
הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

(10 - 16 January 10) כ"ד טבת - א' שבט ה'תש"ע
שבוע פרשת וארא



גב mildz

ç÷

à:ãåãì øBîæî øéLá:éãBák-óà äønæàå äøéLà íéäìà éaì ïBëðâøBpëå ìápä äøeò ¦−¦§´§¨¦«¨´¦¦´¡Ÿ¦®¨¦¬¨¹©«£©§À̈©§¦«−¨«©¥¬¤¹§¦À

:øçM äøéòàã:íénàìa Eønæàå äåäé | íénòá EãBàäEcñç íéîL-ìòî ìBãâ-ék ¨¦¬¨¨«©«§−¨«©¦¬§Ÿ̈®¹©«£©¤§À©«§ª¦«¦¨´¥«©¨©´¦©§¤®

:Ezîà íé÷çL-ãòåå:EãBák õøàä-ìk ìòå íéäìà íéîL-ìò äîeøæéãéãé ïeöìçé ïòîìE §«©§¨¦¬£¦¤«´¨©¨©´¦¡Ÿ¦®§©−¨¨¨´¤§¤«−§©©¥¨«§´§¦¤®

ðéîé äòéLBä:éððòå Eç:ãcîà úBkñ ÷îòå íëL ä÷lçà äæìòà BLã÷a øac | íéäìà ¦−¨§¦«§´©«£¥«¦¡Ÿ¦³¦¤¬§¨§À¤Å§¬Ÿ̈£©§¨¬§¤®§¥−¤ª´£©¥«

è:é÷÷çî äãeäé éLàø æBòî íéøôàå äMðî éì | ãòìâ éìéíBãà-ìò éöçø øéñ | áàBî ¦³¦§¨̧¦³§©¤À−§¤§©¦¨´Ÿ¦®¹§À̈§«Ÿ§¦«¨³¦Ä©§¦À©−¡

éìLàìô-éìò éìòð C:òòBøúà úLàé:íBãà-ãò éðçð éî øöáî øéò éðìáé éîáéíéäìà-àìä ©§¦´©«£¦®£¥§¹¤À¤¤§¨«¦´−«Ÿ¦¥¦¦´¦§¨®¦−¨©´¦©¡«£Ÿ¡Ÿ¦¬

:eðéúàáöa íéäìà àöú-àìå eðzçðæâé:íãà úòeLz àåLå øvî úøæò eðl-äáäãéíéäìàa §©§¨®§«Ÿ¥¥¬¹¡Ÿ¦À§¦§Ÿ¥«¨«¨¨´¤§¨´¦¨®¹§À̈§§©¬¨¨«¥«Ÿ¦¬

:eðéøö ñeáé àeäå ìéç-äNòð©«£¤¨®¦¹§À¨¬¨¥«

è÷
:åùôð øîá íìì÷î äéä êëì åéáäåà åéä åìàë åéìà ïéàøî åéäå åéìò òø ÷ø íéøáãî åéäù íéàðåù äáøä åì äéä íòô åúåàáå ìåàù éðôî åçøáá ãåã åøáç

à:Løçz-ìà éúläú éýìû øBîæî ãåãì çvðîìáeøac eçút éìr äîøî-éôe òLø éô ék −©«§©¥©§¨¦´¦§®¡Ÿ¥¬¹§¦¨¦À©¤«¡¨«¦³¦¶¨¿̈«¦−¦§¨¨©´¨¨®¦§¬

ì ézà:ø÷L ïBLâ:ípç éðeîçliå éðeááñ äàðN éøáãåã:älôú éðàå éðeðèNé éúáäà-úçz ¹¦¦À§´¨«¤§¦§¥´¦§¨´§¨®¦©¦¨«£¬¦¦¨«©«©©«£¨¦´¦¹§§À¦©«£¦¬§¦¨«

ä:éúáäà úçz äàðNå äáBè úçz ärø éìr eîéNiåå:Bðéîé-ìr ãîré ïèNå òLø åéìr ã÷ôä ©»̈¦³¨©´−̈¨©´©¨®¹§¦§À̈©´©©«£¨¦«©§¥´¨¨´¨¨®¹§¨À̈©«£¬Ÿ©§¦«

æ:äàèçì äéäz Búlôúe òLø àöé BèôMäaç:øçà çwé Búc÷t íéhrî åéîé-eéäéèåéðá-eéäé −§¦¨´§¥¥´¨¨®¹§¦¨À¦«§¤¬©«£¨¨«¦«§¨¨¬§©¦®¹§ª¨À¦©¬©¥«¦«§¨¨¬

:äðîìà BzLàå íéîBúéé:íäéúBáøçî eLøãå eìàLå åéðá eòeðé rBðåàéBì-øLà-ìëì äLBð Lwðé §¦®¹§¦§À©§¨¨«§³©¨´¨¨´§¦¥®¹§¨«§À¥«¨§«¥¤«§©¥´−¤§¨£¤®

:Bréâé íéøæ efáéåáé:åéîBúéì ïðBç éäé-ìàå ãñç CLî Bì-éäé-ìàâéøBãa úéøëäì Búéøçà-éäé §¨−Ÿ¨¦´§¦«©§¦−Ÿ¥´¨®¤§«©§¦¬¹¥À¦«¨«§¦©«£¦¬§©§¦®§¬

: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

:çîNé Ecárå eLáiåèë:ízLa ìérîë eèréå änìk éðèBN eLaìéìCBúáe éôa ãàî ýåýé äãBà ©¹¥ÀŸ§©§§¬¦§¨«¦§§´«§©´§¦¨®§©«£−©§¦´¨§¨«»¤³§Ÿ̈´§´Ÿ§¦®§−

:epììäà íéaøàì:BLôð éèôMî réLBäì ïBéáà ïéîéì ãîré-ék ©¦´£©«§¤«¦−©«£Ÿ¦¦´¤§®¹§¦À©¦«Ÿ§¥¬©§«

  
           

               
  

        
  

     

 
           

        
       

  
      

      
          

       
     

  
          
          
          

     

       
   

         
     

       
    

 
     

     
        

      

         
        

         
        

       
       

        
       
      
          
         
         
        
       
       

         
        

         
       

         
         
       
       
       

         
 

   

        

          
  

        
     

       

                           

                         

                      

                         

      

ג mildz

ç÷

à:ãåãì øBîæî øéLá:éãBák-óà äønæàå äøéLà íéäìà éaì ïBëðâøBpëå ìápä äøeò ¦−¦§´§¨¦«¨´¦¦´¡Ÿ¦®¨¦¬¨¹©«£©§À̈©§¦«−¨«©¥¬¤¹§¦À

:øçM äøéòàã:íénàìa Eønæàå äåäé | íénòá EãBàäEcñç íéîL-ìòî ìBãâ-ék ¨¦¬¨¨«©«§−¨«©¦¬§Ÿ̈®¹©«£©¤§À©«§ª¦«¦¨´¥«©¨©´¦©§¤®

:Ezîà íé÷çL-ãòåå:EãBák õøàä-ìk ìòå íéäìà íéîL-ìò äîeøæéãéãé ïeöìçé ïòîìE §«©§¨¦¬£¦¤«´¨©¨©´¦¡Ÿ¦®§©−¨¨¨´¤§¤«−§©©¥¨«§´§¦¤®

ðéîé äòéLBä:éððòå Eç:ãcîà úBkñ ÷îòå íëL ä÷lçà äæìòà BLã÷a øac | íéäìà ¦−¨§¦«§´©«£¥«¦¡Ÿ¦³¦¤¬§¨§À¤Å§¬Ÿ̈£©§¨¬§¤®§¥−¤ª´£©¥«

è:é÷÷çî äãeäé éLàø æBòî íéøôàå äMðî éì | ãòìâ éìéíBãà-ìò éöçø øéñ | áàBî ¦³¦§¨̧¦³§©¤À−§¤§©¦¨´Ÿ¦®¹§À̈§«Ÿ§¦«¨³¦Ä©§¦À©−¡

éìLàìô-éìò éìòð C:òòBøúà úLàé:íBãà-ãò éðçð éî øöáî øéò éðìáé éîáéíéäìà-àìä ©§¦´©«£¦®£¥§¹¤À¤¤§¨«¦´−«Ÿ¦¥¦¦´¦§¨®¦−¨©´¦©¡«£Ÿ¡Ÿ¦¬

:eðéúàáöa íéäìà àöú-àìå eðzçðæâé:íãà úòeLz àåLå øvî úøæò eðl-äáäãéíéäìàa §©§¨®§«Ÿ¥¥¬¹¡Ÿ¦À§¦§Ÿ¥«¨«¨¨´¤§¨´¦¨®¹§À̈§§©¬¨¨«¥«Ÿ¦¬

:eðéøö ñeáé àeäå ìéç-äNòð©«£¤¨®¦¹§À¨¬¨¥«

è÷
:åùôð øîá íìì÷î äéä êëì åéáäåà åéä åìàë åéìà ïéàøî åéäå åéìò òø ÷ø íéøáãî åéäù íéàðåù äáøä åì äéä íòô åúåàáå ìåàù éðôî åçøáá ãåã åøáç

à:Løçz-ìà éúläú éýìû øBîæî ãåãì çvðîìáeøac eçút éìr äîøî-éôe òLø éô ék −©«§©¥©§¨¦´¦§®¡Ÿ¥¬¹§¦¨¦À©¤«¡¨«¦³¦¶¨¿̈«¦−¦§¨¨©´¨¨®¦§¬

ì ézà:ø÷L ïBLâ:ípç éðeîçliå éðeááñ äàðN éøáãåã:älôú éðàå éðeðèNé éúáäà-úçz ¹¦¦À§´¨«¤§¦§¥´¦§¨´§¨®¦©¦¨«£¬¦¦¨«©«©©«£¨¦´¦¹§§À¦©«£¦¬§¦¨«

ä:éúáäà úçz äàðNå äáBè úçz ärø éìr eîéNiåå:Bðéîé-ìr ãîré ïèNå òLø åéìr ã÷ôä ©»̈¦³¨©´−̈¨©´©¨®¹§¦§À̈©´©©«£¨¦«©§¥´¨¨´¨¨®¹§¨À̈©«£¬Ÿ©§¦«

æ:äàèçì äéäz Búlôúe òLø àöé BèôMäaç:øçà çwé Búc÷t íéhrî åéîé-eéäéèåéðá-eéäé −§¦¨´§¥¥´¨¨®¹§¦¨À¦«§¤¬©«£¨¨«¦«§¨¨¬§©¦®¹§ª¨À¦©¬©¥«¦«§¨¨¬

:äðîìà BzLàå íéîBúéé:íäéúBáøçî eLøãå eìàLå åéðá eòeðé rBðåàéBì-øLà-ìëì äLBð Lwðé §¦®¹§¦§À©§¨¨«§³©¨´¨¨´§¦¥®¹§¨«§À¥«¨§«¥¤«§©¥´−¤§¨£¤®

:Bréâé íéøæ efáéåáé:åéîBúéì ïðBç éäé-ìàå ãñç CLî Bì-éäé-ìàâéøBãa úéøëäì Búéøçà-éäé §¨−Ÿ¨¦´§¦«©§¦−Ÿ¥´¨®¤§«©§¦¬¹¥À¦«¨«§¦©«£¦¬§©§¦®§¬

: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

:çîNé Ecárå eLáiåèë:ízLa ìérîë eèréå änìk éðèBN eLaìéìCBúáe éôa ãàî ýåýé äãBà ©¹¥ÀŸ§©§§¬¦§¨«¦§§´«§©´§¦¨®§©«£−©§¦´¨§¨«»¤³§Ÿ̈´§´Ÿ§¦®§−

:epììäà íéaøàì:BLôð éèôMî réLBäì ïBéáà ïéîéì ãîré-ék ©¦´£©«§¤«¦−©«£Ÿ¦¦´¤§®¹§¦À©¦«Ÿ§¥¬©§«



ג mildz

ç÷

à:ãåãì øBîæî øéLá:éãBák-óà äønæàå äøéLà íéäìà éaì ïBëðâøBpëå ìápä äøeò ¦−¦§´§¨¦«¨´¦¦´¡Ÿ¦®¨¦¬¨¹©«£©§À̈©§¦«−¨«©¥¬¤¹§¦À

:øçM äøéòàã:íénàìa Eønæàå äåäé | íénòá EãBàäEcñç íéîL-ìòî ìBãâ-ék ¨¦¬¨¨«©«§−¨«©¦¬§Ÿ̈®¹©«£©¤§À©«§ª¦«¦¨´¥«©¨©´¦©§¤®

:Ezîà íé÷çL-ãòåå:EãBák õøàä-ìk ìòå íéäìà íéîL-ìò äîeøæéãéãé ïeöìçé ïòîìE §«©§¨¦¬£¦¤«´¨©¨©´¦¡Ÿ¦®§©−¨¨¨´¤§¤«−§©©¥¨«§´§¦¤®

ðéîé äòéLBä:éððòå Eç:ãcîà úBkñ ÷îòå íëL ä÷lçà äæìòà BLã÷a øac | íéäìà ¦−¨§¦«§´©«£¥«¦¡Ÿ¦³¦¤¬§¨§À¤Å§¬Ÿ̈£©§¨¬§¤®§¥−¤ª´£©¥«

è:é÷÷çî äãeäé éLàø æBòî íéøôàå äMðî éì | ãòìâ éìéíBãà-ìò éöçø øéñ | áàBî ¦³¦§¨̧¦³§©¤À−§¤§©¦¨´Ÿ¦®¹§À̈§«Ÿ§¦«¨³¦Ä©§¦À©−¡

éìLàìô-éìò éìòð C:òòBøúà úLàé:íBãà-ãò éðçð éî øöáî øéò éðìáé éîáéíéäìà-àìä ©§¦´©«£¦®£¥§¹¤À¤¤§¨«¦´−«Ÿ¦¥¦¦´¦§¨®¦−¨©´¦©¡«£Ÿ¡Ÿ¦¬

:eðéúàáöa íéäìà àöú-àìå eðzçðæâé:íãà úòeLz àåLå øvî úøæò eðl-äáäãéíéäìàa §©§¨®§«Ÿ¥¥¬¹¡Ÿ¦À§¦§Ÿ¥«¨«¨¨´¤§¨´¦¨®¹§À̈§§©¬¨¨«¥«Ÿ¦¬

:eðéøö ñeáé àeäå ìéç-äNòð©«£¤¨®¦¹§À¨¬¨¥«

è÷
:åùôð øîá íìì÷î äéä êëì åéáäåà åéä åìàë åéìà ïéàøî åéäå åéìò òø ÷ø íéøáãî åéäù íéàðåù äáøä åì äéä íòô åúåàáå ìåàù éðôî åçøáá ãåã åøáç

à:Løçz-ìà éúläú éýìû øBîæî ãåãì çvðîìáeøac eçút éìr äîøî-éôe òLø éô ék −©«§©¥©§¨¦´¦§®¡Ÿ¥¬¹§¦¨¦À©¤«¡¨«¦³¦¶¨¿̈«¦−¦§¨¨©´¨¨®¦§¬

ì ézà:ø÷L ïBLâ:ípç éðeîçliå éðeááñ äàðN éøáãåã:älôú éðàå éðeðèNé éúáäà-úçz ¹¦¦À§´¨«¤§¦§¥´¦§¨´§¨®¦©¦¨«£¬¦¦¨«©«©©«£¨¦´¦¹§§À¦©«£¦¬§¦¨«

ä:éúáäà úçz äàðNå äáBè úçz ärø éìr eîéNiåå:Bðéîé-ìr ãîré ïèNå òLø åéìr ã÷ôä ©»̈¦³¨©´−̈¨©´©¨®¹§¦§À̈©´©©«£¨¦«©§¥´¨¨´¨¨®¹§¨À̈©«£¬Ÿ©§¦«

æ:äàèçì äéäz Búlôúe òLø àöé BèôMäaç:øçà çwé Búc÷t íéhrî åéîé-eéäéèåéðá-eéäé −§¦¨´§¥¥´¨¨®¹§¦¨À¦«§¤¬©«£¨¨«¦«§¨¨¬§©¦®¹§ª¨À¦©¬©¥«¦«§¨¨¬

:äðîìà BzLàå íéîBúéé:íäéúBáøçî eLøãå eìàLå åéðá eòeðé rBðåàéBì-øLà-ìëì äLBð Lwðé §¦®¹§¦§À©§¨¨«§³©¨´¨¨´§¦¥®¹§¨«§À¥«¨§«¥¤«§©¥´−¤§¨£¤®

:Bréâé íéøæ efáéåáé:åéîBúéì ïðBç éäé-ìàå ãñç CLî Bì-éäé-ìàâéøBãa úéøëäì Búéøçà-éäé §¨−Ÿ¨¦´§¦«©§¦−Ÿ¥´¨®¤§«©§¦¬¹¥À¦«¨«§¦©«£¦¬§©§¦®§¬

: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

:çîNé Ecárå eLáiåèë:ízLa ìérîë eèréå änìk éðèBN eLaìéìCBúáe éôa ãàî ýåýé äãBà ©¹¥ÀŸ§©§§¬¦§¨«¦§§´«§©´§¦¨®§©«£−©§¦´¨§¨«»¤³§Ÿ̈´§´Ÿ§¦®§−

:epììäà íéaøàì:BLôð éèôMî réLBäì ïBéáà ïéîéì ãîré-ék ©¦´£©«§¤«¦−©«£Ÿ¦¦´¤§®¹§¦À©¦«Ÿ§¥¬©§«



     
  

‰È‰Âכל יבֹוא ּבׁשּבּתֹו ׁשּבת ּומּדי ּבחדׁשֹו חדׁש מּדי ¿»»ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ה' אמר לפני להׁשּתחוֹות ּבּמדרׁש1ּבׂשר ואיתא ,2, ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ

ּבבית הינּו לפני להׁשּתחוֹות ּבׂשר כל ּדיבֹוא זה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשענין
ׁשּבת ּבכל לרגל העלּיה ענין ּדר על והּוא ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּמקּדׁש,
א ולחזֹור, ׁשּבת ּבכל לבֹוא יּוכלּו אי ּומקׁשים ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָוחֹודׁש.

ּבילקּוט ּׁשּכתּוב מה ּפי על מּובן הּפסּוק3זה מי4על ְִִֶֶַַַַָָָָָ
ּבאים ׁשעננים ארּבתיהם אל וכּיֹונים ּתעּופינה כעב ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻאּלה
ּבדרּוׁשי ּבזה הּדּיּוקים וידּועים כּו'. אֹותם ְְֲִִִִִִֵֶַָָוטֹוענים
מּׁשנת זה הּמתחיל ּבדּבּור ּובפרט נׂשיאינּו, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָרּבֹותינּו

אם5תר"ל לירּוׁשלים, לרגל ּבעלּיה קאי זה ּפסּוק ּדאם ,ְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָָָ
מּדּוע (ׁשּתהיה6ּכן רגלים ּבג' לרגל העלּיה ּבֹו נזּכרה לא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּובראׁש ּבׁשּבת העלּיה רק והזּכר לבא) לעתיד ּכן ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֻּגם
להבין צרי ּגם לרגל,7חֹודׁש? ּדעלּיה הענין ּבעצם ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ

קּים) היה הּמקּדׁש ׁשּבית (ּבזמן זה ענין היה מה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמּפני
טֹוב מּיֹום ּגבֹוּה ׁשּבת והלא ּבׁשּבת, ולא טֹוב ּביֹום ְְְֲִַַַַַָָָֹֹרק
ּבין מבּדילים הּׁשּבת אחר חל טֹוב ׁשּכׁשיֹום ועד ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָּכּידּוע,
לקדׁש, קדׁש ּבין הּמבּדיל ּברּו ואֹומרים טֹוב ליֹום ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹׁשּבת
ׁשּכן ּכל לירּוׁשלים, העלּיה ענין היה ּברגל אם ּכן, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָואם
יׁש ּולאיד ּבׁשּבת? להיֹות צרי ׁשהיה וחמר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹוקל

לב לעתיד זה ענין יׁשּתּנה מּדּוע ּתהיהלהבין, ּדאז א, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבׁשּבת. ּגם לרגל ְֲִֶֶַַָָָָהעלּיה

˙c˜eענין ּכללּות ּבאּור ּבהקּדים היא, ּבזה הּבאּור ¿À«ְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
ּבנֹוגע ההלכה ּכלׁשֹון ראּיה, ּבׁשם נקראת העלּיה ּדהּנה לרגל. ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָהעלּיה

הּכתּוב לׁשֹון ּגם הּוא וכן ראּיה, עֹולת ׁשּנקראים הרגל זכּור8לקרּבנֹות כל יראה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
רז"ל החּדּוׁש9ואמרּו ׁשעּקר מּובן, מּזה ליראֹות. ּבא ּכ לראֹות ׁשּבא ּכׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר ּדאף ראּיה. ּבבחינת אלקּות ּגּלּוי היה ׁשאז הּוא לרגל גֹו'10ּבעלּיה יראה ְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

הּפנימּיֹותאת ּגּלּוי מעלת ּגם ׁשהיתה הינּו גֹו', אלקי אלקי,,11ה' ה' ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
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כג.)1 סו, תשמא.)2ישעי' רמז תהלים יל"ש בסופו. ישעי' יל"ש ב. ור"ח שבת פ' פס"ר פס"ר)3ראה

תקג. רמז ישעי' יל"ש ג. ח.)4שם ס, פעמים)5ישעי' שלש ד"ה וראה ואילך. רנו ע' תר"ל סה"מ

ואילך. קעב ע' תרע"ח רסב.)6בסה"מ ס"ע שם תר"ל ע')7סה"מ שם תרע"ח סה"מ רסא. ס"ע שם

ועוד.)8קעט. טז. טז, ראה יז. כג, א.)9משפטים ב, שם.)10חגיגה ברכה)11ראה לקו"ת ראה

    
a ÏÎ ‡BÈ BaLa ˙aL ÈcÓe BL„Áa L„Á ÈcÓ ‰È‰Â¿»»ƒ≈…∆¿»¿ƒ≈«»¿««»»»»

'‰ Ó‡ ÈÏ ˙BÂÁL‰Ï1חדש מדי והי' העתיד: על ישעי' נבואת - ¿ƒ¿«¬¿»«»«
אפילו האדם בני כל - בשר כל יבוא החודש. בראש - בחדשו לחדש. מחדש -

העמים L„aשאר ‡˙È‡Â ,2a ÏÎ ‡BÈc ‰Ê ÈÚL , ¿ƒ»«ƒ¿»∆ƒ¿«∆¿»»»»
eÈ‰ ÈÏ ˙BÂÁL‰Ï¿ƒ¿«¬¿»««¿

להשתחוות ≈¿Èa˙שיבואו
c ÏÚ ‡e‰Â ,Lc˜‰«ƒ¿»¿«∆∆

Ï‚Ï ‰iÏÚ‰ ÈÚבשלושת ƒ¿«»¬ƒ»»∆∆
לביתֿ עלי' תהי' כך הרגלים,

L„BÁÂ.המקדש ˙aL ÏÎa¿»«»¿∆
‡BÏ eÏÎeÈ È‡ ÌÈL˜Óe«¿ƒ≈¿»
‰Ê ‡ ,BÊÁÏÂ ˙aL ÏÎa¿»«»¿«¬«∆
e˙M ‰Ó Èt ÏÚ eÓ»«ƒ»∆»

Ëe˜ÏÈa3˜eÒt‰ ÏÚ4ÈÓ »«¿««»ƒ
‰ÈeÚ ÚÎ ‰‡≈∆»»¿∆»
Ì‰È˙a‡ Ï‡ ÌÈBiÎÂ¿«ƒ∆¬À…≈∆
הם מי בפסוק: הפשוט [=פירוש

לשוב, ממהרים אשר הגולה בני

החוזרים וכיונים יעופו כעננים

מפרש:] במדרש אך השובך. אל

ÌÈÚBËÂ ÌÈ‡a ÌÈÚL∆¬»ƒ»ƒ¿¬ƒ
Ì˙B‡ממקומם אותם ומביאים »

ÌÈÚe„ÈÂלביתֿהמקדש .'eÎƒƒ
ÈLe„a ‰Êa ÌÈ˜eic‰«ƒƒ»∆ƒ¿≈
Ëe ,eÈ‡È eÈ˙Ba«≈¿ƒ≈ƒ¿»
‰Ê ÏÈÁ˙‰ ea„a¿ƒ««¿ƒ∆

נ"ע מהר"ש »¿MÓƒ˙מאדמו"ר
Ï˙5,.א‰Ê ˜eÒt Ì‡c¿ƒ»∆

È‡˜[מדבר =]‰iÏÚa »ƒ»¬ƒ»
 Ì‡ ,ÌÈÏLeÈÏ Ï‚Ï»∆∆ƒ»«ƒƒ≈

ÚecÓ6Ba ‰Ê ‡Ï ««…ƒ¿¿»
Ï‚Ï ‰iÏÚ‰גם'‚a »¬ƒ»»∆∆¿

 Ì ‰È‰L ÌÈÏ‚¿»ƒ∆ƒ¿∆«≈
˜ Ê‰Â ‡Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ»…¿À¿««
L‡e ˙aLa ‰iÏÚ‰»¬ƒ»¿«»¿…

?L„BÁ.בÈ Ì ∆«»ƒ
È‰Ï7ÈÚ‰ ÌÚa ¿»ƒ¿∆∆»ƒ¿»

‰Ó ÈtÓ ,Ï‚Ï ‰iÏÚc¿¬ƒ»»∆∆ƒ¿≈»
˙ÈaL ÓÊa ‰Ê ÈÚ ‰È‰»»ƒ¿«∆ƒ¿«∆≈
˜ Ìi˜ ‰È‰ Lc˜‰«ƒ¿»»»«»«
,˙aLa ‡ÏÂ BË ÌBÈa¿¿…¿«»

B ˙aL ‡Ï‰Âבמעלה «¬…«»»«
„ÚÂ ,Úe„i BË ÌBiÓƒ«»«¿«
Á‡ ÏÁ BË ÌBÈLL∆¿∆»««

˙aM‰(ראשון (ביום ««»
ÌÈÏÈcÓיום ליל בקידוש «¿ƒƒ

˜„Lטוב Èa ÏÈc‰ ea ÌÈÓB‡Â BË ÌBÈÏ ˙aL Èa≈«»¿¿¿ƒ»««¿ƒ≈…∆
L„˜Ïיוםֿטוב מקדושת השבת קדושת שנעלה מפני היא זו ,ו'הבדלה' ¿…∆

Ï˜Â L Ï ,ÌÈÏLeÈÏ ‰iÏÚ‰ ÈÚ ‰È‰ Ï‚a Ì‡ , Ì‡Â¿ƒ≈ƒ»∆∆»»ƒ¿«»¬ƒ»ƒ»«ƒ»∆≈¿«
?˙aLa ˙BÈ‰Ï È ‰È‰L ÓÁÂ.ג,È‰Ï LÈ „È‡Ïe »…∆∆»»»ƒƒ¿¿«»¿ƒ»≈¿»ƒ

‰Ê ÈÚ ‰LÈ ÚecÓ««ƒ¿«∆ƒ¿«∆
‰È‰ Ê‡c ,‡Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ»…¿»ƒ¿∆
?˙aLa Ì Ï‚Ï ‰iÏÚ‰»¬ƒ»»∆∆«¿«»
,‡È‰ ‰Êa e‡a‰ ˙c˜e¿À««≈»∆ƒ
˙eÏÏ e‡a ÌÈc˜‰a¿«¿ƒ≈¿»
‰‰c .Ï‚Ï ‰iÏÚ‰ ÈÚƒ¿«»¬ƒ»»∆∆¿ƒ≈
ÌLa ˙‡˜ ‰iÏÚ‰»¬ƒ»ƒ¿≈¿≈
‰ÎÏ‰‰ BLÏ ,‰i‡¿ƒ»ƒ¿«¬»»
Ï‚‰ ˙Ba˜Ï Ú‚Ba¿≈«¿»¿»»∆∆
היו לרגל עולים היו שכאשר

לביתֿ קרבנות עמם מביאים

קרבנותÌÈ‡˜Lהמקדש ∆ƒ¿»ƒ
‰e‡אלו ÎÂ ,‰i‡ ˙ÏBÚ«¿ƒ»¿≈

e˙‰ BLÏ Ì8‰‡È «¿«»≈»∆
ÏÊ eÓ‡Â eÎÊ ÏÎ9 »¿¿¿»¿««

‡a  ˙B‡Ï ‡aL ÌL¿≈∆»ƒ¿»»
,eÓ ‰Ó .˙B‡ÈÏ≈»ƒ∆»
‰iÏÚa LecÁ‰ ÚL∆ƒ»«ƒ»¬ƒ»
Èe ‰È‰ Ê‡L ‡e‰ Ï‚Ï»∆∆∆»»»ƒ
‰i‡ ˙ÈÁa ˙e˜Ï‡¡…ƒ¿ƒ«¿ƒ»
הארה גילוי מקבלים שהיו

שהתאמת עד בנפש אלוקית

הכי בוודאות האלקות אצלם

איזה שראה אדם בדוגמת גדולה,

שום אצלו שיהי' שייך שאין דבר

בזה Ó‡Lספק ‡c .10 ¿«∆∆¡«
הפסוק: ‚B'בהמשך ‰‡È≈»∆

,'B‚ È˜Ï‡ '‰ Èt ˙‡∆¿≈¡…∆
˙ÏÚÓ Ì ‰˙È‰L eÈ‰«¿∆»¿»««¬«
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‰È‰Âכל יבֹוא ּבׁשּבּתֹו ׁשּבת ּומּדי ּבחדׁשֹו חדׁש מּדי ¿»»ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ה' אמר לפני להׁשּתחוֹות ּבּמדרׁש1ּבׂשר ואיתא ,2, ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ

ּבבית הינּו לפני להׁשּתחוֹות ּבׂשר כל ּדיבֹוא זה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשענין
ׁשּבת ּבכל לרגל העלּיה ענין ּדר על והּוא ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּמקּדׁש,
א ולחזֹור, ׁשּבת ּבכל לבֹוא יּוכלּו אי ּומקׁשים ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָוחֹודׁש.

ּבילקּוט ּׁשּכתּוב מה ּפי על מּובן הּפסּוק3זה מי4על ְִִֶֶַַַַָָָָָ
ּבאים ׁשעננים ארּבתיהם אל וכּיֹונים ּתעּופינה כעב ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻאּלה
ּבדרּוׁשי ּבזה הּדּיּוקים וידּועים כּו'. אֹותם ְְֲִִִִִִֵֶַָָוטֹוענים
מּׁשנת זה הּמתחיל ּבדּבּור ּובפרט נׂשיאינּו, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָרּבֹותינּו

אם5תר"ל לירּוׁשלים, לרגל ּבעלּיה קאי זה ּפסּוק ּדאם ,ְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָָָ
מּדּוע (ׁשּתהיה6ּכן רגלים ּבג' לרגל העלּיה ּבֹו נזּכרה לא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּובראׁש ּבׁשּבת העלּיה רק והזּכר לבא) לעתיד ּכן ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֻּגם
להבין צרי ּגם לרגל,7חֹודׁש? ּדעלּיה הענין ּבעצם ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ

קּים) היה הּמקּדׁש ׁשּבית (ּבזמן זה ענין היה מה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמּפני
טֹוב מּיֹום ּגבֹוּה ׁשּבת והלא ּבׁשּבת, ולא טֹוב ּביֹום ְְְֲִַַַַַָָָֹֹרק
ּבין מבּדילים הּׁשּבת אחר חל טֹוב ׁשּכׁשיֹום ועד ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָּכּידּוע,
לקדׁש, קדׁש ּבין הּמבּדיל ּברּו ואֹומרים טֹוב ליֹום ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹׁשּבת
ׁשּכן ּכל לירּוׁשלים, העלּיה ענין היה ּברגל אם ּכן, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָואם
יׁש ּולאיד ּבׁשּבת? להיֹות צרי ׁשהיה וחמר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹוקל

לב לעתיד זה ענין יׁשּתּנה מּדּוע ּתהיהלהבין, ּדאז א, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבׁשּבת. ּגם לרגל ְֲִֶֶַַָָָָהעלּיה

˙c˜eענין ּכללּות ּבאּור ּבהקּדים היא, ּבזה הּבאּור ¿À«ְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
ּבנֹוגע ההלכה ּכלׁשֹון ראּיה, ּבׁשם נקראת העלּיה ּדהּנה לרגל. ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָהעלּיה

הּכתּוב לׁשֹון ּגם הּוא וכן ראּיה, עֹולת ׁשּנקראים הרגל זכּור8לקרּבנֹות כל יראה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
רז"ל החּדּוׁש9ואמרּו ׁשעּקר מּובן, מּזה ליראֹות. ּבא ּכ לראֹות ׁשּבא ּכׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר ּדאף ראּיה. ּבבחינת אלקּות ּגּלּוי היה ׁשאז הּוא לרגל גֹו'10ּבעלּיה יראה ְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

הּפנימּיֹותאת ּגּלּוי מעלת ּגם ׁשהיתה הינּו גֹו', אלקי אלקי,,11ה' ה' ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
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ו   

הינּו הראּיה, ּבמעלת היא ההדּגׁשה עּקר מקֹום ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָָמּכל
ראּיה. ּבבחינת ׁשהּוא הּגּלּוי ְְְִִִִֶֶַַָּבאֹופן

e‡eהאלקּות מציאּות אֹופן ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְֱִִִֵֶָָָֹ
לידע אפׁשר ׁשהרי לגמרי ּבהעלם אינֹו ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבעֹולם
וזהּו ּבֹורא. לֹו ׁשּיׁש רֹואים עצמֹו ּומהעֹולם ְְְִִֵֵֵֶֶַָָמציאּותֹו,

ּבּגמרא ּׁשּמצינּו הּתֹורה12מה ׁשּתרּגמּו הּזקנים ׁשּׁשבעים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּברא ּבראׁשית הּפסּוק את ּגם ּתרּגמּו הּמל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָלתלמי
ּברא אלקים וכתבּו הּפסּוק סדר את ׁשּׁשינּו אּלא ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹאלקים,
ׁשם הּוא ׁשּבראׁשית לחׁשֹוב יטעה ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹּבראׁשית
עצם אׁשר מּובן, ּדמּזה ּבארּוכה), אחר ּבמקֹום ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ(ּכּמבאר
להסּבירֹו אפׁשר הּקּב"ה ידי על נברא ׁשהעֹולם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהענין
דהאמנת הּמצוה מּטלת נח ּבני על ׁשּגם וכּידּוע ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻלּגֹוי.
ּבׁשם נקראת ׁשּבעֹולם זֹו אלקּות ׁשּבחינת אּלא ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹאלקּות.

מּמׁש.13אלקים ּגלּוי ּבאֹופן אינֹו ׁשהאלקּות הינּו, , ְְֱֱִֵֶֶַַָָָֹֹ

ÌÓ‡לׂשמחה הּמֹועדים את הּקּב"ה קבע ליׂשראל »¿»ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ
רז"ל מאמר ּדר ּביעקב14[ועל הּקּב"ה מּׁשּבחר ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

היא האלקּות ׁשּבהם ּגאּולה], ׁשל חדׁש להם קבע ְֱִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹּובניו
ּדוקא הּוא והּגלּוי ראּיה. ּבבחינת מּמׁש ּגּלּוי ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָּבאֹופן
הגּבלֹות לֹו יׁש זה ׁשענין ּדכׁשם מסּימים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּבזמּנים
ּגם הּוא ּכן ּבּמקּדׁש, ּדוקא הּוא האלקּות ׁשּגּלּוי ְְֱִִֵֶַַַַָָָָֹּבּמקֹום,
ּבזמּני מסּימים, ּבזמּנים ּדוקא הּוא ׁשהּגּלּוי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֻּבּזמן,

והּטעם הּוא15הּמֹועדים. ּבּמֹועדים ּדוקא הּוא ׁשהּגּלּוי ְְֲֲִִִֶַַַַַַַָ
מֹועדים הּׂשמחה, ענין הּוא הּמֹועדים ׁשענין ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָמּׁשּום
וכּידּוע ּדוקא. הּגלּוי מּדבר ּבאה ׂשמחה אׁשר 16לׂשמחה, ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָ
ּדבר ׁשּמגּלה הּוא הּיין וענין ּביין, אּלא ׂשמחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאין

ּכמאמר17הּנעלם הּגּלּוי18, ּולפיכ סֹוד. יצא יין נכנס ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָ
ּדר על הּמֹועדים, ּבזמּני ּדוקא הּוא ראּיה מה19ּבבחינת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
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ב. שם.)12צח, וחדא"ג ותוס' פירש"י וראה א. ט, מגילה ז. א, ב'))13סופרים (כרך העולם אומות ערך הערכים-חב"ד ספר ראה

וש"נ. ערה. א.)14ע' פט"ו, קעט.)15שמו"ר ע' שם תרע"ח סה"מ רסב. ע' שם תר"ל סה"מ "קט,)16ראה א.(צ"ל: קט. פסחים

וש"נ.)17א.") זה). על לבבכם שימו ישתנה. זה שעימוד (כמובן ואילך סה ע' נסים שעשה ברוך ד"ה לעיל סה,)18ראה עירובין

ובכ"מ.)19א. ד. פח, שמע"צ לקו"ת .14 בהע' שנסמנו מקומות ראה
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Cc ÏÚ ,ÌÈ„ÚBn‰ ÈpÓÊa ‡˜Âc19LÈ Ì„Â Na CÏÓaL ‰Ó «¿»ƒ¿«≈«¬ƒ«∆∆«∆¿∆∆»»»»≈
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זמּנים ויׁש לעצמֹו ׁשהּוא זמּנים יׁש ודם ּבׂשר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבמל
עיני ּתחזינה ּביפיֹו ּומלך מתּגּלה, .20ׁשהּוא ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ

e‰ÊÂּדוקא טֹוב ּביֹום הּוא לרגל העליה ׁשענין הּטעם ¿∆ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָ
טֹוב מּיֹום למעלה הּוא ׁשׁשּבת ּדאף ּבׁשּבת, ְְְְְִֶַַַַָָָֹולא
הענג, ּבחינת מאיר ׁשּבׁשּבת מּכיון מקֹום מּכל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכנ"ל,

ענג לּׁשּבת אין21וקראת לכן הּגּלּוי ענין ענינֹו אין ּדענג , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּביֹום ּכן ּׁשאין מה ּכּנ"ל. ּגּלּוי ּדענינֹו לרגל העליה ּגם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבֹו
העליה יׁשנֹו ּגּלּוי, ׁשענינּה הּׂשמחה ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָטֹוב
(ּובארּוכה הּקּבלה ּבסגנֹון ּבּמאמר הענין וכּמבאר ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹלרגל.
ׁשנת היא ׁשהּׁשנה מהר"ׁש אדמֹו"ר לכ"ק וככה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבהמׁש

חּיים עץ ּבפרי ּדאיתא להסּתלקּותֹו) הּוא22הּמאה ּדׁשּבת ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ
ּדאמא, מֹוחין ּבחינת הּוא טֹוב ויֹום ּדאּבא מֹוחין ְְְְְִִִִִַַַָָּבחינת
ּבחינת לבּוׁשים ב' ידי על נמׁשכין ּדאּבא הּמֹוחין ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָאבל
מֹוחין ּכן ּׁשאין מה ּדאימא, נה"י ּובחינת ּדאּבא ְְְִִִֵֵֶַַַָָנה"י
נה"י ׁשהן אחד לבּוׁש ידי על היא המׁשכתן ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּדאמא
ּבגּלּוי היא ּדאימא מֹוחין המׁשכת זה ּומּׁשּום ְְְְִִִִִִֶַַָָָּדאמא,
הּׂשמחה, ענין ולא הענג ענין הּוא ּבׁשּבת ולכן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹיֹותר.
(ּבעלּיה הראּיה ענין ּבֹו אין ּדלכן ּגּלּוי, ענינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשאין
ולכן הּׂשמחה, ענין הּוא טֹוב יֹום ּכן ּׁשאין מה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלרגל)

לרגל. העלּיה ּבֹו ֲִֵֶֶָָָיׁש

ÌÓ‡וראׁש ּבׁשּבת ּגם לרגל העלּיה ּתהיה לבא לעתיד »¿»ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּבׁשּבּתֹו, ׁשּבת ּומּדי ּבחדׁשֹו חדׁש מדי ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹחדׁש,
ּבראׁש וגּלּוי אֹור ּתֹוספת ּתהיה לבא ׁשּלעתיד ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָֹֹמׁשּום
וׁשּבת חדׁש ׁשל חדׁשֹו הינּו ּבחדׁשֹו ּדחדׁש וׁשּבת, ְְְְְְְֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹחדׁש

ׁשּבת ׁשל ׁשּבּתֹו הּוא אז23ּבׁשּבּתֹו יהיה לא לפיכ , ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹ
למעלה, ּׁשהּוא ּכמֹו הענין ּגּלּוי ויהיה הּלבּוׁשים, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהסּתר
חדׁש. וראׁש ּבׁשּבת ראּיה, ּבבחינת ּגּלּוי אז יהיה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹולכן

‰p‰Â'ּבג לרגל העליה ענין נזּכֹור ׁשּלא הּטעם ּבבאּור ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
חדׁש מדי והיה זה (ּבפסּוק לבא לעתיד ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹהּמֹועדים
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יז.)20 לח, יג.)21ישעי' נח, שם.)22שם בלקו"ת גם הובא ספ"א. קודש מקרא ג).)23שער (צז, ברכה בלקו"ת זה ד"ה גם ראה
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ז      

זמּנים ויׁש לעצמֹו ׁשהּוא זמּנים יׁש ודם ּבׂשר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבמל
עיני ּתחזינה ּביפיֹו ּומלך מתּגּלה, .20ׁשהּוא ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ

e‰ÊÂּדוקא טֹוב ּביֹום הּוא לרגל העליה ׁשענין הּטעם ¿∆ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָ
טֹוב מּיֹום למעלה הּוא ׁשׁשּבת ּדאף ּבׁשּבת, ְְְְְִֶַַַַָָָֹולא
הענג, ּבחינת מאיר ׁשּבׁשּבת מּכיון מקֹום מּכל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכנ"ל,

ענג לּׁשּבת אין21וקראת לכן הּגּלּוי ענין ענינֹו אין ּדענג , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּביֹום ּכן ּׁשאין מה ּכּנ"ל. ּגּלּוי ּדענינֹו לרגל העליה ּגם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבֹו
העליה יׁשנֹו ּגּלּוי, ׁשענינּה הּׂשמחה ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָטֹוב
(ּובארּוכה הּקּבלה ּבסגנֹון ּבּמאמר הענין וכּמבאר ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹלרגל.
ׁשנת היא ׁשהּׁשנה מהר"ׁש אדמֹו"ר לכ"ק וככה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבהמׁש

חּיים עץ ּבפרי ּדאיתא להסּתלקּותֹו) הּוא22הּמאה ּדׁשּבת ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ
ּדאמא, מֹוחין ּבחינת הּוא טֹוב ויֹום ּדאּבא מֹוחין ְְְְְִִִִִַַַָָּבחינת
ּבחינת לבּוׁשים ב' ידי על נמׁשכין ּדאּבא הּמֹוחין ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָאבל
מֹוחין ּכן ּׁשאין מה ּדאימא, נה"י ּובחינת ּדאּבא ְְְִִִֵֵֶַַַָָנה"י
נה"י ׁשהן אחד לבּוׁש ידי על היא המׁשכתן ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּדאמא
ּבגּלּוי היא ּדאימא מֹוחין המׁשכת זה ּומּׁשּום ְְְְִִִִִִֶַַָָָּדאמא,
הּׂשמחה, ענין ולא הענג ענין הּוא ּבׁשּבת ולכן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹיֹותר.
(ּבעלּיה הראּיה ענין ּבֹו אין ּדלכן ּגּלּוי, ענינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשאין
ולכן הּׂשמחה, ענין הּוא טֹוב יֹום ּכן ּׁשאין מה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלרגל)

לרגל. העלּיה ּבֹו ֲִֵֶֶָָָיׁש

ÌÓ‡וראׁש ּבׁשּבת ּגם לרגל העלּיה ּתהיה לבא לעתיד »¿»ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּבׁשּבּתֹו, ׁשּבת ּומּדי ּבחדׁשֹו חדׁש מדי ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹחדׁש,
ּבראׁש וגּלּוי אֹור ּתֹוספת ּתהיה לבא ׁשּלעתיד ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָֹֹמׁשּום
וׁשּבת חדׁש ׁשל חדׁשֹו הינּו ּבחדׁשֹו ּדחדׁש וׁשּבת, ְְְְְְְֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹחדׁש

ׁשּבת ׁשל ׁשּבּתֹו הּוא אז23ּבׁשּבּתֹו יהיה לא לפיכ , ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹ
למעלה, ּׁשהּוא ּכמֹו הענין ּגּלּוי ויהיה הּלבּוׁשים, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהסּתר
חדׁש. וראׁש ּבׁשּבת ראּיה, ּבבחינת ּגּלּוי אז יהיה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹולכן

‰p‰Â'ּבג לרגל העליה ענין נזּכֹור ׁשּלא הּטעם ּבבאּור ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
חדׁש מדי והיה זה (ּבפסּוק לבא לעתיד ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹהּמֹועדים
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,‰ÁÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰ Bƒ¿««ƒ¿»
.ÏÏ ‰iÏÚ‰ Ba LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈»¬ƒ»»∆∆
הוא לרגל העלי' ענין לסיכום,

היתה שלא הסיבה ולכן הגילוי,

למרות בשבת, לרגל עלי'

כיון טוב, מיום מעלתה שגבוהה

שלמעלה ב'עונג' קשורה ששבת

.מגילוי
‰È‰z ‡Ï „È˙ÚÏ ÌÓ‡»¿»∆»ƒ»…ƒ¿∆
˙aLa Ìb ÏÏ ‰iÏÚ‰»¬ƒ»»∆∆«¿«»

,L„Á L‡Â:הפסוק כלשון ¿……∆
ÈcÓe BL„Áa L„Á È„Óƒ≈…∆¿»¿ƒ≈
ÌeLÓ ,BzaLa ˙aL«»¿««ƒ
‰È‰z ‡Ï „È˙ÚlL∆∆»ƒ»…ƒ¿∆
L‡a ÈelÂ B‡ ˙ÙBz∆∆¿ƒ¿…
L„Ác ,˙aLÂ L„Á…∆¿«»¿…∆
ÏL BL„Á eÈ‰ BL„Áa¿»¿«¿»¿∆
‡e‰ BzaLa ˙aLÂ L„Á…∆¿«»¿««

˙aL ÏL BzaL23- ««∆«»
נחשבת עכשיו של שהשבת

שתתגלה השבת לגבי כחול

של החודש ראש וכן לעתיד

החודש ראש לגבי עכשיו

וראש שהשבת כיון שלעתיד.

בדרגה יהיו בעתיד החודש

שהשבת עד מעכשיו יותר גבוהה

ייחשבו היום של החודש וראש

חו לגבםכימי Ï‡ל CÎÈÙÏ ,¿ƒ»…
z‰ Ê‡ ‰È‰Èƒ¿∆»∆¿≈
Èelb ‰È‰ÈÂ ,ÌÈLel‰«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ
‡e‰ BÓk ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿∆
Ê‡ ‰È‰È ÔÎÏÂ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿»≈ƒ¿∆»

,‰i‡ ˙ÈÁa Èelbגם ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
.L„Á L‡Â ˙aLa¿«»¿……∆

a ÏÏ ‰ÈÏÚ‰ ÔÈÚ BkÊ ‡lL ÌÚ‰ e‡a ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈«««∆…ƒ¿ƒ¿«»¬ƒ»»∆∆¿
,B L„Á È„Ó ‰È‰Â ‰Ê ˜eÙa ‡Ï „È˙ÚÏ ÌÈ„ÚB‰«¬ƒ¿»ƒ»…¿»∆¿»»ƒ≈…∆
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ח   

ּגם היה ׁשּברגלים "מּפני ׁשהּוא ׁשם ּבּמאמר מבאר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָגֹו'),
ׁשּגם התחּדׁשּות יהיה לבא ּולעתיד הּמקּדׁש, ּבית ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבזמן

ּובׁשּב חדׁש ויׁשּבראׁש הּׁשכינה". ּפני לראֹות יבֹואּו ת ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹ
יהיה רגלים ׁשּבג' הראּיה ּבענין ּגם ׁשּבעצם ּבזה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָלהֹוסיף
ּבׁשּבת יהיה החּדּוׁש ׁשעּקר אּלא לבא, לעתיד ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹחּדּוׁש
ּבמאמר (ּומּובא ידּוע ּדהנה הּוא, והענין חדׁש. ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹוראׁש
נקרא טֹוב ויֹום קדׁש, ׁשּבת קדׁש, ּבׁשם נקרא ׁשּׁשּבת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה)
ּבחינת ּוממׁשיכין קֹורין ׁשּבֹו מּׁשּום קדׁש, מקרא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָֹּבׁשם

ּדׁשּבת יהיה24הּקדׁש הּׁשּבת ׁשּבענין ּדכׁשם מּובן, ּומּזה . ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשל ׁשּבּתֹו ּבחינת ּגּלּוי אז ׁשּיהיה לבא, לעתיד ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹחּדּוׁש
הּוא ׁשענינֹו טֹוב ּביֹום ּגם חּדּוׁש יהיה זה ּדר על ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבת,
הּוא, ּביניהם ההפרׁש א ּדׁשּבת. הּקדׁש ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהמׁשכת
יׁש חּדּוׁש ּדר על מעּקרא, חּדּוׁש יהיה ּבׁשּבת ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּדהחּדּוׁש
ּבבחינת הּוא טֹוב ּדיֹום החּדּוׁש ּכן ּׁשאין מה ְְִִִִֵֵֵֶַַַַמאין,
חּדּוׁש ּבׁשם נקרא הּיׁשנֹות חּדּוׁש ׁשּגם הּיׁשנֹות, 25חּדּוׁש ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ
יׁש ׁשהּוא מעּקרא, חּדּוׁש ּכמֹו ּכ ּכל חּדּוׁש זה אין ְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָאבל
ׁשּלעתיד ׁשם ּבּמאמר ּׁשּכתּוב ּדמה לֹומר, ויׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמאין.
(ׁשּמּזה ּדוקא חדׁש וראׁש ּבׁשּבת התחּדׁשּות יהיה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלבא
הּכּונה לבא), לעתיד חּדּוׁש ּבזה אין רגלים ּדּבג' ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמׁשמע
חדׁש, וראׁש ּבׁשּבת יהיה ׁשּזה מעּקרא, לחּדּוׁש היא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּבזה
ּבלבד. הּיׁשנֹות חּדּוׁש יהיה ּברגלים ּכן ּׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָמה

e‰ÊÂיבֹוא ּבׁשּבּתֹו ׁשּבת ּומּדי ּבחדׁשֹו חדׁש מּדי והיה ¿∆ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
זה ׁשענין הינּו ה', אמר לפני להׁשּתחוֹות ּבׂשר ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָכל
ּוכמֹו נמּוכה, הכי ּבּדרּגא ּגם ּתהיה ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָ(ההׁשּתחואה)

ׁשם ּבּמאמר יבֹוא26ּׁשּמדּיק ּבׂשר ּכל ׁשאפּלּו ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּדענין הּוא ּבזה ׁשהּדּיּוק להֹוסיף, ויׁש ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָלהׁשּתחוֹות.

דגמת הּוא לפני להׁשּתחוֹות ׁשענין [ּכּנ"ל הראּיה ענין עם ׁשּקׁשּור ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻההׁשּתחואה,
אּלא ּבׂשר ּבעיני רק לא יהיה ,[זכּור כל יראה ראּיה, הּוא ׁשעּקרה לרגל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹעליה
מּצד הּוא להׁשּתחוֹות] יבֹוא ּגׁשמי ּבׂשר ּׁשּבחינת [מה זה וענין עצמֹו. ּבּבׂשר ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָּגם
עם ולכן, וענו. ר הּוא ׁשּבׂשר ּבּמאמר ׁשּכתּוב ּוכמֹו ׁשּבֹו, הּבּטּול ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָענין
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א.)24 יב, צו לקו"ת ובכ"מ.)25ראה קמח. קמב. ע' לאזניא אתהלך סה"מ ע')26ראה תר"ל סה"מ

אוה"ת קסח). קסו. (ר"ע הקצרים אדה"ז מאמרי בס' זה ד"ה גם וראה קפ. ע' תרע"ח סה"מ רסג.

א. תלו, ב' כרך בראשית

    
‰È‰ ÌÈÏaL ÈÓ ‡e‰L ÌL Ó‡a ‡Óלרגל Ìbעלי' ¿»≈««¬»»∆ƒ¿≈∆»¿»ƒ»»«

ÌbL ˙eLcÁ˙‰ ‰È‰È ‡Ï „È˙Ïe ,Lc˜‰ ˙Èa ÔÓÊaƒ¿«≈«ƒ¿»∆»ƒ»…ƒ¿∆ƒ¿«¿∆«
‰ÈM‰ È ˙B‡Ï e‡BÈ ˙aLe L„Á L‡aשאין ומפני ¿……∆¿«»»ƒ¿¿≈«¿ƒ»

בפסוק הוזכר לא לכן במועדים לרגל העלי' בדבר ÛÈÒB‰Ïחידוש LÈÂ .¿≈¿ƒ
ÔÈa Ìb ÌaL ‰Êa»∆∆¿∆∆«¿ƒ¿«
‰È‰È ÌÈÏ aL ‰i‡‰»¿ƒ»∆¿¿»ƒƒ¿∆
‡‡ ,‡Ï „È˙Ï LecÁƒ∆»ƒ»…∆»
‰È‰È LecÁ‰ wL∆ƒ»«ƒƒ¿∆
.L„Á L‡Â ˙aLa¿«»¿……∆
e„È ‰‰c ,‡e‰ ÔÈ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈»«
(‰Ê Ó‡Óa ‡eÓe)»¿«¬»∆
,L„˜ ÌLa ‡˜ ˙aML∆«»ƒ¿»¿≈…∆
B ÌBÈÂ ,L„˜ ˙aL««…∆¿
,L„˜ ‡˜Ó ÌLa ‡˜ƒ¿»¿≈ƒ¿»…∆
כאדם 'המשכה' מלשון ו'מקרא'

אליו, לבוא לחבירו הקורא

נקרא כך אליו, שממשיכו פירוש

קודש' 'מקרא טוב ÌeMÓƒיום
ÔÈÈLÓÓe ÔÈB˜ BaL∆ƒ«¿ƒƒ

˙aLc L„w‰ ˙ÈÁa24. ¿ƒ««…∆¿«»
ÌLc ,ÔeÓ ‰Óeƒ∆»ƒ¿≈
‰È‰È ˙aM‰ ÔÈaL∆¿ƒ¿«««»ƒ¿∆
,‡Ï „È˙Ï LecÁƒ∆»ƒ»…
˙ÈÁa Èeb Ê‡ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»ƒ¿ƒ«
Cc Ï ,˙aL ÏL BzaL««∆«»«∆∆
ÌBÈa Ìb LecÁ ‰È‰È ‰Ê∆ƒ¿∆ƒ«¿
˙LÓ‰ ‡e‰ BÈL B∆ƒ¿»«¿»«

˙aLc L„w‰'שיהי וכיון «…∆¿«»
גם חידוש יהי' בשבת, חידוש

משבת המקבל ‡Cביוםֿטוב .«
,‡e‰ Ì‰ÈÈa L‰‰«∆¿≈≈≈∆
‰È‰È ˙aLa LecÁ‰c¿«ƒ¿«»ƒ¿∆
‡wÓ LecÁƒ≈ƒ»»

Cc[=מתחילתו] Ï ,«∆∆
LecÁחידוש שהיא הבריאה ƒ
Ó LÈÔk ÔÈ‡M ‰Ó ,ÔÈ‡ ≈≈«ƒ«∆≈≈

‡e‰ B ÌBÈc LecÁ‰רק «ƒ¿
,˙BLi‰ LecÁ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ«¿»
˙BLi‰ LecÁ ÌbL∆«ƒ«¿»

LecÁ ÌLa ‡˜25Ï‡ ƒ¿»¿≈ƒ¬»
BÓk Ck Ïk LecÁ ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ»»¿
LÈ ‡e‰L ,‡wÓ LecÁƒ≈ƒ»»∆≈

.ÔÈ‡Óדבר – הישנות (חידוש ≈«ƒ
חידוש שינוי. בו שחל ישן

שמעולם חדש דבר – מעיקרא

כאן). היה ÓBÏ,לא LÈÂ¿≈«

˙eLcÁ˙‰ ‰È‰È ‡Ï „È˙L ÌL Ó‡a e˙kM ‰Óc¿«∆»««¬»»∆∆»ƒ»…ƒ¿∆ƒ¿«¿
ÔÈ‡ ÌÈÏ ac ÓLÓ ‰L) ‡˜Âc L„Á L‡Â ˙aLa¿«»¿……∆«¿»∆ƒ∆«¿«∆¿¿»ƒ≈
,‡wÓ LecÁÏ ‡È‰ ‰Êa ‰ek‰ ,(‡Ï „È˙Ï LecÁ ‰Êa»∆ƒ¿»ƒ»…««»»»∆ƒ¿ƒ≈ƒ»»
‰È‰È ÌÈÏa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,L„Á L‡Â ˙aLa ‰È‰È ‰L∆∆ƒ¿∆¿«»¿……∆«∆≈≈»¿»ƒƒ¿∆

„Ïa ˙BLi‰ LecÁולכן ƒ«¿»ƒ¿«
הרגלים שלושת מוזכרים לא

בפסוק.

L„Á ÈcÓ ‰È‰Â e‰ÊÂ¿∆¿»»ƒ≈…∆
˙aL ÈcÓe BL„Áa¿»¿ƒ≈«»
a Ï ‡BÈ BzaLa¿««»»»»
Ó‡ ÈÏ ˙BÂÁzL‰Ï¿ƒ¿«¬¿»«»«
‰Ê ÔÈL eÈ‰ ,‰«¿∆ƒ¿«∆
Ìb ‰È‰z (‰‡ÂÁzL‰‰)«ƒ¿«¬»»ƒ¿∆«
BÓe ,‰eÓ È‰ ‡bca««¿»¬ƒ¿»¿

ÌL Ó‡‰a ˜i„M26 ∆¿«≈¿««¬»»
a Ïk e‡Lאדם) ∆¬ƒ»»»

הגוף) תאוות אחרי שנמשך

LÈÂ .˙BÂÁzL‰Ï ‡BÈ»¿ƒ¿«¬¿≈
‰Êa ˜eic‰L ,ÛÈÒB‰Ï¿ƒ∆«ƒ»∆
,‰‡ÂÁzL‰‰ ÔÈc ‡e‰¿ƒ¿««ƒ¿«¬»»
‰i‡‰ ÔÈ Ì eLwL∆»ƒƒ¿«»¿ƒ»
˙BÂÁzL‰Ï ÔÈL Ïk«»∆ƒ¿«¿ƒ¿«¬
‰ÈÏ ˙Ó„ ‡e‰ ÈÏ¿»«À¿«¬ƒ»
,‰i‡ ‡e‰ ‰wL ÏÏ»∆∆∆ƒ»»¿ƒ»

הפסוק: Ïכלשון ‰‡È≈»∆»
˜ ‡Ï ‰È‰È ,eÊ¿¿ƒ¿∆…«
Ìb ‡‡ a ÈÈa¿≈≈»»∆»«
‰Ê ÔÈÂ .BÓ aa«»»«¿¿ƒ¿«∆
ÈÓLb a ˙ÈÁaM ‰Ó«∆¿ƒ«»»«¿ƒ
‡e‰ ˙BÂÁzL‰Ï ‡BÈ»¿ƒ¿«¬
,BaL Ïea‰ ÔÈ „Óƒ«ƒ¿««ƒ∆
Ó‡‰a e˙kL BÓe¿∆»«««¬»

Lב מלשוןaהפירוש גם ∆»»
ÂÂש C ‡e‰לשם (בניגוד «¿»»
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מקֹום, מּכל ּגׁשמי), (ּבׂשר ּביֹותר ּתחּתֹונה ּדרּגא ְְְְֱִִֵַַַָָָָָָהיֹותֹו
וההׁשּתחואה. הראּיה ּגם ּבֹו ּתהיה ׁשּבֹו, הּבּטּול ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָמּצד

LÈÂּפרׁשתנּו ּבריׁש ּׁשּכתּוב מה עם ּגם זה 27לקׁשר ¿≈ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ארץ את ּכנען ארץ את להם לתת גֹו' ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָוארא
ענין ארץ, ּבחינת ידי ּדעל בּה, ּגרּו אׁשר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמגּוריהם
ג' יׁש ּגּופא ּובזה הראּיה. ענין לוארא, ּבאים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּבטּול,
בּה, ּגרּו אׁשר ג' מגּוריהם ארץ ב' ּכנען ארץ א' ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָענינים,

ּפרׁשתנּו ריׁש לּזהר ּבהערֹותיו אאמו"ר ׁשהם28ׁשּמבאר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
הּבחינֹות ג' הם אּלּו ענינים ׁשג' לֹומר ּדיׁש ענינים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָג'

ּבתחּלתֹו אֹור ּבתֹורה הּפסּוק29הּמבֹוארֹות ארץ30על ְְְִִֶֶַַַָָָָ
ותֹורה יׂשראל ּכנסת ׁשהם ה', דבר ׁשמעי ארץ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָארץ

ּומצֹות. ּפה ְְִֶֶַׁשּבעל

È‰ÈÂ,ּבפֹועל ּבמעׂשה זה ּפסּוק קּיּום אל] נבֹוא זֹו [עבֹודה ידי ׁשעל רצֹון, ƒƒְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
העּקר הּוא ּבהפטרה31ּדהּמעׂשה אֹותֹו וקֹורין אֹותֹו ּכׁשּלֹומדים ּובפרט , ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

לסּים ּכדי ּפעמים ההפטרה ּבסּיּום זה ׁשאֹומרים ּובפרט ּולאחריה, לפניה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּובברכה
לבב. ּובטּוב ּבׂשמחה צדקנּו, מׁשיח ּבביאת טֹוב, ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבדבר
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מקֹום, מּכל ּגׁשמי), (ּבׂשר ּביֹותר ּתחּתֹונה ּדרּגא ְְְְֱִִֵַַַָָָָָָהיֹותֹו
וההׁשּתחואה. הראּיה ּגם ּבֹו ּתהיה ׁשּבֹו, הּבּטּול ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָמּצד

LÈÂּפרׁשתנּו ּבריׁש ּׁשּכתּוב מה עם ּגם זה 27לקׁשר ¿≈ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ארץ את ּכנען ארץ את להם לתת גֹו' ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָוארא
ענין ארץ, ּבחינת ידי ּדעל בּה, ּגרּו אׁשר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמגּוריהם
ג' יׁש ּגּופא ּובזה הראּיה. ענין לוארא, ּבאים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּבטּול,
בּה, ּגרּו אׁשר ג' מגּוריהם ארץ ב' ּכנען ארץ א' ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָענינים,

ּפרׁשתנּו ריׁש לּזהר ּבהערֹותיו אאמו"ר ׁשהם28ׁשּמבאר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
הּבחינֹות ג' הם אּלּו ענינים ׁשג' לֹומר ּדיׁש ענינים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָג'

ּבתחּלתֹו אֹור ּבתֹורה הּפסּוק29הּמבֹוארֹות ארץ30על ְְְִִֶֶַַַָָָָ
ותֹורה יׂשראל ּכנסת ׁשהם ה', דבר ׁשמעי ארץ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָארץ

ּומצֹות. ּפה ְְִֶֶַׁשּבעל

È‰ÈÂ,ּבפֹועל ּבמעׂשה זה ּפסּוק קּיּום אל] נבֹוא זֹו [עבֹודה ידי ׁשעל רצֹון, ƒƒְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
העּקר הּוא ּבהפטרה31ּדהּמעׂשה אֹותֹו וקֹורין אֹותֹו ּכׁשּלֹומדים ּובפרט , ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

לסּים ּכדי ּפעמים ההפטרה ּבסּיּום זה ׁשאֹומרים ּובפרט ּולאחריה, לפניה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּובברכה
לבב. ּובטּוב ּבׂשמחה צדקנּו, מׁשיח ּבביאת טֹוב, ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבדבר
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה טבת, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ז טבת, בו כותב שאיננו מבין מה שכתבתי במכתבי הקודם כיון שהעצבות בא 

לפי דעתו מהלימוד בספר דרך חיים וכו', הנה יעויין בזה בתניא פרק כ"ו כ"ז ול"א ובהיום יום לכ"ג סיון, 

וירבה בעבודה בפועל בעצמו ובהשפעה על זולתו ובפרט בחבריו בישיבת נשיאינו הק' זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע, והשי"ת יצליחו להוסיף אור גם בהנוגע לעצמו.

המחכה לבשו"ט ע"ד הענינים שכותב במכתבו.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



י

      
בקרא מפורש – שבט ר"ח של "ויהיענינו :

דבר לחודש באחד חודש עשר בעשתי שנה בארבעים
. אליהם אותו ה' צוה אשר ככל ישראל בני אל משה
שבו – לאמר" הזאת התורה את באר משה הואיל .
חמישי ספר לבנ"י לומר רבינו משה התחיל ביום

תורה" "משנה הספריםשבתורה, ד' גם שכולל ע"ש ,
שלפניו.

ונעשים" נזכרים האלה ש"בעשתי"והימים –
"נזכרים" בשנה שנה מידי לחודש" באחד לחודש עשר
בפעם זה ביום שהיו הענינים "נעשים" ועי"ז
וניתוסף הולך לשנה שמשנה אלא עוד ולא הראשונה,
"מעלין כח) נתינת גם (שהוא כהציווי – יותר עוד

.בקודש"

הזקן רבינו והוראת פתגם ש"צריכיםוכידוע
השייכים התורה עניני עם לחיות הזמן", עם לחיות
– (ואדרבה גם אלא השבוע, פרשת רק לא – זה לזמן
זמן של ענינו אודות בתורה ב)המפורש שאת ביתר

"בעשתיזה הכתוב דיבר מלא שמקרא כבנדו"ד, ,
וגו'". לחודש באחד חודש עשר

ע"ד בקרא מהמפורש וההוראה הלימוד לבאר ויש
השבוע, לפרשת והשייכות הקשר לבאר וגם שבט, ר"ח

כדלקמן.

– שבט בר"ח רבינו משה של דיבורו התחלת
בהר שבת לכם רב לאמר בחורב אלינו דבר אלקינו "ה'
הכנעני ארץ וגו' האמורי הר ובואו לכם וסעו פנו הזה
נתתי "ראה פרת", נהר הגדול הנהר עד והלבנון
ה' נשבע אשר הארץ את ורשו בואו הארץ את לפניכם

גו'" להם לתת וליעקב ליצחק לאברהם .לאבותיכם
הזמן שהגיע רבינו משה מכריז שבט בר"ח כלומר,
דמתןֿ הענין ונשלם נסתיים שכבר כיון לארץ, להכנס
ספר ומתחילים הספרים, ד' כל – ("בחורב") תורה

לארץ. נכנסים סיומו ועם תורה, משנה החמישי,

משנה בהתחלת הכתוב לשון בדיוק להוסיף ויש
" – ישראל":תורה כל אל משה דבר אשר הדברים

שמראה ונגלה, הנראה דבר על מדבר – "אלה"
אשר הדברים "אלה – ובנדו"ד "אלה". ואומר באצבע
הם התורה דברי שכל – ישראל" כל את משה דבר
חלקי לכל בנוגע הוא והגילוי בנ"י; לכל בגילוי
הפשט חלק רק לא היינו, סוד, דרוש רמז פשט התורה,
שנים חמש ד"בן הלימוד התחלת שבו שבתורה,

לחלקלמקרא" ועד והדרוש הרמז חלק גם אלא ,
(שמתגלה העיקר שהוא למעשה ההלכה כי, – הסוד
התורה. חלקי לכל ומכוונת מתאימה מישראל) לכאו"א

בכל דבנ"י העבודה שלימות גילוי גם נכלל ובזה
היא ושלימותה העבודה עיקר אשר, התומ"צ, עניני

ומזכירים טוב", ד"עשה מרע"בקו ד"סור הקו גם
בפרש"י (ש)הזכירן(כמבואר . . התוכחות "דברי

נתתקנו בעבר שהיו הבלתיֿרצויים שהענינים ,("
התשובה עבודת ע"י עילויכבר ניתוסף שעי"ז כיון ,

טוב". ד"ועשה בעבודה יותר גדול

ושנה שנה בכל שבט ר"ח של שענינו מובן ומזה
שבדור רבינו שמשה –שבכאו"א משה וניצוץ ,

בענינימישראל העבודה נשלמה שכבר מכריז, ,
לארץ להכניסה ומוכנים האמיתיתהתומ"צ, בגאולה

והשלימה.

פרשת – השבוע בפרשת גם מודגש זה ותוכן
וארא:

משה טענת על הקב"ה משיב וארא פרשת בהתחלת
שמות פרשת עמך",(בסיום את הצלת לא "והצל (

של הצודקת טענתו מקבל שהקב"ה המענה, ותוכן
ישרא לבני אמור "לכן – בנ"י את וגואל אנימשה ל

גו' ולקחתי גו' וגאלתי גו' והצלתי גו' והוצאתי הוי'
לתת ידי את נשאתי אשר הארץ אל אתכם והבאתי
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ה.1) שם, ג. א, דברים
ועוד.2) א. רסא, זח"ג ראה
בס'3) ונת' הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב
וש"נ.4) א. כח, ברכות
ובכ"מ.5) חשון. ב' יום" "היום
ע"פ6) שנקבע שכיון השבוע, בפרשת גם הוא שכן הוא והחידוש

ביניהם. ושייכות קשר שיש עכצ"ל, זה, בזמן זה ענין ללמוד תורה

וֿח.7) שם, דברים
ספ"ה.8) אבות
דברים.9) ר"פ

על10) "הוכיחן זהב", "די – חמור הכי החטא תיקון גם כולל
יד, (שלח כדברך" "סלחתי כמש"נ – ובפרש"י) דברים (ר"פ העגל"

וש"נ). .10 הערה 570 ע' חכ"ד לקו"ש וראה כ.
זח"ג11) ז. פנ"ו, ב"ר רע"א). קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז ראה
א. רעג,
אצלו12) נעשית היראה שענין מישראל כאו"א בעבודת שפועל

פמ"ב). תניא (ראה משה אצל כמו זוטרתי" "מילתא
שאין13) באופן הראשונה בפעם לארץ הכניסה היתה – זכו ואילו

שמו"ר א. נד, עירובין גם וראה א. רכא, זח"ג (ראה גלות אחרי'
ועוד). רפל"ב.

כג.14) ה,

     

לכם אותה ונתתי וליעקב ליצחק לאברהם אותה
גו'" .מורשה

יעקב ואל יצחק אל אברהם אל "וארא לזה ומקדים
שדי באֿל    "להם נכרתי "לא ,

ישראל) ארץ את (לתת הבטחתי . . שלי אמיתית במדת
קיימתי" ולא להם "נדרתי קיימתי", יקיים,ולא

לארץ בנ"י את להביא הבטחתו את הקב"ה תיכף
ישראל לבני ד"אמור ההקדמה לאחרי ישראל,

:"

חסידות בדרושי הגילוימבואר הוא הוי'" ש"אני
לא הוי' ושמי גו' אברהם אל "וארא וזהו דמתןֿתורה,
נתגלה לא מ"ת לפני שהיו שלהאבות להם", נודעתי
כהמשך במ"ת, לבנ"י שנתגלה כפי לאמיתתו הוי' שם

הוי'". אני ישראל לבני אמור "לכן הכתוב

זמן (שכל לארץ להכניסה השייכות לבאר יש ועפ"ז
ההבטחה נתקיימה לא להם" נודעתי לא הוי' ש"שמי
הוי' שם גילוי לאחרי ורק ישראל, ארץ את להם לתת
אל אתכם "והבאתי ההבטחה מתקיימת במתןֿתורה
לא דעליונים הגזירה בטלה במתןֿתורה כי, – הארץ")

לעליונים יעלו לא ותחתונים לתחתונים ואזירדו ,
"ארץ ולעשותה כנען" ל"ארץ להכנס בנ"י יכולים
בבירור ועבודתינו מעשינו כללות גם כולל ישראל",
– ישראל" "ארץ בבחינת יהי' כולו שהעולם העולם,

בתחתונים ית' לו .דירה

בציבור וארא פרשת כשקורין ושנה שנה –ובכל
שבדור, משה של טענתו על הקב"ה מענה מתגלה
באתי ש"מאז שאף מישראל, שבכאו"א משה וניצוץ
מ"מ התומ"צ, מאז מקיימים בנ"י בשמך", לדבר גו'
בהתוועדות (כמדובר עמך" את הצלת לא "הצל

דמתןֿתורה,שלפנ"ז הגילוי הי' שכבר שכיון – (
ונשנה בכלוחזר תורתנו" מתן ב"זמן פעמים ריבוי

ושנה פעמיםשנה מאות וג' אלפים מג' (יותר
בשלימות,שנים התומ"צ עניני כל לבנ"י יש ,(

" גלוי, שתיכף"ובאופן הקב"ה מבטיח ולכן ,
גו' והצלתי גו' "והוצאתי מהגלות, בנ"י את גואל ומיד

גאולה של לשונות ד' ולקחתי", גו' ,וגאלתי
על שרומז חמישית, לשון הארץ", אל אתכם "והבאתי

והשלימה האמיתית אחרי'הגאולה שאין גאולה ,
.גלות

עשר ש"עשתי זו, שנה בקביעות יתירה ובהדגשה
שגמר – וארא פ' בשבת חל לחודש" באחד חודש
לארץ להכניסה וההכנה (מ"ת) העבודה ושלימות
השבוע בפרשת הן מודגש והשלימה האמיתית בגאולה

היום של בתוכנו כנ"ל.והן ,

:יותר בפרטיות כהנ"ל לבאר ויש
דמתןֿתורה, הענין כללות אודות מדובר וארא בפ'

הגילוי מצד שהוא כפי גו'",(בעיקר) "וארא –
"בעשתי ניתוסף זה ועל הוי'"; אני ישראל לבני "אמור
את באר משה ש"הואיל לחודש" באחד חודש עשר
עצמו ש"מפי תורה", "משנה לאמר", הזאת התורה

הקודשאמרן" כפי(וברוח התורה התגלות – (
שנתלבשה משה ועי"זשל ,

היא ההדגשה שעיקר היינו, ישראל, כל של
של בשכלו למטה וחודרת נמשכת הקב"ה של שתורתו

האדם.

– תורה משנה אמירת בזמן גם מודגש זה וענין
שנה": בארבעים "ויהי
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וֿח.15) ו,
ג.16) שם,
גֿד.17) שם, פרש"י
א18) פז, שם תו"ח – ובארוכה ואילך. סע"א נו, פרשתנו תו"א

ובכ"מ. ואילך.
ועוד.19) ג. פיב, שמו"ר טו. פרשתנו תנחומא
ובכ"מ.20) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
עם21) פרשיותיו להשלים שחייב – ביחיד קריאתה על נוסף

או"ח אדה"ז שו"ע סע"א. ח, (ברכות תרגום ואחד מקרא שנים הציבור
שחרית בשבת שיאכל קודם ועכ"פ ס"ו), (שם שבת בערב רפה), ר"ס

ס"ה). (שם
ס"ח.22) שמות ש"פ משיחות קונטרס
בקודש".23) "מעלין – יותר נעלה ובאופן

או"ח24) אדה"ז (שו"ע כמארז"ל יום, בכל דמ"ת הענין על נוסף
ממש ל"חדשים" ועד כחדשים", בעיניך יהיו יום "בכל ס"ב) סו סימן

ועוד). טז. כו, תבוא (פרש"י
וש"נ.25) ואילך. ס"ב תשמ"ח אדר ז' שיחת קונטרס ראה
השייכות26) נרמזת שבזה – האבות" אל "וארא, רש"י: וכפירוש

מעלתם עם כ"כ (לא קשור ד"וארא" שהגילוי מישראל, לכאו"א
" היותם עם אלא) ויעקב, יצחק אברהם של הפרטית "ועבודתם

"מעשה אחריהם, לבניהם שלהם הענינים שמנחילים מישראל, דכאו"א
לכאו"א נמשך האבות אצל שהי' שהגילוי היינו, לבנים", סימן אבות

שבמ"ת. הוי' שם גילוי בתוספת – מזה ויתירה מישראל,
סי"ד.27) סתע"ב או"ח אדה"ז שו"ע ה"א. פ"י פסחים ירושלמי
וש"נ.28) קיא). (ע' לשם ובמילואים (סקל"ח), עה"פ תו"ש ראה
ועו29) א. טו, בשלח ד.מכילתא
ר"ח30) של ענינם כללות מצד גם מודגש הגאולה שענין ולהעיר,

שבת): ובכל ר"ח (בכל ושבת ,הלבנה חידוש עם שקשור –
כט, סוכה (ראה ללבנה" "מונין ללבנה" ש"דומין בישראל, ודוגמתו
בגאולה א) מב, (סנהדרין כמותה" להתחדש ש"עתידים – ועוד) א.

לחייהעתידה, ומנוחה שבת שכולו "יום ודוגמת מעין שהוא –
יחד. שניהם בצירוף – יתירה ובהדגשה בסופה). (תמיד העולמים"

ב.31) לא, מגילה
שם.32) תוס'
ס"ה.33) שבט) (ר"ח לו חלק בלקו"ש בארוכה נתבאר



יי      

לכם אותה ונתתי וליעקב ליצחק לאברהם אותה
גו'" .מורשה

יעקב ואל יצחק אל אברהם אל "וארא לזה ומקדים
שדי באֿל    "להם נכרתי "לא ,

ישראל) ארץ את (לתת הבטחתי . . שלי אמיתית במדת
קיימתי" ולא להם "נדרתי קיימתי", יקיים,ולא

לארץ בנ"י את להביא הבטחתו את הקב"ה תיכף
ישראל לבני ד"אמור ההקדמה לאחרי ישראל,

:"

חסידות בדרושי הגילוימבואר הוא הוי'" ש"אני
לא הוי' ושמי גו' אברהם אל "וארא וזהו דמתןֿתורה,
נתגלה לא מ"ת לפני שהיו שלהאבות להם", נודעתי
כהמשך במ"ת, לבנ"י שנתגלה כפי לאמיתתו הוי' שם

הוי'". אני ישראל לבני אמור "לכן הכתוב

זמן (שכל לארץ להכניסה השייכות לבאר יש ועפ"ז
ההבטחה נתקיימה לא להם" נודעתי לא הוי' ש"שמי
הוי' שם גילוי לאחרי ורק ישראל, ארץ את להם לתת
אל אתכם "והבאתי ההבטחה מתקיימת במתןֿתורה
לא דעליונים הגזירה בטלה במתןֿתורה כי, – הארץ")

לעליונים יעלו לא ותחתונים לתחתונים ואזירדו ,
"ארץ ולעשותה כנען" ל"ארץ להכנס בנ"י יכולים
בבירור ועבודתינו מעשינו כללות גם כולל ישראל",
– ישראל" "ארץ בבחינת יהי' כולו שהעולם העולם,

בתחתונים ית' לו .דירה

בציבור וארא פרשת כשקורין ושנה שנה –ובכל
שבדור, משה של טענתו על הקב"ה מענה מתגלה
באתי ש"מאז שאף מישראל, שבכאו"א משה וניצוץ
מ"מ התומ"צ, מאז מקיימים בנ"י בשמך", לדבר גו'
בהתוועדות (כמדובר עמך" את הצלת לא "הצל

דמתןֿתורה,שלפנ"ז הגילוי הי' שכבר שכיון – (
ונשנה בכלוחזר תורתנו" מתן ב"זמן פעמים ריבוי

ושנה פעמיםשנה מאות וג' אלפים מג' (יותר
בשלימות,שנים התומ"צ עניני כל לבנ"י יש ,(

" גלוי, שתיכף"ובאופן הקב"ה מבטיח ולכן ,
גו' והצלתי גו' "והוצאתי מהגלות, בנ"י את גואל ומיד

גאולה של לשונות ד' ולקחתי", גו' ,וגאלתי
על שרומז חמישית, לשון הארץ", אל אתכם "והבאתי

והשלימה האמיתית אחרי'הגאולה שאין גאולה ,
.גלות

עשר ש"עשתי זו, שנה בקביעות יתירה ובהדגשה
שגמר – וארא פ' בשבת חל לחודש" באחד חודש
לארץ להכניסה וההכנה (מ"ת) העבודה ושלימות
השבוע בפרשת הן מודגש והשלימה האמיתית בגאולה

היום של בתוכנו כנ"ל.והן ,

:יותר בפרטיות כהנ"ל לבאר ויש
דמתןֿתורה, הענין כללות אודות מדובר וארא בפ'

הגילוי מצד שהוא כפי גו'",(בעיקר) "וארא –
"בעשתי ניתוסף זה ועל הוי'"; אני ישראל לבני "אמור
את באר משה ש"הואיל לחודש" באחד חודש עשר
עצמו ש"מפי תורה", "משנה לאמר", הזאת התורה

הקודשאמרן" כפי(וברוח התורה התגלות – (
שנתלבשה משה ועי"זשל ,

היא ההדגשה שעיקר היינו, ישראל, כל של
של בשכלו למטה וחודרת נמשכת הקב"ה של שתורתו

האדם.

– תורה משנה אמירת בזמן גם מודגש זה וענין
שנה": בארבעים "ויהי
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וֿח.15) ו,
ג.16) שם,
גֿד.17) שם, פרש"י
א18) פז, שם תו"ח – ובארוכה ואילך. סע"א נו, פרשתנו תו"א

ובכ"מ. ואילך.
ועוד.19) ג. פיב, שמו"ר טו. פרשתנו תנחומא
ובכ"מ.20) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
עם21) פרשיותיו להשלים שחייב – ביחיד קריאתה על נוסף

או"ח אדה"ז שו"ע סע"א. ח, (ברכות תרגום ואחד מקרא שנים הציבור
שחרית בשבת שיאכל קודם ועכ"פ ס"ו), (שם שבת בערב רפה), ר"ס

ס"ה). (שם
ס"ח.22) שמות ש"פ משיחות קונטרס
בקודש".23) "מעלין – יותר נעלה ובאופן

או"ח24) אדה"ז (שו"ע כמארז"ל יום, בכל דמ"ת הענין על נוסף
ממש ל"חדשים" ועד כחדשים", בעיניך יהיו יום "בכל ס"ב) סו סימן

ועוד). טז. כו, תבוא (פרש"י
וש"נ.25) ואילך. ס"ב תשמ"ח אדר ז' שיחת קונטרס ראה
השייכות26) נרמזת שבזה – האבות" אל "וארא, רש"י: וכפירוש

מעלתם עם כ"כ (לא קשור ד"וארא" שהגילוי מישראל, לכאו"א
" היותם עם אלא) ויעקב, יצחק אברהם של הפרטית "ועבודתם

"מעשה אחריהם, לבניהם שלהם הענינים שמנחילים מישראל, דכאו"א
לכאו"א נמשך האבות אצל שהי' שהגילוי היינו, לבנים", סימן אבות

שבמ"ת. הוי' שם גילוי בתוספת – מזה ויתירה מישראל,
סי"ד.27) סתע"ב או"ח אדה"ז שו"ע ה"א. פ"י פסחים ירושלמי
וש"נ.28) קיא). (ע' לשם ובמילואים (סקל"ח), עה"פ תו"ש ראה
ועו29) א. טו, בשלח ד.מכילתא
ר"ח30) של ענינם כללות מצד גם מודגש הגאולה שענין ולהעיר,

שבת): ובכל ר"ח (בכל ושבת ,הלבנה חידוש עם שקשור –
כט, סוכה (ראה ללבנה" "מונין ללבנה" ש"דומין בישראל, ודוגמתו
בגאולה א) מב, (סנהדרין כמותה" להתחדש ש"עתידים – ועוד) א.

לחייהעתידה, ומנוחה שבת שכולו "יום ודוגמת מעין שהוא –
יחד. שניהם בצירוף – יתירה ובהדגשה בסופה). (תמיד העולמים"

ב.31) לא, מגילה
שם.32) תוס'
ס"ה.33) שבט) (ר"ח לו חלק בלקו"ש בארוכה נתבאר



יי     

(קרוב בכתוב מפורש שנה" ד"ארבעים העילוי
ועינים לדעת לב לכם ה' ש"נתן – תורה) משנה לסיום

לשמוע" ואזנים חז"ללראות ובלשון ,שב"ארבעין
שבמשך היינו, דרבי'", אדעתי' איניש קאי . . שנין
עניני כל נקלטו במדבר בנ"י שהיו שנה ארבעים

מתןֿתורה בגלוי הגיעו ועי"ז ,
דמ"ת האמיתית הגילוילהשלימות מצד רק לא –

המטה עבודת מצד גם אלא .מלמעלה,

שלימות על רומז ארבעים שמספר להוסיף, ויש
כמארז"ל – ובפרטיותהמוחין לבינה", ארבעים "בן

– ומוחיותר הבינה, מוח החכמה, מוח מוחין,
וגבורה לחסד שנחלק בלשוןהדעת גם כמרומז ,

לשמוע": ואזנים לראות ועינים לדעת "לב הכתוב
הבינה, מוח – "לשמוע" החכמה, מוח – "לראות"
שהם וגבורה לחסד שנחלק הדעת מוח – ו"לדעת"

") שבלב המדות .לדעת")שרשי

היא הארבעים בשנת דמתןֿתורה והשלימות
קרובה הכי הקשורהההכנה לארץ), (כניסה
מספר עם היא כידועאף –סתומה שמ"ם

כמ"ש הגאולה, על איןלרומז ולשלום המשרה רבה
הגילוי כאשר כי, התיבה, באמצע סתומה מ"ם קץ",
פרטי בכל – ידם (ועל המוחין בד' חודר דתורה
מקיף ה"ז ומעשה), דיבור למחשבה ועד המדות,
פירצה, של אפשרות ללא האדם מציאות כל וחודר
נמשך דתורה שהגילוי בעולם, בפעולה גם ודוגמתו
של אפשרות ללא שבעולם רוחות ד' בכל וחודר ומקיף
את דעה הארץ "מלאה דגאולה, ומצב מעמד – פירצה

כמי ."מכסיליה'

והחסידות הקבלה רומזתובלשון מ"ם שאות –
עתיק בחי' מתגלה שבה הבינה, ספירת שלמעלהעל

דחירו עלמא השתלשלות, .מסדר

" – עצמה הארבעים ובשנת חודש
לחודש": באחד

חסידות בדרושי רומזמבואר עשר" ש"אחד
הוא "אנת – ספירות מעשר שלמעלה הכתר לפנימיות

.חד"

הארבעים (בשנת העבודה שלאחרי לומר, ויש
במשך חודשעצמה) גם כולל ,חדשים,

קודש" יהי' העבודה"העשירי שלימות על שמורה ,
אות שבו, קדושה' ה'ניצוץ את דבר בכל לגלות

בהתוועדות בארוכה באיםשלפנ"ז(כמשנ"ת – (
שרומז עשר, האחד חודש חודש", עשר ל"עשתי

חד". הוא "אנת הכתר, בחי' לגילוי

שבאים שלאחרי – בתורה מהגילוי ומתחיל
ד' (שלימות הארבעים בשנת דעשר להשלימות
גם ניתוסף אזי דרבי'"), אדעתי' איניש "קאי המוחין,

הכתר (פנימיות עשר" ד"אחד "מיוחדהעילוי – (
הדברות, עשר לכל ראש שהוא . . ה'שבעשרה

דעשר.אלקיך" בהשלימות וחודר ומתגלה שנמשך ,
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ג.34) כט, תבוא
ע"ב.35) ריש ה, ע"ז
ארבעים36) במשך במדבר לההעכבה האמיתית* הסיבה וזוהי

דמ"ת הקליטה דרבי'", אדעתי' איניש ד"קאי השלימות שתהי' – שנה
המטה. עבודת ע"י

עבודת ע"י כבר נתתקנה – החטא בגלל החיצונית, הסיבה כי (*
.(53 הערה לקמן (וראה ס"א כנ"ל התשובה,

תקנג.37) ע' עטר"ת סה"מ גם ראה
יח.38) ע' דברים אוה"ת גם ראה
וש"נ.39) תשמ"ט. בא ש"פ משיחות קונטרס – בכ"ז ראה
של40) גאולתם "זמן הנעלם): (במדרש סע"ב קלו, זח"א גם ראה

א) צט, (סנהדרין ממארז"ל גם ולהעיר הוא". הארבעים בשנת ישראל
"אקח בדור", אקוט שנה ארבעים שנאמר שנה, ארבעים המשיח "ימות

ג ששינויין משיח היינו ומסתמא . . עליהם ואמלוך ישראל דוליםאת
לעיל דכתיב במשיח איירי "קרא שם: מהרש"א ובחדא"ג בדורו". יהיו
בקולו אם משיח אתי היום דהיינו וגו' תשמעו בקולו אם היום מיני'

לעיל". כדאמרינן תשמעו
ואילך.41) רג ע' מ"ם התורה אותיות מע' חב"ד הערכים ספר ראה
וש"נ.

ו.42) ט, ישעי'

בסופן.43) מלכים הל' רמב"ם ט. יא, שם
וש"נ.44) ואילך. קסא ע' שם הערכים ספר ראה
וש"נ.45) רז. ע' שם סה"ע
ובכ"מ.46) ב. ס, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
תקנב.47) ע' עטר"ת סה"מ יט. ע' דברים אוה"ת מח. ע' אור יהל

ועוד. תקפז.
א).48) (יז, בהקדמה תקו"ז
לב.49) כז, בחוקותי
ואילך.50) ס"ג שמות ש"פ משיחות קונטרס
ס"ד),51) (כנ"ל בבינה עתיק שהתגלות כיון – למוחין והשייכות

הספירות במנין וגם: לבינה". ארבעים ד"בן השלימות לאחרי
ולא חד הוא ("אנת הספירות במנין נמנה אינו שהכתר בפנימיותן,

כתר) (במקום נמנה – גבחושבן") מט, שלח לקו"ת (ראה
המשכה ע"י הוא לחו"ג הדעת מוח התחלקות שגם ולהעיר, ואילך).

בֿג). ז, התפילין שער דא"ח עם סידור (ראה הכתר מבחי'
ב.52) כ, יתרו
מחורב"53) יום עשר "אחד הכתוב בפירוש – א פמ"ב, שמו"ר

וראה .47 שבהערה במקומות ונתבאר (הובא דברים פ' שבהתחלת
.(52 הערה תשמ"ט ניסן י"א ערב משיחות קונטרס

מחורב יום עשר "אחד בפרשה, הכתובים המשך יומתק ועפ"ז
שנה בארבעים "ויהי הכתובוגו'", שפשטות – חודש" עשר בעשתי

קצרה דרך לכם "אין התוכחה, מדברי הוא גו'" מחורב יום עשר "אחד
ובשביל . . ימים בשלשה אותו הלכתם ואתם יום י"א מהלך . .
בפנימיות ואילו עה"פ), (פרש"י שנה" מ' . . אתכם הסב שקלקלתם
ויחדור יומשך עשר", "אחד ד"אנכי", שהגילוי כדי זה הי' הענינים
חודש" עשר ל"עשתי עד שנה ארבעים במשך המטה עבודת ע"י בהם

שם). עטר"ת וסה"מ אוה"ת (ראה

     

הגילוי שע"י – לארץ) (כניסה לגאולה והשייכות
"אנת לחודש"), עשר ("בעשתי עשר" "אחד דבחי'

של ומצב מעמד נעשה חד", שלהוא ענין מכל
מארץ הוצאתיך אשר אלקיך הוי' ("אנכי וגבול מיצר

".והשלימה האמיתית גאולה ,(

החודש בשם גם מודגש הגאולה שענין ולהעיר,
מבבל" עמהם (ונגאלו) שעלו החדשים –ב"שמות

"וקם" ע"ש ,""מישראלמלך "זה ,
.המשיח"

שנה "בארבעים היא דמ"ת (שהשלימות זה וענין
יותר עוד מודגש לחודש") באחד חודש עשר בעשתי
מודגש זו בקביעות כי, – וארא בפ' חל שבט כשר"ח

דמ"ת הגילוי (התחלת וארא בפ' שעיקרכבר (
חודש עשר בעשתי שנה "בארבעים היא השלימות

חודר דמ"ת (כשהגילוי לחודש" באחד 
.(

צריך מלמעלה (שהגילוי זה שענין לומר, ויש
עצמה: וארא בפ' גם מרומז דוקא) למטה נמשך להיות

יצחק אל אברהם "אל – מלמעלה הגילוי "וארא",
דג' הענינים בפרטי שנמשך היינו, יעקב", ואל

דד'הקוין להשלימות ועד ,"שה"בנים עי"ז –

המרכבה (שהן האבות על ומוסיפים רגלממשיכים (
משיחא מלכא דוד .דהמרכבה,

אמור "לכן לבנ"י, בהגילוי וכן "'ה אני
כנגד שהם גאולה, של לשונות בד' נמשך זה שגילוי –

מוחין עלד' שרומז חמישי ללשון שבאים ועד ,
הגילוי יהי' שאז ס"ג), (כנ"ל לבוא דלעתיד הגאולה

לפרעה"דדרגא "חמישית ,דאתפריעו" ,

נהורין" כל מיני' הגילויואתגליין (שלימות
עשר" "אחד דבחי' הגילוי ובדוגמת ע"ד ד"וארא"),

חודש"). עשר ("בעשתי

וארא דפ' בהחיבור כאמור, זה, ענין מודגש וביותר
מדגישים כבר דמ"ת הענין שבהתחלת שבט, ר"ח עם
עשר בעשתי שנה "בארבעים היא השלימות שעיקר
עצמו מפי ש"משה תורה דמשנה בהלימוד חודש",
לראות ועינים לדעת לב לכם ה' ש"נתן לאחרי אמרן",

דרבי'". אדעתי' איניש "קאי לשמוע", ואזנים

בהחיבור גם מרומז זה שענין להוסיף, ויש
ימי עם קשור שבת כי, ויהי– ערב ויהי השבוע,

בחי' החמה, במהלך התלויים שזהו"עבוקר, ,
בחי' הלבנה, מהלך עם קשור ור"ח מלמעלה, הגילוי

המטה עבודת שזהו"ע ,.
של בענינו גם ובקידושומרומז בראיית –

הרמב"ם בשיעור אשר, זההחודש, ר"ח דשבת
החודש: קידוש הלכות מסיימים

ע"י הוא החודש "החודשהלבנהקידוש –
"לכםכזה" ,"וקדשע"י וגם ,–

כו'" מחשבין דין "בית החשבונותשהרי פרטי ככל ,
עד להרמב"ם קידוה"ח בהל' שנתבארו הלבנה דמולד
הדרכים כל חשבונות בארנו "הרי וחותמם: לסיומם
כדי העדים ובחקירת הראי' בידיעת להם שצריכין
מדרכי דרך יחסרו ולא למבינים ידוע הכל שיהי'
אחרים, בספרים אחרי' לבקש ישוטטו ולא התורה,

נעדרה". לא מהנה אחת וקראו ה' ספר מעל דרשו

ה' בעבודת הגילויוענינם על מורה שראי' –
של באופן המטה עבודת על מורה והחשבון מלמעלה,

" – החודש קידוש ובמצות והשגה, הבנה 
ישראל" ללמדך,שנצטוו יחדיו, שניהם מודגשים –
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58 ועוד.54) ט. פמ"ח, ב"ר ה"ב. פ"א ר"ה ירושלמי
יז.55) כד, בלק
רפי"א.56) מלכים הל' רמב"ם
וש"נ.57) בתחלתו. אבות מע' חב"ד הערכים ספר ראה
מוחין.58) ד' אלא) מוחין, ג' רק (לא ששלימותם – במוחין כמו

טז) ט. (יג, בא בפ' מדובר (אודותם לתפילין מהשייכות גם ולהעיר
" נאמר שעליהם – במנחה) לקרוא כישמתחילין הארץ עמי כל

ו, (ברכות שבראש תפילין אלו יו"ד) כח, (תבוא עליך" נקרא ה' שם
ד" הענין ע"ד כמרומזא), מוחין, וד' מוחין בג' ונמשך וחודר ,"

ד' של ושי"ן מוחין, ג' כנגד ראשין, ג' של שי"ן בהם שיש בתש"ר
פ"ב. התפילין שער פע"ח (ראה לחו"ג נחלק הדעת כשמוח ראשין,

ובכ"מ).
בית59) "ראשי נימנו ואילך) יד (ו, הפרשה שבהמשך ולהעיר

ג' כנגד שהם ולוי, שמעון ראובן ראשונים, שבטים ג' – אבותם"
מוחין.
ועוד.60) ו. פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
ובכ"מ.61) ב. רסב, ח"ג ב. רמח, ח"א זהר
ב'תקצז.62) ב'תקפז. ע' ז') (כרך פרשתנו אוה"ת
ב'תקפח.63) ס"ע שם אוה"ת ראה
כד.64) מז, ויגש – הכתוב ל'

פינחס.65) ס"פ לקו"ת וראה א. רי, זח"א
שבט.66) ער"ח וארא, פ' ועש"ק ליל שיחת גם ראה
(67" (יא,ארץופתיבותר"ת בא בפ' הכתוב לשון – צרים"

– ג) (ז, וארא בפרשת גם ותוכנו במנחה, לקרוא שמתחילין ט)
"ואת אותותי את  ."

ישראל"68) בארץ הסמוכים ב"ד או ישראל שבארץ "סנהדרין ע"י
הגמרא חכמי "סוף זמן עד החורבן לאחרי וכן הבית, בזמן שהי' כפי –
הל' (רמב"ם קבוע" דין בית שם נשאר ולא ישראל ארץ שחרבה בעת
שופטיך "ואשיבה היעוד כשיקויים וכן ה"אֿג), פ"ה קידוה"ח
לחזור (סנהדרין) עתידין ש"בטבריא כו), א, (ישעי' גו'" כבראשונה

הי"ב). פי"ד סנהדרין הל' (רמב"ם למקדש" נעתקין ומשם תחלה
זה.69) שבת במנחת לקרוא שמתחילין הפרשה – ב. יב, בא
קידוה"ח.70) הל' ריש רמב"ם א. כ, ר"ה עה"פ. ופרש"י מכילתא
ה"ו.71) שם רמב"ם
ואילך.72) 66 ע' חכ"א לקו"ש גם ראה
הזה73) מהחודש אלא התורה את להתחיל צריך הי' ש"לא ועד

בראשית). ר"פ (פרש"י ישראל" שנצטוו ראשונה מצוה שהיא לכם,



יי      

הגילוי שע"י – לארץ) (כניסה לגאולה והשייכות
"אנת לחודש"), עשר ("בעשתי עשר" "אחד דבחי'

של ומצב מעמד נעשה חד", שלהוא ענין מכל
מארץ הוצאתיך אשר אלקיך הוי' ("אנכי וגבול מיצר

".והשלימה האמיתית גאולה ,(

החודש בשם גם מודגש הגאולה שענין ולהעיר,
מבבל" עמהם (ונגאלו) שעלו החדשים –ב"שמות

"וקם" ע"ש ,""מישראלמלך "זה ,
.המשיח"

שנה "בארבעים היא דמ"ת (שהשלימות זה וענין
יותר עוד מודגש לחודש") באחד חודש עשר בעשתי
מודגש זו בקביעות כי, – וארא בפ' חל שבט כשר"ח

דמ"ת הגילוי (התחלת וארא בפ' שעיקרכבר (
חודש עשר בעשתי שנה "בארבעים היא השלימות

חודר דמ"ת (כשהגילוי לחודש" באחד 
.(

צריך מלמעלה (שהגילוי זה שענין לומר, ויש
עצמה: וארא בפ' גם מרומז דוקא) למטה נמשך להיות

יצחק אל אברהם "אל – מלמעלה הגילוי "וארא",
דג' הענינים בפרטי שנמשך היינו, יעקב", ואל

דד'הקוין להשלימות ועד ,"שה"בנים עי"ז –

המרכבה (שהן האבות על ומוסיפים רגלממשיכים (
משיחא מלכא דוד .דהמרכבה,

אמור "לכן לבנ"י, בהגילוי וכן "'ה אני
כנגד שהם גאולה, של לשונות בד' נמשך זה שגילוי –

מוחין עלד' שרומז חמישי ללשון שבאים ועד ,
הגילוי יהי' שאז ס"ג), (כנ"ל לבוא דלעתיד הגאולה

לפרעה"דדרגא "חמישית ,דאתפריעו" ,

נהורין" כל מיני' הגילויואתגליין (שלימות
עשר" "אחד דבחי' הגילוי ובדוגמת ע"ד ד"וארא"),

חודש"). עשר ("בעשתי

וארא דפ' בהחיבור כאמור, זה, ענין מודגש וביותר
מדגישים כבר דמ"ת הענין שבהתחלת שבט, ר"ח עם
עשר בעשתי שנה "בארבעים היא השלימות שעיקר
עצמו מפי ש"משה תורה דמשנה בהלימוד חודש",
לראות ועינים לדעת לב לכם ה' ש"נתן לאחרי אמרן",

דרבי'". אדעתי' איניש "קאי לשמוע", ואזנים

בהחיבור גם מרומז זה שענין להוסיף, ויש
ימי עם קשור שבת כי, ויהי– ערב ויהי השבוע,

בחי' החמה, במהלך התלויים שזהו"עבוקר, ,
בחי' הלבנה, מהלך עם קשור ור"ח מלמעלה, הגילוי

המטה עבודת שזהו"ע ,.
של בענינו גם ובקידושומרומז בראיית –

הרמב"ם בשיעור אשר, זההחודש, ר"ח דשבת
החודש: קידוש הלכות מסיימים

ע"י הוא החודש "החודשהלבנהקידוש –
"לכםכזה" ,"וקדשע"י וגם ,–

כו'" מחשבין דין "בית החשבונותשהרי פרטי ככל ,
עד להרמב"ם קידוה"ח בהל' שנתבארו הלבנה דמולד
הדרכים כל חשבונות בארנו "הרי וחותמם: לסיומם
כדי העדים ובחקירת הראי' בידיעת להם שצריכין
מדרכי דרך יחסרו ולא למבינים ידוע הכל שיהי'
אחרים, בספרים אחרי' לבקש ישוטטו ולא התורה,

נעדרה". לא מהנה אחת וקראו ה' ספר מעל דרשו

ה' בעבודת הגילויוענינם על מורה שראי' –
של באופן המטה עבודת על מורה והחשבון מלמעלה,

" – החודש קידוש ובמצות והשגה, הבנה 
ישראל" ללמדך,שנצטוו יחדיו, שניהם מודגשים –
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58 ועוד.54) ט. פמ"ח, ב"ר ה"ב. פ"א ר"ה ירושלמי
יז.55) כד, בלק
רפי"א.56) מלכים הל' רמב"ם
וש"נ.57) בתחלתו. אבות מע' חב"ד הערכים ספר ראה
מוחין.58) ד' אלא) מוחין, ג' רק (לא ששלימותם – במוחין כמו

טז) ט. (יג, בא בפ' מדובר (אודותם לתפילין מהשייכות גם ולהעיר
" נאמר שעליהם – במנחה) לקרוא כישמתחילין הארץ עמי כל

ו, (ברכות שבראש תפילין אלו יו"ד) כח, (תבוא עליך" נקרא ה' שם
ד" הענין ע"ד כמרומזא), מוחין, וד' מוחין בג' ונמשך וחודר ,"

ד' של ושי"ן מוחין, ג' כנגד ראשין, ג' של שי"ן בהם שיש בתש"ר
פ"ב. התפילין שער פע"ח (ראה לחו"ג נחלק הדעת כשמוח ראשין,

ובכ"מ).
בית59) "ראשי נימנו ואילך) יד (ו, הפרשה שבהמשך ולהעיר

ג' כנגד שהם ולוי, שמעון ראובן ראשונים, שבטים ג' – אבותם"
מוחין.
ועוד.60) ו. פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
ובכ"מ.61) ב. רסב, ח"ג ב. רמח, ח"א זהר
ב'תקצז.62) ב'תקפז. ע' ז') (כרך פרשתנו אוה"ת
ב'תקפח.63) ס"ע שם אוה"ת ראה
כד.64) מז, ויגש – הכתוב ל'

פינחס.65) ס"פ לקו"ת וראה א. רי, זח"א
שבט.66) ער"ח וארא, פ' ועש"ק ליל שיחת גם ראה
(67" (יא,ארץופתיבותר"ת בא בפ' הכתוב לשון – צרים"

– ג) (ז, וארא בפרשת גם ותוכנו במנחה, לקרוא שמתחילין ט)
"ואת אותותי את  ."

ישראל"68) בארץ הסמוכים ב"ד או ישראל שבארץ "סנהדרין ע"י
הגמרא חכמי "סוף זמן עד החורבן לאחרי וכן הבית, בזמן שהי' כפי –
הל' (רמב"ם קבוע" דין בית שם נשאר ולא ישראל ארץ שחרבה בעת
שופטיך "ואשיבה היעוד כשיקויים וכן ה"אֿג), פ"ה קידוה"ח
לחזור (סנהדרין) עתידין ש"בטבריא כו), א, (ישעי' גו'" כבראשונה

הי"ב). פי"ד סנהדרין הל' (רמב"ם למקדש" נעתקין ומשם תחלה
זה.69) שבת במנחת לקרוא שמתחילין הפרשה – ב. יב, בא
קידוה"ח.70) הל' ריש רמב"ם א. כ, ר"ה עה"פ. ופרש"י מכילתא
ה"ו.71) שם רמב"ם
ואילך.72) 66 ע' חכ"א לקו"ש גם ראה
הזה73) מהחודש אלא התורה את להתחיל צריך הי' ש"לא ועד

בראשית). ר"פ (פרש"י ישראל" שנצטוו ראשונה מצוה שהיא לכם,



יי     

והשגה בהבנה לחדור צריך (ראי') מלמעלה שהגילוי
שיש כזו בדרגא (וגם ידוע" הכל "שיהי' (חשבון),

אחרים"). בספרים אחרי' לבקש ש"ישוטטו מקום

העילוי ביותר מודגש החודש שבקידוש ולהעיר,
ע"י היא החודש שקביעות כיון – דוקא המטה דעבודת
למלאכי אומר שהקב"ה (ועד דוקא מטה של ב"ד

כו'" מטה של ב"ד אצל נלך ואתם "אני ),השרת
חז"ל כדרשת – מזה אתם,ויתירה אתם (חסר) "אתם

מזידין אפילו אתם שוגגין, אפילו אתם פעמים, ,ג'
מוטעין". אפילו אתם

***

כשחל (ובפרט שבט שבר"ח לעיל האמור
דמתןֿתורה השלימות מודגשת וארא) פ' בשבת
ועבודתינו מעשינו שלימות לארץ, להכניסה וההכנה
– והשלימה האמיתית לגאולה וההכנה התומ"צ בקיום

זו. בשנה ביותר מודגש

ובהקדמה:

גילוי – במתןֿתורה העיקריים מהענינים
שבפרשתנוהתורה הציווי תוכן שזהו ,"כי

לבני "אמור ענין בהתחלת למ"ש (בהמשך הוי'" אני
בזהר כדאיתא הוי'"), אני דאישראל "פקודא

. . פקודין לכל ידיעתקדמאה כו'", לקב"ה לי'
" בלבאלקות, ועבדהו (ועי"ז) אביך אלקי את

שלשלם" באופן התורה פנימיות לימוד ע"י ,
ודעת בינה אתבחכמה מביאים שעי"ז ,

אל אתכם ("והבאתי והשלימה האמיתית הגאולה
דאיהארץ" דילך חיבורא "בהאי ולעת"ל – ספר) הו

ברחמי" גלותא מן בי' יפקון . . מלךהזהר וכמענה ,
"כשיפוצו – מר" אתי "אימת השאלה על המשיח

חוצה" .מעינותיך

של בזמנו התחיל התורה דפנימיות הגילוי ועיקר
מותר האחרונים אלו ש"בדורות שאמר האריז"ל

החכמה" זאת לגלות שנתומצוה לאחרי יותר ועוד ,
התחלת – הששי באלף (אלף)הת"ק דיום

אוהששי ,הששי תורתיום בגילוי –
הבעש"ט ע"י חסידותהחסידות בתורת ובפרט ,

הזקן רבינו ע"י די"טחב"ד הגאולה לאחרי ובפרט ,
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יד.74) פ"ב, דב"ר ב. פט"ו, שמו"ר
א.75) כה, ר"ה
מ"ע76) בסהמ"צ וכן ספ"ב. קידוה"ח (הל' שהרמב"ם ולהעיר

בין מוטעין בין שוגגין "בין וכותב "מזידין"*, משמיט קנג)
.(ב כג, (אמור הספרא*** כגירסת – **"

הש"ס כגירסת ולא הספרא כגירסת שפסק הרמב"ם של ובטעמו
רפ"ב) (ר"ה התוספתא לשון רפ"ב) ר"ה (לתוספתא דוד בחסדי כתב –
אלא ליתא דבקרא קשה דלכאורה ומוטעין", מזידין שוגגין "אנוסין
לעבור, מזידין הכוונה אין דבגמרא מזידין ע"כ "כי אתם), ג"פ
ממש בדבריהם ואין הוא רשעים וקשר ב"ד, על כן לומר דחלילה
ידיהן" על מתעברת השנה "אין המנין", מן אינו רשעים ["קשר
אלא נראה שלא דיודעין מזידין ומפרש ובפרש"י)], א כו, (סנהדרין
וכתב הרמב"ם נתחכם ולכך כו'****, צורך איזה בשביל שצריכים
כן" לעשות ומוכרחים אנוסין שהם כלומר, מזידין, במקום אנוסין
– ומוטעין" מזידין שוגגין "אנוסין התוספתא גירסת מבאר (ועפ"ז
בחדא"). אונס מיני תרי להנך כלל והרמב"ם כו', אנוסין גווני ש"תרי
עשין סמ"ג (ראה להלכה גם "מזידין" הלשון הובא בכ"מ אבל (*
חסידות בדרושי בכ"מ וכן ועוד). ס"ד. סת"ר או"ח אדה"ז שו"ע מו.

ועוד). א'תג. ע' ח"ג תער"ב המשך (ראה
הגמרא "ולשון כותב שם) קידוה"ח (הל' מיימוניות בהגהות (**
וכבר בהעתקות". נפל טעות ושמא הסמ"ג, וכ"כ מזידין, אפילו הוא
ובפרט בסהמ"צ, והן הי"ד בספר הן טעות שנפל לומר שדוחק העירו

בספרא. כן שמפורש
שמביא ט') אות הרמב"ם (כללי מלאכי" מ"יד להעיר (***
הרמב"ם ש"דרך ישרים) תומת בשם כ"ח אות הפוסקים (כללי מכנה"ג
שיטת היפך מוכיחים ספרי או שספרא היכא הגמרא שיטת הפך ז"ל

ואכ"מ. זה. כלל על שתמה ועיי"ש הגמרא",
להם ש"נודע – ד"מזידין" בהפירוש לנר ערוך גם וראה (****
דהשתא מקידוש לחזור ויכולים העדים אותם שהטעו או ששגגו
אדה"ז משו"ע גם ולהעיר בטעות". שהקידוש שיודעים הם מזידים
עד אלא העדים את מקבלין הב"ד יהיו שלא חכמים "התקינו שם:
למנות העבר חודש מן היום אותו יהי' המנחה לאחר וכשיבואו המנחה
אלה שנאמר זה, דבר לעשות ב"ד ביד כח שיש כו' שלושים יום אותו
אפילו אתם וא"ו, בלא כתיב אתם אותם, תקראו אשר ה' מועדי
עדים דבאו הא כגון הוא ד"מזידין" שהפירוש משמע שמזה – מזידין"

אותם. מקבלים ואינם המנחה לאחר

שבעת77) ועוד) .150 ע' ח"א (לקו"ש במק"א בארוכה כמדובר
כד, (משפטים בקרא כמפורש ממש, בגלוי מרכבה מעשה הי' מ"ת
הספיר לבנת כמעשה רגליו ותחת ישראל אלקי את "ויראו יו"ד)

לטהר". השמים וכעצם
ז.78) ו,
ברע"מ.79) – א כה,
ובכ"מ.80) ב. קנו, (קו"א) תניא וראה ט. כח, דה"א
"קדמאה81) הזהר לשון בביאור נו) ע' (פרשתנו לוי"צ לקוטי ראה

ראשיתא כתר, הוא הא' "קדמאה – למנדע" . . קדמאה ראשיתא . .
דעת". למנדע . . בינה קדמאה חכמה ראשיתא הוא קדמאה

גו'82) והצלתי גו' "והוצאתי – הכתובים סדר יומתק ועפ"ז
אני כי "וידעתם גאולה), של לשונות (ד' גו'" ולקחתי גו' וגאלתי
על שרומז חמישי לשון הארץ", אל אתכם "והבאתי – ואז הוי'",

והשלימה. האמיתית הגאולה
סכ"ו.83) באגה"ק ונת' הובא ברע"מ. – ב קכד, זח"ג
ובכ"מ.84) בתחלתו. כש"ט – דהבעש"ט אגה"ק
ב).85) (קמב, רסכ"ו אגה"ק
"יתחיל86) ת"ק שבשנת (ושם יט. כו, פינחס צו. ר"פ הק' אוה"ח

ועד"ז וש"נ). תצה, תפו, ע' עוז מגדל ס' (וראה הגאולה" גילוי ניצוצי
תכא)). ע' ריש ח"א פרשיות אדה"ז (מאמרי לאדה"ז האלף ואת בד"ה

שעות87) י"ב כולל שנה אלף הקב"ה של שיומו ,להדעה
נה). אות פ"ז לפרדר"א הרד"ל פי' (ראה זה בכלל הלילה ואין

ג88) ב, בראשית ובחיי ברמב"ן משמע וכן א. קיז, לזח"א מק"מ
סס"א). ח"ו בתשובותיו החת"ס ע"ז תמה (וכבר

ואילך.89) רנא ע' (בהוספות) תרס"ג בסה"מ נדפס – דא"ח כת"י
ת"ק). שנת (לפני האריז"ל לגילוי בנוגע ועיי"ש

ועבודתו90) ותורתו מעשיו (ש"כל שלו ההילולא שיום להעיר,
בקרב ישועות ופועל . . ומאיר מתגלה . . חייו ימי כל עבד אשר

     

מעינותיך ד"יפוצו הענין עיקר התחיל שאז כסלו
מדורחוצה" נשיאינו רבותינו ע"י ומוסיף והולך ,

השמיני לנשיא עד נשיאלדור, אדמו"ר מו"ח כ"ק ,
דין, בעלמא חיותו בחיים נשיאותו באופן הן דורנו,
(ש"אשתכח ההסתלקות לאחרי נשיאותו באופן והן

מבחיוהי" התשיעייתיר דדור התשיעי כנשיא (
של הראשון ודור הגלות של האחרון דור (מהבעש"ט),

עשירי. דור – הגאולה

שנה בארבעים "ויהי – זו בשנה מיוחדת ומעלה
לחודש": באחד חודש עשר בעשתי

ימלאו השתא חודש" עשר ל"עשתי בעשירי
כנשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק להנשיאות שנה ארבעים

התשיעיהתשיעי דדור העבודה שלימות נעשית שאז ,
בהפצת ובמיוחד כולל התומ"צ, עניני בכל –
לדעת לב לכם ה' ש"נתן באופן – חוצה המעיינות
אדעתי' איניש "קאי לשמוע", ואזנים לראות ועינים

דרבי'".

באחד חודש עשר בעשתי שנה "בארבעים ובעמדנו
" החודשלחודש", ימי כל שכולל ,חודש"

– קודש) יהי' (העשירי שבו העשירי יום ובפרט וכולל
   נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ,

מישראל: שבכאו"א משה ניצוץ ועד"ז דורנו,

"    . ושכר לכם גדולה "הרבה ,"
כו'" תורה קבלתם .מעשינו כל נשלמו כבר ,

" כל, לעין גלוי ובאופן מופלג, ובריבוי ועבודתינו
בעבר שהיו הבלתיֿרצויים הענינים ולאידך, הדברים",
הפעולה ע"י ובפרט התשובה, ע"י נתתקנו שבודאי –

נשיאינוד" רבותינו ע"י ישראל" בני ראש את
מו"ח כ"ק דורנו לנשיא עד נשיאות) מלשון (נשיא

מזכיריםאדמו"ר –העילוי בשביל בלבד,
ס"א). (כנ"ל דאתהפכא

מו"ח כ"ק שבדורנו, רבינו משה ממשיך – ולכן
" – בהכרזתו אדמו"ר,      

     לארץ הכניסה – "
הגילוי שלימות יהי' שאז והשלימה, האמיתית בגאולה

עשר אחד הכתובדבחי' ובלשון חד", הוא "אנת ,
" – השבוע בפרשת   לשון ,"

החמישית. בחי' גילוי עם הקשור גאולה, של חמישית

על בהוספה – זה ("הי'וכל ה'תש"נ דשנת המעלה
בהחשבון לעיל האמור ע"פ אשר, נסים"), שנת תהא
היא תש"נ ששנת נמצא, הששי, לאלף הת"ק דשנת

הששי אויום , ,חצות אחר
השבת לכניסת ממש שכולובסמיכות ("יום

).שבת"

***

:בפועל למעשה בנוגע – פשוטות ובאותיות
בנ"י כל ומאמינים האמינו הגלות שנות כל במשך
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לשבת שייך – טבת בכ"ד וכ"ח)) סז"ך באגה"ק (כלשונו הארץ"*
("ויכולו") והשלימות העלי' נעשה שבו השבת, מצד הן שבט, ר"ח
ר"ח מצד והן טבת, כ"ד הראשון מיום החל שלפניו, השבוע ימי דכל
כי "נפקדת והחסרון, המיעוט ע"י "נעשה" הלבנה שמולד – שבט

טבת. כ"ד גם כולל טבת, חודש של השני בחציו יפקד",
בקרב ה' אני כי תדע "למען – השבוע לפרשת מהשייכות להעיר (*

מצרים. דארץ (תוקף) בתוך – יח) (ח, הארץ"
ואילך.91) 112 ס"ע תו"ש סה"ש
המשיח92) ימות "של – לגאולה דשמיני מהשייכות להעיר

מלמעלה) (מלמטה השמינית שספירה ולהעיר ב). יג, (ערכין שמונה"
עשר). אחד (בחי' ו)כתר (חכמה גם וכוללת בינה, היא

זך.93) לסי' ביאור אגה"ק וראה ב. עא, זח"ג
במשך94) עבודתו עניני בכל שנה דארבעים השלימות על נוסף

השמיני. כנשיא דין בעלמא חיותו בחיים שנה) (שלשים נשיאותו
בתחלתו.95) ר"ה שער עט"ר ואילך. א נח, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
ובכ"מ.
מלאכתך96) ש"כל השבת, ביום כשחל – יתירה ובהדגשה

בר"חעשו החודש ימי כל והנהגת דהתכללות ה"מלאכה" גם כולל י'",
בשבת). (כשחל

ובפרש"י.97) ו א, דברים

אחר",98) בן לי ה' "יוסף ע"ש יוסף, – (הראשון) בשמו ומודגש
רחל) (בדברי בכתוב שנאמר ש"אחר" ובפרט "בן", נעשה שמ"אחר"

על "אחר"קאי היינו, ,,עליון צדיק יוסף, בערך ,
ב). קנג, (זח"א תחתון צדיק ובנימין

שנה99) "בארבעים היא זה על שההכרזה יומתק ועפ"ז
.העתידה בגאולה עשר" "אחד בחי' גילוי על לרמז – חודש"

(לאחרי התשיעי דדור שהעבודה – יותר עוד ולהמתיק להוסיף ויש
יום שלמחרת מהיום (בעיקר) מתחילה אדמו"ר) מו"ח כ"ק הסתלקות
חיותו לתקופת עדיין שייך עצמו ההסתלקות יום (כי ההסתלקות

– דין) ודוגמתובעלמא עשר. אחד לחודש עשר אחד יום שבט,
שנת סיום לאחרי (בעיקר) שמתחיל – שנה) (ארבעים לשנים בנוגע

תש בשנת – .ההסתלקות
לאחרי – הראשונה בפעם לארץ בהכניסה גם דוגמתו שמצינו ולהעיר
בואו גו' לכם וסעו "פנו הארבעים דשנת שבט בר"ח משה הכרזת
מן עלו "והעם – נצחית) גאולה היתה זכו (שאילו הארץ" את ורשו
הראשון היום ועפ"ז, יא), א, (יהושע הראשון" לחודש בעשור הירדן
מן שעלו היום (שהרי לארץ דהכניסה התקופה עיקר מתחילה שבו

יום הוא שלפנ"ז) לתקופה גם שייך הראשון*.הירדן לחודש
החדשים שמנין להדעות – שבט לחודש משייכותו להעיר (*
חכ"ו לקו"ש (ראה הנשיאים בקרבנות כסדרם השבטים למנין מכוון

וש"נ). .90 ע'
שער100) פע"ח (ראה דשבת הגילוי ענינים) (בכמה מתחיל שאז

ועוד). שם. ובט"ז סרנ"א או"ח שו"ע ו'. ליל ענין שעה"כ פ"ג. השבת
בסה"מ101) (נדפס תש"ט דחגה"ש א' ליל משיחת גם להעיר

45 ע' שבתתש"י ערב הוא תש"ט) (בשנת שעכשיו ,(2.חצות
לפני שבת ערב תקלא: ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר קודש ובאגרות

פארנאכט. הנרות, ַַהדלקת
בסופה.102) תמיד



טו      

מעינותיך ד"יפוצו הענין עיקר התחיל שאז כסלו
מדורחוצה" נשיאינו רבותינו ע"י ומוסיף והולך ,

השמיני לנשיא עד נשיאלדור, אדמו"ר מו"ח כ"ק ,
דין, בעלמא חיותו בחיים נשיאותו באופן הן דורנו,
(ש"אשתכח ההסתלקות לאחרי נשיאותו באופן והן

מבחיוהי" התשיעייתיר דדור התשיעי כנשיא (
של הראשון ודור הגלות של האחרון דור (מהבעש"ט),

עשירי. דור – הגאולה

שנה בארבעים "ויהי – זו בשנה מיוחדת ומעלה
לחודש": באחד חודש עשר בעשתי

ימלאו השתא חודש" עשר ל"עשתי בעשירי
כנשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק להנשיאות שנה ארבעים

התשיעיהתשיעי דדור העבודה שלימות נעשית שאז ,
בהפצת ובמיוחד כולל התומ"צ, עניני בכל –
לדעת לב לכם ה' ש"נתן באופן – חוצה המעיינות
אדעתי' איניש "קאי לשמוע", ואזנים לראות ועינים

דרבי'".

באחד חודש עשר בעשתי שנה "בארבעים ובעמדנו
" החודשלחודש", ימי כל שכולל ,חודש"

– קודש) יהי' (העשירי שבו העשירי יום ובפרט וכולל
   נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ,

מישראל: שבכאו"א משה ניצוץ ועד"ז דורנו,

"    . ושכר לכם גדולה "הרבה ,"
כו'" תורה קבלתם .מעשינו כל נשלמו כבר ,

" כל, לעין גלוי ובאופן מופלג, ובריבוי ועבודתינו
בעבר שהיו הבלתיֿרצויים הענינים ולאידך, הדברים",
הפעולה ע"י ובפרט התשובה, ע"י נתתקנו שבודאי –

נשיאינוד" רבותינו ע"י ישראל" בני ראש את
מו"ח כ"ק דורנו לנשיא עד נשיאות) מלשון (נשיא

מזכיריםאדמו"ר –העילוי בשביל בלבד,
ס"א). (כנ"ל דאתהפכא

מו"ח כ"ק שבדורנו, רבינו משה ממשיך – ולכן
" – בהכרזתו אדמו"ר,      

     לארץ הכניסה – "
הגילוי שלימות יהי' שאז והשלימה, האמיתית בגאולה

עשר אחד הכתובדבחי' ובלשון חד", הוא "אנת ,
" – השבוע בפרשת   לשון ,"

החמישית. בחי' גילוי עם הקשור גאולה, של חמישית

על בהוספה – זה ("הי'וכל ה'תש"נ דשנת המעלה
בהחשבון לעיל האמור ע"פ אשר, נסים"), שנת תהא
היא תש"נ ששנת נמצא, הששי, לאלף הת"ק דשנת

הששי אויום , ,חצות אחר
השבת לכניסת ממש שכולובסמיכות ("יום

).שבת"

***

:בפועל למעשה בנוגע – פשוטות ובאותיות
בנ"י כל ומאמינים האמינו הגלות שנות כל במשך
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לשבת שייך – טבת בכ"ד וכ"ח)) סז"ך באגה"ק (כלשונו הארץ"*
("ויכולו") והשלימות העלי' נעשה שבו השבת, מצד הן שבט, ר"ח
ר"ח מצד והן טבת, כ"ד הראשון מיום החל שלפניו, השבוע ימי דכל
כי "נפקדת והחסרון, המיעוט ע"י "נעשה" הלבנה שמולד – שבט

טבת. כ"ד גם כולל טבת, חודש של השני בחציו יפקד",
בקרב ה' אני כי תדע "למען – השבוע לפרשת מהשייכות להעיר (*

מצרים. דארץ (תוקף) בתוך – יח) (ח, הארץ"
ואילך.91) 112 ס"ע תו"ש סה"ש
המשיח92) ימות "של – לגאולה דשמיני מהשייכות להעיר

מלמעלה) (מלמטה השמינית שספירה ולהעיר ב). יג, (ערכין שמונה"
עשר). אחד (בחי' ו)כתר (חכמה גם וכוללת בינה, היא

זך.93) לסי' ביאור אגה"ק וראה ב. עא, זח"ג
במשך94) עבודתו עניני בכל שנה דארבעים השלימות על נוסף

השמיני. כנשיא דין בעלמא חיותו בחיים שנה) (שלשים נשיאותו
בתחלתו.95) ר"ה שער עט"ר ואילך. א נח, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
ובכ"מ.
מלאכתך96) ש"כל השבת, ביום כשחל – יתירה ובהדגשה

בר"חעשו החודש ימי כל והנהגת דהתכללות ה"מלאכה" גם כולל י'",
בשבת). (כשחל

ובפרש"י.97) ו א, דברים

אחר",98) בן לי ה' "יוסף ע"ש יוסף, – (הראשון) בשמו ומודגש
רחל) (בדברי בכתוב שנאמר ש"אחר" ובפרט "בן", נעשה שמ"אחר"

על "אחר"קאי היינו, ,,עליון צדיק יוסף, בערך ,
ב). קנג, (זח"א תחתון צדיק ובנימין

שנה99) "בארבעים היא זה על שההכרזה יומתק ועפ"ז
.העתידה בגאולה עשר" "אחד בחי' גילוי על לרמז – חודש"

(לאחרי התשיעי דדור שהעבודה – יותר עוד ולהמתיק להוסיף ויש
יום שלמחרת מהיום (בעיקר) מתחילה אדמו"ר) מו"ח כ"ק הסתלקות
חיותו לתקופת עדיין שייך עצמו ההסתלקות יום (כי ההסתלקות

– דין) ודוגמתובעלמא עשר. אחד לחודש עשר אחד יום שבט,
שנת סיום לאחרי (בעיקר) שמתחיל – שנה) (ארבעים לשנים בנוגע

תש בשנת – .ההסתלקות
לאחרי – הראשונה בפעם לארץ בהכניסה גם דוגמתו שמצינו ולהעיר
בואו גו' לכם וסעו "פנו הארבעים דשנת שבט בר"ח משה הכרזת
מן עלו "והעם – נצחית) גאולה היתה זכו (שאילו הארץ" את ורשו
הראשון היום ועפ"ז, יא), א, (יהושע הראשון" לחודש בעשור הירדן
מן שעלו היום (שהרי לארץ דהכניסה התקופה עיקר מתחילה שבו

יום הוא שלפנ"ז) לתקופה גם שייך הראשון*.הירדן לחודש
החדשים שמנין להדעות – שבט לחודש משייכותו להעיר (*
חכ"ו לקו"ש (ראה הנשיאים בקרבנות כסדרם השבטים למנין מכוון

וש"נ). .90 ע'
שער100) פע"ח (ראה דשבת הגילוי ענינים) (בכמה מתחיל שאז

ועוד). שם. ובט"ז סרנ"א או"ח שו"ע ו'. ליל ענין שעה"כ פ"ג. השבת
בסה"מ101) (נדפס תש"ט דחגה"ש א' ליל משיחת גם להעיר

45 ע' שבתתש"י ערב הוא תש"ט) (בשנת שעכשיו ,(2.חצות
לפני שבת ערב תקלא: ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר קודש ובאגרות

פארנאכט. הנרות, ַַהדלקת
בסופה.102) תמיד



טז     

לביאתו, ומצפים המשיח, בביאת שלימה באמונה
שיבוא" יום בכל לו ."אחכה

אדום) (גלות האחרון זה גלות שמתארך וככל
כלל מבינים שלא אע"פ הרי, – וביותר ביותר שנתארך

הגלות לאריכות הסיבה לאחריוכלל הזה, היום עד
(בסיום משיחא דעקבות הסימנים כל נתקיימו שכבר

"כלו הגמרא בזמן וכבר וכיו"ב), סוטה כלמסכת
ישראלהקיצין" גדולי ע"י שנאמרו הקיצים וכן ,

שלאח"ז ותוקףבדורות בשלימות ח"ו נגרע לא –
אריכות – ואדרבה המשיח. בביאת דבנ"י האמונה
כביכול ובהתביעה מתי", "עד בהצעקה מוסיפה הגלות
והבקשה עמך", את הצלת לא "והצל להקב"ה

ממש. ומיד תיכף בנ"י את לגאול והדרישה

וביותר ביותר ומסוגל מיוחד זמן בבוא ועאכו"כ
גו'", חודש עשר בעשתי שנה "בארבעים – לגאולה
לארץ להכניסה אחרון הכי וקץ אחרונה הכי ההכנה
מישראל כאו"א צריך – והשלימה האמיתית בגאולה
את להביא זה סגולה זמן לנצל בו התלוי כל לעשות

והשלימה האמיתית הגאולה ע"י ,
והבקשה הצפי' המשיח, בביאת האמונה חיזוק
בעניני ההוספה ע"י ועיקר ועוד לביאתו, ודרישה
האנשים חוצה, המעיינות בהפצת ובפרט תומ"צ

ענינו.והנשים לפי ואחת אחד כל והטף,

,הש"ק ביום עתה תיכף בזה להתחיל ויש
הוספה ע"י – לחודש" באחד חודש עשר "בעשתי
וקבלת התורה, פנימיות ובפרט התורה, בלימוד
שעשייתם להענינים בנוגע כולל טובות, החלטות

ציבור צרכי על "מפקחין – השבת לאחרי היא בפועל
.בשבת"

השתתפות ע"ד להודיע – המתחיל הקטן ואני
המוסדות לכל רבינו" מ"קופת ארבעים במספר
בכל שליחותו במילוי ועוסקים נשיאותו תחת העומדים

וגמ"ח עבודה תורה הקוין כאו"אג' שחדורים כפי
להוסיף כדי חוצה, המעיינות וסיועבהפצת עזר
מארז"ל על (מיוסד הצלחה הנוטלוברכת "כל

שאת ביתר פעולותיהם בכל מתברך") מאיוב פרוטה
בארבעים ד"ויהי לתקופה הראוי באופן עוז וביתר
וגם חדשות, מחלקות פתיחת – ובמיוחד כולל שנה",
מוסדות, ארבעים עכ"פ שיתוספו – חדשים מוסדות

אלף למספר ועד ארבעים, ממספר יותר טוב ,ומה
כמ"ש ארבעים), מספר (כמו הגאולה עם גם הקשור

אחישנה"יהי'"הקטן בעתה ה' אני גו' .לאלף
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ואילך.103) 394 ע' חכ"ג לקו"ש ראה
הזקן104) רבינו של מאמרו כידוע שבזה, הביאורים כל לאחרי גם

תנב ע' הקצרים אדה"ז (מאמרי מאד" שנתארך הזה גלות ענין "להבין
וכיו"ב. וש"נ), ואילך.

