חן, ּבן ְִֶַָ≈…»ְֵֶָ

ּבבא ּבסֹוף ׁשמעֹון, לרּבי נמטּיּה אּפרין ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָארּמי:

קיח)מציעא ÔÈÚŒÈÏÚ:(דף ˙¯t Ôa.על נטּוי חּנֹו ְִָ≈…»¬≈»ƒִַָ

אֹותֹו הרֹואה eLŒÈÏÚ¯:העין ‰„Úˆ ˙B�a.ּבנֹות ִַָָָ»»¬»¬≈ְ

ּביפיֹו, להסּתּכל החֹומה על צֹועדֹות היּו ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָמצרים

ואחת אחת ּכל צעדה הרּבה, ּבמקֹוםּו'בנֹות' ְְְֲֵַַַַַָָָָָ

לֹומר, צרי ּכן אחר, (ּדבר מּׁשם לראֹותֹו ְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּתּוכל

להבין). וקל חֹומה ׁשּור, הּוא ראׁשֹון לפרּוׁש ְְְִִִֵַָָּכי

ראּיתֹו, על כד)ּכמֹו:"עליֿׁשּור", "אׁשּורּנּו(במדבר ְְֲֲִֵֶַָ

נֹוטה וזה רּבים, יׁש אּגדה ּומדרׁשי קרֹוב", ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹולא

הּמקרא: ׁשּבֹו.t¯˙ליּׁשב הּלׁשֹוןּתי"ו ּתּקּון הּוא ְְִֵַַָ…»ִֶַָָ

ג)ּכמֹו: האדם"(קהלת ּבני ּכמֹו.eL¯:"עלּֿדברת ְְְְִֵַַָָָ

לׁשּור. ּבׁשביל "עליֿׁשּור", אחר: ּדבר ְֲִִֵֵַָָָָלׁשּור.

עליֿׁשּור", צעדה "ּבנֹות אּונקלֹוס: ׁשל ְְְְֲֲֵֶַָָָותרּגּום

על "ּבנֹות" וכתב וכּו'', מּבנֹוהי יּפקּון ׁשבטין ְְְְְְִִִִִֵַַָָ'ּתרין

ּבׁשני חלק ׁשּנטלּו צלפחד, ּבנֹות מנּׁשה, ּבנֹות ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשם

ּפרּיה לׁשֹון "ּפרת", יֹוסף', ּדיסּגי 'ּברי הּירּדן. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹעברי

על המתיּׁשבים ּבֹו אּגדה מדרׁשי ויׁש ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּורבּיה,

ּבכּלן יעקב, לקראת עׂשו ׁשּבא ּבׁשעה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹֻהּלׁשֹון:

להׁשּתחוֹות, ּבניהם לפני ללכת האּמהֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָקּדמּו

אמר וּיׁשּתחוּו". ורחל יֹוסף "נּגׁש ּכתיב: ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָּוברחל

ּבאּמי', עיניו יּתן ׁשּמא רמה, עינֹו זה, 'רׁשע ְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָיֹוסף:

ׁשּברכֹו והּוא לכּסֹותּה, קֹומתֹו וׁשרּבב לפניה ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָיצא

"עליֿעין" יֹוסף, ,עצמ הגּדלּת ּפרת", "ּבן ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹאביו:

לגדּלה: זכית ,לפיכ עׂשו, ˆÚ„‰ׁשל ˙B�a ְְִִִֵֶָָָָָֻ»»¬»
¯eLŒÈÏÚ.ועֹוד מצרים. על ּבצאת ּב להסּתּכל ¬≈ְְְְְְְִִִֵֵַַַ

ואף הרע, עין ּבזרעֹו יׁשלט ׁשּלא לענין ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹּדרׁשּוהּו

עין ׁשאין ּכדגים, ּברכם ואפרים, מנּׁשה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכׁשּבר

ּבהם: ׁשֹולטת ea¯Â(Î‚)הרע e‰¯¯ÓÈÂ. ֶֶֶַָָ«¿»¬À»…
לאסרֹו, ואׁשּתֹו ּפֹוטיפר וימררּוהּו אחיו, ְְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָוימררּוהּו

חּייהם": את "וימררּו אחיו.ea¯Âלׁשֹון: לֹו נעׂשּו ְְֲֵֶֶַַָ»…ֲֶַָ

ּכן ׁשאם ּפעלּו, לׁשֹון הּזה הּלׁשֹון ואין ריב, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָאנׁשי

אׁשר מריבה מי "הּמה ּכמֹו: ורבּו, ליּנקד: לֹו ְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָהיה

היה ּכן הּוא, חּצים רבּית לׁשֹון אם ואף וגֹו'", ְְְְִִִִֵַַָָָרבּו

ּכמֹו: ּפעלּו, לׁשֹון אּלא ואינֹו ליּנקד, ב)לֹו (ירמיה ְְְֲִֵֵֶָָֻ

"רּמּו וכן הּוׁשּמּו, לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמים", ְְִֵֶַָָֹֹ"ׁשּמּו

הּורמּו ׁשּלׁשֹון אּלא הּורמּו, לׁשֹון ׁשהּוא ְְְְְֶֶֶַָמעט",

רּבּו,ו רּמּו, ׁשמּו, ּולׁשֹון אחרים, ידי על הּוׁשמּו, ְְְְֲִֵֵַֹֹֹ

נתרֹוממּו עצמם, את מׁשֹוממים הם הּוא, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָמאליהם

אי", יֹוׁשבי "ּדּמּו וכן: ריב. אנׁשי נעׂשּו ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָֹמעצמם,

'ונקמֹוהי': אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן נדּמּו, ÈÏÚaּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵַַָ«¬≈
ÌÈvÁ.,'פלּגֹותא 'מרי ותרּגּומֹו: ּכחץ, ׁשּלׁשֹונם ƒƒְְְְְֵֵֶַַָָָ

לחלק ראּויים ׁשהיּו אֹותן הּמחצה", "וּתהי ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָֹלׁשֹון:

נחלה: ˜BzL(Î„)עּמֹו Ô˙È‡a ·LzÂ.נתיּׁשבה ֲִַָ«≈∆¿≈»«¿ְְִַָ

ÂÈ„Èחזקֹו:.˜BzLּבחזק: ÈÚ¯Ê efÙiÂ.היא זֹו ְֶֹ«¿ְָ«»…¿…≈»»ִ

זאת מּופז". "זהב לׁשֹון: ידֹו, על טּבעת ְְִַַַַַָָָָֹנתינת

אביר ׁשהּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מידי לֹו ְֲִִֵֶַָָָָהיתה
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עּקרן יׂשראל", אבן "רעה להיֹות עלה ּומּׁשם ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹיעקב,

מלכּות. לׁשֹון הראׁשה, אבן לׁשֹון יׂשראל, ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹׁשל

ּבהֹון 'ותבת וּתׁשב, ּתרּגמֹו: ּכ הּוא אף ְְְְְְְִֵֶַַַָָואּונקלֹוס,

דקּים 'על להם חלם אׁשר החלֹומֹות ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָנביאּותּה'

הּוא, ּתֹוספת ּבסתרא', עבריאֹוריתא מּלׁשֹון ולא ְְְְְְִִִִֶֶַָָֹ

ׁשל ּתרּגּום רֹוחצנּה', ּבתקפא 'וׁשוי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻׁשּבּמקרא,

