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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:ýåýé íL-úà eììä ýåýé éãár eììä | déeììäá:íìBò-ãrå äzrî Cøáî ýåýé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:ýåýé íL ìläî BàBáî-ãr LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìr ýåýé | íéBb-ìk-ìr íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà ýåýék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôrî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnr éáéãð íò íéáéãð-ír éáéLBäìèúéaä úø÷r | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦



ג oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אלול, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

ידוע  הנה  לכשרות,  בנוגע  ובפרט  במשפחתו  המצב  אודות  שכותב  במה  הנה  מכתבו,  על  במענה 

שלכל לראש צריכה להיות קריאה בשלום היינו הליכה בדרכי נועם ולברר לפניהם שהתורה ומצות בכלל 

הן טובת האדם הן בנוגע לנשמה והן בנוגע לגוף הן בנוגע בעוה"ז והן בעולם הבא, ובפרט בכשרות האכילה 

הגוף  אין  כשרות  בלתי  מאכלות  הנה  כבשרו  ובשר  דם  נעשה  קדישא  בתניא  הזקן  רבנו  שכלשון  ושתי' 

הישראלי יכול לסובלם, ואף שלפעמים מאריך הזמן עד שנראה תוצאות לא טובות ח"ו, הרי מובן שאנשים 

נורמלים ובשכל בריא לא יעשו שום דבר שיקלקל בריאות גופו באופן קשה אף אם יתגלה הקלקול רק 

לאחר כמה שנים, וכשיוסיף שאין הענין כדי להפחיד עליו אלא מצד אהבת ישראל בכלל ואהבת קרוב 

ובן בפרט מוכרח לשמור את הקרובים מכל נזק ח"ו הרי דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. ויה"ר 

מהשי"ת שיהי' זה בנקל ובהקדם.

בהנוגע לקבלת הוויזה שלו הנה לפלא מ"ש שהדבר צריך להתארך כמה זמן שכיון שהבקשה בזה 

באה מצד מוסד חינוך ידוע, ותקותי חזקה שכשישתדלו באופן שכותב במכתבו מצד המוסד יצליח השי"ת.

מה שכותב אודות קביעות זמן חתונתם לי"ג אור לי"ד חדש הגאולה חדש כסלו הבע"ל, הנה יה"ר 

מהשי"ת שיהי' בשעה טובה ומוצלחת, ויוכל לכתוב בהזמנה גם י"ד כסלו אבל לא הלשון ליל אלא אור 

לי"ד ושנו חכמים בלשון המשנה.

מוסג"פ קטע השיחה דש"ק מברכים ח' אלול ה'תשי"א, אשר תוכנו כל השנים ובכל השנה זמנו 

הוא, ובטח ינצלו באופן המתאים.

בברכת כוח"ט.



ד

`"i ,`vz zyxt zay .c"qa
f"kyz'd ,lel`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‡Ï יחּדיו ּובחמֹור ּבׁשֹור ּומביא 1תחרֹוׁש , …ְְֲֲִֵַַַָ

זה  (ּבדּבּורֿהּמתחיל מהר"ׁש ְְְֲִִֶַַַַָאדמּו"ר

תרכ"ז  ּפירּוׁש2ּדׁשנת זה. ּבפסּוק ּפירּוׁשים ּכּמה ( ְְִִֵֵֶַַָָ

ּבּמדרׁש ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי חמֹור 3הא', ּכׁשּבא , ְְֲִִֶֶַַַָָָָ

אני  יֹודע  לֹו, אמר מּיעקב, ּדינה את ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹלבּקׁש

נׂשיא. ּכן ּגם ואני נׂשיא, היה אברהם ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּזקנ

ׁשּנאמר  ׁשֹור, אּלא נקרא נׂשיא לא לֹו, ואל 4אמר ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּוכתיב  אברהם, רץ ּבכח 5הּבקר ּתבּואֹות ורב ְְְְְִַַַַָָָָָֹ

ּבׁשֹור  לחרֹוׁש אפׁשר ואי חמֹור, ואּתה ְְְְֲֲִֶַַָָׁשֹור.

ּבבחינת  הּוא הּׁשֹור ׁשענין  והינּו, יחּדו. ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָּובחמֹור

ׁשּבגבּורה  חסד ּבחינת והּוא וחמֹור 6הּקדּוׁשה, , ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָ

ּפסֹולת  הּימין, לבחינת ׁשּמנּגדת קליּפה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָהּוא

לידבק 7החסדים  חמֹור ּבן ׁשכם רצה ׁשּלכן , ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּובחמֹור  ּבׁשֹור תחרֹוׁש ּדלא הּלאו וענין ְְְְְֲֲִִַַַַָָֹּבדינה.

ּתקּבל  ׁשּלא החמֹור קליּפת להרחיק הינּו ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָֹיחּדו,

ׁשּזהּו ּבּמאמר , ּומבאר הּקדּוׁשה. ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָמּבחינת

ּכי  עצמֹו, את ׁשּימּול לחמֹור יעקב ּבני ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹׁשאמרּו

ׁשהיא  הערלה העברת נעׂשה הּמילה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָעלֿידי

החסדים. ּבבחינת לידבק אז יּוכל ולכן ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּקליפה,

הּמאמר  אֹותֹו8ּובהמׁש רימּו יעקב ׁשּבני מבאר, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

מרמה 9(ּכּידּוע  עלֿידי הּוא הּקליפה ׁשּבירּור ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ה  עצם על לֹו ׁשהבטיחּו ׁשהטילּוכּו'), רק ענין, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ידע  לא והּוא עצמֹו, את ׁשּימּול ּבּדבר ְְְֶֶַַַַָָָָֹּתנאי

העברת  עלֿידי הּנה עצמֹו, את ימּול ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּכאׁשר

ולא  הּקדּוׁשה, מעל הּקליּפה נפרדת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹהערלה
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יו"ד.1) כב, ואילך.2)תצא שצח ע' תרכ"ז נשיאות.3)סה"מ ערך קטן ראובני בילקוט הובא - ז וישלח וירא 4)תנחומא
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ואילך. נז ע' תרס"ח ואילך. מד ס"ע ח"א תרל"ג סה"מ א'שמג. ע' מטות אוה"ת תולדות. ס"פ תו"ח גֿד.
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השבוע: בפרשת נאמר בבהמה כלאיים איסור אודות
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¯BÓÁÏ ·˜ÚÈ Èa e¯Ó‡L שאם ∆»¿¿≈«¬…«¬
יעקב  בת לדינה יינשא שבנו ברצונו

È„ÈŒÏÚ Èk ,BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓiL∆»∆«¿ƒ«¿≈
‰Ï¯Ú‰ ˙¯·Ú‰ ‰NÚ ‰ÏÈn‰«ƒ»«¬∆«¬»«»»¿»

,‰ÙÈÏw‰ ‡È‰L על המכסה ∆ƒ«¿ƒ»
‡Êהקדושה, ÏÎeÈ ÔÎÏÂ בן שכם ¿»≈«»

‰ÌÈ„ÒÁחמור  ˙ÈÁ·a ˜·„ÈÏƒ»≈ƒ¿ƒ««¬»ƒ
הקדושה. צד של

¯Ó‡n‰ CLÓ‰·e8Ó,¯‡· ¿∆¿≈««¬»¿»≈
B˙B‡ eÓÈ¯ ·˜ÚÈ ÈaL ולאמתו ∆¿≈«¬…ƒ

לנישואין  להסכים התכוונו לא דבר של

ימולו  שכם שאנשי לאחר אפילו אלה

עצמם  החסידות Úe„ik)9את בתורת «»«
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰ÙÈÏw‰ ¯e¯ÈaL∆≈«¿ƒ»«¿≈

'eÎ ‰Ó¯Ó,הקליפות עם המגע כי ƒ¿»
יתירה, זהירות דורש בכלל, והגשמיות

אלו  דברים עם מתעסק האדם ואם

יש  אותם, להשיג ומאמץ בחירה מתוך

שבגשמיות  הרע בחלק שייתפס חשש

ודווקא  אותם, לברר יוכל ולא ובקליפה

קל  יותר ממילא בדרך לו שבא בדבר

אותו  לברר ÏÚלו BÏ eÁÈË·‰L ,(∆ƒ¿ƒ«
,ÔÈÚ‰ ÌˆÚ דינה נישואי של ∆∆»ƒ¿»

חמור בן È‡zלשכם eÏÈË‰L ˜«̄∆≈ƒ¿«
‡e‰Â ,BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓiL ¯·ca«»»∆»∆«¿¿
˙‡ ÏeÓÈ ¯L‡kL Ú„È ‡Ï…»«∆«¬∆»∆

‰p‰ ,BÓˆÚ שיקיים ידי על דווקא «¿ƒ≈
הפועל  אל תצא לא מזימתו התנאי, את

‰Ú·¯˙כי È„ÈŒÏÚ הסרת «¿≈«¬»«
‰Ï¯Ú‰ הקליפה כיסוי את שמסמלת »»¿»

הקדושה ‰tÈÏw‰על ˙„¯Ùƒ¿∆∆«¿ƒ»
˜·cÈ ‡ÏÂ ,‰Le„w‰ ÏÚÓ≈««¿»¿…ƒ»≈

‰È„a רצון לו יהיה לא כבר כי ¿ƒ»
מהקדושה. לקבל
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 מפתח  כללי

ב  ........................................  סדר הנחת תפילין    )א

ג  .................................  קיד, מזמורי תהלים קיג  )ב

  לא תחרוש בשור ובחמור יחדיוה"מאמר ד  )ג

ה  .....................  ז"כתש'ה ,לאלו א"י, תצאשבת פרשת 

  , תצאפרשת  שבתשיחת   )ד

אי   ........................................  ז"כתש'ה ,אלול  א"י

  פרשת תצא –לקוטי שיחות   )ה

יח  ...............................................  דיכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ו

גכ  ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

דכ  ................ פרשת תצא –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

הכ .............  פרשת תצאלשבוע שיעור יומי חומש   )ח

ס  ...................  פרשת תצאלשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

אס  .....................................  פרשת תצאלשבוע  

סט  ...............  פרשת תצאלשבוע " היום יום"לוח   )יא

בע  ...........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

הע   ..............  פרשת תצאלשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

הצ  .............  פרשת תצאלשבוע ליום  פרק אחד –  )יד

גק  .................  פרשת תצאלשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

הק  ........................  קלו- הקלתהלים פרק , יחפרק  במלכים 

  כריתותמסכת  –משניות   )יז

זק  ...................................................  ביאור קהתי

יחק  ..............................................  מסכת יומא יעקבעין   )יח

  עם ביאורים  מועד קטןמסכת   )יט

כק  .................................................  כוד דף ע כמדף 

  :ד"אי חבמתורת רבותינו נשי

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

מחק  ................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

מחק  ................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כב

מטק  ................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

בנק  .............................................. ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כד

בנק  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

גנק  .............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

נגק  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"תש'ספר המאמרים ה –ספר המאמרים   )כז

נהק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

נהק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

נוק  ..........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נחק  ..........................   בפרק  פרקי אבותביאורים ל  )ל

נטק  .................................  אה בציבור חומש לקרי  )לא

סוק  ........................  פרשת תצאלשבוע לוח זמנים   )לב

סזק  .......  בת קודשש ערבלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לג

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי



ה

`"i ,`vz zyxt zay .c"qa
f"kyz'd ,lel`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‡Ï יחּדיו ּובחמֹור ּבׁשֹור ּומביא 1תחרֹוׁש , …ְְֲֲִֵַַַָ

זה  (ּבדּבּורֿהּמתחיל מהר"ׁש ְְְֲִִֶַַַַָאדמּו"ר

תרכ"ז  ּפירּוׁש2ּדׁשנת זה. ּבפסּוק ּפירּוׁשים ּכּמה ( ְְִִֵֵֶַַָָ

ּבּמדרׁש ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי חמֹור 3הא', ּכׁשּבא , ְְֲִִֶֶַַַָָָָ

אני  יֹודע  לֹו, אמר מּיעקב, ּדינה את ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹלבּקׁש

נׂשיא. ּכן ּגם ואני נׂשיא, היה אברהם ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּזקנ

ׁשּנאמר  ׁשֹור, אּלא נקרא נׂשיא לא לֹו, ואל 4אמר ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּוכתיב  אברהם, רץ ּבכח 5הּבקר ּתבּואֹות ורב ְְְְְִַַַַָָָָָֹ

ּבׁשֹור  לחרֹוׁש אפׁשר ואי חמֹור, ואּתה ְְְְֲֲִֶַַָָׁשֹור.

ּבבחינת  הּוא הּׁשֹור ׁשענין  והינּו, יחּדו. ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָּובחמֹור

ׁשּבגבּורה  חסד ּבחינת והּוא וחמֹור 6הּקדּוׁשה, , ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָ

ּפסֹולת  הּימין, לבחינת ׁשּמנּגדת קליּפה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָהּוא

לידבק 7החסדים  חמֹור ּבן ׁשכם רצה ׁשּלכן , ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּובחמֹור  ּבׁשֹור תחרֹוׁש ּדלא הּלאו וענין ְְְְְֲֲִִַַַַָָֹּבדינה.

ּתקּבל  ׁשּלא החמֹור קליּפת להרחיק הינּו ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָֹיחּדו,

ׁשּזהּו ּבּמאמר , ּומבאר הּקדּוׁשה. ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָמּבחינת

ּכי  עצמֹו, את ׁשּימּול לחמֹור יעקב ּבני ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹׁשאמרּו

ׁשהיא  הערלה העברת נעׂשה הּמילה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָעלֿידי

החסדים. ּבבחינת לידבק אז יּוכל ולכן ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּקליפה,

הּמאמר  אֹותֹו8ּובהמׁש רימּו יעקב ׁשּבני מבאר, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

מרמה 9(ּכּידּוע  עלֿידי הּוא הּקליפה ׁשּבירּור ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ה  עצם על לֹו ׁשהבטיחּו ׁשהטילּוכּו'), רק ענין, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ידע  לא והּוא עצמֹו, את ׁשּימּול ּבּדבר ְְְֶֶַַַַָָָָֹּתנאי

העברת  עלֿידי הּנה עצמֹו, את ימּול ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּכאׁשר

ולא  הּקדּוׁשה, מעל הּקליּפה נפרדת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹהערלה
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יו"ד.1) כב, ואילך.2)תצא שצח ע' תרכ"ז נשיאות.3)סה"מ ערך קטן ראובני בילקוט הובא - ז וישלח וירא 4)תנחומא

ז. ד.5)יח, יד, יט.6)משלי ש, פח.7)מאו"א ח, מאו"א תג.8)ראה ע' שם כב,9)סה"מ לאדה"א המלות פירוש ראה

ואילך. נז ע' תרס"ח ואילך. מד ס"ע ח"א תרל"ג סה"מ א'שמג. ע' מטות אוה"ת תולדות. ס"פ תו"ח גֿד.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השבוע: בפרשת נאמר בבהמה כלאיים איסור אודות

ÂÈcÁÈ ¯BÓÁ·e ¯BLa LB¯Á˙ ‡Ï1L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ‡È·Óe , …«¬¿«¬«¿»≈ƒ«¿«¬»
חב"ד  אדמו"רי בשושלת הרביעי במאמר (ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„aהאדמו"ר ¿ƒ««¿ƒ

בפסוק  ˙¯Ê"Îהפותח ˙Lc ‰Ê2 בשנת זה מאמר אמירת לפני שנה מאה ∆ƒ¿«
eÒÙa˜תשכ"ז  ÌÈLe¯Èt ‰nk («»≈ƒ¿»

,‰Ê.ומפרט שממשיך כפי ∆
‰Ó ÈtŒÏÚ ,'‡‰ Le¯Èt≈»«ƒ«

L¯„na ·e˙kM3‡aLk , ∆»«ƒ¿»¿∆»
·˜ÚiÓ ‰Èc ˙‡ Lw·Ï ¯BÓÁ¬¿«≈∆ƒ»ƒ«¬…

בנו, שכם Ú„BÈעבור ,BÏ ¯Ó‡»«≈«
E˜fL È‡ שלך ‡·¯‰Ìהסבא ¬ƒ∆¿∆¿«¿»»

.‡ÈN Ôk Ìb È‡Â ,‡ÈN ‰È‰»»»ƒ«¬ƒ«≈»ƒ
BÏ ¯Ó‡ לחמור ÈN‡יעקב ‡Ï , »«…»ƒ

‡¯˜ אבינו אברהם,¯BL ‡l‡ ƒ¿»∆»
¯Ó‡pL4¯˜a‰ Ï‡Â שור היינו ∆∆¡«¿∆«»»

·È˙Îe ,Ì‰¯·‡ ı¯5 אודות »«¿»»¿ƒ
השור  של B‡e·z˙מעלתו ·¯Â¿«¿

È‡Â ,¯BÓÁ ‰z‡Â .¯BL ÁÎa¿…«¿«»¬¿ƒ
¯BÓÁ·e ¯BLa LB¯ÁÏ ¯LÙ‡∆¿»«¬¿«¬

ÂcÁÈ שהיא שדינה ראוי לא ולכן «¿»
תינשא  לשור שנמשל אברהם מצאצאי

חמור. בן משמעות eÈ‰Â,לשכם ¿«¿
היא  חסידות עלֿפי »¿ÔÈÚL∆ƒהדברים

,‰Le„w‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ¯BM‰«ƒ¿ƒ««¿»
Áa ‡e‰Â‰¯e·‚aL „ÒÁ ˙È6, ¿¿ƒ«∆∆∆ƒ¿»

המידות  כי קבלה, בספרי כמבואר

מידת  וגם מזו זו כלולות העליונות

ומידת  וחוזק תוקף שמסמלת הגבורה

את  (גם) בתוכה כוללת והצמצום הדין

והשפעה, רכות שמסמלת החסד מידת

השור  של הרוחני עניינו ¬»BÓÁÂ¯וזהו
זאת  ˜tÈÏ‰לעומת ‡e‰ היפך ¿ƒ»

על  ומעלימה (שמכסה הקדושה

על  מכסה שקליפה כשם הקדושה

‰ÔÈÓi,הפרי) ˙ÈÁ·Ï ˙„bnL∆¿«∆∆ƒ¿ƒ««»ƒ
אליהו" ב"פתח שנאמר כמו החסד, קו

ימין) זרוע (החסד ימינא" דרועא "חסד

היא  זו ‰ÌÈ„ÒÁוקליפה ˙ÏBÒt7, ¿∆«¬»ƒ
של  החסד ממידת ו'נפל' ש'נשר' מה

הקליפה  צד אל הקדושה ≈«∆ÔÎlLצד

¯BÓÁ Ôa ÌÎL דקליפה ¯ˆ‰ È„a‰חסד ˜·„ÈÏ ששורשה »»¿∆∆¬ƒ»≈¿ƒ»
דקדושה. חסד ‰Â‡lמאברהם, ÔÈÚÂ האיסור¯BLa LB¯Á˙ ‡Ïc ¿ƒ¿««»¿…«¬¿

,ÂcÁÈ ¯BÓÁ·e הרוחנית ‰BÓÁ¯משמעותו ˙tÈÏ˜ ˜ÈÁ¯‰Ï eÈ‰ «¬«¿»«¿¿«¿ƒ¿ƒ««¬
של  הקליפה החסד ÈÁaÓ˙צד Ïa˜z ‡lL של ‰Le„w‰.החסד ∆…¿«≈ƒ¿ƒ««¿»

¯‡·Óe מהר"ש Ó‡na¯הרבי ¿»≈««¬»
לכך e‰fLהנזכר, הפנימי הטעם ∆∆

¯BÓÁÏ ·˜ÚÈ Èa e¯Ó‡L שאם ∆»¿¿≈«¬…«¬
יעקב  בת לדינה יינשא שבנו ברצונו

È„ÈŒÏÚ Èk ,BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓiL∆»∆«¿ƒ«¿≈
‰Ï¯Ú‰ ˙¯·Ú‰ ‰NÚ ‰ÏÈn‰«ƒ»«¬∆«¬»«»»¿»

,‰ÙÈÏw‰ ‡È‰L על המכסה ∆ƒ«¿ƒ»
‡Êהקדושה, ÏÎeÈ ÔÎÏÂ בן שכם ¿»≈«»

‰ÌÈ„ÒÁחמור  ˙ÈÁ·a ˜·„ÈÏƒ»≈ƒ¿ƒ««¬»ƒ
הקדושה. צד של

¯Ó‡n‰ CLÓ‰·e8Ó,¯‡· ¿∆¿≈««¬»¿»≈
B˙B‡ eÓÈ¯ ·˜ÚÈ ÈaL ולאמתו ∆¿≈«¬…ƒ

לנישואין  להסכים התכוונו לא דבר של

ימולו  שכם שאנשי לאחר אפילו אלה

עצמם  החסידות Úe„ik)9את בתורת «»«
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰ÙÈÏw‰ ¯e¯ÈaL∆≈«¿ƒ»«¿≈

'eÎ ‰Ó¯Ó,הקליפות עם המגע כי ƒ¿»
יתירה, זהירות דורש בכלל, והגשמיות

אלו  דברים עם מתעסק האדם ואם

יש  אותם, להשיג ומאמץ בחירה מתוך

שבגשמיות  הרע בחלק שייתפס חשש

ודווקא  אותם, לברר יוכל ולא ובקליפה

קל  יותר ממילא בדרך לו שבא בדבר

אותו  לברר ÏÚלו BÏ eÁÈË·‰L ,(∆ƒ¿ƒ«
,ÔÈÚ‰ ÌˆÚ דינה נישואי של ∆∆»ƒ¿»

חמור בן È‡zלשכם eÏÈË‰L ˜«̄∆≈ƒ¿«
‡e‰Â ,BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓiL ¯·ca«»»∆»∆«¿¿
˙‡ ÏeÓÈ ¯L‡kL Ú„È ‡Ï…»«∆«¬∆»∆

‰p‰ ,BÓˆÚ שיקיים ידי על דווקא «¿ƒ≈
הפועל  אל תצא לא מזימתו התנאי, את

‰Ú·¯˙כי È„ÈŒÏÚ הסרת «¿≈«¬»«
‰Ï¯Ú‰ הקליפה כיסוי את שמסמלת »»¿»

הקדושה ‰tÈÏw‰על ˙„¯Ùƒ¿∆∆«¿ƒ»
˜·cÈ ‡ÏÂ ,‰Le„w‰ ÏÚÓ≈««¿»¿…ƒ»≈

‰È„a רצון לו יהיה לא כבר כי ¿ƒ»
מהקדושה. לקבל
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 מפתח  כללי

ב  ........................................  סדר הנחת תפילין    )א

ג  .................................  קיד, מזמורי תהלים קיג  )ב

  לא תחרוש בשור ובחמור יחדיוה"מאמר ד  )ג

ה  .....................  ז"כתש'ה ,לאלו א"י, תצאשבת פרשת 

  , תצאפרשת  שבתשיחת   )ד

אי   ........................................  ז"כתש'ה ,אלול  א"י

  פרשת תצא –לקוטי שיחות   )ה

יח  ...............................................  דיכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ו

גכ  ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

דכ  ................ פרשת תצא –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

הכ .............  פרשת תצאלשבוע שיעור יומי חומש   )ח

ס  ...................  פרשת תצאלשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

אס  .....................................  פרשת תצאלשבוע  

סט  ...............  פרשת תצאלשבוע " היום יום"לוח   )יא

בע  ...........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

הע   ..............  פרשת תצאלשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

הצ  .............  פרשת תצאלשבוע ליום  פרק אחד –  )יד

גק  .................  פרשת תצאלשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

הק  ........................  קלו- הקלתהלים פרק , יחפרק  במלכים 

  כריתותמסכת  –משניות   )יז

זק  ...................................................  ביאור קהתי

יחק  ..............................................  מסכת יומא יעקבעין   )יח

  עם ביאורים  מועד קטןמסכת   )יט

כק  .................................................  כוד דף ע כמדף 

  :ד"אי חבמתורת רבותינו נשי

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

מחק  ................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

מחק  ................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כב

מטק  ................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

בנק  .............................................. ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כד

בנק  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

גנק  .............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

נגק  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"תש'ספר המאמרים ה –ספר המאמרים   )כז

נהק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

נהק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

נוק  ..........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נחק  ..........................   בפרק  פרקי אבותביאורים ל  )ל

נטק  .................................  אה בציבור חומש לקרי  )לא

סוק  ........................  פרשת תצאלשבוע לוח זמנים   )לב

סזק  .......  בת קודשש ערבלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לג



f"kyz'dו ,lel` `"i ,`vz t"y

ּב' הם וחמֹור ׁשּׁשֹור הּב', ּופירּוׁש ּבדינה. ְֲִִֵֵֵֶַַָָיּדבק

ּבּקליּפֹות 10קליּפֹות  הּוא ׁשֹור ׁשּגם והינּו, , ְְְְִִֶַַַ

ׁשֹור  ּפני ׁשֹור, ּבחינת יׁש ׁשּבקדּוׁשה ְְְְִִִֵֵֵֶַָ(ּדכׁשם

ּבחינת 11מהּׂשמאל  יׁש ּב'לעּומתֿזה' כן ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֶַַַַֹ

חסד  ּבחינת הּוא וחמֹור  ּדקליּפה, ּגבּורה ְְְֲִִִֶֶַַָָׁשֹור),

לבחינת  ה'לעּומתֿזה' ׁשהם (ּכּנ"ל), ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּדקליּפה

ּוגבּורה  חסד ּבחינת ׁשּמּצד ויראה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָאהבה

ּובחמֹור  ּבׁשֹור תחרֹוׁש לא והּציּוּוי ְְְֲֲִִַַַָֹּדקדּוׁשה.

ּכי  אּלּו, קליּפֹות ּב' יחּוד יהיה ׁשּלא הינּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָֹיחּדו,

ּכלּבא  נפיק אּלּו, קליּפֹות ּב' יחּוד ְְְִִִֵֵַַָָעלֿידי

עמלק 12מּביניהּו ׁשהּוא להחרימֹו12, ׁשּנצטּוינּו , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָ

ּפרׁשתנּו ּבסֹוף ׁשּכתּוב (ּכמֹו ּגם 13כּו' וזהּו .( ְְְֵֶֶַָָָָ

ואֹות  מ"ו, ׁשהן ּדחמֹור, האמצעּיֹות ְְֲִִֵֶֶֶַָָׁשאֹותּיֹות

נ"ב, מסּפר עֹולֹות ו', ׁשהיא ׁשּבׁשֹור , ְְְִִִֶֶֶַָָהאמצעית

ּכלב  ׁשֹור 14ּכמסּפר חמֹור ׁשל והראׁשיּֿתיבֹות . ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָ

חׁש הּוא - על 15ּכלב ׁשּמֹורה האֹור, היפ , ֵֶֶֶֶֶֶַָֹ

ּבּמאמר  ּומבאר ׁשּקֹודם 16הּקליּפֹות. ׁשּלפי , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ

ּבחינת  ׁשהּוא יׁשמעאל, את אברהם ילד ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמילה

לחמֹור  יעקב ּבני אמרּו לכן החמֹור, ְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָֹקליּפת

ועלֿידיֿזה  עצמם, את ׁשּימּולּו ּבנֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָולׁשכם

יעקב  ּבני ׁשאמרּו וזהּו החמֹור. קליּפת את ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹיבררּו

א יחּדו, ּובחמֹור ּבׁשֹור לחרֹוׁש ְְְֲֲִֶֶַַַַָָׁשאיֿאפׁשר

ּכי  ּכמֹונּו, נימֹולים ּתהיּו אם לכם נאֹות ְְִִִִִֵֶָָֹּבזאת

מעליהם  מעבירים - הערלה העברת ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָעלֿידי

החמֹור. ְֲִַַקליּפת

אמרּוe‡È·e¯ב) ּדהּנה האדם, ּבעבֹודת הענין ≈ְְְֲִִֵַַָָָָָָ

ּבּגמרא  ז"ל לא 17רּבֹותינּו מּימי ְִֵַַַַָָָֹ

ּופירׁש ׂשדי, לׁשֹורי אּלא ׁשֹורי לׁשֹורי ְְִִִִִֵֵֶָָָָקראתי

ּדכּתיב  ׂשדה, ׁשל עיקר ׁשהּוא ורב 5רׁש"י ְְִִִִֶֶֶַַָָ

מּבחינת  ׁשּׁשרׁשֹו הּבהמית, נפׁש על קאי ּדׁשֹור ּבזה, והענין ׁשֹור. ּבכח ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּתבּואֹות

ּכמׁשל  ׁשהּוא האלקית, נפׁש נזרע ׁשּבֹו לפי ׂשדה, ונקרא מהּׂשמאל, ׁשֹור ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּפני
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תשנח.10) ע' ח"ב נ"ך אוה"ת גם יו"ד.11)ראה א, א.12)יחזקאל סה, יט.13)זח"ב ומקדש 14)כה, מהרח"ו הגהות

שם. לזח"ב סא.15)מלך ח, מאו"א שם. מלך תד.16)מקדש ע' שם ב.17)סה"מ קיח, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,'a‰ Le¯ÈÙeהוא יחדיו ובחמור בשור לחרוש האוסר BML¯בפסוק ≈«∆

˙BtÈÏ˜ 'a Ì‰ ¯BÓÁÂ10,ביניהן לחבר שאין ÌbLשונות ,eÈ‰Â «¬≈¿ƒ¿«¿∆«
˙BtÈÏwa ‡e‰ ¯BL חסד הוא ש"שור" הראשון בפירוש כמו לא «¿ƒ

הקדושה בצד BL¯,שבגבורה ˙ÈÁa LÈ ‰Le„˜aL ÌLÎc) כמו ƒ¿≈∆ƒ¿»≈¿ƒ«
העליונה  במרכבה BL¯שמצינו Èt¿≈

Ï‡ÓO‰Ó11ÔÎ BÓk , ≈«¿…¿≈
'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'a,הקדושה היפך «¿«∆

עשה  זה לעומת זה "את הכתוב כלשון

BL¯),האלוקים" ˙ÈÁa LÈ≈¿ƒ«
‡e‰ ¯BÓÁÂ ,‰tÈÏ˜c ‰¯e·b¿»ƒ¿ƒ»«¬
,(Ï"pk) ‰tÈÏ˜c „ÒÁ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆ƒ¿ƒ»««

'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'‰ Ì‰L כוחות ∆≈«¿«∆
המנגדים  ‡‰·‰הקליפה ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««¬»

„ÒÁ ˙ÈÁa „vnL ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»∆ƒ«¿ƒ«∆∆
האהבה היראה e·‚e¯‰עניין עניין ¿»

LB¯Á˙ ‡Ï ÈeeÈv‰Â .‰Le„˜cƒ¿»¿«ƒ…«¬
eÈ‰ ,ÂcÁÈ ¯BÓÁ·e ¯BLa¿«¬«¿»«¿

„eÁÈ ‰È‰È ‡lL של פנימי חיבור ∆…ƒ¿∆ƒ
,el‡ ˙BtÈÏ˜ 'a דקליפה גבורה ¿ƒ≈

דקליפה a'וחסד „eÁÈ È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈ƒ
,el‡ ˙BtÈÏ˜הזוהר ÈÙ˜כלשון ¿ƒ≈»ƒ

e‰ÈÈaÓ ‡aÏk12, כלב יוצא  «¿»ƒ≈«¿
ה'מוליד' יחוד שזהו היינו מביניהם,

חמורה קליפה המסמל ∆e‰L‡'כלב'
˜ÏÓÚ12BÓÈ¯Á‰Ï eÈeËˆpL , ¬»≈∆ƒ¿«ƒ¿«¬ƒ

ÛBÒa ·e˙kL BÓk) 'eÎ¿∆»¿
e˙L¯t13 זכר את "תמחה »»»≈

Bi˙B‡L˙עמלק" Ìb e‰ÊÂ .(¿∆«∆ƒ
Ô‰L ,¯BÓÁc ˙BiÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ«¬∆≈
˙ÈÚˆÓ‡‰ ˙B‡Â ,Â"Ó¿»∆¿»ƒ
˙BÏBÚ ,'Â ‡È‰L ,¯BLaL∆¿∆ƒ

tÒÓk¯בגימטריא ,·" ¯tÒÓƒ¿«¿ƒ¿«
·Ïk14,'חמור' בין שהחיבור להורות ∆∆

דקליפה, גבורה ו'שור', דקליפה, חסד

עמלק. קליפת – ל'כלב' מביא

¯BÓÁ ÏL ˙B·ÈzŒÈL‡¯‰Â¿»»≈≈∆¬
·Ïk ¯BL הגורמים שני שהם ∆∆

- כאמור CLÁוהתוצאה, ‡e‰15, …∆
ÏÚ ‰¯BnL ,¯B‡‰ CÙÈ‰≈∆»∆∆«

˙BtÈÏw‰ ומסתירות המעלימות «¿ƒ
הקדושה. אור על ≈«¿Óe·‡¯ומחשיכות

¯Ó‡na16Ì„BwL ÈÙlL , ««¬»∆¿ƒ∆∆

על עצמו‰ÏÈn‰שנצטווה את Ï‡ÚÓLÈ,ומל ˙‡ Ì‰¯·‡ „ÏÈ «ƒ»»««¿»»∆ƒ¿»≈
Á‰ ˙tÈÏ˜ ˙ÈÁa ‡e‰L,¯BÓ,דקליפה Èaחסד e¯Ó‡ ÔÎÏ ∆¿ƒ«¿ƒ««¬»≈»¿¿≈

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÌÓˆÚ ˙‡ eÏeÓiL Ba ÌÎLÏÂ ¯BÓÁÏ ·˜ÚÈ«¬…«¬¿ƒ¿∆¿∆»∆«¿»¿«¿≈∆
¯BÓÁ‰ ˙tÈÏ˜ ˙‡ e¯¯·È.הקדושה על עוד תסתיר שלא ¿»¿∆¿ƒ««¬

ŒÈ‡L ·˜ÚÈ Èa e¯Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»¿¿≈«¬…∆ƒ
¯BÓÁ·e ¯BLa LB¯ÁÏ ¯LÙ‡∆¿»«¬¿«¬

,ÂcÁÈ החמור קליפת הם עוד כל «¿»
עליה ומסתירה לקדושה »‡Cהמנגדת

eÈ‰z Ì‡ ÌÎÏ ˙B‡ ˙‡Êa¿…≈»∆ƒƒ¿
È„ÈŒÏÚ Èk ,eBÓk ÌÈÏBÓÈƒƒ»ƒ«¿≈

˙¯·Ú‰ הסרת- ‰Ï¯Ú‰ «¬»«»»¿»
ÌÈ¯È·ÚÓ מסיריםÌ‰ÈÏÚÓ «¬ƒƒ≈¬≈∆

¯BÓÁ‰ ˙tÈÏ˜ שהקליפה ולאחר ¿ƒ««¬
להיות  יכול לקדושה, ועלתה התבררה

יעקב. בני עם "חמור" של חיבור

˙„B·Úa ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (·≈»ƒ¿»«¬«
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c ,Ì„‡‰»»»¿ƒ≈»¿«≈

‡¯Óba Ï"Ê17 החכמים שאחד ««¿»»
עצמו על ˜¯‡˙Èאמר ‡Ï ÈÓiÓƒ»«…»»ƒ

È¯BLÏ ‡l‡ È¯BL È¯BLÏ¿ƒƒ∆»¿ƒ
‡e‰L È"L¯ L¯ÈÙe ,È„N»ƒ≈≈«ƒ∆
מלאכות  ועושים חורשים שאתו השור

ÈzÎc·נוספות ,‰„N ÏL ¯˜ÈÚ5 ƒ»∆»∆ƒ¿ƒ
¯BL ÁÎa ˙B‡e·z ·¯Â הודות ¿«¿¿…«

רבה. תבואה צומחת השור של לכוחו

,‰Êa ÔÈÚ‰Âחסידות BLc¯עלֿפי ¿»ƒ¿»»∆¿
È‡˜מכוון,˙ÈÓ‰a‰ LÙ ÏÚ »≈«∆∆««¬ƒ

BL¯ML הוא הגשמי השור של ∆»¿
,Ï‡ÓO‰Ó ¯BL Èt ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿≈≈«¿…
ידי  שעל (אלא העליונה שבמרכבה

השתלשל  וירידות, צמצומים ריבוי

נפש  וכן גשמי שור למעלה, שור' מ'פני

הקדושה) היפך של «¿Â¿ƒ˜¯‡בהמית
הבהמית BaLהנפש ÈÙÏ ,‰„N»∆¿ƒ∆

,˙È˜Ï‡‰ LÙ Ú¯Ê והפעולה ƒ¿»∆∆»¡…ƒ
הבהמית  הנפש עם האלוקית הנפש של

כיוון  "זריעה" ∆e‰L‡נקראת
ÔÈÚ¯BfL ÔÈÚ¯b‰ ÏLÓkƒ¿«««¿ƒ∆¿ƒ
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(וכּידּוע  ּבּׂשדה ׁשּזֹורעין ּבפירּוׁש18הּגרעין ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

ּופרח 19הּכתּוב  יציץ יעקב, יׁשרׁש הּבאים ְֲִִֵַַַַַָָָָֹ

הּזריעה  להיֹות ׁשּתּוכל ּכדי א ְְְְִִִֵֵֶַַַָָיׂשראל).

(ׁשּזֹוהי  החריׁשה ּתחלה להיֹות צריכה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָוהּצמיחה,

הּבהמית, ּבּנפׁש ּבּׂשדה) הּׁשֹור עבֹודת ֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָעיקר

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר עלּֿדר לעֹולם 20ׁשּזהּו ְֲֵֶֶֶֶַַַַַָ

וזהּו הרע, יצר על טֹוב יצר אדם ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָירּגיז

ׁשֹור  ּפני  ּבחינת ׁשֹור, עלֿידי היא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָׁשהחריׁשה

ּדֹוחה  ׂשמאל נמׁש ׁשּמּׁשם ,21מהּׂשמאל, ְְְִִֵֶַָָָֹֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו כּו', עצמֹו את ׂשמאלֹו22להׁשּפיל ְְְְְִֶֶַַָֹ

ׁשענינּה החריׁשה, ּבדּוגמת ׁשּזהּו לראׁשי, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹּתחת

כן  ּוכמֹו קט ּנים, לחלקים הארץ קֹוׁשי את ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלׁשּבר

הּבהמית, ונפׁשֹו ּגּופֹו את ּתחּלה לׁשּבר ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָצרי

ּגם  יׁשנֹו לזה, ונֹוסף ּכּנ"ל. הּׂשדה ענין ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּזהּו

האלקית  נפׁש על ׁשּקאי ּכפי הּׂשדה 23ענין ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ארץ  ּבׁשם נקראת יׂשראל ׁשּכנסת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ(וכּידּוע

כּו'.24חפץ  הּביטּול ענין לפעֹול צרי ּבּה ׁשּגם ,( ְְִִִִֵֶֶַַַָָ

ׁשּׁשּי ׁשֹור, ּבחינת הּוא זה ענין וכל לכללּות ְְְְִִִֶֶַַַָָָ

מֹורה  חמֹור ּבחינת אבל כּו'. ּבקדּוׁשה ְְֲֲֲִִֶַָָָָהעבֹודה

טמאה  ּבהמה הּוא חמֹור ׁשהרי הּקליּפה, ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָעל

והּוא  טהֹורה), ּבהמה ׁשהּוא ׁשֹור ּכמֹו ְְְְְֵֶָָֹ(ולא

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּקרירּות, חמרא 25ּבטבע ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָ

ׁשֹור  ּכמֹו (ולא ליּה קרירא ּתּמּוז ּבתקּופת ְְְְֲִִִֵַַָֹאפילּו

היפ היא ּוקרירּות כּו'), החּיּות ּתֹוקף ּבֹו ְִִֵֵֶֶֶַַׁשּיׁש

חּיּות  ׁשענינּה לפי 26הּקדּוׁשה הּוא זה וכל . ְְְְִִֶֶַַָָָָ

ּבׁשֹור  תחרֹוׁש ּדלא הּלאו ׁשענין הא', ְְְֲִֵֶַַַָָֹּפירּוׁש

ׁשּלא  החמֹור קליּפת להרחיק הּוא יחּדו ְְְְֲֲִִֶַַַַַָֹּובחמֹור
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ואילך.18) ג נג, שמות תו"א ו.19)ראה כז, א.20)ישעי' ה, א.21)ברכות מז, סוטה ו.22)ראה ב, ראה 23)שה"ש

תקצט. ע' ח"א נ"ך אוה"ת גם וראה ואילך). תא (ס"ע שם תרכ"ז סה"מ טוב 24)בארוכה שם כתר וראה יב. ג, מלאכי

וש"נ. נז. סימן בהוספות תשס"ד) ג.25)(הוצאת פז, שמע"צ לקו"ת וראה א. נג, תשפט,26)שבת ח"ד לקו"ד גם ראה

ואילך. סע"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰„Oa בנפש "נזרעת" האלוקית הנפש וכך צמיחה, ממנו שתהיה כדי «»∆

עצמה  לה צמיחה מביא והדבר בה ומתלבשת בתורת Úe„iÎÂ)18הבהמית ¿«»«
‰e˙k·החסידות Le¯ÈÙa19Á¯Ùe ıÈˆÈ ,·˜ÚÈ L¯LÈ ÌÈ‡a‰ ¿≈«»«»ƒ«¿≈«¬…»ƒ»«

‰ÚÈ¯f‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎezL È„k C‡ .(Ï‡¯NÈ האלוקית הנפש פעולת ƒ¿»≈«¿≈∆«ƒ¿«¿ƒ»
הבהמית העלייה ÁÈÓv‰Â‰בנפש ¿«¿ƒ»

מכך, כתוצאה האלוקית הנפש של

‰ÏÁz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ הכנה ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»
בדוגמת לזה «LÈ¯Á‰«¬ƒ‰והקדמה

לזריעה  והקדמה הכנה שהיא בשדה

È‰BfL)הקרקע ÈÚ˜¯חרישת ∆ƒƒ«
LÙpa (‰„Oa ¯BM‰ ˙„B·Ú¬«««»∆«∆∆
C¯cŒÏÚ e‰fL ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆∆«∆∆

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó20ÌÏBÚÏ «¬««≈«¿»
¯ˆÈ ÏÚ ·BË ¯ˆÈ Ì„‡ ÊÈb¯È«¿ƒ»»≈∆«≈∆

,Ú¯‰ ביטול הרע ליצר ויגרום »«
מציאותו  של ∆¿e‰ÊÂוהכנעה

‰LÈ¯Á‰L הבהמית הנפש של ∆«¬ƒ»
,¯BL È„ÈŒÏÚ ‡È‰ רוחני כוח ƒ«¿≈

עליון ממקור Ètשנמשך ˙ÈÁa¿ƒ«¿≈
ÌMnL ,Ï‡ÓO‰Ó ¯BL≈«¿…∆ƒ»

‰ÁBc Ï‡ÓN CLÓ21, שזהו ƒ¿»¿…»
עניינים  כלפי להיות שצריך היחס

לקדושה ‡˙המנגדים ÏÈtL‰Ï¿«¿ƒ∆
,'eÎ BÓˆÚ ויבטל ישפיל שהאדם «¿

את  יכניע ובזה שלו העצמית היישות

הבהמית הנפש ¿BÓkתוקף
·e˙kL22˙Áz BÏ‡ÓN ∆»¿…««

,ÈL‡¯Ï בדרך לעבודה רומז והכתוב ¿…ƒ
דוחה", היישות e‰fL"שמאל ביטול ∆∆

הוא  הבהמית הנפש ותוקף העצמית

dÈÚL ,‰LÈ¯Á‰ ˙Ó‚e„a¿¿««¬ƒ»∆ƒ¿»»
ÈLB˜ ˙‡ ¯aLÏותוקףı¯‡‰ ¿«≈∆ƒ»»∆

הגשמית  ˜ÌÈpËהקרקע ÌÈ˜ÏÁÏ«¬»ƒ¿«ƒ
לזריעה, אותה ÔÎולהכשיר BÓÎe¿≈

CÈ¯ˆ"ו"זורע ה' את העובד האדם »ƒ
לפעול  כדי האלוקית הנפש כוחות את

הבהמית הנפש lÁz‰על ¯aLÏ¿«≈¿ƒ»
,˙ÈÓ‰a‰ BLÙÂ BÙeb ˙‡∆¿«¿««¬ƒ

Ï"pk ‰„O‰ ÔÈÚ e‰fL"שור" נקראת הבהמית הנפש שה"שדה", ∆∆ƒ¿««»∆««
לחרישה. נמשלו הבהמית והנפש הגוף של והשבירה והביטול

,‰ÊÏ ÛÒBÂ של במובן בשדה, החרישה בין והדמיון המשל את לפרש יש ¿»»∆

כי והוא אחר, באופן הישות, תוקף ÈÙkביטול ‰„O‰ ÔÈÚ Ìb BLÈ∆¿«ƒ¿««»∆¿ƒ
È‡wL מכוון˙È˜Ï‡‰ LÙ ÏÚ23Ï‡¯NÈ ˙ÒkL Úe„iÎÂ) ∆»≈«∆∆»¡…ƒ¿«»«∆¿∆∆ƒ¿»≈

ıÙÁ ı¯‡ ÌLa ˙‡¯˜24"חפץ ארץ אתם לי תהיו "כי ),ככתוב ƒ¿≈¿≈∆∆≈∆
'eÎ ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ÏBÚÙÏ CÈ¯ˆ da ÌbL חרישת הוא לו שהמשל ∆«»»ƒƒ¿ƒ¿««ƒ

הקרקע.

‰Ê ÏÎÂ האלוקית הנפש פעולת הן ¿»∆
הנפש  פעולת והן הבהמית הנפש על

לעיל, כמבואר לעצמה, ‰e‡האלוקית
˙eÏÏÎÏ CiML ,¯BL ˙ÈÁa¿ƒ«∆«»ƒ¿»
.'eÎ ‰Le„˜a ‰„B·Ú‰ ÔÈÚƒ¿«»¬»ƒ¿»
ÏÚ ‰¯BÓ ¯BÓÁ ˙ÈÁa Ï·‡¬»¿ƒ«¬∆«

‰tÈÏw‰ הקדושה על המכסה «¿ƒ»
לה, ‰e‡ומתנגדת ¯BÓÁ È¯‰L∆¬≈¬

‰‡ÓË ‰Ó‰a והחיות שהקיום ¿≈»¿≈»
שאין  הטמאות מקליפות הוא שלה

טוב  e‰L‡בהם ¯BL BÓk ‡ÏÂ)¿…¿∆
‰¯B‰Ë ‰Ó‰a והחיות שהקיום ¿≈»¿»

"נוגה" הנקראת מקליפה הוא שלה

טוב  גם בה מעורב כי אור ),לשון
‡e‰Â החמור,˙e¯È¯w‰ Ú·Ëa ¿¿∆««¿ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók25‡¯ÓÁ ¿«¬««≈««¿»
‡¯È¯˜ Êenz ˙Ùe˜˙a eÏÈÙ‡¬ƒƒ¿««¿ƒ»

dÈÏ בתק אפילו –חמור תמוז ופת ≈
לו  קריר – חום של תקופה שהיא

Û˜Bz Ba LiL ¯BL BÓk ‡ÏÂ)¿…¿∆≈∆
'eÎ ˙eiÁ‰ ביטוי לידי הבאה ««

e¯È¯˜e˙בחום  על ), שמורה ¿ƒ
החיות  ‰CÙÈחלישות ‡È‰ƒ≈∆

˙eiÁ dÈÚL ‰Le„w‰26 וחום «¿»∆ƒ¿»»«
היא  כראוי ה' עבודת ברוחניות, גם וכך

ואילו  והתלהבות חיות חום, מתוך

ה', בעבודת חלישות מסמלת קרירות

קדושה  על מורה "שו"ר" ולכן

והתנגדות  קליפה על מורה ו"חמור"

לקדושה.

,'‡‰ Le¯Èt ÈÙÏ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆¿ƒ≈»
יחדיו, ובחמור בשור חרישה באיסור

לעיל,כפי  ‰Â‡lשמבואר ÔÈÚL∆ƒ¿««»
לאֿתעשה  ‰e‡איסור ÂcÁÈ ¯BÓÁ·e ¯BLa LB¯Á˙ ‡Ïc¿…«¬¿«¬«¿»

¯BÓÁ‰ ˙tÈÏ˜ ˜ÈÁ¯‰Ï"זה "לעומת יחד lL‡של וממילא תתחבר ¿«¿ƒ¿ƒ««¬∆…
‰Le„w‰,לא  ˙ÈÁaÓ Ïa˜z."שור"¯BL ˙ÈÁaL ,eÈ‰Â ¿«≈ƒ¿ƒ««¿»¿«¿∆¿ƒ«
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ז f"kyz'd ,lel` `"i ,`vz t"y

ּב' הם וחמֹור ׁשּׁשֹור הּב', ּופירּוׁש ּבדינה. ְֲִִֵֵֵֶַַָָיּדבק

ּבּקליּפֹות 10קליּפֹות  הּוא ׁשֹור ׁשּגם והינּו, , ְְְְִִֶַַַ

ׁשֹור  ּפני ׁשֹור, ּבחינת יׁש ׁשּבקדּוׁשה ְְְְִִִֵֵֵֶַָ(ּדכׁשם

ּבחינת 11מהּׂשמאל  יׁש ּב'לעּומתֿזה' כן ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֶַַַַֹ

חסד  ּבחינת הּוא וחמֹור  ּדקליּפה, ּגבּורה ְְְֲִִִֶֶַַָָׁשֹור),

לבחינת  ה'לעּומתֿזה' ׁשהם (ּכּנ"ל), ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּדקליּפה

ּוגבּורה  חסד ּבחינת ׁשּמּצד ויראה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָאהבה

ּובחמֹור  ּבׁשֹור תחרֹוׁש לא והּציּוּוי ְְְֲֲִִַַַָֹּדקדּוׁשה.

ּכי  אּלּו, קליּפֹות ּב' יחּוד יהיה ׁשּלא הינּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָֹיחּדו,

ּכלּבא  נפיק אּלּו, קליּפֹות ּב' יחּוד ְְְִִִֵֵַַָָעלֿידי

עמלק 12מּביניהּו ׁשהּוא להחרימֹו12, ׁשּנצטּוינּו , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָ

ּפרׁשתנּו ּבסֹוף ׁשּכתּוב (ּכמֹו ּגם 13כּו' וזהּו .( ְְְֵֶֶַָָָָ

ואֹות  מ"ו, ׁשהן ּדחמֹור, האמצעּיֹות ְְֲִִֵֶֶֶַָָׁשאֹותּיֹות

נ"ב, מסּפר עֹולֹות ו', ׁשהיא ׁשּבׁשֹור , ְְְִִִֶֶֶַָָהאמצעית

ּכלב  ׁשֹור 14ּכמסּפר חמֹור ׁשל והראׁשיּֿתיבֹות . ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָ

חׁש הּוא - על 15ּכלב ׁשּמֹורה האֹור, היפ , ֵֶֶֶֶֶֶַָֹ

ּבּמאמר  ּומבאר ׁשּקֹודם 16הּקליּפֹות. ׁשּלפי , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ

ּבחינת  ׁשהּוא יׁשמעאל, את אברהם ילד ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמילה

לחמֹור  יעקב ּבני אמרּו לכן החמֹור, ְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָֹקליּפת

ועלֿידיֿזה  עצמם, את ׁשּימּולּו ּבנֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָולׁשכם

יעקב  ּבני ׁשאמרּו וזהּו החמֹור. קליּפת את ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹיבררּו

א יחּדו, ּובחמֹור ּבׁשֹור לחרֹוׁש ְְְֲֲִֶֶַַַַָָׁשאיֿאפׁשר

ּכי  ּכמֹונּו, נימֹולים ּתהיּו אם לכם נאֹות ְְִִִִִֵֶָָֹּבזאת

מעליהם  מעבירים - הערלה העברת ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָעלֿידי

החמֹור. ְֲִַַקליּפת

אמרּוe‡È·e¯ב) ּדהּנה האדם, ּבעבֹודת הענין ≈ְְְֲִִֵַַָָָָָָ

ּבּגמרא  ז"ל לא 17רּבֹותינּו מּימי ְִֵַַַַָָָֹ

ּופירׁש ׂשדי, לׁשֹורי אּלא ׁשֹורי לׁשֹורי ְְִִִִִֵֵֶָָָָקראתי

ּדכּתיב  ׂשדה, ׁשל עיקר ׁשהּוא ורב 5רׁש"י ְְִִִִֶֶֶַַָָ

מּבחינת  ׁשּׁשרׁשֹו הּבהמית, נפׁש על קאי ּדׁשֹור ּבזה, והענין ׁשֹור. ּבכח ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּתבּואֹות

ּכמׁשל  ׁשהּוא האלקית, נפׁש נזרע ׁשּבֹו לפי ׂשדה, ונקרא מהּׂשמאל, ׁשֹור ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּפני
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תשנח.10) ע' ח"ב נ"ך אוה"ת גם יו"ד.11)ראה א, א.12)יחזקאל סה, יט.13)זח"ב ומקדש 14)כה, מהרח"ו הגהות

שם. לזח"ב סא.15)מלך ח, מאו"א שם. מלך תד.16)מקדש ע' שם ב.17)סה"מ קיח, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,'a‰ Le¯ÈÙeהוא יחדיו ובחמור בשור לחרוש האוסר BML¯בפסוק ≈«∆

˙BtÈÏ˜ 'a Ì‰ ¯BÓÁÂ10,ביניהן לחבר שאין ÌbLשונות ,eÈ‰Â «¬≈¿ƒ¿«¿∆«
˙BtÈÏwa ‡e‰ ¯BL חסד הוא ש"שור" הראשון בפירוש כמו לא «¿ƒ

הקדושה בצד BL¯,שבגבורה ˙ÈÁa LÈ ‰Le„˜aL ÌLÎc) כמו ƒ¿≈∆ƒ¿»≈¿ƒ«
העליונה  במרכבה BL¯שמצינו Èt¿≈

Ï‡ÓO‰Ó11ÔÎ BÓk , ≈«¿…¿≈
'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'a,הקדושה היפך «¿«∆

עשה  זה לעומת זה "את הכתוב כלשון

BL¯),האלוקים" ˙ÈÁa LÈ≈¿ƒ«
‡e‰ ¯BÓÁÂ ,‰tÈÏ˜c ‰¯e·b¿»ƒ¿ƒ»«¬
,(Ï"pk) ‰tÈÏ˜c „ÒÁ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆ƒ¿ƒ»««

'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'‰ Ì‰L כוחות ∆≈«¿«∆
המנגדים  ‡‰·‰הקליפה ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««¬»

„ÒÁ ˙ÈÁa „vnL ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»∆ƒ«¿ƒ«∆∆
האהבה היראה e·‚e¯‰עניין עניין ¿»

LB¯Á˙ ‡Ï ÈeeÈv‰Â .‰Le„˜cƒ¿»¿«ƒ…«¬
eÈ‰ ,ÂcÁÈ ¯BÓÁ·e ¯BLa¿«¬«¿»«¿

„eÁÈ ‰È‰È ‡lL של פנימי חיבור ∆…ƒ¿∆ƒ
,el‡ ˙BtÈÏ˜ 'a דקליפה גבורה ¿ƒ≈

דקליפה a'וחסד „eÁÈ È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈ƒ
,el‡ ˙BtÈÏ˜הזוהר ÈÙ˜כלשון ¿ƒ≈»ƒ

e‰ÈÈaÓ ‡aÏk12, כלב יוצא  «¿»ƒ≈«¿
ה'מוליד' יחוד שזהו היינו מביניהם,

חמורה קליפה המסמל ∆e‰L‡'כלב'
˜ÏÓÚ12BÓÈ¯Á‰Ï eÈeËˆpL , ¬»≈∆ƒ¿«ƒ¿«¬ƒ

ÛBÒa ·e˙kL BÓk) 'eÎ¿∆»¿
e˙L¯t13 זכר את "תמחה »»»≈

Bi˙B‡L˙עמלק" Ìb e‰ÊÂ .(¿∆«∆ƒ
Ô‰L ,¯BÓÁc ˙BiÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ«¬∆≈
˙ÈÚˆÓ‡‰ ˙B‡Â ,Â"Ó¿»∆¿»ƒ
˙BÏBÚ ,'Â ‡È‰L ,¯BLaL∆¿∆ƒ

tÒÓk¯בגימטריא ,·" ¯tÒÓƒ¿«¿ƒ¿«
·Ïk14,'חמור' בין שהחיבור להורות ∆∆

דקליפה, גבורה ו'שור', דקליפה, חסד

עמלק. קליפת – ל'כלב' מביא

¯BÓÁ ÏL ˙B·ÈzŒÈL‡¯‰Â¿»»≈≈∆¬
·Ïk ¯BL הגורמים שני שהם ∆∆

- כאמור CLÁוהתוצאה, ‡e‰15, …∆
ÏÚ ‰¯BnL ,¯B‡‰ CÙÈ‰≈∆»∆∆«

˙BtÈÏw‰ ומסתירות המעלימות «¿ƒ
הקדושה. אור על ≈«¿Óe·‡¯ומחשיכות

¯Ó‡na16Ì„BwL ÈÙlL , ««¬»∆¿ƒ∆∆

על עצמו‰ÏÈn‰שנצטווה את Ï‡ÚÓLÈ,ומל ˙‡ Ì‰¯·‡ „ÏÈ «ƒ»»««¿»»∆ƒ¿»≈
Á‰ ˙tÈÏ˜ ˙ÈÁa ‡e‰L,¯BÓ,דקליפה Èaחסד e¯Ó‡ ÔÎÏ ∆¿ƒ«¿ƒ««¬»≈»¿¿≈

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÌÓˆÚ ˙‡ eÏeÓiL Ba ÌÎLÏÂ ¯BÓÁÏ ·˜ÚÈ«¬…«¬¿ƒ¿∆¿∆»∆«¿»¿«¿≈∆
¯BÓÁ‰ ˙tÈÏ˜ ˙‡ e¯¯·È.הקדושה על עוד תסתיר שלא ¿»¿∆¿ƒ««¬

ŒÈ‡L ·˜ÚÈ Èa e¯Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»¿¿≈«¬…∆ƒ
¯BÓÁ·e ¯BLa LB¯ÁÏ ¯LÙ‡∆¿»«¬¿«¬

,ÂcÁÈ החמור קליפת הם עוד כל «¿»
עליה ומסתירה לקדושה »‡Cהמנגדת

eÈ‰z Ì‡ ÌÎÏ ˙B‡ ˙‡Êa¿…≈»∆ƒƒ¿
È„ÈŒÏÚ Èk ,eBÓk ÌÈÏBÓÈƒƒ»ƒ«¿≈

˙¯·Ú‰ הסרת- ‰Ï¯Ú‰ «¬»«»»¿»
ÌÈ¯È·ÚÓ מסיריםÌ‰ÈÏÚÓ «¬ƒƒ≈¬≈∆

¯BÓÁ‰ ˙tÈÏ˜ שהקליפה ולאחר ¿ƒ««¬
להיות  יכול לקדושה, ועלתה התבררה

יעקב. בני עם "חמור" של חיבור

˙„B·Úa ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (·≈»ƒ¿»«¬«
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c ,Ì„‡‰»»»¿ƒ≈»¿«≈

‡¯Óba Ï"Ê17 החכמים שאחד ««¿»»
עצמו על ˜¯‡˙Èאמר ‡Ï ÈÓiÓƒ»«…»»ƒ

È¯BLÏ ‡l‡ È¯BL È¯BLÏ¿ƒƒ∆»¿ƒ
‡e‰L È"L¯ L¯ÈÙe ,È„N»ƒ≈≈«ƒ∆
מלאכות  ועושים חורשים שאתו השור

ÈzÎc·נוספות ,‰„N ÏL ¯˜ÈÚ5 ƒ»∆»∆ƒ¿ƒ
¯BL ÁÎa ˙B‡e·z ·¯Â הודות ¿«¿¿…«

רבה. תבואה צומחת השור של לכוחו

,‰Êa ÔÈÚ‰Âחסידות BLc¯עלֿפי ¿»ƒ¿»»∆¿
È‡˜מכוון,˙ÈÓ‰a‰ LÙ ÏÚ »≈«∆∆««¬ƒ

BL¯ML הוא הגשמי השור של ∆»¿
,Ï‡ÓO‰Ó ¯BL Èt ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿≈≈«¿…
ידי  שעל (אלא העליונה שבמרכבה

השתלשל  וירידות, צמצומים ריבוי

נפש  וכן גשמי שור למעלה, שור' מ'פני

הקדושה) היפך של «¿Â¿ƒ˜¯‡בהמית
הבהמית BaLהנפש ÈÙÏ ,‰„N»∆¿ƒ∆

,˙È˜Ï‡‰ LÙ Ú¯Ê והפעולה ƒ¿»∆∆»¡…ƒ
הבהמית  הנפש עם האלוקית הנפש של

כיוון  "זריעה" ∆e‰L‡נקראת
ÔÈÚ¯BfL ÔÈÚ¯b‰ ÏLÓkƒ¿«««¿ƒ∆¿ƒ
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eicgi xengae xeya yexgz `l

(וכּידּוע  ּבּׂשדה ׁשּזֹורעין ּבפירּוׁש18הּגרעין ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

ּופרח 19הּכתּוב  יציץ יעקב, יׁשרׁש הּבאים ְֲִִֵַַַַַָָָָֹ

הּזריעה  להיֹות ׁשּתּוכל ּכדי א ְְְְִִִֵֵֶַַַָָיׂשראל).

(ׁשּזֹוהי  החריׁשה ּתחלה להיֹות צריכה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָוהּצמיחה,

הּבהמית, ּבּנפׁש ּבּׂשדה) הּׁשֹור עבֹודת ֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָעיקר

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר עלּֿדר לעֹולם 20ׁשּזהּו ְֲֵֶֶֶֶַַַַַָ

וזהּו הרע, יצר על טֹוב יצר אדם ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָירּגיז

ׁשֹור  ּפני  ּבחינת ׁשֹור, עלֿידי היא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָׁשהחריׁשה

ּדֹוחה  ׂשמאל נמׁש ׁשּמּׁשם ,21מהּׂשמאל, ְְְִִֵֶַָָָֹֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו כּו', עצמֹו את ׂשמאלֹו22להׁשּפיל ְְְְְִֶֶַַָֹ

ׁשענינּה החריׁשה, ּבדּוגמת ׁשּזהּו לראׁשי, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹּתחת

כן  ּוכמֹו קט ּנים, לחלקים הארץ קֹוׁשי את ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלׁשּבר

הּבהמית, ונפׁשֹו ּגּופֹו את ּתחּלה לׁשּבר ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָצרי

ּגם  יׁשנֹו לזה, ונֹוסף ּכּנ"ל. הּׂשדה ענין ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּזהּו

האלקית  נפׁש על ׁשּקאי ּכפי הּׂשדה 23ענין ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ארץ  ּבׁשם נקראת יׂשראל ׁשּכנסת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ(וכּידּוע

כּו'.24חפץ  הּביטּול ענין לפעֹול צרי ּבּה ׁשּגם ,( ְְִִִִֵֶֶַַַָָ

ׁשּׁשּי ׁשֹור, ּבחינת הּוא זה ענין וכל לכללּות ְְְְִִִֶֶַַַָָָ

מֹורה  חמֹור ּבחינת אבל כּו'. ּבקדּוׁשה ְְֲֲֲִִֶַָָָָהעבֹודה

טמאה  ּבהמה הּוא חמֹור ׁשהרי הּקליּפה, ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָעל

והּוא  טהֹורה), ּבהמה ׁשהּוא ׁשֹור ּכמֹו ְְְְְֵֶָָֹ(ולא

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּקרירּות, חמרא 25ּבטבע ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָ

ׁשֹור  ּכמֹו (ולא ליּה קרירא ּתּמּוז ּבתקּופת ְְְְֲִִִֵַַָֹאפילּו

היפ היא ּוקרירּות כּו'), החּיּות ּתֹוקף ּבֹו ְִִֵֵֶֶֶַַׁשּיׁש

חּיּות  ׁשענינּה לפי 26הּקדּוׁשה הּוא זה וכל . ְְְְִִֶֶַַָָָָ

ּבׁשֹור  תחרֹוׁש ּדלא הּלאו ׁשענין הא', ְְְֲִֵֶַַַָָֹּפירּוׁש

ׁשּלא  החמֹור קליּפת להרחיק הּוא יחּדו ְְְְֲֲִִֶַַַַַָֹּובחמֹור
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ואילך.18) ג נג, שמות תו"א ו.19)ראה כז, א.20)ישעי' ה, א.21)ברכות מז, סוטה ו.22)ראה ב, ראה 23)שה"ש

תקצט. ע' ח"א נ"ך אוה"ת גם וראה ואילך). תא (ס"ע שם תרכ"ז סה"מ טוב 24)בארוכה שם כתר וראה יב. ג, מלאכי

וש"נ. נז. סימן בהוספות תשס"ד) ג.25)(הוצאת פז, שמע"צ לקו"ת וראה א. נג, תשפט,26)שבת ח"ד לקו"ד גם ראה

ואילך. סע"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰„Oa בנפש "נזרעת" האלוקית הנפש וכך צמיחה, ממנו שתהיה כדי «»∆

עצמה  לה צמיחה מביא והדבר בה ומתלבשת בתורת Úe„iÎÂ)18הבהמית ¿«»«
‰e˙k·החסידות Le¯ÈÙa19Á¯Ùe ıÈˆÈ ,·˜ÚÈ L¯LÈ ÌÈ‡a‰ ¿≈«»«»ƒ«¿≈«¬…»ƒ»«

‰ÚÈ¯f‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎezL È„k C‡ .(Ï‡¯NÈ האלוקית הנפש פעולת ƒ¿»≈«¿≈∆«ƒ¿«¿ƒ»
הבהמית העלייה ÁÈÓv‰Â‰בנפש ¿«¿ƒ»

מכך, כתוצאה האלוקית הנפש של

‰ÏÁz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ הכנה ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»
בדוגמת לזה «LÈ¯Á‰«¬ƒ‰והקדמה

לזריעה  והקדמה הכנה שהיא בשדה

È‰BfL)הקרקע ÈÚ˜¯חרישת ∆ƒƒ«
LÙpa (‰„Oa ¯BM‰ ˙„B·Ú¬«««»∆«∆∆
C¯cŒÏÚ e‰fL ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆∆«∆∆

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó20ÌÏBÚÏ «¬««≈«¿»
¯ˆÈ ÏÚ ·BË ¯ˆÈ Ì„‡ ÊÈb¯È«¿ƒ»»≈∆«≈∆

,Ú¯‰ ביטול הרע ליצר ויגרום »«
מציאותו  של ∆¿e‰ÊÂוהכנעה

‰LÈ¯Á‰L הבהמית הנפש של ∆«¬ƒ»
,¯BL È„ÈŒÏÚ ‡È‰ רוחני כוח ƒ«¿≈

עליון ממקור Ètשנמשך ˙ÈÁa¿ƒ«¿≈
ÌMnL ,Ï‡ÓO‰Ó ¯BL≈«¿…∆ƒ»

‰ÁBc Ï‡ÓN CLÓ21, שזהו ƒ¿»¿…»
עניינים  כלפי להיות שצריך היחס

לקדושה ‡˙המנגדים ÏÈtL‰Ï¿«¿ƒ∆
,'eÎ BÓˆÚ ויבטל ישפיל שהאדם «¿

את  יכניע ובזה שלו העצמית היישות

הבהמית הנפש ¿BÓkתוקף
·e˙kL22˙Áz BÏ‡ÓN ∆»¿…««

,ÈL‡¯Ï בדרך לעבודה רומז והכתוב ¿…ƒ
דוחה", היישות e‰fL"שמאל ביטול ∆∆

הוא  הבהמית הנפש ותוקף העצמית

dÈÚL ,‰LÈ¯Á‰ ˙Ó‚e„a¿¿««¬ƒ»∆ƒ¿»»
ÈLB˜ ˙‡ ¯aLÏותוקףı¯‡‰ ¿«≈∆ƒ»»∆

הגשמית  ˜ÌÈpËהקרקע ÌÈ˜ÏÁÏ«¬»ƒ¿«ƒ
לזריעה, אותה ÔÎולהכשיר BÓÎe¿≈

CÈ¯ˆ"ו"זורע ה' את העובד האדם »ƒ
לפעול  כדי האלוקית הנפש כוחות את

הבהמית הנפש lÁz‰על ¯aLÏ¿«≈¿ƒ»
,˙ÈÓ‰a‰ BLÙÂ BÙeb ˙‡∆¿«¿««¬ƒ

Ï"pk ‰„O‰ ÔÈÚ e‰fL"שור" נקראת הבהמית הנפש שה"שדה", ∆∆ƒ¿««»∆««
לחרישה. נמשלו הבהמית והנפש הגוף של והשבירה והביטול

,‰ÊÏ ÛÒBÂ של במובן בשדה, החרישה בין והדמיון המשל את לפרש יש ¿»»∆

כי והוא אחר, באופן הישות, תוקף ÈÙkביטול ‰„O‰ ÔÈÚ Ìb BLÈ∆¿«ƒ¿««»∆¿ƒ
È‡wL מכוון˙È˜Ï‡‰ LÙ ÏÚ23Ï‡¯NÈ ˙ÒkL Úe„iÎÂ) ∆»≈«∆∆»¡…ƒ¿«»«∆¿∆∆ƒ¿»≈

ıÙÁ ı¯‡ ÌLa ˙‡¯˜24"חפץ ארץ אתם לי תהיו "כי ),ככתוב ƒ¿≈¿≈∆∆≈∆
'eÎ ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ÏBÚÙÏ CÈ¯ˆ da ÌbL חרישת הוא לו שהמשל ∆«»»ƒƒ¿ƒ¿««ƒ

הקרקע.

‰Ê ÏÎÂ האלוקית הנפש פעולת הן ¿»∆
הנפש  פעולת והן הבהמית הנפש על

לעיל, כמבואר לעצמה, ‰e‡האלוקית
˙eÏÏÎÏ CiML ,¯BL ˙ÈÁa¿ƒ«∆«»ƒ¿»
.'eÎ ‰Le„˜a ‰„B·Ú‰ ÔÈÚƒ¿«»¬»ƒ¿»
ÏÚ ‰¯BÓ ¯BÓÁ ˙ÈÁa Ï·‡¬»¿ƒ«¬∆«

‰tÈÏw‰ הקדושה על המכסה «¿ƒ»
לה, ‰e‡ומתנגדת ¯BÓÁ È¯‰L∆¬≈¬

‰‡ÓË ‰Ó‰a והחיות שהקיום ¿≈»¿≈»
שאין  הטמאות מקליפות הוא שלה

טוב  e‰L‡בהם ¯BL BÓk ‡ÏÂ)¿…¿∆
‰¯B‰Ë ‰Ó‰a והחיות שהקיום ¿≈»¿»

"נוגה" הנקראת מקליפה הוא שלה

טוב  גם בה מעורב כי אור ),לשון
‡e‰Â החמור,˙e¯È¯w‰ Ú·Ëa ¿¿∆««¿ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók25‡¯ÓÁ ¿«¬««≈««¿»
‡¯È¯˜ Êenz ˙Ùe˜˙a eÏÈÙ‡¬ƒƒ¿««¿ƒ»

dÈÏ בתק אפילו –חמור תמוז ופת ≈
לו  קריר – חום של תקופה שהיא

Û˜Bz Ba LiL ¯BL BÓk ‡ÏÂ)¿…¿∆≈∆
'eÎ ˙eiÁ‰ ביטוי לידי הבאה ««

e¯È¯˜e˙בחום  על ), שמורה ¿ƒ
החיות  ‰CÙÈחלישות ‡È‰ƒ≈∆

˙eiÁ dÈÚL ‰Le„w‰26 וחום «¿»∆ƒ¿»»«
היא  כראוי ה' עבודת ברוחניות, גם וכך

ואילו  והתלהבות חיות חום, מתוך

ה', בעבודת חלישות מסמלת קרירות

קדושה  על מורה "שו"ר" ולכן

והתנגדות  קליפה על מורה ו"חמור"

לקדושה.

,'‡‰ Le¯Èt ÈÙÏ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆¿ƒ≈»
יחדיו, ובחמור בשור חרישה באיסור

לעיל,כפי  ‰Â‡lשמבואר ÔÈÚL∆ƒ¿««»
לאֿתעשה  ‰e‡איסור ÂcÁÈ ¯BÓÁ·e ¯BLa LB¯Á˙ ‡Ïc¿…«¬¿«¬«¿»

¯BÓÁ‰ ˙tÈÏ˜ ˜ÈÁ¯‰Ï"זה "לעומת יחד lL‡של וממילא תתחבר ¿«¿ƒ¿ƒ««¬∆…
‰Le„w‰,לא  ˙ÈÁaÓ Ïa˜z."שור"¯BL ˙ÈÁaL ,eÈ‰Â ¿«≈ƒ¿ƒ««¿»¿«¿∆¿ƒ«
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f"kyz'dח ,lel` `"i ,`vz t"y

ׁשֹור  ׁשּבחינת והינּו, הּקדּוׁשה. מּבחינת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָּתקּבל

ועד  ּבקדּוׁשה, העבֹודה ענין לכללּות ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָׁשּיכת

ּדקליּפת  והּזיּכּו הּברּור ּגם נעׂשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַׁשעלֿידיֿזה

כּו'. ֲַהחמֹור

ÈÙÏe ּבׁשֹור תחרֹוׁש לא ׁשהּציוּוי הּב', ּפירּוׁש ¿ƒְֲִֵֶַַַֹ

ּב' יחּוד יהיה ׁשּלא הּוא יחּדו ְְֲִִֶֶַַָֹּובחמֹור

ּדקליּפה, ּוגבּורה חסד וחמֹור, ּדׁשֹור ְְְְֲִִִֶֶַַָָהּקליּפֹות

ּבחינת  והּוא הּקליּפה, על מֹורה ׁשֹור ּגם ְְְִִִֵֶַַַַָהּנה

עיניו  ּכמלא מּמּנּו ׁשּמתרחקין הּמּועד ,27ׁשֹור ְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ

הנאה  ואין להּזיק, ׁשּכּונתֹו נּגח ׁשֹור ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָלהיֹותֹו

לתאבֹון,28להּזיקֹו זאת עֹוׂשה ׁשאינֹו והינּו, , ְְְְֵֵֵֶֶֶַָֹ

ּולהעיר, כּו'. מהּותֹו ּבעצם מּזיק הּוא ְְִִֶֶֶַַָָאּלא

הּיׂשראלי  איׁש ׁשל לּטבע ׁשּי אינֹו זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשענין

להיֹות  יכֹול ׁשאףֿעלּֿפיֿכן אּלא עצמֹו, ְְִִִֵֶֶַַַַָָמּצד

ועד  זה, ּבענין חסֿוׁשלֹום עצמֹו את ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָׁשּירּגיל

צריכים  ולכן מּועד, ׁשֹור ּבבחינת ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָׁשּנעׂשה

הּׁשּיכּות  ּגם וזֹוהי כּו'. וזיּכּו ּברּור ּבֹו ְְְִִִֵַַַָלפעֹול

ּדׁשֹור  הּקליּפֹות ּב' מּיחּוד  ׁשּיֹוצא הּכלב ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָלעמלק,

ׁשּגם  (ּכּנ"ל), ּדקליּפה ּוגבּורה חסד ְְֲִִֶֶֶַַַַָָוחמֹור,

אף  ּכי אּלּו, ענינים ּב' יׁשנם עמלק ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָּבקליּפת

קר אׁשר הּוא עמלק ׁשל ענין 29ׁשענינֹו , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָ

זאת 30הּקרירּות  לפעֹול עמלק ׁשל ּפעּולתֹו הרי , ְְְֲֲִִֵֵֶַָָֹ

להּלחם ( יראים ׁשהיּו האּומ ֹות ׁשּמּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעלֿידי ֿזה

ּביׂשראל  להּלחם ׁשּבא זה הּוא היה ),31ּביׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

ׁשּזהּו כּו', להתּפעל ׁשּלא החּיּות ּתֹוקף מּצד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהיא

כּו'. חמימּות ׁשל ְֲִִֶָענין

(ּכּנ"ל),e‰ÊÂג) ׁשֹור ׁשּנקרא אברהם ׁשל ענינֹו ¿∆ְְְִִֶֶַַַָָָָ

נעׂשית  ׁשעלֿידֹו ּבלבד זֹו ְֲִֵֶֶַַַָֹׁשּלא

זאת, עֹוד אּלא ּדקדּוׁשה, ׁשֹור ּדבחינת ְְֲִִִֶַָָָָֹהעבֹודה

ׁשֹור  ּדבחינת הּברּור ּגם נעׂשה ְֲִִֵֶֶַַַַַָׁשעלֿידֹו

ּדקליּפה, חמֹור ּדבחינת לּברּור ועד ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָּדקליּפה,
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א.27) לג, ואילך.28)ברכות סע"ב ג, יח.29)ב"ק כה, 30.65)פרשתנו ע' תש"ט רצד. ע' עטר"ת סה"מ שם. פרש"י

שם.31)ובכ"מ. פרש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL „ÚÂ ,‰Le„˜a ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎÏ ˙ÎiL«∆∆ƒ¿»ƒ¿«»¬»ƒ¿»¿«∆«¿≈∆

'eÎ ¯BÓÁ‰ ˙tÈÏ˜c CekÈf‰Â ¯e¯a‰ Ìb ‰NÚ של שבסופו «¬∆««≈¿«ƒƒ¿ƒ««¬
מהרע  הטוב של הפרדה תהיה בה גם ותתעלה.דבר תזדכך והיא

ÂcÁÈ ¯BÓÁ·e ¯BLa LB¯Á˙ ‡Ï ÈeÂÈv‰L ,'a‰ Le¯Èt ÈÙÏe¿ƒ≈«∆«ƒ…«¬¿«¬«¿»
„eÁÈ ‰È‰È ‡lL ‡e‰ חיבור ∆…ƒ¿∆ƒ

של  BLc¯פנימי ˙BtÈÏw‰ 'a«¿ƒ¿
„ÒÁ ,¯BÓÁÂ("שור")‰¯e·‚e «¬∆∆¿»

Ìb("חמור") ‰p‰ ,‰tÈÏ˜cƒ¿ƒ»ƒ≈«
,‰tÈÏw‰ ÏÚ ‰¯BÓ ¯BL שיש ∆««¿ƒ»

ממנה  ולהתרחק אותה ¿e‰Â‡לדחות
„Úen‰ ¯BL ˙ÈÁa ולהזיק לנגוח ¿ƒ««»

מ"תם" והפך פעמים כמה נגח שכבר

epnÓל"מועד" ÔÈ˜Á¯˙nL∆ƒ¿«¬ƒƒ∆
ÂÈÈÚ ‡ÏÓk27, אינו שכבר עד ƒ¿…≈»

לעיניים Ábנראה ¯BL B˙BÈ‰Ïƒ¿«»
‰‡‰ ÔÈ‡Â ,˜Èf‰Ï B˙ekL∆«»»¿«ƒ¿≈¬»»

B˜Èf‰Ï28, המזיקה מבהמה בשונה ¿∆≈
לא  הנוגח השור מכך ונהנית באכילה

מכך  NBÚ‰נהנה BÈ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆≈∆
,ÔB·‡˙Ï ˙‡Ê הנזק ידי שעל כך …¿≈»

תאוותו את ממלא ‰e‡הוא ‡l‡∆»
'eÎ B˙e‰Ó ÌˆÚa ˜ÈfÓ ומי «ƒ¿∆∆«

באופן  הוא ה' בעבודת ומצבו שמעמדו

רוצה  והוא ביטול לו שחסר כזה

שלא  בדברים אפילו לחטוא, "להזיק",

דומה  הוא הרי הנאה, כל לו מביאים

הקליפה. בצד שהוא כפי ל"שור"

‰Ê ÔÈÚL ,¯ÈÚ‰Ïe ומצב מעמד ¿»ƒ∆ƒ¿»∆
ה' בעבודת נחות CiLכה BÈ‡≈«»

ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡ ÏL Ú·hÏ«∆«∆ƒ«ƒ¿¿≈ƒ
BÓˆÚ,היהודי  „vÓ עצמו מצד כי ƒ««¿

ולא  ה' רצון את לעשות רוצה יהודי כל

ושלום חס ולחטוא "נזק" «∆‡l‡לגרום
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ≈»ƒ¿
ÌBÏLÂŒÒÁ BÓˆÚ ˙‡ ÏÈb¯iL∆«¿ƒ∆«¿«¿»

‰Ê ÔÈÚa"נזקים" עשיית של ¿ƒ¿»∆
חלילה, NÚpL‰וחטאים, „ÚÂ¿«∆«¬∆

,„ÚeÓ ¯BL ˙ÈÁ·a שרגיל ƒ¿ƒ«»
ÏBÚÙÏ"להזיק" ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒƒƒ¿

¯e¯a Ba שבו הטוב את שיפריד ≈
eÎ'מהרע CekÈÊÂ אותו ולהעלות ¿ƒ

הקדושה. אל מהקליפה

˙eÎiM‰ Ìb È‰BÊÂ בשור לחרוש האיסור במשמעות זה פירוש של ¿ƒ«««»
יחדיו  של ÏÓÚÏ˜,ובחמור והחמורה הקשה BiLˆ‡הקליפה ·Ïk‰ «¬»≈«∆∆∆≈

e·‚e¯‰ו'נולד' „ÒÁ ,¯BÓÁÂ ¯BLc ˙BtÈÏw‰ 'a „eÁiÓƒƒ«¿ƒ¿«¬∆∆¿»
,el‡ ÌÈÈÚ 'a ÌLÈ ˜ÏÓÚ ˙tÈÏ˜a ÌbL ,(Ï"pk) ‰tÈÏ˜cƒ¿ƒ»««∆«ƒ¿ƒ«¬»≈∆¿»ƒ¿»ƒ≈

קליפה  של ו"חמור" "שור" Èkƒשל
‡e‰ ˜ÏÓÚ ÏL BÈÚL Û‡«∆ƒ¿»∆¬»≈

E¯˜ ¯L‡29ÔÈÚ , ¬∆»¿ƒ¿«
˙e¯È¯w‰30, חלישות על המורה «¿ƒ

בחינת  קדושה, בענייני החיות והעדר

קליפה, של B˙ÏeÚt"חמור" È¯‰¬≈¿»
˙‡Ê ÏBÚÙÏ ˜ÏÓÚ ÏL את ∆¬»≈ƒ¿…

והקרירות  ∆≈¿»(ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰החלישות
ÌÈ‡¯È eÈ‰L ˙BÓe‡‰ ÏknL∆ƒ»»∆»¿≈ƒ
‡e‰ ‰È‰ ,Ï‡¯NÈa ÌÁl‰Ï¿ƒ»≈¿ƒ¿»≈»»

Ï‡¯NÈa ÌÁl‰Ï ‡aL ‰Ê31 ∆∆»¿ƒ»≈¿ƒ¿»≈
לאמבטיה  זאת המשילו ז"ל וחכמינו

בה  להיכנס רוצה לא אחד שאף רותחת

ראשון  לתוכה וקפץ מישהו שבא עד

בה), נכנסים אחרים גם È‰ƒ‡ואחריו
‡lL ˙eiÁ‰ Û˜Bz „vÓƒ«∆««∆…
ÏL ÔÈÚ e‰fL ,'eÎ ÏÚt˙‰Ï¿ƒ¿»≈∆∆ƒ¿»∆

'eÎ ˙eÓÈÓÁ חיות זוהי ובעמלק ¬ƒ
ענייני  שמקררת הקליפה מצד וחמימות

להיות  צריך ה' ובעבודת קדושה,

החיות  תוקף את לנצל ההיפך,

של  הקרירות על להתגבר והחמימות

עמלק.

Ì‰¯·‡ ÏL BÈÚ e‰ÊÂ (‚¿∆ƒ¿»∆«¿»»
Ï"pk) ¯BL ‡¯˜pL מדברי ∆ƒ¿»««

רץ  הבקר "ואל שנאמר וכמו המדרש

ŒÏÚLאברהם" „·Ïa BÊ ‡lL ,(∆…ƒ¿«∆«
˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰ ˙ÈNÚ B„È»«¬≈»¬»ƒ¿ƒ«

,‰Le„˜c ¯BL נפש פעולת של ƒ¿»
פעולת  וכן הבהמית נפש על האלוקית

כמבואר  בעצמה, האלוקית הנפש

B„ÈŒÏÚLלעיל, ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆«»
¯e¯a‰ Ìb ‰NÚ והזיכוך «¬∆««≈

BL¯וההעלאה ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«
˙ÈÁ·c ¯e¯aÏ „ÚÂ ,‰tÈÏ˜cƒ¿ƒ»¿««≈ƒ¿ƒ«

‰tÈÏ˜c ¯BÓÁ יותר קליפה שהוא ¬ƒ¿ƒ»
בהמה  הוא חמור כאמור (שהרי חמורה

טהורה  בהמה הוא ושור ),טמאה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

eicgi xengae xeya yexgz `l

ּגרם  חמֹור יּׂשכר ּבבחינת להיֹות ׁשּמתהּפ ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָועד

וזהּו32גֹו' הּמילה. עלֿידי נעׂשה זה וענין .ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ

ׁשעֹולה  אברם, ׁשמֹו היה הּמילה קֹודם ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשאברהם

לֹו ׁשהֹוסיפּו הּמילה ועלֿידי ּגרם, ּכמנין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָרמ"ג,

רמ"ח  עֹולה וזהּו33ה', וא"ו. ּבלא חמר ּכמנין , ְְְְֲִֶֶַָֹֹ

וחמֹור  ׁשֹור לי ויהי יעקב ּׁשאמר מה ּכי 34ּגם , ְֲֲִִִֶַַַַַַָֹ

מהּול  אּלּו.35נֹולד קליּפֹות ּב' ּבירר ולכן , ְְִִֵֵֵַָָ

חֹודׁשLÈÂד) ׁשל ענינֹו עם הּנ"ל ּכל לקּׁשר ¿≈ְְִִֵֶֶַַַָָ

ב) (סעיף  לעיל נתּבאר ּדהּנה, ְְְְֱִִִֵֵֵָאלּול.

ּפני  ּבחינת ׁשֹור, עלֿידי הּוא החריׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָׁשענין

ּדֹוחה, ׂשמאל נמׁש ׁשּמּׁשם מהּׂשמאל, ְְְִִֵֶַָָָֹֹׁשֹור

ׂשמאלֹו ׁשּכתּוב ּכמֹו כּו', עצמֹו את ְְְְְִֶֶַַָֹלהׁשּפיל

מתחילה  ׁשּבראׁשֿהּׁשנה וידּוע לראׁשי. ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹֹּתחת

מראׁשֿהּׁשנה  ּכי לראׁשי, ּתחת ׂשמאלֹו ְְְִִִֵַַַַָָֹֹֹּבחינת

ׁשאז  ׂשמאלֹו, ּבחינת הּוא הּכיּפּורים יֹום ְְִִִֶַַַָֹעד

כּו' יראה ּבחינת מּלמעלה ּומתּגּלה 36נמׁש, ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָ

לחֹו ּגם לראׁשי,וׁשּי ּבתיבת ּכמרּומז אלּול, דׁש ְְְְְֱִֵֶַַַַָָֹ

הּוא  וראׁשי ּדאלּול, יֹום ל' הּוא ל' ְֱִֶֶֹׁשאֹות

הּׁשני  ּבּפסּוק וגם נאמר 37ראׁשֿהּׁשנה. ׁשּבֹו ְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹ

יּו"ד, ראׁש ּדהינּו ל'), (ללא ראׁשי ּתחת ְְְְִַַַֹֹֹֹׂשמאלֹו

ימי  עׂשרת הּוא והּיּו"ד ראׁשֿהּׁשנה הּוא ְְֲֵֶֶֶַַָָֹֹׁשראׁש

לי) (ּדֹודי  מּלמעלה ההמׁשכה הרי ְְְְֲִִִֵַַַָָָָּתׁשּובה,

 ֿ על נעׂשית ּתׁשּובה, ימי ועׂשרת ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָֹּבראׁשֿהּׁשנה 

לדֹודי) (אני למעלה מּלמּטה העבֹודה ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָידי

 ֿ ּבראׁשי נכלל לי' 'ּדֹודי ּגם ׁשּלכן אלּול, ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָּבחֹודׁש

ּדאלּול  ודֹודי 38ּתיבֹות לדֹודי ּדאני וסֹופיּֿתיבֹות . ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַ

ׁשּמראׁשֿחֹודׁש יֹום הארּבעים הם יּו"דין, ד' ְִִִֵֵֶֶַָָֹלי,
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יד.32) מט, ב.33)ויחי לב, נדרים ה.34)ראה לב, ה.35)וישלח בראשית א.36)תנחומא לב, ראה פ' שה"ש 37)לקו"ת

ג. סתקפ"א 38)ח, או"ח ב"ח יש). עוד (ד"ה פ"ד התשובה שער חכמה ראשית פ"א. ופירושה ר"ה תפלת סדר אבודרהם

והעבירו). (ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ct‰˙nL „ÚÂדקליפה דקדושה BÈ‰Ï˙מחמור ÈÁ·a˙חמור ¿«∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒ«

'B‚ Ì¯b ¯BÓÁ ¯ÎOÈ32ישכר שבט את בירך שיעקב "חמור כפי בתואר ƒ»»¬»∆
כחמור  תורה עול סובל עצמות, בעל חמור רש"י: כפירוש למעליותא, גרם"

כבד". משא אותו שמטעינין

‰Ê ÔÈÚÂ חמור בחינת בירור של ¿ƒ¿»∆
לקדושה והפיכתו ∆¬»NÚ‰דקליפה

e‰ÊÂ .‰ÏÈn‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ»¿∆
‰È‰ ‰ÏÈn‰ Ì„B˜ Ì‰¯·‡L∆«¿»»∆«ƒ»»»

‰ÏBÚL ,Ì¯·‡ BÓL בגימטריא ¿«¿»∆∆
Ì¯b,רמ"ג, ÔÈÓk שקשור ¿ƒ¿«∆∆

לישכר  קרא שיעקב (כאמור ל"חמור"

למעליותא  גרם" È„ÈŒÏÚÂ"חמור (¿«¿≈
,'‰ BÏ eÙÈÒB‰L ‰ÏÈn‰ ונקרא «ƒ»∆ƒ

"אברהם" ¯Á"Óשמו ‰ÏBÚ33, ∆
e‰ÊÂ .Â"‡Â ‡Ïa ¯ÓÁ ÔÈÓk¿ƒ¿«¬…¿…»¿∆

·˜ÚÈ ¯Ó‡M ‰Ó Ìb לעשו ««∆»««¬…
לבן מבית BL¯בשובו ÈÏ È‰ÈÂ«¿ƒƒ

¯BÓÁÂ34Èk ÏB„יעקב , «¬ƒ«
Ïe‰Ó35'a ¯¯Èa ÔÎÏÂ , »¿»≈ƒ≈

el‡ ˙BtÈÏ˜"ו"חמור "שור" של ¿ƒ≈
הבירור  את שפעל אבינו אברהם כמו

המילה. ידי על גרם" "חמור בחינת של

ÌÚ Ï"p‰ Ïk ¯M˜Ï LÈÂ („¿≈¿«≈»««ƒ
BÈÚ'ה עבודת של והתוכן המיוחד ƒ¿»

,ÏeÏ‡ L„BÁ ÏL.שממשיך כפי ∆∆¡
(· ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ

‰LÈ¯Á‰ ÔÈÚL ה',בעבודת ∆ƒ¿««¬ƒ»
העצמית, הישות של והביטול השפלות

¯BL È„ÈŒÏÚ ‡e‰,דקדושה «¿≈
,Ï‡ÓO‰Ó ¯BL Èt ˙ÈÁa¿ƒ«¿≈≈«¿…

העליונה, CLÓשבמרכבה ÌMnL∆ƒ»ƒ¿»
‰ÁBc Ï‡ÓN הבלתי העניינים את ¿…»

‡˙ולבטל ÏÈtL‰Ïרצויים, ¿«¿ƒ∆
·e˙kL BÓk ,'eÎ BÓˆÚ«¿¿∆»

ÈL‡¯Ï ˙Áz BÏ‡ÓN היינו ¿…««¿…ƒ
הדברים  וביטול דחיית של ה' עבודת

מרע").הלא  ("סור רצויים

אלול: לחודש זו עבודה של השייכות וזוהי

˙Áz BÏ‡ÓN ˙ÈÁa ‰ÏÈÁ˙Ó ‰M‰ŒL‡¯aL Úe„ÈÂ¿»«∆¿…«»»«¿ƒ»¿ƒ«¿…««
˙ÈÁa ‡e‰ ÌÈ¯etÈk‰ ÌBÈ „Ú ‰M‰ŒL‡¯Ó Èk ,ÈL‡¯Ï¿…ƒƒ≈…«»»««ƒƒ¿ƒ«

,BÏ‡ÓN,כנ"ל הרע, דחיית של באופן ה' lb˙Óe‰עבודת CLÓ Ê‡L ¿…∆»ƒ¿»ƒ¿«∆

'eÎ ‰‡¯È ˙ÈÁa ‰ÏÚÓlÓ36, היא ה' שיראת התניא בספר וכמבואר ƒ¿«¿»¿ƒ«ƒ¿»
תעשה  לא מצוות לקיום ‡ÏeÏ,השורש L„BÁÏ Ìb CiLÂ שכאמור אף ¿«»«¿∆¡

השנה  ראש של העבודה È˙a·˙היא ÊÓe¯Ók(תחת ÈL‡¯Ï,(שמאלו «¿»¿≈«¿…ƒ
'Ï ˙B‡L"לראשי" המילה על ‰e‡שבתחילת ÏeÏ‡c,רמז ÌBÈ 'Ï ∆∆¡

‡e‰ ÈL‡¯Â על ¯‡ŒLרמז ¿…ƒ…
ÈM‰ ˜eÒta Ì‚Â .‰M‰37 «»»¿««»«≈ƒ

˙Áz BÏ‡ÓN ¯Ó‡ BaL∆∆¡«¿…««
eÈ‰c ,('Ï ‡ÏÏ) ÈL‡…̄ƒ¿…¿«¿

באותיות  כתובה ̄…‡Lשהמילה
,„"eÈ כך נדרש "ראשי" זה ולפי

‰M‰ŒL‡¯ ‡e‰ L‡¯L∆……«»»
ÈÓÈ ˙¯NÚ ‡e‰ „"ei‰Â¿«¬∆∆¿≈

,‰·eLz יש זה בפסוק גם הנה ¿»
כי אלול, לחודש גם רמז ≈¬‰¯Èבעצם

È„Bc) ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿«¿»ƒ
אל  ומאיר ממשיך לי הוא ברוך ִהקדוש

דלעילא", "אתערותא של באופן האדם

המעוררת  הוא, ברוך הקדוש מצד

האדם  מצד דלתתא" )"אתערותא
ÈÓÈ ˙¯NÚÂ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»«¬∆∆¿≈
È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ ,‰·eLz¿»«¬≈«¿≈
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿«»¿«¿»

È„B„Ï È‡) אתערותא" של באופן ¬ƒ¿ƒ
המעוררת  האדם מצד דלתתא"

מצד  דלעילא" "אתערותא וממשיכה

הוא  ברוך ‡ÏeÏ,הקדוש L„BÁa (¿∆¡
ÏÏÎ 'ÈÏ È„Bc' Ìb ÔÎlL∆»≈«ƒƒƒ¿»

ÏeÏ‡c ˙B·ÈzŒÈL‡¯a38 אני" ¿»≈≈∆¡
של  השני שהחצי אף לי", ודודי לדודי

מראש  העבודה הוא לי" "ודודי הפסוק

בעצם  נפעל זה גם כי ואילך, השנה

אלול, בחודש האדם עבודת עלֿידי

האדם  שעבודת להתפלא אין ולכן

"ראשי" במילה נרמזת אלול בחודש

ימי  ועשרת השנה לראש שמתייחסת

תשובה.

הוא  שגם זה בפסוק נוסף רמז ויש

וענין  אחד כהמשך באה תשובה ימי ועשרת השנה ראש שעבודת כך על מורה

אלול: חודש עבודת עם אחד

Ì‰ ,ÔÈ„"eÈ '„ ,ÈÏ È„B„Â È„B„Ï È‡c ˙B·ÈzŒÈÙBÒÂ¿≈≈«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ≈
ÌÈ¯etÈk‰ ÌBÈ „Ú ÏeÏ‡ L„BÁŒL‡¯nL ÌBÈ ÌÈÚa¯‡‰38. »«¿»ƒ∆≈…∆¡««ƒƒ
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ׁשֹור  ׁשּבחינת והינּו, הּקדּוׁשה. מּבחינת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָּתקּבל

ועד  ּבקדּוׁשה, העבֹודה ענין לכללּות ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָׁשּיכת

ּדקליּפת  והּזיּכּו הּברּור ּגם נעׂשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַׁשעלֿידיֿזה

כּו'. ֲַהחמֹור

ÈÙÏe ּבׁשֹור תחרֹוׁש לא ׁשהּציוּוי הּב', ּפירּוׁש ¿ƒְֲִֵֶַַַֹ

ּב' יחּוד יהיה ׁשּלא הּוא יחּדו ְְֲִִֶֶַַָֹּובחמֹור

ּדקליּפה, ּוגבּורה חסד וחמֹור, ּדׁשֹור ְְְְֲִִִֶֶַַָָהּקליּפֹות

ּבחינת  והּוא הּקליּפה, על מֹורה ׁשֹור ּגם ְְְִִִֵֶַַַַָהּנה

עיניו  ּכמלא מּמּנּו ׁשּמתרחקין הּמּועד ,27ׁשֹור ְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ

הנאה  ואין להּזיק, ׁשּכּונתֹו נּגח ׁשֹור ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָלהיֹותֹו

לתאבֹון,28להּזיקֹו זאת עֹוׂשה ׁשאינֹו והינּו, , ְְְְֵֵֵֶֶֶַָֹ

ּולהעיר, כּו'. מהּותֹו ּבעצם מּזיק הּוא ְְִִֶֶֶַַָָאּלא

הּיׂשראלי  איׁש ׁשל לּטבע ׁשּי אינֹו זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשענין

להיֹות  יכֹול ׁשאףֿעלּֿפיֿכן אּלא עצמֹו, ְְִִִֵֶֶַַַַָָמּצד

ועד  זה, ּבענין חסֿוׁשלֹום עצמֹו את ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָׁשּירּגיל

צריכים  ולכן מּועד, ׁשֹור ּבבחינת ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָׁשּנעׂשה

הּׁשּיכּות  ּגם וזֹוהי כּו'. וזיּכּו ּברּור ּבֹו ְְְִִִֵַַַָלפעֹול

ּדׁשֹור  הּקליּפֹות ּב' מּיחּוד  ׁשּיֹוצא הּכלב ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָלעמלק,

ׁשּגם  (ּכּנ"ל), ּדקליּפה ּוגבּורה חסד ְְֲִִֶֶֶַַַַָָוחמֹור,

אף  ּכי אּלּו, ענינים ּב' יׁשנם עמלק ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָּבקליּפת

קר אׁשר הּוא עמלק ׁשל ענין 29ׁשענינֹו , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָ

זאת 30הּקרירּות  לפעֹול עמלק ׁשל ּפעּולתֹו הרי , ְְְֲֲִִֵֵֶַָָֹ

להּלחם ( יראים ׁשהיּו האּומ ֹות ׁשּמּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעלֿידי ֿזה

ּביׂשראל  להּלחם ׁשּבא זה הּוא היה ),31ּביׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

ׁשּזהּו כּו', להתּפעל ׁשּלא החּיּות ּתֹוקף מּצד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹהיא

כּו'. חמימּות ׁשל ְֲִִֶָענין

(ּכּנ"ל),e‰ÊÂג) ׁשֹור ׁשּנקרא אברהם ׁשל ענינֹו ¿∆ְְְִִֶֶַַַָָָָ

נעׂשית  ׁשעלֿידֹו ּבלבד זֹו ְֲִֵֶֶַַַָֹׁשּלא

זאת, עֹוד אּלא ּדקדּוׁשה, ׁשֹור ּדבחינת ְְֲִִִֶַָָָָֹהעבֹודה

ׁשֹור  ּדבחינת הּברּור ּגם נעׂשה ְֲִִֵֶֶַַַַַָׁשעלֿידֹו

ּדקליּפה, חמֹור ּדבחינת לּברּור ועד ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָּדקליּפה,

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

א.27) לג, ואילך.28)ברכות סע"ב ג, יח.29)ב"ק כה, 30.65)פרשתנו ע' תש"ט רצד. ע' עטר"ת סה"מ שם. פרש"י

שם.31)ובכ"מ. פרש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL „ÚÂ ,‰Le„˜a ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎÏ ˙ÎiL«∆∆ƒ¿»ƒ¿«»¬»ƒ¿»¿«∆«¿≈∆

'eÎ ¯BÓÁ‰ ˙tÈÏ˜c CekÈf‰Â ¯e¯a‰ Ìb ‰NÚ של שבסופו «¬∆««≈¿«ƒƒ¿ƒ««¬
מהרע  הטוב של הפרדה תהיה בה גם ותתעלה.דבר תזדכך והיא

ÂcÁÈ ¯BÓÁ·e ¯BLa LB¯Á˙ ‡Ï ÈeÂÈv‰L ,'a‰ Le¯Èt ÈÙÏe¿ƒ≈«∆«ƒ…«¬¿«¬«¿»
„eÁÈ ‰È‰È ‡lL ‡e‰ חיבור ∆…ƒ¿∆ƒ

של  BLc¯פנימי ˙BtÈÏw‰ 'a«¿ƒ¿
„ÒÁ ,¯BÓÁÂ("שור")‰¯e·‚e «¬∆∆¿»

Ìb("חמור") ‰p‰ ,‰tÈÏ˜cƒ¿ƒ»ƒ≈«
,‰tÈÏw‰ ÏÚ ‰¯BÓ ¯BL שיש ∆««¿ƒ»

ממנה  ולהתרחק אותה ¿e‰Â‡לדחות
„Úen‰ ¯BL ˙ÈÁa ולהזיק לנגוח ¿ƒ««»

מ"תם" והפך פעמים כמה נגח שכבר

epnÓל"מועד" ÔÈ˜Á¯˙nL∆ƒ¿«¬ƒƒ∆
ÂÈÈÚ ‡ÏÓk27, אינו שכבר עד ƒ¿…≈»

לעיניים Ábנראה ¯BL B˙BÈ‰Ïƒ¿«»
‰‡‰ ÔÈ‡Â ,˜Èf‰Ï B˙ekL∆«»»¿«ƒ¿≈¬»»

B˜Èf‰Ï28, המזיקה מבהמה בשונה ¿∆≈
לא  הנוגח השור מכך ונהנית באכילה

מכך  NBÚ‰נהנה BÈ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆≈∆
,ÔB·‡˙Ï ˙‡Ê הנזק ידי שעל כך …¿≈»

תאוותו את ממלא ‰e‡הוא ‡l‡∆»
'eÎ B˙e‰Ó ÌˆÚa ˜ÈfÓ ומי «ƒ¿∆∆«

באופן  הוא ה' בעבודת ומצבו שמעמדו

רוצה  והוא ביטול לו שחסר כזה

שלא  בדברים אפילו לחטוא, "להזיק",

דומה  הוא הרי הנאה, כל לו מביאים

הקליפה. בצד שהוא כפי ל"שור"

‰Ê ÔÈÚL ,¯ÈÚ‰Ïe ומצב מעמד ¿»ƒ∆ƒ¿»∆
ה' בעבודת נחות CiLכה BÈ‡≈«»

ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡ ÏL Ú·hÏ«∆«∆ƒ«ƒ¿¿≈ƒ
BÓˆÚ,היהודי  „vÓ עצמו מצד כי ƒ««¿

ולא  ה' רצון את לעשות רוצה יהודי כל

ושלום חס ולחטוא "נזק" «∆‡l‡לגרום
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ≈»ƒ¿
ÌBÏLÂŒÒÁ BÓˆÚ ˙‡ ÏÈb¯iL∆«¿ƒ∆«¿«¿»

‰Ê ÔÈÚa"נזקים" עשיית של ¿ƒ¿»∆
חלילה, NÚpL‰וחטאים, „ÚÂ¿«∆«¬∆

,„ÚeÓ ¯BL ˙ÈÁ·a שרגיל ƒ¿ƒ«»
ÏBÚÙÏ"להזיק" ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒƒƒ¿

¯e¯a Ba שבו הטוב את שיפריד ≈
eÎ'מהרע CekÈÊÂ אותו ולהעלות ¿ƒ

הקדושה. אל מהקליפה

˙eÎiM‰ Ìb È‰BÊÂ בשור לחרוש האיסור במשמעות זה פירוש של ¿ƒ«««»
יחדיו  של ÏÓÚÏ˜,ובחמור והחמורה הקשה BiLˆ‡הקליפה ·Ïk‰ «¬»≈«∆∆∆≈

e·‚e¯‰ו'נולד' „ÒÁ ,¯BÓÁÂ ¯BLc ˙BtÈÏw‰ 'a „eÁiÓƒƒ«¿ƒ¿«¬∆∆¿»
,el‡ ÌÈÈÚ 'a ÌLÈ ˜ÏÓÚ ˙tÈÏ˜a ÌbL ,(Ï"pk) ‰tÈÏ˜cƒ¿ƒ»««∆«ƒ¿ƒ«¬»≈∆¿»ƒ¿»ƒ≈

קליפה  של ו"חמור" "שור" Èkƒשל
‡e‰ ˜ÏÓÚ ÏL BÈÚL Û‡«∆ƒ¿»∆¬»≈

E¯˜ ¯L‡29ÔÈÚ , ¬∆»¿ƒ¿«
˙e¯È¯w‰30, חלישות על המורה «¿ƒ

בחינת  קדושה, בענייני החיות והעדר

קליפה, של B˙ÏeÚt"חמור" È¯‰¬≈¿»
˙‡Ê ÏBÚÙÏ ˜ÏÓÚ ÏL את ∆¬»≈ƒ¿…

והקרירות  ∆≈¿»(ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰החלישות
ÌÈ‡¯È eÈ‰L ˙BÓe‡‰ ÏknL∆ƒ»»∆»¿≈ƒ
‡e‰ ‰È‰ ,Ï‡¯NÈa ÌÁl‰Ï¿ƒ»≈¿ƒ¿»≈»»

Ï‡¯NÈa ÌÁl‰Ï ‡aL ‰Ê31 ∆∆»¿ƒ»≈¿ƒ¿»≈
לאמבטיה  זאת המשילו ז"ל וחכמינו

בה  להיכנס רוצה לא אחד שאף רותחת

ראשון  לתוכה וקפץ מישהו שבא עד

בה), נכנסים אחרים גם È‰ƒ‡ואחריו
‡lL ˙eiÁ‰ Û˜Bz „vÓƒ«∆««∆…
ÏL ÔÈÚ e‰fL ,'eÎ ÏÚt˙‰Ï¿ƒ¿»≈∆∆ƒ¿»∆

'eÎ ˙eÓÈÓÁ חיות זוהי ובעמלק ¬ƒ
ענייני  שמקררת הקליפה מצד וחמימות

להיות  צריך ה' ובעבודת קדושה,

החיות  תוקף את לנצל ההיפך,

של  הקרירות על להתגבר והחמימות

עמלק.