ב.105) צז, סנהדרין
עניני106) שכל ושלימות, כל מלשון גם – ד"כלו" הפירוש וי"ל

בא. לא עדיין ואעפ"כ, בשלימות, היו ה"קיצין" עם הקשורים העבודה
האלף107) ואת ד"ה הזקן רבינו של הידוע במאמרו – ולדוגמא

הזקן רבינו של במאמרו מהמבואר גם ולהעיר .(86 הערה (דלעיל
תקלט. ס"ע הקצרים אדה"ז (מאמרי הקיצים והתאחרות ריבוי בענין

וש"נ).
שה"קץ"108) הצ"צ לדברי בהמשך – מהר"ש אדמו"ר כדברי

שצריכים – תורה" ה"לקוטי הדפסת ע"י נתקיים הנ"ל במאמר שנזכר
ועוד). .70 הערה 80 ע' ח"ו (לקו"ש ממש כפשוטו המשיח ביאת

יא,109) (סוטה כמארז"ל – ישראל לנשי בנוגע יתירה והדגשה
ממצרים", ישראל נגאלו הדור באותו שהיו צדקניות נשים "בשכר ב)
שדור ועוד) ד. ג, שמות וסה"ל (ל"ת האריז"ל בכתבי מ"ש וע"פ
מובן, ממצרים, שיצא הדור של גלגול הוא הגלות של האחרון
שבדורנו. צדקניות נשים בשכר תהי' והשלימה האמיתית שהגאולה

טושו"ע110) ה"ה. פכ"ד שבת הל' רמב"ם א. קנ, שבת ראה
(סי"ב). ס"ו סש"ו או"ח (ואדה"ז)

אהרן111) למשה מהשייכות ולהעיר – חג"ת. הקוין ג' כנגד
– ומרים חסד, – אהרן תפארת, – משה הקוין: ג' כנגד שהם ומרים*

וש"נ). ואילך). קפה (ע' בערכו הערכיםֿחב"ד ספר (ראה גבורה
"הם ואהרן, משה על נוסף – הגאולה לענין שייכים ששלשתם ולהעיר
גם כז), ו, (פרשתנו ממצרים" ישראל בני את להוציא גו' המדברים
המירור", ע"ש מרים זו "גואל רפכ"ו) (שמו"ר במדרש כדאיתא מרים,
מהרז"ו ופי' הרד"ל חידושי (ראה ד"וימררו" מהגזירה נגאלו שבזכותה
ח ס"ע שמות אוה"ת (ראה למיתקא** מרירו שאתהפכא באופן שם),

ב'תקא). ע' ז') (כרך ואילך.
ממרים הוא – אחרון גואל הוא ראשון גואל – משיח שגם ולהעיר

שם). אוה"ת וראה יז. פ"א, (שמו"ר דוד נולד שממנה
בקשר ואילך) ד ב, (שמות שלפנ"ז בפרשה אודותה שנזכר (*

ישראל. של גואלן משה, והצלת ללידת
מדלי", "מר מלשון גם הוא (ד"מרים") ש"מר" לומר ויש (**
כל הכוללים ד"ים"), באופן ("מר" גשמים לריבוי ועד גשמים, טפת

בחוקותי). ר"פ רמב"ן (ראה הברכות
יוסף,112) – אדמו"ר מו"ח כ"ק של (הראשון) בשמו כמודגש

שמחה מתוך העבודה על מורה – יצחק – השני ושמו הוספה. מלשון
אלו שמחתכם "וביום – השבת ביום ביותר כמודגש ותענוג,
(ישעי' עונג" לשבת "וקראת יו"ד), יו"ד, בהעלותך (ספרי השבתות"

יג). נח,
וש"נ.113) סע"ב. טו, ב"ב
מתחילים114) ולאחריו המספר, שלימות הוא אלף שמספר להעיר

נעלה באופן – האותיות) (התחלת אל"ף – המספרים מהתחלת עוה"פ
הוספה – בעבודה וענינו לעבודהיותר. שנחשב עד ,

ממש. חדש) (מוסד חדשה
כב.115) ס, ישעי'
קטן116) כי יעקב יקום "מי ה) ז, (עמוס כמ"ש – הביטול ענין

מהרש"א). ובחדא"ג ב ס, חולין (ראה עצמם שמקטינים הוא",
ועוד)117) א. נח, (קידושין כמארז"ל – הנצחיות על שמורה

תהי'". בהווייתה "תהא
היתה118) שמזמן לאחרי – עתה עד הגלות אריכות לאחרי ובפרט

ד"אחישנה". באופן ועאכו"כ "בעתה", הגאולה צ"ל כבר

     

בנתינת גם להוסיף – כן יעשה שכאו"א ומהנכון
בצדקה ההוספה אשר, ארבעים, במספר הצדקה
"מקרבת גאולה) עם הקשור ארבעים במספר (ובפרט

הגאולה" הקב"ה,את של האמיתית צדקתו –
ל"ואתם ישראל"תלוקטו בני אחד ,אחד

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו לארצנו"בנערינו ,
המקדש.הקדושה ולבית הקודש עיר לירושלים ,

את יביאו בכהנ"ל טובה וההחלטה שהדיבור ויה"ר
תיכף צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה
חודש עשר "בעשתי זה, הש"ק ביום – ממש ומיד
בסיום היעוד ומיד תיכף ויקויים לחודש", באחד
חודש מידי "והי' ר"ח: דשבת ההפטורה וחותם
להשתחוות בשר כל יבוא בשבתו שבת ומידי בחדשו

תיכףלפני" הקדשים, ובקדש השלישי בביהמ"ק –
ממש. ומיד
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פל"ז.119) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
יב.120) כז, ישעי'
אחיכם121) כל את "והביאו ר"ח דשבת בהפטורה מ"ש על נוסף

בידיו אוחז . . עצמו "הוא – כ) סו, (ישעי' לה'" מנחה הגוים מכל
בני אחד לאחד תלוקטו ואתם שנאמר כענין ממקומו, איש איש ממש

ג). ל, נצבים (פרש"י ישראל"
ט.122) יו"ד, בא

קיני123) ארץ גם אלא מדות, ז' כנגד אומות, שבע ארץ רק לא
מאמרי – מואב את תצר אל ד"ה (ראה מוחין ג' כנגד וקדמוני, קניזי

בתחלתו). דברים אדהאמ"צ
כג.124) סו, ישעי'
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פל"ז.119) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
יב.120) כז, ישעי'
אחיכם121) כל את "והביאו ר"ח דשבת בהפטורה מ"ש על נוסף

בידיו אוחז . . עצמו "הוא – כ) סו, (ישעי' לה'" מנחה הגוים מכל
בני אחד לאחד תלוקטו ואתם שנאמר כענין ממקומו, איש איש ממש

ג). ל, נצבים (פרש"י ישראל"
ט.122) יו"ד, בא

קיני123) ארץ גם אלא מדות, ז' כנגד אומות, שבע ארץ רק לא
מאמרי – מואב את תצר אל ד"ה (ראה מוחין ג' כנגד וקדמוני, קניזי

בתחלתו). דברים אדהאמ"צ
כג.124) סו, ישעי'

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה טבת, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחר שתיקתו הכי ארוכה, נעם לי לקבל מכתבו ממוצש"ק ויחי, ולקרות בו אשר עושה בשטח 

הדת, וכיון שזהו מהענינים החיונים בשביל כאו"א מישראל - בודאי שאינו מסתפק בהישגים שבעבר, אלא 

מחפש מה יש בידו לעשות בזה בכל יום ויום. וכדיוק הלשון עוסק בתורה עוסק במצות, שצ"ל כדוגמת 

לו שמעונין הוא לעשות  ויאמר  ומחכה עד שיבוא מי שהוא  יושב בחדרי חדרים  עסק, שאין בעל העסק 

עסק עמו, אלא אדרבה הוא הולך ומחפש חיפוש אחר חיפוש אפשר יש מי שהוא הזקוק לעניני עסק זה, 

ולא עוד - אלא שמדבר על לב הנמצאים בסביבתו להוכיח להם טיב העסק וגודל התועלת מזה בשביל כו' 

וכו'. והאריכות בזה אך למותר, ובפרט שנמצאים הם בסביבה, אשר, נוסף על הענינים שכל ישראל הם 

גוי קדוש - צריכה עוד להיות בהם קדושה מיוחדה, וכמ"ש והי' מחנך קדוש, בציווי נוסף. )במילא משתדל 

היצה"ר לסבב תחבולות שונות ומשונות ולהגדיל העלמות והסתרים ופתויים והסתות, כ"פ ככה - וצריכים 

 - - אלא שכ"פ ככה  כנגד מדה  ומדתו של הקב"ה מדה  בזה ככל היכולת.  ולהשתדל  על המשמר  לעמוד 

שהנצחון על הרע שבפנים האדם מביא נצחון על הרע שמבחוץ לאדם, שגם לזה זקוקים אנשי סביבה זו 

יותר מאחרים.(

מ"ש אודות הוראות בעבודה זו, הנה גם בהנ"ל ימצא איזו נקודות. והוראה כללית בזה - אשר לא 

כמו שטועים לאמר שעול בני אדם מקיל בעול מלכות שמים, אלא, אדרבה, כל פסיעה וענין של קב"ע בני 

אדם צריכה לעורר התבוננות, פשוטה וביחד עם זה עמוקה: ומה ציוויו של בו"ד, שגם הוא בריאה כמוני 

אף שבמשרה גבוה יותר, הנני מקיים מבלי לשאול מקודם הטעמים הפרטים ומקיים אותה בשלימותה, 

עאכו"כ בהנוגע לציוויו של ממה"מ הקב"ה, שאין ערוך לו כלל וכלל, שצריך אני לקיים כל ציוויו לטוב לי 

כל הימים...

בודאי למותר לעוררו על דבר בעתו בקשר עם יום ההילולא עשרה בשבט הבע"ל, לבאר לחבריו 

ולמושפעיו עכ"פ איזה נקודות מעבודת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, תקוותיו שאיפותיו 

אשר קיווה לראות בכאו"א מבני ישראל.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל ולעבודה בהצלחה.



יח

   יא כרך

בירושלמי מןאיתא ("רמז כוסות לד' "מנין :
("לשונותהתורה" גאולות ד' כנגד בניי' ר' בשם ר"י (

גאולת על כשנתבשרו בפרשה שהוזכרו גאולה של
גו'מצרים" והצלתי גו' והוצאתי גו' אמור לכן (

" גו' ולקחתי גו' .וגאלתי
ד' כנגד אמר "ריב"ל שם: נאמרו טעמים ועוד
מלכיות. ד' כנגד אמר לוי ר' וכו'. פרעה של כוסות
שהקב"ה פורענות של כוסות ד' כנגד אמרי ורבנן
עתיד וכנגדן . . העולם אומות את להשקות עתיד
נחמות של כוסות ד' ישראל את להשקות הקב"ה

וכו'".

להטעם האחרונים הטעמים בין ההפרש בפשטות
אין הנ"ל להטעמים הוא: גאולות" ד' "כנגד הראשון

ושייכות זכר הכוסות ישראלבד' בני לגאולת
גאולות"(ממצרים) ד' "כנגד להטעם כן שאין מה ,

גאולה. של) ל(לשונות זכר הם הכוסות ד' הרי

להד' בהרמז הנ"ל שפלוגתא לומר יש זה פי ועל
ובהקדם: להלכה, גם מינה נפקא הוא כוסות

בשולחנו הזקן אדמו"ר הסיבה:כתב בדיני ,
. . מצה . . כזית אכילת בשעת להסב צריך "אימתי
ושתיית . . אפיקומן אכילת . . הכריכה אכילת ובשעת
לגאולה זכר הם אלו דברים שכל לפי - כוסות ד'
לשונות ד' כנגד חכמים תקנו כוסות שהד' ולחירות,
וגאלתי והוצאתי וארא, בפרשת האמורים גאולה של
דרך הסיבה צריכין הם לפיכך כו' והצלתי ולקחתי
ולשתות לאכול רצה אם הסעודה כל שאר אבל חירות,
המיסב מקום מכל אבל כו' בידו הרשות הסיבה בלא
מן מצוה ועושה משובח זה הרי הסעודה בכל

המובחר".

ההסיבה טעם לבאר שכוונתו מוכח לשונו מסגנון
זכר ש"הם משום והיינו אלו, דברים בד' הנצרכת

ו דרךלגאולה הסיבה צריכין הם "לפיכך -
."

להבין: וצריך

קודם (בסעיף זה בסימן טעםא) ביאר כבר (
לפי כו' חירות דרך בהסיבה שישב . . " ההסיבה:
כאלו עצמו את להראות אדם חייב ודור דור שבכל
צריך לפיכך כו' מצרים משעבוד יוצא עתה הוא

חירות". דרך זה לילה מעשה כל לעשות

למה טעם לנתינת זקוקים אנו אין הרי זה לפי
הוא מבואר כבר כי וכו', הכזית אכילת בשעת להסב

זה; לפני שנאמר לבארממה לו היה בעיקר ,
למה להסבהטעם בידו") ה"רשות (אלא צריך

שזוהי לשונו מסגנון משמע (ולא הסעודה" כל ב"שאר
זה) בביאורו ?כוונתו

גאולה של לשונות שד' הזקן אדמו"ר כתב למה ב)
בפנים לציין דרכו אין והלא - וארא" בפרשת "אמורים

שמביא. הפסוקים מקום ערוך השולחן

בסדר אלו לשונות ד' נאמרו וארא בפרשת ג)
הובא [וכן ולקחתי וגאלתי, והצלתי, והוצאתי, שונה:
שינה ולמה הנ"ל]. (ירושלמי) רז"ל בדרשת הסדר

בסידרם הזקן .אדמו"ר

דין בגדר כללי בירור בהקדים הנ"ל כל ויובן
אופנים: בב' לומר דיש – הסיבה

פרט הוא אלא עצמו, בפני חיוב אינו הסיבה א)
וכו', כוסות ד' ושתיית מצה דאכילת בהמצוה ותנאי
לכמותה בנוגע ותנאים פרטים שישנם כשם והיינו
יש כך כוסות, הד' ושתיית המצה אכילת של ואיכותה

דרךתנאי להיות צריך – והשתיה האכילה
הסיבה.

האדם - עצמה בפני כללית מצוה היא הסיבה ב)
ומראה חירות, דרך הנהגה פסח בליל להראות צריך
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(ע'1) וארא אוה"ת ה. פפ"ח. ב"ר גם וראה ה"א, פ"י פסחים
ב'תקצו). ע' קפה.

שם.2) משה פני
וֿז.3) ו, פרשתנו
הי'4) פרעה) של כוסות ד' (של שענינם ב: צט, פסחים במאירי

ומפרשי שם. לירושלמי ופ"מ בקה"ע ג"כ וראה מצרים. לגאולת
כו' דסבה לסבה סבה רק שזה מובן, אבל – שם בב"ר המדרש

ד' "כנגד להטעם משא"כ לגאולה, עניןרחוקה זהו הרי "
עצמה. ה"גאולה"

סי"ד.5) סתע"ב או"ח

ס"ז.6)
(7:כתב וֿז שבהל' פ"ז, ומצה חמץ הל' ברמב"ם גם צ"ע

אדם (סתם) כשסועד לפיכך כו' להראות אדם חייב ודור דור בכל
ואח"כ חירות. דרך מיסב והוא (סתם) ולשתות לאכול צריך זה בלילה
ושתיית מצה כזית אכילת בשעת הסיבה צריכין ואימתי ה"ח: בסוף
(בה"ז): בתחלה ולכתוב לקצר הו"ל דלכאורה כו'. האלו כוסות ארבע

וכיו"ב. כו' בשעת להסב אדם צריך לפיכך
שבשו"ע8) כסדר ג"כ שכתבם ב) צט, (פסחים בפרשב"ם גם

שכן שמשמע ואף כנ"ל. קשה ב) נח, ב"ב פרשב"ם (וראה אדמוה"ז
בב"ר ומצינו שכתב: וכמו דבריו, העתיק (שממנו בב"ר גרסתו היתה
בהגירסא ולא שבב"ר, בהגירסא בחר למה מובן אינו כו'),
שלא או בירושלמי, גם גריס שכך עכ"פ) (בדוחק ואת"ל שבירושלמי?
- כנ"ל קשה אופן בכל – בזה) השקו"ט (כידוע הירושלמי לפניו הי'

ובירושלמי. בב"ר - שלו הגירסא כפי

   

ובשתיה הסיבה ידי על באכילה ההסיבה, ידי על זה
של חובתה ידי יוצא אינו - הסיבה ידי כיעל

זאת וכו': כוסות ד' ושתיית מצה כזית באכילת אם
במצות פרטים הם הרי זו ושתיה שאכילה אומרת

.ההסיבה

(לקיים הכזית את אכל באם ביניהם: והנפקותא
מצות ידי יצא אם הסיבה, בלא מצה אכילת) מצות
תנאי היא שהסיבה נאמר אם לא: או מצה אכילת
לא היסב לא אם הרי המצה, אכילת במצוה לעיכובא

(מדרבנן מצה אכילת מצות גם מכיוןקיים (
מצה הכזית אכילת אם אבל בה; מעכבת שההסיבה
קיים לא בה היסב לא באם הרי בהסיבה, פרט היא

אכילתמצות מצות של בקיומה חסרון אין אבל ,
מצה.

שבהסיבה החיוב סברות שתי בין מינה והנפקא
שאזלהלכה הסיבה בלא הכזית את אכל באם :

בהסיבה ולאכול לחזור הואצריך מחוייב האם ,

מצה" אכילת "על ולברך לחזורלחזור החיוב אם :
מצות לקיים בכדי רק הוא מצותולאכול (אבל

שנית לברך אין - בשלימות) קיים כבר מצה אכילת
הוא השניה אכילה חיוב אם אבל מצה"; אכילת "על
בלא אכל כאשר קיימה (שלא מצה אכילת מצות לקיים

מצה". אכילת "על ולברך לחזור צריך הסיבה),

את אכל אם למעשה: מינה נפקא לומר יש ועוד
המצב נשתנה כך ואחר הסיבה, בלא מצה הכזית
שעכשיו כגון - בהסיבה מחוייב אינו ששוב באופן
שלא ולאכול לחזור צריך אם - רבו לפני הוא יושב
בלא כשאכל מצה אכילת מצות קיים לא אם בהסיבה:
הוא מחוייב הרי מצה), אכל לא כאילו (שדינו הסיבה
בהסיבה, שלא שתהיה (אף מצה אכילת במצות עכשיו
ידי יצא שלא עתה) בהסיבה מחוייב שאינו מאחר

עדיין קייםחובתה כבר הראשונה בפעם אם אבל ;
חובת ידי יצא שלא אלא מצה, אכילת -מצות

לפניוממ יושב שהוא זו בשעה פטור הוא הלא זו צוה
וכו' מצה כזית ויאכל שיחזור מקום אין .רבו,

באכילת הוא תנאי ההסיבה שחובת להוכיח ויש
בגמרא דאמרינן מהא כזיתמצה שאכל "השמש :

לא", מיסב לא אין מיסב יצא, מיסב כשהוא מצה
ידי יצא לא הסיבה בלא מצה שכשאכל משמע דמזה

למצותחובת הגמרא שכוונת לומר גדול ודוחק ;
אין "מיסב בלשון לן משמע קא מאי כן דאם הסיבה,

  ידי יצא לא היסב דכשלא פשיטא הרי - "
הסיבה. חובת

שם ברא"ש הדבר כוסומפורש בשתה שנסתפק ,
ולשתות לחזור לחייבו יש אם בהסיבה שלא ד' או ג'

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

זה9) בי' ע"פ שגם כזיתאלא באכילת רק תקנוהו הסיבה
בכדי הוא ענינה הסיבה כי - י"ל והטעם וכו'. כוסות ד' ושתיית מצה
ויצאת . . מצרים משעבוד יוצא עתה הוא כאילו א"ע "להראות

ולכן ס"ז). שם אדה"ז שו"ע ה"ו, שם (רמב"ם "דוקא
זכר (ש)הם אלו ב"דברים הסעודה שאר (משא"כ ,"

.11 הערה לקמן וראה המובחר"). מן ל"מצוה רק היא
אא"פ באם בפ"ע: מצוה דהסיבה הסברא לפי עצ"ע - אחכ"ז אבל
שהרי לחוד בהסיבה חיוב היש וכיו"ב) האסורים בבית (נמצא לאכו"ש
הוא. חירות דרך ג"כ גרידא דהסיבה משמע רבו בפני מיסב דאינו מהא
מדין ולהעיר כלל, שכיחא דלא מפני י"ל - בפוסקים הובא דלא והא
ואכ"מ. לחלק. שיש אף בסופו) סק"כ סתרל"ט ט"ז (ראה עד"ז סוכה

(שציוו10) רבנן אפקוה הסיבה בלא דבאכל לומר גדול דדוחק
מצה אכילת מצות קיים ולא מצוה אכילת מגדר וראהלהסב) .

" שיש ס"ב פסח ליל סדר חיים מה"ת".ארחות להסיבה
מהני מדרבנן קנין הפקעת האם מהדעות להעיר יש ולחידודי -

ס"ג). סתמ"ח או"ח להצ"צ (פס"ד בדאורייתא
כולהו11) בתוד"ה וראה סט"ו, שם אדה"ז שו"ע ס"ז. שם שו"ע

סק"ז סתע"ב פר"ח וראה כוסות. ד' לענין שנסתפקו א, קח, פסחים -
הר"ן. בדעת ט אות ס"א ח"ג הלוי בית שו"ת וראה הספק. בטעם

.176 ע' כתבים רעק"א ובדו"ח
ולאכול לחזור (שצריך עצמו זה מדין להוכיח אפשר לכאורה
הסיבה היתה באם כי מצה, באכילת תנאי הוא שהסיבה בהסיבה)

כבר בהסיבה שלא מצה הכזית אכל וכאשר בפ"ע, חובה 
את עוה"פ לאכול לחייבו מקום מה כיוןמצה, בהסיבה, מצה

קיים מצה,שכבר
עפ כי - אינו שחיובהאבל הפי' אין בפ"ע, חיוב הוא שהסיבה "ז

כשמקיים לפיחל כו', מצה באכילה שתקנוה כ"א מצה, אכילת
לגאולה זכר קייםשהם שכבר שאף י"ל 9).וא"כ הערה (כנ"ל

מצה וחירות,מצות לגאולה זכר מצה עוה"פ לאכול חכמים
בהסיבה.

שאדם כזית "אותו שם) (פסחים בירושלמי שמ"ש צ"ל ולפי"ז
סי"ד שם אדה"ז בשו"ע מ"ש (וכן מיסב" לאכלו צריך בפסח בו יוצא
צריך - הסיבה בלא ואכל עבר באם אבל הרגיל. ע"ד הוא בתחלתו)

.23 הערה לקמן וראה בהסיבה. ולאכול לחזור

דבכוס12) סט"ו) שם אדה"ז שו"ע ס"ז. (סתע"ב הרמ"א לפמ"ש
ראבי"ה הוא וכדאי וישתה יחזור לא בהסיבה שתה לא אם וד' ג'
על מוסיף שנראה חשש שיש במקום הסיבה א"צ דבזה"ז עליו לסמוך
שיש במקום בזה"ז, ולברך לחזור יצטרך שלא דה"ה י"ל - הכוסות

הדין". "מעיקר הוא בפנים המבואר ולפ"ז לבטלה, ברכה חשש
מדרבנן13) מצה י"ח יצא שלא דכיון שלאאפ"ל שאכלה

שלא יאכל עתה שגם כיון ולאכול לחזור חכמים חייבוהו לא בהסיבה,
לא באם ליעו"י, בנוגע מהדעות ולהעיר כלום". ירויח "ולא בהסיבה
לחזור צריך האם ר"ח אינו ובלילה ר"ח של במנחה יעו"י הזכיר
יצא שלא דכיון יעו"י, בה יאמר שלא אף שתים, ערבית ולהתפלל
סי"ז. סק"ח אדה"ז שו"ע (ראה כלל התפלל לא כאילו ה"ז במנחה

וש"נ).
שבא14) קודם הסיבה חיוב עליו חל שכבר שמכיון את"ל ואף

נפק"מ - הסיבה מצות לקיים הזדמנות אחר לחזור הוא מחוייב לרבו,
שרבו (כגון רבו מלפני לילך הסיבה, מצות לקיים עוד לו שא"א באופן

וכיו"ב). לו צריך
א.15) קח, פסחים
כ.16) סימן



יט    

ובשתיה הסיבה ידי על באכילה ההסיבה, ידי על זה
של חובתה ידי יוצא אינו - הסיבה ידי כיעל

זאת וכו': כוסות ד' ושתיית מצה כזית באכילת אם
במצות פרטים הם הרי זו ושתיה שאכילה אומרת

.ההסיבה

(לקיים הכזית את אכל באם ביניהם: והנפקותא
מצות ידי יצא אם הסיבה, בלא מצה אכילת) מצות
תנאי היא שהסיבה נאמר אם לא: או מצה אכילת
לא היסב לא אם הרי המצה, אכילת במצוה לעיכובא

(מדרבנן מצה אכילת מצות גם מכיוןקיים (
מצה הכזית אכילת אם אבל בה; מעכבת שההסיבה
קיים לא בה היסב לא באם הרי בהסיבה, פרט היא

אכילתמצות מצות של בקיומה חסרון אין אבל ,
מצה.

שבהסיבה החיוב סברות שתי בין מינה והנפקא
שאזלהלכה הסיבה בלא הכזית את אכל באם :

בהסיבה ולאכול לחזור הואצריך מחוייב האם ,

מצה" אכילת "על ולברך לחזורלחזור החיוב אם :
מצות לקיים בכדי רק הוא מצותולאכול (אבל

שנית לברך אין - בשלימות) קיים כבר מצה אכילת
הוא השניה אכילה חיוב אם אבל מצה"; אכילת "על
בלא אכל כאשר קיימה (שלא מצה אכילת מצות לקיים

מצה". אכילת "על ולברך לחזור צריך הסיבה),

את אכל אם למעשה: מינה נפקא לומר יש ועוד
המצב נשתנה כך ואחר הסיבה, בלא מצה הכזית
שעכשיו כגון - בהסיבה מחוייב אינו ששוב באופן
שלא ולאכול לחזור צריך אם - רבו לפני הוא יושב
בלא כשאכל מצה אכילת מצות קיים לא אם בהסיבה:
הוא מחוייב הרי מצה), אכל לא כאילו (שדינו הסיבה
בהסיבה, שלא שתהיה (אף מצה אכילת במצות עכשיו
ידי יצא שלא עתה) בהסיבה מחוייב שאינו מאחר

עדיין קייםחובתה כבר הראשונה בפעם אם אבל ;
חובת ידי יצא שלא אלא מצה, אכילת -מצות

לפניוממ יושב שהוא זו בשעה פטור הוא הלא זו צוה
וכו' מצה כזית ויאכל שיחזור מקום אין .רבו,

באכילת הוא תנאי ההסיבה שחובת להוכיח ויש
בגמרא דאמרינן מהא כזיתמצה שאכל "השמש :

לא", מיסב לא אין מיסב יצא, מיסב כשהוא מצה
ידי יצא לא הסיבה בלא מצה שכשאכל משמע דמזה

למצותחובת הגמרא שכוונת לומר גדול ודוחק ;
אין "מיסב בלשון לן משמע קא מאי כן דאם הסיבה,

  ידי יצא לא היסב דכשלא פשיטא הרי - "
הסיבה. חובת

שם ברא"ש הדבר כוסומפורש בשתה שנסתפק ,
ולשתות לחזור לחייבו יש אם בהסיבה שלא ד' או ג'
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זה9) בי' ע"פ שגם כזיתאלא באכילת רק תקנוהו הסיבה
בכדי הוא ענינה הסיבה כי - י"ל והטעם וכו'. כוסות ד' ושתיית מצה
ויצאת . . מצרים משעבוד יוצא עתה הוא כאילו א"ע "להראות

ולכן ס"ז). שם אדה"ז שו"ע ה"ו, שם (רמב"ם "דוקא
זכר (ש)הם אלו ב"דברים הסעודה שאר (משא"כ ,"

.11 הערה לקמן וראה המובחר"). מן ל"מצוה רק היא
אא"פ באם בפ"ע: מצוה דהסיבה הסברא לפי עצ"ע - אחכ"ז אבל
שהרי לחוד בהסיבה חיוב היש וכיו"ב) האסורים בבית (נמצא לאכו"ש
הוא. חירות דרך ג"כ גרידא דהסיבה משמע רבו בפני מיסב דאינו מהא
מדין ולהעיר כלל, שכיחא דלא מפני י"ל - בפוסקים הובא דלא והא
ואכ"מ. לחלק. שיש אף בסופו) סק"כ סתרל"ט ט"ז (ראה עד"ז סוכה

(שציוו10) רבנן אפקוה הסיבה בלא דבאכל לומר גדול דדוחק
מצה אכילת מצות קיים ולא מצוה אכילת מגדר וראהלהסב) .

" שיש ס"ב פסח ליל סדר חיים מה"ת".ארחות להסיבה
מהני מדרבנן קנין הפקעת האם מהדעות להעיר יש ולחידודי -

ס"ג). סתמ"ח או"ח להצ"צ (פס"ד בדאורייתא
כולהו11) בתוד"ה וראה סט"ו, שם אדה"ז שו"ע ס"ז. שם שו"ע

סק"ז סתע"ב פר"ח וראה כוסות. ד' לענין שנסתפקו א, קח, פסחים -
הר"ן. בדעת ט אות ס"א ח"ג הלוי בית שו"ת וראה הספק. בטעם

.176 ע' כתבים רעק"א ובדו"ח
ולאכול לחזור (שצריך עצמו זה מדין להוכיח אפשר לכאורה
הסיבה היתה באם כי מצה, באכילת תנאי הוא שהסיבה בהסיבה)

כבר בהסיבה שלא מצה הכזית אכל וכאשר בפ"ע, חובה 
את עוה"פ לאכול לחייבו מקום מה כיוןמצה, בהסיבה, מצה

קיים מצה,שכבר
עפ כי - אינו שחיובהאבל הפי' אין בפ"ע, חיוב הוא שהסיבה "ז

כשמקיים לפיחל כו', מצה באכילה שתקנוה כ"א מצה, אכילת
לגאולה זכר קייםשהם שכבר שאף י"ל 9).וא"כ הערה (כנ"ל

מצה וחירות,מצות לגאולה זכר מצה עוה"פ לאכול חכמים
בהסיבה.

שאדם כזית "אותו שם) (פסחים בירושלמי שמ"ש צ"ל ולפי"ז
סי"ד שם אדה"ז בשו"ע מ"ש (וכן מיסב" לאכלו צריך בפסח בו יוצא
צריך - הסיבה בלא ואכל עבר באם אבל הרגיל. ע"ד הוא בתחלתו)

.23 הערה לקמן וראה בהסיבה. ולאכול לחזור

דבכוס12) סט"ו) שם אדה"ז שו"ע ס"ז. (סתע"ב הרמ"א לפמ"ש
ראבי"ה הוא וכדאי וישתה יחזור לא בהסיבה שתה לא אם וד' ג'
על מוסיף שנראה חשש שיש במקום הסיבה א"צ דבזה"ז עליו לסמוך
שיש במקום בזה"ז, ולברך לחזור יצטרך שלא דה"ה י"ל - הכוסות

הדין". "מעיקר הוא בפנים המבואר ולפ"ז לבטלה, ברכה חשש
מדרבנן13) מצה י"ח יצא שלא דכיון שלאאפ"ל שאכלה

שלא יאכל עתה שגם כיון ולאכול לחזור חכמים חייבוהו לא בהסיבה,
לא באם ליעו"י, בנוגע מהדעות ולהעיר כלום". ירויח "ולא בהסיבה
לחזור צריך האם ר"ח אינו ובלילה ר"ח של במנחה יעו"י הזכיר
יצא שלא דכיון יעו"י, בה יאמר שלא אף שתים, ערבית ולהתפלל
סי"ז. סק"ח אדה"ז שו"ע (ראה כלל התפלל לא כאילו ה"ז במנחה

וש"נ).
שבא14) קודם הסיבה חיוב עליו חל שכבר שמכיון את"ל ואף

נפק"מ - הסיבה מצות לקיים הזדמנות אחר לחזור הוא מחוייב לרבו,
שרבו (כגון רבו מלפני לילך הסיבה, מצות לקיים עוד לו שא"א באופן

וכיו"ב). לו צריך
א.15) קח, פסחים
כ.16) סימן



כ   

ומיהו הכוסות. על כמוסיף ש"נראה מכיון בהסיבה
הדבר הוברר כתיקונו שלא ששתה כיון למימר איכא
כוס הוא עתה ששותה ומה היה הכוסות ממנין שלא
שותה שהוא זה שכוס להדיא כתב הרי חובה". של

הכוסות ממנין אינו בהסיבה בכזיתשלא הדין והוא ,
וכו' .מצה

גם משמע דכן לומר אפשר היה לפלפולא
כיווןבירושלמי שלא בין שכיוון בין במצה "יוצאין :

שיוצאים אומרת, זאת כיוון". חזקיה שהיסב מכיון . .
לא ממש האכילה בשעת אם גם מצה אכילת מצות

הוא, והטעם מצוה, לשם חזקהכיוון שהיסב,
הסיח האכילה בשעת כך שאחר אלא - בתחלה שכיוון

זו כוונה ממנו ונשכחה אחרדעתו הוא ונגרר -
הראשונה מצותמחשבתו שיוצאים נאמר ואם .

שאז שהיסב הודאות מהי הסיבה, בלא גם מצה אכילת
כ שלא כמו הרי - כו'" שהיסב אפשר"מכיון יוון,

למימר ליה והוה היסב, לא שגם מסתבר) - (ואדרבא
כיוון שלא בין .."כן ועל בזה. וכיוצא היסב",

צורך שאין לומר בהיסב,צריך דמיירי בברייתא
חובה, ידי יוצא שאינו פשיטא הסיבה בלא שהרי

מיירי כרחך (דעל כיוון"ו"מכיון חזקי' שהיסב (.

דזה - היסב" "אם לפרש צריך דאין לומר יש אבל
שהירושלמי ובפרט שהיסב", "מכיון מאמרו מובן

בלשונו. לקצר רגיל

שהסיבה - להיפך גם להוכיח יש לכאורה אולם
היא תנאי וכו' מצה ואכילת עצמה בפני מצוה היא
משובח זה הרי הסעודה בכל ד"המיסב מהא - בהסיבה

המובחר" מן מצוה ענינהועושה דכל נאמר דאם ,

מצוה של מצה אכילת באופן תנאי רק הוא הסיבה של
בכל שמיסב במה המובחר מן ומצוה השבח מהו וכו',
ואינה ציווי אין עצמה מצד שבהסיבה כיון – הסעודה
לומר צריך כן ועל וכו'. המצה באכילת תנאי אלא

– מצוה יש ההסיבה הואשבעצם העיקרי
"מצוה רק היא הרי הסעודה ובכל וכו' מצה באכילת

המובחר" .מן
"כל הרי טוב ביום כי זו, הוכחה לדחות שיש אלא
השבת את לכבד שמצוה ד"כשם היא, מצוה הסעודה"
ויין בבשר וירבה . . טובים ימים כל כך ולענגה

יכלתו" כפי שישומגדנות דכשם לומר יש כן ואם
תנאי שהיא כךהסיבה מצה, אכילת במצות

במצות המובחר" מן ל"מצוה תנאי שהיא הסיבה ישנה
טוב יום ושמחת .עונג

דהס החיוב טעם עניןאמנם שהסיבה מוכיח יבה
הרמב"ם כתב דהרי עצמו, לשוןבפני זה דרך (ועל

ודור דור "בכל כנ"ל): הזקן אדםאדמו"ר
עתה יצא בעצמו הוא כאילו עצמו את להראות

. . מצרים הזהמשעבוד בלילה אדם כשסועד
ומאחר חירות". דרך מיסב והוא ולשתות לאכול צריך

ש" זה ודאישענין הוא כו'", עצמו את להראות
ולשתות לאכול החיוב מסתעף וממנו עצמו, בפני חיוב
היא ההסיבה שגם לומר צריך כרחך על הרי בהסיבה,

עצמה" בפני .חובה
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כדמוכח17) הרא"ש של ספיקו הוא עצמו שזה לומר גדול ודוחק
סקי"ד). (שם יעקב וחק סק"ה) (סתע"ב בט"ז

שהוא18) כיון כוסות דבד' - ומצה כוסות ד' בין לחלק ואין
שהוא במצה משא"כ אמרו, והם אמרו דהם הסיבה בה מעכבת מדרבנן
אין "מיסב בגמרא מהמבואר הוא הרא"ש דברי מקור שהרי - מה"ת

בנוגע - לא" מיסב למצהלא בנוגע ואם שם, ברא"ש כדמוכח ,
בראב"ן להדיא וכ"כ כוסות. בד' שמעכבת מנ"ל מעכבת הסיבה אין

ידי יוצא ואינו בהסיבה.כאן: באוכלה אלא ,
ה"ג.19) פ"ו חו"מ הל' הרמב"ם על צ"פ וראה ה"ג, פ"י פסחים
שם.20) העדה קרבן
ס"ט.21) סתקפ"ט אדה"ז שו"ע ראה
בהיסב.22) מיירי דע"כ אמר כאן בירושלמי שם: בצפע"נ ראה
(23(11 (שבהערה בירושלמי דמבואר הא היטב מובן ולפי"ז

ע"פ שהרי בפסח", בו יוצא שאדם כזית ב"אותו הוא הסיבה דחיוב
הערה וראה היסב. לא אם מצה י"ח יצא לא כאן הירושלמי משמעות

הנ"ל.
סק"ו.24) בט"ז וראה הסעודה. כל יסב ולכתחלה כאן: וברמ"א

המובחר", מן מצוה אלא דליכא - ד"ליתא כ' סק"ז בפר"ח אבל

מ"מ אבל להסב. להצריכו בידינו ואין הוסיף: שם אדה"ז ובשו"ע
כו'. המיסב

בשעת הסיבה צריכין ואימתי ה"ח): (פ"ז, בזה הרמב"ם בל' וצ"ע
משובח ה"ז היסב אם ושתייתו אכילהו ושאר כו' מצה כזית אכילת
לומר ודוחק מיותר. - צריך" כו' "ואם דלכאורה - צריך אינו לאו ואם
כזית משא"כ ולאכול, לחזור א"צ אכילתו" "שאר דרק להורות דכוונתו

בסופה. 31 הערה לקמן וראה כו'. מצה
דפליגי25) ה"א) (שם, בירושלמי משה בפני מ"ש לפי ובפרט

וכו מצה בכזית רק או הסעודה בכל הסיבה צריך אי שם '.אמוראי
בכזית כמו הסעודה בכל להסב חייב הסעודה, בכל דלמ"ד ומשמע

מצה.
וס"ד.26) ס"א תקכט סי' אדה"ז שו"ע
צריכין27) כולן כוסות ארבע א): קח, (פסחים במאירי במ"ש וכן

קידוש ר"ל עליהם, מסודרים שהם הדברים הן שתייתם, הן הסיבה,
שהסיבה לדחות אפשר - המזון וברכת ההלל וקריאת ההגדה וקריאת
בפ"ע. הו"ע דהסיבה דס"ל מזה להוכיח ואין אלו, בדברים תנאי הוא

מסובין28) אוכלין שם: ירושלמי וראה וֿז, הל' פ"ז חו"מ הל'
לחירות. מעבדות שיצאו להודיע

ולכן29) לפסקיו טעם ליתן הרמב"ם של דרכו אין רוב וע"פ
רק זה אין שכאן ג"כמשמע שהוא אלא הסיבה לחובת

"ש)"ש מסתעף ומזה כו'", כו'".אדם אדם כשסועד (
בעי30) לוי דלרב שכ' 25 שבהע' משה הפני של טעמו זהו והרי

מעבדות שיצאו להודיע הטעם, שמבאר לפי הסעודה, בכל הסיבה
לחירות.

   

זה כסותרים הנראים הענינים את לתווך בכדי והנה
א) החיובים: שני בהסיבה שישנם לומר יש זה, את
וכו'. מצה אכילת במצות תנאי ב) עצמו. בפני מצוה
הוא מקיים – בהסיבה וכו' מצה כזית וכשאוכל
המיוחדת הסיבה ומצות כתיקונה מצה דאכילת המצוה

ובמצות עצמה; -בפני עצמה בפני שהיא כמו
ד'יש ושתיית מצה כזית באכילת והוא המצוה

הסעודה, כל בשאר - המובחר" מן ו"מצוה הכוסות,
של בהמצוה הידור .היינו

אדמו"ר דברי טעם בטוב מוסברים זה ולפי
כו' חירות דרך בהסיבה "שישב הקודם): (בסעיף הזקן
הנ"ל) הרמב"ם (כלשון וכו' ודור דור שבכל לפי

לעשות צריך חירות",לפיכך דרך זה לילה מעשה
בזה חירות בדרך להתנהג כללי חיוב שזהו והיינו
הנמשכת ההסיבה שמצות מובן זה פי ועל הלילה.

פרט אינה בפנימזה, ענין אלא וכו' מצה אכילת
עצמו.

) כך ומבארואחר ממשיך סעיפים) כמה
ההסיבה וענין בטעם כי הסיבה. הצריכים הדברים
בפני כחובה הסיבה מצות מבוארת זה, לפני שביאר
כפי - שבהסיבה הב' הענין לבאר כוונתו וכאן עצמה.

ותנאי פרט וכמושהיא וכו', מצה אכילת
"לפיכך (ולאשמסיים: חירות" דרך הסיבה צריכין

אומרת זאת בזה), וכיוצא בהם" להסב צריך "לפיכך
מצות - "הם" הרי כאן המבואר הטעם -שמחמת

.הסיבה

לגאולה זכר הם אלו דברים שכל "לפי והטעם:
לגאולהו "זכר הזה, ענינם שתוכן היינו - "

(דרך הסיבה חיוב בהן המצריך הוא )ולחירות",
יהיה שלהן ולחירות" לגאולה שה"זכר בכדי כתנאי,

הפרטים בכל .שלם

להד' (בשייכות הטעם בהדגשת להוכיח וממשיך
לשונות ד' כנגד חכמים תקנו כוסות "שהד' כוסות):

זושל שמצוה ומזה, וארא". בפרשת האמורים
הסיבה צריכה היא כן ושעל וחירות, גאולה ענינה
ד' לתקנת האחרים טעמים לפי כן שאין מה כתנאי,
מלכיות ד' כנגד . . פרעה של כוסות ד' "כנגד הכוסות:
עתיד שהקב"ה פורענות של כוסות ד' כנגד . .
הקב"ה עתיד וכנגדן . . העולם אומות את להשקות
אלו שלכל נחמות", של כוסות ד' ישראל את להשקות
של וחירות לגאולה זכר אינן הכוסות ד' הרי הטעמים

תהיהישראל למה הטעם מובן אינו ולפיהם -
הכוסות. ד' במצות תנאי ההסיבה

וארא": בפרשת "האמורים ואומר: שמדגיש וזהו
לדייק אלא אלו ללשונות המקור את לציין כוונתו אין
תקנו כוסות ש"ד' זה פי על [דרק הנ"ל דבריו ולפרש

של לשונות ד' כנגד שחיובחכמים לומר יתכן ,
כן שאין (מה הכוסות בד' כתנאי הוא ההסיבה

משוםל וכו'")] פרעה של כוסות ד' "כנגד הטעמים
שהמדובר וארא", בפרשת "אמורים אלו שלשונות
ישראל בני של ויציאתם בגאולתם הוא זו בפרשה
(מה הגאולה בליל כוסות ד' תקנו וכנגדן ממצרים,
בתוכן שאין וכו', פרעה של כוסות בד' כן שאין

שייכות אלו, כוסות נזכרים בהן הפרשיות
).מצרים

שהרי צרכו, כל מבואר הענין אין אכתי אמנם
שבין דהיינו . . הסדר על כוסות הד' לשתות "צריך
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(31,7 שבהע' הרמב"ם בדברי הקושיא גם ליישב יש ועד"ז
חירות" דרך מסיב והוא (סתם) ולשתות לאכול "צריך כתב שבתחלה
א"ע להראות האדם חייב ודור דור "בכל לפנ"ז: למ"ש בהמשך - וכו'

תלוי'וכו' ואינה בפ"ע מצוה היא שהסיבה להדגיש וכו'",
ממשיך: הסיבה, דיני פרטי שמבאר לאחרי ואח"כ וכו', מצה במצות
צריך אימת רק (לא לבאר בא שבזה וכו'", הסיבה צריכין "ואימתי
מצה במצות תנאי היא שהסיבה גם: אלא הסיבה, מצות מצד להסב
כשבא ורק הסיבה, דיני שאר שמפרט לאחרי עד בזה המתין ולכן וכו'.

הפרק) (בהמשך המצות פרטי שישלבאר כו' צריכין ואימת הקדים:
כו'. הענינים ב' בזה

צריך בהסיבה מצה הכזית אכל לא שאם הרמב"ם כתב שלא ומה
תנאי (גם) היא שהסיבה שס"ל אף - ולאכלו י"ל:לחזור מצה,

שאינו הרמב"ם מכללי (2 לעיכובא. הם שבמצות התנאים כל לא (1
ב. אות הרמב"ם כללי מלאכי (יד וכו' בש"ס הוזכרו שלא דינים מביא
- בדוחק (3 כג). אות ס"ה ה. אות ס"ג הפוסקים כללי ט כרך שד"ח

בסופה). 24 הערה (כדלעיל ה"ח סוף בפ"ז רמזה

דרך32) רבנן תיקנו כסי ארבע ב: קיז, פסחים חדראה כל
ובשו"ע חירות. משום תקנתא דעיקר שם: ובר"ן מצוה. בי' נעביד וחד
חירות דרך לשתותם חכמים תקנו אלו כוסות ד' ס"ב: תעד סי' אדה"ז
ארבע גריס: שם ברשב"ם אבל בפ"ע. ומצוה חירות הוא או"א וכל
אלו דלטעמים י"ל וא"כ כו'. וחד חד וכל (סתם) רבנן להו תקנו כסי
תעט). סי' ריש אדמוה"ז שו"ע מל' (ולהעיר הרשב"ם. כמ"ש גרסינן
יצא. לא חירות ידי יצא, יין ידי . . חי שתאן ב: קח, שם וראה
סי' אדמוה"ז ובשו"ע שלימה. מצוה זו אין כלומר ורשב"ם: ובפרש"י
המובחר. מן מצוה קיים שלא כלומר יצא לא חירות ידי סי"ז: תעב
משום הוא כוסות ד' מצות עיקר אדמוה"ז דלדעת בפנים ולהמבואר

לדייק: שהוצרכו מה מובן שלאחירות כפשוטו הכוונה (שאין
מצוה זו שאין אלא) ג"כ, יין ידי יוצא הי' לא דא"כ חירות ידי יצא

מן שאינה משוםוהיינו אינם כוסות ד' באם אבל .
ד' לחיוב ענין אינו חירות ידי יצא שלא שמה בפשטות מובן חירות

יצא". יין "ידי ולכן כוסות,
לחנך דא"צ דס"ל ר"י של בטעמו שם) (פסחים בר"ן וראה
שאין דכיון במצות לחנכם שייך לא הא דבכי כוסות: בד' התנוקות
דס"ל לשיטתו דאזיל וי"ל חירות. דרך להם אין בו ושמחין נהנין
בענין שפי' שם ברשב"ם וראה כנ"ל. חירות משום הוא התקנה דעיקר

אחר.
לענין33) שייכות להכוסות יש הנ"ל טעמים לפי שגם את"ל אף

.4 הערה לעיל ראה – ה"גאולה"



כי    

זה כסותרים הנראים הענינים את לתווך בכדי והנה
א) החיובים: שני בהסיבה שישנם לומר יש זה, את
וכו'. מצה אכילת במצות תנאי ב) עצמו. בפני מצוה
הוא מקיים – בהסיבה וכו' מצה כזית וכשאוכל
המיוחדת הסיבה ומצות כתיקונה מצה דאכילת המצוה

ובמצות עצמה; -בפני עצמה בפני שהיא כמו
ד'יש ושתיית מצה כזית באכילת והוא המצוה

הסעודה, כל בשאר - המובחר" מן ו"מצוה הכוסות,
של בהמצוה הידור .היינו

אדמו"ר דברי טעם בטוב מוסברים זה ולפי
כו' חירות דרך בהסיבה "שישב הקודם): (בסעיף הזקן
הנ"ל) הרמב"ם (כלשון וכו' ודור דור שבכל לפי

לעשות צריך חירות",לפיכך דרך זה לילה מעשה
בזה חירות בדרך להתנהג כללי חיוב שזהו והיינו
הנמשכת ההסיבה שמצות מובן זה פי ועל הלילה.

פרט אינה בפנימזה, ענין אלא וכו' מצה אכילת
עצמו.

) כך ומבארואחר ממשיך סעיפים) כמה
ההסיבה וענין בטעם כי הסיבה. הצריכים הדברים
בפני כחובה הסיבה מצות מבוארת זה, לפני שביאר
כפי - שבהסיבה הב' הענין לבאר כוונתו וכאן עצמה.

ותנאי פרט וכמושהיא וכו', מצה אכילת
"לפיכך (ולאשמסיים: חירות" דרך הסיבה צריכין

אומרת זאת בזה), וכיוצא בהם" להסב צריך "לפיכך
מצות - "הם" הרי כאן המבואר הטעם -שמחמת

.הסיבה

לגאולה זכר הם אלו דברים שכל "לפי והטעם:
לגאולהו "זכר הזה, ענינם שתוכן היינו - "

(דרך הסיבה חיוב בהן המצריך הוא )ולחירות",
יהיה שלהן ולחירות" לגאולה שה"זכר בכדי כתנאי,

הפרטים בכל .שלם

להד' (בשייכות הטעם בהדגשת להוכיח וממשיך
לשונות ד' כנגד חכמים תקנו כוסות "שהד' כוסות):

זושל שמצוה ומזה, וארא". בפרשת האמורים
הסיבה צריכה היא כן ושעל וחירות, גאולה ענינה
ד' לתקנת האחרים טעמים לפי כן שאין מה כתנאי,
מלכיות ד' כנגד . . פרעה של כוסות ד' "כנגד הכוסות:
עתיד שהקב"ה פורענות של כוסות ד' כנגד . .
הקב"ה עתיד וכנגדן . . העולם אומות את להשקות
אלו שלכל נחמות", של כוסות ד' ישראל את להשקות
של וחירות לגאולה זכר אינן הכוסות ד' הרי הטעמים

תהיהישראל למה הטעם מובן אינו ולפיהם -
הכוסות. ד' במצות תנאי ההסיבה

וארא": בפרשת "האמורים ואומר: שמדגיש וזהו
לדייק אלא אלו ללשונות המקור את לציין כוונתו אין
תקנו כוסות ש"ד' זה פי על [דרק הנ"ל דבריו ולפרש

של לשונות ד' כנגד שחיובחכמים לומר יתכן ,
כן שאין (מה הכוסות בד' כתנאי הוא ההסיבה

משוםל וכו'")] פרעה של כוסות ד' "כנגד הטעמים
שהמדובר וארא", בפרשת "אמורים אלו שלשונות
ישראל בני של ויציאתם בגאולתם הוא זו בפרשה
(מה הגאולה בליל כוסות ד' תקנו וכנגדן ממצרים,
בתוכן שאין וכו', פרעה של כוסות בד' כן שאין

שייכות אלו, כוסות נזכרים בהן הפרשיות
).מצרים

שהרי צרכו, כל מבואר הענין אין אכתי אמנם
שבין דהיינו . . הסדר על כוסות הד' לשתות "צריך
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(31,7 שבהע' הרמב"ם בדברי הקושיא גם ליישב יש ועד"ז
חירות" דרך מסיב והוא (סתם) ולשתות לאכול "צריך כתב שבתחלה
א"ע להראות האדם חייב ודור דור "בכל לפנ"ז: למ"ש בהמשך - וכו'

תלוי'וכו' ואינה בפ"ע מצוה היא שהסיבה להדגיש וכו'",
ממשיך: הסיבה, דיני פרטי שמבאר לאחרי ואח"כ וכו', מצה במצות
צריך אימת רק (לא לבאר בא שבזה וכו'", הסיבה צריכין "ואימתי
מצה במצות תנאי היא שהסיבה גם: אלא הסיבה, מצות מצד להסב
כשבא ורק הסיבה, דיני שאר שמפרט לאחרי עד בזה המתין ולכן וכו'.

הפרק) (בהמשך המצות פרטי שישלבאר כו' צריכין ואימת הקדים:
כו'. הענינים ב' בזה

צריך בהסיבה מצה הכזית אכל לא שאם הרמב"ם כתב שלא ומה
תנאי (גם) היא שהסיבה שס"ל אף - ולאכלו י"ל:לחזור מצה,

שאינו הרמב"ם מכללי (2 לעיכובא. הם שבמצות התנאים כל לא (1
ב. אות הרמב"ם כללי מלאכי (יד וכו' בש"ס הוזכרו שלא דינים מביא
- בדוחק (3 כג). אות ס"ה ה. אות ס"ג הפוסקים כללי ט כרך שד"ח

בסופה). 24 הערה (כדלעיל ה"ח סוף בפ"ז רמזה

דרך32) רבנן תיקנו כסי ארבע ב: קיז, פסחים חדראה כל
ובשו"ע חירות. משום תקנתא דעיקר שם: ובר"ן מצוה. בי' נעביד וחד
חירות דרך לשתותם חכמים תקנו אלו כוסות ד' ס"ב: תעד סי' אדה"ז
ארבע גריס: שם ברשב"ם אבל בפ"ע. ומצוה חירות הוא או"א וכל
אלו דלטעמים י"ל וא"כ כו'. וחד חד וכל (סתם) רבנן להו תקנו כסי
תעט). סי' ריש אדמוה"ז שו"ע מל' (ולהעיר הרשב"ם. כמ"ש גרסינן
יצא. לא חירות ידי יצא, יין ידי . . חי שתאן ב: קח, שם וראה
סי' אדמוה"ז ובשו"ע שלימה. מצוה זו אין כלומר ורשב"ם: ובפרש"י
המובחר. מן מצוה קיים שלא כלומר יצא לא חירות ידי סי"ז: תעב
משום הוא כוסות ד' מצות עיקר אדמוה"ז דלדעת בפנים ולהמבואר

לדייק: שהוצרכו מה מובן שלאחירות כפשוטו הכוונה (שאין
מצוה זו שאין אלא) ג"כ, יין ידי יוצא הי' לא דא"כ חירות ידי יצא

מן שאינה משוםוהיינו אינם כוסות ד' באם אבל .
ד' לחיוב ענין אינו חירות ידי יצא שלא שמה בפשטות מובן חירות

יצא". יין "ידי ולכן כוסות,
לחנך דא"צ דס"ל ר"י של בטעמו שם) (פסחים בר"ן וראה
שאין דכיון במצות לחנכם שייך לא הא דבכי כוסות: בד' התנוקות
דס"ל לשיטתו דאזיל וי"ל חירות. דרך להם אין בו ושמחין נהנין
בענין שפי' שם ברשב"ם וראה כנ"ל. חירות משום הוא התקנה דעיקר

אחר.
לענין33) שייכות להכוסות יש הנ"ל טעמים לפי שגם את"ל אף

.4 הערה לעיל ראה – ה"גאולה"



כי   

באמירת יפסיק לרביעי שלישי ובין לשני ראשון כוס
מצה באכילת יפסיק לשלישי שני ובין וההלל ההגדה

המזון" כוסוברכת "שכל לפי והיינו ,דבר על
עודמיוחד" כוסות ד' במצות שיש משמע דמזה ,

צריך כן ועל וחירות. לגאולה זכר שהם מזה חוץ ענין
תקנו שבשבילו מיוחד לענין גם שייך כוס שכל לומר
ענין משום כוסות הד' תקנת דאין והרי זה, פרטי כוס

.החירות
ד' סדר את משנה הזקן שאדמו"ר הטעם וזהו
מכפי והצלתי) ולקחתי וגאלתי (והוצאתי הלשונות
– ולקחתי) וגאלתי והצלתי (והוצאתי בכתוב שנאמרו
כי כאן מדבר שבהם - כוסות הד' סדר פי על אם כי
כוסות מהד' אחד לכל טעם הנותנין הן הן לשונות הד'

עליהם: הנאמרים ולהענינים

היום קידוש עליו אומר ראשון ובקידושכוס ,
"והוצאתי". כנגד שזהו מצרים" ליציאת "זכר אומר

ההגדה" את עליו קורא שני שבמצות"כוס והחידוש ,
זכירת מצות על פסח שבליל מצרים יציאת סיפור
להיות צריך פסח שבליל הוא יום שבכל מצרים יציאת

ובביאור באריכות דברים כנגדסיפור שזהו ,
גודל את הכתוב מתאר שלו שבהמשך "וגאלתי",

שנאמר:ה וכמו מצרים דיציאת והמופתים נסים
גדולים", ובשפטים נטויה בזרוע אתכם "וגאלתי
כו' אבותינו את וגאל גאלנו "אשר בברכה וחותמים
עליו מברך שלישי "כוס ישראל". גאל ה' אתה ברוך

המזון" "ברכת על ההודיה נזכרת שבה ,
יצא לא המזון בברכת תורה הזכיר לא ואם שלמדתנו",

חובה והייתיידי לעם לי אתכם "ולקחתי כנגד וזהו ,
שכתוב כמו תורה מתן על דקאי לאלקים" לכם

אלקיך" לה' לעם נהיית הזה רביעי"היום "כוס .
השיר" ברכת עליו ומברך ההלל את עליו שזהגומר ,

ואומר מקדים (שלכן העתידה להגאולה בעיקר שייך

כו'" הגוים אל חמתך מרומז"שפוך והוא ,(
ההצלה נתבארה לא זו דבלשון - ב"והצלתי"
כמו מעבודתם", אתכם "והצלתי (סתם) אלא בפרטיות,
שכתב וכמו העתידה לגאולה בנוגע הוא כן

איךהרמב"ם אדם ידע לא . . הדברים אלו "וכל :
הנביאים". אצל הם סתומים שדברים שיהיו, עד יהיה

הכוסות על שנאמרו הענינים שגם זה לפי ונמצא
– כאן (בהסדר גאולה של לשונות לד' מתאימים
גאולה של ולתוכנה הזקן) אדמו"ר ערוך בשולחן

הרי והןוחירות, בכללה הן כוסות הד' של התקנה
וחירות". לגאולה "זכר הוא בפרטי'

לשונות הד' בסדר החילוקים של הביאור
הענינים: בפנימיות

תורה בלקוטי בתשובהמבואר מדריגות ד' שיש
בכתוב מרומזות בקשוהן טוב ועשה מרע "סור

בעוונות יפגום "שלא - מרע" "סור ורדפהו": שלום
לעשות וצריך ומעשה, דיבור במחשבה גשמיים

להת - הרעתשובה מן רצונו את ולעקור העבר על חרט
אלא יתברך" ואחדותו מיחודו להפרד ירצה שלא כו'
"ועשה עלמין. כל ממלא בבחינת אלקות גילוי שיהיה
טוב ועשה במצות ממעט "שהוא על התשובה - טוב"
תשובה שיעשה ו"כדי ותפלה" בתורה עצמו את לייגע
זה על עשה מצות בביטול שחסר האור גם שיתמלא
ולהדבק להתקשר . . עצומה תשובה לעשות צריך
וב' מקיף". ובחינת עלמין כל סובב שהוא הוי' בשם
"בקש תתאה. תשובה בחינת הם אלו תשובה בחינות
ידי על שהוא עילאה תשובה בחינת הוא שלום"
ובפמליא מעלה של בפמליא שלום ש"משים התורה

מטה" שלום",של נתיבותיה וכל נועם דרכי ו"דרכיה
שלמעלה סוף אין אור "לעצמות מגיע זה ידי שעל
ב' בזה ויש עלמין". כל וממלא עלמין כל מסובב

התורה ופנימיות דתורה נגלה כנגד .בחינות,

התורה באור מבואר כנגדוהנה הם כוסות שהד' ,
הן הלשונות ד' הרי זה ולפי הנ"ל. תשובה בחי' ד'
סבלות מתחת אתכם "והוצאתי אלו: בחינות ד' כנגד
מרע. סור ענין הוא מצרים) מטומאת (היציאה מצרים"
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סט"ז.34) תעב סי' אדה"ז שו"ע
מעכב.35) אינו זה שסדר סובר שהוא אלא – סתפ"ד הב"י ל'

(על ובהציון בחצע"ג ס"א סתע"ט אדה"ז שו"ע שם. פר"ח ראה אבל
.32 הערה לעיל וראה הצד).

שאי"ז36) חירותואף של הו"ע ועיקרם הואיל מ"מ שהרי ,
שענינו נאמר באם יותר יומתק מ"מ – בהם תנאי תהי' שהסיבה שייך

כוס בפנים.דכל כדלקמן וחירות, לגאולה שייך ג"כ
ה"י.37) שם הרמב"ם ל'
מנהגים38) טעמים, לקוטי עם בהגש"פ שצויינו במקומות ראה

טו. ע' וביאורים
שו"ע39) ה"ג. פ"ב ברכות הל' רמב"ם א. מט, ב. מח, ברכות

ס"ד. קפז סי' אדה"ז
ט.40) כז, תבוא
פסח41) ליל חיים ארחות שם. בחיי רבינו שם. וארא הגדול מדרש

ועוד. ב. צט, פסחים מאירי סי"ג.

ובשמחה"ר42) אבודרהם, ח. ו, וארא בחיי ע"פ. ר"פ ר"ן ראה
חמתך. שפוך בפיסקא להחיד"א

ה"ב.43) פי"ב מלכים הל'
(נדפס44) פ"א לאגה"ת ביאורים גם וראה ואילך. ב עג, בלק

ואילך). סב ע' ח"ב קארף) שי' (להר"י התניא לס' ביאורים בלקוטי
טו.45) לד, תהלים
ב.46) צט, סנהדרין
דפמליא47) הבחי' ב' והם ב'תקצו. ע' קפה. ק' וארא אוה"ת

שלמעלה. ופמליא שלמטה

   

"צל" מלשון הוא –"והצלתי" המקיף בחינת שהוא ,
כנ"ל, המצות ידי על שנמשך עלמין כל הסובב אור

נאמר זה גו'"שעל כסיתיך ידי "ובצל :"וגאלתי" .
רז"ל כמאמר התורה כנגד חוריןהוא בן לך "אין :

כנגד - ובפרטיות תורה", בתלמוד שעוסק מי אלא
אתכם "ולקחתי המאמרֿחז"ל. כפשטות דתורה נגלה
הוא ברוך סוף אין באור האמיתי היחוד היינו לעם", לי

התורה פנימיות ענין "לי"והוא שנאמר מקום (ד"כל
לעולם" זז שלמעלהאינו בבחינה שזהו והיינו ,

תמן "דלית התורה פנימיות וזוהי ושינויים, מהתחלקות
כו'" מחלוקת ולא . . קושיא ד'לא שהן ולהיות .(

למעלה, מלמטה הוא עבודתה שאופן בתשובה, בחינות
למעלה. מלמטה של בסדר הן הלשונות ד' גם לכן

תלוי הנ"ל בעבודה בחינות הד' של סדרן אמנם,
ממעשה חשוב לימוד דאם ועשיה. דלימוד בהחשיבות
הבחינות ד' בסדר האחרונים הם ולקחתי" "וגאלתי הרי

אזשנמנין מלימוד, חשוב מעשה ואם ;
באחרונה בא מכולם."והצלתי" למעלה להיותו

בשולחן לשונות הד' של הסידור טעם יבואר ובזה
כתובים שהם מהסדר ושינויו הזקן אדמו"ר ערוך
במקום פה שבעל (ובתורה שבכתב בתורה בתורה:
"וגאלתי" בחינות באות שבה) ההלכה חלק שאינו
מצד כי באחרונה, כנ"ל, התורה ענין שהוא "ולקחתי",
אולם התורה; מעלת ומודגשת מורגשת עצמה התורה
ההלכה לחלק ששייך הזקן) (אדמו"ר ערוך בשולחן
היא ההכרעה הרי שבתורה, והמעשה דין והפסק
ולכן המעשה, ומעלת יתרון מפני העיקר הוא שהמעשה
כנ"ל. המעשה, ענין שהוא "והצלתי" באחרונה באה

:אחר באופן בזה לבאר יש ועוד
חיים עץ בפרי כנגדאיתא הם הכוסות שד'

תם רשע, חכם, הוא: סידורם שאופן בנים", ה"ארבעה
אצילות, העולמות: ובסדר לשאול; יודע ושאינו

ויצירה בריאה כוסות:עשיה, הד' סדר זה דרך ועל .

סיפור ב' כוס כו' אצילות נגד קידוש של א' "כוס
היו זרה עבודה עובדי מתחלה אומרים שאנו הגדה
בברכת ג' כוס כו' עשיה נגד רשע אמר לכן אבותינו

כו'" ביצירה ד' כוס' כו' בבריאה .המזון

של לשונות הד' של דהסדר נמצא, זה פי ועל
כסדר (שהם ולקחתי וגאלתי והצלתי והוצאתי גאולה

עשיה אצילות הוא יצירה.הכוסות) בריאה

- להחכם הרשע נסמך ההגדה שבסדר הטעם והנה
שצריך מדריגתם סדר לפי זה אין שלכאורה למרות
סמוך יהיה שהרשע בכדי הוא - לבסוף הרשע להיות
ולהחזירו עליו לפעול יכול החכם דוקא כי להחכם,

כמבוארמרשעתו העולמות, בסדר זה דרך ועל ;
חיים עץ לפיבפרי לעשיה סמוך אצילות "ולמה :

מלמעלה לו המשיך לכן כו' גדול אור צריכה שעשיה
אצילות". מן

- לבנך" "והגדת שענינה ההגדה, בסדר ולכן
צריך – רשע הבן על גם - בנים הד' כל על לפעול
לשאול, יודע ושאינו תם רשע, חכם, הסדר: להיות
וגאלתי והצלתי והוצאתי הכוסות בסדר וכנגדם
מונה הזקן אדמו"ר ערוך בשולחן אמנם ולקחתי.
זה, פי ועל ערוך, שולחן פי על מעלתם לפי אותם
יודע שאינו תם, חכם, הוא: הבנים) (בד' הסדר
וגאלתי, והוצאתי, הכוסות: ובסדר רשע. לשאול,

והצלתי. ולקחתי,

נפלאות"כתיב אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי .
בנים, הד' בכל לבנך" ב"והגדת עבודתנו ידי ועל –

אלקיכם" לה' אתם "בנים בבחינת כולם נזכהשיהיו ,
גאולה של לשונות הד' האמיתיתלכל בגאולתנו -
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רלז.48) ע' וארא אוה"ת
טז.49) נא, ישעי'
ד.50) ב, במדבר לקו"ת
מ"ב.51) פ"ו אבות
ואילך.52) פי"ג עה"ח קונטרס ראה
במדבר53) לקו"ת ט. תצוה (באבער) תנחומא וראה ב. ב, ויק"ר
ג. ט,

כו.54) סי' באגה"ק הובא ב. קכד, זח"ג
באיזה55) כי בתחלה בא מרע סור שהו"ע "והוצאתי" בחי' ומ"מ

"לאפרושי למע'), דמלמטה (בסדר בתחלה מרע סור צ"ל שיהיו סדר
תלמוד או חשוב מעשה דאי הענינים סדר תלוי ואח"ז מאיסורא"

חשוב.
ופ"ז.56) פ"ה כא, שער
פ"ז.57) שם פע"ח

"מה58) הרשע דברי בפי' שם פע"ח כו'":ראה הזאת
השם בעיקר וכפר הרחמים, לבקש לי ואין אלקים גי' עבודה "פי'
"והצלתי למש"נ השייכות מובנת ועפ"ז כו'". הוי' שהוא ובשורש

קפח):אתכם ע' וארא באוה"ת (הובא השל"ה פי' (ראה .
עבודתם שהוא מצרים של מהשר היינו מעבודתם אתכם והצלתי פי'

כו'). אליו עובדים שהם מצרים של
ואילך.59) 249 ס"ע ח"א לקו"ש ראה
טו.60) ז, מיכה
א.61) יד, ראה
ס62) ריש אתראה להשקות הקב"ה עתיד וכנגדן (בפנים): "א

ארבע דוגמתן "ומצינו ח): ו, (שמות ובבחיי כו'. כוסות ד' ישראל
יג) לד, (יחזקאל הנביא שאמר והוא לבא, לעתיד גאולה של לשונות
אדמתם אל והביאותים הארצות מן וקבצתים העמים מן והוצאתים

ישראל". הרי אל ורעיתים



כי    

"צל" מלשון הוא –"והצלתי" המקיף בחינת שהוא ,
כנ"ל, המצות ידי על שנמשך עלמין כל הסובב אור

נאמר זה גו'"שעל כסיתיך ידי "ובצל :"וגאלתי" .
רז"ל כמאמר התורה כנגד חוריןהוא בן לך "אין :

כנגד - ובפרטיות תורה", בתלמוד שעוסק מי אלא
אתכם "ולקחתי המאמרֿחז"ל. כפשטות דתורה נגלה
הוא ברוך סוף אין באור האמיתי היחוד היינו לעם", לי

התורה פנימיות ענין "לי"והוא שנאמר מקום (ד"כל
לעולם" זז שלמעלהאינו בבחינה שזהו והיינו ,

תמן "דלית התורה פנימיות וזוהי ושינויים, מהתחלקות
כו'" מחלוקת ולא . . קושיא ד'לא שהן ולהיות .(

למעלה, מלמטה הוא עבודתה שאופן בתשובה, בחינות
למעלה. מלמטה של בסדר הן הלשונות ד' גם לכן

תלוי הנ"ל בעבודה בחינות הד' של סדרן אמנם,
ממעשה חשוב לימוד דאם ועשיה. דלימוד בהחשיבות
הבחינות ד' בסדר האחרונים הם ולקחתי" "וגאלתי הרי

אזשנמנין מלימוד, חשוב מעשה ואם ;
באחרונה בא מכולם."והצלתי" למעלה להיותו

בשולחן לשונות הד' של הסידור טעם יבואר ובזה
כתובים שהם מהסדר ושינויו הזקן אדמו"ר ערוך
במקום פה שבעל (ובתורה שבכתב בתורה בתורה:
"וגאלתי" בחינות באות שבה) ההלכה חלק שאינו
מצד כי באחרונה, כנ"ל, התורה ענין שהוא "ולקחתי",
אולם התורה; מעלת ומודגשת מורגשת עצמה התורה
ההלכה לחלק ששייך הזקן) (אדמו"ר ערוך בשולחן
היא ההכרעה הרי שבתורה, והמעשה דין והפסק
ולכן המעשה, ומעלת יתרון מפני העיקר הוא שהמעשה
כנ"ל. המעשה, ענין שהוא "והצלתי" באחרונה באה

:אחר באופן בזה לבאר יש ועוד
חיים עץ בפרי כנגדאיתא הם הכוסות שד'

תם רשע, חכם, הוא: סידורם שאופן בנים", ה"ארבעה
אצילות, העולמות: ובסדר לשאול; יודע ושאינו

ויצירה בריאה כוסות:עשיה, הד' סדר זה דרך ועל .

סיפור ב' כוס כו' אצילות נגד קידוש של א' "כוס
היו זרה עבודה עובדי מתחלה אומרים שאנו הגדה
בברכת ג' כוס כו' עשיה נגד רשע אמר לכן אבותינו

כו'" ביצירה ד' כוס' כו' בבריאה .המזון

של לשונות הד' של דהסדר נמצא, זה פי ועל
כסדר (שהם ולקחתי וגאלתי והצלתי והוצאתי גאולה

עשיה אצילות הוא יצירה.הכוסות) בריאה

- להחכם הרשע נסמך ההגדה שבסדר הטעם והנה
שצריך מדריגתם סדר לפי זה אין שלכאורה למרות
סמוך יהיה שהרשע בכדי הוא - לבסוף הרשע להיות
ולהחזירו עליו לפעול יכול החכם דוקא כי להחכם,

כמבוארמרשעתו העולמות, בסדר זה דרך ועל ;
חיים עץ לפיבפרי לעשיה סמוך אצילות "ולמה :

מלמעלה לו המשיך לכן כו' גדול אור צריכה שעשיה
אצילות". מן

- לבנך" "והגדת שענינה ההגדה, בסדר ולכן
צריך – רשע הבן על גם - בנים הד' כל על לפעול
לשאול, יודע ושאינו תם רשע, חכם, הסדר: להיות
וגאלתי והצלתי והוצאתי הכוסות בסדר וכנגדם
מונה הזקן אדמו"ר ערוך בשולחן אמנם ולקחתי.
זה, פי ועל ערוך, שולחן פי על מעלתם לפי אותם
יודע שאינו תם, חכם, הוא: הבנים) (בד' הסדר
וגאלתי, והוצאתי, הכוסות: ובסדר רשע. לשאול,

והצלתי. ולקחתי,

נפלאות"כתיב אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי .
בנים, הד' בכל לבנך" ב"והגדת עבודתנו ידי ועל –

אלקיכם" לה' אתם "בנים בבחינת כולם נזכהשיהיו ,
גאולה של לשונות הד' האמיתיתלכל בגאולתנו -
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רלז.48) ע' וארא אוה"ת
טז.49) נא, ישעי'
ד.50) ב, במדבר לקו"ת
מ"ב.51) פ"ו אבות
ואילך.52) פי"ג עה"ח קונטרס ראה
במדבר53) לקו"ת ט. תצוה (באבער) תנחומא וראה ב. ב, ויק"ר
ג. ט,

כו.54) סי' באגה"ק הובא ב. קכד, זח"ג
באיזה55) כי בתחלה בא מרע סור שהו"ע "והוצאתי" בחי' ומ"מ

"לאפרושי למע'), דמלמטה (בסדר בתחלה מרע סור צ"ל שיהיו סדר
תלמוד או חשוב מעשה דאי הענינים סדר תלוי ואח"ז מאיסורא"

חשוב.
ופ"ז.56) פ"ה כא, שער
פ"ז.57) שם פע"ח

"מה58) הרשע דברי בפי' שם פע"ח כו'":ראה הזאת
השם בעיקר וכפר הרחמים, לבקש לי ואין אלקים גי' עבודה "פי'
"והצלתי למש"נ השייכות מובנת ועפ"ז כו'". הוי' שהוא ובשורש

קפח):אתכם ע' וארא באוה"ת (הובא השל"ה פי' (ראה .
עבודתם שהוא מצרים של מהשר היינו מעבודתם אתכם והצלתי פי'

כו'). אליו עובדים שהם מצרים של
ואילך.59) 249 ס"ע ח"א לקו"ש ראה
טו.60) ז, מיכה
א.61) יד, ראה
ס62) ריש אתראה להשקות הקב"ה עתיד וכנגדן (בפנים): "א

ארבע דוגמתן "ומצינו ח): ו, (שמות ובבחיי כו'. כוסות ד' ישראל
יג) לד, (יחזקאל הנביא שאמר והוא לבא, לעתיד גאולה של לשונות
אדמתם אל והביאותים הארצות מן וקבצתים העמים מן והוצאתים

ישראל". הרי אל ורעיתים
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יח.9. נא, א.10.תהלים כט, מגילה ראה
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יח.9. נא, א.10.תהלים כט, מגילה ראה



לי             

טבת כ"ט שישי יום
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לי              

שבט א' קודש שבת יום
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טו.6. יד, כב.7.משלי עג, תהלים
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טו.6. יד, כב.7.משלי עג, תהלים



היום יום . . . לו

ה'תש"גכד טבתיום ששי

חומש: שמות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: יג. ובזה . . . החשך כנ"ל.

בעיר  ומ"כ  תקע"ג.  שמות  פ'  ש"ק  במוצאי  פיענא  בכפר  הזקן  אדמו"ר  הסתלקות 
האדיץ.

אאזמו"ר שאל את הצ"צ: ווָאס הָאט דער זיידע געווָאלט מיט דרכי החסידות, און 
ווָאס הָאט ער געווָאלט מיט חסידות. ויענהו הצ"צ: דרכי החסידות איז, אז אלע חסידים 
זָאלען זיין ווי איין משפחה ע"פ התורה באהבה. חסידות איז חיות. אריינטרָאגען א חיות 
און באלייכטען אלץ, אויך דעם לא טוב, מען זָאל וויסען פון דעם אייגענעם רע ווי ער 

איז, אויף מתקן זיין עס.

בֹוד  מֹות תקע"ג. ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ת ׁשְ ָרׁשַ ת ֹקֶדׁש ּפָ ּבַ מֹוָצֵאי ׁשַ יֶעָנא ּבְ ְכַפר ּפְ ֵקן ּבִ קּות ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּלְ ִהְסּתַ
ִעיר הַאִדיץ. ]=ְקבּוָרתֹו[ ּבָ

ָבא  ַהּסָ ל  ַמח ֶצֶדק": ֶמה ָהְיָתה ַמְטָרתֹו ׁשֶ ַאל ֶאת ַה"ּצֶ ׁשָ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ֲאֹדִני ָאִבי 
ל  ּכָ ְרֵכי ַהֲחִסידּות' ֵהן – ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": 'ּדַ ֲעֵנהּו ַה"ּצֶ ֲחִסידּות? ַוּיַ 'ַדְרֵכי ַהֲחִסידּות', ּוֶמה ָהְיָתה ַמְטָרתֹו ּבַ ּבְ
ַאֲהָבה. 'ֲחִסידּות' ִהיא ַחּיּות, ְלַהְכִניס ַחּיּות ּוְלָהִאיר  י ּתֹוָרה, ּבְ ָחה ַאַחת, ַעל ּפִ ּפָ ִמׁשְ ַהֲחִסיִדים ִיְהיּו ּכְ

נֹו. ֵדי ְלַתּקְ הּוא, ּכְ מֹות ׁשֶ י ּכְ ירּו ֶאת ָהַרע ָהִאיׁשִ ּכִ ּיַ ם ֶאת ַה"ּלֹא-טֹוב", ׁשֶ ֶאת ַהּכֹל, ּגַ

ה'תש"גכה טבתשבת
ָמה, יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ָבט, ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ׁשְ

ֵרׁש. ִאים ַיׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַהּבָ
חומש: שמות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: אך מאחר . . . כנגד כולן.

משיחות אאמו"ר: יציאת מצרים איז דער ארויסגעהן פון מצרים וגבולים, און חסידות 
איז אויף ארויסגעהן פון די מצרים און גבולים פון וועלט. עס איז פאראן א הפרש: יצי"מ 
איז א ענין פון שבירה און עזיבה, דערפאר איז מען אוועק פון מצרים. יצי"מ פון חסידות 
איז בירור און תקון, יציאה פון מצרים און גבולים פון וועלט ָאבער אין וועלט. ד. ה. 
זייענדיג אין וועלט באדארפען זיין אין א יציאה פון מיצר וגבול פון וועלט. ארָאּפנעהמען 
דעם מיצר וגבול און דערהערען דעם אמת, אז וועלט אליין איז באמת גוט, ווייל דָאס 

איז דָאך רצונו ית', איז דָאס דורך עבודה פון חסידות.

לֹות;  ּוִמְגּבָ ָצִרים  ִמּמֵ ַהְיִציָאה  ִהיא  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יחֹות  ִמּשִׂ
ל ָהעֹוָלם. לֹות ׁשֶ ְגּבָ ָצִרים ְוַהּמִ ֵדי ְלֵצאת ֵמַהּמֵ ַוֲחִסידּות ִהיא ּכְ

ְיִציַאת  ְצַרִים;  ִמּמִ ְרׁשּו  ּגֹ ָלֵכן  ַוֲעִזיָבה,  ִביָרה  ׁשְ ל  ׁשֶ ְתנּוָעה  ּבִ ִמְצַרִים ִהיא  ְיִציַאת  ל:  ֶהְבּדֵ נֹו  ֶיׁשְ
לֹוַמר:  תֹוְך ָהעֹוָלם. ּכְ לֹות ָהעֹוָלם, ַאְך ּבְ ְצֵרי ּוִמְגּבְ רּור ְוִתּקּון – ְיִציָאה ִמּמֵ ל ֲחִסידּות ִהיא ּבֵ ִמְצַרִים ׁשֶ
בּול ְוִלְקֹלט  ַצר ְוַהּגְ ַצר ּוְגבּול ָהעֹוָלם. ְלָהִסיר ֶאת ַהּמֵ יִציָאה ִמּמֵ עֹוָלם, ֵיׁש ִלְהיֹות ּבִ ְצאּות ּבָ ִעם ַהִהּמָ
ג[ ַעל ְיֵדי  ֵרְך, ֲהֵרי ֶזה ]ֻמּשָׂ הּו ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ּזֶ ֵני ׁשֶ ֱאֶמת טֹוב, ִמּפְ ָהעֹוָלם ַעְצמֹו הּוא ּבֶ ֶאת ָהֱאֶמת, ׁשֶ

ֲעבֹוַדת ַהֲחִסידּות.

יום 
ראשון
תהלים:

מפרק קיג
עד פרק קיח

יום שני
תהלים:
פרק קיט

אשרי . . . 
עד פסוק צו
מצותך מאד.



לז היום יום . . . 

ה'תש"גכו טבתיום ראשון

חומש: וארא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: פרק יד. והנה . . . 38 לכפור האמת.

ר  ָנה, ֲאׁשֶ ּוָ ר" ְלֵתַבת "ְוַתְכִניַע", ַמְתִאים ְלַהּכַ ין "ּוְתַמּגֵ יִנים" ַמְפִסיִקים ְקָצת ּבֵ ְלׁשִ ת "ְוַלּמַ ִבְרּכַ ּבְ
ת  ִריִכים ַהֲעָבָרה ְלַגְמֵרי, "ְוַתְכִניַע" – ְלֶנֶגד ְקִלּפַ ּצְ ר" ֵהם ֶנֶגד ג' ְקִלּפֹות ׁשֶ ר ּוְתַמּגֵ ּבֵ ר ּוְתׁשַ ַעּקֵ "ּתְ

רּור. ּה ּבֵ ִריָכה ַהְכָנָעה ְוֵיׁש ּבָ ּצְ ֹנַגּה ׁשֶ

ה'תש"גכז טבתיום שני

חומש: וארא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: משא"כ . . . צדיקים כו' ע"ש.

רבינו הזקן אמר: אידישע גשמיות איז רוחניות, דער אויבערשטער גיט אונז גשמיות, 
מיר זָאלען דערפון מַאכען רוחניות. אמָאל אז עס איז לרגע ניט אזוי, דארפען געבען 

דעם אויבערשטען אפילו מנחת עני גיט ער א פולע.

ִמּיּות,  ׁשְ רּוְך הּוא נֹוֵתן ָלנּו ּגַ דֹוׁש ּבָ ל ְיהּוִדים ִהיא רּוָחִנּיּות. ַהּקָ ִמּיּות ׁשֶ ׁשְ ֵקן ָאַמר: ּגַ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
רּוְך הּוא ְולּו  דֹוׁש ּבָ ן, ֵיׁש ָלֵתת ַלּקָ ָבר ּכֵ ר ְלֶרַגע ֵאין ַהּדָ ֲאׁשֶ ים, ּכַ ה רּוָחִנּיּות. ְלִעּתִ ּנָ ּצֹור ִמּמֶ ּנִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ַפע. ׁשֶ ִמְנַחת ָעִני, ְוהּוא נֹוֵתן ּבְ

ה'תש"גכח טבתיום שלישי

חומש: וארא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ובזה יובן . . . תהי צדיק.

ַמח ֶצֶדק"  הֹות. ַה"ּצֶ ה ַהּגָ ס – ֲחֵסִרים ַהְרּבֵ ְדּפָ ַמח ֶצֶדק" ַהּנִ ֶרְך ֱאמּוָנה( ְלַה"ּצֶ ֵסֶפר ַהֲחִקיָרה )ּדֶ ּבְ
ִעְנָיִנים ֵאּלּו. ֵאלֹות ּבְ ה ׁשְ ּמָ ם ָהָיה ָצִריְך ַלֲענֹות ַעל ּכַ ּשָׁ ַיַחס ִעם ְנִסיעֹוָתיו ְלֶפֶטְרּבּוְרג, ׁשֶ רֹו ּבְ ִחּבְ

ה'תש"גכט טבתיום רביעי

חומש: וארא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק טו, ובזה . . . 40 חלל בקרבו.

אנן פועלי דיממא אנן . יום הוא אור, עבודתנו היא עבודת האור, מַאכען ליכטיג די 
וועלט באור תורה . ומלבד כי צריכים לעמוד במעמד ומצב טוב בעז"ה בעצמו - אליין 
דארף מען זיין ווי עס דארף צו זיין - הנה כל העבודה היא לזכות להעמיד תלמידים 
גרונטיקע מענשען, אשר יהיו מסורים בלבם ודעתם אל הכוונה הפנימית. שאינו מספיק 

למוד תורה הנגלית וחבוב הקודש בשמירת המצות, כי אם צריכים גם עבודה שבלב.

יָמָמא ֲאָנן ]=ָאנּו, ּפֹוֲעֵלי יֹום ָאנּו[. יֹום הּוא אֹור, ֲעבֹוָדֵתנּו ִהיא ֲעבֹוַדת ָהאֹור,  ֲאָנן ּפֹוֲעֵלי ּדִ
ַעְצמֹו  ֶעְזַרת ה', ּבְ ב טֹוב, ּבְ ַמֲעָמד ּוַמּצָ י ְצִריִכים ַלֲעֹמד ּבְ ַבד ּכִ אֹור ּתֹוָרה. ּוִמּלְ ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ
ים,  ים ְיסֹוִדּיִ ְלִמיִדים ֲאָנׁשִ ל ָהֲעבֹוָדה ִהיא ִלְזּכֹות ְלַהֲעִמיד ּתַ ה ּכָ ִריְך – ִהּנֵ ּצָ ִפי ׁשֶ ַעְצמֹו ּכְ – ִלְהיֹות ּבְ

יום 
שלישי
תהלים:
פרק קיט
מפסוק צז
מה . . .
עד סוף 
הפרק

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק קכ

עד פרק קלד

יום 
חמישי
תהלים:

מפרק קלה
עד פרק קלט

יום 
שישי
תהלים:
מפרק קמ
עד פרק קנ



היום יום . . . לח

ְגֵלית ְוִחּבּוב  יק ִלּמּוד ּתֹוָרה ַהּנִ ֵאינֹו ַמְסּפִ ִניִמית. ׁשֶ ָנה ַהּפְ ּוָ ם ֶאל ַהּכַ ם ְוַדְעּתָ ִלּבָ ר ִיְהיּו ְמסּוִרים ּבְ ֲאׁשֶ
ב. ּלֵ ּבַ ם ֲעבֹוָדה ׁשֶ י ִאם ְצִריִכים ּגַ ְצֹות, ּכִ ִמיַרת ַהּמִ ׁשְ ַהּקֶֹדׁש ּבִ

ה'תש"גא שבט, ר"חיום חמישי

חומש: וארא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ובבינוני . . . כא מרגילותו.

ל ַאַנ"ׁש  ֵנִסּיֹות ׁשֶ י ּכְ ּתֵ ין ּבָ ֶזה ׁשּום ֶהְפֵרׁש ּבֵ ה( ֵאין ּבָ ִפּלָ ָכל יֹום ַאַחר ַהּתְ ים ָהָאמּור )ּבְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ
ד  ח ּפֹוִלין, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו. ּוִמּצַ ַנז אֹו ֻנּסַ ּכְ ח ַאׁשְ ֵלי ֻנּסַ ּלְ ְחיּו, אֹו ִמְתּפַ ּיִ "ד[ ׁשֶ לֹוֵמנּו, ֲחִסיֵדי ַחּבַ י ׁשְ ]ַאְנׁשֵ
ִניִמית, ַהּנֹוֵגַע ִלְכַלל  ָנָתּה ַהּפְ ִצּבּור ְוַכּוָ ים ּבְ ִהּלִ ל ֲאִמיַרת ּתְ ָרֵאל... ּוִבְפָרט ְלֹגֶדל ָהִעְנָין ׁשֶ ַאֲהַבת ִיׂשְ
לּות  ּדְ ּתַ ָכל ִמיֵני ִהׁשְ ל ּבְ ּדֵ ּתַ י ּוְמזֹוָנא, ּוְברּוָחִנּיּות... ָעֵלינּו ְלִהׁשְ ָבֵני ַחּיֵ ִמּיּות, ּבְ ׁשְ ּגַ ׁש ּבְ ָרֵאל ַמּמָ ִיׂשְ

ְהֶיה. ּיִ ח ׁשֶ ֶנֶסת ֵמֵאיֶזה ֻנּסָ י ַהּכְ ּתֵ ָכל ּבָ ע ּבְ ר ֻיְקּבַ ֲאׁשֶ

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק א

עד פרק ט

            

ה'תש"ע טבת כ"ד ראשון, יום         

        
          

     
את לשער שיש הסובר ישמעאל, רבי כדעת היא זו הלכה

שלמים בהיותם הכלים של גודלם מידת לפי הכלים (כליםשברי

מ"ב) שבריפ"ב שיעור את הקובע עקיבא, רבי משיטת בשונה .
לפי ולא צורתם, ולפי הכלים נוצרו בהם המקומות לפי הכלים

גודלם. מידת
עקיבא, כרבי הרמב"ם פסק לא מדוע משנה: הכסף שואל

מחבירו" עקיבא כרבי ש"הלכה קובעת הגמרא מו,והרי (עירובין

?ב)
היה ישמעאל שרבי סבור, הרמב"ם רביומתרץ: של

חברו. ולא עקיבא,
תמוהים: ודבריו

ישמעאל רבי של תלמידו היה עקיבא שרבי לומר יתכן איך
בגמרא מצינו הרי ב)– נא, בשמו(סנהדרין קרא עקיבא שרבי

עצמו הרמב"ם ואף אחי"? עדיות"ישמעאל מ"ו)(בפיה"מ כתבפ"ב,
ישמעאל עקיבאשרבי רבי מ"בשל פ"ב, כלים )?(רש"ש

טומאה בעניני אלו הלכות הוא: הרמב"ם דברי הסבר אלא
היא הרמב"ם ודעת האמוראים. בימי נהגו לא (כמהרי"קוטהרה

קסה) כלליסו"ס נאמרו לא האמוראים בימי נהג שלא שבדבר ,
עקיבא כרבי "הלכה כלל שבדרך אף לזאת, אי שבש"ס. הפסיקה

ישמעאל. כרבי לפסוק ניתן כאן מחבירו",
     

ה'תש"ע טבת כ"ה שני, יום     

         
            

  
הוא גם מקבל טפחים לעשרה חמשה בין שאורכו חבל
והסיבה, למיטה. חיבור נחשב כי המיטה, נטמאה אם טומאה

המיטה. לתליית בו שמשתמשים מפני
במשנה הדין, יט,ב)במקור זה(כלים בחבל שהשימוש מוסבר ,

תולים וכן הפסחים, את קושרים בו כפול: הוא המיטה לצורך
נהגו הדורות, בכל שהקריבו בפסחים אף כלומר: המיטות. את
שנרמז כפי מצרים. לפסח כזכר המיטה לכרעי הקרבן את לקשור

המזבח" קרנות עד בעבותים, חג "אסרו מרש"יבפסוק שלמה (מלאכת

ב, נד, לא)חולין .ד"ה
– הפסח קרבן קשירת – זה שימוש השמיט שהרמב"ם וזה
סיבה זו ואין המיטה, לצורך אינה זו שקשירה משום הוא

למיטה. חיבור יהווה שהחבל
פרט לרמוז בכלל באה במשנה, הפסח קשירת ענין והבאת
טפחים. עשרה הינו המיטה מן היוצא החבל שאורך – אחר
חג "אסרו מהפסוק נלמדת הקרבן קשירת פשוט: החשבון

עד בעבותים חמשה היה המזבח קרן וגובה ,"
י)טפחים משנה פי"ז קרנות(כלים שתי של גובהם צירוף כן, אם –

").טפחים עשרה שווה המזבח")

            

ה'תש"ע טבת כ"ו שלישי, יום    

         
       

משנה' ה'לחם ה"א)מקשה פ"א, ואבידה גזילה :(הל'
החפץ את מקנה לבדו שייאוש הרמב"ם מדברי משמע כאן
'משכבו' נחשב זה הרי הבעלים, נתייאשו אם שלכן לגנב.

טמא"; במשכבו "והנוגע לפסוק בהתאם מדרס, ומטמא
שלא "הגזילה הרמב"ם: כתב ואבידה גזילה בהלכות ואילו
שנתייאשו פי על אף שהיתה, כמות היא הרי אלא נשתנית,
אומרת, זאת בעצמה". לבעליה חוזרת זו הרי – ממנה הבעלים

לגנב. הגניבה את מקנה אינו כשלעצמו שייאוש

לומר: ויש
יש הזב, טומאת שלענין אלא קונה. אינו לבד ייאוש אכן
שאינו משכב לטמא יכול אינו ייאוש קודם שדוקא מיוחד לימוד

קנהו. לא שעדיין ואף מטמא, ייאוש לאחר אבל שלו,
צורך אין טומאה לקבל יוכשר שהמשכב כדי הדבר: הסבר
קודם בין ההבדל וזה לטמא. ורצון מחשבה נדרשת אך בבעלות,
מתנגד הבעלים שרצון מובן ייאוש, קודם – הייאוש ואחר ייאוש
הבעלים אין כבר ייאוש, לאחר כן שאין מה הטומאה; לקבלת

הטומאה. לקבלת הגזלן מחשבת מועילה ולכן מקפידים,
       

ה'תש"ע טבת כ"ז רביעי, יום   

         
         

  
('תריס'): מגן סוגי שלושה על כאן מדובר

 כך ולשם הכיוונים, מכל במלחמה להגן מטרתו :
לשכיבה, והן לישיבה הן משמש שהוא היות אותו. מכופפים

מדרס; טומאת את אפילו לקבל הוא יכול
  של האימונים בעת לשימוש המיועד כלי :

אינו זה מגן בחבריהם. יפגעו שלא כדי להילחם, המתלמדים
נטמא רק הוא הלכך עליו. לשכב או לשבת דרך ואין כפוף,

מת; בטומאת
 לה ואין האימונים, בעת גרידא למשחק מיועדת :

טהורה. היא שימוש, כל בה שאין מאחר הקרב. בשדה ערך

הגנה: סוגי כמה יש ה' בעבודת גם
 מול אמיתית במלחמה שרוי הוא כי שמרגיש מי :

שכאלו, נחותים בענינים המרובה ההתעסקות העולם. עניני
בו. לחדור 'טומאות' מיני לכל מקום נותנת

  מן מופרש הוא עצמו מצד כי שחש אדם :
רוצה ה' כי ורק אך נובעת חולין בעניני והתעסקותו העולם,

שנפעל מקום תופס העולם סוף שסוף היות .
מטומאה. לגמרי מחוסן הוא אין כלפיו, כלשהו

 עבודת את המסמלת ביותר, הגבוהה הדרגה זו :
בלבד, משחק בבחינת אפוא, היא, המלחמה הנשמה. פנימיות
בינינו העצמי בקשר יפגעו העולם שעניני חשש כל שאין כך

לה'.
     

ה'תש"ע טבת כ"ח חמישי, יום  

       
              

 
בינם חוצצת הטבילה בשעת בכלי או באדם הידיים אחיזת
ברפיון יאחוז אם ואף בטומאתם. נשארים הם ולכן המים, לבין
טמאים, זאת בכל – האחיזה במקום נכנסים המים שאז –

ירפה". לא "שמא חכמים מגזירת
קודמת בהלכה שתכשיטים(ה"ד)והנה, הרמב"ם פסק

– ברפיון מונחים כאשר אך חוצצים, האדם גוף על המהודקים
ונשאלת מהודקים. יהיו שמא חוששים ולא חוצצים, הם אין

אחיזתו? את יהדק שמא חוששים כן אצלנו מדוע השאלה:
חדש' לא)ה'בית ד"ה קצח ההבדל:(יו"ד את הסביר

כל אין ולכן האדם, גוף על בקביעות מונחים התכשיטים
כאשר ואילו הטבילה. בעת להדקם שיבואו לחשוש סיבה

שמבלי לחשוש יש פעמי, חד באופן כלי או אדם מטבילים
שלא בהלה מתוך במים, הם כאשר בחזקה, יתפסם משים

מידיו. יישמטו
עליות' ה'גלות ג)בעל פסקא מ"ה, אחרת:(פ"ח אבחנה עורך

הם הרי ומטבילם, בכלים או באדם האוחז שלפנינו, בדין
גוף שמקצת מפני אלא בטבילה, חציצה מדין לא בטומאתם
– האוחז ביד מכוסה שהיה החלק כי טבל, לא הכלי או האדם
מדין הטבילה עלתה לא זה שבמקרה ומכיון טבל. לא כאילו

רפויה. אחיזתו כאשר גם חכמים גזרו – תורה
– האדם גוף על המהודקים תכשיטים – הקודם בדין ואילו
הוא זה שדין היות חציצה. דין מצד עולה אינה הטבילה
דבר היה "אם רק טבילה עלתה לא התורה מן שהרי מדרבנן,

הכלי" רוב או האדם רוב את חופה הי"ב)החוצץ פ"א לכן(לעיל ,
ירפה". לא "שמא גזרו לא



לט             

ה'תש"ע טבת כ"ו שלישי, יום    

         
       

משנה' ה'לחם ה"א)מקשה פ"א, ואבידה גזילה :(הל'
החפץ את מקנה לבדו שייאוש הרמב"ם מדברי משמע כאן
'משכבו' נחשב זה הרי הבעלים, נתייאשו אם שלכן לגנב.

טמא"; במשכבו "והנוגע לפסוק בהתאם מדרס, ומטמא
שלא "הגזילה הרמב"ם: כתב ואבידה גזילה בהלכות ואילו
שנתייאשו פי על אף שהיתה, כמות היא הרי אלא נשתנית,
אומרת, זאת בעצמה". לבעליה חוזרת זו הרי – ממנה הבעלים

לגנב. הגניבה את מקנה אינו כשלעצמו שייאוש

לומר: ויש
יש הזב, טומאת שלענין אלא קונה. אינו לבד ייאוש אכן
שאינו משכב לטמא יכול אינו ייאוש קודם שדוקא מיוחד לימוד

קנהו. לא שעדיין ואף מטמא, ייאוש לאחר אבל שלו,
צורך אין טומאה לקבל יוכשר שהמשכב כדי הדבר: הסבר
קודם בין ההבדל וזה לטמא. ורצון מחשבה נדרשת אך בבעלות,
מתנגד הבעלים שרצון מובן ייאוש, קודם – הייאוש ואחר ייאוש
הבעלים אין כבר ייאוש, לאחר כן שאין מה הטומאה; לקבלת

הטומאה. לקבלת הגזלן מחשבת מועילה ולכן מקפידים,
       

ה'תש"ע טבת כ"ז רביעי, יום   

         
         

  
('תריס'): מגן סוגי שלושה על כאן מדובר

 כך ולשם הכיוונים, מכל במלחמה להגן מטרתו :
לשכיבה, והן לישיבה הן משמש שהוא היות אותו. מכופפים

מדרס; טומאת את אפילו לקבל הוא יכול
  של האימונים בעת לשימוש המיועד כלי :

אינו זה מגן בחבריהם. יפגעו שלא כדי להילחם, המתלמדים
נטמא רק הוא הלכך עליו. לשכב או לשבת דרך ואין כפוף,

מת; בטומאת
 לה ואין האימונים, בעת גרידא למשחק מיועדת :

טהורה. היא שימוש, כל בה שאין מאחר הקרב. בשדה ערך

הגנה: סוגי כמה יש ה' בעבודת גם
 מול אמיתית במלחמה שרוי הוא כי שמרגיש מי :

שכאלו, נחותים בענינים המרובה ההתעסקות העולם. עניני
בו. לחדור 'טומאות' מיני לכל מקום נותנת

  מן מופרש הוא עצמו מצד כי שחש אדם :
רוצה ה' כי ורק אך נובעת חולין בעניני והתעסקותו העולם,

שנפעל מקום תופס העולם סוף שסוף היות .
מטומאה. לגמרי מחוסן הוא אין כלפיו, כלשהו

 עבודת את המסמלת ביותר, הגבוהה הדרגה זו :
בלבד, משחק בבחינת אפוא, היא, המלחמה הנשמה. פנימיות
בינינו העצמי בקשר יפגעו העולם שעניני חשש כל שאין כך

לה'.
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בינם חוצצת הטבילה בשעת בכלי או באדם הידיים אחיזת
ברפיון יאחוז אם ואף בטומאתם. נשארים הם ולכן המים, לבין
טמאים, זאת בכל – האחיזה במקום נכנסים המים שאז –

ירפה". לא "שמא חכמים מגזירת
קודמת בהלכה שתכשיטים(ה"ד)והנה, הרמב"ם פסק

– ברפיון מונחים כאשר אך חוצצים, האדם גוף על המהודקים
ונשאלת מהודקים. יהיו שמא חוששים ולא חוצצים, הם אין

אחיזתו? את יהדק שמא חוששים כן אצלנו מדוע השאלה:
חדש' לא)ה'בית ד"ה קצח ההבדל:(יו"ד את הסביר

כל אין ולכן האדם, גוף על בקביעות מונחים התכשיטים
כאשר ואילו הטבילה. בעת להדקם שיבואו לחשוש סיבה

שמבלי לחשוש יש פעמי, חד באופן כלי או אדם מטבילים
שלא בהלה מתוך במים, הם כאשר בחזקה, יתפסם משים

מידיו. יישמטו
עליות' ה'גלות ג)בעל פסקא מ"ה, אחרת:(פ"ח אבחנה עורך

הם הרי ומטבילם, בכלים או באדם האוחז שלפנינו, בדין
גוף שמקצת מפני אלא בטבילה, חציצה מדין לא בטומאתם
– האוחז ביד מכוסה שהיה החלק כי טבל, לא הכלי או האדם
מדין הטבילה עלתה לא זה שבמקרה ומכיון טבל. לא כאילו

רפויה. אחיזתו כאשר גם חכמים גזרו – תורה
– האדם גוף על המהודקים תכשיטים – הקודם בדין ואילו
הוא זה שדין היות חציצה. דין מצד עולה אינה הטבילה
דבר היה "אם רק טבילה עלתה לא התורה מן שהרי מדרבנן,

הכלי" רוב או האדם רוב את חופה הי"ב)החוצץ פ"א לכן(לעיל ,
ירפה". לא "שמא גזרו לא



מ            
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שאובים מים לוגים שלושה שנפילת למדנו הפרק בתחילת
האם שלם. מקוה לא אך חסרה, שמידתו מקוה לפסול יכולה

שאובים? ממים להיפסל יכול מעיין גם
מים ידי על נפסל אינו שמעיין דעים תמימי הראשונים רוב
מעיין לדעתו פשוטה: בצורה זאת לנמק יכול הרמב"ם שאובים.
כמות בכל והלכך סאה, ארבעים ללא שהוא', ב'כל אדם מטהר

שלם'. כ'מקוה מוגדר הוא
לפני רגנשפורק בעיר שאירע סיפור מביא שה'מרדכי' אלא
והרב שאובים, מים נפלו המקומי המקוה לתוך שנה. כאלף
מקוה שהרי מנין, הראיה נודעה "ולא פסלו, חסדאי ב"ר משה

– הוא".שברגנשפורק
להיפסל יכול מעיין גם כי להסיק, שרצו היו זאת בעקבות
על מתבססת דעתם סאה. ארבעים בו אין אם שאובים ממים
אדם, לטהרת סאה ארבעים שיעור צריך מעיין שגם השיטה

חסר'. 'מקוה עודנו מזה ובפחות
בור על כאן מדובר שלנו. ההלכה לפירוש נוגע האמור כל
זאת ובכל ("אמה"), מים תעלת נכנסת ולתוכו שאובים, מים
אינו מעיין הרמב"ם שלדעת היות לכאורה, פסול. נשאר הבור

הבור? מי את מכשירה לא התעלה מדוע בשאיבה, נפסל
ניקוז בתעלת אלא במעיין, מדובר שלא להניח אלא לנו אין

גשמים. מי של
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ישראל בני עבודת תכלית זו במשנה מבוארת החסידות בדרך

ומעלתה:
–ענינה ה', עבודת גם דברים. שני ולחבר לתפור ענינו

כמו למטה ה' אור לגלות ובכך לאלוקות, העולם את לחבר
לעשות כדי לגוף שירדה הנשמה, באמצעות נעשה זה כל למעלה.

לנשמה. כינוי הוא כן, אם 'מחט', בתחתונים. יתברך לו דירה
    ,למטה ירדה שהנשמה אף –

מעלת "על המשנה: (בלשון עמיקתא" שהיאל"בירא ,"
עבודתה, ידי על כי עליה. לצורך ירידה זו הרי האדמה), בעומק

ירידתה, בטרם שהיתה מזו יותר אף נעלית לדרגה הנשמה עולה
'מעלתה'. היא וזו

   צריכה ומצוות בתורה ה' עבודת –
שני ידי על ומביא". "מוליך ושוב", "רצוא של באופן להיות
מלמטה העליה מחד, – לזה זה המנוגדים אלו עבודה אופני
– למטה בעולם ה' אור המשכת ומאידך, בה'; להידבק למעלה

נפשו. טבע את האדם מבטל
    ביטול עניינה במים, הטבילה –

הדעת" "מי שהיא בתורה, הי"ב)מציאותו פי"א, לקמן הרמב"ם .(לשון
– הגל" עליה "עבר בתורה, כולה מכוסה מציאותו וכאשר

ביותר. נעלית בדרגה טהורה נשמתו נעשית
        

           
      

        

ה'תש"ע טבת כ"ד ראשון יום

   
ועׂשּויּכלי מקּבל, ׁשּיהיה עד טמאה מקּבל אינֹו חרׂש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

מקּבל ׁשהיה אֹו קּבּול, ּבית ּבֹו היה לא אם אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלקּבלה;
מּדברי לא ּכלל, טמאה מקּבל אינֹו - לקּבלה נעׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹֻולא
והּמּטה והּספסל הּכּסא ,לפיכ סֹופרים. מּדברי ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּתֹורה
ׁשאין מּכלים ּבהן ּכּיֹוצא וכל חרׂש, ׁשל והּמנֹורה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻוהּׁשלחן
ׁשהּמים הּסילֹונֹות וכן טמאה. מקּבלין אינן - ּתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻלהן
ׁשהן ּפי על ואף ּכפּופין, ׁשהן ּפי על ואף - ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמהּלכין
אּלא לקּבלה נעׂשּו ׁשּלא מּפני טהֹורין, הן הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמקּבלין
וחבית ׁשּיטין, ׁשל חבית וכן הּמים. מהן ׁשּיצאּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכדי

דופן]הּדפּונה משמשת הּמחץ[- ולוּבׁשּולי גדול חרס [כלי ְְֵַַַַָ
יד] הּמחץ,בתי ּבּה ׁשּנֹוׂשאין יד ּבית ּכמֹו ונעׂשית הֹואיל -ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

ּכּיֹוצא ּכל וכן טמאה. מקּבלת אינּה - לקּבלה נעׂשית ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻולא
טמאה;ּפנסּבהן. מקּבל ׁשמן, קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

הּיֹוצרין מגּופת וכן טהֹור. ּבֹו, כלים]וׁשאין מייצרים עליה -] ְְְְִֵֵֶַַָ
טמאה. ,ּתֹו לּה ְֵֵֶָָׁשּיׁש

מּפנימׁשּפ מּטּמא, רֹוכלין, וׁשל טהֹור; ּבּתים, ּבעלי ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
צּדֹו על מּטהּו שמן]ׁשהּוא טיפה בו ּבֹו[וממלא ּומריח , ִִֵֵֶַַַ

ֵַַלּלֹוקח.
ׁשּלאּכּסּוי טהֹורֹות, - החבּיֹות וכּסּויי ׁשמן, וכּדי יין ּכּדי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

לתׁשמיׁש התקינן ואם לקּבלה; בהם]נעׂשּו לקבל -], ְְְְְֲִִִִַַַָָָ
.מּטּמאין ְִִַ

גדולה]הּלפסּכּסּוי לֹו[קערה ויׁש נקּוב, ׁשהּוא ּבזמן - ְְִִֵֶֶֶַַָ
-[בליטה]חּדּוד חּדּוד לֹו ואין נקּוב, אינֹו ואם טהֹור; - ְְִִִֵֵָָ

הּכלל: זה הּירק. את לתֹוכֹו מצּננת ׁשהאּׁשה מּפני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּטּמא,
טהֹור. ּכפּוי, ּכׁשהּוא חרׂש ּבכלי המׁשּמׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹּכל

מחורר]טיטרֹוס השקיה נקּוב[כלי ׁשהּוא ּפי על אף - ְִִֶַַָ
ּפרּוטֹות מתּכּנסין[טיפות]ּומֹוציא הּמים ׁשהרי מּטּמא; , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַ

לקּבלה. עׂשּויין והן ְְְֲִִֵַַָָָּבּצדדין,
והּׁשמן הּבגדים מטלּיֹות ׁשּמּניחין חרׂש ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּלּפיד

ּתחת ׁשּמּניחין ּכלי ּכל וכן מּטּמא. - ּדֹולק והּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּבתֹוכֹו,
מּטּמא הּׁשמן, לקּבל .הּנרֹות ְִֵֵֵֶֶַַַַ

אחרים]ּגסטרה כלים טפטופי לקבלת ּתחת[כלי ׁשּמּניחין ְְִִִֶַַַָ
טמאה. מקּבלת הּכלי, מן הּנֹוזלין מׁשקין לקּבל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֻהּכלים

אינּה מקּבלת, ׁשהיא ּפי על אף - חרׂש ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָספינה
האמּורין הּכלים ּבכלל הּספינה ׁשאין טמאה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּבלת

ּביןּבּתֹור ּגדֹולה ּבין עץ, ׁשל ּבין חרׂש ׁשל ׁשהיתה ּבין - ה ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
.קטּנה ְַָ

ׁשבריהןּכל אין - צּורתן ונפסדה ׁשּנׁשּברּו, הּכלים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ראּויין הּׁשברים ׁשאֹותן ּפי על אף טמאה, ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֻמקּבלין

הראּוילתׁשמיׁש חרׂש היה ׁשאם - חרׂש ּכלי מּׁשברי חּוץ ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
חרׂש"; ּכלי "וכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבל זה הרי - ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻלקּבל
ּכלי ׁשברי לרּבֹות אּלא ּבא, לא ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמּפי
לקּבל ּתֹו זה לחרׂש ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָחרׂש.

סמּו לא יֹוׁשב החרׂש ּכׁשּיהיה הּמׁשקין משהו]ּבֹו ;[על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
אינֹו אֹותֹו, סֹומכין ּכן אם אּלא לקּבל יכֹול אינֹו אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָאבל

טמאה. ְְֵַָֻמקּבל
אזנֹוהחרׂש מּפני ׁשּיקּבל ּכדי ליׁשב יכֹול [אוזןׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

חּדּודהכלי] ּבֹו ׁשהיה אֹו לצד[בליטה], מכריעֹו והחּדּוד ְְְִִִֶַַַָָ
נׁשּבר אֹו האזן ׁשּנּטלה ּפי על אף טהֹור; זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד
אחת, ׁשעה ׁשּטהר חרׂש ּכלי ׁשּכל טהֹור; זה הרי - ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהחּדּוד

לעֹולם. טמאה לֹו ְְֵָָֻאין
ׁשּׁשּוליהןּכלי ׁשּנׁשּברּו,[תחתיתן]חרׂש ּכמזרקֹות, חּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

אם אּלא מקּבלין ׁשאינן ּפי על אף - מקּבלין ׁשּוליהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוהרי
הּקרּפּיֹות ׁשּולי ּכגֹון נסמכּו, קורפו]ּכן ששמו וׁשּולי[ממקום ְְְְְִִֵֵֵַֻ

מּתחּלתן, נעׂשּו ׁשּלכ טמאה; מקּבלין אּלּו הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻהּכֹוסֹות,
ּבאחיזה.ׁשּיהיּו אֹו ּבסמיכה מקּבלין ְְְְֲִִִִִֶַַָָ

הּכליּכּמה היה אם טמאה? מקּבל ויהיה החרׂש, יקּבל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ׁשהן חבּיֹות עד קטן, אדם סיכת ּכדי מכיל ׁשלם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכׁשהיה
ּבין - ּבחרׂשים ונׁשאר ונׁשּברּו, לּה, קרֹוב אֹו ּכסאה ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָמקּבלֹות
ּכׁשהּוא מקּבל ׁשהּוא חרׂש - מּדפניהן ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמּקרקעיתיהן

טמאה מקּבל זה הרי - רביעית .יֹוׁשב ְְְֲִִֵֵֵֶַָֻ
הּמכילההיה חבית עד ּכסאה הּמכילה מחבית הּכלי ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָ

ּכדי הּנׁשאר ּבחרׂש היה אם - ונׁשּברה יתר, אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָסאתים
מחבית הּכלי היה טמאה. מקּבל זה הרי לג, חצי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻלקּבל
ּבחרׂש אם - ונׁשּברּו ּגדֹולים, חצבים עד סאתים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָהּמכילה
היּו טמאה. מקּבל זה הרי לג, המקּבל חרׂש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּנׁשאר
טמאה מקּבלין אינן אּלּו, מּׁשעּורין ּפחֹות מקּבלין .החרׂשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָֻ

ונׁשארּכלי ׁשּנׁשּבר, ּבֹו, וכּיֹוצא הּפ ּכגֹון קטן, חרׂש ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
חד והיה יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ׁשהּוא ּכל המקּבל חרׂש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּקרקעיתֹו
נׁשאר ואם טמאה. מקּבל זה הרי - קטן ּככלי ׁשּנמצא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּביֹותר
ׁשּדפנֹות לפי טמאה; מקּבל אינֹו המקּבל, חרׂש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּדפנֹותיהן

הן ּכׁשוין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ישרים]ּכלים הם ואין[כאילו , ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָ
ּתֹו קיבול]להן בית חרׂש.[- ּכלי ּכפׁשּוטי ונמצאּו הּנּכר; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

מןחזקת חּוץ טהֹורין; מקֹום, ּבכל הּנמצאין חרׂשים ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָ
לּכלים הן ּגסטרּיֹות ׁשרּבן מּפני הּיֹוצר, ּבבית ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻהּנמצאים

אחרים] כלים טפטופי אף[מקבלים טמאה מקּבלת והּגסטרה ,ְְְְְִֶֶַַַָָֻ
ּכלים. מּׁשברי ׁשהיא ּפי ְִִִִִֵֵֶַעל

   
מּטמאתֹו,ּכּמה ויטהר חרׂש ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

העׂשּוי טהֹור? היה אם טמאה, יקּבל לא אֹו טמא, היה ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֻאם
מּׁשּיּנקב למׁשקין, והעׂשּוי זיתים. ּבמֹוציא מּׁשּיּנקב ְְְְֳִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלאכלין,
יּכנס הּמׁשקה, על אֹותֹו ּכׁשּמּניחין - מׁשקין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָּבמכניס

הּנקב מן לּכלי אֹותֹוהּמׁשקה מּטילין ,ּולכ לכ העׂשּוי . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
זית. ּבמֹוציא ׁשּיּנקב עד טמאה, מקּבל הּוא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻלחמרֹו,

ּבגסטרה אּלא מׁשקה ּבמֹוציא אמרּו דליפתולא לקבלת [כלי ְְְְְְְִִֶֶַָָָֹ
אחרים] הּמׁשקיןכלים לקּבל עׂשּויה ׁשהיא לפי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָּבלבד,

ּבטל הרי מׁשקין, הֹוציאה ואם הּכלים; מן ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָהּנֹוזלים
ְִַָּתׁשמיׁשּה.

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט טבת, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

...לפלא שאינו מזכיר משיחותיו והשפעתו על שכניו, וכמו שכתבתי לו ועוררתיו על זה, זה איזה 

פעמים, ובודאי עושה בזה, והרי חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, ובמילא יהיו בודאי פירות מזה. וגודל 

הזכות דלהוציא יקר מזולל כבר אמורה בדברי רז"ל בכמה מקומות ואדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה 

בהטבת הבריאות ובכלל בהמצטרך הן בגשמיות והן ברוחניות, וכיון שיום ההילולא עשרה בשבט ממשמש 

ובא, בטח ימצא אותיות המתאימות להסביר להשכנים שלו מעבודת הקדש של כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר 

עמל בה בחיים חיותו בעלמא דין, שאחד היסודות שלה היא אהבת ישראל שבמילא הביאה לקירוב בני 

ישראל מחוגים שונים למקור החיים והטוב הוא ה' אלקינו על פי הדרכים שהורנו בתורתו תורת חיים, 

והשי"ת יצליחו גם בזה.

בברכה לבשר טוב מהטבת בריאותו בקרוב ממש ובכל הנ"ל.



מי            
      

        

ה'תש"ע טבת כ"ד ראשון יום

   
ועׂשּויּכלי מקּבל, ׁשּיהיה עד טמאה מקּבל אינֹו חרׂש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

מקּבל ׁשהיה אֹו קּבּול, ּבית ּבֹו היה לא אם אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלקּבלה;
מּדברי לא ּכלל, טמאה מקּבל אינֹו - לקּבלה נעׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹֻולא
והּמּטה והּספסל הּכּסא ,לפיכ סֹופרים. מּדברי ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּתֹורה
ׁשאין מּכלים ּבהן ּכּיֹוצא וכל חרׂש, ׁשל והּמנֹורה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻוהּׁשלחן
ׁשהּמים הּסילֹונֹות וכן טמאה. מקּבלין אינן - ּתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻלהן
ׁשהן ּפי על ואף ּכפּופין, ׁשהן ּפי על ואף - ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמהּלכין
אּלא לקּבלה נעׂשּו ׁשּלא מּפני טהֹורין, הן הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמקּבלין
וחבית ׁשּיטין, ׁשל חבית וכן הּמים. מהן ׁשּיצאּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכדי

דופן]הּדפּונה משמשת הּמחץ[- ולוּבׁשּולי גדול חרס [כלי ְְֵַַַַָ
יד] הּמחץ,בתי ּבּה ׁשּנֹוׂשאין יד ּבית ּכמֹו ונעׂשית הֹואיל -ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

ּכּיֹוצא ּכל וכן טמאה. מקּבלת אינּה - לקּבלה נעׂשית ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻולא
טמאה;ּפנסּבהן. מקּבל ׁשמן, קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

הּיֹוצרין מגּופת וכן טהֹור. ּבֹו, כלים]וׁשאין מייצרים עליה -] ְְְְִֵֵֶַַָ
טמאה. ,ּתֹו לּה ְֵֵֶָָׁשּיׁש

מּפנימׁשּפ מּטּמא, רֹוכלין, וׁשל טהֹור; ּבּתים, ּבעלי ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
צּדֹו על מּטהּו שמן]ׁשהּוא טיפה בו ּבֹו[וממלא ּומריח , ִִֵֵֶַַַ

ֵַַלּלֹוקח.
ׁשּלאּכּסּוי טהֹורֹות, - החבּיֹות וכּסּויי ׁשמן, וכּדי יין ּכּדי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

לתׁשמיׁש התקינן ואם לקּבלה; בהם]נעׂשּו לקבל -], ְְְְְֲִִִִַַַָָָ
.מּטּמאין ְִִַ

גדולה]הּלפסּכּסּוי לֹו[קערה ויׁש נקּוב, ׁשהּוא ּבזמן - ְְִִֵֶֶֶַַָ
-[בליטה]חּדּוד חּדּוד לֹו ואין נקּוב, אינֹו ואם טהֹור; - ְְִִִֵֵָָ

הּכלל: זה הּירק. את לתֹוכֹו מצּננת ׁשהאּׁשה מּפני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּטּמא,
טהֹור. ּכפּוי, ּכׁשהּוא חרׂש ּבכלי המׁשּמׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹּכל

מחורר]טיטרֹוס השקיה נקּוב[כלי ׁשהּוא ּפי על אף - ְִִֶַַָ
ּפרּוטֹות מתּכּנסין[טיפות]ּומֹוציא הּמים ׁשהרי מּטּמא; , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַ

לקּבלה. עׂשּויין והן ְְְֲִִֵַַָָָּבּצדדין,
והּׁשמן הּבגדים מטלּיֹות ׁשּמּניחין חרׂש ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּלּפיד

ּתחת ׁשּמּניחין ּכלי ּכל וכן מּטּמא. - ּדֹולק והּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּבתֹוכֹו,
מּטּמא הּׁשמן, לקּבל .הּנרֹות ְִֵֵֵֶֶַַַַ

אחרים]ּגסטרה כלים טפטופי לקבלת ּתחת[כלי ׁשּמּניחין ְְִִִֶַַַָ
טמאה. מקּבלת הּכלי, מן הּנֹוזלין מׁשקין לקּבל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֻהּכלים

אינּה מקּבלת, ׁשהיא ּפי על אף - חרׂש ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָספינה
האמּורין הּכלים ּבכלל הּספינה ׁשאין טמאה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּבלת

ּביןּבּתֹור ּגדֹולה ּבין עץ, ׁשל ּבין חרׂש ׁשל ׁשהיתה ּבין - ה ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
.קטּנה ְַָ

ׁשבריהןּכל אין - צּורתן ונפסדה ׁשּנׁשּברּו, הּכלים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ראּויין הּׁשברים ׁשאֹותן ּפי על אף טמאה, ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֻמקּבלין

הראּוילתׁשמיׁש חרׂש היה ׁשאם - חרׂש ּכלי מּׁשברי חּוץ ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
חרׂש"; ּכלי "וכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבל זה הרי - ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻלקּבל
ּכלי ׁשברי לרּבֹות אּלא ּבא, לא ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמּפי
לקּבל ּתֹו זה לחרׂש ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָחרׂש.

סמּו לא יֹוׁשב החרׂש ּכׁשּיהיה הּמׁשקין משהו]ּבֹו ;[על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
אינֹו אֹותֹו, סֹומכין ּכן אם אּלא לקּבל יכֹול אינֹו אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָאבל

טמאה. ְְֵַָֻמקּבל
אזנֹוהחרׂש מּפני ׁשּיקּבל ּכדי ליׁשב יכֹול [אוזןׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

חּדּודהכלי] ּבֹו ׁשהיה אֹו לצד[בליטה], מכריעֹו והחּדּוד ְְְִִִֶַַַָָ
נׁשּבר אֹו האזן ׁשּנּטלה ּפי על אף טהֹור; זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד
אחת, ׁשעה ׁשּטהר חרׂש ּכלי ׁשּכל טהֹור; זה הרי - ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהחּדּוד

לעֹולם. טמאה לֹו ְְֵָָֻאין
ׁשּׁשּוליהןּכלי ׁשּנׁשּברּו,[תחתיתן]חרׂש ּכמזרקֹות, חּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

אם אּלא מקּבלין ׁשאינן ּפי על אף - מקּבלין ׁשּוליהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוהרי
הּקרּפּיֹות ׁשּולי ּכגֹון נסמכּו, קורפו]ּכן ששמו וׁשּולי[ממקום ְְְְְִִֵֵֵַֻ

מּתחּלתן, נעׂשּו ׁשּלכ טמאה; מקּבלין אּלּו הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻהּכֹוסֹות,
ּבאחיזה.ׁשּיהיּו אֹו ּבסמיכה מקּבלין ְְְְֲִִִִִֶַַָָ

הּכליּכּמה היה אם טמאה? מקּבל ויהיה החרׂש, יקּבל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ׁשהן חבּיֹות עד קטן, אדם סיכת ּכדי מכיל ׁשלם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכׁשהיה
ּבין - ּבחרׂשים ונׁשאר ונׁשּברּו, לּה, קרֹוב אֹו ּכסאה ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָמקּבלֹות
ּכׁשהּוא מקּבל ׁשהּוא חרׂש - מּדפניהן ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמּקרקעיתיהן

טמאה מקּבל זה הרי - רביעית .יֹוׁשב ְְְֲִִֵֵֵֶַָֻ
הּמכילההיה חבית עד ּכסאה הּמכילה מחבית הּכלי ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָ

ּכדי הּנׁשאר ּבחרׂש היה אם - ונׁשּברה יתר, אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָסאתים
מחבית הּכלי היה טמאה. מקּבל זה הרי לג, חצי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻלקּבל
ּבחרׂש אם - ונׁשּברּו ּגדֹולים, חצבים עד סאתים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָהּמכילה
היּו טמאה. מקּבל זה הרי לג, המקּבל חרׂש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּנׁשאר
טמאה מקּבלין אינן אּלּו, מּׁשעּורין ּפחֹות מקּבלין .החרׂשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָֻ

ונׁשארּכלי ׁשּנׁשּבר, ּבֹו, וכּיֹוצא הּפ ּכגֹון קטן, חרׂש ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
חד והיה יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ׁשהּוא ּכל המקּבל חרׂש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּקרקעיתֹו
נׁשאר ואם טמאה. מקּבל זה הרי - קטן ּככלי ׁשּנמצא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּביֹותר
ׁשּדפנֹות לפי טמאה; מקּבל אינֹו המקּבל, חרׂש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּדפנֹותיהן

הן ּכׁשוין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ישרים]ּכלים הם ואין[כאילו , ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָ
ּתֹו קיבול]להן בית חרׂש.[- ּכלי ּכפׁשּוטי ונמצאּו הּנּכר; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

מןחזקת חּוץ טהֹורין; מקֹום, ּבכל הּנמצאין חרׂשים ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָ
לּכלים הן ּגסטרּיֹות ׁשרּבן מּפני הּיֹוצר, ּבבית ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻהּנמצאים

אחרים] כלים טפטופי אף[מקבלים טמאה מקּבלת והּגסטרה ,ְְְְְִֶֶַַַָָֻ
ּכלים. מּׁשברי ׁשהיא ּפי ְִִִִִֵֵֶַעל

   
מּטמאתֹו,ּכּמה ויטהר חרׂש ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

העׂשּוי טהֹור? היה אם טמאה, יקּבל לא אֹו טמא, היה ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֻאם
מּׁשּיּנקב למׁשקין, והעׂשּוי זיתים. ּבמֹוציא מּׁשּיּנקב ְְְְֳִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלאכלין,
יּכנס הּמׁשקה, על אֹותֹו ּכׁשּמּניחין - מׁשקין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָּבמכניס

הּנקב מן לּכלי אֹותֹוהּמׁשקה מּטילין ,ּולכ לכ העׂשּוי . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
זית. ּבמֹוציא ׁשּיּנקב עד טמאה, מקּבל הּוא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻלחמרֹו,

ּבגסטרה אּלא מׁשקה ּבמֹוציא אמרּו דליפתולא לקבלת [כלי ְְְְְְְִִֶֶַָָָֹ
אחרים] הּמׁשקיןכלים לקּבל עׂשּויה ׁשהיא לפי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָּבלבד,

ּבטל הרי מׁשקין, הֹוציאה ואם הּכלים; מן ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָהּנֹוזלים
ְִַָּתׁשמיׁשּה.



