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:íîL çné øçàãé:çnz-ìà Bnà úàhçå ýåýé-ìà åéúáà ïår | øëféåèãéîz ýåýé-ãâð eéäé ¹©¥À¦©¬§¨«¦¨¥³£´Ÿ−£Ÿ¨¤§Ÿ̈®§©©¬¹¦À©¦¨«¦«§´¤«¤§Ÿ̈´¨¦®

:íøëæ õøàî úøëéåæè:úúBîì ááì äàëðå ïBéáàå éðr-Léà ócøiå ãñç úBNr øëæ àì | øLà ïré §©§¥−¥¤´¤¦§¨«©À©£¤³«Ÿ¨©»£¶¨¬Å¤©¦§¿Ÿ¦«¨¦´§¤§®§¦§¥−¥¨´§¥«

æé:epnî ÷çøzå äëøáa õôç-àìå eäàBázå äìì÷ áäàiåçéíénë àázå Bcîk äìì÷ Laìiå ©¤«¡©´−§¨¨©§¥®§«Ÿ¨¥¬¹¦§¨À̈©¦§©¬¦¤«©¦§©¬§¨À̈§©Å¬©¨´Ÿ©©´¦

:åéúBîöra ïîMëå Baø÷aèé:äøbçé ãéîz çæîìe äèré ãâák Bì-éäzëúàî éðèN úlrt | úàæ §¦§®¹§©¤À¤§©§¨«§¦−§¤¤́©§¤®¹§¥À©¨¦¬©§§¤«¨³Ÿ§ª©´−Ÿ§©¥¥´

:éLôð-ìr òø íéøácäå ýåýéàë:éðìévä Ecñç áBè-ék EîL ïrîì ézà-äNr éðãà ýåýé | äzàå §Ÿ̈®§©«Ÿ§¦¬¹̈À©©§¦«§©¨³¡Ÿ¦³£ŸÀ̈£¥−¦¦§©´©§¤®¦¬¹©§§À©¦¥«¦

áë:éaø÷a ììç éaìå éëðà ïBéáàå éðr-ékâë:äaøàk ézørðð ézëìäð BúBèðk-ìökãëeìLk ékøa ¦¨¦´§¤§´¨®Ÿ¦¹§¦¦À¨©¬§¦§¦«§¥´¦§´¤§¨®§¦¹¦§©À§¦¨«©§¤«−¦§©¨«§´

:ïîMî Lçk éøNáe íBvîäë:íLàø ïeòéðé éðeàøé íäì ätøç éúééä | éðàååëéäìà ýåýé éðøær ¦®¹§¨¦À¨©¬¦¨«¤©«£¦³¨¦´¦¤§¨´¨¤®¹¦§À¦§¦¬Ÿ¨«−¨§¥¦§Ÿ̈´¡Ÿ¨®

:Ecñçë éðréLBäæë:dúéNr ýåýé äzà úàf Eãé-ék eòãéåçë| eî÷ Cøáú äzàå änä-eìì÷é −¦¥´¦§©§¤«−§«¥«§¦¨´§®Ÿ©−̈§Ÿ̈´£¦¨«§©«§¥»̈§©¨¶§Å̈¥¬¨³
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:epììäà íéaøàì:BLôð éèôMî réLBäì ïBéáà ïéîéì ãîré-ék ©¦´£©«§¤«¦−©«£Ÿ¦¦´¤§®¹§¦À©¦«Ÿ§¥¬©§«



     
   

˙LBi‰בׂשמים הרי על גֹו' דֹודי ּברח גֹו' ,1ּבגּנים «∆∆ְְִִִֵַַַַָָ
עדן נׁשמתֹו (מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר ְְְְִֵֵֶַַַָָּומבאר

זה הּמתחיל דּבּור טבת2ּבמאמרֹו ּבכ"ד (יֹום3ׁשאמרֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ
ּבגּלּוי מדּבר ּבגּנים ׁשהּיֹוׁשבת הּזקן), דאדמֹו"ר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָההילּולא

עדן הם4דגן רּבים) (לׁשֹון ּגּנים וגן5, הּתחּתֹון עדן ּגן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
הּתחּתֹון עדן (ּגן עׂשיּה יצירה ּבבריאה ׁשהם העליֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעדן

ּבּבריאה העליֹון עדן וגן ּבגּנים6ּבעׂשיּה והּיֹוׁשבת ( ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבגנים,7היינּו ליׁשב עצמּה ׁשּמצמצמת דאצילּות מלכּות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

דלעתיד ּבגּלּוי מדּבר בׂשמים הרי על גֹו' דֹודי ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּוּברח
מהּגּלּוי ערֹו ּבאין ועד יֹותר הרּבה נעלה ׁשהּוא ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹלבא,

הסֹובב. אֹור הּוא לבא דלעתיד והּגּלּוי הממּלא אֹור הּוא עדן דגן דהגּלּוי עדן, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹדגן
עדן דגן מהּגּלּוי ׁשהעלּיה ּדוקא), (ּברח בׂשמים הרי על גֹו' ּברח ׁשּכתּוב מה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּדזהּו
ּפי על ואף והדרגה. ּבסדר ׁשּלא ודּלּוג ּבריחה ּבדר היא לבא דלעתיד ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלהגּלּוי
הּגּלּוי קדימת ידי על ּדוקא הּוא לבא, דלעתיד הסֹובב אֹור ּגּלּוי לקּבל ּבכדי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹכן,
הרי על גֹו' דֹודי ּברח (ּכ (ואחר ּבּגּנים הּיֹוׁשבת וזהּו עדן. ׁשּבגן הממּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָּדאֹור
מּגיעים ּדוקא זה ידי ועל ּבּגּנים דהיֹוׁשבת הּגּלּוי להיֹות צרי ׁשּבּתחיּלה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָבׂשמים,

בׂשמים. דהרי לגּלּוי ודּלּוג) ּבריחה ּבדר)ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָ

הסֹובבe‡eב) ּדאֹור הּוא, הסֹובב לאֹור הממּלא אֹור ּבין החּלּוק הנה הענין, ≈ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָ
אֹור החכמה אֹור ּבהתחּלקּות, ּבא הממּלא ואֹור ּפׁשּוט, אֹור ְְְְְְִֵַַַַָָָָהּוא
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" היתה הזקן אדמו"ר הסתלקות אשר להעיר, (*  לשון – טבת" לכ"ד אור

שלו דינים פסקי בתחילתו. ועוד) תשכ"ז. תש"י. קה"ת, תער"ב. (ווילנא, לשון במענה נדפס הצ"צ,

א]). [תמב, א קג, – תשל"ב (קה"ת לקו"שבסופן בארוכה ראה – שמות לפ' טבת דכ"ד השייכות

ה'תשמ"ח טבת כ"ד לקראת שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (** ואילך. 33 ע' חט"ז

יגֿיד.1)(המו"ל). ח, תק"ע2)שה"ש וביאורו גו' דודי ברח בד"ה – בהמאמר להלן הבא בכל וראה

שם ואילך. תשע ע' ב (כרך עה"פ שה"ש באוה"ת בגנים היושבת ד"ה ואילך). נד ע' תק"ע (סה"מ

ואילך). א'טז ס"ע ג כרך ואילך. תשפד ואילך. תשעט תרס"ז,3)ע' טבת כ"ד וארא, פ' ה' ליום באור

ספר וראה .*1372 כת"י ליובאוויטש בספריית – אדמו"ר מו"ח כ"ק מ)הנחת (העתקה בווירצבורג.

.86ֿ85 ע' שלום תורת ואילך.השיחות תקצט ע' תשנ"ט) (הוצאת תרס"ו בהמשך לאח"ז נדפס (*

ואילך). 289 (ס"ע בהשיחה לקמן א..(4וראה צב, ב. עז, ח"א זהר – ג"ע על קאי ד"גנים"

תשסהֿו. ע' ב) (כרך שם באוה"ת הובאו – ועוד. א. ריג, א. יג, ח"ג א. מו, לזח"ב5)ח"ב מק"מ

הובא – א) (פח, תנ"ה מתקו"ז גם ולהעיר תשעט). ע' שם תשסה. ס"ע שם באוה"ת (הובא שם

תשסו. ע' שם שם).6)באוה"ת בשוה"ג במ"מ (ובהנסמן א'יז ע' ג כרך תשעט. ע' שם אוה"ת ראה

ד"היושבת7) תשעט) ע' שם תשסה. ס"ע ב כרך שם באוה"ת (הובא הרח"ו בשם שם מק"מ ראה

    
ÌÈp‚a ˙LBi‰השמיעיני לקולך מקשיבים „È„Bחברים Áa B‚ודמה «∆∆««ƒ¿«ƒ

האילים לעפר או לצבי ÌÈÓNלך È‰ ÏÚ B‚1BÓ„‡ ‡Óe , «»≈¿»ƒ¿»≈«¿
‰ ÏÈÁ˙n‰ ea„ BÓ‡Óa Ô„Ú B˙ÓL (aLB‰Ó2 ¿««ƒ¿»≈∆¿«¬»ƒ««¿ƒ∆

˙ „Îa BÓ‡L3,(Ô˜‰ ÂÓ„‡„ ‡ÏeÏÈ‰‰ ÌBÈ ∆»¿¿≈≈«ƒ»¿«»≈
a„Ó ÌÈp‚a ˙LBi‰L∆«∆∆««ƒ¿«≈

Ô„Ú Ô‚„ Èel‚a4ÌÈpb , «ƒ¿«≈∆«ƒ
Ì‰ (ÌÈa ÔBLÏ5Ô„Ú Ôb »«ƒ≈«≈∆

ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú Ô‚Â ÔBzÁz‰««¿¿«≈∆»∆¿
a Ì‰Lעולמות‰‡Èa ∆≈¿¿ƒ»

 dÈNÚ ‰ÈˆÈשלמטה ¿ƒ»¬ƒ»
האצילות. Ô„Úמעולם Ôb«≈∆

Ô„Ú Ô‚Â dÈNÚa ÔBzÁz‰««¿»¬ƒ»¿«≈∆
‰‡Èaa ÔBÈÏÚ‰6Â פירוש) »∆¿«¿ƒ»¿

ÌÈp‚aהפסוק: ˙LBi‰«∆∆««ƒ
eÈÈ‰7˙eÏÈˆ‡„ ˙eÎÏÓ «¿«¿¿«ƒ

שבעולם האחרונה [=הדרגה

∆∆¿»¿∆ÓˆÓˆnL˙האצילות]
LÈÏ dÓˆÚאורה ולגלות «¿»≈≈

ÌÈ‚aעדן גן שהם ««ƒ
עליון עדן וגן ,תחתון

Â:הבא ‚Bהפסוק È„B„ Áa ְ¿«ƒ
a„Ó ÌÈÓN È‰ ÏÚ«»≈¿»ƒ¿«≈
,‡Ï „È˙ÚÏ„ Èel‚a«ƒƒ¿»ƒ»…
˙BÈ ‰a‰ ‰ÏÚ ‡e‰L∆«¬∆«¿≈≈

„ÚÂנעלה BÚשהוא ÔÈ‡a ¿«¿≈¬
Èel‚‰„ ,Ô„Ú Ô‚„ Èelb‰Ó≈«ƒ¿«≈∆¿«ƒ
B‡ ‡e‰ Ô„Ú Ô‚„¿«≈∆

‡lÓÓ‰את הממלא (אור «¿«≈
אורהעו והוא בפנימיות. לם

ביותר) Èelb‰Â¿«ƒמצומצם
B‡ ‡e‰ ‡Ï „È˙ÚÏ„ƒ¿»ƒ»…

B‰העולם את המקיף (אור «≈
גבוה אור גילוי ובו מלמעלה.

e˙Lיותר) ‰Ó e‰c ¿∆«∆»
בגנים": "היושבת »¿Áaאחרי

Áa ÌÈÓN È‰ ÏÚ B‚«»≈¿»ƒ¿«
Èelb‰Ó ‰iÏÚ‰L ,(‡˜Âc«¿»∆»¬ƒ»≈«ƒ
„È˙ÚÏ„ Èel‚‰Ï Ô„Ú Ô‚„¿«≈∆¿«ƒƒ¿»ƒ
‰ÁÈa „a ‡È‰ ‡Ï»…ƒ¿∆∆¿ƒ»
„a ‡lL ‚el„Â¿ƒ∆…¿≈∆

Â ‰‚„‰Âזה שגילוי למרות ¿«¿»»¿
ערוך באין נעלה לבוא דלעתיד

בגןֿעדן Ètמהגילוי ÏÚ Û‡««ƒ
B‡ Èelb Ïa˜Ï È„Îa ,ÔÎ≈ƒ¿≈¿«≈ƒ
,‡Ï „È˙ÚÏ„ B‰«≈ƒ¿»ƒ»…
˙ÓÈ„˜ È„È ÏÚ ‡˜Âc ‡e‰«¿»«¿≈¿ƒ«

e‰Â Ô„Ú Ô‚aL ‡lÓÓ‰ B‡c Èelb‰:הפסוקים ‰LBi˙סדר «ƒ¿«¿«≈∆¿«≈∆¿∆«∆∆
‰lÈÁzaL ,ÌÈÓN È‰ ÏÚ B‚ È„B„ Áa ( Á‡Â ÌÈpba««ƒ¿««»¿«ƒ«»≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»
‡˜Âc ‰ È„È ÏÚÂ ÌÈpba ˙LBÈ‰„ Èelb‰ ˙BÈ‰Ï È»̂ƒƒ¿«ƒ¿«∆∆««ƒ¿«¿≈∆«¿»

ÌÈÓN È‰„ Èel‚Ï (‚el„Â ‰ÁÈa „a ÌÈÚÈbÓכדי «ƒƒ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿»≈¿»ƒ
בין החילוק היטב להבין

לגילויים שבגןֿעדן הגילויים

ה'ממלא' (אור לעתידֿלבוא,

את יקדים ה'סובב') ואור

כיצד ובחסידות, בקבלה המבואר

מכל המופשט האלוקי האור

'אור של בהגדרות בא תואר,

וכדומה? הגבורה' ו'אור החסד'

‰‰ ,ÔÈÚ‰ e‡e (≈»ƒ¿»ƒ≈
‡lÓÓ‰ B‡ ÔÈa ˜elÁ‰«ƒ≈«¿«≈
B‡c ,‡e‰ B‰ B‡Ï¿«≈¿
eLt B‡ ‡e‰ B‰«≈»
כלל מתחלק ואינו [=מופשט]

וכו' 'גבורה' B‡Âל'חסד' ,¿
,˙e˜lÁ˙‰a ‡a ‡lÓÓ‰«¿«≈»¿ƒ¿«¿
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)א החתנסדרתפילי..................................................................................................... ב

)ב תהמזמוריח"קליםט"ק........................................................................................... ג

)ג דמאמר"גוהבגניםהיושבת')אפשרבדרביאורעם(שבתפרשתשמותג"שית'ה............................ ה

)ד כללימכתב...............................................................................................................טו

)ה שיחתרשתפשבתשמותשבטהחודשמברכיםז"תשט'ה........................................................................... חי

)ו שיחותלקוטיפרשתשמותלשבוע)ק"בלה(יכאר...............................................................................הכ

)ז בספרעורישיםתניאה)מוגה(פרשתשמותלשבוע........................................................... ל

)ח יוםה"לוחיום"פרשתשמותלשבוע............................................................................מא

)ט ברמבלעיויומיתם"הלכה........................................................................................דמ

"ע"מדוייקיםתימידכתבינוסחקאפח(פ:(

)י –ג'ליוםפרקיםפרשתשמותלשבוע...........................................................................ומ

)יא –ליוםאחדפרקפרשתשמותלשבוע...........................................................................סג

)יב –המספרותצולפרשתשמותשבוע.............................................................................דע

)יג וכתוביםא-מואלשנביאיםפרקדהימיםב-דבריפרקדכ............................................................................ וע

)יד בבאבתראמסכתביאוריםעםלהקמדדעדמאק.............................................................................חע

" 

)טו שבתהלכותערושולח-אדמו"הזקר...........................................................................וק

)טז הלכותערושולחכפיםנשיאת-אדמו"הזקר................................................................זק

)יז אורתורה–ד"יהודהויגשהאליו-ואדמ"הזקר.............................................................חק

)יח מאקונטרסיםמרים-האמצעי"אדמור..............................................................................יבק

)יט מדרצותי–המותצוספר-ה"אדמוצדק"רצמח"............................................................יגק

)כ שמואלתורתב"תרל-מוהר"אדמוש"ר.............................................................................דיק

)כא הקונטרהעבודס-מוהרש"אדמוטוק.................................................................................ב"ר
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˙LBi‰בׂשמים הרי על גֹו' דֹודי ּברח גֹו' ,1ּבגּנים «∆∆ְְִִִֵַַַַָָ
עדן נׁשמתֹו (מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר ְְְְִֵֵֶַַַָָּומבאר

זה הּמתחיל דּבּור טבת2ּבמאמרֹו ּבכ"ד (יֹום3ׁשאמרֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ
ּבגּלּוי מדּבר ּבגּנים ׁשהּיֹוׁשבת הּזקן), דאדמֹו"ר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָההילּולא

עדן הם4דגן רּבים) (לׁשֹון ּגּנים וגן5, הּתחּתֹון עדן ּגן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
הּתחּתֹון עדן (ּגן עׂשיּה יצירה ּבבריאה ׁשהם העליֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעדן

ּבּבריאה העליֹון עדן וגן ּבגּנים6ּבעׂשיּה והּיֹוׁשבת ( ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבגנים,7היינּו ליׁשב עצמּה ׁשּמצמצמת דאצילּות מלכּות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

דלעתיד ּבגּלּוי מדּבר בׂשמים הרי על גֹו' דֹודי ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּוּברח
מהּגּלּוי ערֹו ּבאין ועד יֹותר הרּבה נעלה ׁשהּוא ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹלבא,

הסֹובב. אֹור הּוא לבא דלעתיד והּגּלּוי הממּלא אֹור הּוא עדן דגן דהגּלּוי עדן, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹדגן
עדן דגן מהּגּלּוי ׁשהעלּיה ּדוקא), (ּברח בׂשמים הרי על גֹו' ּברח ׁשּכתּוב מה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּדזהּו
ּפי על ואף והדרגה. ּבסדר ׁשּלא ודּלּוג ּבריחה ּבדר היא לבא דלעתיד ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלהגּלּוי
הּגּלּוי קדימת ידי על ּדוקא הּוא לבא, דלעתיד הסֹובב אֹור ּגּלּוי לקּבל ּבכדי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹכן,
הרי על גֹו' דֹודי ּברח (ּכ (ואחר ּבּגּנים הּיֹוׁשבת וזהּו עדן. ׁשּבגן הממּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָּדאֹור
מּגיעים ּדוקא זה ידי ועל ּבּגּנים דהיֹוׁשבת הּגּלּוי להיֹות צרי ׁשּבּתחיּלה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָבׂשמים,

בׂשמים. דהרי לגּלּוי ודּלּוג) ּבריחה ּבדר)ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָ

הסֹובבe‡eב) ּדאֹור הּוא, הסֹובב לאֹור הממּלא אֹור ּבין החּלּוק הנה הענין, ≈ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָ
אֹור החכמה אֹור ּבהתחּלקּות, ּבא הממּלא ואֹור ּפׁשּוט, אֹור ְְְְְְִֵַַַַָָָָהּוא
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" היתה הזקן אדמו"ר הסתלקות אשר להעיר, (*  לשון – טבת" לכ"ד אור

שלו דינים פסקי בתחילתו. ועוד) תשכ"ז. תש"י. קה"ת, תער"ב. (ווילנא, לשון במענה נדפס הצ"צ,

א]). [תמב, א קג, – תשל"ב (קה"ת לקו"שבסופן בארוכה ראה – שמות לפ' טבת דכ"ד השייכות

ה'תשמ"ח טבת כ"ד לקראת שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (** ואילך. 33 ע' חט"ז

יגֿיד.1)(המו"ל). ח, תק"ע2)שה"ש וביאורו גו' דודי ברח בד"ה – בהמאמר להלן הבא בכל וראה

שם ואילך. תשע ע' ב (כרך עה"פ שה"ש באוה"ת בגנים היושבת ד"ה ואילך). נד ע' תק"ע (סה"מ

ואילך). א'טז ס"ע ג כרך ואילך. תשפד ואילך. תשעט תרס"ז,3)ע' טבת כ"ד וארא, פ' ה' ליום באור

ספר וראה .*1372 כת"י ליובאוויטש בספריית – אדמו"ר מו"ח כ"ק מ)הנחת (העתקה בווירצבורג.

.86ֿ85 ע' שלום תורת ואילך.השיחות תקצט ע' תשנ"ט) (הוצאת תרס"ו בהמשך לאח"ז נדפס (*

ואילך). 289 (ס"ע בהשיחה לקמן א..(4וראה צב, ב. עז, ח"א זהר – ג"ע על קאי ד"גנים"

תשסהֿו. ע' ב) (כרך שם באוה"ת הובאו – ועוד. א. ריג, א. יג, ח"ג א. מו, לזח"ב5)ח"ב מק"מ

הובא – א) (פח, תנ"ה מתקו"ז גם ולהעיר תשעט). ע' שם תשסה. ס"ע שם באוה"ת (הובא שם

תשסו. ע' שם שם).6)באוה"ת בשוה"ג במ"מ (ובהנסמן א'יז ע' ג כרך תשעט. ע' שם אוה"ת ראה

ד"היושבת7) תשעט) ע' שם תשסה. ס"ע ב כרך שם באוה"ת (הובא הרח"ו בשם שם מק"מ ראה
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ו  

הממּלא ׁשאֹור ּדמּזה הּנ"ל, ּבמאמר ּומבאר וכּו'. ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהחסד
ידי על היא ּבפֹועל ׁשההתחּלקּות אף ּבהתחּלקּות, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָּבא
(לפני עצמֹו ּבאֹור ׁשּגם לֹומר, הכרח ּבּכלים, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשּמתלּבׁש
ּדהּנה להתחּלקּות. ׁשיכּות יׁש ּבּכלים) ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָהתלּבׁשּותֹו

ידי8ּבפרּדס על ּבאֹור ׁשּנעׂשה דההתחלקּות מבאר, ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹ
(ּבאיזה לפעּוּלתֹו ּבנֹוגע רק הּוא ּבּכלים, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָהתלּבׁשּותֹו
החסד ּבכלי דּכׁשמתלּבׁש ּבּנבראים, ּפֹועל הּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָאֹופן
הּספירֹות), ּבכל זה ּדר ועל החסד, ּפעּוּלת ּפֹועל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָהּוא
היה זה ּפי ועל ׁשּלֹו. ּבּפׁשיטּות נׁשאר עצמֹו האֹור ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָאבל
התלּבׁשּותֹו (לפני עצמֹו מּצד ׁשהאֹור לֹומר, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָאפׁשר
ׁשיכּות ּכל לֹו (ׁשאין לגמרי ּפׁשּוט הּוא ְְְִֵֵֵֶַַָָָּבכלים)
ּבּפרּדס (הּמּובא הּׁשמׁש אֹור וכמׁשל ),8להתחּלקּות), ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָ

הּוא אֹור (ׁשהרי ּפׁשּוט אֹור הּוא עצמֹו ׁשּמּצד היֹות ְְֱֲִִֵֶֶַַָּדעם
על ּכׁשּמאיר מקֹום מּכל ּבמאֹור), ודבּוק הּמאֹור ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָמעין
(ּופֹועל) נראה הּוא ירּוקה, אֹו אדּומה לבנה זכּוכית ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָידי
מסּפיק אינֹו זה ּבאּור לכאֹורה אמנם הּכלי. ּגון .9ּכפי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ידּוע הּכלים,10ׁשהרי ּבתֹו ּכׁשּמאיר ּגם הסֹובב, ּדאֹור , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
ּכפי נראה רק ׁשּיהיה אפיּלּו ׁשּנּוי, ּבֹו ּפֹועל הּכלי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַאין
ּדעּתיק ׁשהאֹור הּנ"ל, ּבמאמר ּגם [וכּמּובא הּכלי ,11אֹופן ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָ

ּפׁשיטּות]. ּבבחינת הּוא ּבז"א, נמׁש ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְִִִִֶַַַּגם
מּוכח ידי10ּומּזה (על נעׂשה הממּלא ׁשּבאֹור ּדזה , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ּפנים) ּכל על לפעּוּלתֹו (ּבנֹוגע והתחּלקּות צּיּור ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּכלים)
הּוא ּבכלים) התלּבׁשּותֹו לפני (ּגם זה ׁשאֹור מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַהּוא

התחּלקּות. ְְְִֶֶַּבגדר

ּבכללÔÈÚ‰Âג) הּוא הממּלא (ּדאֹור הּקו ּדאֹור הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְִֵַַַַָ
הּצמצּום, ידי על היא המׁשכתֹו הּקו) ְְְִִֵַַַַַָָאֹור
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" על קאי בג"ע".בגנים" פ"ד.8)השרוי' וכלים) עצמות (שער ד ח"ב9)שער תער"ב (המשך תרע"ה הענן ויהי ד"ה גם ראה

.(5ֿ84 ע' ה'תשי"א (סה"מ ס"כ (תשי"א) תרצ"ד ר"ה המשך תתקלט). תסז10)ע' ס"ע תרס"ו (המשך תרס"ז פב"פ ד"ה גם ראה

"בהתלבשות11)ואילך). שם תרס"ו ובהמשך תרס"ז. בגנים היושבת בד"ה דעת"י) (אור ב'בז"א".כ"ה בין חילוק עוד

השינויים דב' ואפשר בז"א". א"א "בהתלבשות שם ובתרס"ו בז"א", שנמשך דעת"י "אור הנ"ל בגנים היושבת בד"ה המאמרים:

בז"א. נמשך רק דעת"י אור משא"כ התלבשות, גם שייך דבאריך זל"ז, שייכים

    
Ïp‰ Ó‡Óa ‡Óe .eÎÂ „ÒÁ‰ B‡ ‰ÓÎÁ‰ B‡של «»¿»«∆∆¿¿…»««¬»««

נ"ע הרש"ב ‡אדמו"ר ,˙e˜lÁ˙‰a ‡a ‡lÓÓ‰ B‡L ‰fÓc ,¿ƒ∆∆«¿«≈»¿ƒ¿«¿«
ÌÈÏka LaÏ˙nL È„È ÏÚ ‡È‰ ÏÚBÙa ˙e˜lÁ˙‰‰Lלמרות ∆«ƒ¿«¿¿«ƒ«¿≈∆ƒ¿«≈«≈ƒ

שדרכו החסד', 'כלי כגון אותו, מגדיר הכלי הנה הגדרה, מכל מופשט שהאור

הוא הרי החסד, אור מתגלה

בגדר מוגדר יהיה שהאור שגורם

מקום ומכל ‰ÁÎה'חסד'. ,∆¿≈«
BÓÚ B‡a ÌbL ,ÓBÏ«∆«»«¿

הוא) מופשט ≈¿ÈÙÏ)ƒ(שלכאורה
(ÌÈÏka B˙eLaÏ˙‰LÈ ƒ¿«¿¿≈ƒ≈
˙e˜lÁ˙‰Ï ˙eÎÈLשלכן «»¿ƒ¿«¿

דרך מאיר כאשר האור משתנה

ב'אור'.הכלי כיצד שיבאר לפני

להתחלקות, שייכות ישנה עצמו

שסבר הפרדס ספר שיטת יקדים

שלאור כה] עד כהמבואר [דלא

להתחלקות, שייכות כלל אין

האריז"ל ששיטת יבאר, ובהמשך

שייכות ישנה באור שגם היא

ÒcÙaלהתחלקות: ‰p‰c8 ¿ƒ≈¿«¿≈
˙e˜ÏÁ˙‰‰„ ,‡Ó¿…»¿«ƒ¿«¿
È„È ÏÚ B‡a ‰ÚpL∆«¬»»«¿≈
‡e‰ ,ÌÈÏka B˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿¿≈ƒ
B˙leÚÙÏ ÚBa ˜«¿≈«ƒ¿»
ÏÚBt ‡e‰ ÔÙB‡ ‰ÊÈ‡a)¿≈∆∆≈
LaÏ˙ÓLk„ ,ÌÈ‡pa«ƒ¿»ƒ¿¿∆ƒ¿«≈
ÏÚBt ‡e‰ „ÒÁ‰ ÈÏÎaƒ¿ƒ«∆∆≈
Cc ÏÚÂ ,„ÒÁ‰ ˙leÚt¿««∆∆¿«∆∆
Ï‡ ,(˙BÈÙ‰ ÏÎa ‰Ê∆¿»«¿ƒ¬»

BÓÚ B‡‰מאיר כאשר גם »«¿
הכלי eËÈLta˙בתוך ‡Lƒ¿««¿ƒ

‰È‰ ‰Ê Èt ÏÚÂ .BlL∆¿«ƒ∆»»
B‡‰L ,ÓBÏ LÙ‡∆¿»«∆»
ÈÙÏ) BÓÚ „Óƒ««¿ƒ¿≈
‡e‰ (ÌÈÏÎa B˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿¿≈ƒ
BÏ ÔÈ‡L) ÈÓÏ ËeLt»¿«¿≈∆≈

‡en‰) LÓ‰ B‡ ÏLÓÎÂ ,(˙e˜lÁ˙‰Ï ˙eÎÈL Ïk»«»¿ƒ¿«¿¿ƒ¿««∆∆«»
Òcta8È‰L) ËeLt B‡ ‡e‰ BÓÚ „nL ˙BÈ‰ ÌÚc ,( ««¿≈¿ƒ¡∆ƒ««¿»∆¬≈

(B‡Óa ˜e„Â B‡n‰ ÔÈÚÓ ‡e‰ B‡אדום בצבע מוגדר ואינו ≈≈«»¿»«»

וכדומה ירוק Ï‰או ˙ÈÎeÎÊ È„È ÏÚ È‡nLk ÌB˜Ó ÏkÓ ,ƒ»»¿∆≈ƒ«¿≈¿ƒ¿»»
ÈÏk‰ ÔÂb ÈÙk (ÏÚBÙe) ‰‡ ‡e‰ ,‰˜eÈ B‡ ‰Óe„‡,כן אם ¬»¿»ƒ¿∆≈¿ƒ»»«¿ƒ

מצד רק אלא עצמו, האור מצד כלל אינו - באור לנו שנראה האדום הגוון

מצד רק החסד' כ'אור מוגדר האלוקי האור בנמשל וכך הכלי, דרך השתקפותו

הוא אבל ב"כלי" התלבשותו

גדר מכל מופשט עצמו

B‡ÎÏ‰התחלקות ÌÓ‡ .»¿»ƒ¿»
‰Ê e‡aמחבר הרמ"ק (של ≈∆
הפרדס) ÈtÒÓ˜ספר BÈ‡9. ≈«¿ƒ

Úe„È È‰L10B‡c , ∆¬≈»«¿
È‡nLk Ìb ,BÒ‰«≈«¿∆≈ƒ
ÈÏk‰ ÔÈ‡ ,ÌÈÏk‰ CB˙a¿«≈ƒ≈«¿ƒ
elÈÙ‡ ,ÈepL Ba ÏÚBt≈ƒ¬ƒ

 ‰È‰LÈÙk ‰‡ ˜ ∆ƒ¿∆«ƒ¿∆¿ƒ
Ìb ‡enÎÂ ÈÏk‰ ÔÙB‡∆«¿ƒ¿«»«
B‡‰L ,Ïp‰ Ó‡Óa¿«¬»««∆»

˜ÈzÚc11דרגה [=נבדל. ¿«ƒ
שייכות כל לה שאין נבדלת

e‰L‡לעולמות] BÓk Ìb ,«¿∆
‡Êa CLÓ.אנפין [=זעיר ƒ¿«¿

האצילות] שבעולם ,מידות
ÈÁa˙נשאר ‡e‰ƒ¿ƒ«

ÁÎeÓ ‰fÓe .[˙eËÈLt10, ¿ƒƒ∆»
‡lÓÓ‰ B‡aL ‰Êc¿∆∆¿«¿«≈
(ÌÈÏk‰ È„È ÏÚ) ‰Ú«¬∆«¿≈«≈ƒ
ÚBa) ˙e˜lÁ˙‰Â eƒ¿ƒ¿«¿¿≈«
(ÌÈt Ïk ÏÚ B˙leÚÙÏƒ¿»«»»ƒ
Ìb) ‰Ê B‡L ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆∆«
(ÌÈÏÎa B˙eLaÏ˙‰ ÈÙÏƒ¿≈ƒ¿«¿¿≈ƒ

˙e˜lÁ˙‰ „a ‡e‰ולכן ¿∆∆ƒ¿«¿
שינוי כל נעשה לא הסובב באור

זאת לעומת וכו'), וגבורה (חסד

שינוי. נעשה הממלא עתהבאור

הסובב אור בין זה שחילוק יבאר

אופן לפי מגיע הממלא לאור

במקור. דביקותו

Â‰ B‡c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (להחיות המצומצמת ההארה [המשכת ¿»ƒ¿»¿««
למטה] מלמעלה היורד דק ל'קו' ונמשלה ‰e‡העולמות. ‡lÓÓ‰ B‡c)¿«¿«≈

‡È‰L ,ÌeÓ‰ È„È ÏÚ ‡È‰ B˙ÎLÓ‰ (Â‰ B‡ ÏÏÎaƒ¿»«««¿»»ƒ«¿≈«ƒ¿∆ƒ
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(צמצּום הּצמצּום ּדענין ּדּלּוג. ׁשּבדר המׁשכה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשהיא
לגמרי נתעּלם ּתחיּלה ׁשהיה ׁשהאֹור הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון)

ּפנּוי ּומקֹום חלל ׁשּלאחרי12ונׁשאר ׁשההמׁשכה ּומּכיון , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
הרי לגמרי, האֹור (הפסק) התעּלמּות לאחרי היא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָזה
ׁשּגם [והּגם ּדּלּוג. ּבדר היא זה ׁשּלאחרי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָההמׁשכה
מקֹומֹות ּבכּמה ּכמבאר רׁשימּו נׁשאר הּצמצּום ,13ּבעת ְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹ

ּדוקא" לאו ד"חלל הּנ"ל ּבמאמר ּגם אּלא14וכּמּובא ְְְְֲֶַַַַַַָָָָָָָ
נעלם, ּכח הּוא הרׁשימּו ענין הרי רׁשימּו, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָֹׁשּנׁשאר

סֹוף,15וכידּוע ׁשּבאין הּגבּול ּכח הּוא הרׁשימּו ּדענין ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ
סּלּוק הּוא הּצמצּום וגּלּוי, אֹור ּבענין אבל הּכלים, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָֹׁשרׁש
הּצמצּום ׁשּלאחרי האֹור והמׁשכת לגמרי, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָוהתעּלמּות
הּקו ּדאֹור הדבקּות ּגם ולכן, ּדּלּוג]. ּבדר המׁשכה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהיא
דבקּות ּבבחינת (ואינּה הפסק ידי ׁשעל דבקּות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָהיא
ּכ ּכל וגיּלּוי אֹור ּבבחינת אינֹו ּובמילא .16מּמׁש), ְְְִִִֵֵַַָָָָ

האברים,17וכמׁשל לחּיּות ּדֹומה ׁשאינֹו הׂשערֹות חּיּות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הׂשערֹות דּכׁשחֹותכין ועד ּביֹותר, מצּומצם חּיּות ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָׁשהּוא
על הּוא מהּמח המׁשכתן ׁשאֹופן לפי ּכאב, מרּגיׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאינֹו
לּמעלה, ּבנמׁשל הּוא זה ּדר ועל הּגלּגלת. הפסק ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻידי
ּבמקֹורֹו ּודבקּותֹו מּמקֹורֹו ׁשהמׁשכתֹו ּכיון הסֹובב, ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָּדאֹור
הּוא הסֹובב אֹור ׁשּגם [דהגם הפסק ידי על ׁשּלא ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַֹהּוא

ידּוע הרי הּצמצּום, לאחרי ׁשּנמׁש ׁשּפעּוּלת18אֹור ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָ
להאֹור ּבנֹוגע לא (ּבעיּקר) היא הסֹובב ּבאֹור ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹהּצמצּום
ּבבחינת ורק (ּבפנימּיּות) ּבגּלּוי יאיר ׁשּלא אם, ּכי ְְְְִִִִִִִִִֶַַָָֹּגּופא,
ּבנֹוגע הּוא הּצמצּום הממּלא דּבאֹור וסֹובב. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַמּקיף

קֹודם היה ׁשּלא ּכזה אֹור (ונתהוה) נמׁש הּצמצּום ידי ׁשעל עצמֹו, .19להאֹור ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מּקיף ּבבחינת ׁשּיהיה (ּכּנ"ל) היא הסֹובב ּבאֹור הּצמצּום ּפעּוּלת ּכן ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַמה
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בתחלתם.12) שערים ומבוא חיים אוצרות ב. ענף ויושר) עגולים (דרוש א שער הוספות13)ע"ח לקו"ת וראה בהג"ה. שם אוצ"ח

ויקרא אדהאמ"צ למאמרי (בהוספה לאדהאמ"צ עמה"מ בס' מ"ש להבין ד"ה ואילך). ב (נא, באוצ"ח מ"ש להבין ד"ה לויקרא

וש"נ. ואילך). תתקכא ע' שם.14)ח"ב בהג"ה האוצ"ח גם15)ל' הקו, אור משא"כ פ"חֿט. ח"א תער"ב המשך בארוכה ראה

הוא הגבול אור גם הרי – הגנוזות) (ע"ס הגבול אור מבחינת הוא ששרשו פט"ז.להשיטה הנ"ל בהמשך כמבואר (גילוי),

.(16.(ובכ"מ .164 ע' תש"ג (סה"מ שדבוק הוא האור שגדר תרס"17)מכיון ה"א אנכי סד"ה קסו. ע' תרס"א סה"מ גם זראה

ובכ"מ. תסו). ע' תרס"ו בכ"מ18)(המשך מהמבואר גם ולהעיר .76 ע' תש"ה ואילך. מ ע' תרפ"ז תצט. ע' עטר"ת סה"מ ראה

בו אבל לחוץ", יתגלה ולא שם רק "שיהי' היינו) הצמצום", בו ש"נגע מה (רק היא בו הצמצום דפעולת הגדול" "עיגול בענין

וי"ל קצד). ע' תרס"ו המשך פ. ע' תרמ"ג (סה"מ בשלימות" האור "כל הצמצום.עצמו שלאחרי הסובב באור גם הוא

מג.19) מב. ע' תרפ"ז סה"מ ראה

    
(ÔBL‡‰ ÌeˆÓˆ) ÌeˆÓv‰ ÔÈÚc .‚elc „aL ‰ÎLÓ‰«¿»»∆¿∆∆ƒ¿ƒ¿««ƒ¿ƒ¿»ƒ

‰lÈÁ ‰È‰L B‡‰L ‡e‰'הי "בתחילה בעץֿחיים שכתוב כמו ∆»∆»»¿ƒ»
החלל" כל ממלא ÌB˜Óeאורֿאיןֿסוף ÏÏÁ ‡LÂ ÈÓ‚Ï ÌlÚ˙ƒ¿«≈¿«¿≈¿ƒ¿«»»»

Èetהעולמות נתהוו זה 12‰Êובחלל ÈÁ‡lL ‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈkÓe , »ƒ≈»∆««¿»»∆¿«¬≈∆
˙eÓlÚ˙‰ ÈÁ‡Ï ‡È‰ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿
,ÈÓ‚Ï B‡‰ (˜ÒÙ‰)∆¿≈»¿«¿≈
ÈÁ‡lL ‰ÎLÓ‰‰ È‰¬≈««¿»»∆¿«¬≈
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ז         

(צמצּום הּצמצּום ּדענין ּדּלּוג. ׁשּבדר המׁשכה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשהיא
לגמרי נתעּלם ּתחיּלה ׁשהיה ׁשהאֹור הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון)

ּפנּוי ּומקֹום חלל ׁשּלאחרי12ונׁשאר ׁשההמׁשכה ּומּכיון , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
הרי לגמרי, האֹור (הפסק) התעּלמּות לאחרי היא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָזה
ׁשּגם [והּגם ּדּלּוג. ּבדר היא זה ׁשּלאחרי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָההמׁשכה
מקֹומֹות ּבכּמה ּכמבאר רׁשימּו נׁשאר הּצמצּום ,13ּבעת ְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹ

ּדוקא" לאו ד"חלל הּנ"ל ּבמאמר ּגם אּלא14וכּמּובא ְְְְֲֶַַַַַַָָָָָָָ
נעלם, ּכח הּוא הרׁשימּו ענין הרי רׁשימּו, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָֹׁשּנׁשאר

סֹוף,15וכידּוע ׁשּבאין הּגבּול ּכח הּוא הרׁשימּו ּדענין ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ
סּלּוק הּוא הּצמצּום וגּלּוי, אֹור ּבענין אבל הּכלים, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָֹׁשרׁש
הּצמצּום ׁשּלאחרי האֹור והמׁשכת לגמרי, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָוהתעּלמּות
הּקו ּדאֹור הדבקּות ּגם ולכן, ּדּלּוג]. ּבדר המׁשכה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהיא
דבקּות ּבבחינת (ואינּה הפסק ידי ׁשעל דבקּות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָהיא
ּכ ּכל וגיּלּוי אֹור ּבבחינת אינֹו ּובמילא .16מּמׁש), ְְְִִִֵֵַַָָָָ

האברים,17וכמׁשל לחּיּות ּדֹומה ׁשאינֹו הׂשערֹות חּיּות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הׂשערֹות דּכׁשחֹותכין ועד ּביֹותר, מצּומצם חּיּות ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָׁשהּוא
על הּוא מהּמח המׁשכתן ׁשאֹופן לפי ּכאב, מרּגיׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאינֹו
לּמעלה, ּבנמׁשל הּוא זה ּדר ועל הּגלּגלת. הפסק ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻידי
ּבמקֹורֹו ּודבקּותֹו מּמקֹורֹו ׁשהמׁשכתֹו ּכיון הסֹובב, ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָּדאֹור
הּוא הסֹובב אֹור ׁשּגם [דהגם הפסק ידי על ׁשּלא ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַֹהּוא

ידּוע הרי הּצמצּום, לאחרי ׁשּנמׁש ׁשּפעּוּלת18אֹור ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָ
להאֹור ּבנֹוגע לא (ּבעיּקר) היא הסֹובב ּבאֹור ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹהּצמצּום
ּבבחינת ורק (ּבפנימּיּות) ּבגּלּוי יאיר ׁשּלא אם, ּכי ְְְְִִִִִִִִִֶַַָָֹּגּופא,
ּבנֹוגע הּוא הּצמצּום הממּלא דּבאֹור וסֹובב. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַמּקיף

קֹודם היה ׁשּלא ּכזה אֹור (ונתהוה) נמׁש הּצמצּום ידי ׁשעל עצמֹו, .19להאֹור ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מּקיף ּבבחינת ׁשּיהיה (ּכּנ"ל) היא הסֹובב ּבאֹור הּצמצּום ּפעּוּלת ּכן ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַמה
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בתחלתם.12) שערים ומבוא חיים אוצרות ב. ענף ויושר) עגולים (דרוש א שער הוספות13)ע"ח לקו"ת וראה בהג"ה. שם אוצ"ח

ויקרא אדהאמ"צ למאמרי (בהוספה לאדהאמ"צ עמה"מ בס' מ"ש להבין ד"ה ואילך). ב (נא, באוצ"ח מ"ש להבין ד"ה לויקרא

וש"נ. ואילך). תתקכא ע' שם.14)ח"ב בהג"ה האוצ"ח גם15)ל' הקו, אור משא"כ פ"חֿט. ח"א תער"ב המשך בארוכה ראה

הוא הגבול אור גם הרי – הגנוזות) (ע"ס הגבול אור מבחינת הוא ששרשו פט"ז.להשיטה הנ"ל בהמשך כמבואר (גילוי),

.(16.(ובכ"מ .164 ע' תש"ג (סה"מ שדבוק הוא האור שגדר תרס"17)מכיון ה"א אנכי סד"ה קסו. ע' תרס"א סה"מ גם זראה

ובכ"מ. תסו). ע' תרס"ו בכ"מ18)(המשך מהמבואר גם ולהעיר .76 ע' תש"ה ואילך. מ ע' תרפ"ז תצט. ע' עטר"ת סה"מ ראה

בו אבל לחוץ", יתגלה ולא שם רק "שיהי' היינו) הצמצום", בו ש"נגע מה (רק היא בו הצמצום דפעולת הגדול" "עיגול בענין

וי"ל קצד). ע' תרס"ו המשך פ. ע' תרמ"ג (סה"מ בשלימות" האור "כל הצמצום.עצמו שלאחרי הסובב באור גם הוא

מג.19) מב. ע' תרפ"ז סה"מ ראה

    
(ÔBL‡‰ ÌeˆÓˆ) ÌeˆÓv‰ ÔÈÚc .‚elc „aL ‰ÎLÓ‰«¿»»∆¿∆∆ƒ¿ƒ¿««ƒ¿ƒ¿»ƒ

‰lÈÁ ‰È‰L B‡‰L ‡e‰'הי "בתחילה בעץֿחיים שכתוב כמו ∆»∆»»¿ƒ»
החלל" כל ממלא ÌB˜Óeאורֿאיןֿסוף ÏÏÁ ‡LÂ ÈÓ‚Ï ÌlÚ˙ƒ¿«≈¿«¿≈¿ƒ¿«»»»

Èetהעולמות נתהוו זה 12‰Êובחלל ÈÁ‡lL ‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈkÓe , »ƒ≈»∆««¿»»∆¿«¬≈∆
˙eÓlÚ˙‰ ÈÁ‡Ï ‡È‰ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿
,ÈÓ‚Ï B‡‰ (˜ÒÙ‰)∆¿≈»¿«¿≈
ÈÁ‡lL ‰ÎLÓ‰‰ È‰¬≈««¿»»∆¿«¬≈

‚elc „a ‡È‰ ‰Êבהמשך ∆ƒ¿∆∆ƒ
מהחיות לזה משל יבואר
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ÌeˆÓv‰ ˙Úa ÌbL∆«¿≈«ƒ¿
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גם נשאר הצמצום קודם שהי'

האור ולכאורה החלל, במקום
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˙BÓB˜Ó ‰nÎa13, ¿«»¿

Ó‡Óa Ìb ‡enÎÂ¿«»«¿«¬»
Ï"p‰הרש"ב אדמו"ר (של ««
Â‡Ïנ"ע) ÏÏÁ"„¿»»»
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Úe„ÈÎÂמהאור ,15ÔÈÚc ¿«»«¿ƒ¿«
Ïeb‰ Ák ‡e‰ eÓÈL‰»¿ƒ…««¿
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Âw‰שלפני האור - במקורו ««
- ÏÚLהצמצום ˙e˜„ ‡È‰ƒ¿≈∆«

BÈ‡ ‡ÏÈÓe ,(LnÓ ˙e˜„ ˙ÈÁa È‡Â) ˜ÒÙ‰ È„È¿≈∆¿≈¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈«»¿≈»≈
k Ïk ÈelÈ‚Â B‡ ˙ÈÁa16ÏLÓÎÂ .17˙BÚ‰ ˙eiÁ ƒ¿ƒ«¿ƒ»»¿ƒ¿«««¿»
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ÏÚ ‡e‰ Án‰Ó Ô˙ÎLÓ‰«¿»»»≈«…««
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‡Ï (wÈÚa) ‡È‰ BÒ‰«≈ƒ¿ƒ»…
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ח  

ּכי ּכ אחר ׁשנתהוה אֹור אינֹו עצמֹו האֹור אבל ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָוסֹובב,
ּגּלּוי הּצמצּום, ׁשּלפני סֹוף אין ּדאֹור הּגּלּוי הּוא ְְְִִִִִֵֵֶַַאם
(ּדגמת מּמׁש וגיּלּוי אֹור הּוא לכן הפסק], ידי על ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻׁשּלא
ׁשאין מה והתחּלקּות. צּיּור ּבגדר ואינֹו האברים), ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָחּיּות
אין מאֹור המׁשכתֹו ׁשאֹופן הּקו), (אֹור הממּלא אֹור ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכן
הפסק ידי על הּוא סֹוף אין ּבאֹור ּודבקּותֹו ְְְְֵֵֵֵֶַסֹוף

ּבדגמת20הּצמצּום אם (ּכי ּכ ּכל ּגיּלּוי ּבבחינת אינֹו , ְְְְִִִִִִֵַַַָָֻ
ולכן הׂשערֹות), (הינּו,21חּיּות התחּלקּות ּבגדר הּוא ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָ

אֹופן ּכפי נראה האֹור יהיה ּבכלים התלּבׁשּותֹו ידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשעל
).22הּכלי ְִַ

דלעתידe‰ÊÂד) להגּלּוי עדן דגן מהּגּלּוי ׁשהעלּיה ¿∆ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
לעיל ׁשּנתּבאר (ּכמֹו ּבריחה ּבדר היא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹלבא
בׂשמים, הרי על גֹו' ּברח הּלׁשֹון ּדּיּוק הּמאמר) ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ(ּבּתחּלת
(הּגיּלּוי הממּלא אֹור ׁשּבין ׁשהחּלּוק ּדכיון ּדוקא), ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּברח
(לא הּוא לבא) דלעתיד (הּגּלּוי הסֹובב לאֹור עדן) ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹדגן

המׁשכתם ּבאֹופן ּגם) אּלא הּכלים, ידי על ּבהתחּלקּות ּבא הממּלא ׁשאֹור זה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָרק
הסֹובב, אֹור ּכן ׁשאין מה הּצמצּום הפסק ידי על נמׁש הממּלא ּדאֹור ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָממקֹורם,
דגן מהּגּלּוי העלּיה ולכן ,ערֹו ׁשּבאין חּלּוק הּוא ׁשּביניהם ׁשהחּלּוק מּובן, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהרי

הסֹוב (אֹור לבא דלעתיד להגּלּוי הממּלא) (אֹור דּכמֹועדן ּבריחה. ּבדר היא ב) ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּגם ּכן ּדּלּוג, ּבדר היא הּצמצּום ׁשּלפני סֹוף אין מאֹור הּקו אֹור ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשהמׁשכת
סֹוף אין ּדאֹור הּגּלּוי (ׁשהּוא הסֹובב לאֹור הּקו) (אֹור הממּלא מאֹור ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָהעלּיה

והדרגה. ּבסדר ׁשּלא ּבריחה, ּבדר היא הּצמצּום) ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלפני
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צמצום20) להיות הוצרך לא – הגבול מאור הוא הקו ששרש דלהשיטה פי"ח, ח"א תער"ב בהמשך

אור גם (שנתעלם סילוק בדרך הי' שהצמצום ומה הבל"ג, אור יתעלם שרק מספיק והי' סילוק, בדרך

לפי"ז שגם לזה נוסף אבל הכלים. בשביל הוא הקו) שרש הכלים)הגבול, בשביל הי' (שהסילוק

שיהי' בכדי עצמו, הקו בשביל גם הנה – סילוק* בדרך צמצום ע"י היתה בפועל הקו המשכת

הנ"ל (המשך הנ"ל הענן ויהי סד"ה ראה דוקא, סילוק בדרך צמצום להיות הוצרך התחלקות, בבחינת

ואילך). תתקמא ס"ע שע"י21)ח"ב דזה תסח), ע' תרס"ו (המשך תרס"ז פב"פ בד"ה גם כ"ה

בבחי' אינו הצמצום, הפסק ע"י שנמשך ע"י כי – הוא התחלקות, בגדר הקו אור נעשה הצמצום

כ"כ. גילוי בבחי' אינו ובמילא ממש, ס"עדביקות ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה הענן ויהי ובד"ה

דילוג שע"י דזה ,(86 ע' ה'תשי"א (סה"מ סכ"א (תשי"א) תרצ"ד ר"ה ובהמשך ואילך) תתקמא

נעשה האור", אל נגדי "דבר להיותו גופא הצמצום שע"י – הוא הקו, באור התחלקות נעשה הצמצום

התחלקות. תסז).22)בו ס"ע תרס"ו (המשך הנ"ל פב"פ בד"ה להדיא כ"ה

הקו אור נשאר הי' שבאם בזה דהכוונה צה, ע' תרפ"ז וסה"מ קלד ע' עטר"ת סה"מ גם ראה (*

להיות אפשר הי' לא אורבתחילה הי' בתחילה) הקו נשאר הי' (אם ש"אז היא, – הכלים התהוות

העצמות". התגלות בבחי' הקו
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מדרגות בכמה נמצא התרחבות)

- דלעילא' 'הוי' ביניהם: שונות,
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ערֹוÌÓ‡,ה) ּבאין הּוא עדן דגן ׁשהּגיּלּוי היֹות עם »¿»ְְֱֲִִֵֵֶֶַַ
דגן הּגיּלּוי כן, ּפי על אף דלעתיד, ְְְִִִִִֵַַַַַָלהגּלּוי
להגּלּוי מּגיעים (ּדוקא) ידֹו ׁשעל הקּדמה הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָעדן
ּדהּנה הּוא, והענין הּמאמר). ּבּתחּלת (ּכּנ"ל ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָדלעתיד

ּכתיב הרחמים מּדֹות י"ג טעמא23קֹודם ּופסיק הוי' הוי' ְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָ
וידּוע24ּבגויהּו הוי'25. ׁשם דלעילא, הוי' הּוא הא' דהוי' ְְְְְֲֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָ

הוי' הּוא הּב' והוי' הּצמצּום, ׁשּלפני סֹוף אין ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּבאֹור
ּבגויהּו טעמא ּופסיק הּקו, ׁשּבאֹור הוי' ׁשם ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָּדלתּתא,
וזהּו הּקו. לאֹור סֹוף אין אֹור ׁשּבין הּצמצּום הפסק ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַהּוא

ׁשמע ּדקריאת ראׁשֹון ּבפסּוק ׁשּכתּוב מה הוי'26ּגם ְְְֲִִִֶַַַַַָָָ
דלעילא הוי' ׁשּבין הּצמצּום הּוא דאלקינּו הוי', ְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹאלקינּו
(אֹור ּדלתּתא והוי' הּצמצּום) ׁשּלפני סֹוף אין ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ(אֹור

ב'27הּקו) (ּבין אלקינּו ׁשּכתּוב דמה ּבּמאמר, ּומבאר . ְְֱֲֵֵֵֶַַַַַַָָֹ
היֹותֹו עם אלקים) ּכן ׁשאין (מה דאלקינּו הוי'), ֱֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹהּׁשמֹות

הּדין מּדת על ּולרחמים28מֹורה לחסד הּטיה ּבֹו ,29יׁש ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ה ׁשיּומׁש החּבּור הּוא ּדוקא אלקינּו ידי על ּגּלּויּכי ְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָֹ

הּבאּור לֹומר ויׁש ּדלתּתא. להוי' דלעילא מהוי' ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָוהּׁשפע
הּידּוע ּדר על ׁשהּוא ׁשּבאם30ּבזה, דהגם הּכלים, ּבענין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

מקֹום ּומּכל הּכלים, התהּוּות להיֹות אפׁשר היה לא הּקו אֹור מּתחּלה נׁשאר ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהיה
ּכיון ּכי הּקו, ּדאֹור הּגּלּוי את לקּבל יכֹולים הם הּכלים ׁשּנתהּוּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָלאחרי

ּדוקא סּלּוק ּבדר הּצמצּום ידי על היתה ּכזה31ׁשהתהּוּותם ּבאֹופן נתהּוּו לכן , ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
הּוא האֹור ׁשּגּלּוי מּזֹו יתירה אּלא הּקו ּדאֹור מהּגּלּוי מתּבּטלים ׁשאינם רק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּדלא

העצם מתּגּלה ּדוקא סּלּוק ׁשּבדר ּבצמצּום [ּכי ּדוקא הּכלים ידי ׁשּלמעלה32על ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
נעׂשה סּלּוק ּבדר הּצמצּום ידי על ולכן (ּכלים), והעלם (אֹורֹות) דגּלּוי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמהגדר
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ו.23) לד, "ופסיק24)תשא (ובכ"מ "בינייהו" הובא שבכ"מ וצ"ע רע"א. קלח, (באד"ר) זח"ג

וכו'"). תתקפח.25)טעמא ע' ח"ב תער"ב המשך וש"נ. ואילך. סע"א נט, לר"ה דרושים לקו"ת

ובכ"מ. ו.26)תתקצה. ד, ואילך.27)ואתחנן תתקצד ס"ע ואילך. תתקפז ס"ע שם תער"ב המשך

בהנסמן28) וראה א. ח, נח עה"פ פרש"י ועוד. (בסופה). ג פל"ג, ב"ר – הדין מדת הוא דאלקים

ב. ס, לברכות זהר" רעא,29)ב"שערי לזח"ג מרמ"ז גם ושם (אֿב), אלקינו ערך קה"י גם ראה

ע"ב. תרנ"ט30)ריש (סה"מ תרנ"ט תכלה לכל בד"ה ונתבאר הובא – ג ענף סוף 12 שבהערה ע"ח

28 ע' ה'תש"ב (סה"מ ופט"ו פי"ד תש"ב ר"ה המשך ד). (ע' בתחילתו תרס"ו המשך קח) ע'

ועוד. בדרך31)ואילך). שהוא הראשון הצמצום אופן מעלת ש"גדלה פט"ו תש"ב ר"ה המשך ראה

הכלים מציאות נתהוו הסילוק אופן ד"ע"י מיעוט", בדרך שהם דהשתל' הצמצום אופן על סילוק

כו'". ע'32)ונתתקנו תרס"ב סה"מ וראה בהתגלות. הוא המאור ואדרבא ב: יד, וירא תו"א ראה

ובכ"מ. לה. ע' תרפ"ו שס.
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ט         

ערֹוÌÓ‡,ה) ּבאין הּוא עדן דגן ׁשהּגיּלּוי היֹות עם »¿»ְְֱֲִִֵֵֶֶַַ
דגן הּגיּלּוי כן, ּפי על אף דלעתיד, ְְְִִִִִֵַַַַַָלהגּלּוי
להגּלּוי מּגיעים (ּדוקא) ידֹו ׁשעל הקּדמה הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָעדן
ּדהּנה הּוא, והענין הּמאמר). ּבּתחּלת (ּכּנ"ל ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָדלעתיד

ּכתיב הרחמים מּדֹות י"ג טעמא23קֹודם ּופסיק הוי' הוי' ְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָ
וידּוע24ּבגויהּו הוי'25. ׁשם דלעילא, הוי' הּוא הא' דהוי' ְְְְְֲֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָ

הוי' הּוא הּב' והוי' הּצמצּום, ׁשּלפני סֹוף אין ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּבאֹור
ּבגויהּו טעמא ּופסיק הּקו, ׁשּבאֹור הוי' ׁשם ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָּדלתּתא,
וזהּו הּקו. לאֹור סֹוף אין אֹור ׁשּבין הּצמצּום הפסק ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַהּוא

ׁשמע ּדקריאת ראׁשֹון ּבפסּוק ׁשּכתּוב מה הוי'26ּגם ְְְֲִִִֶַַַַַָָָ
דלעילא הוי' ׁשּבין הּצמצּום הּוא דאלקינּו הוי', ְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹאלקינּו
(אֹור ּדלתּתא והוי' הּצמצּום) ׁשּלפני סֹוף אין ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ(אֹור

ב'27הּקו) (ּבין אלקינּו ׁשּכתּוב דמה ּבּמאמר, ּומבאר . ְְֱֲֵֵֵֶַַַַַַָָֹ
היֹותֹו עם אלקים) ּכן ׁשאין (מה דאלקינּו הוי'), ֱֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹהּׁשמֹות

הּדין מּדת על ּולרחמים28מֹורה לחסד הּטיה ּבֹו ,29יׁש ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ה ׁשיּומׁש החּבּור הּוא ּדוקא אלקינּו ידי על ּגּלּויּכי ְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָֹ

הּבאּור לֹומר ויׁש ּדלתּתא. להוי' דלעילא מהוי' ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָוהּׁשפע
הּידּוע ּדר על ׁשהּוא ׁשּבאם30ּבזה, דהגם הּכלים, ּבענין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

מקֹום ּומּכל הּכלים, התהּוּות להיֹות אפׁשר היה לא הּקו אֹור מּתחּלה נׁשאר ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהיה
ּכיון ּכי הּקו, ּדאֹור הּגּלּוי את לקּבל יכֹולים הם הּכלים ׁשּנתהּוּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָלאחרי

ּדוקא סּלּוק ּבדר הּצמצּום ידי על היתה ּכזה31ׁשהתהּוּותם ּבאֹופן נתהּוּו לכן , ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
הּוא האֹור ׁשּגּלּוי מּזֹו יתירה אּלא הּקו ּדאֹור מהּגּלּוי מתּבּטלים ׁשאינם רק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּדלא

העצם מתּגּלה ּדוקא סּלּוק ׁשּבדר ּבצמצּום [ּכי ּדוקא הּכלים ידי ׁשּלמעלה32על ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
נעׂשה סּלּוק ּבדר הּצמצּום ידי על ולכן (ּכלים), והעלם (אֹורֹות) דגּלּוי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמהגדר
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בהנסמן28) וראה א. ח, נח עה"פ פרש"י ועוד. (בסופה). ג פל"ג, ב"ר – הדין מדת הוא דאלקים

ב. ס, לברכות זהר" רעא,29)ב"שערי לזח"ג מרמ"ז גם ושם (אֿב), אלקינו ערך קה"י גם ראה

ע"ב. תרנ"ט30)ריש (סה"מ תרנ"ט תכלה לכל בד"ה ונתבאר הובא – ג ענף סוף 12 שבהערה ע"ח
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כו'". ע'32)ונתתקנו תרס"ב סה"מ וראה בהתגלות. הוא המאור ואדרבא ב: יד, וירא תו"א ראה

ובכ"מ. לה. ע' תרפ"ו שס.
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ÌÈÓÁ‰ ˙BcÓ ‚"È Ì„B˜ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â .(Ó‡‰««¬»¿»ƒ¿»¿ƒ≈∆ƒ»«¬ƒ

È˙k23˜ÈÒÙe 'ÈÂ‰ 'ÈÂ‰ ¿ƒ¬«»¬«»»ƒ
e‰ÈÂ‚a ‡ÓÚË'טעם' הפסק «¿»¿««¿

שמות ב' בין המקרא') (מ'טעמי

ב' שהם כיון שבפסוק, הוי'

שונות 24Úe„ÈÂדרגות .25 ¿»«
'ÈÂ‰ ‡e‰ '‡‰ 'ÈÂ‰„¿¬«»»¬«»
'ÈÂ‰ ÌL ,‡ÏÈÚÏ„ƒ¿≈»≈¬«»

LÈÙlL ÛBÒ ÔÈ‡ B‡a∆¿≈∆ƒ¿≈
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˜eÒÙa e˙kL ‰Ó«∆»¿»
ÚÓL ˙‡È˜c ÔBL‡26 ƒƒ¿ƒ«¿«

'ÈÂ‰ eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰שגם ¬«»¡…≈¬«»
שם פעמים ב' מוזכר זה בפסוק

‰e‡הוי' eÈ˜Ï‡„ ,¿¡…≈
L ÌeˆÓv‰מפסיק'ÈÂ‰ ÔÈa «ƒ¿∆≈¬«»

ÛBÒ ÔÈ‡ B‡) ‡ÏÈÚÏ„ƒ¿≈»≈
'ÈÂ‰Â (ÌeˆÓv‰ ÈÙlL∆ƒ¿≈«ƒ¿¿¬«»

(Â‰ B‡) ‡z˙Ïc27. ƒ¿«»««
‰Ó„ ,Ó‡a ‡Óe¿«≈««¬»¿«
' ÔÈa) eÈ˜Ï‡ e˙kL∆»¡…≈≈
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˙cÓ ÏÚ ‰BÓ B˙BÈ‰ ÌÚƒ¡∆«ƒ«
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ÓBÏ LÈÂ .‡z˙Ïc 'ÈÂ‰Ï¿¬«»ƒ¿«»¿≈«
ÏÚ ‡e‰L ,‰Êa e‡a‰«≈»∆∆«

Úe„‰ c30ÔÈÚa ∆∆«»«¿ƒ¿«
ÌÈÏk‰וכלי החסד כלי «≈ƒ

וכו' Ì‡aLהגבורה Ì‚‰„ ,¿««∆¿ƒ
‰lÁzÓ ‡L ‰È‰ללא »»ƒ¿»ƒ¿ƒ»

רק Ï‡הצמצום, Â‰ B‡««…
˙BÈ‰Ï LÙ‡ ‰È‰»»∆¿»ƒ¿

ÌÈÏk‰ ˙ee‰˙‰שהיו כיון ƒ¿««≈ƒ

האור מעוצמת ‰ÌÈÏkמתבטלים ee‰˙pL ÈÁ‡Ï ÌB˜Ó ÏkÓe ,ƒ»»¿«¬≈∆ƒ¿««≈ƒ
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˜elÒ „a ÌeˆÓv‰ È„È ÏÚ ‰˙È‰ Ì˙ee‰˙‰L ÔÂÈk Èk ,Â‰««ƒ≈»∆ƒ¿«»»¿»«¿≈«ƒ¿¿∆∆ƒ
‡˜Âcמקודם שהיה האור כל לגמרי 31ÔÙB‡aשנסתלק ee‰˙ ÔÎÏ , «¿»»≈ƒ¿«¿∆

‰Êkשאחרֿכך˜ ‡Ïc »∆¿…«
ÌÈÏha˙Ó ÌÈ‡L∆≈»ƒ¿«¿ƒ
‡l‡ Â‰ B‡c Èelb‰Ó≈«ƒ¿««∆»
B‡‰ ÈelbL BÓ ‰È˙È¿≈»ƒ∆ƒ»

‰ÌÈÏkלמטה È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈«≈ƒ
ÌeˆÓˆa Èk] ‡˜Âc«¿»ƒ«ƒ¿

˜elÒ „aLכל (שנסתלקו ∆¿∆∆ƒ
והגילויים) «¿»Âc˜‡האורות

ÌˆÚ‰ ‰lb˙Ó32 ƒ¿«∆»∆∆
Èel‚„ „‚‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«∆∆¿ƒ
,(ÌÈÏk) ÌÏÚ‰Â (˙BB‡)¿∆¿≈≈ƒ
בהגדרות מוגדר שאינו ומכיון

מונע ההעלם אין והעלם, גילוי

האור את בו גם מלגלות בעדו

הכלים עלֿידי דוקא ולכן הגבוה,

העצם, כח התגלה שבהתהוותם

והכלים האורות לחבר בכוחם

ÌeˆÓv‰ È„È ÏÚ ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈«ƒ¿
‰Ú ˜elÒ „a¿∆∆ƒ«¬»
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י  

לאֹור ּבנֹוגע ּגם הּוא זה ּדר על ואֹורֹות], ּדכלים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַהחּבּור
ידי33הּקו על היתה סֹוף אין מאֹור ׁשהמׁשכתֹו ידי ּדעל , ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

רק ּדלא ּבאֹופן נעׂשה זה ידי על סיּלּוק, ּבדר ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹהּצמצּום
ּגבּול, הּבלי סֹוף אין ּדאֹור הּגּלּוי ידי על יתּבּטל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַֹׁשּלא
אין ּדאֹור הּגּלּוי יהיה ּדוקא ידֹו ׁשעל מּזֹו, יתירה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

סֹוף.

אחרCÈLÓÓeו) ּבמקֹום המבאר ּפי ּדעל 34ּבּמאמר, «¿ƒְְְֲִֵַַַַַָָָֹ
ׁשּבכל הוי' ׁשם הּוא ׁשּלנּו אלקה ְְֱֱֲֵֵֶֶַָָָָֹֹדאלקינּו

עּמֹו הוי' חלק מּיׂשראל, ואחד יֹותר35אחד עֹוד מּובן , ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּדיׂשראל העבֹודה ידי ּדעל הּׁשמֹות, ב' מחּבר ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵַַַָָָֹדאלקינּו
הּׁשמֹות, דב' החּבּור נעׂשה ׁשּבּנפׁש, הוי' אֹותּיֹות ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָּבד'
ׁשם, ּומבאר דלעילא. ּדהוי' הּגּלּוי מאיר ּדלתּתא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבהוי'
אז עצמּותֹו, הנחת הּוא ׁשּבנפׁש הוי' ּדׁשם הּיּו"ד ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָּדענין

מ ואינֹו אלקּות צּו לגמרי אוועק זי לייגט תחּׁשבער ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַַֹ
מחיב ׁשּלֹו ּכׁשהׂשכל דגם ּבלבד זּו ּדלא ׂשכלֹו. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹעם
ׁשאינֹו זה ּגם (ּכֹולל זה עם מתחּׁשב אינֹו אחר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַּבאֹופן
הפך היא ׁשהנהגתֹו עליו ׁשּיאמרּו זה עם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמתחּׁשב
לאלקּות עצמֹו את ׁשּמּניח ּדזה מּזֹו, יתירה אּלא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהׂשכל),
ּבמקֹום (ּכמבאר ּכן מחּיב ׁשּׂשכלֹו זה מּצד לא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹהּוא

ׁשּמּניח36אחר אם, ּכי מהׂשכל), ׁשּלמעלה ענינים ׁשּיׁשנם מחּיב עצמֹו ׁשהׂשכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
אי ההתּבֹוננּות הּוא ראׁשֹונה הה' וענין חׁשּבֹונֹות. ׁשּום ּבלי לאלקּות עצמֹו ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאת
הּגּלּוי ׁשּכן ּומּכל עלמין ּכל דסֹובב הּגּלּוי אפיּלּו ׁשּבעֹולמֹות, הגּלּוים ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּכל
צמצּומים וכּמה ּכּמה ידי על ׁשּנמׁשכה ּבלבד הארה רק הם עלמין, ּכל .37דממלא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּכׁשּמתּבֹונן ּובפרט ענג, זייער אים ווערט עס ּביֹותר, צר לֹו נעׂשה זה ידי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָועל
נמצא ׁשהּוא לזה [ׁשהּסּבה מאלקּות מרּוחק ׁשהּוא אי הּפרטי ּומּצבֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבמעמדֹו
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(33.30 שבהערה בהדרושים הענינים מהמשך ב.34)כ"מ עג, בלק אגה"ת35)לקו"ת ט. לב, האזינו

בלקו" (הובא ואילך א צד, – תשפזפ"ד ס"ע תשפא. תשעג. ע' ב כרך שה"ש אוה"ת שם). בלק ת

ר"פ בלקו"ת גו' אנכי ראה ד"ה א'כֿכא. ע' ג' כרך ח"בואילך. דברים אדהאמ"צ ובמאמרי ראה

ע' שם תרמד. ע' שם אדהאמ"צ ובמאמרי ואילך ג לח, תצא בלקו"ת גו' אבה ולא ד"ה בתחילתו.

ובכ"מ. ואילך. ס"ד.36)תרנד כ) ע' ח"ב מלוקט (סה"מ ה'תשל"ח כו' חנוכה נר ת"ר ד"ה גם ראה

שמים37) אפי' ולא ית' זולתו דבר שום לחפוץ "שלא חפצתי" לא ד"ועמך האהבה בענין וכידוע

(וכך ממש ית' למהו"ע דהיינו לבד ית' לו רק האהבה תהי' אלא . . ותחתון עליון ג"ע שהם וארץ

ניסט גאר זע וויל איך בזה"ל אומר שהי' בדביקותו נ"ע [הזקן] ורבינו ממורינו הלשון נשמע ָהי'

שרש – אליין)" דיך אז ניט מער וויל איך כו' עוה"ב דאיין ניט וויל איך ג"ע דאיין ניט וויל ַַאיך

סע"א). קלח, (דרמ"צ פ"מ להצ"צ התפלה מצות

    
,˙BB‡Â ÌÈÏÎc eaÁ‰'ל'כלים בנוגע כך שנתבאר Ccוכמו ÏÚ «ƒ¿≈ƒ¿«∆∆

Â‰ B‡Ï Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ‰Ê33B‡Ó B˙ÎLÓ‰L È„È ÏÚc , ∆«¿≈«¿««¿«¿≈∆«¿»»≈
‰Ê È„È ÏÚ ,˜elÈÒ C„a ÌeˆÓ‰ È„È ÏÚ ‰˙È‰ ÛBÒ ÔÈ‡≈»¿»«¿≈«ƒ¿¿∆∆ƒ«¿≈∆
ÔÈ‡ B‡c Èelb‰ È„È ÏÚ Ïa˙È ‡lL ˜ ‡Ïc ÔB‡a ‰Ú«¬∆¿∆¿…«∆…ƒ¿«≈«¿≈«ƒ¿≈

‡l‡ ,Ïeb ÈÏa‰ ÛBÒ«¿ƒ¿∆»
B„È ÏÚL ,BÓ ‰È˙È¿≈»ƒ∆«»
B‡c Èelb‰ ‰È‰È ‡˜Âc«¿»ƒ¿∆«ƒ¿

.ÛBÒ ÔÈ‡≈
ÏÚc ,Ó‡na CÈLÓÓe Â«¿ƒ««¬»¿«
ÌB˜Óa ‡Ó‰ Èƒ«¿…»¿»

Á‡34‰˜Ï‡ eÈ˜Ï‡„ «≈¿¡…≈¡…»
'ÈÂ‰ ÌL ‡e‰ elL∆»≈¬«»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»¿∆»

Ï‡iÓאת המחי' הוי' כמו ƒƒ¿»≈
שם יהודי בכל יש כן העולמות,

שיתבאר כפי נפשו בכוחות הוי'

בפסוק,בהמשך שכתוב כמו

BnÚ 'ÈÂ‰ ˜ÏÁ35בתניא] ≈∆¬«»«
פירוש מבואר התשובה באגרת

היא יהודי של שנשמתו הפסוק

ולכן הוא, ברוך הוי' משם חלק

העניינים ד' כל בה יש

[ הוי' שם של ,35("תכונות")
„BÚ ÔeÓeÈ˜Ï‡„ ˙BÈ »≈¿¡…≈

ÏÚc ,˙BÓ‰ ' aÁÓ¿«≈«≈¿«
Ï‡Èc ‰„BÚ‰ È„È¿≈»¬»¿ƒ¿»≈
'ÈÂ‰ ˙Bi˙B‡ '„a¿ƒ¬«»
eaÁ‰ ‰Ú ,LpaL∆«∆∆«¬∆«ƒ
'ÈÂ‰aL ,˙BÓ‰ '„¿«≈∆¿¬«»

‡z˙Ïcבעולמות המתלבש ƒ¿«»
‰Èelbלהחיותם È‡Ó≈ƒ«ƒ

‡ÏÈÚÏ„ 'ÈÂ‰cשלמעלה ¿¬«»ƒ¿≈»
לעולמות שייכות ‡Óeמכל .¿»≈

ÌLc „ei‰ ÔÈÚc ,ÌL»¿ƒ¿««¿≈
'ÈÂ‰אחת נקודה היא ש'יו"ד' ¬«»

˙Á‰ ‡e‰ LaL∆«∆∆«»«
‚ÈÈÏ Ú Ê‡ ,B˙eÓˆÚ«¿«≈≈¿

˜ÚÂÂ‡ CÈÊמניח [=שהוא ƒ«∆
‡e˜Ï˙עצמו] eˆ ÈÓ‚Ï¿«¿≈¡…

BÏÎ ÌÚ Á˙Ó BÈ‡Â¿≈ƒ¿«≈ƒƒ¿
לאלקות מסור כולו Ïc‡וכל .¿…

ÏÎ‰Lk Ì‚„ „Ïa eÊƒ¿«¿«¿∆«≈∆
Á‡ ÔB‡a ÈÁÓ BlL∆¿«≈¿∆«≈
‰Ê ÌÚ Á˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«≈ƒ∆
BÈ‡L ‰Ê Ìb ÏÏBk≈«∆∆≈
eÓ‡iL ‰Ê ÌÚ Á˙Óƒ¿«≈ƒ∆∆…¿

‰Êc ,BÓ ‰È˙È ‡l‡ ,ÏÎ‰ ‰ ‡È‰ B˙‚‰‰L ÂÈÏÚ»»∆«¿»»ƒ≈∆«≈∆∆»¿≈»ƒ¿∆
iÁÓ BÏÎL ‰Ê „Ó ‡Ï ‡e‰ ˙e˜Ï‡Ï BÓˆÚ ˙‡ ÁÈpnL∆«ƒ«∆«¿∆¡……ƒ«∆∆ƒ¿¿«≈

Á‡ ÌB˜Óa ‡Ók Ôk36ÌLiL iÁÓ BÓˆÚ ÏÎ‰L ≈ƒ¿…»¿»«≈∆«≈∆«¿¿«≈∆∆¿»
BÓˆÚ ˙‡ ÁÈpnL ,Ì‡ Èk ,ÏÎ‰Ó ‰ÏÚÓlL ÌÈÈÚƒ¿»ƒ∆¿«¿»≈«≈∆ƒƒ∆«ƒ«∆«¿
ÌeL ÈÏa ˙e˜Ï‡Ï∆¡…¿ƒ
'‰‰ ÔÈÚÂ .˙BBaLÁ∆¿¿ƒ¿«»

‰BL‡'ה"א' אות שבצורת ƒ»
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ּבכללּות ׁשּמאיר והּגּלּוי ׁשהאֹור מּפני היא ּכזה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבמּצב
ׁשההארה ׁשּכל מצמצמת, הארה רק הּוא ְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻהעֹולמֹות

יֹותר מתצמצמת היא יֹותר למטה ׁשּזֹוהי38נמׁשכת , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ
עֹוד צר לֹו נעׂשה ׁשּמּזה ּכזה], למּצב ׁשּבא לזה ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּסיּבה
קיין זי געפינט ער ּביז ענג אזֹוי אים ווערט עס ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַיֹותר,
זי זאל (עס אצלֹו ׁשיּונח ׁשּבכדי לֹומר, ויׁש ניט. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָארט
ּתחּלה להיֹות צרי זֹו והּׂשגה הבנה ּבאמת ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָָָָאּפלייגן)
מציאּות, הּוא ׁשהׂשכל דמּכיון עצמּותֹו. דהנחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּבּטּול
ּבאמת אצלֹו ׁשיּונח אפׁשר אי ּגּופא הׂשכל מּצד ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהנה
ּדּכל הּמציאּות ׁשּכל אי מּזה) צר לֹו ׁשּיהיה ּבאֹופן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ(ועד
ּתחּלה להיֹות צרי ולכן כּו', רחֹוק ְְְְְְִִִִֵַַָָָָההׁשּתלׁשלּות
הּיּו"ד, ענין מהׂשכל, ׁשּלמעלה עצמּותֹו דהנחת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּבּטּול

להנקדה,נקּד ׁשּיּתאים הׂשכל על ּגם ּפֹועל וזה ּבלבד, ה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻֻ
ּבהיכלא הּוא39נקּדה ׁשּבנפׁש הוי' ּדׁשם הּוא"ו וענין . ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

הּתֹורה עסק ּדה'40ענין (העבֹודה ההתּבֹוננּות דלאחרי . ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
הארה רק הם ׁשּבעֹולמֹות הגּלּוים ׁשּכללּות ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָראׁשֹונה)

להם ּבצר הוי' אל ויצעקּו הנה (ּכּנ"ל), מאֹוד לֹו צר נעׂשה ׁשּמּזה ,41מצמצמת, ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֻ
ׁשּלמעלה סֹוף אין אֹור דעצמּות הּגּלּוי ׁשּיהיה הוי' אל (ּומתּפּלל) ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּצֹועק
דעצמּות הּגּלּוי לֹו מאיר זה ידי ׁשעל הּתֹורה, לעסק אֹותֹו מביא וזה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמהּצמצּום,

נפקת מחכמה ׁשאֹוריתא דהגם סֹוף. אין ההלּולא42אֹור דּבעל הּדּיּוק ידּוע הרי , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָ
טבת) מּובן43(דכ"ד ּדוקא) נפקת נפקת, מחכמה (אֹוריתא עצמֹו זה דמלׁשֹון , ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ּבאה ּכ ׁשאחר ורק מהחכמה, ׁשּלמעלה וכֹו' העליֹון רצֹון הּוא הּתֹורה ְְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּׁשרׁש
הּוא ׁשּבנפׁש הוי' ּדׁשם אחרֹונה ה' וענין ּגּלּוי. ּבבחנת נפקת היא ּומּׁשם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבחכמה

הּמצֹות הּמצֹות40מעׂשה לקּים ּבכדי ּכי ּתֹורה, ּדוא"ו, העבֹודה לאחרי ּבא ׁשּזה , ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
יעׂשה. אׁשר הּמעׂשה את לידע צרי ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכדּבעי,
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(סה"מ38) תרנ"ח לגני באתי ד"ה – בשוה עלמין בכולהו היא – אוא"ס מעצמות היא דכשההמשכה

.(12ֿ111 ע' ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת ,(125 ע' תרצ"ט (סה"מ תרצ"ט רחֿט), ע' ראה39)תרנ"ח

ה תיקון ריש תקו"ז רע"א. ו, מזח"א – שם. ראה פ' אדהאמ"צ מאמרי ב). (יח, ראה ר"פ לקו"ת

ב). (יב, בהקדמה שם א). אגה"ת40)(יט, ב). (כה, ת"י תקו"ז – ומצות תורה הן הוי' דשם דו"ה

ובכ"מ. .35 שבהערה שה"ש אוה"ת ואילך. א כט, ראה ואילך. ג ג, פקודי לקו"ת לשון41)ספ"ד.

יט. יג; שם, גם וראה כח. שם, ה. קז, תהלים – ח"ג42)הכתוב א. קכא, א. פה, א. סב, ח"ב זהר

א. רסא, א. קפב, א. "ומקור43)פא, ב תתרכג, ו כרך בראשית ובאוה"ת ובכ"מ. א. ז, במדבר לקו"ת

אדה"ז במאמרי נדפס – לרקיע" מעל קול ויהי בד"ה תקנ"ה שבועות ז"ל רבינו מפי נא' אלו דברים

רלד). ע' שם (וראה ואילך רלב ס"ע נביאים
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יי         

ּבכללּות ׁשּמאיר והּגּלּוי ׁשהאֹור מּפני היא ּכזה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבמּצב
ׁשההארה ׁשּכל מצמצמת, הארה רק הּוא ְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻהעֹולמֹות

יֹותר מתצמצמת היא יֹותר למטה ׁשּזֹוהי38נמׁשכת , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ
עֹוד צר לֹו נעׂשה ׁשּמּזה ּכזה], למּצב ׁשּבא לזה ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּסיּבה
קיין זי געפינט ער ּביז ענג אזֹוי אים ווערט עס ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַיֹותר,
זי זאל (עס אצלֹו ׁשיּונח ׁשּבכדי לֹומר, ויׁש ניט. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָארט
ּתחּלה להיֹות צרי זֹו והּׂשגה הבנה ּבאמת ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָָָָאּפלייגן)
מציאּות, הּוא ׁשהׂשכל דמּכיון עצמּותֹו. דהנחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּבּטּול
ּבאמת אצלֹו ׁשיּונח אפׁשר אי ּגּופא הׂשכל מּצד ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהנה
ּדּכל הּמציאּות ׁשּכל אי מּזה) צר לֹו ׁשּיהיה ּבאֹופן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ(ועד
ּתחּלה להיֹות צרי ולכן כּו', רחֹוק ְְְְְְִִִִֵַַָָָָההׁשּתלׁשלּות
הּיּו"ד, ענין מהׂשכל, ׁשּלמעלה עצמּותֹו דהנחת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּבּטּול

להנקדה,נקּד ׁשּיּתאים הׂשכל על ּגם ּפֹועל וזה ּבלבד, ה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻֻ
ּבהיכלא הּוא39נקּדה ׁשּבנפׁש הוי' ּדׁשם הּוא"ו וענין . ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

הּתֹורה עסק ּדה'40ענין (העבֹודה ההתּבֹוננּות דלאחרי . ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
הארה רק הם ׁשּבעֹולמֹות הגּלּוים ׁשּכללּות ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָראׁשֹונה)

להם ּבצר הוי' אל ויצעקּו הנה (ּכּנ"ל), מאֹוד לֹו צר נעׂשה ׁשּמּזה ,41מצמצמת, ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֻ
ׁשּלמעלה סֹוף אין אֹור דעצמּות הּגּלּוי ׁשּיהיה הוי' אל (ּומתּפּלל) ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּצֹועק
דעצמּות הּגּלּוי לֹו מאיר זה ידי ׁשעל הּתֹורה, לעסק אֹותֹו מביא וזה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמהּצמצּום,

נפקת מחכמה ׁשאֹוריתא דהגם סֹוף. אין ההלּולא42אֹור דּבעל הּדּיּוק ידּוע הרי , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָ
טבת) מּובן43(דכ"ד ּדוקא) נפקת נפקת, מחכמה (אֹוריתא עצמֹו זה דמלׁשֹון , ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ּבאה ּכ ׁשאחר ורק מהחכמה, ׁשּלמעלה וכֹו' העליֹון רצֹון הּוא הּתֹורה ְְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּׁשרׁש
הּוא ׁשּבנפׁש הוי' ּדׁשם אחרֹונה ה' וענין ּגּלּוי. ּבבחנת נפקת היא ּומּׁשם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבחכמה

הּמצֹות הּמצֹות40מעׂשה לקּים ּבכדי ּכי ּתֹורה, ּדוא"ו, העבֹודה לאחרי ּבא ׁשּזה , ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
יעׂשה. אׁשר הּמעׂשה את לידע צרי ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכדּבעי,
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(סה"מ38) תרנ"ח לגני באתי ד"ה – בשוה עלמין בכולהו היא – אוא"ס מעצמות היא דכשההמשכה

.(12ֿ111 ע' ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת ,(125 ע' תרצ"ט (סה"מ תרצ"ט רחֿט), ע' ראה39)תרנ"ח

ה תיקון ריש תקו"ז רע"א. ו, מזח"א – שם. ראה פ' אדהאמ"צ מאמרי ב). (יח, ראה ר"פ לקו"ת

ב). (יב, בהקדמה שם א). אגה"ת40)(יט, ב). (כה, ת"י תקו"ז – ומצות תורה הן הוי' דשם דו"ה

ובכ"מ. .35 שבהערה שה"ש אוה"ת ואילך. א כט, ראה ואילך. ג ג, פקודי לקו"ת לשון41)ספ"ד.

יט. יג; שם, גם וראה כח. שם, ה. קז, תהלים – ח"ג42)הכתוב א. קכא, א. פה, א. סב, ח"ב זהר

א. רסא, א. קפב, א. "ומקור43)פא, ב תתרכג, ו כרך בראשית ובאוה"ת ובכ"מ. א. ז, במדבר לקו"ת

אדה"ז במאמרי נדפס – לרקיע" מעל קול ויהי בד"ה תקנ"ה שבועות ז"ל רבינו מפי נא' אלו דברים

רלד). ע' שם (וראה ואילך רלב ס"ע נביאים
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יי  

ה'‰Â‰ז) היא הּמצֹות ּדמעׁשה ׁשהעבֹודה אף ¿ƒ≈ְְֲֲִִֶֶַַַָָ
ׁשהּוא הּתֹורה מעסק ׁשּלמטה ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָאחרֹונה

מּובן ּגּופא מּזה הרי לגּבי44הּוא"ו, ּבמצֹות מעלה ּדיׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ
עם ׁשהּתֹורה, הּנ"ל, ּבמאמר ּבארּוכה וכמבאר ְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָֹּתֹורה.
ׁשּלמעלה וכּו' העליֹון רצֹון הּוא ׁשׁשרׁשה ְְְְְֱֶֶֶַָָָָָהיֹות
ּבחכמה, נתלּבׁש ּדתֹורה הרצֹון הרי (ּכּנ"ל), ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָָמהחכמה

מּוכח ּבחכמה)45ּדמּזה התלּבׁשּותֹו לפני (ּגם זה ׁשרצֹון ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבאי ׁשּמּורּכב רצֹון הרצֹוןהּוא ּכן ׁשאין מה ּדבר, זה ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשהרצֹון ּדבר. ּבׁשּום מּורּכב ׁשאינֹו רצֹון הּוא ְְְְִֵֶֶָָָָָָדמצֹות
ּבפֹועל העׂשּיה ּכי ּדוקא, ּבפֹועל ּבעׂשיּה הּוא ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָדמצֹות
לֹומר ׁשּי אין ּובמילא ּכלל, ּבער אינּה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ(ּבגׁשמּיּות)
הּוא ההתלּבׁשּות ענין (ּכי ּבמעׂשה נתלּבׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשהרצֹון
רצֹון הּוא ׁשּבמעׂשה הרצֹון ולכן ּדוקא), ׁשּבער ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבדבר

ּדבר ּבׁשּום מּורּכב ואינֹו מלּוּבׁש ידי46ׁשאינֹו ועל . ְְְְְְֵֵֵֶַָָָָ
ּדתֹורה, וההּׂשגה ּבהבנה ּגם עּלּוי מתוסף הּמצֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָמעׂשה

ׁשּכתּוב במצֹותי47ּכמֹו ּכי למדני ודעת טעם טּוב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ
ּובפרט ,(במצֹותי) הּמצֹות קּיּום ידי ּדעל ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָהאמנּתי,
מּצד ורק והּכּונה הּטעם מּצד לא הּוא הּמצֹות ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָֹּכׁשּקּיּום
ודעת טעם לטּוב מּגיעים (האמנּתי), ּפׁשּוטה ְְְֱֱִִִֶַַַַַַָָָאמּונה

.48ׁשּבּתֹורה ֶַָ

ידּועe‰ÊÂח) ּדהּנה בׂשמים, הרי על גֹו' דֹודי ּברח גֹו' ּבגּנים ׁשהּגּלּוי49הּיֹוׁשבת ¿∆ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
והאלקּות הּפנימּיּות לנׁשמֹות ׁשּמתּגּלה זה (ּבעיּקר) הּוא עדן ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבגן
ידי על ׁשּנמׁש סֹוף אין ּדאֹור הּגּלּוי ּכן ׁשאין מה למטה, ׁשּלמדּו הּתֹורה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשל

ליּכא עלמא ּבהאי מצֹות דׂשכר לבא, לעתיד ּבעיּקר יתּגּלה זה ׁשאז50הּמצֹות, , ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
וזהּו העצמּות. ּגּלּוי ׁשּיהיה יֹותר למעלה ועֹוד הסֹובב, ּדאֹור הּגּלּוי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָיהיה

ׁשּבּׁשמים הרים הינּו בׂשמים, הרי נקראים לבא דלעתיד הם51ׁשהגּלּוים ׁשמים , ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ענין הּוא ּבֹולטים) הרים, הם ּבׂשמים (ׁשּגם ׁשּבׁשמים והרים עלמין, ּכל ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָמּקיפים

מסֹובב ּגם ׁשּלמעלה העצמּות הרי52ּגּלּוי על גֹו' דֹודי ּברח זה על ואֹומר . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ׁשּכן ּומּכל (ׁשמים) הסֹובב ּגּלּוי לגּבי עדן) (ׁשּבגן דממלא הּגּלּוי ּכי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָבׂשמים,
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נעוץ44) כי יו"ד, של קוצו וגם היו"ד מתגלה דוקא תתאה דבה' ובכ"מ, א) (ד, בראשית תו"א ראה

דוקא. בסופן לד.45)תחילתן ס"ע תרס"ו המשך נד.46)ראה ע' הנ"ל המשך קיט,47)ראה תהלים

יט).48)סו. ע' תרס"ה (סה"מ תרס"ה ודעת טעם טוב סד"ה מצות49)ראה להצ"צ סהמ"צ ראה

ב). טו, (דרמ"צ פ"א ולהעיר50)ציצית ובכ"מ. א'קו. ע' ח"ב תער"ב המשך וראה ב. לט, קידושין

ס"ג. העליונים.51)מאגה"ק שמים בשמי – בשמים הרי במקומו: שהש"ר שה"ש52)ראה אוה"ת

תשצב. ס"ע תשפד. ע' שם תשעו. ע' ב כרך

    
‰BÁ‡ ‰ ‡È‰ ˙Bˆn‰ ‰NÚÓc ‰„BÚ‰L Û‡ ‰‰Â (Ê¿ƒ≈«∆»¬»¿«¬∆«ƒ¿ƒ«¬»
ÔeÓ ‡Ùeb ‰fÓ È‰ ,Â‡e‰ ‡e‰L ‰B‰ ˜ÒÚÓ ‰ÓlL44 ∆¿«»≈≈∆«»∆«»¬≈ƒ∆»»

הוא בהם המתלבש שהאור מוכיח נמוכה בדרגה היותם שדוקא שיתבאר, כמו

ביותר Îe‡a‰נעלה ‡ÓÎÂ .‰B Èa‚Ï ˙BˆÓa ‰ÏÚÓ LÈc¿≈«¬»¿ƒ¿¿«≈»¿«¿…»»¬»
,‰B‰L ,Ïp‰ Ó‡Óa¿«¬»««∆«»
‡e‰ ‰LLL ˙BÈ‰ ÌÚƒ¡∆»¿»
eÎÂ ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ»»∆¿¿
‰ÓÎÁ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«»¿»
ÔBˆ‰ È‰ ,(Ïpk)««¬≈»»
,‰ÓÎÁa LaÏ˙ ‰B˙c¿»ƒ¿«≈¿»¿»

ÁÎeÓ ‰fÓc45‰Ê ÔBˆL ¿ƒ∆»∆»∆
B˙eLaÏ˙‰ ÈÙÏ Ìb)«ƒ¿≈ƒ¿«¿
ÔBˆ ‡e‰ (‰ÓÎÁa¿»¿»»
‰Ó ,c ‰ÊÈ‡a kenL∆¿»¿≈∆»»«
˙BˆÓ„ ÔBˆ‰ Ôk ÔÈ‡L∆≈≈»»¿ƒ¿
keÓ BÈ‡L ÔBˆ ‡e‰»∆≈¿»

c ÌeLaבגדר ונשאר ¿»»
משכל שלמעלה .'רצון'
‡e‰ ˙BˆÓ„ ÔBˆ‰L∆»»¿ƒ¿

דווקא «dÈNÚa»¬ƒמתבטא
a‰iNÚ‰ Èk ,‡˜Âc ÏÚBÙ¿««¿»ƒ»¬ƒ»

dÈ‡ (˙eiÓL‚a) ÏÚBÙa¿«¿«¿ƒ≈»
ÏÏk Úaהרצון ,לגבי ¿∆∆¿»

ÓBÏ iL ÔÈ‡ ‡ÏÈÓe¿≈»≈«»«
‰NÚÓa LaÏ˙ ÔBˆ‰L∆»»ƒ¿«≈««¬∆
‡e‰ ˙eLaÏ˙‰‰ ÔÈÚ Èk)ƒƒ¿««ƒ¿«¿
,(‡˜Âc ÚaL „a¿»»∆¿∆∆«¿»
‰NÚÓaL ÔBˆ‰ ÔÎÏÂ¿»≈»»∆««¬∆
LaeÏÓ BÈ‡L ÔBˆ ‡e‰»∆≈¿»
ÌeLa keÓ BÈ‡Â¿≈¿»¿

c46‰NÚÓ È„È ÏÚÂ . »»¿«¿≈«¬∆
Ìb ÈelÚ ÛÒÂ˙Ó ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ«
,‰B˙c ‰‚‰‰Â ‰‰a««»»¿««»»¿»

e˙kL BÓk47ÌÚ e ¿∆»««
È˙BˆÓ Èk È„ÓÏ ˙Ú„Â»«««¿≈ƒƒ¿ƒ¿∆
Ìei˜ È„È ÏÚc ,ÈÓ‡‰∆¡«¿ƒ¿«¿≈ƒ
,(È˙BˆÓ) ˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ¿∆
˙Bˆn‰ ÌeiwLk Ùeƒ¿»¿∆ƒ«ƒ¿
ÌÚh‰ „vÓ ‡Ï ‡e‰…ƒ««««
‰eÓ‡ „vÓ ˜Â ‰ek‰Â¿««»»¿«ƒ«¡»
,(ÈÓ‡‰) ‰eL¿»∆¡«¿ƒ
˙Ú„Â ÌÚ eÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿««»««

‰BaL48. ∆«»
e‰ÊÂ (Á:הפסוק ביאור ¿∆

Áa B‚ ÌÈp‚a ˙LBi‰«∆∆««ƒ¿«
,ÌÈÓN È‰ ÏÚ B‚ È„B„ƒ«»≈¿»ƒ

Úe„È ‰p‰c49‰lb˙nL ‰Ê (wÈÚa) ‡e‰ Ô„Ú Ô‚aL Èelb‰L ¿ƒ≈»«∆«ƒ∆¿«≈∆¿ƒ»∆∆ƒ¿«∆
,‰ÓÏ e„ÓlL ‰B‰ ÏL ˙e˜Ï‡‰Â ˙ eiÓÈ‰ ˙BÓLÏ«¿»«¿ƒƒ¿»¡»∆«»∆»¿¿«»
,˙Bˆn‰ È„È ÏÚ LÓpL ÛBÒ ÔÈ‡ B‡c Èelb‰ Ôk ÔÈ‡L ‰Ó«∆≈≈«ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿≈«ƒ¿
‡ÓÏÚ È‡‰a ˙BˆÓ ÎN„ ,‡Ï „È˙ÚÏ wÈÚa ‰lb˙È ‰Ê∆ƒ¿«∆¿ƒ»¿»ƒ»…ƒ¿«ƒ¿¿«»¿»

‡kÈÏ50בזה אינו המצוות שכר ≈»
בגןֿעדן)העולם לא 50,(גם

B‡c Èelb‰ ‰È‰È Ê‡L∆»ƒ¿∆«ƒ¿
‰ÏÚÓÏ „BÚÂ ,BÒ‰«≈¿¿«¿»
Èelb ‰È‰iL ˙BÈ≈∆ƒ¿∆ƒ
ÌÈel‚‰L e‰ÊÂ .˙eÓˆÚ‰»«¿¿∆∆«ƒƒ
ÌÈ‡˜ ‡Ï „È˙ÚÏ„ƒ¿»ƒ»…ƒ¿»ƒ
ÌÈ‰ eÈ‰ ,ÌÈÓN È‰»≈¿»ƒ«¿»ƒ

ÌÈÓMaL51Ì‰ ÌÈÓL , ∆«»«ƒ»«ƒ≈
ÔÈÓÏÚ Ïk ÌÈÙÈwÓסובב - «ƒƒ»»¿ƒ

עלמין בשמים'Â,כל ¿'הרי
ÌÈÓLaLפירושו ÌÈ‰»ƒ∆«»«ƒ

,ÌÈ‰ Ì‰ ÌÈÓLa ÌbL)∆««»«ƒ≈»ƒ
Èelb ÔÈÚ ‡e‰ (ÌÈÏBa¿ƒƒ¿«ƒ
Ìb ‰ÏÚÓlL ˙eÓˆÚ‰»«¿∆¿«¿»«

BÒÓ52‰Ê ÏÚ ÓB‡Â . ƒ≈¿≈«∆
È‰ ÏÚ B‚ È„B„ Áa¿«ƒ«»≈
Èelb‰ Èk ,ÌÈÓN¿»ƒƒ«ƒ
(Ô„Ú Ô‚aL) ‡ÏÓÓ„ƒ¿«≈∆¿«≈∆
BÒ‰ Èelb Èa‚Ï¿«≈ƒ«≈
Èa‚Ï ÔkL ÏkÓe (ÌÈÓL)»«ƒƒ»∆≈¿«≈
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ּכלל ערֹו ּבאין הּוא בׂשמים) (הרי העצמּות ּגּלּוי ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָלגּבי
ּוכמֹו .ערֹו אין הּוא הסֹובב ּגם העצמּות, ְְְֲִֵֵֵַַַַָ[ּדלגּבי

אלינּו53ׁשּכתּוב ּומחׁשבֹותי נפלאֹותי גֹו' עׂשית רּבֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
דסֹובב הגּלּוים ּכל ּכללּות הם רּבֹות גֹו', אלי ערֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָאין
ּבזֹוהר ׁשּכתּוב מה ּדר על רּבֹות ׁשּנקראים 54ּוממּלא, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
רּבֹות אֹומר זה ועל ורברבין, עלאין ּגדֹולֹות רּבֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַַָמאי
ורברבין), (עילאין רּבֹות הּיֹותם עם הגּלּוים, ּדּכל ְְְְֱִִִִִִִַַַָָָָָעׂשית,
נפלאֹותי ּבּכתּוב ּוממׁשי .יתּבר לגּביּה עׂשיּה ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהם
(ּפלא, דסֹובב הגּלּוים הם נפלאֹותי גֹו', ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַּומחׁשבֹותי
הגּלּוים הם ּומחׁשבֹותי מהׁשּתלׁשלּות) ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּלמעלה
הּוא ּומחׁשבֹותי דנפלאֹותי הּגּלּוי ׁשּכל ואֹומר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָדממלא,
ערֹו אין ,ערֹו אין הם יתּבר לגּבי' אבל אלינּו, ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵַַָָרק
הּוא ודּבּור (הּגדה ואדּברה אגידה והמׁשכתם, .ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָאלי
רּבּוי ידי על היא סֹוף, אין אֹור מעצמּות המׁשכה), ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָענין
ׁשּכן ּומּכל ׁשהסֹובב וכיון מסּפר]. עצמּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָצמצּומים,
לעתיד ׁשּלהם הּגּלּוי לכן מּגּלּוי, למעלה הם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעצמּות
עדן) ּבגן (ׁשּמאיר הממּלא אֹור קדימת ידי על הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹלבא
ּגם ּדוקא, ידֹו על ולכן ּגּלּוי, הּוא הממּלא) (ּדאֹור ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשענינֹו
ּבּגּלּוי נמׁשכים העלם, ּבגדר הם עצמם ׁשּמּצד .55הענינים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

חבריםLÈÂט) ּבפרּוׁש הּידּוע ּדר על ׁשהּוא ּבזה לקֹול,56להֹוסיף מקׁשיבים ¿≈ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּׁשרת מלאכי הם מק57חברים והם הּתֹורה, לקֹול לקֹול ׁשיבים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָ

ׁשּיעלּו ּבכדי לכן, ּגׁשמי, הּוא האדם ודּבּור ׁשּקֹול דלהיֹות ּדיׂשראל, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוהּתפלה
להֹון דגפיף אֹותם, מזּככים ׁשהּמלאכים ידי על הּוא האדם ׁשל והּתפלה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּתֹורה

להֹון ּדיׂשראל58ּומנּׁשק והּתפלה הּתֹורה אֹותּיֹות מעלים ׁשהּמלאכים ידי ועל , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
זה ּבׂשכר הנה ,(לקֹול ּבמקׁשיבים הּנ"ל ׁשהם59(ּפירּוׁש לקֹול מקׁשיבים הם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ
ּדיׂשראל והּתפלה הּתֹורה מאֹותּיֹות יֹותר60מקּבלים הרּבה נעלים ׁשהם , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
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ואילך.53) א'כ ע' ג כרך תשפח. תשפא. תשעג. ע' שם שה"ש אוה"ת וראה ו. מ, ח"א54)תהלים

שבאוה"ת אלא עשית". "רבות לענין קנג) (ע' ס"ו שם לתהלים אור) (יהל באוה"ת הובא – א רמז,

וע"ס". העליונים "עולמות על קאי ש"רבות" מפרש (סה"מ55)שם תרנ"ט תכלה לכל ד"ה ראה

ואילך). קח ע' שם קדֿה. ע' יג.56)תרנ"ט ח, עה"פ.57)שה"ש פרש"י שם. זהר58)שהש"ר ראה

ר ח"ב ב. כג, וש"נ.ח"א תי. ס"ע ח"א ויקרא אדהאמ"צ מאמרי ואילך. סע"ב מג, מקץ תו"א ב. א,

שזהו"ע תשסט) תשסז. ע' שם גם וראה תשצא. תשפג. תשעה. ע' ב (כרך שם שה"ש ובאוה"ת

ד"ה המאמר לאחרי (שנאמרה תרס"ז טבת כ"ג וארא, ד' יום בשיחת וכ"ה לקולך". "מקשיבים

.85 ס"ע שלום תורת השיחות ספר – בגנים) שם.59)היושבת שלום בתורת ע'60)כ"ה שם אוה"ת

לגני באתי בהמשך גם וכ"מ .(86 (ע' שם שלום תורת א'כג. ע' ג כרך תשצ. תשעה. תשסט. תשסז.

    
Èa‚Ï ÏÏk BÚ ÔÈ‡a ‡e‰ (ÌÈÓN È‰ ˙eÓˆÚ‰ Èelbƒ»«¿»≈¿»ƒ¿≈¬¿»ƒ¿«≈

e˙kL BÓÎe .BÚ ÔÈ‡ ‡e‰ B‰ Ìb ,˙eÓˆÚ‰53˙Ba »«¿««≈≈¬¿∆»«
˙ÈNÚאלקי ה' BÚאתה ÔÈ‡ eÈÏ‡ EÈ˙BLÓe EÈ˙B‡ÏÙ 'B‚ »ƒ»ƒ¿¿∆«¿¿∆≈≈≈¬
EÈÏ‡מספר עצמו ואדברה הפסוק:‚B',אגידה eÏÏk˙פירוש Ì‰ ˙Ba ≈∆«≈¿»

B„ ÌÈel‚‰ Ïk»«ƒƒ¿≈
˙Ba ÌÈ‡˜L ,‡lÓÓe¿«≈∆ƒ¿»ƒ«
e˙kL ‰Ó  ÏÚ«∆∆«∆»

‰BÊa54˙Ba È‡Ó ¿«««
ÔÈÂ ÔÈ‡ÏÚ ˙BÏB„b¿ƒ»ƒ¿«¿¿ƒ

וגדולים] Ê‰[=עליונים ÏÚÂ ,¿«∆
Ïk ,˙ÈNÚ ˙Ba ÓB‡≈«»ƒ»¿»
˙Ba Ì˙Bi‰ ÌÚ ,ÌÈel‚‰«ƒƒƒ¡»«
Ì‰ ,(ÔÈÂ ÔÈ‡ÏÈÚƒ»ƒ¿«¿¿ƒ≈
a˙È 'Èa‚Ï ÈNÚ BÓk- ¿¬ƒ»¿«≈ƒ¿»≈
'עשית' רק ה'רבות' .את
e˙ka ÈLÓÓe«¿ƒ«»
EÈ˙BLÓe EÈ˙B‡ÏÙƒ¿¿∆«¿¿∆
Ì‰ EÈ˙B‡ÏÙ ,'B‚ƒ¿¿∆≈
,‡Ï B„ ÌÈel‚‰«ƒƒ¿≈∆∆
(˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
ÌÈel‚‰ Ì‰ EÈ˙BLÓe«¿¿∆≈«ƒƒ
ÏkL ÓB‡Â ,‡ÏÓÓ„ƒ¿«≈¿≈∆»
EÈ˙B‡ÏÙ„ Èelb‰«ƒ¿ƒ¿¿∆
˜ ‡e‰ EÈ˙BLÓe«¿¿∆«
a˙È 'Èa‚Ï Ï‡ ,eÈÏ‡≈≈¬»¿«≈ƒ¿»≈
BÚ ÔÈ‡ ,BÚ ÔÈ‡ Ì‰≈≈¬≈¬
‰„È‚‡ ,Ì˙ÎLÓ‰Â .EÈÏ‡≈∆¿«¿»»»«ƒ»
ea„Â ‰„b‰ ‰a„‡Â«««≈»«»»¿ƒ
,(‰ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»»
,ÛB ÔÈ‡ B‡ ˙eÓˆÚÓ≈«¿≈
Èea È„È ÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈ƒ

eÓˆÚ ,ÌÈÓeˆÓˆ[רבו=] ƒ¿ƒ»¿
B‰L ÔÂÈÎÂ .Óƒ«≈¿≈»∆«≈
Ì‰ ˙eÓˆÚ‰ ÔkL ÏkÓeƒ»∆≈»«¿≈

Ï ,ÈelbÓ ‰ÏÚÓÏÈelb‰ ÔÎ ¿«¿»ƒƒ»≈«ƒ
‡e‰ ‡Ï „È˙ÚÏ Ì‰lL∆»∆¿»ƒ»…
B‡ ˙ÓÈ„˜ È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ«
Ô‚a È‡nL ‡lÓÓ‰«¿«≈∆≈ƒ¿«
B‡ BÈÚL (Ô„Ú≈∆∆ƒ¿»¿
ÔÎÏÂ ,Èelb ‡e‰ (‡lÓÓ‰«¿«≈ƒ¿»≈
ÌÈÈÚ‰ Ìb ,‡˜Â B„È ÏÚ«»«¿»«»ƒ¿»ƒ
„‚a Ì‰ ÌÓˆÚ „nL∆ƒ««¿»≈¿∆∆

Èelba ÌÈÎLÓ ,ÌÏÚ‰55. ∆¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ
לזכות שכדי הסיבה היא וזו

לעתידֿלבוא הסובב לגילוי

של הגילוי לקבל קודם צריכים

בגןֿעדן. ממלא

LeÙa Úe„i‰  ÏÚ ‡e‰L ‰Êa ÛÈB‰Ï LÈÂ (:הפסוק ¿≈¿ƒ»∆∆«∆∆«»«¿≈
בגנים ÌÈ56ÈÎ‡ÏÓהיושבת Ì‰ ÌÈ ,ÏB˜Ï ÌÈÈL˜Ó ¬≈ƒ«¿ƒƒ¿≈¬≈ƒ≈«¿«≈

˙‰57‰ÏÙz‰Â ‰Bz‰ ÏB˜Ï ÏB˜Ï ÌÈÈL˜Ó Ì‰Â , «»≈¿≈«¿ƒƒ¿≈¿«»¿«¿ƒ»
,Ï‡NÈשהמלאכים והסיבה ¿ƒ¿»≈

התורה: לקול מקשיבים

ea„Â ÏBL ˙BÈ‰Ï„¿ƒ¿∆¿ƒ
,ÔÎÏ ,ÈÓLb ‡e‰ Ì„‡‰»»»«¿ƒ»≈
‰Bz‰ eÏÚiL È„Îaƒ¿≈∆«¬«»

Ì„‡‰ ÏL ‰ÏÙz‰Âויפעלו ¿«¿ƒ»∆»»»
בשמים למעלה ‰e‡פעולתם

ÌÈÎ‡Ïn‰L È„È ÏÚ«¿≈∆««¿»ƒ
ÛÈÙ‚„ ,Ì˙B‡ ÌÈÎkÊÓ¿«¿ƒ»¿»ƒ

ÔB‰Ï ˜Óe ÔB‰Ï58=] ¿¿«≈¿
ובזה ומנשקם. מחבקם (המלאך)

למעלה] אלו דיבורים 58,מעלה
ÌÈÎ‡Ïn‰L È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆««¿»ƒ
‰Bz‰ ˙Bi˙B‡ ÌÈÏÚÓ«¬ƒƒ«»
Ï‡NÈ ‰ÏÙz‰Â¿«¿ƒ»¿ƒ¿»≈
ÌÈÈL˜Óa Ï‰ LeÈ≈««¿«¿ƒƒ
‰Ê ÎNa ‰‰ ,(ÏB˜Ï59 ¿≈ƒ≈ƒ¿»∆

ÏB˜Ï ÌÈÈL˜Ó Ì‰≈«¿ƒƒ¿≈
˙Bi˙B‡Ó ÌÈÏa˜Ó Ì‰L∆≈¿«¿ƒ≈ƒ
‰ÏÙz‰Â ‰Bz‰«»¿«¿ƒ»

Ï‡NÈ60Ì‰L אותיות, - ¿ƒ¿»≈∆≈
- ˙BÈאלו ‰a‰ ÌÈÏÚ«¬ƒ«¿≈≈
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יי         

ּכלל ערֹו ּבאין הּוא בׂשמים) (הרי העצמּות ּגּלּוי ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָלגּבי
ּוכמֹו .ערֹו אין הּוא הסֹובב ּגם העצמּות, ְְְֲִֵֵֵַַַַָ[ּדלגּבי

אלינּו53ׁשּכתּוב ּומחׁשבֹותי נפלאֹותי גֹו' עׂשית רּבֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
דסֹובב הגּלּוים ּכל ּכללּות הם רּבֹות גֹו', אלי ערֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָאין
ּבזֹוהר ׁשּכתּוב מה ּדר על רּבֹות ׁשּנקראים 54ּוממּלא, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
רּבֹות אֹומר זה ועל ורברבין, עלאין ּגדֹולֹות רּבֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַַָמאי
ורברבין), (עילאין רּבֹות הּיֹותם עם הגּלּוים, ּדּכל ְְְְֱִִִִִִִַַַָָָָָעׂשית,
נפלאֹותי ּבּכתּוב ּוממׁשי .יתּבר לגּביּה עׂשיּה ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהם
(ּפלא, דסֹובב הגּלּוים הם נפלאֹותי גֹו', ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַּומחׁשבֹותי
הגּלּוים הם ּומחׁשבֹותי מהׁשּתלׁשלּות) ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּלמעלה
הּוא ּומחׁשבֹותי דנפלאֹותי הּגּלּוי ׁשּכל ואֹומר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָדממלא,
ערֹו אין ,ערֹו אין הם יתּבר לגּבי' אבל אלינּו, ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵַַָָרק
הּוא ודּבּור (הּגדה ואדּברה אגידה והמׁשכתם, .ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָאלי
רּבּוי ידי על היא סֹוף, אין אֹור מעצמּות המׁשכה), ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָענין
ׁשּכן ּומּכל ׁשהסֹובב וכיון מסּפר]. עצמּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָצמצּומים,
לעתיד ׁשּלהם הּגּלּוי לכן מּגּלּוי, למעלה הם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעצמּות
עדן) ּבגן (ׁשּמאיר הממּלא אֹור קדימת ידי על הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹלבא
ּגם ּדוקא, ידֹו על ולכן ּגּלּוי, הּוא הממּלא) (ּדאֹור ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשענינֹו
ּבּגּלּוי נמׁשכים העלם, ּבגדר הם עצמם ׁשּמּצד .55הענינים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

חבריםLÈÂט) ּבפרּוׁש הּידּוע ּדר על ׁשהּוא ּבזה לקֹול,56להֹוסיף מקׁשיבים ¿≈ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּׁשרת מלאכי הם מק57חברים והם הּתֹורה, לקֹול לקֹול ׁשיבים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָ

ׁשּיעלּו ּבכדי לכן, ּגׁשמי, הּוא האדם ודּבּור ׁשּקֹול דלהיֹות ּדיׂשראל, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוהּתפלה
להֹון דגפיף אֹותם, מזּככים ׁשהּמלאכים ידי על הּוא האדם ׁשל והּתפלה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּתֹורה

להֹון ּדיׂשראל58ּומנּׁשק והּתפלה הּתֹורה אֹותּיֹות מעלים ׁשהּמלאכים ידי ועל , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
זה ּבׂשכר הנה ,(לקֹול ּבמקׁשיבים הּנ"ל ׁשהם59(ּפירּוׁש לקֹול מקׁשיבים הם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ
ּדיׂשראל והּתפלה הּתֹורה מאֹותּיֹות יֹותר60מקּבלים הרּבה נעלים ׁשהם , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
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ואילך.53) א'כ ע' ג כרך תשפח. תשפא. תשעג. ע' שם שה"ש אוה"ת וראה ו. מ, ח"א54)תהלים

שבאוה"ת אלא עשית". "רבות לענין קנג) (ע' ס"ו שם לתהלים אור) (יהל באוה"ת הובא – א רמז,

וע"ס". העליונים "עולמות על קאי ש"רבות" מפרש (סה"מ55)שם תרנ"ט תכלה לכל ד"ה ראה

ואילך). קח ע' שם קדֿה. ע' יג.56)תרנ"ט ח, עה"פ.57)שה"ש פרש"י שם. זהר58)שהש"ר ראה

ר ח"ב ב. כג, וש"נ.ח"א תי. ס"ע ח"א ויקרא אדהאמ"צ מאמרי ואילך. סע"ב מג, מקץ תו"א ב. א,

שזהו"ע תשסט) תשסז. ע' שם גם וראה תשצא. תשפג. תשעה. ע' ב (כרך שם שה"ש ובאוה"ת

ד"ה המאמר לאחרי (שנאמרה תרס"ז טבת כ"ג וארא, ד' יום בשיחת וכ"ה לקולך". "מקשיבים

.85 ס"ע שלום תורת השיחות ספר – בגנים) שם.59)היושבת שלום בתורת ע'60)כ"ה שם אוה"ת

לגני באתי בהמשך גם וכ"מ .(86 (ע' שם שלום תורת א'כג. ע' ג כרך תשצ. תשעה. תשסט. תשסז.

    
Èa‚Ï ÏÏk BÚ ÔÈ‡a ‡e‰ (ÌÈÓN È‰ ˙eÓˆÚ‰ Èelbƒ»«¿»≈¿»ƒ¿≈¬¿»ƒ¿«≈

e˙kL BÓÎe .BÚ ÔÈ‡ ‡e‰ B‰ Ìb ,˙eÓˆÚ‰53˙Ba »«¿««≈≈¬¿∆»«
˙ÈNÚאלקי ה' BÚאתה ÔÈ‡ eÈÏ‡ EÈ˙BLÓe EÈ˙B‡ÏÙ 'B‚ »ƒ»ƒ¿¿∆«¿¿∆≈≈≈¬
EÈÏ‡מספר עצמו ואדברה הפסוק:‚B',אגידה eÏÏk˙פירוש Ì‰ ˙Ba ≈∆«≈¿»

B„ ÌÈel‚‰ Ïk»«ƒƒ¿≈
˙Ba ÌÈ‡˜L ,‡lÓÓe¿«≈∆ƒ¿»ƒ«
e˙kL ‰Ó  ÏÚ«∆∆«∆»

‰BÊa54˙Ba È‡Ó ¿«««
ÔÈÂ ÔÈ‡ÏÚ ˙BÏB„b¿ƒ»ƒ¿«¿¿ƒ

וגדולים] Ê‰[=עליונים ÏÚÂ ,¿«∆
Ïk ,˙ÈNÚ ˙Ba ÓB‡≈«»ƒ»¿»
˙Ba Ì˙Bi‰ ÌÚ ,ÌÈel‚‰«ƒƒƒ¡»«
Ì‰ ,(ÔÈÂ ÔÈ‡ÏÈÚƒ»ƒ¿«¿¿ƒ≈
a˙È 'Èa‚Ï ÈNÚ BÓk- ¿¬ƒ»¿«≈ƒ¿»≈
'עשית' רק ה'רבות' .את
e˙ka ÈLÓÓe«¿ƒ«»
EÈ˙BLÓe EÈ˙B‡ÏÙƒ¿¿∆«¿¿∆
Ì‰ EÈ˙B‡ÏÙ ,'B‚ƒ¿¿∆≈
,‡Ï B„ ÌÈel‚‰«ƒƒ¿≈∆∆
(˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
ÌÈel‚‰ Ì‰ EÈ˙BLÓe«¿¿∆≈«ƒƒ
ÏkL ÓB‡Â ,‡ÏÓÓ„ƒ¿«≈¿≈∆»
EÈ˙B‡ÏÙ„ Èelb‰«ƒ¿ƒ¿¿∆
˜ ‡e‰ EÈ˙BLÓe«¿¿∆«
a˙È 'Èa‚Ï Ï‡ ,eÈÏ‡≈≈¬»¿«≈ƒ¿»≈
BÚ ÔÈ‡ ,BÚ ÔÈ‡ Ì‰≈≈¬≈¬
‰„È‚‡ ,Ì˙ÎLÓ‰Â .EÈÏ‡≈∆¿«¿»»»«ƒ»
ea„Â ‰„b‰ ‰a„‡Â«««≈»«»»¿ƒ
,(‰ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»»
,ÛB ÔÈ‡ B‡ ˙eÓˆÚÓ≈«¿≈
Èea È„È ÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈ƒ

eÓˆÚ ,ÌÈÓeˆÓˆ[רבו=] ƒ¿ƒ»¿
B‰L ÔÂÈÎÂ .Óƒ«≈¿≈»∆«≈
Ì‰ ˙eÓˆÚ‰ ÔkL ÏkÓeƒ»∆≈»«¿≈

Ï ,ÈelbÓ ‰ÏÚÓÏÈelb‰ ÔÎ ¿«¿»ƒƒ»≈«ƒ
‡e‰ ‡Ï „È˙ÚÏ Ì‰lL∆»∆¿»ƒ»…
B‡ ˙ÓÈ„˜ È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ«
Ô‚a È‡nL ‡lÓÓ‰«¿«≈∆≈ƒ¿«
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„‚a Ì‰ ÌÓˆÚ „nL∆ƒ««¿»≈¿∆∆
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לזכות שכדי הסיבה היא וזו
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של הגילוי לקבל קודם צריכים
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,Ï‡NÈשהמלאכים והסיבה ¿ƒ¿»≈
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,ÔÎÏ ,ÈÓLb ‡e‰ Ì„‡‰»»»«¿ƒ»≈
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בשמים למעלה ‰e‡פעולתם
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ÛÈÙ‚„ ,Ì˙B‡ ÌÈÎkÊÓ¿«¿ƒ»¿»ƒ
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ובזה ומנשקם. מחבקם (המלאך)
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יי  

ערֹו ׁשּבאין לעּלּוי ועד הּוא61מהּמלאכים זה ּדר על , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ּבאין נעלים ׁשהם דהגם לבא, דלעתיד הגּלּוים ּבענין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹּגם
ׁשהגּלּוים מּכיון מקֹום, מּכל עדן, דגן הגּלּוים לגּבי ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָערֹו

הּזה ׁשּבעֹולם ּגׁשמּיים ּבדברים הּמצֹות עׂשּית ידי על ׁשּנמׁש האֹור הּוא ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָדלעתיד
עדן לגן ׁשעֹולים ידי על להזּדּכ הם צריכים לכן והחמרי, עדן62הּגׁשמי דגן , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

(ּכּידּוע ּבתכלית מזּוּכ ּגן63הּוא ּכי עדן, מגן נגרׁש הראׁשֹון ׁשאדם לזה הּטעם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
עדן, ּבגן ׁשמזדּככים לאחרי ּגם ׁשעכׁשיו, אּלא החטא). מציאּות סֹובל אינֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָעדן
זה ידי ועל הממּלא. אֹור ּבלבד, הארה ורק ּבּגּלּוי מאיר אינֹו המצוה עצם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהנה
הּמצוה, דעצם הּגּלּוי לבא לעתיד יהיה ּגּלּוי) הּוא הממּלא ּדאֹור ׁשענינֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ(ּכיון

העצמּות. ּפׁשיטּות ּגּלּוי ּבׂשמים, הרי יֹותר, ּולמעלה הסֹובב, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּגּלּוי
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.(125 ע' ה'שי"ת (סה"מ ס"י ע'61)ה'שי"ת ריש תשעד. ס"ע שם אוה"ת – לנש"י טפלים שהם "חברים", המלאכים נק' שלכן

א'כג. ע' ג כרך תשצ. ושם62)תשפג. שמירה. צריכים גשמיים בדברים שנתלבשו לפי שהמצוות ג, ט, ואתחנן מלקו"ת להעיר

בפנים. כנ"ל התורה, הו"ע ג"ע והרי – התורה ע"י היא שהשמירה א) ובכ"מ.63)(יו"ד, רצט. ס"ע תרס"ב סה"מ
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט טבת, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר צבי יוסף שי' הכהן

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו כמו שכותב מיום ב' לסדר ותחיינה את הילדים, תוכו רצוף פעולה גדולה 

בה'  דביקותם  ע"י  ישראל  ובנות  בני  נפשות  להחיות  קדש  ספרי  להדפסת  הנייר  דמגבית  הגדול  למפעל 

אלקינו אלקים חיים בלימוד תורת חיים.

לעשות  כהנא  )להיות(  וכהנא מסייע  אלו  כמו  בענינים  גדול  חלק  יקח  בשנים  רבות  ויה"ר שעוד 

דרא  זה  בדורנו  ביחוד  הענין  וגדול  קדוש.  גוי  שיהיו(  )ע"י  כהנים  ממלכת  ישראל  ובנות  מבני  מכאו"א 

דעקבתא דמשיחא סוף ימי הגלות, ע"י גאולה האמיתית דמשיח צדקנו במהרה בימינו, אשר על זה נאמר 

כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות ודרשו רז"ל בפרשת השבוע ואלה שמות בני ישראל, בני ישראל 

עלו ובני ישראל נפקו )זהר חלק ב' ד' ע"א( שלא שינו את וכו' שיקוים זה על ידי חינוך על טהרת הקדש 

מיוסד על יראת שמים טהורה.

בברכה לאורך ימים ושנים טובות וכל טוב לכל המשתתפים בפעולה נשגבה זו.



טו אגרות קודש

 ב"ה  מוצאי שבת קודש מברכים חודש שבט,

 כ"ד טבת, ה'תשמ"ג. 

ברוקלין, נ.י. 

                                                                                                                                              - תרגום מאידיש - 

 אל בני ובנות ישראל 

 בכל מקום שהם 

ה' עליהם יחיו 

שלום וברכה!

בעמדנו במוצאי שבת קודש מברכים חודש שבט, שהיום העשירי שבחודש – "העשירי יהי' קודש" 

– הוא יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר, 

כ"ק  של  ההילולא  יום  שהיום  טבת,  כ"ד  ביום  הוא  הנוכחי  המועד  שקביעות  זו,  בשנה  ובפרט 

בנגלה  הדרך  )מורה  ערוך  והשולחן  ידה(  ועל  התורה  בפנימיות  הדרך  )מורה  התניא  בעל  הזקן  אדמו"ר 

שבתורה ועל ידה(, 

שכ"ק מו"ח אדמו"ר היה יורשו וממלא מקומו בדורנו, 

ובהתחשב בכך שלכל עניני הזכרון בחיים היהודיים ישנה המטרה להזכיר ולעורר ולעודד ולזרז 

כל יהודי, להוסיף עוד יותר במילוי היעוד שבשבילו נברא, בהתאם להוראה הברורה של תורתנו, תורת 

חיים: "אני נבראתי לשמש את קוני", על-ידי חיזוק והפצת יהדות, תורה ומצוות, אצלו ובסביבתו, במלוא 

המדה, 

מוצאי שבת קודש . . כ"ד טבת . . ההילולא של כ"ק אדמו"ר הזקן: להעיר אשר קביעות שנה זו היא 
כמו בשנת ההסתלקות, כלשון "הרבנים בני הגאון המחבר ז"ל" בהקדמתם לשו"ע אדמו"ר הזקן "במוצאי ש"ק כ"ד 
טבת". ועד"ז כותב הצ"צ )נדפס במענה לשון – ווילנא, תער"ב. הוצאת קה"ת, תש"י )ושלאח"ז(. פסקי דינים להצ"צ 

בסופו )קה"ת, תשל"ב(( "במוש"ק כ"ג אור לכ"ד טבת". 
מוצאי שבת . . כ"ד טבת . . ההילולא . . הזקן: ראה ביאור השייכות דכ"ז בארוכה )ע"פ קבלה( – ליקוטי 

לוי"צ אגרות ע' רמט ואילך. 
י"ב  ויצא. ובתו"א )מט, ד(:  פ'  יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר: להעיר מל"ת להאריז"ל   .  . שבט 
שבטים הם כנגד י"ב צירופי הוי' שבכל חודש מאיר צירוף אחד. ובאוה"ת בא )ע' רנד( שי"ב ר"ח הם כנגד י"ב שבטים. 
דחודש  ההילולא  בעל  של  הראשון  ושם  הי"א(,  שבט  )שנולד  יוסף  שבטו  הי"א(  )חודש  שבט  דחודש  ספרים  ובכמה 
זה הוא יוסף )נתבאר בארוכה בהתוועדות ש"ק מבה"ח שבט תשמ"ג(. – אבל ראה ספר קה"י ערך י"ב חדשים וי"ב 

שבטים, דשבטו דשבט – לא יוסף. 
העשירי יהי' קודש: )בחוקותי כז, לב( מכל מקום )בכורות נח, ב(. וראה זח"ב רעא, א. בחיי ר"פ תרומה. 

וסגולה, כמובן מהדגשת רבנו הזקן: "צריך לאודועי שביום פטירת רבינו הגדול  יום זכאי  יום ההילולא: 
המגיד, הילולא רבא, בו ביום יצאתי לחפשי" )אגרות קודש אדה"ז )קה"ת תש"מ( סי' לט )ע' צט((. וראה )תניא( אגה"ק 
סי' ז"ך וביאורו וסי' כח. סידור שער הל"ג בעומר )דש, ב-ג(. ד"ה להבין ענין הילולא דרשב"י עטר"ת )סה"מ עטר"ת ע' 

תיג ואילך(. ד"ה ואתם הדבקים, תרפ"ו )סה"מ תרפ"ו ע' רכב ואילך(. 
בעל התניא והשולחן ערוך: ל' כ"ק מו"ח אדמו"ר במכתבו מיו"ד כסלו תש"ט )נדפס בסה"מ תש"ט )קונט' 

י"ט כסלו( ע' 3השני(. ובכ"מ. וראה לקו"ש ח"ו ע' לו ואילך )ובהערה 14 שם(. 
שכ"ק מו"ח אדמו"ר . . יורשו: ראה רמב"ם הל' מלכים פ"א ה"ז: שהמלכות ירושה כו' ולא המלכות בלבד 
אלא כל השררות . . ירושה לבנו ולבן בנו עד עולם. – ובספרי )שופטים יז, כ(: כל פרנסי ישראל. ולהעיר, שכ"ק מו"ח 

אדמו"ר הי' בן יחיד )ראה רמב"ם הל' כלי המקדש פ"א הי"א )והל' מלכים בסוף הפרק((. 
וממלא מקומו: ראה המשך ל' הרמב"ם הנ"ל )הל' מלכים פ"א ה"ז(. 