Ì‰¯·‡ ÏL BÈÚ e‰ÊÂ (‚¿∆ƒ¿»∆«¿»»
Ï"pk) ¯BL ‡¯˜pL מדברי ∆ƒ¿»««

רץ  הבקר "ואל שנאמר וכמו המדרש

ŒÏÚLאברהם" „·Ïa BÊ ‡lL ,(∆…ƒ¿«∆«
˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰ ˙ÈNÚ B„È»«¬≈»¬»ƒ¿ƒ«

,‰Le„˜c ¯BL נפש פעולת של ƒ¿»
פעולת  וכן הבהמית נפש על האלוקית

כמבואר  בעצמה, האלוקית הנפש

B„ÈŒÏÚLלעיל, ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆«»
¯e¯a‰ Ìb ‰NÚ והזיכוך «¬∆««≈

BL¯וההעלאה ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«
˙ÈÁ·c ¯e¯aÏ „ÚÂ ,‰tÈÏ˜cƒ¿ƒ»¿««≈ƒ¿ƒ«

‰tÈÏ˜c ¯BÓÁ יותר קליפה שהוא ¬ƒ¿ƒ»
בהמה  הוא חמור כאמור (שהרי חמורה

טהורה  בהמה הוא ושור ),טמאה
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eicgi xengae xeya yexgz `l

ּגרם  חמֹור יּׂשכר ּבבחינת להיֹות ׁשּמתהּפ ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָועד

וזהּו32גֹו' הּמילה. עלֿידי נעׂשה זה וענין .ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ

ׁשעֹולה  אברם, ׁשמֹו היה הּמילה קֹודם ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשאברהם

לֹו ׁשהֹוסיפּו הּמילה ועלֿידי ּגרם, ּכמנין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָרמ"ג,

רמ"ח  עֹולה וזהּו33ה', וא"ו. ּבלא חמר ּכמנין , ְְְְֲִֶֶַָֹֹ

וחמֹור  ׁשֹור לי ויהי יעקב ּׁשאמר מה ּכי 34ּגם , ְֲֲִִִֶַַַַַַָֹ

מהּול  אּלּו.35נֹולד קליּפֹות ּב' ּבירר ולכן , ְְִִֵֵֵַָָ

חֹודׁשLÈÂד) ׁשל ענינֹו עם הּנ"ל ּכל לקּׁשר ¿≈ְְִִֵֶֶַַַָָ

ב) (סעיף  לעיל נתּבאר ּדהּנה, ְְְְֱִִִֵֵֵָאלּול.

ּפני  ּבחינת ׁשֹור, עלֿידי הּוא החריׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָׁשענין

ּדֹוחה, ׂשמאל נמׁש ׁשּמּׁשם מהּׂשמאל, ְְְִִֵֶַָָָֹֹׁשֹור

ׂשמאלֹו ׁשּכתּוב ּכמֹו כּו', עצמֹו את ְְְְְִֶֶַַָֹלהׁשּפיל

מתחילה  ׁשּבראׁשֿהּׁשנה וידּוע לראׁשי. ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹֹּתחת

מראׁשֿהּׁשנה  ּכי לראׁשי, ּתחת ׂשמאלֹו ְְְִִִֵַַַַָָֹֹֹּבחינת

ׁשאז  ׂשמאלֹו, ּבחינת הּוא הּכיּפּורים יֹום ְְִִִֶַַַָֹעד

כּו' יראה ּבחינת מּלמעלה ּומתּגּלה 36נמׁש, ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָ

לחֹו ּגם לראׁשי,וׁשּי ּבתיבת ּכמרּומז אלּול, דׁש ְְְְְֱִֵֶַַַַָָֹ

הּוא  וראׁשי ּדאלּול, יֹום ל' הּוא ל' ְֱִֶֶֹׁשאֹות

הּׁשני  ּבּפסּוק וגם נאמר 37ראׁשֿהּׁשנה. ׁשּבֹו ְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹ

יּו"ד, ראׁש ּדהינּו ל'), (ללא ראׁשי ּתחת ְְְְִַַַֹֹֹֹׂשמאלֹו

ימי  עׂשרת הּוא והּיּו"ד ראׁשֿהּׁשנה הּוא ְְֲֵֶֶֶַַָָֹֹׁשראׁש

לי) (ּדֹודי  מּלמעלה ההמׁשכה הרי ְְְְֲִִִֵַַַָָָָּתׁשּובה,

 ֿ על נעׂשית ּתׁשּובה, ימי ועׂשרת ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָֹּבראׁשֿהּׁשנה 

לדֹודי) (אני למעלה מּלמּטה העבֹודה ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָידי

 ֿ ּבראׁשי נכלל לי' 'ּדֹודי ּגם ׁשּלכן אלּול, ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָּבחֹודׁש

ּדאלּול  ודֹודי 38ּתיבֹות לדֹודי ּדאני וסֹופיּֿתיבֹות . ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַ

ׁשּמראׁשֿחֹודׁש יֹום הארּבעים הם יּו"דין, ד' ְִִִֵֵֶֶַָָֹלי,
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יד.32) מט, ב.33)ויחי לב, נדרים ה.34)ראה לב, ה.35)וישלח בראשית א.36)תנחומא לב, ראה פ' שה"ש 37)לקו"ת

ג. סתקפ"א 38)ח, או"ח ב"ח יש). עוד (ד"ה פ"ד התשובה שער חכמה ראשית פ"א. ופירושה ר"ה תפלת סדר אבודרהם

והעבירו). (ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ct‰˙nL „ÚÂדקליפה דקדושה BÈ‰Ï˙מחמור ÈÁ·a˙חמור ¿«∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒ«

'B‚ Ì¯b ¯BÓÁ ¯ÎOÈ32ישכר שבט את בירך שיעקב "חמור כפי בתואר ƒ»»¬»∆
כחמור  תורה עול סובל עצמות, בעל חמור רש"י: כפירוש למעליותא, גרם"

כבד". משא אותו שמטעינין

‰Ê ÔÈÚÂ חמור בחינת בירור של ¿ƒ¿»∆
לקדושה והפיכתו ∆¬»NÚ‰דקליפה

e‰ÊÂ .‰ÏÈn‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ»¿∆
‰È‰ ‰ÏÈn‰ Ì„B˜ Ì‰¯·‡L∆«¿»»∆«ƒ»»»

‰ÏBÚL ,Ì¯·‡ BÓL בגימטריא ¿«¿»∆∆
Ì¯b,רמ"ג, ÔÈÓk שקשור ¿ƒ¿«∆∆

לישכר  קרא שיעקב (כאמור ל"חמור"

למעליותא  גרם" È„ÈŒÏÚÂ"חמור (¿«¿≈
,'‰ BÏ eÙÈÒB‰L ‰ÏÈn‰ ונקרא «ƒ»∆ƒ

"אברהם" ¯Á"Óשמו ‰ÏBÚ33, ∆
e‰ÊÂ .Â"‡Â ‡Ïa ¯ÓÁ ÔÈÓk¿ƒ¿«¬…¿…»¿∆

·˜ÚÈ ¯Ó‡M ‰Ó Ìb לעשו ««∆»««¬…
לבן מבית BL¯בשובו ÈÏ È‰ÈÂ«¿ƒƒ

¯BÓÁÂ34Èk ÏB„יעקב , «¬ƒ«
Ïe‰Ó35'a ¯¯Èa ÔÎÏÂ , »¿»≈ƒ≈

el‡ ˙BtÈÏ˜"ו"חמור "שור" של ¿ƒ≈
הבירור  את שפעל אבינו אברהם כמו

המילה. ידי על גרם" "חמור בחינת של

ÌÚ Ï"p‰ Ïk ¯M˜Ï LÈÂ („¿≈¿«≈»««ƒ
BÈÚ'ה עבודת של והתוכן המיוחד ƒ¿»

,ÏeÏ‡ L„BÁ ÏL.שממשיך כפי ∆∆¡
(· ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ

‰LÈ¯Á‰ ÔÈÚL ה',בעבודת ∆ƒ¿««¬ƒ»
העצמית, הישות של והביטול השפלות

¯BL È„ÈŒÏÚ ‡e‰,דקדושה «¿≈
,Ï‡ÓO‰Ó ¯BL Èt ˙ÈÁa¿ƒ«¿≈≈«¿…

העליונה, CLÓשבמרכבה ÌMnL∆ƒ»ƒ¿»
‰ÁBc Ï‡ÓN הבלתי העניינים את ¿…»

‡˙ולבטל ÏÈtL‰Ïרצויים, ¿«¿ƒ∆
·e˙kL BÓk ,'eÎ BÓˆÚ«¿¿∆»

ÈL‡¯Ï ˙Áz BÏ‡ÓN היינו ¿…««¿…ƒ
הדברים  וביטול דחיית של ה' עבודת

מרע").הלא  ("סור רצויים

אלול: לחודש זו עבודה של השייכות וזוהי

˙Áz BÏ‡ÓN ˙ÈÁa ‰ÏÈÁ˙Ó ‰M‰ŒL‡¯aL Úe„ÈÂ¿»«∆¿…«»»«¿ƒ»¿ƒ«¿…««
˙ÈÁa ‡e‰ ÌÈ¯etÈk‰ ÌBÈ „Ú ‰M‰ŒL‡¯Ó Èk ,ÈL‡¯Ï¿…ƒƒ≈…«»»««ƒƒ¿ƒ«

,BÏ‡ÓN,כנ"ל הרע, דחיית של באופן ה' lb˙Óe‰עבודת CLÓ Ê‡L ¿…∆»ƒ¿»ƒ¿«∆

'eÎ ‰‡¯È ˙ÈÁa ‰ÏÚÓlÓ36, היא ה' שיראת התניא בספר וכמבואר ƒ¿«¿»¿ƒ«ƒ¿»
תעשה  לא מצוות לקיום ‡ÏeÏ,השורש L„BÁÏ Ìb CiLÂ שכאמור אף ¿«»«¿∆¡

השנה  ראש של העבודה È˙a·˙היא ÊÓe¯Ók(תחת ÈL‡¯Ï,(שמאלו «¿»¿≈«¿…ƒ
'Ï ˙B‡L"לראשי" המילה על ‰e‡שבתחילת ÏeÏ‡c,רמז ÌBÈ 'Ï ∆∆¡

‡e‰ ÈL‡¯Â על ¯‡ŒLרמז ¿…ƒ…
ÈM‰ ˜eÒta Ì‚Â .‰M‰37 «»»¿««»«≈ƒ

˙Áz BÏ‡ÓN ¯Ó‡ BaL∆∆¡«¿…««
eÈ‰c ,('Ï ‡ÏÏ) ÈL‡…̄ƒ¿…¿«¿

באותיות  כתובה ̄…‡Lשהמילה
,„"eÈ כך נדרש "ראשי" זה ולפי

‰M‰ŒL‡¯ ‡e‰ L‡¯L∆……«»»
ÈÓÈ ˙¯NÚ ‡e‰ „"ei‰Â¿«¬∆∆¿≈

,‰·eLz יש זה בפסוק גם הנה ¿»
כי אלול, לחודש גם רמז ≈¬‰¯Èבעצם

È„Bc) ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿«¿»ƒ
אל  ומאיר ממשיך לי הוא ברוך ִהקדוש

דלעילא", "אתערותא של באופן האדם

המעוררת  הוא, ברוך הקדוש מצד

האדם  מצד דלתתא" )"אתערותא
ÈÓÈ ˙¯NÚÂ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»«¬∆∆¿≈
È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ ,‰·eLz¿»«¬≈«¿≈
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿«»¿«¿»

È„B„Ï È‡) אתערותא" של באופן ¬ƒ¿ƒ
המעוררת  האדם מצד דלתתא"

מצד  דלעילא" "אתערותא וממשיכה

הוא  ברוך ‡ÏeÏ,הקדוש L„BÁa (¿∆¡
ÏÏÎ 'ÈÏ È„Bc' Ìb ÔÎlL∆»≈«ƒƒƒ¿»

ÏeÏ‡c ˙B·ÈzŒÈL‡¯a38 אני" ¿»≈≈∆¡
של  השני שהחצי אף לי", ודודי לדודי

מראש  העבודה הוא לי" "ודודי הפסוק

בעצם  נפעל זה גם כי ואילך, השנה

אלול, בחודש האדם עבודת עלֿידי

האדם  שעבודת להתפלא אין ולכן

"ראשי" במילה נרמזת אלול בחודש

ימי  ועשרת השנה לראש שמתייחסת

תשובה.

הוא  שגם זה בפסוק נוסף רמז ויש

וענין  אחד כהמשך באה תשובה ימי ועשרת השנה ראש שעבודת כך על מורה

אלול: חודש עבודת עם אחד

Ì‰ ,ÔÈ„"eÈ '„ ,ÈÏ È„B„Â È„B„Ï È‡c ˙B·ÈzŒÈÙBÒÂ¿≈≈«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ≈
ÌÈ¯etÈk‰ ÌBÈ „Ú ÏeÏ‡ L„BÁŒL‡¯nL ÌBÈ ÌÈÚa¯‡‰38. »«¿»ƒ∆≈…∆¡««ƒƒ
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הּכיּפּורים  יֹום עד ענין 38אלּול ׁשּגם זאת, ועֹוד . ְְֱִִִֶַַַַֹ

ּדׁשֹור  הּקליּפֹות ּב' מבררים (ׁשעלֿידּה ְְְְִִִֶַַַָָָָהּמילה

אחד  ׁשהרי אלּול, לחֹודׁש קׁשּור ְֱֲֲֵֶֶֶַָָוחמֹור)

מה  הּוא ּבאלּול הּנרמזים ְֱִִֵֵֵֶַַָָָמה'ראׁשיּֿתיבֹות'

לבב 39ּׁשּכתּוב  ואת לבב את אלקי הוי' ּומל ְְְְֱֲֶֶֶֶַָָָָָֹ

הסרת 40זרע רק לא ּגּופא, ּובזה הּמילה, ענין , ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹ

נאמר  זה (ׁשעל הּגּסה את 41הערלה ּומלּתם ְְֱֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ענין  ׁשהּוא ּבעצמכם, אּתם לבבכם, ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָערלת

הּדּקה 42הּתׁשּובה  הּקליּפה הסרת ּגם אּלא ,( ְְֲִֶַַַַַַָָָָָ

ּכיון  ,לבב את אלקי הוי' ּומל נאמר זה ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ(ׁשעל

האדם) על הּקׁשה ּדבר ענין 43ׁשּזהּו ּוכללּות . ְְִֶֶֶַַַָָָָָָָ

לׁשֹון  (מל הּגילּוי הּוא אלּול ׁשּבחֹודׁש ְְֱִִֶֶַַָָהּמילה

מה 44התּגּלּות  עלּֿדר) מּלמעלה ּכח ּונתינת ( ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֹ

גֹו' לּמלחמה תצא ּכי  ּפרׁשתנּו ּבהתחלת ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּׁשּכתּוב

ׁשל  ענין ׁשּזהּו גֹו', ּביד אלקי הוי' ְְְֱֲִֶֶֶֶֶָָָָָֹּונתנֹו

ּדחֹודׁש העבֹודה ּכללּות על מּלמעלה) ּכח ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹנתינת

נעׂשה  ׁשעלֿידיֿזה לדֹודי', ּד'אני ּבאֹופן ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַאלּול

לי' ׁשּבזה 'ּדֹודי הּכיּפּורים, ויֹום ּבראׁשֿהּׁשנה ְְְִִִִֶֶַַָָֹ

ּכּולּה, הּׁשנה ּכל על ההמׁשכֹות ּכל ּגם ְְִַַַַַָָָָָָָנכללֹות

כּו' ּומזֹוני חּיי ּבבני ּבגׁשמּיּות, להמׁשכה .45ועד ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָ
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ו.39) ל, שם.הטורים בעל 40)נצבים וב"ח אבודרהם טז.41)עה"פ. יו"ד, ראה ב.42)פ' יג, לך לך תניא 43)תו"א ראה

ס"ד. ב.44)אגה"ק יב, שם (המו"ל).45)תו"א הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙‡Ê „BÚÂ באיסור שנרמזים העבודה ענייני של לקשר נוסף ביטוי ישנו ¿…

אלול  לחודש וחמור בשור (d„ÈŒÏÚLחרישה ‰ÏÈn‰ ÔÈÚ ÌbL∆«ƒ¿««ƒ»∆«»»
,¯BÓÁÂ ¯BLc ˙BtÈÏw‰ 'a ÌÈ¯¯·Ó לעיל ˜eL¯כמבואר ( ¿»¿ƒ«¿ƒ¿«¬»

ÌÈÊÓ¯p‰ '˙B·ÈzŒÈL‡¯'‰Ó „Á‡ È¯‰L ,ÏeÏ‡ L„BÁÏ¿∆¡∆¬≈∆»≈»»≈≈«ƒ¿»ƒ
·e˙kM ‰Ó ‡e‰ ÏeÏ‡a39 ∆¡«∆»

E··Ï ˙‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÏÓe»¬»»¡…∆∆¿»¿
EÚ¯Ê ··Ï ˙‡Â40, את" והמילים ¿∆¿««¿∆

אלול  תיבות ראשי הם לבב" ואת לבבך

,‡Ùeb ‰Ê·e ,‰ÏÈn‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ»»∆»
עצמה, ‰Ò¯˙במילה ˜¯ ‡Ï…«¬»«

‰Ê ÏÚL) ‰qb‰ ‰Ï¯Ú‰»»¿»««»∆«∆
¯Ó‡41˙Ï¯Ú ˙‡ ÌzÏÓe ∆¡««¿∆∆»¿«

,ÌÎÓˆÚa Ìz‡ ,ÌÎ··Ï¿«¿∆«∆¿«¿¿∆
‰·eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰L42 העבודה ∆ƒ¿««¿»

אלול  חודש של Ìbהעיקרית ‡l‡ ,(∆»«
ÏÚL) ‰wc‰ ‰tÈÏw‰ ˙¯Ò‰¬»««¿ƒ»««»∆«
˙‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÏÓe ¯Ó‡ ‰Ê∆∆¡«»¬»»¡…∆∆
‰Lw‰ ¯·c e‰fL ÔÂÈk ,E··Ï¿»¿≈»∆∆»»«»∆

(Ì„‡‰ ÏÚ43 יושלם זה ועניין «»»»
הקודש  באגרת כמבואר לבוא, לעתיד

שני  יש במילה הנה " התניא: שבספר

גסה  ערלה שהן ופריעה מילה בחינות

גםֿכן  יש הלב בערלת וכן דקה וקליפה

ופריעה... מילה ודקות גסות תאוות

כתיב  ממש הערלה מילת על והנה

אתם  לבבכם ערלת את ומלתם

זהו  הדקה הקליפה להסיר אך בעצמכם

נאמר  זה ועל האדם על הקשה דבר

בכל  אלוהיך ה' את לאהבה כו' לבבך את אלוהיך ה' ומל המשיח בביאת

ממש...". חייך כל הוא לבדו ה' כי למען כלומר חייך למען נפשך ובכל לבבך

ÏÓ) ÈeÏÈb‰ ‡e‰ ÏeÏ‡ L„BÁaL ‰ÏÈn‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎe¿»ƒ¿««ƒ»∆¿∆¡«ƒ»
˙elb˙‰ ÔBLÏ44‰Ó C¯cŒÏÚ) ‰ÏÚÓlÓ Ák ˙È˙e ( ¿ƒ¿«¿ƒ«…«ƒ¿«¿»«∆∆«

Èk e˙L¯t ˙ÏÁ˙‰a ·e˙kM∆»¿«¿»«»»»≈ƒ
'ÈÂ‰ B˙e 'B‚ ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ≈̇≈«ƒ¿»»¿»¬»»

,'B‚ E„Èa EÈ˜Ï‡ וכמבואר ¡…∆¿»∆
האדם  למלחמת רומז הכתוב בחסידות

הרע  היצר בכתוב e‰fLעם האמור ∆∆
הוא Ák"ונתנו" ˙È˙ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¿ƒ«…«
‰ÏÚÓlÓ היצר במלחמת ),לנצח ƒ¿«¿»

אלול  חודש של ("מילה") וההתגלות

כוח נתינת eÏÏk˙היא ÏÚ«¿»
ÔÙB‡a ÏeÏ‡ L„BÁc ‰„B·Ú‰»¬»¿∆¡¿∆

,'È„B„Ï È‡'c מלמטה התעוררות «¬ƒ¿ƒ
לאלוקות  להתקרב ("אני") האדם מצד

NÚ‰("לי") ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬∆
'ÈÏ È„Bc' והמשכה התעוררות ƒƒ

("לי") האדם אל ("דודי") מלמעלה

ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»¿
Ìb ˙BÏÏÎ ‰ÊaL ,ÌÈ¯etÈk‰«ƒƒ∆¿∆ƒ¿»«

˙BÎLÓ‰‰ Ïk וההארות »««¿»
מלמעלה  מקבל שהאדם וההשפעות

„ÚÂ ,dÏek ‰M‰ Ïk ÏÚ«»«»»»¿«
‰ÎLÓ‰Ï למטה מלמעלה ««¿»»

ÈBÊÓe ÈiÁ È·a ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿»≈«≈¿≈
בגשמיות  ופרנסה (בריאות) חיים בנים,

'eÎ45.
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הּכיּפּורים  יֹום עד ענין 38אלּול ׁשּגם זאת, ועֹוד . ְְֱִִִֶַַַַֹ

ּדׁשֹור  הּקליּפֹות ּב' מבררים (ׁשעלֿידּה ְְְְִִִֶַַַָָָָהּמילה

אחד  ׁשהרי אלּול, לחֹודׁש קׁשּור ְֱֲֲֵֶֶֶַָָוחמֹור)

מה  הּוא ּבאלּול הּנרמזים ְֱִִֵֵֵֶַַָָָמה'ראׁשיּֿתיבֹות'

לבב 39ּׁשּכתּוב  ואת לבב את אלקי הוי' ּומל ְְְְֱֲֶֶֶֶַָָָָָֹ

הסרת 40זרע רק לא ּגּופא, ּובזה הּמילה, ענין , ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹ

נאמר  זה (ׁשעל הּגּסה את 41הערלה ּומלּתם ְְֱֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ענין  ׁשהּוא ּבעצמכם, אּתם לבבכם, ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָערלת

הּדּקה 42הּתׁשּובה  הּקליּפה הסרת ּגם אּלא ,( ְְֲִֶַַַַַַָָָָָ

ּכיון  ,לבב את אלקי הוי' ּומל נאמר זה ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ(ׁשעל

האדם) על הּקׁשה ּדבר ענין 43ׁשּזהּו ּוכללּות . ְְִֶֶֶַַַָָָָָָָ

לׁשֹון  (מל הּגילּוי הּוא אלּול ׁשּבחֹודׁש ְְֱִִֶֶַַָָהּמילה

מה 44התּגּלּות  עלּֿדר) מּלמעלה ּכח ּונתינת ( ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֹ

גֹו' לּמלחמה תצא ּכי  ּפרׁשתנּו ּבהתחלת ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּׁשּכתּוב

ׁשל  ענין ׁשּזהּו גֹו', ּביד אלקי הוי' ְְְֱֲִֶֶֶֶֶָָָָָֹּונתנֹו

ּדחֹודׁש העבֹודה ּכללּות על מּלמעלה) ּכח ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹנתינת

נעׂשה  ׁשעלֿידיֿזה לדֹודי', ּד'אני ּבאֹופן ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַאלּול

לי' ׁשּבזה 'ּדֹודי הּכיּפּורים, ויֹום ּבראׁשֿהּׁשנה ְְְִִִִֶֶַַָָֹ

ּכּולּה, הּׁשנה ּכל על ההמׁשכֹות ּכל ּגם ְְִַַַַַָָָָָָָנכללֹות

כּו' ּומזֹוני חּיי ּבבני ּבגׁשמּיּות, להמׁשכה .45ועד ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָ
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אלול  תיבות ראשי הם לבב" ואת לבבך

,‡Ùeb ‰Ê·e ,‰ÏÈn‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ»»∆»
עצמה, ‰Ò¯˙במילה ˜¯ ‡Ï…«¬»«

‰Ê ÏÚL) ‰qb‰ ‰Ï¯Ú‰»»¿»««»∆«∆
¯Ó‡41˙Ï¯Ú ˙‡ ÌzÏÓe ∆¡««¿∆∆»¿«

,ÌÎÓˆÚa Ìz‡ ,ÌÎ··Ï¿«¿∆«∆¿«¿¿∆
‰·eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰L42 העבודה ∆ƒ¿««¿»

אלול  חודש של Ìbהעיקרית ‡l‡ ,(∆»«
ÏÚL) ‰wc‰ ‰tÈÏw‰ ˙¯Ò‰¬»««¿ƒ»««»∆«
˙‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÏÓe ¯Ó‡ ‰Ê∆∆¡«»¬»»¡…∆∆
‰Lw‰ ¯·c e‰fL ÔÂÈk ,E··Ï¿»¿≈»∆∆»»«»∆

(Ì„‡‰ ÏÚ43 יושלם זה ועניין «»»»
הקודש  באגרת כמבואר לבוא, לעתיד

שני  יש במילה הנה " התניא: שבספר

גסה  ערלה שהן ופריעה מילה בחינות

גםֿכן  יש הלב בערלת וכן דקה וקליפה

ופריעה... מילה ודקות גסות תאוות

כתיב  ממש הערלה מילת על והנה

אתם  לבבכם ערלת את ומלתם

זהו  הדקה הקליפה להסיר אך בעצמכם

נאמר  זה ועל האדם על הקשה דבר

בכל  אלוהיך ה' את לאהבה כו' לבבך את אלוהיך ה' ומל המשיח בביאת

ממש...". חייך כל הוא לבדו ה' כי למען כלומר חייך למען נפשך ובכל לבבך

ÏÓ) ÈeÏÈb‰ ‡e‰ ÏeÏ‡ L„BÁaL ‰ÏÈn‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎe¿»ƒ¿««ƒ»∆¿∆¡«ƒ»
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'ÈÏ È„Bc' והמשכה התעוררות ƒƒ

("לי") האדם אל ("דודי") מלמעלה

ÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»¿
Ìb ˙BÏÏÎ ‰ÊaL ,ÌÈ¯etÈk‰«ƒƒ∆¿∆ƒ¿»«

˙BÎLÓ‰‰ Ïk וההארות »««¿»
מלמעלה  מקבל שהאדם וההשפעות

„ÚÂ ,dÏek ‰M‰ Ïk ÏÚ«»«»»»¿«
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'eÎ45.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

.f"kyz'd ,lel` `"i ,`vz t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

אלול ‡. חודש על שנאמרו הראשיֿתיבות ד"איש 1בין הר"ת גם לאביונים"2ישנו ומתנות ,3לרעהו
סתם  מצוה בשם נקראת ש"צדקה" כידוע המצוות, כללות על גם וקאי הצדקה, ענין וכללות 4שזהו ,

צדקה  בשם נקראות .5המצוות
בזה: והענין

אלול  בחודש ולכן כולה, השנה כל לעבודת בנוגע חשבון לעשות צריך שבו הזמן הוא אלול חודש
כו' וסליחות ותחנונים בתפלה בלקו"ת 6מרבים -7[וכמובא ואילך" אלול מר"ח סליחות.. ש"אומרים

לר"ה  הסמוכים בימים היא מנהגנו לפי בפועל הסליחות שאמירת בלקו"ת 8אע"פ המבואר ע"פ ובפרט ,[9

מקבל  והוא כו', לקראתו העיר אנשי יוצאין לעיר בואו שקודם למלך משל "ע"פ אלול חודש של ענינו
לכולם". שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את

שכללותן  המצוות, בקו העבודה על הפרטי החשבון עם קשור לאביונים" ומתנות לרעהו ד"איש והר"ת
הצדקה. הו"ע

יותר:·. ובפרטיות
ומצוות  בתורה לו בשוה - "רעהו" (א) קצוות: ב' ישנם לאביונים" ומתנות לרעהו שזוהי 10ב"איש ,

רש"י  כפירוש תחתונה, הכי דרגא זו הרי גופא שבעניות - "אביונים" (ב) נעלית, הוא ש 11דרגא "אביון"
לו  אין עצמו שמצד כיון אליו, "תאב" הוא הרי שיהי', איזה דבר", ש"כל היינו, דבר", לכל "התאב

מאומה.

לאלו  הן נתינתֿכח נמשכת אלול שבחודש - לאביונים" ומתנות לרעהו "איש ר"ת ש"אלול" וזהו
ד"אביונים". ומצב במעמד שנמצאים לאלו והן ד"רעהו", ומצב במעמד שנמצאים

פנים  ומראה יפות פנים בסבר כולם את ו"מקבל בשדה המלך נמצא אלול שבחודש לעיל וכאמור
אל  להתקשר הרצון אצלו יש רק אם "אביון", בדרגת שהוא מי גם דייקא, "כולם" - לכולם" שוחקות

המלך.

ממעל  אלקה חלק היא בישראל השנית ש"נפש לפי והיינו מישראל, כאו"א אצל ישנו זה רצון והרי
בתניא  כמבואר לפנ"ז 12ממש", וכמבואר נשמות..13, שתי יש רשע ואחד צדיק אחד ישראל איש ש"לכל ,

"נפשות" של לדרגא רק אלא "נשמות", של לדרגא שייכים שאינם אלו שגם והיינו, נפשות", שתי ,14שהן
הכתוב  (כלשון ממעל אלקה חלק היא השנית.. "נפש אצלם גם וכדברי 15הנה ממש", מוסיף) הזקן ורבינו ,

אדמו"ר  מו"ח (ב)16כ"ק ממש, אלקות הוא שה"חלק" - כפשוטו (א) פירושים: ב' יש "ממש" שבתיבת
האדם  בגוף נמשך ממעל) אלקה חלק היא השנית (שהנפש זה שענין והיינו, ומישוש, ממשות מלשון

כו'. ובחומריות בגשמיות למטה,

"אביונים":‚. בדרגת שהם לאלו היא אלול דחודש ההמשכה שעיקר - מזה ויתירה
מגילה  ובשלוח 17בהלכות בסעודתו מלהרבות אביונים במתנות להרבות לאדם ש "מוטב הרמב"ם פוסק
כו'". לרעיו מנות
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וש"נ.1) .275 ע' חל"ד .250 ס"ע ח"כ תו"מ ראה
כב.2) ט, אסתר
אמרכל.3) ס' בשם תקפא) ר"ס (או"ח א"ר הבשם, ערוגת ס'
ב).4) (מח, פל"ז תניא
ובכ"מ.5) ג. מד, שה"ש לקו"ת ג. מב, ג. לח, מקץ תו"א
במטה 6) למטה באלף (הובא סק"ו סתקפ"א או"ח ברכ"י ראה

סקט"ו). שם אפרים
א.7) יד, עקב
בהערה.8) תעב ע' חכ"ו אג"ק גם ראה
ואילך.9) סע"א לב, ראה פ'

פל"ב.10) תניא רפי"ד. אבל הל' רמב"ם ראה
ועוד.11) יד. כד, פרשתנו
רפ"ב.12)
ספ"א.13)
כח 14) (ע' שם לתניא קצרות" והערות הגהות "מ"מ, ראה

וש"נ. ואילך).
ב.15) לא, איוב
וש"נ.16) ואילך. לד ע' שם ראה
הי"ז.17) פ"ב

              

          
      

       
          

          
         

       
          

         
         

           
      

 

       
         

         
      

       
     

          
          

       


         
        



















































המשך ביאור למסכת מועד קטן ליום שישי עמ' א



יי f"kyz'd ,lel` `"i ,`vz t"y

הּכיּפּורים  יֹום עד ענין 38אלּול ׁשּגם זאת, ועֹוד . ְְֱִִִֶַַַַֹ

ּדׁשֹור  הּקליּפֹות ּב' מבררים (ׁשעלֿידּה ְְְְִִִֶַַַָָָָהּמילה

אחד  ׁשהרי אלּול, לחֹודׁש קׁשּור ְֱֲֲֵֶֶֶַָָוחמֹור)

מה  הּוא ּבאלּול הּנרמזים ְֱִִֵֵֵֶַַָָָמה'ראׁשיּֿתיבֹות'

לבב 39ּׁשּכתּוב  ואת לבב את אלקי הוי' ּומל ְְְְֱֲֶֶֶֶַָָָָָֹ

הסרת 40זרע רק לא ּגּופא, ּובזה הּמילה, ענין , ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹ

נאמר  זה (ׁשעל הּגּסה את 41הערלה ּומלּתם ְְֱֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ענין  ׁשהּוא ּבעצמכם, אּתם לבבכם, ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָערלת

הּדּקה 42הּתׁשּובה  הּקליּפה הסרת ּגם אּלא ,( ְְֲִֶַַַַַַָָָָָ

ּכיון  ,לבב את אלקי הוי' ּומל נאמר זה ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ(ׁשעל

האדם) על הּקׁשה ּדבר ענין 43ׁשּזהּו ּוכללּות . ְְִֶֶֶַַַָָָָָָָ

לׁשֹון  (מל הּגילּוי הּוא אלּול ׁשּבחֹודׁש ְְֱִִֶֶַַָָהּמילה

מה 44התּגּלּות  עלּֿדר) מּלמעלה ּכח ּונתינת ( ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֹ

גֹו' לּמלחמה תצא ּכי  ּפרׁשתנּו ּבהתחלת ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּׁשּכתּוב

ׁשל  ענין ׁשּזהּו גֹו', ּביד אלקי הוי' ְְְֱֲִֶֶֶֶֶָָָָָֹּונתנֹו

ּדחֹודׁש העבֹודה ּכללּות על מּלמעלה) ּכח ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹנתינת

נעׂשה  ׁשעלֿידיֿזה לדֹודי', ּד'אני ּבאֹופן ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַאלּול

לי' ׁשּבזה 'ּדֹודי הּכיּפּורים, ויֹום ּבראׁשֿהּׁשנה ְְְִִִִֶֶַַָָֹ

ּכּולּה, הּׁשנה ּכל על ההמׁשכֹות ּכל ּגם ְְִַַַַַָָָָָָָנכללֹות

כּו' ּומזֹוני חּיי ּבבני ּבגׁשמּיּות, להמׁשכה .45ועד ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָ
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ו.39) ל, שם.הטורים בעל 40)נצבים וב"ח אבודרהם טז.41)עה"פ. יו"ד, ראה ב.42)פ' יג, לך לך תניא 43)תו"א ראה

ס"ד. ב.44)אגה"ק יב, שם (המו"ל).45)תו"א הסיום חסר
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הּכיּפּורים  יֹום עד ענין 38אלּול ׁשּגם זאת, ועֹוד . ְְֱִִִֶַַַַֹ

ּדׁשֹור  הּקליּפֹות ּב' מבררים (ׁשעלֿידּה ְְְְִִִֶַַַָָָָהּמילה

אחד  ׁשהרי אלּול, לחֹודׁש קׁשּור ְֱֲֲֵֶֶֶַָָוחמֹור)

מה  הּוא ּבאלּול הּנרמזים ְֱִִֵֵֵֶַַָָָמה'ראׁשיּֿתיבֹות'

לבב 39ּׁשּכתּוב  ואת לבב את אלקי הוי' ּומל ְְְְֱֲֶֶֶֶַָָָָָֹ

הסרת 40זרע רק לא ּגּופא, ּובזה הּמילה, ענין , ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹ

נאמר  זה (ׁשעל הּגּסה את 41הערלה ּומלּתם ְְֱֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ענין  ׁשהּוא ּבעצמכם, אּתם לבבכם, ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָערלת

הּדּקה 42הּתׁשּובה  הּקליּפה הסרת ּגם אּלא ,( ְְֲִֶַַַַַַָָָָָ

ּכיון  ,לבב את אלקי הוי' ּומל נאמר זה ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ(ׁשעל

האדם) על הּקׁשה ּדבר ענין 43ׁשּזהּו ּוכללּות . ְְִֶֶֶַַַָָָָָָָ

לׁשֹון  (מל הּגילּוי הּוא אלּול ׁשּבחֹודׁש ְְֱִִֶֶַַָָהּמילה

מה 44התּגּלּות  עלּֿדר) מּלמעלה ּכח ּונתינת ( ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֹ

גֹו' לּמלחמה תצא ּכי  ּפרׁשתנּו ּבהתחלת ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּׁשּכתּוב

ׁשל  ענין ׁשּזהּו גֹו', ּביד אלקי הוי' ְְְֱֲִֶֶֶֶֶָָָָָֹּונתנֹו

ּדחֹודׁש העבֹודה ּכללּות על מּלמעלה) ּכח ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹנתינת

נעׂשה  ׁשעלֿידיֿזה לדֹודי', ּד'אני ּבאֹופן ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַאלּול

לי' ׁשּבזה 'ּדֹודי הּכיּפּורים, ויֹום ּבראׁשֿהּׁשנה ְְְִִִִֶֶַַָָֹ

ּכּולּה, הּׁשנה ּכל על ההמׁשכֹות ּכל ּגם ְְִַַַַַָָָָָָָנכללֹות

כּו' ּומזֹוני חּיי ּבבני ּבגׁשמּיּות, להמׁשכה .45ועד ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָ
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ס"ד. ב.44)אגה"ק יב, שם (המו"ל).45)תו"א הסיום חסר
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מוגה  בלתי

אלול ‡. חודש על שנאמרו הראשיֿתיבות ד"איש 1בין הר"ת גם לאביונים"2ישנו ומתנות ,3לרעהו
סתם  מצוה בשם נקראת ש"צדקה" כידוע המצוות, כללות על גם וקאי הצדקה, ענין וכללות 4שזהו ,

צדקה  בשם נקראות .5המצוות
בזה: והענין

אלול  בחודש ולכן כולה, השנה כל לעבודת בנוגע חשבון לעשות צריך שבו הזמן הוא אלול חודש
כו' וסליחות ותחנונים בתפלה בלקו"ת 6מרבים -7[וכמובא ואילך" אלול מר"ח סליחות.. ש"אומרים

לר"ה  הסמוכים בימים היא מנהגנו לפי בפועל הסליחות שאמירת בלקו"ת 8אע"פ המבואר ע"פ ובפרט ,[9

מקבל  והוא כו', לקראתו העיר אנשי יוצאין לעיר בואו שקודם למלך משל "ע"פ אלול חודש של ענינו
לכולם". שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את

שכללותן  המצוות, בקו העבודה על הפרטי החשבון עם קשור לאביונים" ומתנות לרעהו ד"איש והר"ת
הצדקה. הו"ע

יותר:·. ובפרטיות
ומצוות  בתורה לו בשוה - "רעהו" (א) קצוות: ב' ישנם לאביונים" ומתנות לרעהו שזוהי 10ב"איש ,

רש"י  כפירוש תחתונה, הכי דרגא זו הרי גופא שבעניות - "אביונים" (ב) נעלית, הוא ש 11דרגא "אביון"
לו  אין עצמו שמצד כיון אליו, "תאב" הוא הרי שיהי', איזה דבר", ש"כל היינו, דבר", לכל "התאב

מאומה.

לאלו  הן נתינתֿכח נמשכת אלול שבחודש - לאביונים" ומתנות לרעהו "איש ר"ת ש"אלול" וזהו
ד"אביונים". ומצב במעמד שנמצאים לאלו והן ד"רעהו", ומצב במעמד שנמצאים

פנים  ומראה יפות פנים בסבר כולם את ו"מקבל בשדה המלך נמצא אלול שבחודש לעיל וכאמור
אל  להתקשר הרצון אצלו יש רק אם "אביון", בדרגת שהוא מי גם דייקא, "כולם" - לכולם" שוחקות

המלך.

ממעל  אלקה חלק היא בישראל השנית ש"נפש לפי והיינו מישראל, כאו"א אצל ישנו זה רצון והרי
בתניא  כמבואר לפנ"ז 12ממש", וכמבואר נשמות..13, שתי יש רשע ואחד צדיק אחד ישראל איש ש"לכל ,

"נפשות" של לדרגא רק אלא "נשמות", של לדרגא שייכים שאינם אלו שגם והיינו, נפשות", שתי ,14שהן
הכתוב  (כלשון ממעל אלקה חלק היא השנית.. "נפש אצלם גם וכדברי 15הנה ממש", מוסיף) הזקן ורבינו ,

אדמו"ר  מו"ח (ב)16כ"ק ממש, אלקות הוא שה"חלק" - כפשוטו (א) פירושים: ב' יש "ממש" שבתיבת
האדם  בגוף נמשך ממעל) אלקה חלק היא השנית (שהנפש זה שענין והיינו, ומישוש, ממשות מלשון

כו'. ובחומריות בגשמיות למטה,

"אביונים":‚. בדרגת שהם לאלו היא אלול דחודש ההמשכה שעיקר - מזה ויתירה
מגילה  ובשלוח 17בהלכות בסעודתו מלהרבות אביונים במתנות להרבות לאדם ש "מוטב הרמב"ם פוסק
כו'". לרעיו מנות
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וש"נ.1) .275 ע' חל"ד .250 ס"ע ח"כ תו"מ ראה
כב.2) ט, אסתר
אמרכל.3) ס' בשם תקפא) ר"ס (או"ח א"ר הבשם, ערוגת ס'
ב).4) (מח, פל"ז תניא
ובכ"מ.5) ג. מד, שה"ש לקו"ת ג. מב, ג. לח, מקץ תו"א
במטה 6) למטה באלף (הובא סק"ו סתקפ"א או"ח ברכ"י ראה

סקט"ו). שם אפרים
א.7) יד, עקב
בהערה.8) תעב ע' חכ"ו אג"ק גם ראה
ואילך.9) סע"א לב, ראה פ'

פל"ב.10) תניא רפי"ד. אבל הל' רמב"ם ראה
ועוד.11) יד. כד, פרשתנו
רפ"ב.12)
ספ"א.13)
כח 14) (ע' שם לתניא קצרות" והערות הגהות "מ"מ, ראה

וש"נ. ואילך).
ב.15) לא, איוב
וש"נ.16) ואילך. לד ע' שם ראה
הי"ז.17) פ"ב
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צדקה  בהלכות זה דין כותב לא שהרמב"ם דוקא 18ולהעיר, אלא כ"כ, גדול חידוש זה הי' לא שאז -
מצד  גם אלא הצדקה, ענין מצד רק לא הוא לאביונים במתנות להרבות שהחיוב והיינו, פורים, בהלכות
דמתנות  הענין גם כך והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן היא פורים ששמחת דכשם פורים, של ענינו

והגבלה. ממדידה למעלה - "להרבות" - ריבוי של באופן צ"ל לאביונים

בנוגע  מאשר יותר לאביונים" ל"מתנות בנוגע והגבלה המדידה דהעדר הענין נמשך שבפורים וכשם
אלול  דחודש להמשכה בנוגע גם הוא כן - לרעהו" איש מנות .19ל"משלוח

השבוע,„. בפרשת גם זאת שמצינו - ו"אביונים" ד"רעהו" הקצוות לב' להתייחסות בנוגע להוסיף ויש
אלול: בחודש לעולם שקורין תצא, פרשת

נעלית  דרגא שזוהי - גו'" בידך אלקיך ה' ונתנו אויביך על למלחמה תצא "כי היא: הפרשה התחלת
ביותר,

הרמב"ם  וכמ"ש מסירתֿנפש, של ענין שזהו - למלחמה היציאה מעצם בכפו..20החל נפשו ש"ישים
בתניא  כמבואר דק"ש, המס"נ ע"ד - כו'" בבניו ולא באשתו לא יחשוב הכל 21ולא "להפקיר שצריך

כמשארז"ל  בטבעו, בהן קשורה אדם של שלבבו וילדי', האשה הן "לבבך, גם כולל ה'", אהבת 22בשביל

שזהו"ע 23ע"פ  למלחמה היציאה בעת ועאכו"כ בנים"; אלו ויעמוד, צוה הוא אשה, זו ויהי, אמר הוא
במלחמה  שמצינו (כפי ח"ו להיפך או להרוג מנת על היא למלחמה היציאה שהרי בפועל, מס"נ של

עשו  עם יעקב של ),24הכללית

הנה  למלחמה", "תצא רק שכאשר באופן גופא המלחמה נעשית הנעלית, דרגתו שמצד זאת, ועוד
בידך", אלקיך ה' "ונתנו ומיד תיכף

- עצמו בכח ויגיעה עבודה של המעלה גם בזה יש אלא מלמעלה, מתנה נתינת של באופן רק ולא
ענין  על מורה שזה ידיו, ע"י שנעשה ענין כמו זאת מחשיבה שהתורה בידך", גו' "ונתנו הדיוק שזהו

הכתוב  כלשון תצא 25היגיעה, "כי - זוטא מעשה של ענין אצלו שהי' שכיון והיינו, כפיך", "יגיע
ויגיעתו. עבודתו ע"י שנעשה לענין נחשב זה הרי למלחמה",

הכתוב  בהמשך כמ"ש - התחתון הקצה גם ישנו גיסא, רש"י:"ולקח 26ולאידך ומפרש לאשה", לך ת
תחתונה  מדריגה שזוהי באיסור", ישאנה מתירה, הקב"ה אין שאם הרע, יצר כנגד אלא תורה דברה "לא
דעתו  ומסיח ידים בשתי "דוחהו רע, הרהור במוחו עולה שכאשר הבינוני, ממדריגת למטה רק לא ביותר,

כו'" ח"ו לעשותו הדעת על להעלותו וכ"ש ברצון.. מקבלו ואינו בלבד 27מיד.. זו לא הנה כאן, ואילו ,
באיסור". ישאנה מתירה, הקב"ה אין "שאם מזה, יתירה אלא בדבר, שמהרהר

שישנן  ועד התורה, פועלת כזו תחתונה במדריגה שגם היינו, הרע", יצר כנגד תורה.. "דברה ואעפ"כ,
זה. בענין הקשורות מצוות כמה

הנ"ל:‰. הקצוות לב' בנוגע ענין ועוד 
גו'", בידך אלקיך ה' ונתנו אויבך על למלחמה תצא ד"כי נעלה היותר ומצב במעמד שנמצא מי גם
יצר  כנגד אלא תורה דברה ש"לא ומצב ממעמד להזהר צריך הוא גם הנה כו', המס"נ ענין אצלו שיש

כו'". הרע

כו'", הרע יצר כנגד אלא תורה דברה ש"לא ירוד היותר  ומצב במעמד שנמצא מי גם גיסא, ולאידך
מהפך  ה"ה התשובה שע"י ועד גו'", בידך אלקיך ה' ש"נתנו באופן למלחמה לצאת וביכלתו בכחו יש

כו'. הבלתיֿרצויים הענינים את
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וש"נ.18) .167 ע' חל"ט תו"מ גם ראה
(המו"ל).19) קצת חסר
ספ"ז.20) מלכים הל'
ב).21) (סט, פמ"ט
א.22) קנב, שבת
ט.23) לג, תהלים

שמא 24) "ויירא, - ויצר" ("ויירא ח לב, וישלח פרש"י ראה
אחרים"). את הוא יהרוג אם לו, ויצר יהרג,

ב.25) קכח, תהלים
יא.26) שם, פרשתנו
ספי"ב.27) תניא

f"kyz'd ,lel` `"i ,`vz t"y zgiy

בגמרא  תמוה מאמר לבאר  יש היו"28[ועפ"ז תואר יפת בני וכולן לדוד לו היו ילדים מאות "ארבע :
לאשתו" כותב כריתות גט דוד בית למלחמת היוצא "כל הרי מובן: אינו דלכאורה מנותקים 29- שהם כך, ,

תורה  שע"פ תואר", יפת "בני אצלם שיהיו יתכן איך וא"כ, נעלית, בדרגא ועומדים הו"ע 30כו',
כו']. התשובה ע"י שנעשה דאתהפכא הענין מצד שזהו - הוא הענין אך קלקול?! ממנו ובא בלתיֿרצוי ,

.Â:מזה וההוראה
בחודש  ימים וכמה אלול, ר"ח אלול, חודש מברכים שבת עבר שכבר בראותו נואש, אדם יאמר אל

הרמב"ם  הכרזת ע"פ אשר שופר, דתקיעת הענין כבר וישנו תשובה:31אלול, התעוררות עם קשור זה הרי
ב  קשיים לו יש ואעפ"כ וכו'", משנתכם ישנים אלא "עורו תורה דברה "לא כי - היצה"ר עם התמודדות

היצה"ר. כנגד פעולתה את התורה תפעל אזי תורה, ע"פ וילך יתנהג רק אם ולכן, הרע", יצר כנגד

משנתכם  ישנים "עורו תק"ש, שע"י מההתעוררות החל - כדבעי אלול חודש עניני כל אצלו יהיו ואז
וכו'",

לי" ודודי לדודי ד"אני הענין שיהי' תפעל זו אינו 32והתעוררות זה שענין - ד"אלול" בר"ת המרומז ,
קבלה  ע"פ באבודרהם 33רק גם הובא שהרי התגלות 34, לפני ואפילו הבעש"ט, התגלות לפני עוד שהי' ,

"אני  ר"ת ש"אלול" כבר כתב ואעפ"כ כו'], בהתגלות היו שלא זמן הי' תורה שע"פ [והיינו, האריז"ל
מישראל. לכאו"א ששייך ענין שזהו מובן הרי כו', המלות פירוש לפרש שענינו וכיון לי", ודודי לדודי

ימים" ירח אמה ואת אבי' את ד"ובכתה הענין גם כולל אלול, חודש עניני לכל בנוגע דקאי 35ועד"ז ,
אלול  חודש בלקו"ת 36על גם ).37(כמובא

מהפירוש  משתלשל הפשט ע"ד הפירוש הרי - פשט ע"פ ולא הסוד, ע"פ הוא זה שפירוש [ואע"פ
הדרוש  ע"ד הרמז, היצירה,38ע"ד מעולם משתלשל העשי' שעולם בעולמות, כמו הסוד, ע"ד לפירוש עד ,

מאצילות  ובריאה מבריאה, ברוחניות,39ויצירה הוא שכן לפי בגשמיות, הוא שכן הדבר וטעם ,
מהן" וכמאמר 40ש"נשתלשלו גם 41, קשור סוד ע"פ שהפירוש ונמצא, עלמא", וברא באורייתא "אסתכל

פשט]. ע"פ הפירוש עם

לשניאה" הבכור הבן ד"והי' להענין באים גו'" ד"ובכתה העבודה הצ"צ 42וע"י שמבאר כפי ש"בני 43-
כמ"ש  היינו השנואה ובני כו'.. נפרדו לא שמעולם הצדיקים.. הם בן 44האהובה פי' אחר, בן לי ה' יוסף

(ביו"ד  לשניאה אלא לשנואה, נאמר לא וכאן לשניאה, הבכור הבן והי' וזהו כו', אחר מבחי' )45הנמשך
כו'",

לו  שגרמו הענינים את לשנוא בעצמו שפועל באופן היא שעבודתו תשובה, בעל על שקאי והיינו,
המגיד  הרב כתורת צדיק, מאשר יותר עוד לגמרי, מהם פורש הוא הרי עתה ואילו שנאוי, להיות 46בעבר

מארז"ל  עלי",47בפירוש גזר שבשמים שאבי אעשה ומה אפשי, אלא כו' אפשי אי אדם יאמר "לא
אפשי", "אי לומר צריך בעלֿתשובה אבל לצדיק, שייכת זו שהנהגה
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א.28) כא, סנהדרין
וש"נ.29) א. נו, שבת
סורר 30) בן ממנה להוליד "סופו שם: עה"פ פרש"י ראה

ומורה".
ה"ד.31) פ"ג תשובה הל'
ג.32) ו, שה"ש
רמה.33) ע' אלול סה"מ בתו"מ בהנסמן וראה עה"פ. שעה"פ
פ"א.34) ופירושה ר"ה תפלת סדר
יג.35) שם, פרשתנו
סע"ד).36) (נח, עה"פ זו"ח וראה עה"פ. להאריז"ל ל"ת
[לקו"ת]37) עוד "וע' א'נ: ס"ע ח"ב נ"ך באוה"ת גם כ"ה

ירח  אמה ואת אבי' את ובכתה בענין השני דרוש תצא כי סד"ה
שליט"א: אדמו"ר כ"ק ובהערת אלול", חודש על דקאי ימים,

וצע"ק". בלקו"ת. "עיי"ש
הכתוב 38) ע"פ י"ל ומקורו שצז: ע' חי"ב אג"ק גם ראה
תשובה (דברים  של ימים ירח ב) מח, (יבמות דרז"ל וע"פ יג) כב,

וכו'. ע"ז על
(39.57 הערה 36 ע' חכ"א בלקו"ש בהנסמן גם ראה
רפ"ג.40) - התניא לשון
רע"ב.41) קסא, זח"ב
טו.42) שם, פרשתנו
ואילך.43) תתקב ס"ע פרשתנו אוה"ת
כד.44) ל, ויצא
רע"ג.45) לח, פרשתנו לקו"ת גם ראה
ד.46) ט, ואתחנן בלקו"ת הובא
כו.47) כ, קדושים ופרש"י תו"כ
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צדקה  בהלכות זה דין כותב לא שהרמב"ם דוקא 18ולהעיר, אלא כ"כ, גדול חידוש זה הי' לא שאז -
מצד  גם אלא הצדקה, ענין מצד רק לא הוא לאביונים במתנות להרבות שהחיוב והיינו, פורים, בהלכות
דמתנות  הענין גם כך והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן היא פורים ששמחת דכשם פורים, של ענינו

והגבלה. ממדידה למעלה - "להרבות" - ריבוי של באופן צ"ל לאביונים

בנוגע  מאשר יותר לאביונים" ל"מתנות בנוגע והגבלה המדידה דהעדר הענין נמשך שבפורים וכשם
אלול  דחודש להמשכה בנוגע גם הוא כן - לרעהו" איש מנות .19ל"משלוח

השבוע,„. בפרשת גם זאת שמצינו - ו"אביונים" ד"רעהו" הקצוות לב' להתייחסות בנוגע להוסיף ויש
אלול: בחודש לעולם שקורין תצא, פרשת

נעלית  דרגא שזוהי - גו'" בידך אלקיך ה' ונתנו אויביך על למלחמה תצא "כי היא: הפרשה התחלת
ביותר,

הרמב"ם  וכמ"ש מסירתֿנפש, של ענין שזהו - למלחמה היציאה מעצם בכפו..20החל נפשו ש"ישים
בתניא  כמבואר דק"ש, המס"נ ע"ד - כו'" בבניו ולא באשתו לא יחשוב הכל 21ולא "להפקיר שצריך

כמשארז"ל  בטבעו, בהן קשורה אדם של שלבבו וילדי', האשה הן "לבבך, גם כולל ה'", אהבת 22בשביל

שזהו"ע 23ע"פ  למלחמה היציאה בעת ועאכו"כ בנים"; אלו ויעמוד, צוה הוא אשה, זו ויהי, אמר הוא
במלחמה  שמצינו (כפי ח"ו להיפך או להרוג מנת על היא למלחמה היציאה שהרי בפועל, מס"נ של

עשו  עם יעקב של ),24הכללית

הנה  למלחמה", "תצא רק שכאשר באופן גופא המלחמה נעשית הנעלית, דרגתו שמצד זאת, ועוד
בידך", אלקיך ה' "ונתנו ומיד תיכף

- עצמו בכח ויגיעה עבודה של המעלה גם בזה יש אלא מלמעלה, מתנה נתינת של באופן רק ולא
ענין  על מורה שזה ידיו, ע"י שנעשה ענין כמו זאת מחשיבה שהתורה בידך", גו' "ונתנו הדיוק שזהו

הכתוב  כלשון תצא 25היגיעה, "כי - זוטא מעשה של ענין אצלו שהי' שכיון והיינו, כפיך", "יגיע
ויגיעתו. עבודתו ע"י שנעשה לענין נחשב זה הרי למלחמה",

הכתוב  בהמשך כמ"ש - התחתון הקצה גם ישנו גיסא, רש"י:"ולקח 26ולאידך ומפרש לאשה", לך ת
תחתונה  מדריגה שזוהי באיסור", ישאנה מתירה, הקב"ה אין שאם הרע, יצר כנגד אלא תורה דברה "לא
דעתו  ומסיח ידים בשתי "דוחהו רע, הרהור במוחו עולה שכאשר הבינוני, ממדריגת למטה רק לא ביותר,

כו'" ח"ו לעשותו הדעת על להעלותו וכ"ש ברצון.. מקבלו ואינו בלבד 27מיד.. זו לא הנה כאן, ואילו ,
באיסור". ישאנה מתירה, הקב"ה אין "שאם מזה, יתירה אלא בדבר, שמהרהר

שישנן  ועד התורה, פועלת כזו תחתונה במדריגה שגם היינו, הרע", יצר כנגד תורה.. "דברה ואעפ"כ,
זה. בענין הקשורות מצוות כמה

הנ"ל:‰. הקצוות לב' בנוגע ענין ועוד 
גו'", בידך אלקיך ה' ונתנו אויבך על למלחמה תצא ד"כי נעלה היותר ומצב במעמד שנמצא מי גם
יצר  כנגד אלא תורה דברה ש"לא ומצב ממעמד להזהר צריך הוא גם הנה כו', המס"נ ענין אצלו שיש

כו'". הרע

כו'", הרע יצר כנגד אלא תורה דברה ש"לא ירוד היותר  ומצב במעמד שנמצא מי גם גיסא, ולאידך
מהפך  ה"ה התשובה שע"י ועד גו'", בידך אלקיך ה' ש"נתנו באופן למלחמה לצאת וביכלתו בכחו יש

כו'. הבלתיֿרצויים הענינים את
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וש"נ.18) .167 ע' חל"ט תו"מ גם ראה
(המו"ל).19) קצת חסר
ספ"ז.20) מלכים הל'
ב).21) (סט, פמ"ט
א.22) קנב, שבת
ט.23) לג, תהלים

שמא 24) "ויירא, - ויצר" ("ויירא ח לב, וישלח פרש"י ראה
אחרים"). את הוא יהרוג אם לו, ויצר יהרג,

ב.25) קכח, תהלים
יא.26) שם, פרשתנו
ספי"ב.27) תניא

f"kyz'd ,lel` `"i ,`vz t"y zgiy

בגמרא  תמוה מאמר לבאר  יש היו"28[ועפ"ז תואר יפת בני וכולן לדוד לו היו ילדים מאות "ארבע :
לאשתו" כותב כריתות גט דוד בית למלחמת היוצא "כל הרי מובן: אינו דלכאורה מנותקים 29- שהם כך, ,

תורה  שע"פ תואר", יפת "בני אצלם שיהיו יתכן איך וא"כ, נעלית, בדרגא ועומדים הו"ע 30כו',
כו']. התשובה ע"י שנעשה דאתהפכא הענין מצד שזהו - הוא הענין אך קלקול?! ממנו ובא בלתיֿרצוי ,

.Â:מזה וההוראה
בחודש  ימים וכמה אלול, ר"ח אלול, חודש מברכים שבת עבר שכבר בראותו נואש, אדם יאמר אל

הרמב"ם  הכרזת ע"פ אשר שופר, דתקיעת הענין כבר וישנו תשובה:31אלול, התעוררות עם קשור זה הרי
ב  קשיים לו יש ואעפ"כ וכו'", משנתכם ישנים אלא "עורו תורה דברה "לא כי - היצה"ר עם התמודדות

היצה"ר. כנגד פעולתה את התורה תפעל אזי תורה, ע"פ וילך יתנהג רק אם ולכן, הרע", יצר כנגד

משנתכם  ישנים "עורו תק"ש, שע"י מההתעוררות החל - כדבעי אלול חודש עניני כל אצלו יהיו ואז
וכו'",

לי" ודודי לדודי ד"אני הענין שיהי' תפעל זו אינו 32והתעוררות זה שענין - ד"אלול" בר"ת המרומז ,
קבלה  ע"פ באבודרהם 33רק גם הובא שהרי התגלות 34, לפני ואפילו הבעש"ט, התגלות לפני עוד שהי' ,

"אני  ר"ת ש"אלול" כבר כתב ואעפ"כ כו'], בהתגלות היו שלא זמן הי' תורה שע"פ [והיינו, האריז"ל
מישראל. לכאו"א ששייך ענין שזהו מובן הרי כו', המלות פירוש לפרש שענינו וכיון לי", ודודי לדודי

ימים" ירח אמה ואת אבי' את ד"ובכתה הענין גם כולל אלול, חודש עניני לכל בנוגע דקאי 35ועד"ז ,
אלול  חודש בלקו"ת 36על גם ).37(כמובא

מהפירוש  משתלשל הפשט ע"ד הפירוש הרי - פשט ע"פ ולא הסוד, ע"פ הוא זה שפירוש [ואע"פ
הדרוש  ע"ד הרמז, היצירה,38ע"ד מעולם משתלשל העשי' שעולם בעולמות, כמו הסוד, ע"ד לפירוש עד ,

מאצילות  ובריאה מבריאה, ברוחניות,39ויצירה הוא שכן לפי בגשמיות, הוא שכן הדבר וטעם ,
מהן" וכמאמר 40ש"נשתלשלו גם 41, קשור סוד ע"פ שהפירוש ונמצא, עלמא", וברא באורייתא "אסתכל

פשט]. ע"פ הפירוש עם

לשניאה" הבכור הבן ד"והי' להענין באים גו'" ד"ובכתה העבודה הצ"צ 42וע"י שמבאר כפי ש"בני 43-
כמ"ש  היינו השנואה ובני כו'.. נפרדו לא שמעולם הצדיקים.. הם בן 44האהובה פי' אחר, בן לי ה' יוסף

(ביו"ד  לשניאה אלא לשנואה, נאמר לא וכאן לשניאה, הבכור הבן והי' וזהו כו', אחר מבחי' )45הנמשך
כו'",

לו  שגרמו הענינים את לשנוא בעצמו שפועל באופן היא שעבודתו תשובה, בעל על שקאי והיינו,
המגיד  הרב כתורת צדיק, מאשר יותר עוד לגמרי, מהם פורש הוא הרי עתה ואילו שנאוי, להיות 46בעבר

מארז"ל  עלי",47בפירוש גזר שבשמים שאבי אעשה ומה אפשי, אלא כו' אפשי אי אדם יאמר "לא
אפשי", "אי לומר צריך בעלֿתשובה אבל לצדיק, שייכת זו שהנהגה
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א.28) כא, סנהדרין
וש"נ.29) א. נו, שבת
סורר 30) בן ממנה להוליד "סופו שם: עה"פ פרש"י ראה

ומורה".
ה"ד.31) פ"ג תשובה הל'
ג.32) ו, שה"ש
רמה.33) ע' אלול סה"מ בתו"מ בהנסמן וראה עה"פ. שעה"פ
פ"א.34) ופירושה ר"ה תפלת סדר
יג.35) שם, פרשתנו
סע"ד).36) (נח, עה"פ זו"ח וראה עה"פ. להאריז"ל ל"ת
[לקו"ת]37) עוד "וע' א'נ: ס"ע ח"ב נ"ך באוה"ת גם כ"ה

ירח  אמה ואת אבי' את ובכתה בענין השני דרוש תצא כי סד"ה
שליט"א: אדמו"ר כ"ק ובהערת אלול", חודש על דקאי ימים,

וצע"ק". בלקו"ת. "עיי"ש
הכתוב 38) ע"פ י"ל ומקורו שצז: ע' חי"ב אג"ק גם ראה
תשובה (דברים  של ימים ירח ב) מח, (יבמות דרז"ל וע"פ יג) כב,

וכו'. ע"ז על
(39.57 הערה 36 ע' חכ"א בלקו"ש בהנסמן גם ראה
רפ"ג.40) - התניא לשון
רע"ב.41) קסא, זח"ב
טו.42) שם, פרשתנו
ואילך.43) תתקב ס"ע פרשתנו אוה"ת
כד.44) ל, ויצא
רע"ג.45) לח, פרשתנו לקו"ת גם ראה
ד.46) ט, ואתחנן בלקו"ת הובא
כו.47) כ, קדושים ופרש"י תו"כ
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שנים" פי לו לתת יכיר השנואה בן הבכור "את - הענין 48ועי"ז נעשה התשובה עבודת שע"י כיון ,
לתושי'" באופן 49ד"כפלים שהם יוהכ"פ, עד אלול שמר"ח יום הארבעים בסוף שניתנו שניות לוחות כמו ,
לתושי'" .50ד"כפלים

ממצרים, הגאולה מאשר יותר נעלה באופן שתהי' והשלימה, האמיתית לגאולה באים שעי"ז ועד
קוממיות 51כמ"ש  ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח ע"י נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי

ממש. בקרוב לארצנו,

***

.Ê שהתורה הידוע ע"פ הנה - לאביונים" ומתנות לרעהו "איש בענין (ס"ב) לעיל להמדובר בהמשך
נאמרה  ופרטות אחד 52כללות כל של הפרטית בעבודתו גם ו"אביונים" ד"רעהו" הענינים ב' ישנם ,

מישראל:
למקום" ורעים ד"אחים הענין כללות שזהו - ד"רעהו" "בנים",53הענין לגבי אפילו מעלה בזה שיש , ֵ

ונאוה  אני שחורה ד"ה במאמר נעשה 54כמבואר אזי תורה לומד יהודי כאשר כי התורה, לימוד על קאי -
רז"ל  וכמאמר להקב"ה, רעות.55"רע" של ענין שזהו כנגדו", ושונה קורא הקב"ה ושונה הקורא "כל ֵֵ

כמ"ש  לבנ"י, בנוגע הן התורה, ע"י נעשה ההתאחדות ענין שאמיתית - בזה ישראל 56והענין שם "ויחן
אחד" בלב אחד "כאיש יחיד, לשון "ויחן" והן 57נגד", התורה; ניתנה שבו ההר" "נגד שעמדו כיון ,

הרמב"ם  כמ"ש העולם, לכללות שגם 58בנוגע והיינו, בעולם", שלום לעשות ניתנה התורה ש"כל
העלם  מלשון אחדות.59ב"עולם" - השלום ענין התורה פועלת (והסתר)

כמארז"ל  התחלקות, של ענין ישנו גופא שבתורה רבים,60[ואף לשון חיים", אלקים דברי ואלו "אלו
במרומיו" שלום ד"עושה באופן זה הרי - מתירים וב"ה אוסרים ב"ש ].61שהרי

תענוג  לא בזה לו שאין היינו, עול, דקבלת הענין הוא - מישראל כאו"א בעבודת ד"אביונים" והענין
למעמד  (ועד קב"ע מתוך רק זאת ועושה דבר"), לכל "תאב הוא (שלכן כו' והשגה הבנה ולא רצון, ולא

גו'" עקב ד"והי' בעקביו"62ומצב ש"דש עול).63, קבלת מצד להיות שצריכים הענינים אפילו

לעבודה  בנוגע הן היא אלול דחודש שהפעולה - לאביונים" ומתנות לרעהו "איש ר"ת ש"אלול" וזהו
"אביונים". קב"ע, שמצד לעבודה בנוגע והן "רעהו", התורה, דלימוד

.Á:התשובה ענין - אלול חודש של המיוחד ענינו מצד זה וכל
הכתוב  כלשון - הוא אלול חודש של ע"י 64ענינו והיינו התשובה, ענין - "ושב" וקבצך": "ושב

ולא  עליהם, חשבון ולערוך  כולה, השנה כל של והמעשים הדיבורים המחשבות כל את לקבץ - "וקבצך"
יומא  במסכת הגמרא (וכדברי עליהם בתשובה לשוב מנת על אלא סתם, חשבון התשובה 65רק שענין

כו'). הפגם הי' שבו מקום באותו והיינו, מקום", באותו פרק באותו אשה "באותה צ"ל

שבארבעים  רבינו, משה אצל שמצינו וכפי ס"א), (כנ"ל כו' בתפלה מרבים אלול שבחודש גם וזהו
שהי' הראשונים יום בארבעים כמו (ולא התפילה ענין בעיקר הי' אלול) מר"ח (שמתחילים האחרונים יום

התורה) ענין התפלה.66בעיקר בענין אלול בחודש מישראל כאו"א עבודת עיקר צ"ל לזה ובהתאם ,
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יז.48) שם, פרשתנו
ו.49) יא, איוב
רפמ"ו.50) שמו"ר
טו.51) ז, מיכה
ח"נ 52) תו"מ גם וראה וש"נ. ואילך. סע"א ו, חגיגה ראה

וש"נ. .42 ע' ריש
ועוד.53) ב. ז, ח"ג ב. נה, ח"ב זהר
גם 54) וראה ואילך. סע"ב יט, ג. ח, שה"ש לקו"ת ראה

קלא. ע' עזר"ת סה"מ ואילך. א תתשצז, ז) (כרך שרה חיי אוה"ת
תתרלד.55) רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר
ב.56) יט, יתרו

שם.57) מכילתא וראה עה"פ. פרש"י
חנוכה.58) הל' סוף
ובכ"מ.59) ד. לז, שלח לקו"ת
וש"נ.60) ב. יג, עירובין
ובכ"מ.61) רסי"ב. אגה"ק תניא וראה ב. כה, איוב
עקב.62) ר"פ
עה"פ.63) פרש"י
ג.64) ל, נצבים
ב.65) פו,
ס"ח 66) נצביםֿוילך ש"פ שיחת ראה - הענין לשלימות

ואילך). 392 ע' ח"נ (תו"מ ואילך
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בלימוד  אחת ושעה שעות, כ"ג במשך יהי' בתפלה שהעסק הזמן, לכמות בנוגע הכוונה שאין ומובן,
צ"ל  שבקדושה הסדר, ענין גודל [וכידוע בישיבה הלימוד סדרי על להקפיד יש בודאי שהרי - התורה

בשאול" גו' חשבון גו' ש"אין בקליפה כמו ולא דוקא, הסדר לאיכות,67ענין בנוגע היא הכוונה אלא ,[
ועאכו"כ  וכו', ושתי' אכילה גם כולל כולו, היום עניני בכל שחודר עיקרי ענין צ"ל בתפלה שהעסק והיינו,

התומ"צ. לעניני בנוגע

קבע" תורתך "עשה מישראל לכאו"א ציווי שישנו לתורה, בנוגע שמצינו שגם 68וע"ד והיינו, ,
ערבית" אחד ופרק שחרית אחד "פרק רק תורה שלומד של 69בעלֿעסק באופן אצלו צ"ל זה לימוד הנה ,

העיקר. זה הרי האיכות שמצד כיון "קבע",

העבודה  עניני שכל והיינו, התפילה, בענין באיכות העבודה עיקר צ"ל אלול שבחודש - בנדו"ד ועד"ז
בכ"מ  מהמבואר כמובן התפילה, ענין ישנו בהם גם (שהרי התפילה בענין חדורים מצוה 70נעשים שבכל

המצוות). שאר כל גם כלולות

אדמו"ר  מו"ח כ"ק מפתגם גם ("תשובה 71ולהעיר תשובה של ורוח אלול חודש של האויר אודות
התפילה  לענין בנוגע גם הוא וכן  ופינה, פינה בכל שמתפשט באופן הוא והרוח  האויר ענין והרי ווינט"),

וענין. ענין בכל שחודר אלול, שבחודש

שנעשו  העבודה בעניני והן אצלו, חסרים שהיו העבודה בעניני הן הענינים, בכל התיקון נפעל ועי"ז
ע"ד  התשובה, ע"י עילוי ניתוסף בשלימות שהיו העבודה לעניני בנוגע ואפילו כו', והתעוררות חיות ללא

בתיובתא" צדיקייא ד"לאתבא .72הענין

.Ë"העיקר ש"הוא - למעשה בנוגע כוונתי אלא קאתינא, לדרשה ממש:73ולא בפועל -
אמן  עניית על ההקפדה גם כולל התפילה, בעבודת להוסיף וגם הלימוד, סדרי כל על להקפיד יש

שמו  וברוך הוא וברוך רבא, שמי' ,74יהא

אינו  איש"ר שאמירת בחשבם עלי... מסתכלים - וב"ש ב"ה איש"ר, לענות שבמקום אלו כמו [ולא
("די  ה"עתיקות" והמצוות ה"עתיקה" התורה התומ"צ, עניני כל על להקפיד צריכים אליהם... השייך ענין
בקיצור  מהמבואר החל ה"עתיק", השולחןֿערוך ע"פ בפועל ולהתנהג מצוות"), אלטע די און תורה ַַאלטע
בשו"ע  - יותר נעלית בדרגא הוא ואם החיים, ונתיב החיים בדרך או המדינה), בשפת גם (כולל שו"ע

הזקן...]. רבינו של

גבול, מהשגת ולהזהר לתורה, עתים ולקבוע התפילה זמני על להקפיד - לבעליֿעסקים בנוגע ועד"ז
וכיו"ב. הרע לשון אבק

שהונח  מה על דוקא להתעקש שלא והיינו, הנחות"), אייגענע ("די שלו ההנחות כל את לבטל יש וכן
את  לבטל אלא לשנים, ועד חדשים שבועות, ימים, שעות, כמה במשך זה על שהתייגע אע"פ אצלו,

התורה. לדעת לכוין ולרצות דעתו,

במצוות  להדר אלול בחודש ישראל שמנהג שרואים כפי - המצוות בקיום בהידור להוסיף יש וכמו"כ
תומ"צ  בעניני הרי במצוות, מהדרים השנה כל במשך שגם שאף והיינו, השנה, כל במשך מאשר יותר

תוסיף" "בל של בגדר זה ואין הגבלות, סופרים,75אין דברי דרבנן, מצוות של הענינים לכל בנוגע כמו ,
הוא  (תורה ישראל למנהג מצוות.76עד בתרי"ג שנכללים ,(
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וש"נ.67) .39 ע' ריש ח"נ תו"מ גם וראה יו"ד. ט, קהלת
וש"נ.68) ה"ב. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה מט"ו. פ"א אבות
וש"נ.69) ה"ג. שם ת"ת הל' וראה ב. צט, מנחות
וש"נ.70) .41 ס"ע ח"נ תו"מ ראה
בתחלתה 71) שופטים ש"פ שיחת וראה ב. קטו, ח"א לקו"ד

וש"נ. .(322 ע' ריש ח"נ (תו"מ
ובכ"מ.72) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה
מי"ז.73) פ"א אבות

ואילך).74) 325 ס"ע ח"נ (תו"מ ס"ד הנ"ל שיחה גם ראה
וש"נ.

שכו 75) ע' ג (כרך תוסיף בל ערך תלמודית אנציק' ראה
וש"נ.ו  אילך).

הובא 76) - מהרי"ל ב. כ, מנחות - נפסל תוד"ה ראה
שו"ע  .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד ברמ"א
סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח אדה"ז

ועוד.
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שנים" פי לו לתת יכיר השנואה בן הבכור "את - הענין 48ועי"ז נעשה התשובה עבודת שע"י כיון ,
לתושי'" באופן 49ד"כפלים שהם יוהכ"פ, עד אלול שמר"ח יום הארבעים בסוף שניתנו שניות לוחות כמו ,
לתושי'" .50ד"כפלים

ממצרים, הגאולה מאשר יותר נעלה באופן שתהי' והשלימה, האמיתית לגאולה באים שעי"ז ועד
קוממיות 51כמ"ש  ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח ע"י נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי

ממש. בקרוב לארצנו,

***

.Ê שהתורה הידוע ע"פ הנה - לאביונים" ומתנות לרעהו "איש בענין (ס"ב) לעיל להמדובר בהמשך
נאמרה  ופרטות אחד 52כללות כל של הפרטית בעבודתו גם ו"אביונים" ד"רעהו" הענינים ב' ישנם ,

מישראל:
למקום" ורעים ד"אחים הענין כללות שזהו - ד"רעהו" "בנים",53הענין לגבי אפילו מעלה בזה שיש , ֵ

ונאוה  אני שחורה ד"ה במאמר נעשה 54כמבואר אזי תורה לומד יהודי כאשר כי התורה, לימוד על קאי -
רז"ל  וכמאמר להקב"ה, רעות.55"רע" של ענין שזהו כנגדו", ושונה קורא הקב"ה ושונה הקורא "כל ֵֵ

כמ"ש  לבנ"י, בנוגע הן התורה, ע"י נעשה ההתאחדות ענין שאמיתית - בזה ישראל 56והענין שם "ויחן
אחד" בלב אחד "כאיש יחיד, לשון "ויחן" והן 57נגד", התורה; ניתנה שבו ההר" "נגד שעמדו כיון ,

הרמב"ם  כמ"ש העולם, לכללות שגם 58בנוגע והיינו, בעולם", שלום לעשות ניתנה התורה ש"כל
העלם  מלשון אחדות.59ב"עולם" - השלום ענין התורה פועלת (והסתר)

כמארז"ל  התחלקות, של ענין ישנו גופא שבתורה רבים,60[ואף לשון חיים", אלקים דברי ואלו "אלו
במרומיו" שלום ד"עושה באופן זה הרי - מתירים וב"ה אוסרים ב"ש ].61שהרי

תענוג  לא בזה לו שאין היינו, עול, דקבלת הענין הוא - מישראל כאו"א בעבודת ד"אביונים" והענין
למעמד  (ועד קב"ע מתוך רק זאת ועושה דבר"), לכל "תאב הוא (שלכן כו' והשגה הבנה ולא רצון, ולא

גו'" עקב ד"והי' בעקביו"62ומצב ש"דש עול).63, קבלת מצד להיות שצריכים הענינים אפילו

לעבודה  בנוגע הן היא אלול דחודש שהפעולה - לאביונים" ומתנות לרעהו "איש ר"ת ש"אלול" וזהו
"אביונים". קב"ע, שמצד לעבודה בנוגע והן "רעהו", התורה, דלימוד

.Á:התשובה ענין - אלול חודש של המיוחד ענינו מצד זה וכל
הכתוב  כלשון - הוא אלול חודש של ע"י 64ענינו והיינו התשובה, ענין - "ושב" וקבצך": "ושב

ולא  עליהם, חשבון ולערוך  כולה, השנה כל של והמעשים הדיבורים המחשבות כל את לקבץ - "וקבצך"
יומא  במסכת הגמרא (וכדברי עליהם בתשובה לשוב מנת על אלא סתם, חשבון התשובה 65רק שענין

כו'). הפגם הי' שבו מקום באותו והיינו, מקום", באותו פרק באותו אשה "באותה צ"ל

שבארבעים  רבינו, משה אצל שמצינו וכפי ס"א), (כנ"ל כו' בתפלה מרבים אלול שבחודש גם וזהו
שהי' הראשונים יום בארבעים כמו (ולא התפילה ענין בעיקר הי' אלול) מר"ח (שמתחילים האחרונים יום

התורה) ענין התפלה.66בעיקר בענין אלול בחודש מישראל כאו"א עבודת עיקר צ"ל לזה ובהתאם ,
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יז.48) שם, פרשתנו
ו.49) יא, איוב
רפמ"ו.50) שמו"ר
טו.51) ז, מיכה
ח"נ 52) תו"מ גם וראה וש"נ. ואילך. סע"א ו, חגיגה ראה

וש"נ. .42 ע' ריש
ועוד.53) ב. ז, ח"ג ב. נה, ח"ב זהר
גם 54) וראה ואילך. סע"ב יט, ג. ח, שה"ש לקו"ת ראה

קלא. ע' עזר"ת סה"מ ואילך. א תתשצז, ז) (כרך שרה חיי אוה"ת
תתרלד.55) רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר
ב.56) יט, יתרו

שם.57) מכילתא וראה עה"פ. פרש"י
חנוכה.58) הל' סוף
ובכ"מ.59) ד. לז, שלח לקו"ת
וש"נ.60) ב. יג, עירובין
ובכ"מ.61) רסי"ב. אגה"ק תניא וראה ב. כה, איוב
עקב.62) ר"פ
עה"פ.63) פרש"י
ג.64) ל, נצבים
ב.65) פו,
ס"ח 66) נצביםֿוילך ש"פ שיחת ראה - הענין לשלימות

ואילך). 392 ע' ח"נ (תו"מ ואילך

f"kyz'd ,lel` `"i ,`vz t"y zgiy

בלימוד  אחת ושעה שעות, כ"ג במשך יהי' בתפלה שהעסק הזמן, לכמות בנוגע הכוונה שאין ומובן,
צ"ל  שבקדושה הסדר, ענין גודל [וכידוע בישיבה הלימוד סדרי על להקפיד יש בודאי שהרי - התורה

בשאול" גו' חשבון גו' ש"אין בקליפה כמו ולא דוקא, הסדר לאיכות,67ענין בנוגע היא הכוונה אלא ,[
ועאכו"כ  וכו', ושתי' אכילה גם כולל כולו, היום עניני בכל שחודר עיקרי ענין צ"ל בתפלה שהעסק והיינו,

התומ"צ. לעניני בנוגע

קבע" תורתך "עשה מישראל לכאו"א ציווי שישנו לתורה, בנוגע שמצינו שגם 68וע"ד והיינו, ,
ערבית" אחד ופרק שחרית אחד "פרק רק תורה שלומד של 69בעלֿעסק באופן אצלו צ"ל זה לימוד הנה ,

העיקר. זה הרי האיכות שמצד כיון "קבע",

העבודה  עניני שכל והיינו, התפילה, בענין באיכות העבודה עיקר צ"ל אלול שבחודש - בנדו"ד ועד"ז
בכ"מ  מהמבואר כמובן התפילה, ענין ישנו בהם גם (שהרי התפילה בענין חדורים מצוה 70נעשים שבכל

המצוות). שאר כל גם כלולות

אדמו"ר  מו"ח כ"ק מפתגם גם ("תשובה 71ולהעיר תשובה של ורוח אלול חודש של האויר אודות
התפילה  לענין בנוגע גם הוא וכן  ופינה, פינה בכל שמתפשט באופן הוא והרוח  האויר ענין והרי ווינט"),

וענין. ענין בכל שחודר אלול, שבחודש

שנעשו  העבודה בעניני והן אצלו, חסרים שהיו העבודה בעניני הן הענינים, בכל התיקון נפעל ועי"ז
ע"ד  התשובה, ע"י עילוי ניתוסף בשלימות שהיו העבודה לעניני בנוגע ואפילו כו', והתעוררות חיות ללא

בתיובתא" צדיקייא ד"לאתבא .72הענין

.Ë"העיקר ש"הוא - למעשה בנוגע כוונתי אלא קאתינא, לדרשה ממש:73ולא בפועל -
אמן  עניית על ההקפדה גם כולל התפילה, בעבודת להוסיף וגם הלימוד, סדרי כל על להקפיד יש

שמו  וברוך הוא וברוך רבא, שמי' ,74יהא

אינו  איש"ר שאמירת בחשבם עלי... מסתכלים - וב"ש ב"ה איש"ר, לענות שבמקום אלו כמו [ולא
("די  ה"עתיקות" והמצוות ה"עתיקה" התורה התומ"צ, עניני כל על להקפיד צריכים אליהם... השייך ענין
בקיצור  מהמבואר החל ה"עתיק", השולחןֿערוך ע"פ בפועל ולהתנהג מצוות"), אלטע די און תורה ַַאלטע
בשו"ע  - יותר נעלית בדרגא הוא ואם החיים, ונתיב החיים בדרך או המדינה), בשפת גם (כולל שו"ע

הזקן...]. רבינו של

גבול, מהשגת ולהזהר לתורה, עתים ולקבוע התפילה זמני על להקפיד - לבעליֿעסקים בנוגע ועד"ז
וכיו"ב. הרע לשון אבק

שהונח  מה על דוקא להתעקש שלא והיינו, הנחות"), אייגענע ("די שלו ההנחות כל את לבטל יש וכן
את  לבטל אלא לשנים, ועד חדשים שבועות, ימים, שעות, כמה במשך זה על שהתייגע אע"פ אצלו,

התורה. לדעת לכוין ולרצות דעתו,

במצוות  להדר אלול בחודש ישראל שמנהג שרואים כפי - המצוות בקיום בהידור להוסיף יש וכמו"כ
תומ"צ  בעניני הרי במצוות, מהדרים השנה כל במשך שגם שאף והיינו, השנה, כל במשך מאשר יותר

תוסיף" "בל של בגדר זה ואין הגבלות, סופרים,75אין דברי דרבנן, מצוות של הענינים לכל בנוגע כמו ,
הוא  (תורה ישראל למנהג מצוות.76עד בתרי"ג שנכללים ,(
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וש"נ.67) .39 ע' ריש ח"נ תו"מ גם וראה יו"ד. ט, קהלת
וש"נ.68) ה"ב. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה מט"ו. פ"א אבות
וש"נ.69) ה"ג. שם ת"ת הל' וראה ב. צט, מנחות
וש"נ.70) .41 ס"ע ח"נ תו"מ ראה
בתחלתה 71) שופטים ש"פ שיחת וראה ב. קטו, ח"א לקו"ד

וש"נ. .(322 ע' ריש ח"נ (תו"מ
ובכ"מ.72) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה
מי"ז.73) פ"א אבות

ואילך).74) 325 ס"ע ח"נ (תו"מ ס"ד הנ"ל שיחה גם ראה
וש"נ.

שכו 75) ע' ג (כרך תוסיף בל ערך תלמודית אנציק' ראה
וש"נ.ו  אילך).

הובא 76) - מהרי"ל ב. כ, מנחות - נפסל תוד"ה ראה
שו"ע  .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד ברמ"א
סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח אדה"ז

ועוד.
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לעיל  כמוזכר - בזה הענין אדמו"ר 77וכללות מו"ח כ"ק זיין 78פתגם דארף "מען אלול: לחודש ַבנוגע
מל"ת, ושס"ה מ"ע רמ"ח בקיום השלימות ע"י גידים, ושס"ה אברים ברמ"ח השלם, אדם - מענטש" ַא

בלקו"ת  כמבואר בגשמיות, השלימות נעשית שעי"ז ברוחניות, הפסוק 79שלימות תהי'80בפירוש "תמים
אלקיך". ה' עם

.È,היצה"ר על מאומה פעל ולא העבודה בעניני עתה עד עסק  שכבר שכיון לטענה מקום שאין ומובן,
מאומה, לעשות צריך שאינו היא המסקנא אם לישון... ללכת ויכול העבודה, בעניני לעסוק מה לו אין שוב
ב"איצטלא  לפעמים מתעטף כאשר גם בקולו, לשמוע שאין היצר, טענת אלא זו ואין האמת, היפך זה הרי

זוּפיצע"...) זיידענע א ("אין משי" .81של ַ
התשובה, עבודת ע"י הענינים, כל את לתקן כח נתינת יש שבו אלול, חודש ישנו זה בשביל אדרבה:

שמחה  של בכי' שזוהי אלא ימים", ירח גו' "ובכתה שעז"נ (ס"ו) המצוות 82וכנ"ל מכל במכ"ש ,
להיות  שצריכה בודאי הרי המצוות, כל את שמתקנת התשובה, מצות ועאכו"כ בשמחה, צ"ל שקיומם

,83בשמחה 

חדש" בית תבנה ד"כי הענין פועלים ובאופן 84ועי"ז חדשים, ומעשה דיבור מחשבה אצלו שנבנה -
ממנו" הנופל יפול ולא.. לגגך מעקה ליפול 84ד"ועשית זה ש"ראוי בגלל "נופל", שנקרא זה אפילו ,

בראשית" ימי .85מששת

.‡È גם נעשית - לדודי" "אני להקב"ה, ההתקשרות הו"ע שכללותה אלול, דחודש העבודה וע"י
ניסן  בחודש מאשר יותר נעלה באופן לי", "דודי מלמעלה, .86ההמשכה

ד"אלו  להר"ת בנוגע (ס"א) לעיל האמור שגם וע"פ בודאי הרי - לאביונים" ומתנות לרעהו "איש ל"
להם, המצטרך כל בנ"י לכל ונותן לאביונים", ד"מתנות הענין את מקיים בעצמו הקב"ה

ומתוקה, טובה לשנה טובה וחתימה לכתיבה ועד

טובה  וחתימה בכתיבה רעהו את איש מברכים אלול שבחודש ישראל מנהג וע"פ זאת 87- פועלים ,
- אלול בחודש כבר

דרויחי. באופן - הענינים וכל ומזוני , חיי בבני

***

.·È.יחדיו ובחמור בשור תחרוש לא ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.‚È הפסוק על רש"י בפירוש וגו'88הביאור לך ייטב כיס 89"למען חסרון בה שאין קלה מצוה "אם ,"
כיס" חסרון בה "אין - חמורות" מצוות של שכרן למתן ק"ו ימים, והארכת לך ייטב למען תורה אמרה

ובגמרא  כבספרי ולא שוב 90כלל, שילוחה, לאחרי חוזרת האם כאשר הפשט, בדרך כי כאיסר", "שהיא
פעמים" מאה "אפילו הוא שהחיוב ההלכה ע"ד (משא"כ לשלחה חיוב כלל 91אין חסרון שאין ונמצא ,(

ברשותו; נשארת שהאם כיון הריוח), מניעת לא (גם

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

(77.(330 ע' ח"נ (תו"מ ס"ט הנ"ל שיחה
א.78) קטז, שם
ג.79) מה, נצבים
יג.80) יח, שופטים פ'
וש"נ.81) .125 ס"ע חמ"ג תו"מ ראה
ג.82) לו, פרשתנו לקו"ת ראה
וש"נ.83) .47 ע' חמ"א תו"מ ראה
ח.84) כב, פרשתנו
ע'85) חי"ט בלקו"ש נת' עה"פ. בפרש"י הובא א. לב, שבת

ואילך. 208
ואילך).86) 309 ע' ח"נ (תו"מ בתחלתה ראה ש"פ שיחת ראה

וש"נ.
הל'87) מהרי"ל (מלקוטי ס"ט סתקפ"א או"ח אפרים מטה

הנוראים). ימים
ז.88) כב, פרשתנו
שמחפשים 89) שחוק), (בבתֿ הקדים שליט"א אדמו"ר כ"ק

על  רש"י פירוש ישנו שבפרשתנו וכיון רש"י", גוטע "א ַתמיד
בודאי  זה הרי - לבנ"י מטיב שהקב"ה לך", ייטב "למען הפסוק

רש"י"!... גוטע ַ"א
א.90) קמב, חולין
א.91) קמא, שם

f"kyz'd ,lel` `"i ,`vz t"y zgiy

כלל  קושי בה שאין קלה", שיכול 92ו"מצוה ק"ש), כמו שבדיבור, מצוות (אפילו מצוות כשאר דלא ,
וכיו"ב  כבודו), לפי ואינו (זקן כבוד או טירחא אחר, בענין הטירדא מצד קושי בהם החיוב 93להיות כי ,

סיבה  שום אין אזי הבנים, בלקיחת כבר מתעסק וכאשר הבנים, את ליקח כשרוצה רק הוא הקן דשילוח
מצוות  של שכרן למתן "ק"ו למדים זו ממצוה דוקא ולכן האם. דשילוח המצוה לקיים ממנו שתמנע

חמורות".

רש"י  שלכן 94וממשיך מצוה", גוררת ד"מצוה הענין ישנו כיס", חסרון בה שאין קלה ב"מצוה שגם ,
נאים  ולבגדים ושדה לכרם ותגיע חדש.. בית לבנות הללו"94"סופך הפרשיות נסמכו לכך ,95-

ואילך. 133 ע' ח"ט בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

ייטב  ("למען ה' ברכת העשי' בעולם בגלוי נמשכת - הפשט דרך הוא רש"י של שענינו לכך ובהתאם
פושעי  ש"אפילו ובאופן מצוה", גוררת ד"מצוה הענין אצלם שיש מישראל, לכאו"א הענינים, בכל לך")

כרימון" מצוות מלאים המצוות 96ישראל בקיום הידור להוסיף ישראל כל נהגו שבו אלול, בחודש ובפרט ,
ס"ט) .97(כנ"ל
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ב 92) ש"אין לכך בה נוסף ש"אין נאמר אם כי כיס", חסרון ה
א): ג, (ע"ז בגמרא [כמו קלה" ד"מצוה הפירוש הוא כיס" חסרון
קלה, מצוה לי' קרי ואמאי .. שמה וסוכה לי יש קלה "מצוה
ויקב], גורן מפסולת שנעשית לפי כיס", חסרון בי' דלית משום
כיס", חסרון בה שאין "מצוה בקיצור: לכתוב יכול רש"י הי'
כבפנים  קושי, בה שאין הוא קלה" ד"מצוה שהפירוש ועכצ"ל,
שבפנים  לקו"ש גם ראה - נוסף הו"ע כיס" חסרון בה (ו"אין

.(21 הערה
היום 93) "וידעת למצוות בנוגע האריך שליט"א אדמו"ר כ"ק

אלקיך", ה' עם תהי' "תמים או לט), ד, (ואתחנן עוד" אין גו'
- ובפרש"י) יג יח, שופטים (פ' העתידות" אחר תחקור "ולא
ונסיונות  קשיים ישנם לפעמים אבל לקיימם, נקל אמנם שלפעמים
ועקרב  שרף נחש והנורא הגדול "במדבר בנ"י שהיו בזמן כמו כו',
מלבדו" עוד ש"אין לידע צריכים היו אז וגם טו), ח, (עקב גו'"

לה). שם, (ואתחנן
אלא  ברוסיא, שהי' כמו קשים, נסיונות ישנם כאשר רק ולא
כיס  חסרון ללא ממש, בהם שאין ענינים אודות מדובר כאשר גם
אלא  אותו מנסה אינו הטוב, עצם הוא שהקב"ה (דכיון וכיו"ב
פלוני* את שמכבדים לו נראה כאשר ולדוגמא: כאלו), בענינים
ישנם  דבר של לאמיתו כאשר (גם אותו שמכבדים ממה יותר
לא  והוא יותר)!... הגדול הכבוד את מקבל הוא שדוקא הסבורים
זה  מעבודתו אותו ומבלבל לו מפריע כזה שדבר בכך מתבייש

חדשים! כמה כבר
הבעש"ט  תורת ובידעו פלוני. את שכיבדו לו נודע במקרה -
שם  כתר (ראה פרטית בהשגחה אלא) במקרה, (לא הוא דבר שכל
על  קושיא אצלו מתעוררת וש"נ), ואילך. סקע"ט בהוספות טוב
לפלוני, כבוד להעניק ית' מלפניו כזאת שהיתה היתכן הקב"ה:
לידי  אותו מביאה זו וקושיא לו?!... מגיע שהכבוד בשעה בה

מעלה!... של מב"ד אלא מהקב"ה, זה שאין מסקנא,
חסידות  מאמרי שמע וגם חסידות, למד הוא עצמך: והגע

מלבדו", עוד ד"אין הענין ויודע נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר מכ"ק
ויהי' הוה הי' שהוי' האלקים", הוא ד"הוי' הפירוש יודע וגם
לידי  כשבא ואעפ"כ, חד; כולא הטבע, בגימטריא ואלקים כאחד,
מציאותו  כל את מאבד אזי הכבוד, בענין כמו קל, הכי בדבר נסיון

עד אינגאנצן"), זיך פארלירט הקב"ה!...("ער על טענות לו שיש ַַ
שנברא  בשעה בה הקב"ה, על בטענות לבוא בכלל שייך איך
ולהכיל  להבין נברא יוכל איך וא"כ, כלל, זל"ז בערך אינם ובורא
"פילא" שבין הערך מריחוק וק"ו במכ"ש הבורא, שכל את

דמחטא"!... ל"קופא
(שבת  הם" מלכים בני ישראל ש"כל שכיון היא, האמת ובכן:
הענינים  כל לו שיהיו מישראל לכאו"א מגיע אזי וש"נ), א. סז,
לו  יהיו שלא כך, והרחבה", הקדושה הפתוחה המלאה "מידו
כו', קושיות לו ויש כן, אינו המצב כאשר גם אבל, כו'; קושיות
אתכם  אלקיכם ה' מנסה "כי - נסיון של ענין שזהו לדעת עליו
באיוב, שמצינו ע"ד - ד) יג, ראה (פ' גו'" אוהבים הישכם לדעת
שכאן  אלא לנסותו, כדי כו', יסורים לו היו ואעפ"כ צדיק, שהי'
מניעת  כמו קטנות, עניני רק אלא ח"ו, יסורים אודות מדובר לא
את  ולבחון לנסותו כדי ברבים...), בושה לא (אפילו בלבד הכבוד
הגיע  האם וכו', חסידות שלומד רבות שנים לאחרי ומצבו, מעמדו
בטענות  לבוא כדי עד הדבר לו יפריע שלא כזו לדרגא

להקב"ה!...
יותר 94) לך", ייטב "למען נאמר שהרי - דייקא נאים" "בגדים

"לא  - הללו בפרשיות והרמז המוכרח. דבר שזהו סתם מבגדים
הבןֿחמש  והרי יא), כב, (פרשתנו ופשתים" צמר שעטנז תלבש
הכהנים  עבור שנעשו ופשתים צמר בגדי אודות כבר למד למקרא

בֿמ). כח, (תצוה ולתפארת" "לכבוד -
(תו"מ 95) ס"ט תבוא ש"פ שיחת גם ראה - הענין לשלימות

וש"נ. ואילך). 369 ע' ח"נ
וש"נ.96) בסופה. חגיגה
(המו"ל).97) הסיום חסר

!ipelt z` micakny dn el rixtn la` ,eze` ecakiy jkl wewf `l ecvn `ed ...!ipelt z` micakny - el rbepy dn xwirde (*
`ll serd z` jilyn if` - sxh serdy wqet axde ,ser zece` ax l`ey icedi xy`k :(p"ye .175 'r a"lg n"ez mb d`x) xacl `nbec
axd lr mrxzn if` ,exiag zaehl wqet axd xy`k ,(serd ly eieeyn zegt) dhext dey lr exiag mr "dxez oic"a eli`e ;mixace xne`

...!exiag ly geixd (`l` ,ely cqtdd `l) el ztki`y llba - xacd mrhe .ecbp yirxne



יז f"kyz'd ,lel` `"i ,`vz t"y zgiy

לעיל  כמוזכר - בזה הענין אדמו"ר 77וכללות מו"ח כ"ק זיין 78פתגם דארף "מען אלול: לחודש ַבנוגע
מל"ת, ושס"ה מ"ע רמ"ח בקיום השלימות ע"י גידים, ושס"ה אברים ברמ"ח השלם, אדם - מענטש" ַא

בלקו"ת  כמבואר בגשמיות, השלימות נעשית שעי"ז ברוחניות, הפסוק 79שלימות תהי'80בפירוש "תמים
אלקיך". ה' עם

.È,היצה"ר על מאומה פעל ולא העבודה בעניני עתה עד עסק  שכבר שכיון לטענה מקום שאין ומובן,
מאומה, לעשות צריך שאינו היא המסקנא אם לישון... ללכת ויכול העבודה, בעניני לעסוק מה לו אין שוב
ב"איצטלא  לפעמים מתעטף כאשר גם בקולו, לשמוע שאין היצר, טענת אלא זו ואין האמת, היפך זה הרי

זוּפיצע"...) זיידענע א ("אין משי" .81של ַ
התשובה, עבודת ע"י הענינים, כל את לתקן כח נתינת יש שבו אלול, חודש ישנו זה בשביל אדרבה:

שמחה  של בכי' שזוהי אלא ימים", ירח גו' "ובכתה שעז"נ (ס"ו) המצוות 82וכנ"ל מכל במכ"ש ,
להיות  שצריכה בודאי הרי המצוות, כל את שמתקנת התשובה, מצות ועאכו"כ בשמחה, צ"ל שקיומם

,83בשמחה 

חדש" בית תבנה ד"כי הענין פועלים ובאופן 84ועי"ז חדשים, ומעשה דיבור מחשבה אצלו שנבנה -
ממנו" הנופל יפול ולא.. לגגך מעקה ליפול 84ד"ועשית זה ש"ראוי בגלל "נופל", שנקרא זה אפילו ,

בראשית" ימי .85מששת

.‡È גם נעשית - לדודי" "אני להקב"ה, ההתקשרות הו"ע שכללותה אלול, דחודש העבודה וע"י
ניסן  בחודש מאשר יותר נעלה באופן לי", "דודי מלמעלה, .86ההמשכה

ד"אלו  להר"ת בנוגע (ס"א) לעיל האמור שגם וע"פ בודאי הרי - לאביונים" ומתנות לרעהו "איש ל"
להם, המצטרך כל בנ"י לכל ונותן לאביונים", ד"מתנות הענין את מקיים בעצמו הקב"ה

ומתוקה, טובה לשנה טובה וחתימה לכתיבה ועד

טובה  וחתימה בכתיבה רעהו את איש מברכים אלול שבחודש ישראל מנהג וע"פ זאת 87- פועלים ,
- אלול בחודש כבר

דרויחי. באופן - הענינים וכל ומזוני , חיי בבני

***

.·È.יחדיו ובחמור בשור תחרוש לא ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.‚È הפסוק על רש"י בפירוש וגו'88הביאור לך ייטב כיס 89"למען חסרון בה שאין קלה מצוה "אם ,"
כיס" חסרון בה "אין - חמורות" מצוות של שכרן למתן ק"ו ימים, והארכת לך ייטב למען תורה אמרה

ובגמרא  כבספרי ולא שוב 90כלל, שילוחה, לאחרי חוזרת האם כאשר הפשט, בדרך כי כאיסר", "שהיא
פעמים" מאה "אפילו הוא שהחיוב ההלכה ע"ד (משא"כ לשלחה חיוב כלל 91אין חסרון שאין ונמצא ,(

ברשותו; נשארת שהאם כיון הריוח), מניעת לא (גם
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(77.(330 ע' ח"נ (תו"מ ס"ט הנ"ל שיחה
א.78) קטז, שם
ג.79) מה, נצבים
יג.80) יח, שופטים פ'
וש"נ.81) .125 ס"ע חמ"ג תו"מ ראה
ג.82) לו, פרשתנו לקו"ת ראה
וש"נ.83) .47 ע' חמ"א תו"מ ראה
ח.84) כב, פרשתנו
ע'85) חי"ט בלקו"ש נת' עה"פ. בפרש"י הובא א. לב, שבת

ואילך. 208
ואילך).86) 309 ע' ח"נ (תו"מ בתחלתה ראה ש"פ שיחת ראה

וש"נ.
הל'87) מהרי"ל (מלקוטי ס"ט סתקפ"א או"ח אפרים מטה

הנוראים). ימים
ז.88) כב, פרשתנו
שמחפשים 89) שחוק), (בבתֿ הקדים שליט"א אדמו"ר כ"ק

על  רש"י פירוש ישנו שבפרשתנו וכיון רש"י", גוטע "א ַתמיד
בודאי  זה הרי - לבנ"י מטיב שהקב"ה לך", ייטב "למען הפסוק

רש"י"!... גוטע ַ"א
א.90) קמב, חולין
א.91) קמא, שם

f"kyz'd ,lel` `"i ,`vz t"y zgiy

כלל  קושי בה שאין קלה", שיכול 92ו"מצוה ק"ש), כמו שבדיבור, מצוות (אפילו מצוות כשאר דלא ,
וכיו"ב  כבודו), לפי ואינו (זקן כבוד או טירחא אחר, בענין הטירדא מצד קושי בהם החיוב 93להיות כי ,

סיבה  שום אין אזי הבנים, בלקיחת כבר מתעסק וכאשר הבנים, את ליקח כשרוצה רק הוא הקן דשילוח
מצוות  של שכרן למתן "ק"ו למדים זו ממצוה דוקא ולכן האם. דשילוח המצוה לקיים ממנו שתמנע

חמורות".