העברי: על הּתרּגּום לׁשֹון וכ קׁשּתֹו", ְְְְְְִִֵַַַַָָָ"ּבאיתן

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשאיתנֹו ּבׁשביל נבּואתֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָוּתׁשב

דהב יתרמא 'ּבכן ּולמבטח. לקׁשת לֹו היתה ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָהּוא

ּפז: לׁשֹון ידיו", זרעי "וּיפּזּו :לכ דרעֹוהי', ְְְְִֵַַָָָָָָֹֹעל

Ï‡¯NÈ Ô·‡.אבהן' ּובן, אב נֹוטריקֹון: לׁשֹון ∆∆ƒ¿»≈ְְֲִֵָָָ

ּובניו: יעקב ‡·EÈ(Î‰)ּובנין': Ï‡Ó.ל היתה ְֲִַָָֹ≈≈»ƒְְָָ

יעזרּך: והּוא ÈcLזאת, ˙‡Â.ּברּו הּקדֹוׁש ועם ְְְֶַָֹ¿≈««ְִַָָ

והּוא ,אדֹונת לדברי ׁשמעּת ּכׁשּלא ,לּב היה ְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹהּוא

ÌÁ¯Âיברכּך: ÌÈ„L ˙Î¯a.'ּדאּבא ּברכתא ְֲֶָָƒ¿…»«ƒ»»«ְְִַָָָ

והּיֹולדֹות, הּמֹולידים יתּברכּו ּכלֹומר ְְְְְְִִִִַַַָָּודאּמא',

להריֹון, הראּויה טּפה מזריעים הּזכרים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָׁשּיהיּו

להּפיל ׁשּלהן, רחם את יׁשּכלּו לא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹוהּנקבֹות

'איׁשּתדאי.ÌÈ„Lעּבריהן: מתרּגמינן: יּירה" "ירה ֵֶָֻ»«ƒְְְְְִִִֶַַַָָֹ

ּכאן, ׁשדים אף ּכחץ:יׁשּתדי', יֹורה ׁשהּזרע ׁשם על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

(ÂÎ)'B‚Â e¯·b EÈ·‡ ˙Î¯a.ׁשּברכני הּברכֹות ƒ¿…»ƒ»¿¿ְְִֵֶַַָ

ׁשּבר הּברכֹות על והלכּו ּגברּו הּוא, ּברּו ְְְְֵֶַַַַָָָָָהּקדֹוׁש

הֹורי ÌÏBÚ:את ˙Ú·b ˙Â‡zŒ„Ú.ׁשהּברכֹות לפי ֶַ««¬«ƒ¿…»ְְִֶַָ

לי ׁשּנתן עֹולם, ּגבעֹות ּגבּולי סֹוף עד ּגברּו ְְְִִִֵֶֶַַָָָׁשּלי

קצֹות ארּבע עד מּגעת מצרים, ּבלי ּפרּוצה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָּברכה

מה וגֹו'" וקדמה יּמה "ּופרצּת ׁשּנאמר: ְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָָהעֹולם,

אמר לאברהם ּוליצחק. אבינּו לאברהם אמר ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָֹּׁשּלא

הארץ ּכל את ּכי וגֹו' ּוראה עיני נא "ׂשא ְְִֵֵֶֶֶָָָָָלֹו:

ארץ אּלא הראהּו ולא אּתנּנה", ל ראה ְְְְֲֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאׁשרֿאּתה

ּולזרע ּכיֿל" לֹו: אמר ליצחק ּבלבד. ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָיׂשראל

אתֿהּׁשבּועה והקימתי האל אתּֿכלֿהארצֹות ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאּתן

יׁשעיה: ׁשאמר זהּו נח)וגֹו'", "והאכלּתי(ישעיה ְְְְְֲִֶֶַַַַָָ

אברהם': 'נחלת אמר: ולא ,"אבי יעקב ְְֲֲֲִַַַַַַַָָָָֹֹנחלת

˙Â‡z.:סרּוק ּבן מנחם חּברֹו ּכ .‰È¯Bאשמול"ץ, «¬«ְְִֵֵַָָ«
הריֹון, ּכמֹולׁשֹון אּמי, ּבמעי ג)ׁשהֹורּוני (איוב ְְְִִִִֵֵֶָ

ּגבר": ּכמֹו:.Â‡zŒ„Ú˙"הרה קצֹות, (במדברעד ֶָָֹ««¬«ְְַ

קדמה",לד) לגבּול לכם ח)"והתאּויתם :(שם ְְְְִִִֵֶֶַָָ

חמת": לבא יֹוסף:.ÔÈÈ‰z"ּתתאּו לראׁש �ÈÊ¯ּכּלם ְְֲָָֹƒ¿∆»ְֵָֹֻ¿ƒ
ÂÈÁ‡.:ּכמֹו מאחיו, ׁשּנבּדל דאחֹוהי', 'ּפריׁשא ∆»ְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

ורּבֹותינּו אחֹור. נזרּו יׂשראל", ּבני מּקדׁשי ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָֹ"ויּנזרּו

יצרֹו ּכביׁשת על קׁשּתֹו", ּבאיתן "וּתׁשב ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָּדרׁשּו:

יֹורה ׁשהּזרע ׁשם על 'קׁשת', וקֹוראֹו אדֹוניו, ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבאׁשת

ÂÈ„È":ּכחץ ÈÚB¯Ê efÙiÂ".,וּיפּוצּו ׁשּיצאּכמֹו: ְֵ«»…¿≈»»ְֶַָָָ

ידיו: אצּבעֹות מּבין ÚÈ˜·הּזרע ¯È·‡ È„ÈÓ. ְְִֵֶֶַַָָƒ≈¬ƒ«¬…
ּכדאיתא וכּו', אביו ׁשל ּדיֹוקנֹו ּדמּות לֹו ְְְְְְֲִִִִֶֶָָָׁשּנראתה

לו)ּבסֹוטה עֹולם",(דף "ּתאות ּתרּגם ואּונקלֹוס . ְְְְְֲִֵַַָָ

"מצקי לׁשֹון: ּו"גבעֹות", וחמּדה, ּתאוה ְְְְְְֲֵֶַָָָֻלׁשֹון

והזקיקתֹו אּמֹו ׁשחּמדתן הּברכֹות והם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָארץ",

Û¯ËÈ(ÊÎ)לקּבלם: ·‡Ê ÔÈÓÈ�a.אׁשרזאב הּוא ְְַָƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ְֲֵֶ

חטפנין:יטרף, להיֹות עתידין ׁשּיהיּו על נּבא ְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָ
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˙�ÒÁ‡Ï ‰‡zÁ Ô¯ÙÚ ÔÓ ‡Ï˜Á«¿»ƒ∆¿…ƒ»»¿«¬»«

:‡¯e·˜לא˙È e¯·˜ Ônz ¿»«»¿»»

Ônz d˙z‡ ‰¯N ˙ÈÂ Ì‰¯·‡«¿»»¿»»»ƒ¿≈«»
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כא) ּבפילגׁש(שופטים אׁשּתֹו", איׁש לכם ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָ"וחטפּתם

ּבאֹויביוּבּגבע נֹוצח ׁשּיהיה ׁשאּול על ונּבא ה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּנאמר: יד)סביב, א הּמלּוכה(שמואל לכד "וׁשאּול ְְֱִֶֶַַַָָָָ

יפנה אׁשר ּובכל וגֹו', ּובאדֹום ּבמֹואב. ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָוּיּלחם

Ú„ירׁשיע": ÏÎ‡È ¯˜aa.,וׁשלל ּבּזה לׁשֹון ְִַַ«…∆…««ְְִָָָ

עברית: ּבלׁשֹון ּדֹומה לֹו יׁש ועֹוד 'עדאה', ְְְְְֲִִִֵֶַָָָֻהּמתרּגם

לג) הּוא(ישעיה ׁשאּול ועל עדֿׁשלל", חּלק ְַַַָָָָֻ"אז

אחרים: (ספרים ּבקרן ּבתחּלת ׁשעמד ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹאֹומר,

יׂשראל: ׁשל ּוזריחתן ÏÏLּפריחתן) ˜lÁÈ ·¯ÚÏÂ. ְְְִִִֵֶָָָָָ¿»∆∆¿«≈»»
ידי על יׂשראל ׁשל ׁשמׁשן מּׁשּתׁשקע ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָאף

לבבל: ׁשּיגלם ÏÏL.נבּוכדנּצאר, ˜lÁÈמרּדכי ְְְְֵֶֶֶַַַָ¿«≈»»ְְַָ

המן, ׁשלל את יחּלקּו מּבנימין ׁשהם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָואסּתר

ואּונקלֹוס לאסּתר", נתּתי המן בית "הּנה ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:

הּמקּדׁש: ּבקדׁשי הּכהנים ׁשלל על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹּתרּגם

(ÁÎ)C¯·ÈÂ Ì‰È·‡ Ì‰Ï ¯acŒ¯L‡ ˙‡ÊÂ¿…¬∆ƒ∆»∆¬ƒ∆«¿»∆
Ì˙B‡.?קנטרן אּלא ּברכם, ׁשּלא מהם יׁש והלא »ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

אביהם", להם אׁשרּֿדּבר "וזאת ּפרּוׁשֹו: ּכ ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶָָָֹאּלא

ׁשמעֹון לראּובן, ּבר ׁשּלא יכל ּבענין. ּׁשּנאמר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמה

ּבמׁשמע: ּכּלם אֹותם", ויבר" לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְִֵֶַַַַָָָָֻולוי?

B˙Î¯·k ¯L‡ LÈ‡.ּכל על לבא העתידה ּברכה ƒ¬∆¿ƒ¿»ְֲִַָָָָָָֹ

ואחד: ‡˙Ìאחד C¯a.אּלא לֹומר, לֹו היה לא ְֶֶָָ≈«…»ֶַָָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד מה אֹותֹו". ּבר ּכברכתֹו אׁשר ְְְֲִִֵֶַַַַָ"איׁש

ארי, ּגבּורת ליהּודה ׁשּנתן לפי אתם"? ּבר"ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ

ׁשל קּלּותֹו ּולנפּתלי זאב ׁשל חטיפתֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּולבנימין

ּתלמּוד הּברכֹות? ּבכל ּכּלם ּכללן ׁשּלא יכל ְְְְֶַַַָָָָָָָָֹֹֻאּילה,

אתם ּבר" ‡ÈnÚŒÏ(ËÎ)":לֹומר: ÛÒ‡�.על ֵַַָֹ∆¡»∆«ƒַ

ׁשּיׁש ּגניזתן, מקֹום אל הּנפׁשֹות ׁשּמכניסין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשם

ּכגֹון: הכנסה, לׁשֹון ׁשהיא עברי ּבלׁשֹון ְְְְְֲִִִִֶַָָָָאסיפה

יט) הּביתה",(שופטים אֹותם מאּסף איׁש ְְְִֵֵַַַָָ"ואין

כב) ּבית",(דברים ּתֹו אל כג)"ואספּתֹו (ויקרא ְֲֵֶֶַַ

מּפני לּבית הכנסתם הארץ", ּתבּואת את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ"ּבאסּפכם

א וכל אתֿמעׂשיכם. ּבאסּפכם סיפההּגׁשמים. ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
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àìBzLà äøN úàå íäøáà-úà eøá÷ änĹ̈¨¨«§º¤©§¨À̈§¥Æ¨¨´¦§½
BzLà ä÷áø úàå ÷çöé-úà eøá÷ änL̈µ¨¨«§´¤¦§½̈§¥−¦§¨´¦§®

:äàì-úà ézøá÷ änLåáìäãOä äð÷î §¨¬¨¨©−§¦¤¥¨«¦§¥¯©¨¤²

ÔB‰È ‡È�Ù·e ‡¯Ùˆa ‡Lc˜Ó«¿¿»¿«¿»¿«¿»¿

ÔcÚ·e ‡�a¯˜ ‡i�‰k ÔÈ·¯˜Ó¿»¿ƒ«¬«»»¿»»¿ƒ«

¯˙BÓ ÔÈ‚lÙÓ ÔB‰È ‡LÓ«̄¿»¿¿«¿ƒ«

:‡iL„˜ ¯‡MÓ ÔB‰˜ÏeÁכחÏk ¿¿ƒ¿«»¿«»»

¯ÒÚ ÔÈ¯z Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈¬«

CÈ¯·e ÔB‰e·‡ ÔB‰Ï ÏÈlÓc ‡„Â¿»¿«ƒ¿¬»ƒ

C¯a d˙k¯·Î Èc ¯·b ÔB‰˙È»¿¿«ƒ¿ƒ¿¿≈»≈

:ÔB‰˙Èכט¯Ó‡Â ÔB‰˙È „wÙe »¿«≈»¿«¬«

È˙È e¯·˜ ÈnÚÏ L�k˙Ó ‡�‡ ÔB‰Ï¿¬»ƒ¿¿≈¿«ƒ¿»»ƒ

Ï˜Á· Èc ‡z¯ÚÓa È˙‰·‡ ˙ÂÏ¿«¬»»»ƒ¿«¿»ƒ«¬«

:‰‡zÁ ÔB¯ÙÚלÈc ‡z¯ÚÓa ∆¿ƒ»»ƒ¿«¿»ƒ

‡¯ÓÓ Èt‡ ÏÚ Èc ‡zÏÙk Ï˜Á·«¬«»∆¿»ƒ««≈«¿≈

˙È Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿««¿»»»

˙�ÒÁ‡Ï ‰‡zÁ Ô¯ÙÚ ÔÓ ‡Ï˜Á«¿»ƒ∆¿…ƒ»»¿«¬»«

:‡¯e·˜לא˙È e¯·˜ Ônz ¿»«»¿»»

Ônz d˙z‡ ‰¯N ˙ÈÂ Ì‰¯·‡«¿»»¿»»»ƒ¿≈«»

d˙z‡ ‰˜·¯ ˙ÈÂ ˜ÁˆÈ ˙È e¯·¿̃»»ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈

:‰‡Ï ˙È ˙È¯·˜ Ôn˙ÂלבÈ�È·Ê ¿«»¿»ƒ»≈»¿ƒ≈

é"ùø

כא) ּבפילגׁש(שופטים אׁשּתֹו", איׁש לכם ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָ"וחטפּתם

ּבאֹויביוּבּגבע נֹוצח ׁשּיהיה ׁשאּול על ונּבא ה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּנאמר: יד)סביב, א הּמלּוכה(שמואל לכד "וׁשאּול ְְֱִֶֶַַַָָָָ

יפנה אׁשר ּובכל וגֹו', ּובאדֹום ּבמֹואב. ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָוּיּלחם

Ú„ירׁשיע": ÏÎ‡È ¯˜aa.,וׁשלל ּבּזה לׁשֹון ְִַַ«…∆…««ְְִָָָ

עברית: ּבלׁשֹון ּדֹומה לֹו יׁש ועֹוד 'עדאה', ְְְְְֲִִִֵֶַָָָֻהּמתרּגם

לג) הּוא(ישעיה ׁשאּול ועל עדֿׁשלל", חּלק ְַַַָָָָֻ"אז

אחרים: (ספרים ּבקרן ּבתחּלת ׁשעמד ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹאֹומר,