הזכרון . . המטרה: ובלשון הכתוב במצות תפילין )שהוקשה כל התורה כולה לתפילין – קידושין לה, א(: 
לזכרון גו' למען תהי' תורת ה' גו' )בא יג, ט(. ולהעיר משיחת חגה"ש תרצ"ד )לקוטי דיבורים ח"א קנ, א ואילך(. 

אני נבראתי לשמש את קוני: קידושין בסופה. וראה או"ת להה"מ ס"פ שמות איך שע"י כל מצוה פועל בכל 
העולמות ומקשרם להקב"ה. 

ובסביבתו: שהרי כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה כו' )שבת נד, ב. וש"נ(. ומרובה מדה טובה – מי שיש 
בידו לזכות את הרבים. 

במלוא המדה: ראה כתובות סז, רע"א. 



טז
"כל  יום הסיכום של  יום ההסתלקות-הילולא,  יתבוננו באחת מנקודות היסוד של תוכן  ודאי   -

מעשיו ותורתו ועבודתו אשר עבד כל ימי חייו", והיא: כשיהודי מחליט לעסוק בהפצת היהדות, למרות כל 

הקשיים, הוא ודאי מצליח למצוא כוחות ואפשרויות להתגבר על כל הקשיים, ומתקיימת הבטחת הקב"ה, 

בורא האדם ומנהיגו "יגעת ומצאת". 

הרי זו הדוגמא החי' שבאה לידי ביטוי בחיי יום-יום של בעל ההילולא, כולל עשר השנים האחרונות 

לחייו בעלמא דין במדינה זו, שגם אז לא חסרו נסיונות קשים מאוד – מבחינות מסויימות אף קשים יותר 

מאשר במדינה ההיא ש"מאחורי מסך הברזל" – כידוע ומפורסם. 

מובן מאליו שאת מה שבעל ההילולא השיג, ובפרט באמצעות ה"יגעת" שלו, קשה, ואולי אף יותר 

מקשה, להשיג לאדם בערכנו, שאין לו את הכוחות הבלתי רגילים ומסירות הנפש שלו וכו'. ברם, יש לזכור 

כי לאחר שהוא פרץ את כל המכשולים וסלל את הדרך, ייסד מוסדות חינוך, תורה וחסד, חרש, זרע והפרה 

ולכל היהודים,  יהודי,  ויצר את האפשרויות לכל  יהדות,  ובאהבת ישראל בכל תחום של  במסירות-נפש 

אנשים ונשים וטף ללכת בעקבותיו – לא נותרה שום סיבה להחליש ח"ו את ההתמסרות לעסוק בכל שטחי 

הפצת היהדות, כל אחד וכל אחת כיד ה' הטובה עליו, כפי אופן ה"יגעת" שלו, 

ובמדינות רבות אחרות, הם קטנים  ובמיוחד לאור העובדה שהקשיים בהם נתקלים עתה, כאן 

וקלים, ללא כל יחס, מאלה שבעל ההילולא נתקל בהם. אדרבה: ניתן לקבל סיוע ועידוד, וכבר נתקבלו 

ומתקבלים, מממשלות, מוסדות שונים, קבוצות וכו'. 

הדבר היחיד הנדרש הוא – הערכה ראוי' ונכונה של השליחות האלקית – ויחד עם זה של הכוחות 

האלקיים – שניתנו לכל יהודי, גבר או אשה, כדי להאיר את העולם – העולם העצמי והעולם שמסביב – 

ב"נר מצוה ותורה אור", תוך שימת דגש על "המעשה – הוא העיקר", החל מקיום המצוות המעשיות בחיי 

יום-יום כדבעי ובהידור, ואת כל זאת לעשות בשמחה ובטוב לבב – 

וגם באופן של "ואהבת לרעך כמוך", ש"רעך" יהי' "כמוך", עושה ומשפיע – פנסאי – "כמוך" כפי 

שהנך אתה, במסירות גדולה ביותר ובשמחה של מצוה. 

 * * *

כל . . חייו: ל' אדה"ז שם באגה"ק ביאור לסי' ז"ך. וראה סידור שם. 
יגעת ומצאת: מגילה ו, ב. 

עשר השנים האחרונות: ראה ע"ד ג' התקופות )של עשר שנה( דנשיאות כ"ק מו"ח אדמו"ר – לקו"ש חלק 
ח"י ע' שג ואילך. 

אינה  ברזל  של  מחיצה  אפילו  ב(  פה,  )פסחים  ממחז"ל  להעיר   – אינשי  כדאמרי  הברזל:  מסך  שמאחורי 
מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים. וראה ברכות לב, ב. ובארוכה ס' הליקוטים )ממאמרי וכו' דהצ"צ( מע' ברזל. 

וש"נ. 
הברזל: ראה פרש"י יתרו כ, כב )ממדות פ"ג, מ"ד(. 

פרץ . . וסלל את הדרך: כידוע בענין "פתח" )ראה כש"ט – הוצאת קה"ת – סי' רנו. דרך חיים לאדמו"ר 
האמצעי לג, רע"א. סה"מ תרע"ח ע' רפג. ועוד(. 

ללכת בעקבותיו: להעיר מלשון אדה"ז באגה"ק סי' ז"ך: כאשר נלך בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו ונלכה 
באורחותיו נס"ו. 

כיד . . עליו: ע"פ עזרא ז, יט. ח, יח. נחמי' ב, ח. 
השליחות האלקית . . להאיר את העולם: ראה ב"ר פ"ב, ג. ולהעיר מפירוש הצ"צ: אנן פעלי דיממא אנן 

)עירובין סה, א( – אונזער ארבעט איז אויף מאכן ליכטיק )לקו"ד ח"ב רי, ב. סה"מ תש"ח ע' 292 ואילך(. 
הכוחות האלקיים: כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל )עקב ח, יח( ובפרט מילוי התפקיד אשר בשבילו נברא. 

נר מצוה ותורה אור: משלי ו, כג. ראה אוה"ת נ"ך עה"פ. המשך יונתי, תר"ם ע' א' ואילך. 
המעשה – הוא העיקר: אבות פ"א מי"ז. 

בשמחה ובטוב לבב: כמ"ש )תהלים ק, ב( "עבדו את ה' בשמחה". וראה רמב"ם סוף הל' לולב. של"ה ס"פ 
תבוא )שפו, א(. ועוד. תניא פכ"ו. 

ואהבת לרעך כמוך: קדושים יט, יח. ובתו"כ )הובא בפרש"י עה"פ(: זה כלל גדול בתורה. ובשבת לא, א: זו 
היא כל התורה כולה. וראה תניא פל"ב. קונטרס אהבת ישראל. 

פנסאי: בלשון כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע – ראה הביאור ס' השיחות תש"א ע' 136. ובארוכה בשיחת י"ג 
תמוז תשכ"ב. 

אגרות קודש



יז אגרות קודש
ויהי רצון, בהתבסס על דברי העידוד והברכות של בעל ההילולא, שהרי "דברי צדיקים קיימים 

לעד ופועלים לעד", עד כדי "פועל ישועות בקרב הארץ" – שכל אחד ואחת יפעלו בכל הענינים האמורים 

ביתר התמסרות ושמחה מאשר עד עתה, 

שהרי לכל עניני טוב וקדושה, שהם קשורים עם הקב"ה שהוא אין סוף, אין להם סוף והגבלה, ככל 

שהם טובים בהווה, אפשר – וממילא חייבים – ללכת בהם מחיל אל חיל. 

ונוסף על העיקר – עצם הדבר של מילוי שליחותו של הקב"ה, 

הרי כל תוספת השתדלות בכך מהווה תוספת בצנורות ובכלים והרחבה בהם, כדי לקבל וליהנות 

בפועל מן הברכות האלקיות בכל הדרוש, 

ובלשון דוד המלך, נעים זמירות ישראל, שנאמר כבקשה וציווי, אך מכיל גם משמעות ותוכן של 

הבטחה: "הרחב פיך" – ויהי' – "ואמלאהו", 

שבת- שבהפטרת  היעוד  בקיום  נראה  בימינו  שבמהרה  העיקרית  הברכה  ולראשונה,  כולם,  ועל 

בידיו  "אוחז  יהי'  ובעצמו  בכבודו  שהקב"ה  ישראל",  בני  אחד  לאחד  תלוקטו  "ואתם  הנוכחית:  קודש 

ממש איש איש ממקומו" – ומוליכו – יחד עם כל בני ישראל ומוליך אותם בתור "קהל גדול" )בל' יחיד( 

– ומוציא אותם מן הגלות  ו"מ י ד הן נגאלין", בגאולה האמיתית והשלימה. 

 בכבוד ובברכה להצלחה רבה, 

 ולבשורות טובות בכל האמור 

מנחם שניאורסאהן

דברי צדיקים קיימים . . לעד: מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר )סה"מ קונטרסים ח"א פח, א. אגרות קדוש ח"ב 
סי' תע( עיי"ש. 

פועל . . הארץ: תהלים עד, יב. וראה אגה"ק סכ"ח. 
הקשורים הרי עם הקב"ה . . אין סוף . . מחיל אל חיל: ראה לקוטי הש"ס להאריז"ל סוף ברכות. 

מחיל אל חיל: תהלים פד, ח. וראה ברכות בסופה. שו"ע אדה"ז חאו"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ. 
דוד המלך. נעים זמירות ישראל: ש"ב כג, א. 

וציווי . . הבטחה: ראה תו"א )תשא פו, ג(, לקו"ת )ואתחנן יא, ב( בנוגע ל"ואהבת" – שהוא לשון ציווי וגם 
לשון עתיד והבטחה. וראה לקו"ת במדבר יג, ג. 

הרחב . . ואמלאהו: תהלים פא, יא. וראה ברכות נ, א )דמפרש בד"ת( ובירושלמי תענית פ"ג ה"ו )-בכל צרכי 
האדם(. וראה ליקוט מכתבים כלליים לחגה"פ תשמ"ב ע' 14 הערה 4.

ואתם . . בני ישראל: ישעי' כז, יב. 
שהקב"ה בכבודו ובעצמו . . אוחז בידו: פרש"י נצבים ל, ג. נתבאר בלקו"ש ח"ט ע' קעו ואילך. 

קהל גדול: ירמי' לא, ז. 
בל' יחיד: כי "קהל" אינו רק צירוף של כמה יחידים, כי אם מציאות אחת דציבור. וראה לקו"ש חלק ח"י 

ע' קיג ואילך. 
מיד הן נגאלין: רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ה. 
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.f"hyz'd ,hay ycegd mikxan ,zeny zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה בלתי

למכה:‡ הרפואה והקדמת מצרים, שעבוד התחלת – הפכיים ענינים שני מצינו בפרשתנו .

את מצרים "ויעבידו מצרים, בגלות ישראל דבני השעבוד אודות הסיפור זו בפרשה מתחיל – גיסא מחד
וגו'" בפרך ישראל .1בני

כנען מארץ שיצאו לאחר ישראל בני של ומצבם מעמדם אודות כבר מסופר זה שלפני בפרשיות גם כלומר:
עשרה שבע מצרים בארץ יעקב ד"ויחי באופן זה היה כן, פי על אף אבל מצרים, לארץ ובאו ישראל) (ארץ

מצרים2שנה" בארץ שחי שנים טו"ב אותן היו אבינו יעקב של שנותיו שמבחר נדפס3, (וכבר וכידוע דברי4, (
ד"ויחי". הענין היה במצרים שגם צדק" לה"צמח הזקן אדמו"ר

לקמן שיתבאר (וכפי הידוע פי על – בזה אפשר5[וההסברה שאי ועילוי טוב של ענין יש הגלות שבענין (

החסרון נרגש לא ולכן זה, טוב מיד נרגש למצרים הירידה ובתחילת דוקא, הגלות ידי על אם כי אליו לבוא
בלבד]. המעלה אם כי הגלות, שבענין

"שנתחדשו גו'", חדש מלך "ויקם כאשר – הגלות שעבוד אודות הסיפור מתחיל בפרשתנו כן שאין מה
ההוא"6גזירותיו" הדור וכל אחיו וכל יוסף ש"וימת לאחרי אחת7, (ועל קיים השבטים מן שאחד זמן ש"כל ,

שעבוד" היה לא יעקב) בחיי וכמה .8כמה

עוד – גיסא התורהiptlולאידך ומספרת מקדימה השעבוד), (התחלת גו'" חדש מלך ישראל9ש"ויקם "ובני
למכה: רפואה הקדמת בבחינת הוא זה שענין אותם", הארץ ותמלא מאד במאד ויעצמו וירבו וישרצו פרו

ואדרבה, בגלות, ושלום חס יאבדו שלא והשעבוד, הגלות את לעבור ישראל בני של בכחם שיהיה כדי
שכתוב כמו למתןֿתורה, והקדמה הכנה תהיה זה ידי שעל מצרים גלות את העם10שינצלו את "בהוציאך

ההנהגה היתה גופא מצרים שבגלות זה ידי על נעשה זה הרי – הזה" ההר על האלקים את תעבדון ממצרים
באופן ישראל בני rahdnעם dlrnly,"מאד במאד ויעצמו וירבו וישרצו "פרו :

ביחס מהטבע שלמעלה ההנהגה גם נכללת זה miphwdובענין miclilבמדרשי כמסופר – במצרים שנולדו
שנאמר11חז"ל דבש של ואחד שמן של אחד עגולין שני להן "מלקט הי' ושמן12שהקב"ה מסלע דבש ויניקהו

סוף, ים קריעת בזמן תחלה" הכירוהו – הילדים – "הם זה ידי ועל גו",

ועד אידן"), מיט ("איבערפול ישראל בבני נתמלאה מצרים ארץ שכל היינו, אותם", הארץ ש"ותמלא ועד
היתה dcewpשלא mey.ישראל בני עם חדורה היתה שלא מצרים ארץ בכל

גו' וישרצו פרו ישראל "ובני הלשון בדיוק להוסיף c`nויש c`naתורה בלקוטי המבואר פי על – על13"
ועלמין14הפסוק . . אתגליין דלא סתימין עלמין כנגד הם מאד פעמים ש"ב' מאד", מאד הארץ "טובה

שכתוב כמו מצרים, דגלות הירידות ב' את לעבור שיוכלו ישראל לבני נתינתֿכח היה זה וענין 15דאתגליין",

עלה" גם ד"אעלך באופן העליה גם תהיה זה ידי שעל אלא עוד ולא ירדנו", .16"ירד

ידה שעל הרפואה הקדמת גם אלא מצרים, גלות שעבוד התחלת אודות רק לא מודגש שבפרשתנו ונמצא,
למתןֿתורה. הכנה תהיה זה ידי שעל מצרים גלות את לנצל מזה, ויתירה הגלות, את לעבור יוכלו
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טז.8) ו, וארא פרש"י

ז.9) שם, פרשתנו
ובפרש"י.10) יב ג, פרשתנו
יב.11) פ"א, שמו"ר ב. יא, סוטה
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שם.16) תו"א וראה ד. מו, ויגש

f"hyz'd ,hay ycegd mikxan ,zeny zyxt zay zgiy

הוראה)· מלשון (תורה הוראה מהווים הם אלא סיפורים, סתם אינם שבתורה הסיפורים שגם הידוע פי ועל .
בזוהר כדאיתא האדם, לעיל:17בעבודת מהאמור האדם בעבודת ההוראה את לבאר יש –

למכה רפואה דהקדמת הענין היה מצרים שבגלות כשם ולכן, מצרים. גלות בדוגמת הן הגלויות שכל ידוע
בני עם בהנהגה חדורה היתה שלא נקודה שום היתה לא מצרים ארץ שבכל אותם", הארץ "ותמלא ידי על
גם הוא כן – הגלות את לעבור שיוכלו ישראל לבני כח נתינת היה זה וענין מהטבע, שלמעלה באופן ישראל
לדעת יש מכך; להתפעל אין כו', ומכופל כפול דחושך במצב שנמצאים כך על הבט מבלי הנה זו, בגלות

שאינהlnze`ש" חומריים, בענינים לא ואפילו גשמיים בענינים לא בגלות, נקודה שום שאין אותם", הארץ
מהטבע. שלמעלה ההנהגה ובדרך ישראל בני של במציאותם חדורה

לבוא, דלעתיד להגילויים הכנה היא זו גלות גם כך – דמתןֿתורה להגילוי הכנה היתה מצרים שגלות וכשם
שכתוב כמו מצרים, יציאת ידי ועל שלאחרי דמתןֿתורה מהגילוי יותר נעלה באופן מארץ18שיהיו צאתך "כימי

" נפלאות", אראנו ze`ltמצרים o"ep"19כידוע במתןֿתורה, נתגלה שלא הנו"ן שער גם יתגלה שאז היינו, ,

נתגלו מצרים) גלות (שלאחרי למתןֿתורה)h"nשבמתןֿתורה הכנה (שהיא העומר בספירת ולכן בלבד, שערים
גםh"nסופרים יתגלה לבא לעתיד כן שאין מה בלבד, שערים מ"ט לגילוי רק להתכונן שצריכים כיון ימים,

o"epd xryשהוא ,`ed jexa seq oi` zenvre zedn.

טאן", צו דא האט מען וועמען מיט "מ'ווייסט אליו, הכנה היא זו שגלות הגילוי גודל את יודעים ָָָוכאשר
כיון כו', ההסתרים מכל מתפעלים שאין מובן הרי – הוא ברוך סוף אין ומהות עצמות החמישים, ענין עם

כח נתינת שישנה zedneשיודעים zenvrnולזכות אותם"), הארץ "ותמלא ידי (על הגלות קושי את לעבור
דבר" הוי' פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד "ונגלה – נפלאות" ד"אראנו .20להגילוי

***

שמות.‚ ואלה המתחיל דבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

בפרשה„ קשה21. בעבודה חייהם את "וימררו מצרים, גלות אודות הסיפור מתחיל – שמות פרשת – זו
ובלבנים" א).22בחומר סעיף (כנ"ל פרך עבודת ,

ונכנעו רוחניים, בענינים מעט מעט לוותר ישראל בני התחילו שבתחילה היה, הגלות שעבוד סדר
בגשמיות. הגלות שעבוד היה כך ואחר המצריים, של לדרישותיהם

את ב"וימררו היתה מישראלmdiigההתחלה ואחד אחד כל של חיותו שהיא התורה על דקאי ולאחר23", ,
וגו'". ובלבנים בחומר קשה "בעבודה בגשמיות, גם שעבוד נעשה ברוחניות, שנכנעו

יפות"‰ "פנים בספר איתא פרעה24. כדברי – לפרעה נשתעבד לא לוי ששבט הטעם "לכו25בביאור
במלאכה עסקו אלא לפרעה, משועבד היה לא לוי ששבט שכיון נאmdlyלסבלותיכם", לכן ," ",mkizelaqlמר

נאמרmkly26למלאכה לוי שבט על כי מילה,27– מצות על קאי "תומיך" חסידיך": לאיש ואוריך "תומיך
בשלימות לוי שבט היה שבהם תורה, על קאי פרעה.28ו"אוריך" שעבוד תחת היו לא ולכן הגזירה, בשעת גם

בגשמיות. לשעבוד גם התחלה זה היה – ואוריך" ד"תומיך לגזירה שנכנעו ישראל, בני שאר כן שאין מה
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ב.17) נג, שם וראה א. קנב, ח"ג
טו.18) ז, מיכה
ואילך).19) תפו (ע' עה"פ נ"ך אוה"ת וראה ב. רסא, זח"א
ה.20) מ, ישעי'
שליט"א21) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – ס"ח סוף עד מכאן

ניתוספו זו במהדורא ואילך. 487 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס (באידית),
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד

יד.22) א, פרשתנו
את23) ש"וימררו אדמו"ר, מו"ח כ"ק לפירוש בסתירה זה ואין

ואח"כ המוחין שעבוד הי' שבתחילה המוחין, שעבוד על קאי חייהם"
גופא, ברוחניות יותר, בפרטיות הוא הנ"ל פירוש כי – המדות שעבוד

בגשמיות שעבוד נעשה ברוחניות השעבוד שע"י בכללות, מדובר וכאן
מוגה). בלתי (מהנחה

אמר24) שליט"א אדמו"ר כ"ק – המקנה. ספר המחבר לבעל
את מציין הנני אידן", "עולם'שע כאן שנוכחים כיון בבת-שחוק:

מוגה). בלתי (מהנחה שלו... ה"ייחוס"
ד.25) ה, פרשתנו
עה"פ.26) בפרש"י הובא טז. פ"ה, שמו"ר ראה
ח.27) לג, ברכה
ענין28) כללות שהוא המעור, ברית דשמירת הענין גם נזכר

מוגה). בלתי (מהנחה ונברא דבורא ההתקשרות
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הוראה)· מלשון (תורה הוראה מהווים הם אלא סיפורים, סתם אינם שבתורה הסיפורים שגם הידוע פי ועל .
בזוהר כדאיתא האדם, לעיל:17בעבודת מהאמור האדם בעבודת ההוראה את לבאר יש –

למכה רפואה דהקדמת הענין היה מצרים שבגלות כשם ולכן, מצרים. גלות בדוגמת הן הגלויות שכל ידוע
בני עם בהנהגה חדורה היתה שלא נקודה שום היתה לא מצרים ארץ שבכל אותם", הארץ "ותמלא ידי על
גם הוא כן – הגלות את לעבור שיוכלו ישראל לבני כח נתינת היה זה וענין מהטבע, שלמעלה באופן ישראל
לדעת יש מכך; להתפעל אין כו', ומכופל כפול דחושך במצב שנמצאים כך על הבט מבלי הנה זו, בגלות

שאינהlnze`ש" חומריים, בענינים לא ואפילו גשמיים בענינים לא בגלות, נקודה שום שאין אותם", הארץ
מהטבע. שלמעלה ההנהגה ובדרך ישראל בני של במציאותם חדורה

לבוא, דלעתיד להגילויים הכנה היא זו גלות גם כך – דמתןֿתורה להגילוי הכנה היתה מצרים שגלות וכשם
שכתוב כמו מצרים, יציאת ידי ועל שלאחרי דמתןֿתורה מהגילוי יותר נעלה באופן מארץ18שיהיו צאתך "כימי

" נפלאות", אראנו ze`ltמצרים o"ep"19כידוע במתןֿתורה, נתגלה שלא הנו"ן שער גם יתגלה שאז היינו, ,

נתגלו מצרים) גלות (שלאחרי למתןֿתורה)h"nשבמתןֿתורה הכנה (שהיא העומר בספירת ולכן בלבד, שערים
גםh"nסופרים יתגלה לבא לעתיד כן שאין מה בלבד, שערים מ"ט לגילוי רק להתכונן שצריכים כיון ימים,

o"epd xryשהוא ,`ed jexa seq oi` zenvre zedn.

טאן", צו דא האט מען וועמען מיט "מ'ווייסט אליו, הכנה היא זו שגלות הגילוי גודל את יודעים ָָָוכאשר
כיון כו', ההסתרים מכל מתפעלים שאין מובן הרי – הוא ברוך סוף אין ומהות עצמות החמישים, ענין עם

כח נתינת שישנה zedneשיודעים zenvrnולזכות אותם"), הארץ "ותמלא ידי (על הגלות קושי את לעבור
דבר" הוי' פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד "ונגלה – נפלאות" ד"אראנו .20להגילוי

***

שמות.‚ ואלה המתחיל דבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

בפרשה„ קשה21. בעבודה חייהם את "וימררו מצרים, גלות אודות הסיפור מתחיל – שמות פרשת – זו
ובלבנים" א).22בחומר סעיף (כנ"ל פרך עבודת ,

ונכנעו רוחניים, בענינים מעט מעט לוותר ישראל בני התחילו שבתחילה היה, הגלות שעבוד סדר
בגשמיות. הגלות שעבוד היה כך ואחר המצריים, של לדרישותיהם

את ב"וימררו היתה מישראלmdiigההתחלה ואחד אחד כל של חיותו שהיא התורה על דקאי ולאחר23", ,
וגו'". ובלבנים בחומר קשה "בעבודה בגשמיות, גם שעבוד נעשה ברוחניות, שנכנעו

יפות"‰ "פנים בספר איתא פרעה24. כדברי – לפרעה נשתעבד לא לוי ששבט הטעם "לכו25בביאור
במלאכה עסקו אלא לפרעה, משועבד היה לא לוי ששבט שכיון נאmdlyלסבלותיכם", לכן ," ",mkizelaqlמר
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אבינו; לאברהם הציווי מצד בזה מחוייבים היו – מילה" מצות זו "תומיך בענין בשלמא מובן: אינו ולכאורה
לענין בנוגע ובכלל מתןֿתורה. לפני הוא המדובר שהרי מחוייבים, היו לא – שבתורה הענינים בשאר אבל
נח בני דין להם שהיה לומר מקום שיש כיון נפש, במסירות מחוייבים היו אם חקירה יש – נפש 29המסירות

נפש במסירות מחוייבים נפשם?30שאינם מסרו שלא כך על מצרים בשעבוד שנענשו יתכן איך כן, ואם .

Âבבירור נפש במסירות מחוייבים אם נוגע לא לפעמים הנה רוחניות, אודות מדובר שכאשר מזה, וההוראה .
הרבי, שהנהיג הנהגה אלא זה שאין או הדין, מצד הענין בעצם מחוייבים אם נוגע לא ואפילו לא, או דין עלֿפי

אברהם שהנהיג כפי התורה לימוד ענין את לוי שבט קיבל שבמצרים דרך על – שלפניו רבי ועד31או וכו',
נפש. למסירות

התוקף. בכל ללכת יש אלא גזירות, בפני) (להכנע לקבל אין – רוחניות של בענין כשמדובר

הגזירה ארויס") ("שּפארט מגיחה – ברוחניות לגזירה נכנעים אם ברוחניות. תלויה שהגשמיות משום ַַוהיינו
" בעצמו פרעה מכריז אזי ברוחניות, לגזירה נכנעים אין אם גיסא, ולאידך בגשמיות. mkizelaqlגם eklפרעה – "

אליו. משועבדים שאין ד"לסבלותיכם", בענין מודה בעצמו

העולם כל על בכיפה מלך היה עד32פרעה מזה, פחד רבנו משה שאפילו עד ביותר, גדולים כחות לו והיו ,
פרעה" אל "בא הקב"ה לו מושל33שאמר שהיה מצרים, מלך פרעה של שלטונו תחת היה לוי שבט גם והרי .

משם להימלט יכול היה לא שאיש גופא, מצרים בארץ וכמה כמה אחת ועל העולם, כן,34בכל פי על ואף .
עליהם. (שליטה) דעה שום לו היתה לא ברוחניות, לפרעה נכנעו לא שהם מכיון

Ê.האדם בעבודת הוראה הם התורה סיפורי .

ברמב"ם ונחלה35איתא חלק לו אין אמנם לוי. שבט כמו הוא הרי הוי', את לשרת לבו שנדבה מי שכל ,

נחלתו" הוא "ה' אבל בגשמיות.36בארץ, גם אלא ברוחניות, רק ולא ,

לוי. שבט בדוגמת שהם לדעת ישראל בני כל איפוא צריכים

מלבלבל. יחדל במקצת, לו שיוותרו זה ידי שעל לחשוב אין – ה' לעבודת ומפריע שמבלבל מנגד בא כאשר
מוותרים אם בגשמיות: גם אלא ברוחניות, רק ולא יותר. עוד לבלבל יתחיל במקצת, לו ייכנעו אם להיפך: בדיוק

את "וימררו רוחניים, בענינים בגזירות מסויים דבר "בעבודהmdiigעל זה) לאחרי שכתוב (כמו מיד נעשה – "

וגו'". ובלבנים בחומר קשה

Áלאיש ואוריך ד"תומיך באופן מתנהגים אלא המבלבלת, ל"קליפה" במאומה נכנעים אין אם גיסא, לאידך .
ל"קליפה" ואין הגלות, משעבוד נפטרים אזי – המצוות) קיום – ו"תומיך" התורה, לימוד – ("אוריך" חסידך"

בגשמיות. גם אלא ברוחניות רק לא שליטה, שום
התלויות מצוות וכמו ענינים, כמה על פארבייגן") ("צו לוותר נדרש הגלות חושך שמצד פי על ַואף

דלעתיד. להגילויים והקדמה הכנה שתהיה היא בגלות הכוונה באמת הרי – בביתֿהמקדש

חז"ל"כתית37כתיב ודרשו שמנו,38למאור", מוציא אותו כשמכתשין הזה הזית מה לזית, נמשלו שישראל
וכו'. ישראל כך

תורה. למתן הכנה היא הגלות דוקא

נזכה ועתה שבתורה, גליא נתגלה מצרים, גלות אחרי שאז, אלא זו. בגלות – גם וכך מצרים, בגלות היה כך
– ("כתית שבתורה המאור – עצמו המאור התורה.xe`nlלגילוי פנימיות ידי על הוא זה שענין ,("
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רא"ם29) ב. לז, וישב ארי' גור יו"ד. כד, אמור ברמב"ן הצרפתים
כד. ד, פרשתנו

ה"ב.30) פ"י מלכים הל' רמב"ם
ד.31) ה, פרשתנו חזקוני ראה
ה.32) יד, בשלח מכילתא בתחלתו. אסתר על שני תרגום ראה
ועוד.

א.33) לד, ח"ב זהר וראה בא. ר"פ
ט.34) יח, יתרו ופרש"י מכילתא
ויובל.35) שמיטה הלכות סוף
ט.36) יו"ד, עקב
כ.37) כז, תצוה
ב.38) נג, מנחות
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כיון בארץֿישראל, ולא בגלות, עדיין נמצאים שבינתיים פי על אף הרי פרט, בשום מוותרים אין וכאשר
הארץ" חלב את ד"ואכלו הענין ישנו מקום מכל – העליונה הכוונה מצד הוא ענין39שכך רק שישנו דהיינו ,

zelbdענין לא אבל בארץֿישראל), נמצאים .cearyd40(שלא

Ë:בפרט ואחד אחד לכל בנוגע גם הוא כן – הגלות ענין לכללות בנוגע אמורים שהדברים כשם .
יהיה זה, מסויים בענין שיוותר זה ידי שעל סבור והוא ופלוני, פלוני ענין לקיים לו שקשה לו שנדמה מי
היא שהאמת לדעת עליו – כו' אותו מלבלבל יחדל זה שענין משום ברוחניות, והן בגשמיות הן יותר קל לו

המסירותjtidlבדיוק ענין ידי על ודוקא בגשמיות. והן ברוחניות הן יותר גרוע המצב נעשה הוויתור ידי על :

השעבוד. ענין מכל לגמרי נפטרים – בעלמא הנהגה על אפילו נפש,

הזולת: אל הנוגעים בענינים גם הוא וכן

בזה" זה ערבים ישראל ש"כל דכיון – הכלל,41ובהקדמה בעניני גם לעסוק מישראל ואחד אחד כל צריך ,

הכלל. בעניני לעסוק וענינם שתפקידם כלליים", "אנשים שהם אלו ובפרט

הז לו צר כאשר שימעטאמנם, זה ידי שעל סבור והוא כו', מרץ או כח לו שחסר או פנאי, די לו שאין מן,
שימעט ידי על להיפך: בדיוק היא שהאמת לדעת עליו – הכח או הזמן מבחינת יותר קל לו יהיה הכלל בעבודת
שאז כיון יותר, קל לו יהיה – דבר בשום יוותר שלא ידי על ודוקא יותר, עוד עליו יקשה – הכלל בעבודת

המבלבלת. הקליפה מתבטלת

של לענינים בנוגע גם אלא דין, עלֿפי המחוייבים בענינים רק לא הוא זה להידורxecidוכל שייך הוא (אם
נפש.42זה מסירות כדי עד בתוקף, לעמוד יש עליהם שגם – (

Èאת להשליך הורו והמלחים לטבוע, שעמדה מספינה – לספרו) נוהגים (שרבים בזה המשל וכידוע .

את ישליכו לראש שלכל הספינה, נוסעי של בדעתם ועלה שבה, הכבדים oilitzdeהמשאות zilhdכך אחר ורק ,
הכבדות... האבנים את ישליכו – יעזור לא זה אם –

בנמשל: גם הוא וכן

סוער בים לספינה נמשל העולם שום43כללות אין – לטבוע ועומדים סערה", "רוח ישנה שכאשר ומובן, .
והתפילין. הטלית את לראש לכל "להשליך" בשכל מקום

הידור, מצד שהם בהתפילין גם אלא דין, עלֿפי חיוב שהם דרש"י בתפילין דוקא לאו הוא זה שענין ומובן
לזה. השייכים לאלה – ודראב"ד רבא דשימושא בתפילין וכן תם, דרבינו תפילין

[ובפרטיות:

דאימא" "מוחין הם – בהם חייבים ישראל בני שכל – דרש"י הכוונה44תפילין ולכן והשגה, הבנה שענינם ,

והמוח" הלב "לשעבד היא .45בהנחתם

דאבא" "מוחין הם – תם דרבינו (עלשל44תפילין הנחתם על מברכים אין ולכן דאימא", מ"מוחין מעלה
יד של מתפילין שלמעלה ראש של תפילין על מברכים שאין לתפילין46דרך גם חסידים שייכים בכלל, אבל, .(

תם. דרבינו

הכתר בחינת הם – וראב"ד רבא שימושא לשתים: שנחלקים – רבא דשימושא שייכים47ותפילין הם ולכן ,
בפועל הנוגע בענין בגילוי אצלם לבוא יכולים מהשתלשלות שלמעלה דכתר הענינים שגם סגולה, ליחידי רק

אלו]. תפילין גם מניחים ולכן ממש,
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יח.39) מה, ויגש
(מהנחה40) ס"א כנ"ל ויחי, בפרשת שהוא כמו הגלות ענין וע"ד

מוגה). בלתי
וש"נ.41) סע"א. לט, שבועות
מ42) ע' ה (כרך גאוה ערך תלמודית אנציק' ב. יז, ברכות ראה

וש"נ. ואילך).

מנחם43) תורת .153 ע' ריש ח"ג התוועדויות – מנחם תורת ראה
ואילך. 240 ע' ח"ד תשמ"ט התוועדויות קד. ע' ח"א לוי"צ תפארת –

פ"ט.44) התפילין שער פע"ח
(סי"א).45) ס"ה סכ"ה או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ראה
ב.46) נב, פרשתנו תו"א ראה
פס"ח.47) ארבע קרית שער המלך עמק
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לתפילין" כולה התורה כל ש"הוקשה – התורה עניני לכל בנוגע הוא בהם48וכן שמחוייבים ענינים שיש –

שלoicעלֿפי ענינים ויש דרש"י), כו',xecid(כתפילין קשיים של במצב וכאשר וכו'). תם דרבינו (כתפילין
(למי הידור אלא זה אין אם ובין חיוב של ענין זהו אם בין רוחני, ענין על לראש לכל ומוותרים "משליכים"
אלא ("געשמאק"), ועריבות נעימות מתוך אינם והמצוות התורה עניני שכל מוכיח, זה הרי – לההידור) ַששייך

" בבחינת כפיה, של כו',exxnieבדרך מהקשיים נפטרים אין זה ידי שעל בלבד זו שלא זאת, ועוד חייהם". את
לא כאשר – גיסא ולאידך גו'"); ובלבנים בחומר קשה ("בעבודה יותר עוד מתגברים שהקשיים אדרבה, אלא

לסבלותי "לכו נעשה אזי בתוקף, ועומדים כו'.mkמוותרים והקשיים השעבוד שמתבטלים ,"

‡Èעצמה זו שטעות היא, האמת אבל בעליֿבתים. אצל רק ישנה זו שטעות לחשוב, מקום יש לכאורה .

הישיבות: תלמידי אצל גם קיימת
לחופה" עשרה שמונה ש"בן הטעם תורה49בביאור תלמוד בהלכות הזקן אדמו"ר כותב ש"בימיהם50– ,

הנערים עם לומדים נושא51שהיו היה לא אם . . תלמוד שנים וחמש משנה שנים חמש ואילך שנים עשר מבן
עשרה, שמונה מבן הוא זמנה ותחלת ורבו. פרו תורה של עשה מצות על עובר היה שנה עשרים עליו כשעברו
שאין (מה הרבה" בנים יוליד בטרם כך כל גדולה טרדה בלי שנים ג' או ב' ללמוד יוכל הנישואין אחר גם כי
ל"בעל השייך באופן אלא אינו אז התורה לימוד ולכן, (בתמיה), בתורה" ויעסוק בצווארו "ריחיים – כך אחר כן

עסק").

בלבד זו שלא בפירוש, כותב הזקן שרבנו יתרהcryהרי אלא במנוחה, תורה וללמוד לשבת אפשר החתונה
ושלוש שנתיים שגם – הפרנסה.`ixgמזו דאגות ללא במנוחה, תורה ללמוד אפשר החתונה

חדשים: ענינים נתחדשו – היום ואילו

החיים עץ בקונטרס להמבואר בהתאם – "נתחדשו" אומר הנני בבתֿשחוק:) אמר שליט"א אדמו"ר 52[(כ"ק

חידושים הם אמיתיים ש"חידושים" הצחות, מסיניly`ע"ד למשה נאמרו שכבר דברים שהרי בסיני, נאמרו
חז"ל אמיתיים...53(כמאמר "חידושים" אינם מסיני") למשה נאמר כבר לחדש עתיד ותיק שתלמיד "מה

כמאמר התורה, פי על להיות צריך העולם סדר בעניננו: זה דרך עלמא",54ועל וברא באורייתא "אסתכל
ממש"...] "חידושים זה הרי תורה, פי על שאינם חדשים סדרים מנהיגים כאשר ואילו

ושלוש שנתיים בתורה עוסקים שאין בלבד זו ושלוש`ixgלא שנתיים להיפך: אלא – החתונהiptlהחתונה
הנקרא "הסתדרות", אודות לחשוב שעליו כיון ללמוד, יכול שאינו צווארו", על ד"ריחיים הסדר כבר מתחיל

"תכלית" העולם: ...55בלשון

על הממונה "מלאך בדוגמת – כו' אחרת בעבודה יעסוק או סוחר יהיה אם ממנו", ייצא "מה חושב הוא
וכו' טיפש" או "חכם יהיה אם העובר, טבע פרטי כל את במחשבתו שמעביר .56ההריון",

של ליכלתו רק "דואג" הוא עצמו; עבור דואג לא פוןd"awdהוא יכולת דעם באווארענען נאר וויל ַָָ("ער
טרודאו הוא אך אדם, בני ביליון משני למעלה מפרנס הקב"ה – פרנסתו! הקב"ה לו יספק כיצד יבערשטן"):

אותו... גם יפרנס הקב"ה אם במחשבה

בלימודו, מצליח הוא אין וממילא התורה, בלימוד לעסוק יכול הראש אין ב"תכלית", שקוע שראשו ומכיון
שאינו בשעה בה הלימוד, להבין יוכל איך וכי – בלימודו... הבנה לו שאין כך על ומתלונן "פתקים" ושולח

ב"תכלית"!... עסוק הראש שהרי שבו, התחתון" "חלק באמצעות אלא הראש, באמצעות לומד
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וש"נ.48) א. לה, קידושין
ספ"ה.49) אבות
ה"א.50) פ"ג
עשר51) בן למקרא, שנים חמש "בן שם) (אבות המשנה כמאמר

לגמרא". עשרה חמש בן . . למשנה שנים
(52.(58 (ע' פל"א

רפמ"ז.53) שמו"ר ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ראה
.252 ע' חי"ט בלקו"ש בהנסמן וראה ועוד.

רע"ב.54) קסא, זח"ב
וש"נ.55) .245 ע' חי"ג התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ב.56) טז, נדה
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·Èלהקפיד זיך"), ("ּפוצן ולהתגנדר להתנאות הוא מתחיל הנישואין קודם שנים כמה הרי – לזה ונוסף .
הגרביים לצבע בהתאם יהיה העניבה בחשבו57שצבע – לרגל! בדומה יהיה שהראש הדברים: ובפנימיות – ...

"שידוך". להשיג עליו ייקל שכך
לפלוני" פלוני בת ואומרת יוצאת קול בת הולד יצירת קודם יום ש"ארבעים היא סבור58האמת הוא אבל ,

שכותבים מה עלֿפי העולם את ומנהיג ב"עיתונים", מעיין הקב"ה בוודאי הרי ב"אמריקא", שנמצאים שמכיון
שב"אמריקא"... ב"עיתונים"

ב"אמריקא". גם הנמצא הבורא הוא לים", "מעבר שנמצא הבורא שאותו לומר, נהג אדמו"ר מו"ח כ"ק –

שב"אמריקא"!...ed`אבל ה"עיתונים" עלֿפי היא הקב"ה הנהגת שב"אמריקא" סבור,

דיר") מיט זיך טוט ("וואס ומצבו מעמדו אודות אותו ישאלו שכאשר כדי ומתקשט, מתנאה הוא ָולכן
גמור"), ("בסדר "אלרייט" הוא בחיצוניות הרי – לשידוך ָבנוגע

"אלרייט" כזה: מצב נקרא באנגלית זה59– הרי הקודש שבלשון מובן ומזה ,jtidl weicaהנהגת דרך על ... ָ
לפנות60החסידים דרך היתה ולא מסויים, בענין הרבי של דעתו את לדעת רצו שכאשר שואלים, היו כו', אליו

– להיפך... ועושים "מתנגד"

מאכט ("ער פרנסה" "עושה שהוא עונה – "הסתדרות"... דהיינו – "פנימיות" אודות אותו שואלים ַוכאשר
לשבוע! דולר שמונים של בסכום לעבן") ַא

פעם אמר אדמו"ר מו"ח וכי61כ"ק "ּפעטאך", :dz`!?"פרנסה ה"עושה פרנסה!d"awdהוא הנותן הוא ַ
")ec!?לעבן א `xrhyxraieמאכסט xrcיכול ולכן "חסיד", רק הוא רבי, איננו הוא אבל – לעבן!") א גיט ַַַ

תועלת! לו יביא שהדבר בחשבו לשבוע... דולר שמונים של בסכום פרנסה" "עושה שהוא לומר הוא

‚Èישבו הבחורים אלא "תכלית", דבר על חשבו לא שבה "בטלנים", של אחת ישיבה היתה עתה עד ואם .
כאן גם להכניס עתה רוצים – הנישואין אחרי שנים מספר בתורה עסקו אברכים וגם לנישואיהם, עד ולמדו

"תכלית"! דבר על מחשבה של זו רוח בישיבה
כו'; טובות ומדות תפלה תורה, בעניני מכתבים לכאן שולחים – שונים למקומות מכאן שנשלחו הבחורים

"הסתדרות"! דבר על חושבים – כאן ואילו

ואילו שידוך; מעשיית יתעכבו שלא כדי היהדות, בהפצת לעסוק לים מעבר בחורים לשלוח חושש אני
רק (לא חושבים כבר הם – ווייטער") נאך שוין עס גייט זיי ("ביי יותר עוד לעשות מגדילים עצמם ָהבחורים

"הסתדרות"! על) גם אלא "שידוך", על

כך להיות צריך אינו .62הסדר

„Èנקודת :64הענין63.

דרכים: שני בזה ישנם ליצלן, רחמנא גזירה כגון רוחניים, לענינים המבלבל דבר ישנו כאשר

יענער זיך ("וועט ולהפריע מלבלבל יחדל זה ידי שעל כדי למנגד, במקצת לוותר – היא אחת דרך
ָאּפטשעּפען").

השערה. כחוט אפילו לוותר לא – היא השניה הדרך

יותר מסתבכים הוויתור, בדרך שכשהולכים מפרשתנו, אוןוההוראה ווייטער אלץ אריין מען ("קריכט ַַויותר
בגשמיות. גם שעבוד נעשה זה ידי על – מזו ויתרה נוספים. לענינים בנוגע גם בלבול להיות ומתחיל ווייטער"),

רק לא ומצליחים הענין, מכל נפטרים – דבר שום על לוותר שלא השניה, בדרך כשהולכים גיסא, לאידך
בגשמיות. גם אלא ברוחניות,
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(57.97 ע' ח"ט .214 ע' ח"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
סוטה.58) ריש
(59.132 ס"ע חי"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.60) .82 ע' חי"ג התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

(61.115 ע' ח"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
(62) קצת ).l"endחסר

(63.21 הערה הנ"ל דלקו"ש המוגהת השיחה המשך הוא – זה סעיף
מוגה).64) בלתי (מהנחה הכנסת בבתי גם זה ענין ימסרו ובודאי
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·Èלהקפיד זיך"), ("ּפוצן ולהתגנדר להתנאות הוא מתחיל הנישואין קודם שנים כמה הרי – לזה ונוסף .
הגרביים לצבע בהתאם יהיה העניבה בחשבו57שצבע – לרגל! בדומה יהיה שהראש הדברים: ובפנימיות – ...

"שידוך". להשיג עליו ייקל שכך
לפלוני" פלוני בת ואומרת יוצאת קול בת הולד יצירת קודם יום ש"ארבעים היא סבור58האמת הוא אבל ,

שכותבים מה עלֿפי העולם את ומנהיג ב"עיתונים", מעיין הקב"ה בוודאי הרי ב"אמריקא", שנמצאים שמכיון
שב"אמריקא"... ב"עיתונים"

ב"אמריקא". גם הנמצא הבורא הוא לים", "מעבר שנמצא הבורא שאותו לומר, נהג אדמו"ר מו"ח כ"ק –

שב"אמריקא"!...ed`אבל ה"עיתונים" עלֿפי היא הקב"ה הנהגת שב"אמריקא" סבור,

דיר") מיט זיך טוט ("וואס ומצבו מעמדו אודות אותו ישאלו שכאשר כדי ומתקשט, מתנאה הוא ָולכן
גמור"), ("בסדר "אלרייט" הוא בחיצוניות הרי – לשידוך ָבנוגע

"אלרייט" כזה: מצב נקרא באנגלית זה59– הרי הקודש שבלשון מובן ומזה ,jtidl weicaהנהגת דרך על ... ָ
לפנות60החסידים דרך היתה ולא מסויים, בענין הרבי של דעתו את לדעת רצו שכאשר שואלים, היו כו', אליו

– להיפך... ועושים "מתנגד"

מאכט ("ער פרנסה" "עושה שהוא עונה – "הסתדרות"... דהיינו – "פנימיות" אודות אותו שואלים ַוכאשר
לשבוע! דולר שמונים של בסכום לעבן") ַא

פעם אמר אדמו"ר מו"ח וכי61כ"ק "ּפעטאך", :dz`!?"פרנסה ה"עושה פרנסה!d"awdהוא הנותן הוא ַ
")ec!?לעבן א `xrhyxraieמאכסט xrcיכול ולכן "חסיד", רק הוא רבי, איננו הוא אבל – לעבן!") א גיט ַַַ

תועלת! לו יביא שהדבר בחשבו לשבוע... דולר שמונים של בסכום פרנסה" "עושה שהוא לומר הוא

‚Èישבו הבחורים אלא "תכלית", דבר על חשבו לא שבה "בטלנים", של אחת ישיבה היתה עתה עד ואם .
כאן גם להכניס עתה רוצים – הנישואין אחרי שנים מספר בתורה עסקו אברכים וגם לנישואיהם, עד ולמדו

"תכלית"! דבר על מחשבה של זו רוח בישיבה
כו'; טובות ומדות תפלה תורה, בעניני מכתבים לכאן שולחים – שונים למקומות מכאן שנשלחו הבחורים

"הסתדרות"! דבר על חושבים – כאן ואילו

ואילו שידוך; מעשיית יתעכבו שלא כדי היהדות, בהפצת לעסוק לים מעבר בחורים לשלוח חושש אני
רק (לא חושבים כבר הם – ווייטער") נאך שוין עס גייט זיי ("ביי יותר עוד לעשות מגדילים עצמם ָהבחורים

"הסתדרות"! על) גם אלא "שידוך", על

כך להיות צריך אינו .62הסדר

„Èנקודת :64הענין63.

דרכים: שני בזה ישנם ליצלן, רחמנא גזירה כגון רוחניים, לענינים המבלבל דבר ישנו כאשר

יענער זיך ("וועט ולהפריע מלבלבל יחדל זה ידי שעל כדי למנגד, במקצת לוותר – היא אחת דרך
ָאּפטשעּפען").

השערה. כחוט אפילו לוותר לא – היא השניה הדרך

יותר מסתבכים הוויתור, בדרך שכשהולכים מפרשתנו, אוןוההוראה ווייטער אלץ אריין מען ("קריכט ַַויותר
בגשמיות. גם שעבוד נעשה זה ידי על – מזו ויתרה נוספים. לענינים בנוגע גם בלבול להיות ומתחיל ווייטער"),

רק לא ומצליחים הענין, מכל נפטרים – דבר שום על לוותר שלא השניה, בדרך כשהולכים גיסא, לאידך
בגשמיות. גם אלא ברוחניות,
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ÂË:השעבוד התחלת מאופן גם זו הוראה ללמוד ויש .
בלבנים, עושה . . פרעה את רואה שהיה מי וכל ומגריפה, סל נטל פרעה רך, "בפה היתה השעבוד התחלת

וכו'" בזריזות ישראל כל הלכו מיד עושה, המלאכה,65היה לעשות ישראל בני את הכריחו לא שבתחילה היינו, ,

לשם הלכו מזהmpevxnאלא וכתוצאה מנגד. לעמוד ביכלתם אין במלאכה, עושה עצמו המלך שכאשר בחשבם ,
גו'". עבודה ובכל ובלבנים בחומר קשה "בעבודה הגזירה כך אחר היתה –

במלאכה להשתתף הלך ולא פרט, שום על ויתר לא שמלכתחילה לוי, שבט כלל,66ואילו נשתעבד לא –

לסבלותי "לכו הודה עצמו שפרעה לו.mkועד משועבדים אינם שהם כיון ,"

היא ה"גזירה" כאשר זה דרך ועל המדינה, מלך מטעם גזירה ישנה כאשר ודור: דור בכל ההוראה ומכאן
המצוותgexמצד קיום גו'", ואוריך ד"תומיך בהענין להתחזק יש אלא זו, "גזירה" אחר למלא אין – המדינה

בגשמיות. גם טוב נעשה ואז התורה, ולימוד

אפשר ואיך כזו, להנהגה שכל עלֿפי מקום יש איך שאלות: ומתעוררות בזה, לעמוד קשה שלכאורה ואף
הוא שכן (דהיינו הלבנים" בהנחת משתתף עצמו "המלך כאשר מנגד ולעמוד הזמן, רוח בעקבות לצעוד לא
ומבלי וקושיות, שאלות ללא הקב"ה על לסמוך עלינו לנו; נוגע אינו זה כל הרי – כו') המדינה בני כל הנהגת

חשבונות. לחשב

ÊË"שלחתני זה למה הזה, לעם הרעותה "למה להקב"ה הקשה רבינו שמשה שמצינו ואף ולכאורה,67. ,
"למה להקב"ה רבינו משה שאלת פשר מה – כו' קושיות ולהקשות חשבונות לחשב שאין האמור עלֿפי

הרעותה"?
אחר: טעם מצד היתה הרעותה" "למה להקב"ה רבינו משה של ששאלתו – בזה הביאור אך

שליח, ידי על ולא שרף ידי על ולא מלאך ידי על "לא להיות הוצרכה ממצרים ישראל בני שגאולת ידוע,
ובעצמו" בכבודו הקב"ה ידי68אלא על –zedne zenvrולא אני . . שרף ולא אני . . מלאך ולא "אני דוקא,

אחר" ולא הוא אני ה' אני .68השליח,

זה שהיה dxezÎoznוכיון iptl"לרומי יעלו לא סוריא ד"בני הגזירה עדיין כשהיתה היתה69, שלא היינו, ,

הגילוי את לפעול כדי הנה – רומי") ("בני לעליונים סוריא") ("בני התחתונים בין zedneשייכות zenvrcשעל
הרעותה", "למה לשאול רבינו משה הוצרך הגאולה תהיה זה ידי

– הקושיא את לבטל כדי יותר נעלה ממקום גילוי מתעורר כו' והעלם קושיא ידי שעל הידוע דרך על –

גו' אברהם אל "וארא (א) וארא: בפרשת הקב"ה של המענה באה הרעותה", "למה השאלה ידי על ואכן,
"למה הקושיא ידי שעל – הוי'" אני ישראל לבני אמור "לכן וגו'", להם נודעתי לא הוי' ושמי שדֿי באֿל

להאבות נתגלה שלא הוי' שם גילוי נעשה גו'70הרעותה" וגאלתי גו' והצלתי גו' "והוצאתי לזה: ובהמשך (ב) ,
ה"עצמות".71ולקחתי" גילוי ידי על שבאה גאולה, של לשונות ד' ,

עדיין זה שהיה דאף הוא, dxezÎoznוהענין iptl"לסוריא ירדו לא רומי "בני כאשר ידי69, על מקום, מכל ,

ונכתבו הקב"ה ידי על נאמרו גאולה של הלשונות שד' נעשהdxezaזה זה הרי ,dxezdn wlgזה הרי ובמילא ,
הגאולה נפעלה זה ידי על ולכן כו', והשגה בהבנה בפנימיות לבוא שיכול העולם, למציאות גם שייך נעשה

הגשמי. הזה בעולם
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שם65) באבער תנחומא יג. בהעלותך תנחומא כ. פט"ו, במדב"ר
כג.

א,66) פרשתנו שלמה בתורה (נעתק קורדיסטאן ילקוט כת"י ראה
וכו'". ערמתו ידעו לוי "שבט קלו)): (אות יג

כב.67) ה, פרשתנו

ההגדה.68) נוסח
ועוד.69) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
(70) קצת ).l"endחסר

ו-ז.71) ו, וארא

   יא כרך

הפסוק אהיהעל משה אל אלקים "ויאמר ;
במדרש איתא אהיה" אהיהאשר יוחנן ר' אמר :

שלא כרחם על במרובים אבל ביחידים אהיה לאשר
שיניהן משוברות כשהן עליהםבטובתם אני מולך

גו'שנאמר חזקה ביד לא אם אלקים ה' נאום אני חי
עליכם. אמלוך

המפרשים אהיה"ופירשו ד"לאשר המדרש: דברי
החלט (בדרך אינו לאלקים ש"אהיה" וזה שמשמעו -

אלא אופן) שאהיהובכל לאלו אהיה",
ירצו, לא ואם ובחפצם, בבחירתם לאלקים, (בפועל)

אלא זה נאמר לא - עמו לפרוק אבלבידם :
שאפילו כו' שמים עול לפרוק אניחם לא הרבים
בני עם ולכן עליהם. אמלוך כן על ממני לסור יחשבו
כמה ביניהם שהיו היות עם במצרים, שהיו ישראל

רשעים מרוביםוכמה שהם מכיון כן פי על אף
גואלם הקב"ה

גו' חזקה "ביד שהכתוב דאף הוא, בזה והמובן
יחזקאל שמימי הגאולות אופן על קאי עליכם" אמלוך

העתידה גאולה גם כולל מרומזתוהלאה זאת בכל ,
היתה זו גאולה גם כי מצרים, דיציאת הגאולה גם בו

חזקה" "ביד ממצרים הוציאם שהקב"ה האופן, בזה
 ב"יד כביכול, השתמש, שהקב"ה זה אולם ;

ישראל כלל - "המרובים" את להכריח רק היה חזקה"
במדרש וכמפורש ליחידים, בנוגע לא אבל -שאותם

ימי בשלשת מתו ממצרים לצאת רצו שלא הרשעים
אפילה.

מכיון לומר: אפשר היה ראשונה בהשקפה והנה
עליכם" אמלוך גו' חזקה ביד לא "אם זה, שבפסוק
ממנו לומד והמדרש העתידה, לגאולה המכוון
ללמוד יש מאידך, הרי, - מצרים ליציאת בשייכות
העתידה, הגאולה על מצרים מגאולת הכתוב בענין
אינה העתידה שבגאולה חזקה" ה"יד שגם היינו
של שהבטחתה אומרת. זאת ל"מרובים"; אלא מיועדת

גו'" אלקיך ה' ושב גו' אלקיך ה' עד "ושבת ,התורה
הן ומיד גלותן בסוף תשובה לעשות ישראל "שסוף

ולאנגאלין" ישראל ולכלל למרובים בנוגע נאמרה
ליחידים. בנוגע

בפרוש וכמפורש כן: לפרש אפשר אי באמת אבל
בזה שהכוונה גו'" אלקיך ה' "ושב הכתוב על רש"י

ואחד אחד בידיולכל "אוחז רש"י: ובלשון ,
ממש      "ישראל -בני

הגאולה הבטחת בהמשךוהרי באה ה'" "ושב
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גלותן". בסוף תשובה לעשות ישראל "שסוף אלקיך"

– הוא בזה שגם היינו  .בפרט

הזקן אדמו"ר כתב וכן   מישראל
"ממנו ידח לא כי . . תשובה לעשות סופו

.נדח"

אלה אף הרשעים, כל גם בזה נכללו זה פי ועל
הקב"ה יעורר אותם שגם - מהגלות לצאת ירצו שלא
מפורש שמצינו וכמו מהגלות אותם ויגאל בתשובה

ובאובכתוב גדול בשופר יתקע ההוא ביום "והיה ;
והשתחוו מצרים בארץ והנדחים אשור בארץ האובדים
ששקעו אלה שגם בירושלים", הקודש בהר לה'
להם ואין ו"נדחים", "אובדים" שנעשו עד בגלותם

הם גם - מהגלות לצאת ועדהרצון בתשובה יתעוררו
בירושלים". הקודש בהר לה' "והשתחוו שיבואו
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שסו"ס15) ח' סי' וביאורים" ב"תשובות בהמובא בארוכה וראה

עליהם שנאמר אותם גם (תחה"מ), עוה"ב לחיי יזכה מישראל אחד כל
"נצר שהיא נשמתם הם, גם כו'" חלק להם שאין "ואילו א) צ, (סנה'

אחר). (בגוף לתחי' תקום מטעי"
יג.16) כז, ישעי
וראה17) .(78 ע' אידיש (סה"מ תש"ג כו' ההוא ביום והי' ד"ה

א). ס, לר"ה (דרושים בלקו"ת הנ"ל ד"ה



כה

   יא כרך

הפסוק אהיהעל משה אל אלקים "ויאמר ;
במדרש איתא אהיה" אהיהאשר יוחנן ר' אמר :

שלא כרחם על במרובים אבל ביחידים אהיה לאשר
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עליכם. אמלוך
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החלט (בדרך אינו לאלקים ש"אהיה" וזה שמשמעו -

אלא אופן) שאהיהובכל לאלו אהיה",
ירצו, לא ואם ובחפצם, בבחירתם לאלקים, (בפועל)

אלא זה נאמר לא - עמו לפרוק אבלבידם :
שאפילו כו' שמים עול לפרוק אניחם לא הרבים
בני עם ולכן עליהם. אמלוך כן על ממני לסור יחשבו
כמה ביניהם שהיו היות עם במצרים, שהיו ישראל

רשעים מרוביםוכמה שהם מכיון כן פי על אף
גואלם הקב"ה

גו' חזקה "ביד שהכתוב דאף הוא, בזה והמובן
יחזקאל שמימי הגאולות אופן על קאי עליכם" אמלוך

העתידה גאולה גם כולל מרומזתוהלאה זאת בכל ,
היתה זו גאולה גם כי מצרים, דיציאת הגאולה גם בו

חזקה" "ביד ממצרים הוציאם שהקב"ה האופן, בזה
 ב"יד כביכול, השתמש, שהקב"ה זה אולם ;

ישראל כלל - "המרובים" את להכריח רק היה חזקה"
במדרש וכמפורש ליחידים, בנוגע לא אבל -שאותם

ימי בשלשת מתו ממצרים לצאת רצו שלא הרשעים
אפילה.

מכיון לומר: אפשר היה ראשונה בהשקפה והנה
עליכם" אמלוך גו' חזקה ביד לא "אם זה, שבפסוק
ממנו לומד והמדרש העתידה, לגאולה המכוון
ללמוד יש מאידך, הרי, - מצרים ליציאת בשייכות
העתידה, הגאולה על מצרים מגאולת הכתוב בענין
אינה העתידה שבגאולה חזקה" ה"יד שגם היינו
של שהבטחתה אומרת. זאת ל"מרובים"; אלא מיועדת

גו'" אלקיך ה' ושב גו' אלקיך ה' עד "ושבת ,התורה
הן ומיד גלותן בסוף תשובה לעשות ישראל "שסוף

ולאנגאלין" ישראל ולכלל למרובים בנוגע נאמרה
ליחידים. בנוגע

בפרוש וכמפורש כן: לפרש אפשר אי באמת אבל
בזה שהכוונה גו'" אלקיך ה' "ושב הכתוב על רש"י

ואחד אחד בידיולכל "אוחז רש"י: ובלשון ,
ממש      "ישראל -בני

הגאולה הבטחת בהמשךוהרי באה ה'" "ושב
ה' עד "ושבת הגאולה של מה"סיבה" וכמסובב
גלותן". בסוף תשובה לעשות ישראל "שסוף אלקיך"

– הוא בזה שגם היינו  .בפרט

הזקן אדמו"ר כתב וכן   מישראל
"ממנו ידח לא כי . . תשובה לעשות סופו

.נדח"

אלה אף הרשעים, כל גם בזה נכללו זה פי ועל
הקב"ה יעורר אותם שגם - מהגלות לצאת ירצו שלא
מפורש שמצינו וכמו מהגלות אותם ויגאל בתשובה

ובאובכתוב גדול בשופר יתקע ההוא ביום "והיה ;
והשתחוו מצרים בארץ והנדחים אשור בארץ האובדים
ששקעו אלה שגם בירושלים", הקודש בהר לה'
להם ואין ו"נדחים", "אובדים" שנעשו עד בגלותם

הם גם - מהגלות לצאת ועדהרצון בתשובה יתעוררו
בירושלים". הקודש בהר לה' "והשתחוו שיבואו
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ספל"ט.)14 תניא ה"ג, פ"ד ת"ת הל'
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עליהם שנאמר אותם גם (תחה"מ), עוה"ב לחיי יזכה מישראל אחד כל
"נצר שהיא נשמתם הם, גם כו'" חלק להם שאין "ואילו א) צ, (סנה'

אחר). (בגוף לתחי' תקום מטעי"
יג.16) כז, ישעי
וראה17) .(78 ע' אידיש (סה"מ תש"ג כו' ההוא ביום והי' ד"ה

א). ס, לר"ה (דרושים בלקו"ת הנ"ל ד"ה



כו   

פעמים כמה חז"לוכמדובר לשון בפירוש

פסח: של בהגדה רשע" ה"בן לשאלת בהתשובה
מהו תמוה: דלכאורה - נגאל" היה לא שם היה "אילו
לו שאין ענין לרשע לאמור התועלת ומהי הצורך

שהוא לה"סדר" שייכות  והביאור ?
לדחות בזה הכוונה שאין רשע"הוא, ה"בן את

כי והלאה, ממנו היא שהגאולה ולהודיעו מה"סדר"
"שם שרק מדגישים אליו בהתשובה אדרבה, אם
העתידה, בגאולה אבל נגאל", היה לא (במצרים)
להגאל; עתיד הוא גם תורה מתן לאחר שהיא מכיון

אשרבמילא תורה, דמתן הנפלאה להפעולה נתעורר
לשון אלקיך", ה' "אנכי הקב"ה אמר נמשךמאז ,

של וחיותו כחו להיות "הוי'"  מבני
מובטחישראל כמותו, רשע גם ישראל, בן כל ולכן ,

להגאל. סופו זה כחו ידי שעל הוא

את גאל שהקב"ה הטעם א) להבין: צריך אמנם
בפרשתנו שכתוב כמו הוא, ממצרים "בניישראל :

אליך ואומר ישראל מצדאתבכורי היינו גו",
בנים שהם ישראל ובני "אבינו" של ההתקשרות
שהיה ישראל מבני ואחד אחד שכל מובן הרי למקום"
בכורי "בני בכלל הם הרי ביותר הפחותים גם במצרים
טבעית היא ובנו אב של התקשרות כי ישראל",
ז"ל חכמינו וכמאמר וחילוף, שינוי בה שאין ועצמית

"להחליפם (ולכן) בנים" קרויים אתם כך ובין כך "בין
יכול" איני אחרת נגאלובאומה לא מדוע שכן, וכיון

?מצרים ביציאת ישראל בני

רשעים של סוגים כמה היו מצרים בגלות ,ב)
זרה עבודה עובדי ביציאתםואפילו שגם עד ,

עמהם" עובר מיכה "פסל זכוממצרים זאת ובכל
לצאת רצו שלא אלו נגאלו לא ולמה - מצרים לגאולת

ממצרים.

יום כפרת ענין לבאר בהקדים זה ויובן
רבי שדעת - עבירותהכיפורים כל ש"על היא

יום תשובה עשה לא בין תשובה עשה בין שבתורה
מכפר" דיומא"הכיפור בכרת רבי "מודה אמנם ,

הכיפור דיום ומלאכה עינוי של האיסור על (כשעובר
זה,עצמו על מכפר הכיפורים יום שאין (

ש"על מכיון לתמוה: יש בזה גם ולכאורה
על גם היינו מכפר", הכיפור יום שבתורה עבירות

חמורות דיומא"?עבירות "בכרת מכפר אינו למה -

הרגצובי בזה בענינוומבאר הוא שהחטא כיון :
גורם בגדר עצמו הוא הרי גופא הכיפור יום של
גם הוא להחטא שהגורם אפשר אי כן אם להחטא,

סניגור נעשה קטיגור דאין עליה .המכפר

החסידות תורת בסגנון הכפורוההסבר ביום :
של ההתקשרות עצם מישראל ואחד אחד בכל מתגלה
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(18.252 ע' ח"א לקו"ש גם ראה
"לא19) שם: אך ח. יג, בפרש"י (הובא יד ח. יג, בא מכילתא

הי'היית "לא ה"ד) פ"י (פסחים בירושלמי הוא ועד"ז להגאל",
.מהגש"פ הוא בפנים והמובא לעולם"). משם להגאל

כו.20) יב, בא תו"ת ראה
ל"חכם",21) שכן הוא בכשרונו – שהרשע בכ"מ כמבואר

להרע". המה מ"החכמים
ובכ"מ.22) ראה. ר"פ לקו"ת ראה
כבֿכג.23) ד,
רבה24) רות סקצ"ד). ח"א הרשב"א (שו"ת א* לו, קדושין ראה

ועוד. טו. פ"ב, במדב"ר וראה ג פתיחתא
אין בנים מנהג נוהגים אתם שאין דבזמן וס"ל שם פליג ר"י (*
שם הרשב"א בשו"ת המבואר על (נוסף אבל בנים, קרויים אתם
ספרי עיין קדייק") קראי ר"מ הכא כר"י הלכה ור"י דר"מ ש"אע"ג

ר"מ. לדברי הודה שר"י שמשמע ה) יב, (האזינו
מ"ת,25) לאחר הנאמרים פסוקים ע"ז מביא שם שבקדושין ואף

מדוב הנ"ל שבמאמרז"ל להקשות אין בכללותוכן ישראל בעם ר
בנ"י, של לפרט בנוגע ולא יכול", איני אחרת באומה "להחליפם

ואהבה והתקשרות בנים נקראו כבר במצרים שבהיותם מכיון כי
דבר הוא בדבר), תלוי' שאינה -) לבנו אב של הבריאה,זו

מ"ת קודם בין - שינוי אין בטבע הרי למטה*, ובן באב גם וכנראה
(וראה להקב"ה בן הוא שכאו"א מובן וגם מ"ת, לאחר שהוא לכמו

שתי יש רשע ואחד צדיק אחד ישראל איש דלכל ורפ"ב: פ"א תניא
והתקשרות כו') בני כדכתיב כו' היא בישראל השנית ונפש כו' נשמות

ליחיד. בנוגע גם היא זו
ובנ"י בהקב"ה הוא מזו יתירה מהאב, נפרד נעשה שהבן אף (*

ד). סב, ר"ה לקו"ת (ראה כלל ית' ממנו נפרדת אינה שהנשמה
י.26) פרשתנו תנחומא ל. פ"א, שמו"ר וראה ב. קע, זח"ב ראה

יד. ב, פירש"י
כז.27) יד, שמות ראובני ילקוט כח. יד, שמות מכילתא שם, זהר

יד. תשא תנחומא ח. .פמ"ג שמו"ר
בהיותם (גם ישראל הרי כי – מרובים" - שהיו לפי לומר ואין

"הן א).במצרים) צז, (שבת מאמינים" בני מאמינים
עץ28) (עיין שם תנחומא רש"י). של (ל"א ב קג, סנהדרין ראה

א. פכ"ו, שמו"ר שם). יוסף
וש"נ.29) ב. פה, יומא
שיש30) בבשר ברית ומיפר בתורה פנים ומגלה עול פורק מלבד

לימוד א.ע"ז יג, (שבועות תשובה בלא מכפר יו"כ שאין
שם). ובפרש"י

שם.31) שבועות
שם.32) פירש"י
רע"א.33) פו, שם ובגמרא שם. יצא משנה ראה
בסופו.34) ה"כ פ"ד יבום הל' צפע"נ
על35) שם) (בשבועות הגמ' מתרצת לא מדוע מיישב ועפ"ז

רבי ומודה נימא לא (אם ביוה"כ כרת לרבי משכחת היכא הקושיא
שאינו רבי שמודה מכפר ויוהכ"פ באחטא דמשכחת דיומא), בכרת
ויוהכ"פ ואחטא דיומא (בכרת ששניהם אלא א), פז, (יומא מכפר

סניגור. נעשה קטיגור דאין להם, אחד טעם מכפר)
תשובה לעשות בידו מספיקין שאין ואשוב, באחטא הוא ועד"ז
פי"א). (אגה"ת לחטוא" לו גורמת והתשובה "הואיל ב) פה, (יומא

שם.36) ובהנסמן ואילך 1149 ע' ח"ד לקו"ש ראה (

   

מקום תפיסת אין זו בחי' שלגבי באלקות הנשמה
ועון .לחטא

פוגע הוא שהחטא מכיון דיומא" "בכרת אמנם
אפשר אי שוב הרי ההתקשרות, לגילוי ומנגד

החטא לכפרת תועיל זו .שהתקשרות

דידן: בנדון הוא זה דרך ועל

בני את להוציא מלמעלה והגילוי ההתעוררות
של ההתקשרות גילוי מצד היה ממצרים ישראל
שזוהי ומכיון כנ"ל, ישראל, לבני "אבינו", הקב"ה,
לכן שינוי, בה להיות אפשר שאי עצמית התקשרות

וביןנגאלו כך ד"בין הרשעים, גם ממצרים ישראל
לצאתכך שמיאנו הרשעים אותם אמנם הם".

אתם מעבדי היפך שזהו לעבדים עבד (ולהיות ממצרים
התנגדו שבזה מאחר בכורי") "בני היפך שזהו ופשיטא
יפעול זה שגילוי יתכן לא גופא, ההתקשרות לגילוי
דנגלה באותיות (וכנ"ל ממצרים הגאולה ענין בהם

סניגור") נעשה קטיגור ."אין

לצאת שלא הרצון מובן: אינו עדיין אבל
של לההתקשרות בניגוד זה שהיה כשם מהגלות,
מתן שקודם בהגאולה ישראל" בכורי ל"בני הקב"ה
והיחוד לההתקשרות גם מנגד הוא כן כמו תורה,
כוחך אלוקיך": ה' (ש"אנכי תורה במתן שנתוסף
- ישראל בני של העתידה לגאולתם המביא וחיותך)
איך סניגור" נעשה קטיגור ד"אין הכלל פי על כן ואם
מהגלות לצאת ירצו שלא אלה של גאולה תהי'

?בגאולה
דהקב"ה ההתקשרות ועילוי בחידוש הענין: וביאור
ענינים; שני מצינו תורה במתן שנתחדש ישראל ובני

תורה מתן בשעת וכדמוכחא) בישראל, הקב"ה
הזקן אדמו"ר ערוך בשולחן – בפועל מהלכה גם

מתן יזכור ולשון) עם (מכל בחרת ובנו "שכשיאמר

משועבדים נעשו ישראל בני ב) לה'תורה;
רז"ל הרוכמאמר על ששמעה בניאזן לי כי

הם עבדי עבדים בעניןישראל שנתבאר וכמו כו'.
בפרשתנו תורה ממצריםמתן העם את "בהוציאך

אלו ענינים ושני הזה". ההר על האלקים את תעבדון
כדלקמן. לזה, זה שייכים

ידי על שבההתקשרות והיתרון החידוש והנה
בנים היותם מצד התקשרותם על ישראל בבני

למטה:למקום באדם הבחירה מענין יובן
רצון דבר, באיזה בוחר אדם דכאשר בחוש רואים
לאיזה לו שיש הטבעי מהרצון יותר בתוקף הוא זה

דבר.

בזה: הגדריםוהטעם - הוא תוכנו האדם של
ההגדרה אופן גם בא זה טבע (ומצד מציאותו של
תכונותיו חושיו, כחותיו, מוגדרים שבהן והמדידה
הרי שלו הטבע מצד דבר איזה רוצה כאשר ולכן כו'),

שלו הטבע ומדת תוקף כפי הוא הרצון של .תוקפו

מצד היא האמתית הבחירה ענין כמואמנם
- האדם דטבע מהגדרים למעלה שהוא

טעמים כשאין הוא הבחירה ענין אמיתיות הרי [כי
המחייבות נטיות לו שאין היינו להבחירה, וסיבות
בבחירתו בו שבוחר אלא הנבחר, הדבר את לבחור

והציור) הטבע מצד בדבר בוחר כאשר אבל ;
ה"ה טבעו]שלו) מצד ;בבחירתו

יכול שהאדם עצמו, הבחירה בענין גם וכדמוכח
לחפוץ מחייב שטבעו זה היפך שהוא בדבר גם לבחור
להיותו יותר בתוקף הוא הבחירה שמצד הרצון ולכן –

מעצמותו .בא

ואהבתו רצונו למעלה: כביכול הוא זה דרך ועל
" היותם מצד ישראל לבני הקב"ה -של למקום"

לבנו, אב של ואהבה רצון כביכול כעין הוא "אבינו",
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מכפר37) יום של שעיצומו, ס"ל רבנן שגם שם לקו"ש ראה
יוה"כ של "ועיצומו ח"גֿד) פ"א תשובה (הל' הרמב"ם [וכמ"ש
לכפרת להגיע שבכדי שס"ל אלא ה"ג)]. (שם כרבנן שפסק אף מכפר"
ע"י הוא התשובה) שע"י מהכפרה למעלה (שהיא יום של עיצומו

התשובה.
שאין38) 29 שבהערה הנ"ל ענינים בג' הטעם גם שזהו וי"ל

אלו. ענינים ג' פי' שם שבועות רש"י ראה מכפר. עצמו יוה"כ
בתחלת39) (ראה ממצרים בע"כ שיצאו "המרובים" משא"כ

לצאת רצו שלא אלה לא הוא (כדמוכחהשיחה) מצרים
הגדול בהמדבר ללכת רצו שלא אלה כ"א ,(10 שבהערה ממדרז"ל

ההתקשרות. לגילוי התנגדות אין שבזה וכיו"ב, והנורא,
פמ"ט.40) תניא וראה ס"ד. ס' סי'

(ממכילתא).41) ב כ, יתרו פרש"י ראה
שם42) ירושלמי ו. כא, משפטים בפרש"י הובא ב. כב, קדושין

סה"ב. פ"א
מב.43) כה, שם ראב"ע וראה נה, כה, בהר
יב.44) ג,
קדושת45) - אתה קדוש עם "כי ב): יד, (ראה מפירש"י להעיר
ה'".ועודעצמך

(46.58 הערה לקמן ראה
(47.1309 ,1147 ע' ח"ד לקו"ש ראה
לקו"ת48) פֿח. פרקים ובשמונה רפ"ה. תשובה הל' רמב"ם ראה

ב. לח, אמור



כז    

מקום תפיסת אין זו בחי' שלגבי באלקות הנשמה
ועון .לחטא

פוגע הוא שהחטא מכיון דיומא" "בכרת אמנם
אפשר אי שוב הרי ההתקשרות, לגילוי ומנגד

החטא לכפרת תועיל זו .שהתקשרות

דידן: בנדון הוא זה דרך ועל

בני את להוציא מלמעלה והגילוי ההתעוררות
של ההתקשרות גילוי מצד היה ממצרים ישראל
שזוהי ומכיון כנ"ל, ישראל, לבני "אבינו", הקב"ה,
לכן שינוי, בה להיות אפשר שאי עצמית התקשרות

וביןנגאלו כך ד"בין הרשעים, גם ממצרים ישראל
לצאתכך שמיאנו הרשעים אותם אמנם הם".

אתם מעבדי היפך שזהו לעבדים עבד (ולהיות ממצרים
התנגדו שבזה מאחר בכורי") "בני היפך שזהו ופשיטא
יפעול זה שגילוי יתכן לא גופא, ההתקשרות לגילוי
דנגלה באותיות (וכנ"ל ממצרים הגאולה ענין בהם

סניגור") נעשה קטיגור ."אין

לצאת שלא הרצון מובן: אינו עדיין אבל
של לההתקשרות בניגוד זה שהיה כשם מהגלות,
מתן שקודם בהגאולה ישראל" בכורי ל"בני הקב"ה
והיחוד לההתקשרות גם מנגד הוא כן כמו תורה,
כוחך אלוקיך": ה' (ש"אנכי תורה במתן שנתוסף
- ישראל בני של העתידה לגאולתם המביא וחיותך)
איך סניגור" נעשה קטיגור ד"אין הכלל פי על כן ואם
מהגלות לצאת ירצו שלא אלה של גאולה תהי'

?בגאולה
דהקב"ה ההתקשרות ועילוי בחידוש הענין: וביאור
ענינים; שני מצינו תורה במתן שנתחדש ישראל ובני

תורה מתן בשעת וכדמוכחא) בישראל, הקב"ה
הזקן אדמו"ר ערוך בשולחן – בפועל מהלכה גם

מתן יזכור ולשון) עם (מכל בחרת ובנו "שכשיאמר

משועבדים נעשו ישראל בני ב) לה'תורה;
רז"ל הרוכמאמר על ששמעה בניאזן לי כי

הם עבדי עבדים בעניןישראל שנתבאר וכמו כו'.
בפרשתנו תורה ממצריםמתן העם את "בהוציאך

אלו ענינים ושני הזה". ההר על האלקים את תעבדון
כדלקמן. לזה, זה שייכים

ידי על שבההתקשרות והיתרון החידוש והנה
בנים היותם מצד התקשרותם על ישראל בבני

למטה:למקום באדם הבחירה מענין יובן
רצון דבר, באיזה בוחר אדם דכאשר בחוש רואים
לאיזה לו שיש הטבעי מהרצון יותר בתוקף הוא זה

דבר.

בזה: הגדריםוהטעם - הוא תוכנו האדם של
ההגדרה אופן גם בא זה טבע (ומצד מציאותו של
תכונותיו חושיו, כחותיו, מוגדרים שבהן והמדידה
הרי שלו הטבע מצד דבר איזה רוצה כאשר ולכן כו'),

שלו הטבע ומדת תוקף כפי הוא הרצון של .תוקפו

מצד היא האמתית הבחירה ענין כמואמנם
- האדם דטבע מהגדרים למעלה שהוא

טעמים כשאין הוא הבחירה ענין אמיתיות הרי [כי
המחייבות נטיות לו שאין היינו להבחירה, וסיבות
בבחירתו בו שבוחר אלא הנבחר, הדבר את לבחור

והציור) הטבע מצד בדבר בוחר כאשר אבל ;
ה"ה טבעו]שלו) מצד ;בבחירתו

יכול שהאדם עצמו, הבחירה בענין גם וכדמוכח
לחפוץ מחייב שטבעו זה היפך שהוא בדבר גם לבחור
להיותו יותר בתוקף הוא הבחירה שמצד הרצון ולכן –

מעצמותו .בא

ואהבתו רצונו למעלה: כביכול הוא זה דרך ועל
" היותם מצד ישראל לבני הקב"ה -של למקום"

לבנו, אב של ואהבה רצון כביכול כעין הוא "אבינו",
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מכפר37) יום של שעיצומו, ס"ל רבנן שגם שם לקו"ש ראה
יוה"כ של "ועיצומו ח"גֿד) פ"א תשובה (הל' הרמב"ם [וכמ"ש
לכפרת להגיע שבכדי שס"ל אלא ה"ג)]. (שם כרבנן שפסק אף מכפר"
ע"י הוא התשובה) שע"י מהכפרה למעלה (שהיא יום של עיצומו

התשובה.
שאין38) 29 שבהערה הנ"ל ענינים בג' הטעם גם שזהו וי"ל

אלו. ענינים ג' פי' שם שבועות רש"י ראה מכפר. עצמו יוה"כ
בתחלת39) (ראה ממצרים בע"כ שיצאו "המרובים" משא"כ

לצאת רצו שלא אלה לא הוא (כדמוכחהשיחה) מצרים
הגדול בהמדבר ללכת רצו שלא אלה כ"א ,(10 שבהערה ממדרז"ל

ההתקשרות. לגילוי התנגדות אין שבזה וכיו"ב, והנורא,
פמ"ט.40) תניא וראה ס"ד. ס' סי'

(ממכילתא).41) ב כ, יתרו פרש"י ראה
שם42) ירושלמי ו. כא, משפטים בפרש"י הובא ב. כב, קדושין

סה"ב. פ"א
מב.43) כה, שם ראב"ע וראה נה, כה, בהר
יב.44) ג,
קדושת45) - אתה קדוש עם "כי ב): יד, (ראה מפירש"י להעיר
ה'".ועודעצמך

(46.58 הערה לקמן ראה
(47.1309 ,1147 ע' ח"ד לקו"ש ראה
לקו"ת48) פֿח. פרקים ובשמונה רפ"ה. תשובה הל' רמב"ם ראה

ב. לח, אמור



כח   

פרטית ובחינה ציור מצד התקשרות ,והיינו
שכביכול תורה מתן בעת כן שאין מה :הקב"ה

היא שהבחירה מכלהבוחרבישראל, שלמעלה
הנ"ל מבחי'ציור היא וההתקשרות שהרצון והיינו ,

מכל המושלל ממש יתברך ומהותו עצמותו
.התוארים

ישראל דבני בההתקשרות גם פעל זה ועילוי
מצד רק לא שתהיה – תורה מתן שלאחרי להקב"ה
מה וזהו - עצמותם מצד אם כי שלהם, והציור הטבע

בבחינת גם להיותם במ"ת בהם ;שנתחדש

תרס"ו בהמשך בחינתוכמבואר שבין בההפרש
עבודתו אופן דה"בן" ה', בעבודת "עבד" ובחינת "בן"
אחר לימשך הבן שבטבע דכמו - בנפשו טבע כמו הוא
הוא כן כמו כו', תמה ובעבודה רבה באהבה אביו

כמו שזהו "בנים" שנקראות בנפשםבנשמות
ולעבדו רבה אהבה בהתלהבות יתברך אליו לימשך
ולכן ובחירתם, עצמם מכח עבודה זה אין אבל וכו',

כלל עבודה בשם נקראת .אינה

הטבע מצד זה שאין העבד, עבודת כן שאין מה
אלא שלו. הטבע היפך היא העבודה ואדרבה, שלו,

עצמו את ונתן התקשר עצמו ובכח עצמו מצד
עצם בכל מתבטל שהוא עד יתברך, לעבדו אליו

שכל אלא כלל, לעצמו ומציאות מהות ואינו מהותו
בלבד האדון מציאות היא .מציאותו

הגאולה שבין ההפרש יבואר הנ"ל כל פי על
לצאת רצו שלא אלה בה נגאלו שלא מצרים, מגלות
של ההתקשרות לגילוי שהתנגדו מכיון - ממצרים
היציאה שפעל ישראל" בכורי ל"בני שבשמים" "אבינו
הגאולה ובין - סניגור) נעשה קטיגור (ואין ממצרים
גם ישראל מבני ואחד אחד כל יגאל שבה העתידה
זה שגם פי על אף מהגלות, לצאת ירצו שלא אלה
שהוא אלקיך" ה' ד"אנכי להגילוי בניגוד לכאורה

כנ"ל: העתידה, הגאולה מקור
מצד להקב"ה ישראל דבני זו והתקשרות היות

מצד היא למקום" "בנים אפשרהיותם היה לכן ,
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שלוהאדם) הטבע טעמאמהגדרות ומהאי ;
כנ"ל. ממצרים להוציאם ההתקשרות הועילה לא

לאחר מתןאמנם בעת ישראל בבני הקב"ה
מצד היינו הבחירה, מצד להיותה זו שהתקשרות תורה,
להיות ישראל בבני כן גם פעלה ממש, ומהותו עצמותו
עצם בכל ובמילא עצמותם, מצד להקב"ה התקשרותם
אי (בעצם) ששוב מובן והרי - ומציאותם מהותם

זו להתקשרות לנגד ליהודי לו מכיוןאפשר ,

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

כביכול49) כך האב ממוח נמשך שהבן כמו (פ"ב) מתניא להעיר
נמשכה ישראל איש כל נשמת ולהעיר כו'. ית'

רש"י א. ג, יבמות - מקמי תוד"ה וראה רפ"ב. אלם (יונת ממרז"ל
(ברכה ובלקו"ת דאבוה. כרעא (רק) ברא כבעל) ד"ה א צב, כתובות

נה"י. היינו ב): צו,
תקנג).50) (ע' תרס"ו ישראל נער כי ד"ה ראה
מס"נ51) ב"שרש ואילך) סע"א (ב, בהקדמה אורה משערי להעיר

התורה אותיות שרש "לפי שהיא קדה"ש" על התו"מ על לנש"י) (שיש
ית' העצמית חכמתו כח שהיא הקדומה דתורה דחכ' בעצמות הוא

כח מבחי' גם הרבה (שלמעלה ממש בעצמותו שכלולה ממש
ואולי כו'". מ"ת בזמן דנש"י מס"נ ענין הי' והא כו') לו בדומה לנש"י
מצד הוא צדיקים", של "מעשיהן בתומ"צ, הרצון שגם לפי י"ל

.15 הערה 1341 ע' ח"ד לקו"ש ראה - ספ"ב) ב"ר (ראה ית'
מה יומתק ועפי"ז ס"ה. 23 ,ע' ח"ז .74 ,70 הערה 66 ע' ח"ה

בעת היתה בישראל דוקא.שהבחירה
וע'52) 1309 ע' ח"ג לקו"ש סי"ד. תש"ג לנו יבחר ד"ה ראה
.1341

על53) ד"ה (ראה היא עצמית אהבה לבנו האב אהבת שגם ואף
ס"ג ה'ש"ת דברים הריג' טבעית אהבה שהיא מכיון הרי (

(וראה כבפנים ממש עצמותו מצד ולא שלו הטבע מצד היא זו אהבה
.(58 ,55 הערה לקמן

מש"א54) גאוןוזהו את גו' דישראללנו ישראל), (ולא
- ויעקב בן בחי' בהערההוא ובהנסמן רע"ג. ע, בלק (לקו"ת

הסעיף. בסוף שם לנו יבחר ד"ה גם וראה ובכ"מ). הבאה.
ואילך).55) שח (ע' שלאחריו והמאמרים רב ומקנה ד"ה
שיט.56) וע' שחֿט), (ע' בתחלתו רב ומקנה ד"ה

הנח"ר57) בחי' גם מישראל לכ"א יתגלה שלע"ל זה וגם
- ורפט"ו) ספי"ב וככה המשך - דנברא נח"ר המצות משכר (שלמע'
הוא בעיקר - ואילך) 244 ע' ח"ה לקו"ש (ראה ממש העצמות גילוי
שעיקר שם, תרס"ו בהמשך (כמבואר דוקא פשוט העבד עבודת ע"י
שמציאותו להיות הפשוט בעבד כי - פשוט) עבד מעבודת הוא הנח"ר
"הנח"ר כ"א כלל עצמו של נח"ר לו אין לבד האדון מציאות רק היא

שלמעלה שכו).והעונג ע' תרס"ו (המשך שלו". הנח"ר עצמו
בההפרש ואילך) סג) (ע' לך לך (ד"ה שם בהמשך המבואר ועפ"י
והתגלות, המשכה בבחי' הוא עצמי רצון גם דרצון ותענוג, ורצון
בהתקשרות ההפרש גם שזהו י"ל בעצמותו, בו הוא התענוג משא"כ
נש"י שהתקשרות בישראל, הקב"ה שבחר ומה בנים, בחי' שמצד זו
ע, ע' ריש שם (ראה הרצון בחי' מצד היא בנים היותם מצד והקב"ה
ומה בעצמותו, כביכול והתגלות המשכה בבחי' כבר שהוא עד) וע'
עצמותו מבחי' כ"א רצון מבחי' למע' הוא בישראל בחר שהקב"ה
אלא ממש. עצמותו בפנימיות שהוא התענוג ענין שרש וע"ד ממש

ה מבחי' גם למעלה היא הבחירה עצמותושענין מבחי' הוא כי תענוג
המתענג. ש"הוא" ממש

הי'58) האדם ש"הן זה מצד היא האדם אצל זו בחירה הרי כי
שאינו ידו" על שיעכב מי "אין ולכן להקב"ה דומה ממנו" כאחד

.(47 בהערה בהנסמן (ראה הגדרות בשום מוגדר
רק59) זהו זו, להתקשרות לנגד לו אפשר ליוה"כ שבנוגע ומה

כללפי זהו הרי ללעת"ל בנוגע אבל הבחירה, לו ניתנה וע"ז
(וראה נדח ממנו ידח לא שסו"ס מ"ת, לאחר שנתחדש הבחירה ענין

שם). 4 ובהערה (220 (ע' העת"ר פורים שיחת - תו"ש גם

   

שב הואבאלקותומה ;
היפך זה הרי מהגלות, לצאת רוצה אינו

העצמית בחירתו .אמיתיות

העצמית, בחירתו תתגלה סוף שסוף מובן ולכן -

ולגורלו לחלקו ה' (שיבחור "וסוף בגלוי, גם ,
 ומיד גלותן בסוף תשובה לעשות מ)ישראל

נגאלין". הן
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מצד60) הוא באלקות שרצונו מכיון זאת: מצדעוד (ולא
מאלקות היפך שהוא מה כל נעשה זו בחירה ע"י הרי וכו'), טבעו

ומופרך –מושלל
יש הרי ההיפך, של מציאותו מצד היא ההיפך שלילת כאשר כי

ומדת להרע ברצוןערך וגם שבהרע. "הרע" מדת כפי היא שלילותו
בנש"י, ועד"ז לאביו, שמבן הנ"ל הטבעי רצון וכמו דבר, לאיזה עצמי

" להיותם - לאלקות ישראל של טבעי -הרצון ובמילא למקום",
בדרך שזהו מכיון הרי מאלקות, היפך שהוא מה דכל הרצון שלילת

 הוא כן אשר ואינובו, באלקות, הוא שרוצה מציאותו
שהרי לה"רע", מקום תפיסת ישנה הרי לאלקות, שמנגד מה בכל רוצה

מצד מוחלט הרצון אין וא"כ בו, רוצה אינו ההיפך), (של
מצד הוא רצונו כאשר אבל באלקות), (גם חיובבתכלית הרי ,

הם רוצה שאינו הדבר ושלילת בו שרוצה לקו"שהדבר וראה .
שם. 17 ,14 ובהערה 1341 ע' ח"ד

גירושין.61) מהל' ספ"ב רמב"ם ראה
ויובל.62) שמיטה הל' סוף רמב"ם ראה
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מצד60) הוא באלקות שרצונו מכיון זאת: מצדעוד (ולא
מאלקות היפך שהוא מה כל נעשה זו בחירה ע"י הרי וכו'), טבעו

ומופרך –מושלל
יש הרי ההיפך, של מציאותו מצד היא ההיפך שלילת כאשר כי

ומדת להרע ברצוןערך וגם שבהרע. "הרע" מדת כפי היא שלילותו
בנש"י, ועד"ז לאביו, שמבן הנ"ל הטבעי רצון וכמו דבר, לאיזה עצמי

" להיותם - לאלקות ישראל של טבעי -הרצון ובמילא למקום",
בדרך שזהו מכיון הרי מאלקות, היפך שהוא מה דכל הרצון שלילת

 הוא כן אשר ואינובו, באלקות, הוא שרוצה מציאותו
שהרי לה"רע", מקום תפיסת ישנה הרי לאלקות, שמנגד מה בכל רוצה

מצד מוחלט הרצון אין וא"כ בו, רוצה אינו ההיפך), (של
מצד הוא רצונו כאשר אבל באלקות), (גם חיובבתכלית הרי ,

הם רוצה שאינו הדבר ושלילת בו שרוצה לקו"שהדבר וראה .
שם. 17 ,14 ובהערה 1341 ע' ח"ד

גירושין.61) מהל' ספ"ב רמב"ם ראה
ויובל.62) שמיטה הל' סוף רמב"ם ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב טבת, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל הידיעה ע"י הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר... אשר ימים אלו נותן הוא 

דמי קדימה לקנין בית. ויהי רצון מהשי"ת אשר בשעה טובה ומוצלחת יעתיקו דירתם לשם ויהי' משנה 

ביתו מקום משם  וישמש  ברוחניות,  והן  הן בגשמיות  ולב"ב  לו  והצלחה בהמצטרך  מזל לתוספת ברכה 

תתפשט אידישע ווארימקייט און חיות בכל הסביבה, שעי"ז יתוסף אור בהשפעת השי"ת בהבית ולדרים 

בו.

נעם לי להודע מהרה"ח... אשר שואל חוות דעתי אודות סכום שיקציב לצדקה בקשר וביחד עם 

הוצאות קנין הבית. ומה שנראה לי בזה הוא, שיהי' יותר ממעשר אם מעט ואם הרבה, היינו שביחד עם 

כל תשלום שיעשה בקנית הבית יתן גם לצדקה יותר ממעשר מהתשלום. וכיון שהרה"ח... מזכיר שאלתו 

בעניני הצדקה אם שיהי' בענינים מיוחדים. הרי לדעתי מחצית הסכום יחלק בעצמו, ומחצית השני, הנה 

כיון שבקשת הברכה שלו הנני קורא אותה על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, 

שבטח יעורר ר"ר למילוי משאלות לבבו לטובה - יחלק שליש להחזקת מוסדות כ"ק מו"ח אדמו"ר בארצנו 

הקדושה תבנה ותכונן במהרה בימינו ע"י משיח צדקנו. שליש להחזקת מוסדותינו אשר בצפון אפריקה, 

ושליש  לנערות בשביל אחינו הספרדים.  והן  לנערים  הן  על טהרת הקדש  תורה  ותלמוד  ישיבות חדרים 

להדפסת תורתו ומאמריו של כ"ק מו"ח אדמו"ר.

וזכות הצדקה בכלל וצדקה הקשורה בחינוך תורני החזקת והפצת לימוד תורתנו תמכין דאורייתא, 

- גליקליך, ימשיך ברכות השי"ת והצלחתו  שעל זה נאמר עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי' מאושר 

בעניניו בטוב הנראה והנגלה.

בברכה.
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טבת י"ז ראשון יום
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בתחלתו.9. ט, א.10.פרק רא, ח"א

             

טבת י"ח שני יום
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ב.1. סא, לא.2.ברכות קט, ב.3.תהלים ל, על4.קדושין שליט שה"מוח מתולדתו, האדם שבטבע הזקן, רבנו אמר (י"ב) הקודם שבפרק למרות
בתאוה ומושל שולט שכלו אדמו"רהלב", כ"ק מתרץ כך? לשם מהקב"ה מיוחדת לעזרה האדם שצריך כאן, אומר הוא איפוא, מדוע, - שבלבו
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טבת י"ח שני יום
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ב.1. סא, לא.2.ברכות קט, ב.3.תהלים ל, על4.קדושין שליט שה"מוח מתולדתו, האדם שבטבע הזקן, רבנו אמר (י"ב) הקודם שבפרק למרות
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ש ההרהור נגד א) היצ"ט: נצחון על טעם "זה בהערה: ששליט"א הימני שבחלל ב) ;משא"כ במוח), יתבונן שלא (אם השמאלי חלל על
שנסתלקו דאף שהתפלל, לאחר דקאי לקמןבפי"ב ועד"ז במוח, היצה"ר דעת אמירת אפשרות שוללת - שנשארה במוחין הרשימו -

לשמה". תמידי ההגיון מפני יג.5.(ע"ב) ב, אבות
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כג.6. כה, 7.בראשית   ."(אלו בתיבות מוסיף (וזה נופל הי' זה שלפני אף (השני) קם זה להיות קט,8."שיכול תהלים
9.כב.   ש .. חלל בפ"א: (קצת) משמע (הוספת"כן יצה"ר מדרי'אח"כלו למיעוטי הוא -

יותר נעלית ופשטות ברכות ברש"י אבל למעליותא). - בקרבו חלל לבו אין ואז - דברכות ספ"ט בירוש' כדאיתא - ליצה"ר
הפי'". ב' - תהלים בפרש"י מת. - מענין - הירוש'
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כג.6. כה, 7.בראשית   ."(אלו בתיבות מוסיף (וזה נופל הי' זה שלפני אף (השני) קם זה להיות קט,8."שיכול תהלים
9.כב.   ש .. חלל בפ"א: (קצת) משמע (הוספת"כן יצה"ר מדרי'אח"כלו למיעוטי הוא -

יותר נעלית ופשטות ברכות ברש"י אבל למעליותא). - בקרבו חלל לבו אין ואז - דברכות ספ"ט בירוש' כדאיתא - ליצה"ר
הפי'". ב' - תהלים בפרש"י מת. - מענין - הירוש'
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א.10. כא, יט.11.ברכות יב, משלי

             

טבת כ"א חמישי יום
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כ.12. ז, א.13.מיכה יג, חגיגה
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טבת כ"א חמישי יום
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כ.12. ז, א.13.מיכה יג, חגיגה
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ב.1. נט, יב.2.ישעי' ה, א.3.תהלים ג, סוטה

             

טבת כ"ב שישי יום
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א.4. יז, ז.5.ברכות יח, ב.6.במדבר א, בהקדמה זהר דברים.7.תקוני של פירושם לכאורה נראים כך    
 כאן המנויים הסוגים שכל - זוהר" ה"תיקוני את להסביר הזקן רבנו כיוון כך אכן אם יסודי עיון שנדרש להיות, יכול עיון". "צריך

דומים הם אין שבכך יצרם", על המתגברים "גבורים, של הסוג למשל, מונה, הוא שביניהם מאחר - שהם כמו להיות מלכתחילה ממש נבראו
ה"גבורה", למדת שייכות להם יש שבשורשם נשמות הם ש"גבורים" ללמוד: אפשר כלומר, עבודה, על-ידי היצר-הרע על גוברים והם לצדיקים,

קו. באותו היא עבודתם ולכן - ל"תפארת" - תורה" ול"מארי ל"חסד", שייכות לחסידים שיש כשם
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טבת כ"ב שישי יום
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א.4. יז, ז.5.ברכות יח, ב.6.במדבר א, בהקדמה זהר דברים.7.תקוני של פירושם לכאורה נראים כך    
 כאן המנויים הסוגים שכל - זוהר" ה"תיקוני את להסביר הזקן רבנו כיוון כך אכן אם יסודי עיון שנדרש להיות, יכול עיון". "צריך

דומים הם אין שבכך יצרם", על המתגברים "גבורים, של הסוג למשל, מונה, הוא שביניהם מאחר - שהם כמו להיות מלכתחילה ממש נבראו
ה"גבורה", למדת שייכות להם יש שבשורשם נשמות הם ש"גבורים" ללמוד: אפשר כלומר, עבודה, על-ידי היצר-הרע על גוברים והם לצדיקים,

קו. באותו היא עבודתם ולכן - ל"תפארת" - תורה" ול"מארי ל"חסד", שייכות לחסידים שיש כשם
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ומד.5. יט יח, פרק
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ומד.5. יט יח, פרק

ה'תש"גיז טבתיום ששי

חומש: ויחי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: ועוד . . . כמ"ש במ"א.

מה שנוהגים שלא ללמוד בניתל, שמעתי מאאמו"ר הטעם, שהוא כדי שלא להוסיף 
חיות.

פעם אמר אאמו"ר: די מתמידים וואס די אכט שעה איז זיי נוגע בנפש, הָאב איך ניט 
הָאלט.

והוא רק עד חצות לילה.

ֵדי  הּוא ּכְ ַעם, ׁשֶ "ּב[ ַהּטַ י ]ָהַרׁשַ י ֵמֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַמְעּתִ ל, ׁשָ ִניּתְ ּלֹא ִלְלֹמד ּבְ ּנֹוֲהִגים ׁשֶ ַמה ּשֶׁ
ּלֹא ְלהֹוִסיף ַחּיּות. ׁשֶ

ּלֹא לֹוְמִדים[  לּו ]ׁשֶ עֹות ַהּלָ מֹוֶנה ַהּשָׁ ּשְׁ "ּב[: ַמְתִמיִדים ֵאּלּו ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ַעם ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּפַ
ב. י ְמַחּבֵ ֶפׁש – ֵאיֶנּנִ ּנֶ 'נֹוֵגַע' ָלֶהם ּבַ

ְוהּוא ַרק ַעד ֲחצֹות ַלְיָלה.

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק פג
עד פרק פז

היום יום . . . 



היום יום . . . מי

ה'תש"גיח טבתשבת

חומש: ויחי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק יא. וזה לעומת . . . שריא.

ק ם ָהעֹוֶלה ַלּתֹוָרה אֹוֵמר ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחּזֵ ּגַ
ֲחִרית. ת ׁשַ ְתִפּלַ סּוק ֹאֶרְך ָיִמים גו', ֲאָבל ֹלא ּבִ ת ֹקֶדׁש ּכֹוְפִלים ּפָ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ֲאִמיַרת ִויִהי ֹנַעם ּבְ ּבַ

בהיות הצ"צ ילד ולמד את הכתוב ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, תירגם 
לו מורו - ע"פ פי' בעה"ט - יעקב אבינו הָאט געלעבט די זיבעצעהן בעסטע יָאהרען אין 
מצרים . כשבא הביתה מהחדר שאל את זקנו אדמו"ר הזקן: היתכן שיעקב אבינו, בחיר 

אבות, יהיו מבחר שנות חייו יז שנה שגר בארץ מצרים ערות הארץ.
ויענהו אדמוה"ז: כתיב ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנה, ואיתא 
במדרש - מובא ברש"י - א"ר נחמיה להתקין לו בית תלמוד, שתהא שם תורה ושיהיו 
השבטים הוגים בתורה. להורות לפניו גשנה, אז מען לערענט תורה ווערט מען נעהנטער 

צום אויבערשטען ב"ה, און אויך אין מצרים איז געווען ויחי געלעבט. 

ָנה",  ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ׁשְ תּוב "ַוְיִחי ַיֲעֹקב ּבְ ַמח ֶצֶדק" ֶיֶלד ְוָלַמד ֶאת ַהּכָ ְהיֹות ַה"ּצֶ ּבִ
ִנים ַהּטֹובֹות  ֵרה ַהּשָׁ ַבע ֶעׂשְ ַעל־ַהּטּוִרים – ַיֲעֹקב ָאִבינּו ַחי ֶאת ׁשְ רּוׁש ּבַ י ּפֵ ם לֹו מֹורֹו – ַעל ּפִ ְרּגֵ ּתִ
ֲעֹקב ָאִבינּו,  ּיַ ֵכן ׁשֶ ֵקן: ֲהִיּתָ ַאל ֶאת ְזֵקנֹו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ְיָתה ֵמַה"ֵחֶדר", ׁשָ א ַהּבַ ּבָ ׁשֶ ִמְצַרִים. ּכְ יֹוֵתר ּבְ ּבְ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶעְרַות ָהָאֶרץ? ר ּבְ ּגָ ָנה ׁשֶ יו יז ׁשָ נֹות ַחּיָ ִחיר ָהָאבֹות, ִיְהיּו ִמְבַחר ׁשְ ּבְ
ָנה", ְוִאיָתא  ׁשְ ַלח ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסף ְלהֹורֹות ְלָפָניו ּגֹ ִתיב "ְוֶאת ְיהּוָדה ׁשָ ֵקן: ּכְ ֲעֵנהּו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַוּיַ
ְהיּו  ּיִ ם ּתֹוָרה ְוׁשֶ ֵהא ׁשָ ּתְ ְלמּוד, ׁשֶ ית ּתַ י ְנֶחְמָיה, ְלַהְתִקין לֹו ּבֵ "י – ָאַמר ַרּבִ ַרׁשִ ְדָרׁש – מּוָבא ּבְ ּמִ ּבַ
ֲאַזי  ְלָפָניו",  "ְלהֹורֹות  ּתֹוָרה  לֹוְמִדים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָנה",  ׁשְ ּגֹ ְלָפָניו  "ְלהֹורֹות  ּתֹוָרה.  ּבַ הֹוִגים  ָבִטים  ַהּשְׁ

ַחּיּות. ִמְצַרִים ָהָיה "ַוְיִחי" ּבְ ם ּבְ ּגַ אֹוֶפן ׁשֶ רּוְך הּוא, ּבְ דֹוׁש ּבָ ים' ּוִמְתָקְרִבים ַלּקָ ׁשִ ָנה", 'ִנּגָ ׁשְ "ּגֹ

ה'תש"גיט טבתיום ראשון

חומש: שמות, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: פרק יב. והבינוני . . . 32 כל ימיו.

ביי חסידי חב"ד איז מקובל מדור דור, דעם אלטען רבי'ס א תקנה, אז אלע טָאג זָאל 
מען לערנען א פרשה חומש מיט פירש"י פון דער ווָאך סדרה. אזוי הָאבען זיך אויך נוהג 

געווען די רביים נשיאי חסידי חב"ד.

ׁש  ה ֻחּמָ ָרׁשָ ל יֹום ִיְלְמדּו ּפָ ּכָ ֵקן, ׁשֶ ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ָנתֹו ׁשֶ ּקָ ֶלת ִמּדֹור ּדֹור ּתַ "ד ְמֻקּבֶ ֵאֶצל ֲחִסיֵדי ַחּבַ
"ד. יֵאי ֲחִסיֵדי ַחּבַ ם ָנֲהגּו ָהַאְדמֹו"ִרים ְנׂשִ ְך ּגַ בּוַע. ּכָ ת ַהּשָׁ ָרׁשַ "י ִמּפָ רּוׁש ַרׁשִ ִעם ּפֵ

ה'תש"גכ טבתיום שני

חומש: שמות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: אך מהות . . . 32 ותענוגיו.

דער מיטעלער רבי הָאט געענטפרעט איינעם אויף א יחידות: אז איינער רעדט מיט 
דעם אנדערען בעניני עבודה און זיי לערנען צוזאמען, איז דָאס צוויי נפש האלקית אויף 

איין נפש הטבעית.

יום 
שני
תהלים:
מפרק פח

עד פרק פט

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק צ

עד פרק צו

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק צז

עד פרק קג



מי היום יום . . . 

ה',  ֲעבֹוַדת  ִעְנְיֵני  ּבְ זּוָלתֹו  ִעם  ְמׂשֹוֵחַח  ֶאָחד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ יִחידּות:  ּבִ ְלֶאָחד  ָעָנה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ְבִעית' ַאַחת. י 'ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִקית' ֶנֶגד 'ֶנֶפׁש ַהּטִ ּתֵ ְולֹוְמִדים ַיַחד – ֲהֵרי ֶזה ׁשְ

ה'תש"גכא טבתיום שלישי

חומש: שמות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: רק מפני . . . יז התורה כנ"ל.

)כ"ק אדמו"ר שליט"א פגע בנושא דליים מלאים מים. ויאמר:( אז מ'באגעגענט וואסער 
זָאגט דער בעש"ט: אז מ'בַאגעגענט וואסער זָאל מען זָאגען, אז דער בעל שם זָאגט, ַאז 

דָאס איז א סימן ברכה.

ָלִיים ְמֵלִאים ַמִים.  א ּדְ ַגׁש נֹוׂשֵ ָמתֹו ֵעֶדן[ ּפָ ִליָט"א ]=ַאְדמֹו"ר  ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ בֹוד ְקֻדּשַׁ )ּכְ
ם' אֹוֵמר  ׁשֵ ַעל  ַה'ּבַ ׁשֶ ּיֹאְמרּו  ׁשֶ ַמִים  ים  ּפֹוְגׁשִ ׁשֶ ּכְ ם טֹוב:  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ַמִים אֹוֵמר  ים  ּפֹוְגׁשִ ׁשֶ ּכְ ַוּיֹאַמר:( 

ָרָכה. הּו ִסיָמן ּבְ ּזֶ ׁשֶ

ה'תש"גכב טבתיום רביעי

חומש: שמות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ואעפ"כ . . . 34 תפלה כו'.

הכרזת אאמו"ר באחת ההתועדות: ָאט אזוי ווי הנחת תפילין בכל יום איז א מצוה 
דאורייתא אויף יעדען אידען, ָאהן א חילוק צי א גדול בתורה, צי א איש פשוט, אזוי 
איז א חוב גמור אויף יעדען אידען צו טרַאכטען יעדען טָאג א האלבע שעה וועגען דעם 
חנוך פון קינדער, און טָאן אלץ, ווָאס עס איז בכוחו צו טָאן און יתר מכפי כחו, זעהן 

פועל זיין ביי די קינדער, ַאז זיי זָאלען געהן אין דעם דרך ווָאס מען איז זיי מדריך.

ָכל  ין ּבְ ִפּלִ ֲהָנַחת ּתְ ם ׁשֶ ׁשֵ ִדּיּוק ּכְ ַאַחת ַהִהְתַוֲעדּויֹות: ּבְ "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ ַהְכָרַזת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ְך  ׁשּוט, ּכָ ּתֹוָרה, אֹו ִאיׁש ּפָ דֹול ּבַ ל ִאם הּוא ּגָ ִלי ֶהְבּדֵ ל ְיהּוִדי, ִמּבְ אֹוַרְייָתא ַעל ּכָ יֹום ִהיא ִמְצָוה ּדְ
ֹכחֹו  ּבְ ָעה אֹודֹות ִחּנּוְך ַהְיָלִדים, ְוַלֲעׂשֹות ַהּכֹל, ַמה ּשֶׁ ל יֹום ֲחִצי ׁשָ ל ְיהּוִדי ַלֲחׁשֹב ּכָ מּור ַעל ּכָ חֹוב ּגָ

ּה ַמְדִריִכים אֹוָתם. ּבָ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ְלכּו ּבַ ּיֵ ִפי ּכֹחֹו, ִלְדֹאג ִלְפֹעל ַעל ְיָלָדיו ׁשֶ ַלֲעׂשֹות, ְויֹוֵתר ִמּכְ

ה'תש"גכג טבתיום חמישי

חומש: שמות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: רק שלזה . . . עם אחיו.

ִחיַנת  ּבְ ֵיׁש  י  "ּכִ יּוָבן":  ל  ְמׁשָ "ְוַהּנִ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  ה"  ּפֶ ם  ׂשָ ְתִחיל "ִמי  ַהּמַ ּבּור  ּדִ "ּתֹוָרה אֹור" 
ַמֲעָלה", ָצִריְך ִלְהיֹות "ְוֵכן ֵיׁש ַמֲעָלה".

ב ְוִלְפֹקַח  ַח ֶאת ַהּלֵ ִתיָחה[ ִלְפּתֹ ְנעּול' ]=ָיִדית ַהּפְ ת ַהּמַ ּפַ ע. ָהֲאָנָחה ִהיא ַרק 'ּכַ ׁשַ ֲאָנחֹות ְלַבד ֹלא ִנּוָ ּבַ
ר יּוַכל ִלְפֹעל  ֲאׁשֶ ר ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל, ִאיׁש ִאיׁש ּבַ ִחּבּוק ָיַדִים, ַרק ְלַסּדֵ ֶבת ּבְ ּלֹא ָלׁשֶ ֶאת ָהֵעיַנִים ׁשֶ
ְנאּומֹו ְוֶזה  ְכָתבֹו ְוֶזה ּבִ ְצוֹות, ֶזה ּבִ ִמיַרת ַהּמִ ַצת ַהּתֹוָרה ּוׁשְ ַתֲעמּוָלה ְלִחּזּוק ַהּתֹוָרה ַהְרּבָ ְוַלֲעׂשֹות ּבְ

ַכְסּפֹו. ּבְ

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק קד

עד פרק קה

יום 
שישי
תהלים:
מפרק קו
עד פרק קז

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק קח

עד פרק קיב



מי            

ה'תש"ע טבת י"ז ראשון, יום    

        
            

        
יב)בגמרא ח, מציעא לפיקח,(בבא להקנות יכול אינו שקטן מובא

גזל זה אין קונה, אינו שקטן מאחר וכן דעת. בן ואיננו הואיל
שלום. דרכי משום רק זאת ואסרו שמצא, מציאה ממנו לקחת
שכוונתו הגמרא אומרת גמור, גזל שזהו שם, יוסי ר' לדעת גם

גמור לגזל א)היא סא, א. נט, .(גיטין
בגמרא ב)אמנם סד, "צרור(גיטין בקטן: שונים שיעורים נאמרו

חפץ לאחרים; זוכה ואין לעצמו זוכה ונוטלו, אגוז וזורקו
לא אך לאחרים", בין לעצמו בין זוכה שעה, לאחר ומחזירו
וכתב מדרבנן. או מדאורייתא הוא קטן של זה קניין אם מבואר

סוברים ראשונים ועוד ותוספות מדרבנן, בזכייה שמדובר רש"י
גזל יש קטן במציאת כן, פי על ואף מדאורייתא. זוכה שקטן
אחרת דעת יש כאשר רק מדאורייתא קונה קטן כי מדרבנן, רק

שמקנה. אחרת דעת אין הרי ובמציאה לו, שמקנה
הש"ך ו)וכתב רמג, נזכר(חו"מ לא זה שחילוק מאחר כי

ואת מקנה, אחרת דעת ללא אף מדאורייתא זוכה הקטן בגמרא,
פי על מיישב הוא וקטן שוטה חרש מציאת לגבי המשנה

פ"ד)הירושלמי שני (מתנה(מעשר שונים תחומים בין מחלק שאינו
מדאורייתא שקונה קטן יש שונים: גילאים בין אלא ומציאה),
קונה אינו - זה מגיל פחות ואילו ונוטלו, אגוז של גיל מעל -

גזל. אין מדאורייתא שבו הגיל וזה מדאורייתא,

ה'תש"ע טבת י"ח שני יום       

       
         

 
טוב ויום שבת ערב בכל לטבול מעשה ואנשי חסידים מנהג
בטבילה שיש הסוברת דעה ומצינו קדושה. לתוספת במקוה,
הדברים ויסוד מהתורה! עשה מצות קיום משום טוב יום בערב
להיטהר ישראל כל על מצוה קיימת כי שלפנינו, ההלכה הוא

ברגל.
טעם שהרי בימינו. נוהגת אינה זו הלכה כי נראה, לכאורה
ליכנס נכונים שהם "מפני הרמב"ם, כדברי הוא, ההלכה
ומאחר בטהרה. אלא להתקיים יכול שאינו דבר – במקדש"

זה. לחיוב מקום אין מקדש, לנו אין לדאבוננו וכיום
מחודשת: בשיטה שנקטו יש אך

העליה חיוב מכוח רק נובעת אינה ברגל הטהרה חובת
בהם מיוחדים, ימים הם בעצמותם הרגל ימי אלא למקדש,
בקדושה לנהוג מהאדם נדרש כך ומפאת מיוחדת, קדושה שורה

וטהרה.
באו לא קדשים ואכילת למקדש כניסה אודות הרמב"ם דברי
וכי אלו; בימים השוררת היתירה הקדושה אודות ללמדנו אלא
בשל אלא זאת אין לרגל? לעליה אלו ימים התורה ייחדה מדוע
מהאדם נדרש גופא זה ומטעם בהם, הקיימת העצמית הקדושה

בטהרה. עצמו לשמור
בימינו אף – הטהרה את מחייבת היום קדושת ועצם מאחר

החג. לקראת ולהיטהר לטבול חיוב קיים אנו,
     

ה'תש"ע טבת י"ט שלישי, יום    

           
         

       
הציפוי טומאה. מקבל אינו ממתכת, ציפוי עליו שיש כלי
בו השימוש כי טהור, עצמו והכלי לכלי; בטל הוא שכן טהור,

ונאמר בלבד, ציפוי באמצעות לב)הינו יא, יעשה(ויקרא "אשר
ציפוימלאכה כל ללא הכלי, בגוף – כס"מ)" .(ראה

זו הלכה במקור הגמרא דברי את לבאר ניתן זאת (סוףלאור

:חגיגה)
בפושעי שולטת גיהנם של אּור אין – לקיש ריש "אמר

אלא עליו שאין הזהב מזבח מה ממזבח. וחומר קל ישראל,
ישראל פושעי בו, שולטת האּור אין שנים כמה זהב דינר כעובי

וכמה". כמה אחת על . . כרימון מצוות שמלאין
למזבח דומים כרימון מצוות שמלאים ישראל פושעי כלומר:
קיום אומנם עליהם. ומגינות מקיפות המצוות כי זהב, המצופה
תורה ללימוד בניגוד – בלבד חיצוני "ציפוי" מהווה מצוות
מבטלו כלי שציפוי כשם אך – האדם לפנימיות המחלחל
שאש כזו התבטלות באדם מעוררות המצוות אף מטומאה,

בו. שולטת אינה גיהנם
      

ה'תש"ע טבת כ' רביעי, יום   

        
          

    

מקוואות. דיני על השפעה יש זו, הלכה של למשמעותה
הזקן אדמו"ר ועשייתה')כותב המקוה תקוני האומן(ב'דיני כאשר כי ,

מעיין מי חפירת לתוך להכניס אמורים אותה עץ תיבת מייצר

            

בין מחבר שהוא בטרם עוד בתחתיתה גדול חור לעשות עליו –
מעולם". כלי תורת עליה יהיה שלא "בכדי הדפנות,

הדברים: את צדק' ה'צמח מבאר ומנומקת, ארוכה בתשובה
בשל נובע כלי', 'תורת התיבה על תחול לא פעם שאף הצורך
הוגדר כבר שכלי לאחר כי סבורים ראשונים שכמה העובדה

בתוכו. טבילה להתיר יוכל לא חור שום ככלי,
בהלכה כותב הרמב"ם הלוא הפוכה. בעיה יוצר שהדבר אלא
זה היה לכן קודם אם רק כלי לביטול מועיל חור כי שלפנינו,

בכלי ולא שלם, כאשרכלי זה, לפי מחורר. נוצר
מ'תורת לבטלה בכוחו אין – התיבה לייצור קודמת החור עשיית

כלי'!
שימושם הרמב"ם, מדבר עליהם והפוחלץ, הסל לבאר: ויש
אותם מבטל אינו רגיל שחור כך מאוד, גדול שנפחם לדברים
והיות מים, להחזיק מיועדת העץ תיבת כן שאין מה משימוש;
אותה. ומבטל מקלקל הוא בכך – החור דרך נשפכים שהמים

         

ה'תש"ע טבת כ"א חמישי, יום     

         
            

   
המשנה בפירוש מ"ג)הרמב"ם פי"ד של(כלים ששלשלת פירש

עצמה. בפני שם לה שאין מכיוון טומאה מקבלת אינה עצים
כלומר: העץ", את משמשת שהיא "לפי שטהורה כתב כאן אך
טהור. שהוא עץ כלי של דין לה יש העיקר, הוא שהעץ היות

להבין: וצריך
נפרד בלתי חלק היא המתכת כאשר רק נאמר זה דין הרי

ומקצ העץ מן "מקצתו הרמב"ם כלשון העץ, מןמכלי תו
את שמשמש ורק ממתכת עשוי כולו הכלי כאשר ולא המתכת",

יהפוך עצים, לחטוב שמטרתו ממתכת, שגרזן נאמר וכי העצים.
עץ? לכלי

לחלק: ויש
לחטיבת גרזן דוגמת העץ, עם מלאכה עושה הכלי כאשר
שהכלי מאחר העץ", את "משמש נקרא הוא אין אכן – עצים
מקוששי של השלשלת כן שאין מה העץ; מן נפרד דבר הינו
נחשבת אינה זו קשירה – העצים את וקושרת המאגדת עצים,
להיקרא ראויה היא אין לזאת, אי העצים. עם מלאכה" ל"עשיית

העץ". את כ"משמשת להגדירה ואפשר עבודה', 'כלי
       

ה'תש"ע טבת כ"ב שישי, יום     

         
             
           

   
נדרש טבילה לאחר כי יידעו שאנשים לוודא כדי לעיין: יש
ממנו ועשו שנשבר, מתכת כלי – כך שיגזרו די שמש, הערב

השמש? שתעריב עד נטהר אינו חדש, כלי
לכך: ההסבר

הגזירה במקור מדוקדק ב)עיון טז, נבעה(שבת היא כי מעלה, ,
ובנוסף, שמש; הערב בדין שיטעו האמור, החשש סיבות: משתי

אדומה. פרה מי תורת תשתכח שמא הדאגה
שבעה המתנה מצריך מת, בטומאת שנטמא כלי כלומר:
אפשרות לאדם תינתן אם חטאת. מי הזאת ולאחריה ימים,
הוא – מחדש אותו ולייצר הכלי, את להתיך – מיידית טהרה
מי תורת תישכח כך שבוע. להמתין במקום בה, רק ישתמש

וחלילה. חס חטאת,
מתכת כלי – גורף איסור להוציא חכמים החליטו כן ועל
לטומאתו חוזר מחדש, ונוצר והותך שהיא, טומאה בכל שנטמא

הקודמת.
    

ה'תש"ע טבת כ"ג קודש, שבת  

         
            

        
האם לדון יש במידה, השווים דברים שני עושה האדם כאשר
נחלקו ואכן, בדיוק. מידה באותה הם שהשניים לקבוע ניתן
לצמצם" אפשר "אי או לצמצם" "אפשר האם להלכה, ראשונים
שווים דברים שני שיהיו ולכוין לדייק יכול אדם האם –

לצמצם)במידתם אפשר אי ערך .(אנצי"ת
כאן פוסק – שווים חלקים לשני וחילקו שנטמא תנור ולענין
אם נטהר אינו כלי שבר שכן, טמא. מהם אחד שכל הרמב"ם
– לכוין" אפשר ש"אי והיות הכלי, רוב את מהווה עדיין הוא

זה, לפי הכלי. רוב הוא שמא לעצמו חלק כל על אנו חוששים
לצמצם". אפשר ש"אי להלכה הרמב"ם דעת

שנחלקה . . חרס של "טבלה מדוע להבין צריך כן, ואם
אותה גם לצמצם", אפשר "אי להלכה אם טהורה". – לשנים
על לחשוש ועלינו שווים, חלקים לשני להחלק יכולה לא טבלה

בטומאתו ונשאר הגדול הוא שמא חלק ו)כל יב, כלים ?(תוי"ט
והטבלה: התנור במבנה טמונה התשובה

וגג, דפנות גם לו יש שהרי שווה, אינו התנור של שטחו
כן שאין מה שווים; חלקים לשני לחלקו מאפשר אינו והדבר
מדוייקת בצורה לחלק ניתן ואותה וחלקה, שטוחה הינה טבלה

שם) ישראל .(תפארת



מה             

בין מחבר שהוא בטרם עוד בתחתיתה גדול חור לעשות עליו –
מעולם". כלי תורת עליה יהיה שלא "בכדי הדפנות,

הדברים: את צדק' ה'צמח מבאר ומנומקת, ארוכה בתשובה
בשל נובע כלי', 'תורת התיבה על תחול לא פעם שאף הצורך
הוגדר כבר שכלי לאחר כי סבורים ראשונים שכמה העובדה

בתוכו. טבילה להתיר יוכל לא חור שום ככלי,
בהלכה כותב הרמב"ם הלוא הפוכה. בעיה יוצר שהדבר אלא
זה היה לכן קודם אם רק כלי לביטול מועיל חור כי שלפנינו,

בכלי ולא שלם, כאשרכלי זה, לפי מחורר. נוצר
מ'תורת לבטלה בכוחו אין – התיבה לייצור קודמת החור עשיית

כלי'!
שימושם הרמב"ם, מדבר עליהם והפוחלץ, הסל לבאר: ויש
אותם מבטל אינו רגיל שחור כך מאוד, גדול שנפחם לדברים
והיות מים, להחזיק מיועדת העץ תיבת כן שאין מה משימוש;
אותה. ומבטל מקלקל הוא בכך – החור דרך נשפכים שהמים

         

ה'תש"ע טבת כ"א חמישי, יום     

         
            

   
המשנה בפירוש מ"ג)הרמב"ם פי"ד של(כלים ששלשלת פירש

עצמה. בפני שם לה שאין מכיוון טומאה מקבלת אינה עצים
כלומר: העץ", את משמשת שהיא "לפי שטהורה כתב כאן אך
טהור. שהוא עץ כלי של דין לה יש העיקר, הוא שהעץ היות

להבין: וצריך
נפרד בלתי חלק היא המתכת כאשר רק נאמר זה דין הרי

ומקצ העץ מן "מקצתו הרמב"ם כלשון העץ, מןמכלי תו
את שמשמש ורק ממתכת עשוי כולו הכלי כאשר ולא המתכת",

יהפוך עצים, לחטוב שמטרתו ממתכת, שגרזן נאמר וכי העצים.
עץ? לכלי

לחלק: ויש
לחטיבת גרזן דוגמת העץ, עם מלאכה עושה הכלי כאשר
שהכלי מאחר העץ", את "משמש נקרא הוא אין אכן – עצים
מקוששי של השלשלת כן שאין מה העץ; מן נפרד דבר הינו
נחשבת אינה זו קשירה – העצים את וקושרת המאגדת עצים,
להיקרא ראויה היא אין לזאת, אי העצים. עם מלאכה" ל"עשיית

העץ". את כ"משמשת להגדירה ואפשר עבודה', 'כלי
       

ה'תש"ע טבת כ"ב שישי, יום     

         
             
           

   
נדרש טבילה לאחר כי יידעו שאנשים לוודא כדי לעיין: יש
ממנו ועשו שנשבר, מתכת כלי – כך שיגזרו די שמש, הערב

השמש? שתעריב עד נטהר אינו חדש, כלי
לכך: ההסבר

הגזירה במקור מדוקדק ב)עיון טז, נבעה(שבת היא כי מעלה, ,
ובנוסף, שמש; הערב בדין שיטעו האמור, החשש סיבות: משתי

אדומה. פרה מי תורת תשתכח שמא הדאגה
שבעה המתנה מצריך מת, בטומאת שנטמא כלי כלומר:
אפשרות לאדם תינתן אם חטאת. מי הזאת ולאחריה ימים,
הוא – מחדש אותו ולייצר הכלי, את להתיך – מיידית טהרה
מי תורת תישכח כך שבוע. להמתין במקום בה, רק ישתמש

וחלילה. חס חטאת,
מתכת כלי – גורף איסור להוציא חכמים החליטו כן ועל
לטומאתו חוזר מחדש, ונוצר והותך שהיא, טומאה בכל שנטמא

הקודמת.
    