רש"י  שלכן 94וממשיך מצוה", גוררת ד"מצוה הענין ישנו כיס", חסרון בה שאין קלה ב"מצוה שגם ,
נאים  ולבגדים ושדה לכרם ותגיע חדש.. בית לבנות הללו"94"סופך הפרשיות נסמכו לכך ,95-

ואילך. 133 ע' ח"ט בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

ייטב  ("למען ה' ברכת העשי' בעולם בגלוי נמשכת - הפשט דרך הוא רש"י של שענינו לכך ובהתאם
פושעי  ש"אפילו ובאופן מצוה", גוררת ד"מצוה הענין אצלם שיש מישראל, לכאו"א הענינים, בכל לך")

כרימון" מצוות מלאים המצוות 96ישראל בקיום הידור להוסיף ישראל כל נהגו שבו אלול, בחודש ובפרט ,
ס"ט) .97(כנ"ל
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ב 92) ש"אין לכך בה נוסף ש"אין נאמר אם כי כיס", חסרון ה
א): ג, (ע"ז בגמרא [כמו קלה" ד"מצוה הפירוש הוא כיס" חסרון
קלה, מצוה לי' קרי ואמאי .. שמה וסוכה לי יש קלה "מצוה
ויקב], גורן מפסולת שנעשית לפי כיס", חסרון בי' דלית משום
כיס", חסרון בה שאין "מצוה בקיצור: לכתוב יכול רש"י הי'
כבפנים  קושי, בה שאין הוא קלה" ד"מצוה שהפירוש ועכצ"ל,
שבפנים  לקו"ש גם ראה - נוסף הו"ע כיס" חסרון בה (ו"אין

.(21 הערה
היום 93) "וידעת למצוות בנוגע האריך שליט"א אדמו"ר כ"ק

אלקיך", ה' עם תהי' "תמים או לט), ד, (ואתחנן עוד" אין גו'
- ובפרש"י) יג יח, שופטים (פ' העתידות" אחר תחקור "ולא
ונסיונות  קשיים ישנם לפעמים אבל לקיימם, נקל אמנם שלפעמים
ועקרב  שרף נחש והנורא הגדול "במדבר בנ"י שהיו בזמן כמו כו',
מלבדו" עוד ש"אין לידע צריכים היו אז וגם טו), ח, (עקב גו'"

לה). שם, (ואתחנן
אלא  ברוסיא, שהי' כמו קשים, נסיונות ישנם כאשר רק ולא
כיס  חסרון ללא ממש, בהם שאין ענינים אודות מדובר כאשר גם
אלא  אותו מנסה אינו הטוב, עצם הוא שהקב"ה (דכיון וכיו"ב
פלוני* את שמכבדים לו נראה כאשר ולדוגמא: כאלו), בענינים
ישנם  דבר של לאמיתו כאשר (גם אותו שמכבדים ממה יותר
לא  והוא יותר)!... הגדול הכבוד את מקבל הוא שדוקא הסבורים
זה  מעבודתו אותו ומבלבל לו מפריע כזה שדבר בכך מתבייש

חדשים! כמה כבר
הבעש"ט  תורת ובידעו פלוני. את שכיבדו לו נודע במקרה -
שם  כתר (ראה פרטית בהשגחה אלא) במקרה, (לא הוא דבר שכל
על  קושיא אצלו מתעוררת וש"נ), ואילך. סקע"ט בהוספות טוב
לפלוני, כבוד להעניק ית' מלפניו כזאת שהיתה היתכן הקב"ה:
לידי  אותו מביאה זו וקושיא לו?!... מגיע שהכבוד בשעה בה

מעלה!... של מב"ד אלא מהקב"ה, זה שאין מסקנא,
חסידות  מאמרי שמע וגם חסידות, למד הוא עצמך: והגע

מלבדו", עוד ד"אין הענין ויודע נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר מכ"ק
ויהי' הוה הי' שהוי' האלקים", הוא ד"הוי' הפירוש יודע וגם
לידי  כשבא ואעפ"כ, חד; כולא הטבע, בגימטריא ואלקים כאחד,
מציאותו  כל את מאבד אזי הכבוד, בענין כמו קל, הכי בדבר נסיון

עד אינגאנצן"), זיך פארלירט הקב"ה!...("ער על טענות לו שיש ַַ
שנברא  בשעה בה הקב"ה, על בטענות לבוא בכלל שייך איך
ולהכיל  להבין נברא יוכל איך וא"כ, כלל, זל"ז בערך אינם ובורא
"פילא" שבין הערך מריחוק וק"ו במכ"ש הבורא, שכל את

דמחטא"!... ל"קופא
(שבת  הם" מלכים בני ישראל ש"כל שכיון היא, האמת ובכן:
הענינים  כל לו שיהיו מישראל לכאו"א מגיע אזי וש"נ), א. סז,
לו  יהיו שלא כך, והרחבה", הקדושה הפתוחה המלאה "מידו
כו', קושיות לו ויש כן, אינו המצב כאשר גם אבל, כו'; קושיות
אתכם  אלקיכם ה' מנסה "כי - נסיון של ענין שזהו לדעת עליו
באיוב, שמצינו ע"ד - ד) יג, ראה (פ' גו'" אוהבים הישכם לדעת
שכאן  אלא לנסותו, כדי כו', יסורים לו היו ואעפ"כ צדיק, שהי'
מניעת  כמו קטנות, עניני רק אלא ח"ו, יסורים אודות מדובר לא
את  ולבחון לנסותו כדי ברבים...), בושה לא (אפילו בלבד הכבוד
הגיע  האם וכו', חסידות שלומד רבות שנים לאחרי ומצבו, מעמדו
בטענות  לבוא כדי עד הדבר לו יפריע שלא כזו לדרגא

להקב"ה!...
יותר 94) לך", ייטב "למען נאמר שהרי - דייקא נאים" "בגדים

"לא  - הללו בפרשיות והרמז המוכרח. דבר שזהו סתם מבגדים
הבןֿחמש  והרי יא), כב, (פרשתנו ופשתים" צמר שעטנז תלבש
הכהנים  עבור שנעשו ופשתים צמר בגדי אודות כבר למד למקרא

בֿמ). כח, (תצוה ולתפארת" "לכבוד -
(תו"מ 95) ס"ט תבוא ש"פ שיחת גם ראה - הענין לשלימות

וש"נ. ואילך). 369 ע' ח"נ
וש"נ.96) בסופה. חגיגה
(המו"ל).97) הסיום חסר

!ipelt z` micakny dn el rixtn la` ,eze` ecakiy jkl wewf `l ecvn `ed ...!ipelt z` micakny - el rbepy dn xwirde (*
`ll serd z` jilyn if` - sxh serdy wqet axde ,ser zece` ax l`ey icedi xy`k :(p"ye .175 'r a"lg n"ez mb d`x) xacl `nbec
axd lr mrxzn if` ,exiag zaehl wqet axd xy`k ,(serd ly eieeyn zegt) dhext dey lr exiag mr "dxez oic"a eli`e ;mixace xne`

...!exiag ly geixd (`l` ,ely cqtdd `l) el ztki`y llba - xacd mrhe .ecbp yirxne
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זכר ‡. את "תמחה רש"י מעתיק פרשתנו בסיום
יונק  ועד מעולל אשה ועד "מאיש ומפרש: עמלק"

שה  ועד על 1משור אפי' נזכר עמלק שם יהא שלא
היתה" עמלק משל זו בהמה לומר .2הבהמה

להשמיענו  רש"י בא – ראשונה בהשקפה
 ֿ הבני הריגת רק (לא פירושה עמלק זכר שמחיית
ומוכרח  הבהמה. מחיית גם אלא) דעמלק, אדם
עמלק  שם נזכר הרי דאיֿלאוֿהכי – בפשש"מ הוא
עמלק" "זכר אינם דבניֿאדם ועוד הבהמה). (על

עצמו. עמלק אלא

את  "תמחה בהתיבות קשה בכלל מה וצלה"ב:
לפרשן  רש"י שהוזקק עמלק" נאמר 3זכר ואם ?

פי' (לא מפרש אלא)zeaizdשרש"י שבכתוב,
הו"ל  – עמלק זכר מחיית הוא איך דמילתא קושטא

זאת בשלח lirlלפרש "אמחה 4בפ' בה שנאמר
בפעם  כלום רש"י פירש ומדלא עמלק", זכר את
מחיית  אופן והן התיבות פי' דהן מוכח הראשונה,
למקרא  חמש לבן גם ופשוט מובן הוא עמלק זכר

כאן  לפרשו לרש"י ל"ל וא"כ –5.

רש"י: בדברי לדייק יש עוד

שמחיית  הוא כאן רש "י של שחידושו מכיון א)
xkf מעתיק) למה – הבהמה" על "אפילו הוא עמלק

בשמואל  אשה 6מהכתוב ועד "מאיש גם ו(כותב
יונק" ועד .7מעולל

"מגמל  הכתוב סיום גם רש"י הביא לא למה ב)
חמור" ואינם 7ועד עמלק", "זכר הם שגם מאחר ,

מקרא כדמוכח שה", ועד "משור דשמואל בכלל
בפ"ע  .8דמפרטו

(כנ"ל), הוא, קרא שה" גו' ועד "מאיש ג)
או  "כדכתיב", בכ"מ כדרכו רש"י, כתב לא ובכ"ז

כיו"ב.

של  שם יהא "שלא רש"י שמבאר אחרי ד)
בהמה  "לומר מוסיף הבהמה", על אפי' נזכר עמלק

לשון. כפל הוי ולכאו' – כו'" זו

התיבות  גם רש"י מעתיק פירושו בראש ה)
" מהו אלא לפרש נחית לא והרי – את" xkf"תמחה

עמלק".

בזה:·. והביאור
את ד"תמחה קשה xkfבהציווי עמלק"

של  הזכרון הוא פירושו עמלק" "זכר בפשש"מ:
הוא עמלק" זכר את "תמחה והציווי zegnlעמלק;

ממחשבתו  היינו הזכרון ממקום עמלק של זכרון
ציווי שייך איך ואי"מ: אדם. של zegnl"xkfולבו

על  יהי' לא עמלק "זכר והול"ל ממחשבתו, עמלק"
יחשוב  שלא היינו וכיו"ב, מלבך" "תסיר או לבך"

עמלק מחשבתו oevxaע"ד על "בעה''ב" אינו אבל ,
עמלק", "זכר במח' "יפול" שלא

מרז"ל  מהם 9וע"ד ניצול אדם אין עבירות ג'
כו'. עבירה הרהור יום, בכל

על כשנזכר את ieeivdואדרבא: מזכיר עצמו זה ,
עמלק.

מחה "כי נאמר בשלח בפ' את `dgnבשלמא
- עמלק" עמלק.d"awdyזכר של זכרו את ימחה

d"awd את וישכיח שימחה מבטיח יכול) כל (שהוא
אדם  בני של ולבן ממחשבתם עמלק אבל 10זכר .

" - ישראל בני אל הוא שהציווי dgnzבפרשתנו
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נ.1) טו, ש"א
שם.2) ובשלח עה"פ כאן פס"ז בשלח. ס"פ מכילתא ראה

וכן  ה"ד פ"ו מלכים הל' ברמב"ם .19 הערה לקמן ראה אבל
ראה  – הבהמה) (ולא האדם מחיית רק הזכירו תרד מצוה בחינוך

שם. מנ"ח
בהערה 3) (ראה רז"ל דרשו שכן מפני שזהו לומר דאין ומובן

שנוגע  במקום רק רז"ל דרשות מביא רש"י אין א) שהרי הקודמת)
הו"ל  וא"כ בשלח פ' במכילתא (גם) אי' זו דרשה ב) לפשש"מ,

וכבפנים. שם, בבשלח להביאה לרש"י
יד.4) יז,
כמ"ש 5) לי' דהוקשה התירוץ מספיק שאינו מובן ועפ"ז

את  תמחה מאי עמלק את תהרוג למיכתב הוי . . "דאל"כ בגו"א
כבפנים, בבשלח, הא' בפעם לפרש הו"ל דא"כ – עמלק" זכר

בשלח. בפ' שייכת דאינה קושיא ישנה דכאן לומר ומוכרח
(6.1 הערה כדלעיל
כאן.7) בספורנו שהוא וכמו

(8" הוזכר (2 הערה לעיל (ראה רז"ל שבדרשת lnbולהעיר
עמלק". של זה

גם 9) מעתיק בתניא - פי"ב. תניא וראה סע"ב). (קסד, ב"ב
וי"ל  - "ולה"ר") הסיום מעתיק אינו (אבל תפלה" "ועיון ההמשך
בתפילתו  "לכוון העדר היינו תפלה דעיון שם התוס' לפי' דכוונתו
קצר  בזמן אפילו ממח"ז ניצול דאין מוכח שמזה היטב",

בנדו"ד. גם מובן ומזה - דתפילתו.
אני 10) שחפץ מזהירך אני "לכך (שם): בשלח בפירש"י

ושים  מאי דא"כ אני אותו שאמחה לא שם: וברא"ם למחותו",
יהושע. באזני

ללחום  צריכים דבנ"י הוא יהושע את שמזהיר שזה י"ל אבל
ואהרוג  שאמחה (ולא הם שיהרגום הריגתם ע"י ולמחותם נגדם

`vz zyxt - zegiy ihewl

האדם  יכול איך כנ"ל, קשה, עמלק"' זכר את
בנ"א  כל ושבמחשבת שבמחשבתו זכרון למחות

השמים"? "תחת אשר

על  לא הוא הציווי ולבאר: לפרש רש"י בא וזה
למחות  - כ"א האדם, ממחשבת עמלק זכרון מחיית

עמלק  של שמו המזכירים הדברים "משור 11כל :
על  אפילו נזכר עמלק שם יהא שלא שה ועד
שעי"ז  היתה", עמלק משל זו בהמה לומר הבהמה

יישכח ממילא) גם q"eq12(ובדרך עמלק זכרון
האדם  של ולבו .13ממחשבתו

וענין ‚. תיבת לפרש נחית דרש"י הנ''ל, ועפ"י
מחיית  על הציווי תוכן דהיינו (עמלק)", "זכר

oexkfd עמלק בזכר נוסף פרט להשמיענו רק (ולא
מכללות  לכאו' כדמשמע בהמה), גם כולל (שהוא
(תחילת  גם שכותב מה מובן דרש"י), לשונו

ועד "מאיש גו'":הכתוב)
בנ"י  נקמת "נקום נצטוו שבה מדין במלחמת

המדינים" גו'14מאת בנשים הטף "כל בה נאמר ,
לכם" "וכל 15החיו נאמר שבזה ל"אשה" בנוגע גם .

הנה  "הן כי הטעם: מפורש הרי הרוגו", גו ' אשה
ה'" בעדת המגפה ותהי גו' מעל למסר לבנ"י היו
זאת  דלולי מזה, דמשמע המגפה, היתה שבסיבתם
ה"טף  כמו - לכם" ד"החיו בכלל הנשים גם היו

את  ולהרוג לנקום הציווי שהי' אף - בנשים"
במלחמה  גם לומר מקום הי' ועד''ז המדינים.
בני  נקמת נקום ע"ד היתה היא שגם עמלק, דמחיית

את 16ישראל  "זכור (בפרשתינו) שמקדים וכמו ,
עשה אשרjlאשר גו' ויזנבjxwעמלק גו'",jaגו'

גו'" עמלק זכר את "תמחה סבור 17ולכן והייתי ,
אבל  האנשים, את (להרוג) למחות שחייבים לומר

לכם" "החיו והטף רש"י 18הנשים מבאר לכן ;
למחות  הוא כאן הציווי הכתוב): תחלת (בהביאו

"xkfועד "מאיש כולל וזה - מעולל `dy(עמלק)"
".wpeiועד

צורך  אין גו'" "מגמל הכתוב) (סיום אולם
להרוג  שהציווי דכיון מאליו, הוא מובן כי להביאו,
מפני  (לא הטעם רש"י מפרש שה ועד משור

נאמר l`enya"דכתיב" שכאן מפני אלא) כו',
"xkf'אפי נזכר עמלק שם יהא "שלא צ"ל ולכן "

זה.dndadעל בכלל שלהם הבע''ח שכל פשוט ,"

הוא „. שהטעם רש"י פי' לפי אי"מ: עדיין אך
הרי  קשה: כו'" אפי' נזכר עמלק שם יהא "שלא
אלא  חיים, בעלי על רק לא עמלק של  שמו נקרא
וכרמים  ושדות בתים כגון אחרים, נכסים על גם
דנצטוו  רק רש"י כתב ולמה - מטלטלין ואפילו

להשמיד הציווי הי' ולא הבהמה, את lkלמחות
על  גם נזכר עמלק" שם יהא "שלא נכסיהם,

הדומם?
" רש"י מוסיף dndaלכן xnel עמלק משל זו

עמלק  מחיית הנ"ל: קושיא מתרץ ובזה היתה",
ע"י  הזכרון המעוררים בדברים להיות צריכה
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" מחיית אבל -xkfאני), הקב"ה ע"י הוא האדם מלב עמלק"
וגו'".`dgn"מחה

רד"ק 11) וראה כאן, פירש"י) (ל' חיים מים ובאר רא"ם וראה
שם). (ש"א קרא ומהר"י

עצמן  ומשנין כשפים בעלי "שהיו פי' שם שברש"י ומה
ע"פ  בתכלית בדיוק כ"כ אינו בנ"ך פירש''י הרי - לבהמה'' ודומין
במ"א**). בזה דוגמאות (וכמש"כ עה"ת* בפירושו כמו פשש"מ

ישתכח 12) דהמת ונתקיים במחשבה דעלה ממחז"ל להעיר
דזהו  לומר ואין - ב. נח, ברכות וראה ב). נד, (פסחים הלב מן

קרא מביא בברכות שהרי טעמי') בתר (דזיל בבנ"א ilkcרק
אובד.

הוא 13) זכר ("שבכלל "זכר" מדכתיב ההלכה ע"ד משא''כ
שם. חינוך ראה הנשים. גם להרוג שצריך רק למדו הכל")

ב.14) לא, במדבר
יח.15) לא, שם

l"i n"yyt wx yxtl z"dr i"yx zhiyc enk ik ,l"i f"r mrhd (*
oac iptn mrhd חמשk"`yn ,hytd jxcl wx jiiy epi`e `xwnl

oa עשרepi`y s`) hyt wx `l `ed `xnbe dpynd lr i"yxt okly ,
dnk cnly cr k"k yng oad lcbyk - (zetqezdk h"ewyd c"r
enk) ezpada k''b lcb - j"p cenil ligzne ynegd lk minrt
.cal n"yytn xzei cenill jiiye (xyr oa zepyl axwzp zehytay
'` dxrd 6 'r lirl .3 dxrdl dxrd 180 'r d"g y''ewl d`x (**

.cere .42 dxrd 92 'r b"ig y''ewl .34 dxrdl

נקמת16) "נקום מדין במלחמת שמצינו שכמו "i"paולהעיר
"נקמת ב), פ'd'(שם, שבסוף עמלק במלחמת עד"ז ג), (שם, "

"מלחמה נאמר שם),dlבשלח פירש''י (וראה בעמלק" '
עשה אשר "זכור "להנקם jlובפרשתנו כאן: ספורנו וראה גו'".

כו'". מעמלק
שבזה 17) א"י מלחמת עממין, ז' ממלחמת ללמוד אין אבל

הוא  שם הטעם כי טז) כ, (שופטים נשמה" כל תחי' "לא נאמר
יח), (שם תועבתם" ככל לעשות אתכם ילמדו לא אשר "למען

.84 ע' לעיל בארוכה ראה בא"י. דוקא שזהו
עליהם"18) שבא צר מיד ישראל ד"עזרת חובה במלחמת וגם

מלחמה  תבואו כי מש"נ שהוא ה"א) פ"ה מלכים הל' (רמב"ם
השכם להרגך הבא תורה ש"למדך ט), י, (בהעלותך "ebxdlגו'"

אבל  לאנשים בנוגע רק זהו בפשטות א), כב, משפטים (פרש''י
שם  83 ע' לעיל (ראה להרגם אין להרגך" "באו שלא וטף נשים

עמלק שגם להעיר ועפ"ז שם). ובשוה"ג 27 למלחמה a`הערה
הנ"ל  בדוגמת הרי"ז נגדו נקמה שבמלחמת קס"ד וא"כ ישראל על

להרגך. שבאו האנשים רק להרגו" ד"השכם



יט

`vz zyxt zegiy ihewl יד כרך

זכר ‡. את "תמחה רש"י מעתיק פרשתנו בסיום
יונק  ועד מעולל אשה ועד "מאיש ומפרש: עמלק"

שה  ועד על 1משור אפי' נזכר עמלק שם יהא שלא
היתה" עמלק משל זו בהמה לומר .2הבהמה

להשמיענו  רש"י בא – ראשונה בהשקפה
 ֿ הבני הריגת רק (לא פירושה עמלק זכר שמחיית
ומוכרח  הבהמה. מחיית גם אלא) דעמלק, אדם
עמלק  שם נזכר הרי דאיֿלאוֿהכי – בפשש"מ הוא
עמלק" "זכר אינם דבניֿאדם ועוד הבהמה). (על

עצמו. עמלק אלא

את  "תמחה בהתיבות קשה בכלל מה וצלה"ב:
לפרשן  רש"י שהוזקק עמלק" נאמר 3זכר ואם ?

פי' (לא מפרש אלא)zeaizdשרש"י שבכתוב,
הו"ל  – עמלק זכר מחיית הוא איך דמילתא קושטא

זאת בשלח lirlלפרש "אמחה 4בפ' בה שנאמר
בפעם  כלום רש"י פירש ומדלא עמלק", זכר את
מחיית  אופן והן התיבות פי' דהן מוכח הראשונה,
למקרא  חמש לבן גם ופשוט מובן הוא עמלק זכר

כאן  לפרשו לרש"י ל"ל וא"כ –5.

רש"י: בדברי לדייק יש עוד

שמחיית  הוא כאן רש "י של שחידושו מכיון א)
xkf מעתיק) למה – הבהמה" על "אפילו הוא עמלק

בשמואל  אשה 6מהכתוב ועד "מאיש גם ו(כותב
יונק" ועד .7מעולל

"מגמל  הכתוב סיום גם רש"י הביא לא למה ב)
חמור" ואינם 7ועד עמלק", "זכר הם שגם מאחר ,

מקרא כדמוכח שה", ועד "משור דשמואל בכלל
בפ"ע  .8דמפרטו

(כנ"ל), הוא, קרא שה" גו' ועד "מאיש ג)
או  "כדכתיב", בכ"מ כדרכו רש"י, כתב לא ובכ"ז

כיו"ב.

של  שם יהא "שלא רש"י שמבאר אחרי ד)
בהמה  "לומר מוסיף הבהמה", על אפי' נזכר עמלק

לשון. כפל הוי ולכאו' – כו'" זו

התיבות  גם רש"י מעתיק פירושו בראש ה)
" מהו אלא לפרש נחית לא והרי – את" xkf"תמחה

עמלק".

בזה:·. והביאור
את ד"תמחה קשה xkfבהציווי עמלק"

של  הזכרון הוא פירושו עמלק" "זכר בפשש"מ:
הוא עמלק" זכר את "תמחה והציווי zegnlעמלק;

ממחשבתו  היינו הזכרון ממקום עמלק של זכרון
ציווי שייך איך ואי"מ: אדם. של zegnl"xkfולבו

על  יהי' לא עמלק "זכר והול"ל ממחשבתו, עמלק"
יחשוב  שלא היינו וכיו"ב, מלבך" "תסיר או לבך"

עמלק מחשבתו oevxaע"ד על "בעה''ב" אינו אבל ,
עמלק", "זכר במח' "יפול" שלא

מרז"ל  מהם 9וע"ד ניצול אדם אין עבירות ג'
כו'. עבירה הרהור יום, בכל

על כשנזכר את ieeivdואדרבא: מזכיר עצמו זה ,
עמלק.

מחה "כי נאמר בשלח בפ' את `dgnבשלמא
- עמלק" עמלק.d"awdyזכר של זכרו את ימחה

d"awd את וישכיח שימחה מבטיח יכול) כל (שהוא
אדם  בני של ולבן ממחשבתם עמלק אבל 10זכר .

" - ישראל בני אל הוא שהציווי dgnzבפרשתנו
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נ.1) טו, ש"א
שם.2) ובשלח עה"פ כאן פס"ז בשלח. ס"פ מכילתא ראה

וכן  ה"ד פ"ו מלכים הל' ברמב"ם .19 הערה לקמן ראה אבל
ראה  – הבהמה) (ולא האדם מחיית רק הזכירו תרד מצוה בחינוך

שם. מנ"ח
בהערה 3) (ראה רז"ל דרשו שכן מפני שזהו לומר דאין ומובן

שנוגע  במקום רק רז"ל דרשות מביא רש"י אין א) שהרי הקודמת)
הו"ל  וא"כ בשלח פ' במכילתא (גם) אי' זו דרשה ב) לפשש"מ,

וכבפנים. שם, בבשלח להביאה לרש"י
יד.4) יז,
כמ"ש 5) לי' דהוקשה התירוץ מספיק שאינו מובן ועפ"ז

את  תמחה מאי עמלק את תהרוג למיכתב הוי . . "דאל"כ בגו"א
כבפנים, בבשלח, הא' בפעם לפרש הו"ל דא"כ – עמלק" זכר

בשלח. בפ' שייכת דאינה קושיא ישנה דכאן לומר ומוכרח
(6.1 הערה כדלעיל
כאן.7) בספורנו שהוא וכמו

(8" הוזכר (2 הערה לעיל (ראה רז"ל שבדרשת lnbולהעיר
עמלק". של זה

גם 9) מעתיק בתניא - פי"ב. תניא וראה סע"ב). (קסד, ב"ב
וי"ל  - "ולה"ר") הסיום מעתיק אינו (אבל תפלה" "ועיון ההמשך
בתפילתו  "לכוון העדר היינו תפלה דעיון שם התוס' לפי' דכוונתו
קצר  בזמן אפילו ממח"ז ניצול דאין מוכח שמזה היטב",

בנדו"ד. גם מובן ומזה - דתפילתו.
אני 10) שחפץ מזהירך אני "לכך (שם): בשלח בפירש"י

ושים  מאי דא"כ אני אותו שאמחה לא שם: וברא"ם למחותו",
יהושע. באזני

ללחום  צריכים דבנ"י הוא יהושע את שמזהיר שזה י"ל אבל
ואהרוג  שאמחה (ולא הם שיהרגום הריגתם ע"י ולמחותם נגדם

`vz zyxt - zegiy ihewl

האדם  יכול איך כנ"ל, קשה, עמלק"' זכר את
בנ"א  כל ושבמחשבת שבמחשבתו זכרון למחות

השמים"? "תחת אשר

על  לא הוא הציווי ולבאר: לפרש רש"י בא וזה
למחות  - כ"א האדם, ממחשבת עמלק זכרון מחיית

עמלק  של שמו המזכירים הדברים "משור 11כל :
על  אפילו נזכר עמלק שם יהא שלא שה ועד
שעי"ז  היתה", עמלק משל זו בהמה לומר הבהמה

יישכח ממילא) גם q"eq12(ובדרך עמלק זכרון
האדם  של ולבו .13ממחשבתו

וענין ‚. תיבת לפרש נחית דרש"י הנ''ל, ועפ"י
מחיית  על הציווי תוכן דהיינו (עמלק)", "זכר

oexkfd עמלק בזכר נוסף פרט להשמיענו רק (ולא
מכללות  לכאו' כדמשמע בהמה), גם כולל (שהוא
(תחילת  גם שכותב מה מובן דרש"י), לשונו

ועד "מאיש גו'":הכתוב)
בנ"י  נקמת "נקום נצטוו שבה מדין במלחמת

המדינים" גו'14מאת בנשים הטף "כל בה נאמר ,
לכם" "וכל 15החיו נאמר שבזה ל"אשה" בנוגע גם .

הנה  "הן כי הטעם: מפורש הרי הרוגו", גו ' אשה
ה'" בעדת המגפה ותהי גו' מעל למסר לבנ"י היו
זאת  דלולי מזה, דמשמע המגפה, היתה שבסיבתם
ה"טף  כמו - לכם" ד"החיו בכלל הנשים גם היו

את  ולהרוג לנקום הציווי שהי' אף - בנשים"
במלחמה  גם לומר מקום הי' ועד''ז המדינים.
בני  נקמת נקום ע"ד היתה היא שגם עמלק, דמחיית

את 16ישראל  "זכור (בפרשתינו) שמקדים וכמו ,
עשה אשרjlאשר גו' ויזנבjxwעמלק גו'",jaגו'

גו'" עמלק זכר את "תמחה סבור 17ולכן והייתי ,
אבל  האנשים, את (להרוג) למחות שחייבים לומר

לכם" "החיו והטף רש"י 18הנשים מבאר לכן ;
למחות  הוא כאן הציווי הכתוב): תחלת (בהביאו

"xkfועד "מאיש כולל וזה - מעולל `dy(עמלק)"
".wpeiועד

צורך  אין גו'" "מגמל הכתוב) (סיום אולם
להרוג  שהציווי דכיון מאליו, הוא מובן כי להביאו,
מפני  (לא הטעם רש"י מפרש שה ועד משור

נאמר l`enya"דכתיב" שכאן מפני אלא) כו',
"xkf'אפי נזכר עמלק שם יהא "שלא צ"ל ולכן "

זה.dndadעל בכלל שלהם הבע''ח שכל פשוט ,"

הוא „. שהטעם רש"י פי' לפי אי"מ: עדיין אך
הרי  קשה: כו'" אפי' נזכר עמלק שם יהא "שלא
אלא  חיים, בעלי על רק לא עמלק של  שמו נקרא
וכרמים  ושדות בתים כגון אחרים, נכסים על גם
דנצטוו  רק רש"י כתב ולמה - מטלטלין ואפילו

להשמיד הציווי הי' ולא הבהמה, את lkלמחות
על  גם נזכר עמלק" שם יהא "שלא נכסיהם,

הדומם?
" רש"י מוסיף dndaלכן xnel עמלק משל זו

עמלק  מחיית הנ"ל: קושיא מתרץ ובזה היתה",
ע"י  הזכרון המעוררים בדברים להיות צריכה
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" מחיית אבל -xkfאני), הקב"ה ע"י הוא האדם מלב עמלק"
וגו'".`dgn"מחה

רד"ק 11) וראה כאן, פירש"י) (ל' חיים מים ובאר רא"ם וראה
שם). (ש"א קרא ומהר"י

עצמן  ומשנין כשפים בעלי "שהיו פי' שם שברש"י ומה
ע"פ  בתכלית בדיוק כ"כ אינו בנ"ך פירש''י הרי - לבהמה'' ודומין
במ"א**). בזה דוגמאות (וכמש"כ עה"ת* בפירושו כמו פשש"מ

ישתכח 12) דהמת ונתקיים במחשבה דעלה ממחז"ל להעיר
דזהו  לומר ואין - ב. נח, ברכות וראה ב). נד, (פסחים הלב מן

קרא מביא בברכות שהרי טעמי') בתר (דזיל בבנ"א ilkcרק
אובד.

הוא 13) זכר ("שבכלל "זכר" מדכתיב ההלכה ע"ד משא''כ
שם. חינוך ראה הנשים. גם להרוג שצריך רק למדו הכל")

ב.14) לא, במדבר
יח.15) לא, שם

l"i n"yyt wx yxtl z"dr i"yx zhiyc enk ik ,l"i f"r mrhd (*
oac iptn mrhd חמשk"`yn ,hytd jxcl wx jiiy epi`e `xwnl

oa עשרepi`y s`) hyt wx `l `ed `xnbe dpynd lr i"yxt okly ,
dnk cnly cr k"k yng oad lcbyk - (zetqezdk h"ewyd c"r
enk) ezpada k''b lcb - j"p cenil ligzne ynegd lk minrt
.cal n"yytn xzei cenill jiiye (xyr oa zepyl axwzp zehytay
'` dxrd 6 'r lirl .3 dxrdl dxrd 180 'r d"g y''ewl d`x (**

.cere .42 dxrd 92 'r b"ig y''ewl .34 dxrdl

נקמת16) "נקום מדין במלחמת שמצינו שכמו "i"paולהעיר
"נקמת ב), פ'd'(שם, שבסוף עמלק במלחמת עד"ז ג), (שם, "

"מלחמה נאמר שם),dlבשלח פירש''י (וראה בעמלק" '
עשה אשר "זכור "להנקם jlובפרשתנו כאן: ספורנו וראה גו'".

כו'". מעמלק
שבזה 17) א"י מלחמת עממין, ז' ממלחמת ללמוד אין אבל

הוא  שם הטעם כי טז) כ, (שופטים נשמה" כל תחי' "לא נאמר
יח), (שם תועבתם" ככל לעשות אתכם ילמדו לא אשר "למען

.84 ע' לעיל בארוכה ראה בא"י. דוקא שזהו
עליהם"18) שבא צר מיד ישראל ד"עזרת חובה במלחמת וגם

מלחמה  תבואו כי מש"נ שהוא ה"א) פ"ה מלכים הל' (רמב"ם
השכם להרגך הבא תורה ש"למדך ט), י, (בהעלותך "ebxdlגו'"

אבל  לאנשים בנוגע רק זהו בפשטות א), כב, משפטים (פרש''י
שם  83 ע' לעיל (ראה להרגם אין להרגך" "באו שלא וטף נשים

עמלק שגם להעיר ועפ"ז שם). ובשוה"ג 27 למלחמה a`הערה
הנ"ל  בדוגמת הרי"ז נגדו נקמה שבמלחמת קס"ד וא"כ ישראל על

להרגך. שבאו האנשים רק להרגו" ד"השכם
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exn`iy שייך וזה היתה", עמלק משל "זו עליהם
אחרים  בנכסים ולא בבע"ח .19רק

בזה: והביאור

בה  לעשות א"א הבע"ח) כל (ובכללה בבהמה
הקודמת, מציאותה כלל ניכר יהי' שלא גמור שינוי
שאסור  ובפרט לברייתו, חוזר שאינו שינוי או

בע"ח  את שינוי 20לצער בה לעשות א"א וא"כ
הבהמה  תצא כאשר שגם מובן, ומזה המצער.
שינוי  בה שייך שאין מאחר חדשים, בעלים לרשות

הראשו  בעלים של רושם עלי' נשאר נים.גמור,
בעלי' של שמם עלֿידה להזכר האדם ובטבע
לרשות  כשתעבור גם עמלק בהמת ולכן הקודמים.
מציורה  גמור) (שינוי תשתנה שלא מכיון ישראל
ולא  היתה", עמלק משל "זו עלי' יאמרו הקודם,

עמלק. של שמו יימחה

"למחות" הכרח אין - אחרים בנכסים משא"כ
באופן  שינוי - פשש"מ ע"פ - וצריך ודיו אותם,
דדברים  י"ל ואולי עמלק. שם הנכסים יזכירו שלא
לעולם  שיישארו מוכרח שאינו מאחר אלו,

- הרשות שינוי ע"י הנה הקודמת, במציאותם
אחרת לרשות בטבע xyt`eשנכנסו אין לשנותם,

נכסים xnelהאדם היתה''. . . של "זו אח"כ עליהם
כגון  הם, חשובים אם אפי' וכו', דומם (דבר אחרים
שיכולים  "מאחר ומרגליות טובות אבנים

מציאותם אין כך zniiwלשנותם") כדי 21עד

לעולם. הראשונים הבעלים שם עליהם שייקרא

" רש"י שמוסיף dndaוזהו xnel עמלק משל זו
למחות נצטוו לא למה מובן שעי"ז נכסי lkהיתה",

שייך  עלי' דוקא כי (הבע"ח), הבהמה מלבד עמלק
עמלק. של שמו יימחה במחייתה ורק עמלק, זכרון

(גם) כל n"yytaוההכרח שלא אתר על כאן
ל' בקרא הול"ל דא"כ – מאבדים עמלק נכסי

הנדחת  בעיר לעיל עדמש"נ .22"חרם",

יתורץ ‰. בפשש"מ רש"י בשיטת הנ"ל ע"פ
במג"א  לאסתר".23מ"ש נתתי המן בית "הנה

"המן  - עמלק מזרע הי' שהמן מכיון לכאו',
ibb`d ואיך זכרו, את למחות היו חייבים הרי ,"

ביתו  את אסתר ?24קבלה
כי  איסור בזה הי' לא ניחא: הנ"ל שיטה לפי
בית  "הנה - הבית על המן של שמו שנקרא (זה

הי' - לאסתר" נתתי אבל wxהמן הנתינה, בעת
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"תני 19) שם): בילקוט הובא ז. ט, (מזמור תהלים במדרש
זכר  להשאיר שלא . . הקב"ה נשבע שבועה אלעזר רבי בשם

. . נכד ולא נין לא `oliעמלק exn`i `ly. . הי' עמלק של זה
שייך  עמלק דמחיית מזה משמע ולכאו' המה". זכרם אבד שנא'

רק כו'.g"raaלא באילן גם אלא
במחיית  בנ"י שעל בציווי לא הוא שם המדובר א) אבל:

"נשבע אלא .d"awdעמלק .xi`ydl `ly.הקב"ה שיעשה מה ,"
בפירש"י  (הובא שם ובמדרש מחית" "שמם שלפניו (וכבכתוב

מחה שנא' הנ"ל `dgnשם); דרז"ל כפשטות ועיקר: ב) גו'*).
"שלא  אלא עמלק של כו' אילן איבוד על בכלל מדובר אינו
זכרם  (גם) יאבד ועי"ז עמלק של נכד" ולא נין לא . . . להשאיר
עם  מציאות אין שהרי כו'" עמלק של זה אילן יאמרו "שלא

הוא  דשם באבער תהלים במדרש ראה (אבל קצת).עמלק. באו"א
יהי' הכל והשלל ד"המלחמה בשלח ס"פ בחיי מרבינו ולהעיר

כו'". בהנאה אסור
כ"ה  שם בשלח ופס"ז במכילתא שגם אפ"ל הנ"ל וע"פ
עמלק" של זה גמל יאמרו "שלא בזה הכוונה (שאין הפירוש,
ונכד" "נין יניח שלא שעי"ז כ"א עמלק, של הבע"ח גם שימחה
שם  אי' שהרי שלהם)**, מהבע"ח גם זכרם יאבד עמלק של
וע"ד  "המודעי") שמוסיף (אלא אלעזר ר' בשם המימרא אותה
יאמרו  "שלא שמסיים (אלא אניח" אם הקב"ה "נשבע הל' אותו
הוא  כאן בפס"ז אבל זה"). "אילן במקום עמלק" של זה גמל

באו"א.
(20.42 ובהערה ,150 ע' ח"ו לקו"ש ראה

dgn"a xaecn myy) glya t"qa i"yx `iad oke ")אמחה *)
.(my mildzc miaezkd

`lxrt i"xdn y"nk `le ,i"yxtc xewn 'eke `zliknd ei` f"tre (**
`zlikndn `ed df i"yxt xewnc ,cere .` ,aqx `"g (b"qx v"ndql)

.glya t"qa

(21xirdleע"ד דמי"dklddמהכלל כזרוק כו' העומד ד"כל
ענינים  בכמה ועוד ב) קב, (מנחות דמי" "כשרוף ב) יג, (פסחים
בהנ"ל  דשאני אף - ב עב, חולין ב. עו, ב"ק א. נא, כתובות ראה -
ודאי  אינו כאן משא"כ הפעולה בו שתעשה עי"ז הוא דעומד

בו. דשייך כ"א להשתנות, דעומד
ששאול 22) זה מובן בפנים האמור וע"פ טזֿיח. יג, ראה

את  שלחו לא מ"ובביזה (שם) בבחיי ומש"כ הבע"ח. רק השמיד
יתן  "שלא יו"ד) ט, (אסתר שם ופירש לשיטתי' רש"י - ידם"

ידם. שולחים היו זאת דלולא מוכח - בממון" צרה עין המלך
ז.23) ח,
(24.523 ע' ח"א רס"ג בסהמ"צ פערלא מהר"י שהקשה וכמו

תירוצים: כמה ועיי"ש
הטיל  עמלק מחיית שמצות ורא"ם) (רמב"ן הדיעות ע"פ א)

זו. מצוה נוהגת הי' לא אז ולכן המלך, על הכתוב
ולא  אחשורוש ברשות וטיהרו המן נכסי כל קנה אחשורוש ב)
א  לח, (גיטין בסיחון טיהרו ומואב עמון ע"ד עמלק. כשל נחשב

כו). כא, חוקת בפירש"י הובא -
בן  "וכי ה"ו) פ"ב (יבמות בירושלמי שאי' מה ע"פ ג)
(מזרע  המדתא" "בן הי' שלא שהכוונה - (בתמי') הוא" המדתא

צורר". בן "צורר רשע אחר יחסו הכתוב אלא עמלק),
כיון  א) הנ"ל: כל לומר אין רש"י) (שיטת פשש"מ ע"פ אבל

הוא ש"ז  כן לכאו"א, ציווי - תשכח" לא גו' לך עשה אשר את כור
" הוא הכתוב לשון ב ) זל"ז. בין להכתוב izzpבנוגע  ond zia

ג) גו'''. סיחון עיר חשבון "כי (שם) בחוקת משא"כ לאסתר",
אגג. מזרע המן הי' פשש''מ ע"פ
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"בית  עוד נקרא לא אסתר) של לרשותה כשנכנס
עליו  אמרו ולא הי'25המן" המן של זה .26בית

אשר  את "זכור הציווי עצם וק"ו: ומכש"כ
עמלק, את מזכיר - תשכח" לא גו' עמלק לך עשה
כי  - כנ"ל פשש"מ, ע"פ - סתירה בזה אין ובכ"ז

הדרךdgnieכשיזכור ה"ז -q"eqy עמלק זכר ישכח
,27לגמרי 

המן. בית בנתינת עאכו"כ

"‡Â.אפשרו איך תמוה: לאחכ"ז zegnilוהנה
כמה  הוא - לעמלק שאירע מה והרי עמלק של זכרו

בתורה  נצטווינו 28פרשיות ואדרבא השמר 29, רק :
כנ"ל, וכן, מלבבך. יסורו ופן גו' תשכח פן גו' לך

" הכתוב כל' הוא, דפרשתנו אשר xekfהציווי את
לך ".wlnrעשה

בפשש"מ) (גם עמלק dxeq`cועכצ"ל זכירת
זכירה, מחיית zaiiegneלשם לשם עמלק זכירת

אלא עוד ולא לכתוב dligzklyזכרו. הוא מנהג
ע"י  למחותו בשביל ואבנים עצים על שמו

א"א30הקשה  שהרי ,el את תמחה מצות לקיים
xkf31 תחלה שיכתבו מבלי .32עמלק

לגונב בנוגע צ"ע שעפ"ז ע"מ iprnולהעיר
באופן  יקבל שלא יודע כי כפל תשלומי לשלם

לקיים 33אחר  ע"מ בפסח חמץ הקונה ,
אבד 34"תשביתו" לקיים ע"מ ע"ז עושה ,

ואכ"מ.35תאבדון  .

.Ê:שבפירש"י תורה" של מ"יינה
בחסידות  בעבודה 36מבואר עמלק דקליפת

"אשר הקרירות, את jxwהו"ע שמקרר - בדרך"
כו'37האדם  מאלקות להתפעל זכר 38שלא ומחיית ,

דקב"ע  העבודה ע"י היא .39עמלק

בפירש"י: מרומז זה ודבר

עמלק  מדות) ז' אומות, (ז' גוים וראשית עמלק
דנפה"א  מדות בז' בזלעמ"ז: בעיקר לפעול יכולים

נפה"ב  -40ובכל ה' י' (רק שלם השם שאין - ועד
שלם  הכסא ואין דלמע') ז"מ ה', ו' (כס,41ולא

עולם של אלופו אין אלף, בההעלם dlbpבלא
הדום  והארץ כסאי דהשמים אף דהעולם, וכיסוי

(שרפרף)). רגלי

דנקרא  - אשה" ו(המקבל) "איש ה"ז - ובאדם
המדות  ע"ש "עולל 42כן ה"ז - בקטנות וכשהם ,

-43ויונק" שה" ועד "משור שלו ובנפה"א
בקטנות  (בחלישות) או .44בתוקפה,
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בכם"25) חפץ שאני רואים הכל "ומעתה שם: רש"י ומ"ש
שבית נראה שיהי' היתה הבית בנתינת דכוונתו משמע ondדלכאו'

זה  אין עמלק, (המן) שם לכאו' נזכר עי"ז והרי לאסתר, נמסר
רק זהו א) כי: על zraקושיא נקרא עדיין המן כששם הנתינה

מפעולת  חלק עצמו זה ב) זמן, לאחר לא אבל (וכבפנים) הבית
המן. של) וזכרו (כחו מחיית

סי'26) בב"י (הובא המדרש ל' מדיוק לזה סמוכין להביא ויש
אפי' עמלק זכר את אמחה מחה "כי הא"ח): כתב ד"ה lrnתר"צ

שרש"lrneהעצים "יש זו שמהגדה בב"י (עיי"ש האבנים''
התינוקות  מנקשין ובניו המן שם הקורא ד"כשמזכיר להמנהג
וע"י  ובניו המן שם בהם וכתוב שבידם עץ בלוחות או באבנים

" רק למה דלכאו' - נמחקים") הם lrneהעציםlrnהניקוש
העצים  השמדת ע"י עמלק זכר לגמרי למחות דהול"ל - האבנים"

כ"א mnvrוהאבנים למחות, אי''צ עצמם שהם מזה ומוכרח ,
כאן. תו"ת וראה שעליהם. הזכר

הל'27) סוף ברמב"ם גם (הובא ממדרז"ל צע"ק שעפ"ז אלא
יבטל. לא עמלק זכר גם דא"כ - יבטלו לא הפורים דימי מגלה)
שיכרת  משיחנו בביאת אף ואפשר תרג): (מצוה מנ"ח וראה

מ"ע. תמיד יהי' הזכירה מ"מ כו' וכל מכל עמלק
הרמב"ם  עפמש"כ והרי – אפשר בדרך זה שכותב וצ"ע
נשמט  דפוסים בכמה - קפז מ"ע (סהמ"צ אומות ז' הריגת במצות

הצע  הוא.מפני ודאי לכאורה, תכ"ה) מצוה כחינוך הובא - נזאר
להזכיר 28) מותר בתורה הכתובה דע"ז כה"ג מצינו ולכאורה

סוף  (יתרו בשאילתות טעמי' דפי' התם שאני - ב) סג, (סנה' שמה
היינו  אישתרי", בתורה למקרי' ומשתרי הואיל נב), שאילתא
לא  סו''ס הרי בנדו"ד משא"כ האיסור, מכלל הוציאתה דהתורה

עמלק. זכר ימחה
דבר 29) דאפילו מ"ח) פ"ג, (אבות ובמשנה ט. ד, ואתחנן

כו'. ממשנתו אחד

(30.26 הערה לעיל ראה
מחיית31) מצות ההסברה rxfמשא"כ צ"ל ולכן – עמלק

לדורות". "נוהג נקרא דאעפ"כ (שם) בסהמ"צ
ש"יכרת 32) לאחר גם – המצוה לקיים אפשר כזה ובאופן

.27 הערה לעיל ראה – וכל" מכל עמלק
ובנ"כ.33) ב. סא, ב"מ
הל'34) ריש לרמב"ם מל"מ סע"ב), (כט, פסחים תוס' עיין

ועוד. חו"מ.
ע"ז 35) מעשות שהזהירנו ב מל"ת להרמב"ם סהמ"צ ראה

שם. בחינוך הובא - וברמב"ן כז) (מצוה בחינוך ועד"ז לעבוד.
והי'36) וד"ה זכור ד"ה ג. אות תר"פ ירים כאשר והי' ד"ה

ועוד. כה). (קונטרס תרצ"ד ירים כאשר
"ל'37) כאן בפרש"י הובא ט) (פרשתנו בתנחומא וכדרז"ל

קור".
ח"ו 38) לקו"ש וראה ואילך). א (פה, זכור ד"ה תו"א גם ראה

ואילך. (סי"ג) 104 ע'
הנ"ל 39) וד"ה ד'. אות תר"פ משה ירים כאשר והי' ד"ה ראה

זכור. לפ' בשיחה ח"ג לקו"ש וראה בסופו. תרצ"ד
עמלק.40) גוים ראשית עה"פ דרושים
בשלח.41) ס"פ בפירש"י הובא – בסופו תצא תנחומא
ה'ש"ת.42) אדם חביב ד"ה א. כה, שה"ש לקו"ת
(43.71 ע' מילואים ,8 ע' ה) (א, לאיכה הצ"צ רשימות ראה
ע'44) התפלה קונטרס א. לז, אמור ד. ב, ויקרא לקו"ת ראה

.20
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exn`iy שייך וזה היתה", עמלק משל "זו עליהם
אחרים  בנכסים ולא בבע"ח .19רק

בזה: והביאור

בה  לעשות א"א הבע"ח) כל (ובכללה בבהמה
הקודמת, מציאותה כלל ניכר יהי' שלא גמור שינוי
שאסור  ובפרט לברייתו, חוזר שאינו שינוי או

בע"ח  את שינוי 20לצער בה לעשות א"א וא"כ
הבהמה  תצא כאשר שגם מובן, ומזה המצער.
שינוי  בה שייך שאין מאחר חדשים, בעלים לרשות

הראשו  בעלים של רושם עלי' נשאר נים.גמור,
בעלי' של שמם עלֿידה להזכר האדם ובטבע
לרשות  כשתעבור גם עמלק בהמת ולכן הקודמים.
מציורה  גמור) (שינוי תשתנה שלא מכיון ישראל
ולא  היתה", עמלק משל "זו עלי' יאמרו הקודם,

עמלק. של שמו יימחה

"למחות" הכרח אין - אחרים בנכסים משא"כ
באופן  שינוי - פשש"מ ע"פ - וצריך ודיו אותם,
דדברים  י"ל ואולי עמלק. שם הנכסים יזכירו שלא
לעולם  שיישארו מוכרח שאינו מאחר אלו,

- הרשות שינוי ע"י הנה הקודמת, במציאותם
אחרת לרשות בטבע xyt`eשנכנסו אין לשנותם,

נכסים xnelהאדם היתה''. . . של "זו אח"כ עליהם
כגון  הם, חשובים אם אפי' וכו', דומם (דבר אחרים
שיכולים  "מאחר ומרגליות טובות אבנים

מציאותם אין כך zniiwלשנותם") כדי 21עד

לעולם. הראשונים הבעלים שם עליהם שייקרא

" רש"י שמוסיף dndaוזהו xnel עמלק משל זו
למחות נצטוו לא למה מובן שעי"ז נכסי lkהיתה",

שייך  עלי' דוקא כי (הבע"ח), הבהמה מלבד עמלק
עמלק. של שמו יימחה במחייתה ורק עמלק, זכרון

(גם) כל n"yytaוההכרח שלא אתר על כאן
ל' בקרא הול"ל דא"כ – מאבדים עמלק נכסי

הנדחת  בעיר לעיל עדמש"נ .22"חרם",

יתורץ ‰. בפשש"מ רש"י בשיטת הנ"ל ע"פ
במג"א  לאסתר".23מ"ש נתתי המן בית "הנה

"המן  - עמלק מזרע הי' שהמן מכיון לכאו',
ibb`d ואיך זכרו, את למחות היו חייבים הרי ,"

ביתו  את אסתר ?24קבלה
כי  איסור בזה הי' לא ניחא: הנ"ל שיטה לפי
בית  "הנה - הבית על המן של שמו שנקרא (זה

הי' - לאסתר" נתתי אבל wxהמן הנתינה, בעת
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"תני 19) שם): בילקוט הובא ז. ט, (מזמור תהלים במדרש
זכר  להשאיר שלא . . הקב"ה נשבע שבועה אלעזר רבי בשם

. . נכד ולא נין לא `oliעמלק exn`i `ly. . הי' עמלק של זה
שייך  עמלק דמחיית מזה משמע ולכאו' המה". זכרם אבד שנא'

רק כו'.g"raaלא באילן גם אלא
במחיית  בנ"י שעל בציווי לא הוא שם המדובר א) אבל:

"נשבע אלא .d"awdעמלק .xi`ydl `ly.הקב"ה שיעשה מה ,"
בפירש"י  (הובא שם ובמדרש מחית" "שמם שלפניו (וכבכתוב

מחה שנא' הנ"ל `dgnשם); דרז"ל כפשטות ועיקר: ב) גו'*).
"שלא  אלא עמלק של כו' אילן איבוד על בכלל מדובר אינו
זכרם  (גם) יאבד ועי"ז עמלק של נכד" ולא נין לא . . . להשאיר
עם  מציאות אין שהרי כו'" עמלק של זה אילן יאמרו "שלא

הוא  דשם באבער תהלים במדרש ראה (אבל קצת).עמלק. באו"א
יהי' הכל והשלל ד"המלחמה בשלח ס"פ בחיי מרבינו ולהעיר

כו'". בהנאה אסור
כ"ה  שם בשלח ופס"ז במכילתא שגם אפ"ל הנ"ל וע"פ
עמלק" של זה גמל יאמרו "שלא בזה הכוונה (שאין הפירוש,
ונכד" "נין יניח שלא שעי"ז כ"א עמלק, של הבע"ח גם שימחה
שם  אי' שהרי שלהם)**, מהבע"ח גם זכרם יאבד עמלק של
וע"ד  "המודעי") שמוסיף (אלא אלעזר ר' בשם המימרא אותה
יאמרו  "שלא שמסיים (אלא אניח" אם הקב"ה "נשבע הל' אותו
הוא  כאן בפס"ז אבל זה"). "אילן במקום עמלק" של זה גמל

באו"א.
(20.42 ובהערה ,150 ע' ח"ו לקו"ש ראה

dgn"a xaecn myy) glya t"qa i"yx `iad oke ")אמחה *)
.(my mildzc miaezkd

`lxrt i"xdn y"nk `le ,i"yxtc xewn 'eke `zliknd ei` f"tre (**
`zlikndn `ed df i"yxt xewnc ,cere .` ,aqx `"g (b"qx v"ndql)

.glya t"qa

(21xirdleע"ד דמי"dklddמהכלל כזרוק כו' העומד ד"כל
ענינים  בכמה ועוד ב) קב, (מנחות דמי" "כשרוף ב) יג, (פסחים
בהנ"ל  דשאני אף - ב עב, חולין ב. עו, ב"ק א. נא, כתובות ראה -
ודאי  אינו כאן משא"כ הפעולה בו שתעשה עי"ז הוא דעומד

בו. דשייך כ"א להשתנות, דעומד
ששאול 22) זה מובן בפנים האמור וע"פ טזֿיח. יג, ראה

את  שלחו לא מ"ובביזה (שם) בבחיי ומש"כ הבע"ח. רק השמיד
יתן  "שלא יו"ד) ט, (אסתר שם ופירש לשיטתי' רש"י - ידם"

ידם. שולחים היו זאת דלולא מוכח - בממון" צרה עין המלך
ז.23) ח,
(24.523 ע' ח"א רס"ג בסהמ"צ פערלא מהר"י שהקשה וכמו

תירוצים: כמה ועיי"ש
הטיל  עמלק מחיית שמצות ורא"ם) (רמב"ן הדיעות ע"פ א)

זו. מצוה נוהגת הי' לא אז ולכן המלך, על הכתוב
ולא  אחשורוש ברשות וטיהרו המן נכסי כל קנה אחשורוש ב)
א  לח, (גיטין בסיחון טיהרו ומואב עמון ע"ד עמלק. כשל נחשב

כו). כא, חוקת בפירש"י הובא -
בן  "וכי ה"ו) פ"ב (יבמות בירושלמי שאי' מה ע"פ ג)
(מזרע  המדתא" "בן הי' שלא שהכוונה - (בתמי') הוא" המדתא

צורר". בן "צורר רשע אחר יחסו הכתוב אלא עמלק),
כיון  א) הנ"ל: כל לומר אין רש"י) (שיטת פשש"מ ע"פ אבל

הוא ש"ז  כן לכאו"א, ציווי - תשכח" לא גו' לך עשה אשר את כור
" הוא הכתוב לשון ב ) זל"ז. בין להכתוב izzpבנוגע  ond zia

ג) גו'''. סיחון עיר חשבון "כי (שם) בחוקת משא"כ לאסתר",
אגג. מזרע המן הי' פשש''מ ע"פ

`vz zyxt - zegiy ihewl

"בית  עוד נקרא לא אסתר) של לרשותה כשנכנס
עליו  אמרו ולא הי'25המן" המן של זה .26בית

אשר  את "זכור הציווי עצם וק"ו: ומכש"כ
עמלק, את מזכיר - תשכח" לא גו' עמלק לך עשה
כי  - כנ"ל פשש"מ, ע"פ - סתירה בזה אין ובכ"ז

הדרךdgnieכשיזכור ה"ז -q"eqy עמלק זכר ישכח
,27לגמרי 

המן. בית בנתינת עאכו"כ

"‡Â.אפשרו איך תמוה: לאחכ"ז zegnilוהנה
כמה  הוא - לעמלק שאירע מה והרי עמלק של זכרו

בתורה  נצטווינו 28פרשיות ואדרבא השמר 29, רק :
כנ"ל, וכן, מלבבך. יסורו ופן גו' תשכח פן גו' לך

" הכתוב כל' הוא, דפרשתנו אשר xekfהציווי את
לך ".wlnrעשה

בפשש"מ) (גם עמלק dxeq`cועכצ"ל זכירת
זכירה, מחיית zaiiegneלשם לשם עמלק זכירת

אלא עוד ולא לכתוב dligzklyזכרו. הוא מנהג
ע"י  למחותו בשביל ואבנים עצים על שמו

א"א30הקשה  שהרי ,el את תמחה מצות לקיים
xkf31 תחלה שיכתבו מבלי .32עמלק

לגונב בנוגע צ"ע שעפ"ז ע"מ iprnולהעיר
באופן  יקבל שלא יודע כי כפל תשלומי לשלם

לקיים 33אחר  ע"מ בפסח חמץ הקונה ,
אבד 34"תשביתו" לקיים ע"מ ע"ז עושה ,

ואכ"מ.35תאבדון  .

.Ê:שבפירש"י תורה" של מ"יינה
בחסידות  בעבודה 36מבואר עמלק דקליפת

"אשר הקרירות, את jxwהו"ע שמקרר - בדרך"
כו'37האדם  מאלקות להתפעל זכר 38שלא ומחיית ,

דקב"ע  העבודה ע"י היא .39עמלק

בפירש"י: מרומז זה ודבר

עמלק  מדות) ז' אומות, (ז' גוים וראשית עמלק
דנפה"א  מדות בז' בזלעמ"ז: בעיקר לפעול יכולים

נפה"ב  -40ובכל ה' י' (רק שלם השם שאין - ועד
שלם  הכסא ואין דלמע') ז"מ ה', ו' (כס,41ולא

עולם של אלופו אין אלף, בההעלם dlbpבלא
הדום  והארץ כסאי דהשמים אף דהעולם, וכיסוי

(שרפרף)). רגלי

דנקרא  - אשה" ו(המקבל) "איש ה"ז - ובאדם
המדות  ע"ש "עולל 42כן ה"ז - בקטנות וכשהם ,

-43ויונק" שה" ועד "משור שלו ובנפה"א
בקטנות  (בחלישות) או .44בתוקפה,
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בכם"25) חפץ שאני רואים הכל "ומעתה שם: רש"י ומ"ש
שבית נראה שיהי' היתה הבית בנתינת דכוונתו משמע ondדלכאו'

זה  אין עמלק, (המן) שם לכאו' נזכר עי"ז והרי לאסתר, נמסר
רק זהו א) כי: על zraקושיא נקרא עדיין המן כששם הנתינה

מפעולת  חלק עצמו זה ב) זמן, לאחר לא אבל (וכבפנים) הבית
המן. של) וזכרו (כחו מחיית

סי'26) בב"י (הובא המדרש ל' מדיוק לזה סמוכין להביא ויש
אפי' עמלק זכר את אמחה מחה "כי הא"ח): כתב ד"ה lrnתר"צ

שרש"lrneהעצים "יש זו שמהגדה בב"י (עיי"ש האבנים''
התינוקות  מנקשין ובניו המן שם הקורא ד"כשמזכיר להמנהג
וע"י  ובניו המן שם בהם וכתוב שבידם עץ בלוחות או באבנים

" רק למה דלכאו' - נמחקים") הם lrneהעציםlrnהניקוש
העצים  השמדת ע"י עמלק זכר לגמרי למחות דהול"ל - האבנים"

כ"א mnvrוהאבנים למחות, אי''צ עצמם שהם מזה ומוכרח ,
כאן. תו"ת וראה שעליהם. הזכר

הל'27) סוף ברמב"ם גם (הובא ממדרז"ל צע"ק שעפ"ז אלא
יבטל. לא עמלק זכר גם דא"כ - יבטלו לא הפורים דימי מגלה)
שיכרת  משיחנו בביאת אף ואפשר תרג): (מצוה מנ"ח וראה

מ"ע. תמיד יהי' הזכירה מ"מ כו' וכל מכל עמלק
הרמב"ם  עפמש"כ והרי – אפשר בדרך זה שכותב וצ"ע
נשמט  דפוסים בכמה - קפז מ"ע (סהמ"צ אומות ז' הריגת במצות

הצע  הוא.מפני ודאי לכאורה, תכ"ה) מצוה כחינוך הובא - נזאר
להזכיר 28) מותר בתורה הכתובה דע"ז כה"ג מצינו ולכאורה

סוף  (יתרו בשאילתות טעמי' דפי' התם שאני - ב) סג, (סנה' שמה
היינו  אישתרי", בתורה למקרי' ומשתרי הואיל נב), שאילתא
לא  סו''ס הרי בנדו"ד משא"כ האיסור, מכלל הוציאתה דהתורה

עמלק. זכר ימחה
דבר 29) דאפילו מ"ח) פ"ג, (אבות ובמשנה ט. ד, ואתחנן

כו'. ממשנתו אחד

(30.26 הערה לעיל ראה
מחיית31) מצות ההסברה rxfמשא"כ צ"ל ולכן – עמלק

לדורות". "נוהג נקרא דאעפ"כ (שם) בסהמ"צ
ש"יכרת 32) לאחר גם – המצוה לקיים אפשר כזה ובאופן

.27 הערה לעיל ראה – וכל" מכל עמלק
ובנ"כ.33) ב. סא, ב"מ
הל'34) ריש לרמב"ם מל"מ סע"ב), (כט, פסחים תוס' עיין

ועוד. חו"מ.
ע"ז 35) מעשות שהזהירנו ב מל"ת להרמב"ם סהמ"צ ראה

שם. בחינוך הובא - וברמב"ן כז) (מצוה בחינוך ועד"ז לעבוד.
והי'36) וד"ה זכור ד"ה ג. אות תר"פ ירים כאשר והי' ד"ה

ועוד. כה). (קונטרס תרצ"ד ירים כאשר
"ל'37) כאן בפרש"י הובא ט) (פרשתנו בתנחומא וכדרז"ל

קור".
ח"ו 38) לקו"ש וראה ואילך). א (פה, זכור ד"ה תו"א גם ראה

ואילך. (סי"ג) 104 ע'
הנ"ל 39) וד"ה ד'. אות תר"פ משה ירים כאשר והי' ד"ה ראה

זכור. לפ' בשיחה ח"ג לקו"ש וראה בסופו. תרצ"ד
עמלק.40) גוים ראשית עה"פ דרושים
בשלח.41) ס"פ בפירש"י הובא – בסופו תצא תנחומא
ה'ש"ת.42) אדם חביב ד"ה א. כה, שה"ש לקו"ת
(43.71 ע' מילואים ,8 ע' ה) (א, לאיכה הצ"צ רשימות ראה
ע'44) התפלה קונטרס א. לז, אמור ד. ב, ויקרא לקו"ת ראה
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. ועד "מאיש עמלק זכר את למחות צריך ולכן
שה", .

- ב"גוים" עמלק ובחי' פעולת שיש וכיון
ובפרט  למחות צריך וג"ז גוים" "ראשית שה"ה

נאמר  ברורה 45שלעת"ל שפה עמים אל אהפוך "אז
אחד", שכם ולעבדו ה' בשם כלם לקרא

נאמר (משא"כ xwa`לכן חמור" ועד "מגמל גם
לפשש"מ). השייך שענינו בפירש"י

("אם  דקב"ע העבודה שהיא דומם בבחי' אבל
שויתי אין iznnece"46לא בזה וקב"ע), ביטול -

וביטול  קב"ע בחי' ע"י ואדרבה אחיזה, לעמלק
. . ועד "איש מבחי' גם עמלק זכר מחיית נעשית

שלם. והכסא שלם השם ונעשה שה".

(d"kyz `vz t"y zgiyn)
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. ועד "מאיש עמלק זכר את למחות צריך ולכן
שה", .

- ב"גוים" עמלק ובחי' פעולת שיש וכיון
ובפרט  למחות צריך וג"ז גוים" "ראשית שה"ה

נאמר  ברורה 45שלעת"ל שפה עמים אל אהפוך "אז
אחד", שכם ולעבדו ה' בשם כלם לקרא

נאמר (משא"כ xwa`לכן חמור" ועד "מגמל גם
לפשש"מ). השייך שענינו בפירש"י

("אם  דקב"ע העבודה שהיא דומם בבחי' אבל
שויתי אין iznnece"46לא בזה וקב"ע), ביטול -

וביטול  קב"ע בחי' ע"י ואדרבה אחיזה, לעמלק
. . ועד "איש מבחי' גם עמלק זכר מחיית נעשית

שלם. והכסא שלם השם ונעשה שה".
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אלול, תשי"ד

ברוקלין.

הנהלת בית ספר למלאכה, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מכ"ה מנ"א והקודמים - י"ג סיון, ז' תמוז - בהשאלה אודות קבלת תלמיד 

פלוני או פלוני לבי"ס למלאכה. הנה מובן שזהו תלוי באופי התלמיד ובתכלית כוונתו בכניסה לבי"ס 

למלאכה, ובמילא עליהם להתייעץ בזה עם הנהלת ישיבת תו"ת דלוד בה למדו הנ"ל עד עתה, ולהחליט 

בהתאם להידיעה שתהי' משני הצדדים. ומובן שצריך לשמור על הנקודה שכתבתי מאז, שיש להזהר 

שבי"ס למלאכה לא יעשה מקום מקלט ומנוס לאלו הרוצים לפטור את עצמם מלימוד כדבעי.

סימן  זהו  כי  ה]דבר[  הוא  מוכרח  בכלל  הנה   - הבע"ל,  לזמן  חדשים  תלמידים  לקבלת  בהנוגע 

היחידי כלפי חוץ להגדלת מוסד חינוך, - אבל כמות התלמידים-חדשים ]תלוי[ בהאפשריות לסדרם וכו', 

וההוצאה הכרוכה בזה. וע"פ הוראת נשיאינו הק', הנה אז מען שטעלט זיך ברייט נותן השי"ת בהרחבה.

בהנוגע להשאלה אם לקבל תלמידים מבתי ספר הרשת. לא פרטו במכתבם חלקי הסותר והבונה 

שבזה, וכן לכאורה זהו בסתירה להסברא, שקודם הכניסה לבי"ס למלאכה על התלמידים ללמוד משך 

יש כאלו שאינם מסוגלים מ]איזה[ טעם שיהי' ללימודי הישיבה, הנה בודאי,  זמן בהישיבה. ואף אם 

לשנה או חצי שנה, כאו"א יכול להסתגל לזה. ובאם שיכול ואינו רוצה - הרי ספק אם מתאים ג"כ לבי"ס 

למלאכה.

מה שהמורה המקצועי דעתו, שאלו שלא הסתגלו לעבודה צריכים לשלחם, הנה מובן שהבירור 

בשביל  חדש  במקום  ובפרט  שבו]עות[,  איזה  יסוד  על  להחליט  אפשר  ואי  זמן,  דורש  מסוגל  שאינו 

מסביבה  יציאה  ג"כ  יגרום  למלאכה  מבי"ס  הפיטור   - פרטיות  ובפרטי  חדשה.  בסביבה  התלמידים, 

המתאימה בשביל התלמיד ]אף כי לאידך גיסא מ]ובן[ שללמוד עם כאלו שאינם מביאים תועלת כלל אין 

לו מקום )אפשר יש למצוא איזה ענין אחר בשביל התלמידים שאינם מסוגלים ללימוד מלאכה, שבכ"ז 

ישארו בהכפר או בהסביבה דחב"ד באיזה שירות וכו'?([.

התמונות - ב"פ - נתקבלו.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש וכוח"ט,

מ. שניאורסאהן
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יהיה  היו  ואברהם   – יח-יט  יח,  בראשית 
הארץ גויי  כל  בו  ונברכו  ועצום  גדול   לגוי 
ביתו  ואת  בניו  את  יצוה  אשר  למען  ידעתיו  כי 
אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט למען 

הביא ה' על אברהם את אשר דבר עליו

יט

רמז להמדרש "אין העולם חסר משלשים צדיקים 
כאברהם", וזהו "כי ידעתיו" בגי' שלשים, ומאברהם עד 

צדקיהו ל' דורות, "צדקה" רומז על "צדקיהו", ומבאר הפ' 
)ישעי' סג, סז( "כי אתה אבינו וגו'"

ידענו  לא  אברהם  כי  אבינו  אתה  כי  כתיב1 
וגו'. מה שאמר כי אתה אבינו קאי על בחי' המלכות, כי 
נקנית  שהמלכות2  מעלות  הל'  זהו  דוקא,  כ"י  כו',  אתה 
ל'  שמספרו  עצמו  יהוד"ה  בחי'  והיינו  כ"י.  מספר  בהן 
את  קורא  ולכן  מעלות,  בל'  הנקנית  המלוכה  ניתנה3  ולו 
ליהודה  המלכות  מתחיל  דמהיכן  אבינו,  בשם4  המלכות 

הוא מדוד הבא מרות5 המואבי' בחי' מואב מאב6 וכו'.
אח"כ כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו, 
כתיב באברהם גם כן כ"י, כי באברהם כתיב כ"י ידעתיו, 
שהקב"ה מחבב ויודע אותו, הנה מצד זה הי' צריך להיות 
צדיקים  ל'  חסר  העולם  ואין  אותנו,  ידע  ג"כ  שאברהם 
פ'  בילקוט  כדאיתא  יהי'  היו  ואברהם  כמ"ש  כאברהם 

וירא7 על פסוק זה.

1( ישעי' סג, סז. ראה לקמן סימן רטז הערה 9.
2( משנה אבות פרק ו משנה ו.

3( ראה בראשית מט, פסוקים ט. י. בראשית רבה פרשה צט, ח וז"ל: 
אלקים  כסאך  מה(  )תהלים  מלכות  כסא  זה  מיהודה,  שבט  יסור  לא 
אותו  כשיבא  רגליו,  מבין  ומחוקק  אימתי,  מישור,  שבט  ועד  עולם 
שהמלכות שלו, שכתוב בו )ישעי' כח( ברגלים תרמסנה עטרת וגו', 

עד כי יבא שילה, מי שהמלכות שלו.
4( עיין בפנים בלקוטי לוי יצחק דהו"ע אב דחכמה ע"ש.

5( ראה סוף מגילת רות.
אבי  הוא  מואב  ותקרא שמו  בן  "ותלד הבכורה  לז.  יט,  בראשית   )6

מואב עד היום" )ראה יבמות פז.(
7( )רמז פב קרוב לסופו( וז"ל: ואברהם היו יהי' רבי תנחום בשם ר' 
ברכי' בשרו שאין העולם חסר משלשים צדיקים כאברהם: כי ידעתיו 

וגו'.

ל' צדיקים מספר כ"י8.
כ"י  וזהו  כ"י,  דורות מספר  ל'  עד9 צדקיהו  ומאברהם 

ידעתיו כו' לעשות צדקה, צדקה רומז על צדקיהו.
ישתדל  חסד10  בחי'  שאברהם  להיות  צריך  הי'  הנה 
עלן שלא יחרב הבית בימי צדקיהו וכו', הנה לא אשתדל 
עלן כמו דאשתדל על ישמעאל11, ואדרבה הסכים שיהיו 
בשעבוד גליות וכמ"ש12 אם לא כי צורם מכרם שקאי על 

אברהם כדרז"ל13 וכו', הנה ואברהם לא ידענו.
וע"פ פשוט לא ידענו, כי אברהם ידע רק את יעקב ולא 

את בניו שנולדו אחר פטירתו.
ועל ישראל לא שייך לומר לא ידענו כי יעקב ראה ס' 
ריבוא יוצאי חלציו, שהם כלל כל נשמות ישראל, אלא לא 

יכירנו וכו'.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד רפג

היו  ואברהם  ג, בפירוש מהרז"ו ד"ה  8( בבראשית רבה פרשה מט, 
שהאות  גדול"  "לגוי  מתיבת  הוא  תנחום  רבי  דדרשת  מבאר  יהי', 
למ"ד מיותר לרמוז על ל' צדיקים. ולפי המבואר בלקוטי לוי יצחק 

הוא מדרשת התיבה "כי" בגי' ל'. ראה לעיל הערה 7.
9( ראה זוהר פרשת יתרו ושמות רבה פרשה טו, כו. מדרש חדש עה"ת 

דף ריט: רש"י סנהדרין קב ע"א ד"ה "פסוק זה".
יעקב,  יצחק,  "אברהם,  והם:  דורות.  הל'  חשבון  במפרשים  וראה 
ישי,  יהודה, פרץ, חצרון, רם, עמינדב, נחשון, שלמון, בועז, עובד, 
יואש,  אחזיהו,  יהורם,  יהושפט,  אסא.  אביה,  רחבעם,  שלמה,  דוד, 
יהואחז  יאשיהו",  אמון,  מנשה,  יחזקי',  אחז,  יותם,  עוזי',  אמציהו, 
הי'  ובימיו  צדקיהו  בא  ואח"כ  שלשים,  הרי  א'(,  דור  )הם  ויהויקים 
בין  נמצא  עור"  צדקיהו  עיני  "ואת  ב(  לט,  )ירמי'  כמ"ש  החורבן 

אברהם וצדקי' שלשים דורות ע"ש.
10( כמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". ראה גם זהר בראשית דף מז, 
ב. תניא – אגרת הקדש סימן ה. מאמרי אדמו"ר האמצעי קונטרסים 

עמוד ד. וש"נ.
לעיל  ראה  לפניך".  יחי'  ישמעאל  "לו  יח(  יז,  )בראשית  וכמ"ש   )11

פרשת לך לך סימן קיב. קיג.
12( דברים לב, ל.

13( בראשית רבה פרשה מד כא ד"ה ויהי השמש. שמות רבה פרשה 
שישתעבדו  מבקש  אתה  במה  )לאברהם(  הקב"ה  אמר  וז"ל:  ז.  נא, 
בניך בגיהנם או בגליות, א"ר חנינא בר פפא אברהם בירר לו הגליות, 
ומנין שנא' )דברים לב, ל( אם לא כי צורם מכרם זה אברהם שנאמר 
)ישעי' נא, א( הביטו אל צור חוצבתם, והם הסגירם שהסכים הקב"ה 

אחריו.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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i"yx£‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk∑ וׁשבית" לֹומר: אין יׂשראל ארץ ׁשּבמלחמת מדּבר, הּכתּוב הרׁשּות ּבמלחמת ƒ≈≈«ƒ¿»»ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
נׁשמה" ּכל תחּיה "לא נאמר: ּכבר ׁשהרי BÈ·L.ׁשביֹו", ˙È·LÂ∑,ׁשּבתֹוכּה ּכנענים ׁשהן לרּבֹות ואףֿעלּֿפי ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ¿»ƒ»ƒ¿ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ

אּמֹות  .מז' ִֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(159 'nr l zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשביביביביֹוֹוֹוֹו ווווׁשׁשׁשׁשביתביתביתבית .... .... אאאאֹוֹוֹוֹויביביביב עלעלעלעל ללללּמּמּמּמלחמהלחמהלחמהלחמה תצאתצאתצאתצא י)ּכּכּכּכיייי יֹותר (כא, ּובכללּות האדם, ׁשל האֹויב הּיצר, מלחמת הינּו זֹו מלחמה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
עֹומדים ׁשּבעצם זֹו, למלחמה הּיציאה ּבעת ּתכף לדעת, יׁש ה'. אֹויבי ּכל נגד הּמלחמה –אאאאֹוֹוֹוֹויביביביב ּכי עלעלעלעל מּמּנּו, למעלה , ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

לּקדּׁשה. המנּגדים ,אֹויב מה־ּׁשאין־ּכן אמּתית, מציאּות יׁש ּבה', הּדבּוקים ליׂשראל, האֹויב ׁשׁשׁשׁשביביביביֹוֹוֹוֹוווווׁשׁשׁשׁשבית בית בית בית רק מן לֹוקחים - ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
הּקדּׁשה. מּגבּול ּבּׁשביה אצלּה ּׁשּנפל מה רק עצמּה, מּצד ּומציאּות ּתקף אין לּקלּפה ׁשּכן אצלֹו, ּבּׁשביה ׁשהיה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻּדבר

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 85 'nr c"ig zegiy ihewl t"r)
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מדּבר". הּכתּוב הרׁשּות "ּבמלחמת רׁש"י ּומפרׁש ,"אֹויבי על לּמלחמה תצא "ּכי ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּבתחילת
הּתפּלה, ּבׁשעת הּיצר־הרע עם הּיצר־טֹוב מלחמת על קאי גֹו'" לּמלחמה תצא ׁש"ּכי ּבארּוּכה מבֹואר חסידּות ּבדרּוׁשי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָוהּנה,

ּבפרׁשתנּו). ואֹור־הּתֹורה ּבלּקּוטי־ּתֹורה זה ּבכל (ראה קרבא" ׁשעת צלֹותא ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּד"ׁשעת
מדּבר": הּכתּוב הרׁשּות "ּבמלחמת רׁש"י ׁשל ּפרּוׁשֹו מתאים הּיצר, ּבמלחמת ּדגם לבאר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָויׁש

מקֹומֹות ּבכּמה ועוד)מבֹואר תרנ"ט. חנוכה נר ת"ר ד"ה ד. ג, במדבר לקוטי־תורה ואילך. ד ה, והכנעת (תורה־אור ּבברּור אֹופּנים ּב' ׁשּיׁש ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָ
יגיעה  על־ידי הּיצר־הרע הכנעת - קרבא" "ׁשעת היא הּתפּלה ּדעבֹודת מנּוחה. ּבדר ב. מלחמה. ּבדר א. ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהּיצר־הרע:
לימּוד  על־ידי ּכי ׁשלֹום", נתיבֹותיה וכל נֹועם ּדרכי "ּדרכיה נאמר עליה הּתֹורה, לימּוד עבֹודת מה־ּׁשאין־ּכן מלחמה. ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּובדר

ּבמלחמה. צֹור ּובלי מּמילא, ּבדר ונכנע הּיצר־הרע מתּבּטל ועל־ידי־זה ּבנפׁשֹו, אלֹוקּות ּומגּלה ממׁשי ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּתֹורה
יׁשנּה ּכי "רׁשּות", ּבגדר רק היא זֹו מלחמה עיקר ּדכל הרׁשּות", מלחמת נקרא מלחמה על־ידי הּיצר־הרע ּׂשּברּור מה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָוזהּו

ּוב  מלחמה, ּבלי הּיצר־הרע, את להכניע אחרת ּתֹורה.ּדר ׁשל עבֹודה על־ידי - מנּוחה ׁשל אֹופן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ã ycew zegiyn zecewp ã(p"yz'd lel` `"i ,`vz t"y zegiyn)

ּבחּיי  נצחית והֹוראה הֹוראה מהּוה ּבּתֹורה, ּפרׁשה ׁשל ּוׁשמּה התחלתּה ּובוּדאי ּבּתֹורה, ענין ּכל הֹוראה. מּלׁשֹון היא ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָּתֹורה
וטף. נׁשים אנׁשים יהּודי, ּכל יהּודי, ׁשל יֹום ְְֲִִִִֶַָָָָָהּיֹום

אלקי ה' ּונתנֹו אֹויב על לּמלחמה תצא "ּכי - ּבּתֹורה הּׁשבּוע  מּפרׁשת יהּודי לכל הנצחית ההֹוראה מהי להבין: ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹוצרי
ׁשביֹו"? וׁשבית ְְְִִֶָָָּביד

מהי  - הּזה ּבּזמן ׁשּיכת ׁשאינּה מדּבר"), הּכתּוב הרׁשּות ("ּבמלחמת הרׁשּות ּבמלחמת קאי לּמלחמה" תצא ׁש"ּכי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּובפרט
יֹום  "ּבכל ׁשל ּבאֹופן עד הּמקֹומֹות, ּובכל הּזה) ּבּזמן (ּגם הּזמּנים ּבכל יׂשראל ּבני לעבֹודת מּזה הנצחית ההֹוראה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָאיפֹוא

ּבעיני הּתֹורה) (ּדברי "?חדחדחדחדׁשׁשׁשׁשים ים ים ים יהיּו ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
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כד, א – כי יקח איש אשה ובעלה וגו'

א. בני ישראל במצרים )לפני הגאולה( היו משועבדים 
ועד  גוי"2,  מקרב  "גוי  הארץ"1,  ב"ערות  למצרים,  כעבדים 
שהי' נדמה שבכמה ענינים הם כהמצריים, "הללו עובדי ע"ז 
הללו עובדי ע"ז" )כמו שטענו המלאכים אפילו בקריעת ים 
הי' בהיותם עוד במצרים  וכמה שכן  ועל אחת כמה  סוף3, 

כמו שאפילו משה רבינו אמר4(.
ובלשון החסידות, שבני ישראל היו אז משוקעים במ"ט 
שערי טומאה5, ועד שאיתא6 שבאם היו נשארים עוד רגע 

במצרים, לא היו יכולים ליגאל ר"ל!
ויציאת מצרים היתה בזה, שגם בהיותם כל כך שקועים 
הוציאם  משם  והטומאה,  הזוהמא  מקום  הארץ",  ב"ערות 
מלכי  מלך  עליהם  "נגלה  ובעצמו"7,  "בכבודו  הקב"ה 
המלכים הקב"ה וגאלם"8, ובחר בהם, "הניח את העליונים 
ואת התחתונים ולא בחר בכולם כי אם בישראל עמו כו'"9, 
"ובנו בחרת מכל עם ולשון" )שזה קאי על "הגוף החומרי 
הנדמה10 בחומריותו לגופי אומות העולם"11(, "כדי לקרבם 

אליו בקירוב ויחוד אמיתי וכו'" בשעת מתן תורה...
וצריך להבין:

ו"עובדי  גוי"  "מקרב  שהיו  זה  על  הבט  שמבלי  היתכן, 
עבודה זרה" )כטענת משה כנ"ל( גאלם הקב"ה?

המלכים  מלכי  מלך  עליהם  ד"נגלה  באופן  ובפרט 
ובעצמו", דלכאורה: אפילו "תפלה קלה  הקב"ה" "בכבודו 
ו"דבר  גלולים",  מלאה  שהי'  לפי  הכרך  בתוך  התפלל  לא 
חמור כזה )החודש הזה לכם( לא כל שכן"12 – וא"כ, איך זה, 
ש"מלך מלכי המלכים הקב"ה" "בכבודו ובעצמו" ירד ויבוא 

בתוך ארץ מצרים, בעיר מצרים, בבית פרעה וכו'?!
ויובן זה על פי הלכה ברמב"ם:

בה  נמצא  כך  ואחר  אשה  שהמקדש  כותב13,  הרמב"ם 
שקדשה.  לפני  המום  אודות  ידע  האם  תלוי  זה  הרי  מום, 
שהיא  הדין  קדשה,  כן  פי  על  ואף  זה,  מלפני  ידע  ובאם 

מקודשת, כי "שמע )אודות המום( ורצה".
ובני ישראל –  ומזה מובן בנוגע לנישואין שבין הקב"ה 

1( מקץ מב, ט. יב. )וראה קה"ר פ"א, ד בסופו( וראה פרש"י לך יב, יט. אחרי יח, ג.

2( ואתחנן ד, לד. ראה גם מכתב ער"ח ניסן ה'תשמ"ח.

3( זוהר חלק ב', קע, רע"ב. מכילתא בשלח יד כח.

4( שמות רבה פמ"ג, ח.

5( ראה אור התורה שיר השירים עמוד רס ואילך. ובכמה מקומות.

6( הובא בהגדה של פסח עם לקוטי טעמים ומנהגים פיסקא מצה זו )עמוד ל(. וש"נ.

7( הגדה של פסח פיסקא ויוציאנו.

8(הגדה של פסח פיסקא מצה זו.

9( תניא פרק מו.

לגבי  גם  אלא(  למטה,  בשר  לעיני  רק  )לא  הוא  העולם  אומות  לגופי  והדמיון   )10

למעלה כביכול, שדוקא אז שייך ענין בחירה, בב' דברים דומים ושוים זה לזה.

11( תניא פרק מט.

12( פירוש רש"י בא יב, א.

13( הלכות אישות פרק כב הלכה ב.

"המקדש עמו ישראל בחופה וקידושין" – ביציאת מצרים 
ומשפטיו  חוקיו  ליעקב  דבריו  "מגיד  ]שהרי  תורה14  ומתן 

לישראל", מה שהוא עושה מצוה לאחרים לעשות15[:
ועוד  בני ישראל,  מכיון שעוד לפני שהקב"ה קדש את 
ידע הקב"ה  לגלות מצרים – הרי  לפני שבני ישראל הלכו 
בהיותם  במצרים  ישראל  בני  שיקבלו  ה"מומים"  אודות 
יודע  הקב"ה  כי  וכו'"(16,  זרה  עבודה  )"עובדי  גוי"  "מקרב 
ויודע תעלומות וחוזה מראש מה שיהי' אחר כך,  עתידות 
ואף על פי כן הבטיח הקב"ה )בברית בין הבתרים( ש"אחרי 
כו',  ישראל  בני  את  יקדש  ושהוא  גדול"17  ברכוש  יצאו  כן 
שבני  ה"מומים"  למרות  חלים,  שהקידושין  הוא,  הדין  אזי 

ישראל מקבלים, גם "מומים" חמורים.
"שמע  הוא  ברמב"ם  וברורה  צחה  הלשון  מזה:  ויתירה 
ורצה" לא “שמע והסכים" או “וויתר" וכיו"ב: מכיון שהבעל 
ידע על המום מלפני זה, אזי הדין שלא רק שהסכים על זה, 

או ויתר על זה, אלא “רצה".
אודות  מקודם  שידע  מכיון  להקב"ה:  בנוגע  ועד"ז 
כמבואר  כן.  שיהי'  ש"רצה"  ראי'  זה  הרי  שיהיו,  המומים 
"נורא  שהקב"ה  זה  מצד  בא  המומים  ענין  שכל  בכ"מ18, 
ורצונו של הקב"ה שיהיו הענינים  עלילה על בני אדם"19, 
הפכיים, בכדי שעל ידי זה יתוסף )נוסף לעבודת הצדיקים( 

גם מעלת עבודת התשובה,
כמאמר  )“רצה"(,  האמיתי  רצונו  הוא  בזה   – ואדרבה 
צדיקים  אין  עומדים  תשובה  שבעלי  שבמקום  חז"ל20 

גמורים עומדים שם, ועד ש"אין יכולים לעמוד שם"21.
ב"ערות  כו'  והעלמות  המומים  כל  על  הבט  ולכן, מבלי 
ונישואין  ישראל,  ובני  הקב"ה  הנישואין שבין  נהי'  הארץ", 
באופן  עולמים,  ולעולמי  לעד  עד,  עדי  בנין   – בשלימותם 

ד"והיו לבשר אחד"22, ישראל וקוב"ה כולא חד23.
כפי שיהי' בשלימות ובגלוי בגאולה האמיתית והשלימה 
אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  ש"כימי  צדקנו,  משיח  ע"י 

נפלאות"24.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ח חלק ג' עמוד 58 

ואילך

14( יום חתונתו זה מתן תורה – ראה תענית כו, ב במשנה. ועוד.

15( תהלים קמז, יט.שמות רבה פ"ל, ט.

16( ראה שמות רבה פמ"ג, ח.

17( לך טו, יד.

18( ראה תורת חיים תולדות ד"ה ויתן לך פרק י ואילך. לקוטי שיחות חלק יח עמוד 

395. וש"נ.

19( תהלים סו, ה. תנחומא וישב ד.

20( ברכות לד, ב.

21( רמב"ם הלכות תשובה פרק ז הלכה ד.

22( בראשית ב, כד.

23( ראה זוהר חלק ג עג, א.

24( מיכה ז, טו.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת כי תצא 
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i"yx£‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk∑ וׁשבית" לֹומר: אין יׂשראל ארץ ׁשּבמלחמת מדּבר, הּכתּוב הרׁשּות ּבמלחמת ƒ≈≈«ƒ¿»»ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
נׁשמה" ּכל תחּיה "לא נאמר: ּכבר ׁשהרי BÈ·L.ׁשביֹו", ˙È·LÂ∑,ׁשּבתֹוכּה ּכנענים ׁשהן לרּבֹות ואףֿעלּֿפי ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ¿»ƒ»ƒ¿ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ

אּמֹות  .מז' ִֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(159 'nr l zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשביביביביֹוֹוֹוֹו ווווׁשׁשׁשׁשביתביתביתבית .... .... אאאאֹוֹוֹוֹויביביביב עלעלעלעל ללללּמּמּמּמלחמהלחמהלחמהלחמה תצאתצאתצאתצא י)ּכּכּכּכיייי יֹותר (כא, ּובכללּות האדם, ׁשל האֹויב הּיצר, מלחמת הינּו זֹו מלחמה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
עֹומדים ׁשּבעצם זֹו, למלחמה הּיציאה ּבעת ּתכף לדעת, יׁש ה'. אֹויבי ּכל נגד הּמלחמה –אאאאֹוֹוֹוֹויביביביב ּכי עלעלעלעל מּמּנּו, למעלה , ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

לּקדּׁשה. המנּגדים ,אֹויב מה־ּׁשאין־ּכן אמּתית, מציאּות יׁש ּבה', הּדבּוקים ליׂשראל, האֹויב ׁשׁשׁשׁשביביביביֹוֹוֹוֹוווווׁשׁשׁשׁשבית בית בית בית רק מן לֹוקחים - ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
הּקדּׁשה. מּגבּול ּבּׁשביה אצלּה ּׁשּנפל מה רק עצמּה, מּצד ּומציאּות ּתקף אין לּקלּפה ׁשּכן אצלֹו, ּבּׁשביה ׁשהיה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻּדבר

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 85 'nr c"ig zegiy ihewl t"r)

!zEWxd zngln - xvId zngln¦§¤¤©¥¤¦§¤¤¨§

מדּבר". הּכתּוב הרׁשּות "ּבמלחמת רׁש"י ּומפרׁש ,"אֹויבי על לּמלחמה תצא "ּכי ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּבתחילת
הּתפּלה, ּבׁשעת הּיצר־הרע עם הּיצר־טֹוב מלחמת על קאי גֹו'" לּמלחמה תצא ׁש"ּכי ּבארּוּכה מבֹואר חסידּות ּבדרּוׁשי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָוהּנה,

ּבפרׁשתנּו). ואֹור־הּתֹורה ּבלּקּוטי־ּתֹורה זה ּבכל (ראה קרבא" ׁשעת צלֹותא ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּד"ׁשעת
מדּבר": הּכתּוב הרׁשּות "ּבמלחמת רׁש"י ׁשל ּפרּוׁשֹו מתאים הּיצר, ּבמלחמת ּדגם לבאר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָויׁש

מקֹומֹות ּבכּמה ועוד)מבֹואר תרנ"ט. חנוכה נר ת"ר ד"ה ד. ג, במדבר לקוטי־תורה ואילך. ד ה, והכנעת (תורה־אור ּבברּור אֹופּנים ּב' ׁשּיׁש ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָ
יגיעה  על־ידי הּיצר־הרע הכנעת - קרבא" "ׁשעת היא הּתפּלה ּדעבֹודת מנּוחה. ּבדר ב. מלחמה. ּבדר א. ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהּיצר־הרע:
לימּוד  על־ידי ּכי ׁשלֹום", נתיבֹותיה וכל נֹועם ּדרכי "ּדרכיה נאמר עליה הּתֹורה, לימּוד עבֹודת מה־ּׁשאין־ּכן מלחמה. ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּובדר

ּבמלחמה. צֹור ּובלי מּמילא, ּבדר ונכנע הּיצר־הרע מתּבּטל ועל־ידי־זה ּבנפׁשֹו, אלֹוקּות ּומגּלה ממׁשי ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּתֹורה
יׁשנּה ּכי "רׁשּות", ּבגדר רק היא זֹו מלחמה עיקר ּדכל הרׁשּות", מלחמת נקרא מלחמה על־ידי הּיצר־הרע ּׂשּברּור מה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָוזהּו

ּוב  מלחמה, ּבלי הּיצר־הרע, את להכניע אחרת ּתֹורה.ּדר ׁשל עבֹודה על־ידי - מנּוחה ׁשל אֹופן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ã ycew zegiyn zecewp ã(p"yz'd lel` `"i ,`vz t"y zegiyn)

ּבחּיי  נצחית והֹוראה הֹוראה מהּוה ּבּתֹורה, ּפרׁשה ׁשל ּוׁשמּה התחלתּה ּובוּדאי ּבּתֹורה, ענין ּכל הֹוראה. מּלׁשֹון היא ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָּתֹורה
וטף. נׁשים אנׁשים יהּודי, ּכל יהּודי, ׁשל יֹום ְְֲִִִִֶַָָָָָהּיֹום

אלקי ה' ּונתנֹו אֹויב על לּמלחמה תצא "ּכי - ּבּתֹורה הּׁשבּוע  מּפרׁשת יהּודי לכל הנצחית ההֹוראה מהי להבין: ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹוצרי
ׁשביֹו"? וׁשבית ְְְִִֶָָָּביד

מהי  - הּזה ּבּזמן ׁשּיכת ׁשאינּה מדּבר"), הּכתּוב הרׁשּות ("ּבמלחמת הרׁשּות ּבמלחמת קאי לּמלחמה" תצא ׁש"ּכי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּובפרט
יֹום  "ּבכל ׁשל ּבאֹופן עד הּמקֹומֹות, ּובכל הּזה) ּבּזמן (ּגם הּזמּנים ּבכל יׂשראל ּבני לעבֹודת מּזה הנצחית ההֹוראה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָאיפֹוא

ּבעיני הּתֹורה) (ּדברי "?חדחדחדחדׁשׁשׁשׁשים ים ים ים יהיּו ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ

„··Cי  ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¬»»¿»»««¬≈¿»»
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ּבהקּדים: ְְְִַָויּובן

ּבעֹולם  ּבחלקֹו ועבֹודתֹו הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה לימּוד - ּבּקדּוׁשה עבֹודתֹו חלקים: ׁשני ּבכללּות יׁשנם יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּבעבֹודת
ּבתחּתֹונים. יתּבר לֹו ּדירה - הּידּוע ּובּלׁשֹון ואלקּות. לקדּוׁשה ּכלי ולעׂשֹותּה העֹולם, ּגׁשמּיּות את ּולזּכ לברר -ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּכי  ׁשלֹום, ּבדרכי ּבכלל היא - ּבּקדּוׁשה העבֹודה העבֹודה: את עֹוׂשים ׁשּבֹו ּבאֹופן מתּבּטא - העבֹודֹות ׁשּתי ּבין ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָההבּדל
תצא  "ּכי מלחמה, ׁשל ּבאֹופן היא - העֹולם ּדברּור העבֹודה מה־ּׁשאין־ּכן מנּגד. ,"אֹויב" עם מתעּסקים לא זה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבענין
הם  הרי עצמם ּומּצד לאלקּות, ּומנּגד הּמעלים "אֹויב" הם הרי ׁשּבגלּוי ּבאֹופן נבראּו "ּתחּתֹונים" :"אֹויב על ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹלּמלחמה

"ּדירה מ(להיֹות) והיפ ,ּבער יתיתיתיתּבּבּבּבררררׁשּלא צריללללֹוֹוֹוֹו ולכן להקּב"ה,להלהלהלהּלּלּלּלחם חם חם חם ", ּדירה ולעׂשֹותֹו אֹותֹו לכּבֹוׁש ּכדי העֹולם עם ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּפרטית). ּבדירתֹו ׁשּנמצא ּכביכֹול, האדם, (ּכמֹו עצמּותֹו ּבכל ּבגלּוי הּקּב"ה נמצא ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּבּה

ּברא  הּוא עצמֹו, הּקּב"ה ידי על נבראה - ה'ּתחּתֹונים' ׁשל והסּתר העלם - "ּד"אֹויב ׁשהּמציאּות היֹות מּזה: ְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָיתרה
ּכּמה  עד מּובן "עליֹון"), ׁשל ּתכּונה עם הרּוחנּיּות את ׁשּברא (ּכׁשם "ּתחּתֹון" ׁשל ּתכּונה ּתהיה הּזה) (ּדעֹולם ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשּבגׁשמּיּות
וכיון  - ּכזה) ּבאֹופן הּמנּגד את ׁשּברא הּקּב"ה ׁשל ּבכחֹו אּלא חס־וׁשלֹום, עצמֹו ּבכח (לא הּמנּגד ּדמציאּות הּתֹוקף ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּגדֹול

את יֹותר עֹוד מחּזק זה הרי להקּב"ה.ההההּמּמּמּמלחמה לחמה לחמה לחמה ׁשּכן, ּדירה העֹולם את לעׂשֹות ּבכדי יהּודי ּכל לּה ׁשּזקּוק ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
"ּכי הּלׁשֹון מּובן ו"תצא תצא תצא תצא ועל־ּפי־זה ּדקדּוׁשה על על על על לּמלחמה", אּמֹות) (ד' ּבתחּום הּוא יהּודי ׁשל הּקבּוע ׁשּמקֹומֹו ּכיון :"אֹויב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

אצלֹו להיֹות צריכה לנּצח יציאה יציאה יציאה יציאה (עליֹון), הּכח לֹו ׁשּניתן לכ מּודע ׁשּיהיה ּוכדי 'ּתחּתֹונים'. עם למלחמה לצאת מּמקֹומֹו ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
לּמלחמה  יציאה ׁשּזֹוהי הּפסּוק אֹומר - הּקּב"ה על־ידי ׁשּנברא ּכזה ותחּתֹון ּתחּתֹון, ׁשל מציאּות ּכנגד מלחמה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבּמלחמה,

ּוכדלקּמן.על על על על " ,אֹויב (על) מעל עֹומד לּמלחמה) (הּיֹוצא הּיהּודי ,מאֹויב למעלה ,"אֹויב ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָ
ּבבחינת  הם ׁשּלֹו הּבהמית ונפׁש הּגּוף עצמֹו: ּבאדם ּגם יׁשנּה "אֹויב על לּמלחמה תצא ּד"ּכי העבֹודה - יֹותר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּובפרטּיּות 
ּגּופֹו ׁשל הּטבעּיֹות הּנטּיֹות על להתּגּבר - הּיצר מלחמת - לּמלחמה לצאת ועליו האלקית), (נפׁש לנׁשמתֹו ּביחס ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹּתחּתֹון 
אּלּו, ּבכחֹות ּגם ה' את ׁשּיעבֹוד - מּזֹו יתירה ועד ׁשּלֹו, ה' לעבֹודת יפריעּו ׁשּלא ּובאֹופן אֹותם לכּבֹוׁש הּבהמית, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹונפׁשֹו

" (נׁשמתֹו) להיֹותֹו - זה על הּכח לֹו וניתן ."יצרי ּבׁשני - לבב אֹויב".על על על על "ּבכל ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
אלּול: חֹודׁש - זה לזמן ּבנֹוגע הֹוראה ּגם יׁשנּה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָּומּזה

העבֹודה  עניני ּכל את יהּודי ּכל קים ּבוּדאי ּכׁשרּות, ּבחזקת יׂשראל ׁשּכל מּכיון לּיהּודי: ולטעֹון לבֹוא יכֹול ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהּיצר־הרע
ּבעבֹודה  רצּופים ימים עׂשרה זה, ּבחֹודׁש ימים מעׂשרה למעלה ּכבר עברּו אּלא אחד, יֹום ּבמׁש רק ולא אלּול, ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹּדחֹודׁש
ּבחֹודׁש מֹוסיפים יׂשראל ׁשּבני הענינים ּכל עם ּבהידּור, הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה  ּבלימּוד והֹוספה לי", ודֹודי לדֹודי "אני ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשל
העבֹודה, את לעׂשֹות להמׁשי - על־ּכל-ּפנים אֹו "לנּוח", עכׁשו אפׁשר ואם־ּכן - ׁשּלפני־זה) ּבהתועדּויֹות (ּכמדּוּבר ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאלּול
להֹוסיף  רֹוצים אם ואפילּו וכּו'. וכּו' רצּופים ימים עׂשרה ּבמׁש ּבזה הרגילּות ּכבר ׁשּיׁשנּה ּובפרט והדרגה, ּבסדר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָאבל
אין  ּכבר ׁשּכן, - ּו'ׂשטּורעם' רעׁש עם "מלחמה", ּבאמצעּות לכ להּגיע הכרח ּכל אין אבל ּבזה, להֹוסיף אפׁשר - ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּבעבֹודה
ׁשּדֹורׁשת  ּבמלחמה להתעּסק מאׁשר ּבקדּוׁשה, לפעֹול עדיף הרי - להּלחם ּבמה יׁש אם ואפילּו להּלחם. מי עם ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה

למלחמה.יציאה יציאה יציאה יציאה  ְְְְְִִִִִַָָָָָָ
הּמלחמה  עבֹודת ׁשל הענינים ריּבּוי (ּולאחרי הּגלּות ׁשל האחרֹון ּדֹור להיֹותֹו ּבמיּוחד: זה ּבדֹורנּו מתחּזקת זֹו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּוׁשאלה
יֹותר  מתאים לכאֹורה היה - ּדהּגאּולה הראׁשֹון ּדֹור ּגם ׁשּיהיה זה), ּדֹור וּכֹולל עד הּדֹורֹות, ּבמׁש יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּפעלּו
עניני  עם להתעּסק מאׁשר עצמּה, ּבּקדּוׁשה חיל) אל מחיל (ילכּו עלּיֹות ׁשל ּבאֹופן ּדלעתיד־לבא ּבעבֹודה לפעֹול ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּיתּכֹוננּו

ְִָָמלחמה.
העבֹודה  לעׂשֹות ׁשּצרי אלּול), ּבחֹודׁש ּתמיד אֹותּה (ׁשּקֹורין "אֹויב על לּמלחמה תצא "ּכי מּפרׁשת ההֹוראה יׁשנּה ּכ ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָעל

טב  ּולׁשּנֹות להלחם - לעצמֹו ּבנֹוגע הן מלחמה, ׁשל ּבאֹופן אל ּול לעבֹודה ּדחֹודׁש ּבנֹוגע והן הּקדּוׁשה, טבע ּגם רגילּותֹו, ע ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
ולעׂשֹותם ּבקדּוׁשה, לגמרי חדּורים לא ׁשעדין ּבעֹולם חלקים ולכּבֹוׁש ללחֹום - יתּבר.ּדּדּדּדירה ירה ירה ירה ּבעֹולם לֹו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

את  לסּים יתרה אחריּות עלינּו מּוטלת - ּדהּגאּולה הראׁשֹון ודֹור ּבּגלּות האחרֹון הּדֹור להיֹותֹו אּדרּבה: - זה לדֹורנּו ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּובנֹוגע
אחד  ׁשּבכל ניצֹוץ־מׁשיח על־ידי [ועל־ּדר־זה צדקנּו מׁשיח ׁשל ה'" מלחמֹות ל"יּלחם הּדר את ּולהכין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּמלחמה,

ְִִֵָמּיׂשראל].
לּפֹועל: ְְֵַַּובנֹוגע

לדֹודי  ּד"אני העבֹודה - ּובכללּות אלּול, ּדחֹודׁש הענינים ּבכל - הּטבע וׁשינּוי מלחמה ׁשל ּבאֹופן - להֹוסיף צרי יהּודי ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּכל
ּומצֹותיה. הּתֹורה קּיּום על־ידי (וׂשמחה), אהבה מּתֹו הּקּב"ה אל יׂשראל ּדבני ההתקרבּות לי", ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָודֹודי

(אׁשר  הּקּב"ה עם ּבמיּוחד מתאחדים ׁשעל־ידי־זה אהבה), מּתֹו - (ּובפרט הּתֹורה ּבלימּוד ההֹוספה על־ידי - ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּובמיּוחד
כּו'", נפלא ּב"יחּוד יהבית"), ּכתבית נפׁשי "אנא ּבתֹורתֹו, עצמֹו את ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָ"הכניס"

ּתינֹוקֹות  טף, - מיּוחדת ּובהדּגׁשה ונׁשים, אנׁשים - נֹוספים יהּודים על להׁשּפיע כן ּוכמֹו הּתֹורה, ּבלימּוד ּבעצמֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָלהֹוסיף
ּברּבים. ּתֹורה ּבׁשיעּורי - ּובפרט הּתֹורה, ּבלימּוד ׁשּיֹוסיפּו - רּבן ּבית ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשל

`vzÎik zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd oey`x meil inei xeriy
על־ידי  יׂשראל ואהבת ה' לאהבת ּכלי נעׂשה ׁשּזה ּביחד, יׂשראל ּבני את מאחדת ׁשהיא הּצדקה, נתינת על־ידי - כן ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָּוכמֹו

לי"). ודֹודי לדֹודי ("אני ְְֲִִִִַָָהּקּב"ה
ּגאּולה. ׁשל ּבאֹופן - זה ּבכל והׁשלמּות הּתׁשּובה, עבֹודת הּתפּלה, עבֹודת - אלּול ּדחֹודׁש העבֹודה קּוי ּבׁשאר ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָוגם

ּבטֹוב  ּומתּוקה, טֹובה לׁשנה יׂשראל, ּבני ּולכל יהּודי לכל טֹובה וחתימה ּכתיבה ּבברּכת יֹותר עֹוד יֹוסיף ׁשּזה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָויהי־רצֹון,
יחד, ּגם ּוברּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות והּנגלה, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָהּנראה

הא  הּגאּולה - עיקרית הכי הּברכה ה'מּתיתעדי "ּונתנֹו וינּצח, ה' מלחמת יּלחם אׁשר צדקנּו, מׁשיח על־ידי והׁשלמה ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
למקֹומם  ׁשחֹוזרים על־ידי־זה הּמקּדׁש, ּבית - אחריה) רדפּו העֹולם (ׁשאּומֹות הּׁשביה עיקר - ׁשביֹו" ּו"וׁשבית ,"ּביד ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹאלקי
אד' מקּדׁש הּׁשליׁשי, הּמקּדׁש ּבית ּבנין - ועיקר ועֹוד מׁשה, ׁשעׂשה הּמׁשּכן עם ּביחד ׁשני, ּובית ראׁשֹון ּדבית ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּמׁשּכֹונֹות

,ידי ְֶָּכֹוננּו
ּבבית  הּביּכּורים ּומביאים גֹו'" האדמה ּפרי ּכל מראׁשית ולקחּת גֹו' הארץ אל תבֹוא ּכי) "(והיה ּבפׁשטּות יקּוים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָואזי

הּׁשליׁשי, ְְִִִַַָהּמקּדׁש
ּבבית  הּקרּבנֹות עבֹודת לאּׁשי", "לחמי - לחם מּלׁשֹון מלחמה - לּמלחמה" תצא "ּכי הּמלחמה, ענין ׁשלמּות ּגם יׁשנּה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָואז

מּמׁש. ּומּיד ּתיכף - זה וכל ְְִִֵֶֶַַָָָָהּמקּדׁש,

(àé)dá z÷Lçå øàz-úôé úLà äéáMa úéàøå§¨¦̧¨Æ©¦§½̈¥−¤§©®Ÿ©§¨«©§¨´½̈
:äMàì Eì zç÷ìå§¨«©§¨¬§−§¦¨«
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כז `vzÎik zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd oey`x meil inei xeriy
ּבהקּדים: ְְְִַָויּובן

ּבעֹולם  ּבחלקֹו ועבֹודתֹו הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה לימּוד - ּבּקדּוׁשה עבֹודתֹו חלקים: ׁשני ּבכללּות יׁשנם יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּבעבֹודת
ּבתחּתֹונים. יתּבר לֹו ּדירה - הּידּוע ּובּלׁשֹון ואלקּות. לקדּוׁשה ּכלי ולעׂשֹותּה העֹולם, ּגׁשמּיּות את ּולזּכ לברר -ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּכי  ׁשלֹום, ּבדרכי ּבכלל היא - ּבּקדּוׁשה העבֹודה העבֹודה: את עֹוׂשים ׁשּבֹו ּבאֹופן מתּבּטא - העבֹודֹות ׁשּתי ּבין ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָההבּדל
תצא  "ּכי מלחמה, ׁשל ּבאֹופן היא - העֹולם ּדברּור העבֹודה מה־ּׁשאין־ּכן מנּגד. ,"אֹויב" עם מתעּסקים לא זה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבענין
הם  הרי עצמם ּומּצד לאלקּות, ּומנּגד הּמעלים "אֹויב" הם הרי ׁשּבגלּוי ּבאֹופן נבראּו "ּתחּתֹונים" :"אֹויב על ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹלּמלחמה

"ּדירה מ(להיֹות) והיפ ,ּבער יתיתיתיתּבּבּבּבררררׁשּלא צריללללֹוֹוֹוֹו ולכן להקּב"ה,להלהלהלהּלּלּלּלחם חם חם חם ", ּדירה ולעׂשֹותֹו אֹותֹו לכּבֹוׁש ּכדי העֹולם עם ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּפרטית). ּבדירתֹו ׁשּנמצא ּכביכֹול, האדם, (ּכמֹו עצמּותֹו ּבכל ּבגלּוי הּקּב"ה נמצא ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּבּה

ּברא  הּוא עצמֹו, הּקּב"ה ידי על נבראה - ה'ּתחּתֹונים' ׁשל והסּתר העלם - "ּד"אֹויב ׁשהּמציאּות היֹות מּזה: ְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָיתרה
ּכּמה  עד מּובן "עליֹון"), ׁשל ּתכּונה עם הרּוחנּיּות את ׁשּברא (ּכׁשם "ּתחּתֹון" ׁשל ּתכּונה ּתהיה הּזה) (ּדעֹולם ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשּבגׁשמּיּות
וכיון  - ּכזה) ּבאֹופן הּמנּגד את ׁשּברא הּקּב"ה ׁשל ּבכחֹו אּלא חס־וׁשלֹום, עצמֹו ּבכח (לא הּמנּגד ּדמציאּות הּתֹוקף ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּגדֹול

את יֹותר עֹוד מחּזק זה הרי להקּב"ה.ההההּמּמּמּמלחמה לחמה לחמה לחמה ׁשּכן, ּדירה העֹולם את לעׂשֹות ּבכדי יהּודי ּכל לּה ׁשּזקּוק ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
"ּכי הּלׁשֹון מּובן ו"תצא תצא תצא תצא ועל־ּפי־זה ּדקדּוׁשה על על על על לּמלחמה", אּמֹות) (ד' ּבתחּום הּוא יהּודי ׁשל הּקבּוע ׁשּמקֹומֹו ּכיון :"אֹויב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

אצלֹו להיֹות צריכה לנּצח יציאה יציאה יציאה יציאה (עליֹון), הּכח לֹו ׁשּניתן לכ מּודע ׁשּיהיה ּוכדי 'ּתחּתֹונים'. עם למלחמה לצאת מּמקֹומֹו ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
לּמלחמה  יציאה ׁשּזֹוהי הּפסּוק אֹומר - הּקּב"ה על־ידי ׁשּנברא ּכזה ותחּתֹון ּתחּתֹון, ׁשל מציאּות ּכנגד מלחמה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבּמלחמה,

ּוכדלקּמן.על על על על " ,אֹויב (על) מעל עֹומד לּמלחמה) (הּיֹוצא הּיהּודי ,מאֹויב למעלה ,"אֹויב ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָ
ּבבחינת  הם ׁשּלֹו הּבהמית ונפׁש הּגּוף עצמֹו: ּבאדם ּגם יׁשנּה "אֹויב על לּמלחמה תצא ּד"ּכי העבֹודה - יֹותר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּובפרטּיּות 
ּגּופֹו ׁשל הּטבעּיֹות הּנטּיֹות על להתּגּבר - הּיצר מלחמת - לּמלחמה לצאת ועליו האלקית), (נפׁש לנׁשמתֹו ּביחס ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹּתחּתֹון 
אּלּו, ּבכחֹות ּגם ה' את ׁשּיעבֹוד - מּזֹו יתירה ועד ׁשּלֹו, ה' לעבֹודת יפריעּו ׁשּלא ּובאֹופן אֹותם לכּבֹוׁש הּבהמית, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹונפׁשֹו

" (נׁשמתֹו) להיֹותֹו - זה על הּכח לֹו וניתן ."יצרי ּבׁשני - לבב אֹויב".על על על על "ּבכל ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
אלּול: חֹודׁש - זה לזמן ּבנֹוגע הֹוראה ּגם יׁשנּה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָּומּזה

העבֹודה  עניני ּכל את יהּודי ּכל קים ּבוּדאי ּכׁשרּות, ּבחזקת יׂשראל ׁשּכל מּכיון לּיהּודי: ולטעֹון לבֹוא יכֹול ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהּיצר־הרע
ּבעבֹודה  רצּופים ימים עׂשרה זה, ּבחֹודׁש ימים מעׂשרה למעלה ּכבר עברּו אּלא אחד, יֹום ּבמׁש רק ולא אלּול, ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹּדחֹודׁש
ּבחֹודׁש מֹוסיפים יׂשראל ׁשּבני הענינים ּכל עם ּבהידּור, הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה  ּבלימּוד והֹוספה לי", ודֹודי לדֹודי "אני ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשל
העבֹודה, את לעׂשֹות להמׁשי - על־ּכל-ּפנים אֹו "לנּוח", עכׁשו אפׁשר ואם־ּכן - ׁשּלפני־זה) ּבהתועדּויֹות (ּכמדּוּבר ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאלּול
להֹוסיף  רֹוצים אם ואפילּו וכּו'. וכּו' רצּופים ימים עׂשרה ּבמׁש ּבזה הרגילּות ּכבר ׁשּיׁשנּה ּובפרט והדרגה, ּבסדר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָאבל
אין  ּכבר ׁשּכן, - ּו'ׂשטּורעם' רעׁש עם "מלחמה", ּבאמצעּות לכ להּגיע הכרח ּכל אין אבל ּבזה, להֹוסיף אפׁשר - ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּבעבֹודה
ׁשּדֹורׁשת  ּבמלחמה להתעּסק מאׁשר ּבקדּוׁשה, לפעֹול עדיף הרי - להּלחם ּבמה יׁש אם ואפילּו להּלחם. מי עם ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה

למלחמה.יציאה יציאה יציאה יציאה  ְְְְְִִִִִַָָָָָָ
הּמלחמה  עבֹודת ׁשל הענינים ריּבּוי (ּולאחרי הּגלּות ׁשל האחרֹון ּדֹור להיֹותֹו ּבמיּוחד: זה ּבדֹורנּו מתחּזקת זֹו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּוׁשאלה
יֹותר  מתאים לכאֹורה היה - ּדהּגאּולה הראׁשֹון ּדֹור ּגם ׁשּיהיה זה), ּדֹור וּכֹולל עד הּדֹורֹות, ּבמׁש יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּפעלּו
עניני  עם להתעּסק מאׁשר עצמּה, ּבּקדּוׁשה חיל) אל מחיל (ילכּו עלּיֹות ׁשל ּבאֹופן ּדלעתיד־לבא ּבעבֹודה לפעֹול ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּיתּכֹוננּו

ְִָָמלחמה.
העבֹודה  לעׂשֹות ׁשּצרי אלּול), ּבחֹודׁש ּתמיד אֹותּה (ׁשּקֹורין "אֹויב על לּמלחמה תצא "ּכי מּפרׁשת ההֹוראה יׁשנּה ּכ ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָעל

טב  ּולׁשּנֹות להלחם - לעצמֹו ּבנֹוגע הן מלחמה, ׁשל ּבאֹופן אל ּול לעבֹודה ּדחֹודׁש ּבנֹוגע והן הּקדּוׁשה, טבע ּגם רגילּותֹו, ע ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
ולעׂשֹותם ּבקדּוׁשה, לגמרי חדּורים לא ׁשעדין ּבעֹולם חלקים ולכּבֹוׁש ללחֹום - יתּבר.ּדּדּדּדירה ירה ירה ירה ּבעֹולם לֹו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

את  לסּים יתרה אחריּות עלינּו מּוטלת - ּדהּגאּולה הראׁשֹון ודֹור ּבּגלּות האחרֹון הּדֹור להיֹותֹו אּדרּבה: - זה לדֹורנּו ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּובנֹוגע
אחד  ׁשּבכל ניצֹוץ־מׁשיח על־ידי [ועל־ּדר־זה צדקנּו מׁשיח ׁשל ה'" מלחמֹות ל"יּלחם הּדר את ּולהכין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּמלחמה,

ְִִֵָמּיׂשראל].
לּפֹועל: ְְֵַַּובנֹוגע

לדֹודי  ּד"אני העבֹודה - ּובכללּות אלּול, ּדחֹודׁש הענינים ּבכל - הּטבע וׁשינּוי מלחמה ׁשל ּבאֹופן - להֹוסיף צרי יהּודי ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּכל
ּומצֹותיה. הּתֹורה קּיּום על־ידי (וׂשמחה), אהבה מּתֹו הּקּב"ה אל יׂשראל ּדבני ההתקרבּות לי", ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָודֹודי

(אׁשר  הּקּב"ה עם ּבמיּוחד מתאחדים ׁשעל־ידי־זה אהבה), מּתֹו - (ּובפרט הּתֹורה ּבלימּוד ההֹוספה על־ידי - ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּובמיּוחד
כּו'", נפלא ּב"יחּוד יהבית"), ּכתבית נפׁשי "אנא ּבתֹורתֹו, עצמֹו את ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָ"הכניס"

ּתינֹוקֹות  טף, - מיּוחדת ּובהדּגׁשה ונׁשים, אנׁשים - נֹוספים יהּודים על להׁשּפיע כן ּוכמֹו הּתֹורה, ּבלימּוד ּבעצמֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָלהֹוסיף
ּברּבים. ּתֹורה ּבׁשיעּורי - ּובפרט הּתֹורה, ּבלימּוד ׁשּיֹוסיפּו - רּבן ּבית ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשל

`vzÎik zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd oey`x meil inei xeriy
על־ידי  יׂשראל ואהבת ה' לאהבת ּכלי נעׂשה ׁשּזה ּביחד, יׂשראל ּבני את מאחדת ׁשהיא הּצדקה, נתינת על־ידי - כן ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָּוכמֹו

לי"). ודֹודי לדֹודי ("אני ְְֲִִִִַָָהּקּב"ה
ּגאּולה. ׁשל ּבאֹופן - זה ּבכל והׁשלמּות הּתׁשּובה, עבֹודת הּתפּלה, עבֹודת - אלּול ּדחֹודׁש העבֹודה קּוי ּבׁשאר ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָוגם

ּבטֹוב  ּומתּוקה, טֹובה לׁשנה יׂשראל, ּבני ּולכל יהּודי לכל טֹובה וחתימה ּכתיבה ּבברּכת יֹותר עֹוד יֹוסיף ׁשּזה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָויהי־רצֹון,
יחד, ּגם ּוברּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות והּנגלה, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָהּנראה

הא  הּגאּולה - עיקרית הכי הּברכה ה'מּתיתעדי "ּונתנֹו וינּצח, ה' מלחמת יּלחם אׁשר צדקנּו, מׁשיח על־ידי והׁשלמה ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
למקֹומם  ׁשחֹוזרים על־ידי־זה הּמקּדׁש, ּבית - אחריה) רדפּו העֹולם (ׁשאּומֹות הּׁשביה עיקר - ׁשביֹו" ּו"וׁשבית ,"ּביד ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹאלקי
אד' מקּדׁש הּׁשליׁשי, הּמקּדׁש ּבית ּבנין - ועיקר ועֹוד מׁשה, ׁשעׂשה הּמׁשּכן עם ּביחד ׁשני, ּובית ראׁשֹון ּדבית ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּמׁשּכֹונֹות

,ידי ְֶָּכֹוננּו
ּבבית  הּביּכּורים ּומביאים גֹו'" האדמה ּפרי ּכל מראׁשית ולקחּת גֹו' הארץ אל תבֹוא ּכי) "(והיה ּבפׁשטּות יקּוים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָואזי

הּׁשליׁשי, ְְִִִַַָהּמקּדׁש
ּבבית  הּקרּבנֹות עבֹודת לאּׁשי", "לחמי - לחם מּלׁשֹון מלחמה - לּמלחמה" תצא "ּכי הּמלחמה, ענין ׁשלמּות ּגם יׁשנּה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָואז

מּמׁש. ּומּיד ּתיכף - זה וכל ְְִִֵֶֶַַָָָָהּמקּדׁש,
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,rxd xvi cbpM `N`xABzn `EdW ¤¨§¤¤¥¤¨¨¤¦§©¥

Wie ,`hgA FliWkdl mc`d lr©¨¨¨§©§¦§¥§§¥
,df oFbkA WFWglÎWFcTd oi` m`W ©£¦§¤¤¦¥©¨

DxiYn `EdÎKExAsFQal ,FldP`Vi ¨©¦¨§©¦¨¤¨
la` ;xEQi`a,Fl dxYEdW xg`l mB §¦£¨©§©©¤§¨

xaCd oi`zfnFx dxFYde ,oEbdWm` ¥©¨¨¨§©¨¤¤¤¦
,D`Updti Elri `l mdi`EVpeFtFq §¨¨¦¥¤Ÿ©£¨¤§

,D`pFU zFidlFnMeixg` xn`PW ¦§§¨§¤¤¡©©£¨
(eh weqt onwl)''Fbe Wi`l oiidz iM¦¦§¤¨§¦§

'd`EpU zg`deeokcilFdl FtFq §¨©©§¨§¥§¦
,dxFnE xxFq oA dPOnxn`PW FnM ¦¤¨¥¥¤§¤¤¡©

eixg`(gi weqt oldl)oA Wi`l didi iM' ©£¨¦¦§¤§¦¥
.'ebe 'dxFnE xxFqEEknqp Kkl ¥¤§¨¦§§

ElNd zFIWxtKM ok`W cOll ,Ffl Ff ¨¨¦©¨¨§©¥¤¨¥¨
eiUrn zF`vFY dpiidY(`negpz)(oexkfd): ¦§¤¨§©£¨

.úLà.'zW`' `N` 'dX`' xn`p `l ¥¤Ÿ¤¡©¦¨¤¨¥¤
aEzMdW minkg Ecnl df oFWNn¦¨¤¨§£¨¦¤©¨

xAcnENit`A,Wi` zW`iR lr s`e §©¥£¦§¥¤¦§©©¦
oi`EVpl dxFYd Fl DYxiYd ok¥¦¦©¨©¨§¦¦

(n"dd):ai dxez
(ai).äéðøtö úà äúNòå.mlCbY §¨§¨¤¦¨§¤¨§©§¥

`le lFCbl mzF` giPY ,xnFlM§©©¦©¨¦§§Ÿ
z`f ,mvSwYleEpzYW icM(q`OY) §©§¥Ÿ§¥¤¦§©¥¦¨¥

DA uFRgi `l KM KFYnE ,eipirA§¥¨¦¨Ÿ©§¨
dPgNWie(ixtq):bi dxez ¦©§¤¨

(bi).déáL úìîN úà äøéñäåmB §¥¦¨¤¦§©¦§¨©
oiC,eipirA lEpzYW icM Fnrh dfitl ¦¤©§§¥¤¦§©¥§¥¨§¦
WzFiEaXd icbAW ,mi`p mdKxC KM ¤¦§¥©§¥¨¦¤¨¤¤

miFBdWzFhXwzn mdizFpA ©¦¤§¥¤¦§©§
mixg` zFpfdl liaWA dnglOA©¦§¨¨¦§¦§©§£¥¦

(aiF`d iWp`n),mdOrdf iciÎlre ¥©§¥¨¥¦¨¤§©§¥¤



vzÎik`כח zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd oey`x meil inei xeriy
עּמהם  אחרים E˙È·a.להזנֹות ‰·LÈÂ∑ רֹואה ּבּה, ונתקל יֹוצא ּבּה, ונתקל נכנס ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמׁש ּבבית ְְֲִִֵֶַָ¿»¿»¿≈∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

עליו  ׁשּתתּגּנה ּכדי ּבנּוּולּה, רֹואה ‡˙È·‡Œ‰.ּבבכּיתּה, ‰˙Î·e∑ּכ ּכּכל ׂשמחה לּמה? יׂשראל ּבת ׁשּתהא די ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָ»¿»∆»ƒ»ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
מתנּולת  וזֹו מתקּׁשטת יׂשראל ּבת עצבה, .וזֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(ãé)dLôðì dzçlLå da zöôç àì-íà äéäå§¨º̈¦¯Ÿ¨©´§¨À̈§¦©§¨Æ§©§½̈
-àì øëîeúçz da ønòúú-àì óñka äpøkîú ¨¬Ÿ«Ÿ¦§§¤−¨©¨®¤«Ÿ¦§©¥´½̈©−©

ñ :dúépò øLà£¤¬¦¦¨«
i"yx£da zˆÙÁ ‡ÏŒÌ‡ ‰È‰Â∑ׁשּסֹופ מבּׂשר da.לׂשנאֹותּההּכתּוב ¯nÚ˙˙Œ‡Ï∑.ּבּה ּתׁשּתּמׁש לא ¿»»ƒ…»«¿»»ְְְְִֶֶַַָָ…ƒ¿«≈»ְִֵַָֹ

ּכן  למדּתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו עימראה. וׁשּמּוׁש: לעבדּות קֹורין ּפרסי .ּבלׁשֹון ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

(åè)äáeäà úçàä íéLð ézL Léàì ïééäú-ék¦¦«§¤̧¨§¦¹§¥´¨¦À¨«©©³£¨Æ
äàeðOäå äáeäàä íéðá Bì-eãìéå äàeðN úçàäå§¨«©©´§½̈§¨«§´¨¦½¨«£−̈§©§¨®

:äàéðOì øëaä ïaä äéäå§¨¨²©¥¬©§−Ÿ©§¦¨«

(æè)Bì äéäé-øLà úà åéða-úà Bìéçðä íBéa äéäå§¨À̈§Æ©§¦´¤¨½̈¥¬£¤¦«§¤−®
-ïá éðt-ìò äáeäàä-ïa-úà økáì ìëeé àì́Ÿ©À§©¥Æ¤¤¨´£½̈©§¥¬¤

:øëaä äàeðOä©§−̈©§«Ÿ

(æé)ét Bì úúì øéké äàeðOä-ïa øëaä-úà ék¦Á¤©§¸Ÿ¤©§¹̈©¦À¨³¤Æ¦´
Bì Bðà úéLàø àeä-ék Bì àöné-øLà ìëa íéðL§©½¦§¬Ÿ£¤¦¨¥−®¦Æ¥¦´Ÿ½−

ñ :äøëaä ètLî¦§©¬©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈL Èt∑(קכג אחים ּכנגד (ב"ב BÏ.ׁשני ‡ˆnÈŒ¯L‡ ÏÎa∑ ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ׁשאין ּבראּוי מּכאן ƒ¿«ƒְְִֵֶֶַ¿…¬∆ƒ»≈ְְְִִִֵֵֶַַָָ

ּכבּמחזק לבא  האב מיתת .לאחר ְְְִַַַַָָָָֹֻ

dLÙÏיד  dp¯ËÙ˙Â d· ÈÚ¯z˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»ƒƒ¿≈«¿ƒ¿¿ƒ«¿«¿«
da ¯‚z˙ ‡Ï ‡tÒÎa dpaÊ˙ ‡Ï ‡aÊÂ¿«»»»¿«¿ƒ«¿«¿»»ƒ»««

:d˙ÈpÚ Èc ÛÏÁ¬«ƒƒƒ«

Á„‡טו  ÔÈL ÔÈz¯z ¯·‚Ï ÔÈÂ‰˙ È¯‡¬≈¿∆¿»ƒ¿««¿≈¿ƒ¬»
ÔÈa dÏ Ô„ÈÏÈÂ ‡˙‡ÈN ‡„ÁÂ ‡zÓÁ¿̄∆¿»«¬»¿ƒ¬»ƒƒ»≈¿ƒ
‡¯Îe· ‡¯a È‰ÈÂ ‡˙‡ÈNe ‡zÓÁ¿̄∆¿»¿ƒ¬»ƒ≈¿»¿»

:‡˙‡ÈNÏƒ¿ƒ¬»

dÏטז  È‰È Èc ˙È È‰B·Ï ÔÒÁÈc ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»¿«¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈
Èt‡ ÏÚ ‡zÓÁ¯ ¯a ˙È ‡¯k·Ï eL¯ dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«»»»«¿∆¿»««≈

:‡¯Îea ‡˙‡ÈN ¯·«¿ƒ¬»¿»

ÔzÓÏיז  L¯ÙÈ ‡˙‡ÈN ¯· ‡¯Îea ˙È È¯‡¬≈»¿»«¿ƒ¬»«¿«¿ƒ«
È¯‡ dÏ ÁÎzLÈ Èc ÏÎa ÔÈ˜ÏÁ ÔÈz¯z dÏ≈«¿≈√»ƒ¿…ƒƒ¿¿«≈¬≈

:‡˙e¯Î· ‡ÈÊÁ dÏ dt˜z LÈ¯ ‡e‰≈»¿≈≈»¿»¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

mgNdNn mYrC giQdl(ixtq)zxc`) §©¦©©§¨¦§¦¨¥
(edil`:

.Eúéáa äáLéåxn`p xaMW s` §¨§¨§¥¤©¤§¨¤¡©
dlrnl(ai weqt)KFY l` Dz`ade' §©§¨©£¥¨¤

xnFl ,o`M FltkE aEzMd xfg ,'LziA¥¤¨©©¨§¨¨©
DzaiWi z` rAwYWziAA ¤¦§©¤§¦¨¨©©¦

.FA WOYWOWxcgd FzF`A ,xnFlM ¤¦§©¥§©§©¤¤
mW ,FA WOYWdl libxe Fl cgEind©§¨§¨¦§¦§©¥¨
,onGd FzF` lM KWnA diEaXd ddWY¦§¤©§¨§¤¤¨©§©

`dIW icM`vFi ,DA lwzpe qpkp §¥¤§¥¦§¨§¦§¨¨¥
,DA lwzpeed`FxaEWe aEW DzF` §¦§¨¨§¤¨¨

,DziIkaAe,DlEEpA d`Fxz`f lM ¦§¦¨¨§¤§¦¨¨Ÿ
eilr dPBzYW icMcFr dvxi `le §¥¤¦§©¤¨¨§Ÿ¦§¤

dPgNWie ,Flv` DzFdWdl(ixtq),m"`x) §©§¨¤§¦©§¤¨
(x"cq ,lld epiax ,`"eb:

.äéáà úà äúëáe?dOl KM lMdn ¨§¨¤¨¦¨¨¨¨¨©
Ep` miwEwf ike ,z`Gd dIkAd mrH©©©§¦¨©Ÿ§¦§¦¨
dcFard icaFr dixFd z` cAkYW¤§©¥¤¤¨§¥¨£¨

z`f s` `N` ?dxficM,eilr q`OYW ¨¨¤¨©Ÿ§¥¤¦¨¥¨¨
oial DpiA lFcB lCad xMip didie§¦§¤¦¨¤§¥¨¥¨§¥

KkA ,zil`xUId FYW`za `dYW ¦§©¦§§¥¦§¨¤§¥©
e - dgnU l`xUiFfdavr;dIkFaE ¦§¨¥§¥¨§£¥¨¦¨

e - zhXwzn l`xUi zAFfzleEpzn ©¦§¨¥¦§©¤¤§¦§©¤¤
(ixtq)(a"ivpd wnr ,`"eb):ci dxez
(ci).da zöôç àì íà äéäå§¨¨¦Ÿ¨©§¨¨

LxVan aEzMd(Lgihan)LtFQW ©¨§©¤§©§¦£¤§
,Dz`pUldX`l DA uFRgY `le ¦§Ÿ¨§Ÿ©§¨§¦¨

(ixtq):
.da ønòúú àìdvxY `l m` Ÿ¦§©¥¨¦Ÿ¦§¤

,dX`l DYgwlDA WOYWz `l §©§¨§¦¨Ÿ¦§©¥¨
dgtWM(o"anx)oFWl `Ed 'xOrzY' . §¦§¨¦§©¥§

oMW ,zEWOYWdoixFw iqxR oFWlA ¦§©§¤¥¦§©§¦¦
.'d`xnir' WEOWe zEcarli"yx §©§§¦¦§¨¨

:eixacl xewn oiivnFcFqin(FxtQn) ¦¦¦§
iYcnl oWxCd dWn iAx lW¤©¦Ÿ¤©©§¨¨©§¦

:okeh dxez ¥

(fi).íéðL étwlgW dpeEMd oi` ¦§©¦¥©©¨¨¤¥¤
lM lW mwlgn FxEriWA lEtM xFkAd©§¨§¦¥¤§¨¤¨
lFHi cinYW otF`A] cgi mig`d̈©¦©©§¤¤¨¦¦
mde ,dlgPd lMn miWilW ipW xFkAd©§§¥§¦¦¦¨©©£¨§¥
`N` ,[cg` WilWA mNEM EwNgzi¦§©§¨¦§¦¤¨¤¨

wx lhFp xFkAdmig` ipW cbpMiR - ©§¥©§¤¤§¥©¦¦
EidW oFbM] xFkA Fpi`W g`n mipW§©¦¥¨¤¥§§¤¨
dlgPd lM z` miwNgn ,mig` draW¦§¨©¦§©§¦¤¨©©£¨
iYW lhFp `Ed ;miwlg dpFnWl¦§¨£¨¦¥§¥
mig`d x`Xn cg` lke ,zFIpinW§¦¦§¨¤¨¦§¨¨©¦

[zg` zipinW lhFp(:akw `xzaÎ`aa): ¥§¦¦©©
.Bì àöné øLà ìëa,'Fl `vOi' oFWl §Ÿ£¤¦¨¥§¦¨¥

dYr Fl miiEvOW miqkp FrnWn©§¨§¨¦¤§¦©¨
.lrFtAo`Mn,EWxCxFkAd oi`W §©¦¨¨§¤¥©§

iE`xA mipW iR lhFpmiqkPd KFYn - ¥¦§©¦¨¨¦©§¨¦
micizrda`d zzin xg`l `al- ¨£¦¦¨Ÿ§©©¦©¨¨

MlhFp `EdW Kxc.wfgEOa,xnFlM §¤¤¤¥©§¨§©
miqkpA wx mipW iR lhFp xFkAd©§¥¦§©¦©¦§¨¦

`vzÎik zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'e ipy meil inei xeriy

(çé)òîL epðéà äøBîe øøBñ ïa Léàì äéäé-ék¦¦«§¤´§¦À¥µ¥´¤½¥¤´Ÿ¥½©
òîLé àìå Búà eøqéå Bnà ìB÷áe åéáà ìB÷a§¬¨¦−§´¦®§¦§´Ÿ½§¬Ÿ¦§©−

:íäéìà£¥¤«
i"yx£¯¯BÒ∑הּדר מן ממרים ∑BÓe¯‰.סר לׁשֹון אביו, ּבדברי ‡˙B.מסרב e¯qÈÂ∑(עא ּבֹו(סנהדרין מתרין ≈ִֶֶַָ∆ְְְְְִִִֵֵַָָ¿ƒ¿…ְִַ

ׁשלׁשה  ּבׂשרּבפני ּתרטימר ויאכל ׁשּיגנב עד חּיב אינֹו ּומֹורה סֹורר ּבן אֹותֹו. יין,ּומלקין לֹוג חצי ויׁשּתה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ונאמר וסֹובא", "זֹולל כג)ׁשּנאמר: ּבזֹוללי (משלי יין ּבסֹובאי ּתהי "אל למֹו": עב)ּבׂשר ּומֹורה (סנהדרין סֹורר ּובן . ְְְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ועֹומד  מֹוצא, ואינֹו לּמּודֹו ּומבּקׁש אביו ממֹון ׁשּמכּלה סֹוף ּדעּתֹו: לסֹוף ּתֹורה הּגיעה סֹופֹו, ׁשם על ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָנהרג
הּברּיֹות, את ּומלסטם ּדרכים חּיב ּבפרׁשת ימּות ואל זּכאי ימּות ּתֹורה: .אמרה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

(èé)éð÷æ-ìà Búà eàéöBäå Bnàå åéáà Bá eNôúå§¨¬§−¨¦´§¦®§¦¯Ÿ²¤¦§¥¬
:Bî÷î øòL-ìàå Bøéò¦−§¤©¬©§Ÿ«

(ë)epðéà äøîe øøBñ äæ eðða Bøéò éð÷æ-ìà eøîàå§¨«§º¤¦§¥´¦À§¥³¤Æ¥´Ÿ¤½¥¤¬
:àáñå ììBæ eðì÷a òîLŸ¥−©§Ÿ¥®¥−§Ÿ¥«

(àë)zøòáe úîå íéðáàá Bøéò éLðà-ìk eäîâøeÂ§¨ªÂ¨©§¥̧¦³¨«£¨¦Æ¨¥½¦«©§¨¬
ñ :eàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå Eaøwî òøä̈−̈¦¦§¤®§¨¦§¨¥−¦§§¬§¦¨«

i"yx£e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ Ï‡¯NÈŒÏÎÂ∑'ּומֹורה סֹורר ּבן ׁשהיה על נסקל 'ּפלֹוני ּדין: ּבבית הכרזה ׁשּצרי .מּכאן ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ß lel` 'e ipy mei ß

(áë)úîeäå úåî-ètLî àèç Léàá äéäé-éëå§¦¦«§¤´§¦À¥²§¦§©−̈¤§¨®
:õò-ìò Búà úéìúå§¨¦¬¨Ÿ−©¥«

È‰B˙ÈÏיח  È¯Óe ÈËÒ ¯a ¯·‚Ï È‰È È¯‡¬≈¿≈ƒ¿««»≈»≈≈ƒ
ÔÙlÓe dn‡ ¯ÓÈÓÏe È‰e·‡ ¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó¿««¿≈«¬ƒ¿≈«ƒ≈«¿»

:ÔB‰pÓ Ïa˜È ‡ÏÂ d˙È»≈¿»¿««ƒ¿

d˙Èיט  Ôe˜tÈÂ dn‡Â È‰e·‡ da Ôe„ÁÈÂ¿∆¡≈¬ƒ¿ƒ≈¿«¿»≈
:d¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙ÏÂ dz¯˜ È·Ò Ì„˜Ï»√»»≈«¿≈¿ƒ¿«≈ƒ«¿≈

È¯Óeכ  ÈËÒ ÔÈ„ ‡a dz¯˜ È·ÒÏ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿¿»≈«¿≈¿»»≈»≈»≈
È·ÒÂ ¯Òa ÏÏÊ ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó È‰B˙ÈÏ≈ƒ¿««¿≈¿»»»≈¿«¿»≈

:¯ÓÁ¬«

eÓÈÂ˙כא  ‡i·‡a dz¯˜ È¯·b Ïk dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À≈»«¿≈«¿≈¿«¿«»ƒ
Ï‡¯NÈ ÏÎÂ CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»¿»ƒ¿»≈

:ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¬

ÏË˜˙ÈÂכב  ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ¯·‚· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈ƒ¿««ƒƒ¿¿ƒ¿¿≈
:‡·ÈÏˆ ÏÚ d˙È ·BÏˆ˙Â¿ƒ¿»≈«¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

zEWxA (miwfgEn) mi`vnp Eid xaMW¤§¨¨¦§¨¦§¨¦¦§
micizrd miqkp la` ,FzFn onfA a`d̈¨¦§©£¨§¨¦¨£¦¦
zFn xg`l miWxFId zEWxl `Fal̈¦§©§¦§©©
oiicr (mdia` ia`) mpwGW oFbM] a`d̈¨§¤§¥¨£¦£¦¤£©¦
wlg mdl lFRi FzFn xg`lE ,ig©§©©¦¨¤¥¤
iR lhFp xFkAd oi` mdA ,[FzXExin¦¨¨¤¥©§¥¦
mr deWA deW wNgzn `N` mipW§©¦¤¨¦§©¥¨¤§¨¤¦

eig` x`W(ixtq)(`p zexeka i"yx):gi dxez §¨¤¨
(gi).øøBñ:FWExiRKxCd on xq ¥¥¨¦©¤¤

drxd KxCA zkll ,daFHde dxWid©§¨¨§©¨¨¤¤©¤¤¨¨¨
(`p exeq d"c .a ,hi ziy`xa epxe`ia d`x):

.äøBîe.eia` ixacA axqnFpi` ¤§¨¥§¦§¥¨¦¥
lr bdpzdl o`nnE eixaC z` lAwn§©¥¤§¨¨§¨¥§¦§©¥©

`id dxFn zaize .eiRmixnn' oFWl ¦§¥©¤¦§©§¦
''d mr mziid(f ,h lirl)miaxqn EidW ¡¦¤¦¤¨§¨§¦

mW mBxY oke] FlFwA rFnWl¦§©§§¥¦§¥¨
['oEzied oiaxqn' :qFlwpE`: §§§¨§¦£¥

.BúBà eøqéåFO`e eia`FA oixzn §¦§¨¦§¦©§¦

dWlW iptAoeike ,ahEOl xFfgIW ¦§¥§Ÿ¨¤©£©¨§¥¨
zial FzF` oi`ian mdil` rnW `NW¤Ÿ¨©£¥¤§¦¦§¥

oiCFzF` oiwlnEmW(ixtq)oixcdpq i"yx) ¦©§¦¨
(oixzn d"c .`r.:i"yx siqenexxFq oA¥¥

aiIg Fpi` dxFnEmixEn`d miWprA ¤¥©¨¨¢¨¦¨£¦
FAaFpbIW crdpwie ,eia` lXn oFnn ©¤¦§¨¦¤¨¦§¦§¤

,oiie xUA FAxUA xnihxY lk`ie ¨¨§©¦§Ÿ©©§¥©¨¨
FxEriWe ,mEcw ipeei lwWn = xnihxY]©§¥¨¦§¨§¨¦¨§¦

[dpn ivgoii bFl ivg dYWie . £¦¨¤§¦§¤£¦©¦
,[miviA WlW lEAiw xEriWM=]§¦¦¨¥¦

`aFqe llFf xn`PW,dzFWe lkF` - ¤¤¡©¥§¥¥§¤
xn`pe(k ,bk ilyn)oii i`aFqa idY l` §¤¡©©§¦§§¥¨¦

.Fnl xUa illFfAEN` miiEHiAW ixd §§¥¨¨¨£¥¤¦¦¥
xUA zlik` lr xTirA mixEn £̀¦§¦¨©£¦©¨¨
xxFq oA oFCip mdilr wxe .oii ziIzWE§¦©©¦§©£¥¤¦¤¥

.dxFnE:i"yx siqenedxFnE xxFq oaE ¤¥¥¤
;FtFq mW lr bxdpmEXn `l ¤¡©©¥Ÿ¦

icM cr mixEng mnvr EN` mixaCW¤§¨¦¥©§¨£¦©§¥

`N` ,dzin WpFritlWdxFz driBd ¤¦¨¤¨§¦¤¦¦¨¨
FYrC sFql,(FWtp rah wnFr) §©§¤¤©©§

FzEbdpzdA lBxEd xaMW xg`nW¤¥©©¤§¨§©§¦§©£
,z`fsFq`Ed xaCddNkOWz` Ÿ©¨¨¤§©¤¤

e ,eia` oFnnf`FcEOil WTan- ¨¨¦§¨§©¥¦
FlBxdA KiWndl oFnn URgnFpi`e §©¥¨§©§¦§¤§§§¥

`vFn,eEdixd `vFn Fpi`W oeikcnFr ¥§¥¨¤¥¥£¥¥
mhqlnE mikxC zWxtAccFW) §¨¨©§¨¦§©§¥¥

(lfFbe;zFixAd z``idd zraE §¥¤©§¦¨¥©¦
zFxiar lr xFari xaM i`CeA§©©§¨©£©£¥

Kkitl ,dzin mdilr miaiIgWdxn` ¤©¨¦£¥¤¦¨§¦¨¨§¨
,dxFzahEnWi`Mf zEnioiicrWM ¨¨¤¨©©§¤£©¦

,mdilr xar `lzEni l`e`EdWM Ÿ¨©£¥¤§©¨§¤
xaMaiIg(:`r oixcdpq ,ixtq),m"`x) §¨©¨

(miyxtn:hi dxez
(`k).eàøéå eòîLé ìàøNé ìëå§¨¦§¨¥¦§§§¦¨

`N` ?l`xUi lM ErnWi cviMo`Mn ¥©¦§§¨¦§¨¥¤¨¦¨
oiCÎziaA dfxkd KixSWxir lkAW ¤¨¦©§¨¨§¥¦¤§¨¦



כט `vzÎik zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'd oey`x meil inei xeriy
עּמהם  אחרים E˙È·a.להזנֹות ‰·LÈÂ∑ רֹואה ּבּה, ונתקל יֹוצא ּבּה, ונתקל נכנס ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמׁש ּבבית ְְֲִִֵֶַָ¿»¿»¿≈∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

עליו  ׁשּתתּגּנה ּכדי ּבנּוּולּה, רֹואה ‡˙È·‡Œ‰.ּבבכּיתּה, ‰˙Î·e∑ּכ ּכּכל ׂשמחה לּמה? יׂשראל ּבת ׁשּתהא די ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָ»¿»∆»ƒ»ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
מתנּולת  וזֹו מתקּׁשטת יׂשראל ּבת עצבה, .וזֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(ãé)dLôðì dzçlLå da zöôç àì-íà äéäå§¨º̈¦¯Ÿ¨©´§¨À̈§¦©§¨Æ§©§½̈
-àì øëîeúçz da ønòúú-àì óñka äpøkîú ¨¬Ÿ«Ÿ¦§§¤−¨©¨®¤«Ÿ¦§©¥´½̈©−©

ñ :dúépò øLà£¤¬¦¦¨«
i"yx£da zˆÙÁ ‡ÏŒÌ‡ ‰È‰Â∑ׁשּסֹופ מבּׂשר da.לׂשנאֹותּההּכתּוב ¯nÚ˙˙Œ‡Ï∑.ּבּה ּתׁשּתּמׁש לא ¿»»ƒ…»«¿»»ְְְְִֶֶַַָָ…ƒ¿«≈»ְִֵַָֹ

ּכן  למדּתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו עימראה. וׁשּמּוׁש: לעבדּות קֹורין ּפרסי .ּבלׁשֹון ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

(åè)äáeäà úçàä íéLð ézL Léàì ïééäú-ék¦¦«§¤̧¨§¦¹§¥´¨¦À¨«©©³£¨Æ
äàeðOäå äáeäàä íéðá Bì-eãìéå äàeðN úçàäå§¨«©©´§½̈§¨«§´¨¦½¨«£−̈§©§¨®

:äàéðOì øëaä ïaä äéäå§¨¨²©¥¬©§−Ÿ©§¦¨«

(æè)Bì äéäé-øLà úà åéða-úà Bìéçðä íBéa äéäå§¨À̈§Æ©§¦´¤¨½̈¥¬£¤¦«§¤−®
-ïá éðt-ìò äáeäàä-ïa-úà økáì ìëeé àì́Ÿ©À§©¥Æ¤¤¨´£½̈©§¥¬¤

:øëaä äàeðOä©§−̈©§«Ÿ

(æé)ét Bì úúì øéké äàeðOä-ïa øëaä-úà ék¦Á¤©§¸Ÿ¤©§¹̈©¦À¨³¤Æ¦´
Bì Bðà úéLàø àeä-ék Bì àöné-øLà ìëa íéðL§©½¦§¬Ÿ£¤¦¨¥−®¦Æ¥¦´Ÿ½−

ñ :äøëaä ètLî¦§©¬©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈL Èt∑(קכג אחים ּכנגד (ב"ב BÏ.ׁשני ‡ˆnÈŒ¯L‡ ÏÎa∑ ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ׁשאין ּבראּוי מּכאן ƒ¿«ƒְְִֵֶֶַ¿…¬∆ƒ»≈ְְְִִִֵֵֶַַָָ

ּכבּמחזק לבא  האב מיתת .לאחר ְְְִַַַַָָָָֹֻ

dLÙÏיד  dp¯ËÙ˙Â d· ÈÚ¯z˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»ƒƒ¿≈«¿ƒ¿¿ƒ«¿«¿«
da ¯‚z˙ ‡Ï ‡tÒÎa dpaÊ˙ ‡Ï ‡aÊÂ¿«»»»¿«¿ƒ«¿«¿»»ƒ»««

:d˙ÈpÚ Èc ÛÏÁ¬«ƒƒƒ«

Á„‡טו  ÔÈL ÔÈz¯z ¯·‚Ï ÔÈÂ‰˙ È¯‡¬≈¿∆¿»ƒ¿««¿≈¿ƒ¬»
ÔÈa dÏ Ô„ÈÏÈÂ ‡˙‡ÈN ‡„ÁÂ ‡zÓÁ¿̄∆¿»«¬»¿ƒ¬»ƒƒ»≈¿ƒ
‡¯Îe· ‡¯a È‰ÈÂ ‡˙‡ÈNe ‡zÓÁ¿̄∆¿»¿ƒ¬»ƒ≈¿»¿»

:‡˙‡ÈNÏƒ¿ƒ¬»

dÏטז  È‰È Èc ˙È È‰B·Ï ÔÒÁÈc ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»¿«¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈
Èt‡ ÏÚ ‡zÓÁ¯ ¯a ˙È ‡¯k·Ï eL¯ dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«»»»«¿∆¿»««≈

:‡¯Îea ‡˙‡ÈN ¯·«¿ƒ¬»¿»

ÔzÓÏיז  L¯ÙÈ ‡˙‡ÈN ¯· ‡¯Îea ˙È È¯‡¬≈»¿»«¿ƒ¬»«¿«¿ƒ«
È¯‡ dÏ ÁÎzLÈ Èc ÏÎa ÔÈ˜ÏÁ ÔÈz¯z dÏ≈«¿≈√»ƒ¿…ƒƒ¿¿«≈¬≈

:‡˙e¯Î· ‡ÈÊÁ dÏ dt˜z LÈ¯ ‡e‰≈»¿≈≈»¿»¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

mgNdNn mYrC giQdl(ixtq)zxc`) §©¦©©§¨¦§¦¨¥
(edil`:

.Eúéáa äáLéåxn`p xaMW s` §¨§¨§¥¤©¤§¨¤¡©
dlrnl(ai weqt)KFY l` Dz`ade' §©§¨©£¥¨¤

xnFl ,o`M FltkE aEzMd xfg ,'LziA¥¤¨©©¨§¨¨©
DzaiWi z` rAwYWziAA ¤¦§©¤§¦¨¨©©¦

.FA WOYWOWxcgd FzF`A ,xnFlM ¤¦§©¥§©§©¤¤
mW ,FA WOYWdl libxe Fl cgEind©§¨§¨¦§¦§©¥¨
,onGd FzF` lM KWnA diEaXd ddWY¦§¤©§¨§¤¤¨©§©

`dIW icM`vFi ,DA lwzpe qpkp §¥¤§¥¦§¨§¦§¨¨¥
,DA lwzpeed`FxaEWe aEW DzF` §¦§¨¨§¤¨¨

,DziIkaAe,DlEEpA d`Fxz`f lM ¦§¦¨¨§¤§¦¨¨Ÿ
eilr dPBzYW icMcFr dvxi `le §¥¤¦§©¤¨¨§Ÿ¦§¤

dPgNWie ,Flv` DzFdWdl(ixtq),m"`x) §©§¨¤§¦©§¤¨
(x"cq ,lld epiax ,`"eb:

.äéáà úà äúëáe?dOl KM lMdn ¨§¨¤¨¦¨¨¨¨¨©
Ep` miwEwf ike ,z`Gd dIkAd mrH©©©§¦¨©Ÿ§¦§¦¨
dcFard icaFr dixFd z` cAkYW¤§©¥¤¤¨§¥¨£¨

z`f s` `N` ?dxficM,eilr q`OYW ¨¨¤¨©Ÿ§¥¤¦¨¥¨¨
oial DpiA lFcB lCad xMip didie§¦§¤¦¨¤§¥¨¥¨§¥

KkA ,zil`xUId FYW`za `dYW ¦§©¦§§¥¦§¨¤§¥©
e - dgnU l`xUiFfdavr;dIkFaE ¦§¨¥§¥¨§£¥¨¦¨

e - zhXwzn l`xUi zAFfzleEpzn ©¦§¨¥¦§©¤¤§¦§©¤¤
(ixtq)(a"ivpd wnr ,`"eb):ci dxez
(ci).da zöôç àì íà äéäå§¨¨¦Ÿ¨©§¨¨

LxVan aEzMd(Lgihan)LtFQW ©¨§©¤§©§¦£¤§
,Dz`pUldX`l DA uFRgY `le ¦§Ÿ¨§Ÿ©§¨§¦¨

(ixtq):
.da ønòúú àìdvxY `l m` Ÿ¦§©¥¨¦Ÿ¦§¤

,dX`l DYgwlDA WOYWz `l §©§¨§¦¨Ÿ¦§©¥¨
dgtWM(o"anx)oFWl `Ed 'xOrzY' . §¦§¨¦§©¥§

oMW ,zEWOYWdoixFw iqxR oFWlA ¦§©§¤¥¦§©§¦¦
.'d`xnir' WEOWe zEcarli"yx §©§§¦¦§¨¨

:eixacl xewn oiivnFcFqin(FxtQn) ¦¦¦§
iYcnl oWxCd dWn iAx lW¤©¦Ÿ¤©©§¨¨©§¦

:okeh dxez ¥

(fi).íéðL étwlgW dpeEMd oi` ¦§©¦¥©©¨¨¤¥¤
lM lW mwlgn FxEriWA lEtM xFkAd©§¨§¦¥¤§¨¤¨
lFHi cinYW otF`A] cgi mig`d̈©¦©©§¤¤¨¦¦
mde ,dlgPd lMn miWilW ipW xFkAd©§§¥§¦¦¦¨©©£¨§¥
`N` ,[cg` WilWA mNEM EwNgzi¦§©§¨¦§¦¤¨¤¨

wx lhFp xFkAdmig` ipW cbpMiR - ©§¥©§¤¤§¥©¦¦
EidW oFbM] xFkA Fpi`W g`n mipW§©¦¥¨¤¥§§¤¨
dlgPd lM z` miwNgn ,mig` draW¦§¨©¦§©§¦¤¨©©£¨
iYW lhFp `Ed ;miwlg dpFnWl¦§¨£¨¦¥§¥
mig`d x`Xn cg` lke ,zFIpinW§¦¦§¨¤¨¦§¨¨©¦

[zg` zipinW lhFp(:akw `xzaÎ`aa): ¥§¦¦©©
.Bì àöné øLà ìëa,'Fl `vOi' oFWl §Ÿ£¤¦¨¥§¦¨¥

dYr Fl miiEvOW miqkp FrnWn©§¨§¨¦¤§¦©¨
.lrFtAo`Mn,EWxCxFkAd oi`W §©¦¨¨§¤¥©§

iE`xA mipW iR lhFpmiqkPd KFYn - ¥¦§©¦¨¨¦©§¨¦
micizrda`d zzin xg`l `al- ¨£¦¦¨Ÿ§©©¦©¨¨

MlhFp `EdW Kxc.wfgEOa,xnFlM §¤¤¤¥©§¨§©
miqkpA wx mipW iR lhFp xFkAd©§¥¦§©¦©¦§¨¦

`vzÎik zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'e ipy meil inei xeriy

(çé)òîL epðéà äøBîe øøBñ ïa Léàì äéäé-ék¦¦«§¤´§¦À¥µ¥´¤½¥¤´Ÿ¥½©
òîLé àìå Búà eøqéå Bnà ìB÷áe åéáà ìB÷a§¬¨¦−§´¦®§¦§´Ÿ½§¬Ÿ¦§©−

:íäéìà£¥¤«
i"yx£¯¯BÒ∑הּדר מן ממרים ∑BÓe¯‰.סר לׁשֹון אביו, ּבדברי ‡˙B.מסרב e¯qÈÂ∑(עא ּבֹו(סנהדרין מתרין ≈ִֶֶַָ∆ְְְְְִִִֵֵַָָ¿ƒ¿…ְִַ

ׁשלׁשה  ּבׂשרּבפני ּתרטימר ויאכל ׁשּיגנב עד חּיב אינֹו ּומֹורה סֹורר ּבן אֹותֹו. יין,ּומלקין לֹוג חצי ויׁשּתה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ונאמר וסֹובא", "זֹולל כג)ׁשּנאמר: ּבזֹוללי (משלי יין ּבסֹובאי ּתהי "אל למֹו": עב)ּבׂשר ּומֹורה (סנהדרין סֹורר ּובן . ְְְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ועֹומד  מֹוצא, ואינֹו לּמּודֹו ּומבּקׁש אביו ממֹון ׁשּמכּלה סֹוף ּדעּתֹו: לסֹוף ּתֹורה הּגיעה סֹופֹו, ׁשם על ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָנהרג
הּברּיֹות, את ּומלסטם ּדרכים חּיב ּבפרׁשת ימּות ואל זּכאי ימּות ּתֹורה: .אמרה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

(èé)éð÷æ-ìà Búà eàéöBäå Bnàå åéáà Bá eNôúå§¨¬§−¨¦´§¦®§¦¯Ÿ²¤¦§¥¬
:Bî÷î øòL-ìàå Bøéò¦−§¤©¬©§Ÿ«

(ë)epðéà äøîe øøBñ äæ eðða Bøéò éð÷æ-ìà eøîàå§¨«§º¤¦§¥´¦À§¥³¤Æ¥´Ÿ¤½¥¤¬
:àáñå ììBæ eðì÷a òîLŸ¥−©§Ÿ¥®¥−§Ÿ¥«

(àë)zøòáe úîå íéðáàá Bøéò éLðà-ìk eäîâøeÂ§¨ªÂ¨©§¥̧¦³¨«£¨¦Æ¨¥½¦«©§¨¬
ñ :eàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå Eaøwî òøä̈−̈¦¦§¤®§¨¦§¨¥−¦§§¬§¦¨«

i"yx£e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ Ï‡¯NÈŒÏÎÂ∑'ּומֹורה סֹורר ּבן ׁשהיה על נסקל 'ּפלֹוני ּדין: ּבבית הכרזה ׁשּצרי .מּכאן ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ß lel` 'e ipy mei ß

(áë)úîeäå úåî-ètLî àèç Léàá äéäé-éëå§¦¦«§¤´§¦À¥²§¦§©−̈¤§¨®
:õò-ìò Búà úéìúå§¨¦¬¨Ÿ−©¥«

È‰B˙ÈÏיח  È¯Óe ÈËÒ ¯a ¯·‚Ï È‰È È¯‡¬≈¿≈ƒ¿««»≈»≈≈ƒ
ÔÙlÓe dn‡ ¯ÓÈÓÏe È‰e·‡ ¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó¿««¿≈«¬ƒ¿≈«ƒ≈«¿»

:ÔB‰pÓ Ïa˜È ‡ÏÂ d˙È»≈¿»¿««ƒ¿

d˙Èיט  Ôe˜tÈÂ dn‡Â È‰e·‡ da Ôe„ÁÈÂ¿∆¡≈¬ƒ¿ƒ≈¿«¿»≈
:d¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙ÏÂ dz¯˜ È·Ò Ì„˜Ï»√»»≈«¿≈¿ƒ¿«≈ƒ«¿≈

È¯Óeכ  ÈËÒ ÔÈ„ ‡a dz¯˜ È·ÒÏ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿¿»≈«¿≈¿»»≈»≈»≈
È·ÒÂ ¯Òa ÏÏÊ ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó È‰B˙ÈÏ≈ƒ¿««¿≈¿»»»≈¿«¿»≈

:¯ÓÁ¬«

eÓÈÂ˙כא  ‡i·‡a dz¯˜ È¯·b Ïk dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À≈»«¿≈«¿≈¿«¿«»ƒ
Ï‡¯NÈ ÏÎÂ CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»¿»ƒ¿»≈

:ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¬

ÏË˜˙ÈÂכב  ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ¯·‚· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈ƒ¿««ƒƒ¿¿ƒ¿¿≈
:‡·ÈÏˆ ÏÚ d˙È ·BÏˆ˙Â¿ƒ¿»≈«¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

zEWxA (miwfgEn) mi`vnp Eid xaMW¤§¨¨¦§¨¦§¨¦¦§
micizrd miqkp la` ,FzFn onfA a`d̈¨¦§©£¨§¨¦¨£¦¦
zFn xg`l miWxFId zEWxl `Fal̈¦§©§¦§©©
oiicr (mdia` ia`) mpwGW oFbM] a`d̈¨§¤§¥¨£¦£¦¤£©¦
wlg mdl lFRi FzFn xg`lE ,ig©§©©¦¨¤¥¤
iR lhFp xFkAd oi` mdA ,[FzXExin¦¨¨¤¥©§¥¦
mr deWA deW wNgzn `N` mipW§©¦¤¨¦§©¥¨¤§¨¤¦

eig` x`W(ixtq)(`p zexeka i"yx):gi dxez §¨¤¨
(gi).øøBñ:FWExiRKxCd on xq ¥¥¨¦©¤¤

drxd KxCA zkll ,daFHde dxWid©§¨¨§©¨¨¤¤©¤¤¨¨¨
(`p exeq d"c .a ,hi ziy`xa epxe`ia d`x):

.äøBîe.eia` ixacA axqnFpi` ¤§¨¥§¦§¥¨¦¥
lr bdpzdl o`nnE eixaC z` lAwn§©¥¤§¨¨§¨¥§¦§©¥©

`id dxFn zaize .eiRmixnn' oFWl ¦§¥©¤¦§©§¦
''d mr mziid(f ,h lirl)miaxqn EidW ¡¦¤¦¤¨§¨§¦

mW mBxY oke] FlFwA rFnWl¦§©§§¥¦§¥¨
['oEzied oiaxqn' :qFlwpE`: §§§¨§¦£¥

.BúBà eøqéåFO`e eia`FA oixzn §¦§¨¦§¦©§¦

dWlW iptAoeike ,ahEOl xFfgIW ¦§¥§Ÿ¨¤©£©¨§¥¨
zial FzF` oi`ian mdil` rnW `NW¤Ÿ¨©£¥¤§¦¦§¥

oiCFzF` oiwlnEmW(ixtq)oixcdpq i"yx) ¦©§¦¨
(oixzn d"c .`r.:i"yx siqenexxFq oA¥¥

aiIg Fpi` dxFnEmixEn`d miWprA ¤¥©¨¨¢¨¦¨£¦
FAaFpbIW crdpwie ,eia` lXn oFnn ©¤¦§¨¦¤¨¦§¦§¤

,oiie xUA FAxUA xnihxY lk`ie ¨¨§©¦§Ÿ©©§¥©¨¨
FxEriWe ,mEcw ipeei lwWn = xnihxY]©§¥¨¦§¨§¨¦¨§¦

[dpn ivgoii bFl ivg dYWie . £¦¨¤§¦§¤£¦©¦
,[miviA WlW lEAiw xEriWM=]§¦¦¨¥¦

`aFqe llFf xn`PW,dzFWe lkF` - ¤¤¡©¥§¥¥§¤
xn`pe(k ,bk ilyn)oii i`aFqa idY l` §¤¡©©§¦§§¥¨¦

.Fnl xUa illFfAEN` miiEHiAW ixd §§¥¨¨¨£¥¤¦¦¥
xUA zlik` lr xTirA mixEn £̀¦§¦¨©£¦©¨¨
xxFq oA oFCip mdilr wxe .oii ziIzWE§¦©©¦§©£¥¤¦¤¥

.dxFnE:i"yx siqenedxFnE xxFq oaE ¤¥¥¤
;FtFq mW lr bxdpmEXn `l ¤¡©©¥Ÿ¦

icM cr mixEng mnvr EN` mixaCW¤§¨¦¥©§¨£¦©§¥

`N` ,dzin WpFritlWdxFz driBd ¤¦¨¤¨§¦¤¦¦¨¨
FYrC sFql,(FWtp rah wnFr) §©§¤¤©©§

FzEbdpzdA lBxEd xaMW xg`nW¤¥©©¤§¨§©§¦§©£
,z`fsFq`Ed xaCddNkOWz` Ÿ©¨¨¤§©¤¤

e ,eia` oFnnf`FcEOil WTan- ¨¨¦§¨§©¥¦
FlBxdA KiWndl oFnn URgnFpi`e §©¥¨§©§¦§¤§§§¥

`vFn,eEdixd `vFn Fpi`W oeikcnFr ¥§¥¨¤¥¥£¥¥
mhqlnE mikxC zWxtAccFW) §¨¨©§¨¦§©§¥¥

(lfFbe;zFixAd z``idd zraE §¥¤©§¦¨¥©¦
zFxiar lr xFari xaM i`CeA§©©§¨©£©£¥

Kkitl ,dzin mdilr miaiIgWdxn` ¤©¨¦£¥¤¦¨§¦¨¨§¨
,dxFzahEnWi`Mf zEnioiicrWM ¨¨¤¨©©§¤£©¦

,mdilr xar `lzEni l`e`EdWM Ÿ¨©£¥¤§©¨§¤
xaMaiIg(:`r oixcdpq ,ixtq),m"`x) §¨©¨

(miyxtn:hi dxez
(`k).eàøéå eòîLé ìàøNé ìëå§¨¦§¨¥¦§§§¦¨

`N` ?l`xUi lM ErnWi cviMo`Mn ¥©¦§§¨¦§¨¥¤¨¦¨
oiCÎziaA dfxkd KixSWxir lkAW ¤¨¦©§¨¨§¥¦¤§¨¦



vzÎik`ל zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'e ipy meil inei xeriy

i"yx£˙ÂÓŒËtLÓ ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰ÈŒÈÎÂ∑ סֹוף אּמֹו, אֹו אביו עליו חסים ׁשאם מּגיד הּפרׁשּיֹות, סמיכּות ¿ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»∆ְִִִִִִִֶַַָָָָָָ
וי  רעה, לתרּבּות ּדין ׁשּיצא ּבבית מיתה ויתחּיב עברֹות ıÚŒÏÚ.עבר B˙‡ ˙ÈÏ˙Â∑(מה אמרּו:(סנהדרין רּבֹותינּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ¿»ƒ»…«≈ְֵַָ

נתלין, הּנסקלין ּבסקילה ּכל ה' והּמבר ּתלּוי", אלהים קללת "ּכי .ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

(âë)epøa÷z øBá÷-ék õòä-ìò Búìáð ïéìú-àì«Ÿ¨¦̧¦§¨¹©¨¥À¦«¨³¦§§¤¸Æ
ànèú àìå éeìz íéäìà úìì÷-ék àeää íBia©´©½¦«¦§©¬¡Ÿ¦−¨®§³Ÿ§©¥Æ

éäìà ýåýé øLà Eúîãà-úàñ :äìçð Eì ïúð E ¤©§¨´§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ŒÈk∑,ּבניו הם ויׂשראל ּדיֹוקנֹו, ּבדמּות עׂשּוי ׁשאדם הּוא, מל ׁשל מׁשל זלזּולֹו ƒƒ¿«¡…ƒ»ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ

אֹותֹו הרֹואה ּכל ונתלה, ללסטּיּות נתּפס ואחד ׂשר נעׂשה אחד לזה, זה ּדֹומין ׁשהיּו ּתאֹומים אחים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלׁשני
ּכמֹו: וזלזּול, הקל לׁשֹון ׁשּבּמקרא, קללה  ּכל ּתלּוי'. 'הּׂשר ב)אֹומר: נמרצת "והּוא(מ"א קללה ."קללני ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

áë(à)éçà øBL-úà äàøú-àìBéN-úà Bà E «Ÿ¦§¤Á¤¸¨¦¹³¤¥Æ
éçàì íáéLz áLä íäî zîlòúäå íéçcð:E ¦¨¦½§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬§¦¥−§¨¦«

i"yx£zÓlÚ˙‰Â∑רֹואהּו אינֹו ּכאּלּו עין zÓlÚ˙‰Â.ּכֹובׁש ‰‡¯˙Œ‡Ï∑אֹותֹו ּתראה מּמּנּו,לא ׁשּתתעּלם ¿ƒ¿««¿»ְִִֵֵֵַ…ƒ¿∆¿ƒ¿««¿»ְְִִִֵֶֶֶַֹ
ּפׁשּוטֹו. ל)זהּו ׁשאּתה (ב"מ ּפעמים אמרּו: וכּו'ורּבֹותינּו .מתעּלם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

a˜Ó¯כג  È¯‡ ‡·ÈÏˆ ÏÚ dzÏ· ˙È·˙ ‡Ï»¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¬≈ƒ¿«
ÈÈ Ì„˜ ·Ác ÏÚ È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa dp¯a˜zƒ¿¿ƒ≈¿»«¬≈«¿»√»¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÚ¯‡ ˙È ·‡Ò˙ ‡ÏÂ ·ÏËˆ‡ƒ¿¿«¿»¿»≈»«¿»ƒ¿»¡»»

:‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»

‡d¯nא  ˙È B‡ CeÁ‡„ ‡¯Bz ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈»»¿»»ƒ¿≈
Ôep·È˙˙ ‡·˙‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â ÔÚËc¿»»¿ƒ¿¿≈ƒ¿»»»¿≈ƒ

:CeÁ‡Ï¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

:xFn`l xirelwqp ipFlR'zn) ¨¦¥§¦¦§©¥
(dliwqAxxFq oa didW lr ¦§¦¨©¤¨¨¥¥
:'dxFnEak dxez ¤

(ak)ètLî àèç Léàá äéäé éëå§¦¦§¤§¦¥§¦§©
.úåîzFIWxRd zEkinqFfl Ff,ciBn ¨¤§¦©¨¨¦¨©¦

iaiIg oiprA zwqFrd z`Gd dWxRdW¤©¨¨¨©Ÿ¨¤¤§¦§©©¨¥
dWxRd on d`vFzM d`A ,dzin¦¨¨¨§¨¨¦©¨¨¨
.dxFnE xxFq oA oiprA Dl zncFTd©¤¤¨§¦§©¤¥¤

,EpcOllFO`e eia` miqg m`W §©§¥¤¦¨¦¨¦§¦
,eilroiC zial FzF` mi`ian oi`e ¨¨§¥§¦¦§¥¦

,FWiprdlsFqdidi xaCdIW`v §©£¦©¨¨¦§¤¤¥¥
drx zEAxzlixnblzFxiar xFarie , §©§¨¨§©§¦§©££¥

zFxEngaiIgziemdilrdzin £§¦§©¥£¥¤¦¨
:oiCÎziaA§¥¦

.õò ìò BúBà úéìúåmizinOW `l §¨¦¨©¥Ÿ¤§¦¦
znEdW xg`l `N` ,dIlzA FzF`¦§¦¨¤¨§©©¤©
oMW ,ur lr FzF` milFY FpicM§¦¦©¥¤¥
oilzp oilwqPd lM ,Exn` EpizFAx©¥¨§¨©¦§¨¦¦§¦

(mzliwq xg`l).iaiIg wxW oiPnE §©©§¦¨¨¦©¦¤©©¨¥
itl ?oilzp dliwqxn`PWo`MiM' §¦¨¦§¦§¦¤¤¡©¨¦

'iElY midl` zllw,EWxC o`Mn ¦§©¡Ÿ¦¨¦¨¨§
lr d`Ad dzin bEqA xAcn aEzMdW¤©¨§©¥§¦¨©¨¨©

,minW zllwKxande:xnFlM) ¦§©¨©¦§©§¨¥§©
z` (lNwnd,'dFpiC ixddliwqAd`x) ©§©¥¤£¥¦¦§¦¨

(fh ck `xwie(:dn oixcdpq)(h"ac):bk dxez
(bk).éeìz íéäìà úìì÷ ékoFWl ¦¦§©¡Ÿ¦¨§

'oFlw' FzErnWn ,o`M xEn`d 'dllw'§¨¨¨¨¨©§¨¨
oirM mc` lW FziIlYW .oFiGaEFlEflf ¦¨¤§¦¨¤¨¨§¥¦§

,`Ed Kln lWmEXn KkA Wi ,xnFlM ¤¤¤§©¥§¨¦
miklOd ikln Kln lW FcFakA mbR§¨¦§¤¤¤©§¥©§¨¦

,`Ed KExA WFcTdWixddiEUr mc` ©¨¨¤£¥¨¨¨¨
FpwFiC zEncAxn`PW FnM]` ziy`xa) ¦§§§§¤¤¡©

(fk.['mc`d z` dUr midl` mlvA iM'¦§¤¤¡Ÿ¦¨¨¤¨¨¨
emr oMW lkl`xUiWmdmiaWgp §¨¤¥©¦§¨¥¤¥¤§¨¦
MeipAxn`PW FnM] mFwn lW(` ci lirl) §¨¨¤¨§¤¤¡©

df ixde .['mkidl` 'dl mY` mipA'¨¦©¤©¡Ÿ¥¤©£¥¤
mzlap z` xi`Wdl dlrn iRlM iEGiA¦§©¥©§¨§©§¦¤¦§¨¨

.urd lr oElllWnxaCd dnl ¨©¨¥¨¨§¨©¨¨
?dnFCEidW minF`Y mig` ipWl ¤¦§¥©¦§¦¤¨

.dfl df minFc,ElcBWkEcg`mdn ¦¤¨¤§¤¨§¤¨¥¤
cg`e Kln dUrpmdnqRzp ©£¨¤¤§¤¨¥¤¦§©

zEIhqll,zEplfbA wFqrl KWnp - §¦§¦¦§¨©£§©§¨
dlzpe,FWprAFzF` d`Fxd lM §¦§¨§¨§¨¨¤

iElY `EdWM'iElY KlOd' xnF` §¤¨¥©¤¤¨
`xnBaE](:en oixcdpq)KlOd dEv' ©§¨¨¦¨©¤¤

['EdEcixFde.:i"yx siqeneokelMoFWl §¦§¥¨§
,`xwOAW 'dllw'z` lNwnd oFbM §¨¨¤©¦§¨§©§©¥¤

zxin`l `weeC dpeEMd oi` ,Fxiag£¥¥©©¨¨©§¨©£¦©
`Ed `N` ,dfA `vFIke 'dY` xEx`'¨©¨§©¥¨¤¤¨

oFWllW illM,lEflfe lTdxW` §§¨¦¤¤¥§¦§£¤
i`pB lW oipr lM FrnWnA llFM `Ed¥§©§¨¨¦§¨¤§©

.zlEGd iRlM iEGiaEEFnMEp`vOW ¦§©¥©¨§¤¨¨

ceC xn` eilrW ,`xB oA irnW lv ¥̀¤¦§¦¤¥¨¤¨¨¨©¨¦
llw `Ede''zvxnp dllw ip,a `Îmikln) §¦§©¦§¨¨¦§¤¤

(gxn`W] i`pB oFWlA EdPiMW KM lr©¨¤¦¨¦§§©¤¨©
Fl(f ,fh 'aÎl`eny).['minCd Wi` `v `v'¥¥¦©¨¦

,'midl` zllw' ,o`M s` FznbEckE§§¨©¨¦§©¡Ÿ¦
Kln lW FlEflf FWExiR¥¦§¤¤¤

(miyxtn):` dxez
áë(`).zîlòúäå:FWExiRWaFM §¦§©©§¨¥¥

(milrnE xiYqn)oiriElbA hiAdNn ©§¦©£¦©¦¦§©¦§¨
Fnvr z` dUFre ,ca`d xaCd lr©©¨¨¨¨¥§¤¤©§

Ed`Fx Fpi` ENi`M(`"yx): §¦¥¥
.zîlòúäå ,äàøú àìxn`n lMd Ÿ¦§¤§¦§©©§¨©Ÿ©£¨

,xnFlkE .`Ed cg`FzF` d`xz `l ¤¨§©Ÿ¦§¤
otF`A,EPOn mNrzYWaWd `N` §¤¤¦§©¥¦¤¤¨¨¥

.Lig`l FzF` aiWYEdfWExiR ¨¦§¨¦¤¥
itl `xwOdExn` EpizFAxe .FhEWR ©¦§¨§¦§§©¥¨§

'YnNrzde' zaiY iM ,FWxcn itl§¦¦§¨¦¥©§¦§©©§¨
oirM KkA Wie ,Dnvrl mB zWxcp¦§¤¤©§©§¨§¥§¨§¥
WIW LcOll - 'YnNrzde' :iEEiv¦§¦§©©§¨§©¤§¤¥

,mNrzn dY`W minrRodM oFbM §¨¦¤©¨¦§©¥§Ÿ¥
zFxaTd zial qpMdl Fl xEq`W¤¨§¦¨¥§¥©§¨
mW d`FxWM ,[zn z`nEh ipRn]¦§¥§©¥§¤¤¨
Fpi`e dPOn mNrzn `Ed ixd ,dcia £̀¥¨£¥¦§©¥¦¤¨§¥

Dxifgdl qpkp'Ekezetqep ze`nbec d`x) ¦§¨§©£¦¨§
(.l `rivn `aa(ixtq)(`"eb):a dxez

`vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'e ipy meil inei xeriy

(á)éçà áBø÷ àì-íàåéìà EBzôñàå Bzòãé àìå E §¦¸Ÿ¨¬¨¦²¥¤−§´Ÿ§©§®©«£©§Æ
éçà Løc ãò Enò äéäå Eúéa CBz-ìàBúà E ¤´¥¤½§¨¨´¦§À©´§³¨¦̧ÆŸ½

:Bì BúáLäå©«£¥«Ÿ−«
i"yx£EÈÁ‡ L¯c „Ú∑(כז דרׁשהּו(ב"מ אּלא ׁשּידרׁשהּו? קדם לֹו ׁשּיּתנהּו ּבלבב ּתעלה רּמאי וכי יהא .ׁשּלא «¿…»ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

BÏ B˙·L‰Â∑ ׁשעֹוׂשה ּדבר ּכל אמרּו: מּכאן מּמּנּו. ותתּבעם ּדמיו ּכדי ּבבית יאכל ׁשּלא הׁשבה, ּבֹו ׁשּתהא «¬≈…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹ
ואֹוכל, עֹוׂשה וׁשאינֹו ויאכל, יעׂשה .יּמכר ואֹוכל, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(284 'nr ck zegiy ihewl)

ידעידעידעידעּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ולאולאולאולא אליאליאליאלי אחיאחיאחיאחי קרקרקרקרֹוֹוֹוֹובבבב לאלאלאלא ב)ואםואםואםואם הּנה (כב, ּכדבעי, מתנהג ׁשאינֹו רּוחנית, אבדה ליהּודי ׁשּנאבד ׁשרֹואה מי ְְְְִִִִֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
אבדתֹו, את וידרׁש ׁשּיבֹוא עד לֹו לעזר יׁש אּלא זֹו, מאבדה להתעּלם אסּור - מּכירֹו ואינֹו מּמּנּו רחֹוק זה יהּודי אם ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹאפילּו
ׁשּלא  ליהּודי אפילּו יׂשראל, אהבת על הּנפׁש את למסר ׁשּיׁש הּבעל־ׁשם־טֹוב, ּתֹורת ועל־ּדר הנהגתֹו. את ׁשּיתּקן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֹּכלֹומר,

מעֹולם. ֵָָראּו

(â)ïëå BúìîNì äNòz ïëå Bøîçì äNòz ïëå§¥¯©«£¤´©«£ŸÀ§¥´©«£¤»§¦§¨¼§¥̧
éçà úãáà-ìëì äNòzepnî ãáàz-øLà E ©«£¤¹§¨£¥©¬¨¦²£¤Ÿ©¬¦¤−

ñ :ílòúäì ìëeú àì dúàöîe§¨¨®¬Ÿ©−§¦§©¥«
i"yx£ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï∑אֹותֹו רֹואה אינ ּכאּלּו עינ .לכּבׁש …«¿ƒ¿«≈ְְְְִִֵֵֶֹ

(ã)éçà øBîç-úà äàøú-àìíéìôð BøBL Bà E «Ÿ¦§¤Á¤£¸¨¦¹³Æ«Ÿ§¦´
ñ :Bnò íé÷z í÷ä íäî zîlòúäå Cøca©¤½¤§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬¨¦−¦«

i"yx£ÌÈ˜z Ì˜‰∑(לב מעליו (ב"מ ׁשּנפל מּׂשאֹו להטעין טעינה, ויׁשב ∑BnÚ.זֹו הל אם אבל ּבעליו, עם »≈»ƒְְְִִֵֶַַַָָָָָƒְְֲִִַַָָָָָ
ּפטּור  טען", לטעֹון רצית אם מצוה, ועלי 'הֹואיל ואמר: .לֹו ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֹ

dÏב  zÚ„È ‡ÏÂ C˙ÂÏ CeÁ‡ ·¯˜ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»»≈¬¿»»¿»¿««¿≈
Úa˙Èc „Ú CnÚ È‰ÈÂ C˙È· B‚Ï dpLÎ˙Â¿«¿¿ƒ≈¿≈»ƒ≈ƒ»«¿ƒ¿«

:dÏ dp·È˙˙Â d˙È CeÁ‡¬»≈¿»≈ƒ≈≈

ÔÎÂג  d˙eÒÎÏ „aÚz ÔÎÂ d¯ÓÁÏ „aÚz ÔÎÂ¿≈«¿≈«¬»≈¿≈«¿≈ƒ¿≈¿≈
dpÓ „·È˙ Èc CeÁ‡ ˙„·‡ ÏÎÏ „aÚz«¿≈¿»¬≈«¬ƒ≈«ƒ≈

:‰‡qk˙‡Ï eL¯ CÏ ˙ÈÏ dpÁkL˙Â¿«¿¿ƒ«≈»¿¿ƒ¿«»»

¯ÔÓד  d¯B˙ B‡ CeÁ‡„ ‡¯ÓÁ ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈»¬»»¿»≈»»
:dnÚ ÌÈ˜˙ ‡Ó˜‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬»»¿ƒƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx
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i"yx£˙ÂÓŒËtLÓ ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰ÈŒÈÎÂ∑ סֹוף אּמֹו, אֹו אביו עליו חסים ׁשאם מּגיד הּפרׁשּיֹות, סמיכּות ¿ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»∆ְִִִִִִִֶַַָָָָָָ
וי  רעה, לתרּבּות ּדין ׁשּיצא ּבבית מיתה ויתחּיב עברֹות ıÚŒÏÚ.עבר B˙‡ ˙ÈÏ˙Â∑(מה אמרּו:(סנהדרין רּבֹותינּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ¿»ƒ»…«≈ְֵַָ

נתלין, הּנסקלין ּבסקילה ּכל ה' והּמבר ּתלּוי", אלהים קללת "ּכי .ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

(âë)epøa÷z øBá÷-ék õòä-ìò Búìáð ïéìú-àì«Ÿ¨¦̧¦§¨¹©¨¥À¦«¨³¦§§¤¸Æ
ànèú àìå éeìz íéäìà úìì÷-ék àeää íBia©´©½¦«¦§©¬¡Ÿ¦−¨®§³Ÿ§©¥Æ

éäìà ýåýé øLà Eúîãà-úàñ :äìçð Eì ïúð E ¤©§¨´§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ŒÈk∑,ּבניו הם ויׂשראל ּדיֹוקנֹו, ּבדמּות עׂשּוי ׁשאדם הּוא, מל ׁשל מׁשל זלזּולֹו ƒƒ¿«¡…ƒ»ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ

אֹותֹו הרֹואה ּכל ונתלה, ללסטּיּות נתּפס ואחד ׂשר נעׂשה אחד לזה, זה ּדֹומין ׁשהיּו ּתאֹומים אחים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלׁשני
ּכמֹו: וזלזּול, הקל לׁשֹון ׁשּבּמקרא, קללה  ּכל ּתלּוי'. 'הּׂשר ב)אֹומר: נמרצת "והּוא(מ"א קללה ."קללני ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

áë(à)éçà øBL-úà äàøú-àìBéN-úà Bà E «Ÿ¦§¤Á¤¸¨¦¹³¤¥Æ
éçàì íáéLz áLä íäî zîlòúäå íéçcð:E ¦¨¦½§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬§¦¥−§¨¦«

i"yx£zÓlÚ˙‰Â∑רֹואהּו אינֹו ּכאּלּו עין zÓlÚ˙‰Â.ּכֹובׁש ‰‡¯˙Œ‡Ï∑אֹותֹו ּתראה מּמּנּו,לא ׁשּתתעּלם ¿ƒ¿««¿»ְִִֵֵֵַ…ƒ¿∆¿ƒ¿««¿»ְְִִִֵֶֶֶַֹ
ּפׁשּוטֹו. ל)זהּו ׁשאּתה (ב"מ ּפעמים אמרּו: וכּו'ורּבֹותינּו .מתעּלם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

a˜Ó¯כג  È¯‡ ‡·ÈÏˆ ÏÚ dzÏ· ˙È·˙ ‡Ï»¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¬≈ƒ¿«
ÈÈ Ì„˜ ·Ác ÏÚ È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa dp¯a˜zƒ¿¿ƒ≈¿»«¬≈«¿»√»¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÚ¯‡ ˙È ·‡Ò˙ ‡ÏÂ ·ÏËˆ‡ƒ¿¿«¿»¿»≈»«¿»ƒ¿»¡»»

:‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»

‡d¯nא  ˙È B‡ CeÁ‡„ ‡¯Bz ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈»»¿»»ƒ¿≈
Ôep·È˙˙ ‡·˙‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â ÔÚËc¿»»¿ƒ¿¿≈ƒ¿»»»¿≈ƒ
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(á)éçà áBø÷ àì-íàåéìà EBzôñàå Bzòãé àìå E §¦¸Ÿ¨¬¨¦²¥¤−§´Ÿ§©§®©«£©§Æ
éçà Løc ãò Enò äéäå Eúéa CBz-ìàBúà E ¤´¥¤½§¨¨´¦§À©´§³¨¦̧ÆŸ½

:Bì BúáLäå©«£¥«Ÿ−«
i"yx£EÈÁ‡ L¯c „Ú∑(כז דרׁשהּו(ב"מ אּלא ׁשּידרׁשהּו? קדם לֹו ׁשּיּתנהּו ּבלבב ּתעלה רּמאי וכי יהא .ׁשּלא «¿…»ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

BÏ B˙·L‰Â∑ ׁשעֹוׂשה ּדבר ּכל אמרּו: מּכאן מּמּנּו. ותתּבעם ּדמיו ּכדי ּבבית יאכל ׁשּלא הׁשבה, ּבֹו ׁשּתהא «¬≈…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹ
ואֹוכל, עֹוׂשה וׁשאינֹו ויאכל, יעׂשה .יּמכר ואֹוכל, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(284 'nr ck zegiy ihewl)

ידעידעידעידעּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ולאולאולאולא אליאליאליאלי אחיאחיאחיאחי קרקרקרקרֹוֹוֹוֹובבבב לאלאלאלא ב)ואםואםואםואם הּנה (כב, ּכדבעי, מתנהג ׁשאינֹו רּוחנית, אבדה ליהּודי ׁשּנאבד ׁשרֹואה מי ְְְְִִִִֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
אבדתֹו, את וידרׁש ׁשּיבֹוא עד לֹו לעזר יׁש אּלא זֹו, מאבדה להתעּלם אסּור - מּכירֹו ואינֹו מּמּנּו רחֹוק זה יהּודי אם ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹאפילּו
ׁשּלא  ליהּודי אפילּו יׂשראל, אהבת על הּנפׁש את למסר ׁשּיׁש הּבעל־ׁשם־טֹוב, ּתֹורת ועל־ּדר הנהגתֹו. את ׁשּיתּקן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֹּכלֹומר,

מעֹולם. ֵָָראּו

(â)ïëå BúìîNì äNòz ïëå Bøîçì äNòz ïëå§¥¯©«£¤´©«£ŸÀ§¥´©«£¤»§¦§¨¼§¥̧
éçà úãáà-ìëì äNòzepnî ãáàz-øLà E ©«£¤¹§¨£¥©¬¨¦²£¤Ÿ©¬¦¤−

ñ :ílòúäì ìëeú àì dúàöîe§¨¨®¬Ÿ©−§¦§©¥«
i"yx£ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï∑אֹותֹו רֹואה אינ ּכאּלּו עינ .לכּבׁש …«¿ƒ¿«≈ְְְְִִֵֵֶֹ

(ã)éçà øBîç-úà äàøú-àìíéìôð BøBL Bà E «Ÿ¦§¤Á¤£¸¨¦¹³Æ«Ÿ§¦´
ñ :Bnò íé÷z í÷ä íäî zîlòúäå Cøca©¤½¤§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬¨¦−¦«

i"yx£ÌÈ˜z Ì˜‰∑(לב מעליו (ב"מ ׁשּנפל מּׂשאֹו להטעין טעינה, ויׁשב ∑BnÚ.זֹו הל אם אבל ּבעליו, עם »≈»ƒְְְִִֵֶַַַָָָָָƒְְֲִִַַָָָָָ
ּפטּור  טען", לטעֹון רצית אם מצוה, ועלי 'הֹואיל ואמר: .לֹו ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֹ

dÏב  zÚ„È ‡ÏÂ C˙ÂÏ CeÁ‡ ·¯˜ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»»≈¬¿»»¿»¿««¿≈
Úa˙Èc „Ú CnÚ È‰ÈÂ C˙È· B‚Ï dpLÎ˙Â¿«¿¿ƒ≈¿≈»ƒ≈ƒ»«¿ƒ¿«

:dÏ dp·È˙˙Â d˙È CeÁ‡¬»≈¿»≈ƒ≈≈

ÔÎÂג  d˙eÒÎÏ „aÚz ÔÎÂ d¯ÓÁÏ „aÚz ÔÎÂ¿≈«¿≈«¬»≈¿≈«¿≈ƒ¿≈¿≈
dpÓ „·È˙ Èc CeÁ‡ ˙„·‡ ÏÎÏ „aÚz«¿≈¿»¬≈«¬ƒ≈«ƒ≈

:‰‡qk˙‡Ï eL¯ CÏ ˙ÈÏ dpÁkL˙Â¿«¿¿ƒ«≈»¿¿ƒ¿«»»

¯ÔÓד  d¯B˙ B‡ CeÁ‡„ ‡¯ÓÁ ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈»¬»»¿»≈»»
:dnÚ ÌÈ˜˙ ‡Ó˜‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬»»¿ƒƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(a)éçà LBøc ãòE.Fl FzaWde Fz` ©§¨¦Ÿ©£¥Ÿ
,z`f xnFl aEzMd KxvEd dOlike ¨¨§©©¨©Ÿ§¦
Fl EdpYIW LYrC lr dlrzz` ©£¤©©§§¤¦§¥¤

`vn xW``N` !?EdWxcIW mcFw £¤¨¨¤¤¦§§¥¤¨
cr' xn`p ENi`M FWxtl Wi df `xwn¦§¨¤¥§¨§§¦¤¡©©

xnFlM ,'Lig` z` LWxCEdWxCz` §¨§¤¨¦§©¨§¥¤
cr ,mipniq iR lr ,Edxwge Lig`̈¦§¨§¥©¦¦¨¦©

Ll xxAzIWi`Ox `di `NW`EdWe ¤¦§¨¥§¤Ÿ§¥©©§¤
Fl dPaiWY f` wxe ,dcia`d lrA ok`̈¥©©¨£¥¨§©¨§¦¤¨

(ixtq)(`"eb , :fk `rivn `aa i"yx):
.Bì BúBáLäåmicnl Ep` 'Fl' oFWNn ©£¥¦§¨§¥¦

W,dcia`d z` LzaWd ici lr`dY ¤©§¥£¨¨§¤¨£¥¨§¥
FalW geex milrAl.daWd,xnFlM ©§¨¦¤©¤£¨¨§©

lral EdWlM geex xi`Wdl Lilr̈¤§©§¦¤©¨§¤§©©
z` mNWl Kxhvi `Ed ixdW ,dcia`d̈£¥¨¤£¥¦§¨¥§©¥¤
,lERiHde lk`Od zF`vFd lM̈§©©£¨§©¦
onGd KWnA d`ivOd xEar z`vFdW¤¥¨£©§¦¨§¤¤©§©
`iadl LzaFgn okle ,Llv` dzdXW¤¨£¨¤§§§¨¥¥¨§§¨¦

Elri `l ElNd zF`vFddW ,KM icil¦¥¨¤©¨©¨Ÿ©£
;Dnvr d`ivOd lW DieW lMn xzFi¥¦¨¨§¨¤©§¦¨©§¨

lk`i `NWmiIgdÎlrALziaAcr ¤ŸŸ©©©©©¦§¥§©
icMlM mEkqeinCF` ,FieW xignM) §¥§¨¨¨¦§¦¨§

lAwl milrAd E`FaIWM f` iM ,(xzFi¥¦¨§¤¨©§¨¦§©¥
,dcia`dmrAzzezF`vFdd z`) ¨£¥¨§¦§¨¥¤©¨

(ElNd,EPOnlM Fl didi `l aEW ©¨¦¤Ÿ¦§¤¨
.Fzcia` zaWdA zlrFze oFxzio`Mn ¦§§¤¤©£¨©£¥¨¦¨

Exn`:minkgdUFrW xaC lM ¨§£¨¦¨¨¨¤¤
(FzcFar iciÎlr oFnn geex `ian)¥¦¤©¨©§¥£¨

lkF`eF`vFOd EPwifgi ,FzcFar cbpM §¥§¤¤£¨©£¦¤©§
FziaAe,lk`ie dUriE`FaIWkE §¥§©£¤§Ÿ©§¤¨

zFxiR z` dOd ElAwi milrAd©§¨¦§©§¥¨¤¥
xEar mcbpM EnNWie ,eiUrn©£¨¦©§§¤§¨£

.eizF`vFdexaC lkdUFr Fpi`W ¨¨§¨¨¨¤¥¤
lkF`elr xzi Flk`OW xnFlM - §¥§©¤©£¨¨¥©

- FziIUrxkOiz` xFnWie ,cIn £¦¨¦¨¥¦¨§¦§¤
milrAd E`FaIW cr Flv` zFrOd©¨¤§©¤¨©§¨¦

mlAwl(:gk `rivnÎ`aa)(a"a):b dxez §©§¨
(b).ílòúäì ìëeú àìLl xEq` Ÿ©§¦§©¥¨§

WFAkl(milrdlE xiYqdl)Lpir ¦§§©§¦§©£¦¥§
Lnvr zFUrled`Fx Lpi` ENi`M §©£©§§§¦¥§¤

,FzF`EPaiWY aWd `N ¤̀¨¨¥§¦¤
Lig`l:c dxez §¨¦

(c).íé÷z í÷äFfzevn,dpirhitl ¨¥¨¦¦§©§¦¨§¦
,F`Vn mr cgi ltFp xFXd F` xFngdW¤©£©¥©©¦©¨

E Fniwdl milrAl xFfrl Wieoirhdl §¥©£©§¨¦©£¦§©§¦
z` aEWdeilrn ltPW iF`UnENi`e] ¤©©¤¨©¥¨¨§¦

xg` mFwnA(d ,ck zeny)iM' :xn`p §¨©¥¤¡©¦
,'ebe 'F`Vn zgY uax ...xFng d`xz¦§¤£Ÿ¥©©©¨
,'dwixR' zevnA xAcn aEzMd mẄ©¨§©¥§¦§©§¦¨
z` dndAd lrn cixFdlE wFxtl¦§§¦¥©©§¥¨¤

[dilr wirOd iF`VOd(.al `rivn `aa): ©©©¥¦¨¤¨
.Bnòcgi miwY mwd ,xnFlMmr ¦§©¨¥¨¦©©¦

,eilrAdxFYd dzEv df otF`A wx §¨¨©§¤¤¦§¨©¨
gxFh `Ed mbe li`Fd ,milrAl riIql§©¥©©§¨¦¦§©¥©



vzÎik`לב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'e ipy meil inei xeriy

(ä)øáb Laìé-àìå äMà-ìò øáâ-éìë äéäé-àìŸ¦«§¤³§¦¤̧¤Æ©¦½̈§«Ÿ¦§©¬¤−¤
éäìà ýåýé úáòBú ék äMà úìîNäNò-ìk E ¦§©´¦¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥

ô :älà¥«¤
i"yx£‰M‡ŒÏÚ ¯·‚ŒÈÏÎ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑(פ"א נזיר אּלא (ספרי. זֹו ׁשאין האנׁשים, ּבין ׁשּתל ּכדי לאיׁש, ּדֹומה ׁשּתהא …ƒ¿∆¿ƒ∆∆«ƒ»ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

‡M‰.נאּוף לׁשם ˙ÏÓN ¯·b LaÏÈŒ‡ÏÂ∑.הּנׁשים ּבין ליׁשב הערוה ליל ׂשער יׂשיר ׁשּלא אחר: ּדבר ְִֵ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿«ƒ»ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הּׁשחי  ּבית ׁשל ˙ÚB·˙.וׂשער Èk∑ אס ּתֹועבה לא לידי הּמביא לבּוׁש אּלא ּתֹורה .רה ְִֵֵֶֶַָƒ¬«ְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

(å)øBtö-ï÷ àøwé ék|éðôìõò-ìëa Cøca E|Bà ¦´¦¨¥´©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´´
úöáø íàäå íéöéá Bà íéçøôà õøàä-ìò©¨À̈¤¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ
íàä çwú-àì íéöéaä-ìò Bà íéçøôàä-ìò©¨«¤§Ÿ¦½−©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−

:íéðaä-ìò©©¨¦«
i"yx£‡¯wÈ Èk∑ לּמזּמן ‰‡Ì.ּפרט Áw˙Œ‡Ï∑(קמ ּבניה ּבעֹודּה(חולין .על ƒƒ»≈ְְַָָֻ…ƒ«»≈ְֶַָָָ

(æ)Cì-çwz íéðaä-úàå íàä-úà çlLz çlL©¥³©§©©Æ¤¨¥½§¤©¨¦−¦©¨®
ñ :íéîé zëøàäå Cì áèéé ïòîì§©̧©Æ¦´©½̈§©«£©§−̈¨¦«

i"yx£ÚÓÏ'B‚Â CÏ ·ËÈÈ Ô∑(קמב ל(שם ייטב "למען ּתֹורה: אמרה ּכיס, חסרֹון ּבּה ׁשאין קּלה מצוה אם ¿««ƒ«»¿ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
חמּורֹות  מצוֹות ׁשל ׂשכרן למּתן קלֿוחמר ימים", .והארכּת ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

ÏÂ‡ה  ‡˙z‡ ÏÚ ¯·‚c ÔÈÊ Ôew˙ È‰È ‡Ï»¿≈ƒ≈ƒ¿««ƒ¿»¿»
ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ ‡˙z‡ Èew˙a ¯·b Ôw˙È¿««¿«¿ƒ≈ƒ¿»¬≈¿»»√»¿»

:ÔÈl‡ „·Ú Ïk C‰Ï‡¡»»»»≈ƒ≈

ÏÎaו  ‡Á¯‡a CÓ„˜ ‡¯tˆ„ ‡p˜ Ú¯ÚÈ È‡≈¿»«ƒ»¿ƒ¿»√»»¿»¿»¿»
‡Ó‡Â ÔÈÚ· B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ B‡ ÔÏÈ‡ƒ»««¿»∆¿…ƒ≈ƒ¿ƒ»
·q˙ ‡Ï ÔÈÚa ÏÚ B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ÏÚ ‡Ú·¿̄≈»«∆¿…ƒ«≈ƒ»ƒ«

:‡ia ÏÚ ‡n‡ƒ»«¿«»

CÏז  ·qz ‡ia ˙ÈÂ ‡n‡ ˙È ÁlL˙ ‡ÁlL«»»¿««»ƒ»¿»¿«»ƒ«»
:ÔÈÓBÈ CÈ¯B˙Â CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈«»¿ƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

;LY`Kld m` la`milrAdaWie ¦§£¨¦¨©©§¨¦§¨©
Fl,dgEpnALilre li`Fd' Fl xn`e ¦§¨§¨©¦§¨¤

devOd,zlHEnoFrhl zivx m`z` ©¦§¨¤¤¦¨¦¨¦§¤
dndAd lr `VOdoFrhz` miIwe ©©¨©©§¥¨§§©¥¤

mElM dUr` `l ip`e ,Lzevn'-,xEhR ¦§¨§©£¦Ÿ¤¡¤§¨
'FOr' xn`PW itl:d dxez §¦¤¤¡©¦

(d).äMà ìò øáâ éìë äéäé àìŸ¦§¤§¦¤¤©¦¨
`weeC `Ed dxFYd on xEQi`dlMWM ¨¦¦©¨©§¨§¤¨

cr ,xab icbA md dicbAdnFc `dYW §¨¤¨¥¦§¥¤¤©¤§¥¨
miWp`d oiA KlYW icM Wi`l`le §¦§¥¤¥¥¥¨£¨¦§Ÿ

dX` `idW ExiMioi`W ,FfmWl `N` ©¦¤¦¦¨¤¥¤¨§¥
,sE`ipiM' miIqn aEzMdW itkE ¦§¦¤©¨§©¥¦

'dN` dUr lM Lidl` 'd zarFz(ixtq) £©¡Ÿ¤¨Ÿ¥¥¤
(a"ivpd wnr):

.äMà úìîN øáb Laìé àìåmB §Ÿ¦§©¤¤¦§©¦¨©
lFkIW otF`A `Ed df xEQi`Klil ¦¤§¤¤¨¥¥

emiWPd oiA aWilFA ExiMIW ilAn §¥¥¥©¨¦¦§¦¤©¦
Wi` `EdWxg` xaC .sqFp xEQi` - ¤¦¨¨©¥¦¨

EpcnlzWial lr wx `l ,o`Mn ¨©§¦¨Ÿ©©§¦©
Wi` oTzi `NW' mB `N` ,micbA§¨¦¤¨©¤Ÿ§©¥¦

'dX` ipETzA(.hp xifp):xnFlM ,`NW §¦¥¦¨§©¤Ÿ
xiXiz` Wi`d (xiqi)dexrd xrU ©¦¨¦¨¦¤§©¨¤§¨

igXd ziA lW xrUemiWPd KxCW §¥¨¤¥©¤¦¤¤¤©¨¦
mxiqdl: ©£¦¨

úáòBú ékrnWn o`Mn .'ebeW`l ¦£©¦¨©§©¤Ÿ
WEal `N` dxFz dxq`dfM`iaOd ¨§¨¨¤¨§¨¤©¥¦

darFz icil,lirl xEn`ke ,(sE`ip) ¦¥¥¨¦§¨¨§¥
`NW icM ixnbl mzxEv mitilgOW¤©£¦¦¨¨§©§¦§¥¤Ÿ

mExiMi(m"`x):e dxez ©¦
(e).àøwé ék,xnFlM .dxwn oFWl ¦¦¨¥§¦§¤§©

,eiptl xFRiv ow Fl oOCfPWl hxRow ¤¦§©¥¥¦§¨¨§¨§¥
oOEfn,xaMn cnFre okEn xaMW - §¨¤§¨¨§¥¦§¨

,FziA KFzA lCbn mc`W zFtFr oFbM§¤¨¨§©¥§¥
mdA zbdFp z`Gd devOd oi`W,m"ialn) ¤¥©¦§¨©Ÿ¤¤¨¤

(g"n`a:
íàä çwú àìipW .mipAd lr Ÿ¦©¨¥©©¨¦§¥

lFHil `NW :o`M Exn`p mixEQi ¦̀¦¤¤§¨¤Ÿ¦
`NWe ,mipAd mr cgi m`d z ¤̀¨¥©©¦©¨¦§¤Ÿ

DCal m`d z` lFHillr DcFrA ¦¤¨¥§©¨§¨©
.dipAod zWxRzn 'lr' zaiYW itl ¨¤¨§¦¤¥©©¦§¨¤¤¥

'lrn' oFWlA ode ,'mr' oFWlA¦§¦§¥¦§¥©
(miyxtn):f dxez

(f).'Bâå Cì áèéé ïòîìdz`x dn §©©¦©¨§¨¨£¨
oYn z` Ff devnA Wxtl dxFY¨§¨¥§¦§¨¤©©
:'xnFge lw' o`Mn cFnlPW icM ?DxkU§¨¨§¥¤¦§¦¨©¨¤

dnEdNw devn m`,oTd gENiWM ¨¦¦§¨©¨§¦©©¥
itl ,DniIwl iWFw oi`WDA oi`W ¤¥¦§©§¨§¦¤¥¨

qiMÎoFxqg(FlXn oFnn cqtd), ¤§¦¤§¥¨¦¤
Kl ahii ornl' dxFz dxn`̈§¨¨§©©¦©¨

'mini Ykx`de,ixdl xnFgeÎlwlcFb §©£©§¨¨¦£¥©¨¤§¤
zFxEng zFvn lW oxkU oYnzFWwe ©©§¨¨¤¦§£§¨

`Ed dAExnE lFcB dOM cr ,xzFi¥©©¨¨§¤
(a"a):g dxez

`vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

ß lel` 'f iyily mei ß

(ç)Ebâì ä÷òî úéNòå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®
:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéNú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«

i"yx£L„Á ˙Èa ‰·˙ Èk∑,מעקה מצות ּותקּים חדׁש ּבית לבנֹות סֹופ הּקן, ׁשּלּוח מצות קּימּת אם ƒƒ¿∆«ƒ»»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ
הּללּו ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ נאים, ולבגדים וׂשדה לכרם ותּגיע מצוה, ּגֹוררת סביב ∑ÚÓ˜‰.ׁשּמצוה ּגדר ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ«¬∆ִֵָָ

ּׁשּבתֹוכֹו מה ׁשּמׁשּמר ּתיק ּכגֹון 'ּתיקא', ּתרּגם: ואּונקלֹוס ‰ÏÙp.לּגג, ÏtÈŒÈk∑,ליּפל זה ראּוי ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָƒƒ…«…≈ִֶָֹ
חּיב  עלֿידי וחֹוב זּכאי, עלֿידי זכּות ׁשּמגלּגלין ,עלֿיד מיתתֹו ּתתּגלּגל לא .ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(37 'nr `k .210 'nr hi zegiy ihewl)

חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּביתיתיתית תבנהתבנהתבנהתבנה ח)ּכּכּכּכיייי ּבית(כב, ׁשּקנה ּבמי ּגם הּוא מעקה חּיּוב הרי לׁשאל, ּביתֹוייייׁשׁשׁשׁשןןןןיׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש מעקה. ּבלי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
להתעּסק  ּומתחיל צּוארֹו על רחים לֹוקח אדם ּכאׁשר נּׂשּואין, חּיי התחלת אפֹוא, מׁשמעּותּה, חדׁש ּבית ּובנּית אׁשּתֹו, זֹו –ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
לכן  ּבמעׂשה. והן ּבדּבּור הן ּבמחׁשבה הן חדׁשים, ּובסיגים ּבהגּבלֹות הינּו ּבמעקה, צר יׁש זה ּבמּצב ּפרנסה. ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבמציאת
ּבכּמה  ׁשּמצינּו למה ּדגמא לנּו והרי חדׁש. ּבית ּבנּית ּבעת ּבעּקר ׁשּי רּוחנית ּבעבֹודה מעקה ׁשּכן חדׁש, ּבית הּכתּוב ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻנקט

ּפנימי). ּפרּוׁש ׁשּיׁש מכריח ּגּופא ּדתֹורה (נגלה הּתֹורה" ּבפנימּיּות ּדרׁשני אּלא אֹומר ּבּנגלה הענין ׁש"אין ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמקֹומֹות,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 444 cenr h"k wlg zegiyÎihewl .f"hyz zah ycgÎy`xc '` azknn)

dwrn zMxA¦§©©£¤

ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו:::: ההההּנּנּנּנפלפלפלפל ּכּכּכּכיייי־־־־ייייּפּפּפּפלללל ּבּבּבּבביתביתביתבית ּדּדּדּדמיםמיםמיםמים ולאולאולאולא־־־־תתתתׂשׂשׂשׂשיםיםיםים לגלגלגלגּגּגּגּג מעקהמעקהמעקהמעקה ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּביתיתיתית תבנהתבנהתבנהתבנה ח)ּכּכּכּכיייי (כב, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ַַַַֹֹֹֹ ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
"ּדברים  ד: הלכה ׁשם עצמֹו ּדעת ׁשּסֹותר כּו'", מבר מעקה "עׂשה ח: הלכה יא ּפרק ּברכֹות הלכֹות ּב'יד' ּׁשהעיר ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ...ּבּמה
גֹו'. ּדּמים תׂשים ולא לגּג מעקה ועׂשית ׁשּנאמר ּכמֹו הּוא מעקה החּיּוב והרי – עליהם" מברכים אין סּכנה מּׁשּום ְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשהם
ּכי  עצמֹו. ּבפני צּוּוי אּלא מעקה, עׂשּית חּיּוב על טעם נתינת אינֹו גֹו' ּדמים תׂשים ולא להרמּב"ם אׁשר ּפׁשּוט, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹּולדעּתי
הכניסֹו ּדמים, תׂשים ולא אבל הּמצֹות, ּבספר החמּׁשי ּבּׁשרׁש ׁשּכתב ּוכמֹו ּתרי"ג, ּבחׁשּבֹון מנאם לא הּמצֹות טעמי ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהרי

לא־ּתעׂשה. מצֹות ְְְֲִִֶַַֹּבמנין
הּספרי – ּכּנ"ל לֹומר להרמּב"ם ח)והכריחֹו כב, לא־ּתעׂשה".(דברים מצות כּו' תׂשים לא מצות־עׂשה. כּו' מעקה "ועׂשית : ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

ּובּטל  לא־ּתעׂשה מצות קּים – ּבזה וכּיֹוצא לּגג ּכבׁש עׂשה מעקה, עׂשּית ּבמקֹום ׁש)אם נפקא־מיּנּה האמּור, ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּו(לפי
ׁשם. הּמצֹות ספר על נֹוׂשאי־ּכלים א. ע"ב, מּיֹומא ּולהעיר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצות־עׂשה.