יׂשראל: ׁשל ּוזריחתן ÏÏLּפריחתן) ˜lÁÈ ·¯ÚÏÂ. ְְְִִִֵֶָָָָָ¿»∆∆¿«≈»»
ידי על יׂשראל ׁשל ׁשמׁשן מּׁשּתׁשקע ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָאף

לבבל: ׁשּיגלם ÏÏL.נבּוכדנּצאר, ˜lÁÈמרּדכי ְְְְֵֶֶֶַַַָ¿«≈»»ְְַָ

המן, ׁשלל את יחּלקּו מּבנימין ׁשהם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָואסּתר

ואּונקלֹוס לאסּתר", נתּתי המן בית "הּנה ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:

הּמקּדׁש: ּבקדׁשי הּכהנים ׁשלל על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹּתרּגם

(ÁÎ)C¯·ÈÂ Ì‰È·‡ Ì‰Ï ¯acŒ¯L‡ ˙‡ÊÂ¿…¬∆ƒ∆»∆¬ƒ∆«¿»∆
Ì˙B‡.?קנטרן אּלא ּברכם, ׁשּלא מהם יׁש והלא »ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

אביהם", להם אׁשרּֿדּבר "וזאת ּפרּוׁשֹו: ּכ ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶָָָֹאּלא

ׁשמעֹון לראּובן, ּבר ׁשּלא יכל ּבענין. ּׁשּנאמר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמה

ּבמׁשמע: ּכּלם אֹותם", ויבר" לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְִֵֶַַַַָָָָֻולוי?

B˙Î¯·k ¯L‡ LÈ‡.ּכל על לבא העתידה ּברכה ƒ¬∆¿ƒ¿»ְֲִַָָָָָָֹ

ואחד: ‡˙Ìאחד C¯a.אּלא לֹומר, לֹו היה לא ְֶֶָָ≈«…»ֶַָָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד מה אֹותֹו". ּבר ּכברכתֹו אׁשר ְְְֲִִֵֶַַַַָ"איׁש

ארי, ּגבּורת ליהּודה ׁשּנתן לפי אתם"? ּבר"ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ

ׁשל קּלּותֹו ּולנפּתלי זאב ׁשל חטיפתֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּולבנימין

ּתלמּוד הּברכֹות? ּבכל ּכּלם ּכללן ׁשּלא יכל ְְְְֶַַַָָָָָָָָֹֹֻאּילה,

אתם ּבר" ‡ÈnÚŒÏ(ËÎ)":לֹומר: ÛÒ‡�.על ֵַַָֹ∆¡»∆«ƒַ

ׁשּיׁש ּגניזתן, מקֹום אל הּנפׁשֹות ׁשּמכניסין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשם

ּכגֹון: הכנסה, לׁשֹון ׁשהיא עברי ּבלׁשֹון ְְְְְֲִִִִֶַָָָָאסיפה

יט) הּביתה",(שופטים אֹותם מאּסף איׁש ְְְִֵֵַַַָָ"ואין

כב) ּבית",(דברים ּתֹו אל כג)"ואספּתֹו (ויקרא ְֲֵֶֶַַ

מּפני לּבית הכנסתם הארץ", ּתבּואת את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ"ּבאסּפכם

א וכל אתֿמעׂשיכם. ּבאסּפכם סיפההּגׁשמים. ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
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:úç-éða úàî Ba-øLà äørnäåâììëéå §©§¨¨¬£¤−¥¥¬§¥¥«©§©³
ähnä-ìà åéìâø óñàiå åéða-úà úeöì á÷ré©«£ŸÆ§©´Ÿ¤¨½̈©¤«¡¬Ÿ©§−̈¤©¦¨®

åénr-ìà óñàiå òåâiåi''yx:ðàóñBé ìtiå ©¦§©−©¥¨¬¤¤©¨«©¦¬Ÿ¥−
:Bì-÷Miå åéìr jáiå åéáà éðt-ìráóñBé åöéå ©§¥´¨¦®©¥¬§§¨−̈©¦©«©§©̧¥³

åéáà-úà èðçì íéàôøä-úà åéãár-úà¤£¨¨Æ¤¨´Ÿ§¦½©«£−Ÿ¤¨¦®
ìàøNé-úà íéàôøä eèðçiåi''yx:âBì-eàìîiå ©©«©§¬¨«Ÿ§¦−¤¦§¨¥«©¦§§Æ

ekáiå íéèðçä éîé eàìîé ïk ék íBé íéraøà©§¨¦´½¦²¥¬¦§§−§¥´©«£ª¦®©¦§¬
íBé íéráL íéøöî Búài''yx:ãéîé eøáriå Ÿ²¦§©−¦¦§¦¬«©©«©§Æ§¥´

øîàì äòøt úéa-ìà óñBé øaãéå Búéëá§¦½©§©¥´¥½¤¥¬©§−Ÿ¥®Ÿ
éðæàa àð-eøac íëéðéra ïç éúàöî àð-íà¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥´¥¤½©§¾̈§¨§¥¬

:øîàì äòøôääpä øîàì éðréaLä éáà ©§−Ÿ¥«Ÿ¨¦º¦§¦©´¦¥ÀŸ¦¥´
ïrðk õøàa éì éúéøk øLà éøá÷a úî éëðà̈«Ÿ¦»¥¼§¦§¦À£¤̧¨¦³¦¦Æ§¤´¤§©½©
äøa÷àå àp-äìrà äzrå éðøa÷z änL̈−¨¦§§¥®¦§©À̈¤«¡¤¨²§¤§§¨¬

äáeLàå éáà-úài''yx:åäìr äòøt øîàiå ¤¨¦−§¨«¨©−Ÿ¤©§®Ÿ£¥²
éáà-úà øá÷eEréaLä øLàk Ei''yx:æìriå §¬Ÿ¤¨¦−©«£¤¬¦§¦¤«©©¬©

éãár-ìk Bzà eìriå åéáà-úà øa÷ì óñBé¥−¦§´Ÿ¤¨¦®©©«£¸¦¹¨©§¥³
:íéøöî-õøà éð÷æ ìëå Búéá éð÷æ äòøôçìëå ©§ŸÆ¦§¥´¥½§−Ÿ¦§¥¬¤«¤¦§¨«¦§ŸÆ

È�a ÔÓ d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á«¿»¿«¿»ƒ≈ƒ¿≈

:‰‡zÁלג‡„wÙÏ ·˜ÚÈ ÈˆÈLÂ ƒ»»¿≈≈«¬…¿«»»

‡Ò¯ÚÏ È‰BÏ‚¯ L�Îe È‰B�a ˙È»¿ƒ¿««¿ƒ¿«¿»

:dnÚÏ LÈ�k˙‡Â „È‚�˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

‡·È‰eא Èt‡ ÏÚ ÛÒBÈ ÏÙ�e¿«≈««≈»ƒ

:dÏ ˜L�e È‰BlÚ ‡Î·eב„ÈwÙe ¿»«ƒ¿≈≈«ƒ

‡˙ÂÒ‡ ˙È È‰Bc·Ú ˙È ÛÒBÈ≈»«¿ƒ»«¿»»

‡˙ÂÒ‡ eË�ÁÂ È‰e·‡ ˙È Ë�ÁÓÏ¿∆¿«»»ƒ¿»¿«¿»»