ה'תש"ע טבת כ"ג קודש, שבת  

         
            

        
האם לדון יש במידה, השווים דברים שני עושה האדם כאשר
נחלקו ואכן, בדיוק. מידה באותה הם שהשניים לקבוע ניתן
לצמצם" אפשר "אי או לצמצם" "אפשר האם להלכה, ראשונים
שווים דברים שני שיהיו ולכוין לדייק יכול אדם האם –

לצמצם)במידתם אפשר אי ערך .(אנצי"ת
כאן פוסק – שווים חלקים לשני וחילקו שנטמא תנור ולענין
אם נטהר אינו כלי שבר שכן, טמא. מהם אחד שכל הרמב"ם
– לכוין" אפשר ש"אי והיות הכלי, רוב את מהווה עדיין הוא

זה, לפי הכלי. רוב הוא שמא לעצמו חלק כל על אנו חוששים
לצמצם". אפשר ש"אי להלכה הרמב"ם דעת

שנחלקה . . חרס של "טבלה מדוע להבין צריך כן, ואם
אותה גם לצמצם", אפשר "אי להלכה אם טהורה". – לשנים
על לחשוש ועלינו שווים, חלקים לשני להחלק יכולה לא טבלה

בטומאתו ונשאר הגדול הוא שמא חלק ו)כל יב, כלים ?(תוי"ט
והטבלה: התנור במבנה טמונה התשובה

וגג, דפנות גם לו יש שהרי שווה, אינו התנור של שטחו
כן שאין מה שווים; חלקים לשני לחלקו מאפשר אינו והדבר
מדוייקת בצורה לחלק ניתן ואותה וחלקה, שטוחה הינה טבלה

שם) ישראל .(תפארת



מו           
      

       

ה'תש"ע טבת י"ז ראשון יום

    
ּבקילֹון מים]הממּלא ּבּקילֹון,[תעלת הּנׁשארין מים - ְְְִִִִִֵַַַַַָ

ׁשלׁשה אחר אבל ימים; ׁשלׁשה עד ּברצֹון ּתלּוׁשין הן ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹהרי
אינֹו מׁשקה, ׁשם נׁשאר אם אּלא ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָימים,

ְִַמכׁשיר.
ּגׁשמים עליהן וירדּו ּברצֹון, מׁשקין עליהן ׁשּנפלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעצים

רּבּו אם - לרצֹון המשקין]ׁשּלא על הגשם ׁשּלא[מי ּכּלן הרי , ְֲִֵֶֶַָָֹֹֻ
ׁשרּבּו, ּפי על אף - ּגׁשמים עליהן ׁשּירדּו הֹוציאן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלרצֹון;
טיט, מלאֹות בהמּתֹו רגלי אֹו רגליו היּו לרצֹון. ּכּלן ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֻהרי
עליהן העֹולין הּמים הרי ׂשמח, אם - ונרחצּו ּבנהר ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָועבר

ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׂשמח, לא ואם ּברצֹון; ְְְְְִִִֵַָָָָֹּתלּוׁשין
הּגלּגּלים את עגלה]הּמֹוריד ּבׁשעת[של הּבקר ּכלי ואת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ

הקיץ]הּקדים רוחות ׁשּבעץ[- הּסדקין ׁשּיּסתמּו ּכדי לּמים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּברצֹון. ּתלּוׁשין ּבהן העֹולין הּמים הרי -ְְֲִִִֵֶַַָָָ

ּבפיה העֹולין הּמים לׁשּתֹות, הּבהמה את ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּמֹוריד
חּׁשב אם אּלא ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ּוברגליה ּברצֹון; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּתלּוׁשין
ּתלּוׁשין ׁשּברגליה אף והּדיׁש, הּיחף ּובׁשעת רגליה. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיּדֹוחּו
ׁשחּׁשב ּפי על אף - וקטן ׁשֹוטה חרׁש הֹורידּה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּברצֹון.
ּברצֹון; ּתלּוׁשין אינם ּברגליה העֹולין הּמים רגליה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיּדֹוחּו

מחׁשבה להם ואין מעׂשה, להם .ׁשּיׁש ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
;ּברצֹון ּתלּוׁשין ּבׂשרֹו ׁשעל הּמים ּכל הרי ּבּמים, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּטֹובל

העֹובר אינן[בדרכו]אבל ּבׂשרֹו ׁשעל הּמים ּכל ּבּמים, ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּברצֹון. ְְִָּתלּוׁשין

ּבּטלּו - ּבֹו ועבר אחר נהר לפניו והיה ּבנהר, ׁשּטבל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי
ּתלּוׁשין אינן ׁשעליו הּמים והרי הראׁשֹונים, את ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשנּיים

ּדחיֹו אם וכן ּבהמּתֹו,[דחפו]ּברצֹון. לׁשבר אֹו לׁשברֹו חברֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָ
ׂשחֹוק ּדר ּדחיֹו אם אבל הראׁשֹונים; הּמים [שיחקוּבטלּו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָ

למים] ונפל ׁשעליוביניהם הּמים הרי אּלא ּבטלּו, לא -ְֲִֵֶֶַַָָָָֹ
אם - ּגׁשמים עליו וירדּו ועלה, ּבנהר טבל לרצֹון. ְְְְְְְִִִַָָָָָָָָָָּתלּוׁשין
הּמים ּכל והרי הראׁשֹונים, הּמים ּבטלּו הרי - הּגׁשמים ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָרּבּו

ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ְְִֵֶָָָָׁשעליו
ּתלּוׁשין[שוחה]הּׁשט אינן הּנּתזין הּמים - הּמים ּפני על ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָ

נתּכּון ואם ּברצֹון; ּתלּוׁשין עליו העֹולין והּמים ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּברצֹון,
ּברצֹון. ּתלּוׁשין הּנּתזין אף חברֹו, על ְְְֲִִִִֵַַַַָָלהּתיז

צּפֹור קנים]העֹוׂשה עשוי הּמים[משחק-מים - ּבּמים ִִִֶַַַַָ
ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשּבּה, ואת ְְְִִִֵֶֶַָָָָהּנּתזין

ּובּדבר ּבידֹו העֹולין מים - עמקֹו לידע הּבֹור את ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּמֹודד
העֹולין מים - רחּבֹו מדד ואם ּברצֹון; ּתלּוׁשין ּבֹו, ְְְְִִִִֶַַַָָָָָׁשּמדד

ּברצֹון ּתלּוׁשין אינן ּבֹו, ׁשּמדד ּבּדבר אֹו אֹוּבידֹו ידֹו ּפׁשט . ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָ
ּבידֹו העֹולין הּמים הרי - מים ּבֹו יׁש אם לידע לּבֹור ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָרגלֹו
יׁש מים ּכּמה לידע ּפׁשטן ּברצֹון; ּתלּוׁשין אינן ּברגלֹו, ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָאֹו
לידע לּבֹור האבן את זרק ּברצֹון. ּתלּוׁשין ּבהן העֹולין ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבֹו,
האבן ׁשעל והּמים ּברצֹון, אינן הּנּתזין - מים ּבֹו יׁש ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאם

ּכתלּוׁשין. ְִִֵָאינן

הּׁשלח על צמרו]החֹובט ניטל שלא לּמים[עור [אחרחּוץ ִֵֶַַַַַַ
מהמים] רצֹונֹושהוציאוהו ׁשהרי ּברצֹון, ּתלּוׁשין מּמּנּו הּנּתזין -ְְְֲִִִִֵֶֶַָָ

ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן הּמים, ּבתֹו והּוא עליו חבט ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּיצאּו.
ּובעקל ּבּספינה העֹולין שבספינה]הּמים מים [משקע ְִִִֵֶַַַָָָ

העֹולי הּמים ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ּבּמצּודֹותּובּמׁשֹוטֹות, ן ְְְְִִִֵַַַַָָָ
ּובּמכמרֹות מלכודות]ּוברׁשתֹות ואם[- ּברצֹון; ּתלּוׁשין אינן , ְְְְְִִִֵַָָָָָ

מעליהם]נער הּמים[המים וכן ּברצֹון. ּתלּוׁשין אּלּו הרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָ
הּקסיה ציפוי]ׁשעל הּׁשיפה[- ועל ׁשלחנֹות, כיסוי]ׁשל -] ְְְִֶֶַַַַַָָָֻ

ּברצֹון. אּלּו הרי נער, ואם ּברצֹון; אינן - לבנים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָׁשל
לצרפּה הּגדֹול לּים הּספינה את הֹוציא[לחזקה]הּמֹולי , ְְְִִִֶַַַַָָָָָ

לעׂשֹותֹו ּבּגׁשמים האּוד את הּמּניח לצרפֹו, לּגׁשמים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָמסמר
גחלתו]ּפחם ּברצֹון;[שתכבה ּתלּוׁשין ׁשעליהן הּמים הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

לכּבֹותֹו לּגׁשמים האּוד ואת הּמסמר את הּמֹוציא [שלאאבל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּברצֹון.יזוק] ּתלּוׁשין ׁשעליהן הּמים אין ,ְְֲִִֵֵֶֶַַָ

הּמׁשלת את אֹו[שרשרת]ׁשלׁשל ּכלי ּבּה להעלֹות לּבֹור ְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹ
הּכלּכלה את ׁשלׁשל עליה[סל]קיתֹון, ׁשּתׁשב ּכדי לּבֹור ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּברצֹון. ּתלּוׁשין ׁשעליהן הּמים אין - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּתרנגלת
הּכרׁשה[מנגב]הממחק כרוב]את הּמים[מין להסיר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

ּבכסּות ׂשערֹו את והּסֹוחט ּתלּוׁשיןׁשעליה, הּיֹוצאין הּמים - ֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשרצֹונֹו מּפני ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ּבהן והּנׁשארין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּברצֹון;
ּפריׁשתן ׁשּבׁשעת הכׁשרה, עצמּה ּוכרׁשה מּכּלן. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻׁשּיצאּו

לא[תלישתן] ּכחֹו, ּבכל מעליה מים נּתק ואם ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹמכׁשירין;
ְְָֻהכׁשרה.

להּׁשיר אֹו אכלין מּמּנּו להּׁשיר האילן את ְְְֳִִִִִִֶֶַַַַָָָהּמרעיד
הרעידֹו ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן מּמּנּו הּנּתזין הּמים ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֻטמאה,
ּתלּוׁשין; הן הרי מּמּנּו, הּיֹוצאין - מׁשקין מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַלהּׁשיר
אינן - למקֹום מּמקֹום ׁשּנׁשרּו ּפי על אף - ּבֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהּנׁשארין

מּכּלֹו ׁשּיצאּו מתּכּון ׁשהּוא מּפני ּברצֹון, אםּתלּוׁשין וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻ
ּברצֹון.[מהרעידה]נּתזּו ּתלּוׁשין אינן המחּברין, על ְְְְִִִֵַַָָָֻ

על ונפלה ׂשֹוכה אֹו חברֹו, על ונפל האילן את ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָהּמרעיד
ונפלּו לּקרקע, מחּברֹות וירקֹות זרעים ותחּתיהן ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻחברּתּה,
הּמים אֹותן - ׁשּתחּתיהן לּקרקע המחּברין הּפרֹות על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָֻהּמים

ּברצֹון ּתלּוׁשין אינן וׁשּבירקֹות .ׁשּבּזרעים ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
יין]ׁשמרים ּכבר[שמרי מים, עליהן ׁשּנתן ּתרּומה ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

והּׁשני ׁשהראׁשֹון ּבתרּומֹות הראשונהּבארנּו המישרה -] ְְְִִִֵֵֶַַָ
מהם] היוצאת לזוהשניה הּבית,אסּור ּבדק הקּדׁש וׁשל רים; ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ

וׁשל אסּור; לעֹולם מזּבח, קדׁשי וׁשל אסּור; הּׁשליׁשי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאף
לענין ׁשאמרּו ּכׁשם אסּור. ּבלבד ראׁשֹון הּוּדאי, ׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמעׂשר
מאליהן, ׁשּנתמדּו ּכגֹון - הכׁשרן לענין אמרּו ּכ ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּסּורן,
הּוא אדם היה ׁשאם ראׁשֹון; ראׁשֹון ׁשֹותה ּבהמה ְְְִִִֵֶָָָָָָָָוהיתה
ּכיון - נפלּו ׁשּמאליהן ּפי על אף - הראׁשֹונים הּמים ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמסיר

מכׁשירין. עליהן, והקּפיד ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָׁשהחׁשיבן

    
ׁשּיתנּגבּו ּכדי וערבן לתֹוכן, הּדלף ׁשּירד יתיבשו]ּפרֹות -] ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הכׁשרּו. לא -ְְֹֻ

           
      

הּכנימה מּפני לּגג ּפרֹותיו התולעים]הּמעלה שיצאו -], ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ
הּטל ׁשּירד נתּכּון ואם הכׁשרּו; לא - עליהן הּטל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֻוירד

העלּום אם ,לפיכ הכׁשרּו. וקטן[לגג]עליהן, ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֻ
ׁשּיׁש הכׁשרּו; לא הּטל, עליהן ׁשּירד ׁשחּׁשבּו ּפי על אף -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֻ
מּדברי ואפּלּו מחׁשבה, להם ואין ּתֹורה; ּדין מעׂשה, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהם
מכׁשרין; אּלּו הרי הּגג, על הּקטּנים ּבהן הפכּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻסֹופרים.
הרי מעׂשיו, מּתֹו נּכרת קטן ׁשל מחׁשבּתֹו היתה ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאם

מּדבריהם. מֹועלת ְְֲִִֵֶֶֶַַמחׁשבּתֹו
הּקציעֹות ואת האגּדֹות את הּׁשּום[תאנים]הּמעלה ואת ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָֻ

ׁשּימּתינּו ּבׁשביל שם]לּגג לא[שישהו - הּטל עליהן וירד , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹ
הרי יֹורד, ׁשהּטל יֹודעין והּכל 'הֹואיל אֹומרין, ואין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַֹֻהכׁשרּו;

ׁשּימּתינּו. ּכדי אּלא העלם לא ׁשהרי - ּברצֹונֹו' ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹזה
,ׂשמח אם - ּגׁשמים עליהן וירדּו לטחן, חּטיו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹהּמֹולי

אםהכׁשרּו - ּגׁשמים עליהן וירדּו ּבּגג, נתּונין זיתיו היּו . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ׂשּקיהם ונפלּו ּבּנהר, עֹוברים ׁשהיּו החּמרים הכׁשרּו. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻׂשמח,
ׁשעל והּמים הּפרֹות; הכׁשרּו ׂשמחּו, אם - והעלּום ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָֻּבּמים

ׂשמחּו. ׁשהרי ּברצֹון, ּתלּוׁשין הם הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָהּׂשּקין
ּפי על אֹו הּנהר ּגב על ּונתנֹו זרעֹונים, מלא ׁשהּוא ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָׂשק

מעלת על אֹו וׁשאבּו[מדרגת]הּבֹור מהלחות]הּמערה, [ספגו ְְֲֲַַַַַָָָ
הכׁשרּו. -ְְֻ

אֹו הּמׁשקין, ּבתֹו ׁשּנתנּה ּפרֹות מלאה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָחבית
וׁשאבּו הּפרֹות, ּבתֹו ׁשּנתנּה מׁשקין -[הפירות]מלאה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָ

ׁשאר אבל ּובחמץ; ּביין ּבמים, אמרּו? מׁשקין ּבאּלּו ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֻהכׁשרּו.
נׁשאבין אינן חודרים]מׁשקין, ׁשּיכׁשירּו[- ּכדי החרׂש מן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשּבצּדן. ְִֵֶַָהּפרֹות
מהתנור]הרֹודה ּונתנ[מוציא חּמה, החביתּפת ּפי על ּה ְִִֶֶַַַָָָָָ

ּפת היתה ואם הכׁשרה; לא חּטין, ּפת היתה אם - יין ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֻׁשל
היה אם וכן ׁשֹואבֹות. ׁשהּׂשעֹורים מּפני הכׁשרה, - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֻׂשעֹורים
ׂשעֹורים היתה ואם טהֹורה; - חּטים ּפת והיתה טמא, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהּיין

טמאין. מׁשקין ׁשּׁשאבה מּפני נטמאת, -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָ
וטננּו[שוטף]המרּבץ חּטים ּבֹו ונתן אם[נרטבו]ּביתֹו, - ְְְְִִִֵֵַַַָָ

הּסלע מחמת טננּו ואם הכׁשרּו; הּמים, [מלחלוחיתמחמת ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָֻ
עצמה] ּבערבה,הריצפה ּכסּותֹו את המכּבס הכׁשרּו. לא ,ְְְְֲֵֵֶַַַָֹֻ

ואם הכׁשרּו; הרי הּמים, מחמת אם - וטננּו חּטים ּבּה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֻונתן
הכׁשרּו. לא הערבה, ְְֲֲֵֵַָָֹֻמחמת

הכׁשרּו ׁשּירטבּו, ּכדי ּבחֹול ּפרֹותיו ּבּטיטהּטֹומן הּטֹומן . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻ
טֹופח מׁשקה ּבֹו יׁש אם - ואם[לחלוחית]הּנגּוב הכׁשרּו; , ְְְְִִֵֵֶַַַָֻ

הכׁשרּו. לא ְְָֹֻלאו,
טננּו אם חּטיו הכׁשרּו ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו ּגרנֹו, את ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻהמרּבץ

ׂשמח ׁשהּוא ּפי על ואף .ּבֹו, ְִֵֶַַַָ
ּבהן לחּפֹות עליהם יֹורד ּכׁשהּטל עׂשבים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהמלּקט

החּטים הכׁשרּו ,לכ נתּכּון ואם הכׁשרּו; לא .החּטין, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָֹֻֻ
וטננּו ׁשּבלים ּבֹו ונתן טמאים, ּבמים ּביתֹו את ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָהמרּבץ

אּל הרי טֹופח, מׁשקה עליהן יׁש אם לאו,- ואם טמאין; ּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ
.טהֹורין ְִ

מּצד וירדּו מׁשקין, עליה ׁשהיּו ירק ׁשל אגּדה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּנֹוער
הכׁשרּו לא - הּתחּתֹון לּצד .העליֹון ְְְְֶַַַַָֹֻ

ּגב על זה ּונתנן הּנהר, מן ּפרֹות מלאין ׂשּקין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמעלה

ׁשהרי העליֹון, מן לֹו ׁשּירדּו ּבּמים הּתחּתֹון הכׁשר - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻזה
זה ּגּבי על זה הּניח .ּברצֹונֹו ְִִִֵֶֶַַַ

הכׁשרּו - והּזיעּו הן, יפֹות אם לבדקן ּבעדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֻהּנֹופח
האֹוכל וכן הּמים; מּתֹולדֹות ׁשהּוא מּפני ּפיו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּבהבל

אצּבעֹו ׁשעל ּפיו ּבמׁשקה הכׁשרּו ּבאצּבעֹו, .ׁשמׁשמין ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֻֻ

האכל ׁשעל הּמׁשקה הרי - האכל ונפל ּבאכל, ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹנׁש
ּפצּועיםׁשּלא זיתים אֹוכל היה מבוקעים]לרצֹון. ּותמרים[- , ְְְִִִֵֵֶָָָָֹ

למץ רֹוצה ׁשהּוא וכל ונפל[למצוץ]רטּבֹות, ּגלעינתֹו, את ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֻ
נגּובין, זיתים אֹוכל היה ּברצֹון; ׁשעליו הּמׁשקה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמּפיו
ונפל ּגרעינתֹו, את למץ רֹוצה ׁשאינֹו וכל יבׁשֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּותמרים

ּברצֹון. ׁשּלא ׁשעליו הּמׁשקה - ְְִִֶֶֶַַָָָֹמּפיו

בהמה]עלׁשין מאכל עשב והדיחן,[מין לבהמה, ׁשּלּקטן ְְְֱִִִִֵֶֶָָָֻ
צריכין ׁשהן ּבארנּו ּכבר - לאדם עליהן חּׁשב ּכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָואחר
עליהן ּכׁשחּׁשב טֹופח מׁשקה עליהן היה ואם ׁשני; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהכׁשר

מכׁשרין. אּלּו הרי ְְֲִֵֵָָָֻלאדם,

    
,לרצֹון ׁשּלא ּבין לרצֹון ּבין מתטּמא, - ׁשּבּכלים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמים

ׁשּלא ּבין ּברצֹון עליהן ׁשּנפל ּבין וכלים, אכלים ְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומטּמא
ּומערֹותּברצֹון ׁשיחין ּבֹורֹות מי ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, מים אבל . ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

ּגביין מתטּמאין[גומות]ּומי אין - סאה ארּבעים ּבהן ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
מים ּכיצד? ּברצֹון. אּלא מטּמאין ואין ּברצֹון, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָאּלא
ּבין ׁשאּובין ׁשהיּו ּבין סאה, ארּבעים ּבהן ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבּקרקע
- הּטמא ּבהן ׁשהל אֹו הּמת, לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאינן
ׁשּמּלא אֹו טמא, אדם מהם ׁשתה אם אבל טהֹורין. אּלּו ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָהרי
- ּברצֹון טמאין מׁשקין לתֹוכן ׁשּנפלּו אֹו טמא, ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמהן
הּטהֹור מהן ׁשתה ּבּקרקע. ׁשהן ּפי על ואף טמאין, אּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהרי
נטמא - טהֹור ּבכלי מהן ׁשּמּלא אֹו ּבּקרקע, ׁשּנטמאּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאחר
נפל מּלא. אֹו ׁשתה ּברצֹון ׁשהרי הּכלי; ונטמא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּׁשֹותה,
ׁשאין ּכׁשהיה, טהֹור הּוא הרי - ּתרּומה ׁשל ּכּכר ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָלתֹוכן
הּכּכר והֹוציא ידֹו, הדיח אם ,לפיכ לרצֹון; אּלא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָמטמאין

ּברצֹון. הן ׁשהרי ׁשּבידיו, ּבּמים הּכּכר נטמא -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבֹורֹות מי ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, מּמים ּבהן וכּיֹוצא ּגביים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמי

ּתמצית ּומי ּומערֹות, הזוחׁשיחין גשמים מההרים[מי לים ְְִִִֵַָ
ארּבעים[זחילתם]ׁשּפסקּולעמקים] ּבהן ׁשאין ּומקוֹות , ְְְִִֵֶֶֶַָָָ

עליהן ּגׁשמים מי ורּבּו ּגׁשמים עליהן וירדּו ׁשּנטמאּו, ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָסאה,
ׁשטפּו ׁשּלא ּפי על אף גדותיהן]- על עלו טהֹורין.[- הן הרי , ְְֲִִֵֵֶַַָֹ

- ּבהן וכּיֹוצא ּגביים מי ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, הּמים ,ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלפיכ
טהרה. ּבחזקת הּכל הּגׁשמים, ְְְְֳִִֶַַַַָָָֹּבׁשעת

ׁשהם טמאין; ,לּדר אֹו לעיר הּקרֹובים - הּגׁשמים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפסקּו
טמאין. ּבכלים מהם וׁשּמּלאּו טמא, מהם ׁשּׁשתה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבחזקת
הּכל - הלכּו האדם; רב ׁשּיהּלכּו עד טהֹורים, ְְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹוהרחֹוקים
מהן ּוממּלאין ׁשֹותין ּבׁשּירֹות ׁשההֹולכין טמאה, .ּבחזקת ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

ּבגבא אמּורים? ּדברים מּמּנּו;[גומא]ּבּמה לׁשּתֹות ׁשאפׁשר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָ
הרי - ּגדֹול ּבדחק אּלא מּמּנּו לׁשּתֹות אפׁשר ׁשאי ּבגבא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאבל
אֹו האדם רגלי ּפרסֹות מקֹום ׁשּיּמצא עד טהרה, ּבחזקת ְְְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָזה
ּבהמה רגלי ּפרסֹות מצא ּבֹו. נּכרת ּגּסה ּבהמה רגלי ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּפרסֹות

ׁשּירדה ׁשאפׁשר טהֹור, זה הרי - בעליה]ּדּקה וׁשתת.[ללא ְְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
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הּכנימה מּפני לּגג ּפרֹותיו התולעים]הּמעלה שיצאו -], ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ
הּטל ׁשּירד נתּכּון ואם הכׁשרּו; לא - עליהן הּטל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֻוירד

העלּום אם ,לפיכ הכׁשרּו. וקטן[לגג]עליהן, ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֻ
ׁשּיׁש הכׁשרּו; לא הּטל, עליהן ׁשּירד ׁשחּׁשבּו ּפי על אף -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֻ
מּדברי ואפּלּו מחׁשבה, להם ואין ּתֹורה; ּדין מעׂשה, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהם
מכׁשרין; אּלּו הרי הּגג, על הּקטּנים ּבהן הפכּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻסֹופרים.
הרי מעׂשיו, מּתֹו נּכרת קטן ׁשל מחׁשבּתֹו היתה ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאם

מּדבריהם. מֹועלת ְְֲִִֵֶֶֶַַמחׁשבּתֹו
הּקציעֹות ואת האגּדֹות את הּׁשּום[תאנים]הּמעלה ואת ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָֻ

ׁשּימּתינּו ּבׁשביל שם]לּגג לא[שישהו - הּטל עליהן וירד , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹ
הרי יֹורד, ׁשהּטל יֹודעין והּכל 'הֹואיל אֹומרין, ואין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַֹֻהכׁשרּו;

ׁשּימּתינּו. ּכדי אּלא העלם לא ׁשהרי - ּברצֹונֹו' ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹזה
,ׂשמח אם - ּגׁשמים עליהן וירדּו לטחן, חּטיו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹהּמֹולי

אםהכׁשרּו - ּגׁשמים עליהן וירדּו ּבּגג, נתּונין זיתיו היּו . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ׂשּקיהם ונפלּו ּבּנהר, עֹוברים ׁשהיּו החּמרים הכׁשרּו. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻׂשמח,
ׁשעל והּמים הּפרֹות; הכׁשרּו ׂשמחּו, אם - והעלּום ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָֻּבּמים

ׂשמחּו. ׁשהרי ּברצֹון, ּתלּוׁשין הם הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָהּׂשּקין
ּפי על אֹו הּנהר ּגב על ּונתנֹו זרעֹונים, מלא ׁשהּוא ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָׂשק

מעלת על אֹו וׁשאבּו[מדרגת]הּבֹור מהלחות]הּמערה, [ספגו ְְֲֲַַַַַָָָ
הכׁשרּו. -ְְֻ

אֹו הּמׁשקין, ּבתֹו ׁשּנתנּה ּפרֹות מלאה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָחבית
וׁשאבּו הּפרֹות, ּבתֹו ׁשּנתנּה מׁשקין -[הפירות]מלאה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָ

ׁשאר אבל ּובחמץ; ּביין ּבמים, אמרּו? מׁשקין ּבאּלּו ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֻהכׁשרּו.
נׁשאבין אינן חודרים]מׁשקין, ׁשּיכׁשירּו[- ּכדי החרׂש מן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשּבצּדן. ְִֵֶַָהּפרֹות
מהתנור]הרֹודה ּונתנ[מוציא חּמה, החביתּפת ּפי על ּה ְִִֶֶַַַָָָָָ

ּפת היתה ואם הכׁשרה; לא חּטין, ּפת היתה אם - יין ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֻׁשל
היה אם וכן ׁשֹואבֹות. ׁשהּׂשעֹורים מּפני הכׁשרה, - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֻׂשעֹורים
ׂשעֹורים היתה ואם טהֹורה; - חּטים ּפת והיתה טמא, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהּיין

טמאין. מׁשקין ׁשּׁשאבה מּפני נטמאת, -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָ
וטננּו[שוטף]המרּבץ חּטים ּבֹו ונתן אם[נרטבו]ּביתֹו, - ְְְְִִִֵֵַַַָָ

הּסלע מחמת טננּו ואם הכׁשרּו; הּמים, [מלחלוחיתמחמת ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָֻ
עצמה] ּבערבה,הריצפה ּכסּותֹו את המכּבס הכׁשרּו. לא ,ְְְְֲֵֵֶַַַָֹֻ

ואם הכׁשרּו; הרי הּמים, מחמת אם - וטננּו חּטים ּבּה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֻונתן
הכׁשרּו. לא הערבה, ְְֲֲֵֵַָָֹֻמחמת

הכׁשרּו ׁשּירטבּו, ּכדי ּבחֹול ּפרֹותיו ּבּטיטהּטֹומן הּטֹומן . ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻ
טֹופח מׁשקה ּבֹו יׁש אם - ואם[לחלוחית]הּנגּוב הכׁשרּו; , ְְְְִִֵֵֶַַַָֻ

הכׁשרּו. לא ְְָֹֻלאו,
טננּו אם חּטיו הכׁשרּו ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו ּגרנֹו, את ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻהמרּבץ

ׂשמח ׁשהּוא ּפי על ואף .ּבֹו, ְִֵֶַַַָ
ּבהן לחּפֹות עליהם יֹורד ּכׁשהּטל עׂשבים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהמלּקט

החּטים הכׁשרּו ,לכ נתּכּון ואם הכׁשרּו; לא .החּטין, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָֹֻֻ
וטננּו ׁשּבלים ּבֹו ונתן טמאים, ּבמים ּביתֹו את ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָהמרּבץ

אּל הרי טֹופח, מׁשקה עליהן יׁש אם לאו,- ואם טמאין; ּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ
.טהֹורין ְִ

מּצד וירדּו מׁשקין, עליה ׁשהיּו ירק ׁשל אגּדה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּנֹוער
הכׁשרּו לא - הּתחּתֹון לּצד .העליֹון ְְְְֶַַַַָֹֻ

ּגב על זה ּונתנן הּנהר, מן ּפרֹות מלאין ׂשּקין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמעלה

ׁשהרי העליֹון, מן לֹו ׁשּירדּו ּבּמים הּתחּתֹון הכׁשר - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻזה
זה ּגּבי על זה הּניח .ּברצֹונֹו ְִִִֵֶֶַַַ

הכׁשרּו - והּזיעּו הן, יפֹות אם לבדקן ּבעדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֻהּנֹופח
האֹוכל וכן הּמים; מּתֹולדֹות ׁשהּוא מּפני ּפיו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּבהבל

אצּבעֹו ׁשעל ּפיו ּבמׁשקה הכׁשרּו ּבאצּבעֹו, .ׁשמׁשמין ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֻֻ

האכל ׁשעל הּמׁשקה הרי - האכל ונפל ּבאכל, ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹנׁש
ּפצּועיםׁשּלא זיתים אֹוכל היה מבוקעים]לרצֹון. ּותמרים[- , ְְְִִִֵֵֶָָָָֹ

למץ רֹוצה ׁשהּוא וכל ונפל[למצוץ]רטּבֹות, ּגלעינתֹו, את ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֻ
נגּובין, זיתים אֹוכל היה ּברצֹון; ׁשעליו הּמׁשקה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמּפיו
ונפל ּגרעינתֹו, את למץ רֹוצה ׁשאינֹו וכל יבׁשֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּותמרים

ּברצֹון. ׁשּלא ׁשעליו הּמׁשקה - ְְִִֶֶֶַַָָָֹמּפיו

בהמה]עלׁשין מאכל עשב והדיחן,[מין לבהמה, ׁשּלּקטן ְְְֱִִִִֵֶֶָָָֻ
צריכין ׁשהן ּבארנּו ּכבר - לאדם עליהן חּׁשב ּכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָואחר
עליהן ּכׁשחּׁשב טֹופח מׁשקה עליהן היה ואם ׁשני; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהכׁשר

מכׁשרין. אּלּו הרי ְְֲִֵֵָָָֻלאדם,

    
,לרצֹון ׁשּלא ּבין לרצֹון ּבין מתטּמא, - ׁשּבּכלים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמים

ׁשּלא ּבין ּברצֹון עליהן ׁשּנפל ּבין וכלים, אכלים ְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומטּמא
ּומערֹותּברצֹון ׁשיחין ּבֹורֹות מי ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, מים אבל . ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

ּגביין מתטּמאין[גומות]ּומי אין - סאה ארּבעים ּבהן ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
מים ּכיצד? ּברצֹון. אּלא מטּמאין ואין ּברצֹון, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָאּלא
ּבין ׁשאּובין ׁשהיּו ּבין סאה, ארּבעים ּבהן ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבּקרקע
- הּטמא ּבהן ׁשהל אֹו הּמת, לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאינן
ׁשּמּלא אֹו טמא, אדם מהם ׁשתה אם אבל טהֹורין. אּלּו ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָהרי
- ּברצֹון טמאין מׁשקין לתֹוכן ׁשּנפלּו אֹו טמא, ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמהן
הּטהֹור מהן ׁשתה ּבּקרקע. ׁשהן ּפי על ואף טמאין, אּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהרי
נטמא - טהֹור ּבכלי מהן ׁשּמּלא אֹו ּבּקרקע, ׁשּנטמאּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאחר
נפל מּלא. אֹו ׁשתה ּברצֹון ׁשהרי הּכלי; ונטמא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּׁשֹותה,
ׁשאין ּכׁשהיה, טהֹור הּוא הרי - ּתרּומה ׁשל ּכּכר ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָלתֹוכן
הּכּכר והֹוציא ידֹו, הדיח אם ,לפיכ לרצֹון; אּלא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָמטמאין

ּברצֹון. הן ׁשהרי ׁשּבידיו, ּבּמים הּכּכר נטמא -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבֹורֹות מי ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, מּמים ּבהן וכּיֹוצא ּגביים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמי

ּתמצית ּומי ּומערֹות, הזוחׁשיחין גשמים מההרים[מי לים ְְִִִֵַָ
ארּבעים[זחילתם]ׁשּפסקּולעמקים] ּבהן ׁשאין ּומקוֹות , ְְְִִֵֶֶֶַָָָ

עליהן ּגׁשמים מי ורּבּו ּגׁשמים עליהן וירדּו ׁשּנטמאּו, ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָסאה,
ׁשטפּו ׁשּלא ּפי על אף גדותיהן]- על עלו טהֹורין.[- הן הרי , ְְֲִִֵֵֶַַָֹ

- ּבהן וכּיֹוצא ּגביים מי ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, הּמים ,ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלפיכ
טהרה. ּבחזקת הּכל הּגׁשמים, ְְְְֳִִֶַַַַָָָֹּבׁשעת

ׁשהם טמאין; ,לּדר אֹו לעיר הּקרֹובים - הּגׁשמים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפסקּו
טמאין. ּבכלים מהם וׁשּמּלאּו טמא, מהם ׁשּׁשתה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבחזקת
הּכל - הלכּו האדם; רב ׁשּיהּלכּו עד טהֹורים, ְְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹוהרחֹוקים
מהן ּוממּלאין ׁשֹותין ּבׁשּירֹות ׁשההֹולכין טמאה, .ּבחזקת ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

ּבגבא אמּורים? ּדברים מּמּנּו;[גומא]ּבּמה לׁשּתֹות ׁשאפׁשר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָ
הרי - ּגדֹול ּבדחק אּלא מּמּנּו לׁשּתֹות אפׁשר ׁשאי ּבגבא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאבל
אֹו האדם רגלי ּפרסֹות מקֹום ׁשּיּמצא עד טהרה, ּבחזקת ְְְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָזה
ּבהמה רגלי ּפרסֹות מצא ּבֹו. נּכרת ּגּסה ּבהמה רגלי ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּפרסֹות

ׁשּירדה ׁשאפׁשר טהֹור, זה הרי - בעליה]ּדּקה וׁשתת.[ללא ְְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָָָ



מח           
      

ּוגמּומּיֹות טיט ּברׁשּות[גומות]חזקת חנּיֹות ׁשּבפתחי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַֻ
הרי הּגׁשמים, ּפסקּו טהֹורין; ׁשהן הּגׁשמים, ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהרּבים

ׁשפיכּות[טמאים]הם שופכין]ּכמי מי הֹולכין[- וׁשּבּׁשוקין, . ְְְְְִִִֵֵֶַָ
ּדבׁש, אֹו חלב אֹו יין לתֹוכֹו ׁשּנפל ּגבא הרב. אחר ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבהן
ׁשהקּפיאּוהּו ּפי על אף - ׁשמן לתֹוכֹו נפל הרב. אחר ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹהֹולכין

כולו] והוציאו לרצֹון;[ציננו ׁשּלא ּומטּמא מּטּמא זה הרי ,ְְֲִֵֵֵֶֶַַָֹ
צחצּוח ידי לצאת לֹו אפׁשר ׁשאי טיפת]לפי ׁשמן.[- ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

ּכמֹות ּבּקרקע הם הרי - הּמים מן חּוץ הּמׁשקין, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָּוׁשאר
הּוא אחד ּדין ּבּכלים; .ׁשהן ִִֵֵֶֶַָ

ּפסקּו ׁשּלא ּתמצית מההרים]מי ירידתם ממשיכה אף[- - ְְִֵֶַַָֹ
והרי ּבּקרקע, והן הֹואיל סאה, ארּבעים ּבהן ׁשאין ּפי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל
ּפי על אף טמאה; מקּבלין אינן - להן ּובאין נמׁשכין ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻהּמים
לתֹוכם נתן אֹו טמא, ּבכלי מהן ּומּלא הּטמא, מהן ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּׁשתה

ּדבר. לכל טהֹורין הם הרי - טמאים ְְְֲִִִֵֵֵַָָָמים
ּדבלה ּכגֹון טמאֹות, ּבידים ּתרּומה אֹוכל ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָמי

צרֹור[תאינה] לּטל ּפיו לתֹו ידֹו והכניס הכׁשרה, [אבןׁשּלא ְְְְְְִִִִֶָָֹֹֻ
לתאינה] הפשנכנסה אם לדבילה]- הּדבלה[בידו נטמאת , ְְִִֵֵַַָָ

נטמא ׁשהרי לא[הריר]ּברירֹו; ואם ׁשעקרֹו. מּפני ּבידֹו, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָֹ
ימצץ אֹו ׁשּיהפכּנּו קדם ׁשּבפיו ׁשהּמׁשקה טהֹורה; ,ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהפ
הן עדין אּלא נתלׁשּו, ׁשּלא למים ּדֹומה להֹוציאֹו, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹאֹותֹו
ּכמֹו ּברצֹון, אּלא מטּמאין ולא מּטּמאין ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבּקרקע,
ּפּונדיֹון היה הּצרֹור. לּטל אּלא רצֹונֹו אין וזה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבארנּו;

-[מטבע] ּפיו לתֹו והּדבלה לנטלֹו, ידֹו ּופׁשט ּפיו, ְְְְְְִִֵַַָָָָלתֹו
לצמאֹו הּניחֹו צמאונו]אם ּכעקּור,[לרוות הרק זה הרי , ְְֲִִִִֵֶָָָֹ

ידֹו. מחמת ׁשּנטמא ּפיו, מׁשקה מחמת הּדבלה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָונטמאת
ׁשאינן ּתרּומה ׁשל אכלין אֹוכלת ׁשהיתה ְְֳִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָהאּׁשה

ויצא הּקֹוץ והּכּה הּטמא, הּתּנּור ּגֹורפת והיתה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻמכׁשרין,
ונתנה ׁשּנכוות, אֹו הּדם, מּפני אצּבעּה ּומצצה ּדם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָמּמּנה
רצֹונּה ׁשהרי ׁשּבפיה, הּתרּומה נטמאת - ּפיה לתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאצּבעּה

הּמׁשקה אצּבעּה.[הרוק]להֹוציא ּבמציצת ּולעקרֹו מּפיה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ

ה'תש"ע טבת י"ח שני יום

    
האגּדֹות ירקות]ּכל וכל[של הּקמחים וכל ׁשּבּׁשוקים, ְְְְֲִִֶַַָָָָָָֻ

מכׁשרין ּבחזקת - ׁשּבּׁשוקים טמאה]הּסלתֹות ;[לקבל ְְְְְִִֶֶַַַָָָֻ
ׁשּדרּכן מּפני מוכרים]האגּדֹות, עליהן[של הּמים לזּלף ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

לֹותתין והּסלת, והּקמח במים]ּתמיד; ואחר[רוחצין אֹותֹו ְְְְִִֶֶַַַַַָֹ
אֹותֹו. טֹוחנין אחתּכ ּברחים אֹותֹו ׁשחֹולקין חּטים וכן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָ

וׁשלׁש חתיכות]לׁשּתים ג' או לב' שוברים א' גרעין ּכדי[- ְְְִִֵַָֹ
קדרה מעׂשה מהן הריפֹות[תבשיל]לעׂשֹות ּכגֹון גריסים], -] ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָ

ׁשל ּבין מקֹום, ּבכל מכׁשרין ּבחזקת הן הרי - ּבהן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻוכּיֹוצא
להסיר ּכדי אֹותן ׁשּלֹותתין מּפני ּבּתים; ׁשל ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשוקים

ְִָָקלּפתן.
,טמאה ּבחזקת הן הרי - מכׁשרין ּבחזקת ׁשהן אּלּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻּכל

מכׁשרין והן ּבהן ממׁשמׁשין ׁשהּכל עםמּפני נאמן ּכּלן ועל . ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻ
אכלין ׁשאר לֹומר צרי ואין הכׁשרּו'; 'לא לֹומר: ְְְְֳִִֵֶַַָָָָָֹֻהארץ
'לא לֹומר עליהן נאמן הארץ ׁשעם חזקה, להן ֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאין

ְְֻהכׁשרּו'.

עליהן נאמן הארץ עם ואין מכׁשרין, ּבחזקת הּדגים ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּכל
טמאה ּבחזקת לעֹולם הּדגים ,לפיכ הכׁשרּו'; 'לא .לֹומר ְְְְְְְִִֶַַַָָָָֹֻֻ
ׁשּצדן ּבין ּבכפיף, ׁשּצדן ּבין ּבחרם, ׁשּצדן ּבין - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהּדגים

רשתות]ּבמצֹודה מיני עליהם,[- הּמצֹודה את נער לא אם - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ
לֹומר נאמן הארץ עם ואין הכׁשרּו. נער, ואם הכׁשרּו; ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹֻֻלא
עד טמאה ּבחזקת הם והרי עליהן', הּמצֹודה את נערּתי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ'לא

ּבטהרה. לצּודן ְְְֳִֵֶַָָָׁשּיתּכּון
הּציר דגים]ּכל ׁשּנפל[של טהֹור ציר מכׁשר. ּבחזקת ְְְִִֶֶַַַָָָָֻ

ּומּטּמא ּומכׁשיר מׁשקה, הּכל הרי - ׁשהן ּכל מים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹלתֹוכֹו
ּו יין לתֹוכֹו נפל טמא. חזקתֹו לפיכ מׁשקין; דבׁשטמאת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

ּבׁשאר ׁשּנתערבּו ּפרֹות מי וכן הרב. אחר הֹולכין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוחלב,
הרי - ׁשהן ּכל ּבמים נתערבּו הרב; אחר הֹולכין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמׁשקין,
חגבים וציר ּומכׁשיר. מׁשקין טמאת ּומּטּמא מׁשקה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹֻהּכל

מׁשקין. טמאת מּטּמא אבל מכׁשיר, אינֹו - ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻטמאים
ׁשאם וטהֹור; ּבמים, מּׁשיקֹו - הארץ מעם ציר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח

היה ואם ּבמקוה; מּטהרין הּמים הרי מים, הּציר רב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהיה
ׁשּבּה והּמים טמאה, מקּבלת אינּה ּדגים, ׁשל מליחה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻרּבֹו
אבל ּפת; ּבהם לטּבל אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבמעּוטן. ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָֹּבטלּו

תבשיל]לקדרה מינֹו[- את מין מצא המים], את מים ונעֹור[- ְְִִִֵֵֶָָָ
נתעורר] ּבּציר[- ׁשהיה ׁשהּמעּוט טמאים, הּמים רב ונמצאּו ,ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּבּמקוה. טהר ְִֶַַָֹלא
,ּגֹוי הּמֹוכר היה אפּלּו טהרה, ּבחזקת מקֹום ּבכל ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָהּפרֹות

מכׁשרין ׁשחזקתן מּדברים ׁשהיּו אֹו ׁשהכׁשרּו, ׁשּידע .עד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻֻ
צמח]האֹוג ּכל[מין וכן טמאה. ּבחזקת מקֹום ּבכל , ְְְְְֵֶַָָָָָֻ

חנּיֹות ּפתחי על ּבגמי הּתלּויֹות והּדלּועין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַֻהּקּׁשּואין
ּוטמאין[כדוגמאות] מכׁשרין ּבחזקת ,. ְְְְִִֵֶַָֻ

הּטמאֹות מהלכֹות קּבלה ּובדברי ּבּתֹורה הּכתּוב ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻּכל
ּותרּומֹות וקדׁשיו מקּדׁש לענין אּלא אינֹו - ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָוהּטהרֹות
מּלהּכנס הּטמאין את הזהיר ׁשהרי ּבלבד, ׁשני ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּומעׂשר

ּבטמאה. ּומעׂשר ּתרּומה אֹו קדׁש לאכל אֹו אבללּמקּדׁש ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
טמאין חּלין לאכל מּתר אּלא ּכלל, אּסּור ּבהן אין - ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻֻֻהחּלין
ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר נאמר: הרי טמאין. מׁשקין ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָולׁשּתֹות
אּלא מדּבר ׁשאינֹו מּתרין, ׁשהחּלין מּכלל - יאכל" לא ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻטמא,
- ׁשּבחּלין הראׁשֹון נאמר: מה מּפני ּכן, אם קדׁשים. ְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבבׂשר
למנֹות אּלא ּבאכילה, אסּור ׁשּיהיה לא ּפסּול? - והּׁשני ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹטמא
ּבתרּומה חּלין ׁשל ׁשני נגע ׁשאם ּולקדׁש, לתרּומה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֻמּמּנּו
קדׁש ׁשל ּבאכלין נגע אם וכן ׁשליׁשי. אֹותּה ועׂשה ְְְְֳִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹּפסלּה
אכל האֹוכל וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשליׁשי אֹותן ועׂשה טּמאן, -ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

ּפסלּה. ּבתרּומה, נגע אם - חּלין ׁשל ְְִִִִֵֶַָָָָֻׁשני
לגרם מּתר ּכ ולׁשּתֹותן, טמאין חּלין לאכל ׁשּמּתר ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶָָָָֹֹֻֻֻּכׁשם

יׂשראל ׁשּבארץ לחּלין לֹוטמאה ויׁש מותר]; את[- לטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻֻ
המתּקנין שהופרשו]החּלין לּגע[- לאדם מּתר וכן לכּתחּלה. , ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֻֻֻ

ּבני את הּכתּוב הזהיר הרי ּבהן. ּולהּטמא הּטמאֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּבכל
מּתרין, העם ׁשּכל - מּכלל ּבמת; מּלהּטמא הּנזיר ואת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻאהרן
חּוץ טמאֹות, ּבׁשאר להּטמא מּתרין ּונזירים ּכהנים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹֻֻוׁשאף

מת. ְִֵַֻמּטמאת
ׁשהם מּפני רגל, ּבכל טהֹורים להיֹות מזהרין יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּכל

קדׁשים ולאכל לּמקּדׁש להּכנס ּבּתֹורה:נכֹונים ׁשּנאמר וזה . ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

           
      

לֹוקה. אינֹו נטמא, ואם ּבלבד; ּברגל תּגעּו", לא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ"ּובנבלתם
מזהר. אינֹו הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר ְְְֲִֵַָָָָָֻאבל

"יחּדו והּטהֹור ׁשהּטמא"הּטמא למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
עם הּבעל יאכל לא אבל אחת. ּבקערה אֹוכלין ְְְֲִִִַַַַַַַָָָָֹֹוהּטהֹור
ולא עּמּה, יׁשּתה ולא נּדה, ּכׁשהיא אחת ּבקערה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹֹאׁשּתֹו
הּזבה, עם הּזב יאכל ולא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכֹוס, את לֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹתמזג

לבעל. יבֹוא ׁשּמא עברה, הרּגל ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹמּפני
מׁשקין ולׁשּתֹות טמאין אכלין לאכל ׁשּמּתר ּפי על ְְְְֱֳִִִִִֵֶֶַַַָָֹֻאף

- ּבטהרה,טמאין חּליהן אֹוכלין היּו הראׁשֹונים חסידים ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶָָָָֻ
הּנקראים והם ימיהם; ּכל ּכּלן הּטמאֹות מן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻונזהרים
ׁשּיהיה חסידּות ודר היא, יתרה קדּׁשה זה ודבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻ'ּפרּוׁשים'.
יאכל ולא ּבהם יּגע ולא העם, מּׁשאר ּופֹורׁש נבּדל ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹאדם

ליד מביאה ׁשהּפריׁשה עּמהם; הּגּוףויׁשּתה טהרת י ְְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
מן הּנפׁש קדּׁשת לידי מביאה הּגּוף וטהרת רעים, ְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמּמעׂשים
ּבּׁשכינה, להּדמֹות ּגֹורמת הּנפׁש ּוקדּׁשת הרעֹות, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּדעֹות

אני". קדֹוׁש ּכי קדשים, והייתם "והתקּדׁשּתם ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

 
אּלּו מּכל טמאה ׁשּמקּבלין ּכלים לידע - ההלכֹות אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻענין
מּטּמאין הּכלים וכיצד מּטּמאין, ׁשאין וכלים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֻהּטמאֹות,

אּלּו. ּבפרקים - זה ענין ּובאּור ְְְְִִִִֵֵֶַָָּומטּמאין.

   
ואּלּו הּתֹורה, מן טמאה ׁשּמקּבלין הן כלים מיני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻׁשבעה

ּוכלי מּתכֹות, ּוכלי עצם, ּוכלי עֹור, ּוכלי והּׂשּקין, הּבגדים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהן:
עֹור אֹו בגד אֹו עץ ּכלי "מּכל אֹומר: הּוא הרי חרׂש. ּוכלי ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָעץ,

ׂשק" הּכסף",אֹו ואת הּזהב את א" נאמר: מּתכֹות ּובכלי , ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּתֹוכֹו". אל מהם יּפל אׁשר חרׂש ּכלי "וכל נאמר: חרׂש ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹּובכלי

הּׁשמּועה רבינו]מּפי ּבּתֹורה:[ממשה ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָ
ּומן הּקרנים מן העׂשּויין ּכלים לרּבֹות עּזים", מעׂשה ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָ"וכל
מיני לׁשאר הּדין והּוא עּזים; ׁשל העצמֹות ּומן ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָהּטלפים
אינן העֹוף, מעצמֹות העׂשּויין ּכלים אבל וחּיה. ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָּבהמה
ּבלבד, העזנּיה מּכנף העׂשּויין מּכלים חּוץ טמאה; ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָֻמקּבלין

הּנעמית יענה]ּוביצת ּדֹומין[בת והן הֹואיל - המצּפה ְְֲִִִֵֵַַַַָֻ
וקרֹוב עצם; ּככלי טמאה מקּבלין נראה]לעצם, ּבעיני,[- ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֻ
סֹופרים. מּדברי ְְְִִִֵֶָָֻׁשּטמאתן

ׁשּבּים וכל ּומעֹורּה, ׁשּבּים חּיה מעצמֹות העׂשּויין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכלים
טהֹור מדרס- טמאת ולא הּטמאֹות, מן טמאה מקּבל ואין , ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹֻֻֻ

טמאה,[הזב] מקּבל אינֹו ּבּים, הּגדל מּצמר ּבגד האֹורג אף ;ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבגד מה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - עֹור" אֹו בגד "אֹו ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
הּגדל מן חּבר ּבארץ. הּגדל מן עֹור אף הארץ, מן הּגדל ִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמן
חּברֹו אם - מׁשיחה אֹו חּוט אפּלּו ּבארץ, הּגדל עם ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּבּים
ׁשאם לטמאה, אחד הן ּכאּלּו ׁשניהם את ׁשּמׂשים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻחּבּור

טמאה. מקּבל הּכל הרי - זה יּטמא זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻנטמא
מקּבלין אינן - העֹוף מעֹור העׂשּויין ׁשהּכלים לי, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיראה

עליו לכּתב ּכׁשר הּוא הלא ּתאמר, ואם עצמֹותיו. ּכמֹו ְְְְְֲִִֵַַָָָָָֹֹֹֻטמאה
וחּיה ּבהמה ּכעֹור הּנהּתפּלין, טמאה,- מקּבל אינֹו הּדג עֹור ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻ

למדּת, הּנה לתפּלין. ּכׁשר היה ּפֹוסקת ׁשאינּה זהמתֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻולּולי
זהמה. לֹו אין אם לתפּלין ּכׁשר טמאה מקּבל ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻׁשּדבר

וחכמים תֹורה, מּדברי טמאה מקּבלין אינן זכּוכית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֻּכלי
מן ּברּיתן ּותחּלת הֹואיל טמאה. מקּבלין ׁשּיהיּו עליהן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻּגזרּו
נראה ׁשּתֹוכן מּפני חרׂש; ּככלי הן הרי חרׂש, ּככלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָהחֹול
ׁשּתּגע עד אּלא מאוירן, ׁשּיּטּמאּו עליהן ּגזרּו לא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכברן,

מּתכֹות ּככלי מּגּבן, ּבין מּתֹוכן ּבין ּבהן ּגזרּוהּטמאה ולא . ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹֻ
ּפׁשּוטיהן על קיבול]טמאה בית ללא זכוכית על[- אּלא , ְְֵֶֶַַָָֻ

עליהן ׂשֹורפין ואין ּבמקוה. טהרה להן ואין ְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמקּבליהן.
לתלֹות אּלא עליהן ּגזרּו ׁשּלא - וקדׁשים לאכולּתרּומה [לא ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָֹ

לשרוף] .ולא
ּגללים לעֹולם,ּכלי טהֹורין - אבנים ּוכלי אדמה ּוכלי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָ

מדרס טמאת ולא הּטמאֹות מן טמאה מקּבלין ,[הזב]ואין ְְְְְְְְִִִֵַַַָָֹֻֻֻ
ּבין ּפׁשּוטיהן ּבין סֹופרים, מּדברי ולא תֹורה מּדברי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָֹֹלא

ְְֵֶַמקּבליהן.
הּוצין ׁשּבלע דקים]ּפיל -[עצים הרעי ּבית ּדר והקיאן , ְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

אֹו ּגללים ּככלי הן אם ספק הן הרי ּכלים, מהן ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָהעֹוׂשה
קפיפה אבל ּכׁשהיּו; עץ עץ]ּככלי ּובלע[סל ׁשּנטמאת, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבטמאתּה היא הרי - הרעי ּבית ּדר והקיאּה ּפיל, .אֹותּה ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻ
חרׂש ׁשל וׁשלחן וכּסא מנֹורה ּכגֹון חרׂש, ּכלי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻּפׁשּוטי

הּטמאֹות מן טמאה מקּבלין אין - ּבהן טמאתוכּיֹוצא ולא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֻֻֻ
"אׁשר ׁשּנאמר: סֹופרים, מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹמדרס,
מקּבל חרׂש, ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכל - ּתֹוכֹו" אל מהם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹיּפל

טהֹור. ,ּתֹו לֹו וׁשאין ְְֵֶָָֻטמאה;
והּמסּפרים הּסּכינין ּכגֹון ּפׁשּוטיהן אחד - מּתכֹות ,ּכלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

הּיֹורֹות ּכגֹון מקּבליהן סירים]אֹו [-והּקּומקמּוסין[- ְְְְְְִֵֶַַַ
אׁשרקומקומים] ּדבר "ּכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבלין הּכל -ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֻ

מגּדל אֹו ּתבה אפּלּו ּפׁשּוט. ּבין מקּבל ּבין באׁש", ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹיבא
סאה[ארון] ארּבעים מקּבלין ׁשהן מּתכת ׁשל ּבהן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא

ּדבר". "ּכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבלין - יתר אֹו ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֻּבלח
הערבה ּכגֹון מקּבליהן - עצם ּוכלי עץ ּוכלי עֹור ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּכלי

מּדברי[נוד]והחמת[קערה] טמאה מקּבלין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
ׁשאֹוכלין והעֹור והּכּסא הּלּוחֹות ּכגֹון ּפׁשּוטיהן אבל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָתֹורה;
סֹופרים, מּדברי אּלא טמאה מקּבלין אין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻעליו
מּפי - ׂשק" אֹו עֹור אֹו בגד אֹו עץ ּכלי "מּכל ְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּנאמר:
ׁשּיׁש ּכל אף קּבּול, ּבית לֹו ׁשּיׁש ּׂשק מה למדּו, ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּׁשמּועה
ּדברים ּבּמה ּדבר. לכל עץ ּככלי - עצם ּוכלי קּבּול; ּבית ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלֹו
טמאֹות, ּבׁשאר סֹופרים? מּדברי ּפׁשּוטיהן ׁשּטמאת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֻֻאמּורים
מן מּטּמאין וחבריו, הּזב ּבמדרס אבל מדרס; מּטמאת ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָֻחּוץ
הּזב עליו יׁשּכב אׁשר הּמׁשּכב "ּכל ׁשּנאמר: - ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּתֹורה
וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו למרּכב, אֹו למׁשּכב העׂשּוי ּכל ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָיטמא",

מּדבריהם. מדרס מּטּמא למׁשּכב, העׂשּוי זכּוכית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָּכלי
הּקנּבס מן ּבין ּופׁשּתים, מּצמר ּבין - אריג ׁשהּוא ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל

לפשתן] דומה הּגדלים[צמח ּדברים מּׁשאר אֹו הּמׁשי ְְְִִִִֵֶַַָָאֹו
והּלבדים טמאה. לענין 'ּבגד' הּנקרא הּוא - [צמרּבּיּבׁשה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

ּדבר.שנכבש] לכל ְְִִָָָָּכבגדים
הּגדּולין ׂשער חּוטי הּוא - אֹו[שזורים]הּׂשק ּכׁשלׁשלת, ְְְִֵֵֶֶַַַַָ

וערב]הארּוגין אֹו[שתי העּזים, מן העׂשּוי אחד ּכבגדים. ְֲִִִִִִֶֶָָָָָ
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לֹוקה. אינֹו נטמא, ואם ּבלבד; ּברגל תּגעּו", לא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ"ּובנבלתם
מזהר. אינֹו הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר ְְְֲִֵַָָָָָֻאבל

"יחּדו והּטהֹור ׁשהּטמא"הּטמא למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
עם הּבעל יאכל לא אבל אחת. ּבקערה אֹוכלין ְְְֲִִִַַַַַַַָָָָֹֹוהּטהֹור
ולא עּמּה, יׁשּתה ולא נּדה, ּכׁשהיא אחת ּבקערה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹֹאׁשּתֹו
הּזבה, עם הּזב יאכל ולא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכֹוס, את לֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹתמזג

לבעל. יבֹוא ׁשּמא עברה, הרּגל ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹמּפני
מׁשקין ולׁשּתֹות טמאין אכלין לאכל ׁשּמּתר ּפי על ְְְְֱֳִִִִִֵֶֶַַַָָֹֻאף

- ּבטהרה,טמאין חּליהן אֹוכלין היּו הראׁשֹונים חסידים ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶָָָָֻ
הּנקראים והם ימיהם; ּכל ּכּלן הּטמאֹות מן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻונזהרים
ׁשּיהיה חסידּות ודר היא, יתרה קדּׁשה זה ודבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻ'ּפרּוׁשים'.
יאכל ולא ּבהם יּגע ולא העם, מּׁשאר ּופֹורׁש נבּדל ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹאדם

ליד מביאה ׁשהּפריׁשה עּמהם; הּגּוףויׁשּתה טהרת י ְְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
מן הּנפׁש קדּׁשת לידי מביאה הּגּוף וטהרת רעים, ְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻמּמעׂשים
ּבּׁשכינה, להּדמֹות ּגֹורמת הּנפׁש ּוקדּׁשת הרעֹות, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּדעֹות

אני". קדֹוׁש ּכי קדשים, והייתם "והתקּדׁשּתם ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

 
אּלּו מּכל טמאה ׁשּמקּבלין ּכלים לידע - ההלכֹות אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻענין
מּטּמאין הּכלים וכיצד מּטּמאין, ׁשאין וכלים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֻהּטמאֹות,

אּלּו. ּבפרקים - זה ענין ּובאּור ְְְְִִִִֵֵֶַָָּומטּמאין.

   
ואּלּו הּתֹורה, מן טמאה ׁשּמקּבלין הן כלים מיני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻׁשבעה

ּוכלי מּתכֹות, ּוכלי עצם, ּוכלי עֹור, ּוכלי והּׂשּקין, הּבגדים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהן:
עֹור אֹו בגד אֹו עץ ּכלי "מּכל אֹומר: הּוא הרי חרׂש. ּוכלי ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָעץ,

ׂשק" הּכסף",אֹו ואת הּזהב את א" נאמר: מּתכֹות ּובכלי , ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּתֹוכֹו". אל מהם יּפל אׁשר חרׂש ּכלי "וכל נאמר: חרׂש ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹּובכלי

הּׁשמּועה רבינו]מּפי ּבּתֹורה:[ממשה ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָ
ּומן הּקרנים מן העׂשּויין ּכלים לרּבֹות עּזים", מעׂשה ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָ"וכל
מיני לׁשאר הּדין והּוא עּזים; ׁשל העצמֹות ּומן ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָהּטלפים
אינן העֹוף, מעצמֹות העׂשּויין ּכלים אבל וחּיה. ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָּבהמה
ּבלבד, העזנּיה מּכנף העׂשּויין מּכלים חּוץ טמאה; ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָֻמקּבלין

הּנעמית יענה]ּוביצת ּדֹומין[בת והן הֹואיל - המצּפה ְְֲִִִֵֵַַַַָֻ
וקרֹוב עצם; ּככלי טמאה מקּבלין נראה]לעצם, ּבעיני,[- ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֻ
סֹופרים. מּדברי ְְְִִִֵֶָָֻׁשּטמאתן

ׁשּבּים וכל ּומעֹורּה, ׁשּבּים חּיה מעצמֹות העׂשּויין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכלים
טהֹור מדרס- טמאת ולא הּטמאֹות, מן טמאה מקּבל ואין , ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹֻֻֻ

טמאה,[הזב] מקּבל אינֹו ּבּים, הּגדל מּצמר ּבגד האֹורג אף ;ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבגד מה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - עֹור" אֹו בגד "אֹו ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
הּגדל מן חּבר ּבארץ. הּגדל מן עֹור אף הארץ, מן הּגדל ִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמן
חּברֹו אם - מׁשיחה אֹו חּוט אפּלּו ּבארץ, הּגדל עם ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּבּים
ׁשאם לטמאה, אחד הן ּכאּלּו ׁשניהם את ׁשּמׂשים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻחּבּור

טמאה. מקּבל הּכל הרי - זה יּטמא זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻנטמא
מקּבלין אינן - העֹוף מעֹור העׂשּויין ׁשהּכלים לי, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיראה

עליו לכּתב ּכׁשר הּוא הלא ּתאמר, ואם עצמֹותיו. ּכמֹו ְְְְְֲִִֵַַָָָָָֹֹֹֻטמאה
וחּיה ּבהמה ּכעֹור הּנהּתפּלין, טמאה,- מקּבל אינֹו הּדג עֹור ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻ

למדּת, הּנה לתפּלין. ּכׁשר היה ּפֹוסקת ׁשאינּה זהמתֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻולּולי
זהמה. לֹו אין אם לתפּלין ּכׁשר טמאה מקּבל ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻׁשּדבר

וחכמים תֹורה, מּדברי טמאה מקּבלין אינן זכּוכית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֻּכלי
מן ּברּיתן ּותחּלת הֹואיל טמאה. מקּבלין ׁשּיהיּו עליהן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻּגזרּו
נראה ׁשּתֹוכן מּפני חרׂש; ּככלי הן הרי חרׂש, ּככלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָהחֹול
ׁשּתּגע עד אּלא מאוירן, ׁשּיּטּמאּו עליהן ּגזרּו לא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכברן,

מּתכֹות ּככלי מּגּבן, ּבין מּתֹוכן ּבין ּבהן ּגזרּוהּטמאה ולא . ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹֻ
ּפׁשּוטיהן על קיבול]טמאה בית ללא זכוכית על[- אּלא , ְְֵֶֶַַָָֻ

עליהן ׂשֹורפין ואין ּבמקוה. טהרה להן ואין ְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמקּבליהן.
לתלֹות אּלא עליהן ּגזרּו ׁשּלא - וקדׁשים לאכולּתרּומה [לא ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָֹ

לשרוף] .ולא
ּגללים לעֹולם,ּכלי טהֹורין - אבנים ּוכלי אדמה ּוכלי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָ

מדרס טמאת ולא הּטמאֹות מן טמאה מקּבלין ,[הזב]ואין ְְְְְְְְִִִֵַַַָָֹֻֻֻ
ּבין ּפׁשּוטיהן ּבין סֹופרים, מּדברי ולא תֹורה מּדברי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָֹֹלא

ְְֵֶַמקּבליהן.
הּוצין ׁשּבלע דקים]ּפיל -[עצים הרעי ּבית ּדר והקיאן , ְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

אֹו ּגללים ּככלי הן אם ספק הן הרי ּכלים, מהן ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָהעֹוׂשה
קפיפה אבל ּכׁשהיּו; עץ עץ]ּככלי ּובלע[סל ׁשּנטמאת, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבטמאתּה היא הרי - הרעי ּבית ּדר והקיאּה ּפיל, .אֹותּה ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻ
חרׂש ׁשל וׁשלחן וכּסא מנֹורה ּכגֹון חרׂש, ּכלי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻּפׁשּוטי

הּטמאֹות מן טמאה מקּבלין אין - ּבהן טמאתוכּיֹוצא ולא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֻֻֻ
"אׁשר ׁשּנאמר: סֹופרים, מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹמדרס,
מקּבל חרׂש, ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכל - ּתֹוכֹו" אל מהם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹיּפל

טהֹור. ,ּתֹו לֹו וׁשאין ְְֵֶָָֻטמאה;
והּמסּפרים הּסּכינין ּכגֹון ּפׁשּוטיהן אחד - מּתכֹות ,ּכלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

הּיֹורֹות ּכגֹון מקּבליהן סירים]אֹו [-והּקּומקמּוסין[- ְְְְְְִֵֶַַַ
אׁשרקומקומים] ּדבר "ּכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבלין הּכל -ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֻ

מגּדל אֹו ּתבה אפּלּו ּפׁשּוט. ּבין מקּבל ּבין באׁש", ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹיבא
סאה[ארון] ארּבעים מקּבלין ׁשהן מּתכת ׁשל ּבהן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא

ּדבר". "ּכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבלין - יתר אֹו ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֻּבלח
הערבה ּכגֹון מקּבליהן - עצם ּוכלי עץ ּוכלי עֹור ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּכלי

מּדברי[נוד]והחמת[קערה] טמאה מקּבלין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
ׁשאֹוכלין והעֹור והּכּסא הּלּוחֹות ּכגֹון ּפׁשּוטיהן אבל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָתֹורה;
סֹופרים, מּדברי אּלא טמאה מקּבלין אין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻעליו
מּפי - ׂשק" אֹו עֹור אֹו בגד אֹו עץ ּכלי "מּכל ְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּנאמר:
ׁשּיׁש ּכל אף קּבּול, ּבית לֹו ׁשּיׁש ּׂשק מה למדּו, ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּׁשמּועה
ּדברים ּבּמה ּדבר. לכל עץ ּככלי - עצם ּוכלי קּבּול; ּבית ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלֹו
טמאֹות, ּבׁשאר סֹופרים? מּדברי ּפׁשּוטיהן ׁשּטמאת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֻֻאמּורים
מן מּטּמאין וחבריו, הּזב ּבמדרס אבל מדרס; מּטמאת ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָֻחּוץ
הּזב עליו יׁשּכב אׁשר הּמׁשּכב "ּכל ׁשּנאמר: - ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּתֹורה
וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו למרּכב, אֹו למׁשּכב העׂשּוי ּכל ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָיטמא",

מּדבריהם. מדרס מּטּמא למׁשּכב, העׂשּוי זכּוכית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָּכלי
הּקנּבס מן ּבין ּופׁשּתים, מּצמר ּבין - אריג ׁשהּוא ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל

לפשתן] דומה הּגדלים[צמח ּדברים מּׁשאר אֹו הּמׁשי ְְְִִִִֵֶַַָָאֹו
והּלבדים טמאה. לענין 'ּבגד' הּנקרא הּוא - [צמרּבּיּבׁשה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

ּדבר.שנכבש] לכל ְְִִָָָָּכבגדים
הּגדּולין ׂשער חּוטי הּוא - אֹו[שזורים]הּׂשק ּכׁשלׁשלת, ְְְִֵֵֶֶַַַַָ

וערב]הארּוגין אֹו[שתי העּזים, מן העׂשּוי אחד ּכבגדים. ְֲִִִִִִֶֶָָָָָ
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ואחד ּבהן, וכּיֹוצא והּפרה הּסּוס מּזנב אֹו ּגמּלים, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּצמר
הּמרצּופין ּכמֹו מהן גדולים]האריג ּכמֹו[שקים הּגדּול אֹו , ְְְִִֵֶַַַָָָ

והּמׁשיחֹות[חגור]חבק החבלים אבל ּבֹו. וכּיֹוצא חמֹור ׁשל ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָ
מקּבלין אינן - ּופׁשּתים מּצמר ּבין הּׂשער מן ּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּׁשזּורין,

עצמן. ּבפני ְְְִֵַָָֻטמאה

הּגמא מן העׂשּויין הּכלים הּקניםּכל ּומן הערבה ּומן ֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ּומן אילנֹות ּומּקלּפי והּׂשריגין העלין ּומן ּתמרים ּכּפֹות ְְְִִִִִִִִִִֵֶַַָָָָּומן
- והּמּפצֹות והּמחצלאֹות והּטרסקלין הּקפיפֹות ּכגֹון ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָהחלף,
ּכלי אחד ּכעץ. הארץ מן ּגדל ׁשהּכל עץ, ּכלי ּבכלל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּכל
מן מעפר העׂשּוי ּכלי - ּדבר לכל נתר ּכלי ואחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָחרׂש,
חרׂש. ּכלי זה הרי - ּבּכבׁשן אֹותֹו ׂשֹורפין ּכ ואחר ְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהעפרים,

והּכירים הּבנינֹות,והּתּנּור מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא והּכּפח ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ
ּדין טמאה מקּבלין הּכל - עליהן ׁשּמבּׁשלין אֹו ּבהן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשאֹופין

ׁשוה. חרׂש ּכלי וטמאת וטמאתן ְְְְְֵֶֶַָָָָָֻֻּתֹורה,

   
טמאה מקּבל זה הרי - מקֹום מּכל קּבּול ּכלי ּבכלהעֹוׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ

ּדבר ׁשּיעׂשה והּוא ׁשעּור; קּבּול לכלי ואין הּתֹורה; מן ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא,
ׁשּיעמד ׁשאפׁשר קּימה, מעמד]ׁשל יחזיק - העֹוׂשה[ ּכיצד? . ְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הּמּצה העֹור מן -]ּכיס היינו הּניר,[- מן אֹו ּכלל, נתעּבד ׁשּלא ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
הרּמֹון מּקלּפת אֹו טמאה, מקּבל אינֹו ׁשהּניר ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאף
העפר, את ּבהן למד הּתינֹוקֹות חקקּום אפּלּו והאּלֹון, ְְֱֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹוהאגֹוז
טמאה; מקּבלין אּלּו הרי - מאזנים לכף ׁשהתקינּום ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹֻאֹו
ׁשאין ּפי על אף מעׂשה, להן יׁש - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּתינֹוק
והּדלעת והאתרֹוג הּלפת מן ּכלים העֹוׂשה אבל מחׁשבה. ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלהן
הן הרי - ּבהן ּכּיֹוצא וכל ּבהן, למד ׁשחקקּום ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהיבׁשים

מּועט. זמן אּלא ׁשּיעמדּו אפׁשר ׁשאי לפי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָטהֹורין,

והּמחק מאזנים המידות]קנה בו שמוחקים כלי ּבהן[- ׁשּיׁש ְְְִֵֵֶֶַַַַָֹ
והאסל מּתכת, קּבּול נשיאה]ּבית מוט קּבּול[- ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ

ּבֹו ׁשּיׁש ּומּקל מים, קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש עני ׁשל וקנה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמעֹות,
עץ ׁשל ּומׁשחזת מרּגלית, מקֹום אֹו מזּוזה קּבּול ׁשּיׁשּבית ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּפנקס ולּוח ׁשמן, קּבּול ּבית קּבּול[רשימות]ּבּה ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
הן עץ ּכלי ׁשּפׁשּוטי ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשעוה
ּדין טמאה מקּבלין ׁשהּוא, ּכל קּבּול ּבית ּבהן ויׁש הֹואיל -ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻ
ׁשּיׁש לבּדֹו הּקּבּול ּבית אּלא הּתֹורה מן טמא ואין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּתֹורה.
הּקּבּול ׁשּבית הּכלי מּׁשאר הּקּבּול ּבית את והמׁשּמׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבהן,
טהֹור הּפׁשּוט, הּכלי מּׁשאר הּצר על הּיתר אבל לֹו. ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹצרי

מּדבריהם וטמא הּתֹורה; ׁשּבארנּו.[מדרבנן]מן ּכמֹו , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּכיצד?ּבית קּבּול. ּבית אינֹו למּלאתֹו, העׂשּוי קּבּול ְִִֵֵֵֵֶַַָֹ

הּסּדן ּבֹו ותֹוקעין קּבּול, ּבית ּבּה ׁשחֹוקקין עץ ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבקעת
ׁשאף טמאה; מקּבלת אינּה היא, נּפחים ׁשל אם - ּברזל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשל
וכן למּלאתֹו. אּלא נעׂשה לא קּבּול, ּבית ּבּה ׁשּיׁש ּפי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹעל
מקּבלת זֹו הרי צֹורפין, ׁשל היתה ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכל

מגּביהין ׁשהן מּפני עת,[שולפים]טמאה; ּבכל הּברזל את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
ׁשפּית את ׁשם[שארית]ּומקּבצין הּמתקּבצת והּכסף הּזהב ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לקּבלה. נעׂשה והרי הּסּדן, ְְֲֲֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹּתחת
והּמגּדלֹותהּכף הּמּטֹות רגלי ּתחת [ארונות]החקּוק ְְְִִֵֶַַַַַַַָָ

ּבהן ּבֹווכּיֹוצא ואין טהֹור - מקּבל ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבֹו לסמ אּלא לקּבלה עׂשּוי ׁשאינֹו לפי קּבּול, ּכלי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹמּׁשּום
עץ ּכלי ּככל טמאה מקּבלת - הּקׁש ׁשפֹופרת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּבלבד.
אחת. טּפה אּלא לקּבל יכֹולה אינּה אפּלּו טמאה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּמקּבלין
עד טמאה מקּבלת אינּה לקּבלה, ׁשחתכּה הּקנה ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּוׁשפֹופרת
לקּבלה, נחּתכה לא ואם ׁשּבתֹוכּה; הּלבן ּכל את ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיֹוציא

ּפּקּועֹות ׁשל ׁשפֹופרת אבל עץ. ּכלי מּפׁשּוטי היא [מיןהרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָ
חׁשּובין.צמח] הן ּכאכלין אּלא ּכלים, אינם - ּבהן ְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָוכּיֹוצא

נתנּה ּכ ואחר הּמזּוזה, את ּבּה ונתן ׁשחתכּה, ְְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשפֹופרת
קּבלתּה ּכדר ׁשּלא נתנּה אפּלּו - כלפיּבּכתל הקיבול בית -] ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ּבּכתלהקיר] קבעּה טמאה. מקּבלת קבוע], אם[חיבור - ְְְִֶֶֶַַָָָֹֻ
טהֹורה. קּבלתּה, ּכדר ׁשּלא טמאה; קּבלתּה, ּכדר ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹקבעּה
- הּמזּוזה את ּבּה נתן ּכ ואחר ּבּכתל, הּׁשפֹופרת את ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹנתן
ּכדר וׁשּלא טמאה; מקּבלת זֹו הרי קּבלתּה, ּכדר היתה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻאם
טהֹורה. קּבלתּה, ּכדר אפּלּו - ּבּכתל קבעּה טהֹורה. ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹקּבלתּה,

הּׁשעם מן אֹו הּנסרים מן אֹותֹו ׁשאֹורגין חבלּכלי [גמי. ְְְִִִִִֶַַַַָ
מיוחד] הּמגמרמקנה ואת הּבגדים את עליו ׁשּיּניחּו ּכדי ,-] ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

בשמים] הקטרת עׂשּויכלי היה אם - ׁשּיתּבּסמּו ּכדי ְְְְִִִֵֶַַָָָָמּלמּטה
ּכסּות קּבלת ּבית ּבֹו היה ואם טהֹור; קרקע, לֹו ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּככּורת

כתחתית] בו טמאה[שמניחין מקּבל זה הרי ,. ְְֲֵֵֶַָֻ
טהֹור;סנּדל ׁשעם, וׁשל טמא; מּתכת, ׁשל - ּבהמה ׁשל ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּקּבלה מּכלי חׁשּוב זה .ׁשאין ְִֵֵֶֶַַָָָ
מקֹומּה[קושר]הּצֹורר ונׁשאר והֹוציאּה, ּבעֹור, מרּגלית ְְְְְְִִִֵַַַָָָ

ׁשּיפׁשט עד טמאה מקּבל זה הרי - מקמטים]עמק ;[יתיישר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ּכיס ּכמֹו מקֹומּה והרי ׁשהּוא, ּבכל מקּבלין קּבּול ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּכל
צּורת עליו ׁשאין טמאה, מקּבל אינֹו הּמעֹות צרֹור אבל ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻקטן.

ְִּכלי.

ה'תש"ע טבת י"ט שלישי יום

   
לנחתּכל העׂשּוי עץ במקומו]ּכלי אינֹו[לעמוד אפּלּו - ְְֲִִֵֵֶַַָָ

תֹורה מּדברי לא טמאה, מקּבל אינֹו - מעט ּדבר אּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻֻמקּבל
מלא להּטלטל עׂשּוי ׁשהּוא עץ ּכלי וכל סֹופרים. מּדברי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹולא
ׁשּיׁש ּפי על ואף סאה, מאה מחזיק היה אפּלּו - ּכׂשק ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוריקן

ׁשּולים זה[תחתית]לֹו הרי לנחת, עׂשּוי ואינֹו הֹואיל - ְְֲִִֵֵֶַַַָ
ׁשהּוא עץ ּכלי וכל קּבּול. ּכלי ּכׁשאר ּתֹורה ּדין טמאה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֻמקּבל

ינוד]סתם או יעמוד אם נקבע ליׁשב[לא ׁשּולים לֹו היּו אם - ְִִֵֵַָָ
ו להתּגלּגל, נֹוח יהא ׁשּלא ּכדי הּקרקע על מחזיקּבהן היה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

טמאה מקּבל אינֹו - ּביבׁש ּכֹורים ׁשהם ּבלח סאה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻארּבעים
ׁשחזקתֹו מּפני סֹופרים; מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹּכלל,

קּבלה ּדברי ּכּלן אּלּו, ּודברים לנחת. עׂשּוי [ממשהׁשהּוא ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
מּטלטלרבינו] ׁשהּוא ּׂשק מה למדּו: הּׁשמּועה ּומּפי ְְְִִִֵֵֶַַַַָָהן;

מּטלטל היה אם אּלא יּטּמא לא עץ ּכלי אף וריקן, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמלא
לנחת. העׂשּוי עץ ּכלי להֹוציא - וריקן ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָמלא

ׁשּדה ּכגֹון לנחת, עׂשּויין ׁשהן ׁשחזקתן [קרוןהּכלים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
נשים] ּומגּדללהסעת הּקנים[ארון]ּתבה וכּורת הּקׁש וכּורת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ב-]ּובֹור שתיה מתקן אם[- - ּבאּלּו וכּיֹוצא גדֹולה ְְְְִִֵֵַָָספינה
הן ואּלּו טמאה. מקּבלין אין סאה, ארּבעים מחזיקין ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֻהיּו

ּדרּדּור ּבמלֹואן: להּטלטל עׂשּויין ׁשהן עץ ׁשל [חביתהּכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

           
      

הּמלכיםגדולה] וקסטֹות העגלה, על אֹותֹו [ארוןׁשּמּניחין ְְְֲִִִֶַַַָָָָֻ
העּבדןנייד] וערבת עורות], מעבד קטּנה,[- ספינה ּובֹור , ְְְֲִֵַַַַָָָָ

הּים ּבאמצע להּל יכֹולה ׁשאינּה הּקטּנה הּספינה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוהיא
אף אּלּו, עץ ׁשל הּכלים מחמׁשת אחד ּכל והארֹון. ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגדֹול,
מקּבלין אּלּו הרי - סאה מארּבעים יֹותר מקּבלין ׁשהן ּפי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָעל
ּוׁשאר מלאין. להּטלטל אּלא מּתחּלתן נעׂשּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻטמאה;
ׁשּולים להן ויׁש סאה, ארּבעים מקּבלין היּו אם - עץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכלי
אין ּולפיכ ּבמלֹואן, להּטלטל עׂשּויין ׁשאינן חזקתן -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ארּבעים המקּבלין העֹור ּוכלי עצם ּכלי וכל טמאה. ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמקּבלין
מּתחּלתן נעׂשּו אם אּלא טמאה, מקּבלין אין - ּבלח ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻסאה

מלאין. ּכׁשהן ְְְְִִֵֵֵֶַלהּטלטל

ּבמּדההּׁשּדה הּבאים זכּוכית ׁשל והּמגּדל [-והּתבה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
סאה] מ' ּפימכילים על אף - זכּוכית ּכלי ּוׁשאר טהֹורין. ,ְְְְִִִֵַַָ

חמר וזה טמאה; מקּבלין הם הרי סאה, ארּבעים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּמקּבלין
עץ. מּכלי זכּוכית ְְְִִִֵֵֵּבכלי

ּבׁשּבּורֹו ׁשּיׁש ּכלי הגיאומטרית]ּכל על["תכולתו" אּמה ְְִִֵֶַַָָ
ּבלח; סאה ארּבעים מחזיק הּוא הרי ׁשלׁש, ּברּום ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹאּמה
ּבֹו היה אם מּבחּוץ. אֹותֹו מֹודדין הּכלי, את ְְְְִִִִִֶֶַַָָּוכׁשּמֹודדין
אּלא ּתֹוכֹו ׁשאין ּפי על אף - ׁשלׁש ּברּום אּמה על ְִֵֶֶַַַַַָָָָֹאּמה
אבל ממעט. הּדפנֹות עבי ׁשאין טהֹור, הּוא הרי - מּזה ְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפחֹות
עּמֹו. נמּדדין אין - זר לֹו היה אם הּזר ועבי הרגלים, ְְֳֳִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָעבי

הּׁשּדה ׁשּבתֹו מּוכני ּכגֹון קטּנה, ּתבה הּכלי ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהיה
חּבּור ואינּה עּמּה, נמּדדת אינּה - נׁשמטת ׁשהיא ּבזמן -ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
- נׁשמטת אינּה ואם הּמת. ּבאהל עּמּה מּצלת ואינּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלּה,

אחד ּככלי הן והרי עּמּה, .נמּדדת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ

קמּור ּכּסּוי לּכלי כיפה]היה קבּוע,[כעין ׁשהּוא ּבזמן - ְְִִִֶַַַָָָָ
מגּורֹות ּבֹו היּו עּמֹו. נמּדד אינֹו קבּוע, אינֹו עּמֹו; ְְְִִִִֵֵַָָָָנמּדד
אינן מּבחּוץ, הּמגּורֹות ּבֹו היּו ואם עּמֹו; נמּדדֹות ְְְְִִִִִִִֵַַָָָמּבפנים,

עּמֹו .נמּדדֹות ְִִָ
ּכןּכלי אם אּלא ּכדרּכֹו, סאה ארּבעים מקּבל ׁשאינֹו עץ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּומקּבל הֹואיל - אחר ּבדבר סמכֹו אם אֹו צּדֹו, על ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהּטהּו
טהֹור מקֹום, מּכל סאה .ארּבעים ְְִִַָָָָָ

עלהּׁשּדה אף - מרגליהן אחת ׁשּנּטלה והּמגּדל והּתבה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
טהֹורין, אּלּו הרי - מקּבלין הן הרי אּלא נּקבּו, ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹּפי

שעדיין]ועדין ּכׁשהיּו.[- לנחת ׁשהן וחזקתן להן, יׁש ׁשּולים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

   
מּדֹות חלוקות]ׁשלׁש לקּבלה:[- עׂשּויין ׁשאינן עץ ּבכלי ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹ

- הּסּלם ּכגֹון ּבלבד, אדם לתׁשמיׁש עׂשּוי ׁשהּוא עץ ּכלי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻּכל
לטמאה. חכמים רּבּוהּו ולא ּכלל, טמאה מקּבל ואינֹו ְְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹֻֻטהֹור,
הּׁשלחן ּכגֹון והאדם, הּכלים לתׁשמיׁש העׂשּוי עץ ּכלי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻוכל

קטן]והּטבלה שולחן טמאה.[- מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא והּמּטה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מּניח ׁשהרי מׁשּמׁשיו? ותׁשמיׁש אדם לתׁשמיׁש ׁשהן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומנין
על והּמּצעֹות הּטבלה, על והּכֹוסֹות הּׁשלחן, על ְְְְְַַַַַַַַַַָָָָֻהּקערֹות
ׁשהרי ּבלבד, הּכלים לתׁשמיׁש העׂשּוי עץ ּכלי וכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמּטה.
הּכלים את מׁשּמׁש היה לא אם - אדם מׁשּמׁשי מׁשּמׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּוא

ּבלבד מלאכה ּבׁשעת ּכגֹוןאּלא מּכלּום; טהֹור זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
וכן הדלקה, ּבׁשעת הּנר את מׁשּמׁשת ׁשהיא עץ ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמנֹורה

והּדפּוסין מלאכה, ּבׁשעת הּכלים ּתחת [מסגרות]ׁשּמּניחין ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ
וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת הּכלים את מׁשּמׁש היה ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּכּלן.
הּקפצה ּכּסּוי ּכגֹון טמאה; מקּבל זה הרי - מלאכה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻֻּבׁשעת

והרמח[קופסא] והּסּכין הּסיף ּתיק ּוכגֹון ּבֹו, ְְְְִִִֵַַַַַַָֹוכּיֹוצא
הּמכּתב ותיק הּכחל, ּובית מכחֹול ותיק והּתער, ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַָֹוהּמסּפרים

ּוסקרטיה[חריטה] טבלה ותיק אכילה], שולחן ּובית[סוג ְְְְְִֵַָָֻ
הּפגֹוזֹות ּובית גדולים]החּצים אּלּו[חיצים ּכל חלילין. ותיק , ְֲִִִִִֵֵַַָָ

מקּבלין ּכלים, מׁשּמׁשי אּלא ׁשאינן ּפי על אף - ּבהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
ּבׁשעת וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת להן צרי הּכלי ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻטמאה;

קמטרה ּכּסּוי אבל גדולה]מלאכה. וכּסּוי[תיבה ּתבה, וכּסּוי , ְְְְְֲִִִֵַָָָָָ
חרׁש[סל]טני ׁשל והּמכּבׁש נגר], הּתבה,[- ׁשּתחת והּכּסא , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

כיסוי]והּקמרֹון והקלב[- דפוס]ׁשּלּה, ּתיק[- עליו ׁשּבֹונין ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
הּנגר ּובית יתד]הּספר, ותיק[- הּמזּוזה, ּובית הּמנעּול, ּובית , ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּודפּוס מצנפת, ּגֹודלי ׁשל והּקלב ּכּנֹורֹות, ותיק [-נבלים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹ
ּבֹו,צורה] ׁשּמׂשחקין זּמר ׁשל עץ ׁשל וסּוס ּתפּלין, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָׁשל

המקֹוננֹות הקשה]ּורביעית כלי ּוגננת[- ,[- של ניידת סככה -] ְְְְִִֶַֹ
הּמּטה וסמֹוכֹות הסומכות]העני, קטנות ונקליטי[קורות , ְְְִִִֵֶַַָָָ

וילון]הּמּטה לפריסת הּמּטה[מוטות ׁשּתחת וחמֹור עץ, -] ֲִִֶַַַַַָָ
המיטה] את ׁשהןהמחזיק מּפני טהֹורין, ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכל -ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ

ּבלבד. מלאכה ּבׁשעת הּכלים ְְְְְִִִֵֵַַַַָָמׁשּמׁשי

מלּבן[- מקרשי קרש ּבפּקה[- מלּבׁש היה אם - [-הּמּטה ְְְִִִֵַַָָָָָֻ
זהטבעת] הרי - הּמּטה עם ּבהן ׁשּמתחּבר רגלים לֹו ויׁש ,ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

הּוא והרי הּמּטה, ּבפני אֹותֹו נֹותנין ׁשהרי הּמּטה; עם ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמּטּמא
לׁשֹונֹות ׁשּתי על נתנֹו מאבריה. תחובותּכאחד בהם קרשים -] ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָ

המיטה] ׁשהּואדפנות ּפי על אף - הּמּטה על ּגבֹוּה הּוא והרי ,ֲִִֵֶַַַַַַָָ
ׁשהּוא מּפני טהֹור; רגלים, לֹו ואין הֹואיל - ּבחבלים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹמסרג

ּכמלּבני ּבלבד, מלאכה ּבׁשעת הּכלים -]מּמׁשּמׁשי של [קרשים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָ
טהֹורין. ׁשהן הּׁשיר, ּוכלי ׁשּלהן הּכּנֹורֹות ּבהן ׁשּתֹולין לוי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבני

אׁשּכף ׁשל סנדלר]מכּבׁש את[-רצען, עליו מֹותח ׁשהּוא ְְֵֵֶֶֶַַָָָֻ
החקּוק ּבּמקֹום האבן את עליו ׁשּמּניח מּפני טהֹור, - ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהעֹור
ּבׁשעת הּכלים לׁשּמׁש עׂשּוי ונמצא עליה, ּומׁשּמׁש ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיׁש
עׂשּוי ׁשּבֹו החקק ׁשהרי קּבּול, מּׁשּום מּטּמא ואינֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמלאכה;

ּבאבן. ְְְִֶֶַֹלהתמּלאת
ציפויי]חּפּויי ּבין[- - החּפּויין ּכל וכן טהֹורין. הּמּטה ְְִִִִִֵֵֵַַָָ

טהֹורין, מּתכת, ׁשל אֹו עֹור ׁשל אֹו עצם ׁשל אֹו עץ ׁשל ְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָׁשהיּו
הּכלים. לחּפּויי ּפרט ּבהם", מלאכה יעׂשה "אׁשר ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
אֹותן ׁשּצּפה קּבּול ּבית ּבהם ׁשּיׁש עצם אֹו עץ ּכלי ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָוכן
אֹותן, ׁשּצּפה מאחר טמאה; מקּבלין ואינן טהֹורין, - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּבמּתכת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור, עצמֹו והּצּפּוי ְְְְְִִֵֶַַַָָּבּטלן;
אם - הּמּתכת מן ּומקצתֹו העץ מן מקצתֹו ּכלי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהעֹוׂשה

הּמּתכת היתה ואם טמאה; מקּבל הּמּתכת, מׁשּמׁש העץ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻהיה
טהֹור הּכל העץ, את והּׁשּניםמׁשּמׁשת עץ, ׁשל מפּתח ּכיצד? . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

היה טמאה; מקּבל זה הרי - אחת ׁשן אפּלּו מּתכת, ׁשל ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּלֹו
טהֹור. הּכל - עץ ׁשל והּׁשּנים מּתכת, ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹהּמפּתח

אלמג ׁשל וחֹותמּה מּתכת, ׁשל ים]טּבעת טמאה;[צמח - ְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
טהֹורה. - מּתכת ׁשל וחֹותמּה אלמג, ׁשל ְְְְֶֶֶֶַַָָָָָֹהיתה

מפתח]והּׁשן טמאה[- מקּבל - החֹותם אֹו מּתכת, ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
והּמזרה הּמעּבד וכן לעץ. מחּבר היה לא אם עצמֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻּבפני



ני            
      

הּמלכיםגדולה] וקסטֹות העגלה, על אֹותֹו [ארוןׁשּמּניחין ְְְֲִִִֶַַַָָָָֻ
העּבדןנייד] וערבת עורות], מעבד קטּנה,[- ספינה ּובֹור , ְְְֲִֵַַַַָָָָ

הּים ּבאמצע להּל יכֹולה ׁשאינּה הּקטּנה הּספינה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוהיא
אף אּלּו, עץ ׁשל הּכלים מחמׁשת אחד ּכל והארֹון. ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגדֹול,
מקּבלין אּלּו הרי - סאה מארּבעים יֹותר מקּבלין ׁשהן ּפי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָעל
ּוׁשאר מלאין. להּטלטל אּלא מּתחּלתן נעׂשּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻטמאה;
ׁשּולים להן ויׁש סאה, ארּבעים מקּבלין היּו אם - עץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכלי
אין ּולפיכ ּבמלֹואן, להּטלטל עׂשּויין ׁשאינן חזקתן -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ארּבעים המקּבלין העֹור ּוכלי עצם ּכלי וכל טמאה. ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמקּבלין
מּתחּלתן נעׂשּו אם אּלא טמאה, מקּבלין אין - ּבלח ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻסאה

מלאין. ּכׁשהן ְְְְִִֵֵֵֶַלהּטלטל

ּבמּדההּׁשּדה הּבאים זכּוכית ׁשל והּמגּדל [-והּתבה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
סאה] מ' ּפימכילים על אף - זכּוכית ּכלי ּוׁשאר טהֹורין. ,ְְְְִִִֵַַָ

חמר וזה טמאה; מקּבלין הם הרי סאה, ארּבעים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּמקּבלין
עץ. מּכלי זכּוכית ְְְִִִֵֵֵּבכלי

ּבׁשּבּורֹו ׁשּיׁש ּכלי הגיאומטרית]ּכל על["תכולתו" אּמה ְְִִֵֶַַָָ
ּבלח; סאה ארּבעים מחזיק הּוא הרי ׁשלׁש, ּברּום ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹאּמה
ּבֹו היה אם מּבחּוץ. אֹותֹו מֹודדין הּכלי, את ְְְְִִִִִֶֶַַָָּוכׁשּמֹודדין
אּלא ּתֹוכֹו ׁשאין ּפי על אף - ׁשלׁש ּברּום אּמה על ְִֵֶֶַַַַַָָָָֹאּמה
אבל ממעט. הּדפנֹות עבי ׁשאין טהֹור, הּוא הרי - מּזה ְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפחֹות
עּמֹו. נמּדדין אין - זר לֹו היה אם הּזר ועבי הרגלים, ְְֳֳִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָעבי

הּׁשּדה ׁשּבתֹו מּוכני ּכגֹון קטּנה, ּתבה הּכלי ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהיה
חּבּור ואינּה עּמּה, נמּדדת אינּה - נׁשמטת ׁשהיא ּבזמן -ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
- נׁשמטת אינּה ואם הּמת. ּבאהל עּמּה מּצלת ואינּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלּה,

אחד ּככלי הן והרי עּמּה, .נמּדדת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ

קמּור ּכּסּוי לּכלי כיפה]היה קבּוע,[כעין ׁשהּוא ּבזמן - ְְִִִֶַַַָָָָ
מגּורֹות ּבֹו היּו עּמֹו. נמּדד אינֹו קבּוע, אינֹו עּמֹו; ְְְִִִִֵֵַָָָָנמּדד
אינן מּבחּוץ, הּמגּורֹות ּבֹו היּו ואם עּמֹו; נמּדדֹות ְְְְִִִִִִִֵַַָָָמּבפנים,

עּמֹו .נמּדדֹות ְִִָ
ּכןּכלי אם אּלא ּכדרּכֹו, סאה ארּבעים מקּבל ׁשאינֹו עץ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּומקּבל הֹואיל - אחר ּבדבר סמכֹו אם אֹו צּדֹו, על ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהּטהּו
טהֹור מקֹום, מּכל סאה .ארּבעים ְְִִַָָָָָ

עלהּׁשּדה אף - מרגליהן אחת ׁשּנּטלה והּמגּדל והּתבה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
טהֹורין, אּלּו הרי - מקּבלין הן הרי אּלא נּקבּו, ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹּפי

שעדיין]ועדין ּכׁשהיּו.[- לנחת ׁשהן וחזקתן להן, יׁש ׁשּולים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

   
מּדֹות חלוקות]ׁשלׁש לקּבלה:[- עׂשּויין ׁשאינן עץ ּבכלי ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹ

- הּסּלם ּכגֹון ּבלבד, אדם לתׁשמיׁש עׂשּוי ׁשהּוא עץ ּכלי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻּכל
לטמאה. חכמים רּבּוהּו ולא ּכלל, טמאה מקּבל ואינֹו ְְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹֻֻטהֹור,
הּׁשלחן ּכגֹון והאדם, הּכלים לתׁשמיׁש העׂשּוי עץ ּכלי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻוכל

קטן]והּטבלה שולחן טמאה.[- מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא והּמּטה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מּניח ׁשהרי מׁשּמׁשיו? ותׁשמיׁש אדם לתׁשמיׁש ׁשהן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומנין
על והּמּצעֹות הּטבלה, על והּכֹוסֹות הּׁשלחן, על ְְְְְַַַַַַַַַַָָָָֻהּקערֹות
ׁשהרי ּבלבד, הּכלים לתׁשמיׁש העׂשּוי עץ ּכלי וכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמּטה.
הּכלים את מׁשּמׁש היה לא אם - אדם מׁשּמׁשי מׁשּמׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּוא

ּבלבד מלאכה ּבׁשעת ּכגֹוןאּלא מּכלּום; טהֹור זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
וכן הדלקה, ּבׁשעת הּנר את מׁשּמׁשת ׁשהיא עץ ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמנֹורה

והּדפּוסין מלאכה, ּבׁשעת הּכלים ּתחת [מסגרות]ׁשּמּניחין ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ
וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת הּכלים את מׁשּמׁש היה ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּכּלן.
הּקפצה ּכּסּוי ּכגֹון טמאה; מקּבל זה הרי - מלאכה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻֻּבׁשעת

והרמח[קופסא] והּסּכין הּסיף ּתיק ּוכגֹון ּבֹו, ְְְְִִִֵַַַַַַָֹוכּיֹוצא
הּמכּתב ותיק הּכחל, ּובית מכחֹול ותיק והּתער, ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַָֹוהּמסּפרים

ּוסקרטיה[חריטה] טבלה ותיק אכילה], שולחן ּובית[סוג ְְְְְִֵַָָֻ
הּפגֹוזֹות ּובית גדולים]החּצים אּלּו[חיצים ּכל חלילין. ותיק , ְֲִִִִִֵֵַַָָ

מקּבלין ּכלים, מׁשּמׁשי אּלא ׁשאינן ּפי על אף - ּבהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
ּבׁשעת וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת להן צרי הּכלי ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻטמאה;

קמטרה ּכּסּוי אבל גדולה]מלאכה. וכּסּוי[תיבה ּתבה, וכּסּוי , ְְְְְֲִִִֵַָָָָָ
חרׁש[סל]טני ׁשל והּמכּבׁש נגר], הּתבה,[- ׁשּתחת והּכּסא , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

כיסוי]והּקמרֹון והקלב[- דפוס]ׁשּלּה, ּתיק[- עליו ׁשּבֹונין ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
הּנגר ּובית יתד]הּספר, ותיק[- הּמזּוזה, ּובית הּמנעּול, ּובית , ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּודפּוס מצנפת, ּגֹודלי ׁשל והּקלב ּכּנֹורֹות, ותיק [-נבלים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹ
ּבֹו,צורה] ׁשּמׂשחקין זּמר ׁשל עץ ׁשל וסּוס ּתפּלין, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָׁשל

המקֹוננֹות הקשה]ּורביעית כלי ּוגננת[- ,[- של ניידת סככה -] ְְְְִִֶַֹ
הּמּטה וסמֹוכֹות הסומכות]העני, קטנות ונקליטי[קורות , ְְְִִִֵֶַַָָָ

וילון]הּמּטה לפריסת הּמּטה[מוטות ׁשּתחת וחמֹור עץ, -] ֲִִֶַַַַַָָ
המיטה] את ׁשהןהמחזיק מּפני טהֹורין, ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכל -ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ

ּבלבד. מלאכה ּבׁשעת הּכלים ְְְְְִִִֵֵַַַַָָמׁשּמׁשי

מלּבן[- מקרשי קרש ּבפּקה[- מלּבׁש היה אם - [-הּמּטה ְְְִִִֵַַָָָָָֻ
זהטבעת] הרי - הּמּטה עם ּבהן ׁשּמתחּבר רגלים לֹו ויׁש ,ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

הּוא והרי הּמּטה, ּבפני אֹותֹו נֹותנין ׁשהרי הּמּטה; עם ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמּטּמא
לׁשֹונֹות ׁשּתי על נתנֹו מאבריה. תחובותּכאחד בהם קרשים -] ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָ

המיטה] ׁשהּואדפנות ּפי על אף - הּמּטה על ּגבֹוּה הּוא והרי ,ֲִִֵֶַַַַַַָָ
ׁשהּוא מּפני טהֹור; רגלים, לֹו ואין הֹואיל - ּבחבלים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹמסרג

ּכמלּבני ּבלבד, מלאכה ּבׁשעת הּכלים -]מּמׁשּמׁשי של [קרשים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָ
טהֹורין. ׁשהן הּׁשיר, ּוכלי ׁשּלהן הּכּנֹורֹות ּבהן ׁשּתֹולין לוי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבני

אׁשּכף ׁשל סנדלר]מכּבׁש את[-רצען, עליו מֹותח ׁשהּוא ְְֵֵֶֶֶַַָָָֻ
החקּוק ּבּמקֹום האבן את עליו ׁשּמּניח מּפני טהֹור, - ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהעֹור
ּבׁשעת הּכלים לׁשּמׁש עׂשּוי ונמצא עליה, ּומׁשּמׁש ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיׁש
עׂשּוי ׁשּבֹו החקק ׁשהרי קּבּול, מּׁשּום מּטּמא ואינֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמלאכה;

ּבאבן. ְְְִֶֶַֹלהתמּלאת
ציפויי]חּפּויי ּבין[- - החּפּויין ּכל וכן טהֹורין. הּמּטה ְְִִִִִֵֵֵַַָָ

טהֹורין, מּתכת, ׁשל אֹו עֹור ׁשל אֹו עצם ׁשל אֹו עץ ׁשל ְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָׁשהיּו
הּכלים. לחּפּויי ּפרט ּבהם", מלאכה יעׂשה "אׁשר ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
אֹותן ׁשּצּפה קּבּול ּבית ּבהם ׁשּיׁש עצם אֹו עץ ּכלי ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָוכן
אֹותן, ׁשּצּפה מאחר טמאה; מקּבלין ואינן טהֹורין, - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּבמּתכת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור, עצמֹו והּצּפּוי ְְְְְִִֵֶַַַָָּבּטלן;
אם - הּמּתכת מן ּומקצתֹו העץ מן מקצתֹו ּכלי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהעֹוׂשה

הּמּתכת היתה ואם טמאה; מקּבל הּמּתכת, מׁשּמׁש העץ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻהיה
טהֹור הּכל העץ, את והּׁשּניםמׁשּמׁשת עץ, ׁשל מפּתח ּכיצד? . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

היה טמאה; מקּבל זה הרי - אחת ׁשן אפּלּו מּתכת, ׁשל ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּלֹו
טהֹור. הּכל - עץ ׁשל והּׁשּנים מּתכת, ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹהּמפּתח

אלמג ׁשל וחֹותמּה מּתכת, ׁשל ים]טּבעת טמאה;[צמח - ְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
טהֹורה. - מּתכת ׁשל וחֹותמּה אלמג, ׁשל ְְְְֶֶֶֶַַָָָָָֹהיתה

מפתח]והּׁשן טמאה[- מקּבל - החֹותם אֹו מּתכת, ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
והּמזרה הּמעּבד וכן לעץ. מחּבר היה לא אם עצמֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻּבפני



ני           
      

תבואה]והּמּגֹוב ניקוי כלי אחת[- ׁשּנּטלה ראׁש ׁשל והּמסרק ְְְְִֵֶֶַַַַַַָֹ
טמאה. מקּבלין אּלּו הרי - מּתכת ׁשל ועׂשיּה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּניהם,

אֹוחז ׁשּיהיה ּכדי רּמֹון ּכמין מסמר ּבראׁשֹו ׁשעׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּקל
טמאה מקּבל אינֹו אתּבֹו, אֹוכלת הארץ ּתהיה ׁשּלא עׂשהּו ; ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

טמאה. מקּבל ְְֵֵַָָֻהעץ,

מקּבל - ּבֹו להּכֹות ּכדי מסמרים ּבֹו ׁשּטבע מּקל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָוכן
אינֹו - לנֹואי עׂשין הּמּתכת. את מׁשּמׁש העץ ׁשּנמצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה,

העץ את מׁשּמׁשת הּמּתכת ׁשהרי טמאה, .מקּבל ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

,לנֹואי ּבּדלת אֹו ּבּמּקל ׁשּקבען מּתכת ׁשל מניקּיֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוכן
הּכלים מּׁשאר ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן .טהֹורֹות. ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

   
.מלאכּתן ׁשּתּגמר עד טמאה, מקּבלין אין - הּכלים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּכל

הן מאימתי עץ, והעריסה,ּוכלי הּמּטה טמאה? מקּבלין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֻ
הּדג ּבעֹור ּגמר[להחליקם]מּׁשּיׁשּופם לׁשּוף,[בדעתו]; ׁשּלא ְְִֵֶֶַַָָָֹ

מּׁשּיחסם - עץ ׁשל הּסּלים טמאה. מקּבלין אּלּו [יקשור]הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻ
הּיֹוצאין הּקטּנים והעצים הּׂשריגים עקצי ויכרת ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻׂשפתֹותיהן,
ּכרת ׁשּלא ּפי על אף - ּתמרה ׁשל הּסּלים היּו הּסּלים. ּגב ְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֹעל
אֹותן. מקּימין ׁשּכ טמאה; מקּבלין - מּבפנים ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֻההּוצין

ידיות]הּכלּכלה עם ההּוצין,[סל ויכרת ּפיה, מּׁשּיחסם - ְְְְִִִִֶַַַַָָָֹֹ
הּתלּויֹות ידיות]ויגמר הּלגינֹות[- ּובית הּכֹוסֹות ּבית . ְְְְִִֵֵַַַֹ

טמאה,[קנקנים] מקּבלין - מּבפנים ּכרת ׁשּלא ּפי על אף -ְְְְִִִִִֶַַַַָָֹֻ
והּקלתֹות הּקטּנים הּקנֹונים אֹותן. מקּימין שלׁשּכן סוגים -] ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָ

הּיֹוצאין.סלים] ההּוצין ויכרת ׂשפתֹותיהן, מּׁשּיחסם -ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַֹֹ
הּגדֹולים והּסּוגים הּגדֹולים קופות]הּקנֹונים סוגי -], ְְְְִִִִַַַַ

ּדּורים ׁשני היקפים]מּׁשּיעׂשה נפה[- ים ׁשּלהן. [נפתלרחב ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
לרחבבד] אחד ּדּור מּׁשּיעׂשה - מאזנים ׁשל וכף ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּוכברה,

צפירֹות ׁשּתי מּׁשּיעׂשה הּקּפה, עיגולים]ׁשּלהן. לרחב[- ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
והערק ארוכה]ׁשּלּה. אף[קופה אחת. צפירה ּבֹו מּׁשּיעׂשה , ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָ

נראּו ׁשהרי - טמאה מקּבלין ּגּביהן, ּגמר ׁשּלא ּפי [-על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
זהראויים] למה עליהן; הּכלי צּורת והרי ּׁשּנעׂשּו, ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָלמה

ההּוצין, מּׁשּיכרת - הּמחצלת מקצתֹו. ׁשּנארג לבגד ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּדֹומה?
מקּבלין אינן - הּנסרים ּכלי וכל מלאכּתּה. ּגמר הּוא ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָוזה
מקּבלין - עץ ּכלי ּגלמי ׂשפתֹותיהן. ׁשּיתחּסמּו עד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻטמאה,
עתיד ׁשהּוא ּפי על אף ּבצּורתֹו; עץ הּכלי מּׁשּנעׂשה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻטמאה

ּבּׂשרד ליּפֹותֹו[לשייפו]לתארֹו אֹו ּבּמחּוגה להׁשוֹותֹו אֹו ְְְְְֲֶֶַַַַָָ
ואינֹו הֹואיל ּגלם, הּוא ועדין אּלּו, ּבמעׂשים וכּיֹוצא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹּבּמעצד
טמאה. מקּבל זה הרי חפירתֹו, הׁשלים והרי חקיקה ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻמחּסר

אׁשּכרֹוע מּׁשל חּוץ טמאה, מקּבלין עץ ּכלי ּגלמי מיןוכל -] ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
ּבעיניארז] וקרֹוב ׁשּיתיּפה. עד ּכלי, חׁשּוב מּמּנּו הּכלי ׁשאין ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּכל טמאה. מקּבלין ּגלמיהן ואין אׁשּכרֹוע, ּככלי עצם ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשּכלי
אינֹו ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמׁשין ּפי על אף - ּכלי צּורת עליו ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעץ

ארּובֹות טמאה. טבלאות]מקּבל ׁשּסֹודרין[- נחּתֹומין ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַַָֻ
הּכלי צּורת ׁשהרי מּטּמאֹות, - ּבצק ּכׁשהן החּלֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָעליהן
צבע ואם טמאה; מקּבלין אינן ּבּתים, ּבעלי וׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻעליהן.
ׁשהרי מּטּמאֹות, - ּבהן וכּיֹוצא ּבכרּכֹום אֹו ּבסקרא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָאֹותן

נחּתֹומין ׁשל סרֹוד ּכלי. צּורת להן -]נעׂשית הכלי היינו ] ְְְֲִִֵֶֶַַַָ
ׁשּמקּטפין הּמים ּבֹו ּבעלי[מתיזין]ׁשּנֹותנין וׁשל טמא. , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּגּפפֹוּבּת ואם טהֹור. אותו]ים, רּוחֹותיו,[מסגר מארּבע ְְְִִִֵַַָָָ
עליו, ׁשעֹורכין והּלּוח טהֹור. אחת, מרּוח נפרץ ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָמּטּמא.
מּטּמא; הּסלת, עליו מרּקדין ׁשהּסּלתים עץ ׁשל ּכלי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמּטּמא.

רחת טהֹור. ּבּתים, ּבעלי גדולה]וׁשל [גרעיניהּגרּוסֹות[כף ְְֲִֵֶַַַַָָ
מּטּמאה;תבואה] ּגּתֹות, ׁשל טהֹורה. אֹוצרֹות, ׁשל מּטּמאה; ,ְְְִִִֶֶַַָָָָ

מקּבל לקּבלה, העׂשּוי הּכלל: זה טהֹורה. ּגרנֹות, ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָוׁשל
טהֹור. ּבֹו, לכּנס והעׂשּוי ְְְֵֶַָָָֻטמאה;

הּתלֹויין יד]ּכל בתי מּתלֹויי[- חּוץ - ׁשלטהֹורין נפה ְְְִִִֵֶַָָָ
מּקל ּותלֹוי יד, מּגל ּותלֹוי ּגרנֹות, ׁשל ּכברה ּותלֹוי ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָסּלתין,
והעׂשּוי מּטּמאין. מלאכה, ּבׁשעת מסּיעין ׁשהן מּפני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּלׁשין;

טהֹור. ּבלבד, הּכלי ּבֹו ְְְִִִַַָלתלֹות
ּבהןנבלי ׁשּמזּמרין לוי ּבני ונבלי מּטּמאין; המׁשֹוררים, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

והארּוס והּנקטמֹון הּבטנֹון טהֹורין. נגינהּבּמקּדׁש, כלי -] ְְְְְְְִִִֵַַַַָָ
מּטּמאין.שונים] ,ְִִַ

לפי טהֹורה, - עכּברים וׁשל מּטּמאה; החלּדה, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻמצֹודת
ּכלי צּורת עליה ואין קּבּול ּבית לּה .ׁשאין ְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

קפיפההּוצין ּכמֹו מהן גדולה][קׁשאֹורגין ׁשּמּניחיןופה ְְְִִִִִֵֶֶֶַָ
ּכתבנית מהן וׁשאֹורגין מּטּמאה; ּבהן, וכּיֹוצא הּתאנים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּה
ּתֹורת ׁשאין טהֹורה, - החיטין ּבּה ׁשאֹוצרין ּגדֹולה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָמגּורה

עליה. ְִֶָָּכלי
סיג[קולעים]ׁשּמסרגיןעלין ּכמין גדר]אֹותן סביב[- ְְְְִִִִֶָָָָָ

נסרין ׁשל סיג עׂשּו ואם טהֹור; דקים]לּפרֹות, מּטּמא.[גזרים , ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
הּוציןחֹותל דקל]ׁשל מסיבי הרטב[כלי ּבֹו ׁשּמּניחין ִִִֶֶֶַָָֹ

מּטּמא; - מּתֹוכֹו ונֹוטל לתֹוכֹו נֹותן הּוא אם - ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַוכּיֹוצא
עד אֹו ׁשּיקרעּנּו עד ּׁשּבתֹוכֹו מה לּטל יכֹול אינֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹואם
וכן טהֹור. - ּולזרקֹו ּׁשּבתֹוכֹו מה לאכל ׁשחׁשב אֹו ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיּתירּנּו,
טמאה; מקּבלת אינּה ּומׁשליכּה, ּבּה מׁשּתּמׁש ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּקרן

טמאה. מקּבלת עליה, חׁשב ְְְִֶֶֶַַָָָָֻואם
,ּתׁשמיׁש,הּׁשֹופר קרן להיֹות חתכֹו טמאה; מקּבל אינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

טמאה .מקּבל ְְֵַָֻ
קערהּכדר היא אם - ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה ׁשּקבעּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָ

ׁשהרי ּבּדפן, קבעּה ואם טמאה; מקּבלת זֹו הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻקּבלתּה,
מּכלל זֹו הרי - צּדּה על הּׁשּדה ׁשּמּטין עד מקּבלת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאינּה

ּוטהֹורה .הּׁשּדה, ְִַָָ
דגים]האקּון עופות]והרטב[מלכודת והּכלּוב[מלכודת ְְְְֲַָָֹ

טהֹורין. עץ, ְִֵֶׁשל
ציד]והּפלצּורהּמּדף כלי -[מיני סּכרין ּומצֹודת ְְְִַַַַַַָָ

עליהן. ּכלי צּורת ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַמּטּמאין,
עלהּספסלין אף - תינֹוקֹות מלּמדי וׁשל ׁשּבּפנּדקּיֹות, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻ

אּלּו הרי - הרגלים את ּבהם ּומכניסין נקּובין, ׁשהם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּפי
טמאה מקּבלין ּבמסמר, רגלים ּבהם קבע זהטהֹורין; . ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

ׁשּנּטל וכל טהֹור. עּמֹו, נּטלֹות רגליו ואין ׁשּנּטל ּכל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּכלל:
מקּבל עצם, אֹו עץ ׁשל ּכּלן היּו אם - עּמֹו נּטלֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻורגליו
טמאה. מקּבל אינֹו אבן, ׁשל מרגליו אחת היתה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻטמאה;

ה'תש"ע טבת כ' רביעי יום

   
צּורתֹוּכל ונפסדה ׁשּנטמא, אחר ונׁשּבר ׁשּנטמא, ּכלי ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

           
      

ּכׁשהם ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן ּבׁשבירתֹו; טהֹור - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָותׁשמיׁשֹו
טמאה מקּבלין אינן ׁשבריהן .טהֹורין, ְְְְְִִִֵֵֶַָָֻ

ּכליּכּמה אֹו עץ ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ויהיהׁשעּור עצם, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּכיצד? ּברּמֹונים. ׁשעּורם ּבּתים, ּבעלי ּכלי ּכל ְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָטהֹור?

טהֹור רּמֹון, ּבמֹוציא הּכלי -מּׁשּיּנקב ׁשאמרּו והרּמֹון ; ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָ
ּבּכלי ויהיּו רֹואה. ׁשל ּדעּתֹו לפי - קטן ולא ּגדֹול לא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹּבינֹוני,
זית ּבמֹוציא הּכלי נּקב ּבזה. זה אחּוזים רּמֹונים ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָֹׁשלׁשה
ׁשהׁשלימֹו עד ּוסתמֹו, זית ּבמֹוציא ונּקב וחזר ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּוסתמֹו,
נעׂשּו ׁשהרי טהֹור, - סתּום ׁשהּוא ּפי על אף - רּמֹון ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָלמֹוציא

חדׁשים. ּפנים ֲִִָָלֹו

הּסל,ּכלים ּכגֹון רּמֹון, ּבמֹוציא נקּובין מּתחּלה ׁשעׂשין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָ
אוכף]והּפחלץ ואּפיפירֹות[כמין ּגמּלים, קנים]ׁשל [מחצלת ְְְְֲִִֶֶַַַָָ

רּבן. ׁשּיּקרע עד טמאה מקּבלין אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻֻ

לחּזק,אּפיפירֹות ּומּלמּטן מּלמעלן קנים להן ׁשעׂשה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּגּפים לּה עׂשה ׁשהיא[מסגרת]טהֹורה. ּפי על אף - ׁשהן ּכל ְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

טמאה. מקּבלת זֹו הרי רּמֹון, ּבמֹוציא נקּובה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֻֻּכּלּה

הרבע,ּכל ּכגֹון רּמֹונים, לקּבל יכֹולין ׁשאינן הּכלים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
והּקנֹונים הרבע, זית.[סלים]וחצי ּבמֹוציא ׁשעּורן - הּקטּנים ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָֹ

ּכל[נקרעו]נגממּו לקּבל ּכדי ּבהן נׁשאר אם - ׂשפתֹותיהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
טמאין. ְִֵֶׁשהּוא,

ּפתהּסּלין ׁשל ּבכּכרֹות ׁשעּורן ּפת, .ׁשל ְִִִֶֶַַַַָָ

וׁשלקּפת טהֹורה. ירק, ׁשל אגּדֹות מּׁשּתֹוציא - הּגּננים ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻ
ּבגבבא ּבּלנין, וׁשל ּתבן. ּבמֹוציא ּבּתים, תבןּבעלי [מין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

להסקה] .המשמש
ּומקּבלקערֹותּבית הֹואיל - קערֹות מקּבל ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָ

גדולות]הּתמחּויין ּבית[קערות וכן טמאה. מקּבל זה הרי , ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֻ
לצואה]הראי את[כלי ּומקּבל הֹואיל - מׁשקין מקּבל ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

טמאה. מקּבל זה הרי ְְְֲִֵֵֶַָָֻהראי,
טהֹורּכל - לׁשנים ׁשּנחלק עץ ׁשהןּכלי ּפי על ואף , ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכאלּפסין ּדפנֹותיהן על שטוח]מקּבלין גדול חּוץ[כלי ; ְְְְְִִִֵֶַַָָ
מּתחּלת עצמֹו ּבפני ּכלי מקצתן אֹו ׁשחצין עץ ׁשל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּכלים
ׁשני נעׂשה הּוא ׁשּמּתחּלה הּכפּול הּׁשלחן ּכגֹון - ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻעׂשּיתן

הּמזנֹון ּתמחּוי ּוכגֹון ונפׁשט, נכּפל הּוא והרי [קערהחלקים ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָ
תאים] חלקעשויה ּבכל והרי קערֹות קערֹות ּכּלֹו ְְְֲֵֵֶֶַָָָֻׁשהּוא

ּכּיֹוצא וכל הּכפּול, הּכּסא ּוכגֹון ׁשלמֹות, קערֹות ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹמחלקיו
ׁשּנפחת עץ, ׁשל הּכֹוסֹות ּובית הּלגינין, ּבית וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַּבאּלּו.

לׁשאר[נחסר] חּבּור ואינֹו טהֹור, ׁשּנפחת זה - מהן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאחד
נפחתּו לֹו. חּבּור ואינֹו טהֹור, זה הרי - הּׁשני נפחת ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּבּתים.

ּכ טהֹור. ּכּלֹו אּלּו.ׁשלׁשּתן, ּבכלים ּכּיֹוצא ּכל ן ְְְִֵֵֵֵַָָָֹֻ
גדולה]מׁשּפלת וזוּיֹותיה[קופה ּגבֹוהה ׁשאמצעיתּה ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָ

מקּבלת ׁשהיא מּפני טמאה, - אחד מּצד ונפחתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹורדֹות,
והּדלּפקי הּׁשלחן טהֹורה. הּׁשני, מּצד נפחתה הּׁשני; ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֻֻּבּצד

כוסות] שולחן ׁשיחלקּו[- עד טמאה, מקּבלין - ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֻׁשּנפחתּו
וכן טהֹורין; מרגליהן, אחת נּטלה מחברֹו. חלק ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָויּבדל
עליהן חּׁשב אם - הּׁשליׁשית הרגל נּטלה הּׁשנּיה. נּטלה ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאם
ּבּטבלא, אֹוכל ּכמֹו זה ּדלּפקי על אֹו זה ׁשלחן על ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻֻׁשּיאכל
טהֹורין. עליהן, חּׁשב לא ואם טמאה; מקּבלין אּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָֹֻהרי

נׁשאר ואם טהֹורין. ׂשפתֹותיהן, ׁשּנׁשרּו נסרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּכלי
טמאה מקּבלין אּלּו הרי ׁשהּוא, ּכל ׂשפתֹותיהן .מחסֹום ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

ּותקעּהטבלה עצים, לעצים]ׁשּמּלאּה חיברה -]- ְְְִִֵֶַָָָָ
טמאה. מקּבלת ּבנסרים, חּפּה ְְְְִִִֶֶַָָָָֻטהֹורה;

סרגֹוספסל טהֹור; אֹו[חיברו]ׁשּנתּפרק, ּבמׁשיחֹות ְְְְִִִֵֶַָָָָ
טמאה. מקּבל ְְֲִֵַַָָֻּבחבלים,

ּוקׁשרן,הּסּלים חזר טהֹורין; ׁשהּתירן, ּגמּלים ׁשל ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ
עׂשרה אפּלּו ּומתטהרין מתטּמאין נמצאּו טמאה. ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָֻמקּבלין

ּביֹום .ּפעמים ְְִָ
מקֹוםהּׁשלחן ּבהן וׁשּיר ּבׁשיׁש, ׁשחּפן הּדלּפקי אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻ

טהֹורין - הּכל חּפה ואם טמאה. מקּבלין - הּכֹוסֹות ,הּנחת ְְְְְִִִִַַַַַָָָֹֻ
את ׁשחּפה ּבין עֹומד, ׁשאינֹו ּבצּפּוי ּבין עֹומד, ּבצּפּוי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָּבין

מסגרתו]לזּביביו ׁשהיּו[- ּבין לזּביביו, את חּפה ׁשּלא ּבין , ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
ׁשל ׁשהיּו ּבין ּבֹו, וכּיֹוצא אׁשּכרֹוע ּכגֹון חׁשּובין, עצים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹורין ּכּלן, וחּפן הֹואיל - עצים ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻׁשאר

   
הּתרמלּכלי טמאה? מקּבלין מאימתי [ילקוט]עֹור, ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָֻֻ

הּקֹופין ויכרת ׂשפתֹותיו, מּׁשּיחסם - ּבֹו [חתיכותוכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹ
קיחֹותיובולטות] את ויעׂשה העֹור, ּגּבי על הּיֹוצאין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָהּקטּנים

רצועותיו] סקרטּיה[- עור]. ויעׂשּו[טבלת ויכרת מּׁשּיחסם , ְְְְְְֲִִִֶַַָֹֹֻ
מתכת]ציציתּה טס קטבליה[- מיטה]. מּׁשּיחסם[-כיסוי , ְְְִִִֶַָָָֹֻ

הּקֹו ויכרת ׂשפתֹותיהן מּׁשּיחסם והּכסת, הּכר פיןויכרת. ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ
הּקציצה; מּׁשּיגמר הּתפּלין, ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹהּיֹוצאין.
מקּבלת זֹו הרי הרצּועה, את ּבּה לּתן עתיד ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאף

טּבּור לֹו לעׂשֹות עתיד ׁשהּוא העריסה עֹור חיזוקטמאה. -] ְֲֲִִִֶַָָָָֻ
העריסה] מּׁשּיקמיעלרגלי הּסנּדל, טּבּור. לֹו ׁשּיעׂשה עד ,ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָ

מּׁשּיּגֹוב[יעוצב] הּמנעל, יתייבש]. האּמּום[- הנחתעל [מקום ְִִִִֶַַָָ
לכרּכםהנעל] עתיד ואם בכרכום]. עד[לצבוע ּולׂשרטט, ְְְְְִִֵֵַַַָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיׂשרטט; ועד ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹׁשּיכרּכם
עֹור,לפיכ טמאה; מקּבל אינֹו ּכלי, צּורת עליו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻׁשאין

ׁשּלא ּכדי ּכּפיהן, על קֹוצים לֹוקטי ׁשּקֹוׁשרין עֹור ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹּכף
ואין ּפׁשּוט עֹור ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל אינֹו - הּקֹוץ ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻיּכם

הּבקר ּגללי ּבֹו ׁשּמלּקטין העֹור וכן ּכלי. צּורת ועֹורעליו , ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
הּדבֹורים את ּבֹו ׁשּמׁשיבין ועֹור הּבהמה, ּפי ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָׁשחֹוסמין
מּפני הרּוח את ּבֹו ׁשּמניפין ועֹור הּדבׁש, ׁשּלֹוקחין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבעת

טמאה. מקּבלין ואין טהֹורין, הן הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵַַָֹֻהחם
האצּבעֹותּכל מּׁשל[כפפות]ּבית חּוץ טהֹורֹות; עֹור, ׁשל ְְִֵֶֶֶָָָ

פירות]קּיצין ׁשהיא[קוטפי מּפני האֹוג[עצמה], את מקּבלת ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ
פרי] טהֹורה.[מין האֹוג, רב את מקּבלת אינּה אם - נקרעה ;ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

הּקּטעיןהאבנט ׁשּתֹופרין ועֹורֹות עֹור, רגל]ׁשל [קטועי ְְְְִִִֵֶֶַַָ
ׁשּיתּגלּגלּו ּכדי ארּכּבֹותיהן -[יהלכו]על הּקרקע על ּבהן ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻ

העֹורֹות וכן עליהן. ּכלי צּורת ׁשהרי טמאה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻמקּבלין
ּבזרֹועֹותיהן, האּמנין אֹותן ׁשּמכניסין טּבעֹות ּכעין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻהעׂשּויֹות
מתטּמאין - מלאכה ּבׁשעת ידם מעל ּבגדיהם להגּביּה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכדי

הּפׁשּוטים. עֹור ּכלי ְְְִִֵַָּכׁשאר
זֹוריעֹור ׁשל ולּזרֹוע לּיד ּכּסּוי מּמּנּו מנקי]ׁשּתֹופרין -] ְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

טמאה; מקּבל - ּפׁשּתן עֹוׂשי וׁשל ּדרכים, הֹולכי וׁשל ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּגרנֹות,



ני            
      

ּכׁשהם ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן ּבׁשבירתֹו; טהֹור - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָותׁשמיׁשֹו
טמאה מקּבלין אינן ׁשבריהן .טהֹורין, ְְְְְִִִֵֵֶַָָֻ

ּכליּכּמה אֹו עץ ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ויהיהׁשעּור עצם, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּכיצד? ּברּמֹונים. ׁשעּורם ּבּתים, ּבעלי ּכלי ּכל ְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָטהֹור?

טהֹור רּמֹון, ּבמֹוציא הּכלי -מּׁשּיּנקב ׁשאמרּו והרּמֹון ; ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָ
ּבּכלי ויהיּו רֹואה. ׁשל ּדעּתֹו לפי - קטן ולא ּגדֹול לא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹּבינֹוני,
זית ּבמֹוציא הּכלי נּקב ּבזה. זה אחּוזים רּמֹונים ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָֹׁשלׁשה
ׁשהׁשלימֹו עד ּוסתמֹו, זית ּבמֹוציא ונּקב וחזר ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּוסתמֹו,
נעׂשּו ׁשהרי טהֹור, - סתּום ׁשהּוא ּפי על אף - רּמֹון ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָלמֹוציא

חדׁשים. ּפנים ֲִִָָלֹו

הּסל,ּכלים ּכגֹון רּמֹון, ּבמֹוציא נקּובין מּתחּלה ׁשעׂשין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָ
אוכף]והּפחלץ ואּפיפירֹות[כמין ּגמּלים, קנים]ׁשל [מחצלת ְְְְֲִִֶֶַַַָָ

רּבן. ׁשּיּקרע עד טמאה מקּבלין אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻֻ

לחּזק,אּפיפירֹות ּומּלמּטן מּלמעלן קנים להן ׁשעׂשה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּגּפים לּה עׂשה ׁשהיא[מסגרת]טהֹורה. ּפי על אף - ׁשהן ּכל ְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

טמאה. מקּבלת זֹו הרי רּמֹון, ּבמֹוציא נקּובה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֻֻּכּלּה

הרבע,ּכל ּכגֹון רּמֹונים, לקּבל יכֹולין ׁשאינן הּכלים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
והּקנֹונים הרבע, זית.[סלים]וחצי ּבמֹוציא ׁשעּורן - הּקטּנים ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָֹ

ּכל[נקרעו]נגממּו לקּבל ּכדי ּבהן נׁשאר אם - ׂשפתֹותיהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
טמאין. ְִֵֶׁשהּוא,

ּפתהּסּלין ׁשל ּבכּכרֹות ׁשעּורן ּפת, .ׁשל ְִִִֶֶַַַַָָ

וׁשלקּפת טהֹורה. ירק, ׁשל אגּדֹות מּׁשּתֹוציא - הּגּננים ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻ
ּבגבבא ּבּלנין, וׁשל ּתבן. ּבמֹוציא ּבּתים, תבןּבעלי [מין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

להסקה] .המשמש
ּומקּבלקערֹותּבית הֹואיל - קערֹות מקּבל ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָ

גדולות]הּתמחּויין ּבית[קערות וכן טמאה. מקּבל זה הרי , ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֻ
לצואה]הראי את[כלי ּומקּבל הֹואיל - מׁשקין מקּבל ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

טמאה. מקּבל זה הרי ְְְֲִֵֵֶַָָֻהראי,
טהֹורּכל - לׁשנים ׁשּנחלק עץ ׁשהןּכלי ּפי על ואף , ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכאלּפסין ּדפנֹותיהן על שטוח]מקּבלין גדול חּוץ[כלי ; ְְְְְִִִֵֶַַָָ
מּתחּלת עצמֹו ּבפני ּכלי מקצתן אֹו ׁשחצין עץ ׁשל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּכלים
ׁשני נעׂשה הּוא ׁשּמּתחּלה הּכפּול הּׁשלחן ּכגֹון - ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻעׂשּיתן

הּמזנֹון ּתמחּוי ּוכגֹון ונפׁשט, נכּפל הּוא והרי [קערהחלקים ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָ
תאים] חלקעשויה ּבכל והרי קערֹות קערֹות ּכּלֹו ְְְֲֵֵֶֶַָָָֻׁשהּוא

ּכּיֹוצא וכל הּכפּול, הּכּסא ּוכגֹון ׁשלמֹות, קערֹות ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹמחלקיו
ׁשּנפחת עץ, ׁשל הּכֹוסֹות ּובית הּלגינין, ּבית וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַּבאּלּו.

לׁשאר[נחסר] חּבּור ואינֹו טהֹור, ׁשּנפחת זה - מהן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאחד
נפחתּו לֹו. חּבּור ואינֹו טהֹור, זה הרי - הּׁשני נפחת ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּבּתים.