מי           
      

טהרחמׁש - מׁשקה ּבמֹוציא נּקב חרׂש: ּבכלי מּדֹות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּבֹו לקּדׁש חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין ּגסטרה, מּׁשּום ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָמּלהּטּמא
מי ּבֹו לקּדׁש ראּוי אינֹו - מׁשקה ּבכֹונס נּקב חּטאת. ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמי
ּבמׁשקין הּזרעים ּבֹו להכׁשיר חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָחּטאת,
הּמים אין - קטן ּכׁשרׁש נּקב ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּתלּוׁשין
ּבּכלי; ׁשאינן ּכמי הן והרי הּזרעים, את מכׁשירין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבתֹוכֹו

זיתים, ּבֹו לקּבל הּוא ּכלי ּבמֹוציאועדין נּקב טמאה. ּומקּבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָֻ
ׁשאין אבנים ּוכלי ּגללים ּככלי הּוא והרי טהר, - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָזיתים
ּפתיל ּבצמיד להּציל חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין טמאה; ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָֻמקּבלין

מהודק] מת.[כיסוי ּבטמאת ׁשּבארנּו ּכמֹו רּבֹו, ׁשּיפחת עד ,ְְְְְִֵֵֶֶַַַַֻֻ

,הּלפסהחבית ּבאגֹוזין. גדולה]ׁשעּורּה והּקדרה,[קדירה ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
אפּלּו ּבזיתים; ׁשעּורּה חרׂש, ׁשל ערבה וכן ּבזיתים. ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשעּורן
ּבמֹוציא ונפחתה ּבלח, סאה ארּבעים ּומחזקת ּגדֹולה ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָהיתה
טהֹורה; ּבּה, ולׁש צּדּה על מּטּה ׁשהּוא ּפי על אף - ְְִִִֵֶַַַַָָָָָזיתים

נעׂשית. לכ לא ְְֲִִֵֶַָָָֹׁשּמּתחּלתּה,

טיפין]והּטניהּפ טיפין שמוציא ּבׁשמן.[כלי ׁשעּורן , ְְְִִֶֶַַַָ
מים]והּצרצּור שתית ּבמים.[כלי ׁשעּורּו , ְְְִִַַַ

ּפיו ׁשּנּטל הפתילה]נר ׁשהּסק[מקום אדמה וׁשל טהֹור; , ְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻ
ּבפתילה בכבשן]ּפיו ּבכלל[ולא ואינֹו טמאה, מקּבל אינֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֻ

חרׂש. ּככלי ּבּכבׁשן ּכּלֹו ׁשּיּסק עד חרׂש, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֻֻּכלי
ּדפנּה[נחסרה]ׁשּנפחתהחבית על אֹותּה ּוכׁשּמּטין , ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

מקּבלת היא עדין - ערבֹות ׁשּתי ּכמין ׁשּנחלקה אֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָמקּבלת,
נתרעעהטמאה רעועה]. נהייתה להּטלטל[- יכֹולה ואינּה , ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָֹֻ

טהֹורה. - ּגרֹוגרֹות קב ְְְֲִַַָּבחצי
היאחבית הרי - אזניה דינה]ׁשּנּטלּו [כליּכגסטרה[- ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

אחרים] כלים דליפת למּטההמקבל נסּדקה אחת; אזן אפּלּו ,ְְְֲִִֶַַַָָֹ
מּתחּלה ואם ּכגסטרה. היא קּימֹות, אזניה אפּלּו - ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָמאזניה

ּכחבית. נּדֹונת ּבאזנים, ׁשּלא ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹעׂשאּה
ּגסטרּיֹות ּכׁשּתי ׁשהיא ונמצאת ּבּכבׁשן, ׁשּנסּדקה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָחבית

ּכל טמאה מקּבלת נסּדקה, מלאכּתּה מּׁשּנגמרה אם -ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ
ּכ ואחר נסּדקה, מלאכּתּה ׁשּתּגמר קדם ואם מהן; ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּגסטרה

טהֹורה - ּבּכבׁשן היּונׂשרפה אם זה? ּדבר יּודע והיא . ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ׁשוין חלק]ׁשבריה השבר מקום ׁשּלא[- עד - מאּדים ותֹוכּה , ְְְִִֶֶַַָָָָֹ

ּתֹוכּה ואין ׁשוין, ׁשבריה אין נסּדקה; מלאכּתּה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָנגמרה
ּומקּבלת נׁשּברה, מלאכּתּה ׁשּנגמרה ׁשאחר ּבידּוע - ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָמאּדים

לתׁשמיׁש. הראּויין חרׂש ּכלי ׁשברי ּכׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻטמאה
ּפיּגסטרה על אף - מׁשקין מקּבלת ואינּה ׁשּנתרעעה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

מׁשקין לקּבל אּלא עׂשּויה ׁשאינּה טהֹורה; אכלין, ְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמקּבלת
עֹוׂשיןהּדֹולפין אין ּדֹולפת, היתה ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

לׁשּתים,ּגס ׁשּנחלקה אֹו ׁשּנפחתה ּגסטרה וכן לגסטרה. טרה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
ׁשירי אּלא מּטּמאין, ׁשירים ׁשל ׁשירים אמרּו ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹטהֹורה;

ׁשּמּטּמאין. הן ּבלבד חרׂש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַּכלי
חּדּודיןּגסטרה ׁשהיתה[בליטות]ׁשהיּו ּבין מּמּנה, יֹוצאין ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָ

החּדּודין מן המקּבל ּכל - צּדּה על מּטה ׁשהיתה ּבין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻיֹוׁשבת
זיתים]זיתים שמקבלים החידודים כל הּגסטרה[- ּכׁשּיתמּלא ְְְְִִִֵֵֶַַָ

ׁשאין וכל ּבאויר; מּטּמא ּוכנגּדֹו ּבמּגע, מּטּמא - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָזיתים
מּטּמא ּכנגּדֹו ואין ּבמּגע, מּטּמא - ּבּזיתים עּמּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָמקּבל

ֲִָּבאויר.

ׁשאםּכיצד ּבאויר? מּטּמא ּכנגּדֹו ואין ּבמּגע, מּטּמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
נכנסה החּדּוד; מּטּמא מּתֹוכּה, ּבּגסטרה הּטמאה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֻנגעה
לא החּדּוד, ּכנגד היתה אפּלּו - הּגסטרה ּבאויר ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻהּטמאה

החּדּוד. ְִִַָנטמא
ּבאויר הּטמאה היתה ׁשאם ּבאויר? מּטּמא ּכנגּדֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻוכיצד

ּדר ועל הּגסטרה. עם החּדּוד נטמא החּדּוד, ּכנגד ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּגסטרה
ּובכירים, ּובתּנּור חרׂש ּבכלי ׁשּנאמר מקֹום ּבכל היא ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָזֹו,
ּבאויר'. ּכנגּדֹו מּטּמא 'אין אֹו ּבאויר', ּוכנגּדֹו ּבמּגע ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ'מּטּמא
ּתּנּור אֹו חרׂש ּכלי טמאת ּבענין האמּורה מּגע טמאת ּכל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻוכן
אויר, טמאת וכל מּתֹוכם; ּבהם הּטמאה ׁשּתּגע הּוא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֻֻוכירים,
לאויר ּתּכנס אּלא ּכלל, מּתֹוכן ּבהן הּטמאה ּתּגע ׁשּלא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻהּוא

.בדּבל ְִַ
ּוטפלּהחבית ּפי[תיקנה]ׁשּנתרעעה, על אף - ּבגללים ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֹ

מקּבלת זֹו הרי - נֹופלים והחרׂשים הּגללים, את נֹוטל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא
ודּבק נׁשּברה, מעליה. ּכלי ׁשם ּבטל ׁשּלא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻטמאה,
אחר, מּמקֹום חרׂשים ׁשהביא אֹו ׁשּפרׁשּו, אחר ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחרׂשיה
הּגללים, את נֹוטל ׁשהּוא ּפי על אף - ּבגללים ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּוטפלם
ּכלי ׁשם ׁשּבטל מּפני טהֹורה, זֹו הרי - עֹומדין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָוחרׂשים

ּבהן היה שהוסיף]מעליה. החרסים בין מחזיק[- חרׂש ֲִֵֶֶֶֶַָָָָָ
מּפני ּבאויר, מּטּמא ּבלבד החרׂש אֹותֹו ּכנגד - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָרביעית
ׁשּתּגע עד מּטּמא אינֹו החבית ּוׁשאר עצמֹו; ּבפני ּכלי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהּוא

ׁשלם. ּכלי ׁשאינּה מּפני מּתֹוכּה, הּטמאה ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻּבּה
נׁשּברה ּכ ואחר ּבזפת, הּנקב את וסתם ׁשּנּקבה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחבית

זה הרי רביעית, להחזיק ּכדי ּבּזפת הּסתּום ּבחרׂש יׁש אם -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ׁשם ּבטל ולא החבית, מּׁשברי ׁשהּוא מּפני טמאה; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמקּבל
הּכלי, מן ׁשּפרׁש אחר ׁשּנּקב חרׂש אבל החבית. מעל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכלי
טהֹור; רביעית, מחזיק ׁשהּוא ּפי על אף - ּבזפת הּנקב ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָוסתם

וטהר ׁשעליו ּכלי ׁשם ּבטל ׁשּנּקב, ׁשּטהרׁשהחרׂש וכל ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
לעֹולם. טמאה לֹו אין אחת, ׁשעה חרׂש ְְְִִֵֶֶַַָָָָֻּבכלי

ועׂשהּוקמקּומֹוס ׁשאינֹו[תיקנו]ׁשּנּקב, טהֹור, - ּבזפת ְְְִֵֶֶֶֶַָָָֻ
והּׁשעוה הּזפת ּכלי וכן ּכּצֹונן. החּמין את לקּבל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָיכֹול

הּכלים ּבכלל ואינן טהֹורין, - ּבהן .וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
ׁשּפקקֹומׁשּפ חרׂש מקּבל[סתמו]ׁשל אינֹו - ּבזפת ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

ׁשל מׁשּפ אבל קּבּול; ּכלי אֹותֹו מׂשים הּזפת ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻטמאה,
ּומתטּמא. קּבּול, ּכלי זה הרי - ׁשּסתמֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָעץ

   
הּכליםּבארנּוּכבר ידֹות ׁשּכל אליהם, המחוברים [דברים ְְְִֵֵֶַַָָ

אותם] היאומשמשים הרי ּתׁשמיׁשֹו, ּבׁשעת לּה צרי ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָׁשהּכלי
הּטֹופל ,לפיכ ּולטּמא. להּטּמא ּכלי ׁשל ּכגּופֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָחׁשּובה

הּבריא[ממרח] חרׂש חזק]ּכלי הרי[- הּכלי, נטמא אם - ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ
צרי הּכלי ׁשאין טהֹורין; ּבּטפלה הּנֹוגעין ּומׁשקין ְְְְְֳִִִִִִֵֵֶַַַַָָָאכלין
הּטפלה הרי הרעּוע, חרׂש ּכלי הּטֹופל אבל זֹו. ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלטפלה

המהּדק וכן הּכלי. ּכגּוף מחזק]חׁשּובה ׁשל[- הּקדרה את ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבקלף אֹו ּבעֹור אֹותּה חּפה אם - הּמים את ּבּה ׁשּדֹולין ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָחרׂש

ּכגּופּה. הן הרי רעּועה, היתה אם - ּבהן ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָוכּיֹוצא
חרׂשהּטֹופל טפלּכלי חּבּור; אינֹו ּבֹו, מבּׁשל להיֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּבהן זֹופת להיֹות אחרים]ּכלים כלים לזפת זפת בהם ,[-מכין ְִִֵֵֶָ
ִחּבּור.

           
      

ּבסיד ּובגפרית ּבזפת ּבעבץ ועׂשאּה ׁשּנּקבה, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָחבית
חּבּור.[גבס]ּובגבסים הּדברים, ּכל ּוׁשאר חּבּור; אינן - ְְְְִִִִִֵַָָָָ

הּמׁשּוכיןּדברים סמיכים]הּלחין ּבהן[- ׁשּטֹופלין , ְְְִִִִֶֶַַַָָ
גדול]הּפיטסין חרס -[כלי הּכלי ידלף ׁשּלא ּכדי מים ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֹ

אכלין מאוירֹו, הּכלי נטמא אפּלּו ּכלי; ׁשל ּכגּופֹו הן ְְְְֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶַָָהרי
הרי ּתּנּור, ׁשל טפלֹו וכן טמאין. ּבּטפלה הּנֹוגעין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָּומׁשקין
ׁשהּוא טפח, עד הּטפלה ּבעבי ׁשּיהיה - והּוא ּכחרׂשֹו; ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּוא
הּתּנּור, מּצר אינֹו - טפח על יתר אבל ּתּנּור; ׁשל ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹצרּכֹו
עביֹו הּכירה, ּוטפלת טהֹורין. מעביֹו טפח על בּיתר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוהּנֹוגעין

אצּבעֹות. ְֶָָֹׁשלׁש

הּנֹוגעחבית - מּצרּכּה יֹותר ּבזפת ּוסתמּה ׁשּנּקבה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
טהֹור מּצרּכּה, ּובּיתר טמא; עלּבצרּכּה, ׁשּנטפה זפת . ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

טהֹור. ּבּה הּנֹוגע ִֵֶַַָָָהחבית,

,ּבחמר הּנֹוגע - ונטמא ּבחרסית, אֹו ּבחמר ׁשּטפלֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמחם
מתחּבר החרסית ׁשאין טהֹור, - ּבחרסית והּנֹוגע ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָטמא;

.לּכלי ְִַ

מכסהמגּופת][- החבית ועל עליה ּבטיט ׁשּטפל החבית ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
נטמאת לא ּבחבית, טמאין מׁשקין נגעּו ואם לּה. חּבּור ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹאינּה
החבית. אחֹורי נטמאּו לא ּבּמגּופה, נגעּו ואם ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹהּמגּופה;

הּזפת ליין, ואם חּבּור; הּזפת אין ׁשּזפתם, נחׁשת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכלי
הּכלי ּכגּוף .חּבּור ְְִִַ

- ּבּפסח אם - ׁשרץ ּבֹו ׁשּנגע הערבה ׁשּבסדקי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּבצק
חֹוצץ חׁשּוב, ואּסּורֹו עצמו]הֹואיל בפני כדבר ולא[נחשב ְְִִֵָֹ

מקּפיד היה אם - הּׁשנה ימֹות ּבׁשאר ואם הערבה. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָנטמאת
ּכערבה, הּוא הרי ּבקּיּומֹו, רֹוצה ואם טהֹורה; הערבה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָעליו,

הערבה. ְְֲִֵֵָָונטמאת
חבלים]הּמׁשיחֹות הּספרים[- ׁשּבמטּפחֹות והרצּועֹות ְְְְְְְִִִֶַַָָ

אינן ּוקׁשּורֹות, חּבּור; ּתפּורֹות, - הּתינֹוקֹות ְְְְְְִִִֵֶַָוׁשּבמטּפחֹות
ּכלי ׁשּבאזני אבל וׁשּבּקּפה; וׁשּבּׂשק ׁשּבּמעּדר וכן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻחּבּור.
חרׂש. לכלי חּבּורין ׁשאין חּבּור, אינן ּתפּורֹות אפּלּו - ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָחרׂש

קרּדם גרזן]יד מאחֹוריו[- אגרופוהּיֹוצא [מאחורי ְֲֵֵַַָֹֻ
הּנֹוגעכשמחזיקו] ׁשלׁש, על והּיתר חּבּור; אצּבעֹות, ׁשלׁש -ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

מּלפניו הּקרּדם יד טהֹור. לברזל]ּבֹו ידו כף בין טפח[- - ְְִֶַַַָָָֹֻ
הּנֹוג ּכן, על יתר חּבּור; לּברזל, טהֹור.הּסמּו ּבֹו ע ְִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

הּפרּגל מחוגה]ׁשירי מּקבת[- ויד טפח. ׁשל[פטיש], ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
קרנס[מסתתי]מפּתחי יד טפח. קטן]אבנים, ׁשל[פטיש ְְְֲִֵֶֶַַַָָֻ

חרׁשים וׁשל טפחים. ׁשירי[נגרים]זהבים, טפחים. ׁשלׁשה , ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
החרישה]מלמד של ההכוונה טפחים[מוט ארּבעה הּבקר, ְְְִַַַַָָָָָ

לּדרבן החרישה]סמּו ברזל ּבדידין[- ּבֹו ׁשחֹופרין קרּדם יד . ְְְְִִִֶַַָָָֹֻ
מים האילנות]ׁשל ׁשל[סביב קרּדם ויד טפחים. ארּבעה , ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֻ

ּפּטיׁש[-ניכוש]נּכׁש ּבן ויד חמּׁשה. קטן], חמּׁשה;[פטיש , ְֲֲִִִֶַַַָָָ
ּבּקּוע ׁשל הּקרּדם יד וכן ׁשּׁשה. ּפּטיׁש, וׁשל[עצים]וׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֻ

חרישה]עדיר טרום סּתתין,[עידור ׁשל מּקבת יד ׁשּׁשה. , ִִִֶֶֶַַַָָָ
הּמרּדע ׁשירי המחרשה]ׁשּׁשה. של ההכוונה הּסמּו[דורבן - ְְִֵֵַַַַָָָ

ׁשּבראׁש מּתכת ׁשל של]לחרחּור ׁשבעה[בקצה הּמרּדע, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ
וׁשל טפחים; ׁשמֹונה ּבּתים, ּבעלי ׁשל מגרפה יד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָטפחים.
טמא. ּבקּיּומֹו, רצה אם - זה על הּיֹותר וכל עׂשרה. ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָסּידין,

האּור מׁשּמׁשי ּכל לאש]ויד שנכנסים הּׁשּפּודין[כלים ּכגֹון , ְְְְִֵַַַַָָ
צליה]והאסּכלאֹות טמאין.[ברזלי ׁשהן, ּכל ארּכין אפּלּו - ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֻ

ּבׁשעת לטמאה חּבּור זה הרי לקרּדם, יד ׁשעׂשהּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻמּקל
מבּקע אֹו חֹורׁש ּכׁשהּוא ּבּמּקל טמאה נגעה ואם ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמלאכה.

הּמּקל נטמא ּבּקרּדם, נגעה ואם הּקרּדם; נטמא וכןּבֹו, . ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֻֻ
חלקים]הּדיּוסטר משני המורכב ּכלים,[כלי ּכׁשני ׁשהן ְְְִִֵֵֵֶַָ

מס להיֹות אֹותן מחּבר השתיוהּמסמר כ'מסכת', [להתחבר ְְְְִֵֵֵֵַַַָ
האריגה] קבעשל מלאכה. ּבׁשעת חּבּור הן הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָעליהן

זה הרי - ּבּקֹורה ו]הּדיּוסטר לקורה מתבטל לא הדיוסטר, - ] ְְֲֵֶַַָָ
לֹו חּבּור הּקֹורה ואין טמאה, טומאהמקּבל מעבירה [אינה ְְְִֵֵַַָָֻ

הּקֹורהלדיוסטר] מקצת עׂשה מה-]. ּכל[חלק - ּדיּוסטר ְְְִַָָָָָָ
והּנֹוגע לּדיּוסטר; חּבּור הּדיּוסטר, לצר הּקֹורה מן ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשהּוא

חּבּור. הּקֹורה ּכל ׁשאין טהֹור, - הּקֹורה ְִִֵֶַַָָָָָּבׁשאר

חרישה]עגלה ּבעל[של הּנֹוגע - היוצאׁשּנטמאת [מוט ְֲִֵֵֶַַָָָֹ
הבהמות] שתי לבין הבהמותּובּקטרבמהעגלה על המונח [עץ ְֵַַ

הבהמה]ּובעיןהמושכות] צוואר שסביב ּובעבֹות[טבעת ֲִַָָ
לעגלה] המחרישה בין המחברת מלאכה,[קורה ּבׁשעת ְְֲִִַָָאפּלּו

ּבחרב והּנֹוגע החורש]טהֹור; שאוחז עקום]ּובּבר[העץ [עץ ְֵֶֶֶַַַַָֹ
המחרישה]ּובּיצּול ּובּלחיים[טבעת]ּובעין[הגה מּתכת ׁשל ְִִֶֶֶַַַַַָָָ

בעול] התחובין עצים המסייעיםּובעיראין[שני [עצים ִִָָ
מצידיה] מגרהלמחרישה וכן טמא. -[משור], ׁשּנטמאת ְְְִֵֵֵֵֶָָ

ּומּכאן מּכאן ּבידּה קצותיו]הּנֹוגע שבשתי ידותיו ,[בשני ְִִֵַַָָָָ
ּובּמׁשיחה ּבחּוט והּנֹוגע המסור]ּובאּמה[חבל]טמא. של [עץ ְְִֵֵַַַַַָָָָ

הברזל]ּובּסניפין את חּבּור[המותחין אּלּו ׁשאין טהֹור, - ׁשּלּה ְִִִֵֵֶֶַָָ
ּבּמלּבן הּנֹוגע אבל עץ]לּה. טמא.[מסגרת הּגדֹול, מּסר ׁשל ְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

הרמח ׁשּנטמא חרׁש ׁשל הּנֹוגע[ברזל]מכּבׁש - ׁשּבֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשהיא ּבּקׁשטנית הּנֹוגע - ׁשּנטמא מקּדח טהֹור. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבּמכּבׁש,
מתּוחה, ׁשהיתה קׁשת חּבּור. ׁשאינּה טהֹור, - עליו ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָלפּופה

ּבּיתר הּנֹוגע - החץ ונטמא עּמּה, מׁשּו החבלוהחץ -] ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הקשת] קצות על ּכׁשהיאהמתוח ואפּלּו טהֹור, - ְֲִִֶֶֶַַָּובּקׁשת

האיׁשּות מצּודת וכן עכבר]מתּוחה. ׁשּלּה[מין החץ ׁשּנטמא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
מּסכת וכן מתּוחה. ּכׁשהיא אפּלּו הּמצּודה, נטמאת לא -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

האריגה]נסּוכה חוטי עליהם שכרוכים אריגה ׁשּנטמאת[כלי ְְִֵֶָ
ּבּכבד הּנֹוגע - האריג כליהעליֹון[חלק]ּבׁשעת [של ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּובּניריםהאריגה] הּתחּתֹון, ּובּכבד על, הארוגים [החוטים ְִִֶַַַַֹ
ּובּקרֹוסהקנים] ארּגמן[מסרק], ּגּבי על ׁשהעבירֹו ּובחּוט , ְֱִֵֵֶֶַַַַַָָ

האריגה] בעת ּובעירה[לשומרו הבגד], משפת היוצאים [חוטים ִָָ
להחזירּה עתיד בהן]ׁשאינֹו להשתמש עתיד טהֹור;[אינו - ְֲִִֵֶַָָָ

הּמּסכת ּבנפׁש הּנֹוגע אבל לּבגד. חּבּור אינן אּלּו [חוטיׁשּכל ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הודקו] ולא לשתי שהוכנסו העֹומדהערב ּובּׁשתי העליון, [בין ְִֵַָ

ּובּכפּוללתחתון] כפול], ארּגמן,[חוט ּגּבי על ׁשהעבירֹו ְֱִֵֶֶַַַַָָָ
הבגד]ּובעירה בשפת היוצאים להחזירּה[חוטים עתיד ׁשהּוא ְֲִִִֶַָָָָ

לּבגד. חּבּורין אּלּו ׁשּכל טמא, -ִִֵֵֶֶֶַָָ

ּובאׁשויה העימה ׁשעל ּבּצמר מוטותהּנֹוגע [סוגי ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
הצמר] חוטי כרוכים ּבּפּקהשעליהם הּנֹוגע טהֹור. [אביזר, ִֵַַַָָ

צמר] חוטי עליו מּׁשּפרעּה,שכורכים טמא; ּפרעּה, ׁשּלא עד -ְְִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ָטהֹור.



מי            
      

ּבסיד ּובגפרית ּבזפת ּבעבץ ועׂשאּה ׁשּנּקבה, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָחבית
חּבּור.[גבס]ּובגבסים הּדברים, ּכל ּוׁשאר חּבּור; אינן - ְְְְִִִִִֵַָָָָ

הּמׁשּוכיןּדברים סמיכים]הּלחין ּבהן[- ׁשּטֹופלין , ְְְִִִִֶֶַַַָָ
גדול]הּפיטסין חרס -[כלי הּכלי ידלף ׁשּלא ּכדי מים ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֹ

אכלין מאוירֹו, הּכלי נטמא אפּלּו ּכלי; ׁשל ּכגּופֹו הן ְְְְֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶַָָהרי
הרי ּתּנּור, ׁשל טפלֹו וכן טמאין. ּבּטפלה הּנֹוגעין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָּומׁשקין
ׁשהּוא טפח, עד הּטפלה ּבעבי ׁשּיהיה - והּוא ּכחרׂשֹו; ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּוא
הּתּנּור, מּצר אינֹו - טפח על יתר אבל ּתּנּור; ׁשל ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹצרּכֹו
עביֹו הּכירה, ּוטפלת טהֹורין. מעביֹו טפח על בּיתר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוהּנֹוגעין

אצּבעֹות. ְֶָָֹׁשלׁש

הּנֹוגעחבית - מּצרּכּה יֹותר ּבזפת ּוסתמּה ׁשּנּקבה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
טהֹור מּצרּכּה, ּובּיתר טמא; עלּבצרּכּה, ׁשּנטפה זפת . ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

טהֹור. ּבּה הּנֹוגע ִֵֶַַָָָהחבית,

,ּבחמר הּנֹוגע - ונטמא ּבחרסית, אֹו ּבחמר ׁשּטפלֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמחם
מתחּבר החרסית ׁשאין טהֹור, - ּבחרסית והּנֹוגע ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָטמא;

.לּכלי ְִַ

מכסהמגּופת][- החבית ועל עליה ּבטיט ׁשּטפל החבית ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
נטמאת לא ּבחבית, טמאין מׁשקין נגעּו ואם לּה. חּבּור ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹאינּה
החבית. אחֹורי נטמאּו לא ּבּמגּופה, נגעּו ואם ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹהּמגּופה;

הּזפת ליין, ואם חּבּור; הּזפת אין ׁשּזפתם, נחׁשת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכלי
הּכלי ּכגּוף .חּבּור ְְִִַ

- ּבּפסח אם - ׁשרץ ּבֹו ׁשּנגע הערבה ׁשּבסדקי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּבצק
חֹוצץ חׁשּוב, ואּסּורֹו עצמו]הֹואיל בפני כדבר ולא[נחשב ְְִִֵָֹ

מקּפיד היה אם - הּׁשנה ימֹות ּבׁשאר ואם הערבה. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָנטמאת
ּכערבה, הּוא הרי ּבקּיּומֹו, רֹוצה ואם טהֹורה; הערבה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָעליו,

הערבה. ְְֲִֵֵָָונטמאת
חבלים]הּמׁשיחֹות הּספרים[- ׁשּבמטּפחֹות והרצּועֹות ְְְְְְְִִִֶַַָָ

אינן ּוקׁשּורֹות, חּבּור; ּתפּורֹות, - הּתינֹוקֹות ְְְְְְִִִֵֶַָוׁשּבמטּפחֹות
ּכלי ׁשּבאזני אבל וׁשּבּקּפה; וׁשּבּׂשק ׁשּבּמעּדר וכן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻחּבּור.
חרׂש. לכלי חּבּורין ׁשאין חּבּור, אינן ּתפּורֹות אפּלּו - ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָחרׂש

קרּדם גרזן]יד מאחֹוריו[- אגרופוהּיֹוצא [מאחורי ְֲֵֵַַָֹֻ
הּנֹוגעכשמחזיקו] ׁשלׁש, על והּיתר חּבּור; אצּבעֹות, ׁשלׁש -ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

מּלפניו הּקרּדם יד טהֹור. לברזל]ּבֹו ידו כף בין טפח[- - ְְִֶַַַָָָֹֻ
הּנֹוג ּכן, על יתר חּבּור; לּברזל, טהֹור.הּסמּו ּבֹו ע ְִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

הּפרּגל מחוגה]ׁשירי מּקבת[- ויד טפח. ׁשל[פטיש], ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
קרנס[מסתתי]מפּתחי יד טפח. קטן]אבנים, ׁשל[פטיש ְְְֲִֵֶֶַַַָָֻ

חרׁשים וׁשל טפחים. ׁשירי[נגרים]זהבים, טפחים. ׁשלׁשה , ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
החרישה]מלמד של ההכוונה טפחים[מוט ארּבעה הּבקר, ְְְִַַַַָָָָָ

לּדרבן החרישה]סמּו ברזל ּבדידין[- ּבֹו ׁשחֹופרין קרּדם יד . ְְְְִִִֶַַָָָֹֻ
מים האילנות]ׁשל ׁשל[סביב קרּדם ויד טפחים. ארּבעה , ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֻ

ּפּטיׁש[-ניכוש]נּכׁש ּבן ויד חמּׁשה. קטן], חמּׁשה;[פטיש , ְֲֲִִִֶַַַָָָ
ּבּקּוע ׁשל הּקרּדם יד וכן ׁשּׁשה. ּפּטיׁש, וׁשל[עצים]וׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֻ

חרישה]עדיר טרום סּתתין,[עידור ׁשל מּקבת יד ׁשּׁשה. , ִִִֶֶֶַַַָָָ
הּמרּדע ׁשירי המחרשה]ׁשּׁשה. של ההכוונה הּסמּו[דורבן - ְְִֵֵַַַַָָָ

ׁשּבראׁש מּתכת ׁשל של]לחרחּור ׁשבעה[בקצה הּמרּדע, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ
וׁשל טפחים; ׁשמֹונה ּבּתים, ּבעלי ׁשל מגרפה יד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָטפחים.
טמא. ּבקּיּומֹו, רצה אם - זה על הּיֹותר וכל עׂשרה. ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָסּידין,

האּור מׁשּמׁשי ּכל לאש]ויד שנכנסים הּׁשּפּודין[כלים ּכגֹון , ְְְְִֵַַַַָָ
צליה]והאסּכלאֹות טמאין.[ברזלי ׁשהן, ּכל ארּכין אפּלּו - ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֻ

ּבׁשעת לטמאה חּבּור זה הרי לקרּדם, יד ׁשעׂשהּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻמּקל
מבּקע אֹו חֹורׁש ּכׁשהּוא ּבּמּקל טמאה נגעה ואם ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמלאכה.

הּמּקל נטמא ּבּקרּדם, נגעה ואם הּקרּדם; נטמא וכןּבֹו, . ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֻֻ
חלקים]הּדיּוסטר משני המורכב ּכלים,[כלי ּכׁשני ׁשהן ְְְִִֵֵֵֶַָ

מס להיֹות אֹותן מחּבר השתיוהּמסמר כ'מסכת', [להתחבר ְְְְִֵֵֵֵַַַָ
האריגה] קבעשל מלאכה. ּבׁשעת חּבּור הן הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָעליהן

זה הרי - ּבּקֹורה ו]הּדיּוסטר לקורה מתבטל לא הדיוסטר, - ] ְְֲֵֶַַָָ
לֹו חּבּור הּקֹורה ואין טמאה, טומאהמקּבל מעבירה [אינה ְְְִֵֵַַָָֻ

הּקֹורהלדיוסטר] מקצת עׂשה מה-]. ּכל[חלק - ּדיּוסטר ְְְִַָָָָָָ
והּנֹוגע לּדיּוסטר; חּבּור הּדיּוסטר, לצר הּקֹורה מן ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשהּוא

חּבּור. הּקֹורה ּכל ׁשאין טהֹור, - הּקֹורה ְִִֵֶַַָָָָָּבׁשאר

חרישה]עגלה ּבעל[של הּנֹוגע - היוצאׁשּנטמאת [מוט ְֲִֵֵֶַַָָָֹ
הבהמות] שתי לבין הבהמותּובּקטרבמהעגלה על המונח [עץ ְֵַַ

הבהמה]ּובעיןהמושכות] צוואר שסביב ּובעבֹות[טבעת ֲִַָָ
לעגלה] המחרישה בין המחברת מלאכה,[קורה ּבׁשעת ְְֲִִַָָאפּלּו

ּבחרב והּנֹוגע החורש]טהֹור; שאוחז עקום]ּובּבר[העץ [עץ ְֵֶֶֶַַַַָֹ
המחרישה]ּובּיצּול ּובּלחיים[טבעת]ּובעין[הגה מּתכת ׁשל ְִִֶֶֶַַַַַָָָ

בעול] התחובין עצים המסייעיםּובעיראין[שני [עצים ִִָָ
מצידיה] מגרהלמחרישה וכן טמא. -[משור], ׁשּנטמאת ְְְִֵֵֵֵֶָָ

ּומּכאן מּכאן ּבידּה קצותיו]הּנֹוגע שבשתי ידותיו ,[בשני ְִִֵַַָָָָ
ּובּמׁשיחה ּבחּוט והּנֹוגע המסור]ּובאּמה[חבל]טמא. של [עץ ְְִֵֵַַַַַָָָָ

הברזל]ּובּסניפין את חּבּור[המותחין אּלּו ׁשאין טהֹור, - ׁשּלּה ְִִִֵֵֶֶַָָ
ּבּמלּבן הּנֹוגע אבל עץ]לּה. טמא.[מסגרת הּגדֹול, מּסר ׁשל ְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

הרמח ׁשּנטמא חרׁש ׁשל הּנֹוגע[ברזל]מכּבׁש - ׁשּבֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשהיא ּבּקׁשטנית הּנֹוגע - ׁשּנטמא מקּדח טהֹור. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבּמכּבׁש,
מתּוחה, ׁשהיתה קׁשת חּבּור. ׁשאינּה טהֹור, - עליו ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָלפּופה

ּבּיתר הּנֹוגע - החץ ונטמא עּמּה, מׁשּו החבלוהחץ -] ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הקשת] קצות על ּכׁשהיאהמתוח ואפּלּו טהֹור, - ְֲִִֶֶֶַַָּובּקׁשת

האיׁשּות מצּודת וכן עכבר]מתּוחה. ׁשּלּה[מין החץ ׁשּנטמא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
מּסכת וכן מתּוחה. ּכׁשהיא אפּלּו הּמצּודה, נטמאת לא -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

האריגה]נסּוכה חוטי עליהם שכרוכים אריגה ׁשּנטמאת[כלי ְְִֵֶָ
ּבּכבד הּנֹוגע - האריג כליהעליֹון[חלק]ּבׁשעת [של ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּובּניריםהאריגה] הּתחּתֹון, ּובּכבד על, הארוגים [החוטים ְִִֶַַַַֹ
ּובּקרֹוסהקנים] ארּגמן[מסרק], ּגּבי על ׁשהעבירֹו ּובחּוט , ְֱִֵֵֶֶַַַַַָָ

האריגה] בעת ּובעירה[לשומרו הבגד], משפת היוצאים [חוטים ִָָ
להחזירּה עתיד בהן]ׁשאינֹו להשתמש עתיד טהֹור;[אינו - ְֲִִֵֶַָָָ

הּמּסכת ּבנפׁש הּנֹוגע אבל לּבגד. חּבּור אינן אּלּו [חוטיׁשּכל ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הודקו] ולא לשתי שהוכנסו העֹומדהערב ּובּׁשתי העליון, [בין ְִֵַָ

ּובּכפּוללתחתון] כפול], ארּגמן,[חוט ּגּבי על ׁשהעבירֹו ְֱִֵֶֶַַַַָָָ
הבגד]ּובעירה בשפת היוצאים להחזירּה[חוטים עתיד ׁשהּוא ְֲִִִֶַָָָָ

לּבגד. חּבּורין אּלּו ׁשּכל טמא, -ִִֵֵֶֶֶַָָ

ּובאׁשויה העימה ׁשעל ּבּצמר מוטותהּנֹוגע [סוגי ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
הצמר] חוטי כרוכים ּבּפּקהשעליהם הּנֹוגע טהֹור. [אביזר, ִֵַַַָָ

צמר] חוטי עליו מּׁשּפרעּה,שכורכים טמא; ּפרעּה, ׁשּלא עד -ְְִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ָטהֹור.



מי           
      

ׁשהּׁשילֹו מּׁשני[השחילו]החּוט קׁשּור אפּלּו - למחט ְְֲִִִִֵֶַַַָ
מלצאת]צדדין המחט את לּבגד[ומונעין הכניסֹו חּבּור. אינֹו , ְְִִִִֵֶֶַָ

החּוט ואין לּבגד. חּבּור הּמחט ואין לּבגד, חּבּור החּוט -ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַ
וכל חּבּור; הּתפירה לצר ׁשהּוא ּכל אּלא לּבגד, חּבּור ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכּלֹו

ׁשּפרׁש החּוט חּבּור. אינֹו הּתפירה, לצר נפרם]ׁשאינֹו מן[- ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ּבחרם ׁשּקׁשּור חבל חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו [-הּבגד, ֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

-חרס] אחר חבל ּבֹו קׁשר חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו ,ֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
חּבּור. אינֹו ולחּוץ, הּקׁשר מן חּבּור; ולפנים, הּקׁשר ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַמן
ּתפר. אם אּלא חּבּור, אינֹו - ּבּקּפה קׁשּור ׁשהּוא ִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהחבל

ה'תש"ע טבת כ"ה שני יום

   
והחּוטין-][שאריות האריג, מן הּיֹוצאין ְְִִִִִַַַָָהחּוטין

ּכּמה - 'נימין' הּנקראין והן וׁשּבסֹופּה, היריעה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּבתחּלת
מהבגד]ׁשעּורן כחלק סּודרין[להיחשב וׁשל סדין, ׁשל ? ְִִִֶֶָָָ

גדולות] סעיף[מטפחות וׁשל ּפליֹון[צעיף], וׁשל ׁשל[כובע], ְְְִִֶֶֶָ
ועד מּתחּלתֹו קרּוע ׁשהּוא חלּוק וׁשל אצּבעֹות. ׁשׁש - ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹראׁש

לאורכו]סֹופֹו אֹותֹו[פתוח מקּבצין אֹותֹו ׁשּלֹובׁשין ואחר ,ְְְְִִֶַַַ
הּסגֹוס אצּבעֹות. עׂשר חּוטיו ׁשעּור - עבה]ּבלּולאֹות [בגד ְְִֶֶֶַָָָָ

דק]והרדיד על[צעיף הּיֹותר וכל אצּבעֹות. ׁשלׁש והּטּלית, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ
טמא ׁשהּבגד ּפי על אף טהֹור, ּבֹו הּנֹוגע - האּלּו ִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשעּורין

ׁשאם[הזב]ּבמדרס לֹומר, צרי ואין טמאֹות; ּבׁשאר אֹו ְְְְְִִִִֵֶַָָָֻ
טהֹור. ׁשהּבגד ּבּיתר, טמאה ְְֵֶֶֶַַָָָָָֻנגעה

ראׁשנימי ׁשל ׁשּמּניחיןאשה][שלהּכּפח והּמסוה , ְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֻ
והּקלקין ּפניהם, על צמר]הערבּיים מן[חגורות הּׁשזּורין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

והּפנדה והּׂשמלה,[גופיה]הּׂשער, ּבׂשרֹו, על האדם ׁשּלֹובׁש ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ּכל נימיהן - ּפרכת ּכמֹו הּפתחים על ׁשּמּניחין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוהּפרּגֹוד

ֵֶׁשהן.
הכתלים]מׁשקלת יושר לבדיקת המשמש ׁשּנטמאת,[חוט ְְִִֵֶֶֹ

הּנֹוגע וכל לּה; חּבּור ׁשּלּה החּוט מן טפח עׂשר ׁשנים ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהרי
חרׁשים ׁשל ּומׁשקלת טהֹור. טפח, עׂשר לּׁשנים ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבחּוץ

אּמה.[נגרים] חמּׁשים ּבּנאין, וׁשל טפח; עׂשר ׁשמֹונה ,ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ
ּבקּיּומֹו, רֹוצה ׁשהּוא ּפי על אף - אּלּו מּדֹות על ְְִִִֵֵֶֶַַַַָוהּיתר

ָטהֹור.
ׁשהן,ּומׁשקלת ּכל ארּכין אפּלּו - צּירין וׁשל צּידין ׁשל ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ

.טמאין ְִֵ
זהבים ׁשל מאזנים זהב]חּוט וׁשל[מוכרי ּפלס, וׁשל , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָֹ

מּידֹו הּמאזנים ותֹולה ּבֹו הּׁשֹוקל ׁשאֹוחז טֹוב, ארּגמן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשֹוקלי
חּוט ׁשהן. ּכל - ׁשּלּה וחּוטין ׁשּלּה קנה אצּבעֹות. ׁשלׁש -ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹ

עׁשׁשּיֹות מֹוכרי ׁשל וכּיֹוצא[גושים]מאזנים מּתכֹות ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ
עׂשר ׁשנים ׁשּלּה, וחּוטין ׁשּלּה קנה טפחים; ׁשלׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹּבהן,
טפח; - ּבּתים ּבעלי וׁשל חנונים ׁשל מאזנים חּוט ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹטפח.
מאזנים חּוט טפחים. ׁשּׁשה ׁשּלּה, והחּוטין הּמאזנים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹקנה

צּמרים צמר]ׁשל -[מוכרי זכּוכית ׁשֹוקלי קנהוׁשל טפחים; ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
הּׁשעּורין על והּיתר טפחים. ּתׁשעה ׁשּלּה, והחּוטין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹמאזנים

חּבּור. אינֹו ִֵֵָהאּלּו,
חּבּור[קושרים]ׁשּמסרגיןהחבל הּוא מאימתי הּמּטֹות, ּבֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבּתים ׁשלׁשה ּבֹו מּׁשּיסרג ריבועים]לּמּטה? ּבחבל[- והּנֹוגע . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשלׁש עד ולחּוץ הּקׁשר מן טמא; ולפנים, הּקׁשר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמן
מּכלל הן הרי קׁשר, ׁשל צרּכֹו ׁשהן מּפני - טמא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאצּבעֹות,
הּכלי; מּצר ׁשאינֹו - טהֹור אצּבעֹות, לׁשלׁש וחּוץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּמּטה.

נּתר. הּקׁשר אין ּפסקֹו, ְֲִִֵֶֶֶַָָׁשאפּלּו

ארּבעהחבל סֹוף עד - טמאה ׁשהיא הּמּטה מן הּיֹוצא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשאינֹו לפי הּמּטה, מּצרכי ׁשאינֹו טהֹור; ּבֹו הּנֹוגע ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָטפחים,
מּפני טמא, - עׂשרה סֹוף ועד חמּׁשה מּתחּלת לכלּום. ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָראּוי
ׁשהּוא מּפני טהֹור, - ולחּוץ מעׂשרה הּמּטֹות; את ּבֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתֹולין

הּמּטה צר על .יתר ִֵֶַַָָֹ

לקּבץאבנט ּכדי הּמּטה על אֹותֹו ׁשּמּקיפין אריג ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
חלקיה]אבריה קצתֹו[להדק ׁשהיתה 'מזרן', הּנקרא והּוא , ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ

מּצרכי הּוא הרי טפחים, עׂשרה עד - הּמּטה מן ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָיֹוצאה
אם - ׁשּבלה ּומזרן הּמּטה. מּצרכי אינֹו ּכן, על יתר ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּמּטה;

חבק מּמּנּו לעׂשֹות ּכדי טפחים ׁשבעה מּמּנּו [שמניחיןנׁשאר ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָ
המרדעת] טמאה.על מקּבל זה הרי ְְֲֲֵֵֶַַָֻלחמֹור,

מדרסׁשמּטה טמאה -[מזב]היתה מּמּנה יֹוצא ּומזרן , ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ
מדרס; והּכל ּכּמּטה, טמאה אב הּוא הרי טפחים, עׂשרה ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָֹֻעד
הּמזרן על הּזב ּדרס מדרס. ּכמּגע הּוא הרי ולחּוץ, ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָמעׂשרה
מעׂשרה מדרס; ּכּלּה הּמּטה הרי ולפנים, מעׂשרה - ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻהּיֹוצא
לׁשאר אבל למדרס; אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורה. ְְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָולחּוץ,
ׁשהיה מזרן ּכיצד? חּבּור. ּכּלֹו אּמה, מאה אפּלּו - ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻטמאֹות
ׁשרץ ׁשּנגע אֹו הּמת, לאהל קצתֹו והכניס הּמּטה, על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכרּו
נטמאת - קצתֹו על טמאין מׁשקין ׁשּנפלּו אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּבקצתֹו,

מאההּמּטה, הּמּטה מן יֹוצא ׁשּנטמא הּקצה היה ואפּלּו ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ַָאּמה.

מזרןמּטה לּה וכר מדרס, טמאה הידוק]ׁשהיא [רצועת ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
ּכׁשהיתה, מדרס הּמּטה - הפריׁשֹו מדרס; טמא הּכל -ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
לּה וכר ׁשבעה, טמאת טמאה היתה מדרס. מּגע ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָֻוהּמזרן
טמאה היא - הפריׁשֹו ׁשבעה; טמאת טמאה ּכּלּה - ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻֻמזרן
היתה ערב. טמאת טמא והּמזרן ּכׁשהיתה, ׁשבעה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻטמאת
ערב; טמאת טמא הּכל - מזרן לּה וכר ערב, טמאת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻֻטמאה
טהֹור. והּמזרן ּכׁשהיתה, ערב טמאת טמאה היא - ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻהפריׁשֹו

טמאמּטה הּכל - הּמת ּבהן ונגע מזרן, לּה ׁשּכר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשרץ ּבהן נגע ׁשבעה. טמאת טמאין ּפרׁשֹו, ׁשבעה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻטמאת
ערב טמאת טמאין ּפרׁשֹו, ערב; טמאת טמאין ּבֹו, .וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֻֻ

המיטה]ּכרע רגל לּמּטה[- וחּברּה מדרס, טמאה ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ּכׁשהיתה, מדרס טמאה הּכרע - ּפרׁשּה מדרס; ּכּלּה הּמּטה -ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ
טמאת טמאה הּכרע היתה אם וכן מדרס. מּגע ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻוהּמּטה
ׁשבעה, טמאת טמאה ּכּלּה הּמּטה - לּמּטה וחּברּה ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָֻֻׁשבעה,

ׁשּלּה ּבּכרע הּמת נגע מחובר]ּכאּלּו על[כשהוא הּזה ואם ; ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
הּכרע - הּזיה קדם ּפרׁשּה ואם ּבכללּה. הּכרע טהרה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּמּטה,
ערב. טמאת טמאה והּמּטה ּכׁשהיתה, ׁשבעה טמאת ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻטמאה
טמא הּכל - לּמּטה וחּברּה ערב, טמאת טמאה הּכרע ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻהיתה
והּמּטה ערב, טמאת טמאה היא - ּפרׁשּה ערב. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻטמאת
ולא אדם, מטּמא הּמת מן ערב טמאת הּטמא ׁשאין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻטהֹורה;
ׁשל ּבׁשן הּדין וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ולד, ׁשהּוא מּפני - ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּכלים

לּמעּדר. חּברֹו ּכ ואחר ּבמת ׁשּנטמא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָמעּדר

           
      

   
ׁשלׁשהּכּמה על טפחים ׁשלׁשה להּטּמא? הּבגד ׁשעּור ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

למדרס הזב]טפחים ׁשלׁש[טומאת על אצּבעֹות וׁשלׁש , ְְְְְִִֶַָָָָָֹֹ
טמאֹות. לׁשאר אֹו הּמת לטמאת הּמלל עם מכּונֹות ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻֻֻאצּבעֹות
ׁשל ּבגדים אבל ּופׁשּתים. צמר ּבבגדי אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבּמה
היה אם אּלא הּטמאֹות, מּכל טמאה מקּבלין אין מינין, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֻֻׁשאר
ׁשּנאמר: יתר, אֹו טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבהן

בגד לרּבֹות"אֹו הּכתּוב ׁשּבא למדּו, הּׁשמּועה מּפי - " ְְְִִֶֶֶַַַָָָָ
ּבּמה ּבגדים. ּבׁשאר טפחים ׁשלׁשה על טפחים ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
האֹורג אבל הּבגדים. מן הּבאים ּבקרעים אמּורים? ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָָּדברים
- טמאֹות ׁשאר מקּבל זה הרי ׁשהּוא, ּכל עצמֹו ּבפני ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻּבגד
למדרס. הראּוי אּלא אֹותּה מקּבל ׁשאין מדרס, מּטמאת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻחּוץ

הּקׁשין,הּבגדים והּנמטין הּלבדין ּכגֹון ּביֹותר, העבים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
מצרים ׁשל ּפׁשּתן ּבגדי ּכגֹון ּביֹותר, הרּכין הּבגדים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
ׁשּיהיה עד טמאה, מקּבלין אינן - מּתחּתן נראה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהּבׂשר
ּבין למדרס, ּבין טפחים, ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּבּקרע

טמאֹות .לׁשאר ְְִָֻ

הּקֹולעּכל אחד - ּכבגדים טמאה מקּבלֹות הּקליעֹות, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
ּפיף אֹותן ועׂשה צרה]חּוטין ועׂשה[חגורה אֹותן האֹורג אֹו , ְְִִֵָָָָָָָ

אבנט רחבה]אֹותן ׁשעֹוׂשין[חגורה מּקליעה חּוץ ּבֹו; וכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֶַַָָ
הּצּמרין צמר]אֹותן טהֹורה.[מוכרי ׁשהיא הּצמר, ּבּה לקׁשר ְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹ

אבנים]הּקלע ירית עֹור,[כלי אֹו אריג ׁשּבּה אבן קּבּול ׁשּבית ִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשּלּה אצּבע ּבית נפסק טמאה. האצבע]מקּבלת הנחת ,[מקום ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֻ

ּבלבד ׁשּלּה הּפקיע ּבית נפסק הידטהֹורה; אחיזת [מקום ְְְְִִִֵֶַַַַָָ
הּמכמֹוראֹותהשניה] ּבטמאתּה. היא עדין [מלכודות], ְְְֲִִִַַָָָֻ

מק והחרםוהרׁשתֹות, טמאה. לצידתּבלין דגים][רשת ְְְְְְִֵֶַַָָָֻ
הּזּוטי מּפני לדגים]מקּבל, מזון אֹותּה[כיס ׁשעיני מּפני , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָ

החוטים]הּׂשבכה שבין הרווח הּוא[- והרי ּביֹותר, ּדּקין ְְֲִֵֵַַַָָ
מּטּמא. הּזּוטי, מן טהֹור; החרם, מן ּבגד העֹוׂשה ִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּכּבגד.

הּמׁשמרת מן חלּוק ׁשלׁשה[מסננת]עׂשה ּבֹו יׁש אם - ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
טמאה. מקּבל ׁשלׁשה, ְְְֵַַָָֹֻעל

ׁשּבלת יין ׁשל בלתה]מׁשמרת מעין[- מׁשּמׁשת אם - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
טהֹורה. לאו, ואם טמאה; ראׁשֹונה, ְְְְְִִֵַָָָָָמלאכּתּה

מּפני טמאה, מקּבלֹות אינן - המצּירֹות הּספרים ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֻֻמטּפחֹות
ׁשּלספר עליהן, מעיד צּיּורן ׁשהרי אדם; מׁשּמׁשי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשאינן
חּוץ טמאֹות, ּבׁשאר מּטּמאֹות - מצּירֹות וׁשאינן ְְְְְֲִִֵֶַַָָָֻֻנעׂשּו.

לֹו: ׁשאֹומרין מּפני מדרס, שעליה:]מּטמאת לזב [כביכול, ְְְְִִִִֵֶַָֻ
מלאכּתנּו' ונעׂשה אחרת]'עמד, למלאכה מיועדת היא ּכמֹו[- , ְְְְֲֲֵֶַַֹ

ּומֹוׁשב. מׁשּכב ּבענין ְְְְִִֵֶַַָָׁשּבארנּו
מּטּמאה הּמֹוט, מּפני ּכתפיהם על ׁשּמּניחין הּסּבלין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָוכסת

מ אינּה יין, ׁשל ּומׁשמרת ּבמדרסּבמדרס. .ּטּמאה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
לצּורֹות עליו ׁשחּׁשב עליו]ּבגד מקּבל[לצייר אינֹו , ְְִֵֵֵֶֶֶַָָ

הּבית ּבעל טמאה. מקּבל זה הרי מחׁשבּתֹו, ּבּטל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻטמאה;
לחּפֹות מטּפחֹות אינן[לכסות]ׁשעׂשה ועּמּודים, ּכתלים ּבהן ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

טמאה. ְְְַָֻמקּבלֹות
ּכסבכה עׂשּוי ׁשהּוא לׁשֹותי[כרשת]חלּוק ּבֹו לׂשחק ּכדי ְְְְִֵֵֵֶַָָָָ

שתיינים]ׁשכר של דרכם היה טמאה.[כך מקּבל אינֹו , ְְֵֵֵַָָֻ

נשים]ּכּפח הּספר[כובע על הספר]ׁשּנתנֹו בו טהר[כיסה , ְֵֶֶַַַָָָֻ
טמאֹות. ּובׁשאר ּבמת מּטּמא אבל מדרס; טמאת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻֻמּלקּבל

אסּפלֹונית על[תחבושת]העֹוׂשה ּבין הּבגד על ּבין , ְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
להן עׂשה טהֹורה. ּכּׁשעּור, ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהעֹור

מתאנים]מלגמא טמאה,[תחבושת מקּבל אינֹו - הּבגד על - ְְְְֵֵֶֶַַַָָֻֻ
מּפני טמאה, מקּבל - העֹור ועל ראּוי; ואינֹו נתלכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻׁשהרי

למׁשּכב. וראּוי מתקּנח ְְְְִִֵֶַַָָׁשהּוא

אצּבעֹות ׁשלׁש ּבֹו מּׁשּיארג טמאה? הּבגד יקּבל ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻמאימתי
אצּבעֹותעל ּכיסׁשלׁש ּכגֹון ּבמחט, הּנארגין הּכלים וכל . ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

נעל]ואנּפליא ׁשּתּגמר[סוג עד טמאה, מקּבלין אין - ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
ְְַָמלאכּתן.

ּכיון - מצּודה ּכגֹון מחט, ּגּבי על הּנעׂשין הּכלים ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָוכל
טמאה מקּבלין מלאכּתן, קּבּול ּבית ּבהן .ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

לעׂשֹות התחיל אם - ּבראׁשיהן הּבנֹות ׁשּמּניחין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׂשבכה
מּפיה משפתה]אֹותּה ׁשּיגמר[- עד טמאה, מקּבלת אינּה - ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

מקּבלת אינּה - מּקרקעיתּה ּבּה התחיל ואם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקרקעיתּה;
ׁשּלּה וׁשביס ּפיה. את ׁשּיגמר עד השבכה]טמאה, שעל [בד ְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֻ

להּטּמא חּבּור ׁשּלּה והחּוטין עצמֹו, ּבפני טמאה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻמקּבל
ְֵַּולטּמא.

ׁשל הּׂשער רב מקּבלת אינּה אם - ׁשּנקרעה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּוׂשבכה
טהֹורה .ראׁש, ְָֹ

הּוא מאימתי - ניר ׁשל אֹו לבד, ׁשל אֹו ּבגד, ׁשל ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָחלּוק
ּפיו את מּׁשּיפּתח מלאכּתֹו? הצוואר]ּגמר הּגדֹול[מקום - ְְְְִִִֶֶַַַַָ

מאימתי החלּוק, נטמא ואם קטנֹו. לפי והּקטן ּגדלֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָלפי
מלאכּתֹו מעין מׁשּמׁש ואינֹו מּׁשּיבלה, טהרתֹו? ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהיא
רּבֹו ּבטמאתֹו; הּוא עדין למעלה, רּבֹו ּבֹו נׁשּתּיר ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֻֻֻראׁשֹונה.

טהֹור ּפיו, מּבית נקרע ואם טהֹור. .מּלמּטה, ְְְִִִִִֵַַָָָ

,ּבגד ׁשל מּצּדֹו חגֹור -]העֹוׂשה -[או סדין ׁשל ּומּצּדֹו ֲִִִִִֶֶֶֶֶָָ
ׁשּימלל עד טמאה, מקּבל עׂשהּו[יתפור]אינֹו ׂשפתֹותיו; ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻ

עד טמאה, מקּבל אינֹו - הּסדין ּומאמצע הּבגד, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻמאמצע
-]ׁשּימלל הּׁשני.[גם מּצּדֹו ְִִִִֵֶַֹ

טמא - קּימת ואמצעיתֹו צדדיו, ׁשּבלּו .חגֹור ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָ
מתניו את ּבּה לחגר והתקינּה הּבגד, מן ׁשּפרׁשּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׂשפה

ּכאבנט ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת -. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֻ
עני ׁשל -טּלית קּימֹות ׂשפתֹותיה רב היּו אם - ׁשּבלת ְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּבריא ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבּה ׁשאין ּפי על זֹו[חזק]אף הרי , ֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
על ׁשלׁש ּבּה יׁש אם - קּימֹות ׂשפתֹותיה אין טמאה. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמקּבלת
מקּבלת אינּה לאו, ואם טמאה; מקּבלת ּובריא, חזק ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשלׁש

ענּיים. ּבגדי ׁשאר וכן ְְְְֲִִִֵֵָָֻטמאה.
,טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ּבהן ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹמטלּיֹות

והכינן עליהן חּׁשב ואם טמאה. מקּבלֹות -[לשימוש]אינן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
ׁשּכל ׁשלׁש; על מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשּיהיּו עד טמאה, ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻמקּבלֹות

מקּב אינֹו אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות מּׁשלׁש טמאהּפחֹות ל ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻ
ׁשהכינֹו. ּפי על ואף ְְִִֵֶַַָּכלל,

[בגד]טפחים ׁשלׁשה על טפחים מּׁשלׁשה ְְְְִִִַָָָָָֹֹּפחֹות
את ּבֹו לפקק שבקיר]ׁשהתקינֹו ּולנער[החור הּמרחץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ

ּולקּנח[לערבב] הּקדרה, את הרחים,[לנקות]ּבֹו את ּבֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ



מה            
      

   
ׁשלׁשהּכּמה על טפחים ׁשלׁשה להּטּמא? הּבגד ׁשעּור ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

למדרס הזב]טפחים ׁשלׁש[טומאת על אצּבעֹות וׁשלׁש , ְְְְְִִֶַָָָָָֹֹ
טמאֹות. לׁשאר אֹו הּמת לטמאת הּמלל עם מכּונֹות ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻֻֻאצּבעֹות
ׁשל ּבגדים אבל ּופׁשּתים. צמר ּבבגדי אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבּמה
היה אם אּלא הּטמאֹות, מּכל טמאה מקּבלין אין מינין, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֻֻׁשאר
ׁשּנאמר: יתר, אֹו טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבהן

בגד לרּבֹות"אֹו הּכתּוב ׁשּבא למדּו, הּׁשמּועה מּפי - " ְְְִִֶֶֶַַַָָָָ
ּבּמה ּבגדים. ּבׁשאר טפחים ׁשלׁשה על טפחים ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
האֹורג אבל הּבגדים. מן הּבאים ּבקרעים אמּורים? ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָָּדברים
- טמאֹות ׁשאר מקּבל זה הרי ׁשהּוא, ּכל עצמֹו ּבפני ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻּבגד
למדרס. הראּוי אּלא אֹותּה מקּבל ׁשאין מדרס, מּטמאת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻחּוץ

הּקׁשין,הּבגדים והּנמטין הּלבדין ּכגֹון ּביֹותר, העבים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
מצרים ׁשל ּפׁשּתן ּבגדי ּכגֹון ּביֹותר, הרּכין הּבגדים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
ׁשּיהיה עד טמאה, מקּבלין אינן - מּתחּתן נראה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהּבׂשר
ּבין למדרס, ּבין טפחים, ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּבּקרע

טמאֹות .לׁשאר ְְִָֻ

הּקֹולעּכל אחד - ּכבגדים טמאה מקּבלֹות הּקליעֹות, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
ּפיף אֹותן ועׂשה צרה]חּוטין ועׂשה[חגורה אֹותן האֹורג אֹו , ְְִִֵָָָָָָָ

אבנט רחבה]אֹותן ׁשעֹוׂשין[חגורה מּקליעה חּוץ ּבֹו; וכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֶַַָָ
הּצּמרין צמר]אֹותן טהֹורה.[מוכרי ׁשהיא הּצמר, ּבּה לקׁשר ְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹ

אבנים]הּקלע ירית עֹור,[כלי אֹו אריג ׁשּבּה אבן קּבּול ׁשּבית ִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשּלּה אצּבע ּבית נפסק טמאה. האצבע]מקּבלת הנחת ,[מקום ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֻ

ּבלבד ׁשּלּה הּפקיע ּבית נפסק הידטהֹורה; אחיזת [מקום ְְְְִִִֵֶַַַַָָ
הּמכמֹוראֹותהשניה] ּבטמאתּה. היא עדין [מלכודות], ְְְֲִִִַַָָָֻ

מק והחרםוהרׁשתֹות, טמאה. לצידתּבלין דגים][רשת ְְְְְְִֵֶַַָָָֻ
הּזּוטי מּפני לדגים]מקּבל, מזון אֹותּה[כיס ׁשעיני מּפני , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָ

החוטים]הּׂשבכה שבין הרווח הּוא[- והרי ּביֹותר, ּדּקין ְְֲִֵֵַַַָָ
מּטּמא. הּזּוטי, מן טהֹור; החרם, מן ּבגד העֹוׂשה ִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּכּבגד.

הּמׁשמרת מן חלּוק ׁשלׁשה[מסננת]עׂשה ּבֹו יׁש אם - ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
טמאה. מקּבל ׁשלׁשה, ְְְֵַַָָֹֻעל

ׁשּבלת יין ׁשל בלתה]מׁשמרת מעין[- מׁשּמׁשת אם - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
טהֹורה. לאו, ואם טמאה; ראׁשֹונה, ְְְְְִִֵַָָָָָמלאכּתּה

מּפני טמאה, מקּבלֹות אינן - המצּירֹות הּספרים ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֻֻמטּפחֹות
ׁשּלספר עליהן, מעיד צּיּורן ׁשהרי אדם; מׁשּמׁשי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשאינן
חּוץ טמאֹות, ּבׁשאר מּטּמאֹות - מצּירֹות וׁשאינן ְְְְְֲִִֵֶַַָָָֻֻנעׂשּו.

לֹו: ׁשאֹומרין מּפני מדרס, שעליה:]מּטמאת לזב [כביכול, ְְְְִִִִֵֶַָֻ
מלאכּתנּו' ונעׂשה אחרת]'עמד, למלאכה מיועדת היא ּכמֹו[- , ְְְְֲֲֵֶַַֹ

ּומֹוׁשב. מׁשּכב ּבענין ְְְְִִֵֶַַָָׁשּבארנּו
מּטּמאה הּמֹוט, מּפני ּכתפיהם על ׁשּמּניחין הּסּבלין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָוכסת

מ אינּה יין, ׁשל ּומׁשמרת ּבמדרסּבמדרס. .ּטּמאה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
לצּורֹות עליו ׁשחּׁשב עליו]ּבגד מקּבל[לצייר אינֹו , ְְִֵֵֵֶֶֶַָָ

הּבית ּבעל טמאה. מקּבל זה הרי מחׁשבּתֹו, ּבּטל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻטמאה;
לחּפֹות מטּפחֹות אינן[לכסות]ׁשעׂשה ועּמּודים, ּכתלים ּבהן ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

טמאה. ְְְַָֻמקּבלֹות
ּכסבכה עׂשּוי ׁשהּוא לׁשֹותי[כרשת]חלּוק ּבֹו לׂשחק ּכדי ְְְְִֵֵֵֶַָָָָ

שתיינים]ׁשכר של דרכם היה טמאה.[כך מקּבל אינֹו , ְְֵֵֵַָָֻ

נשים]ּכּפח הּספר[כובע על הספר]ׁשּנתנֹו בו טהר[כיסה , ְֵֶֶַַַָָָֻ
טמאֹות. ּובׁשאר ּבמת מּטּמא אבל מדרס; טמאת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻֻמּלקּבל

אסּפלֹונית על[תחבושת]העֹוׂשה ּבין הּבגד על ּבין , ְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
להן עׂשה טהֹורה. ּכּׁשעּור, ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהעֹור

מתאנים]מלגמא טמאה,[תחבושת מקּבל אינֹו - הּבגד על - ְְְְֵֵֶֶַַַָָֻֻ
מּפני טמאה, מקּבל - העֹור ועל ראּוי; ואינֹו נתלכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻׁשהרי

למׁשּכב. וראּוי מתקּנח ְְְְִִֵֶַַָָׁשהּוא

אצּבעֹות ׁשלׁש ּבֹו מּׁשּיארג טמאה? הּבגד יקּבל ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻמאימתי
אצּבעֹותעל ּכיסׁשלׁש ּכגֹון ּבמחט, הּנארגין הּכלים וכל . ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

נעל]ואנּפליא ׁשּתּגמר[סוג עד טמאה, מקּבלין אין - ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
ְְַָמלאכּתן.

ּכיון - מצּודה ּכגֹון מחט, ּגּבי על הּנעׂשין הּכלים ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָוכל
טמאה מקּבלין מלאכּתן, קּבּול ּבית ּבהן .ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

לעׂשֹות התחיל אם - ּבראׁשיהן הּבנֹות ׁשּמּניחין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָׂשבכה
מּפיה משפתה]אֹותּה ׁשּיגמר[- עד טמאה, מקּבלת אינּה - ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

מקּבלת אינּה - מּקרקעיתּה ּבּה התחיל ואם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקרקעיתּה;
ׁשּלּה וׁשביס ּפיה. את ׁשּיגמר עד השבכה]טמאה, שעל [בד ְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֻ

להּטּמא חּבּור ׁשּלּה והחּוטין עצמֹו, ּבפני טמאה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻמקּבל
ְֵַּולטּמא.

ׁשל הּׂשער רב מקּבלת אינּה אם - ׁשּנקרעה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּוׂשבכה
טהֹורה .ראׁש, ְָֹ

הּוא מאימתי - ניר ׁשל אֹו לבד, ׁשל אֹו ּבגד, ׁשל ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָחלּוק
ּפיו את מּׁשּיפּתח מלאכּתֹו? הצוואר]ּגמר הּגדֹול[מקום - ְְְְִִִֶֶַַַַָ

מאימתי החלּוק, נטמא ואם קטנֹו. לפי והּקטן ּגדלֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָלפי
מלאכּתֹו מעין מׁשּמׁש ואינֹו מּׁשּיבלה, טהרתֹו? ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהיא
רּבֹו ּבטמאתֹו; הּוא עדין למעלה, רּבֹו ּבֹו נׁשּתּיר ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֻֻֻראׁשֹונה.

טהֹור ּפיו, מּבית נקרע ואם טהֹור. .מּלמּטה, ְְְִִִִִֵַַָָָ

,ּבגד ׁשל מּצּדֹו חגֹור -]העֹוׂשה -[או סדין ׁשל ּומּצּדֹו ֲִִִִִֶֶֶֶֶָָ
ׁשּימלל עד טמאה, מקּבל עׂשהּו[יתפור]אינֹו ׂשפתֹותיו; ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻ

עד טמאה, מקּבל אינֹו - הּסדין ּומאמצע הּבגד, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻמאמצע
-]ׁשּימלל הּׁשני.[גם מּצּדֹו ְִִִִֵֶַֹ

טמא - קּימת ואמצעיתֹו צדדיו, ׁשּבלּו .חגֹור ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָ
מתניו את ּבּה לחגר והתקינּה הּבגד, מן ׁשּפרׁשּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׂשפה

ּכאבנט ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת -. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֻ
עני ׁשל -טּלית קּימֹות ׂשפתֹותיה רב היּו אם - ׁשּבלת ְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּבריא ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבּה ׁשאין ּפי על זֹו[חזק]אף הרי , ֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
על ׁשלׁש ּבּה יׁש אם - קּימֹות ׂשפתֹותיה אין טמאה. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמקּבלת
מקּבלת אינּה לאו, ואם טמאה; מקּבלת ּובריא, חזק ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשלׁש

ענּיים. ּבגדי ׁשאר וכן ְְְְֲִִִֵֵָָֻטמאה.
,טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ּבהן ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹמטלּיֹות

והכינן עליהן חּׁשב ואם טמאה. מקּבלֹות -[לשימוש]אינן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
ׁשּכל ׁשלׁש; על מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשּיהיּו עד טמאה, ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻמקּבלֹות

מקּב אינֹו אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות מּׁשלׁש טמאהּפחֹות ל ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻ
ׁשהכינֹו. ּפי על ואף ְְִִֵֶַַָּכלל,

[בגד]טפחים ׁשלׁשה על טפחים מּׁשלׁשה ְְְְִִִַָָָָָֹֹּפחֹות
את ּבֹו לפקק שבקיר]ׁשהתקינֹו ּולנער[החור הּמרחץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ

ּולקּנח[לערבב] הּקדרה, את הרחים,[לנקות]ּבֹו את ּבֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
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טמאה. מקּבל אינֹו ּבאׁשּפה, הׁשליכֹו אם - ּבאּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻוכּיֹוצא
ׁשהּניחֹו ּכמי זה הרי - הּדלת אחֹורי הּניחֹו אֹו ּבבגדֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּתלהּו
טמאֹות ׁשאר ּומקּבל אצלֹו, חׁשּוב הּוא ועדין ּבגדיו, ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻּבתֹו
טפחים. מּׁשלׁשה ּפחֹות הּוא ׁשהרי מדרס, מּטמאת ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻחּוץ

מׁשל ׁשהיה טפחים ׁשלׁשה על טפחים ְְְְְִִֶַָָָָָָָֹֹֻׁשלׁשה
ּגס, מלח הּקב רבע ּבֹו לצרר ּכדי ּבריא היה אם - ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּבאׁשּפה
מּטּמא. אינֹו לאו, ואם ּבמדרס; מּטּמא זה הרי - יּקרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹולא
יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף ּבריא, היה אם - ּבּבית היה אם ֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָאבל
הרי - ּבריא היה ולא מלח, צֹורר ׁשהיה אֹו מלח, ּבֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלצרר

מדרס טמא .זה ְִֵֶָָ

אם - הּקרעים הבּדלּו ולא ׁשּנקרע, ׁשלׁשה על ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹֻׁשלׁשה
זה הרי - ּבּכּסא ּבׂשרֹו יּגע עליו ּוכׁשּיׁשב הּכּסא, על ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָנֹותנֹו

ּבמדרס מּטּמא זה הרי יּגע, לא ואם .טהֹור; ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ

ׁשּנמהה אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות מּמּנּו[נחלש]ׁשלׁש ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
חּוטין ׁשני אֹו קׁשר, ּבֹו ׁשּנמצא אֹו אחד, חּוט ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָאפּלּו

וערב]מתאימין שתי ואינם טהֹורה.[- זֹו הרי - ְְֲִִֵַָ

על ׁשהׁשליכּה אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשלׁש
הׁשלכתּה לעֹולם טמאה. מקּבלת החזירּה, טהֹורה; ְְְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻהאׁשּפה,
וׁשל ארּגמן מּׁשל חּוץ מטּמאתּה; והחזרתּה ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָָמטהרתּה,
מקּבלת היא הרי - האׁשּפה על היתה ׁשאפּלּו טֹובה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָזהֹורית

חׁשּובה ׁשהיא מּפני .טמאה, ְְֲִִֵֶָָֻ

אֹו ּבּכּדּור, ׁשּנתנּה אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשלׁש
טפחים ׁשלׁשה אבל טהֹורה; - עצמּה ּבפני ּכּדּור ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹׁשעׂשיּה
ׁשהיה, ּכמֹות הּוא הרי - ּבּכּדּור ׁשּנתנֹו טפחים ׁשלׁשה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹעל
מּטּמא אינֹו - עצמֹו ּבפני ּכּדּור עׂשהּו ּבמדרס. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּומּטּמא

ׁשלׁשה. על מּׁשלׁשה ממעטֹו הּתפר ׁשהרי ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבמדרס,

   
ּומןהּמּפץ החבלים מן אֹותּה ׁשאֹורגין הּמחצלת הּוא - ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

[- והּגמא[קנה עשב]הּסּוף הּמּפץ[מין ואין ּבהן. וכּיֹוצא ְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹ
הּוא מּטּמא כן ּפי על ואף ּבּתֹורה, האמּורין הּכלים ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָּבכלל

רּבה ׁשהרי - ּתֹורה ּדין וזהּבמדרס הּמׁשּכב", "ּכל הּכתּוב ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
טמאֹות ּובׁשאר ּבמת מּטּמא וכן לֹו. ועׂשּוי למׁשּכב ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָֻראּוי
ּכלל וזה ׁשּבארנּו; ּכמֹו עץ, ּכלי ּפׁשּוטי ּככל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָמּדבריהם,

טמאֹות. ּבׁשאר מּטּמא - ּבמדרס הּמּטּמא ׁשּכל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּגדֹול,

ּבׁשארּבארנּוּכבר ׁשלׁש על ּבׁשלׁש מּטּמא ׁשהּבגד , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
למדרס. טפחים ׁשלׁשה על טפחים ּובׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִַָָָָָֹֹֻטמאֹות,

,העֹור,הּׂשק טפחים; ארּבעה על טפחים ארּבעה ׁשעּורּו ְְְְִִִַַַַַָָָָָָָ
למדרס, ּבין - ׁשּׁשה על ׁשּׁשה הּמּפץ, חמּׁשה; על ְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָחמּׁשה
טהֹורין האּלּו, הּׁשעּורין מּכל ּופחֹות טמאֹות. לׁשאר ְְְִִִִִֵֵַָָָָֻּבין
ּבלא ׁשּנקרע מהם אחד ּבקרע אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמּכלּום.

טפחּכּונה על טפח אפּלּו וקצץ ּבכּונה הּקֹוצץ אבל . ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
- למׁשּכב טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה אֹו ְְְְְְְִִִַָָָָָָֹֹלמֹוׁשב,
ׁשהקציע טפח על הּטפח ׁשהיה ּבין ּבמדרס, מּטּמא זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהרי
וכן מּפץ. אֹו עֹור אֹו ׂשק אֹו ּבגד ׁשלׁשה, על הּׁשלׁשה ְְְֵֶֶַַַַָָָֹֹאֹו

לאחיזה מהם מאחד כפפה]המקּצע ּבידֹו,[- ּבֹו ׁשּיאחז ּכדי ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הרי - אצּבעֹותיהן יּזקּו ׁשּלא ּתאנים קֹוצצי ׁשעֹוׂשין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֹֻּכדר

מּׁשלׁש ּפחֹות יהיה ׁשּלא והּוא, ׁשהּוא; ּבכל טמא ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹזה
מּכלּום. טהֹור מּׁשלׁש, ּפחֹות ׁשּכל - ְְִִֶֶָָָָָֹאצּבעֹות

ׁשלׁשההמחּבר הּׂשק, מן וטפח הּבגד מן טפחים ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
הּׂשק הּמּפץמן מן ואחד העֹור מן ארּבעה העֹור, מן ואחד ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

טפחים חמּׁשה חּבר אם אבל הּמדרס; מן טהֹור זה הרי -ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
הּׂשק, מן ואחד העֹור מן ארּבעה העֹור, מן ואחד הּמּפץ ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמן
זה מדרס. טמא זה הרי - הּבגד מן ואחד הּׂשק מן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשלׁשה
הׁשלימֹו טמא; מּמּנּו, ּבחמּור ׁשעּורּו ׁשהׁשלים ּכל ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָהּכלל:

טהֹור הּקל, .מן ִַַָ

ואיןּבלֹויי טהֹורין; ליׁשיבה, ׁשהתקינן ּוכברה נפה ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָ
ׁשּיקּצע עד טמאה הרשתאֹותם[יסיר]מקּבלין [את ְְְְִֶַַַַָָֻ

ּכמּפץ.ממסגרתה] יהיּו ּכ ואחר ,ְְְִַַַָָ

ּכׁשעּורחלּוק ּבֹו ׁשּיהיה עד ּבמדרס, מּטּמא אינֹו קטן ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכברּיתֹו ּכפּול ונמּדד טפחים; ׁשלׁשה על טפחים ְְְְְְְִִִִִַָָָָָָָֹֹׁשלׁשה

תשמישו] בעת שהוא ּבגדים[כמו ּכפּולין: נמּדדין ואּלּו .ְְְְִִִִֵָָ
הראׁש, ואת הּׁשֹוקים, ועל הרגלים, על ּבהן ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּמלּביׁשין

ּפנּדה ׁשל וכיס והּכֹובע, ּומטלית[חגורה]והּמכנסים, . ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ
הּׂשפה[תפרה]ׁשּטליּה הבגד]על שפת ּפׁשּוטה,[- אם - ְְִֶַַָָָָָ

ּכפּולה. נמּדדת ּכפּולה, ואם ּפׁשּוטה; ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָנמּדדת

ואחרהּבגד ּבמדרס, ונטמא ׁשלׁשה, על ׁשלׁשה ּבֹו ׁשארג ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ּכּלֹו הּבגד - הּבגד ּכל את הׁשלים אחדּכ חּוט נּטל מדרס; ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

בתחילה]מּתחּלתֹו שנטמא ממה אבל[- הּמדרס, מן טהֹור , ְְֲִִִִַָָָָ
נטל ּבמדרס. ׁשּנגע ּככלי ראׁשֹון הּוא והרי מדרס, מּגע ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָטמא
ּכל - הּבגד ּכל את הׁשלים ּכ ואחר מּתחּלתֹו, אחד ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָחּוט
אצּבעֹות ׁשלׁש ּבֹו ׁשארג ּבגד וכן מדרס. מּגע טמא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּבגד
הּבגד ּכל את עליו הׁשלים ּכ ואחר ּבמת, ונטמא ׁשלׁש, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹעל
טהֹור - מּתחּלתֹו אחד חּוט נּטל מת; טמא ּכּלֹו הּבגד -ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
אחד חּוט נטל מת. טמא מּגע טמא אבל מת, ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמּטמא
טהֹור. הּכל - הּבגד ּכל את הׁשלים ּכ ואחר ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמּתחּלתֹו,
ׁשלׁש על ׁשלׁש ׁשאמרּו: מּפני טהֹור? הּכל יהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹולּמה

על[אצבעות] ׁשלׁשה אבל מּכלּום. טהֹורה ְְְְֲֲִִֶַַָָָָֹׁשּנתמעטה,
ּפי[טפחים]ׁשלׁשה על אף - הּמדרס,ׁשּנתמעטה מן ׁשּטהרה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

הּטמאֹות. ּבכל טמאה היא ְְְֲִֵֵַָָֻהרי

ּוטלאּהמטלית מדרס, טלאי]ׁשהיא הּקּפה[עשאה על ְְְִִִֶַַַָָָָֻ
את[סל] הפריׁש לטמאה; ראׁשֹון הּכל נעׂשה - העֹור על ְְְֲִִִֶַַַָָָֹֻאֹו

ּבּמדרס. ׁשּנגעּו מּפני ראׁשֹון, העֹור אֹו הּקּפה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּמטלית
טליּה ּבטלה. והפריׁשּה, ׁשּטליּה ׁשּכיון - טהֹורה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָוהּמטלית
אב הּכל והרי מדרס, הּכל נעׂשה - הּׂשק על אֹו הּבגד ְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹעל
נגע ׁשהרי ראׁשֹון, הּׂשק אֹו הּבגד הרי - הפריׁשּה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻטמאה.
על ּבטלה ׁשאינּה ּכׁשהיתה, טמאה אב והּמטלית ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּבּמדרס;
אֹו אחת מרּוח ּכׁשּטליּה - הּבגד על הּמטלית ּתפר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהאריג.

ּגם ּכמין רּוחֹות יוונית]מּׁשּתי ג' א[- נעׂשה- ולא חּבּור, ינּה ְְְֲִִִֵֵַַָָֹ
זֹו רּוחֹות מּׁשּתי ּתפרּה ּבלבד; מדרס מּגע אּלא אב ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּכל

אב. הּכל ונעׂשה חּבּור, היא הרי - זֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹּכנגד
ׁשלׁשה- נחלק ּכ ואחר ּבמדרס, ׁשּנטמא ׁשלׁשה על ְְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

הן והרי ּכלל, טמאה אּלּו ּבקרעים ואין הּמדרס; מן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻטהר
ׁשּנטמא ּכלי מּמּנּוּכׁשברי וקרע ּבמדרס, ׁשּנטמא ּבגד אבל . ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

           
      

מן טהר הּקרע אֹותֹו - אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשלׁש
הּבגד מן ּפריׁשתֹו ׁשּבעת מדרס; ּבמּגע טמא אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמדרס,

ּבמּגעֹו. נטמא ְְִַַָָָהּגדֹול,

מןסדין טהר - ּפרכת עׂשהּו ּכ ואחר ּבמדרס, ׁשּנטמא ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ּבֹו מּׁשּיקׁשר הּמדרס? מן טהרתֹו היא ּומאימתי ְְְֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּמדרס.

הּפרֹוכֹות ּכׁשאר ּבהן נתלה ׁשהּוא .הּלּולאֹות ְְִִֶֶַַָָָָָ
ׁשמׁשּה ׁשּיעריב וקדם והטּבילּה, מדרס, ׁשהיא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹטּלית

אינּה ׁשּוב רּבּה, ּבּה ׁשּנקרע ּכיון - קרע מּמּנה לקרע ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהתחיל
ּכּלּה וטהרה מעּפרתחּבּור ּכדי ּבּה נׁשּתּיר ׁשעדין ּפי על אף , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

קטן] סודר והֹולך[- נקרע הּוא ׁשהרי נקרע, [סופוׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַָֹ
כולו] יֹוםליקרע ּבטבּולת אמּורים? ּדברים ּבּמה [שהוטבלה. ְְֲִִִֶַַָ

עליההיום] חס ׁשּלא ּכיון תתקלקל]; ּכ[שמא להטּבילּה, ְְִֵֶֶַָָָָָָֹ
ּולפיכ ּכּלּה, את לקרע יחּוס ּכּלּה.לא טהרה  ְְֲִִֶַָָָָָָֹֹֻֻ

ה'תש"ע טבת כ"ו שלישי יום

   
לׁשטחֹואּלּו עליו ׁשחׁשב עֹור ּבמדרס: מּטּמאין עֹורֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

עליו] לשבת ליׁשן[- מּלמעלן הּמּטֹות על ׁשּמּניחין ועֹור ,ְְְִִִִִֶַַַַַָ
ועֹור הּמּׂשאֹוי, ּתחת החמֹור על ׁשּמּניחין ועֹור ְְֲִִֶַַַַַַַָָעליו,
עֹור וכן הּכסת. ועֹור הּכר, ועֹור הּקטן, ּתחת ּבערס ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמּניחין
עליו ׁשּיּפלּו ּכדי האכילה ּבעת הּׁשלחן ּתחת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּמּניחין
החּמר ׁשחֹוגר ועֹור ּברגלֹו; עליו נׁשען ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּפרּורין,

נֹופץ ׁשחֹוגר ועֹור ׁשּנֹופץ,[חובט]עליו, ּבעת עליו הּפׁשּתן ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּמּניח ועֹור ׁשּסֹובל, ּבעת ּכתפֹו על הּסּבל ׁשּמּניח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָועֹור

הּׁשחין ׁשּמפיס ּבעת ּברּכיו על מוגלה]הרֹופא מּפני[פותח ; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
קטן, ׁשל הּלב עֹור וכן עליהן. יֹוׁשב העֹורֹות, אּלּו ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּכל

יפסיד ׁשּלא ּכדי עליו יֹורד ועֹור[יקלקל]ׁשרירֹו ּבגדיו; ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ועֹור הּׁשרב, מּפני הּקציר ּבעת לּבֹו על נֹותנֹו להיֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשעׂשהּו

כורכים]ׁשּלֹופפין ּתבה[- ּכמֹו הּתפּור ועֹור הּכסּות; ּבֹו ְְְְִֵֶַַָָ
עליהן מתהּפכין אּלּו ׁשּכל - הּבגדים ּבֹו [הופכיםׁשּמּניחין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

השני] צידם על עליהן.ויושבים ְְֲִִֵֶָונׁשענין
ׁשּיהיּווכל עד מּטּמאֹות אינן ּבמדרס, הּמּטּמאֹות העֹורֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

טפחים חמּׁשה ּבמדרס:ּכׁשעּור מּטּמאין ׁשאין עֹורֹות ואּלּו . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ
ּבֹו ׁשּלֹופף ועֹור ׁשּסֹורק, ּבעת הּצמר סֹורק ׁשחֹוגר ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַעֹור
הּתפּור ועֹור הארּגמן ּבֹו ׁשּלֹופף ועֹור הּסרּוק, ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצמר

טמאֹות. ּבׁשאר מּטּמאֹות וכּלן הארּגמן. ּבֹו ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻֻׁשּמּניחין
מּכלּוםעֹור טהֹור לכלים, חּפּוי חּפּויׁשעׂשהּו עׂשהּו . ְְִִִִֵֶָָָָָ

כתלים]למׁשקלת למדידת המשמש עופרת שבקצהו -[חוט ְְִֶֹ
מּטּמא ואינֹו לקּבלה; נעׂשה ׁשהרי טמאֹות, ׁשאר ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻמקּבל

ְְִָּבמדרס.
ּולפרסתֹועֹור לעקבֹו הרגל]ׁשעׂשהּו של התחתון [לחלק ְְֲֵֶַַָָָ

טהֹור. לאו, ואם מּטּמא; הרגל, רב את חֹופה אם -ְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
האמּוםמנעל מלאכה]ׁשעל בשעת הנעל הנחת -[מקום ְִֵֶַָָ

ּבמדרס; מּטּמא זה הרי אדם, לבׁשֹו לא ׁשעדין ּפי על ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאף
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מלאכּתֹו, נגמרה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָׁשּכבר

ּכל- מלאכה חסר ואינֹו ּבמדרס, להּטּמא הראּוי עֹור ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָ
ׁשלחן עֹור להיֹות עליו חּׁשב ואם מטּמאתֹו; ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻהּמחׁשבה
אין - מלאכה חסר ואם ּבמדרס. מּטּמא זה הרי ּבֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוכּיֹוצא

מהעֹור חּוץ מלאכּתֹו; ׁשּתּגמר עד ּבֹו, מֹועלת ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמחׁשבה
הּמרּכב ּבֹו מרכבה]ׁשּמחּפין ׁשּמחׁשבה[- - האבק מּפני ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

ּדברים ּבּמה מלאכּתֹו. נגמרה ׁשּלא ּפי על אף ּבֹו, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹמֹועלת
העּבדנין עֹורֹות אבל הּבית; ּבעל ּבעֹורֹות [מעבדיאמּורים? ְְֲֲִִִַַַַַָָָ

למכירה] מטּמאתן,עורות הּמחׁשבה אין - למכירה ׁשּסתמן ,ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ
למדרס. אֹותן ויכין מעׂשה ּבהן ׁשּיעׂשה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָעד

ׁשּלֹואין ׁשאינֹו מרּכב אֹו מׁשּכב ּבמדרס מטּמא ,אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּבלא עליו ודרס מׁשּכב ּגזל ּבמׁשּכבֹו". "והּנֹוגע ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
ּגנב טמא. הּבעלים, נתיאׁשּו ואם טהֹור; זה הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָנגיעה,
ׁשּנתיאׁשּו ׁשחזקתֹו טמא; זה הרי - עליו ויׁשב ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמׁשּכב,
לא ׁשעדין ידּוע ואם ּגנבֹו. מי יֹודעין ׁשאינן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּבעלים,
עֹור, ׁשּגנב ּגּנב ,לפיכ טהֹור. זה הרי הּבעלים, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָנתיאׁשּו
ּומּטּמא לֹו, מֹועלת הּמחׁשבה - לׁשכיבה עליו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוחּׁשב
אם אּלא מֹועלת, מחׁשבּתֹו אין - הּגזלן אבל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבמדרס;

הּבעלים. ְְֲִִַָָנתיאׁשּו
הּואעֹור הרי - רצּועֹות לקרעֹו והתחיל ּבמדרס, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶָָָׁשּנטמא

טפחים מחמּׁשה ּפחֹות ּפחֹות ׁשּימעטּנּו עד .ּבטמאתֹו, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻ
ּכל- אחר לכלי וׁשּנהּו הּזב, ּבמדרס ׁשּנטמא עֹור ּכלי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ

הּפׁשּוט מן ׁשּנהּו קיבול]אם בית ללא כלי הרי[- לפׁשּוט, ְֲִִִֵַָָָ
המק ּומן למקּבל, הּפׁשּוט מן ׁשּנהּו ּבטמאתֹו; ּבלהּוא ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻ

חמת ּכיצד? טמא. הּכל ּובּבגד, טהֹור. - [נוד]לפׁשּוט ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
חמת אבל טהֹור; - חמת ׁשעׂשהּו וׁשטיח ׁשטיח, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשעׂשיּה

ּתרמל ועׂשיּה ּבמדרס, ׁשעׂשהּו[ילקוט]ׁשּנטמאה ּתרמל אֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻ
ּכׁשהיּו. מדרס הן הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶָָחמת

ּבגדּכר בד]ׁשל סדין[- אֹו סדין, ועׂשהּו ּבמדרס, ׁשּנטמא ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָ
מטּפחת אֹו מטּפחת, ׁשעׂשהּו ּבגד ּכסת, אֹו ּכר ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשעׂשהּו

ּכׁשהיּו. מדרס הן הרי - ּכסת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָׁשעׂשאּה
ּכריםּכלים ּכגֹון ּכאחד, ּולמׁשּכב לקּבלה עׂשּיתן ׁשעּקר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

והּמרצּופין והּׂשּקין גדולים]ּוכסתֹות -[שקים נפחתּו אם - ְְְְְֲִִִִַַַַָ
מּפני טמאֹות, ּובׁשאר ּבמת מּלהּטּמא ׁשּטהרּו ּפי על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֻאף
הן ׁשעדין ּבמדרס, מּטּמאין הן הרי לקּבל, יכֹולין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשאינן
ּכגֹון ּבלבד, לקּבלה עׂשּיתן ׁשעּקר ּכלים אבל למדרס. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָראּויין
ליׁשב ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי ּגדֹולים היּו אם - והּתרמל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֻהחמת
מּטּמאין הם הרי ּגדלן, מּפני עליהן ויֹוׁשבין הֹואיל - ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָעליהן
ׁשאפׁשר ּפי על ואף נפחתּו, ׁשלמין. ׁשהן זמן ּכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבמדרס
ׁשעּקר ּבמדרס; מּטּמאין אין אּלּו הרי - עליהן ליׁשב ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָעדין
טהרּו מּלקּבל, ּובטלּו והֹואיל ּבלבד, לקּבלה ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָעׂשּיתן
ׁשעּורן הּוא וכּמה ּבמדרס. ולא טמאֹות ּבׁשאר לא ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹֻמּלהּטּמא

ה למדרס? ראּויין והּילקּוט,ויהיּו קּבין; ׁשבעה חמת, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
והּקלסטר קּבין; קטן]חמׁשת הּׂשעֹורין[שק ּבּה ׁשּתֹולין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֻ

והּכריתית קּבין; ארּבעת הּבהמה, עור]ּבראׁש ׁשּמערין[שק ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹ
ראּויין אינן - האּלּו הּׁשעּורין מן ּופחֹות סאה. הּמים, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבהן

וצרר נפחתּו, עליהן. ליׁשב העם ּדר ואין קשר]למדרס, -] ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מקֹום קׁשר לא ּוכאּלּו טהֹורין, הן הרי - הּפחת ְְְְְֲִִֵֵַַָָֹמקֹום
מּׁשל חּוץ טהֹורֹות, - ּוצררן ׁשּנפחתּו החמתֹות וכל ְְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָהּפחת.
חלילין וחמת לצררן. ּתמיד ּדרּכן הּוא ׁשּכ מּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָערבּיים;

מעור] זמר ראּויה[כלי אינּה ׁשהרי ּבמדרס, מתטּמא אינּה -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ְְִָלמדרס.



מז            
      

מן טהר הּקרע אֹותֹו - אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשלׁש
הּבגד מן ּפריׁשתֹו ׁשּבעת מדרס; ּבמּגע טמא אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמדרס,

ּבמּגעֹו. נטמא ְְִַַָָָהּגדֹול,

מןסדין טהר - ּפרכת עׂשהּו ּכ ואחר ּבמדרס, ׁשּנטמא ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ּבֹו מּׁשּיקׁשר הּמדרס? מן טהרתֹו היא ּומאימתי ְְְֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּמדרס.

הּפרֹוכֹות ּכׁשאר ּבהן נתלה ׁשהּוא .הּלּולאֹות ְְִִֶֶַַָָָָָ
ׁשמׁשּה ׁשּיעריב וקדם והטּבילּה, מדרס, ׁשהיא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹטּלית

אינּה ׁשּוב רּבּה, ּבּה ׁשּנקרע ּכיון - קרע מּמּנה לקרע ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהתחיל
ּכּלּה וטהרה מעּפרתחּבּור ּכדי ּבּה נׁשּתּיר ׁשעדין ּפי על אף , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

קטן] סודר והֹולך[- נקרע הּוא ׁשהרי נקרע, [סופוׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַָֹ
כולו] יֹוםליקרע ּבטבּולת אמּורים? ּדברים ּבּמה [שהוטבלה. ְְֲִִִֶַַָ

עליההיום] חס ׁשּלא ּכיון תתקלקל]; ּכ[שמא להטּבילּה, ְְִֵֶֶַָָָָָָֹ
ּולפיכ ּכּלּה, את לקרע יחּוס ּכּלּה.לא טהרה  ְְֲִִֶַָָָָָָֹֹֻֻ

ה'תש"ע טבת כ"ו שלישי יום

   
לׁשטחֹואּלּו עליו ׁשחׁשב עֹור ּבמדרס: מּטּמאין עֹורֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

עליו] לשבת ליׁשן[- מּלמעלן הּמּטֹות על ׁשּמּניחין ועֹור ,ְְְִִִִִֶַַַַַָ
ועֹור הּמּׂשאֹוי, ּתחת החמֹור על ׁשּמּניחין ועֹור ְְֲִִֶַַַַַַַָָעליו,
עֹור וכן הּכסת. ועֹור הּכר, ועֹור הּקטן, ּתחת ּבערס ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמּניחין
עליו ׁשּיּפלּו ּכדי האכילה ּבעת הּׁשלחן ּתחת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּמּניחין
החּמר ׁשחֹוגר ועֹור ּברגלֹו; עליו נׁשען ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּפרּורין,

נֹופץ ׁשחֹוגר ועֹור ׁשּנֹופץ,[חובט]עליו, ּבעת עליו הּפׁשּתן ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּמּניח ועֹור ׁשּסֹובל, ּבעת ּכתפֹו על הּסּבל ׁשּמּניח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָועֹור

הּׁשחין ׁשּמפיס ּבעת ּברּכיו על מוגלה]הרֹופא מּפני[פותח ; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
קטן, ׁשל הּלב עֹור וכן עליהן. יֹוׁשב העֹורֹות, אּלּו ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּכל

יפסיד ׁשּלא ּכדי עליו יֹורד ועֹור[יקלקל]ׁשרירֹו ּבגדיו; ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ועֹור הּׁשרב, מּפני הּקציר ּבעת לּבֹו על נֹותנֹו להיֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשעׂשהּו

כורכים]ׁשּלֹופפין ּתבה[- ּכמֹו הּתפּור ועֹור הּכסּות; ּבֹו ְְְְִֵֶַַָָ
עליהן מתהּפכין אּלּו ׁשּכל - הּבגדים ּבֹו [הופכיםׁשּמּניחין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

השני] צידם על עליהן.ויושבים ְְֲִִֵֶָונׁשענין
ׁשּיהיּווכל עד מּטּמאֹות אינן ּבמדרס, הּמּטּמאֹות העֹורֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

טפחים חמּׁשה ּבמדרס:ּכׁשעּור מּטּמאין ׁשאין עֹורֹות ואּלּו . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ
ּבֹו ׁשּלֹופף ועֹור ׁשּסֹורק, ּבעת הּצמר סֹורק ׁשחֹוגר ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַעֹור
הּתפּור ועֹור הארּגמן ּבֹו ׁשּלֹופף ועֹור הּסרּוק, ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצמר

טמאֹות. ּבׁשאר מּטּמאֹות וכּלן הארּגמן. ּבֹו ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻֻׁשּמּניחין
מּכלּוםעֹור טהֹור לכלים, חּפּוי חּפּויׁשעׂשהּו עׂשהּו . ְְִִִִֵֶָָָָָ

כתלים]למׁשקלת למדידת המשמש עופרת שבקצהו -[חוט ְְִֶֹ
מּטּמא ואינֹו לקּבלה; נעׂשה ׁשהרי טמאֹות, ׁשאר ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻמקּבל

ְְִָּבמדרס.
ּולפרסתֹועֹור לעקבֹו הרגל]ׁשעׂשהּו של התחתון [לחלק ְְֲֵֶַַָָָ

טהֹור. לאו, ואם מּטּמא; הרגל, רב את חֹופה אם -ְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
האמּוםמנעל מלאכה]ׁשעל בשעת הנעל הנחת -[מקום ְִֵֶַָָ

ּבמדרס; מּטּמא זה הרי אדם, לבׁשֹו לא ׁשעדין ּפי על ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאף
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מלאכּתֹו, נגמרה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָׁשּכבר

ּכל- מלאכה חסר ואינֹו ּבמדרס, להּטּמא הראּוי עֹור ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָ
ׁשלחן עֹור להיֹות עליו חּׁשב ואם מטּמאתֹו; ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻהּמחׁשבה
אין - מלאכה חסר ואם ּבמדרס. מּטּמא זה הרי ּבֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוכּיֹוצא

מהעֹור חּוץ מלאכּתֹו; ׁשּתּגמר עד ּבֹו, מֹועלת ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמחׁשבה
הּמרּכב ּבֹו מרכבה]ׁשּמחּפין ׁשּמחׁשבה[- - האבק מּפני ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

ּדברים ּבּמה מלאכּתֹו. נגמרה ׁשּלא ּפי על אף ּבֹו, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹמֹועלת
העּבדנין עֹורֹות אבל הּבית; ּבעל ּבעֹורֹות [מעבדיאמּורים? ְְֲֲִִִַַַַַָָָ

למכירה] מטּמאתן,עורות הּמחׁשבה אין - למכירה ׁשּסתמן ,ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ
למדרס. אֹותן ויכין מעׂשה ּבהן ׁשּיעׂשה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָעד

ׁשּלֹואין ׁשאינֹו מרּכב אֹו מׁשּכב ּבמדרס מטּמא ,אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּבלא עליו ודרס מׁשּכב ּגזל ּבמׁשּכבֹו". "והּנֹוגע ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
ּגנב טמא. הּבעלים, נתיאׁשּו ואם טהֹור; זה הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָנגיעה,
ׁשּנתיאׁשּו ׁשחזקתֹו טמא; זה הרי - עליו ויׁשב ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמׁשּכב,
לא ׁשעדין ידּוע ואם ּגנבֹו. מי יֹודעין ׁשאינן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּבעלים,
עֹור, ׁשּגנב ּגּנב ,לפיכ טהֹור. זה הרי הּבעלים, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָנתיאׁשּו
ּומּטּמא לֹו, מֹועלת הּמחׁשבה - לׁשכיבה עליו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוחּׁשב
אם אּלא מֹועלת, מחׁשבּתֹו אין - הּגזלן אבל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבמדרס;

הּבעלים. ְְֲִִַָָנתיאׁשּו
הּואעֹור הרי - רצּועֹות לקרעֹו והתחיל ּבמדרס, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶָָָׁשּנטמא

טפחים מחמּׁשה ּפחֹות ּפחֹות ׁשּימעטּנּו עד .ּבטמאתֹו, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻ
ּכל- אחר לכלי וׁשּנהּו הּזב, ּבמדרס ׁשּנטמא עֹור ּכלי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ

הּפׁשּוט מן ׁשּנהּו קיבול]אם בית ללא כלי הרי[- לפׁשּוט, ְֲִִִֵַָָָ
המק ּומן למקּבל, הּפׁשּוט מן ׁשּנהּו ּבטמאתֹו; ּבלהּוא ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻ

חמת ּכיצד? טמא. הּכל ּובּבגד, טהֹור. - [נוד]לפׁשּוט ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
חמת אבל טהֹור; - חמת ׁשעׂשהּו וׁשטיח ׁשטיח, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשעׂשיּה

ּתרמל ועׂשיּה ּבמדרס, ׁשעׂשהּו[ילקוט]ׁשּנטמאה ּתרמל אֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻ
ּכׁשהיּו. מדרס הן הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶָָחמת

ּבגדּכר בד]ׁשל סדין[- אֹו סדין, ועׂשהּו ּבמדרס, ׁשּנטמא ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָ
מטּפחת אֹו מטּפחת, ׁשעׂשהּו ּבגד ּכסת, אֹו ּכר ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשעׂשהּו

ּכׁשהיּו. מדרס הן הרי - ּכסת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָׁשעׂשאּה
ּכריםּכלים ּכגֹון ּכאחד, ּולמׁשּכב לקּבלה עׂשּיתן ׁשעּקר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

והּמרצּופין והּׂשּקין גדולים]ּוכסתֹות -[שקים נפחתּו אם - ְְְְְֲִִִִַַַַָ
מּפני טמאֹות, ּובׁשאר ּבמת מּלהּטּמא ׁשּטהרּו ּפי על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֻאף
הן ׁשעדין ּבמדרס, מּטּמאין הן הרי לקּבל, יכֹולין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשאינן
ּכגֹון ּבלבד, לקּבלה עׂשּיתן ׁשעּקר ּכלים אבל למדרס. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָראּויין
ליׁשב ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי ּגדֹולים היּו אם - והּתרמל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֻהחמת
מּטּמאין הם הרי ּגדלן, מּפני עליהן ויֹוׁשבין הֹואיל - ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָעליהן
ׁשאפׁשר ּפי על ואף נפחתּו, ׁשלמין. ׁשהן זמן ּכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבמדרס
ׁשעּקר ּבמדרס; מּטּמאין אין אּלּו הרי - עליהן ליׁשב ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָעדין
טהרּו מּלקּבל, ּובטלּו והֹואיל ּבלבד, לקּבלה ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָעׂשּיתן
ׁשעּורן הּוא וכּמה ּבמדרס. ולא טמאֹות ּבׁשאר לא ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹֻמּלהּטּמא

ה למדרס? ראּויין והּילקּוט,ויהיּו קּבין; ׁשבעה חמת, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
והּקלסטר קּבין; קטן]חמׁשת הּׂשעֹורין[שק ּבּה ׁשּתֹולין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֻ

והּכריתית קּבין; ארּבעת הּבהמה, עור]ּבראׁש ׁשּמערין[שק ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹ
ראּויין אינן - האּלּו הּׁשעּורין מן ּופחֹות סאה. הּמים, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבהן

וצרר נפחתּו, עליהן. ליׁשב העם ּדר ואין קשר]למדרס, -] ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מקֹום קׁשר לא ּוכאּלּו טהֹורין, הן הרי - הּפחת ְְְְְֲִִֵֵַַָָֹמקֹום
מּׁשל חּוץ טהֹורֹות, - ּוצררן ׁשּנפחתּו החמתֹות וכל ְְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָהּפחת.
חלילין וחמת לצררן. ּתמיד ּדרּכן הּוא ׁשּכ מּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָערבּיים;

מעור] זמר ראּויה[כלי אינּה ׁשהרי ּבמדרס, מתטּמא אינּה -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ְְִָלמדרס.



מח           
      

   
עץ ּכלי ּפׁשּוטי קיבול]ּכל בית ללא העׂשּויין[-כלים ְְֲִֵֵֵָָ

ּכגֹון ּבמדרס, מּטּמאין - לרכיבה אֹו לׁשכיבה אֹו ְְְְְְִִִִִִִִִַָָָָליׁשיבה
ּבהן. וכּיֹוצא והּכּסא ְְִִֵֵֶַַַָָהּמּטה

ׁשל ּומׁשּבר ּכּלה, ׁשל וכּסא מת, ׁשל והּכסת והּכר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּמּטה
הּכלים את עליו ּכֹורס ׁשהּוא ּכֹובס ׁשל וכּסא [עושהחּיה, ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשלערימה] וכּסא ּפי[ילד], על אף רגלים לֹו ׁשּיׁש קטן ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּבמדרס. מּטּמאין אּלּו ּכל - טפח ּגבּה ּבֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשאין

- עליו נתּון והעֹור הּכּסא, ּבבית ׁשעֹוׂשין ּברזל ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכּסא
העֹור הפריׁש טמאֹות. ּובׁשאר ּבמדרס מּטּמא הּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֻהרי
מּטּמא והּברזל ּבמדרס, מּטּמא העֹור - הּברזל על ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻהמחּפה

ּבמדרס לא אבל טמאֹות, .ּבׁשאר ְְְְֲִִָָָֹֻ
קטן]טרסקל ּבעֹור,[סל המחּפה ּבֹו וכּיֹוצא ּגמי ׁשל ְְְְְְִֵֶֶַַַָֻ

העֹור - מעליו העֹור הפריׁש טמאֹות; ּובׁשאר ּבמדרס ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָֻמּטּמא
נעׂשה ׁשהרי מּכלּום, טהֹור הּטרסקל אבל ּבמדרס, ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּטּמא

ּכלים. ְְִִֵֵּכׁשברי
- עץ ׁשל ספסל ׁשל רגליו ׁשּׁשּתי ׁשּבּמרחץ, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָספסלין

טהֹור ׁשיׁש ׁשל ואחת עץ, ׁשל אחת היתה ּבמדרס. .מּטּמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשּׁשּגמן מרחץ ׁשל ׁשאינן[החליקם]נסרים טהֹורין; - ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָ

ּתחּתיהן. מהּלכין הּמים ׁשּיהיּו ּכדי אּלא ליׁשיבה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעׂשּויין
מֹוכין אֹו ּתבן ׁשּמלאן והּכלּכּלה צמר]הּסל אף[אגודות - ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָ

מדרס; טמאת מקּבלין אינן - ליׁשיבתֹו ׁשהתקינן ּפי ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֻעל
סרגן ואם ליׁשיבה. ראּויין ּבמׁשיחה[תפרם]ׁשאינן אֹו ּבגמי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָָ

ּפיהן המוכין]על יצאו ּבמדרס.[שלא מּטּמאין אּלּו הרי , ְְְֲִִִִֵֵֶַַָ
הּבד ּבית הזיתים]קֹורת סוחטין ראׁשּה[שבה ׁשעׂשה ֵֶַַַָָָֹ

ּכּסא ישיבה]האחד מקום חקק מּפני[- ּבמדרס, מּטּמא אינֹו - ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
לֹו: עליה:]ׁשאֹומרין שיושב לזב ונעׂשה[כביכול, 'עמד, ְְֲֲִֶֶַֹ

עליה]מלאכּתנּו' לשבת תכליתה אין את[- קבע אם אבל . ְְֲִֵֶַַָָ
ואם[המוכן]הּכּסא מדרס; מּטּמא הּכּסא הּבד, ּבית ּבקֹורת ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָ

הּכּסא קבע אם וכן הּכּסא. נטמא לא הּקֹורה, על הּזב ְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹּדרס
טמא אין - ּכּסא הּגדֹולה הּקֹורה ראׁש עׂשה ּגדֹולה. ְְְִֵֵֵַַָָָָָָָֹּבקֹורה
הּדין וכן טהֹורה. הּקֹורה ּוׁשאר ּבלבד, הּכּסא מקֹום ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָאּלא

טהֹור. ׁשהּוא ּבערבה, ׁשּקבעֹו ְְֲִֵֵֶֶַָָָּבכּסא
קצה]קצת האבן[- את המסּתת אֹותֹו ׁשּמתּקן הּקֹורה ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מקֹום ּבמדרס. מּטּמא יׁשיבתֹו מקֹום הרי עליו, יֹוׁשב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָלהיֹות
צער. יׁשיבת אּלא ׁשאינּה טהֹור, - הּקרֹון ׁשאחֹורי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיׁשיבה

ּכלֹונסֹות גדולות]ראׁשי עליהם,[קורות יֹוׁשבין ׁשהאּמנין ְְֲִִֵֵֶֶָָָָֻ
ּכפת וכן טהֹורין. - ּבהן וכּיֹוצא האבנים את עץוׁשפין [חתיכת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

טהֹור,עבה] - טפח ּגבּה אפּלּו - עליו יֹוׁשב ׁשהּוא ּתמרה ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשל
ׁשסרקֹו ּפי על אף - עץ ׁשל ּבּול וכן ּכלי. זה [ציירׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַ

ּפנים[צבעו]וכרּכמֹוציורים] לנוי]ועׂשהּו וכּיֹוצא[חזית לׁשער ְְְְְְִִֵַַַָָָ
ׁשּיחק עד טמאה, מקּבל ולא ּכלי; אינֹו ּבֹו.[יחקוק]ּבֹו, ְְְְִֵֵֶַַָָֹֹֻ

חקּוקין ׁשהן ּכלֹונסֹות ישיבה]ראׁשי חקקן[מקום אם - ְֲֲִִֵֵֶָָָָ
עליהן, חּׁשב אם - חקּוקין מצאן טמאה. מקּבלין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻלדעת,
ׁשֹוטה חרׁש עליהן חּׁשב אם ּולהּבא; מּכאן טמאה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמקּבלין
ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹורֹות. - ׁשּלֹו ׁשאינן אדם אֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוקטן,
ל ׁשאין ּבמחׁשבה; אּלא טמאה מקּבלין ׁשאינן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמּדברים

ּדעה. ּבני ׁשהן ּבעלים מחׁשבת אּלא מֹועלת, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמחׁשבה

ּכּפה ליׁשיבה[גוש]העֹוׂשה ויחדּה ויּבׁשּה הּׂשאֹור, מן ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָ
היא ׁשהרי ּבמדרס; ּומּטּמאה אכל, מּתֹורת ּבטלה הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

העץ. ּתׁשמיׁשי ְְִֵֵֶֶַַָמׁשּמׁשת

וׁשל הּקנים ּומחצלת ּבמדרס; מּטּמאה הּקׁש, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמחצלת
עשב]חלף למדרס.[מין ראּויה ׁשאינּה מּפני טהֹורה, - ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ

טמאה; מקּבלת לׁשכיבה, עׂשאּה אם - הּמחצלאֹות ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻּוׁשאר
ּגדֹולה, היתה אם - סתם עׂשאּה טהֹורה. ,לסּכּו ְְְְְֲֲִִָָָָָָָָָעׂשאּה

לׁשכיבה. סתמּה והּקטּנה, ;לסּכּו ְְְְְְִִִַַָָָָָָסתמּה

,מדרס טמאה - לארּכּה קנים לּה ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּומחצלת
ּגם ּכמין עׂשאן לׁשכיבה; ראּויה יוונית]ׁשעדין טהֹורה.[ג' , ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָ

ארּבעה לחברֹו קנה ּבין אין אם - לרחּבּה קנים ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָעׂשה
טמאה. מקּבלת עדין לרחּבּה, נחלקה טהֹורה. ְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֻטפחים,

מעדּנים ׁשלׁשה ּבּה ונׁשּתּירּו לארּכּה, ׁשל[קשרים]נחלקה ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּפחֹות ּומּטּמאה; למדרס, ראּויה היא עדין - טפחים ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָׁשּׁשה
ואף טהֹורה. מעדּנים, ראׁשי הּתיר אם וכן טהֹורה. ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָמּכאן,
מלאכּתּה ׁשּתּגמר עד הּמחצלת, ּתקּבל לא מדרס ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻטמאת

בקצוות]ותתקּנב הבולט ׁשּבארנּו.[יחתוך ּכמֹו , ְְְְִֵֵֶַַ

ׁשאינּה הּמדרס, מן טהֹורה - מּלמעלן ׁשּפתחּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּתבה
מּצּדּה וׁשּפתחּה טמאֹות. ׁשאר ּומקּבלת עליה; ליׁשב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻראּויה

טמאֹות ּובׁשאר ּבמדרס טמאה -. ְְְְְִִֵָָָֻ

עליה נׁשען ׁשהרי ּבמדרס, מּטּמאה - קטן ׁשל .עגלה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

לסּיע אּלא ׁשאינֹו מּכלּום, טהֹור - זקנים ׁשל .מּקל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

,ּבמדרס מּטּמא - עץ ׁשל סנּדל והּוא סּידין, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָסנּדל
לביתֹו ׁשּמּגיע עד ּבֹו מטּיל ּפעמים ׁשהּסּיד .מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

תותבת]קב קּטע[רגל קּבּול[חיגר]ׁשל ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ִִֵֵֵֶֶַַ
רגלו]ּכתיתין ּבית[שארית מּפני טמאֹות, ּבׁשאר מּטּמא - ְְְְִִִִִֵֵֵַָֻ

עליו. נׁשען ׁשהרי ּבמדרס, ּומּטּמא ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָקּבּולֹו,
וטּפיטן חמֹור, ׁשל מרּדעת מרּכב: מּׁשּום טמאין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָואּלּו

סּוס הרוכב]ׁשל רגלי הנחת ׁשל[מקום ואּכף הּגמל, וכר , ְְֶֶַַָָָֻ
לבן]נאקה ּגּבי[גמל על ׁשּמּניחין הּלּוחֹות ּבהן. ּכּיֹוצא וכל , ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

היתה ואם טהֹורֹות; - הּמּׂשֹוי עליו נֹותנין ּכ ואחר ְְְְְֲִִַַַַַָָָָָהחמֹור,
טמאה. למרּכב, ְְְְֵֶָָָראּויה

   
ׁשּקבעֹוּכלי למדרס הראּוי ּבתֹו[במסמרים]עץ ּבּכתל ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

קבעֹו ולא ּגּביו על ּבנה אֹו ּגּביו, על ּבנה ולא קבעֹו - ְְְְְִַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּבנין
ּובנה ּבמסמרים קבעֹו ּכׁשהיה; ּבמדרס מּטּמא הּוא עדין -ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ

מּפץ וכן טהֹור. - הּקֹורֹות[מחצלת]עליו ּגּבי על ׁשּנתנֹו ְְֵֵֶַַַַָָָָָ
המעזיבה] יציקת הּמעזיבה[מקום את עליו נתן ולא קבעֹו -ְְֲִֶַַַָָָָָֹ

הטיט] -[שכבת קבעֹו ולא הּמעזיבה את עליו ׁשּנתן אֹו ,ְְֲִֶֶַַַָָָָָֹ
-עדין הּמעזיבה את עליו ונתן קבעֹו ּבמדרס; מּטּמא הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

ָטהֹור.
מראׁשיוספסל אחד רגליו]ׁשּנּטל ראּוי[- הּוא עדין - ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

מּטּמא טפח, ּגבּה ּבֹו יׁש ואם טהֹור. הּׁשני, נּטל ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלמדרס;
ְְִָּבמדרס.