:Ï‡¯NÈ ˙ÈגdÏ eÓÈÏLe »ƒ¿»≈¿ƒ≈

ÈÓBÈ eÓÈÏL Ôk È¯‡ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒƒ¬≈≈¿ƒ≈

ÔÈÚ·L È‡¯ˆÓ d˙È BÎ·e ‡ih�Á¬ƒ«»¿»≈ƒ¿»≈«¿ƒ

:ÔÈÓBÈדd˙ÈÎ· ÈÓBÈ e¯·ÚÂ ƒ«¬»≈¿ƒ≈

‰Ú¯t ˙Èa ÌÚ ÛÒBÈ ÏÈlÓe«ƒ≈ƒ≈«¿…

ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ

‰Ú¯t Ì„˜ ÔÚÎ eÏÈlÓ ÔBÎÈ�ÈÚa¿≈≈«ƒ¿«√»«¿…

:¯ÓÈÓÏהÈÏÚ ÌÈi˜ ‡a‡ ¿≈»«»«ƒ»«

È¯·˜a ˙È‡Ó ‡�‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»¬»»ƒ¿ƒ¿ƒ

Ônz ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a ÈÏ ˙È�˜˙‡c¿«¿≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿«««»

¯a˜‡Â ÔÚk ˜Ò‡ ÔÚÎe È�p¯a˜zƒ¿¿ƒ»ƒ¿«∆«¿«¿∆¿«

:·e˙È‡Â ‡a‡ ˙Èו‰Ú¯t ¯Ó‡Â »«»¿≈«¬««¿…

ÌÈi˜„ ‡Ók Ce·‡ ˙È ¯B·˜e ˜Ò«¿»»¿»¿«ƒ

:CÏÚז˙È ¯a˜ÓÏ ÛÒBÈ ˜ÈÏÒe ¬»¿≈≈¿ƒ¿«»

È„·Ú Ïk dnÚ e˜ÈÏÒe È‰e·‡»ƒ¿ƒƒ≈»«¿≈

‡Ú¯‡ È·Ò ÏÎÂ d˙È· È·Ò ‰Ú¯Ù«¿…»≈≈≈¿…»≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„חÛÒBÈ ˙Èa ÏÎÂ ¿ƒ¿»ƒ¿…≈≈

é"ùø

הכנסה: לׁשֹון היא אף ּבמיתה .‡È˙B·‡ŒÏהאמּורה ְְְֲִִַַָָָָָ∆¬»
אבֹותי: לעם ¯‚ÂÈÏ(Ï‚)תורה ÛÒ‡iÂ.הכניס ֲִַ«∆¡…«¿»ְִִ

ÛÒ‡iÂרגליו: ÚÂ‚iÂ.ואמרּו ּבֹו, נאמרה לא ּומיתה ְַָ«ƒ¿««≈»∆ְְְֱִֶָָָֹ

לא אבינּו יעקב לברכה: זכרֹונם (תעניתמתרּבֹותינּו ְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֹ

א:ה) ‡˙ÂÈ·‡Œ(·)תורה Ë�ÁÏ.מרקחת ענין «¬…∆»ƒְְִִַַַ

הּוא: ימי.BÏŒe‡ÏÓiÂ(‚)ּבׂשמים לֹו הׁשלימּו ְִָ«ƒ¿¿ְְִִֵ

יֹום: ארּבעים לֹו ׁשּמלאּו עד ‡˙Bחניטתֹו, ek·iÂ ְְֲִִֶַַָָָ«ƒ¿…
.'B‚Âׁשּבאה לפי לבכּיה, ּוׁשלׁשים לחניטה ארּבעים ¿ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָֹ

נילּוס מי והיּו הרעב ׁשּכלה לרגלֹו, ּברכה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָלהם

דמתּברכין: ÈÏ(‰)תורה È˙È¯k ¯L‡.,ּכפׁשּוטֹו ְְִִָ¬∆»ƒƒƒְִ

כא)ּכמֹו: עֹוד(שמות ּומדרׁשֹו איׁש". "ּכיֿיכרה ְְְִִִִֶָ

קניתי", "אׁשר ּכמֹו: הּלׁשֹון על כו)מתיּׁשב (ר"ה ְְֲִִִֵֶַַַָָ

קֹורין היּו הּים, לּכרכי ּכׁשהלכּתי עקיבא: רּבי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָאמר

ּדגּור, ּכרי לׁשֹון מדרׁשֹו ועֹוד ּכירה. ׁשּנטללמכירה, ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָ

אֹותֹו ועׂשה לבן מּבית ׁשהביא וזהב ּכסף ּכל ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹיעקב

'ט לעׂשו: ואמר ּבּמערה':ּכרי, חלק ּבׁשביל זה ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

(Â)EÚÈaL‰ ¯L‡k.,הּׁשבּועה ּבׁשביל לא ואם «¬∆ƒ¿ƒ∆ְְְִִִַָֹ

על 'עבר לֹומר: ירא אבל ,מּניח הייתי ֲֲֲִִִֵַַַָָָֹֹלא

הּׁשבּועה על אעבר ּכן, אם יאמר: ׁשּלא ְְֱִֵֶֶַַַַָָֹֹֹהּׁשבּועה'!

ׁשאני הּקדׁש, לׁשֹון על אגּלה ׁשּלא ,ל ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּנׁשּבעּתי

igiepiyy mei qelwpe`

íðàöå ítè ÷ø åéáà úéáe åéçàå óñBé úéa¥´¥½§¤−̈¥´¨¦®©À©¨Æ§Ÿ¨´
:ïLb õøàa eáær íø÷áeèáëø-íb Bnr ìriå §¨½̈¨«§−§¤¬¤«¤©©´©¦½©¤−¤
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íL-eãtñiå ïcøiä øára øLà ãèàä ïøb-ãr©´Ÿ¤¨«¨À̈£¤Æ§¥´¤©©§¥½©¦̧§§½̈
ìáà åéáàì Nriå ãàî ãáëå ìBãb ãtñî¦§¥²¨¬§¨¥−§®Ÿ©©¯©§¨¦²¥−¤

íéîé úráLi''yx:àééðrðkä õøàä áLBé àøiå ¦§©¬¨¦«©©¿§¥Á¨¨̧¤©§©«£¦¹
äæ ãák-ìáà eøîàiå ãèàä ïøâa ìáàä-úà¤¨¥À¤§¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈©´Ÿ§½¥«¤¨¥¬¤−
øLà íéøöî ìáà dîL àø÷ ïk-ìr íéøöîì§¦§¨®¦©¥º¨¨³§¨Æ¨¥´¦§©½¦£¤−
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:‡¯ÓÓידÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ·˙Â «¿≈¿«≈¿ƒ¿«ƒ

dnÚ e˜ÈÏÒc ÏÎÂ È‰BÁ‡Â ‡e‰«¬ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈

˙È ¯·˜c ¯˙a È‰e·‡ ˙È ¯a˜ÓÏ¿ƒ¿«»»ƒ»«ƒ¿«»

:È‰e·‡טוÈ¯‡ ÛÒBÈ ÈÁ‡ BÊÁÂ »ƒ«¬¬≈≈¬≈

é"ùø

ּבֹו, מּכיר אינ ואּתה לׁשֹון, ׁשבעים על עדף ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹמּכיר

סֹוטה ּבמּסכת לו)ּכדאיתא ז:(דף Ô¯b(È)תורה ְְִִֶֶַָָ…∆
„Ë‡‰.:ּדרׁשּו ורּבֹותינּו היה. אטדין יג)מּקף (סוטה »»»ְְֲִֵַָָָָָֻ