ּכ טהֹור. ּכּלֹו אּלּו.ׁשלׁשּתן, ּבכלים ּכּיֹוצא ּכל ן ְְְִֵֵֵֵַָָָֹֻ
גדולה]מׁשּפלת וזוּיֹותיה[קופה ּגבֹוהה ׁשאמצעיתּה ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָ

מקּבלת ׁשהיא מּפני טמאה, - אחד מּצד ונפחתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹורדֹות,
והּדלּפקי הּׁשלחן טהֹורה. הּׁשני, מּצד נפחתה הּׁשני; ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֻֻּבּצד

כוסות] שולחן ׁשיחלקּו[- עד טמאה, מקּבלין - ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֻׁשּנפחתּו
וכן טהֹורין; מרגליהן, אחת נּטלה מחברֹו. חלק ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָויּבדל
עליהן חּׁשב אם - הּׁשליׁשית הרגל נּטלה הּׁשנּיה. נּטלה ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאם
ּבּטבלא, אֹוכל ּכמֹו זה ּדלּפקי על אֹו זה ׁשלחן על ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻֻׁשּיאכל
טהֹורין. עליהן, חּׁשב לא ואם טמאה; מקּבלין אּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָֹֻהרי

נׁשאר ואם טהֹורין. ׂשפתֹותיהן, ׁשּנׁשרּו נסרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּכלי
טמאה מקּבלין אּלּו הרי ׁשהּוא, ּכל ׂשפתֹותיהן .מחסֹום ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

ּותקעּהטבלה עצים, לעצים]ׁשּמּלאּה חיברה -]- ְְְִִֵֶַָָָָ
טמאה. מקּבלת ּבנסרים, חּפּה ְְְְִִִֶֶַָָָָֻטהֹורה;

סרגֹוספסל טהֹור; אֹו[חיברו]ׁשּנתּפרק, ּבמׁשיחֹות ְְְְִִִֵֶַָָָָ
טמאה. מקּבל ְְֲִֵַַָָֻּבחבלים,

ּוקׁשרן,הּסּלים חזר טהֹורין; ׁשהּתירן, ּגמּלים ׁשל ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ
עׂשרה אפּלּו ּומתטהרין מתטּמאין נמצאּו טמאה. ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָֻמקּבלין

ּביֹום .ּפעמים ְְִָ
מקֹוםהּׁשלחן ּבהן וׁשּיר ּבׁשיׁש, ׁשחּפן הּדלּפקי אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻ

טהֹורין - הּכל חּפה ואם טמאה. מקּבלין - הּכֹוסֹות ,הּנחת ְְְְְִִִִַַַַַָָָֹֻ
את ׁשחּפה ּבין עֹומד, ׁשאינֹו ּבצּפּוי ּבין עֹומד, ּבצּפּוי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָּבין

מסגרתו]לזּביביו ׁשהיּו[- ּבין לזּביביו, את חּפה ׁשּלא ּבין , ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
ׁשל ׁשהיּו ּבין ּבֹו, וכּיֹוצא אׁשּכרֹוע ּכגֹון חׁשּובין, עצים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹורין ּכּלן, וחּפן הֹואיל - עצים ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻׁשאר

   
הּתרמלּכלי טמאה? מקּבלין מאימתי [ילקוט]עֹור, ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָֻֻ

הּקֹופין ויכרת ׂשפתֹותיו, מּׁשּיחסם - ּבֹו [חתיכותוכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹ
קיחֹותיובולטות] את ויעׂשה העֹור, ּגּבי על הּיֹוצאין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָהּקטּנים

רצועותיו] סקרטּיה[- עור]. ויעׂשּו[טבלת ויכרת מּׁשּיחסם , ְְְְְְֲִִִֶַַָֹֹֻ
מתכת]ציציתּה טס קטבליה[- מיטה]. מּׁשּיחסם[-כיסוי , ְְְִִִֶַָָָֹֻ

הּקֹו ויכרת ׂשפתֹותיהן מּׁשּיחסם והּכסת, הּכר פיןויכרת. ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ
הּקציצה; מּׁשּיגמר הּתפּלין, ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹהּיֹוצאין.
מקּבלת זֹו הרי הרצּועה, את ּבּה לּתן עתיד ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאף

טּבּור לֹו לעׂשֹות עתיד ׁשהּוא העריסה עֹור חיזוקטמאה. -] ְֲֲִִִֶַָָָָֻ
העריסה] מּׁשּיקמיעלרגלי הּסנּדל, טּבּור. לֹו ׁשּיעׂשה עד ,ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָ

מּׁשּיּגֹוב[יעוצב] הּמנעל, יתייבש]. האּמּום[- הנחתעל [מקום ְִִִִֶַַָָ
לכרּכםהנעל] עתיד ואם בכרכום]. עד[לצבוע ּולׂשרטט, ְְְְְִִֵֵַַַָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיׂשרטט; ועד ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹׁשּיכרּכם
עֹור,לפיכ טמאה; מקּבל אינֹו ּכלי, צּורת עליו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻׁשאין

ׁשּלא ּכדי ּכּפיהן, על קֹוצים לֹוקטי ׁשּקֹוׁשרין עֹור ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹּכף
ואין ּפׁשּוט עֹור ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל אינֹו - הּקֹוץ ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻיּכם

הּבקר ּגללי ּבֹו ׁשּמלּקטין העֹור וכן ּכלי. צּורת ועֹורעליו , ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
הּדבֹורים את ּבֹו ׁשּמׁשיבין ועֹור הּבהמה, ּפי ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָׁשחֹוסמין
מּפני הרּוח את ּבֹו ׁשּמניפין ועֹור הּדבׁש, ׁשּלֹוקחין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבעת

טמאה. מקּבלין ואין טהֹורין, הן הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵַַָֹֻהחם
האצּבעֹותּכל מּׁשל[כפפות]ּבית חּוץ טהֹורֹות; עֹור, ׁשל ְְִֵֶֶֶָָָ

פירות]קּיצין ׁשהיא[קוטפי מּפני האֹוג[עצמה], את מקּבלת ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ
פרי] טהֹורה.[מין האֹוג, רב את מקּבלת אינּה אם - נקרעה ;ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

הּקּטעיןהאבנט ׁשּתֹופרין ועֹורֹות עֹור, רגל]ׁשל [קטועי ְְְְִִִֵֶֶַַָ
ׁשּיתּגלּגלּו ּכדי ארּכּבֹותיהן -[יהלכו]על הּקרקע על ּבהן ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻ

העֹורֹות וכן עליהן. ּכלי צּורת ׁשהרי טמאה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻמקּבלין
ּבזרֹועֹותיהן, האּמנין אֹותן ׁשּמכניסין טּבעֹות ּכעין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻהעׂשּויֹות
מתטּמאין - מלאכה ּבׁשעת ידם מעל ּבגדיהם להגּביּה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכדי

הּפׁשּוטים. עֹור ּכלי ְְְִִֵַָּכׁשאר
זֹוריעֹור ׁשל ולּזרֹוע לּיד ּכּסּוי מּמּנּו מנקי]ׁשּתֹופרין -] ְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

טמאה; מקּבל - ּפׁשּתן עֹוׂשי וׁשל ּדרכים, הֹולכי וׁשל ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּגרנֹות,



ני           
      

זה טמאה. מקּבל אינֹו - נּפחים וׁשל צּבעים ׁשל היה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻואם
יפה ׁשּיאחז ּוכדי קֹוץ יּכהּו ׁשּלא ּכדי לקּבלה, העׂשּוי ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּכלל:
יּפסד ׁשּלא ּכדי הּזעה, מּפני והעׂשּוי טמאה; מקּבל - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻיפה
טמאה. מקּבל אינֹו זה הרי - ידיו ּבזעת ּבֹו ׁשּמתעּסק ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּדבר

החמת ויטהר? העֹור, ּכלי ׁשּיּנקב הּנקב ׁשעּור ,[נוד]ּכּמה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּפקעיֹות ּבמֹוציא אינּה[כדורים]מּׁשּתּנקב ואם ׁשתי; ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ

מקּבלת ערב, ׁשל ּומקּבלת הֹואיל ׁשתי, ׁשל לקּבל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָיכֹולה
רּבּה. ׁשּתּנקב עד ְִֵֶַָָָֻֻטמאה,

הּתרמֹול[ילקוט]הּתרמֹול עדין - ׁשּבתֹוכֹו הּכיס ׁשּנפחת ְְְְֲִִִֶֶַַַַַֻֻ
לֹו חּבּור ואינֹו טמאה, .מקּבל ְְְִֵֵַָֻ

כיסים]ׁשהּביציםהחמת עּמּה[- מקּבלֹות [במילויׁשּלּה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הם] גם מתמלאים מקּבלֹותהנוד ׁשאינן טהֹורֹות, - ונפחתּו ,ְְְְְֲִֵֶַָ

ְְַָּכדרּכן.
ּוׁשנצֹותּכלי לּולאֹות לֹו ׁשּיׁש סנּדל[רצועות]עֹור ּכגֹון , ְְְְִֵֶַָָָ

ׁשנצֹות ׁשל וכיס רצועות]עמקי עם ּפי[ארנק על אף - ְְְִִִִֶַַָ
מקּבלין אּלּו הרי - ּכלי צּורת עליהן אין מּתרין, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֻׁשּכׁשהן
להכניס ּבמהרה יכֹול וההדיֹוט הֹואיל מּתרין, ּכׁשהן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻטמאה
נטמאּו, אם וכן ּכׁשהיה. קּבּול ּכלי ויחזר ּבּלּולאֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹהּׁשנצֹות
אף טהֹורין, הם הרי - צּורתם ונפסדה מהן, הּׁשנצֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוהסיר

ּבאּמן. ׁשּלא להחזירם ׁשאפׁשר ּפי ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻעל
טמאה,ּכיס מקּבל הּוא עדין - ׁשנציו ׁשּנּטלּו ׁשנצֹות ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻ

וחזר נפׁשט, מקּבל. הּוא טהֹור.[להיות]ׁשהרי - ּפׁשּוט עֹור ְְְֲִֵֵֶַַַָָָ
ּפי על אף טמאה, מקּבל - מּלמּטן הּמטלית את עליו ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻטלה

ּכלי. צּורת עליו ׁשהרי ּפׁשּוט; ְֲִֵֶֶַָָָׁשהּוא
חזרעֹור טהֹור; ּפׁשטֹו, טמאה; מקּבל הּקמע, ּבֹו ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָֻׁשּכר

ּפעמים עׂשרה אפּלּו ּומּטהר, מּטּמא טמאה; מקּבל ּבֹו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻוכר
טהֹור הּקמע, עליו ׁשּכתב ועֹור מּמּנּו,ּביֹום. ּכרת ואם ; ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

טמאה.[מהקמיע]ועׂשה מקּבלת - לתכׁשיט חליה ְְְְְְִֶֶַַָָָָֻֻ
ּבמת,ּתפּלין ׁשּנטמאת הרי ּכלים. ארּבעה ראׁש, ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

ותּקנּה הראׁשֹונה, קציצה חדשה]והּתיר היא[חיבר הרי - ְְְְֲִִִִִִֵָָָָ
אם וכן ותּקנּה, הּׁשנּיה, הּתיר אם וכן ּכׁשהיתה; טמאה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻאב
- ותּקנּה הרביעית אף הּתיר ותּקנּה. הּׁשליׁשית אף ְְְְְְִִִִִִִִִִַַַָָָהּתיר
ואחת אחת ּכל הּתיר ׁשהרי לטמאה; ראׁשֹון ּכּלּה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻנעׂשית
ׁשּנגעּו אחרֹות ּתפּלין זֹו ּוכאּלּו ּכּלּה, ותּקנּה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֻוחזר
- ותּקנּה ׁשנּיה, ּפעם הראׁשֹונה את והּתיר חזר ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָּבראׁשֹונֹות.
הּׁשנּיה, את הּתיר אם וכן ׁשהיתה; ּכמֹות ראׁשֹון היא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָהרי
ּכּלּה - ותּקנּה הרביעית, את אף והּתיר חזר הּׁשליׁשית. ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָֻואת
ּכמֹו ולד, ׁשהּוא מּפני ּכלים, מטּמא הראׁשֹון ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָטהֹורה;
מאזניו, אחת ונפסקה מדרס, טמא ׁשהּוא סנּדל וכן ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו.
- ותּקנּה ׁשנּיה, נפסקה ּכׁשהיה. מדרס הּוא הרי – ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָָותּקנּה
טמא אבל חדׁשים; אזנים לֹו נעׂשּו ׁשהרי הּמדרס, מן ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָטהֹור
ׁשּנפסקה עד הראׁשֹונה את לתּקן הסּפיק לא מדרס. ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּגע

חטמֹו נּטל אֹו עקבֹו, ׁשּנפסק אֹו החוד]הּׁשנּיה, נחלק[- אֹו , ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָ
טהֹור. - ְִִַָלׁשנים

ׁשּנפחת טהֹור.[נחסר]מנעל הרגל, רב מקּבל אינֹו אם - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מּׁשּיּתיר יד, ׁשל טהרתּה? מאימתי ׁשּנטמאת, ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּתפּלין

רּוחֹות, מּׁשלׁש מּׁשּיּתיר - ראׁש וׁשל רּוחֹות; מּׁשלׁש ְִִִִֶֶַָָָֹֹֹאֹותּה
לחברּתּה קציצה .ּובין ְְֲִֵֶַָָ

בד]והאמּוםהּכּדּור ממולא והּתפּלין[עור והּקמע ְְְְִִֵֵַַַַַָָ
ּׁשּבתֹוכן, ּובמה טמא; ּבהם, הּנֹוגע - ׁשּנטמאּו אחר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנקרעּו

האּכּוף טמא;[אוכף]טהֹור. ּׁשּבתֹוכֹו, ּבמה הּנֹוגע - ׁשּנקרע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אחד. ּכגּוף ּכּלֹו ונעׂשה מחּברֹו, ׁשהּתפר ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻמּפני

   
ׁשּתּגמרּכל עד - טמאה מקּבלין אינן מּתכֹות ּכלי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

אבל ּכלל; מעׂשה מחּסר הּכלי יהיה ולא ּכּלּה, ְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹֻֻמלאכּתן
מּתכֹות, ּכלי טמאהּגלמי מקּבלֹות .אינן ְְְְְֵֵֵַַָָָָֻ

אֹו אֹותֹו, לׁשּוף ׁשעתיד ּכל מּתכֹות: ּכלי ּגלמי הם ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָואּלּו
וליישר]לׁשּבץ לכרּכב[להסיר אֹו לגרד, אֹו אֹו[ללטוש], , ְְְְֵֵֵַַָ

ּבקרנס אגן[-פטיש]להּקיׁש אֹו אזן מחּסר ׁשהיה אֹו שפה], -] ְְְְִֶֶֶַָָָָֹֹֻֻ
ולא וייּפהּו, ׁשּיתּקנהּו, עד טמאה, מקּבל אינֹו זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֻ
מקּבל ׁשאינֹו הּסיף ּכגֹון ּכיצד? ּכלל. מלאכה ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָתּׁשאר
ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיׁשחיזּנּה, עד והּסּכין ׁשּיׁשּופּנּו, עד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻטמאה

העׁשת מן ּכלים העֹוׂשה ,לפיכ אּלּו. ׁשל[גוש]ּבמעׂשים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
החררהּברז מן אֹו עוגה]ל, בצורת ּומן[גוש מּתכת, ׁשל ְֲִִֶֶֶֶַַַָָ

מתכת]הּסֹובב הּצּפּויין,[-חישוק ּומן הּטּסין, ּומן ּגלּגל, ׁשל ְִִִִִֵֶַַַַַַ
בסיסי]ּומּכּני ּומן[- הּכלים, ּומאזני הּכלים, ּומאגני הּכלים, ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָ

הּגרדת ּומן מתכת]הּׁשחלת, כלי שאריות מיני אּלּו[- הרי - ְְֲִֵֵֶֶַַֹֹ
אבל הן. מּתכֹות ּכלי ּגלמי ׁשּנעׂשּו, אּלּו ׁשּכל מּפני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹורים;
מרב ׁשּנׁשחקּו הּכלים ּומן מּתכֹות, ּכלי מּׁשברי ּכלי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהעֹוׂשה
אּלּו הרי - הּכלים מן ׁשּנעׂשּו ׁשּידּוע הּמסמרֹות ּומן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָהּזמן,
ׁשאין מסמרֹות אבל ּגלמים. ׁשאינם לפי טמאה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמקּבלין
טהֹורין; הן הרי - העׁשת מן אֹו הּכלים מן נעׂשּו אם ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָידּוע

טמאה. מקּבלין אינן לכלי, אֹותן התקין ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֻאפּלּו

;טמאה מקּבל - ּכּסּוי אּלא מחּסר ׁשאינֹו מּתכֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻּכלי
הּכלי מּגּוף חׁשּוב הּכּסּוי .ׁשאין ְִִִֵֶַַָ

- מּתחּלתּה לכ ותּקנּה ׁשפּה אּלא נּקבּה, ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹמחט
היה אם אבל הּקֹוץ. את ּבּה ׁשּמֹוציאין מּפני טמאה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמקּבלת
ואינּה מּתכֹות, ּכלי ּגלמי ּכׁשאר היא הרי - לנּקבּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָעתיד

טמאה .מקּבלת ְְֶֶַָֻ
וג טהֹורים, מּתכֹות ּכלי ׁשּגלמי ׁשּבארנּו ּכליּומאחר למי ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

עץ ּכלי ּופׁשּוטי טמאים, מּתכֹות ּכלי ּופׁשּוטי טמאים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַָעץ
ּבכלי טהֹור עץ, ּבכלי הּטמא נמצא - ּתֹורה ּדין ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָטהֹורים,

עץ ּבכלי טהֹור מּתכֹות, ּבכלי והּטמא .מּתכֹות, ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ
והּׁשריֹון והּכֹובע והרמח הּסיף ּכגֹון הּמלחמה, ּכלי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹּכל

טמאה מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא האדם,והּמּגפים ּתכׁשיטי וכל . ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ּבין חֹותם עליהן ׁשּיׁש ּבין והּטּבעֹות, והּנזמים הּקטלה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכגֹון
אפּלּו טמאה. מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא חֹותם, עליהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשאין
טמאה. מקּבל - קטּנה ּבצּואר לתלֹותֹו והתקינֹו ׁשּנפסל, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻּדינר

אדם. ּתכׁשיטי ּככל מתטּמא מּתכת, ׁשל קמע ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן
ׁשעֹוׂשין הּטּבעֹות ּכגֹון והּכלים, הּבהמה ּתכׁשיטי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכל

מקּבלין ואינן טהֹורין, - הּכלים ּולאזני הּבהמה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלצּואר
עצמן ּבפני מּזּוגטמאה חּוץ פעמון]; וכלים[- ּבהמה, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻ

למכּתׁשת זּוגין העֹוׂשה ּכיצד? לאדם. קֹול ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּמׁשמיעים
בשמים] ולעריסה[לכתישת תינוק], ספרים[של ּולמטּפחֹות , ְְְְְֲִִִַָָ

ומרעישים] שטופחים בי"ס, ּתינֹוקֹות[פעמוני ּולמטּפחֹות ,ְְְִִ

           
      

משחק] ענּבֹולין[קשקשן להם עׂשה טהֹורים. הם הרי --] ְְֲִִִֵֵֶָָָ
המקישות] להׁשמיעלשוניות ונעׂשּו הֹואיל טמאה; מקּבלין ,ְְְְְְֲִִִַַַַָֻ

נּטלּו ואפּלּו אדם. ּכתכׁשיטי טמאים הן הרי לאדם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָקֹול
על להּקיׁשֹו ראּוי הּוא ׁשהרי טמאה, מקּבלין - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻענּבֹוליהן

.[חרס]החרׂש ֶֶַ

טמאה מקּבל אינֹו - לקטן נעׂשה אם - לאדם העׂשּוי ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֻזּוג
- לגדֹול נעׂשה ואם נעׂשה; לקֹול ׁשהרי ׁשּלֹו, ּבענּבֹול ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
ענּבֹול לֹו ׁשאין ּפי על אף טמאה ּומקּבל ּתכׁשיט, זה .הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ

הּפרצּופֹות מסיכות]ּכל וכל[- טמאה. מקּבלֹות , ְְְְְַַַָָָֻ
ּבֹו ׁשחֹותמין מּתכת ׁשל מחֹותם חּוץ - טהֹורין ְְִִֵֶֶֶֶַַָָהחֹותמֹות,
אבל אצּבע; מּטּבעֹות חּוץ - טהֹורֹות הּטּבעֹות, וכל ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָּבלבד.
- ּכתפיו ּבין אֹותּה ׁשּקֹוׁשר אֹו מתניו, את ּבּה ׁשחֹוגר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָטּבעת
ּבּה מֹוׁש והאדם הֹואיל - ּבהמה ׁשל הּׁשיר טּבעת ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָטהֹורה.
מּתכת ׁשל ּבהמה ׁשל מּקל וכן טמאה. מקּבלת הּבהמה, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאת

טמאה. מקּבלת ּבֹו, אֹותּה רֹודה ואדם הֹואיל -ְְְִֶֶֶַָָָָֻ
יֹורדים הּכלים -]ּכל ראויים נעשים ּבמחׁשבה,[- לטמאה ְְְְֲִִֵַַָָָָֻ

מבּטל והּמעׂשה מעׂשה; ּבׁשּנּוי אּלא טמאה מּדי עֹולין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻואין
לא מבּטלת אינּה והּמחׁשבה הּמחׁשבה, ּומּיד הּמעׂשה ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹמּיד
אֹו ּבהמה טּבעת ּכיצד? הּמחׁשבה. מּיד ולא הּמעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹמּיד
מקּבלת זֹו הרי - אדם לטּבעת להחזירּה עליה ׁשחׁשב ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכלים
עׂשּיתּה. מּתחּלת לאדם נעׂשית ּוכאּלּו זֹו, ּבמחׁשבה ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָֻטמאה
על אף - ּכׁשהיתה ּבהמה טּבעת להּניחּה עליה וחּׁשב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָחזר
ׁשאין טמאה; מקּבלת זֹו הרי האדם, ּבּה נתקּׁשט ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּפי

מעׂש ׁשּיעׂשה עד הּמחׁשבה, מּדי מבּטלת ּכגֹוןהּמחׁשבה ה, ְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
הּטּבעת היתה ּבהמה. ׁשל ּכמעׂשה יתּקנּה אֹו אֹותּה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיׁשּוף
טמאה מקּבלת היא עדין - לּבהמה עליה וחּׁשב ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻלאדם,
עׂשה ּבמחׁשבה. טמאתן מּדי עֹולין הּכלים ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה;
ׁשהּמעׂשה טמאה; מקּבלת אינּה - לּבהמה וׁשּנּה מעׂשה, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמעׂשה. מּיד ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹמבּטל
מחׁשבה להם ואין מעׂשה להם יׁש - וקטן ׁשֹוטה ,חרׁש ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

אכלין. הכׁשר ּבענין ׁשּבארנּו ְְְְְֳִִֵֵֶֶַַָּכמֹו
מקּבלת[פעמון]זּוג לּבהמה, עליה ׁשחּׁשב ּדלת ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשל

ּבּקרקע, חּברֹו אפּלּו - ּדלת ׁשל ׁשּנעׂשה ּבהמה וׁשל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטמאה;
עד ּכׁשהיה, טמאה מקּבל זה הרי - ּבמסמר קבעֹו ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻואפּלּו

ּבגּופֹו. מעׂשה ּבֹו ְְֲֶֶֶַַׁשּיׁשּנה
ּומּניח עֹוׂשה ׁשהּוא [פעמונים]זּוגין[למכירה]אּמן ִִֶֶַַַֻ

- טמאה ׁשּמקּבל לדבר העׂשּוי רב אם - ולבהמה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻלדלתֹות
ׁשאינֹו לדבר מקצתם ׁשּיפריׁש עד טמאה, מקּבל הּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהרי
- טמאה מקּבל ׁשאינֹו לדבר העׂשּוי רב ואם טמאה; ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמקּבל
טמאה. המקּבל לדבר מקצתם ׁשּיפריׁש עד טהֹור, הּכל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻהרי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
מן חּוץ - טמאה מקּבלין מקֹום, ּבכל הּנמצאין ְְְְְְִִִִִַַָָָָֻוזּוגין

לּדלתֹות ׁשרּבן מּפני ּבּכרּכים, .הּנמצאים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻ
ואחד לדלת אחד זּוגין, ׁשני לי 'עׂשה לאּמן: ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻאמר

ואחת לׁשכיבה אחת מחצלאֹות, ׁשּתי לי 'עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָלבהמה',
לצּורֹות אחת סדינים, ׁשני לי 'עׂשה [מצויירת]לאהלין', ְְְְֲִִִִֵֵַַָֹ

ׁשּיפרׁש עד טמאה, מקּבלין ׁשניהן הרי - לאהלין' ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻואחת
.'לכ וזה ,לכ 'זה ְְְְֶֶַָָֹויאמר:

ה'תש"ע טבת כ"א חמישי יום

   
מקּבליןּכל עצמן, ּבפני ׁשם להם ׁשּיׁש מּתכֹות ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

והּנגר הּדלת, מן חּוץ - הנעילה]טמאה והּמנעּול,[יתד , ְְְְִֶֶֶֶַַַַָֻ
קיבול]והּפֹותה הּציר[בית הדלת]ׁשּתחת ציר והּציר,[- , ְְִִֶַַַַַָ

את לׁשּמׁש אֹו לּקרקע, עׂשּויין ׁשאּלּו מּפני והּצּנֹור; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָוהּקֹורה,
ּכלי וכל ׁשּיּקבעּו. קדם ואפּלּו טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻהעץ

לוי ׁשם לֹו ׁשּיׁש נוסף]מּתכֹות עצמֹו,[- ּבפני מתטּמא אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ
עקרב ּכיצד? ּכלי. ּכמקצת ׁשהּוא לשונית]מּפני ׁשל[- ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

מּכאן[רסן]ּפרמּבּיה הּבהמה לחיי ׁשעל ׁשּלּה ּולחיים טמא. , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
מּפני עצמן; ּבפני טמאה מקּבלין ואינן טהֹורין, - ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֻּומּכאן

חּבּורן ּובׁשעת עצמן. ּבפני ׁשם להם הּכל[לרסן]ׁשאין , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
טמאה. ְְְִַָֻמקּבלין

מלחמהטּסין ּבׁשעת האדם לחיי על ׁשּמּניחין ּברזל ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
עצמן; ּבפני ׁשם להם ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלין אינן -ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

קּבּול ּכלי ּככל מתטּמאין מים, קּבּול ּבית ּבהן יׁש .ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

מּלמעלן,נזם וכעדׁשה מּלמּטן ּכקדרה עׂשּוי ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
יׁש ׁשהרי עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת - ׁשּלֹו הּקדרה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻונפרק
מּפני עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת והעדׁשה קּבּול; ּבית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻלּה

והּצנירה עצמּה. ּבפני ׁשם לּה מחט]ׁשּיׁש ׁשהיא[- ׁשּלּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת אינּה - ּבאף אֹו ּבאזן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻנכנסת
ּכמין עׂשּוי הּנזם היה עצמּה. ּבפני ׁשם לּה ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמּפני

קּבּול,[ענבים]אׁשּכֹול ּבית ּבֹו ׁשאין מּפני טהֹור; - ונפרק , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָ
ראּוי אינֹו והרי עצמֹו, ּבפני ׁשם מּמּנּו ּגרּגר לכל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָואין

מּׁשּנפרק. ְְְִִִֶַַלתכׁשיט

הּנקראת היא אחת, ּברגל הּבנֹות ׁשּמּניחין אחת ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָטּבעת
ּכלי צּורת עליה ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלת ואינּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ'ּבירית';
ּבין ּבּה ׁשּקֹוׁשר טּבעת אֹו הּכלים, טּבעת ּכמֹו אּלא ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּתכׁשיט,
ּברגליהן, הּבנֹות ׁשּמׂשימֹות טּבעֹות ׁשּתי אבל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכתפיו.
מּפני טמאה; מקּבלֹות - לזֹו מּזֹו ּביניהן מּטלת ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻֻוׁשלׁשלת

'ּכבלים' הּנקראין והן הּבנֹות, מּתכׁשיטי .ׁשהן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּבחּוט[שרשרת]קטלה והן מּתכת, ׁשל ׁשּלּה ׁשהחליֹות ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
מקּבלֹותׁשל החליֹות - החּוט ונפסק ּפׁשּתן, ׁשל אֹו צמר ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֻ

ׁשּלּה החּוט היה עצמֹו. ּבפני ּכלי ואחת אחת ׁשּכל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻטמאה,
אֹו מרּגלּיֹות וׁשל טֹובֹות אבנים ׁשל והחליֹות מּתכת, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשל
מתטּמא זה הרי - קּים והחּוט החליֹות, ונׁשּברּו זכּוכית, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֻׁשל

קטלה, ׁשירי עצמֹו. -]ּבפני קטּנה.[שיעורה צּואר ּכמלא ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ
טמאה,ּכל מקּבלין ואין טהֹורין, - מּתכת ׁשל הּכּסּויין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻ

הּמחם מּכּסּוי חּוץ עצמן; ּבפני ׁשם להם ׁשאין ,[דוד]מּפני ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
טני את[סל]ּומּכּסּוי ּבֹו ׁשּמּניחין מּפני - רֹופאין ׁשל ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַ

קּבּול.[תחבושת]האסּפלֹונית ּכלי נעׂשה , ְְְֲִִִִֶַָ
זה הרי - מראה ועׂשהּו ולּטׁשֹו, ׁשּׁשפֹו מּתכת ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכּסּוי

טמאה .מקּבל ְְֵַָֻ
מּתכתּכל ׁשל הּנקראיןהּמׁשקלֹות והן טמאה; מקּבלֹות , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּברזל ׁשל אנקּיֹות ׁשהיּו עץ ׁשל מאזנים קנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻֻ'אנקּיֹות'.
ּבֹו. הּתלּויֹות האנקּיֹות מּפני טמאה, מקּבל - ּבֹו ְְְְְְִִֵֵַַָָֻֻּתלּויֹות
ּומֹוכרי ּפׁשּתן מֹוכרי ׁשל ּבמאזנים אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבּמה



נה            
      

משחק] ענּבֹולין[קשקשן להם עׂשה טהֹורים. הם הרי --] ְְֲִִִֵֵֶָָָ
המקישות] להׁשמיעלשוניות ונעׂשּו הֹואיל טמאה; מקּבלין ,ְְְְְְֲִִִַַַַָֻ

נּטלּו ואפּלּו אדם. ּכתכׁשיטי טמאים הן הרי לאדם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָקֹול
על להּקיׁשֹו ראּוי הּוא ׁשהרי טמאה, מקּבלין - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻענּבֹוליהן

.[חרס]החרׂש ֶֶַ

טמאה מקּבל אינֹו - לקטן נעׂשה אם - לאדם העׂשּוי ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֻזּוג
- לגדֹול נעׂשה ואם נעׂשה; לקֹול ׁשהרי ׁשּלֹו, ּבענּבֹול ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
ענּבֹול לֹו ׁשאין ּפי על אף טמאה ּומקּבל ּתכׁשיט, זה .הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ

הּפרצּופֹות מסיכות]ּכל וכל[- טמאה. מקּבלֹות , ְְְְְַַַָָָֻ
ּבֹו ׁשחֹותמין מּתכת ׁשל מחֹותם חּוץ - טהֹורין ְְִִֵֶֶֶֶַַָָהחֹותמֹות,
אבל אצּבע; מּטּבעֹות חּוץ - טהֹורֹות הּטּבעֹות, וכל ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָּבלבד.
- ּכתפיו ּבין אֹותּה ׁשּקֹוׁשר אֹו מתניו, את ּבּה ׁשחֹוגר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָטּבעת
ּבּה מֹוׁש והאדם הֹואיל - ּבהמה ׁשל הּׁשיר טּבעת ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָטהֹורה.
מּתכת ׁשל ּבהמה ׁשל מּקל וכן טמאה. מקּבלת הּבהמה, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאת

טמאה. מקּבלת ּבֹו, אֹותּה רֹודה ואדם הֹואיל -ְְְִֶֶֶַָָָָֻ
יֹורדים הּכלים -]ּכל ראויים נעשים ּבמחׁשבה,[- לטמאה ְְְְֲִִֵַַָָָָֻ

מבּטל והּמעׂשה מעׂשה; ּבׁשּנּוי אּלא טמאה מּדי עֹולין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻואין
לא מבּטלת אינּה והּמחׁשבה הּמחׁשבה, ּומּיד הּמעׂשה ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹמּיד
אֹו ּבהמה טּבעת ּכיצד? הּמחׁשבה. מּיד ולא הּמעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹמּיד
מקּבלת זֹו הרי - אדם לטּבעת להחזירּה עליה ׁשחׁשב ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכלים
עׂשּיתּה. מּתחּלת לאדם נעׂשית ּוכאּלּו זֹו, ּבמחׁשבה ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָֻטמאה
על אף - ּכׁשהיתה ּבהמה טּבעת להּניחּה עליה וחּׁשב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָחזר
ׁשאין טמאה; מקּבלת זֹו הרי האדם, ּבּה נתקּׁשט ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּפי

מעׂש ׁשּיעׂשה עד הּמחׁשבה, מּדי מבּטלת ּכגֹוןהּמחׁשבה ה, ְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
הּטּבעת היתה ּבהמה. ׁשל ּכמעׂשה יתּקנּה אֹו אֹותּה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיׁשּוף
טמאה מקּבלת היא עדין - לּבהמה עליה וחּׁשב ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻלאדם,
עׂשה ּבמחׁשבה. טמאתן מּדי עֹולין הּכלים ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה;
ׁשהּמעׂשה טמאה; מקּבלת אינּה - לּבהמה וׁשּנּה מעׂשה, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמעׂשה. מּיד ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹמבּטל
מחׁשבה להם ואין מעׂשה להם יׁש - וקטן ׁשֹוטה ,חרׁש ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

אכלין. הכׁשר ּבענין ׁשּבארנּו ְְְְְֳִִֵֵֶֶַַָּכמֹו
מקּבלת[פעמון]זּוג לּבהמה, עליה ׁשחּׁשב ּדלת ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשל

ּבּקרקע, חּברֹו אפּלּו - ּדלת ׁשל ׁשּנעׂשה ּבהמה וׁשל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטמאה;
עד ּכׁשהיה, טמאה מקּבל זה הרי - ּבמסמר קבעֹו ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻואפּלּו

ּבגּופֹו. מעׂשה ּבֹו ְְֲֶֶֶַַׁשּיׁשּנה
ּומּניח עֹוׂשה ׁשהּוא [פעמונים]זּוגין[למכירה]אּמן ִִֶֶַַַֻ

- טמאה ׁשּמקּבל לדבר העׂשּוי רב אם - ולבהמה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻלדלתֹות
ׁשאינֹו לדבר מקצתם ׁשּיפריׁש עד טמאה, מקּבל הּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהרי
- טמאה מקּבל ׁשאינֹו לדבר העׂשּוי רב ואם טמאה; ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמקּבל
טמאה. המקּבל לדבר מקצתם ׁשּיפריׁש עד טהֹור, הּכל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻהרי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
מן חּוץ - טמאה מקּבלין מקֹום, ּבכל הּנמצאין ְְְְְְִִִִִַַָָָָֻוזּוגין

לּדלתֹות ׁשרּבן מּפני ּבּכרּכים, .הּנמצאים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻ
ואחד לדלת אחד זּוגין, ׁשני לי 'עׂשה לאּמן: ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻאמר

ואחת לׁשכיבה אחת מחצלאֹות, ׁשּתי לי 'עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָלבהמה',
לצּורֹות אחת סדינים, ׁשני לי 'עׂשה [מצויירת]לאהלין', ְְְְֲִִִִֵֵַַָֹ

ׁשּיפרׁש עד טמאה, מקּבלין ׁשניהן הרי - לאהלין' ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻואחת
.'לכ וזה ,לכ 'זה ְְְְֶֶַָָֹויאמר:

ה'תש"ע טבת כ"א חמישי יום

   
מקּבליןּכל עצמן, ּבפני ׁשם להם ׁשּיׁש מּתכֹות ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

והּנגר הּדלת, מן חּוץ - הנעילה]טמאה והּמנעּול,[יתד , ְְְְִֶֶֶֶַַַַָֻ
קיבול]והּפֹותה הּציר[בית הדלת]ׁשּתחת ציר והּציר,[- , ְְִִֶַַַַַָ

את לׁשּמׁש אֹו לּקרקע, עׂשּויין ׁשאּלּו מּפני והּצּנֹור; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָוהּקֹורה,
ּכלי וכל ׁשּיּקבעּו. קדם ואפּלּו טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻהעץ

לוי ׁשם לֹו ׁשּיׁש נוסף]מּתכֹות עצמֹו,[- ּבפני מתטּמא אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ
עקרב ּכיצד? ּכלי. ּכמקצת ׁשהּוא לשונית]מּפני ׁשל[- ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

מּכאן[רסן]ּפרמּבּיה הּבהמה לחיי ׁשעל ׁשּלּה ּולחיים טמא. , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
מּפני עצמן; ּבפני טמאה מקּבלין ואינן טהֹורין, - ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֻּומּכאן

חּבּורן ּובׁשעת עצמן. ּבפני ׁשם להם הּכל[לרסן]ׁשאין , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
טמאה. ְְְִַָֻמקּבלין

מלחמהטּסין ּבׁשעת האדם לחיי על ׁשּמּניחין ּברזל ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
עצמן; ּבפני ׁשם להם ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלין אינן -ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

קּבּול ּכלי ּככל מתטּמאין מים, קּבּול ּבית ּבהן יׁש .ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

מּלמעלן,נזם וכעדׁשה מּלמּטן ּכקדרה עׂשּוי ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
יׁש ׁשהרי עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת - ׁשּלֹו הּקדרה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻונפרק
מּפני עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת והעדׁשה קּבּול; ּבית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻלּה

והּצנירה עצמּה. ּבפני ׁשם לּה מחט]ׁשּיׁש ׁשהיא[- ׁשּלּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת אינּה - ּבאף אֹו ּבאזן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻנכנסת
ּכמין עׂשּוי הּנזם היה עצמּה. ּבפני ׁשם לּה ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמּפני

קּבּול,[ענבים]אׁשּכֹול ּבית ּבֹו ׁשאין מּפני טהֹור; - ונפרק , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָ
ראּוי אינֹו והרי עצמֹו, ּבפני ׁשם מּמּנּו ּגרּגר לכל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָואין

מּׁשּנפרק. ְְְִִִֶַַלתכׁשיט

הּנקראת היא אחת, ּברגל הּבנֹות ׁשּמּניחין אחת ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָטּבעת
ּכלי צּורת עליה ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלת ואינּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ'ּבירית';
ּבין ּבּה ׁשּקֹוׁשר טּבעת אֹו הּכלים, טּבעת ּכמֹו אּלא ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּתכׁשיט,
ּברגליהן, הּבנֹות ׁשּמׂשימֹות טּבעֹות ׁשּתי אבל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכתפיו.
מּפני טמאה; מקּבלֹות - לזֹו מּזֹו ּביניהן מּטלת ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻֻוׁשלׁשלת

'ּכבלים' הּנקראין והן הּבנֹות, מּתכׁשיטי .ׁשהן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּבחּוט[שרשרת]קטלה והן מּתכת, ׁשל ׁשּלּה ׁשהחליֹות ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
מקּבלֹותׁשל החליֹות - החּוט ונפסק ּפׁשּתן, ׁשל אֹו צמר ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֻ

ׁשּלּה החּוט היה עצמֹו. ּבפני ּכלי ואחת אחת ׁשּכל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻטמאה,
אֹו מרּגלּיֹות וׁשל טֹובֹות אבנים ׁשל והחליֹות מּתכת, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשל
מתטּמא זה הרי - קּים והחּוט החליֹות, ונׁשּברּו זכּוכית, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֻׁשל

קטלה, ׁשירי עצמֹו. -]ּבפני קטּנה.[שיעורה צּואר ּכמלא ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ
טמאה,ּכל מקּבלין ואין טהֹורין, - מּתכת ׁשל הּכּסּויין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻ

הּמחם מּכּסּוי חּוץ עצמן; ּבפני ׁשם להם ׁשאין ,[דוד]מּפני ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
טני את[סל]ּומּכּסּוי ּבֹו ׁשּמּניחין מּפני - רֹופאין ׁשל ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַ

קּבּול.[תחבושת]האסּפלֹונית ּכלי נעׂשה , ְְְֲִִִִֶַָ
זה הרי - מראה ועׂשהּו ולּטׁשֹו, ׁשּׁשפֹו מּתכת ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכּסּוי

טמאה .מקּבל ְְֵַָֻ
מּתכתּכל ׁשל הּנקראיןהּמׁשקלֹות והן טמאה; מקּבלֹות , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּברזל ׁשל אנקּיֹות ׁשהיּו עץ ׁשל מאזנים קנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻֻ'אנקּיֹות'.
ּבֹו. הּתלּויֹות האנקּיֹות מּפני טמאה, מקּבל - ּבֹו ְְְְְְִִֵֵַַָָֻֻּתלּויֹות
ּומֹוכרי ּפׁשּתן מֹוכרי ׁשל ּבמאזנים אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבּמה



נו           
      

ׁשּיהיּו עד טמאה, מקּבל אינֹו - ּבּתים ּבעלי ׁשל אבל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻצמר;
ּבֹו. קבּועֹות ְְִָֻהאנקּיֹות

ּבהן,מׁשק וׁשֹוקל ׁשהחזירן ּפי על אף - ׁשּנׁשּתּברּו לֹות ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
מהן יחד טמאה. מקּבלֹות -]אינן שבירתם ליטרין,[אחר חציי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֻ

טמאה. מקּבלין אּלּו הרי - ליטרין רביעי ליטרין, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַָֻׁשליׁשי

טמאה מקּבלת - ּבּה ׁשֹוקל להיֹות והתקינּה ׁשּנפסלה, .סלע ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּכּתפים[מוט]אנקלי רֹוכלים,[סבלים]ׁשל וׁשל טהֹורה; , ְְְְְִִִֶֶַָָֻ
נקליטי ׁשל אנקלי וילון]מתטּמאה. טהֹורה;[קרשי הּמּטה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻ

ּדרּגׁש עור]וׁשל הּצּידים[-מיטת ּכּורת ׁשל אנקלי מתטּמאה. , ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
ׁשל אנקלי מתטּמאה. ׁשּדה, וׁשל טהֹורה; הּדגים, ּבּה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּצדין
ּכל הּכלל: זה מתטּמאה. ׁשלחן, וׁשל טהֹורה; העץ, ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֻמנֹורת
האנקלי הרי - הּתֹורה מן עצמֹו ּבפני טמאה ׁשּמקּבל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻֻּכלי
ּוכלי טמאה. מקּבלֹות ׁשּלֹו והּׁשלׁשלת ׁשּלֹו מּתכת ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֻׁשל
הּבאים עץ ּוכלי עץ, ּכלי ּפׁשּוטי ּכגֹון - טמאה מקּבל ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֻׁשאינֹו
אינן ׁשּלֹו והּׁשלׁשלת מּתכת ׁשל אנקלי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבמּדה,
טהֹורה; עצמּה, ּבפני אחת אחת - וכּלן טמאה. ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָֻֻמקּבלין
הן הרי אּלא עצמֹו, ּבפני ּכלי הּׁשלׁשלת אֹו האנקלי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשאין
הּכלים ּבּה ׁשּתֹולין ׁשּבּכתלים אנקלי ואפּלּו ּכלי. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻּכמקצת

טהֹורה. ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִֵֶַַָָָוהּבגדים
והעׂשּויהׁשלׁשלת מתטּמאה; נעילה, ּבית ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

חיות]לכתיפה קשירת טהֹורה.[- , ְְִִָָ
סיטֹונֹותׁשלׁשלת חנויות]ׁשל ׁשהן[- מּפני מתטּמאה, - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָ

אּלא ׁשאינּה טהֹורה, - ּבּתים ּבעלי וׁשל החנּיֹות; ּבּה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻנֹועלין
ְלנֹואי.

מֹוׁשחיׁשלׁשלת ׁשּלהן[מודדי]ׁשל והיתדֹות קרקע, ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
טמאה. מקּבלין ׁשּמֹוׁשחין, ּבׁשעה - ּבּקרקע ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֻׁשּתֹוקעין
מׁשּמׁשת ׁשהיא לפי טהֹורה, - עצים מקֹוׁשׁשי ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָוׁשלׁשלת

העץ. ֵֶָאת
,לּדלי סמּו מּמּנה טפחים ארּבעה - ּגדֹול ּדלי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשלׁשלת

לפי טהֹור, והּׁשאר הּדלי; צר ׁשהיא מּפני הּדלי עם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמתטּמא
טפחים עׂשרה קטן, ּדלי וׁשלׁשלת עצמֹו. ּבפני ׁשם לֹו .ׁשאין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

והּקנטרהּכּדּור והּסּדן, מּתכת ּבּנאי,[גרזן]ׁשל ׁשל ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ
וחמֹור[יתד]והּדקר חרׁש, לעבודתו]ׁשל מיוחד ׁשל[מושב ְֲֶֶֶֶַַָָ

והּמׁשקלת והּמטלטלת הכתלים]נּפח, יושר לבדיקת כלים -] ְְְְְִֶֶֶַַַָֹֻ
הּזיתים, ּבהן ׁשחֹובטין ּברזל ׁשל והּכידים ּבנין, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל

לטחינה]והאפרּכס התבואה עוברת דרכו מּתכת[- ,ׁשל ְְֲֵֶֶֶַַָ
קנה, ׁשל הּקלמֹוס ראׁש הּסֹופרים ּבֹו ׁשּכֹורתין ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻוהאֹולר

והּכן מּתכת, ׁשל והּכּנה[לוח]והּקלמֹוס ׁשּמׂשרטטין[סרגל], ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָֻ
הּסֹופרים הקלף]ּבהן ׁשּכל[על טמאה; מקּבלין אּלּו ּכל - ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן עצמֹו. ּבפני ׁשם לֹו יׁש מהן ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹאחד

   
אֹותןמסמרֹות לתקע העׂשּויין הּתקרה ּבהן ׁשּמחזיקין ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

טמאה מקּבלין אינן אֹותןּבעצים, ׁשּתֹוקעין הּמסמרֹות וכן ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ
ּבפני ּכלי להיֹותֹו הּמסמר התקין ואם ּבהן. לתלֹות ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָּבּכתלים
ּפֹותח להיֹות ׁשהתקינֹו מסמר ּכיצד? טמאה. מקּבל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֻעצמֹו,
ׁשּנתנֹו אֹו הּפתילה, את ּבֹו מֹוציא להיֹות אֹו ּבֹו, ְְְְִִִֵֶֶַָָונֹועל
התקינֹו טמאה. מקּבל זה הרי - חמֹור ׁשל אֹו יד ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּברחים

ׁשּיצרפּנּו עד טהֹור, - החבית את ּבֹו ּפֹותח [יעצבולהיֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ
כך] .לשם

הּפתחמסמר לׁשמירת סימן ּכמֹו עׂשּוי אםׁשהּוא [לידע ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
בו] ׁשהּואעברו ׁשלחני ׁשל מסמר וכן טמאה; מקּבל אינֹו ,ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֻֻ

טהֹור והּכיס, הּמאזנים את ּבֹו ּתלֹוייּתֹולה וכן [ווי]; ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ
הגוף]הּמגרדֹות שמגרדות ּפי[מתכות על אף - טהֹורֹות , ְְִֵַַַַ

הּתקיעה. מסמרֹות מּׁשאר ּבצּורתן, מׁשּנין אּלּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּמסמרין

חובש]הּגרעמסמר -]- הּדם ּבֹו ׁשמּקיזין הּכלי והּוא , ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
הּׁשעֹות אבן ׁשל ּומסמר טמאה. שמש]מקּבל שעון טהֹור.[- , ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

הּגרּדי האורג]מסמר ׁשּפּוד[- ּכעין האר הּמסמר והּוא , ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָֹ
עליה ולֹופף העץ אֹו הּקנה ׁשפֹופרת האֹורג ּבֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמכניס

טמאה. מקּבל - ְְִֵַַָֻהחּוטין

העלאּלּו ּבעגלה: הּמתטּמאֹות מּתכֹות הנמשךּכלי [המוט ְְְֲִֵֵַַַָָָָָֹ
הבהמות] לבין והּקטרבמהעגלה מּתכת, שעלׁשל [העץ ְְֵֶֶֶַַַ

והּכנפיםהבהמות] מתכות], את[בחוריהם]המקּבלֹות[טסי ְְְְִֶַַַַָ
והּסֹומ ּבהמה, צּוארי ׁשּתחת ּוברזל יתדהרצּועֹות, -] ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָ

העגלה] והּמחּגרשבקצה העול], שבקצה והּתמחּיֹות[יתד , ְְְְֵַַַַֻ
אבנים] להנחת בעגלה והענּבֹול[מקום הפעמון], לשון -], ְְִָ

ּכּלן[וו]והּצנירה את המחּבר ּומסמר העגלה], חלקי כל -]. ְְְְִֵֵֶַַַַָָֻ
המצּפה עץ ׁשל העל ּבעגלה: טהֹורין ,[במתכת]ואּלּו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹֻ

הּקֹול, את הּמׁשמיעֹות והּׁשפֹופרֹות לנֹואי, העׂשּויין ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָוהּכנפים
והּסֹובב[עופרת]והאבר ּבהמה, צּוארי חישוקׁשּבצד -] ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָ
והּטּסיןמתכת] ּגלּגל, מתכת]ׁשל ּוׁשאר[לוחות והּצּפּויין, , ְְְְִִִֶַַַַַָ

טהֹורין. אּלּו ּכל - ׁשּבּה הּמסמרֹות ְְְִֵֶַַָָָּכל

הּבדעקרב המוסקת]ּבית שבקורה טמאה.[ברזל מקּבל , ְְְֵֵַַַַָָֻ
ּגרֹוסֹות ׁשל גריסים]ארֹון מוכרי טהֹור[- ׁשהּוא ּפי על אף - ִֶֶַַָָָ

טמאה. מקּבלת זֹו הרי מּתכת, ׁשל עגלה ּתחּתיו היתה אם -ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ּכלים:רחים ׁשלׁשה מּׁשּום טמאה מקּבלת ּפלּפלין, ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ּכברה ּומּׁשּום מּתכֹות, ּכלי ּומּׁשּום קּבּול, ּכלי .[נפה]מּׁשּום ְְְִִִִִִַָָָ

ׁשּבּמגּדל מּתכת ׁשל אינּה[ארון]הּדלת ּבּתים, ּבעלי ׁשל - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּבּה ׁשּמּניחים טמאה, מקּבלת רֹופאים, וׁשל טמאה; ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻמקּבלת

האסּפלֹונית הּמסּפרים.[תחבושת]את את ּבּה ותֹולה , ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָ
צבת]טּסין כעין הּקדרה,[- את ּבהן ׁשּמנערין מּתכת ׁשל ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

טהֹורין. ּבּכירה, והּקבּועין טמאה; ְְְְְְִִִִַַַָָֻמקּבלין
הּפתילה[צבת]הּמלקחים את ּבהן [שנשרפה]ׁשּממע, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

והּצּנֹורֹות טמאה. ברזלים]מקּבלין הרחים[- את ׁשּתֹופסֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻ
לחּזק. אּלא עׂשּויֹות ׁשאינן טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמּלמעלן

היתה[קורה]קלסטרה אם - הּדלת את ּבּה ׁשּנֹועלין ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֻ
טהֹורה. מּתכת, ּומצּפה עץ ׁשל היתה מתטּמאה; מּתכת, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשל

מנעול]והּפרנההּפין חלקי טמאים.[שני , ְְְִִֵַַָֻ
הפלך]ּפּקה שבראש לפי[כדור טהֹורה, - מּתכת ׁשל ְְִִֶֶֶַָָ

העץ. את מׁשּמׁשת ְִֵֶֶֶֶַָׁשהיא
והעימה[פלך]הּכֹוׁש עליו], כרוכים שהחוטים ,[העץ ְִַָָ

וסימּפֹוניה נגינה]והּמּקל, מקּבלין[כלי - מּתכת ׁשל וחליל , ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
מן חּוץ טהֹורין; מּתכת, ּומצּפין עץ ׁשל היּו ְְְִִִֵֶֶֶַָָֻֻטמאה.

ּכנפים קּבּול ּבית בּה היה ׁשאם - מתכתהּסימּפֹוניה [לוחות ְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
טמאה.דקות] מצּפה, ׁשהיא ּפי על אף -ְְִִֵֶַַָָֻ

           
      

יֹודעהחצֹוצרת אין אם - חליֹות חליֹות מפּצלת ׁשהיא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַֻֻֻ
מחּברת; ּכׁשהיא טמאה מקּבלת זֹו הרי אּמן, אּלא ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻֻלהחזירּה
טמאה מקּבלת אינּה ּולהחזירּה, לפרקּה הּכל יכֹולין .ואם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

החצוצרה]הּקצה של הּפה[העליון עליו ׁשּמּניחין ִִֶֶֶַַַָָָ
האחר והּקצה עצמֹו; ּבפני טמאה מקּבל ּתקיעה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻּבׁשעת

התחתון]הרחב עצמֹו.[חלקה ּבפני טמאה מקּבל אינֹו , ְְְְִֵֵֵַַָָָָֻ
עצמן ּבפני מנֹורה קני ּבֹו, ּכּיֹוצא טמא. הּכל חּבּור, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹּובׁשעת

לוי ׁשם להן ׁשּיׁש מּפני טמאה, מקּבלין אין נוסף]- -]; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻ
ׁשּלּה הנר]הּפרח קיבול ּבפני[בית מתטּמאין - והּבסיס , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

טמאה. מקּבלין הּכל חּבּור, ּובׁשעת ְְְְְִִִַַַַָָֹֻעצמן.

ׁשהיאקֹורת -]החּצים לׁשֹונֹות[לוח ּבּה ׁשּיׁש הּמּטרה, ְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּברגלי אֹותּה וׁשּמּניחין טמאה; מקּבלת - מּתכת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשל

והּקֹולר טהֹורה. אסירים]האסירים, צווארי מקּבל[שעל , ְְְֲִִֵַַָָָ
מגרה הּדלת[משור]טמאה. לחֹור ׁשּניה [הכניסוׁשעׂשה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

הפתח] כלפי ושיניו המשקוף ׁשּמׁשּתּמׁשלתוך ּפי על אף -ְִִֵֶַַַ
לחֹור עׂשיּה מּׁשּנטמאת ואם טמאה; מקּבלת אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּבּה,

הפכּה ּבמסמר. ׁשּיקּבעּנה עד ּבטמאתּה, זֹו הרי - [-הּדלת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
המשקוף] לכיוון שהשיניים ּביןבאופן מּלמעלן, ּבין -ְְִֵֵַָ

טהֹורה. - הּצדדין מן ּבין ְְְִִִֵַַָָָמּלמּטן,

   
טמאה,ּכּמה יקּבל ולא מּתכת ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

ּׁשהּוא מה לפי הּכל מּטמאתֹו? יטהר עניינו]אֹו לפי -]. ְְְִִִֶַַַָֹֻ

הּואּכל עדין - מלאכּתֹו מעין לעׂשֹות יכֹול ׁשהּכלי זמן ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָ
ׁשלם ּככלי וחׁשּוב ׁשּנׁשּבר,ּכלי, מּתכת ׁשל ּדלי ּכיצד? . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּכׁשהיה. ּכלי הּוא הרי - ּבֹו למּלאת יכֹול הּוא ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹוהרי
סלעים לקּבל ּכדי הּמחם, חּמין. ּבֹו לחם ּכדי [-הּקּומקּום, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ

הּלפסמטבעות] למים]. גדול קיתֹונֹות[כלי לקּבל ּכדי , ְְִֵֵֶֶַַ
הּיין,[כדים] מּדֹות ּפרּוטֹות. לקּבל ּכדי הּקיתֹון, מּתכת. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַׁשל

הּׁשמן. ּבהן למד ּכדי הּׁשמן, ּומּדֹות הּיין. ּבהן למד ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכדי
זה מּלמּטה, נקבים ׁשלׁשה בּה ׁשּנפרצּו חרּדל ׁשל ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמסננת

זה אחד]לתֹו במקום ׁשא[- לפי טהֹורה, מׁשּמׁשת- ינּה ְְְְִֵֶֶֶֶַָָ
מגרפה מלאכּתּה. לבחישה]מעין על[כלי אף - ּכּפּה ׁשּנּטל ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

מלאכּתּה מעין עֹוׂשה ׁשאינּה טהֹורה; ּכקרנס, ׁשהיא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻּפי
וכן ּכקרנס. ּבּה לתקע נעׂשית לא והיא הּקרנס, מעין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֻֻאּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ׁשלׁשמסרק ּבֹו נׁשּתּיר אם - ׁשּניו ׁשּנּטלּו צמר ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

טהֹור, - הּׁשלׁש מן אחת החיצֹונה היתה טמא. אחד, ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹּבמקֹום
מֹועלת אינּה ׁשהחיצֹונה ּפׁשּתן; ּבֹו לסרק יכֹול ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלפי

היא]לּסריקה רחבה מלאכּתֹו[כי מעין עֹוׂשה ׁשאינֹו וכל , ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָ
ועׂשאן ׁשּתים, הּמסרק מן נּטלּו טהֹור. - מּתכֹות ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָּבכלי

מלקחיים]למלקטת אֹו[- לנר, והתקינּה אחת, טמאֹות. - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָ
לכרוך]ללּפף ואם[- טמאה; מקּבלת - לרּקּום החּוט עליה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֻ

זֹו הרי התקינּה, ׁשּלא ּפי על אף - ּוגדֹולה עבה הּׁשן ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהיתה
עצמּה. ּבפני ְְְְִִֵַַָָמתטּמאה

טמא;מסרק - ׁשּתים ּבֹו ונׁשּתּיר ׁשּניו, ׁשּנּטלּו ּפׁשּתן ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
טהֹור אחת, ּבֹו .נׁשּתּיר ְִֵַַַָ

מהבור]הּכדּומים כלים להעלאת ׁשּנׁשּתּברּו,[מקלות ְְְִִֶַַ

ׁשּלהן שבראשיהם]ואנקלי וו ׁשהרי[- טמאין; - קּימת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָֻ
מּקדם. ּכׁשהיּו הּבאר, מן הּדלי ּבהן להֹוציא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאפׁשר

משור]מגרה מּב[- אחת ׁשּנּה שניינתיםׁשּנּטלה כל בין -] ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
שן] נשברה הּסיטשיניים מלא ּבּה נׁשּתּיר טהֹורה. ארבעה, -] ְְְִִֵַַָָֹ

ּבּנׁשאר.אגודלין] לגּור אפׁשר ׁשהרי טמאה, - אחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבמקֹום
והּמפסלת[גרזן]הּמעצד חדה]והאזמל והּמקּדח[סכין ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

חּסּומן נּטל טמאה; מקּבלין עדין שלהן]ׁשּנפגמּו, החוד -], ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֻ
הּמקּדח, מן חּוץ - טמאין לׁשנים, ׁשּנחלקּו וכּלן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֻטהֹורין.

והרנקי ּבֹו. לנקב יכֹול אינֹו נגרים]ׁשהרי עצמּה[כלי ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֻ
ּכלי. מּקצת ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת אינּה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

יד ּומּגל והרמח, מּגל, ּכמֹו העקם והּסּכין והּסּכין, ְְְְִִִֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹהּסיף,
ביתי] לשימוש ּבעלי[- ׁשל קטּנים מסּפרים וזּוג קציר, ּומּגל ,ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

ּכל - ׁשּנחלקּו סּפרים ׁשל ּגדֹולים מסּפרים ׁשל וזּוג ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּתים,
מלאכּתֹו. מעין עֹוׂשה ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל מהם ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻחלק

מעברת ׁשאינּה לפי טהֹורה, - לׁשנים ׁשּנחלקה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָמסּפרת
ּבדחק אּלא הּׂשער .את ְֵֶֶַַָָֹ

מגן]ׁשריֹון מׁשּמׁש[- אם - לרחּבֹו טהֹור; לארּכֹו, ׁשּנחלק ְְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָ
טהרת מאימתי טמא. ראׁשֹונה, מלאכּתֹו מּׁשּיבלהמעין [-ֹו? ְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

-יחליד] רּבֹו ּבֹו ונׁשּתּיר ּבלה מלאכּתֹו. מעין מׁשּמׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָֻואינֹו
מּלמעלה העליון]אם טהֹור.[החלק מּלמּטה, ואם טמא; , ְְְְִִִִֵַַָָָָ

טמאה. מקּבלת זֹו הרי - לתכׁשיט חליה ועׂשה מּמּנּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻקּצץ
זהבים[מפוח]ׁשפֹופרת וׁשל[צורפים]ׁשל זּגגין, וׁשל , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָ

טהֹורה. לארּכּה, ׁשּנחלקה - זכּוכית עֹוׂשי וׁשל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָנּפחים,
טמאה; ראׁשֹונה, מלאכּתּה מעין מׁשּמׁשת אם - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלרחּבּה

טהֹורה. לאו, ְְִָָואם
איחסון]ּכלבא כלי וׁשל[- רֹופאים, וׁשל סּפרים, ׁשל ְְְְִִֶֶֶַָָָ

- נּפחים וׁשל טהֹורה; - לׁשנים ׁשּנחלקה זכּוכית ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָעֹוׂשי
הּגחלים. את ּבּה חֹותה ּבתחּלה ׁשהּוא מּפני ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָטמאה,

ׁשּנּטׁשטׁשהמראה אֹו ׁשּנׁשּברה מּתכת אינּהׁשל אם - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
עדין הּפנים, רב מראה היתה טהֹורה; הּפנים, רב ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹֹמראה

ּכׁשהיתה. ּכלי ְְְִִֶָָהיא
עקצּהמחט אֹו הּנקּוב, קצתּה ראשה]ׁשּנּטל -]- ְְִֶַַַַָָָָֻ

ּבּה, לרקם החּוט את עליה ללּפף התקינּה ואם ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹֹטהֹורה;
ׂשּקין ׁשל מחט אבל עבה]טמאה. קצתּה[שהוא ׁשּנּטל ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

רֹוׁשם ׁשהּוא מּפני טמאה, - חורט]הּנקּוב הּׁשני[- .ּבּקצה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבהן,הּמחט וכּיֹוצא הּזהב אֹו הּׁשני עליה ׁשּלֹופפין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ׁשּנּטל ּבין ׁשּלּה, הּנקּוב ׁשּנּטל ּבין - עֹוׂשין ׁשהרֹוקמין ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכדר
הּתפירה מלאכּתּה ׁשאין טמאה, - .עקצּה ְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻ

הּתפירה,מחט את מעּכבת אם - חלּודה ׁשהעלת ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
טמאה לאו, ואם .טהֹורה; ְְְִֵָָָ

ׁשפןהּסיף טהֹורין; חלּודה, ׁשהעלּו [שייפם]והּסּכין ְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָ
צנירה וכן היׁשנה. לטמאתן חזרּו הטוויה]והׁשחיזן, [ברזל ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֻ

לטמאתּה[מעקמימותה]ׁשּפׁשטּה חזרה ּכפפּה, טהֹורה; , ְְְְְְֶָָָָָָָָָֻ
ְַָָהיׁשנה.

טהֹור;מפּתח ארכּבתֹו, מּתֹו ׁשּנׁשּבר ארכּבה ּכמֹו עקם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֻֻ
ּגם ּכמין העׂשּוי מפּתח יוונית]וכן ּגּמֹו,[ג' מּתֹו ׁשּנׁשּבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ

מׁשּמׁשין אינן והרי ּבהן, לפּתח יכֹול אינֹו ׁשהרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹטהֹור
מפּתח ׁשעדין טמא, - ּונקבים ׁשּנים ּבֹו היּו מלאכּתן. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמעין



נז            
      

יֹודעהחצֹוצרת אין אם - חליֹות חליֹות מפּצלת ׁשהיא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַֻֻֻ
מחּברת; ּכׁשהיא טמאה מקּבלת זֹו הרי אּמן, אּלא ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻֻלהחזירּה
טמאה מקּבלת אינּה ּולהחזירּה, לפרקּה הּכל יכֹולין .ואם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

החצוצרה]הּקצה של הּפה[העליון עליו ׁשּמּניחין ִִֶֶֶַַַָָָ
האחר והּקצה עצמֹו; ּבפני טמאה מקּבל ּתקיעה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻּבׁשעת

התחתון]הרחב עצמֹו.[חלקה ּבפני טמאה מקּבל אינֹו , ְְְְִֵֵֵַַָָָָֻ
עצמן ּבפני מנֹורה קני ּבֹו, ּכּיֹוצא טמא. הּכל חּבּור, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹּובׁשעת

לוי ׁשם להן ׁשּיׁש מּפני טמאה, מקּבלין אין נוסף]- -]; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻ
ׁשּלּה הנר]הּפרח קיבול ּבפני[בית מתטּמאין - והּבסיס , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

טמאה. מקּבלין הּכל חּבּור, ּובׁשעת ְְְְְִִִַַַַָָֹֻעצמן.

ׁשהיאקֹורת -]החּצים לׁשֹונֹות[לוח ּבּה ׁשּיׁש הּמּטרה, ְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּברגלי אֹותּה וׁשּמּניחין טמאה; מקּבלת - מּתכת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשל

והּקֹולר טהֹורה. אסירים]האסירים, צווארי מקּבל[שעל , ְְְֲִִֵַַָָָ
מגרה הּדלת[משור]טמאה. לחֹור ׁשּניה [הכניסוׁשעׂשה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

הפתח] כלפי ושיניו המשקוף ׁשּמׁשּתּמׁשלתוך ּפי על אף -ְִִֵֶַַַ
לחֹור עׂשיּה מּׁשּנטמאת ואם טמאה; מקּבלת אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּבּה,

הפכּה ּבמסמר. ׁשּיקּבעּנה עד ּבטמאתּה, זֹו הרי - [-הּדלת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
המשקוף] לכיוון שהשיניים ּביןבאופן מּלמעלן, ּבין -ְְִֵֵַָ

טהֹורה. - הּצדדין מן ּבין ְְְִִִֵַַָָָמּלמּטן,

   
טמאה,ּכּמה יקּבל ולא מּתכת ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

ּׁשהּוא מה לפי הּכל מּטמאתֹו? יטהר עניינו]אֹו לפי -]. ְְְִִִֶַַַָֹֻ

הּואּכל עדין - מלאכּתֹו מעין לעׂשֹות יכֹול ׁשהּכלי זמן ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָ
ׁשלם ּככלי וחׁשּוב ׁשּנׁשּבר,ּכלי, מּתכת ׁשל ּדלי ּכיצד? . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּכׁשהיה. ּכלי הּוא הרי - ּבֹו למּלאת יכֹול הּוא ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹוהרי
סלעים לקּבל ּכדי הּמחם, חּמין. ּבֹו לחם ּכדי [-הּקּומקּום, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ

הּלפסמטבעות] למים]. גדול קיתֹונֹות[כלי לקּבל ּכדי , ְְִֵֵֶֶַַ
הּיין,[כדים] מּדֹות ּפרּוטֹות. לקּבל ּכדי הּקיתֹון, מּתכת. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַׁשל

הּׁשמן. ּבהן למד ּכדי הּׁשמן, ּומּדֹות הּיין. ּבהן למד ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכדי
זה מּלמּטה, נקבים ׁשלׁשה בּה ׁשּנפרצּו חרּדל ׁשל ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמסננת

זה אחד]לתֹו במקום ׁשא[- לפי טהֹורה, מׁשּמׁשת- ינּה ְְְְִֵֶֶֶֶַָָ
מגרפה מלאכּתּה. לבחישה]מעין על[כלי אף - ּכּפּה ׁשּנּטל ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

מלאכּתּה מעין עֹוׂשה ׁשאינּה טהֹורה; ּכקרנס, ׁשהיא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻּפי
וכן ּכקרנס. ּבּה לתקע נעׂשית לא והיא הּקרנס, מעין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֻֻאּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ׁשלׁשמסרק ּבֹו נׁשּתּיר אם - ׁשּניו ׁשּנּטלּו צמר ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

טהֹור, - הּׁשלׁש מן אחת החיצֹונה היתה טמא. אחד, ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹּבמקֹום
מֹועלת אינּה ׁשהחיצֹונה ּפׁשּתן; ּבֹו לסרק יכֹול ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלפי

היא]לּסריקה רחבה מלאכּתֹו[כי מעין עֹוׂשה ׁשאינֹו וכל , ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָ
ועׂשאן ׁשּתים, הּמסרק מן נּטלּו טהֹור. - מּתכֹות ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָּבכלי

מלקחיים]למלקטת אֹו[- לנר, והתקינּה אחת, טמאֹות. - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָ
לכרוך]ללּפף ואם[- טמאה; מקּבלת - לרּקּום החּוט עליה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֻ

זֹו הרי התקינּה, ׁשּלא ּפי על אף - ּוגדֹולה עבה הּׁשן ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהיתה
עצמּה. ּבפני ְְְְִִֵַַָָמתטּמאה

טמא;מסרק - ׁשּתים ּבֹו ונׁשּתּיר ׁשּניו, ׁשּנּטלּו ּפׁשּתן ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
טהֹור אחת, ּבֹו .נׁשּתּיר ְִֵַַַָ

מהבור]הּכדּומים כלים להעלאת ׁשּנׁשּתּברּו,[מקלות ְְְִִֶַַ

ׁשּלהן שבראשיהם]ואנקלי וו ׁשהרי[- טמאין; - קּימת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָֻ
מּקדם. ּכׁשהיּו הּבאר, מן הּדלי ּבהן להֹוציא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאפׁשר

משור]מגרה מּב[- אחת ׁשּנּה שניינתיםׁשּנּטלה כל בין -] ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
שן] נשברה הּסיטשיניים מלא ּבּה נׁשּתּיר טהֹורה. ארבעה, -] ְְְִִֵַַָָֹ

ּבּנׁשאר.אגודלין] לגּור אפׁשר ׁשהרי טמאה, - אחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבמקֹום
והּמפסלת[גרזן]הּמעצד חדה]והאזמל והּמקּדח[סכין ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

חּסּומן נּטל טמאה; מקּבלין עדין שלהן]ׁשּנפגמּו, החוד -], ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֻ
הּמקּדח, מן חּוץ - טמאין לׁשנים, ׁשּנחלקּו וכּלן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֻטהֹורין.

והרנקי ּבֹו. לנקב יכֹול אינֹו נגרים]ׁשהרי עצמּה[כלי ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֻ
ּכלי. מּקצת ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת אינּה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

יד ּומּגל והרמח, מּגל, ּכמֹו העקם והּסּכין והּסּכין, ְְְְִִִֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹהּסיף,
ביתי] לשימוש ּבעלי[- ׁשל קטּנים מסּפרים וזּוג קציר, ּומּגל ,ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

ּכל - ׁשּנחלקּו סּפרים ׁשל ּגדֹולים מסּפרים ׁשל וזּוג ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּתים,
מלאכּתֹו. מעין עֹוׂשה ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל מהם ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻחלק

מעברת ׁשאינּה לפי טהֹורה, - לׁשנים ׁשּנחלקה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָמסּפרת
ּבדחק אּלא הּׂשער .את ְֵֶֶַַָָֹ

מגן]ׁשריֹון מׁשּמׁש[- אם - לרחּבֹו טהֹור; לארּכֹו, ׁשּנחלק ְְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָ
טהרת מאימתי טמא. ראׁשֹונה, מלאכּתֹו מּׁשּיבלהמעין [-ֹו? ְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

-יחליד] רּבֹו ּבֹו ונׁשּתּיר ּבלה מלאכּתֹו. מעין מׁשּמׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָֻואינֹו
מּלמעלה העליון]אם טהֹור.[החלק מּלמּטה, ואם טמא; , ְְְְִִִִֵַַָָָָ

טמאה. מקּבלת זֹו הרי - לתכׁשיט חליה ועׂשה מּמּנּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻקּצץ
זהבים[מפוח]ׁשפֹופרת וׁשל[צורפים]ׁשל זּגגין, וׁשל , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָ

טהֹורה. לארּכּה, ׁשּנחלקה - זכּוכית עֹוׂשי וׁשל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָנּפחים,
טמאה; ראׁשֹונה, מלאכּתּה מעין מׁשּמׁשת אם - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלרחּבּה

טהֹורה. לאו, ְְִָָואם
איחסון]ּכלבא כלי וׁשל[- רֹופאים, וׁשל סּפרים, ׁשל ְְְְִִֶֶֶַָָָ

- נּפחים וׁשל טהֹורה; - לׁשנים ׁשּנחלקה זכּוכית ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָעֹוׂשי
הּגחלים. את ּבּה חֹותה ּבתחּלה ׁשהּוא מּפני ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָטמאה,

ׁשּנּטׁשטׁשהמראה אֹו ׁשּנׁשּברה מּתכת אינּהׁשל אם - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
עדין הּפנים, רב מראה היתה טהֹורה; הּפנים, רב ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹֹמראה

ּכׁשהיתה. ּכלי ְְְִִֶָָהיא
עקצּהמחט אֹו הּנקּוב, קצתּה ראשה]ׁשּנּטל -]- ְְִֶַַַַָָָָֻ

ּבּה, לרקם החּוט את עליה ללּפף התקינּה ואם ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹֹטהֹורה;
ׂשּקין ׁשל מחט אבל עבה]טמאה. קצתּה[שהוא ׁשּנּטל ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

רֹוׁשם ׁשהּוא מּפני טמאה, - חורט]הּנקּוב הּׁשני[- .ּבּקצה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבהן,הּמחט וכּיֹוצא הּזהב אֹו הּׁשני עליה ׁשּלֹופפין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ׁשּנּטל ּבין ׁשּלּה, הּנקּוב ׁשּנּטל ּבין - עֹוׂשין ׁשהרֹוקמין ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכדר
הּתפירה מלאכּתּה ׁשאין טמאה, - .עקצּה ְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻ

הּתפירה,מחט את מעּכבת אם - חלּודה ׁשהעלת ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
טמאה לאו, ואם .טהֹורה; ְְְִֵָָָ

ׁשפןהּסיף טהֹורין; חלּודה, ׁשהעלּו [שייפם]והּסּכין ְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָ
צנירה וכן היׁשנה. לטמאתן חזרּו הטוויה]והׁשחיזן, [ברזל ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֻ

לטמאתּה[מעקמימותה]ׁשּפׁשטּה חזרה ּכפפּה, טהֹורה; , ְְְְְְֶָָָָָָָָָֻ
ְַָָהיׁשנה.

טהֹור;מפּתח ארכּבתֹו, מּתֹו ׁשּנׁשּבר ארכּבה ּכמֹו עקם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֻֻ
ּגם ּכמין העׂשּוי מפּתח יוונית]וכן ּגּמֹו,[ג' מּתֹו ׁשּנׁשּבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ

מׁשּמׁשין אינן והרי ּבהן, לפּתח יכֹול אינֹו ׁשהרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹטהֹור
מפּתח ׁשעדין טמא, - ּונקבים ׁשּנים ּבֹו היּו מלאכּתן. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמעין



נח           
      

- הּנקבים נסּתמּו הּנקבים; מּפני טמא, - הּׁשּנים נּטלּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָהּוא.
אֹו הּנקבים ונסּתמּו הּׁשּנים, נּטלּו הּׁשּנים. מּפני ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָָטמא,

טהֹור. - זה לתֹו זה הּנקבים ְְְְִִֶֶֶַָָׁשּנפרצּו

ּובראׁשֹוּכלי הּדׁשן, ּבֹו להרים ּכף האחד ּבראׁשֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
ׁשּניו; מּפני טמא כּפֹו, נּטלה - הּבׂשר ּבֹו לצלֹות מזלג ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהּׁשני
כּפֹו ׁשּנּטלה מכחֹול וכן ּכּפֹו. מּפני טמא - ׁשּניו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָנּטלּו

הּכחל ּבּה הּזכר[הצבע]ׁשּגֹורפין מּפני טמא החלק- [היינו ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הּכף.-] מּפני טמא, - הּזכר נּטל העין; ּבֹו ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּכֹוחלין

ּכסבכהּכלי ּכף אחד רשת]ׁשּבראׁשֹו עליו,[- לצלֹות ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ
מעל אֹו הּקדרה מן הּבׂשר ּבהן להֹוציא ׁשּנים הּׁשני ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּובּקצה
טמא - ׁשּניו נּטלּו ׁשּניו; מּפני טמא - ּכּפֹו נּטלה - ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָהאׁש
האחד, ּבראׁשֹו ׁשּכֹותבין מּתכת ׁשל עט וכן ּכּפֹו. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמּפני
הּמֹוחק; מּפני טמא - הּכֹותב נּטל - הּׁשני ּבראׁשֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹּומֹוחקין
ּבאּלּו; ּכּיֹוצא ּכל וכן הּכֹותב. מּפני טמא - הּמֹוחק ְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹנּטל
ּכיצד? מלאכּתֹו. מעין לעׂשֹות יכֹול הּנׁשאר ׁשּיהיה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהּוא,
מארּכֹו נׁשאר אם - הּכֹותב ונׁשאר ׁשּלֹו, הּמֹוחק ׁשּנּטל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָעט
ׁשּיאחז אפׁשר ׁשהרי טמא, - אצּבעֹותיו לקׁשרי ׁשּיּגיע ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּכדי
מארּכֹו נׁשאר אם - הּמֹוחק ונׁשאר הּכֹותב, נּטל ויכּתב; ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָֹּבֹו
ּפחֹות נׁשאר ּבֹו. למחק לֹו אפׁשר ׁשהרי טמא, - ידֹו ּפס ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹור. ְִֵֵֶֶַָָֹמּזה,
מחודדים]קרּדם קצותיו עׁשּפֹו[ששני [הקצהׁשּנּטל ְְִֶַָֹֻ

ּביתהרחב] מּפני טמא - ּבֹו מנּגר ׁשהחרׁש הּצד והּוא ,ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הצר]ּבּקּועֹו עׁשּפֹו.[הקצה מּפני טמא - ּבּקּועֹו ּבית נּטל ; ְְִִִִֵֵֵַָָ

מּקֹופֹו קיבולו]נׁשּבר בית טהֹור.[- , ְִַַָ
במחרישה]חרחֹור חד ברזל ּכלי,[- הּוא עדין - ׁשּנפּגם ְְְֲִִִֶַַַ

מּקֹופֹו נׁשּבר רּבֹו; ׁשּיּנטל הרחב]עד טהֹור.[חלקו , ְִִֵֶַַַָָֻ
,הּמלמדהּמרּדע בחרישה]והּוא הבהמה מכוונים -[בו ְְְֵַַַַַָ

מּלמעלה, ּבקצתֹו ּתקּוע חד מסמר ּוכמֹו עבה; אר עץ ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּוא
ּכמֹו ּברזל מּלמּטה הּׁשני ּובּקצה 'ּדרבן'. נקרא הּברזל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוזה
'חרחֹור'. נקרא הּברזל וזה ּבֹו; נכנס והעץ ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹרמח,

יין]מניקית שאיבת ּכמֹו[כלי ׁשהיא מּתכת ׁשל ְְִִִֶֶֶֶַ
ּבדלת, אֹו ּבמּקל אֹותּה מּׁשּיקּבע - ׁשּנטמאה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשפֹופרת,
ּבּמּקל ּוקבעּה נטמאה, לא ּתטהר. - העץ עם אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹויחּבר
ּכלי ׁשּכל ּבמקֹומּה; טמאה מקּבלת זֹו הרי - ּבּדלת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻאֹו
ּכׁשהיּו, טמאה מקּבלין - ּבּכתל אֹו ּבּקֹורה ׁשּקבעם ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻמּתכֹות

מעׂשיהם. ׁשּיׁשּנה ְֲֵֶֶֶַַַעד
,נחּתֹומיןלפיכ ׁשל הבצק]ּדף עורכים ׁשל[עליו ְְִִֶֶַַָ

ּכלי מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן טמא. - ּבּכתל ׁשּקבעֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמּתכת
מקּבלין - מקּבליהן ּבין ּפׁשּוטיהן ּבין ׁשּנקּבעּו, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָמּתכֹות

ּכׁשהיּו. ְְֶָָֻטמאה

ה'תש"ע טבת כ"ב שישי יום

   
.מּטמאתן טהרּו ׁשּנׁשּברּו, עצם ּוכלי עֹור ּוכלי עץ ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻּכלי

ועׂשה ׁשבריהן את ׁשּקּבץ אֹו מּׁשבריהן, ּכלי ועׂשה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחזר
ׁשּלא הּטהֹורין הּכלים ּכׁשאר אּלּו הרי - אחרים ּכלים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמהן

ּולהּבא מּכאן טמאה מקּבלין ׁשהן מּקדם, ּכלינטמאּו וכן . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ועׂשה וחזר הּתיכן, טהרּו. ׁשּנטמאּו, אחר ׁשּנׁשּברּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָמּתכֹות

לכלי ואין היׁשנה; לטמאתן חזרּו - אחרים ּכלים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻמהן
ׁשלמים, ּכׁשהם ּבמקוה ׁשּיטּבילם עד ּגמּורה, טהרה ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמּתכֹות

ׁשבּורים. יּׁשארּו ְֲִִָאֹו
ּומּפני סֹופרים. מּדברי היׁשנה, לטמאתן מּתכֹות ּכלי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻוחזרת

ׁשּמא ּגזרה, היׁשנה? לּטמאה ׁשּיחזרּו מּתכֹות ּכלי על ּגזרּו ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻמה
ואם ּבּיֹום; ּבֹו אחר ּכלי מּמּנּו ויעׂשה ויּתיכֹו ּכלי, לֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָיּטמא
'הּׁשבירה ויאמר: יבֹוא ּתֹורה, ּכדין טהֹור ׁשהּוא ְְְִִֶַַַָָָָֹֹּתאמר
ועׂשה והּתיכֹו נׁשּבר ׁשאם ּכׁשם מטהרת; והּטבילה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמטהרת,
הטּבילֹו, אם ּכ - ּבּיֹום ּבֹו טהֹור הּוא הרי ּכׁשהיה, ּכלי ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָמּמּנּו
ויבֹואּו ּבּיֹום'. ּבֹו טהֹור הּוא הרי ּכׁשהיה, ׁשהּוא ּפי על ְְֲִֵֶֶַַַָָָָאף

ׁשמׁש הערב צריכין הּכלים ׁשאין אחרלֹומר, החמה [שקיעת ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַ
טמאה.טבילתן] עליהן ּגזרּו זה, חׁשׁש מּפני ;ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָֻ

הּתיכֹו אם - הּטמאֹות ּבׁשאר אֹו ּבמת, ׁשּנטמא ּכלי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֻאחד
ׁשּיטּבל עד היׁשנה, לטמאתֹו חזר עליו- והּזה ּבמת, נטמא . ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻ

ּכך ואחר עליוּבּׁשליׁשי, והּזה אחר, ּכלי ועׂשהּו הּתיכֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָ
הּת ׁשּקדם הזיה ואין טמא, זה הרי - והטּבילֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבּׁשביעי,
עליו ׁשּיּזה עד טהרה, לֹו ואין ;הּת ׁשאחר להּזיה ְְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמצטרפת
יּזה אֹו ׁשבירה, קדם ּכלי ּכׁשהּוא ויטּביל ּוׁשביעי ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָֹׁשליׁשי

ׁשּיּתיכֹו. אחר ויטּביל ּוׁשביעי ׁשליׁשי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָעליו
טהֹור ּברזל עם ׁשּבללֹו טמא אחד]ּברזל לכלי התיכם -] ְְְִֵֶֶֶַַָָָ

טהֹור; הּטהֹור, מן רב ואם טמא; הּטמא, מן רב אם -ְִִִִֵֵַַָָָָֹֹ
הּכל וצרף ּבגללים, ׁשּבללֹו טיט וכן טמא. למחצה, ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמחצה
מקּבל זה הרי - הּטיט מן רב אם - ּכלי ועׂשהּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבּכבׁשן,
אינֹו הּגללים, מן רב ואם חרׂש; ּכלי ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻטמאה,

טמאה. ְְֵַָֻמקּבל
ּבאנ ׁשאנכן הּטהֹורין מּתכֹות במתכת]ּכלי ציפם טמא,[- ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָ

טהֹורין. הן הרי הּטמא, האנ מן ּכלים העֹוׂשה אבל ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָטמאין;
עּפיׁשֹו ועׂשה הּטהֹור, הּברזל מן ׁשעׂשהּו מן[קצהו]קרּדם ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ

מן והּקרּדם הּטהֹור, מן עּפיׁשֹו עׂשה טמא; זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻהּטמא
מלאכה. העֹוׂשה אחר הֹול ׁשהּכל טהֹור; זה הרי - ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּטמא

ׁשחסמֹו טהֹור טהֹור.[ציפהו]קרּדם טמא, ּבברזל ְְְֲֵֶֶַָָָָֹֻ
גדולה]קיתֹון וׁשּוליו[כוס הּטמא, מן [תחתיתו]ׁשעׂשהּו ְִִֵֶַָָָָ

- הּטמא מן וׁשּוליו הּטהֹור, מן עׂשהּו טהֹור; - הּטהֹור ְִִִֵַַַָָָָָָָמן
מלאכה. והעֹוׂשה המקּבל, אחר הֹול הּכל ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֹטמא;

ּכגֹון סֹופרים, מּדברי ׁשהיא ּבטמאה ׁשּנטמא מּתכת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֻּכלי
וחזר והּתיכֹו ונׁשּבר, ּבּה, וכּיֹוצא זרה ּבעבֹודה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּנטמא
לטמאתֹו חזר אם ספק זה הרי - אחר ּכלי מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻועׂשה

חזר לא אֹו .היׁשנה, ְַַָָָֹ
ואפּלּו הּכלים. ּככל טהרּו ונׁשּברּו, ׁשּנטמאּו הּזכּוכית ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָּכלי

לטמאה חֹוזרין אינן - אחר ּכלי מהן ועׂשה והּתיכן, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻחזר
טמאתן ׁשעּקר לפי זכוכית]יׁשנה; כלי סֹופרים,[של מּדברי ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֻ

זכּוכית ּכלי וכן יׁשנה. ּבטמאה עליהן ּגזרּו לא ׁשּבארנּו, ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּכמֹו
לתׁשמיׁש, ּוראּויין ּכלים ׁשּׁשבריהן ּפי על אף - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַׁשּנׁשּברּו
ּדֹומין ׁשאינן לפי טמאה, מקּבלין אינן ּכלים, ׁשירי והן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻהֹואיל
והתקין ׁשּנׁשּברה, זכּוכית ׁשל קערה ּכיצד? חרׂש. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלכלי

טמאה,[תחתיתה]ׁשּוליה מקּבלין הּׁשּולים אין - לתׁשמיׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַָָֻ
וׁשפֹו הּׁשבר, ראׁש את קרסם ואם ּכּקערה. ׁשהן ּפי על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאף

ּבזה.[שייפו] ּכּיֹוצא ּכל וכן טמאה. מקּבל זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻּבׁשֹופין

           
      

ׁש[בקבוק]צלֹוחית אחת, ּביד הּנּטלת ּפיהקטּנה ּנּטל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
אּלא לתֹוכּה, הּיד מכניסין ׁשאין מּפני טמאה; מקּבלת -ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
- ּפיה ׁשּנּטל ידים, ּבׁשּתי הּנּטלת ּגדֹולה אבל מּמּנה. ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיֹוצק
לתֹוכּה. ידֹו ׁשּמכניס ּבׁשעה ּבּיד חֹובלת ׁשהיא מּפני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָטהֹורה,

ּפליטֹון ׁשל צלֹוחית קטּנה[בושם]וכן ׁשהיא ּפי על אף - ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
ּבׁשעה ּבאצּבעֹו ׁשחֹובלת מּפני טהֹורה; ּפיה, נּטל אם -ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

מּתֹוכּה. הּבׂשם ִִֶֶַָֹׁשּמֹוציא

ּכלים,[כדים]לגינים הם עדין - ּפיהם ׁשּנּטל הּגדֹולים ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַ
לּכבׁשים מתקינן ׁשהּוא ירקות]מּפני .[לכבישת ְְְִִִֵֶַַָָ

ּברב הּקפֹו ׁשליׁש ּבֹו נפּגם טהֹור; רּבֹו, ׁשּנפּגם ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻּכֹוס
טהֹור - ּבזפת ּבין ּבבעץ ּבין ּוסתמֹו, נּקב טהֹור. .ּגבהֹו, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
טהֹורין. - מּלמּטן ּבין מּלמעלן ּבין ׁשּנּקבּו, והּצלֹוחית ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָוהּכֹוס

גדולה]הּתמחּוי מּלמעלה,[קערה ׁשּנּקבּו והּקערה ְְְְְְִִֶַַַַָָָ
את לקּבל יכֹולין אם - נסּדקּו טהֹורין. מּלמּטה, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָטמאין;

טהֹורין. לאו, ואם טמאין; ּכצֹונן, ְְְְִִִִֵֵַַָהחּמין

החתּוכין בשפתם]הּכֹוסֹות חלקים ּפי[שאינם על אף - ֲִִַַַַ
טמא מקּבלין הּפה, את סֹורטין ה.ׁשּׂשפתֹותיהן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֻ

ּכמֹו[משפך]האפרּכס הּוא ׁשהרי טהֹור, - זכּוכית ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָ
מקּבל. ׁשאינֹו ְֵֵֶַַַמחץ

ּפי על אף טהֹורה, - למראה אֹותּה ׁשעֹוׂשין ְְְְִִִֶַַַָָָזכּוכית
הּתרוד לקּבלה. נעׂשית ׁשּלא לפי מקּבלת; [כליׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

עלכדורי] ׁשּכׁשּמּניחֹו ּפי על אף - מקּבל ׁשהּוא זכּוכית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַׁשל
טמאה. מקּבל זה הרי - מקּבל ואינֹו צּדֹו על נהּפ ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻֻהּׁשלחן,

ואםּתמחּוי טמאה; מקּבל מראה, ׁשעׂשהּו זכּוכית ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ
נראין ּבֹו ׁשּמּניחין ּדברים ׁשּיהיּו ּכדי למראה, עׂשהּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָמּתחּלה

טהֹור זה הרי - מקּבליןמאחֹוריו אין - זכּוכית ּכלי וכל . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָ
הּכלים. ּככל מלאכּתן ׁשּתּגמר עד ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻטמאה,

   
מתטּמאּבארנּוּכבר חרׂש ּכלי ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּובהּסט מאוירֹו, הזזת]אּלא ׁשּנגעה[- הּכלים ּכל ּוׁשאר הּזב. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
נגעה ולא לאוירן טמאה נכנסה ואם נטמאּו; הּטמאה, ְְְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹֻֻּבהן

נמצא טהֹורין. הן הרי - -]ּבהן חרׂש,[כלי ּבכלי הּטמא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ה ּבכל חרׂש.טהֹור ּבכלי טהֹור הּכלים, ּבכל והּטמא ּכלים; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

"וכל ׁשּנאמר: מאוירֹו? אּלא מּטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּומּנין
מּטּמא, הּוא מּתֹוכֹו - ּתֹוכֹו" אל מהם יּפל אׁשר חרׂש ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹּכלי

מאחֹוריו. מּטּמא ְֲִֵֵֵַָואינֹו
ּומׁשקיןּוכׁשם אכלין מטּמא ּכ מאוירֹו, ׁשּמּטּמא ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ּומׁשקיןמאוירֹו אכלין ונכנסּו ׁשּנטמא, חרׂש ּכלי ּכיצד? . ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
טמאין, אּלּו הרי - ּבֹו נגעּו ׁשּלא ּפי על אף - ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹלאוירֹו
הּכלים ׁשאר אבל יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ּבהן. ׁשּיּגעּו עד ּומׁשקין, אכלין מטּמאין אינן - ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּטמאין

ּביןאין חרׂש ּכלי ּבין מאוירֹו, ּכלים מטּמא חרׂש ּכלי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַ
ּבתֹוכֹו, ּכלים ׁשהיּו ּגדֹול חרׂש ּכלי ּכיצד? ּכלים. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאר
היּו טהֹורין. הּכלים וכל טמא, הּוא - ּבאוירֹו טמאה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֻונכנסה
וחֹוזרין מאוירֹו, הּמׁשקין נטמאּו - ׁשּבתֹוכֹו ּבּכלים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַמׁשקין

זה והרי הּכלים; את שבתוכו]ּומטּמאין הכלי [-אֹומר:[- ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַ
טּמאתני'.כביכול:] ואּתה טּמאּוני, לא מטּמאי'ְְְְִִִִֵֶַַַָֹ

נטמאּוּכלי ּבלבד, ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין ׁשּנגעּו חרׂש ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
הּכלים ּכל ּכׁשאר לֹואחֹוריו ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

הרי - טמאין מׁשקין ּבֹו ונגעּו ,ּתֹו לֹו אין אם אבל ;ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָּתֹו
אחֹוריו אין חרׂש, ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשאין ׁשּכל טהֹור; ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָזה
חרׂש ּכלי ּבאחֹורי מׁשקין אֹו אכלין נגעּו ּבמׁשקין. ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָמּטּמאין
הּכלים ּכל ואחד חרׂש ּכלי ואחד טמאין. אּלּו הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּטמא,
מׁשקין אֹו אכלין ׁשּנגעּו הּטמאין הּכלים ׁשּכל זה; ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבדבר

נטמאּו. - מאחֹוריהן ּבין מּתֹוכן ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָּבהן,
עלאחד ׁשּכפהּו אֹו לאוירֹו, טמאה ׁשּנכנסה חרׂש ּכלי ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ

עליה אהל ונעׂשה הארץ על הּמּונחת ׁשהריהּטמאה - ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
הּׁשמּועה מּפי ּבתֹוכֹו. רבינו]הּטמאה ׁשּזה[ממשה למדּו, ְְְְִִֶֶַַָָָֻ

האהלים. את לרּבֹות ּתֹוכֹו", "אל ְֱֳִֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר
חרׂש[גומא]ּגּומה ּכלי וכפה ּבתֹוכּה, מּונח הּׁשרץ ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ׁשּתּכנס עד ּתֹוכֹו", "אל ׁשּנאמר: נטמא, לא - הּגּומה ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעל
למּטה הּנמצא הּׁשרץ ,לפיכ ּבתֹוכֹו. טמאה ׁשל ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻעצמּה

-]מּנחׁשּתֹו שבתחתית בעפר -]- קרקעיתֹו ׁשהיא ּתּנּור, ׁשל ְְְִִִֶֶַַָֻ
ּגּומה ּתֹו מת ועכׁשו נפל, 'חי אֹומר: ׁשאני טהֹור; ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָהּתּנּור
ׁשל מּנחׁשּתֹו למּטה טּבעת אֹו מחט נמצאת אם וכן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֻזֹו'.
ּכמֹו טמאים הּנמצאים הּכלים ׁשּכל ּפי על אף - ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָּתּנּור
ׁשּלא עד היּו 'ׁשם אֹומר: ׁשאני טהֹור; הּתּנּור הרי ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבארנּו,

על נבנה והּתּנּור הּתּנּור, נמצאּוּבא לתֹוכֹו'. נפלּו ולא יהן, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ
נמצאּו ּיתלה. ּבמה לֹו ׁשאין טמא, הּתּנּור הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּבּדׁשן

ּתּנּור, ׁשל ש-]ּבנחׁשּתֹו יֹוצאין[באופן אינן אבל נראין ְְְְֲִִִִֵֶַָָֻ
ּבהן נֹוגע והּוא הּבצק, את אֹופה אם - נכנסלאוירֹו [הבצק ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

הגומות] ואםלתוך אוירֹו; ּבתֹו היּו ּכאּלּו הּתּנּור, נטמא -ְְְְֲִִִִַַָָ
ּבצק ּבאיזה מּנחׁשּתֹו. למּטה הן ּכאּלּו טהֹור, הּתּנּור - ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻלאו

קׁשה. ולא ּביֹותר ר ׁשאינֹו הּבינֹוני, ּבּבצק ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאמרּו?
ּבעין ׁשּנמצא אויר]הּׁשרץ בפתח ׁשל[- ּבעין ּתּנּור, ׁשל ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ולחּוץ, הּפנימית הּׂשפה מן נמצא אם - ּכּפח ׁשל ּבעין ְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָֻּכירה,
נכנס לא ׁשהרי טהֹור; העין, ּבאויר נמצא אם וכן ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹטהֹור.
ּדפנֹותיהן עבי ּתחת אּלא הּכּפח, אֹו הּכירה אֹו הּתּנּור ְֲֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻלאויר
אם אּלא טהֹורין, - הּמת מן ּכזית ׁשם היה ואפּלּו ּתלּוי. ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהּוא
הּטמאה את מביא ׁשהרי טפח; ּפֹותח העין ּבעבי היה ְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּכן

מת. טמאת ּבענין ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּתּנּור, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֻלאויר
הּפנימיתנמצא הּׂשפה מן העצים, הנחת ּבמקֹום הּׁשרץ ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

יׁשיבת ּבמקֹום הּבּלן, יׁשיבת ּבמקֹום נמצא טהֹור. - ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָולחּוץ
טהֹור הּכל - זיתים ׁשֹולקי יׁשיבת ּבמקֹום .הּצּבע, ְְְִִִֵֵַַַַָָֹ

היקֹודהּתאין מקֹומֹות ׁשאר ולא הּכירה ולא האש]ּנּור -] ְְְְְִֵַַַַָָֹֹ
ולפנים. הּסתימה מן הּטמאה נמצאת אם אּלא ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָֻמּטּמאין,

ּכמֹוּכלי ׁשּבאמצעֹו הּמים, ּבּתים ּבעלי ּבֹו ׁשּׁשֹותין חרׂש ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מסרק ּכמֹו הרׁשת מן מּלמעלה ּוׂשפתֹו חרׂש, ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָרׁשת

לאויר[לנוי] הּטמאה נכנסה אם - 'צרצּור' הּנקרא הּוא וזה ,ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֻ
ׁשל ּתֹוכֹו הּוא ׁשּזה ּכּלֹו, נטמא - הרׁשת מן למעלה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּמסרק

זה. ְִֶּכלי
ׂשפיֹותּכלי ׁשלׁש לֹו ׁשהיה מּזֹו,[דפנות]חרׂש לפנים זֹו ְְְִִִִֶֶֶָָָָֹ

ּכל - הּפנימית לאויר טמאה ונכנסה עֹודפת, הּפנימית ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֻהיתה
ּובין הּפנימית הּׂשפה ׁשּבין ׁשּבאויר והּמׁשקין ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהאכלין
ּובין האמצעית ׁשּבין והּמׁשקין והאכלין ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהאמצעית,
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ׁש[בקבוק]צלֹוחית אחת, ּביד הּנּטלת ּפיהקטּנה ּנּטל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
אּלא לתֹוכּה, הּיד מכניסין ׁשאין מּפני טמאה; מקּבלת -ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
- ּפיה ׁשּנּטל ידים, ּבׁשּתי הּנּטלת ּגדֹולה אבל מּמּנה. ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיֹוצק
לתֹוכּה. ידֹו ׁשּמכניס ּבׁשעה ּבּיד חֹובלת ׁשהיא מּפני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָטהֹורה,

ּפליטֹון ׁשל צלֹוחית קטּנה[בושם]וכן ׁשהיא ּפי על אף - ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
ּבׁשעה ּבאצּבעֹו ׁשחֹובלת מּפני טהֹורה; ּפיה, נּטל אם -ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

מּתֹוכּה. הּבׂשם ִִֶֶַָֹׁשּמֹוציא

ּכלים,[כדים]לגינים הם עדין - ּפיהם ׁשּנּטל הּגדֹולים ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַ
לּכבׁשים מתקינן ׁשהּוא ירקות]מּפני .[לכבישת ְְְִִִֵֶַַָָ

ּברב הּקפֹו ׁשליׁש ּבֹו נפּגם טהֹור; רּבֹו, ׁשּנפּגם ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻּכֹוס
טהֹור - ּבזפת ּבין ּבבעץ ּבין ּוסתמֹו, נּקב טהֹור. .ּגבהֹו, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
טהֹורין. - מּלמּטן ּבין מּלמעלן ּבין ׁשּנּקבּו, והּצלֹוחית ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָוהּכֹוס

גדולה]הּתמחּוי מּלמעלה,[קערה ׁשּנּקבּו והּקערה ְְְְְְִִֶַַַַָָָ
את לקּבל יכֹולין אם - נסּדקּו טהֹורין. מּלמּטה, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָטמאין;

טהֹורין. לאו, ואם טמאין; ּכצֹונן, ְְְְִִִִֵֵַַָהחּמין

החתּוכין בשפתם]הּכֹוסֹות חלקים ּפי[שאינם על אף - ֲִִַַַַ
טמא מקּבלין הּפה, את סֹורטין ה.ׁשּׂשפתֹותיהן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֻ

ּכמֹו[משפך]האפרּכס הּוא ׁשהרי טהֹור, - זכּוכית ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָ
מקּבל. ׁשאינֹו ְֵֵֶַַַמחץ

ּפי על אף טהֹורה, - למראה אֹותּה ׁשעֹוׂשין ְְְְִִִֶַַַָָָזכּוכית
הּתרוד לקּבלה. נעׂשית ׁשּלא לפי מקּבלת; [כליׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

עלכדורי] ׁשּכׁשּמּניחֹו ּפי על אף - מקּבל ׁשהּוא זכּוכית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַׁשל
טמאה. מקּבל זה הרי - מקּבל ואינֹו צּדֹו על נהּפ ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻֻהּׁשלחן,

ואםּתמחּוי טמאה; מקּבל מראה, ׁשעׂשהּו זכּוכית ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ
נראין ּבֹו ׁשּמּניחין ּדברים ׁשּיהיּו ּכדי למראה, עׂשהּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָמּתחּלה

טהֹור זה הרי - מקּבליןמאחֹוריו אין - זכּוכית ּכלי וכל . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָ
הּכלים. ּככל מלאכּתן ׁשּתּגמר עד ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻטמאה,

   
מתטּמאּבארנּוּכבר חרׂש ּכלי ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּובהּסט מאוירֹו, הזזת]אּלא ׁשּנגעה[- הּכלים ּכל ּוׁשאר הּזב. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
נגעה ולא לאוירן טמאה נכנסה ואם נטמאּו; הּטמאה, ְְְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹֻֻּבהן

נמצא טהֹורין. הן הרי - -]ּבהן חרׂש,[כלי ּבכלי הּטמא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ה ּבכל חרׂש.טהֹור ּבכלי טהֹור הּכלים, ּבכל והּטמא ּכלים; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

"וכל ׁשּנאמר: מאוירֹו? אּלא מּטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּומּנין
מּטּמא, הּוא מּתֹוכֹו - ּתֹוכֹו" אל מהם יּפל אׁשר חרׂש ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹּכלי

מאחֹוריו. מּטּמא ְֲִֵֵֵַָואינֹו
ּומׁשקיןּוכׁשם אכלין מטּמא ּכ מאוירֹו, ׁשּמּטּמא ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ּומׁשקיןמאוירֹו אכלין ונכנסּו ׁשּנטמא, חרׂש ּכלי ּכיצד? . ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
טמאין, אּלּו הרי - ּבֹו נגעּו ׁשּלא ּפי על אף - ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹלאוירֹו
הּכלים ׁשאר אבל יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ּבהן. ׁשּיּגעּו עד ּומׁשקין, אכלין מטּמאין אינן - ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּטמאין

ּביןאין חרׂש ּכלי ּבין מאוירֹו, ּכלים מטּמא חרׂש ּכלי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַ
ּבתֹוכֹו, ּכלים ׁשהיּו ּגדֹול חרׂש ּכלי ּכיצד? ּכלים. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאר
היּו טהֹורין. הּכלים וכל טמא, הּוא - ּבאוירֹו טמאה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֻונכנסה
וחֹוזרין מאוירֹו, הּמׁשקין נטמאּו - ׁשּבתֹוכֹו ּבּכלים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַמׁשקין

זה והרי הּכלים; את שבתוכו]ּומטּמאין הכלי [-אֹומר:[- ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַ
טּמאתני'.כביכול:] ואּתה טּמאּוני, לא מטּמאי'ְְְְִִִִֵֶַַַָֹ

נטמאּוּכלי ּבלבד, ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין ׁשּנגעּו חרׂש ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
הּכלים ּכל ּכׁשאר לֹואחֹוריו ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

הרי - טמאין מׁשקין ּבֹו ונגעּו ,ּתֹו לֹו אין אם אבל ;ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָּתֹו
אחֹוריו אין חרׂש, ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשאין ׁשּכל טהֹור; ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָזה
חרׂש ּכלי ּבאחֹורי מׁשקין אֹו אכלין נגעּו ּבמׁשקין. ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָמּטּמאין
הּכלים ּכל ואחד חרׂש ּכלי ואחד טמאין. אּלּו הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּטמא,
מׁשקין אֹו אכלין ׁשּנגעּו הּטמאין הּכלים ׁשּכל זה; ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבדבר

נטמאּו. - מאחֹוריהן ּבין מּתֹוכן ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָּבהן,
עלאחד ׁשּכפהּו אֹו לאוירֹו, טמאה ׁשּנכנסה חרׂש ּכלי ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ

עליה אהל ונעׂשה הארץ על הּמּונחת ׁשהריהּטמאה - ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
הּׁשמּועה מּפי ּבתֹוכֹו. רבינו]הּטמאה ׁשּזה[ממשה למדּו, ְְְְִִֶֶַַָָָֻ

האהלים. את לרּבֹות ּתֹוכֹו", "אל ְֱֳִֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר
חרׂש[גומא]ּגּומה ּכלי וכפה ּבתֹוכּה, מּונח הּׁשרץ ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ׁשּתּכנס עד ּתֹוכֹו", "אל ׁשּנאמר: נטמא, לא - הּגּומה ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעל
למּטה הּנמצא הּׁשרץ ,לפיכ ּבתֹוכֹו. טמאה ׁשל ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻעצמּה

-]מּנחׁשּתֹו שבתחתית בעפר -]- קרקעיתֹו ׁשהיא ּתּנּור, ׁשל ְְְִִִֶֶַַָֻ
ּגּומה ּתֹו מת ועכׁשו נפל, 'חי אֹומר: ׁשאני טהֹור; ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָהּתּנּור
ׁשל מּנחׁשּתֹו למּטה טּבעת אֹו מחט נמצאת אם וכן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֻזֹו'.
ּכמֹו טמאים הּנמצאים הּכלים ׁשּכל ּפי על אף - ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָּתּנּור
ׁשּלא עד היּו 'ׁשם אֹומר: ׁשאני טהֹור; הּתּנּור הרי ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבארנּו,

על נבנה והּתּנּור הּתּנּור, נמצאּוּבא לתֹוכֹו'. נפלּו ולא יהן, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ
נמצאּו ּיתלה. ּבמה לֹו ׁשאין טמא, הּתּנּור הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּבּדׁשן

ּתּנּור, ׁשל ש-]ּבנחׁשּתֹו יֹוצאין[באופן אינן אבל נראין ְְְְֲִִִִֵֶַָָֻ
ּבהן נֹוגע והּוא הּבצק, את אֹופה אם - נכנסלאוירֹו [הבצק ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

הגומות] ואםלתוך אוירֹו; ּבתֹו היּו ּכאּלּו הּתּנּור, נטמא -ְְְְֲִִִִַַָָ
ּבצק ּבאיזה מּנחׁשּתֹו. למּטה הן ּכאּלּו טהֹור, הּתּנּור - ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻלאו

קׁשה. ולא ּביֹותר ר ׁשאינֹו הּבינֹוני, ּבּבצק ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאמרּו?
ּבעין ׁשּנמצא אויר]הּׁשרץ בפתח ׁשל[- ּבעין ּתּנּור, ׁשל ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ולחּוץ, הּפנימית הּׂשפה מן נמצא אם - ּכּפח ׁשל ּבעין ְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָֻּכירה,
נכנס לא ׁשהרי טהֹור; העין, ּבאויר נמצא אם וכן ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹטהֹור.
ּדפנֹותיהן עבי ּתחת אּלא הּכּפח, אֹו הּכירה אֹו הּתּנּור ְֲֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻלאויר
אם אּלא טהֹורין, - הּמת מן ּכזית ׁשם היה ואפּלּו ּתלּוי. ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהּוא
הּטמאה את מביא ׁשהרי טפח; ּפֹותח העין ּבעבי היה ְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּכן

מת. טמאת ּבענין ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּתּנּור, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֻלאויר
הּפנימיתנמצא הּׂשפה מן העצים, הנחת ּבמקֹום הּׁשרץ ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

יׁשיבת ּבמקֹום הּבּלן, יׁשיבת ּבמקֹום נמצא טהֹור. - ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָולחּוץ
טהֹור הּכל - זיתים ׁשֹולקי יׁשיבת ּבמקֹום .הּצּבע, ְְְִִִֵֵַַַַָָֹ

היקֹודהּתאין מקֹומֹות ׁשאר ולא הּכירה ולא האש]ּנּור -] ְְְְְִֵַַַַָָֹֹ
ולפנים. הּסתימה מן הּטמאה נמצאת אם אּלא ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָֻמּטּמאין,

ּכמֹוּכלי ׁשּבאמצעֹו הּמים, ּבּתים ּבעלי ּבֹו ׁשּׁשֹותין חרׂש ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מסרק ּכמֹו הרׁשת מן מּלמעלה ּוׂשפתֹו חרׂש, ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָרׁשת

לאויר[לנוי] הּטמאה נכנסה אם - 'צרצּור' הּנקרא הּוא וזה ,ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֻ
ׁשל ּתֹוכֹו הּוא ׁשּזה ּכּלֹו, נטמא - הרׁשת מן למעלה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּמסרק

זה. ְִֶּכלי
ׂשפיֹותּכלי ׁשלׁש לֹו ׁשהיה מּזֹו,[דפנות]חרׂש לפנים זֹו ְְְִִִִֶֶֶָָָָֹ

ּכל - הּפנימית לאויר טמאה ונכנסה עֹודפת, הּפנימית ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֻהיתה
ּובין הּפנימית הּׂשפה ׁשּבין ׁשּבאויר והּמׁשקין ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהאכלין
ּובין האמצעית ׁשּבין והּמׁשקין והאכלין ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהאמצעית,
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- אוירּה ונטמא עֹודפת, האמצעית היתה טהֹורין. ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָהחיצֹונה,
החיצֹונה היתה טהֹור. ולחּוץ, ּומּמּנה טמא; ולפנים, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמּמּנה
ׁשּנטמא ּכל - ׁשוֹות היּו טמא. הּכל - אוירּה ונטמא ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹעֹודפת,

טהֹור. והּׁשאר טמאה; ְְְֲִֵַָָָָאוירּה,

גדולות]לפסין ׁשוֹות,[קערות וׂשפתֹותיהן זֹו, ּבתֹו זֹו ְְְְִִֵֶָָ
טמאה; הּׁשרץ, ּבּה ׁשּיׁש זֹו - ּבּתחּתֹונה אֹו ּבעליֹונה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוהּׁשרץ
ּכל היה ׁשּבהן. האכלין וכל הן טהֹורין, - הּלפסין ְְְְֳִִִֵֶֶַָָָָָָָָָּוׁשאר

מׁשקה ּבכֹונס נקּובה מהן דרכו]לפס נכנס משקה והּׁשרץ[- , ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
ׁשּכל טמאין, ׁשּבהם והּמׁשקין האכלין ּכל - ְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבעליֹונה
ּכמֹו ּכּלן, ּבאויר הּטמאה ׁשהרי טמאין, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֻֻהּלפסין

היה וכּלןׁשּיתּבאר. טמאה, היא - ּבּתחּתֹונה הּׁשרץ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ׂשפת ואין העליֹונֹות, לאויר הּׁשרץ נכנס לא ׁשהרי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹטהֹורֹות;

לטּמא ּכדי עֹודפת, והּמׁשקיןהּתחּתֹונה האכלין ּכל ְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הּתחּתֹונה ׂשפת והיתה ּבעליֹונה, הּׁשרץ היה ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּבתֹוכּה.
- הּתחּתֹונה וכן ּבתֹוכּה; ׁשהּׁשרץ טמאה, העליֹונה - ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָעֹודפת
הּלפסין ּוׁשאר ּבאוירּה. הּׁשרץ הרי עֹודפת, ׁשּׂשפתּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמּפני
ּכלים מטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין טהֹורין, - הּתחּתֹונה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּבתֹו

טֹופח מׁשקה ּביניהן היה ואם אתׁשּבתֹוכֹו. שמרטיב -] ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ
בו] הנוגעת טמאה;האצבע טֹופח, מׁשקה ּבּה ׁשּיׁש ּכל -ְְֵֵֵֶֶַַָָָ

ּומטּמא וחֹוזר העֹודפת, הּתחּתֹונה מאויר מּטּמא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּמׁשקה
הּכלים. ִֵֶַאת

ּבתחּלת ּבּה ּדבּוקין קערֹות ׁשהיּו חרׂש ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָטבלה
- הּקערֹות מן אחת ונטמאת אחד, ּכלי הּכל והרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמעׂשיה,

עֹודף ּדפן לּטבלה היה ואם ּכּלן. נטמאּו גבוהה]לא ,[מסגרת ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֻ
נטמאּו - מהן אחת ונטמאת ּבתֹוכֹו, הּקערֹות ּכל ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנמצאּו
הּמתאימֹות. וקלמרין חרׂש, ׁשל הּתבלין ּבבית הּדין וכן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻּכּלן.

ּבֹו, ֵַּכּיֹוצא

לא - ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ׁשּנטמא עץ ׁשל הּתבלין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבית
ּכל ׁשּנמצאּו עֹודף, ּדפן לֹו יׁש ואם הּבּתים. ׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹנטמאּו
ּכּלן; נטמאּו - ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ונטמא ּבתֹוכֹו, ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻהּבּתים
ּכּלֹו נטמא ּבמׁשקין, ּתֹוכֹו ׁשּנטמא ּוכלי אחד, ּככלי .ׁשהּכל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֻ

אּלּו הרי ּבמסמר, קבּועין ּבּתיו לטמאההיּו לזה זה חּבּור ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
טהרה]ּולהּזיה חּבּור[הזאת אּלּו הרי - ּבלבד ּתקּועין היּו . ְְְֲִִִֵֵַַָָָ

- ונּתנין נּטלין ּבּתיו היּו ואם להּזיה. חּבּור ואינן ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָָֻלטמאה,
להּזיה. ולא לטמאה לא חּבּור ְְְְִֵַָָָָֹֹֻאינן

   
ּפתילּכל ּבצמיד מהודק]הּמּציל כיסוי הּמת,[- ּבאהל ְְִִִֵֶַַַָָָֹ

החמּור, ּבּמת הּציל אם חרׂש; ּכלי ּבאויר ּפתיל ּבצמיד ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּציל
ּבאהל מּציל ׁשאינֹו וכל הּקל. חרׂש ּבכלי ׁשּיּציל הּוא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּדין

חרׂש. ּכלי ּבאויר מּציל אינֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַהּמת,
הּמתּוכׁשם ּבאהל לטמאה ּפתיל צמיד מונעׁשאין אינו -] ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

מלצאת] ּכליהטומאה ּבאויר לטמאה ּפתיל צמיד אין ּכ ,ְְְֲִִִִֵַָָָָֻ
ּומּקפת ּומׁשקין, אכלין מלאה ׁשהיתה קדרה ּכיצד? ְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻחרׂש.
מה וכל הּקדרה הרי - הּטמא ּבּתּנּור ּונתּונה ּפתיל, ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָצמיד
ּבתֹוכּה, טמאין מׁשקין אֹו הּׁשרץ היה טהֹורין. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּׁשּבתֹוכּה
הּתּנּור. נטמא - הּתּנּור ּבאויר ּונתּונה ּפתיל, צמיד ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֻּומּקפת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

מחטטּבעת אֹו הּלבנה, ּבתֹו מבלעת ׁשהיתה טמאה ְְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻ
חרׂש ּכלי לאויר ונפלּו העץ, ּבתֹו מבלעת ׁשהיתה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה
אֹו זה ּבעץ ּתרּומה ּכּכר נגע ׁשאם ּפי על אף נטמא; -ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

מאוירֹו חרׂש ּכלי מטּמאין הן הרי טהֹור, - זֹו .ּבלבנה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּתרנגֹול- הּתּנּור לאויר ונפל מת, ּבׂשר אֹו ׁשרץ ׁשּבלע ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּתּנּור; נטמא הּתרנגֹול, ׁשם מת ואם טהֹור. זה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָהרי
ׁשּמּצילין ּכדר חרׂש, ּכלי מּיד מּצילין ּבחי ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַׁשהּבלּועין

הּמת .ּבאהל ְֵֶַֹ
הּקמטין ּבתֹו אֹו הּפה ׁשּבתֹו ּכבלּועין.ּדברים אינן , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ראׁשֹו והכניס ּפיו, ּבתֹו טמאין מׁשקין ׁשהיּו אדם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹּכיצד?
ּומׁשקין אכלין ׁשהיּו טהֹור וכן טּמאהּו. - חרׂש ּכלי ְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלאויר
אכלין נטמאּו - טמא ּתּנּור לאויר ראׁשֹו והכניס ּפיו, ְְְְְֲֳִִִִִִֵַַָָֹלתֹו
לאויר והכניסֹו הּׁשרץ, מן ּכעדׁשה קמטֹו ּבתֹו לֹו היה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻׁשּבפיו.
הּקמט. ּבתֹו ׁשהּטמאה ּפי על אף הּתּנּור, נטמא - ְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָֻהּתּנּור

נגּובספֹוג ׁשהּוא ּפי על אף - טמאין מׁשקין [יבש]ׁשּבלע ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
מׁשקה ׁשּסֹוף טּמאהּו, - חרׂש ּכלי לאויר נפל אם - ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָמּבחּוץ
ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂשים ּגמי. וׁשל לפת ׁשל חתיכה וכן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָלצאת.
לא - חרׂש ּכלי לאויר ונפלּו ונּגבּו, טמאין, מׁשקין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹּבהן
לצאת. מׁשקין ׁשּסֹוף נטמא, - והּסק לּתּנּור, נפלּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻטּמאּוהּו.
ּבהן נבלעּו אם אבל קּלין; ּבמׁשקין אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָּבּמה
היּו אם - רגליה ּומימי הּנּדה ּדם ּכגֹון חמּורין, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָמׁשקין
הּתּנּור, מטּמא זה הרי - ׁשּיצא עליו והקּפיד לצאת, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיכֹולין
מטּמא, אינֹו - עליו מקּפיד אין ואם הּסק; ׁשּלא ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻאף

הּמׁשקה ויצא ׁשּיּסק ּבגפתעד וכן זיתים]. חדׁשה[פסולת ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
ׁשּסֹוף נטמא, - הּתּנּור ּבּה ׁשהּסק טמאין, מּמׁשקין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהּבאה
לאחר יׁשנה? היא איזֹו טהֹור. ּביׁשנה, אבל לצאת; ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָמׁשקה
ּבׁשעת מׁשקה מּמּנה ׁשּיֹוצא ידּוע ואם חדׁש. עׂשר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשנים

ּכׁשּיּסק. הּתּנּור נטמא ׁשנים, ׁשלׁש לאחר אפּלּו - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻהּסק
ונכנסהּכלי קרקעיתֹו, עד מּׂשפתֹו ּבמחּצה ׁשחּלקֹו חרׂש ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָ

לפי ּכּלֹו; הּכלי נטמא - החלקים מּׁשני אחד ּבאויר ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָֻֻטמאה
ׁשחֹולקין ּכדר חרׂש ּכלי לחלק אדם ּבני ּדר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשאין
ונמצא ּביריעֹות, אֹו ּבנסרים ׁשחצצֹו ּתּנּור ,לפיכ ְְְְֲֳִִִִִִִֶַָָָָָָהאהלים.

טמא הּכל - אחד ּבמקֹום .הּׁשרץ ְֵֶֶֶַַָָָֹ
ּכליּכלי לאויר הּכלי והכניס ּבתֹוכֹו, טמאה ׁשהיתה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֻ

ּפי על אף - חרׂש לכלי חּוץ הּטמא הּכלי ּוׂשפת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָחרׂש,
טהֹור זה הרי חרׂש, ּכלי ּבתֹו מכּונת ׁשּנאמר:ׁשהּטמאה , ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ

ּתֹוכֹו. לתֹו לא ּתֹוכֹו", אל מהם יּפל ְֲִֵֶֶֶֹֹ"אׁשר
אחרוכן ּכלי לאוירֹו והכניס טמא, חרׂש ּכלי היה אם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

חרׂש לּכלי חּוץ האחר הּכלי ּוׂשפת ּומׁשקין, אכלין ּבֹו ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיׁש
חרׂש ּכלי ּבתֹו מכּונין והּמׁשקין ׁשהאכלין ּפי על אף -ְְְְְֳִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻ

טהֹורין אּלּו הרי יטמא",הּטמא, ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּתֹוכֹו. ׁשּבתֹו חמתלא אֹו קדרה אֹו קּפה אֹו ּכּורת ּכיצד? ְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻ

הּקּפה[נוד] וׁשלׁשל ּבתֹוכּה, הּׁשרץ ׁשהיה ּבהן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻוכּיֹוצא
מכּון ׁשהּׁשרץ ּפי על אף - הּתּנּור לאויר אֹו החבית ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֻלאויר
למעלה החמת אֹו הּקּפה ּוׂשפת הֹואיל - החבית אויר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֻּבתֹו
ּבתֹו היה ואם טהֹורין. אּלּו הרי הּתּנּור, אֹו החבית ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָמּׂשפת
מׁשקין, אֹו אכלין ּבהן וכּיֹוצא הּקדרה ּבתֹו אֹו ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחמת
הן הרי - הּטמאין החבית אֹו הּתּנּור לאויר אֹותן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוׁשלׁשל

            
      

הּקּפה אֹו הּכּורת היתה ּבהןטהֹורין. וכּיֹוצא החמת אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
וׁשלׁשל לתֹוכן, הּׁשרץ היה אם אּלא מּצילין; אינן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנקּובין,
אֹו אכלין היּו ואם נטמא; - הּטהֹור חרׂש ּכלי לאויר ְְְֲֳִִִִִֶֶַַָָָָָאֹותן
- הּטמא חרׂש ּכלי לאויר אֹותן וׁשלׁשל לתֹוכן, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמׁשקין

ׁשטף ּבכלי היה אם ּבּנקב? יהיה וכּמה [שנטהריםנטמאּו. ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
זיתיםבמקווה] ּבמֹוציא דרכו], לצאת יכולה זית היה[- ואם . ְְִִִֵָָ

והעׂשּוי ּבזיתים; ׁשעּורֹו לאכלין, העׂשּוי - חרׂש ְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶָָָָּבכלי
מׁשקה ּבכֹונס ׁשעּורֹו דרכו]למׁשקין, נכנס והעׂשּוי[משקה ; ְְְְְִִֵֶֶַַָ

זה חרׂש ּכלי ּומּׁשּיּנקב לחמרֹו, אֹותֹו מטילין ,ּולכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָֻלכ
חרׂש. ּכלי מּיד מּציל אינֹו מׁשקה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַּבכֹונס

ּבזפת חרׂש ּכלי נקב זה,סתם ּבכלי הּׁשרץ היה אם - ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
על מּציל הּצמיד ׁשאין נטמא; - הּטהֹור הּתּנּור לאויר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָוׁשלׁשלֹו

ׁשּבא ּכמֹו מּלטּמא, ּבכלהּטמאה היה אם אבל אכליןירנּו. זה ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
טהֹורין, הן הרי - הּטמא הּתּנּור לאויר וׁשלׁשלֹו מׁשקין, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָאֹו
וכּיֹוצא ּבזפת ׁשּסתמן הּכלים ּכל ּוׁשאר סתּום. הּנקב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהרי

חרׂש ּכלי מּיד מּציל אינֹו .ּבֹו, ְִִִֵֶֶַַ
צדדיה]ּפחּותהּכּורת הּפחת[משני ׁשּסתם ּפי על אף - ְְִֶֶֶַַַַַָָָ

ּכלי. אינּה ׁשהרי חרׂש, ּכלי מּיד מּצלת אינּה - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבקׁש
על[נוד]החמת אף - רּמֹון ּבמֹוציא ׁשּנפחתּו והּכפיׁשה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָ

חרׂש; ּכלי מּיד מּצילין אּלּו הרי ּכלים, מּתֹורת ׁשּבטלּו ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּפי
ויהיה מּבחּוץ, חרׂש ּכלי מּׂשפת למעלה הּפחת ׁשּיהיה - ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָוהּוא

[- שיהיה חרׂש.[-אף ּכלי לתֹו מׁשלׁשל ׁשּלהן קּבּול ְְְְִִֵֶֶֶֶָָֻּבית
אֹועֹור חרׂש, ּכלי לאויר ׁשֹוקע ׁשהיה ּבֹו וכּיֹוצא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפׁשּוט

ואם טמא. הּתּנּור הרי - העֹור ּבתֹו והּׁשרץ הּתּנּור, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָלאויר
טמאין; העֹור ׁשּבתֹו ּומׁשקין אכלין ּבּתּנּור, הּׁשרץ ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהיה
ּכגֹון ,ּתֹו להן ׁשּיׁש ּכלים אּלא חרׂש ּכלי מּיד מּציל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשאין

והחמת והּקּפה .הּסל ְְֵֶַַַַָֻ
טהֹורּכלי חרׂש ּכלי והיה ּבתֹוכֹו, טמאה ׁשהיתה חרׂש ְְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּדבּוקה ׁשהּטמאה הּכלי ׁשהיה אֹו הּטמא, הּכלי על ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּכפּוי
ׁשניהן ׁשאויר ּפי על אף - הּטהֹור הּכלי ּפי על ּכפּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבתֹוכֹו
נכנסה לא ׁשהרי ּבטהרתֹו; והּטהֹור ּבטמאתֹו הּטמא ְְְְְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻמערב,
חבית ,לפיכ הּטהֹור. חרׂש ּכלי לאויר עצמּה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻהּטמאה

טה מׁשקין מלאה מּנחׁשּתֹוׁשהיתה למּטה ּונתּונה [-ֹורין, ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ
החביתקרקעיתו] הרי - הּתּנּור לתֹו ׁשרץ ונפל ּתּנּור, ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשל

אויר עם מערב הּתּנּור ׁשאויר ּפי על אף טהֹורין, ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָֹוהּמׁשקין
ּופיה הּתּנּור, ּפי על ּכפּויה החבית היתה אם וכן ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהחבית.