חּפּוייוּכּסא ׁשּנּטלּו ּכּלה לא[כיסוייו]ׁשל ואם טהֹור; , ְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
יֹוצאין חּפּוייו ראּוי[בולטים]היּו הּוא עדין - ונּטלּו , ְְְֲִִִִַָָָ

עליו. ויֹוׁשב צּדֹו על מּטהּו להיֹות ּדרּכֹו ׁשּכן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלמדרס,

           
      

מּטּמאּכּסא - ליׁשיבה ראּוי הּוא ועדין חּפּוייו, ;ׁשּנּטלּו ְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
טהֹור. זה, ּבצד זה מחּפּוייו ׁשנים ְְְִִִֵֶֶַַָָנּטלּו

ישיבה]ׁשּדה מפלסי שני בו -[קרון ׁשּלּה העליֹון ׁשּנּטל ְִִֶֶֶַָָָ
- הּתחּתֹון נּטל למדרס; ראּוי ׁשהּוא הּתחּתֹון מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָטמאה,
- והּתחּתֹון העליֹון נּטלּו ראּוי. ׁשהּוא העליֹון מּפני ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָטמאה,

טהֹורין. הּדפנים ְְֲִִֵַָהרי
מּצּדּהּתבה ּכׁשאר[בדופנה]ׁשּנפחתה ּבמדרס מּטּמאה - ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָ

עליה. יֹוׁשבין והּכל ליׁשיבה אף ראּויה ׁשהיא מּפני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻטמאֹות,
ראּויה אינּה ׁשהרי הּמדרס, מן טהֹורה - מּלמעלן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָנפחתה
מקּבלת. היא ׁשעדין טמאֹות, ּבׁשאר ּומתטּמאה ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָֻליׁשיבה;

ט מּכל טהֹורה - מּלמּטן ׁשאפׁשרנפחתה ּפי על אף מאה, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֻ
ּבטל ּוכבר לקּבלה, מעׂשיה ׁשעּקר מּפני ּככּסא, עליה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָליׁשב

והּמגֹורֹות לּה.[מגירות]העּקר; חּבּור ואינן מּטּמאֹות, ׁשּלּה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
מׁשּפלת אשפה]וכן על[סל אף - רּמֹונים מּלקּבל ׁשּנפחתה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

מּפני מּכלּום; טהֹורה היא הרי למדרס, ראּויה ׁשהיא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָּפי
הּטפלה.ׁשעּקר ּבטלה העּקר, ּובטל והֹואיל לקּבלה, מעׂשיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּמגּבליןערבה עץ את[מערבבים]ׁשל הּבּנאין ּבּה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
גבס]הּגביסין אינּה[- טמאֹות, ׁשאר ׁשּמקּבלת ּפי על אף - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

ׁשהיא הּבצק, ּבּה ׁשּלׁשין עץ ׁשל ערבה ּבמדרס. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּטּמאה
ׁשאינֹו עד ׁשּנסּדקה קּבין, ּתׁשעת ועד לּגין מּׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻמחזקת
מּטּמאה זֹו הרי - הּסדק מּפני אחת רגלֹו ּבּה לרחץ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹיכֹול

עליה ויֹוׁשב אֹותּה ּכֹופה ׁשהּוא ׁשּסתמּה מיועדתּבמדרס; -] ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָ
לכך] עדגם ּבּגׁשמים הּניחּה ׁשּלּה. וסדק ּגדלּה לפי ,ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ

היא ׁשהרי ּבמדרס, מּטּמאה אינּה - הּסדק ונסּתם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנתּפחה,
ׁשאר ּומקּבלת ּבּה; ללּוׁש מעׂשיה ּותחּלת ּבּה, ללּוׁש ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָראּויה

ּבקדים והּניחּה חזר לייבשה]טמאֹות. מזרחית רוח ונפּתח[- , ְְְְְִִִִַַָָָֻ
טמאֹות. מּׁשאר ּוטהֹורה מדרס, טמאת לקּבל חזרה - ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻהּסדק

קּבין,ערבה ּתׁשעה על יתר מחזקת ׁשהיא ּגדֹולה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
והכינּה רּמֹונים, מּלקּבל -]ׁשּנפחתה שתשמש [התכוון ְְֱֲִִִִִֵֶֶַָָ

ׁשּיקציע עד מדרס מּטמאת אף טהֹורה זֹו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻליׁשיבה
הקצוות] ּגדֹולה[יחתוך ּבערבה מֹועלת הּמחׁשבה ׁשאין ;ְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָ

- לּבהמה אבּוס עׂשיּה מעׂשה. ּבּה ׁשּיעׂשה עד ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנפחתה,
הּטמאֹות. ּבכל טמאה ּבּכתל, ׁשּקבעּה ּפי על ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻאף

ארּכֹות ׁשּנּטלּו האורך]מּטה ׁשּנטמאת,[דפנות אחר ׁשּלּה ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֻ
הּנקבים את ׁשּנה ולא חדׁשֹות, לּה שבהםועׂשה [חריצים ְְְֲִִֶַָָָָָָֹ

הארוכות] ּבטמאתּה;מונחים היא עדין - החדׁשֹות ונׁשּתּברּו ,ְְְְְֲֲִִִַַַָָָֻ
היׁשנֹות. אחר הֹול ׁשהּכל טהֹורה, - היׁשנֹות ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָֹנׁשּתּברּו

טמאהמּטה קצרהׁשהיתה ונּטלה הרוחב]מדרס, [דופן ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָ
ּכרעים המיטה]ּוׁשּתי ׁשעדין[רגלי ּבטמאתּה, היא עדין - ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻ

טהֹורה. ּכרעים, ּוׁשּתי ארּכה נּטלה עֹומדת; הּמּטה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻצּורת
מּטה ׁשל לׁשֹונֹות ׁשּתי תחוביםקצץ שבהם קרשים -] ְְִֵֶַָָ

המיטה] ומערביתּבאלכסֹוןדפנות דרומית מזרחית [כגון ְֲַַ
אֹוצפונית] ּבאלכסֹון, טפח על טפח ּכרעים ׁשּתי ׁשּקצץ אֹו ,ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
רגליה]ׁשּמעטן כל נׁשּברהּפחֹו[קצץ זֹו הרי - מּטפח ת ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָ

טמאה אב היא עדין - ותּקנּה ארּכה, נׁשּברה ְְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָֻֻּוטהֹורה.
מן טהֹורה - ותּקנּה הּׁשנּיה, הארּכה נׁשּברה ְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה;
את לתּקן הסּפיק לא מדרס. מּגע טמאה אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּמדרס,

טהֹורה. - הּׁשנּיה ׁשּנׁשּברה עד ְְְְִִִֶַַָָָָָהראׁשֹונה

ונגנב טמאֹות, ּבׁשאר אֹו מדרס, טמאה ׁשהיתה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻמּטה
זֹו הרי - ׁשּתפין אֹו אחין ׁשחלקּוה אֹו אבד, אֹו ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻחציּה
טמאה מקּבלת החזירּוה, ׁשּנׁשּבר. ּככלי זֹו ׁשהרי ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻטהֹורה,
ּכלי מּׁשברי אחד ּכלי לעֹוׂשה ּדֹומה? זה למה ּולהּבא. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמּכאן

להּבא טמאה ּומקּבל טהֹור, ׁשהּוא - .ׁשּנטמא ְְְְִֵֶֶַַָָָָֻ

ּוׁשּתי ארּכה נׁשארה אם - אבריה ׁשּנתּפרקּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻמּטה
מּטּמאין אּלּו הרי - ּכרעים ּוׁשּתי קצרה אֹו מּפניּכרעים, , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

עליהן. וליׁשן לּכתל לסמכן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹׁשראּויין
,אברים אברים הטּבילּה אם - ּכּלּה ׁשּנטמאת ְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָֻּומּטה

.טהֹורה ְָ
טהֹור ּבחבליה, הּנֹוגע - להטּבילּה הּמּטה את .המפרק ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ה'תש"ע טבת כ"ז רביעי יום

   
;מדרס טמאה מּצּדּה, ׁשּפתחּה ּתבה הן: ּתבֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹׁשלׁש

ּבמּדה והּבאה מת; טמא טמאה מּלמעלה, [מחזיקהּפתחּה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ
סאה] מּכלּום.מ' טהֹורה ,ְְִָ

ערבֹות ּתׁשעת[קערות]ׁשלׁש ועד לּגין מּׁשני ערבה הן: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָֹֻ
מת; טמא טמאה ּוׁשלמה, מדרס; טמאה ׁשּנסּדקה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָקּבין

מּכלּום. טהֹורה ּבמּדה, ְְְְִִַָָָָוהּבאה
ּכּקּתדרה העׂשּויה הן: עגלֹות כסא]ׁשלׁש טמאה[- , ְְֲֲֵֵֶַַָָָָָָֹ

אבנים, וׁשל מת; טמא טמאה ּכמּטה, והעׂשּויה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָמדרס;
מּכלּום. ְְִָטהֹורה

ּתריסין מלחמה]ׁשלׁשה טמא[מגיני הּכפּוף, ּתריס הן: ְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבּקמּפֹון ּבֹו וׁשּמׂשחקין אימונים]מדרס; שדה טמא[- טמא , ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻ

הערבּיים ודיצת הילדים]מת; בו מּכלּום[שמשחקין טהֹורה , ְְְְִִִִֵַַָָ
אדם, מּמׁשּמׁשי ואינּה ּבלבד, לצּורה עׂשּויה ׁשהיא לפי -ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
עּקר. ּכל טמאה מקּבל אינֹו אדם, מּמׁשּמׁשי ׁשאינֹו ּכלי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻוכל

ּתרּבּוסין משטחים]ׁשלׁשה סּפרים,[- ׁשל הן: עֹור ׁשל ְְִִֵֶֶַַָָֹ
מת; טמא טמא עליו, ׁשאֹוכלין אכלין וׁשל מדרס; ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָטמא

עליו ׁשאינֹווׁשּׁשֹוטחין לפי - מּכלּום טהֹור הּזיתים, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
אדם. ְְִֵַָָמּמׁשּמׁשי

ׁשּלפני הן: ּבסיסֹות לרגלי]ׁשלׁש וׁשּלפני[- הּמּטה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
וׁשל מת; טמא טמא ׁשלחן, וׁשל מדרס; טמא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻהּסֹופרים,

מתחתיו]מגּדל קצת[- ּכמֹו ׁשהּוא לפי - מּכלּום טהֹור , ְְְְְִִִֶָָָ
עליו. מֹוכחת וצּורתֹו ְְִַַַָָָָהּמגּדל,

וׁשל מדרס; טמאה לׁשכיבה, העׂשּויה הן: מּטֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹׁשלׁש
סרגין וׁשל מת; טמא טמאה זכּוכית, ּכלי ּבּה ׁשּנֹותנין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָזּגגין

לפי[אורגים] - מּכלּום טהֹורה הּסבכֹות, את עליה ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָׁשּמסרגין
אדם. מּמׁשּמׁשי ְְִֵֵֶַָָָׁשאינּה

מׁשּפלֹות גדולים]ׁשלׁש טמאה[סלים זבל, ׁשל הן: ְְֵֵֵֶֶֶַָָֹ
והּפחלץ מת; טמא טמאה ּתבן, ׁשל מחבליםמדרס; [רשת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

קׁשיםעבים] ׁשּלֹו ׁשהחבלים לפי - מּכלּום טהֹור ּגמּלים, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָׁשל
ׂשבכים ועיני עליו, ליׁשב ראּוי ואינֹו ועבים [החללּביֹותר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָ

לחבל] חבל וכּיֹוצאשבין ּתבן לקּבל ראּוי ואינֹו הרּבה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָרחבים
ּבלבד. חבלים אּלא ּכלי, ּתֹורת עליו ׁשאין ונמצא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּבֹו,

מּפצין טמא[מחצלאות]ׁשלׁשה ליׁשיבה, העׂשּוי הן: ְִִִֵֵֶַָָָָָֹ
וׁשל מת; טמא טמא הּכלים, ּבֹו ׁשּמּניחין צּבעין וׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמדרס;



מט            
      

מּטּמאּכּסא - ליׁשיבה ראּוי הּוא ועדין חּפּוייו, ;ׁשּנּטלּו ְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
טהֹור. זה, ּבצד זה מחּפּוייו ׁשנים ְְְִִִֵֶֶַַָָנּטלּו

ישיבה]ׁשּדה מפלסי שני בו -[קרון ׁשּלּה העליֹון ׁשּנּטל ְִִֶֶֶַָָָ
- הּתחּתֹון נּטל למדרס; ראּוי ׁשהּוא הּתחּתֹון מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָטמאה,
- והּתחּתֹון העליֹון נּטלּו ראּוי. ׁשהּוא העליֹון מּפני ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָטמאה,

טהֹורין. הּדפנים ְְֲִִֵַָהרי
מּצּדּהּתבה ּכׁשאר[בדופנה]ׁשּנפחתה ּבמדרס מּטּמאה - ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָ

עליה. יֹוׁשבין והּכל ליׁשיבה אף ראּויה ׁשהיא מּפני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻטמאֹות,
ראּויה אינּה ׁשהרי הּמדרס, מן טהֹורה - מּלמעלן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָנפחתה
מקּבלת. היא ׁשעדין טמאֹות, ּבׁשאר ּומתטּמאה ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָֻליׁשיבה;

ט מּכל טהֹורה - מּלמּטן ׁשאפׁשרנפחתה ּפי על אף מאה, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֻ
ּבטל ּוכבר לקּבלה, מעׂשיה ׁשעּקר מּפני ּככּסא, עליה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָליׁשב

והּמגֹורֹות לּה.[מגירות]העּקר; חּבּור ואינן מּטּמאֹות, ׁשּלּה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
מׁשּפלת אשפה]וכן על[סל אף - רּמֹונים מּלקּבל ׁשּנפחתה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

מּפני מּכלּום; טהֹורה היא הרי למדרס, ראּויה ׁשהיא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָּפי
הּטפלה.ׁשעּקר ּבטלה העּקר, ּובטל והֹואיל לקּבלה, מעׂשיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּמגּבליןערבה עץ את[מערבבים]ׁשל הּבּנאין ּבּה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
גבס]הּגביסין אינּה[- טמאֹות, ׁשאר ׁשּמקּבלת ּפי על אף - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

ׁשהיא הּבצק, ּבּה ׁשּלׁשין עץ ׁשל ערבה ּבמדרס. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּטּמאה
ׁשאינֹו עד ׁשּנסּדקה קּבין, ּתׁשעת ועד לּגין מּׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻמחזקת
מּטּמאה זֹו הרי - הּסדק מּפני אחת רגלֹו ּבּה לרחץ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹיכֹול

עליה ויֹוׁשב אֹותּה ּכֹופה ׁשהּוא ׁשּסתמּה מיועדתּבמדרס; -] ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָ
לכך] עדגם ּבּגׁשמים הּניחּה ׁשּלּה. וסדק ּגדלּה לפי ,ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ

היא ׁשהרי ּבמדרס, מּטּמאה אינּה - הּסדק ונסּתם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנתּפחה,
ׁשאר ּומקּבלת ּבּה; ללּוׁש מעׂשיה ּותחּלת ּבּה, ללּוׁש ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָראּויה

ּבקדים והּניחּה חזר לייבשה]טמאֹות. מזרחית רוח ונפּתח[- , ְְְְְִִִִַַָָָֻ
טמאֹות. מּׁשאר ּוטהֹורה מדרס, טמאת לקּבל חזרה - ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻהּסדק

קּבין,ערבה ּתׁשעה על יתר מחזקת ׁשהיא ּגדֹולה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
והכינּה רּמֹונים, מּלקּבל -]ׁשּנפחתה שתשמש [התכוון ְְֱֲִִִִִֵֶֶַָָ

ׁשּיקציע עד מדרס מּטמאת אף טהֹורה זֹו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻליׁשיבה
הקצוות] ּגדֹולה[יחתוך ּבערבה מֹועלת הּמחׁשבה ׁשאין ;ְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָ

- לּבהמה אבּוס עׂשיּה מעׂשה. ּבּה ׁשּיעׂשה עד ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנפחתה,
הּטמאֹות. ּבכל טמאה ּבּכתל, ׁשּקבעּה ּפי על ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻאף

ארּכֹות ׁשּנּטלּו האורך]מּטה ׁשּנטמאת,[דפנות אחר ׁשּלּה ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֻ
הּנקבים את ׁשּנה ולא חדׁשֹות, לּה שבהםועׂשה [חריצים ְְְֲִִֶַָָָָָָֹ

הארוכות] ּבטמאתּה;מונחים היא עדין - החדׁשֹות ונׁשּתּברּו ,ְְְְְֲֲִִִַַַָָָֻ
היׁשנֹות. אחר הֹול ׁשהּכל טהֹורה, - היׁשנֹות ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָֹנׁשּתּברּו

טמאהמּטה קצרהׁשהיתה ונּטלה הרוחב]מדרס, [דופן ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָ
ּכרעים המיטה]ּוׁשּתי ׁשעדין[רגלי ּבטמאתּה, היא עדין - ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻ

טהֹורה. ּכרעים, ּוׁשּתי ארּכה נּטלה עֹומדת; הּמּטה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻצּורת
מּטה ׁשל לׁשֹונֹות ׁשּתי תחוביםקצץ שבהם קרשים -] ְְִֵֶַָָ

המיטה] ומערביתּבאלכסֹוןדפנות דרומית מזרחית [כגון ְֲַַ
אֹוצפונית] ּבאלכסֹון, טפח על טפח ּכרעים ׁשּתי ׁשּקצץ אֹו ,ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
רגליה]ׁשּמעטן כל נׁשּברהּפחֹו[קצץ זֹו הרי - מּטפח ת ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָ

טמאה אב היא עדין - ותּקנּה ארּכה, נׁשּברה ְְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָֻֻּוטהֹורה.
מן טהֹורה - ותּקנּה הּׁשנּיה, הארּכה נׁשּברה ְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה;
את לתּקן הסּפיק לא מדרס. מּגע טמאה אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּמדרס,

טהֹורה. - הּׁשנּיה ׁשּנׁשּברה עד ְְְְִִִֶַַָָָָָהראׁשֹונה

ונגנב טמאֹות, ּבׁשאר אֹו מדרס, טמאה ׁשהיתה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻמּטה
זֹו הרי - ׁשּתפין אֹו אחין ׁשחלקּוה אֹו אבד, אֹו ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻחציּה
טמאה מקּבלת החזירּוה, ׁשּנׁשּבר. ּככלי זֹו ׁשהרי ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻטהֹורה,
ּכלי מּׁשברי אחד ּכלי לעֹוׂשה ּדֹומה? זה למה ּולהּבא. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמּכאן

להּבא טמאה ּומקּבל טהֹור, ׁשהּוא - .ׁשּנטמא ְְְְִֵֶֶַַָָָָֻ

ּוׁשּתי ארּכה נׁשארה אם - אבריה ׁשּנתּפרקּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻמּטה
מּטּמאין אּלּו הרי - ּכרעים ּוׁשּתי קצרה אֹו מּפניּכרעים, , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

עליהן. וליׁשן לּכתל לסמכן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹׁשראּויין
,אברים אברים הטּבילּה אם - ּכּלּה ׁשּנטמאת ְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָֻּומּטה

.טהֹורה ְָ
טהֹור ּבחבליה, הּנֹוגע - להטּבילּה הּמּטה את .המפרק ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ה'תש"ע טבת כ"ז רביעי יום

   
;מדרס טמאה מּצּדּה, ׁשּפתחּה ּתבה הן: ּתבֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹׁשלׁש

ּבמּדה והּבאה מת; טמא טמאה מּלמעלה, [מחזיקהּפתחּה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ
סאה] מּכלּום.מ' טהֹורה ,ְְִָ

ערבֹות ּתׁשעת[קערות]ׁשלׁש ועד לּגין מּׁשני ערבה הן: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָֹֻ
מת; טמא טמאה ּוׁשלמה, מדרס; טמאה ׁשּנסּדקה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָקּבין

מּכלּום. טהֹורה ּבמּדה, ְְְְִִַָָָָוהּבאה
ּכּקּתדרה העׂשּויה הן: עגלֹות כסא]ׁשלׁש טמאה[- , ְְֲֲֵֵֶַַָָָָָָֹ

אבנים, וׁשל מת; טמא טמאה ּכמּטה, והעׂשּויה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָמדרס;
מּכלּום. ְְִָטהֹורה

ּתריסין מלחמה]ׁשלׁשה טמא[מגיני הּכפּוף, ּתריס הן: ְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבּקמּפֹון ּבֹו וׁשּמׂשחקין אימונים]מדרס; שדה טמא[- טמא , ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻ

הערבּיים ודיצת הילדים]מת; בו מּכלּום[שמשחקין טהֹורה , ְְְְִִִִֵַַָָ
אדם, מּמׁשּמׁשי ואינּה ּבלבד, לצּורה עׂשּויה ׁשהיא לפי -ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
עּקר. ּכל טמאה מקּבל אינֹו אדם, מּמׁשּמׁשי ׁשאינֹו ּכלי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻוכל

ּתרּבּוסין משטחים]ׁשלׁשה סּפרים,[- ׁשל הן: עֹור ׁשל ְְִִֵֶֶַַָָֹ
מת; טמא טמא עליו, ׁשאֹוכלין אכלין וׁשל מדרס; ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָטמא

עליו ׁשאינֹווׁשּׁשֹוטחין לפי - מּכלּום טהֹור הּזיתים, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
אדם. ְְִֵַָָמּמׁשּמׁשי

ׁשּלפני הן: ּבסיסֹות לרגלי]ׁשלׁש וׁשּלפני[- הּמּטה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
וׁשל מת; טמא טמא ׁשלחן, וׁשל מדרס; טמא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻהּסֹופרים,

מתחתיו]מגּדל קצת[- ּכמֹו ׁשהּוא לפי - מּכלּום טהֹור , ְְְְְִִִֶָָָ
עליו. מֹוכחת וצּורתֹו ְְִַַַָָָָהּמגּדל,

וׁשל מדרס; טמאה לׁשכיבה, העׂשּויה הן: מּטֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹׁשלׁש
סרגין וׁשל מת; טמא טמאה זכּוכית, ּכלי ּבּה ׁשּנֹותנין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָזּגגין

לפי[אורגים] - מּכלּום טהֹורה הּסבכֹות, את עליה ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָׁשּמסרגין
אדם. מּמׁשּמׁשי ְְִֵֵֶַָָָׁשאינּה

מׁשּפלֹות גדולים]ׁשלׁש טמאה[סלים זבל, ׁשל הן: ְְֵֵֵֶֶֶַָָֹ
והּפחלץ מת; טמא טמאה ּתבן, ׁשל מחבליםמדרס; [רשת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

קׁשיםעבים] ׁשּלֹו ׁשהחבלים לפי - מּכלּום טהֹור ּגמּלים, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָׁשל
ׂשבכים ועיני עליו, ליׁשב ראּוי ואינֹו ועבים [החללּביֹותר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָ

לחבל] חבל וכּיֹוצאשבין ּתבן לקּבל ראּוי ואינֹו הרּבה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָרחבים
ּבלבד. חבלים אּלא ּכלי, ּתֹורת עליו ׁשאין ונמצא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּבֹו,

מּפצין טמא[מחצלאות]ׁשלׁשה ליׁשיבה, העׂשּוי הן: ְִִִֵֵֶַָָָָָֹ
וׁשל מת; טמא טמא הּכלים, ּבֹו ׁשּמּניחין צּבעין וׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמדרס;



נ           
      

ּומחּפין ענבים עליו ׁשּנֹותנין מּכלּום[מכסים]ּגּתֹות טהֹור ּבֹו, ְְְֲִִִִִֶַָָָָ
אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינן -ְְִֵֵֶַָָָ

חמתֹות עור]ׁשלׁש ּתרמלין[נודות ּוׁשלׁשה [ילקוטים]הן, ְְְֲִֵָָָֹֹֻ
החמת ׁשעּורן? וכּמה מדרס; טמאין ּכּׁשעּור, המקּבלין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהן:
ּכּׁשעּור, מקּבלין וׁשאינן קּבין. חמׁשת והּתרמל קּבין, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֻארּבעת

מּכלּום. טהֹורֹות הּדג, עֹור וׁשל מת; טמא ְְְְְִִֵֵֵֶַָטמאין

והעׂשּוי מדרס; טמא לׁשטיח, העׂשּוי הן: עֹורֹות ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשלׁשה
כלים]לתכרי בו וׁשל[לכרוך רצּועֹות וׁשל מת; טמא טמא , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָ

ּכלי. צּורת עליו ׁשאין לפי - מּכלּום טהֹור ְְְְִִִִֵֶַַָָָָסנּדלין,

;מדרס טמא לׁשכיבה, העׂשּוי הן: סדינין ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹׁשלׁשה
מת טמא טמא לפרכת, צּורֹותוהעׂשּוי וׁשל [ציורים]; ְְְְֵֵֵֶֶֶָָָֹ

- מּכלּום טהֹור הרֹוקם, מּמּנּו ׁשּיתלּמד ּכדי אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשעֹוׂשין
אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֶַָָלפי

הן מטּפחֹות וׁשלׁשלׁש מדרס; טמאה ידים, ׁשל : ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
הּמ ּתכריכי וׁשל מת; טמא טמאה ּבניספרים, נבלי וׁשל ת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינן לפי - מּכלּום טהֹורה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָלוי,

מּפני והאצּבעֹות הּיד ּבֹו ׁשּמכניסין יד, ּכמֹו העׂשּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָעֹור
כפפות]הּצּנה 'ּפרקלים';[- הּנקרא והּוא ּבהן, וכּיֹוצא וההּזק ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

- מדרס טמא ועֹוף, חּיה צּידי ׁשל הן: ּפרקלימין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּוׁשלׁשה
מּפני - מת טמא טמא חגבים, וׁשל עליו; נׁשען ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָׁשהרי

קּיצין וׁשל החגבים; את ּבֹו פירות]ׁשּנֹותנין ׁשּמקּיצין[קוטפי ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָ
אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינֹו לפי - מּכלּום טהֹור הּפרֹות, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּבֹו

סבכֹות עבה]ׁשלׁש ילּדה[בגד ׁשל אותההן: [שמורידה ְְֵֶַָָָֹ
עליה] ויושבת זקנהלפעמים וׁשל מדרס; טמאה [אינה, ְְְְִֵֵֶָָָ

אותה] לׁשֹותימורידה ּבּה לצחק וׁשעֹוׂשין מת; טמא טמאה ,ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָֹ
מּמׁשּמׁשי[שתיינים]ׁשכר ׁשאינּה לפי - מּכלּום טהֹורה , ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

ָָאדם.

מּתכת ׁשל מדרס; טמא אדם, ׁשל הן: סנּדלין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשלׁשה
מת טמא טמא ּבהמה, ׁשעםוׁשל ׁשל רך]; צפירה[עץ וׁשל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ראּוי[גומי] ׁשאינֹו ּכלי ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו מּכלּום. טהֹור ,ְְְִִֵֶֶָָָָָָ
אּלא לכ נעׂשה ולא ראּוי ׁשהּוא אֹו למרּכב, אֹו ְְְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָֹלמׁשּכב
נעׂשה הּמדרס. מן טהֹור הּוא הרי - אחרת ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָלמלאכה

עּמּה ּומׁשּמׁש אחרת ּכגֹון[גם]למלאכה היׁשיבה, את ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבמדרס, הּמּטּמא וכל ּבמדרס; מּטּמא - והרדיד ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָהּטּלית
ּכמֹו ּבמדרס, מּטּמא ואינֹו ּבמת ׁשּמּטּמא ויׁש ּבמת. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָמּטּמא
הּטמאֹות, אבֹות ּבׁשאר מּטּמא - ּבמת הּמּטּמא וכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻׁשּבארנּו.
ּבמׁשקין. ּומּטּמא ּדבריהם; ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל אבֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבין

קּפֹות מהּוהה[שקים]ׁשלׁש עשאהׁשּטליּה[בלויה]הן: -] ְְֵֶָָָָֹֻ
הּבריאהעלטלאי] אחר הֹולכין טומאה]הּבריאה, ;[לענין ְְְִִִַַַַַָָ

ׁשוֹות, ׁשּתיהן היּו הּגדֹולה. אחר הֹולכין הּגדֹולה, על ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָקטּנה
נּקבה ׁשאם אחריה? הֹולכין ּכיצד הּפנימית; אחר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָהֹולכין

טהֹורֹות. ׁשּתיהן רּמֹון, ְְְִִֵֶּבמֹוציא

ּפנקסּיֹות האּפיפירין[לוחות]ׁשלׁש כתיבה]הן: [לוחות ְִִִִִֵֶָָָֹ
קּבּול ּבית ּבֹו וׁשּיׁש מדרס; טמא הּספרים, עליו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּמּניחין
ׁשאין לפי - מּכלּום טהֹורה וחלקה, מת; טמא טמא ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשעוה,

למדרס. ראּוי ואינֹו ּכלי, צּורת ְְְְִִֵַָָָָעליו

   
אחֹוריהן ׁשּנטמאּו קּבּול, ּבית להן ׁשּיׁש הּכלים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכל

הגניהםּבמׁשקין ולא לתרּומה, ּתֹוכן נטמא לא ,[שפתיהם]- ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹ
אזניהם שלהם]ולא יד ידיהם[בית ולא מחבת], יד ולא[כגון , ְְְְְֵֵֶֶָֹֹֹ

ּכלי, ׁשל ּתֹוכֹו נטמא הּכלי; ּבׂשפת הּׁשֹוקע האצּבע ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָמקֹום
על אֹו הּכלים, ּכּני על טמאין מׁשקין נפלּו ּכּלן. ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֻנטמאּו
הרי - המקּבלין הּכלים ידֹות על אֹו אזניהם, על אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהגניהם,
נטמאּו. לא ּכּלֹו, הּכלי אחֹורי ואפּלּו ּוטהֹורין; מנּגבן, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָֹֻזה

והּמרצּופין הּׂשּקין ּכגֹון הּׂשק, ּכלי גדולים]אחד ,[שקים ְְְְִִֵֶַַַַַַָ
אפּלּו העץ, ּכלי ואחד והּכסתֹות, הּכרים ּכגֹון העֹור, ּכלי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָאֹו

ּומׁשּפלֹות גדולים]קּפֹות אחֹוריהן[סלים נטמאּו אם - ְְְֲִִֵֵֶַֻ
ּתֹוכן. נטמא לא ְְְִִַָָֹּבמׁשקין,

קיבול]ּפׁשּוטי בית ללא ׁשטף[- במקווה]ּכלי המיטהרים -] ְְֵֵֶֶ
ּדפן לּה ׁשאין והּטבלה הּׁשלחן ּכגֹון למדרס, ראּויין ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשאינן

אם[מסגרת] - הּתֹורה מן טמאה מקּבלין ואין הֹואיל -ְְְְִִִִֵַַָָֻ
ּכלי ּפׁשּוטי אבל ּתֹוכן. נטמא לא ּבמׁשקין, אחֹוריהן ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָֹנטמאּו

הּמּטה, ּכגֹון - למדרס הראּויין עליו,ׁשטף ׁשּיׁשנים והעֹור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
ּבין אּלא ;ותֹו אחֹורים להן אין - ּבהן וכּיֹוצא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוהּכּסא,
ּכּלֹו. הּכלי נטמא - מאחֹוריהן אֹו מּתֹוכן, ּבהן מׁשקין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּנגעּו

ליסטרה וזּומי וׁשמן, יין מּדֹות צלייה]וכן ׁשל[מזלג ּומסננת , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
אם אּלא ;ותֹו אחֹורים להן אין - יין ׁשל ּומׁשמרת ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָחרּדל,

הּבגדים. ּכמֹו ּכּלן נטמאּו מקצתן, על מׁשקין ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָֻנפלּו

הּמלמד והּוא החרישה]הּמרּדע, הכוונת לׁשני[מוט יׁש - ְְְְִֵֵֵַַַַַָ
החרחּור על מׁשקין נפלּו ּכיצד? .ותֹו אחֹורים ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָקצֹותיו

האדמה] לעומק שנכנס הּסמּו[החלק העץ מן נטמא לא -ְִִֵַָָָֹ
וכן טהֹור; העץ ּוׁשאר ּבלבד, טפחים ׁשבעה אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָלחרחּור

הּדרבן על מׁשקין נפלּו החורש]אם אּלא[הברזל נטמא לא , ְְְְִִִֶַַַָָָָָֹ
וחּוץ לּׁשבעה חּוץ נפלּו לּדרבן. הּסמּוכין טפחים ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָארּבעה
ולא ּבאחֹוריו, מׁשקין ׁשּנגעּו קּבּול ּככלי זה הרי - ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלארּבעה

ולחּוץ. מּגעֹו מּמקֹום אּלא ְְְִִֶַַָָָנטמא

נטמא לא - ּבמׁשקין מהן אחד ׁשּנטמא ּכיס, ּבתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּכיס
אבל ׁשוין. ׂשפתֹותיהן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָחברֹו.
החיצֹון; נטמא - הּפנימי ונטמא עֹודף, החיצֹון היה ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָאם
ּכ ּובין ּכ ּבין - ּובּׁשרץ הּפנימי. נטמא לא החיצֹון, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹנטמא

חברֹו נטמא לא מהן, אחד נטמא אם -. ְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹ
רבע אחד[הקב]החֹוקק ּבעץ רבע מהןוחצי אחד ונטמא , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּכיצד? אחד. עץ ׁשהן ּפי על אף הּׁשני, נטמא לא - ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּבמׁשקין
וחצי טמא, ואחֹוריו הרבע - הרבע ּבתֹו טמאין מׁשקין ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹנגעּו
הרבע חצי - מּתֹוכֹו הרבע ּבחצי נגע טהֹור; ואחֹוריו ֲֲֲִִִַַַַַַָָָָָָֹֹֹהרבע
מטּביל, ּוכׁשהּוא טהֹורין. ואחֹוריו והרבע טמאים, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹואחֹוריו
הרבע חצי אחֹורי אֹו הרבע, אחֹורי נטמאּו הּכל. את ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹמטּביל
את חֹולקין ׁשאין טמא; הּכל אחֹורי הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹּבמׁשקין

ֲִַָהאחֹורים.
[קומקום]קמקּומֹוס- מרּתיח והיה טמאין, אחֹוריו ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻ

וחזרּו ּבאחֹוריו ונגעּו מּתֹוכֹו מׁשקין יצאּו ׁשּמא חֹוׁששין ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָאין
לתרּומה. טהֹורין ׁשּבתֹוכֹו הּמׁשקין הרי אּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָלתֹוכֹו,

ּדסּייען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

           
      

 
ואחר מקוה ּבמי טמא ּכל ׁשּיטּבל והיא אחת, עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור יטהר. ְְְִִִִֵֵַָָָּכ

   
ּכלים ּבין אדם, ּבין - הּטמאין ּבטמאהּכל ׁשּנטמאּו ּבין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻ

ּדבריהם ׁשל ּבטמאה ׁשּנטמאּו ּבין ּתֹורה, ׁשל [מדרבנן]חמּורה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֻ
ּבּקרקע. הּנקוין ּבמים ּבטבילה אּלא טהרה, להם אין -ְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

מן ּבגדים וכּבּוס ּבׂשר רחיצת ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָּכל
ׁשּנאמר וזה ּבמקוה; הּגּוף ּכל טבילת אּלא אינן ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּטמאֹות,
והּוא ּגּופֹו. ׁשּיטּבל ּכלֹומר ּבּמים", ׁשטף לא "וידיו ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹּבזב
אצּבעֹו מראׁש חּוץ ּכּלֹו טבל ׁשאם הּטמאֹות, לׁשאר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻהּדין
על אף - האּלה הּדברים וכל ּבטמאתֹו. הּוא עדין ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻהּקטּנה,

הּׁשמּועה מּפי ׁשהם רבינו]ּפי "ּבּמים[ממשה נאמר הרי , ְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ
אב ּבנין הערב"; עד וטמא לימוד]יּובא הּטמאים,[- לכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבּמים. ִֶַַָׁשּיבֹואּו
מּכלי חּוץ ּבמקוה, טהרה להן יׁש - ׁשּנטמאּו הּכלים ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל

הּמּפץחרׂש וכן זכּוכית; מחצלת]ּוכלי נאמר[- חרׂש, ּוכלי . ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
חּברֹו אפּלּו ׁשבירה. אּלא טהרה לֹו אין - תׁשּברּו" "ואתֹו ְְְְֲֳִִִִֵֶָָָָֹֹּבֹו
ּגבסים אֹו סיד מּלאהּו ואפּלּו ּבמסמר, קבעֹו ואפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָּבּקרקע,

זכּוכית,[גבס] ּוכלי ׁשּיּׁשבר. עד ׁשהיה, ּכמֹות הּוא הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ
זה. ּבדבר עׂשאּום חרׂש ְְֲִֵֶֶֶָָָּככלי

הּטמא ּכל ׁשאר המקּבלים הּכלים ּבכלל אינֹו ֹות;הּמּפץ ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֻ
ּבּתֹורה האמּורין עץ ּכלי ּבכלל אינֹו קּבּול, ּכלי ׁשאינֹו ;לפי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ

מדרס לטמאת נתרּבה למׁשּכב, ראּוי והּוא [הזב]והֹואיל ְְְְְְְְִִִִַַָָָָֻ
ּבפרּוׁש, טהרה ולא טמאה לֹו ׁשאין וכיון ּתֹורה; ּדין ְְְְְֳִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻּבלבד
מּטהר ׁשאין ּבמקוה, לטהר יתרּבה לא - לטמאה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻונתרּבה
טהרה למּפץ ואין ּבּתֹורה. האמּורין הּכלים אּלא ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבמקוה

ׁשּיּׁשאר עד קריעתֹו, ׁשּׁשהאּלא על טפחים מּׁשּׁשה ּפחֹות ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ְִָטפחים.

ּבמעין אּלא טהרה לֹו אין - זורמין]הּזב ׁשהרי[שמימיו , ְְֲֳֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבין הּטמאין, ּוׁשאר הּזבה אבל חּיים"; "ּבמים ּבֹו ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָנאמר

ּבמקוה. אף טֹובלין - ּכלים ּבין ְְְִִִֵֵֶַָָאדם
,ויֹולדת מּנּדה חּוץ - ּבּיֹום טבילתן טבילֹות, חּיבי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכל

טֹובל קרי ּובעל נּדה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּלילה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּטבילתן
"והיה ׁשּנאמר: - הּלילה מּתחּלת ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֻוהֹול
מּתחּלת והֹול ׁשּטֹובל מלּמד ּבּמים", ירחץ ערב, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָלפנֹות

ׁשמׁש. הערב עד ְֲֵֶֶַַַַָהּלילה
ערם ּכׁשהּוא ּגּופֹו ּכל ׁשּיטּבל צרי הּטֹובל, ּבבתּכל , ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

הּוא והרי ראׁשֹו; ׂשער ּכל יטּביל ׂשער, ּבעל היה ואם ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֹאחת.
עלתה ּבבגדיהן, ׁשּנטּבלּו הּטמאין וכל ּתֹורה. ּדין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּכגּופֹו,

ּבהם ּבאין ׁשהּמים מּפני - טבילה דרכם]להן אינן[עוברים , ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
לבעלּה. מּתרת ּבבגדיה, ׁשּטבלה הּנּדה וכן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻחֹוצצין.

,נתּכּון לא ואם לטבילה; להתּכּון צרי הּטֹובל ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹּכל
לחּלין טבילה לֹו לקדשים]עלתה ׁשּטבלה[ולא נּדה אפּלּו . ְְְְֲִִִִֶָָָָָָֻ

הרי - להקר ירדה אֹו הּמים לתֹו ׁשּנפלה ּכגֹון ּכּונה, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּבלא
טהֹורה, אינּה - וקדׁשים לתרּומה אבל לבעלּה; מּתרת ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֻזֹו

ּבכּונה. ׁשּתטּבל ְְִֶַַָָֹעד

נכנסּו אם - הּמים ּבאּמת לֹו ויׁשב ורגליו, ידיו ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָהּכֹופת
טהֹור ּכּלֹו, ּדר מגּנהמים זה הרי הּמקוה, לתֹו הּקֹופץ . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻֻ

מצווה] לשם שטובל נראה לא ּבּמקוה,[- ּפעמים והּטֹובל .ְְֲִִֵֶַַַַ
מגּנה זה עלי[כנ"ל]הרי יד 'ּכבׁש לחברֹו: והאֹומר . ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

מגּנה זה הרי .[כנ"ל]ּבּמקוה', ְְֲִֵֶֶֶַֻ

הּסתרים נראים]ּבית שאינם בגוף הּקמטים,[מקומות ּובית ְְִִֵֵַַָָ
ׁשטף לא "וידיו ׁשּנאמר: הּמים, ּבהן ׁשּיבֹואּו צריכין ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאינן
להיֹות צריכין כן ּפי על ואף ּבלבד. הּנראין אברים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָּבּמים",
לפיכ חֹוצץ. ּדבר יהיה ולא הּמים, ּבהן ׁשּיבֹואּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹראּויין
אּׁשה ׁשּתהיה ּביתֹו, ּבתֹו אדם ילּמד 'לעֹולם חכמים: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאמרּו
ּכדר טֹובלת האּׁשה ּתטּבל'. ּכ ואחר ּבמים קמטיה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמדיחה

ּבנּה את וכמניקה ּכאֹורגת, אריגהּגדילתּה בעת [כעמידתה ְְְְְִִִֶֶֶָָָָ
הנקה] .או

אדם מּבני ׁשּמתּבּיׁשת מּפני ּבנמל, טֹובלת אינּה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאּׁשה
מּפץ לּה הּקיף ואם ּכהגן; טֹובלת וכּיֹוצא[מחצלת]ואינּה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּכלי ּגּבי על ּתטּבל ולא ּבנמל. טֹובלת להצניעּה, ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּבֹו
ּתעלה ולא מפחדת ׁשהיא מּפני ּבהן, וכּיֹוצא סל אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹחרׂש

טבילה. ְִָָלּה
ּבינם חֹוצץ ּדבר יהיה לא הּכלים, ואחד האדם ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאחד

האדם ּבׂשר על מדּבק טיט אֹו ּבצק ׁשהיה ּכגֹון הּמים; ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻלבין
להם עלתה ולא ּכׁשהיה, טמא זה הרי - הּכלי ּגּוף על ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאֹו

חֹופהטבילה החֹוצץ ּדבר היה אם ּתֹורה, ּדבר את[מכסה]. ְְִִֵֶֶַַָָָָָָ
והּוא טבילה. להם עלתה לא - הּכלי רב אֹו האדם ְְְְִִֶַָָָָָָָֹֹֹרב
אינֹו אם אבל להעבירֹו; ורֹוצה עליו, מקּפיד האדם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה
עבר לא ּבין עבר ּבין לב על אֹותֹו ׂשם ולא עליו, ְְִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹמקּפיד
היה אם וכן רּבֹו. את חֹופה ׁשהּוא ּפי על ואף חֹוצץ, אינֹו -ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
עליו. מקּפיד ׁשהּוא ּפי על אף חֹוצץ, אינֹו - מעּוטֹו ְִִִֵֵֶֶַַַָָחֹופה
מקּפיד היה אם - חֹוצץ ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל סֹופרים, ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמּדברי
מעּוטֹו; על ׁשהּוא ּפי על אף טבילה, לֹו עלתה לא - ְְִִִֶַַַָָָָָֹעליו
את חֹופה היה אם - החֹוצץ ּדבר וכל רּבֹו. מּׁשּום ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּגזרה,
עליו; מקּפיד ׁשאינֹו ּפי על אף טבילה, לֹו עלתה לא - ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֻרּבֹו
היה ׁשאם אֹומר, נמצאת עליו. הּמקּפיד רּבֹו מּׁשּום ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּגזרה,
החֹוצצין, מּדברים ּדבר הּכלי ּגּוף על אֹו האדם ּבׂשר ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָעל
והּוא ּכחרּדל, טּפה אפּלּו - ּבהן וכּיֹוצא וזפת ּבצק ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכגֹון
עליה מקּפיד אינֹו ואם טבילה; לֹו עלתה לא - עליה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹמקּפיד
הּכלי רב את חֹופה היה ּכן אם אּלא טבילה, לֹו עלתה -ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו האדם, רב ְְֵֶַָָָֹאֹו

ה'תש"ע טבת כ"ח חמישי יום

   
לפלּוף ּבאדם: חֹוצצין העין]אּלּו לעין[ליחת ׁשחּוץ ְְְִִִֵֶַָָָ

לעין] מחוץ וגלד[שנדבקת פצע], וסם[ליחת הּמּכה, ּגּבי ׁשעל ְְֵֶֶֶַַַַַָ
רפואי] וגלדי[חומר ׁשעליה, והרטּיה הּמּכה, ּגּבי ׁשעל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָיבׁש

והּמלמּולין הּצּפרן, ׁשּתחת טיט אֹו ּובצק ּבׂשרֹו, ׁשעל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹצֹואה
בצק] הּיון[שיירי וטיט הּגּוף, עבה]ׁשעל הּיֹוצרין[- וטיט , ְְְִִִֵֶַַַַָ

חרס] כלי אפּלּו[יוצרי ּתמיד ׁשם הּנמצא ּדרכים ׁשל וטיט ,ְְְֲִִִִִֶַָָָָ
ּכׁשהּוא - הּטיט ּכל ּוׁשאר חֹוצצין. אּלּו ּכל - החּמה ְְְִִִֵֶַַַָָָָּבימֹות
חֹוצץ. יבׁש, ּוכׁשהּוא ּבּמים; נמחה ׁשהרי חֹוצץ, אינֹו - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָלח



ני            
      

 
ואחר מקוה ּבמי טמא ּכל ׁשּיטּבל והיא אחת, עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור יטהר. ְְְִִִִֵֵַָָָּכ

   
ּכלים ּבין אדם, ּבין - הּטמאין ּבטמאהּכל ׁשּנטמאּו ּבין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻ

ּדבריהם ׁשל ּבטמאה ׁשּנטמאּו ּבין ּתֹורה, ׁשל [מדרבנן]חמּורה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֻ
ּבּקרקע. הּנקוין ּבמים ּבטבילה אּלא טהרה, להם אין -ְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

מן ּבגדים וכּבּוס ּבׂשר רחיצת ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָּכל
ׁשּנאמר וזה ּבמקוה; הּגּוף ּכל טבילת אּלא אינן ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּטמאֹות,
והּוא ּגּופֹו. ׁשּיטּבל ּכלֹומר ּבּמים", ׁשטף לא "וידיו ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹּבזב
אצּבעֹו מראׁש חּוץ ּכּלֹו טבל ׁשאם הּטמאֹות, לׁשאר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻהּדין
על אף - האּלה הּדברים וכל ּבטמאתֹו. הּוא עדין ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻהּקטּנה,

הּׁשמּועה מּפי ׁשהם רבינו]ּפי "ּבּמים[ממשה נאמר הרי , ְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ
אב ּבנין הערב"; עד וטמא לימוד]יּובא הּטמאים,[- לכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבּמים. ִֶַַָׁשּיבֹואּו
מּכלי חּוץ ּבמקוה, טהרה להן יׁש - ׁשּנטמאּו הּכלים ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל

הּמּפץחרׂש וכן זכּוכית; מחצלת]ּוכלי נאמר[- חרׂש, ּוכלי . ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
חּברֹו אפּלּו ׁשבירה. אּלא טהרה לֹו אין - תׁשּברּו" "ואתֹו ְְְְֲֳִִִִֵֶָָָָֹֹּבֹו
ּגבסים אֹו סיד מּלאהּו ואפּלּו ּבמסמר, קבעֹו ואפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָּבּקרקע,

זכּוכית,[גבס] ּוכלי ׁשּיּׁשבר. עד ׁשהיה, ּכמֹות הּוא הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ
זה. ּבדבר עׂשאּום חרׂש ְְֲִֵֶֶֶָָָּככלי

הּטמא ּכל ׁשאר המקּבלים הּכלים ּבכלל אינֹו ֹות;הּמּפץ ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֻ
ּבּתֹורה האמּורין עץ ּכלי ּבכלל אינֹו קּבּול, ּכלי ׁשאינֹו ;לפי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ

מדרס לטמאת נתרּבה למׁשּכב, ראּוי והּוא [הזב]והֹואיל ְְְְְְְְִִִִַַָָָָֻ
ּבפרּוׁש, טהרה ולא טמאה לֹו ׁשאין וכיון ּתֹורה; ּדין ְְְְְֳִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻּבלבד
מּטהר ׁשאין ּבמקוה, לטהר יתרּבה לא - לטמאה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻונתרּבה
טהרה למּפץ ואין ּבּתֹורה. האמּורין הּכלים אּלא ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבמקוה

ׁשּיּׁשאר עד קריעתֹו, ׁשּׁשהאּלא על טפחים מּׁשּׁשה ּפחֹות ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ְִָטפחים.

ּבמעין אּלא טהרה לֹו אין - זורמין]הּזב ׁשהרי[שמימיו , ְְֲֳֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבין הּטמאין, ּוׁשאר הּזבה אבל חּיים"; "ּבמים ּבֹו ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָנאמר

ּבמקוה. אף טֹובלין - ּכלים ּבין ְְְִִִֵֵֶַָָאדם
,ויֹולדת מּנּדה חּוץ - ּבּיֹום טבילתן טבילֹות, חּיבי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכל

טֹובל קרי ּובעל נּדה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּלילה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּטבילתן
"והיה ׁשּנאמר: - הּלילה מּתחּלת ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֻוהֹול
מּתחּלת והֹול ׁשּטֹובל מלּמד ּבּמים", ירחץ ערב, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָלפנֹות

ׁשמׁש. הערב עד ְֲֵֶֶַַַַָהּלילה
ערם ּכׁשהּוא ּגּופֹו ּכל ׁשּיטּבל צרי הּטֹובל, ּבבתּכל , ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

הּוא והרי ראׁשֹו; ׂשער ּכל יטּביל ׂשער, ּבעל היה ואם ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֹאחת.
עלתה ּבבגדיהן, ׁשּנטּבלּו הּטמאין וכל ּתֹורה. ּדין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּכגּופֹו,

ּבהם ּבאין ׁשהּמים מּפני - טבילה דרכם]להן אינן[עוברים , ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
לבעלּה. מּתרת ּבבגדיה, ׁשּטבלה הּנּדה וכן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻחֹוצצין.

,נתּכּון לא ואם לטבילה; להתּכּון צרי הּטֹובל ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹּכל
לחּלין טבילה לֹו לקדשים]עלתה ׁשּטבלה[ולא נּדה אפּלּו . ְְְְֲִִִִֶָָָָָָֻ

הרי - להקר ירדה אֹו הּמים לתֹו ׁשּנפלה ּכגֹון ּכּונה, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּבלא
טהֹורה, אינּה - וקדׁשים לתרּומה אבל לבעלּה; מּתרת ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֻזֹו

ּבכּונה. ׁשּתטּבל ְְִֶַַָָֹעד

נכנסּו אם - הּמים ּבאּמת לֹו ויׁשב ורגליו, ידיו ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָהּכֹופת
טהֹור ּכּלֹו, ּדר מגּנהמים זה הרי הּמקוה, לתֹו הּקֹופץ . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻֻ

מצווה] לשם שטובל נראה לא ּבּמקוה,[- ּפעמים והּטֹובל .ְְֲִִֵֶַַַַ
מגּנה זה עלי[כנ"ל]הרי יד 'ּכבׁש לחברֹו: והאֹומר . ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

מגּנה זה הרי .[כנ"ל]ּבּמקוה', ְְֲִֵֶֶֶַֻ

הּסתרים נראים]ּבית שאינם בגוף הּקמטים,[מקומות ּובית ְְִִֵֵַַָָ
ׁשטף לא "וידיו ׁשּנאמר: הּמים, ּבהן ׁשּיבֹואּו צריכין ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאינן
להיֹות צריכין כן ּפי על ואף ּבלבד. הּנראין אברים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָּבּמים",
לפיכ חֹוצץ. ּדבר יהיה ולא הּמים, ּבהן ׁשּיבֹואּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹראּויין
אּׁשה ׁשּתהיה ּביתֹו, ּבתֹו אדם ילּמד 'לעֹולם חכמים: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאמרּו
ּכדר טֹובלת האּׁשה ּתטּבל'. ּכ ואחר ּבמים קמטיה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמדיחה

ּבנּה את וכמניקה ּכאֹורגת, אריגהּגדילתּה בעת [כעמידתה ְְְְְִִִֶֶֶָָָָ
הנקה] .או

אדם מּבני ׁשּמתּבּיׁשת מּפני ּבנמל, טֹובלת אינּה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאּׁשה
מּפץ לּה הּקיף ואם ּכהגן; טֹובלת וכּיֹוצא[מחצלת]ואינּה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּכלי ּגּבי על ּתטּבל ולא ּבנמל. טֹובלת להצניעּה, ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּבֹו
ּתעלה ולא מפחדת ׁשהיא מּפני ּבהן, וכּיֹוצא סל אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹחרׂש

טבילה. ְִָָלּה
ּבינם חֹוצץ ּדבר יהיה לא הּכלים, ואחד האדם ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאחד

האדם ּבׂשר על מדּבק טיט אֹו ּבצק ׁשהיה ּכגֹון הּמים; ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻלבין
להם עלתה ולא ּכׁשהיה, טמא זה הרי - הּכלי ּגּוף על ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאֹו

חֹופהטבילה החֹוצץ ּדבר היה אם ּתֹורה, ּדבר את[מכסה]. ְְִִֵֶֶַַָָָָָָ
והּוא טבילה. להם עלתה לא - הּכלי רב אֹו האדם ְְְְִִֶַָָָָָָָֹֹֹרב
אינֹו אם אבל להעבירֹו; ורֹוצה עליו, מקּפיד האדם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה
עבר לא ּבין עבר ּבין לב על אֹותֹו ׂשם ולא עליו, ְְִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹמקּפיד
היה אם וכן רּבֹו. את חֹופה ׁשהּוא ּפי על ואף חֹוצץ, אינֹו -ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
עליו. מקּפיד ׁשהּוא ּפי על אף חֹוצץ, אינֹו - מעּוטֹו ְִִִֵֵֶֶַַַָָחֹופה
מקּפיד היה אם - חֹוצץ ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל סֹופרים, ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמּדברי
מעּוטֹו; על ׁשהּוא ּפי על אף טבילה, לֹו עלתה לא - ְְִִִֶַַַָָָָָֹעליו
את חֹופה היה אם - החֹוצץ ּדבר וכל רּבֹו. מּׁשּום ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּגזרה,
עליו; מקּפיד ׁשאינֹו ּפי על אף טבילה, לֹו עלתה לא - ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֻרּבֹו
היה ׁשאם אֹומר, נמצאת עליו. הּמקּפיד רּבֹו מּׁשּום ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּגזרה,
החֹוצצין, מּדברים ּדבר הּכלי ּגּוף על אֹו האדם ּבׂשר ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָעל
והּוא ּכחרּדל, טּפה אפּלּו - ּבהן וכּיֹוצא וזפת ּבצק ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכגֹון
עליה מקּפיד אינֹו ואם טבילה; לֹו עלתה לא - עליה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹמקּפיד
הּכלי רב את חֹופה היה ּכן אם אּלא טבילה, לֹו עלתה -ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו האדם, רב ְְֵֶַָָָֹאֹו

ה'תש"ע טבת כ"ח חמישי יום

   
לפלּוף ּבאדם: חֹוצצין העין]אּלּו לעין[ליחת ׁשחּוץ ְְְִִִֵֶַָָָ

לעין] מחוץ וגלד[שנדבקת פצע], וסם[ליחת הּמּכה, ּגּבי ׁשעל ְְֵֶֶֶַַַַַָ
רפואי] וגלדי[חומר ׁשעליה, והרטּיה הּמּכה, ּגּבי ׁשעל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָיבׁש

והּמלמּולין הּצּפרן, ׁשּתחת טיט אֹו ּובצק ּבׂשרֹו, ׁשעל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹצֹואה
בצק] הּיון[שיירי וטיט הּגּוף, עבה]ׁשעל הּיֹוצרין[- וטיט , ְְְִִִֵֶַַַַָ

חרס] כלי אפּלּו[יוצרי ּתמיד ׁשם הּנמצא ּדרכים ׁשל וטיט ,ְְְֲִִִִִֶַָָָָ
ּכׁשהּוא - הּטיט ּכל ּוׁשאר חֹוצצין. אּלּו ּכל - החּמה ְְְִִִֵֶַַַָָָָּבימֹות
חֹוצץ. יבׁש, ּוכׁשהּוא ּבּמים; נמחה ׁשהרי חֹוצץ, אינֹו - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָלח



ני           
      

ּוׂשרף הּתּות, ּוׂשרף והּדם, והחלב, והּדבׁש, ְְְְְְְֶַַַַַַַָָָהּדיֹו,
חֹוצצין; יבׁשין, - החרּוב ּוׂשרף הּׁשקמה, ּוׂשרף ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהּתאנה,
יבׁשין, ּבין לחין ּבין - הּׂשרפין ּכל ּוׁשאר חֹוצצין. אינן ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלחין,

ׁשּנסרחֹוצצין והּדם חֹוצץ.[נדבק]. לח, אפּלּו - ּבּבׂשר ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
המדלּדלים והּבׂשר נפרדו]האבר לא אך מהגוף ,[נתלשו ְְְִֵַַָָָָָֻ

ְִחֹוצצין.
ּתחּלה ׁשּתדיח עד חֹוצץ, - ּבאּׁשה הּסתרים ׁשהּזעהּבית ; ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

אמּורים? ּדברים ּבּמה וחֹוצץ. מתקּבץ והאבק ּתמיד, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשם
ּבפנ אבל חֹוצץ.ּבנׂשּואה; אינֹו מקּפדת, ואינּה הֹואיל - ּויה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

והּקׂשקּׂשין[תחבושת]האגד הּמּכה, ּגּבי [מתכות]ׁשעל ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
והּׁשירים הּׁשבר, ּגּבי והּקטליֹות[שרשראות]ׁשעל והּנזמים ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ּבּבׂשר,[מחרוזות] ּודבּוקין חזקין ׁשהן ּבזמן - ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָוהּטּבעֹות
חֹוצצין. אינן רפין, ׁשהן ּובזמן ְְְִִִִֵֵֶַָָחֹוצצין;

הּנׁשים ׁשּקֹוׁשרֹות והרצּועֹות ּפׁשּתן, וחּוטי הּצמר, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָחּוטי
הּמים ּבין מבּדילין ׁשהן מּפני חֹוצצין, - לנֹואי ראׁשיהן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָעל

הּגּוף ׁשהּמיםּובין מּפני חֹוצצין, אין - ׂשער חּוטי אבל . ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
רפין. ׁשאינן ּפי על אף ּבהם ִִִֵֶֶַַָָָָּבאין

;ּפׁשּתן ׁשל אפּלּו חֹוצצין, אין - ׁשּבּצּואר לפיחּוטין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ
חבקין אבל ּבהן. עצמּה חֹונקת אּׁשה [תכשיטים]ׁשאין ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

חֹונקת ׁשהיא לפי חֹוצצין; - וענקים קטליֹות ּכגֹון ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבּצּואר,
ּבׂשר. ּבעלת ׁשּתראה ּכדי ּבהן, ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָעצמּה

קלקין ונעׂשה ׁשּנתקּׁשר הּלב ׁשעל סבך]ׂשער וכן[- , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
חֹוצצין. - הּזקן ְְִִֵַָָקלקי

;חֹוצץ נראה, ׁשהּוא ּבזמן - ּבאדם ּתחּוב ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָחץ
על אף לערב, ּבתרּומתֹו ואֹוכל טֹובל - נראה ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּובזמן

טמא חץ ׁשהּוא -ּפי וטבל טמאה, טּבעת ׁשּבלע מי וכן . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבמּגעּה; נטמא ׁשּטבל, אחר הקיאּה ואם טהֹור; זה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהרי
ולא מטּמאין אינן החי, ּבגּוף הּבלּועים ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּכבר

צרֹורֹות נכנסּו אדמה]מּטּמאין. רגליו[רגבי ּבסדקי וקיסמין ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַָ
חֹוצצין. ְְִִַָמּלמּטה,

ּורטּיה מלּוגמא, תחבושות]אסּפלֹונית, ּבית[מיני ׁשעל ְְְְְִִִֵֶַָָ
הּמים, ׁשּיּכנסּו צרי ׁשאינֹו ּפי על אף חֹוצצין; - ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּסתרים
ּכמֹו חֹוצץ, ּדבר עליהן יהיה ולא ראּויין ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָֹצריכין
וראׁשן לּמּכה חּוץ ׂשערֹות ׁשּתי אֹו ׂשערה ּבֹו היתה ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּבארנּו.
ׁשהיּו אֹו ּבצֹואה, אֹו ּבטיט מדּבקין ׁשהיּו אֹו לּמּכה, ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֻֻמדּבק
חֹוצצין. אּלּו הרי - מּלמעלה עיניו ּבריסי ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָּבֹו

רגליו ׁשעל ּבעפר אדם יטּבל חֹוצץ.לא אינֹו טבל, ואם ; ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
,ּבטמאתן הן הרי - והטּבילן ּובכלים, ּבאדם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָֻהאֹוחז

ׁשּמא ּגזרה, הּמים; ּבהן ׁשּבאּו עד ידיו ׁשרּפה ּפי על ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָואף
על ּתחּלה, ּבמים ידיו הדיח ואם ירּפה. טבילהלא להן .תה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

לּה עלתה לא - וטבלה לאחֹוריה, ּבנּה ְְְְְֲֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּמפׁשלת
ונדּבק ּבידֹו, אֹו הּתינֹוק ּברגלי היה טיט ׁשּמא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָטבילה;

נפל ׁשעלתה ואחר וחצץ, טבילה, ּבׁשעת .ּבאּׁשה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָ
ׁשּקפצה אֹו ּבפיה, ׂשערּה ׁשּנתנה אֹו[הידקה]נּדה ידּה, ְְְְִִֶֶָָָָָָָָָָ

ּבׂשפתֹותיה בחוזק]ׁשּקרצה לזו זו ּבצק[הדביקם ׁשּנמצא אֹו , ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָ
טבלה. לא ּכאּלּו - ׁשּניה ּבין עצם ׁשּנמצא אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹּבׂשפתֹותיה,
- וטבלה וירדה ּבפיה, מעֹות נתנה הּטמאים. ׁשאר ְְְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָוכן

ּגב על טמאה היא והרי נּדה, מּטמאת מחמת]טהרה רּקּה;[- ְְֲֳִִִֵֵַַַַָָָָָֻֻ

הּדין וכן הּנּדה. ּברק ׁשּנגע ּכמי לטמאה, ראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻונמצאת
ְָּבזב.

קלקי ּבאדם: חֹוצצין ׁשאין -]ואּלּו שערות הראׁש[סבך ְְְְִִֵֵֵֶָָָֹ
ולפלּוף ׁשּבאיׁש, הּסתרים ּובית הּׁשחי ׁשּבעין,[ליחה]ּובית ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

וצֹואה ּבׂשרֹו, ׁשעל צֹואה ולכלּוכי הּמּכה, ׁשהעלת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָוגלד
והּוא הּקטן, ּוכׁשּות המדלּדלת, וצּפרן הּצּפרן, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻׁשּתחת

ּבׂשרֹו ׁשעל הּדק קטן]הּׂשער ילד חֹוצצין.[של אין אּלּו ּכל - ְְִֵֵֵֶַַַַָָָ
- אחד קׁשר ּכאחת קׁשּורין ׁשהיּו יתר אֹו ׂשערֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּתי

וׂשע ּבהן. ּבאין ׁשהּמים מּפני חֹוצצין, אחתאינן רה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
אם אבל עליה; מקּפיד ׁשּיהיה והּוא, חֹוצצת; ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנקׁשרה,
ׂשערֹו רב ׁשּיהיה עד טבילה, לֹו עלתה עליה, מקּפיד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאינֹו

עצמּה ּבפני נימא נימא ויראהקׁשּור, הּגאֹונים. הֹורּו ּכזה . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ואינֹו טבילה, לענין חׁשּוב הּוא ּכגּופֹו אדם ׁשל ׁשּׂשערֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָלי,
ּפי על אף אּלא הּׂשער'; 'רב ׁשּנאמר ּכדי עצמֹו ּבפני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּכגּוף
עליו, מקּפיד אינֹו אם - נימא נימא קׁשּור ראׁשֹו ׂשער ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשּכל
ּגּופֹו, על אחר לחֹוצץ נצטרף ּכן אם אּלא טבילה, לֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָעלתה
ׁשּיׁש הּטמאין ׁשאר ואחד הּנּדה, ואחד ׁשּבארנּו. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכמֹו

ׂשער. ְֵָָֹּבראׁשם
ואחר ׂשערּה, חֹופפת האּׁשה ׁשּתהיה היא, עזרא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּתּקנת

ּתטּבל ּתכףּכ מּיד, ותטּבל ּבּלילה לחף לּה אפׁשר ואם ; ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
החלי מּפני אֹו הּדחק, ּובׁשעת מׁשּבח. זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹֻלחפיפה

ׁשּבת. למֹוצאי וטֹובלת ׁשּבת, ּבערב אפּלּו חֹופפת -ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ּבאֹותֹו אם - חֹוצץ ּדבר עליה ונמצא ועלתה, ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָטבלה

אּלא ׁשנּיה, ּפעם לחף צריכה אינּה טבלה, ׁשחפפה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹהּיֹום
ׁשנּיה ּפעם לחף צריכה לאו, ואם ּבלבד. וטֹובלת ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹחֹוזרת

.ולטּבל ְְִֹ
ּבנתר אּׁשה ּתחף חפיפה]לא מק[אבן ׁשהּוא מּפני ּטף, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ

ּבאהלה[מנתק] ולא הּׂשער, מסר[אלון]את ׁשהּוא מּפני , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
מסבך] חּמה[- ּבחּמי ואפּלּו ּבחּמין, אּלא הּׂשער; [-את ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּומסלסליןשמש] הּׂשער את מיּׁשרין ׁשהחּמין מּפני -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ּומבלּבלין[מפרידים] הּׂשער, את מקּבצין הּצֹונין אבל ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָאֹותֹו.

ּומתקּׁשר. ְִֵַאֹותֹו
לּה עלתה לא - וטבלה לבנּה, ּתבׁשיל ׁשּנתנה ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָָֹנּדה

ידּה ׁשעל הּׁשמנּונית מּפני .טבילה, ְְְִִִֵֶַַַָָָ
,ימים ׁשלׁשה ּבתֹו - וטבלה ּדם, והֹוציאה ּבׂשרּה ְְְְְְְִִָָָָָָָָָָֹׂשרטה

מקֹום הרי ימים, ׁשלׁשה לאחר חֹוצץ; הּׂשריטֹות מקֹום ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָֹאין
ּגּבי ׁשעל ּכּגלד ׁשם, קֹופה ׁשהּדם מּפני חֹוצץ, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּׂשריטֹות

והּואהּמּכה יבׁש, היה אם חֹוצץ. אינֹו - ׁשּבעין לפלּוף וכן . ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
להֹוריק ירוק]ׁשהתחיל צבע ּבנּדה.[- חֹוצץ , ְְְִִִִֵֶָ

ׁשּבעין בעין]ּכחל שנותנת כחול חֹוצץ;[צבע אינֹו , ִֵֵֶַַָֹ
ּפֹורחֹות עיניה היּו ואם חֹוצץ. העין, ּגּבי [עוצמתׁשעל ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

תמיד] חֹוצץ.ופותחת אינֹו העין ּגּבי על אף ,ִֵֵֵַַַַָ
לא - ּביֹותר עיניה ׁשעצמה אֹו ּביֹותר, עיניה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹּפתחה

טבילה לּה טהרֹות;עלתה לענין אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ
ּתבׁשיל ׁשּנתנה ּפי על אף מּתרת. לבעלּה, להּתירּה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻאבל
ּכחל, עיניה ּגב על ׁשהיה אֹו יׁשן, ׂשרט ּבּה ׁשהיה אֹו ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹלבנּה,
לבעלּה; מּתרת זֹו הרי - אֹותן עצמה אֹו עיניה ּפתחה ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻּובין
מּדבריהם, אּלא אינן ּבהן וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל

           
      

החֹוצץ וכל ּגזרּו. לא ּבעילה לענין ּגזרּו, טהרֹות ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹּולענין
טהרֹות, לענין טמאֹות ּבׁשאר חֹוצץ - לטהרֹות ּבנּדה ְְְְְְְִִִִֵַָָָָֻ

  .טבילה ּבׁשעת ּבבגד ְְְְִִֵֶֶַָוחֹוצץ

ּפי על אף - חֹוצץ ּדבר עליו ונמצא ועלה, ׁשּטבל, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָמי
עד ּבטמאתֹו, הּוא הרי הּיֹום, ּכל הּמין ּבאֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֻׁשּנתעּסק
טבילה'; קדם עלי זה היה ׁשּלא ּבוּדאי אני 'יֹודע ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹׁשּיאמר:
ׁשּתדע עד טמאתֹו, על טמא העמד טמא, והחזק ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻֻהֹואיל

ׁשּטהר .ּבוּדאי ְֶַַַָ

   
ּבהן וכּיֹוצא והחמר, הּזפת, ּבכלים: חֹוצצין הּזפתואּלּו . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

מּתֹוכן - וׁשּבצלֹוחית בתוכן]ׁשּבכֹוס חֹוצצין;[- , ְְְְִִִִֶֶָ
מּבית אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹוצצין. אינן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּומאחֹוריהן,
מאחֹוריהן, ּבין מּתֹוכן ּבין - הּבית מּבעל אבל ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהאּמן;

הּזפ ׁשּבתמחּויחֹוצצין. גדולה]ת ּכ[קערה ּבין - וׁשּבקערה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
חֹוצצין. - האּמן מּבית ּבין הּבית מּבעל ּבין ,ּכ ְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻּובין

בושם]הּמר דיו]והּקֹומֹוס[מין ממרכיבי ּבכֹוס[אחד ּבין - ְְֵַַֹ
מּבית ּבין הּבית מּבעל ּבין ּוקערה, ּבתמחּוי ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָּוצלֹוחית
וכּיֹוצא חמר אֹו זפת היה חֹוצצין. - ּכ ּובין ּכ ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻהאּמן,

הּדרּגׁש ועל הּׁשלחן, ועל הּטבלה, על קטן]ּבהן אם[כסא - ְְְְְִֶַַַַַַַַָָָָֻ
הּבלּוסין ועל עליהן; מקּפיד ׁשהּוא מּפני חֹוצצין, - נקּיים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָהיּו

עליהן.[מלוכלכים] מקּפיד ׁשאינֹו מּפני חֹוצצין, אינן -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָ

אינן עני, ׁשל ועל חֹוצצין; הּבית, ּבעל מּטֹות על ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהיּו
זּקקין ׁשל ועל חֹוצץ; הּבית, ּבעל אּכף ועל [נודותחֹוצצין. ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֻ

הּמרּדעתעור] על חֹוצץ. אינֹו חמור], של צדדין[- [-מּׁשני ְְְִִֵֵֵַַַַַָ
אורכה] לכל היא חֹוצץ.החציצה ,ֵ

חכמים ּתלמידי ּבגדי על ּבהן וכּיֹוצא חמר אֹו זפת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
מלּבּוׁשן על מקּפידין ׁשהן מּפני חֹוצץ, אחד מּצד אפּלּו -ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
מּצד חֹוצץ; צדדין, מּׁשני - הארץ עּמי ּבגדי על נקי. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָלהיֹות

חֹוצץ אינֹו .אחד, ֵֵֶָ
מפּסלי וׁשל יֹוצרין, וׁשל זּפתין, ׁשל מטּפחֹות על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהיּו

ענפים][אילנֹות חֹוצצין.כורתי אינן - ְִִֵָָ
מקּפיד ׁשאינֹו מּפני חֹוצץ, אינֹו - ּבגדֹו על ּדם ׁשהיה .טּבח ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
רבב בבגד]מֹוכר שנבלע דבר כל ּבגדֹו,[- על רבב ׁשהיה ְְְִֵֶַָָָָ

והיה רבב, מֹוכר הּטּבח היה ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹוצץ; ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹאינֹו
ׁשנים ׁשהם מּפני חֹוצץ, אם ספק זה הרי - ּורבב ּדם ּבגדֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָעל
מקּפיד. ואינֹו היא מלאכּתֹו ׁשהרי חֹוצץ, אינֹו אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַמקּפיד,

- מּתֹוכֹו הּסנּדל על ּבהן וכּיֹוצא החמר אֹו הּזפת ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהיה
- הּספסל על חֹוצץ. אינֹו ּומּלמּטה, חֹוצץ; ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָמּלמעלה,

חֹוצץ אינֹו מּלמּטה, חֹוצץ; הּצדדין, מן אֹו .מּלמעלה ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ
המכּבׁשין וׁשּבקתדרה ׁשּבכּסא צֹואה -[יבשים]לכלּוכי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

אינן - הּצדדין מן ּבין מּלמּטן ּבין מאחֹוריהן, ּבין מּתֹוכן ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבין
ׁשמרים לכלּוכי אבל אֹותם. מעבירין ׁשהּמים מּפני ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָחֹוצצין,

ׁשּבּׁשיר והּמֹו וׁשּבּצלֹוחית, וׁשּבּזּוג[תכשיט]ׁשּבּכֹוס ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַ
יד[פעמון] ׁשעל והּבצק והּטיט קת], יד[- וׁשעל הּקרּדם ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָֹֻ

חֹוצצין. - ְְִֵַַָהּמגרפה
וכּיֹוצאּדבר ּובחמר ּבזפת ׁשאמרנּו מקֹום ׁשּכל הּוא, ּברּור ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

עליהן. מקּפיד ׁשאינֹו מּפני ּבכלים, חֹוצצין ׁשאינן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבהן

ּבהן וכּיֹוצא ּבחמר אֹו ּבזפת חפּוי הּכלי רב היה אם ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלפיכ
ׁשּבארנּו ּכמֹו טבילה, לֹו עלתה לא ׁשאינֹו- ּפי על אף , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּכל אּלא הּכלים, מן ּבכלי הפרׁש זה ּבדבר ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמקּפיד.
זה. ּבדבר ׁשוין ְִִֵֶַָָָהּכלים

ּכדרּכן ׁשּלא ׁשהכניסן חלּולין ׁשהן הּכלים ידֹות [-ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
לתוכו] נכנסים לא מרקןוהמים ולא ּכדרּכן ׁשהכניסן אֹו [לא, ְְְְְִִֵֶַָָָֹ

לגמרי] עלתההכניסם לא - ונׁשּברּו מּתכת ׁשל ׁשהיּו אֹו ,ְְְְִֶֶֶֶַָָָֹ
טבילה. ְִֶָָלהן

מּפני טבל, לא ּכאּלּו - והטּבילֹו למּטה, ּפיו ׁשהפ ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹּכלי
ּבֹו נכנסין ׁשאינן מקֹום ּבֹו היה ּבכּלֹו. נכנסין הּמים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשאין

צּדֹו. על ׁשּיּטּנּו עד טבילה, לֹו עלתה לא - ׁשּיּטּנּו ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹעד
אינֹו - האמצע מן ורחב ּומּכאן, מּכאן צר ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכלי

צּדֹו על ׁשּיּטּנּו עד .טהֹור, ִֶֶַַַָ
ׁשּיּטּנה עד טהֹורה, אינּה - ׁשֹוקע ׁשּפיה עלצלֹוחית ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ִָצּדּה.
לדיו]קלמרין מּצּדּה[כלי ׁשּיּקבּנה עד טהֹורה, אינּה - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּבּה לעקמּומית הּמים ׁשּיּכנסּו .ּכדי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
הּׁשיר ׁשהיה ונטמא,[תכשיט]ּבהמה רפּוי עליה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ּבמקֹומֹו אֹותֹו .[בצווארה]מטּבילין ְְִִִַ
הּקמקמּוס את יטּביל אּלא[קומקום]ולא ׁשּבֹו, ּבּפחמין ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֻ

ׁשפׁשף. ּכן ְִִֵֵאם
טבל לא ּכאּלּו - והטּבילֹו מׁשקין, מלא ׁשהּוא היהּכלי . ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

מּפני ּכאחת, טהֹורין והּכלי הּמים הרי - והטּבילֹו מים, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָמלא
אכלין ּבטמאת ׁשּבארנּו ּכמֹו טהרה, להן יׁש ְְְְֳֳִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשהּמים
הן ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין רגלים, מי מלא הּכלי היה ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָּומׁשקין.

חּטאת מי ּבֹו היה אדומה]מים. פרה הּכלי[- רב היה אם - ְִִִֵַַַָָָָָֹ
זה הרי - ׁשּבתֹוכֹו חּטאת מי על מקוה מי ׁשּירּבּו ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּפנּוי,
ׁשאר הן ּוכאּלּו ּבטמאתֹו, הּוא עדין - לאו ואם ְְְְְֲִִִֵַָָָָֻטהֹור;

הּמקוה. מי ּובין הּכלי ּגּוף ּבין ׁשחֹוצצין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַמׁשקין
אֹו לבן יין מלא והיה טמא, וגּבֹו טהֹור ׁשּתֹוכֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּכלי

ּפנּוי, הּכלי רב היה אם הרב: אחר הֹולכין - והטּבילֹו ְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹֹחלב,
מּדבריהם ׁשּטמאתֹו מּפני טהֹור, - ּבתֹוכֹו הּמים ׁשּירּבּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכדי

לא[מדרבנן] מׁשקין, ׁשאר אֹו אדם יין ּבֹו היה אם אבל .ְְֲִִִַַָָָָָֹֹ
טבילה. לֹו ְְִָָָעלתה

טיט[כד]לגין ּפיו על ונתן טמאין, מים מלא ׁשהּוא ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ואם[לח]טֹופח טהֹור; - והטּבילֹו ּבּמים, ׁשֹוקע הּטיט והיה , ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ

הּיון טיט טּבעת[עבה]היה וכן טבל. לא ּכאּלּו ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹ
ואם טהֹורה; - והטּבילּה טֹופח, טיט ׁשל ּבלבנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּנתנּה

טבלה. לא ּכאּלּו יון, טיט ְְִִֵָָָָָֹהיה
ּבגדי קׁשרי סתם ּבהן: הּמים ׁשּיבֹואּו צריכין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו

ּבעלי ּבגדי וקׁשרי חֹוצצין. עליהן, הקּפיד ואם ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַענּיים;
אינן הּקׁשרים, על מקּפיד אינֹו ואם חֹוצצין; סתמן ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָּבּתים,

הּבגדים נימי וקׁשרי הבגד]חֹוצצין. ׁשּנקׁשרּו[בשפת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָ
וחבט לולאה]מאליהן, ּותפּלה[- ראׁש[תפילין]הּסנּדל, ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשּלּה הרצּועה ּבבית הרצּועה עם ּדבּוקה ׁשהּקציצה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבזמן
ויֹורדת עֹולה ׁשאינּה ּבזמן זרֹוע ׁשל ּותפּלה [רצועתווחזקה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

זזה] החמתאינה ואזני הּתרמל[נוד], וכל[ילקוט]ואזני , ְְְְְְֵֵֵֵֶַַָָֹֻ
להּתירן. עתיד ׁשאינֹו ּותפרים מּקׁשרים ּבאּלּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכּיֹוצא



ני            
      

החֹוצץ וכל ּגזרּו. לא ּבעילה לענין ּגזרּו, טהרֹות ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹּולענין
טהרֹות, לענין טמאֹות ּבׁשאר חֹוצץ - לטהרֹות ּבנּדה ְְְְְְְִִִִֵַָָָָֻ

  .טבילה ּבׁשעת ּבבגד ְְְְִִֵֶֶַָוחֹוצץ

ּפי על אף - חֹוצץ ּדבר עליו ונמצא ועלה, ׁשּטבל, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָמי
עד ּבטמאתֹו, הּוא הרי הּיֹום, ּכל הּמין ּבאֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֻׁשּנתעּסק
טבילה'; קדם עלי זה היה ׁשּלא ּבוּדאי אני 'יֹודע ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹׁשּיאמר:
ׁשּתדע עד טמאתֹו, על טמא העמד טמא, והחזק ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻֻהֹואיל

ׁשּטהר .ּבוּדאי ְֶַַַָ

   
ּבהן וכּיֹוצא והחמר, הּזפת, ּבכלים: חֹוצצין הּזפתואּלּו . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

מּתֹוכן - וׁשּבצלֹוחית בתוכן]ׁשּבכֹוס חֹוצצין;[- , ְְְְִִִִֶֶָ
מּבית אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹוצצין. אינן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּומאחֹוריהן,
מאחֹוריהן, ּבין מּתֹוכן ּבין - הּבית מּבעל אבל ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהאּמן;

הּזפ ׁשּבתמחּויחֹוצצין. גדולה]ת ּכ[קערה ּבין - וׁשּבקערה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
חֹוצצין. - האּמן מּבית ּבין הּבית מּבעל ּבין ,ּכ ְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻּובין

בושם]הּמר דיו]והּקֹומֹוס[מין ממרכיבי ּבכֹוס[אחד ּבין - ְְֵַַֹ
מּבית ּבין הּבית מּבעל ּבין ּוקערה, ּבתמחּוי ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָּוצלֹוחית
וכּיֹוצא חמר אֹו זפת היה חֹוצצין. - ּכ ּובין ּכ ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻהאּמן,

הּדרּגׁש ועל הּׁשלחן, ועל הּטבלה, על קטן]ּבהן אם[כסא - ְְְְְִֶַַַַַַַַָָָָֻ
הּבלּוסין ועל עליהן; מקּפיד ׁשהּוא מּפני חֹוצצין, - נקּיים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָהיּו

עליהן.[מלוכלכים] מקּפיד ׁשאינֹו מּפני חֹוצצין, אינן -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָ

אינן עני, ׁשל ועל חֹוצצין; הּבית, ּבעל מּטֹות על ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהיּו
זּקקין ׁשל ועל חֹוצץ; הּבית, ּבעל אּכף ועל [נודותחֹוצצין. ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֻ

הּמרּדעתעור] על חֹוצץ. אינֹו חמור], של צדדין[- [-מּׁשני ְְְִִֵֵֵַַַַַָ
אורכה] לכל היא חֹוצץ.החציצה ,ֵ

חכמים ּתלמידי ּבגדי על ּבהן וכּיֹוצא חמר אֹו זפת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
מלּבּוׁשן על מקּפידין ׁשהן מּפני חֹוצץ, אחד מּצד אפּלּו -ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
מּצד חֹוצץ; צדדין, מּׁשני - הארץ עּמי ּבגדי על נקי. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָלהיֹות

חֹוצץ אינֹו .אחד, ֵֵֶָ
מפּסלי וׁשל יֹוצרין, וׁשל זּפתין, ׁשל מטּפחֹות על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהיּו

ענפים][אילנֹות חֹוצצין.כורתי אינן - ְִִֵָָ
מקּפיד ׁשאינֹו מּפני חֹוצץ, אינֹו - ּבגדֹו על ּדם ׁשהיה .טּבח ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
רבב בבגד]מֹוכר שנבלע דבר כל ּבגדֹו,[- על רבב ׁשהיה ְְְִֵֶַָָָָ

והיה רבב, מֹוכר הּטּבח היה ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹוצץ; ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹאינֹו
ׁשנים ׁשהם מּפני חֹוצץ, אם ספק זה הרי - ּורבב ּדם ּבגדֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָעל
מקּפיד. ואינֹו היא מלאכּתֹו ׁשהרי חֹוצץ, אינֹו אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַמקּפיד,

- מּתֹוכֹו הּסנּדל על ּבהן וכּיֹוצא החמר אֹו הּזפת ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהיה
- הּספסל על חֹוצץ. אינֹו ּומּלמּטה, חֹוצץ; ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָמּלמעלה,

חֹוצץ אינֹו מּלמּטה, חֹוצץ; הּצדדין, מן אֹו .מּלמעלה ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ
המכּבׁשין וׁשּבקתדרה ׁשּבכּסא צֹואה -[יבשים]לכלּוכי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

אינן - הּצדדין מן ּבין מּלמּטן ּבין מאחֹוריהן, ּבין מּתֹוכן ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבין
ׁשמרים לכלּוכי אבל אֹותם. מעבירין ׁשהּמים מּפני ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָחֹוצצין,

ׁשּבּׁשיר והּמֹו וׁשּבּצלֹוחית, וׁשּבּזּוג[תכשיט]ׁשּבּכֹוס ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַ
יד[פעמון] ׁשעל והּבצק והּטיט קת], יד[- וׁשעל הּקרּדם ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָֹֻ

חֹוצצין. - ְְִֵַַָהּמגרפה
וכּיֹוצאּדבר ּובחמר ּבזפת ׁשאמרנּו מקֹום ׁשּכל הּוא, ּברּור ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

עליהן. מקּפיד ׁשאינֹו מּפני ּבכלים, חֹוצצין ׁשאינן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבהן

ּבהן וכּיֹוצא ּבחמר אֹו ּבזפת חפּוי הּכלי רב היה אם ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלפיכ
ׁשּבארנּו ּכמֹו טבילה, לֹו עלתה לא ׁשאינֹו- ּפי על אף , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּכל אּלא הּכלים, מן ּבכלי הפרׁש זה ּבדבר ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמקּפיד.
זה. ּבדבר ׁשוין ְִִֵֶַָָָהּכלים

ּכדרּכן ׁשּלא ׁשהכניסן חלּולין ׁשהן הּכלים ידֹות [-ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
לתוכו] נכנסים לא מרקןוהמים ולא ּכדרּכן ׁשהכניסן אֹו [לא, ְְְְְִִֵֶַָָָֹ

לגמרי] עלתההכניסם לא - ונׁשּברּו מּתכת ׁשל ׁשהיּו אֹו ,ְְְְִֶֶֶֶַָָָֹ
טבילה. ְִֶָָלהן

מּפני טבל, לא ּכאּלּו - והטּבילֹו למּטה, ּפיו ׁשהפ ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹּכלי
ּבֹו נכנסין ׁשאינן מקֹום ּבֹו היה ּבכּלֹו. נכנסין הּמים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשאין

צּדֹו. על ׁשּיּטּנּו עד טבילה, לֹו עלתה לא - ׁשּיּטּנּו ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹעד
אינֹו - האמצע מן ורחב ּומּכאן, מּכאן צר ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכלי

צּדֹו על ׁשּיּטּנּו עד .טהֹור, ִֶֶַַַָ
ׁשּיּטּנה עד טהֹורה, אינּה - ׁשֹוקע ׁשּפיה עלצלֹוחית ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ִָצּדּה.
לדיו]קלמרין מּצּדּה[כלי ׁשּיּקבּנה עד טהֹורה, אינּה - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּבּה לעקמּומית הּמים ׁשּיּכנסּו .ּכדי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
הּׁשיר ׁשהיה ונטמא,[תכשיט]ּבהמה רפּוי עליה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ּבמקֹומֹו אֹותֹו .[בצווארה]מטּבילין ְְִִִַ
הּקמקמּוס את יטּביל אּלא[קומקום]ולא ׁשּבֹו, ּבּפחמין ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֻ

ׁשפׁשף. ּכן ְִִֵֵאם
טבל לא ּכאּלּו - והטּבילֹו מׁשקין, מלא ׁשהּוא היהּכלי . ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

מּפני ּכאחת, טהֹורין והּכלי הּמים הרי - והטּבילֹו מים, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָמלא
אכלין ּבטמאת ׁשּבארנּו ּכמֹו טהרה, להן יׁש ְְְְֳֳִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשהּמים
הן ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין רגלים, מי מלא הּכלי היה ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָּומׁשקין.

חּטאת מי ּבֹו היה אדומה]מים. פרה הּכלי[- רב היה אם - ְִִִֵַַַָָָָָֹ
זה הרי - ׁשּבתֹוכֹו חּטאת מי על מקוה מי ׁשּירּבּו ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּפנּוי,
ׁשאר הן ּוכאּלּו ּבטמאתֹו, הּוא עדין - לאו ואם ְְְְְֲִִִֵַָָָָֻטהֹור;

הּמקוה. מי ּובין הּכלי ּגּוף ּבין ׁשחֹוצצין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַמׁשקין
אֹו לבן יין מלא והיה טמא, וגּבֹו טהֹור ׁשּתֹוכֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּכלי

ּפנּוי, הּכלי רב היה אם הרב: אחר הֹולכין - והטּבילֹו ְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹֹחלב,
מּדבריהם ׁשּטמאתֹו מּפני טהֹור, - ּבתֹוכֹו הּמים ׁשּירּבּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכדי

לא[מדרבנן] מׁשקין, ׁשאר אֹו אדם יין ּבֹו היה אם אבל .ְְֲִִִַַָָָָָֹֹ
טבילה. לֹו ְְִָָָעלתה

טיט[כד]לגין ּפיו על ונתן טמאין, מים מלא ׁשהּוא ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ואם[לח]טֹופח טהֹור; - והטּבילֹו ּבּמים, ׁשֹוקע הּטיט והיה , ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ

הּיון טיט טּבעת[עבה]היה וכן טבל. לא ּכאּלּו ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹ
ואם טהֹורה; - והטּבילּה טֹופח, טיט ׁשל ּבלבנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּנתנּה

טבלה. לא ּכאּלּו יון, טיט ְְִִֵָָָָָֹהיה
ּבגדי קׁשרי סתם ּבהן: הּמים ׁשּיבֹואּו צריכין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו

ּבעלי ּבגדי וקׁשרי חֹוצצין. עליהן, הקּפיד ואם ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַענּיים;
אינן הּקׁשרים, על מקּפיד אינֹו ואם חֹוצצין; סתמן ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָּבּתים,

הּבגדים נימי וקׁשרי הבגד]חֹוצצין. ׁשּנקׁשרּו[בשפת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָ
וחבט לולאה]מאליהן, ּותפּלה[- ראׁש[תפילין]הּסנּדל, ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשּלּה הרצּועה ּבבית הרצּועה עם ּדבּוקה ׁשהּקציצה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבזמן
ויֹורדת עֹולה ׁשאינּה ּבזמן זרֹוע ׁשל ּותפּלה [רצועתווחזקה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

זזה] החמתאינה ואזני הּתרמל[נוד], וכל[ילקוט]ואזני , ְְְְְְֵֵֵֵֶַַָָֹֻ
להּתירן. עתיד ׁשאינֹו ּותפרים מּקׁשרים ּבאּלּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכּיֹוצא
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הּקׁשרים הּמים: ּבהן ׁשּיבֹואּו צריכין ׁשהן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואּלּו
ׁשהם החלּוק לּולאֹותׁשּבפתחי קׁשרי וכן ּבלּולאֹות, עׂשּויין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ

ראׁש ׁשל ּותפּלה למּתח, צרי סדין ׁשל וׂשפה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּבּכתף,
ויֹורדת, עֹולה ׁשהיא ּבזמן זרֹוע וׁשל ּברצּועה, ׁשאינּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבזמן

אֹותן,[רצועה]וׁשנץ ׁשּקׁשר הּבגדים נימי וקׁשרי סנּדל, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּולמתחן. לגּלֹותן עתיד ׁשהּוא מּמקֹומֹות ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוכן

ּגת ׁשל היין]הּסּלין ּבד[בית השמן]וׁשל היּו[בית אם - ְִִֶֶַַַַָ
לחטט צרי לנער.[לנקותם]חזקים, צרי רפים, היּו ואם ; ְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָֹ

ּבהן. הּמים ׁשּיבֹואּו צריכים עֹור, ׁשל והּכסת ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָהּכר

והאּמּוםּכסת והּכּדּור, בדים]עגּלה, ממולא ,[עוד ְְֲִֶֶַַָָֻ
לחללן. הּמים ּבהן ׁשּיבֹואּו צריכין אינן - והּתפּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָוהּקמיע,
סתּום. טֹובל ּולהֹוציא, להכניס ּדרּכֹו ׁשאין ּכל הּכלל: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹזה

מכּבסיןהּמטּביל ּכׁשהן רטובים]ּבגדים צריכין[ועדיין , ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֻ
עד נגּובין, הטּבילן ׁשּיבעּבעּו; עד הּמים ּבהן ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּיּכנסּו

מּבעּבּוען. וינּוחּו ְְְְְִִֶַָָׁשּיבעּבעּו

לקֹוצןּכל ועתיד מּצרּכן, יתר ארּכין ׁשהן הּכלים ידֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻ
הּמּדה מקֹום עד מטּבילן לה]- שצריך ׁשלׁשלת.[- ּכיצד? ְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

ּגדֹול -]ּדלי מידתה עׂשרה;[- - וקטן טפחים, ארּבעה - ְְְְֲִִַָָָָָָָָ
טהֹור. והּׁשאר ּבלבד, זֹו מּדה עד הּׁשלׁשלת מן ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָמטּביל

ּכלי- הּכל והטּביל אחרים, ּכלים ּבתֹוכֹו ׁשּנתן טמא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
ׁשהרי ּביֹותר; צר הּכלי ׁשּפי ּפי על אף טבילה, להן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעלתה
עלתה הּגדֹול, לּכלי טבילה ׁשעלתה ּומּתֹו לֹו, נכנסין ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָהּמים

ׁשּבתֹוכֹו לּכלים לאטבילה - והטּביל צּדֹו, על הּטהּו ואם . ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹ
וכן הּנֹוד. ּכׁשפֹופרת רחב ּפיו ׁשּיהיה עד טבילה, להן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעלתה
- והטּבילן טמאים, ּכלים לתֹוכֹו ונתן טהֹור, הּכלי היה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָאם
הּנֹוד. ּכׁשפֹופרת רחב ּפיו ׁשּיהיה עד טבילה, להן עלתה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלא
אין - לקדׁשים אבל לתרּומה. אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָּבּמה
אֹו ּבסל היּו ואפּלּו ּכלל, טהֹורין ּכלים ּבתֹו ּכלים ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָמטּבילין

גדול]ּבקּפה ׁשּבארנּו.[שק ּכמֹו ְְְֵֶַָֻ

   
:ׁשּנאמר - ּבהן טֹובלין מכּנסין, מים ׁשּכל ּתֹורה, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֻּדין

מים" להעלֹות"מקוה ּכדי ּבהן ׁשּיהיה והּוא, מקֹום. מּכל , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
אּמה חכמים, ׁשערּו אחת; ּבבת האדם ּגּוף לכל ּבהן ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָטבילה
ארּבעים מחזיק הּוא זה וׁשעּור אּמֹות; ׁשלׁש ּברּום אּמה ְְְְִִִֶַַַַַָָָֹעל

ׁשאּובין. ׁשאינן ּבין ׁשאּובין ּבין מים, ְְְִִִֵֵֵֶַָָסאה
לטבילה ּפסּולין הּׁשאּובין ׁשהּמים סֹופרים, ולאּומּדברי ; ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָֹ

ׁשלׁשת לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, ׁשאינן מים מקוה אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹעֹוד,
מים ׁשּפּסּול ּפי על אף הּכל. ּפסלּו - ׁשאּובין מים ְְִִִִִִֶַַַַַָֹֻלּגין
אֹומר: הּוא ׁשהרי ּבהּקׁש; למדּוהּו סֹופרים, מּדברי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָׁשאּובין
ּבֹו אין הּמעין - טהֹור" יהיה מים, מקוה ּובֹור מעין א"ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ

התערבות]ּתפּוסת אדם,[- ּבידי ּכּלֹו והּבֹור ּכלל, אדם יד ְְְִֵַַַָָָָָֻ
יהיה לא הּמקוה חכמים: אמרּו ׁשאּובין; מים ּכּלן ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשהרי
ּכמעין, ׁשמים ּבידי ּכּלֹו להיֹות צרי ואינֹו ּכבֹור, ׁשאּוב ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֻֻּכּלֹו

ּכׁשר. אדם, יד ּתפּוסת ּבֹו יׁש אם ְִֵֵֶַַָָָָאּלא
להן וירדּו לנּגבן, הּגג ּבראׁש קנקּנים הּמּניח ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹּכיצד?

זה הרי הּגׁשמים, עֹונת ׁשהיא ּפי על אף - ונתמּלאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּגׁשמים
יכּפה אֹו הּקנקּנים הּנקוים[יהפוך]יׁשּבר והּמים אֹותן, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָֹ

ּבכלים, היּו האּלּו הּמים ׁשּכל ּפי על ואף לטבילה, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכׁשרים
והערה הּקנקּנים, הגּביּה אם ,לפיכ ּבידֹו. מּלאן לא ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשהרי

ׁשאּובין. ׁשּבהן הּמים ּכל הרי - ְֲִִֵֶֶַַָָָאֹותן
אחד זמן, ּובכל עת ּבכל ּתמיד הּצּנֹור ּתחת ּכלים ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמּניח

אבנ ּכלי אפּלּו קטּנים, ּכלים ואחד ּגדֹולים וכּיֹוצאּכלים ים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
- ּגׁשמים מי ונתמּלאּו טמאה, מקּבלין ׁשאינן מּכלים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּבהן
הּמים - ׁשברן אֹו ּפיהן, על ּכפין ואם ּפסּולין. אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהרי
נתמּלאּו; לדעּתֹו ׁשהרי ּדבר, לכל ּכׁשאּובין מהם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנקוין
הּצּנֹור, ּתחת הּכלים ׁשכח ואפּלּו מים. לקּלח הּצּנֹור ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָׁשחזקת
את הּמּניח וכן הּמּניח. מּפני הּׁשֹוכח, על ּגזרּו - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָּפסּולין

עבים קּׁשּור ּבעת ּבחצר לקראתהּכלים העננים [התאסף ְִִִֵֵֵֶַָָ
לדעּתֹוגשמים] ׁשהרי ּפסּולין, ׁשּבהן הּמים - ונתמּלאּו ,ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ

עבים, קּׁשּור ּבׁשעת ּבחצר הּׁשֹוכח על ּגזרּו וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָנתמּלאּו.
עבים, ּובאּו עבים, ּפּזּור ּבׁשעת ּבחצר הּניחן מּניח. ְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָמּׁשּום
לנּגבן. הּגג ּבראׁש ׁשהּניחן ּכמֹו ּכׁשרין, אּלּו הרי - ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹונתמּלאּו
ונתקּׁשרּו, וחזרּו ונתּפּזרּו, עבים, קּׁשּור ּבׁשעת הּניחן אם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָוכן
הּמים ּכפין, אֹו ׁשברן ואם ּכׁשרין. אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָונתמּלאּו

ּכׁשרין. מהם ְְִִִֵֵֶַהּנקוין
ּפי על אף - מים ונתמּלא ּבּמקוה, עציץ ׁשּׁשכח ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהּסּיד

רב ּבֹו יׁש העציץ והרי מעט, אּלא ּבּמקוה נׁשאר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
הּמקוה ונמצא ּבמקֹומֹו, העציץ את יׁשּבר זה הרי - ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹהּמקוה

ּכׁשר ּכדיּכּלֹו הּמקוה, ּבתֹו הּקנקּנים את המסּדר וכן . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻ
למלאתם]לחּסמן ׁשּבלע[- ּפי על אף - מים ונתמּלאּו , ְְְְְִִִֶַַַַַַָָ

מים אּלא ּכלל מים ׁשם נׁשאר ולא מימיו, את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּמקוה
הּנקוין והּמים הּקנקּנים, יׁשּבר זה הרי - הּקנקּנים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַֹׁשּבתֹו

ּכׁשר. מקוה ְִֵֵֶֶָמהם
?לּגין ּבׁשלׁשת הּמקוה את הּׁשאּובין הּמים ּפֹוסלין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹֻּכיצד

ׁשלׁשת לֹו ונפלּו סאה, מארּבעים ּפחֹות ּבּמקוה היה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאם
מקוה אבל ּפסּול. הּכל הרי - לארּבעים והׁשלימּוהּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָֹֻלּגין

ּבכד,ׁש וׁשאב ׁשאּובין, ׁשאינן מים סאה ארּבעים ּבֹו ּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּכׁשר זה הרי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל לתֹוכֹו אּלאוׁשפ עֹוד, ולא . ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹֻ

ממּלא והיה ּכׁשרין, מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש עליֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמקוה
ּתחּתֹון למקוה וירדּו הּמים, ׁשרּבּו עד לתֹוכֹו ונֹותן ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּבכלי

ּכׁשר. הּתחּתֹון הרי - סאה ְְְֲִֵֵַַַָָָארּבעים
מכּונֹות סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש בדיוק]מקוה ונתן[- , ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ

הרי - סאה מּמּנּו ּכ אחר ונטל ׁשאּובין, מים סאה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָלתֹוכֹו
רּבֹו. עד - ּכׁשר והּוא סאה, ונֹוטל סאה נֹותן וכן ּכׁשר; ְְְְְֵֵֵֵֵֶַָָָָֻזה

,לּגין ּבׁשלׁשת הּמקוה את ּפֹוסלין הּׁשאּובין הּמים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַֹֻאין
נגררּו אם אבל הּכלי; מן הּמקוה לתֹו ׁשּיּפלּו [עלעד ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָ

לּמקוההקרקע] וירדּו ונמׁשכּו לּמקוה, חּוץ הּׁשאּובין ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָהּמים
אבל למחצה; מחצה ׁשּיהּו עד אּלא הּמקוה, ּפֹוסלין אינן -ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ּכׁשר. הּמקוה הּכׁשרים, מן רב היה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאם
וׁשֹואב ממּלא והיה ּכׁשרין, מים ּומּׁשהּו סאה עׂשרים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבֹו
ׁשהיּו ּבין - לּמקוה ויֹורדין נמׁשכין והּמים לּמקוה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָחּוץ
מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא הּסילֹון ּבתֹו אֹו הּקרקע, על ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָנמׁשכין
לאלף הׁשלימֹו ואפּלּו ּכׁשר, - הּמקוה את ּפֹוסלין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאינן

ׁשהמׁשיכּוה ׁשהּׁשאּובה -]סאה; למקווה שנגררו שאובין -] ְְְִִֶֶַָָָ
ּגג וכן הּכׁשר. מן סאה ארּבעים רב ׁשם היה אם ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹּכׁשרה,

           
      

ס עׂשרים ּבראׁשֹו ּבכתפֹוׁשהיה ּומּלא ּגׁשמים, מי ּומּׁשהּו אה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּופתח ּפסּול, הּכל ׁשּנמצא מעׂשרים, ּפחֹות לתֹוכֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹונתן
ּכׁשר; מקוה זה הרי - אחד למקֹום הּכל ּומׁשכּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּצּנֹור
רב ׁשם והיה הֹואיל ּכׁשרה, - ּכּלּה ׁשהמׁשיכּוה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻׁשהּׁשאּובה

ּבזה. וכּיֹוצא ְֵֵֶַָָּכׁשר.
חכמים ואמרּו הֹואיל ואמרּו: מערב חכמי מקצת ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָהֹורּו

ׁשּיהיּו צריכין אנּו אין טהֹורה', ּכּלּה ׁשהמׁשיכּוה ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֻ'ׁשאּובה
יחיד ּדברי והמׁשכה, רב ׁשהצרי וזה ּכׁשרין; מים רב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשם
ּכּלּה ׁשהמׁשיכּוה 'ׁשאּובה ּבּסֹוף אמרּו ׁשהרי נדחּו, ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻהן,
,וׁשֹופ ּבכלי ממּלא היה אם - זה ּדבר ּולפי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָטהֹורה'.

ּכׁשר.והּמים מקוה זה הרי אחד, למקֹום והֹולכין נזחלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכל ׁשהרי ּכׁשרין, מקוֹות ׁשּלנּו ׁשּבּמרחצאֹות אמּבטי ּכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכן
מי ראינּו לא ּומעֹולם הּוא. ׁשּנמׁש ׁשאּוב ׁשּבהן ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהּמים

זה. ּבדבר מעׂשה ְֲֶֶֶַָָָָׁשעׂשה
ונמׁשכין ּבחצר, מתערבין ׁשהיּו ׁשאּובין ּומים ּגׁשמים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמי

לעּוקה מעלֹות[גומא]ויֹורדין על מתערבין ׁשהיּו אֹו ׁשּבחצר, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכׁשר;[מדריגות] הּכׁשר, מן רב אם - לּמערה ויֹורדין ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹהּמערה,

אימתי? ּפסּול. למחצה, מחצה ּפסּול; הּפסּול, מן רב ְְֱֱִִֵֶֶַַָָָָָָֹואם
ויֹורדין. ונמׁשכין לּמקוה, יּגיעּו ׁשּלא עד ׁשּמתערבין ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹּבזמן
אם - הּמקוה לתֹו מקּלחין והּפסּולין הּכׁשרין היּו אם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָאבל

ל ׁשּנפל ירדּוידּוע ׁשּלא עד ּכׁשרין מים סאה ארּבעים תֹוכֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּפסּול. לאו, ואם ּכׁשר; ׁשאּובין, מים לּגין ׁשלׁשת ְְְְִִִִֵֶַָָָֹֻלתֹוכֹו

ה'תש"ע טבת כ"ט שישי יום

   
אֹומקוה אחד, מּכלי ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה לֹו ׁשּנפלּו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָֹֻ

הּׁשני ׁשּיתחיל והּוא, מצטרפין; - ּכלים מּׁשלׁשה אֹו ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹמּׁשנים
ּבּמה מצטרפין. אין ּכלים, מארּבעה הראׁשֹון. ּפסק ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעד
נתּכּון אם אבל לרּבֹות; נתּכּון ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּדברים
ׁשנה, ּבכל ּדינר מׁשקל נפל אפּלּו - הּמקוה מי את ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלרּבֹות

לּגין לׁשלׁשת הּכׁשרים,מצטרף את הּׁשאּובין ׁשּקדמּו ּובין . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
והּכׁשרין הּׁשאּובין ׁשהיּו אֹו הּפסּולין, את ּכׁשרים ׁשּקדמּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבין
לתֹו ׁשאּובין לּגין ׁשלׁשת ׁשּנפלּו ּכיון - ּכאחת לּמקוה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻנֹופלין

ׁשאּוב. ונעׂשה הּכל נפסל - לפחֹות אֹו סאה ְְְְְֲִִַַַַָָָָָֹארּבעים
והּסֹוחטׁשנים ּומחצה, לג וזה ּומחצה, לג זה הּפילּו ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

והגּביהּה המים]ּכסּותֹו נֹופלין[מעל ׁשּבּה הּמים והרי , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ
הּצרצּור מן המערה וכן הרּבה, שבשפתהמּמקֹומֹות כוס -] ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

ּפֹוסלין.רשת] אּלּו הרי - הרּבה מּמקֹומֹות ׁשּמטיל ,ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַ
ארּבעיםּמטּבילה ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקוה עֹור ׁשל ּכסת אֹו ּכר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

נמצאּו הּמים, מן ׂשפתֹותיהן ׁשהגּביּה ּכיון - מכּונֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻסאה
אֹותן ּומעלה מטּבילן, יעׂשה? ּכיצד ׁשאּובין. ׁשּבתֹוכן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמים

ׁשּוליהן הפוכים]ּדר מטּבילן[כשהם - והּקּפה הּׂשק אבל . ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
חֹוׁשׁש. ואינֹו ּכדרּכן, אֹותן ְְְֲֵֵֶַַָָּומעלה

,ּגּמה ּבכל לג ׁשאּובין, מים ׁשל ּגּמֹות ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻֻמקוה
ארּבעים לתֹוכֹו ׁשּנפלּו ידּוע אם - ּכׁשרים מים לתֹוכֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָונפל
ואם ּכׁשר; הּׁשליׁשית, לּגּמה יּגיעּו ׁשּלא עד ּכׁשרים מים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻסאה

ּפסּול .לאו, ָָ
לזה ונפל סאה, ארּבעים מהן אחד ּבכל אין מקוֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשני

ּכׁשרין; - הּמקוֹות ׁשני ונתערבּו ּומחצה, לג ולזה ּומחצה, ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלג
ׁשאין מקוה אבל ּפסּול. ׁשם מהן אחד על נקרא ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹמּפני
ׁשאּובין, מים לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו ׁשּנפל סאה, ארּבעים ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֻּבֹו
מהן אחד ּכל על ּכׁשרים מים ורּבה לׁשנים, נחלק ּכ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָואחר
ׁשאּובין ּכמים ׁשּנפסל ּכּלֹו הּמקוה ׁשּכל ּפסּולין; אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ

ּבכלי ׁשאבּו מימיו ּכל ּוכאּלּו חׁשּוב, .הּוא ְְֲִִִֵָָָָ

והאּמהּבֹור ׁשאּובין, מים מלא גשמים]ׁשהּוא מי [תעלת ְְִִֵֶַַָָָ
ׁשּיתחּׁשב עד ּבפּסּולֹו, הּוא לעֹולם - מּמּנּו ויֹוצאה לֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָנכנסת
מקוה לּגין. ׁשלׁשת ּבּבֹור ׁשהיּו הּׁשאּובין מן נׁשאר ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֻׁשּלא
מים עליו רּבה ּכ ואחר ונפסל, ׁשאּובין מים לתֹוכֹו ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּנפל

הּוא - סאה ארּבעים הּכׁשרים ׁשּנמצאּו עד ּבפּסּולֹו,ּכׁשרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
מּׁשלׁשת הּׁשאּובין ויפחתּו ּבֹו, ׁשהיּו הּמים ּכל ׁשּיצאּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹעד
ונפל ּגׁשמים, מי סאה עׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלּגין.
ּכׁשרים מים עליו הרּבה ּכ ואחר ׁשאּובים, מים סאה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָלתֹוכֹו
ׁשהיּו סאה עׂשרים מּמּנּו ׁשּיצאּו ׁשּידע עד ּבפּסּולֹו, זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
הּכל מן יּׁשאר ולא הּקב, מרביע ויֹותר קּבין וחמׁשת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹֹּבֹו
ׁשּיׁש מקוה עׂשה אם וכן לּגין. מּׁשלׁשת מּפחֹות חּוץ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּנפסל
הּזה הּמקוה עם אֹותֹו וערב ּכׁשרים, מים סאה ארּבעים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבֹו

אּלּו. את אּלּו טהרּו - ֲִֵֵֶַָהּפסּול

מסלק]המסּנק ׁשלׁשת[- מּמּנּו ונמׁשכּו לצדדין, הּטיט את ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ
ּבידיו, ּומגּביהֹו הּטיט ּתֹולׁש היה ּכׁשר; זה הרי - לּמקוה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻלּגין
הרי - לּגין ׁשלׁשת מּמּנּו ונמׁשכּו לצּדּה, הּמקוה מן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָֹֻוהבּדילֹו

ּפסּולין. ְִֵאּלּו

צבא]ּגיס העֹוברת[- ּבהמה וכן למקֹום, מּמקֹום העֹובר ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
לּמקוה לּגין ׁשלׁשת ּוברגליהם ּבידיהם וזּלפּו למקֹום, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻמּמקֹום

ּכּתחּלה מקוה עׂשּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּכׁשר. זה הרי --] ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
מרגליהם] סאה המ' ּכׁשר.כל זה הרי -ֲֵֵֶָ

מּׁשלׁשתמקוה ּפחֹות לתֹוכֹו ונפל סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשאין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ולתרּומה לחּלה ּכׁשר זה הרי - ׁשאּובין טמאין מים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻלּגין

עליהן להקוֹות ּופסּולין לּידים, מהן למקווה]ולּטל ירדּו[- . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
עליהן. להּקוֹות ּכׁשרים אּלּו הרי - עליהן ורבּו ּגׁשמים, ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָעליהן
ּפסּול זה הרי - טמאים ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֻנפלּו
עליו. להּקוֹות ּופסּול לּידים, מּמּנּו ולּטל ולתרּומה ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָֹלחּלה
ולּידים, ולתרּומה לחּלה ּכׁשרין - עליהן ורּבּו ּגׁשמים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָירדּו
הראׁשֹונים הּמים ּכל ׁשּיצאּו עד עליהן, להּקוֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּופסּולין
מּׁשלׁשה ּפחֹות אּלא מהן יּׁשאר ולא ּכׁשאּובין, ּכּלן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻׁשּנעׂשּו

ּדינר חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה וכן מיםלּגין. כמות -] ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ
הריקטנה] - טמאין ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו ונפלּו ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹֻ

להּקוֹות ּופסּולין לּידים, מּמּנּו ולּטל ולתרּומה לחּלה ּפסּול ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹזה
טמאין, ּכּלן אפּלּו לּגין, מּׁשלׁשת ּפחֹות לתֹוכֹו נפל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻֻעליהן.
ּכׁשם - להׁשלימֹו ּגׁשמים מי ּדינר מׁשקל לתֹוכֹו נפל ּכ ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָואחר

ּדבר. לכל טהר ּכ לטבילה, ְְִִֶַַָָָָָָָׁשּטהר

   
ׁשּנפלּו אֹו עליהן, הּמים ׁשהלכּו המקּבלין הּכלים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל

והּוא, הּמקוה; את ּופֹוסלין ׁשאּובין, אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָלתֹוכן
ּכגֹון טמאה, מקּבלין ׁשאין ּכלים היּו אפּלּו לקּבלה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּיעׂשּו

ּפֹוסלין אּלּו הרי - אדמה ּוכלי אבנים .ּכלי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵָָָ



נה            
      

ס עׂשרים ּבראׁשֹו ּבכתפֹוׁשהיה ּומּלא ּגׁשמים, מי ּומּׁשהּו אה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּופתח ּפסּול, הּכל ׁשּנמצא מעׂשרים, ּפחֹות לתֹוכֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹונתן
ּכׁשר; מקוה זה הרי - אחד למקֹום הּכל ּומׁשכּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּצּנֹור
רב ׁשם והיה הֹואיל ּכׁשרה, - ּכּלּה ׁשהמׁשיכּוה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻׁשהּׁשאּובה

ּבזה. וכּיֹוצא ְֵֵֶַָָּכׁשר.
חכמים ואמרּו הֹואיל ואמרּו: מערב חכמי מקצת ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָהֹורּו

ׁשּיהיּו צריכין אנּו אין טהֹורה', ּכּלּה ׁשהמׁשיכּוה ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֻ'ׁשאּובה
יחיד ּדברי והמׁשכה, רב ׁשהצרי וזה ּכׁשרין; מים רב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשם
ּכּלּה ׁשהמׁשיכּוה 'ׁשאּובה ּבּסֹוף אמרּו ׁשהרי נדחּו, ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻהן,
,וׁשֹופ ּבכלי ממּלא היה אם - זה ּדבר ּולפי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָטהֹורה'.

ּכׁשר.והּמים מקוה זה הרי אחד, למקֹום והֹולכין נזחלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכל ׁשהרי ּכׁשרין, מקוֹות ׁשּלנּו ׁשּבּמרחצאֹות אמּבטי ּכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכן
מי ראינּו לא ּומעֹולם הּוא. ׁשּנמׁש ׁשאּוב ׁשּבהן ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהּמים

זה. ּבדבר מעׂשה ְֲֶֶֶַָָָָׁשעׂשה
ונמׁשכין ּבחצר, מתערבין ׁשהיּו ׁשאּובין ּומים ּגׁשמים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמי

לעּוקה מעלֹות[גומא]ויֹורדין על מתערבין ׁשהיּו אֹו ׁשּבחצר, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכׁשר;[מדריגות] הּכׁשר, מן רב אם - לּמערה ויֹורדין ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹהּמערה,

אימתי? ּפסּול. למחצה, מחצה ּפסּול; הּפסּול, מן רב ְְֱֱִִֵֶֶַַָָָָָָֹואם
ויֹורדין. ונמׁשכין לּמקוה, יּגיעּו ׁשּלא עד ׁשּמתערבין ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹּבזמן
אם - הּמקוה לתֹו מקּלחין והּפסּולין הּכׁשרין היּו אם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָאבל

ל ׁשּנפל ירדּוידּוע ׁשּלא עד ּכׁשרין מים סאה ארּבעים תֹוכֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּפסּול. לאו, ואם ּכׁשר; ׁשאּובין, מים לּגין ׁשלׁשת ְְְְִִִִֵֶַָָָֹֻלתֹוכֹו

ה'תש"ע טבת כ"ט שישי יום

   
אֹומקוה אחד, מּכלי ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה לֹו ׁשּנפלּו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָֹֻ

הּׁשני ׁשּיתחיל והּוא, מצטרפין; - ּכלים מּׁשלׁשה אֹו ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹמּׁשנים
ּבּמה מצטרפין. אין ּכלים, מארּבעה הראׁשֹון. ּפסק ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעד
נתּכּון אם אבל לרּבֹות; נתּכּון ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּדברים
ׁשנה, ּבכל ּדינר מׁשקל נפל אפּלּו - הּמקוה מי את ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלרּבֹות

לּגין לׁשלׁשת הּכׁשרים,מצטרף את הּׁשאּובין ׁשּקדמּו ּובין . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
והּכׁשרין הּׁשאּובין ׁשהיּו אֹו הּפסּולין, את ּכׁשרים ׁשּקדמּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבין
לתֹו ׁשאּובין לּגין ׁשלׁשת ׁשּנפלּו ּכיון - ּכאחת לּמקוה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻנֹופלין

ׁשאּוב. ונעׂשה הּכל נפסל - לפחֹות אֹו סאה ְְְְְֲִִַַַַָָָָָֹארּבעים
והּסֹוחטׁשנים ּומחצה, לג וזה ּומחצה, לג זה הּפילּו ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

והגּביהּה המים]ּכסּותֹו נֹופלין[מעל ׁשּבּה הּמים והרי , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ
הּצרצּור מן המערה וכן הרּבה, שבשפתהמּמקֹומֹות כוס -] ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

ּפֹוסלין.רשת] אּלּו הרי - הרּבה מּמקֹומֹות ׁשּמטיל ,ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַ
ארּבעיםּמטּבילה ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקוה עֹור ׁשל ּכסת אֹו ּכר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

נמצאּו הּמים, מן ׂשפתֹותיהן ׁשהגּביּה ּכיון - מכּונֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻסאה
אֹותן ּומעלה מטּבילן, יעׂשה? ּכיצד ׁשאּובין. ׁשּבתֹוכן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמים

ׁשּוליהן הפוכים]ּדר מטּבילן[כשהם - והּקּפה הּׂשק אבל . ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
חֹוׁשׁש. ואינֹו ּכדרּכן, אֹותן ְְְֲֵֵֶַַָָּומעלה

,ּגּמה ּבכל לג ׁשאּובין, מים ׁשל ּגּמֹות ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻֻמקוה
ארּבעים לתֹוכֹו ׁשּנפלּו ידּוע אם - ּכׁשרים מים לתֹוכֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָונפל
ואם ּכׁשר; הּׁשליׁשית, לּגּמה יּגיעּו ׁשּלא עד ּכׁשרים מים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻסאה

ּפסּול .לאו, ָָ
לזה ונפל סאה, ארּבעים מהן אחד ּבכל אין מקוֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשני

ּכׁשרין; - הּמקוֹות ׁשני ונתערבּו ּומחצה, לג ולזה ּומחצה, ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלג
ׁשאין מקוה אבל ּפסּול. ׁשם מהן אחד על נקרא ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹמּפני
ׁשאּובין, מים לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו ׁשּנפל סאה, ארּבעים ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֻּבֹו
מהן אחד ּכל על ּכׁשרים מים ורּבה לׁשנים, נחלק ּכ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָואחר
ׁשאּובין ּכמים ׁשּנפסל ּכּלֹו הּמקוה ׁשּכל ּפסּולין; אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ

ּבכלי ׁשאבּו מימיו ּכל ּוכאּלּו חׁשּוב, .הּוא ְְֲִִִֵָָָָ

והאּמהּבֹור ׁשאּובין, מים מלא גשמים]ׁשהּוא מי [תעלת ְְִִֵֶַַָָָ
ׁשּיתחּׁשב עד ּבפּסּולֹו, הּוא לעֹולם - מּמּנּו ויֹוצאה לֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָנכנסת
מקוה לּגין. ׁשלׁשת ּבּבֹור ׁשהיּו הּׁשאּובין מן נׁשאר ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֻׁשּלא
מים עליו רּבה ּכ ואחר ונפסל, ׁשאּובין מים לתֹוכֹו ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּנפל

הּוא - סאה ארּבעים הּכׁשרים ׁשּנמצאּו עד ּבפּסּולֹו,ּכׁשרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
מּׁשלׁשת הּׁשאּובין ויפחתּו ּבֹו, ׁשהיּו הּמים ּכל ׁשּיצאּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹעד
ונפל ּגׁשמים, מי סאה עׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלּגין.
ּכׁשרים מים עליו הרּבה ּכ ואחר ׁשאּובים, מים סאה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָלתֹוכֹו
ׁשהיּו סאה עׂשרים מּמּנּו ׁשּיצאּו ׁשּידע עד ּבפּסּולֹו, זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
הּכל מן יּׁשאר ולא הּקב, מרביע ויֹותר קּבין וחמׁשת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹֹּבֹו
ׁשּיׁש מקוה עׂשה אם וכן לּגין. מּׁשלׁשת מּפחֹות חּוץ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּנפסל
הּזה הּמקוה עם אֹותֹו וערב ּכׁשרים, מים סאה ארּבעים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבֹו

אּלּו. את אּלּו טהרּו - ֲִֵֵֶַָהּפסּול

מסלק]המסּנק ׁשלׁשת[- מּמּנּו ונמׁשכּו לצדדין, הּטיט את ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ
ּבידיו, ּומגּביהֹו הּטיט ּתֹולׁש היה ּכׁשר; זה הרי - לּמקוה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻלּגין
הרי - לּגין ׁשלׁשת מּמּנּו ונמׁשכּו לצּדּה, הּמקוה מן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָֹֻוהבּדילֹו

ּפסּולין. ְִֵאּלּו

צבא]ּגיס העֹוברת[- ּבהמה וכן למקֹום, מּמקֹום העֹובר ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
לּמקוה לּגין ׁשלׁשת ּוברגליהם ּבידיהם וזּלפּו למקֹום, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻמּמקֹום

ּכּתחּלה מקוה עׂשּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּכׁשר. זה הרי --] ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
מרגליהם] סאה המ' ּכׁשר.כל זה הרי -ֲֵֵֶָ

מּׁשלׁשתמקוה ּפחֹות לתֹוכֹו ונפל סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשאין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ולתרּומה לחּלה ּכׁשר זה הרי - ׁשאּובין טמאין מים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻלּגין

עליהן להקוֹות ּופסּולין לּידים, מהן למקווה]ולּטל ירדּו[- . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
עליהן. להּקוֹות ּכׁשרים אּלּו הרי - עליהן ורבּו ּגׁשמים, ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָעליהן
ּפסּול זה הרי - טמאים ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֻנפלּו
עליו. להּקוֹות ּופסּול לּידים, מּמּנּו ולּטל ולתרּומה ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָֹלחּלה
ולּידים, ולתרּומה לחּלה ּכׁשרין - עליהן ורּבּו ּגׁשמים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָירדּו
הראׁשֹונים הּמים ּכל ׁשּיצאּו עד עליהן, להּקוֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּופסּולין
מּׁשלׁשה ּפחֹות אּלא מהן יּׁשאר ולא ּכׁשאּובין, ּכּלן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻׁשּנעׂשּו

ּדינר חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה וכן מיםלּגין. כמות -] ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ
הריקטנה] - טמאין ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו ונפלּו ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹֻ

להּקוֹות ּופסּולין לּידים, מּמּנּו ולּטל ולתרּומה לחּלה ּפסּול ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹזה
טמאין, ּכּלן אפּלּו לּגין, מּׁשלׁשת ּפחֹות לתֹוכֹו נפל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻֻעליהן.
ּכׁשם - להׁשלימֹו ּגׁשמים מי ּדינר מׁשקל לתֹוכֹו נפל ּכ ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָואחר

ּדבר. לכל טהר ּכ לטבילה, ְְִִֶַַָָָָָָָׁשּטהר

   
ׁשּנפלּו אֹו עליהן, הּמים ׁשהלכּו המקּבלין הּכלים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל

והּוא, הּמקוה; את ּופֹוסלין ׁשאּובין, אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָלתֹוכן
ּכגֹון טמאה, מקּבלין ׁשאין ּכלים היּו אפּלּו לקּבלה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּיעׂשּו

ּפֹוסלין אּלּו הרי - אדמה ּוכלי אבנים .ּכלי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵָָָ



נו           
      

לקּבלה נעׂשה ׁשּלא ּכלי תשמישו]ּכל זה אין על[- אף - ְְֲִֶַַַַָָָָֹ
הּסילֹונֹות ּכגֹון הּמקוה; את ּפֹוסל אינֹו מקּבל, ׁשהּוא [-ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַ

רחביןצינורות] ׁשהן ּפי על אף - ּבהן נמׁשכין ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּמים
ׁשלּבא ׁשהיּו ּבין הּמקוה, את ּפֹוסלין אין - ּומקּבלין מצע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

חרׂש. ׁשל אֹו ֶֶֶֶֶַמּתכת

מים]הּׁשקת הּמקוה,[חקיקת את ּפֹוסלת אינּה - ׁשּבּסלע ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
הּמקוה, את ּפֹוסל - ּבסלע ׁשחּברֹו ּכלי אבל ּכלי. ׁשאינּה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלפי
הּצד מן אֹו מּלמּטה, נּקבה ּבסיד. ׁשחּברֹו ּפי על ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָאף

הּמקוה. את ּפֹוסלת ואינּה ּכׁשרה, - הּנֹוד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּכׁשפֹופרת
,ּגדֹולה ערבה אֹו ּגדֹולה חבית ּכגֹון ּגדֹול, ּכלי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָהּלֹוקח

אֹותֹו המטהר נקב הריּונקבֹו - מקוה ּוועׂשה ּבארץ, ּוקבעֹו , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּפקק אם וכן ּכׁשר. סתם]זה אינֹואת[- ּובבנין, ּבסיד הּנקב ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּבסיד הּנקב סתם ּכׁשר. מקוה ּבתֹוכֹו, הּנקוין והּמים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּפֹוסל;
ּבארץ ׁשּיקּבעּנּו עד הּמקוה, את הּוא ּפֹוסל עדין - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּובגבסים
ּומרח הּסיד, ּגב ועל הארץ ּגּבי על הֹוליכֹו ואם יבנה. ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָאֹו

ּכׁשר. זה הרי - הּצדדין מן ְְֲִִִֵֵֶַָָּבטיט
על נמׁשכין הּמים והרי הּצּנֹור, ּתחת טבלה ְְֲִִִִִֵַַַַַַַַַַַָָהּמּניח

ּדפן לּטבלה היה אם - לּמקוה ויֹורדין [מארבעהּטבלה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
ּפֹוסלת.צדדיה] אינּה לאו, ואם הּמקוה; ּפֹוסלת זֹו הרי ,ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ּדפן לּה ׁשּיׁש ּפי על אף - להדיחּה ּכדי הּצּנֹור ּתחת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹזקפּה
לקּבל. עׂשיּה לא ׁשהרי ּפֹוסלת, אינּה -ְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

הּצרֹורֹות[חוקק]החֹוטט ּבֹו לקּבל מקֹום [אבניםּבצּנֹור ְְְִֵֵַַַָ
אםקטנות] - הּמים עם ירדּו ׁשּלא ּכדי ּבּמים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַֹהּמתּגלּגלין

ׁשהרי הּמקוה; ּפֹוסל ׁשהּוא, ּכל ּבֹו וחפר עץ ׁשל הּצּנֹור ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהיה
והּוא - לקּבלה ׁשּנעׂשה ּכלי מּתֹו ּבאין ׁשּיֹורדין הּמים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָּכל
ּכלי ּתֹורת עליו והיה הֹואיל ּבֹו, ׁשחקק אחר ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָׁשּיקּבעֹו
ּבֹו חקק ּכ ואחר ּבּקרקע, קבעֹו אם אבל ּתלּוׁש. ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָּכׁשהיה
ּפֹוסל אינֹו חרׂש, ׁשל צּנֹור היה ואם ּפֹוסל. אינֹו - קּבּול ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָּבית
ׁשּנתמּלא ּפי על אף רביעית. לקּבל ּכדי ּבחקק ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָעד
הרי - ּבתֹוכֹו הּמתחלחלין צרֹורֹות ׁשּבּצּנֹור החקּוק ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָהּמקֹום
עפר, ׁשחקק הּמקֹום לתֹו ירד ּכסתּום. ואינֹו ּבפּסּולֹו, ְְְְִֵֶַַַָָָָָָהּוא

ּכׁשר. זה הרי - ְֲֵֵֶָָּוסתמֹו
לּמקוה ונפלּו מים, לּגין ׁשלׁשת ּבהן ׁשהיּו והּדלי ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻהּספֹוג

ּכלי לא ׁשּנפלּו, לּגין ׁשלׁשת אּלא אמרּו ׁשּלא ּפסלּוהּו; לא -ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹֻ
ׁשאּובין מים ּובֹו .ׁשּנפל ְִִֶַַָ

ּבהן מטּבילין אין - ׁשּבּים והּתבה ּכןהּׁשּדה אם אּלא , ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
מטּבילין קּפה, אֹו ׂשק היּו ואם הּנֹוד; ּכׁשפֹופרת נקּובים ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֻהיּו
הּמים אין הּצּנֹור, ּתחת קּפה אֹו ׂשק הּמּניח וכן ְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֻּבהן.