ּונׂשיאי ּכנען מלכי ּכל ׁשּבאּו הּמארע, ׁשם ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעל

ּתלּוי יֹוסף ׁשל ּכתרֹו ׁשראּו וכיון למלחמה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָיׁשמעאל

ּכתריהם ּבֹו ותלּו ּכּלן עמדּו יעקב, ׁשל ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹֻּבארֹונֹו

קֹוצים: ׁשל סיג הּמּקף ּכגרן ּכתרים תורהוהּקיפּוהּו ְְְְִִִִֶֶַָָָֹֻ

ˆÌe(È·)יא ¯L‡k.:?צּום אׁשר e‡NiÂ(È‚)מהּו «¬∆ƒ»ֲִֶַָ«ƒ¿
ÂÈ�· B˙‡.מּטתי יּׂשא 'אל צּום: ׁשּכ ּבניו, ּבני ולא …»»ְְִִִִֵֶַָָָָָָֹ

ּכנען, מּבנֹות ׁשהם מּבניכם, אחד ולא מצרי איׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹלא

אּתם', וכן(ב"ר)אּלא למזרח ג' מקֹום: להם וקבע ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ

נקּבעּו ּדגלים ׁשל מחנה למּסע ּוכסדרן רּוחֹות, ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָלד'

הארֹון, את לׂשאת עתיד ׁשהּוא יּׂשא, לא לוי ִִִֵֵֶֶָָָָָָֹּכאן.

יהיּו ואפרים מנּׁשה ,מל ׁשהּוא יּׂשא, לא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹויֹוסף

ּבאֹות ּבאתת", עלּֿדגלֹו "איׁש וזהּו: ְְְְְִִֵֶֶַַֹֹּתחּתיהם,

מּטתֹו: ליּׂשא אביהם להם ÂÈÁ‡Â(È„)ׁשּמסר ‡e‰ ֲִִִֶֶֶַָָָָ¿∆»
Bz‡ ÌÈÏÚ‰ŒÏÎÂ.אחיו הקּדים ּכאן, ּבחזרתן ¿»»…ƒƒְֲִִֶַָָָָָ

מצרים הקּדים ּובהליכתן אּתֹו, העֹולים ְְְֲִִִִִִִִִַַָָָלּמצרים

וגֹו'" פרעה עבדי ּכל אּתֹו "וּיעלּו ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹלאחיו,

ׁשראּו לפי אּלא ואחיו", יֹוסף ּבית "ּכל :ּכ ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָואחר

ׁשל ּבארֹונֹו ּכתריהם ׁשּתלּו ּכנען, מלכי ׁשעׂשּו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּכבֹוד

ּכבֹוד: ּבהם נהגּו ‡ÛÒBÈŒÈÁ(ÂË)יעקב, e‡¯iÂ ֲֲֶַָָָֹ«ƒ¿¬≈≈
Ì‰È·‡ ˙ÓŒÈk.אצל ּבמיתתֹו הּכירּו "וּיראּו"? מהּו ƒ≈¬ƒ∆ְְִִִִֵֶַַָ

והיה יֹוסף ׁשל ׁשלחנֹו על לסעד רגילים ׁשהיּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻיֹוסף,

קרבן לא יעקב ּומּׁשּמת אביו, ּכבֹוד ּבׁשביל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֹמקרבן

e�ÓËNÈ:(ב"ר) eÏ.מתחּלק 'לּו' יׂשטמנּו, ׁשּמא ƒ¿¿≈ְְְִִֵֵֶַָ



קכט igiepiyy mei qelwpe`

íðàöå ítè ÷ø åéáà úéáe åéçàå óñBé úéa¥´¥½§¤−̈¥´¨¦®©À©¨Æ§Ÿ¨´
:ïLb õøàa eáær íø÷áeèáëø-íb Bnr ìriå §¨½̈¨«§−§¤¬¤«¤©©´©¦½©¤−¤

:ãàî ãák äðçnä éäéå íéLøt-íbéeàáiå ©¨«¨¦®©§¦¬©©«£¤−¨¥¬§«Ÿ©¨¹Ÿ
íL-eãtñiå ïcøiä øára øLà ãèàä ïøb-ãr©´Ÿ¤¨«¨À̈£¤Æ§¥´¤©©§¥½©¦̧§§½̈
ìáà åéáàì Nriå ãàî ãáëå ìBãb ãtñî¦§¥²¨¬§¨¥−§®Ÿ©©¯©§¨¦²¥−¤

íéîé úráLi''yx:àééðrðkä õøàä áLBé àøiå ¦§©¬¨¦«©©¿§¥Á¨¨̧¤©§©«£¦¹
äæ ãák-ìáà eøîàiå ãèàä ïøâa ìáàä-úà¤¨¥À¤§¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈©´Ÿ§½¥«¤¨¥¬¤−
øLà íéøöî ìáà dîL àø÷ ïk-ìr íéøöîì§¦§¨®¦©¥º¨¨³§¨Æ¨¥´¦§©½¦£¤−

:ïcøiä øáraáéøLàk ïk Bì åéðá eùriå §¥¬¤©©§¥«©©«£¬Ÿ¨−̈®¥−©«£¤¬
íeöi''yx:âéïrðk äöøà åéðá Búà eàNiå ¦¨«©¦§¸Ÿ³¨¨Æ©´§¨§©½©

øLà äìtënä äãN úørîa Búà eøa÷iå©¦§§´Ÿ½¦§¨©−§¥´©©§¥¨®£¤´
äð÷úàî øá÷-úfçàì äãOä-úà íäøáà ¨¨Á©§¨¨̧¤©¨¤¹©«£ª©¤À¤¥¥²

àøîî éðt-ìr ézçä ïøôri''yx:ãéóñBé áLiå ¤§¬Ÿ©«¦¦−©§¥¬©§¥«©¨̧¨¥³
øa÷ì Bzà íéìòä-ìëå åéçàå àeä äîéøöî¦§©¸§¨Æ´§¤½̈§¨¨«Ÿ¦¬¦−¦§´Ÿ

åéáà-úà Bøá÷ éøçà åéáà-úài''yx:åèeàøiå ¤¨¦®©«£¥−¨§¬¤¨¦«©¦§³

„BÁÏ È‰e·‡ ˙È·e È‰BÁ‡Â«¬ƒ≈»ƒ¿

e˜·L ÔB‰È¯B˙Â ÔB‰�ÚÂ ÔB‰ÏÙË«¿¿¿»¿¿≈¿»

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡aטdnÚ e˜ÈÏÒe ¿«¿»¿∆¿ƒƒ≈

‰Â‰Â ÔÈL¯t Û‡ ÔÈk˙¯ Û‡«¿ƒƒ«»»ƒ«¬»

:‡„ÁÏ ‰‡ÈbÒ ‡˙È¯LÓיB˙‡Â «¿ƒ»«ƒ»«¬»«¬

‡¯·Úa Èc „Ë‡„ È¯„‡ ˙Èa „Ú«≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿ƒ¿»

·¯ „tÒÓ Ôn˙ e„ÙÒe ‡�„¯È„¿«¿¿»¿»«»ƒ¿≈«

È‰e·‡Ï „·ÚÂ ‡„ÁÏ ÛÈw˙Â¿«ƒ«¬»¿»««¬ƒ

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡Ï·‡יא‡ÊÁÂ ∆¿»«¿»ƒ«¬»