טהֹור. החבית ׁשּבׁשּולי הּמׁשקה אפּלּו - הּתּנּור ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָלאויר

ה'תש"ע טבת כ"ג קודש שבת יום

   
מלאכּתן.אין ׁשּתּגמר עד טמאה, מקּבלין חרׂש ּכלי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

מּׁשּיצרפן מלאכּתן? ּגמר הּוא ּבּכבׁשן.[יבעירם]ּומאימתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
מּׁשּיּסיקּנה הּכירה, ספּגנין. ּבֹו לאפֹות ּכדי מּׁשּיּסיקּנּו ְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּתּנּור,
ּבאילּפס. ּונתּונה טרּופה הּתרנגֹולין ּביצת עליה לבּׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּכדי

קטנה]הּכּפח ּכתּנּור;[כירה ׁשעּורֹו לאפּיה, עׂשהּו אם - ְֲִִִַַַָָָָֻ
ּככירה. ׁשעּורֹו לבּׁשּול, ְְִִִָָָעׂשהּו

ּבֹוּתּנּור מּׁשּיתחיל - ּגדֹול היה אם - לבנֹותֹו ׁשהתחיל ְְְִִִִִִֶֶַַָָָ
קטן[גובה] היה ואם טמאה; מקּבל ויּסיקּנּו, טפחים ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻארּבעה

ויּסיקּנּו. טפח, ּבֹו מּׁשּיתחיל ׁשלׁש- ּבּה מּׁשּיתחיל - הּכירה ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
הּוא הרי לאפּיה, עׂשהּו אם - הּכּפח ויּסיקּנה. ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻאצּבעֹות,

ּככירה. הּוא הרי עליו, לבּׁשל עׂשהּו ואם ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָּכתּנּור;

האּמןּתּנּור מּבית ׁשהּסק אֹו מאחֹוריו, [שלאׁשהּסק ֲִֵֵֶֶַַַָָָֻֻֻ
אפיה] מּכללצורך והּסק הֹואיל - לדעת ׁשּלא ׁשהּסק אֹו ,ְְִִֶֶַַַַָֹֻֻ

ּבתּנּור ּדלקה ׁשּנפלה מעׂשה טמאה. מקּבל זה הרי ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמקֹום,
ואמרּו: ּדין, ּבית לפני מעׂשה ּובא הּכפרים; מן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּכפר

טמאה'. ְְְִַָֻ'מקּבלין
טמאה;ּתּנּור מקּבל זה הרי ּבֹו, צֹולה להיֹות ׁשהּסיקֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֻ

אּונין ּבֹו מלּבן להיֹות טהֹור,[אגודות]הּסיקֹו - ּפׁשּתן ׁשל ְְְִִִִִֵֶַָָ
ּתּנּור. ׁשל ּבגּופֹו מלאכה עֹוׂשה זה ְְֵֶֶֶֶַָָׁשאין

ונטמאּתּנּור מחלקיו, אחד והּסק לׁשנים, ׁשחצצֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּבֹו וכּיֹוצא ּבׁשרץ נטמא טהֹור; וחברֹו טמא, הּוא - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמׁשקין
טמא. ׁשּביניהן, החצץ ועבי טמא. הּכל ּתֹורה, ׁשל ְֳִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻמּטמאֹות
את חֹולקין - ּבאויר ּבמׁשקין מהן אחד ונטמא ׁשניהן, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻהּסקּו
ּדברים ּבּמה טהֹור. ּולטהֹור, טמא; לטמא, המׁשּמׁש ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָעביֹו:
ואחר הּסיקֹו אבל הּסיקֹו; ּכ ואחר ׁשחצצֹו ּבזמן ְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָאמּורים?
הּכל נטמא - ּבמׁשקין אפּלּו מהן, אחד ונטמא חצצֹו, ּכ. ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

מּתכת,ּתּנּור וׁשל לעֹולם. טהֹורין אבן, ׁשל ּכירה אֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָ
"יּתץ" ׁשּנאמר: - וכירים ּתּנּור מּׁשּום לֹוטהֹורין ׁשּיׁש את , ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָֻ

מּתכֹות ּכלי מּׁשּום ּוטמאין מּטּמאיןנתיצה; אין ּכיצד? . ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָ
ּבהן נגעה ואם וכירים. ּכתּנּור לּקרקע ּבמחּבר ולא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻמאוירן,
ואם מּתכֹות; ּכלי ּכׁשאר מּטּמאין - מאחֹוריהן אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻטמאה,
להן ויׁש מּתכֹות. ּכלי ּכׁשאר טמאה אב נעׂשין ּבמת, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻנטמאּו

ּבמקוה. ְְֳִֶָָטהרה
,ּבטיט ּוסתמֹו נסּדק, אֹו נפּגם אֹו ׁשּנּקב מּתכת ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָּתּנּור

טפלה לֹו ׁשעׂשה טיט[שיכבה]אֹו ׁשל מּוסף אֹו טיט, ׁשל ְִִֵֶֶֶָָָָ
התנור] כל יהיה[על וכּמה ּתּנּור. מּׁשּום מּטּמא זה הרי -ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

לכירה עׂשה ואם ּבכירה. וכן האֹור. ּבֹו ׁשּיצא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבּנקב?
טיט[בליטות]ּפטּפּוטין הקדירה]ׁשל עליהם ,[להעמיד ְִִִֶ

מּבחּוץ ּבין מּבפנים ּבין ּבטיט, מרחּה ּכירה; מּׁשּום ְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָמּטּמאה
טמאה. מקּבלת אינּה עדין -ְְֲִֵֶֶַַָָֻ

- הּגמל ּבצּואר הּתלּוי אפּלּו ּבארץ, מחּבר ׁשאינֹו ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּתּנּור
הם" "טמאים ׁשּנאמר: ּתּנּור, מּׁשּום טמא זה מקֹום.הרי מּכל , ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשפיתה[בור]ּכּור ּבית ּבֹו ׁשּיׁש מּתכֹות צֹורפי [מקוםׁשל ְְִֵֵֵֶֶַָָ
קדירה] אםלהנחת - זכּוכית עֹוׂשי ׁשל וכן ּכּכירה. מּטּמא ,ְְִִִִֵֵֵֶַַָ

טמאה. מקּבל ׁשפיתה, ּבית ּבֹו ְְְִֵֵֵַָָֻיׁש
יֹוצּכבׁשן וׁשל זּגגין וׁשל סּידין הּפרנהׁשל טהֹורין. רין, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻ

מצידו] שפתחו מּטּמאה.[תנור ּדפן, לּה יׁש אם -ְִִֵֶַָָֹ
טפלהאבנים לֹו עׂשה אם - ּתּנּור ועׂשאן לזֹו, זֹו ׁשחּברן ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ

טיט] ּדבר,[שכבת לכל ּכתּנּור זה הרי - ּומּבחּוץ ְְְֲִִִִֵֶַַָָָמּבפנים
ּבמּגע, מּטּמא - ּבלבד מּבחּוץ טפלֹו ואם מאוירֹו; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָּומּטּמא
- לזֹו זֹו חּברן ולא לּתּנּור, אבנים חּבר ּבאויר. מּטּמא ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹואין
הרי - לּתּנּור חּברן ולא לזֹו, זֹו חּברן הּתּנּור; עם ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹמּטּמאֹות

ּכטירה הפת]הן רדיית -[מקום טירה ועׂשה ּבארץ, חפר . ְְִִֵֶַָָָָָָָ
טהֹורה. הּכירה, וטירת ְְְִִַַָָָטהֹורה;

לפסין ׁשני חבּיֹות, גדולות]ׁשּתי ּכירה[קערות ׁשעׂשאן , ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָ
ועבי טהֹור. חבּיֹות ׁשל ותֹוכן ּובמּגע, ּבאויר מּטּמא ּביניהן -ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
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הּקּפה אֹו הּכּורת היתה ּבהןטהֹורין. וכּיֹוצא החמת אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
וׁשלׁשל לתֹוכן, הּׁשרץ היה אם אּלא מּצילין; אינן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנקּובין,
אֹו אכלין היּו ואם נטמא; - הּטהֹור חרׂש ּכלי לאויר ְְְֲֳִִִִִֶֶַַָָָָָאֹותן
- הּטמא חרׂש ּכלי לאויר אֹותן וׁשלׁשל לתֹוכן, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמׁשקין

ׁשטף ּבכלי היה אם ּבּנקב? יהיה וכּמה [שנטהריםנטמאּו. ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
זיתיםבמקווה] ּבמֹוציא דרכו], לצאת יכולה זית היה[- ואם . ְְִִִֵָָ

והעׂשּוי ּבזיתים; ׁשעּורֹו לאכלין, העׂשּוי - חרׂש ְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶָָָָּבכלי
מׁשקה ּבכֹונס ׁשעּורֹו דרכו]למׁשקין, נכנס והעׂשּוי[משקה ; ְְְְְִִֵֶֶַַָ

זה חרׂש ּכלי ּומּׁשּיּנקב לחמרֹו, אֹותֹו מטילין ,ּולכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָֻלכ
חרׂש. ּכלי מּיד מּציל אינֹו מׁשקה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַּבכֹונס

ּבזפת חרׂש ּכלי נקב זה,סתם ּבכלי הּׁשרץ היה אם - ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
על מּציל הּצמיד ׁשאין נטמא; - הּטהֹור הּתּנּור לאויר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָוׁשלׁשלֹו

ׁשּבא ּכמֹו מּלטּמא, ּבכלהּטמאה היה אם אבל אכליןירנּו. זה ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
טהֹורין, הן הרי - הּטמא הּתּנּור לאויר וׁשלׁשלֹו מׁשקין, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָאֹו
וכּיֹוצא ּבזפת ׁשּסתמן הּכלים ּכל ּוׁשאר סתּום. הּנקב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהרי

חרׂש ּכלי מּיד מּציל אינֹו .ּבֹו, ְִִִֵֶֶַַ
צדדיה]ּפחּותהּכּורת הּפחת[משני ׁשּסתם ּפי על אף - ְְִֶֶֶַַַַַָָָ

ּכלי. אינּה ׁשהרי חרׂש, ּכלי מּיד מּצלת אינּה - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבקׁש
על[נוד]החמת אף - רּמֹון ּבמֹוציא ׁשּנפחתּו והּכפיׁשה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָ

חרׂש; ּכלי מּיד מּצילין אּלּו הרי ּכלים, מּתֹורת ׁשּבטלּו ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּפי
ויהיה מּבחּוץ, חרׂש ּכלי מּׂשפת למעלה הּפחת ׁשּיהיה - ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָוהּוא

[- שיהיה חרׂש.[-אף ּכלי לתֹו מׁשלׁשל ׁשּלהן קּבּול ְְְְִִֵֶֶֶֶָָֻּבית
אֹועֹור חרׂש, ּכלי לאויר ׁשֹוקע ׁשהיה ּבֹו וכּיֹוצא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפׁשּוט

ואם טמא. הּתּנּור הרי - העֹור ּבתֹו והּׁשרץ הּתּנּור, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָלאויר
טמאין; העֹור ׁשּבתֹו ּומׁשקין אכלין ּבּתּנּור, הּׁשרץ ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהיה
ּכגֹון ,ּתֹו להן ׁשּיׁש ּכלים אּלא חרׂש ּכלי מּיד מּציל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשאין

והחמת והּקּפה .הּסל ְְֵֶַַַַָֻ
טהֹורּכלי חרׂש ּכלי והיה ּבתֹוכֹו, טמאה ׁשהיתה חרׂש ְְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּדבּוקה ׁשהּטמאה הּכלי ׁשהיה אֹו הּטמא, הּכלי על ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּכפּוי
ׁשניהן ׁשאויר ּפי על אף - הּטהֹור הּכלי ּפי על ּכפּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבתֹוכֹו
נכנסה לא ׁשהרי ּבטהרתֹו; והּטהֹור ּבטמאתֹו הּטמא ְְְְְְְֲֳִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻמערב,
חבית ,לפיכ הּטהֹור. חרׂש ּכלי לאויר עצמּה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻהּטמאה

טה מׁשקין מלאה מּנחׁשּתֹוׁשהיתה למּטה ּונתּונה [-ֹורין, ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ
החביתקרקעיתו] הרי - הּתּנּור לתֹו ׁשרץ ונפל ּתּנּור, ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשל

אויר עם מערב הּתּנּור ׁשאויר ּפי על אף טהֹורין, ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָֹוהּמׁשקין
ּופיה הּתּנּור, ּפי על ּכפּויה החבית היתה אם וכן ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהחבית.

טהֹור. החבית ׁשּבׁשּולי הּמׁשקה אפּלּו - הּתּנּור ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָלאויר

ה'תש"ע טבת כ"ג קודש שבת יום

   
מלאכּתן.אין ׁשּתּגמר עד טמאה, מקּבלין חרׂש ּכלי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

מּׁשּיצרפן מלאכּתן? ּגמר הּוא ּבּכבׁשן.[יבעירם]ּומאימתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
מּׁשּיּסיקּנה הּכירה, ספּגנין. ּבֹו לאפֹות ּכדי מּׁשּיּסיקּנּו ְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּתּנּור,
ּבאילּפס. ּונתּונה טרּופה הּתרנגֹולין ּביצת עליה לבּׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּכדי

קטנה]הּכּפח ּכתּנּור;[כירה ׁשעּורֹו לאפּיה, עׂשהּו אם - ְֲִִִַַַָָָָֻ
ּככירה. ׁשעּורֹו לבּׁשּול, ְְִִִָָָעׂשהּו

ּבֹוּתּנּור מּׁשּיתחיל - ּגדֹול היה אם - לבנֹותֹו ׁשהתחיל ְְְִִִִִִֶֶַַָָָ
קטן[גובה] היה ואם טמאה; מקּבל ויּסיקּנּו, טפחים ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻארּבעה

ויּסיקּנּו. טפח, ּבֹו מּׁשּיתחיל ׁשלׁש- ּבּה מּׁשּיתחיל - הּכירה ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
הּוא הרי לאפּיה, עׂשהּו אם - הּכּפח ויּסיקּנה. ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻאצּבעֹות,

ּככירה. הּוא הרי עליו, לבּׁשל עׂשהּו ואם ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָּכתּנּור;

האּמןּתּנּור מּבית ׁשהּסק אֹו מאחֹוריו, [שלאׁשהּסק ֲִֵֵֶֶַַַָָָֻֻֻ
אפיה] מּכללצורך והּסק הֹואיל - לדעת ׁשּלא ׁשהּסק אֹו ,ְְִִֶֶַַַַָֹֻֻ

ּבתּנּור ּדלקה ׁשּנפלה מעׂשה טמאה. מקּבל זה הרי ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמקֹום,
ואמרּו: ּדין, ּבית לפני מעׂשה ּובא הּכפרים; מן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּכפר

טמאה'. ְְְִַָֻ'מקּבלין
טמאה;ּתּנּור מקּבל זה הרי ּבֹו, צֹולה להיֹות ׁשהּסיקֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֻ

אּונין ּבֹו מלּבן להיֹות טהֹור,[אגודות]הּסיקֹו - ּפׁשּתן ׁשל ְְְִִִִִֵֶַָָ
ּתּנּור. ׁשל ּבגּופֹו מלאכה עֹוׂשה זה ְְֵֶֶֶֶַָָׁשאין

ונטמאּתּנּור מחלקיו, אחד והּסק לׁשנים, ׁשחצצֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּבֹו וכּיֹוצא ּבׁשרץ נטמא טהֹור; וחברֹו טמא, הּוא - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמׁשקין
טמא. ׁשּביניהן, החצץ ועבי טמא. הּכל ּתֹורה, ׁשל ְֳִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻמּטמאֹות
את חֹולקין - ּבאויר ּבמׁשקין מהן אחד ונטמא ׁשניהן, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻהּסקּו
ּדברים ּבּמה טהֹור. ּולטהֹור, טמא; לטמא, המׁשּמׁש ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָעביֹו:
ואחר הּסיקֹו אבל הּסיקֹו; ּכ ואחר ׁשחצצֹו ּבזמן ְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָאמּורים?
הּכל נטמא - ּבמׁשקין אפּלּו מהן, אחד ונטמא חצצֹו, ּכ. ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

מּתכת,ּתּנּור וׁשל לעֹולם. טהֹורין אבן, ׁשל ּכירה אֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָ
"יּתץ" ׁשּנאמר: - וכירים ּתּנּור מּׁשּום לֹוטהֹורין ׁשּיׁש את , ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָֻ

מּתכֹות ּכלי מּׁשּום ּוטמאין מּטּמאיןנתיצה; אין ּכיצד? . ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָ
ּבהן נגעה ואם וכירים. ּכתּנּור לּקרקע ּבמחּבר ולא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻמאוירן,
ואם מּתכֹות; ּכלי ּכׁשאר מּטּמאין - מאחֹוריהן אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻטמאה,
להן ויׁש מּתכֹות. ּכלי ּכׁשאר טמאה אב נעׂשין ּבמת, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻנטמאּו

ּבמקוה. ְְֳִֶָָטהרה
,ּבטיט ּוסתמֹו נסּדק, אֹו נפּגם אֹו ׁשּנּקב מּתכת ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָּתּנּור

טפלה לֹו ׁשעׂשה טיט[שיכבה]אֹו ׁשל מּוסף אֹו טיט, ׁשל ְִִֵֶֶֶָָָָ
התנור] כל יהיה[על וכּמה ּתּנּור. מּׁשּום מּטּמא זה הרי -ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

לכירה עׂשה ואם ּבכירה. וכן האֹור. ּבֹו ׁשּיצא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבּנקב?
טיט[בליטות]ּפטּפּוטין הקדירה]ׁשל עליהם ,[להעמיד ְִִִֶ

מּבחּוץ ּבין מּבפנים ּבין ּבטיט, מרחּה ּכירה; מּׁשּום ְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָמּטּמאה
טמאה. מקּבלת אינּה עדין -ְְֲִֵֶֶַַָָֻ

- הּגמל ּבצּואר הּתלּוי אפּלּו ּבארץ, מחּבר ׁשאינֹו ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּתּנּור
הם" "טמאים ׁשּנאמר: ּתּנּור, מּׁשּום טמא זה מקֹום.הרי מּכל , ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשפיתה[בור]ּכּור ּבית ּבֹו ׁשּיׁש מּתכֹות צֹורפי [מקוםׁשל ְְִֵֵֵֶֶַָָ
קדירה] אםלהנחת - זכּוכית עֹוׂשי ׁשל וכן ּכּכירה. מּטּמא ,ְְִִִִֵֵֵֶַַָ

טמאה. מקּבל ׁשפיתה, ּבית ּבֹו ְְְִֵֵֵַָָֻיׁש
יֹוצּכבׁשן וׁשל זּגגין וׁשל סּידין הּפרנהׁשל טהֹורין. רין, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻ

מצידו] שפתחו מּטּמאה.[תנור ּדפן, לּה יׁש אם -ְִִֵֶַָָֹ
טפלהאבנים לֹו עׂשה אם - ּתּנּור ועׂשאן לזֹו, זֹו ׁשחּברן ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ

טיט] ּדבר,[שכבת לכל ּכתּנּור זה הרי - ּומּבחּוץ ְְְֲִִִִֵֶַַָָָמּבפנים
ּבמּגע, מּטּמא - ּבלבד מּבחּוץ טפלֹו ואם מאוירֹו; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָּומּטּמא
- לזֹו זֹו חּברן ולא לּתּנּור, אבנים חּבר ּבאויר. מּטּמא ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹואין
הרי - לּתּנּור חּברן ולא לזֹו, זֹו חּברן הּתּנּור; עם ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹמּטּמאֹות

ּכטירה הפת]הן רדיית -[מקום טירה ועׂשה ּבארץ, חפר . ְְִִֵֶַָָָָָָָ
טהֹורה. הּכירה, וטירת ְְְִִַַָָָטהֹורה;

לפסין ׁשני חבּיֹות, גדולות]ׁשּתי ּכירה[קערות ׁשעׂשאן , ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָ
ועבי טהֹור. חבּיֹות ׁשל ותֹוכן ּובמּגע, ּבאויר מּטּמא ּביניהן -ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ



סי            
      

והמׁשּמׁש טמא; הּכירה, המׁשּמׁש אֹותֹו: חֹולקין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהחבּיֹות,
טהֹור. החבּיֹות, ּתֹו ִֶֶָָאת

ּפטּפּוטיןהעֹוׂשה ּבטיט[רגליות]ׁשלׁשה וחּברן ּבארץ, ְְְְְִִִִֶֶָָָָָֹ
ׁשֹופת טמאה[מניח]להיֹות זֹו הרי - הּקדרה את עליהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ׁשֹופת להיֹות ּבארץ מסמרין ׁשלׁשה קבע ּכירה. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹמּׁשּום
ּבטיט מקֹום ּבראׁשן ׁשעׂשה ּפי על אף - הּקדרה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעליהן

ּככירה טהֹורה זֹו הרי עליו, יֹוׁשבת הּקדרה ׁשלּתהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
- עליהן ׁשֹופת ׁשהּוא ּבּטיט מרחן ׁשּלא אבנים וכן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמּתכת.

אבן. ׁשל ּכירה היא ּכאּלּו טמאה, מקּבלֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֻאינן
וחּברןהעֹוׂשה ּכירה, אבנים -[לקרקע]ׁשּתי ּבטיט ְְְְֲִִִִֵֶָָָָ

אינּה - חּברּה לא והּׁשנּיה ּבטיט, האחת חּבר ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹמּטּמאין;
טמאה. ְְֶֶַָֻמקּבלת

הּכירה,האבן ועל עליה הּתּנּור, ועל עליה ׁשֹופת ׁשהּוא ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
טמאה - הּכּפח ועל עליהעליה ועל. עליה הּכתל, ועל ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ

טמאה. מקּבלת אינּה - ְְֵֶֶֶַַַָָֻהּסלע
מחּבריןּכירת וכּלן אבן, ּבצד אבן נֹותן ׁשהּוא הּטּבחים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ

ּכּלן נטמאּו לא מהן, אחת נטמאת - .ּבטיט ְְְְִִִֵֵֶַַָֹֻ
ּביןׁשלׁש ּכירֹות, ׁשּתי ועׂשאן ּבטיט, ׁשחּברן אבנים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ולא ּבּקרקע ׁשחּברן ּבין ּבּקרקע, חּברן ולא לזֹו זֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשחּברן
לזֹו זֹו האמצעיתחּברן האבן - מהן אחת נטמאת אם - ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מּמּנה והמׁשּמׁש טמא; הּטמאה, לּכירה מּמּנה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמׁשּמׁש
ּכירה ׁשל החיצֹונה האבן נּטלה טהֹור. הּטהֹורה, ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָלּכירה
האבן נּטלה לטמאה; ּכּלּה האמצעית החלטה ְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֻֻֻהּטהֹורה,
ּכּלּה. האמצעית האבן טהרה הּטמאה, ּכירה ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻהחיצֹונה

האמצע היתה אם - הּכירֹות ׁשּתי נֹותןנטמאּו - ּגדֹולה ית ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
מטמא] ּכדי[- זֹו ּולכירה מּכאן, ׁשפיתה ּכדי זֹו לכירה ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָמּמּנה

טמא. הּכל קטּנה, היתה ואם טהֹור; והּׁשאר מּכאן, ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹׁשפיתה
יֹורה חיצֹונֹות ׁשּתים על לׁשּפֹות יכֹול אם - האמצעית ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָנּטלה
טהֹורה. מּזה, יתר מרחקין היּו ואם טמאה; היא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻּגדֹולה,
ּבטיט מרחּה ּכׁשהיה. טהֹור הּכל הרי האמצעית, את ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהחזיר
אחת לכל ׁשּיּסיקּנה והּוא, ּולהּבא; מּכאן טמאה מקּבלין -ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

הּביצה. את עליה לבּׁשל ּכדי ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמהן
מּמּנה זֹו לאבן וסמ ונטמאת, ּכירה, ׁשעׂשאן אבנים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּתי

אבן ּכל חצי הרי - מּכאן אחת אבן ולזֹו מּכאן אחת ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאבן
נּטלּו טהֹור. האבן וחצי טמא, הראׁשֹונה הּכירה אבני ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמּׁשּתי
לטמאתן ּכירה ׁשל הּׁשּתים חזרּו ,ׁשּסמ הּטהֹורֹות .הּׁשּתים ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻ

התנור]ּדּוכן ליד שמונח ּבית[חלול לֹו ׁשּיׁש חרׂש ׁשל ֵֵֶֶֶֶָ
והרמץ קדרֹות, וגחלים]קּבּול טהֹור[אפר - ּבתֹוכֹו נתּון ְְְִֵֶֶָָָ

מחּבר היה אם ,לפיכ קּבּול. ּכלי מּׁשּום וטמא ּכירה, ְְְְִִִִִִִֵָָָָָָֻמּׁשּום
טמאה, מקּבל אינֹו - נּקב ואם הּכלים. ּכׁשאר טהֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּבארץ,
ּבהן, הּנֹוגע - ׁשּלֹו הּצדדין ּבכירה. ּכן ּׁשאין מה קּבּול; ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּככלי

ּכירה. מּׁשּום טמא -]אינֹו ׁשּלֹו[חלק לכירה]הרחב [שמחובר ִִֵֵֶָָָָָ
הּדּוכן. נטמא אם מּטּמא, - ּתבׁשיל ּבׁשעת עליו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּיֹוׁשבין
טמאה זֹו הרי - ּגּביו על ּכירה ּובנה הּסל, את הּכֹופה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוכן
מקּבלת אינּה ,לפיכ ּכירה; מּׁשּום לא עץ, ּכלי ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹמּׁשּום

ּכּכירה. מאוירּה ְֲִִֵַָָָֻטמאה

   
רּבֹו.ּתּנּור ׁשיריו והּקטן, טפחים; ארּבעה ׁשיריו ּגדֹול, ְְְְְִַַַָָָָָָָָָָֻ

- רּבֹו ּובּקטן טפחים, ארּבעה ּבּגדֹול נׁשאר ׁשאם ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּכיצד?
אם וכן טמאה. מקּבל אינֹו מּכאן, ּפחֹות טמאה; ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻמקּבל
ּבּגדֹול, טפחים מארּבעה ּפחֹות ּבֹו ׁשּׁשּיר עד ּונתצֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָנטמא,
רב אֹו ארּבעה, ּבֹו נׁשאר טהֹור; - הּקטן מרב ּפחֹות ְְִֵַַַָָָָָָֹֹאֹו

ּבטמאתֹו הּוא עדין - אצּבעֹות.הּקטן ׁשלׁש ׁשיריה והּכירה, . ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ
קטנה]הּכּפח ּכּתּנּור;[כירה ׁשעּורּו לאפּיה, עׂשהּו אם ֲִִִַַַַָָָָֻ

ּכּכירה. ׁשעּורּו ְִִִַָלבּׁשּול,

לכּתתֹוׁשּנטמאּתּנּור רצה ולא מטהרין[לשברו], ּכיצד - ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ
הּטפלה את וגֹורד חלקים, לׁשלׁשה חֹולקֹו [שיכבתאֹותֹו? ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹ

עלטיט] עֹומד מהן חרׂש ּכל ׁשּנמצא עד החרׂשים, ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשעל
ואחד ּגדֹול אחד לׁשנים, חּלקֹו ּגּביו. על טיט ּבלא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהארץ
ּכל - ּבׁשוה לׁשנים חּלקֹו טהֹור. והּקטן טמא, הּגדֹול - ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָקטן
ׁשל טבלה אבל לכּון. אפׁשר ׁשאין לפי טמא, מהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד
אחד היה ואם טהֹורה; לׁשנים, ׁשּנחלקה ּדפן לּה ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹחרׂש

טמא. הּגדֹול - קטן ואחד ְֵֶַָָָָָָּגדֹול

טמא,ּתּנּור הּגדֹול - ּכׁשנים ּגדֹול ואחד לׁשלׁשה, ׁשּנחלק ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
טהֹורין הּקטּנים היהוהּׁשנים אם - לרחּבֹו חליֹות חתכֹו . ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֻ

חזר טהֹור. טפחים, מארּבעה ּפחֹות וחליה חליה ּכל ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָֹֻֻּגבּה
והחזירֹו ּבטיט, עליהן ּומרח זֹו, ּגּבי על זֹו החליֹות את ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֻוסּדר
מקּבל ואינֹו אחר, ּתּנּור ׁשעׂשה ּכמי זה הרי - ּכׁשהיה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתּנּור
ּבֹו לאפֹות ּכדי ׁשּיּסיקּנּו והּוא ּולהּבא; מּכאן אּלא ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻטמאה

הּטפלה את מּמּנּו הרחיק ׁשּמרחֹו. אחר הידקהספּגנין, לא -] ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
-לתנור] הּטפלה ּובין החליֹות ּבין צרֹורֹות אֹו חֹול ונתן ,ְְְְֵֵֵַַַָָֻ

ׁשאמרּו: הּוא וזה לעֹולם; טמאה מקּבל [חכמים:]אינֹו ְְְְְֵֵֶֶַָָָֻ
חליה ּבֹו היתה טהֹור'. והּוא ּבֹו, אֹופֹות והּטהֹורה ְְְְְִַַָָָָָָֻ'הּנּדה
ואין ּבמּגע, מּטּמאה היא - טפחים ארּבעה ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָאחת

טהֹורֹות. החליֹות, ּכל ּוׁשאר ּבאויר; ְְְְֲִִַַַָָָֻמּטּמאה
סּמּוכיןּתּנּור לֹו ועׂשה האּמן, מּבית מחּת ׁשּבא ְְִִִֵֶַָָָָָָֻֻ

והּוא[חישוקים] עליו ּונתנן ּכאחד, להיֹות אֹותֹו ְְְְְְִִֶֶַָָָָָׁשּמקּבצין
ואפּלּו יטהר; אֹותֹו, הּסֹומכין את ּכׁשּיסיר - ונטמא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָטהֹור,
להּבא; טמאה מקּבל ּבטיט, מרחֹו טהֹור. הּוא הרי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻהחזירן,

הּסק. ׁשּכבר להּסיקֹו, צרי ְְְִִֵֶַַָָֻואינֹו
וטחּתּנּור לחליה, חליה ּבין חֹול ונתן חליֹות, ׁשחתכֹו ְְְְְְֲֵֶַַָָָָָֻֻֻ

טמאה מקּבל זה הרי - מּבחּוץ הּכל על .ּבטיט ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻ
יכֹוליֹורת אם - ּבטיט וטח ּבארץ חֹופר ׁשהּוא הערבּיים, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

טה לאו, ואם טמאה; מקּבל עצמֹו, ּבפני לעמד .ֹורהּטיט ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֻ
ּתּנּור,הּמביא ועׂשין ּבזה זה ודּבקן חרׂש, ּכלי ׁשברי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

מקּבל זה הרי - והּסיקֹו ּומּבחּוץ, מּבפנים טפלה לֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָועׂשה
ּכּׁשעּור מהם חרׂש ּבכל ׁשאין ּפי על אף .טמאה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

גדולה]ּפיטס חרס ותחתיתו]ׁשּקרזלֹו[חבית גגו ,[חתך ְְִִֶָ
ׁשּמקּבל ּפי על אף - מחּוץ טפלה לֹו ועׂשה ּתּנּור, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָועׂשהּו

ּכּׁשעּור[משקים] ּדפנֹותיו משקים]על קיבול בית של הרי[- , ְֲִֵַַָָ
אּלא לעֹולם, טמאה לֹו אין ׁשּטהר, חרׂש ׁשּכלי טהֹור; ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻזה
ּומּבחּוץ. מּבפנים טפלה לֹו ועׂשה ּתּנּור, עׂשהּו ּכן ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָאם

סדקיןּתּנּור חרס]ׁשל מחתיכות בנוי טפלה[- ׁשעׂשה , ְְִֵֶֶַָָָָ
מקּבל אינֹו זה הרי - מגּלה הּסדקין ּומקֹום ואחד, אחד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻלכל

ּגבסין אֹו סיד אֹו טיט נתן הּסדקין,[גבס]טמאה. ּגּבי על ְְְִִִִִֵַַַַָָָֻ
ׁשעוה וגפרית זפת אֹו חרסית עליהן נתן מתטּמא; זה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהרי

           
      

עֹוׂשין ׁשאין ּדבר הּכלל: זה טהֹור. ּגללים, אֹו ּבצק ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּוׁשמרים
הּסדקין. את מחּבר אינֹו ּתּנּורים, ְְִִִֵֵֶֶַַַָמּמּנּו

זויתסדק ּכלּפי ׁשּנתנֹו לקיר]ּתּנּור מן[צמוד ּבטיט ּומרח , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
לקיר]הּצדדין התנור טהֹור.[חיבר - ְִַָָ

ּבּזויתּדף ׁשּנתנֹו ּתּנּור לקיר]ׁשל אֹופה[צמוד להיֹות , ְְִִֶֶֶַַַָָ
טמאה. מקּבל ּתּנּור, רב ּבֹו יׁש ואם טהֹור; - ְְְִֵֵַַָָֹֻּבֹו

,ּבלבד מאוירֹו נטמא אם - חציֹו עד עפר ּבֹו ׁשּנתן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתּנּור
ונגעה ּבמּגע, נטמא ואם ּולמעלה; מעפר אּלא מּטּמא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאינֹו

ּולמּטה מעפר אף ּכּלֹו, נטמא - מּתֹוכֹו ּבֹו .טמאה ְְְִִֵַַָָָָָֻֻ

ׁשפיתתּכבר מקֹום - ׁשהּכירה ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
אחת קדרה ׁשפיתת מקֹום - והּכּפח קדרֹות; לפיכ,ׁשּתי . ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻ

מקּבלת עדין ּולרחּבּה, טהֹורה; לארּכּה, ׁשּנחלקה ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּכירה
טהֹור. - לרחּבֹו ּבין לארּכֹו ּבין ׁשּנחלק, ּכּפח ְְְְְֱֵֵֶֶַָָָָָֻֻטמאה.

הכירה]הּקּלתּות ׁשּנפחתה[בסיס ּבּתים ּבעלי ׁשל ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָ
טפחים, מּׁשלׁשה ּפחֹות הּפחת עמק היה אם - ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֹקרקעיתּה
ּתתּבּׁשל מּלמּטה, ּבּפחת יּסק ׁשאם טמאה; מקּבל זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻהרי

היה מּלמעלה. אינּההּקדרה - יתר אֹו ׁשלׁשה עמק הּפחת ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹֹ
ואינּה הּקדרה מן רחֹוקה האׁש ׁשהרי טמאה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמקּבלת
ּבטהרתּה; היא עדין הּפחת, ּפי על צרֹור אֹו אבן נתן ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבׁשלה.
טמאה מקּבלת הּכירה, קרקע האבן נעׂשית - ּבטיט ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻמרחֹו

ּולהּבא. ְִַָָמּכאן

   
הּכלים ידֹות אותו]ּכל ומשמשין לכלי המחוברים ,[דברים ְִֵַָ

לֹו הּצרי ידֹו נטמאת הּכלי, נטמא ואם ּככלים. הן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָהרי
,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טהֹור, - לֹו צרי וׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּבתׁשמיׁשֹו;
- אצּבעֹות ׁשלׁש הּכירה ּומן טפח, הּתּנּור מן הּיֹוצאת ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהאבן
האּלּו. האבנים נטמאּו והּכירה, הּתּנּור נטמא ואם ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָחּבּור;
ּבחּוץ נגעּו ואם נטמאּו; אּלּו, ּבאבנים הּנֹוגעין ּומׁשקין ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵַַַָָָָואכלין
טהֹורין. - ּכירה ׁשל אצּבעֹות לׁשלׁש חּוץ אֹו ּתּנּור, ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹלטפח

קטנה]הּכּפח ּכּתּנּור;[כירה ׁשעּורּו לאפּיה, עׂשהּו - ֲִִַַַַָָָָֻ
ּכּכירה. ׁשעּורּו לבּׁשּול, ְִִִַָָָעׂשהּו

הּתּנּור התנור]מּוסף בפתח טיט ּבּתים,[תוספת ּבעלי ׁשל ֲִֵֶַַַַָ
ׁשהּוא מּפני הּתּנּור, ּבטמאת טמא - נחּתֹומין וׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻטהֹור;
ׁשֹולקי ׁשל יֹורה מּוסף ּבֹו, ּכּיֹוצא הּׁשּפּוד. את עליו ְֵֵֵֶֶַַַַָָָסֹומ

טהֹור. צּבעים, וׁשל טמא; ְִִֵֵֶַָָָזיתים,
הּכירה הרותחת]עטרת הקדירה הנחת טהֹורה.[מקום , ְֲִֶֶַָָ

הּפת את ּבֹו ׁשּמּניחין ּבצּדֹו הּבנּוי הּמקֹום והּוא הּתּנּור, ְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָוטירת
ׁשה ּבזמן - רדּיתּה טמאהּבעת טפחים, ארּבעה ּגבֹוהה יא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

חּבּור ׁשאינּה לפי טהֹורה, - מּכאן ּפחּותה הּתּנּור; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻּבטמאת
על אפּלּו לּתּנּור, חּברּה ואם טמאה.[גבי]לֹו. - אבנים ׁשלׁש ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֹ

ּביתהשמן]הּפ הנחת הּתבלין[מקום הנחתּובית [מקום ְִֵֵַַַָ
ּבמּגע,התבלינים] הּכירה נטמאת אם - ׁשּבּכירה הּנר ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּובית

ׁשאינן לפי נטמאּו, לא ּבאויר, נטמאת ואם ּכּלן; ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָֹֻנטמאּו
זה הּכר להן עׂשּו ּולפיכ סֹופרים, מּדברי אּלא לּה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָחּבּור
ׁשאנּו ּכל וכן וקדׁשים. ּתרּומה עליהן יׂשרפּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹּכדי
- ּבאויר מּטּמא ואינֹו ּבמּגע מּטּמא ׁשהּוא זה ּבענין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹומרין

ּכדי זה הּכר לֹו ועׂשּו סֹופרים, מּדברי אּלא חּבּור ׁשּלאאינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ
ּתֹולין אּלא קדׁשים עליו שורפים]יׂשרפּו ולא אוכלים .[לא ְְִִִֶָָָָָ

זֹו הרי אצּבעֹות, ׁשלׁש ּגבֹוהה ׁשהיא ּבזמן - הּכירה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹחצר
ּבין ּבמּגע ּבין ׁשּלּה, החצר אֹו הּכירה נטמאת ואם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָחּבּור;

הּׁשנּיה נטמאת - הכירה]ּבאויר או החצר[החצר, היתה . ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָ
הּׁשנּיה; נטמאת - ּבמּגע מהן אחת ונטמאת מּכאן, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּפחּותה
חברּתּה אין - ּבלבד מאוירּה מהן אחת נטמאת אם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאבל
חצר היתה סֹופרים. מּדברי אּלא לּה חּבּור ׁשאינּה לפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָטמאה,
ׁשלׁש ּגבֹוהה ׁשהיא ּבזמן - הּכירה מן מפרׁשת ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻהּכירה
לטמאת ּבין מּגע לטמאת ּבין לּה, חּבּור זֹו הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֻֻאצּבעֹות
לּה ואין חלקה חצר ׁשהיתה אֹו מּכאן, ּפחּותה היתה ְְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָָָָָאויר.
ּבין מאוירּה ּבין הּכירה, נטמאת ואם לּה; חּבּור אינּה - ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָׂשפה

אם וכן טהֹורה; החצר - טהֹורה.ּבמּגע הּכירה החצר, נטמאת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
הקדירה]ּכירהּפטּפּוטי להנחת היה[בליטות ׁשלׁשה: , ְְִִֵָָָָֹ

נטמאת אם - ּפחֹות אֹו אצּבעֹות ׁשלׁש מהן אחד ּכל ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּגבּה
היּו אם וכן ׁשלׁשּתן. נטמאּו ּבאויר, ּבין ּבמּגע ּבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָהּכירה
נטמאּו ּבמּגע, הּכירה נטמאת אם - מהן אחד נּטל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָארּבעה.
נטמאּו לא ּבאויר, נטמאת ואם ׁשּנׁשארּו; הּפטּפּוטין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָֹׁשני

לּה עׂשה נטמאת[רק]עּמּה. אם - זה ּכנגד זה ּפטּפּוטין ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ
היּו נטמאּו. לא ּבאויר, נטמאת ואם נטמאּו; ּבמּגע, ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָֹהּכירה
ּולמּטה מּׁשלׁש - אצּבעֹות מּׁשלׁש ּגבֹוהין ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹהּפטּפּוטין
ּומּׁשלׁש ּבאויר. ּבין ּבמּגע ׁשּנטמאת ּבין הּכירה, עם ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמּטּמאין
ּבמּגע; הּכירה נטמאת אם הּכירה, עם מּטּמאין ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָּולמעלה
היּו עּמּה. מּטּמאין אין ּבלבד, מאוירּה נטמאת אם ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָאבל

הּׂשפה מן מׁשּוכין -]הּפטּפּוטין חוץ ׁשלׁש[כלפי ּבתֹו ְְְִִִִַַָָָֹ
ּבאויר. ּבין ּבמּגע ׁשּנטמאת ּבין עּמּה, מּטּמאין - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאצּבעֹות
ּבמּגע. נטמאת אם עּמּה, מּטּמאין - אצּבעֹות לׁשלׁש ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹחּוץ
מדקּדקין ואין עּמּה. מּטּמאין אין ּבלבד, ּבאויר נטמאת ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָָואם

הן. סֹופרים מּדברי ׁשּכּלן האּלּו, הּׁשעּורין ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֻּבכל



       

ה'תש"ע טבת י"ז ראשון יום

   
אׁשּתֹו ּבירּׁשת אדם לכל קֹודם יזּכההּבעל ּומאימתי . ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

לא ׁשעדין ּפי על ואף האב; מרׁשּות מּׁשּתצא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבירּׁשתּה?
יירׁשּנה. ּבעלּה, ּברׁשּות ונעׂשית הֹואיל לחּפה, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֻנכנסה

ׁשּנתארסה האּׁשה אֹוּכיצד? לבעלּה אביה ּומסרּה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָ

לׁשלּוחי אֹו לבעלּה האב ׁשלּוחי מסרּוה אֹו בעלּה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָלׁשלּוחי
ּפי על אף - לחּפה ׁשּתּכנס קדם ּבּדר ּומתה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻבעלּה,

וכן[נדוניתה]ׁשּכתּבתּה יֹורׁשּה; ּבעלּה אביה, ּבבית עדין ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּבעלּה עּמּה ונכנס הּבעל, עם האב ׁשלּוחי אֹו האב הל ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָאם
זֹו הרי - ּומתה נּׂשּואין, לׁשם ׁשם עּמּה ונתיחד לחצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבּדר
להֹוליכּה הּבעל עם האב עדין אם אבל ּבעלּה. ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָיירׁשּנה



סי            
      

עֹוׂשין ׁשאין ּדבר הּכלל: זה טהֹור. ּגללים, אֹו ּבצק ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּוׁשמרים
הּסדקין. את מחּבר אינֹו ּתּנּורים, ְְִִִֵֵֶֶַַַָמּמּנּו

זויתסדק ּכלּפי ׁשּנתנֹו לקיר]ּתּנּור מן[צמוד ּבטיט ּומרח , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
לקיר]הּצדדין התנור טהֹור.[חיבר - ְִַָָ

ּבּזויתּדף ׁשּנתנֹו ּתּנּור לקיר]ׁשל אֹופה[צמוד להיֹות , ְְִִֶֶֶַַַָָ
טמאה. מקּבל ּתּנּור, רב ּבֹו יׁש ואם טהֹור; - ְְְִֵֵַַָָֹֻּבֹו

,ּבלבד מאוירֹו נטמא אם - חציֹו עד עפר ּבֹו ׁשּנתן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתּנּור
ונגעה ּבמּגע, נטמא ואם ּולמעלה; מעפר אּלא מּטּמא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאינֹו

ּולמּטה מעפר אף ּכּלֹו, נטמא - מּתֹוכֹו ּבֹו .טמאה ְְְִִֵַַָָָָָֻֻ

ׁשפיתתּכבר מקֹום - ׁשהּכירה ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
אחת קדרה ׁשפיתת מקֹום - והּכּפח קדרֹות; לפיכ,ׁשּתי . ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻ

מקּבלת עדין ּולרחּבּה, טהֹורה; לארּכּה, ׁשּנחלקה ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּכירה
טהֹור. - לרחּבֹו ּבין לארּכֹו ּבין ׁשּנחלק, ּכּפח ְְְְְֱֵֵֶֶַָָָָָֻֻטמאה.

הכירה]הּקּלתּות ׁשּנפחתה[בסיס ּבּתים ּבעלי ׁשל ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָ
טפחים, מּׁשלׁשה ּפחֹות הּפחת עמק היה אם - ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֹקרקעיתּה
ּתתּבּׁשל מּלמּטה, ּבּפחת יּסק ׁשאם טמאה; מקּבל זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻהרי

היה מּלמעלה. אינּההּקדרה - יתר אֹו ׁשלׁשה עמק הּפחת ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹֹ
ואינּה הּקדרה מן רחֹוקה האׁש ׁשהרי טמאה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמקּבלת
ּבטהרתּה; היא עדין הּפחת, ּפי על צרֹור אֹו אבן נתן ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבׁשלה.
טמאה מקּבלת הּכירה, קרקע האבן נעׂשית - ּבטיט ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻמרחֹו

ּולהּבא. ְִַָָמּכאן

   
הּכלים ידֹות אותו]ּכל ומשמשין לכלי המחוברים ,[דברים ְִֵַָ

לֹו הּצרי ידֹו נטמאת הּכלי, נטמא ואם ּככלים. הן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָהרי
,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טהֹור, - לֹו צרי וׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּבתׁשמיׁשֹו;
- אצּבעֹות ׁשלׁש הּכירה ּומן טפח, הּתּנּור מן הּיֹוצאת ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהאבן
האּלּו. האבנים נטמאּו והּכירה, הּתּנּור נטמא ואם ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָחּבּור;
ּבחּוץ נגעּו ואם נטמאּו; אּלּו, ּבאבנים הּנֹוגעין ּומׁשקין ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵַַַָָָָואכלין
טהֹורין. - ּכירה ׁשל אצּבעֹות לׁשלׁש חּוץ אֹו ּתּנּור, ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹלטפח

קטנה]הּכּפח ּכּתּנּור;[כירה ׁשעּורּו לאפּיה, עׂשהּו - ֲִִַַַַָָָָֻ
ּכּכירה. ׁשעּורּו לבּׁשּול, ְִִִַָָָעׂשהּו

הּתּנּור התנור]מּוסף בפתח טיט ּבּתים,[תוספת ּבעלי ׁשל ֲִֵֶַַַַָ
ׁשהּוא מּפני הּתּנּור, ּבטמאת טמא - נחּתֹומין וׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻטהֹור;
ׁשֹולקי ׁשל יֹורה מּוסף ּבֹו, ּכּיֹוצא הּׁשּפּוד. את עליו ְֵֵֵֶֶַַַַָָָסֹומ

טהֹור. צּבעים, וׁשל טמא; ְִִֵֵֶַָָָזיתים,
הּכירה הרותחת]עטרת הקדירה הנחת טהֹורה.[מקום , ְֲִֶֶַָָ

הּפת את ּבֹו ׁשּמּניחין ּבצּדֹו הּבנּוי הּמקֹום והּוא הּתּנּור, ְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָוטירת
ׁשה ּבזמן - רדּיתּה טמאהּבעת טפחים, ארּבעה ּגבֹוהה יא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

חּבּור ׁשאינּה לפי טהֹורה, - מּכאן ּפחּותה הּתּנּור; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻּבטמאת
על אפּלּו לּתּנּור, חּברּה ואם טמאה.[גבי]לֹו. - אבנים ׁשלׁש ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֹ

ּביתהשמן]הּפ הנחת הּתבלין[מקום הנחתּובית [מקום ְִֵֵַַַָ
ּבמּגע,התבלינים] הּכירה נטמאת אם - ׁשּבּכירה הּנר ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּובית

ׁשאינן לפי נטמאּו, לא ּבאויר, נטמאת ואם ּכּלן; ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָֹֻנטמאּו
זה הּכר להן עׂשּו ּולפיכ סֹופרים, מּדברי אּלא לּה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָחּבּור
ׁשאנּו ּכל וכן וקדׁשים. ּתרּומה עליהן יׂשרפּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹּכדי
- ּבאויר מּטּמא ואינֹו ּבמּגע מּטּמא ׁשהּוא זה ּבענין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹומרין

ּכדי זה הּכר לֹו ועׂשּו סֹופרים, מּדברי אּלא חּבּור ׁשּלאאינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ
ּתֹולין אּלא קדׁשים עליו שורפים]יׂשרפּו ולא אוכלים .[לא ְְִִִֶָָָָָ

זֹו הרי אצּבעֹות, ׁשלׁש ּגבֹוהה ׁשהיא ּבזמן - הּכירה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹחצר
ּבין ּבמּגע ּבין ׁשּלּה, החצר אֹו הּכירה נטמאת ואם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָחּבּור;

הּׁשנּיה נטמאת - הכירה]ּבאויר או החצר[החצר, היתה . ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָ
הּׁשנּיה; נטמאת - ּבמּגע מהן אחת ונטמאת מּכאן, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּפחּותה
חברּתּה אין - ּבלבד מאוירּה מהן אחת נטמאת אם ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאבל
חצר היתה סֹופרים. מּדברי אּלא לּה חּבּור ׁשאינּה לפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָטמאה,
ׁשלׁש ּגבֹוהה ׁשהיא ּבזמן - הּכירה מן מפרׁשת ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻהּכירה
לטמאת ּבין מּגע לטמאת ּבין לּה, חּבּור זֹו הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֻֻאצּבעֹות
לּה ואין חלקה חצר ׁשהיתה אֹו מּכאן, ּפחּותה היתה ְְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָָָָָאויר.
ּבין מאוירּה ּבין הּכירה, נטמאת ואם לּה; חּבּור אינּה - ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָׂשפה

אם וכן טהֹורה; החצר - טהֹורה.ּבמּגע הּכירה החצר, נטמאת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
הקדירה]ּכירהּפטּפּוטי להנחת היה[בליטות ׁשלׁשה: , ְְִִֵָָָָֹ

נטמאת אם - ּפחֹות אֹו אצּבעֹות ׁשלׁש מהן אחד ּכל ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּגבּה
היּו אם וכן ׁשלׁשּתן. נטמאּו ּבאויר, ּבין ּבמּגע ּבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָהּכירה
נטמאּו ּבמּגע, הּכירה נטמאת אם - מהן אחד נּטל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָארּבעה.
נטמאּו לא ּבאויר, נטמאת ואם ׁשּנׁשארּו; הּפטּפּוטין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָֹׁשני

לּה עׂשה נטמאת[רק]עּמּה. אם - זה ּכנגד זה ּפטּפּוטין ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ
היּו נטמאּו. לא ּבאויר, נטמאת ואם נטמאּו; ּבמּגע, ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָֹהּכירה
ּולמּטה מּׁשלׁש - אצּבעֹות מּׁשלׁש ּגבֹוהין ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹהּפטּפּוטין
ּומּׁשלׁש ּבאויר. ּבין ּבמּגע ׁשּנטמאת ּבין הּכירה, עם ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמּטּמאין
ּבמּגע; הּכירה נטמאת אם הּכירה, עם מּטּמאין ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָּולמעלה
היּו עּמּה. מּטּמאין אין ּבלבד, מאוירּה נטמאת אם ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָאבל

הּׂשפה מן מׁשּוכין -]הּפטּפּוטין חוץ ׁשלׁש[כלפי ּבתֹו ְְְִִִִַַָָָֹ
ּבאויר. ּבין ּבמּגע ׁשּנטמאת ּבין עּמּה, מּטּמאין - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאצּבעֹות
ּבמּגע. נטמאת אם עּמּה, מּטּמאין - אצּבעֹות לׁשלׁש ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹחּוץ
מדקּדקין ואין עּמּה. מּטּמאין אין ּבלבד, ּבאויר נטמאת ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָָואם

הן. סֹופרים מּדברי ׁשּכּלן האּלּו, הּׁשעּורין ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֻּבכל



       

ה'תש"ע טבת י"ז ראשון יום

   
אׁשּתֹו ּבירּׁשת אדם לכל קֹודם יזּכההּבעל ּומאימתי . ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

לא ׁשעדין ּפי על ואף האב; מרׁשּות מּׁשּתצא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבירּׁשתּה?
יירׁשּנה. ּבעלּה, ּברׁשּות ונעׂשית הֹואיל לחּפה, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֻנכנסה

ׁשּנתארסה האּׁשה אֹוּכיצד? לבעלּה אביה ּומסרּה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָ

לׁשלּוחי אֹו לבעלּה האב ׁשלּוחי מסרּוה אֹו בעלּה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָלׁשלּוחי
ּפי על אף - לחּפה ׁשּתּכנס קדם ּבּדר ּומתה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻבעלּה,

וכן[נדוניתה]ׁשּכתּבתּה יֹורׁשּה; ּבעלּה אביה, ּבבית עדין ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּבעלּה עּמּה ונכנס הּבעל, עם האב ׁשלּוחי אֹו האב הל ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָאם
זֹו הרי - ּומתה נּׂשּואין, לׁשם ׁשם עּמּה ונתיחד לחצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבּדר
להֹוליכּה הּבעל עם האב עדין אם אבל ּבעלּה. ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָיירׁשּנה



סי           
      

אֹו הּבעל ׁשלּוחי עם האב ׁשלּוחי ׁשהלכּו אֹו ּבעלּה, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָלבית
ׁשּלנין ּכדר ללּון לחצר עּמּה הּבעל נכנס ואפּלּו הּבעל, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָעם
עּמּה ׁשלּוחיו אֹו והאב הֹואיל - אחד ּבפּונּדק ּדרכים ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָעֹוברי
אביה, יירׁשּנה מתה אם נּׂשּואין, לׁשם עּמּה נתיחד לא ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹועדין

ּבעלּה. ּבבית ׁשּכתּבתּה ּפי על ְְְֲִֵֶַַַָָָֻואף

היא והלכה אלמנה, אֹו יתֹומה אֹו ּבֹוגרת היתה אם ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָוכן
ולא ּבעל לא עּמּה ואין ּבעלּה, לבית אביה מּבית ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹּבעצמּה

אֹותּה יֹורׁש הּבעל אין - ּבּדר ּומתה .ׁשלּוחיו, ְֵֵֵֶֶַַַַָָָ
לֹו ויׁש הֹואיל - לֹו אסּורה ׁשהיא אּׁשה [חלים]הּנֹוׂשא ְֲִִִֵֵֶַָָ

את הּנֹוׂשא וכן יירׁשּנה; ּתחּתיו, מתה אם - קּדּוׁשין ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבּה
מתה אם - ּגמּורין קּדּוׁשין קּדּוׁשיה ׁשאין ּפי על אף ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּקטּנה,
לא מתה אם - חרׁשת ׁשּנׂשא הּפּקח אבל יירׁשּנה. ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּתחּתיו
היא ׁשהרי יירׁשּנה; - ּומתה ּפּקחת ׁשּנׂשא והחרׁש ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיירׁשּנה.

ממֹונּה. לֹו וזּכתה נּׂשאת, ּולדעּתּה ּדעת, ְְְְִִֵַַַַָָָָּבת
לדעת ׁשּלא ונּׂשאת אביה, לדעת ׁשּנתקּדׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹקטּנה

למחֹות האב יכֹול - ּבפניו ׁשּלא ּבין ּבפניו ּבין ּכמֹואביה, , ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָֹ
יֹורׁשּה, הּבעל אין מתה אם - האב ׁשתק ואפּלּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשּבארנּו;

ּבנּׂשּואיה. האב רצה ּכן אם ְִִֵֶֶָָָָָָאּלא
הּגאֹונים מּבעלּההֹורּו ּובּקׁשה ׁשחלתה, ׁשהאּׁשה , ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ

ׁשֹומעין אין - יירׁשּנה ׁשּלא ּכדי כתּבה ּבלא ותצא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֻׁשּיגרׁשּנה
לעמד רֹוצה ואיני אֹותֹו ׂשֹונאה 'אני אמרה: ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָֹלּה;

ּדני ואין לּה, ׁשֹומעין אין - יפהעּמֹו' ודין מֹורדת. ּדין לּה ן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
זה. ֶהּוא

ּברזל צאן נכסי ּבין לאּׁשה, ׁשּיׁש נכסים [נכסיםּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
הבעל] מלֹוגשבאחריות נכסי באחריותו]ּבין הּבעל[שאינן - ְְִֵֵַַַ

יירׁש בעלּה, ּבחּיי מתה ואם ּבחּייה; ּפרֹותיהן ּכל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאֹוכל
אחר מלֹוג נכסי האּׁשה מכרה אם לפיכ הּכל. ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹּבעלּה
ׁשּתתארס קדם לּה נפלּו הּנכסים ׁשאֹותן ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנּׂשאת,
אבל חּייה, ימי ּכל הּלקֹוחֹות מּיד הּפרֹות מֹוציא הּבעל -ְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ׁשּתמּות. עד מלֹוג נכסי ּבגּוף ּכלּום לֹו ׁשאין הּקרקע, ּגּוף ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹלא
ואם ּדמים. ּבלא הּלקֹוחֹות מּיד הּגּוף מֹוציא ּבחּייו, ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹמתה

קּימין הּלקֹוחֹות מן ׁשּלקחה מחזירןהּדמים ּבעצמן, ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָ
הן'. מציאה 'ׁשּמא לֹומר יכֹול ואינֹו ְְִֵֵֶַַָָָָלּלקֹוחֹות,

אם אבל לּבעל; הידּועין ּבנכסים אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָּבּמה
ּומכרה הּבעל, ּבהן ידע ולא אחרת, ּבמדינה נכסים לּה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנפלּו

קּים מכרּה - מכרּהאֹותן הּנּׂשּואין, קדם ׁשּמכרה ארּוסה וכן . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁשּיכנס. עד ּכלּום ארּוסתֹו ּבנכסי לּבעל ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹקּים,

קרֹוב ּבין רחֹוק ּבין לאחר, נכסיה ּכל ׁשּכתבה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָהאּׁשה
אֹו[משפחתית] נתּגרׁשה ׁשאם ּפי על אף - ׁשּתּנׂשא קדם ,ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

אין מּתנה, ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמּתנה, ּתּבטל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָנתאלמנה
ּפ אֹוכל נתנההּבעל ׁשהרי - יֹורׁשן אינֹו מתה, ואם רֹותיהן; ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מּתנה מקּבל יקנה בעלּה, ּבחּיי ּוכׁשּתמּות ׁשּתּנׂשא. קדם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאֹותן
נכסיה מקצת נתנה אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּגמּור. קנין ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָָֹמּתנתֹו
מהּיֹום 'קנה למקּבל: וכתבה נּׂשּואיה, קדם ּכּלן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻאֹו

ארצה]ולכׁשארצה' ׁשּתרצה[אם עד ּגמּור קנין קנה לא ׁשהרי , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
יֹורׁשּה. אינֹו מתה ואם מּתנה, אֹותּה ּפרֹות אֹוכל הּבעל אין -ְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָ

יבם לייבום]ׁשֹומרת בעלה מות בין לייבום; יׁש[ממתינה , ֵֶֶָָ
ואין יבם; ׁשֹומרת ּכׁשהיא לּה ׁשּנפלּו ּבּנכסים ולּתן למּכר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלּה

עד לאחיו, ׁשהכניסה ּברזל צאן ּבנכסי ואפּלּו ּפרֹות, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלּיבם
יֹורׁשין מאביה יֹורׁשיה - יבם ׁשֹומרת ּכׁשהיא מתה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּיכנס.
יֹורׁשין הּבעל ויֹורׁשי ּברזל, צאן נכסי וחצי ׁשּלּה מלֹוג ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹנכסי
ּבקבּורתּה. חּיבין הּבעל ויֹורׁשי ּברזל; צאן נכסי וחצי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻּכתּבתּה

אין לפיכ בעלּה; נכסי ּכל על ּכתּבתּה יבם, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשֹומרת
יּבּום. אחר ּבין יּבּום קדם ּבין אחיו, ּבנכסי למּכר יכֹול ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹהּיבם
ּבין הּמת, ּבנכסי אחיו עם חלק אֹו מּתנה, נתן אֹו מכר, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָואם
נתחּיבּו ׁשּכבר ּכלּום, עׂשה לא - יּבּום אחר ּבין יּבּום ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹקדם

ּכתּבתּה מהן לגּבֹות לאלמנה אּלּו .נכסים ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֻ
- לּקרקע מחּברין ּפרֹות אחיו והּניח יבמּתֹו, את ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻּכנס

ּפרֹותיהן אֹוכל והּיבם קרקע, ּבהן ויּלקח .יּמכרּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מעֹות הּניח אם וכן הּקרקע, מן ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָהּניח

ׁשּירצה, ּכמֹו ּבהן ּומׁשּתּמׁש יבם; ׁשל הּכל - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומּטלטלין
לעּכב יכֹולה מהםואינּה נגּבית הּכתּבה אין - ׁשהּמּטלטלין ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

אחיו מּנכסי למנעֹו זֹו ּבתּקנה ּכח ואין הּגאֹונים, ּבתּקנת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹאּלא
ּבהם. ויּתן יּׂשא ׁשּלא זֹו ּבאחריּות עליו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹּולאסרן

זכה - ּכתּבתּה ׁשּמחלה אֹו ּכתּבה, לּה היתה ׁשּלא ְְְְֲֶֶָָָָָָָָָָָָֹֻֻיבמה
יבמּתֹו, את ּוכׁשּיכנס ּכחפצֹו; ונֹותן ּומֹוכר אחיו, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָֹּבנכסי
לכתּבתּה, אחראין נכסיו ּכל ויהיּו מאה, ּכתּבה לּה ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹֻֻיכּתב

ּכתּבה להן ׁשּיׁש הּנׁשים ּכל .ּכׁשאר ְְִִֵֶֶַָָָָָֻ
,ּברזל צאן ּבנכסי ׁשּנּׂשאת אחר נתנה אֹו ׁשּמכרה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהאּׁשה

ׁשּמכר הּבעל וכן ּכלּום; עׂשת לא - לאחרים ּבין לבעלּה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבין
- מלֹוג ּבנכסי ּבין ּברזל צאן ּבנכסי ּבין אׁשּתֹו, ּבנכסי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹקרקע

ּכלּום. עׂשה ְָָֹלא
ׁשאינֹו ּפי על אף - ּברזל צאן נכסי ׁשל מּטלטלין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמכר

ּבין מלֹוג, ּבנכסי ׁשניהם מכרּו קּים. ממּכרֹו מכר אם ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָרּׁשאי,
ׁשּלקח ּבין האּׁשה, מן ולקח וחזר ּתחּלה האיׁש מן ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּלקח

קּים. מכרם - האיׁש מן ולקח וחזר האּׁשה ְְְִִִִִַַַָָָָָָָמן
מכרּה - לבעלּה מלֹוג נכסי נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָוכן

רּוח 'נחת מלֹוג ּבנכסי לֹומר יכֹולה ואינּה קּימין, ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָּומּתנתּה
לֹומר. לּה יׁש נכסים ּבׁשאר אבל לבעלי'; ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָעׂשיתי

צאן מּנכסי לבעלּה נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּכיצד?
שבאחריותו]ּברזל שלה אֹו[נכסים מּטלטלין, ּבין קרקע ּבין , ְְְְִִֵֵֶַַַַ

אֹו ּבכתּבתּה, לּה ׁשּכתב ׂשדה אֹו ּבכתּבתּה, לּה ׁשּיחד ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻׂשדה
מּׁשּלֹו ׁשּום לּה ׁשהכניס נדונייתה]ׂשדה קנה[תמורת לא - ְִִִֶֶֶָָָָֹ

עת ּכל חֹוזרת ּברצֹונּה, האּׁשה מּיד ׁשּקנּו ּפי על ואף ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבעל;
ּביתּה. ׁשלֹום מּפני אּלא מכרה ולא לֹו נתנה ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּתרצה;

אׁשּתֹו ּבנכסי ּכלל ראיה לבעל אין אוּולפיכ עדים [אפילו ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
מועילים] אינן מלֹוגשטר מּנכסי חּוץ שאינן, [נכסיה ְְִִֵ

ׁשּבארנּו.באחריותו] ּכמֹו ,ְְֵֶַ
האּׁשה אֹותם ּומחלה נגנבּו, אֹו ׁשאבדּו ּברזל צאן ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹנכסי

לֹומר יכֹולה ׁשאינּה לי יראה - ּבעדים מּמּנה וקנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלבעלּה,
ׁשּקנּו למי דֹומה? ּזה למה הא לבעלי'. עׂשיתי רּוח ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָ'נחת
מלֹוג נכסי אּלּו נכסים וׁשהחזירה אחריּות, לּה ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמּידּה
להחזיק ולא ּכלּום לּטל זֹו ראיה מביא הּבעל אין ׁשהרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

לׁשּלם. מּתביעתּה להּפטר אּלא ּבכלּום, אםּבנכסיה אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
מּפני קנה, לא הּקּימין, ּברזל צאן מּטלטלי מּתנה לֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹנתנה

לבעלי'. עׂשיתי רּוח 'נחת לֹומר לּה ְֲִִִֵֶַַַַַָָׁשּיׁש

           
      

לפרֹות קרקע ׁשּמכר לקונה]ּבעל יהיו הפירות שרק [בתנאי ְְֵֶַַַַַָ
ּכדי אּלא לאיׁש ּפרֹות התקינּו ׁשּלא מּפני ּכלּום, עׂשה לא -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ

הּבית ּבהֹוצאת בית]להרויח וכלי אוכל אם[להרבות לפיכ ; ְְְְִִִִַַַַַָָ
סחֹורה ּבהן לעׂשֹות הּמעֹות אֹותן ולקח לפרֹות, -מכר ְְְֲֵֶַַַַָָָָָָ

לֹו. ְִׁשֹומעין
זה הרי הן, ּברזל צאן נכסי אם - ּכספים לאּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹהיּו

אֹותן ׁשהכניסה ּבין - הן מלֹוג נכסי ואם ּבהן; ונֹותן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָנֹוׂשא
נפלּו אֹו ּבמּתנה, לּה נּתנּו אֹו ּבירּׁשה, לּה ׁשּנפלּו ּבין ְְְְִִֵֶַָָָָָָָֻלֹו,

אּלּו הרי - לּה נּתנּו אֹו מּטלטלין, ּבּכללּה ויּלקח יּמכרּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ּפרֹותיהן. אֹוכל והּוא ְְֵֵֵֶַַקרקע,

הראּויֹות הּמעֹות ּכל - אחרים ּבּה ׁשחבלּו האּׁשה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָוכן
ּפרֹותיהן אֹוכל והּבעל קרקע, ּבהן יּלקח לּה, ּכמֹולתת , ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

חֹובל. ּבהלכֹות ְְְִִֵֵֶָׁשּיתּבאר
לא אּלּו הרי זקנים ׁשהן ּפי על אף - עבדים לּה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנפלּו

אביה ּבית ׁשבח מּפני עליהם]יּמכרּו, אביה לּה[ששם נפלּו . ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
ּבּה ׁשהאילנֹות הּקרקע ּבגּוף לּה היה ולא ּוגפנים, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹזיתים

טּפּולן ּכדי עֹוׂשין אם - הוצאתם]ּכלּום דמי לא[מכניסים ְְִִִֵָֹ
יּמכרּו אּלּו הרי - לאו ואם אביה; ּבית ׁשבח מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָיּמכרּו,

ּפרֹות. אֹוכל והּוא קרקע, ּבהן ויּלקח ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָלעצים,
;ּבעל ׁשל אּלּו הרי - לּקרקע מחּברין ּפרֹות לּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻנפלּו

והּוא קרקע, ּבהן ויּלקח ויּמכרּו ׁשּלּה, - הּקרקע מן ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָּתלּוׁשין
מחּברין ּפרֹות לּה והיּו אׁשּתֹו, את המגרׁש אבל ּפרֹות. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻאֹוכל
- ּתלּוׁשין היּו ואם ׁשּלּה; אּלּו הרי - ּגרּוׁשין ּבׁשעת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָלּקרקע

ׁשּלֹו אּלּו .הרי ֲֵֵֶ
חּיב הּבעל - מלֹוג נכסי ּובהמת מלֹוג, נכסי ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָעבדי

צרכיהן ּובכל אֹוכלּבמזֹונֹותיהן והּוא לֹו, עֹוׂשין והם ; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָ
מלֹוג, ּבהמת ּוולד מלֹוג ׁשפחת ולד לפיכ ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָּפרֹותיהם.
ולד ולּטל ּדמים לּתן האּׁשה ורצת ּגרׁש, ואם ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹלּבעל;

לּה. ׁשֹומעין - אביה ּבית ׁשבח מּפני ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּׁשפחה
ׁשפחֹות ׁשּתי אֹו כלים ׁשני לֹו צאןהכניסה נכסי ּבתֹורת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָֹ

ּבאלּפים, ועמדּו והּוקרּו זּוז, ּבאלף עליו אֹותן ּוׁשמּו ְְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָּברזל,
ׁשּתּתן רצת אם - והּׁשני ׁשּלּה; ּבאלף אחד נֹוטלת - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָוגרׁשּה

לּה. ׁשֹומעין - אביה ּבית ׁשבח מּׁשּום ותּטל ְְִִִִֵֶַָָָָָֹּדמיו
לּה ׁשּנתן ּבין קרקע, לּה ׁשּנתן ּבין - לאׁשּתֹו מּתנה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּנֹותן

זֹו ּבמּתנה ּפרֹות לּבעל אין - קרקע ּבהן ולקחה וכןמעֹות ; ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ּפרֹותיה, אֹוכל הּבעל יהיה ׁשּלא מנת על לאּׁשה מּתנה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּנֹותן
אֹוכל הּבעל אין - ּׁשּתרצה למה לאּׁשה ּפרֹותיה יהיּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא

הניה ּבטֹובת ּכתּבתּה הּמֹוכרת וכן זֹו. מּתנה [במחירּפרֹות ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּפרֹותיהן.זול] אֹוכל הּבעל ואין לאּׁשה, הּדמים אֹותן -ְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

- ׁשנים וׁשּלם הּגּנב ונמצא ׁשּנגנב, מלֹוג ּבהמת ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָולד
חכמים לֹו ׁשּתּקנּו ּפרי זה ׁשאין לאּׁשה, החֹובלהּכפל . ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

אֹוכל הּבעל ואין ׁשּלּה, והּבׁשת, והּצער הּנזק ּכל - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹּבאׁשּתֹו
חֹובל. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָּפרֹותיהן,

ּבהן ׁשּלקחה הּמעֹות היּו אם - לאׁשּתֹו קרקע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר
אֹוכל והּבעל קנת, - לּבעל וידּועין ּגלּויין מּבעלּה ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַַָָָהּקרקע
ׁשהּבעל קנת, לא - טמּונין מעֹות היּו ואם קרקע. אֹותּה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹּפרֹות
ׁשּטמנה'; הּמעֹות להראֹות ּכדי אּלא מכרּתי 'לא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹומר:
ּפרֹות אֹוכל והּבעל קרקע, ּבהן יּלקח - ׁשּנראּו הּמעֹות .ואֹותן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

היא - האּׁשה ּביד מּטלטלין אֹו מעֹות ׁשּנמצאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָהרי
הן, ידי 'מּמעׂשה אֹומר: והּוא לי', נּתנּו 'ּבמּתנה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹומרת:

נאמנת זֹו הרי - ׁשּלי' להחריםׁשהן לֹו ויׁש חרם; [להטיל ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַ
קרקע,סתמי] ּבהם ויּלקח ּכן, ׁשאינֹו ּדבר ׁשּטֹוענת מי ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָעל

מנת על לי, נּתנּו ּכן מנת 'על אמרה: ואם ּפרֹות. אֹוכל ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָוהּוא
ּׁשארצה' מה ּבהן אעׂשה אּלא ּבהן רׁשּות לבעלי יהיה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
- האּׁשה ּביד הּנמצא ממֹון ׁשּכל ראיה; להביא עליה -ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָ

ראיה. ׁשּתביא עד ּפרֹותיו, ׁשּיאכל הּוא הּבעל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבחזקת

הּסת ׁשבּועת נׁשּבעת - מּתנה' לי 'נתּתם לֹו: ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרה
ּפרֹותיהן.[מדרבנן] אֹוכל ואינֹו הּבעל, לּה ְֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּנתן

,העבדים מן ולא הּנׁשים, מן לא ּפקדֹונֹות מקּבלין ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹאין
לאּׁשה; יחזיר האּׁשה, מן וקּבל עבר ואם הּקטּנים. מן ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָֹולא
מת, לעבד; יחזיר העבד, מן קּבל לבעלּה. יחזיר ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמתה,

לרּבֹו ּדבריחזיר אֹו ּתֹורה ספר ּבֹו לֹו יקנה הּקטן, מן קּבל . ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשל זה 'ּפּקדֹון מיתתן: ּבׁשעת ׁשאמרּו וכּלן ּפרֹותיו. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשאֹוכל
ׁשהּפּקדֹון זה אצל נאמנין ּבחזקת היּו אם - הּוא' ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּפלֹוני

ליֹורׁשיהן. יּתן לאו, ואם ׁשּצּוּו; ּכמֹו יעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָאצלֹו,
ּפרֹותיהן לאכל לּבעל הראּויֹות ּכספים לּה ׁשהיּו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאּׁשה

'איני אֹומרת: והיא ּבהן', יּלקח וכ ּכ' אֹומר: הּוא -ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
מרּבין ׁשּפרֹותיו ּדבר לֹוקחין - 'וכ ּכ אּלא ּבהן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלֹוקחת
ׁשהיה ּבין ּכרצֹונֹו, הּדבר ׁשהיה ּבין מעּוטה, ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָויציאתֹו

מחליף ׁשּגזעֹו ּדבר אּלא לֹוקחין ואין שובּכרצֹונּה; [גדל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
הבאה] אבד.לשנה הּקרן ונמצא הּכל, יאכל ׁשּמא -ְְִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

לחלבּה עז לבעלּה ׁשהכניסה שייךהאּׁשה החלב [רק ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָ
לגּזתּהלה] ורחל לה], שייך הגז לפרֹותיו[רק ודקל [רק, ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

לה] שייכים אּלּוהפירות פרֹות אּלא לּה ׁשאין ּפי על אף -ִֵֵֵֶֶַַָָ
אם וכן הּקרן. ׁשּתכלה עד והֹול אֹוכל זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַּבלבד,
זה הרי - מלֹוג נכסי ּבתֹורת תׁשמיׁש ּכלי לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָהכניסה
הּקרן; ׁשּיכלה עד ּומכּסה ּומּציע ולֹובׁש ּבהן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמׁשּתּמׁש

מלֹוג. נכסי ׁשל הּבליֹות לׁשּלם חּיב אינֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּוכׁשּיגרׁש,
ׁשּפחיתתןהֹורּו ּפי על אף ּברזל, צאן ׁשּנכסי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּגאֹונים,
מעין[חשבון]על עֹוׂשין והיּו קּימין הּבליֹות היּו אם הּבעל, ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ

מעין עֹוׂשין היּו לא ואם ׁשהן; ּכמה ּכליה נֹוטלת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמלאכּתן,
לׁשּלם חּיב ׁשהּוא אבדּו, אֹו ׁשּנגנבּו ּכמי הן הרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָמלאכּתן,
הּוא ּפׁשּוט ּומנהג נּׂשּואין. ּבׁשעת עליו אֹותן ׁשּׁשמּו ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבדמיהן
הּנדּוניא; אחריּות עליו קּבל זה מנהג על - הּנֹוׂשא וכל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָזה.
אם הּׁשבח נֹוטל אינֹו ּכ - הּפחת מׁשּלם ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּוכׁשם
עבדי מקצת לכף לּבעל יׁש זה. מנהג לפי דמיהן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהֹותירּו
אחרת אּׁשה ּבבית לֹו מׁשּמׁשין ׁשּיהיּו ואמהֹותיה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאׁשּתֹו
ּברזל; צאן עבדי ׁשהיּו ּבין מלֹוג, עבדי ׁשהיּו ּבין ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנׂשא,
אׁשּתֹו. מּדעת ׁשּלא אחרת לעיר להֹוליכן יכֹול אינֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאבל

ה'תש"ע טבת י"ח שני יום

   
ׁשּזכה מּדברים זכּות לבּטל ּבעלּה על ׁשהתנית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה

אינֹו - הּנּׂשּואין קדם ארּוסה, ועֹודּה לּה ּכתב אם - הּבעל ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבהם
מּידֹו לקנֹות סודר]צרי קנין כך על מה[לעשות ּכל אּלא , ְִִִֶַָָָָ

מּידֹו לקנֹות צרי נּׂשּואין, אחר לּה ּכתב ואם קּים; לּה .ּׁשּכתב ְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָ



סה            
      

לפרֹות קרקע ׁשּמכר לקונה]ּבעל יהיו הפירות שרק [בתנאי ְְֵֶַַַַַָ
ּכדי אּלא לאיׁש ּפרֹות התקינּו ׁשּלא מּפני ּכלּום, עׂשה לא -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ

הּבית ּבהֹוצאת בית]להרויח וכלי אוכל אם[להרבות לפיכ ; ְְְְִִִִַַַַַָָ
סחֹורה ּבהן לעׂשֹות הּמעֹות אֹותן ולקח לפרֹות, -מכר ְְְֲֵֶַַַַָָָָָָ

לֹו. ְִׁשֹומעין
זה הרי הן, ּברזל צאן נכסי אם - ּכספים לאּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹהיּו

אֹותן ׁשהכניסה ּבין - הן מלֹוג נכסי ואם ּבהן; ונֹותן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָנֹוׂשא
נפלּו אֹו ּבמּתנה, לּה נּתנּו אֹו ּבירּׁשה, לּה ׁשּנפלּו ּבין ְְְְִִֵֶַָָָָָָָֻלֹו,

אּלּו הרי - לּה נּתנּו אֹו מּטלטלין, ּבּכללּה ויּלקח יּמכרּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ּפרֹותיהן. אֹוכל והּוא ְְֵֵֵֶַַקרקע,

הראּויֹות הּמעֹות ּכל - אחרים ּבּה ׁשחבלּו האּׁשה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָוכן
ּפרֹותיהן אֹוכל והּבעל קרקע, ּבהן יּלקח לּה, ּכמֹולתת , ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

חֹובל. ּבהלכֹות ְְְִִֵֵֶָׁשּיתּבאר
לא אּלּו הרי זקנים ׁשהן ּפי על אף - עבדים לּה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנפלּו

אביה ּבית ׁשבח מּפני עליהם]יּמכרּו, אביה לּה[ששם נפלּו . ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
ּבּה ׁשהאילנֹות הּקרקע ּבגּוף לּה היה ולא ּוגפנים, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹזיתים

טּפּולן ּכדי עֹוׂשין אם - הוצאתם]ּכלּום דמי לא[מכניסים ְְִִִֵָֹ
יּמכרּו אּלּו הרי - לאו ואם אביה; ּבית ׁשבח מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָיּמכרּו,

ּפרֹות. אֹוכל והּוא קרקע, ּבהן ויּלקח ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָלעצים,
;ּבעל ׁשל אּלּו הרי - לּקרקע מחּברין ּפרֹות לּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻנפלּו

והּוא קרקע, ּבהן ויּלקח ויּמכרּו ׁשּלּה, - הּקרקע מן ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָּתלּוׁשין
מחּברין ּפרֹות לּה והיּו אׁשּתֹו, את המגרׁש אבל ּפרֹות. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻאֹוכל
- ּתלּוׁשין היּו ואם ׁשּלּה; אּלּו הרי - ּגרּוׁשין ּבׁשעת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָלּקרקע

ׁשּלֹו אּלּו .הרי ֲֵֵֶ
חּיב הּבעל - מלֹוג נכסי ּובהמת מלֹוג, נכסי ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָעבדי

צרכיהן ּובכל אֹוכלּבמזֹונֹותיהן והּוא לֹו, עֹוׂשין והם ; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָ
מלֹוג, ּבהמת ּוולד מלֹוג ׁשפחת ולד לפיכ ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָּפרֹותיהם.
ולד ולּטל ּדמים לּתן האּׁשה ורצת ּגרׁש, ואם ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹלּבעל;

לּה. ׁשֹומעין - אביה ּבית ׁשבח מּפני ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּׁשפחה
ׁשפחֹות ׁשּתי אֹו כלים ׁשני לֹו צאןהכניסה נכסי ּבתֹורת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָֹ

ּבאלּפים, ועמדּו והּוקרּו זּוז, ּבאלף עליו אֹותן ּוׁשמּו ְְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָּברזל,
ׁשּתּתן רצת אם - והּׁשני ׁשּלּה; ּבאלף אחד נֹוטלת - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָוגרׁשּה

לּה. ׁשֹומעין - אביה ּבית ׁשבח מּׁשּום ותּטל ְְִִִִֵֶַָָָָָֹּדמיו
לּה ׁשּנתן ּבין קרקע, לּה ׁשּנתן ּבין - לאׁשּתֹו מּתנה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּנֹותן

זֹו ּבמּתנה ּפרֹות לּבעל אין - קרקע ּבהן ולקחה וכןמעֹות ; ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ּפרֹותיה, אֹוכל הּבעל יהיה ׁשּלא מנת על לאּׁשה מּתנה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּנֹותן
אֹוכל הּבעל אין - ּׁשּתרצה למה לאּׁשה ּפרֹותיה יהיּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא

הניה ּבטֹובת ּכתּבתּה הּמֹוכרת וכן זֹו. מּתנה [במחירּפרֹות ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּפרֹותיהן.זול] אֹוכל הּבעל ואין לאּׁשה, הּדמים אֹותן -ְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

- ׁשנים וׁשּלם הּגּנב ונמצא ׁשּנגנב, מלֹוג ּבהמת ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָולד
חכמים לֹו ׁשּתּקנּו ּפרי זה ׁשאין לאּׁשה, החֹובלהּכפל . ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

אֹוכל הּבעל ואין ׁשּלּה, והּבׁשת, והּצער הּנזק ּכל - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹּבאׁשּתֹו
חֹובל. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָּפרֹותיהן,

ּבהן ׁשּלקחה הּמעֹות היּו אם - לאׁשּתֹו קרקע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר
אֹוכל והּבעל קנת, - לּבעל וידּועין ּגלּויין מּבעלּה ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַַָָָהּקרקע
ׁשהּבעל קנת, לא - טמּונין מעֹות היּו ואם קרקע. אֹותּה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹּפרֹות
ׁשּטמנה'; הּמעֹות להראֹות ּכדי אּלא מכרּתי 'לא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹומר:
ּפרֹות אֹוכל והּבעל קרקע, ּבהן יּלקח - ׁשּנראּו הּמעֹות .ואֹותן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

היא - האּׁשה ּביד מּטלטלין אֹו מעֹות ׁשּנמצאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָהרי
הן, ידי 'מּמעׂשה אֹומר: והּוא לי', נּתנּו 'ּבמּתנה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹומרת:

נאמנת זֹו הרי - ׁשּלי' להחריםׁשהן לֹו ויׁש חרם; [להטיל ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַ
קרקע,סתמי] ּבהם ויּלקח ּכן, ׁשאינֹו ּדבר ׁשּטֹוענת מי ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָעל

מנת על לי, נּתנּו ּכן מנת 'על אמרה: ואם ּפרֹות. אֹוכל ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָוהּוא
ּׁשארצה' מה ּבהן אעׂשה אּלא ּבהן רׁשּות לבעלי יהיה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
- האּׁשה ּביד הּנמצא ממֹון ׁשּכל ראיה; להביא עליה -ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָ

ראיה. ׁשּתביא עד ּפרֹותיו, ׁשּיאכל הּוא הּבעל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבחזקת

הּסת ׁשבּועת נׁשּבעת - מּתנה' לי 'נתּתם לֹו: ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרה
ּפרֹותיהן.[מדרבנן] אֹוכל ואינֹו הּבעל, לּה ְֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּנתן

,העבדים מן ולא הּנׁשים, מן לא ּפקדֹונֹות מקּבלין ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹאין
לאּׁשה; יחזיר האּׁשה, מן וקּבל עבר ואם הּקטּנים. מן ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָֹולא
מת, לעבד; יחזיר העבד, מן קּבל לבעלּה. יחזיר ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמתה,

לרּבֹו ּדבריחזיר אֹו ּתֹורה ספר ּבֹו לֹו יקנה הּקטן, מן קּבל . ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשל זה 'ּפּקדֹון מיתתן: ּבׁשעת ׁשאמרּו וכּלן ּפרֹותיו. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשאֹוכל
ׁשהּפּקדֹון זה אצל נאמנין ּבחזקת היּו אם - הּוא' ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּפלֹוני

ליֹורׁשיהן. יּתן לאו, ואם ׁשּצּוּו; ּכמֹו יעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָאצלֹו,
ּפרֹותיהן לאכל לּבעל הראּויֹות ּכספים לּה ׁשהיּו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאּׁשה

'איני אֹומרת: והיא ּבהן', יּלקח וכ ּכ' אֹומר: הּוא -ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
מרּבין ׁשּפרֹותיו ּדבר לֹוקחין - 'וכ ּכ אּלא ּבהן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלֹוקחת
ׁשהיה ּבין ּכרצֹונֹו, הּדבר ׁשהיה ּבין מעּוטה, ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָויציאתֹו

מחליף ׁשּגזעֹו ּדבר אּלא לֹוקחין ואין שובּכרצֹונּה; [גדל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
הבאה] אבד.לשנה הּקרן ונמצא הּכל, יאכל ׁשּמא -ְְִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

לחלבּה עז לבעלּה ׁשהכניסה שייךהאּׁשה החלב [רק ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָ
לגּזתּהלה] ורחל לה], שייך הגז לפרֹותיו[רק ודקל [רק, ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

לה] שייכים אּלּוהפירות פרֹות אּלא לּה ׁשאין ּפי על אף -ִֵֵֵֶֶַַָָ
אם וכן הּקרן. ׁשּתכלה עד והֹול אֹוכל זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַּבלבד,
זה הרי - מלֹוג נכסי ּבתֹורת תׁשמיׁש ּכלי לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָהכניסה
הּקרן; ׁשּיכלה עד ּומכּסה ּומּציע ולֹובׁש ּבהן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמׁשּתּמׁש

מלֹוג. נכסי ׁשל הּבליֹות לׁשּלם חּיב אינֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּוכׁשּיגרׁש,
ׁשּפחיתתןהֹורּו ּפי על אף ּברזל, צאן ׁשּנכסי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּגאֹונים,
מעין[חשבון]על עֹוׂשין והיּו קּימין הּבליֹות היּו אם הּבעל, ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ

מעין עֹוׂשין היּו לא ואם ׁשהן; ּכמה ּכליה נֹוטלת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמלאכּתן,
לׁשּלם חּיב ׁשהּוא אבדּו, אֹו ׁשּנגנבּו ּכמי הן הרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָמלאכּתן,
הּוא ּפׁשּוט ּומנהג נּׂשּואין. ּבׁשעת עליו אֹותן ׁשּׁשמּו ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבדמיהן
הּנדּוניא; אחריּות עליו קּבל זה מנהג על - הּנֹוׂשא וכל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָזה.
אם הּׁשבח נֹוטל אינֹו ּכ - הּפחת מׁשּלם ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּוכׁשם
עבדי מקצת לכף לּבעל יׁש זה. מנהג לפי דמיהן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהֹותירּו
אחרת אּׁשה ּבבית לֹו מׁשּמׁשין ׁשּיהיּו ואמהֹותיה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאׁשּתֹו
ּברזל; צאן עבדי ׁשהיּו ּבין מלֹוג, עבדי ׁשהיּו ּבין ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנׂשא,
אׁשּתֹו. מּדעת ׁשּלא אחרת לעיר להֹוליכן יכֹול אינֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאבל

ה'תש"ע טבת י"ח שני יום

   
ׁשּזכה מּדברים זכּות לבּטל ּבעלּה על ׁשהתנית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה

אינֹו - הּנּׂשּואין קדם ארּוסה, ועֹודּה לּה ּכתב אם - הּבעל ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבהם
מּידֹו לקנֹות סודר]צרי קנין כך על מה[לעשות ּכל אּלא , ְִִִֶַָָָָ

מּידֹו לקנֹות צרי נּׂשּואין, אחר לּה ּכתב ואם קּים; לּה .ּׁשּכתב ְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָ



סו           
      

ּודברים ּדין לֹו יהיה ׁשּלא ארּוסין, קדם עּמּה ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹהתנה
אבל קּימת; ּומּתנתּה קּים מכרּה ונתנה, מכרה אם - ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָּבנכסיה

ּברׁשּותּה ׁשהן זמן ּכל ּפרֹותיהן ּכׁשהיאאֹוכל מּידֹו קנּו ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מּגּוף עצמֹו סּלק הרי - ּבנכסיה ּודברים ּדין לֹו ׁשאין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָארּוסה,
על ערער ואפּלּו לעֹולם; ּפרֹות ּבנכסיה לֹו ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּקרקע,
זה, קנין מּפני ּפרֹות לי ׁשאין ּבדעּתי עלה 'לא ואמר: ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹקנינֹו
נכסים' ּבלא אּׁשה נֹוׂשא אדם ׁשאין קּים, מכרה ׁשאם ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאּלא

הּקרקע. מּגּוף עצמֹו סּלק ּכבר אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין -ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
אֹוכל אינֹו זה הרי - נכסיה ּפרֹות יאכל ׁשּלא עּמּה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהתנה

קרקע,ּפרֹותיהן ּבהן ולֹוקחין הּפרֹות, את מֹוכרין אבל ; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
נכסים מּפרֹות אּלא עצמֹו סּלק ׁשּלא ּפרֹותיה, אֹוכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹוהּוא

ּבלבד. ְִֵַאּלּו
- פרֹותיהן ּפרי ולא נכסיה ּפרֹות יאכל ׁשּלא ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹהתנה

זֹו קרקע ּפרֹות ולֹוקחין קרקע, ּבהן וקֹונין הּפרֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָלֹוקחין
ׁשנּיה קרקע ּבהן ּפריוקֹונין ׁשהם אּלּו, ּפרֹות אֹוכל והּוא , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

לֹו יהיה ׁשּלא עּמּה ׁשּיתנה עד ּתמיד, הּדבר וכן פרֹות. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹפרי
ּפרֹות, לֹו יהיה לא ּכ ואחר עֹולם, עד פרֹות ּפרי ולא ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹּפרֹות

הּכל. יירׁש מתה, אם אבל ְֲִִֵֶַַַָָָֹּבחּייה;
יירׁש ׁשּלא עּמּה יירׁשּנההתנה לא זה הרי - אבלּנה , ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ

מקצת ׁשּיירׁש עּמּה התנה אם וכן ּבחּייה. ּפרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹוכל
נכסים יחזרּו ּבנים ּבלא מתה ׁשאם התנה אם וכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנכסיה,

קּים. הּכל - אביה ְִֵַַָָָֹלבית
;ׁשּתּנׂשא קדם עּמּה ּבׁשהתנה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּבּמה

עליה מתנה - מּמׁשּפחּתֹו ׁשּלא לאדם לֹו הּבאה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשהּנחלה
יירׁשּנה עּמּהׁשּלא התנה אם אבל לֹו; ראּויה ׁשּתהיה קדם ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויירׁשּנה ּבטל, ּתנאֹו - ׁשּנּׂשאת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחר
ּבנכסיה ּודברים ּדין לֹו יהיּו ׁשּלא נּׂשּואין, אחר עּמּה ְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָֹהתנה

אינֹו זה הרי - ּובמֹותּה ּבחּייה עֹולם עד פרֹותיהן ּבפרי ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹולא
יירׁשּנה מתה, אם אבל ּכלל; ּפרֹות ׁשּבארנּו.אֹוכל ּכמֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשהֹוציא ּבין מלֹוג, נכסי על הֹוצאֹות ׁשהֹוציא ְְִִִֵֵֶֶַַַַָהּבעל
ּפרֹות ואכל הרּבה ׁשהֹוציא ּבין הרּבה, ּפרֹות ואכל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָמעט

ּכבֹוד ּדר אחת ּגרֹוגרת אכל אפּלּו שולחן]מעט, על ,[בבית ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשאכל ּכבֹוד[שווה]אֹו ּדר ׁשּלא אפּלּו אחד ,[ברחוב]ּדינר ֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ

זמֹורֹות ׁשל חבילה אּלא ּׁשהֹוציא מה ּבּפרֹות לקח לא ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואפּלּו
גפן] אכל.[ענפי ּׁשאכל ּומה הֹוציא, ּׁשהֹוציא מה -ִִֶֶַַַַָָ

עליהן והֹוציא רחֹוק, ּבמקֹום ּכספים לּה נפלּו אם ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָוכן
אצלֹו, ׁשהיּו מי מּיד ׁשהֹוציאן עד אֹו ׁשהביאן, עד ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָהֹוצאֹות
הֹוציא, ּׁשהֹוציא מה - ּכּׁשעּור ּפרֹותיה ואכל קרקע, ּבהן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָולקח

אכל ּׁשאכל מּכּׁשעּורּומה ּפחֹות ׁשאכל אֹו אכל, ולא הֹוציא . ְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ
הּׁשבח אם הֹוציא: ּכּמה אֹותֹו וׁשֹואלין הׁשּביח, ּכּמה ׁשמין -ְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָ

חפץ ּבנקיטת יּׁשבע - ההֹוצאה על קדוש]יתר חפץ [תפיסת ְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
הּׁשבח על יתרה ההֹוצאה ואם ההֹוצאה; ונֹוטל הֹוציא, ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּכּמה

ּובׁשבּועה. הּׁשבח, ּכׁשעּור אּלא ההֹוצאה מן לֹו אין -ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
.ּבמגרׁש אמּורים? ּדברים עלּבּמה ׁשּמרדה האּׁשה אבל ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

אֹותֹו ּופֹוחת אכל, ּכּמה לֹו ׁשמין הרּבה, אכל אפּלּו ְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָּבעלּה,
ונֹוטלֹו; ׁשּיּׁשבע, אחר ההֹוצאה מן לֹו לּתן ּׁשראּוי ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּמה
הּמֹוציא וכן מעצמּה. ותצא ׁשּתּטל ּכדי לּה הקנה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
אכל ּכּמה רֹואין - ּומאנה קטּנה, אׁשּתֹו נכסי על ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָהֹוצאֹות

ּכארי לֹו וׁשמין הׁשּביח, וכּמה הֹוציא אוסוכּמה [שליש ְְְְְִִִִִַַַָָָָ
המקום] כמנהג ירד.רביע, ּברׁשּות ׁשהרי ,ְֲִֵֶַָ

ׁשּנהגּו מקֹומֹות יׁש - ּבנדּוניא יׁש רּבֹות ְְְְֲִִֵֵֶַָָָמנהגֹות
ּבׁשליׁש ּדמיה על ּביתר הּנדּוניא ּבּכתּבה ּבחמׁשׁשּיכּתבּו אֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

ׁשהכניסה וכֹותבין מאה, נדּוניתּה ׁשּתהיה ּכגֹון ּבמחצה, ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָָָאֹו
לגּבֹות, ּוכׁשּתבֹוא העם; ּבפני להרּבֹות ּכדי וחמּׁשים מאה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָלֹו
ּבפחֹות, לכּתב ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש הּמאה. אּלא תגּבה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלא
מאה ׁשוה נֹותנת ּכלים, ּבמאה לֹו להֹוציא ּפסקה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָואם
ויׁש מאה. לֹו ׁשהכניסה וכֹותבין וחמּׁשים, מאה אֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָועׂשרים
ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ּבׁשוה. ׁשוה לכּתב ׁשּנהגּו ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶָָָָֹמקֹומֹות

לפי מעֹות האיׁש ׁשּתתקּׁשט[ערך]ׁשּיּתן קצּוב ּדבר הּנדּוניא, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
מקֹומֹות ויׁש ּבהן. וכּיֹוצא ּבׂשמים ּבֹו ותקנה הּכּלה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּבֹו

ׁשּום האיׁש ׁשּיכניס מטלטלין]ׁשּנהגּו לאּׁשה,[- מּׁשּלֹו ְֲִִִִֶֶֶַָָָָ
ּבֹו. להתנאֹות לנדּוניתּה ְְְְְִִִֵָָָָיצטרף

סתם הכתובה]הּנֹוׂשא סכום פירש ונֹותן[לא ּכֹותב , ְְֵֵֵַָ
ּכמנהג נֹותנת להכניס, ׁשּפסקה היא וכן הּמדינה; ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכמנהג
ּׁשּבכתּבתּה מה לּה מגּבין ּכתּבה, לגּבֹות ּוכׁשּתבֹוא ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻהּמדינה;
מנהג ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּובכל הּמדינה. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכמנהג
מנהג אֹותֹו ׁשּיהיה והּוא ּדנין; ּפיו ועל ּגדֹול, עּקר ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָהּמדינה

הּמדינה.[נפוץ]ּפׁשּוט ּבכל ְְִַָָָ
ׁשּדּוכין ּביניהן ׁשהיּו ואּׁשה להתחתן]איׁש ,[הסכמה ְִִִִֵֵֶֶָָ

'ּכּמה לֹו: ואמרה ,'וכ ּכ' לי', מכנסת אּת 'ּכּמה לּה: ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָואמר
על ׁשּפסק האב וכן ,'וכ ּכ' לי', ּכֹותב אֹו לי נֹותן ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאּתה

וכ',[בשביל]ידי ּכ' ,'לבנ נֹותן אּתה 'ּכּמה ּובּתֹו: בנֹו ְְְְְִִֵֵַַָָָָ
קנּו - וקּדׁשּו ועמדּו ,'וכ ּכ' ,'לבּת נֹותן אּתה ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָ'וכּמה
הן ואּלּו קנין. ּביניהן היה ׁשּלא ּפי על אף הּדברים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹותן

ּבאמירה. ׁשּנקנין ְְֲִִִִֶַַָָהּדברים
ּגדֹולה ּבין לבּתֹו, האב ּבׁשּפסק אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמה

- ראׁשֹונים ּובנּׂשּואין לבנֹו, האחר האב ּופסק קטּנה, ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָּובין
ּבּנּׂשּואין ׂשמחתֹו ּומרב ּבנֹו, אצל קרֹובה אדם ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּדעּתֹו

ּגמר ׁשּפסק[בליבו]הראׁשֹונים אח אבל ּבאמירה; לֹו ּומקנה ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ
אֹו קרֹובים, ׁשאר וכן לבּתּה, ׁשּפסקה אּׁשה אֹו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָלאחֹותֹו,
אֹותן קנּו לא - ׁשנּיים ּבנּׂשּואין לבּתֹו אֹו לבנֹו ׁשּפסק ְְְְִִִִִִֶַָָָָָֹהאב

.וכ ּכ ׁשּנתן הּפֹוסק מּיד ׁשּיקנּו עד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּדברים,
ידי על ׁשּפסק הּמּתנה[בשביל]האב הּבת קנת לא בּתֹו, ְִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּכל ׁשּיכנס; עד קנה לא הּבן וכן ּבעלּה; אֹותּה ׁשּיכנס ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹעד
הּפֹוסק ,לפיכ לכנס. מנת על אּלא ּפֹוסק אינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּפֹוסק,
- ליּבּום אחיו לפני ונפלה ׁשּיכנס, קדם ּומת לחתנֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹמעֹות
איני ּול לּתן, רֹוצה הייתי לאחי' לּיבם: לֹומר האב ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיכֹול
ואף חכם; והּׁשני הארץ עם הראׁשֹון היה ואפּלּו לּתן', ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָרֹוצה

ּבֹו. רֹוצה ׁשהּבת ּפי ִֶַַַָעל
- אחרת למדינה האב והל לחתנֹו, מעֹות ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּפֹוסק

אני מה עצמי, על פסקּתי לא 'אני לּבעל: לֹומר היא ְְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָֹיכֹולה
אבל ּבגט'; ּפטרני אֹו נדּוניא, ּבלא ּכנס אֹו לעׂשֹות, ְְְְְְְֲֲִֵֵַָָָָֹֹיכֹולה

הּגיעה ולא עצמּה על היא ּפסקה הרי[השיגה]אם - ידּה ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹ
ולּמה ׁשּתמּות. עד אֹו ּׁשּפסקה מה ׁשּתמצא עד יֹוׁשבת ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָזֹו

ּבמרּדּות? עצמּה תפטר בו]לא רוצה איני [שתאמר ְְְְִַַָֹֹ
אינּה והיא לכנסּה, רֹוצה הּבעל - ארּוסה ּכׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּמֹורדת

           
      

הּנדּוניא ׁשּתּתן עד ּבּה רֹוצה הּבעל אין זֹו אבל ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָרֹוצה;
אֹו ּכנס 'אֹו לֹו: אֹומרת היא ׁשהרי ּבֹו, רֹוצה והיא ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֹׁשּפסקה,
ׁשּפסקה קטּנה אבל ּבגדֹולה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹּפטר'.
נדּוניא. ּבלא יכנס אֹו ּגט, לּתן אֹותֹו ּכֹופין - עצמּה ְְְְְִִִֵֵַַָָֹֹעל

ּכ ּבּתּה את זן ׁשּיהיה עּמֹו ּופסקה האּׁשה, את ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּנֹוׂשא
עצמֹו על ׁשּקּבל הּׁשנים אֹותן לזּונּה חּיב - ׁשנים והּואוכ ; ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

קּדּוׁשין ּבׁשעת ׁשּלא אבל קּדּוׁשין, ּבׁשעת זה ּדבר על ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיתנּו
מּידֹו ׁשּיקנּו עד קנין]- ע"כ וכּיֹוצא[יעשו ּבׁשטר ׁשּיכּתב אֹו , ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

ּבתֹו נתּגרׁשה ּוממּכר. מּקח ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָּבֹו,
לאחר, ונּׂשאת ּבּתּה, את לזּון עצמֹו על ׁשּקּבל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשנים
לא - ׁשנים וכ ּכ הּבת אֹותּה את זן ׁשּיהיה עּמֹו ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּופסקה
מֹולי אּלא אזּונּה', לביתי 'לכׁשּתבֹוא ראׁשֹון: ְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹיאמר
ׁשניהם: יאמרּו לא וכן אּמּה. ׁשם ׁשהיא לּמקֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹמזֹונֹותיה
לּה נֹותן ואחד זנּה, אחד אּלא ּכאחת'; אֹותּה זנין אנּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ'הרי

מזֹונֹות. ְְֵּדמי
;ּבמזֹונֹותיה חּיב הּבעל זה, זמן ּבתֹו הּבת ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָנּׂשאת

מזֹונֹות ּדמי לּה נֹותן מהן אחד ּכל ׁשניהן, אּמּה מתּוּובעלי . ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
עצמֹו ׁשחּיב אֹו מּידן, קנּו אם - אֹותּה לזּון ׁשּפסקּו ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלּו
מזֹונֹותיה וטֹורפת ּבׁשטר, חֹוב ּכבעל זֹו הרי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָּבׁשטר,

המׁשעּבדין לאחרים]מּנכסיהן הּזמן[המכורים סֹוף עד ְְְְִִִֵֶַַַַָֻ
- קנין ׁשם היה ולא הּקּדּוׁשין ּבׁשעת ּפסקּו ואם ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹׁשּפסקּו;

להּכתב נּתנּו ׁשּלא ּדברים הן איןהרי ברשות שלא [ונכתבו ְְְֲִִִֵֵֵֶָָֹ
שטר] של תוקף ּבמזֹונֹותיה.להם טֹורפת ואינּה ,ְְִֵֶֶֶָָ

ה'תש"ע טבת י"ט שלישי יום

   
האילֹונית את ולא[עקרה]הּנֹוׂשא ּבנים לֹו היּו ולא , ְְְִִֵֶַַָָָֹֹ

אֹותֹו ׁשּכֹופין ּפי על אף - מּמּנה ולרּבֹות לפרֹות אחרת ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָאּׁשה
ּתנאי ּוׁשאר ּכתּבה לּה ויׁש הּנׁשים, ּככל היא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻּומֹוציא,

הּנׁשים. ּבׁשאר ּׁשּזֹוכה ּבמה הּבעל זֹוכה וכן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּכתּבה;
אֹו אילֹונית ונמצאת ּבּה, הּכיר ולא אּׁשה, הּנֹוׂשא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹאבל

לאוין ׁשנּיהמחּיבי הּנֹוׂשא וכן מדרבנן], הּכיר[ערוה ּבין , ְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
מּתנאי ּתנאי ולא ּכתּבה עּקר להן אין - ּבּה הּכיר לא ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻּבּה
לאחר ואפּלּו מזֹונֹות, להן ואין להן; יׁש ּתֹוספת אבל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכתּבה,
מן מֹוציאין אין ּביניהן, ּומפריׁשין אֹותן ּוכׁשּכֹופין ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָמֹותֹו.

ׁשאכל. ּפרֹות ֵֶַַַַָהּבעל
ּתּקנת ׁשהּוא העּקר ּתֹוספת? להן ויׁש עּקר להן אין ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָולּמה

ולא הֹואיל להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה תהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹחכמים,
עּקר לּה אין ּבּה, ּבּההּכיר עצמֹו חּיב ׁשהּוא ּתֹוספת אבל . ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

לפניו ותעמד ׁשּתרצה זמן לו]ּכל נשואה עמדה[תהיה הרי , ְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹ
אבל עֹומדת, היא והרי הנאתּה, לֹו הקנית והרי ׁשּלּה, ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּתנאי
לפיכ לעׂשֹות, יכֹולה היא ּומה עליו, אֹותּה אסרה ְְְֲִִַַַָָָָָָָָהּתֹורה
אחר להאסר לּה הּגֹורמין הם מעׂשיה ׁשאין - ּתֹוספת לּה ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָיׁש

מּקדם. היתה אסּורה אּלא ְֲִִִֶֶַָָָָֹהּנּׂשּואין,
ּבּׁשנּיה חלקּו לא מדרבנן]ולּמה ּבין[ערוה ּבּה הּכיר ּבין ְְְִִִֵֵַָָָָָֹ

מקֹום'? ּבכל ּכתּבה עּקר לּה 'אין אמרּו אּלא ּבּה, הּכיר ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֻלא
נׂשא אם אבל חּזּוק. ּבּה עׂשּו סֹופרים, מּדברי ׁשהיא ְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָָמּפני
ּבין עׂשה מחּיבי אחת אֹו ּבּה, והּכיר לאוין מחּיבי ְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָאחת

לאוין ׁשחּיבי ּכתּבה; לּה יׁש - ּבּה הּכיר לא ּבין ּבּה ְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻהּכיר
ויׁש קל. אּסּורן עׂשה וחּיבי ּבנכסיו, לזּוק רצה ּבּה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָׁשהּכיר

ואכלה לותה אם וכן מֹותֹו, לאחר מזֹונֹות הלךלׁשּתיהן [אם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
הים] מֹוציאיןלמדינת להֹוציא, אֹותן ּוכׁשּכֹופין לׁשּלם. ְְְִִִִֵֶַַָָחּיב

נכסיה. מּכל ׁשאכל ּפרֹות ּכל הּבעל ְִִֵֶֶַַַַָָָָָמן

רצוןהממאנת אי שהביעה בקטנותה, שנישאה [יתומה ְֶֶַָ
לבטלם] כדי יׁשבנישואין ּתֹוספת אבל ּכתּבה, עּקר לּה אין -ְֲִֵֵֶֶַָָָֻ

לותה ואם ׁשאכל. ּפרֹות הּבעל מן מֹוציאין ואין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלּה;
מֹוציאין אין - מאנה ּכ ואחר ואכלה, ּתחּתיו, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכׁשהיתה

הּבעל. מן מזֹונֹות ְִַַַָאֹותן
ולא עּקר לא ּכתּבה, לּה אין - ּבעלּה ּתחת ׁשּזנת ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמי

לּהּתֹוספת ּגרמּו מעׂשיה ׁשהרי ּכתּבה; מּתנאי אחד ולא , ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
ּבעלּה. על ְֲֵֵַַָָלהאסר

ׁשּנדּוניתּה אּׁשה ּכל ׁשּלהן? ּבּנדּוניא אּלּו נׁשים ּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוהיא
ׁשנּיה היתה ואם והֹולכת. ׁשּלּה נֹוטלת - זנת אפּלּו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָקּימת,
ׁשהיתה אֹו ּבּה, הּכיר לא ּבין ּבּה הּכיר ּבין עׂשה, מחּיבי ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹאֹו
ּבנדּוניתּה היא הרי - ּבּה והּכיר לאוין, מחּיבי אֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָאילֹונית

הּנׁשים :ּככל ְִַָָ
ּׁשּנגנב מה מלֹוג, ונכסי ּבאחריּותן; חּיב ּברזל, צאן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹנכסי

לּה אבד אבד, ולאאֹו לאוין, מחּיבי אֹו אילֹונית היתה . ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּנׁשחק עד ּבלה אֹו נגנב אֹו ּׁשאבד מה ּכל - ּבּה ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָהּכיר
נתנה היא ׁשהרי לׁשּלם; חּיב הּבעל אין ּברזל, צאן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמּנכסי
מלֹוג, מּנכסי נגנב אֹו ׁשאבד וכל אצלֹו. להיֹותן רׁשּות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָלֹו
איׁשּות ׁשם ׁשאין מּפני הּנׁשים; מּכל הפ - לׁשּלם ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחּיב

מלֹוג. ּבנכסי זכה לא ְְְְִֵָָָֹּגמּורה,
ּכלל ּבליֹות לּה אין עלוהממאנת, תביעה זכות לה [אין ְְְְֵֶֶַָָָָ

שהתקלקלו] מּמהנכסים ּדבר הּבעל מן מֹוציאין ׁשאין ;ִִִִֵֶַַַַָָ
אּלא ּברזל; צאן מּנכסי ּבין מלֹוג מּנכסי ּבין נגנב, אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּׁשאבד

ויֹוצאה. לּה, הּנמצא ְְְִֶֶַָָָנֹוטלת
ולא עּקר לא ּכתּבה, לּה אין - ּבעלּה ּתחת ׁשּזנתה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמי

נגנבּתֹוספת אֹו ּׁשאבד מּמה ּדבר הּבעל מן מֹוציאין ואין ; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ולא מלֹוג. נכסי לֹומר צרי ואין ׁשּלּה, ּברזל צאן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמּנכסי
ּדת על אֹו מׁשה ּדת על העֹוברת אף אּלא ּבלבד, ְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהמזּנה
עּקר לא ּכתּבה, לּה אין - רע ׁשם מּׁשּום הּיֹוצאת אֹו ְְִִִֵֵֵַַָָָֹֻיהּודית,
נֹוטלת מהן, אחת וכל ּכתּבה. מּתנאי ּתנאי ולא ּתֹוספת, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻולא
לא ּכלּום, לׁשּלם חּיב הּבעל ואין ויֹוצאה; מּנדּוניתּה ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹהּנמצא

ּׁשאבד. מה ולא ּׁשּפחת ְִֵֶֶַַַָֹמה
מׁשה ּדת על עברה מהן אחד עׂשת ׁשאם הּדברים הן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹואּלּו

נׁשּבעת אֹו ׁשּנֹודרת אֹו ּגלּוי, ראׁשּה ּוׂשער ּבּׁשּוק יֹוצאה -ְְְִֶֶֶַַַַָָָֹ
קֹוצה ׁשאינּה אֹו נּדה, והיא מּטתּה ׁשּׁשּמׁשה אֹו מקּימת, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָואינּה

אסּורים,[מפרישה] ּדברים ּבעלּה את ׁשהאכילה אֹו חּלה; ְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָלּה
ׁשאינם ּדברים אּלא ּונבלֹות, ׁשקצים ּכגֹון לֹומר צרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָואין
אּלּו 'ּפרֹות לֹו: ׁשאמרה ּכגֹון זה? ּדבר יּודע והיא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻמעּׂשרין.
ּופלֹוני חּלתּה, לי הפריׁש ּפלֹוני זֹו ועּסה לי, ּתּקנם הּכהן ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַָָָָֹּפלֹוני

הּכתם' את לי טהר בבגדה]החכם או בגופה שנמצא -[האדום, ִִֵֶֶֶֶַָָ
היּו 'לא ואמר: ּפלֹוני אֹותֹו ׁשאל עליה, ּבא אֹו ׁשאכל, ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָֹואחר

ּבׁשכּונֹותיה נּדה החזקה אם וכן מעֹולם'; [שלבשהדברים ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֻ
נידות] עליה.בגדי ּובא אני, טהֹורה לבעלּה ואמרה ,ְְְְֲֲִֶַָָָָָָָ
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הּנדּוניא ׁשּתּתן עד ּבּה רֹוצה הּבעל אין זֹו אבל ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָרֹוצה;
אֹו ּכנס 'אֹו לֹו: אֹומרת היא ׁשהרי ּבֹו, רֹוצה והיא ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֹׁשּפסקה,
ׁשּפסקה קטּנה אבל ּבגדֹולה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹּפטר'.
נדּוניא. ּבלא יכנס אֹו ּגט, לּתן אֹותֹו ּכֹופין - עצמּה ְְְְְִִִֵֵַַָָֹֹעל

ּכ ּבּתּה את זן ׁשּיהיה עּמֹו ּופסקה האּׁשה, את ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּנֹוׂשא
עצמֹו על ׁשּקּבל הּׁשנים אֹותן לזּונּה חּיב - ׁשנים והּואוכ ; ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

קּדּוׁשין ּבׁשעת ׁשּלא אבל קּדּוׁשין, ּבׁשעת זה ּדבר על ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיתנּו
מּידֹו ׁשּיקנּו עד קנין]- ע"כ וכּיֹוצא[יעשו ּבׁשטר ׁשּיכּתב אֹו , ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

ּבתֹו נתּגרׁשה ּוממּכר. מּקח ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָּבֹו,
לאחר, ונּׂשאת ּבּתּה, את לזּון עצמֹו על ׁשּקּבל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשנים
לא - ׁשנים וכ ּכ הּבת אֹותּה את זן ׁשּיהיה עּמֹו ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּופסקה
מֹולי אּלא אזּונּה', לביתי 'לכׁשּתבֹוא ראׁשֹון: ְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹיאמר
ׁשניהם: יאמרּו לא וכן אּמּה. ׁשם ׁשהיא לּמקֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹמזֹונֹותיה
לּה נֹותן ואחד זנּה, אחד אּלא ּכאחת'; אֹותּה זנין אנּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ'הרי

מזֹונֹות. ְְֵּדמי
;ּבמזֹונֹותיה חּיב הּבעל זה, זמן ּבתֹו הּבת ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָנּׂשאת

מזֹונֹות ּדמי לּה נֹותן מהן אחד ּכל ׁשניהן, אּמּה מתּוּובעלי . ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
עצמֹו ׁשחּיב אֹו מּידן, קנּו אם - אֹותּה לזּון ׁשּפסקּו ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלּו
מזֹונֹותיה וטֹורפת ּבׁשטר, חֹוב ּכבעל זֹו הרי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָּבׁשטר,

המׁשעּבדין לאחרים]מּנכסיהן הּזמן[המכורים סֹוף עד ְְְְִִִֵֶַַַַָֻ
- קנין ׁשם היה ולא הּקּדּוׁשין ּבׁשעת ּפסקּו ואם ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹׁשּפסקּו;

להּכתב נּתנּו ׁשּלא ּדברים הן איןהרי ברשות שלא [ונכתבו ְְְֲִִִֵֵֵֶָָֹ
שטר] של תוקף ּבמזֹונֹותיה.להם טֹורפת ואינּה ,ְְִֵֶֶֶָָ

ה'תש"ע טבת י"ט שלישי יום

   
האילֹונית את ולא[עקרה]הּנֹוׂשא ּבנים לֹו היּו ולא , ְְְִִֵֶַַָָָֹֹ

אֹותֹו ׁשּכֹופין ּפי על אף - מּמּנה ולרּבֹות לפרֹות אחרת ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָאּׁשה
ּתנאי ּוׁשאר ּכתּבה לּה ויׁש הּנׁשים, ּככל היא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻּומֹוציא,

הּנׁשים. ּבׁשאר ּׁשּזֹוכה ּבמה הּבעל זֹוכה וכן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּכתּבה;
אֹו אילֹונית ונמצאת ּבּה, הּכיר ולא אּׁשה, הּנֹוׂשא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹאבל

לאוין ׁשנּיהמחּיבי הּנֹוׂשא וכן מדרבנן], הּכיר[ערוה ּבין , ְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
מּתנאי ּתנאי ולא ּכתּבה עּקר להן אין - ּבּה הּכיר לא ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻּבּה
לאחר ואפּלּו מזֹונֹות, להן ואין להן; יׁש ּתֹוספת אבל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכתּבה,
מן מֹוציאין אין ּביניהן, ּומפריׁשין אֹותן ּוכׁשּכֹופין ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָמֹותֹו.

ׁשאכל. ּפרֹות ֵֶַַַַָהּבעל
ּתּקנת ׁשהּוא העּקר ּתֹוספת? להן ויׁש עּקר להן אין ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָולּמה

ולא הֹואיל להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה תהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹחכמים,
עּקר לּה אין ּבּה, ּבּההּכיר עצמֹו חּיב ׁשהּוא ּתֹוספת אבל . ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

לפניו ותעמד ׁשּתרצה זמן לו]ּכל נשואה עמדה[תהיה הרי , ְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹ
אבל עֹומדת, היא והרי הנאתּה, לֹו הקנית והרי ׁשּלּה, ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּתנאי
לפיכ לעׂשֹות, יכֹולה היא ּומה עליו, אֹותּה אסרה ְְְֲִִַַַָָָָָָָָהּתֹורה
אחר להאסר לּה הּגֹורמין הם מעׂשיה ׁשאין - ּתֹוספת לּה ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָיׁש

מּקדם. היתה אסּורה אּלא ְֲִִִֶֶַָָָָֹהּנּׂשּואין,
ּבּׁשנּיה חלקּו לא מדרבנן]ולּמה ּבין[ערוה ּבּה הּכיר ּבין ְְְִִִֵֵַָָָָָֹ

מקֹום'? ּבכל ּכתּבה עּקר לּה 'אין אמרּו אּלא ּבּה, הּכיר ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֻלא
נׂשא אם אבל חּזּוק. ּבּה עׂשּו סֹופרים, מּדברי ׁשהיא ְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָָמּפני
ּבין עׂשה מחּיבי אחת אֹו ּבּה, והּכיר לאוין מחּיבי ְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָאחת

לאוין ׁשחּיבי ּכתּבה; לּה יׁש - ּבּה הּכיר לא ּבין ּבּה ְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻהּכיר
ויׁש קל. אּסּורן עׂשה וחּיבי ּבנכסיו, לזּוק רצה ּבּה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָׁשהּכיר

ואכלה לותה אם וכן מֹותֹו, לאחר מזֹונֹות הלךלׁשּתיהן [אם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
הים] מֹוציאיןלמדינת להֹוציא, אֹותן ּוכׁשּכֹופין לׁשּלם. ְְְִִִִֵֶַַָָחּיב

נכסיה. מּכל ׁשאכל ּפרֹות ּכל הּבעל ְִִֵֶֶַַַַָָָָָמן

רצוןהממאנת אי שהביעה בקטנותה, שנישאה [יתומה ְֶֶַָ
לבטלם] כדי יׁשבנישואין ּתֹוספת אבל ּכתּבה, עּקר לּה אין -ְֲִֵֵֶֶַָָָֻ

לותה ואם ׁשאכל. ּפרֹות הּבעל מן מֹוציאין ואין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלּה;
מֹוציאין אין - מאנה ּכ ואחר ואכלה, ּתחּתיו, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכׁשהיתה

הּבעל. מן מזֹונֹות ְִַַַָאֹותן
ולא עּקר לא ּכתּבה, לּה אין - ּבעלּה ּתחת ׁשּזנת ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמי

לּהּתֹוספת ּגרמּו מעׂשיה ׁשהרי ּכתּבה; מּתנאי אחד ולא , ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
ּבעלּה. על ְֲֵֵַַָָלהאסר

ׁשּנדּוניתּה אּׁשה ּכל ׁשּלהן? ּבּנדּוניא אּלּו נׁשים ּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוהיא
ׁשנּיה היתה ואם והֹולכת. ׁשּלּה נֹוטלת - זנת אפּלּו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָקּימת,
ׁשהיתה אֹו ּבּה, הּכיר לא ּבין ּבּה הּכיר ּבין עׂשה, מחּיבי ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹאֹו
ּבנדּוניתּה היא הרי - ּבּה והּכיר לאוין, מחּיבי אֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָאילֹונית

הּנׁשים :ּככל ְִַָָ
ּׁשּנגנב מה מלֹוג, ונכסי ּבאחריּותן; חּיב ּברזל, צאן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹנכסי

לּה אבד אבד, ולאאֹו לאוין, מחּיבי אֹו אילֹונית היתה . ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּנׁשחק עד ּבלה אֹו נגנב אֹו ּׁשאבד מה ּכל - ּבּה ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָהּכיר
נתנה היא ׁשהרי לׁשּלם; חּיב הּבעל אין ּברזל, צאן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמּנכסי
מלֹוג, מּנכסי נגנב אֹו ׁשאבד וכל אצלֹו. להיֹותן רׁשּות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָלֹו
איׁשּות ׁשם ׁשאין מּפני הּנׁשים; מּכל הפ - לׁשּלם ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחּיב

מלֹוג. ּבנכסי זכה לא ְְְְִֵָָָֹּגמּורה,
ּכלל ּבליֹות לּה אין עלוהממאנת, תביעה זכות לה [אין ְְְְֵֶֶַָָָָ

שהתקלקלו] מּמהנכסים ּדבר הּבעל מן מֹוציאין ׁשאין ;ִִִִֵֶַַַַָָ
אּלא ּברזל; צאן מּנכסי ּבין מלֹוג מּנכסי ּבין נגנב, אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּׁשאבד

ויֹוצאה. לּה, הּנמצא ְְְִֶֶַָָָנֹוטלת
ולא עּקר לא ּכתּבה, לּה אין - ּבעלּה ּתחת ׁשּזנתה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמי

נגנבּתֹוספת אֹו ּׁשאבד מּמה ּדבר הּבעל מן מֹוציאין ואין ; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ולא מלֹוג. נכסי לֹומר צרי ואין ׁשּלּה, ּברזל צאן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמּנכסי
ּדת על אֹו מׁשה ּדת על העֹוברת אף אּלא ּבלבד, ְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהמזּנה
עּקר לא ּכתּבה, לּה אין - רע ׁשם מּׁשּום הּיֹוצאת אֹו ְְִִִֵֵֵַַָָָֹֻיהּודית,
נֹוטלת מהן, אחת וכל ּכתּבה. מּתנאי ּתנאי ולא ּתֹוספת, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻולא
לא ּכלּום, לׁשּלם חּיב הּבעל ואין ויֹוצאה; מּנדּוניתּה ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹהּנמצא

ּׁשאבד. מה ולא ּׁשּפחת ְִֵֶֶַַַָֹמה
מׁשה ּדת על עברה מהן אחד עׂשת ׁשאם הּדברים הן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹואּלּו

נׁשּבעת אֹו ׁשּנֹודרת אֹו ּגלּוי, ראׁשּה ּוׂשער ּבּׁשּוק יֹוצאה -ְְְִֶֶֶַַַַָָָֹ
קֹוצה ׁשאינּה אֹו נּדה, והיא מּטתּה ׁשּׁשּמׁשה אֹו מקּימת, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָואינּה

אסּורים,[מפרישה] ּדברים ּבעלּה את ׁשהאכילה אֹו חּלה; ְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָלּה
ׁשאינם ּדברים אּלא ּונבלֹות, ׁשקצים ּכגֹון לֹומר צרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָואין
אּלּו 'ּפרֹות לֹו: ׁשאמרה ּכגֹון זה? ּדבר יּודע והיא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻמעּׂשרין.
ּופלֹוני חּלתּה, לי הפריׁש ּפלֹוני זֹו ועּסה לי, ּתּקנם הּכהן ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַָָָָֹּפלֹוני

הּכתם' את לי טהר בבגדה]החכם או בגופה שנמצא -[האדום, ִִֵֶֶֶֶַָָ
היּו 'לא ואמר: ּפלֹוני אֹותֹו ׁשאל עליה, ּבא אֹו ׁשאכל, ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָֹואחר

ּבׁשכּונֹותיה נּדה החזקה אם וכן מעֹולם'; [שלבשהדברים ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֻ
נידות] עליה.בגדי ּובא אני, טהֹורה לבעלּה ואמרה ,ְְְְֲֲִֶַָָָָָָָ
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ּבנֹות ׁשּנהגּו הּצניעּות מנהג הּוא יהּודית? ּדת היא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָואיזֹו
על עברה מהן אחד עׂשת ׁשאם הּדברים הן ואּלּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָיׂשראל;

למבֹוי אֹו לּׁשּוק יֹוצאה יהּודית: לרה"ר]ּדת פתוח [רחוב ְְְִַַָָ
רדיד עליה ואין ּפרּוע וראׁשּה גוף]מפּלׁש ּכׁשאר[צעיף ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֻ

ׁשהיתה אֹו ּבמטּפחּתּה; מכּסה ׁשּׂשערּה ּפי על אף ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּנׁשים,
ּפּדחּתּה על ּפניה ּכנגד ּבֹו וכּיֹוצא ּוורד ּבּׁשּוק, [מצחה]טֹווה ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּטֹווה אֹו הּפרּוצֹות; הּגֹויֹות ׁשעֹוׂשֹות ּכדר לחיּה, על ְְְֶֶֶֶֶַַַָָאֹו
עם מׂשחקת ׁשהיתה אֹו אדם; לבני זרֹועֹותיה ּומראה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּׁשּוק,
רם, ּבקֹול מּבעלּה הּתׁשמיׁש ּתֹובעת ׁשהיתה אֹו ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָהּבחּורים;
ּתׁשמיׁש; עסקי על מדּברת אֹותּה ׁשֹומעֹות ׁשּׁשכנֹותיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעד

בעלּה. ּבפני ּבעלּה אבי מקּללת ׁשהיתה ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹו

ּבסּנר חֹוגרת האּׁשה ׁשּתהיה ּתּקן ּתמיד[חגורה]עזרא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ
עֹוברת אינּה - חגרה לא ואם צניעּות; מּׁשּום ּביתּה, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹּבתֹו
ּפרּוע ּבראׁשּה יצתה אם וכן ּכתּבתּה. הפסידה ולא ּדת, ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָֹֹֻעל
מכּסה ּוׂשערּה הֹואיל - הּמבֹוי ּבתֹו לחצר ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֻמחצר

ּדת. על עֹוברת אינּה ְְְִֵֶֶַַָָָּבמטּפחּתּה,

ּכ ואחר ועדים, התראה צריכה - ּדת על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהעֹוברת
על עֹוברת ׁשהיא וידע לבינּה, ּבינֹו עברה ּכתּבתּה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּתפסיד
טֹוען הּוא - ועברה וחזרה עדים, ּבלא ּבּה והתרה ְְְְְְְִִֵֵָָָָָָָֹּדת,
עברּתי 'לא אֹומרת: והיא התראה', אחר 'עברה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואֹומר:
נֹותן זה הרי להֹוציא, רצה אם - ּבי' התרּו 'לא אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶָָָֹּכלל',
אחר ׁשעברה ּתֹודה ׁשאם עברה, ׁשּלא ׁשּתּׁשבע אחר ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּכתּבה

ּכלּום. לּה אין ְְֵַָָָהתראה

עדים ׁשם ׁשהיּו ּכגֹון רע? ׁשם מּׁשּום יֹוצאה היא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָּכיצד
ׁשם ׁשהיתה מראין ׁשהּדברים ּביֹותר, מכער ּדבר ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשעׂשת

ּבזנּות ּברּורה עדּות ׁשם ׁשאין ּפי על אף ּכגֹוןעברה, ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
רֹוכל וראּו לבּדּה, ּבחצר בשמים]ׁשהיתה ונכנסּו[מוכר יֹוצא, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ

והיא הּמּטה מעל עֹומדת אֹותּה ּומצאּו יציאתֹו ּבׁשעת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּיד
לח רק ׁשּמצאּו אֹו אזֹורּה, חֹוגרת אֹו הּמכנסים ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹלֹובׁשת

הּכּלה מן המיטה]למעלה יֹוצאין[וילון ׁשניהן ׁשהיּו אֹו ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
אֹו ּבֹו; וכּיֹוצא הּבֹור מן זה את זה מעלין אֹו אפל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּמקֹום
זה מנּׁשקין אֹותן ׁשראּו אֹו חלּוקּה; ּפי על מנּׁשק אֹותֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשראּו

מגּפפין אֹו זה, אחר[מחבקים]את זה ׁשּנכנסּו אֹו זה, את זה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַ
והגיפּו ּבעלּה[סגרו]זה רצה אם אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא הּדלת, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

התראה. צריכה זֹו ואין ּכתּבה; לּה ואין ּתצא, - ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָֻלהֹוציאּה
יהּודית ּדת אֹו מׁשה ּדת על ּדברעֹוברת ׁשעׂשת זֹו וכן , ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

לא רצה אם אּלא להֹוציא, הּבעל את ּכֹופין אין - ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמכער
ׁשהּכתּבה ּכתּבה; לּה אין הֹוציא, ׁשּלא ּפי על ואף ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻיֹוציא.
להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה ּתהיה ׁשּלא ּכדי היא, חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּתּקנת
אּלּו אבל הּצנּועֹות, יׂשראל ּבנֹות על אּלא הקּפידּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹולא
להֹוציאּה. וקּלה קּלה ּתהיה אּלא זֹו, ּתּקנה להן אין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּפרּוצֹות

מּקרֹובֹותיו אחת לֹו ׁשאמרה אֹו ׁשּזנת, אׁשּתֹו ׁשראה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָמי
ּדבריהם על ּדעּתֹו וסֹומכת מאמינן ׁשהּוא מּקרֹובֹותיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָאֹו
- אּׁשה ׁשהיתה ּבין איׁש האֹומר ׁשהיה ּבין אׁשּתֹו, ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָׁשּזנת
חּיב זה הרי אמת, ׁשהּוא זה לדבר ּדעּתֹו וסמכה ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָהֹואיל

ּכתּבתּה ויּתן עליה, לבֹוא לֹו ואסּור לֹולהֹוציא הֹודת ואם ; ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻ
חפץ ּבנקיטת מׁשּביעּה לפיכ ּכתּבה. ּבלא ּתצא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּזנת,

קדוש] חפץ ּבעצמֹו,[תפיסת אֹותּה ראה אם ּתחּתיו, זנת ְְְִֶַַָָָָָָֹׁשּלא
אחר ּבדברי אבל ּכתּבתּה; ּתגּבה ּכ פלוני]ואחר של ,[עדות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ּגלּגּול ידי על אּלא להׁשּביעּה יכֹול בשבועהאינֹו [הכללה ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

לו] שנתחייבה .אחרת

ּברצֹונּה ּתחּתיו ׁשּזנת אׁשּתֹו לֹו מׁשּגיחיןאמרה אין - ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
עּקר ּכתּבתּה אּבדה אבל ּבאחר; נתנה עיניה ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֻּבדבריה,

הּבליֹות ואּבדה שאבדותֹוספת, מה על תביעה זכות לה [אין ְְְְִֶֶַָָ
מנדוניתה] נגנב מאמינּהאו היה ואם ּבזנּות. הֹודת ׁשהרי -ְְֲֲִִִֵֶַָָָָ

ּבית ואין להֹוציא. חּיב זה הרי ּדבריה, על ּדעּתֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוסֹומכת
אּלּו, מּדברים ּבדבר אׁשּתֹו את לגרׁש האיׁש את ּכֹופין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָּדין
ּבפניהן זה אׁשת ׁשּזנת ויעידּו עדים ׁשני ׁשּיבֹואּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעד

להֹוציא. אֹותֹו ּכֹופין ּכ ואחר ְְְִִִַַָָלרצֹונּה,

ּבׁשגגה ּבעלּה ּתחת ׁשּזנת זֹוהאּׁשה הרי - ּבאנס אֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
נתּפׂשה" לא "והיא ׁשּנאמר: לבעלּה, הא[נאנסה]מּתרת , ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

וכל ּגֹוי. ׁשאנסּה ּבין יׂשראל, ׁשאנסּה ּבין מּתרת, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻנתּפׂשה
ואפּלּו ּברצֹון, ׁשּסֹופּה ּפי על אף ּבאנס, ּביאתּה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּתחּלת
ׂשֹוכרּתֹו' הייתי אֹותי אנס לא ׁשאלמלא לֹו, 'הּניחּו ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹאמרה:
היתה. ּבאנס ּומּתחּלתּה לבׁשּה, ׁשהּיצר מּתרת; זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

לסטים אֹותן ׁשּגנבּו ּכׁשבּויֹות,[שודדים]נׁשים הן הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶָָָ
ּומּתרֹות אנּוסֹות, הּניחּוםׁשהן ואם [שחררום]לבעליהן; ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָֻ

ואסּורֹות[חזרו]והלכּו ּברצֹון, אּלּו הרי - מעצמן לּלסטים ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָ
ׁשהּׁשגגה הּוא, אחד הּׁשֹוגגת ודין הּנאנסת ודין ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלבעליהן.