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 137 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

lkidA dwrOd aEIg xcB¤¤¦©©£¤©¥¨

לגלגלגלגּגּגּגּגּךּךּךּך מעקהמעקהמעקהמעקה ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּביתיתיתית תבנהתבנהתבנהתבנה ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּֽֽֽֽכּכּכּכיייי
היכל לרּבֹות ובספרי)ּבית ח. (כב, ְִֵַַָ

הרמּב"ם ּכתב ּדהרי ּבזה, צרי־עּיּון תכז)ולכאֹורה סימן ריש חושן־משפט בשולחן־ערוך הוא וכן יא. פרק ריש נפש ושמירת רוצח (הלכות ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

Èz˜‡ח  „aÚ˙Â ‡z„Á ‡˙Èa È·˙ È¯‡¬≈ƒ¿≈≈»«¿»¿«¿≈¿»»
C˙È·a ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ÈeL˙ ‡ÏÂ C¯b‡Ï¿ƒ¿»¿»¿«ƒ«ƒƒ¿¿≈»

:dpÓ ÏÙc ÏtÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿»≈ƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g).Lãç úéa äðáú ékEknqp dOl ¦¦§¤©¦¨¨¨¨¦§§
zFkExM odW EpcOll ?ElNd zFIWxRd©¨¨¦©¨§©§¥¤¥§

,FfA FfWoTd gENW zevn YniIw m` ¨¤¦¦©§¨¦§©¦©©¥
- zncFTd dWxRA dxEn`dLtFq ¨£¨©¨¨¨©¤¤§

dMfYWmiIwzE Wcg ziA zFpalFA ¤¦§¤¦§©¦¨¨§©¥
dwrn zevnitl ,o`M dxEn`dWlM ¦§©©£¤¨£¨¨§¦¤¨

devn zxxFb devO.dixg` ztqFp ¦§¨¤¤¦§¨¤¤©£¤¨
e,ElNd zFevOd iYW z` YniIw m` §¦¦©§¨¤§¥©¦§©¨

riBzcFrl:oNdl zFxEn`d EN`mxM ©¦©§¥¨£§©¨¤¤
mi`p micbale ,dcUe(aiÎh :miweqt). §¨¤§¦§¨¦¨¦

ElNd zFIWxt Eknqp Kkl(`negpz): §¨¦§§¨¨¦©¨

.ä÷òîEdfxcBzipaPd,bBl aiaqicM ©£¤¤¨¥©¦§¥¨¦©¨§¥
,EPOn ElRi `NWmBxY qElwpE`e ¤Ÿ¦§¦¤§§§¦§¥

'`wiY'mW lr ,[mzq '`xcB' `le] §¨¨§Ÿ¨¥¨§¨©¥
`id Ff xcBWwiY (oirM :`"q) oFbM ¤¨¥¦§§¥¦

,FkFzAX dn xOWOWdwrOdW ¤§©¥©¤§¤©©£¤
ElRi `NW bBd lrmicnFrdz`xOWn: §©¥¤¨§¦©©©¤Ÿ¦§

ìôBpä ìBté ékF`xw xaM .EPOn ¦¦©¥¦¤§¨§¨
xaMW itl ,ltp mxhA 'ltFp' aEzMd©¨¥§¤¤¨©§¦¤§¨

,lFRil df iE`xdxfbp i`CeA ixdW ¨¤¦¤£¥§©©¦§§¨
,okl mcFw minXd on dxifB eilr̈¨§¥¨¦©¨©¦¤¨¥

.'ltFp' iExw `Ed KkitlelMd iM mbd §¦¨¨¥§£©¦©Ÿ

'd z`n xfbpokÎiRÎlrÎs` ,dzEv ¦§©¥¥©©¦¥¦§¨
icM ,dwrn zFUrl dxFY LilrW`l ¨¤¨©£©£¤§¥¤Ÿ

oilBlbOW ,Lci lr Fzzin lBlBzz¦§©§¥¦¨©¨§¤§©§§¦
iciÎlr daFge i`Mf iciÎlr zEkf§©§¥©©§¨©§¥

aiIg`FaYW miaAqn minXd on] ©¨¦©¨©¦§©§¦¤¨
lr drxe ,mipEbd miWp` ici lr daFh¨©§¥£¨¦£¦§¨¨©
KkitlE ,[mipEbd mpi`W miWp` ici§¥£¨¦¤¥¨£¦§¦¨
lElr ,dwrn zevn miIwY `l m ¦̀Ÿ§©¥¦§©©£¤¨
lW FzziOW LzaFgl mFxbl xaCd©¨¨¦§§¨§¤¦¨¤

Lci lr lBlBzY aiIgd(ixtq),h"ac) ©©¨¦§©§¥©¨§
(l"kyn:h dxez
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(ä)øáb Laìé-àìå äMà-ìò øáâ-éìë äéäé-àìŸ¦«§¤³§¦¤̧¤Æ©¦½̈§«Ÿ¦§©¬¤−¤
éäìà ýåýé úáòBú ék äMà úìîNäNò-ìk E ¦§©´¦¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥

ô :älà¥«¤
i"yx£‰M‡ŒÏÚ ¯·‚ŒÈÏÎ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑(פ"א נזיר אּלא (ספרי. זֹו ׁשאין האנׁשים, ּבין ׁשּתל ּכדי לאיׁש, ּדֹומה ׁשּתהא …ƒ¿∆¿ƒ∆∆«ƒ»ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

‡M‰.נאּוף לׁשם ˙ÏÓN ¯·b LaÏÈŒ‡ÏÂ∑.הּנׁשים ּבין ליׁשב הערוה ליל ׂשער יׂשיר ׁשּלא אחר: ּדבר ְִֵ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿«ƒ»ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הּׁשחי  ּבית ׁשל ˙ÚB·˙.וׂשער Èk∑ אס ּתֹועבה לא לידי הּמביא לבּוׁש אּלא ּתֹורה .רה ְִֵֵֶֶַָƒ¬«ְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

(å)øBtö-ï÷ àøwé ék|éðôìõò-ìëa Cøca E|Bà ¦´¦¨¥´©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´´
úöáø íàäå íéöéá Bà íéçøôà õøàä-ìò©¨À̈¤¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ
íàä çwú-àì íéöéaä-ìò Bà íéçøôàä-ìò©¨«¤§Ÿ¦½−©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−

:íéðaä-ìò©©¨¦«
i"yx£‡¯wÈ Èk∑ לּמזּמן ‰‡Ì.ּפרט Áw˙Œ‡Ï∑(קמ ּבניה ּבעֹודּה(חולין .על ƒƒ»≈ְְַָָֻ…ƒ«»≈ְֶַָָָ

(æ)Cì-çwz íéðaä-úàå íàä-úà çlLz çlL©¥³©§©©Æ¤¨¥½§¤©¨¦−¦©¨®
ñ :íéîé zëøàäå Cì áèéé ïòîì§©̧©Æ¦´©½̈§©«£©§−̈¨¦«

i"yx£ÚÓÏ'B‚Â CÏ ·ËÈÈ Ô∑(קמב ל(שם ייטב "למען ּתֹורה: אמרה ּכיס, חסרֹון ּבּה ׁשאין קּלה מצוה אם ¿««ƒ«»¿ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
חמּורֹות  מצוֹות ׁשל ׂשכרן למּתן קלֿוחמר ימים", .והארכּת ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

ÏÂ‡ה  ‡˙z‡ ÏÚ ¯·‚c ÔÈÊ Ôew˙ È‰È ‡Ï»¿≈ƒ≈ƒ¿««ƒ¿»¿»
ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ ‡˙z‡ Èew˙a ¯·b Ôw˙È¿««¿«¿ƒ≈ƒ¿»¬≈¿»»√»¿»

:ÔÈl‡ „·Ú Ïk C‰Ï‡¡»»»»≈ƒ≈

ÏÎaו  ‡Á¯‡a CÓ„˜ ‡¯tˆ„ ‡p˜ Ú¯ÚÈ È‡≈¿»«ƒ»¿ƒ¿»√»»¿»¿»¿»
‡Ó‡Â ÔÈÚ· B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ B‡ ÔÏÈ‡ƒ»««¿»∆¿…ƒ≈ƒ¿ƒ»
·q˙ ‡Ï ÔÈÚa ÏÚ B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ÏÚ ‡Ú·¿̄≈»«∆¿…ƒ«≈ƒ»ƒ«

:‡ia ÏÚ ‡n‡ƒ»«¿«»

CÏז  ·qz ‡ia ˙ÈÂ ‡n‡ ˙È ÁlL˙ ‡ÁlL«»»¿««»ƒ»¿»¿«»ƒ«»
:ÔÈÓBÈ CÈ¯B˙Â CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈«»¿ƒƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

;LY`Kld m` la`milrAdaWie ¦§£¨¦¨©©§¨¦§¨©
Fl,dgEpnALilre li`Fd' Fl xn`e ¦§¨§¨©¦§¨¤

devOd,zlHEnoFrhl zivx m`z` ©¦§¨¤¤¦¨¦¨¦§¤
dndAd lr `VOdoFrhz` miIwe ©©¨©©§¥¨§§©¥¤

mElM dUr` `l ip`e ,Lzevn'-,xEhR ¦§¨§©£¦Ÿ¤¡¤§¨
'FOr' xn`PW itl:d dxez §¦¤¤¡©¦

(d).äMà ìò øáâ éìë äéäé àìŸ¦§¤§¦¤¤©¦¨
`weeC `Ed dxFYd on xEQi`dlMWM ¨¦¦©¨©§¨§¤¨

cr ,xab icbA md dicbAdnFc `dYW §¨¤¨¥¦§¥¤¤©¤§¥¨
miWp`d oiA KlYW icM Wi`l`le §¦§¥¤¥¥¥¨£¨¦§Ÿ

dX` `idW ExiMioi`W ,FfmWl `N` ©¦¤¦¦¨¤¥¤¨§¥
,sE`ipiM' miIqn aEzMdW itkE ¦§¦¤©¨§©¥¦

'dN` dUr lM Lidl` 'd zarFz(ixtq) £©¡Ÿ¤¨Ÿ¥¥¤
(a"ivpd wnr):

.äMà úìîN øáb Laìé àìåmB §Ÿ¦§©¤¤¦§©¦¨©
lFkIW otF`A `Ed df xEQi`Klil ¦¤§¤¤¨¥¥

emiWPd oiA aWilFA ExiMIW ilAn §¥¥¥©¨¦¦§¦¤©¦
Wi` `EdWxg` xaC .sqFp xEQi` - ¤¦¨¨©¥¦¨

EpcnlzWial lr wx `l ,o`Mn ¨©§¦¨Ÿ©©§¦©
Wi` oTzi `NW' mB `N` ,micbA§¨¦¤¨©¤Ÿ§©¥¦

'dX` ipETzA(.hp xifp):xnFlM ,`NW §¦¥¦¨§©¤Ÿ
xiXiz` Wi`d (xiqi)dexrd xrU ©¦¨¦¨¦¤§©¨¤§¨

igXd ziA lW xrUemiWPd KxCW §¥¨¤¥©¤¦¤¤¤©¨¦
mxiqdl: ©£¦¨

úáòBú ékrnWn o`Mn .'ebeW`l ¦£©¦¨©§©¤Ÿ
WEal `N` dxFz dxq`dfM`iaOd ¨§¨¨¤¨§¨¤©¥¦

darFz icil,lirl xEn`ke ,(sE`ip) ¦¥¥¨¦§¨¨§¥
`NW icM ixnbl mzxEv mitilgOW¤©£¦¦¨¨§©§¦§¥¤Ÿ

mExiMi(m"`x):e dxez ©¦
(e).àøwé ék,xnFlM .dxwn oFWl ¦¦¨¥§¦§¤§©

,eiptl xFRiv ow Fl oOCfPWl hxRow ¤¦§©¥¥¦§¨¨§¨§¥
oOEfn,xaMn cnFre okEn xaMW - §¨¤§¨¨§¥¦§¨

,FziA KFzA lCbn mc`W zFtFr oFbM§¤¨¨§©¥§¥
mdA zbdFp z`Gd devOd oi`W,m"ialn) ¤¥©¦§¨©Ÿ¤¤¨¤

(g"n`a:
íàä çwú àìipW .mipAd lr Ÿ¦©¨¥©©¨¦§¥

lFHil `NW :o`M Exn`p mixEQi ¦̀¦¤¤§¨¤Ÿ¦
`NWe ,mipAd mr cgi m`d z ¤̀¨¥©©¦©¨¦§¤Ÿ

DCal m`d z` lFHillr DcFrA ¦¤¨¥§©¨§¨©
.dipAod zWxRzn 'lr' zaiYW itl ¨¤¨§¦¤¥©©¦§¨¤¤¥

'lrn' oFWlA ode ,'mr' oFWlA¦§¦§¥¦§¥©
(miyxtn):f dxez

(f).'Bâå Cì áèéé ïòîìdz`x dn §©©¦©¨§¨¨£¨
oYn z` Ff devnA Wxtl dxFY¨§¨¥§¦§¨¤©©
:'xnFge lw' o`Mn cFnlPW icM ?DxkU§¨¨§¥¤¦§¦¨©¨¤

dnEdNw devn m`,oTd gENiWM ¨¦¦§¨©¨§¦©©¥
itl ,DniIwl iWFw oi`WDA oi`W ¤¥¦§©§¨§¦¤¥¨

qiMÎoFxqg(FlXn oFnn cqtd), ¤§¦¤§¥¨¦¤
Kl ahii ornl' dxFz dxn`̈§¨¨§©©¦©¨

'mini Ykx`de,ixdl xnFgeÎlwlcFb §©£©§¨¨¦£¥©¨¤§¤
zFxEng zFvn lW oxkU oYnzFWwe ©©§¨¨¤¦§£§¨

`Ed dAExnE lFcB dOM cr ,xzFi¥©©¨¨§¤
(a"a):g dxez
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ß lel` 'f iyily mei ß

(ç)Ebâì ä÷òî úéNòå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®
:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéNú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«

i"yx£L„Á ˙Èa ‰·˙ Èk∑,מעקה מצות ּותקּים חדׁש ּבית לבנֹות סֹופ הּקן, ׁשּלּוח מצות קּימּת אם ƒƒ¿∆«ƒ»»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ
הּללּו ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ נאים, ולבגדים וׂשדה לכרם ותּגיע מצוה, ּגֹוררת סביב ∑ÚÓ˜‰.ׁשּמצוה ּגדר ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ«¬∆ִֵָָ

ּׁשּבתֹוכֹו מה ׁשּמׁשּמר ּתיק ּכגֹון 'ּתיקא', ּתרּגם: ואּונקלֹוס ‰ÏÙp.לּגג, ÏtÈŒÈk∑,ליּפל זה ראּוי ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָƒƒ…«…≈ִֶָֹ
חּיב  עלֿידי וחֹוב זּכאי, עלֿידי זכּות ׁשּמגלּגלין ,עלֿיד מיתתֹו ּתתּגלּגל לא .ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹ
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חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּביתיתיתית תבנהתבנהתבנהתבנה ח)ּכּכּכּכיייי ּבית(כב, ׁשּקנה ּבמי ּגם הּוא מעקה חּיּוב הרי לׁשאל, ּביתֹוייייׁשׁשׁשׁשןןןןיׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש מעקה. ּבלי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
להתעּסק  ּומתחיל צּוארֹו על רחים לֹוקח אדם ּכאׁשר נּׂשּואין, חּיי התחלת אפֹוא, מׁשמעּותּה, חדׁש ּבית ּובנּית אׁשּתֹו, זֹו –ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
לכן  ּבמעׂשה. והן ּבדּבּור הן ּבמחׁשבה הן חדׁשים, ּובסיגים ּבהגּבלֹות הינּו ּבמעקה, צר יׁש זה ּבמּצב ּפרנסה. ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבמציאת
ּבכּמה  ׁשּמצינּו למה ּדגמא לנּו והרי חדׁש. ּבית ּבנּית ּבעת ּבעּקר ׁשּי רּוחנית ּבעבֹודה מעקה ׁשּכן חדׁש, ּבית הּכתּוב ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻנקט

ּפנימי). ּפרּוׁש ׁשּיׁש מכריח ּגּופא ּדתֹורה (נגלה הּתֹורה" ּבפנימּיּות ּדרׁשני אּלא אֹומר ּבּנגלה הענין ׁש"אין ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמקֹומֹות,
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ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו:::: ההההּנּנּנּנפלפלפלפל ּכּכּכּכיייי־־־־ייייּפּפּפּפלללל ּבּבּבּבביתביתביתבית ּדּדּדּדמיםמיםמיםמים ולאולאולאולא־־־־תתתתׂשׂשׂשׂשיםיםיםים לגלגלגלגּגּגּגּג מעקהמעקהמעקהמעקה ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּביתיתיתית תבנהתבנהתבנהתבנה ח)ּכּכּכּכיייי (כב, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ַַַַֹֹֹֹ ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
"ּדברים  ד: הלכה ׁשם עצמֹו ּדעת ׁשּסֹותר כּו'", מבר מעקה "עׂשה ח: הלכה יא ּפרק ּברכֹות הלכֹות ּב'יד' ּׁשהעיר ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ...ּבּמה
גֹו'. ּדּמים תׂשים ולא לגּג מעקה ועׂשית ׁשּנאמר ּכמֹו הּוא מעקה החּיּוב והרי – עליהם" מברכים אין סּכנה מּׁשּום ְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשהם
ּכי  עצמֹו. ּבפני צּוּוי אּלא מעקה, עׂשּית חּיּוב על טעם נתינת אינֹו גֹו' ּדמים תׂשים ולא להרמּב"ם אׁשר ּפׁשּוט, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹּולדעּתי
הכניסֹו ּדמים, תׂשים ולא אבל הּמצֹות, ּבספר החמּׁשי ּבּׁשרׁש ׁשּכתב ּוכמֹו ּתרי"ג, ּבחׁשּבֹון מנאם לא הּמצֹות טעמי ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהרי

לא־ּתעׂשה. מצֹות ְְְֲִִֶַַֹּבמנין
הּספרי – ּכּנ"ל לֹומר להרמּב"ם ח)והכריחֹו כב, לא־ּתעׂשה".(דברים מצות כּו' תׂשים לא מצות־עׂשה. כּו' מעקה "ועׂשית : ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

ּובּטל  לא־ּתעׂשה מצות קּים – ּבזה וכּיֹוצא לּגג ּכבׁש עׂשה מעקה, עׂשּית ּבמקֹום ׁש)אם נפקא־מיּנּה האמּור, ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּו(לפי
ׁשם. הּמצֹות ספר על נֹוׂשאי־ּכלים א. ע"ב, מּיֹומא ּולהעיר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצות־עׂשה.
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לגלגלגלגּגּגּגּגּךּךּךּך מעקהמעקהמעקהמעקה ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּביתיתיתית תבנהתבנהתבנהתבנה ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּֽֽֽֽכּכּכּכיייי
היכל לרּבֹות ובספרי)ּבית ח. (כב, ְִֵַַָ

הרמּב"ם ּכתב ּדהרי ּבזה, צרי־עּיּון תכז)ולכאֹורה סימן ריש חושן־משפט בשולחן־ערוך הוא וכן יא. פרק ריש נפש ושמירת רוצח (הלכות ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
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vzÎik`לד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy
הּוא  מעקה ואּמאי ּדחּיּוב ּדירה", "ּבית אינֹו ההיכל ולכאֹורה לֹו", זקּוק "אינֹו לדירה ׁשאינן ּובבּתים ּדירה", ּב"ּבית רק ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּבמעקה? ְְֲִֵֶַַנתחּיב
ּתדּורּו" ּכעין "ּתׁשבּו ּדגדרּה סּכה ּבמצות ּוכמֹו ההּוא. ּבּמקֹום האכילה הּוא הּדירה ענין ּדעּקר מצינּו ּדהּנה ּבזה, לֹומר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻויׁש

ב) כח, ּבּסּכה(סוכה האכילה היא ּבסּכה הּיׁשיבה מצות וראה ּדעּקר יב. סעיף תרלט סימן אורח־חיים הזקן אדמו"ר שולחן־ערוך (עיין ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָֻֻ
הסימן) בסוף ערוך' ה'שולחן נושאי־כלי שם. .טור

ּבזבחים איתא א)והּנה ׁשם (סג, ואֹוכלין לׁשם נכנסין ׁשהּכהנים העזרה, ּכל את ּכֹוכבים־ּומּזלֹות עֹובדי הּקיפּו ׁשאם "מּנין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּתאכלּנּו" הּקדׁשים ּבקדׁש לֹומר ּתלמּוד קדׁשים, ג)קדׁשי הלכה י פרק הקרבנות מעשה בהלכות הרמב"ם פסק ּדיׁש(וכן ונמצא . ְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבהיכל. ּדוקא היא קדׁשים אכילת ׁשּמצות ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָזמּנים
ּבמעקה. ּומחּיב הּוא, ּדירה" "ּבית ּבגדר ההיכל ּגם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻועל־ּפי־זה
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הּקדֹוׁש ּבשל"ה ואיתא מּמּנּו". הּנֹופל יּפֹול ּכי גֹו' לגּג מעקה ועׂשית חדׁש ּבית תבנה "ּכי ּכתּוב ּפרׁשתנּו)ּבפרׁשתנּו (סֹוף ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

לּגאוה". ּגבּול האדם ׁשּיעׂשה ורֹומז ּגבֹוּה, הּוא ּגג רמז ּכתּוב: ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ"מצאתי
הּכתּוב: ּדברי לפרׁש יׁש ְְְִִֵֵֵֶַַָָועל־ּפי־זה

סביב  להּקּב"ה, "ּבית" ּובֹונה ׁשּבּׁשמים, לאביהם יׂשראל ּבני ּבקרּוב עֹוסק יהּודי ּכאׁשר - חדׁש" ּבית תבנה ׁשּתהיה "ּכי ה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
מּגאוה. ליּזהר עליו ,"לגּג מעקה "ועׂשית - ּביהדּות ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָחדּורה

ּולקרב. להׁשּפיע רֹוצה הּוא עליו הּׁשני, אצל לנפילה לגרֹום יכֹולה הּגאוה אּלא עצמֹו, ּבעבֹודת חּסרֹון רק זה אין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּכי
א ּפעּולתם. ויפעלּו הּׁשני לב אל יּכנסּו הּדברים אז ּפנּיֹות, ּובלי הּלב, מן הּיֹוצאים ּבדברים הּׁשני על מׁשּפיע ּכאׁשר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָּכי
ּגאותֹו הּנה הּׁשני, את לקרב ּדבריו והצלחת  ּבהׁשּפעת להפריע יכֹול ׁשּזה זאת לבד הּנה וגאוה, יׁשּות ּבדבריו מעֹורבים ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאם

רחמנא־ליצלן. הּׁשֹומע את לרחק לגמרי, ההיפ את לגרֹום ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעלּולה
איׁש היה הּׁשני אם ּכי ּבאׁשמתֹו, אינּה הּׁשני ׁשּירידת לטעֹון, יכֹול האדם ּדאין - מּמּנּו" הּנֹופל יּפֹול "ּכי הּכתּוב ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּומדּיק

זרק" קליּפתֹו אכל, ו"ּתֹוכֹו ׁשּבהם, לּגאוה ׁשּבדבריו האמת ּבין מבחין היה אזי ,הֹול ב)יׁשר טו, היא (חגיגה הּׁשני וירידת . ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּונפילה  ירידה - הּגאוה עליו ּפֹועלת לכן הּוא", "נֹופל ׁשהּׁשני ּומּכיון ה'. ּבעבֹודת ויֹורד "נֹופל" הּוא הרי ׁשּבלאו־הכי ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָמּׁשּום

ְֵָיתירה.
מּכל־מקֹום  "נֹופל", ּבבחינת הּוא ׁשהּׁשני זה על הּבט ׁשּמּבלי - הּנֹופל" יּפֹול ּכי גֹו' לגּג מעקה "ועׂשית הּכתּוב ׁשּמזהיר ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָוזהּו
אּלא  הּנֹופל, אצל יתירה לנפילה ּתגרֹום לא ׁשּל ׁשהּגאוה הינּו הּנֹופל, י ּפֹול לא "ׁשּמ"ּגג ליזהר האדם על חּיּוב ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹמּוטל

ועבֹודה. לתֹורה ּולקרבֹו מּזה, ליזהר ּׂשּביכלּתֹו מה ּכל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָיעׂשה

(è)àìäàìîä Lc÷z-ït íéàìk Eîøk òøæú- «Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À©«§¥¨³
ñ :íøkä úàeáúe òøæz øLà òøfä©¤̧©Æ£¤´¦§½̈§©−©¨«¤

i"yx£ÌÈ‡Ïk∑)(פב חולין לט. יד קידושין ּבמּפלת וחרצן ּוׂשעֹורה ּכל ∑Lc˜zŒÔt.חּטה 'תסּתאב', ּכתרּגּומֹו: ƒ¿»ƒְְְְִֶַַָָָָֹ∆ƒ¿«ְְְִַַָָ
ּכמֹו: קדׁש, לׁשֹון ּבֹו נֹופל אּסּור, ּכגֹון לגנאי ּבין הקּדׁש, ּכגֹון לׁשבח ּבין האדם, על הּנתעב סה)ּדבר (ישעיה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

"קּדׁשּתי ּכי ּבי ּתּגע מֹוסיף ∑‰ÏÓ‡‰."אל ׁשהּזרע ותֹוספת מּלּוי .זה ְִִִִִַַַ«¿≈»ְִִֶֶֶֶֶַַ
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i"yx£¯BÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙Œ‡Ï∑(נד יחד (ב"ק להנהיגם הּדין והּוא ׁשּבעֹולם, מינים ׁשני לכל הּדין הּוא …«¬…¿«¬ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מּׂשא  ׁשּום ּבהֹולכת זּוגים .קׁשּורים ְְִִַַָָ

(àé):åcçé íézLôe øîö æðèòL Laìú àì³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½¤¬¤¦§¦−©§¨«
i"yx£ÊËÚL∑:ּפרׁשּו ורּבֹותינּו ערּוב, ונּוז לׁשֹון טוּוי .ׁשּוע, ««¿≈ְְְְֵֵֵַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cEOr h"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)©

mi`lkA mixcB 'b§¨¦§¦§©¦

ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂשהההה־־־־ּלּלּלּל ּגּגּגּגדליםדליםדליםדלים .... .... ׁשׁשׁשׁשעטנזעטנזעטנזעטנז תלתלתלתלּבּבּבּבׁשׁשׁשׁש יא־יב)לאלאלאלא (כב, ֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
הּכלאים מן אף ,ל ּתעׂשה א)ּגדילים עמוד ריש ד, .(יבמות ְְֲִִִִִֶַַַַָ

– קרקע וכלאי  ּבהמה ּכלאי ב. אחד. ּבבגד מינים ׁשני  ּתפירת  – ּבגדים ּכלאי א. אֹופּנים: ג' יׁשנם אסּורֹות ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבתערֹובֹות
נתערב. ׁשּטעמם – ּבחלב ּבׂשר ּבּׁשּול ג. מינים. ׁשני מּתערבת חדׁש ּדבר ּוצמיחת ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻהּלדת

ּבציצית מּתרים ּבגדים ּדכלאי מצוה, לעניני מּתרת ּתערבתן אם ּביניהם חּלּוק מצינּו מיבמות)והּנה ּכהּנה(ּכּנ"ל (רמב"ם ּובבגדי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻֻ
יא־יב) הלכה ח פרק המקדש כלי הלכות י. פרק סוף כלאים ּובבׂשר הלכות לגבֹוּה. אֹו לקדׁש ׁשּיּתרּו מצינּו לא וקרקע ּבהמה ּכלאי ,ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

ּבּמכילּתא קסלקא־ּדעּתא משפטים)ּבחלב, פרשת ויׁש(סוף ּבּמקּדׁשים. ּגם ּדאסּור מהּכתּובים ודרׁשּו ּבמקּדׁשין, מּתר ׁשּיהיה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻ
החּלּוק. ּבטעם ְְִֵַַַַלעּין

הרמּב"ן ּׁשּכתב מה על־ּפי לֹומר יט)ויׁש יט, ׁשני (קדושים אֹו ּבהמה מיני ׁשני ׁשּכׁשמערב וקרקע, ּבהמה ּכלאי אּסּור ּבטעם ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
והּצמחים, הּבהמֹות ׁשּיֹוציאּו קבע הּׁשם־יתּבר ּכי ּבראׁשית", סדרי ּומערּבב כּו' ּומכחיׁש "מׁשּנה הּוא הרי זרעים, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמיני

אחר. מין מֹוציאים הם הרי יחד ּוכׁשמערבם ּדוקא, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלמיניהם
הּנ"ל: האֹופּנים ג' ּבין החּלּוק את לבאר יׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָועל־ּפי־זה

ּגּבי  מּתרים ּבגדים ּכלאי ,ּומאיד קדּׁשה. ּבעניני ּגם אסּורים הם הרי חדׁש, מין מהם ׁשּנֹוצר מּכיון וקרקע, ּבהמה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻּבכלאי
הּתפרים  את להסיר נּתן ּבבגד, צרּופן לאחרי ּגם ואדרּבה חדׁש, מין הּמינים ׁשני מּצרּוף נֹוצר לא ׁשהרי קדּׁשה, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻעניני

הּמינים. את ְְִִִֶַַּולהפריד
נֹולד  לא אבל וחלב, ּבׂשר טעמי נתערבּו רק ּבחלב ּבבׂשר ׁשהרי ּבגדים, לכלאי ּדדֹומה קסלקא־ּדעּתא ּבחלב, ּבבׂשר  ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹא
ׁשאי־אפׁשר  עד והחלב הּבׂשר טעמי ׁשּנתערבּו מּכיון ּכי ּבהמה, לכלאי ּדדמי היא הּמּסקנא א חדׁש. מין מּזה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָונצמח

ּדבר נֹוצר ׁשּמּצירּופן נמצא ּבמקּדׁשין.להפרידן, ּגם אסּורין ולכן חדׁש, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֻ

Ák„‡:י  ‡¯ÓÁ·e ‡¯B˙· Èc¯˙ ‡Ï»ƒ¿≈¿»«¬»»«¬»
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לה `vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy
הּוא  מעקה ואּמאי ּדחּיּוב ּדירה", "ּבית אינֹו ההיכל ולכאֹורה לֹו", זקּוק "אינֹו לדירה ׁשאינן ּובבּתים ּדירה", ּב"ּבית רק ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּבמעקה? ְְֲִֵֶַַנתחּיב
ּתדּורּו" ּכעין "ּתׁשבּו ּדגדרּה סּכה ּבמצות ּוכמֹו ההּוא. ּבּמקֹום האכילה הּוא הּדירה ענין ּדעּקר מצינּו ּדהּנה ּבזה, לֹומר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻויׁש

ב) כח, ּבּסּכה(סוכה האכילה היא ּבסּכה הּיׁשיבה מצות וראה ּדעּקר יב. סעיף תרלט סימן אורח־חיים הזקן אדמו"ר שולחן־ערוך (עיין ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָֻֻ
הסימן) בסוף ערוך' ה'שולחן נושאי־כלי שם. .טור

ּבזבחים איתא א)והּנה ׁשם (סג, ואֹוכלין לׁשם נכנסין ׁשהּכהנים העזרה, ּכל את ּכֹוכבים־ּומּזלֹות עֹובדי הּקיפּו ׁשאם "מּנין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּתאכלּנּו" הּקדׁשים ּבקדׁש לֹומר ּתלמּוד קדׁשים, ג)קדׁשי הלכה י פרק הקרבנות מעשה בהלכות הרמב"ם פסק ּדיׁש(וכן ונמצא . ְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבהיכל. ּדוקא היא קדׁשים אכילת ׁשּמצות ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָזמּנים
ּבמעקה. ּומחּיב הּוא, ּדירה" "ּבית ּבגדר ההיכל ּגם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻועל־ּפי־זה
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!de`B ilA ipXd lr lFrtl¦§©©¥¦§¦©£¨

הּקדֹוׁש ּבשל"ה ואיתא מּמּנּו". הּנֹופל יּפֹול ּכי גֹו' לגּג מעקה ועׂשית חדׁש ּבית תבנה "ּכי ּכתּוב ּפרׁשתנּו)ּבפרׁשתנּו (סֹוף ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

לּגאוה". ּגבּול האדם ׁשּיעׂשה ורֹומז ּגבֹוּה, הּוא ּגג רמז ּכתּוב: ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ"מצאתי
הּכתּוב: ּדברי לפרׁש יׁש ְְְִִֵֵֵֶַַָָועל־ּפי־זה

סביב  להּקּב"ה, "ּבית" ּובֹונה ׁשּבּׁשמים, לאביהם יׂשראל ּבני ּבקרּוב עֹוסק יהּודי ּכאׁשר - חדׁש" ּבית תבנה ׁשּתהיה "ּכי ה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
מּגאוה. ליּזהר עליו ,"לגּג מעקה "ועׂשית - ּביהדּות ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָחדּורה

ּולקרב. להׁשּפיע רֹוצה הּוא עליו הּׁשני, אצל לנפילה לגרֹום יכֹולה הּגאוה אּלא עצמֹו, ּבעבֹודת חּסרֹון רק זה אין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּכי
א ּפעּולתם. ויפעלּו הּׁשני לב אל יּכנסּו הּדברים אז ּפנּיֹות, ּובלי הּלב, מן הּיֹוצאים ּבדברים הּׁשני על מׁשּפיע ּכאׁשר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָּכי
ּגאותֹו הּנה הּׁשני, את לקרב ּדבריו והצלחת  ּבהׁשּפעת להפריע יכֹול ׁשּזה זאת לבד הּנה וגאוה, יׁשּות ּבדבריו מעֹורבים ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאם

רחמנא־ליצלן. הּׁשֹומע את לרחק לגמרי, ההיפ את לגרֹום ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעלּולה
איׁש היה הּׁשני אם ּכי ּבאׁשמתֹו, אינּה הּׁשני ׁשּירידת לטעֹון, יכֹול האדם ּדאין - מּמּנּו" הּנֹופל יּפֹול "ּכי הּכתּוב ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּומדּיק

זרק" קליּפתֹו אכל, ו"ּתֹוכֹו ׁשּבהם, לּגאוה ׁשּבדבריו האמת ּבין מבחין היה אזי ,הֹול ב)יׁשר טו, היא (חגיגה הּׁשני וירידת . ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּונפילה  ירידה - הּגאוה עליו ּפֹועלת לכן הּוא", "נֹופל ׁשהּׁשני ּומּכיון ה'. ּבעבֹודת ויֹורד "נֹופל" הּוא הרי ׁשּבלאו־הכי ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָמּׁשּום

ְֵָיתירה.
מּכל־מקֹום  "נֹופל", ּבבחינת הּוא ׁשהּׁשני זה על הּבט ׁשּמּבלי - הּנֹופל" יּפֹול ּכי גֹו' לגּג מעקה "ועׂשית הּכתּוב ׁשּמזהיר ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָוזהּו
אּלא  הּנֹופל, אצל יתירה לנפילה ּתגרֹום לא ׁשּל ׁשהּגאוה הינּו הּנֹופל, י ּפֹול לא "ׁשּמ"ּגג ליזהר האדם על חּיּוב ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹמּוטל

ועבֹודה. לתֹורה ּולקרבֹו מּזה, ליזהר ּׂשּביכלּתֹו מה ּכל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָיעׂשה

(è)àìäàìîä Lc÷z-ït íéàìk Eîøk òøæú- «Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À©«§¥¨³
ñ :íøkä úàeáúe òøæz øLà òøfä©¤̧©Æ£¤´¦§½̈§©−©¨«¤

i"yx£ÌÈ‡Ïk∑)(פב חולין לט. יד קידושין ּבמּפלת וחרצן ּוׂשעֹורה ּכל ∑Lc˜zŒÔt.חּטה 'תסּתאב', ּכתרּגּומֹו: ƒ¿»ƒְְְְִֶַַָָָָֹ∆ƒ¿«ְְְִַַָָ
ּכמֹו: קדׁש, לׁשֹון ּבֹו נֹופל אּסּור, ּכגֹון לגנאי ּבין הקּדׁש, ּכגֹון לׁשבח ּבין האדם, על הּנתעב סה)ּדבר (ישעיה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

"קּדׁשּתי ּכי ּבי ּתּגע מֹוסיף ∑‰ÏÓ‡‰."אל ׁשהּזרע ותֹוספת מּלּוי .זה ְִִִִִַַַ«¿≈»ְִִֶֶֶֶֶַַ

˙zÒ‡·ט  ‡ÓÏÈc ÔÈ·e¯Ú CÓ¯k Ú¯Ê˙ ‡Ï»ƒ¿««¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿»«
:‡Ó¯k ˙ÏÏÚÂ Ú¯Ê˙ Èc ‡Ú¯Ê ˙ÚÓcƒ¿««¿»ƒƒ¿««¬»««¿»
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(é)ñ :åcçé øîçáe-øBLa Løçú-àìŸ©«£¬§«©«£−Ÿ©§¨«
i"yx£¯BÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙Œ‡Ï∑(נד יחד (ב"ק להנהיגם הּדין והּוא ׁשּבעֹולם, מינים ׁשני לכל הּדין הּוא …«¬…¿«¬ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מּׂשא  ׁשּום ּבהֹולכת זּוגים .קׁשּורים ְְִִַַָָ

(àé):åcçé íézLôe øîö æðèòL Laìú àì³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½¤¬¤¦§¦−©§¨«
i"yx£ÊËÚL∑:ּפרׁשּו ורּבֹותינּו ערּוב, ונּוז לׁשֹון טוּוי .ׁשּוע, ««¿≈ְְְְֵֵֵַַָ
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mi`lkA mixcB 'b§¨¦§¦§©¦

ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂשהההה־־־־ּלּלּלּל ּגּגּגּגדליםדליםדליםדלים .... .... ׁשׁשׁשׁשעטנזעטנזעטנזעטנז תלתלתלתלּבּבּבּבׁשׁשׁשׁש יא־יב)לאלאלאלא (כב, ֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
הּכלאים מן אף ,ל ּתעׂשה א)ּגדילים עמוד ריש ד, .(יבמות ְְֲִִִִִֶַַַַָ

– קרקע וכלאי  ּבהמה ּכלאי ב. אחד. ּבבגד מינים ׁשני  ּתפירת  – ּבגדים ּכלאי א. אֹופּנים: ג' יׁשנם אסּורֹות ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבתערֹובֹות
נתערב. ׁשּטעמם – ּבחלב ּבׂשר ּבּׁשּול ג. מינים. ׁשני מּתערבת חדׁש ּדבר ּוצמיחת ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻהּלדת

ּבציצית מּתרים ּבגדים ּדכלאי מצוה, לעניני מּתרת ּתערבתן אם ּביניהם חּלּוק מצינּו מיבמות)והּנה ּכהּנה(ּכּנ"ל (רמב"ם ּובבגדי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻֻ
יא־יב) הלכה ח פרק המקדש כלי הלכות י. פרק סוף כלאים ּובבׂשר הלכות לגבֹוּה. אֹו לקדׁש ׁשּיּתרּו מצינּו לא וקרקע ּבהמה ּכלאי ,ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

ּבּמכילּתא קסלקא־ּדעּתא משפטים)ּבחלב, פרשת ויׁש(סוף ּבּמקּדׁשים. ּגם ּדאסּור מהּכתּובים ודרׁשּו ּבמקּדׁשין, מּתר ׁשּיהיה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻ
החּלּוק. ּבטעם ְְִֵַַַַלעּין

הרמּב"ן ּׁשּכתב מה על־ּפי לֹומר יט)ויׁש יט, ׁשני (קדושים אֹו ּבהמה מיני ׁשני ׁשּכׁשמערב וקרקע, ּבהמה ּכלאי אּסּור ּבטעם ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
והּצמחים, הּבהמֹות ׁשּיֹוציאּו קבע הּׁשם־יתּבר ּכי ּבראׁשית", סדרי ּומערּבב כּו' ּומכחיׁש "מׁשּנה הּוא הרי זרעים, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמיני

אחר. מין מֹוציאים הם הרי יחד ּוכׁשמערבם ּדוקא, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלמיניהם
הּנ"ל: האֹופּנים ג' ּבין החּלּוק את לבאר יׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָועל־ּפי־זה

ּגּבי  מּתרים ּבגדים ּכלאי ,ּומאיד קדּׁשה. ּבעניני ּגם אסּורים הם הרי חדׁש, מין מהם ׁשּנֹוצר מּכיון וקרקע, ּבהמה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻּבכלאי
הּתפרים  את להסיר נּתן ּבבגד, צרּופן לאחרי ּגם ואדרּבה חדׁש, מין הּמינים ׁשני מּצרּוף נֹוצר לא ׁשהרי קדּׁשה, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻעניני

הּמינים. את ְְִִִֶַַּולהפריד
נֹולד  לא אבל וחלב, ּבׂשר טעמי נתערבּו רק ּבחלב ּבבׂשר ׁשהרי ּבגדים, לכלאי ּדדֹומה קסלקא־ּדעּתא ּבחלב, ּבבׂשר  ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹא
ׁשאי־אפׁשר  עד והחלב הּבׂשר טעמי ׁשּנתערבּו מּכיון ּכי ּבהמה, לכלאי ּדדמי היא הּמּסקנא א חדׁש. מין מּזה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָונצמח

ּדבר נֹוצר ׁשּמּצירּופן נמצא ּבמקּדׁשין.להפרידן, ּגם אסּורין ולכן חדׁש, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֻ

Ák„‡:י  ‡¯ÓÁ·e ‡¯B˙· Èc¯˙ ‡Ï»ƒ¿≈¿»«¬»»«¬»

aÁÓ¯יא  ÔzÎÂ ¯ÓÚ ‡ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï»ƒ¿«««¿≈»¬«¿ƒ»¿À«
:‡„Ák«¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.d`nEHn zEwgxzd oiprl s` WOWn§©¥©§¦§©¦§©£¦§¨
FxEQi` zAiq ,mxMd i`lkA o`M s ©̀¨§¦§¥©¤¤¦©¦
,FA dzUrPW dxiard zngn `Ed¥£©¨£¥¨¤¤¤§¨
itM WxRzn 'd`lnd WCwY oR' oFWlE§¤¦§©©§¥¨¦§¨¥§¦

dlik`A xq`Y oR :Fpiipr: ¦§¨¤¥¨¥©£¦¨
.äàìîäoFWldfz`Eazl iEPiM `Ed ©§¥¨¨¤¦¦§©

mW lr ,obCdde iENindztqFz ©¨¨©¥©¦§©¤¤
siqFn rxGdWmilAXde ,lcbe ¤©¤©¦§¨¥§©¦¢¦
mdA mi`Nnzn(x"yl):i dxez ¦§©§¦¨¤

(i).øBîçáe øBLa LBøçú àìŸ©£§©£
,xFngaE xFWA wx `l bdFp df xEQi ¦̀¤¥Ÿ©§©£

`N`mipin ipW lkl oiCd `Ed ¤¨©¦§¨§¥¦¦

,mlFrAWz` `nbEcl hwp aEzMde ¤¨¨§©¨¨©§§¨¤
iEvOd otF`d(:cp `nw `aa)oiprl oke . ¨¤©¨§¥§¦§©

,o`M dxEn`d dWixgdoiCd `Ed ©£¦¨¨£¨¨©¦
xEq`WmixEWw cgi mbidpdl ¤¨§©§¦¨©©§¦

MmibEfoFbM ,zFk`ln x`WA mB §¦©¦§¨§¨§
`Vn mEW zklFdA,(EdWlM `Vn) §¨©©¨©¨¨§¤

aEzMd hwp `le ,xEq` df s`W¤©¤¨§Ÿ¨©©¨
`nbEcl `N` dWixgg"t mi`lk) £¦¨¤¨§§¨

(a"n:`i dxez
(`i).æðèòL,aExir oFWlxnSdW ©©§¥§¥¤©¤¤

cg` cbaA miaxFrn miYWRde. §©¦§¦§¨¦§¤¤¤¨
,EWxit EpizFAxedfnx Ff daizAW §©¥¥§¤§¥¨¨§¨

xnSd aEAxr otF` z` dxFY¨¤¤¦§©¤¤
,fphrW mEXn xEq`d miYWRde§©¦§¦¨¨¦©©§¥
WlXn zaMxEn 'fphrW' zaiYW¤¥©©©§¥§¤¤¦¨
zFk`ln WlW cbpM zFpEEknd ,zFaiY¥©§¨§¤¤¨§¨

:cbAd ziIUrAWrEWxnSd zwlgd) ¤©£¦©©¤¤©©£¨©©¤¤
(wxqnA miYWRdeiEehmziIeh) §©¦§¦§©§¥¨§¦¨¨

(mihEglfEpemihEgd zbix`) §¦§£¦©©¦
,Epcnl o`MnE .(cbal mzFUrl©£¨§¤¤¦¨¨©§
wx `Ed dxFYd on fphrW xEQi`W¤¦©©§¥¦©¨©
miYWRde xnSdWM ,df otF`A§¤¤§¤©¤¤§©¦§¦
zFk`lOd WlW lkA eiCgi miaxFrn§¨¦©§¨§¨§©§¨

zFxMfPd(:`q dcp)(y oniq c"ei xeh):ai dxez ©¦§¨



vzÎik`לו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(áé)Eúeñk úBôðk òaøà-ìò Cl-äNòz íéìãb§¦¦−©«£¤¨®©©§©²©§¬§«§−
ñ :da-äqëz øLà£¤¬§©¤¨«

i"yx£ClŒ‰NÚz ÌÈÏ„b∑(ספרי ד. לכ (יבמות הּכלאים, מן הּכתּוב אף סמכן . ¿ƒƒ«¬∆»ְְְִִִַַַַָָָָ

(âé):dàðNe äéìà àáe äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦−¦¨®¨¬¥¤−¨§¥¨«
i"yx£d‡Ne ‰ÈÏ‡ ‡·e∑סֹופֹו. »≈∆»¿≈»

(ãé)òø íL äéìò àöBäå íéøác úìéìò dì íNå§¨¬¨Æ£¦´Ÿ§¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´¨®
äéìà áø÷àå ézç÷ì úàfä äMàä-úà øîàå§¨©À¤¨«¦¨³©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨

:íéìeúa dì éúàöî-àìå§«Ÿ¨¨¬¦−̈§¦«
i"yx£ÌÈ¯·c ˙ÏÈÏÚ dÏ ÌNÂ∑ על עבר עברה: ּגֹוררת יט)עברה לׁשֹון (ויקרא לידי לבא סֹופֹו תׂשנא", "לא ¿»»¬ƒ…¿»ƒְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

‰f‡˙.הרע  ‰M‡‰Œ˙‡∑(ספרי),ּדבר אֹומר ׁשאין ּדין מּכאן ּבעל ּבפני .אּלא ָָ∆»ƒ»«…ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

(åè)éìeúa-úà eàéöBäå dnàå äøòpä éáà ç÷ìå§¨©²£¦¬©©«£−̈§¦¨®§¦¹¤§¥¯
äøòpä:äøòMä øéòä éð÷æ-ìà ©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−©¨«§¨

i"yx£dn‡Â ‰¯Úp‰ È·‡∑(שם),הרעים ּגּדּולים ׁשּגּדלּו עליה:מי יתּבּזּו ¬ƒ««¬»¿ƒ»ְְִִִִִִֶֶַָָָָ

(æè)ézúð éza-úà íéð÷fä-ìà äøòpä éáà øîàå§¨©²£¦¬©©«£−̈¤©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦
:äàðNiå äMàì äfä Léàì̈¦¬©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨

i"yx£‰¯Úp‰ È·‡ ¯Ó‡Â∑(שם) לאּׁשה רׁשּות ׁשאין האיׁשמלּמד ּבפני .לדּבר ¿»«¬ƒ««¬»ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ÈÙkיב  Úa¯‡ ÏÚ CÏ „aÚz ÔÈ„tÒ¯k¿À¿¿ƒ«¿∆»««¿««¿≈
:d· ÈqÎ˙ Èc C˙eÒÎ¿»ƒ¿«≈«

dpÒÈÂ:יג  d˙ÂÏ ÏeÚÈÂ ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¿≈¿»«¿ƒ¿ƒ«

ÌeLיד  dÏÚ ˜tÈÂ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz dÏ ÈeLÈÂƒ«ƒ««¿≈ƒƒ¿«≈¬«
˙ÈlÚÂ ˙È·Ò ‡„‰ ‡˙z‡ ˙È ¯ÓÈÈÂ LÈaƒ¿≈«»ƒ¿»»»¿≈ƒ¿«ƒ

:ÔÈÏe˙a dÏ ˙ÈÁkL‡ ‡ÏÂ d˙ÂÏ¿»«¿»«¿»ƒ«¿ƒ

„zÓÏeÚ‡טו  (È‰e·‡ ‡") ‡‰e·‡ ·qÈÂ¿ƒ«¬»¬ƒ¿∆¿»
È·Ò Ì„˜Ï ‡zÓÏeÚ ÈÏe˙a ˙È Ôe˜tÈÂ dn‡Â¿ƒ«¿«¿»¿≈∆¿»»√»»≈

:‡¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙Ï ‡z¯«̃¿»ƒ¿«≈ƒ«¿»

Èz¯aטז  ˙È ‡i·ÒÏ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¿»¿»«»»¿«ƒ
:dpÒe ez‡Ï ÔÈ„‰ ‡¯·‚Ï ˙È·‰È¿»ƒ¿«¿»»≈¿ƒ¿¿ƒ«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai).Cl äNòz íéìéãbdf wEqR §¦¦©£¤¨¨¤
:xnFlkE ,FncFwl KWnd oirM Wxcp¦§¨§¥¤§¥§§§©
lW mi`lM WAlY `NW YxdfEdW s ©̀¤§©§¨¤Ÿ¦§©¦§©¦¤
(ziviv) milicBW ixd ,miYWtE xnv¤¤¦§¦£¥¤§¦¦¦¦

Ll dUrY.mi`lMd on s`EKkl ©£¤§©¦©¦§©¦§¨
aEzMd oknqdf miwEqRd ipW z` §¨¨©¨¤§¥©§¦¤

zivivA fphrW xiYdl icM ,dfl̈¤§¥§©¦©©§¥§¦¦
FA liHdl `aE oYWR iEUr cbAdWM]§¤©¤¤¨¦§¨¨§©¦
`N` xWM Fpi`W ,FzeevnM zlkY hEg§¥¤§¦§¨¤¥¨¥¤¨

[xnvA(:v zenai i"yx):bi dxez §¤¤
(ciÎbi).dàðNe äéìà àáeoeike ¨¥¤¨§¥¨§¥¨

,DzF` `pFU `EdWFtFqFA miIwzIW ¤¥¨¤¦§©¥
oNdl xEn`d: ¨¨§©¨

.íéøác úBìéìò dì íNåitl §¨¨£¦§¨¦§¦
W;dxiar zxxFb dxiarxg`n ¤£¥¨¤¤£¥¨¥©©
Wlr xarxEQi`'`pUz `lz` ¤¨©©¦Ÿ¦§¨¤

'LaalA Lig`(fi ,hi `xwie)FtFq ,xxBdl ¨¦¦§¨¤§¦¨¥
ztqFp dxiarleÎoFWl icil `al ©£¥¨¤¤§¨Ÿ¦¥¨

rxdFYW` lr rx mW z`vFdA(ixtq): ¨¨§¨©¥¨©¦§
.úàfä äMàä úà'z`Gd' oFWNn ¤¨¦¨©Ÿ¦§©Ÿ

,eiptl z`vnp `idW rnWnEo`Mn ©§©¤¦¦§¥§¨¨¦¨
cFnll WiWrFAzle oFrhl `Ad lM ¥¦§¤¨©¨¦§§¦§©

,FpiC lrA z`xnF` oi`mEWxaC ¤©©¦¥¥¨¨
Îlra iptA `N`doiC(my) ¤¨¦§¥©©©¦

(i"`a):eh dxez
(eh).dnàå äøòpä éáàKixvd £¦©©£¨§¦¨¦§¦

,DOr dxrPd ixFd E`FaIW aEzMd©¨¤¨¥©©£¨¦¨
xaCd zn` ok` iM xxAzi `OW¤¨¦§¨¥¦¨¥¡¤©¨¨

,oM m`e ,dzPiGWmilECib ElCBW in ¤¦§¨§¦¥¦¤¦§¦¦
,mirxdW miiE`xdilr EGAzim`e] ¨¨¦§¦¤¦§©¨¤¨§¦

ixd ,xwW zlilr `N` Ff oi`W xxAzi¦§¨¥¤¥¤¨£¦Ÿ¤¤£¥
[oFiGA mEW o`M oi`(my) ¥¨¦¨

(y"cxt):fh dxez
(fh).äøòpä éáà øîàå`Ed a`d wx §¨©£¦©©£¨©¨¨

zAde m`d ENi`e ,o`M xAcnd©§©¥¨§¦¨¥§©©
aEzMde .miwzFWcOlnzFkld dfA §¦§©¨§©¥¨¤¦§

,ux`ÎKxce zEripvzEWx oi`W §¦§¤¤¤¤¤¥§
Wi`d iptA xAcl dX`loi`WM ¨¦¨§©¥¦§¥¨¦§¤¥

DxEAicA KxFv(my)(a"ivpd wnr):fi dxez ¤§¦¨

`vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(æé)-àì øîàì íéøác úìéìò íN àeä-äpäå§¦¥¿¨Á£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ
eNøôe ézá éìeúa älàå íéìeúa Ezáì éúàöî̈¨³¦§¦§Æ§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ

:øéòä éð÷æ éðôì äìîOä©¦§½̈¦§¥−¦§¥¬¨¦«
i"yx£‰ÏÓO‰ eN¯Ùe∑(שם) ּכּׂשמלה הּדברים מחּורין מׁשל: זה .הרי »¿«ƒ¿»ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻ

(çé):Búà eøqéå Léàä-úà àåää-øéòä éð÷æ eç÷ìå§¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤¨¦®§¦§−Ÿ«
i"yx£B˙‡ e¯qÈÂ∑ מו)מלקֹות .(כתובות ¿ƒ¿…ְַ

(èé)ék äøòpä éáàì eðúðå óñë äàî Búà eLðòå§¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤§¨«§Æ©«£¦´©©«£½̈¦³
äéäú-Bìå ìàøNé úìeúa ìò òø íL àéöBä¦Æ¥´½̈©−§©´¦§¨¥®§¦«§¤´

ì ìëeé-àì äMàìñ :åéîé-ìk dçlL §¦½̈«Ÿ©¬§©§−̈¨¨¨«

(ë)íéìeúá eàöîð-àì äfä øácä äéä úîà-íàå§¦¡¤´¨½̈©¨−̈©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−
:äøòpì©©«£¨«

i"yx£¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ŒÌ‡Â∑(שם) ארּוסין לאחר ׁשּזּנתה והתראה, .ּבעדים ¿ƒ¡∆»»«»»ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

(àë)äéáà-úéa çút-ìà äøòpä-úà eàéöBäå§¦̧¤©©«£¹̈¤¤´©¥«¨¦À¨
äúNò-ék äúîå íéðáàa døéò éLðà äeì÷ñe§¨Á¨Á©§¥̧¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨¦¨«§¨³
òøä zøòáe äéáà úéa úBðæì ìàøNéa äìáð§¨¨Æ§¦§¨¥½¦§−¥´¨¦®¨¦«©§¨¬¨−̈

ñ :Eaøwî¦¦§¤«
i"yx£‰È·‡Œ˙Èa Á˙tŒÏ‡∑(מה ׁשּגּדלּתם (כתובות ּגּדּולים d¯ÈÚ.ראּו ÈL‡∑(ספרי) ּכל עירּהּבמעמד .אנׁשי ∆∆«≈»ƒ»ְְִִִֶֶַ«¿≈ƒ»ְְֲִֵַַַָָ

‰È·‡ ˙Èa ˙BÊÏ∑ אביה ּבבית .ּכמֹו: ƒ¿≈»ƒ»ְְִֵָָ

Ï‡יז  ¯ÓÈÓÏ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz ÈeL ‡e‰ ‡‰Â¿»«ƒ«¿≈ƒƒ¿≈«»
Èz¯· ÈÏe˙a ÔÈl‡Â ÔÈÏe˙a Cz¯·Ï ˙ÈÁkL‡«¿»ƒƒ¿«»¿ƒ¿ƒ≈¿≈¿«ƒ

:‡z¯˜ È·Ò Ì„˜ ‡ÙÈLBL ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ»√»»≈«¿»

b·¯‡יח  ˙È ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò Ôe¯a„ÈÂ¿ƒ¿¿»≈«¿»«ƒ»«¿»
:d˙È Ôe˜ÏÈÂ¿«¿»≈

ÔezÈÂיט  ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó dpÓ Ôea‚ÈÂ¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿
ÏÚ LÈa ÌeL ˜t‡ È¯‡ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡Ï«¬»¿∆¿»¬≈«≈ƒ«
dÏ ˙ÈÏ ez‡Ï È‰z dÏÂ Ï‡¯NÈ„ ‡zÏe˙a¿¿»¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¿ƒ¿≈≈

:È‰BÓBÈ Ïk d¯ËÙÓÏ eL¿̄¿ƒ¿¿«»ƒ

Ï‡כ  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ‰Â‰ ‡ËL˜ Ì‡Â¿ƒÀ¿»¬»ƒ¿»»»≈»
:‡zÓÏeÚÏ ÔÈÏe˙· eÁkzL‡ƒ¿¿»¿ƒ¿∆¿»

‡·e‰‡כא  ˙Èa Ú¯˙Ï ‡zÓÏeÚ ˙È Ôe˜tÈÂ¿«¿»∆¿»ƒ¿«≈»»
È¯‡ ˙eÓ˙e ‡i·‡a dz¯˜ ÈL‡ dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À«¡»≈«¿«¿«¿«»¿¬≈
‡‰e·‡ ˙Èa ‰‡pÊÏ Ï‡¯NÈa ‡Ï˜ ˙„·Ú»¿«¿»»¿ƒ¿»≈¿«»»≈¬»

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fi).äìîOä eNøôeo`M oi` ¨§©¦§¨¥¨
`N` ,DhEWtM 'dlnU'df ixd ¦§¨¦§¨¤¨£¥¤

,lWnEidIW FzErnWnEoixEEgn ¨¨©§¨¤¦§§¨¦
mixaCdzF`CeA mixExaEMcznbE ©§¨¦§¦§©¨§§©

dlnU`ll dIwp zFidl DMxCW ¦§¨¤©§¨¦§§¦¨§Ÿ
micr `ian a`dW oFbkE ,aax§¨§¤¨¨¥¦¥¦
lrAd icr iM mixxanE migikFOd©¦¦§¨§¦¦¥¥©©©

mipxwW md(.en zeaezk ,ixtq)wnr) ¥©§¨¦
(a"ivpd:gi dxez

(gi).BúBà eøqéåWpFr EdfzEwln §¦§¤¤©§
mirAx`:hi dxez ©§¨¦

(k).øácä äéä úîà íàåxnFlM §¦¡¤¨¨©¨¨§©

oM xxAzpe `vnPWmicrAz` E`xW ¤¦§¨§¦§¨¥¥§¥¦¤¨¤
,dUrOdedzid mbd`xzd- ©©£¤§©¨§¨©§¨¨

Dl EricFde xEq` xaCdW DA ExzdW¤¦§¨¤©¨¨¨§¦¨
rcFpe .Dl iEtSd WpFrd z`Wok` ¤¨¤©¨¨§©¤¨¥

dzpGcifnAxg`ldoiqExi` ¨§¨§¥¦§©©¨¥¦
(oiWECiTd)(:cn zeaezk):`k dxez ©¦¦

(`k).äéáà úéa çút ìàiC `l ¤¤©¥¨¦¨Ÿ©
,DO`e dia` cnrnA xaCd didIW¤¦§¤©¨¨§©£©¨¦¨§¦¨
dia` ziA gzR l` D`iadl Wi `N ¤̀¨¥©£¦¨¤¤©¥¨¦¨
dixFdl mixnF` ENi`M df ixde ,WOn©¨©£¥¤§¦§¦§¤¨

mYlCBW milECiB E`xdGd ziAAmy) §¦¦¤¦©§¤©©¦©¤
(.dn(`"n):

.äéáà úéa úBðæì,`Ed xqg `xwn ¦§¥¨¦¨¦§¨¨¥
FWExitEFnMzFpfl','dia` ziaA ¥§¦§§¥¨¦¨

minrtl hinWdl aEzMd KxC oMW¤¥¤¤©¨§©§¦¦§¨¦
`nbEC d`x] z"iAd z`(bk ,ck ziy`xa) ¤©¥§¥§¨

FnM - 'oill Epl mFwn Kia` ziA Wid'£¥¥¨¦¨¨¨¦§
['Kia` ziaA'(l"kyn): §¥¨¦

.døéò éLðàDxir iWp` lM ike ©§¥¦¨§¦¨©§¥¦¨
DzF` oilwFQW `N` ?DzF` milwFq§¦¨¤¨¤§¦¨

,Dxir iWp` lM cnrnAmNEM xW`M §©£©¨©§¥¦¨©£¤¨
Dzliwq z` mi`Fxe mW migkFp§¦¨§¦¤§¦¨¨

(ixtq):ak dxez



לז `vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(áé)Eúeñk úBôðk òaøà-ìò Cl-äNòz íéìãb§¦¦−©«£¤¨®©©§©²©§¬§«§−
ñ :da-äqëz øLà£¤¬§©¤¨«

i"yx£ClŒ‰NÚz ÌÈÏ„b∑(ספרי ד. לכ (יבמות הּכלאים, מן הּכתּוב אף סמכן . ¿ƒƒ«¬∆»ְְְִִִַַַַָָָָ

(âé):dàðNe äéìà àáe äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦−¦¨®¨¬¥¤−¨§¥¨«
i"yx£d‡Ne ‰ÈÏ‡ ‡·e∑סֹופֹו. »≈∆»¿≈»

(ãé)òø íL äéìò àöBäå íéøác úìéìò dì íNå§¨¬¨Æ£¦´Ÿ§¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´¨®
äéìà áø÷àå ézç÷ì úàfä äMàä-úà øîàå§¨©À¤¨«¦¨³©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨

:íéìeúa dì éúàöî-àìå§«Ÿ¨¨¬¦−̈§¦«
i"yx£ÌÈ¯·c ˙ÏÈÏÚ dÏ ÌNÂ∑ על עבר עברה: ּגֹוררת יט)עברה לׁשֹון (ויקרא לידי לבא סֹופֹו תׂשנא", "לא ¿»»¬ƒ…¿»ƒְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

‰f‡˙.הרע  ‰M‡‰Œ˙‡∑(ספרי),ּדבר אֹומר ׁשאין ּדין מּכאן ּבעל ּבפני .אּלא ָָ∆»ƒ»«…ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

(åè)éìeúa-úà eàéöBäå dnàå äøòpä éáà ç÷ìå§¨©²£¦¬©©«£−̈§¦¨®§¦¹¤§¥¯
äøòpä:äøòMä øéòä éð÷æ-ìà ©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−©¨«§¨

i"yx£dn‡Â ‰¯Úp‰ È·‡∑(שם),הרעים ּגּדּולים ׁשּגּדלּו עליה:מי יתּבּזּו ¬ƒ««¬»¿ƒ»ְְִִִִִִֶֶַָָָָ

(æè)ézúð éza-úà íéð÷fä-ìà äøòpä éáà øîàå§¨©²£¦¬©©«£−̈¤©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦
:äàðNiå äMàì äfä Léàì̈¦¬©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨

i"yx£‰¯Úp‰ È·‡ ¯Ó‡Â∑(שם) לאּׁשה רׁשּות ׁשאין האיׁשמלּמד ּבפני .לדּבר ¿»«¬ƒ««¬»ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ÈÙkיב  Úa¯‡ ÏÚ CÏ „aÚz ÔÈ„tÒ¯k¿À¿¿ƒ«¿∆»««¿««¿≈
:d· ÈqÎ˙ Èc C˙eÒÎ¿»ƒ¿«≈«

dpÒÈÂ:יג  d˙ÂÏ ÏeÚÈÂ ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¿≈¿»«¿ƒ¿ƒ«

ÌeLיד  dÏÚ ˜tÈÂ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz dÏ ÈeLÈÂƒ«ƒ««¿≈ƒƒ¿«≈¬«
˙ÈlÚÂ ˙È·Ò ‡„‰ ‡˙z‡ ˙È ¯ÓÈÈÂ LÈaƒ¿≈«»ƒ¿»»»¿≈ƒ¿«ƒ

:ÔÈÏe˙a dÏ ˙ÈÁkL‡ ‡ÏÂ d˙ÂÏ¿»«¿»«¿»ƒ«¿ƒ

„zÓÏeÚ‡טו  (È‰e·‡ ‡") ‡‰e·‡ ·qÈÂ¿ƒ«¬»¬ƒ¿∆¿»
È·Ò Ì„˜Ï ‡zÓÏeÚ ÈÏe˙a ˙È Ôe˜tÈÂ dn‡Â¿ƒ«¿«¿»¿≈∆¿»»√»»≈

:‡¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙Ï ‡z¯«̃¿»ƒ¿«≈ƒ«¿»

Èz¯aטז  ˙È ‡i·ÒÏ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¿»¿»«»»¿«ƒ
:dpÒe ez‡Ï ÔÈ„‰ ‡¯·‚Ï ˙È·‰È¿»ƒ¿«¿»»≈¿ƒ¿¿ƒ«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai).Cl äNòz íéìéãbdf wEqR §¦¦©£¤¨¨¤
:xnFlkE ,FncFwl KWnd oirM Wxcp¦§¨§¥¤§¥§§§©
lW mi`lM WAlY `NW YxdfEdW s ©̀¤§©§¨¤Ÿ¦§©¦§©¦¤
(ziviv) milicBW ixd ,miYWtE xnv¤¤¦§¦£¥¤§¦¦¦¦

Ll dUrY.mi`lMd on s`EKkl ©£¤§©¦©¦§©¦§¨
aEzMd oknqdf miwEqRd ipW z` §¨¨©¨¤§¥©§¦¤

zivivA fphrW xiYdl icM ,dfl̈¤§¥§©¦©©§¥§¦¦
FA liHdl `aE oYWR iEUr cbAdWM]§¤©¤¤¨¦§¨¨§©¦
`N` xWM Fpi`W ,FzeevnM zlkY hEg§¥¤§¦§¨¤¥¨¥¤¨

[xnvA(:v zenai i"yx):bi dxez §¤¤
(ciÎbi).dàðNe äéìà àáeoeike ¨¥¤¨§¥¨§¥¨

,DzF` `pFU `EdWFtFqFA miIwzIW ¤¥¨¤¦§©¥
oNdl xEn`d: ¨¨§©¨

.íéøác úBìéìò dì íNåitl §¨¨£¦§¨¦§¦
W;dxiar zxxFb dxiarxg`n ¤£¥¨¤¤£¥¨¥©©
Wlr xarxEQi`'`pUz `lz` ¤¨©©¦Ÿ¦§¨¤

'LaalA Lig`(fi ,hi `xwie)FtFq ,xxBdl ¨¦¦§¨¤§¦¨¥
ztqFp dxiarleÎoFWl icil `al ©£¥¨¤¤§¨Ÿ¦¥¨

rxdFYW` lr rx mW z`vFdA(ixtq): ¨¨§¨©¥¨©¦§
.úàfä äMàä úà'z`Gd' oFWNn ¤¨¦¨©Ÿ¦§©Ÿ

,eiptl z`vnp `idW rnWnEo`Mn ©§©¤¦¦§¥§¨¨¦¨
cFnll WiWrFAzle oFrhl `Ad lM ¥¦§¤¨©¨¦§§¦§©

,FpiC lrA z`xnF` oi`mEWxaC ¤©©¦¥¥¨¨
Îlra iptA `N`doiC(my) ¤¨¦§¥©©©¦

(i"`a):eh dxez
(eh).dnàå äøòpä éáàKixvd £¦©©£¨§¦¨¦§¦

,DOr dxrPd ixFd E`FaIW aEzMd©¨¤¨¥©©£¨¦¨
xaCd zn` ok` iM xxAzi `OW¤¨¦§¨¥¦¨¥¡¤©¨¨

,oM m`e ,dzPiGWmilECib ElCBW in ¤¦§¨§¦¥¦¤¦§¦¦
,mirxdW miiE`xdilr EGAzim`e] ¨¨¦§¦¤¦§©¨¤¨§¦

ixd ,xwW zlilr `N` Ff oi`W xxAzi¦§¨¥¤¥¤¨£¦Ÿ¤¤£¥
[oFiGA mEW o`M oi`(my) ¥¨¦¨

(y"cxt):fh dxez
(fh).äøòpä éáà øîàå`Ed a`d wx §¨©£¦©©£¨©¨¨

zAde m`d ENi`e ,o`M xAcnd©§©¥¨§¦¨¥§©©
aEzMde .miwzFWcOlnzFkld dfA §¦§©¨§©¥¨¤¦§

,ux`ÎKxce zEripvzEWx oi`W §¦§¤¤¤¤¤¥§
Wi`d iptA xAcl dX`loi`WM ¨¦¨§©¥¦§¥¨¦§¤¥

DxEAicA KxFv(my)(a"ivpd wnr):fi dxez ¤§¦¨

`vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(æé)-àì øîàì íéøác úìéìò íN àeä-äpäå§¦¥¿¨Á£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ
eNøôe ézá éìeúa älàå íéìeúa Ezáì éúàöî̈¨³¦§¦§Æ§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ

:øéòä éð÷æ éðôì äìîOä©¦§½̈¦§¥−¦§¥¬¨¦«
i"yx£‰ÏÓO‰ eN¯Ùe∑(שם) ּכּׂשמלה הּדברים מחּורין מׁשל: זה .הרי »¿«ƒ¿»ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻ

(çé):Búà eøqéå Léàä-úà àåää-øéòä éð÷æ eç÷ìå§¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤¨¦®§¦§−Ÿ«
i"yx£B˙‡ e¯qÈÂ∑ מו)מלקֹות .(כתובות ¿ƒ¿…ְַ

(èé)ék äøòpä éáàì eðúðå óñë äàî Búà eLðòå§¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤§¨«§Æ©«£¦´©©«£½̈¦³
äéäú-Bìå ìàøNé úìeúa ìò òø íL àéöBä¦Æ¥´½̈©−§©´¦§¨¥®§¦«§¤´

ì ìëeé-àì äMàìñ :åéîé-ìk dçlL §¦½̈«Ÿ©¬§©§−̈¨¨¨«

(ë)íéìeúá eàöîð-àì äfä øácä äéä úîà-íàå§¦¡¤´¨½̈©¨−̈©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−
:äøòpì©©«£¨«

i"yx£¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ŒÌ‡Â∑(שם) ארּוסין לאחר ׁשּזּנתה והתראה, .ּבעדים ¿ƒ¡∆»»«»»ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

(àë)äéáà-úéa çút-ìà äøòpä-úà eàéöBäå§¦̧¤©©«£¹̈¤¤´©¥«¨¦À¨
äúNò-ék äúîå íéðáàa døéò éLðà äeì÷ñe§¨Á¨Á©§¥̧¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨¦¨«§¨³
òøä zøòáe äéáà úéa úBðæì ìàøNéa äìáð§¨¨Æ§¦§¨¥½¦§−¥´¨¦®¨¦«©§¨¬¨−̈

ñ :Eaøwî¦¦§¤«
i"yx£‰È·‡Œ˙Èa Á˙tŒÏ‡∑(מה ׁשּגּדלּתם (כתובות ּגּדּולים d¯ÈÚ.ראּו ÈL‡∑(ספרי) ּכל עירּהּבמעמד .אנׁשי ∆∆«≈»ƒ»ְְִִִֶֶַ«¿≈ƒ»ְְֲִֵַַַָָ

‰È·‡ ˙Èa ˙BÊÏ∑ אביה ּבבית .ּכמֹו: ƒ¿≈»ƒ»ְְִֵָָ

Ï‡יז  ¯ÓÈÓÏ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz ÈeL ‡e‰ ‡‰Â¿»«ƒ«¿≈ƒƒ¿≈«»
Èz¯· ÈÏe˙a ÔÈl‡Â ÔÈÏe˙a Cz¯·Ï ˙ÈÁkL‡«¿»ƒƒ¿«»¿ƒ¿ƒ≈¿≈¿«ƒ

:‡z¯˜ È·Ò Ì„˜ ‡ÙÈLBL ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ»√»»≈«¿»

b·¯‡יח  ˙È ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò Ôe¯a„ÈÂ¿ƒ¿¿»≈«¿»«ƒ»«¿»
:d˙È Ôe˜ÏÈÂ¿«¿»≈

ÔezÈÂיט  ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó dpÓ Ôea‚ÈÂ¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿
ÏÚ LÈa ÌeL ˜t‡ È¯‡ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡Ï«¬»¿∆¿»¬≈«≈ƒ«
dÏ ˙ÈÏ ez‡Ï È‰z dÏÂ Ï‡¯NÈ„ ‡zÏe˙a¿¿»¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¿ƒ¿≈≈

:È‰BÓBÈ Ïk d¯ËÙÓÏ eL¿̄¿ƒ¿¿«»ƒ

Ï‡כ  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ‰Â‰ ‡ËL˜ Ì‡Â¿ƒÀ¿»¬»ƒ¿»»»≈»
:‡zÓÏeÚÏ ÔÈÏe˙· eÁkzL‡ƒ¿¿»¿ƒ¿∆¿»

‡·e‰‡כא  ˙Èa Ú¯˙Ï ‡zÓÏeÚ ˙È Ôe˜tÈÂ¿«¿»∆¿»ƒ¿«≈»»
È¯‡ ˙eÓ˙e ‡i·‡a dz¯˜ ÈL‡ dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À«¡»≈«¿«¿«¿«»¿¬≈
‡‰e·‡ ˙Èa ‰‡pÊÏ Ï‡¯NÈa ‡Ï˜ ˙„·Ú»¿«¿»»¿ƒ¿»≈¿«»»≈¬»

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fi).äìîOä eNøôeo`M oi` ¨§©¦§¨¥¨
`N` ,DhEWtM 'dlnU'df ixd ¦§¨¦§¨¤¨£¥¤

,lWnEidIW FzErnWnEoixEEgn ¨¨©§¨¤¦§§¨¦
mixaCdzF`CeA mixExaEMcznbE ©§¨¦§¦§©¨§§©

dlnU`ll dIwp zFidl DMxCW ¦§¨¤©§¨¦§§¦¨§Ÿ
micr `ian a`dW oFbkE ,aax§¨§¤¨¨¥¦¥¦
lrAd icr iM mixxanE migikFOd©¦¦§¨§¦¦¥¥©©©

mipxwW md(.en zeaezk ,ixtq)wnr) ¥©§¨¦
(a"ivpd:gi dxez

(gi).BúBà eøqéåWpFr EdfzEwln §¦§¤¤©§
mirAx`:hi dxez ©§¨¦

(k).øácä äéä úîà íàåxnFlM §¦¡¤¨¨©¨¨§©

oM xxAzpe `vnPWmicrAz` E`xW ¤¦§¨§¦§¨¥¥§¥¦¤¨¤
,dUrOdedzid mbd`xzd- ©©£¤§©¨§¨©§¨¨

Dl EricFde xEq` xaCdW DA ExzdW¤¦§¨¤©¨¨¨§¦¨
rcFpe .Dl iEtSd WpFrd z`Wok` ¤¨¤©¨¨§©¤¨¥

dzpGcifnAxg`ldoiqExi` ¨§¨§¥¦§©©¨¥¦
(oiWECiTd)(:cn zeaezk):`k dxez ©¦¦

(`k).äéáà úéa çút ìàiC `l ¤¤©¥¨¦¨Ÿ©
,DO`e dia` cnrnA xaCd didIW¤¦§¤©¨¨§©£©¨¦¨§¦¨
dia` ziA gzR l` D`iadl Wi `N ¤̀¨¥©£¦¨¤¤©¥¨¦¨
dixFdl mixnF` ENi`M df ixde ,WOn©¨©£¥¤§¦§¦§¤¨

mYlCBW milECiB E`xdGd ziAAmy) §¦¦¤¦©§¤©©¦©¤
(.dn(`"n):

.äéáà úéa úBðæì,`Ed xqg `xwn ¦§¥¨¦¨¦§¨¨¥
FWExitEFnMzFpfl','dia` ziaA ¥§¦§§¥¨¦¨

minrtl hinWdl aEzMd KxC oMW¤¥¤¤©¨§©§¦¦§¨¦
`nbEC d`x] z"iAd z`(bk ,ck ziy`xa) ¤©¥§¥§¨

FnM - 'oill Epl mFwn Kia` ziA Wid'£¥¥¨¦¨¨¨¦§
['Kia` ziaA'(l"kyn): §¥¨¦

.døéò éLðàDxir iWp` lM ike ©§¥¦¨§¦¨©§¥¦¨
DzF` oilwFQW `N` ?DzF` milwFq§¦¨¤¨¤§¦¨

,Dxir iWp` lM cnrnAmNEM xW`M §©£©¨©§¥¦¨©£¤¨
Dzliwq z` mi`Fxe mW migkFp§¦¨§¦¤§¦¨¨

(ixtq):ak dxez



vzÎik`לח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(áë)áëL Léà àöné-ék|ìòa-úìòá äMà-íò ¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥´¦¦¨´§ª«©©À©
äMàäå äMàä-íò áëMä Léàä íäéðL-íb eúîe¥̧Æ©§¥¤½¨¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®

ñ :ìàøNiî òøä zøòáe¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«
i"yx£Ì‰ÈLŒÌb e˙Óe∑(ספרי),חּדּודים מעׂשה הּבאים להֹוציא לרּבֹות ּגם, מהם. נהנית האּׁשה אחריהם ׁשאין ≈«¿≈∆ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

מאחֹוריהם) אחרים: עד (שם).(ספרים לּה ממּתינין אין מעּברת היתה ׁשאם הּולד, את לרּבֹות ׁשניהם", "ּגם אחר: ּדבר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
.ׁשּתלד  ֵֵֶ

(âë)äéäé ékdàöîe Léàì äNøàî äìeúá äøòð ¦³¦«§¤Æ©«£¨´§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬
:dnò áëLå øéòa Léà¦²¨¦−§¨©¬¦¨«

i"yx£¯ÈÚa LÈ‡ d‡ˆÓe∑(ז ארע (ערכין לא ּבביתּה, יׁשבה אּלּו הא לּגּנב, קֹוראה ּפרצה עּמּה, ׁשכב לפיכ ¿»»ƒ»ƒְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹ
.לּה ָ

(ãë)øòL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå|àåää øéòä §«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´©¦À
øác-ìò äøòpä-úà eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼¤©©«£À̈©§©Æ
-øLà øác-ìò Léàä-úàå øéòá ä÷òö-àì øLà£¤´Ÿ¨«£¨´¨¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤

ñ :Eaøwî òøä zøòáe eäòø úLà-úà äpò¦−̈¤¥´¤¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

(äë)äøòpä-úà Léàä àöîé äãOa-íàå§¦©¨¤º¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ
úîe dnò áëLå Léàä da-÷éæçäå äNøàîä©«§´Ÿ̈½̈§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦¨®¥À

:Bcáì dnò áëL-øLà Léàä̈¦²£¤¨©¬¦−̈§©«

(åë)äøòpìåàèç äøòpì ïéà øáã äNòú-àì §©©«£¨ÆŸ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§
Lôð Bçöøe eäòø-ìò Léà íe÷é øLàk ék úåî̈®¤¦¿©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤

:äfä øácä ïk¥−©¨¨¬©¤«
i"yx£'B‚Â Ìe˜È ¯L‡k Èk∑ העֹומד ּכאדם עליה, עמד ּובחזקה היא, אנּוסה ּכי מׁשמעֹו: זהּו ּפׁשּוטֹו לפי ƒ«¬∆»¿ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

להרגֹו. חברֹו עג)על סנהדרין כה. ללּמד (פסחים ּבא זה הרי ּבֹו: ּדרׁשּו וכּו'ורּבֹותינּו למד .ונמצא ְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

‡z˙כב  ‡˙z‡ ÌÚ ·ÎLc ¯·b ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«¿»≈ƒƒ¿»ƒ«
ÌÚ ·ÎLc ‡¯·b ÔB‰ÈÂ¯z Û‡ ÔeÏh˜˙ÈÂ ¯·b¿«¿ƒ¿«¿««¿≈«¿»¿»≈ƒ
:Ï‡¯NiÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙z‡Â ‡˙z‡ƒ¿»¿ƒ¿»¿«≈»≈¿ƒƒƒ¿»≈

Ò¯‡Óc‡כג  ‡zÏ˙· ‡zÓÏeÚ È‰˙ È¯‡¬≈¿≈∆¿»¿À¿»ƒ¿»¿»
:dnÚ ·ekLÈÂ ‡z¯˜a ¯·b dpÁkLÈÂ ¯·‚Ïƒ¿«¿«¿¿ƒ«¿«¿«¿»¿ƒ¿ƒ«

‰‰È‡כד  ‡z¯˜ Ú¯˙Ï ÔB‰ÈÂ¯z ˙È Ôe˜t˙Â¿«¿»«¿≈ƒ¿««¿»«ƒ
˙È Ôe˙eÓÈÂ ‡i·‡a ÔB‰˙È ÔeÓb¯˙Â¿ƒ¿¿»¿¿«¿«»ƒ»
˙ÈÂ ‡z¯˜a ˙ÁÂˆ ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ ‡zÓÏeÚ∆¿»«≈«ƒ»¿»«¿«¿»¿»
ÈlÙ˙e d¯·Á ˙z‡ ˙È ÈpÚc ˜ÒÚ ÏÚ ‡¯·b«¿»«≈«¿«ƒ»ƒ««¿≈¿«≈

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú»≈¿ƒƒ≈»

zÓÏeÚ‡כה  ˙È ¯·b ÁkLÈ ‡Ï˜Áa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»«¿«¿«»∆¿»
dnÚ ·ekLÈÂ ‡¯·b da Û˜˙ÈÂ ‡Ò¯‡Ó„ƒ¿»¿»¿ƒ¿∆««¿»¿ƒ¿ƒ«
:È‰B„BÁÏa dnÚ ·ÎLc ‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈«¿»ƒ»≈ƒ«ƒ¿ƒ

ÈÏ˙כו  ÌÚcÓ „aÚ˙ ‡Ï ‡zÓÏeÚÏe¿∆¿»»«¿≈ƒ««≈
‡Ók È¯‡ ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ‡zÓÏeÚÏ¿∆¿»«ƒƒ¿¬≈¿»
Ôk LÙ dpÏË˜ÈÂ d¯·Á ÏÚ ‡¯·b Ìe˜È„ƒ«¿»««¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈¿«≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak).íäéðL íb eúîezaiY ¥©§¥¤¥©
wx `Ed WpFrdW cOll d`A 'mdipW'§¥¤¨¨§©¥¤¨¤©
,`hgd dUrnA mieW mdipXWM§¤§¥¤¨¦§©£¥©¥§

`ivFdlllMd onmicECg dUrn §¦¦©§¨©£¥¦¦
oeiM ,dzin eilr miaiIg oi`W `nlrA§¨§¨¤¥©¨¦¨¨¦¨¥¨

mdn zipdp dX`d oi`W(my)(m"`x): ¤¥¨¦¨¤¡¥¥¤
.íbaEzMd `aE ,`Ed iEAix 'mB' oFWl ©§©¦¨©¨

zFAxloFW`xd z` wx `l mizinOW §©¤§¦¦Ÿ©¤¨¦
mitqFp miWp` mB `N` ,dilr `AW¤¨¨¤¨¤¨©£¨¦¨¦

mdixg`n mi`Ad.dilr E`A xW` ©¨¦¥©£¥¤£¤¨¨¤¨
dlqtp xakE li`Fd xn`Y `le§ŸŸ©¦§¨¦§§¨
Dpi` aEW ,oFW`xd z`iaA Dlral§©§¨§¦©¨¦¥¨

'Wi` zW`' z`xwp(my).(`"eb)xaC ¦§¥¥¤¦¨¨
micnl Ep` ztqFp dkld - xg ©̀¥£¨¨¤¤¨§¥¦

iEAixd oFWNn'mdipW mb'zFAxl - ¦§¨¦©§¥¤§©
oi` ,zxAErn dzid m`W ,clEd z ¤̀©¨¨¤¦¨§¨§¤¤¥

clYW cr Dl oipiYnnliSdl icM ©§¦¦¨©¤¥¥§¥§©¦
dYr DzF` mizinn `N` ,clEd z ¤̀©¨¨¤¨§¦¦¨©¨
cg` sEbM aWgPd ,dirnAW clEd mr¦©¨¨¤§¥¥¨©¤§¨§¤¨

dX`d mr(.f oikxr i"yx):bk dxez ¦¨¦¨
(bk).øéòa Léà dàöîeaEzMd fnx §¨¨¦¨¦¨©©¨

DziAn d`vIW itl iM ,dfÄ¤¦§¦¤¨§¨¦¥¨
xirA daaFYqde,,DOr akW Kkitl §¦§§¨¨¦§¦¨¨©¦¨

:lWn minkg ElWn df oFbM lredvxR §©§¤¨§£¨¦¨¨¦§¨

;aPBl d`xFwdvExR xcB ,xnFlM §¨©©¨§©¨¥§¨
qpMdl aPBl z`xFw ENi`M (dgEzR)§¨§¦¥©©¨§¦¨¥
dzidW oeiM o`M s` .aFpble DMxC©§¨§¦§©¨¥¨¤¨§¨
Dl rxi` Kkl ,dxnWp `le zip`vi©§¨¦§Ÿ¦§§¨§¨¥©¨

,xaCdDziaA daWi ENi` `dKxcM ©¨¨¨¦¨§¨§¥¨§¤¤
,zFrEpSdDl rxi` `ldf xaC ©§Ÿ¥©¨¨¨¤

(ixtq):ck dxez
(ek)'Bâå íe÷é øLàk ék.Wtp FgvxE ¦©£¤¨§§¨¤¤

FhEWt itl`xwn lWFrnWn Edf:iM §¦§¤¦§¨¤©§¨¦
dwfgaE `id dqEp`(gkA)cnr £¨¦§¨§¨§Ÿ©¨©

dGd Wi`d,dilrDxhtl Wi Kkitl ¨¦©¤¨¤¨§¦¨¥§¨§¨
df ixdW ,WpFrd onlr cnFrd mc`M ¦¨¤¤£¥¤§¨¨¨¥©

`vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(æë)ïéàå äNøàîä äøòpä ä÷òö dàöî äãOá ék¦¬©¨¤−§¨¨®¨«£À̈©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬
ñ :dì òéLBî¦−©¨«

(çë)äNøà-àì øLà äìeúá äøòð Léà àöîé-ék¦«¦§¨´¦À©«£¨³§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨
:eàöîðå dnò áëLå dNôúe§¨−̈§¨©´¦¨®§¦§¨«

(èë)íéMîç äøòpä éáàì dnò áëMä Léàä ïúðåÂ§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬©©«£−̈£¦¦´
ìëeé-àì dpò øLà úçz äMàì äéäú-Bìå óñk̈®¤§¦«§¤´§¦À̈©µ©£¤´¦½̈«Ÿ©¬

ñ :åéîé-ìk dçlL©§−̈¨¨¨«
âë(à)ðk älâé àìå åéáà úLà-úà Léà çwé-àìó «Ÿ¦©¬¦−¤¥´¤¨¦®§¬Ÿ§©¤−§©¬

ñ :åéáà̈¦«
i"yx£ÁwÈŒ‡Ï∑(סז ּבּה(קידושין ּתֹופסין קּדּוׁשין ואין לּקּוחין, ּבּה לֹו ‡·ÂÈ.אין Ûk ‰l‚È ‡ÏÂ∑(לג (יבמות …ƒ«ְְִִִִִֵֵָָ¿…¿«∆¿«»ƒ

לאביו, הראּויה אביו, ׁשל יבם מּׁשּום:ׁשֹומרת עליה הּוזהר ּכבר יח)והרי לעבר (ויקרא אּלא ?"אבי אחי "ערות ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ
לּה ולסמ לאוין, ּבׁשני זה ממזר על ׁשאין ללּמד ממזר", יבא "לא מחּיבי אלא : וקלֿוחמר ּכריתֹות, מחּיבי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ּדין  ּבית מיתת ּבעריֹות ׁשאין ּדין, ּבית ּכרת מיתֹות ּבּה .ׁשאין ֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

(á)ìä÷a äëôL úeøëe àkc-òeöô àáé-àì«Ÿ¨¯Ÿ§«©©¨²§¬¨§−̈¦§©¬
ñ :ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£‡kcŒÚeˆt∑(עז ׁשּלֹו(יבמות ּביצים ׁשּנּדּכאּו אֹו ÎÙL‰.ׁשּנפצעּו ˙e¯Îe∑ יֹורה אינֹו וׁשּוב הּגיד ׁשּנכרת ¿««»ְְְִִִֵֶֶֶַ¿»¿»ְְִִֵֶֶַַ
מֹוליד  ואינֹו וׁשֹותת ׁשֹופ אּלא זרע, .קּלּוח ְְִִֵֵֵֶֶַַָ

zÓÏeÚ‡כז  ˙ÁÂˆ dÁkL‡ ‡Ï˜Á· È¯‡¬≈¿«¿»«¿¿«¿»«∆¿»
:dÏ ˜È¯Ùc ˙ÈÏÂ ‡Ò¯‡Ócƒ¿»¿»¿≈¿»ƒ«

Ï‡כח  Èc ‡zÏ˙· ‡zÓÏeÚ ¯·b ÁkLÈ È¯‡¬≈«¿«¿«∆¿»¿À¿»ƒ»
:ÔeÁkzLÈÂ dnÚ ·ekLÈÂ dp„ÁÈÂ ‡Ò¯‡Ó¿»¿»¿∆¡ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿

e·‡Ï‰‡כט  dnÚ ·kLÈc ‡¯·b ÔzÈÂ¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿Àƒ««¬»
È‰z dÏÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁ ‡zÓÏeÚ„¿∆¿»«¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿≈¿≈
d¯ËÙÓÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ diÚ Èc ÛÏÁ ez‡Ï¿ƒ¿√«ƒ«¿«≈≈¿¿ƒ¿¿«

:È‰BÓBÈ Ïk»ƒ

Èl‚Èא  ‡ÏÂ È‰e·‡ ˙z‡ ˙È ¯·b ·qÈ ‡Ï»ƒ«¿«»ƒ«¬ƒ¿»¿«≈
:È‰e·‡„ ‡Ùk«¿»«¬ƒ

Ï‰˜a‡ב  ÏÚÓÏ ÏaÁÓ„Â ˜ÈÒÙ„ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿««¿≈«ƒ¿»»
:ÈÈ„«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

Fbxdl FxiagliSdl lFki bExdd oi`e £¥§¨§§¥¤¨¨§©¦
.EPOn FnvrFa EWxc EpizFAxeKFYn : ©§¦¤§©¥¨§¦

riWFn oi`e dxrPd dwrv' xn`PW¤¤¡©¨£¨©©£¨§¥¦©
mc` rnW ENi`W cFnll Wi ,'Dl̈¥¦§¤¦¨©¨¨
lkA DriWFdl i`Xx did Dzwrv©£¨¨¨¨©©§¦¨§¨
.qpF`d z` bFxdl ENit`e ,lkEIW xaC̈¨¤©©£¦©£¤¨¥
,gvFxl aEzMd FzF` deWdW KFYnE¦¤¦§¨©¨§¥©
mB oiCd `Ed iM micnl Epivnp¦§¥§¥¦¦©¦©
Fxiag xg` scFxd oFbM ,dgivxA¦§¦¨§¨¥©©£¥
zbixd ici lr FliSdl xYEOW ,Fbxdl§¨§¤¨§©¦©§¥£¦©

.scFxdixdgvFx oiCW,dfitl ¨¥£¥¤¦¥©¤§¦
,FhEWtcOll `AmWMW] qpF`d lr §¨§©¥©¨¥¤§¥

oM ,FzzinA mW` Fpi` gvxPdW¤©¦§¨¥¨¥§¦¨¥
,[Dqp` lr zrAzp Dpi` dqEp`d̈£¨¥¨¦§©©©¨§¨

e,FWxcn itl ENi``vnpgvFxd oiC §¦§¦¦§¨¦§¨¦¨¥©
cnllr cOlnE xfFg qpF`dW] qpF`n ¨¥¥¥¤¨¥¥§©¥©

on liSdl xYEOW mWM ;dgivxd̈§¦¨§¥¤¨§©¦¦
xYEn KM ,Fzbixd iciÎlr qpF`d̈¥©§¥£¦¨¨¨
[Fzbixd ici lr gvFxd on liSdl§©¦¦¨¥©©§¥£¦¨

(.cr oixcdpq):fk dxez
âë(`).çwé àìEpcOln df oFWl Ÿ¦©¨¤§©§¥
WoigETl DA Fl oi`i`W xnFlM ,llM ¤¥¨¦¦§¨§©¤¦

,DzF` WCwl xWt`eDWCiw m` s` ¤§¨§©¥¨§©¦¦§¨
oi`dDA oiqtFY oiWECiw`l ENi`kE ¥©¦¦§¦¨§¦Ÿ

df oA `aE ,a`d zOW oFbM] mElM dUr̈¨§§¤¥¨¨¨¥¤
Wi` zW` ziUrp `l ,DWCiwe§¦§¨Ÿ©£¥¥¤¦
diEpR `id ixde ,EN` oiWECiwA§¦¦¥©£¥¦§¨

[mc` lM x`Wl `UPdl zxYEnE(g"y): ¤¤§¦¨¥¦§¨¨¨¨
ðk älâé àìå.åéáà óxaM `lde §Ÿ§©¤§©¨¦©£Ÿ§¨

,'eia` zW` z` Wi` gTi `l' xn`p¤¡©Ÿ¦©¦¤¥¤¨¦
spM dNbi `le' xnFl cEnlY dnE©©§©§Ÿ§©¤§©
Ff s` zFAxl aEzMd `A `N` ?'eia`̈¦¤¨¨©¨§©©

oFbkE ,WOn FYW` Dpi`WzxnFW ¤¥¨¦§©¨§¤¤
eia` lW maizW` = mai zxnFW] ¨¨¤¨¦¤¤¨¨¥¤

zpYnn `ide ,mipA `lA zOW eig`̈¦¤¥§Ÿ¨¦§¦©§¤¤
mEAi zevn oicM dP`VIW Floldl d`x) ¤¦¨¤¨§¦¦§©¦

(d ,dkspM dNbi `l' llkA `id ixde .[©£¥¦¦§©Ÿ§©¤§©
dX` `idW itl ,'eia`diE`xd ¨¦§¦¤¦¦¨¨§¨

.eia`llr Fxidfdl KxvEd dOle §¨¦§¨¨§©§©§¦©
,KMmEXn dilr xdfEd xak ixde ¨©£¥§¨§©¨¤¨¦

Lia` ig` zexr'LzcC ...dNbz `l ¤§©£¦¨¦Ÿ§©¥Ÿ¨§
'`id?(ci ,gi `xwie)`N` ,icMxFarl ¦¤¨§¥©£

lrFfoie`l ipWA,FzcFC mEXn : ©¦§¥¨¦¦¨
.eia` lW mai zxnFW mEXnEecFr ¦¤¤¨¨¤¨¦§

,FzcFC xEQi` aEW o`M xiMfdW mrh©©¤¦§¦¨¦¨
icMDl KFnqlwEqRd z``ai `l' §¥¦§¨¤©¨Ÿ¨Ÿ

'xfnn'ebe(b weqta),ecOlldfA ©§¥§©¥¨¤
oi`WdUrp mc``N` xfnnoM m` ¤¥¨¨©£¤©§¥¤¨¦¥

clFp `Edni`EVPzFzixk iaiIg- ©¦¦¥©§¥§¦
miaiIgW zFxEngd zFixrd on¦¨£¨©£¤©¨¦

zxM mdilrxn`PW FzcFC znbEcM] £¥¤¨¥§§©¨¤¤¡©
DA(k ,k `xwie)la` ,['Ezni mixixr' ¨£¦¦¨ª£¨

xEQi` wx mdA WIW oi`EVPn clFPd©¨¦¦¦¤¥¨¤©¦
Fpi` ,calA zFwln mWpre ,e`l̈§¨§¨©§¦§¨¥

.xfnn dUrpExfnn WIW KFYn ©£¤©§¥¦¤¥©§¥
,zFzixk iaiIgnxnFgeÎlwdUrPW ¥©¨¥¨¥©¨¤¤©£¤

xfnnnlM,oiCÎziA zFzin iaiIg ©§¥¦¨©§¥¦¥¦
Wixdoi`LlAlkdzFixrxaC ¤£¥¥§§¨¨£¨¨¨

FA WIWDA oi`W oiCÎziA zzin ¤¥¦©¥¦¤¥¨
zxMiaiIg lkA oiCd `Ed KM - ¨¥¨©¦§¨©¨¥

`l micrd m`W ,oiC ziA zFzin¦¥¦¤¦¨¥¦Ÿ
FWpre bxdp Fpi` ,dzinl FA Exzd¦§§¦¨¥¤¡¨§¨§

zxM(m"`x):a dxez ¨¥
(a).äkc òeöô,mEn lrAErvtPW §©©¨©©¤¦§§

E`MCp F`(EWYkp),FNW miviaFpiC ¦©§¦§§¥¦¤¦
'd ldwA `ai `NW(ixtq): ¤Ÿ¨Ÿ¦§©



לט `vzÎik zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(áë)áëL Léà àöné-ék|ìòa-úìòá äMà-íò ¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥´¦¦¨´§ª«©©À©
äMàäå äMàä-íò áëMä Léàä íäéðL-íb eúîe¥̧Æ©§¥¤½¨¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®

ñ :ìàøNiî òøä zøòáe¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«
i"yx£Ì‰ÈLŒÌb e˙Óe∑(ספרי),חּדּודים מעׂשה הּבאים להֹוציא לרּבֹות ּגם, מהם. נהנית האּׁשה אחריהם ׁשאין ≈«¿≈∆ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

מאחֹוריהם) אחרים: עד (שם).(ספרים לּה ממּתינין אין מעּברת היתה ׁשאם הּולד, את לרּבֹות ׁשניהם", "ּגם אחר: ּדבר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
.ׁשּתלד  ֵֵֶ

(âë)äéäé ékdàöîe Léàì äNøàî äìeúá äøòð ¦³¦«§¤Æ©«£¨´§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬
:dnò áëLå øéòa Léà¦²¨¦−§¨©¬¦¨«

i"yx£¯ÈÚa LÈ‡ d‡ˆÓe∑(ז ארע (ערכין לא ּבביתּה, יׁשבה אּלּו הא לּגּנב, קֹוראה ּפרצה עּמּה, ׁשכב לפיכ ¿»»ƒ»ƒְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹ
.לּה ָ

(ãë)øòL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå|àåää øéòä §«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´©¦À
øác-ìò äøòpä-úà eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼¤©©«£À̈©§©Æ
-øLà øác-ìò Léàä-úàå øéòá ä÷òö-àì øLà£¤´Ÿ¨«£¨´¨¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤

ñ :Eaøwî òøä zøòáe eäòø úLà-úà äpò¦−̈¤¥´¤¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

(äë)äøòpä-úà Léàä àöîé äãOa-íàå§¦©¨¤º¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ
úîe dnò áëLå Léàä da-÷éæçäå äNøàîä©«§´Ÿ̈½̈§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦¨®¥À

:Bcáì dnò áëL-øLà Léàä̈¦²£¤¨©¬¦−̈§©«

(åë)äøòpìåàèç äøòpì ïéà øáã äNòú-àì §©©«£¨ÆŸ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§
Lôð Bçöøe eäòø-ìò Léà íe÷é øLàk ék úåî̈®¤¦¿©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤

:äfä øácä ïk¥−©¨¨¬©¤«
i"yx£'B‚Â Ìe˜È ¯L‡k Èk∑ העֹומד ּכאדם עליה, עמד ּובחזקה היא, אנּוסה ּכי מׁשמעֹו: זהּו ּפׁשּוטֹו לפי ƒ«¬∆»¿ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

להרגֹו. חברֹו עג)על סנהדרין כה. ללּמד (פסחים ּבא זה הרי ּבֹו: ּדרׁשּו וכּו'ורּבֹותינּו למד .ונמצא ְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

‡z˙כב  ‡˙z‡ ÌÚ ·ÎLc ¯·b ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«¿»≈ƒƒ¿»ƒ«
ÌÚ ·ÎLc ‡¯·b ÔB‰ÈÂ¯z Û‡ ÔeÏh˜˙ÈÂ ¯·b¿«¿ƒ¿«¿««¿≈«¿»¿»≈ƒ
:Ï‡¯NiÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙z‡Â ‡˙z‡ƒ¿»¿ƒ¿»¿«≈»≈¿ƒƒƒ¿»≈

Ò¯‡Óc‡כג  ‡zÏ˙· ‡zÓÏeÚ È‰˙ È¯‡¬≈¿≈∆¿»¿À¿»ƒ¿»¿»
:dnÚ ·ekLÈÂ ‡z¯˜a ¯·b dpÁkLÈÂ ¯·‚Ïƒ¿«¿«¿¿ƒ«¿«¿«¿»¿ƒ¿ƒ«

‰‰È‡כד  ‡z¯˜ Ú¯˙Ï ÔB‰ÈÂ¯z ˙È Ôe˜t˙Â¿«¿»«¿≈ƒ¿««¿»«ƒ
˙È Ôe˙eÓÈÂ ‡i·‡a ÔB‰˙È ÔeÓb¯˙Â¿ƒ¿¿»¿¿«¿«»ƒ»
˙ÈÂ ‡z¯˜a ˙ÁÂˆ ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ ‡zÓÏeÚ∆¿»«≈«ƒ»¿»«¿«¿»¿»
ÈlÙ˙e d¯·Á ˙z‡ ˙È ÈpÚc ˜ÒÚ ÏÚ ‡¯·b«¿»«≈«¿«ƒ»ƒ««¿≈¿«≈

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú»≈¿ƒƒ≈»

zÓÏeÚ‡כה  ˙È ¯·b ÁkLÈ ‡Ï˜Áa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»«¿«¿«»∆¿»
dnÚ ·ekLÈÂ ‡¯·b da Û˜˙ÈÂ ‡Ò¯‡Ó„ƒ¿»¿»¿ƒ¿∆««¿»¿ƒ¿ƒ«
:È‰B„BÁÏa dnÚ ·ÎLc ‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈«¿»ƒ»≈ƒ«ƒ¿ƒ

ÈÏ˙כו  ÌÚcÓ „aÚ˙ ‡Ï ‡zÓÏeÚÏe¿∆¿»»«¿≈ƒ««≈
‡Ók È¯‡ ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ‡zÓÏeÚÏ¿∆¿»«ƒƒ¿¬≈¿»
Ôk LÙ dpÏË˜ÈÂ d¯·Á ÏÚ ‡¯·b Ìe˜È„ƒ«¿»««¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈¿«≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak).íäéðL íb eúîezaiY ¥©§¥¤¥©
wx `Ed WpFrdW cOll d`A 'mdipW'§¥¤¨¨§©¥¤¨¤©
,`hgd dUrnA mieW mdipXWM§¤§¥¤¨¦§©£¥©¥§

`ivFdlllMd onmicECg dUrn §¦¦©§¨©£¥¦¦
oeiM ,dzin eilr miaiIg oi`W `nlrA§¨§¨¤¥©¨¦¨¨¦¨¥¨

mdn zipdp dX`d oi`W(my)(m"`x): ¤¥¨¦¨¤¡¥¥¤
.íbaEzMd `aE ,`Ed iEAix 'mB' oFWl ©§©¦¨©¨

zFAxloFW`xd z` wx `l mizinOW §©¤§¦¦Ÿ©¤¨¦
mitqFp miWp` mB `N` ,dilr `AW¤¨¨¤¨¤¨©£¨¦¨¦

mdixg`n mi`Ad.dilr E`A xW` ©¨¦¥©£¥¤£¤¨¨¤¨
dlqtp xakE li`Fd xn`Y `le§ŸŸ©¦§¨¦§§¨
Dpi` aEW ,oFW`xd z`iaA Dlral§©§¨§¦©¨¦¥¨

'Wi` zW`' z`xwp(my).(`"eb)xaC ¦§¥¥¤¦¨¨
micnl Ep` ztqFp dkld - xg ©̀¥£¨¨¤¤¨§¥¦

iEAixd oFWNn'mdipW mb'zFAxl - ¦§¨¦©§¥¤§©
oi` ,zxAErn dzid m`W ,clEd z ¤̀©¨¨¤¦¨§¨§¤¤¥

clYW cr Dl oipiYnnliSdl icM ©§¦¦¨©¤¥¥§¥§©¦
dYr DzF` mizinn `N` ,clEd z ¤̀©¨¨¤¨§¦¦¨©¨
cg` sEbM aWgPd ,dirnAW clEd mr¦©¨¨¤§¥¥¨©¤§¨§¤¨

dX`d mr(.f oikxr i"yx):bk dxez ¦¨¦¨
(bk).øéòa Léà dàöîeaEzMd fnx §¨¨¦¨¦¨©©¨

DziAn d`vIW itl iM ,dfÄ¤¦§¦¤¨§¨¦¥¨
xirA daaFYqde,,DOr akW Kkitl §¦§§¨¨¦§¦¨¨©¦¨

:lWn minkg ElWn df oFbM lredvxR §©§¤¨§£¨¦¨¨¦§¨

;aPBl d`xFwdvExR xcB ,xnFlM §¨©©¨§©¨¥§¨
qpMdl aPBl z`xFw ENi`M (dgEzR)§¨§¦¥©©¨§¦¨¥
dzidW oeiM o`M s` .aFpble DMxC©§¨§¦§©¨¥¨¤¨§¨
Dl rxi` Kkl ,dxnWp `le zip`vi©§¨¦§Ÿ¦§§¨§¨¥©¨

,xaCdDziaA daWi ENi` `dKxcM ©¨¨¨¦¨§¨§¥¨§¤¤
,zFrEpSdDl rxi` `ldf xaC ©§Ÿ¥©¨¨¨¤

(ixtq):ck dxez
(ek)'Bâå íe÷é øLàk ék.Wtp FgvxE ¦©£¤¨§§¨¤¤

FhEWt itl`xwn lWFrnWn Edf:iM §¦§¤¦§¨¤©§¨¦
dwfgaE `id dqEp`(gkA)cnr £¨¦§¨§¨§Ÿ©¨©

dGd Wi`d,dilrDxhtl Wi Kkitl ¨¦©¤¨¤¨§¦¨¥§¨§¨
df ixdW ,WpFrd onlr cnFrd mc`M ¦¨¤¤£¥¤§¨¨¨¥©

`vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy

(æë)ïéàå äNøàîä äøòpä ä÷òö dàöî äãOá ék¦¬©¨¤−§¨¨®¨«£À̈©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬
ñ :dì òéLBî¦−©¨«

(çë)äNøà-àì øLà äìeúá äøòð Léà àöîé-ék¦«¦§¨´¦À©«£¨³§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨
:eàöîðå dnò áëLå dNôúe§¨−̈§¨©´¦¨®§¦§¨«

(èë)íéMîç äøòpä éáàì dnò áëMä Léàä ïúðåÂ§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬©©«£−̈£¦¦´
ìëeé-àì dpò øLà úçz äMàì äéäú-Bìå óñk̈®¤§¦«§¤´§¦À̈©µ©£¤´¦½̈«Ÿ©¬

ñ :åéîé-ìk dçlL©§−̈¨¨¨«
âë(à)ðk älâé àìå åéáà úLà-úà Léà çwé-àìó «Ÿ¦©¬¦−¤¥´¤¨¦®§¬Ÿ§©¤−§©¬

ñ :åéáà̈¦«
i"yx£ÁwÈŒ‡Ï∑(סז ּבּה(קידושין ּתֹופסין קּדּוׁשין ואין לּקּוחין, ּבּה לֹו ‡·ÂÈ.אין Ûk ‰l‚È ‡ÏÂ∑(לג (יבמות …ƒ«ְְִִִִִֵֵָָ¿…¿«∆¿«»ƒ

לאביו, הראּויה אביו, ׁשל יבם מּׁשּום:ׁשֹומרת עליה הּוזהר ּכבר יח)והרי לעבר (ויקרא אּלא ?"אבי אחי "ערות ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ
לּה ולסמ לאוין, ּבׁשני זה ממזר על ׁשאין ללּמד ממזר", יבא "לא מחּיבי אלא : וקלֿוחמר ּכריתֹות, מחּיבי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ּדין  ּבית מיתת ּבעריֹות ׁשאין ּדין, ּבית ּכרת מיתֹות ּבּה .ׁשאין ֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

(á)ìä÷a äëôL úeøëe àkc-òeöô àáé-àì«Ÿ¨¯Ÿ§«©©¨²§¬¨§−̈¦§©¬
ñ :ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£‡kcŒÚeˆt∑(עז ׁשּלֹו(יבמות ּביצים ׁשּנּדּכאּו אֹו ÎÙL‰.ׁשּנפצעּו ˙e¯Îe∑ יֹורה אינֹו וׁשּוב הּגיד ׁשּנכרת ¿««»ְְְִִִֵֶֶֶַ¿»¿»ְְִִֵֶֶַַ
מֹוליד  ואינֹו וׁשֹותת ׁשֹופ אּלא זרע, .קּלּוח ְְִִֵֵֵֶֶַַָ

zÓÏeÚ‡כז  ˙ÁÂˆ dÁkL‡ ‡Ï˜Á· È¯‡¬≈¿«¿»«¿¿«¿»«∆¿»
:dÏ ˜È¯Ùc ˙ÈÏÂ ‡Ò¯‡Ócƒ¿»¿»¿≈¿»ƒ«

Ï‡כח  Èc ‡zÏ˙· ‡zÓÏeÚ ¯·b ÁkLÈ È¯‡¬≈«¿«¿«∆¿»¿À¿»ƒ»
:ÔeÁkzLÈÂ dnÚ ·ekLÈÂ dp„ÁÈÂ ‡Ò¯‡Ó¿»¿»¿∆¡ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿

e·‡Ï‰‡כט  dnÚ ·kLÈc ‡¯·b ÔzÈÂ¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿Àƒ««¬»
È‰z dÏÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁ ‡zÓÏeÚ„¿∆¿»«¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿≈¿≈
d¯ËÙÓÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ diÚ Èc ÛÏÁ ez‡Ï¿ƒ¿√«ƒ«¿«≈≈¿¿ƒ¿¿«

:È‰BÓBÈ Ïk»ƒ

Èl‚Èא  ‡ÏÂ È‰e·‡ ˙z‡ ˙È ¯·b ·qÈ ‡Ï»ƒ«¿«»ƒ«¬ƒ¿»¿«≈
:È‰e·‡„ ‡Ùk«¿»«¬ƒ

Ï‰˜a‡ב  ÏÚÓÏ ÏaÁÓ„Â ˜ÈÒÙ„ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿««¿≈«ƒ¿»»
:ÈÈ„«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

Fbxdl FxiagliSdl lFki bExdd oi`e £¥§¨§§¥¤¨¨§©¦
.EPOn FnvrFa EWxc EpizFAxeKFYn : ©§¦¤§©¥¨§¦

riWFn oi`e dxrPd dwrv' xn`PW¤¤¡©¨£¨©©£¨§¥¦©
mc` rnW ENi`W cFnll Wi ,'Dl̈¥¦§¤¦¨©¨¨
lkA DriWFdl i`Xx did Dzwrv©£¨¨¨¨©©§¦¨§¨
.qpF`d z` bFxdl ENit`e ,lkEIW xaC̈¨¤©©£¦©£¤¨¥
,gvFxl aEzMd FzF` deWdW KFYnE¦¤¦§¨©¨§¥©
mB oiCd `Ed iM micnl Epivnp¦§¥§¥¦¦©¦©
Fxiag xg` scFxd oFbM ,dgivxA¦§¦¨§¨¥©©£¥
zbixd ici lr FliSdl xYEOW ,Fbxdl§¨§¤¨§©¦©§¥£¦©

.scFxdixdgvFx oiCW,dfitl ¨¥£¥¤¦¥©¤§¦
,FhEWtcOll `AmWMW] qpF`d lr §¨§©¥©¨¥¤§¥

oM ,FzzinA mW` Fpi` gvxPdW¤©¦§¨¥¨¥§¦¨¥
,[Dqp` lr zrAzp Dpi` dqEp`d̈£¨¥¨¦§©©©¨§¨

e,FWxcn itl ENi``vnpgvFxd oiC §¦§¦¦§¨¦§¨¦¨¥©
cnllr cOlnE xfFg qpF`dW] qpF`n ¨¥¥¥¤¨¥¥§©¥©

on liSdl xYEOW mWM ;dgivxd̈§¦¨§¥¤¨§©¦¦
xYEn KM ,Fzbixd iciÎlr qpF`d̈¥©§¥£¦¨¨¨
[Fzbixd ici lr gvFxd on liSdl§©¦¦¨¥©©§¥£¦¨

(.cr oixcdpq):fk dxez
âë(`).çwé àìEpcOln df oFWl Ÿ¦©¨¤§©§¥
WoigETl DA Fl oi`i`W xnFlM ,llM ¤¥¨¦¦§¨§©¤¦

,DzF` WCwl xWt`eDWCiw m` s` ¤§¨§©¥¨§©¦¦§¨
oi`dDA oiqtFY oiWECiw`l ENi`kE ¥©¦¦§¦¨§¦Ÿ

df oA `aE ,a`d zOW oFbM] mElM dUr̈¨§§¤¥¨¨¨¥¤
Wi` zW` ziUrp `l ,DWCiwe§¦§¨Ÿ©£¥¥¤¦
diEpR `id ixde ,EN` oiWECiwA§¦¦¥©£¥¦§¨

[mc` lM x`Wl `UPdl zxYEnE(g"y): ¤¤§¦¨¥¦§¨¨¨¨
ðk älâé àìå.åéáà óxaM `lde §Ÿ§©¤§©¨¦©£Ÿ§¨

,'eia` zW` z` Wi` gTi `l' xn`p¤¡©Ÿ¦©¦¤¥¤¨¦
spM dNbi `le' xnFl cEnlY dnE©©§©§Ÿ§©¤§©
Ff s` zFAxl aEzMd `A `N` ?'eia`̈¦¤¨¨©¨§©©

oFbkE ,WOn FYW` Dpi`WzxnFW ¤¥¨¦§©¨§¤¤
eia` lW maizW` = mai zxnFW] ¨¨¤¨¦¤¤¨¨¥¤

zpYnn `ide ,mipA `lA zOW eig`̈¦¤¥§Ÿ¨¦§¦©§¤¤
mEAi zevn oicM dP`VIW Floldl d`x) ¤¦¨¤¨§¦¦§©¦

(d ,dkspM dNbi `l' llkA `id ixde .[©£¥¦¦§©Ÿ§©¤§©
dX` `idW itl ,'eia`diE`xd ¨¦§¦¤¦¦¨¨§¨

.eia`llr Fxidfdl KxvEd dOle §¨¦§¨¨§©§©§¦©
,KMmEXn dilr xdfEd xak ixde ¨©£¥§¨§©¨¤¨¦

Lia` ig` zexr'LzcC ...dNbz `l ¤§©£¦¨¦Ÿ§©¥Ÿ¨§
'`id?(ci ,gi `xwie)`N` ,icMxFarl ¦¤¨§¥©£

lrFfoie`l ipWA,FzcFC mEXn : ©¦§¥¨¦¦¨
.eia` lW mai zxnFW mEXnEecFr ¦¤¤¨¨¤¨¦§

,FzcFC xEQi` aEW o`M xiMfdW mrh©©¤¦§¦¨¦¨
icMDl KFnqlwEqRd z``ai `l' §¥¦§¨¤©¨Ÿ¨Ÿ

'xfnn'ebe(b weqta),ecOlldfA ©§¥§©¥¨¤
oi`WdUrp mc``N` xfnnoM m` ¤¥¨¨©£¤©§¥¤¨¦¥

clFp `Edni`EVPzFzixk iaiIg- ©¦¦¥©§¥§¦
miaiIgW zFxEngd zFixrd on¦¨£¨©£¤©¨¦

zxM mdilrxn`PW FzcFC znbEcM] £¥¤¨¥§§©¨¤¤¡©
DA(k ,k `xwie)la` ,['Ezni mixixr' ¨£¦¦¨ª£¨

xEQi` wx mdA WIW oi`EVPn clFPd©¨¦¦¦¤¥¨¤©¦
Fpi` ,calA zFwln mWpre ,e`l̈§¨§¨©§¦§¨¥

.xfnn dUrpExfnn WIW KFYn ©£¤©§¥¦¤¥©§¥
,zFzixk iaiIgnxnFgeÎlwdUrPW ¥©¨¥¨¥©¨¤¤©£¤

xfnnnlM,oiCÎziA zFzin iaiIg ©§¥¦¨©§¥¦¥¦
Wixdoi`LlAlkdzFixrxaC ¤£¥¥§§¨¨£¨¨¨

FA WIWDA oi`W oiCÎziA zzin ¤¥¦©¥¦¤¥¨
zxMiaiIg lkA oiCd `Ed KM - ¨¥¨©¦§¨©¨¥

`l micrd m`W ,oiC ziA zFzin¦¥¦¤¦¨¥¦Ÿ
FWpre bxdp Fpi` ,dzinl FA Exzd¦§§¦¨¥¤¡¨§¨§

zxM(m"`x):a dxez ¨¥
(a).äkc òeöô,mEn lrAErvtPW §©©¨©©¤¦§§

E`MCp F`(EWYkp),FNW miviaFpiC ¦©§¦§§¥¦¤¦
'd ldwA `ai `NW(ixtq): ¤Ÿ¨Ÿ¦§©



vzÎik`מ zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(lel` 'f mei meid)

ּבה"א. ולא לבּסֹוף, ּבאלף ּדּכא" "פצּוע לכּתב הֹורה הּזקן ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאדמֹו"ר
ּבפרׁשת  ּתמיד אֹותֹו וגֹוללין ּתֹורה, ּבׂשמחת אּלא ּבֹו קֹורין אין הּסֹופר, עזרא ׁשהּגיהֹו ּבידם ׁשּקּבלה ספר־ּתֹורה יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּבפראג
ׁשם  ראיתי תרס"ז, ּבׁשנת ּבוארמס ּכׁשהייתי ּכן ּבאלף. "ּדּכא" ּבֹו וכתּוב ראיתיו, תרס"ח ּבׁשנת ּבפראג ּכׁשהייתי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשמע.