הּמקוה. את ּפֹוסלין מהן ְְְִִִִֵֶֶֶַַָהּנמׁשכין
שבור]ּגסטרה חרס הּמקוה,[כלי ּבתֹו ׁשהיא טמאה ְְְְְִִִֵֶֶַָָ

טהרּו - ּכלים ּבּה והטּביל הּמים, מן למעלה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָּוׂשפתּה
ּבאויר ׁשהן עד הּמים מן אֹותן ּכׁשּיגּביּה אבל ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻמּטמאתן.
וחֹוזר הּגסטרה, מאויר ּגּבן ׁשעל הּמים מּטּמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּגסטרה,
הּטמא, הּתּנּור מּתחת יֹוצא ׁשהּוא מעין וכן אֹותן. ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּומטּמא
הּתּנּור, מאויר טמאֹות וידיו טהֹור, הּוא - לתֹוכֹו וטבל ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָוירד
ׁשּנמצא ידיו, ּברּום הּתּנּור מן למעלה הּמים היּו ּכן אם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאּלא
מּטהרין חרׂש ּכלי ׁשאין הּתּנּור; מן למעלה ידיו - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשּטבל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִֵֶֶַּבמקוה,

הּטֹובל - הּגדֹול לּים אפּלּו לּים, ׁשּנפלה מים מלאה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָחבית
לּגין[בחבית]ׁשם לׁשלׁשת אפׁשר אי טבילה; לֹו עלתה לא , ְְְְִִִִֶֶָָָָָֹֹֻ

נטמא - לׁשם ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל וכּכר אחד. ּבמקֹום יהיּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּלא
הּנהרֹות אבל ׁשם. עֹומדין הּמים ׁשהרי הּׁשאּובין, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָּבּמים

ׁשם. טֹובל זה הרי נמׁשכין, והן הֹואיל - ּבהם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָוכּיֹוצא

ׁשהּמים ּפי על אף - הּמקוה ּבצד ׁשהיּו ׁשאּובין ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָמים
סמּו ּכמקוה ׁשהן מּפני ּפסלּוהּו; לא הּמקוה, ּבמי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹנֹוגעין

הּמקוה את ּפֹוסלין ּבאמצע, הּׁשאּובין היּו .למקוה. ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָ

ּב וכתל מּזֹו, למעלה זֹו ּברכֹות והעליֹונהׁשּתי יניהן, ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּבּכתל ונקב ׁשאּובין, מלאה והּתחּתֹונה ּכׁשרים, מים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמלאה
לּגין ׁשלׁשת הּנקב ּכנגד יׁש אם - לּתחּתֹונה העליֹונה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּבין
הּוא ּכאּלּו ׁשהּנקב מּפני העליֹונה; נפסלה ׁשאּובין, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמים

ּבצּדּה לא העליֹונה, .ּבאמצע ְְְְִֶֶַָָָֹ

לפי הּכל לּגין? ׁשלׁשת ּבֹו ויהיה ּבּנקב, יהיה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻּכּמה
צרי סאה, ארּבעים הּתחּתֹונה הּברכה היתה אם ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָהּברכה:
היתה לּברכה. ועׂשרים מאֹות מּׁשלׁש אחד הּנקב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיהיה
וׁשּׁשים מּמאה אחד הּנקב להיֹות צרי סאה, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָעׂשרים

קּבין,לּברכה ׁשׁשת ׁשהּסאה - זה חׁשּבֹון לפי וחׁשב וצא . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
לּגין. ארּבעת ְְִַַַַַֻוהּקב

סאה עׂשרים מהם אחד ּבכל זה, ּבצד זה מקוֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשלׁש
וטבלּו ׁשלׁשה וירדּו הּצד, מן ׁשאּוב מהם ואחד ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֻמכּונֹות,

הּמים ונערמּו גדותיהם]ּבׁשלׁשּתן על ונתערבּו[עלו מּכּלן ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻ
ׁשהרי טהֹורים; והּטֹובלים ּכׁשרים, הּמקוֹות - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָמּלמעלה
זה, ּבצד זה ּכׁשרים ארּבעים מהן סאה, ׁשּׁשים הּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹנעׂשה
סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּפֹוסלין הּׁשאּובים הּמים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָואין
ּבהן, וטבלּו וירדּו ּבאמצע, הּׁשאּוב היה ׁשּבארנּו. ְְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכמֹו
ׁשהיּו, ּכמֹות הּמקוֹות - הּמקוֹות ונתערבּו הּמים ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָונערמּו
סאה ארּבעים נתערבּו לא ׁשהרי ּכׁשהיּו; טמאין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהּטֹובלין
ּביניהן. מבּדיל ׁשהּׁשאּוב זה, ּבצד זה ׁשאינן לפי - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּכׁשרים

   
הּטעםאין ּבׁשּנּוי ולא הריח ּבׁשּנּוי לא נפסל ,הּמקוה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ

מקוה ּבֹו עֹוׂשין ׁשאין ּדבר וכל ּבלבד. הּמראה ּבׁשּנּוי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
אֹו הּיין ּכיצד? מראה. ּבׁשּנּוי הּמקוה את ּפֹוסל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלכּתחּלה,
את ּפֹוסלין אינן - הּפרֹות ּכל מּמי ּבהם וכּיֹוצא והּדם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהחלב
ׁשאּובין; מים אּלא אמרּו ׁשּלא לּגין, ּבׁשלׁשת ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֻהּמקוה
סאה, מאה ּבֹו ׁשּיׁש מקוה אפּלּו מראה. ּבׁשּנּוי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָּופֹוסלין
מקוה וכן ּפסּול. - מראיו וׁשּנה ּפרֹות, מי אֹו יין לג לֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹונפלּו
ונפל מּזה, ּפחֹות אֹו ּכׁשרים מים סאה עׂשרים ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
אּלּו הרי - מראיו את ׁשּנּו ולא ּפרֹות, מי אֹו יין סאה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹלתֹוכֹו
הּמקוה. למּדת עֹולה ׁשּנפלה הּסאה ואין ּכׁשהיּו, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכׁשרים
הרי - ּכׁשרים מים אחרים עׂשרים העׂשרים, על נֹוסף ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָואם

ּכׁשר. מקוה ְִֵֶֶָזה
סאה]מעליןיׁש למ' משלימים הּמקוה[- ּפֹוסלין,את ולא ְְְֲִִִֵֶֶַַֹ

ּפֹוסלין. ולא מעלין לא מעלין, ולא ְְְְֲֲִִִִַַֹֹֹּפֹוסלין
והּכפֹורואּלּו והּברד, הּׁשלג, ּפֹוסלין: ולא [שלגמעלין ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

והּגלידדק] ׁשּנרֹוק[קרח], וטיט והּמלח, מק[רך], ּכיצד? וה. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ
מאחד סאה לתֹוכֹו ונפל אחת, חסר סאה ארּבעים ּבֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּיׁש

            
      

וׁשלם; ּכׁשר הּמקוה והרי למּדתֹו, עֹולה זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמאּלּו
ׁשלג סאה ארּבעים הביא אפּלּו ּפֹוסלין. ולא מעלין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹנמצאּו

ּבעּוקה והּניחן גומא]ּכּתחּלה, ּכׁשר.[- זה הרי - ׁשם ורּסקֹו , ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ

ּביןואּלּו טהֹורין ּבין ׁשאּובין מים מעלין: ולא ּפֹוסלין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַֹ
ּכבׁשים ּומי מאכל]טמאים, מיני בהם ׁשלקֹות[כבש ּומי , ְְְִִֵֵֵָָ

לבישול] והּתמד[שימשו שמרים], עם החמיץ,[מים ׁשּלא ְְִֶֶֶֶַֹ
מׁשקל חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׁשכר.
עֹולה אינֹו - לתֹוכן ּדינר מׁשקל מאּלּו מאחד ונפל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּדינר,
לּגין, ׁשלׁשת מהן נפל ואם הׁשלימֹו; ולא הּמקוה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻלמידת

הּמקוה. את ְִֵֶֶַּפֹוסל
,ּפרֹות ּומי הּמׁשקין, ׁשאר מעלין: ולא ּפֹוסלין לא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹֹואּלּו

דגים]והּציר של והּמּוריס[- מלוח], דג והּתמד[שומן , ְְְְִֶֶַַַָ
אחת, חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּׁשהחמיץ.
ּכׁשרים הּמים והרי העלהּו, לא - לתֹוכן סאה מאּלּו מאחד ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונפל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מראה, ּבׁשּנּוי אּלא ּפֹוסלין, אּלּו ׁשאין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכׁשהיּו;

מקוה ּכיצד? הּמקוה. את מעלין ׁשאּלּו ּבֹוּופעמים ׁשּיׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ולקח וחזר מאּלּו, מאחד סאה לתֹוכֹו ונפל סאה, ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָארּבעים

ּכׁשר מקוה ׁשּנׁשארּו, הארּבעים הרי - מּמּנּו .סאה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּכׁשר - מראיו וׁשּנּו וענבים, זיתים סּלי ּבֹו ׁשהדיח .מקוה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ואין לּגין, ּבׁשלׁשת הּמקוה את ּפֹוסלין - הּצבע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֻמי

מראיו ּבׁשּנּוי אֹותֹו .ּפֹוסלין ְְְִִַָ
מחל אֹו יין לתֹוכֹו ׁשּנפל זיתים]מקוה זיעת ׁשאר[- אֹו ְְְִִֶֶַַַָָֹ

עד ימּתין ּתּקנתֹו? ּכיצד - נפסל מראיו את וׁשּנּו ּפרֹות, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמי
ּבּמקוה היה ואם מים. למראה מראיו ויחזרּו ּגׁשמים, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּירדּו
עד לתֹוכֹו, וׁשֹואב ממּלא - ּכׁשרים מים סאה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָארּבעים
וכּיֹוצא מחל אֹו יין לתֹוכֹו נפל מים. למראה מראיו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹׁשּיחזרּו
ׁשּלא מים מראה ּבֹו אין אם - מקצתֹו מראה ונׁשּתּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבהן,
והּטֹובל ּבֹו; יטּבל לא זה הרי סאה, ארּבעים ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹנׁשּתּנה
יין ׁשל חבית אפּלּו טבילה. לֹו עלתה לא ׁשּנׁשנה, ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹּבמקֹום

מ אֹותֹו ּומראה הּגדֹול, ּבּים -ׁשּנׁשּברה יין ּכמראה קֹום ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ
טבילה. לֹו עלתה לא מקֹום, ּבאֹותֹו ְְְִֵַָָָָֹהּטֹובל

ּדינרלׁשלׁשת מׁשקל אפּלּו לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, מים ּגין ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹֻ
לּמקוה ונפלּו יין, מראה הּכל מראה והרי מראיהן, וׁשּנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹיין

מראיו. ׁשּנּו אם אּלא ּפסלּוהּו, לא -ְְִִֶַָָָֹ
לתֹוכןׁשלׁשת ׁשּנפל ׁשאּובין, מים ּדינר חסר לּגין ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

מים, מראה הּכל מראה והרי ּפרֹות, מי אֹו חלב ּדינר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹמׁשקל
לּגין ׁשלׁשת עליהם ׁשּיּפלּו עד ּפסלּוהּו; לא - לּמקוה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻנפלּו
ּפרֹות. מי ולא אחר, מׁשקה ּתערבת ּבהן ׁשאין ׁשאּובין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמים

לֹו נפל ולא עצמֹו, מחמת מימיו מראה ׁשּנׁשּתּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמקוה
מחמת ׁשּנׁשּתּנה אּלא אמרּו ולא ּכׁשר; זה הרי - ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּדבר

אחר .מׁשקה ְֵֶַַ

ה'תש"ע שבט א' קודש שבת יום

   
לּמקוהּכל למקווה]המערב הסמוכים הּוא[מים הרי - ְְֲִֵֶַַָָֹ

ּומקֹום הּמקוה, למי הּסמּוכֹות ּגּמֹות ּבֹו. ּומטּבילין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַֻּכּמקוה,
עם מערבין היּו אם - מים ּבהן ׁשהיּו ּבהמה ּפרסֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹרגלי

ּבהן. מטּבילין הּנֹוד, ּכׁשפֹופרת הּמקוה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָמי

מקווה]הּמערהחררי יש -[ובמערה הּמערה וסדקי ְְְְְִֵֵַַַָָָָ
מימטּביל עם מערבין ׁשּבהן הּמים ׁשאין ּפי על אף ּבהן, ין ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשהּוא. ּבכל אּלא ְְִֶֶֶַָָהּמקוה

מעלֹותמחט על נתּונה [חוץהּמקוה[מדריגות]ׁשהיתה ְְְֲִֶֶַַַַַָָָ
הּגל,למים] עליה ׁשעבר ּכיון - ּבּמים ּומביא מֹולי והיה ,ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ְָטהֹורה.
[חפירה]עּוקהמתחת]ׁשּבתֹו היתה[- אם - הּמקוה ְְְִִֶֶַָָָ

ויכֹולה ּבריאה, הּמקוה ּובין העּוקה ּבין הּמבּדלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּקרקע
ׁשּיהיּו עד ׁשּבעּוקה, ּבּמים מטּבילין אין - עצמּה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלהעמיד
יכֹולה אינּה ואם הּנֹוד; ּבכׁשפֹופרת הּמקוה עם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמערבין
ׁשהּוא, ּבכל אּלא מערבין אינן אפּלּו - עצמּה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹלהעמיד

ּבּה. ְִִַָמטּבילין
לׁשתיּכתל ׁשּנסּדק מקוֹות ׁשני למטה]ׁשּבין ,[מלמעלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹ

ּבכל מטּביל סאה, ארּבעים ּבׁשניהם היה ואם ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָמצטרפין;
ערב נסּדק ואם מהן. לשמאל]אחד מצטרפין,[מימין אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

הּכתל נפרץ הּנֹוד. ּכׁשפֹופרת אחד ּבמקֹום ׁשּיהיה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹעד
ּכקלּפת הּכתל מן למעלה הּמים נתערבּו אם - ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָֹמּלמעלה

מצטרפין. הּנֹוד, ׁשפֹופרת רחב על ְְְִִֶֶַַַַָֹהּׁשּום
ׁשּכּמה הּנקב ׁשעּור ּכרחבהּוא הּנֹוד? ּבׁשפֹופרת הּוא ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ

וחֹוזרֹות אדם, ּכל ׁשל ּבינֹונּיֹות אצּבעֹות [מסתובבות]ׁשּתי ְְְְִֵֵֶֶָָָָ
הארּבע מן ראׁשֹונֹות אצּבעֹות ׁשּתי אּלא ּבּגּודל, ואינן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבֹו;

הּנֹוד ּבׁשפֹופרת ׁשּיעמד ּכל הּיד. הנקב]ׁשּבפס -[בחלל ְְֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ּבּנקב יׁש ספק מים. ׁשל מּברּיתֹו ׁשהן ּדברים ואפּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָממעט,
ׁשעּקר מּפני מצטרפין; אין - ּבֹו ׁשאין ספק הּנֹוד, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכׁשפֹופרת
ּפי על אף הּתֹורה, מן ׁשעּקרֹו וכל הּתֹורה, מן ְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹהּטבילה

הלכה מסיני]ׁשּׁשעּורֹו להחמיר.[למשה ׁשעּורֹו ספק , ְְְֲִִִֵֶַָָ
הּמקוֹותמטהרין מןאת והרחֹוק הּתחּתֹון, מן העליֹון ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ

אבר ׁשל אֹו חרׂש ׁשל סילֹון מביאין ּכיצד? [עופרת]הּקרֹוב. ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ
ידֹו ּומּניח הּמקוה, את ּפֹוסלין הּסילֹונֹות ׁשאין ּבהן, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוכּיֹוצא

התחתון]ּתחּתיו פתחו מים,[סותם מתמּלא ׁשּיהיה עד ְְְִִִֵֶֶַַַַָ
מי עם ׁשּבּסילֹון הּמים ׁשּיתערבּו עד ּומּׁשיקֹו, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָּומֹוׁשכֹו
הּמקוֹות ׁשני והרי ּדּיֹו, ּכׂשערה אפּלּו האחר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהּמקוה

אחד. ּכמקוה ּביניהן ְְִִֵֵֶֶֶֶַָׁשהּסילֹון
עׂשריםׁשלׁש ׁשל והעליֹונה הּתחּתֹונה ׁשּבנחל, ּגּמֹות ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּגׁשמים ׁשל וׁשטף ארּבעים, ׁשל ואמצעית סאה, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָעׂשרים
ויֹוצא לתֹוכן נכנס ׁשהּוא ּפי על אף - הּנחל ּבתֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָעֹובר

ּבאמצעית אּלא מטּבילין ואין ערּוב, זה אין ׁשאיןמּתֹוכן, ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
עמדּו. ּכן אם אּלא מערבין, הּנזחלין ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּמים

עםטיט נמּדד זה הרי מּמּנּו, וׁשֹותה ׁשֹוחה ׁשהּפרה ר ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
אינֹו מּמּנּו, וׁשֹותה ׁשֹוחה הּפרה ׁשאין עד עבה היה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּמקוה;

.נמּדד ְִָ
ּבּטיטמקוה מטּבילין וטיט, מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

צפין ׁשהּמים ,הר זה ּבטיט מטּבילין? טיט ּבאיזה ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּובּמים.
- אחר מּצד הר והּטיט אחד, מּצד הּמים היּו ּגּביו. ְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָעל

ּבּטיט מטּבילין ואין ּבּמים, .מטּבילין ְְְִִִִִִֵַַַַַ
יבחּוׁשיןּכל ּכגֹון הּמים, מן ּברּיתֹו [תולעים]ׁשּתחּלת ְְְְִִִִִֶַַַַָָ

ּדג ׁשל ּבעינֹו ּומטּבילין ּבֹו; מטּבילין - כרישאדּמין [עין ְְְֲִִִִִֵֶַַָֻ
במים] .שנמחתה
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וׁשלם; ּכׁשר הּמקוה והרי למּדתֹו, עֹולה זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמאּלּו
ׁשלג סאה ארּבעים הביא אפּלּו ּפֹוסלין. ולא מעלין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹנמצאּו

ּבעּוקה והּניחן גומא]ּכּתחּלה, ּכׁשר.[- זה הרי - ׁשם ורּסקֹו , ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ

ּביןואּלּו טהֹורין ּבין ׁשאּובין מים מעלין: ולא ּפֹוסלין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַֹ
ּכבׁשים ּומי מאכל]טמאים, מיני בהם ׁשלקֹות[כבש ּומי , ְְְִִֵֵֵָָ

לבישול] והּתמד[שימשו שמרים], עם החמיץ,[מים ׁשּלא ְְִֶֶֶֶַֹ
מׁשקל חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׁשכר.
עֹולה אינֹו - לתֹוכן ּדינר מׁשקל מאּלּו מאחד ונפל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּדינר,
לּגין, ׁשלׁשת מהן נפל ואם הׁשלימֹו; ולא הּמקוה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻלמידת

הּמקוה. את ְִֵֶֶַּפֹוסל
,ּפרֹות ּומי הּמׁשקין, ׁשאר מעלין: ולא ּפֹוסלין לא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹֹואּלּו

דגים]והּציר של והּמּוריס[- מלוח], דג והּתמד[שומן , ְְְְִֶֶַַַָ
אחת, חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּׁשהחמיץ.
ּכׁשרים הּמים והרי העלהּו, לא - לתֹוכן סאה מאּלּו מאחד ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונפל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מראה, ּבׁשּנּוי אּלא ּפֹוסלין, אּלּו ׁשאין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכׁשהיּו;

מקוה ּכיצד? הּמקוה. את מעלין ׁשאּלּו ּבֹוּופעמים ׁשּיׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ולקח וחזר מאּלּו, מאחד סאה לתֹוכֹו ונפל סאה, ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָארּבעים

ּכׁשר מקוה ׁשּנׁשארּו, הארּבעים הרי - מּמּנּו .סאה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּכׁשר - מראיו וׁשּנּו וענבים, זיתים סּלי ּבֹו ׁשהדיח .מקוה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ואין לּגין, ּבׁשלׁשת הּמקוה את ּפֹוסלין - הּצבע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֻמי

מראיו ּבׁשּנּוי אֹותֹו .ּפֹוסלין ְְְִִַָ
מחל אֹו יין לתֹוכֹו ׁשּנפל זיתים]מקוה זיעת ׁשאר[- אֹו ְְְִִֶֶַַַָָֹ

עד ימּתין ּתּקנתֹו? ּכיצד - נפסל מראיו את וׁשּנּו ּפרֹות, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמי
ּבּמקוה היה ואם מים. למראה מראיו ויחזרּו ּגׁשמים, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּירדּו
עד לתֹוכֹו, וׁשֹואב ממּלא - ּכׁשרים מים סאה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָארּבעים
וכּיֹוצא מחל אֹו יין לתֹוכֹו נפל מים. למראה מראיו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹׁשּיחזרּו
ׁשּלא מים מראה ּבֹו אין אם - מקצתֹו מראה ונׁשּתּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבהן,
והּטֹובל ּבֹו; יטּבל לא זה הרי סאה, ארּבעים ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹנׁשּתּנה
יין ׁשל חבית אפּלּו טבילה. לֹו עלתה לא ׁשּנׁשנה, ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹּבמקֹום

מ אֹותֹו ּומראה הּגדֹול, ּבּים -ׁשּנׁשּברה יין ּכמראה קֹום ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ
טבילה. לֹו עלתה לא מקֹום, ּבאֹותֹו ְְְִֵַָָָָֹהּטֹובל

ּדינרלׁשלׁשת מׁשקל אפּלּו לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, מים ּגין ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹֻ
לּמקוה ונפלּו יין, מראה הּכל מראה והרי מראיהן, וׁשּנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹיין

מראיו. ׁשּנּו אם אּלא ּפסלּוהּו, לא -ְְִִֶַָָָֹ
לתֹוכןׁשלׁשת ׁשּנפל ׁשאּובין, מים ּדינר חסר לּגין ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

מים, מראה הּכל מראה והרי ּפרֹות, מי אֹו חלב ּדינר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹמׁשקל
לּגין ׁשלׁשת עליהם ׁשּיּפלּו עד ּפסלּוהּו; לא - לּמקוה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻנפלּו
ּפרֹות. מי ולא אחר, מׁשקה ּתערבת ּבהן ׁשאין ׁשאּובין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמים

לֹו נפל ולא עצמֹו, מחמת מימיו מראה ׁשּנׁשּתּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמקוה
מחמת ׁשּנׁשּתּנה אּלא אמרּו ולא ּכׁשר; זה הרי - ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּדבר

אחר .מׁשקה ְֵֶַַ

ה'תש"ע שבט א' קודש שבת יום

   
לּמקוהּכל למקווה]המערב הסמוכים הּוא[מים הרי - ְְֲִֵֶַַָָֹ

ּומקֹום הּמקוה, למי הּסמּוכֹות ּגּמֹות ּבֹו. ּומטּבילין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַֻּכּמקוה,
עם מערבין היּו אם - מים ּבהן ׁשהיּו ּבהמה ּפרסֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹרגלי

ּבהן. מטּבילין הּנֹוד, ּכׁשפֹופרת הּמקוה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָמי

מקווה]הּמערהחררי יש -[ובמערה הּמערה וסדקי ְְְְְִֵֵַַַָָָָ
מימטּביל עם מערבין ׁשּבהן הּמים ׁשאין ּפי על אף ּבהן, ין ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשהּוא. ּבכל אּלא ְְִֶֶֶַָָהּמקוה

מעלֹותמחט על נתּונה [חוץהּמקוה[מדריגות]ׁשהיתה ְְְֲִֶֶַַַַַָָָ
הּגל,למים] עליה ׁשעבר ּכיון - ּבּמים ּומביא מֹולי והיה ,ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ְָטהֹורה.
[חפירה]עּוקהמתחת]ׁשּבתֹו היתה[- אם - הּמקוה ְְְִִֶֶַָָָ

ויכֹולה ּבריאה, הּמקוה ּובין העּוקה ּבין הּמבּדלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּקרקע
ׁשּיהיּו עד ׁשּבעּוקה, ּבּמים מטּבילין אין - עצמּה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלהעמיד
יכֹולה אינּה ואם הּנֹוד; ּבכׁשפֹופרת הּמקוה עם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמערבין
ׁשהּוא, ּבכל אּלא מערבין אינן אפּלּו - עצמּה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹלהעמיד

ּבּה. ְִִַָמטּבילין
לׁשתיּכתל ׁשּנסּדק מקוֹות ׁשני למטה]ׁשּבין ,[מלמעלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹ

ּבכל מטּביל סאה, ארּבעים ּבׁשניהם היה ואם ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָמצטרפין;
ערב נסּדק ואם מהן. לשמאל]אחד מצטרפין,[מימין אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

הּכתל נפרץ הּנֹוד. ּכׁשפֹופרת אחד ּבמקֹום ׁשּיהיה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹעד
ּכקלּפת הּכתל מן למעלה הּמים נתערבּו אם - ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָֹמּלמעלה

מצטרפין. הּנֹוד, ׁשפֹופרת רחב על ְְְִִֶֶַַַַָֹהּׁשּום
ׁשּכּמה הּנקב ׁשעּור ּכרחבהּוא הּנֹוד? ּבׁשפֹופרת הּוא ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ

וחֹוזרֹות אדם, ּכל ׁשל ּבינֹונּיֹות אצּבעֹות [מסתובבות]ׁשּתי ְְְְִֵֵֶֶָָָָ
הארּבע מן ראׁשֹונֹות אצּבעֹות ׁשּתי אּלא ּבּגּודל, ואינן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבֹו;

הּנֹוד ּבׁשפֹופרת ׁשּיעמד ּכל הּיד. הנקב]ׁשּבפס -[בחלל ְְֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ּבּנקב יׁש ספק מים. ׁשל מּברּיתֹו ׁשהן ּדברים ואפּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָממעט,
ׁשעּקר מּפני מצטרפין; אין - ּבֹו ׁשאין ספק הּנֹוד, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכׁשפֹופרת
ּפי על אף הּתֹורה, מן ׁשעּקרֹו וכל הּתֹורה, מן ְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹהּטבילה

הלכה מסיני]ׁשּׁשעּורֹו להחמיר.[למשה ׁשעּורֹו ספק , ְְְֲִִִֵֶַָָ
הּמקוֹותמטהרין מןאת והרחֹוק הּתחּתֹון, מן העליֹון ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ

אבר ׁשל אֹו חרׂש ׁשל סילֹון מביאין ּכיצד? [עופרת]הּקרֹוב. ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ
ידֹו ּומּניח הּמקוה, את ּפֹוסלין הּסילֹונֹות ׁשאין ּבהן, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוכּיֹוצא

התחתון]ּתחּתיו פתחו מים,[סותם מתמּלא ׁשּיהיה עד ְְְִִִֵֶֶַַַַָ
מי עם ׁשּבּסילֹון הּמים ׁשּיתערבּו עד ּומּׁשיקֹו, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָּומֹוׁשכֹו
הּמקוֹות ׁשני והרי ּדּיֹו, ּכׂשערה אפּלּו האחר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהּמקוה

אחד. ּכמקוה ּביניהן ְְִִֵֵֶֶֶֶַָׁשהּסילֹון
עׂשריםׁשלׁש ׁשל והעליֹונה הּתחּתֹונה ׁשּבנחל, ּגּמֹות ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּגׁשמים ׁשל וׁשטף ארּבעים, ׁשל ואמצעית סאה, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָעׂשרים
ויֹוצא לתֹוכן נכנס ׁשהּוא ּפי על אף - הּנחל ּבתֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָעֹובר

ּבאמצעית אּלא מטּבילין ואין ערּוב, זה אין ׁשאיןמּתֹוכן, ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
עמדּו. ּכן אם אּלא מערבין, הּנזחלין ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּמים

עםטיט נמּדד זה הרי מּמּנּו, וׁשֹותה ׁשֹוחה ׁשהּפרה ר ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
אינֹו מּמּנּו, וׁשֹותה ׁשֹוחה הּפרה ׁשאין עד עבה היה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּמקוה;

.נמּדד ְִָ
ּבּטיטמקוה מטּבילין וטיט, מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

צפין ׁשהּמים ,הר זה ּבטיט מטּבילין? טיט ּבאיזה ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּובּמים.
- אחר מּצד הר והּטיט אחד, מּצד הּמים היּו ּגּביו. ְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָעל

ּבּטיט מטּבילין ואין ּבּמים, .מטּבילין ְְְִִִִִִֵַַַַַ
יבחּוׁשיןּכל ּכגֹון הּמים, מן ּברּיתֹו [תולעים]ׁשּתחּלת ְְְְִִִִִֶַַַַָָ

ּדג ׁשל ּבעינֹו ּומטּבילין ּבֹו; מטּבילין - כרישאדּמין [עין ְְְֲִִִִִֵֶַַָֻ
במים] .שנמחתה



נח            
      

ׁשניםמקוה וירדּו מכּונֹות, סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּמים, ראׁשֹון ׁשל ׁשרגליו ּפי על אף - זה אחר זה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָוטבלּו

ּבטמאתֹו והּׁשני טהֹור הּמיםהראׁשֹון חסרּו ׁשהרי ; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
סגֹוס ּתחּלה ּבֹו הטּביל סאה. צמר]מארּבעים עבה[בגד ְְְְִִִִֵֶַָָָָָ

ּבּמים, נֹוגעת הּסגֹוס מקצת היה אם - והגּביהֹו ּבֹו, ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָוכּיֹוצא
מערבין. ּכּלן הּמים ׁשהרי טהֹור; ּבאחרֹונה הּטֹובל ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻהרי

הּמ ּבֹו רגליהטּביל ׁשּדחק ּפי על אף - ּבּה וכּיֹוצא ּטה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
עליה הּמים ׁשּצפּו עד הּמקוה ׁשּבקרקע עבה ּבטיט ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּמּטה
ׁשיּטבלּו עד נטּבעּו, לא ׁשהרי טהֹורה; זֹו הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹלמעלה,
טמאה זֹו הרי ּגדֹולה, יֹורה ּבֹו הטּביל ּתחּלה. ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָּבּמים
ונמצא לּמקוה, חּוץ ויֹוצאין נּתזין ׁשהּמים מּפני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשהיתה,

ּפיה ּדר מֹורידּה יעׂשה? ּכיצד מארּבעים. עלחסר מוטת -] ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּדרצידה] אֹותּה ּומעלה ּומטּבילּה; ּבּמקוה, והֹופכּה ,ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ
הפוכה]ׁשּוליה יהיּו[כשהיא ׁשּלא ּכדי ׁשּבתֹוכּה- הּמים ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

אֹותּה. ויפסלּו לּמקוה ויחזרּו ְְְְְְְְִִִֶַַָׁשאּובין,

מרּדדיןמקוה ּכֹובׁש[נמוכים]ׁשּמימיו אבנים]- [מניח ְְִִֵֵֶֶָָֻ
הּצדדין,[על]אפּלּו ּומן הּמים ּבתֹו קנים וחבילי קׁש חבילי ְְֲֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָ

לתֹוכן. וטֹובל ויֹורד למעלה; הּמים ׁשּנערמּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָעד

   
טהרה]מעלֹותׁשׁש מּזֹו.[דרגות למעלה זֹו ּבמקוֹות, ְְְְֲִִֵַַָ

גבאים מי - ּבֹורֹות[שלוליות]הראׁשֹון ּומי ועמוק], [עגול ְִִֵֵָָ
וצר]ׁשיחין ארוך מקורה]ּומערֹות[מרובע ּבהן[בור וכּיֹוצא , ְְִִֵֶַָָ

על ואף ׁשאּובין, ׁשהן ּפי על אף ּבּקרקע. המכּנסין ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָֻמּמים
אּלא מּטּמאין ואינן הֹואיל - סאה ארּבעים ּבהן ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּפי

האדם]לרצֹון ּכׁשרין,[ברצון ּבחזקת הן הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָ
מהן ולּטל לחּלה, הּטבּולה עּסה מהן לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּוטהֹורין

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבכלי, מהן ׁשּיּטל והּוא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלּידים,

מהן יותר]למעלה גבוהה דרגה ּתמצית[- מי [גשמים- ְְְִֵֵֶַַָ
מההרים] יֹורדיןהזורמים הּגׁשמים עדין אּלא ּפסקּו, ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹׁשּלא

ּבצין ואינן[מבעבעים]וההרים ונקוין, נמׁשכין והם , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָ
ּכׁשרים הם הרי - סאה ארּבעים ּבהן אין אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשאּובין,
הּמים את ּבהן ּומטּבילין לּידים, מהם ולּטל ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלתרּומה
עדין מּלהזחיל, ההרים ּפסקּו ולא הּגׁשמים ּפסקּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹׁשּנטמאּו.
ּכמי אּלּו הרי ּבצין, ואינן ההרים ּפסקּו ּתמצית; מי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָהם

ְִָגבאים.

הן הרי הּבּצין, ּובמקֹום הּנהר ּובצד הּים ּבצד ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָהחֹופר
ּפסקּו ׁשּלא ּתמצית .ּכמי ְְְִֵֶַָֹ

,הּמעין מחמת ּבאין ׁשהיּו זמן ּכל - הּמעין ּבצד ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהחֹופר
ׁשּפֹוסקין ּפי על לפעמים]אף הם[- הרי - ּומֹוׁשכין וחֹוזרין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַ

גבאי ּכמי הן הרי מֹוׁשכין, מּלהיֹות ּפסקּו מעין; ן.ּכמי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָ
ׁשאינן מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה - מהן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלמעלה

טמא אדם ּכל טֹובל ׁשּבֹו הּזכרׁשאּובין, הּזב מן חּוץ , ְִִֵֵֶַַָָָָָָָ
מעיין] ואת[שצריך הּטמאין, הּכלים ּכל מטּבילין ּובֹו .ְְְִִִִֵֵֶַַַָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לקדׁש, אֹותן ׁשּמטּבילין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּידים
מים עליו והרּבּו מּועטין, ׁשּמימיו הּמעין - מּזה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמעלה

מּמּנּו הּנמׁשכין ּבּמים מטהרין ׁשאין למקוה, ׁשוה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאּובין:
ּבאׁשּברן ועֹומדין הּנקוין ּבּמים משקע]אּלא וׁשוה[- ; ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹ

למימיו אין ׁשהּמעין - ׁשהּוא ּבכל מטהר ׁשהּוא ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמעין,
מטהרין. ׁשהן ּכל אפּלּו ְֲֲִִִֵֶַָׁשעּור,

אבללמעלה ׁשאּובין, מים ּבֹו נתערב ׁשּלא הּמעין - מּזה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשהרי - מלּוחין אֹו מרים מימיו ׁשהיּו ּכגֹון מּכין; ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֻמימיו
מן ונמׁשכין הּנגררין הּמים והם ּבזֹוחלין, מטהר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָהּוא

.הּמעין ְַַָ
ּבלבדלמעלה ׁשּבהם - חּיים מים ׁשּמימיו הּמעין - מּזה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

הּמצרע, לטהרת לֹוקחין ּומהם הּזכרים, הּזבים ְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָֹטֹובלין
חּטאת מי אינֹוּולקּדׁש הּמקוה למקוה? מעין ּבין מה . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ׁשהּוא. ּבכל מטהר והּמעין סאה, ּבארּבעים אּלא ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמטהר
מּמּנּו הּנזחלין הּמים אבל ּבאׁשּברן, אּלא מטהר אינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמקוה

מטה והּמעין מטהרין; ּבֹואין ּתעלה לא הּמקוה, ּבזֹוחלין. ר ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ
הּזב חּיים, מים מימיו היּו אם - והּמעין לזבים; ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָטבילה

ּבהן. ֵֶָטֹובל
הּׁשקתמעין לתֹו ונמׁשכין יֹוצאין מימיו [כליׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

הּמיםלשתיה] ּכל הרי - ונזחלין הּׁשקת מן יֹוצאין ּכ ואחר ,ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
נמׁשכין הּמים מקצת היּו ּפסּולין. לּׁשקת וׁשּבחּוץ ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּבּׁשקת
לּׁשקת ׁשחּוץ הּמים הרי - ׁשהּוא ּכל אפּלּו הּׁשקת, ׂשפת ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹעל
נמׁשכין מימיו היּו ׁשהּוא. ּבכל מטהר ׁשהּמעין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכׁשרין;
אֹותּה הרי - ׁשם ונקוין מים, מלאה ׁשהיא ּברכה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָלתֹו
ּפסּול זה הרי - לּברכה חּוץ יֹוצא היה ּכמקוה; ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּברכה
מי ּכל ׁשּיצאּו ׁשּידע עד חּטאת, מי ּולקּדׁש ולמצרעין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלזבין

הּברכה. ּבתֹו ׁשהיּו ְְְִֵֶֶַַָָהּמקוה
ּביתמעין להם ׁשאין הּכלים ּגּבי על נמׁשכין מימיו ׁשהיּו ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכמקוה, זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא וספסל ׁשלחן ּכגֹון ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻקּבּול,
יטּביל ׁשּלא ]ּובלבד - הּכלים.[כשהמים ּגּבי על ְְִִִֵֵֶַַַַַֹ

אּמֹותמעין ורּבה[תעלות]ׁשהיּו מּמּנּו, נמׁשכֹות קטּנֹות ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ
ׁשּבאּמֹות הּמים ׁשּגברּו עד הּמעין לתֹו ׁשאּובין מים ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָעליו
עֹומדין, הּמעין מימי היּו ּדבר. לכל ּכמעין הן הרי - ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָוׁשטפּו
אּמֹות מּמּנּו ׁשּמׁשכּו עד מים, עליו ורּבה נמׁשכין, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָואינן

- ּבאׁשּברןהּמים לטהר למקוה ׁשוין ׁשּמׁשכּו הּמים הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ׁשהּוא. ּבכל לטהר למעין וׁשוין ְְְְְְִִֵֶַַַָָָּבלבד,

ולמצרעיןּכל לזבין ּופסּולין ּבזֹוחלין, מטהרין - הּיּמים ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָֹ
חּטאת מי מהן .ּולקּדׁש ְֵֵֵֶַַָ

ּדבר.הּמים לכל ּכמעין הן הרי הּמעין, מן הּזֹוחלין ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
הּמעין מן טיפין]והמנּטפין טֹורדין[טיפין ׁשהן ּפי על אף - ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָ

ברציפות] אּלא[נוטפים מטהרין ואין ּכמקוה, הן הרי ,ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָ
ּולקּדׁש ולמצרעין לזבין ּופסּולין עֹומדין, סאה ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹּבארּבעים
עם מתערבין הּמעין מן הּזֹוחלין היּו חּטאת. מי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמהן
הּכל הרי המנּטפין, על הּזֹוחלין רּבּו אם - מּמּנּו ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַֹהּנֹוטפין
אם וכן הּזֹוחלין, על הּנֹוטפין רּבּו ואם ּדבר. לכל ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָּכמעין
אּלא ּבזֹוחלין, מטהרין אינן - הּנהר מי על ּגׁשמים מי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָרּבּו

מּפץ להּקיף צרי ,לפיכ ּבֹו[מחצלת]ּבאׁשּברן; וכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
ּבהן. ויטּבל הּמים, ׁשּיּקוּו עד המערב הּנהר ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבאֹותֹו

המנּטףנֹוטפין לּמקֹום ׁשּסמ ּכגֹון זֹוחלין, ׁשעׂשין ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
- עליה ויֹורדין נזחלין הּמים והרי חלקה, חרׂש ׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָטבלה

ּכׁשרין אּלּו מּדבריהרי ואפּלּו טמאה, המקּבל ּדבר וכל ; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻ
ּבֹו. מזחילין אין - ְְִִִֵַסֹופרים

            
      

אותם]ׁשּקּלחןזֹוחלין ּכׁשרין[קליפי]ּבעלי[שפך - אגֹוז ְְֱֲֲִִִֵֵֶַָ
ּככלים. חׁשּוב צֹובע ׁשהּוא הּלח האגֹוז עלי ׁשאין ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשהיּו;

ויֹורדיןמי נזחלין הן והרי הּמדרֹון, מן הּבאין ּגׁשמים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָ
אין - סאה ארּבעים סֹופן ועד מּתחּלתן ׁשהיּו ּפי על אף -ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ּבאׁשּברן וינּוחּו ׁשּיּקוּו עד נזחלין, ּכׁשהן ּבהן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמטּבילין

סאה עדארּבעים מחיצֹות, מהן ועׂשה ּכלים ׁשהּקיף הרי . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּגׁשמים מן הּנזחלין מּמים סאה ארּבעים ּביניהן ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנתקּבץ
עלתה לא הּגדר, מהן ׁשעׂשה וכלים ּבהן; טֹובל זה הרי -ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

טבילה. ְִֶָָלהן

ּגל- הּכלים על אֹו האדם על ונפל הּים, מן ׁשּנתלׁש ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
לחּלין טהֹורין אּלּו הרי סאה, ארּבעים ּבֹו יׁש ׁשאיןאם ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֻ

והיה נתּכּון, ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכּונה, צרי לחּלין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּטֹובל
לֹו. ׁשּנתּכּון לּדבר טבילה לֹו עלתה - הּגל ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמצּפה

הארץ,אין על ׁשּיּפל קדם ּבאויר ּכׁשהּוא ּבּגל מטּבילין ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
מטּבילין ׁשאין לפי - סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָאף

ּבאויר וחמר קל ּבארץ,ּבזֹוחלין, נֹוגעין הּגל ראׁשי ׁשני היּו . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּלֹו ּבּכּפה מטּבילין ואין ּבֹו; הגל]מטּבילין מּפני[גג , ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָ

ּבאויר. ֲִֶָׁשהּוא

   
ׁשּנסּתּפקספק מקוה ּכיצד? חכמים ׁשּטהרּו ׁשאּובין מים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

יֹודע ואפּלּו נפלּו, לא אֹו ׁשאּובין מים לתֹוכֹו נפלּו אם ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹלֹו
ּבהן, אין ספק לּגין ׁשלׁשת ּבהן יׁש ספק ׁשּנפלּו, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּבוּדאי
ׁשהיה ספק לּגין, ׁשלׁשת ּבהן ׁשהיה ּבוּדאי יֹודע ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻואפּלּו
זה הרי - היה ׁשּלא ספק סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּנפלּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבּמקוה

.ּכׁשר ֵָ

ּבֹוׁשני ׁשאין ואחד סאה ארּבעים ּבֹו יׁש אחד מקוֹות, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ידּוע ואין מהן, לאחד ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשת נפלּו -ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ּיתלה ּבמה לֹו ׁשּיׁש מּפני טהֹור, ספקֹו - נפלּו מהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלאיזֹו

סאה] למ' שנפלו לתלות ּפחּותין[-אפשר ׁשניהן היּו .ְְִֵֶָ
- הּוא איזה ידּוע ואין מהן, לאחד ונפלּו סאה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמארּבעים
נפלּו, לזה אם ּיתלה; ּבמה לֹו ׁשאין ּפסּול, מּׁשניהן אחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכל

נפסל. נפלּו, לזה ואם ְְְְִִִֶַַָָנפסל,

ׁשּזהמקוה מּפני ּכׁשר, - מלא ּומצאֹו ּובא ריקן, ׁשהּניחֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
זה למקוה ׁשאּובין מים .ספק ְְְְִִִֵֶֶַ

והּמכּתׁשתצּנֹור למקוה, מקּלח מים]ׁשהיה עם [כלי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּמכּתׁשת מן ספק לּמקוה, הּצּנֹור מן ספק - ּבצּדֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנתּונה

ׁשהּפסּול מּפני ּפסּול, זה הרי - נראהמֹוכיחלּמקוה -] ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּכׁשר,לעינינו] זה הרי ּכׁשרים, מים רּבֹו ּבּמקוה יׁש ואם ;ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻ

קבּוע. ּכׁשר ׁשם יׁש ׁשהרי הּוא, ׁשאּובים מים ספק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּזה

ׁשחזקתןּכל ּפסּולין, - העּמים ּבארץ הּנמצאֹות הּמקוֹות ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבּמדינֹות יׂשראל ּבארץ הּנמצאֹות הּמקוֹות וכל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשאּובין.

הּמפּתח[כרכים] מן העיר]לפנים שער ּפסּולין;[- ּבחזקת - ְְְְְִִִִִֶַַָ
לתֹוכן ּומטילין ּבהן ּומטּבילין ּבהן מכּבסין הּמדינה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאנׁשי
יׂשראל ּבארץ הּנמצאֹות הּמקוֹות וכל ּתמיד. ׁשאּובין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָמים

הּגׁשמים. מן ׁשחזקתֹו טהרה, ּבחזקת - לּפתח ְְְְֳִִֶֶֶֶַַַַָָָָחּוץ

ואפּלּוהּטמא טבל; לא ספק טבל ספק לטּבל, ׁשּירד ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ
מקוֹות ׁשני ּבֹו; ׁשאין ספק סאה ארּבעים ּבֹו יׁש ספק ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָטבל,
מהן ּבאחד וטבל ּבֹו, אין ואחד סאה ארּבעים ּבֹו יׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
ׁשהּטמא לפי טמא; ספקֹו - טבל מהן ּבאיזה ידּוע ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין

ּכראּוי ׁשּטבל ׁשּיּודע עד ונמצאּבחזקתֹו, ׁשּנמּדד מקוה וכן . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּכל - הּיחיד ּברׁשּות ּבין הרּבים ּברׁשּות ׁשהיה ּבין ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָחסר,

ּגּביו על ׁשּנעׂשּו בו]הּטהרֹות טבילה סמך על למפרע[- ְְְֲֵֶַַַַַַָָ
ּדברים ּבּמה ׁשלם. והיה ּבֹו ׁשּנמּדד זמן ׁשּיּודע עד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָטמאֹות,

חמּורה מּטמאה הּטבילה ּבׁשהיתה אבאמּורים? -] ְְְְֲֲִִִֶַָָָָָֻ
אכלין.הטומאה] ׁשאכל ּכגֹון קּלה, מּטמאה טבל אם ְְֲֳִִִֶַַַָָָָָָֻאבל

ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ּבא אֹו טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֻטמאין,
ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשת ורּבֹו ראׁשֹו על נפלּו אֹו ְְְְְִִִִֶַַָֹֹֻֻׁשאּובין,

מּדבריהן אּלּו ּדברים ועּקר הֹואיל מדרבנן]- ספקֹו[- הרי , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָ
אֹו טבל אם לֹו ׁשּנסּתּפק ּפי על ואף ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָטהֹור,
וכּיֹוצא זמן לאחר חסר הּמקוה ׁשּנמצא אם טבל, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלא

טהֹור. זה הרי - אּלּו ְֲִֵֵֵֶָּבספקֹות

מהןׁשני ּבאחד וטבל ּפסּול, ואחד ּכׁשר אחד מקוֹות, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּתלּויֹות אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה חמּורה, [טמאותמּטמאה ְְְְֲֲִֵֵָָָָָֻ

ּתלּויֹותמספק] הראׁשֹונֹות - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני, טבל .ְְְִִֵַַָָָָָ
הראׁשֹונֹות - ּבאּלּו אּלּו נגעּו ואם טהֹורֹות; והּׁשנּיֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָּכׁשהיּו,
קּלה, טמאה ּבאמצע נטמא אם וכן יּׂשרפּו. ּוׁשנּיֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻּתלּויֹות,
מהן ּבאחד טבל אם אבל טהרֹות. ועׂשה ּבּׁשני ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוטבל
וטבל חמּורה, טמאה ונטמא טהרֹות, ועׂשה קּלה, ְְְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָֻֻמּטמאה
ּתלּויֹות; והּׁשנּיֹות טהֹורֹות, הראׁשֹונֹות - טהרֹות ועׂשה ְְְְְְִִִֵַַָָָָּבּׁשני
ּתלּויֹות והּׁשנּיֹות הראׁשֹונֹות, יּׂשרפּו - ּבאּלּו אּלּו נגעּו ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָואם
ׁשאּוב, ּכּלֹו ואחד סאה, ארּבעים מהן ּבאחד היה ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻּכׁשהיּו.
קּלה, מּטמאה ואחד חמּורה מּטמאה אחד ׁשנים, ּבהן ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻוטבלּו
ּתלּויֹות; טהרֹותיו חמּורה, מּטמאה הּטֹובל - טהרֹות ְְְְֲֳִֵַָָָָָָֻועׂשּו
וירד טמא אחד היה טהֹורֹות. טהרֹותיו הּקּלה, מן ְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהּטֹובל

להקר ירד והּׁשני ּבאחד[להתקרר]לטּבל, לטּבל ׁשּירד זה - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
להקר, ׁשּירד וזה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתלּויֹות, טהרֹותיו ְְְְְֳֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמהן,
ּבּׁשאּוב ׁשּמא הּוא, ׁשאּובין מים ספק ׁשּזה ּכׁשהיה; ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָטהֹור

ונטמא. ּכׁשהקר, ְְְִֵֵֶַָָטבל

ואחדׁשני ׁשאּוב אחד סאה, עׂשרים עׂשרים ׁשל מקוֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ
טהֹורֹות; אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה מהן, ּבאחד הקר ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּכׁשר,
ּבוּדאי ׁשהרי יּׂשרפּו, אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהקר

ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו מדרבנן]ּבא שטמא ּכמֹו[- , ְְְְִִַָֹֻ
ְֵֶַׁשּבארנּו.
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אותם]ׁשּקּלחןזֹוחלין ּכׁשרין[קליפי]ּבעלי[שפך - אגֹוז ְְֱֲֲִִִֵֵֶַָ
ּככלים. חׁשּוב צֹובע ׁשהּוא הּלח האגֹוז עלי ׁשאין ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשהיּו;

ויֹורדיןמי נזחלין הן והרי הּמדרֹון, מן הּבאין ּגׁשמים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָ
אין - סאה ארּבעים סֹופן ועד מּתחּלתן ׁשהיּו ּפי על אף -ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ּבאׁשּברן וינּוחּו ׁשּיּקוּו עד נזחלין, ּכׁשהן ּבהן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמטּבילין

סאה עדארּבעים מחיצֹות, מהן ועׂשה ּכלים ׁשהּקיף הרי . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּגׁשמים מן הּנזחלין מּמים סאה ארּבעים ּביניהן ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנתקּבץ
עלתה לא הּגדר, מהן ׁשעׂשה וכלים ּבהן; טֹובל זה הרי -ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

טבילה. ְִֶָָלהן

ּגל- הּכלים על אֹו האדם על ונפל הּים, מן ׁשּנתלׁש ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
לחּלין טהֹורין אּלּו הרי סאה, ארּבעים ּבֹו יׁש ׁשאיןאם ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֻ

והיה נתּכּון, ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכּונה, צרי לחּלין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּטֹובל
לֹו. ׁשּנתּכּון לּדבר טבילה לֹו עלתה - הּגל ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמצּפה

הארץ,אין על ׁשּיּפל קדם ּבאויר ּכׁשהּוא ּבּגל מטּבילין ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
מטּבילין ׁשאין לפי - סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָאף

ּבאויר וחמר קל ּבארץ,ּבזֹוחלין, נֹוגעין הּגל ראׁשי ׁשני היּו . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּלֹו ּבּכּפה מטּבילין ואין ּבֹו; הגל]מטּבילין מּפני[גג , ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָ

ּבאויר. ֲִֶָׁשהּוא

   
ׁשּנסּתּפקספק מקוה ּכיצד? חכמים ׁשּטהרּו ׁשאּובין מים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

יֹודע ואפּלּו נפלּו, לא אֹו ׁשאּובין מים לתֹוכֹו נפלּו אם ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹלֹו
ּבהן, אין ספק לּגין ׁשלׁשת ּבהן יׁש ספק ׁשּנפלּו, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּבוּדאי
ׁשהיה ספק לּגין, ׁשלׁשת ּבהן ׁשהיה ּבוּדאי יֹודע ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻואפּלּו
זה הרי - היה ׁשּלא ספק סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּנפלּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבּמקוה

.ּכׁשר ֵָ

ּבֹוׁשני ׁשאין ואחד סאה ארּבעים ּבֹו יׁש אחד מקוֹות, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ידּוע ואין מהן, לאחד ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשת נפלּו -ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ּיתלה ּבמה לֹו ׁשּיׁש מּפני טהֹור, ספקֹו - נפלּו מהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלאיזֹו

סאה] למ' שנפלו לתלות ּפחּותין[-אפשר ׁשניהן היּו .ְְִֵֶָ
- הּוא איזה ידּוע ואין מהן, לאחד ונפלּו סאה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמארּבעים
נפלּו, לזה אם ּיתלה; ּבמה לֹו ׁשאין ּפסּול, מּׁשניהן אחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכל

נפסל. נפלּו, לזה ואם ְְְְִִִֶַַָָנפסל,

ׁשּזהמקוה מּפני ּכׁשר, - מלא ּומצאֹו ּובא ריקן, ׁשהּניחֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
זה למקוה ׁשאּובין מים .ספק ְְְְִִִֵֶֶַ

והּמכּתׁשתצּנֹור למקוה, מקּלח מים]ׁשהיה עם [כלי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּמכּתׁשת מן ספק לּמקוה, הּצּנֹור מן ספק - ּבצּדֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנתּונה

ׁשהּפסּול מּפני ּפסּול, זה הרי - נראהמֹוכיחלּמקוה -] ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּכׁשר,לעינינו] זה הרי ּכׁשרים, מים רּבֹו ּבּמקוה יׁש ואם ;ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻ

קבּוע. ּכׁשר ׁשם יׁש ׁשהרי הּוא, ׁשאּובים מים ספק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּזה

ׁשחזקתןּכל ּפסּולין, - העּמים ּבארץ הּנמצאֹות הּמקוֹות ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבּמדינֹות יׂשראל ּבארץ הּנמצאֹות הּמקוֹות וכל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשאּובין.

הּמפּתח[כרכים] מן העיר]לפנים שער ּפסּולין;[- ּבחזקת - ְְְְְִִִִִֶַַָ
לתֹוכן ּומטילין ּבהן ּומטּבילין ּבהן מכּבסין הּמדינה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאנׁשי
יׂשראל ּבארץ הּנמצאֹות הּמקוֹות וכל ּתמיד. ׁשאּובין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָמים

הּגׁשמים. מן ׁשחזקתֹו טהרה, ּבחזקת - לּפתח ְְְְֳִִֶֶֶֶַַַַָָָָחּוץ

ואפּלּוהּטמא טבל; לא ספק טבל ספק לטּבל, ׁשּירד ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ
מקוֹות ׁשני ּבֹו; ׁשאין ספק סאה ארּבעים ּבֹו יׁש ספק ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָטבל,
מהן ּבאחד וטבל ּבֹו, אין ואחד סאה ארּבעים ּבֹו יׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
ׁשהּטמא לפי טמא; ספקֹו - טבל מהן ּבאיזה ידּוע ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין

ּכראּוי ׁשּטבל ׁשּיּודע עד ונמצאּבחזקתֹו, ׁשּנמּדד מקוה וכן . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּכל - הּיחיד ּברׁשּות ּבין הרּבים ּברׁשּות ׁשהיה ּבין ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָחסר,

ּגּביו על ׁשּנעׂשּו בו]הּטהרֹות טבילה סמך על למפרע[- ְְְֲֵֶַַַַַַָָ
ּדברים ּבּמה ׁשלם. והיה ּבֹו ׁשּנמּדד זמן ׁשּיּודע עד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָטמאֹות,

חמּורה מּטמאה הּטבילה ּבׁשהיתה אבאמּורים? -] ְְְְֲֲִִִֶַָָָָָֻ
אכלין.הטומאה] ׁשאכל ּכגֹון קּלה, מּטמאה טבל אם ְְֲֳִִִֶַַַָָָָָָֻאבל

ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ּבא אֹו טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֻטמאין,
ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשת ורּבֹו ראׁשֹו על נפלּו אֹו ְְְְְִִִִֶַַָֹֹֻֻׁשאּובין,

מּדבריהן אּלּו ּדברים ועּקר הֹואיל מדרבנן]- ספקֹו[- הרי , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָ
אֹו טבל אם לֹו ׁשּנסּתּפק ּפי על ואף ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָטהֹור,
וכּיֹוצא זמן לאחר חסר הּמקוה ׁשּנמצא אם טבל, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלא

טהֹור. זה הרי - אּלּו ְֲִֵֵֵֶָּבספקֹות

מהןׁשני ּבאחד וטבל ּפסּול, ואחד ּכׁשר אחד מקוֹות, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּתלּויֹות אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה חמּורה, [טמאותמּטמאה ְְְְֲֲִֵֵָָָָָֻ

ּתלּויֹותמספק] הראׁשֹונֹות - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני, טבל .ְְְִִֵַַָָָָָ
הראׁשֹונֹות - ּבאּלּו אּלּו נגעּו ואם טהֹורֹות; והּׁשנּיֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָּכׁשהיּו,
קּלה, טמאה ּבאמצע נטמא אם וכן יּׂשרפּו. ּוׁשנּיֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻּתלּויֹות,
מהן ּבאחד טבל אם אבל טהרֹות. ועׂשה ּבּׁשני ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוטבל
וטבל חמּורה, טמאה ונטמא טהרֹות, ועׂשה קּלה, ְְְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָֻֻמּטמאה
ּתלּויֹות; והּׁשנּיֹות טהֹורֹות, הראׁשֹונֹות - טהרֹות ועׂשה ְְְְְְִִִֵַַָָָָּבּׁשני
ּתלּויֹות והּׁשנּיֹות הראׁשֹונֹות, יּׂשרפּו - ּבאּלּו אּלּו נגעּו ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָואם
ׁשאּוב, ּכּלֹו ואחד סאה, ארּבעים מהן ּבאחד היה ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻּכׁשהיּו.
קּלה, מּטמאה ואחד חמּורה מּטמאה אחד ׁשנים, ּבהן ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻוטבלּו
ּתלּויֹות; טהרֹותיו חמּורה, מּטמאה הּטֹובל - טהרֹות ְְְְֲֳִֵַָָָָָָֻועׂשּו
וירד טמא אחד היה טהֹורֹות. טהרֹותיו הּקּלה, מן ְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהּטֹובל

להקר ירד והּׁשני ּבאחד[להתקרר]לטּבל, לטּבל ׁשּירד זה - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
להקר, ׁשּירד וזה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתלּויֹות, טהרֹותיו ְְְְְֳֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמהן,
ּבּׁשאּוב ׁשּמא הּוא, ׁשאּובין מים ספק ׁשּזה ּכׁשהיה; ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָטהֹור

ונטמא. ּכׁשהקר, ְְְִֵֵֶַָָטבל

ואחדׁשני ׁשאּוב אחד סאה, עׂשרים עׂשרים ׁשל מקוֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ
טהֹורֹות; אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה מהן, ּבאחד הקר ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּכׁשר,
ּבוּדאי ׁשהרי יּׂשרפּו, אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהקר

ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו מדרבנן]ּבא שטמא ּכמֹו[- , ְְְְִִַָֹֻ
ְֵֶַׁשּבארנּו.
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ה'תש"ע טבת כ"ד ראשון יום

   
ׁשרּׁשּומֹו ּבדבר אּלא הּגט את ּכֹותבין עֹומד[כתבו]אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

וסקרא[מתקיים] ּדיֹו ּכגֹון אדום], אילן]וקּמֹוס[טיט [שרף ְְְְְִָֻ
גפרית]וקלקנּתֹוס ּבדבר[מין ּכתבֹו אם אבל ּבהן; וכּיֹוצא ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

גט. אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא ּפרֹות ּומי מׁשקין ּכגֹון עֹומד, ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשאינֹו
ּבאבר ּובׁשיחֹור[עופרת]ּכתבֹו וגחלים]ּבׁשחֹור ברזל ,[כלי ְְְֲִִַָָ

לכּתחּלה. ּבהן ּכֹותבין ואין ְְְְִִֵֵֶַָָָּכׁשר;

עפצין ּבמי האלון]ּכֹותבין פרי הּניר[מי ּגּבי על לכּתחּלה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ
עפּוצה מגּלה ּגּבי על לא אבל ּבהן, וכּיֹוצא [מעובדתוהעֹור ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ

עפצין] נּכרבמי ׁשאינֹו מּפני שוים], והדיו הקלף ואם[צבע ; ְְִִִֵֵֶָ
הּגט, את ּכֹותבין הּכל על ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן גט. אינֹו ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹּכתב,
להזּדּיף, ׁשּיכֹול ּדבר על וכֹותבין הנאה; אּסּורי על ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָאפּלּו

מסירה. ּבעדי לּה ׁשּיּתנֹו ְְְְִִֵֵֶָָוהּוא

הּמחּוק הּניר על לּה ּכֹותב כתבו]ּכיצד? ועל[שנמחק , ְְֵֵַַַַַָָָ
צרכו]הּדפּתרא כל מעובד בלתי החרׂש[עור ועל ועל[חרס], , ְְְְִֶֶַַַַָ

העבד לּה ּומֹוסר הּפרה; קרן ועל עבד, ׁשל ידֹו ועל ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהעלין,
עדים. ּבפני ּבֹו, וכּיֹוצא והּדפּתרא הּמחּוק הּניר אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָוהּפרה

והיה קעקע, ּבכתבת עבד ׁשל ידֹו על חקּוק הּגט ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהיה
הרי[נמצא]יֹוצא - ידֹו על חקּוקים העדים והיּו ידּה, מּתחת ְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

יכֹול אין ׁשהרי מסירה, עדי לּה ׁשאין ּפי על אף מגרׁשת, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹזֹו
ּבעבד מחזקין היּו אפּלּו עללהזּדּיף. חקּוק וגט ׁשּלֹו, ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

לי' נמסר 'ּבעדים אֹומרת: והיא ידּה, מּתחת יֹוצא והּוא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָידֹו,
ׁשהּגֹודרֹות לּה, נכנס מעצמֹו ׁשּמא מגרׁשת; ספק זֹו הרי -ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

חיים] חזקה[בעלי להן מישהואין בידי הימצאותם [אין ֲֵֶָָָ
עליהם] בעלותו על הוכחה .מהווה

הּטבלה על חקּוק הּגט והּוא[לוח]היה עליו, והעדים , ְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ
ּבּטבלה[נמצא]יֹוצא מחזקין ׁשהם ּפי על אף - ידּה מּתחת ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ

ּכֹותבת עצמּה ׁשהאּׁשה מגרׁשת, זֹו הרי ׁשּלּה, [מותרׁשהיא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
לכתוב] ׁשםלה אין אם ּבחֹותמיו אּלא הּגט קּיּום ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּגּטּה,

מסירה. ְִֵֵָעדי
מּתכת ׁשל טס על אֹו האבן, על אֹו הּלּוח, על הּגט ֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָחקק

ירכי חפר אם הרי[גופי]- - הּוא ּכתב ׁשּזה ּכׁשר; האֹותּיֹות, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
חֹופר ׁשהּוא ּכלֹומר ּברזל", ּבעט "ּכתּובה אֹומר: [חורט.הּוא ְְְְֵֵֵֶֶַַָ

כותב] הכתוב עדוקראו הּטס מאחֹורי הירכֹות חקק אם וכן .ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָ
ׁשּיראּו עד האֹות, ּתֹו חפר אם אבל הּטס. ּבפני ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּבלטּו

ּגבֹוהֹות הּזהב[בולטות]הירכֹות ּדינרי ּככתב ּומּכאן, מּכאן ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
ּכתב. זה ׁשאין גט, אינֹו -ְֵֵֵֶֶָ

ּכתב[חורט]המקרע ּתבנית העֹור דיו]על אֹו[ללא , ְְְִֵַַַַָָָ
את ּכֹותבין ּכׁשר. זה הרי - ּכתב ּתבנית העֹור על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשרׁשם
הּלׁשֹונֹות, מן ּבכתב ׁשּכתּוב ּגט לׁשֹון. ּובכל ּכתב ּבכל ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָהּגט
לׁשֹון מּכירין ׁשּיהּו והּוא ּכׁשר, - אחר ּבכתב חֹותמין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָועדיו

ּוכתבּה. ְְַָָָהּכתב
לׁשֹון ּבכתב הּׁשני והעד ּבכתב, חתם העדים מן ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאחד

ּכׁשר - אחת,אחרת ּבלׁשֹון ּכתּוב הּגט מקצת היה אם אבל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּפסּול - אחרת ּבלׁשֹון .ּומקצתֹו ְְִֶֶַָָָ

ּבדברי הּסֹופר ׁשּיּזהר צרי הּגט, ּבּה ׁשּיּכתב לׁשֹון ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
הּקֹורא ׁשּנמצא עד ענינֹות, ׁשני מׁשמען יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּגט,
ּגרּוׁשין, לׁשֹון מׁשמעֹו ׁשאין נתּכּון, וכ לכ 'ׁשּמא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹומר:
יהיּו אּלא ּגרּוׁשין'; לׁשֹון ׁשּמׁשמעֹו נתּכּון זה לענין ׁשּמא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
ענין מׁשמעֹו אּלא הּלׁשֹון, ּבאֹותּה ספק ּבהן ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּדברים

לפלֹונית. ּפלֹוני וׁשּלח ׁשּגרׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָאחד,
הּכתב ּבאֹותֹו היטב מבאר הּכתב ׁשּיהיה צרי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכן

ּכתב, אֹותֹו ׁשּמּכירין הּקטּנים לקרֹותֹו ׁשּידעּו עד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּיכּתב,
סכלים ולא נבֹונים לא אּלא[טפשים]ׁשאינן ּבּקטּנים, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

אֹות ּתדמה ׁשּמא ּומבלּבל, מעּקם ּכתב יהיה ולא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻֻּבינֹונּיים;
מׁשּתּנה. הענין ונמצא ְְְְְִִִֶַָָָלאֹות,

אֹו עּקּום ּבכתבֹו ׁשהיה אֹו ענינֹות, ׁשני מׁשמע ּבֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָהיה
ונקרא הֹואיל - אחר ענין מּמּנּו ׁשּיּקרא ׁשאפׁשר עד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבלּבּול
ּכבר ּפסּול. זה הרי ּגרּוׁשין, מׁשמע ּבֹו ויׁש הּגרּוׁשין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלענין
אף זה, ּובנּסח ארּמי ּבלׁשֹון הּגט לכּתב ּכּלם יׂשראל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻֻנהגּו

לכּתחּלה לׁשֹון ּבכל לכתבֹו ׁשּמּתר ּפי .על ְְְְְִִֶַַָָָָָֻ
הּגט נּסח הּוא ּפלֹוניוזה לירח וכ ּבכ ּבׁשּבת, ּבכ : ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻ

רגילנא ּדי למניאנא לּׁשטרֹות אֹו ליצירה וכ ּכ ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָּבׁשנת
ּבּה בו]למימני למנות אנו שרגילים אי[למנין ּפלֹוני, ּבמקֹום ְְְְִִֵֵַָ

וחניכהאנא אחרן ׁשּום וכל ּפלֹוני ּדמּמקֹום ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני ְְְְְֲֲֳִִִִִֶַָָָָָָ
ּדאבהתי ּולאתריהֹון ּולאתרי ולאבהתי לי שםּדאית [וכל ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָ

אבותי] ולמקום ולמקומי ולאבותי לי שיש וכינוי צביתיאחר ,ְִִ
אניסנא לא ּכיד נפׁשי אונס]ּברעּות בלא נפשי, ברצון ,[רציתי ְְְֲִִִִַָֹ

אנּתתי אנּת ליכי, יתיכי ותרֹוכית ּוׁשבקית [פטרתיּופטרית ְְְְְְְִִִִִִִִִַָָָָ
לנפשך] אותך וגרשתי ּדמּמתאועזבתי ּפלֹוני ּבת ְְְִִִַָָּפלֹונית

ליכי[מעיר] ּדאית וחניכה אחרן ׁשּום וכל ְְְֲֳִִִִִַָָָָּפלֹונית
ּדאבהתיכי ּולאתריהֹון ּולאתריכי אחרולאבהתיכי שם [וכל ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָ

אבותיך] ולמקום ולמקומך ולאבותיך לך שיש הויתוכינוי ּדי ,ֲִֵ
ּדנא מּקדמת מכבר]אנּתתי אישתי ּפטרית[שהיית וכּדּו , ְְְְְְִִִִַַַָָ

וׁשלטאה רּׁשאה ּתהוייין ּדי ליכי, יתיכי ותרֹוכית ְְְְְְִִִִִִִִִַַָָָָָָָּוׁשבקית
לא ואנׁש ּתצּבייין, ּדי ּגבר לכל להתנסבא למה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָֹּבנפׁשיכי

ּולעלם ּדנן יֹומא מן ׁשמי מן ּבידיכי פטרתיימחה [וכעת ְְְְִִִִִִֶַַַָָ
בנפשך, ושולטת רשאית שתהיי לנפשך אותך וגרשתי ועזבתי

זה מיום בידך, ימחה לא ואיש שתרצי, אדם לכל ולהנשא לילך

עולם] מּניועד ליכי ּדיהוי ודן אדם, לכל מּתרת אּת והרי ,ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּתרֹוכין גירושין]ספר ספר ממני לך יהיה ּפּטּורין[וזה וגט ְִִִֵֵֶָ

ׁשבּוקין חֹותמין[עזובין]ואּגרת והעדים ויׂשראל. מׁשה ּכדת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו .למּטה, ְְְֵֶַַָ

ּביּוד 'ודין' יכּתב לא זה, ּובנּסח זה ּבלׁשֹון הּגט ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֻּכׁשּיכּתב
;ּובינ ּביני יהיה מׁשּפט ּכלֹומר 'ודין', הּקֹורא יקרא ׁשּמא -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּגרּת', 'ואי הּקֹורא יקרא ׁשּמא - ּביּוד 'ואיּגרת' יכּתב ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹולא

זנית אם יקראּכלֹומר ׁשּמא - ּביּוד 'לימה' יכּתב ולא ; ְְְְְְִִִִִֶַָָָָֹֹ
'ּתהויין' יכּתב ולא ׂשחֹוק; לי ּכלֹומר ,'מה 'לי ְְְְְְִִִִִֵֵַַָֹֹהּקֹורא

           
      

'ּתהויין' הּקֹורא יקרא ׁשּמא - יּודין ּבׁשּתי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָו'תצּביין'
ׁשאינֹו ונמצא נׁשים, ׁשּתי עם מדּבר ׁשהּוא ּכלֹומר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָו'תצּביין',
- ּד'וכּדּו' לויו יארי וכן אחרֹות. לׁשּתים אּלא לזֹו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמגרׁש
זה ּבתנאי ּכלֹומר 'ּוכדי', מׁשמע ויהיה לּיּוד, ּתדמה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמא
ׁשּמא - ּו'ׁשבּוקין' ּד'תרֹוכין' לויו יארי וכן ;אֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹאפטר
ּכלֹומר ּו'ׁשביקין', 'ּתריכין' מׁשמעֹו ויהיה לּיּוד, ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָּתדמה
זֹו ּדר ועל אֹותֹו. וגרׁשה ׁשבקה ׁשהיא לּה אֹומר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא
ּבֹו יהיה ׁשּלא - ׁשּיכּתב ּכתב ּובכל לׁשֹון ּבכל להּזהר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹצרי

ענינֹות. ׁשני ְְְִֵַַָמׁשמע

ּכתב לא אֹו אּלּו, ווין הארי ולא זה, ּבנּסח ׁשּכתב ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻהרי
- יּכתבּו ׁשּלא ׁשאמרנּו הּיּודין ׁשּכתב אֹו הּיתרֹות, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּיּודין
ּפסּול - לׁשֹון ּבכל ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּול. ּגט זה .הרי ְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

הּׁשיטין ּבין ׁשּתלה אֹו ּתבה, אֹו אֹות ּבֹו ׁשּמחק ִִֵֵֵֶֶַַָָָָּגט
הּגט[השורות] מּטפס אם חשוב]- והפחות הכללי ,[הנוסח ִִֵֶַֹ

הּתרף מן ואם ּכׁשר. זה והפרטיםהרי העיקרי [נוסח ְֲִִֵֵֶֶַָֹ
ׁשאֹותהמשתנים] הּגט ּבסֹוף ּופרׁש החזיר ואם גט; אינֹו ,ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַ

ּכׁשאר ּכׁשר, - הּגט מּתרף אפּלּו מחק, על אֹו ּתלּויה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּפלֹונית
ׁשל קרע ׁשהּוא וערב, ׁשתי קרּוע ׁשּנמצא ּגט וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשטרֹות.
אם אבל הּׁשטרֹות; ּכׁשאר ּבטל, ּגט זה הרי - ּדין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָּבית

ּכׁשר. - ּדין ּבית ׁשל קרע ואינֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַָנקרע,
ּככברה ׁשּנעׂשה אֹו ׁשהרקיב, אֹו ּכׁשר.[מחורר]נּמֹוק, - ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

ּובבּואה נּטׁשטׁש, אֹו הכתב]נמחק אם[רושם - קּימת ׁשּלֹו ְְִִִֵֶֶֶַַַָָ
גט. אינֹו לאו, ואם ּכׁשר; להּקרֹות, ְְִִֵֵֵָָָָיכֹול

ידּה מּתחת יֹוצא הּגט ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּמה
עדים ׁשם יׁש אם אבל מסירה. עדי ׁשם ואין חתימה, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָָָּבעדי
אף ּכׁשר, זה הרי - ּכׁשר והיה ּבפניהם, הּגט לּה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנמסר
אֹו הּׁשיטין, ּבין אֹו הּמחק, על הּגט ּתרף ׁשהיה ּפי ִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעל

ּבפניהם לּה ּכׁשּנתן וערב ׁשתי קרּוע .ׁשהיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּכתבּוהּוחמּׁשה אם - נׁשֹותיהם לחמׁש אחד ּגט ׁשּכתבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

לכולן]ּבכלל אחד ּגרׁש[נוסח ּבׁשּבת ּבכ' ׁשּכתבּו: ּכגֹון , ְְְְְִֵֵֶַָָָָ
מהן אחד ּכל אמר וכ לפלֹונית, ּופלֹוני לפלֹונית ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָּפלֹוני

וכל ּתהוייין', ּדי ליכי עדיםלאׁשּתֹו, ּוׁשני הּגט, טפס ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָֹ
ּבעדי מהן אחת לכל ויּנתן ּכׁשר, זה הרי - מּלמּטה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחֹותמין
זֹו מגּלה ׁשּתצא ּכל - מסירה עדי ׁשם אין ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָמסירה;
ּפלֹוני ּגרׁש ּבׁשּבת ּבכ' ּכתב: אם אבל מגרׁשת. ידּה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּתחת
ּבאֹותּה אחר ּגט ּתחּתיו והתחיל הּגט, והׁשלים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָלפלֹונית'
ּפלֹוני ּגרׁש ּבׁשּבת ּבכ אֹו זה 'ּוביֹום וכתב: ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָמגּלה,
הּגּטין, ּכל ׁשהׁשלים עד וכן הּׁשני, הּגט והׁשלים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָלפלֹונית'
ּבעדי מהן אחת לכל זֹו מגּלה נּתנה אם - מּלמּטה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוהעדים
והיתה מסירה, עדי ׁשם אין ואם מגרׁשֹות. ּכּלן הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָָֹֻמסירה,
ׁשּגּטּה זֹו היתה אם - מהן אחת יד מּתחת יֹוצאה זֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמגּלה
היתה ואם מגרׁשת; זֹו הרי עּמֹו, נקראין ׁשהעדים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבאחרֹונה
ספק זֹו הרי הראׁשֹונֹות, מן אחת יד מּתחת יֹוצאה ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָהּמגּלה

ְֶֶֹמגרׁשת.
ּפלֹונית נׁשֹותינּו ּגרׁשנּו ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני 'אני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָּכתב:

לכל ׁשּנמסר ּפי על אף - הּגט והׁשלים ּופלֹונית', ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּופלֹונית
ּבגט מתּגרׁשֹות נׁשים ׁשּתי ׁשאין גט; אינֹו ּבעדים, מהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָאחת

לּה" "וכתב ׁשּנאמר: - ּופרטןאחד חזר ולחברּתּה. לּה לא , ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּפלֹונית ּגרׁש ּופלֹוני ּפלֹונית ּגרׁש 'ּפלֹוני וכתב: הּגט, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָּבתֹו
ּכׁשרים. אּלּו הרי - ּפלֹוני' ּבזמן ּפלֹונית ּגרׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַּופלֹוני

ּדּפין ּבׁשני ּגּטין ׁשני ּבצד[טורים]ּכתב זה אחת ּבמגּלה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּבסֹוף עדים ּוׁשני זה ּגט ּבסֹוף נקראין עדים ׁשני יׁש אם - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָזה
ידּה, מּתחת זֹו מגּלה ׁשּתצא וכל ּכׁשר; זה הרי - זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּגט

ְֶֶֹמגרׁשת.
זה לתחת זה מּתחת ּבאים ּבלבד עדים ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהיּו

השני] תחת ומסתיימת הראשון לגט מתחת מתחילה [שחתימתן

ׁשהעדים אּׁשה יד מּתחת יצא אם חתימתם]- [תחילת ִִִִֵֶַַַָָָָ
יד מּתחת יצא ואם מגרׁשת; זֹו הרי - ּגּטּה עם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹנקראין
לּה ׁשּיּמסר עד גט, אינֹו - עּמֹו נקראין העדים ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּׁשנּיה

ְִֵּבעדים.
ּבין והעדים מּזה, למעלה זה ּדּפין ּבׁשני ּגּטין ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכתב

אם - הּׁשני מן ּולמעלה הראׁשֹון ּבסֹוף ׁשּנמצאּו הּגּטין, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָׁשני
זֹו הרי ּגּטּה, ּבסֹוף נקראין ׁשהעדים יד מּתחת יֹוצא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהיה
אינּה למעלה ּגּטּה ּבראׁש נקראין ׁשהעדים וזֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹמגרׁשת.
מּצּדֹו, אֹו ּגט, ׁשל הּדף ּבראׁש ׁשחתמּו ׁשהעדים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמגרׁשת;

ּכׁשר - ּבעדים לּה נמסר ואם גט. אינֹו - מאחֹוריו .אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָ
ּדף[חיבר]הּקיף זה[גט]ראׁש ּדף לראׁש גטזה [כתב ְִִֶֶַַֹֹ

מעלה] לכיוון מאמצע שני וגט למטה עד הגליון מאמצע אחד

הּגּטין[חתמו]והעדים ׁשני ּבראׁש העדים ׁשּנמצאּו ּבאמצע, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּכׁשרים. ׁשניהן - ּבעדים להן נמסרּו ואם ּבטלין; ׁשניהן -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ

מּלמּטה והעדים הּׁשני, ּבּדף ּוכתבֹו הּגט מקצת ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָׁשּיר
ׁשּלא ּבּמגּלה נּכר ׁשּיהיה והּוא ּכׁשר; - הּׁשני הּדף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבסֹוף
אם אבל הּׁשני. ּבּדף ׁשּיׁשלים הּסֹופר נתּכּון וׁשּלכ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָנחּתכה,
מגרׁשת; ספק זֹו הרי ּבעדים, ׁשּנמסר ּפי על אף - נּכר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאינֹו
ּומקצת הּדף, מּסֹוף זה מקצת ונחּת היּו, ּגּטין ׁשני ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמא

הּדף מראׁש .הּׁשני ִֵֵַַַֹ
ּבׁשלֹום 'ׁשאלּו ּכתב: ׁשּגמר ואחר הּגט, את ׁשּכתב ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהרי

וחתמּו ּבזה, וכּיֹוצא רעי' ּפלֹוני עלי 'ׁשלֹום אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּפלֹוני',
ספק זֹו הרי - ידּה מּתחת יֹוצא זה ּגט והרי מּלמּטה, ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהעדים
אם אבל ׁשלֹום. ׁשאילת על אּלא חתמּו לא ׁשּמא ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמגרׁשת,
וכּיֹוצא רעי' עלי 'וׁשלֹום אֹו ּפלֹוני', ּבׁשלֹום 'וׁשאלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּכתב:

לּוה ׁשהרי ועל[צירף]ּבזה, הּגט, ּדברי על אּלּו ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבין - ּבעדים לּה נמסר ואם מגרׁשת. זֹו הרי - חתמּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשניהן

ּכׁשר. ּגט זה הרי ,ּכ ּובין ֲֵֵֵֵֶָָָּכ

ה'תש"ע טבת כ"ה שני יום

   
"ּבידּה "ונתן ּבּתֹורה ׁשּנאמר אּלאזה הּכתּוב ענין אין - ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשלּוחּה אֹו חצרּה, אֹו חיקּה, אֹו ידּה, ואחד לּה; הּגט ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּיּגיע
לּה, הּקנּויה חצרּה ואחת הּוא. אחד הּכל - ּכידּה ידֹו ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשעׂשת
היא; רׁשּותּה הּכל - לּה הּׁשאּולה אֹו הּמׂשּכרת חצרּה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֻאֹו

נתּגרׁשה. לרׁשּותּה, ּגט ְְְִִִִֵֶַַָָָּומּׁשּיּגיע
היתה אם - חצרּה לתֹו לאׁשּתֹו ּגט ׁשםהּזֹורק עֹומדת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשּתעמד עד נתּגרׁשה לא לאו, ואם נתּגרׁשה; חצרּה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹּבצד
חצרּה ּבתֹוכּהּבצד הּגט ׁשּיׁשּתּמר חצר ׁשהיא ּפי על ואף , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּבפניו. אּלא לאדם חבין ואין הּגרּוׁשין, לּה היא ׁשחֹובה -ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ



סי            
      

'ּתהויין' הּקֹורא יקרא ׁשּמא - יּודין ּבׁשּתי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָו'תצּביין'
ׁשאינֹו ונמצא נׁשים, ׁשּתי עם מדּבר ׁשהּוא ּכלֹומר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָו'תצּביין',
- ּד'וכּדּו' לויו יארי וכן אחרֹות. לׁשּתים אּלא לזֹו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמגרׁש
זה ּבתנאי ּכלֹומר 'ּוכדי', מׁשמע ויהיה לּיּוד, ּתדמה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמא
ׁשּמא - ּו'ׁשבּוקין' ּד'תרֹוכין' לויו יארי וכן ;אֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹאפטר
ּכלֹומר ּו'ׁשביקין', 'ּתריכין' מׁשמעֹו ויהיה לּיּוד, ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָּתדמה
זֹו ּדר ועל אֹותֹו. וגרׁשה ׁשבקה ׁשהיא לּה אֹומר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא
ּבֹו יהיה ׁשּלא - ׁשּיכּתב ּכתב ּובכל לׁשֹון ּבכל להּזהר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹצרי

ענינֹות. ׁשני ְְְִֵַַָמׁשמע

ּכתב לא אֹו אּלּו, ווין הארי ולא זה, ּבנּסח ׁשּכתב ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻהרי
- יּכתבּו ׁשּלא ׁשאמרנּו הּיּודין ׁשּכתב אֹו הּיתרֹות, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּיּודין
ּפסּול - לׁשֹון ּבכל ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּול. ּגט זה .הרי ְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

הּׁשיטין ּבין ׁשּתלה אֹו ּתבה, אֹו אֹות ּבֹו ׁשּמחק ִִֵֵֵֶֶַַָָָָּגט
הּגט[השורות] מּטפס אם חשוב]- והפחות הכללי ,[הנוסח ִִֵֶַֹ

הּתרף מן ואם ּכׁשר. זה והפרטיםהרי העיקרי [נוסח ְֲִִֵֵֶֶַָֹ
ׁשאֹותהמשתנים] הּגט ּבסֹוף ּופרׁש החזיר ואם גט; אינֹו ,ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַ

ּכׁשאר ּכׁשר, - הּגט מּתרף אפּלּו מחק, על אֹו ּתלּויה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּפלֹונית
ׁשל קרע ׁשהּוא וערב, ׁשתי קרּוע ׁשּנמצא ּגט וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשטרֹות.
אם אבל הּׁשטרֹות; ּכׁשאר ּבטל, ּגט זה הרי - ּדין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָּבית

ּכׁשר. - ּדין ּבית ׁשל קרע ואינֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַָנקרע,
ּככברה ׁשּנעׂשה אֹו ׁשהרקיב, אֹו ּכׁשר.[מחורר]נּמֹוק, - ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

ּובבּואה נּטׁשטׁש, אֹו הכתב]נמחק אם[רושם - קּימת ׁשּלֹו ְְִִִֵֶֶֶַַַָָ
גט. אינֹו לאו, ואם ּכׁשר; להּקרֹות, ְְִִֵֵֵָָָָיכֹול

ידּה מּתחת יֹוצא הּגט ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּמה
עדים ׁשם יׁש אם אבל מסירה. עדי ׁשם ואין חתימה, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָָָּבעדי
אף ּכׁשר, זה הרי - ּכׁשר והיה ּבפניהם, הּגט לּה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנמסר
אֹו הּׁשיטין, ּבין אֹו הּמחק, על הּגט ּתרף ׁשהיה ּפי ִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעל

ּבפניהם לּה ּכׁשּנתן וערב ׁשתי קרּוע .ׁשהיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּכתבּוהּוחמּׁשה אם - נׁשֹותיהם לחמׁש אחד ּגט ׁשּכתבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

לכולן]ּבכלל אחד ּגרׁש[נוסח ּבׁשּבת ּבכ' ׁשּכתבּו: ּכגֹון , ְְְְְִֵֵֶַָָָָ
מהן אחד ּכל אמר וכ לפלֹונית, ּופלֹוני לפלֹונית ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָּפלֹוני

וכל ּתהוייין', ּדי ליכי עדיםלאׁשּתֹו, ּוׁשני הּגט, טפס ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָֹ
ּבעדי מהן אחת לכל ויּנתן ּכׁשר, זה הרי - מּלמּטה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחֹותמין
זֹו מגּלה ׁשּתצא ּכל - מסירה עדי ׁשם אין ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָמסירה;
ּפלֹוני ּגרׁש ּבׁשּבת ּבכ' ּכתב: אם אבל מגרׁשת. ידּה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּתחת
ּבאֹותּה אחר ּגט ּתחּתיו והתחיל הּגט, והׁשלים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָלפלֹונית'
ּפלֹוני ּגרׁש ּבׁשּבת ּבכ אֹו זה 'ּוביֹום וכתב: ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָמגּלה,
הּגּטין, ּכל ׁשהׁשלים עד וכן הּׁשני, הּגט והׁשלים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָלפלֹונית'
ּבעדי מהן אחת לכל זֹו מגּלה נּתנה אם - מּלמּטה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוהעדים
והיתה מסירה, עדי ׁשם אין ואם מגרׁשֹות. ּכּלן הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָָֹֻמסירה,
ׁשּגּטּה זֹו היתה אם - מהן אחת יד מּתחת יֹוצאה זֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמגּלה
היתה ואם מגרׁשת; זֹו הרי עּמֹו, נקראין ׁשהעדים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבאחרֹונה
ספק זֹו הרי הראׁשֹונֹות, מן אחת יד מּתחת יֹוצאה ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָהּמגּלה

ְֶֶֹמגרׁשת.
ּפלֹונית נׁשֹותינּו ּגרׁשנּו ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני 'אני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָּכתב:

לכל ׁשּנמסר ּפי על אף - הּגט והׁשלים ּופלֹונית', ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּופלֹונית
ּבגט מתּגרׁשֹות נׁשים ׁשּתי ׁשאין גט; אינֹו ּבעדים, מהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָאחת

לּה" "וכתב ׁשּנאמר: - ּופרטןאחד חזר ולחברּתּה. לּה לא , ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּפלֹונית ּגרׁש ּופלֹוני ּפלֹונית ּגרׁש 'ּפלֹוני וכתב: הּגט, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָּבתֹו
ּכׁשרים. אּלּו הרי - ּפלֹוני' ּבזמן ּפלֹונית ּגרׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַּופלֹוני

ּדּפין ּבׁשני ּגּטין ׁשני ּבצד[טורים]ּכתב זה אחת ּבמגּלה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּבסֹוף עדים ּוׁשני זה ּגט ּבסֹוף נקראין עדים ׁשני יׁש אם - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָזה
ידּה, מּתחת זֹו מגּלה ׁשּתצא וכל ּכׁשר; זה הרי - זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּגט

ְֶֶֹמגרׁשת.
זה לתחת זה מּתחת ּבאים ּבלבד עדים ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהיּו

השני] תחת ומסתיימת הראשון לגט מתחת מתחילה [שחתימתן

ׁשהעדים אּׁשה יד מּתחת יצא אם חתימתם]- [תחילת ִִִִֵֶַַַָָָָ
יד מּתחת יצא ואם מגרׁשת; זֹו הרי - ּגּטּה עם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹנקראין
לּה ׁשּיּמסר עד גט, אינֹו - עּמֹו נקראין העדים ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּׁשנּיה

ְִֵּבעדים.
ּבין והעדים מּזה, למעלה זה ּדּפין ּבׁשני ּגּטין ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכתב

אם - הּׁשני מן ּולמעלה הראׁשֹון ּבסֹוף ׁשּנמצאּו הּגּטין, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָׁשני
זֹו הרי ּגּטּה, ּבסֹוף נקראין ׁשהעדים יד מּתחת יֹוצא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהיה
אינּה למעלה ּגּטּה ּבראׁש נקראין ׁשהעדים וזֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹמגרׁשת.
מּצּדֹו, אֹו ּגט, ׁשל הּדף ּבראׁש ׁשחתמּו ׁשהעדים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמגרׁשת;

ּכׁשר - ּבעדים לּה נמסר ואם גט. אינֹו - מאחֹוריו .אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָ
ּדף[חיבר]הּקיף זה[גט]ראׁש ּדף לראׁש גטזה [כתב ְִִֶֶַַֹֹ

מעלה] לכיוון מאמצע שני וגט למטה עד הגליון מאמצע אחד

הּגּטין[חתמו]והעדים ׁשני ּבראׁש העדים ׁשּנמצאּו ּבאמצע, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּכׁשרים. ׁשניהן - ּבעדים להן נמסרּו ואם ּבטלין; ׁשניהן -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ

מּלמּטה והעדים הּׁשני, ּבּדף ּוכתבֹו הּגט מקצת ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָׁשּיר
ׁשּלא ּבּמגּלה נּכר ׁשּיהיה והּוא ּכׁשר; - הּׁשני הּדף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבסֹוף
אם אבל הּׁשני. ּבּדף ׁשּיׁשלים הּסֹופר נתּכּון וׁשּלכ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָנחּתכה,
מגרׁשת; ספק זֹו הרי ּבעדים, ׁשּנמסר ּפי על אף - נּכר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאינֹו
ּומקצת הּדף, מּסֹוף זה מקצת ונחּת היּו, ּגּטין ׁשני ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמא

הּדף מראׁש .הּׁשני ִֵֵַַַֹ
ּבׁשלֹום 'ׁשאלּו ּכתב: ׁשּגמר ואחר הּגט, את ׁשּכתב ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהרי

וחתמּו ּבזה, וכּיֹוצא רעי' ּפלֹוני עלי 'ׁשלֹום אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּפלֹוני',
ספק זֹו הרי - ידּה מּתחת יֹוצא זה ּגט והרי מּלמּטה, ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהעדים
אם אבל ׁשלֹום. ׁשאילת על אּלא חתמּו לא ׁשּמא ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמגרׁשת,
וכּיֹוצא רעי' עלי 'וׁשלֹום אֹו ּפלֹוני', ּבׁשלֹום 'וׁשאלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּכתב:

לּוה ׁשהרי ועל[צירף]ּבזה, הּגט, ּדברי על אּלּו ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבין - ּבעדים לּה נמסר ואם מגרׁשת. זֹו הרי - חתמּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשניהן

ּכׁשר. ּגט זה הרי ,ּכ ּובין ֲֵֵֵֵֶָָָּכ

ה'תש"ע טבת כ"ה שני יום

   
"ּבידּה "ונתן ּבּתֹורה ׁשּנאמר אּלאזה הּכתּוב ענין אין - ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשלּוחּה אֹו חצרּה, אֹו חיקּה, אֹו ידּה, ואחד לּה; הּגט ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּיּגיע
לּה, הּקנּויה חצרּה ואחת הּוא. אחד הּכל - ּכידּה ידֹו ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשעׂשת
היא; רׁשּותּה הּכל - לּה הּׁשאּולה אֹו הּמׂשּכרת חצרּה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֻאֹו

נתּגרׁשה. לרׁשּותּה, ּגט ְְְִִִִֵֶַַָָָּומּׁשּיּגיע
היתה אם - חצרּה לתֹו לאׁשּתֹו ּגט ׁשםהּזֹורק עֹומדת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשּתעמד עד נתּגרׁשה לא לאו, ואם נתּגרׁשה; חצרּה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹּבצד
חצרּה ּבתֹוכּהּבצד הּגט ׁשּיׁשּתּמר חצר ׁשהיא ּפי על ואף , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּבפניו. אּלא לאדם חבין ואין הּגרּוׁשין, לּה היא ׁשחֹובה -ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
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,ּבחצרֹו מּלמּטה והּוא ׁשּלּה, הּגג ּבראׁש עֹומדת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה
אֹו הּמעקה, מחיצֹות לאויר ׁשהּגיע ּכיון - למעלה לּה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּוזרקֹו

נתּגרׁשה - לּגג סמּו מּׁשלׁשה ׁשּינּוחלפחֹות ּובלבד [על, ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹ
ּפיהגג] על אף - לּה ׁשּיּגיע קדם נׂשרף אֹו נמחק אם אבל .ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹ

ׁשהּגיע אחר אֹו מחיצֹות לאויר ׁשהּגיע לאחר ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַׁשּנמחק
והעלּתּו הרּוח ׁשּנׁשבה ּכגֹון לּגג, סמּו מּׁשלׁשה ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹלפחֹות
ולא גט אינֹו לנּוח, הֹול ואינֹו הֹואיל - נׂשרף אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹונמחק

ְְִָָנתּגרׁשה.
ּבחצר מּלמּטה והיא ּבֹו, מּלמעלה והּוא ׁשּלֹו, הּגג ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהיה

והּגיע הּגג מּמחיצֹות הּגט ׁשּיצא ּכיון - ּגּטּה לּה וזרק ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּלּה,
ּבֹו עֹומדת ׁשהיא מקֹומּה החצר]למחיצֹות נתּגרׁשה.[- , ְְְְִִִִֶֶֶָָָ

ואבד הּמים לתֹו אֹו ונׂשרף, האׁש לתֹו לרׁשּותּה ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָזרקֹו
אׁש ּבאה ּכ ואחר לרׁשּותּה, הּגיע אם אבל גט; אינֹו -ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

ּגט זה הרי - .ּוׂשרפּתּו ְֲֵֵֶַָ
- גט אינֹו ּברׁשּותּה, הּנעּוצים רמח אֹו קנה ּגּבי על ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹזרקֹו

ּבמקֹו ׁשּינּוח מּזֹו,עד לפנים זֹו חצרֹות ׁשּתי ּבֹו. הּמׁשּתּמר ם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
על ּגבֹוהֹות החיצֹונה וכתלי ׁשּלֹו, והחיצֹונה ׁשּלּה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּפנימית
נתּגרׁשה; החיצֹונה, אויר לתֹו הּגט ׁשּזרק ּכיון ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּפנימית,
ּכאן ּׁשאין מה מׁשּתּמרת, החיצֹונה ּבכתלי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּפנימית

.ּבקּפֹות ְֻ
קּפֹות ׁשּתי ׁשּלּה[סלים]ּכיצד? הּפנימית מּזֹו, לפנים זֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַָֻ

לאויר הּגיע אפּלּו - לתֹוכן ּגּטּה לּה וזרק ׁשּלֹו, ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָוהחיצֹונה
הּפנימית. הּקּפה צד על ׁשּינּוח עד מגרׁשת אינּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּפנימית,
לּה ואין צּדּה על מּטה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבּמה

ּבקרקעיתּה,[תחתית]ׁשּולים נח אפּלּו - ׁשּולים לּה יׁש אבל , ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָ
קֹונה אינֹו הּבעל ּברׁשּות אּׁשה ׁשל ׁשּכליּה מגרׁשת; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאינּה

מקֹומֹו. על מקּפיד אינֹו ּכן אם אּלא הּגט, ְְִִֵֵֵֶַַַָָלּה
אינּה - חצרֹו ּבתֹו אֹו ּביתֹו ּבתֹו והיא ּגּטּה לּה ְְְֲִִֵֵֵַָָָָזרק

מן לכלי אֹו לחיקּה, אֹו לידּה הּגט ׁשּיּגיע עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמתּגרׁשת
צלֹוחית ּכגֹון מקֹומן, על מקּפיד הּבעל ׁשאין ׁשּלּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּכלים

קפיפה לּמּטה[סל]אֹו הּגיע אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא קטּנה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
עׂשרה ּגבֹוהה והיתה עליה, יֹוׁשבת ׁשהיא -ׁשּלּה טפחים ְְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָ

הּבעל ואין לעצמּה, רׁשּות חלקה ׁשהרי מגרׁשת, זֹו ְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהרי
הּמּטה. ּכרעי מקֹום על ְְְִִֵַַַַָמקּפיד

יחדֹו ולא ּבחצרֹו מקֹום הּבעל מקוםהׁשאילּה ציין [לא ְְֲֲִִִֵַַַַָָֹ
ׁשהיאמדוייק] ׁשּלּה אּמֹות לארּבע והּגיע הּגט לּה וזרק ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

אֹו קֹורה ּגּבי על ונפל נתּגלּגל מגרׁשת. זֹו הרי - ּבהן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעֹומדת
ארּבע ּבֹו אין עליו ׁשּנפל הּמקֹום אם - מּמּנה רחֹוק ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָסלע
לוי ׁשם לֹו ואין עׂשרה, ּגבֹוּה ואינֹו אּמֹות, ארּבע על ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַָָָאּמֹות

והּוא[נוסף] היא ּוכאּלּו לעצמֹו, רׁשּות חלק לא זה הרי -ְְְְְֲִִֵֶַַָֹ
והגט] דברים[האשה מּׁשלׁשה אחד ׁשם יׁש ואם אחד. ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹּבמקֹום

ׁשני לּה, הׁשאיל אחד ּומקֹום לעצמֹו, רׁשּות חלק - ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָאּלּו
הּגט. לּה ׁשּיּגיע עד מגרׁשת ואינּה לּה, הׁשאיל לא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמקֹומֹות

עֹומדת ׁשהיא רׁשּותּה ּבתֹו ועבר לרׁשּותּה, ּגּטּה לּה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָזרק
מּׁשלׁשה ּבפחֹות ׁשעבר ּפי על אף - לרׁשּותּה חּוץ ונפל ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹּבּה,

ּברׁשּותּה ׁשּינּוח עד מגרׁשת, אינּה לארץ, סמּו. ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
סמּו אחר ּבגג ונפל לּה, ּוזרקֹו ּגּגּה, על עֹומדת ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיתה

על ׁשאף מגרׁשת; זֹו הרי ולּטלֹו, ידּה לפׁשט יכֹולה אם - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלֹו

ׁשּדיֹורין למעלה[שכנים]ּפי חלּוקין[בגג]חלּוקין ׁשהם ּכׁשם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָ
ּבזה.[בדירתם]למּטה ּכּיֹוצא מקֹום על מקּפידין אדם ּבני אין , ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

קטפרס ידּה מטה]היתה כלפי ידּה,[מוטה על הּגט וזרק , ְְְֵֵַַַַָָָָָָָָ
זֹו הרי ונח, ׁשּלּה אּמֹות ארּבע לתֹו נפל אם - לארץ ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָונפל
והּוא - מגרׁשת אינּה האׁש, לתֹו אֹו הּים לתֹו נפל ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמגרׁשת;
ׁשּמּתחּלת לאׁש, סמּו אֹו הּמים ּגּבי על עֹומדת ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהיתה

עֹומד. היה לאּבּוד ְְִִֵָָָנפילתֹו
- ׁשניהם ׁשל ׁשאינּה ּברׁשּות אֹו הרּבים ּברׁשּות לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָזרקֹו

ּומּמחצה למחצה, מחצה הּגט היה מגרׁשת; אינּה לֹו, ְְֱֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹקרֹוב
מגרׁשת ספק זֹו הרי - לּה קרֹוב ׁשּיהיה עד היהלמחצה ; ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ּגט ׁשּיּגיע עד ּפסּול, זה הרי - ותּטלּנּו ׁשּתׂשּוח ּכדי לּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָקרֹוב
לכּתחּלה. ּבֹו ּתּנׂשא ּכ ואחר ְְְְִִֵַַַָָָָָלידּה,

אינּה והיא לׁשמרֹו יכֹול הּוא היה לֹו? קרֹוב הּוא ְְְִֵֵַָָָָָָּכיצד
אֹו לׁשמרֹו, יכֹולין ׁשניהן לֹו; קרֹוב הּוא זה - לׁשמרֹו ְְְְְְְִֵֶֶָָָָיכֹולה

למחצה' 'מחצה הּוא זה - לׁשמרֹו יכֹולין אין .ׁשניהן ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָ
ּוזרקֹו ּכנגּדֹו, היא עמדה ּכ ואחר ועמד, ּתחּלה הּוא ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָּבא

מגרׁשת, אינּה - ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּבתֹו הּגט היה אם - ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלּה
הּוא ּובא ּתחּלה, היא עמדה ּתּטלּנּו. ּתׂשּוח ׁשאם ּפי על ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאף
למחצה, מחצה ׁשהּוא ּפי על אף - לּה ּוזרקֹו ּכנגּדּה, ְְְְְֱֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָועמד
עד ּפסּול, זה הרי ׁשּלּה, אּמֹות ארּבע ּבתֹו והּוא ְְְֲִֵֶֶַַַַָָהֹואיל

לידּה ּגט .ׁשּיּגיע ְִֵֶַַָָ
ּבמׁשיחה קׁשּור והיה לידּה, הּגט דק]זרק ּוקצת[חבל ְְְְִִֵַַָָָָָָָָ

לנּתקֹו יכֹול אם - ּבידֹו במשיכתהּמׁשיחה מידה הגט [להוציא ְְְְִִַַָָָ
ׁשּתּפסקהחבל] עד מגרׁשת, אינּה - אצלֹו [תיחתך]ּולהביאֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

מגרׁשת. זֹו הרי לנּתקֹו, יכֹול אינֹו ואם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹהּמׁשיחה;
אם - מׁשּמרּתֹו והיא נעֹור והּוא עבּדּה, ּביד הּגט את ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָנתן

ּכפּות עֹומדתהיה ׁשהיא לחצרּה הּגיע ּוכאּלּו ּגט, זה הרי , ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
יׁשן והּוא העבד, ּביד נתנֹו גט. אינֹו ּכפּות, אינֹו ואם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבצּדּה;
זֹו הרי ּכפּות, היה ואם ּפסּול; זה הרי - מׁשּמרּתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָוהיא

ְֶֶֹמגרׁשת.
- עליו מּתנה ׁשטר לּה וכתב עבּדֹו, ּביד ּונתנֹו ּגט ְְְְְֵַַַַַַָָָָָָָָּכתב

ואם ּכפּות. היה אם ונתּגרׁשה, ּבּגט זכת ּבעבד ׁשּזכת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָּכיון
הּגט ׁשּיּגיע עד מגרׁשת ואינּה העבד, קנת ונעֹור, ּכפּות ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאינֹו

לּהלידּה נתנּה אֹו החצר לּה ּומכר ּבחצרֹו, הּגט נתן אם וכן . ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
נתּגרׁשה. ּבחזקה, אֹו ּבכסף אֹו ּבׁשטר החצר ׁשּקנת ּכיון -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

ה'תש"ע טבת כ"ו שלישי יום

   
הּוא ּבעלּה, מּיד ּגּטּה לּה לקּבל האּׁשה ׁשעֹוׂשה ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּׁשליח

ּכאּלּו ּתתּגרׁש לידֹו, הּגט ּומּׁשּיּגיע קּבלה'; 'ׁשליח ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנקרא
ׁשני ּוצריכה עדים. ׁשני ּבפני לעׂשֹותֹו ּוצריכה לידּה. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָהּגיע
הן ואפּלּו ׁשלּוחּה; ליד הּגט ׁשהּגיע ׁשּיעידּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעדים

השליח]הראׁשֹונים בפניהם שמינתה מן[אותם אחד אֹו , ִִִֶָָ
ואחד ּגמּורה.[אחר]הראׁשֹונים עדּות זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֶָָָ

אם אבל נקרע. אֹו הּגט ּבׁשאבד אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּבּמה
עדים, צרי אינֹו הּקּבלה, ׁשליח ידי מּתחת יֹוצא הּגט ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָהיה
- לבינֹו ּבינֹו הּבעל לֹו ׁשּנתנֹו ּבין ּבעדים, לֹו ׁשּנמסר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָּבין

האּׁשה.[הימצאותו]יציאתֹו ידי מּתחת ּכיציאתֹו ידֹו, מּתחת ְְִִִִִִֵַַַַָָָָָ

           
      

מסירה, ּבעדי אּלא לכּתחּלה הּגט לֹו יּתן לא כן ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹואף
עצמּה. האּׁשה ְְִַָָָּכמֹו

אבל לאׁשּתֹו; ּגט לקּבל ׁשליח לעׂשֹות יכֹול אינֹו ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָהּבעל
הּנקרא הּוא וזה לאׁשּתֹו, הּגט להֹולי לׁשליח הּגט ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָנֹותן

הֹולכה' .'ׁשליח ְִַָָ
,ּבעלּה מּיד ּגּטּה לּה להביא ׁשליח ׁשֹולחת האּׁשה ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָוכן

הבאה' 'ׁשליח הּנקרא הּוא והבאהוזה הֹולכה ׁשליח ואין . ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
עדים. ִִֵָצרי

לּה ׁשהביא אֹו הּבעל, ׁשּׁשלח ּבגט מתּגרׁשת האּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואין
לידּה ּגט ׁשּיּגיע עד הבאה, ּבעניןׁשליח ׁשּנאמר מקֹום וכל . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

הבאה. ׁשליח אֹו הֹולכה ׁשליח הּוא סתם, 'ׁשליח' ְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָהּגּטין
הּגט לׁשליחּות ּכׁשרים ׁשליחהּכל ּבין קּבלה ׁשליח ּבין , ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ

והעבד, והחרׁש, הּנכרי, - החמּׁשה מן חּוץ והבאה, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהֹולכה
גט. אינֹו ּגט, מהן אחד הביא אֹו קּבל ואם והּקטן; ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוהּׁשֹוטה,

הּנׁשים מּדבריאבל הּפסּולין ואפּלּו ּכׁשרים; והּקרֹובים, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָ
ּבעברה הּפסּולין אבל לׁשליחּות. ּכׁשרין ּבעברה, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָסֹופרים
זה הרי הביאּו, ואם הּגט; להבאת ּפסּולין תֹורה, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמּדברי
ּבחֹותמיו הּגט ּבׁשּנתקּים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּפסּול.

חתימותיהם] על העידו אּלא[העדים ּבֹו נסמ לא אם אבל ;ְֲִִֶָָֹֹ
גט. אינֹו - ּבעברה הּתֹורה מן ּפסּול ּדברי ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָעל

חרׁש ּכׁשהביאֹו, וגדל הּגט לֹו ּכׁשּנתן קטן הּׁשליח ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
ונׁשּתּפה ׁשֹוטה דעתו]ונתּפּקח, עבד[חזרה ונתּגּיר, נכרי , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּפּקח והּוא הּגט לֹו נתן אם אבל ּבטל; זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָונׁשּתחרר
וחזר ונׁשּתּטה לֹו ּכׁשּנתן ׁשפּוי היה ונתּפּקח, וחזר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָונתחרׁש
מּפני ּכׁשר, ּגט זה הרי - האּׁשה ליד ּכׁשהביאֹו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָונׁשּתּפה

ּבדעת. וסֹופֹו ְְְִֶַַָׁשּתחּלתֹו
,ּגּטי לי 'טל לֹו: ואמרה ּבעדים, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹהאּׁשה

'ּביד לי לֹו:יהא אמרה ּוכאּלּו קּבלה, ׁשליח זה הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
לּה לקּבל קּבלה ׁשליח לעׂשֹות לאּׁשה ויׁש ּגּטי'. לי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ'התקּבל
ׁשליח עֹוׂשה אינּה ּוקטּנה ּבעלּה. ׁשל ׁשלּוחֹו מּיד ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּגּטּה
מּפני ּכגדֹולה, ּגּטּה לּה קֹונה ׁשחצרּה ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלקּבלה,
ּבן ׁשאינֹו הּקטן על מעידין ואין עדים, צרי קּבלה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּׁשליח

ּגמּורה. ְַַָּדעת
רצֹוני 'אין הּבעל: לֹו ואמר לקּבלה, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהאּׁשה

הרׁשּות - לּה' אֹותֹו הֹול ּגּטּה, זה הרי אּלא לּה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּתקּבל
קּבלה ׁשליח לא הֹולכה, ׁשליח זה ונעׂשה הּבעל, אבלּביד ; ְְְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

לא - 'ל 'הא אֹו לּה', 'זכה אֹו לּה', 'התקּבל לֹו: אמר ְְְִִֵֵֵַַָָָֹאם
ׁשליחּות עקר - לּה' הֹול' לֹו: אמר הּקּבלה. ׁשליחּות ְְִִֵַַַַַָָָָָָעקר
ותן הֹול' לֹו: אמר אם וכן הּבעל; ׁשליח ונעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהּקּבלה,

הּקּבלה. ׁשליחּות עקר - ְִַַַָָָָלּה'
ׁשליח' לֹו: ואמר הּבעל, מן ּגט לּטל ׁשּבא האּׁשה ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹׁשליח

ׁשאמרה', ּכמֹו זה ּגט היל' הּבעל: לֹו ואמר אני', ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָקּבלה
ׁשליח אֹות ׁשעׂשת ּבין אּלא ׁשליחּותּה, עֹוקר 'איני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכלֹומר:

ׁשל אֹו אתקּבלה והביא ּׁשאמרה', ּכמה אּתה הרי הבאה, יח ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
אפּלּו - הבאה' ׁשליח אּלא ׂשמּתי 'לא לֹו: ואמרה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהּגט,
הּׁשליח עקר ׁשהרי מגרׁשת; אינּה לידּה, הּגט ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּגיע
נעׂשיתי לא 'מעֹולם לּבעל: ואמר היא, ׁשאמרה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּׁשליחּות

לּה' הבאה .ׁשליח ְֲִַָָָ

לֹו ואמר אני', הבאה 'ׁשליח לּבעל: הּׁשליח ְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָָאמר
לֹו: ואמרה הּגט, את והביא ּׁשאמרה', ּכמה ל 'הא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבעל:
מגרׁשת; לידּה, הּגט ׁשהּגיע ּכיון - 'ׂשמּתי קּבלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ'ׁשליח

אֹותּה ּגרע אּלא ׁשאמרה, ׁשליחּות עקר לא [הטריחהׁשהרי ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
הגט] בקבלת רק והּואלהתגרש לקּבלה, אֹומרת היא ׁשהרי ,ְְֲִֵֶֶֶַָָ

ּבלבד. להבאה לּבעל ְֲִֵַַַַַָָאֹומר

לא לּה, לּתנֹו ׁשליח ּבא לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּבעל
ּפּקדֹון זה ּגט לי 'יהיה עדים: ּבפני לֹו אמרה אּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָנטלּתּו

'זֹואצל הרי - לי' לקּבלֹו ׁשליח אּת 'הרי לֹו: ׁשאמרה אֹו , ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
לידּה, ּגט ּומּׁשּיגיע לידּה; ּגט ׁשּיּגיע עד ּבספק, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמגרׁשת

וּדאי. ְִֵַַָּתתּגרׁש
ׁשנים ּבפני נֹותנֹו לּה, נֹותנֹו ּכׁשהּוא - ּגט ׁשהביא ,ׁשליח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבפניהם; לּה יּנתן ּכ ואחר לקרֹותֹו, צריכין הּׁשנים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָואֹותן
הּוא ׁשּתחּתיו עּמּה, הּבעל ּכדין האּׁשה עם הּׁשליח ְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָׁשּדין

ל מסירה,קם. עדי קראּוהּו ולא לּה, הּׁשליח נתנֹו אם פיכ ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹ
מגרׁשת. ספק זֹו הרי - לּים ּוזרקּתּו ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹּונטלּתּו

,מּמּנה יּטלּנּו - לבינּה ּבינֹו הּגט ונתן הּׁשליח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעבר
מּתחת יֹוצא והּגט הֹואיל מת, ואם ׁשנים; ּבפני ויּתנּנּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֹויחזר

ּבחֹותמיו ּומקּים נכונות]ידּה שחתימותיהם מעידים -[העדים ְְְָָָָֻ
ּכׁשר. זה ֲֵֵֶָהרי

חזר האּׁשה ליד ׁשּיּגיע וקדם הּגט, את ׁשּנטל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשליח
ואמר ׁשּקדם אֹו ּבטל', עּמ ׁשּׁשלחּתי 'ּגט לֹו: ואמר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל
אחר ׁשליח ׁשּׁשלח אֹו ּבטל', ל ׁשּׁשלחּתי 'ּגט ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלאּׁשה:
- ּבטל' לאׁשּתי ׁשּׁשלחּתי 'ּגט לאחרים: ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלבּטלֹו,
המבּטל וכל לידּה. ּגט ׁשהּגיע ּפי על ואף ּבטל, זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהרי
ּגט ׁשהּגיע אחר ואם ׁשנים. ּבפני לבּטל צרי אחרים, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָּבפני
ּפי על ואף לבּטלֹו; יכֹול אינֹו - קּבלה ׁשליח ליד אֹו ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָלידּה

ּובּטלֹו ּדּבּור ּכדי ּבתֹו אֹוׁשחזר לידּה ׁשהּגיע ואחר הֹואיל , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּגט זה והרי ּבטל, אינֹו - ּבּטלֹו לחצרּה אֹו קּבלה ׁשליח ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָליד

ֵָּכׁשר.
מבּקׁש ׁשהיה אֹו לבּטלֹו, ּכדי הּׁשליח ּומבּקׁש מחּזר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהיה

הּגט הּגיע ורֹודף מחּזר ׁשהּוא ּובין ּבפניהם, ׁשּיבּטלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשנים
מחּזר ׁשהיה ּפי על ואף ּבטל, אינֹו - ּבּטל ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָלידּה,

לידּה ׁשּיּגיע קדם .לבּטלֹו ְְְִֶֶַַַָָֹ
ּותנּו ּגט 'ּכתבּו לעׂשרה: לבּטלאמר יכֹול - לאׁשּתי' ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

ּבפני הּגט ׁשלח אחרים. ׁשנים ּבפני ואפּלּו זה, ּבפני ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹזה
היּו ואפּלּו זה; ּבפני ׁשּלא זה לבּטלֹו יכֹול זה הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשנים,

הּגט ּבטל מהן, אחד ּבפני מּׁשּבּטלֹו .עׂשרה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבטל לאׁשּתי ּכֹותב ׁשאני 'ּגט לׁשנים: ׁשאמר מי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

הרי - אחרים ׁשנים ּבפני לּה ּונתנֹו ּגט, ּכן אחר וכתב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָהּוא',
אם וכן הּגט. על הּמֹודעא מסירת היא וזֹו ּבטל; ּגט ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָזה
ּגט 'ּכל אֹו ּבטל', ּפלֹוני לי ׁשּיכּתב ּגט 'ּכל להם: ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹיאמר
ּגט 'ּכל אֹו ּבטל', הּוא הרי ּפלֹוני ׁשל ּדינֹו ּבבית ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹׁשאכּתב
וכן ּבטל. זה הרי - ּבטל' ׁשנה עׂשרים עד מהּיֹום ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאכּתב
הּוא, ּבטל אׁשּתי לפלֹונית ׁשאכּתב ּגט 'ּכל לׁשנים: אמר ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאם
אחר וכתב ּבטל', הּוא הרי זֹו, מֹודעא ּבֹו ׁשאבּטל ּדבר ְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוכל
ׁשּיכּתב קדם הּמֹודעא ׁשּבּטל ּפי על אף - לּה ּונתנֹו ּגט ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכן

ּבטל הּגט הרי .הּגט, ֲֵֵֵֵַַָ



סי            
      

מסירה, ּבעדי אּלא לכּתחּלה הּגט לֹו יּתן לא כן ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹואף
עצמּה. האּׁשה ְְִַָָָּכמֹו

אבל לאׁשּתֹו; ּגט לקּבל ׁשליח לעׂשֹות יכֹול אינֹו ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָהּבעל
הּנקרא הּוא וזה לאׁשּתֹו, הּגט להֹולי לׁשליח הּגט ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָנֹותן

הֹולכה' .'ׁשליח ְִַָָ
,ּבעלּה מּיד ּגּטּה לּה להביא ׁשליח ׁשֹולחת האּׁשה ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָוכן

הבאה' 'ׁשליח הּנקרא הּוא והבאהוזה הֹולכה ׁשליח ואין . ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
עדים. ִִֵָצרי

לּה ׁשהביא אֹו הּבעל, ׁשּׁשלח ּבגט מתּגרׁשת האּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואין
לידּה ּגט ׁשּיּגיע עד הבאה, ּבעניןׁשליח ׁשּנאמר מקֹום וכל . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

הבאה. ׁשליח אֹו הֹולכה ׁשליח הּוא סתם, 'ׁשליח' ְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָהּגּטין
הּגט לׁשליחּות ּכׁשרים ׁשליחהּכל ּבין קּבלה ׁשליח ּבין , ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ

והעבד, והחרׁש, הּנכרי, - החמּׁשה מן חּוץ והבאה, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהֹולכה
גט. אינֹו ּגט, מהן אחד הביא אֹו קּבל ואם והּקטן; ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוהּׁשֹוטה,

הּנׁשים מּדבריאבל הּפסּולין ואפּלּו ּכׁשרים; והּקרֹובים, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָ
ּבעברה הּפסּולין אבל לׁשליחּות. ּכׁשרין ּבעברה, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָסֹופרים
זה הרי הביאּו, ואם הּגט; להבאת ּפסּולין תֹורה, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמּדברי
ּבחֹותמיו הּגט ּבׁשּנתקּים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּפסּול.

חתימותיהם] על העידו אּלא[העדים ּבֹו נסמ לא אם אבל ;ְֲִִֶָָֹֹ
גט. אינֹו - ּבעברה הּתֹורה מן ּפסּול ּדברי ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָעל

חרׁש ּכׁשהביאֹו, וגדל הּגט לֹו ּכׁשּנתן קטן הּׁשליח ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
ונׁשּתּפה ׁשֹוטה דעתו]ונתּפּקח, עבד[חזרה ונתּגּיר, נכרי , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּפּקח והּוא הּגט לֹו נתן אם אבל ּבטל; זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָונׁשּתחרר
וחזר ונׁשּתּטה לֹו ּכׁשּנתן ׁשפּוי היה ונתּפּקח, וחזר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָונתחרׁש
מּפני ּכׁשר, ּגט זה הרי - האּׁשה ליד ּכׁשהביאֹו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָונׁשּתּפה

ּבדעת. וסֹופֹו ְְְִֶַַָׁשּתחּלתֹו
,ּגּטי לי 'טל לֹו: ואמרה ּבעדים, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹהאּׁשה

'ּביד לי לֹו:יהא אמרה ּוכאּלּו קּבלה, ׁשליח זה הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
לּה לקּבל קּבלה ׁשליח לעׂשֹות לאּׁשה ויׁש ּגּטי'. לי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ'התקּבל
ׁשליח עֹוׂשה אינּה ּוקטּנה ּבעלּה. ׁשל ׁשלּוחֹו מּיד ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּגּטּה
מּפני ּכגדֹולה, ּגּטּה לּה קֹונה ׁשחצרּה ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלקּבלה,
ּבן ׁשאינֹו הּקטן על מעידין ואין עדים, צרי קּבלה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּׁשליח

ּגמּורה. ְַַָּדעת
רצֹוני 'אין הּבעל: לֹו ואמר לקּבלה, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהאּׁשה

הרׁשּות - לּה' אֹותֹו הֹול ּגּטּה, זה הרי אּלא לּה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּתקּבל
קּבלה ׁשליח לא הֹולכה, ׁשליח זה ונעׂשה הּבעל, אבלּביד ; ְְְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

לא - 'ל 'הא אֹו לּה', 'זכה אֹו לּה', 'התקּבל לֹו: אמר ְְְִִֵֵֵַַָָָֹאם
ׁשליחּות עקר - לּה' הֹול' לֹו: אמר הּקּבלה. ׁשליחּות ְְִִֵַַַַַָָָָָָעקר
ותן הֹול' לֹו: אמר אם וכן הּבעל; ׁשליח ונעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהּקּבלה,

הּקּבלה. ׁשליחּות עקר - ְִַַַָָָָלּה'
ׁשליח' לֹו: ואמר הּבעל, מן ּגט לּטל ׁשּבא האּׁשה ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹׁשליח

ׁשאמרה', ּכמֹו זה ּגט היל' הּבעל: לֹו ואמר אני', ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָקּבלה
ׁשליח אֹות ׁשעׂשת ּבין אּלא ׁשליחּותּה, עֹוקר 'איני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכלֹומר:

ׁשל אֹו אתקּבלה והביא ּׁשאמרה', ּכמה אּתה הרי הבאה, יח ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
אפּלּו - הבאה' ׁשליח אּלא ׂשמּתי 'לא לֹו: ואמרה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהּגט,
הּׁשליח עקר ׁשהרי מגרׁשת; אינּה לידּה, הּגט ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּגיע
נעׂשיתי לא 'מעֹולם לּבעל: ואמר היא, ׁשאמרה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּׁשליחּות

לּה' הבאה .ׁשליח ְֲִַָָָ

לֹו ואמר אני', הבאה 'ׁשליח לּבעל: הּׁשליח ְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָָאמר
לֹו: ואמרה הּגט, את והביא ּׁשאמרה', ּכמה ל 'הא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבעל:
מגרׁשת; לידּה, הּגט ׁשהּגיע ּכיון - 'ׂשמּתי קּבלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ'ׁשליח

אֹותּה ּגרע אּלא ׁשאמרה, ׁשליחּות עקר לא [הטריחהׁשהרי ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
הגט] בקבלת רק והּואלהתגרש לקּבלה, אֹומרת היא ׁשהרי ,ְְֲִֵֶֶֶַָָ

ּבלבד. להבאה לּבעל ְֲִֵַַַַַָָאֹומר

לא לּה, לּתנֹו ׁשליח ּבא לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּבעל
ּפּקדֹון זה ּגט לי 'יהיה עדים: ּבפני לֹו אמרה אּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָנטלּתּו

'זֹואצל הרי - לי' לקּבלֹו ׁשליח אּת 'הרי לֹו: ׁשאמרה אֹו , ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
לידּה, ּגט ּומּׁשּיגיע לידּה; ּגט ׁשּיּגיע עד ּבספק, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמגרׁשת

וּדאי. ְִֵַַָּתתּגרׁש
ׁשנים ּבפני נֹותנֹו לּה, נֹותנֹו ּכׁשהּוא - ּגט ׁשהביא ,ׁשליח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבפניהם; לּה יּנתן ּכ ואחר לקרֹותֹו, צריכין הּׁשנים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָואֹותן
הּוא ׁשּתחּתיו עּמּה, הּבעל ּכדין האּׁשה עם הּׁשליח ְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָׁשּדין

ל מסירה,קם. עדי קראּוהּו ולא לּה, הּׁשליח נתנֹו אם פיכ ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹ
מגרׁשת. ספק זֹו הרי - לּים ּוזרקּתּו ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹּונטלּתּו

,מּמּנה יּטלּנּו - לבינּה ּבינֹו הּגט ונתן הּׁשליח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעבר
מּתחת יֹוצא והּגט הֹואיל מת, ואם ׁשנים; ּבפני ויּתנּנּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֹויחזר

ּבחֹותמיו ּומקּים נכונות]ידּה שחתימותיהם מעידים -[העדים ְְְָָָָֻ
ּכׁשר. זה ֲֵֵֶָהרי

חזר האּׁשה ליד ׁשּיּגיע וקדם הּגט, את ׁשּנטל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשליח
ואמר ׁשּקדם אֹו ּבטל', עּמ ׁשּׁשלחּתי 'ּגט לֹו: ואמר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל
אחר ׁשליח ׁשּׁשלח אֹו ּבטל', ל ׁשּׁשלחּתי 'ּגט ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלאּׁשה:
- ּבטל' לאׁשּתי ׁשּׁשלחּתי 'ּגט לאחרים: ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלבּטלֹו,
המבּטל וכל לידּה. ּגט ׁשהּגיע ּפי על ואף ּבטל, זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהרי
ּגט ׁשהּגיע אחר ואם ׁשנים. ּבפני לבּטל צרי אחרים, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָּבפני
ּפי על ואף לבּטלֹו; יכֹול אינֹו - קּבלה ׁשליח ליד אֹו ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָלידּה

ּובּטלֹו ּדּבּור ּכדי ּבתֹו אֹוׁשחזר לידּה ׁשהּגיע ואחר הֹואיל , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּגט זה והרי ּבטל, אינֹו - ּבּטלֹו לחצרּה אֹו קּבלה ׁשליח ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָליד

ֵָּכׁשר.
מבּקׁש ׁשהיה אֹו לבּטלֹו, ּכדי הּׁשליח ּומבּקׁש מחּזר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהיה

הּגט הּגיע ורֹודף מחּזר ׁשהּוא ּובין ּבפניהם, ׁשּיבּטלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשנים
מחּזר ׁשהיה ּפי על ואף ּבטל, אינֹו - ּבּטל ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָלידּה,

לידּה ׁשּיּגיע קדם .לבּטלֹו ְְְִֶֶַַַָָֹ
ּותנּו ּגט 'ּכתבּו לעׂשרה: לבּטלאמר יכֹול - לאׁשּתי' ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

ּבפני הּגט ׁשלח אחרים. ׁשנים ּבפני ואפּלּו זה, ּבפני ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹזה
היּו ואפּלּו זה; ּבפני ׁשּלא זה לבּטלֹו יכֹול זה הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשנים,

הּגט ּבטל מהן, אחד ּבפני מּׁשּבּטלֹו .עׂשרה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבטל לאׁשּתי ּכֹותב ׁשאני 'ּגט לׁשנים: ׁשאמר מי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

הרי - אחרים ׁשנים ּבפני לּה ּונתנֹו ּגט, ּכן אחר וכתב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָהּוא',
אם וכן הּגט. על הּמֹודעא מסירת היא וזֹו ּבטל; ּגט ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָזה
ּגט 'ּכל אֹו ּבטל', ּפלֹוני לי ׁשּיכּתב ּגט 'ּכל להם: ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹיאמר
ּגט 'ּכל אֹו ּבטל', הּוא הרי ּפלֹוני ׁשל ּדינֹו ּבבית ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹׁשאכּתב
וכן ּבטל. זה הרי - ּבטל' ׁשנה עׂשרים עד מהּיֹום ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאכּתב
הּוא, ּבטל אׁשּתי לפלֹונית ׁשאכּתב ּגט 'ּכל לׁשנים: אמר ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאם
אחר וכתב ּבטל', הּוא הרי זֹו, מֹודעא ּבֹו ׁשאבּטל ּדבר ְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוכל
ׁשּיכּתב קדם הּמֹודעא ׁשּבּטל ּפי על אף - לּה ּונתנֹו ּגט ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכן

ּבטל הּגט הרי .הּגט, ֲֵֵֵֵַַָ



סי           
      

קדם העדים לֹו ׁשּיאמרּו זה? ּדבר ּתּקנת מה ּכן, ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאם
ׁשּגֹורמין ׁשּמסרּת הּדברים ׁשּכל ּבפנינּו, 'אמר הּגט: ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכתיבת
ּבטלים', הן הרי זה, ּגט לבּטל הּדברים אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשּיתקּימּו
ולּתן ולחּתם לכּתב להן אֹומר ּכ ואחר 'הן'; אֹומר: ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹוהּוא
יצא ׁשּלא ּכדי לידּה, הּגט ׁשּיּגיע עד ליל יּניחּוהּו ולא ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹלּה;

מֹודעויבּטלֹו המבּטל ולא מֹודעא הּמֹוסר ואין קנין. צרי א ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ
.[סודר]

זה הרי - הּגט ּובּטל ׁשליח, ּביד לאׁשּתֹו ּגט ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּׁשֹולח
אּלא ּגט מּתֹורת ּבּטלֹו ׁשּלא ּכׁשּירצה, ּבֹו ּומגרׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹחֹוזר
ּובּטלֹו, הּבעל ּביד הּגט היה אם לפיכ ׁשליחּות. ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָמּתֹורת
לעֹולם, ּבֹו מגרׁש אינֹו - הּוא' ּבטל זה 'ּגט ׁשאמר: ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָּכגֹון

ּכחרׂש הּוא ּפרׁשוהרי אם וכן מגרׁשת. אינּה ּבֹו ּגרׁש ואם , ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ
הרי ׁשּׁשלחּתי 'ּגט ואמר: הּׁשליח, ּביד והּוא ׁשּבּטלֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבעת

לעֹולם. ּבֹו מגרׁש אינֹו - ּגט' מּלהיֹות ּבטל ְְְִִֵֵֵֵָָָהּוא
אי' הּוא', 'ּבטל אמר: הּגט? מבּטל לׁשֹונֹות ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָּבאיזה

רצוני]אפׁשי 'לא[אין יעזב', 'לא יֹועיל', לא זה 'ּגט ּבֹו', ְֲִִֵֶֶַֹֹֹֹ
הּוא 'הרי חרׂש', 'יהא ּכחרׂש', 'יהא יגרׁש', 'לא ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹיׁשּלח',
זה הרי - להן הּדֹומה ּומן מאּלּו אחד אמר אם - ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכחרׂש'

ְִּבּטלֹו.
אינֹו' הּוא', 'ּפסּול גט', אינֹו זה 'ּגט אמר: אם ֲִֵֵֵֵֶַָָָאבל

'חרׂש מגרׁש', 'אינֹו מׁשּלח', 'אינֹו מּתיר', 'אינֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמֹועיל',
לׁשֹון אּלא מבּטל, לׁשֹון זה ׁשאין ּכלּום; אמר לא - ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּוא'

כן ׁשאינֹו ּדבר לנּו הֹודיע והרי הּדבר; אמּתת [שאינומֹודיע ֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
עלנכון] אֹו מּתר, ׁשהּוא האסּור ּדבר על ׁשאמר ּכמי -ְִֶֶַַַָָָָָָֻ

טהֹור. ׁשהּוא ֵֶַָָהּטמא
ׁשעבר ּפעל ׁשּמׁשמעֹו ּבטל', זה 'ּגט ּכגֹון:אמר: , ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

עבר" זה,"חמק ּבגט נתּגרׁשה אם לפיכ ספק; זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
מגרׁשת. ספק היא ְֲִֵֵֶֶָֹהרי

לא' לֹו: ואמר הּׁשליח ּובא לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹמי
ּברּו' הּבעל: ואמר הּגט', לּקח רצת 'לא אֹו ְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹמצאתיה',
ׁשאין ׁשּמׁשמען האּלּו ּבּדברים ּכּיֹוצא אֹו והּמטיב', ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּטֹוב

- הּגט ּבעּכּוב ׂשמח הּוא ׁשהרי לגרׁשּה, ּבטלּבדעּתֹו לא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
'לא ּבפרּוׁש לֹו ׁשּיאמר עד מגרׁשת, ותהיה יּתן אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹהּגט,

ּבפרּוׁש. יבּטל אֹו ְְִֵֵֵַתּתן',
,אחרים ׁשנים ּבפני ּובּטלֹו וחזר לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָמי

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - הּגט על מֹודעא ׁשּמסר מי ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָוכן
מדרבנן] ׁשהרי[מלקות ממזרים, הּבנים להיֹות ׁשּגֹורם מּפני ,ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

ׁשּבּטל העדים יצאּו זמן ואחר ּבֹו, ותּנׂשא לידּה ּגט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָיּגיע
ונמצא הּגט, ׁשּיכּתב קדם ּבפניהן מֹודעא ׁשּמסר אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבפניהן

עימו]הּולד שהתחתנה ממי ממזר.[שנולד ְֵַַָָ
ׁשּמא אֹומרין אין - לאּׁשה ּונתנֹו ּגט ׁשהביא ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשליח

ּכׁשר, ׁשהּוא ּבחזקת לּה אֹותֹו נֹותנין אּלא הּבעל, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּבּטלֹו
ממזר. והּולד ּתצא ׁשּבּטלֹו, ּכן אחר נמצא ואם ּבֹו. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָותּנׂשא
מֹודעא מסר ׁשּמא אֹומרין אין לאׁשּתֹו, ּונתנֹו ּגט הּכֹותב ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָוכן

ותּנׂשא ּכׁשרּות, ּבחזקת הּוא הרי אּלא זה, ּגט .ּבֹועל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
והּניח ּגט, הּמביא ׁשהיה[השליח]וכן אֹו חֹולה הּבעל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ּגֹוסס, הּניחֹו אם אבל קּים. ׁשהּוא ּבחזקת לּה נֹותנֹו - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָזקן
ספק זה הרי - לּה ׁשּנתנֹו ּפי על ואף למיתה, הּגֹוססין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹרב

החיל ׁשהּקיפּה עיר וכן מיתה. לאחר ּגט ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּגרּוׁשין,
הּמּטרפת ּוספינה במצֹור, והּיֹוצא[מיטלטלת]והיא ּבּים, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

נפשות]לּדֹון ּגט[בדיני היה ואם חּיים; ּבחזקת אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ
ּבחזקת ותהיה לאׁשּתֹו, נֹותנֹו - הּׁשליח ּביד מהם ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָאחד

ְֶֶֹמגרׁשת.

ׁשאבדה ּוספינה והבקעה, הּגיס ׁשּכבׁשּה עיר ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻאבל
חּיה, ׁשּגררּתּו ּומי ּגֹויים, ׁשל ּדין מּבית להרג והּיֹוצא ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּים,

מּפלת עליו נפלה אֹו נהר, ׁשטפֹו חמריאֹו עליהן נֹותנין - ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
הּׁשליח, ּביד מהן אחד ּגט היה ואם מתים. וחמרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻחּיים
ואם מגרׁשת. ספק זֹו הרי לּה, נתנֹו ואם לאׁשּתֹו; נֹותנֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹאינֹו

גט. אינֹו לידּה, ּגט ׁשּיּגיע קדם הּבעל ׁשּמת ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹנֹודע
ּובכל ּבמזֹונֹותיה חּיב הּוא הרי לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבעל

קּבלה. ׁשליח ליד אֹו לידּה הּגט ׁשּיּגיע עד ּכתּבה, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻּתנאי

ה'תש"ע טבת כ"ז רביעי יום

   
אף - יׂשראל ּבארץ למקֹום מּמקֹום ּגט ׁשהביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשליח

אּלא עדיו, הן מי ידע ולא הּגט ּכתיבת ראה ׁשּלא ּפי ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעל
זה הרי - לאׁשּתי' זה ּגט 'ּתן לֹו: ואמר ּגט הּבעל לֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָנתן

עדיו ׁשאין ּפי על ואף ׁשנים, ּבפני לּה החתימה]נֹותנֹו [עדי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
ּבֹו.[מוכרים]ידּועין ותּנׂשא מגרׁשת, ותהיה אצלנּו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֹ

זה וגט מעֹולם, ּגרׁשּתי 'לא ואמר: וערער הּבעל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבא
ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא' מזּיף לּה עלׁשהּובא העדים [יעידו ְְְְִֵֶַָָָָֻ

חתימתם] -נכונות ּכלל עדיו נֹודעּו לא אֹו נתקּים, לא ואם .ְְְְִִֵֵַָָֹֹ
זֹו הרי הּגט, אבד מגרׁשת. אינּה ׁשהרי ממזר, והּולד ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּתצא,
זֹו, את זֹו ׂשֹונאֹות ׁשהן ׁשחזקתן נׁשים לפיכ מגרׁשת. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹספק
מזּיף ׁשּמא - לזֹו זֹו יׂשראל ּבארץ ּגט להביא נאמנֹות ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻאינן
ּבעלּה. על ותאסר ׁשּתּנׂשא ּכדי אֹותּה, לקלקל ותתּכּון ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּוא,

;חמֹותּה זֹו: את זֹו ׂשֹונאֹות ׁשחזקתן הּנׁשים הן ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָואּלּו
וצרתּה חמֹותּה; בעלה]ּובת של השניה היתה[אשתו אפּלּו , ְְֲֲִַָָָָָָ

נׂשּואה ויבמּתּה[כעת]הּצרה בעלה]לאחר; אחי ,[אשת ְְְִִֵַַָָָָ
הּנׁשים ּכל ׁשאר אבל ּבעלּה. ּובת אחֹותּה; היתה ְְֲֲֲֲִִַַַָָָָָָָָאפּלּו

ְֵּכׁשרֹות.
נאנס אֹו וחלה יׂשראל, ּבארץ למקֹום מּמקֹום ּגט ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּמביא

אחר ּביד מׁשּלחֹו ּביד- מׁשּלחֹו - חלה אם הּׁשני, וכן ; ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָ
ּבפניהם. ׁשליח לעׂשֹות עדים צרי ואינֹו מאה. אפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאחר;
ּבֹו, ותתּגרׁש ׁשנים ּבפני לּה נֹותנֹו לידֹו הּגט ׁשּיּגיע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוהאחרֹון

הראׁשֹון. הּׁשליח ׁשּמת ּפי על ִִִֵֶַַַַָָאף
לארץ ּבחּוצה למקֹום מּמקֹום ּגט ׁשהביא אֹוׁשליח , ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

יׂשראל לארץ לארץ מחּוצה אֹו לארץ, לחּוצה יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָמארץ
וחתימתֹו, הּגט ּכתיבת ּבׁשעת ׁשם עֹומד הּׁשליח היה אם -ְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
ואחר נחּתם', ּובפני נכּתב 'ּבפני ׁשנים ּבפני אֹומר זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהרי
עדיו ׁשאין ּפי על ואף ּבֹו: ותתּגרׁש ּבפניהם, לּה יּנתן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכ

אין[מוכרים]ידּועין הּגֹויים, ּכׁשמֹות עדיו היּו ואפּלּו אצלנּו, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
להן. ְִֶָחֹוׁשׁשין

ּבֹו מׁשּגיחין אין וערער, הּבעל הּנׁשיםּבא אף לפיכ ; ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ
'ּבפניׁש ולֹומר זה ּגט להביא נאמנֹות זֹו, את זֹו ּׂשֹונאֹות ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָ

נחּתם'. ּובפני ְְְִֶַַַָנכּתב

           
      

נכּתב 'ּבפני ואמר: יׂשראל ּבארץ ּגט ׁשהביא ׁשליח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן
הּבעל יבֹוא אם - צרי ׁשאינֹו ּפי על אף נחּתם', ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּובפני

ּבֹו מׁשּגיחין אין ּבׁשעתויערער, עֹומד הּׁשליח אין ואם . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָ
ּבחֹותמיו נתקּים ּכן אם אּלא לּה יּנתן לא וחתימה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכתיבה

החתימות] כשרות על עדים ויׁש[יעידו לּׁשליח[מותר]; ְִֵַַָ
לא ואם ּבחֹותמיו. אֹותֹו ׁשּקּימּו הּׁשלׁשה מּכלל ְְְְְְְִִִִֶַַָָֹֹלהיֹות
הּבעל ּבא ואם ׁשּיתקּים; עד ּפסּול זה הרי - לּה ונתן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָנתקּים
ספק זֹו הרי הּגט, אבד מגרׁשת. אינּה - נתקּים ולא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹוערער

ְֶֶֹמגרׁשת.