ּבּה. יׁש אנס ֵֶַָֹצד

אבל יׂשראל; ּבעלּה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּבּמה
ׁשהרי - לבעלּה אסּורה ׁשּנאנסה, אֹו ׁשּׁשגגה ּכהן ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאׁשת

ּבזֹונה אסּור והּוא מקֹום, מּכל זֹונה ׁשּיתּבארנעׂשית ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ
ּביאה. אּסּורי ְְִִִֵָּבהלכֹות

ּכתּבתּה - ׁשּנאנסה ּכהן אׁשת אֹו יׂשראל אׁשת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻואחד
את וכֹופין ּכלּום. הפסידה ולא והּתֹוספת; העּקר ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹקּימת,

ּולגרׁשּה ּכתּבתּה לּה לּתן .הּכהן ְְְִֵֵַָָָָָֹֻ
ׁשגגּתי' אֹו 'נאנסּתי', לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאׁשת

נתנה עיניה ׁשּמא לדבריה, חֹוׁשׁש אינֹו - לאחר' ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָונבעלּתי
ׁשהּוא אדם לֹו ׁשאמר אֹו לֹו, נאמנת היתה ואם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבאחר;

ּכתּבה ויּתן יֹוציא - ּדבריו על סֹומ. ְְְִִֵֵַָָָֻ
,'ּפלֹוני עם ּתּסתרי 'אל ׁשנים: ּבפני לאׁשּתֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָהאֹומר

וׁשהת עדים ּבפני לסתר עּמֹו -]ונכנסה זמן ּכדי[שיעור ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָ
הּמרים, מי ׁשּיׁשקּנה עד ּבעלּה על אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻטמאה
אין - ׁשּיׁשקּנה קדם מת ואם ׂשֹוטה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכמֹו
ל ׁשאין מכער; ּדבר מצאּו ׁשּלא ּפי על ואף ּכתּבה, ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻלּה

מּזה יֹותר מכער החשוד]ּדבר עם ׁשם[שנסתרה ׁשאין והּיֹום, . ְְִֵֵֶֶַָָָָֹ
לא ּכתּבה, ּבלא ותצא עֹולם; אּסּור עליו נאסרה ׂשֹוטה, ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹֻמי
להאסר. לּה ּגרמּו הרעים מעׂשיה ׁשהרי ּתֹוספת, ולא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹעּקר

'ּפלֹוני עם ּתּסתרי 'אל לבינּה: ּבינֹו לּה וראהאמר , ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ
עליו אסּורה זֹו הרי - טמאה ּכדי וׁשהת עּמֹו ׁשּנסּתרה ְְְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָָָֻאֹותּה
ּכתּבה. ויּתן להֹוציא, וחּיב ׂשֹוטה; מי ׁשם ׁשאין הּזה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּבּזמן
ּכתּבה; ּבלא ּתצא ּבּה, ׁשהתרה אחר ׁשּנסּתרה הֹודת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻואם

ּכתּבה. יּתן ּכ ואחר זה, על מׁשּביעּה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻּולפיכ

           
      

ה'תש"ע טבת כ' רביעי יום

   
סתם אּׁשה -]הּנֹוׂשא נדרים עליה יש אם לציין ,[מבלי ְִֵַָָ

לא ּכתּבה, ּבלא ּתצא - נדרים עליה [הכתובה,עּקרונמצאּו ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹֹֻ
מאתיים] או ּתֹוספתמנה בכתובהולא שמוסיף [הסכום ְֶֶֹ

ׁשּלאכרצונו] אֹו ּבׂשר, ּתאכל ׁשּלא אמרּו? נדרים ּבאּלּו .ְְְִֵֶֶַָָָָֹֹֹ
ּבמיני ּתתקּׁשט ׁשּלא אֹו יין, והּוא[בגדי]ּתׁשּתה צבעֹונין; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַֹ

הּמינים לׁשאר הּמקֹום[בגדים]הּדין אנׁשי ּכל ׁשּדר ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
מאּלּו, חּוץ אחר נדר עליה נמצא אם אבל ּבהן. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלהתקּׁשט

ּכלּום. הפסידה ְְִִָֹלא

נׁשים מּמּומי מּום ּבּה ונמצא סתם, אּׁשה הּכֹונס ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָוכן
ּבארנּום ּבֹוׁשּכבר ׁשמע ולא זה, ּבמּום הּבעל ידע ולא , ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

הסכמה]ורצה הביע לא לא[- ּכתּבה, ּבלא ּתצא זֹו הרי - ְְְֲֵֵֵָָָֹֹֻ
קרֹובים לֹו והיּו ּבעיר מרחץ היה ּכיצד? ּתֹוספת. ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹעּקר
מּומין ואפּלּו אּלּו', מּומין ידעּתי 'לא לֹומר יכֹול אינֹו -ְֲִִִִֵֵַַַָָֹ

ּבֹודק ׁשהּוא מּפני וחזקה[שואל]ׁשּבּסתר, ּבקרֹובֹותיו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ורצה[מסתבר] אֹו[הסכים]ׁשּׁשמע מרחץ, ׁשם אין ואם . ְְְִֵֶֶַָָָָָ

טֹוען - קרֹובים לֹו היּו ידע]ׁשּלא ׁשּבּסתר;[שלא ּבמּומין ְְִִֵֵֶֶֶַָֹ
הנפילה]ונכּפה ידּועים[מחלת קבועים]ּבעּתים הרי[בזמנים , ְְְְֲִִִִֵֶ

לטען, יכֹול אינֹו ׁשּבּגלּוי, ּבמּומין אבל סתר. מּמּומי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהּוא
ונתּפּיס. ׁשּׁשמע וחזקתֹו לֹו, ואֹומרין אֹותן רֹואין הּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהרי
ׁשהיה הּמקֹומֹות ּבאֹותן אּלא זה ּדין ׁשאין הּוא, ידּוע ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדבר
יֹודעין והּכל ּגלּויֹות, ּופניהן ּבּׁשּוק להּל ׁשם הּנׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹמנהג
ׁשל אחֹותֹו היא וזֹו ּפלֹוני ׁשל ּבּתֹו היא 'זֹו ואֹומרין: ְְְְֲִִִִִֶֶָאֹותן
ּדר ׁשאין מקֹומֹות אבל הּזה. ּבּזמן אדֹום ערי ּכמֹו ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָּפלֹוני',
ּבּנׁשף לּמרחץ הּבת ּתצא ואם ּכלל, לּׁשּוק לצאת ׁשם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבנֹות

מתנּכרה[בחושך] ּתצא חּוץ[בהחבא], אדם אֹותּה יראה ולא ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹ
טֹוען זה הרי - ידע]מּקרֹובֹותיה ׁשּבּגלּוי;[שלא ּבמּומין אף ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

לבּדק קרֹובה לֹו היתה ׁשּלא אֹו מרחץ, ׁשם יהיה ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָֹֹֹוהּוא
לצאת הּנׁשים ּדר ׁשאין זֹו ּבעיר מרחץ ׁשם היה אבל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּבּה.
ׁשהרי לטען, יכֹול אינֹו - קרֹובה לֹו ויׁש מגּלֹות, ּופניהן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָֹֻּבּה
להחבא ּדרּכן ואם ּבּמרחץ. ערּמה אֹותּה רֹואין ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻהּכל
אֹו ּבּלילה, רֹוחצת הּבת וׁשּתהיה ּבּמרחץ, אף ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּולהתנּכר

ּתּודע[חדר]ּבבית ולא ּתראה ׁשּלא עד לבּדּה, ׁשּבּמרחץ קטן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּדברים אּלּו ׁשּדברים ׁשּבּגלּוי; ּבמּומין אף טֹוען זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הּכתּוב. ּגזרת ואינן הן, טעם ְְֵֵֵֶַַַַָָׁשל

ׁשהּוא 'מּפני חכמים: ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, מקצת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָהֹורּו
מיּדעיו; אּלא ּבלבד, קרֹובֹותיו אינֹו - ּבקרֹובֹותיו' ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻּבֹודק
מרחץ, ׁשם יׁש אם - ּכלל קרֹוב לֹו ואין ּבעיר, גר היה ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָואפּלּו
לאחד ואֹומר רעים, לֹו ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר לטען; יכֹול ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאינֹו
ּולפיכ ּפלֹונית; על אחֹותֹו אֹו אׁשּתֹו לֹו ׁשּתבּדק ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹמרעיו
אדם ּכל ׁשאין זה; ּדין לי יראה ולא ונתּפּיס. ׁשּׁשמע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹחזקתֹו
ועֹוד לקרֹוביו, אּלא לּכל אּלּו מּדברים ּׁשּבלּבֹו מה ּכל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמֹוציא

קרֹו לדברי אּלא סֹומכת ּדעּתֹו ּביֹותר.ׁשאין ביו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּבּה ׁשּנמצאּו הּמּומין היּו אם הּמּומין? טענת היא ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּכיצד

יתרה אצּבע ּכגֹון ׁשּתתארס, קדם ּבּה היּו ׁשּוּדאי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּומין
ורצה הּבעל ּבהן ׁשּידע ראיה להביא האב על - ּבּה ,וכּיֹוצא ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּכלל. ּכתּבה ּבלא ּתצא הביא, לא ואם ׁשּידע; ׁשחזקתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻאֹו
ּבּה נמצאּו אם - הארּוסין אחר ׁשּנֹולדּו ׁשאפׁשר מּומין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהיּו
ׁשעד ראיה להביא הּבעל על ּבעלּה, לבית ׁשּנכנסה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאחר
נמצאּו ואם טעּות; מּקח מּקחֹו והיה ּבּה, היּו נתארסה ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָֹׁשּלא
הארּוסין ׁשאחר ראיה להביא האב על אביה, ּבבית והיא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָּבּה

ׂשדהּו ונסּתחפה גרם]נֹולדּו, מזלו כלומר: שדהו, .[נשטפה ְְְֲִֵַָָ

אֹו ּבּה, היּו נתארסה ׁשּלא ׁשעד ראיה הּבעל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהביא
ונתּפּיס, וׁשתק ׁשראה ראיה האב והביא ,ּבכ לֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשהֹודת

ּבּכתּבה חּיב זה הרי - ונתּפּיס ּבהן ׁשּידע ׁשחזקתֹו .אֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

נראה לא זה ׁשּמּום וטען ימים, ּכּמה וׁשהה אׁשּתֹו על ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבא
- הרגל ּבכף אֹו הּקמטים, ּבתֹו היה אפּלּו - עּתה עד ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָלֹו
ּכן אם אּלא ּבכֹוס ׁשֹותה אדם ׁשאין חזקה לֹו; ׁשֹומעין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאין

ורצה ׁשּידע וחזקתֹו יפה, יפה .[הסכים]ּבֹודקֹו ְְְְֶֶֶֶַָָָָָָ

וסת לּה ׁשאין ונמצאת אּׁשה, קבּועה[רגילות]הּנֹוׂשא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
הרי - נּדה ּדם ׁשּתראה עד ּבעצמּה תרּגיׁש לא אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלנּדתּה,
אחד עצמּה, ּבהן ׁשּבֹודקת עּדים ּבׁשני אּלא תׁשּמׁש לא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹזֹו
ׁשל העד מן חּוץ הּתׁשמיׁש, לאחר ואחד הּתׁשמיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלפני
ּביאה. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו עצמֹו, ּבֹו ׁשּמקּנח ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאיׁש

ׁשהרי ּכלּום, הפסידה לא זה, הּוא ּגדֹול ׁשּמּום ּפי על ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹואף
ּומׁשּמׁשת ּתחּלה עצמּה ונבעלה,ּבֹודקת עצמּה ׁשּבדקה הרי . ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

על אֹו ׁשּלּה עד על ּדם נמצא והּוא היא עצמּה ׁשּקּנחה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּובעת
ּפעמים ׁשלׁשה ּפעם אחר ּפעם זה ארע אם - ׁשּלֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעד
ּבלא ותצא ּבעלּה, עם לׁשּכב אסּורה זֹו הרי לזֹו, זֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָֹסמּוכֹות
ּכתּבה, מּתנאי ּתנאי לּה ואין ּתֹוספת, ולא עּקר לא ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹֻֻּכתּבה,
ׁשּמא לעֹולם, יחזיר ולא ויֹוציא לתׁשמיׁש. ראּויה אינּה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהרי
ּומּתרת ּגרּוׁשין. ּבׁשעת לגרׁשּה ּגמר ׁשּלא ונמצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּתתרּפא,

הּנּדה. ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו לאחר, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָלהּנׂשא

,נּׂשּואיה מּתחּלת ּכ ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָּבּמה
אחר זה חלי לּה ארע אם אבל דם; ראת ראׁשֹונה ְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָָָּומּבעילה

ׂשדהּו נסּתחפה גרם]ׁשּנּׂשאת, ּפעם[מזלו ּבעל אם לפיכ . ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
עת ּבכל דם רֹואה להיֹות חזרה ּכ ואחר ּדם, נמצא ולא ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֹאחת
ׁשּבארנּו. ּכמֹו עֹולמית, יחזיר ולא ּכתּבה ויּתן יֹוציא - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻּתׁשמיׁש

נעׂשית אפּלּו ׁשּנּׂשאת, אחר מּומין ּבּה ׁשּנֹולדּו אּׁשה ּכל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכן
ׁשחין ּכתּבה.מּכת יּתן להֹוציא רצה ואם יקּים, רצה אם - ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻֻ

ידֹו נקטעה אפּלּו ׁשּנׂשא, אחר מּומין ּבֹו ׁשּנֹולדּו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָהאיׁש
אין - עּמֹו ליׁשב אׁשּתֹו רצת ולא עינֹו, נסמית אֹו רגלֹו, ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֹאֹו

רצת אם אּלא ּכתּבה, ולּתן להֹוציא אֹותֹו ,[הסכימה]ּכֹופין ְְְִִִִֵֶָָָָֻ
מֹורדת. אּׁשה ּכל ּכדין ּכתּבה ּבלא ּתצא רצת, לא אם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹֻּתׁשב;

ׁשחזר אֹו החטם, ריח אֹו הּפה, ריח לֹו נֹולד אם [הפך]אבל ֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
מעּקרֹו נחׁשת לחצב אֹו ּכלבים, צֹואת מוצאוללקט [ממקום ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֹ

ולּתןבאדמה] להֹוציא אֹותֹו ּכֹופין - עֹורֹות לעּבד אֹו ,ְְְִִִֵֵַ
ּתׁשב. ּבעלּה, עם ליׁשב רצת ואם ְְֲִִֵֵֵֵַָָָָֻּכתּבה;

ויּתן להֹוציא, אֹותֹו ּכֹופין - ׁשחין מּכה האיׁש ְְְֲִִִִִֵֵַָָֻנעׂשה
אּלא לּה, ׁשֹומעין אין ליׁשב, רֹוצה ׁשהיא ּפי על ואף ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּכתּבה.

ממּקּתּו ׁשהיא מּפני ּכרהן, ּבעל אֹותן בשרומפריׁשין [נמק ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
תשמיש] ׁשּלאמחמת ּכדי ּבעדים, עּמֹו 'אׁשב אמרה: ואם ;ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹ

לּה. ׁשֹומעין - עליה' ְִֶָָָָיבֹוא



סט            
      

ה'תש"ע טבת כ' רביעי יום

   
סתם אּׁשה -]הּנֹוׂשא נדרים עליה יש אם לציין ,[מבלי ְִֵַָָ

לא ּכתּבה, ּבלא ּתצא - נדרים עליה [הכתובה,עּקרונמצאּו ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹֹֻ
מאתיים] או ּתֹוספתמנה בכתובהולא שמוסיף [הסכום ְֶֶֹ

ׁשּלאכרצונו] אֹו ּבׂשר, ּתאכל ׁשּלא אמרּו? נדרים ּבאּלּו .ְְְִֵֶֶַָָָָֹֹֹ
ּבמיני ּתתקּׁשט ׁשּלא אֹו יין, והּוא[בגדי]ּתׁשּתה צבעֹונין; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַֹ

הּמינים לׁשאר הּמקֹום[בגדים]הּדין אנׁשי ּכל ׁשּדר ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
מאּלּו, חּוץ אחר נדר עליה נמצא אם אבל ּבהן. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלהתקּׁשט

ּכלּום. הפסידה ְְִִָֹלא

נׁשים מּמּומי מּום ּבּה ונמצא סתם, אּׁשה הּכֹונס ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָוכן
ּבארנּום ּבֹוׁשּכבר ׁשמע ולא זה, ּבמּום הּבעל ידע ולא , ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

הסכמה]ורצה הביע לא לא[- ּכתּבה, ּבלא ּתצא זֹו הרי - ְְְֲֵֵֵָָָֹֹֻ
קרֹובים לֹו והיּו ּבעיר מרחץ היה ּכיצד? ּתֹוספת. ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹעּקר
מּומין ואפּלּו אּלּו', מּומין ידעּתי 'לא לֹומר יכֹול אינֹו -ְֲִִִִֵֵַַַָָֹ

ּבֹודק ׁשהּוא מּפני וחזקה[שואל]ׁשּבּסתר, ּבקרֹובֹותיו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ורצה[מסתבר] אֹו[הסכים]ׁשּׁשמע מרחץ, ׁשם אין ואם . ְְְִֵֶֶַָָָָָ

טֹוען - קרֹובים לֹו היּו ידע]ׁשּלא ׁשּבּסתר;[שלא ּבמּומין ְְִִֵֵֶֶֶַָֹ
הנפילה]ונכּפה ידּועים[מחלת קבועים]ּבעּתים הרי[בזמנים , ְְְְֲִִִִֵֶ

לטען, יכֹול אינֹו ׁשּבּגלּוי, ּבמּומין אבל סתר. מּמּומי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהּוא
ונתּפּיס. ׁשּׁשמע וחזקתֹו לֹו, ואֹומרין אֹותן רֹואין הּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהרי
ׁשהיה הּמקֹומֹות ּבאֹותן אּלא זה ּדין ׁשאין הּוא, ידּוע ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדבר
יֹודעין והּכל ּגלּויֹות, ּופניהן ּבּׁשּוק להּל ׁשם הּנׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹמנהג
ׁשל אחֹותֹו היא וזֹו ּפלֹוני ׁשל ּבּתֹו היא 'זֹו ואֹומרין: ְְְְֲִִִִִֶֶָאֹותן
ּדר ׁשאין מקֹומֹות אבל הּזה. ּבּזמן אדֹום ערי ּכמֹו ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָּפלֹוני',
ּבּנׁשף לּמרחץ הּבת ּתצא ואם ּכלל, לּׁשּוק לצאת ׁשם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבנֹות

מתנּכרה[בחושך] ּתצא חּוץ[בהחבא], אדם אֹותּה יראה ולא ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹ
טֹוען זה הרי - ידע]מּקרֹובֹותיה ׁשּבּגלּוי;[שלא ּבמּומין אף ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

לבּדק קרֹובה לֹו היתה ׁשּלא אֹו מרחץ, ׁשם יהיה ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָֹֹֹוהּוא
לצאת הּנׁשים ּדר ׁשאין זֹו ּבעיר מרחץ ׁשם היה אבל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּבּה.
ׁשהרי לטען, יכֹול אינֹו - קרֹובה לֹו ויׁש מגּלֹות, ּופניהן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָֹֻּבּה
להחבא ּדרּכן ואם ּבּמרחץ. ערּמה אֹותּה רֹואין ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻהּכל
אֹו ּבּלילה, רֹוחצת הּבת וׁשּתהיה ּבּמרחץ, אף ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּולהתנּכר

ּתּודע[חדר]ּבבית ולא ּתראה ׁשּלא עד לבּדּה, ׁשּבּמרחץ קטן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּדברים אּלּו ׁשּדברים ׁשּבּגלּוי; ּבמּומין אף טֹוען זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הּכתּוב. ּגזרת ואינן הן, טעם ְְֵֵֵֶַַַַָָׁשל

ׁשהּוא 'מּפני חכמים: ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, מקצת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָהֹורּו
מיּדעיו; אּלא ּבלבד, קרֹובֹותיו אינֹו - ּבקרֹובֹותיו' ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻּבֹודק
מרחץ, ׁשם יׁש אם - ּכלל קרֹוב לֹו ואין ּבעיר, גר היה ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָואפּלּו
לאחד ואֹומר רעים, לֹו ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר לטען; יכֹול ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאינֹו
ּולפיכ ּפלֹונית; על אחֹותֹו אֹו אׁשּתֹו לֹו ׁשּתבּדק ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹמרעיו
אדם ּכל ׁשאין זה; ּדין לי יראה ולא ונתּפּיס. ׁשּׁשמע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹחזקתֹו
ועֹוד לקרֹוביו, אּלא לּכל אּלּו מּדברים ּׁשּבלּבֹו מה ּכל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמֹוציא

קרֹו לדברי אּלא סֹומכת ּדעּתֹו ּביֹותר.ׁשאין ביו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּבּה ׁשּנמצאּו הּמּומין היּו אם הּמּומין? טענת היא ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּכיצד

יתרה אצּבע ּכגֹון ׁשּתתארס, קדם ּבּה היּו ׁשּוּדאי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּומין
ורצה הּבעל ּבהן ׁשּידע ראיה להביא האב על - ּבּה ,וכּיֹוצא ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּכלל. ּכתּבה ּבלא ּתצא הביא, לא ואם ׁשּידע; ׁשחזקתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻאֹו
ּבּה נמצאּו אם - הארּוסין אחר ׁשּנֹולדּו ׁשאפׁשר מּומין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהיּו
ׁשעד ראיה להביא הּבעל על ּבעלּה, לבית ׁשּנכנסה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאחר
נמצאּו ואם טעּות; מּקח מּקחֹו והיה ּבּה, היּו נתארסה ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָֹׁשּלא
הארּוסין ׁשאחר ראיה להביא האב על אביה, ּבבית והיא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָּבּה

ׂשדהּו ונסּתחפה גרם]נֹולדּו, מזלו כלומר: שדהו, .[נשטפה ְְְֲִֵַָָ

אֹו ּבּה, היּו נתארסה ׁשּלא ׁשעד ראיה הּבעל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהביא
ונתּפּיס, וׁשתק ׁשראה ראיה האב והביא ,ּבכ לֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשהֹודת

ּבּכתּבה חּיב זה הרי - ונתּפּיס ּבהן ׁשּידע ׁשחזקתֹו .אֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

נראה לא זה ׁשּמּום וטען ימים, ּכּמה וׁשהה אׁשּתֹו על ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבא
- הרגל ּבכף אֹו הּקמטים, ּבתֹו היה אפּלּו - עּתה עד ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָלֹו
ּכן אם אּלא ּבכֹוס ׁשֹותה אדם ׁשאין חזקה לֹו; ׁשֹומעין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאין

ורצה ׁשּידע וחזקתֹו יפה, יפה .[הסכים]ּבֹודקֹו ְְְְֶֶֶֶַָָָָָָ

וסת לּה ׁשאין ונמצאת אּׁשה, קבּועה[רגילות]הּנֹוׂשא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
הרי - נּדה ּדם ׁשּתראה עד ּבעצמּה תרּגיׁש לא אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלנּדתּה,
אחד עצמּה, ּבהן ׁשּבֹודקת עּדים ּבׁשני אּלא תׁשּמׁש לא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹזֹו
ׁשל העד מן חּוץ הּתׁשמיׁש, לאחר ואחד הּתׁשמיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלפני
ּביאה. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו עצמֹו, ּבֹו ׁשּמקּנח ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאיׁש

ׁשהרי ּכלּום, הפסידה לא זה, הּוא ּגדֹול ׁשּמּום ּפי על ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹואף
ּומׁשּמׁשת ּתחּלה עצמּה ונבעלה,ּבֹודקת עצמּה ׁשּבדקה הרי . ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

על אֹו ׁשּלּה עד על ּדם נמצא והּוא היא עצמּה ׁשּקּנחה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּובעת
ּפעמים ׁשלׁשה ּפעם אחר ּפעם זה ארע אם - ׁשּלֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעד
ּבלא ותצא ּבעלּה, עם לׁשּכב אסּורה זֹו הרי לזֹו, זֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָֹסמּוכֹות
ּכתּבה, מּתנאי ּתנאי לּה ואין ּתֹוספת, ולא עּקר לא ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹֻֻּכתּבה,
ׁשּמא לעֹולם, יחזיר ולא ויֹוציא לתׁשמיׁש. ראּויה אינּה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהרי
ּומּתרת ּגרּוׁשין. ּבׁשעת לגרׁשּה ּגמר ׁשּלא ונמצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּתתרּפא,

הּנּדה. ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו לאחר, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָלהּנׂשא

,נּׂשּואיה מּתחּלת ּכ ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָּבּמה
אחר זה חלי לּה ארע אם אבל דם; ראת ראׁשֹונה ְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָָָּומּבעילה

ׂשדהּו נסּתחפה גרם]ׁשּנּׂשאת, ּפעם[מזלו ּבעל אם לפיכ . ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
עת ּבכל דם רֹואה להיֹות חזרה ּכ ואחר ּדם, נמצא ולא ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֹאחת
ׁשּבארנּו. ּכמֹו עֹולמית, יחזיר ולא ּכתּבה ויּתן יֹוציא - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֻּתׁשמיׁש

נעׂשית אפּלּו ׁשּנּׂשאת, אחר מּומין ּבּה ׁשּנֹולדּו אּׁשה ּכל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכן
ׁשחין ּכתּבה.מּכת יּתן להֹוציא רצה ואם יקּים, רצה אם - ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻֻ

ידֹו נקטעה אפּלּו ׁשּנׂשא, אחר מּומין ּבֹו ׁשּנֹולדּו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָהאיׁש
אין - עּמֹו ליׁשב אׁשּתֹו רצת ולא עינֹו, נסמית אֹו רגלֹו, ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֹאֹו

רצת אם אּלא ּכתּבה, ולּתן להֹוציא אֹותֹו ,[הסכימה]ּכֹופין ְְְִִִִֵֶָָָָֻ
מֹורדת. אּׁשה ּכל ּכדין ּכתּבה ּבלא ּתצא רצת, לא אם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹֻּתׁשב;

ׁשחזר אֹו החטם, ריח אֹו הּפה, ריח לֹו נֹולד אם [הפך]אבל ֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
מעּקרֹו נחׁשת לחצב אֹו ּכלבים, צֹואת מוצאוללקט [ממקום ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֹ

ולּתןבאדמה] להֹוציא אֹותֹו ּכֹופין - עֹורֹות לעּבד אֹו ,ְְְִִִֵֵַ
ּתׁשב. ּבעלּה, עם ליׁשב רצת ואם ְְֲִִֵֵֵֵַָָָָֻּכתּבה;

ויּתן להֹוציא, אֹותֹו ּכֹופין - ׁשחין מּכה האיׁש ְְְֲִִִִִֵֵַָָֻנעׂשה
אּלא לּה, ׁשֹומעין אין ליׁשב, רֹוצה ׁשהיא ּפי על ואף ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּכתּבה.

ממּקּתּו ׁשהיא מּפני ּכרהן, ּבעל אֹותן בשרומפריׁשין [נמק ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
תשמיש] ׁשּלאמחמת ּכדי ּבעדים, עּמֹו 'אׁשב אמרה: ואם ;ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹ

לּה. ׁשֹומעין - עליה' ְִֶָָָָיבֹוא
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מלּקט אֹו חטם, ריח אֹו ּפה, ריח ּבעל ּבעלּה ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמי
ּבֹו ויׁש אחיו, לפני ונפלה ומת, ּבהן, וכּיֹוצא ּכלבים, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָצֹואת
הייתי לאחי' לֹומר: היא יכֹולה - ּבבעלּה ׁשהיה מּום ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָאֹותֹו
ּכתּבה ויּתן ויחלץ, לקּבל'; יכֹולה איני ּול לקּבל, .יכֹולה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֹֻ

יׂשראל על ׁשלֹום לבני בנים ּוראה ְְְִִֵֵֶַָָָָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע טבת כ"א חמישי יום

 
ׁשּיגרׁש והּוא עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׁש
יחזיר ׁשּלא והּוא תעׂשה, לא מצות ׁשנּיה ּבספר; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהמגרׁש
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור מּׁשּנּׂשאת. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָּגרּוׁשתֹו

   
זה ּוכתב לּה, ׁשּיּגיע בּכתב אּלא מתּגרׁשת האּׁשה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאין

מן הּגרּוׁשין עּקר הן דברים ועׂשרה 'ּגט'; הּנקרא ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהּוא
וׁשּיגרׁש ּברצֹונֹו, אּלא האיׁש יגרׁש ׁשּלא הן: ואּלּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּתֹורה,

ענין וׁשּיהיה אחר, ּבדבר ולא הּכתב[משמעות]ּבכתב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבינֹו הּכֹורת ּדבר ענינֹו וׁשּיהיה מּקנינֹו, והסירּה ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּגרׁשּה
מעׂשה מחּסר יהיה וׁשּלא לׁשמּה, נכּתב וׁשּיהיה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻלבינּה,
לּה וׁשּיּתנּנּו לּה, וׁשּיּתנּנּו לּה, נתינתֹו אּלא ּכתיבתֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחר

וׁשּי עדים, אֹוּבפני הּבעל וׁשּיהיה ּגרּוׁשין, ּבתֹורת לּה ּתנּנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
הּזמן, ּכגֹון - ׁשּבּגט הּדברים ּוׁשאר לּה. ׁשּנֹותנֹו הּוא ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָׁשלּוחֹו

סֹופרים. מּדברי הּכל - ּבהן וכּיֹוצא העדים, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹוחתימת

והיה" ׁשּנאמר: הּתֹורה? מן אּלּו דברים ׁשעׂשרה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּומּנין
ּבידּה, ונתן ּכריתת ספר לּה וכתב ּבעיניו חן תמצא לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻאם

מּביתֹו" ׁשאינֹווׁשּלחּה מלּמד - ּבעיניו" חן תמצא לא "אם ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹ
אינּה ּברצֹונֹו, ׁשּלא נתּגרׁשה ואם ּברצֹונֹו; אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹמגרׁש

לרצֹונּה. וׁשּלא לרצֹונּה מתּגרׁשת האּׁשה אבל ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹמגרׁשת.

ּבכתב אּלא מתּגרׁשת ׁשאינּה מלּמד - -"וכתב" "לּה" . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּלא לבינּה, ּבינֹו הּכֹורת ּדבר - ּכריתּות" "ספר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹלׁשמּה.
אינּה לבינּה, ּבינֹו נכרת לא עדין ואם רׁשּות; עליה לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹיּׁשאר
ׁשאינּה מלּמד - ּבידּה" "ונתן ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמגרׁשת,
ּכידּה, ׁשהּוא ׁשלּוחּה ליד אֹו לידּה, הּגט ׁשּיּנתן עד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמתּגרׁשת
ׁשּיהיה - "וׁשּלחּה" ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכידּה, ׁשהּכל לחצרּה; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאֹו
מּמּנה. עצמֹו ׁשּיׁשּלח לא אֹותּה, המׁשּלח ׁשהּוא הּגט ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹענין

,'מגרׁשת אּת 'הרי מׁשּלחת', אּת 'הרי לּה: ּכתב ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻּכיצד?
'לעצמ אּת ּבזה'הרי ּכּיֹוצא וכל אדם', לכל מּתרת אּת 'הרי , ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

לכל מּתרת אּת 'הרי ּגט: ׁשל וגּופֹו מגרׁשת; זֹו הרי - ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻהענין
'איני ,'ארּוסי 'איני ,'ּבעלי 'איני לּה: ּכתב אם אבל ֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָאדם'.
עצמֹו ׁשּיׁשּלח ולא "וׁשּלחּה", ׁשּנאמר: ּגט, זה אין - 'ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאיׁש
גט. אינֹו - חֹורין' ּבת אּת 'הרי לאׁשּתֹו: הּכֹותב וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָמּמּנה.

"מּביתֹו "וׁשּלחּה ּבּתֹורה ׁשּנאמר ׁשּלאזה ענינֹו אין , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
לידּה, הּגט מּׁשּיּגיע אּלא מּביתֹו; ׁשּתצא עד גרּוׁשיה ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיּגמרּו
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבביתֹו, היא ׁשעדין ּפי על ואף ּגרּוׁשיה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּגמרּו
מּביתֹו, הֹוציאּה ולא ּגרׁש ׁשאם אּלא "וׁשּלחּה" נאמר ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא

ּגט מּמּנּו צריכה לפיכ ּגרּוׁשתֹו; והחזיר ׁשּגרׁש ּכמי זה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָהרי
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִִֵֵֶָׁשני,

:ׁשּנאמר ּכתיבתֹו? אחר מעׂשה מחּסר יהיה ׁשּלא ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּומּנין
ונתן" הּוא"וכתב ּונתינה ּכתיבה אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

לפיכ הּכתיבה. אחר קציצה ׁשּמחּסר ּדבר יצא הּכׁשר; ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻהּגט
ק על הּגט ּכתב חתאם ואם הּפרה; את לּה נֹותן הּפרה, רן ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּבמחּבר ּכתב אם וכן גט. אינֹו - לּה ּונתנֹו ׁשּכתב אחר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּקרן
- לּה ּונתנֹו ׁשּתלׁשֹו, אחר העדים ּבֹו ׁשחתמּו ּפי על אף -ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

גט. ֵֵאינֹו

הּגט טפס אפּלּו ּבמחּבר ּכֹותבין שלאין הסטנדרטי [החלק ְְֲִִִֵֵֶַָֹֻ
גט] בכל המופיע ואחרהטקסט ּותלׁשֹו, ּבּמחּבר הּטפס ּכתב ;ְְְֶַַַַַָָָֹֻ

ּכתב וכוללּכ ב"טופס", המשתלב הגט "תורף" את [והוסיף ַָָ
והעיקריים:] הייחודיים הפרטים האּׁשה,את וׁשם האיׁש, ְִִֵֵָָָׁשם

הרי - לּה ּונתנֹו וחתמֹו אדם', לכל מּתרת אּת ו'הרי ְְְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻוהּזמן,
ּכׁשר. ֵֶָזה

ּפי על אף - נקּוב ּבעציץ הּזרּוע עלה על הּגט ּכל ְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּכתב
אבל יקטם; ׁשּמא ּגזרה, ּפסּול; הּגט ּכּלֹו, העציץ לּה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּנתן

לּה ונֹותנֹו עציץ, ׁשל חרׂשֹו על הּוא .ּכֹותב ְְְִֵֶַַָָ

:ׁשּנאמר ּגרּוׁשין? ּבתֹורת אּלא לּה נֹותנֹו ׁשאינֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּומּנין
ּבידּה" ונתן ּכריתת ּכריתּות."ספר ספר ּבתֹורת אֹותֹו ׁשּיּתן , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

אֹו מזּוזה, אֹו חֹוב ׁשטר ׁשהּוא ּבתֹורת לּה נתנֹו אם ְְְְֲִֶַַָָָָאבל
והרי ונעֹורה יׁשנה והיא ּבידּה ּגט;ׁשּנתנֹו אינֹו - ּבידּה הּוא ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

ּגט. זה הרי - 'ּגּט זה 'הרי ּכ אחר לּה אמר ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָואם

ראּו' לעדים: לּה:אמר ואמר וחזר לּה', נֹותן ׁשאני ּגט ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
העדים את הֹודיע ׁשהרי ּכׁשר, זה הרי - זה' חֹוב ׁשטר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ'ּכנסי
מּפני חֹוב', 'ׁשטר לּה ׁשאמר וזה ּגרּוׁשין, ּבתֹורת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתנֹו

מּמּנה .ׁשּנכלם ְִִֶֶָָ

,'ּגּט זה 'הרי הּגט: לּה ּכׁשּיּתן לּה ׁשּיאמר צרי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהמגרׁש
ּכלּום, אמר ולא ּבידּה נתן אם ּבזה; וכּיֹוצא ,'ּגּט 'הּוא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹאֹו
עּמּה מדּבר היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסּול. זה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהרי
ונטל גּטּה, עסקי על עּמּה מדּבר היה אם אבל גּטּה; עסקי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָעל

ּכׁשר ּגט זה הרי - ּכלּום אמר ולא ּבידּה ונתן .הּגט ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
מעל ּגּט 'טלי לּה: ואמר הארץ, על מּנח ׁשהיה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּגט

ירכֹו, על אֹו ידֹו על קׁשּור ׁשהיה אֹו ּונטלּתּו, קרקע', ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָּגּבי
'הרי לידּה ׁשּבא אחר לּה ׁשאמר ּפי על אף - מּמּנּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּוׁשלפּתּו

ּבידּה" "ונתן ׁשּנאמר: גט, אינֹו - 'ּגּט היאהּוא ׁשּתּקח לא , ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
אם אבל ׁשלּוחֹו. ולא הּוא לא לּה נתן לא והרי ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָֹֹֹמעצמּה;

הּגט[הטה]הרּכין ׁשּׁשלפה עד ידֹו הּטה אֹו ּבגּופֹו, לּה ְְְִִִֵֶַַָָָָָ
ּגט. זה הרי - 'ּגּט זה 'הרי לּה ואמר ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמעליו,

ּפי "על אֹומר: הּוא הרי עדים? ּבפני לּה ׁשּיּתנּנּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּומּנין
ּדבר יקּום עדים ׁשלׁשה ּפי על אֹו עדים אפׁשרׁשני ואי ," ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ּולמחר ּדין, ּבית ּבמיתת עליה והּבא ערוה הּיֹום זֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּתהיה
לבינּה, ּבינֹו הּגט לּה נתן אם לפיכ עדים. ּבלא מּתרת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻּתהי

אחד ּבעד גט.ואפּלּו אינֹו - ְֲִֵֵֵֶַָ
אבל סֹופר; ידי ּבכתב הּגט ׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה

ּונתנֹו אחד, עד עליו וחתם ידֹו, ּבכתב הּגט הּבעל ּכתב ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָאם
לכהונה) (ופוסל ּפסּול ּגט זה הרי - .לּה ֲֵֵֶָָ

           
      

- הּגט על חֹותמין העדים ׁשּיהיּו היא חכמים ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּתּקנת
ׁשּבידּה הּגט ונמצא וימּותּו, ׁשנים ּבפני הּגט לּה יּתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּמא
ּתּקנּו לפיכ עדים; ּבֹו אין ׁשהרי האדמה, מחרׂשי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכחרׂש

מּתֹוכֹו ּבפניׁשּיעידּו לּה נֹותנֹו ּבתֹוכֹו, ׁשהעדים ּפי על ואף . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
אחרים ׁשנים ּבפני ּבין עליו, החֹותמין אֹותן ּבפני ּבין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָׁשנים,

מסירה ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר הגט]- מסירת על .[שמעידים ְְִִִֵֵֵֶַַָ
לבינּה ּבינֹו לּה ּונתנֹו ועבר ׁשנים, ּבֹו עדים]חתמּו ,[ללא ְְְְְִֵֵַַָָָָָ

הֹואיל ּכׁשר, זה הרי - ּפסּולין מסירה עדי ׁשּנמצאּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָאֹו
מי ויׁש ידּה; מּתחת יֹוצא הּגט והרי ּכׁשרין, ׁשּבֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָועדים

ּפסּול. ׁשהּוא הּגאֹונים מן ְִִֶֶַָָׁשהֹורה
ּפסּולין מּתֹוכֹו פסולין]העידּו עדים אחד[חתומים אפּלּו , ְֲִִִִֵֶָ

הרי - ּכׁשרין עדים ׁשני ּבפני לּה ּונתנֹו ּכׁשר, ואחד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּפסּול
מּתֹוכֹוזה ּכמזּיף ׁשּנמצא העדים]ּפסּול, חתימת זייף .[כאילו ְְִִִֶֶָָָֻ

הּכתב מן העדים את גט]הרחיק של האחרונה [משורה ְְִִִִֵֶַָָ
ׁשיטין ׁשּתי העדים[שורות]מלא את ירחיק וכּמה ּפסּול; - ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ

עּמֹו נקראין ׁשּיהיּו ּכדי ׁשיטין, ׁשּתי מּכדי ּפחֹות הּכתב? ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָמן
בו] הכתוב על שחתומים ניכר אמּורים?[שיהיה ּדברים ּבּמה .ְֲִִֶַָ

מסירה; עדי ׁשם היּו ולא ידּה, מּתחת יֹוצא הּגט ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹּכׁשהיה
הרּבה, מרחקין ׁשהן ּפי על אף - ּבעדים לּה מסרֹו אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאבל
- ּכלל עד עליו חתּום ׁשאין ּפי על ואף עּמֹו, נקראין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָואין

מסירה. ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר ּכׁשר, זה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהרי
העדיםּכ ואחר לקרֹותֹו, צריכין ּבפניהם הּגט ׁשּנֹותנין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

אֹותֹו וקֹוראין חֹוזרין ּתחּלה, ּבפניהן לּה נתנֹו ואם לּה; ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָיּתנּנּו
ׁשלּוחֹו ּביד אֹו הּבעל ּביד והּוא קראּוהּו לּה. ׁשּנתנֹו ְְְְְְֶַַַַַַַָָָאחר
- לּה ּונתנֹו ידֹו לתֹו והכניסֹו הּוא וחזר לֹו, ְְְְְְְִִִֶַָָָָוהחזירּוהּו

אֹותֹו וקֹוראין .חֹוזרין ְְְִִ
זֹו הרי לאׁש, אֹו לּים ּוזרקּתּו נטלּתּו אּלא קראּוהּו ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹלא

ׁשהחליפֹו; לֹו חֹוׁשׁשין אין ּתחּלה, ּוקראּוהּו הֹואיל - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָֹמגרׁשת
היה ולא היה, אחר 'ׁשטר הּבעל: אמר אפּלּו אּלא עֹוד ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹולא

מגרׁשת היא והרי נאמן, אינֹו - ׁשּקראתם' .הּגט ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ל ונתן ּבּתחּלה, הּגט קראּו ׁשּלא ּבפניהם,הרי ּגט ּה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּכׁשר 'ּגט אֹומר ׁשהּבעל ּפי על אף - לּים אֹו לאּור ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָזרקּתּו
מגרׁשת.היה' ספק זֹו הרי , ְֲֵֵֶֶָָָֹ

ּובּקׁשּו עדים, ּבפני החבּיֹות לבין לחצרּה הּגט לּה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָזרק
לּה[חיפשו] חֹוׁשׁשין אין - אחר ׁשטר אֹו מזּוזה [אינהּומצאּו ְְְְִֵֵַָָָָ
ׁשלׁשמגורשת] ׁשּתים ׁשם נמצאּו ׁשּזרק; הּוא ׁשּנמצא ׁשּזה ,ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּגררּוהּו ׁשּזרק ּגט ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ׁשטרֹות אֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָמזּוזֹות
מגרׁשת. ספק זֹו והרי ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹעכּברים,

יֹודעין להיֹותם צריכין הּגט, על ׁשחֹותמין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָהעדים
והן ּבפניהן קֹוראין לקרֹות, יֹודעין אינן אם ולחּתם. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָֹלקרֹות

לחּתםחֹותמין יֹודעים אינן ואם הּגט; לׁשֹון ׁשּיּכירּו והּוא - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ
להן רֹוׁשמין על]- האותיות ּבֹו[צורת וכּיֹוצא ּברק הּניר ְְְְִֵֶַַָָֹ

ואין הרׁשם. על ּכֹותבין והן מתקּים, רּׁשּומֹו ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמּדבר
ּכדי נׁשים, ּבגּטי ׁשהקּלּו הּוא קל - ׁשטרֹות ּבׁשאר ּכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹעֹוׂשין
ּבּגט העדים וחתימת הֹואיל עגּונֹות, יׂשראל ּבנֹות יהיּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשּלא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִִֵֵֶֶַמּדבריהן,
התקינּו מּדבריהן, ּבּגט העדים ׁשחתימת ּפי על ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאף

ּבּגט ׁשמֹותיהן מפרׁשין העדים ּבעדיׁשּיהיּו התקינּו וכן . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ׁשּלא זה חתמּו ואם זה; ּבפני זה אּלא חֹותמין ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהּגט,
ּבּגטּבפני זמן ׁשּיכּתב חכמים ּתּקנּו וכן ּפסּול. ּגט זה הרי זה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

אׁשּתֹוּומקֹום ּתהיה ׁשּמא - הּׁשטרֹות ּכׁשאר ּכתיבתֹו, ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָ
ּתחּתיו ּכׁשהיא ותזנה לו]קרֹובתֹו נשואה לּה[בעודה ויכּתב , ְְְְְְְִִִֶֶַָָָֹ

לֹומר יכֹולה זמן, ּבֹו יהיה לא ואם לּה, ויּתן הּזנּות אחר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹּגט
ּבּגּטין. זמן ּתּקנּו לפיכ נתּגרׁשּתי; הּזנּות ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֹקדם

זמן ּבֹו ואין עדים עליו ׁשּיׁש ׁשהיה[תאריך]ּגט אֹו , ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
הכתיבה]מקּדם[תאריכו] מאחר[מזמן אֹו הכתיבה], ,[מזמן ְְָָֻֻ

ּפי על אף ׁשּלאחריו ּבּלילה ונחּתם ּבּיֹום ׁשּנכּתב ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָאֹו
וטעה ּבירּוׁשלים הּגט את ּכתב אֹו ענין, ּבאֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשעֹוסקין

אּלּו ּכל - ּבלֹוד ּכתיבתֹווכתב ּבזמן ּבֹו ׁשּיחּתמּו עד ּפסּולין, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ּכתיבתֹו. ְְִִָּובמקֹום

אּלא הּיֹום ׁשם ּכתב ׁשּלא אֹו לּה, ּונתנֹו הּזמן מּמּנּו ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹחת
'ּבחדׁש[שבוע]'ּבׁשּבת אֹו ּפלֹוני', מחדׁש ׁשנּיה אֹו ראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ

ּכתב אפּלּו החדׁש, הזּכיר ולא ּפלֹונית' 'ּבׁשנה אֹו ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹּפלֹוני',
'הּיֹום[שמיטה]'ּבׁשבּוע ּבֹו: ּכתב אם וכן ּכׁשר; - ּפלֹוני' ְְְִִֵֵַַַָָָ

הּגט. ּבֹו ׁשּיצא הּזה הּיֹום ׁשּמׁשמעֹו ּכׁשר, - ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּגרׁשּתיה'
,הּזמן אֹותֹו למלכּות ּבּגּטין מֹונין ׁשּיהיּו ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַוכן

אֹותּה מלכּות ׁשאינּה למלכּות ּכתב מלכּות. ׁשלֹום ְְְְְִֵֶַַַַָָָמּׁשּום
אֹותֹו ּדר אם - הּבית לחרּבן אֹו הּבית, לבנין אֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָֻהּמדינה,
ּבֹו, למנֹות ּדרּכם אין ואם ּכׁשר; זה הרי ּבֹו, למנֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָמקֹום

ּפסּול זה אֹוהרי ּבּגּטין, למנֹות יׂשראל ּכל נהגּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
ׁשהּוא[לבריאה]ליצירה מקרֹון, אלּכסנּדרֹוס למלכּות אֹו ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָ

ׁשּיׁש ּבּמדינה זמן אֹותֹו מלכּות לׁשם ּכתב ואם ׁשטרֹות. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָמנין
ּכׁשר. זה הרי מלכּות, אֹותּה רׁשּות ְְֲֵֵֶַָָָּבּה

,'לאׁשּתי ּגט ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָהאֹומר
והצרכּו ּבטל הּגט ׁשּנמצא אֹו ׁשנים, אֹו ימים הּדבר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻונתאחר

ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשנים, ּכּמה אחר ּכׁשר אחר ּגט לּה -לכּתב ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
הּזמן לא הּכתיבה, ּומקֹום הּכתיבה זמן ּכֹותבין אּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָֹהרי
היּו ּכיצד? הּמקֹום. אֹותֹו ולא 'ּכתבּו' ּבֹו הּבעל להן ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשאמר
עד ונתאחרּו ּבתׁשרי, עֹומדין והיּו להן, ּכׁשאמר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבירּוׁשלים
ׁשּׁשם ּובלֹוד, מּניסן הּגט זמן ּכֹותבין - ּבלֹוד הן והרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָניסן

ׁשטרֹות. ּכׁשאר הּגט, ְְְִִֵַַָָנכּתב

ה'תש"ע טבת כ"ב שישי יום

   
"ּבידּה ונתן ּכריתת ספר לּה "וכתב ּבּתֹורה ׁשּנאמר -זה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

הּנֹותן ואחד לֹו, לכּתב לאחר ׁשאמר אֹו ּבידֹו, הּכֹותב ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחד
אּלא "וכתב", נאמר לא לּה; לּתן לאחר ׁשאמר אֹו ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבידֹו,
ּתּקח ׁשּלא "ונתן", ּבכתב; אּלא מתּגרׁשת ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלהֹודיע

ְֵַָמעצמּה.
אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּותנּו וחתמּו ּגט 'ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָאמר

עדיו הן והן ׁשלּוחיו הן והן לּה, ונֹותנין וחֹותמין [הםּכֹותבין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָ
שלו] המסירה ועידי עליו החתומים גם והם הגט אםשלוחי וכן ;ְִֵ

- לחּתם לעדים ואמר לאׁשּתי', ּגט לי 'ּכתב לּסֹופר: ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹאמר
ׁשּירצה. עת ּבכל ּבֹו מגרׁש והּוא לֹו, ונֹותנין וחֹותמין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָּכֹותבין

עּמֹו אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש ּגט והּואוכֹותבין , ְְְְִִִִִֵֵֶַַָ
ׁשּזה ויֹודעין מּכירין ּבֹו וחתמּו ׁשּכתבּו והּסֹופר העדים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיּו



עי            
      

- הּגט על חֹותמין העדים ׁשּיהיּו היא חכמים ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּתּקנת
ׁשּבידּה הּגט ונמצא וימּותּו, ׁשנים ּבפני הּגט לּה יּתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּמא
ּתּקנּו לפיכ עדים; ּבֹו אין ׁשהרי האדמה, מחרׂשי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכחרׂש

מּתֹוכֹו ּבפניׁשּיעידּו לּה נֹותנֹו ּבתֹוכֹו, ׁשהעדים ּפי על ואף . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
אחרים ׁשנים ּבפני ּבין עליו, החֹותמין אֹותן ּבפני ּבין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָׁשנים,

מסירה ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר הגט]- מסירת על .[שמעידים ְְִִִֵֵֵֶַַָ
לבינּה ּבינֹו לּה ּונתנֹו ועבר ׁשנים, ּבֹו עדים]חתמּו ,[ללא ְְְְְִֵֵַַָָָָָ

הֹואיל ּכׁשר, זה הרי - ּפסּולין מסירה עדי ׁשּנמצאּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָאֹו
מי ויׁש ידּה; מּתחת יֹוצא הּגט והרי ּכׁשרין, ׁשּבֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָועדים

ּפסּול. ׁשהּוא הּגאֹונים מן ְִִֶֶַָָׁשהֹורה
ּפסּולין מּתֹוכֹו פסולין]העידּו עדים אחד[חתומים אפּלּו , ְֲִִִִֵֶָ

הרי - ּכׁשרין עדים ׁשני ּבפני לּה ּונתנֹו ּכׁשר, ואחד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּפסּול
מּתֹוכֹוזה ּכמזּיף ׁשּנמצא העדים]ּפסּול, חתימת זייף .[כאילו ְְִִִֶֶָָָֻ

הּכתב מן העדים את גט]הרחיק של האחרונה [משורה ְְִִִִֵֶַָָ
ׁשיטין ׁשּתי העדים[שורות]מלא את ירחיק וכּמה ּפסּול; - ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ

עּמֹו נקראין ׁשּיהיּו ּכדי ׁשיטין, ׁשּתי מּכדי ּפחֹות הּכתב? ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָמן
בו] הכתוב על שחתומים ניכר אמּורים?[שיהיה ּדברים ּבּמה .ְֲִִֶַָ

מסירה; עדי ׁשם היּו ולא ידּה, מּתחת יֹוצא הּגט ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹּכׁשהיה
הרּבה, מרחקין ׁשהן ּפי על אף - ּבעדים לּה מסרֹו אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאבל
- ּכלל עד עליו חתּום ׁשאין ּפי על ואף עּמֹו, נקראין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָואין

מסירה. ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר ּכׁשר, זה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהרי
העדיםּכ ואחר לקרֹותֹו, צריכין ּבפניהם הּגט ׁשּנֹותנין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

אֹותֹו וקֹוראין חֹוזרין ּתחּלה, ּבפניהן לּה נתנֹו ואם לּה; ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָיּתנּנּו
ׁשלּוחֹו ּביד אֹו הּבעל ּביד והּוא קראּוהּו לּה. ׁשּנתנֹו ְְְְְְֶַַַַַַַָָָאחר
- לּה ּונתנֹו ידֹו לתֹו והכניסֹו הּוא וחזר לֹו, ְְְְְְְִִִֶַָָָָוהחזירּוהּו

אֹותֹו וקֹוראין .חֹוזרין ְְְִִ
זֹו הרי לאׁש, אֹו לּים ּוזרקּתּו נטלּתּו אּלא קראּוהּו ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹלא

ׁשהחליפֹו; לֹו חֹוׁשׁשין אין ּתחּלה, ּוקראּוהּו הֹואיל - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָֹמגרׁשת
היה ולא היה, אחר 'ׁשטר הּבעל: אמר אפּלּו אּלא עֹוד ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹולא

מגרׁשת היא והרי נאמן, אינֹו - ׁשּקראתם' .הּגט ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ל ונתן ּבּתחּלה, הּגט קראּו ׁשּלא ּבפניהם,הרי ּגט ּה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּכׁשר 'ּגט אֹומר ׁשהּבעל ּפי על אף - לּים אֹו לאּור ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָזרקּתּו
מגרׁשת.היה' ספק זֹו הרי , ְֲֵֵֶֶָָָֹ

ּובּקׁשּו עדים, ּבפני החבּיֹות לבין לחצרּה הּגט לּה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָזרק
לּה[חיפשו] חֹוׁשׁשין אין - אחר ׁשטר אֹו מזּוזה [אינהּומצאּו ְְְְִֵֵַָָָָ
ׁשלׁשמגורשת] ׁשּתים ׁשם נמצאּו ׁשּזרק; הּוא ׁשּנמצא ׁשּזה ,ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּגררּוהּו ׁשּזרק ּגט ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ׁשטרֹות אֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָמזּוזֹות
מגרׁשת. ספק זֹו והרי ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹעכּברים,

יֹודעין להיֹותם צריכין הּגט, על ׁשחֹותמין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָהעדים
והן ּבפניהן קֹוראין לקרֹות, יֹודעין אינן אם ולחּתם. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָֹלקרֹות

לחּתםחֹותמין יֹודעים אינן ואם הּגט; לׁשֹון ׁשּיּכירּו והּוא - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ
להן רֹוׁשמין על]- האותיות ּבֹו[צורת וכּיֹוצא ּברק הּניר ְְְְִֵֶַַָָֹ

ואין הרׁשם. על ּכֹותבין והן מתקּים, רּׁשּומֹו ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמּדבר
ּכדי נׁשים, ּבגּטי ׁשהקּלּו הּוא קל - ׁשטרֹות ּבׁשאר ּכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹעֹוׂשין
ּבּגט העדים וחתימת הֹואיל עגּונֹות, יׂשראל ּבנֹות יהיּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשּלא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִִֵֵֶֶַמּדבריהן,
התקינּו מּדבריהן, ּבּגט העדים ׁשחתימת ּפי על ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאף

ּבּגט ׁשמֹותיהן מפרׁשין העדים ּבעדיׁשּיהיּו התקינּו וכן . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ׁשּלא זה חתמּו ואם זה; ּבפני זה אּלא חֹותמין ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהּגט,
ּבּגטּבפני זמן ׁשּיכּתב חכמים ּתּקנּו וכן ּפסּול. ּגט זה הרי זה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

אׁשּתֹוּומקֹום ּתהיה ׁשּמא - הּׁשטרֹות ּכׁשאר ּכתיבתֹו, ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָ
ּתחּתיו ּכׁשהיא ותזנה לו]קרֹובתֹו נשואה לּה[בעודה ויכּתב , ְְְְְְְִִִֶֶַָָָֹ

לֹומר יכֹולה זמן, ּבֹו יהיה לא ואם לּה, ויּתן הּזנּות אחר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹּגט
ּבּגּטין. זמן ּתּקנּו לפיכ נתּגרׁשּתי; הּזנּות ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֹקדם

זמן ּבֹו ואין עדים עליו ׁשּיׁש ׁשהיה[תאריך]ּגט אֹו , ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
הכתיבה]מקּדם[תאריכו] מאחר[מזמן אֹו הכתיבה], ,[מזמן ְְָָֻֻ

ּפי על אף ׁשּלאחריו ּבּלילה ונחּתם ּבּיֹום ׁשּנכּתב ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָאֹו
וטעה ּבירּוׁשלים הּגט את ּכתב אֹו ענין, ּבאֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשעֹוסקין

אּלּו ּכל - ּבלֹוד ּכתיבתֹווכתב ּבזמן ּבֹו ׁשּיחּתמּו עד ּפסּולין, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ּכתיבתֹו. ְְִִָּובמקֹום

אּלא הּיֹום ׁשם ּכתב ׁשּלא אֹו לּה, ּונתנֹו הּזמן מּמּנּו ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹחת
'ּבחדׁש[שבוע]'ּבׁשּבת אֹו ּפלֹוני', מחדׁש ׁשנּיה אֹו ראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ

ּכתב אפּלּו החדׁש, הזּכיר ולא ּפלֹונית' 'ּבׁשנה אֹו ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹּפלֹוני',
'הּיֹום[שמיטה]'ּבׁשבּוע ּבֹו: ּכתב אם וכן ּכׁשר; - ּפלֹוני' ְְְִִֵֵַַַָָָ

הּגט. ּבֹו ׁשּיצא הּזה הּיֹום ׁשּמׁשמעֹו ּכׁשר, - ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּגרׁשּתיה'
,הּזמן אֹותֹו למלכּות ּבּגּטין מֹונין ׁשּיהיּו ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַוכן

אֹותּה מלכּות ׁשאינּה למלכּות ּכתב מלכּות. ׁשלֹום ְְְְְִֵֶַַַַָָָמּׁשּום
אֹותֹו ּדר אם - הּבית לחרּבן אֹו הּבית, לבנין אֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָֻהּמדינה,
ּבֹו, למנֹות ּדרּכם אין ואם ּכׁשר; זה הרי ּבֹו, למנֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָמקֹום

ּפסּול זה אֹוהרי ּבּגּטין, למנֹות יׂשראל ּכל נהגּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
ׁשהּוא[לבריאה]ליצירה מקרֹון, אלּכסנּדרֹוס למלכּות אֹו ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָ

ׁשּיׁש ּבּמדינה זמן אֹותֹו מלכּות לׁשם ּכתב ואם ׁשטרֹות. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָמנין
ּכׁשר. זה הרי מלכּות, אֹותּה רׁשּות ְְֲֵֵֶַָָָּבּה

,'לאׁשּתי ּגט ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָהאֹומר
והצרכּו ּבטל הּגט ׁשּנמצא אֹו ׁשנים, אֹו ימים הּדבר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻונתאחר

ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשנים, ּכּמה אחר ּכׁשר אחר ּגט לּה -לכּתב ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
הּזמן לא הּכתיבה, ּומקֹום הּכתיבה זמן ּכֹותבין אּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָֹהרי
היּו ּכיצד? הּמקֹום. אֹותֹו ולא 'ּכתבּו' ּבֹו הּבעל להן ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשאמר
עד ונתאחרּו ּבתׁשרי, עֹומדין והיּו להן, ּכׁשאמר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבירּוׁשלים
ׁשּׁשם ּובלֹוד, מּניסן הּגט זמן ּכֹותבין - ּבלֹוד הן והרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָניסן

ׁשטרֹות. ּכׁשאר הּגט, ְְְִִֵַַָָנכּתב

ה'תש"ע טבת כ"ב שישי יום

   
"ּבידּה ונתן ּכריתת ספר לּה "וכתב ּבּתֹורה ׁשּנאמר -זה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

הּנֹותן ואחד לֹו, לכּתב לאחר ׁשאמר אֹו ּבידֹו, הּכֹותב ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחד
אּלא "וכתב", נאמר לא לּה; לּתן לאחר ׁשאמר אֹו ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבידֹו,
ּתּקח ׁשּלא "ונתן", ּבכתב; אּלא מתּגרׁשת ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלהֹודיע

ְֵַָמעצמּה.
אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּותנּו וחתמּו ּגט 'ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָאמר

עדיו הן והן ׁשלּוחיו הן והן לּה, ונֹותנין וחֹותמין [הםּכֹותבין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָ
שלו] המסירה ועידי עליו החתומים גם והם הגט אםשלוחי וכן ;ְִֵ

- לחּתם לעדים ואמר לאׁשּתי', ּגט לי 'ּכתב לּסֹופר: ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹאמר
ׁשּירצה. עת ּבכל ּבֹו מגרׁש והּוא לֹו, ונֹותנין וחֹותמין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָּכֹותבין

עּמֹו אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש ּגט והּואוכֹותבין , ְְְְִִִִִֵֵֶַַָ
ׁשּזה ויֹודעין מּכירין ּבֹו וחתמּו ׁשּכתבּו והּסֹופר העדים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיּו



עי           
      

ּפלֹונית היא ואׁשּתֹו ּפלֹוני ׁשניםהּוא מקֹום ּבאֹותֹו היּו ואם . ְְְְְְְִִִִִִַָָ
אחד מגרׁש אין - ׁשוים נׁשֹותיהן ּוׁשמֹות ׁשוים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּׁשמֹותיהן
חברֹו לאׁשת ויֹוליכֹו ּגט יכּתב ׁשּמא חברֹו; ּבמעמד אּלא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמהן

עליו. ְִֶָָָָויגרׁשּנה
הּסּכנה למות]ּובׁשעת נוטה שהבעל ונֹותנין[כגון ּכֹותבין - ְְְְִִִַַַָָ

ּבכל הּסֹופר ׂשכר נֹותנת והאּׁשה מּכירין. ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאף
ָמקֹום.

:ולעדים 'ּכתב', לּסֹופר: עצמֹו הּבעל ׁשּיאמר ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹוצרי
ּגט 'נכּתב ׁשנים: אֹו ּדין ּבית לֹו ׁשאמרּו הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָֹ'חתֹומּו'.
ּבֹו, וחתמּו עצמן הן וכתבּו 'ּכתֹובּו', להם: ואמר ?'ְְְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָלאׁשּת

ּכׁשר זה וחתמּוהרי ולעדים וכתב לּסֹופר הן אמרּו אם אבל ; ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
לאׁשּתֹו זה ּגט ונתן וחזר לּבעל, ּונתנּוהּו ׁשחזרּו ּפי על אף -ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
לֹו אמר ׁשּלא מי ּכתבֹו ׁשהרי ּבטל, ּגט זה הרי - עדים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבפני

לכתבֹו. ְְַַַָהּבעל
,לאׁשּתי ּגט ויכּתב לסֹופר 'אמרּו לׁשלׁשה: אֹו לׁשנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָֹֹאמר

וחתמּו, ּולעדים וכתב, לסֹופר ואמרּו ויחתֹומּו' לעדים ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָואמרּו
ואּתם לאׁשּתי, ּגט ויכּתב לסֹופר 'אמרּו לׁשנים: ׁשאמר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹאֹו
מּפני הרּבה, זה ּבדבר ּומתיּׁשבין ּפסּול; ּגט זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָחתֹומּו'

ּב ּגט להיֹות קרֹוב .טלׁשהּוא ְִֵֵֶָָ
ּבגט זה ּבחּבּור ׁשּנאמר מקֹום ׁשּכל לבטל? ּפסּול ּבין ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומה

ׁשּנאמר מקֹום וכל הּתֹורה; מן ּבטל הּוא 'ּבטל', ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא
סֹופרים. מּדברי ּפסּול הּוא ְְִִִֵָָ'ּפסּול',

'לאׁשּתי זה ּגט 'ּתנּו ואמר: חתּום, ּבידֹו ּגט ׁשהביא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּבעל
לּה יּתנּו אּלּו הרי ולּתנֹו- ּבֹו ולחּתם ּגט לכּתב לאחרים אמר . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹ

ּפסּול אֹו ּבטל הּגט ונמצא לּה, ונתנּו וחתמּו וכתבּו ְְְְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָלאׁשּתֹו,
ּכׁשר. ּגט לידּה ׁשּיּגיע עד מאה, אפּלּו אחר, ּכֹותבין אּלּו הרי -ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

,'לּה להֹולי לׁשליח ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו הּבעל: להם ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָאמר
ּכֹותבין אין - ּבטל הּגט ונמצא לׁשליח, ונתנּו וחתמּו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָוכתבּו
ׁשלּוחין אֹותן עׂשה לא ׁשהרי ּבּבעל; ׁשּיּמלכּו עד ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחר

לשליח]לגרּוׁשין למוסרו ׁשּיכּתבּו[אלא אּלא רצה לא וׁשּמא , ְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹ
והרי אחר, מעׂשה ּבֹו להם יּׁשאר ולא ּבלבד לׁשליח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹויּתנּו
ּכׁשר, אחר ּגט ּכתבּו ואם אחר; יכּתבּו לא לפיכ ונתנּו. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹּכתבּו

מגרׁשת. ספק זֹו הרי - לּה ּונתנֹו לּׁשליח, ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּונתנּוהּו
,'לאׁשּתי ּותנּו ּגט 'ּכתבּו ׁשנים: על ליתר אֹו לׁשנים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָהאֹומר

'ּתרכּוּה' 'ׁשבּקּוּה', 'ׁשּלחּוה', אּגרת[גרשוה]'ּגרׁשּוה', 'ּכתבּו , ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ
להם: אמר לּה. ויּתנּו ּכׁשר ּגט יכּתבּו אּלּו הרי - לּה' ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָּותנּו
'עׂשּו ּכּנימּוס', לּה 'עׂשּו ּכּדת', לּה 'עׂשּו 'ּפרנסּוה', ְְְֲֲֲִַַַַָָָָָ'ּפּטרּוה',

ל ונתנּו ּגט ּכתבּו ואם ּכלּום; אמר לא - ּכראּוי' זהלּה הרי ּה, ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹ
ֵָּבטל.

,'הּניחּוה' 'הּתירּוה', 'עזבּוה', 'הֹוציאּוה', להם: ְִִִִֶַַַָָָָָָאמר
אֹו הּגרּוׁשין, אּלּו מּלֹות מׁשמע אם ספק זה הרי - ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ'הֹועילּוה'

אחר לּה,ּדבר ונתנּו ּגט ּכתבּו ואם לּה; ּכֹותבין אין לפיכ . ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָ
מגרׁשת. ספק זֹו ְֲֵֵֶֶָֹהרי

וחֹותמין ּכֹותבין אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָהאֹומר:
לּתן להם ׁשּיאמר עד לאׁשּתֹו נֹותנין ואין ּבידֹו, לּבעל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹונֹותנין

גט אינֹו לּה, נתנּו ואם ּבבריא;לּה; אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
והכּביד ּבמהרה החלי עליו ׁשּקפץ אדם והּוא הּמסּכן, ְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻאבל

בּקֹולר והּיֹוצא מּיד, לפניחליֹו להתדיין בצווארו [בשלשלת ְְִֵַַָָָ

ּבׁשּירה,המלך] והּיֹוצא ּבּים, והמפרׁש ממֹון, עסקי על אפּלּו ,ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
לּה, ויּתנּו ויחּתמּו יכּתבּו אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָואמר

לּה. ולּתן לכּתב אּלא זה נתּכּון ׁשּלא ידּוע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשהּדבר
והרג לּה, ונתנּו וכתבּו לאׁשּתי', ּגט 'ּכתבּו ׁשאמר: ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּבריא

לּים עצמֹו הּפיל אֹו הּגג, מן עצמֹו ׁשהׁשלי ּכגֹון מּיד, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָעצמֹו
גט אינֹו - ומת הרּוח ּודחפּתּו לּגג עלה ּכׁשר; ּגט זה הרי -; ְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ׁשּיּודע עד ּגט, זה הרי - הרּוח ּדחפּתּו ספק עצמֹו, הּפיל ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָספק
ואמר: ּבּבֹור מׁשל ׁשהיה מי וכן ּדחפּתּו. ׁשהרּוח ּבוּדאי ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻל
ויּתנּו; יכּתבּו אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט יכּתב קֹולי הּׁשֹומע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָֹ'ּכל

אֹותֹו ׁשּידעּו בעלה]והּוא שהוא ּפי[יכירוהו על ואף . ְְְִֵֶַַ
הּסּכנה ּכׁשעת ׁשּזה ּכׁשר; זה הרי - הּכירּוהּו ולא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהעלּוהּו
ׁשּנפלּו מי וכן מּכירין. ׁשאין ּפי על אף ונֹותנין ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָהּוא,
רב ּבֹו נׁשחט אפּלּו מהן, ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי רעֹות מּכֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבֹו

הּסימנין וושט]ׁשני הרי[קנה - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ואמר: ורמז , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָ
למּות. ׁשּסֹופֹו ּפי על אף הּוא, חי עּתה ׁשהרי ויּתנּו; יכּתבּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָאּלּו

ּבֹו ּכׁשהתחיל ואמר אֹותֹו, מבעתת רעה רּוח ׁשהיתה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמי
ּדעּתֹו ׁשאין מּפני ּכלּום, אמר לא - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָֹהחלי:

ּומיּׁשבת ואםנכֹונה לֹוט; ׁשל לׁשכרּותֹו ׁשהּגיע הּׁשּכֹור וכן . ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֻ
ספק. זה הרי הּגיע, ֲִִֵֵֶַָֹלא

ּכ ואחר לאׁשּתי', ּותנּו ּגט 'ּכתבּו ּבריא: ּכׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאמר
ואין[חלה]נבעת לּה, ונֹותנין וכֹותבין ׁשּיבריא, עד ממּתינין - ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

קדם ונתנּו ּכתבּו ואם ׁשהבריא; אחר ּבֹו ּולהּמל לחזר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹצרי
ּפסּול. זה הרי ְֲִֵֶֶַָׁשּיבריא,

ׁשּנׁשּתּתק לֹו:[נתאלם]מי אמרּו נכֹונה, ּדעּתֹו והרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ
ׁשלׁשה אֹותֹו ּבֹודקין - ּבראׁשֹו והרּכין ?'לאׁשּת ּגט ְְְְְְְְְִִִִִֵָֹֹֹ'נכּתב
הרי - 'הן' הן ועל 'לאו', לאו על אמר אם ּבסרּוגין: ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָּפעמים
נטרפה ׁשּמא יפה, יפה לבדקֹו ּוצריכין ויּתנּו; יכּתבּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָאּלּו
אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט ּותנּו 'ּכתבּו ּבידֹו: ּכתב אם וכן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָּדעּתֹו.
ּדין ׁשאין עליו; מיּׁשבת ּדעּתֹו היתה אם לּה, ונֹותנין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻּכֹותבין

החרׁש. ּכדין ׁשּנׁשּתּתק ְְִִִֵֵֵֶַַמי
נׁשּתּטה לֹומר צרי ואין ונתחרׁש, ּפּקח ּכׁשהּוא ׁשּנׂשא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמי

רמיזת על סֹומכין ואין ׁשּיבריא; עד לעֹולם מֹוציא אינֹו -ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ
אבל ּומיּׁשבת. נכֹונה ׁשּדעּתֹו ּפי על אף ּכתבֹו, על ולא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהחרׁש
קּדּוׁשיו ׁשאין - ּברמיזה מגרׁש חרׁש, ּכׁשהּוא נׂשא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָאם

הּתֹורה מן ּכקּדּוׁשין ּברמיזה, ׁשּכֹונס ּוכׁשם ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּברמיזה. ְִִִָמֹוציא

אביה ידי על קטּנה לאביה]המקּדׁש קידושיה ,[נתן ְְְִֵֵַַַַָָָ
הּגט ּומּׁשּיּגיע ּגּטּה; את מקּבל אביה - קטּנה ּכׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוגרׁשּה
הּגט הּגיע אם - נערה ּכׁשהיא ּגרׁשּה נתּגרׁשה. האב, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָליד
עֹוׂשה מארׂשה נערה ואין נתּגרׁשה. אביה, ליד אֹו ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָֹלידּה
עֹוׂשה האב אבל אביה; ּבחּיי ּבעלּה מּיד ּגּטּה לקּבל ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָׁשליח

נערה. ּבין קטּנה ּבין המארׂשת, לבּתֹו הּגט לקּבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשליח
ּגּטּה ּבין מבחנת אם - ומת קטּנה ּכׁשהיא אביה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָקּדׁשּה

לאו, ואם לידּה. הּגט מּׁשּיּגיע מתּגרׁשת זֹו הרי אחר, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלדבר
מגרׁשת אינּה ּגרׁשּה, ואם ׁשּתבחין; עד מתּגרׁשת .אינּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

לגרׁש אֹותֹו ׁשּכֹופין נֹותן ׁשהּדין רצהמי ולא אׁשּתֹו את ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
אֹותֹו מּכין זמן ּובכל מקֹום ּבכל יׂשראל ׁשל ּדין ּבית - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָלגרׁש
אם וכן ּכׁשר. ּגט והּוא הּגט ויכּתב אני', 'רֹוצה ׁשּיאמר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹעד

            
      

,'ל אֹומרין ּׁשּיׂשראל מה 'עׂשה לֹו: ואמרּו ּגֹויים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָהּכּוהּו
ּכׁשר; זה הרי - ׁשּגרׁש עד הּגֹויים ּביד יׂשראל אֹותֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָולחצּו
נֹותן והּדין הֹואיל - ׁשּכתב עד אנסּוהּו מעצמן הּגֹויים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָואם
הּוא ׁשהרי זה, ּגט ּבטל לא ולּמה ּפסּול. ּגט זה הרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּיכּתב,
'אנּוס' אֹומרין ׁשאין יׂשראל? ּביד ּבין ּגֹויים ּביד ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָאנּוס,
הּתֹורה מן חּיב ׁשאינֹו ּדבר לעׂשֹות ונדחק ׁשּנלחץ למי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ׁשּתקפֹו מי אבל נתן; אֹו ׁשּמכר עד ׁשהּכה מי ּכגֹון ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֻלעׂשֹותֹו,
ׁשעׂשה עד והּכה עברה, לעׂשֹות אֹו מצוה לבּטל הרע ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻיצרֹו
לעׂשֹותֹו ׁשאסּור מּדבר ׁשּנתרחק עד אֹו לעׂשֹותֹו, ׁשחּיב ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּדבר
הרעה. ּבדעּתֹו עצמֹו אנס הּוא אּלא מּמּנּו, אנּוס זה אין -ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
להיֹות רֹוצה ׁשהּוא מאחר לגרׁש, רֹוצה ׁשאינֹו זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלפיכ
מן ּולהתרחק הּמצוֹות ּכל לעׂשֹות הּוא ורֹוצה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָמּיׂשראל,
יצרֹו ׁשּתׁשׁש עד ׁשהּכה וכיון ׁשּתקפֹו, הּוא ויצרֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהעברֹות,

הּד היה לא לרצֹונֹו. ּגרׁש ּכבר - אני' 'רֹוצה נֹותןואמר ין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ׁשהיּו אֹו יׂשראל, ׁשל ּדין ּבית וטעּו לגרׁש, אֹותֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשּכֹופין
הֹואיל ּפסּול; ּגט זה הרי - ׁשּגרׁש עד ואנסּוהּו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהדיֹוטֹות,
לגרׁש אנסּוהּו הּגֹויים ואם ויגרׁש. יגמר אנסּוהּו, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֹויׂשראל
אני', 'רֹוצה ּבּגֹויים ׁשאמר ּפי על אף גט; אינֹו - ּכּדין ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּלא
מחּיבֹו הּדין ואין הֹואיל - וחתמּו' 'ּכתבּו ליׂשראל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָואמר

גט. אינֹו אנסּוהּו, והּגֹויים ְְֲִִֵֵַָלהֹוציא

ה'תש"ע טבת כ"ג קודש שבת יום

   
האּׁשה ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם ׁשּלא ׁשּנכּתב ּגט ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכל

ללּמד ּגט ׁשּכתב סֹופר ּכיצד? גט. אינֹו - ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּמתּגרׁשת
להתלּמד[תלמידיו] ׁשם[בעצמו]אֹו ּומצא הּבעל ּובא , ְְִֵֵַַַַָָָ

העיר וׁשם אׁשּתֹו, ּכׁשם האּׁשה וׁשם ּכׁשמֹו, זה ּבגט ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּנכּתב
גט. אינֹו - ּבֹו וגרׁש ּונטלֹו עירֹו, ְְְִֵֵֵֵֵָּכׁשם

ואמר עירֹו ּבן ּומצאֹו אׁשּתֹו, את לגרׁש ּכתב זה: על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיתר
מּמּנּו ּונטלֹו ,'אׁשּת ּכׁשם אׁשּתי וׁשם ,ּכׁשמ 'ׁשמי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָלֹו:

ּגרּוׁשין לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף גט, אינֹו - ּבֹו .וגרׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַ
,ׁשוין ׁשּׁשמֹותיהן נׁשים ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש מי זה: על ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיתר

אינֹו - הּקטּנה את ּבֹו וגרׁש ונמל הּגדֹולה, את לגרׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוכתב
לׁשם נכּתב לא המגרׁש, האיׁש לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹגט;

ּבֹו ׁשנתּגרׁשה .זֹו ְְִֶָָ
אגרׁש ׁשארצה ואיזֹו 'ּכתב, לסֹופר: אמר ּכן: על ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹיתר

מהן אחת ּבֹו וגרׁש זֹו, ּדעת על הּסֹופר וכתב זהּבֹו', הרי - ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּפי על אף - לׁשמּה ׁשּלא ׁשּכתבֹו ּגט וכל ּגרּוׁשין. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹספק

עליו הגט]ׁשהעביר אותיות דיו]קּולמּוס[על עם [קנה ְֱִֶֶָָ
גט. אינֹו ְִֵֵָלׁשמּה,

,ּגרׁשּה ולא ונמל אׁשּתֹו, את לגרׁש ּגט ׁשּכתב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמי
הּגט ּבאֹותֹו יגרׁשּנה לא - לּה ׁשּכתבֹו אחר עּמּה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונתיחד
הּיׁשן הּגט ּבאֹותֹו ּגרׁשּה ואם לגרׁשּה. ּכׁשּירצה אחרת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּפעם
לׁשמּה, נכּתב ׁשהרי לכּתחּלה; ּבֹו ותּנׂשא מגרׁשת, זֹו הרי -ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבֹו יגרׁש לא ולּמה ּכהלכתֹו. ּבעדים עּתה לּה נתן ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹוהרי

לבנּה קדם ּגּטּה יאמרּו ׁשּמא ּגזרה, [שנתגרשהלכּתחּלה? ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ילדים] ממנו ילדה .ואח"כ

לכׁשאּׂשאּנה עּמי, יהיה לפלֹונית, ּגט 'ּכתב לסֹופר: ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאמר

מּפני גט, אינֹו - ּבֹו וגרׁשּה ּונׂשאּה, ונכּתב, ּבֹו', ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאגרׁשּנה
ּכנכּתב ונמצא זה, ּגט ּכׁשּנכּתב מּמּנּו ּגרּוׁשין ּבת היתה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
לארּוסתי, אֹותֹו 'ּכתב לֹו: אמר אבל ּגרּוׁשין. לׁשם ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹֹׁשּלא

ּבֹו', אגרׁשּנה ּכתבֹולכׁשאּׂשאּנה ּכׁשר. - ּבֹו וגרׁשּה ּוכנסּה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָ
ּגרּוׁשין, ספק זה הרי - ּבֹו ּגרׁשּה ׁשּיּבמּה ואחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָליבמּתֹו,

ּכׁשּכתבֹו ּגמּורה אּׁשה ואינּה .הֹואיל ְְְְִִֵֶָָָָ

סֹופר ּתּקנת מוכנים]מּפני גיטין בידו שיהיו מעליו, ,[להקל ְִֵֵַַָ
ּגּטין טפסי ׁשּיכּתב לּסֹופר חכמים הכללי]הּתירּו ויּניח[הנוסח , ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

חלק] ּומקֹום[ישאיר הּזמן, ּומקֹום האּׁשה, ּומקֹום האיׁש, ְְְְְִִַַָָָמקֹום
המגרׁש האיׁש לׁשם ׁשּיכּתבם עד - אדם' לכל מּתרת אּת ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ'הרי
ולׁשמּה. לׁשמֹו העדים יחּתמּו וכן הּמתּגרׁשת, האּׁשה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּולׁשם

העדים וחתמּו ּכהלכתֹו, ולׁשמּה לׁשמֹו הּגט ׁשּכתב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָסֹופר
ּפסּול זה הרי ּבעדים, לּה ּומסרֹו הֹואיל - לׁשמּה ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹׁשּלא

ּתּקּון[מדרבנן] מּפני אּלא הּגט על חֹותמין העדים ׁשאין ,ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
עגונה]העֹולם תישאר חתמּו[שלא ׁשאם ׁשאֹומר, מי ויׁש . ְְִִֵֵֶֶָָָ

ּגט זה הרי מּתֹוכֹו, ּכמזּיף והּוא הֹואיל לׁשמּה, ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֻהעדים
אחד עד ׁשהיה אֹו ּפסּול, מעדיו אחד היה אם וכן ְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָּבטל;
ולא ּבטל. זה הרי ּבעדים, ׁשּנמסר ּפי על אף - ּכׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבלבד
ונמסר והֹואיל וּדאי, מזּיף לא ּכמזּיף, אּלא זה; ּדבר לי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻיראה

מּדבריהם. ּפסּול זה הרי ּכׁשרים, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָּבעדים
ּגטה הבעל]ּמביא אם[בשליחות - ּומצאֹו מּמּנּו ואבד , ְְִִִֵֵֶַַָָ

לאחר מצאֹו אפּלּו מצּויֹות, הּׁשּירֹות ׁשאין ּבמקֹום מּמּנּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָאבד
הּגט הּוא מּמּנּו ׁשאבד ׁשהּגט ּבחזקת זה הרי - מרּבה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻזמן
אם - מצּויֹות ׁשהּׁשּירֹות ּבמקֹום אבד ּבֹו. ותתּגרׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהּנמצא,
ׁשּמצאֹו אֹו העֹוברין, מן אדם ׁשם ׁשהה לא ועדין מּיד, ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָָֹמצאֹו

עין טביעּות לֹו ויׁש ּבֹו, ׁשהּניחֹו במראהו]ּבּכלי הגט [הכרת ְְְִִִִִֵֶַַ
ּכרּו ּכׁשּיהיה ּגט ׁשל ורחּבֹו הּוא[קשור]ּבארּכֹו הרי - ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָ

ּבֹו. ותתּגרׁש ְְְְִֵֶָָּבחזקתֹו,
- ׁשּבּגט ּכּׁשם ׁשּׁשמֹו אחר איׁש הּמקֹום ּבאֹותֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֻהחזק

הּוא, האחר האיׁש אֹותֹו ׁשל הּנמצא זה ּגט ׁשּמא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָחֹוׁשׁשין
נתּגרׁשה ואם ׁשהה; ׁשּלא ּפי על ואף ׁשם, אדם ועבר ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָֹהֹואיל
הרי - ׁשם אדם עבר לא אם אבל מגרׁשת. ספק זֹו הרי ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּבֹו,
ׁשוין ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ׁשם ׁשהחזקּו ּפי על אף ּבחזקתֹו, .זה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

יׁש 'נקב ׁשאמרּו: ּכגֹון - מבהק סימן ּבּגט לעדים ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהיה
ּגט על חתמנּו לא 'מעֹולם ׁשאמרּו: אֹו ּפלֹונית', אֹות ּבצד ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹּבֹו
ותתּגרׁש ּבחזקתֹו, זה הרי - אּלּו' ּכׁשמֹות ׁשמֹות ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָאחר
ׁשהּׁשּירֹות ּובמקֹום מרּבה, זמן אחר ׁשּמצאֹו ּפי על ואף ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָֻּבֹו;

ׁשוין ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ׁשם והחזקּו .מצּויֹות, ְְְְְְִִֵֶֶַָָֻ
לזֹו ׁשניהן נֹותנין - ונתערבּו ּגּטין ׁשני ׁשּׁשלחּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָׁשנים

הרי מהן, אחד אבד אם לפיכ מסירה; ּבעדי לזֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּוׁשניהן
ּבטל .הּׁשני ִֵֵַָ

- ׁשמֹות ׁשני לּה ׁשּיׁש אּׁשה וכן ׁשמֹות, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָמי
ּביֹותר ּבֹו וידּועין ּבֹו רגילין ׁשהן ּוׁשמֹו ׁשמּה ּכֹותב ,ּכׁשּמגרׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
וכל ּפלֹונית אּׁשה ּגרׁש לֹו, ׁשּיׁש ׁשם וכל ּפלֹוני 'איׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָואֹומר:

וחניכתּה חניכתֹו ּכתב ואם לּה'; ׁשּיׁש שלוׁשם לווי [שם ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּכׁשר.ושלה] ,ֵָ

ׁשּיׁש ׁשם 'ּכל וכתב ּביֹותר, ּבֹו ידּועין ׁשאינן הּׁשם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכתב
זה הרי - ּגרּוׁשיןלֹו' עירֹוספק וׁשם ׁשמּה, אֹו ׁשמֹו ׁשּנה . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָ



עי             
      

,'ל אֹומרין ּׁשּיׂשראל מה 'עׂשה לֹו: ואמרּו ּגֹויים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָהּכּוהּו
ּכׁשר; זה הרי - ׁשּגרׁש עד הּגֹויים ּביד יׂשראל אֹותֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָולחצּו
נֹותן והּדין הֹואיל - ׁשּכתב עד אנסּוהּו מעצמן הּגֹויים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָואם
הּוא ׁשהרי זה, ּגט ּבטל לא ולּמה ּפסּול. ּגט זה הרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּיכּתב,
'אנּוס' אֹומרין ׁשאין יׂשראל? ּביד ּבין ּגֹויים ּביד ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָאנּוס,
הּתֹורה מן חּיב ׁשאינֹו ּדבר לעׂשֹות ונדחק ׁשּנלחץ למי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ׁשּתקפֹו מי אבל נתן; אֹו ׁשּמכר עד ׁשהּכה מי ּכגֹון ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֻלעׂשֹותֹו,
ׁשעׂשה עד והּכה עברה, לעׂשֹות אֹו מצוה לבּטל הרע ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻיצרֹו
לעׂשֹותֹו ׁשאסּור מּדבר ׁשּנתרחק עד אֹו לעׂשֹותֹו, ׁשחּיב ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּדבר
הרעה. ּבדעּתֹו עצמֹו אנס הּוא אּלא מּמּנּו, אנּוס זה אין -ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
להיֹות רֹוצה ׁשהּוא מאחר לגרׁש, רֹוצה ׁשאינֹו זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלפיכ
מן ּולהתרחק הּמצוֹות ּכל לעׂשֹות הּוא ורֹוצה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָמּיׂשראל,
יצרֹו ׁשּתׁשׁש עד ׁשהּכה וכיון ׁשּתקפֹו, הּוא ויצרֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהעברֹות,

הּד היה לא לרצֹונֹו. ּגרׁש ּכבר - אני' 'רֹוצה נֹותןואמר ין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ׁשהיּו אֹו יׂשראל, ׁשל ּדין ּבית וטעּו לגרׁש, אֹותֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשּכֹופין
הֹואיל ּפסּול; ּגט זה הרי - ׁשּגרׁש עד ואנסּוהּו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהדיֹוטֹות,
לגרׁש אנסּוהּו הּגֹויים ואם ויגרׁש. יגמר אנסּוהּו, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֹויׂשראל
אני', 'רֹוצה ּבּגֹויים ׁשאמר ּפי על אף גט; אינֹו - ּכּדין ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּלא
מחּיבֹו הּדין ואין הֹואיל - וחתמּו' 'ּכתבּו ליׂשראל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָואמר

גט. אינֹו אנסּוהּו, והּגֹויים ְְֲִִֵֵַָלהֹוציא

ה'תש"ע טבת כ"ג קודש שבת יום

   
האּׁשה ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם ׁשּלא ׁשּנכּתב ּגט ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכל

ללּמד ּגט ׁשּכתב סֹופר ּכיצד? גט. אינֹו - ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּמתּגרׁשת
להתלּמד[תלמידיו] ׁשם[בעצמו]אֹו ּומצא הּבעל ּובא , ְְִֵֵַַַַָָָ

העיר וׁשם אׁשּתֹו, ּכׁשם האּׁשה וׁשם ּכׁשמֹו, זה ּבגט ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּנכּתב
גט. אינֹו - ּבֹו וגרׁש ּונטלֹו עירֹו, ְְְִֵֵֵֵֵָּכׁשם

ואמר עירֹו ּבן ּומצאֹו אׁשּתֹו, את לגרׁש ּכתב זה: על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיתר
מּמּנּו ּונטלֹו ,'אׁשּת ּכׁשם אׁשּתי וׁשם ,ּכׁשמ 'ׁשמי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָלֹו:

ּגרּוׁשין לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף גט, אינֹו - ּבֹו .וגרׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַ
,ׁשוין ׁשּׁשמֹותיהן נׁשים ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש מי זה: על ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיתר

אינֹו - הּקטּנה את ּבֹו וגרׁש ונמל הּגדֹולה, את לגרׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוכתב
לׁשם נכּתב לא המגרׁש, האיׁש לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹגט;

ּבֹו ׁשנתּגרׁשה .זֹו ְְִֶָָ
אגרׁש ׁשארצה ואיזֹו 'ּכתב, לסֹופר: אמר ּכן: על ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹיתר

מהן אחת ּבֹו וגרׁש זֹו, ּדעת על הּסֹופר וכתב זהּבֹו', הרי - ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּפי על אף - לׁשמּה ׁשּלא ׁשּכתבֹו ּגט וכל ּגרּוׁשין. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹספק

עליו הגט]ׁשהעביר אותיות דיו]קּולמּוס[על עם [קנה ְֱִֶֶָָ
גט. אינֹו ְִֵֵָלׁשמּה,

,ּגרׁשּה ולא ונמל אׁשּתֹו, את לגרׁש ּגט ׁשּכתב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמי
הּגט ּבאֹותֹו יגרׁשּנה לא - לּה ׁשּכתבֹו אחר עּמּה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונתיחד
הּיׁשן הּגט ּבאֹותֹו ּגרׁשּה ואם לגרׁשּה. ּכׁשּירצה אחרת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּפעם
לׁשמּה, נכּתב ׁשהרי לכּתחּלה; ּבֹו ותּנׂשא מגרׁשת, זֹו הרי -ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבֹו יגרׁש לא ולּמה ּכהלכתֹו. ּבעדים עּתה לּה נתן ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹוהרי

לבנּה קדם ּגּטּה יאמרּו ׁשּמא ּגזרה, [שנתגרשהלכּתחּלה? ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ילדים] ממנו ילדה .ואח"כ

לכׁשאּׂשאּנה עּמי, יהיה לפלֹונית, ּגט 'ּכתב לסֹופר: ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאמר

מּפני גט, אינֹו - ּבֹו וגרׁשּה ּונׂשאּה, ונכּתב, ּבֹו', ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאגרׁשּנה
ּכנכּתב ונמצא זה, ּגט ּכׁשּנכּתב מּמּנּו ּגרּוׁשין ּבת היתה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
לארּוסתי, אֹותֹו 'ּכתב לֹו: אמר אבל ּגרּוׁשין. לׁשם ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹֹׁשּלא

ּבֹו', אגרׁשּנה ּכתבֹולכׁשאּׂשאּנה ּכׁשר. - ּבֹו וגרׁשּה ּוכנסּה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָ
ּגרּוׁשין, ספק זה הרי - ּבֹו ּגרׁשּה ׁשּיּבמּה ואחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָליבמּתֹו,

ּכׁשּכתבֹו ּגמּורה אּׁשה ואינּה .הֹואיל ְְְְִִֵֶָָָָ

סֹופר ּתּקנת מוכנים]מּפני גיטין בידו שיהיו מעליו, ,[להקל ְִֵֵַַָ
ּגּטין טפסי ׁשּיכּתב לּסֹופר חכמים הכללי]הּתירּו ויּניח[הנוסח , ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

חלק] ּומקֹום[ישאיר הּזמן, ּומקֹום האּׁשה, ּומקֹום האיׁש, ְְְְְִִַַָָָמקֹום
המגרׁש האיׁש לׁשם ׁשּיכּתבם עד - אדם' לכל מּתרת אּת ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ'הרי
ולׁשמּה. לׁשמֹו העדים יחּתמּו וכן הּמתּגרׁשת, האּׁשה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּולׁשם

העדים וחתמּו ּכהלכתֹו, ולׁשמּה לׁשמֹו הּגט ׁשּכתב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָסֹופר
ּפסּול זה הרי ּבעדים, לּה ּומסרֹו הֹואיל - לׁשמּה ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹׁשּלא

ּתּקּון[מדרבנן] מּפני אּלא הּגט על חֹותמין העדים ׁשאין ,ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
עגונה]העֹולם תישאר חתמּו[שלא ׁשאם ׁשאֹומר, מי ויׁש . ְְִִֵֵֶֶָָָ

ּגט זה הרי מּתֹוכֹו, ּכמזּיף והּוא הֹואיל לׁשמּה, ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֻהעדים
אחד עד ׁשהיה אֹו ּפסּול, מעדיו אחד היה אם וכן ְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָּבטל;
ולא ּבטל. זה הרי ּבעדים, ׁשּנמסר ּפי על אף - ּכׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבלבד
ונמסר והֹואיל וּדאי, מזּיף לא ּכמזּיף, אּלא זה; ּדבר לי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻיראה

מּדבריהם. ּפסּול זה הרי ּכׁשרים, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָּבעדים
ּגטה הבעל]ּמביא אם[בשליחות - ּומצאֹו מּמּנּו ואבד , ְְִִִֵֵֶַַָָ

לאחר מצאֹו אפּלּו מצּויֹות, הּׁשּירֹות ׁשאין ּבמקֹום מּמּנּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָאבד
הּגט הּוא מּמּנּו ׁשאבד ׁשהּגט ּבחזקת זה הרי - מרּבה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻזמן
אם - מצּויֹות ׁשהּׁשּירֹות ּבמקֹום אבד ּבֹו. ותתּגרׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהּנמצא,
ׁשּמצאֹו אֹו העֹוברין, מן אדם ׁשם ׁשהה לא ועדין מּיד, ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָָֹמצאֹו

עין טביעּות לֹו ויׁש ּבֹו, ׁשהּניחֹו במראהו]ּבּכלי הגט [הכרת ְְְִִִִִֵֶַַ
ּכרּו ּכׁשּיהיה ּגט ׁשל ורחּבֹו הּוא[קשור]ּבארּכֹו הרי - ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָ

ּבֹו. ותתּגרׁש ְְְְִֵֶָָּבחזקתֹו,
- ׁשּבּגט ּכּׁשם ׁשּׁשמֹו אחר איׁש הּמקֹום ּבאֹותֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֻהחזק

הּוא, האחר האיׁש אֹותֹו ׁשל הּנמצא זה ּגט ׁשּמא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָחֹוׁשׁשין
נתּגרׁשה ואם ׁשהה; ׁשּלא ּפי על ואף ׁשם, אדם ועבר ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָֹהֹואיל
הרי - ׁשם אדם עבר לא אם אבל מגרׁשת. ספק זֹו הרי ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּבֹו,
ׁשוין ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ׁשם ׁשהחזקּו ּפי על אף ּבחזקתֹו, .זה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

יׁש 'נקב ׁשאמרּו: ּכגֹון - מבהק סימן ּבּגט לעדים ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהיה
ּגט על חתמנּו לא 'מעֹולם ׁשאמרּו: אֹו ּפלֹונית', אֹות ּבצד ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹּבֹו
ותתּגרׁש ּבחזקתֹו, זה הרי - אּלּו' ּכׁשמֹות ׁשמֹות ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָאחר
ׁשהּׁשּירֹות ּובמקֹום מרּבה, זמן אחר ׁשּמצאֹו ּפי על ואף ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָֻּבֹו;

ׁשוין ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ׁשם והחזקּו .מצּויֹות, ְְְְְְִִֵֶֶַָָֻ
לזֹו ׁשניהן נֹותנין - ונתערבּו ּגּטין ׁשני ׁשּׁשלחּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָׁשנים

הרי מהן, אחד אבד אם לפיכ מסירה; ּבעדי לזֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּוׁשניהן
ּבטל .הּׁשני ִֵֵַָ

- ׁשמֹות ׁשני לּה ׁשּיׁש אּׁשה וכן ׁשמֹות, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָמי
ּביֹותר ּבֹו וידּועין ּבֹו רגילין ׁשהן ּוׁשמֹו ׁשמּה ּכֹותב ,ּכׁשּמגרׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
וכל ּפלֹונית אּׁשה ּגרׁש לֹו, ׁשּיׁש ׁשם וכל ּפלֹוני 'איׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָואֹומר:

וחניכתּה חניכתֹו ּכתב ואם לּה'; ׁשּיׁש שלוׁשם לווי [שם ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּכׁשר.ושלה] ,ֵָ

ׁשּיׁש ׁשם 'ּכל וכתב ּביֹותר, ּבֹו ידּועין ׁשאינן הּׁשם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכתב
זה הרי - ּגרּוׁשיןלֹו' עירֹוספק וׁשם ׁשמּה, אֹו ׁשמֹו ׁשּנה . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָ
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וכל לֹו ׁשּיׁש ׁשם 'וכל ׁשּכתב ּפי על אף - עירּה ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
גט. אינֹו - לּה' ׁשּיׁש ֵֵֵֵֶָׁשם

,ועבד ּגֹוי, - מחמּׁשה חּוץ הּגט, את לכּתב ּכׁשרין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹהּכל
הּגט את ּכֹותבת עצמּה האּׁשה אפּלּו וקטן; וׁשֹוטה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוחרׁש,

מחּללׁשּלּה ׁשהּוא אֹו זרה, לעבֹודה ׁשּנׁשּתּמד יׂשראל . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּדבריו. לכל ּכגֹוי הּוא הרי - ּבפרהסיא ְְְְְְֲֵֶַַָָָָָׁשּבת

הּכֹותב ׁשּצרי מּפני החמּׁשה? אּלּו ּכֹותבין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָולּמה
והּגֹוי הּמתּגרׁשת, האּׁשה ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלכּתב
ּבני אינן - וקטן ׁשֹוטה וחרׁש ּכֹותב; הּוא עצמֹו ּדעת על -ְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
הּוא ּולפיכ וקּדּוׁשין, ּגּטין ּבתֹורת אינֹו - והעבד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָּדעת;
- אּלּו מחמּׁשה אחד הּגט ּכתב ואם ּדבריו. לכל ּכגֹוי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּפסּול
ּבכׁשרים לּה ונמסר ּכׁשרים ּבֹו ׁשחתמּו ּפי על אף גט, .אינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

,הּתרף מקֹום והּניח הּגט, טפס החמּׁשה מן אחד ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכתב

ּומקֹום הּזמן, ּומקֹום האּׁשה, ּומקֹום האיׁש, מקֹום ְְְְְִִֶַַָָָׁשהּוא
הּפּקח ּוכתבם אדם', לכל מּתרת אּת הּיׂשראלי'הרי הּגדֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ּכׁשר. ּגט זה הרי - ְֲִֵֵֵֶָָלׁשמּה

הּגט טפס לכּתב וקטן ׁשֹוטה חרׁש להּניח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻמּתר
הּגֹוי אבל ּגּבן. על עֹומד ּגדֹול ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָלכּתחּלה,
ּגּבן; על יׂשראל ואפּלּו לכּתחּלה, הּטפס ּכֹותבין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוהעבד
אּלא לכּתחּלה לׁשמּה ׁשּלא ּגּטין טפסי לכּתב הּתירּו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשּלא

סֹופר ּתּקנת ׁשּבארנּו.מּפני ּכמֹו , ְְְִֵֵֵֶַַַָ

לּה ּונתנֹו ּבׁשגגה הּכּפּורים ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּגט ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהּכֹותב
ּונתנּוהּו ּבזדֹון טֹוב ּביֹום ּבֹו וחתמּו ּכתבֹו מגרׁשת. זֹו הרי -ְְְְְְְֲֵֶֶָָָָֹ
ּכתבֹו הּתֹורה; מן ּפסּולין העדים ׁשהרי מגרׁשת, אינּה - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלּה
טֹוב ּביֹום ּכׁשרים עדים ּבפני לּה ונמסר ּבזדֹון, טֹוב ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָּביֹום

ּפסּול זה הרי -. ֲֵֶָ



      

ה'תש"ע טבת י"ז ראשון יום

  
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ּכלּֿתֹורת ְְֳִִֶֶַַַָָָֻֻּכֹוללת

ה'תש"ע טבת י"ח שני יום

  
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ּכלּֿתֹורת ְְֳִִֶֶַַַָָָֻֻּכֹוללת

ה'תש"ע טבת י"ט שלישי יום

  
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תש"ע טבת כ' רביעי יום

  



― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני ׁשּצּונּו ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

       
        המטהרים ,ְֲִַַ

ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, ּבאפן ּומטּמאים מסּים ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻּבאפן
זֹו מצוה ּבהלכֹות  ,ּדע . ְְְִִַָ

מנינם, ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּׁשלׁשה

אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת ְְְְְְְְֳִִֵֵַַַָָָֻֻֻוהם:
אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֻֻֻוטמאת
וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד צרעת ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַָָֻֻֻוטמאת
מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת הּזבה וטמאת ְְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָֻֻֻהּזב
מפרׁש מהם ּכלֿאחד ― וטהרתם נּדה מי ְְְְֳִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻוטמאת
הרּבה מקראֹות יׁש מאּלה ּובכלֿמצוה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּתֹורה,
ּבּיֹום "ויהי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָודינים
ּובפרׁשת תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּׁשמיני"
אדּמה"; פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֻ"זאת
ׁשּבאּו ּכלֿהּמקראֹות ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָָוארּבע
והלכֹות האּלה ּכלֿהּמינים ּדיני אבל אּלּו. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֻּבטמאֹות
ּכלֿזה. ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָּכלֿמין
מּסכת מהן ― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו מינים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָמהם
ׁשּׁשלׁש עקצים, ּומּסכת מכׁשירין ּומּסכת ְְֳִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹטהרֹות
ּבלבד, אכלין טמאת ּכֹוללֹות אּלּו ְְְְֳִִֵֶַַַָֻמּסכּתֹות
מּדיני ּדין ּבהם נזּדּמן אם א נתחּברּו; ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָּובׁשבילּה
ּבמקרה. אּלא ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֻׁשאר
מצות ּכלּֿדיני נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּבדֹומה
ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻטמאת
נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ּגםּֿכן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻיׁש
זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ּכלּֿדיני ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכֹוללת
ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ּכלּֿדיני ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכֹוללת
ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאהלֹות
טמאת אבל ּולטהר. לטּמא נּדה מי ּדיני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻּכֹוללת

           
      

אּלא מּסכּתֹות, להן יחדּו לא ׁשרץ וטמאת ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻנבלה
רּבם זה, ּבסדר מקֹומֹות ּבכּמה מפּזרים ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻֻּדיניהן
רּבֹות ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ּוטהרֹות. ּכלים ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָּבמּסכת

אנ ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זה זהמּסּוג סדר ּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻ
לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֻּכּלֹו,
הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו אחר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻּבספר

ְֳַָָוהּטהרה.

ה'תש"ע טבת כ"א חמישי יום

  
― הק"א אדםהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

מצרע  .[מטּמא] טמא ְְֵֵַָָֹ
ּמּמּנה מה אדם: צרעת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּומצוה
הסּגר צרי ּמּמּנה מה טהֹור, ּמּמּנה ּומה ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטמא

 עם ּׁשּצרי ּומה ,צרי ּׁשאינֹו ּומה ,ִִִֵֶֶַַָָ

ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― הּנתקההסּגר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַ
     זה וזּולת ―ְֶַ

טמאתּה. ואיכּות ּדיניה ְְְִִֵֵֶָָָָֻמּפרטי

ה'תש"ע טבת כ"ב שישי יום

  
― הצ"ט הּנּדההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מּטמאה]. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻטמאה
ְִֶָָוכלּֿדיניה.

ה'תש"ע טבת כ"ג קודש שבת יום

  


― מאה הּמׁשלמת ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. הּיֹולדת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלהיֹות

ֶֶַהּיֹולדת.
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג טבת, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפתקא שלו עם המחאה המצורפת, שנמסרה לקופת חשאין אחת המעלות הכי 

עד למטה  והצלחה, מרום המעלות  ברכה  שיחיו תוספת  ולב"ב  לו  ימשיך  ובמילא  בענין הצדקה,  נעלות 

מעשרה טפחים בגשמיות, וכמבואר באגה"ק.

ועלי להוסיף עפ"י המבואר בהנ"ל, שאף שכל אחד מחוייב בכל המצות - הנה יש לו מצוה אחת 

שצריך להיות זהיר בה טפי, וע"פ רוב הנה רואים בהנהגת ההשגחה פרטית באיזה מקצוע הוא, וכיון אשר, 

לע"ע, איננו עשיר ברכוש גשמי, הרי, אע"פ שע"פ המבואר באגה"ק, בדורנו מצוה להרבות בצדקה, אבל 

נראה שלא זהו השער שלו ומצוה שיהי' זהיר בה טפי, משא"כ בכח השפעתו על הזולת ובמרץ המתאים 

- יש לו כשרון בגלוי ובהווה. לכן פלא שמתקבל פתקא ממנו בהנוגע לענין צדקה, ואין מזכיר דבר ע"ד 

השפעתו על הזולת, על הסביבה, ועל ב"ב בהנ"ל, וגם אינו מזכיר מאומה בהנוגע לשיעוריו בתורת הנגלה 

ובתורת החסידות, ובודאי ימלא עדכ"ז בהזדמנות הכי קרובה.

כיון שכמה מאנ"ש הנהגתם הוא ע"ד הנ"ל, הרי ברשותו לפרסם תוכן הענין שבמכתבי זה, כי קשה 

הכתיבה לכאו"א בפרט, ומכמה טעמים. ויה"ר שיעשה זה במרץ המתאים, ויהי' ג"כ תחלת ההזזה בענין 

השפעתו על הזולת באופן כזה. וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם.

בברכה לפרנסה בהרחבה ומתוך הרחבת הדעת המחכה לבשו"ט.
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i"yx

(Á).¯·„Ó· ‰ÎÓ ÏÎ·ויונתן סוף. ים על
ובספרי במדברא. פרישן עבד ולעמיה תרגם:
שאמר מי דברים, עירוב הזו שהפרשה שנינו:
יצילנו מי אמרו: שבהם כשרין זה, אמר לא זה
אמרו: והרשעים האלה, האדירים האלהים מיד

מכה, בכל מצרים את המכים האלהים הם אלה
לו אין הביאם, המצרים על לו, שהיו מכות כל

מעתה: מכה ·�ÔÓÈ.(È·)עוד ˘È‡היה זה
לו: וברח גלית מיד הלוחות את שחטף שאול,

(‚È).‰ÙˆÓ Í¯„ „È:מצפה היה הדרך יד אצל

cec zcevn
(Á).¯·„Ó·:במדבר שהוא סוף ים ‰˙Â˜ÊÁ.(Ë)על

התחזקו: פלשתים אתם לאלו אלו ÌÈ˘�‡Ï.אמרו ÂÈ‰Â
הלב: ואמיצי לגבורים לומר לומר:Ì˙ÈÈ‰Â.רצה רצה

להלחם פנים כל על תוכלו אז לאנשים, תהיו אם אבל
כל על ותהיו אותם, לעבוד מנוצחים היות לבלי בהם,

הנצחון: בדבר להם דומה ˜¯ÌÈÚÂ.(È·)פנים ÂÈ„ÓÂדרך
ואבלות: לשילה,ÈÂ·‡.(È‚)צער בואו בעת לומר: רצה

וכו': הכסא על עלי ÙˆÓ‰.ישב Í¯„ „Èדרך מקום אצל
מה לשמוע ומייחל מצפה והיה המלחמה, למקום ההולך

הארון: הליכת על חרד לבו היה כי È‡‰Â˘מהמלחמה,
בהעיר:·‡. להגיד בא אחר שברÚÊ˙Â˜.מדרך זעקת

‰„·¯.(ÊË)ויללה: ‰È‰ ‰Ó:בהמלחמה נעשה מה
(ÊÈ).‰Ù‚Ó Ì‚Â:והכום אחריהם רדפו הפלשתים כי

oeiv zcevn
(Á).‰Ï‡‰ ÌÈ¯È„‡‰בלשון אמר הזה המקרא בכל

מקום בכל שכתוב 'האלהים' שאמר לפי רבים,
רבים: בלשון הכל אמר לזה רבים, בלשון

(Ë).ÌÈ˘�‡Ï:לב ואמיצי גבורים לומר רצה
(È).ÈÏ‚¯:סוסים רוכבי לא רגל, ÂÈ„ÓÂ.(È·)הולכי

כמו לח)ומלבושיו, יז מדיו:(לקמן וגו' וילבש :

.‰Ó„‡Â:עפר(‚È).„È:מקום.‰ÙˆÓתוחלת ענין
כמו ז)ותקוה, ז אצפה:(מיכה בה' ואני :(„È).ÔÂÓ‰‰
הרב: קמה,˜Ó‰.(ÂË)העם אחת כל לומר רצה

קמה עלי ושל להתנענע, העין דרך הראות, בעת כי
עוד: ראה לא כי ברחתי:�È˙Ò.(ÊË)ועמדה,

(ÊÈ).¯˘·Ó‰,רע בין טוב בין חדשות המספר כל
מבשר: נקרא

ck wxt aÎminid ixac - miaezk

aÎminid ixacckeÎ`

ãëàBnà íLå íìLeøéa Cìî äðL íéraøàå Bëìîa Làé íéðL òáL-ïa¤¤³©¨¦ÆŸ¨´§¨§½§©§¨¦´¨½̈¨©−¦«¨¨®¦§¥´¦½
:òáL øàaî äéáöá:ïäkä òãéBäé éîé-ìk ýåýé éðéra øLiä LàBé Nriå ¦§¨−¦§¥¬¨«©©©©̄¨²©¨−̈§¥¥´§Ÿ̈®¨§¥−§«¨¨¬©Ÿ¥«

â:úBðáe íéða ãìBiå íézL íéLð òãéBäé Bì-àOiåãäéä ïë-éøçà éäéå ©¦¨¬§«¨−̈¨¦´§¨®¦©−¤¨¦¬¨«©§¦−©«£¥¥®¨¨Æ
:ýåýé úéa-úà Lcçì LàBé áì-íräøîàiå íiåìäå íéðäkä-úà õa÷iå ¦¥´½̈§©¥−¤¥¬§Ÿ̈«©¦§Ÿ»¤©«Ÿ£¦´§©«§¦¦¼©´Ÿ¤

íëéäìà úéa-úà | ÷fçì óñk ìàøNé-ìkî eöá÷å äãeäé éørì eàö íäì̈¤¿§´§¨¥¶§Â̈Á§¦§Á¦¨¦§¨¥̧¤¹¤§©¥´¤¥´¡«Ÿ¥¤À
:íiåìä eøäî àìå øácì eøäîz ízàå äðLa äðL écîåCìnä àø÷iå ¦¥³¨¨Æ§¨½̈§©¤−§©«£´©¨¨®§¬Ÿ¦«£−©«§¦¦«©¦§¨´©¤¤»

äãeäéî àéáäì íiåìä-ìr zLøã-àì recî Bì øîàiå Làøä òãéBäéì¦«¨¨´¨Ÿ¼©Ÿ́¤À©Æ©Æ«Ÿ¨©´§¨©©«§¦¦½§¨¦º¦«¨´
:úeãrä ìäàì ìûøNéì ìäwäå ýåýé-ãár äLî úàNî-úà íìLeøéîe¦«¨©¦ À¤©§©ÆŸ¤´¤«¤§Ÿ̈½§©¨−̈§¦§¨¥®§−Ÿ¤¨«¥«

i"yx

(·).Ú„ÈÂ‰È ÈÓÈ ÏÎי"ב)ובמלכים כתיב(ב'
אז שמת לאחר אבל הכהן הורהו אשר ימיו כל
קדש לעשותו לו להשתחוות המלך שרי באו
קדש בבית שנטמן לפי מפורש ובמדרש
להיות אתה כדי אמרו הוזק ולא הקדשים

Â�·Â˙.(‚)אלוה: ÌÈ�· „ÏÂÈÂשנאמר לפי
הוצרך(כ"ד)למטה יהוידע בני את יואש שהרג

בני': לו שהיו Ï‡¯˘È.(‰)לומר ÏÎÓ Âˆ·˜Â
נותנים ישראל שהיו כסף אותו קבצו כלומר

כדכתיב בשנה שנה ל')מדי העובר(שמות כל
ובמלכים הפקודים י"ב)על כסף(ב' כל

וגו' עובר כסף ה' בית יובא אשר הקדשים
שנה בכל שקלים עובר כסף היו כספי' ששלש

ל')שנאמר עובר(שמות הפקודים על העובר כל
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט טבת, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ו טבת. ולפלא שאינו מזכיר דבר ע"ד השתתפותו בהתועדות דיום הבהיר 

וגם בההחלטות הטובות בהנוגע לפועל  נפשנו, שבודאי השתתף בזה  ופדות  גאולתנו  יום  י"ט כסלו  הוא 

מר"ה לחסידות על כל השנה.

בנוגע לקריאת שם הנולדים בשעה טובה ומוצלחת, ידועה הנהגת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע שלא הי' מורה בכגון דא )ומובן ע"פ המבואר בכתבי האריז"ל - שער הגלגולים הקדמה כ"ג, 

עמק המלך שער א' סוף פרק ד' - אשר השם הוא צנור המשכה לנשמה זו דוקא ונותנים מלמעלה הרעיון 

בזה להורי הנולד(, ואיך שיחליטו הוא וזוגתו שיחיו ביחד, יה"ר שיהי' לאורך ימים ושנים טובות.

בברכה.
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח טבת, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' הרב מוה"ר יעקב שי'

שלום וברכה!

הלימוד  נתוסף  אשר  בסביבתם,  שמתקיימת  חדשית  הפגישה  אודות  שכותב  ממה  נהניתי   ...

שיהיו  ובלבד  ביחידות,  אם  בחברה  יומים,  היום  בחיי  הצריכות  הלכות  ג"כ  לומדים  ובטח  בחסידות, 

בקיאים בזה, וכפי שרואים מהנסיון.

הנה מהנכון ללמוד מראש לדעת את הדינים מבלי המקורים עליהם, ורק בפעם השני או השלישי 

להוסיף גם את זה, כיון שעיקר הכל הר"ז - את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם...

בברכה.
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח טבת, תשט"ו

ברוקלין.

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

שלום וברכה!

... נתעכב שילוח מכ' זה. ובינתים נתקבל מכתב זה מהר"ד שי' וכותב א( שההשקה היא כמו ח, 

ויעץ לעשות חור ההולך ישר ולא בדרך מלמעלמ"ט. ומסכים הנני לדעתו. ב( שהתיר והורה להם לעשות 

שטאפער מגומי. ואין דעתי כן, ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר מהרש"ב נ"ע - נדפסה בסו"ס טהרת מים ובס' של 

הנ"ל טהרת יו"ט ח"ו בהקדמה - וצריך לעשותה מעץ.
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אגרות קודש

]כ' טבת, תשט"ו[ 

במענה על מכתבו... אודות חיפוש שידוך מתאים בשבילו, מובן שבזה צריך לעבוד במרץ הדרוש, 

וכמרז"ל כמו שמחזר אחרי אבדתו,

ויה"ר שיקוים בו בקרוב, וברכך ה"א בכל אשר תעשה. ויברכו השי"ת, ובקרוב יסתדר בטוב לפניו 

בגשמיות וברוחניות גם יחד.
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בבא בתרא. פרק תשיעי - מי שמת דף קמא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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˜eÏ‰ ‰Ê  Ï k Á‡Â  ÌL ˜ÈÏ‰Ï ÈÁ BÈ‡L ˙aMa ÌeÏk Ba ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡L ÌB˜Óa  ˜ÈÏ‰ Ì‡
ÔÈ‡L ÌB˜Óa ‰È‰ B˜ÈÏ‰L ‰ÚLaL ÔÂÈÎ ‰Ê a B˙BÁ ÈÈ ‡È ‡Ï Ba ÌÈLnzLnL ÌB˜Óa BÁÈp‰Â

˙aM‰ BÎÏ ˜Ïe‰L kÈ BÈ‡ ˙aLa Ba ÌÈLnzLÓÏBÎÈ Ï‡ ‰ÏÏ ‰Îa BÊ È‰ B˙˜Ï‰ ÏÚ a Ì‡Â 
‰ÏÈÎ‡ ÈÎ ÌL ÌÈLnzLÓ ÔÈ‡L Ù"Ú‡ ˙aMa Ba ÔÈLnzLnL ÌB˜Óa ˜ÈÏ‰Ïe ÏB‡ BlL Á ‡e‰ Ì‡ 

˜ÈÏÈÂ ˙aMa ÌeÏk Ba ÌÈLnzLÓ ÔÈ‡L ÌB˜Óa elÈÙ‡ Î"Á‡ eÁÈpL ÔÈa ÌL ˜ÏB eÁÈpL ÔÈa BÏ ÁeÈÓ ‡e‰L
Á‡  Ô‡k‰Îa Ô‡k ÔÈ‡ ˙aL a ÈÁ‰ ÌB˜Óa Ô‡k ˙ÚeÓ ‰ÚL ÁeÓ ‰È‰ ÂÈÏÚ aL p‰L ÔÂÈÎ 

‰ÏÏ. 
Ô˙B‡ elÈÙ‡ ˙Bp‰ ‡L ÏÚ ‡ÏÂ ÔÁÏM‰ ÏÚ k Ô‰L ˙Bp‰ Ô˙B‡ ÏÚ Ï ‰ÊÈÏ LÈ ‰lÁ˙ÎÏ ÌB˜Ó ÏkÓe

ÔB‡Ï ÔÈÏÎB‡L ÔÁÏM‰ ÏÚL ˙Bp‰ Ô‰ ‰ÂÓ‰ ÈÚL ÈÙÏ ÔÁÏM‰ ÏÚ Î"Á‡ ÔÁÈ‰Ï ‰B elÈÙ‡Â ˙Èa‰ B˙aL 
‰ÂÓ‰ ÈÚ ‡e‰L ÌB˜Óa ÌÈÁen‰ Ô˙B‡ ÏÚ ‰Îa‰ ‡‰zL Èe‡Â˙B  B‡ Á‡ a ÌL È ÌB˜Ó ÏkÓe 

BÓLÂ BÎÊ k. 
ÌÈLnzLnL ÌB˜Ó ‡‰L Ïe ˙BÓB˜Ó ‡La Ì ‰lÁ˙ÎÏ Ï ˙BÏBÎÈ Á‡ ˙Èa ˙Ba ÌÈL LÈ Ì‡ Ï‡
È‡ Ï ÁeÈÓ BÈ‡ Ì‡Â ÏÚÏ B‡ Ï ÁeÈÓ‰ Á ‡e‰ Ì‡ ‰ÏÈÎ‡ ÈÎ Ba ÌÈLnzLÓ ÔÈ‡L Ù"Ú‡ ˙aMa Ba

‰ÏÈÎ‡ ÈÎ ÌL ÌÈLnzLÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌL ˜ÈÏ‰Ï ‰ÏBÎÈÏÚa ‡l‡ ÌeÏk ÌL ÌÈLnzLÓ ÔÈ‡ Ì‰L Ù"Ú‡ 
‰ÏÈÎ‡ ÈÎ ÌL ÌÈLnzLÓ ÌÈÁ‡ elÈÙ‡ B‡ B˙Èa Èe ˙Èa‰

יד סעיף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג, סימן ב' חלק
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   שמברכין בנר זה דכל נראה -

יכול - שבת לכבוד שמדליק הנרות שאר אבל עליו,
שחפץ מקום בכל .להדליקן

     חולנית אשה -
יעמידו לכתחילה להדליק, השלחן אל לגשת יכולה שאינה
ולאחר הנרות את תדליק עליו - למיטתה סמוך קטן שלחן

האכילה בחדר הנרות להניח יכולים .מכן
    מבני א' (או הבעל ידי על -

אשתו בהדלקת עדיין שבת עליו קיבל שלא .הבית)
    חדר להשאיר שאין -

בעץ ייכשל שמא נר, ללא בשבת בו שמשתמשים

.ובאבן
    רפואה בבית השוהה אשה -

מחדרה האחות תוציאם בחדרה, נרות תדליק שאם ויודעת
על לברך לה אין - מאורם ליהנות שתספיק קודם עוד

.הנרות
    כולם שאין גדול בחדר -

בהם גדולות בסעודות וכן הנרות, את לראות יכולים
ידליקו שהנשים ידאגו בנפרד, והנשים האנשים יושבים
מכל הנרות לראות שיוכלו באופן מקומות בכמה ויברכו
עליהם שבירכו מהנרות לקחת יש - כן עשו וכשלא מקום,

מקומות בכמה .ולפזרם

 
אות160) בא"ר משמע שכן והוסיף סק"כ, עד סי' השלחן בדי
כג.

(כגון161) כלום משתמשים שאין למקום הנרות ייקחו אם אבל
שהתירו פוסקים ויש ברכה, בלא תדליק - רפואה) בבית האחות
למקום יקחוהו ומיד - תדליקו והיא הנר את יחזיק שמישהו
סי' השלחן (בדי בית באותו שיהיה כדאי ולכתחילה - האכילה

כ"א). ס"ק עד
מהדורה162) לשוע"ר (ציונים ז סעיף לעיל המבואר פי על

'בין לעיל רבינו שכתב במה הדין שהוא ולהוסיף החדשה).
בשבת' כלום בו משתמשים שאין במקום אפילו אח"כ שיניחנו
את מקבלת שאינה התנתה שהאשה או הבעל ידי על היינו -

(קו"א מוקצה משום הנר לטלטל אסור כן לא דאם - השבת
סק"ז).
א.163) סעיף כדלעיל
יח).164) ע' נש"ק דיני בקיצור (הובא היולדת תורת ס'
השלחן165) על הכוונה שאין נתבאר ושם א, בסעיף כמבואר

האכילה. לשלחן סמוכים אפילו אלא דווקא, ממש
זאת166) לעשות שיש וכמובן בזה, 9 הערה לעיל שהובא כפי

ביו"ט. כשהוא או שבת עדיין עליו קיבל שלא מי ע"י
א,167) סעיף לעיל נתבאר להדליק שנוהגים הנרות מנין

בלבד. אחד בנר די הדין שמעיקר רבינו הוסיף סק"א ובקו"א
י.168) סעיף כדלעיל

   

     

Ïשל ברכה (סיום) אחר אמן לענות רשאי ציבור השליח אין
לכוין יוכל ולא דעתו תתבלבל שמא הטירוף מפני כהנים
כראוי אמן בעניית מכוין שהוא שכיון שלום שים לברכת לחזור
לתפלתו מהר לחזור יוכל ולא אחרת למחשבה דעתו הסיח
תפלתו על דעתו נותן הוא אמן עונה כשאינו כן שאין מה ויטעה

עונין. שהצבור בשעה

כהנים ברכת שאחר באמן לחוש אין בתפלה הפסק מפני אבל
הוא. התפלה מכלל כהנים שברכת לפי

רשאי הדעת טירוף בלא לתפלתו שיחזור בעצמו מובטח ואם
עכשיו שכן וכל הראשונה כסברא והעיקר שאוסר מי ויש

לטעות: כך כל לחוש שאין הספר מתוך שמתפללין

‡Ïיענה לא אחר בין ש"ץ שהוא בין הכהנים את המקרא וכן
לא שמא כהנים ברכת של ב' או א' פסוק סיום אחר אמן
ממנו שיתעלם שלאחריה פסוק להתחיל לדעת מהר לכוין יוכל

ג'. או ב' אם להקרות לו יש פסוק איזו

שמתיר מי יש אהרן של בקדושתו קדשנו אשר ברכת אחר אבל
שזה לפי יברכך תיבת גם שקורין מנהגנו לפי אפילו אמן לענות
אלא חוששין ואין הברכה תחלת ממנו שיתעלם כלל לחוש אין
לחוש אין הברכה בתחלת (אבל בג' ב' פסוק לו יתחלף שמא
מפני יברכך תיבת כלל מקרין שאין מקומות יש זה שמטעם לזה
משום אינו אותה שמקרין למנהגנו ואף לטעות בה לחוש שאין
אמירה להיות שצריך חכמים שדרשו משום אלא טעות חשש

למעלה). כמ"ש ודיבור דיבור כל על

מפני בתפלה הפסק לו חשוב זה אמן אין ש"ץ הוא ואפילו
ואי התפלה מכלל הוא כפים שנשיאת התפלה צורך שהוא
שיוכל מובטח הוא ואם שלפניו ברכה בלא כפים לנשיאת אפשר
אמן לענות רשאי להקרות לו יש פסוק איזה לדעת מהר לכוין

הספר: מתוך שמקרין עכשיו ובפרט ב' או א' פסוק אחר

Ïישא לא אחרים כהנים שם אין אפילו כהן שהוא ש"ץ וכן
לדעת לתפלתו לחזור יוכל לא שמא הטירוף מפני כפיו
ואם הצבור מאימת מטורפת שדעתו שלום בשים ולהתחיל לכוין
טירוף בלא לתפלתו וחוזר כפיו נושא שהוא בעצמו מובטח הוא
תתבטל שלא כדי כפיו ישא הוא אלא כהן שם אין אם דעת

כפים. נשיאת

עד ויאמר לדוכן לעלות בעבודה מעט רגליו יעקור יעשה וכיצד
לדוכן לעלות בעבודה רגליו עוקר שאין כהן שכל כהנים ברכת
לגמרי ממקומו יעקור כהנים לברכת וכשיגיע עולה אינו שוב
ברכת אותו מקרא יהיה ואחר כהנים ברכת ויברך לדוכן ויעלה
אלא קוראים שאין כהן או כהנים לו יקרא לא אבל כהנים
כו' ברכנו או"א המקרא יאמר לא ולכן למעלה כמ"ש לשנים
אלא להמקרא ענין אין זו בבקשה כהנים קורא שאינו שכיון
נשיאת בהם שאין הימים בכל שאומרים כמו הש"ץ יאמרנה
כמ"ש הפסק חשובה אינה שלכן התפלה מכלל זו שבקשה כפים
שים ויסיים למקומו יחזור כהנים ברכת שיגמור ואחר למעלה

שלום.

שח ולא סוף ועד מראש הש"ץ לתפלת לבו כיון המקרא ואם
הש"ץ במקום התיבה לפני המקרא שיעמוד טוב יותר באמצע

אותו מקרא ויהיה כו' ברכנו או"א ויאמר להודות נאה אחר מיד
מופסקת התפלה תהיה שלא (כדי שלום שים שם הוא ויסיים

התיבה). לפני למקומו מהדוכן הש"ץ בהליכת

כפיו את הש"ץ שישא אומרים יש שלום שים מסיים וכשהמקרא
מובטח הוא שהמקרא והוא לתפלתו לחזור מובטח אינו אפילו
שים עד הש"ץ לתפלת לכוין שיוכל וגם שלום) לשים (לחזור
עד אוסרין ויש לש"ץ להקרות שיצטרך מה יטרידנו ולא שלום
הכל הספר מתוך שמתפללין עכשיו אך מובטח הש"ץ שיהיה

מובטחים.