‡Ï·‡ ˙È ‰‡�Ú�Î ‡Ú¯‡ ·˙È»≈«¿»¿«¬»»»∆¿»

Ï·‡ e¯Ó‡Â „Ë‡„ È¯„‡ ˙È·a¿≈ƒ¿≈¿»»«¬»»≈

‡¯˜ Ôk ÏÚ È‡¯ˆÓÏ ÔÈc ÛÈwz«ƒ≈¿ƒ¿»≈«≈¿»

‡¯·Úa Èc ÌÈ¯ˆÓ Ï·‡ dÓL¿«»≈ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»

:‡�c¯È„יבÔk dÏ È‰B�· e„·ÚÂ ¿«¿¿»«¬»¿ƒ≈≈

:Ôep„wÙ È„ ‡Ókיגd˙È eÏË�e ¿»ƒ«≈ƒ¿»»≈

d˙È e¯·˜e ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï È‰B�a¿ƒ¿«¿»ƒ¿««¿»»≈

Ô·Ê Èc ‡zÏÙk Ï˜Á ˙¯ÚÓaƒ¿»«¬«»∆¿»ƒ¿«

˙�ÒÁ‡Ï ‡Ï˜Á ˙È Ì‰¯·‡«¿»»»«¿»¿«¬»«

Èt‡ ÏÚ ‰‡zÁ Ô¯ÙÚ ÔÓ ‡¯e·¿̃»ƒ∆¿…ƒ»»««≈

:‡¯ÓÓידÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ·˙Â «¿≈¿«≈¿ƒ¿«ƒ

dnÚ e˜ÈÏÒc ÏÎÂ È‰BÁ‡Â ‡e‰«¬ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈

˙È ¯·˜c ¯˙a È‰e·‡ ˙È ¯a˜ÓÏ¿ƒ¿«»»ƒ»«ƒ¿«»

:È‰e·‡טוÈ¯‡ ÛÒBÈ ÈÁ‡ BÊÁÂ »ƒ«¬¬≈≈¬≈

é"ùø

ּבֹו, מּכיר אינ ואּתה לׁשֹון, ׁשבעים על עדף ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹמּכיר

סֹוטה ּבמּסכת לו)ּכדאיתא ז:(דף Ô¯b(È)תורה ְְִִֶֶַָָ…∆
„Ë‡‰.:ּדרׁשּו ורּבֹותינּו היה. אטדין יג)מּקף (סוטה »»»ְְֲִֵַָָָָָֻ

ּונׂשיאי ּכנען מלכי ּכל ׁשּבאּו הּמארע, ׁשם ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעל

ּתלּוי יֹוסף ׁשל ּכתרֹו ׁשראּו וכיון למלחמה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָיׁשמעאל

ּכתריהם ּבֹו ותלּו ּכּלן עמדּו יעקב, ׁשל ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹֻּבארֹונֹו

קֹוצים: ׁשל סיג הּמּקף ּכגרן ּכתרים תורהוהּקיפּוהּו ְְְְִִִִֶֶַָָָֹֻ

ˆÌe(È·)יא ¯L‡k.:?צּום אׁשר e‡NiÂ(È‚)מהּו «¬∆ƒ»ֲִֶַָ«ƒ¿
ÂÈ�· B˙‡.מּטתי יּׂשא 'אל צּום: ׁשּכ ּבניו, ּבני ולא …»»ְְִִִִֵֶַָָָָָָֹ

ּכנען, מּבנֹות ׁשהם מּבניכם, אחד ולא מצרי איׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹלא

אּתם', וכן(ב"ר)אּלא למזרח ג' מקֹום: להם וקבע ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ

נקּבעּו ּדגלים ׁשל מחנה למּסע ּוכסדרן רּוחֹות, ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָלד'

הארֹון, את לׂשאת עתיד ׁשהּוא יּׂשא, לא לוי ִִִֵֵֶֶָָָָָָֹּכאן.

יהיּו ואפרים מנּׁשה ,מל ׁשהּוא יּׂשא, לא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹויֹוסף

ּבאֹות ּבאתת", עלּֿדגלֹו "איׁש וזהּו: ְְְְְִִֵֶֶַַֹֹּתחּתיהם,

מּטתֹו: ליּׂשא אביהם להם ÂÈÁ‡Â(È„)ׁשּמסר ‡e‰ ֲִִִֶֶֶַָָָָ¿∆»
Bz‡ ÌÈÏÚ‰ŒÏÎÂ.אחיו הקּדים ּכאן, ּבחזרתן ¿»»…ƒƒְֲִִֶַָָָָָ

מצרים הקּדים ּובהליכתן אּתֹו, העֹולים ְְְֲִִִִִִִִִַַָָָלּמצרים

וגֹו'" פרעה עבדי ּכל אּתֹו "וּיעלּו ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹלאחיו,

ׁשראּו לפי אּלא ואחיו", יֹוסף ּבית "ּכל :ּכ ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָואחר

ׁשל ּבארֹונֹו ּכתריהם ׁשּתלּו ּכנען, מלכי ׁשעׂשּו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּכבֹוד

ּכבֹוד: ּבהם נהגּו ‡ÛÒBÈŒÈÁ(ÂË)יעקב, e‡¯iÂ ֲֲֶַָָָֹ«ƒ¿¬≈≈
Ì‰È·‡ ˙ÓŒÈk.אצל ּבמיתתֹו הּכירּו "וּיראּו"? מהּו ƒ≈¬ƒ∆ְְִִִִֵֶַַָ

והיה יֹוסף ׁשל ׁשלחנֹו על לסעד רגילים ׁשהיּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻיֹוסף,

קרבן לא יעקב ּומּׁשּמת אביו, ּכבֹוד ּבׁשביל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֹמקרבן

e�ÓËNÈ:(ב"ר) eÏ.מתחּלק 'לּו' יׂשטמנּו, ׁשּמא ƒ¿¿≈ְְְִִֵֵֶַָ
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ּבּקׁשה ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' יׁש הרּבה: ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָלענינים

"לּו ,"כדבר יהי "לּו ּכגֹון: 'הלואי', ְְְְְִִֶַַָּולׁשֹון

'לּו' ויׁש מתנּו". "לּו הֹואלנּו", "ולּו ְְְְְִֵֵַַָׁשמעני",

"לּו חכמּו", "לּו ּכגֹון: ו'אּולי', 'אם' ּבלׁשֹון ְְְְְִִֵַַָמׁשּמׁש

ויׁש עלּֿכּפי". ׁשקל אנכי "ולּו למצותי", ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֹֹהקׁשבּת

לֹו ואין יׂשטמנּו", "לּו 'ׁשּמא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַָ'לּו'

ּבּמקרא, ּדֹומה "אליעֹוד ּכמֹו: 'אּולי', לׁשֹון והּוא ְְְְִֶַַַָֻ

ויׁש הּוא. 'ׁשּמא' לׁשֹון אחרי", האּׁשה ְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹלאֿתל

ּבּקׁשה, לׁשֹון ּבעניי",'אּולי' ה' יראה "אּולי ּכגֹון: ְְְְְִִֶַַַָָָ

יהי "לּו ּכמֹו: הּוא הרי אֹותי", ה' יׁשיב ְְֲִִִֵַָ"אּולי

חמּׁשים יׁש "אּולי 'אם': לׁשֹון 'אּולי' ויׁש ."ְְְֲִִִִֵֵֶַַָכדבר

‡ÛÒBÈŒÏ(ÊË)":צּדיקם eeˆÈÂ.ויצּום" ּכמֹו ִִַ«¿«∆≈ְְֵַַ

להיֹות ּולאהרן למׁשה צּוה יׂשראל", ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹאלּֿבני

אל "ויצּוּו" זה: אף יׂשראל, ּבני אל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָׁשלּוחים

ואת ּכן. לֹו לֹומר יֹוסף אל ׁשליח להיֹות ְְְִִֵֵֶֶַַָָׁשלּוחם,

אצלֹו, רגילין ׁשהיּו ּבלהה, ּבני את צּוּו? ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָמי

בלהה": ּבני את נער "והּוא ˆe‰ׁשּנאמר: EÈ·‡. ְְְֱִֵֶֶֶַַַָ»ƒƒ»
סה) יבמות צּוה(ב"ר. לא ּכי הּׁשלֹום, מּפני ּבּדבר ְִִִִֵַַָָָָֹׁשּנּו

ּבעיניו: יֹוסף נחׁשד ׁשּלא ּכן, �‡(ÊÈ)יעקב ‡N ְֱֲֵֵֵֶֶַַָֹֹ»»
EÈ·‡ È‰Ï‡ È„·Ú ÚLÙÏ.אלהיו מת, אבי אם ¿∆««¿≈¡…≈»ƒֱִִֵָָֹ

עבדיו: והם ÂÈÁ‡ŒÌb(ÁÈ)קּים eÎÏiÂ.על מּוסף ְֲֵַָָָ«≈¿«∆»ַָ

‡�È(ËÈ)הּׁשליחּות: ÌÈ‰Ï‡ ˙Á˙‰ Èk.ׁשּמא ְִַƒ¬««¡…ƒ»ƒֶָ

להרע רֹוצה הייתי אם ּבתמיהה, אני? ְְְֲִִִִִִִֶַָָָּבמקֹומֹו

חׁשבּתם ּכלכם אּתם והלא יכֹול? אני ּכלּום ְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָֹֻלכם,

והיא לטֹובה, חׁשבּה הּוא ּברּו והּקדֹוׁש רעה, ְְְֲֵַַָָָָָָָָָעלי

לכם?: להרע יכל לבּדי כאני a„ÈÂ¯(Î‡)תורה ְְֲִִֶַַָָָֹ«¿«≈
ÌaÏŒÏÚ.ׁשּלא עד הּלב: על הּמתקּבלים ּדברים «ƒ»ְְְִִִֵֶַַַַַָֹ

ועל עבד, ׁשאני עלי מרּננים היּו לכאן, ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָירדּתם
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מה אתכם? הֹורג ואני חֹורין, ּבן ׁשאני נֹודע ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַידיכם

ונׁשּתּבח ראה ּבחּורים ׁשל ּכת אֹומרֹות? ְְְְִִִֶַַַַַָָהּברּיֹות

אח ל יׁש אֹותם, הרג ּולבּסֹוף הם, אחי ואמר ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָּבהן,

נרֹות עׂשרה אחר: ּדבר אחיו? את יכלּוׁשהֹורג לא ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

וכּו': אחד נר כבלכּבֹות ÛÒBÈ(Î‚)תורה Èk¯aŒÏÚ. ְְֵֶַָ«ƒ¿≈≈
ּברּכיו: ּבין ּגּדלן כדּכתרּגּומֹו ויחיתורה פרשת חסלת ְְְְִִֵַָָ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily
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אח ל יׁש אֹותם, הרג ּולבּסֹוף הם, אחי ואמר ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָּבהן,

נרֹות עׂשרה אחר: ּדבר אחיו? את יכלּוׁשהֹורג לא ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

וכּו': אחד נר כבלכּבֹות ÛÒBÈ(Î‚)תורה Èk¯aŒÏÚ. ְְֵֶַָ«ƒ¿≈≈
ּברּכיו: ּבין ּגּדלן כדּכתרּגּומֹו ויחיתורה פרשת חסלת ְְְְִִֵַָָ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily
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daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg

zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn

`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,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

,ÌÁ¯ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,e�ÁnN,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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האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

,ÌÁ¯ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,e�ÁnN,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה

ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי

לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז טבת, תשט"ו

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה מט' טבת, שזה לא כבר נתקבל )וכיון שאין מזכירי כותב צרפתית, אקוה אשר 

תבין המענה כתוב בלשון הקודש(.

על שאלתה כיון שקשה לתת חינוך חרדי לבניהם שי' במקום מושבם עתה, לכן שתי סברות אצלם, 

שהיא וילידיהם יתיישבו בגעטסהייד ובעלה שי' יהי' במקומם עתה שהוא מקום פרנסתם. או שרק שני 

ילידיהם הקשישים ישלחו ללמוד בגייטסהעד אף שקשה הדבר מפני גילם הרך לפי ערך.

הנה לדעתי נוטה להסברא השני', כי אין זה סדר חיים שהבעל יהי' במקום אחד והאשה והילדים 

במקום שני, משא"כ שהילדים יסעו למקום חנוך טוב רגיל הוא ובפרט בשנים האחרונות, ובטח יש למצוא 

הנה  געגועים  אצלם  יהי'  הראשון  שבזמן  ואף  הצורך,  ככל  ילידיהם  על  שישגיחו  נאמן  בית  בגעטסהייד 

אעפ"כ הרי אמרה תורה הוי גולה למקום תורה, ובפרט בדורנו זה שזהו לא רק שאלת ידיעת התורה אלא 

שאלת ההליכה בדרך התורה והמצוה, ועוד טעם נוסף בדבר אשר כאשר גם היא תהי' ביחד עם בעלה בטח 

תוכל למצוא אופנים להשפיע על הסביבה לעשותה יותר חרדית.

לפלא שאינה מזכירה ע"ד פעולותי' בהחזקת היהדות במקומם, ובפרט בתוככי הנוער שלבעלה יש 

השפעה עליהם, ותקותי שאין זה אלא חסרון בכתיבה ולא בהפועל.

והשי"ת ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי בערים שונות בעולם קלי
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
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לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי 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
7:017:039:189:209:479:5010:4410:4718:1518:1918:3818:4218:0018:46מקסיקו מ. סיטי )ח(

4:464:518:048:088:378:409:559:5820:1520:1520:4820:4819:5720:52ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:466:488:538:559:249:2610:1710:2017:2317:2717:4817:5217:0817:56נפאל קטמנדו )ח(

7:017:049:299:3210:0110:0411:0311:0619:1019:1219:3219:3518:5419:39סינגפור סינגפור )ח(

7:407:409:059:079:379:3810:1710:1915:3415:4016:1116:1715:2016:21פולין ורשא )ח(

5:425:458:218:248:548:579:5910:0218:3718:3919:0019:0218:2119:06פרו לימה )ח(

8:178:179:569:5710:2710:2911:1211:1417:0717:1217:3917:4416:5317:58צרפת ליאון )ח(
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7:467:479:299:3110:0010:0210:4610:4916:5116:5617:2217:2716:3717:40קנדה טורונטו )ח(

7:307:309:099:119:419:4210:2610:2816:2116:2616:5316:5816:0717:12קנדה מונטריאול )ח(

6:516:528:438:469:179:1910:0710:0916:4216:4717:0917:1416:2817:18קפריסין לרנקה )ח(
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8:078:089:449:4610:1510:1710:5911:0116:4716:5217:2017:2516:3317:39שוייץ ציריך )ח(

6:376:398:538:569:269:2810:2310:2618:0118:0418:2418:2717:4618:31תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל ו' ט"ו בו
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