'נחּתם ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר הצריכּו מה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּומּפני
אם לקּימֹו צריכה האּׁשה תהיה ׁשּלא ּכדי לארץ? ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבחּוצה
לקּימֹו מצּויין העדים ׁשאין מּפני ויערער, הּבעל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָיבֹוא

לארץ ּבחּוצה למקֹום .מּמקֹום ְְִֶָָָָָ
ּבפני' ּבֹו ׁשּנאמר זה ׁשּגט ּברּורה, ראיה ׁשהביא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבעל

מזּיף נחּתם' ּובפני שיקר]נכּתב שהשליח זה[הוכיח הרי - ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻ
נכּתב 'ּבפני ׁשאמר אחד ׁשל ּדבריו האמינּו ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבטל;

ראי עּמֹו ׁשאין הּבעל ערעּור לדחֹות אּלא נחּתם', ה;ּובפני ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
האמינּוהּו. לא אֹותֹו, ׁשּמכחיׁשין עדים ּבמקֹום ְְֱֲִִִִִֵֶֶַָֹאבל

והּנּנסין יׂשראל, ׁשּבארץ הּגדֹול[איים]הּנהרֹות ׁשּבּים ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
יׂשראל; ּכארץ הן הרי יׂשראל, ארץ ׁשל הּתחּום ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשּבתֹו
יתּבארּו ּתרּומֹות ּובהלכֹות לארץ. ּכחּוצה לּתחּום, ְְְְְְְֲִִֶֶַָָָָוׁשחּוץ

לגּטין. יׂשראל ּכארץ ּובבל יׂשראל; ארץ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָּתחּומי
ׁשּיאמר צרי - לארץ ּבחּוצה וחתמֹו ּבארץ ׁשּכתבֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּגט

וחתמֹו לארץ ּבחּוצה ּכתבֹו נחּתם'; ּובפני נכּתב ּבארץ'ּבפני ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי אינֹו -. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ

מקצתֹו אם - ּבפניו ּכּלֹו ונחּתם לפניו, הּגט מקצת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻנכּתב
נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני אֹומר זה הרי הּוא, אפּלּוהראׁשֹון ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

קן ׁשמע ואפּלּו ּבפניו, אחת ׁשּטה אּלא ּבֹו נכּתב ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹלא
'ּבפני אֹומר זה הרי - ּבפניו העדים וחתמּו ּכֹותב, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָהּקּולמּוס
והׁשלים וחזר לּׁשּוק הּסֹופר יצא אם וכן נחּתם'. ּובפני ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָנכּתב
ּולׁשם לֹו ואמר מצאֹו אחר ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּגט ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאת

נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני אֹומר אּלא ּכתבֹו, אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאיׁש
נ 'ּבפני נחּתם', ּבפני לא אבל נכּתב 'ּבפני אבלאמר חּתם ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

העד לא אבל אחד עד וחתם נכּתב 'ּבפני נכּתב', ּבפני ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹלא
ּבחֹותמיוהּׁשני' יתקּים זה הרי - הּׁשני העד הּוא היה אפּלּו , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ואחר הּוא העיד ואם לּה. יּנתן ּכ ׁשּלאואחר הּׁשני העד על ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
אם לֹומר, צרי ואין לּה; ויּנתן ּכׁשר זה הרי ּבפניו, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָחתם
ּכׁשר. ׁשּזה הּׁשני, העד ידי ּכתב על אחרים ׁשנים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהעידּו

נכּתב ׁשּלא ּפי על אף - לארץ ּבחּוצה ּגט ׁשהביאּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשנים
הרי לאׁשּתֹו, לּתנֹו הּבעל להם ּונתנֹו הֹואיל ּבפניהם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָונחּתם
יכֹול הּבעל אין ׁשהרי מגרׁשת; ותהיה לּה, נֹותנין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאּלּו
ׁשלּוחיו ׁשהרי - מקּים ׁשאינֹו ּפי על אף זה, ּבגט ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻלערער
זֹו הרי נתּגרׁשה', 'ּבפנינּו הּׁשנים אמרּו ׁשאּלּו עדיו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהן

ּגט ׁשם ׁשאין ּפי על אף .מגרׁשת, ְִֵֵֶֶֶַַָֹ
יֹוצא ׁשהּגט ּבזמן אמּורים? ּדברים מּתחת[נמצא]ּבּמה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ׁשניהן שלוחים]ידי מּתחת[שניהם יֹוצא ׁשאינֹו ּבזמן אבל ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
שליח]ידם אחד ונחּתם'.[רק נכּתב 'ּבפנינּו לֹומר צריכין , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

'ּבפני אֹומר והאחד נכּתב' 'ּבפני אחד אמר אם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלפיכ

'ּבפני אֹומר ואחד נכּתב' 'ּבפנינּו אֹומרין ׁשנים אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנחּתם',
לּה, יּנתן לא ׁשניהן, יד מּתחת יֹוצא ואינֹו הֹואיל - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹנחּתם'

ׁשּיתק ּבחֹותמיו.עד ּים ְְְִֵֶַַָ

'נחּתם 'ּבפנינּו אֹומרין ּוׁשנים נכּתב', 'ּבפני אחד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאמר
נתקּים ׁשהרי ידם; מּתחת יֹוצא ׁשאינֹו ּפי על אף ּכׁשר, -ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

.ּבחֹותמיו ְְָ
לבינּה ּבינֹו לּה ּונתנֹו לארץ, ּבחּוצה ּגט ׁשהביא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשליח

עדים] נכּתב[ללא 'ּבפני אמר ולא ׁשנים ּבפני ׁשּנתנֹו אֹו ,ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
וחֹוזר מּמּנה נֹוטלֹו ׁשּנּׂשאת, ּפי על אף - נחּתם' ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּובפני
ּובפני נכּתב 'ּבפני ּבפניהן ואֹומר ׁשנים ּבפני לּה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָונֹותנֹו
ׁשּיתקּים עד ּפסּול, זה הרי - מּמּנה נטלֹו לא ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹנחּתם';

ְְָּבחֹותמיו.
'נחּתם ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר הסּפיק ולא לּה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹנתנֹו

לּה יּנתן ּכ ואחר ּבחֹותמיו, יתקּים זה הרי - ׁשּנׁשּתּתק .עד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מּפני לארץ, חּוצה ׁשל זה ּגט להביא יכֹול אינֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהּסּומה

אם לפיכ נחּתם'; ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר יכֹול ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשאינֹו
ּפּתח ּכׁשהיה לפניו ונחּתם רואה]נכּתב ונסּתּמא[כשהיה , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּובפני[נתעוור] נכּתב 'ּבפני ׁשלׁשה ּבפני אֹומר זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
חּוצה ׁשל זה ּגט ׁשהביאה האּׁשה וכן לּה. ונֹותנֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָנחּתם',
ּובפני נכּתב 'ּבפני ּבפניהם לֹומר ׁשלׁשה צריכה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלארץ,
ּכׁשר ׁשהּׁשליח ּבזמן אּלא ׁשנים' 'ּבפני אמרּו ׁשּלא - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנחּתם'
מּכלל ונמצא הּׁשנים, עם מצטרף הּוא ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָלעדּות,

ׁשּקּי ּבדברהּׁשלׁשה ּדּין נעׂשה ׁשהעד ּבדבריו; זה ּגט מּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
מּדבריהם .[מדרבנן]ׁשהּוא ְִִֵֶֶ

ּגט' להן: ואֹומר ּדין לבית ּבא - נאנס אֹו הּׁשליח ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחלה
ׁשליח ּביד אֹותֹו מׁשּלחין והן נחּתם', ּובפני נכּתב ּבפני ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָזה
נחּתם', ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי האחרֹון ואין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאחר;

עדים ּבפני לּה ונֹותנֹו אני', ּדין ּבית 'ׁשליח אֹומר .אּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
,ּדין ּבבית אחר ׁשליח עֹוׂשה - נאנס אֹו הּׁשני ְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָחלה

ונֹותנֹו אני', ּדין ּבית 'ׁשליח אֹומר: והאחרֹון מאה; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָאפּלּו
הראׁשֹון הּׁשליח ׁשּמת ּפי על אף ּביתלּה, צרי מה ּומּפני . ְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

נחּתם'; ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּדין?
ׁשליח ׁשּנתנֹו ּפי על אף - ּבחֹותמיו הּגט נתקּים אם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאבל
לידּה הּגט ׁשהּגיע עד עצמן, לבין ּבינן מאה ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָלׁשליח,
לֹו אמר ולא הּבעל ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ואף ּכׁשר. זה הרי -ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ
מׁשּלחֹו. זה הרי - נאנס אֹו חלה אם אחר', ּביד ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָ'ׁשּלחֹו

ּבבית עּמֹו הּׁשליח ׁשּיהיה צרי אינֹו ׁשליח, העֹוׂשה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
ׁשּלא ואפּלּו ׁשלּוחי', ּפלֹוני 'הרי להן: אֹומר אּלא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּדין,

הןּבפניו אפּלּו ּבפניו, ׁשּלא אחר ׁשליח עֹוׂשה הּׁשליח וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ֵָמאה.

ואמר ּבפניה, ונחּתם ונכּתב לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּנתן ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאיׁש
והם ּפלֹוני, ּדין ּבית עד להֹולכה ׁשלּוחה אּת 'הרי ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָלּה:

ּבֹו' ותתּגרׁשי זה ּגט לי ויּתנּו ׁשליח זֹויעמידּו הרי - ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָ
נֹוטלין והן נחּתם', ּובפני נכּתב 'ּבפני ּבפניהן לֹומר ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָנאמנת

הּבעל. ּכמאמר לּה, לּתנֹו לׁשליח אֹותֹו ונֹותנין ְְְְְֲִִִַַַַַַָָאֹותֹו
;זה ּתנאי הּבעל עליה ּבׁשהתנה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּמה

יֹוצא הּגט והרי ּגּטּה, לּה נתן אּלא עליה, התנה לא אם ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאבל
ּבחזקת היא והרי ּכלּום; לֹומר צריכה אינּה - ידּה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָמּתחת



סה            
      

נכּתב 'ּבפני ואמר: יׂשראל ּבארץ ּגט ׁשהביא ׁשליח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן
הּבעל יבֹוא אם - צרי ׁשאינֹו ּפי על אף נחּתם', ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּובפני

ּבֹו מׁשּגיחין אין ּבׁשעתויערער, עֹומד הּׁשליח אין ואם . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָ
ּבחֹותמיו נתקּים ּכן אם אּלא לּה יּנתן לא וחתימה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכתיבה

החתימות] כשרות על עדים ויׁש[יעידו לּׁשליח[מותר]; ְִֵַַָ
לא ואם ּבחֹותמיו. אֹותֹו ׁשּקּימּו הּׁשלׁשה מּכלל ְְְְְְְִִִִֶַַָָֹֹלהיֹות
הּבעל ּבא ואם ׁשּיתקּים; עד ּפסּול זה הרי - לּה ונתן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָנתקּים
ספק זֹו הרי הּגט, אבד מגרׁשת. אינּה - נתקּים ולא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹוערער

ְֶֶֹמגרׁשת.

'נחּתם ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר הצריכּו מה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּומּפני
אם לקּימֹו צריכה האּׁשה תהיה ׁשּלא ּכדי לארץ? ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבחּוצה
לקּימֹו מצּויין העדים ׁשאין מּפני ויערער, הּבעל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָיבֹוא

לארץ ּבחּוצה למקֹום .מּמקֹום ְְִֶָָָָָ
ּבפני' ּבֹו ׁשּנאמר זה ׁשּגט ּברּורה, ראיה ׁשהביא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבעל

מזּיף נחּתם' ּובפני שיקר]נכּתב שהשליח זה[הוכיח הרי - ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻ
נכּתב 'ּבפני ׁשאמר אחד ׁשל ּדבריו האמינּו ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבטל;

ראי עּמֹו ׁשאין הּבעל ערעּור לדחֹות אּלא נחּתם', ה;ּובפני ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
האמינּוהּו. לא אֹותֹו, ׁשּמכחיׁשין עדים ּבמקֹום ְְֱֲִִִִִֵֶֶַָֹאבל

והּנּנסין יׂשראל, ׁשּבארץ הּגדֹול[איים]הּנהרֹות ׁשּבּים ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
יׂשראל; ּכארץ הן הרי יׂשראל, ארץ ׁשל הּתחּום ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשּבתֹו
יתּבארּו ּתרּומֹות ּובהלכֹות לארץ. ּכחּוצה לּתחּום, ְְְְְְְֲִִֶֶַָָָָוׁשחּוץ

לגּטין. יׂשראל ּכארץ ּובבל יׂשראל; ארץ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָּתחּומי
ׁשּיאמר צרי - לארץ ּבחּוצה וחתמֹו ּבארץ ׁשּכתבֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּגט

וחתמֹו לארץ ּבחּוצה ּכתבֹו נחּתם'; ּובפני נכּתב ּבארץ'ּבפני ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי אינֹו -. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ

מקצתֹו אם - ּבפניו ּכּלֹו ונחּתם לפניו, הּגט מקצת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻנכּתב
נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני אֹומר זה הרי הּוא, אפּלּוהראׁשֹון ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

קן ׁשמע ואפּלּו ּבפניו, אחת ׁשּטה אּלא ּבֹו נכּתב ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹלא
'ּבפני אֹומר זה הרי - ּבפניו העדים וחתמּו ּכֹותב, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָהּקּולמּוס
והׁשלים וחזר לּׁשּוק הּסֹופר יצא אם וכן נחּתם'. ּובפני ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָנכּתב
ּולׁשם לֹו ואמר מצאֹו אחר ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּגט ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאת

נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני אֹומר אּלא ּכתבֹו, אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאיׁש
נ 'ּבפני נחּתם', ּבפני לא אבל נכּתב 'ּבפני אבלאמר חּתם ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

העד לא אבל אחד עד וחתם נכּתב 'ּבפני נכּתב', ּבפני ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹלא
ּבחֹותמיוהּׁשני' יתקּים זה הרי - הּׁשני העד הּוא היה אפּלּו , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ואחר הּוא העיד ואם לּה. יּנתן ּכ ׁשּלאואחר הּׁשני העד על ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
אם לֹומר, צרי ואין לּה; ויּנתן ּכׁשר זה הרי ּבפניו, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָחתם
ּכׁשר. ׁשּזה הּׁשני, העד ידי ּכתב על אחרים ׁשנים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהעידּו

נכּתב ׁשּלא ּפי על אף - לארץ ּבחּוצה ּגט ׁשהביאּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשנים
הרי לאׁשּתֹו, לּתנֹו הּבעל להם ּונתנֹו הֹואיל ּבפניהם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָונחּתם
יכֹול הּבעל אין ׁשהרי מגרׁשת; ותהיה לּה, נֹותנין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאּלּו
ׁשלּוחיו ׁשהרי - מקּים ׁשאינֹו ּפי על אף זה, ּבגט ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻלערער
זֹו הרי נתּגרׁשה', 'ּבפנינּו הּׁשנים אמרּו ׁשאּלּו עדיו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהן

ּגט ׁשם ׁשאין ּפי על אף .מגרׁשת, ְִֵֵֶֶֶַַָֹ
יֹוצא ׁשהּגט ּבזמן אמּורים? ּדברים מּתחת[נמצא]ּבּמה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ׁשניהן שלוחים]ידי מּתחת[שניהם יֹוצא ׁשאינֹו ּבזמן אבל ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
שליח]ידם אחד ונחּתם'.[רק נכּתב 'ּבפנינּו לֹומר צריכין , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

'ּבפני אֹומר והאחד נכּתב' 'ּבפני אחד אמר אם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלפיכ

'ּבפני אֹומר ואחד נכּתב' 'ּבפנינּו אֹומרין ׁשנים אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנחּתם',
לּה, יּנתן לא ׁשניהן, יד מּתחת יֹוצא ואינֹו הֹואיל - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹנחּתם'

ׁשּיתק ּבחֹותמיו.עד ּים ְְְִֵֶַַָ

'נחּתם 'ּבפנינּו אֹומרין ּוׁשנים נכּתב', 'ּבפני אחד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאמר
נתקּים ׁשהרי ידם; מּתחת יֹוצא ׁשאינֹו ּפי על אף ּכׁשר, -ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

.ּבחֹותמיו ְְָ
לבינּה ּבינֹו לּה ּונתנֹו לארץ, ּבחּוצה ּגט ׁשהביא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשליח

עדים] נכּתב[ללא 'ּבפני אמר ולא ׁשנים ּבפני ׁשּנתנֹו אֹו ,ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
וחֹוזר מּמּנה נֹוטלֹו ׁשּנּׂשאת, ּפי על אף - נחּתם' ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּובפני
ּובפני נכּתב 'ּבפני ּבפניהן ואֹומר ׁשנים ּבפני לּה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָונֹותנֹו
ׁשּיתקּים עד ּפסּול, זה הרי - מּמּנה נטלֹו לא ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹנחּתם';

ְְָּבחֹותמיו.
'נחּתם ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר הסּפיק ולא לּה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹנתנֹו

לּה יּנתן ּכ ואחר ּבחֹותמיו, יתקּים זה הרי - ׁשּנׁשּתּתק .עד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מּפני לארץ, חּוצה ׁשל זה ּגט להביא יכֹול אינֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהּסּומה

אם לפיכ נחּתם'; ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר יכֹול ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשאינֹו
ּפּתח ּכׁשהיה לפניו ונחּתם רואה]נכּתב ונסּתּמא[כשהיה , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּובפני[נתעוור] נכּתב 'ּבפני ׁשלׁשה ּבפני אֹומר זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
חּוצה ׁשל זה ּגט ׁשהביאה האּׁשה וכן לּה. ונֹותנֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָנחּתם',
ּובפני נכּתב 'ּבפני ּבפניהם לֹומר ׁשלׁשה צריכה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלארץ,
ּכׁשר ׁשהּׁשליח ּבזמן אּלא ׁשנים' 'ּבפני אמרּו ׁשּלא - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנחּתם'
מּכלל ונמצא הּׁשנים, עם מצטרף הּוא ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָלעדּות,

ׁשּקּי ּבדברהּׁשלׁשה ּדּין נעׂשה ׁשהעד ּבדבריו; זה ּגט מּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
מּדבריהם .[מדרבנן]ׁשהּוא ְִִֵֶֶ

ּגט' להן: ואֹומר ּדין לבית ּבא - נאנס אֹו הּׁשליח ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחלה
ׁשליח ּביד אֹותֹו מׁשּלחין והן נחּתם', ּובפני נכּתב ּבפני ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָזה
נחּתם', ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי האחרֹון ואין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאחר;

עדים ּבפני לּה ונֹותנֹו אני', ּדין ּבית 'ׁשליח אֹומר .אּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
,ּדין ּבבית אחר ׁשליח עֹוׂשה - נאנס אֹו הּׁשני ְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָחלה

ונֹותנֹו אני', ּדין ּבית 'ׁשליח אֹומר: והאחרֹון מאה; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָאפּלּו
הראׁשֹון הּׁשליח ׁשּמת ּפי על אף ּביתלּה, צרי מה ּומּפני . ְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

נחּתם'; ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּדין?
ׁשליח ׁשּנתנֹו ּפי על אף - ּבחֹותמיו הּגט נתקּים אם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאבל
לידּה הּגט ׁשהּגיע עד עצמן, לבין ּבינן מאה ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָלׁשליח,
לֹו אמר ולא הּבעל ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ואף ּכׁשר. זה הרי -ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ
מׁשּלחֹו. זה הרי - נאנס אֹו חלה אם אחר', ּביד ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָ'ׁשּלחֹו

ּבבית עּמֹו הּׁשליח ׁשּיהיה צרי אינֹו ׁשליח, העֹוׂשה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
ׁשּלא ואפּלּו ׁשלּוחי', ּפלֹוני 'הרי להן: אֹומר אּלא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּדין,

הןּבפניו אפּלּו ּבפניו, ׁשּלא אחר ׁשליח עֹוׂשה הּׁשליח וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ֵָמאה.

ואמר ּבפניה, ונחּתם ונכּתב לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּנתן ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאיׁש
והם ּפלֹוני, ּדין ּבית עד להֹולכה ׁשלּוחה אּת 'הרי ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָלּה:

ּבֹו' ותתּגרׁשי זה ּגט לי ויּתנּו ׁשליח זֹויעמידּו הרי - ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָ
נֹוטלין והן נחּתם', ּובפני נכּתב 'ּבפני ּבפניהן לֹומר ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָנאמנת

הּבעל. ּכמאמר לּה, לּתנֹו לׁשליח אֹותֹו ונֹותנין ְְְְְֲִִִַַַַַַָָאֹותֹו
;זה ּתנאי הּבעל עליה ּבׁשהתנה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּמה

יֹוצא הּגט והרי ּגּטּה, לּה נתן אּלא עליה, התנה לא אם ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאבל
ּבחזקת היא והרי ּכלּום; לֹומר צריכה אינּה - ידּה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָמּתחת
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חֹותמין והעדים ּכהלכתֹו ּכתּוב ׁשּבידּה וגט הֹואיל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹמגרׁשת,
נתקּיםעליו ולא העדים, ּכתב מּכירין אנּו ׁשאין ּפי על ואף . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

מקלקלת אינּה ׁשהרי אֹותֹו, זּיפה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין אין -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּכמי הן הרי הּגט, על החֹותמין ׁשהעדים ועֹוד, עצמּה; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָעל
לפיכ מערער. ׁשם ׁשּיהיה עד ּדין, ּבבית עדּותן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנחקרה
יּמצא ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבֹו, ותּנׂשא ּבחזקתֹו הּגט ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנעמיד
הּׁשליח אֹותֹו ּכׁשּיביא ּכׁשר, ּבחזקת הּגט ׁשּנעמיד ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמזּיף,
אֹו מזּיף ׁשהּוא ראיה ׁשּיביא עד אֹו הּבעל, ׁשּיערער עד -ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
היה ּכ ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו לדברים לחש ּתבֹוא ׁשאם ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּבטל.
ואחר ּבּטלֹו ׁשּמא ּבפנינּו, הּבעל אֹותֹו ׁשּיּתן לגט לחש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלנּו
ּכמזּיף הּוא והרי ּבֹו חתמּו ּפסּולין עדים ׁשּמא אֹו נתנֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻּכ
חֹוׁשׁשין ׁשאין ּוכׁשם נכּתב. לׁשמּה ׁשּלא ׁשּמא אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמּתֹוכֹו,

וכּיֹוצא ׁשהּואלזה ׁשּיּודע עד חזקתֹו על נעמידֹו אּלא ּבֹו, ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשהּגט עצמּה לאּׁשה ולא לּׁשליח לא נחּוׁש לא ּכ ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹּבטל,

הּממֹונֹות. ּכדיני האּסּורין ּדיני ׁשאין ידּה, מּתחת ְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָיֹוצא

ה'תש"ע טבת כ"ח חמישי יום

   
;מגרׁשת זֹו הרי הּתנאי, נתקּים אם - ּתנאי על ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהמגרׁש

מגרׁשת אינּה הּתנאי, נתקּים לא ּבפרקואם ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
נתּבאר, וׁשם ּכּלן; הּתנאין מׁשּפטי איׁשּות, מהלכֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֻׁשּׁשי
מגרׁשת ּתהיה - הּתנאי ּכׁשּיתקּים - ּתנאי על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשהמגרׁש
יׁש לפיכ לידּה; הּגט נתינת ּבׁשעת לא ׁשּיתקּים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבׁשעה
ּתנאי להתנֹות אֹו ּתנאֹו, על להֹוסיף אֹו הּגט, לבּטל ְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָלּבעל
ּפי על אף הראׁשֹון, הּתנאי נתקּים ׁשּלא זמן ּכל - ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹאחר
נׂשרף, אֹו הּגט, אבד אֹו הּבעל, מת ואם לידּה. הּגט ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָׁשהּגיע
תּנׂשא לא ּולכּתחּלה מגרׁשת. אינּה - הּתנאי ׁשּיתקּים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹקדם
לא ּכן אם אּלא ּתצא לא - נּׂשאת ואם הּתנאי; ׁשּיתקּים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹעד
ׁשאם נתּבאר, וׁשם הּגט. ּבטל ׁשהרי לקּימֹו, ּבידּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנׁשאר
ּתנאי 'על 'מהּיֹום', אֹו מעכׁשו', מגרׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאמר
'וכ ּכ מנת על מגרׁשת אּת 'הרי לּה: ׁשאמר אֹו ,'וכ ְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכ
לידּה; הּגט נתינת מּׁשעת מגרׁשת ּתהיה הּתנאי, ּכׁשּיתקּים -ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
מּׁשהּגיע ּתנאֹו על להֹוסיף ולא הּגט לבּטל יכֹול אינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלפיכ
קדם הּבעל, מת אפּלּו נׂשרף, אֹו אבד ואם לידּה. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּגט
ּוכבר מֹותֹו, אחרי הּתנאי מקּימת זֹו הרי - הּתנאי ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּיתקּים
לכּתחּלה, להּנׂשא לּה ויׁש לידּה. הּגט נתינת מּׁשעת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָנתּגרׁשה
לא ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין הּתנאי; נתקּים לא ׁשעדין ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹאף

מנת'. ּב'על אֹו ּב'מעכׁשו' הּתנאי והיה הֹואיל ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָיתקּים,

ׁשאמר ּבין 'מעכׁשו', ׁשאמר ּבין - ּתנאי על המגרׁש ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּכל
ּכל אׁשּתֹו עם יתיחד לא זה הרי - יהיה' לא ואם יהיה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹ'אם
אפּלּו עבד אפּלּו עד, ּבפני אּלא הּתנאי נתקּים ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹזמן

הּקטן ּבנּה אֹו מּׁשפחתּה חּוץ ּבׁשהׁשפחה, ׁשאינּה מּפני , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ
לבּדּה עּמּה נתיחד ׁשאם ידּוע והּדבר ּבפניהם. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּלׁשּמׁש
הרי - הּתנאי ׁשּנתקּים לאחר אפּלּו ּכאחד, עדים ׁשני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבפני
ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּגט, ּובטל נבעלה ׁשּמא מגרׁשת, ספק ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹזֹו

אּלּו. ֲֵַָּבהלכֹות
ּגט 'ּכתבּו ׁשּיאמר לא ּתנאי? על אדם מגרׁש ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּכיצד

ּת על צרילאׁשּתי ואין ּתנאי', על לּה ּותנּו 'ּכתבּו אֹו נאי', ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָ

את ּפלֹוני ּגרׁש זה ּתנאי 'על הּגט ּבתֹו יכּתב ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹלֹומר
ולעדים לכּתב לּסֹופר אֹומר עֹוׂשה? ּכיצד אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּפלֹונית',
ּכ ואחר ּבעֹולם; ּתנאי ׁשם ּבלא ּכׁשר ּגט וכֹותבין ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָֹֹלחּתם,

'הרי אֹו ,'ּגּט זה 'הרי לּה: ואֹומר הּגט לּה מגרׁשתנֹותן אּת ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
לּה 'ּתנּו לּׁשליח: אֹו להם, יאמר אֹו ,'וכ ּכ מנת על ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֹּבזה

.'וכ ּכ מנת על זה ְְֵֶַָָָּגט
הּגט ּתרף לכּתב ׁשּגמר אחר ּבּגט הּתנאי הגט;ּכתב [עיקר ְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

והאשה] האיש של האישיים ּביןהפרטים ּכׁשר, זה הרי -ֲֵֵֵֶָ
חתימת אחר ׁשּכתבֹו ּבין העדים, חתימת קדם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּכתבֹו
ּכ מנת 'על ּכתב אפּלּו הּתרף, קדם ּכתבֹו אם אבל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהעדים.
ׁשל ּבגּופֹו זכּות לֹו נׁשאר ׁשהרי ּגרּוׁשין, ספק זה הרי - 'ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָוכ
ספק זה הרי הּתרף, ּכתיבת קדם ּבּפה התנה אם וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּגט;

ִֵּגרּוׁשין.
,הּתרף אחר ּבכתב ּבין עליה, והתנה אׁשּתֹו, את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהמגרׁש

אדם לכל מּתרת אּת 'הרי לּה: ואמר הּתרף, אחר ּפה על ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּבין
על הּגט לּה ונתן ּפלֹוני', לאיׁש 'אּלא אֹו ּפלֹוני', מאיׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָחּוץ
עליה אסּור אֹו עבד, אֹו ּגֹוי האיׁש אֹותֹו היה אם - זה ְִִֶֶֶֶַָָָָָָּתנאי
זה הרי - ואחיו אביו אֹו ואחיה אביה ּכגֹון ערוה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָמּׁשּום

ּבּה לֹו יׁש האיׁש אֹותֹו היה ואם ּכׁשר. -]ּגט ביניהם [חלים ְִִֵֵֵָָָָָ
ׁשהּוא ּפי על ואף לאוין, מחּיבי ׁשהּוא ּפי על אף - ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָקּדּוׁשין
ּבעל היה ּכריתּות. זה ואין ּבּגט, ׁשּיר ׁשהרי גט; אינֹו - ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקטן
ערוה, מּׁשּום עליה אסּור הּיֹום ׁשהּוא ּפי על ׁשאף ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָאחֹותּה,
מגרׁשת. ספק זֹו הרי - לּה מּתר יהיה אחֹותּה ּתמּות ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻאם

ׁשּיּולד מּמי חּוץ אדם לכל מּתרת אּת 'הרי לּה: ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאמר
מּתרת ּתהיה ּכלֹומר ,'מּזנּות 'חּוץ אֹו ּבעֹולם', עּתה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאינֹו
איׁש, אׁשת ּבאּסּור אּת הרי לזנּות אבל אדם, לכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָלהּנׂשא
הארץ, ּכל ּכדר עלי ׁשּיבֹוא מי לכל מּתרת אּת 'הרי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻאֹו
לכל מּתרת אּת 'הרי אֹו ,'ּבאּסּור אּת הרי ּכדרּכ ׁשּלא ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻאבל
להתקּדׁש מּתרת ׁשהיא ּכלֹומר ּבׁשטר', מּמקּדׁש חּוץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאדם
אֹו איׁש, אׁשת ּבאּסּור אּת הרי ּבׁשטר אבל ּובביאה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבכסף
ׁשּלא ּכלֹומר ,'נדרי מהפרת חּוץ אדם לכל מּתרת אּת ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ'הרי
ׁשאּת ,נדרי מהפרת חּוץ ּכלל איׁשּות ׁשּום עלי לי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָנׁשאר
אֹו ּתרּומה, אכילת לענין אֹו נדרים, הפרת לענין ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָאׁשּתי
זֹו הרי מאּלּו, אחד ּבכל - יירׁשּנה מתה ׁשאם ירּׁשה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻלענין

מגרׁשת .ספק ְֵֶֶָֹ
,'וׁשמעֹון מראּובן חּוץ אדם לכל מּתרת אּת 'הרי לּה: ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאמר

זֹו הרי - וׁשמעֹון' לראּובן מּתרת אּת 'הרי לּה: ואמר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻוחזר
הּתנאי ּובּטל הּתירם ּבהן, ׁשהתנה ׁשהאנׁשים .מגרׁשת; ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

'לראּובן מּתרת אּת 'הרי לּה: אינּהאמר זֹו הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
ׁשהר 'הרימגרׁשת, לּה: אמר ׁשמעֹון. ׁשל ּתנאֹו ּבּטל לא י ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

הרי - לׁשמעֹון' אף מּתרת אּת 'הרי אֹו לׁשמעֹון', מּתרת ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֻֻאּת
ּוראּובן לׁשמעֹון, אּלא הּתירה לא ׁשּמא ּגרּוׁשין; ספק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹזה
אף אדם לכל ּכלֹומר 'לׁשמעֹון', ׁשאמר וזה עֹומד, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּבאּסּורֹו
לׁשמעֹון' 'אף ׁשאמר וזה לּכל, הּתירּה ׁשּמא אֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹלׁשמעֹון,
ּבתנאֹו. לראּובן היה סמּו ׁשּׁשמעֹון לראּובן, הּדין ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָוהּוא

אּת ּולמחר אׁשּתי, אּת אין 'הּיֹום ואמר: עליה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהתנה
הּיֹום; לבינּה ּבינֹו ׁשּכרת ּפי על ואף מגרׁשת, אינּה - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאׁשּתי'

ּולעֹולם' הּיֹום 'מן ּבגּטין ּכֹותבין לפיכ. ְְְְִִִִִַָָ

           
      

- חּייכי' ימי ּכל יין ּתׁשּתי ׁשּלא מנת על ּגּט זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ'הרי
ּכריתּות זה ׁשאין גט, מוחלט]אינֹו אֹו[ניתוק חּיי', ימי 'ּכל ; ְְִֵֵֵֵֶֶַַָ

לבינּה, ּבינֹו ּכרת ׁשהרי ּגט, זה הרי - ּפלֹוני' חּיי ימי ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ'ּכל
ּפלֹוני. אֹותֹו ּכׁשּימּות רׁשּות עליה לֹו יּׁשאר ְְְְִִֵֶֶָָָָֹולא

עד אבי לבית ּתלכי ׁשּלא מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ'הרי
לעֹולם' אבי לבית ּתלכי 'ׁשּלא ּגט; זה הרי - יֹום' ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹׁשלׁשים
'הרי לאּׁשה: האֹומר לפיכ ּכריתּות. זה ׁשאין גט, אינֹו -ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָ
מנת 'על לעֹולם', זה ּבׂשר ּתאכלי ׁשּלא מנת על ּגּט ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹזה
ּכריתּות; זה ׁשאין גט, אינֹו - לעֹולם' זה יין ּתׁשּתי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּלא

ּגט זה הרי יֹום', ׁשלׁשים .'עד ְֲִֵֵֶַֹ
על ּגּט זה גט;'הרי אינֹו - לפלֹוני' ּתּנׂשאי ׁשּלא מנת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

יין ּתׁשּתי ׁשּלא מנת 'על לּה: לאֹומר ּדֹומה? זה למה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהא
ימי 'ּכל אֹו לעֹולם', אבי לבית ּתלכי 'ׁשּלא אֹו לעֹולם', ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹזה
עד לפלֹוני ּתּנׂשאי ׁשּלא מנת 'על לּה: אמר אם אבל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹחּייכי'.
ׁשהתנה; זמן ּכל לֹו ּתּנׂשא ולא ּגט, זה הרי - ׁשנה' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹחמּׁשים
ּכׁשר, מּמּנּו הּולד - עּמֹו זנת למפרע. הּגט ּבטל נּׂשאת, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָואם

הּנּׂשּואין על אּלא עּמּה התנה ׁשּלא ּכׁשר; .והּגט ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
,לֹו נּׂשאת אם - לפלֹוני' ׁשּתּנׂשאי מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ'הרי

לא חכמים: אמרּו אבל הּתנאים; ּכל ּכׁשאר ּגט זה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹהרי
ּתּנׂשא, לא ּפלֹוני לאֹותֹו לאחר. ולא ּפלֹוני לאֹותֹו לא ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָֹֹֹּתּנׂשא
לא ּולאחר ּבמּתנה; לזה זה נֹותנין נׁשיהן יאמרּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּמא
לאֹותֹו ונּׂשאת עברה הּתנאי. ּבקּיּום אּלא גט ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּתּנׂשא,
הּגט, ּבטל - לֹו ׁשּתּנׂשא קדם לאחר, נּׂשאת ּתצא. לא ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹּפלֹוני,

מּׁשני ּגט ּוצריכה ממזר; והּולד .ותצא ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
זה ׁשאין מגרׁשת, אינּה - ׁשּלי' והּניר ,ּגּט זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ'הרי

ותּתן ּגט זה הרי הּניר', את לי ׁשּתּתני מנת 'על .ּכריתּות; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
הרי' לּה: ואמר לּה ּונתנֹו זהב, ׁשל טס על הּגט ְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָחקק

'ּוכתּבת ּגּט כתובתך]זה ּכתּבתּה[דמי ונתקּבלה ּכׁשר, - ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֻֻ
ּכתּבתּה. לּה יׁשלים ּבֹו, אין ואם ּכתּבתּה; ּכדי ּבּטס יׁש ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֻֻאם

ׁשהתנה ּכגֹון הּגט, את ׁשּמבּטל ּתנאי על המגרׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל
חּייה ימי ּכל יין ּתׁשּתה ׁשּלא לכלעליה מּתרת ׁשּתהיה אֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ּכתיבת קדם ּתנאים ׁשאר ׁשהתנה אֹו מּפלֹוני, חּוץ ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹאדם
ּבּגט, ּכתּוב הּתנאי היה אם - לּההּתרף ּונתנֹו ּומחקֹו וחזר ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

זה הרי - ּפה על הּתנאי היה ואם מגרׁשת; ספק זֹו הרי -ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבלא אֹו ּכׁשר, ּבתנאי לּה ונֹותנֹו וחֹוזר מּמּנה, הּגט ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנֹוטל

ּכלל. ְְַָּתנאי
אּת 'הרי לּה: ואמר לאׁשּתֹו הּגט ׁשּנתן הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?

מּמּנה נטלֹו אם - מּפלֹוני' חּוץ אדם לכל ּומּתרת ּבזה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹֻמגרׁשת
אֹו אדם', לכל ּבֹו מּתרת אּת 'הרי לּה: ואמר לּה ּונתנֹו ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָָֻוחזר

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן מגרׁשת. זֹו הרי - 'ּגּט זה .'הרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹ
וחזר זּוז, מאתים לֹו ׁשּתּתן מנת על לאׁשּתֹו ּגט ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּנֹותן

ׁשּתי אביו ׁשּתׁשּמׁש עדים, ּבפני אחר ּתנאי עליה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהתנה
הרי אּלא הראׁשֹונים, את האחרֹונים ּדבריו ּבּטלּו לא - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשנים
מׁשּמׁשת רצת הּתנאים'; מּׁשני אחד 'עׂשי לּה: ּכאֹומר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזה

מן אחד ואין נֹותנת, התנאיהראׁשֹונים[העדים]רצת [על ְִִִֵֶֶֶָָָָ
האחרֹוניםהראשון] מן השני]ואחד התנאי על [העדים ְֲִִֶַָָ
תנמצטרפין כאן שהיה עליהאי][להעיד התנה אם אבל . ְְְֲִִִִֶָָָָָ

לֹו ׁשּתּתן ׁשנים ּבפני והתנה וחזר זּוז, מאתים לֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּתּתן

לּתן ּוצריכה מאתים, ׁשל ּתנאי ּבּטל ּכבר - זּוז מאֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשלׁש
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מאֹות. ְְֵֵֵֶַָֹֹׁשלׁש

יֹום ּכמפרׁש זה הרי סתם, זה ּדבר ׁשּתעׂשה עליה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהתנה
לּה: אמר ּכיצד? ּתעׂשה. זמן ּכּמה ּפרׁש ולא הֹואיל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחד,

מלאכה' עּמי ׁשּתעׂשי מנת על ּגּט זה מנת'הרי 'על , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
עׂשת אם - ּבני' את ׁשּתניקי מנת 'על אּבא', את ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּתׁשּמׁשי
אֹו אחד, יֹום אביו את ׁשּמׁשה אֹו אחד, יֹום מלאכה ְְִִִֶֶֶָָָָָָעּמֹו
והּוא ּבֹו יֹונק ׁשהּבן הּזמן ּבתֹו אחד יֹום ּבנֹו את ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּׁשהניקה
האב אֹו הּבן מת ּגט. זה הרי - חדׁש ועׂשרים ארּבעה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבתֹו

גט. אינֹו - ּתׁשּמׁש אֹו ׁשּתניק ְִֵֵֵֶֶַָֹקדם

את 'ּתׁשּמׁשי אֹו ּבני', את ׁשּתניקי מנת 'על לּה: ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָאמר
הּבן מת ׁשּפרׁש; הּזמן מׁשלמת זֹו הרי - ׁשנים' 'ׁשּתי ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאּבא',
ׁשּתׁשּמׁשני רצֹוני אין האב ׁשאמר אֹו הּזמן, ּבתֹו האב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹו

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּתנאי. נתקּים לא ׁשהרי גט, אינֹו -. ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
ועד מּכאן זּוז מאתים לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ'הרי

מּדעּתֹו יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו נתנה - יֹום' ,[בהסכמתו]ׁשלׁשים ְְְְְִִִַָָֹֹ
לֹו נתנה מגרׁשת. אינּה יֹום, ׁשלׁשים לאחר מגרׁשת; זֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹהרי
עד ּפסּול, ּגט זה הרי - לקּבל רֹוצה אינֹו והּוא ּכרחֹו, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָּבעל
הן 'הרי יֹום: הּׁשלׁשים ּבתֹו לּה ואמר חזר מּדעּתֹו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּתּתן

מתמחּול הּתנאי; נעׂשה לא ׁשהרי מגרׁשת, אינּה ,'ל ין ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
נתנה ולא יֹום הּׁשלׁשים וׁשלמּו הֹואיל יֹום, הּׁשלׁשים ְְְְְְְִִִַַָָָֹֹֹּבתֹו

-אינּה.מגרׁשת ְֵֶֶָֹ
,'זּוז מאתים לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה 'הרי לּה: ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאמר

ליֹורׁשיו, לּתן יכֹולה אינּה - ׁשּתּתן קדם ּומת זמן, קבע ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹולא
לֹו ׁשּתּתן אּלא עליה התנה לאׁשּלא ׁשהרי הּגט, ּבטל ולא ; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

קדם נקרע אֹו הּגט ׁשאבד ּפי על אף ,לפיכ זמן. ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹקבע
ׁשּתחלץ עד לזר ּתּנׂשא ולא מגרׁשת, זֹו הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּימּות

.[ליבמה]
ּבגד אֹו ּפלֹוני ּכלי לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָ'הרי

אלף לֹו ׁשּנתנה ּפי על אף - נגנב אֹו ּכלי אֹותֹו ואבד ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָּפלֹוני',
ׁשּיבּטל עד אֹו עצמֹו, ּכלי אֹותֹו ׁשּתּתן עד גט, אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבדמיו

.הּתנאי ְַַ
ׁשּיתקּים קדם אחר וקּדׁשּה ּתנאי, על ׁשּנתּגרׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי

מקּדׁשת זֹו הרי הּתנאי נתקּים אם - נתקּיםהּתנאי לא ואם ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹֻ
אין ׁשהרי מּׁשני, ּגט צריכה אינּה - הּגט ּובטל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּתנאי,
הּתנאי נתקּים ולא נּׂשאת, אם אבל ּבּה. ּתֹופסין ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹקּדּוׁשין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּׁשני, ּגט צריכה - הּגט ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּובטל

ה'תש"ע טבת כ"ט שישי יום

   
קבּוע זמן לאחר אׁשּתֹו את ותתגרשיהמגרׁש גיטך ["הרי ְְְְִֵֶַַַַַָָ

יום"] ל' והרילאחר ׁשּקבע. הּזמן ּכׁשּיּגיע מגרׁשת זֹו הרי ,ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ
ׁשהיא - לתנאי ּדֹומה ּתנאי: ואינֹו לתנאי, ּדֹומה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַזה
על ׁשהמגרׁש - ּתנאי ואינֹו ׁשּקבע; הּזמן ּכׁשּיּגיע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמתּגרׁשת

ּגרׁש הרי גירושין]ּתנאי, בתורת לה ּגרׁש[נתן לא עדין וזה , ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַֹ
לכּפל צרי - ּתנאי על המגרׁש :לפיכ זמן. אֹותֹו ׁשּיּגיע ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹעד

התנאי]ּתנאֹו דיני כל בו לכּפל[שיהיו צרי אינֹו - וזה ; ְְְִִֵֶָָֹ
ׁשּבארנּו. הּתנאין מׁשּפטי לׁשאר ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹּדברֹו,



סז            
      

- חּייכי' ימי ּכל יין ּתׁשּתי ׁשּלא מנת על ּגּט זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ'הרי
ּכריתּות זה ׁשאין גט, מוחלט]אינֹו אֹו[ניתוק חּיי', ימי 'ּכל ; ְְִֵֵֵֵֶֶַַָ

לבינּה, ּבינֹו ּכרת ׁשהרי ּגט, זה הרי - ּפלֹוני' חּיי ימי ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ'ּכל
ּפלֹוני. אֹותֹו ּכׁשּימּות רׁשּות עליה לֹו יּׁשאר ְְְְִִֵֶֶָָָָֹולא

עד אבי לבית ּתלכי ׁשּלא מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ'הרי
לעֹולם' אבי לבית ּתלכי 'ׁשּלא ּגט; זה הרי - יֹום' ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹׁשלׁשים
'הרי לאּׁשה: האֹומר לפיכ ּכריתּות. זה ׁשאין גט, אינֹו -ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָ
מנת 'על לעֹולם', זה ּבׂשר ּתאכלי ׁשּלא מנת על ּגּט ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹזה
ּכריתּות; זה ׁשאין גט, אינֹו - לעֹולם' זה יין ּתׁשּתי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּלא

ּגט זה הרי יֹום', ׁשלׁשים .'עד ְֲִֵֵֶַֹ
על ּגּט זה גט;'הרי אינֹו - לפלֹוני' ּתּנׂשאי ׁשּלא מנת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

יין ּתׁשּתי ׁשּלא מנת 'על לּה: לאֹומר ּדֹומה? זה למה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהא
ימי 'ּכל אֹו לעֹולם', אבי לבית ּתלכי 'ׁשּלא אֹו לעֹולם', ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹזה
עד לפלֹוני ּתּנׂשאי ׁשּלא מנת 'על לּה: אמר אם אבל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹחּייכי'.
ׁשהתנה; זמן ּכל לֹו ּתּנׂשא ולא ּגט, זה הרי - ׁשנה' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹחמּׁשים
ּכׁשר, מּמּנּו הּולד - עּמֹו זנת למפרע. הּגט ּבטל נּׂשאת, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָואם

הּנּׂשּואין על אּלא עּמּה התנה ׁשּלא ּכׁשר; .והּגט ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
,לֹו נּׂשאת אם - לפלֹוני' ׁשּתּנׂשאי מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ'הרי

לא חכמים: אמרּו אבל הּתנאים; ּכל ּכׁשאר ּגט זה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹהרי
ּתּנׂשא, לא ּפלֹוני לאֹותֹו לאחר. ולא ּפלֹוני לאֹותֹו לא ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָֹֹֹּתּנׂשא
לא ּולאחר ּבמּתנה; לזה זה נֹותנין נׁשיהן יאמרּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּמא
לאֹותֹו ונּׂשאת עברה הּתנאי. ּבקּיּום אּלא גט ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּתּנׂשא,
הּגט, ּבטל - לֹו ׁשּתּנׂשא קדם לאחר, נּׂשאת ּתצא. לא ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹּפלֹוני,

מּׁשני ּגט ּוצריכה ממזר; והּולד .ותצא ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
זה ׁשאין מגרׁשת, אינּה - ׁשּלי' והּניר ,ּגּט זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ'הרי

ותּתן ּגט זה הרי הּניר', את לי ׁשּתּתני מנת 'על .ּכריתּות; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
הרי' לּה: ואמר לּה ּונתנֹו זהב, ׁשל טס על הּגט ְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָחקק

'ּוכתּבת ּגּט כתובתך]זה ּכתּבתּה[דמי ונתקּבלה ּכׁשר, - ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֻֻ
ּכתּבתּה. לּה יׁשלים ּבֹו, אין ואם ּכתּבתּה; ּכדי ּבּטס יׁש ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֻֻאם

ׁשהתנה ּכגֹון הּגט, את ׁשּמבּטל ּתנאי על המגרׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל
חּייה ימי ּכל יין ּתׁשּתה ׁשּלא לכלעליה מּתרת ׁשּתהיה אֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ּכתיבת קדם ּתנאים ׁשאר ׁשהתנה אֹו מּפלֹוני, חּוץ ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹאדם
ּבּגט, ּכתּוב הּתנאי היה אם - לּההּתרף ּונתנֹו ּומחקֹו וחזר ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

זה הרי - ּפה על הּתנאי היה ואם מגרׁשת; ספק זֹו הרי -ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבלא אֹו ּכׁשר, ּבתנאי לּה ונֹותנֹו וחֹוזר מּמּנה, הּגט ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנֹוטל

ּכלל. ְְַָּתנאי
אּת 'הרי לּה: ואמר לאׁשּתֹו הּגט ׁשּנתן הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?

מּמּנה נטלֹו אם - מּפלֹוני' חּוץ אדם לכל ּומּתרת ּבזה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹֻמגרׁשת
אֹו אדם', לכל ּבֹו מּתרת אּת 'הרי לּה: ואמר לּה ּונתנֹו ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָָֻוחזר

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן מגרׁשת. זֹו הרי - 'ּגּט זה .'הרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹ
וחזר זּוז, מאתים לֹו ׁשּתּתן מנת על לאׁשּתֹו ּגט ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּנֹותן

ׁשּתי אביו ׁשּתׁשּמׁש עדים, ּבפני אחר ּתנאי עליה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהתנה
הרי אּלא הראׁשֹונים, את האחרֹונים ּדבריו ּבּטלּו לא - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשנים
מׁשּמׁשת רצת הּתנאים'; מּׁשני אחד 'עׂשי לּה: ּכאֹומר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזה

מן אחד ואין נֹותנת, התנאיהראׁשֹונים[העדים]רצת [על ְִִִֵֶֶֶָָָָ
האחרֹוניםהראשון] מן השני]ואחד התנאי על [העדים ְֲִִֶַָָ
תנמצטרפין כאן שהיה עליהאי][להעיד התנה אם אבל . ְְְֲִִִִֶָָָָָ

לֹו ׁשּתּתן ׁשנים ּבפני והתנה וחזר זּוז, מאתים לֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּתּתן

לּתן ּוצריכה מאתים, ׁשל ּתנאי ּבּטל ּכבר - זּוז מאֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשלׁש
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מאֹות. ְְֵֵֵֶַָֹֹׁשלׁש

יֹום ּכמפרׁש זה הרי סתם, זה ּדבר ׁשּתעׂשה עליה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהתנה
לּה: אמר ּכיצד? ּתעׂשה. זמן ּכּמה ּפרׁש ולא הֹואיל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחד,

מלאכה' עּמי ׁשּתעׂשי מנת על ּגּט זה מנת'הרי 'על , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
עׂשת אם - ּבני' את ׁשּתניקי מנת 'על אּבא', את ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּתׁשּמׁשי
אֹו אחד, יֹום אביו את ׁשּמׁשה אֹו אחד, יֹום מלאכה ְְִִִֶֶֶָָָָָָעּמֹו
והּוא ּבֹו יֹונק ׁשהּבן הּזמן ּבתֹו אחד יֹום ּבנֹו את ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּׁשהניקה
האב אֹו הּבן מת ּגט. זה הרי - חדׁש ועׂשרים ארּבעה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבתֹו

גט. אינֹו - ּתׁשּמׁש אֹו ׁשּתניק ְִֵֵֵֶֶַָֹקדם

את 'ּתׁשּמׁשי אֹו ּבני', את ׁשּתניקי מנת 'על לּה: ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָאמר
הּבן מת ׁשּפרׁש; הּזמן מׁשלמת זֹו הרי - ׁשנים' 'ׁשּתי ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאּבא',
ׁשּתׁשּמׁשני רצֹוני אין האב ׁשאמר אֹו הּזמן, ּבתֹו האב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹו

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּתנאי. נתקּים לא ׁשהרי גט, אינֹו -. ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
ועד מּכאן זּוז מאתים לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ'הרי

מּדעּתֹו יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו נתנה - יֹום' ,[בהסכמתו]ׁשלׁשים ְְְְְִִִַָָֹֹ
לֹו נתנה מגרׁשת. אינּה יֹום, ׁשלׁשים לאחר מגרׁשת; זֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹהרי
עד ּפסּול, ּגט זה הרי - לקּבל רֹוצה אינֹו והּוא ּכרחֹו, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָּבעל
הן 'הרי יֹום: הּׁשלׁשים ּבתֹו לּה ואמר חזר מּדעּתֹו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּתּתן

מתמחּול הּתנאי; נעׂשה לא ׁשהרי מגרׁשת, אינּה ,'ל ין ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
נתנה ולא יֹום הּׁשלׁשים וׁשלמּו הֹואיל יֹום, הּׁשלׁשים ְְְְְְְִִִַַָָָֹֹֹּבתֹו

-אינּה.מגרׁשת ְֵֶֶָֹ
,'זּוז מאתים לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה 'הרי לּה: ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאמר

ליֹורׁשיו, לּתן יכֹולה אינּה - ׁשּתּתן קדם ּומת זמן, קבע ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹולא
לֹו ׁשּתּתן אּלא עליה התנה לאׁשּלא ׁשהרי הּגט, ּבטל ולא ; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

קדם נקרע אֹו הּגט ׁשאבד ּפי על אף ,לפיכ זמן. ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹקבע
ׁשּתחלץ עד לזר ּתּנׂשא ולא מגרׁשת, זֹו הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּימּות

.[ליבמה]
ּבגד אֹו ּפלֹוני ּכלי לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָ'הרי

אלף לֹו ׁשּנתנה ּפי על אף - נגנב אֹו ּכלי אֹותֹו ואבד ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָּפלֹוני',
ׁשּיבּטל עד אֹו עצמֹו, ּכלי אֹותֹו ׁשּתּתן עד גט, אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבדמיו

.הּתנאי ְַַ
ׁשּיתקּים קדם אחר וקּדׁשּה ּתנאי, על ׁשּנתּגרׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי

מקּדׁשת זֹו הרי הּתנאי נתקּים אם - נתקּיםהּתנאי לא ואם ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹֻ
אין ׁשהרי מּׁשני, ּגט צריכה אינּה - הּגט ּובטל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּתנאי,
הּתנאי נתקּים ולא נּׂשאת, אם אבל ּבּה. ּתֹופסין ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹקּדּוׁשין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּׁשני, ּגט צריכה - הּגט ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּובטל

ה'תש"ע טבת כ"ט שישי יום

   
קבּוע זמן לאחר אׁשּתֹו את ותתגרשיהמגרׁש גיטך ["הרי ְְְְִֵֶַַַַַָָ

יום"] ל' והרילאחר ׁשּקבע. הּזמן ּכׁשּיּגיע מגרׁשת זֹו הרי ,ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ
ׁשהיא - לתנאי ּדֹומה ּתנאי: ואינֹו לתנאי, ּדֹומה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַזה
על ׁשהמגרׁש - ּתנאי ואינֹו ׁשּקבע; הּזמן ּכׁשּיּגיע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמתּגרׁשת

ּגרׁש הרי גירושין]ּתנאי, בתורת לה ּגרׁש[נתן לא עדין וזה , ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַֹ
לכּפל צרי - ּתנאי על המגרׁש :לפיכ זמן. אֹותֹו ׁשּיּגיע ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹעד

התנאי]ּתנאֹו דיני כל בו לכּפל[שיהיו צרי אינֹו - וזה ; ְְְִִֵֶָָֹ
ׁשּבארנּו. הּתנאין מׁשּפטי לׁשאר ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹּדברֹו,



סח           
      

ּבֹו ּתתּגרׁשי ולא ,ּגּט זה 'הרי לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכיצד?
לאחר אּלא מתּגרׁשת אינּה - יֹום' ׁשלׁשים לאחר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא

אבד אֹו הּבעל, מת ואם יֹום; ּבתֹוׁשלׁשים נׂשרף, אֹו הּגט ְְְְִִִֵֵַַַַַַָֹ
מגרׁשת. אינּה ְְִֵֶֶָֹֹׁשלׁשים,

מּׁשם אבד אֹו ונגנב הרּבים, רׁשּות ּבצּדי והּניחּתּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָהלכה
קּים הּגט והיה הֹואיל מגרׁשת, זֹו הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלאחר

אֹותֹו ויחדה ּבֹו, מתּגרׁשת ׁשהיא מקום]ּבּיֹום לו [הקצתה ְְֲִִִֶֶֶַָָ
אינן הרּבים רׁשּות ׁשּצּדי הרּבים, רׁשּות ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבמקֹום

הרּבים. ְִִַָּכרׁשּות
אחר מגרׁש ּכדין ּדינֹו ּבמעׂשה, הּגרּוׁשין ּתלה אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן

ּתתּגרׁשי ולא ,ּגּט זה 'הרי לאּׁשה: ׁשאמר ּכגֹון ּכיצד? ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹזמן.
ׁשּתּתן; אחר מתּגרׁשת זֹו הרי - זּוז' מאתים לי ׁשּתּתני עד ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבֹו
ׁשּבארנּו הּתנאין מׁשּפטי לׁשאר ולא ּתנאֹו, לכּפל צרי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹואינֹו
אּלא זה, ּגרׁש לא עדין אּלא ּתנאי, על ּגרׁש לא ׁשהרי -ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ּתתּגרׁש. ּכ ואחר ,וכ ּכ ּבעׂשּית הּגרּוׁשין ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָּתלה
אֹו לּגרּוׁשין זמן ׁשּקבע לזה ּתנאי, על המגרׁש ּבין ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּומה

ואינן ּגרּוׁשין, ׁשם יׁש - ּתנאי על ׁשהמגרׁש ּבמעׂשה? ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּתלין
הּתנאי ׁשּיתקּים עד הּתנאי,ּגמּורין ּכׁשּיתקּים ,לפיכ . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּברׁשּותּה; ׁשאינֹו ּפי על אף קּים, הּגט היה אם ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָנתּגרׁשה
אחר ּברׁשּותּה להיֹותֹו אֹו ולּטלֹו לחזר צריכה ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹואינּה
ּגרּוׁשין. ּבתֹורת ּתחּלה לידּה הּגיע ׁשהרי הּתנאי, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּנתקּים
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתצא, לא - הּתנאי ׁשּיתקּים קדם נּׂשאת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹואם
לידּה ּגט הּגיע לא - ּבמעׂשה אֹו ּבזמן ּגרּוׁשיו הּתֹולה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאבל
עד אֹו ׁשּקבע הּזמן עד ּפּקדֹון ּבתֹורת אּלא ּגרּוׁשין, ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָּבתֹורת
הּגט להיֹות צריכה הּזמן, ּכׁשּיּגיע ,לפיכ הּמעׂשה. ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּתעׂשה
אֹותֹו ׁשּיחדה ּבּמקֹום ׁשּיהיה אֹו ותּטלּנּו, ּתחזר אֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּברׁשּותּה,
ּכ ואחר ׁשּבארנּו; ּכמֹו רׁשּותּה, ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָּבֹו
קדם אֹו ׁשּקבע, הּזמן ׁשּיּגיע קדם נּׂשאת ואם ּבֹו. ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּתתּגרׁש

ּתצ - הּגרּוׁשין ּבֹו ׁשּתלה הּמעׂשה ממזר;ׁשּתעׂשה והּולד א, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשם ּכאן ואין ּגמּורה, איׁש אׁשת היא ּגרּוׁשין.[שום]ׁשעדין ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

מאתים לי ּתּתני לא 'אם לּה: ואמר אׁשּתֹו ּביד ּגט ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּנֹותן
ּגרׁש לא זה הרי - מגרׁשת' אּת 'אין אֹו ּגט', זה אין ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֹזּוז,
ּכל וכן ּבמעׂשה. ּתלּוי ולא ּתנאי על לא ּגט ּכאן ואין ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹּכלל,

ּבזה .ּכּיֹוצא ֵֶַָ
ּתתּגרׁש ׁשּלא ּתנאֹו ענין ויהיה ּתנאי, על לגרׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהרֹוצה

ויתנה ּתנאי, ּבלׁשֹון זה ענין מֹוציא זה הרי - ּפלֹוני זמן ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָעד
ּכגֹון ּכיצד? ּבהליכתֹו. אֹו קבּוע ּבזמן ּבביאתֹו ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָהּתנאי
זה הרי יֹום, ׁשלׁשים ועד מּכאן ּבאתי לא 'אם לּה: ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשּיאמר
הּגט ונֹותן ּגט', יהיה לא יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּבאתי ואם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹּגט,

מעכׁשו ּגּט זה 'הרי לּה: יאמר אֹו ּבאתיּבידּה; לא אם , ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
ׁשּלא מנת על ,ּגּט זה 'הרי אֹו יֹום', ׁשלׁשים ועד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹמּכאן
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יֹום', ׁשלׁשים עד זֹו למדינה ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹאבֹוא

יֹום ׁשלׁשים עד ּבא לא אם ּגט ׁשּיהיה עליה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹהתנה
וחלה יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּבּדר ּבא והיה זֹו, אֹולמדינה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ

אפּלּו ּגט, זה הרי - יֹום ׁשלׁשים אחר עד ּבא ולא נהר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹעּכבֹו
ּפי על ואף ּבגּטין, אנס ׁשאין אנּוס'; 'הריני וצֹווח ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹעֹומד

לגרׁש רצֹונֹו ׁשאין ּדעּתֹו .ׁשּגּלה ְְְִֵֵֶֶַָָ
ּפניה מּכנגד ּכׁשּיעבר ׁשּתתּגרׁש עליה [שלאהתנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ּובאיראנה] הֹול והיה יֹום, אותה]ׁשלׁשים הֹול[ורואה ְְִֵֵָָָֹ
ּתהיה יֹום, ׁשלׁשים ויׁשהה ּכׁשּיל - עּמּה נתיחד ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּובא
יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּובא הֹול ׁשהיה ּפי על ואף ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמגרׁשת;
ּדברים ּבּמה ּכׁשר. הּגט הרי עּמּה, נתיחד ולא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהֹואיל
ׁשּלא לֹומר עלי נאמנת היא 'הרי ואמר: ּבׁשהתנה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאמּורים?
ּפּיס ׁשּמא חֹוׁשׁשין האמינּה, לא אם אבל אֹותּה'. ְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָָָָֹּפּיסּתי
הּגט ּובּטל הּתנאי, לֹו ּומחלה ּובא, הֹול ּכׁשהיה ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָאֹותּה
הּׁשלׁשים אחר ּפסּול הּגט יהיה זה, חׁשׁש ּומּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכׁשּפּיסּה;
עׂשר ׁשנים לאחר ּגּט זה 'הרי לאּׁשה: האֹומר וכן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָיֹום.
עד אֹותּה, ּפּיס ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ּבּמדינה עּמּה והיה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹחדׁש',

ּפּיסּתי'. ׁשּלא עלי 'נאמנת ְֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּיאמר:
ּובּטלה רצת ואם ּברצֹונּה, ּתלּויין ׁשהן הּתנאין ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָוכן

ׁשּיאמר עד ּפּיס, ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין - הּגט ּבטל ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹותן,
הּנּׂשּואין, מן ּבמתּגרׁשת אמּורים? ּדברים ּבּמה עלי'. ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ'נאמנת

ּגס בפניה]ּבּה[מורגל]ׁשּלּבֹו מתבייש הּמתּגרׁשת[אינו אבל ; ְֲִִֶֶֶַַָָָ
ּפּיס. ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין אין הארּוסין, ְִִִִֵֵֵֶָָמן

מּכא ּבאתי לא אם מעכׁשו, ּגּט זה ועד[מהיום]ן'הרי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
ּדר ׁשאין ּבּסתר, ּבא ׁשּמא חֹוׁשׁשין אין - חדׁש' עׂשר ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשנים
הרי ּבא, ולא ׁשּקבע הּזמן ּתם ואם ּבצנעה; לבֹוא אדם ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבני
ׁשאי ּפי על אף - חדׁש עׂשר ׁשנים ּבתֹו מת מגרׁשת. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹזֹו
עד יבם ּבמקֹום ּתּנׂשא לא מגרׁשת, היא והרי ׁשּיבֹוא, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאפׁשר

הּתנאי. ּכׁשּיתקּים חדׁש, עׂשר ׁשנים ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹאחר
ׁשהתנה חֹולה אֹו מת, אם ּגט זה ׁשּיהיה ׁשהתנה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּבריא

ּכלּום; אמר לא - זה מחלי מת אם ּגט זה ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּיהיה
ּומׁשמעֹו מיתה; לאחר מּתי', 'אם מעּתה.[גם]ׁשּמׁשמעּות , ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ

- מֹותי' 'לאחר ּכאֹומר זה הרי מּתי', 'אם אמר אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָלפיכ
מיתה. לאחר ּגט ְְִֵֵַַָואין

מהּיֹום' אֹו מּתי', אם מעכׁשו ּגּט זה 'הרי לּה: ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאמר
מגרׁשת ּתהיה ּוכׁשּימּות ּגט, זה הרי - מּתי' .אם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹ

לאחר' 'מהּיֹום', אֹו מעכׁשו', ּגּט זה 'הרי לּה: ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאמר
מגרׁשת ספק זֹו הרי - ּומת ׁשאמרמיתתי', אחר ׁשּמא ; ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּגט ׁשאין - מיתה לאחר על ּדעּתֹו וסמכה ּבֹו, חזר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ'מעכׁשו'
מיתה. ְִַַָלאחר

;גט אינֹו - ּבּלילה ּומת חּמה', לכׁשּתצא ּגּט זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ'הרי
ׁשּת מנת מגרׁשת,'על זֹו הרי - ּבּלילה ּומת חּמה', זרח ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּתנאי יתקּים חּמה חּמהּוכׁשּתזרח זרחה ׁשאם עליה התנה . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
אינֹו - ּבּלילה ּומת ּגט, יהיה לא זרחה לא ואם ּגט ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹיהיה
לאחר ּגט ואין ׁשּמת, עד הּתנאי נתקּים לא ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹגט;

ִָמיתה.
מרע למות]ׁשכיב הנוטה לאׁשּתֹו[חולה ּגט ׁשּכתב ְְְְִִֵֶַַָ

ועמד ּגּטֹו[הבריא]וגרׁשּה, ׁשאין ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ
מקרה]ּכמּתנתֹו בכזה חוזרת ּבֹו,[שמתנתו יחזר ּתאמר ׁשאם ; ְְֲִֶַַַָֹֹ
מּתנתֹו,[בטעות]יאמרּו ּכמֹו - יגרׁש' מיתה לאחר 'ּגּטֹו : ְְְְְִִֵַַַָָָֹ

מיתה. לאחר אּלא קֹונה ְִֵֶֶַַָָָָׁשאינּה
ּבית עליו ונפל זה', מחלי מּתי אם מהּיֹום, ּגּט זה ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ'הרי

גט אינֹו - ּומת ּבזה, וכּיֹוצא ארי טרפֹו אֹו נחׁש נׁשכֹו .אֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָ
אֹו ּבית עליו ונפל זה', מחלי יעמד לא 'אם לּה: ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹאמר

מגרׁשת ספק זֹו הרי - ארי טרפֹו אֹו נחׁש זהנׁשכֹו 'הרי . ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ

           
      

וחלה ּבּׁשּוק, והל ועמד זה', מחלי מּתי אם מעכׁשו, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּגּט
זה הרי מת, הראׁשֹון חלי מחמת אם אֹותֹו: אֹומדין - ְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶַָָומת

נּתק ואם גט. אינֹו לאו, ואם ולא[עבר]ּגט; לחלי מחלי ְְְֳֳִִִִִֵֵֵֵַָָֹ
אמד[התהלך]עמד צרי ואינֹו ּגט, זה הרי - [ודאיּבּׁשּוק ְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ

מת] ראשון .מחולי

ׁשּימּות עד הּגט ׁשּמּנתינת הּימים ּכל הּתנאין, אּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּובכל
ּדבר לכל מגרׁשת היא הרי - הּתנאי ׁשּלאויתקּים ּובלבד , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו עּמּה, ְְְִִֵֵֶַַָיתיחד

ׁשּלא ּכדי ּכׁשּימּות, ּתנאי על אׁשּתֹו לגרׁש ׁשרצה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹחֹולה
רצה ולא מגרׁשת, ּתהיה לא עמד ואם יבם, לפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹּתּפל
ּבּגט ּכֹותב הּוא ּכ - ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא ּכדי מעכׁשו, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלגרׁשּה

הּתרף ׁשּכֹותב הגט]אחר הּגט:[עיקר ּכׁשּנֹותן לּה אֹומר אֹו , ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
מּתי לא ואם ּגט, יהיה מּתי ואם ּגט, יהיה לא מּתי לא ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹ'אם

והן ּכפּול, ּתנאי ׁשּיהיה ּכדי ּגט'; יהיה מתי"]לא קֹודם["אם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
מתי"]ללאו לא לפרענּות["אם ּתחּלה ּפיו יפּתח ולא ["אם, ְְְְְְִִִַָָָֹֻ
והּואמתי"] - ּכׁשּימּות מגרׁשת ּתהיה מת, ואם הּגט. ׁשּיּגיע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

מיתה. קדם ְִֶָָָֹלידּה
לאׁשּתי זה ּבגט 'זכה לֹו: ואמר לאחד ּגט ׁשּנתן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבעל

יבם' לפני ּתּפל ׁשּלא לייבום]ּכדי תזדקק הּבעל[שלא ּומת , ְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ
הּנׁשים, ׁשרב מגרׁשת; ספק זֹו הרי - לידּה הּגט ׁשּיּגיע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹקדם
ספק ּתהיה ּולפיכ יבם; לפני יּפלּו ׁשּלא להן היא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹזכּות

לּהמג וזכה הֹואיל לידּה, ּגט הּגיע ׁשּלא ּפי על אף רׁשת, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
אחר. ֵַּבֹו

ּותנּו ּגט ּכתבּו חדׁש עׂשר ׁשנים 'לאחר לעדים: ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאמר
לאחר לאׁשּתי ּגט ּותנּו 'ּכתבּו להם: ׁשאמר אֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָלאׁשּתי',
ׁשּקבע, הּזמן אחר ּכֹותבין אּלּו הרי - חדׁש' עׂשר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשנים
ׁשּנתנּוהּו ּפי על אף הּזמן, ּבתֹו ּכתבּוהּו ואם לּה; ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָונֹותנין
ּכׁשאמר, הּזמן אחר ּכתבּוהּו גט. אינֹו - ׁשאמר זמן ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָלאחר
מיתה אם נֹודע לא ואם גט; אינֹו - לּה ׁשּיּנתן קדם ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹּומת
זֹו הרי - לּמיתה קדמה הּגט נתינת אֹו הּגט, לנתינת ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָקדמה

מגרׁשת .ספק ְֵֶֶָֹ
'הּׁשבּוע אחר לּה ּותנּו 'ּכתבּו להם: זו]אמר -[שמיטה ְְִֶַַַַַָָָָ

הּׁשבּוע מאחר ׁשנה אחר אּלא ּכֹותבין שמינית]אין ;[בשנה ְִֵֵֶַַַַַַָָָָ
ׁשנּיה; מּׁשנה חדׁש לאחר ּכֹותבין - הּׁשנה' 'לאחר להן ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאמר
מחדׁש הּׁשּבת לאחר ּכֹותבין - החדׁש' 'לאחר להן ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹאמר
הּׁשּבת יֹום מאחר ּכֹותבין - הּׁשּבת' 'לאחר להן אמר ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָׁשני;
הּׁשּבת' קדם לּה ּותנּו 'ּכתבּו להן: אמר ׁשליׁשי; יֹום סֹוף ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹעד

לּה. ונֹותנין ׁשּׁשי, יֹום סֹוף ועד רביעי מּיֹום ּכֹותבין -ְְְְְִִִִִִִַָ
ונתנּו ּכתבּו ּכ ואחר ׁשאמר, הּזמן אחר ׁשאחרּו ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהרי

לאחר לּה ונתנּו וכתבּו החדׁש', 'לאחר להם ׁשאמר ּכגֹון ְְְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלּה,
ּפסּול. זה הרי - ׁשני מחדׁש ׁשּבתֹות ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָֹׁשּתי

,לּה ולּתן ולחּתם לכּתב להם ׁשאמר אחר עּמּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹנתיחד
לּה ׁשּנּתן הּגט אם הּדברים: וחמר וקל יכּתבּו; לא אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהרי
לזה, וחמר קל ּבעל; ׁשּמא הּגט נפסל עּמּה, ּכׁשּנתיחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלידּה

נכּתב אינֹוׁשּלא עּמּה, ׁשּנתיחד אחר לּה ונתנּו ּכתבּו ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ֵגט.

ידי על ּכֹותב אחד - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו לעׂשרה: ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָאמר
ּבמעמד[בשביל] מהן אחד ּכֹותב - ּכתֹובּו' 'ּכּלכם ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֻֻּכּלן;

מהן[בנוכחות] אחד מֹוליכֹו - לאׁשּתי' זה ּגט 'הֹוליכּו ְְִִִִֵֵֶֶֶָָֻּכּלן.
אחד מֹוליכֹו - לאׁשּתי' זה ּגט הֹוליכּו 'ּכּלכם ּכּלן; ידי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֻֻעל

ּכּלן. ּבמעמד ְֲֵֶַַָֻמהן

אחד - לאׁשּתי' ּותנּו וחתמּו ּגט 'ּכתבּו לעׂשרה: ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָאמר
ואפּלּו לּה; נֹותנֹו מהן ואחד חֹותמין, מהן ּוׁשנים ּכֹותב, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמהן
והּוא ּבֹו, ׁשחתמּו העדים מּׁשני אחד הּוא הּכֹותב ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיה
ּכתֹובּו' 'ּכּלכם להם: אמר ּכׁשר. זה הרי - לּה ׁשּנתנֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהּׁשליח

חֹותמין ּכּלן ׁשּמנה- ּבין ּכּלן ׁשּמנה ּבין מנאן, ואם ; ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻ
ּוׁשנים 'ּכּלכם', ּכאֹומר זה הרי - 'ּכתֹובּו' להן ואמר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמקצתן,
ּתנאי. מּׁשּום והּׁשאר, עדים; מּׁשּום הן ּבּתחּלה, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָׁשחֹותמין
למחר, וזה הּיֹום זה חתמּו אֹו ּפסּולין, הּׁשאר היּו אם ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָלפיכ
קדם מהן אחד מת ּכׁשר. זה הרי - הרּבה לימים ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹאפּלּו
הראׁשֹונים מּׁשנים אחד היה ּבטל. ּגט זה הרי ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָחתימה,
ּכׁשר ּפסּול 'עד יאמרּו: ׁשּמא - ּפסּול ּגט זה הרי ְֲֵֵֵֵֶֶָָָָָֹּפסּול,

ולאּבעדּות רּבים'; העדים ׁשּיהיּו ּבעת ׁשטרֹות, ׁשאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ
מסירה ׁשעדי מּפני אּלא רּבים, ׁשעדיו ּבגט ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָהכׁשירּוהּו

לאשה] הגט מסירת העּקר.[שרואים ִֵָָהם
אֹו לחּתם, אֹו ּגט, לכּתב לרּבים ׁשהאֹומר חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹּתּקנּו

אחד 'ּכל להם: אֹומר - לכתיבה אם לאׁשּתֹו, ּגט ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָלהֹולי
אחד 'ּכל יאמר: - להֹולכה וכן לאׁשּתי'; ּגט יכּתב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמּכם
מּכם ׁשנים 'ּכל להם: יאמר - לחתימה ואם ;'יֹולי ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹמּכם

לאׁשּתי' ּותנּו זה ּבגט .יחּתמּו ְְְְְְִִֵֶַ
זה אּלא חֹותמין אין הּגט 'עדי חכמים אמרּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָולּמה

אם חתמּו'; 'ּכּלכם לרּבים יאמר ׁשּמא ּגזרה, זה'? ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻּבפני
ותּטל ׁשנים, יעידּו ׁשּמא - זה ּבפני ׁשּלא זה חֹותמין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּתאמר
נתקּים לא ועדין ּבֹו, העידּו ׁשּכבר ותחׁשב ּבידּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּגט

.הּתנאי ְַַ
ויחּתמּו לאׁשּתי ּגט יכּתבּו מּכם 'ׁשנים לׁשלׁשה: ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹאמר

האחר, עם האב ׁשחתם ּבין ּובנֹו, אב ּבהן והיה לּה', ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָויּתנּו
עֹוׂשה ׁשהאדם ּכׁשר, זה הרי - האחר עם הּבן ׁשחתם ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבין

האב ּבמקֹום ׁשליח .הּבן ְִִֵַַָָָ
ׁשּיֹולי לפלֹוני ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְִִִִִִִֶַַָאמר

ּכֹותב, מהן אחד - לּה' ׁשּיֹולי לׁשליח 'ּתנּו אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָלאׁשּתי',
לׁשליח ונֹותנין חֹותמין ּבעצמןּוׁשניהן הן הֹוליכּו ואם ; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ

ּכיצד לּגרּוׁשין. ׁשליח אֹותן עׂשה ׁשּלא גט, אינֹו - לּה ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹונתנּו
לּה ונֹותנֹו וחֹוזר לׁשליח, ויּתנּוהּו מּמּנה, אֹותֹו יּטלּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָיעׂשּו?
ׁשאינֹו ּבדבר זה ּבגט הֹורּו ורּבֹותי אחרים. ּבפני אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבפניהם,

ׁשּלהן. ּבּנסחאֹות ׁשהיה ׁשּבּוׁש מּפני ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻנראה,
לּבעל ּונתנֹו ּכתבֹו לאׁשּתי', ּגט לי 'ּכתב לּסֹופר: ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹאמר

זה ּגט 'ּתן לֹו: ואמר לׁשליח ּונתנֹו הּבעל ּונטלֹו עדים, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבלא
- עדים ּבפני לּה ּונתנֹו הּׁשליח והל עדים', ּבפני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלאׁשּתי
אף הערוה, להּתיר נאמן הּׁשליח ׁשאין מגרׁשת; ספק זֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהרי
על ׁשחתמּו העדים ּכתב מּפני אּלא אחד, עד ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל
מערער ׁשם ׁשּיהיה עד עדּותן, ׁשּנחקרה ּכמי ׁשהן ,הּגט, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
הּבעל זה ׁשּגט ׁשּיעידּו עדים ׁשני ׁשם היּו ואם ׁשּבארנּו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

מגרׁשת. זֹו הרי - ּבֹו לגרׁשּה לּׁשליח ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹנתנֹו
,'ּפלֹוני ּבמקֹום לאׁשּתי זה ּגט 'ּתן לּׁשליח: ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהאֹומר

אינֹו - אחר ּבמקֹום לּה ּפלֹוני',ּונתנֹו ּבמקֹום היא 'הרי גט; ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָ
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וחלה ּבּׁשּוק, והל ועמד זה', מחלי מּתי אם מעכׁשו, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּגּט
זה הרי מת, הראׁשֹון חלי מחמת אם אֹותֹו: אֹומדין - ְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶַָָומת

נּתק ואם גט. אינֹו לאו, ואם ולא[עבר]ּגט; לחלי מחלי ְְְֳֳִִִִִֵֵֵֵַָָֹ
אמד[התהלך]עמד צרי ואינֹו ּגט, זה הרי - [ודאיּבּׁשּוק ְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ

מת] ראשון .מחולי

ׁשּימּות עד הּגט ׁשּמּנתינת הּימים ּכל הּתנאין, אּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּובכל
ּדבר לכל מגרׁשת היא הרי - הּתנאי ׁשּלאויתקּים ּובלבד , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו עּמּה, ְְְִִֵֵֶַַָיתיחד

ׁשּלא ּכדי ּכׁשּימּות, ּתנאי על אׁשּתֹו לגרׁש ׁשרצה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹחֹולה
רצה ולא מגרׁשת, ּתהיה לא עמד ואם יבם, לפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹּתּפל
ּבּגט ּכֹותב הּוא ּכ - ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא ּכדי מעכׁשו, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלגרׁשּה

הּתרף ׁשּכֹותב הגט]אחר הּגט:[עיקר ּכׁשּנֹותן לּה אֹומר אֹו , ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
מּתי לא ואם ּגט, יהיה מּתי ואם ּגט, יהיה לא מּתי לא ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹ'אם

והן ּכפּול, ּתנאי ׁשּיהיה ּכדי ּגט'; יהיה מתי"]לא קֹודם["אם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
מתי"]ללאו לא לפרענּות["אם ּתחּלה ּפיו יפּתח ולא ["אם, ְְְְְְִִִַָָָֹֻ
והּואמתי"] - ּכׁשּימּות מגרׁשת ּתהיה מת, ואם הּגט. ׁשּיּגיע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

מיתה. קדם ְִֶָָָֹלידּה
לאׁשּתי זה ּבגט 'זכה לֹו: ואמר לאחד ּגט ׁשּנתן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבעל

יבם' לפני ּתּפל ׁשּלא לייבום]ּכדי תזדקק הּבעל[שלא ּומת , ְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ
הּנׁשים, ׁשרב מגרׁשת; ספק זֹו הרי - לידּה הּגט ׁשּיּגיע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹקדם
ספק ּתהיה ּולפיכ יבם; לפני יּפלּו ׁשּלא להן היא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹזכּות

לּהמג וזכה הֹואיל לידּה, ּגט הּגיע ׁשּלא ּפי על אף רׁשת, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
אחר. ֵַּבֹו

ּותנּו ּגט ּכתבּו חדׁש עׂשר ׁשנים 'לאחר לעדים: ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאמר
לאחר לאׁשּתי ּגט ּותנּו 'ּכתבּו להם: ׁשאמר אֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָלאׁשּתי',
ׁשּקבע, הּזמן אחר ּכֹותבין אּלּו הרי - חדׁש' עׂשר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשנים
ׁשּנתנּוהּו ּפי על אף הּזמן, ּבתֹו ּכתבּוהּו ואם לּה; ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָונֹותנין
ּכׁשאמר, הּזמן אחר ּכתבּוהּו גט. אינֹו - ׁשאמר זמן ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָלאחר
מיתה אם נֹודע לא ואם גט; אינֹו - לּה ׁשּיּנתן קדם ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹּומת
זֹו הרי - לּמיתה קדמה הּגט נתינת אֹו הּגט, לנתינת ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָקדמה

מגרׁשת .ספק ְֵֶֶָֹ
'הּׁשבּוע אחר לּה ּותנּו 'ּכתבּו להם: זו]אמר -[שמיטה ְְִֶַַַַַָָָָ

הּׁשבּוע מאחר ׁשנה אחר אּלא ּכֹותבין שמינית]אין ;[בשנה ְִֵֵֶַַַַַַָָָָ
ׁשנּיה; מּׁשנה חדׁש לאחר ּכֹותבין - הּׁשנה' 'לאחר להן ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאמר
מחדׁש הּׁשּבת לאחר ּכֹותבין - החדׁש' 'לאחר להן ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹאמר
הּׁשּבת יֹום מאחר ּכֹותבין - הּׁשּבת' 'לאחר להן אמר ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָׁשני;
הּׁשּבת' קדם לּה ּותנּו 'ּכתבּו להן: אמר ׁשליׁשי; יֹום סֹוף ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹעד

לּה. ונֹותנין ׁשּׁשי, יֹום סֹוף ועד רביעי מּיֹום ּכֹותבין -ְְְְְִִִִִִִַָ
ונתנּו ּכתבּו ּכ ואחר ׁשאמר, הּזמן אחר ׁשאחרּו ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהרי

לאחר לּה ונתנּו וכתבּו החדׁש', 'לאחר להם ׁשאמר ּכגֹון ְְְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלּה,
ּפסּול. זה הרי - ׁשני מחדׁש ׁשּבתֹות ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָֹׁשּתי

,לּה ולּתן ולחּתם לכּתב להם ׁשאמר אחר עּמּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹנתיחד
לּה ׁשּנּתן הּגט אם הּדברים: וחמר וקל יכּתבּו; לא אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהרי
לזה, וחמר קל ּבעל; ׁשּמא הּגט נפסל עּמּה, ּכׁשּנתיחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלידּה

נכּתב אינֹוׁשּלא עּמּה, ׁשּנתיחד אחר לּה ונתנּו ּכתבּו ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ֵגט.

ידי על ּכֹותב אחד - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו לעׂשרה: ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָאמר
ּבמעמד[בשביל] מהן אחד ּכֹותב - ּכתֹובּו' 'ּכּלכם ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֻֻּכּלן;

מהן[בנוכחות] אחד מֹוליכֹו - לאׁשּתי' זה ּגט 'הֹוליכּו ְְִִִִֵֵֶֶֶָָֻּכּלן.
אחד מֹוליכֹו - לאׁשּתי' זה ּגט הֹוליכּו 'ּכּלכם ּכּלן; ידי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֻֻעל

ּכּלן. ּבמעמד ְֲֵֶַַָֻמהן

אחד - לאׁשּתי' ּותנּו וחתמּו ּגט 'ּכתבּו לעׂשרה: ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָאמר
ואפּלּו לּה; נֹותנֹו מהן ואחד חֹותמין, מהן ּוׁשנים ּכֹותב, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמהן
והּוא ּבֹו, ׁשחתמּו העדים מּׁשני אחד הּוא הּכֹותב ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיה
ּכתֹובּו' 'ּכּלכם להם: אמר ּכׁשר. זה הרי - לּה ׁשּנתנֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהּׁשליח

חֹותמין ּכּלן ׁשּמנה- ּבין ּכּלן ׁשּמנה ּבין מנאן, ואם ; ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻ
ּוׁשנים 'ּכּלכם', ּכאֹומר זה הרי - 'ּכתֹובּו' להן ואמר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמקצתן,
ּתנאי. מּׁשּום והּׁשאר, עדים; מּׁשּום הן ּבּתחּלה, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָׁשחֹותמין
למחר, וזה הּיֹום זה חתמּו אֹו ּפסּולין, הּׁשאר היּו אם ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָלפיכ
קדם מהן אחד מת ּכׁשר. זה הרי - הרּבה לימים ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹאפּלּו
הראׁשֹונים מּׁשנים אחד היה ּבטל. ּגט זה הרי ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָחתימה,
ּכׁשר ּפסּול 'עד יאמרּו: ׁשּמא - ּפסּול ּגט זה הרי ְֲֵֵֵֵֶֶָָָָָֹּפסּול,

ולאּבעדּות רּבים'; העדים ׁשּיהיּו ּבעת ׁשטרֹות, ׁשאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ
מסירה ׁשעדי מּפני אּלא רּבים, ׁשעדיו ּבגט ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָהכׁשירּוהּו

לאשה] הגט מסירת העּקר.[שרואים ִֵָָהם
אֹו לחּתם, אֹו ּגט, לכּתב לרּבים ׁשהאֹומר חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹּתּקנּו

אחד 'ּכל להם: אֹומר - לכתיבה אם לאׁשּתֹו, ּגט ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָלהֹולי
אחד 'ּכל יאמר: - להֹולכה וכן לאׁשּתי'; ּגט יכּתב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמּכם
מּכם ׁשנים 'ּכל להם: יאמר - לחתימה ואם ;'יֹולי ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹמּכם

לאׁשּתי' ּותנּו זה ּבגט .יחּתמּו ְְְְְְִִֵֶַ
זה אּלא חֹותמין אין הּגט 'עדי חכמים אמרּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָולּמה

אם חתמּו'; 'ּכּלכם לרּבים יאמר ׁשּמא ּגזרה, זה'? ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻּבפני
ותּטל ׁשנים, יעידּו ׁשּמא - זה ּבפני ׁשּלא זה חֹותמין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּתאמר
נתקּים לא ועדין ּבֹו, העידּו ׁשּכבר ותחׁשב ּבידּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּגט

.הּתנאי ְַַ
ויחּתמּו לאׁשּתי ּגט יכּתבּו מּכם 'ׁשנים לׁשלׁשה: ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹאמר

האחר, עם האב ׁשחתם ּבין ּובנֹו, אב ּבהן והיה לּה', ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָויּתנּו
עֹוׂשה ׁשהאדם ּכׁשר, זה הרי - האחר עם הּבן ׁשחתם ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבין

האב ּבמקֹום ׁשליח .הּבן ְִִֵַַָָָ
ׁשּיֹולי לפלֹוני ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְִִִִִִִֶַַָאמר

ּכֹותב, מהן אחד - לּה' ׁשּיֹולי לׁשליח 'ּתנּו אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָלאׁשּתי',
לׁשליח ונֹותנין חֹותמין ּבעצמןּוׁשניהן הן הֹוליכּו ואם ; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ

ּכיצד לּגרּוׁשין. ׁשליח אֹותן עׂשה ׁשּלא גט, אינֹו - לּה ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹונתנּו
לּה ונֹותנֹו וחֹוזר לׁשליח, ויּתנּוהּו מּמּנה, אֹותֹו יּטלּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָיעׂשּו?
ׁשאינֹו ּבדבר זה ּבגט הֹורּו ורּבֹותי אחרים. ּבפני אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבפניהם,

ׁשּלהן. ּבּנסחאֹות ׁשהיה ׁשּבּוׁש מּפני ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻנראה,
לּבעל ּונתנֹו ּכתבֹו לאׁשּתי', ּגט לי 'ּכתב לּסֹופר: ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹאמר

זה ּגט 'ּתן לֹו: ואמר לׁשליח ּונתנֹו הּבעל ּונטלֹו עדים, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבלא
- עדים ּבפני לּה ּונתנֹו הּׁשליח והל עדים', ּבפני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלאׁשּתי
אף הערוה, להּתיר נאמן הּׁשליח ׁשאין מגרׁשת; ספק זֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהרי
על ׁשחתמּו העדים ּכתב מּפני אּלא אחד, עד ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל
מערער ׁשם ׁשּיהיה עד עדּותן, ׁשּנחקרה ּכמי ׁשהן ,הּגט, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
הּבעל זה ׁשּגט ׁשּיעידּו עדים ׁשני ׁשם היּו ואם ׁשּבארנּו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

מגרׁשת. זֹו הרי - ּבֹו לגרׁשּה לּׁשליח ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹנתנֹו
,'ּפלֹוני ּבמקֹום לאׁשּתי זה ּגט 'ּתן לּׁשליח: ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהאֹומר

אינֹו - אחר ּבמקֹום לּה ּפלֹוני',ּונתנֹו ּבמקֹום היא 'הרי גט; ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָ
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מּפני ּכׁשר, - אחר ּבמקֹום לּה לֹוּונתנֹו הּוא מקֹום ׁשּמראה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
שם] דווקא לגרשה מקפיד ואינו לידיעה, הימצאה מקום .[מציין
'אל ּבעלּיה, לּה ּונתנֹו ּבּבית', אּלא לּה ּתּתנהּו 'אל לֹו: ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָאמר
ּביֹום לּה 'ּתנהּו ּבׂשמאל, לּה ּונתנֹו ּבימין', אּלא לּה ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹּתּתנהּו

ּבתֹוּפלֹוני', לּה ּתּתנהּו[לפני]ּונתנֹו 'אל גט; אינֹו - הּזמן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָ
אינֹו - מאחריו אֹו מּלפניו לּה ּונתנֹו ּפלֹוני', ּביֹום אּלא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָלּה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יֹום. ׁשל עצמֹו על הקּפיד ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹגט,

התקּבל' לׁשלּוחּה: ׁשאמרה האּׁשה ּגּטי[קבל]וכן לי ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
לי 'הבא גט; אינֹו - אחר ּבמקֹום לּה וקּבלֹו ּפלֹוני', ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָּבמקֹום

ּכׁשר. - אחר למקֹום לּה והביאֹו ּפלֹוני', למקֹום ְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָּגּטי

לֹו ׁשאמר ּבין לאׁשּתי', זה ּגט הֹול' לׁשלּוחֹו: ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹומר
'אּת לֹו ׁשאמר ּבין ,'[אתה]'הֹול- נאנס אֹו וחלה ,'הֹול ְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָ

ותן ּפלֹוני, חפץ מּמּנה 'טל לֹו: אמר ואם אחר. ּביד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמׁשּלחֹו
ּביד ׁשּלחֹו ואם אחר; ּביד יׁשּלחֹו לא זה הרי - זה' ּגט ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹלּה
ּבּתחּלה, החפץ ונתנה הּׁשליח לקראת האּׁשה ויצאת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָאחר,

מגרׁשת. זֹו הרי - הּגט לּה נתן ּכ ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָֹואחר

הּׁשליח מּיד אפּלּו - החפץ נתנה ּכ ואחר הּגט, לּה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָנתן
ׁשּסתם ּבדבר הּבעל ּדברי על עבר ׁשהרי גט; אינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהראׁשֹון,
החפץ 'טל לֹו: אמר הּבעל ׁשהרי עליו, מקּפידין אדם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבני

נטל ּכ ואחר נתן והּוא לּה', .ותן ְְְֵַַַַָָָָ

מ וטל הּגט, לּה 'ּתן לֹו: זהאמר הרי - ּפלֹוני' חפץ ּמּנה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
אחר; ּביד ּפקדֹונֹו ׁשּיהיה רצֹונֹו ׁשאין אחר, ּביד יׁשּלחּנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹלא
ּתחּלה, החפץ ׁשּנתנה ּבין ּגט, זה הרי - אחר ּביד ׁשּלחֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָואם

ּבּסֹוף אּלא נתנה ׁשּלא .ּבין ְֵֶֶַָָָֹ

,'אּתה אּלא לּה יּתנהּו 'אל לֹו: ואמר לׁשליח הּגט ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָנתן
'אל לֹו: אמר אם וכן גט; אינֹו - לּה ּונתנֹו לאחר, ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָּונתנֹו
ּונתנֹו לּה', יּתנּנּו והּוא לפלֹוני, ּתנהּו אּלא אּתה, לּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּתּתנהּו
ׁשליח עׂשהּו ׁשּלא לפי גט, אינֹו - הראׁשֹון הּׁשליח ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלּה

.לּגרּוׁשין ִֵַ
לֹו אמר לאׁשּתי', זה ּגט הֹול' לֹו: ואמר הּגט לֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָנתן

הּוא לפלֹוני, 'ּתנהּו הּבעל: לֹו אמר מּכירּה', 'איני ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּׁשליח:
נּתן ׁשּלא ׁשליח זה הרי - כוח]מּכירּה' ייפוי לגרּוׁשין,[לו ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

הּפלֹוני ואֹותֹו הּבעל; ׁשאמר לפלֹוני אּלא הּגט נֹותן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָואינֹו
ּביד מׁשּלחֹו אֹו לּה, ׁשּמֹוליכֹו והּוא הּגרּוׁשין, ׁשליח ְְְְְִִִֵֶַַַַָהּוא

נאנס. אֹו חלה אם ֱִֵֶַַָָאחר

ׁשלׁשים עד לּה ּתּתנהּו 'לא לֹו: ואמר לׁשליח הּגט ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹנתן
אחר; ּביד מׁשּלחֹו - הּׁשלׁשים ּבתֹו נאנס אֹו וחלה ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָֹיֹום',
ּולאחר הֹואיל לגרּוׁשין, ׁשליח עכׁשו ׁשאינֹו ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשאף

ּבתֹוהּׁשלׁשים אחר ׁשליח עֹוׂשה ּגרּוׁשין, ׁשליח יהיה יֹום ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
.הּׁשלׁשים ְִַֹ

עּמּה ּבעלּה היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹּבּמה
מתּגרׁשת אבל הארּוסין. מן מתּגרׁשת ׁשהיתה אֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבּמדינה,
ּפּיס ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין ּבּמדינה, עּמּה ּובעלּה הּנּׂשּואין ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָמן

אמר[אותה] ּכן אם אּלא הּׁשלׁשים ּבתֹו ׁשליח עֹוׂשה ואינֹו ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
לאחר לּה הּגט נֹותן אבל ּפּיסּתי'; ׁשּלא עלי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ'נאמנת
'נאמנת ׁשּיאמר עד ׁשּבארנּו, ּכמֹו לּה וחֹוׁשׁשין - ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּׁשלׁשים

ּפּיסּתי'. ׁשּלא ְִִֶַַָֹעלי

ה'תש"ע שבט א' קודש שבת יום

   
,גט אינֹו אֹו ּבטל, ׁשהּגט זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל

היא ועדין הּתֹורה, מן ּבטל ּגט זה הרי - מגרׁשת אינּה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאֹו
והּולד ּתצא נּׂשאת, ואם ּגמּורה; איׁש [מהנישואיןאׁשת ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

מּׁשּוםהשניים] עליו נאסרה לא ּכהן, ּבעלּה היה ואם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹממזר.
אּת 'הרי לּה ואמר אׁשּתֹו את המגרׁש מן חּוץ - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּגרּוׁשה
ׁשאין ּפי על ׁשאף אדם'; לכל מּתרת אּת ואין מּמּני, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻמגרׁשת
"ואּׁשה ׁשּנאמר: מּדבריהן, לּכהּנה ּפסּולה זֹו הרי ּגט, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻזה
אּלא נתּגרׁשה לא אפּלּו חכמים: אמרּו מאיׁשּה"; ְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָֹּגרּוׁשה

לּכהּנה נאסרה לּכל, התרה ולא הּגט,מאיׁשּה ריח וזהּו - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻֻ
מּדבריהן. ּבּכהּנה ְְִִֵֵֶֶַָֻׁשּפֹוסל

ּפסּול זה הרי - ּפסּול ׁשהּגט זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכל
ּתֹורה. מּדברי הּכהּנה מן ּבֹו ונפסלה ּבלבד; סֹופרים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָֻמּדברי
ּכׁשר. והּולד ּתצא לא נּׂשאת ואם ּתּנׂשא, לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹּולכּתחּלה

והיא לּה ונֹותנין ּכׁשר, אחר ּגט לּה בעודה]וכֹותבין ּתחת[- ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ
הּבעל[השני]ּבעלּה והיה אחר, לכּתב אפׁשר אי ואם [השני]. ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
מידות]ותיק ובעל אם[ישר מׁשּבח, זה הרי - מעצמֹו וגרׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֻ

ּפסּול מּפני יֹוציא לא - ּבנים לֹו יׁש אם אבל ּבנים; לֹו ְְֲִִִִִֵֵֵָָָֹאין
לעז יֹוציא ׁשּמא רע]הּגט, ּבניו[שם ממזרים]על .[שהם ִֵֶַַַַָָָ

אֹו ּגרּוׁשין', ספק זה 'הרי זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָוכל
והּולד ּתצא; נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא. לא - מגרׁשת ספק ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשהיא

ממזר אׁשּתֹוספק את ׁשּגרׁש ּובין ערוה. ספק ׁשהיא מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
זֹו הרי - להחזירּה ורצה מגרׁשת ספק ׁשהיתה אֹו ּפסּול, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבגט
ׁשבע ּולבר הּנּׂשּואין לחּדׁש צרי ואינֹו לבעלּה; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמּתרת

ּגמּורין. ּגרּוׁשין ׁשּתתּגרׁש עד ּכתּבה, ולכּתב ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֻּברכֹות

ׁשני מּבעל ּגט צריכה זֹו הרי ּבטל, ּבגט ׁשּנּׂשאת מי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָּכל
ּגט';מּדבריהן ּבלא יֹוצאה איׁש 'אׁשת יאמרּו: ׁשּלא ּכדי - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹ

על ונאסרה העם. לׁשאר להּתירּה הראׁשֹון מן ּגט ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּוצריכה
יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ּבׁשגגה, ׁשּנבעלה ּפי על אף לעֹולם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשניהם
מׁשניהן אחד עבר ואם ׁשּנּׂשאת'; אחר ּגרּוׁשתֹו זה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ'החזיר

יֹוציא. ְְִִֶָוהחזירּה,

,ונּׂשאת ּבעלּה ׁשּמת עדים לּה ׁשּבאּו ּבאּׁשה הּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
ּבעלּה ּבא ּכ חרׁש,ואחר ׁשהיה ּבין ּפּקח, ּבעלּה ׁשהיה ּבין , ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

קּדּוׁשין קּדּוׁשיו ׁשאין לחרׁש ׁשּנּׂשאת ּבין לפּקח, ׁשּנּׂשאת ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָּבין
על ונאסרה מׁשניהן, ּגט ּוצריכה מׁשניהן, ּתצא - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּגמּורין

עֹולמית. ְִֵֶָׁשניהן
ּבטל הּגט נמצא אֹו ּבעלּה, ּבא ּכ ואחר ׁשּנתקּדׁשה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהרי

ׁשאין מּׁשני, ּגט צריכה ואינּה לבעלּה, מּתרת זֹו הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
'אׁשת יאמרּו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבעריֹות; ּתֹופסין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹקּדּוׁשין

נּׂשאת ׁשּלא ּכיון - ּגט' ּבלא יֹוצאה יאמרּו:[אלא]איׁש , ְְְִִֵֵֵֶָָֹֹֹ
נתקּים'. ולא ּבּקּדּוׁשין היה ְְְִִִֵַַַָָֹ'ּתנאי

ּבעלּה ּבא אֹו ּבטל, הּגט נמצא ּכ ואחר ׁשּנּׂשאת, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהאּׁשה
לא זּכאין והּׁשני הראׁשֹון הּבעל אין - ׁשּמת ׁשּׁשמעה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאחר

נדריה ּבהפר ולא ידיה, ּבמעׂשה ולא ּפרֹותּבמציאתּה, וכל . ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
מהן;[מנכסיה] מֹוציאין אין ׁשּנּׂשאת, אחר ׁשניהן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשאכלּו

לא - מזֹונֹות ולא ּכתּבה, מּתנאי ּתנאי ולא ּכתּבה, לּה ְְְְְְְְִֵֵַָָָָֹֹֹֻֻואין

            
      

מה וכל ּתחזיר. - מּזה אֹו מּזה נטלה ואם זה. על ולא זה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹעל
ּברזל[נשחק]ּׁשּבלה צאן מּנכסי אפּלּו מּנכסיה, אבד [נכסיאֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

אחריות] עליהן מקבל שהבעל לאהאשה אֹותן מֹוציאין אין -ִִֵָֹ
הראׁשֹון עליה ּבא ואם ממזר; הּׁשני מן והּולד מּזה. ולא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמּזה
הּׁשני ּגרׁשּה מּדבריהם. ממזר הּולד הרי הּׁשני, ׁשּיגרׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹקדם
ּבטל הּגט נמצא אֹו ּבעלּה ּבא ּכ ואחר ּכתּבה, מּמּנּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻונטלה
מן ולא הּמזֹונֹות מן לא ּׁשּנטלה, מה מּידּה מֹוציאין אין -ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹ

ְַָֻהּכתּבה.
ויּבם ׁשּמת, ּבֹו וׁשמע ,והל אּׁשה ׁשּקּדׁש ּבאחיו הּדין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוכן

מּזה ּגט ּוצריכה ּומּזה, מּזה ּתצא - ּבא ּכ ואחר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאׁשּתֹו,
הּדרכיםּומּזה וכל אּׁשה,[הדינים]; קּדׁש אם וכן ּבּה. האּלּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ואחר אחֹותּה, ונׂשא ׁשּמתה, וׁשמע אחרת, למדינה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהלכה
הּדרכים וכל ׁשּתיהן, מּמּנּו ּגט צריכֹות - מתה ׁשּלא נֹודע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכ

ּבהן. ֵֶָָהאּלּו
וׁשמע אחרת, למדינה הּנׂשּואה אׁשּתֹו הלכה אם ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָאבל

אחֹותּה אין - קּימת אׁשּתֹו ונמצאת אחֹותּה, ונׂשא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּמתה,
ׁשּנׂשאן העריֹות ׁשאר וכן לֹו; מּתרת ואׁשּתֹו ּגט, מּמּנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻצריכה
קּדּוׁשין ׁשאין ּגט, צריכֹות אינן - ערוה ונמצאּו הּתר, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבחזקת

ּבעריֹות .ּתֹופסין ְֲִָָ
ּתנאי' יאמרּו: ׁשּמא - ּגט ארּוסתֹו אחֹות הצריכּו מה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹּומּפני

אחֹותּה ויצאה והֹואיל אחֹותּה'; נׂשא וכּדת ּבארּוסין, ְְְְֲֲִִֵַָָָָָָָָָָהיה
ׁשּלא ּכדי אסּורה, הראׁשֹונה ארּוסתֹו ׁשהיא אחֹותּה ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבּגט,

ּגרּוׁשתֹו' אחֹות 'נׂשא .יאמרּו: ְְֲָָָֹ
וׁשֹובר לאיׁש ּגט ונתן וטעה הּסֹופר, פרעוןּכתב [שטר ְְְִֵֵֵַַַָָָָָ

היאהכתובה] ונטלה הּגט, הּבעל ונטל הן ׁשּטעּו אֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלאּׁשה,
הּגט והרי זמן ּולאחר ׁשנתּגרׁשה, להם וכמדּמה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻהּׁשֹובר,
מגרׁשת, אינּה זֹו הרי נּׂשאת, לא אם - האיׁש ידי מּתחת ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹיֹוצא
ּבפנינּו, הּגט לּה ויּתן נתּגרׁשה, לא ׁשעדין הּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹונתּגּלה
הֹוציא ּכ ואחר נּׂשאת, ואם נתינתֹו. מּׁשעת מגרׁשת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹותהיה
ּבידי הּגט ׁשהרי נתּגרׁשה, לא 'עדין ואמר: הּגט את ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּבעל
אּלא ּבעלּה, על לאסרּה לֹו ׁשֹומעין אין - לידּה' הּגיע ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹולא
ּבא והרי זה, ּומצאֹו מּידּה הּגט ונפל ּגרּוׁשה, ּבחזקת זֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי

הּׁשני. ּבעלּה על ְְֲִֵַַַָָָלאסרּה
רע ׁשם מּׁשּום אׁשּתֹו את שזינתה]הּמֹוציא מּׁשּום[שם אֹו , ְִִִִֵֶַַ

ּבנדרים ּפרּוצה הרבה]ׁשהיא 'הֹודיעּה[נודרת לֹו: אֹומרין - ְְְִִִִִֶָָָ
מחזיר אּתה ׁשאין ודע ליּסרּה; ּכדי מֹוציאּה, אּתה זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּמּפני
לעֹולם? יחזירּה לא זֹו את הּמֹוציא מה ּומּפני לעֹולם'. ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹאֹותּה
צנּועה ותהיה ּתׁשּובה ותעׂשה לאחר, ּתּנׂשא ׁשּמא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּגזרה,
לא הּוא, ׁשּכן יֹודע הייתי 'אּלּו הראׁשֹון: ויאמר ְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹּתחּתיו,
ׁשּנמצא נתקּים, ולא ּתנאי על ּכמגרׁש ונמצא מגרׁשּה', ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהייתי

ּבט לגרׁשּה,הּגט ּבלּב 'ּגמר לֹו: אֹומרין לפיכ למפרע. ל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
יֹוציא. לא והחזיר, עבר ואם לעֹולם'; ל חֹוזרת זֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשאין

אילֹונית מּׁשּום אׁשּתֹו את הּמֹוציא אֹו[עקרה]וכן מּׁשּום, ְְְִִִִִֵֶַַ
לעֹולם; יחזיר לא זה הרי - ּתׁשמיׁש עת ּבכל ּדם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשרֹואה
ויאמר: הּנּדה, ותתרּפא האילֹונית ותלד לאחר, ּתּנׂשא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשּמא
הּגט ונמצא - מגרׁש' הייתי לא הּוא, ׁשּכן יֹודע הייתי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ'אּלּו

יֹוציא. לא והחזיר, עבר ואם ממזרים; והּבנים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבטל
נכּתב 'ּבפני ואמר לארץ ּבחּוצה ּגט ׁשהביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשליח

ׁשּמא חֹוׁשׁשין ׁשאנּו יּׂשאּנה, לא זה הרי - נחּתם' ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּובפני
ׁשהעיד אחד עד וכן לּה; העיד ּולפיכ ּבּה נתן ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָעיניו
יּׂשאּנה; לא זה הרי - ּפיו על ונּׂשאת ּבעלּה, ׁשּמת ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלאּׁשה
לא זה הרי - ּבעלּה על ּבנדר האּׁשה את ׁשאסר החכם ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוכן

הּׁשפחהיּׂשאּנה על הּנטען וכן עליה]; שבא קול [יצא ְְְִִִֵֶַַַָָָָ
וכן יּׂשאּנה; לא זה הרי - ונתּגּירה הּנכרית על ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונׁשּתחררה,
הּגֹוי ׁשחזר ּפי על אף יׂשראל, ּבת על הּבא ועבד ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּגֹוי

יּׂשאּנה לא זה הרי - ונׁשּתחרר העבד אםונתּגּיר, וכּלן, . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
מּידם. מֹוציאין אין - ונׂשאּו ְְְִִִֵָָָָעברּו

הקודמת]וכּלם בהלכה ּומתּו[דלעיל נׁשים, להן ׁשהיּו ְִֵֶֶָָָָֻ
ׁשהרּגילּו הן הּנׁשים והיּו ׁשנתּגרׁשּו אֹו את[גרמו]נׁשֹותיהן, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

לכּתחּלה; להם להּנׂשא מּתרֹות אּלּו הרי - לגרׁשן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבעליהן
אֹו ונתאלמנּו לאחרים, ונּׂשאּו אּלּו נׁשים הלכּו אם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָוכן

השניים]נתּגרׁשּו להן[מנישואיהן להּנׂשא מּתרֹות אּלּו הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָֻ
ְְִַָלכּתחּלה.

,לּה ׁשהעיד העד לבן להּנׂשא מּתרת מהן אחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻוכל
עליה, הּנטען לבן אֹו ּבעלּה, על ׁשאסרּה החכם לבן ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאֹו

קרֹוביהן לׁשאר אחר;אֹו ׁשּיהנה ּכדי חֹוטא אדם ׁשאין - ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
מעדי אֹו ּגרּוׁשיה, מעדי לאחד להּנׂשא האּׁשה ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻּומּתרת

לבטלמאּוניה במיאון לה שדי אחיה שהשיאו [קטנה ֵֶָ
ּבפניהםנישואיה] ׁשחלצה הּדּינים מן לאחד אֹו [היבמה], ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

אדם יתרחק ּולעֹולם אחד. לעדּות אּלא חֹוׁשׁשין ׁשאין -ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
מאּון מיאונה]מעדּות על תתחרט לחליצה.[שמא ויתקרב , ְְֲִִֵֵֵֵַָָ

קדם עדים ּבפני ּובעלּה וחזר אׁשּתֹו, את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהמגרׁש
הארּוסין מן ּבין הּנּׂשּואין, מן ׁשּגרׁשּה ּבין לאחר, ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּתּנׂשא
ּולׁשם ׁשהחזירּה, ּבחזקת זֹו הרי היתה, ואׁשּתֹו הֹואיל -ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

זנּות לׁשם לא ּבעל, לּהקּדּוׁשין ׁשּנתן אֹותֹו ראּו ואפּלּו , ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּבאׁשּתֹו ּבעילתֹו עֹוׂשה אדם ׁשאין היא ׁשחזקה ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָמעֹות;
הרי לפיכ מצוה. ּבעילת לעׂשֹותּה ּבידֹו והרי זנּות, ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָּבעילת
ׁשני. ּגט מּמּנּו ּוצריכה וּדאי, קּדּוׁשי מקּדׁשת ּבחזקת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻזֹו

מן מגרׁשת היתה אם - עדים ּבפני עּמּה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹנתיחד
הן יחּוד, עדי הן והן נבעלה, ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָהּנּׂשּואין,
ּבפני לבעל צרי אינֹו ּבביאה, המקּדׁש ׁשּכל ּביאה; עדי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹהן

ויבעל ּבפניהן יתיחד אּלא לפיכעדים, ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
היתה ואם מקּדׁשת. ספק היא והרי מּספק, ּגט ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻצריכה
ּגס לּבֹו אין ׁשהרי לּה, חֹוׁשׁשין אין - הארּוסין מן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמגרׁשת

ָּבּה.[מורגל]
,עדים ּבפני ׁשּתּבעל אּׁשה ׁשּכל הּגאֹונים, מקצת ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהֹורּו

ּגט זנּות.צריכה ּבעילת ּבעילתֹו עֹוׂשה אדם ׁשאין חזקה - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ׁשהֹורּו עד ּדעּתם, על ׁשעלה זה ּבדבר והֹוסיפּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָוהגּדילּו
אׁשּתֹו ּתתיּבם ולא לֹו, חֹוׁשׁשין מּׁשפחתֹו, ּבן לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹׁשּמי

בנים] בלא ימות ּבא[אם ּכ ואחר ׁשפחתֹו ׁשחרר ׁשּמא -ְְְִִֵֶַַָָָָ
עֹו אדם ׁשאין ׁשחרר, ׁשּוּדאי ׁשהֹורה מהן ויׁש ׂשהעליה; ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

הם רחֹוקים - האּלּו הּדברים וכל זנּות. ּבעילת ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבעילתֹו
עליהן; לסמ ראּוי ואין ההֹוראה, מּדרכי מאד עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּבעיני
ּבלבד, ׁשּגרׁשּה ּבאׁשּתֹו אּלא זֹו, חזקה חכמים אמרּו ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
היא, אׁשּתֹו ׁשהרי סתם, ּובעל ּתנאי על ּבמקּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאֹו
זנּות, ּבעילת ּבעילתֹו עֹוׂשה ׁשאינֹו ׁשחזקתֹו הּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָּובאׁשּתֹו
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מה וכל ּתחזיר. - מּזה אֹו מּזה נטלה ואם זה. על ולא זה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹעל
ּברזל[נשחק]ּׁשּבלה צאן מּנכסי אפּלּו מּנכסיה, אבד [נכסיאֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

אחריות] עליהן מקבל שהבעל לאהאשה אֹותן מֹוציאין אין -ִִֵָֹ
הראׁשֹון עליה ּבא ואם ממזר; הּׁשני מן והּולד מּזה. ולא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמּזה
הּׁשני ּגרׁשּה מּדבריהם. ממזר הּולד הרי הּׁשני, ׁשּיגרׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹקדם
ּבטל הּגט נמצא אֹו ּבעלּה ּבא ּכ ואחר ּכתּבה, מּמּנּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻונטלה
מן ולא הּמזֹונֹות מן לא ּׁשּנטלה, מה מּידּה מֹוציאין אין -ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹ

ְַָֻהּכתּבה.
ויּבם ׁשּמת, ּבֹו וׁשמע ,והל אּׁשה ׁשּקּדׁש ּבאחיו הּדין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוכן

מּזה ּגט ּוצריכה ּומּזה, מּזה ּתצא - ּבא ּכ ואחר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאׁשּתֹו,
הּדרכיםּומּזה וכל אּׁשה,[הדינים]; קּדׁש אם וכן ּבּה. האּלּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ואחר אחֹותּה, ונׂשא ׁשּמתה, וׁשמע אחרת, למדינה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהלכה
הּדרכים וכל ׁשּתיהן, מּמּנּו ּגט צריכֹות - מתה ׁשּלא נֹודע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכ

ּבהן. ֵֶָָהאּלּו
וׁשמע אחרת, למדינה הּנׂשּואה אׁשּתֹו הלכה אם ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָאבל

אחֹותּה אין - קּימת אׁשּתֹו ונמצאת אחֹותּה, ונׂשא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּמתה,
ׁשּנׂשאן העריֹות ׁשאר וכן לֹו; מּתרת ואׁשּתֹו ּגט, מּמּנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻצריכה
קּדּוׁשין ׁשאין ּגט, צריכֹות אינן - ערוה ונמצאּו הּתר, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבחזקת

ּבעריֹות .ּתֹופסין ְֲִָָ
ּתנאי' יאמרּו: ׁשּמא - ּגט ארּוסתֹו אחֹות הצריכּו מה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹּומּפני

אחֹותּה ויצאה והֹואיל אחֹותּה'; נׂשא וכּדת ּבארּוסין, ְְְְֲֲִִֵַָָָָָָָָָָהיה
ׁשּלא ּכדי אסּורה, הראׁשֹונה ארּוסתֹו ׁשהיא אחֹותּה ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבּגט,

ּגרּוׁשתֹו' אחֹות 'נׂשא .יאמרּו: ְְֲָָָֹ
וׁשֹובר לאיׁש ּגט ונתן וטעה הּסֹופר, פרעוןּכתב [שטר ְְְִֵֵֵַַַָָָָָ

היאהכתובה] ונטלה הּגט, הּבעל ונטל הן ׁשּטעּו אֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלאּׁשה,
הּגט והרי זמן ּולאחר ׁשנתּגרׁשה, להם וכמדּמה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻהּׁשֹובר,
מגרׁשת, אינּה זֹו הרי נּׂשאת, לא אם - האיׁש ידי מּתחת ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹיֹוצא
ּבפנינּו, הּגט לּה ויּתן נתּגרׁשה, לא ׁשעדין הּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹונתּגּלה
הֹוציא ּכ ואחר נּׂשאת, ואם נתינתֹו. מּׁשעת מגרׁשת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹותהיה
ּבידי הּגט ׁשהרי נתּגרׁשה, לא 'עדין ואמר: הּגט את ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּבעל
אּלא ּבעלּה, על לאסרּה לֹו ׁשֹומעין אין - לידּה' הּגיע ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹולא
ּבא והרי זה, ּומצאֹו מּידּה הּגט ונפל ּגרּוׁשה, ּבחזקת זֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי

הּׁשני. ּבעלּה על ְְֲִֵַַַָָָלאסרּה
רע ׁשם מּׁשּום אׁשּתֹו את שזינתה]הּמֹוציא מּׁשּום[שם אֹו , ְִִִִֵֶַַ

ּבנדרים ּפרּוצה הרבה]ׁשהיא 'הֹודיעּה[נודרת לֹו: אֹומרין - ְְְִִִִִֶָָָ
מחזיר אּתה ׁשאין ודע ליּסרּה; ּכדי מֹוציאּה, אּתה זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּמּפני
לעֹולם? יחזירּה לא זֹו את הּמֹוציא מה ּומּפני לעֹולם'. ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹאֹותּה
צנּועה ותהיה ּתׁשּובה ותעׂשה לאחר, ּתּנׂשא ׁשּמא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּגזרה,
לא הּוא, ׁשּכן יֹודע הייתי 'אּלּו הראׁשֹון: ויאמר ְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹּתחּתיו,
ׁשּנמצא נתקּים, ולא ּתנאי על ּכמגרׁש ונמצא מגרׁשּה', ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהייתי

ּבט לגרׁשּה,הּגט ּבלּב 'ּגמר לֹו: אֹומרין לפיכ למפרע. ל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
יֹוציא. לא והחזיר, עבר ואם לעֹולם'; ל חֹוזרת זֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשאין

אילֹונית מּׁשּום אׁשּתֹו את הּמֹוציא אֹו[עקרה]וכן מּׁשּום, ְְְִִִִִֵֶַַ
לעֹולם; יחזיר לא זה הרי - ּתׁשמיׁש עת ּבכל ּדם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשרֹואה
ויאמר: הּנּדה, ותתרּפא האילֹונית ותלד לאחר, ּתּנׂשא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשּמא
הּגט ונמצא - מגרׁש' הייתי לא הּוא, ׁשּכן יֹודע הייתי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ'אּלּו

יֹוציא. לא והחזיר, עבר ואם ממזרים; והּבנים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבטל
נכּתב 'ּבפני ואמר לארץ ּבחּוצה ּגט ׁשהביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשליח

ׁשּמא חֹוׁשׁשין ׁשאנּו יּׂשאּנה, לא זה הרי - נחּתם' ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּובפני
ׁשהעיד אחד עד וכן לּה; העיד ּולפיכ ּבּה נתן ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָעיניו
יּׂשאּנה; לא זה הרי - ּפיו על ונּׂשאת ּבעלּה, ׁשּמת ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלאּׁשה
לא זה הרי - ּבעלּה על ּבנדר האּׁשה את ׁשאסר החכם ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוכן

הּׁשפחהיּׂשאּנה על הּנטען וכן עליה]; שבא קול [יצא ְְְִִִֵֶַַַָָָָ
וכן יּׂשאּנה; לא זה הרי - ונתּגּירה הּנכרית על ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונׁשּתחררה,
הּגֹוי ׁשחזר ּפי על אף יׂשראל, ּבת על הּבא ועבד ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּגֹוי

יּׂשאּנה לא זה הרי - ונׁשּתחרר העבד אםונתּגּיר, וכּלן, . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
מּידם. מֹוציאין אין - ונׂשאּו ְְְִִִֵָָָָעברּו

הקודמת]וכּלם בהלכה ּומתּו[דלעיל נׁשים, להן ׁשהיּו ְִֵֶֶָָָָֻ
ׁשהרּגילּו הן הּנׁשים והיּו ׁשנתּגרׁשּו אֹו את[גרמו]נׁשֹותיהן, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

לכּתחּלה; להם להּנׂשא מּתרֹות אּלּו הרי - לגרׁשן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבעליהן
אֹו ונתאלמנּו לאחרים, ונּׂשאּו אּלּו נׁשים הלכּו אם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָוכן

השניים]נתּגרׁשּו להן[מנישואיהן להּנׂשא מּתרֹות אּלּו הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָֻ
ְְִַָלכּתחּלה.