ששח או סוף ועד מראש הש"ץ לתפלת המקרא כיון לא אם אבל
הש"ץ חזרת דין שלכתחלה שלום שים לסיים יכול אינו באמצע
מי"ח אחת ברכה ולומר לחזור שצריך שמי לחש תפלת כדין
של בשבע וה"ה קי"ט בסי' כמ"ש הסדר על כולן לומר צריך
בעצמו התפלל כאלו ה"ז הש"ץ לתפלת וכשכיון ויו"ט שבת
כבר ששמע מה הפסיד הרי באמצע וכששח כעונה ששומע
קי"ד בסי' כמ"ש לחש בתפלת כן היה אם לראש לחזור וצריך
שלא מה הפסיד הרי אחרים לדברים לבבו פנה באמצע אם וכן

הש"ץ. שיסיים שאפשר כיון שלום שים לסיים לו ואין שמע

לא תחתיו אחר ועובר לחזור יודע ואינו שטעה ש"ץ אבל
מפ התפלה לראש לחזור חוזרהצריכוהו אלא הציבור טורח ני

קכ"ו: בסי' כמ"ש הש"ץ שטעה למקום

‚Ïרגליו לעקור התירו שאז הוא אלא כהן שם כשאין זה וכל
חכמים תיקון שהיא כפים נשיאת תתבטל שלא כדי בתפלה
כהנים שם יש אם אבל למעלה כמ"ש לכך הראויה תפלה בכל
שיחזור מובטח הש"ץ אם אפילו כפים לנשיאת הראוים אחרים
לעלות רגליו לעקור רשאי אינו הדעת טירוף בלא לתפלתו

לדוכן.

אמרו אם אבל ידיו ליטול או לעלות לו לומר שלא העם ויזהרו
או בעבודה לו אמרו אם מובטח) אינו (אפילו לעלות צריך לו
טירוף חשש ומפני עולה אינו אם בעשה עובר שהרי לכן קודם
מדברי היא שתפלה בעשה לעבור לו אין התפלה ובלבול

סופרים.

בבית שהוא אעפ"י כלום עובר אינו לו אפשר כשאי (אבל
את לקרות מתכוין אינו שהקורא מפני כהנים כשקוראים הכנסת
אינו שהקורא וכל רגליו לעקור לו ואסור הואיל כלל הש"ץ
נסתר אם כגון הכנסת בבית הוא אפילו עובר אינו לו מתכוין
שמן מפני הקורא יראנו שלא הכנסת שבבית העמודים אחורי
וידועים הנראים לכהנים אלא בקריאתו מכוין אינו הקורא הסתם
הכהנים לשאר אלא לו מתכוין הקורא אין שבודאי הש"ץ וכ"ש

בלבדם.

עקר שלא כיון כלום עובר אינו להש"ץ גם מתכוין היה ואפילו
חכמים ביד כח שיש מלעלות חכמים ומנעוהו בעבודה רגליו
לעקור לגרום שאסור ואף תעשה ואל בשב תורה דברי לעקור
שיקראו שיודע כיון בעבודה רגליו לעקור לו והיה תורה דברי
אלא אינו זה איסור מקום מכל למעלה שנתבאר כמו הכהנים
שלא כאן זה איסור והתירו אמרו והם אמרו והם סופרים מדברי
לה שאפשר מצוה לצורך רגליו בעקירת בתפלה להפסיק

אחרים). ע"י להתקיים
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קז    

     

Ïשל ברכה (סיום) אחר אמן לענות רשאי ציבור השליח אין
לכוין יוכל ולא דעתו תתבלבל שמא הטירוף מפני כהנים
כראוי אמן בעניית מכוין שהוא שכיון שלום שים לברכת לחזור
לתפלתו מהר לחזור יוכל ולא אחרת למחשבה דעתו הסיח
תפלתו על דעתו נותן הוא אמן עונה כשאינו כן שאין מה ויטעה

עונין. שהצבור בשעה

כהנים ברכת שאחר באמן לחוש אין בתפלה הפסק מפני אבל
הוא. התפלה מכלל כהנים שברכת לפי

רשאי הדעת טירוף בלא לתפלתו שיחזור בעצמו מובטח ואם
עכשיו שכן וכל הראשונה כסברא והעיקר שאוסר מי ויש

לטעות: כך כל לחוש שאין הספר מתוך שמתפללין

‡Ïיענה לא אחר בין ש"ץ שהוא בין הכהנים את המקרא וכן
לא שמא כהנים ברכת של ב' או א' פסוק סיום אחר אמן
ממנו שיתעלם שלאחריה פסוק להתחיל לדעת מהר לכוין יוכל

ג'. או ב' אם להקרות לו יש פסוק איזו

שמתיר מי יש אהרן של בקדושתו קדשנו אשר ברכת אחר אבל
שזה לפי יברכך תיבת גם שקורין מנהגנו לפי אפילו אמן לענות
אלא חוששין ואין הברכה תחלת ממנו שיתעלם כלל לחוש אין
לחוש אין הברכה בתחלת (אבל בג' ב' פסוק לו יתחלף שמא
מפני יברכך תיבת כלל מקרין שאין מקומות יש זה שמטעם לזה
משום אינו אותה שמקרין למנהגנו ואף לטעות בה לחוש שאין
אמירה להיות שצריך חכמים שדרשו משום אלא טעות חשש

למעלה). כמ"ש ודיבור דיבור כל על

מפני בתפלה הפסק לו חשוב זה אמן אין ש"ץ הוא ואפילו
ואי התפלה מכלל הוא כפים שנשיאת התפלה צורך שהוא
שיוכל מובטח הוא ואם שלפניו ברכה בלא כפים לנשיאת אפשר
אמן לענות רשאי להקרות לו יש פסוק איזה לדעת מהר לכוין

הספר: מתוך שמקרין עכשיו ובפרט ב' או א' פסוק אחר

Ïישא לא אחרים כהנים שם אין אפילו כהן שהוא ש"ץ וכן
לדעת לתפלתו לחזור יוכל לא שמא הטירוף מפני כפיו
ואם הצבור מאימת מטורפת שדעתו שלום בשים ולהתחיל לכוין
טירוף בלא לתפלתו וחוזר כפיו נושא שהוא בעצמו מובטח הוא
תתבטל שלא כדי כפיו ישא הוא אלא כהן שם אין אם דעת

כפים. נשיאת

עד ויאמר לדוכן לעלות בעבודה מעט רגליו יעקור יעשה וכיצד
לדוכן לעלות בעבודה רגליו עוקר שאין כהן שכל כהנים ברכת
לגמרי ממקומו יעקור כהנים לברכת וכשיגיע עולה אינו שוב
ברכת אותו מקרא יהיה ואחר כהנים ברכת ויברך לדוכן ויעלה
אלא קוראים שאין כהן או כהנים לו יקרא לא אבל כהנים
כו' ברכנו או"א המקרא יאמר לא ולכן למעלה כמ"ש לשנים
אלא להמקרא ענין אין זו בבקשה כהנים קורא שאינו שכיון
נשיאת בהם שאין הימים בכל שאומרים כמו הש"ץ יאמרנה
כמ"ש הפסק חשובה אינה שלכן התפלה מכלל זו שבקשה כפים
שים ויסיים למקומו יחזור כהנים ברכת שיגמור ואחר למעלה

שלום.

שח ולא סוף ועד מראש הש"ץ לתפלת לבו כיון המקרא ואם
הש"ץ במקום התיבה לפני המקרא שיעמוד טוב יותר באמצע

אותו מקרא ויהיה כו' ברכנו או"א ויאמר להודות נאה אחר מיד
מופסקת התפלה תהיה שלא (כדי שלום שים שם הוא ויסיים

התיבה). לפני למקומו מהדוכן הש"ץ בהליכת

כפיו את הש"ץ שישא אומרים יש שלום שים מסיים וכשהמקרא
מובטח הוא שהמקרא והוא לתפלתו לחזור מובטח אינו אפילו
שים עד הש"ץ לתפלת לכוין שיוכל וגם שלום) לשים (לחזור
עד אוסרין ויש לש"ץ להקרות שיצטרך מה יטרידנו ולא שלום
הכל הספר מתוך שמתפללין עכשיו אך מובטח הש"ץ שיהיה

מובטחים.

ששח או סוף ועד מראש הש"ץ לתפלת המקרא כיון לא אם אבל
הש"ץ חזרת דין שלכתחלה שלום שים לסיים יכול אינו באמצע
מי"ח אחת ברכה ולומר לחזור שצריך שמי לחש תפלת כדין
של בשבע וה"ה קי"ט בסי' כמ"ש הסדר על כולן לומר צריך
בעצמו התפלל כאלו ה"ז הש"ץ לתפלת וכשכיון ויו"ט שבת
כבר ששמע מה הפסיד הרי באמצע וכששח כעונה ששומע
קי"ד בסי' כמ"ש לחש בתפלת כן היה אם לראש לחזור וצריך
שלא מה הפסיד הרי אחרים לדברים לבבו פנה באמצע אם וכן

הש"ץ. שיסיים שאפשר כיון שלום שים לסיים לו ואין שמע

לא תחתיו אחר ועובר לחזור יודע ואינו שטעה ש"ץ אבל
מפ התפלה לראש לחזור חוזרהצריכוהו אלא הציבור טורח ני

קכ"ו: בסי' כמ"ש הש"ץ שטעה למקום

‚Ïרגליו לעקור התירו שאז הוא אלא כהן שם כשאין זה וכל
חכמים תיקון שהיא כפים נשיאת תתבטל שלא כדי בתפלה
כהנים שם יש אם אבל למעלה כמ"ש לכך הראויה תפלה בכל
שיחזור מובטח הש"ץ אם אפילו כפים לנשיאת הראוים אחרים
לעלות רגליו לעקור רשאי אינו הדעת טירוף בלא לתפלתו

לדוכן.

אמרו אם אבל ידיו ליטול או לעלות לו לומר שלא העם ויזהרו
או בעבודה לו אמרו אם מובטח) אינו (אפילו לעלות צריך לו
טירוף חשש ומפני עולה אינו אם בעשה עובר שהרי לכן קודם
מדברי היא שתפלה בעשה לעבור לו אין התפלה ובלבול

סופרים.

בבית שהוא אעפ"י כלום עובר אינו לו אפשר כשאי (אבל
את לקרות מתכוין אינו שהקורא מפני כהנים כשקוראים הכנסת
אינו שהקורא וכל רגליו לעקור לו ואסור הואיל כלל הש"ץ
נסתר אם כגון הכנסת בבית הוא אפילו עובר אינו לו מתכוין
שמן מפני הקורא יראנו שלא הכנסת שבבית העמודים אחורי
וידועים הנראים לכהנים אלא בקריאתו מכוין אינו הקורא הסתם
הכהנים לשאר אלא לו מתכוין הקורא אין שבודאי הש"ץ וכ"ש

בלבדם.

עקר שלא כיון כלום עובר אינו להש"ץ גם מתכוין היה ואפילו
חכמים ביד כח שיש מלעלות חכמים ומנעוהו בעבודה רגליו
לעקור לגרום שאסור ואף תעשה ואל בשב תורה דברי לעקור
שיקראו שיודע כיון בעבודה רגליו לעקור לו והיה תורה דברי
אלא אינו זה איסור מקום מכל למעלה שנתבאר כמו הכהנים
שלא כאן זה איסור והתירו אמרו והם אמרו והם סופרים מדברי
לה שאפשר מצוה לצורך רגליו בעקירת בתפלה להפסיק

אחרים). ע"י להתקיים
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קח   

אחרים כהנים יש אפילו לדוכן לעלות כהן לש"ץ מתירין ויש
שמובטח והוא הוא מצוה ודבר הואיל רגליו בעקירת איסור ואין
הספר מתוך שמתפללין ועכשיו למעלה כמ"ש לתפלתו שיחזור
נושא כהן שש"ץ הרבה במקומות נהגו ולכן מובטחים כולם הרי
כסברא לנהוג יש מנהג שאין במקום אבל ענין בכל כפיו

עיקר: כן כי הראשונה

„Ïלא הכהנים שאר עם לדוכן עולה ואינו כהן כשהש"ץ
לכהן וה"ה אותם מקרא יהיה ולא כהנים להם הוא יקרא
שהאומר מכלל להם אמור שנאמר להקרות יכול שאינו אחר
יהיה שהש"ץ נכון שלכתחלה ולפי מישראל אלא מהם אינו
לכתחלה משתדלין לפיכך למעלה כמ"ש כהנים ברכת מקרא

ישראל. הש"ץ שיהיה

כו' ברכנו או"א ויתחיל אצלו ישראל יעמוד כהן וכשהש"ץ
שיגמרו עד ושותק עומד והש"ץ אותם ומקרא כהנים וקורא
לבו כיון אם אפילו שלום שים הש"ץ ומסיים כהנים ברכת
לנו למה במקומו עומד שהש"ץ שכיון הש"ץ לתפלת המקרא
כמו לדוכן עולה כשהש"ץ (משא"כ לשנים התפלה לחלק

שנתבאר).

בלא שיברכו שאומר מי יש להקרות שיכול ישראל שם אין ואם
כלל. הקראה

מנעוהו שלא כהן שהוא אע"פ מקרא הוא שהש"ץ אומרים ויש
כמשמעות להקרות שאפשר במקום לכתחלה אלא להקרות לכהן
על סומכין אחר בענין אפשר כשאי (אבל פשוטו לפי הכתוב
משלהם אמירה שתהא להם אמור חכמים קצת שדרשו מדרש

עיקר): וכן אותם שמקרא וה"ה כהנים קורא שכהן

‰Ïניגונים ג' או ב' כהנים בברכת לנגן רשאים הכהנים אין
לניגון מניגון לצאת שכשרוצים הדעת טירוף משום
וע"י ומיושר שוה קול להשמיע יפה ולדקדק לכוין צריכים
ואף יתחילו תיבה או פסוק איזה ידעו לא בזה דעתם שמטרידים
ג"כ ישכחו דעתם תטרף אם מקום מכל לפניהם קורא שהמקרא

סוף. ועד מראש אחד ניגון ינגנו אלא המקרא קריאת

בענין בתפלתו הרבה נגונין לנגן לו אין בתפלתו לש"ץ וה"ה
אחד:

ÂÏיסיחו ולא בעם יביטו לא העם מברכים שהכהנים בשעה
בתפלה שעומד כמי מטה כלפי עיניהם יהיה אלא דעתם
כל את הוא ברוך הקדוש שיברך מתפללים הם שהרי בכוונה
ויהיו לברכה יכוונו כן גם הברכה את המקבלים והעם ישראל
בהם יסתכלו ולא למעלה שנתבאר מטעם הכהנים פני נגד פניהם

אחר. במקום יסתכלו שלא שכן וכל דעתם יסיחו שלא

פניהם על מצוה של הטלית לשלשל הרבה במקומות נהגו ולכן
בפניהם לא בהם העם ולא בעם להסתכל יוכלו שלא כדי וידיהם

בידיהם. ולא

כדי פניהם על הטלית משלשלין שהכהנים נהגו אלו ובמדינות
שהם כדי לטלית חוץ ידיהם אבל לבד להסתכל יוכלו שלא
הדעת היסח לידי יבאו ולא בידיהם להסתכל יוכלו לא עצמן
להסתכל יוכלו שלא כדי פניהם על ג"כ הטלית משלשלין והעם
הכהנים כפי נשיאת להיות נכון יותר זה ומנהג הכהנים בידי
כן כי להעם כפיהם בין חוצצת טליתו תהא ולא ונראים גלוים
שלא ויברכם העם אל ידיו את אהרן וישא הכתוב משמעות הוא
ברזל של מחיצה אפילו אמרו ולא לעם בינו חוצץ דבר יהיה
אלא שיתבאר כמו שבשמים לאביהם ישראל בין מפסקת אינה
שהוא מי גם אזי הכנסת בבית מהכהנים המתברכים צבור כשיש
מעכב זה אין שבדיעבד אלא עמהם מתברך הכנסת לבית חוץ
(אבל שיתבאר כמו לדוכן עולים כולם כהנים שכולה עיר שהרי
ואינה מלבושיהם כשאר גופם לגבי בטלה העם פני שעל טלית

חוצצת).

נוהגין אך מותרת בעלמא ראיה אבל להסתכל אלא אסרו ולא
ליזהר:

בכהן הפוסלים דברים ואיזה כפים נשיאת דיני קכח, סימן א חלק

ל-לו סעיפים
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: יהודה,תוכןתוכןתוכןתוכן ושל יוסף עבודת אופן בין ההבדל

ממי גדול ומי

        
      

לארץ ויהודה (צומח) לשמים יוסף בין הקשר [וביאור

(דומם):]

      
      

      
      

 

הצומח מין שלימות הוא שארז לעיל, הובא
הצמחים). כל משאר יותר היא שבו (שהצמיחה

בחינת הוא שיוסף ידוע כי ארז, בחי' הוא ויוסף
גו' "צדיק וכתיב הצדיק"), "יוסף שנקרא (כפי צדיק
נמשל צדיק) (בחינת שיוסף הרי ישגה", בלבנון כארז

ישגה"). ("בלבנון גבוה ל"ארז"

יוסף אצל שדוקא בכך ביאור מוסיף המוסגר [ובמאמר

ד השלימות ענין "צמיחה"מצינו - וגדלות בלבנון" :]"כארז

      
   

האצילות שבעולם העליונות שהמידות לעיל הובא

1
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22

   

שנק' המלכות מידת לגבי "שמים" נק' אנפין") ("זעיר
הוא וארץ שמים בחינות בין ההבדל אשר "ארץ",
בחינת הן שהמידות ונמצא לדומם. צומח בין כההבדל

דומם. - והמלכות צומח,

      
       

   
המדות כי שבנפש, "צומח" בחינת הן המדות
בחוש שרואים וכפי לגדלות, מקטנות "צומחות"
הן אלא קבוע, במצב נשארות אינן אדם של שמדותיו
קטנה התפעלות לאדם יש שבתחילה וגדלות, הולכות
התפעלותו יותר, הדבר טיב את שמכיר וככל דבר, באיזה

עזה. שלהבת שנעשית עד יותר גדלה

"באשר וכמ"ש דיבור בחינת - המלכות משא"כ
ע"י מדינתו אנשי על שולט (המלך שלטון" מלך דבר
לא באותיות שהרי "דומם", בחינת היא - דיבורו)
הוא אותיות של ענינן שכל וצמיחה, גידול גדר שייך
רגש של ביטוי או שכלי רעיון המכילים "כלים" שהן
"אור", שום עצמן מצד לאותיות אין אבל וכיו"ב, הלב
[וכפי "צמיחה" בו שאין דומם כמו הן הרי ובמילא
אורה וכל משלה אור לה אין שמלכות לעיל, שנתבאר

ממנה]. שלמעלה הספירות מן מקבלת היא ושפעה

       
      

  
בפרה וכן מצורע בטהרת שמצינו הענין סוד זהו
הקצוות שני שהם - ואזוב ארז עץ שלוקחים אדומה
ארז ועץ הקטנות תכלית הוא דאזוב הצומח, שבמין
בלבנון "כארז כנ"ל, נאמר, זה (שעל הגדלות תכלית

ישגה").

       
       

   
בלבנון ל"ארז יוסף בחינת בין המיוחד והקשר

ישגה":

דמדרי נקראידוע שלכן היסוד, מידת היא יוסף גת
מידת הוא (צדיק עולם" יסוד "צדיק כי הצדיק", "יוסף

היסוד).

"עמידת" שסדר הקבלה בספרי מבואר והנה
הימין, קו - "קוין" בשלשה הוא העליונות הספירות

בקו הם נצח חסד חכמה האמצעי: וקו השמאל קו
תפארת דעת השמאל; בקו - הוד גבורה בינה הימין;

האמצעי. בקו - ויסוד

זב"ז, קשורות קו שבאותו ה"ספירות" וכל
מן מקבל והחסד החסד, של ענף הוא נצח - ולדוגמא
מן התפארת) ידי (על מקבל שהיסוד ונמצא החכמה.

הדעת.

האמצעי קו אשר הקבלה, בספרי מבואר זאת ועוד
האור על מורה "כתר" פירוש, הכתר", עד "עולה
גשמי כתר (כמו ספירות עשר מגדר שלמעלה האלקי
בלתי ואור המוח), את מקיף שהוא הראש, על המונח

דוקא. האמצעי בקו מתגלה זה מוגבל

שכח האדם, בנפש ג"כ שמצינו דרך [ועל
אדם של נפשו עצם ביטוי לידי בא שבו ההולדה,
דרך מתגלה נפשו), כוחות פרטי מכל (שלמעלה
אין כמחז"ל הדעת ע"י ג"כ ונמשך שבו, ה"יסוד"

לדעת]. אלא קישוי

האמצעי, בקו הוא המידות "גדלות" שעיקר ונמצא
מכל (שלמעלה הכתר עד "לעלות" שביכולתו

הספירות).

גו' "צדיק דוקא, היסוד) (מידת ביוסף שנאמר וזהו
עליון אור על מורה "לבנון" כי - ישגה" בלבנון כארז
רק ומאיר ספירות בעשר כלל להתלבש יכול "שאינו
דבחינת הצמיחה ענין תכלית וזוהי מקיף", בבחינת
מה מאד"), בגובה ש"גדל ה"ארז" (ענין המידות
"לבנון", בחינת עד כארז וישגה "עולה" היסוד שמידת

כתר.

חוזר יוסף, מדריגת בביאור זה מוסגר מאמר [לאחרי

" של ענינו :]"יהודהלבאר

      
  [דומם נק' שהמלכות [כנ"ל,

       
   

את שמבטל - הוא ב"הודאה" הפירושים אחד
מאיר), לרבי חכמים מודים (כמו לאחרים ומודה דעתו

כנ"ל. הדומם מעלת היא היא הביטול שענין
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שנק' המלכות מידת לגבי "שמים" נק' אנפין") ("זעיר
הוא וארץ שמים בחינות בין ההבדל אשר "ארץ",
בחינת הן שהמידות ונמצא לדומם. צומח בין כההבדל

דומם. - והמלכות צומח,
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התפעלותו יותר, הדבר טיב את שמכיר וככל דבר, באיזה

עזה. שלהבת שנעשית עד יותר גדלה
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ע"י מדינתו אנשי על שולט (המלך שלטון" מלך דבר
לא באותיות שהרי "דומם", בחינת היא - דיבורו)
הוא אותיות של ענינן שכל וצמיחה, גידול גדר שייך
רגש של ביטוי או שכלי רעיון המכילים "כלים" שהן
"אור", שום עצמן מצד לאותיות אין אבל וכיו"ב, הלב
[וכפי "צמיחה" בו שאין דומם כמו הן הרי ובמילא
אורה וכל משלה אור לה אין שמלכות לעיל, שנתבאר

ממנה]. שלמעלה הספירות מן מקבלת היא ושפעה

       
      

  
בפרה וכן מצורע בטהרת שמצינו הענין סוד זהו
הקצוות שני שהם - ואזוב ארז עץ שלוקחים אדומה
ארז ועץ הקטנות תכלית הוא דאזוב הצומח, שבמין
בלבנון "כארז כנ"ל, נאמר, זה (שעל הגדלות תכלית

ישגה").
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ישגה":

דמדרי נקראידוע שלכן היסוד, מידת היא יוסף גת
מידת הוא (צדיק עולם" יסוד "צדיק כי הצדיק", "יוסף

היסוד).

"עמידת" שסדר הקבלה בספרי מבואר והנה
הימין, קו - "קוין" בשלשה הוא העליונות הספירות

בקו הם נצח חסד חכמה האמצעי: וקו השמאל קו
תפארת דעת השמאל; בקו - הוד גבורה בינה הימין;

האמצעי. בקו - ויסוד

זב"ז, קשורות קו שבאותו ה"ספירות" וכל
מן מקבל והחסד החסד, של ענף הוא נצח - ולדוגמא
מן התפארת) ידי (על מקבל שהיסוד ונמצא החכמה.

הדעת.

האמצעי קו אשר הקבלה, בספרי מבואר זאת ועוד
האור על מורה "כתר" פירוש, הכתר", עד "עולה
גשמי כתר (כמו ספירות עשר מגדר שלמעלה האלקי
בלתי ואור המוח), את מקיף שהוא הראש, על המונח

דוקא. האמצעי בקו מתגלה זה מוגבל

שכח האדם, בנפש ג"כ שמצינו דרך [ועל
אדם של נפשו עצם ביטוי לידי בא שבו ההולדה,
דרך מתגלה נפשו), כוחות פרטי מכל (שלמעלה
אין כמחז"ל הדעת ע"י ג"כ ונמשך שבו, ה"יסוד"

לדעת]. אלא קישוי

האמצעי, בקו הוא המידות "גדלות" שעיקר ונמצא
מכל (שלמעלה הכתר עד "לעלות" שביכולתו

הספירות).

גו' "צדיק דוקא, היסוד) (מידת ביוסף שנאמר וזהו
עליון אור על מורה "לבנון" כי - ישגה" בלבנון כארז
רק ומאיר ספירות בעשר כלל להתלבש יכול "שאינו
דבחינת הצמיחה ענין תכלית וזוהי מקיף", בבחינת
מה מאד"), בגובה ש"גדל ה"ארז" (ענין המידות
"לבנון", בחינת עד כארז וישגה "עולה" היסוד שמידת

כתר.

חוזר יוסף, מדריגת בביאור זה מוסגר מאמר [לאחרי

" של ענינו :]"יהודהלבאר

      
  [דומם נק' שהמלכות [כנ"ל,

       
   

את שמבטל - הוא ב"הודאה" הפירושים אחד
מאיר), לרבי חכמים מודים (כמו לאחרים ומודה דעתו

כנ"ל. הדומם מעלת היא היא הביטול שענין
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- הוא אדוני" "בי יהודה בבקשת הפנימי הפירוש
בתוך בי, ("אדוני") הצדיק מיוסף השפע שיושפע
מן וחיותה שפעה מקבלת שה"מלכות וכנ"ל, יהודה,

הזעיר-אנפין".

     
[לעולם עולם [התקרבות  

     
       

       


      
       

    
מיוסף למעלה יהודה עליית ענין ומבאר [והולך

לקונו. האדם בעבודת ביטוי לידי שבא כפי לבא, לעתיד

הענין: ונקודת

(כנ הביטול בענין היא הצומח לגבי הדומם ל),"מעלת

להקב הביטול בענין -"אשר ובכללות מדריגות, כמה יש ה

מדריגות: שתי הן

עול את עצמו על מקבל שהאדם פשוט, ביטול ישנו

דאע ית', גשמיים"מלכותו לתענוגים מתאווה שבלבו פ

על לקבל עצמו את כופה מקום מכל הזה, העולם וענייני

בפועל השם את עובד להיות ית' מלכותו עול עצמו

המצוות. וקיום התורה בלימוד

" נקרא זה תתאהביטול של"יראה עניינה הוא והוא ,

" מצד המלכותהעבודה מלכותומידת עול קבלת שבנפש, "

" (ונק' "דומםית' זו בעבודה אין כי שהאדםחיות" ורק "

בפועל). במעשה ית' רצונו לקיים עצמו את כופה

" היא השני עילאהבקצה מוחלט"יראה ביטול והוא ,

והוא"להקב כלל. עצמו את מרגיש האדם שאין עד ה,

לפני בעמדו אדם על הנופלות והאימה היראה כמשל

" לגמרי ממציאותו שמתבטל דומםהמלך, כאבן שנעשה

והרגשה התפשטות שום בו ואין לדבר יכול שלא ממש

וכלל כלל ."בעצמו

המלך מציאות עצמו, המלך רוממות בנוכחות כלומר:

בלעדו.ממלאה" דבר שום אין וכאילו המקום כל את "

על המורה ורגלים ידים בפישוט לפניו משתחווים שלכן

ד העבודה היא וכך גמורה. עילאה"התבטלות ,"יראה

להקב מוחלט ביטול מרגי"שהוא האדם שאין עד שוםה ש

"אנוכיות" בחינת מצד העבודה והיא כלל, "חכמה"

" אותיות חכמה - משבנפש בתכלית."ה"כח ביטול שהוא ,

מדריגת ישנה - בביטול הללו בחינות שתי בין והנה

" מצד בעצמומידותהעבודה מעורר שהאדם שבנפש, "

להקב אהבה של ית'"רגש אליו נמשכת שנפשו ה,

העולם, בתענוגי ומואס השם עובד להיות מאד ומתאווה

שעי הא-ל ברוממות שמתבונן של"או ברגש מתעורר ז

המניעו הוא שבלב היראה ורגש ית', ממנו ופחד אימה

השם. את לעבוד

למעלה היא המדות) בחינת (מצד זו עבודה אשר

מאחר שמים, מלכות עול דקבלת מהעבודה יותר הרבה

ואילו השם לעבודת פנימי וחשק רצון לאדם יש שכאן

" רק היא ית' מלכותו עול קבלת מתוך השם ביטולעבודת

לטוב."חיצוני נשתנתה לא האדם שפנימיות ,

הרבה למטה הוא זה ביטול גיסא, לאידך אבל

ד עילאה"מהעבודה בחינת"יראה מצד בעבודה שהרי ,

גדר כל שזהו עצמו, את מאד מרגיש האדם המידות,

של תנועה אם - דבר לאיזה האדם התייחסות המידות,

התרחקות של תנועה או (אהבה) והתדבקות קירוב

(יראה).

רגש על בנוי' מידות מצד העבודה פשוטות: במלים

ית',האדם לעבודתו מניעו היראה) (או האהבה שרגש -

תגדל כך עצומה, יותר יראה) (או באהבה שמתעורר וככל

ויותר. יותר עבודתו

""משא עילאהכ להקביראה מוחלט ביטול היא ה,""

" של רגש שום בו קיים אלאאנישלא כאן אין וכאילו "

הקב של ה."רצונו

(א) - הוא השם בעבודת המדריגות שסדר ונמצא,

תתאה" (ב)יראה (מלכות), ית' מלכותו עול וקבלת "

" ו(ג) מדות, מצד עילאההעבודה מוחלט).יראה (ביטול "

אע מעבודה"אולם, למטה היא תתאה שיראה פ

ה הרי מדות, דשורש"שמצד העבודה של תתאה"" "יראה

מ עילאה"הוא האפשריותיראה כלומר, ממדות, שלמעלה "

להקב עצמו את לבטל שבלבו"לאדם למרות אשר ה,

עצמו את כופה הוא הרי גשמיים לענינים תאווה בוערת

יש אדם כל שבנשמת מכך נובעת - ית' מלכותו עול לקבל

" בטלחכמהבחינת האדם זו בחינה שמצד שבנפש, "

להקב ביטול."לגמרי של זו תכונה באדם נמשכת וממנה ה,
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הא-ל בגדלות השגה לאדם שאין מאחר לכאורה, כי

שום אין הלא יראה, או אהבה של רגש שום בלבו ואין

בא ומאיפה ית', לעבודתו הנוטה האדם במציאות נקודה

רצונותיו ואת עצמו את לבטל כזה, ותוקף כח לאדם

להקב נכנע ו"להיות יגזור"ה, אשר בקבלתלכל עליו אומר

שמים מלכות שעול מפני אלא זה אין - תחלתן"" נעוץ

בתחלתן וסופן את"בסופן ומכניע משפיל שהאדם דזה ,

" ודומםעצמו, כעפר הפנימי"שנפשו מהביטול נובע ,

האדם זו בחינה שמצד שבנפש), חכמה בחינת (שמצד

לגמרי," ודבר יש מבחינת מופשט ממש, דומם אבן כמו

וכלל כלל בעצמו הרגשה ."בלי

בא המדריגות, בתחתית עדיין האדם שלהיות אלא

מלכותו עול קבלת חיצוני, באופן רק ביטוי לידי זה ביטול

ית'.

" ענין וזהו תחלה- במחשבה מעשה שבאסוף כפי "

" לקונו: האדם בעבודת ביטוי מעשהלידי הואסוף "

לקיים עצמו את כופה שהאדם ביותר, התחתונה עבודה

ית'; מלכותו עול קבלת מצד ית' רצונו ובמעשה בפועל

מ שרשו זה תחילה"וביטול ד"מחשבה אותיותמחשבה", "

מה" -חשב בתכלית ביטול - "

לעתיד מיוסף למעלה יהודה עליית ענין יובן ובזה

ית' מלכותו עול דקבלת הביטול כיצד יתגלה שאז לבא,

" בבחינת נעוץ ודומם) ארץ (ביטולחכמה(בחינת שבנפש "

להקב המדות,"מוחלט מבחינת באין-ערוך שלמעלה ה),

" בחינת ביטול).יששהן (ולא "

ומבאר:] שהולך וזהו

       
    חכמה]

אותיות] 

   
את יסד (האב ברתא" יסד "אבא בזהר איתא
- ו"בת" לחכמה, כינוי הוא - "אב" פירוש: הבת),
לעיל (וכמשנ"ת המלכות ספירת היא - מקבל בחינת
נאמר זה ועל מקבל), בחינת היא דמלכות בארוכה
הוא תחתונה) היותר (הספירה המלכות דשורש בזהר,

הראשונה). (הספירה החכמה מבחינת

האדם בעבודת ביטוי לידי שבא כפי הענין [וביאור

לקונו:]

      
     

מוחלט ביטול שהיא עילאה", ד"יראה העבודה
ואילו עילאה", "חכמה בחינת מצד היא להקב"ה,
היא ית') מלכותו עול (קבלת תתאה" ד"יראה העבודה
תתאה". "חכמה בזהר הנקראת המלכות, בחינת מצד

מ"ה"; "כח - ביטול של כח היא "חכמה" כלומר:
בענין תחתונה מדריגה - הוא "מלכות" של וענינה

בארוכה). כנ"ל חיצוני, ביטול (רק הביטול

      
    

שהביטול ברתא", יסד "אבא בזהר שאמר וזהו
האמיתי הביטול מן ושרשו יסודו מלכות שבבחינת

החכמה. שממדריגת

      
        
      

     
עילאה) (יראה להקב"ה מוחלט דביטול העבודה
בחינת שמצד העבודה מן ערוך באין למעלה היא
חסד הן שכללותן - "זעירֿאנפין") (הנקראות המדות

ויראה). אהבה (שהן וגבורה

של רגש בה מעורב עדיין מדות מצד בעבודה כי
ובלשון ירא", "אני או אוהב" "אני ומציאות, ישות
"ליבטל לגמרי, במציאות בטל אינו שהאדם - התניא
ביחוד ומיוחדים לאחדים להיות ממש ה' באור וליכלל

ואוהבו". ה' ירא עצמו, בפני דבר הוא רק גמור,

היא תתאה יראה כיצד יתגלה כאשר לבא ולעתיד
עבודה תתעלה עילאה, יראה שמצד הביטול של ביטוי

ויראה). (אהבה המדות מעבודת למעלה להיות זו

רק תהי' לא אז] [שתהי' האהבה [ו"התפעלות
האמיתי", הביטול בחינת להחזיק וטפלים כמשמשים
האמיתי, וביטול עילאה יראה לבחינת "תמכין" שיהיו
של המעזיבה שהחזיקו המקדש בתקרת הארזים כמו

אבנים].

(שהאשה בעלה" עטרת חיל "אשת ענין וזהו
"בעלה", על ועטרה כתר להיות תתעלה (מלכות)
בעבודת ביטוי לידי שבא כפי אנפין), זעיר בחינת

לקונו. האדם
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קיי    

הא-ל בגדלות השגה לאדם שאין מאחר לכאורה, כי

שום אין הלא יראה, או אהבה של רגש שום בלבו ואין

בא ומאיפה ית', לעבודתו הנוטה האדם במציאות נקודה

רצונותיו ואת עצמו את לבטל כזה, ותוקף כח לאדם

להקב נכנע ו"להיות יגזור"ה, אשר בקבלתלכל עליו אומר

שמים מלכות שעול מפני אלא זה אין - תחלתן"" נעוץ

בתחלתן וסופן את"בסופן ומכניע משפיל שהאדם דזה ,

" ודומםעצמו, כעפר הפנימי"שנפשו מהביטול נובע ,

האדם זו בחינה שמצד שבנפש), חכמה בחינת (שמצד

לגמרי," ודבר יש מבחינת מופשט ממש, דומם אבן כמו

וכלל כלל בעצמו הרגשה ."בלי

בא המדריגות, בתחתית עדיין האדם שלהיות אלא

מלכותו עול קבלת חיצוני, באופן רק ביטוי לידי זה ביטול

ית'.

" ענין וזהו תחלה- במחשבה מעשה שבאסוף כפי "

" לקונו: האדם בעבודת ביטוי מעשהלידי הואסוף "

לקיים עצמו את כופה שהאדם ביותר, התחתונה עבודה

ית'; מלכותו עול קבלת מצד ית' רצונו ובמעשה בפועל

מ שרשו זה תחילה"וביטול ד"מחשבה אותיותמחשבה", "

מה" -חשב בתכלית ביטול - "

לעתיד מיוסף למעלה יהודה עליית ענין יובן ובזה

ית' מלכותו עול דקבלת הביטול כיצד יתגלה שאז לבא,

" בבחינת נעוץ ודומם) ארץ (ביטולחכמה(בחינת שבנפש "

להקב המדות,"מוחלט מבחינת באין-ערוך שלמעלה ה),

" בחינת ביטול).יששהן (ולא "

ומבאר:] שהולך וזהו

       
    חכמה]

אותיות] 

   
את יסד (האב ברתא" יסד "אבא בזהר איתא
- ו"בת" לחכמה, כינוי הוא - "אב" פירוש: הבת),
לעיל (וכמשנ"ת המלכות ספירת היא - מקבל בחינת
נאמר זה ועל מקבל), בחינת היא דמלכות בארוכה
הוא תחתונה) היותר (הספירה המלכות דשורש בזהר,

הראשונה). (הספירה החכמה מבחינת

האדם בעבודת ביטוי לידי שבא כפי הענין [וביאור

לקונו:]

      
     

מוחלט ביטול שהיא עילאה", ד"יראה העבודה
ואילו עילאה", "חכמה בחינת מצד היא להקב"ה,
היא ית') מלכותו עול (קבלת תתאה" ד"יראה העבודה
תתאה". "חכמה בזהר הנקראת המלכות, בחינת מצד

מ"ה"; "כח - ביטול של כח היא "חכמה" כלומר:
בענין תחתונה מדריגה - הוא "מלכות" של וענינה

בארוכה). כנ"ל חיצוני, ביטול (רק הביטול

      
    

שהביטול ברתא", יסד "אבא בזהר שאמר וזהו
האמיתי הביטול מן ושרשו יסודו מלכות שבבחינת

החכמה. שממדריגת

      
        
      

     
עילאה) (יראה להקב"ה מוחלט דביטול העבודה
בחינת שמצד העבודה מן ערוך באין למעלה היא
חסד הן שכללותן - "זעירֿאנפין") (הנקראות המדות

ויראה). אהבה (שהן וגבורה

של רגש בה מעורב עדיין מדות מצד בעבודה כי
ובלשון ירא", "אני או אוהב" "אני ומציאות, ישות
"ליבטל לגמרי, במציאות בטל אינו שהאדם - התניא
ביחוד ומיוחדים לאחדים להיות ממש ה' באור וליכלל

ואוהבו". ה' ירא עצמו, בפני דבר הוא רק גמור,

היא תתאה יראה כיצד יתגלה כאשר לבא ולעתיד
עבודה תתעלה עילאה, יראה שמצד הביטול של ביטוי

ויראה). (אהבה המדות מעבודת למעלה להיות זו

רק תהי' לא אז] [שתהי' האהבה [ו"התפעלות
האמיתי", הביטול בחינת להחזיק וטפלים כמשמשים
האמיתי, וביטול עילאה יראה לבחינת "תמכין" שיהיו
של המעזיבה שהחזיקו המקדש בתקרת הארזים כמו

אבנים].

(שהאשה בעלה" עטרת חיל "אשת ענין וזהו
"בעלה", על ועטרה כתר להיות תתעלה (מלכות)
בעבודת ביטוי לידי שבא כפי אנפין), זעיר בחינת

לקונו. האדם
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קיי   

ששורש מה והיינו הביטול, בענין הארץ מעלת בעליל
שמים מלכות עול דקבלת שבהעבודה הביטול ויסוד
מבחינת (שלמעלה שבנפש האמיתי בביטול נעוץ

המדות).

      
     

        
        
         

         
        

       
       
     

[בהפטרה]    
       

      
עד שעולה היסוד בחינת הוא שיוסף לעיל נתבאר
ענין והוא הכתר), עד - יותר (ולמעלה הדעת
יוסף, דבחינת ותוספת) (ריבוי וההגדלה ה"צמיחה"
"דעת לבחינת שייך דיוסף דעת", "יוסיף נאמר זה ועל

עליון".

      
      
       
       

        
    

(שביראה הביטול מעלת תתגלה לבא לעתיד
האמיתי בביטול מושרש שהוא יהודה, בחינת - תתאה)

יוסף). (בחינת המדות מעבודת מעלה שלמעלה

כל על מלך מיהודה) (שהוא דוד "עבדי יהי' ולכן
וכפי הענוה, היא דוד של העצמית מעלתו כי ישראל,
המשיח מעלת הוא וכן ואביון", "עני עצמו שקרא
יהי' זה בכל הגדלות, בתכלית שיהי' דהגם עניו, שיהי'
אנשים עם גם ללמוד והביטול, הענוה בתכלית
שהי' דוד, שם על המשיח מלך נקרא ולכן פשוטים,

וביטול". בענוה מופלא

        
     

     
לבא לעתיד שיהי' ויהודה דיוסף החיבור ענין
"ולא במ"ש בפרשה, ג"כ נרמז בהפטרה) (כמבואר
אחיו", אל יוסף בהתודע גו' להתאפק יוסף יכול

היחוד. בתכלית ויהודה יוסף נתאחדו זה שבמאורע

דאילו יוסף, על יהודה מעלת מודגשת גופא ובזה
כאן משא"כ יוסף, אל יהודה ניגש הפרשה בתחילת
זו הגשה . אחיו. אל יוסף ש"התוודע להיפך, הי'
שנכלל . ביהודה. יוסף בחינת לכלול כדי הייתה
שיתעלה לבא לעתיד וכמו יהודה", במדריגת ונתאחד
להם נשיא עבדי דוד ויהי' מיוסף למעלה יהודה

לעולם.
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כמו[ה] א' משל לזה להקדים יש ביאור בתוס' זה
לעשות איך בשכלו וחושב שמצייר האומן
יעלה תחלה שבודאי ומהודר, נאה בנין או כלי איזה
שיתפוס דהיינו הבנין או הכלי עשיי' כללי' במחשבתו
גמר אחר שצ"ל כמו והבנין הכלי מהות כל כללי' במחשבתו
מהות כל שמצייר בשעה הרי וא"כ לו, ונאה הצריך עשיי'
[לכל] שלו המח' תקיף אז מעשיה בכללי' במחשבתו הכלי
בגמר עומדת שכבר בכלי ומצייר מחשב כאלו צד מכל הכלי
[כל] פרטי לצייר במחשבתו יעלה מיד אמנם המעשה, כל

וה"ז שבה ופרט פרט כל לעשות איך הכלי של מעשיה
לכל שהקיפו קדם אשר הכללי' המח' והתחלקות צמצום

כ והתחלקות קדימה בלי ממש כא' לרגלו מראשו ללהכלי
כאשר ואז שבה, פרטי' בהתחלקות במחשבתו מצייר ועתה
היותר צמצום יעלה ודאי הללו בצמצומי' המח' תתחלק
הכלי רגלי לצייר איך תחלה שמתבונן והוא ראשון אחרון
ואח"כ ידיה לעשות איך במחשבתו עולה ואח"כ בלבד
ומיד וכיוצא, וכיסוי' קירוי' ואח"כ ראשה ואח"כ חללה
מלמטה לראשה מרגלה פרטיה כל במחשבתו שיגמור אחר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

   

במח' בגמר[ה] שהוא כמו הכלי מהות כל תתפס אזי למעלה
אז כנ"ל מקודם עליה שחשב כמו עשייתה בכללו' כללי'
מכח ואח"כ תחלה, שחשב כמו ענינה בכללי' מכוונת היא
מתחיל הרי הפרטי' מח' התחלקות שאחר זו כללי' מח'
שיתעורר ועת עת ובכל הכלי, מן ופרט פרט כל לעשות
מן יצא והרי הפרטי' מח' כח ה"ז ממנ[ה] פרט איזה לעשות
אחר בפרט שמחשב במח' טרוד בהיותו א' פעמים ב' הכלל

והב' הפרט מחשבת יצא הכללי' המח' ומכח הכללי' מח'
פרטי' מח' כל שיוצא ממש בפועל לעשות שמתחיל משעה
הפרט מחשבת התחלקות שלאחר המח' מכללי' ב' פעם
שבעשי' במח' ובין לעשות איך במח' בין ועכ"פ וד"ל. כנ"ל
כשמתחיל הכללי' המח' ולצמצם לסלק מוכרח הרי ממש
יוכל לא הכללי' המח' מסלק אינו ואם בפרט במח' לצייר

וד"ל. כו' בפרט מחשבתו ולחלק לצמצם
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אךÚÂ˙‰יד) הנ"ל, להמשכה הגורם ומי מה וע"י איך י"ל
לומר ישראל, שמע תיבות שני בתחלה באו ע"ז
שהאדם מה הבירורים לברר התשובה ע"י היא שההמשכה
החורש מלאכות ל"ט כל וכן זה בכח אח"כ ומתפלל אוכל
הגורמים הם התפלה ע"י אח"כ העולים שהבירורים כו'
בכוונות ונז' ע' שם שמע בתיבת זה ונרמז זו המשכה
שם ע"י המתבררים ניצוצים רפ"ח היינו דש"מ האריז"ל
בגי' ורפ"ח ב"ן כי אותם המברר ההין במילוי דתיקון ב"ן
אצלינו רק אינו והתיקון השבירה ענין שכל לפי והענין שם,
שהגיע גבוה היותר הבחי' שהרי והעולמות הספירות בערך
הם גם ואף האורות בבחי' רק הוא השבירה ע"י הפגם בה
נפלו לבד וניצוצים למעלה שנסתלקו רק ח"ו נשברו לא
שייכות שום אין ית' עצמותו לגבי אמנם כו', מהם
לגבי חשיב כלא האור שהרי מהשבירה ח"ו בעצמותו
שהענן ע"י עצמה בהשמש שינוי שום שאין וכמו המאור
השבירה שהם וב"ן רפ"ח ולפיכך וזיוו, אורו מסתיר
וכך להעצם נוגע שאין השם כמשל שהוא שם נק' והתיקון
הוא הבירורי' עליות והנה כו', שמי הוא הוי' אני כתיב
שרש הי' שמשם מדות ז' בחי' היינו רבתי ע' בבחי'
רבתי ונק' ע' הם לכן מיו"ד כלולה א' שכל ולפי השבירה
יותר גדולים הם בשכל הכלולי' והמדות בבינה הם כי
וזהו בלבד הארה רק מקבל אינו הלב כי שבלב מהמדות
ושם והצמצום הקיצור ע"ש אנפין זעיר שבלב המדות שנק'
וזהו רברבין אתוון הוא בבינה משא"כ זעירין אתוון ג"כ הם
רצוא בבחי' והוא הבירורים עליות הוא שלשם רבתי הע'
המשכה הוא ישראל תיבת ואח"כ כו' הגדולה הוי' לך
דחכמתא נהירו הוא ישראל כי שוב בבחי' למטה מלמעלה
בזהר ואי' אל כבוד מספרים השמים וכמ"ש אל הנק'
ההמשכה אח"כ נמשך רו"ש בחי' וע"י כו', ומנצצין מנהרין
ה', את ואהבת כנ"ל: אלקינו הוי' בתיבות והיחוד מאא"ס
שם מתחיל ומכאן תיבות מ"ב הוא ובשעריך עד מכאן הנה

כמ"ש ידו על הם ההעלאות שכל הוא מ"ב שם וענין מ"ב
בכ"מ ולכן הנשמה עליות בחי' והוא כו' יעופף בשתים
בק"ש כמו בכח אנא אומרים הנשמה עליות לבחי' שצריך
רוחי אפקיד בידך בסוד הנשמה עליות שצ"ל המטה שעל
הוא זה ששם משום והיינו כו', בכח אנא תחלה אומרי' לכן
כל לכן והסתלקות עליי' בחי' שענינם גבורות מבחי'
שנת"ל הקושי' לבאר שצריך אלא זה, שם ע"י הוא העליות
בו שייך איך וא"כ חסד בחי' הוא שמע פ' דהרי י"ב אות
אור בחי' שהוא בקצרה הענין שם ונת' דגבו' מ"ב ש' דייקא
ופי' דוכתייהו אחליפו בזהר דאי' החסד, שבכלי הגבורה
בכלי הגבורה ואור הגבו' בכלי נכנס החסד דאור בע"ח
הוא שמע והא"ש, שמע דק"ש פרשיות ב' ענין וזהו החסד,
מ"ב הוא דהשם וזהו החסד, שבכלי הגבורה אור בחי'
האור שהרי האור בחי' על מורה והוא גבורה מבחי' שהוא
בפ' המרומז מ"ב השם וכמ"כ הכלי לגבי פנימית בחי' הוא
זו שבפרשה עצמן התיבות לגבי פנימית בחי' הוא שמע
הן המפורשים והתיבות בתורה, מפורש אינו השם שהרי
ואהבת זו בפ' כמ"ש חסד בחי' הוא הכלי לכן הכלים בחי'
וכמו גבורה בחי' הוא האור אך חסד, הוא דאהבה וידוע
בהיפוך הוא והא"ש ובפ' כו', ברמז שבא מ"ב השם
ואהבת כתי' שמע בפ' הנה הדברים וביאור אי"ה, כדלקמן

א נז' לא והא"ש בפ' אבל מאדך זובכל ואהבה מאדך הבת
החסד, בכלי הגבורה אור שהוא מ"ב שם ענין הוא דמאדך
פי' שזהו גבול שבלי אהבה בחי' הוא מאדך דאהבת ופי'
תוכל שלא הכלי מהגבלת למעלה היינו גבול בלי ור"ל מאד
הכלי מן להפרד שירצה אלא הלב בכלי להתיישב האהבה
העולה האהבה בחי' והוא ב"ה, א"ס החיים במקור וליכלל
על הזהב כמעלת שהיא נ' פרק בלק"א הנזכר כולנה על
שע"י דהיינו עילאה דבינה עליונות גבורות מבחי' הכסף
חשיב ממש כלא קמי' דכולא ב"ה א"ס בגדולת התבוננות
וליפרד כו' גדולתו תפארת ליקר הנפש ותתלהב תתלהט
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קיי    

במח' בגמר[ה] שהוא כמו הכלי מהות כל תתפס אזי למעלה
אז כנ"ל מקודם עליה שחשב כמו עשייתה בכללו' כללי'
מכח ואח"כ תחלה, שחשב כמו ענינה בכללי' מכוונת היא
מתחיל הרי הפרטי' מח' התחלקות שאחר זו כללי' מח'
שיתעורר ועת עת ובכל הכלי, מן ופרט פרט כל לעשות
מן יצא והרי הפרטי' מח' כח ה"ז ממנ[ה] פרט איזה לעשות
אחר בפרט שמחשב במח' טרוד בהיותו א' פעמים ב' הכלל

והב' הפרט מחשבת יצא הכללי' המח' ומכח הכללי' מח'
פרטי' מח' כל שיוצא ממש בפועל לעשות שמתחיל משעה
הפרט מחשבת התחלקות שלאחר המח' מכללי' ב' פעם
שבעשי' במח' ובין לעשות איך במח' בין ועכ"פ וד"ל. כנ"ל
כשמתחיל הכללי' המח' ולצמצם לסלק מוכרח הרי ממש
יוכל לא הכללי' המח' מסלק אינו ואם בפרט במח' לצייר

וד"ל. כו' בפרט מחשבתו ולחלק לצמצם
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אךÚÂ˙‰יד) הנ"ל, להמשכה הגורם ומי מה וע"י איך י"ל
לומר ישראל, שמע תיבות שני בתחלה באו ע"ז
שהאדם מה הבירורים לברר התשובה ע"י היא שההמשכה
החורש מלאכות ל"ט כל וכן זה בכח אח"כ ומתפלל אוכל
הגורמים הם התפלה ע"י אח"כ העולים שהבירורים כו'
בכוונות ונז' ע' שם שמע בתיבת זה ונרמז זו המשכה
שם ע"י המתבררים ניצוצים רפ"ח היינו דש"מ האריז"ל
בגי' ורפ"ח ב"ן כי אותם המברר ההין במילוי דתיקון ב"ן
אצלינו רק אינו והתיקון השבירה ענין שכל לפי והענין שם,
שהגיע גבוה היותר הבחי' שהרי והעולמות הספירות בערך
הם גם ואף האורות בבחי' רק הוא השבירה ע"י הפגם בה
נפלו לבד וניצוצים למעלה שנסתלקו רק ח"ו נשברו לא
שייכות שום אין ית' עצמותו לגבי אמנם כו', מהם
לגבי חשיב כלא האור שהרי מהשבירה ח"ו בעצמותו
שהענן ע"י עצמה בהשמש שינוי שום שאין וכמו המאור
השבירה שהם וב"ן רפ"ח ולפיכך וזיוו, אורו מסתיר
וכך להעצם נוגע שאין השם כמשל שהוא שם נק' והתיקון
הוא הבירורי' עליות והנה כו', שמי הוא הוי' אני כתיב
שרש הי' שמשם מדות ז' בחי' היינו רבתי ע' בבחי'
רבתי ונק' ע' הם לכן מיו"ד כלולה א' שכל ולפי השבירה
יותר גדולים הם בשכל הכלולי' והמדות בבינה הם כי
וזהו בלבד הארה רק מקבל אינו הלב כי שבלב מהמדות
ושם והצמצום הקיצור ע"ש אנפין זעיר שבלב המדות שנק'
וזהו רברבין אתוון הוא בבינה משא"כ זעירין אתוון ג"כ הם
רצוא בבחי' והוא הבירורים עליות הוא שלשם רבתי הע'
המשכה הוא ישראל תיבת ואח"כ כו' הגדולה הוי' לך
דחכמתא נהירו הוא ישראל כי שוב בבחי' למטה מלמעלה
בזהר ואי' אל כבוד מספרים השמים וכמ"ש אל הנק'
ההמשכה אח"כ נמשך רו"ש בחי' וע"י כו', ומנצצין מנהרין
ה', את ואהבת כנ"ל: אלקינו הוי' בתיבות והיחוד מאא"ס
שם מתחיל ומכאן תיבות מ"ב הוא ובשעריך עד מכאן הנה

כמ"ש ידו על הם ההעלאות שכל הוא מ"ב שם וענין מ"ב
בכ"מ ולכן הנשמה עליות בחי' והוא כו' יעופף בשתים
בק"ש כמו בכח אנא אומרים הנשמה עליות לבחי' שצריך
רוחי אפקיד בידך בסוד הנשמה עליות שצ"ל המטה שעל
הוא זה ששם משום והיינו כו', בכח אנא תחלה אומרי' לכן
כל לכן והסתלקות עליי' בחי' שענינם גבורות מבחי'
שנת"ל הקושי' לבאר שצריך אלא זה, שם ע"י הוא העליות
בו שייך איך וא"כ חסד בחי' הוא שמע פ' דהרי י"ב אות
אור בחי' שהוא בקצרה הענין שם ונת' דגבו' מ"ב ש' דייקא
ופי' דוכתייהו אחליפו בזהר דאי' החסד, שבכלי הגבורה
בכלי הגבורה ואור הגבו' בכלי נכנס החסד דאור בע"ח
הוא שמע והא"ש, שמע דק"ש פרשיות ב' ענין וזהו החסד,
מ"ב הוא דהשם וזהו החסד, שבכלי הגבורה אור בחי'
האור שהרי האור בחי' על מורה והוא גבורה מבחי' שהוא
בפ' המרומז מ"ב השם וכמ"כ הכלי לגבי פנימית בחי' הוא
זו שבפרשה עצמן התיבות לגבי פנימית בחי' הוא שמע
הן המפורשים והתיבות בתורה, מפורש אינו השם שהרי
ואהבת זו בפ' כמ"ש חסד בחי' הוא הכלי לכן הכלים בחי'
וכמו גבורה בחי' הוא האור אך חסד, הוא דאהבה וידוע
בהיפוך הוא והא"ש ובפ' כו', ברמז שבא מ"ב השם
ואהבת כתי' שמע בפ' הנה הדברים וביאור אי"ה, כדלקמן

א נז' לא והא"ש בפ' אבל מאדך זובכל ואהבה מאדך הבת
החסד, בכלי הגבורה אור שהוא מ"ב שם ענין הוא דמאדך
פי' שזהו גבול שבלי אהבה בחי' הוא מאדך דאהבת ופי'
תוכל שלא הכלי מהגבלת למעלה היינו גבול בלי ור"ל מאד
הכלי מן להפרד שירצה אלא הלב בכלי להתיישב האהבה
העולה האהבה בחי' והוא ב"ה, א"ס החיים במקור וליכלל
על הזהב כמעלת שהיא נ' פרק בלק"א הנזכר כולנה על
שע"י דהיינו עילאה דבינה עליונות גבורות מבחי' הכסף
חשיב ממש כלא קמי' דכולא ב"ה א"ס בגדולת התבוננות
וליפרד כו' גדולתו תפארת ליקר הנפש ותתלהב תתלהט
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קיי   

כלות לידי בא ואח"כ כו' בהן שנאחזת ועצים מהפתילה
גבורות מבחי' היא זו שאהבה ונמצא ע"ש ממש הנפש
שהוא בלק"א וכמ"ש וההסתלקות העלי' סיבת בא שמהם
אור אך כו' אלהית שבנפש האש יסוד תגבורת מבחי'
נעשית זו והסתלקות עלי' שהרי החסד בכלי הוא הגבורה
כנודע חסד בחי' היא עצמה והאהבה האהבה ע"י ונגמרת

כו' דואהבת האהבה בחי' והוא חסד בחי' היא הכלי ונמצא
זו אהבה שיהי' והוא בה ומתלבש נכנס הגבורה שאור אלא
בחי' הוא זו באהבה שהמכוון ונמצא כו', מהפתילה ליפרד
האור בחי' הוא זו וכונה מהכלים, הסתלקות דהיינו גבורה
נשלם ידה שעל הכלי בחי' והיא עצמה שהאהבה היות עם

כנ"ל: חסד בחי' היא זה מכוון
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צריך לזה הנ"ל אופנים מב' היניקה להכרית כדי
הוא כו' פיות שתי של והחרב פיות, שתי של חרב
שע"י בידם פיפיות וחרב בגרונם אל רוממות מ"ש בחי'

נעש עי"ז בגרונם אל כו'.רוממות פיות שתי של חרב ה
וורידין, וושט קנה בחי' ג' יש בגרון דהנה הוא והענין
ושר האופי' ושר המשקי' שר פרעה שרי ג' שזהו"ע
בגרון יש ולכן הגרון, מצר בחי' הוא מצרים כי הטבחים,
בלעו"ז מצרים שיש כמו והנה כנ"ל. כו' פרעה שרי ג'
ג"כ יש פרעה שרי ג' וכן דקדושה, מצרים יש כמ"כ
יש בקנה כי קנה, בחי' זהו המשקי' שר והנה בקדושה,
קני תלת וכמשארז"ל וללב לריאה נמשך שממנו המוח גידי
לכבדא פריש וחד לליבא פריש וחד לריאה פריש חד הוי
שבמוח לחלוחית ששואב לפי המשקי', שר נק' ולכן כו',
תענוג, מיני כל מצמיחים שמים כמו והנה כו'. וללב לריאה
באלקו' תענוג בחי' ממשיך המשקי' שר נק' הקנה וכך
בחי' הוא עדן הגן את להשקות מעדן יוצא ונהר וכמ"ש
בגן התענוג בחי' ממשיך מעדן היוצא ונהר עליון תענוג
חכ' קנה כתיב דהנה תענוג, בחי' ממשיך הקנה כמ"כ כו',
בחי' נמשך ועי"ז כו', חכמה מבחי' שהקנה בינה קנה
שניתי לא הוי' שאני איך באלקו' כשמתבונן דהיינו תענוג
לו נולד עי"ז מאד בזה דעתו ויעמיק כלל אליו ערוך ואין
עם וקנה טבעות, ששה יש שבקנה וזהו בתענוגים, אהבה
בחי' ממשיך שהקנה והיינו הוי' פעמים ששה בגי' הכולל
במדות מוחין המשכת דהיינו מדות ששה בבחי' הוי' ש'
בחי' שממשיך תפלה שבבחי' המשקי' שר ענין וזהו כו'.
את להשקות שנאמר בתורה וגם בתענוגי', אהבה תענוג
עליון תענוג בחי' שנמשך דאורייתא סדרים ג"ן בחי' הגן
בחי' נמשך עי"ז התורה שע"י התורה, עיון ענין זהו בתורה
הוא המשקי' שר והנה כו'. מהתורה שמתענג כו' תענוג
צריך בתורה וכך מים, ע"י הוא והמזיגה היין, את שמוזג
שהוא תורה של יינה בחי' הוא יין ביין, מים מזיגה שיהי'

דברי עלי ערבים תושבע"פ בחי' הוא ומים תושב"כ, בחי'
המשקי' שר וזה"ע כו', תורה של מיינה יותר סופרי'
מכרית הוא עי"ז והנה בינה, קנה חכ' קנה בחי' דקדושה
לפי שמגביהים גבוה ממקום שיונקי' היניקה את
יניקה, לקבל להם א"א חכ' בחי' ע"י נמשך שכשההמשכה

ביטול. בחי' הוא שחכ' לפי
הוא הוורידין והנה וורידים, בחי' הוא הטבחים

הדמים רתיחת ענין והוא מהלב, הדם עולה שבהם
הוא קנה בחי' כי אש, ברשפי אהבה בחי' שהוא דקדושה
הטבחים ושר בתענוגים, אהבה כמים הנמשכת אהבה בחי'

ברשפי אהבה בחי' דקדושההוא אש בחי' וע"י כו', אש
זרות תאוות בחי' דלעו"ז אש בחי' אש אוכלה אש עי"ז
כמ"ש והיינו קטוליא, רב הטבחי' שר על שת"א וזהו כו',
שני ונוחל (זוכה יצרו את הזובח כל יכבדנני תודה זובח
שהוא הא' מאופן היניקה מכרית עי"ז והנה כו'), עולמות
נמשך הצמצומי' שריבוי לפי כו' הצמצומי' ריבוי ע"י
בתאוות א"ע שמשפיל למטה היורדת הבהמה רוח מבחי'
כל את ומכלה ששורף הטבחי' שר ע"י אבל גשמי',
ושר יניקה. מזה לקבל יוכלו לא לכן זרות, ורצונות התאוות
אותיות ך"ב חטה נק' התורה כי תורה בחי' הוא האופים
וכמ"ש אפי' צריך לחם חטה מבחי' שיהי' וכדי דאורייתא,
לחמכם ואפו פי' אחד בתנור לחמכם נשים עשר ואפו
הבאה האהבה בחמימות פי' אחד בתנור התורה שהוא
האופי' שר וזהו עולם, של יחידו אחד של מהתבוננות
בחי' הוא שהקנה לעיל שנת' והגם כו', תורה בחי' שהוא
נק' תורה סתם אבל קנה, בחי' הוא התורה עיון זהו תורה
שתי של חרב ג"כ נק' עצמה התורה והנה כו'. האופים שר
פה בחי' שני שיש בפיך, שמתי אשר ודברי וכמ"ש פיות
כל ממש, דברי בחי' היא שהתורה התחתון, ופה העליון
שתי וזהו כו', כנגדו ושונה קורא הקב"ה ושונה הקורא

כו'. פיות
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Â‰ÊÂלגבי הנ"ל באהבה דנה"ב הישות בביטול היתרון
תתאה) בתשובה (היינו דבתשובה התשובה, ענין
על לו שצר הריחוק על בהמרירות הוא התעסקותו כל הרי
(וההרגש כו' בכלל ומצבו מעמדו ועל הפרטים עניניו
חיות בבחי' המרירות שתהי' בכדי הוא בזה שצ"ל האלקי
והחומריות הישות שבירת שגורם וזהו במ"א) וכמ"ש אלקי
הוא גם שיעלה לא אבל לבד) חלישות רק לא (ג"כ דנה"ב
מהות שמהפך אמיתית בתשובה (לבד בקדושה נכלל ויהי'
בבחי' דוקא הוא כו' ונכלל עולה שיהי' ובכדי הנה"ב
רשפי בבחי' הנשמה אור בהתגלות דהיינו עילאה תשובה
ובאהבה דתשובה), הרצוא תוקף בענין כנודע ביותר אש
אבל כנ"ל, המרירות ענין ג"כ בה שיש היות עם הנ"ל
גם ע"כ לאלקות והרצוא ההתלהבות הוא העיקר כי להיות
הקרבנות וז"ע בקדושה). ונכלל עולה הטבעי האש היסוד
דנה"ב התענוג בחי' דהיינו ודם חלב הקרבת שהוא
הקרבת (ובפרטיות בקדושה ונכלל שעולה הדמים ורתיחת
נעשה שעי"ז שנת"ל כמים הנמשכת באהבה הוא החלב
היטב הטבעי השכל מבין כאשר הנה כו', מוכשר הנה"ב
ממנו נוטל לאלקות ברצון ג"כ ומתעורר האלקי הענין את
(ובפרט החומריים מהענינים געשמאק) (דער התענוג
כו' הטוב ואת החיים את לפניך נתתי דראה בהתבוננות

אלקות. ובעניני דאלקות בהטוב ג"כ ומתענג שנת"ל)
בהאהבה הוא הטבעי האש שהוא הדמים רתיחת והקרבת
כמים האהבה אמנם דקדושה. האש יסוד בחי' אש דכרשפי
ע"י ורק כנ"ל לבד החלישות פועלת מצ"ע הנה
(אשר ג"כ ויתעורר הוא גם שיבין הנה"ט עם ההשתדלות
לבד הנה"א בהשגת להסתפק שלא ה' בעובדי צ"ל כן
בהשכל גם הענין שיובן להשתדל כ"א שלו, ובהתפעלות
לזה הנה"ט ונתינת בהתקרבות תלוי הוא שבד"כ הטבעי,
הטבעי בהשכל בהתלבשות הן השגותיו שכל היות (דעם
להבין רק היא בנפש ההכנה אם גדול חילוק בזה יש מ"מ
הטבעי השכל אל שייכות לזה אין האלקי בשכלו הענין
אבל הנ"ל), החלישות (כ"א הנה"ט על כ"כ פועל ואינו
בהשכל גם הענין ויונח מובן שיהי' היא ההכנה כאשר
בההתבוננות ג"כ הנה"ט את ונותן מקרב ה"ה הטבעי
ומתעורר הטבעי בשכל גם ההנחה בא באמת דאז ההיא,
בכדי יותר והוכחות ראיות לזה צריכים ולפעמים הוא) גם
תפעול לא מעצמה אך הטבעי), בהשכל הענין שיונח
השתדלות, ע"י כ"א הנה"ב התפעלות על כמים האהבה
הנה"ב, על בעצמה שפועלת אש דכרשפי האהבה משא"כ
ומעלה הטבעי האש את ומכלה שורף האלקי האש דיסוד

בקדושה. נכלל להיות אותו

•

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


         

  

זבח".ּפיÏÚÂה) ולא חפצּתי חסד "ּכי ּׁשּכתּוב מה יּובן זה ¿«ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
רמה עבֹודה היא ׁשּבאמת אף הּקרּבנֹות, ענין ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּדהּנה
ועלּיה רצֹוא ּבבחינת רק היא זה ּבכל למאד, עד ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָֹונּׂשאה
ׁשעּקר זבח", ולא חפצּתי חסד "ּכי ׁשּכתּוב וזהּו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלמעלה,
ּבחינת ׁשהּוא חסד ּבחינת הּוא ויתעּלה יתּבר הּבֹורא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָרצֹון
ּבחינת ׁשהּוא זבח ולא למּטה, אלקּות וגּלּוי ְְְְְֱִִֶַַַַַָָָָֹֹההמׁשכה
יתּבר לֹו להיֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתאּוה ּדהּנה ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָהרצֹוא.
ּדוקא, למּטה האלקּות ּגּלּוי ּבחינת ׁשהּוא ּבּתחּתֹונים, ְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָָֹּדירה
למּטה וימׁשכּו יאירּו עליֹונֹות הּיֹותר הּמדרגֹות ׁשּכל ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻעד
אמר ולכן מעלה, ׁשל החפץ עּקר וזהּו הּגׁשמי, הּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבעֹולם
ׁשּיׁש ּדידּוע רציתי", חסד "ּכי אמר ולא חפצּתי" חסד ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ"ּכי

ּבחינת19הפרׁש הּוא ּדרצֹון לרצֹון, חפץ ּבין והבּדל ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

הּפנימי ּבחינת ׁשהּוא חפץ ּכן ּׁשאין מה ּומּקיף, ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַחיצֹונּיּות
להרויח החפץ אחד מׁשל ּדר על ּכמֹו והּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוהעצמי.
וחֹוׁשב ועצמי, ּפנימי חפץ ּבזה לֹו יׁש הרי ּביתֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּפרנסת
זה לאחר אמנם חפצֹו, את יּׂשיג אי הּדעת ּבעמק ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמחׁשבֹות
לעיר לנסע עליו הּזה החפץ הּׂשגת ׁשּבׁשביל ּבדעּתֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעֹולה
ספק ּובלי זאת, עֹוׂשה הּנה ּפלֹוני, ּדבר לעׂשֹות אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹּפלֹונית
עֹוׂשה, היה לא זאת ּדלּולא ּבהעׂשּיה, רצֹון איזה לֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹׁשּיׁש
חיצֹוני ּברצֹון רק הּוא ההיא הּנסיעה אֹו ההיא העׂשּיה ְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָהּנה
הרוח ּפרנסת ּבעצם אבל ּבלעדם, אפׁשר ׁשאי לפי ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבלבד,
ּבלא להּׂשיגֹו אפׁשר היה ואם ּפנימי, חפץ ּבזה לֹו יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהרי
הּוא ּבזה והרצֹון ּכלל, ּבהם חפץ היה לא ההם ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָֹענינים
החפץ ׁשעּקר חפצּתי", חסד "ּכי ׁשאמר וזהּו מּקיף. ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבבחינת
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Â‰ÊÂלגבי הנ"ל באהבה דנה"ב הישות בביטול היתרון
תתאה) בתשובה (היינו דבתשובה התשובה, ענין
על לו שצר הריחוק על בהמרירות הוא התעסקותו כל הרי
(וההרגש כו' בכלל ומצבו מעמדו ועל הפרטים עניניו
חיות בבחי' המרירות שתהי' בכדי הוא בזה שצ"ל האלקי
והחומריות הישות שבירת שגורם וזהו במ"א) וכמ"ש אלקי
הוא גם שיעלה לא אבל לבד) חלישות רק לא (ג"כ דנה"ב
מהות שמהפך אמיתית בתשובה (לבד בקדושה נכלל ויהי'
בבחי' דוקא הוא כו' ונכלל עולה שיהי' ובכדי הנה"ב
רשפי בבחי' הנשמה אור בהתגלות דהיינו עילאה תשובה
ובאהבה דתשובה), הרצוא תוקף בענין כנודע ביותר אש
אבל כנ"ל, המרירות ענין ג"כ בה שיש היות עם הנ"ל
גם ע"כ לאלקות והרצוא ההתלהבות הוא העיקר כי להיות
הקרבנות וז"ע בקדושה). ונכלל עולה הטבעי האש היסוד
דנה"ב התענוג בחי' דהיינו ודם חלב הקרבת שהוא
הקרבת (ובפרטיות בקדושה ונכלל שעולה הדמים ורתיחת
נעשה שעי"ז שנת"ל כמים הנמשכת באהבה הוא החלב
היטב הטבעי השכל מבין כאשר הנה כו', מוכשר הנה"ב
ממנו נוטל לאלקות ברצון ג"כ ומתעורר האלקי הענין את
(ובפרט החומריים מהענינים געשמאק) (דער התענוג
כו' הטוב ואת החיים את לפניך נתתי דראה בהתבוננות

אלקות. ובעניני דאלקות בהטוב ג"כ ומתענג שנת"ל)
בהאהבה הוא הטבעי האש שהוא הדמים רתיחת והקרבת
כמים האהבה אמנם דקדושה. האש יסוד בחי' אש דכרשפי
ע"י ורק כנ"ל לבד החלישות פועלת מצ"ע הנה
(אשר ג"כ ויתעורר הוא גם שיבין הנה"ט עם ההשתדלות
לבד הנה"א בהשגת להסתפק שלא ה' בעובדי צ"ל כן
בהשכל גם הענין שיובן להשתדל כ"א שלו, ובהתפעלות
לזה הנה"ט ונתינת בהתקרבות תלוי הוא שבד"כ הטבעי,
הטבעי בהשכל בהתלבשות הן השגותיו שכל היות (דעם
להבין רק היא בנפש ההכנה אם גדול חילוק בזה יש מ"מ
הטבעי השכל אל שייכות לזה אין האלקי בשכלו הענין
אבל הנ"ל), החלישות (כ"א הנה"ט על כ"כ פועל ואינו
בהשכל גם הענין ויונח מובן שיהי' היא ההכנה כאשר
בההתבוננות ג"כ הנה"ט את ונותן מקרב ה"ה הטבעי
ומתעורר הטבעי בשכל גם ההנחה בא באמת דאז ההיא,
בכדי יותר והוכחות ראיות לזה צריכים ולפעמים הוא) גם
תפעול לא מעצמה אך הטבעי), בהשכל הענין שיונח
השתדלות, ע"י כ"א הנה"ב התפעלות על כמים האהבה
הנה"ב, על בעצמה שפועלת אש דכרשפי האהבה משא"כ
ומעלה הטבעי האש את ומכלה שורף האלקי האש דיסוד

בקדושה. נכלל להיות אותו
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זבח".ּפיÏÚÂה) ולא חפצּתי חסד "ּכי ּׁשּכתּוב מה יּובן זה ¿«ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
רמה עבֹודה היא ׁשּבאמת אף הּקרּבנֹות, ענין ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּדהּנה
ועלּיה רצֹוא ּבבחינת רק היא זה ּבכל למאד, עד ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָֹונּׂשאה
ׁשעּקר זבח", ולא חפצּתי חסד "ּכי ׁשּכתּוב וזהּו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלמעלה,
ּבחינת ׁשהּוא חסד ּבחינת הּוא ויתעּלה יתּבר הּבֹורא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָרצֹון
ּבחינת ׁשהּוא זבח ולא למּטה, אלקּות וגּלּוי ְְְְְֱִִֶַַַַַָָָָֹֹההמׁשכה
יתּבר לֹו להיֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתאּוה ּדהּנה ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָהרצֹוא.
ּדוקא, למּטה האלקּות ּגּלּוי ּבחינת ׁשהּוא ּבּתחּתֹונים, ְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָָֹּדירה
למּטה וימׁשכּו יאירּו עליֹונֹות הּיֹותר הּמדרגֹות ׁשּכל ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻעד
אמר ולכן מעלה, ׁשל החפץ עּקר וזהּו הּגׁשמי, הּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבעֹולם
ׁשּיׁש ּדידּוע רציתי", חסד "ּכי אמר ולא חפצּתי" חסד ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ"ּכי

ּבחינת19הפרׁש הּוא ּדרצֹון לרצֹון, חפץ ּבין והבּדל ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

הּפנימי ּבחינת ׁשהּוא חפץ ּכן ּׁשאין מה ּומּקיף, ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַחיצֹונּיּות
להרויח החפץ אחד מׁשל ּדר על ּכמֹו והּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוהעצמי.
וחֹוׁשב ועצמי, ּפנימי חפץ ּבזה לֹו יׁש הרי ּביתֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּפרנסת
זה לאחר אמנם חפצֹו, את יּׂשיג אי הּדעת ּבעמק ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמחׁשבֹות
לעיר לנסע עליו הּזה החפץ הּׂשגת ׁשּבׁשביל ּבדעּתֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעֹולה
ספק ּובלי זאת, עֹוׂשה הּנה ּפלֹוני, ּדבר לעׂשֹות אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹּפלֹונית
עֹוׂשה, היה לא זאת ּדלּולא ּבהעׂשּיה, רצֹון איזה לֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹׁשּיׁש
חיצֹוני ּברצֹון רק הּוא ההיא הּנסיעה אֹו ההיא העׂשּיה ְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָהּנה
הרוח ּפרנסת ּבעצם אבל ּבלעדם, אפׁשר ׁשאי לפי ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבלבד,
ּבלא להּׂשיגֹו אפׁשר היה ואם ּפנימי, חפץ ּבזה לֹו יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהרי
הּוא ּבזה והרצֹון ּכלל, ּבהם חפץ היה לא ההם ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָֹענינים
החפץ ׁשעּקר חפצּתי", חסד "ּכי ׁשאמר וזהּו מּקיף. ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבבחינת
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נסמן.19) ושם א. פרק סוף לבבתיני המתחיל דיבור [מאמר] השירים שיר תורה לקוטי ראה



קטז   

זהּו למּטה, אלקּות וגּלּוי המׁשכת והּוא חסד, הּוא ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלמעלה
ּדבר הּוא ּדזבח הּפרּוׁש ּדאין זבח, ולא ׁשּלמעלה החפץ ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעּקר
אמנם מאד, עד הּנרצה ּדבר הּוא זבח אּדרּבא נרצה, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּבלּתי

חיצֹו ּבבחינת הּוא ּבֹו החפץהרצֹון עּקר ׁשאין ּפרּוׁש נּיּות, ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ׁשּיאיר הינּו ּבחסד, הּוא החפץ עּקר אם ּכי לבד, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבּזבח
ּברּוחנּיּות, מסחר ענין וזהּו למּטה, אלקּות ּגּלּוי ְְְְְֱִִִִִֶַַַָָָָֹּבחינת
ּגּלּוי ׁשּיהיה ּובכדי למעלה. ּכמֹו למּטה אלקּות ּגּלּוי ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיאיר
ידי ועל ּבּגּוף, הּנׁשמה ירידת ׁשהּוא העסקא ידי על הּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָזה,
ּבעלּית להּלוה מּגיע הרוח ׁשחלק זאת ּדלבד הרוח, מּגיע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹזה
מּגיע זאת עֹוד הּנה הּניצֹוצֹות, ּוברּור הירידה ׁשאחר ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּנׁשמה
ׁשּמאיר האלקי אֹור וגּלּוי המׁשכת והּוא להּמלוה, חלק ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּגם
ּבמסחר הּנה אמנם האדם. עבֹודת ידי על ּדוקא והּוא ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָלמּטה,
ּכי "טעמה ׁשּכתּוב וזהּו ׁשֹונים, אפנים חּלּוקי ּכן ּגם יׁש ְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָזה
הּנ"ל הענינים ּבׁשלׁשה העבֹודה רּבּוי לאחר סחרּה", ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָֹטֹוב
הרי אז עצּומה, ּבׁשקידה חסדים ּוגמילּות עבֹודה ְְְֲֲֲֲִִִִֵָָָָָָּדתֹורה
טֹוב ּכי "טעמה וזהּו האמּתי. הּטֹוב ּתטעם ׁשהּנפׁש ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּבאפׁשר
"לא הרי אז הּמסחר, ּבטּוב העבֹודה רּבּוי ּדלאחר ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֹסחרּה",
היא ׁשּבאמת הּזה העֹולם הּוא ּדלילה נרּה", ּבּלילה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיכּבה

עמיקּתא לבירא רמה מאּגרא ועצּומה ּגדֹולה ,כוירידה ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָָ
היתה הרי האדם ּבגּוף למּטה ירידתּה טרם ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָּדהּנׁשמה

ּוכמאמר ּבאלקּות, העּלּוי ונׁשמתא20ּבתכלית נׁשמתא "ּכל ְְְְְְְְֱֲִִִִֶַַַָָָָֹ
קּדיׁשא" מלּכא קּמיּה ּבדיֹוקנאה קימא ּבתכליתכזהוי ׁשהּוא , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

הּבהמית, ונפׁש ּגׁשמי ּבגּוף להתלּבׁש למּטה וירדה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהעּלּוי,
הּנפׁש לגּבי ּבער אינּה הּׂשכלית נפׁש ּגם ּבאמת ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָאׁשר
ּבמקֹום (וכמבאר ּומפלא מפלג ׂשכל ּבחינת ׁשהיא ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻֻהאלקית
ּדחכמה), ראּיה ּבחינת הּוא האלקית ּדנפׁש ׁשהּׂשכל ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחר
ׁשּבּמרּכבה ׁשֹור מּפני ׁשּׁשרׁשּה הּבהמית נפׁש ׁשּכן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּומּכל
ותאוֹות זרים ּברצֹונֹות ׁשמׁשקע הּגׁשמי ּגּוף ּגם ּומה ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָֻּכּנ"ל,

ּגדֹול הּוא ׁשהּמסחר מּובן הרי לטֹוב זה ּכל יהפ ואם ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹכּו',
ּכּנ"ל ּדוקא והּוא עצּומה, יגיעה לזה ּוצריכים למאד ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹעד
חסדים ּוגמילּות עבֹודה ּדתֹורה אּלּו ּדברים ׁשלׁשה ידי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשעל
הּמסחר, טעם טּוב טֹועם הּוא ואז הּמסחר את לכלּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָיכֹול
העֹובד נפׁש על ׁשּקאי סחרּה", טֹוב ּכי "טעמה ׁשאמר ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוזהּו

ּדין ּבעלמא הּוא הּׂשכר ואז ּכּנ"ל, הוי' יכּבהכחּבעבֹודת "לא ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
ּדר על והּוא נרּה, יכּבה לא הּזה ּבעֹולם ׁשּגם נרּה", ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבּלילה
ּכחֹו מּתׁשת הּתֹורה הרי ּכלל ּדבדר כח", יחליפּו הוי' ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ"וקוי
וללחם יצרֹו על להתּגּבר העבֹודה רּבּוי ּובפרט אדם, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשל
ּבאה זה על הרּבה, ּפֹועל זה ׁשּכל אֹותֹו ולכּבׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹעּמֹו
הּׁשם "וקוי ואּדרּבא נרּה", ּבּלילה יכּבה "לא ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹההבטחה
ׁשאז הּגלּות, זמן על קאי ׁשּלילה ּפרּוׁש, עֹוד כח". ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹיחליפּו
ארץ, יכּסה והחׁש ראינּו", לא ּד"אתֹותינּו ,החׁש זמן ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹהּוא
ּגֹוברים לּצלן רחמנא והרׁשעים אלקּות, ּגּלּוי מאיר ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשאינֹו
ּכדבעי ּבמסחרֹו ׁשּיעסק ּבאם ההבטחה ּבאה הּנה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּבֹו,
ּבּלילה ּגם ּכי מבטח הּוא הרי ּכּנ"ל, ּבצדק מסחרֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻויכלּכל
ּכּיֹום לילה ואּדרּבא נרּה, יכּבה לא הּגלּות ּבאריכּות ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּזה
אלקּות ּגּלּוי יאיר עבֹודתֹו ידי ׁשעל האלקי, אֹור ּבגּלּוי ְְֱֱֲִִִִִֵֶַָָָָֹֹיאיר
טֹוב ּכי "טעמה ׁשּכתּוב וזהּו ּבנפׁשֹו, ּבחלקֹו וגם ְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָּבעֹולם,
ׁשּכׁשּיעבד הוי', עבֹודת העֹובד נפׁש על ׁשּקאי ְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹסחרּה",
ולא הּמסחר, טּוב יטעם הרי אז עצּומה ּבׁשקידה ְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָֹֹעבֹודתֹו
והעֹולם הּגלּות ּבזמן ׁשּגם נרּה", ּבּלילה יכּבה "לא אּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעֹוד
כּו'. האלקי אֹור ּגּלּוי יאיר ּכּיֹום לילה הּנה ליׁש, ׁשּנראה ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּזה

.ולא הרצֹון, ּפנימּיּות חפצּתי, חסד זאת ּדבכל יבאר ƒְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ענין וזהּו ּבּתחּתֹונים, ּדירה להיֹות נתאּוה ּכי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָזבח,

יר ׁשהּוא ּובעסקא טֹובהּמסחר, ּוכׁשּיטעם הּנׁשמה, ידת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
ולילה ּכח יחליף ואּדרּבא נרּה, יכּבה לא ּבּלילה ּגם ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹסחרּה

יאיר. ִַָּכּיֹום
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זו. לנסיעה בהכנות מוויאזנא ברוך החל מזאמושטש, הבעלֿשם יואל לרבי לנסוע החלטתו עם
מלאים. חדשים שישה יואל רבי אצל ברוך ר' התעכב לזאמושטש בהגעתו

שבע מאוד שהוא עליו ניכר היה חיות, תוספת קיבל ברוך רבי כי הכל הבחינו לאחוזתו, שב כאשר
זו. מנסיעה רצון

שהחזיק - "הבטלנים" עשרת את "משך" ואף הקבלה, לתורת יותר עוד להתמסר החל ברוך רבי
זו. תורה ללימוד - שבאחוזתו המדרש בבית

השנים כל ובמשך מזאמושטש. הבעלֿשם יואל לרבי נסיעתו את ברוך ערך מאז חלפו שנים ַָעשר
הזמן במשך ועיירות. ערים פני על כנסתרים שנדדו הבעלֿשם, תלמידי עם מתמיד בקשר עמד הללו

גדול. כמקובל ברוך רבי התפרסם

יישוב בנה ובה שנה עשרה חמש חי שבה האחוזה את לעזוב בדעתו כי ברוך ר' הודיע לפתע
נתן לכך נוסף מדרשו. בית של הבטלנים לעשרת וגנים בתים והעניק נחלותיו, את מכר הוא יהודי.
עם עקר הכל סודר כאשר הסמוכה. העיר בסמילא, החשובים היהודיים למוסדות גדולות תרומות

מהמקום. משפחתו

ובית ביתֿמדרש בנה שם גם מסלוצק וויארסט עשרה במרחק שרכש באחוזה השתקע ברוך ר'
בכל ידו על שהוחזקו חדשים בטלנים עשרה בביתֿהמדרש לו היו חודשים מספר תוך אורחים. ְִַַָָהכנסת

דאגות. וללא במנוחה בתורה שיעסקו במגמה צרכיהם,

בתורה גדול שהוא רק הוא לאנשים נודע אשר כל הגיע. מניין לאיש ברוך סיפר לא החדש במקומו
גדול. צדיק וגם

הגיעה כי החליט עתה נבחרים. תלמידים לפני בתורה שיעור לומר ברוך של נפשו חשקה מכבר
באחוזתו. ישיבה ייסד גם ולכן לכך, השעה

מיוחדים כישרונות בעלי רק לא להיות צריכים היו התלמידים חדש. צביון בעלת ישיבה זו היתה
ששֿעשרה מגיל מבוגרים ולא שנה חמשֿעשרה מגיל צעירים לא מאוד מסוים בגיל גם להיות אלא
לא השנים שש ובמשך שנים, משש פחות לא בישיבה לשהות להתחייב צריך היה תלמיד כל שנה.
לב לשים מבלי בהתמדה וללמוד לשבת להתחייב עליהם היה כן אחד. ליום אפילו הישיבה את לעזוב

דב בישיבה.לשום אותם שילמדו בדרך ולנהוג ר

בריווח. והנעלה ובהלבשה באש"ל התלמידים את להחזיק התחייב מצידו ברוך ר'

למדן שהיה ישראל, מנשה ר' את ברוך ר' איתו לקח בסמילא באחוזתו שהיו הבטלנים עשרת מבין
יואל, רבי של המובהקים מתלמידיו היה ישראל מנשה ר' ברוך. ר' של הקרוב אימונו ואיש גדול

יואל. רבי של בישיבתו טובות שנים כמה למדו בניו וגם מזאמושטש, הבעלֿשם

גדולים ולמדנים ושלמים יראים הבעלֿשם, מישיבת ששבו בנים, שלושה ישראל מנשה לר' לו היו
ר' בניו. ושלושת ישראל מנשה לר' ישיבתו של ניהולה את מסר ברוך ר' הנסתר. בתורת וגם בנגלה

התלמידים. לפני שיעורים בהשמעת הסתפק עצמו ברוך
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הראשונה בשנה כבר ברוך. ר' של ישיבתו תלמידי להיות נבחרו צעירים בחורים ושישה עשרים
ששימח דבר ברוך, ר' של כרצונו היתה הצעירים התנהגות הישיבה. השפעת הצלחת סימני בהם ניכרו

מאוד. אותו

השנים שש במשך וכך תלמידים, של דומה מספר עוד לישיבתו ברוך ר' קיבל השנייה לשנה
התלמידים וששת עשרים חזרו שנים שש כעבור וכאשר, לשנה, משנה אפוא, גדלה, הישיבה הבאות.
נשארו השביעית בשנה לישיבה שהתקבלו החדשים התלמידים עם יחד הרי לבתיהם, הראשונים

מכן. לאחר גם וכן השישית, בשנה שהיו כפי תלמידים מספר אותו בישיבה

קנה, גם אחדים ובמקרים שכר, הוא עסקיו. את הזניח לא בישיבה, טיפל ברוך שר' בשעה בה
פרנסה. להם ולספק יהודים בהן להושיב במגמה חדשות, אחוזות

טחנות את החכיר וליהודים הדגים, בריכת את השכיר לאחרים אדמות, בעיבוד העסיק רבים יהודים
מכך. כתוצאה התעשרו אף רבים לפרנסתו. מקור אחד כל מצא כך המרזח. ובתי הקמח

של כחתניהם יתקבלו מתלמידיו שרבים לכך דאג ברוך ור' ברוך, ר' של ישיבתו אודות ידעו הכל
הסביבה. על הישיבה השפעת וגדלה הלכה כזה באופן האחוזות. יושבי

כחתנים בסביבה נשארו רובם למאות. הגיע ברוך ר' תלמידי ומספר חלפו, שנה חמשֿעשרה
בעבודת מיוחדת בדרך הנוהגים ושלמים, יראים גדולים, למדנים והיו חותנם, שולחן על הסמוכים

כולה. בסביבה הדהד התורה קול בישיבתו. ברוך ר' לימדם אותה ִֵהבורא

אסיפה - היהודיים החיים על גדולה השפעה לו שהיתה - הארצות", "ועד קיים זמן באותו
הנאה הדרך על ברוך לר' והערכתו ברכתו את להביע לנכון מצא ועד אותו סלוצק. בעיר שהתקיימה

מצל הוא אםבה כי לרוחניות רק לא ודואג ארץ דרך עם תורה מקשר הוא כאשר תורה, בהרבצת יח
לשבח. מאוד וצויינו היטב ידועים היו כבר ברוך ר' של מעשיו היהודים. של לגשמיות גם

אשר לנסתרים, ובמיוחד בקבלה, לעוסקים גדולה התנגדות שגילו הערים אחת אז היתה סלוצק
על הנסתרים עניין עלה אחת לא הבורא. לעבודת ההמונים את ולעורר הישובים פני על לנדוד נהגו
אשר דעות, חילוקי התגלו אלו באסיפות הגדולים. בירידים שהתקיימו הכלליות האסיפות של יומן סדר

הנסתרים. אל ליחס באשר שפתיים, לריב גלשו

לעוברי כאכסניה ששימשו מיוחדים חדרים היו הקהל בבית בלמדניה. אז מפורסמת היתה סלוצק
שגם ומיד תיכף וייאמר הרגיל. בביתֿהכנסתֿהאורחים להתאכסן כבודם לפי היה שלא למדנים ְַַָאורח
- בסלוצק הכנסתֿהאורחים בית היה האמת למען ללמדנים. מיוחד מקום היה האורחים הכנסתֿ ְַַָבבית
לבני אחד רגילים, לאורחים אחד אגפים: לשלושה מחולק - אחרות יהודיות בקהילות גם היה וכך

תורה. לגדולי ואחד תורה

השורה מן תורה למופלגי לשניים: חלוקים היו הקהל בבית אשר המיוחדים האכסניה חדרי אף
מפורסמים. תורה ולגדולי

בקנאות תמיד זו היתה בה שהחזיקו והשקפה דעה כל בקנאותם. ידועים היו הסלוצקאים הלמדנים
פשוט הם ולנסתרים: למקובלים בהתנגדותם גם היה כך טעמים. מיני בכל ידם על והוצדקה גדולה,

אסור. דבר כל עליהם והעלילו אותם ביזו להם, לעגו

בתארי בסלוצק ּכּונּו מזאמושטש, הבעלֿשם יואל רבי וממשיכו, מוורמייזא, הבעלֿשם אליהו, רבי
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הראשונה בשנה כבר ברוך. ר' של ישיבתו תלמידי להיות נבחרו צעירים בחורים ושישה עשרים
ששימח דבר ברוך, ר' של כרצונו היתה הצעירים התנהגות הישיבה. השפעת הצלחת סימני בהם ניכרו

מאוד. אותו

השנים שש במשך וכך תלמידים, של דומה מספר עוד לישיבתו ברוך ר' קיבל השנייה לשנה
התלמידים וששת עשרים חזרו שנים שש כעבור וכאשר, לשנה, משנה אפוא, גדלה, הישיבה הבאות.
נשארו השביעית בשנה לישיבה שהתקבלו החדשים התלמידים עם יחד הרי לבתיהם, הראשונים

מכן. לאחר גם וכן השישית, בשנה שהיו כפי תלמידים מספר אותו בישיבה

קנה, גם אחדים ובמקרים שכר, הוא עסקיו. את הזניח לא בישיבה, טיפל ברוך שר' בשעה בה
פרנסה. להם ולספק יהודים בהן להושיב במגמה חדשות, אחוזות

טחנות את החכיר וליהודים הדגים, בריכת את השכיר לאחרים אדמות, בעיבוד העסיק רבים יהודים
מכך. כתוצאה התעשרו אף רבים לפרנסתו. מקור אחד כל מצא כך המרזח. ובתי הקמח

של כחתניהם יתקבלו מתלמידיו שרבים לכך דאג ברוך ור' ברוך, ר' של ישיבתו אודות ידעו הכל
הסביבה. על הישיבה השפעת וגדלה הלכה כזה באופן האחוזות. יושבי

כחתנים בסביבה נשארו רובם למאות. הגיע ברוך ר' תלמידי ומספר חלפו, שנה חמשֿעשרה
בעבודת מיוחדת בדרך הנוהגים ושלמים, יראים גדולים, למדנים והיו חותנם, שולחן על הסמוכים

כולה. בסביבה הדהד התורה קול בישיבתו. ברוך ר' לימדם אותה ִֵהבורא

אסיפה - היהודיים החיים על גדולה השפעה לו שהיתה - הארצות", "ועד קיים זמן באותו
הנאה הדרך על ברוך לר' והערכתו ברכתו את להביע לנכון מצא ועד אותו סלוצק. בעיר שהתקיימה

מצל הוא אםבה כי לרוחניות רק לא ודואג ארץ דרך עם תורה מקשר הוא כאשר תורה, בהרבצת יח
לשבח. מאוד וצויינו היטב ידועים היו כבר ברוך ר' של מעשיו היהודים. של לגשמיות גם

אשר לנסתרים, ובמיוחד בקבלה, לעוסקים גדולה התנגדות שגילו הערים אחת אז היתה סלוצק
על הנסתרים עניין עלה אחת לא הבורא. לעבודת ההמונים את ולעורר הישובים פני על לנדוד נהגו
אשר דעות, חילוקי התגלו אלו באסיפות הגדולים. בירידים שהתקיימו הכלליות האסיפות של יומן סדר

הנסתרים. אל ליחס באשר שפתיים, לריב גלשו

לעוברי כאכסניה ששימשו מיוחדים חדרים היו הקהל בבית בלמדניה. אז מפורסמת היתה סלוצק
שגם ומיד תיכף וייאמר הרגיל. בביתֿהכנסתֿהאורחים להתאכסן כבודם לפי היה שלא למדנים ְַַָאורח
- בסלוצק הכנסתֿהאורחים בית היה האמת למען ללמדנים. מיוחד מקום היה האורחים הכנסתֿ ְַַָבבית
לבני אחד רגילים, לאורחים אחד אגפים: לשלושה מחולק - אחרות יהודיות בקהילות גם היה וכך

תורה. לגדולי ואחד תורה

השורה מן תורה למופלגי לשניים: חלוקים היו הקהל בבית אשר המיוחדים האכסניה חדרי אף
מפורסמים. תורה ולגדולי

בקנאות תמיד זו היתה בה שהחזיקו והשקפה דעה כל בקנאותם. ידועים היו הסלוצקאים הלמדנים
פשוט הם ולנסתרים: למקובלים בהתנגדותם גם היה כך טעמים. מיני בכל ידם על והוצדקה גדולה,

אסור. דבר כל עליהם והעלילו אותם ביזו להם, לעגו

בתארי בסלוצק ּכּונּו מזאמושטש, הבעלֿשם יואל רבי וממשיכו, מוורמייזא, הבעלֿשם אליהו, רבי
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קכ   

 

אדמו"ר דכ"ק רבא הילולא טבת כ"ד ג' ב"ה,

זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הזקן רבינו

דאן ראסטאוו תרפ"ד.

ד' ואתר אתר בכל די שי' אנ"ש ידידינו אל

בגו"ר טוב רוב על ויתענגו יחיו, עליהם

וברכה שלום

למלאות מוכשר, הזמן אשר מצאתי העבר, מ"ח בחודש

אהל לבנות והוא שי', אנ"ש ידידינו לבב ומשאלות חובתינו

זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד קבר ציון על חומה בית

ואתר אתר בכל די שי' אנ"ש כי נאמנה, וידעתי זי"ע, נבג"מ

וגם זו, המצוה בדבר להשתתף לזכות צמאים גם תאבים

קדש, בהיכל טוב, לזכרון והאור החיים בספר כתוב להיות

יתאסף אשר עדי המלאכה בהתחלת לחכות חפצתי לא אמנם

כבר הכתלים ומלאכת לבנות, והתחלתי הדרוש, הסכום

בזה והנני בעתו, יוגמר השאר גם כי אקוה ית' ובעזרתו נגמרו,

להשתתף החפץ אשר ואתר אתר בכל די שי' אנ"ש לכל להודיע

שמו ברשימת - הקבועה במטבע - תרומתו ישלח כאמור בזה

אאמו"ר כ"ק הוד וזכות בספר, יורשם אשר למען אמו, ושם

ביתם הם תלמידיו, ותלמידי תלמידיו, כל על יאהיל הרה"ק,

בשר. ועד מנפש ומשולשת כפולה בברכה יתברכו כי וזרעם

והצלחתם טובם הדו"ש וידי"ע כאו"נ ושלום ברכה והיו

והמברכם בגו"ר

שניאורסאהן יצחק יוסף
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הדברים הריקים. כאחד וגידפוהו חירפוהו נסתר, או במקובל שם נתקלו כאשר ביותר. הגרועים הגנאי
אחד שאותו זו, באמירה הכוונה היתה "סלוצקאי", שהוא מישהו על אמרו שכאשר כך כדי עד הגיעו

אחריהם. והנוהים בעליֿהשם לשני וחריף מושבע מתנגד הינו

הסלוצקאים. של והתנהגותם בשנאתם מאוד מעט התחשבו הם, מצידם והנסתרים המקובלים
מעט רק אך סלוצק. קנאי קלקלו אשר את ולתקן לנסות כדי לסלוצק להגיע מנסים אף היו תכופות
המקובלים כלפי וביטול שנאה של בארס מורעלים היו שם שהמוחות כיוון לפעול. יכלו מאוד

והנסתרים.

כמה עד בידעו ישיבתו. את ופתח סלוצק ליד התיישב ברוך שר' לאחר ניכר להיות החל שינוי
מקובל עצמו הוא היותו את ברוך ר' הסתיר ולנסתרים, למקובלים סלוצק תושבי של שנאתם גדולה

מזאומשטש. בעלֿהשם תלמידי לנסתרים, קשור היותו ואת

רק למחנה". "מחוץ ומיד תיכף נעמד היה אחרת ישיבתו, תלמידי עם קבלה מללמוד נזהר הוא
תלמידי את להכין היה יכול לנסתרים, וקשריו מקובל עצמו הוא היותו את חשש כל שסילק לאחר

סלוצק. קנאי השפעת החלשת - והיא - חדשה למשימה ישיבתו

פשוט, החל, וויאזנער ברוך ר' סביבה. לאותה להגעתו העיקרית המטרה דבר, של לאמתו היתה, זו
שסלוצק מה - את להפחית צריך היה הזמן עם אשר הכוח את סלוצק של בגבולותיה בחשאי להכין

ולנסתרים. למקובלים ההתנגדות - ייצגה

את בעקיפין בהשיגו משימתו, את ברוך ר' מילא הזמן במשך אך מאוד, קשה משימה זו היתה
המקובלים את החזיק אף ברוך ר' אליהם. השנאה את להקטין ישיר, באופן לעשות ניסו שהנסתרים מה

עבורם. בנה אשר מיוחד בבית בביתו, שהתאכסנו הנודדים והנסתרים
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(‡)Ï‡È Èa ˙BÓL ‰‡Â.ׁשּמנאן ּפי על אף ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈ְִֶַַָָ

ּבמיתתן, ּומנאן חזר ּבׁשמֹותן, להֹודיעּבחּייהן ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
לכֹוכבים, ׁשּנמׁשלּו ּבמסּפרחּבתן ּומכניסן ׁשּמֹוציאן ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָ

ׁשּנאמר מ)ּובׁשמֹותם, ּבמסּפר(ישעיהו "הּמֹוציא : ְְְֱִִִֶֶַַָָ
יקראצבאם ּבׁשם רבה)"לכּלם ב:(שמות תורה ְְְְִֵָָָָֻ
(‰)ÌÈÓa ‰È‰ ÛÒBÈÂ.היּו ּובניו הּוא והלא ¿≈»»¿ƒ¿»ƒֲַָָָֹ

ׁשבעים היינּוּבכלל לא וכי ללּמדנּו, ּבא ּומה ְְְְְִִִִִֵַַַָָֹ
צדקתֹו להֹודיע אּלא ּבמצרים? היה ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָיֹודעים
הּוא אביו, צאן את הרֹועה יֹוסף הּוא יֹוסף: ִֵֵֶֶֶָָֹׁשל
ּבצדקֹו: ועמד מל ונעׂשה ּבמצרים ׁשהיה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָיֹוסף

ו ׁשּׁשה.eLiÂ(Ê)תורה יֹולדֹות ּבכרסׁשהיּו «ƒ¿¿ְְִֶֶֶָָ
L„Á(Á)אחד: CÏÓ Ì˜iÂ.חד ּוׁשמּואל, רב ֶָ«»»∆∆»»ְֵַַ

ׁשּנתחּדׁשּו אמר: וחד מּמׁש, חדׁש ּגזרֹותיואמר: ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָ
יא) Ú„È:(סוטה ‡Ï L‡.ּכאּלּו עצמֹו ידעעׂשה לא ¬∆…»«ְְִַַָָָֹ

רא"ם) גרס ט:(כך BÏ(È)תורה ‰ÓkÁ˙ ‰‰.ּכל »»ƒ¿«¿»ָ
ּכלֹומר: הּוא, לדבר והזמנה הכנה לׁשֹון ְְְְְַַַָָָָָָָָהבה,

לכ עצמכם BÏ:הזמינּו ‰ÓkÁ˙.נתחּכמה לעם. ְְְְִֶַַָƒ¿«¿»ְְִַָָָ
לֹו ּלעׂשֹות רבה)מה נתחּכם.(שמות ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ְְְֲִֵֵַַַַָ

נׁשּבע ׁשּכבר ּבּמים, לדּונם יׂשראל, ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלמֹוׁשיען
מּבּול יביא ּכלׁשּלא ׁשעל הבינּו לא (והם לעֹולם, ְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

אחת, אּמה על מביא הּוא אבל מביא, אינֹו ֲִִֵֵֵַַַָָָָֻהעֹולם
יׁשן) ‰‡:ּברׁש"י ÔÓ ‰ÏÚÂ.ורּבֹותינּו ּכרחנּו. על ְִַָָ¿»»ƒ»»∆ְְֵֵַַָ

קללתֹו ותֹולה עצמֹו ׁשּמקּלל ּכאדם ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָּדרׁשּו:
הארץ מן ועלינּו ּכתב: ּכאּלּו הּוא והרי ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּבאחרים,

יירׁשּוה: העם.ÂÈÏÚ(È‡)והם לׁשֹון.ÌÈqÓ:על ְִֵָָ»»ַָָƒƒְ
ׁשּיבנּו הּמס? ּומהּו הּמס, מהם ׁשּגֹובין ׂשרים ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָמס.

לפרעה מסּכנֹות Ì˙ÏÒa:ערי B˙pÚ ÔÚÓÏ.ׁשל ְְְְִֵַָֹ¿«««…¿ƒ¿…»ֶ
BkÒÓ˙:מצרים ÈÚ.:וכן פב)ּכתרּגּומֹו, (ישעיה ְִִַ»≈ƒ¿¿ְְְֵַ
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ÈÂ˜ Be ÔB‰ÁÏÙa ÔB‰‡BpÚÏ¿«≈¿»¿»¿¿ƒ¿≈


(‡)Ï‡È Èa ˙BÓL ‰‡Â.ׁשּמנאן ּפי על אף ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈ְִֶַַָָ

ּבמיתתן, ּומנאן חזר ּבׁשמֹותן, להֹודיעּבחּייהן ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
לכֹוכבים, ׁשּנמׁשלּו ּבמסּפרחּבתן ּומכניסן ׁשּמֹוציאן ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָ

ׁשּנאמר מ)ּובׁשמֹותם, ּבמסּפר(ישעיהו "הּמֹוציא : ְְְֱִִִֶֶַַָָ
יקראצבאם ּבׁשם רבה)"לכּלם ב:(שמות תורה ְְְְִֵָָָָֻ
(‰)ÌÈÓa ‰È‰ ÛÒBÈÂ.היּו ּובניו הּוא והלא ¿≈»»¿ƒ¿»ƒֲַָָָֹ

ׁשבעים היינּוּבכלל לא וכי ללּמדנּו, ּבא ּומה ְְְְְִִִִִֵַַַָָֹ
צדקתֹו להֹודיע אּלא ּבמצרים? היה ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָיֹודעים
הּוא אביו, צאן את הרֹועה יֹוסף הּוא יֹוסף: ִֵֵֶֶֶָָֹׁשל
ּבצדקֹו: ועמד מל ונעׂשה ּבמצרים ׁשהיה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָיֹוסף

ו ׁשּׁשה.eLiÂ(Ê)תורה יֹולדֹות ּבכרסׁשהיּו «ƒ¿¿ְְִֶֶֶָָ
L„Á(Á)אחד: CÏÓ Ì˜iÂ.חד ּוׁשמּואל, רב ֶָ«»»∆∆»»ְֵַַ

ׁשּנתחּדׁשּו אמר: וחד מּמׁש, חדׁש ּגזרֹותיואמר: ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָ
יא) Ú„È:(סוטה ‡Ï L‡.ּכאּלּו עצמֹו ידעעׂשה לא ¬∆…»«ְְִַַָָָֹ

רא"ם) גרס ט:(כך BÏ(È)תורה ‰ÓkÁ˙ ‰‰.ּכל »»ƒ¿«¿»ָ
ּכלֹומר: הּוא, לדבר והזמנה הכנה לׁשֹון ְְְְְַַַָָָָָָָָהבה,

לכ עצמכם BÏ:הזמינּו ‰ÓkÁ˙.נתחּכמה לעם. ְְְְִֶַַָƒ¿«¿»ְְִַָָָ
לֹו ּלעׂשֹות רבה)מה נתחּכם.(שמות ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ְְְֲִֵֵַַַַָ

נׁשּבע ׁשּכבר ּבּמים, לדּונם יׂשראל, ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלמֹוׁשיען
מּבּול יביא ּכלׁשּלא ׁשעל הבינּו לא (והם לעֹולם, ְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

אחת, אּמה על מביא הּוא אבל מביא, אינֹו ֲִִֵֵֵַַַָָָָֻהעֹולם
יׁשן) ‰‡:ּברׁש"י ÔÓ ‰ÏÚÂ.ורּבֹותינּו ּכרחנּו. על ְִַָָ¿»»ƒ»»∆ְְֵֵַַָ

קללתֹו ותֹולה עצמֹו ׁשּמקּלל ּכאדם ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָּדרׁשּו:
הארץ מן ועלינּו ּכתב: ּכאּלּו הּוא והרי ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּבאחרים,

יירׁשּוה: העם.ÂÈÏÚ(È‡)והם לׁשֹון.ÌÈqÓ:על ְִֵָָ»»ַָָƒƒְ
ׁשּיבנּו הּמס? ּומהּו הּמס, מהם ׁשּגֹובין ׂשרים ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָמס.

לפרעה מסּכנֹות Ì˙ÏÒa:ערי B˙pÚ ÔÚÓÏ.ׁשל ְְְְִֵַָֹ¿«««…¿ƒ¿…»ֶ
BkÒÓ˙:מצרים ÈÚ.:וכן פב)ּכתרּגּומֹו, (ישעיה ְִִַ»≈ƒ¿¿ְְְֵַ
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על הּממּנה ּגזּבר הּזה", הּסֹוכן אל ּבא ל"ְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ

רבה)האֹוצרֹות ÓÚ:(שמות ˙‡Â Ì˙t ׁשּלא.‡˙ ָָ∆ƒ…¿∆««¿≈ֶֹ
חזקֹות ועׂשאּום לכ מּתחּלה ראּויֹות ּובצּורֹותהיּו ְְְְֲֲִִַָָָָָ

‡˙B(È)לאֹוצר: epÚÈ ‡ÎÂ.ּׁשהם מה ּבכל ָָ¿«¬∆¿«…ְֵֶַָ
לעּנֹות, לב להרּבֹותנֹותנין הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לב ּכן ְְְְִֵֵֵַַַָָ

aÈ‰:ּולהפריץ Ô.רּוח ּומדרׁשֹו, ּפרץ. וכן רבה ּכן ְְִַ≈ƒ¿∆ְְִֵֵַַָָָָ
א ּכן, אֹומרת ואניהּקדׁש ירּבה, ּפן אֹומרים: ּתם ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹ

ירּבה ּכן (ויׁשקצּו.eˆ˜iÂ:אֹומר: ּבחּייהם. ְִֵֵֶ«»Àְְֵֵֶַָ
להבין). וקל עצמם, ּבעיני הּמצרים ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָמפרׁשים:
ּבעיניהם: היּו ּכקֹוצים ּדרׁשּו: ְְְְִֵֵֵֶַָָורּבֹותינּו

(‚È)Ùa.הּגּוף את המפרכת קׁשה ּבעבֹודה ¿»∆ְֲֶֶֶַַַָָָָ
ידּומׁשּברּתֹו: לׁשֹון.lÈÓÏ„˙(ÂË)תורה הּוא ְְַַ«¿«¿…ְ

קל, לׁשֹון ׁשּיׁש אּלא ּכמֹומֹולידֹות, ּכבד, לׁשֹון ויׁש ְְִֵֵֵֶֶַָָָָ
ּומיּלד מֹוליד ּכ ּומדּבר, ּדֹובר ּומׁשּבר, :ׁשֹובר ְְְִֵֵֵֵֵַַַָ

‰Ù.הּולד את ׁשּמׁשּפרת ׁשם על יֹוכבד, :זֹו ƒ¿»ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

‰Úet.,מרים והֹוגהזֹו ּומדּברת ׁשּפֹועה ׁשם על »ְְְִֵֶֶֶַַָָָ
הּבֹוכה ּתינֹוק המפּיסֹות הּנׁשים ּכדר :(שם)לּולד, ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָ

‰Úet.:ּכמֹו צעקה, מב)לׁשֹון ּכּיֹולדה(ישעיה »ְְְֵַָָָ
ּבהֹולידכן:.ÔÎ„lÈa(ÊË)אפעה: ÏÚּכמֹו ְֶֶ¿«∆¿∆ְְְִֶ«
ÌÈ‡‰.אחר ּובמקֹום הּיֹולדת, האּׁשה מֹוׁשב »»¿»ƒְִֵֶֶַַַָָָ

וכמֹוהּו: מׁשּבר, יח)קֹוראֹו מלאכה(ירמיה "עֹוׂשה ְְְְֵֶַָָָ
חרס: ּכלי יֹוצר אמנּות ּכלי מֹוׁשב האבנים". ‡Ìעל ְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָƒ

'B‚Â ‡e‰ Ôa.,הּזכרים על אּלא מקּפיד היה לא ≈¿ְְִִֶַַַָָָָֹ
הּמֹוׁשיע ּבן להּולד ׁשעתיד אצטגניניו לֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאמרּו

‰ÌÈ„ÏÈ(ÊÈ)ותחיה:.ÈÁÂ‰אֹותם: ˙‡ ÔÈiÁzÂ. ָ»»»ְְִֶ«¿«∆»∆«¿»ƒ
ּומזֹון מים להם שם)מסּפקֹות ּתרּגּום.(סוטה ְְְִֶַַַָָ

ׁשּלׁשֹון לפי וקימּתּון, והּׁשני, וקּימא, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהראׁשֹון,
מׁשּמׁשת ּבּה, וכּיֹוצא זֹו ּתיבה רּבֹות, לנקבֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָעברית

ּכגֹון: ּפעלּתם, ּולׁשֹון ּפעלּו ב)לׁשֹון (שמות ְְְְְֲֶַָ
"וּיאמרּו" ּכמֹו עבר, לׁשֹון מצרי", איׁש ְְְְְִִִַַַַָָֹֹ"וּתאמרנה
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"וּתדּברנה ּכמֹולזכרים, ּדּברּתן, לׁשֹון ּבפיכם", ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

וכן לזכרים. יג)וּתדּברּו אֹותי(יחזקאל "וּתחּללנה ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ
לזכרים: וּתחּללּו ּכמֹו חּללּתן, עבר לׁשֹון עּמי", ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָאל

יח ‰p‰(ËÈ)תורה ˙BÈÁ Èk..ּכמיּלדֹות ּבקיאֹות ƒ»≈»ְְְִִַ
ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו חּיתא. מיּלדֹות ושמותּתרּגּום (שם ְְְְְֵַַַַָָָ

הּׂשדה,רבה) לחּיֹות מׁשּולֹות הן צריכֹותהרי ׁשאינן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ
אריה", "ּגּור - לחּיֹות? מׁשּולֹות והיכן ְְְְְְֵֵַַַָמיּלדֹות.
ּומי ׁשלּוחה", "אּילה ׁשֹורֹו", "ּבכֹור יטרף", ְְְְִִֵַָָָָ"זאב
אֹותם", ויבר" ּכֹוללן. הּכתּוב הרי ּבֹו, נכּתב ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּלא

ּכתיב: יט)ועֹוד אּמ(שם ":לביאה"מה ְְְְִִִָָ
(Î)ËÈiÂ.ׁשּיסֹודּה ּבתיבה חּלּוק וזה להן, הטיב «≈∆ְְְִִֵֵֶֶֶָָָ

ּבאה ּכׁשהיא ּבראׁשּה, יּו"ד ו"ו לּה ונתן אֹותּיֹות, ְְְִִֶַָָָָָָֹב'
ּבציר"י הּיּו"ד נקּוד הּוא ויפעיל, ּבלׁשֹון ְְְְִִֵֵֵַַַַָלדּבר
ּכגֹון: קטן) ּפּתח ׁשהּוא ּבסגֹול (אֹו קטן קמץ ְְֶֶֶַָָָָָָָׁשהּוא
יהּודה" ּבבת "וּירב למיּלדֹות", אלהים ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָֹ"וּייטב

ב) הּׁשארית"(איכה את "וּיגל וכן: ּתאנּיה. הרּבה -ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
לו) ב הימים הּׁשארית.דנבּוזר(דברי את הגלה אדן, ְְְְֲִִִֵֶַַָָ

זנב" אל זנב טו)"וּיפן זֹו(שופטים הּזנבֹות הפנה - ְְִֶֶֶַַָָָָָָ
ּוכׁשהּוא אחרים, את הפעיל לׁשֹון אּלּו ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶָָלזֹו.
ּבחיר"ק, הּיּו"ד נקּוד הּוא וּיפעל, ּבלׁשֹון ְְְְִִִִֵַַַַָמדּבר

י)ּכגֹון: וכן:(ויקרא הּוטב. לׁשֹון - ּבעיניו" "וּייטב ְְְְִֵֵַַַָ
הגלה - יהּודה" "וּיגל העם. נתרּבה - העם" ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָ"וּירב
ואל ּולכאן. לכאן ּפנה - וכה" ּכה "וּיפן ְְְְִֶַַָָָָָָֹֹיהּודה.

ׁשאינן לפי וּיצא, וּירד, וּיׁשב, ,וּיל ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּתׁשיבני:
יצא, ירד, ּבהן: יסֹוד הּיּו"ד ׁשהרי אּלּו, ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּגזרתן

ּבֹו: ׁשליׁשית אֹות יּו"ד - יל ‡ÌÈ‰Ïיׁשב, ËÈiÂ ְִִַַָָ«≈∆¡…ƒ
˙„lÈÓÏ.:?הּטֹובה ÌÈza(Î‡)מהּו Ì‰Ï NÚiÂ. «¿«¿…ַַָ«««»∆»ƒ

את "וּיבן ּבּתים: ׁשּקרּויין ּומלכּות ּולוּיה ּכהּנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבּתי
מּיֹוכבד, ּולוּיה ּכהּנה ,"הּמל ּבית ואת ה' ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֻּבית

סֹוטה ּבמּסכת ּכדאיתא מּמרים, :(שם)ּומלכּות ְְְְִִִִֶֶַַָָָ
(Î)BnÚ ÏÎÏ.,ּגזר עליהם מׁשה,אף ׁשּנֹולד יֹום ¿»«ֲֵֶֶֶַַַָֹ

אנּו ואין המֹוׁשיע, נֹולד הּיֹום אצטגניניו: לֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָָאמרּו
אנּו ורֹואין מּיׂשראל, אם מּמצרים אם ְְְְִִִִִִִִִֵַָָיֹודעים
על אף הּיֹום אֹותֹו ּגזר לפיכ ּבמים. ללקֹות ְְְִִִֶַַַַַָָׁשּסֹופֹו
נאמר ולא הּיּלֹוד", הּבן "ּכל ׁשּנאמר: ְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהּמצרּיים,
ללקֹות ׁשּסֹופֹו יֹודעים היּו לא והם לעברים, ְְְְִִִִִֵֶַָָֹהּיּלֹוד

מריבה: מי ÈÂÏ(‡)על ˙a ˙‡ ÁwiÂ.היה ּפרּוׁש ְִֵַָ«ƒ«∆«≈ƒָָָ
(וחז ּפרעה, ּגזרת מּפני וזהּומּמּנה ּולקחּה. ר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּגזרת לֹו: ׁשאמרה ּבּתֹו, ּבעצת ׁשהל ,"וּיל"ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
הּזכרים, על ּגזר ּפרעה אם ּפרעה: מּׁשל ְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֹקׁשה
והחזירּה, יׁשן) ּברׁש"י הּנקבֹות. על ּכן ּגם ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָואּתה
להיֹות נהפכה היא ואף ׁשנּיים. לּקּוחין ּבּה ְְְְְֱִִִִִִֶַָָָָועׂשה

ּבבֹואּהנערה, ׁשּנֹולדה היתה, ׁשנה ק"ל ּובת ְְְֲֶַַָָָָָָָ
נׁשּתהּו ׁשנים ועׂשר ּומאתים החֹומֹות, ּבין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָלמצרים
ּכן, אם ׁשנה. ׁשמֹונים ּבן מׁשה היה ּוכׁשּיצאּו, ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹׁשם,
וקֹורא ּוׁשלׁשים מאה ּבת היתה מּמּנּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכׁשּנתעּברה
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ÔÈ„‰ ‡Ó˙ ˙È ÔÈz„Ú ÔÈ„≈¬«¿ƒ»ƒ¿»»»≈
:‡ia ˙È ÔÈzÓi˜Âיט‡Ó‡Â ¿«∆¿ƒ»¿«»«¬»»

‡iÎ ‡Ï È‡ ‰ÚÙÏ ‡˙iÁ«»»¿«¿…¬≈»ƒ¿«»
ÔÓÈkÁ È‡ ‡˙i„e‰È ‡˙ÈÓƒ¿¿»»¿«»»¬≈¬ƒ»
‡˙iÁ Ô‰˙ÂÏ ˙lÚ ‡Ï „Ú Ôep‡ƒ«»««¿»¿∆«»»

:Ô„ÈÏÈÂכÈe ‡˙iÁÏ ÈÈ ÈËB‡Â ƒƒ»¿≈¿»¿«»»¿ƒ
:‡„ÁÏ eÙÈ˜˙e ‡nÚכא‰Â‰Â «»¿ƒ«¬»«¬»

„ÚÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ ‡ÏÈÁ „k«¿ƒ»«»»ƒ√»¿»«¬«
:ÔÈza ÔB‰ÏכבÏÎÏ ‰Ú „ÈwÙe ¿»ƒ«ƒ«¿…¿»

„ÈÏÈ˙È„ ‡a Ïk ÓÈÓÏ nÚ«≈¿≈»»¿»¿ƒ¿¿ƒ
ÏÎÂ pÓz ‡‰a È‡„e‰ÈÏƒ»≈¿«¬»ƒ¿À≈¿»

:ÔeÓi˜z ‡zaא‡ Ï‡Â ¿«»¿«¿«¬««¿»
:ÈÂÏ ˙a ˙È Èe ÈÂÏ ˙ÈÓƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»«≈ƒ


"וּתדּברנה ּכמֹולזכרים, ּדּברּתן, לׁשֹון ּבפיכם", ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

וכן לזכרים. יג)וּתדּברּו אֹותי(יחזקאל "וּתחּללנה ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ
לזכרים: וּתחּללּו ּכמֹו חּללּתן, עבר לׁשֹון עּמי", ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָאל

יח ‰p‰(ËÈ)תורה ˙BÈÁ Èk..ּכמיּלדֹות ּבקיאֹות ƒ»≈»ְְְִִַ
ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו חּיתא. מיּלדֹות ושמותּתרּגּום (שם ְְְְְֵַַַַָָָ

הּׂשדה,רבה) לחּיֹות מׁשּולֹות הן צריכֹותהרי ׁשאינן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ
אריה", "ּגּור - לחּיֹות? מׁשּולֹות והיכן ְְְְְְֵֵַַַָמיּלדֹות.
ּומי ׁשלּוחה", "אּילה ׁשֹורֹו", "ּבכֹור יטרף", ְְְְִִֵַָָָָ"זאב
אֹותם", ויבר" ּכֹוללן. הּכתּוב הרי ּבֹו, נכּתב ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּלא

ּכתיב: יט)ועֹוד אּמ(שם ":לביאה"מה ְְְְִִִָָ
(Î)ËÈiÂ.ׁשּיסֹודּה ּבתיבה חּלּוק וזה להן, הטיב «≈∆ְְְִִֵֵֶֶֶָָָ

ּבאה ּכׁשהיא ּבראׁשּה, יּו"ד ו"ו לּה ונתן אֹותּיֹות, ְְְִִֶַָָָָָָֹב'
ּבציר"י הּיּו"ד נקּוד הּוא ויפעיל, ּבלׁשֹון ְְְְִִֵֵֵַַַַָלדּבר
ּכגֹון: קטן) ּפּתח ׁשהּוא ּבסגֹול (אֹו קטן קמץ ְְֶֶֶַָָָָָָָׁשהּוא
יהּודה" ּבבת "וּירב למיּלדֹות", אלהים ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָֹ"וּייטב

ב) הּׁשארית"(איכה את "וּיגל וכן: ּתאנּיה. הרּבה -ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
לו) ב הימים הּׁשארית.דנבּוזר(דברי את הגלה אדן, ְְְְֲִִִֵֶַַָָ

זנב" אל זנב טו)"וּיפן זֹו(שופטים הּזנבֹות הפנה - ְְִֶֶֶַַָָָָָָ
ּוכׁשהּוא אחרים, את הפעיל לׁשֹון אּלּו ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶָָלזֹו.
ּבחיר"ק, הּיּו"ד נקּוד הּוא וּיפעל, ּבלׁשֹון ְְְְִִִִֵַַַַָמדּבר

י)ּכגֹון: וכן:(ויקרא הּוטב. לׁשֹון - ּבעיניו" "וּייטב ְְְְִֵֵַַַָ
הגלה - יהּודה" "וּיגל העם. נתרּבה - העם" ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָ"וּירב
ואל ּולכאן. לכאן ּפנה - וכה" ּכה "וּיפן ְְְְִֶַַָָָָָָֹֹיהּודה.