יהּודא' ּב'ׁשארית וע ּין ּבאלף. ּדּכא ּכתּוב ּבֹו וגם מרֹוטנּבּורג, מהר"ם ׁשּכתבֹו ּבידם מקּבל אׁשר סימן ספר־ּתֹורה (יֹורה־ּדעה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

נחמיה'ט"ז) כ"ב)ו'דברי סימן אברהם'(יֹורה־ּדעה 'מׁשנת ּובספר לב). ּבזה.(סימן הּדנים ספרים ּכּמה מצּין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

(â)ò øBc íb ýåýé ìä÷a øæîî àáé-àìéøéN «Ÿ¨¬Ÿ©§¥−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½
ñ :ýåýé ìä÷a Bì àáé-àì«Ÿ¨¬Ÿ−¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£Ï‰˜a ¯ÊÓÓ ‡·ÈŒ‡Ï'‰∑ יּׂשא .יׂשראלית לא …»…«¿≈ƒ¿«ְְִִִֵָֹ

(ã)øBc íb ýåýé ìä÷a éáàBîe éðBnò àáé-àì«Ÿ¨¯Ÿ©¦²«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®©µ´
:íìBò-ãò ýåýé ìä÷a íäì àáé-àì éøéNò£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−©¨«

i"yx£ÈBnÚ ‡·ÈŒ‡Ï∑ יׂשראלית יּׂשא .לא …»…«ƒְְִִִֵָֹ

(ä)íénáe íçla íëúà eîc÷-àì øLà øác-ìò©§©º£¤̧«Ÿ¦§³¤§¤Æ©¤´¤©©½¦
éìò øëN øLàå íéøönî íëúàöa Cøca-úà E ©¤−¤§¥«§¤´¦¦§¨®¦©«£¤Á¨©̧¨¤¹¤

:jìì÷ì íéøäð íøà øBútî øBòa-ïa íòìa¦§¨´¤§À¦§²£©¬©«£©−¦§©§¤«¨
i"yx£¯·cŒÏÚ∑(ספרי) העצה להחטיאכם על אתכם ּבטרּוף ∑C¯ca.ׁשּיעצּו .ּכׁשהייתם «¿«ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָ«∆∆ְְֱִֵֶֶ

(å)éäìà ýåýé äáà-àìåì ECôäiå íòìa-ìà òîL §«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©¤¦§½̈©©«£ŸÁ
éäìà ýåýéEáäà ék äëøáì äììwä-úà El E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯§²¤©§¨−̈¦§¨¨®¦¬£¥«§−

éäìà ýåýé:E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(æ)éîé-ìk íúáèå íîìL Løãú-àìñ :íìBòì E «Ÿ¦§¬§Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®¨¨¤−§¨«
i"yx£ÌÓÏL L¯„˙Œ‡Ï∑(שם)?ּכן זה אף יכל ,"ּבקרּב יׁשב עּמ" ׁשּנאמר: "לא מּכלל לֹומר: ּתלמּוד …ƒ¿…¿…»ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ

ׁשלמם תד  ."רׁש ְְִָֹֹ

‡Ûג  ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ‡¯ÊÓÓ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈«¿≈»¿≈«ƒ¿»»«¿»«
‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ dÏ Èk„È ‡Ï ‰‡¯ÈNÚ ‡¯c»»¬ƒ»»»ƒ¿≈≈¿≈«ƒ¿»»

:ÈÈ„«¿»

Ï‰˜a‡ד  ÏÚÓÏ È‡·‡BÓe È‡BnÚ Ôek„È ‡Ï»ƒ¿«»≈»»≈¿≈«ƒ¿»»
ÏÚÓÏ ÔB‰Ï Èk„È ‡Ï ‰‡¯ÈNÚ ‡¯c Û‡ ÈÈ„«¿»«»»¬ƒ»»»ƒ¿≈¿¿≈«

:ÌÏÚ „Ú ÈÈ„ ‡Ï‰˜aƒ¿»»«¿»«√»

ÓÁÏa‡ה  ÔBÎ˙È eÚ¯Ú ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ«≈«ƒ»¬»»¿¿«¿»
¯‚‡ È„Â ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a ‡iÓ·e¿«»¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¬«
ÏÚ Èc Ì¯‡ ¯B˙tÓ ¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙È CÏÚ¬»»ƒ¿»«¿ƒ¿¬«ƒ«

:C˙eÈhÏÏ ˙¯t¿»¿«»»

CÙ‰Âו  ÌÚÏa ÔÓ ‡Ïa˜Ï C‰Ï‡ ÈÈ È·‡ ‡ÏÂ¿»»≈¿»¡»»¿«»»ƒƒ¿»«¬«
ÈÈ CÓÁ¯ È¯‡ ÔÎ¯·Ï ÔÈËÂÏ ˙È CÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»»¿»ƒ¿ƒ¿»¬≈»¬»¿»

:C‰Ï‡¡»»

CÈÓBÈז  Ïk ÔB‰˙·ËÂ ÔB‰ÓÏL Úa˙˙ ‡Ï»ƒ¿«¿»¿¿»»¿»»
:ÌÏÚÏ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.äëôL úeøëe,mEn lrAzxkPW §¨§¨©©¤¦§©
rxf gENiw dxFi Fpi` aEWe ,ciBd©¦§¥¤¦©¤©

cilFn Fpi`e ,zzFWe KtFW `N`zenai) ¤¨¥§¥§¥¦
(:dr:b dxez
(b).'ä ìä÷a øæîî àáé àìdnE Ÿ¨Ÿ©§¥¦§©©

?'d ldwA Fz`iA `idW`Vi `l ¦¦¨¦§©¤Ÿ¦¨
,zil`xUi,zxFIB `Ed `UFp la` ¦§§¥¦£¨¥¦¤

'ldw' `xwp Fpi` 'mixB ldw' oMW,m"`x) ¤¥§©¥¦¥¦§¨¨¨
(:ar oiyeciw:c dxez

(c).éðBnò àáé àì`Vi `l Ÿ¨Ÿ©¦Ÿ¦¨
,zil`xUi`UFp l`xUi Wi` la` ¦§§¥¦£¨¦¦§¨¥¥

zipFOr dX`(y"n`):d dxez ¦¨©¦
(d)øác ìòmkz` EnCw `l xW` ©§©£¤Ÿ¦§¤§¤

WIW ,'xaC' zaiY aEzMd siqFd .'ebe¦©¨¥©§©¤¥
fFnxl ,'xEAiC' oFWl FrnWnAlr §©§¨§¦¦§©

dvrddrxdmkz` EvrIW ¨¥¨¨¨¨¤¨£¤§¤
,mdixacAmk`ihgdlmdizFpaA §¦§¥¤§©£¦£¤¦§¥¤

mdNW dxf dcFaraE(dk xacna d`x), ©£¨¨¨¤¨¤
aizkcM(fh ,`l my),'mrlA xacA' §¦§¦¦§©¦§¨

z`Gd dvrd mdl ozp `Ed xW £̀¤¨©¨¤¨¥¨©Ÿ
m`ihgdl(c"c): §©£¦¨

.CøcasExihA mziidWMxnFlM - ©¤¤§¤¡¦¤§¥§©

KxCd lEhlHn dgEpn xqFgA§¤§¨¦¦§©¤¤
(ixtq):e dxez

(f)íîBìL LBøãú àì.mzahe Ÿ¦§§¨§Ÿ¨¨
xn`PW llMncar iAbl ,Ff dWxtA ¦§©¤¤¡©§¨¨¨§©¥¤¤

eipFc`n lvPdl Lil` gxFAdweqt onwl) ©¥©¥¤§¦¨¥¥£¨
(fi'LAxwA aWi LOr,'Fl aFHA ... ¦§¥¥§¦§§©

iziidlFkixnFlWdf s`ipFOrd) ¨¦¦¨©¤©¤¨©¦
FpiC (ia`FOde,okFOr aihidl LilrW §©¨¦¦¥¤¨¤§¥¦¦

mnFlW WFxcz `l' xnFl cEnlY -©§©Ÿ¦§§¨
'mlFrl Lini lM mzaFhe(ixtq),m"`x) §¨¨¨¨¤§¨

(n"eviw:g dxez

`vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g iriax meil inei xeriy

ß lel` 'g iriax mei ß

(ç)éçà ék éîãà áòúú-àìáòúú-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ§©¥´
:Böøàá úééä øâ-ék éøöî¦§¦½¦¥−¨¦¬¨§©§«

i"yx£ÈÓ„‡ ·Ú˙˙Œ‡Ï∑לקראת ּבחרב ׁשּיצא לתעבֹו, ל ׁשראּוי ואףֿעלּֿפי È¯ˆÓ.לגמרי, ·Ú˙˙Œ‡Ï∑ …¿«≈¬…ƒְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ…¿«≈ƒ¿ƒ
לפיכ הּדחק. ּבׁשעת אכסניא לכם ׁשהיּו ּטעם? מה ליאֹור. זכּוריכם ׁשּזרקּו אףֿעלּֿפי וכל, .מּכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

(è)íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé-øLà íéðä¦²£¤¦¨«§¬¨¤−´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−
ñ :ýåýé ìä÷a¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÈLÈÏL ¯Bc Ì‰Ï e„ÏeÈŒ¯L‡ ÌÈa∑,לאדם ׁשהּמחטיא למד ּת הא מּיד, מּתרין האּמֹות ּוׁשאר »ƒ¬∆ƒ»¿»∆¿ƒƒ¿ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָֻֻ
הּבא. העֹולם ּומן הּזה העֹולם מן מֹוציאֹו והּמחטיאֹו, הּזה, ּבעֹולם הֹורגֹו ׁשההֹורגֹו, ההֹורגֹו, מן לֹו ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָקׁשה

נתעבּו ׁשהחטיאּום, ואּלּו ׁשּטּבעּום. מצרים וכן נתעב, לא ּבחרב ׁשּקּדמם אדֹום לפיכ. ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

(é)éáéà-ìò äðçî àöú-ékøác ìkî zøîLðå E ¦«¥¥¬©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈¦−Ÿ¨¨¬
:òø̈«

i"yx£z¯ÓLÂ 'B‚Â ‡ˆ˙ŒÈk∑ הּסּכנה ׁשהּׂשטן ּבׁשעת .מקטרג ƒ≈≈¿¿ƒ¿«¿»ְְְִֵֶַַַַַָָָָ

(àé)-äøwî øBäè äéäé-àì øLà Léà Eá äéäé-ék¦¦«§¤³§Æ¦½£¤²Ÿ¦«§¤¬¨−¦§¥
CBz-ìà àáé àì äðçnì õeçî-ìà àöéå äìéì̈®§¨§¨¨Æ¤¦´©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬

:äðçnä©©«£¤«

Ï‡ח  ‡e‰ CeÁ‡ È¯‡ ‰‡ÓB„‡ ˜Á¯˙ ‡Ï»¿««¡»»¬≈¬»
:dÚ¯‡· ‡˙ÈÂ‰ ¯i„ È¯‡ ‰‡¯ˆÓ ˜Á¯¿̇««ƒ¿»»¬≈«»¬≈»¿«¿≈

Èk„Èט  ‰‡˙ÈÏ˙ ‡¯c ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙È Èc ÔÈa¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿≈
:ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ÔB‰Ï¿¿≈«ƒ¿»»«¿»

„··Cי  ÈÏÚa ÏÚ ‡˙È¯LÓ ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¿ƒ»««¬≈¿»»
:LÈa ÌÚcÓ ÏkÓ ¯nzÒ˙Â¿ƒ¿««ƒ…ƒ««ƒ

wÓ¯‰יא  ÈÎ„ È‰È ‡Ï Èc ¯·b C· È‰È È¯‡¬≈¿≈»¿«ƒ»¿≈¿≈ƒ¿≈
ÏeÚÈ ‡Ï ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ˜BtÈÂ ‡ÈÏÈÏ≈¿»¿ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ»»≈

:‡˙È¯LÓ B‚Ï¿«¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g)éîBãà áòúú àì.`Ed Lig` iM Ÿ§©¥£¦¦¨¦
FzF` arzY l` :xnFlMixnbllMn §©©§©¥§©§¥¦¨

,mlFrl mdA oYgzdl `NW ,lkeÎs`e ¨Ÿ¤Ÿ§¦§©¥¨¤§¨§©
,Farzl Ll iE`xW iRÎlripRn ©¦¤¨§§©£¦§¥

Lz`xwl axga `vIWLcrA rpnE ¤¨¨©¤¤¦§¨¤¨©©©§
Fvx` KxC xFarNn(k ,k xacna d`x)la` , ¦©£¤¤©§£¨

cr wx Edwigxd ,`Ed Lig`W oeiMn¦¥¨¤¨¦©§¦¥©©
oNdl xEn`M ,iWilW xFC(w"ixdn): §¦¦¨¨§©¨

éøöî áòúú àì.Fvx`a ziid xb iM Ÿ§©¥¦§¦¦¥¨¦¨§©§
ixnbl EParzY l` okle,lkeÎlMn §¨¥©§©£¤§©§¦¦Ÿ¨Ÿ
,mlFrl mdA oYgzdl `NWeÎlrÎs` ¤Ÿ§¦§©¥¨¤§¨§©©

iRmlFrl mzF` arzl iE`x didW ¦¤¨¨¨§©¥¨§¨
ipRnEwxGWz`mkixEkfmixkGd) ¦§¥¤¨§¤§¥¤©§¨¦

(mkAWxF`il(ak ,` zeny d`x)z`f mr ¤¨¤©§¦Ÿ
,iWilW xFC cr wx mdn wgxzYEdn ¦§©¥¥¤©©§¦¦©

d?mrHmEXn`ipqk` mkl EidW ©©©¦¤¨¨¤©§©§¨
(xEIce dlik` mFwn=),wgCd zrWA §£¦¨§¦¦§©©§¨

orpM ux`A caM arx did xW`MW¤©£¤¨¨¨¨¨¥§¤¤§©©
zFpwl mixvn ux`l mkizFa` Ecxie§¨§£¥¤§¤¤¦§©¦¦§

EaiWFd ,lkF`ux`A mixvOd mkz` ¤¦¤§¤©¦§¦§¤¤
oWFB(oexkfd)xg`l mixYEn md Kkitl , ¤§¦¨¥¨¦§©©

:oNdl xEn`M ,zFxFC dOMh dxez ©¨¨¨§©¨
(h)øBc íäì eãìeé øLà íéðä¦£¤¦¨§¨¤

éLéìL.'d ldwa mdl `aiempn` §¦¦¨Ÿ¨¤¦§©§¨§¨
,zFOE`d x`WmdA did `le li`Fd §¨¨¦§Ÿ¨¨¨¤

,l`xUi z` FA ExriSW cgEin oipr¦§¨§¨¤¦£¤¦§¨¥
EN` ixd,cIn oixYEnExIBzIWM(i"`a). £¥¥¨¦¦¨§¤¦§©§

ipFOrA dxFY dxingdW KFYnE¦¤¤§¦¨¨§©¦
ia`FnE(c weqt lirl)inFc`n xzFi ¨¦¥¥£¦

ElNde mlFrl mixEq` ElNdW ,ixvnE¦§¦¤©¨£¦§¨§©¨
,zFxFC WlW wxYcnl `d ©¨¨¨©§¨

Fl dWw mc`l `ihgOdWxzFion ¤©©£¦¨¨¨¨¤¥¦
,FbxFdditlFbxFd FbxFddWwx ©§§¦¤©§§©

e ,dGd mlFraENi`F`ihgOdEdixd ¨¨©¤§¦©©£¦£¥

F`ivFnode dGd mlFrd onodon ¦¥¦¨¨©¤§¥¦
`Ad mlFrdmdiIg oi` mirWxd iM] ¨¨©¨¦¨§¨¦¥©¥¤

dGd mlFrA mB miaFh(a"ivpd wnr),[ ¦©¨¨©¤
axgA mnCTW mFc` ,Kkitl,mbxdl §¦¨¡¤¦§¨©¤¤§¨§¨

,m`ihgdl `leoke ,arzp `l §Ÿ§©£¦¨Ÿ¦§©§¥
mErAHW mixvnmbxdl Evxe xF`iA. ¦§©¦¤¦§©§§¨§¨§¨

emlE`mE`ihgdW EN`(a`FnE oFOr), §¨¥¤¤¡¦©¨
EarzpmdA oYgzp `NW ixnbl ¦§¨§©§¦¤Ÿ¦§©¥¨¤

miaFxwE hFl ipAn mdW s` ,mlFrl§¨©¤¥¦§¥§¦
l`xUil(ixtq)(i"`a):i dxez §¦§¨¥

(i).zøîLðå 'Bâå àöú ékdxdf` ¦¥¥§§¦§©§¨©§¨¨
zrWA `hgd on xnXdl zcgEin§¤¤§¦¨¥¦©¥§¦§©

itl ,dnglnzrWA bxhwn ohVdW ¦§¨¨§¦¤©¨¨§©§¥¦§©
,dpMQdmc` lW eizFpFr xiMfnE ©©¨¨©§¦£¨¤¨¨

mFwOd iptl(e"d a"t zay inlyexi) ¦§¥©¨
(a"a):`i dxez



מי `vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'f iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(lel` 'f mei meid)

ּבה"א. ולא לבּסֹוף, ּבאלף ּדּכא" "פצּוע לכּתב הֹורה הּזקן ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאדמֹו"ר
ּבפרׁשת  ּתמיד אֹותֹו וגֹוללין ּתֹורה, ּבׂשמחת אּלא ּבֹו קֹורין אין הּסֹופר, עזרא ׁשהּגיהֹו ּבידם ׁשּקּבלה ספר־ּתֹורה יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּבפראג
ׁשם  ראיתי תרס"ז, ּבׁשנת ּבוארמס ּכׁשהייתי ּכן ּבאלף. "ּדּכא" ּבֹו וכתּוב ראיתיו, תרס"ח ּבׁשנת ּבפראג ּכׁשהייתי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשמע.

יהּודא' ּב'ׁשארית וע ּין ּבאלף. ּדּכא ּכתּוב ּבֹו וגם מרֹוטנּבּורג, מהר"ם ׁשּכתבֹו ּבידם מקּבל אׁשר סימן ספר־ּתֹורה (יֹורה־ּדעה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

נחמיה'ט"ז) כ"ב)ו'דברי סימן אברהם'(יֹורה־ּדעה 'מׁשנת ּובספר לב). ּבזה.(סימן הּדנים ספרים ּכּמה מצּין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

(â)ò øBc íb ýåýé ìä÷a øæîî àáé-àìéøéN «Ÿ¨¬Ÿ©§¥−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½
ñ :ýåýé ìä÷a Bì àáé-àì«Ÿ¨¬Ÿ−¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£Ï‰˜a ¯ÊÓÓ ‡·ÈŒ‡Ï'‰∑ יּׂשא .יׂשראלית לא …»…«¿≈ƒ¿«ְְִִִֵָֹ

(ã)øBc íb ýåýé ìä÷a éáàBîe éðBnò àáé-àì«Ÿ¨¯Ÿ©¦²«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®©µ´
:íìBò-ãò ýåýé ìä÷a íäì àáé-àì éøéNò£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−©¨«

i"yx£ÈBnÚ ‡·ÈŒ‡Ï∑ יׂשראלית יּׂשא .לא …»…«ƒְְִִִֵָֹ

(ä)íénáe íçla íëúà eîc÷-àì øLà øác-ìò©§©º£¤̧«Ÿ¦§³¤§¤Æ©¤´¤©©½¦
éìò øëN øLàå íéøönî íëúàöa Cøca-úà E ©¤−¤§¥«§¤´¦¦§¨®¦©«£¤Á¨©̧¨¤¹¤

:jìì÷ì íéøäð íøà øBútî øBòa-ïa íòìa¦§¨´¤§À¦§²£©¬©«£©−¦§©§¤«¨
i"yx£¯·cŒÏÚ∑(ספרי) העצה להחטיאכם על אתכם ּבטרּוף ∑C¯ca.ׁשּיעצּו .ּכׁשהייתם «¿«ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָ«∆∆ְְֱִֵֶֶ

(å)éäìà ýåýé äáà-àìåì ECôäiå íòìa-ìà òîL §«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©¤¦§½̈©©«£ŸÁ
éäìà ýåýéEáäà ék äëøáì äììwä-úà El E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯§²¤©§¨−̈¦§¨¨®¦¬£¥«§−

éäìà ýåýé:E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(æ)éîé-ìk íúáèå íîìL Løãú-àìñ :íìBòì E «Ÿ¦§¬§Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®¨¨¤−§¨«
i"yx£ÌÓÏL L¯„˙Œ‡Ï∑(שם)?ּכן זה אף יכל ,"ּבקרּב יׁשב עּמ" ׁשּנאמר: "לא מּכלל לֹומר: ּתלמּוד …ƒ¿…¿…»ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ

ׁשלמם תד  ."רׁש ְְִָֹֹ

‡Ûג  ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ‡¯ÊÓÓ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈«¿≈»¿≈«ƒ¿»»«¿»«
‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ dÏ Èk„È ‡Ï ‰‡¯ÈNÚ ‡¯c»»¬ƒ»»»ƒ¿≈≈¿≈«ƒ¿»»

:ÈÈ„«¿»

Ï‰˜a‡ד  ÏÚÓÏ È‡·‡BÓe È‡BnÚ Ôek„È ‡Ï»ƒ¿«»≈»»≈¿≈«ƒ¿»»
ÏÚÓÏ ÔB‰Ï Èk„È ‡Ï ‰‡¯ÈNÚ ‡¯c Û‡ ÈÈ„«¿»«»»¬ƒ»»»ƒ¿≈¿¿≈«

:ÌÏÚ „Ú ÈÈ„ ‡Ï‰˜aƒ¿»»«¿»«√»

ÓÁÏa‡ה  ÔBÎ˙È eÚ¯Ú ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ«≈«ƒ»¬»»¿¿«¿»
¯‚‡ È„Â ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a ‡iÓ·e¿«»¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¬«
ÏÚ Èc Ì¯‡ ¯B˙tÓ ¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙È CÏÚ¬»»ƒ¿»«¿ƒ¿¬«ƒ«

:C˙eÈhÏÏ ˙¯t¿»¿«»»

CÙ‰Âו  ÌÚÏa ÔÓ ‡Ïa˜Ï C‰Ï‡ ÈÈ È·‡ ‡ÏÂ¿»»≈¿»¡»»¿«»»ƒƒ¿»«¬«
ÈÈ CÓÁ¯ È¯‡ ÔÎ¯·Ï ÔÈËÂÏ ˙È CÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»»¿»ƒ¿ƒ¿»¬≈»¬»¿»

:C‰Ï‡¡»»

CÈÓBÈז  Ïk ÔB‰˙·ËÂ ÔB‰ÓÏL Úa˙˙ ‡Ï»ƒ¿«¿»¿¿»»¿»»
:ÌÏÚÏ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.äëôL úeøëe,mEn lrAzxkPW §¨§¨©©¤¦§©
rxf gENiw dxFi Fpi` aEWe ,ciBd©¦§¥¤¦©¤©

cilFn Fpi`e ,zzFWe KtFW `N`zenai) ¤¨¥§¥§¥¦
(:dr:b dxez
(b).'ä ìä÷a øæîî àáé àìdnE Ÿ¨Ÿ©§¥¦§©©

?'d ldwA Fz`iA `idW`Vi `l ¦¦¨¦§©¤Ÿ¦¨
,zil`xUi,zxFIB `Ed `UFp la` ¦§§¥¦£¨¥¦¤

'ldw' `xwp Fpi` 'mixB ldw' oMW,m"`x) ¤¥§©¥¦¥¦§¨¨¨
(:ar oiyeciw:c dxez

(c).éðBnò àáé àì`Vi `l Ÿ¨Ÿ©¦Ÿ¦¨
,zil`xUi`UFp l`xUi Wi` la` ¦§§¥¦£¨¦¦§¨¥¥

zipFOr dX`(y"n`):d dxez ¦¨©¦
(d)øác ìòmkz` EnCw `l xW` ©§©£¤Ÿ¦§¤§¤

WIW ,'xaC' zaiY aEzMd siqFd .'ebe¦©¨¥©§©¤¥
fFnxl ,'xEAiC' oFWl FrnWnAlr §©§¨§¦¦§©

dvrddrxdmkz` EvrIW ¨¥¨¨¨¨¤¨£¤§¤
,mdixacAmk`ihgdlmdizFpaA §¦§¥¤§©£¦£¤¦§¥¤

mdNW dxf dcFaraE(dk xacna d`x), ©£¨¨¨¤¨¤
aizkcM(fh ,`l my),'mrlA xacA' §¦§¦¦§©¦§¨

z`Gd dvrd mdl ozp `Ed xW £̀¤¨©¨¤¨¥¨©Ÿ
m`ihgdl(c"c): §©£¦¨

.CøcasExihA mziidWMxnFlM - ©¤¤§¤¡¦¤§¥§©

KxCd lEhlHn dgEpn xqFgA§¤§¨¦¦§©¤¤
(ixtq):e dxez

(f)íîBìL LBøãú àì.mzahe Ÿ¦§§¨§Ÿ¨¨
xn`PW llMncar iAbl ,Ff dWxtA ¦§©¤¤¡©§¨¨¨§©¥¤¤

eipFc`n lvPdl Lil` gxFAdweqt onwl) ©¥©¥¤§¦¨¥¥£¨
(fi'LAxwA aWi LOr,'Fl aFHA ... ¦§¥¥§¦§§©

iziidlFkixnFlWdf s`ipFOrd) ¨¦¦¨©¤©¤¨©¦
FpiC (ia`FOde,okFOr aihidl LilrW §©¨¦¦¥¤¨¤§¥¦¦

mnFlW WFxcz `l' xnFl cEnlY -©§©Ÿ¦§§¨
'mlFrl Lini lM mzaFhe(ixtq),m"`x) §¨¨¨¨¤§¨

(n"eviw:g dxez

`vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g iriax meil inei xeriy

ß lel` 'g iriax mei ß

(ç)éçà ék éîãà áòúú-àìáòúú-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ§©¥´
:Böøàá úééä øâ-ék éøöî¦§¦½¦¥−¨¦¬¨§©§«

i"yx£ÈÓ„‡ ·Ú˙˙Œ‡Ï∑לקראת ּבחרב ׁשּיצא לתעבֹו, ל ׁשראּוי ואףֿעלּֿפי È¯ˆÓ.לגמרי, ·Ú˙˙Œ‡Ï∑ …¿«≈¬…ƒְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ…¿«≈ƒ¿ƒ
לפיכ הּדחק. ּבׁשעת אכסניא לכם ׁשהיּו ּטעם? מה ליאֹור. זכּוריכם ׁשּזרקּו אףֿעלּֿפי וכל, .מּכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

(è)íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé-øLà íéðä¦²£¤¦¨«§¬¨¤−´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−
ñ :ýåýé ìä÷a¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÈLÈÏL ¯Bc Ì‰Ï e„ÏeÈŒ¯L‡ ÌÈa∑,לאדם ׁשהּמחטיא למד ּת הא מּיד, מּתרין האּמֹות ּוׁשאר »ƒ¬∆ƒ»¿»∆¿ƒƒ¿ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָֻֻ
הּבא. העֹולם ּומן הּזה העֹולם מן מֹוציאֹו והּמחטיאֹו, הּזה, ּבעֹולם הֹורגֹו ׁשההֹורגֹו, ההֹורגֹו, מן לֹו ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָקׁשה

נתעבּו ׁשהחטיאּום, ואּלּו ׁשּטּבעּום. מצרים וכן נתעב, לא ּבחרב ׁשּקּדמם אדֹום לפיכ. ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

(é)éáéà-ìò äðçî àöú-ékøác ìkî zøîLðå E ¦«¥¥¬©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈¦−Ÿ¨¨¬
:òø̈«

i"yx£z¯ÓLÂ 'B‚Â ‡ˆ˙ŒÈk∑ הּסּכנה ׁשהּׂשטן ּבׁשעת .מקטרג ƒ≈≈¿¿ƒ¿«¿»ְְְִֵֶַַַַַָָָָ

(àé)-äøwî øBäè äéäé-àì øLà Léà Eá äéäé-ék¦¦«§¤³§Æ¦½£¤²Ÿ¦«§¤¬¨−¦§¥
CBz-ìà àáé àì äðçnì õeçî-ìà àöéå äìéì̈®§¨§¨¨Æ¤¦´©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬

:äðçnä©©«£¤«

Ï‡ח  ‡e‰ CeÁ‡ È¯‡ ‰‡ÓB„‡ ˜Á¯˙ ‡Ï»¿««¡»»¬≈¬»
:dÚ¯‡· ‡˙ÈÂ‰ ¯i„ È¯‡ ‰‡¯ˆÓ ˜Á¯¿̇««ƒ¿»»¬≈«»¬≈»¿«¿≈

Èk„Èט  ‰‡˙ÈÏ˙ ‡¯c ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙È Èc ÔÈa¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿≈
:ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ÔB‰Ï¿¿≈«ƒ¿»»«¿»

„··Cי  ÈÏÚa ÏÚ ‡˙È¯LÓ ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¿ƒ»««¬≈¿»»
:LÈa ÌÚcÓ ÏkÓ ¯nzÒ˙Â¿ƒ¿««ƒ…ƒ««ƒ

wÓ¯‰יא  ÈÎ„ È‰È ‡Ï Èc ¯·b C· È‰È È¯‡¬≈¿≈»¿«ƒ»¿≈¿≈ƒ¿≈
ÏeÚÈ ‡Ï ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ˜BtÈÂ ‡ÈÏÈÏ≈¿»¿ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ»»≈

:‡˙È¯LÓ B‚Ï¿«¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g)éîBãà áòúú àì.`Ed Lig` iM Ÿ§©¥£¦¦¨¦
FzF` arzY l` :xnFlMixnbllMn §©©§©¥§©§¥¦¨

,mlFrl mdA oYgzdl `NW ,lkeÎs`e ¨Ÿ¤Ÿ§¦§©¥¨¤§¨§©
,Farzl Ll iE`xW iRÎlripRn ©¦¤¨§§©£¦§¥

Lz`xwl axga `vIWLcrA rpnE ¤¨¨©¤¤¦§¨¤¨©©©§
Fvx` KxC xFarNn(k ,k xacna d`x)la` , ¦©£¤¤©§£¨

cr wx Edwigxd ,`Ed Lig`W oeiMn¦¥¨¤¨¦©§¦¥©©
oNdl xEn`M ,iWilW xFC(w"ixdn): §¦¦¨¨§©¨

éøöî áòúú àì.Fvx`a ziid xb iM Ÿ§©¥¦§¦¦¥¨¦¨§©§
ixnbl EParzY l` okle,lkeÎlMn §¨¥©§©£¤§©§¦¦Ÿ¨Ÿ
,mlFrl mdA oYgzdl `NWeÎlrÎs` ¤Ÿ§¦§©¥¨¤§¨§©©

iRmlFrl mzF` arzl iE`x didW ¦¤¨¨¨§©¥¨§¨
ipRnEwxGWz`mkixEkfmixkGd) ¦§¥¤¨§¤§¥¤©§¨¦

(mkAWxF`il(ak ,` zeny d`x)z`f mr ¤¨¤©§¦Ÿ
,iWilW xFC cr wx mdn wgxzYEdn ¦§©¥¥¤©©§¦¦©

d?mrHmEXn`ipqk` mkl EidW ©©©¦¤¨¨¤©§©§¨
(xEIce dlik` mFwn=),wgCd zrWA §£¦¨§¦¦§©©§¨

orpM ux`A caM arx did xW`MW¤©£¤¨¨¨¨¨¥§¤¤§©©
zFpwl mixvn ux`l mkizFa` Ecxie§¨§£¥¤§¤¤¦§©¦¦§

EaiWFd ,lkF`ux`A mixvOd mkz` ¤¦¤§¤©¦§¦§¤¤
oWFB(oexkfd)xg`l mixYEn md Kkitl , ¤§¦¨¥¨¦§©©

:oNdl xEn`M ,zFxFC dOMh dxez ©¨¨¨§©¨
(h)øBc íäì eãìeé øLà íéðä¦£¤¦¨§¨¤

éLéìL.'d ldwa mdl `aiempn` §¦¦¨Ÿ¨¤¦§©§¨§¨
,zFOE`d x`WmdA did `le li`Fd §¨¨¦§Ÿ¨¨¨¤

,l`xUi z` FA ExriSW cgEin oipr¦§¨§¨¤¦£¤¦§¨¥
EN` ixd,cIn oixYEnExIBzIWM(i"`a). £¥¥¨¦¦¨§¤¦§©§

ipFOrA dxFY dxingdW KFYnE¦¤¤§¦¨¨§©¦
ia`FnE(c weqt lirl)inFc`n xzFi ¨¦¥¥£¦

ElNde mlFrl mixEq` ElNdW ,ixvnE¦§¦¤©¨£¦§¨§©¨
,zFxFC WlW wxYcnl `d ©¨¨¨©§¨

Fl dWw mc`l `ihgOdWxzFion ¤©©£¦¨¨¨¨¤¥¦
,FbxFdditlFbxFd FbxFddWwx ©§§¦¤©§§©

e ,dGd mlFraENi`F`ihgOdEdixd ¨¨©¤§¦©©£¦£¥

F`ivFnode dGd mlFrd onodon ¦¥¦¨¨©¤§¥¦
`Ad mlFrdmdiIg oi` mirWxd iM] ¨¨©¨¦¨§¨¦¥©¥¤

dGd mlFrA mB miaFh(a"ivpd wnr),[ ¦©¨¨©¤
axgA mnCTW mFc` ,Kkitl,mbxdl §¦¨¡¤¦§¨©¤¤§¨§¨

,m`ihgdl `leoke ,arzp `l §Ÿ§©£¦¨Ÿ¦§©§¥
mErAHW mixvnmbxdl Evxe xF`iA. ¦§©¦¤¦§©§§¨§¨§¨

emlE`mE`ihgdW EN`(a`FnE oFOr), §¨¥¤¤¡¦©¨
EarzpmdA oYgzp `NW ixnbl ¦§¨§©§¦¤Ÿ¦§©¥¨¤

miaFxwE hFl ipAn mdW s` ,mlFrl§¨©¤¥¦§¥§¦
l`xUil(ixtq)(i"`a):i dxez §¦§¨¥

(i).zøîLðå 'Bâå àöú ékdxdf` ¦¥¥§§¦§©§¨©§¨¨
zrWA `hgd on xnXdl zcgEin§¤¤§¦¨¥¦©¥§¦§©

itl ,dnglnzrWA bxhwn ohVdW ¦§¨¨§¦¤©¨¨§©§¥¦§©
,dpMQdmc` lW eizFpFr xiMfnE ©©¨¨©§¦£¨¤¨¨

mFwOd iptl(e"d a"t zay inlyexi) ¦§¥©¨
(a"a):`i dxez



vzÎik`מב zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g iriax meil inei xeriy

i"yx£‰ÏÈÏŒ‰¯wÓ∑ הּכתּוב ÁnÏ‰.ּבהוה ּדּבר ıeÁÓŒÏ‡ ‡ˆÈÂ∑ מצותֿעׂשה ‡CBzŒÏ.זֹו ‡·È ‡Ï ƒ¿≈»¿»ִֵֶַַָֹ¿»»∆ƒ««¬∆ְֲִֵַ…»…∆
‰Án‰∑,לוּיה למחנה ליּכנס ואסּור לאֿתעׂשה. מצות ׁשכינה ו זֹו למחנה סח)ּכלֿׁשּכן .(פסחים ««¬∆ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

(áé)LîMä àáëe íéna õçøé áøò-úBðôì äéäå§¨¨¬¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤
:äðçnä CBz-ìà àáé̈−Ÿ¤¬©©«£¤«

i"yx£·¯ÚŒ˙BÙÏ ‰È‰Â∑ׁשאינֹו יטּבל, ׁשמׁשֹו להערב ּׁשמׁשסמּו הערב ּבלא .טהֹור ¿»»ƒ¿∆∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ

(âé):õeç änL úàöéå äðçnì õeçî Eì äéäz ãéå§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®§¨¨¬¨−̈¨«

i"yx£EÏ ‰È‰z „ÈÂ∑:ּכמֹו ב)ּכתרּגּומֹו, ידֹו"(במדבר על ÁnÏ‰."איׁש ıeÁÓ∑ ל .ענן חּוץ ¿»ƒ¿∆¿ְְְִַַָƒ««¬∆ֶָָ

(ãé)ðæà-ìò Eì äéäz ãúéåõeç EzáLa äéäå E §¨¥²¦«§¤¬§−©£¥¤®§¨¨Æ§¦§§´½
:Eúàö-úà úéqëå záLå dá äzøôçå§¨«©§¨´½̈§©§−̈§¦¦¬¨¤¥«¨¤«

i"yx£EÊ‡ŒÏÚ∑ לבדּתׁשמיׁש ּכלי זינEÊ‡∑.מּׁשאר ּכלי .ּכמֹו «¬≈∆ְְְְְִִֵַַָ¬≈∆ְְְֵֵ

(åè)éäìà ýåýé ékCläúî E|ðçî áø÷aEìéväì E ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤©«£¤À§©¦«§Æ
éáéà úúìåéðôì Eéðçî äéäå Eäàøé-àìå LBã÷ E §¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬©«£¤−¨®§«Ÿ¦§¤³

éøçàî áLå øác úåøò Eáñ :E §Æ¤§©´¨½̈§−̈¥©«£¤«
i"yx£E· ‰‡¯ÈŒ‡ÏÂ∑,ֿהּואּדבר הּקדֹוׁשּֿברּו .ערות ¿…ƒ¿∆¿ְֶַַָָָָ

ÏÚÓÎeיב  ‡iÓ· ÈÁÒÈ ‡LÓ¯ ÈÙÓÏ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿≈«¿»«¿≈¿«»¿≈«
:‡˙È¯LÓ B‚Ï ÏeÚÈ ‡LÓLƒ¿»≈¿«¿ƒ»

È¯LÓÏ˙‡יג  ‡¯aÓ CÏ È‰È Ôw˙Ó ¯˙‡Â«¬«¿«»¿≈»ƒ»»¿«¿ƒ»
:‡¯·Ï Ônz ˜Bt˙Â¿ƒ«»¿»»

C˜tÓaיד  È‰ÈÂ CÈÊ ÏÚ CÏ È‰z ‡˙kÒÂ¿ƒ¿»¿≈»«≈»ƒ≈¿ƒ¿»
:C˙˜tÓ ˙È ÈqÎ˙e ·e˙˙e da ¯tÁ˙Â ‡¯·Ï¿»»¿«¿««¿¿«≈»ƒ¿»»

B‚aטו  ‡Îl‰Ó dzÎL C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»¿ƒ¿≈¿«¿»¿
C··„ ÈÏÚa ¯ÒÓÓÏe C˙e·ÊLÏ C˙È¯LÓ«¿ƒ»¿≈»»¿ƒ¿««¬≈¿»»
C· ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ‡LÈc˜ C˙È¯LÓ È‰˙e CÓ„√̃»»¿≈«¿ƒ»«ƒ»¿»ƒ¿¬≈»
:CÏ ‡·ËB‡lÓ d¯ÓÈÓ ·e˙ÈÂ Ì‚˙t ˙¯·Ú¬≈«ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒ¿»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i).äìéì äøwîm` oiCd `Ed ¦§¥¨§¨©¦¦
`N` ,mFIA `nhpWaEzMd xAC ¦§¨©¤¨¤¦¥©¨

deFdA(ixtq): ©¤
.äðçnì õeçî ìà àöéåzevn Ff §¨¨¤¦©©£¤¦§©

,dUron z`vle mEwl dxFY FYaiIgW £¥¤¦§©¨¨§¨¥¦
dpgOd: ©©£¤

.äðçnä CBz ìà àáé àìzevn Ff Ÿ¨Ÿ¤©©£¤¦§©
dUrzÎ`l(my),dxFY FYxq`W Ÿ©£¤¤£¨©¨

xEn`d dGd `nHde .dpgOl qpMdl§¦¨¥©©£¤§©¨¥©¤¨¨
dpgnA wx zFdWl Fl xYEn ,o`M̈¨¦§©§©£¥

,l`xUi,dIelÎdpgnl qpMil xEq`e ¦§¨¥§¨¦¨¥§©£¥§¦¨
,dpikWÎdpgnl oMWÎlkedid m` oke §¨¤¥§©£¥§¦¨§¥¦¨¨

aiIg ,dN`d zFpgOd ipXn zg`A§©©¦§¥©©£¨¥¤©¨
dpgnA wx zFdWle mXn z`vl̈¥¦¨§¦§©§©£¥

l`xUic"c)(:ai dxez ¦§¨¥
(ai)áøò úBðôì äéäå.miOA ugxi §¨¨¦§¤¤¦§©©¨¦

,okl mcFw lFAhi `NW dpeEMd oi ¥̀©©¨¨¤Ÿ¦§¤¨¥
cr Fzliah z` xg`i `NW `N ¤̀¨¤Ÿ§©¥¤§¦¨©

,mFi cFrAn `N` ,axrdKEnq ¨¤¤¤¨¦§¨
,lFAhi FWnWÎaxrdlitlFpi`W §¤¡¥¦§¦§§¦¤¥

dUrpxFdhDnvr dliaHA`lA ©£¤¨©§¦¨©§¨§Ÿ
onf riBIWWnXd axrdxg`NW ¤©¦©§©¤¡¥©¨¤¤§©©

Fzliah z` dgci m` Kkitl ,Fzliah§¦¨§¦¨¦¦§¤¤§¦¨
oiYndl Kxhvi WnXdÎaxrd xg`l§©©¤¡¥©¤¤¦§¨¥§©§¦

zxgONW axrd cr Fzxdhl(my) §¨¢¨©¨¤¤¤©¨¢¨
(i"`a):bi dxez
(bi).Eì äéäz ãéåxEn`d 'ci' oFWl §¨¦§¤§§¨¨¨

.'mFwn' FWExiR o`MFnEBxzM ¨¥¨§©§
mFwn] 'Kl idi oTzn xz`e' :qFlwpE`A§§§©£©§©¥§¥¨¨

,[Ll didi okEnFnMoFWllr Wi`' ¨¦§¤§§§¦©
'Fci(fi ,a xacna)irqn lv` xEn`d ¨¨¨¥¤©§¥

'FnFwn lr haW lM' FrnWOW ,l`xUi¦§¨¥¤©§¨¨¥¤©§
mc`l zpOEfnE dpkEn cIdW KxckE]§¤¤¤©¨¨¨§¤¤¨¨¨
okEOd mFwOd `xwp oM ,eikxv lkl§¨§¨¨¥¦§¨©¨©¨

'ci'(miyxy)[: ¨
.äðçnì õeçîzWlW lkl uEgn ¦©©£¤¦§¨§¤

n EpiidC ,zFpgOdgoprl uEdidW ©©£§©§¦¤¨¨¤¨¨
xAcOA l`xUi z` siTn©¦¤¦§¨¥©¦§¨

(l"kyn):ci dxez
(ci)ðæà ìò.E,o`M xEn`d 'lr' oFWl ©£¥¤§©¨¨¨

`UFp dY` xW` czIdW FWExiR oi ¥̀¥¤©¨¥£¤©¨¥
Lpf` 'iAB lr' `weeC gPEn `di Llv ¤̀§§§¥¨©§¨©©¥£¥¤

xnFlM `N` ,(LWinWY ilM)cal §¥©§¦§¤¨§©§©
LyinWz ilM x`Xnlkl sqFpA - ¦§¨§¥©§¦§§¨§¨

FnkE] czi mB Ll didY LWinWY ilM§¥©§¦§¦§¤§©¨¥§
'cinYd zlr lr'(gk xacna)xEn`d ©Ÿ©©¨¦¨¨

lr mitqFPd sqEOd zFpAxwA§¨§§©¨©¨¦©
[cinYd: ©¨¦

ðæà.E,Lpiif ilM FnMilM mde £¥¤§§¥¥§¤§¥§¥
:mingFNd iciA xW` dnglOdeh dxez ©¦§¨¨£¤¦¥©£¦

(eh).Eá äàøé àìå,xnFlMÎWFcTd §Ÿ¦§¤§§©©¨
`EdÎKExALA d`xi `l,xaC zexr ¨Ÿ¦§¤§¤§©¨¨

:Lixg`n aEWi df ici lr oRfh dxez ¤©§¥¤¨¥©£¤

`vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g iriax meil inei xeriy

(æè)éìà ìöpé-øLà åéðãà-ìà ãáò øébñú-àìE «Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ¨®£¤¦¨¥¬¥¤−
:åéðãà íòî¥¦¬£Ÿ¨«

i"yx£„·Ú ¯ÈbÒ˙Œ‡Ï∑.לארץ ּכתרּגּומֹו לארץ מחּוצה ׁשּברח יׂשראל ׁשל ּכנעני עבד אפּלּו אחר: ּדבר …«¿ƒ∆∆ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
.יׂשראל  ְִֵָ

(æé)ãçàa øçáé-øLà íB÷na Eaø÷a áLé Enò¦§º¥¥´§¦§§À©¨¯£¤¦§©²§©©¬
éøòLñ :epðBz àì Bì áBha E §¨¤−©´®−Ÿ¤«

(çé)äéäé-àìå ìàøNé úBðaî äLã÷ äéäú-àìŸ¦«§¤¬§¥−̈¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬
:ìàøNé éðaî Lã÷̈¥−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰L„˜ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ לזנּות ּומזּמנת מקּדׁשת ˜„L.מפקרת, ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑(נד זכּור,(סנהדרין למׁשּכב מזּמן …ƒ¿∆¿≈»ְְְְִֶֶֶֶֶֶֻֻֻ¿…ƒ¿∆»≈ְְְִַָָֻ
מאחר  היא, זנּות לבעילת  מפקרת זֹו ׁשאף עבדא', לגבר יׂשראל מּבנת אּתתא תהי 'לא ּתרּגם: ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻואּונקלֹוס

ׁשּנאמר: לחמֹור, הּקׁשּו ׁשהרי ּבּה, לֹו ּתֹופסין קּדּוׁשין כב)ׁשאין הּדֹומה (בראשית עם החמֹור", עם ּפה לכם "ׁשבּו ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
ּבעילֹות  ּבעילֹותיו ׁשּכל ידּה, על קדׁש נעׂשה הּוא ׁשאף אמתא', אּתתא יׂשראל מּבני ּגברא יּסב 'ולא ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָלחמֹור,

ּבּה לֹו ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין .זנּות, ְְִִִֵֶָ

(èé)ýåýé úéa áìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú-àì«Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬
éäìàéäìà ýåýé úáòBú ék øãð-ìëì EE ¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

ñ :íäéðL-íb©§¥¤«
i"yx£‰BÊ Ô˙‡∑ להקרבה ּפסּול ּבאתננּה, טלה לּה Ïk·.נתן ¯ÈÁÓe∑ ּבכלב ׂשה ∑Ì‰ÈLŒÌb.החליף ∆¿«»ְְְְֶֶַַָָָָָָָָ¿ƒ∆∆ְֱִֶֶֶֶ«¿≈∆

סה) סלת (ב"ק ועׂשאן חּטים ּכגֹון ׁשּנּויהם, .לרּבֹות ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

¯dBaטז  „ÈÏ ÔÈÓÓÚ „·Ú ¯ÒÓ˙ ‡Ï»ƒ¿«∆∆«¿ƒ¿«ƒ≈
:dBa¯ ˙ÂlÓ C˙ÂÏ ·ÊzLÈc¿ƒ¿≈≈¿»»ƒ¿»ƒ≈

Áa„‡יז  ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a CÈa ·zÈ CnÚƒ»ƒ≈≈»¿«¿»ƒƒƒ¿≈«¬»
:dpB˙ ‡Ï dÏ ·ËÈÈ„a CÈÂ¯˜ ÔÓƒƒ¿»ƒ¿≈«≈»ƒ≈

Ú·„יח  ¯·‚Ï Ï‡¯NÈ ˙aÓ ‡˙z‡ È‰˙ ‡Ï»¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«»≈
:‡Ó‡ ‡˙z‡ Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡¯·b ·qÈ ‡ÏÂ¿»ƒ««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»»»

È·Ï˙יט  ‡aÏk ÔÙÏeÁÂ ‡˙ÈpÊ ¯‚‡ ÏÚ˙ ‡Ï»»≈¬««ƒ»¿¿««¿»¿≈
˜Á¯Ó È¯‡ ‡¯„ ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡Lc˜Ó«¿¿»«¿»¡»»¿»ƒ¿»¬≈¿»»

:ÔB‰ÈÂ¯z Û‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»««¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fh).ãáò øébñú àìaEzMd Epxidfd Ÿ©§¦¤¤¦§¦¨©¨
,iFBd eipFc` l` ,iFB car xifgdl `NW¤Ÿ§©£¦¤¤¤£¨©
.eipFc`n lvPdl Epil` gxAW xg`l§©©¤¨©¥¥§¦¨¥¥£¨

E.FnEBxzMcar xqnY `l' :qFlwpE`A §©§§§§¨¦§©¤¤
cardW itl] 'DpFAx cil oinnr©§¦§©¦¥§¦¤¨¤¤
FYrC i`Ce ixd ,l`xUi l` hlnPd©¦§¨¤¦§¨¥£¥©©©§
iM `vnpe ,dxf dcFarn dYrn WFxtl¦§¥©¨¥£¨¨¨§¦§¨¦
mixifgn Eppd ,eipFc`l aEW FzxBqdA§©§¨¨©£¨¦§©£¦¦

drxd FMxcl FzF`(o"anx)[xg` xaC . §©§¨¨¨¨¨©¥
`l :mixaCd z` Wxtl zxg` KxC -¤¤©¤¤§¨¥¤©§¨¦Ÿ
l`xUi l` hlnPd iFB carA wx©§¤¤©¦§¨¤¦§¨¥

`N` ,xAcn aEzMdiprpM car ENit` ©¨§©¥¤¨£¦¤¤§©£¦
l`xUi lW]xMnPW iFB car ¤¦§¨¥¤¤¤¦§©

zEcar mWl xiIBzOd ,l`xUil§¦§¨¥©¦§©¥§¥©§
[zFevOd on zvwnA aiIgznEgxAW ¦§©¥§¦§¨¦©¦§¤¨©

ux`lÎdvEgn`aE ,eipFc` z`n ¥¨¨¨¤¥¥£¨¨
,l`xUiÎux`lFzF` xiBqY l` §¤¤¦§¨¥©©§¦

dY` ixd KkAW mEXn ,mWl FaiWdl©£¦§¨¦¤§¨£¥©¨
onE ux`d aEXi zlrOn Fciqtn©§¦¦©£©¦¨¨¤¦

DA zFiElYd zFevOd(.dn oihib),oexkfd) ©¦§©§¨
(i"gp:fi dxez
(gi).äLã÷ äéäú àìdX` Ÿ¦§¤§¥¨¦¨
dzxwtEnoFWlA z`xwpe .zEpfl ©§¤¤¦§§¦§¥¦§

`idW itl 'dWcw'zpOEfnE zWCEwn §¥¨§¦¤¦§¤¤§¤¤
Dnvr zcriinE zcgiin -zEpfl(y"n`): §©¤¤§©¤¤©§¨¦§

.Lã÷ äéäé àìåWi`doOEfn §Ÿ¦§¤¨¥¦©§¨
mBxY qElwpE`e .xEkf aMWnl`l' §¦§©¨§§§¦§¥Ÿ

- 'dWcw didz`zY` `dz `l' ¦§¤§¥¨¨§¥¦§¨
'car xabl l`xUi zpAn`UPY `l] ¦§©¦§¨¥¦§©¨¥Ÿ¦¨¥

.[iprpM carl l`xUi zFpAn dX ¦̀¨¦§¦§¨¥§¤¤§©£¦
mW lr ?'dWcw' aEzMd D`xw dOle§¨¨§¨¨©¨§¥¨©¥

s`WFf,carl z`VPWzxwtEn ¤©¤¦¥§¤¤§¤¤
oi`W xg`n ,`id zEpf zliral¦§¦©§¦¥©©¤¥

oiqtFY oiWECw(oilg)ixdW ,Da Fl ¦¦§¦¨¦¨¤£¥
EWwEdmiprpM micar,xFnglFnM §£¨¦§©£¦©£§

xn`PW(d ,ak ziy`xa)dR mkl EaW' ¤¤¡©§¨¤Ÿ
'xFngd mrmdxa` ixaCn] ¦©£¦¦§¥©§¨¨

,FCar xfril`lE FpA l`rnWil§¦§¨¥§¤¡¦¤¤©§

`NW KFYnE ,[wgvi zciwrl mMxcA§©§¨©£¥©¦§¨¦¤Ÿ
dR mkl EaW' cFaM oFWlA mdl xn`̈©¨¤¦§¨§¨¤Ÿ
mdipiA wNgl icM 'xFngd z` xFnWl¦§¤©£§¥§©¥¥¥¤
'xFngd mr' hwp `N` ,xFngd oial§¥©£¤¨¨©¦©£
`AW 'mr' mFwnA 'mr' minkg EWxC̈§£¨¦¨¦§¦¤¨

mdW mdl fFnxl.xFngl dnFCd mr ¦§¨¤¤¥¨©¤©£
KWnd z` qFlwpE` mBxY ok FnkE§¥¦§¥§§¤¤§¥
'l`xUi ipAn Wcw didi `le' :wEqRd©¨§Ÿ¦§¤¨¥¦§¥¦§¨¥

-l`xUi ipAn `xaB aQi `le'§¨¦©©§¨¦§¥¦§¨¥
'`n` `zY`l`xUIn Wi` `Vi `l] ¦§¨¨¨Ÿ¦¨¦¦¦§¨¥

,[ziprpM dgtW,`Ed s`WoeiM ¦§¨§©£¦¤©¥¨
,dgtW `UPW,Dci lr Wcw dUrp ¤¨¨¦§¨©£¤¨¥©¨¨

itl,zEpf zFlirA eizFlirA lMW §¦¤¨§¦¨§¦§
xg`nFl oiqtFY oiWECw oi`W ¥©©¤¥¦¦§¦

:Dahi dxez ¨
(hi).äðBæ ïðúàdpFGl oYiPd xaC ¤§©¨¨¨©¦¨©¨

W oFbM ,DzEpf zxEnYdlh Dl ozp §©§¨§¤¨©¨¨¤
,DPpz`adf ixddaxwdl lEqR §¤§©¨£¥¤¨§©§¨¨
(.hk dxenz):



מג `vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g iriax meil inei xeriy

i"yx£‰ÏÈÏŒ‰¯wÓ∑ הּכתּוב ÁnÏ‰.ּבהוה ּדּבר ıeÁÓŒÏ‡ ‡ˆÈÂ∑ מצותֿעׂשה ‡CBzŒÏ.זֹו ‡·È ‡Ï ƒ¿≈»¿»ִֵֶַַָֹ¿»»∆ƒ««¬∆ְֲִֵַ…»…∆
‰Án‰∑,לוּיה למחנה ליּכנס ואסּור לאֿתעׂשה. מצות ׁשכינה ו זֹו למחנה סח)ּכלֿׁשּכן .(פסחים ««¬∆ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

(áé)LîMä àáëe íéna õçøé áøò-úBðôì äéäå§¨¨¬¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤
:äðçnä CBz-ìà àáé̈−Ÿ¤¬©©«£¤«

i"yx£·¯ÚŒ˙BÙÏ ‰È‰Â∑ׁשאינֹו יטּבל, ׁשמׁשֹו להערב ּׁשמׁשסמּו הערב ּבלא .טהֹור ¿»»ƒ¿∆∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ

(âé):õeç änL úàöéå äðçnì õeçî Eì äéäz ãéå§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®§¨¨¬¨−̈¨«

i"yx£EÏ ‰È‰z „ÈÂ∑:ּכמֹו ב)ּכתרּגּומֹו, ידֹו"(במדבר על ÁnÏ‰."איׁש ıeÁÓ∑ ל .ענן חּוץ ¿»ƒ¿∆¿ְְְִַַָƒ««¬∆ֶָָ

(ãé)ðæà-ìò Eì äéäz ãúéåõeç EzáLa äéäå E §¨¥²¦«§¤¬§−©£¥¤®§¨¨Æ§¦§§´½
:Eúàö-úà úéqëå záLå dá äzøôçå§¨«©§¨´½̈§©§−̈§¦¦¬¨¤¥«¨¤«

i"yx£EÊ‡ŒÏÚ∑ לבדּתׁשמיׁש ּכלי זינEÊ‡∑.מּׁשאר ּכלי .ּכמֹו «¬≈∆ְְְְְִִֵַַָ¬≈∆ְְְֵֵ

(åè)éäìà ýåýé ékCläúî E|ðçî áø÷aEìéväì E ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤©«£¤À§©¦«§Æ
éáéà úúìåéðôì Eéðçî äéäå Eäàøé-àìå LBã÷ E §¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬©«£¤−¨®§«Ÿ¦§¤³

éøçàî áLå øác úåøò Eáñ :E §Æ¤§©´¨½̈§−̈¥©«£¤«
i"yx£E· ‰‡¯ÈŒ‡ÏÂ∑,ֿהּואּדבר הּקדֹוׁשּֿברּו .ערות ¿…ƒ¿∆¿ְֶַַָָָָ

ÏÚÓÎeיב  ‡iÓ· ÈÁÒÈ ‡LÓ¯ ÈÙÓÏ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿≈«¿»«¿≈¿«»¿≈«
:‡˙È¯LÓ B‚Ï ÏeÚÈ ‡LÓLƒ¿»≈¿«¿ƒ»

È¯LÓÏ˙‡יג  ‡¯aÓ CÏ È‰È Ôw˙Ó ¯˙‡Â«¬«¿«»¿≈»ƒ»»¿«¿ƒ»
:‡¯·Ï Ônz ˜Bt˙Â¿ƒ«»¿»»

C˜tÓaיד  È‰ÈÂ CÈÊ ÏÚ CÏ È‰z ‡˙kÒÂ¿ƒ¿»¿≈»«≈»ƒ≈¿ƒ¿»
:C˙˜tÓ ˙È ÈqÎ˙e ·e˙˙e da ¯tÁ˙Â ‡¯·Ï¿»»¿«¿««¿¿«≈»ƒ¿»»

B‚aטו  ‡Îl‰Ó dzÎL C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»¿ƒ¿≈¿«¿»¿
C··„ ÈÏÚa ¯ÒÓÓÏe C˙e·ÊLÏ C˙È¯LÓ«¿ƒ»¿≈»»¿ƒ¿««¬≈¿»»
C· ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ‡LÈc˜ C˙È¯LÓ È‰˙e CÓ„√̃»»¿≈«¿ƒ»«ƒ»¿»ƒ¿¬≈»
:CÏ ‡·ËB‡lÓ d¯ÓÈÓ ·e˙ÈÂ Ì‚˙t ˙¯·Ú¬≈«ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒ¿»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i).äìéì äøwîm` oiCd `Ed ¦§¥¨§¨©¦¦
`N` ,mFIA `nhpWaEzMd xAC ¦§¨©¤¨¤¦¥©¨

deFdA(ixtq): ©¤
.äðçnì õeçî ìà àöéåzevn Ff §¨¨¤¦©©£¤¦§©

,dUron z`vle mEwl dxFY FYaiIgW £¥¤¦§©¨¨§¨¥¦
dpgOd: ©©£¤

.äðçnä CBz ìà àáé àìzevn Ff Ÿ¨Ÿ¤©©£¤¦§©
dUrzÎ`l(my),dxFY FYxq`W Ÿ©£¤¤£¨©¨

xEn`d dGd `nHde .dpgOl qpMdl§¦¨¥©©£¤§©¨¥©¤¨¨
dpgnA wx zFdWl Fl xYEn ,o`M̈¨¦§©§©£¥

,l`xUi,dIelÎdpgnl qpMil xEq`e ¦§¨¥§¨¦¨¥§©£¥§¦¨
,dpikWÎdpgnl oMWÎlkedid m` oke §¨¤¥§©£¥§¦¨§¥¦¨¨

aiIg ,dN`d zFpgOd ipXn zg`A§©©¦§¥©©£¨¥¤©¨
dpgnA wx zFdWle mXn z`vl̈¥¦¨§¦§©§©£¥

l`xUic"c)(:ai dxez ¦§¨¥
(ai)áøò úBðôì äéäå.miOA ugxi §¨¨¦§¤¤¦§©©¨¦

,okl mcFw lFAhi `NW dpeEMd oi ¥̀©©¨¨¤Ÿ¦§¤¨¥
cr Fzliah z` xg`i `NW `N ¤̀¨¤Ÿ§©¥¤§¦¨©

,mFi cFrAn `N` ,axrdKEnq ¨¤¤¤¨¦§¨
,lFAhi FWnWÎaxrdlitlFpi`W §¤¡¥¦§¦§§¦¤¥

dUrpxFdhDnvr dliaHA`lA ©£¤¨©§¦¨©§¨§Ÿ
onf riBIWWnXd axrdxg`NW ¤©¦©§©¤¡¥©¨¤¤§©©

Fzliah z` dgci m` Kkitl ,Fzliah§¦¨§¦¨¦¦§¤¤§¦¨
oiYndl Kxhvi WnXdÎaxrd xg`l§©©¤¡¥©¤¤¦§¨¥§©§¦

zxgONW axrd cr Fzxdhl(my) §¨¢¨©¨¤¤¤©¨¢¨
(i"`a):bi dxez
(bi).Eì äéäz ãéåxEn`d 'ci' oFWl §¨¦§¤§§¨¨¨

.'mFwn' FWExiR o`MFnEBxzM ¨¥¨§©§
mFwn] 'Kl idi oTzn xz`e' :qFlwpE`A§§§©£©§©¥§¥¨¨

,[Ll didi okEnFnMoFWllr Wi`' ¨¦§¤§§§¦©
'Fci(fi ,a xacna)irqn lv` xEn`d ¨¨¨¥¤©§¥

'FnFwn lr haW lM' FrnWOW ,l`xUi¦§¨¥¤©§¨¨¥¤©§
mc`l zpOEfnE dpkEn cIdW KxckE]§¤¤¤©¨¨¨§¤¤¨¨¨
okEOd mFwOd `xwp oM ,eikxv lkl§¨§¨¨¥¦§¨©¨©¨

'ci'(miyxy)[: ¨
.äðçnì õeçîzWlW lkl uEgn ¦©©£¤¦§¨§¤

n EpiidC ,zFpgOdgoprl uEdidW ©©£§©§¦¤¨¨¤¨¨
xAcOA l`xUi z` siTn©¦¤¦§¨¥©¦§¨

(l"kyn):ci dxez
(ci)ðæà ìò.E,o`M xEn`d 'lr' oFWl ©£¥¤§©¨¨¨

`UFp dY` xW` czIdW FWExiR oi ¥̀¥¤©¨¥£¤©¨¥
Lpf` 'iAB lr' `weeC gPEn `di Llv ¤̀§§§¥¨©§¨©©¥£¥¤

xnFlM `N` ,(LWinWY ilM)cal §¥©§¦§¤¨§©§©
LyinWz ilM x`Xnlkl sqFpA - ¦§¨§¥©§¦§§¨§¨

FnkE] czi mB Ll didY LWinWY ilM§¥©§¦§¦§¤§©¨¥§
'cinYd zlr lr'(gk xacna)xEn`d ©Ÿ©©¨¦¨¨

lr mitqFPd sqEOd zFpAxwA§¨§§©¨©¨¦©
[cinYd: ©¨¦

ðæà.E,Lpiif ilM FnMilM mde £¥¤§§¥¥§¤§¥§¥
:mingFNd iciA xW` dnglOdeh dxez ©¦§¨¨£¤¦¥©£¦

(eh).Eá äàøé àìå,xnFlMÎWFcTd §Ÿ¦§¤§§©©¨
`EdÎKExALA d`xi `l,xaC zexr ¨Ÿ¦§¤§¤§©¨¨

:Lixg`n aEWi df ici lr oRfh dxez ¤©§¥¤¨¥©£¤

`vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g iriax meil inei xeriy

(æè)éìà ìöpé-øLà åéðãà-ìà ãáò øébñú-àìE «Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ¨®£¤¦¨¥¬¥¤−
:åéðãà íòî¥¦¬£Ÿ¨«

i"yx£„·Ú ¯ÈbÒ˙Œ‡Ï∑.לארץ ּכתרּגּומֹו לארץ מחּוצה ׁשּברח יׂשראל ׁשל ּכנעני עבד אפּלּו אחר: ּדבר …«¿ƒ∆∆ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
.יׂשראל  ְִֵָ

(æé)ãçàa øçáé-øLà íB÷na Eaø÷a áLé Enò¦§º¥¥´§¦§§À©¨¯£¤¦§©²§©©¬
éøòLñ :epðBz àì Bì áBha E §¨¤−©´®−Ÿ¤«

(çé)äéäé-àìå ìàøNé úBðaî äLã÷ äéäú-àìŸ¦«§¤¬§¥−̈¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬
:ìàøNé éðaî Lã÷̈¥−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰L„˜ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ לזנּות ּומזּמנת מקּדׁשת ˜„L.מפקרת, ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑(נד זכּור,(סנהדרין למׁשּכב מזּמן …ƒ¿∆¿≈»ְְְְִֶֶֶֶֶֶֻֻֻ¿…ƒ¿∆»≈ְְְִַָָֻ
מאחר  היא, זנּות לבעילת  מפקרת זֹו ׁשאף עבדא', לגבר יׂשראל מּבנת אּתתא תהי 'לא ּתרּגם: ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻואּונקלֹוס

ׁשּנאמר: לחמֹור, הּקׁשּו ׁשהרי ּבּה, לֹו ּתֹופסין קּדּוׁשין כב)ׁשאין הּדֹומה (בראשית עם החמֹור", עם ּפה לכם "ׁשבּו ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
ּבעילֹות  ּבעילֹותיו ׁשּכל ידּה, על קדׁש נעׂשה הּוא ׁשאף אמתא', אּתתא יׂשראל מּבני ּגברא יּסב 'ולא ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָלחמֹור,

ּבּה לֹו ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין .זנּות, ְְִִִֵֶָ

(èé)ýåýé úéa áìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú-àì«Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬
éäìàéäìà ýåýé úáòBú ék øãð-ìëì EE ¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

ñ :íäéðL-íb©§¥¤«
i"yx£‰BÊ Ô˙‡∑ להקרבה ּפסּול ּבאתננּה, טלה לּה Ïk·.נתן ¯ÈÁÓe∑ ּבכלב ׂשה ∑Ì‰ÈLŒÌb.החליף ∆¿«»ְְְְֶֶַַָָָָָָָָ¿ƒ∆∆ְֱִֶֶֶֶ«¿≈∆

סה) סלת (ב"ק ועׂשאן חּטים ּכגֹון ׁשּנּויהם, .לרּבֹות ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

¯dBaטז  „ÈÏ ÔÈÓÓÚ „·Ú ¯ÒÓ˙ ‡Ï»ƒ¿«∆∆«¿ƒ¿«ƒ≈
:dBa¯ ˙ÂlÓ C˙ÂÏ ·ÊzLÈc¿ƒ¿≈≈¿»»ƒ¿»ƒ≈

Áa„‡יז  ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a CÈa ·zÈ CnÚƒ»ƒ≈≈»¿«¿»ƒƒƒ¿≈«¬»
:dpB˙ ‡Ï dÏ ·ËÈÈ„a CÈÂ¯˜ ÔÓƒƒ¿»ƒ¿≈«≈»ƒ≈

Ú·„יח  ¯·‚Ï Ï‡¯NÈ ˙aÓ ‡˙z‡ È‰˙ ‡Ï»¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«»≈
:‡Ó‡ ‡˙z‡ Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡¯·b ·qÈ ‡ÏÂ¿»ƒ««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»»»

È·Ï˙יט  ‡aÏk ÔÙÏeÁÂ ‡˙ÈpÊ ¯‚‡ ÏÚ˙ ‡Ï»»≈¬««ƒ»¿¿««¿»¿≈
˜Á¯Ó È¯‡ ‡¯„ ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡Lc˜Ó«¿¿»«¿»¡»»¿»ƒ¿»¬≈¿»»

:ÔB‰ÈÂ¯z Û‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»««¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fh).ãáò øébñú àìaEzMd Epxidfd Ÿ©§¦¤¤¦§¦¨©¨
,iFBd eipFc` l` ,iFB car xifgdl `NW¤Ÿ§©£¦¤¤¤£¨©
.eipFc`n lvPdl Epil` gxAW xg`l§©©¤¨©¥¥§¦¨¥¥£¨

E.FnEBxzMcar xqnY `l' :qFlwpE`A §©§§§§¨¦§©¤¤
cardW itl] 'DpFAx cil oinnr©§¦§©¦¥§¦¤¨¤¤
FYrC i`Ce ixd ,l`xUi l` hlnPd©¦§¨¤¦§¨¥£¥©©©§
iM `vnpe ,dxf dcFarn dYrn WFxtl¦§¥©¨¥£¨¨¨§¦§¨¦
mixifgn Eppd ,eipFc`l aEW FzxBqdA§©§¨¨©£¨¦§©£¦¦

drxd FMxcl FzF`(o"anx)[xg` xaC . §©§¨¨¨¨¨©¥
`l :mixaCd z` Wxtl zxg` KxC -¤¤©¤¤§¨¥¤©§¨¦Ÿ
l`xUi l` hlnPd iFB carA wx©§¤¤©¦§¨¤¦§¨¥

`N` ,xAcn aEzMdiprpM car ENit` ©¨§©¥¤¨£¦¤¤§©£¦
l`xUi lW]xMnPW iFB car ¤¦§¨¥¤¤¤¦§©

zEcar mWl xiIBzOd ,l`xUil§¦§¨¥©¦§©¥§¥©§
[zFevOd on zvwnA aiIgznEgxAW ¦§©¥§¦§¨¦©¦§¤¨©

ux`lÎdvEgn`aE ,eipFc` z`n ¥¨¨¨¤¥¥£¨¨
,l`xUiÎux`lFzF` xiBqY l` §¤¤¦§¨¥©©§¦

dY` ixd KkAW mEXn ,mWl FaiWdl©£¦§¨¦¤§¨£¥©¨
onE ux`d aEXi zlrOn Fciqtn©§¦¦©£©¦¨¨¤¦

DA zFiElYd zFevOd(.dn oihib),oexkfd) ©¦§©§¨
(i"gp:fi dxez
(gi).äLã÷ äéäú àìdX` Ÿ¦§¤§¥¨¦¨
dzxwtEnoFWlA z`xwpe .zEpfl ©§¤¤¦§§¦§¥¦§

`idW itl 'dWcw'zpOEfnE zWCEwn §¥¨§¦¤¦§¤¤§¤¤
Dnvr zcriinE zcgiin -zEpfl(y"n`): §©¤¤§©¤¤©§¨¦§

.Lã÷ äéäé àìåWi`doOEfn §Ÿ¦§¤¨¥¦©§¨
mBxY qElwpE`e .xEkf aMWnl`l' §¦§©¨§§§¦§¥Ÿ

- 'dWcw didz`zY` `dz `l' ¦§¤§¥¨¨§¥¦§¨
'car xabl l`xUi zpAn`UPY `l] ¦§©¦§¨¥¦§©¨¥Ÿ¦¨¥

.[iprpM carl l`xUi zFpAn dX ¦̀¨¦§¦§¨¥§¤¤§©£¦
mW lr ?'dWcw' aEzMd D`xw dOle§¨¨§¨¨©¨§¥¨©¥

s`WFf,carl z`VPWzxwtEn ¤©¤¦¥§¤¤§¤¤
oi`W xg`n ,`id zEpf zliral¦§¦©§¦¥©©¤¥

oiqtFY oiWECw(oilg)ixdW ,Da Fl ¦¦§¦¨¦¨¤£¥
EWwEdmiprpM micar,xFnglFnM §£¨¦§©£¦©£§

xn`PW(d ,ak ziy`xa)dR mkl EaW' ¤¤¡©§¨¤Ÿ
'xFngd mrmdxa` ixaCn] ¦©£¦¦§¥©§¨¨

,FCar xfril`lE FpA l`rnWil§¦§¨¥§¤¡¦¤¤©§

`NW KFYnE ,[wgvi zciwrl mMxcA§©§¨©£¥©¦§¨¦¤Ÿ
dR mkl EaW' cFaM oFWlA mdl xn`̈©¨¤¦§¨§¨¤Ÿ
mdipiA wNgl icM 'xFngd z` xFnWl¦§¤©£§¥§©¥¥¥¤
'xFngd mr' hwp `N` ,xFngd oial§¥©£¤¨¨©¦©£
`AW 'mr' mFwnA 'mr' minkg EWxC̈§£¨¦¨¦§¦¤¨

mdW mdl fFnxl.xFngl dnFCd mr ¦§¨¤¤¥¨©¤©£
KWnd z` qFlwpE` mBxY ok FnkE§¥¦§¥§§¤¤§¥
'l`xUi ipAn Wcw didi `le' :wEqRd©¨§Ÿ¦§¤¨¥¦§¥¦§¨¥

-l`xUi ipAn `xaB aQi `le'§¨¦©©§¨¦§¥¦§¨¥
'`n` `zY`l`xUIn Wi` `Vi `l] ¦§¨¨¨Ÿ¦¨¦¦¦§¨¥

,[ziprpM dgtW,`Ed s`WoeiM ¦§¨§©£¦¤©¥¨
,dgtW `UPW,Dci lr Wcw dUrp ¤¨¨¦§¨©£¤¨¥©¨¨

itl,zEpf zFlirA eizFlirA lMW §¦¤¨§¦¨§¦§
xg`nFl oiqtFY oiWECw oi`W ¥©©¤¥¦¦§¦

:Dahi dxez ¨
(hi).äðBæ ïðúàdpFGl oYiPd xaC ¤§©¨¨¨©¦¨©¨

W oFbM ,DzEpf zxEnYdlh Dl ozp §©§¨§¤¨©¨¨¤
,DPpz`adf ixddaxwdl lEqR §¤§©¨£¥¤¨§©§¨¨
(.hk dxenz):



vzÎik`מד zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g iriax meil inei xeriy

(ë)éMú-àìéçàì CCLð ìëà CLð óñk CLð E «Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤¤´¤®Ÿ¤¤¾¤
:CMé øLà øác-ìk̈¨−̈£¤¬¦¨«

i"yx£CÈM˙Œ‡Ï∑ רּבית יּתן ׁשּלא ללוה, לּמלוה:אזהרה אזהרה ּכ ואחר כה)לּמלוה, לא (ויקרא ּכסּפ "את …«ƒְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ּבּנׁש לֹו ע)"ּתּתן .(ב"מ ְִֵֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1011 'nr b zegiy ihewl)

תתתתּׁשּׁשּׁשּׁשיייי כ)לאלאלאלא ההההּמּמּמּמתיםתיםתיםתים(כג, לתחלתחלתחלתחּיּיּיּיתתתת קםקםקםקם אינאינאינאינֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבררררּבּבּבּביתיתיתית ס"ב)ההההּמּמּמּמלוהלוהלוהלוה ריבית הלכות הזקן אדמו"ר מּכסף (שו"ע מרויח ּברּבית הּמלוה ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
עבֹודתֹו, לעבד ּכח לֹו נֹותנים מלמעלה: לֹו מֹודדים זֹו ּובמּדה ּבֹו. לסחר לּלֹווה אפׁשרּות נתן והּוא ׁשּלֹו, היה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹׁשּבעבר
ּגׁשמי, ּדבר ׁשּכן הּמתים", "ּתחּית מּׁשּום יׁש מצוה ּבקּיּום והּנה, עצמּה. ּבעבֹודה ּכביכֹול, מׁשּתּתפים, לא אבל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ"לסחר",
א ּכפׁשּוטּה. הּמתים לתחּית מביאה זֹו ועבֹודה ונצחּיּות. חּיּות ׁשהיא לקדּׁשה, ּכלי נעׂשה (מיתה), ונפסד הֹווה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשהּוא
ּברּבית, הּמלוה ואּלּו צותא). מלׁשֹון (מצוה חּיים ּבאלקים מהתחּברּות אּלא הּמגּבלת, האדם, מעבֹודת ּבאה אינּה זֹו ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻנצחּיּות

הּמתים. ּבתחּית קם אינֹו ּכאמּור, ּבעבֹודתֹו, מלמעלה מׁשּתּתפים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּלא

(àë)éMú éøëpìéçàìe CéMú àì EEëøáé ïòîì C ©¨§¦´©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹
éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìò Eãé çìLî ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤

ñ :dzLøì änL-àá äzà©¨¬¨−̈¨§¦§¨«
i"yx£M˙ È¯ÎpÏCÈ∑,לאחי ועׂשה (שם)ולא לאוין ּבׁשני עליו לעבר עׂשה, – עׂשה מּכלל הּבא .לאו «»¿ƒ«ƒְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹ

(áë)éäìà ýåýéì øãð øcú-ékì øçàú àì EBîlL ¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®
éäìà ýåýé epLøãé Løã-ékEá äéäå Cnòî E ¦«¨¸¦§§¤¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−

:àèç¥«§
i"yx£BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡Ï∑(ספרי),רגלים הּמקרא ׁשלׁשה מן רּבֹותינּו .ּולמדּוהּו …¿«≈¿«¿ְְְְִִִֵַַָָָָֹ

(âë):àèç Eá äéäé-àì øcðì ìcçú éëå§¦¬¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§

e·Ú¯כ  ˙Èa¯ ÛÒk ˙Èa¯ CeÁ‡Ï Èa¯˙ ‡Ï»¿«≈«¬ƒƒ¿«ƒƒƒ
:Èa¯˙Óc ÌÚcÓ Ïk ˙Èaƒ̄ƒ»ƒ««¿ƒ¿«≈

ÏÈ„aכא  Èa¯˙ ‡Ï CeÁ‡ÏÂ Èa¯z ÔÈÓnÚ ¯·Ï¿««¿ƒ¿«≈¿«¬»¿«≈¿ƒ
ÏÚ C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Ècƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…»¿»«

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

˙‡Á¯כב  ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯„ ¯c˙ È¯‡¬≈ƒ«¿«√»¿»¡»»»¿≈«
C‰Ï‡ ÈÈ dpÚa˙È Úa˙Ó È¯‡ d˙eÓlLÏ¿«»≈¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»¡»»

:‡·BÁ C· È‰ÈÂ CpÓƒ»ƒ≈»»

BÁ·‡:כג  C· È‰È ‡Ï ¯cÓÏ ÚÓz˙ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»¿≈»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.áìk øéçîezxEnY xMnPW xaC §¦¤¤¨¨¤¦§©§©
W oFbM ,alMdU silgddlh F` ¤¤§¤¤¡¦¤¨¤

,alkAdaxwdl lqtp df ixd(ixtq) §¤¤£¥¤¦§©§©§¨¨
(.l dxenz):

.íäéðL íbd`A 'mB' zaiYzFAxl ©§¥¤¥©©¨¨§©
ENit`,mdiiEPiWotF`A s` xnFlM £¦¦¥¤§©©§¤

mzxESn mixaCd EPYWp xaMW¤§¨¦§©©§¨¦¦¨¨
,dpFW`xdmiHg oFbMdpFfl EpYiPW ¨¦¨§¦¦¤¦§§¨

,alM mdA dpwPW F` opz` zxFzA§©¤§¨¤¦§¨¨¤¤¤
opghE,zlq o`UreiRÎlrÎs` if` §¨¨©£¨¨Ÿ¤£©©©¦

oAxwl md milEqR mzxEv dzPYWPW¤¦§©§¨¨¨§¦¥§¨§©
dfA `vFIM lM oke .dgpn¦§¨§¥¨©¥¨¤

(g"n`a):k dxez
(k)éMú àì.C'KFXiz `l' xn`p `l Ÿ©¦Ÿ¤¡©Ÿ¦

WIW ,['lirtd' oipA] 'KiXz `l' `N ¤̀¨Ÿ©¦¦§©¦§¦¤¥

zFidl Lig`l mFxbY `NW FrnWnA§©§¨¤Ÿ¦§§¨¦¦§
minkg EWxC o`Mn ,LzF` KWFp¥§¦¨¨§£¨¦
delOl ziAx oYi `NW deNl dxdf ©̀§¨¨©Ÿ¤¤Ÿ¦¥¦¦©©§¤

(my)KMÎxg`e ,dxn`p (z`f caNnE) §©©¨¦§©Ÿ¤¤§¨
mBdxdf`zWxFtn,delOl`NW ©©§¨¨§¤¤©©§¤¤Ÿ

xn`PW FnM ,ziAx EPOn gTi,dk `xwie) ¦©¦¤¦¦§¤¤¡©
(fl'KWpA Fl oYz `l LRqM z`'i"yx) ¤©§§Ÿ¦¥§¤¤

(:q `rivn `aa:`k dxez
(`k)éMú éøëpì.CÎzevn Ff oi` ©¨§¦©¦¥¦§©

Î`l zxdf` `N` ,ixkPl KiXdl dUr£¥§©¦©¨§¦¤¨©§¨©Ÿ
zpeEke ,l`xUil KiXdl `NW dUrz©£¤¤Ÿ§©¦§¦§¨¥§©¨©
deln dY` ixkpl wx :xnFl aEzMd©¨©©§¨§¦©¨©§¤

,KWpA.Lig`l `lexidfd xaMW s`e §¤¤§Ÿ§¨¦§©¤§¨¦§¦
o`M ltM ,dlrnl aEzMd KM lr©¨©¨§©§¨¨©¨

zxEvA aEW Fzxdf``Ad e`l- ©§¨¨§©¨©¨

cnlPd dUrzÎ`l xEQi`llMnoFWl ¦Ÿ©£¤©¦§¨¦§©§
,dUrM aWgPW.dUrz`f caNnE £¥¤¤§¨©£¥¦§©Ÿ

WxFtnA cFr aEzMd o`M siqFd¦¨©¨¦§¨
xMfEdW `vnp ,'KiXz `l Lig`lE'§¨¦Ÿ©¦¦§¨¤§©

icM ,df xEQi` minrR WlWxFarl ¨§¨¦¦¤§¥©£
dUre oie`l ipWA eilr̈¨¦§¥¨¦©£¥

(`"eb):ak dxez
(ak)ì øçàú àì.BîlLxEriW Ÿ§©¥§©§¦

ExarWM `Ed ,df e`lA xFarl xEgi`d̈¦©£§¨¤§¤¨§
eilr,milbx dWlW`iad `l oiicre ¨¨§Ÿ¨§¨¦©£©¦Ÿ¥¦

.eizFpAxw z`edf xEriWEdEcnl ¤¨§§¨§¦¤§¨
`xwOd on EpizFAxWlWA xEn`d ©¥¦©¦§¨¨¨§¨

milbx(fh ,fh lirl)'d ipR z` d`xi `le' §¨¦§Ÿ¥¨¤¤§¥
'mwix(:c dpydÎy`x):bk dxez ¥¨

`vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h iying meil inei xeriy

(ãë)éúôN àöBîzøãð øLàk úéNòå øîLz E ¨¬§¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨
éäìà ýåýéìéôa zøac øLà äáãð Eñ :E ©«Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«

i"yx£¯ÓLz EÈ˙ÙN ‡ˆBÓ∑(ו ּתעׂשה (ר"ה לא על עׂשה .ליּתן »¿»∆ƒ¿…ֲֲִֵֵֶַַֹ

ß lel` 'h iying mei ß

(äë)ELôðk íéáðò zìëàå Eòø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²§©§§−
éìk-ìàå EòáNñ :ïzú àì E ¨§¤®§¤¤§§−¬Ÿ¦¥«

i"yx£EÚ¯ Ì¯Îa ‡·˙ Èk∑(פז מדּבר ּבפֹועל(ב"מ ׁשּתרצה ∑ELÙk.הּכתּוב אכילה ∑EÚ·N.ּכּמה ולא ƒ»…¿∆∆≈∆ְְֵֵַַָ¿«¿¿ְִֶֶַָ»¿∆ְֲִָֹ
˙Ôz.ּגּסה  ‡Ï EÈÏkŒÏ‡Â∑ ּבעל ׁשל לכליו נֹותן ׁשאּתה ּבזמן הּבציר, ּבׁשעת אּלא ּתֹורה ּדּברה ׁשּלא מּכאן ַָ¿∆∆¿¿…ƒ≈ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

אֹוכל  אינֹו ּולקׁשקׁש, לעדר ּבא אם אבל .הּבית, ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָֹ

(åë)Eãéa úìéìî zôè÷å Eòø úî÷a àáú ék¦³¨ŸÆ§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®
éðú àì Lîøçåñ :Eòø úî÷ ìò ó §¤§¥Æ´Ÿ¨¦½©−¨©¬¥¤«

i"yx£·˙ ÈkEÚ¯ ˙Ó˜a פ"ז)∑‡ מדּבר (ב"מ הּכתּוב ּבפֹועל זֹו .אף ƒ»…¿»«≈∆ְְֵֵַַַָ

ãë(à)àì-íà äéäå dìòáe äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦²¦−̈§¨¨®§¨º̈¦¯Ÿ
dì áúëå øác úåøò dá àöî-ék åéðéòa ïç-àöîú¦§¨¥´§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©¹̈

:Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøk øôñ¥³¤§¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«
i"yx£¯·c ˙Â¯Ú d· ‡ˆÓŒÈk∑ּבעיניו חן ּתמצא ׁשּלא לגרׁשּה, עליו ּבעיניו)מצוה חן ּתמצא ׁשּלא מצוה אחרים: .(ספרים ƒ»»»∆¿«»»ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֹֹ

„Èכד  ‡Ók „aÚ˙Â ¯hz C˙ÂÙÒ ˙e˜t‡«»ƒ¿»»ƒ«¿«¿≈¿»ƒ
‡zÏlÓ Èc ‡z·„ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡z¯„¿«¿»√»¿»¡»»¿«¿»ƒ«∆¿»

:CÓeÙa¿»

ÔÈ·Úכה  ÏeÎÈ˙Â C¯·Á„ ‡Ó¯Îa ¯‚z˙ È¯‡¬≈ƒ»«¿«¿»¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ
:Ôz˙ ‡Ï C‡ÓÏe CÚ·N CLÙk¿«¿»ƒ¿»¿»»»ƒ≈

ÛBË˜˙Âכו  C¯·Á„ ‡˙Ó˜a ¯‚z˙ È¯‡¬≈ƒ»«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿
‡˙Ó˜ ÏÚ ÌÈ¯˙ ‡Ï ‡Ï‚Óe C„Èa ÔÈÏÓc¿»¿»ƒ»«¿»»¿ƒ««¿»

:C¯·Á„¿«¿»

Ï‡א  Ì‡ È‰ÈÂ dpÏÚ·ÈÂ ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ«ƒ≈ƒ»
da ÁkL‡ È¯‡ È‰BÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÁkL«̇¿««¬ƒ¿≈ƒ¬≈«¿««
·‰ÈÂ ÔÈ¯eht Ëb dÏ ·BzÎÈÂ Ìb˙t ˙¯·Ú¬≈«ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒƒƒ«

:d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂ d„Èaƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ck)éúôN àöBî.øBîLz E`A ¨§¨¤¦§¨
dfA aEzMdoYilzevn'dUrmiIwl ' ©¨¨¤¦¥¦§©£¥§©¥

sqFpA ,xcPd z`lrddUrzÎ`l ¤©¤¤§¨©©Ÿ©£¤
xg`l `NW dlrnl xidfdWFnEIw z` ¤¦§¦§©§¨¤Ÿ§©¥¤¦

(y"` ,n"eviw):dk dxez
(dk)Eòø íøëa àáú ékYlk`e ¦¨Ÿ§¤¤¥¤§¨©§¨

xf mc`A xAcn aEzMd oi` .'ebe miapr£¨¦¥©¨§©¥§¨¨¨
`N` ,Fxiag mxkl qpkPdlrFtA ©¦§¨§¤¤£¥¤¨§¥

milrAd EdExkVWxAcn aEzMd`aa) ¤§¨©§¨¦©¨§©¥
(:ft `rivn:
.ELôðk:xnFlMdOM,dvxYW`NW §©§§§©©¨¤¦§¤¤Ÿ

Fzlik` xEriW z` dxFY dliAbd¦§¦¨¨¤¦£¦¨
'Wtp' oFWl `xwOA cFr EpivnE]¨¦©¦§¨§¤¤

oFvx zErnWnA(g ,bk ziy`xa)Wi m`' §©§¨¨¦¥

['mkpFvxA m`' FWExiRW ,'mkWtp z`: ¤©§§¤¤¥¦¦§§¤
.EòáN,driaUl KxvPd xEriXM wx ¨§¤©©¦©¦§¨¦§¦¨

,dQb dlik` `lezCiOn xzFi `idW §Ÿ£¦¨©¨¤¦¥¦¦©
raFVd: ©©

éìk ìàå.ïzú àì EdxiMfdW KFYn §¤¤§§Ÿ¦¥¦¤¦§¦¨
,milMd KFzl miaprd zpizp dxFYd©¨§¦©¨£¨¦§©¥¦

o`Mnminkg EcnldxFz dxAc `NW ¦¨¨§£¨¦¤Ÿ¦§¨¨
,xivAd zrWA `N`dlik`d xYidW ¤¨¦§©©¨¦¤¤¥¨£¦¨

wx `EddY`W onfAmiapr xvFA ©¦§©¤©¨¥£¨¦
e,ziAdÎlrA lW Filkl ozFpf` iM §¥§¤§¤©©©©¦¦¨

;LilM l` ozFp Lpi`e lkF` dY`la` ©¨¥§¥§¥¤¥¤£¨
`A m`x`W KxFvl mxMd l` lrFRd ¦¨©¥¤©¤¤§¤§¨

oFbM ,zFk`lnWwWwlE xFcrl §¨§©£§©§¥
(miNEbnd miWxW zFQkl) dnc`A, ¨£¨¨§©¨¨¦©§¦

lkF` Fpi`mW milcBd zFxitA(ixtq) ¥¥§¥©§¥¦¨
(:ht :ft `rivn `aa):ek dxez

(ek).Eòø úî÷a àáú éks`dkld ¦¨Ÿ§¨©¥¤©£¨¨
FflrFtAmilrAd EdExkVWaEzMd §¥¤§¨©§¨¦©¨

,xAcnxEn`d mxkA caFrd oickE §©¥§¦¨¥§¤¤¨¨
dlrnl:` dxez §©§¨

ãë(`).øác úåøò dá àöî ék¦¨¨¨¤§©¨¨
mrh dxFY dpzPW rnWn df oFWNn¦¨¤©§©¤¨§¨¨©©
DA `vOW itl :xnFlkE ,diWExbl oEbd̈§¥¤¨§©§¦¤¨¨¨

Kkl ,iE`x iYlA xaCeilr devn ¨¨¦§¦¨§¨¦§¨¨¨
,DWxblFf dX` diE`xE`vnz `NW §¨§¨§¨¦¨¤Ÿ¦§¨

`vnz `NW devn :`"q) eipirA og¥§¥¨¦§¨¤Ÿ¦§¨
(eipirA og(g"y):a dxez ¥§¥¨



מה `vzÎik zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g iriax meil inei xeriy

(ë)éMú-àìéçàì CCLð ìëà CLð óñk CLð E «Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤¤´¤®Ÿ¤¤¾¤
:CMé øLà øác-ìk̈¨−̈£¤¬¦¨«

i"yx£CÈM˙Œ‡Ï∑ רּבית יּתן ׁשּלא ללוה, לּמלוה:אזהרה אזהרה ּכ ואחר כה)לּמלוה, לא (ויקרא ּכסּפ "את …«ƒְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ּבּנׁש לֹו ע)"ּתּתן .(ב"מ ְִֵֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1011 'nr b zegiy ihewl)

תתתתּׁשּׁשּׁשּׁשיייי כ)לאלאלאלא ההההּמּמּמּמתיםתיםתיםתים(כג, לתחלתחלתחלתחּיּיּיּיתתתת קםקםקםקם אינאינאינאינֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבררררּבּבּבּביתיתיתית ס"ב)ההההּמּמּמּמלוהלוהלוהלוה ריבית הלכות הזקן אדמו"ר מּכסף (שו"ע מרויח ּברּבית הּמלוה ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
עבֹודתֹו, לעבד ּכח לֹו נֹותנים מלמעלה: לֹו מֹודדים זֹו ּובמּדה ּבֹו. לסחר לּלֹווה אפׁשרּות נתן והּוא ׁשּלֹו, היה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹׁשּבעבר
ּגׁשמי, ּדבר ׁשּכן הּמתים", "ּתחּית מּׁשּום יׁש מצוה ּבקּיּום והּנה, עצמּה. ּבעבֹודה ּכביכֹול, מׁשּתּתפים, לא אבל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ"לסחר",
א ּכפׁשּוטּה. הּמתים לתחּית מביאה זֹו ועבֹודה ונצחּיּות. חּיּות ׁשהיא לקדּׁשה, ּכלי נעׂשה (מיתה), ונפסד הֹווה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשהּוא
ּברּבית, הּמלוה ואּלּו צותא). מלׁשֹון (מצוה חּיים ּבאלקים מהתחּברּות אּלא הּמגּבלת, האדם, מעבֹודת ּבאה אינּה זֹו ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻנצחּיּות

הּמתים. ּבתחּית קם אינֹו ּכאמּור, ּבעבֹודתֹו, מלמעלה מׁשּתּתפים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּלא

(àë)éMú éøëpìéçàìe CéMú àì EEëøáé ïòîì C ©¨§¦´©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹
éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìò Eãé çìLî ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤

ñ :dzLøì änL-àá äzà©¨¬¨−̈¨§¦§¨«
i"yx£M˙ È¯ÎpÏCÈ∑,לאחי ועׂשה (שם)ולא לאוין ּבׁשני עליו לעבר עׂשה, – עׂשה מּכלל הּבא .לאו «»¿ƒ«ƒְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹ

(áë)éäìà ýåýéì øãð øcú-ékì øçàú àì EBîlL ¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®
éäìà ýåýé epLøãé Løã-ékEá äéäå Cnòî E ¦«¨¸¦§§¤¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−

:àèç¥«§
i"yx£BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡Ï∑(ספרי),רגלים הּמקרא ׁשלׁשה מן רּבֹותינּו .ּולמדּוהּו …¿«≈¿«¿ְְְְִִִֵַַָָָָֹ

(âë):àèç Eá äéäé-àì øcðì ìcçú éëå§¦¬¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§

e·Ú¯כ  ˙Èa¯ ÛÒk ˙Èa¯ CeÁ‡Ï Èa¯˙ ‡Ï»¿«≈«¬ƒƒ¿«ƒƒƒ
:Èa¯˙Óc ÌÚcÓ Ïk ˙Èaƒ̄ƒ»ƒ««¿ƒ¿«≈

ÏÈ„aכא  Èa¯˙ ‡Ï CeÁ‡ÏÂ Èa¯z ÔÈÓnÚ ¯·Ï¿««¿ƒ¿«≈¿«¬»¿«≈¿ƒ
ÏÚ C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Ècƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…»¿»«

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

˙‡Á¯כב  ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯„ ¯c˙ È¯‡¬≈ƒ«¿«√»¿»¡»»»¿≈«
C‰Ï‡ ÈÈ dpÚa˙È Úa˙Ó È¯‡ d˙eÓlLÏ¿«»≈¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»¡»»

:‡·BÁ C· È‰ÈÂ CpÓƒ»ƒ≈»»

BÁ·‡:כג  C· È‰È ‡Ï ¯cÓÏ ÚÓz˙ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»¿≈»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.áìk øéçîezxEnY xMnPW xaC §¦¤¤¨¨¤¦§©§©
W oFbM ,alMdU silgddlh F` ¤¤§¤¤¡¦¤¨¤

,alkAdaxwdl lqtp df ixd(ixtq) §¤¤£¥¤¦§©§©§¨¨
(.l dxenz):

.íäéðL íbd`A 'mB' zaiYzFAxl ©§¥¤¥©©¨¨§©
ENit`,mdiiEPiWotF`A s` xnFlM £¦¦¥¤§©©§¤

mzxESn mixaCd EPYWp xaMW¤§¨¦§©©§¨¦¦¨¨
,dpFW`xdmiHg oFbMdpFfl EpYiPW ¨¦¨§¦¦¤¦§§¨

,alM mdA dpwPW F` opz` zxFzA§©¤§¨¤¦§¨¨¤¤¤
opghE,zlq o`UreiRÎlrÎs` if` §¨¨©£¨¨Ÿ¤£©©©¦

oAxwl md milEqR mzxEv dzPYWPW¤¦§©§¨¨¨§¦¥§¨§©
dfA `vFIM lM oke .dgpn¦§¨§¥¨©¥¨¤

(g"n`a):k dxez
(k)éMú àì.C'KFXiz `l' xn`p `l Ÿ©¦Ÿ¤¡©Ÿ¦

WIW ,['lirtd' oipA] 'KiXz `l' `N ¤̀¨Ÿ©¦¦§©¦§¦¤¥

zFidl Lig`l mFxbY `NW FrnWnA§©§¨¤Ÿ¦§§¨¦¦§
minkg EWxC o`Mn ,LzF` KWFp¥§¦¨¨§£¨¦
delOl ziAx oYi `NW deNl dxdf ©̀§¨¨©Ÿ¤¤Ÿ¦¥¦¦©©§¤

(my)KMÎxg`e ,dxn`p (z`f caNnE) §©©¨¦§©Ÿ¤¤§¨
mBdxdf`zWxFtn,delOl`NW ©©§¨¨§¤¤©©§¤¤Ÿ

xn`PW FnM ,ziAx EPOn gTi,dk `xwie) ¦©¦¤¦¦§¤¤¡©
(fl'KWpA Fl oYz `l LRqM z`'i"yx) ¤©§§Ÿ¦¥§¤¤

(:q `rivn `aa:`k dxez
(`k)éMú éøëpì.CÎzevn Ff oi` ©¨§¦©¦¥¦§©

Î`l zxdf` `N` ,ixkPl KiXdl dUr£¥§©¦©¨§¦¤¨©§¨©Ÿ
zpeEke ,l`xUil KiXdl `NW dUrz©£¤¤Ÿ§©¦§¦§¨¥§©¨©
deln dY` ixkpl wx :xnFl aEzMd©¨©©§¨§¦©¨©§¤

,KWpA.Lig`l `lexidfd xaMW s`e §¤¤§Ÿ§¨¦§©¤§¨¦§¦
o`M ltM ,dlrnl aEzMd KM lr©¨©¨§©§¨¨©¨

zxEvA aEW Fzxdf``Ad e`l- ©§¨¨§©¨©¨

cnlPd dUrzÎ`l xEQi`llMnoFWl ¦Ÿ©£¤©¦§¨¦§©§
,dUrM aWgPW.dUrz`f caNnE £¥¤¤§¨©£¥¦§©Ÿ

WxFtnA cFr aEzMd o`M siqFd¦¨©¨¦§¨
xMfEdW `vnp ,'KiXz `l Lig`lE'§¨¦Ÿ©¦¦§¨¤§©

icM ,df xEQi` minrR WlWxFarl ¨§¨¦¦¤§¥©£
dUre oie`l ipWA eilr̈¨¦§¥¨¦©£¥

(`"eb):ak dxez
(ak)ì øçàú àì.BîlLxEriW Ÿ§©¥§©§¦

ExarWM `Ed ,df e`lA xFarl xEgi`d̈¦©£§¨¤§¤¨§
eilr,milbx dWlW`iad `l oiicre ¨¨§Ÿ¨§¨¦©£©¦Ÿ¥¦

.eizFpAxw z`edf xEriWEdEcnl ¤¨§§¨§¦¤§¨
`xwOd on EpizFAxWlWA xEn`d ©¥¦©¦§¨¨¨§¨

milbx(fh ,fh lirl)'d ipR z` d`xi `le' §¨¦§Ÿ¥¨¤¤§¥
'mwix(:c dpydÎy`x):bk dxez ¥¨

`vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h iying meil inei xeriy

(ãë)éúôN àöBîzøãð øLàk úéNòå øîLz E ¨¬§¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨
éäìà ýåýéìéôa zøac øLà äáãð Eñ :E ©«Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«

i"yx£¯ÓLz EÈ˙ÙN ‡ˆBÓ∑(ו ּתעׂשה (ר"ה לא על עׂשה .ליּתן »¿»∆ƒ¿…ֲֲִֵֵֶַַֹ

ß lel` 'h iying mei ß

(äë)ELôðk íéáðò zìëàå Eòø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²§©§§−
éìk-ìàå EòáNñ :ïzú àì E ¨§¤®§¤¤§§−¬Ÿ¦¥«

i"yx£EÚ¯ Ì¯Îa ‡·˙ Èk∑(פז מדּבר ּבפֹועל(ב"מ ׁשּתרצה ∑ELÙk.הּכתּוב אכילה ∑EÚ·N.ּכּמה ולא ƒ»…¿∆∆≈∆ְְֵֵַַָ¿«¿¿ְִֶֶַָ»¿∆ְֲִָֹ
˙Ôz.ּגּסה  ‡Ï EÈÏkŒÏ‡Â∑ ּבעל ׁשל לכליו נֹותן ׁשאּתה ּבזמן הּבציר, ּבׁשעת אּלא ּתֹורה ּדּברה ׁשּלא מּכאן ַָ¿∆∆¿¿…ƒ≈ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

אֹוכל  אינֹו ּולקׁשקׁש, לעדר ּבא אם אבל .הּבית, ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָֹ

(åë)Eãéa úìéìî zôè÷å Eòø úî÷a àáú ék¦³¨ŸÆ§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®
éðú àì Lîøçåñ :Eòø úî÷ ìò ó §¤§¥Æ´Ÿ¨¦½©−¨©¬¥¤«

i"yx£·˙ ÈkEÚ¯ ˙Ó˜a פ"ז)∑‡ מדּבר (ב"מ הּכתּוב ּבפֹועל זֹו .אף ƒ»…¿»«≈∆ְְֵֵַַַָ

ãë(à)àì-íà äéäå dìòáe äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦²¦−̈§¨¨®§¨º̈¦¯Ÿ
dì áúëå øác úåøò dá àöî-ék åéðéòa ïç-àöîú¦§¨¥´§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©¹̈

:Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøk øôñ¥³¤§¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«
i"yx£¯·c ˙Â¯Ú d· ‡ˆÓŒÈk∑ּבעיניו חן ּתמצא ׁשּלא לגרׁשּה, עליו ּבעיניו)מצוה חן ּתמצא ׁשּלא מצוה אחרים: .(ספרים ƒ»»»∆¿«»»ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֹֹ

„Èכד  ‡Ók „aÚ˙Â ¯hz C˙ÂÙÒ ˙e˜t‡«»ƒ¿»»ƒ«¿«¿≈¿»ƒ
‡zÏlÓ Èc ‡z·„ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡z¯„¿«¿»√»¿»¡»»¿«¿»ƒ«∆¿»

:CÓeÙa¿»

ÔÈ·Úכה  ÏeÎÈ˙Â C¯·Á„ ‡Ó¯Îa ¯‚z˙ È¯‡¬≈ƒ»«¿«¿»¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ
:Ôz˙ ‡Ï C‡ÓÏe CÚ·N CLÙk¿«¿»ƒ¿»¿»»»ƒ≈

ÛBË˜˙Âכו  C¯·Á„ ‡˙Ó˜a ¯‚z˙ È¯‡¬≈ƒ»«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿
‡˙Ó˜ ÏÚ ÌÈ¯˙ ‡Ï ‡Ï‚Óe C„Èa ÔÈÏÓc¿»¿»ƒ»«¿»»¿ƒ««¿»

:C¯·Á„¿«¿»

Ï‡א  Ì‡ È‰ÈÂ dpÏÚ·ÈÂ ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ«ƒ≈ƒ»
da ÁkL‡ È¯‡ È‰BÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÁkL«̇¿««¬ƒ¿≈ƒ¬≈«¿««
·‰ÈÂ ÔÈ¯eht Ëb dÏ ·BzÎÈÂ Ìb˙t ˙¯·Ú¬≈«ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒƒƒ«

:d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂ d„Èaƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ck)éúôN àöBî.øBîLz E`A ¨§¨¤¦§¨
dfA aEzMdoYilzevn'dUrmiIwl ' ©¨¨¤¦¥¦§©£¥§©¥

sqFpA ,xcPd z`lrddUrzÎ`l ¤©¤¤§¨©©Ÿ©£¤
xg`l `NW dlrnl xidfdWFnEIw z` ¤¦§¦§©§¨¤Ÿ§©¥¤¦

(y"` ,n"eviw):dk dxez
(dk)Eòø íøëa àáú ékYlk`e ¦¨Ÿ§¤¤¥¤§¨©§¨

xf mc`A xAcn aEzMd oi` .'ebe miapr£¨¦¥©¨§©¥§¨¨¨
`N` ,Fxiag mxkl qpkPdlrFtA ©¦§¨§¤¤£¥¤¨§¥

milrAd EdExkVWxAcn aEzMd`aa) ¤§¨©§¨¦©¨§©¥
(:ft `rivn:
.ELôðk:xnFlMdOM,dvxYW`NW §©§§§©©¨¤¦§¤¤Ÿ

Fzlik` xEriW z` dxFY dliAbd¦§¦¨¨¤¦£¦¨
'Wtp' oFWl `xwOA cFr EpivnE]¨¦©¦§¨§¤¤

oFvx zErnWnA(g ,bk ziy`xa)Wi m`' §©§¨¨¦¥

['mkpFvxA m`' FWExiRW ,'mkWtp z`: ¤©§§¤¤¥¦¦§§¤
.EòáN,driaUl KxvPd xEriXM wx ¨§¤©©¦©¦§¨¦§¦¨

,dQb dlik` `lezCiOn xzFi `idW §Ÿ£¦¨©¨¤¦¥¦¦©
raFVd: ©©

éìk ìàå.ïzú àì EdxiMfdW KFYn §¤¤§§Ÿ¦¥¦¤¦§¦¨
,milMd KFzl miaprd zpizp dxFYd©¨§¦©¨£¨¦§©¥¦

o`Mnminkg EcnldxFz dxAc `NW ¦¨¨§£¨¦¤Ÿ¦§¨¨
,xivAd zrWA `N`dlik`d xYidW ¤¨¦§©©¨¦¤¤¥¨£¦¨

wx `EddY`W onfAmiapr xvFA ©¦§©¤©¨¥£¨¦
e,ziAdÎlrA lW Filkl ozFpf` iM §¥§¤§¤©©©©¦¦¨

;LilM l` ozFp Lpi`e lkF` dY`la` ©¨¥§¥§¥¤¥¤£¨
`A m`x`W KxFvl mxMd l` lrFRd ¦¨©¥¤©¤¤§¤§¨

oFbM ,zFk`lnWwWwlE xFcrl §¨§©£§©§¥
(miNEbnd miWxW zFQkl) dnc`A, ¨£¨¨§©¨¨¦©§¦

lkF` Fpi`mW milcBd zFxitA(ixtq) ¥¥§¥©§¥¦¨
(:ht :ft `rivn `aa):ek dxez

(ek).Eòø úî÷a àáú éks`dkld ¦¨Ÿ§¨©¥¤©£¨¨
FflrFtAmilrAd EdExkVWaEzMd §¥¤§¨©§¨¦©¨

,xAcnxEn`d mxkA caFrd oickE §©¥§¦¨¥§¤¤¨¨
dlrnl:` dxez §©§¨

ãë(`).øác úåøò dá àöî ék¦¨¨¨¤§©¨¨
mrh dxFY dpzPW rnWn df oFWNn¦¨¤©§©¤¨§¨¨©©
DA `vOW itl :xnFlkE ,diWExbl oEbd̈§¥¤¨§©§¦¤¨¨¨

Kkl ,iE`x iYlA xaCeilr devn ¨¨¦§¦¨§¨¦§¨¨¨
,DWxblFf dX` diE`xE`vnz `NW §¨§¨§¨¦¨¤Ÿ¦§¨

`vnz `NW devn :`"q) eipirA og¥§¥¨¦§¨¤Ÿ¦§¨
(eipirA og(g"y):a dxez ¥§¥¨



vzÎik`מו zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 217 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATdA zEwacl i`pzM zEWixR§¦¦§©¦§¥§©¨¨

אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה איאיאיאיׁשׁשׁשׁש א)ּכּכּכּכיייי־־־־ייייּקּקּקּקחחחח (כד, ִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָֽֽֽֽ
להּבעל־ׁשם־טֹוב טֹוב' ׁשם ּב'ּכתר יו"ד)איתא סימן ׁשּכתּוב (בתחלתו וזהּו אּׁשה, נקראין ויׂשראל . . איׁש נקרא "הּקּב"ה : ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּכביכֹול". אׁשּתֹו נקראין ׁשּיהיּו לבעלּה, נקנית ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָהאּׁשה
ה'אחרֹונים' ּבספרי ּׁשּכתּוב מה ידּוע מקומות)והּנה ובכמה טו, הלכה ג פרק אישות הלכות הרמב"ם על פענח עֹוׂשה (צפנת ּד"קּדּוׁשין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אחרים". על ּׁשנאסרה מה ּוב' לֹו, ּׁשּקנּויה מה א' ּפעּלֹות. ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשּתי
ּדיׂשראל  הּדבקּות א. ּפעּלֹות. ׁשּתי אּלּו ּבקּדּוׁשין ּגם ׁשּיׁש יׂשראל, ּוכנסת הּקּב"ה ּבקּדּוׁשי ּגם הּוא ּדכן לֹומר ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻויׁש

זה. יחּוד על ּומסּתירים הּמעלימים הּזה עֹולם מּתאוֹות וההבּדלה הּפריׁשּות ב. ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָוקּודׁשא־ּברי־הּוא.
ּוכנסת  הּקּב"ה ּבקּדּוׁשי כן ּכמֹו אחרים, על ׁשּתאסר ּבלי לבעלּה קנּויה ׁשּתהיה אי־אפׁשר ואּׁשה, איׁש ׁשּבקּדּוׁשי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּוכׁשם
ּב'חֹובת  ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּזה, עֹולם מּתאוֹות וההבּדלה הּפריׁשּות ּבלי ּבהּקּב"ה הּדבקּות ּכדבעי ׁשּתהיה אי־אפׁשר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָיׂשראל,

ה')הּלבבֹות' אהבת לשער השער ּבנּו".(פתח העֹולם אהבת התיּׁשב עם ּבלּבנּו הּבֹורא אהבת ׁשּתתיּׁשב מּמּנּו הּנמנע "מן ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

(á)øçà-Léàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå: §¨«§−̈¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«
i"yx£¯Á‡ŒLÈ‡Ï∑(צ הכניסּה(גיטין וזה ּביתֹו, מּתֹו רׁשעה הֹוציא הּוא ראׁשֹון, ׁשל זּוגֹו ּבן זה .אין ¿ƒ«≈ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָ

(â)úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä dàðNe§¥¨»¨¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ
Léàä úeîé éë Bà Búéaî dçlLå dãéa ïúðå§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´

:äMàì Bì dç÷ì-øLà ïBøçàä̈©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨«
i"yx£ÔB¯Á‡‰ LÈ‡‰ d‡Ne∑ כי "אֹו ׁשּנאמר: קֹוברּתֹו, לאו, ואם לׂשנאֹותּה, ׁשּסֹופֹו מבּׂשרֹו הּכתּוב ¿≈»»ƒ»«¬ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָ

."ימּות  ָ

(ã)ì dçlL-øLà ïBLàøä dìòa ìëeé-àìáeL «Ÿ©´©§¨´¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸
äànhä øLà éøçà äMàì Bì úBéäì dzç÷ì§©§¹̈¦«§¯´§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨
õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé éðôì àåä äáòBú-ék¦«¥¨¬¦−¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤

éäìà ýåýé øLàñ :äìçð Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£‰‡nh‰ ¯L‡ È¯Á‡∑(יא ׁשּנסּתרה (יבמות סֹוטה .לרּבֹות «¬≈¬∆À«»»ְְְִֶַָָ

‡Ô¯Á:ב  ¯·‚Ï È‰˙e C‰˙e d˙ÈaÓ ˜Bt˙Â¿ƒƒ≈≈¿«¿≈ƒ¿«»√»

Ëbג  dÏ ·BzÎÈÂ ‰‡¯˙· ‡¯·b dpÒÈÂ¿ƒ¿ƒ««¿»«¿»»¿ƒ¿«≈
È¯‡ B‡ d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂ d„Èa ÔzÈÂ ÔÈ¯ehtƒƒ¿ƒ≈ƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈¬≈
:ez‡Ï dÏ d·Òc ‰‡¯˙· ‡¯·b ˙eÓÈ¿«¿»«¿»»¿»¿«≈¿ƒ¿

d¯ËÙד  È„ ‰‡Ó„˜ dÏÚ·Ï eL¯ dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«¿««¿»»ƒ»¿«
Èc ¯˙a ez‡Ï dÏ ÈÂ‰ÓÏ d·qÓÏ ·zÓÏ¿ƒÀ¿ƒ¿«¿≈¡≈≈¿ƒ¿»«ƒ
‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˜Á¯Ó È¯‡ ˙·‡zÒ‡ƒ¿»»«¬≈¿»»»ƒ√»¿»¿»
CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ·iÁ¿̇««»«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:‡ÒÁ‡«¬»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(a).øçà Léàì'xg`' aEzMd F`xw §¦©¥§¨©¨©¥
iM fFnxl ,oFW`xd iRlMoi`Wi`df §©¥¨¦¦§¦¥¦¤

lW FbEf oAdoFW`xlrAd ,xnFlM - ¤¤¨¦§©©©©
lrAl eiUrnA dnFC Fpi` ipXd©¥¦¥¤§©£¨©©©

ixdW ,oFW`xd`Ed(oFW`xd)`ivFd ¨¦¤£¥¨¦¦
FYW` z` Wxibed,FziA KFYn drWx §¥¥¤¦§¨§¨¨¦¥

dfe(oFxg`d)dqipkdD`UpE Fzial §¤¨©£¦§¦¨§¥§¨¨
dX`l(m"`x ,`"yxdn `"g):b dxez §¦¨

(b).ïBøçàä Léàä dàðNeitl §¥¨¨¦¨©£§¦

Dpi`W dX`A xAcn aEzMdW¤©¨§©¥§¦¨¤¥¨
`l Kkl ,dlrnl x`FanM ,dpEbd£¨©§¨§©§¨§¨Ÿ
m` dide' :wtq oFWl aEzMd hwp̈©©¨§¨¥§¨¨¦
oFWlA `N` ,'oFxg`d Wi`d d`pUi¦§¨¤¨¨¦¨©£¤¨¦§
oMW .'oFxg`d Wi`d D`pUE' :i`Ce©©§¥¨¨¦¨©£¤¥

FxUan aEzMd(Fgihan)FtFQW ©¨§©§©§¦¤
Dz`pUl,dPWxbie`ee`l mm` - ¦§Ÿ¨¦¨§¤¨§¦¨¦

`idW FtFq ,DWxbl dvFx Fpi ¥̀¤§¨§¨¤¦
FYxaFw,(diIgA zEni)F`' xn`PW ©§¨§©¤¨¤¤¡©

zEni ik'oFxg`d Wi`d(ixtq) ¦¨¨¦¨©£
(`"eb):c dxez
(c).äànheä øLà éøçào`M xiMfd ©£¥£¤©¨¨¦§¦¨

icM ,d`nEh oFWlzFAxlxidfdlE §§¨§¥§©§©§¦
mB df e`lAdxYqPW dhFqzW`) §¨¤©¨¤¦§§¨¥¤

Dlral dxEq` `idW (dzPiGW Wi ¦̀¤¦§¨¤¦£¨§©§¨
'd`OHd xW` ixg`'(my), :`i zenai 'qez) ©£¥£¤ª©¨¨

(`"eb:d dxez

`vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyiy meil inei xeriy

ß lel` 'i iyiy mei ß

(ä)àáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈
äéäé é÷ð øác-ìëì åéìò øáòé-àìåäðL Búéáì §Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´

:ç÷ì-øLà BzLà-úà çnNå úçà¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«
i"yx£‰L„Á ‰M‡∑,לֹו חדׁשה ּגרּוׁשתֹוׁשהיא לּמחזיר ּפרט אלמנה, ÂÈÏÚ.ואפּלּו ¯·ÚÈ ‡ÏÂ∑ ּדבר ƒ»¬»»ְְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָ¿…«¬…»»ְַ

מז)∑cŒÏÎÏ·¯.הּצבא  סוטה החֹוזרים (ספרי. אבל ּדרכים. לתּקן ולא ּומזֹון, מים לסּפק לא הּצבא, צר ׁשהּוא ַָָ¿»»»ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
ּומתּקנין  ּומזֹון מים מסּפיקין לקחּה, ולא אּׁשה ארס חנכֹו, ולא ּבית ּבנה ּכגֹון: ּכהן, ּפי על הּמלחמה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹמעֹורכי 

הּדרכים  B˙È·Ï.את ‰È‰È∑(שם) זז ו אינֹו וחּללֹו, ּכרם נטע ואם וחנכֹו ּבית ּבנה אם ּביתֹו, ּבׁשביל אף ְִֶַָƒ¿∆¿≈ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הּמלחמה  צרכי ּבׁשביל ּביתֹו∑B˙È·Ï.מּביתֹו ּכרמֹו∑È‰È‰.זה את אׁשּתֹו,∑ÁnNÂ.לרּבֹות את יׂשּמח ְְְִִִִֵֵַָָָ¿≈ֵֶƒ¿∆ְְֶַַ¿ƒ«ְְִֶַַ

אּלא  'וׂשּמח', ׁשל ּתרּגּום זה ׁשאין הּוא, טֹועה אּתתּה', עם 'ויחדי והּמתרּגם: אּתתּה', ית 'ויחדי ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָותרּגּומֹו:
'וׂשמח' .ׁשל ְֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(167 'nr l zegiy ihewl)

לביתלביתלביתלביתֹוֹוֹוֹו יהיהיהיהיהיהיהיה נקינקינקינקי ּדּדּדּדברברברבר ה)לכללכללכללכל עועועועוֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו(כד, ּכּכּכּכלללל עלעלעלעל ללללֹוֹוֹוֹו ממממֹוֹוֹוֹוחליןחליןחליןחלין אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה הטורים)ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנֹוֹוֹוֹוׂשׂשׂשׂשאאאא קּיּום (בעל היא הּנּׂשּואין ּתכלית ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
חברֹו ּבן הּמלּמד ּכל רז"ל ּכמאמר רּוחנית, ּורבּיה ּפרּיה הּוא לּתֹורה יׂשראל ּבני קרּוב והּנה, ּבנים. הֹולדת ּורבּו, ּפרּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָמצות

ּכא  . . מבטח ּתֹורה הּיהדּות: ּובחּזּוק הּתֹורה ּבהפצת להתעּסק ּׁשּבֹוחר למי מיחד וחּזּוק עּדּוד אפֹוא, למדים נמצינּו ילדֹו. ּלּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻֻ
עוֹונֹותיו! ּכל על לֹו ׁשּמֹוחלין ֲֲִֶַָָלֹו

(å)ñ :ìáç àeä Lôð-ék áëøå íéçø ìáçé-àìŸ©«£¬Ÿ¥©−¦¨¨®¤¦¤−¤¬Ÿ¥«

BtÈ˜ה  ‡Ï ‡z„Á ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¬«»»ƒ
Èt ÌÚcÓ ÏÎÏ È‰BÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ ‡ÏÈÁa¿≈»¿»≈ƒ«¬ƒ¿»ƒ»«»≈
Èc d˙z‡ ˙È ÈcÁÈÂ ‡„Á ‡zL d˙È·Ï È‰È¿≈¿≈≈«»¬»¿«¿≈»ƒ¿≈ƒ

:·Ò¿«

·‰ÔBו  È¯‡ ‡aÎ¯Â ‡ÈÁ¯ ‡BkLÓ ·qÈ ‡Ï»ƒ««¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈¿
:LÙ ÏÎÏ ÔBÊÓ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿«
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(d).äLãç äMà`weeC dpeEMd oi` ¦¨£¨¨¥©©¨¨©§¨
,Wi`l mlFrn d`Vp `NW dlEzal¦§¨¤Ÿ¦§¨¥¨§¦

dX`A s` `N`,Fl dWcg `idW ¤¨©§¦¨¤¦£¨¨
,dpFW`x mrR DzF` `UFp `EdW¤¥¨©©¦¨

dpnl` `id ENit`eoM m` .dWExB F` ©£¦¦©§¨¨§¨¦¥
?dWcg xnFl cEnlY dnxifgnl hxR ©©§©£¨¨§¨§©£¦

FzWExBFzWExB z` `UFpe xfFgd - §¨©¥§¥¤§¨
oi`e ,Fl dWcg Dpi`W ,diWExiB xg`l§©©¥¤¨¤¥¨£¨¨§¥

DA zbdFp Ff dkld(my)(.cn dheq): £¨¨¤¤¨
.åéìò øBáòé àìå.`aSd xaC,xnFlM §Ÿ©£¨¨§©©¨¨§©

mrHn ciwtY mEW eilr lHEi `lŸ©¨¨©§¦¦©©
ikxvA wQrzdlE `Fal ,`aSdmd: ©¨¨¨§¦§©¥§¨§¥¤

.øác ìëì,`aSd KxFv `EdWFf `l §¨¨¨¤¤©¨¨Ÿ
`N` ,dnglOl z`vl `NW calA¦§¨¤Ÿ¨¥©¦§¨¨¤¨

ENit``le oFfnE min wRql `l £¦Ÿ§©¥©¦¨§Ÿ
.mikxCd oTzl`N` xn`p `l df oice §©¥©§¨¦§¦¤Ÿ¤¡©¤¨

miptF` x`WA F`) dWcg dX` gwFlA§¥©¦¨£¨¨¦§¨¨¦
,(oNdlcM Ff dWxRn micnlPdla` ©¦§¨¦¦¨¨¨§¦§©¨£¨

EN`Îlr dnglOd ikxFrn mixfFgd ¥©§¦¥§¥©¦§¨¨©
iRdodk(d ,k lirl xen`k)dpFnE fixkOW , ¦©Ÿ¥¤©§¦¤

,mdiYal xFfgl miaiIgd lM z`oFbM ¤¨©©¨¦©£§¨¥¤§
xW` Wi`F` ,Fkpg `le zia dpAin ¦£¤¨¨©¦§Ÿ£¨¦

We dX` Ux`oiicr,Dgwl `lin oke ¤¥©¦¨§£©¦Ÿ§¨¨§¥¦
mpi` dN` lM ,FlNg `le mxM rhPW¤¨©¤¤§Ÿ¦§¨¥¤¥¨

`N` ,ixnbl mixEhRmin oiwiRqn §¦§©§¦¤¨©§¦¦©¦
mikxCd z` oipTznE oFfnEliaWA ¨§©§¦¤©§¨¦¦§¦

mingFNd(.bn dheq): ©£¦
.Búéáì äéäéoFWl o`M xMfPW KFYn ¦§¤§¥¦¤¦§©¨§

liaWA wx `NW minkg EWxC ,'FziA'¥¨§£¨¦¤Ÿ©¦§¦
`N` ,`aSl `vFi Fpi` dWcg dX ¦̀¨£¨¨¥¥©¨¨¤¨

FziA liaWA s`,`vFi Fpi` Wcgd ©¦§¦¥¤¨¨¥¥
WFkpge zia dpA m`wiRqd `le ¤¦¨¨©¦©£¨§Ÿ¦§¦

dnilW dpW FA xEcle ,okrhp m` ¨¨¨§¥¨§¥¦¨©
FlNge mxMdpXA zFxiRd z` dcR] ¤¤§¦§¨¨¤©¥©¨¨

mxiYdl oiNEg m`Ure ziriaxd̈§¦¦©£¨¨¦§©¦¨
FixRn lFk`l wiRqd `le ,[dlik`A©£¦¨§Ÿ¦§¦¤¡¦¦§
gwFNd FnM FpiC ixd ,dnilW dpẄ¨§¥¨£¥¦§©¥©

,dWcg dX`WFziAn ff Fpi` ¦¨£¨¨¤¥¨¦¥
ENit` sYYWdlikxv liaWA §¦§©¥£¦¦§¦¨§¥

,dnglOdoFbMoFfnE min zwRqd ©¦§¨¨§©§¨©©¦¨

mikxCd oETize(m"`x ,oexkfd ,my i"yx): §¦©§¨¦
.Búéáì,minkg EWxCX dn itl §¥§¦©¤¨§£¨¦

FYW`l wx dpeEMd oi` ,lirl xEn`M̈¨§¥¥©©¨¨©§¦§
`N` ,dWcgdFzia dfs`W ,WOn ©£¨¨¤¨¤¥©¨¤©

dpW KFzA `aSl `vFi Fpi` FliaWA¦§¦¥¥©¨¨§¨¨
FyECigl(oexkfd): §¦

.äéäéd`A Ff daiYzFAxlmBz` ¦§¤¥¨¨¨§©©¤
FnxMdlrnl x`Fanke ,Wcgd(oexkfd): ©§¤¨¨§©§¨§©§¨
çnNåFWExiR .FYW` z`z` gOUi §¦©¤¦§¥§©©¤

FnEBxze .FYW`:`Ed oFkPdiCgie' ¦§§©§©¨§©§¥
,'DizY` ziziOx`A 'zi' zaiYW itl ¨¦§¥§¦¤¥©¨©£©¦

,WcFTd oFWlA 'z`' `idmBxznde ¦¤¦§©¤§©§©§¥
'DizY` mr iCgie'gnUe FWExiRW §¤§¥¦¦§¥¤¥§¨©

FYW` mr,`Ed drFhiRÎlrÎs`e ¦¦§¤§©©¦
oFWlA 'z`' zaiY zWxRzn minrtNW¤¦§¨¦¦§¨¤¤¥©¤¦§

,oM mBxzl xWt` i` o`M ,'mr'oi`W ¦¨¦¤§¨§©§¥¥¤¥
mEBxY`N` 'gOUe' lW mEBxY df ©§¤©§¤§¦©¤¨

,'gnUe' lWixd ,gOUe xn`PW oeike ¤§¨©§¥¨¤¤¡©§¦©£¥
`le 'DzF` gOUi' `Ed WExiRdW¤©¥§©¥©¨§Ÿ

'DOr gnUi'(n"eviw):e dxez ¦§©¦¨



מז `vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 217 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATdA zEwacl i`pzM zEWixR§¦¦§©¦§¥§©¨¨

אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה איאיאיאיׁשׁשׁשׁש א)ּכּכּכּכיייי־־־־ייייּקּקּקּקחחחח (כד, ִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָֽֽֽֽ
להּבעל־ׁשם־טֹוב טֹוב' ׁשם ּב'ּכתר יו"ד)איתא סימן ׁשּכתּוב (בתחלתו וזהּו אּׁשה, נקראין ויׂשראל . . איׁש נקרא "הּקּב"ה : ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּכביכֹול". אׁשּתֹו נקראין ׁשּיהיּו לבעלּה, נקנית ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָהאּׁשה
ה'אחרֹונים' ּבספרי ּׁשּכתּוב מה ידּוע מקומות)והּנה ובכמה טו, הלכה ג פרק אישות הלכות הרמב"ם על פענח עֹוׂשה (צפנת ּד"קּדּוׁשין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אחרים". על ּׁשנאסרה מה ּוב' לֹו, ּׁשּקנּויה מה א' ּפעּלֹות. ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשּתי
ּדיׂשראל  הּדבקּות א. ּפעּלֹות. ׁשּתי אּלּו ּבקּדּוׁשין ּגם ׁשּיׁש יׂשראל, ּוכנסת הּקּב"ה ּבקּדּוׁשי ּגם הּוא ּדכן לֹומר ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻויׁש

זה. יחּוד על ּומסּתירים הּמעלימים הּזה עֹולם מּתאוֹות וההבּדלה הּפריׁשּות ב. ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָוקּודׁשא־ּברי־הּוא.
ּוכנסת  הּקּב"ה ּבקּדּוׁשי כן ּכמֹו אחרים, על ׁשּתאסר ּבלי לבעלּה קנּויה ׁשּתהיה אי־אפׁשר ואּׁשה, איׁש ׁשּבקּדּוׁשי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּוכׁשם
ּב'חֹובת  ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּזה, עֹולם מּתאוֹות וההבּדלה הּפריׁשּות ּבלי ּבהּקּב"ה הּדבקּות ּכדבעי ׁשּתהיה אי־אפׁשר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָיׂשראל,

ה')הּלבבֹות' אהבת לשער השער ּבנּו".(פתח העֹולם אהבת התיּׁשב עם ּבלּבנּו הּבֹורא אהבת ׁשּתתיּׁשב מּמּנּו הּנמנע "מן ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

(á)øçà-Léàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå: §¨«§−̈¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«
i"yx£¯Á‡ŒLÈ‡Ï∑(צ הכניסּה(גיטין וזה ּביתֹו, מּתֹו רׁשעה הֹוציא הּוא ראׁשֹון, ׁשל זּוגֹו ּבן זה .אין ¿ƒ«≈ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָ

(â)úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä dàðNe§¥¨»¨¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ
Léàä úeîé éë Bà Búéaî dçlLå dãéa ïúðå§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´

:äMàì Bì dç÷ì-øLà ïBøçàä̈©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨«
i"yx£ÔB¯Á‡‰ LÈ‡‰ d‡Ne∑ כי "אֹו ׁשּנאמר: קֹוברּתֹו, לאו, ואם לׂשנאֹותּה, ׁשּסֹופֹו מבּׂשרֹו הּכתּוב ¿≈»»ƒ»«¬ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָ

."ימּות  ָ

(ã)ì dçlL-øLà ïBLàøä dìòa ìëeé-àìáeL «Ÿ©´©§¨´¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸
äànhä øLà éøçà äMàì Bì úBéäì dzç÷ì§©§¹̈¦«§¯´§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨
õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé éðôì àåä äáòBú-ék¦«¥¨¬¦−¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤

éäìà ýåýé øLàñ :äìçð Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£‰‡nh‰ ¯L‡ È¯Á‡∑(יא ׁשּנסּתרה (יבמות סֹוטה .לרּבֹות «¬≈¬∆À«»»ְְְִֶַָָ

‡Ô¯Á:ב  ¯·‚Ï È‰˙e C‰˙e d˙ÈaÓ ˜Bt˙Â¿ƒƒ≈≈¿«¿≈ƒ¿«»√»

Ëbג  dÏ ·BzÎÈÂ ‰‡¯˙· ‡¯·b dpÒÈÂ¿ƒ¿ƒ««¿»«¿»»¿ƒ¿«≈
È¯‡ B‡ d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂ d„Èa ÔzÈÂ ÔÈ¯ehtƒƒ¿ƒ≈ƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈¬≈
:ez‡Ï dÏ d·Òc ‰‡¯˙· ‡¯·b ˙eÓÈ¿«¿»«¿»»¿»¿«≈¿ƒ¿

d¯ËÙד  È„ ‰‡Ó„˜ dÏÚ·Ï eL¯ dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«¿««¿»»ƒ»¿«
Èc ¯˙a ez‡Ï dÏ ÈÂ‰ÓÏ d·qÓÏ ·zÓÏ¿ƒÀ¿ƒ¿«¿≈¡≈≈¿ƒ¿»«ƒ
‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˜Á¯Ó È¯‡ ˙·‡zÒ‡ƒ¿»»«¬≈¿»»»ƒ√»¿»¿»
CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ·iÁ¿̇««»«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:‡ÒÁ‡«¬»»
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(a).øçà Léàì'xg`' aEzMd F`xw §¦©¥§¨©¨©¥
iM fFnxl ,oFW`xd iRlMoi`Wi`df §©¥¨¦¦§¦¥¦¤

lW FbEf oAdoFW`xlrAd ,xnFlM - ¤¤¨¦§©©©©
lrAl eiUrnA dnFC Fpi` ipXd©¥¦¥¤§©£¨©©©

ixdW ,oFW`xd`Ed(oFW`xd)`ivFd ¨¦¤£¥¨¦¦
FYW` z` Wxibed,FziA KFYn drWx §¥¥¤¦§¨§¨¨¦¥

dfe(oFxg`d)dqipkdD`UpE Fzial §¤¨©£¦§¦¨§¥§¨¨
dX`l(m"`x ,`"yxdn `"g):b dxez §¦¨

(b).ïBøçàä Léàä dàðNeitl §¥¨¨¦¨©£§¦

Dpi`W dX`A xAcn aEzMdW¤©¨§©¥§¦¨¤¥¨
`l Kkl ,dlrnl x`FanM ,dpEbd£¨©§¨§©§¨§¨Ÿ
m` dide' :wtq oFWl aEzMd hwp̈©©¨§¨¥§¨¨¦
oFWlA `N` ,'oFxg`d Wi`d d`pUi¦§¨¤¨¨¦¨©£¤¨¦§
oMW .'oFxg`d Wi`d D`pUE' :i`Ce©©§¥¨¨¦¨©£¤¥

FxUan aEzMd(Fgihan)FtFQW ©¨§©§©§¦¤
Dz`pUl,dPWxbie`ee`l mm` - ¦§Ÿ¨¦¨§¤¨§¦¨¦

`idW FtFq ,DWxbl dvFx Fpi ¥̀¤§¨§¨¤¦
FYxaFw,(diIgA zEni)F`' xn`PW ©§¨§©¤¨¤¤¡©

zEni ik'oFxg`d Wi`d(ixtq) ¦¨¨¦¨©£
(`"eb):c dxez
(c).äànheä øLà éøçào`M xiMfd ©£¥£¤©¨¨¦§¦¨

icM ,d`nEh oFWlzFAxlxidfdlE §§¨§¥§©§©§¦
mB df e`lAdxYqPW dhFqzW`) §¨¤©¨¤¦§§¨¥¤

Dlral dxEq` `idW (dzPiGW Wi ¦̀¤¦§¨¤¦£¨§©§¨
'd`OHd xW` ixg`'(my), :`i zenai 'qez) ©£¥£¤ª©¨¨

(`"eb:d dxez

`vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyiy meil inei xeriy

ß lel` 'i iyiy mei ß

(ä)àáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈
äéäé é÷ð øác-ìëì åéìò øáòé-àìåäðL Búéáì §Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´

:ç÷ì-øLà BzLà-úà çnNå úçà¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«
i"yx£‰L„Á ‰M‡∑,לֹו חדׁשה ּגרּוׁשתֹוׁשהיא לּמחזיר ּפרט אלמנה, ÂÈÏÚ.ואפּלּו ¯·ÚÈ ‡ÏÂ∑ ּדבר ƒ»¬»»ְְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָ¿…«¬…»»ְַ

מז)∑cŒÏÎÏ·¯.הּצבא  סוטה החֹוזרים (ספרי. אבל ּדרכים. לתּקן ולא ּומזֹון, מים לסּפק לא הּצבא, צר ׁשהּוא ַָָ¿»»»ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
ּומתּקנין  ּומזֹון מים מסּפיקין לקחּה, ולא אּׁשה ארס חנכֹו, ולא ּבית ּבנה ּכגֹון: ּכהן, ּפי על הּמלחמה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹמעֹורכי 

הּדרכים  B˙È·Ï.את ‰È‰È∑(שם) זז ו אינֹו וחּללֹו, ּכרם נטע ואם וחנכֹו ּבית ּבנה אם ּביתֹו, ּבׁשביל אף ְִֶַָƒ¿∆¿≈ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הּמלחמה  צרכי ּבׁשביל ּביתֹו∑B˙È·Ï.מּביתֹו ּכרמֹו∑È‰È‰.זה את אׁשּתֹו,∑ÁnNÂ.לרּבֹות את יׂשּמח ְְְִִִִֵֵַָָָ¿≈ֵֶƒ¿∆ְְֶַַ¿ƒ«ְְִֶַַ

אּלא  'וׂשּמח', ׁשל ּתרּגּום זה ׁשאין הּוא, טֹועה אּתתּה', עם 'ויחדי והּמתרּגם: אּתתּה', ית 'ויחדי ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָותרּגּומֹו:
'וׂשמח' .ׁשל ְֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(167 'nr l zegiy ihewl)

לביתלביתלביתלביתֹוֹוֹוֹו יהיהיהיהיהיהיהיה נקינקינקינקי ּדּדּדּדברברברבר ה)לכללכללכללכל עועועועוֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו(כד, ּכּכּכּכלללל עלעלעלעל ללללֹוֹוֹוֹו ממממֹוֹוֹוֹוחליןחליןחליןחלין אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה הטורים)ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנֹוֹוֹוֹוׂשׂשׂשׂשאאאא קּיּום (בעל היא הּנּׂשּואין ּתכלית ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
חברֹו ּבן הּמלּמד ּכל רז"ל ּכמאמר רּוחנית, ּורבּיה ּפרּיה הּוא לּתֹורה יׂשראל ּבני קרּוב והּנה, ּבנים. הֹולדת ּורבּו, ּפרּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָמצות

ּכא  . . מבטח ּתֹורה הּיהדּות: ּובחּזּוק הּתֹורה ּבהפצת להתעּסק ּׁשּבֹוחר למי מיחד וחּזּוק עּדּוד אפֹוא, למדים נמצינּו ילדֹו. ּלּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻֻ
עוֹונֹותיו! ּכל על לֹו ׁשּמֹוחלין ֲֲִֶַָָלֹו

(å)ñ :ìáç àeä Lôð-ék áëøå íéçø ìáçé-àìŸ©«£¬Ÿ¥©−¦¨¨®¤¦¤−¤¬Ÿ¥«

BtÈ˜ה  ‡Ï ‡z„Á ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¬«»»ƒ
Èt ÌÚcÓ ÏÎÏ È‰BÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ ‡ÏÈÁa¿≈»¿»≈ƒ«¬ƒ¿»ƒ»«»≈
Èc d˙z‡ ˙È ÈcÁÈÂ ‡„Á ‡zL d˙È·Ï È‰È¿≈¿≈≈«»¬»¿«¿≈»ƒ¿≈ƒ

:·Ò¿«

·‰ÔBו  È¯‡ ‡aÎ¯Â ‡ÈÁ¯ ‡BkLÓ ·qÈ ‡Ï»ƒ««¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈¿
:LÙ ÏÎÏ ÔBÊÓ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d).äLãç äMà`weeC dpeEMd oi` ¦¨£¨¨¥©©¨¨©§¨
,Wi`l mlFrn d`Vp `NW dlEzal¦§¨¤Ÿ¦§¨¥¨§¦

dX`A s` `N`,Fl dWcg `idW ¤¨©§¦¨¤¦£¨¨
,dpFW`x mrR DzF` `UFp `EdW¤¥¨©©¦¨

dpnl` `id ENit`eoM m` .dWExB F` ©£¦¦©§¨¨§¨¦¥
?dWcg xnFl cEnlY dnxifgnl hxR ©©§©£¨¨§¨§©£¦

FzWExBFzWExB z` `UFpe xfFgd - §¨©¥§¥¤§¨
oi`e ,Fl dWcg Dpi`W ,diWExiB xg`l§©©¥¤¨¤¥¨£¨¨§¥

DA zbdFp Ff dkld(my)(.cn dheq): £¨¨¤¤¨
.åéìò øBáòé àìå.`aSd xaC,xnFlM §Ÿ©£¨¨§©©¨¨§©

mrHn ciwtY mEW eilr lHEi `lŸ©¨¨©§¦¦©©
ikxvA wQrzdlE `Fal ,`aSdmd: ©¨¨¨§¦§©¥§¨§¥¤

.øác ìëì,`aSd KxFv `EdWFf `l §¨¨¨¤¤©¨¨Ÿ
`N` ,dnglOl z`vl `NW calA¦§¨¤Ÿ¨¥©¦§¨¨¤¨

ENit``le oFfnE min wRql `l £¦Ÿ§©¥©¦¨§Ÿ
.mikxCd oTzl`N` xn`p `l df oice §©¥©§¨¦§¦¤Ÿ¤¡©¤¨

miptF` x`WA F`) dWcg dX` gwFlA§¥©¦¨£¨¨¦§¨¨¦
,(oNdlcM Ff dWxRn micnlPdla` ©¦§¨¦¦¨¨¨§¦§©¨£¨

EN`Îlr dnglOd ikxFrn mixfFgd ¥©§¦¥§¥©¦§¨¨©
iRdodk(d ,k lirl xen`k)dpFnE fixkOW , ¦©Ÿ¥¤©§¦¤

,mdiYal xFfgl miaiIgd lM z`oFbM ¤¨©©¨¦©£§¨¥¤§
xW` Wi`F` ,Fkpg `le zia dpAin ¦£¤¨¨©¦§Ÿ£¨¦

We dX` Ux`oiicr,Dgwl `lin oke ¤¥©¦¨§£©¦Ÿ§¨¨§¥¦
mpi` dN` lM ,FlNg `le mxM rhPW¤¨©¤¤§Ÿ¦§¨¥¤¥¨

`N` ,ixnbl mixEhRmin oiwiRqn §¦§©§¦¤¨©§¦¦©¦
mikxCd z` oipTznE oFfnEliaWA ¨§©§¦¤©§¨¦¦§¦

mingFNd(.bn dheq): ©£¦
.Búéáì äéäéoFWl o`M xMfPW KFYn ¦§¤§¥¦¤¦§©¨§

liaWA wx `NW minkg EWxC ,'FziA'¥¨§£¨¦¤Ÿ©¦§¦
`N` ,`aSl `vFi Fpi` dWcg dX ¦̀¨£¨¨¥¥©¨¨¤¨

FziA liaWA s`,`vFi Fpi` Wcgd ©¦§¦¥¤¨¨¥¥
WFkpge zia dpA m`wiRqd `le ¤¦¨¨©¦©£¨§Ÿ¦§¦

dnilW dpW FA xEcle ,okrhp m` ¨¨¨§¥¨§¥¦¨©
FlNge mxMdpXA zFxiRd z` dcR] ¤¤§¦§¨¨¤©¥©¨¨

mxiYdl oiNEg m`Ure ziriaxd̈§¦¦©£¨¨¦§©¦¨
FixRn lFk`l wiRqd `le ,[dlik`A©£¦¨§Ÿ¦§¦¤¡¦¦§
gwFNd FnM FpiC ixd ,dnilW dpẄ¨§¥¨£¥¦§©¥©

,dWcg dX`WFziAn ff Fpi` ¦¨£¨¨¤¥¨¦¥
ENit` sYYWdlikxv liaWA §¦§©¥£¦¦§¦¨§¥

,dnglOdoFbMoFfnE min zwRqd ©¦§¨¨§©§¨©©¦¨

mikxCd oETize(m"`x ,oexkfd ,my i"yx): §¦©§¨¦
.Búéáì,minkg EWxCX dn itl §¥§¦©¤¨§£¨¦

FYW`l wx dpeEMd oi` ,lirl xEn`M̈¨§¥¥©©¨¨©§¦§
`N` ,dWcgdFzia dfs`W ,WOn ©£¨¨¤¨¤¥©¨¤©

dpW KFzA `aSl `vFi Fpi` FliaWA¦§¦¥¥©¨¨§¨¨
FyECigl(oexkfd): §¦

.äéäéd`A Ff daiYzFAxlmBz` ¦§¤¥¨¨¨§©©¤
FnxMdlrnl x`Fanke ,Wcgd(oexkfd): ©§¤¨¨§©§¨§©§¨
çnNåFWExiR .FYW` z`z` gOUi §¦©¤¦§¥§©©¤

FnEBxze .FYW`:`Ed oFkPdiCgie' ¦§§©§©¨§©§¥
,'DizY` ziziOx`A 'zi' zaiYW itl ¨¦§¥§¦¤¥©¨©£©¦

,WcFTd oFWlA 'z`' `idmBxznde ¦¤¦§©¤§©§©§¥
'DizY` mr iCgie'gnUe FWExiRW §¤§¥¦¦§¥¤¥§¨©

FYW` mr,`Ed drFhiRÎlrÎs`e ¦¦§¤§©©¦
oFWlA 'z`' zaiY zWxRzn minrtNW¤¦§¨¦¦§¨¤¤¥©¤¦§

,oM mBxzl xWt` i` o`M ,'mr'oi`W ¦¨¦¤§¨§©§¥¥¤¥
mEBxY`N` 'gOUe' lW mEBxY df ©§¤©§¤§¦©¤¨

,'gnUe' lWixd ,gOUe xn`PW oeike ¤§¨©§¥¨¤¤¡©§¦©£¥
`le 'DzF` gOUi' `Ed WExiRdW¤©¥§©¥©¨§Ÿ

'DOr gnUi'(n"eviw):e dxez ¦§©¦¨



vzÎik`מח zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyiy meil inei xeriy

i"yx£ÌÈÁ¯∑ הּתחּתֹונה העליֹונה ∑Î¯Â·.היא ּדין,∑Ï·ÁÈŒ‡Ï.היא ּבבית חֹובֹו על למׁשּכנֹו ּבא אם ≈«ƒְִַַָ»»∆ְִֶָָ…«¬…ְְְְִִֵַַָ
נפׁש אכל ּבהן ׁשעֹוׂשים ּבדברים ימׁשּכנּנּו ק"ג)לא .(ב"מ ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ

(æ)ìàøNé éðaî åéçàî Lôð áðb Léà àöné-ék¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½
òøä zøòáe àeää ápbä úîe Bøëîe Ba-ønòúäå§¦§©¤−§¨®¥Æ©©¨´©½¦«©§¨¬¨−̈

ñ :Eaøwî¦¦§¤«
i"yx£‡ˆnÈŒÈk∑(ספרי),והתראה ׁשּבּתֹורה ּבעדים 'יּמצא' ּכל ׁשּיׁשּתּמׁש∑BaŒ¯nÚ˙‰Â.וכן עד חּיב אינֹו ƒƒ»≈ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ¿ƒ¿«∆ְִֵֵֶַַַָ

.ּבֹו

(ç)ì úòøvä-òâða øîMäúBNòìå ãàî øîL ¦¨¯¤§¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ§©«£®
øLàk íiåìä íéðäkä íëúà eøBé-øLà ìëk§ŸÁ£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²©«£¤¬

:úBNòì eøîLz íúéeö¦¦¦−¦§§¬©«£«
i"yx£˙Ú¯v‰ŒÚ‚a ¯ÓM‰∑ טמאה סימני ּתתלׁש הּבהרת ׁשּלא את ּתקֹוץ ‡˙ÌÎ.ולא e¯BÈŒ¯L‡ ÏÎk∑ ƒ»∆¿∆««»««ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻ¿…¬∆∆¿∆

לטהר  אם להחליט, אם להסּגיר, .אם ְְְְֲִִִִִֵַַַ

(è)éäìà ýåýé äNò-øLà úà øBëæíéøîì E ¨¾¥¯£¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®
ñ :íéøönî íëúàöa Cøca©¤−¤§¥«§¤¬¦¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ÓÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ‰NÚŒ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ∑(ספרי) לׁשֹון ּתסּפר אל ּבצרעת, ּתלקה ׁשּלא להּזהר ּבאת אם »≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבנגעים  ולקתה ּבאחיה ׁשּדּברה למרים, העׂשּוי זכֹור .הרע. ְְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָָָ

ÈaÓז  È‰BÁ‡Ó ‡LÙ ·b ¯·b ÁkzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«»≈«¿»≈¬ƒƒ¿≈
‡·pb ÏË˜˙ÈÂ dpaÊÈÂ da ¯‚zÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»«≈ƒ«¿ƒ≈¿ƒ¿¿≈«»»

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡e‰‰«¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

ÁÏ„‡ח  ¯hÓÏ e¯È‚Ò LzÎÓa ¯nzÒ‡ƒ¿««¿«¿«¿ƒ¿ƒ««¬»
È‡ÂÏ ‡i‰k ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ Èc ÏÎk „aÚÓÏe¿∆¿»¿…ƒ«¿»¿»¬«»≈»≈

:„aÚÓÏ Ôe¯hz Ôepz„wÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«∆¿ƒƒ¿¿∆¿»

ÌÈ¯ÓÏט  C‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¬«¿»¡»»¿ƒ¿»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e)ìBáçé àìoFWl .akxe migx Ÿ©£¥©¦¨¨¤§
iqkPn oFMWn zgiwl FWExiR 'dlag'£¨¨¥§¦©©§¦¦§¥
,FpFrxR onf riBdXn ,FgxM lrA deNd©Ÿ¤§©¨§¦¤¦¦©§©¥§
.aFgd z` rFxtl Fgixkdl icM§¥§©§¦¦§©¤©

,delOd z` o`M aEzMd xidfdeWm` §¦§¦©¨¨¤©©§¤¤¦
`l ,oiCÎziaA FaFg lr FpMWnl `Ä§©§§©§¥¦Ÿ
odA miUFrW mixacA EPpMWni§©§§¤¦§¨¦¤¦¨¤

.WtpÎlkF`EPOn lFHi `l ,xnFlM ¤¤¤§©Ÿ¦¦¤
ikxvl miWOWnd mixaC FgxM lrA§©¨§§¨¦©§©§¦§¨§¥
zpighl miiEUrd miigx oFbM ,dlik £̀¦¨§¥©¦¨£¦¦§¦©

gnw(dk ak zeny i"yx): ¤©
íéçøozxESW od mipa` iYW .akxe ¥©¦¨¨¤§¥£¨¦¥¤¨¨

iciÎlre ,Ff iAB lr Ff miNBlb ipWM¦§¥©§©¦©©¥§©§¥
iAB lr dpFilrd oa`d z` aaFqOW¤§¥¤¨¤¤¨¤§¨©©¥
.mdipiAW miHgd mipghp ,dpFYgYd©©§¨¦§¨¦©¦¦¤¥¥¤
z` FrnWnA llFM 'miigix' mW iM s`e§©¦¥¥©¦¥§©§¨¤
miPkn minrtl z`f mr ,cgi mdipW§¥¤©©¦Ÿ¦§¨¦§©¦
,cgEin mWA Dnvr iptA oa` lM̈¤¤¦§¥©§¨§¥§¨

'miigx' xW`M`idoa`d:dpFYgYd ©£¤¥©¦¦¨¤¤©©§¨
.áëøå`idoa`d,dpFilrdmW lr ¨¨¤¦¨¤¤¨¤§¨©¥

dpFYgYd iAB lr 'zakFx' `idW¤¦¤¤©©¥©©§¨
(`"ry):f dxez

(f)àöné ékxnFlM .'ebe apB Wi` ¦¦¨¥¦Ÿ¥§©
oM xxAzpe `vnPWmicrAz` E`xW ¤¦§¨§¦§¨¥¥§¥¦¤¨¤

,dUrOdedzid mbd`xzdExzdW - ©©£¤§©¨§¨©§¨¨¤¦§
z` Fl EricFde xEq` xaCdW FA¤©¨¨¨§¦¤

.Fl iEtSd WpFrdlM okeoFWl'`vOi' ¨¤©¨§¥¨§¦¨¥
dxFYAW`weeC oM xxAzPW FWExiR ¤©¨¥¤¦§¨¥¥©§¨

zFgkFd x`W ici lr `le ,micrA(m"`x): §¥¦§Ÿ©§¥§¨¨
Ba ønòúäå'xEOir' oFWl .FxknE §¦§©¤§¨§¦

`l' FnM] zEWOYWd FzErnWn©§¨¦§©§§Ÿ
'DA xOrzz(ci ,`k lirl),o`MnE [ ¦§©¥¨¦¨

FxknE Wi` apFBdWaiIg Fpi`dzin ¤©¥¦§¨¥©¨¦¨
FA WOYWIW crEPxMnIW mcFw: ©¤¦§©¥¤¤¦§§¤

g dxez
(g).úòøvä òâða øîMä`NW ¦¨¤§¤©©¨©©¤Ÿ

WFlzzz`ipniqdd`nEhrbp lW ¦§¤¦¨¥©§¨¤¤©
m` odMd raFw mditl xW` ,zrxv̈©©£¤§¦¤¥©©Ÿ¥¦
xrU WlFYd oFbM] F`Ohl F` Fxdhl§©£§©§§©¥¥¨

zxdAd on oal(b ,bi `xwie d`x)`vFIke ¨¨¦©©¤¤§©¥

[dfAe ,W okuFwz `lLxUAn (xiqY) ¨¤§¥¤Ÿ¨¨¦¦§¨§
zxdAd z`Dnvr: ¤©©¤¤©§¨

.íëúà eøBé øLà ìëkitM §Ÿ£¤¤§¤§¦
;EUrY oM rbPd ipicA mz`xFdm` ¨¨¨§¦¥©¤©¥©£¦

xiBqdlziA KFzA rEbPd mc`d z` §©§¦¤¨¨¨©¨©§©¦
dPYWp m` rEaW xg`l aEW wFCale]§¦§§©©¨©¦¦§©¨

[rbPdhilgdl m` ,F`Ohl xnFlM - ©¤©¦§©£¦§©§©§
,cInxdhl m`.FzF`dN` lkA ¦¨¦§©¥§¨¥¤

xW` lkM zFUrl mlFwA ErnWY¦§§§¨©£§¨£¤
EEvi:h dxez §©
(h)úà øBëæéäìà 'ä äNò øLàE ¨¥£¤¨¨¡Ÿ¤

.íéøîìdUrn zxikf aEzMd Kinqd §¦§¨¦§¦©¨§¦©©£¥
Ll xnFl ,zrxv rbp oicl mixnWm` ¦§¨§¦¤©¨©©©§¤¦

,zrxva dwlz `NW xdGdl z`Ä¨§¦¨¥¤Ÿ¦§¤§¨©©
xFkf ;rxdÎoFWl xRqY l`z` ©§©¥¨¨¨¨¤

WpFrdmixnl iEUrdlr d`iaPd ¨¤¤¨§¦§¨©§¦¨©
dxACWrxd oFWldig`a,dWnelr ¤¦§¨§¨¨§¨¦¨¤§©
df icimirbpa dzwl(ai xacna d`x). §¥¤¨§¨¦§¨¦

rxd oFWl oFrA mi`A mirbPdW itl§¦¤©§¨¦¨¦©£¨¨¨
(ixtq)(m"`x):i dxez

`vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(é)-ìà àáú-àì äîeàî úàMî Eòøá äMú-ék¦«©¤¬§¥«£−©©´§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤
:Bèáò èáòì Búéa¥−©«£¬Ÿ£Ÿ«

i"yx£EÚ¯a ‰M˙ŒÈk∑ ּתחֹובּבחבר.‰Óe‡Ó ˙‡MÓ∑(שם) ּכלּום ׁשל .חֹוב ƒ«∆¿≈¬ְֲֶַָ««¿»ְֶ

(àé)eçaàéöBé Bá äLð äzà øLà Léàäå ãîòz õ ©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½¦¬
éìà:äöeçä èBáòä-úà E ¥¤²¤¨«£−©«¨

(áé):Bèáòa ákLú àì àeä éðò Léà-íàå§¦¦¬¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«
i"yx£BË·Úa ·kL˙ ‡Ï∑(קיד ּתׁשּכב (ב"מ אצללא .ועבטֹו …ƒ¿««¬…ְְְֲִֶַַֹֹ

(âé)LîMä àBák èBáòä-úà Bì áéLz áLä̈¥Á¨¦̧³¤¨«£Æ§´©¤½¤
éðôì ä÷ãö äéäz Eìe jëøáe BúîìNa áëLå§¨©¬§©§¨−¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−

éäìà ýåýéñ :E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£LÓM‰ ‡B·k∑(שם) ּב"ואּלה ּכתּוב ּוכבר ּבּבקר, החזירהּו יֹום ּכסּות ואם הּוא, לילה ּכסּות אם ¿«∆∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּתּקחּנּו":הּמׁשּפטים  הּׁשמׁש ּוכבֹוא לֹו, ּתׁשיבּנּו הּיֹום ּכל לֹו", ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש ּבא אינֹו∑jÎ¯·e."עד ואם ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ≈¬∆»ְִֵ
צדקה  ּתהיה ּול" מקֹום: מּכל ,מברכ". ְְְְְִִֶֶָָָָָ

ß lel` `"i ycewÎzay ß

(ãé)éçàî ïBéáàå éðò øéëN ÷Lòú-àìEøbî Bà E Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¯¦¥«§²
éøòLa Eöøàa øLà:E £¤¬§©§§−¦§¨¤«

i"yx£¯ÈÎN ˜LÚ˙Œ‡Ï∑ לע אּלא ּכתּוב? ּכבר ׂשכיר",והלא ׂשכר תעׁשק "לא לאוין: ּבב' האביֹון על בר …«¬…»ƒְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
הזהר: ּכבר העׁשיר ועל ואביֹון, עני יט)ׁשהּוא רע"(ויקרא את תעׁשק רבה)∑‡·ÔBÈ."לא לכל הּתאב (ויקרא ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ∆¿ְֵַָָ

˙ÏeÚי  ‡Ï ÌÚcÓ eL¯ C¯·Á· ÈL¯˙ È¯‡¬≈«¿≈¿«¿»¿ƒ»«»≈
:dBkLÓ ·qÓÏ d˙È·Ï¿≈≈¿ƒ««¿≈

tÈ˜יא  d· ÈL¯ z‡ Èc ‡¯·‚Â Ìe˜z ‡¯·a¿»»¿¿«¿»ƒ«¿»≈≈«≈
:‡¯·Ï ‡Bk˘Ó ˙È C˙ÂÏ¿»»»«¿»¿»»

˙ekL·יב  ‡Ï ‡e‰ ÔkÒÓ ¯·‚ Ì‡Â¿ƒ¿«ƒ¿≈»ƒ¿
:dBkLÓa¿«¿≈

LÓL‡יג  ÏÚÓk ‡BkLÓ ˙È dÏ ·˙˙ ‡·˙‡»»»»≈≈»«¿»¿≈«ƒ¿»
‡˙eÎÊ È‰z CÏÂ CpÎ¯·ÈÂ d˙eÒÎa ·ekLÈÂ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»≈ƒ»¿»¿≈¿»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»

CÈÁ‡Óיד  ‡kÒÓe ‡ÈÚ ‡¯È‚‡ ˜eMÚ˙ ‡Ï»¿ƒ¬ƒ»«¿»ƒ¿≈»≈«»
:CÈÂ¯˜a CÚ¯‡· Èc C¯BibÓ B‡ƒƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(i).Eòøá äMú ék:FnEBxzM FWExiR ¦©¤§¥£¥§©§
ix`''LxiagA aEgYzqxiB itl KM] £¥¨©£¥§¨§¦¦§©

Ll didY xW`M .[qFlwpE`A i"Wx©¦§§§©£¤¦§¤§
zieldW oFbM ,Kxag lv` aFg zriaY§¦©¥¤©§¨§¤¦§¦¨

zFrn Fl(m"`x): ¨
.äîeàî úàMîmElM lW aFglW) ©©§¨¤§¤

(dnÎxaC.`Ad aFg bEq lM ,xnFlM §©¨§©¨©¨
zExikU lW oFbM ,`idW dAiq lMn¦¨¦¨¤¦§¤§¦
mdipiA EniMqd xW` ,dnFCke§©¤£¤¦§¦¥¥¤

delnM FzFUrl(i"gp ,oexkfd):`i dxez ©£§¦§¤
(ai).Bèáòa ákLú àì`A `l Ÿ¦§©©£ŸŸ¨

daikXd z` xFq`l dfA aEzMd©¨¨¤¤¡¤©§¦¨
lkAW] oFMWOA lrFtA zEWOYWdde§©¦§©§§©©©§¤§¨
,ziAx mEXn oM zFUrl xEq` otF`¤¨©£¥¦¦¦
:FWExiR KM `N` .[ipr lv` wx `le§Ÿ©¥¤¨¦¤¨¨¥

aMWz `ldliNAFhFaregPEn Ÿ¦§©©©§¨©£¨
aMErnELlv`deNd xW`M ,ziAA §¨¤§¤©©¦©£¤©Ÿ¤

eilr aMWl Fl wEwf iprd(ixtq)`aa) ¤¨¦¨¦§©¨¨
(:ciw `rivn:bi dxez

(bi).LîMä àBákdOgd zriwW mr §©¤¤¦§¦©©©¨
wx xEn` df oice ,Fl EdxifgYm` ©£¦¥§¦¤¨©¦

,`Ed dlil zEqMKixv `EdW itl §©§¨§¦¤¨¦
,dliNA FA zFQMzdlmFi zEqM m`e §¦§©©©§¨§¦§

`Ede .xwAa Edxifgd ,iRÎlrÎs` ©£¦¥©Ÿ¤§©©¦
,mFi zEqM oiC o`M aEzMd WxiR `NW¤Ÿ¥©©¨¨¦§

ixdaEzM xaMoMAzWxtdN`e' £¥§¨¨¥§¨¨©§¥¤
'mihRWOd(dk ,ak zeny)`A cr ©¦§¨¦©Ÿ

Fl EPaiWY WnXd`aM' `le] ©¤¤§¦¤§Ÿ§Ÿ
FrnWOW ,[o`M xn`PW itM 'WnXd©¤¤§¦¤¤¡©¨¤©§¨

,Fl EPaiWY mFId lMmFi zEqkaE ¨©§¦¤¦§

hFard didi mFId lMW ,xAcn aEzMd©¨§©¥¤¨©¦§¤¨£
Fl xfgEne aWEnWnXd `akE ,f` ¨§¨§Ÿ©¤¤¨

:EPgTY¦¨¤
.jëøáemFwn lMn ,Lkxan Fpi` m`e ¥£¤¨§¦¥§¨£¤¦¨¨

,'dwcv didY LlE'Ll cFnrY iM §¦§¤§¨¨¦©£§
Lidl` 'd iptl devOd zEkf(ixtq)epiax) §©¦§¨¦§¥¡Ÿ¤

(iiga:ci dxez
(ci).øéëN ÷BLòú àìKxvEd dOl Ÿ©£¨¦¨¨§©

wWFr lr cgEinA xidfdl aEzMd©¨§©§¦¦§¨©¤
,oFia`d lW FxkU`ldedf xEQi` §¨¤¨¤§©£Ÿ¦¤

aEzM xakoiA ,mc` lM llFMd oFWlA §¨¨§¨©¥¨¨¨¥
Lrx z` wWrz `l'] ipr oiaE xiWr̈¦¥¨¦Ÿ©£Ÿ¤¥£
LY` xikU zNrR oilz `l ,lfbz `le§Ÿ¦§ŸŸ¨¦§ª©¨¦¦§

xwA cr(bi ,hi `xwie)[`N` ?o`M siqFd ©Ÿ¤¤¨¦¨
icM ,dxdf` aEzMdlr xFarlwWFr ©¨©§¨¨§¥©£©¤



מט `vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyiy meil inei xeriy

i"yx£ÌÈÁ¯∑ הּתחּתֹונה העליֹונה ∑Î¯Â·.היא ּדין,∑Ï·ÁÈŒ‡Ï.היא ּבבית חֹובֹו על למׁשּכנֹו ּבא אם ≈«ƒְִַַָ»»∆ְִֶָָ…«¬…ְְְְִִֵַַָ
נפׁש אכל ּבהן ׁשעֹוׂשים ּבדברים ימׁשּכנּנּו ק"ג)לא .(ב"מ ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ

(æ)ìàøNé éðaî åéçàî Lôð áðb Léà àöné-ék¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½
òøä zøòáe àeää ápbä úîe Bøëîe Ba-ønòúäå§¦§©¤−§¨®¥Æ©©¨´©½¦«©§¨¬¨−̈

ñ :Eaøwî¦¦§¤«
i"yx£‡ˆnÈŒÈk∑(ספרי),והתראה ׁשּבּתֹורה ּבעדים 'יּמצא' ּכל ׁשּיׁשּתּמׁש∑BaŒ¯nÚ˙‰Â.וכן עד חּיב אינֹו ƒƒ»≈ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ¿ƒ¿«∆ְִֵֵֶַַַָ

.ּבֹו

(ç)ì úòøvä-òâða øîMäúBNòìå ãàî øîL ¦¨¯¤§¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ§©«£®
øLàk íiåìä íéðäkä íëúà eøBé-øLà ìëk§ŸÁ£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²©«£¤¬

:úBNòì eøîLz íúéeö¦¦¦−¦§§¬©«£«
i"yx£˙Ú¯v‰ŒÚ‚a ¯ÓM‰∑ טמאה סימני ּתתלׁש הּבהרת ׁשּלא את ּתקֹוץ ‡˙ÌÎ.ולא e¯BÈŒ¯L‡ ÏÎk∑ ƒ»∆¿∆««»««ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻ¿…¬∆∆¿∆

לטהר  אם להחליט, אם להסּגיר, .אם ְְְְֲִִִִִֵַַַ

(è)éäìà ýåýé äNò-øLà úà øBëæíéøîì E ¨¾¥¯£¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®
ñ :íéøönî íëúàöa Cøca©¤−¤§¥«§¤¬¦¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ÓÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ‰NÚŒ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ∑(ספרי) לׁשֹון ּתסּפר אל ּבצרעת, ּתלקה ׁשּלא להּזהר ּבאת אם »≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבנגעים  ולקתה ּבאחיה ׁשּדּברה למרים, העׂשּוי זכֹור .הרע. ְְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָָָ

ÈaÓז  È‰BÁ‡Ó ‡LÙ ·b ¯·b ÁkzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«»≈«¿»≈¬ƒƒ¿≈
‡·pb ÏË˜˙ÈÂ dpaÊÈÂ da ¯‚zÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»«≈ƒ«¿ƒ≈¿ƒ¿¿≈«»»

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡e‰‰«¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

ÁÏ„‡ח  ¯hÓÏ e¯È‚Ò LzÎÓa ¯nzÒ‡ƒ¿««¿«¿«¿ƒ¿ƒ««¬»
È‡ÂÏ ‡i‰k ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ Èc ÏÎk „aÚÓÏe¿∆¿»¿…ƒ«¿»¿»¬«»≈»≈

:„aÚÓÏ Ôe¯hz Ôepz„wÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«∆¿ƒƒ¿¿∆¿»

ÌÈ¯ÓÏט  C‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¬«¿»¡»»¿ƒ¿»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e)ìBáçé àìoFWl .akxe migx Ÿ©£¥©¦¨¨¤§
iqkPn oFMWn zgiwl FWExiR 'dlag'£¨¨¥§¦©©§¦¦§¥
,FpFrxR onf riBdXn ,FgxM lrA deNd©Ÿ¤§©¨§¦¤¦¦©§©¥§
.aFgd z` rFxtl Fgixkdl icM§¥§©§¦¦§©¤©

,delOd z` o`M aEzMd xidfdeWm` §¦§¦©¨¨¤©©§¤¤¦
`l ,oiCÎziaA FaFg lr FpMWnl `Ä§©§§©§¥¦Ÿ
odA miUFrW mixacA EPpMWni§©§§¤¦§¨¦¤¦¨¤

.WtpÎlkF`EPOn lFHi `l ,xnFlM ¤¤¤§©Ÿ¦¦¤
ikxvl miWOWnd mixaC FgxM lrA§©¨§§¨¦©§©§¦§¨§¥
zpighl miiEUrd miigx oFbM ,dlik £̀¦¨§¥©¦¨£¦¦§¦©

gnw(dk ak zeny i"yx): ¤©
íéçøozxESW od mipa` iYW .akxe ¥©¦¨¨¤§¥£¨¦¥¤¨¨

iciÎlre ,Ff iAB lr Ff miNBlb ipWM¦§¥©§©¦©©¥§©§¥
iAB lr dpFilrd oa`d z` aaFqOW¤§¥¤¨¤¤¨¤§¨©©¥
.mdipiAW miHgd mipghp ,dpFYgYd©©§¨¦§¨¦©¦¦¤¥¥¤
z` FrnWnA llFM 'miigix' mW iM s`e§©¦¥¥©¦¥§©§¨¤
miPkn minrtl z`f mr ,cgi mdipW§¥¤©©¦Ÿ¦§¨¦§©¦
,cgEin mWA Dnvr iptA oa` lM̈¤¤¦§¥©§¨§¥§¨

'miigx' xW`M`idoa`d:dpFYgYd ©£¤¥©¦¦¨¤¤©©§¨
.áëøå`idoa`d,dpFilrdmW lr ¨¨¤¦¨¤¤¨¤§¨©¥

dpFYgYd iAB lr 'zakFx' `idW¤¦¤¤©©¥©©§¨
(`"ry):f dxez

(f)àöné ékxnFlM .'ebe apB Wi` ¦¦¨¥¦Ÿ¥§©
oM xxAzpe `vnPWmicrAz` E`xW ¤¦§¨§¦§¨¥¥§¥¦¤¨¤

,dUrOdedzid mbd`xzdExzdW - ©©£¤§©¨§¨©§¨¨¤¦§
z` Fl EricFde xEq` xaCdW FA¤©¨¨¨§¦¤

.Fl iEtSd WpFrdlM okeoFWl'`vOi' ¨¤©¨§¥¨§¦¨¥
dxFYAW`weeC oM xxAzPW FWExiR ¤©¨¥¤¦§¨¥¥©§¨

zFgkFd x`W ici lr `le ,micrA(m"`x): §¥¦§Ÿ©§¥§¨¨
Ba ønòúäå'xEOir' oFWl .FxknE §¦§©¤§¨§¦

`l' FnM] zEWOYWd FzErnWn©§¨¦§©§§Ÿ
'DA xOrzz(ci ,`k lirl),o`MnE [ ¦§©¥¨¦¨

FxknE Wi` apFBdWaiIg Fpi`dzin ¤©¥¦§¨¥©¨¦¨
FA WOYWIW crEPxMnIW mcFw: ©¤¦§©¥¤¤¦§§¤

g dxez
(g).úòøvä òâða øîMä`NW ¦¨¤§¤©©¨©©¤Ÿ

WFlzzz`ipniqdd`nEhrbp lW ¦§¤¦¨¥©§¨¤¤©
m` odMd raFw mditl xW` ,zrxv̈©©£¤§¦¤¥©©Ÿ¥¦
xrU WlFYd oFbM] F`Ohl F` Fxdhl§©£§©§§©¥¥¨

zxdAd on oal(b ,bi `xwie d`x)`vFIke ¨¨¦©©¤¤§©¥

[dfAe ,W okuFwz `lLxUAn (xiqY) ¨¤§¥¤Ÿ¨¨¦¦§¨§
zxdAd z`Dnvr: ¤©©¤¤©§¨

.íëúà eøBé øLà ìëkitM §Ÿ£¤¤§¤§¦
;EUrY oM rbPd ipicA mz`xFdm` ¨¨¨§¦¥©¤©¥©£¦

xiBqdlziA KFzA rEbPd mc`d z` §©§¦¤¨¨¨©¨©§©¦
dPYWp m` rEaW xg`l aEW wFCale]§¦§§©©¨©¦¦§©¨

[rbPdhilgdl m` ,F`Ohl xnFlM - ©¤©¦§©£¦§©§©§
,cInxdhl m`.FzF`dN` lkA ¦¨¦§©¥§¨¥¤

xW` lkM zFUrl mlFwA ErnWY¦§§§¨©£§¨£¤
EEvi:h dxez §©
(h)úà øBëæéäìà 'ä äNò øLàE ¨¥£¤¨¨¡Ÿ¤

.íéøîìdUrn zxikf aEzMd Kinqd §¦§¨¦§¦©¨§¦©©£¥
Ll xnFl ,zrxv rbp oicl mixnWm` ¦§¨§¦¤©¨©©©§¤¦

,zrxva dwlz `NW xdGdl z`Ä¨§¦¨¥¤Ÿ¦§¤§¨©©
xFkf ;rxdÎoFWl xRqY l`z` ©§©¥¨¨¨¨¤

WpFrdmixnl iEUrdlr d`iaPd ¨¤¤¨§¦§¨©§¦¨©
dxACWrxd oFWldig`a,dWnelr ¤¦§¨§¨¨§¨¦¨¤§©
df icimirbpa dzwl(ai xacna d`x). §¥¤¨§¨¦§¨¦

rxd oFWl oFrA mi`A mirbPdW itl§¦¤©§¨¦¨¦©£¨¨¨
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צדק ∑E¯bÓ.ּדבר  ּגר ּתֹוׁשב ∑EÈ¯ÚLa.זה ּגר נבלֹות זה Eˆ¯‡a.האֹוכל ¯L‡∑ ּבהמה ׂשכר לרּבֹות ָָƒ≈¿ֵֶֶֶƒ¿»∆ְֵֵֵֶָָ¬∆¿«¿¿ְְְֵַַָ

.וכלים  ְִֵ

(åè)ék LîMä åéìò àBáú-àìå BøëN ïzú BîBéa§Á¦¥̧§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³
àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàå àeä éðò̈¦Æ½§¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³

éìòñ :àèç Eá äéäå ýåýé-ìà E ¨¤̧Æ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§
i"yx£Œ˙‡ ‡N ‡e‰ ÂÈÏ‡ÂBLÙ∑ ונתלה ּבּכבׁש עלה למּות: נפׁשֹו את נֹוׂשא הּוא הּזה הּׂשכר .ּבאילן אל ¿≈»…≈∆«¿ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

‡ËÁ E· ‰È‰Â∑(ספרי),הּקֹורא מּכלֿמקֹום ידי על ליּפרע ׁשּממהרין .אּלא ¿»»¿≈¿ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 138 cenr h"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

giWOd zFnil ± l`xUi lW mxkU xEg ¦̀§¨¨¤¦§¨¥¦©¨¦©

ׂשׂשׂשׂשכרכרכרכרֹוֹוֹוֹו תתתתּתּתּתּתןןןן טו)ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוממממֹוֹוֹוֹו (כד, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָ
מצינּו ט)הּנה כו, בחוקותי ורש"י כהנים תורת יד־טז, ב, פרק אבות הּתֹורה (ראה ּבקּיּום יׂשראל ׁשל עבֹודתם את ז"ל חכמינּו ׁשהׁשוּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

העבֹודה. על לתׁשלּום הּמצֹות ׂשכר ואת הּפֹועל, למלאכת ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָוהּמצֹות
הרמּב"ן בסופו)וכתב הגמול מחּיה (שער "הּקּב"ה ּכאׁשר לעתיד־לבא הּוא הּׂשכר מּתן ׁשּזמן ּובחסידּות, ּבּקּבלה הכריעּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּגן־עדן". ׁשּקרינּו הּנׁשמֹות עֹולם ואינֹו הּמתים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבתחּית
עֹוׂשה  ּׁשהּוא ּד"מה הּתֹורה, ּכל את מקּים הּקּב"ה והרי הּמׁשיח, לימֹות יׂשראל ׁשל ׂשכרם הּקּב"ה מאחר היא לתמּה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹויׁש

ולׁשמֹור" לעׂשֹות ליׂשראל אֹומר ט)הּוא ל, פרשה רבה ?(שמות ְְְְֲִִֵֵַָ
קּדיׁשא ּתניא ּבספר ּבארּוכה הּמבאר על־ּפי הּדברים ל"ו)ויתּבארּו הּקּב"ה (פרק ׁש"נתאּוה הּוא העֹולם ּבריאת ּדתכלית ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּבתחּתֹונים". ּדירה לֹו ְְְִִִַָלהיֹות
לברר  הּוטל יׂשראל מּבני אחד ּכל ועל ,"יתּבר אֹורֹו הסּתר ּבענין הימּנּו למּטה ּתחּתֹון "אין מּצד־עצמֹו הּזה העֹולם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָּכלֹומר,

ּבעֹולם. חלקֹו ואת הּגׁשמי ּגּופֹו את הּוא מזּכ ׁשּבזה הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה לּמּוד על־ידי ּבעֹולם, מיחד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻחלק
ּגאֹון  ּבהדר עליהם ו"יֹופיע ,יתּבר לֹו לדירה ראּוי ויהיה העֹולם, ּכללּות זּכּו יׁשלם ּכאׁשר לעתיד ּתהיה העלּיה ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻותכלית

הארץ". ּכל את ה' כבֹוד וימּלא ְִֵֶֶָָָָֻעּזֹו,
אינּה ּד"ׂשכירּות הּוא ׁשהּדין ּומאחר אחת, ׂשכירּות ּבגדר היא הּדֹורֹות ּבמׁש יׂשראל ּבני ּכל ׁשל ׁשעבֹודתם ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָונמצא

לבּסֹוף" אּלא ב)מׁשּתּלמת קי, מציעא ׁשּיהיה (בבא ּכּלֹו העֹולם ּבזּכּו העבֹודה, ּבגמר מּיד לבּסֹוף רק מׁשּתּלם ׂשכרּה ולכן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
הּמתים. ּתחּית לעת ,להּׁשם־יתּבר ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָּדירה

È‰BÏÚטו  ÏeÚ˙ ‡ÏÂ d¯‚‡ Ôzz dÓBÈa¿≈ƒ≈«¿≈¿»≈¬ƒ
˙È ¯ÒÓ ‡e‰ dÏÂ ‡e‰ ‡ÈÚ È¯‡ ‡LÓLƒ¿»¬≈«¿»¿≈¿«»
C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜È ‡ÏÂ dLÙ«¿≈¿»ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»

:‡·BÁ»
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(æè)eúîeé-àì íéðáe íéða-ìò úBáà eúîeé-àìŸ«§³¨Æ©¨¦½¨¦−Ÿ«§´
eúîeé Bàèça Léà úBáà-ìòñ : ©¨®¦¬§¤§−¨«

i"yx£ÌÈaŒÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈŒ‡Ï∑,"יּומתּו ּבחטאֹו "איׁש נאמר: ּכבר ּבנים, ּבעון ּתאמר ואם ּבנים, ּבעדּות …¿»«»ƒְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
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ני `vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy
צדק ∑E¯bÓ.ּדבר  ּגר ּתֹוׁשב ∑EÈ¯ÚLa.זה ּגר נבלֹות זה Eˆ¯‡a.האֹוכל ¯L‡∑ ּבהמה ׂשכר לרּבֹות ָָƒ≈¿ֵֶֶֶƒ¿»∆ְֵֵֵֶָָ¬∆¿«¿¿ְְְֵַַָ

.וכלים  ְִֵ

(åè)ék LîMä åéìò àBáú-àìå BøëN ïzú BîBéa§Á¦¥̧§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³
àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàå àeä éðò̈¦Æ½§¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³

éìòñ :àèç Eá äéäå ýåýé-ìà E ¨¤̧Æ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§
i"yx£Œ˙‡ ‡N ‡e‰ ÂÈÏ‡ÂBLÙ∑ ונתלה ּבּכבׁש עלה למּות: נפׁשֹו את נֹוׂשא הּוא הּזה הּׂשכר .ּבאילן אל ¿≈»…≈∆«¿ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

‡ËÁ E· ‰È‰Â∑(ספרי),הּקֹורא מּכלֿמקֹום ידי על ליּפרע ׁשּממהרין .אּלא ¿»»¿≈¿ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 138 cenr h"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

giWOd zFnil ± l`xUi lW mxkU xEg ¦̀§¨¨¤¦§¨¥¦©¨¦©

ׂשׂשׂשׂשכרכרכרכרֹוֹוֹוֹו תתתתּתּתּתּתןןןן טו)ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוממממֹוֹוֹוֹו (כד, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָ
מצינּו ט)הּנה כו, בחוקותי ורש"י כהנים תורת יד־טז, ב, פרק אבות הּתֹורה (ראה ּבקּיּום יׂשראל ׁשל עבֹודתם את ז"ל חכמינּו ׁשהׁשוּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

העבֹודה. על לתׁשלּום הּמצֹות ׂשכר ואת הּפֹועל, למלאכת ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָוהּמצֹות
הרמּב"ן בסופו)וכתב הגמול מחּיה (שער "הּקּב"ה ּכאׁשר לעתיד־לבא הּוא הּׂשכר מּתן ׁשּזמן ּובחסידּות, ּבּקּבלה הכריעּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּגן־עדן". ׁשּקרינּו הּנׁשמֹות עֹולם ואינֹו הּמתים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבתחּית
עֹוׂשה  ּׁשהּוא ּד"מה הּתֹורה, ּכל את מקּים הּקּב"ה והרי הּמׁשיח, לימֹות יׂשראל ׁשל ׂשכרם הּקּב"ה מאחר היא לתמּה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹויׁש

ולׁשמֹור" לעׂשֹות ליׂשראל אֹומר ט)הּוא ל, פרשה רבה ?(שמות ְְְְֲִִֵֵַָ
קּדיׁשא ּתניא ּבספר ּבארּוכה הּמבאר על־ּפי הּדברים ל"ו)ויתּבארּו הּקּב"ה (פרק ׁש"נתאּוה הּוא העֹולם ּבריאת ּדתכלית ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּבתחּתֹונים". ּדירה לֹו ְְְִִִַָלהיֹות
לברר  הּוטל יׂשראל מּבני אחד ּכל ועל ,"יתּבר אֹורֹו הסּתר ּבענין הימּנּו למּטה ּתחּתֹון "אין מּצד־עצמֹו הּזה העֹולם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָּכלֹומר,

ּבעֹולם. חלקֹו ואת הּגׁשמי ּגּופֹו את הּוא מזּכ ׁשּבזה הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה לּמּוד על־ידי ּבעֹולם, מיחד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻחלק
ּגאֹון  ּבהדר עליהם ו"יֹופיע ,יתּבר לֹו לדירה ראּוי ויהיה העֹולם, ּכללּות זּכּו יׁשלם ּכאׁשר לעתיד ּתהיה העלּיה ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻותכלית

הארץ". ּכל את ה' כבֹוד וימּלא ְִֵֶֶָָָָֻעּזֹו,
אינּה ּד"ׂשכירּות הּוא ׁשהּדין ּומאחר אחת, ׂשכירּות ּבגדר היא הּדֹורֹות ּבמׁש יׂשראל ּבני ּכל ׁשל ׁשעבֹודתם ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָונמצא

לבּסֹוף" אּלא ב)מׁשּתּלמת קי, מציעא ׁשּיהיה (בבא ּכּלֹו העֹולם ּבזּכּו העבֹודה, ּבגמר מּיד לבּסֹוף רק מׁשּתּלם ׂשכרּה ולכן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
הּמתים. ּתחּית לעת ,להּׁשם־יתּבר ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָּדירה

È‰BÏÚטו  ÏeÚ˙ ‡ÏÂ d¯‚‡ Ôzz dÓBÈa¿≈ƒ≈«¿≈¿»≈¬ƒ
˙È ¯ÒÓ ‡e‰ dÏÂ ‡e‰ ‡ÈÚ È¯‡ ‡LÓLƒ¿»¬≈«¿»¿≈¿«»
C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜È ‡ÏÂ dLÙ«¿≈¿»ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»

:‡·BÁ»
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df mWÎlre ,l`xUi ux`A FaiWFdl§¦§¤¤¦§¨¥§©¥¤

'aWFY xB' `xwp,f"d c"it d`ia ixeqi` m"anx) ¦§¨¥¨
(e"d i"t dxf dcear 'ld mye:

.Eöøàa øLàdndA xkU zFAxl £¤§©§§§©§©§¥¨
.milkez` YxkU `l m` mB ,xnFlM §¥¦§©©¦Ÿ¨©§¨¤

FYndA z` wx `N` ,Fnvr Wi`d̈¦©§¤¨©¤§¤§
,mdA WOYWdl eilke ,DA cFarl©£¨§¥¨§¦§©¥¨¤
mzExikU inC mElWY aMrl Ll xEq`̈§§©¥©§§¥§¦¨

(:`iw `rivn `aa):eh dxez
(eh).BLôð úà àNBð àeä åéìàå§¥¨¥¤©§

.xkVd lr zaqEn 'eil`' zaiY¥©¥¨¤¤©©¨¨
,xnFlMdGd xkVd l`YaiIgzPW §©¤©¨¨©¤¤¦§©©§¨

Fl mNWl`UFp `Ed(xqFn)FWtp z` §©¥¥¥¤©§
,zEnlFzcFar dkExM minrRW itl ¨§¦¤§¨¦§¨£¨

W oFbM ,dpMql miaFxTd mixacAdlr ¦§¨¦©§¦§©¨¨§¤¨¨
Waka(DFaB mFwn)oli`a dlzpe §¤¤¨¨©§¦§¨§¦¨

xEarA z`f lke ,FWtp z` KkA oMiqe§¦¥§¨¤©§§¨Ÿ©£
FzNErR xkU(ixtq),dk milidz c"evn ,i"`a) §©§¨

(`:
.àèç Eá äéäå`hg `Ed df xaC §¨¨§¥§¨¨¤¥§

mFwn lMnm` s` ,(`EdW otF` lkA) ¦¨¨§¨¤¤©¦
dOl oM m` ,'d l` Lilr `xwi `lŸ¦§¨¨¤¤¦¥¨¨

?''d l` Lilr `xwi `le' xn`p`N` ¤¡©§Ÿ¦§¨¨¤¤¤¨
oixdnOWminXd onrxRilon ¤§©£¦¦©¨©¦¦¨©¦

FWiprdlE `hFgd`xFTd iciÎlrl` ©¥§©£¦©§¥©¥¤
Fz`ixTW itl ,FzENC lr opFlzOd 'd©¦§¥©©§¦¤§¦¨

bExhTd z` zxxFrn(my)m"ialn ,a"a) §¤¤¤©¦§
(h ,eh lirl:fh dxez

`vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(æè)eúîeé-àì íéðáe íéða-ìò úBáà eúîeé-àìŸ«§³¨Æ©¨¦½¨¦−Ÿ«§´
eúîeé Bàèça Léà úBáà-ìòñ : ©¨®¦¬§¤§−¨«

i"yx£ÌÈaŒÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈŒ‡Ï∑,"יּומתּו ּבחטאֹו "איׁש נאמר: ּכבר ּבנים, ּבעון ּתאמר ואם ּבנים, ּבעדּות …¿»«»ƒְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשמים  ּבידי אבֹותם ּבעון מתים והּקטּנים אביו, ּבעון מת איׁש, ׁשאינֹו מי .אבל ְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

(æé)ãâa ìáçú àìå íBúé øb ètLî ähú àì́Ÿ©¤½¦§©−¥´¨®§´Ÿ©£½Ÿ¤−¤
:äðîìà©§¨¨«

i"yx£ÌB˙È ¯b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï∑:הזהר ּכבר העׁשיר טז)ועל לעבר (דברים ּבעני וׁשנה מׁשּפט", תּטה "לא …«∆ƒ¿«≈»ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ
עליו  וׁשנה הזהיר לכ עׁשיר, מּׁשל יֹותר עני מׁשּפט להּטֹות ׁשּנקל לפי לאוין, ּבׁשני ˙Ï·Á.עליו ‡ÏÂ∑ ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָ¿…«¬…

הלואה  ּבׁשעת .ׁשּלא ְְִֶַַָָֹ

(çé)ýåýé Ecôiå íéøöîa úééä ãáò ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬
éäìà-úà úBNòì Eeöî éëðà ïk-ìò íMî E ¡Ÿ¤−¦¨®©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤

ñ :äfä øácä©¨−̈©¤«
i"yx£z¯ÎÊÂ∑ ּבּדבר ּכיס חסרֹון יׁש אפּלּו חּקֹותי, לׁשמר :ּפדיתי .עלֿמנתּֿכן ¿»«¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ

(èé)äãOa øîò zçëLå EãNá Eøéö÷ øö÷ú ék¦´¦§ŸÁ§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤©¨¤À
äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Bzç÷ì áeLú àì³Ÿ¨Æ§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤®

éäìà ýåýé Eëøáé ïòîìéãé äNòî ìëa Eñ :E §©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬¨¤«

Ï‡טז  ÔÈ·e ÔÈa Ìet ÏÚ Ô‰·‡ Ôe˙eÓÈ ‡Ï»¿¬»»«¿ƒ¿ƒ»
:Ôe˙eÓÈ d·BÁa L‡ Ô‰·‡ Ìet ÏÚ Ôe˙eÓÈ¿«¬»»¡«¿≈¿

˙q·יז  ‡ÏÂ ‡nzÈÂ ‡¯Bib ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ»¿ƒ«»¿»ƒ«
:‡ÏÓ¯‡ Le·Ï ‡BkLÓ«¿»¿«¿¿»

C˜¯Ùeיח  ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿ƒ¿«ƒ»¿»
„aÚÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ ÔnzÓ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ«»«≈¬»¿«¿»¿∆¿«

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È»ƒ¿»»»≈

ÓÚ¯‡יט  ÈL˙Â CÏ˜Áa C„ˆÁ „BˆÁ˙ È¯‡¬≈«¿¬»»¿«¿»¿ƒ¿≈À¿»
‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï d·qÓÏ ·e˙˙ ‡Ï ‡Ï˜Á·¿«¿»»¿¿ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ«»
ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Èc ÏÈca È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe¿«¿¿»¿≈¿ƒƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…

:C„È È„·BÚ»≈¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fh).íéða ìò úBáà eúîeé àìŸ§¨©¨¦
a`d z` oizinn oiC ziA oi`W cOln§©¥¤¥¥¦§¦¦¤¨¨

zEcrAd,mipA`EdW eilr micirnd §¥©¨¦©§¦¦¨¨¤
milEqR miaFxTdW itl ,dzin aiIg©¨¦¨§¦¤©§¦§¦

.[daFgl oiaE zEkfl oiA] zEcrlm`e §¥¥¦§¥§¨§¦
,xn`Y`NW `id aEzMd zpeEM `OW Ÿ©¤¨©¨©©¨¦¤Ÿ

FWiprdl a`d z` EzinioFrAzngn) ¨¦¤¨¨§©£¦©£¥£©
(lW mdizFpFr,mipA,oM Wxtl oi` £¥¤¤¨¦¥§¨¥¥

ixdWxn`p xaM:KEnqAWi` ¤£¥§¨¤¡©§¨¦
EznEi F`hgA.oi`W Epcnl KM KFYnE §¤§¨¦¨¨©§¤¥

`le ,FzlEf oFrA mc` mEW mizinn§¦¦¨¨©£¨§Ÿ
`N` 'mipA lr zFa` EznEi `l' xn`p¤¡©Ÿ§¨©¨¦¤¨
.df lr df micirn mpi`W WFxcl icM§¥¦§¤¥¨§¦¦¤©¤
,fnx minkg EWxC 'Wi`' oFWNn ,mpn`̈§¨¦§¦¨§£¨¦¤¤
Fpi` 'Wi`' llkl riBd xaMW in wx iM¦©¦¤§¨¦¦©¦§©¦¥

,eia` oFrA zn,Wi` Fpi`W in la` ¥©£¨¦£¨¦¤¥¦
ok` ,ohw EpiidC,eia` oFrA zn §©§¨¨¨¥¥©£¨¦

EWIW Epcnl o`MnWmizn miPhTd ¦¨¨©§¤¥¤©§©¦¥¦

minW iciA mzFa` oFrA(my) ©££¨¦¥¨¨¦
(i"gp):fi dxez
(fi).íBúé øb ètLî ähú àìŸ©¤¦§©¥¨

mFzi F` xB xnFlM(jepigd 'q)FnkE .ok §©¥¨§¥
md s`W mFzie xbl dnFC `EdW ipr̈¦¤¤§¥§¨¤©¥

miIpr.eENi`xiWrd lrlM x`WE £¦¦§¦©¤¨¦§¨¨
mc`xdfEd xaM,mhRWn zFHdl `l ¨¨§¨§©Ÿ§©¦§¨¨

xn`PW FnM(hi ,fh lirl)dHz `l' §¤¤¡©Ÿ©¤
dpWe ,'hRWnaEzMd eilr xfg - ¦§¨§¨¨¨©¨¨©¨

zipW,iprAdxdf` eilr siqFdl ¥¦¤¨¦§¦¨¨©§¨¨
icM ,dxizi.oie`l ipWA eilr xFarl §¥¨§¥©£¨¨¦§¥¨¦

xzFi miIprA xidfdl dxFY dz`x dnE¨¨£¨¨§©§¦©£¦¦¥
?mixiWrAnlwPW itlipirA lw - ¦©£¦¦§¦¤¨¥©§¥¥

htFXdlXn xzFi ipr hRWn zFHdl ©¥§©¦§©¨¦¥¦¤
,xiWrcFnrIW in iprl oi` iM ¨¦¦¥¤¨¦¦¤©£

,Fzxfrleilr dpWe xidfd Kkl §¤§¨§¨¦§¦§¨¨¨¨
zcgEin dxdf`(ixtq)(oxd` ixry ,g"n`a): ©§¨¨§¤¤

ìáçú àìå'dlag' oFWl .dpnl` cbA §Ÿ©£Ÿ¤¤©§¨¨§£¨¨

deNd iqkPn oFMWn zgiwl FWExiR¥§¦©©§¦¦§¥©Ÿ¤
,FgxM lrA,d`eld zrWa `NW §©¨§¤Ÿ¦§©©§¨¨

lr ,oFrxRd onf riBdW xg`l `N ¤̀¨§©©¤¦¦©§©©¥¨©
mlE` .FaFg z` rFxtl Fgixkdl zpn§¨§©§¦¦§©¤¨
FpFvxA d`eldd zrWA oYiPd oFMWn©§©¦¨¦§©©©§¨¨¦§
,'dlag' llkA df oi` ,deFNd lW¤©¤¥¤¦§©£¨¨

dpnl`d on s` FYgwl xYEnE,i"yx) ¨§©§©¦¨©§¨¨
(`"eb .dk ak zeny:gi dxez

(gi)zøëæåmixvnA ziid car iM §¨©§¨¦¤¤¨¦¨§¦§©¦
oipr dn .'ebel` mixvn z`ivi zxikf ¨¦§©§¦©§¦©¦§©¦¤

aEzMd KM `N` ?'lFagi `l' xEQi ¦̀Ÿ©£¤¨¨©¨
cqtd lr dY` WWFg `OW :xnF`¥¤¨¥©¨©¤§¥
LAl miU ,Ff devn mEIw ici lr LpFnn̈§©§¥¦¦§¨¦¦§

zrcliMLizicR oM zpnÎlr ¨©©¦©§¨¥§¦¦
ciRwYW icM ,mixvOnxFnWl ¦¦§©¦§¥¤©§¦¦§

ENit` ,izFTgm`qiMÎoFxqg Wi ª©£¦¦¥¤§¦
xaCA(a"a):hi dxez ©¨¨



vzÎik`נב zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

i"yx£¯ÓÚ zÁÎLÂ∑,ּגדיׁש ׁשכחה ולא אינֹו ּוׁשכחֹו, סאתים ּבֹו ׁשּיׁש עמר אמרּו: לרּבֹות ∑Oa„‰.מּכאן ¿»«¿»…∆ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ«»∆ְַ
מּלקצר  מקצתּה ׁשּׁשכח קמה, BzÁ˜Ï.ׁשכחת ·eL˙ ‡Ï∑(מ"ד פ"ו ׁשכחה.(פאה ׁשּלאחריו, אמרּו: מּכאן ְְְִִִִֶַַָָָָָֹ…»¿«¿ְְְֲִִֶַָָָָ

ּתׁשּוב" ּב"בל ׁשאינֹו ׁשכחה, אינֹו EÎ¯·È.ׁשּלפניו, ÔÚÓÏ∑(ספרי),ּבמתּכּון ׁשּלא לידֹו ׁשּבאת ואףֿעלּֿפי ְְְִֵֵֶֶַָָָָ¿««¿»∆¿ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
עליה  מתּבר הּוא הרי ּבּה, ונתּפרנס עני ּומצאּה מּידֹו סלע נפלה מעּתה: אמר ּבמתּכּון. לעֹוׂשה .קלֿוחמר ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

(ë)éøçà øàôú àì Eúéæ èaçú ékíBúiì øbì E ¦³©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²©¨¬
:äéäé äðîìàìå§¨«©§¨−̈¦«§¤«

i"yx£¯‡Ù˙ ‡Ï∑(קלא ּתפארּתֹו(חולין ּתּטל לאילן לא ּפאה ׁשּמּניחין מּכאן .ׁשכחה זֹו(שם)∑‡EÈ¯Á.מּמּנּו, …¿«≈ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ«¬∆ְִָ

(àë)éøçà ììBòú àì Eîøk øöáú ékøbì E ¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−©«£¤®©¥²
:äéäé äðîìàìå íBúiì©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«

i"yx£ÏÏBÚ˙ ‡Ï∑.ּתּקחּנה לא עֹוללת, ּבֹו מצאת ז)אם ּכתף (פאה לא לּה ׁשאין ּכל עֹוללֹות? היא ואיזֹו …¿≈ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
י  ּבתלמּוד וראיתי הּבית. לבעל היא הרי מהם, אחד לּה יׁש נטף. ּפסיגין ולא ּכתף? היא איזֹו רּוׁשלמי: ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ויֹורדֹות  ּבּׁשדרה הּתלּויֹות אּלּו נטף, זה. ּגב על .זה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָ

Bi‚Ï¯‡כ  C¯˙a ÈlÙ˙ ‡Ï C˙ÈÊ ËBaÁ˙ È¯‡¬≈«¿≈»»¿«≈«¿»¿ƒ»
:È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

C¯˙aכא  ÏÏÚ˙ ‡Ï CÓ¯k ÛBË˜˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿»»¿»≈«¿»
:È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hi)øîBò zçëLåhwp .dcVA §¨©§¨¤©¨¤¨©
zCEb` FrnWOW ,'xnFr' oFWl aEzMd©¨§¤¤©§¨£©

,mixEvw milAW`lexn`Wicb ¦¢¦§¦§Ÿ¨©¨¦
mixnr lW dlFcB dnixr FrnWOW¤©§¨£¥¨§¨¤¢¨¦

,dAxdExn` o`Mn`NW minkg ©§¥¦¨¨§£¨¦¤Ÿ
xEriWA `N` dgkW zWxR dxn`p¤¤§¨¨¨©¦§¨¤¨§¦
la` ,'xnFr' xcbA oiicr `EdW ,hrEn¨¤£©¦§¤¤¤£¨

mc` dUr m`xnFrcr lFcBFA WIW ¦¨¨¨¨¤¨©¤¤
xEriW,miz`qdfA `vi xaM ixd ¦¨©¦£¥§¨¨¨¨¤

,WicB FnM FpiC dUrpe xnFr llMn¦§©¤§©£¨¦§¨¦
em`FgkW,dcVA eixg`Fpi`aWgp §¦§¨©£¨©¨¤¥¤§¨