,לּה ׁשהעיד העד לבן להּנׂשא מּתרת מהן אחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻוכל
עליה, הּנטען לבן אֹו ּבעלּה, על ׁשאסרּה החכם לבן ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאֹו

קרֹוביהן לׁשאר אחר;אֹו ׁשּיהנה ּכדי חֹוטא אדם ׁשאין - ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
מעדי אֹו ּגרּוׁשיה, מעדי לאחד להּנׂשא האּׁשה ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻּומּתרת

לבטלמאּוניה במיאון לה שדי אחיה שהשיאו [קטנה ֵֶָ
ּבפניהםנישואיה] ׁשחלצה הּדּינים מן לאחד אֹו [היבמה], ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

אדם יתרחק ּולעֹולם אחד. לעדּות אּלא חֹוׁשׁשין ׁשאין -ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
מאּון מיאונה]מעדּות על תתחרט לחליצה.[שמא ויתקרב , ְְֲִִֵֵֵֵַָָ

קדם עדים ּבפני ּובעלּה וחזר אׁשּתֹו, את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהמגרׁש
הארּוסין מן ּבין הּנּׂשּואין, מן ׁשּגרׁשּה ּבין לאחר, ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּתּנׂשא
ּולׁשם ׁשהחזירּה, ּבחזקת זֹו הרי היתה, ואׁשּתֹו הֹואיל -ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

זנּות לׁשם לא ּבעל, לּהקּדּוׁשין ׁשּנתן אֹותֹו ראּו ואפּלּו , ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּבאׁשּתֹו ּבעילתֹו עֹוׂשה אדם ׁשאין היא ׁשחזקה ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָמעֹות;
הרי לפיכ מצוה. ּבעילת לעׂשֹותּה ּבידֹו והרי זנּות, ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָּבעילת
ׁשני. ּגט מּמּנּו ּוצריכה וּדאי, קּדּוׁשי מקּדׁשת ּבחזקת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻזֹו

מן מגרׁשת היתה אם - עדים ּבפני עּמּה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹנתיחד
הן יחּוד, עדי הן והן נבעלה, ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָהּנּׂשּואין,
ּבפני לבעל צרי אינֹו ּבביאה, המקּדׁש ׁשּכל ּביאה; עדי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹהן

ויבעל ּבפניהן יתיחד אּלא לפיכעדים, ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
היתה ואם מקּדׁשת. ספק היא והרי מּספק, ּגט ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻצריכה
ּגס לּבֹו אין ׁשהרי לּה, חֹוׁשׁשין אין - הארּוסין מן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמגרׁשת

ָּבּה.[מורגל]
,עדים ּבפני ׁשּתּבעל אּׁשה ׁשּכל הּגאֹונים, מקצת ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהֹורּו

ּגט זנּות.צריכה ּבעילת ּבעילתֹו עֹוׂשה אדם ׁשאין חזקה - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ׁשהֹורּו עד ּדעּתם, על ׁשעלה זה ּבדבר והֹוסיפּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָוהגּדילּו
אׁשּתֹו ּתתיּבם ולא לֹו, חֹוׁשׁשין מּׁשפחתֹו, ּבן לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹׁשּמי

בנים] בלא ימות ּבא[אם ּכ ואחר ׁשפחתֹו ׁשחרר ׁשּמא -ְְְִִֵֶַַָָָָ
עֹו אדם ׁשאין ׁשחרר, ׁשּוּדאי ׁשהֹורה מהן ויׁש ׂשהעליה; ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

הם רחֹוקים - האּלּו הּדברים וכל זנּות. ּבעילת ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבעילתֹו
עליהן; לסמ ראּוי ואין ההֹוראה, מּדרכי מאד עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּבעיני
ּבלבד, ׁשּגרׁשּה ּבאׁשּתֹו אּלא זֹו, חזקה חכמים אמרּו ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
היא, אׁשּתֹו ׁשהרי סתם, ּובעל ּתנאי על ּבמקּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאֹו
זנּות, ּבעילת ּבעילתֹו עֹוׂשה ׁשאינֹו ׁשחזקתֹו הּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָּובאׁשּתֹו



עי          
      

הּוא ּתנאי ׁשעל יפרׁש אֹו זנּות, ּבעילת ׁשהיא ׁשּיפרׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָעד
ׁשּבעל ּבחזקת זֹונה ּכל הרי - הּנׁשים ּבׁשאר אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבֹועל.
צרי ואין קּדּוׁשין. לׁשם ׁשהּוא ׁשּיפרׁש עד זנּות, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָלׁשם
חֹוׁשׁשין ׁשאין קּדּוׁשין, ּבת ׁשאינּה ּגֹויה אֹו ּבׁשפחה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלֹומר
ׁשּיּודע עד ועבד, ּגֹוי ּבחזקת מהן הּבן והרי ּכלל, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָלהן

נתּגּירה. אֹו אּמֹו ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְִִִֶַַַַָָּבוּדאי

מן ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין איׁש, אׁשת ׁשהחזקה ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֻמי
ּכּלן אֹו העיר רב אפּלּו מגרׁשת, ּבעיר ׁשמּה ויצא ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֹֹֻהארּוסין,
זֹו והרי לּה, חֹוׁשׁשין אין - ׁשנתּגרׁשה קֹול ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָמעבירין
הּקֹול והחזק מקּדׁשת, ּבעיר ׁשמּה יצא אם אבל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֻֻּבחזקתּה;

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבספק מקּדׁשת היא ׁשהרי ּדין, ואחרּבבית , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻ
זֹו הרי - הּקּדּוׁשין מאֹותן ׁשנתּגרׁשה קֹול עליה יצא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּכ

הּתירּה. וקֹול אסרּה ׁשּקֹול ְְֲִִֶֶֶָָָֹמגרׁשת,

לגרׁשּה ודעּתֹו אּׁשה אדם יּׂשא יֹוׁשבתלא תהיה ולא ; ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ
אׁשּתֹו אדם יגרׁש ולא לגרׁשּה. ודעּתֹו ּומׁשּמׁשּתֹו ְְְְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹּתחּתיו
"ּכי ׁשּנאמר: ּדבר, ערות ּבּה מצא ּכן אם אּלא ְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָראׁשֹונה,

אׁשּתֹו לׁשלח למהר לֹו ראּוי ואין וגֹו'. ּדבר" ערות בּה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמצא
יׁשּלחה. ׂשנאּה אם ׁשנּיה, אבל ְְְְֲִִִֶַָָָָָָראׁשֹונה;

ּבדעֹותיה רעה ּכבנֹות[מדותיה]אּׁשה צנּועה וׁשאינּה , ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָ
ויצא לץ, "ּגרׁש ׁשּנאמר: לגרׁשּה, מצוה - הּכׁשרֹות ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָיׂשראל
לאדם ראּוי אין - ּפריצּות מּׁשּום ׁשנתּגרׁשה ואּׁשה ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָמדֹון".
מכניסּה וזה מּביתֹו רׁשעה מֹוציא זה ׁשאין ׁשּיּׂשאּנה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכׁשר

ּביתֹו. ְֵלתֹו

ותהיה ּבגט, מגרׁשּה זה הרי - אׁשּתֹו ׁשנתחרׁשה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָמי
אם אבל ׁשּתבריא;מגרׁשת. עד מֹוציאּה אינֹו - נׁשּתּטת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

הפקר ּתהיה ׁשּלא ּכדי הּוא, חכמים ּתּקנת זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹודבר
מּניחּה לפיכ עצמּה. לׁשמר יכֹולה אינּה ׁשהרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלפרּוצים,

מּׁשּלּה ּומׁשקּה ּומאכילּה אחרת, חשבונה]ונֹוׂשא ואין[על . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לדּור ּדעת ּבבן ּכח ׁשאין ועֹונה, ּכסּות ּבׁשאר אֹותֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹמחּיבין
לפּדֹותּה. ולא לרּפֹותּה, חּיב ואינֹו אחד; ּבבית הּׁשֹוטים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹעם
חּיב ואינֹו מּביתֹו, ּומֹוציאּה מגרׁשת; זֹו הרי ּגרׁשּה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹואם

ּבּה. ּולהּטּפל ְֲִֵַַָֹלחזר



       

ה'תש"ע טבת כ"ד ראשון יום

  
― הק"ו זבההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָמטמאה,
אחר זּולתּה מטּמאה ואי זבה, נעׂשית ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָהיא

זבה. ְֶֶֶָָָׁשּנעׂשתה

ה'תש"ע טבת כ"ה שני יום

  


― הק"ד הּזבהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
ׁשּבהם הּדברים ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּמא,
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ּובאיזה זב, נעׂשה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹהּוא

ה'תש"ע טבת כ"ו שלישי יום

  
― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

וכלּֿדיניה. נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמטמאה,
ׁשּתזּכרּנה ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל מזּכיר ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָוהנני

לקּמן מהּֿׁשּיּזכר זהּבכל והּוא: הּטמאֹות, מּמיני ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ּכמצות מןֿהּטמאֹות ומין ּכלֿמין מֹונים ְְְִִִִִֶַַָָָֻׁשאנּו
זֹו, ּבטמאה להּטּמא חּיבים ׁשאנּו ענינֹו אין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻעׂשה,

ׁשּיהיּו עד ּבּה, מּלהּטּמא מזהרים ׁשאנּו לא וגם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ

אמרה ׁשהּתֹורה זה אּלא לאֿתעׂשה, ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹמצות
מטּמא זה ׁשּדבר אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכי
ּכלֹומר: עׂשה, מצות ― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹּבאפן
אֹומרים ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָּדין
הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּנֹוגע
הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָּבמּצב
אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה אם רׁשּות: ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַָָָּדבר

ספרא ּולׁשֹון מּטּמא. לא "ּובנבלתם : ְְְְִִִֵַָָָֹ
תּגעּו"  אדם נגע אם "יכֹול ― ִִַָָָָָ

"ּולאּלה לֹומר: ּתלמּוד ארּבעים? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּבּנבלה
ּתּטּמאּו"  נבלה אדם ראה אם יכֹול ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד לּה? ויּטּמא ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל
ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ּכיצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָתּגעּו",
אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר הּדין ― היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָהּמצוה
וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ּבזה ׁשהּנֹוגע לנּו ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
ׁשכינה למחנה חּוץ לצאת הּטמאים: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָּבכלֿחּיּובי

   לאכל ְֱֶֶֹֹוׁשּלא
הּצּוּוי, וזהּו ― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו לנּגע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקדׁש
אם אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ׁשּנעׂשה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּכלֹומר:
ּבכלֿמין זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ּבקרבתֹו ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

הּטמאה. ְִִֵַָֻמּמיני

            
      

ה'תש"ע טבת כ"ז רביעי יום

ה'תש"ע טבת כ"ח חמישי יום

ה'תש"ע טבת כ"ט שישי יום

שבט א' קודש שבת יום
יוםרביעֿישבתקודשכ"זטבתֿא'שבט

ה'תש"ע

― הק"ט ּבמיהּמצוה לטּבֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָ
ׁשּנטמאנּו הּטמאה מּמיני מּכלֿמין נטהר ואז ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻמקוה
אתּֿכלֿ ּבּמים "ורחץ יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִֶֶַַַַָָָּבֹו,

ּבׂשרֹו"  ּבּקּבלה ּובא ,  ְַַָָָָ
ׁשעּור והּוא ּבהם עֹולה ׁשּכלּֿבׂשרֹו "מים :ְְִִֶֶֶַָָָ

נֹובעים מים היּו אם אּלא ׁשּלהםמקוה", , ְְִִִִֶֶֶַָָָָ
זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשעּור, אין ְְְְְִִִִֵֵֶָָ

ׁשּיטהר הּמים יהיּו ּבלבד ׁשהּזב ּומּתנאיה, .ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
חּיים" "ּבמים הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו נֹובעים, ְְְִִִֶֶַַַַָָָּבהם

 מצות ׁשהּטבילה ּבאמרנּו הּכּונה ואין .ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשּכלֿ ּכדר ּבהכרח, לטּבֹול חּיב ׁשּכלֿטמא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעׂשה,
ׁשּכלֿמי אֹו ציצית, לעׂשֹות חּיב ּבטּלית ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָהּמתעּטף
ּבכ ּכּונתי אּלא ― מעקה לעׂשֹות חּיב ּבית לֹו ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיׁש
להּטהר ׁשּכלֿהרֹוצה נצטּוינּו ׁשאנּו טבילה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלדין
ואז ּבּמים, ּבטבילה אּלא זה ּדבר יּתכן לא ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻמּטמאתֹו

ספרא ּולׁשֹון יטהר.  ורחץ" : ְְְְִִַָָָ
מל ּגזרת יכֹול ּבּמים,     ְִֵֶֶַַַָ

מּפני ― הּמחנה אל יבא ואחר לֹומר: ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָֹּתלמּוד
ׁשּזה :ל ׁשּבארּתי הּזה לּכלל רֹומז הריהּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּטמאה".
ודין ― ׁשּיעׂשהּֿכ להּטהר ׁשרֹוצה למי ּבלבד ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָּדין
ּדוקא, טבילה ׁשּנחּיבהּו לא אבל הּמצוה; הּוא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹזה
למחנה יּכנס ולא ּבטמאתֹו להּׁשאר הרֹוצה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻאּלא

ׁשכינה    איזה ְִֵֶָ
האמת ספר ּבאר ּוכבר רּׁשאי. ― זמן ְְֱֵֵֵֶֶַַַָָ

אּלא טהֹור, ׁשהּוא וטבל ׁשּנטמא ְְִִֶֶֶֶַָָָָָׁשּכלֿמי
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד ׁשלמה טהרתֹו ׁשאין ְְֲֳִִֵֵֶֶַַָָָ

  ,המקּבל ּבּפרּוׁש ּגם ּבא וכן .ְְֵֵַַַָָֻ
אמרּו הּמים. ּבׁשטח נֹוגע ערֹום וגּופֹו לטּבל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּצרי

 חֹוצץ ּדבר יהא ׁשּלא ― "ּכלּֿבׂשרֹו :ְְֵֵֶָָָָֹ
נתּב הּנה הּמים". ּובין ―ּבינֹו זֹו ׁשּמצוה ,ל אר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ודיני הּמקוה ּדיני ּכֹוללת ― טבילה מצות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָוהיא
יֹום טבּול ודיני החציצה     ְְֲִִֵַָ

   ּבמּסכת מבארת זֹו ּומצוה .ְְְִֶֶֶֶַָֹ
יֹום. טבּול ּובמּסכת ְְְִֶֶַָמקואֹות
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ה'תש"ע טבת כ"ז רביעי יום

ה'תש"ע טבת כ"ח חמישי יום

ה'תש"ע טבת כ"ט שישי יום

שבט א' קודש שבת יום
יוםרביעֿישבתקודשכ"זטבתֿא'שבט

ה'תש"ע

― הק"ט ּבמיהּמצוה לטּבֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָ
ׁשּנטמאנּו הּטמאה מּמיני מּכלֿמין נטהר ואז ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻמקוה
אתּֿכלֿ ּבּמים "ורחץ יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִֶֶַַַַָָָּבֹו,

ּבׂשרֹו"  ּבּקּבלה ּובא ,  ְַַָָָָ
ׁשעּור והּוא ּבהם עֹולה ׁשּכלּֿבׂשרֹו "מים :ְְִִֶֶֶַָָָ

נֹובעים מים היּו אם אּלא ׁשּלהםמקוה", , ְְִִִִֶֶֶַָָָָ
זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשעּור, אין ְְְְְִִִִֵֵֶָָ

ׁשּיטהר הּמים יהיּו ּבלבד ׁשהּזב ּומּתנאיה, .ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
חּיים" "ּבמים הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו נֹובעים, ְְְִִִֶֶַַַַָָָּבהם

 מצות ׁשהּטבילה ּבאמרנּו הּכּונה ואין .ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשּכלֿ ּכדר ּבהכרח, לטּבֹול חּיב ׁשּכלֿטמא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעׂשה,
ׁשּכלֿמי אֹו ציצית, לעׂשֹות חּיב ּבטּלית ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָהּמתעּטף
ּבכ ּכּונתי אּלא ― מעקה לעׂשֹות חּיב ּבית לֹו ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיׁש
להּטהר ׁשּכלֿהרֹוצה נצטּוינּו ׁשאנּו טבילה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלדין
ואז ּבּמים, ּבטבילה אּלא זה ּדבר יּתכן לא ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻמּטמאתֹו

ספרא ּולׁשֹון יטהר.  ורחץ" : ְְְְִִַָָָ
מל ּגזרת יכֹול ּבּמים,     ְִֵֶֶַַַָ

מּפני ― הּמחנה אל יבא ואחר לֹומר: ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָֹּתלמּוד
ׁשּזה :ל ׁשּבארּתי הּזה לּכלל רֹומז הריהּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּטמאה".
ודין ― ׁשּיעׂשהּֿכ להּטהר ׁשרֹוצה למי ּבלבד ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָּדין
ּדוקא, טבילה ׁשּנחּיבהּו לא אבל הּמצוה; הּוא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹזה
למחנה יּכנס ולא ּבטמאתֹו להּׁשאר הרֹוצה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻאּלא

ׁשכינה    איזה ְִֵֶָ
האמת ספר ּבאר ּוכבר רּׁשאי. ― זמן ְְֱֵֵֵֶֶַַַָָ

אּלא טהֹור, ׁשהּוא וטבל ׁשּנטמא ְְִִֶֶֶֶַָָָָָׁשּכלֿמי
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד ׁשלמה טהרתֹו ׁשאין ְְֲֳִִֵֵֶֶַַָָָ

  ,המקּבל ּבּפרּוׁש ּגם ּבא וכן .ְְֵֵַַַָָֻ
אמרּו הּמים. ּבׁשטח נֹוגע ערֹום וגּופֹו לטּבל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּצרי

 חֹוצץ ּדבר יהא ׁשּלא ― "ּכלּֿבׂשרֹו :ְְֵֵֶָָָָֹ
נתּב הּנה הּמים". ּובין ―ּבינֹו זֹו ׁשּמצוה ,ל אר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ודיני הּמקוה ּדיני ּכֹוללת ― טבילה מצות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָוהיא
יֹום טבּול ודיני החציצה     ְְֲִִֵַָ

   ּבמּסכת מבארת זֹו ּומצוה .ְְְִֶֶֶֶַָֹ
יֹום. טבּול ּובמּסכת ְְְִֶֶַָמקואֹות



אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז טבת, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מד' שמות פ"נ. הנה אקראהו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

וכמו שכותב  בהקדם  לטובה  שיחיו  זוגתו  ולבב  לבבו  שימולא משאלות  ויה"ר  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה 

במכתבו ועוד יותר מזה. כן ירחיב לו השי"ת בפרנסתו שתהי' במנוחה ובכבוד.

נקודת  ולעורר  בניחותא  עמו  לדבר  צריך  וכו',  כו'  הפקר  איש  הוא  עמו  העובדים  שאחד  ומ"ש 

ער  ולבי  בגלותא  ישנה  אני  נאמר  ישראל  מבני  אחד  כל  על  ז"ל  חכמינו  עצת  כפי  אשר  בו  אשר  היהדות 

להקב"ה לתורתו ולמצותיו, וכבר ידוע ביאור כ"ק מו"ח אדמו"ר בזה שהחילוק בזה הוא אם הבאר מים 

חיים נמצא ע"פ הארץ בעומק מעט או בעומק יותר אבל ברור שנמצא הוא וכשיחפרו כדי הצורך יתגלה מן 

ההעלם אל הגילוי ואל הפועל, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכה.
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(ÁÈ).Â˙˜Ó:הצואר עצם דמיון.ÏÏ˙.(ËÈ)אפרקותיה, לו ואין פירושו, 'ללדת' כרחו על

אלא ביסודה אות אין יללה, ויסוד לה, באו ביללה לידתה שחבלי לפי 'יללה', בחלק חברו ומנחם
לבדה: מתה:ÂÎ‰.למ"ד לכך מכדרכן, בלע"ז:ˆÈ‰.נשתנו קרדוני"ל בטנה, דלתי צירי

(‡Î).„ÂÎ È‡וכן כבוד, ל)אין כב נקי:(איוב אין נקי, אי ימלט :.Á˜Ï‰ Ï‡ואין הלקח, על כמו
דברו: להבין שיודע למי אל, מלשון לזוזו ‰Á˜Ï.צריך Ï‡:בלע"ז לאישטריפו"ש איטיויר"ש

.‰ÈÓÁ Ï‡Â:ואישה חמיה שמת הזאת, הרעה „‚ÔÂ.()ואל Ïˆ‡:דג כדמות עשוי דמות

 
(ÁÈ).Ú˘‰ „È „Ú:השער מקום ÎÂ„.נגד ˘È‡‰ Ô˜ ÈÎ

לזה בשר, בעל והיה תש וכחו זקן שהיה לפי לומר: רצה
צדו: על עצמו להטות נפלו בעת להתחזק יכול היה לא

(ËÈ).˙ÏÏ ‰‰:ללדת הריונה ימי נשלם לומר: ÈÎרצה
.ÂÎ‰פתאום עליה ונתגלגלו נהפכו השמועה, מחרדת

הלידה: ÂÓ˙‰.(Î)חבלי ˙ÚÎÂידי על מותה עת בא וכאשר
הפתאומית: ˙È‡.הלידה Ï‡שלא שמתפחדת חשבו היות

ז"ל רבותינו שאמרו וכמו המזל, רוע בעבור היא גם תמות
ב) קה אמרו(שבת ולזה וכו', ידאגו שמת, המשפחה מן אחד :

זכר, בן נולד אם כי לפחד, לך אין ושוב ילדת, בן כי דעי לה,
ז"ל רבותינו שאמרו וכמו המשפחה, כל (ירושלמינתרפאת

ז) ג קטן Ï‰.:מועד ‰˙˘ ‡ÏÂ:דבריהן רצהÓ‡Ï.(Î‡)אל
מישראל כבוד גלה שנולד, בעת אשר יורה, השם לומר:

הואÓ‡˙Â.(Î)וכו': הכבוד, גלות עיקר ואמרה, וחזרה
הארון: נלקח כי ‡ˆ‰.(‚)בעבור ÂÈÏ:הארון לפני לארץ נפל פניו, נפל:ÂÈ˘ÈÂ.על שבמקרה חשבו כי

 
(ÁÈ).˙ÈÂÁ‡:לאחוריו.„Ú:נגד.Â˙˜Óעצם הוא

פרקים: פרקים שעשוי שם על רצהÏÏ˙.(ËÈ)הצואר,
ביללה: שילדה לפי הדל"ת, בחסרון ובא ללדת, לומר

.ÚÎ˙Â:ברכיה על עלÂÎ‰.נפלה וגלגול, סבוב ענין
וכן צד, אל מצד הדבר מתהפך הגלגול בעת (שופטיםכי

יג) מדין:ז במחנה מתהפך :.‰Èˆ,הלידה חבלי הם
והוא בזה, זה התקועים הרחם קשרי מהשמטת הבאה

וכן הדלתות, צירי מן ח)מושאל יג וחבלים(ישעיהו צירים :
כמו˘˙‰.השיבה:Ú˙‰.(Î)יאחזון: א)שמה, י :(שמות

שיתי: ÂÎ„.(Î‡)למען È‡,הנו"ן ותחסר כבוד, אין כמו
ל)כמו כב ודוגמתו(איוב בחיר"ק, והיא נקי. אי ימלט :

ט) כא בחיר"ק:(לקמן שהיא פה, יש ואין :().ÔÂ‚„שם
זרה: העמידו:Â‚ÈˆÈÂ.עבודה
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(Ê).Âˆ ‰È ˙Ú˘Ó‰ Â‰ÈÏ˙Ú ÈÎהוצרך
כי חזק בנין שלמה בנאו מחדש כי לומר
שנה קכ"ה רק היו לא יואש עד שלמה משבנאו
ובניה עתליהו שפרצו לא שאם נפרץ הי' וכבר
יותר יאשיהו עד מיואש שהרי קיים היה עדיין
יאשיהו עד לחזקו הוצרכו ולא שנה ממאתים
ומגמר כבתחילה חדש יואש עשאו לא ואעפ"כ
שנה מ' מלך שלמה כיצד קכ"ה יואש עד הבית
עיכב שנה וז' לבנותו התחיל למלכותו שנה וד'
י"ז מלך ורחבעם ל' ונשאר שנה י' הרי בבנינו
צ"א הרי מ"א ואסא נ' הרי ג' ואביה מ"ז הרי
קכ"ד הרי ח' יהורם קי"ו הרי כ"ה ויהושפט
כיצד יאשיהו עד ומיואש קכ"ה הרי א' ואחזיה
ט"ז יותם נ"ב עזיהו שנים כ"ט מלך אמצי'
הרי ב' ואמון נ"ה מנשה כ"ט חזקיה ט"ז אחז

שחיה יותר שנים ואותן אחת חסר מאתים
הוצרכו שלא נמצא הבית חזקת לאחר יואש
המרשעת עתליהו לא אם הבית בדק את לחזק

פרצוהו: Â‚Â'.ובניה Â‰ÈÏ˙Ú ÈÎתימה אין לכן
תתמה אל וגם חיזוק כך כל מהרה צריך אם
בית באוצרות הקדשות של וזהב כסף היה שלא
ובירושלים ביהודה קול ליתן שהוצרכו עד ה'
עשו ה' בית קדשי כל גם כי משאת להביא

Á„.(Á)לבעלים: Â Â˘ÚÈÂב'ובמלכים)

היויב) חור אותו ע"י בדלתו חור ויקוב כתיב
פן הדלת לפתוח ולא ההקדשות בארון זורקין

ממנו: ויגנוב רמאי ‰'יבא ˙È Ú˘ Â‰˙ÈÂ
.‰ˆÂÁלתת לב נדיב כל אליו לבא שיוכלו כדי

ה': תרומת את בו

 
(Ê).‰Èבית את פרצו הם אחר מאיש לה שהיו

שהיה הקדשים כסף וגם לתקן מהצורך כן אם האלהים
התקון: צורך על הקהל מאת כסף לקבץ מהצורך ולכן הכסף א"כ ואפס לבעלים עשו ה' בהעברÂÁˆ‰.(Á)בבית

החוץ: ÏÂ.(Ë)שכלפי Â˙ÈÂ:ברבים הכריזו Ï˘È.ר"ל ÏÚהכספים והם במדבר בהיותם ישראל על שצוה מה
למעלה: בשמחה:ÂÁÓ˘ÈÂ.(È)האמורים הכסף הביאו ÏÎÏ‰.ר"ל „Úלהביא כולם שכלו עד יום יום הביאו ר"ל

נעדר: לא איש

 
(Ê).Âˆ:שברו(Á).Â:ארגז
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(Ê).Âˆ ‰È ˙Ú˘Ó‰ Â‰ÈÏ˙Ú ÈÎהוצרך
כי חזק בנין שלמה בנאו מחדש כי לומר
שנה קכ"ה רק היו לא יואש עד שלמה משבנאו
ובניה עתליהו שפרצו לא שאם נפרץ הי' וכבר
יותר יאשיהו עד מיואש שהרי קיים היה עדיין
יאשיהו עד לחזקו הוצרכו ולא שנה ממאתים
ומגמר כבתחילה חדש יואש עשאו לא ואעפ"כ
שנה מ' מלך שלמה כיצד קכ"ה יואש עד הבית
עיכב שנה וז' לבנותו התחיל למלכותו שנה וד'
י"ז מלך ורחבעם ל' ונשאר שנה י' הרי בבנינו
צ"א הרי מ"א ואסא נ' הרי ג' ואביה מ"ז הרי
קכ"ד הרי ח' יהורם קי"ו הרי כ"ה ויהושפט
כיצד יאשיהו עד ומיואש קכ"ה הרי א' ואחזיה
ט"ז יותם נ"ב עזיהו שנים כ"ט מלך אמצי'
הרי ב' ואמון נ"ה מנשה כ"ט חזקיה ט"ז אחז

שחיה יותר שנים ואותן אחת חסר מאתים
הוצרכו שלא נמצא הבית חזקת לאחר יואש
המרשעת עתליהו לא אם הבית בדק את לחזק

פרצוהו: Â‚Â'.ובניה Â‰ÈÏ˙Ú ÈÎתימה אין לכן
תתמה אל וגם חיזוק כך כל מהרה צריך אם
בית באוצרות הקדשות של וזהב כסף היה שלא
ובירושלים ביהודה קול ליתן שהוצרכו עד ה'
עשו ה' בית קדשי כל גם כי משאת להביא

Á„.(Á)לבעלים: Â Â˘ÚÈÂב'ובמלכים)

היויב) חור אותו ע"י בדלתו חור ויקוב כתיב
פן הדלת לפתוח ולא ההקדשות בארון זורקין

ממנו: ויגנוב רמאי ‰'יבא ˙È Ú˘ Â‰˙ÈÂ
.‰ˆÂÁלתת לב נדיב כל אליו לבא שיוכלו כדי

ה': תרומת את בו

 
(Ê).‰Èבית את פרצו הם אחר מאיש לה שהיו

שהיה הקדשים כסף וגם לתקן מהצורך כן אם האלהים
התקון: צורך על הקהל מאת כסף לקבץ מהצורך ולכן הכסף א"כ ואפס לבעלים עשו ה' בהעברÂÁˆ‰.(Á)בבית

החוץ: ÏÂ.(Ë)שכלפי Â˙ÈÂ:ברבים הכריזו Ï˘È.ר"ל ÏÚהכספים והם במדבר בהיותם ישראל על שצוה מה
למעלה: בשמחה:ÂÁÓ˘ÈÂ.(È)האמורים הכסף הביאו ÏÎÏ‰.ר"ל „Úלהביא כולם שכלו עד יום יום הביאו ר"ל

נעדר: לא איש

 
(Ê).Âˆ:שברו(Á).Â:ארגז
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה טבת, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הארוכה נעם לי לקבל מכתבו מי"ז טבת.

ובהנוגע למסחרו הנה ידוע מ"ש וברכך ה"א בכל אשר תעשה. ואין מקרא יוצא מידי פשוטו, לעשות 

לבוש טבעי,  דרובא, שצ"ל  ברובא  עוה"ז,  הוא השפעת  בדא"ח שכן  בכ"מ  וכפי המבואר  כלים טבעיים. 

וכנראה ומכמה ידיעות שהנני מקבל הנה מוזנח אצלו זה במדה גדושה, ואף שמבואר שכאו"א מבנ"י הנה 

כל אוצרות תבל אינם מספיקים לשלם המגיע לו, וכמובא הבנין אב ממה שנפסקה מלוכה ג' דורות בשביל 

כל הביאורים  והובאו  בכל אשר תעשה,  נאמר   - ואעפ"כ  הרי לאחכ"ז  לכבוד השי"ת,  פסיעות  ג'  שעשה 

בהנ"ל. וממה שמבואר במקומות הנ"ל, שאין צ"ל לבוש יותר מהמדה, ודוקא וגלחה את ראשה ועשתה 

את צפרני', הרי מזה עצמו מובן ג"כ שאין צ"ל הלבושים קצרים יותר מדאי. ובפרט כשנוגע לפרנסת ב"ב 

של אדם - שזהו מצוה מן התורה. מובן שאין כוונתי בצעקה על העבר, אלא נסיון להבין המצב ולעוררו 

בהנוגע להבא...

בברכה.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט טבת, תשט"ו

ברוקלין.

ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר עזריאל זליג שי'

שלום וברכה!

לפלא שעד עתה לא נתעוררו בירושלים עיה"ק ת"ו לארגן באופן המתאים נשי ובנות חב"ד, וכבר 

מלתי אמורה בכמה פעמים ובכמה מכתבים שבכגון דא, כשכותבים חב"ד אין לדייק ולהקפיד ח"ו, ואדרבה 

להמשיך לחוג זה ככל האפשרי ובפרט שהרי סו"ס יקוים היעוד ומלאה הארץ דעה את ה', שזהו ענין תורת 

החסידות חב"ד דוקא, וכיון שלכל עת, הנה כדאי לעוררו ולנצל את ההזדמנות דיום ההילולא דיו"ד שבט 

הבע"ל )או היום שלפניו ואחריו כו' כפי המתאים לתנאי המקום( שביום ההילולא בעל ההילולא מתעלה 

לעולם עליון יותר וכל המקושרים וההולכים בעקבותיו בדרך ממילא מתעלים ג"כ, ויה"ר שיהי' זה גם 

בגלוי ובהרגש הלב ועכ"פ בהבנת המוח, וכיון שאינני יודע על מי להטעין ההתחלה בענין זה, ובטח התנאים 

אלו  עם  ויתייעץ  בזה,  אליו  הנני  כותב  ת"ו  שבאה"ק  אחר  במקום  מאשר  הם  שונים  ירושלים  בעיה"ק 

שימצא לנכון בכגון דא וחפץ ד' בידם יצליח להביא הדבר מהכח אל הפועל בהקדם ובהרחבה.

ומוסג"פ המכתב כללי לסניפי ארגון נשי ובנות חב"ד שיוכל לפרסמו באופן המתאים.

המחכה לבשו"ט ובברכת הצלחה בכלל ובהנ"ל בפרט.
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אגרות קודש

]כ"ו טבת, תשט"ו[ 

...מ"ש אודות אי ההתקדמות כדבעי בלימוד הנגלה, ותולה זה בסיבה אשר כו', הנה בתור כזה 

שיש לו חוש בחינוך, הרי יכול הי' לשנות היחס בלתי רצוי, אודותו כותב במכתבו, ע"י התמדה ושקידה 

והשפעה בכיוון זה על חבריו. ותועלת וזכות הרבים תלוי בו. ובפרט שזכות מייסד המוסד הוא כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מסייעתו.

בהנוגע לשאלתו בהנוגע למסיבות שבת, הרי תקותי כשיבקר בבי"ס אחד פעם ושתים, יוכל לייסד 

ולבסס את המסיבות שבת באופן כזה שיתנהג מכאן ולהבא גם בלעדו. ובפרט אם יתדבר עם ממלא מקומו 

שימצא על אתר ויעמוד עמדו בקישור מכתבים. ולאחר שיבסס במקום אחד יעשה כזה גם במקום השני.

בברכת הצלחה להתקדם בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות, וכן בקיום המצות בהידור, וביסוד 

כל זה - היא עבודת התפלה. וצדקה הרוחנית שיעשה בסביבתו תגדיל ההצלחה ותמשיכה למטה.

בברכה המחכה לבשו"ט.
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בבא בתרא. פרק תשיעי - מי שמת דף קמח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רשב"ם                                                                                                                                                     תוספות
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טו סעיף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג, סימן ב' חלק
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    הסמוכה אורחת לאשה שמתירין -

בשבת בו שמשתמשים בחדר להדליק הבית בעל שלחן על
הבית בעל עדיין בו הדליק ולא -.
    כל שמדליקות ונהגו -

בעל שלחן אצל וסמוכות אורחות שהן אף בברכה הנשים
אלא עדיין, בו הדליקו שלא בחדר דוקא ולאו הבית,

אצל בת ואפילו האכילה שלחן על דווקא כולן מדליקות
נשואות, שאינן הבית בנות ואף חמותה, אצל ואשה אמה

אחת לכל נר לחינוך)מדליקות בברכה(משהגיעה -ומכל -
הבית, בעלת בהדלקת י"ח לצאת שלא לכוין צריכות מקום

אמן קודם ידליקו נשואות שאינן .ובנות

 
ט.169) סעיף
מדין170) לברך יכולה - הבית בעל על הוא ההדלקה שחיוב אף

בעצמה מצווה היא ולכך לזה, זה ערבים ישראל שכל - ערבות
לברך יכולה כן ועל - הנר הדלקת במצות הבית בעל את לפטור

סק"ה). (קו"א זה ציווי בקיימה
במצות171) נצטוו שהנשים לפי והוא סק"ז, לדוד תהלה ע"פ

עד סי' השלחן (בדי ביותר עליהן חביבה והיא נרות, הדלקת
הביא אבל - לברך שלא לכתחילה שכתב שם (ראה כד, ס"ק
הזקן מאדמו"ר החל הרב בית מנהג וכן לברך)), שבת מהמנחת

בקונ' הובא תשל"ה תשרי ו' (שיחת בברכה הבנות שידליקו
שיהיה וכן ההדלקה, ואופן פרטי נתבארו ושם ,27 ע' נש"ק
גם שיתנו וכן האם קודם הבנות וידליקו האכילה, בחדר בדווקא
וראה ע"ש), שלהן, פרטית (בקופה ההדלקה קודם לצדקה הם
אור שישנו שבזמננו 20 הערה טז ע' נש"ק דיני בקיצור עוד
- אחר בחדר ולא האכילה במקום דווקא שידליקו עדיף חשמל
אורה דתוספת מסתבר אורה תוספת משום היא הדלקתה דאם

האכילה. במקום שהוא - ועונג כבוד במקום הוא
כ.172) סי' ח"י יצחק מנחת ובשו"ת הנ"ל, נש"ק קונטרס ראה

•
     

ÊÏאינו כהנים שברכת ברכה בכלל אינם הכהנים שאחורי עם
מלפניהם אבל למעלה כמ"ש פנים כנגד פנים אלא
ישראל בין מפסקת אינה ברזל של מחיצה אפילו ובצדיהם

הכהנים. כלפי פניהם שיחזירו רק שבשמים לאביהם

בכותל העומדים אותם כגון כלאחריהם שלאחריהם וצדדים
לפניו עומדים והכהנים הכנסת לבית קצת בולט וההיכל מזרחי
אינן הכהנים כלפי פניהם הופכים הכותל אצל שהעומדים אע"פ

ברכה. בכלל

ואינם במלאכתם שטרודין אנוסים שהם כיון שבשדות ועם
אחורי הם אפילו ברכה בכלל הם הכנסת לבית לבא יכולים
לקבל הכנסת לבית לבוא ויכול בעיר שהוא מי כל אבל הכהנים
בעצמו מראה בא ואינו תורה של כדת פנים אל פנים הברכה
לכך בשבילה הכנסת לבית לבא בעיניו חשובה הברכה שאין
בעיר שהוא מי כל לכן הכהנים אחורי הוא אם ברכה בכלל אינו
בחצר העומדים ואפילו הברכה לקבל הכנסת לבית לבא ויכול

להם שאין מפני הכנסת לבית ליכנס יכולים ואינם הכנסת בית
בכלל אינם מזרחי כותל אחורי עומדים אם מקום מכל שם מקום
הכהנים פני נגד שהוא מערב לצד לעמוד יכולים שהרי ברכה
כלפי הכנסת לבית פניהם ויהפכו הכנסת בית לצדדי יעמדו או

הכהנים.

על אף אנוסים אינם מזרחי בכותל הכנסת בבית העומדים וכן
יכול אחד ואין הכנסת בבית מקום לו קונה אחד כל שעכשיו פי
הכהנים למקום לילך יכולים מקום מכל חבירו במקום לעמוד
ברוח או הבימה (על הכנסת בית באמצע לעמוד או פנוי שהוא
או מערב לצד הכנסת בית בחצר או הכנסת בית של מערבית

כהנים). ברכת שם לשמוע אפשר אם הכנסת בית לצדדי

לכותל מחובר שההיכל שכיון לומר עליהם זכות שלומד מי ויש
ממש לכותל סמוך עומדים הכהנים וכאלו הכותל כגוף הוא הרי
פניהם שיהפכו רק ממש הכהנים בצדדי העומדים כאלו הם והרי
מזרחי מכותל להתרחק נזהרין מעשה אנשי אבל הכהנים כלפי
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נגד או הכהנים פני נגד פניהם שיהיה עד קצת מערב לצד ולילך
ממש: צידיהם

ÁÏעשרה אלא שם אין אם כהנים שכולה הכנסת בית או עיר
ומי שבשדות לאחיהם מברכין למי לדוכן עולים כולם

והטף. הנשים אמן אחריהם עונה

אין אותם שמקרא מי ואין כהנים להם שקורא מי שאין (ואע"פ
למעלה כמ"ש כלל מעכבות אינן וההקראה שהקריאה כלום בכך
גם ולהקרות לקרות יכול עולה שאינו שכהן האומרים ולדברי
דעתו תיטרף שלא מובטח הוא אפילו עולה שאינו הש"ץ כאן

ומקרא). קורא הוא הרי אחרים כהנים ויש כהן הוא שהרי

והעשרה ויברכו יעלו מעשרה היתרים מעשרה יותר שם יש ואם
הכנסת בבית כהנים לקרות שלא (ויזהרו אמן אחריהם עונים
אלא מתכוין אינו שהקורא שאף בעשה העשרה אלו יעברו שלא

היתרים). הם מי מפיס מי מקום מכל מעשרה להיתרים

ומברכים עולים הכהנים כל הרי אחד ישראל שם יש ואם
לקבל הוא ראוי אחד ישראל שאפילו אחריהם עונה זה וישראל

למעלה. שנתבאר מטעם הברכה

מכל כהנים בברכת ישראל עם מתברכים שהם אע"פ כהנים אבל
עשרה הם א"כ אלא בלבדם הברכה לקבל חשובים אינם מקום
כולם הכנסת בבית הברכה מקבלים עשרה מהם כשאין לפיכך

שבשדות. לאחיהם ומברכים עולים

אינם מקום מכל הברכה בכלל שהם אע"פ והטף הנשים וכן
בלבדם: הברכה לקבל חשובים

ËÏכלום כי פסוק שום לומר אין מברכים שהכהנים בשעה
ומכוין מאזין ואינו רבו בשליחות אותו שמברכים עבד יש
יכולים היו לא הפסוקים אומרים היו ואם רבו שמברכו לברכה

לברכה. ולכוין לשתוק יש לכך לברכה לכוין

נהגו בניגונים הרבה מאריכים שהכהנים עכשיו מקום ומכל
שלא טוב יותר אך הנגון הארכת בשעת פסוקים ג"כ לומר
התיבה מקרא שהמקרא בשעה יאמרו והאומרים לאמרם

בניגון: וממשיכה

Óשל פסוקים הג' על יותר מדעתו להוסיף רשאי אינו כהן
אמר אם תוסיף בל על עובר הוסיף ואם כהנים ברכת
השקיפה אומרים (ולכן העם כלפי פנים ובהחזרת כפים בנשיאת

פניהם). והחזירו כפיהם פשטו שכבר מפני כו'

על עובר אינו ביום פעמים כמה אלו פסוקים ג' אומר אם אבל
עצמה המצוה על במוסיף אלא תוסיף בל שייך שלא תוסיף בל

פעמים: ב' המצוה בעשית ולא

‡Óאחר הכנסת לבית הלך ואח"כ כפיו שנשא כהן לפיכך
כפיו לישא יכול כהנים לברכת הגיעו שלא ציבור ומצא
חובתו ידי יצא שכבר אע"פ זו כפים נשיאת על ומברך שנית

למעלה: כמ"ש הראשונה כפים בנשיאת

Óכפיו נושא מתפלל ציבור ומצא עדיין התפלל שלא כהן
יעבור לדוכן יעלה שאם ירא ואם מעכבתו התפלה ואין
בבית יהיה שאם ויתפלל הכנסת לבית חוץ ילך תפלה זמן
אמרו אם אבל בעשה יעבור יעלה ולא כהנים כשיקראו הכנסת
צריך אלא להתפלל החוצה ילך לא ידיו ליטול או לעלות לו
ונדחית סופרים מדברי היא שהתפלה בעשה יעבור שלא לעלות
קריאת זמן שיעבור מתיירא ואם תורה של עשה מצות מפני
יקרא כולה לקרות פנאי אין ואם ברכותיה בלא יקראנה שמע
(או התורה מן הוא בלבד ראשון שפסוק להאומרים ראשון פסוק
כמ"ש מדאורייתא ראשונה שפרשה להאומרים ראשונה פרשה

מ"ו): בסי'

‚Óליטול או לדוכן לעלות לו ואמרו בתפלה העומד כהן וכן
אחרים כהנים שם יש אפילו ולעלות להפסיק צריך ידיו
(ואע"פ אחרים כהנים שם יש אם פוסק אינו לו אמרו לא ואם
שנתבאר מטעם עובר אינו כהנים כשקוראים הכנסת בבית שהוא
כדי ועולה פוסק אחרים כהנים שם אין ואם ל"ג) בסעיף למעלה

כפים: נשיאת תתבטל שלא

בכהן הפוסלים דברים ואיזה כפים נשיאת דיני קכח, סימן א חלק

לזֿמג סעיפים
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תיקוןתיקוןתיקוןתיקון שלשלשלשל עניןעניןעניןענין שהואשהואשהואשהוא ---- """"עבודהעבודהעבודהעבודה"""" לשוןלשוןלשוןלשון יתכןיתכןיתכןיתכן כיצדכיצדכיצדכיצד

חחחח""""וווו לזולתולזולתולזולתולזולתו צריךצריךצריךצריך שאינושאינושאינושאינו הקבהקבהקבהקב""""הההה,,,, לגבילגבילגבילגבי ---- ושירותושירותושירותושירות

המשנהעבודה"[ במפרשי כמבואר תפלה, זו - סתם "

העבודה" ועל התורה על עומד, העולם דברים שלשה על

חסדים גמילות שועל הזהעבודה"" ובזמן קרבנות, היא "

" בשם נקראת תקנוה) קרבנות (שבמקום ."עבודההתפלה

הרמב כותב ""וכך שלו המצות בספר שצונום הוא

לתפלה צווי שהוא . . אלקיכם ה' את ועבדתם . . ,"לעבדו

ש תפלה.עבודה"הרי זו סתם "

" לשון פירוש יבאר המאמר של א לגביעבודהבפרק "

היא התפלה כיצד יבאר ואילך ב ומפרק ה', עבודת

וה התיכונה השיחיות"הנקודה עבודת עניני כל של ת].""

   [בישראל עמל ראה [ולא
ראה ולא גו' הביט "לא הלשון כפל להבין יש
און", הביט "לא נאמר יעקב דגבי הענין מהו גם, גו'".

עמל". ראה "ולא נאמר ישראל וגבי

ו"ישראל". "יעקב" ענין תחילה לבאר ויש

       
 

יעקב בהם שנקרא השמות דשני בזוהר איתא
בחינות שתי כנגד הם - ו"ישראל" "יעקב" - אבינו
והאירו שנמשכו שלמעלה, האלקי באור ומדריגות
בכל ומאירות נמשכות הן כן וכמו אבינו, יעקב בנשמת
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נגד או הכהנים פני נגד פניהם שיהיה עד קצת מערב לצד ולילך
ממש: צידיהם

ÁÏעשרה אלא שם אין אם כהנים שכולה הכנסת בית או עיר
ומי שבשדות לאחיהם מברכין למי לדוכן עולים כולם

והטף. הנשים אמן אחריהם עונה

אין אותם שמקרא מי ואין כהנים להם שקורא מי שאין (ואע"פ
למעלה כמ"ש כלל מעכבות אינן וההקראה שהקריאה כלום בכך
גם ולהקרות לקרות יכול עולה שאינו שכהן האומרים ולדברי
דעתו תיטרף שלא מובטח הוא אפילו עולה שאינו הש"ץ כאן

ומקרא). קורא הוא הרי אחרים כהנים ויש כהן הוא שהרי

והעשרה ויברכו יעלו מעשרה היתרים מעשרה יותר שם יש ואם
הכנסת בבית כהנים לקרות שלא (ויזהרו אמן אחריהם עונים
אלא מתכוין אינו שהקורא שאף בעשה העשרה אלו יעברו שלא

היתרים). הם מי מפיס מי מקום מכל מעשרה להיתרים

ומברכים עולים הכהנים כל הרי אחד ישראל שם יש ואם
לקבל הוא ראוי אחד ישראל שאפילו אחריהם עונה זה וישראל

למעלה. שנתבאר מטעם הברכה

מכל כהנים בברכת ישראל עם מתברכים שהם אע"פ כהנים אבל
עשרה הם א"כ אלא בלבדם הברכה לקבל חשובים אינם מקום
כולם הכנסת בבית הברכה מקבלים עשרה מהם כשאין לפיכך

שבשדות. לאחיהם ומברכים עולים

אינם מקום מכל הברכה בכלל שהם אע"פ והטף הנשים וכן
בלבדם: הברכה לקבל חשובים

ËÏכלום כי פסוק שום לומר אין מברכים שהכהנים בשעה
ומכוין מאזין ואינו רבו בשליחות אותו שמברכים עבד יש
יכולים היו לא הפסוקים אומרים היו ואם רבו שמברכו לברכה

לברכה. ולכוין לשתוק יש לכך לברכה לכוין

נהגו בניגונים הרבה מאריכים שהכהנים עכשיו מקום ומכל
שלא טוב יותר אך הנגון הארכת בשעת פסוקים ג"כ לומר
התיבה מקרא שהמקרא בשעה יאמרו והאומרים לאמרם

בניגון: וממשיכה

Óשל פסוקים הג' על יותר מדעתו להוסיף רשאי אינו כהן
אמר אם תוסיף בל על עובר הוסיף ואם כהנים ברכת
השקיפה אומרים (ולכן העם כלפי פנים ובהחזרת כפים בנשיאת

פניהם). והחזירו כפיהם פשטו שכבר מפני כו'

על עובר אינו ביום פעמים כמה אלו פסוקים ג' אומר אם אבל
עצמה המצוה על במוסיף אלא תוסיף בל שייך שלא תוסיף בל

פעמים: ב' המצוה בעשית ולא

‡Óאחר הכנסת לבית הלך ואח"כ כפיו שנשא כהן לפיכך
כפיו לישא יכול כהנים לברכת הגיעו שלא ציבור ומצא
חובתו ידי יצא שכבר אע"פ זו כפים נשיאת על ומברך שנית

למעלה: כמ"ש הראשונה כפים בנשיאת

Óכפיו נושא מתפלל ציבור ומצא עדיין התפלל שלא כהן
יעבור לדוכן יעלה שאם ירא ואם מעכבתו התפלה ואין
בבית יהיה שאם ויתפלל הכנסת לבית חוץ ילך תפלה זמן
אמרו אם אבל בעשה יעבור יעלה ולא כהנים כשיקראו הכנסת
צריך אלא להתפלל החוצה ילך לא ידיו ליטול או לעלות לו
ונדחית סופרים מדברי היא שהתפלה בעשה יעבור שלא לעלות
קריאת זמן שיעבור מתיירא ואם תורה של עשה מצות מפני
יקרא כולה לקרות פנאי אין ואם ברכותיה בלא יקראנה שמע
(או התורה מן הוא בלבד ראשון שפסוק להאומרים ראשון פסוק
כמ"ש מדאורייתא ראשונה שפרשה להאומרים ראשונה פרשה

מ"ו): בסי'

‚Óליטול או לדוכן לעלות לו ואמרו בתפלה העומד כהן וכן
אחרים כהנים שם יש אפילו ולעלות להפסיק צריך ידיו
(ואע"פ אחרים כהנים שם יש אם פוסק אינו לו אמרו לא ואם
שנתבאר מטעם עובר אינו כהנים כשקוראים הכנסת בבית שהוא
כדי ועולה פוסק אחרים כהנים שם אין ואם ל"ג) בסעיף למעלה

כפים: נשיאת תתבטל שלא

בכהן הפוסלים דברים ואיזה כפים נשיאת דיני קכח, סימן א חלק

לזֿמג סעיפים
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תיקוןתיקוןתיקוןתיקון שלשלשלשל עניןעניןעניןענין שהואשהואשהואשהוא ---- """"עבודהעבודהעבודהעבודה"""" לשוןלשוןלשוןלשון יתכןיתכןיתכןיתכן כיצדכיצדכיצדכיצד

חחחח""""וווו לזולתולזולתולזולתולזולתו צריךצריךצריךצריך שאינושאינושאינושאינו הקבהקבהקבהקב""""הההה,,,, לגבילגבילגבילגבי ---- ושירותושירותושירותושירות

המשנהעבודה"[ במפרשי כמבואר תפלה, זו - סתם "

העבודה" ועל התורה על עומד, העולם דברים שלשה על

חסדים גמילות שועל הזהעבודה"" ובזמן קרבנות, היא "

" בשם נקראת תקנוה) קרבנות (שבמקום ."עבודההתפלה

הרמב כותב ""וכך שלו המצות בספר שצונום הוא

לתפלה צווי שהוא . . אלקיכם ה' את ועבדתם . . ,"לעבדו

ש תפלה.עבודה"הרי זו סתם "

" לשון פירוש יבאר המאמר של א לגביעבודהבפרק "

היא התפלה כיצד יבאר ואילך ב ומפרק ה', עבודת

וה התיכונה השיחיות"הנקודה עבודת עניני כל של ת].""

   [בישראל עמל ראה [ולא
ראה ולא גו' הביט "לא הלשון כפל להבין יש
און", הביט "לא נאמר יעקב דגבי הענין מהו גם, גו'".

עמל". ראה "ולא נאמר ישראל וגבי

ו"ישראל". "יעקב" ענין תחילה לבאר ויש

       
 

יעקב בהם שנקרא השמות דשני בזוהר איתא
בחינות שתי כנגד הם - ו"ישראל" "יעקב" - אבינו
והאירו שנמשכו שלמעלה, האלקי באור ומדריגות
בכל ומאירות נמשכות הן כן וכמו אבינו, יעקב בנשמת
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קו   

בשני ישראל בני כל נקראים ולכן ישראל, נשמות
אלו. שמות

        
   

האלקי באור והמדריגות הבחינות שתי כאשר
להאיר למטה נמשכות - ו"ישראל" "יעקב" - שלמעלה
ומדריגות בחינות שתי מהן נולדו ישראל, בנשמות
"עבד" בחינת הקב"ה, את האדם עבודת באופן שונות

"בן". ובחינת

בתורה מתוארים ישראל שבני לכך הטעם וזהו
שני כי למקום, ו"בנים" ה' "עבדי" תוארים, בשני
לשני מתאימים - ו"בן" "עבד" - הללו התוארים

נ ישראל שבני ו"ישראל".השמות "יעקב" - בהם קראו

       
       

   
הללו והמדריגות הבחינות שתי הם מה להבין [וצריך

" בחינת - ה' עבדיבעבודת "יעקב ובחינת בכורי" בני

בשמות"ישראל מרומזים אלו עבודה אופני ב' ואיך ,

ישראל]. בני של ובתוארים

       
       
        
       

  
העבודה ענין כללות תחילה ולבאר להקדים ויש
בלשון בתורה שנקראת הקב"ה, את עובדים שאנו
לאדונו. עבד מעשה של משמעות בה שיש - "עבודה"

       
       

  
תיקון הוא - ("עבדות") "עבודה" לשון פירוש
ידי "על לאדונו העבד כי "עבודין"; עורות כמו דבר,
ביכולתו שאין דבר לו מתקן הוא לו, שמשרת השירות
זה, ושירות לתיקון צריך שהרב וכיון בעצמו", לתקן

לאדונו. שחסר דבר משלים שהעבד נמצא

        
       



ושירות, "תיקון" של ענין הוא עבודה שלשון כיון
הקב"ה, כלפי זה לשון שייך איך ביאור צריך כן אם
חסר ולא לזולתו צריך ואינו דכולהו" "שלימו שהוא
שכתוב כמו ית', ממנו בא הכל ואדרבה, ח"ו, דבר לו

הכל". ממך "כי

        
ית' עבורו מתקנים אנו מה להבין צריך גם
תתן מה צדקת "אם בכתוב מפורש והלא בעבודתינו,
ומכל כלל, מקום תופסת עבודתנו שאין היינו לו",
שייך איך וא"כ למעלה, כלום מוסיפה שאינה שכן
של ענין שהוא "עבודה", לשון הקב"ה לגבי לומר

כאמור. ושירות, תיקון

       
  

את עובדים שאנו ה"עבודה" ענין מהו להבין כדי
הידוע,הקב" המדרש מאמר את להקדים יש ה,

פירוש, בתחתונים, דירה לו להיות נתאווה שהקב"ה
התחתון. הזה בעולם תשכון ית' ששכינתו

המקדש, ובית המשכן על המדרש קאי פשוטו לפי
המשכן את לבנות ישראל לבני ציוה שהקב"ה היינו
בתחתונים, דירה לו שתהי' כדי המקדש בית ואת
הפירוש אך בתוכם". ושכנתי מקדש לי "ועשו כמ"ש
(כביכול) נתאווה שהקב"ה הוא המדרש בדברי הפנימי
הכוונה וזוהי כולו, העולם בכל אלקות גילוי שיהי'
האדם ובריאת [בכלל, העולם בריאת של והתכלית
שתהי' לבא, לעתיד בשלימות יקויים זה וענין בפרט],
כבוד וימלא כו' יחדיו בשר כל וראו כבודו "התגלות

הארץ". כל את ה'

ישראל בני של ה"עבודה" ענין מובן ובזה
כי ית'), עבורו דברֿמה "מתקנים" הם (אשר להקב"ה
עבודת תכלית עיקר הרי הללו, המדרש דברי לפי
אינה המצוות וקיום התורה בלימוד אדמות עלי האדם
ידי שעל ית', לכבודו אלא עצמו, האדם בשביל
לדירה העולם את ועושים מתקנים הם עבודתם

ית'. לשכינתו

" ענין לבאר יש בוריו על הענין דירה[להבנת

"בתחתונים שהרי - יותר בעומק הארץ" כל מלא ודאי

ובתחתונים בעליונים ו"כבודו מיני'", פנוי אתר ואם"לית ,

בענין ישראל בני עבודת ידי על נתחדש מה להבין יש כן

דברֿמה מתקנים ישראל שבני לומר שניתן ית'זה, .עבורו
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שממשיך:] וזהו

  [כתיב]    
       
       
       
       
       

 
כוונת פשוטו לפי שניתי". לא ה' "אני כתיב
אי ולדוגמא: שינוי, בעל איננו שהקב"ה היא הכתוב
שמח", ופעמים כועס "פעמים שהקב"ה לומר אפשר
מיסודי אחד הוא זה ודבר - משתנה" "הי' כן שאם

האמונה.

כל שבריאת להשמיענו בא הכתוב יותר בעומק אך
של באחדותו (גם) שינוי שום גורמת איננה העולמות

בזה היינו היחידההקב"ה, המציאות הוא ית' שהוא
מלבדו. מציאות שום ואין

שום קיים הי' לא העולם בריאת שקודם וכמו -
העולם נברא שלא עד - חז"ל (ובלשון ית' מלבדו דבר
שנין אלפי שית לאחרי וכן בלבד") ושמו הוא "הי'
כמו לבדו, הוא יהי' העולם, יחרב שאז עלמא, דהוי
ית' קמי' הנה וקיומו, העולם בריאת בזמן עתה "גם כן

חשיב". כלא ממש כולא

אין ומבלעדי אחרון ואני ראשון "אני פירוש [וזהו
העולם; שנברא קודם - ראשון אני "פירוש, אלקים",
העולם וחיי המשיח ימות שיכלו לאחר - אחרון ואני
קודם שהי' כמו בלבד ושמו הוא יהי' שאז הבא,
בין באמצעות פירוש "מבלעדי", וגם העולם; שנברא
הוא כאילו ית' לפניו הכל שיהי' מה ובין . . שהי' מה

והסתר"]. "אלקים" ואין בלבד ושמו

עתה גם ית', אצלו שהוא כפי האמת, שלפי היינו
מציאות שום אין עלמא) דהוי שנין אלפי שית (במשך
הוא הי' העולם שנברא "קודם כמו כי ומלבדו, בלעדו
כמו - העולם בו שברא הזה המקום כל ממלא יתברך
מיני' פנוי אתר לית כי ית'", לפניו עתה גם הוא כן

ית'). ממנו וריק פנוי מקום שום (אין

לא ה' "אני הכתוב של הפנימית המשמעות וזוהי
קודם בין ית' באחדותו שינוי שום שאין - שניתי"

העולם. שנברא אחר ובין העולם שנברא

אין הרי ית', אצלו שהוא כפי האמת, שלפי [ומאחר

הקב שבפועל נמצא ממנו, פנוי ו"מקום נמצא בכלדר"ה "

מהו להבין צריך כן, ואם הכלל; מן יוצא בלי ומקום מקום

" "עבודתענין ית' לו לעשות ישראל בני דירה"

?"בתחתונים

ומבאר:] הולך זו לשאלה ובמענה

        
      
      


שנברא לאחר עתה, גם האמת לפי שאכן אף
אין ית' לגביו כי ית', אצלו שינוי שום אין העולם,
הזה המקום כל "ממלא והקב"ה בלעדו, מציאות שום
נראה הדבר אין מקום מכל כנ"ל, העולם" בו שברא
ית' אלקותו את ומסתיר מעלים העולם כי לעינינו,
והסתר), "העלם" מלשון - "עולם" לשון פירוש (שזהו
אנחנו כאילו לעינינו נראה וההסתר ההעלם ומחמת
בפני ודבר "יש מציאות הם שבעולם הנבראים וכל

מאלקות. נפרד עצמו",

     
   

מה דירהוזהו לו להיות הקב"ה שנתאווה
שגם רצה שהקב"ה הוא, הענין פירוש "בתחתונים".
הם עצמם (שמצד הנבראים של ותחושתם בידיעתם
כמו האמת תתגלה אלקות) על ומסתירים מעלימים
ומיוחד יחיד הוא ית' שהוא היינו ית', אצלו שהוא

חשיב. כלא קמי' וכולא

את הקב"ה ברא שבשבילו והמכוון התכלית וזהו
העולם.

חז בלשון מודגש זה ""[וענין כפי"בתחתוניםדירהל ,

ומבאר:] שהולך

       
     

עליונים רוחניים, עולמות ריבוי ברא הקב"ה
דירה ית' לו להיות נתאוה שהקב"ה זה אבל ותחתונים,
דוקא, הגשמי הזה לעולם היא הכוונה "בתחתונים",
הגם כי ביותר, תחתון "העלם") (מלשון עולם שהוא
על "העלם" של גדר קיים העליונים בעולמות שאפילו
"עולמות", בשם נקראים הם גם (שהרי ית' אורו
עולמות שגם התניא ובלשון - והסתר) "העלם" מלשון
אינו מקום מכל - ית'" פניו מאור "ירידה הם העליונים
"שהוא הזה, העולם של והסתר להעלם כלל בערך
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קז    

שממשיך:] וזהו

  [כתיב]    
       
       
       
       
       

 
כוונת פשוטו לפי שניתי". לא ה' "אני כתיב
אי ולדוגמא: שינוי, בעל איננו שהקב"ה היא הכתוב
שמח", ופעמים כועס "פעמים שהקב"ה לומר אפשר
מיסודי אחד הוא זה ודבר - משתנה" "הי' כן שאם

האמונה.

כל שבריאת להשמיענו בא הכתוב יותר בעומק אך
של באחדותו (גם) שינוי שום גורמת איננה העולמות

בזה היינו היחידההקב"ה, המציאות הוא ית' שהוא
מלבדו. מציאות שום ואין

שום קיים הי' לא העולם בריאת שקודם וכמו -
העולם נברא שלא עד - חז"ל (ובלשון ית' מלבדו דבר
שנין אלפי שית לאחרי וכן בלבד") ושמו הוא "הי'
כמו לבדו, הוא יהי' העולם, יחרב שאז עלמא, דהוי
ית' קמי' הנה וקיומו, העולם בריאת בזמן עתה "גם כן

חשיב". כלא ממש כולא

אין ומבלעדי אחרון ואני ראשון "אני פירוש [וזהו
העולם; שנברא קודם - ראשון אני "פירוש, אלקים",
העולם וחיי המשיח ימות שיכלו לאחר - אחרון ואני
קודם שהי' כמו בלבד ושמו הוא יהי' שאז הבא,
בין באמצעות פירוש "מבלעדי", וגם העולם; שנברא
הוא כאילו ית' לפניו הכל שיהי' מה ובין . . שהי' מה

והסתר"]. "אלקים" ואין בלבד ושמו

עתה גם ית', אצלו שהוא כפי האמת, שלפי היינו
מציאות שום אין עלמא) דהוי שנין אלפי שית (במשך
הוא הי' העולם שנברא "קודם כמו כי ומלבדו, בלעדו
כמו - העולם בו שברא הזה המקום כל ממלא יתברך
מיני' פנוי אתר לית כי ית'", לפניו עתה גם הוא כן

ית'). ממנו וריק פנוי מקום שום (אין

לא ה' "אני הכתוב של הפנימית המשמעות וזוהי
קודם בין ית' באחדותו שינוי שום שאין - שניתי"

העולם. שנברא אחר ובין העולם שנברא

אין הרי ית', אצלו שהוא כפי האמת, שלפי [ומאחר

הקב שבפועל נמצא ממנו, פנוי ו"מקום נמצא בכלדר"ה "

מהו להבין צריך כן, ואם הכלל; מן יוצא בלי ומקום מקום

" "עבודתענין ית' לו לעשות ישראל בני דירה"

?"בתחתונים

ומבאר:] הולך זו לשאלה ובמענה

        
      
      


שנברא לאחר עתה, גם האמת לפי שאכן אף
אין ית' לגביו כי ית', אצלו שינוי שום אין העולם,
הזה המקום כל "ממלא והקב"ה בלעדו, מציאות שום
נראה הדבר אין מקום מכל כנ"ל, העולם" בו שברא
ית' אלקותו את ומסתיר מעלים העולם כי לעינינו,
והסתר), "העלם" מלשון - "עולם" לשון פירוש (שזהו
אנחנו כאילו לעינינו נראה וההסתר ההעלם ומחמת
בפני ודבר "יש מציאות הם שבעולם הנבראים וכל

מאלקות. נפרד עצמו",

     
   

מה דירהוזהו לו להיות הקב"ה שנתאווה
שגם רצה שהקב"ה הוא, הענין פירוש "בתחתונים".
הם עצמם (שמצד הנבראים של ותחושתם בידיעתם
כמו האמת תתגלה אלקות) על ומסתירים מעלימים
ומיוחד יחיד הוא ית' שהוא היינו ית', אצלו שהוא

חשיב. כלא קמי' וכולא

את הקב"ה ברא שבשבילו והמכוון התכלית וזהו
העולם.

חז בלשון מודגש זה ""[וענין כפי"בתחתוניםדירהל ,

ומבאר:] שהולך

       
     

עליונים רוחניים, עולמות ריבוי ברא הקב"ה
דירה ית' לו להיות נתאוה שהקב"ה זה אבל ותחתונים,
דוקא, הגשמי הזה לעולם היא הכוונה "בתחתונים",
הגם כי ביותר, תחתון "העלם") (מלשון עולם שהוא
על "העלם" של גדר קיים העליונים בעולמות שאפילו
"עולמות", בשם נקראים הם גם (שהרי ית' אורו
עולמות שגם התניא ובלשון - והסתר) "העלם" מלשון
אינו מקום מכל - ית'" פניו מאור "ירידה הם העליונים
"שהוא הזה, העולם של והסתר להעלם כלל בערך
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קח   

וסטרא קליפות מלא שהוא עד ומכופל, כפול חשך
תכלית עוד", ואפסי אני לומר ממש ה' נגד שהן אחרא

מאלקות. והפירוד הישות

כלומר:

שהם העולמות אפילו הנה רוחניים, בעולמות
מכירים הם גם הרי מאלקות, ונפרדים "יש" מציאות
בראם ית' שהוא בהקב"ה תלוי' שמציאותם ומרגישים
ההעלם הגשמי, הזה בעולם אבל אותם; ומחי' ומקיים
מרגישים אינם הזה שבעולם שהנבראים כך כדי עד הוא
נברא להיות שיכול ועד הקב"ה, ידי על שנבראו כלל

עוד". ואפסי "אני ויאמר לקדושה מנגד שיהי'

שגם כביכול, הקב"ה, של "תאוותו" היתה וזו
הזה בעולם הנבראים של והרגשה ובהכרה בידיעה
וה"ישות" ביותר הגדול ה"העלם" ישנו שבו הגשמי,
ד"כולא ית', אלקותו של האמת תתגלה ביותר, החזקה

חשיב". כלא קמי'

       
     

"תחתונים" לשון יובן (להיותובזה חז"ל שנקטו
לא הקב"ה כלפי דלכאורה ב"תחתונים"), דירה לו
בגדר אינו הקב"ה שהרי - "תחתונים" לשון כלל שייך
"עליון" המושגים שייכים לא ית' לפניו וממילא מקום

מקום). לגדר השייכים מושגים (שהם ו"תחתון"

לדבר: משל [קצת

והסברא ההגיון מצד המחוייבת שכלית סברא לגבי

ד הסברא למשל, הראי'"(כמו, עליו מחבירו לא"המוציא - (

" נמצאת שהיא לומר הביתשייך של עליונה בקומה רק לא

הבית במרתף גם בגדר"אלא אינה שכלית סברא כי ...

היא הסברא למטה. או למעלה שנמצאת שנאמר מקום

ובדרך ההגיון, מבחינת עצמה, מצד ואמיתית נכונה

עלי'; שחושבים מקום בכל ומחוייבת אמת היא ממילא

" בגדר אינה עצמה הסברא ועליוןאבל ."תחתון""

וק ובמכלֿשכן - זה דרך את"ועל להגדיר שייך לא - ו

" בלשון מקום בכל נמצא ית' שהוא מה שהואהעובדה

בתחתונים גם אלא בעליונים רק לא שהוא"נמצא כיון ,

מקום]. בגדר אינו ית'

נתאווה ש"הקב"ה" הפירוש מהו שכן, ומאחר
ב"תחתונים"? לדור

      

       


הכוונה אין שב"תחתונים" הוא, הביאור אלא
"תחתונים" לגדר לא (ואפילו במקום לתחתונים
"תחתונים" בלשון הכוונה אלא וחשיבות), במעלה
על הנוצר מהאלקות, והפירוד הישות רגש לגדר היא

האלקית. האמת על וההסתרים ההעלמות ידי

כלומר:

נקראת חשיב כלא קמי' שכולא האלקית האמת
הנבראים של וההרגשה והידיעה העליונה"; ה"ידיעה

התחתונים". "ידיעת נקראת "יש" מציאות שהם

הזה העולם על בעיקר קאי "תחתונים" לשון ולכן
עד בתכלית, הם והפירוד הישות שבו השפל, הגשמי
- (כנ"ל) עוד" ואפסי "אני האומר נברא להיות שיכול
כלא קמי' דכולא העליונה" מה"ידיעה בתכלית היפך
הצמצומים ריבוי מצד באה זו וישות - חשיב

הזה. שבעולם וההסתרים וההעלמות

      
        

    
"בתחתונים": דדירה הענין עומק וזהו

עצמם (שמצד ב"תחתונים" שגם הוא ית' רצונו
בתכלית והם אלקות על לגמרי ומסתירים מעלימים הם

גלוי' ית' אלקותו תהי' - ב"ידיעההישות) ומורגשת
העליונה". ב"ידיעתו כביכול, שהיא, כמו שלהם",

שום שאין הקב"ה של שבאחדותו זו אמת כלומר,
ממש), חשיב כלא קמי' כולא (כי ית' מלבדו מציאות
שהיא כפי שלנו", ותחושה ב"ידיעה גם נרגשת תהי'
למעלה"). כמו ("למטה העליונה" ב"ידיעתו כביכול

כמו בתחתונים", "דירה הלשון דיוק גם וזהו
רק לא הוא ה"דירה" ענין כי למשל, האדם, בדירת
בכל נמצא האדם עצם שהרי - נמצא הוא ששם המקום
של ומהותו שעצמותו המקום אלא - הילוכו מקום

בה". מתגלה האדם

"מגלה" הוא לדירתו מחוץ נמצא כשאדם כלומר:
אבל יראו, שאחרים רוצה שהוא מה את רק לחוץ
ורק עצמו; בתוך נשארות ועצמותו ומהותו פנימיותו
שם רואה, כל מעין מכוסה לעצמו, בדירתו כשהוא

האמיתית. ועצמותו מהותו כל "מתגלית"

של שהאמת הקב"ה, נתאוה בנמשל: הוא וכך
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שכולא ית' ועצמותו מהותו מצד שהיא כפי האלקות
- ב"תחתונים" דווקא תתגלה ממש, חשיב כלא קמי'
הם עצמם שמצד גשמיים, נבראים של בידיעתם

הישות. בתכלית

בתחתונים". "דירה ענין וזהו

      
        
        

"דירה לו להיות כביכול הקב"ה של "תאוותו"
- העולם בריאת של והמכוון התכלית היא בתחתונים"
מאחר שהרי שכלי, והסבר טעם שום זה על שאין אף
מציאות לשום כלל מקום תפיסת אין ית' שלגביו
כפי האמת את יכירו שהנבראים זה גם הרי - מלבדו
ו"אין אצלו, כלל מקום תופס אינו ית' בידיעתו שהיא
מזה שיקבל כדאי הוא הזה שהדבר לומר שייך
- חז"ל [כלשון ית' ברצונו עלה ש"כך אלא תענוג"].
ה' אור שיאיר . . ית' לפניו רוח נחת להיות "נתאוה"]
כל של אחרא והסטרא החשך במקום ב"ה סוף אין
אך שכלי טעם זה על שאין היינו כולו", הזה עולם

הבריאה. כוונת זוהי מקום מכל

הלשון כי וכו", הקב"ה "נתאווה הלשון דיוק וזהו
והסבר טעם בלי שעושים דבר על גם משמש "תאוה"
"נתאוה המדרש לשון (על הזקן אדמו"ר כפתגם שכלי,
אין תאוה על הנה שנתאוה, "מאחר - כו'") הקב"ה

) קושיא" ניט").שואלים קשיא קיין איז תאוה א "אויף

" שנתבאר צריךמהו[לאחרי - בתחתונים דירה ענין "

" ומתקניםלבאר עושים זו.כיצד דירה "

שממשיך:] וזהו

       
    

בידיעה (שגם ית' לו דירה ייעשה שהעולם כדי
בני צריכים ית'), בידיעתו שהיא כפי האמת תאיר שלנו
להשראת דירה להיות ראוי שיהי' אותו להכין ישראל
שני ידי על היא הדירה" ו"הכנת הקב"ה, של קדושתו
ו"אתהפכא". "אתכפיא" בשם הנקראים עבודה, אופני

פירוש:

את כופה שהאדם היינו כפי', מלשון - "אתכפיא"
ידי ועל ית', רצונו על מלעבור עצמו את ומונע יצרו
אח"כ באים ומזה מקרבו; הרע את מסיר הוא זה
היינו הפיכה, מלשון - "אתהפכא" יותר, גבוה לשלב

סוף אין לאור כלי . . "להיות לטוב נתהפך שהרע
בתוך וקדושה טוב מביאים זה ידי ועל - ב"ה",

העולם.

       
      
       

 
(עבודת להקב"ה ה"דירה" בהכנת אלה פרטים שני
"אתהפכא"), ידי על והעבודה "אתכפיא" ידי על ה'
ודם בשר למלך נאה דירה ותיקון עשיית דרך על הם
נקיון כלליים: ושלבים ענינים שני ידי על להבדיל,
הכנסת ואח"כ והלכלוך, הטינוף הסרת ידי על המקום,
בדרך הנחלקים - ומתאימים נאים דירה כלי וסידור
מטה אלישע), הנביא גבי (המנויים דברים לד' כלל
מוכנה הדירה נעשית זה ידי שעל - מנורה כסא שולחן

בתוכה. ולדור להכנס יוכל שהמלך ועומדת

       
       

    
שהדירה כדי הנה ודם, בשר במלך שבמשל, כשם
ולדור להכנס יוכל שהמלך לכך ומוכנה ראוי' תהי'
הלכלוך הסרת דברים, שני להיות צריכים בתוכה,
בעבודת בנמשל, הוא כן כמו - נאים כלים והכנסת
ית' לו דירה להיות שיוכל העולם את להכין האדם
סוף אין אור והשראת גילוי בו שיהי' מקום (היינו
תעשה לא מצוות שמירת עבודות: שתי יש - ב"ה)

עשה. מצוות וקיום

בתחילת תיכף אלה פרטים שני שמצינו וכפי
שנצטווה עדן, בגן הראשון אדם בהיות עוד הבריאה,
לא בשמירת והן "לעבדה", עשה, מצות בקיום הן

"לשמרה". תעשה,

הוא:] ועשה תעשה לא בין [וההבדל

       
      

"הנקיות בשביל הוא תעשה לא מצוות של ענינן
("סור רע שום בו ייכנס שלא האדם, של הרוחנית"

מרע").

הרע "ובערת הציווי של הפנימי התוכן וזהו
כדי מקרבו הרע את לבער צריך שהאדם מקרבך",

אלקות. להשראת מוכן וכלי "נקי" שיהי'
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קט    

שכולא ית' ועצמותו מהותו מצד שהיא כפי האלקות
- ב"תחתונים" דווקא תתגלה ממש, חשיב כלא קמי'
הם עצמם שמצד גשמיים, נבראים של בידיעתם

הישות. בתכלית

בתחתונים". "דירה ענין וזהו

      
        
        

"דירה לו להיות כביכול הקב"ה של "תאוותו"
- העולם בריאת של והמכוון התכלית היא בתחתונים"
מאחר שהרי שכלי, והסבר טעם שום זה על שאין אף
מציאות לשום כלל מקום תפיסת אין ית' שלגביו
כפי האמת את יכירו שהנבראים זה גם הרי - מלבדו
ו"אין אצלו, כלל מקום תופס אינו ית' בידיעתו שהיא
מזה שיקבל כדאי הוא הזה שהדבר לומר שייך
- חז"ל [כלשון ית' ברצונו עלה ש"כך אלא תענוג"].
ה' אור שיאיר . . ית' לפניו רוח נחת להיות "נתאוה"]
כל של אחרא והסטרא החשך במקום ב"ה סוף אין
אך שכלי טעם זה על שאין היינו כולו", הזה עולם

הבריאה. כוונת זוהי מקום מכל

הלשון כי וכו", הקב"ה "נתאווה הלשון דיוק וזהו
והסבר טעם בלי שעושים דבר על גם משמש "תאוה"
"נתאוה המדרש לשון (על הזקן אדמו"ר כפתגם שכלי,
אין תאוה על הנה שנתאוה, "מאחר - כו'") הקב"ה

) קושיא" ניט").שואלים קשיא קיין איז תאוה א "אויף

" שנתבאר צריךמהו[לאחרי - בתחתונים דירה ענין "

" ומתקניםלבאר עושים זו.כיצד דירה "

שממשיך:] וזהו

       
    

בידיעה (שגם ית' לו דירה ייעשה שהעולם כדי
בני צריכים ית'), בידיעתו שהיא כפי האמת תאיר שלנו
להשראת דירה להיות ראוי שיהי' אותו להכין ישראל
שני ידי על היא הדירה" ו"הכנת הקב"ה, של קדושתו
ו"אתהפכא". "אתכפיא" בשם הנקראים עבודה, אופני

פירוש:

את כופה שהאדם היינו כפי', מלשון - "אתכפיא"
ידי ועל ית', רצונו על מלעבור עצמו את ומונע יצרו
אח"כ באים ומזה מקרבו; הרע את מסיר הוא זה
היינו הפיכה, מלשון - "אתהפכא" יותר, גבוה לשלב

סוף אין לאור כלי . . "להיות לטוב נתהפך שהרע
בתוך וקדושה טוב מביאים זה ידי ועל - ב"ה",

העולם.

       
      
       

 
(עבודת להקב"ה ה"דירה" בהכנת אלה פרטים שני
"אתהפכא"), ידי על והעבודה "אתכפיא" ידי על ה'
ודם בשר למלך נאה דירה ותיקון עשיית דרך על הם
נקיון כלליים: ושלבים ענינים שני ידי על להבדיל,
הכנסת ואח"כ והלכלוך, הטינוף הסרת ידי על המקום,
בדרך הנחלקים - ומתאימים נאים דירה כלי וסידור
מטה אלישע), הנביא גבי (המנויים דברים לד' כלל
מוכנה הדירה נעשית זה ידי שעל - מנורה כסא שולחן

בתוכה. ולדור להכנס יוכל שהמלך ועומדת

       
       

    
שהדירה כדי הנה ודם, בשר במלך שבמשל, כשם
ולדור להכנס יוכל שהמלך לכך ומוכנה ראוי' תהי'
הלכלוך הסרת דברים, שני להיות צריכים בתוכה,
בעבודת בנמשל, הוא כן כמו - נאים כלים והכנסת
ית' לו דירה להיות שיוכל העולם את להכין האדם
סוף אין אור והשראת גילוי בו שיהי' מקום (היינו
תעשה לא מצוות שמירת עבודות: שתי יש - ב"ה)

עשה. מצוות וקיום

בתחילת תיכף אלה פרטים שני שמצינו וכפי
שנצטווה עדן, בגן הראשון אדם בהיות עוד הבריאה,
לא בשמירת והן "לעבדה", עשה, מצות בקיום הן

"לשמרה". תעשה,

הוא:] ועשה תעשה לא בין [וההבדל

       
      

"הנקיות בשביל הוא תעשה לא מצוות של ענינן
("סור רע שום בו ייכנס שלא האדם, של הרוחנית"

מרע").

הרע "ובערת הציווי של הפנימי התוכן וזהו
כדי מקרבו הרע את לבער צריך שהאדם מקרבך",

אלקות. להשראת מוכן וכלי "נקי" שיהי'
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קי   

       
   

נאים" "כלים עשיית הוא עשה מצוות של ענינן
ב"ה. סוף אין אור להשראת

       
      

    
בין הבדל שיש רבינו מוסיף המוסגר במאמר

לנמשל: המשל

סידור תיקון ודם בשר מלך אצל הנ"ל במשל
נעשית זה ידי שעל בלבד, "הכנה" אלא אינו הדירה
ולדור להכנס יוכל שהמלך כדי ועומדת מוכנה הדירה

(וכנ"ל); בתוכה

לכך בנוסף הנה עשה, מצוות קיום בנמשל, אבל
ידי שעל נאים") כלים וסידור "תיקון (כעין הכנה שזהו
גם הוא הרי - לדירתו אח"כ ליכנס המלך יוכל זה

בפועל. למטה יומשך ית' שאורו הגורם

דירה מעשיית משל להביא ניתן מקום שמכל אלא
בפועל בתוכה דר אינו עדיין שהמלך כזה באופן למלך
- בתוכה להיכנס יוכל שהמלך כדי אותה מכינים ורק
הגלות) (בזמן עכשיו גם ממשיכים שאנו זו המשכה כי
בפועל והגילוי בהעלם, היא הרי המצוות קיום ידי על
על שפעלנו מה "יתגלה" (שאז לבא לעתיד רק יהי'
לעתיד כי הגלות), משך זמן כל ועבודתינו מעשינו ידי
"בראי' אלקות גילוי ויהי' העולם גשמיות תזדכך לבוא

חושיית".

       
      
     

מהו הפרק שבתחילת הקושיא מתורצת ומעתה
הקב"ה, כלפי ושירות) תיקון של (ענין "עבודה" לשון
"עבודת" ענין מהו כן ואם מיני'" פנוי אתר "לית והרי
אלא - בתחתונים"? "דירה ית' לו לעשות ישראל בני
במשל (כנ"ל הגילוי ענין על מורה ה"דירה" שענין
האלקית שהאמת היינו להבדיל), באדם ה"דירה"
גם שלנו "בידיעה תתגלה חשיב" כלא קמי' ד"כולא
זה וגילוי העליונה"; בידיעה למעלה שהוא כמו כן,
ש"אנו דוקא, ישראל בני עבודת ידי על נפעל

למטה". הגילוי שיהי' ממשיכים

כביכול "מתקנים" ישראל שבני ה"תיקון" וזהו
גם תתגלה האלקית שהאמת פועלים הם כי ית', עבורו

בתחתונים"). ית' לו "דירה ענין (שזהו למטה

       
       

    
לא הוא עשה מצות רמ"ח קיום של העבודה ענין
המלך של לדירתו נאים" כלים וסידור "תיקון כמו רק
אלא - הדירה את מייפים רק שהכלים באופן שהוא
אור מתלבש שבהם ה"כלים" הן עשה מצוות רמ"ח

ב"ה. סוף אין

פקודין ד"רמ"ח זהר התיקוני דברי פירוש וזהו
מצוות שרמ"ח היינו דמלכא", אברים רמ"ח אינון
המצוות כי כביכול, המלך, אברי רמ"ח הם (עשה)
"כלים" הם הגוף שאברי וכמו הגוף לאברי נמשלו
האברים בתוך שורה הנפש (שחיות הנפש וחיות לאור
הן עשה מצוות רמ"ח כך ולקיימם), להחיותם

ב"ה. סוף אין אור שורה שבהם ה"כלים"

      
כל עשיית לפני חז"ל שתקנו המצוות ברכת בנוסח
פשוטו לפי במצותיו". קדשנו "אשר אומרים מצוה
- שבעבר על להקב"ה מודים שאנו הוא הפירוש
בקדושה ישראל עמו את "קידש" - תורה מתן בשעת

לנו. שנתן המצוות ידי על תמידית,

ידי שעל - המצוות ענין בביאור הנ"ל פי על אבל
אין אור (גילוי העליונה קדושה נמשכת המצוות קיום
על הברכה כוונת תתפרש - ובעולם באדם ב"ה) סוף
המצוה, קיום בעת האדם על הנמשכת הקדושה
העליון קודש "למעלת האדם את מעלה זו שקדושה
עד ובעצמו", בכבודו הקב"ה של קדושתו שהיא ב"ה
ממש". ב"ה סוף אין קדושת ומדרגת "במעלת שהוא

חז"ל שהתקינו המצוות ברכת שבנוסח ונמצא,
של העיקרית המטרה על ויכוון יחשוב שהאדם קבעו
בשביל שאינה - האדם בנפש פעולתה ועל המצוה,
בשביל אלא בלבד, הבא) ובעולם עדן (בגן שכר קבלת
האדם של ובגופו בנפשו עליונה קדושה המשכת

כולו). (ובעולם

" דיעקב העבודה "עבדי[לסיכום: מלשון - ,"עבודה"

ית' לו לעשות העבודה היא - לרבו העבד ושירות תיקון

הזה בעולם למטה אלקות להמשיך בתחתונים, דירה

הגשמי.

" לשם זו עבודה בין הקשר מהו יבאר ]."יעקבולהלן
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מבוארÓ‰Â[ו] בהיות למעלה למשכיל יובן מכ"ז
והתגלות התגלות מיני ב' שיש למעלה
כלל וסובב מקיף בחי' גם לומר א"א שהוא כמו העצמות
וכנ"ל, כו' לגמרי אור השפעת מבחי' למעלה שהוא מאחר
הקו כל שמקיף הראשון מקיף בבחי' בע"ח מ"ש וא"כ
הנ"ל הב' התגלות בחי' היינו כו' כאחד לרגלו מראשו
והוא בפועל שיבא איך בכח בעצמו ששיער מ"ש שזהו
מח' בחי' שהוא בראשית בזוהר הנז' אחת מח' בחי'
כו' דקו ההשתלשלות התחלקות בחי' כל שכוללת הכללי'
כמשל הסוף על לראש קדימה בלי ממש כא' לרגלו מראשו
בחי' אך כנ"ל, כו' הכלי מעשה בכללות האומן מחשבת
קו"ח בחי' שיהי' כדי העצמות מן נמשך זה כללית גילוי
כמו הזה הקו ובחי' כנ"ל, ומטה מעלה בחי' שהוא
מעשיי' בפרט[י] הכלל מן שיוצא בפרט המח' התחלקות
מעשה סוף בחי' וכך וכנ"ל, כו' לראשה מרגלה הכלי של

ה בסוף תחלהדקו במח' שעלה הראשון פרט הוא עשי'
כו', הקו ראשית עד פרטי' בדרך למעלה מלמטה ועולה
יכול אזי הכללי' המח' הסתלקות לאחר בהכרח זהו אך
והצמצום כו', הקו בחי' שהוא בפרט המח' לצמצם
מכח אבל וחלל מק"פ הנק' הוא הכללי' המח' והסתלקות
כנ"ל שבמח' פרט כל מוצאת שקודמת הכללי' המח'
מחשבתו, כללות אחר בפרט האומן במחשבת במשל
ויוצא חוזר אז בפו"מ עשי' שבשעת עוד מבואר ואמנם
בעצמי' המח' פרט בחי' אחר למעלה וכך הכלל, מן הפרט
להיות וחוזר כנ"ל קודם מעשה סוף שעלה המאציל
הקדומה מח' שנק' הקו דראשית מח' והוא כללי' מחשבה
אור בגילוי ממש שבפועל [ה]המשכות פרטי כל שכוללת
כנ"ל ופרט כלל בה שיש שבעשי' מח' כמו דאצי', דקו
לחשוב שיורד עד הכלי שראשית ראשונה עולה ובה
מלמעלה ונמשך שהולך דקו או"י בחי' והוא בסופה בפועל

וד"ל. כו' למטה
ÓÂמן מקבל המח' פרט בפועל בין בכח שבין מובן

כו', בעצמותו המח' כללי' צמצום ואחר הכלל
לפרט מקור בכח הקו שלפני הכללי' מח' בחי' למעלה וכך
בכלל המח' פועל בגילוי וכן כו', בעצמו ששיער המח'
שצופה מראש הדורות קורא וכמ"ש בפרט למח' מקור
ובריאה אצי' להיות שעתיד כל אחת ומח' בסקירה ומביט
דא"ק ומקור בראש והוא כו' ו[ה]ירידות העליו' כל עם כו'
וכלל כלל לאחד קדימה ב[לי] וסוף ראש שווי' ושם כו'

וד"ל. הנ"ל משל מתוך כמובן
‰˙ÚÓÂהוא עגולי' דבחי' ויושר עגולי' בחי' שרש יובן

דיושר ע"ס לבחי' שקדמ[ו] דמקיפי' ע"ס בחי'

לבחי' שקודם הנ"ל הכללי' מח' בחי' כמו דהיינו דקו"ח
שמקפת בכלל המח' [הוא] העגולי' בחי' כך הפרטי' מח'
ואח"כ כנ"ל, כו' עדיין התחלקות בחי' בה ואין צד מכל
שאז כו' בפרט לחשוב ובא הכללי' המח' ומסלק מצמצם
הקו סוף עד מיעוט אחר במיעוט ב[ה]דרגה הולך האור
יורד אוא"ס גילוי בחי' שם הקו ובתחילת כו', דיושר
האור ששם העשי' סוף עד ומתצמצם ומתמעט והולך
בחי' דלפי"ז י"ל א"כ הנה אך וד"ל. כנ"ל ההסתר בתכלית
לבחי' ומקור קודם הוא שהרי מהיושר גבוהי' [ה]עגולי'
אמר ולמה הנ"ל, מכל המובן לפי בפועל בין בכח בין יושר
הוא היושר ובחי' נפש בבחי' הוא העגולי' דבחי' בע"ח
ראוי והוא נפש מבחי' גבוה רוח דבחי' וידוע הרוח בבחי'
והיושר רוח בבחי' הוא העגולי' שבחי' בהיפוך להיות
בכ"מ הכלל כידוע הוא הענין אך הנ"ל, כפי נפש בבחי'

גב הגבוה בגילוישכל ממנו לבא יוכל לא יותר במדריגה וה
מפני כלל פנימיות מבחי' ולא חיצוניות מבחי' רק למטה
מבחי' רק לקבל יכול המקבל שאין מעלתו רוממות עוצם
יכול ממנו שלמטה ומדריגה בחי' משא"כ שבו, האחרונה
בכמה בע"ח שכתוב וזה פנימיות, מבחי' גם למקבלי' לבא
לתחתון ומקור אור נעשה שבמקיף חיצוני' שבחי' דוכתי
שמצינו מה ממש זה לדבר ודוגמא כו', שבו או"פ בבחי'
והכניסם כו' [וא'] א' כל של רוחו נגד מהלך שהי' ביהושע
השפעתו כל ויכול לבנה כפני יהושע דפני משום כו' לארץ
משה פני אבל שבו, הפנימי' מבחי' גם בבנ"י להתקבל
חיצוני' מבחי' רק ממנו לקבל בנ"י יכלו ולא חמה כפני
וכן הלבנה, באור החמה אור כמו ביהושע שנתלבש שבו
בגילוי לבא יכול שבתלמיד פנימי' כל הרי ותלמיד רב בכל
יוכלו לא המשפיע של השכל מפנימי' אבל למקבלי'
וגם כו', אדעתי' איניש קאי' לא שא' וכמו לקבל, המקבלי'
שהרי ביותר גבוה במדריגה להיותם העגולי' מבחי' כאן
בחי' כ"א מהם שיאיר א"א הנ"ל הכללי' מח' בחי' הם
וגבוה רב חיותם שאור לפי שבהם אחרונה בחי' הנפש
דיושר ההשתלשלות כל את שמחי' עד נעלה מאד
ההארה שאין הנותנת היא כו' לרגל מראש א' בהשוואה
בחי' משא"כ נפש, בחי' שהוא שלהם חיצוני' מבחי' רק
למטה הבא האור הוא שהרי במדריגה נמוך להיות היושר
מיעוט אחר במיעוט המדריגות והתחלקות בצמצום מטה
יוכל שבו פנימי' בחי' כל גם ע"כ כו' הפרטי' מח' כדמיון
רוח בבחי' הוא ביושר האור המשכת וע"כ בגילוי, לבא
גבוהים דעיגולי' נפש שבחי' ממילא מובן ואמנם וד"ל.
למעלה שבעליון חיצונית בחי' כי דיושר הרוח מבחי'
שבעליון חיצונית מבחי' וע"כ דתחתון פנימיות מבחי'
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קיי    


        

 

מבוארÓ‰Â[ו] בהיות למעלה למשכיל יובן מכ"ז
והתגלות התגלות מיני ב' שיש למעלה
כלל וסובב מקיף בחי' גם לומר א"א שהוא כמו העצמות
וכנ"ל, כו' לגמרי אור השפעת מבחי' למעלה שהוא מאחר
הקו כל שמקיף הראשון מקיף בבחי' בע"ח מ"ש וא"כ
הנ"ל הב' התגלות בחי' היינו כו' כאחד לרגלו מראשו
והוא בפועל שיבא איך בכח בעצמו ששיער מ"ש שזהו
מח' בחי' שהוא בראשית בזוהר הנז' אחת מח' בחי'
כו' דקו ההשתלשלות התחלקות בחי' כל שכוללת הכללי'
כמשל הסוף על לראש קדימה בלי ממש כא' לרגלו מראשו
בחי' אך כנ"ל, כו' הכלי מעשה בכללות האומן מחשבת
קו"ח בחי' שיהי' כדי העצמות מן נמשך זה כללית גילוי
כמו הזה הקו ובחי' כנ"ל, ומטה מעלה בחי' שהוא
מעשיי' בפרט[י] הכלל מן שיוצא בפרט המח' התחלקות
מעשה סוף בחי' וכך וכנ"ל, כו' לראשה מרגלה הכלי של

ה בסוף תחלהדקו במח' שעלה הראשון פרט הוא עשי'
כו', הקו ראשית עד פרטי' בדרך למעלה מלמטה ועולה
יכול אזי הכללי' המח' הסתלקות לאחר בהכרח זהו אך
והצמצום כו', הקו בחי' שהוא בפרט המח' לצמצם
מכח אבל וחלל מק"פ הנק' הוא הכללי' המח' והסתלקות
כנ"ל שבמח' פרט כל מוצאת שקודמת הכללי' המח'
מחשבתו, כללות אחר בפרט האומן במחשבת במשל
ויוצא חוזר אז בפו"מ עשי' שבשעת עוד מבואר ואמנם
בעצמי' המח' פרט בחי' אחר למעלה וכך הכלל, מן הפרט
להיות וחוזר כנ"ל קודם מעשה סוף שעלה המאציל
הקדומה מח' שנק' הקו דראשית מח' והוא כללי' מחשבה
אור בגילוי ממש שבפועל [ה]המשכות פרטי כל שכוללת
כנ"ל ופרט כלל בה שיש שבעשי' מח' כמו דאצי', דקו
לחשוב שיורד עד הכלי שראשית ראשונה עולה ובה
מלמעלה ונמשך שהולך דקו או"י בחי' והוא בסופה בפועל

וד"ל. כו' למטה
ÓÂמן מקבל המח' פרט בפועל בין בכח שבין מובן

כו', בעצמותו המח' כללי' צמצום ואחר הכלל
לפרט מקור בכח הקו שלפני הכללי' מח' בחי' למעלה וכך
בכלל המח' פועל בגילוי וכן כו', בעצמו ששיער המח'
שצופה מראש הדורות קורא וכמ"ש בפרט למח' מקור
ובריאה אצי' להיות שעתיד כל אחת ומח' בסקירה ומביט
דא"ק ומקור בראש והוא כו' ו[ה]ירידות העליו' כל עם כו'
וכלל כלל לאחד קדימה ב[לי] וסוף ראש שווי' ושם כו'

וד"ל. הנ"ל משל מתוך כמובן
‰˙ÚÓÂהוא עגולי' דבחי' ויושר עגולי' בחי' שרש יובן

דיושר ע"ס לבחי' שקדמ[ו] דמקיפי' ע"ס בחי'

לבחי' שקודם הנ"ל הכללי' מח' בחי' כמו דהיינו דקו"ח
שמקפת בכלל המח' [הוא] העגולי' בחי' כך הפרטי' מח'
ואח"כ כנ"ל, כו' עדיין התחלקות בחי' בה ואין צד מכל
שאז כו' בפרט לחשוב ובא הכללי' המח' ומסלק מצמצם
הקו סוף עד מיעוט אחר במיעוט ב[ה]דרגה הולך האור
יורד אוא"ס גילוי בחי' שם הקו ובתחילת כו', דיושר
האור ששם העשי' סוף עד ומתצמצם ומתמעט והולך
בחי' דלפי"ז י"ל א"כ הנה אך וד"ל. כנ"ל ההסתר בתכלית
לבחי' ומקור קודם הוא שהרי מהיושר גבוהי' [ה]עגולי'
אמר ולמה הנ"ל, מכל המובן לפי בפועל בין בכח בין יושר
הוא היושר ובחי' נפש בבחי' הוא העגולי' דבחי' בע"ח
ראוי והוא נפש מבחי' גבוה רוח דבחי' וידוע הרוח בבחי'
והיושר רוח בבחי' הוא העגולי' שבחי' בהיפוך להיות
בכ"מ הכלל כידוע הוא הענין אך הנ"ל, כפי נפש בבחי'

גב הגבוה בגילוישכל ממנו לבא יוכל לא יותר במדריגה וה
מפני כלל פנימיות מבחי' ולא חיצוניות מבחי' רק למטה
מבחי' רק לקבל יכול המקבל שאין מעלתו רוממות עוצם
יכול ממנו שלמטה ומדריגה בחי' משא"כ שבו, האחרונה
בכמה בע"ח שכתוב וזה פנימיות, מבחי' גם למקבלי' לבא
לתחתון ומקור אור נעשה שבמקיף חיצוני' שבחי' דוכתי
שמצינו מה ממש זה לדבר ודוגמא כו', שבו או"פ בבחי'
והכניסם כו' [וא'] א' כל של רוחו נגד מהלך שהי' ביהושע
השפעתו כל ויכול לבנה כפני יהושע דפני משום כו' לארץ
משה פני אבל שבו, הפנימי' מבחי' גם בבנ"י להתקבל
חיצוני' מבחי' רק ממנו לקבל בנ"י יכלו ולא חמה כפני
וכן הלבנה, באור החמה אור כמו ביהושע שנתלבש שבו
בגילוי לבא יכול שבתלמיד פנימי' כל הרי ותלמיד רב בכל
יוכלו לא המשפיע של השכל מפנימי' אבל למקבלי'
וגם כו', אדעתי' איניש קאי' לא שא' וכמו לקבל, המקבלי'
שהרי ביותר גבוה במדריגה להיותם העגולי' מבחי' כאן
בחי' כ"א מהם שיאיר א"א הנ"ל הכללי' מח' בחי' הם
וגבוה רב חיותם שאור לפי שבהם אחרונה בחי' הנפש
דיושר ההשתלשלות כל את שמחי' עד נעלה מאד
ההארה שאין הנותנת היא כו' לרגל מראש א' בהשוואה
בחי' משא"כ נפש, בחי' שהוא שלהם חיצוני' מבחי' רק
למטה הבא האור הוא שהרי במדריגה נמוך להיות היושר
מיעוט אחר במיעוט המדריגות והתחלקות בצמצום מטה
יוכל שבו פנימי' בחי' כל גם ע"כ כו' הפרטי' מח' כדמיון
רוח בבחי' הוא ביושר האור המשכת וע"כ בגילוי, לבא
גבוהים דעיגולי' נפש שבחי' ממילא מובן ואמנם וד"ל.
למעלה שבעליון חיצונית בחי' כי דיושר הרוח מבחי'
שבעליון חיצונית מבחי' וע"כ דתחתון פנימיות מבחי'
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קיי   

הוא הטעם (ועיקר בע"ח כמ"ש לתחתון מקיף בחי' נעשה
הוא מ"ה גימ' אדם פרצוף בבחי' שהוא היושר שבחי' לפי
מבחי' למעלה שהן העגולי' ובחי' כו' האדם רוח בחי'
מפני ואדרבה לבד נפש בבחי' שהוא כנ"ל עדיין התחלקות
במי משא"כ האחרונה בבחי' גם מתלבש הרוממות עוצם
כמ"ש כ"כ במדריגה למטה בא שאינו כ"כ גבוה שאינו
שהתו' ותפילה תורה מענין זה לדבר וראי' וד"ל). במ"א
התורה וע"כ שעה חיי שנק' מהתפלה למעלה עולם חיי נק'

ומוח בלב היא והתפלה גשמיי' בענינים שמלובשת גם
נק' שהוא מפני יותר גבוה התו' שרש מ"מ רוחני' בהשגה
יותר גבוה שבה חיצוני' גם וע"כ ש"מ, חכ' נובלות

(וז שעה חיי שנק' דתפלה הגבוהמפנימי' דכל כנ"ל הו
יותר למטה ירדה התו' וע"כ בחיצוני' יותר מתלבש [יותר]
לפי כו' וחיצים אבנים שקיבלו כבוד ענני וכן מהתפלה
יותר בחיצוני' ומתלבשי' שיורדים [ה]מקיפי' מבחי' שהיו

וד"ל). כנ"ל אופנים מבחי'
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דהיינו‡Íטו) יצרה לשבת בראה לתהו לא כתיב הנה
והא"ש פ' ענין והיינו בכלים, אורות להמשיך
המשכה ענין שהוא נפשך בכל רק מאדך בכל נז' לא ששם
ושוב רצוא בחי' וזהו מודו"מ) הנפש לבושי (בג' למטה
וכמ"ש רצוא בחי' היא שבשמע מאדך אהבת בחי' כי
ביטול, בחי' שוב בחי' הוא בוהא"ש ואח"כ שם בלק"א
והי' מן תיבות ע"ב דהיינו ע"ב שם בחי' הוא זו בפ' והנה

ו חסד שבבחי' גשרים ע"ב בחי' והוא ושמתם אורעד היינו
אבל חסד הוא האור והוא שהשם הגבורה בכלי החסד
וביאור כו', וחרה זו בפרשה כתי' ומש"ה גבורה הוא הכלי
חדרים חדרים כמו עשוים הם הגשרים הנה הדברים,
ילכו שלא הנהר של המים לעכב עשוים שהם מיוחדים
רק הנ"ל הגשר מחמת שיתעכבו אלא כדרכן רב בשטף
זה חדר ודרך כך זה חדר דרך והתחלקות בצמצום יומשכו
בחי' הוא גשרים ע"ב ענין למעלה יובן וכך כו' כך
שהם כמו למטה יומשכו שלא העליון החסד במי צמצומים
כלל להיות יכול הי' לא כן נמשכים היו שאילו למעלה
ביום עתה מהם שנתהוו כמו מוגבלת בריאה התהוות
מים ממנו ונתהוו עליון החסד שהאיר משימ"ב הראשון
הרי עכ"ז החסד ממדת נתהוו שניהן היות שעם כו' ואור

הנ"ל החסד שמי ע"י נעשה וזה ממש. שונות בחי' שני הם
מזה להיות צמצומים בחי' שהם גשרים ע"ב ע"י נמשכו
להיות וגבול מדה ובבחי' שונות המשכות מיני כמה
בחי' הם שהגשרים ונמצא מוגבלת בריאה התהוות
חסד הוא בהם המכוון אך והשפע האור לצמצם צמצומים
אור ענין וזהו הנבראים התהוות להיות שיוכל כדי גמור
הוא אך חסד הוא והמכוון שהאור הגבורה בכלי החסד
דייקא הגבורה מדת ע"י ממש פועל לידי לבא ונגמר נשלם
רי"ו בו יש דחסד ע"ב ששם וזהו והחיות האור לצמצם
בכלי החסד אור שהוא משום גבורה בגימ' שהוא אותיות
שיורדין גשמים גבורות בחי' הוא זו ומבחי' הגבורה,
הוא שהכלי והיינו גבור באתה הגשם מוריד כמ"ש בגבורה
והמכוון האור אבל טפין לטפין ההשפעה לחלק גבורה
ארובות כמו שטף הי' אם שהרי גמור חסד הוא בזה
כלל, התבואה גידול הי' לא המבול בימי שנפתחו השמים
כלשון נז' ולא כו' מטר ונתתי זו בפ' מרע"ה שאמר וזהו
מתוך מדברת דשכינה הגם ונתתי שיאמר התורה בכל הזה
מס"נ לו והי' ולוהא"ש קדמה שמע שפ' לפי אלא כו' גרונו
ולכך שבו אלקות הגילוי רק כלום אינו והרי שמע בפ'

וכן: כו', ונתתי אומר
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Â‰ÊÂוכנ"ל בגרונם אל רוממות שע"י בידם פפיות וחרב
עי"ז הגרון שע"י כו' פפיות חרב יציאת נעשה עי"ז
דלעו"ז. הגרון מיצר בחי' שהוא מצרי' יציאת נעשה
שר פרעה, שרי בחי' ג' שהוא בחי' ג' ג"כ יש שבלעו"ז

המשקי' שר שנק' גשמי' התענוגי' בחי' הוא המשקי'
עיניה, את אדוניו אשת ותשא עיניו, את לוט וישא וכמ"ש
צמרי נותני מאהביי אחר אלכה וכמ"ש משקה, כולה כי
הן גשמי' תענוגי' בחי' שהוא והיינו ושיקויי, שמני ופשתי
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סדום אנשי וכמו כו' איסור בתאוות והן היתר בתאוות
כו', ליבם תאוות אחר שהלכו מאד וחטאים רעים שהיו
האשה את והשקה ע"ש משקה כלה כי איתא ברבות והנה
תחלתן גשמיי' תענוגי' כי והיינו המאררים, המרים מי את
ואחריתה זרה שפתי תטופנה נופת וכמ"ש מר וסופן מתוק
ושר דקליפה. המשקי' שר ענין וזהו כו', כלענה מרה
שנק' כעס בחי' שהוא הדמים רתיחת בחי' הוא הטבחים
את (שעושה כו' באפו נפשו טורף וכמ"ש קטוליא רב
וכל וכמ"ש בלעו"ז ג"כ יש האופים ושר כו'). טרפה הנפש

ע"י אך כו'. כתנור בוער עי"זהיום בגרונם אל רוממות
שלא היניקה ממילא שמכרית בידם פיפיות וחרב נעשה
כתי', החרבה ואמלאה זלעו"ז את כי יניקה לקבל יוכלו
בקדושה שיש בחי' ג' ע"י בגרונם אל שרוממו' וכיון
חשך, דוחה אור כי בידם, פפיות וחרב נעשה עי"ז ממילא
יניקת שמכרית דהיינו חרב, נק' הוי' ששם ג"כ וזהו
הוי', נאום אורידך משם כנשר תגביה אם וכמ"ש החיצונים
שק"ש וזהו יניקה, לקבל יכולים אינם הוי' שם שמבחי'
דק"ש תיבין רמ"ח שע"י רמח וגם כו', פפיות חרב נק'
בק"ש וכמ"ש משם, החיות את להוציא וחרב רמח נעשה

שע"י מצרים מארץ אתכם הוצאתי אשר אלקיכם הוי' אני
כו'. יצי"מ נעשה ק"ש

Âבעבודה הנ"ל זיין מיני החמשה כל לבאר יש
על קאי חרב שהוא סייף דהנה תפילה, זו שבלב
ענין שהוא בגרונם, אל רוממות בחי' שהוא פסוד"ז
יתפלל, ואח"כ מקום של שבחו אדם יסדר לעולם שארז"ל
הנבראי' מכל ההילול בחי' שמספר מה הוא שבחי' וסידור
וחרב נעשה ועי"ז כו', השמי' מן ה' את שהללו איך
השושנה את הסובבי' והקוצי' החוחי' את להכרית פיפיות
וזה"ע עריצי', זמיר מל' פסד"ז וזהו"ע כו', העליונה
ואין דשמו"ע, הבקשות כל בחי' הוא ובקשת הסייף.
ושורש היתר, על הקשת משיכת וז"ע חסר אא"כ מבקשי'
ית' אלקותו הארת שיומשך הוא דשמ"ע הבקשות ענין
ברוממות שמתבונן ע"י והיינו הוי', אתה ברוך שז"ע
רחוק שהוא ואיך כלל, אליו ערוך שאין איך אלקות
מעומקא ומבקש מאד יתמרמר עי"ז בתכלית ית' מאלקותו
זה קשת וע"י בנפשו, אלקות הארת גילוי שיומשך דליבא
הוא שונאיו את הורג הוא עי"ז הנ"ל הבקשות בחי' שהוא

כו'. לנגד שעומדי' החיצוני' בחי'
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‰‰בהריחוק ההתבוננות בצירוף באה האהבה כאשר
אמנם הנה"ב, על שפועל איך מובן הרי כנ"ל
משום האמיתית האש דכרשפי בהאהבה גם הוא כמו"כ
קצת יש זאת באהבה גם ובאמת אש. אוכלה דאש
הריחוק אודות שחושב עכ"פ או בהעלם מרירות תערובות
בבחי' שהוא דמאחר כן להיות הענין (ומוכרח דנה"ב
אצלו נרגש והעלאה רצוא בחי' שהוא אש רשפי התלהבות
מניחו ואינו לפ"ע) וחד חד (בכל אותו האוחז הדבר
שבאופן הוא ההפרש רק מזה), לו וצר ולעלות להתפשט
ההתבוננות בצירוף הריחוק מהרגש האהבה באה הרי הא'
לאחר הריחוק הרגש בא הזאת האהבה ובאמיתית באלקות
וכה"ג יתברך בגדולתו מההתבוננות באהבה שמתפעל
והחומריות כנ"ל בהתגלות היא האלקית נפשו שאור (מפני
מגדולתו להתפעל וביכולתו בדקות רק הוא אותו האוחז
כל ולקבץ לאסוף ספ"ב נסכים בפ' בד"ה וכמ"ש ית')
כו' להתחרט דהיינו מהם הרצון עקירת ע"י כו' הכחות

כו'). במח' שעלה ישראל בחי' שהוא מפני והיינו

Â‰ÊÂולדבק לקרב תפלה זו שבלב בעבודה היגיעה עיקר
האלקי בהאור ההתבוננות ע"י באלקות נפשו
וחיות אור שיש מה התחתון בעולם אם בעולמות המתלבש
ההתבוננות דעצם בפרט, דבר ובכל ונברא נברא בכל אלקי
האלקות בהרגש נפשו לקרב ג"כ מספקת עצמה הזאת
זאת בהתבוננות בזה אומץ ויוסף שבאלקות והיוקר והטוב
ואת החיים את כו' ראה ובענין האלקות הוא שהעיקר איך
המתלבש והגילוי האור באופן בהתבוננות או כו', הטוב
דילי' שיעורא לפום וחד חד כל העליונים בעולמות ומאיר
בהנה"ב גדולה חלישות עושה שכ"ז ועבודתו בהשגתו
רצונו מתפשט ואינו החומריים הענינים אחרי נמשך שאינו
הענין את יבין הוא שגם הנה"ב את גם לקרב וייגע בהם
ובכ"ז לאלקות, קירוב בבחי' הוא גם ויתעורר האלקי
כנ"ל, אלקות להיותן המצות וקיום התורה בעסק יתחזק
כשמתבונן אויתיך נפשי בבחי' היא יותר האהבה והגדלת
אלקות גילוי שיהי' מאוד (וירצה כו' נפשי ה' שאתה
(וגם כו' דאשתדל דכברא באהבה וכן התורה) ע"י בקרבו



קיי    

סדום אנשי וכמו כו' איסור בתאוות והן היתר בתאוות
כו', ליבם תאוות אחר שהלכו מאד וחטאים רעים שהיו
האשה את והשקה ע"ש משקה כלה כי איתא ברבות והנה
תחלתן גשמיי' תענוגי' כי והיינו המאררים, המרים מי את
ואחריתה זרה שפתי תטופנה נופת וכמ"ש מר וסופן מתוק
ושר דקליפה. המשקי' שר ענין וזהו כו', כלענה מרה
שנק' כעס בחי' שהוא הדמים רתיחת בחי' הוא הטבחים
את (שעושה כו' באפו נפשו טורף וכמ"ש קטוליא רב
וכל וכמ"ש בלעו"ז ג"כ יש האופים ושר כו'). טרפה הנפש

ע"י אך כו'. כתנור בוער עי"זהיום בגרונם אל רוממות
שלא היניקה ממילא שמכרית בידם פיפיות וחרב נעשה
כתי', החרבה ואמלאה זלעו"ז את כי יניקה לקבל יוכלו
בקדושה שיש בחי' ג' ע"י בגרונם אל שרוממו' וכיון
חשך, דוחה אור כי בידם, פפיות וחרב נעשה עי"ז ממילא
יניקת שמכרית דהיינו חרב, נק' הוי' ששם ג"כ וזהו
הוי', נאום אורידך משם כנשר תגביה אם וכמ"ש החיצונים
שק"ש וזהו יניקה, לקבל יכולים אינם הוי' שם שמבחי'
דק"ש תיבין רמ"ח שע"י רמח וגם כו', פפיות חרב נק'
בק"ש וכמ"ש משם, החיות את להוציא וחרב רמח נעשה

שע"י מצרים מארץ אתכם הוצאתי אשר אלקיכם הוי' אני
כו'. יצי"מ נעשה ק"ש

Âבעבודה הנ"ל זיין מיני החמשה כל לבאר יש
על קאי חרב שהוא סייף דהנה תפילה, זו שבלב
ענין שהוא בגרונם, אל רוממות בחי' שהוא פסוד"ז
יתפלל, ואח"כ מקום של שבחו אדם יסדר לעולם שארז"ל
הנבראי' מכל ההילול בחי' שמספר מה הוא שבחי' וסידור
וחרב נעשה ועי"ז כו', השמי' מן ה' את שהללו איך
השושנה את הסובבי' והקוצי' החוחי' את להכרית פיפיות
וזה"ע עריצי', זמיר מל' פסד"ז וזהו"ע כו', העליונה
ואין דשמו"ע, הבקשות כל בחי' הוא ובקשת הסייף.
ושורש היתר, על הקשת משיכת וז"ע חסר אא"כ מבקשי'
ית' אלקותו הארת שיומשך הוא דשמ"ע הבקשות ענין
ברוממות שמתבונן ע"י והיינו הוי', אתה ברוך שז"ע
רחוק שהוא ואיך כלל, אליו ערוך שאין איך אלקות
מעומקא ומבקש מאד יתמרמר עי"ז בתכלית ית' מאלקותו
זה קשת וע"י בנפשו, אלקות הארת גילוי שיומשך דליבא
הוא שונאיו את הורג הוא עי"ז הנ"ל הבקשות בחי' שהוא

כו'. לנגד שעומדי' החיצוני' בחי'
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‰‰בהריחוק ההתבוננות בצירוף באה האהבה כאשר
אמנם הנה"ב, על שפועל איך מובן הרי כנ"ל
משום האמיתית האש דכרשפי בהאהבה גם הוא כמו"כ
קצת יש זאת באהבה גם ובאמת אש. אוכלה דאש
הריחוק אודות שחושב עכ"פ או בהעלם מרירות תערובות
בבחי' שהוא דמאחר כן להיות הענין (ומוכרח דנה"ב
אצלו נרגש והעלאה רצוא בחי' שהוא אש רשפי התלהבות
מניחו ואינו לפ"ע) וחד חד (בכל אותו האוחז הדבר
שבאופן הוא ההפרש רק מזה), לו וצר ולעלות להתפשט
ההתבוננות בצירוף הריחוק מהרגש האהבה באה הרי הא'
לאחר הריחוק הרגש בא הזאת האהבה ובאמיתית באלקות
וכה"ג יתברך בגדולתו מההתבוננות באהבה שמתפעל
והחומריות כנ"ל בהתגלות היא האלקית נפשו שאור (מפני
מגדולתו להתפעל וביכולתו בדקות רק הוא אותו האוחז
כל ולקבץ לאסוף ספ"ב נסכים בפ' בד"ה וכמ"ש ית')
כו' להתחרט דהיינו מהם הרצון עקירת ע"י כו' הכחות

כו'). במח' שעלה ישראל בחי' שהוא מפני והיינו

Â‰ÊÂולדבק לקרב תפלה זו שבלב בעבודה היגיעה עיקר
האלקי בהאור ההתבוננות ע"י באלקות נפשו
וחיות אור שיש מה התחתון בעולם אם בעולמות המתלבש
ההתבוננות דעצם בפרט, דבר ובכל ונברא נברא בכל אלקי
האלקות בהרגש נפשו לקרב ג"כ מספקת עצמה הזאת
זאת בהתבוננות בזה אומץ ויוסף שבאלקות והיוקר והטוב
ואת החיים את כו' ראה ובענין האלקות הוא שהעיקר איך
המתלבש והגילוי האור באופן בהתבוננות או כו', הטוב
דילי' שיעורא לפום וחד חד כל העליונים בעולמות ומאיר
בהנה"ב גדולה חלישות עושה שכ"ז ועבודתו בהשגתו
רצונו מתפשט ואינו החומריים הענינים אחרי נמשך שאינו
הענין את יבין הוא שגם הנה"ב את גם לקרב וייגע בהם
ובכ"ז לאלקות, קירוב בבחי' הוא גם ויתעורר האלקי
כנ"ל, אלקות להיותן המצות וקיום התורה בעסק יתחזק
כשמתבונן אויתיך נפשי בבחי' היא יותר האהבה והגדלת
אלקות גילוי שיהי' מאוד (וירצה כו' נפשי ה' שאתה
(וגם כו' דאשתדל דכברא באהבה וכן התורה) ע"י בקרבו



קיי   

בהתגלות הנ"ל אהבות בו להיות אלו בדרגות שאינו מי
ובמדרי' כו'). אליו הדבר קרוב כי להיות בזה עצמו ירגיל
דכמים בההתבוננות היא יותר בפנימיות וגם יותר גבוהות
התלהבות בבחינות לבו ילהב וגם כו' הפנים אל הפנים
להיות מוכרחת עצמה מצד זו (דאהבה אש כרשפי באהבה
שזהו וגם יותר, דנה"א האור התגלות דוקא שבזה מפני
ומצבו במעמדו שמתבונן ע"י לאלקות) הרצוא בחי' עיקר
ע"י תהי' הזאת האהבה ואמיתית כו' מרוחק שהוא איך
שורף האלקי זה ואש כו' יתברך בגדלותו ההתבוננות
ג"כ נכלל להיות ומעלהו דנה"ב זר האש את ומכלה
היום וידעת ועז"נ כו' אש ורשפי התלהבות בבחי' באלקות
וענין בלב, בהתגלות האהבה להיות לבבך אל והשבות
דנה"א, והדביקות הקירוב בחי' חיינו לבבות ב' לבבך
שז"ע אהבה לבחי' ויבוא יתבטל הוא שגם דנה"ב והזיכוך

: כו' יצריך בשני לבבך בכל כו' ואהבת

הנמשכת אהבה הא' אהבה, בחי' ב' יש הנה
האלקות בבחי' ההתבוננות ידי על הבאה כמים
באלקות נפשו ודביקות קירוב נעשה שעי"ז שבעולמות,
ג"כ אותו המביאה והיא שבו, האלקות רק ירצה דבר ובכל
החלישות בו פועלת ובנה"ב המצות וקיום התורה לעסק
שלאחר והוא אש כרשפי האהבה והב' והכנעה.
מרוחק שהוא איך יתבונן באלקות טובה ההתבוננות
ברשפי לבו יתלהב שעי"ז שלו, ובמחדו"מ נפשו בכללות
האש את ומכלה שורף זה ואש והצמאון התשוקה אש
גם ונכלל ועולה ממש, ביטול בבחי' להיות דנה"ב הטבעי
וזהו לאלקות. האהבה אש ורשפי התלהבות בבחינת הוא
הנ"ל אהבה מדריגות לב' לבוא דתפלה העבודה תכלית
וזיכוך ובירור לאלקות. והדביקות הקירוב בחי' שהן
ונת' כו'. עולה הוא גם להיות דנה"ב והישות החומריות

: הנ"ל אהבה בחי' כב' יותר גבוהות מדריגות עוד
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האמונה ח האמונה. את נלפ  אמונה ועה א ש הבטחו מת  טוב ועשה בה' בטח
אותה להמש האמונה את מחק תאלק השה וע והלב. המוח פנמות בעומק מתלבש

וב הנשמה התקשות קשמח ושתה אלה מו נפשו חות בל

ÁËa"וחׁשיב אמּונה". ּורעה ארץ ׁשכן טֹוב, ועׂשה ּבהוי' ¿«ְְֱֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשל חּיים טֹוב, עׂשּית ּבה', הּבּטחֹון ענינים: ד' ְֲִִִִִֶַַַַָָָּכאן
ואזהרה, הֹוראה הם מהם ׁשנים ּבאמּונה. והּפרנסה ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמנּוחה,
הם הּטֹוב ועׂשּית ּבהוי' הּבּטחֹון ּבהבטחה. הם מהם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּוׁשנים
מנּוחה ׁשל ּבחּיים מבטח ּכן והעֹוׂשה ואזהרה, ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻהֹוראה
ואל – ּבהוי' "ּבטח רׁש"י, ׁשּפרׁש וזהּו יתּפרנס. ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּובאמּונתֹו
ּבּמה צדקה לעני אּתן אֹו ואגנב אגזל לא אם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹּתאמר
ותרעה ימים, לאר ארץ ּתׁשּכֹון ואז – טֹוב ועׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאתּפרנס.
ׁשהאמנּת האמּונה מּׂשכר ותתּפרנס ּתאכל – ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹאמּונה
ׁשעל והינּו, טֹוב. ולעׂשֹות עליו לסמך הּוא ּברּו ְְְְְֲִֶַַַַָָָָֹּבהּקדֹוׁש
טֹוב, ועֹוׂשה יתּבר עליו ּובֹוטח ּבה' ׁשּמאמין האמּונה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָידי
אּלא צדקה, ועֹוׂשה ּבכׁשרּות ׁשּמתּפרנס ּבלבד זֹו לא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּנה
והּנה מנּוחה. ׁשל ּבחּיים חי ׁשהּוא ארץ", "ׁשכן זאת, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹעֹוד

ענינים ּבׁשני נכללים ּבזה האמּורים הענינים ד' ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶָָָָָָָּכללּות
הּוא אמּונה" ּורעה ארץ "ׁשכן ּובּטחֹון, אמּונה והם ְְְְֱֱִִֵֵֶֶָָָָּכֹוללים,
הּבּטחֹון. ענין הּוא טֹוב" ועׂשה ּבה' ּו"בטח האמּונה, ְְְֱֲִִִֵַַַַַַָָָענין
האמּונה, קדם ּבּטחֹון על להזהיר ׁשהקּדים הּדבר ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹוטעם
הּמאמין ּכל להיֹות הּמכרח מן ׁשאין לפי הרמּב"ן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻּכתב
מזהיר הּכתּוב לכן ספק, ּבלי מאמין הּבֹוטח ּכל אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָּבֹוטח,
אלע ּבא איז אמּונה האמּונה. מעל יֹותר הּבּטחֹון על ֱֱִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּתמיד
אמּונה ּדי איז אמאל ווען אפּלּו אֹויּב אּון ּבהתּגּלּות, ְְְֱֲִִִִִֶַַָָאידן
נתעֹורר, זי ווערט קּלה התעֹוררּות א ּדּור איז ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּבהעלם,
מה האּבן, ניט מען ּבעדארף ּדעם אֹויף עבֹודה קיין ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָאּבער
ּבּטחֹון ּדער אז עבֹודה מען ּבעדארף ּבּטחֹון אֹויף ּכן ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּׁשאין
ּבפעל מעׂשה אין נאר ּבלבד ּדּבּור אין נאר ניט זיין ְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹזאל

ׁשּתהאאמּמׁש – אמּונה" "ּורעה ּפרׁש, עדן נׁשמתֹו ורּבנּו . ְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ואילך.*) 83 עמ' תש"ב המאמרים בספר נדפס

אבלא. תמתעו הא קלה התעוות  על ה בהעל האמונה לפעמ א ואפלו לותבהת שאל בל קמת אמונה
במעשה אלא בלב בוב ק לא הה שהבטחו עבוה  'בה בטחו בשבל  שא מה העבו שו  על  א

ממש. בפועל

   

וחּזּוק והתּפּׁשטּות רּבּוי ּבּה לעׂשֹות האמּונה את ּומפרנס ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָזן
ּומדּוע לאמּונה, הּפרנסה ענין מהּו להבין וצרי יֹותר. ְְְְֱִִִֵַַַַַַַָָָָָָֹּכח
אחד הּוא ּדאמּונה הּוא, הענין א לפרנסה. אמּונה ְְְְֱֱִִֶֶַַָָָָָָָָצריכה
ּפנימּיּות ּבעמק הּגּוף ּבאברי הּמתלּבׁשים ׁשּבּנׁשמה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהּכחֹות
ּכמֹו אדם ּבני מהּׂשגת נפלאה זֹו ּדהתלּבׁשּות והּלב, ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹהּמח
ואינּה הּגּוף, ּבאברי הּנפׁש וחּיּות אֹור התלּבׁשּות ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנפלאה
את לקּׁשר לעׂשֹות הּמפליא ּדעים ּתמים מּפלאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָאּלא
ׁשהיה אחר הּנה זה עם אבל הּגׁשמי, ּבּגּוף הרּוחנית ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּנפׁש
הרי ּבהּגּוף, הּנפׁש התלּבׁשּות ׁשּתהיה יתּבר העליֹון ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהרצֹון
להם, ׁשּמחּוץ ּדבר ידי על ּבא ּבּגּוף הּנפׁש התקּׁשרּות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָחּזּוק

האכיל ׁשּכאׁשר ּוׁשתּיה, אכילה ידי על והּׁשתּיהוהּוא ה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּדאֹור ההתקּׁשרּות ּבחּזּוק ּפעּלתם ּפֹועלֹות הן ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָֻמתעּכלֹות
ידי ועל הּגׁשמּיים, ואברים ּבּגּוף הרּוחני הּנפׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוחּיּות
הּנפׁש מן יֹותר ּפנימי וחּיּות אֹור נמׁש זֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָהתקּׁשרּות
ּוכמֹו ּביֹותר, לחּזקם הּגׁשמּיים ּבאברים להתלּבׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָהרּוחני
מׁש ּוׁשתּיה אכילה העּדר ידי ׁשעל ּבמּוחׁש רֹואים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשאנּו
ּפעּלתם, ּפֹועלים ואינם הרּוחנּיים ּכחֹות נחלׁשים רב ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻזמן
אׁשר וכל ּכחֹותיו, מתחּזקים ּוׁשתּיה אכילה ידי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹועל
הּנה יֹותר הראּוי ּובּסדר הּמבריאים מּדברים הם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמזֹונֹותיו
ידי על ׁשּבאה ּבההתקּׁשרּות והינּו ּכחֹותיו, יתחּזקּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹיֹותר
מעמק יֹותר וחזק ּפנימי ּכח ממׁשי והּמׁשקה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמאכל
אכילה ידי על ׁשּנעׂשה הּכחֹות וחּזּוק הּנפׁש, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּופנימּיּות

הּיֹותר האברים אפּלּו והאברים, הּכחֹות ּבכל הּוא ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹּוׁשתּיה
ּכח וחּזּוק הּׂשכל לאֹור ּכלי ׁשהּוא הּמח חמר ּכמֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹּדּקים
היֹות ּדעם ּביֹותר, נעלה רּוחני ּכח ׁשהּוא ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָֹהּמׂשּכיל
ּפעּלתם הּנה זה ּבכל ּגׁשמּיים, ּדברים הם ּוׁשתּיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻׁשהאכילה
ּבהעבֹודה הּוא וכן ונעלים. ּדּקים הּיֹותר ּבהאברים ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָּגם
האמּונה את ּומפרנס זן ׁשּתהא האמּונה, ּבפרנסת ְְְְְֱֱִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהרּוחנית
עדן נׁשמתֹו רּבנּו ׁשּכתב ּכמֹו חּזּוק, מיני ּבכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלחּזקּה
יתּפּׁשט האמּונה ּדכח והינּו והתּפּׁשטּות, רּבּוי ּבּה ְְְְְְְֱֲִִִֵַַַַַָָָֹלעׂשֹות
יֹותר, ּכח חּזּוק ידי על והּוא ּגדֹול ּוברּבּוי הּכחֹות ְְְְִִֵֵַַַָָֹֹּבכל
ּביגיעת ּומצוֹות ּבתֹורה עבֹודה ידי על ּבא זה ּכח ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹוחּזּוק
ּבהּׂשגה והתקּׁשרּות והבנה ּבהׂשּכלה ּבׂשר ויגיעת ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָנפׁש
אחר ּבאפן הּוא הּמצות קּיּום ועצם ּגּוף הּנה ׁשאז ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹאלקית,
ׁשאדם והּמׁשקה הּמאכל ּדבר הרי ּבגׁשמּיּות ּוכמֹו ְְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָלגמרי,
עם הּנפׁש התקּׁשרּות נעׂשה זה ידי ׁשעל וׁשֹותה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאֹוכל
ּבאברים היא ּוׁשתּיה האכילה ׁשּפעּלת ּבהכרח הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּגּוף,
הטּביע ּכן אׁשר ּכאחד, הרּוחנּיים ּובהּכחֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּגׁשמּיים

ּברּו ּבהעבֹודההּבֹורא הּוא ּכן ּבׁשניהם, ׁשּיפעל הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ויגיעת ּבׂשר ּביגיעת העבֹודה להיֹות ׁשּצריכה ְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָָָהרּוחנית
הּנה ויראה, ּובאהבה מּמׁש ּבפעל הּמצות קּיּום ּדלבד ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹנפׁש,
את לעצמֹו ּולהסּביר לבאר נפׁש היגיעת להיֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָצריכה
הענין אצלֹו ׁשּירּגׁש עד אלקית ּבהּׂשגה וההבנה ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻההׂשּכלה

ּומצוֹות. הּתֹורה ּבקּיּום התחּזקּות ְְְְְִִִֵַַָוגֹורם
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קטו    

וחּזּוק והתּפּׁשטּות רּבּוי ּבּה לעׂשֹות האמּונה את ּומפרנס ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָזן
ּומדּוע לאמּונה, הּפרנסה ענין מהּו להבין וצרי יֹותר. ְְְְֱִִִֵַַַַַַַָָָָָָֹּכח
אחד הּוא ּדאמּונה הּוא, הענין א לפרנסה. אמּונה ְְְְֱֱִִֶֶַַָָָָָָָָצריכה
ּפנימּיּות ּבעמק הּגּוף ּבאברי הּמתלּבׁשים ׁשּבּנׁשמה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהּכחֹות
ּכמֹו אדם ּבני מהּׂשגת נפלאה זֹו ּדהתלּבׁשּות והּלב, ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹהּמח
ואינּה הּגּוף, ּבאברי הּנפׁש וחּיּות אֹור התלּבׁשּות ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנפלאה
את לקּׁשר לעׂשֹות הּמפליא ּדעים ּתמים מּפלאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָאּלא
ׁשהיה אחר הּנה זה עם אבל הּגׁשמי, ּבּגּוף הרּוחנית ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּנפׁש
הרי ּבהּגּוף, הּנפׁש התלּבׁשּות ׁשּתהיה יתּבר העליֹון ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהרצֹון
להם, ׁשּמחּוץ ּדבר ידי על ּבא ּבּגּוף הּנפׁש התקּׁשרּות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָחּזּוק

האכיל ׁשּכאׁשר ּוׁשתּיה, אכילה ידי על והּׁשתּיהוהּוא ה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּדאֹור ההתקּׁשרּות ּבחּזּוק ּפעּלתם ּפֹועלֹות הן ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָֻמתעּכלֹות
ידי ועל הּגׁשמּיים, ואברים ּבּגּוף הרּוחני הּנפׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוחּיּות
הּנפׁש מן יֹותר ּפנימי וחּיּות אֹור נמׁש זֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָהתקּׁשרּות
ּוכמֹו ּביֹותר, לחּזקם הּגׁשמּיים ּבאברים להתלּבׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָהרּוחני
מׁש ּוׁשתּיה אכילה העּדר ידי ׁשעל ּבמּוחׁש רֹואים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשאנּו
ּפעּלתם, ּפֹועלים ואינם הרּוחנּיים ּכחֹות נחלׁשים רב ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻזמן
אׁשר וכל ּכחֹותיו, מתחּזקים ּוׁשתּיה אכילה ידי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹועל
הּנה יֹותר הראּוי ּובּסדר הּמבריאים מּדברים הם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמזֹונֹותיו
ידי על ׁשּבאה ּבההתקּׁשרּות והינּו ּכחֹותיו, יתחּזקּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹיֹותר
מעמק יֹותר וחזק ּפנימי ּכח ממׁשי והּמׁשקה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמאכל
אכילה ידי על ׁשּנעׂשה הּכחֹות וחּזּוק הּנפׁש, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּופנימּיּות

הּיֹותר האברים אפּלּו והאברים, הּכחֹות ּבכל הּוא ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹּוׁשתּיה
ּכח וחּזּוק הּׂשכל לאֹור ּכלי ׁשהּוא הּמח חמר ּכמֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹּדּקים
היֹות ּדעם ּביֹותר, נעלה רּוחני ּכח ׁשהּוא ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָֹהּמׂשּכיל
ּפעּלתם הּנה זה ּבכל ּגׁשמּיים, ּדברים הם ּוׁשתּיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻׁשהאכילה
ּבהעבֹודה הּוא וכן ונעלים. ּדּקים הּיֹותר ּבהאברים ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָּגם
האמּונה את ּומפרנס זן ׁשּתהא האמּונה, ּבפרנסת ְְְְְֱֱִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהרּוחנית
עדן נׁשמתֹו רּבנּו ׁשּכתב ּכמֹו חּזּוק, מיני ּבכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלחּזקּה
יתּפּׁשט האמּונה ּדכח והינּו והתּפּׁשטּות, רּבּוי ּבּה ְְְְְְְֱֲִִִֵַַַַַָָָֹלעׂשֹות
יֹותר, ּכח חּזּוק ידי על והּוא ּגדֹול ּוברּבּוי הּכחֹות ְְְְִִֵֵַַַָָֹֹּבכל
ּביגיעת ּומצוֹות ּבתֹורה עבֹודה ידי על ּבא זה ּכח ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹוחּזּוק
ּבהּׂשגה והתקּׁשרּות והבנה ּבהׂשּכלה ּבׂשר ויגיעת ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָנפׁש
אחר ּבאפן הּוא הּמצות קּיּום ועצם ּגּוף הּנה ׁשאז ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹאלקית,
ׁשאדם והּמׁשקה הּמאכל ּדבר הרי ּבגׁשמּיּות ּוכמֹו ְְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָלגמרי,
עם הּנפׁש התקּׁשרּות נעׂשה זה ידי ׁשעל וׁשֹותה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאֹוכל
ּבאברים היא ּוׁשתּיה האכילה ׁשּפעּלת ּבהכרח הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּגּוף,
הטּביע ּכן אׁשר ּכאחד, הרּוחנּיים ּובהּכחֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּגׁשמּיים

ּברּו ּבהעבֹודההּבֹורא הּוא ּכן ּבׁשניהם, ׁשּיפעל הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ויגיעת ּבׂשר ּביגיעת העבֹודה להיֹות ׁשּצריכה ְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָָָהרּוחנית
הּנה ויראה, ּובאהבה מּמׁש ּבפעל הּמצות קּיּום ּדלבד ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹנפׁש,
את לעצמֹו ּולהסּביר לבאר נפׁש היגיעת להיֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָצריכה
הענין אצלֹו ׁשּירּגׁש עד אלקית ּבהּׂשגה וההבנה ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻההׂשּכלה

ּומצוֹות. הּתֹורה ּבקּיּום התחּזקּות ְְְְְִִִֵַַָוגֹורם
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נדפס ה'תש"ו.17) ברוקלין
תהלים ב.18) סז,
ראה ג"כ19) (להעיר – פ"ה בעוזרי לי ה' מאמר דברים תורה לקוטי

סקי"א). זיין אות אור מאורי זהב. מע' יעקב קהלת פ"ג. ש"י מפרדס

ראה ה'תש"ב20) תמוז ער"ח שיחת ח. אות תרצ"ד כסלו כ' שיחת גם
,12 עמוד

ראה (21.155 עמוד השיחות ספר שלום תורת זה: ניגון אודות

      

     

הנסתרים של הפנאטיים למתנגדים כוחֿנגד מבצר ברוך ר' יצר שהקים, הישיבה ידי שעל למרות
את אז שחצתה - שהמחלוקת בטוח עצמו הוא היה לא - בסלוצק תקופה באותה שהיו והמקובלים

ילדיו. על ותשפיע שלו, ביתו לתוך תחדור לא - לשניים היהודי המחנה

טבעי ובאופן ובישיבתו, אביהם בבית חונכו שניהם ואברהם. יוסף בנים: שני ברוך לר' לו היו
בעקבותיו. הלכו

הייתה סלוצק. העיר נגידי לבנות שידוכים בענייני נכבדות בהם ודובר שידוכם, מועד בהגיע ברם,
עצמם הם יהיו אף הזמן ובמשך קנאים של ברשותם יפלו נישואין שבאמצעות מוחשית סכנה אפוא,
להיהרס עלול היה רב בעמל לבנות ברוך ר' שניסה מה וכל ולנסתרים, למקובלים בהתנגדות מוחדרים

עצמו. שלו בניו עלֿידי

הזה? כדבר יקרה שלא להבטיח כיצד

ברוך שר' הוחלט שביקרוהו, הנסתרים מחבורת ביניהם שבידידיו, הנכבדים עם התייעצות לאחר
שייראה וכדי עניים. - אך גדולים, וצדיקים למדנים של לבנותיהם נישאו שם ללמברג. בניו את ישלח
בניו משפחות את רק לא ברוך ר' החזיק - חותניהם שולחן על וסמוכים "מזונות" אוכלים הם כאילו

מחותניו. משפחות את גם אלא

לעולם עברו מכן לאחר בתורה. ועסקו ברוך ר' של בניו ישבו נישואיהם לאחר מספר שנים
לאורחים, ואכסניות מדרש בתי באחוזותיהם בנו הם אף כאביהם. לחכירה, אחוזות בקבלם העסקים.