ׁשאינן לפי וּיצא, וּירד, וּיׁשב, ,וּיל ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּתׁשיבני:
יצא, ירד, ּבהן: יסֹוד הּיּו"ד ׁשהרי אּלּו, ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּגזרתן

ּבֹו: ׁשליׁשית אֹות יּו"ד - יל ‡ÌÈ‰Ïיׁשב, ËÈiÂ ְִִַַָָ«≈∆¡…ƒ
˙„lÈÓÏ.:?הּטֹובה ÌÈza(Î‡)מהּו Ì‰Ï NÚiÂ. «¿«¿…ַַָ«««»∆»ƒ

את "וּיבן ּבּתים: ׁשּקרּויין ּומלכּות ּולוּיה ּכהּנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבּתי
מּיֹוכבד, ּולוּיה ּכהּנה ,"הּמל ּבית ואת ה' ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֻּבית

סֹוטה ּבמּסכת ּכדאיתא מּמרים, :(שם)ּומלכּות ְְְְִִִִֶֶַַָָָ
(Î)BnÚ ÏÎÏ.,ּגזר עליהם מׁשה,אף ׁשּנֹולד יֹום ¿»«ֲֵֶֶֶַַַָֹ

אנּו ואין המֹוׁשיע, נֹולד הּיֹום אצטגניניו: לֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָָאמרּו
אנּו ורֹואין מּיׂשראל, אם מּמצרים אם ְְְְִִִִִִִִִֵַָָיֹודעים
על אף הּיֹום אֹותֹו ּגזר לפיכ ּבמים. ללקֹות ְְְִִִֶַַַַַָָׁשּסֹופֹו
נאמר ולא הּיּלֹוד", הּבן "ּכל ׁשּנאמר: ְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהּמצרּיים,
ללקֹות ׁשּסֹופֹו יֹודעים היּו לא והם לעברים, ְְְְִִִִִֵֶַָָֹהּיּלֹוד

מריבה: מי ÈÂÏ(‡)על ˙a ˙‡ ÁwiÂ.היה ּפרּוׁש ְִֵַָ«ƒ«∆«≈ƒָָָ
(וחז ּפרעה, ּגזרת מּפני וזהּומּמּנה ּולקחּה. ר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּגזרת לֹו: ׁשאמרה ּבּתֹו, ּבעצת ׁשהל ,"וּיל"ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
הּזכרים, על ּגזר ּפרעה אם ּפרעה: מּׁשל ְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֹקׁשה
והחזירּה, יׁשן) ּברׁש"י הּנקבֹות. על ּכן ּגם ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָואּתה
להיֹות נהפכה היא ואף ׁשנּיים. לּקּוחין ּבּה ְְְְְֱִִִִִִֶַָָָָועׂשה

ּבבֹואּהנערה, ׁשּנֹולדה היתה, ׁשנה ק"ל ּובת ְְְֲֶַַָָָָָָָ
נׁשּתהּו ׁשנים ועׂשר ּומאתים החֹומֹות, ּבין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָלמצרים
ּכן, אם ׁשנה. ׁשמֹונים ּבן מׁשה היה ּוכׁשּיצאּו, ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹׁשם,
וקֹורא ּוׁשלׁשים מאה ּבת היתה מּמּנּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכׁשּנתעּברה
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לוי: ּבת ‰e‡()אֹותּה BË È.נתמּלא ּכׁשּנֹולד, ִֵַָƒְְִֵֶַַ

ּכּלֹו שם)אֹורההּבית BÚ„(‚):(סוטה ‰ÏÎÈ ‡ÏÂ ִַַָֻ¿…»¿»
BÈ‰.והיא ׁשהחזירּה. מּיֹום הּמצרּיים לּה ׁשּמנּו «¿ƒְְֱִִִִִִֶֶֶַָָָ

לׁשבעה ׁשהּיֹולדת אחד, ויֹום חדׁשים לׁשּׁשה ְְְְְֳִִִֶֶֶֶַַָָָָָילדּתּו
ט': לסֹוף אחריה ּבדקּו והם למקּטעין .Ób‡יֹולדת ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֻ…∆

הּוא ר ודבר יונק"ו, ּובלע"ז מׁשנה, ּבלׁשֹון ְְְְִִִֶַַַָָָּגמי
קׁשה: ּובפני ר ּבפני e˙ועֹומד ÓÁa.זפת ְְְִִֵֵֵֶַָ«≈»«»∆ֶֶ

צּדיק אֹותֹו יריח ׁשּלא ּכדי מּבפנים, וטיט ְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹמּבחּוץ
זפת: ׁשל רע Ûeqaריח ÌNzÂ.,אגם לׁשֹון הּוא ֵֶֶֶַַ«»∆«ְֲַ

לֹו: ודֹומה ּבלע"ז, יט)רושי"ל וסּוף(ישעיה "קנה ְְֶֶַַָָ
ד":קמלּו ‰‡È(‰)תורה ÏÚ ÁÏ.הּמקרא סרס ֵָƒ¿…««¿…ְִֵַָָ

ּבֹו": לרחץ היאר, על ּפרעה ּבת "וּתרד ְְְְִֵֵֵַַַַַָֹֹֹּופרׁשהּו:
‡È‰ „È ÏÚ.:ּכמֹו היאר, יד)אצל ב "ראּו(שמואל «««¿…ְְְֵֶַֹ

ׁשּיד מּמׁש יד לׁשֹון והּוא ידי", על יֹואב ְְְִֶֶַַַַָָָָחלקת
ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו לֹו. סמּוכה שם)האדם (סוטה ְְְֵַָָָָָ

ּכמֹו: מיתה, לׁשֹון כה)הֹולכֹות אנכי(בראשית "הּנה ְְְִִִֵָָֹ
ׁשּמחּו לפי למּות, הֹולכֹות למּות", ּבּה,הֹול ְְִִֵֶָָָ

"ונערֹותיה לכּתב לנּו לּמה ּכי מסּיען, ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹוהּכתּוב
‡d˙Óהֹולכֹות"?: ורּבֹותינּואת.‡˙ ׁשפחתּה. ְ∆¬»»ְְִֵֶַָָ

היה הּקדׁש לׁשֹון ּדקּדּוק לפי אבל יד, לׁשֹון ְְְְְֲִִֶַָָָָָֹּדרׁשּו
את ּדרׁשּו והם ּדגּוׁשה, מ"ם אּמתּה, להּנקד ְְְְִֵֵֶַָָָָָלֹו

וּנׁשּתרּבבה ידּה, את הרּבהאמתּה, אּמֹות אמתּה ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָ
שם) e‰‡zÂ(Â):(סוטה ÁzzÂ.מי את «ƒ¿««ƒ¿≈ִֶ

ׁשראתה ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו הּילד, - ְְֲֲִֶֶֶֶַָָָָָראתה?
ׁשכינה שם)עּמֹו סוטה רבה. Ú:(שמות ‰‰Â ְִִָ¿ƒ≈««

‰ÎBa.ּכנער:קֹולֹו(Ê)˙BÚ‰ Ó.מלמד ∆ְַַƒ»ƒ¿ƒְֵַ
לפי ינק, ולא לינק, הרּבה מצרּיֹות על ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָֹׁשהחזירּתּו

הּׁשכינה עם לדּבר עתיד סוטהׁשהיה רבה. (שמות ְְִִִֵֶַַָָָָ
‰ÓÏÚ‰(Á):שם) CÏzÂ.,ועלמּות ּבזריזּות הלכה «≈∆»«¿»ְְֲִִַָָָ

מה.‰ÈÎÈÏÈ(Ë)ּכעלם: ידעה ולא נתנּבאה ְֶֶ≈ƒƒְְְְִַַָָָֹ
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ׁשּליכיּנתנּבאה: שם)הי סוטה רבה. :(שמות ְְִִִֵֶַָ

(È)e‰˙ÈLÓ.לׁשֹון והּוא - ׁשחלּתּה ּכתרּגּומֹו: ¿ƒƒְְְְְְֵַַ
ּבניתא ּכמׁשחל ארּמי ּבלׁשֹון מחלּבא.הֹוצאה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ

ּכמֹו: הסירֹותיו, לׁשֹון מׁשיתהּו, עברי ְְְְְֲִִִִִִָּובלׁשֹון
א) מנחם.(יהושע חּברֹו ּכ מׁשּו", "לא ימּוׁש", ְְִֵַָָָֹֹ"לא

אּלא וימּוׁש, מׁש מּמחּברת ׁשאינֹו אֹומר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָואני
וכן: הּוא, הֹוצאה ּולׁשֹון מׁשה כב)מּגזרת ב (שמואל ְְְִִֵַָָָָ

מׁש, מּמחּברת היה ׁשאּלּו רּבים", מּמים ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ"ימׁשני
ּכאׁשר המיׁשֹותיהּו, אּלא מׁשיתיהּו, לֹומר יּתכן ְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָֹלא
ּומן הׁשיבֹותי, - ׁשב ּומן הקימֹותי, - קם מן ֲֲִִִִִִִֵֵָָָיאמר

ּכמֹו: מׁשּתיהּו, אֹו הביאֹותי. - ג)ּבא (זכריה ְְֲִִִַָ
אּלא אינֹו מׁשיתי אבל הארץ". עון את ְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ"ּומׁשּתי
ּבסֹוף ּבה"א מיּסד ׁשּלּה ׁשּפעל ּתיבה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֻמּגזרת
ּכׁשּיבא ּפנה, צּוה, עׂשה, ּבנה, מׁשה, ּכגֹון: ְְִֵֶַָָָָָָָָָָָֹהּתיבה,
ּכמֹו: ה"א, ּבמקֹום הּיּו"ד ּתבא ּפעלּתי, ּבהם ְְְִִֵֶַַַָָָֹלֹומר

צּויתי: ּפניתי, ּבניתי, LÓ‰(È‡)עׂשיתי, Ïc‚iÂ. ִִִִִִִִִָָָ«ƒ¿«…∆
ּבן יהּודה רּבי אמר הּילד? וּיגּדל כתיב ּכבר ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹוהלא
לגדּלה, והּׁשני לקֹומה, הראׁשֹון אלעזר: ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻרּבי

ּביתֹו על ּפרעה ˙Ï:ׁשּמּנהּו ‡iÂ.בראשית) ְִֵֶַַָֹ««¿¿ƒ¿…»
עליהםרבה) מצר להיֹות ולּבֹו עיניו ‡LÈ:נתן ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָƒ
ÈÓ.(רבה היה,(שמות ׁשֹוטרינֹוגׂש על ממּנה ƒ¿ƒְְֵֵֶַָָֻ

מּקרֹות מעמידם והיה למלאכּתם:יׂשראל הּגבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
È LÈ‡ ‰kÓ.ׁשלמלקהּו ּובעלּה ורֹודהּו, «∆ƒƒ¿ƒְְְֵֵֶַַָ

ּב היה,ׁשלֹומית ּדברי ּובּלילהת ּבּה, עיניו ונתן ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ
לּבית ונכנס חזר והּוא מּביתֹו, והֹוציאֹו ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָהעמידֹו

אׁשּתֹו על וחזרּובא ּבעלּה, ׁשהּוא ּכסבּורה - ְְְְִִֶַַַָָָָ
מצרי אֹותֹו ּוכׁשראה ּבּדבר, והרּגיׁש לביתֹו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָהאיׁש
הּיֹום: ּכל ורֹודהּו מּכהּו היה ּבּדבר, ְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהרּגיׁש

(È)‰ÎÂ ‰k ÔÙiÂ.ּומה ּבּבית לֹו עׂשה מה ראה «ƒ∆…»…ִֶֶַַָָָָ
ּכמׁשמעֹו: - ּפׁשּוטֹו ּולפי ּבּׂשדה. לֹו Èkעׂשה ‡iÂ ְְְְִֶַַָָָָ««¿ƒ

LÈ‡ ÔÈ‡.מּמּנּו לצאת עתיד איׁש ׁשּיתּגּיר:ׁשאין ≈ƒְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
(‚È)È ÈL‡ ÈL.,הם ואבירם ּדתן ¿≈¬»ƒƒ¿ƒֲִֵַָָָ

הּמן: מן ˙k‰מריבים:.Èׁשהֹותירּו ‰nÏ.אף ִִֶַָƒƒְִִ»»«∆ַ
רׁשע נקרא הּכהּו, ׁשּלא ּפי יד:על .Eּבהרמת ְֲִִִֶַַַָָָָָָֹ≈∆

LÈ‡Ï(È„)ּכמֹות:רׁשע EÓN ÈÓ.עֹוד והרי ְְָָƒ»¿¿ƒְֲֵַ
‡Óנער: ‰‡ È‚‰Ï‰.למדים אנּו מּכאן ַַ«¿»¿≈ƒ«»…≈ְִִֵָָ
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Ï ‰Â‰Â ‰ ˙Ï ˙È˙È‡Â¿«¿ƒ≈¿««¿…«¬»»
˙Ó‡Â ‰LÓ ÓL ˙e Ï¿»¿«¿≈…∆«¬∆∆

:ÏÁL ‡iÓ ÔÓ È‡יא‰Â‰Â ¬≈ƒ«»¿«¿≈«¬»
Ùe ‰LÓ ‡e Ôe‡‰ ‡iÓBÈ¿«»»ƒ¿»…∆¿«
ÔB‰ÁÏÙ ‡ÁÂ È‰BÁ‡ ˙ÂÏ¿»¬ƒ«¬»¿»¿«¿
È„e‰È ‚Ï ÈÁÓ ÈÓ  ‡ÁÂ«¬»¿«ƒ¿ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ

:È‰BÁ‡Óיב‡ÎÏe ‡ÎÏ È˙‡Â ≈¬ƒ¿ƒ¿¿≈¿»¿»
˙È ‡ÁÓe ‡ ˙ÈÏ È‡ ‡ÁÂ«¬»¬≈≈«¿»¿»»

:‡ÏÁ nÂ ‰‡ÓיגÙe ƒ¿»»¿«¿≈¿»»¿«
ÔÈ ÔÈ ‡‰Â ‡È˙ ‡ÓBÈ¿»ƒ¿»»¿»¿≈À¿ƒ
‡ÓÏ ‡iÁÏ Ó‡Â Ô ÔÈ‡„e‰È¿»ƒ»»«¬«¿«»»¿»

:ÁÏ ÈÁÓ ‡ידÔÓ Ó‡Â «¿»≈¿«¿»«¬«»
‡Ï Ôi„Â  ‚Ï ÈÂL«¿»ƒ¿««¿«»¬»»
‡Ók Ó‡ ‡ ÈÏÓÏ‰«¿ƒ¿¿ƒ«¿»«¿»
‰LÓ ÏÈÁ„e ‰‡Ó ˙È ‡Ï„ƒ¿«¿»»ƒ¿»»¿ƒ…∆


ׁשּליכיּנתנּבאה: שם)הי סוטה רבה. :(שמות ְְִִִֵֶַָ

(È)e‰˙ÈLÓ.לׁשֹון והּוא - ׁשחלּתּה ּכתרּגּומֹו: ¿ƒƒְְְְְְֵַַ
ּבניתא ּכמׁשחל ארּמי ּבלׁשֹון מחלּבא.הֹוצאה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ

ּכמֹו: הסירֹותיו, לׁשֹון מׁשיתהּו, עברי ְְְְְֲִִִִִִָּובלׁשֹון
א) מנחם.(יהושע חּברֹו ּכ מׁשּו", "לא ימּוׁש", ְְִֵַָָָֹֹ"לא

אּלא וימּוׁש, מׁש מּמחּברת ׁשאינֹו אֹומר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָואני
וכן: הּוא, הֹוצאה ּולׁשֹון מׁשה כב)מּגזרת ב (שמואל ְְְִִֵַָָָָ

מׁש, מּמחּברת היה ׁשאּלּו רּבים", מּמים ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ"ימׁשני
ּכאׁשר המיׁשֹותיהּו, אּלא מׁשיתיהּו, לֹומר יּתכן ְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָֹלא
ּומן הׁשיבֹותי, - ׁשב ּומן הקימֹותי, - קם מן ֲֲִִִִִִִֵֵָָָיאמר

ּכמֹו: מׁשּתיהּו, אֹו הביאֹותי. - ג)ּבא (זכריה ְְֲִִִַָ
אּלא אינֹו מׁשיתי אבל הארץ". עון את ְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ"ּומׁשּתי
ּבסֹוף ּבה"א מיּסד ׁשּלּה ׁשּפעל ּתיבה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֻמּגזרת
ּכׁשּיבא ּפנה, צּוה, עׂשה, ּבנה, מׁשה, ּכגֹון: ְְִֵֶַָָָָָָָָָָָֹהּתיבה,
ּכמֹו: ה"א, ּבמקֹום הּיּו"ד ּתבא ּפעלּתי, ּבהם ְְְִִֵֶַַַָָָֹלֹומר

צּויתי: ּפניתי, ּבניתי, LÓ‰(È‡)עׂשיתי, Ïc‚iÂ. ִִִִִִִִִָָָ«ƒ¿«…∆
ּבן יהּודה רּבי אמר הּילד? וּיגּדל כתיב ּכבר ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹוהלא
לגדּלה, והּׁשני לקֹומה, הראׁשֹון אלעזר: ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻרּבי

ּביתֹו על ּפרעה ˙Ï:ׁשּמּנהּו ‡iÂ.בראשית) ְִֵֶַַָֹ««¿¿ƒ¿…»
עליהםרבה) מצר להיֹות ולּבֹו עיניו ‡LÈ:נתן ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָƒ
ÈÓ.(רבה היה,(שמות ׁשֹוטרינֹוגׂש על ממּנה ƒ¿ƒְְֵֵֶַָָֻ

מּקרֹות מעמידם והיה למלאכּתם:יׂשראל הּגבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
È LÈ‡ ‰kÓ.ׁשלמלקהּו ּובעלּה ורֹודהּו, «∆ƒƒ¿ƒְְְֵֵֶַַָ

ּב היה,ׁשלֹומית ּדברי ּובּלילהת ּבּה, עיניו ונתן ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ
לּבית ונכנס חזר והּוא מּביתֹו, והֹוציאֹו ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָהעמידֹו

אׁשּתֹו על וחזרּובא ּבעלּה, ׁשהּוא ּכסבּורה - ְְְְִִֶַַַָָָָ
מצרי אֹותֹו ּוכׁשראה ּבּדבר, והרּגיׁש לביתֹו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָהאיׁש
הּיֹום: ּכל ורֹודהּו מּכהּו היה ּבּדבר, ְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהרּגיׁש

(È)‰ÎÂ ‰k ÔÙiÂ.ּומה ּבּבית לֹו עׂשה מה ראה «ƒ∆…»…ִֶֶַַָָָָ
ּכמׁשמעֹו: - ּפׁשּוטֹו ּולפי ּבּׂשדה. לֹו Èkעׂשה ‡iÂ ְְְְִֶַַָָָָ««¿ƒ

LÈ‡ ÔÈ‡.מּמּנּו לצאת עתיד איׁש ׁשּיתּגּיר:ׁשאין ≈ƒְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
(‚È)È ÈL‡ ÈL.,הם ואבירם ּדתן ¿≈¬»ƒƒ¿ƒֲִֵַָָָ

הּמן: מן ˙k‰מריבים:.Èׁשהֹותירּו ‰nÏ.אף ִִֶַָƒƒְִִ»»«∆ַ
רׁשע נקרא הּכהּו, ׁשּלא ּפי יד:על .Eּבהרמת ְֲִִִֶַַַָָָָָָֹ≈∆

LÈ‡Ï(È„)ּכמֹות:רׁשע EÓN ÈÓ.עֹוד והרי ְְָָƒ»¿¿ƒְֲֵַ
‡Óנער: ‰‡ È‚‰Ï‰.למדים אנּו מּכאן ַַ«¿»¿≈ƒ«»…≈ְִִֵָָ
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:‡Ó˙ „È˙‡ ‡Ëe Ó‡Â«¬«¿¿»ƒ¿¿«ƒ¿»»
‰„ÔÈטו ‡Ó˙ ˙È ‰ Óe¿««¿…»ƒ¿»»»≈

Â ‰Ó ˙È ÏËÓÏ ‡e¿»¿ƒ¿«»…∆«¬«
È˙ÈÂ ‰ Ì„ ÔÓ ‰Ó…∆ƒ√»«¿…ƒ≈

Ï È˙ÈÂ ÔÈ„Ó„ ‡‡:‡È ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ≈«≈»
Ôטז  ÔÈ„Ó„ ‡Ïe¿«»¿ƒ¿»¿«¿»

‡iË‰ ˙È ‰‡ÏÓe ‰‡Ï„e ‰‡˙‡Â¿»»»¿»»¿»»»¿»«»
:Ô‰e‡„ ‡ ‰‡‡ÏיזB˙‡Â ¿«¿»»»»«¬≈«¬

‰Ó ÌÂ Ôee„Ëe ‡i»«»¿»¿»…∆
:Ô‰ ˙È È‡Â Ôee¿»ƒ¿«¿≈»«¿≈

‡Ô‰eיח Ï‡e ˙ÂÏ ‰‡˙‡Â«¬»»¿»¿≈¬≈
È˙ÈÓÏ ÔÈ˙ÈÁB‡ ÔÈ„ ‰Ó Ó‡Â«¬«»≈ƒƒ¿≈≈

:ÔÈ„ ‡ÓBÈיט‡ ‡Ó‡Â »≈«¬»»«¿»
‡Â ‡i „iÓ ‡Ê ‰‡Óƒ¿»»≈¿»»ƒ«»«»¿«
:‡ ˙È È‡Â ‡Ï ‡Ï„ ‡Ï„Óƒ¿»¿»»»¿«¿≈»»»

ÓÏ‰כ ‡e‰ Ô‡Â ˙Ï Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿»¿»
Ï Ô ‡ ˙È ÔÈ Ô„¿«¿«¿ƒ»«¿»¿«≈

:‡ÓÁÏ ÏeÎÈÂכא‰Ó Èe ¿≈«¿»¿≈…∆
‰ ˙È ‰ÈÂ ‡ Ì ˙ÈÓÏ¿ƒ«ƒ«¿»ƒ«»ƒ…»

:‰ÓÏ כב ˙„ÈÏÈÂ ¿«≈¿…∆ƒ≈««
Ó‡ È‡ Ì Ó ˙È ‡e¿»»¿≈≈¿…¬≈»«
:‰‡Îe ‡ È˙ÈÂ‰ i«»¬≈ƒ¿««¿»»


המפרׁש:ׁשהרגֹו Ó‰ּבּׁשם ‡ÈiÂ..ּכפׁשּוטֹו ְֲֵֶַַָָֹ«ƒ»…∆ְִ

רׁשעים ּביׂשראל ׁשראה על לֹו ּדאג ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּומדרׁשֹו:
להּגאלּדלטֹורין, ראּויין אינם ׁשּמא מעּתה :אמר: ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

‰ „B ÔÎ‡.לי נֹודע ּומדרׁשֹו: ּכמׁשמעֹו. »≈««»»ְְְִִַַָָ
מּכל יׂשראל חטאּו מה עליו: ּתמּה ׁשהייתי ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהּדבר

ּבעבֹודת נרּדים להיֹות אּמֹות אבלׁשבעים ,ּפר ְְְֲֲִִִִִֶַַָָֻ
:לכ ראּויים ׁשהם אני ‰(ÂË)רֹואה ÓiÂ. ְְֲִִֵֶֶָ«ƒ¿««¿…

עליו:הם Ó‰הלׁשינּו ˙‡ ‰Ï ÈÂ.מסרֹו ְִִֵָָ«¿«≈«¬…∆…∆ְָ
הּוא - החרב ּבֹו ׁשלטה ולא להרגֹו ְְְְְְִֶֶַָָָָֹלקּוסטינר

) ּפרעה": מחרב "וּיּצילני מׁשה: iÂׁשאמר ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ«≈∆
ÔÈ„Ó ‡.:("יעקב "וּיׁשב ּכמֹו ׁשם נתעּכב ¿∆∆ƒ¿»ְְֲִֵֵֶַַַָֹ

‡‰ Ï iÂ.על זּוּוגֹו לֹו ׁשּנזּדּוג מּיעקב למד «≈∆««¿≈ְֲִִִֵֶַַַַָֹ
ÔÈ„Ó(ÊË)הּבאר: Ô‰ÎÏe.,ׁשּבהן לֹורב ּופרׁש ְֵַ¿…≈ƒ¿»ֵֶֶַַָ

מאצלם: ונּדּוהּו ּכֹוכבים ‰ÌÈË‰מעבֹודת ˙‡. ְְֲִִֵֵֶַָָ∆»¿»ƒ
ּבארץ: העׂשּויֹות הּמים מרּוצֹות ּברכֹות ְְֲִֵֶֶַַָָָאת

(ÊÈ)ÌeÈÂ.הּנ יחּדּוי:מּפני f‰(Î)תורה ‰nÏ «¿»¿ְִִֵַ»»∆
ÔÊ.יעקב ׁשל מּזרעֹו ׁשהּוא ּבֹו ׁשהּמיםהּכיר - ¬«¿∆ְֲִִִִֶֶֶַַַַֹ

לקראתֹו: ÌÁÏעֹולים ÏÎ‡ÈÂ.אחת יּׂשא ׁשּמא ְִִָ¿…«»∆ִֶַַָָ
הּואמּכם, אׁשר הּלחם אם "ּכי אמר: דאּת ּכמה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ

אחרים:.Ï‡BiÂ(Î‡)אֹוכל": (ספרים ּכתרּגּומֹו ֵ«∆ְְְֲִִֵַָ
לֹו: ודֹומה יט)ּכמׁשמעֹו), ולין",(שופטים נא "הֹואל ְְְְִֵֶַָָ

לׁשֹון ּומדרׁשֹו: לדּבר". "הֹואלּתי הֹואלנּו", ְְְְְְִִֵַַַָ"ולּו
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‰‡Ôepכג ‡i‡ÈbÒ ‡iÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿«»«ƒ«»»ƒ
È e˙‡Â ÌÈÓ„ ‡kÏÓ ˙ÈÓeƒ«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈
ÈL˜ ‰Â‰ ‡Ï ÔÓ Ï‡Èƒ¿»≈ƒ»¿»»«¬»¿≈
ÔB‰zÏ˜ ˙˜ÈÏÒe e˜ÈÚe ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿ƒ¿≈«¿∆¿¿

‡Ï ÔÓ ÈÈ Ì„˜ÏכדÚÈÓLe »√»¿»ƒ»¿»»¿ƒ«
˙È ÈÈ ÈÎ„e ÔB‰zÏ˜ ˙È ÈÈ Ì„√̃»¿»»¿∆¿¿¿ƒ¿»»
˜È ÌÚ Ì‰‡ ÌÚ Ói«̃»≈¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿»

˜ÚÈ ÌÚ„eכהÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e ¿ƒ«¬…¿ƒ√»¿»
Ó‡Â Ï‡È È„ ‡„eaÚLƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬«

ÈÈ ÔB‰˜ÓÏ ÓÈÓaא‰LÓe ¿≈¿≈¿ƒ¿«¿¿»…∆
È‰BÓ B˙È ‡Ú ˙È ÈÚ ‰Â‰¬»»≈»»»¿ƒ¿¬ƒ
˙Ï ‡Ú ˙È „e ÔÈ„Ó„ ‡a«»¿ƒ¿»¿«»»»¿»«
‡˙‡Â ‡a„ÓÏ ‡ÈÚ L¿««¬»¿ƒ¿¿»¿»»
ÈÈ„ ‡˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡ ‡eÏ¿»¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿»»«¿»

BÏבÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÈÏb˙‡Â ¿≈¿ƒ¿¿ƒ«¿»»«¿»
‡‡ BbÓ ‡˙‡ ˙ÈB‰ÏLa Ï≈¿«¿ƒ∆»»ƒ«»»
‡˙‡a Úa ‡‡ ‡‰Â ‡Â«¬»¿»«»»»≈¿∆»»

ÏÈÎ‡˙Ó È‰B˙ÈÏ ‡‡ÂגÓ‡Â ¿«»»≈ƒƒ¿»ƒ«¬«
‡Â ˙È È‡Â ÔÚÎ È˙‡ ‰LÓ…∆ƒ¿¿≈¿«¿∆¡≈»∆¿»»

‰ ‡a„˜BzÓ ‡Ï ÔÈ„ ‡Ó ÔÈ„ «»»≈»≈»ƒ«
‡‡דÈ˙‡ È‡ ÈÈ ‡Â «»»«¬»¿»¬≈ƒ¿¿≈

‡‡ BbÓ ÈÈ Ï ‡˜e ÈÓÏ¿∆¡≈¿»≈¿»ƒ«»»
‡‡ ‡‰ Ó‡Â ‰LÓ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆…∆«¬«»¬»

ÈLה ‡ÎÏ‰ ˜˙ ‡Ï Ó‡Â«¬«»ƒ¿««¿»¿ƒ
z‡ ‡˙‡ È‡ Ï‚ ÏÚÓ ÈÒ≈»≈«ƒ¿»¬≈«¿»¿«¿


ּברׁשּותֹו: אם ּכי מּמדין יזּוז ׁשּלא לֹו נׁשּבע ְְְִִִִִִֶַָָָָֹאלה,

כב ‰‰Ì(Î‚)תורה ÌÈa‰ ÌÈÓia È‰ÈÂ.ׁשהיה «¿ƒ«»ƒ»«ƒ»≈ֶָָ
יׂשראל והצרכּו מצרים מל וּימת ּבמדין, ּגר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמׁשה
על ּתׁשּועה ּובאת וגֹו', רֹועה היה ּומׁשה ְְְִֶֶַָָָָָֹלתׁשּועה,

יׁשן ּברׁש"י הּללּו. ּפרׁשּיֹות נסמכּו ּולכ ÓiÂ˙:ידֹו, ְְְְִִִַַָָָָָָָ«»»
ÌÈÓ ÏÓ.(רבה ׁשֹוחטנצטרע(שמות והיה ∆∆ƒ¿«ƒְְִֵַָָָ

ּבדמם: ורֹוחץ יׂשראל .Ì˙˜‡(Î„)ּתינֹוקֹות ְְְִִֵֵָָָ«¬»»
וכן: כד)צעקתם, ינאקּו"(איוב מתים ‡˙:"מעיר ְְְֲִִִֵֵַָָָ∆

Ì‰‡ ˙‡ B˙Èa.:אברהם Ú„iÂ(Î‰)עם ¿ƒ∆«¿»»ְִַָָ«≈«
ÌÈ‰Ï‡.:עיניו העלים ולא לב עליהם נתן ¡…ƒְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ

(‡)a„‰ ‡.ירעּו ׁשּלא הּגזל מן להתרחק «««ƒ¿»ְְְִִִֵֵֶַַָֹ
אחרים: ‰‡ÌÈ‰Ïּבׂשדֹות ‰ Ï‡.:העתיד ׁשם על ְֲִִֵ∆«»¡…ƒִֵֶַָ

()L‡ ˙aÏa.:ּכמֹו אׁש, ׁשל לּבֹו אׁש ּבׁשלהבת ¿««≈ְְְִֵֵֶֶֶַ
הּׁשמים", יח)"לב ב ואל(שמואל האלה". "ּבלב ְְִֵֵֵַַַָָָ

ּבֹו: ּכּיֹוצא לנּו ׁשּיׁש הּתי"ו, על טז)ּתתמּה (יחזקאל ְִֵֵֶַַַַָָ
:"לּבת אמלה ‰‰"מה BzÓ.,אחר אילן ולא ֲִֵָָָֻƒ«¿∆ְִֵַָֹ

ּבצרה": אנכי "עּמֹו "לא.‡Ïkמּׁשּום ּכמֹו נאכל, ְִִִָָָֹÀ»ְֱֶָֹ
מּׁשם": לּקח "אׁשר ּבּה", .‡p‰Ò‡(‚)עּבד ֲִֶַַָָֻֻ»À»»

ׁשם: להתקרב מּכאן דאסּורה ׁשלף.ÏL(‰)תורה ְְִִֵָָָָָ«ְֹ
ּכמֹו: יט)והֹוצא, הּברזל",(דברים כח)"ונׁשל (שם ְְְְֵֶַַַָ
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ּברׁשּותֹו: אם ּכי מּמדין יזּוז ׁשּלא לֹו נׁשּבע ְְְִִִִִִֶַָָָָֹאלה,

כב ‰‰Ì(Î‚)תורה ÌÈa‰ ÌÈÓia È‰ÈÂ.ׁשהיה «¿ƒ«»ƒ»«ƒ»≈ֶָָ
יׂשראל והצרכּו מצרים מל וּימת ּבמדין, ּגר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמׁשה
על ּתׁשּועה ּובאת וגֹו', רֹועה היה ּומׁשה ְְְִֶֶַָָָָָֹלתׁשּועה,

יׁשן ּברׁש"י הּללּו. ּפרׁשּיֹות נסמכּו ּולכ ÓiÂ˙:ידֹו, ְְְְִִִַַָָָָָָָ«»»
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ּבדמם: ורֹוחץ יׂשראל .Ì˙˜‡(Î„)ּתינֹוקֹות ְְְִִֵֵָָָ«¬»»
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Ì‰‡ ˙‡ B˙Èa.:אברהם Ú„iÂ(Î‰)עם ¿ƒ∆«¿»»ְִַָָ«≈«
ÌÈ‰Ï‡.:עיניו העלים ולא לב עליהם נתן ¡…ƒְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ

(‡)a„‰ ‡.ירעּו ׁשּלא הּגזל מן להתרחק «««ƒ¿»ְְְִִִֵֵֶַַָֹ
אחרים: ‰‡ÌÈ‰Ïּבׂשדֹות ‰ Ï‡.:העתיד ׁשם על ְֲִִֵ∆«»¡…ƒִֵֶַָ

()L‡ ˙aÏa.:ּכמֹו אׁש, ׁשל לּבֹו אׁש ּבׁשלהבת ¿««≈ְְְִֵֵֶֶֶַ
הּׁשמים", יח)"לב ב ואל(שמואל האלה". "ּבלב ְְִֵֵֵַַַָָָ

ּבֹו: ּכּיֹוצא לנּו ׁשּיׁש הּתי"ו, על טז)ּתתמּה (יחזקאל ְִֵֵֶַַַַָָ
:"לּבת אמלה ‰‰"מה BzÓ.,אחר אילן ולא ֲִֵָָָֻƒ«¿∆ְִֵַָֹ

ּבצרה": אנכי "עּמֹו "לא.‡Ïkמּׁשּום ּכמֹו נאכל, ְִִִָָָֹÀ»ְֱֶָֹ
מּׁשם": לּקח "אׁשר ּבּה", .‡p‰Ò‡(‚)עּבד ֲִֶַַָָֻֻ»À»»

ׁשם: להתקרב מּכאן דאסּורה ׁשלף.ÏL(‰)תורה ְְִִֵָָָָָ«ְֹ
ּכמֹו: יט)והֹוצא, הּברזל",(דברים כח)"ונׁשל (שם ְְְְֵֶַַַָ



zenybiriaxקכח meiqelwpe`

       ©§¤½¦´©¨À£¤³©¨Æ¥´¨½̈
    ©§©−Ÿ¤«©ÀŸ¤¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´

       ¨¦½¡Ÿ¥©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ
      ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½¥«©¦−¤

     ¨«¡Ÿ¦«©´Ÿ¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦¤¢¦¬
    ©¦−£¤´§¦§¨®¦§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ

     ¦§¥´«Ÿ§½̈Ÿ¦¬¨©−§¦¤©§Ÿ¨«¨«¥¥º
    §©¦´¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤

     ©¦¼¤¤³¤¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬
     ̈−̈§¨®¤§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ

     §©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦«§©¾̈¦¥²©«£©¬
    §¥«¦§¨¥−¨´¨¥¨®§©¨¦̧¦Æ¤©©½©

     £¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬Ÿ¨«§©¨´§½̈
    §¤§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²¤©¦¬§¥«

    ¦§¨¥−¦¦§¨«¦©³Ÿ¤¤Æ¤
      ́̈¡Ÿ¦½¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−¤©§®Ÿ§¦¬

    ¦²¤§¥¬¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¸Ÿ¤Æ
     ¦¤«§¤´¦½̈§¤§´¨½¦¬¨«Ÿ¦−

‡e‰ LÈc˜ ˙‡ È‰BÚ È‡»̃ƒ«ƒ»««ƒ
„‡Ceו ‡‰Ï‡ ‡‡ Ó‡Â«¬«¬»¡»»¿»

˜ÁÈ„ ‡‰Ï‡ ‰‡„ ‡‰Ï‡¡»»¿«¿»»¡»»¿ƒ¿»
‰LÓ ÔeLÎe ˜ÚÈ„ ‡‰Ï‡Â≈»»¿«¬…¿≈ƒ…∆
‡Ïz‡ÏÓ ÏÈÁ„ È‡ È‰B‡Ï¿«ƒ¬≈»ƒƒ¿ƒ¿«»»

ÈÈ„ ‡˜È ˙ÈaזÈÈ Ó‡Â ¿≈¿»»«¿»«¬«¿»
ÈnÚ „eaÚL ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ‡Ï‚Óƒ¿»¿ƒ√»«»ƒ¿«ƒ
ÚÈÓL ÔB‰zÏ˜ ˙ÈÂ ÈÓ Ècƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆¿¿¿ƒ«
È‡ ÔB‰ÈÁÏÓ „˜ ÔÓ ÈÓ„√̃»«ƒ√»«¿¿≈¬≈
ÔB‰ÈÈ ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚¿≈√»«»≈≈

ÈÓ„‡ח ÔB‰˙eÊLÏ È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»
‡Ú‡ ÔÓ ÔB‰˙e˜‡Ïe È‡Ó„¿ƒ¿»≈¿«»¿ƒ«¿»
‡È˙e ‡ ‡Ú‡Ï ‡È‰‰«ƒ¿«¿»»»«¿»
˙‡Ï L„e ÏÁ ‡„Ú ‡Ú‡Ï¿«¿»»¿»¬»¿»«¬«
È‡e È‡BÓ‡Â È‡zÁÂ ÈÚÚ¿«¬»≈¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈

È‡eÈÂ È‡eÁÂט‡‰ ÔÚÎe ¿ƒ»≈ƒ»≈¿«»
ÈÓ„˜ ˙ÏÚ Ï‡È Èa ˙ÏÈ¿̃≈«¿≈ƒ¿»≈»«√»»
Èc ‡˜ÁBc ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb Û‡Â¿«¿≈√»«»¬»ƒ

ÔB‰Ï ÔÈ˜Ác È‡ÓיÔÚÎe ƒ¿»≈»¬ƒ¿¿«
‰Ú ˙ÂÏ CÁL‡Â ‡˙È‡ƒ»«¬«¿ƒ»¿»«¿…
Ï‡È È ÈnÚ ˙È ˜È‡Â¿«≈»«ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÈnÓיאÈÈ „˜ ‰LÓ Ó‡Â ƒƒ¿»ƒ«¬«…∆√»¿»
‰Ú ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ È‡ ‡‡ ÔÓ»¬»¬≈≈≈¿»«¿…
Ï‡È Èa ˙È ˜È‡ È‡Â«¬≈«≈»¿≈ƒ¿»≈

ÈnÓיבÈ‰È È‡ Ó‡Â ƒƒ¿»ƒ«¬«¬≈¿≈
È‡ ‡˙‡ CÏ ÔÈ„Â CcÚ ÈÓÈÓ≈¿ƒ¿«¿»¿≈»»»¬≈
‡nÚ ˙È C˙e˜‡a CzÁÏL ‡‡¬»¿«¿»¿«»»»«»


:"זית יּׁשל ‰e‡"ּכי L„˜ ˙Ó„‡.:והּמקֹום תורה ִִֵֶַ«¿«…∆ַָ

(Ê)ÂÈ‡ÎÓ ˙‡ ÈzÚ„È È.,"אלהים "וּידע ּכמֹו ƒ»«¿ƒ∆«¿…»ְֱִֵַַֹ
מכאֹוביו, את ולדעת להתּבֹונן לב ׂשמּתי ּכי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָּכלֹומר,
מּצעקתם: אזני את אאטם ולא עיני העלמּתי ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹולא

ח B‚Â'(È)תורה EÁÏL‡Â ‰ÎÏ ‰zÚÂ.ּתאמר ואם ¿«»¿»¿∆¿»¬¿ְִַֹ
ּתֹועיל? ּדברימה יֹועילּו עּמי", את "והֹוצא ְְִִִֵֶֶַַָ

מּׁשם: ‡ÈÎ(È‡)ותֹוציאם ÈÓ.חׁשּוב אני מה ְִִֵָƒ»…ƒֲִָָ
הּמלכים: עם Ï‡Èלדּבר Èa ˙‡ ‡ÈB‡ ÈÎÂ. ְְִִֵַַָ¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿»≈
אני, חׁשּוב אם להםואף ׁשּתעׂשה יׂשראל ּזכּו מה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מּמצרים?: ואֹוציאם ‡‰È‰(È)נס, È Ó‡Â ְְִִִִֵֵַ«…∆ƒ∆¿∆
CnÚ.,אחרֹון ועל ראׁשֹון, ראׁשֹון, על הׁשיבֹו ƒ»ְֲִִִֵַַַ

לא ּפרעה, אל אל ּכי אנכי מי ׁשאמרּת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹאחרֹון:
וזה ,עּמ אהיה ּכי מּׁשּלי: אם ּכי היא, ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶָׁשּל

האֹות ל ּבּסנה, ראית אׁשר אנכיהּמראה "ּכי ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבׁשליחּותי ותצליח "להּציל,ׁשלחּתי אני ּוכדאי ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַ

ּכ אּכל, ואינּנּו ׁשליחּותי עֹוׂשה הּסנה ראית ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכאׁשר
יׁש ּזכּות מה וׁשּׁשאלּת: נּזֹוק. ואינ ּבׁשליחּותי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָּתל
על לי יׁש ּגדֹול ּדבר - מּמצרים? ׁשּיצאּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָליׂשראל

zenybiying mei qelwpe`

    §©§¦®§¦«£³¤¨¨Æ¦¦§©½¦
     ©«©§Æ¤¨´¡Ÿ¦½©−¨¨¬©¤«

     ©¸Ÿ¤¤¹¤¨«¡Ÿ¦À¦¥̧¨«Ÿ¦´¨»
     ¤§¥´¦§¨¥¼§¨«©§¦´¨¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−
     §¨©´¦£¥¤®§¨«§¦´©§½¨¬Ÿ©−

    £¥¤«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¤½¤«§¤−
      £¤´¤«§¤®©ÀŸ¤³ŸŸ©Æ¦§¥´¦§¨¥½

    ¤«§¤−§¨©¬¦£¥¤«©ŸÁ¤Á¸
     ¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´¦§¨¥¼
     §Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬
     ¦§¨²¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´

     §Ÿ½̈§¤¬¦§¦−§¬Ÿ«Ÿ¥´
     §¨«©§º̈¤¦§¥´¦§¨¥À§¨«©§¨³£¥¤Æ§Ÿ̈º
         ¡Ÿ¥³£«Ÿ¥¤Æ¦§¨´¥©½¡Ÿ¥©§¨¨²¦§¨¬§©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³Ÿ

ÏÚ ÈÈ Ì„ ÔÁÏ ÌÈÓƒƒ¿«ƒƒ¿¿√»¿»«
:ÔÈ„‰ ‡Ëיג‡ÂÌ„ ‰LÓ Ó »»≈«¬«…∆√»

Ï‡È È ˙ÂÏ È˙‡ ‡‡ ‡‰ ÈÈ¿»»¬»»≈¿»¿≈ƒ¿»≈
ÔBÎ˙‰‡„ ‡‰Ï‡ ÔB‰Ï ÓÈ‡Â¿≈«¿¡»»¿«¿«¿
‰Ó ÈÏ ÔÓÈÂ ÔBÎ˙ÂÏ ÈÁlL«¿«ƒ¿»¿¿≈¿ƒ»

:ÔB‰Ï ÓÈ‡ ‰Ó ÓLידÓ‡Â ¿≈»≈«¿«¬«
Ó‡Â ‰È‰‡ L‡ ‰È‰‡ ‰LÓÏ ÈÈ¿»¿…∆∆¿∆¬∆∆¿∆«¬«
‰È‰‡ Ï‡È ÈÏ ÓÈ Ô„ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈∆¿∆

:ÔBÎ˙ÂÏ ÈpÁlLטוÈÈ „BÚ Ó‡Â «¿«ƒ¿»¿«¬«¿»
ÈÈ Ï‡È ÈÏ ÓÈ Ô„ ‰LÓÏ¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»
‰Ï‡ ÔBÎ˙‰‡„ ‡‰Ï‡¡»»¿«¿«¿¡»≈
‰Ï‡Â ÁÈ ‰Ï‡ Ì‰‡¿«¿»»¡»≈¿ƒ¿»≈»≈
ÈÓL ÔÈ ÔBÎ˙ÂÏ ÈpÁlL ÚÈ¿«¬…«¿«ƒ¿»¿≈¿ƒ
:„Â  ÏÎÏ ÈÎ ÔÈ„Â ÌlÚÏ¿«»¿≈»¿»ƒ¿»»¿»

Ï‡Èטז È ˙È LBÎ˙Â ÏÈ‡ƒ≈¿ƒ¿»»≈ƒ¿»≈
ÔBÎ˙‰‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÔB‰Ï ÓÈ˙Â¿≈«¿¿»¡»»¿«¿«¿
ÁÈ Ì‰‡ ‡‰Ï‡ ÈÏ ÈÏ˙‡ƒ¿¿ƒƒ¡»»¿«¿»»ƒ¿»
‡ÈÎ „Ó ÓÈÓÏ ÚÈÂ¿«¬…¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿»
ÔBÎÏ „Ú˙‡ ˙ÈÂ ÔBÎ˙È»¿¿»¿ƒ¿¬«¿


הּזה ההר על הּתֹורה לקּבל עתידים ׁשהרי זֹו, ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהֹוצאה

חדׁשים ׁשלׁשה ּכילסֹוף אחר: ּדבר מּמצרים. ׁשּיצאּו ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
על האֹות ל ,ּבׁשליחּות ׁשּתצליח וזה ,עּמ ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָאהיה
ׁשּכׁשּתֹוציאם ,מבטיח ׁשאני אחרת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהבטחה
ׁשּתקּבלּו הּזה, ההר על אֹותי ּתעבדּון ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָמּמצרים,
ליׂשראל. העֹומדת הּזכּות והיא עליו, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָהּתֹורה

מצינּו: זה לׁשֹון לז)ודּוגמת האֹות(ישעיה ל "וזה ְְְְִֶֶַָָָ
סנח מּפלת וגֹו'", ספיח הּׁשנה לאכֹול ּתהיה ריב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

מּפרֹות, חרבה ׁשארצכם - אחרת הבטחה על ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלאֹות
הּספיחים: אבר יגואני ‡L(È„)תורה ‰È‰‡ ְֲֲִִִֵַַָ∆¿∆¬∆

‰È‰‡.עּמם אהיה אׁשר זאת, ּבצרה עּמם אהיה ∆¿∆ְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָֹ
מלכּיֹות ׁשאר ט)ּבׁשעּבּוד לפניו:(ברכות אמר . ְְְְְִַַָָָָֻ

אחרת? צרה להם מזּכיר אני מה עֹולם, ׁשל ְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָ"רּבֹונֹו
תאמר 'ּכה אמרּת: "יפה לֹו: אמר זֹו". ּבצרה ְְֶַַַַָָָָָָָֹֹּדּים

רבה)וגֹו'" מׁשה(שמות חלילה, ׁשהׂשּכיל, (לא . ְְִִִֶֶָָֹֹ
לא ּכי ,יתּבר הּׁשם ּדברי הבין ׁשּלא אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹּביֹותר,
היתה ּכ ׁשּמאז ,יתּבר הּׁשם מחׁשבת ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמחׁשבּתֹו
למׁשה אהיה", אׁשר "אהיה :יתּבר ּבאמרֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּדעּתֹו
אמרּת, יפה וזהּו: ליׂשראל, ׁשּיּגיד ולא הּגיד, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלבּדֹו
לבני ּתּגיד ׁשּלא היתה, ּכ מּתחּלה ּדעּתי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּגם
לבני תאמר "ּכה אּלא: האּלה, ּכּדברים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹיׂשראל
ּברכֹות, ּבמסכת מׁשמע וכן אחת ּפעם אהיה" ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָיׂשראל

ÌÏÚÏ(ÂË)ודֹוק): ÈÓL ‰Ê.:לֹומר וי"ו, חסר ְ∆¿ƒ¿…»ֵַָָ
ּככתבֹו יּקרא ׁשּלא רבה)העלימהּו ÈÎÊ:(שמות ‰ÊÂ. ְֲִִִֵֵֶַָָֹ¿∆ƒ¿ƒ

ׁשמ "ה' אֹומר: הּוא ּדוד וכן נקרא, היא ְְְְִִִִֵֵֵָָָלּמדֹו
ודֹור": לדֹור זכר ה' ÈÊ(ÊË)לעֹולם, ˙‡ ְְְְִָָ∆ƒ¿≈

Ï‡È.,סתם זקנים ּתאמר ואם ליׁשיבה. מיחדים ƒ¿»≈ְְְְִִִִִֵַָָָֹֻ
רּבֹוא?: ס' ׁשל זקנים לאסף לֹו אפׁשר יזהיא תורה ְְֱִִֵֵֶֶֶָָֹ
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הּזה ההר על הּתֹורה לקּבל עתידים ׁשהרי זֹו, ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהֹוצאה

חדׁשים ׁשלׁשה ּכילסֹוף אחר: ּדבר מּמצרים. ׁשּיצאּו ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
על האֹות ל ,ּבׁשליחּות ׁשּתצליח וזה ,עּמ ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָאהיה
ׁשּכׁשּתֹוציאם ,מבטיח ׁשאני אחרת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהבטחה
ׁשּתקּבלּו הּזה, ההר על אֹותי ּתעבדּון ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָמּמצרים,
ליׂשראל. העֹומדת הּזכּות והיא עליו, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָהּתֹורה

מצינּו: זה לׁשֹון לז)ודּוגמת האֹות(ישעיה ל "וזה ְְְְִֶֶַָָָ
סנח מּפלת וגֹו'", ספיח הּׁשנה לאכֹול ּתהיה ריב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

מּפרֹות, חרבה ׁשארצכם - אחרת הבטחה על ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלאֹות
הּספיחים: אבר יגואני ‡L(È„)תורה ‰È‰‡ ְֲֲִִִֵַַָ∆¿∆¬∆

‰È‰‡.עּמם אהיה אׁשר זאת, ּבצרה עּמם אהיה ∆¿∆ְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָֹ
מלכּיֹות ׁשאר ט)ּבׁשעּבּוד לפניו:(ברכות אמר . ְְְְְִַַָָָָֻ

אחרת? צרה להם מזּכיר אני מה עֹולם, ׁשל ְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָ"רּבֹונֹו
תאמר 'ּכה אמרּת: "יפה לֹו: אמר זֹו". ּבצרה ְְֶַַַַָָָָָָָֹֹּדּים

רבה)וגֹו'" מׁשה(שמות חלילה, ׁשהׂשּכיל, (לא . ְְִִִֶֶָָֹֹ
לא ּכי ,יתּבר הּׁשם ּדברי הבין ׁשּלא אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹּביֹותר,
היתה ּכ ׁשּמאז ,יתּבר הּׁשם מחׁשבת ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמחׁשבּתֹו
למׁשה אהיה", אׁשר "אהיה :יתּבר ּבאמרֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּדעּתֹו
אמרּת, יפה וזהּו: ליׂשראל, ׁשּיּגיד ולא הּגיד, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלבּדֹו
לבני ּתּגיד ׁשּלא היתה, ּכ מּתחּלה ּדעּתי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּגם
לבני תאמר "ּכה אּלא: האּלה, ּכּדברים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹיׂשראל
ּברכֹות, ּבמסכת מׁשמע וכן אחת ּפעם אהיה" ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָיׂשראל
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ׁשמ "ה' אֹומר: הּוא ּדוד וכן נקרא, היא ְְְְִִִִֵֵֵָָָלּמדֹו
ודֹור": לדֹור זכר ה' ÈÊ(ÊË)לעֹולם, ˙‡ ְְְְִָָ∆ƒ¿≈
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˙ÂÏ Ï‡È ÈÂ z‡ È˙È˙Â¿≈≈«¿¿»≈ƒ¿»≈¿»
ÈÈ dÏ ÔeÓÈ˙Â ÌÈÓ„ ‡ÏÓ«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿≈¿»
‡ÏÚ È˜˙‡ È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡¡»»ƒ»≈ƒ¿¿≈¬»»
ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÔÚ ÏÈ ÔÚe¿«≈≈¿««¬«¿»»ƒ
:‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Á„e ‡„Ó¿«¿¿»¿««√»¿»¡»»»

BLÈ˜יט ‡Ï È‡ ÈÏ ÈÓ„˜e¿»«¿≈¬≈»ƒ¿
‡ÏÂ ÏÈÓÏ ÌÈÓ„ ‡ÏÓ ÔB˙È»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈»¿»

:ÛÈwz dÏÈÁc Ì„˜ ÔÓכÁlL‡Â ƒ√»¿≈≈«ƒ»¬««
˙È ÈÁÓ‡Â Èz ˙ÁÓ ˙È ÔB»¿«¿À¿ƒ¿∆¿≈»
„Ú‡ Èc È˙ÂL Ï È‡Óƒ¿»≈¿…¿ƒ¿»ƒƒ«¿≈
:ÔB˙È ÁlLÈ Ô ˙e ÔB‰ÈÈ≈≈»«≈¿««»¿

ÔÈÓÁÏכא ÔÈ„‰ ‡Ú ˙È Ôz‡Â¿∆≈»«»»≈¿«¬ƒ
‡Ï Ôe‰˙ È‡ È‰ÈÂ È‡Ó ÈÈÚ¿≈≈ƒ¿»≈ƒ≈¬≈¿»»

:ÔÈ˜È Ôe‰˙כב‡˙z‡ Ï‡L˙Â ¿»≈»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
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(ÁÈ)EÏB˜Ï eÚÓLÂ.ׁשּתאמר מּכיון מאליהם, ¿»¿¿∆ֲִֵֵֵֶֶַָֹ

מסּור זה סימן ׁשּכבר ,לקֹול יׁשמעּו זה, לׁשֹון ְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָלהם
נגאלים: הם זה ׁשּבלׁשֹון ּומּיֹוסף, מּיעקב ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּבידם
יֹוסף אתכם", יפקד ּפקד "ואלהים אמר: ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹיעקב

להם: נ)אמר אתכם(בראשית אלהים יפקד ":"ּפקד ְְֱִִֶֶֶַָָָֹֹֹ
)ÌÈÚ‰ È‰Ï‡.ּברׁש"י מּכֹות, לי' רמז יתרה יּו"ד ¡…≈»ƒ¿ƒƒְְְִֵֶֶַַָ

eÈÏÚ:יׁשן) ‰˜.:וכן מקרה, כג)לׁשֹון (במדבר ָָƒ¿»»≈ְְְִֵֶ
נקרה אהא - ּכה" אּקרה "ואנכי אלהים", ְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹ"וּיּקר

ÌÈÓ(ËÈ)הלם:מאּתֹו CÏÓ Ì˙‡ ÔzÈ ‡Ï ֲִֵֹ…ƒ≈∆¿∆∆∆ƒ¿«ƒ
CÏ‰Ï.,ּכלֹומר החזקה, ידי לֹו מראה אני אין אם «¬…ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ

יּתן "לא החזקה, ידי מֹודיעֹו אני ׁשאין עֹוד ֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹּכל
"להל ÔzÈ:אתכם ‡Ï.,יׁשּבֹוק לא [ּכּתרגּומֹו] ְֲֶֶַֹ…ƒ≈ְְְִַָ

כ)ּכמֹו: נתּתי",(בראשית לא ּכן לא)"על "ולא(שם ְְְִֵַַֹֹ

הם. נתינה לׁשֹון וכּלן - עּמדי" להרע אלהים ְְְְְֱִִִִֵַָָָָָֹֻנתנֹו
ׁשּידֹו ּבׁשביל ולא חזקה", ּביד "ולא מפרׁשים ְְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֹויׁש

מצריםחזקה, את והּכיתי ידי את אׁשלח מאז ּכי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּתּקיף. ּדחילּה קדם מן ולא אֹותֹו ּומתרּגמינן ְְְְְְֳִִִֵֵַַָָָוגֹו',

לי: נאמר מנחם ּברּבי יעקב רּבי ׁשל כמּׁשמֹו תורה ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַֹ
()d˙È ˙Óe.אּתּה ּגרה ׁשהיא מאֹותּה ƒ»«≈»ִִֵֶָָָָ
וכן.ÌzÏÂּבּבית: ּותרֹוקּנּון, יב)ּכתרּגּומֹו (שמות ִַַ¿ƒ«¿∆ְְְְִֵַ

מצרים", את לג)"וינּצלּו יׂשראל(שם ּבני "וּיתנּצלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
ּבמחּברת חּברֹו ּומנחם יסֹוד. ּבֹו והּנּו"ן עדים", ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָאת

עםצד לא)"י מקנה(בראשית את אלהים "וּיּצל ְֱִִִִֵֵֶַַָֹ
יאמנּו ולא מאבינּו", אלהים הּציל "אׁשר ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶָָֹֹאביכם",
נקּודה והיא יסֹוד הּנּו"ן היתה לא אם ּכי ְְְְְִִִַָָָָָֹּדבריו,
אּלא ּופעלּתם, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת ּתהא לא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹּבחיר"ק,
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ּכמֹו: ונפעלּתם, כח)ּבלׁשֹון מן(דברים "ונּסחּתם ְְְְְְְִִִִֶֶַַ

כו)האדמה", אֹויב",(ויקרא ּביד (שם)"ונּתּתם ְְֲִֵֶַַָָָ
אֹויביכם", לפני כב)"ונּגפּתם "ונּתכּתם(יחזקאל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַ

ז)ּבתֹוכּה", נפעלנּו.(ירמיה לׁשֹון נּצלנּו", "ואמרּתם ְְְְְְֲִִֶַַַַָ
מּמּנה ונֹופלת לפרקים ּבתיבה ּבאה ׁשהיא נּו"ן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָוכל
מדּברת ּכׁשהיא ,נֹוׁש נֹותן, נֹוׂשא, נֹוגף, ׁשל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַּכנּו"ן

ּכגֹון: ּבחטף, ּבׁשו"א ּתּנקד ּופעלּתם (בראשיתלׁשֹון ְְְְְֲִִֵֶַַָָָ
אביכם",מה) את לב)"ּונׂשאתם "ּונתּתם(במדבר ְְֲִֶֶֶֶַָ

הּגלעד", ארץ את יז)להם את(בראשית "ּונמלּתם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָ
הּנקּודה ׁשּזאת אֹומר אני לכן ערלתכם". ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹּבׂשר
נּצּול, - ּדבר ׁשם ויסֹוד היא, הּיסֹוד מן ְְִִִִִִֵַָָּבחיר"ק
ּכּפּור, ּדּבּור, ּכמֹו: הּכבדים, הּלׁשֹונֹות מן ְְְְִִִִֵַַוהּוא
ּבחיר"ק, יּנקד ּופעלּתם ּבלׁשֹון ּכׁשּידּבר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָלּמּוד,

כ)ּכמֹו: הּסלע",(במדבר אל מה)"ודּברּתם (יחזקאל ְְְִֶֶֶַַַ
הּבית", את יא)"וכּפרּתם אֹותם(דברים "ולּמדּתם ְְְְִִִֶֶֶַַַַָ

ּבניכם א":את „È()תורה ‰Ó.נכּתב לכ ְֵֶֶ«∆¿»∆ְְִָָ
ללקֹות, חּיב אּתה ׁשּביד מּזה לדרׁש: אחת, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּתיבה

ּופׁשּוטֹו, ּבכׁשרים. לחברֹו:ׁשחׁשדּת ׁשאֹומר ּכאדם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הן. לֹו: אמר היא. אבן ׁשּלפני ׁשּזֹו אּתה ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמֹודה

עץ: אֹותּה עֹוׂשה הריני לֹו: LÁÏ(‚)אמר È‰ÈÂ. ֲִֵֵֶַָָ«¿ƒ¿»»
"לא (ּבאמרֹו: יׂשראל על הרע לׁשֹון ׁשּסּפר לֹו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹרמז

נחׁש: ׁשל אמנּותֹו ותפׂש לי"), ÊÁiÂ˜(„)יאמינּו ְֲֳִִֶַַָָָָ««¬∆
Ba.:ּבּמקרא יׁש והרּבה הּוא, אחיזה (בראשיתלׁשֹון ְְְְֲִִֵֵַַָָ
ּבידֹו",יט) האנׁשים כה)"וּיחזיקּו "והחזיקה(דברים ְְֱֲֲִִִֶַַָָָָ

יז)ּבמבׁשיו", א לׁשֹון(שמואל ּכל ּבזקנֹו", "והחזקּתי ְְְְְֱִִִֶַָָָֻ
הּוא: אחיזה לׁשֹון לבי"ת, הּדבּוק החזּוק תורה ְְֲִִֵַָָ

(Â)‚Ï ˙ÚÓ.:לבנה להיֹות צרעת ּדר ¿…«««»∆ְְִֶֶַַָָָ
א היא", לבנה ּבהרת לֹו"ואם רמז זה ּבאֹות ף ְְְִִֶֶֶַַַָָָ

לפיכ לי". יאמינּו "לא ּבאמרֹו: סּפר, הרע ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹׁשּלׁשֹון
הרע: לׁשֹון על מרים ׁשּלקתה ּכמֹו ּבצרעת ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָהלקהּו
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מּמּנה ונֹופלת לפרקים ּבתיבה ּבאה ׁשהיא נּו"ן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָוכל
מדּברת ּכׁשהיא ,נֹוׁש נֹותן, נֹוׂשא, נֹוגף, ׁשל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַּכנּו"ן

ּכגֹון: ּבחטף, ּבׁשו"א ּתּנקד ּופעלּתם (בראשיתלׁשֹון ְְְְְֲִִֵֶַַָָָ
אביכם",מה) את לב)"ּונׂשאתם "ּונתּתם(במדבר ְְֲִֶֶֶֶַָ

הּגלעד", ארץ את יז)להם את(בראשית "ּונמלּתם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָ
הּנקּודה ׁשּזאת אֹומר אני לכן ערלתכם". ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹּבׂשר
נּצּול, - ּדבר ׁשם ויסֹוד היא, הּיסֹוד מן ְְִִִִִִֵַָָּבחיר"ק
ּכּפּור, ּדּבּור, ּכמֹו: הּכבדים, הּלׁשֹונֹות מן ְְְְִִִִֵַַוהּוא
ּבחיר"ק, יּנקד ּופעלּתם ּבלׁשֹון ּכׁשּידּבר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָלּמּוד,

כ)ּכמֹו: הּסלע",(במדבר אל מה)"ודּברּתם (יחזקאל ְְְִֶֶֶַַַ
הּבית", את יא)"וכּפרּתם אֹותם(דברים "ולּמדּתם ְְְְִִִֶֶֶַַַַָ

ּבניכם א":את „È()תורה ‰Ó.נכּתב לכ ְֵֶֶ«∆¿»∆ְְִָָ
ללקֹות, חּיב אּתה ׁשּביד מּזה לדרׁש: אחת, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּתיבה

ּופׁשּוטֹו, ּבכׁשרים. לחברֹו:ׁשחׁשדּת ׁשאֹומר ּכאדם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הן. לֹו: אמר היא. אבן ׁשּלפני ׁשּזֹו אּתה ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמֹודה

עץ: אֹותּה עֹוׂשה הריני לֹו: LÁÏ(‚)אמר È‰ÈÂ. ֲִֵֵֶַָָ«¿ƒ¿»»
"לא (ּבאמרֹו: יׂשראל על הרע לׁשֹון ׁשּסּפר לֹו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹרמז

נחׁש: ׁשל אמנּותֹו ותפׂש לי"), ÊÁiÂ˜(„)יאמינּו ְֲֳִִֶַַָָָָ««¬∆
Ba.:ּבּמקרא יׁש והרּבה הּוא, אחיזה (בראשיתלׁשֹון ְְְְֲִִֵֵַַָָ
ּבידֹו",יט) האנׁשים כה)"וּיחזיקּו "והחזיקה(דברים ְְֱֲֲִִִֶַַָָָָ

יז)ּבמבׁשיו", א לׁשֹון(שמואל ּכל ּבזקנֹו", "והחזקּתי ְְְְְֱִִִֶַָָָֻ
הּוא: אחיזה לׁשֹון לבי"ת, הּדבּוק החזּוק תורה ְְֲִִֵַָָ

(Â)‚Ï ˙ÚÓ.:לבנה להיֹות צרעת ּדר ¿…«««»∆ְְִֶֶַַָָָ
א היא", לבנה ּבהרת לֹו"ואם רמז זה ּבאֹות ף ְְְִִֶֶֶַַַָָָ

לפיכ לי". יאמינּו "לא ּבאמרֹו: סּפר, הרע ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹׁשּלׁשֹון
הרע: לׁשֹון על מרים ׁשּלקתה ּכמֹו ּבצרעת ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָהלקהּו
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È˙‡Âז tËÚÏ „È È˙‡ Ó‡Â«¬«»≈¿»¿ƒ¿»«¬≈
‡‰Â dtËÚÓ d˜Ù‡Â dtËÚÏ d„È¿≈¿ƒ¿≈¿«¿«≈ƒ¿≈¿»

:dN ˙Â‰ ˙˙חÌ‡ È‰ÈÂ »«¬«¿ƒ¿≈ƒ≈ƒ
Ï˜Ï ÔeÏa˜È ‡ÏÂ Ï ÔeÓ‰È ‡Ï»¿≈¿»¿»¿«¿¿«
‡˙‡ Ï˜Ï ÔeÓ‰ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡˙‡»»«¿»»ƒ≈¿¿«»»

:‰‡˙טÔeÓ‰È ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂ «¿»»ƒ≈ƒ»¿≈¿
‡ÏÂ ÔÈl‡‰ ‡i˙‡ ÔÈ˙Ï Û‡«ƒ¿≈»«»»ƒ≈¿»
‡‰„ ‡inÓ ˙Â Ó ÔeÏa˜È¿«¿ƒ»¿ƒ«ƒ«»ƒ¿«¬»
Èc ‡iÓ ÔB‰ÈÂ ‡zLaÈÏ „BL˙Â¿≈¿«∆¿»ƒ«»ƒ
‡Ó„Ï ÔB‰ÈÂ ‡‰ ÔÓ ƒ̇«ƒ«¬»ƒƒ¿»

:‡zLaÈaיÈÈ Ì„˜ ‰LÓ Ó‡Â ¿«∆¿»«¬«…∆√»¿»
Û‡ ‡‡ ÏelÓc ‚ ‡Ï ÈÈ eÚa¿»¿»»¿«¿ƒ¬»«
ÔcÚÓ Û‡ È‰BÓ˜cÓ Û‡ ÈlÓzÓƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ«≈ƒ«
ÈÈ È‡ cÚ ÌÚ ‡zÏlÓc¿«∆¿»ƒ«¿»¬≈«ƒ
:‡‡ ÔLÈÏ ˜ÈnÚÂ ÏÏÓÓ«¿»¿«ƒƒ»¬»

ÓeÙ‡יא ÈÂL ÔÓ dÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»≈»«ƒ»
B‡ ‡ÓÏ‡ ÈÂL ÔÓ B‡ ‡L‡Ï«¬»»»«ƒƒ¿»
‡Ï‰ ‡ÈeÚ B‡ ‡Á˜Ù B‡ ‡LÁ≈¿»ƒ¿»«ƒ»¬»


(Ê)'B‚Â ‰L ‰‰Â B˜ÈÁÓ d‡BiÂ.ׁשּמּדה מּכאן «ƒ»≈≈¿ƒ≈»»¿ִִֶָָ

ׁשהרי ּפרענּות, מּמּדת לבא ממהרת ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֻטֹובה
"מחיקֹו" נאמר: לא רבה)ּבראׁשֹונה :(שמות ֱִֵֵֶַָָֹ

(Á)ÔBÁ‡‰ ˙‡‰ Ï˜Ï eÈÓ‡‰Â.מׁשּתאמר ¿∆¡ƒ¿…»…»«¬ִֶַֹ
לׁשֹון עליכם ׁשּסּפרּתי על לקיתי ּבׁשבילכם ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלהם:

,ל יאמינּו ׁשהּמזּדּוגיןהרע, ,ּבכ לּמדּו ׁשּכבר ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֻ
ואבימל ּפרעה ּכגֹון: ּבנגעים, לֹוקים להם ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹלהרע

ׂשרה: ‰‡È(Ë)ּבׁשביל ÈÓÈnÓ zÁ˜ÏÂ.רמז ְִִָָ¿»«¿»ƒ≈≈«¿…ַָ
(ּפרּוׁש: מאלהּותם נפרע ראׁשֹונה ׁשּבמּכה ְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָֹלהם
נפרע האּמֹות, מן נפרע הּוא ּברּו ְְְִִִֶַָָָָָֻּכׁשהּקדֹוׁש
המחּיה לּנילּוס עֹובדים ׁשהיּו ּתחּלה, ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹמאלהּותם

יׁשן): ּברׁש"י לדם. והפכם B‚Â'אֹותם, ÌÈn‰ eÈ‰Â. ְְֲִַַָָָָָָ¿»««ƒ¿
נאמר: אּלּו ּבעיני נראה ּפעמים. ׁשּתי והיּו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָוהיּו
ׁשֹומע ּבּיּבׁשת, לדם היאר מן ּתּקח אׁשר הּמים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹוהיּו
לארץ ּכׁשּירדּו ואז לדם, נהפכים הם ׁשּבידֹו ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָאני

ּדם יהיּו ׁשּלא מלּמדנּו עכׁשו אבל ּבהויתן, עדיהיּו ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּבּיּבׁשת: B‚Â'(È)ׁשּיהיּו ÏBÓzÓ Ìb.ׁשּכל למדנּו ְִֶֶֶַַ«ƒ¿¿ְֶַָָ

את מפּתה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה ימים ְְִִֶֶַַָָָָָָׁשבעה
מאז ׁשלׁשם, מּתמֹול, ּבׁשליחּותֹו: ליל ּבּסנה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹמׁשה
הרי הם, רּבּויין ּגּמין, ּוׁשלׁשה ׁשלׁשה, הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָֹֹּדּבר
לֹו ּכׁשאמר הּׁשביעי ּבּיֹום עֹומד היה והּוא ְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשּׁשה,
ּבֹו ׁשחרה עד ּתׁשלח", ּביד נא "ׁשלח עֹוד: ְְְִֶַַַָָָָֹזאת

עליו רבה)וקּבל רֹוצה(שמות היה ׁשּלא זה, וכל . ְְִֵֶֶֶָָָָָֹ
הימּנּו ּגדֹול ׁשהיה אחיו, אהרן על ּגדּלה ְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻלּטל
וגֹו'. הּלוי אחי אהרן (הלא ׁשּנאמר: היה ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹונביא

הּכהן) לעלי נאמר ב)ועֹוד א "הנגלה(שמואל ְְְֱֲִִֵֵֶַַֹֹ
הּוא ּבמצרים", ּבהיֹותם אבי ּבית אל ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָנגליתי

וכן: כ)אהרן, מצרים(יחזקאל ּבארץ להם "ואּודע ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
הׁשליכּו". עיניו ׁשּקּוצי איׁש אליהם "ואמר ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹוגֹו'",

נאמרה: לאהרן נבּואה, t‰ואֹותּה „.ּבכבדּות ְְְְֱֲֶַָָָֹ¿«∆ְִֵ
בלב"ו: לע"ז ּובלׁשֹון מדּבר. t‰(È‡)אני ÌN ÈÓ ְְֲִִֵַַַƒ»∆

'B‚Â.על ּפרעה לפני נּדֹון ּכׁשהיית לדּבר לּמד מי ¿ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
‡Ìlהּמצרי?: ÌeNÈ ÈÓ B‡.(תנחומא)עׂשה מי ְִִַƒ»ƒ≈ִָָ

ואת ,הריגת ּבמצות נתאּמץ ׁשּלא אּלם, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹּפרעה
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:ÈÈ ‡‡יבÈÓÈÓe ÏÈÊ‡ ÔÚÎe ¬»¿»¿«¡≈≈¿ƒ
Èc CpÙl‡Â CÓet ÌÚ ‡‰È¿≈ƒ»¿«≈ƒ»ƒ

:ÏÈlÓ˙יגÁÏL ÈÈ eÚa Ó‡Â ¿«≈«¬«¿»¿»¿«
:ÁÏL˙c LÎc ÔÓ „Èa ÔÚ¿«¿«»¿»«¿ƒ¿»

Ó‡Âיד ‰LÓa ÈÈ„ ‡Ê‚e ÛÈ˙e¿≈¿»«¿»¿…∆«¬«
ÈÓ„ ÈÏ È‡ÂÏ CeÁ‡ Ô‰‡ ‡Ï‰¬»«¬…»≈»≈¿≈√»«
‡‰ Û‡Â ‡e‰ ÏlÓÈ ‡ÏlÓ È‡¬≈«»»¿«≈¿«»
ÈcÁÈÂ CpÊÁÈÂ C˙eÓcÏ Ù ‡e‰»≈¿«»»¿∆¡ƒ»¿∆¿≈

:daÏטו˙È ÈeL˙e dnÚ ÏlÓ˙e ¿ƒ≈¿«≈ƒ≈¿«ƒ»
ÌÚ È‰È ÈÓÈÓe dÓeÙa ‡iÓ˙tƒ¿»«»¿≈≈¿ƒ¿≈ƒ
˙È ÔBÎ˙È ÛÈl‡Â dÓet ÌÚÂ CÓet»¿ƒ≈¿«ƒ»¿»

:Ôe„aÚ˙ ÈcטזCÏ ‡e‰ ÏlÓÈÂ ƒ«¿¿ƒ«≈»
CÏ È‰È ‡e‰ È‰ÈÂ ‡nÚÏ¿«»ƒ≈¿≈»
:Ï dÏ È‰z z‡Â ÔÓ‚˙ÓÏƒ¿À¿¿»¿«¿¿≈≈¿»

C„Èaיז z ÔÈ„‰ ‡ËÁ ˙ÈÂ¿»À¿»»≈ƒ«ƒ»
:‡i˙‡ ˙È da „aÚ˙cיחÏÊ‡Â ƒ«¿≈≈»»«»«¬«

Ó‡Â È‰eÓÁ ˙È ˙ÂÏ ˙Â ‰LÓ…∆¿»¿»∆∆¬ƒ«¬«
ÈÁ‡ ˙ÂÏ e˙È‡Â ÔÚ ÏÈÊÈ‡ dÏ≈≈≈¿«¿≈¿»««
ÔÚ „Ú‰ ÈÊÁ‡Â ÌÈÓ Ècƒ¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈««¿«
ÏÈÊ‡ ‰LÓÏ B˙È Ó‡Â ÔÈÓi«»ƒ«¬«ƒ¿¿…∆¡≈


ׁשמעּו ׁשּלא חרׁשים, עלי?מׁשרתיו (שבתּבצּוֹותֹו ְְְְְִֵֶֶַָָָָֹ

עורים,קמ) עׂשאם מי ההֹורגים, ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָולאסּפקלטֹורין
ונמלטּת?: הּבימה מן ּכׁשּברחּת ראּו ‰Ï‡ׁשּלא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ¬…

ÈÎ‡.:זאת ּכל עׂשיתי ה' יבׁשּׁשמי Èa„(È‚)תורה »…ƒְִִִֶָָֹ¿«
ÁÏLz.לׁשלח רגיל ׁשאּתה מי אהרן.ּביד והּוא ƒ¿»ְְְֲִִִֶַַַַָָֹֹ

סֹופי ׁשאין לׁשלח, ׁשּתרצה אחר ּביד אחר: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּדבר
ל יׁש - לעתיד ּגֹואלם ולהיֹות לארץ ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָלהכניסם

הרּבה: ‡Û(È„)ׁשלּוחים ÁiÂ.(קב רּבי(זבחים ְְִֵַ«ƒ««ִַ
ׁשּבּתֹורהיהֹוׁש חרֹוןֿאף ּכל אֹומר: קרחה ּבן ע ְְֲֵֶֶַַַָָָָֻ

מצינּו ולא רׁשם, ּבֹו נאמר לא וזה רׁשם, ּבֹו ְְֱֱִֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹנאמר
יֹוסי: רּבי לֹו אמר חרֹון. אֹותֹו ידי על ענׁש ְִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּבא
הּלוי", אחי אהרן "הלא רׁשם: ּבֹו נאמר ּבזֹו ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹאף
הייתי והּכהּנה, ּכהן, ולא לוי להיֹות עתיד ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֻׁשהיה

הּוא אּלא ּכן, יהיה לא מעּתה ,מּמ לצאת ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹאֹומר
ׁשּנאמר: לוי, ואּתה ּכהן כג)יהיה א הימים (דברי ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָֹ

הּלוי": ׁשבט על יּקראּו ּבניו האלהים, איׁש ְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ"ּומׁשה
E˙‡Ï ‡È ‡e‰ ‰p‰.:למצרים ּכׁשּתלE‡Â ƒ≈…≈ƒ¿»∆ְְְִִֵֵֶַ¿»¬

BaÏa ÁÓNÂ.מקּפיד ׁשּיהא סבּור ּכׁשאּתה לא ¿»«¿ƒְְְִֵֶֶַַָָֹ
לעדי אהרן זכה ּומּׁשם לגדּלה, עֹולה ׁשאּתה ְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻעלי

הּלב: על הּנתּון טוהחׁשן ‰e‡(ÊË)תורה a„Â ֵֶַַַַָֹ¿ƒ∆
EÏ..העם אל ידּבר ּבׁשבילל ּכל על יֹוכיח וזה ¿ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

לׁשֹון ׁשּכּלם לּדּבּור, הּסמּוכים ולהם ולכם ולֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻולי
הם: ÙÏ‰"על" El ‰È‰È.ּכבד ׁשאּתה לפי למליץ, ֵַƒ¿∆¿¿∆ְְְִִֵֶַַָ

ּולׂשר:.ÌÈ‰Ï‡Ïּפה: יזלרב ‡Ï(ÁÈ)תורה LiÂ ֶ≈…ƒְְַַ«»»∆
B˙Á ˙È.יזּוז (ׁשּלא לֹו נׁשּבע ׁשהרי רׁשּות, לּטל ∆∆…¿ְְֲִִֵֶֶַָֹֹ

ּברׁשּו אם ּכי ׁשמֹותמּמדין וׁשבעה מכילתא). תֹו. ְְְְְְִִִִִִִֵָָָ



קלי zenyciyy mei qelwpe`
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:ÈÈ ‡‡יבÈÓÈÓe ÏÈÊ‡ ÔÚÎe ¬»¿»¿«¡≈≈¿ƒ
Èc CpÙl‡Â CÓet ÌÚ ‡‰È¿≈ƒ»¿«≈ƒ»ƒ

:ÏÈlÓ˙יגÁÏL ÈÈ eÚa Ó‡Â ¿«≈«¬«¿»¿»¿«
:ÁÏL˙c LÎc ÔÓ „Èa ÔÚ¿«¿«»¿»«¿ƒ¿»

Ó‡Âיד ‰LÓa ÈÈ„ ‡Ê‚e ÛÈ˙e¿≈¿»«¿»¿…∆«¬«
ÈÓ„ ÈÏ È‡ÂÏ CeÁ‡ Ô‰‡ ‡Ï‰¬»«¬…»≈»≈¿≈√»«
‡‰ Û‡Â ‡e‰ ÏlÓÈ ‡ÏlÓ È‡¬≈«»»¿«≈¿«»
ÈcÁÈÂ CpÊÁÈÂ C˙eÓcÏ Ù ‡e‰»≈¿«»»¿∆¡ƒ»¿∆¿≈

:daÏטו˙È ÈeL˙e dnÚ ÏlÓ˙e ¿ƒ≈¿«≈ƒ≈¿«ƒ»
ÌÚ È‰È ÈÓÈÓe dÓeÙa ‡iÓ˙tƒ¿»«»¿≈≈¿ƒ¿≈ƒ
˙È ÔBÎ˙È ÛÈl‡Â dÓet ÌÚÂ CÓet»¿ƒ≈¿«ƒ»¿»

:Ôe„aÚ˙ ÈcטזCÏ ‡e‰ ÏlÓÈÂ ƒ«¿¿ƒ«≈»
CÏ È‰È ‡e‰ È‰ÈÂ ‡nÚÏ¿«»ƒ≈¿≈»
:Ï dÏ È‰z z‡Â ÔÓ‚˙ÓÏƒ¿À¿¿»¿«¿¿≈≈¿»

C„Èaיז z ÔÈ„‰ ‡ËÁ ˙ÈÂ¿»À¿»»≈ƒ«ƒ»
:‡i˙‡ ˙È da „aÚ˙cיחÏÊ‡Â ƒ«¿≈≈»»«»«¬«

Ó‡Â È‰eÓÁ ˙È ˙ÂÏ ˙Â ‰LÓ…∆¿»¿»∆∆¬ƒ«¬«
ÈÁ‡ ˙ÂÏ e˙È‡Â ÔÚ ÏÈÊÈ‡ dÏ≈≈≈¿«¿≈¿»««
ÔÚ „Ú‰ ÈÊÁ‡Â ÌÈÓ Ècƒ¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈««¿«
ÏÈÊ‡ ‰LÓÏ B˙È Ó‡Â ÔÈÓi«»ƒ«¬«ƒ¿¿…∆¡≈


ׁשמעּו ׁשּלא חרׁשים, עלי?מׁשרתיו (שבתּבצּוֹותֹו ְְְְְִֵֶֶַָָָָֹ

עורים,קמ) עׂשאם מי ההֹורגים, ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָולאסּפקלטֹורין
ונמלטּת?: הּבימה מן ּכׁשּברחּת ראּו ‰Ï‡ׁשּלא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ¬…

ÈÎ‡.:זאת ּכל עׂשיתי ה' יבׁשּׁשמי Èa„(È‚)תורה »…ƒְִִִֶָָֹ¿«
ÁÏLz.לׁשלח רגיל ׁשאּתה מי אהרן.ּביד והּוא ƒ¿»ְְְֲִִִֶַַַַָָֹֹ

סֹופי ׁשאין לׁשלח, ׁשּתרצה אחר ּביד אחר: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּדבר
ל יׁש - לעתיד ּגֹואלם ולהיֹות לארץ ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָלהכניסם

הרּבה: ‡Û(È„)ׁשלּוחים ÁiÂ.(קב רּבי(זבחים ְְִֵַ«ƒ««ִַ
ׁשּבּתֹורהיהֹוׁש חרֹוןֿאף ּכל אֹומר: קרחה ּבן ע ְְֲֵֶֶַַַָָָָֻ

מצינּו ולא רׁשם, ּבֹו נאמר לא וזה רׁשם, ּבֹו ְְֱֱִֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹנאמר
יֹוסי: רּבי לֹו אמר חרֹון. אֹותֹו ידי על ענׁש ְִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּבא
הּלוי", אחי אהרן "הלא רׁשם: ּבֹו נאמר ּבזֹו ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹאף
הייתי והּכהּנה, ּכהן, ולא לוי להיֹות עתיד ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֻׁשהיה

הּוא אּלא ּכן, יהיה לא מעּתה ,מּמ לצאת ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹאֹומר
ׁשּנאמר: לוי, ואּתה ּכהן כג)יהיה א הימים (דברי ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָֹ

הּלוי": ׁשבט על יּקראּו ּבניו האלהים, איׁש ְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ"ּומׁשה
E˙‡Ï ‡È ‡e‰ ‰p‰.:למצרים ּכׁשּתלE‡Â ƒ≈…≈ƒ¿»∆ְְְִִֵֵֶַ¿»¬

BaÏa ÁÓNÂ.מקּפיד ׁשּיהא סבּור ּכׁשאּתה לא ¿»«¿ƒְְְִֵֶֶַַָָֹ
לעדי אהרן זכה ּומּׁשם לגדּלה, עֹולה ׁשאּתה ְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻעלי

הּלב: על הּנתּון טוהחׁשן ‰e‡(ÊË)תורה a„Â ֵֶַַַַָֹ¿ƒ∆
EÏ..העם אל ידּבר ּבׁשבילל ּכל על יֹוכיח וזה ¿ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

לׁשֹון ׁשּכּלם לּדּבּור, הּסמּוכים ולהם ולכם ולֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻולי
הם: ÙÏ‰"על" El ‰È‰È.ּכבד ׁשאּתה לפי למליץ, ֵַƒ¿∆¿¿∆ְְְִִֵֶַַָ

ּולׂשר:.ÌÈ‰Ï‡Ïּפה: יזלרב ‡Ï(ÁÈ)תורה LiÂ ֶ≈…ƒְְַַ«»»∆
B˙Á ˙È.יזּוז (ׁשּלא לֹו נׁשּבע ׁשהרי רׁשּות, לּטל ∆∆…¿ְְֲִִֵֶֶַָֹֹ

ּברׁשּו אם ּכי ׁשמֹותמּמדין וׁשבעה מכילתא). תֹו. ְְְְְְִִִִִִִֵָָָ
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:ÌÏLÏיט‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â ƒ¿»«¬«¿»¿…∆
È‡ ÌÈÓÏ z ÏÈ‡ È„Óa¿ƒ¿»¡≈¿ƒ¿»ƒ¬≈
:CÏË˜ÓÏ BÚ ‡ Ïk ˙ÈÓƒ»À¿«»ƒ¿¿ƒ¿¿»

ÈÂ˙כ d˙z‡ ˙È ‰LÓ „¿«…∆»ƒ¿≈¿»
˙Â ‡ÓÁ ÏÚ k‡Â È‰Ba¿ƒ¿«¿¿ƒ«¬»»¿»
˙È ‰LÓ È ÌÈÓ„ ‡Ú‡Ï¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ…∆»
Ó È d „ÈÚ˙‡ ‡ËÁ¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:d„Èa ÈÈ Ì„˜כאÈÈ Ó‡Â √»¿»ƒ≈«¬«¿»
ÌÈÓÏ zÓÏ CÎ‰Óa ‰LÓÏ¿…∆ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
C„È È˙ÈÂL ‡˙BÓ Ïk ÈÁ¬≈»¿«»ƒ«ƒƒƒ»
‡‡Â ‰Ú Ì„˜ „aÚ˙Â¿«¿¿ƒ√»«¿…«¬»
˙È ÁlLÈ ‡ÏÂ daÏ ˙È ÛÈ˜˙‡«¿≈»ƒ≈¿»¿««»

:‡nÚכב„k ‰Ú ˙ÂÏ ÓÈ˙Â «»¿≈«¿»«¿…ƒ¿«
:Ï‡NÈ ÈÎ Èa ÈÈ Ó‡¬«¿»¿ƒ¿ƒƒ¿»≈

Èaכג ˙È ÁlL CÏ ˙ÈÓ‡Â«¬»ƒ»««»¿ƒ
z‡ È Ì‡Â ÈÓ„˜ ÁÏÈÂ¿ƒ¿«√»«¿ƒ»ƒ«¿
Ca ˙È ÏÈË˜ ‡‡ ‡‰ d˙ÁlLÏ¿«»≈»¬»»ƒ»¿»

Îa:Cכד˙Èa ‡Á‡ ‰Â‰Â ¿»«¬»¿»¿»¿≈
ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ da ÚÚÂ ‡˙Ó¿»»«¬«≈«¿¬»«¿»


וכּו': קיני יתרֹו, יתר, רעּואל, לֹו: Èk(ËÈ)היּו ְְְִִֵֵֶֶָƒ

ÌÈL‡‰ Ïk ˙Ó.,היּו חּיים ואבירם. ּדתן הם? מי ≈»»¬»ƒֲִִִֵַַָָָָ
מּנכסיהם, ׁשּירדּו ּכּמתאּלא חׁשּוב (נדריםוהעני ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

‰BÓÁ(Î):סד) ÏÚ.החמֹור הּוא הּמיחד. חמֹור ««¬ְֲֲַַָֻ
מל ׁשעתיד והּוא יצחק, לעקדת אברהם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשחבׁש

ׁשּנאמר: עליו, להּגלֹות ט)הּמׁשיח "עני(זכריה ְֱִִִֶֶַַַָָָָָ
חמֹור": על LÓ‰ורֹוכב ÁÂ ÌÈÓ ‰‡ LÂ ְֲֵַ«»»«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«…∆
'B‚Â ‰hÓ ּומאחר.‡˙ מקּדם מדקּדקיםאין ∆«≈¿ְְְְִֵָָָֻֻֻ

B‚Â'(Î‡)ּבּמקרא: ‰ÓÈÓ LÏ EzÎÏa.,ּדע ְִַָ¿∆¿¿»ƒ¿«¿»¿ַ
לעׂשֹות ּבׁשליחּותי ּגּבֹור ׁשּתהא ,ּתל ּכן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשעלֿמנת

מּמּנּו: ּתירא ולא ּפרעה לפני מֹופתי ‡Lּכל ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹ¬∆
E„Èa ÈzÓN.האמּורֹות אֹותֹות ׁשלׁשה על לא «¿ƒ¿»∆ְֲַָָֹֹ

אּלא לעׂשֹותם, צּוה ּפרעה לפני לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלמעלה,
ׁשעׂשאם מצינּו ולא לֹו, ׁשּיאמינּו יׂשראל, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹלפני
ּביד לׂשּום עתיד ׁשאני מֹופתים אּלא ְְְְֲִִִֶֶָָָָָָלפניו.

ּכמֹו: ז)ּבמצרים, ּפרעה(שמות אליכם ידּבר "ּכי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַֹ

ׂשמּתי", "אׁשר ּכתיב אׁשר על ּתתמּה ואל ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַוגֹו'".
:ּביד ׂשמּתים ּכבר עּמֹו, ּכׁשּתדּבר מׁשמעֹו, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּכן

(Î)‰Ú Ï‡ zÓ‡Â.חזק ׁשּלּבֹו ּכׁשּתׁשמע ¿»«¿»∆«¿…ְְִִֶֶַָָ
ּכן: לֹו אמר לׁשלח, ÈBÎaוימאן Èa.,ּגדּלה לׁשֹון ְֱִִֵֵַָֹֹ¿ƒ¿ƒְְָֻ

פט)ּכמֹו: זהּו(תהלים אּתנהּו", ּבכֹור אני "אף ְְְִֵֶֶַָ
על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש חתם ּכאן ּומדרׁשֹו: ְְִַַַָָָָָּפׁשּוטֹו.

מעׂשו: יעקב ׁשּלקח הּבכֹורה Ó‡Â(Î‚)מכירת ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ»…«
EÈÏ‡.:מקֹום ׁשל B‚Â'.ּבׁשליחּותֹו Èa ˙‡ ÁlL ≈∆ְִִֶָ««∆¿ƒ¿

'B‚Â ‚‰ ÈÎ‡ ‰‰.ּובּה אחרֹונה, מּכה היא ƒ≈»…ƒ…≈¿ֲִַַָָָ
ׁשּנאמר הּוא וזה קׁשה. ׁשהיא מּפני ּתחּלה, ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהתרהּו

לו)ּבאּיֹוב: לפיכ:(איוב ּבכחֹו", יׂשּגיב אל "הן ְְְְִִִֵֵַָֹ
להּנקם המבּקׁש ודם ּבׂשר מֹורה". ּכמהּו ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹ"מי
אבל הּצלה, יבּקׁש ׁשּלא ּדבריו, את מעלים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמחברֹו
להּמלט יכלת ואין ּבכחֹו יׂשּגיב הּוא ּברּו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹהּקדֹוׁש
מֹורהּו הּוא לפיכ אליו, ּבׁשּובֹו אם ּכי ְְִִִִֵֵָָָמּידֹו,

לׁשּוב: ּבֹו BÏna(Î„)ּומתרה C È‰ÈÂ.:מׁשה ְֶַָ«¿ƒ«∆∆«»ֶֹ
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‰LÓ ˙eÓcÏ ÏÈÊ‡ Ô‰‡Ï¿«¬…¡≈¿«»…∆
‡e dÚÚÂ ÏÊ‡Â ‡„ÓÏ¿«¿¿»«¬«¿«¿≈¿»
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:Ï‡ÈלÏk ˙È Ô‰‡ ÏÈlÓe ƒ¿»≈«ƒ«¬…»»
‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈÏÓ Èc ‡iÓb˙tƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»ƒ…∆
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„ÈÎלא È‡ eÚÓLe ‡nÚ ÔÓÈ‰Â¿≈ƒ«»¿»¬≈¿ƒ
ÈÏ‚ È‡Â Ï‡È È ˙È ÈÈ¿»»¿≈ƒ¿»≈«¬≈¡ƒ
eÚÎe ÔB‰„eÚL ˙È È‰BÓ„√»ƒ»ƒ¿¿¿»

:e„È‚Òeא‰LÓ elÚ Ôk ˙e ¿ƒ»«≈«…∆
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B˙ÈÓ‰ LwÈÂ.אליעזר את מל ׁשּלא לפי למׁשה, «¿«≈¬ƒְְֱִִֶֶֶֶֶָֹֹ

אמר ּתניא, מיתה. ענׁש נענׁש ׁשּנתרּׁשל ועל ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבנֹו,
אמּול אמר: אּלא נתרּׁשל, לא וׁשלֹום, חס יֹוסי: ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹרּבי
ימים, ׁשלׁשה עד לּתינֹוק היא סּכנה – לּדר ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹואצא
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש – ימים ׁשלׁשה ואׁשהה ְְְִֶֶַָָָָָֹאמּול
מיתה? נענׁש מה ּומּפני מצרים", ׁשּוב ל" ְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָצּוני:

ּתחּלה ּבּמלֹון ׁשּנתעּסק לא)לפי דף נדרים .(במסכת ְְְִִִֵֶַַָָ
ועד מראׁשֹו ּובֹולעֹו נחׁש ּכמין נעׂשה הּמלא ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹוהיה
מקֹום. אֹותֹו ועד מרגליו ּובֹולעֹו וחֹוזר ְְְְְֵֵֵַַָָָירכיו,

צּפֹורה הּוא:הבינה הּמילה ÚbzÂ(Î‰)ׁשּבׁשביל ְִִִִִֵֶַָָָ«««
ÂÈÏ‚Ï.:מׁשה ׁשל רגליו לפני .Ó‡zÂהׁשליכּתּו ¿«¿»ְְְִִִֵֶֶַַָֹ«…∆

ּבנּה: ÈÏעל ‰z‡ ÌÈÓc Ô˙Á Èk.ּגֹורם היית אּתה ְַָƒ¬«»ƒ«»ƒִֵַָָָ
אּתה איׁשי הֹורג - עלי נרצח ׁשּלי החתן ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָלהיֹות

מּמּנּו:.iÂ(ÂÎ)לי: הּמלאÊ‡.ׁשעלהבינה ִ«ƒ∆ְִֶַַָ»ִֵֶַָ

להרגֹו: ּבא ÏenÏ˙הּמילה ÌÈÓc Ô˙Á ‰Ó‡. ְְִַָָָ»¿»¬«»ƒ«…
רׁש"י (ׁשּנה הּמילה. ּדבר על נרצח היה ְְֲִִִִִַַַַָָָָָָחתני
לרׁש"י ּדקׁשה ּגֹורם, היית אּתה ּכתב לעיל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּבלׁשֹונֹו:
לעיל ּגם והלא ּדמים", חתן אמרה "אז ּזה: ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹמה
וזה ּדזה סברה מּתחּלה אּלא ּדמים"? "חתן ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָאמרה
,ּכ אחר אחר. וחטא הּמילה חטא ְְְִֵֵֵֵַַַַָָּגֹורם,
ּדבר ּדעל הבינה אז לגמרי, "וּירף" ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכׁשראתה:
הלׁשֹון ׁשּנּוי ּכן ּגם מתרץ ּובזה ּבא, לבד ְְִִֵֶַַַַָָָָָֹהּמילה
לי): נראה ּכן ודֹוק. ּדמים, ּבחתן אּונקלֹוס ְְְְְְֲִִִֵַַַָָּבתרּגּום

˙ÏenÏ.והּלּמ"ד הּוא ּדבר ׁשם הּמּולֹות. ּדבר על «…ְְֵֶַַַַַָָ
ּכמֹו: על, ּבלׁשֹון יד)מׁשּמׁשת ּפרעה(שמות "ואמר ְְְְְִֶֶַַַַָֹ

"ּדמים", ּתרּגם: ואּונקלֹוס יׂשראל". ּדםלבני על ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָ
כזהּמילה: Ô‰‡Â(‡)תורה ‰LÓ e‡ Á‡Â.'B‚Â ִַָ¿««»…∆¿«¬…¿

ואהרן, מׁשה מאחר אחד אחד נׁשמטּו הּזקנים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאבל
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B˙ÈÓ‰ LwÈÂ.אליעזר את מל ׁשּלא לפי למׁשה, «¿«≈¬ƒְְֱִִֶֶֶֶֶָֹֹ

אמר ּתניא, מיתה. ענׁש נענׁש ׁשּנתרּׁשל ועל ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבנֹו,
אמּול אמר: אּלא נתרּׁשל, לא וׁשלֹום, חס יֹוסי: ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹרּבי
ימים, ׁשלׁשה עד לּתינֹוק היא סּכנה – לּדר ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹואצא
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש – ימים ׁשלׁשה ואׁשהה ְְְִֶֶַָָָָָֹאמּול
מיתה? נענׁש מה ּומּפני מצרים", ׁשּוב ל" ְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָצּוני:

ּתחּלה ּבּמלֹון ׁשּנתעּסק לא)לפי דף נדרים .(במסכת ְְְִִִֵֶַַָָ
ועד מראׁשֹו ּובֹולעֹו נחׁש ּכמין נעׂשה הּמלא ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹוהיה
מקֹום. אֹותֹו ועד מרגליו ּובֹולעֹו וחֹוזר ְְְְְֵֵֵַַָָָירכיו,

צּפֹורה הּוא:הבינה הּמילה ÚbzÂ(Î‰)ׁשּבׁשביל ְִִִִִֵֶַָָָ«««
ÂÈÏ‚Ï.:מׁשה ׁשל רגליו לפני .Ó‡zÂהׁשליכּתּו ¿«¿»ְְְִִִֵֶֶַַָֹ«…∆

ּבנּה: ÈÏעל ‰z‡ ÌÈÓc Ô˙Á Èk.ּגֹורם היית אּתה ְַָƒ¬«»ƒ«»ƒִֵַָָָ
אּתה איׁשי הֹורג - עלי נרצח ׁשּלי החתן ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָלהיֹות

מּמּנּו:.iÂ(ÂÎ)לי: הּמלאÊ‡.ׁשעלהבינה ִ«ƒ∆ְִֶַַָ»ִֵֶַָ

להרגֹו: ּבא ÏenÏ˙הּמילה ÌÈÓc Ô˙Á ‰Ó‡. ְְִַָָָ»¿»¬«»ƒ«…
רׁש"י (ׁשּנה הּמילה. ּדבר על נרצח היה ְְֲִִִִִַַַַָָָָָָחתני
לרׁש"י ּדקׁשה ּגֹורם, היית אּתה ּכתב לעיל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּבלׁשֹונֹו:
לעיל ּגם והלא ּדמים", חתן אמרה "אז ּזה: ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹמה
וזה ּדזה סברה מּתחּלה אּלא ּדמים"? "חתן ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָאמרה
,ּכ אחר אחר. וחטא הּמילה חטא ְְְִֵֵֵֵַַַַָָּגֹורם,
ּדבר ּדעל הבינה אז לגמרי, "וּירף" ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכׁשראתה:
הלׁשֹון ׁשּנּוי ּכן ּגם מתרץ ּובזה ּבא, לבד ְְִִֵֶַַַַָָָָָֹהּמילה
לי): נראה ּכן ודֹוק. ּדמים, ּבחתן אּונקלֹוס ְְְְְְֲִִִֵַַַָָּבתרּגּום

˙ÏenÏ.והּלּמ"ד הּוא ּדבר ׁשם הּמּולֹות. ּדבר על «…ְְֵֶַַַַַָָ
ּכמֹו: על, ּבלׁשֹון יד)מׁשּמׁשת ּפרעה(שמות "ואמר ְְְְְִֶֶַַַַָֹ

"ּדמים", ּתרּגם: ואּונקלֹוס יׂשראל". ּדםלבני על ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָ
כזהּמילה: Ô‰‡Â(‡)תורה ‰LÓ e‡ Á‡Â.'B‚Â ִַָ¿««»…∆¿«¬…¿

ואהרן, מׁשה מאחר אחד אחד נׁשמטּו הּזקנים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאבל
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„Óa ÔÈÓBÈÈÈ Ì„˜ Áa„e ‡a ƒ¿«¿¿»¿««√»¿»
‡˙BÓa ‡pÈ ‡ÓÏc ‡‰Ï‡¡»»»ƒ¿»¿«¿ƒ»»¿»

ÏB˜ B‡ד‡kÏÓ ÔB‰Ï Ó‡Â ƒ¿«¬«¿«¿»
Ô‰‡Â ‰LÓ ‡ÓÏ ÌÈÓ„¿ƒ¿«ƒ¿»…∆¿«¬…
eÏÈÊ‡ ÔB‰„BÓ ‡ ˙È ÔeÏz¿«¿»«»≈»≈¡ƒ

ÔBÎÁÏÙÏה‡‰ ‰ Ó‡Â ¿»¿«¿«¬««¿…»
‡‡„ ‡ Ôk ÔÈ‡ÈÒ«ƒƒ¿««»¿«¿»
ÔB‰ÁÏÓ ÔB‰˙È ÔeÏ˙e¿«¿»¿ƒ»¿»¿

È˙ו ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‰ „ÈÙe«ƒ«¿…¿»«»
È‰BÎÒ ˙ÈÂ ‡c ÔÈBÏLƒ¿ƒ¿«»¿»»¿ƒ

ÓÈÓÏזÔzÈÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ¿≈»»¿¿ƒ«
ÔÈÏ ÈÓÓÏ ‡ÓÏ ‡zƒ¿»¿«»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ
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‡z ÔB‰Ï Ôea‚ÈÂחÌBÎÒ ˙ÈÂ ƒ«¿¿ƒ¿»¿»¿
ÈlÓzÓ ÔÈ„ Ôep‡ Èc ‡Ï¿≈«»ƒƒ»¿ƒƒ¿«≈


לפי לפלטין, ׁשהּגיעּו קדם ּכּלם, ׁשּנׁשמטּו ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹֻעד

ללכת רבה)ׁשּיראּו "ונּגׁש(שמות להם: נפרע ּובסיני . ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ
לאחֹוריהם: החזירם - יּגׁשּו" לא והם לבּדֹו ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹמׁשה

ב eÙÈ(‚)תורה Ô.לֹו צריכים היּו יפּגע מרּפן ∆ƒ¿»≈ְְֲִִִֶַָָ
לׁשֹון זֹו ּפגיעה לּמלכּות. ּכבֹוד ׁשחלקּו אּלא ְְְְִֶֶַַָָָָלֹו

הּוא: מות ÂÈNÓ(„)מקרה Ì‰ ˙‡ eÈÙz. ְִֵֶָ«¿ƒ∆»»ƒ«¬»
לכם ׁשּׁשֹומעין מּמלאכּתם, אֹותם ותרחיקּו ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָּתבּדילּו

וכן הּמלאכה. מן לנּוח ד)ּוסבּורים (משלי ְְְִִֵַַָָָ
וכן: רחקהּו. ּבֹו", ּתעבר אל - א)"ּפרעהּו (שם ְְֲֲֵֵֵַַַָֹ

ּכלֿעצתי", לב)"וּתפרעּו הּוא",(שמות פרּוע "ּכי ְְֲִִִַַָָָ
ונתעב: ÌÎÈ˙ÏÒÏנרחק eÎÏ.למלאכּתכם לכּו ְְְִִָָ¿¿ƒ¿…≈∆ְְְְִֶַ

ׁשעּבּוד מלאכת אבל ּבבּתיכם, לעׂשֹות לכם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיׁש

,ל ותדע לוי, ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹמצרים
ּברׁשּות: ׁשּלא ּובאים יֹוצאים ואהרן מׁשה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָֹֹֹׁשהרי

(‰).‡‰ Ì ‰z ÌÈa Ô‰מּטלת ׁשהעבֹודה ≈«ƒ«»«»»∆ֲֶֶֶָָֻ
הפסד מּסבלתם, אֹותם מׁשּביתים ואּתם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹעליהם

זה: הּוא היּו,.‰ÌÈN‚p(Â)ּגדֹול מצרּיים ֶָ«…¿ƒְִִִָ
יׂשראלים. היּו ּכּמהוהּׁשֹוטרים על ממּנה הּנֹוגׂש, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻ

הּמלאכה: ּבעֹוׂשי לרּדֹות ממּנה והּׁשֹוטר, ְְְְְְִִֵֵֶַַָָֻׁשֹוטרים,
(Ê)Ôz.:הּטיט עם אֹותֹו ּגֹובלין היּו אשטובל"א, ∆∆ְִִִַָ

ÌÈÏ.ּומיּבׁשין מּטיט ׁשעֹוׂשים ּבלע"ז, טיוול"ש ¿≈ƒְְְִִִִֶַַַ
ּבכבׁשן: אֹותן ׁשּׂשֹורפין ויׁש ּבחּמה, ÏBÓ˙kאֹותן ְְְְִִֵֶַַָָָָƒ¿

ÌLÏL.עֹוׂשים הייתם הּנה:ּכאׁשר .eLL˜Âעד ƒ¿…ֱֲִִֵֶֶַַָ¿…¿
‰ÌÈl(Á)ולּקטּו: ˙k˙Ó ˙‡Â.חׁשּבֹון סכּום ְְַ¿∆«¿…∆«¿≈ƒְְֶ
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הּתבן ּכׁשהיה ליֹום, עֹוׂשה אחד ּכל ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּלבנים
למען עּתה ּגם עליהם ּתׂשימּו סכּום אֹותֹו להם, ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָנּתן

עליהם: העבֹודה ÌÈtּתכּבד Èk.העבֹודה מן ְֲֲִֵֶַָָƒƒ¿ƒֲִָָ
לאמר: וצֹועקים הּבּטלה אל ּפֹונה לּבם לכ ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹהם,

וגֹו': נתּכנּו.k˙Ó˙נלכה ולֹו לבנים, ותכן ְְֵָ«¿…∆ְְְְְִִֵֶֹ
הם: חׁשּבֹון לׁשֹון ּכּלן - המתּכן הּכסף את ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֻֻעלילֹות,

ÌÈt.והם מהם ועזּובה ּבידם רפּויה הּמלאכה ƒ¿ƒְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָ
ּבלע"ז: רטריי"ש מּמּנה, eÚLÈ(Ë)נרּפים Ï‡Â ְְִִִֶַַָ¿«ƒ¿

˜L È„a.,רּוח ּבדברי ּתמיד וידּברּו יהּגּו ואל ¿ƒ¿≈»∆ְְְְְִִִֵֶַַַָ
ּבחּקי "ואׁשעה לֹו: ודֹומה נזּבחה", נלכה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָֹֻ"לאמר:
ּולׁשֹועין, מתרּגמינן ולׁשנינה, למׁשל ְְְְְְְִִִִִַָָָָָתמיד".
לׁשֹון "יׁשעּו" לֹומר אפׁשר ואי ואׁשּתעי. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָויסּפר,
לא מנחתֹו ואל קין ואל וגֹו' הבל אל ה' ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָֹ"וּיׁשע

היהׁשעה", ׁשאםּֿכן, יפנּו, אל יׁשעּו", "אל ּולפרׁש ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
"לדברי אֹו ׁשקר", ּדברי אל יׁשעּו "ואל לכּתב: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹלֹו

ּכּלם: ּגזרת ּכן ּכי נז)ׁשקר", האדם(ישעיה "יׁשעה ְְִִִֵֶֶַָָָָָֻ
עֹוׂשהּו", לא)על עלֿקדֹוׁש(שם ׁשעּו "ולא ְְֵַַָֹ

יז)יׂשראל", ולא(שם הּמזּבחֹות", אל יׁשעה "ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַָֹֹ

אבל לאחריהם, סמּוכה ּבי"ת ׁשל ׁשּמּוׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָמצאתי
לׁשֹון נֹופל ּבדבר, לדּבר ּכמתעּסק דּבּור, לׁשֹון ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָאחר

ּכגֹון: ּבי"ת, לג)ׁשּמּוׁש ּב",(יחזקאל "הּנדּברים ְְְִִִֵַָ
יב) ּבמׁשה",(במדבר ואהרן מרים ד)"וּתדּבר (זכריה ְְְְֲִֵֶַַַָֹֹ

ּבי", הּדבר יא)"הּמלא ּבם",(דברים (תהלים"לדּבר ְְִֵֵַַַַָָֹ
יׁשעּוקיט) "אל ּכאן: אף ,"ּבעדתי ְְְֲִֵֶַַַַָָֹ"ואדּברה

והבאי: ׁשוא ּבדברי נדּברים יהיּו אל ׁשקר", ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבדברי
י Ôz(È‡)תורה ÌÏ e˜ eÏ Ìz‡.ּוצריכים «∆¿¿»∆∆∆ְִִ

ּבזריזּות: ליל Ú‚אּתם ÔÈ‡ Èk.סכּום מּכל ּדבר, ְִִֵֵֶַƒ≈ƒ¿»ְִָָָ
לכם נּתן הּתבן ּבהיֹות ליֹום עֹוׂשים ׁשהייתם ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָלבנים

:הּמל מּבית ÔzÏ(È)מזּמן L˜ LL˜Ï. ְִֵֶֶַָֻ¿…≈««∆∆
הּטיט: ּתבן לצר לקט ללקט אסיפה, .˜Lלאסף ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹ«

וצרי הּוא הּמתּפּזר ׁשּדבר ׁשם על לּקּוט, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָלׁשֹון
מקֹומֹות: ּבׁשאר קׁש קרּוי .‡ˆÌÈ(È‚)לקֹוׁשׁשֹו, ְְְְִַָָ»ƒ

BÓBÈaּדֹוחקים: ÌBÈ c.ּכּלּו יֹום ּכל ׁשל חׁשּבֹון ֲִ¿«¿ְֶֶַָ
מּוכן!: הּתבן ּבהיֹות עׂשיתם ּכאׁשר ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָּביֹומֹו,

(„È)Ï‡È Èa ÈËL ekÂ.,הּׁשֹוטרים «À…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְִַ
מּלדחקם, חבריהם על וחסים היּו, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָיׂשראלים
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הּתבן ּכׁשהיה ליֹום, עֹוׂשה אחד ּכל ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּלבנים
למען עּתה ּגם עליהם ּתׂשימּו סכּום אֹותֹו להם, ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָנּתן

עליהם: העבֹודה ÌÈtּתכּבד Èk.העבֹודה מן ְֲֲִֵֶַָָƒƒ¿ƒֲִָָ
לאמר: וצֹועקים הּבּטלה אל ּפֹונה לּבם לכ ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹהם,

וגֹו': נתּכנּו.k˙Ó˙נלכה ולֹו לבנים, ותכן ְְֵָ«¿…∆ְְְְְִִֵֶֹ
הם: חׁשּבֹון לׁשֹון ּכּלן - המתּכן הּכסף את ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֻֻעלילֹות,

ÌÈt.והם מהם ועזּובה ּבידם רפּויה הּמלאכה ƒ¿ƒְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָ
ּבלע"ז: רטריי"ש מּמּנה, eÚLÈ(Ë)נרּפים Ï‡Â ְְִִִֶַַָ¿«ƒ¿

˜L È„a.,רּוח ּבדברי ּתמיד וידּברּו יהּגּו ואל ¿ƒ¿≈»∆ְְְְְִִִֵֶַַַָ
ּבחּקי "ואׁשעה לֹו: ודֹומה נזּבחה", נלכה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָֹֻ"לאמר:
ּולׁשֹועין, מתרּגמינן ולׁשנינה, למׁשל ְְְְְְְִִִִִַָָָָָתמיד".
לׁשֹון "יׁשעּו" לֹומר אפׁשר ואי ואׁשּתעי. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָויסּפר,
לא מנחתֹו ואל קין ואל וגֹו' הבל אל ה' ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָֹ"וּיׁשע

היהׁשעה", ׁשאםּֿכן, יפנּו, אל יׁשעּו", "אל ּולפרׁש ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
"לדברי אֹו ׁשקר", ּדברי אל יׁשעּו "ואל לכּתב: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹלֹו

ּכּלם: ּגזרת ּכן ּכי נז)ׁשקר", האדם(ישעיה "יׁשעה ְְִִִֵֶֶַָָָָָֻ
עֹוׂשהּו", לא)על עלֿקדֹוׁש(שם ׁשעּו "ולא ְְֵַַָֹ

יז)יׂשראל", ולא(שם הּמזּבחֹות", אל יׁשעה "ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַָֹֹ

אבל לאחריהם, סמּוכה ּבי"ת ׁשל ׁשּמּוׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָמצאתי
לׁשֹון נֹופל ּבדבר, לדּבר ּכמתעּסק דּבּור, לׁשֹון ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָאחר

ּכגֹון: ּבי"ת, לג)ׁשּמּוׁש ּב",(יחזקאל "הּנדּברים ְְְִִִֵַָ
יב) ּבמׁשה",(במדבר ואהרן מרים ד)"וּתדּבר (זכריה ְְְְֲִֵֶַַַָֹֹ

ּבי", הּדבר יא)"הּמלא ּבם",(דברים (תהלים"לדּבר ְְִֵֵַַַַָָֹ
יׁשעּוקיט) "אל ּכאן: אף ,"ּבעדתי ְְְֲִֵֶַַַַָָֹ"ואדּברה

והבאי: ׁשוא ּבדברי נדּברים יהיּו אל ׁשקר", ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבדברי
י Ôz(È‡)תורה ÌÏ e˜ eÏ Ìz‡.ּוצריכים «∆¿¿»∆∆∆ְִִ

ּבזריזּות: ליל Ú‚אּתם ÔÈ‡ Èk.סכּום מּכל ּדבר, ְִִֵֵֶַƒ≈ƒ¿»ְִָָָ
לכם נּתן הּתבן ּבהיֹות ליֹום עֹוׂשים ׁשהייתם ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָלבנים

:הּמל מּבית ÔzÏ(È)מזּמן L˜ LL˜Ï. ְִֵֶֶַָֻ¿…≈««∆∆
הּטיט: ּתבן לצר לקט ללקט אסיפה, .˜Lלאסף ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹ«

וצרי הּוא הּמתּפּזר ׁשּדבר ׁשם על לּקּוט, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָלׁשֹון
מקֹומֹות: ּבׁשאר קׁש קרּוי .‡ˆÌÈ(È‚)לקֹוׁשׁשֹו, ְְְְִַָָ»ƒ

BÓBÈaּדֹוחקים: ÌBÈ c.ּכּלּו יֹום ּכל ׁשל חׁשּבֹון ֲִ¿«¿ְֶֶַָ
מּוכן!: הּתבן ּבהיֹות עׂשיתם ּכאׁשר ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָּביֹומֹו,

(„È)Ï‡È Èa ÈËL ekÂ.,הּׁשֹוטרים «À…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְִַ
מּלדחקם, חבריהם על וחסים היּו, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָיׂשראלים
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מצרּיים, ׁשהם לּנֹוגׂשים, הּלבנים מׁשלימין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָּוכׁשהיּו
ׁשּלא על אֹותם מלקין היּו הּסכּום, מן חסר ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹוהיה
ׁשֹוטרים אֹותן זכּו לפיכ הּמלאכה. עֹוׂשי את ְְְֲִִֵֶַָָָָָָּדחקּו
מׁשה על אׁשר הרּוח מן ונאצל סנהדרין, ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹלהיֹות

עליהם, איׁשוהּוׂשם ׁשבעים "אספהּֿלי ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ
ׁשעׂשּו הּטֹובה ׁשּידעּת מאֹותן יׂשראל", ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּזקני

וׁשֹוטריו: העם זקני הם ּכי Èaּבמצרים ÈË ekiÂ ְְְְְִִִִֵֵַָָָ«À…¿≈¿≈
Ï‡NÈ.לׁשֹוטרים אֹותם ּפרעה נגׂשי ׂשמּו אׁשר ƒ¿»≈ְְְְֲִֵֶַָָֹֹ
ׁשהיּועליהם: "וּיּכּו"? לּמה וגֹו'". מּדּוע "לאמר ְֲֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

להם: ּגםאֹומרים ּתמֹול, ּגם כּליתם לא "מּדּוע ְְִִִֶֶַַַַָֹ
הּׁשליׁשי, ּכתמֹול ללּבן עליכם הּקצּוב חק ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֹהּיֹום",
הּתבן ּבהיֹות היה והּוא אתמֹול? ׁשּלפני יֹום ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָׁשהּוא

להם: אחרים..ekiÂנּתן מּיד הּכּו וּיפעלּו, לׁשֹון ִֶָָ«Àְְֲֲִִֵַַֻֻ
טוהּכּום:הּנֹוגׂשים eÏ(ÊË)תורה ÈÓB‡ ÈÏe ְִִַ¿≈ƒ¿ƒ»

eNÚ.לבנים לנּו עׂשּו אֹומרים ּכּמניןהּנֹוגׂשים ¬ְְְְֲִִִִֵַַָָ
EnÚהראׁשֹון: ˙‡ËÁÂ.הייתי ּפּתח, נקּוד היה אּלּו ִָ¿»»«∆ִִִַָָָָָ

הּוא. עּמ חטאת זה ודבר ּדבּוק, ׁשהּוא ְֵֶֶֶַַָָָָאֹומר
ּפרּוׁשֹו: וכ הּוא, ּדבר ׁשם - קמץ ׁשהּוא ְְֵֵֶַָָָָָָעכׁשיו

,עּמ על חּטאת מביא זה ּכתּובודבר ּכאּלּו ְְִִֵֶֶַַַָָָָ
ּכמֹו: ,"לעּמ א)"וחטאת לחם",(רות ּבית "ּכבאנה ְְְְֵֶֶֶַָָָָֹ

הרּבה: וכן לחם, לבית ּכמֹו יזׁשהּוא תורה ְְְְֵֵֵֶֶֶַ
(ÁÈ)ÈÏ ÔÎ˙Â.:וכן הּלבנים, (מלכיםחׁשּבֹון ¿…∆¿≈ƒְְְִֵֵֶַ
יב) ׁשאמרב ּכמֹו הּמנּוי, המתּכן", הּכסף ְְֶֶֶֶַַַַָָָֻ"את

הּכסף": את וּימנּו "וּיצּורּו e‡iÂ(ËÈ)ּבענין: ְְִִֶֶֶַַַָָָ«ƒ¿
Ï‡NÈ Èa ÈË.:ידם על הּנרּדים חבריהם את …¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְִִֵֶֶַַַָָ

Úa.,אֹותם הּמֹוצאת וצרה ּברעה אֹותם ראּו ¿»ְְֵַָָָָָָָ
על העבֹודה תגרעּוּבהכּבידם "לא לאמר: יהם ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹֹ

מּיׂשראל,.eÚbÙiÂ(Î)וגֹו'": מׁשהאנׁשים "את ְ«ƒ¿¿ְֲִִִֵֶֶָָֹ
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ונּצבים נּצים ּכל ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו וגֹו'". אהרן ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹואת
נּצבים": "יצאּו ּבהם: ׁשּנאמר היּו, ואבירם ְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָּדתן

כא ‰‰(Î)תורה ÌÚÏ ‰˙Ú‰ ‰ÓÏ.ואם »»¬≈…»»»«∆ְִ
ׁשּׁשלחּתני על אני קֹובל - ?ל אכּפת מה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹּתאמר:

רבה) הרּבה.‰Ú(Î‚):(שמות הּוא, הפעיל לׁשֹון ≈«ְְְִִִָ
אבאׁש: ותרּגּומֹו: עליהם. ˙‡‰(‡)רעה ‰Ú ְְְֲֵֵֶַַָָ«»ƒ¿∆

.'B‚Â(קיא ּכאברהם(סנהדרין לא מּדֹותי, על הרהרּת ¿ְְְְִִַַַַָָָֹ
לֹו: כא)ׁשאמרּתי ל(בראשית יּקרא ּביצחק "ּכי ְְְְִִִִֵֶַָָָ

ולא לעֹולה, העלהּו לֹו: אמרּתי ּכ ואחר ְְְְֲִֵַַַַַָָָָֹזרע",
העׂשּוי תראה", "עּתה :לפיכ מּדֹותי, אחר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהרהר
אּמֹות, ׁשבעה למלכי העׂשּוי ולא ּתראה, ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֻלפרעה

לארץ: ÌÁlLÈּכׁשאביאם ‰˜ÊÁ „Èa Èk.ידי מּפני ְֲִֵֶֶָָƒ¿»¬»»¿«¿≈ְִִֵָ
ׁשּתחזק יׁשּלחם:החזקה ÌL‚Èעליו ‰˜ÊÁ „Èe ְְֱֲֵֶֶַַַָָָָ¿»¬»»¿»¿≈

B‡Ó.יסּפיקּו ולא יגרׁשם, יׂשראל ׁשל ּכרחם על ≈«¿ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
מצרים "וּתחזק אֹומר: הּוא וכן צדה, להם ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָלעׂשֹות

וגֹו' לׁשּלחם למהר העם שמות":על פרשת חסלת ְְְְֵַַַָָָ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi`  dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
             ¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

        Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily
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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

    

          ©¨¦Æ©§¥´©£½Ÿ¨¦¬¨©−¦§¨¥®¨«§¬§¥¥¥−§¨«©§©©¬©¥−
           ¦¨®¦§¤¬¤£ª−̈Ÿ̈«§©§−̈§©§¨´§¦¤®¨¨¨²§¬©¨−̈§¬¨¦«

           ¨¥À§ŸÆ§ª©´£©«£½Ÿ§¤¾¨§¦−¨¥´©¨®§´¨©§¥´¦§¥À©§©§¥¦Æ
            §ª¨½«Ÿª̈¬£¥¦−§©¨¦«¦´¦³§¨Æ¨½̈¨¤¾§ª¨¬§¤«¡−̈©¦§¨®¨´
            ¦§¤¬¥²¤§¨¬¦§−̈§¦¨¬§¦¤«¨¦³Ÿ§¦¨Æ¦¨©½§¨¨¦¾¨−§¦´¨®

            ¦´³Ÿ©¦Æ½©¥Æ«Ÿ§©«£¤´Ÿ¥½Ÿ§«Ÿ§−¬Ÿ§ª¤«§¨¨Æ©´©½
           ©§Ÿ§Ÿ̈²¦¦¬Ÿ¤©¨−̈©©´©¦§¨®¦§©¤§ª§²§©©¬¤−̈§¥¬¦§¨¥«

           §¨¨´©´©À¦¨©»§¨´¨¼À̈¨«Ÿ§¦Æ§¤´¤©½§©¦¨¦−§¤´¤
          ¦§¨®¦§¦§©«£©«Ÿ̈²§©¬©−Ÿ¤¦«¨¨«¦À£¤³¤¥Æ¦Ÿ¥´¤§©½¦

            §¦¬Ÿ¥−§¦´¦§©§®£¤²©¬Ÿ¥«§¨¦−£¬¥¨«¦¦¥̧¨¨³§©¦Æ©«Ÿ½̈
            §¤¬¤¨−̈©´©®̈¤§Â¤Â¤©´¦©¦¦¬«Ÿ§¦²¦¦¬©¨−̈¤§¨«§©§©−¦¥¨©®§¨

            £¤¬¤¥−¦¥¬¤§¨«¦§¨̧§¹̈¦©³Ÿ¥Æ§¦´¦§©§½£¤¬©−Ÿ¥´§¨¦®
            §¦¨Æ§¤´¤©½¦£¤̧¦§¤³¨«Ÿ¤Æ½̈§¨¬§©−¦§¨¤«¨©´©À¦«§¤Æ

          §Ÿ̈´§¨½©«£¤´¤§¦½§¦§¦©−¦§¨¨®¦§−̈©«§−©¦§¨®©¥Æ
           ©©¦§½̈§¦̧§½̈§¦¥¬¦§¨−̈¨«§¨§©¥̧¤Æ©©¦́¨½©¥−̈¨®Ÿ¥´§¨¦Á

           ¨¸©¥¹̈¦§§´¦©©À¦¨Æ¦©¥½̈¨Æ¨«Ÿ¤½¨−§¦«¦¨«¦¨ª§¨½
             ¨§−¦´Ÿ¨®§¦−¨«¤¦Æ¤´¥½̈§¤¦−¨¦´§¨®§¥Æ¥«¨½̈©¦¥−

                ¦¨¨«¦¦´©³¨¨Æ©´¨½̈©¬¨¨−©´¨®̈§¥¬−̈§¥¬¨«¦§©«£¥´¨½̈§¨−
          ©¤®¤§©¥−¤¨¨¬©¤«£¤´¨©´£¥¤ÀŸ©§¨Æ¨¦´¤«¨¥½§−Ÿ

               ©©§¥¨®§¬Ÿ¨−§«©§¨¨̧¨¤¹§©§Ÿ̈À©´¨º̈©³¨¨Æ©³¨¨Æ©´¨½̈§¥¬
            −̈§¥´¨®§©̧©¥«§¹§¨«§³¨Æ§¦§½̈§«§−§¦§¨«¨¥À«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ

            ¤¥´©£½Ÿ£¤¬¨−̈¤©§¨¨®«Ÿ©¨³¥Æ©£½Ÿ§¬Ÿ©−̈¨¨¬¤«¡¨«¦´
          ¦Â§Â§¨º̈©«£¥¬¨©²§¦§−©§¦´§¦®§¦§¦¸Æ¤§´©«£½Ÿ§¤¡Ÿ¥¬

 ¦§¨¥−©«£¦«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

.miwlg 11 ,zFTC 43 ,mixdvd xg` 1 drW ,'e mFi :clFnd©¨¨¨©©©¨¨©¦©©¨¦
.daFhl Epilr `Ad WcFw zAWd mFIA ,haW Wcg W`xŸŸ¤§¨§©©¨¤©¨¨¥§¨
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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לוח זמנים לשבוע פרשת שמות בערים שונות בעולם קמי
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:376:378:378:389:099:1010:0110:0316:5416:5917:2017:2416:3817:34באר שבע )ח(

6:396:408:388:399:109:1110:0110:0316:5016:5417:1617:2116:2417:31חיפה )ח(

6:346:358:368:379:079:089:5910:0116:5316:5817:1917:2316:1717:32ירושלים )ח(

6:396:408:388:409:109:1210:0210:0416:5116:5617:1717:2216:3517:33תל אביב )ח(

7:417:399:169:179:489:4810:3110:3316:1716:2416:5116:5716:0517:12אוסטריה וינה )ח(

5:596:059:089:129:409:4410:5510:5820:4920:4921:1921:1820:3121:32אוסטרליה מלבורן )ק(

7:387:379:159:169:489:4810:3210:3416:2516:3216:5817:0416:1217:08אוקראינה אודסה )ח(

7:287:269:029:039:349:3510:1710:1916:0116:0716:3416:4115:4816:45אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

8:028:009:329:3210:0410:0410:4610:4716:1716:2516:5317:0016:0517:04אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:547:529:259:259:569:5710:3810:3916:1016:1816:4616:5315:5816:57אוקראינה קייב )ח(

7:147:138:508:519:229:2210:0610:0715:5215:5916:2516:3215:3916:36אוקראינה דונייצק )ח(

8:007:599:409:4110:1210:1310:5710:5916:5617:0217:2717:3416:4317:48איטליה מילאנו )ח(

6:066:098:418:439:109:1310:1310:1618:3118:3318:5318:5518:1518:59אקוואדור קיטו )ח(

5:435:488:468:509:199:2210:3210:3520:1220:1220:4020:4019:5520:54ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:116:179:289:329:5810:0311:1511:1921:2721:2621:5921:5821:0922:02ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

7:247:249:139:149:459:4710:3410:3616:5817:0417:2717:3216:4517:36ארה״ב בולטימור )ח(

7:167:169:059:069:369:3710:2410:2616:4516:5117:1417:2016:3217:32ארה״ב ברוקלין נ.י. )ח(

7:177:179:059:069:379:3810:2510:2616:4416:5017:1317:1916:3117:32ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:577:579:439:4410:1510:1611:0211:0417:1717:2217:4617:5217:0318:05ארה״ב דטרויט )ח(

7:147:159:169:179:489:5010:4110:4317:3817:4318:0318:0817:2418:18ארה״ב היוסטן )ח(

6:556:558:528:549:249:2610:1510:1717:0017:0517:2717:3216:4717:42ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

7:057:069:119:139:439:4510:3710:4017:4517:5018:1018:1417:3118:24ארה״ב מיאמי )ח(

7:157:159:019:029:349:3510:2110:2316:3716:4317:0717:1216:2417:26ארה״ב ניו הייבן )ח(

7:137:139:019:029:329:3310:2010:2116:3716:4317:0717:1216:2417:24ארה״ב שיקאגו )ח(

5:545:588:458:489:149:1710:2210:2519:2019:2119:4319:4519:0319:49בוליביה לא פאס )ח(

8:448:4110:1110:1110:4310:4311:2411:2516:5016:5717:2617:3316:3817:52בלגיה אנטוורפן )ח(

8:418:3910:1010:1110:4210:4211:2411:2516:5317:0117:2917:3616:4117:53בלגיה בריסל )ח(

8:158:129:349:3410:0610:0610:4410:4515:4615:5416:2616:3415:3516:38בלרוס ליובאוויטש )ח(

5:205:248:128:158:438:479:529:5619:0219:0319:2719:2818:4519:36ברזיל ס.פאולו )ח(

5:075:117:598:028:308:339:399:4218:4818:4919:1219:1318:3019:21ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

8:017:599:309:3010:0110:0110:4210:4316:0816:1616:4516:5215:5717:09בריטניה לונדון )ח(

8:208:189:439:4310:1510:1510:5410:5516:0616:1416:4516:5315:5517:11בריטניה מנצ׳סטר )ח(

8:138:119:389:3810:1010:1010:5010:5116:0916:1616:4616:5315:5716:57גרמניה ברלין )ח(

8:198:179:519:5210:2210:2311:0511:0616:4016:4817:1617:2216:2817:26גרמניה פרנקפורט )ח(

7:107:129:229:249:559:5710:5110:5318:1618:2018:3918:4318:0118:47הודו בומביי )ח(

7:047:059:179:209:499:5110:4610:4818:1418:1818:3818:4117:5918:45הודו פונה )ח(

7:287:279:049:059:369:3710:2010:2116:0816:1516:4116:4815:5616:52הונגריה בודפשט )ח(

7:267:269:139:149:459:4710:3310:3516:5116:5717:2017:2616:3817:30טורקיה איסטנבול )ח(

7:387:389:309:3110:0210:0310:5110:5317:2117:2617:4917:5417:0717:58יוון אתונה )ח(

7:487:479:249:259:579:5710:4110:4216:3016:3717:0317:0916:1717:13מולדובה קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת שמות 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
7:037:059:209:229:509:5210:4710:4918:1918:2318:4318:4618:0418:50מקסיקו מ. סיטי )ח(

4:514:588:088:128:408:459:5810:0220:1520:1420:4820:4719:5620:51ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:496:508:568:589:269:2810:2010:2217:2817:3217:5217:5717:1318:01נפאל קטמנדו )ח(

7:057:079:329:3510:0510:0711:0611:0919:1319:1619:3519:3818:5719:42סינגפור סינגפור )ח(

7:407:389:079:079:389:3810:1910:2015:4115:4816:1816:2515:2916:29פולין ורשא )ח(

5:465:498:258:288:579:0010:0210:0518:3918:4119:0219:0418:2319:08פרו לימה )ח(

8:178:169:589:5810:2910:3011:1511:1617:1317:1917:4517:5117:0018:05צרפת ליאון )ח(

8:408:3810:1410:1410:4510:4611:2911:3017:1117:1817:4517:5116:5818:07צרפת פריז )ח(

5:565:598:278:298:578:599:5810:0118:0518:0818:2818:3117:5018:35קולומביה בוגוטה )ח(

7:477:469:319:3210:0210:0310:4910:5016:5717:0317:2817:3416:4417:47קנדה טורונטו )ח(

7:307:299:119:129:439:4310:2810:2916:2716:3316:5917:0516:1417:19קנדה מונטריאול )ח(

6:526:538:468:479:199:2110:0910:1116:4716:5217:1417:1916:3417:23קפריסין לרנקה )ח(

8:528:4910:1110:1010:4110:4111:1911:1916:1616:2416:5717:0516:0517:24רוסיה מוסקבה )ח(

8:058:049:419:4210:1310:1410:5710:5916:4616:5317:1917:2516:3417:29רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

8:088:069:469:4710:1710:1811:0111:0316:5317:0017:2617:3216:4017:46שוייץ ציריך )ח(

6:396:418:568:599:299:3110:2710:2918:0518:0818:2818:3117:5018:35תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קמי לוח זמנים לשבוע פרשת שמות 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
7:037:059:209:229:509:5210:4710:4918:1918:2318:4318:4618:0418:50מקסיקו מ. סיטי )ח(

4:514:588:088:128:408:459:5810:0220:1520:1420:4820:4719:5620:51ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:496:508:568:589:269:2810:2010:2217:2817:3217:5217:5717:1318:01נפאל קטמנדו )ח(

7:057:079:329:3510:0510:0711:0611:0919:1319:1619:3519:3818:5719:42סינגפור סינגפור )ח(

7:407:389:079:079:389:3810:1910:2015:4115:4816:1816:2515:2916:29פולין ורשא )ח(

5:465:498:258:288:579:0010:0210:0518:3918:4119:0219:0418:2319:08פרו לימה )ח(

8:178:169:589:5810:2910:3011:1511:1617:1317:1917:4517:5117:0018:05צרפת ליאון )ח(

8:408:3810:1410:1410:4510:4611:2911:3017:1117:1817:4517:5116:5818:07צרפת פריז )ח(

5:565:598:278:298:578:599:5810:0118:0518:0818:2818:3117:5018:35קולומביה בוגוטה )ח(

7:477:469:319:3210:0210:0310:4910:5016:5717:0317:2817:3416:4417:47קנדה טורונטו )ח(

7:307:299:119:129:439:4310:2810:2916:2716:3316:5917:0516:1417:19קנדה מונטריאול )ח(

6:526:538:468:479:199:2110:0910:1116:4716:5217:1417:1916:3417:23קפריסין לרנקה )ח(

8:528:4910:1110:1010:4110:4111:1911:1916:1616:2416:5717:0516:0517:24רוסיה מוסקבה )ח(

8:058:049:419:4210:1310:1410:5710:5916:4616:5317:1917:2516:3417:29רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

8:088:069:469:4710:1710:1811:0111:0316:5317:0017:2617:3216:4017:46שוייץ ציריך )ח(

6:396:418:568:599:299:3110:2710:2918:0518:0818:2818:3117:5018:35תאילנד 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

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



קמי

 
                  

                 

              
               

           
              

          


 

  

 

  
  

  
 

 
       



אלו דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

(972) 3 9606761 פקס: - המעיינות הפצת חיש

- ישראל 60840 חב"ד כפר 2 P.O.Bת.ד. 2 Kfar Chabad 60840 Israel
USA@DvarMalchus.OrgE-mail:Chish@DvarMalchus.Org

Internet: www.DvarMalchus.Org
www.otzar770.com * www.lahak.org

      

ל: לשלוח ניתן ותיקונים הערות

www.chazak.co.il:פקסE-mail: chazak@zahav.net.il 08-8502772

Dvar Malchus
Issue # 00198
03/01/2010

P.P.


1949
 