רחבה. ביד צדקה נתנו ואף

לנסתרים בעיר ששררה המסורתית ההתנגדות למרות הקנאית. בסלוצק שינויים חלו בינתיים
והולכת גדלה במידה ומקובלים נסתרים תס"ט, עד תס"ד בשנים לעיר, לחדור החלו ולמקובלים,
סלוצק לתושבי הפכו מתלמידיה רבים אשר וישיבתו, ברוך לר' הודות זה שהיה מובן ובתכיפות.

בשטח. ניכרת להיות החלה הסמויה והשפעתם וסביבתה,

להתמודד בכוחם שיש חשו אפילו הם לשם. להגיע והמקובלים הנסתרים את עודד עצמו זה דבר
עצמם. שלהם עמדותיהם את לחזק כדי הקנאים נגד

הביטו אורח כל על אשר עד גדולה, כה הייתה בסלוצק ההתנגדות בנקל. עלה לא שהדבר ברור
הקנאיםבחש רדפו ומקובלים, נסתרים שהם - סברו שהקנאים - אלו את מקובל. או נסתר שהינו ד

מהעיר. אותם גירשו אף רבים ובמקרים זעם, בחמת

כל למרות העקבית, אך האיטית, בחדירתם המשיכו הם החרישו. לא גם הם, מצידם הנסתרים
ויותר. יותר בעיר התלקחה המחלוקת ואש מרים, לעימותים גרם זה ִָהרדיפות.

סביבתה. וכל סלוצק של התורה בני על נשכח בלתי רושם השאיר אשר כזה, אירוע אירע אחת פעם

יראתֿכבוד עורר בלבד פניו מראה אשר אורח בסלוצק הופיע אחד בהיר ביום כאשר זה היה
והחלטיות. אומץ הביעו ועיניו חן, לוויית לו הוסיפו ופאותיו זקנו אלוקית. פנים הדרת לו הייתה גדולה.
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הנסתרים של הפנאטיים למתנגדים כוחֿנגד מבצר ברוך ר' יצר שהקים, הישיבה ידי שעל למרות
את אז שחצתה - שהמחלוקת בטוח עצמו הוא היה לא - בסלוצק תקופה באותה שהיו והמקובלים

ילדיו. על ותשפיע שלו, ביתו לתוך תחדור לא - לשניים היהודי המחנה

טבעי ובאופן ובישיבתו, אביהם בבית חונכו שניהם ואברהם. יוסף בנים: שני ברוך לר' לו היו
בעקבותיו. הלכו

הייתה סלוצק. העיר נגידי לבנות שידוכים בענייני נכבדות בהם ודובר שידוכם, מועד בהגיע ברם,
עצמם הם יהיו אף הזמן ובמשך קנאים של ברשותם יפלו נישואין שבאמצעות מוחשית סכנה אפוא,
להיהרס עלול היה רב בעמל לבנות ברוך ר' שניסה מה וכל ולנסתרים, למקובלים בהתנגדות מוחדרים

עצמו. שלו בניו עלֿידי

הזה? כדבר יקרה שלא להבטיח כיצד

ברוך שר' הוחלט שביקרוהו, הנסתרים מחבורת ביניהם שבידידיו, הנכבדים עם התייעצות לאחר
שייראה וכדי עניים. - אך גדולים, וצדיקים למדנים של לבנותיהם נישאו שם ללמברג. בניו את ישלח
בניו משפחות את רק לא ברוך ר' החזיק - חותניהם שולחן על וסמוכים "מזונות" אוכלים הם כאילו

מחותניו. משפחות את גם אלא

לעולם עברו מכן לאחר בתורה. ועסקו ברוך ר' של בניו ישבו נישואיהם לאחר מספר שנים
לאורחים, ואכסניות מדרש בתי באחוזותיהם בנו הם אף כאביהם. לחכירה, אחוזות בקבלם העסקים.

רחבה. ביד צדקה נתנו ואף

לנסתרים בעיר ששררה המסורתית ההתנגדות למרות הקנאית. בסלוצק שינויים חלו בינתיים
והולכת גדלה במידה ומקובלים נסתרים תס"ט, עד תס"ד בשנים לעיר, לחדור החלו ולמקובלים,
סלוצק לתושבי הפכו מתלמידיה רבים אשר וישיבתו, ברוך לר' הודות זה שהיה מובן ובתכיפות.

בשטח. ניכרת להיות החלה הסמויה והשפעתם וסביבתה,

להתמודד בכוחם שיש חשו אפילו הם לשם. להגיע והמקובלים הנסתרים את עודד עצמו זה דבר
עצמם. שלהם עמדותיהם את לחזק כדי הקנאים נגד

הביטו אורח כל על אשר עד גדולה, כה הייתה בסלוצק ההתנגדות בנקל. עלה לא שהדבר ברור
הקנאיםבחש רדפו ומקובלים, נסתרים שהם - סברו שהקנאים - אלו את מקובל. או נסתר שהינו ד

מהעיר. אותם גירשו אף רבים ובמקרים זעם, בחמת

כל למרות העקבית, אך האיטית, בחדירתם המשיכו הם החרישו. לא גם הם, מצידם הנסתרים
ויותר. יותר בעיר התלקחה המחלוקת ואש מרים, לעימותים גרם זה ִָהרדיפות.

סביבתה. וכל סלוצק של התורה בני על נשכח בלתי רושם השאיר אשר כזה, אירוע אירע אחת פעם

יראתֿכבוד עורר בלבד פניו מראה אשר אורח בסלוצק הופיע אחד בהיר ביום כאשר זה היה
והחלטיות. אומץ הביעו ועיניו חן, לוויית לו הוסיפו ופאותיו זקנו אלוקית. פנים הדרת לו הייתה גדולה.
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בבקיאות גדול הוא כי מיד ברור היה איתו. הראשונה בשיחה להיווכח היה ניתן למדנותו בגודל
רגילה. בלתי במידה ובחריפות

רב. כבוד לו וחלקו הקהל, בבית המיוחד החדר לו הוקצה - כמותו נכבדים אורחים לגבי - כנהוג
עצמו הוא אף ולזהותו. לשמו אפילו נשאל לא כאלו במקרים כנהוג גלות. העורך כגאון אותו קבלו

שמו. את גילה לא

האורח על היה שבו תאריך ונקבע מתאימה, פנים קבלת מסיבת לו לערוך החליטו הקהילה ראשי
הגדול. בביתֿהכנסת הלכתי פלפול להשמיע

מראש פורסמו - האורח מפי שישמעו התורה לחידושי כראוי להתכונן יוכלו סלוצק שלמדני כדי
עם תמיד בסלוצק נהגו כך שלו. הפלפול את להשמיע האורח אמור שבה לסוגיה המקומות מראי ציוני

אליהם. שהגיעו תורה גדולי

פניו. את לקבל בביתֿהקהל האורח של לחדרו - קבוצות או יחידים - העיר למדני נהרו בינתיים
עד פיתרון להן מצאו שלא שאלות או קושיות עם שבאו כאלו היו תורה. בדברי ורק אך שדיברו מובן

אמיתי. למדן עם עסק באמת כאן להם יש אם בטוחים, להיות סתם רצו אחרים עתה,

גלוי היה שלא התלמוד בים כלשהו עניין היה לא למדנותו. בגודל כולם את ממש הדהים האורח
בישראל. גדול עם עניין כאן להם שיש לאיש ספק היה לא כעת לפניו.

אנשים. הרבה הגיעו בסלוצק, הגדול הכנסת בבית דברו את לשאת האורח עמד שבו ביום
הגיעו, סלוצק תושבי רק לא פה. אל מפה האולם את שגדש עצום בקהל מלא היה הגדול ביתֿהכנסת
בין היו ובניו ישראל מנשה ור' מוויאזין ברוך ר' גם הסמוכים. והכפרים העיירות תושבי גם אלא

האורח. מפי במינם המיוחדים התורה דברי את לשמוע הובאו ברוך ר' ישיבת תלמידי גם הבאים.

ובנשימה בדריכות ציפה כולו הציבור הס. הושלך בביתֿהכנסת, הבמה, אל האורח עלה כאשר
האורח. של דרשתו לתחילת עצורה

קשות התאמצו מהבימה, הרחק עמדו אשר ישראל, מנשה ור' ברוך ר' בנגעים. בסוגיא פתח האורח
דבריו. את היטב ולקלוט האורח של פניו הדרת את בבירור לראות מנת על להתקרב כדי

ברוך ר' אל עצמו את הטה הוא ישראל. מנשה ר' של פניו חוורו - האורח על ראשון מבט ִָבהעיפו
באוזנו: ולחש

מאשר אחר לא הוא "הרי חרדה כולו כאשר ישראל מנשה ר' אמר זה"?! הוא מי אתם "היודעים
חבורת הנהלת את מזאמושטש, הבעלֿשם יואל, רבי הפקיד בידיו הרי מרופשיץ. בעלֿשם אדם רבי

דבריו. את ישראל מנשה ר' סיים שלנו"! המנהיג שהוא שנים ששֿשבע כבר זה הנסתרים.

בשם מתלמידיו אחד לידי החבורה הנהגת את פטירתו לפני מסר יואל רבי כי מכבר שמע ברוך ר'
מושג כל לו היה ולא לראותו זכה לא מעולם אך שבגליציה, מרופשיץ שמוצאו בעלֿשם, אדם רבי

פניו. מראה איך

עמוק, בפלפול התפרס - הכירוהו ישראל מנשה ור' ברוך ר' שניהם רק אשר - בעלֿשם אדם ר'
סלוצק. יהודי היטב אותו הבינו - "גאליצאי" במבטא שדיבר הגם לשון. ובחדות בבהירות היה דיבורו
מזמן כבר כזה פלפול הכל. את הסביר שבו באופן והן הפלפול של בתוכנו הן כולם את הפליא הוא

הלמדנית. בסלוצק נשמע לא

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

   

הראו עתה בהשתאות. למקומו רתוק נשאר הציבור אך פלפולו, את כבר סיים בעלֿשם אדם ר'
הקהילה. בבית לחדרו חזרה כפיים על ממש אותו הובילו יותר. גדולה כבוד יראת האורח לגאון

לשמו. אף אותו לשאול העז לא איש אך האורח, של זהותו על פרטים לדעת סקרנים היו הכל

למדנותם. את כלל בדרך הסתירו והמקובלים הנסתרים שכן מקובל, או נסתר הוא שאין הניחו זאת עם

בביתֿהקהל. להיות אכן אמורה הייתה הסעודה האורח. לכבוד מפוארת סעודה ארגנו העיר נכבדי
תפילת לאחר עבורו. תענית יום הוא הסעודה נקבעה שבו יום אותו כי האורח, הודיע כולם להפתעת אך
צומו, את שבר ובכך במלח, טבלה יבש, לחם פרוסת ממזוודתו הוציא יום, אותו של בערבו ערבית,

מאיש. ליהנות שלא נוהג הוא כי השיב שונים אנשים להפצרות מים. בלגימת קינח מכן ולאחר

עד הזמן כל והתפלל רבות, דמעות שופך הוא כאשר חצות, תיקון האורח ערך הלילה בחצות
ולמד בחדרו הסתגר התפילה לאחר "וותיקין". תפילת להתפלל המדרש לבית הלך אז השחר. שהפציע

היום. חצי עד ביחידות

יכול אלא רגיל גאון אינו שהאורח לחשוד דהו מאן החל זו מהנהגה שכתוצאה בגלל זה היה אולי
כל על ברוך, ר' של באוזנו ישראל מנשה ר' לחש אשר את קלט שמישהו או מקובל, שהינו ַָלהיות
הבעלֿשם של ותלמידו והנסתרים, מהמקובלים אחד הינו שהאורח ידיעה התפשטה בסלוצק פנים

מזאמושטש.

ונסתר למקובל ולתת כך, כדי עד לטעות סלוצק העיר קנאי יכלו איך סערה. בעיר עוררה הידיעה
דרכם! לא זו הרי רב? כה כבוד זה

היה אסור כלל. חשובה עבורם הייתה לא בלמדנותו, אותם הדהים בעלֿשם אדם שרבי זו עובדה
ונסתר. מקובל היותו עקב אליו, להתייחס בכלל

ברבים". ולבזותו מביתֿהקהל, לגרשו האורח, את "להחרים בעיר, נשמעה ומרה גדולה זעקה
של הקנאים לֹומדיה את ה"הולכתֿשולל" עלֿידי בכך שנעשתה ה"נבלה" על בשתיקה לעבור ְֶָאיֿאפשר

סלוצק!

העיר, קנאי לדעת הסכימו כצדיקים, נחשבים גם שהיו בעיר אשר הגדולים גדולי מהלמדנים רבים
עונשו. את לקבל צריך שהאורח

הראה זה "אורח אמרו, אשר יותר, ומיושבים יותר מתונים אחרים, אנשים בסלוצק גם היו אך
לבזותו"?! ובמיוחד לו להרע להעיז אפשר ואיך הלמדני, בעולם לה דומה אין פשוט אשר כזו גאונות

בספק. זה הרי ומקובל נסתר היותו אך וודאי. דבר זה הרי גאון האורח של "היותו טענו: הנ"ל
עדיף". ש"ברי קובעת ההלכה אשר ושמא" "ברי של מציאות זו והרי

דעתו. על נאבק מחנה כל כאשר מחנות, לשני העיר תושבי התפלגו כך
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הראו עתה בהשתאות. למקומו רתוק נשאר הציבור אך פלפולו, את כבר סיים בעלֿשם אדם ר'
הקהילה. בבית לחדרו חזרה כפיים על ממש אותו הובילו יותר. גדולה כבוד יראת האורח לגאון

לשמו. אף אותו לשאול העז לא איש אך האורח, של זהותו על פרטים לדעת סקרנים היו הכל

למדנותם. את כלל בדרך הסתירו והמקובלים הנסתרים שכן מקובל, או נסתר הוא שאין הניחו זאת עם

בביתֿהקהל. להיות אכן אמורה הייתה הסעודה האורח. לכבוד מפוארת סעודה ארגנו העיר נכבדי
תפילת לאחר עבורו. תענית יום הוא הסעודה נקבעה שבו יום אותו כי האורח, הודיע כולם להפתעת אך
צומו, את שבר ובכך במלח, טבלה יבש, לחם פרוסת ממזוודתו הוציא יום, אותו של בערבו ערבית,

מאיש. ליהנות שלא נוהג הוא כי השיב שונים אנשים להפצרות מים. בלגימת קינח מכן ולאחר

עד הזמן כל והתפלל רבות, דמעות שופך הוא כאשר חצות, תיקון האורח ערך הלילה בחצות
ולמד בחדרו הסתגר התפילה לאחר "וותיקין". תפילת להתפלל המדרש לבית הלך אז השחר. שהפציע

היום. חצי עד ביחידות

יכול אלא רגיל גאון אינו שהאורח לחשוד דהו מאן החל זו מהנהגה שכתוצאה בגלל זה היה אולי
כל על ברוך, ר' של באוזנו ישראל מנשה ר' לחש אשר את קלט שמישהו או מקובל, שהינו ַָלהיות
הבעלֿשם של ותלמידו והנסתרים, מהמקובלים אחד הינו שהאורח ידיעה התפשטה בסלוצק פנים

מזאמושטש.

ונסתר למקובל ולתת כך, כדי עד לטעות סלוצק העיר קנאי יכלו איך סערה. בעיר עוררה הידיעה
דרכם! לא זו הרי רב? כה כבוד זה

היה אסור כלל. חשובה עבורם הייתה לא בלמדנותו, אותם הדהים בעלֿשם אדם שרבי זו עובדה
ונסתר. מקובל היותו עקב אליו, להתייחס בכלל

ברבים". ולבזותו מביתֿהקהל, לגרשו האורח, את "להחרים בעיר, נשמעה ומרה גדולה זעקה
של הקנאים לֹומדיה את ה"הולכתֿשולל" עלֿידי בכך שנעשתה ה"נבלה" על בשתיקה לעבור ְֶָאיֿאפשר

סלוצק!

העיר, קנאי לדעת הסכימו כצדיקים, נחשבים גם שהיו בעיר אשר הגדולים גדולי מהלמדנים רבים
עונשו. את לקבל צריך שהאורח

הראה זה "אורח אמרו, אשר יותר, ומיושבים יותר מתונים אחרים, אנשים בסלוצק גם היו אך
לבזותו"?! ובמיוחד לו להרע להעיז אפשר ואיך הלמדני, בעולם לה דומה אין פשוט אשר כזו גאונות

בספק. זה הרי ומקובל נסתר היותו אך וודאי. דבר זה הרי גאון האורח של "היותו טענו: הנ"ל
עדיף". ש"ברי קובעת ההלכה אשר ושמא" "ברי של מציאות זו והרי

דעתו. על נאבק מחנה כל כאשר מחנות, לשני העיר תושבי התפלגו כך

•

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



קכ   

 

תרפ"ד שבט אמצע

שי' ליב ארי' מו"ה הרב

אשר העבודה הוא מעט כי ואם קבלתי טבת מי"ג מכתבו

עם לתדבר הרבה ית' בעזרתו לעשות הי' צריך כי ועשה, פעל

ובמקום התעוררות, דברי מכתבים ע"י שי' אנ"ש ידידינו

ולפלא מה, עשה עכ"פ אבל זה, בשביל נסיעה ליחד שאפשר

חדרים להם יש האם במחנם מהנעשה לי כותב שאינו מה

ישיבה להם יש והאם בעיון, גמרא לימוד אל הראוי' ותלמידי'

יעשו אשר במאד הדבר נכון אשר אליהם הסמוך במקום או

הסמוכים העיירות מכל אשר למען מוכשר במקום ישיבה

נותן האם מקוה עניני בדבר נעשה מה כן לשם. לבוא יוכלו

מסיקים והאם אופנו, על דבר דבר לידע זה על ולבו דעתו

אחרי לחפש צריך הי' בזה פרצה יש ח"ו ואם יום, בכל אותה

גודל להם ולבאר להסבירם ישראל לב על בזה לדבר עצות

במקומכם נעשה מה יודעים אנו אין בפה כי הענין וחומר

האלו. בענינים

ידידינו עם בכתובים לבוא הדבר ראוי הנה וילנא ע"ד

שי' יצחק ר' והרב חאצקעויץ שי' נח ישראל ר' הרב היקרים

יוכל זה (את ריגה בעיר כמדומה כעת שניהם אשר דובאוו,

הי' מהם אחד אשר בריגה) גאר שי' צבי ר' ידידינו אצל לדעת

שם נא יכתוב וילנא, בעיר דירתו ויקבע יסע אשר ראוי

ביהכ"נ בשם שנקראה (וכמדומה אפאטאוו דביה"כ הגבאים

הוד עם בוילנא בהיותי לי שאמרו זוכר הנני כן ליובאויטש,

אייר בחדש זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ּר כ"ק

והגיד זה בביהכ"נ שם אז הי' בעומר ל"ג ביו"ט אשר תרס"ח

ר' ידידינו וע"ד זאת) זוכר שי' אנשיל ר' ידידינו ובטח דא"ח,

זה בעסקו הוא עסוק כי הדבר אפשר אי מארדער שי' לעמל

לא עוד ועדיין ת"ל, גדולה סביבה לו יש וגם קאוועל, בעיר

ויפעול בעזרו יהי' והשי"ת ממקומו, להזיזו וא"א בזה התחיל

ולברכה. לטובה עליו המוטל ככל ויעשה

אין שי' הבע"ב וטעמי שי' הרב טעם דונילאויטש בדבר

בהנהגת לפגם טעם וח"ו ח"ו להיות הוא וקרוב טעם, להם

זצוקללה"ה הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק הוד והדרכת

דא"ח ויחזרו דא"ח ילמדו כי ודורשים דרשו אשר זי"ע נבג"מ

פועלים אשר גמירא הקדשים קדש דברי והדברים ברבים,

יחיו החסידים עדת כי הדבר והאפשר ופנימיות. מקיף בבחי'

ואשמי' עבודה, בעניני בהנוגע ובפרט דא"ח, להבין יוכלו לא

לב שמים ובלתי עין המעלימים יחיו והתלמידים אנחנו ח"ו

שהוא, כמו האמת יודעים אנחנו אשר זה, בענין הראוי כפי

המצות, וקיום בתורה חיות קין פראן ניט איז חסידות אן אז

בטובת ודעתינו לבבינו לתת הקדש פני מאת נצטוינו וכבר

למנוע דבר שום מאתנו יושגב ולא שי' אנ"ש ידידינו אחינו

הוא שי' אנ"ּׁש של אמיתי וטובתם האמיתי, מטובתם א"ע

הלב אל נכנסי' הלב מן היוצאי' ודברים דא"ח, ישמעו כאשר

אחת נפש המקיים וכל פעולתם, פועלים ית' ובעזרתו

טובה לו עושי' השי"ת לעבודת ומקרבי' אותו שמעוררי'

ולעשות לפעול והמצוה החובה ועלינו לו, אשר ובכל בעצמו

ומשפיעים המועילים מן להיות ויזכנו בעזרינו יהי' והשי"ת

בגו"ר. טוב

והדו"ּׁש. כאו"נ ושלום ברכה והי'
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קכי אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה טבת, תשט"ו

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר רפאל נחמן שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ו טבת, הנה לפלא שכותב שנפל ברוחו מפני שלפי דעתו מצב בריאותו אינו 

כדבעי כי מרגיש איזו מיחוש בלב. ובטח חלק גדול הוא מפני שמעסיק כח מחשבתו בזה, נוסף על העדר 

הסדרים בימי התועדות דחדש כסלו. ובמילא כשיסיח מחשבתו ויתנהג בסדר מסודר באכילה ושתי' ושינה 

וכו' - גם זה יעבור.

גרעון  זהו  גם   - בבריאות  המחשבה  כח  העמקת  גם  הרי  )כי  הבריאות  להטבת  אזכירו  כבקשתו 

כי  אבריו,  את  מרגיש  אינו  לגמרי  בריא  שאדם  אדמו"ר  מו"ח  מכ"ק  ששמענו  המשל  וכידוע  בבריאות. 

מילתא דפשיטותא הוא אצלו שעושה בהם כפי רצונו - משא"כ כשמתחיל להרגיש מעלת הראש וכו', שמזה 

מובן ענין הגאוה והישות. וככל המשלים והנמשלים דקדושה - הרי גם המשל תורה היא בענינו, וה"ה בנדון 

דידן(. כן אזכיר את חתנו וב"ב שי' הדרים בכפר חב"ד, אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר חופף על הכפר ומעורר 

ר"ר על כל יושבי' להמשיך להם המצטרך להם ברוחניות והמצטרך להם בגשמיות. והלואי שיהיו כלים, 

כלי הקבלה שלהם, רחבים כדי צרכם.

נהניתי ממה שמצרף במכתבו רשימת המשתתפים בההגרלה. וכיון שכפי מכתבו הוא מחברי ועד 

ההגרלה - הנה בטח ימצא האותיות המתאימות להסביר לכל המשתתפים, כי - לכאורה ע"פ שו"ע )חו"מ 

רז, סי"ג( ענין של הגרלה בכגון דא, היינו שהזוכה מרויח דבר ששוה סכום גדול בהרבה ממה ששילם בעד 

השתתפותו, יש בזה חשש דאסמכתא באופן דלא קניא. וע"כ צ"ל שבנדו"ד הנה כל המשתתפים הסכימו 

בלבב שלם להקנות את מעותיהם בלי כל שיור, וכדי שלא יהי' גם חשש דחשש - הרי טוב יהי' שזה הזוכה 

יתחשב כשלוחם של כל המשתתפים, אשר שלוחו של אדם כמותו, ובמילא בנסיעתו של הזוכה הרי, במדה 

לנסוע  החפץ  כזה  גם  להיות  אפשר  המשתתפים  אותם  שבין  את"ל  אף  והנה  נוסע.  מהם  כאו"א  ידועה, 

מפני סיבה צדדית, עכ"פ בטוח הדבר שרובם כוונתם להיות על הציון הק', להתראות וכו', ובמילא למרות 

שזוכה רק אחד בהנסיעה, הנה על כל המשתתפים לעשות הכנות המתאימות כאילו הם היו הנוסעים.

והרי קודם הילוך על ציון של צדיק ובפרט איש כללי וביחוד נשיא ישראל, צריכה להיות ההכנה 

בכל החמשת ענינים הנזכרים במאמר ענין ההשתטחות לאדמו"ר האמצעי, ומתאימים לנר"ן ח"י של נפש 

כ"א מישראל. ויה"ר שכל הנ"ל יביא להזזה והתעוררות בפועל במחדו"מ מתאים לרצון נשיאינו כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

כבקשתו אזכירו על הציון הק' גם בהנוגע להשאלה והמענה ששלח להקונסול.

והשי"ת ינחהו בדרך הטובה לפניו, בטוב הנראה והנגלה, בגשמיות וברוחניות.

בברכה,
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Ïב Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈÓe«ƒ¿»ƒ…∆«¬«≈
:ÈÈ ‡‡גÌ‰‡Ï È˙ÈÏ˙‡Â ¬»¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»»

ÈÈ ÈÓLe ÈcL Ï‡a ˜ÚÈÏe ˜ˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«»¿ƒ¿»
:ÔB‰Ï ˙ÈÚ„B‰ ‡ÏדÛ‡Â »»ƒ¿¿«

ÔzÓÏ ÔB‰nÚ ÈÓÈ˜ ˙È ˙ÈÓÈ˜‡¬≈ƒ»¿»ƒƒ¿¿ƒ«
‡Ú‡ ˙È ÔÚÎ„ ‡Ú‡ ˙È ÔB‰Ï¿»«¿»ƒ¿»«»«¿»

: e˙Bz‡c ÔB‰˙e˙BzהÛ‡Â »¿¿ƒ»«¿«
Èa ˙ÏÈ˜ ˙È ÚÈÓL ÈÓ„√̃»«¿ƒ«»¿≈«¿≈
ÔB‰a ÔÈÏÓ È‡ˆÓ Èc Ï‡Èƒ¿»≈ƒƒ¿»≈«¿¿ƒ¿

:ÈÓÈ˜ ˙È ‡ÈÎ„ÂוÓ‡ ÔÎa ¿»ƒ¿»»¿»ƒ¿≈¡«
ÔBÎ˙È ˜È‡Â ÈÈ ‡‡ Ï‡È ÈÏƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»¿«≈»¿
ÈL‡Â È‡ˆÓ ÔÏ ˜B„ BÓƒ¿»¿«ƒ¿»≈∆¡≈≈
ÔBÎ˙È ˜B‡Â ÔB‰ÏÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ»¿»¿¿∆¿»¿
:ÔÈ ÔÈÈ„e ‡ÓÓ ‡Ú„aƒ¿»»¿»»¿ƒƒ«¿¿ƒ

nÚÏ‡ז ÈÓ„˜ ÔBÎ˙È È˜‡Â∆¡»≈»¿√»«¿«»
È‡ ÔeÚc˙Â Ï‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰‡Â¿∆¡≈¿∆¡»¿ƒ¿¬≈
BÓ ÔBÎ˙È ˜È‡„ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»¿«≈»¿ƒ


()‰LÓ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ a„ÈÂ.מׁשּפט אּתֹו ּדּבר «¿«≈¡…ƒ∆…∆ְִִִֵָ

לעם הרעתה "למה ולֹומר: לדּבר ׁשהקׁשה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹעל
‰הּזה"?: È‡ ÂÈÏ‡ Ó‡Â.ׂשכר לׁשּלם נאמן ֶַ«…∆≈»¬ƒְֱֵֶַָָָ

,ׁשלחּתי לחּנם ולא לפני. לּמתהּלכים אםטֹוב ּכי ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָֹ
ּובּלׁשֹון הראׁשֹונים. לאבֹות ׁשּדּברּתי ּדברי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָלקּים
ה'" "אני מקֹומֹות ּבכּמה נדרׁש ׁשהּוא מצינּו ְְְֲִִִֶֶַַָָָהּזה
ּכגֹון: ענׁש, אצל אֹומר ּכׁשהּוא להּפרע, ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָֹנאמן
אֹומר ּוכׁשהּוא ה'". אני ,אלהי ׁשם את ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָֹ"וחּללּת
מצותי, "ּוׁשמרּתם ּכגֹון: מצוֹות, קּיּום ְְְְְִִִֵֶֶַַֹאצל
ׂשכר: לּתן נאמן ה'", אני אֹותם, ֱֲֲִִִֵֶֶַָָָָועׂשיתם

(‚)‡‡Â.:האבֹות ÈcLאל Ï‡a.הבטחּתים »≈»ֶָָ¿≈«»ְְִִַ
ׁשּדי: אל אני להם: אמרּתי ּובכּלן ÈÓLeהבטחֹות ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ¿ƒ

Ì‰Ï ÈzÚ„B ‡Ï ‰.,ּכאן ּכתיב אין הֹודעּתי לא …«¿ƒ»∆ְְִִֵַָֹ
נֹודעּתי לא אמּתיתאּלא ּבמּדה להם נּכרּתי לא - ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹֹ

ּדברי, לאּמת נאמן - ה' ׁשמי נקרא ׁשעליה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלי,
קּימּתי: ולא הבטחּתים ‰˜È˙Ó(„)ׁשהרי Ì‚Â ְְְְֲִִִִֵֶַַֹ¿«¬ƒ…ƒ

B‚Â È˙Èa ׁשּדי.‡˙ ּבאל להם ּכׁשּנראיתי וגם ∆¿ƒƒ¿ְְְְִִֵֵֶֶַַַָ

ּוביניהם: ּביני ּבריתי והעמדּתי Ì‰Ïהּצבּתי ˙˙Ï ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַ»≈»∆
ÔÚ ‡ נאמר:.‡˙ מילה ּבפרׁשת לאברהם, ∆∆∆¿»«ְְְֱִֶַַַָָָָָ

יז) ונ(בראשית וגֹו' ׁשדי אל ּולזרע"אני ל תּתי ְְְְְֲֲִִֵַַַַָ
ליצחק: ."מגּורי ארץ את כו)אחרי "ּכי(בראשית ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָ

את והקימתי האל הארצֹות ּכל את אּתן ּולזרע ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹל
ׁשבּועה ואֹותּה לאברהם", נׁשּבעּתי אׁשר ְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָהּׁשבּועה
ליעקב: אמרּתי. ׁשּדי ּבאל – לאברהם ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשּנׁשּבעּתי

לה) ואת(בראשית וגֹו' ּורבה ּפרה ׁשדי, אל ְְְְֲִֵֵֵֶַַ"אני
להם, ׁשּנדרּתי הרי וגֹו'", אׁשר קּימּתי:הארץ ולא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

(‰)È‡ Ì‚Â.הּברית והעמדּתי ׁשהּצבּתי יׁשּכמֹו ¿«¬ƒְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַ
יׂשראל ּבני נאקת את ׁשמעּתי ,לפיכ לקּים. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָעלי

‡Âהּנֹואקים: Ì˙‡ ÌÈ„ÚÓ ÌÈˆÓ L‡. ֲִַ¬∆ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ…»»∆¿…
לֹו: אמרּתי הּבתרים ּבין ּבברית ּכי הּברית, ְְְְִִִִִִֵַַַָָאֹותֹו

אנכי": ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את .ÔÎÏ(Â)"וגם ְֲֲִֶֶַַַָָֹֹ»≈
הּׁשבּועה: אֹותּה ּפי ‰על È‡ Ï‡È ÈÏ Ó‡. ְִַַָָ¡…ƒ¿≈ƒ¿»≈¬ƒ

ּבהבטחתי: ‡˙ÌÎהּנאמן È˙‡ˆB‰Â.כן ּכי ְְֱִֶַַָָָ¿≈ƒ∆¿∆ִֵ
ּגדֹול": ּברכּוׁש יצאּו "ואחריֿכן Ï˙הבטחּתיו, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָƒ¿…

`x`eeoey`x mei qelwpe`

    ¦§¬¦§¨«¦§¥«¥¦³¤§¤Æ¤¨½̈¤
     £¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½¨¥´Ÿ½̈§©§¨¨¬
      §¦§−̈§©«£®Ÿ§¨«©¦̧Ÿ¨¬¨¤²«¨−̈£¦¬

     §Ÿ̈«©§©¥¬¤²¥−¤§¥´¦§¨¥®
     §³Ÿ¨«§Æ¤¤½¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−

   ¨¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
     ¥«Ÿ´Ÿ©¥½¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦

   ¦«©©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«©§©¥´
      ¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³§¥«¦§¨¥ÆŸ

       ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ©«£¦−£©¬

:ÌÈÓ ÔÁÏ ˜BÁ„חÏÈÚ‡Â ¿»¿«ƒ¿»ƒ¿»≈
ÈÓÈÓ ˙ÈÓ˜ È ‡Ú‡Ï ÔB˙È»¿¿«¿»ƒ«≈ƒ¿≈¿ƒ
˜ÁÈÏ Ì‰‡Ï ˙È ÔÓÏ¿ƒ«»«¿«¿»»¿ƒ¿»
‡È ÔBÏ ˙È Ô‡Â ˜ÚÈÏe¿«¬…¿∆≈»«¿¿À»

:ÈÈ ‡‡טÈÏ Ô ‰LÓ ÏÈlÓe ¬»¿»«ƒ…∆≈ƒ¿≈
‰LÓ ÔÓ eÏÈ˜ ‡ÏÂ Ï‡Èƒ¿»≈¿»«ƒƒ…∆
‰Â‰ ‡ÁÏÓe ‡Áe ˜ÈÚÓƒ«¿«»ƒ»¿»»«¬»

:ÔB‰ÈÏÚ ‡ÈL˜יÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe »¿»¬≈«ƒ¿»ƒ
:ÓÈÓÏ ‰LÓיא˙ÂÏ ÏÈlÓ ÏeÚ …∆¿≈»«≈¿»

˙È ÁlLÈÂ ÌÈÓ„ ‡ÏÓ ‰Ú«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒƒ««»
:Ú‡Ó Ï‡È ÈיבÏÈlÓe ¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈«ƒ

È ‡‰ ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ…∆√»¿»¿≈»»¿≈
ÔÈ‡Â ÈÓ eÏÈ˜ ‡Ï Ï‡Èƒ¿»≈»«ƒƒƒ¿∆¿≈
È˜È ‡‡Â ‰Ú ÈÓ Ï˜È¿«≈ƒƒ«¿…«¬»«ƒ


ÌÈÓ.:מצרים מּׂשא זטרח È˙‡(Á)תורה ƒ¿«ƒְִִַַַָֹ»»ƒ
È„È ּבכסאי:ה.‡˙ להּׁשבע ÏÂ‡(Ë)רימֹותיה ∆»ƒְְְֲִִִִִַָָ¿…

‰LÓ Ï‡ eÚÓL.קּבלּו Áe:ּתנחּומיןלא Ó. »¿∆…∆ְְִִַֹƒ…∆«
ואינֹו קצרה ּונׁשימתֹו רּוחֹו - מצר ׁשהּוא מי ְְְִִֵֵֵֶָָָָּכל

להארי ׁשמעּתייכֹול זה, לענין קרֹוב ּבנׁשימתֹו. ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָ
לי והביא אליעזר, רּבי ּבן ּברּו מרּבי זֹו ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבפרׁשה

זה: מּמקרא טז)ראיה אֹודיעם(ירמיה הּזאת "ּבּפעם ְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
למדנּו, ה'", ׁשמי ּכי וידעּו ּגבּורתי ואת ידי ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָאת
אפּלּו ּדבריו, את מאמן הּוא ּברּו ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָּכׁשהּקדֹוׁש
האמנה ׁשּכן וכל ה', ׁשּׁשמֹו מֹודיע ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֻלפרענּות

ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו קיא)לטֹובה. סנהדרין רבה. (שמות ְְְֵַָָ
מׁשה: ׁשאמר מעלה, ׁשל ה)לענין "למה(לעיל ְְִֶֶֶַַָָָָָָֹ

על חבל הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ֲֲֵַַַָָָָָֹהרעתה"?
מיתת על להתאֹונן לי יׁש מׁשּתּכחין! ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָּדאבּדין
ׁשּדי, ּבאל עליהם נגליתי ּפעמים הרּבה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהאבֹות,
ּׁשמֹו "מה אמרּת: ואּתה ,ּׁשמ מה לי: אמרּו ְְְְְְִִַַַַָָָָֹולא

אליהם"?: אמר B‚Â'מה È˙BÓÈ˜‰ Ì‚Â.ּוכׁשּבּקׁש ֲֵֶַָֹ¿«¬ƒƒ¿ְִֵֶ
ׁשּקנה עד קרקע מצא לא ׂשרה, את לקּבר ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹאברהם

מרּבים, עלּבדמים עליו ערערּו - ּביצחק וכן ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָֻ
ּביעקב: וכן חפר, אׁשר לג)הּבארֹות "וּיקן(בראשית ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָֹ

אחר הרהרּו ולא אהלֹו, לנטֹות הּׂשדה" חלקת ְְְְֲֳִִֶֶֶַַַַָָֹאת

ואין הרעתה"?. "למה אמרּת: ואּתה ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֹמּדֹותי,
ּדברים: ּכּמה מּפני הּמקרא אחר מתיּׁשב ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָהּמדרׁש

לי. ׁשאלּו לא ה' ּוׁשמי נאמר: ׁשּלא ואםאחת, ְְֱֲִִִֶֶַַַָֹֹ
ּכׁשּנגלה ּתחּלה, הרי ׁשמֹו, ׁשּכ הֹודיעם לא ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹּתאמר
אׁשר ה' "אני נאמר: הּבתרים, ּבין ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָלאברהם

היא ועֹוד, ּכׂשדים". מאּור הּסמיכההֹוצאתי ְְְִִִֵֵֵַַָָ
ּבּדברים אנינמׁשכת "וגם לכאן: סֹומ ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ

אני לכן יׂשראל". לבני אמר "לכן וגֹו'", ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֹׁשמעּתי
על ּדבּור "ּדבר ּפׁשּוטֹו, על הּמקרא יתיּׁשב ְְְִִֵֵַַַַָָָָאֹומר:

ׁשּנאמר: ּתדרׁש, והּדרׁשה כג)אפניו", "הלא(ירמיה ְְְְֱֲִֶֶַַָָָָֹֹ
סלע", יפֹוצץ ּוכפּטיׁש ה', נאם ּכאׁש ּדברי -ּכה ְְְְִִֵֵַַָָָֹֻ

ניצֹוצֹות: לכּמה ימתחּלק ÈÚÓLÈ(È)תורה È‡Â ְְִִֵַַָ¿≈ƒ¿»≈ƒ
‰Ú.אחד ׁשּבּתֹורהזה וחמר קל מעׂשרה «¿…ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

לב) פ' רבה ÌÈ˙:(בראשית ÏÚ.,ׂשפתים אטּום ¬«¿»»ƒְֲִַָ
אטּום ׁשהּוא אֹומר אני ערלה לׁשֹון ּכל (ירמיהוכן ְְְֲִֵֵֶָָָָ

מּׁשמע.ו) אטּומה - אזנם" "ערלה ט): (שם ְְֲֲִֵַָָָָֹ
מהבין, אטּומים - ב)"ערליֿלב" ּגם(חבקוק "ׁשתה ְְֲִִֵֵֵֵַַָ

הּקללה, ּכֹוס מּׁשכרּות והאטם - והערל" ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָאּתה
ּבּה, ּומכּסה אטּום ׁשהּגיד - ּבׂשר" (ויקרא"ערלת ְְִֶֶַַָָָָָֻ

אּסּוריט) וכּסּוי, אטם לֹו עׂשּו - ערלתֹו" ְְְֲֲִִֶֶַַָָֹ"וערלּתם
אכילתֹו, ּבפני לכם(שם)ׁשּיבּדיל יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ



קכי `x`eeoey`x mei qelwpe`

    ¦§¬¦§¨«¦§¥«¥¦³¤§¤Æ¤¨½̈¤
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ÈÓÈÓ ˙ÈÓ˜ È ‡Ú‡Ï ÔB˙È»¿¿«¿»ƒ«≈ƒ¿≈¿ƒ
˜ÁÈÏ Ì‰‡Ï ˙È ÔÓÏ¿ƒ«»«¿«¿»»¿ƒ¿»
‡È ÔBÏ ˙È Ô‡Â ˜ÚÈÏe¿«¬…¿∆≈»«¿¿À»

:ÈÈ ‡‡טÈÏ Ô ‰LÓ ÏÈlÓe ¬»¿»«ƒ…∆≈ƒ¿≈
‰LÓ ÔÓ eÏÈ˜ ‡ÏÂ Ï‡Èƒ¿»≈¿»«ƒƒ…∆
‰Â‰ ‡ÁÏÓe ‡Áe ˜ÈÚÓƒ«¿«»ƒ»¿»»«¬»

:ÔB‰ÈÏÚ ‡ÈL˜יÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe »¿»¬≈«ƒ¿»ƒ
:ÓÈÓÏ ‰LÓיא˙ÂÏ ÏÈlÓ ÏeÚ …∆¿≈»«≈¿»

˙È ÁlLÈÂ ÌÈÓ„ ‡ÏÓ ‰Ú«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒƒ««»
:Ú‡Ó Ï‡È ÈיבÏÈlÓe ¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈«ƒ

È ‡‰ ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ…∆√»¿»¿≈»»¿≈
ÔÈ‡Â ÈÓ eÏÈ˜ ‡Ï Ï‡Èƒ¿»≈»«ƒƒƒ¿∆¿≈
È˜È ‡‡Â ‰Ú ÈÓ Ï˜È¿«≈ƒƒ«¿…«¬»«ƒ


ÌÈÓ.:מצרים מּׂשא זטרח È˙‡(Á)תורה ƒ¿«ƒְִִַַַָֹ»»ƒ
È„È ּבכסאי:ה.‡˙ להּׁשבע ÏÂ‡(Ë)רימֹותיה ∆»ƒְְְֲִִִִִַָָ¿…

‰LÓ Ï‡ eÚÓL.קּבלּו Áe:ּתנחּומיןלא Ó. »¿∆…∆ְְִִַֹƒ…∆«
ואינֹו קצרה ּונׁשימתֹו רּוחֹו - מצר ׁשהּוא מי ְְְִִֵֵֵֶָָָָּכל

להארי ׁשמעּתייכֹול זה, לענין קרֹוב ּבנׁשימתֹו. ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָ
לי והביא אליעזר, רּבי ּבן ּברּו מרּבי זֹו ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבפרׁשה

זה: מּמקרא טז)ראיה אֹודיעם(ירמיה הּזאת "ּבּפעם ְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
למדנּו, ה'", ׁשמי ּכי וידעּו ּגבּורתי ואת ידי ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָאת
אפּלּו ּדבריו, את מאמן הּוא ּברּו ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָּכׁשהּקדֹוׁש
האמנה ׁשּכן וכל ה', ׁשּׁשמֹו מֹודיע ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֻלפרענּות

ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו קיא)לטֹובה. סנהדרין רבה. (שמות ְְְֵַָָ
מׁשה: ׁשאמר מעלה, ׁשל ה)לענין "למה(לעיל ְְִֶֶֶַַָָָָָָֹ

על חבל הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ֲֲֵַַַָָָָָֹהרעתה"?
מיתת על להתאֹונן לי יׁש מׁשּתּכחין! ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָּדאבּדין
ׁשּדי, ּבאל עליהם נגליתי ּפעמים הרּבה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהאבֹות,
ּׁשמֹו "מה אמרּת: ואּתה ,ּׁשמ מה לי: אמרּו ְְְְְְִִַַַַָָָָֹולא

אליהם"?: אמר B‚Â'מה È˙BÓÈ˜‰ Ì‚Â.ּוכׁשּבּקׁש ֲֵֶַָֹ¿«¬ƒƒ¿ְִֵֶ
ׁשּקנה עד קרקע מצא לא ׂשרה, את לקּבר ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹאברהם

מרּבים, עלּבדמים עליו ערערּו - ּביצחק וכן ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָֻ
ּביעקב: וכן חפר, אׁשר לג)הּבארֹות "וּיקן(בראשית ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָֹ

אחר הרהרּו ולא אהלֹו, לנטֹות הּׂשדה" חלקת ְְְְֲֳִִֶֶֶַַַַָָֹאת

ואין הרעתה"?. "למה אמרּת: ואּתה ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֹמּדֹותי,
ּדברים: ּכּמה מּפני הּמקרא אחר מתיּׁשב ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָהּמדרׁש

לי. ׁשאלּו לא ה' ּוׁשמי נאמר: ׁשּלא ואםאחת, ְְֱֲִִִֶֶַַַָֹֹ
ּכׁשּנגלה ּתחּלה, הרי ׁשמֹו, ׁשּכ הֹודיעם לא ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹּתאמר
אׁשר ה' "אני נאמר: הּבתרים, ּבין ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָלאברהם

היא ועֹוד, ּכׂשדים". מאּור הּסמיכההֹוצאתי ְְְִִִֵֵֵַַָָ
ּבּדברים אנינמׁשכת "וגם לכאן: סֹומ ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ

אני לכן יׂשראל". לבני אמר "לכן וגֹו'", ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֹׁשמעּתי
על ּדבּור "ּדבר ּפׁשּוטֹו, על הּמקרא יתיּׁשב ְְְִִֵֵַַַַָָָָאֹומר:

ׁשּנאמר: ּתדרׁש, והּדרׁשה כג)אפניו", "הלא(ירמיה ְְְְֱֲִֶֶַַָָָָֹֹ
סלע", יפֹוצץ ּוכפּטיׁש ה', נאם ּכאׁש ּדברי -ּכה ְְְְִִֵֵַַָָָֹֻ

ניצֹוצֹות: לכּמה ימתחּלק ÈÚÓLÈ(È)תורה È‡Â ְְִִֵַַָ¿≈ƒ¿»≈ƒ
‰Ú.אחד ׁשּבּתֹורהזה וחמר קל מעׂשרה «¿…ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

לב) פ' רבה ÌÈ˙:(בראשית ÏÚ.,ׂשפתים אטּום ¬«¿»»ƒְֲִַָ
אטּום ׁשהּוא אֹומר אני ערלה לׁשֹון ּכל (ירמיהוכן ְְְֲִֵֵֶָָָָ

מּׁשמע.ו) אטּומה - אזנם" "ערלה ט): (שם ְְֲֲִֵַָָָָֹ
מהבין, אטּומים - ב)"ערליֿלב" ּגם(חבקוק "ׁשתה ְְֲִִֵֵֵֵַַָ

הּקללה, ּכֹוס מּׁשכרּות והאטם - והערל" ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָאּתה
ּבּה, ּומכּסה אטּום ׁשהּגיד - ּבׂשר" (ויקרא"ערלת ְְִֶֶַַָָָָָֻ

אּסּוריט) וכּסּוי, אטם לֹו עׂשּו - ערלתֹו" ְְְֲֲִִֶֶַַָָֹ"וערלּתם
אכילתֹו, ּבפני לכם(שם)ׁשּיבּדיל יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
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‡e e‡ È B‰‰‡ È≈¬»»¿¿≈¿≈¿»
BˆÁ ‡ele BÁ Ï‡È„¿ƒ¿»≈¬«∆¿
:e‡ ÈÚÊ Èl‡ ÈÓÂ¿«¿ƒƒ≈«¿¬«¿≈

ÈÓÈÂטו Ï‡eÓÈ BÚÓL Èe¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ
 Ïe‡LÂ ÁˆÂ ÈÈÂ „‰‡Â¿…«¿»ƒ¿…«¿»«
:BÚÓL ÈÚÊ Èl‡ ‡ÈÚ¿«¬≈»ƒ≈«¿¬«ƒ¿

ÈÂÏטז È ‰ÓL Èl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈ƒ
ÈÓe ‰e BL B‰„ÏeÏ¿¿»¿≈¿¿»¿»ƒ
ÚLe ÈÏe ‰‡Ó ÈÂÏ ÈiÁ ÈLe¿≈«≈≈ƒ¿»¿»ƒ¿«

:ÈLיזÈÚÓLÂ ÈÏ BL‚ È ¿ƒ¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:B‰ÈÚÊÏיחÌÓÚ ‰ Èe ¿«¿¬»¿¿≈¿»«¿»

ÈiÁ ÈLe Ï‡ÈÚÂ BÁÂ ‰ˆÈÂ¿ƒ¿»¿∆¿¿Àƒ≈¿≈«≈
:ÈL Ïe ÈÏe ‰‡Ó ‰¿»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

‡Èlיט ÈLeÓe ÈÏÁÓ ÈÓ Èe¿≈¿»ƒ«¿ƒƒƒ≈
:B‰„ÏeÏ ÈÂÏ ÈÚÊכÈe «¿¬«≈ƒ¿¿»¿¿ƒ

Ï È‰e‡ Á‡ „BÈ È ÌÓÚ«¿»»∆∆¬«¬ƒ≈
ÈÂ ‰‡ È Ï „ÈÏÈÂ e‡Ï¿ƒ¿ƒƒ«≈»«¬…¿»


מּלאכלֹו: ּומבּדל ּומכּסה אטּום - ְְְְֲִִֵֶָָָֻֻערלים"

(‚È)‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ „ÈÂ.ׁשאמר לפי «¿«≈∆…∆¿∆«¬…ְִֶַָ
ּברּו הּקדֹוׁש לֹו צרף ׂשפתים", ערל "ואני ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹמׁשה:

ּולמליץ: לפה לֹו להיֹות אהרן את ‡Ïהּוא ÌeˆÈÂ ְְְֲִִֵֶֶַֹ«¿«≈∆
Ï‡È È.(רבה להנהיגם(שמות עליהם צּוה ¿≈ƒ¿»≈ְְֲִִֵֶַָָ

אֹותםּבנחת ÌÈˆÓ:ולסּבל ÏÓ ‰Ú Ï‡Â.צּום ְְְִַַָֹ¿∆«¿…∆∆ƒ¿»ƒִָ
מדרׁשֹו. זה ּבדבריהם, ּכבֹוד לֹו לחלק ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹעליו
אל ׁשליחּותֹו ועל יׂשראל ּדבר על צּום ְְְְְִִִֵֶַַַָָּופׁשּוטֹו:
ׁשנּיה, ּבפרׁשה מפרׁש מהּו? הּצּוּוי ּודבר ְְְְְִִַַַַָָָָָֹֹּפרעה,
ואהרן, מׁשה ׁשהזּכיר מּתֹו אּלא הּיחס, סדר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹלאחר
ללּמדנּו אבֹותם", בית ראׁשי ּב"אּלה הענין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָהפסיק

נתיחסּו: ּובמי ואהרן מׁשה נֹולדּו היא(„È)‰l‡ ְְְְֲֲִִֵֶַַָֹֹ≈∆
Ì‡ È ÈL‡.ׁשל ׁשבטֹו ליחס ׁשהזקק מּתֹו »≈≈¬…»ְְְִִֵֶֶַַֻ

התחיל ואהרן, מׁשה ּבׁשביל ואהרן מׁשה עד ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַֹֹֹֹלוי

ּתֹולדֹותם ּדר ּגדֹולהליחסם (ּוּבפסיקתא מראּובן. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
לׁשלׁשה אביהם יעקב ׁשּקנטרם לפי ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָֹֹראיתי:
ּכאן ויחסם הּכתּוב חזר מֹותֹו, ּבׁשעת הּללּו ְְְֲִִִַַַַָָָָָָׁשבטים

הם): ׁשחׁשּובים לֹומר טולבּדם, ÈLe(ÊË)תורה ְֲִֵֶַַָ¿≈
'B‚Â ÈÂÏ ÈiÁ.להֹודיע לוי? ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו לּמה «≈≈ƒ¿ְְְִִִֵֶַָָָ

הּׁשבטים מן ׁשאחד זמן ׁשּכל הּׁשעּבּוד, ימי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכּמה
ׁשּנאמר: ׁשעּבּוד, היה לא א)קּים, "וּימת(לעיל ְֱִֶֶַַַָָָָָֹ

חדׁש", מל "וּיקם :ּכ ואחר אחיו", וכל ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָיֹוסף
ימים הארי ּכּלם:ולוי יזעל ÈiÁ(ÁÈ)תורה ÈLe ְֱִִִֵֶַָָֻ¿≈«≈

'B‚Â ÌÓÚ ÈiÁ ÈLe ‰.אנּו זה מחׁשּבֹון ¿»¿≈«≈«¿»¿ְֵֶֶָ
ׁשנה מאֹות ארּבע יׂשראל ּבני מֹוׁשב על ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָלמדים
אּלא היּו, לבּדּה מצרים ּבארץ ׁשּלא הּכתּוב. ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשאמר
היה. מצרים מּיֹורדי קהת ׁשהרי יצחק, ׁשּנֹולד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּיֹום
מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים עמרם ּוׁשנֹות ׁשנֹותיו ּכל ְְְְֲִֶֶַָָָֹֹחׁשב
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a˙כג ÚLÈÏ‡ ˙È Ô‰‡ Èe¿ƒ«¬…»¡ƒ∆««
Ï ÔBLÁc ˙Á‡ „ÈÚ«ƒ»»¬»≈¿«¿≈
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ÏÚ ÌÈÓ„ ‡Ú‡Ó Ï‡È Èa¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«
:ÔB‰ÈÏÈÁכזÌÚ ÔÈÏlÓc Ôep‡ ≈≈ƒ¿«¿ƒƒ

˙È ‡‡Ï ÌÈÓ„ ‡ÏÓ ‰Ú«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»»
‰LÓ ‡e‰ ÌÈÓ Ï‡È Èa¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ…∆

:Ô‰‡ÂכחÏÈlÓ„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â ¿«¬…«¬»¿»¿«ƒ
:ÌÈÓ„ ‡Ú‡a ‰LÓ ÌÚ ÈÈ¿»ƒ…∆¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÓÈÓÏכט ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈«
‡ÏÓ ‰Ú ÌÚ ÏlÓ ÈÈ ‡‡¬»¿»«≈ƒ«¿…«¿»


ׁשנים והרּבה ׁשנה. מאֹות ארּבע ּתמצאם ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹלא

האבֹות: ּבׁשני לּבנים יטנבלעים ÎBÈ„(Î)תורה ְְִִִִֵַָָָָ∆∆
B˙„c.אבּוהי,אח קהת:ת אחֹות לוי, כאּבת תורה …»ְֲֲֲִִֵַַָ
(‚Î)ÔBLÁ ˙BÁ‡.(רבה שמות קי. בתרא (בבא ¬«¿

לבּדק צרי אּׁשה, הּנֹוׂשא למדנּו: ּבאחיה:מּכאן ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
כד Ï‡ÈËe(Î‰)תורה ˙BaÓ.ׁשּפּטם יתרֹו, מּזרע ƒ¿ƒ≈ְִִִֵֶֶַ
יֹוסףעגלים ּומּזרע ּכוכבים, ׁשּפטּפטלעבֹודת ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
קט)ּביצרֹו LÓe‰(ÂÎ):(ב"ב Ô‰‡ ‡e‰.אּלּו ְְִ«¬……∆ֵ

"הּוא לעמרם, יֹוכבד ׁשּילדה למעלה, ְְְְְְְֶֶֶֶַַָָָָֻׁשהזּכרּו
ה'" אמר אׁשר ּומׁשה פ"א)אהרן רבה יׁש(שמות . ֲֲֵֶֶַַָֹֹ

מקֹומֹות ויׁש למׁשה אהרן ׁשּמקּדים ְְְְְֲִֵֶֶַַֹֹמקֹומֹות

ּכאחד: ׁשּׁשקּולין ל לֹומר לאהרן, מׁשה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּמקּדים
Ì˙B‡ ÏÚ.,יׁשּבצבאֹותם לׁשבטיהם. צבאם ּכל «ƒ¿»ְְְְְִִֵֵֶָָָָ

חרּב "ועל אחת: אֹות ּבמקֹום אּלא ׁשאינֹו ְְְְִֵֶֶַַַַַָ"על"
.ּבחרּב ּכמֹו לג)תחיה", על(יחזקאל "עמדּתם ְְְְְְֲִֶֶַַַ

ּבחרּבכם: ּכמֹו ‰ÌÈa„Ó(ÊÎ)חרּבכם", Ì‰ ְְְְְְֶֶַַ≈«¿«¿ƒ
'B‚Â.:ׁשּקּימּו הם ׁשּנצטּוּו, Ô‰‡Âהם ‰LÓ ‡e‰. ¿ְְִִֵֵֶֶַ…∆¿«¬…

סֹוף: ועד מּתחּלה ּובצדקתם ּבׁשליחּותם ְְְְְִִִִִֵַָָָָהם
(ÁÎ)'B‚Â ac ÌBÈa È‰ÈÂ.לּמקראמחּבר «¿ƒ¿ƒ∆¿ְְִַָָֻ

‰'(ËÎ)ׁשּלאחריו: a„ÈÂ.עצמֹו הּדּבּור הּוא ְֲֶַָ«¿«≈ְִַַ
מצרים", מל ּפרעה אל ּדּבר "ּבא למעלה: ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהאמּור
הענין חזר ליחסם, ּכדי הענין ׁשהפסיק מּתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָאּלא
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a˙כג ÚLÈÏ‡ ˙È Ô‰‡ Èe¿ƒ«¬…»¡ƒ∆««
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Ï‡Â‰כד È‡ Á Èe¿≈…««ƒ¿∆¿»»
:Á ˙ÈÚÊ ÔÈl‡ ‡È‡Â«¬ƒ»»ƒ≈«¿¬«…«

Ïכה È Ô‰‡ a ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»««¬…¿ƒ≈
˙„ÈÏÈÂ e‡Ï Ï Ï‡ÈËe ˙aÓƒ¿«ƒ≈≈¿ƒ¿ƒƒ«
˙‰‡ ÈLÈ ÔÈl‡ ÁÈ ˙È Ï≈»ƒ¿»ƒ≈≈≈¬»«

:ÔB‰˙ÈÚÊÏ È‡ÂÈÏכוÔ‰‡ ‡e‰ ≈»≈¿«¿¬»¿«¬…
c ‰LÓe˙È eÈ‡ ÔB‰Ï ÈÈ Ó‡ È …∆ƒ¬«¿»¿«ƒ»

ÏÚ ÌÈÓ„ ‡Ú‡Ó Ï‡È Èa¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«
:ÔB‰ÈÏÈÁכזÌÚ ÔÈÏlÓc Ôep‡ ≈≈ƒ¿«¿ƒƒ

˙È ‡‡Ï ÌÈÓ„ ‡ÏÓ ‰Ú«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»»
‰LÓ ‡e‰ ÌÈÓ Ï‡È Èa¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ…∆

:Ô‰‡ÂכחÏÈlÓ„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â ¿«¬…«¬»¿»¿«ƒ
:ÌÈÓ„ ‡Ú‡a ‰LÓ ÌÚ ÈÈ¿»ƒ…∆¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÓÈÓÏכט ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈«
‡ÏÓ ‰Ú ÌÚ ÏlÓ ÈÈ ‡‡¬»¿»«≈ƒ«¿…«¿»


ׁשנים והרּבה ׁשנה. מאֹות ארּבע ּתמצאם ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹלא

האבֹות: ּבׁשני לּבנים יטנבלעים ÎBÈ„(Î)תורה ְְִִִִֵַָָָָ∆∆
B˙„c.אבּוהי,אח קהת:ת אחֹות לוי, כאּבת תורה …»ְֲֲֲִִֵַַָ
(‚Î)ÔBLÁ ˙BÁ‡.(רבה שמות קי. בתרא (בבא ¬«¿

לבּדק צרי אּׁשה, הּנֹוׂשא למדנּו: ּבאחיה:מּכאן ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
כד Ï‡ÈËe(Î‰)תורה ˙BaÓ.ׁשּפּטם יתרֹו, מּזרע ƒ¿ƒ≈ְִִִֵֶֶַ
יֹוסףעגלים ּומּזרע ּכוכבים, ׁשּפטּפטלעבֹודת ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
קט)ּביצרֹו LÓe‰(ÂÎ):(ב"ב Ô‰‡ ‡e‰.אּלּו ְְִ«¬……∆ֵ

"הּוא לעמרם, יֹוכבד ׁשּילדה למעלה, ְְְְְְְֶֶֶֶַַָָָָֻׁשהזּכרּו
ה'" אמר אׁשר ּומׁשה פ"א)אהרן רבה יׁש(שמות . ֲֲֵֶֶַַָֹֹ

מקֹומֹות ויׁש למׁשה אהרן ׁשּמקּדים ְְְְְֲִֵֶֶַַֹֹמקֹומֹות

ּכאחד: ׁשּׁשקּולין ל לֹומר לאהרן, מׁשה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּמקּדים
Ì˙B‡ ÏÚ.,יׁשּבצבאֹותם לׁשבטיהם. צבאם ּכל «ƒ¿»ְְְְְִִֵֵֶָָָָ

חרּב "ועל אחת: אֹות ּבמקֹום אּלא ׁשאינֹו ְְְְִֵֶֶַַַַַָ"על"
.ּבחרּב ּכמֹו לג)תחיה", על(יחזקאל "עמדּתם ְְְְְְֲִֶֶַַַ

ּבחרּבכם: ּכמֹו ‰ÌÈa„Ó(ÊÎ)חרּבכם", Ì‰ ְְְְְְֶֶַַ≈«¿«¿ƒ
'B‚Â.:ׁשּקּימּו הם ׁשּנצטּוּו, Ô‰‡Âהם ‰LÓ ‡e‰. ¿ְְִִֵֵֶֶַ…∆¿«¬…

סֹוף: ועד מּתחּלה ּובצדקתם ּבׁשליחּותם ְְְְְִִִִִֵַָָָָהם
(ÁÎ)'B‚Â ac ÌBÈa È‰ÈÂ.לּמקראמחּבר «¿ƒ¿ƒ∆¿ְְִַָָֻ

‰'(ËÎ)ׁשּלאחריו: a„ÈÂ.עצמֹו הּדּבּור הּוא ְֲֶַָ«¿«≈ְִַַ
מצרים", מל ּפרעה אל ּדּבר "ּבא למעלה: ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהאמּור
הענין חזר ליחסם, ּכדי הענין ׁשהפסיק מּתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָאּלא
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ÏÈÓÓ ‡‡ È Ï ˙È ÈÓ„¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¬»¿«≈
:CnÚל‡‰ ÈÈ „˜ ‰Ó Ó‡Â ƒ»«¬«…∆√»¿»»

Ïa˜È ÔÈÎ‡Â ÏÏÓÓ ÈÈ ‡‡¬»«ƒ«¿»¿∆¿≈¿«≈
:‰Ú ÈpÓא‰ÓÏ ÈÈ Ó‡Â ƒƒ«¿…«¬«¿»¿…∆

Ô‰‡Â ‰ÚÏ  C˙ÈpÓ È¬≈«≈»«¿«¿…¿«¬…
:CÓ˙Ó È‰È C‡בz‡ »¿≈¿À¿¿»»«¿

Ô‰‡Â Cp„‡ È Ï ˙È ÏÓz¿«≈»»ƒ¬«¿ƒ»¿«¬…
˙È ÈÂ ‰Ú Ú ÏÓÈ C‡»¿«≈ƒ«¿…ƒ««»

:Ú‡Ó Ï‡È Èaג‡‡Â ¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈«¬»
È˙È‡Â ‰Ú„ ‡aÏ ˙È È˜‡«¿≈»ƒ»¿«¿…¿«¿≈ƒ
‡Ú‡a È˙BÓ ˙ÈÂ È˙Â˙‡ ˙È»«¿»«¿»¿«¿«¿»

:ÈÓ„דÔBÎpÓ Ïa˜È ‡ÏÂ ¿ƒ¿»ƒ¿»¿«≈ƒ¿
Èz ˙Ó ˙È Ôz‡Â ‰Ú«¿…¿∆≈»»«¿À¿ƒ
ÈnÚ ˙È ÈÏÈ ˙È ˜È‡Â ÈÓa¿ƒ¿»ƒ¿«≈»≈ƒ»«ƒ
ÈÓ„ ‡Ú‡Ó Ï‡È È¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ

:ÔÈ ÔÈÈ„aהÈÓ ÔÚÈÂ ¿ƒƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
˙Ó ˙È È‡ „ ÈÈ ‡‡ È‡¬≈¬»¿»«»≈»»«
Èa ˙È ˜È‡Â ÈÓ ÏÚ Èz¿À¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈»¿≈

:ÔB‰ÈÈaÓ Ï‡Èו‰Ó „ÚÂ ƒ¿»≈ƒ≈≈«¬«…∆
Ô ÔB‰˙È ÈÈ „È„ ‡Ó Ô‰‡Â¿«¬…¿»ƒ«ƒ¿»»¿≈


ּבֹו: להתחיל ‰'עליו È‡.לׁשלח אני ּכדאי ְְִַָָ¬ƒְְְֲֲִַָ

ׁשליחּותי: ּדברי ÈÏ(Ï)ּולקּים ‰Ó Ó‡Â ְְְִִִֵֵַ«…∆…∆ƒ¿≈
יׂשראל.‰' ּבני "הן למעלה: ׁשאמר האמירה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהיא

אלי", ׁשמעּו ׁשהפסיקלא ּכיון ּכאן, הּכתּוב וׁשנה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
על נחזר האֹומר: ּכאדם הּׁשּטה, היא וכ ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֹהענין,

ÚÏ‰(‡)הראׁשֹונֹות: È‰Ï‡ Èz˙.ׁשֹופט ִָ¿«ƒ¡…ƒ¿«¿…ֵ
ויּסּורין: ּבמּכֹות לרּדֹותֹו ‡Èורֹודה ‰È‰È. ְְְְִִִֶַƒ¿∆¿ƒ∆

נבּואה, לׁשֹון ּכל וכן .מתרּגמנ יהי ְְְְְְְְְֵֵַָָָָֻּכתרּגּומֹו:
והּוא ּתֹוכחֹות, ּדברי לעם ּומׁשמיע הּמכריז ְְְְִִִֵַַַַָָָָָאדם

נז)מּגזרת ׂשפתים",(ישעיה י)"ניב "ינּוב(משלי ְְִִִִַָָָ
ּדׁשמּואל מהתנּבאֹות" "ויכל י)חכמה", ,(סימן ְְְְְִִֵֵַַַָָ

פרעדיג"ר: לֹו קֹוראין ˙„a()ּובלע"ז ‰z‡. ְְִַַ«»¿«≈
אחת ׁשּׁשמעּתּפעם ּכפי ּוׁשליחּות ׁשליחּות ּכל ְְְְִִִֶַַַַַָָָ

ּפרעה: ּבאזני ויטעימּנּו ימליצּנּו אחי ואהרן ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמּפי,

(‚)‰˜‡ È‡Â.,ּכנגּדי והתריס ׁשהרׁשיע מאחר «¬ƒ«¿∆ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַ
ּכֹוכבים עֹובדי ּבאּמֹות רּוח נחת ׁשאין לפני ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֻוגלּוי
למען לּבֹו ׁשּיתקּׁשה לי טֹוב לׁשּוב, ׁשלם לב ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלתת

אֹותֹותי ּבֹו מּדתֹוהרּבֹות וכן גבּורתי. את ותּכירּו ְְְְִִִֵֶַַַָָ
האּומות על ּפרענּות מביא הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש ְִֵֶַַָָָָֹֻׁשל
וייראּו, יׂשראל ׁשּיׁשמעּו ּכדי ּכֹוכבים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָעֹובדי

ג)ׁשּנאמר: ּפּנֹותם(צפניה נׁשּמּו ּגֹוים "הכרּתי ְֱִִִִֶֶַַַָָ
ואף מּוסר", ּתקחי אֹותי ּתיראי א "אמרּתי ְְְְְִִִִִִַַַָָוגֹו'".
נאמר: לא הראׁשֹונֹות מּכֹות ּבחמׁש כן ּפי ְֱִִֵֵֶַַַָָֹעל

ּפרעה", לב את ה' לב"ויחּזק "וּיחזק אּלא, ְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
הּמתחיל: ּדּבּור ּכאן ׁשּגֹורס ּברא"ם (ועּין ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹּפרעה".
ּפרׁשת ּוכדלעיל ּביד ׂשמּתי עד לׁשּוב" ּבלכּת"ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשם): עּין לׁשּוב", ּבלכּת" ּבפסּוק: דׁשמֹות תורה ְְְְְֵֶַָָָ
(‰)È„È מּמׁש,.‡˙ ּבהם:יד ולהּכֹות תורה ∆»ƒְֶַַָָָ
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:e„ÚזÔÈL ÔÓz a ‰LÓe ¬»…∆«¿»»¿ƒ
ÔÈL ˙Ï˙e ÔÓz a Ô‰‡Â¿«¬…«¿»»¿»¿ƒ

ÌÚ ÔB‰˙eÏlÓa:‰ÚחÓ‡Â ¿«»¿ƒ«¿…«¬«
:ÓÈÓÏ Ô‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ¿»¿…∆¿«¬…¿≈»

Ú‰ט ÔB˙ÂÏ ÏlÓÈ È‡¬≈¿«≈¿»¿«¿…
ÓÈ˙Â ‡˙‡ ÔBÏ e‰ ÓÈÓÏ¿≈«»¿»»¿≈«
Ì„ ÈÓe Ëe ˙È  Ô‰‡Ï¿«¬…«»¿»¿≈√»

:‡Èp˙Ï È‰È ‰Úי‰LÓ ÏÚÂ «¿…¿ƒ¿«ƒ»¿«…∆
‡Ók Ô e„ÚÂ ‰Ú ˙ÂÏ Ô‰‡Â¿«¬…¿»«¿…«¬»≈¿»
Ëe ˙È Ô‰‡ ‡Óe ÈÈ „ÈÙcƒ«ƒ¿»¿»«¬…»¿≈
‰Â‰Â È‰BcÚ Ì„Â ‰Ú Ì„√»«¿…¿»»«¿ƒ«¬»

:‡Èp˙Ïיא‰Ú Û‡ ‡e ¿«ƒ»¿»««¿…
Û‡ e„ÚÂ ‡LÏe ‡ÓÈkÏ¿«ƒ«»¿»»«»«¬»«
ÔB‰ÈLÏa ÌÈˆÓ ÈL Ôep‡ƒ»»≈ƒ¿«ƒ¿«¬≈

:ÔkיבBÂ‰Â Ëe  BÓe ≈¿¿«¿≈«¬
˙È Ô‰‡„ ‡Ë ÚÏe ‡Èp˙Ï¿«ƒ«»¿«À¿»¿«¬…»

:ÔB‰ÈËיג‡aÏ Ûwz‡Â À¿≈¿ƒ««ƒ»
‡Ók ÔB‰pÓ ÏÈa ‡ÏÂ ‰ÚÙ„¿«¿…¿»«ƒƒ¿¿»

:ÈÈ ÏÈlÓcיד‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â ƒ«ƒ¿»«¬«¿»¿…∆
) wÈ˙‡לפרש"י‡aÏ (ÈwÈ ƒ¿«««ƒƒ»

:‡nÚ ‡lLÏ È ‰ÚÙ„¿«¿…»ƒ¿«»»«»
‰‡טו ‡Ùˆa ‰Ú ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ƒ≈¿»«¿…¿«¿»»

˙eÓcÏ „zÚ˙˙Â ‡ÓÏ ÈÙ»≈¿«»¿ƒ¿««¿«»≈
ÈÙ‰˙‡c ‡ËeÂ ‡‰ ÛÈk ÏÚ«≈«¬»¿¿»¿ƒ¿¬ƒ

:„Èa z ‡ÈÂÏטזÏ ÓÈ˙Â ¿∆¿»ƒ«ƒ»¿≈«≈
˙ÂÏ ÈlL È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ»≈«¿«ƒ¿»»
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‡zÏÈa ‡Ï ‡‰Â ‡a„Óa ÈÓ„√»«¿«¿¿»¿»»«∆¿»


(Ë)˙ÙBÓ.אֹותצר ׁשּיׁש ּבמילהֹודיע (צרּו) ≈ְְִִֵֶֶַָֹ

אתכם: ינחׁש:.ÔÈp˙Ïׁשּׁשֹולח תורה ְֵֶֶֶַ¿«ƒָָ
(‡È)Ì‰ÈË‰Ïa.ּדמיֹון לֹו ואין ּבלחׁשיהֹון, ¿«¬≈∆ְְְֲִֵֵַ

לֹו: לדּמֹות ויׁש ג)ּבּמקרא, החרב(בראשית "להט ְְְִֵֶֶַַַַַָ
מתהּפכת ׁשהיא ּדֹומה לחׁש:הּמתהּפכת", ידי על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַ

(È)Ô‰‡ ‰Ó ÚÏÂ.(צז ׁשחזר(שבת מאחר «ƒ¿««≈«¬…ֵֶַַַָ
מּטה, ּכּלן:ונעׂשה את יגּבלע .k„(È„)תורה ְֲֶֶַַַָָָֻ»≈

ּדבר, ׁשם ׁשהּוא מּפני אתיּקר, ולא יּקיר. ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹּתרגּומֹו
יח)ּכמֹו: הּדבר":(שמות מּמ כבד ‰p‰(ÂË)"ּכי ְְִִֵַָָָƒ≈

‰ÓÈn‰ ‡ˆÈ.אלֹוּה עצמֹו עֹוׂשה ׁשהיה לנקביו, …≈««¿»ְְֱִֶֶַַָָָָ
לּנילּוס ויֹוצא ּומׁשּכים לנקביו, צרי ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָואֹומר

צרכיו ׁשם רבה)ועֹוׂשה k‰(ÊË):(שמות „Ú.עד ְְֶָָָ«…ַ
ּבכֹורֹות מּכת מּמּני ׁשּתׁשמע עד ּומדרׁשֹו: ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּנה.
הּלילה": ּכחצֹות ה' אמר "ּכה ּב"ּכה": ּבּה ְְְֲֶֶַַַַַָָָֹֹׁשאפּתח
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(ÊÈ)Ì„Ï ‰Â.יֹורדים ּגׁשמים ׁשאין לפי ¿∆∆¿¿»ְְְִִִֵֶָ

ּומצרים הארץ, את ּומׁשקה עֹולה ונילּוס ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָּבמצרים
ּכ ואחר יראתם, את הלקה לפיכ לּנילּוס, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָעֹובדים

אֹותם: ÌÈÓ(ÁÈ)הלקה ‡ÏÂ.רפּואה לבּקׁש ְִָָ¿ƒ¿ƒ¿«ƒְְֵַָ
לׁשּתֹות: ראּויין ׁשּיהיּו היאר, ‡Ï(ËÈ)למי Ó‡ ְְְְְִִִֵֶַֹ¡…∆

Ô‰‡.,לתֹוכֹו ּכׁשּנׁשל מׁשה על היאר ׁשהגן לפי «¬…ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַֹֹ
ּבצפרּדעים, ולא ּבדם לא ידֹו, על לקה לא ְְְְְְִִִַַָָָָָֹֹֹלפיכ

אהרן ידי על הּמֹוׁשכים.Ì‰:ולקה נהרֹות הם ְְֲֵַַָָֹ«¬…»ְְִֵַָ
ׁשּלנּו ּנהרֹות ונּגרים.Ì‰È‡È:ּכעין ּברכֹות הם ְְֵֶָָ¿…≈∆ְְִִֵֵָ

ונילּוס לּׂשדֹות, הּנהר מּׂשפת אדם ּבידי ְְֲִִִֵַַַָָָָָָהעׂשּויֹות
ּומׁשקה היארים ּדר ועֹולה מתּברכים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמימיו

ואינן.‡‚Ì‰ÈÓהּׂשדֹות: נֹובעין ׁשאינן מים קבּוצת ַָ«¿≈∆ְְְִִֵֵֶַַָָ
לֹו וקֹורין אחד ּבמקֹום עֹומדין אּלא ְְְְִִִֶֶָָָמֹוׁשכין,

ÌÈÓאשטנ"ק: ‡ Ïa.ּבּמרחצאֹות אף ¿»∆∆ƒ¿«ƒְֲֶַַָ
ׁשּבּבּתים ÌÈ‡:ּובאמּבטאֹות ÌÈÚ.מים ְְִֶַַָָָ»≈ƒ»¬»ƒִַ

עץ אבן:ׁשּבכלי כּובכלי .Ì‰ÈËÏa()תורה ְְִִֵֵֵֶֶֶ¿»≈∆
ורּבֹותינּו ּובחׁשאי. ּבּלט אֹותֹו ׁשאֹומרין ְְֲִֵֶַַַַַַָלחׁש

סז)אמרּו: ׁשדים,(סנהדרין מעׂשה ּבלטיהם, ְְֲִֵֵֵֶַָָ
ּכׁשפים: מעׂשה Ú‰ּבלהטיהם, Ï ÊÁÂ. ְְֲֲִֵֵֶַַָ«∆¡«≈«¿…

ּכן, עֹוׂשים אּתם מכּׁשפּות ידי על פה)לֹומר: (מנחות ְְִֵֵֵֶַַַַ
אף ּתבן? ׁשּכּלּה עיר לעפרים, מכניסין אּתם ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּתבן
ּכׁשפים: ׁשּכּלּה למצרים מכּׁשפּות מביאים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻאּתם
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˙כה ÔÈÓÈ ˙Ú ÌÏ‡Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ»«
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nÚe ÈcÚ ˙Èe Ú«¿»¿≈«¿»¿«»
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Ôe˜È ÈcÚ ÏÎe nÚe¿«»¿»«¿»ƒ¿

:‡iÚcÚא‰ÓÏ ÈÈ Ó‡Â À¿¿»«»«¬«¿»¿…∆
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(‚Î)˙‡ÊÏ Ìb.ולא לתּנין ׁשּנהפ הּמּטה למֹופת «»…ְְְֱִֵֶֶֶַַַַֹ

ּדם: ׁשל כדלזה ׁשבעת.ÏniÂ‡(Î‰)תורה מנין ְֶֶָ«ƒ»≈ְְִִַַ
הּמּכהימים ׁשהיתה לקדמּותֹו, היאר ׁשב ׁשּלא ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

מעיד היה חלקים ּוׁשלׁשה חדׁש, רביע ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמׁשּמׁשת
ּבהם רבה)ּומתרה כו:(בשמות Ô‡Ó(ÊÎ)תורה Ì‡Â ְֶֶַָ¿ƒ»≈

‰z‡.אּלא מסרב, ממאן, ּכמֹו מאן אּתה. סרּבן ואם «»ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָ
הּמפעל, ׁשם על האדם סרּכינה וׁשקט, ׁשלו ּכמֹו: ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָ

כ)וזעף א Ïeb:(מלכים Ïk ˙‡ Û‚.וכן מּכה, ְֵָ…≈∆»¿¿ְֵֶַ
מּכה, לׁשֹון אּלא מיתה לׁשֹון אינֹו מּגפה לׁשֹון ְְְִֵֵֶַַָָָָָּכל

כא)וכן: לׁשֹון(שמות אינֹו הרה", אּׁשה "ונגפּו ְְְְִֵֵָָָָ
וכן: יג)מיתה, רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו "ּובטרם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָ
צא) רגל",(תהלים ּבאבן ּתּגף ח)"ּפן (ישעיה ְִֶֶֶֶַָֹ

נגף": היאר:.eÏÚÂ(ÁÎ)"ּולאבן .˙Èמן ְֶֶֶֶ¿»ְִַֹ¿≈∆
ּתחּלה: ּבעצה התחיל הּוא .עבדי בבּתי ּכ ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָואחר

הּפרענּות התחילה ּומּמּנּו עּמֹו", אל (סוטה"וּיאמר ְְִִִֶֶֶַַַָָֹֻ
רבה) ושמות nÚe(ËÎ):יא. ‰Îe.(פ (סנהדרין ¿»¿«¿

נכנסין מעיהם אּומקרקרין:ּבתֹו ÏÚzÂ()תורה ְְְְְְִִִֵֶַָ«««
ÚcÙ‰.(רבה והיּו(שמות היתה, אחת צפרּדע «¿«¿≈«ְְְְֵַַַַָָָ
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(‚Î)˙‡ÊÏ Ìb.ולא לתּנין ׁשּנהפ הּמּטה למֹופת «»…ְְְֱִֵֶֶֶַַַַֹ

ּדם: ׁשל כדלזה ׁשבעת.ÏniÂ‡(Î‰)תורה מנין ְֶֶָ«ƒ»≈ְְִִַַ
הּמּכהימים ׁשהיתה לקדמּותֹו, היאר ׁשב ׁשּלא ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

מעיד היה חלקים ּוׁשלׁשה חדׁש, רביע ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמׁשּמׁשת
ּבהם רבה)ּומתרה כו:(בשמות Ô‡Ó(ÊÎ)תורה Ì‡Â ְֶֶַָ¿ƒ»≈

‰z‡.אּלא מסרב, ממאן, ּכמֹו מאן אּתה. סרּבן ואם «»ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָ
הּמפעל, ׁשם על האדם סרּכינה וׁשקט, ׁשלו ּכמֹו: ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָ

כ)וזעף א Ïeb:(מלכים Ïk ˙‡ Û‚.וכן מּכה, ְֵָ…≈∆»¿¿ְֵֶַ
מּכה, לׁשֹון אּלא מיתה לׁשֹון אינֹו מּגפה לׁשֹון ְְְִֵֵֶַַָָָָָּכל

כא)וכן: לׁשֹון(שמות אינֹו הרה", אּׁשה "ונגפּו ְְְְִֵֵָָָָ
וכן: יג)מיתה, רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו "ּובטרם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָ
צא) רגל",(תהלים ּבאבן ּתּגף ח)"ּפן (ישעיה ְִֶֶֶֶַָֹ

נגף": היאר:.eÏÚÂ(ÁÎ)"ּולאבן .˙Èמן ְֶֶֶֶ¿»ְִַֹ¿≈∆
ּתחּלה: ּבעצה התחיל הּוא .עבדי בבּתי ּכ ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָואחר

הּפרענּות התחילה ּומּמּנּו עּמֹו", אל (סוטה"וּיאמר ְְִִִֶֶֶַַַָָֹֻ
רבה) ושמות nÚe(ËÎ):יא. ‰Îe.(פ (סנהדרין ¿»¿«¿

נכנסין מעיהם אּומקרקרין:ּבתֹו ÏÚzÂ()תורה ְְְְְְִִִֵֶַָ«««
ÚcÙ‰.(רבה והיּו(שמות היתה, אחת צפרּדע «¿«¿≈«ְְְְֵַַַַָָָ
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:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ ÏÚד‡˜e ««¿»¿ƒ¿»ƒ¿»
ˆ Ó‡Â Ô‰‡Ïe ‰LÓÏ ‰Ú«¿…¿…∆¿«¬…«¬««
ÈÓ ‡iÚÚ ÈÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈À¿¿»«»ƒƒ
ÔeÁa„ÈÂ ‡nÚ ˙È ÁÏL‡Â ÈnÚÓe≈«ƒ¿∆¿«»«»¿ƒ¿¿

:ÈÈ Ì„˜ה‰ÚÏ ‰LÓ Ó‡Â √»¿»«¬«…∆¿«¿…
ÔÓ ÈÏ ‰ ‡e Ï Ï‡L¿«»¿»«ƒ¿«
È„Ú ÏÚÂ ÏÚ Èˆ‡ È˙n‡Ï¿ƒ»«¡«≈¬»¿««¿»
Ó ‡iÚÚ ‰‡ˆÈLÏ nÚ ÏÚÂ¿««»¿≈»»À¿¿»«»ƒ»
:Ô‡L ‡‰a „ÁÏ ÈaÓeƒ»»¿¿«¬»ƒ¿»»»

Ó˙ו Ó‡Â ÁÓÏ Ó‡Â«¬«ƒ¿»«¬«¿ƒ¿»»
:‡‰Ï‡ ÈÈ ˙ÈÏ È‡ Ú˙ ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ«¬≈≈«»¡»»»

ÈaÓeז Ó ‡iÚÚ ÔeÚÈÂ¿∆¿À¿¿»«»ƒ»ƒ»»
‡‰a „ÁÏ nÚÓe ÈÚÓe≈«¿»≈«»¿¿«¬»

:Ô‡LÈחÔ‰‡Â ‰LÓ ˜e ƒ¿»»»¿«…∆¿«¬…
ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈˆÂ ‰Ú ˙ÂÓƒ¿»«¿…¿«ƒ…∆√»¿»
ÈeL È ‡iÚÚ ˜Ú ÏÚ«≈«À¿¿»«»ƒ«ƒ
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‡ia ÔÓ ‡iÚÚ e˙ÈÓe ‰LÓ„¿…∆ƒÀ¿¿»«»ƒ»«»

:‡˙Ï˜Á ÔÓe ‡˙ ÔÓיeLe ƒ»»»ƒ«¿»»¿»
ÏÚ e‡Èe ÔÈ ÔÈ Ô‰˙È»¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ«


והיא אֹותּה זהּומּכין נחילים, נחילים מּתזת ְְְִִִִִִֶֶֶַַָ

קֹורא הּצפרּדעים ׁשירּוץ לֹומר יׁש ּופׁשּוטֹו: ְְְְְִִִֵֵַַַָמדרׁשֹו.
הרחיׁשה, הּכּנם", "וּתהי וכן: יחידּות, ְְְְְִִִִֵַַָָָלׁשֹון
הּצפרּדע", "וּתעל ואף ּבלע"ז, ְְְְֵַַַַַַַַַגדוליר"א

ּבלע"ז: גגרינוליר"א ÈÏÚ(‰)תורה ‡˙‰.ּכמֹו ְַַƒ¿»≈»«ְ
י) מׁשּתּבח(ישעיה ּבֹו"? החֹוצב על הּגרזן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָ"היתּפאר

וכן: ּבלע"ז, וניט"ר ,מּמ ּגדֹול אני ְְְֲִִֵַַַָלֹומר:
ּדבר ולׁשאל להתחּכם הׁשּתּבח - עלי" ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ"התּפאר

ולֹומר לעׂשֹותֹו:ּגדֹול אּוכל ‡ÓÏÈÚׁשּלא È˙ ְֲֶַַַָֹ¿»««¿ƒ
EÏ.הכרתת על הּיֹום ל אעּתיר אׁשר את ¿ְְְֲִֶֶַַַַַָ

ׁשּיּכרתּו, ּתרצה למתי אםהּצפרּדעים, ותראה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
מתי נאמר: אּלּו לי. ׁשּתקּבע לּמֹועד ּדברי ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָאׁשלים

ׁשּנאמר: עכׁשו אתּפּלל, מתי מׁשמע היה ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאעּתיר,
ׁשּיּכרתּו עלי אתּפּלל הּיֹום אני מׁשמע: ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ"למתי",
יֹום לאיזה אמר לי, ׁשּתקּבע לּזמן ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַֹהּצפרּדעים
ולא והעּתרּתי, העּתירּו אעּתיר, ׁשּיּכרתּו. ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹּתרצה

עתר,נאמר: לׁשֹון ׁשּכל מּפני ועתרּתי, עתרּו אעּתר, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ארּבה הרּבּו, יאמר: וכאׁשר הּוא, ּפּלל ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָהרּבֹות
העּתירּו אעּתיר, יאמר: ּכ הפעיל, לׁשֹון ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָוהרּביתי,

לכּלם: ואב ּדברים, לה)והעּתרּתי העּתרּתם(יחזקאל ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָֻ
הרּביתם: ּדבריכם, ÁÓÏ(Â)עלי Ó‡iÂ.התּפּלל ְְִִֵֵֶֶַָ«…∆¿»»ְִֵַ

למחר:הּיֹום זׁשּיּכרתּו ÚˆiÂ˜(Á)תורה ‡ˆiÂ. ְְִֶַָָָ«≈≈«ƒ¿«
למחר: ׁשּיּכרתּו טמּיד, ÌÈÓÁ(È)תורה ÌÈÓÁ. ְְִִֶָָָָ√»ƒ√»ƒ

ּגּלין: ּדגֹורין, ּדגֹורין, ּכתרּגּומֹו: צּבּורים, ְְְְִִִִִִִַַצּבּורים
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a ‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰ ‡Ú‡„‡Ú‡ ÏÎ ¿«¿»¬««¿¿»¿»«¿»
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:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂיז˙ÈÏ Ì‡ È‡ ¿ƒ¿¿√»»¬≈ƒ≈»


(‡È)BaÏŒ˙‡ „aÎ‰Â.:ּכמֹו הּוא ּפעל לׁשֹון ¿«¿≈∆ƒְְָֹ

וכן: ונסֹוע", ג)"הלֹו ב מֹואב",(מלכים את "והּכֹות ְְְֵֶַַָָָ
כב) א ל(שמואל ּבאלהים","וׁשאֹול כ)ֹו א (מלכים ְִֵָֹ
ּופצע": ‰"הּכה ac L‡k.ולא" ּדּבר? והיכן ֵַַָֹ«¬∆ƒ∆ְְִֵֵָֹ

ּפרעה": אליכם ‡‰Ô(È)יׁשמע Ï‡ Ó‡.לא ְְֲִֵֶַַֹ¡…∆«¬…ֹ
ׁשהגן לפי מׁשה, ידי על ללקֹות ּכדאי העפר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהיה
על ולקה ּבחֹול, וּיטמנהּו הּמצרי את ּכׁשהרג ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָעליו

אהרן: ‰Ìpk(È‚)ידי È‰zÂ.פדוליר"א הרחיׁשה, ְֲֵַֹ«¿ƒ«ƒ»ְִָָ
‰ÌÈpk(È„)ּבלע"ז: ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï.,לבראתם ְַַ¿ƒ∆«ƒƒְִָֹ

ּולהֹוציאם) אחרת: אחר:(נסחה eÏÎÈמּמקֹום ‡ÏÂ. ְְִִֵֶֶַַָָָֻ¿…»…
מּכּׂשעֹורה: ּפחּותה ּברּיה על ׁשֹולט הּׁשד ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָׁשאין

(ÂË)‡È‰ ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡.ידי על אינּה זֹו מּכה ∆¿«¡…ƒƒְֵֵַַָָ
היא: הּמקֹום מאת ‰ּכׁשפים, ac L‡k.ולא" ְִִֵֵַָָ«¬∆ƒ∆ְֹ

ּפרעה": אליכם טזיׁשמע Ea(ÊÈ)תורה ÁÈÏLÓ. ְְֲִֵֶַַֹ«¿ƒ«¿
וכן: ,ּב לב)מגרה ּבם",(דברים אׁשּלח "וׁשןּֿבהמת ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹ

ּבלע"ז: אינציט"ר ׁשּסּוי, ‰Úלׁשֹון מיני.‡˙ ּכל ְְִַַ∆∆»…ִֵָ
והיּו ּבערּבּוביא, ועקרּבים ּונחׁשים רעֹות ְְְְְְְִִִַַַָָָָחּיֹות

ּבאּגדה ּבּדבר טעם ויׁש ּבהם. מּכהמׁשחיתים ּבכל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
מלכים מלחמֹות ּבטכסיסי זֹו? ולּמה זֹו לּמה ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָּומּכה:
ּבתחּלה עיר: על ּכׁשּצרה מלכּות ּכסדר עליהם, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבא
ּומריעין עליהם ּתֹוקעין ּכ ואחר מעינֹותיה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָמקלקל
הּצפרּדעים, וכן ּולבהלם, ליראם ְְְְְְְֲִֵַַַַָָָָּבּׁשֹופרֹות
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ּפרעה": אליכם ‡‰Ô(È)יׁשמע Ï‡ Ó‡.לא ְְֲִֵֶַַֹ¡…∆«¬…ֹ
ׁשהגן לפי מׁשה, ידי על ללקֹות ּכדאי העפר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהיה
על ולקה ּבחֹול, וּיטמנהּו הּמצרי את ּכׁשהרג ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָעליו

אהרן: ‰Ìpk(È‚)ידי È‰zÂ.פדוליר"א הרחיׁשה, ְֲֵַֹ«¿ƒ«ƒ»ְִָָ
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ּולהֹוציאם) אחרת: אחר:(נסחה eÏÎÈמּמקֹום ‡ÏÂ. ְְִִֵֶֶַַָָָֻ¿…»…
מּכּׂשעֹורה: ּפחּותה ּברּיה על ׁשֹולט הּׁשד ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָׁשאין

(ÂË)‡È‰ ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡.ידי על אינּה זֹו מּכה ∆¿«¡…ƒƒְֵֵַַָָ
היא: הּמקֹום מאת ‰ּכׁשפים, ac L‡k.ולא" ְִִֵֵַָָ«¬∆ƒ∆ְֹ

ּפרעה": אליכם טזיׁשמע Ea(ÊÈ)תורה ÁÈÏLÓ. ְְֲִֵֶַַֹ«¿ƒ«¿
וכן: ,ּב לב)מגרה ּבם",(דברים אׁשּלח "וׁשןּֿבהמת ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹ

ּבלע"ז: אינציט"ר ׁשּסּוי, ‰Úלׁשֹון מיני.‡˙ ּכל ְְִַַ∆∆»…ִֵָ
והיּו ּבערּבּוביא, ועקרּבים ּונחׁשים רעֹות ְְְְְְְִִִַַַָָָָחּיֹות

ּבאּגדה ּבּדבר טעם ויׁש ּבהם. מּכהמׁשחיתים ּבכל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
מלכים מלחמֹות ּבטכסיסי זֹו? ולּמה זֹו לּמה ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָּומּכה:
ּבתחּלה עיר: על ּכׁשּצרה מלכּות ּכסדר עליהם, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבא
ּומריעין עליהם ּתֹוקעין ּכ ואחר מעינֹותיה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָמקלקל
הּצפרּדעים, וכן ּולבהלם, ליראם ְְְְְְְֲִֵַַַַָָָָּבּׁשֹופרֹות
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זֹובחים eÏ˜È:אנּו ‡ÏÂ.:כגּבתמיהה תורה ְִָ¿…ƒ¿¿Àְִִָ

(‰Î)Ï˙‰.:להתל ‰'(ÂÎ)ּכמֹו Ï‡ zÚÂ. »≈ְְֵָ«∆¿«∆
היה וּיעּתיר, לֹומר ּבא אם וכן ּבתפּלה, ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָנתאּמץ
ּכׁשהּוא עכׁשו ּבתפּלה. וּירּבה ּומׁשמע לֹומר, ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָיכֹול
להתּפּלל: וּירּבה מׁשמע וּיפעל ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָאֹומר

(ÊÎ)Ú‰ Â.ׁשּמתּו ּכמֹו מתּו ולא «»«∆»…ְְֵֵֶֹ
הנאה להם יהיה מתּו, ׁשאם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָהּצפרּדעים,

‰f‡˙(ÁÎ)ּבעֹורֹותם: ÌÚta Ìb.ּפי על אף ְָ«««««…ִַַ
הבטחתֹו: קּים לא אתכם", אׁשּלח "אנכי ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשאמר:

א Ìa()תורה ˜ÈÊÁÓ.ּכמֹו ּבם, (דבריםאֹוחז «¬ƒ»ְֵָ
ּבמבׁשיו":כה) ‰ÈB‰(‚)"והחזיקה '‰ „È ‰p‰. ְְֱִִֶָָֻƒ≈«»

ׁשעבר על נקבה ּבלׁשֹון יאמר ּכן ּכי הוה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלׁשֹון
ּכמֹו: הֹויה, העֹומד ועל ּתהיה, העתיד ועל ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָהיתה,

רֹועה: רֹוצה הוהבּדיל:.ÏÙ‰Â‰(„)עֹוׂשה, תורה ָָָ¿ƒ¿»ְְִִ
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(Á)ÌÎÈÙÁ ‡ÏÓ.:ּבלע"ז ÁÈtילוייניי"ש ¿…»¿≈∆ְַַƒ«

ÔLk.הּנׂשרפות עמּומות הּגחלים מן הּנּפח ּדבר ƒ¿»ְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹ
הפחה, לׁשֹון ּפיח, אולב"ש. ּובלע"ז ְְְֲִִַַַַָָָּבּכבׁשן,

ּומפריחן: מפיחן LÓ‰ׁשהרּוח B˜e.ּדבר וכל ְְִִֶַַָָָ¿»…∆ְָָָ
אחת. ּביד אּלא נזרק אינֹו ּבכח, נּסיםהּנזרק הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

מלא מׁשה ׁשל קמצֹו ׁשהחזיק אחד, ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָֹֹֻהרּבה:
ׁשה ואחד, אהרן, וׁשל ׁשּלֹו עלחפנים, האבק ל ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

מצרים: ארץ ‡ÚaÚ˙(Ë)ּכל Át ÔÈÁLÏ. ְִִֶֶַָƒ¿ƒ…≈«¬«¿À…

צֹומחין ידֹו ׁשעל אבעּבעין, סגי לׁשיחנא ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָֻּכתרּגּומֹו:
חמימּות,ÔÈÁL.ּבּועֹות: ּבלׁשֹוןלׁשֹון יׁש והרּבה ¿ƒְְְְֲִִֵֵַ

ׁשחּונה: ׁשנה Ó‰ae‰(È)מׁשנה Ì„‡a.ואם ְְִָָָָ»»»«¿≈»ְִ
נאמר: ּכבר והלא הּבהמֹות, להם היּו מאין ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּתאמר:
ּגזרה, נגזרה לא אּלא מצרים"? מקנה ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ"וּימת
ּבמקנ" ׁשּנאמר: ּבלבד, ׁשּבּׂשדֹות אֹותן על ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָאּלא
מקנהּו את הניס ה' ּדבר את והּירא ּבּׂשדה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאׁשר
"וּיּקח אצל: ּבּמכילּתא ׁשנּויה וכן הּבּתים". ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאל
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ÔÈ„‰ ‡cÚa ‡ËÓ ˙ÈÁÓ ‡‡¬»»≈ƒ¿»¿ƒ»»»≈
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ּבחּור" רכב יד)ׁשׁשֿמאֹות יא:(לקמן ‡˙(È„)תורה ֵֵֶֶָ∆

È˙ÙbÓ Ïk.ׁשּמּכת מּכאן ׁשקּולהלמדנּו ּבכֹורֹות »«≈…«ְְְִֶַַַָָָ
הּמּכֹות: ּכל È„È(ÂË)ּכנגד ˙‡ ÈzÁÏL ‰zÚ Èk ְֶֶַַָƒ«»»«¿ƒ∆»ƒ

'B‚Â.ׁשהּכיתים ּבמקנ ידי ּכׁשהיתה רציתי אּלּו ּכי ¿ְְְְְִִִִִִִִִֶֶָָָָ
עּמ ואת אֹות והּכיתי ׁשלחּתיה עםּבּדבר, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ

‰‡הּבהמֹות: ÔÓ „ÁkzÂ.ז ּבעבּור אתאבל ְֵַ«ƒ»≈ƒ»»∆ֲֲַָֹ
וגֹו': טזהעמדּתי ÏÏBzÒÓ(ÊÈ)תורה E„BÚ ְְֱִֶַ¿ƒ¿≈

ÈnÚa.מּגזרת והּוא ּבעּמי, ּבּה ּכביׁשת ּכתרּגּומֹו: ¿«ƒְְְְְְִִִֵֵַַַַ
קלקי"ר. ּובלע"ז ּכביׁשא, ארח ּדמתרּגמינן ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹמסּלה,
ּתיבה ּכל מּקץ": "ויהי ּבסֹוף ּפרׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵַַָָָּוכבר
ּבלׁשֹון לדּבר ּבאה והיא "סמ יסֹודּה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשּתחּלת
אֹותּיֹות ּבאמצע ׁשּמּוׁש ׁשל הּתי"ו נֹותן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָמתּפעל,

ּוכגֹון: זֹו, ּכגֹון עּקר יב)ׁשל החגב"(קהלת "וּיסּתּבל ְְְִִֵֶֶַַָָָ
סבל, טז)מּגזרת מּגזרת(במדבר עלינּו" תׂשּתרר "ּכי ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

וכן: ונגיד, ח)ׂשר ז הוית":(דניאל "מׂשּתּכל ְְְֲִִֵֵַַַָ
(ÁÈ)ÁÓ ˙Úk..למחר הּזאת לֹוּכעת ׂשרט »≈»»ְֵַַָָָָֹ

ירד לכאן חּמה ּכׁשּתּגיע למחר, ּבּכתל: ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׂשריטה
ׁשּתחּלת.‰Òe„‰הּברד: ּתיבה וכל ׁשּנתיּסדה, ַָָƒ»¿»ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ּכׁשהיא יסר, ידע, ילד, יסד, ּכגֹון: יֹו"ד, ְְְִֶַָָָָָֹֹֹֹיסֹודּה
הּוסדּה, ּכמֹו: הּיֹו"ד, ּבמקֹום הּוי"ו ּתבא ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹמתּפעלת,

ליֹוסף", "וּיּולד וּיּודע, כט)הּולדּה, "ּבדברים(משלי ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ
עבד": יּוסר ‰ÊÚ(ËÈ)לא ÁÏL.ׁשלח ּכתרּגּומֹו: ִֶֶָָֹ¿«»≈ְְְַַ

וכן: י)ּכנֹוׁש, העיזּו",(ישעיה הּגבים (ירמיה"יֹוׁשבי ְְְִִֵֵֵֵַ
ּבנימין"ו) ּבני ‰Èa˙‰.:"העזּו ÛÒ‡È ‡ÏÂלׁשֹון - ְְִִִֵָָ¿…≈»≈««¿»ְ
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עּמ ואת אֹות והּכיתי ׁשלחּתיה עםּבּדבר, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ

‰‡הּבהמֹות: ÔÓ „ÁkzÂ.ז ּבעבּור אתאבל ְֵַ«ƒ»≈ƒ»»∆ֲֲַָֹ
וגֹו': טזהעמדּתי ÏÏBzÒÓ(ÊÈ)תורה E„BÚ ְְֱִֶַ¿ƒ¿≈

ÈnÚa.מּגזרת והּוא ּבעּמי, ּבּה ּכביׁשת ּכתרּגּומֹו: ¿«ƒְְְְְְִִִֵֵַַַַ
קלקי"ר. ּובלע"ז ּכביׁשא, ארח ּדמתרּגמינן ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹמסּלה,
ּתיבה ּכל מּקץ": "ויהי ּבסֹוף ּפרׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵַַָָָּוכבר
ּבלׁשֹון לדּבר ּבאה והיא "סמ יסֹודּה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשּתחּלת
אֹותּיֹות ּבאמצע ׁשּמּוׁש ׁשל הּתי"ו נֹותן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָמתּפעל,

ּוכגֹון: זֹו, ּכגֹון עּקר יב)ׁשל החגב"(קהלת "וּיסּתּבל ְְְִִֵֶֶַַָָָ
סבל, טז)מּגזרת מּגזרת(במדבר עלינּו" תׂשּתרר "ּכי ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

וכן: ונגיד, ח)ׂשר ז הוית":(דניאל "מׂשּתּכל ְְְֲִִֵֵַַַָ
(ÁÈ)ÁÓ ˙Úk..למחר הּזאת לֹוּכעת ׂשרט »≈»»ְֵַַָָָָֹ

ירד לכאן חּמה ּכׁשּתּגיע למחר, ּבּכתל: ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׂשריטה
ׁשּתחּלת.‰Òe„‰הּברד: ּתיבה וכל ׁשּנתיּסדה, ַָָƒ»¿»ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ּכׁשהיא יסר, ידע, ילד, יסד, ּכגֹון: יֹו"ד, ְְְִֶַָָָָָֹֹֹֹיסֹודּה
הּוסדּה, ּכמֹו: הּיֹו"ד, ּבמקֹום הּוי"ו ּתבא ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹמתּפעלת,

ליֹוסף", "וּיּולד וּיּודע, כט)הּולדּה, "ּבדברים(משלי ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ
עבד": יּוסר ‰ÊÚ(ËÈ)לא ÁÏL.ׁשלח ּכתרּגּומֹו: ִֶֶָָֹ¿«»≈ְְְַַ

וכן: י)ּכנֹוׁש, העיזּו",(ישעיה הּגבים (ירמיה"יֹוׁשבי ְְְִִֵֵֵֵַ
ּבנימין"ו) ּבני ‰Èa˙‰.:"העזּו ÛÒ‡È ‡ÏÂלׁשֹון - ְְִִִֵָָ¿…≈»≈««¿»ְ
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הּוא: "וּינס":.‰È(Î)הכנסה לׁשֹון הבריח, ְַָָ≈ƒְְִִַַָָ

כא ‰ÌÈÓM(Î)תורה ÏÚ.ּומדרׁש הּׁשמים. לצד ««»«ƒְְִִַַַַָ
למעלה למׁשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הגּביהֹו ְְְְִִֶַַַָָָָָֹאּגדה:

הּׁשמים: כגמן ‰„(Î„)תורה B˙ ˙ÁwÏ˙Ó. ִִַַָƒ¿«««¿«»»
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Ù Ù Ù


ּבתֹו מלאהאבל ׁשהיתה לפי התּפּלל, לא העיר ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹ

רבה)ּגּלּולים Ôe‡Èz(Ï):(שמות Ì.לא עדין ִִ∆∆ƒ¿ֲִַֹ
הּוא, לא עדין - ׁשּבּמקרא טרם ּכל וכן ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹּתיראּון,

ּכמֹו: קדם. לׁשֹון יט)ואינֹו "טרם(בראשית ְְְֵֶֶֶֹ
ׁשכיבּו, לא עד - ב)יׁשּכבּו" "טרם(שם ְְִִֶֶַָָ

ּכי ידעּתי הּוא: ּכן זה אף צמח, לא עד - ְְִִִֵֶַַַַָָָָיצמח"
ּתעמדּו הרוחה ּומּׁשּתהיה יראים, אינכם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעדין

k˙‰(Ï‡)ּבקלקּולכם: ‰Ú‰Â ‰zL‰Â. ְְְִֶ¿«ƒ¿»¿«¿…»À»»
נּכּו. לא וכן נכאים, נכה", "ּפרעה לׁשֹון: ְְְְְְְִִֵַָָֹֹֹֻנׁשּברה
ּבמקֹום נּו"ן ׁשאין הּכאה, לׁשֹון לפרׁשֹו יּתכן ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹולא
אּלא הּכּו, ּכמֹו נּכּו, הּכתה, ּכמֹו נּכתה לפרׁש ְְְְֵֵֶָָָָָֻֻֻֻה"א

מּגזרת הּוא והרי ּבּתיבה, ׁשרׁש לג)הּנּו"ן (איוב ְֲִִֵֵֶַַַַָֹ
עצמֹותיו": ‡È"וׁשּפּו ‰Ú‰ Èk.ּבּכרה ּכבר ְְַָֻƒ«¿…»»ƒְְִָָ

הּפׁשּתה וכן ונפלּו, ונׁשּתּברּו ּבקׁשיה ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָועֹומדת
ּבגבעֹוליה: לעמד והּקׁשה ּכבר ‰Ú‰ּגדלה ְְְְְְֲִֶַָָָָָֹֻ«¿…»

È‡.ל ּבאּביה, ו)ׁשֹוןעמדה השירים "ּבאּבי(שיר »ƒְְְְִִֵֶָָָ
‰p‰(Ï)":הּנחל ˙ÏÈÙ‡ Èk.ועדין מאחרֹות, ַַַƒ¬ƒ…≈»ְֲִַַָֻ

ּפי על ואף קׁשה. ּבפני לעמד ויכֹולֹות רּכֹות ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹהיּו
יׁש הּברד", הּכה הּׂשדה עׂשב ּכל "ואת ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
העֹומדים ּבעׂשבים מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ְְְְֲִִִֵֶַָָָָלפרׁש
רּבי ּומדרׁש ּבברד. ללקֹות הראּויים ְְְְְְִִִִִַַָָָָּבקלחם
ודרׁשּו: זאת על ׁשּנחלקּו מרּבֹותינּו יׁש ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָֹּתנחּומא
לקּו: ׁשּלא להם נעׂשּו ּפלאֹות ּפלאי - אפילת" ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹֹ"ּכי

(‚Ï)z ‡Ï.,ּבאויר ׁשהיּו אֹותן ואף הּגיע, לא …ƒ«ְֲִִִֶַַָָָֹ
לֹו: ודֹומה לארץ, הּגיעּו ט)לא עלינּו(דניאל וּתּת" ְִִִֵֶֶַָָָָֹ

ּבן ּומנחם עלינּו. וּתּגיע ּדעזרא, והּׁשבּועה" ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאלה
ּבחלק חּברֹו כב)סרּוק לׁשֹון(יחזקאל ּכסף" ּכהּתּו" ְְְְִִֵֶֶֶָ

ּכתרּגּומֹו: ּדבריו את אני ורֹואה מּתכת, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָיציקת
נּת "לא זה: אף לאּתכא, לצקת ,ואּתי ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ"וּיּצק"

ארצה: הּצק לא לדלארץ", ואראתורה פרשת חסלת ְֶַָָָָֹֻ
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Ù Ù Ù


ּבתֹו מלאהאבל ׁשהיתה לפי התּפּלל, לא העיר ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹ

רבה)ּגּלּולים Ôe‡Èz(Ï):(שמות Ì.לא עדין ִִ∆∆ƒ¿ֲִַֹ
הּוא, לא עדין - ׁשּבּמקרא טרם ּכל וכן ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹּתיראּון,

ּכמֹו: קדם. לׁשֹון יט)ואינֹו "טרם(בראשית ְְְֵֶֶֶֹ
ׁשכיבּו, לא עד - ב)יׁשּכבּו" "טרם(שם ְְִִֶֶַָָ

ּכי ידעּתי הּוא: ּכן זה אף צמח, לא עד - ְְִִִֵֶַַַַָָָָיצמח"
ּתעמדּו הרוחה ּומּׁשּתהיה יראים, אינכם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעדין

k˙‰(Ï‡)ּבקלקּולכם: ‰Ú‰Â ‰zL‰Â. ְְְִֶ¿«ƒ¿»¿«¿…»À»»
נּכּו. לא וכן נכאים, נכה", "ּפרעה לׁשֹון: ְְְְְְְִִֵַָָֹֹֹֻנׁשּברה
ּבמקֹום נּו"ן ׁשאין הּכאה, לׁשֹון לפרׁשֹו יּתכן ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹולא
אּלא הּכּו, ּכמֹו נּכּו, הּכתה, ּכמֹו נּכתה לפרׁש ְְְְֵֵֶָָָָָֻֻֻֻה"א

מּגזרת הּוא והרי ּבּתיבה, ׁשרׁש לג)הּנּו"ן (איוב ְֲִִֵֵֶַַַַָֹ
עצמֹותיו": ‡È"וׁשּפּו ‰Ú‰ Èk.ּבּכרה ּכבר ְְַָֻƒ«¿…»»ƒְְִָָ

הּפׁשּתה וכן ונפלּו, ונׁשּתּברּו ּבקׁשיה ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָועֹומדת
ּבגבעֹוליה: לעמד והּקׁשה ּכבר ‰Ú‰ּגדלה ְְְְְְֲִֶַָָָָָֹֻ«¿…»

È‡.ל ּבאּביה, ו)ׁשֹוןעמדה השירים "ּבאּבי(שיר »ƒְְְְִִֵֶָָָ
‰p‰(Ï)":הּנחל ˙ÏÈÙ‡ Èk.ועדין מאחרֹות, ַַַƒ¬ƒ…≈»ְֲִַַָֻ

ּפי על ואף קׁשה. ּבפני לעמד ויכֹולֹות רּכֹות ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹהיּו
יׁש הּברד", הּכה הּׂשדה עׂשב ּכל "ואת ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
העֹומדים ּבעׂשבים מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ְְְְֲִִִֵֶַָָָָלפרׁש
רּבי ּומדרׁש ּבברד. ללקֹות הראּויים ְְְְְְִִִִִַַָָָָּבקלחם
ודרׁשּו: זאת על ׁשּנחלקּו מרּבֹותינּו יׁש ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָֹּתנחּומא
לקּו: ׁשּלא להם נעׂשּו ּפלאֹות ּפלאי - אפילת" ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹֹ"ּכי

(‚Ï)z ‡Ï.,ּבאויר ׁשהיּו אֹותן ואף הּגיע, לא …ƒ«ְֲִִִֶַַָָָֹ
לֹו: ודֹומה לארץ, הּגיעּו ט)לא עלינּו(דניאל וּתּת" ְִִִֵֶֶַָָָָֹ

ּבן ּומנחם עלינּו. וּתּגיע ּדעזרא, והּׁשבּועה" ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאלה
ּבחלק חּברֹו כב)סרּוק לׁשֹון(יחזקאל ּכסף" ּכהּתּו" ְְְְִִֵֶֶֶָ

ּכתרּגּומֹו: ּדבריו את אני ורֹואה מּתכת, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָיציקת
נּת "לא זה: אף לאּתכא, לצקת ,ואּתי ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ"וּיּצק"

ארצה: הּצק לא לדלארץ", ואראתורה פרשת חסלת ְֶַָָָָֹֻ
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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

    

            Ÿ¨©´§Ÿ̈½©¨©´¦¦§¦½§¨−̈¤£´Ÿ©§¨®¥¤¬©̧¦Æ£¤´¦§¦½§¥¤¬
         ¨−§«¨¦«§¤¨¥̧¤Æ¨¦´¨½̈¨©¦«§¬¨¥−¤§ª§Ÿ̈®§¤¤´©¦½

           ¤¨¦Æ§¥½©§¨¥−©§¨¦«¥̧©¹©¥¦À¥³©©¤Æ´Ÿ¥«¤½¤©«£¥³
          ¦§¨Æ©£¦½©§¦¬§Ÿ−̈§¨¥́«¨®¤©¥À¨¨«£Æ§©§¥¤½§¦«¥¤−©§¨¬

           ¨¥«¨©£¦º¤§©´§©£ª«¥¤À§«Ÿ¨Æ¨¦´¨¤½©³©¨¨̧¦Æ§¥´¤½¦©−§¦
          §´Ÿ¨¥®©©«£³¨©Æ§¥©½©«£¤¬«Ÿ¨©−§¦¨¨«¦§Æ§©§Ÿ̈½©«£¥¦−

           ¤§¨®¨«§Á£¥¤̧«Ÿ§¥¤¹§©¥¤À§©³©§¦Æ¦§©´§Ÿ̈½§¦§¤¬§¦§©§¤−§¥¬
            ¥«Ÿ³¨Æ¥¦½−¥«¥¨®´§Ÿ̈½§©¥¬§−§«Ÿ§¨«§¤¬¤¨¦−¨¨®̈

             §¤̧¤¨¬¥²¤−̈§¦§¦¬¨¨¨«¦«¨©´¨ÀŸ¦³¨¨Æ¨¥½¤£³©¤̧¤Æ§´
            ¤½̈¦¦¨¬¥«−©´©¤¨®¦¨²¨©¨«§¨¬¦−¤¨¤«¨©«£¦¬©§¦²§¬Ÿ¦−

          Ÿ©´§Ÿ̈®¦£¦©¦²§¨©−§¦¨©¬¡Ÿ¨«¦¦§¤§«¨©²¦§¦¬−̈
         ¨«Ÿ£¤®¨¦³¦¨Æ¨½¨©¦«§©§¦−¨¤«¨§©³©¦«§Æ§©§¤½¦−Ÿ

           ©§ª¤®¨§©©¨²Ÿ§¦§©©§¤−¦¦¬§¨«¦´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¦§¦´Ÿ¤«Â¥¤Â¨
          §¨¨̧¨¹§©©¥²§¬¦−¦«©§¤®©©Æ¦¨¥½§©¦§©−¦§¨«¢¨«

           §¦¾£¤¬¦−§©«£¤®¥³¨«Ÿ¦Æ£©´¤§¤½¦«¨©−¦§ª¨«§¦¤Æ§¨´¦§¤½
         §©§«¥¤−©¤´¤¦§©®§¨§«§¨³©§Ÿ̈Æ¤£¨½̈§¨©−¤«Ÿ§¨«¦«¦¥³§Ÿ̈Æ
           ¨¥´¨½§©¨−©§§Ÿ¨®§¨¦³§¥¨Æ©½§©«£¨−§©«£¥¥«¦³¨¥Æ§Ÿ̈´

         ¦§½̈§©§−¤¨¨¨®§©−©«§¥¬§Ÿ̈«©¦§©§¦̧§©¦«©£¦¹¤©©À©©³
           ©©Æ©½̈¤«Ÿ§¥Æ§©´©«£¦½§©¤−¤§¨«©§¨®©§¨¬¨ª−§ª§Ÿ̈«§¨«Ÿ¦À©«£¥¤Æ

         ©§§´Ÿ¥¤½¨¾̈§©¥¬¤¨©¦−§©§Ÿ®−̈§¨¬¤§¦«§©§¦̧¨¤¹
             À§¦©§¦´¥¤´Â§¥Â¦¤©¦º©§¦̧¬§²¬Ÿ§¥¤−¤ª©´§¨®̈¨«¦¦´
        ̈«§Ÿ¦À£¤̧«Ÿ¨§³¤¦§¦Æ§«Ÿ¨´¤§¦½§¦¦¬¤§¦−©¦«

           §¥¦´¤¨£¥¤´¦¨©¦´¦§¨´©«Ÿ̈¿©¦¿ÂÂ̈¤¤©©¦̧©§¨¦¹
             ©¦§¨À©´©¬¨§¦²§«¨©−¦¨©´§Ÿ̈®©«£¤´¨¦Á§¥̧¦§¨¥¤©¦§¨²¦§¦¬

          ¨−¥¬§Ÿ̈«§©¥¤¬¤©²©«Ÿ£¦¬©«§¦¦−¨©¬§Ÿ̈«¦´©«£¤´©¨©´¦
           Â©«£Â̈¦§¨¨̧¤©«£¨¹̈£¤̧£¦¬Ÿ¤²«Ÿ§¦¬§¨©−§ª§Ÿ̈®¥²©«£¬Ÿ©§£¤−

          §¦§¤«§¨À̈¦¥¸Ÿ¤Æ§¨§½¦¥¬©−̈§©©®¨¨¨¨²§¦§©«£¬§¨©−
            ¨©¬§Ÿ̈«§¨«§´§¨½§¦§¥Æ¨«£¨¦½©«Ÿ§¦−¦®¦´«©§º̈´Ÿ¨À§¦¨Æ

    ́Ÿ¦§¤½§¨¬¥«¨−§¨¨¨«
           §¨À̈¦¥¸Ÿ¤Æ§¨§½¦¥¬©−̈§©©®¨¨¨¨²§¦§©«£¬§¨©−¨©¬§Ÿ̈«

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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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:



לוח זמנים לשבוע פרשת וארא 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
6:376:378:398:399:119:1210:0310:0516:5917:0517:2517:3016:4417:40באר שבע )ח(

6:406:398:408:409:129:1210:0410:0516:5517:0117:2117:2716:3017:37חיפה )ח(

6:356:348:388:389:099:0910:0110:0316:5817:0417:2417:2916:2317:37ירושלים )ח(

6:406:398:408:409:129:1310:0410:0616:5717:0217:2317:2816:4117:39תל אביב )ח(

7:397:359:179:169:489:4810:3310:3316:2516:3316:5917:0616:1417:21אוסטריה וינה )ח(

6:066:129:139:179:449:4910:5911:0220:4920:4721:1821:1620:2921:29אוסטרליה מלבורן )ק(

7:367:339:169:169:489:4810:3410:3416:3316:4017:0517:1216:2117:16אוקראינה אודסה )ח(

7:267:239:039:029:359:3410:1910:1916:0916:1716:4216:5015:5716:54אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

8:007:569:329:3110:0410:0310:4710:4716:2616:3417:0117:0916:1517:13אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:527:489:259:249:579:5610:4010:4016:1916:2716:5417:0216:0817:06אוקראינה קייב )ח(

7:137:098:518:509:229:2210:0710:0716:0016:0816:3316:4115:4816:45אוקראינה דונייצק )ח(

7:587:569:419:4010:1310:1210:5910:5917:0317:1117:3517:4216:5117:56איטליה מילאנו )ח(

6:096:128:448:469:139:1610:1610:1818:3418:3618:5618:5818:1719:02אקוואדור קיטו )ח(

5:495:558:518:549:239:2710:3610:3920:1220:1120:4020:3819:5320:52ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:186:259:339:3710:0310:0811:2011:2321:2621:2421:5721:5421:0621:58ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

7:237:229:149:159:479:4710:3610:3717:0517:1117:3317:3916:5217:43ארה״ב בולטימור )ח(

7:157:139:069:069:389:3810:2610:2716:5216:5817:2117:2716:3917:39ארה״ב ברוקלין נ.י. )ח(

7:177:159:069:069:389:3810:2710:2816:5116:5817:2017:2616:3817:39ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:567:549:459:4510:1610:1611:0411:0517:2417:3017:5318:0017:1118:12ארה״ב דטרויט )ח(

7:157:149:189:199:509:5110:4310:4417:4317:4818:0918:1317:2918:23ארה״ב היוסטן )ח(

6:556:548:548:559:269:2610:1710:1917:0617:1217:3317:3816:5317:48ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

7:077:079:139:149:459:4710:4010:4117:5017:5518:1518:1917:3618:29ארה״ב מיאמי )ח(

7:157:139:029:029:359:3510:2310:2416:4416:5117:1317:2016:3117:33ארה״ב ניו הייבן )ח(

7:127:109:029:029:339:3310:2210:2216:4416:5117:1417:2016:3217:31ארה״ב שיקאגו )ח(

5:596:038:498:529:179:2010:2510:2819:2119:2219:4519:4519:0419:49בוליביה לא פאס )ח(

8:418:3710:1110:1010:4310:4211:2611:2616:5917:0817:3517:4316:4818:01בלגיה אנטוורפן )ח(

8:388:3410:1010:1010:4210:4111:2511:2517:0217:1117:3717:4616:5118:02בלגיה בריסל )ח(

8:118:069:349:3210:0510:0410:4510:4415:5616:0616:3516:4515:4616:49בלרוס ליובאוויטש )ח(

5:245:298:168:198:478:509:569:5919:0319:0319:2819:2818:4519:35ברזיל ס.פאולו )ח(

5:125:168:038:068:348:379:439:4618:4918:4919:1319:1318:3119:20ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

7:597:549:309:2910:0110:0010:4310:4416:1716:2616:5317:0216:0717:18בריטניה לונדון )ח(

8:178:129:439:4210:1510:1310:5510:5516:1616:2616:5417:0316:0617:21בריטניה מנצ׳סטר )ח(

8:108:069:389:3710:1010:0910:5110:5116:1816:2716:5517:0316:0717:07גרמניה ברלין )ח(

8:178:139:529:5110:2310:2211:0611:0616:4916:5717:2417:3216:3817:36גרמניה פרנקפורט )ח(

7:127:139:249:269:579:5810:5310:5518:2018:2418:4418:4718:0618:51הודו בומביי )ח(

7:057:069:209:219:529:5310:4810:5018:1918:2218:4218:4618:0418:50הודו פונה )ח(

7:267:239:059:049:379:3610:2210:2216:1616:2416:4916:5616:0517:00הונגריה בודפשט )ח(

7:267:249:149:159:479:4710:3510:3616:5817:0417:2717:3316:4517:37טורקיה איסטנבול )ח(

7:387:369:319:3110:0310:0410:5310:5417:2717:3317:5518:0117:1418:05יוון אתונה )ח(

7:467:439:259:249:579:5710:4210:4316:3816:4617:1017:1816:2617:22מולדובה קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת וארא 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
7:057:069:239:249:539:5410:5010:5118:2418:2818:4718:5118:0918:55מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:005:078:148:188:468:5110:0310:0720:1420:1120:4620:4319:5420:47ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:506:498:588:599:289:2910:2310:2417:3317:3717:5718:0217:1918:06נפאל קטמנדו )ח(

7:087:109:359:3810:0810:1011:0911:1119:1619:1819:3819:4119:0019:45סינגפור סינגפור )ח(

7:377:339:079:069:389:3710:2010:2015:5015:5916:2616:3515:3916:39פולין ורשא )ח(

5:505:538:288:319:019:0410:0610:0818:4118:4319:0419:0518:2419:09פרו לימה )ח(

8:168:139:599:5810:3010:3011:1611:1717:2017:2817:5217:5917:0918:13צרפת ליאון )ח(

8:388:3410:1410:1410:4610:4511:3011:3017:1917:2717:5318:0017:0818:15צרפת פריז )ח(

5:596:018:308:328:599:0210:0110:0318:0918:1118:3118:3317:5318:37קולומביה בוגוטה )ח(

7:467:439:329:3210:0310:0310:5110:5117:0517:1217:3517:4216:5217:54קנדה טורונטו )ח(

7:297:269:129:119:439:4310:3010:3016:3516:4217:0617:1316:2317:27קנדה מונטריאול )ח(

6:536:518:488:489:219:2110:1110:1316:5316:5917:2017:2516:4017:29קפריסין לרנקה )ח(

8:488:4210:1010:0810:4010:3911:1911:1916:2616:3617:0717:1616:1717:34רוסיה מוסקבה )ח(

8:038:009:429:4110:1410:1410:5910:5916:5417:0217:2717:3416:4217:38רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(
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6:426:438:599:019:319:3310:2910:3118:0918:1218:3218:3517:5418:39תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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