,dgkWFYgwlE aEWl Fl xYEnEd`t) ¦§¨¨¨§©§
(a"n e"t(oexkfd):

.äãOaicM 'dcVA' zNn aEzMd ltM ©¨¤¨©©¨¦©©¨¤§¥
zFAxlENit`,dnw zgkW,xnFlM §©£¦¦§©¨¨§©

oiicrW] dxEvw iYlA d`EazA mB©¦§¨¦§¦§¨¤£©¦
.dgkW oiC bdFp ['dcVA' zxAEgn§¤¤©¨¤¥¦¦§¨

oFbM ?cviMWEdcU xvTegkX ¥©§¤¨©¨¥§¨©
,xFvwNn DzvwnDxvwl aEWi `NW ¦§¨¨¦¦§¤Ÿ¨§¨§¨

,miz`Qn xzFi DxEriW oM m` `N`]¤¨¦¥¦¨¥¦¨©¦
x`FanM dgkW oiC DA oi` f` iM¦¨¥¨¦¦§¨©§¨

[lirl(g"n`a ,m"`x): §¥
.Bzç÷ì áeLú àì`l' xn`p `l Ÿ¨§©§Ÿ¤¡©Ÿ

,FYgwl 'aEWY' `l `N` 'EpgTYo`Mn ¦¨¤¤¨Ÿ¨§©§¦¨
Exn`xnFr wx iM ,minkgWxi`Wd ¨§£¨¦¦©¤¤¦§¦

eixg`NickAW mFwnA ,(eixg`n) §©£¨¥©£¨§¨¤¦§¥
,eizFaTr lr xFfgl eilr mXn FYgwl§©§¦¨¨¨©£©¦§¨

aWgPd `EddgkWKlFd didW oFbM] ©¤§¨¦§¨§¤¨¨¥

xnFr gkWe ,mixnrd zxEWA hTlnE§©¥§©¨¢¨¦§¨©¤
KiWnde ,Flhp `le eilr bNice cg ¤̀¨§¦¥¨¨§Ÿ§¨§¦§¦
,[dxEXd DzF`A hTll FMxcA d`ld̈§¨§©§§©¥§¨©¨

xnFr la`WExi`WdFpi` eiptN £¨¤¤¦§¦§¨¨¥
aWgpdgkWxnFrd xi`WdW oFbM] ¤§¨¦§¨§¤¦§¦¨¤

,[FhTll gkWe dxEXd sFqAW oFxg`d̈©£¤§©¨§¨©§©§
itl'aEWY la'A Fpi`W,FYgwl §¦¤¥§©¨§©§

xfFg Fpi` FhTll `A m` ixdW¤£¥¦¨§©§¥¥
`N` ,DA Kld xaMW KxCA zipxFg £̀¨¦©¤¤¤§¨¨©¨¤¨
,eiptNW KxCA cFr zkll siqFn¦¨¤¤©¤¤¤§¨¨

dxEXd lM z` xFnbl(e"n my),z"yn) ¦§¤¨©¨
(miyxtn:

.Eëøáé ïòîìxkUA Lkxai d"awd §©©§¨¤§§¨¤§¦§©
,z`Gd devOdiRÎlrÎs`edPpi`W ©¦§¨©Ÿ§©©¦¤¥¤¨

zpYiPd dxEnB dwcv zevnM daEWg£¨§¦§©§¨¨§¨©¦¤¤
,ziAd lrA lW FYrCnWd`EaY ixd ¦©§¤©©©©¦¤£¥§¨

dcVA dgMWPW FfFcil z`AlW ¤¦§§¨©¨¤¨§¨¤
iprdoiEMzna `NWzrCn `NW - ¤¨¦¤Ÿ§¦§©¥¤Ÿ¦©©

,dNigY dpeEkA ziAd lrAz`f mr ©©©©¦§©¨¨§¦¨¦Ÿ
.'ebe 'Lkxai ornl' dxFY EYgihan©§¦©¨§©©§¨¤§

cFnll Epl Wi o`MnExnFge lw ¦¨¥¨¦§©¨¤
dUFrldwcv,oiEMznadOM cr ¨¤§¨¨§¦§©¥©©¨

KxAzn mc`dW mWkE !FxkU dAExn§¤§¨§¥¤¨¨¨¦§¨¥
,dgkXd lrdYrn xFn`m` :dltp ©©¦§¨¡¥©¨¦¨§¨

rlq(rAhn)FcInmc` lWD`vnE ¤©©§¥©¦¨¤¨¨§¨¨
,DA qpxRzpe ipr`NW iR lr s` ¨¦§¦§©§¥¨©©¦¤Ÿ

,Kkl zpEEkn milrAd lW FYrC dzid̈§¨©§¤©§¨¦§¤¤§¨
dilr KxAzn `Ed ixd(ixtq) £¥¦§¨¥¨¤¨

(i"gp):k dxez
(k).øàôú àìmd oli` lW 'Fx`R' Ÿ§©¥§¥¤¦¨¥

:aEzMd xnF` Kke ,eizFxiRlFHz `l ¥¨§¨¥©¨Ÿ¦
lMFYx`tYoli`d lW,EPOn`N` ¨¦§©§¤¨¦¨¦¤¤¨

xEarA ,eizFvwA mizif hrn xi`WY©§¦§©¥¦¦§¨©£
miIprd(:`lw oileg).EoigiPOW o`Mn ¨£¦¦¦¨¤©¦¦

'd`R'oli`lKxcM ,zFxiR lW ¥¨¨¦¨¤¥§¤¤
oi`e ,d`Eaz dcUA d`R migiPOW¤©¦¦¥¨¦§¥§¨§¥

DNEM z` mixvFw(h ,hi `xwie)(iiga epiax): §¦¤¨
éøçà.EFfzevn'dgkW`id mBW ' ©£¤¦§©¦§¨¤©¦

z`EazA FnM oli`d zFxitA zbdFp¤¤§¥¨¦¨§¦§©
zFxiR xi`Wde gkW m`e ,dcVd©¨¤§¦¨©§¦§¦¥
'eixg`l' aEWi `l ,mhTl `NW oli`Ä¦¨¤Ÿ¦§¨Ÿ¨§©£¨

miIprl mgiPi `N` mlHili"yx i"tr) ¦§¨¤¨©¦¥©£¦¦
(my:`k dxez

(`k).ììBòú àìFa z`vn m` Ÿ§¥¦¨¨¨
mi`xwPd zFlFMW` (mxMA),zFllFr ©¤¤¤§©¦§¨¦¥

dllFrd z` giPY ,mihrEn odiaPrW¤¦§¥¤¨¦©¦©¤¨¥¨
miIprlei`e .dPgTz `lFf`iddn - ©£¦¦§Ÿ¦¨¤¨§¥¦©

lW DxEriXlM ?'zFllFr'diaprW ¦¨¤¥Ÿ¤£¨¤¨
cr mihrEn`le 'szk' `l Dl oi`W ¨¦©¤¥¨Ÿ¨¥§Ÿ

.'shp'm` la`mdn cg` Dl Wi- ¨¥£¨¦¤¨¤¨¥¤
Ff oi` - calA shp F` calA szM̈¥¦§¨¨¥¦§¨¥
dxFY daiIgW zFllFrd llkA¦§©¨¥¤¦§¨¨

`N` ,iprl xi`WdlÎlral `id ixd §©§¦¤¨¦¤¨£¥¦§©©
ziAd(ixtq).:mixacd z` i"yx yxtne ©©¦

inlWExi cEnlza izi`xe(b"d f"t d`t), §¨¦¦§©§§©§¦
?'szk' `id Ff i`lFMW`dWoibiqR ¥¦¨¥¤§¤©§¦¦

`vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(áë)ïk-ìò íéøöî õøàa úééä ãáò-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§¨®¦©¥º
ñ :äfä øácä-úà úBNòì Eeöî éëðà̈«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«

äë(à)-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø äéäé-ék¦¦«§¤¬¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤
eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäå íeèôLe ètLnä©¦§−̈§¨®§¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−

:òLøä-úà¤¨«¨¨«
i"yx£·È¯ ‰È‰ÈŒÈk∑(ספרי) אל נּגׁשים להיֹות מריבה,סֹופם מּתֹו יֹוצא ׁשלֹום אין מעּתה: אמר הּמׁשּפט. ƒƒ¿∆ƒְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

מריבה  זֹו אֹומר הוי הּצּדיק? מן לפרׁש ללֹוט ּגרם ‡˙ÚL¯‰Œ.מי eÚÈL¯‰Â∑ ּבּדין הּמתחּיבין ּכל יכל ְְְֱִִִִִֵֵַַַָָֹ¿ƒ¿ƒ∆»»»ְְִִִַַַָָֹ
לֹומר  ּתלמּוד .לֹוקין? ְִַַ

(á)èôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà äéäå§¨¨²¦¦¬©−¨«¨¨®§¦¦³©Ÿ¥Æ
:øtñîa BúòLø éãk åéðôì eäkäå§¦¨´§¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«

i"yx£ÚL¯‰ ˙Bk‰ Ôa Ì‡ ‰È‰Â∑.הענין מן למד הּלֹוקה? הּוא ּומי לֹוקה, אינֹו ּוּפעמים לֹוקה, ּפעמים ¿»»ƒƒ«»»»ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּלא  לאו ּבדיׁשֹו", ׁשֹור תחסם לעׂשה "לא יג)נּתק ‰ËÙM.(מכות BÏÈt‰Â∑ לא אֹותֹו מלקין ׁשאין מלּמד ְְֲִִֵֶַַַָֹֹֹ¿ƒƒ«…≈ְְִֵֵֶַַֹ

מּטה  אּלא יֹוׁשב, ולא ¯B˙ÚL.עֹומד È„k ÂÈÙÏ∑,ׁשּתים ּכדי ׁשּתי ּולאחריו אֹותֹו מלקין אמרּו: מּכאן ְֵֵֶֶָֹֻ¿»»¿≈ƒ¿»ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
מּלפניו  ּוׁשליׁש מּלאחריו כב)ידֹות ּבּמסּפר,(שם)∑tÒÓa¯.(מכות נקּוד ּבמסּפר ואינֹו לֹומר ּדבּוק, ׁשהּוא לּמד ְְְֲִִִַָָָָ¿ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

אחת  חסר ארּבעים והם לארּבעים ּומׁשלים סֹוכם ׁשהּוא מנין אּלא ׁשלמים, ארּבעים ולא .ארּבעים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

Ú¯‡a‡כב  ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
˙È „aÚÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ«≈¬»¿«¿»¿∆¿«»

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈

È„Ï‡א  Ôe·¯˜˙ÈÂ ‡i¯·b ÔÈa ÔÈ„ È‰È È¯‡¬≈¿≈ƒ≈À¿«»¿ƒ¿»¿¿ƒ»
:‡·iÁ ˙È Ôe·iÁÈÂ ‰‡kÊ ˙È ÔekÊÈÂ Ôepe„ÈÂƒÀƒ«»«»»ƒ«¿»«»»

Ï‡ב  ‡·iÁ ¯a Ì‡ È‰ÈÂdpÓ¯ÈÂ ‡·iÁ ‰‡˜Ï ƒ≈ƒ««»»¿«¿»»«»»¿ƒ¿ƒ≈
:ÔÈÓa d˙·BÁ ˙qÓk È‰BÓ„˜ dp˜ÏÈÂ ‡ic«»»¿«¿ƒ≈√»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

miAx FAW (miPhTd zFlFMW`d)¨¤§©§©¦¤©¦
miqEnr mdW cr mitEtvEaB lr df §¦©¤¥£¦¤©©

,dflr orWp mdn cg` lM ENi`kE ¤§¦¨¤¨¥¤¦§¨©
idFfi`e .Fxiag szMEN` ?'shp' ¨¥£¥§¥¦¨¥¥

micigid miaprdzFiElYddHnl ¨£¨¦©§¦¦©§§©¨
Ad sFqdxcWlW (irvn`d urd) §©¦§¨¨¥¨¤§¨¦¤

zFRih ENi`M mi`xpe ,lFMW`d̈¤§§¦§¦§¦¦
zFthFPdzFcxFiela` .lFMW`d on ©§§§¦¨¤§£¨

odAW miaprdW KFYn ,zFllFrd̈¥¦¤¨£¨¦¤¨¤
szM `l mdA oi` ,mixGEtnE mihrEn¨¦§¨¦¥¨¤Ÿ¨¥

shp `le(`"eb):ak dxez §Ÿ¨¥
äë(`)áéø äéäé ékmiCwd .'ebe ¦¦§¤¦¦§¦

xn`W iptl 'aix didi iM' aEzMd©¨¦¦§¤¦¦§¥¤¨©
mxFB dGW Ll xnFl ,'hRWOd l` EWBpe'§¦§¤©¦§¨©§¤¤¥
mdixaC xxal Evtg `NW KFYn ;dfl̈¤¦¤Ÿ¨§§¨¥¦§¥¤
`l okl ,daixnA ExgaE mFlWaE zgpA§©©§¨¨£¦§¦¨¨¥Ÿ

`N` ,mdipiA EEYWi dxdnAmtFq ¦§¥¨¦§©¥¥¤¤¨¨
xFn` .hRWOd l` miWBp zFidl¦§¦¨¦¤©¦§¨¡

dYrn:mlFrlKFYn `vFi mFlW oi` ¥©¨§¨¥¨¥¦
.daixnmdxa` lv` Ep`vn df oirkE §¦¨§¥¤¨¨¥¤©§¨¨
:hFlehFll mxb inmdxa` mr KlFdd §¦¨©§©¥¦©§¨¨

xnF` ied - wiCSd on WFxtlFf ¦§¦©©¦¡¥¥
ddaixnz` mirFxd oiA dzidW ©§¦¨¤¨§¨¥¨¦¤

dGn df cxRdl EkxvEdW cr ,mp`vŸ¨©¤§§§¦¨¥¤¦¤
(f ,b ziy`xa d`x)(`"eb):

òLøä úà eòéLøäå'ebeFliRde §¦§¦¤¨¨¨§¦¦
aEzMd oFWl KFYn .EdMde htXdlFki ©Ÿ¥§¦¨¦§©¨¨

,xnFle zFrhl iziidWlM ¨¦¦¦§§©¤¨
oiwFl oiCA oiaiIgzOdWpFrA ©¦§©§¦©¦¦§¤
dWxRA xEn`d 'zFwln'cEnlY - ©§¨¨©¨¨¨©§

'rWxd zFMd oA m` dide' xnFl, ©§¨¨¦¦©¨¨¨
,Epcnl 'm`' oFWNnEWdwFl minrR ¦§¦¨©§¤§¨¦¤
.dwFl Fpi` minrtE:x`al i"yx siqene §¨¦¥¤

dwFNd `Ed inEdfi` lr ,xnFlM - ¦©¤§©©¥¤
?zFwln miaiIg xEQi`cFnlz`fon ¦©¨¦©§§Ÿ¦

sFqA xEn`doiprd(c weqt onwl)`l' ¨¨§¨¦§¨Ÿ
'FWicA xFW mFqgz`NW dxdf`] ©§§¦©§¨¨¤Ÿ

drWA ,lFk`Nn xFXd iR mFqgl©£¦©¦¤¡§¨¨
,[dcVd zFk`lnA caFr `EdWKkA ¤¥¦§¨©¨¤§¨

xEQi`d bEql `nbEC aEzMd ozp̈©©¨§¨§¨¦
`Ede ,zFwlnA Wprp eilr xaFrdW¤¨¥¨¨¤¡¨§©§§

lr xaFrd.dUrl wYip `NW e`l ¨¥©¨¤Ÿ¦¨©£¥
xEQi` lr wx `A zFwln WpFr ,xnFlM§©¤©§¨©©¦
,dUr zevn lEHiA lr `le ,e`l̈§Ÿ©¦¦§©£¥
mEIw eixg` oi`W e`l xEQi`A `weece§©§¨§¦¨¤¥©£¨¦
xEQi`d z` mipTzn Dci lrW devn¦§¨¤©¨¨§©§¦¤¨¦
xUAn xzFPd ztixU zevn oFbM]§¦§©§¥©©¨¦§©
e`Nd xEQi` z` zpTznd ,miWcTd©¢¨¦©§©¤¤¤¦©¨
oFWlE .'xwA cr EPOn ExizFz `l'Ÿ¦¦¤©Ÿ¤§
,e`Nd zxiwre wEYip FWExiR 'wzp'¤¤¥¦©£¦©©¨

[miIwzdl KiWni `NW(ixtq) ¤Ÿ©§¦§¦§©¥
(`"n):a dxez
(a).èôBMä Bìétäå`NW KFYn §¦¦©¥¦¤Ÿ

'FliRde' `N` ,'dvx` FliRde' xn`p¤¡©§¦¦©§¨¤¨§¦¦
df ixd ,mzqoiwln oi`W cOln §¨£¥¤§©¥¤¥©§¦

`N` aWFi `le cnFr `l FzF`FtEB Ÿ¥§Ÿ¥¤¨
dHEniEUrd cEOrd lr) orWp - ¤¦§¨©¨©¤¨

oiA FzFwldl oYip df ici lre ,(Kkl§¨§©§¥¤¦¨§©§¥
oNdlcM ,eixg`Nn oiaE eiptNnm"ialn), ¦§¨¨¥¦§©£¨§¦§©¨

(m"`x:
.BúòLø éãk åéðôì,'eiptl' zaiY §¨¨§¥¦§¨¥©§¨¨

oiwlOW dhEWRd DzErnWn caNn¦§©©§¨¨©§¨¤©§¦
dEWxC ,FzEgkFpaE htFXd iptl FzF`¦§¥©¥§§§¨¨
.dwFNd mc`d ipR oiprl mB minkg£¨¦©§¦§©§¥¨¨¨©¤
lr EpiidC ,'eiptNn' :aEzMd Wxcp Kke§¨¦§¨©¨¦§¨¨§©§©
oFWl] 'FzrWx icM' dwFl `Ed ,FphA¦§¤§¥¦§¨§

,['zg` drWx icM' ,cigiEdf llMn ¨¦§¥¦§¨©©¦§©¤
OW rnWneixg`ldwFl `Ed (FAbA) ©§©¤¦§©£¨§©¤

`EdW ,'zg` drWx icM' xEriXn xzFi¥¦¦§¥¦§¨©©¤
miYW icM.(mipW iR)Exn` o`Mn §¥§©¦¦§©¦¦¨¨§

zFMOd Kq z` miwNgOW ,minkg£¨¦¤§©§¦¤©©©
E ,miwlg dWlWliYW FzF` oiwln ¦§¨£¨¦©§¦§¥

zFci- zFMOd xRqOn miWilW ipW - ¨§¥§¦¦¦¦§©©©
WilWE ,eixg`Nncg`-eiptNn ¦§©£¨§¦¤¨¦§¨¨

(:ak zekn ,ixtq)(w"d`ln):



נג `vzÎik zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

i"yx£¯ÓÚ zÁÎLÂ∑,ּגדיׁש ׁשכחה ולא אינֹו ּוׁשכחֹו, סאתים ּבֹו ׁשּיׁש עמר אמרּו: לרּבֹות ∑Oa„‰.מּכאן ¿»«¿»…∆ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ«»∆ְַ
מּלקצר  מקצתּה ׁשּׁשכח קמה, BzÁ˜Ï.ׁשכחת ·eL˙ ‡Ï∑(מ"ד פ"ו ׁשכחה.(פאה ׁשּלאחריו, אמרּו: מּכאן ְְְִִִִֶַַָָָָָֹ…»¿«¿ְְְֲִִֶַָָָָ

ּתׁשּוב" ּב"בל ׁשאינֹו ׁשכחה, אינֹו EÎ¯·È.ׁשּלפניו, ÔÚÓÏ∑(ספרי),ּבמתּכּון ׁשּלא לידֹו ׁשּבאת ואףֿעלּֿפי ְְְִֵֵֶֶַָָָָ¿««¿»∆¿ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
עליה  מתּבר הּוא הרי ּבּה, ונתּפרנס עני ּומצאּה מּידֹו סלע נפלה מעּתה: אמר ּבמתּכּון. לעֹוׂשה .קלֿוחמר ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

(ë)éøçà øàôú àì Eúéæ èaçú ékíBúiì øbì E ¦³©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²©¨¬
:äéäé äðîìàìå§¨«©§¨−̈¦«§¤«

i"yx£¯‡Ù˙ ‡Ï∑(קלא ּתפארּתֹו(חולין ּתּטל לאילן לא ּפאה ׁשּמּניחין מּכאן .ׁשכחה זֹו(שם)∑‡EÈ¯Á.מּמּנּו, …¿«≈ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ«¬∆ְִָ

(àë)éøçà ììBòú àì Eîøk øöáú ékøbì E ¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−©«£¤®©¥²
:äéäé äðîìàìå íBúiì©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«

i"yx£ÏÏBÚ˙ ‡Ï∑.ּתּקחּנה לא עֹוללת, ּבֹו מצאת ז)אם ּכתף (פאה לא לּה ׁשאין ּכל עֹוללֹות? היא ואיזֹו …¿≈ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
י  ּבתלמּוד וראיתי הּבית. לבעל היא הרי מהם, אחד לּה יׁש נטף. ּפסיגין ולא ּכתף? היא איזֹו רּוׁשלמי: ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ויֹורדֹות  ּבּׁשדרה הּתלּויֹות אּלּו נטף, זה. ּגב על .זה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָ

Bi‚Ï¯‡כ  C¯˙a ÈlÙ˙ ‡Ï C˙ÈÊ ËBaÁ˙ È¯‡¬≈«¿≈»»¿«≈«¿»¿ƒ»
:È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

C¯˙aכא  ÏÏÚ˙ ‡Ï CÓ¯k ÛBË˜˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿»»¿»≈«¿»
:È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hi)øîBò zçëLåhwp .dcVA §¨©§¨¤©¨¤¨©
zCEb` FrnWOW ,'xnFr' oFWl aEzMd©¨§¤¤©§¨£©

,mixEvw milAW`lexn`Wicb ¦¢¦§¦§Ÿ¨©¨¦
mixnr lW dlFcB dnixr FrnWOW¤©§¨£¥¨§¨¤¢¨¦

,dAxdExn` o`Mn`NW minkg ©§¥¦¨¨§£¨¦¤Ÿ
xEriWA `N` dgkW zWxR dxn`p¤¤§¨¨¨©¦§¨¤¨§¦
la` ,'xnFr' xcbA oiicr `EdW ,hrEn¨¤£©¦§¤¤¤£¨

mc` dUr m`xnFrcr lFcBFA WIW ¦¨¨¨¨¤¨©¤¤
xEriW,miz`qdfA `vi xaM ixd ¦¨©¦£¥§¨¨¨¨¤

,WicB FnM FpiC dUrpe xnFr llMn¦§©¤§©£¨¦§¨¦
em`FgkW,dcVA eixg`Fpi`aWgp §¦§¨©£¨©¨¤¥¤§¨

,dgkWFYgwlE aEWl Fl xYEnEd`t) ¦§¨¨¨§©§
(a"n e"t(oexkfd):

.äãOaicM 'dcVA' zNn aEzMd ltM ©¨¤¨©©¨¦©©¨¤§¥
zFAxlENit`,dnw zgkW,xnFlM §©£¦¦§©¨¨§©

oiicrW] dxEvw iYlA d`EazA mB©¦§¨¦§¦§¨¤£©¦
.dgkW oiC bdFp ['dcVA' zxAEgn§¤¤©¨¤¥¦¦§¨

oFbM ?cviMWEdcU xvTegkX ¥©§¤¨©¨¥§¨©
,xFvwNn DzvwnDxvwl aEWi `NW ¦§¨¨¦¦§¤Ÿ¨§¨§¨

,miz`Qn xzFi DxEriW oM m` `N`]¤¨¦¥¦¨¥¦¨©¦
x`FanM dgkW oiC DA oi` f` iM¦¨¥¨¦¦§¨©§¨

[lirl(g"n`a ,m"`x): §¥
.Bzç÷ì áeLú àì`l' xn`p `l Ÿ¨§©§Ÿ¤¡©Ÿ

,FYgwl 'aEWY' `l `N` 'EpgTYo`Mn ¦¨¤¤¨Ÿ¨§©§¦¨
Exn`xnFr wx iM ,minkgWxi`Wd ¨§£¨¦¦©¤¤¦§¦

eixg`NickAW mFwnA ,(eixg`n) §©£¨¥©£¨§¨¤¦§¥
,eizFaTr lr xFfgl eilr mXn FYgwl§©§¦¨¨¨©£©¦§¨

aWgPd `EddgkWKlFd didW oFbM] ©¤§¨¦§¨§¤¨¨¥

xnFr gkWe ,mixnrd zxEWA hTlnE§©¥§©¨¢¨¦§¨©¤
KiWnde ,Flhp `le eilr bNice cg ¤̀¨§¦¥¨¨§Ÿ§¨§¦§¦
,[dxEXd DzF`A hTll FMxcA d`ld̈§¨§©§§©¥§¨©¨

xnFr la`WExi`WdFpi` eiptN £¨¤¤¦§¦§¨¨¥
aWgpdgkWxnFrd xi`WdW oFbM] ¤§¨¦§¨§¤¦§¦¨¤

,[FhTll gkWe dxEXd sFqAW oFxg`d̈©£¤§©¨§¨©§©§
itl'aEWY la'A Fpi`W,FYgwl §¦¤¥§©¨§©§

xfFg Fpi` FhTll `A m` ixdW¤£¥¦¨§©§¥¥
`N` ,DA Kld xaMW KxCA zipxFg £̀¨¦©¤¤¤§¨¨©¨¤¨
,eiptNW KxCA cFr zkll siqFn¦¨¤¤©¤¤¤§¨¨

dxEXd lM z` xFnbl(e"n my),z"yn) ¦§¤¨©¨
(miyxtn:

.Eëøáé ïòîìxkUA Lkxai d"awd §©©§¨¤§§¨¤§¦§©
,z`Gd devOdiRÎlrÎs`edPpi`W ©¦§¨©Ÿ§©©¦¤¥¤¨

zpYiPd dxEnB dwcv zevnM daEWg£¨§¦§©§¨¨§¨©¦¤¤
,ziAd lrA lW FYrCnWd`EaY ixd ¦©§¤©©©©¦¤£¥§¨

dcVA dgMWPW FfFcil z`AlW ¤¦§§¨©¨¤¨§¨¤
iprdoiEMzna `NWzrCn `NW - ¤¨¦¤Ÿ§¦§©¥¤Ÿ¦©©

,dNigY dpeEkA ziAd lrAz`f mr ©©©©¦§©¨¨§¦¨¦Ÿ
.'ebe 'Lkxai ornl' dxFY EYgihan©§¦©¨§©©§¨¤§

cFnll Epl Wi o`MnExnFge lw ¦¨¥¨¦§©¨¤
dUFrldwcv,oiEMznadOM cr ¨¤§¨¨§¦§©¥©©¨

KxAzn mc`dW mWkE !FxkU dAExn§¤§¨§¥¤¨¨¨¦§¨¥
,dgkXd lrdYrn xFn`m` :dltp ©©¦§¨¡¥©¨¦¨§¨

rlq(rAhn)FcInmc` lWD`vnE ¤©©§¥©¦¨¤¨¨§¨¨
,DA qpxRzpe ipr`NW iR lr s` ¨¦§¦§©§¥¨©©¦¤Ÿ

,Kkl zpEEkn milrAd lW FYrC dzid̈§¨©§¤©§¨¦§¤¤§¨
dilr KxAzn `Ed ixd(ixtq) £¥¦§¨¥¨¤¨

(i"gp):k dxez
(k).øàôú àìmd oli` lW 'Fx`R' Ÿ§©¥§¥¤¦¨¥

:aEzMd xnF` Kke ,eizFxiRlFHz `l ¥¨§¨¥©¨Ÿ¦
lMFYx`tYoli`d lW,EPOn`N` ¨¦§©§¤¨¦¨¦¤¤¨

xEarA ,eizFvwA mizif hrn xi`WY©§¦§©¥¦¦§¨©£
miIprd(:`lw oileg).EoigiPOW o`Mn ¨£¦¦¦¨¤©¦¦

'd`R'oli`lKxcM ,zFxiR lW ¥¨¨¦¨¤¥§¤¤
oi`e ,d`Eaz dcUA d`R migiPOW¤©¦¦¥¨¦§¥§¨§¥

DNEM z` mixvFw(h ,hi `xwie)(iiga epiax): §¦¤¨
éøçà.EFfzevn'dgkW`id mBW ' ©£¤¦§©¦§¨¤©¦

z`EazA FnM oli`d zFxitA zbdFp¤¤§¥¨¦¨§¦§©
zFxiR xi`Wde gkW m`e ,dcVd©¨¤§¦¨©§¦§¦¥
'eixg`l' aEWi `l ,mhTl `NW oli`Ä¦¨¤Ÿ¦§¨Ÿ¨§©£¨

miIprl mgiPi `N` mlHili"yx i"tr) ¦§¨¤¨©¦¥©£¦¦
(my:`k dxez

(`k).ììBòú àìFa z`vn m` Ÿ§¥¦¨¨¨
mi`xwPd zFlFMW` (mxMA),zFllFr ©¤¤¤§©¦§¨¦¥

dllFrd z` giPY ,mihrEn odiaPrW¤¦§¥¤¨¦©¦©¤¨¥¨
miIprlei`e .dPgTz `lFf`iddn - ©£¦¦§Ÿ¦¨¤¨§¥¦©

lW DxEriXlM ?'zFllFr'diaprW ¦¨¤¥Ÿ¤£¨¤¨
cr mihrEn`le 'szk' `l Dl oi`W ¨¦©¤¥¨Ÿ¨¥§Ÿ

.'shp'm` la`mdn cg` Dl Wi- ¨¥£¨¦¤¨¤¨¥¤
Ff oi` - calA shp F` calA szM̈¥¦§¨¨¥¦§¨¥
dxFY daiIgW zFllFrd llkA¦§©¨¥¤¦§¨¨

`N` ,iprl xi`WdlÎlral `id ixd §©§¦¤¨¦¤¨£¥¦§©©
ziAd(ixtq).:mixacd z` i"yx yxtne ©©¦

inlWExi cEnlza izi`xe(b"d f"t d`t), §¨¦¦§©§§©§¦
?'szk' `id Ff i`lFMW`dWoibiqR ¥¦¨¥¤§¤©§¦¦

`vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(áë)ïk-ìò íéøöî õøàa úééä ãáò-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§¨®¦©¥º
ñ :äfä øácä-úà úBNòì Eeöî éëðà̈«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«

äë(à)-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø äéäé-ék¦¦«§¤¬¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤
eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäå íeèôLe ètLnä©¦§−̈§¨®§¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−

:òLøä-úà¤¨«¨¨«
i"yx£·È¯ ‰È‰ÈŒÈk∑(ספרי) אל נּגׁשים להיֹות מריבה,סֹופם מּתֹו יֹוצא ׁשלֹום אין מעּתה: אמר הּמׁשּפט. ƒƒ¿∆ƒְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

מריבה  זֹו אֹומר הוי הּצּדיק? מן לפרׁש ללֹוט ּגרם ‡˙ÚL¯‰Œ.מי eÚÈL¯‰Â∑ ּבּדין הּמתחּיבין ּכל יכל ְְְֱִִִִִֵֵַַַָָֹ¿ƒ¿ƒ∆»»»ְְִִִַַַָָֹ
לֹומר  ּתלמּוד .לֹוקין? ְִַַ

(á)èôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà äéäå§¨¨²¦¦¬©−¨«¨¨®§¦¦³©Ÿ¥Æ
:øtñîa BúòLø éãk åéðôì eäkäå§¦¨´§¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«

i"yx£ÚL¯‰ ˙Bk‰ Ôa Ì‡ ‰È‰Â∑.הענין מן למד הּלֹוקה? הּוא ּומי לֹוקה, אינֹו ּוּפעמים לֹוקה, ּפעמים ¿»»ƒƒ«»»»ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּלא  לאו ּבדיׁשֹו", ׁשֹור תחסם לעׂשה "לא יג)נּתק ‰ËÙM.(מכות BÏÈt‰Â∑ לא אֹותֹו מלקין ׁשאין מלּמד ְְֲִִֵֶַַַָֹֹֹ¿ƒƒ«…≈ְְִֵֵֶַַֹ

מּטה  אּלא יֹוׁשב, ולא ¯B˙ÚL.עֹומד È„k ÂÈÙÏ∑,ׁשּתים ּכדי ׁשּתי ּולאחריו אֹותֹו מלקין אמרּו: מּכאן ְֵֵֶֶָֹֻ¿»»¿≈ƒ¿»ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
מּלפניו  ּוׁשליׁש מּלאחריו כב)ידֹות ּבּמסּפר,(שם)∑tÒÓa¯.(מכות נקּוד ּבמסּפר ואינֹו לֹומר ּדבּוק, ׁשהּוא לּמד ְְְֲִִִַָָָָ¿ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

אחת  חסר ארּבעים והם לארּבעים ּומׁשלים סֹוכם ׁשהּוא מנין אּלא ׁשלמים, ארּבעים ולא .ארּבעים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

Ú¯‡a‡כב  ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
˙È „aÚÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ«≈¬»¿«¿»¿∆¿«»

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈

È„Ï‡א  Ôe·¯˜˙ÈÂ ‡i¯·b ÔÈa ÔÈ„ È‰È È¯‡¬≈¿≈ƒ≈À¿«»¿ƒ¿»¿¿ƒ»
:‡·iÁ ˙È Ôe·iÁÈÂ ‰‡kÊ ˙È ÔekÊÈÂ Ôepe„ÈÂƒÀƒ«»«»»ƒ«¿»«»»

Ï‡ב  ‡·iÁ ¯a Ì‡ È‰ÈÂdpÓ¯ÈÂ ‡·iÁ ‰‡˜Ï ƒ≈ƒ««»»¿«¿»»«»»¿ƒ¿ƒ≈
:ÔÈÓa d˙·BÁ ˙qÓk È‰BÓ„˜ dp˜ÏÈÂ ‡ic«»»¿«¿ƒ≈√»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

miAx FAW (miPhTd zFlFMW`d)¨¤§©§©¦¤©¦
miqEnr mdW cr mitEtvEaB lr df §¦©¤¥£¦¤©©

,dflr orWp mdn cg` lM ENi`kE ¤§¦¨¤¨¥¤¦§¨©
idFfi`e .Fxiag szMEN` ?'shp' ¨¥£¥§¥¦¨¥¥

micigid miaprdzFiElYddHnl ¨£¨¦©§¦¦©§§©¨
Ad sFqdxcWlW (irvn`d urd) §©¦§¨¨¥¨¤§¨¦¤

zFRih ENi`M mi`xpe ,lFMW`d̈¤§§¦§¦§¦¦
zFthFPdzFcxFiela` .lFMW`d on ©§§§¦¨¤§£¨

odAW miaprdW KFYn ,zFllFrd̈¥¦¤¨£¨¦¤¨¤
szM `l mdA oi` ,mixGEtnE mihrEn¨¦§¨¦¥¨¤Ÿ¨¥

shp `le(`"eb):ak dxez §Ÿ¨¥
äë(`)áéø äéäé ékmiCwd .'ebe ¦¦§¤¦¦§¦

xn`W iptl 'aix didi iM' aEzMd©¨¦¦§¤¦¦§¥¤¨©
mxFB dGW Ll xnFl ,'hRWOd l` EWBpe'§¦§¤©¦§¨©§¤¤¥
mdixaC xxal Evtg `NW KFYn ;dfl̈¤¦¤Ÿ¨§§¨¥¦§¥¤
`l okl ,daixnA ExgaE mFlWaE zgpA§©©§¨¨£¦§¦¨¨¥Ÿ

`N` ,mdipiA EEYWi dxdnAmtFq ¦§¥¨¦§©¥¥¤¤¨¨
xFn` .hRWOd l` miWBp zFidl¦§¦¨¦¤©¦§¨¡

dYrn:mlFrlKFYn `vFi mFlW oi` ¥©¨§¨¥¨¥¦
.daixnmdxa` lv` Ep`vn df oirkE §¦¨§¥¤¨¨¥¤©§¨¨
:hFlehFll mxb inmdxa` mr KlFdd §¦¨©§©¥¦©§¨¨

xnF` ied - wiCSd on WFxtlFf ¦§¦©©¦¡¥¥
ddaixnz` mirFxd oiA dzidW ©§¦¨¤¨§¨¥¨¦¤

dGn df cxRdl EkxvEdW cr ,mp`vŸ¨©¤§§§¦¨¥¤¦¤
(f ,b ziy`xa d`x)(`"eb):

òLøä úà eòéLøäå'ebeFliRde §¦§¦¤¨¨¨§¦¦
aEzMd oFWl KFYn .EdMde htXdlFki ©Ÿ¥§¦¨¦§©¨¨

,xnFle zFrhl iziidWlM ¨¦¦¦§§©¤¨
oiwFl oiCA oiaiIgzOdWpFrA ©¦§©§¦©¦¦§¤
dWxRA xEn`d 'zFwln'cEnlY - ©§¨¨©¨¨¨©§

'rWxd zFMd oA m` dide' xnFl, ©§¨¨¦¦©¨¨¨
,Epcnl 'm`' oFWNnEWdwFl minrR ¦§¦¨©§¤§¨¦¤
.dwFl Fpi` minrtE:x`al i"yx siqene §¨¦¥¤

dwFNd `Ed inEdfi` lr ,xnFlM - ¦©¤§©©¥¤
?zFwln miaiIg xEQi`cFnlz`fon ¦©¨¦©§§Ÿ¦

sFqA xEn`doiprd(c weqt onwl)`l' ¨¨§¨¦§¨Ÿ
'FWicA xFW mFqgz`NW dxdf`] ©§§¦©§¨¨¤Ÿ

drWA ,lFk`Nn xFXd iR mFqgl©£¦©¦¤¡§¨¨
,[dcVd zFk`lnA caFr `EdWKkA ¤¥¦§¨©¨¤§¨

xEQi`d bEql `nbEC aEzMd ozp̈©©¨§¨§¨¦
`Ede ,zFwlnA Wprp eilr xaFrdW¤¨¥¨¨¤¡¨§©§§

lr xaFrd.dUrl wYip `NW e`l ¨¥©¨¤Ÿ¦¨©£¥
xEQi` lr wx `A zFwln WpFr ,xnFlM§©¤©§¨©©¦
,dUr zevn lEHiA lr `le ,e`l̈§Ÿ©¦¦§©£¥
mEIw eixg` oi`W e`l xEQi`A `weece§©§¨§¦¨¤¥©£¨¦
xEQi`d z` mipTzn Dci lrW devn¦§¨¤©¨¨§©§¦¤¨¦
xUAn xzFPd ztixU zevn oFbM]§¦§©§¥©©¨¦§©
e`Nd xEQi` z` zpTznd ,miWcTd©¢¨¦©§©¤¤¤¦©¨
oFWlE .'xwA cr EPOn ExizFz `l'Ÿ¦¦¤©Ÿ¤§
,e`Nd zxiwre wEYip FWExiR 'wzp'¤¤¥¦©£¦©©¨

[miIwzdl KiWni `NW(ixtq) ¤Ÿ©§¦§¦§©¥
(`"n):a dxez
(a).èôBMä Bìétäå`NW KFYn §¦¦©¥¦¤Ÿ

'FliRde' `N` ,'dvx` FliRde' xn`p¤¡©§¦¦©§¨¤¨§¦¦
df ixd ,mzqoiwln oi`W cOln §¨£¥¤§©¥¤¥©§¦

`N` aWFi `le cnFr `l FzF`FtEB Ÿ¥§Ÿ¥¤¨
dHEniEUrd cEOrd lr) orWp - ¤¦§¨©¨©¤¨

oiA FzFwldl oYip df ici lre ,(Kkl§¨§©§¥¤¦¨§©§¥
oNdlcM ,eixg`Nn oiaE eiptNnm"ialn), ¦§¨¨¥¦§©£¨§¦§©¨

(m"`x:
.BúòLø éãk åéðôì,'eiptl' zaiY §¨¨§¥¦§¨¥©§¨¨

oiwlOW dhEWRd DzErnWn caNn¦§©©§¨¨©§¨¤©§¦
dEWxC ,FzEgkFpaE htFXd iptl FzF`¦§¥©¥§§§¨¨
.dwFNd mc`d ipR oiprl mB minkg£¨¦©§¦§©§¥¨¨¨©¤
lr EpiidC ,'eiptNn' :aEzMd Wxcp Kke§¨¦§¨©¨¦§¨¨§©§©
oFWl] 'FzrWx icM' dwFl `Ed ,FphA¦§¤§¥¦§¨§

,['zg` drWx icM' ,cigiEdf llMn ¨¦§¥¦§¨©©¦§©¤
OW rnWneixg`ldwFl `Ed (FAbA) ©§©¤¦§©£¨§©¤

`EdW ,'zg` drWx icM' xEriXn xzFi¥¦¦§¥¦§¨©©¤
miYW icM.(mipW iR)Exn` o`Mn §¥§©¦¦§©¦¦¨¨§

zFMOd Kq z` miwNgOW ,minkg£¨¦¤§©§¦¤©©©
E ,miwlg dWlWliYW FzF` oiwln ¦§¨£¨¦©§¦§¥

zFci- zFMOd xRqOn miWilW ipW - ¨§¥§¦¦¦¦§©©©
WilWE ,eixg`Nncg`-eiptNn ¦§©£¨§¦¤¨¦§¨¨

(:ak zekn ,ixtq)(w"d`ln):



vzÎik`נד zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(â)éñé àì epké íéòaøàéñé-ït ó-ìò Búkäì ó ©§¨¦¬©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©
éçà äì÷ðå äaø äkî älàéðéòì E:E ¥̧¤Æ©¨´©½̈§¦§¨¬¨¦−§¥¤«

i"yx£ÛÈÒÈ ‡Ï∑חברֹו את לּמּכה אזהרה ‡EÈÁ.מּכאן ‰Ï˜Â∑קראֹו ּומּׁשּלקה, רׁשע. קֹוראֹו הּיֹום ּכל ……ƒְֲִֵֶֶַַַָָָ¿ƒ¿»»ƒְְִֶַָָָָָָ
אחי. ִָ

(ã)ñ :BLéãa øBL íñçú-àì«Ÿ©§¬Ÿ−§¦«
i"yx£BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ˙Œ‡Ï∑(נד העֹוׂשים (ב"ק ועֹוף, חּיה ּבהמה , לכל הּדין והּוא ּבהוה, הּכתּוב ּדּבר …«¿…¿ƒְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

א  מאכל, ּבדבר ׁשהיא האדם ּבמלאכה את להֹוציא 'ׁשֹור'? נאמר לּמה ּכן פט)∑BLÈ„a.ם יחסמּנּו(שם יכל ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ¿ƒְְֶַָֹ
נאמר מּבחּוץ? ולּמה מּכלֿמקֹום. ׁשֹור", תחסם "לא לֹומר: ּדבר ּתלמּוד מיחד, ּדיׁש מה ל לֹומר ּדיׁש? ְְְְְֱִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

מלאכּתֹו נגמרה ּולחּלה)ׁשּלא ׁשאין (למעׂשר והּמחּבץ, והּמגּבן החֹולב יצא ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל אף הארץ, מן וגּדּולֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּבתמרים  הּבֹודל יצא לחּלה. מלאכּתֹו ׁשּנגמרה והּמקּטף, הּלׁש יצא הארץ. מן ׁשּנגמרה ּגּדּולֹו ּובגרֹוגרֹות, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

למעׂשר  .מלאכּתן ְְְֲֵַַָ

ÛÒBÈג  ‡ÓÏÈc ÛÒBÈ ‡Ï dp˜ÏÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ«¿ƒ≈»≈ƒ¿»≈
CeÁ‡ Ï˜ÈÂ ‡a¯ ‡ÁÓ ÔÈl‡ ÏÚ d˙eÈ˜Ï‡Ï¿«¿»≈«ƒ≈»»«»¿≈«¬

:CÈÈÚÏ¿≈»

dLÈ„a:ד  ‡¯Bz Ìet „BÁ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

.øtñîa.'xRqOA' cEwp Fpi`e `"q) §¦§¨§¥¨©¦§¨
(xnFl ,wEac `EdW cOliEPiW KFYn ¦¥¤¨©¦¦

mirAx`' xn`p `NW ,zFaiYd xcq¥¤©¥¤Ÿ¤¡©©§¨¦
`N` ,'xRqnA'mirAx` xRqnA' §¦§¨¤¨§¦§¨©§¨¦
:minkg EWxC,minlW mirAx` `le ¨§£¨¦§Ÿ©§¨¦§¥¦

didi `l zFMOd xRqOW xnFlM§©¤¦§©©©Ÿ¦§¤
,WOn mirAx``N`,rWze miWlW ©§¨¦©¨¤¨§¦¨¥©

,'mirAx` xRqn' ENi`M aWgp `Ede§¤§¨§¦¦§©©§¨¦
itlmkFq `EdW oipnxnFB - §¦¦§¨¤¥¥

l milWnExRqn,mirAx`,xnFlM ©§¦§¦§©©§¨¦§©
eixg` `Ad xRqOl mxFBd `Ed©¥©¦§¨©¨©£¨

,mirAx` `xTIWezFMOdW `vnp ¤¦¨¥©§¨¦§¦§¨¤©©
lrFtA zFpYiPdxqg mirAx` od ©¦¨§©¥©§¨¦¨¥

zg`(.ak zekn i"yx i"tr ,d"d):b dxez ¤¨
(b)éñBé àì.ódxdf` o`MnmBllk Ÿ¦¦¨©§¨¨©§¨

mc`d,Fxiag z` dMnwx `le ¨¨©©¤¤£¥§Ÿ©
dxizi dMn siqFOd oiC ziA gilWl¦§¦©¥¦©¦©¨§¥¨

xRqOd lr: ©©¦§¨
éçà äì÷ðå.EmFId lMlkA xnFlM - §¦§¨¨¦¨©§©§¨

dWxRdF`xFwaEzMd'rWx' ©¨¨¨§©¨¨¨
oA m` dide' ,'rWxd z` EriWxde']§¦§¦¤¨¨¨§¨¨¦¦

['eke 'rWxd zFMde ,mlE`,dwNXn ©¨¨¨§¨¦¤¨¨
,F`hg xRMzPW oeiMF`xFwaEzMd ¥¨¤¦§©¥¤§§©¨

o`M:'Lig`'c dxez ¨¨¦
(c)øBL íBñçú àìhwp .FWicA Ÿ©§§¦¨©

,dWiCd zk`lnA wqFrd xFW aEzMd©¨¨¥¦§¤¤©¦¨
W mEXndeFdA aEzMd xAC,xnFlM - ¦¤¦¥©¨©¤§©

otF`d z` `nbEcM hFwpl aEzMd KxC¤¤©¨¦§§§¨¤¨¤
.iEvOde libxdempn`lkl oiCd `Ed ¨¨¦§©¨§¨§¨©¦§¨

A miUFrd sFre dIg dndAbEq lk §¥¨©¨¨¨¦§¨
`idW (dk`ln lklE :`"q) dk`ln§¨¨§¨§¨¨¤¦

,lk`n xacAz` mFqgl xEq`W ¦§©©£¨¤¨©£¤
ziIUr zrWA lFk`Nn mdiR¦¤¦¤¡¦§©£¦©
lM miAxn Ep`W xg`nE .mYk`ln§©§¨¥©©¤¨§©¦¨

,miIgd ilrAoMÎm`KxvEd `l ©£¥©©¦¦¥Ÿ§©
e ,llM `nbEC Wxtl aEzMddOl ©¨§¨¥§¨§¨§¨¨

xn`p?'xFW'icM `N``ivFdlon ¤¡©¤¨§¥§¦¦
llMd,mc`d z`z` ciarOdW ©§¨¤¨¨¨¤©©£¦¤

eiR mqFge lk`n zk`lnA mc`d̈¨¨¦§¤¤©£¨§¥¦
lW e`lA xaFr Fpi` ,Fzlik` rFpnl¦§©£¦¨¥¥§¨¤
devn mFwn lMn la`] 'mFqgz `l'Ÿ©§£¨¦¨¨¦§¨
xn`PW FnM ,lFk`l FgiPdl `id¦§©¦¤¡§¤¤¡©

dlrnl(ak ,bk)Lrx mxkA `az iM' §©§¨¦¨Ÿ§¤¤¥¤
['ebe 'Ylk`e(ixtq)(m"`x ,`"eb): §¨©§¨

.BLéãa'FWicA' oFWNnlFkiiziid §¦¦§§¦¨¨¦¦
ligzd xaM xFXdWM wxW ,xnFl©¤©§¤©§¨¦§¦

m` la` ,Fnqgl xEq` WEclEPnqgi ¨¨§¨§£¨¦©§§¤
uEgAnEPqipkie ,dWiCl qpkPW iptl ¦©¦§¥¤¦§©©¦¨§©§¦¤

xFari `l ,mEqg xaM `EdWM WEcl̈§¤§¨¨Ÿ©£
.df xEQi`AmFqgz `l' xnFl cEnlY §¦¤©§©Ÿ©§

'xFW,`le] 'FWicA' xn`p KM xg` wxe§©©©¨¤¡©§¦§Ÿ
'mFqgz `l FWicA xFWe' :xn`p(`"eb),[ ¤¡©§§¦Ÿ©§
`Ed dniqgd xEQi`W LcOlllMn §©¤§¤¦©£¦¨¦¨

,mFwnmcFw uEgAn FnqFg `Ed m` mB ¨©¦§¦©¤
,cFr micnl Ep` o`MnE .dWiCd©¦¨¦¨¨§¥¦
x`WA mB bdFp dniqgd xEQi`W¤¦©£¦¨¥©¦§¨
,WiCd zk`lnA wx `le ,zFk`ln§¨§Ÿ©¦§¤¤©©¦

dOleoM m`,Ll xnFl ?'WiC' xn`p §¨¨¦¥¤¡©©¦©§
zFk`lOd ozF`A wx bdFp xEQi`dW¤¨¦¥©§¨©§¨

;d`EaY lW Wicl opiprA zFnFCddn ©§¦§¨¨§©¦¤§¨©
WiC`EdcgEinwxl`NW xaC ©¦§¨©§¨¨¤Ÿ

,[dNglE xUrnl] FYk`ln dxnbp¦§§¨§©§§©£¥§©¨

oiicr dWiCd zrWA d`EaYd ixdW¤£¥©§¨¦§©©¦¨£©¦
,dNg zWxtdnE xUrOn dxEhRecFr §¨¦©£¥¥©§¨©©¨§
xacA `EdW WiCd `Ed cgEinWFlECb §¨©©¦¤§¨¨¤¦

lM s` ,ux`d ondk`lnFa `vFIM ¦¨¨¤©¨§¨¨©¥
la` ,'mFqgz `l' xEQi` DA Wi¥¨¦Ÿ©§£¨

.`l zFxg` zFk`ln§¨£¥Ÿ
dk`ln lMW minkg EWxCW itlE§¦¤¨§£¨¦¤¨§¨¨
DA Wi ,dndaA dniqg xEQi` DA WIW¤¥¨¦£¦¨¦§¥¨¥¨
s` ,oM m` ,mc`A dlik` xYid¤¥£¦¨§¨¨¦¥©
zrWA odA lkF` lrFRdW zFk`lOd©§¨¤©¥¥¨¤¦§©
zFnFCd ozF` `weeC od ,FYk`ln§©§¥©§¨¨©

df itlE .dWicl`villMd onalFgd §¦¨§¦¤¨¨¦©§¨©¥
,[zFndAd on alg `ivFn]oAbnde ¦¨¨¦©§¥§©§©¥

uAgndedpiabA zFpFW zFk`ln] §©§©¥§¨¦§¦¨
odW iRÎlrÎs`W ,[alg ilk`nE©£¨¥¨¨¤©©¦¤¥
oi` ,lk`n xacA zFwqFrd zFk`ln§¨¨§¦§©©£¨¥
,FYk`ln zrWA odA lkF` lrFRd©¥¥¨¤¦§©§©§

xg`nWalgdux`d on FlECb oi`, ¥©©¤¤¨¨¥¦¦¨¨¤
oke`villMd onWNddQird z` §¥¨¨¦©§¨©¨¤¨¦¨

sHwndeDpiknE dipR wilgn) DzF` §©§©¥¨©£¦¨¤¨§¦¨
on FlECiB obCdW iRÎlrÎs`W ,(dIt`l̈£¦¨¤©©¦¤©¨¨¦¦
mEXn ,dWicl dnFC df oi` ,ux`d̈¨¤¥¤¤§¦¨¦

WxaMl FYk`ln dxnbPaiIgzd ¤§¨¦§§¨§©§§¦§©¥
zWxtdA,dNgok FnkE`villMd on §©§¨©©¨§¥¨¨¦©§¨

zFxbFxbaE mixnzA lcFAdzFxiR] ©¥¦§¨¦¦§¨¥
mlcFA `Ede dfl df EwAcPW¤¦§§¤¨¤§§¨

,[mcixtnEWxaMoYk`ln dxnbP ©§¦¨§¤§¨¦§§¨§©§¨
miaiIg zFidl,xUrnloi` okle ¦§©¨¦§©£¥§¨¥¥

mdA lkF` lrFRd(.ht `rivnÎ`aa ,ixtq) ©¥¥¨¤
(i"gpn ,`"f):d dxez

`vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(ä)ïáe íäî ãçà úîe åcçé íéçà eáLé-ék¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧©©³¥¤Æ¥´
øæ Léàì äöeçä únä-úLà äéäú-àì Bì-ïéà¥«½Ÿ¦«§¤¯¥«¤©¥²©−¨§¦´¨®

:dîaéå äMàì-Bì dç÷ìe äéìò àáé dîáé§¨¨Æ¨´Ÿ¨¤½¨§¨¨¬«§¦−̈§¦§¨«
i"yx£ÂcÁÈ ÌÈÁ‡ e·LÈŒÈk∑(יז היה (יבמות ׁשּלא אחיו לאׁשת ּפרט  ּבעֹולם, אחת יׁשיבה להם ׁשהיתה ƒ≈¿«ƒ«¿»ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

ּבּנחלה,∑ÂcÁÈ.ּבעֹולמֹו האם הּמיחדים מן לאחיו ‡BÏŒÔÈ.ּפרט Ô·e∑(כב ּבן (שם עליו: אֹועּין ּבת, אֹו ְָ«¿»ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻ≈≈ֵֵַַָָ
הּבת  ּבת אֹו הּבת ּבן אֹו הּבן ּבת אֹו הּבן, .ּבן ֵֵֵֵַַַַַַַַ

(å)åéçà íL-ìò íe÷é ãìz øLà øBëaä äéäå§¨À̈©§Æ£¤´¥¥½¨¾©¥¬¨¦−
:ìàøNiî BîL äçné-àìå únä©¥®§«Ÿ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«

i"yx£¯BÎa‰ ‰È‰Â∑אֹותּה מיּבם הּוא האחים Ïz„.ּגדֹול ¯L‡∑ׁשאינּה לאילֹונית, Ìe˜È.יֹולדת ּפרט ¿»»«¿ְְִֵַַָָ¬∆≈≈ְְְִֵֶֶֶַָָ»
ÂÈÁ‡ ÌLŒÏÚ∑ אביו ּבנכסי הּמת נחלת יּטל אׁשּתֹו, את ׁשּיּבם BÓL.זה ‰ÁnÈŒ‡ÏÂ∑(כד לאׁשת (שם ּפרט «≈»ƒְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ¿…ƒ»∆¿ְְֵֶָ

מחּוי  ׁשּׁשמֹו .סריס, ְִֶָָ

(æ)äúìòå Bzîáé-úà úç÷ì Léàä õtçé àì-íàå§¦³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤§¦§®§¨«§¨Á
éîáé ïàî äøîàå íéð÷fä-ìà äøòMä Bzîáé§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ¥¥̧§¨¦¹

:éîaé äáà àì ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈©§¦«
i"yx£‰¯ÚM‰∑:ּדינא'ּכתרּגּומֹו ּבית .'לתרע ««¿»ְְְִִֵַַָ

ÔB‰pÓה  „Á ˙eÓÈÂ ‡„Ák ÔÈÁ‡ Ôe·˙È È¯‡¬≈≈¿«ƒ«¬»ƒ«ƒ¿
‡¯·Ï ‡˙Ó ˙z‡ È‰˙ ‡Ï dl ˙ÈÏ ¯·e«≈≈»¿≈ƒ«≈»»¿»»
dÏ d·qÈÂ dÏÚ ÏeÚÈ dÓ·È ÈBlÁ ¯·‚Ïƒ¿«ƒ»¿»«≈¬«¿ƒ¿«≈

:dÓaÈÂ ez‡Ï¿ƒ¿¿ƒ¿«

ÓL‡ו  ÏÚ Ìe˜È „ÈÏ˙ Èc ‡¯Îe· È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿»
:Ï‡¯NiÓ dÓL ÈÁÓzÈ ‡ÏÂ ‡˙Ó È‰eÁ‡„«¬ƒ≈»»¿»ƒƒ¿≈¿≈ƒƒ¿»≈

dzÓ·Èז  ˙È ·qÓÏ ‡¯·b È·ˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ«»¿ƒ¿≈
‡i·Ò Ì„˜Ï ‡È„ ˙Èa Ú¯˙Ï dzÓ·È ˜q˙Â¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ»»√»»«»
‡ÓL È‰eÁ‡Ï ‡Ó˜‡Ï ÈÓ·È È·ˆ ‡Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«»»≈¿»ƒ«¬»»«¬ƒ¿»

:È˙eÓaÈÏ È·‡ ‡Ï Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈»»≈¿«»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d).åcçé íéçà eáLé ékmEAId oiC ¦¥§©¦©§¨¦©¦
otF`A wx bdFp ,dWxRA xEn`d̈¨©¨¨¨¥©§¤

mdl dzidWigd ,mig`d ipWl) ¤¨§¨¨¤¦§¥¨©¦©©
(zOde,mlFrA zg` daiWixnFlM §©¥§¦¨©©¨¨§©

,eiCgi mlFrA Eig mdipXW onf didW¤¨¨§©¤§¥¤¨¨¨©§¨
z` `VIW igd g`d lr devn f` iM¦¨¦§¨©¨¨©©¤¦¨¤

la` ,zOd eig` zW`zW`l hxR ¥¤¨¦©¥£¨§¨§¥¤
did `NW eig`FOrFnlFraonfA ¨¦¤Ÿ¨¨¦§¨¦§©

zn xaM ,clFp `EdW drWAW] cg ¤̀¨¤§¨¨¤©§¨¥
mEAi zevn eilr oi` [eig`(ixtq): ¨¦¥¨¨¦§©¦

.åcçé?'eiCgi' Ednmig`micgEind ©§¨©©§¨©¦©§¨¦
,dlgpAa`n mig`A `weeC xnFlM §©£¨§©©§¨§©¦¥¨

df z` df Wxil miiE`x mdW ,cg ¤̀¨¤¥§¦¦©¤¤¤
,mipA Fl oi`e mdn cg` zn m`W]¤¦¥¤¨¥¤§¥¨¦

,[Fzlgpe FWEkx z` eig` miWxFihxR §¦¤¨¤§§©£¨§¨
,m`d on eig`lmiWxFi mpi`e li`Fd §¨¦¦¨¥¦§¥¨§¦

mEAi oiC mdA oi` ,df z` dfzenai ,i"yx) ¤¤¤¥¨¤¦¦
(`i ,fk xacna d`xe , :fi:

.Bì ïéà ïáemEWxC 'Fl oi`' zFaiY ¥¥¥¥§¨
FnM minkg.eilr oiIrwFcA ,xnFlM £¨¦§©¥¨¨§©§

eixg` xi`Wd `l m` zOd g`d lv ¥̀¤¨¨©¥¦Ÿ¦§¦©£¨
`N` ,xkf oA `weC e`le ,rxf mEWoA ¤©§¨©§¨¥¨¨¤¨¥

,za F`mpi` xaM mnvr md m` s`e ©§©¦¥©§¨§¨¥¨
mdW mipA Ex`Wp `OW ,miIgA©©¦¤¨¦§£¨¦¤¥

EcilFdoa F` ,oAd za F` oAd oa F` : ¦¤©¥©©¥¤
.zAd za F` zAddN`n cg` m`W ©©©©©¤¦¤¨¥¥¤

zbdFPd ,mEAi zevn o`M oi` ,miIgA©©¦¥¨¦§©¦©¤¤
rxf mEW eixg` xi`Wd `NWM `weeC©§¨§¤Ÿ¦§¦©£¨¤©

llM(g"n`a):e dxez §¨
(e).øBëaä äéäålW mhEWt itl §¨¨©§§¦§¨¤

cizrd xFkaA xAcn aEzMd mixaC§¨¦©¨§©¥¦§¤¨¦
EdEWxC l"fg mlE` ,dnaid on clEdl§¦¨¥¦©§¨¨¨§¨

W ,mEAId zevn lr`Ed mig`d lFcB ©¦§©©¦¤§¨©¦
xW`DzF` mAiin(my)(o"anx): £¤§©¥¨

.ãìz øLàmEAi zevOW ,LcOll £¤¥¥§©¤§¤¦§©¦
,zcll diE`xd dX`A wx zbdFphxR ¤¤©§¦¨¨§¨¨¤¤§¨

,zclFi Dpi`W zipFlii`lbdFp oi`W §©§¦¤¥¨¤¤¤¥¥
mEAi zevn DA: ¨¦§©¦

.åéçà íL ìò íe÷éoAdW dpeEMd oi` ¨©¥¨¦¥©©¨¨¤©¥
,zOd g`d mWM FnW `xTi clFPd©¨¦¨¥§§¥¨¨©¥

:minkg EWxC KM `N`z` mAiIW df ¤¨¨¨§£¨¦¤¤¦¥¤
FYW`oiprl ,zOd eig` mW lr mEwi ¦§¨©¥¨¦©¥§¦§©

`EdW ,dXExilFHiz`zOd zlgp §¨¤¦¤©£©©¥
dn mB df llkaE ,eiqkp z` WxiIe¦©¤§¨¨¦§©¤©©

zOd eig` WxiX,eia` iqkpAlMd ¤¨©¨¦©¥§¦§¥¨¦©Ÿ
mAiind g`d lhFp(.ck zenai): ¥¨¨©§©¥
.BîL äçné àìå:hrnl aEzMd `A §Ÿ¦¨¤§¨©¨§©¥

qixq zW`l hxRmc` lW FYW` - §¨§¥¤¨¦¦§¤¨¨
itl ,cilFdl lFki did `NWFnXWoiA ¤Ÿ¨¨¨§¦§¦¤§¥

KM oiaE KM,iEgndevn oi` KklE ¨¥¨¨§¨¥¦§¨
FYW` z` mAiil:f dxez §©¥¤¦§

(f).äøòMäFWExiR,FnEBxzM ©©§¨¥§©§
:qFlwpE`A'`piCÎziA rxzl'- §§§¦§©¥¦¨

:oiCd ziA xrWlg dxez §©©¥©¦



נה `vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(â)éñé àì epké íéòaøàéñé-ït ó-ìò Búkäì ó ©§¨¦¬©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©
éçà äì÷ðå äaø äkî älàéðéòì E:E ¥̧¤Æ©¨´©½̈§¦§¨¬¨¦−§¥¤«

i"yx£ÛÈÒÈ ‡Ï∑חברֹו את לּמּכה אזהרה ‡EÈÁ.מּכאן ‰Ï˜Â∑קראֹו ּומּׁשּלקה, רׁשע. קֹוראֹו הּיֹום ּכל ……ƒְֲִֵֶֶַַַָָָ¿ƒ¿»»ƒְְִֶַָָָָָָ
אחי. ִָ

(ã)ñ :BLéãa øBL íñçú-àì«Ÿ©§¬Ÿ−§¦«
i"yx£BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ˙Œ‡Ï∑(נד העֹוׂשים (ב"ק ועֹוף, חּיה ּבהמה , לכל הּדין והּוא ּבהוה, הּכתּוב ּדּבר …«¿…¿ƒְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

א  מאכל, ּבדבר ׁשהיא האדם ּבמלאכה את להֹוציא 'ׁשֹור'? נאמר לּמה ּכן פט)∑BLÈ„a.ם יחסמּנּו(שם יכל ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ¿ƒְְֶַָֹ
נאמר מּבחּוץ? ולּמה מּכלֿמקֹום. ׁשֹור", תחסם "לא לֹומר: ּדבר ּתלמּוד מיחד, ּדיׁש מה ל לֹומר ּדיׁש? ְְְְְֱִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

מלאכּתֹו נגמרה ּולחּלה)ׁשּלא ׁשאין (למעׂשר והּמחּבץ, והּמגּבן החֹולב יצא ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל אף הארץ, מן וגּדּולֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּבתמרים  הּבֹודל יצא לחּלה. מלאכּתֹו ׁשּנגמרה והּמקּטף, הּלׁש יצא הארץ. מן ׁשּנגמרה ּגּדּולֹו ּובגרֹוגרֹות, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

למעׂשר  .מלאכּתן ְְְֲֵַַָ

ÛÒBÈג  ‡ÓÏÈc ÛÒBÈ ‡Ï dp˜ÏÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ«¿ƒ≈»≈ƒ¿»≈
CeÁ‡ Ï˜ÈÂ ‡a¯ ‡ÁÓ ÔÈl‡ ÏÚ d˙eÈ˜Ï‡Ï¿«¿»≈«ƒ≈»»«»¿≈«¬

:CÈÈÚÏ¿≈»

dLÈ„a:ד  ‡¯Bz Ìet „BÁ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

.øtñîa.'xRqOA' cEwp Fpi`e `"q) §¦§¨§¥¨©¦§¨
(xnFl ,wEac `EdW cOliEPiW KFYn ¦¥¤¨©¦¦

mirAx`' xn`p `NW ,zFaiYd xcq¥¤©¥¤Ÿ¤¡©©§¨¦
`N` ,'xRqnA'mirAx` xRqnA' §¦§¨¤¨§¦§¨©§¨¦
:minkg EWxC,minlW mirAx` `le ¨§£¨¦§Ÿ©§¨¦§¥¦

didi `l zFMOd xRqOW xnFlM§©¤¦§©©©Ÿ¦§¤
,WOn mirAx``N`,rWze miWlW ©§¨¦©¨¤¨§¦¨¥©

,'mirAx` xRqn' ENi`M aWgp `Ede§¤§¨§¦¦§©©§¨¦
itlmkFq `EdW oipnxnFB - §¦¦§¨¤¥¥

l milWnExRqn,mirAx`,xnFlM ©§¦§¦§©©§¨¦§©
eixg` `Ad xRqOl mxFBd `Ed©¥©¦§¨©¨©£¨

,mirAx` `xTIWezFMOdW `vnp ¤¦¨¥©§¨¦§¦§¨¤©©
lrFtA zFpYiPdxqg mirAx` od ©¦¨§©¥©§¨¦¨¥

zg`(.ak zekn i"yx i"tr ,d"d):b dxez ¤¨
(b)éñBé àì.ódxdf` o`MnmBllk Ÿ¦¦¨©§¨¨©§¨

mc`d,Fxiag z` dMnwx `le ¨¨©©¤¤£¥§Ÿ©
dxizi dMn siqFOd oiC ziA gilWl¦§¦©¥¦©¦©¨§¥¨

xRqOd lr: ©©¦§¨
éçà äì÷ðå.EmFId lMlkA xnFlM - §¦§¨¨¦¨©§©§¨

dWxRdF`xFwaEzMd'rWx' ©¨¨¨§©¨¨¨
oA m` dide' ,'rWxd z` EriWxde']§¦§¦¤¨¨¨§¨¨¦¦

['eke 'rWxd zFMde ,mlE`,dwNXn ©¨¨¨§¨¦¤¨¨
,F`hg xRMzPW oeiMF`xFwaEzMd ¥¨¤¦§©¥¤§§©¨

o`M:'Lig`'c dxez ¨¨¦
(c)øBL íBñçú àìhwp .FWicA Ÿ©§§¦¨©

,dWiCd zk`lnA wqFrd xFW aEzMd©¨¨¥¦§¤¤©¦¨
W mEXndeFdA aEzMd xAC,xnFlM - ¦¤¦¥©¨©¤§©

otF`d z` `nbEcM hFwpl aEzMd KxC¤¤©¨¦§§§¨¤¨¤
.iEvOde libxdempn`lkl oiCd `Ed ¨¨¦§©¨§¨§¨©¦§¨

A miUFrd sFre dIg dndAbEq lk §¥¨©¨¨¨¦§¨
`idW (dk`ln lklE :`"q) dk`ln§¨¨§¨§¨¨¤¦

,lk`n xacAz` mFqgl xEq`W ¦§©©£¨¤¨©£¤
ziIUr zrWA lFk`Nn mdiR¦¤¦¤¡¦§©£¦©
lM miAxn Ep`W xg`nE .mYk`ln§©§¨¥©©¤¨§©¦¨

,miIgd ilrAoMÎm`KxvEd `l ©£¥©©¦¦¥Ÿ§©
e ,llM `nbEC Wxtl aEzMddOl ©¨§¨¥§¨§¨§¨¨

xn`p?'xFW'icM `N``ivFdlon ¤¡©¤¨§¥§¦¦
llMd,mc`d z`z` ciarOdW ©§¨¤¨¨¨¤©©£¦¤

eiR mqFge lk`n zk`lnA mc`d̈¨¨¦§¤¤©£¨§¥¦
lW e`lA xaFr Fpi` ,Fzlik` rFpnl¦§©£¦¨¥¥§¨¤
devn mFwn lMn la`] 'mFqgz `l'Ÿ©§£¨¦¨¨¦§¨
xn`PW FnM ,lFk`l FgiPdl `id¦§©¦¤¡§¤¤¡©

dlrnl(ak ,bk)Lrx mxkA `az iM' §©§¨¦¨Ÿ§¤¤¥¤
['ebe 'Ylk`e(ixtq)(m"`x ,`"eb): §¨©§¨

.BLéãa'FWicA' oFWNnlFkiiziid §¦¦§§¦¨¨¦¦
ligzd xaM xFXdWM wxW ,xnFl©¤©§¤©§¨¦§¦

m` la` ,Fnqgl xEq` WEclEPnqgi ¨¨§¨§£¨¦©§§¤
uEgAnEPqipkie ,dWiCl qpkPW iptl ¦©¦§¥¤¦§©©¦¨§©§¦¤

xFari `l ,mEqg xaM `EdWM WEcl̈§¤§¨¨Ÿ©£
.df xEQi`AmFqgz `l' xnFl cEnlY §¦¤©§©Ÿ©§

'xFW,`le] 'FWicA' xn`p KM xg` wxe§©©©¨¤¡©§¦§Ÿ
'mFqgz `l FWicA xFWe' :xn`p(`"eb),[ ¤¡©§§¦Ÿ©§
`Ed dniqgd xEQi`W LcOlllMn §©¤§¤¦©£¦¨¦¨

,mFwnmcFw uEgAn FnqFg `Ed m` mB ¨©¦§¦©¤
,cFr micnl Ep` o`MnE .dWiCd©¦¨¦¨¨§¥¦
x`WA mB bdFp dniqgd xEQi`W¤¦©£¦¨¥©¦§¨
,WiCd zk`lnA wx `le ,zFk`ln§¨§Ÿ©¦§¤¤©©¦

dOleoM m`,Ll xnFl ?'WiC' xn`p §¨¨¦¥¤¡©©¦©§
zFk`lOd ozF`A wx bdFp xEQi`dW¤¨¦¥©§¨©§¨

;d`EaY lW Wicl opiprA zFnFCddn ©§¦§¨¨§©¦¤§¨©
WiC`EdcgEinwxl`NW xaC ©¦§¨©§¨¨¤Ÿ

,[dNglE xUrnl] FYk`ln dxnbp¦§§¨§©§§©£¥§©¨

oiicr dWiCd zrWA d`EaYd ixdW¤£¥©§¨¦§©©¦¨£©¦
,dNg zWxtdnE xUrOn dxEhRecFr §¨¦©£¥¥©§¨©©¨§
xacA `EdW WiCd `Ed cgEinWFlECb §¨©©¦¤§¨¨¤¦

lM s` ,ux`d ondk`lnFa `vFIM ¦¨¨¤©¨§¨¨©¥
la` ,'mFqgz `l' xEQi` DA Wi¥¨¦Ÿ©§£¨

.`l zFxg` zFk`ln§¨£¥Ÿ
dk`ln lMW minkg EWxCW itlE§¦¤¨§£¨¦¤¨§¨¨
DA Wi ,dndaA dniqg xEQi` DA WIW¤¥¨¦£¦¨¦§¥¨¥¨
s` ,oM m` ,mc`A dlik` xYid¤¥£¦¨§¨¨¦¥©
zrWA odA lkF` lrFRdW zFk`lOd©§¨¤©¥¥¨¤¦§©
zFnFCd ozF` `weeC od ,FYk`ln§©§¥©§¨¨©

df itlE .dWicl`villMd onalFgd §¦¨§¦¤¨¨¦©§¨©¥
,[zFndAd on alg `ivFn]oAbnde ¦¨¨¦©§¥§©§©¥

uAgndedpiabA zFpFW zFk`ln] §©§©¥§¨¦§¦¨
odW iRÎlrÎs`W ,[alg ilk`nE©£¨¥¨¨¤©©¦¤¥
oi` ,lk`n xacA zFwqFrd zFk`ln§¨¨§¦§©©£¨¥
,FYk`ln zrWA odA lkF` lrFRd©¥¥¨¤¦§©§©§

xg`nWalgdux`d on FlECb oi`, ¥©©¤¤¨¨¥¦¦¨¨¤
oke`villMd onWNddQird z` §¥¨¨¦©§¨©¨¤¨¦¨

sHwndeDpiknE dipR wilgn) DzF` §©§©¥¨©£¦¨¤¨§¦¨
on FlECiB obCdW iRÎlrÎs`W ,(dIt`l̈£¦¨¤©©¦¤©¨¨¦¦
mEXn ,dWicl dnFC df oi` ,ux`d̈¨¤¥¤¤§¦¨¦

WxaMl FYk`ln dxnbPaiIgzd ¤§¨¦§§¨§©§§¦§©¥
zWxtdA,dNgok FnkE`villMd on §©§¨©©¨§¥¨¨¦©§¨

zFxbFxbaE mixnzA lcFAdzFxiR] ©¥¦§¨¦¦§¨¥
mlcFA `Ede dfl df EwAcPW¤¦§§¤¨¤§§¨

,[mcixtnEWxaMoYk`ln dxnbP ©§¦¨§¤§¨¦§§¨§©§¨
miaiIg zFidl,xUrnloi` okle ¦§©¨¦§©£¥§¨¥¥

mdA lkF` lrFRd(.ht `rivnÎ`aa ,ixtq) ©¥¥¨¤
(i"gpn ,`"f):d dxez

`vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(ä)ïáe íäî ãçà úîe åcçé íéçà eáLé-ék¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧©©³¥¤Æ¥´
øæ Léàì äöeçä únä-úLà äéäú-àì Bì-ïéà¥«½Ÿ¦«§¤¯¥«¤©¥²©−¨§¦´¨®

:dîaéå äMàì-Bì dç÷ìe äéìò àáé dîáé§¨¨Æ¨´Ÿ¨¤½¨§¨¨¬«§¦−̈§¦§¨«
i"yx£ÂcÁÈ ÌÈÁ‡ e·LÈŒÈk∑(יז היה (יבמות ׁשּלא אחיו לאׁשת ּפרט  ּבעֹולם, אחת יׁשיבה להם ׁשהיתה ƒ≈¿«ƒ«¿»ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

ּבּנחלה,∑ÂcÁÈ.ּבעֹולמֹו האם הּמיחדים מן לאחיו ‡BÏŒÔÈ.ּפרט Ô·e∑(כב ּבן (שם עליו: אֹועּין ּבת, אֹו ְָ«¿»ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻ≈≈ֵֵַַָָ
הּבת  ּבת אֹו הּבת ּבן אֹו הּבן ּבת אֹו הּבן, .ּבן ֵֵֵֵַַַַַַַַ

(å)åéçà íL-ìò íe÷é ãìz øLà øBëaä äéäå§¨À̈©§Æ£¤´¥¥½¨¾©¥¬¨¦−
:ìàøNiî BîL äçné-àìå únä©¥®§«Ÿ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«

i"yx£¯BÎa‰ ‰È‰Â∑אֹותּה מיּבם הּוא האחים Ïz„.ּגדֹול ¯L‡∑ׁשאינּה לאילֹונית, Ìe˜È.יֹולדת ּפרט ¿»»«¿ְְִֵַַָָ¬∆≈≈ְְְִֵֶֶֶַָָ»
ÂÈÁ‡ ÌLŒÏÚ∑ אביו ּבנכסי הּמת נחלת יּטל אׁשּתֹו, את ׁשּיּבם BÓL.זה ‰ÁnÈŒ‡ÏÂ∑(כד לאׁשת (שם ּפרט «≈»ƒְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ¿…ƒ»∆¿ְְֵֶָ

מחּוי  ׁשּׁשמֹו .סריס, ְִֶָָ

(æ)äúìòå Bzîáé-úà úç÷ì Léàä õtçé àì-íàå§¦³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤§¦§®§¨«§¨Á
éîáé ïàî äøîàå íéð÷fä-ìà äøòMä Bzîáé§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ¥¥̧§¨¦¹

:éîaé äáà àì ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈©§¦«
i"yx£‰¯ÚM‰∑:ּדינא'ּכתרּגּומֹו ּבית .'לתרע ««¿»ְְְִִֵַַָ

ÔB‰pÓה  „Á ˙eÓÈÂ ‡„Ák ÔÈÁ‡ Ôe·˙È È¯‡¬≈≈¿«ƒ«¬»ƒ«ƒ¿
‡¯·Ï ‡˙Ó ˙z‡ È‰˙ ‡Ï dl ˙ÈÏ ¯·e«≈≈»¿≈ƒ«≈»»¿»»
dÏ d·qÈÂ dÏÚ ÏeÚÈ dÓ·È ÈBlÁ ¯·‚Ïƒ¿«ƒ»¿»«≈¬«¿ƒ¿«≈

:dÓaÈÂ ez‡Ï¿ƒ¿¿ƒ¿«

ÓL‡ו  ÏÚ Ìe˜È „ÈÏ˙ Èc ‡¯Îe· È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿»
:Ï‡¯NiÓ dÓL ÈÁÓzÈ ‡ÏÂ ‡˙Ó È‰eÁ‡„«¬ƒ≈»»¿»ƒƒ¿≈¿≈ƒƒ¿»≈

dzÓ·Èז  ˙È ·qÓÏ ‡¯·b È·ˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ«»¿ƒ¿≈
‡i·Ò Ì„˜Ï ‡È„ ˙Èa Ú¯˙Ï dzÓ·È ˜q˙Â¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ»»√»»«»
‡ÓL È‰eÁ‡Ï ‡Ó˜‡Ï ÈÓ·È È·ˆ ‡Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«»»≈¿»ƒ«¬»»«¬ƒ¿»

:È˙eÓaÈÏ È·‡ ‡Ï Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈»»≈¿«»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d).åcçé íéçà eáLé ékmEAId oiC ¦¥§©¦©§¨¦©¦
otF`A wx bdFp ,dWxRA xEn`d̈¨©¨¨¨¥©§¤

mdl dzidWigd ,mig`d ipWl) ¤¨§¨¨¤¦§¥¨©¦©©
(zOde,mlFrA zg` daiWixnFlM §©¥§¦¨©©¨¨§©

,eiCgi mlFrA Eig mdipXW onf didW¤¨¨§©¤§¥¤¨¨¨©§¨
z` `VIW igd g`d lr devn f` iM¦¨¦§¨©¨¨©©¤¦¨¤

la` ,zOd eig` zW`zW`l hxR ¥¤¨¦©¥£¨§¨§¥¤
did `NW eig`FOrFnlFraonfA ¨¦¤Ÿ¨¨¦§¨¦§©

zn xaM ,clFp `EdW drWAW] cg ¤̀¨¤§¨¨¤©§¨¥
mEAi zevn eilr oi` [eig`(ixtq): ¨¦¥¨¨¦§©¦

.åcçé?'eiCgi' Ednmig`micgEind ©§¨©©§¨©¦©§¨¦
,dlgpAa`n mig`A `weeC xnFlM §©£¨§©©§¨§©¦¥¨

df z` df Wxil miiE`x mdW ,cg ¤̀¨¤¥§¦¦©¤¤¤
,mipA Fl oi`e mdn cg` zn m`W]¤¦¥¤¨¥¤§¥¨¦

,[Fzlgpe FWEkx z` eig` miWxFihxR §¦¤¨¤§§©£¨§¨
,m`d on eig`lmiWxFi mpi`e li`Fd §¨¦¦¨¥¦§¥¨§¦

mEAi oiC mdA oi` ,df z` dfzenai ,i"yx) ¤¤¤¥¨¤¦¦
(`i ,fk xacna d`xe , :fi:

.Bì ïéà ïáemEWxC 'Fl oi`' zFaiY ¥¥¥¥§¨
FnM minkg.eilr oiIrwFcA ,xnFlM £¨¦§©¥¨¨§©§

eixg` xi`Wd `l m` zOd g`d lv ¥̀¤¨¨©¥¦Ÿ¦§¦©£¨
`N` ,xkf oA `weC e`le ,rxf mEWoA ¤©§¨©§¨¥¨¨¤¨¥

,za F`mpi` xaM mnvr md m` s`e ©§©¦¥©§¨§¨¥¨
mdW mipA Ex`Wp `OW ,miIgA©©¦¤¨¦§£¨¦¤¥

EcilFdoa F` ,oAd za F` oAd oa F` : ¦¤©¥©©¥¤
.zAd za F` zAddN`n cg` m`W ©©©©©¤¦¤¨¥¥¤

zbdFPd ,mEAi zevn o`M oi` ,miIgA©©¦¥¨¦§©¦©¤¤
rxf mEW eixg` xi`Wd `NWM `weeC©§¨§¤Ÿ¦§¦©£¨¤©

llM(g"n`a):e dxez §¨
(e).øBëaä äéäålW mhEWt itl §¨¨©§§¦§¨¤

cizrd xFkaA xAcn aEzMd mixaC§¨¦©¨§©¥¦§¤¨¦
EdEWxC l"fg mlE` ,dnaid on clEdl§¦¨¥¦©§¨¨¨§¨

W ,mEAId zevn lr`Ed mig`d lFcB ©¦§©©¦¤§¨©¦
xW`DzF` mAiin(my)(o"anx): £¤§©¥¨

.ãìz øLàmEAi zevOW ,LcOll £¤¥¥§©¤§¤¦§©¦
,zcll diE`xd dX`A wx zbdFphxR ¤¤©§¦¨¨§¨¨¤¤§¨

,zclFi Dpi`W zipFlii`lbdFp oi`W §©§¦¤¥¨¤¤¤¥¥
mEAi zevn DA: ¨¦§©¦

.åéçà íL ìò íe÷éoAdW dpeEMd oi` ¨©¥¨¦¥©©¨¨¤©¥
,zOd g`d mWM FnW `xTi clFPd©¨¦¨¥§§¥¨¨©¥

:minkg EWxC KM `N`z` mAiIW df ¤¨¨¨§£¨¦¤¤¦¥¤
FYW`oiprl ,zOd eig` mW lr mEwi ¦§¨©¥¨¦©¥§¦§©

`EdW ,dXExilFHiz`zOd zlgp §¨¤¦¤©£©©¥
dn mB df llkaE ,eiqkp z` WxiIe¦©¤§¨¨¦§©¤©©

zOd eig` WxiX,eia` iqkpAlMd ¤¨©¨¦©¥§¦§¥¨¦©Ÿ
mAiind g`d lhFp(.ck zenai): ¥¨¨©§©¥
.BîL äçné àìå:hrnl aEzMd `A §Ÿ¦¨¤§¨©¨§©¥

qixq zW`l hxRmc` lW FYW` - §¨§¥¤¨¦¦§¤¨¨
itl ,cilFdl lFki did `NWFnXWoiA ¤Ÿ¨¨¨§¦§¦¤§¥

KM oiaE KM,iEgndevn oi` KklE ¨¥¨¨§¨¥¦§¨
FYW` z` mAiil:f dxez §©¥¤¦§

(f).äøòMäFWExiR,FnEBxzM ©©§¨¥§©§
:qFlwpE`A'`piCÎziA rxzl'- §§§¦§©¥¦¨

:oiCd ziA xrWlg dxez §©©¥©¦



vzÎik`נו zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(ç)øîàå ãîòå åéìà eøaãå Bøéò-éð÷æ Bì-eàø÷å§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥¨®§¨©´§¨©½
:dzç÷ì ézöôç àì¬Ÿ¨©−§¦§©§¨«

i"yx£„ÓÚÂ∑ ּבעמידה.¯Ó‡Â∑(לב הּקדׁש(סוטה ּבלׁשֹון ּדבריה היא ואף הּקדׁש, .ּבלׁשֹון ¿»«ֲִַָ¿»«ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

(è)Bìòð äöìçå íéð÷fä éðéòì åéìà Bzîáé äLbðå§¦§¨̧§¦§´¥¨»§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ
äëk äøîàå äúðòå åéðôa ä÷øéå Bìâø ìòî¥©´©§½§¨«§−̈§¨¨®§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨

:åéçà úéa-úà äðáé-àì øLà Léàì äNòé¥«¨¤´¨¦½£¤¬«Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«
i"yx£ÂÈÙa ‰˜¯ÈÂ∑(קו קרקע על (יבמות ·ÈŒ‡Ï‰.ּגּבי ¯L‡∑ ּדלא וייּבם, יחזר ׁשּלא ׁשחלץ, למי מּכאן ¿»¿»¿»»ְֵַַַַ¬∆…ƒ¿∆ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

יבנה  לא ׁשּוב ּבנה, ׁשּלא וּכיון יבנה", לא "אׁשר אּלא: ּבנה', לא 'אׁשר .ּכתיב: ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹֹ

(é)ñ :ìòpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå§¦§¨¬§−§¦§¨¥®¥−£¬©¨«©
i"yx£'B‚Â BÓL ‡¯˜Â∑(שם)'הּנעל 'חלּוץ לֹומר: ׁשם העֹומדים ּכל על .מצוה ¿ƒ¿»¿¿ְְֲִִַַַַַָָָָ

(àé)úLà äáø÷å åéçàå Léà åcçé íéLðà eöpé-ék¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ¦´§¨¦½§¨«§¨Æ¥´¤
dãé äçìLå eäkî ãiî dLéà-úà ìéväì ãçàä̈«¤½̈§©¦¬¤¦−̈¦©´©¥®§¨«§¨´¨½̈

:åéLáîa ä÷éæçäå§¤«¡¦−¨¦§ª¨«
i"yx£ÌÈL‡ eˆpÈŒÈk∑(ספרי),מּכֹות לידי לבא מּתֹוסֹופן יֹוצא ׁשלֹום אין מּכהּו", "מּיד ׁשּנאמר: ּכמֹו ƒƒ»¬»ƒְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

מּצּות  .ידי ְֵַ

(áé)ðéò ñBçú àì dtk-úà äúv÷åñ :E §©Ÿ−̈¤©¨®¬Ÿ¨−¥¤«
i"yx£dtkŒ˙‡ ‰˙v˜Â∑ נאמר מּמׁש? ידּה אּלא אינֹו אֹו והּמתּבּיׁש. הּמבּיׁש לפי הּכל ּבׁשּתֹו, ּדמי ממֹון, ¿«…»∆«»ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ממֹון  ּכאן אף ממֹון, ּלהּלן מה תחֹוס", "לא זֹוממין ּבעדים להּלן ונאמר תחֹוס", "לא .ּכאן ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

Ìe˜ÈÂח  dnÚ ÔeÏÏÓÈÂ dz¯˜ È·Ò dÏ Ôe¯˜ÈÂ¿ƒ¿≈»≈«¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ
:daÒÓÏ (‡Ú¯) ‡Ú¯ ‡Ï ¯ÓÈÈÂ¿≈«»¿≈»»≈»¿ƒ¿«

È¯L˙Âט  ‡i·Ò Ì„˜Ï d˙ÂÏ dzÓ·È ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ¿≈¿»≈»√»»«»¿«¿≈
·˙˙Â È‰Bt‡a ˜B¯˙Â dÏ‚¯ ÏÚÓ dÈÒ≈≈≈««¿≈¿≈¿«¿ƒ¿»≈
˙È È·È ‡Ï Èc ¯·‚Ï „·Ú˙È ÔÈ„k ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ»ƒ¿≈»

:È‰eÁ‡„ ‡˙Èa≈»«¬ƒ

ÈÒ‡:י  È¯L ˙Èa Ï‡¯NÈa dÓL È¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈¿≈¿ƒ¿»≈≈¿ƒ≈»

È‰eÁ‡Âיא  ¯·b ‡„Ák ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡¬≈ƒ¿À¿ƒ«¬»¿««¬ƒ
„iÓ dÏÚa ˙È ‡·ÊLÏ „Á ˙z‡ ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿≈ƒ««¿≈»»»«¬«ƒ«
:d˙z‰a ˙È·a Û˜˙˙Â d„È ËLB˙Â È‰eÁÓ»ƒ¿≈¿«¿ƒ¿≈¿≈«¿¿≈

CÈÚ:יב  ÒeÁ˙ ‡Ï d„È ˙È ıe˜˙e¿»¿«»¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g)ãîòåxnF` `EdW cOln .xn`e §¨©§¨©§©¥¤¥
mixaCd z`dcinrA(my): ¤©§¨¦©£¦¨

.øîàå`weeC,WcFTdÎoFWlA`le §¨©©§¨¦§©¤§Ÿ
,zFpFWl x`WA`id s`ez` zxnF` ¦§¨§§©¦¤¤¤

dixaCwxWcFTdÎoFWlA §¨¤¨©¦§©¤
(my):h dxez
(h).åéðôa ä÷øéåzwxFi `dYW `l §¨§¨§¨¨Ÿ¤§¥¤¤

zwxFi `N` ,eipR lrrwxw iABÎlr ©¨¨¤¨¤¤©©¥©§©
eipR lEn zcnFr `idWM(a"a): §¤¦¤¤¨¨

.äðáé àì øLào`Mnmicnl Ep`inl £¤Ÿ¦§¤¦¨¨§¥¦§¦
WxaMulgdvilg zevn miITW - ¤§¨¨©¤¦¥¦§©£¦¨

,mAiil dvx `NW oeiMxFfgi `NWFA ¥¨¤Ÿ¨¨§©¥¤Ÿ©£
aEW`l xW`' aizk `lC ,mAiie¦©¥§¨§¦£¤Ÿ

'dpa[xar oFWlA]`l xW`' `N` ¨¨¦§¨¨¤¨£¤Ÿ
'dpai,EWxC KMnE ,[cizr oFWlA]oeiM ¦§¤¦§¨¦¦¨¨§¥¨

,dpa `NW`N` mAiil da` `NW ¤Ÿ¨¨¤Ÿ¨¨§©¥¤¨

,dvilgA xgA`l aEWe xFfgidpai ¨©©£¦¨Ÿ©£§¦§¤
eig` ziA z`(ixtq oiir):i dxez ¤¥¨¦

(i)'Bâå BîL àø÷ðå.lrPd uElg §¦§¨§§£©¨©
o`MnWmW micnFrd lM lr devn ¦¨¤¦§¨©¨¨§¦¨

,lrPd uElg' xnFl'lrPd uElg(ixtq) ©£©©©£©©©
(.ci oiyeciw):`i dxez

(`i)íéLðà eöpé ékmiCwd .'ebe ¦¦¨£¨¦¦§¦
,'miWp` EvPi iM' xn`e aEzMd©¨§¨©¦¦¨£¨¦
EpcOll ,mixaC lW aix FrnWOW¤©§¨¦¤§¨¦§©§¥

W,zFMn icil `al FtFqEFnM ¤¨Ÿ¦¥©§
xn`PWwEqRd KWndA'EdMn cIn'; ¤¤¡©§¤§¥©¨¦©©¥

mlFrl iMici KFYn `vFi mFlW oi` ¦§¨¥¨¥¦§¥
zESndaixnE(my)(m"`x):ai dxez ©§¦¨

(ai).dtk úà äúv÷åEvSwIW `l §©Ÿ¨¤©¨Ÿ¤§©§
aEzMd zpeEM `N` ,Dci sM z ¤̀©¨¨¤¨©¨©©¨

Fl mNWYW,oFnnxEriW itMinC ¤§©¥¨§¦¦§¥

,FYWaici lrmc` dOM mixrWOW ¨§©§¥¤§©£¦©¨¨¨
.zFGAzdl `NW icM oYil dSxzn¦§©¤¦¥§¥¤Ÿ§¦§©
lv` deW dWEAd zBxC oi`W xg`nE¥©©¤¥©§©©¨¨¨¥¤
dxFY davw `l Kkitl ,mc` lM̈¨¨§¦¨Ÿ¨§¨¨

`N` ,rEaw xEriWlMdcCnpitl ¦¨©¤¨©Ÿ¦§¨§¦
lW FcnrnWiIAzOde WiIand ©£¨¤©§©¥§©¦§©¥

oFifal aEWg mc` oFifA dnFC Fpi`W]¤¥¤¦§¨¨¨§¦§
iciÎlr dWEA dnFC Dpi`e ,hFicd¤§§¥¨¨¨©§¥

[hFicd ici lr dWEal aEWg mc``aa) ¨¨¨§¨©§¥¤§
(:bt `nwz` dzFSwe' oFWNW oiPnE .¦©¦¤§§©¨¤

,oFnn FWExiR 'DRMF`(`OW)Fpi` ©¨¥¨¤¨¥
`N`sM zvivw?WOn Dci`N` ¤¨§¦©©¨¨©¨¤¨

:oM Epcnl deW dxifBno`M xn`p ¦§¥¨¨¨¨©§¥¤¡©¨
qFgz `l','LpiroNdl xn`pe Ÿ¨¥¤§¤¡©§©¨

AzWxtminnFf micr(`k ,hi lirl)`l' §¨¨©¥¦§¦Ÿ
qFgzipW EeWEdW oeike ,'Lpir ¨¥¤§¥¨¤§§¥

`vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(âé):äpè÷e äìBãb ïáàå ïáà Eñéëa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤¨¨®¤§−̈§©¨«

i"yx£Ô·‡Â Ô·‡∑ מׁשקלֹות.‰pË˜e ‰ÏB„b∑(ספרי) ּכׁשּמכחׁשת ּבגדֹולה ּגדֹולה נֹוטל יהא ׁשּלא הּקטּנה, את ∆∆»»∆ְִָ¿»¿«»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבקטּנה  .ּומחזיר ְֲִִַַָ

(ãé)äìBãb äôéàå äôéà Eúéáa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´§¥¨®§−̈
:äpè÷e§©¨«

i"yx£EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑,ּכן עׂשית ּכלּום אם ל יהיה .לא …ƒ¿∆¿ְְְִִִֵֶָָֹ

(åè)÷ãöå äîìL äôéà Cl-äéäé ÷ãöå äîìL ïáà¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ¦«§¤½̈¥¨¯§¥¨²¨¤−¤
éîé eëéøàé ïòîì Cl-äéäé-øLà äîãàä ìò E ¦«§¤¨®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤

éäìà ýåýé:Cì ïúð E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«
i"yx£ClŒ‰È‰È ˜„ˆÂ ‰ÓÏL Ô·‡∑,ּכן עׂשית הרּבה אם ל .יהיה ∆∆¿≈»»∆∆ƒ¿∆»ְְְִִִֵֵֶַָָ

(æè)éäìà ýåýé úáòBú ékìk älà äNò-ìk E ¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥¥®¤−Ÿ
ô :ìåò äNò¬Ÿ¥¨«¤

(æé)Cøca ÷ìîò Eì äNò-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤
:íéøönî íëúàöa§¥«§¤¬¦¦§¨«¦

i"yx£EÏ ‰NÚŒ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ∑,האֹויב מּגרּוי ּדֹואג הוי ּובמׁשקלֹות, ּבמּדֹות ׁשּקרּת יא)ׁשּנאמר:אם (משלי »≈¬∆»»¿ְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
קלֹון  וּיבא זדֹון "ּבא ּבתריּה: ּוכתיב ה'", ּתֹועבת מרמה .""מאזני ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹ

¯a˙‡יג  Ï˜˙Óe Ï˜˙Ó CÒÈÎa CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿ƒ»«¿««¿««¿»
:‡z¯ÚÊe¿∆¿»

¯a˙‡יד  ‡ÏÈÎÓe ‡ÏÈÎÓ C˙È·a CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿≈»¿ƒ»¿ƒ»«¿»
:‡z¯ÚÊe¿∆¿»

ÔÏÈÎÓטו  CÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÓÏL ÔÈÏ˜˙Ó«¿¿ƒ»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ»
ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„a CÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÓÏL»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ¿¿

:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»

‡ÔÈlטז  „·Ú Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿»»√»¿»¡»»»»≈ƒ≈
:¯˜L „·Ú Ïk…»≈¿«

Á¯‡a‡יז  ˜ÏÓÚ CÏ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¬≈¿ƒ»ƒ¬«»¬»≈¿»¿»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

`A df ixd ,mpFWlA zFnFwOd©§¦§¨£¥¤¨
:mpicA mB mzFeWdl WIW zFxFdl§¤¥§©§¨©§¦¨

oNdN dn,oinnFf micr lv` - ©§©¨¥¤¥¦§¦
aEIg FWExiRoFnnmW EWxCW itM) ¥¦¨§¦¤¨§¨

,(minkgo`M s``N` dpeEMd oi` £¨¦©¨¥©©¨¨¤¨
mElWzl,oFnnWOn cId zvivw `le §©§¨§Ÿ§¦©©¨©¨

(ixtq):bi dxez
(bi).ïáàå ïáàipa` mdzFlwWn ¤¤¨¨¤¥©§¥¦§¨

odA lFwWl zFiEUrd: ¨£¦§¨¤
.äpè÷e äìBãbdxFY dxq` `l §¨§©¨Ÿ¨§¨¨

,mipFW milcbA zFlwWn ipa` wifgdl§©£¦©§¥¦§¨¦§¨¦¦
`N` ,xMipe rEci mdipiA lCaddWM§¤©¤§¥¥¥¤¨©§¦¨¤¨

wifgdl `Ed xEQi`d`idW dlFcB ¨¦§©£¦§¨¤¦
zWgkn(zxzFq),dPhTd z` ©§¤¤¤¤¤©§©¨

zFnFC mipa`d iYXWM ,xnFlM§©§¤§¥¨£¨¦
la` ,deW olwWn ENi`M zF`xpe§¦§§¦¦§¨¨¨¤£¨
,Ff cbpM Ff mipf`nA ozF` miwcFAWM§¤§¦¨§Ÿ§©¦§¤¤

.DYxagn dzEgR zg`d iM dNBzn¦§©¤¦¨©©§¨¥£¤§¨
,`Ed xEQi`d mrhe`di `NW §©©¨¦¤Ÿ§¥

,zFIxAd z` aFpbl odA WOYWn¦§©¥¨¤¦§¤©§¦
`Ed xW`MWlhFp`Ed mixg`n ¤©£¤¥¥£¥¦

WOYWnE ,dlFcbA`EdWkxifgn ¦§©¥¦§¨§¤©£¦
WOYWndPhwA(my),a"a) ¦§©¥¦§©¨

(oexkfd:ci dxez
(ci).Eì äéäé àìxn`p minrt iYW Ÿ¦§¤§§¥§¨¦¤¡©

oNdl oke ,'Ll didi `l' o`M(eh weqt) ¨Ÿ¦§¤§§¥§©¨
fFnxl ,'Ll didi' minrt iYW xn`p¤¡©§¥§¨¦¦§¤§¦§
wEcwcAW xkVd lre WpFrd lr©¨¤§©©¨¨¤§¦§

W ,zFlwWOd,ok ziUr m`Yxare ©¦§¨¤¦¨¦¨¥§¨©§¨
dti`' F` 'oa`e oa`' xEQi` lr©¦¤¤¨¤¤¥¨

z`f zgYW ixd ,'dti`edidi `l' §¥¨£¥¤©©ŸŸ¦§¤
,mElM 'Ll`le 'LqikA' `l §§Ÿ§¦§§Ÿ

'LziaA':eh dxez §¥§
(eh).Cl äéäé ÷ãöå äîìL ïáàem` ¤¤§¥¨¨¤¤¦§¤¨§¦

,ok ziUr,'wcve dnlW oa`' YniITW ¨¦¨¥¤¦©§¨¤¤§¥¨¨¤¤
z`f xkUAW ixddAxd 'Ll didi' £¥¤¦§©Ÿ¦§¤§©§¥

LziaA oFnn,n"eviw .ht `xza `aa m"ayx) ¨§¥§
(.a"a:fh dxez
(fi).Eì äNò øLà úà øBëæKinqd ¨¥£¤¨¨§¦§¦

xnFl ,zFlwWn zWxtl wlnr dUrn©£¥£¨¥§¨¨©¦§¨©
LlW,zFlwWnaE zFCna YxwW m` §¤¦¨©§¨§¦§¦§¨

b`Fc ied`xiizdlE bF`cl Ll Wi - ¡¥¥¥§¦§§¦§¨¥
,aiF`d iExiBn`AW wlnr znbEcM ¦¥¨¥§§©£¨¥¤¨
,LOr mgNdlxn`PW(` ,`i ilyn) §¦¨¥¦§¤¤¡©

'd zarFY dnxn ipf`n,xwW ipf`n] Ÿ§¥¦§¨£©Ÿ§¥¤¤
['d zarFY mdDixzA aizkE , ¥£©§¦©§¥

(eixg`l)oFlw `aIe oFcf `ArWxd] §©£¨¨¨©¨Ÿ¨¨¨¨
ici lrW ixd ,[FpFifA mB `A FOre ,`Ä§¦¨©¦§£¥¤©§¥

mirWxd mi`A dnxn ipf`n(`negpz) Ÿ§¥¦§¨¨¦¨§¨¦
(c"evn):gi dxez



נז `vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy

(ç)øîàå ãîòå åéìà eøaãå Bøéò-éð÷æ Bì-eàø÷å§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥¨®§¨©´§¨©½
:dzç÷ì ézöôç àì¬Ÿ¨©−§¦§©§¨«

i"yx£„ÓÚÂ∑ ּבעמידה.¯Ó‡Â∑(לב הּקדׁש(סוטה ּבלׁשֹון ּדבריה היא ואף הּקדׁש, .ּבלׁשֹון ¿»«ֲִַָ¿»«ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

(è)Bìòð äöìçå íéð÷fä éðéòì åéìà Bzîáé äLbðå§¦§¨̧§¦§´¥¨»§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ
äëk äøîàå äúðòå åéðôa ä÷øéå Bìâø ìòî¥©´©§½§¨«§−̈§¨¨®§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨

:åéçà úéa-úà äðáé-àì øLà Léàì äNòé¥«¨¤´¨¦½£¤¬«Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«
i"yx£ÂÈÙa ‰˜¯ÈÂ∑(קו קרקע על (יבמות ·ÈŒ‡Ï‰.ּגּבי ¯L‡∑ ּדלא וייּבם, יחזר ׁשּלא ׁשחלץ, למי מּכאן ¿»¿»¿»»ְֵַַַַ¬∆…ƒ¿∆ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

יבנה  לא ׁשּוב ּבנה, ׁשּלא וּכיון יבנה", לא "אׁשר אּלא: ּבנה', לא 'אׁשר .ּכתיב: ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹֹ

(é)ñ :ìòpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå§¦§¨¬§−§¦§¨¥®¥−£¬©¨«©
i"yx£'B‚Â BÓL ‡¯˜Â∑(שם)'הּנעל 'חלּוץ לֹומר: ׁשם העֹומדים ּכל על .מצוה ¿ƒ¿»¿¿ְְֲִִַַַַַָָָָ

(àé)úLà äáø÷å åéçàå Léà åcçé íéLðà eöpé-ék¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ¦´§¨¦½§¨«§¨Æ¥´¤
dãé äçìLå eäkî ãiî dLéà-úà ìéväì ãçàä̈«¤½̈§©¦¬¤¦−̈¦©´©¥®§¨«§¨´¨½̈

:åéLáîa ä÷éæçäå§¤«¡¦−¨¦§ª¨«
i"yx£ÌÈL‡ eˆpÈŒÈk∑(ספרי),מּכֹות לידי לבא מּתֹוסֹופן יֹוצא ׁשלֹום אין מּכהּו", "מּיד ׁשּנאמר: ּכמֹו ƒƒ»¬»ƒְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

מּצּות  .ידי ְֵַ

(áé)ðéò ñBçú àì dtk-úà äúv÷åñ :E §©Ÿ−̈¤©¨®¬Ÿ¨−¥¤«
i"yx£dtkŒ˙‡ ‰˙v˜Â∑ נאמר מּמׁש? ידּה אּלא אינֹו אֹו והּמתּבּיׁש. הּמבּיׁש לפי הּכל ּבׁשּתֹו, ּדמי ממֹון, ¿«…»∆«»ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ממֹון  ּכאן אף ממֹון, ּלהּלן מה תחֹוס", "לא זֹוממין ּבעדים להּלן ונאמר תחֹוס", "לא .ּכאן ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

Ìe˜ÈÂח  dnÚ ÔeÏÏÓÈÂ dz¯˜ È·Ò dÏ Ôe¯˜ÈÂ¿ƒ¿≈»≈«¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ
:daÒÓÏ (‡Ú¯) ‡Ú¯ ‡Ï ¯ÓÈÈÂ¿≈«»¿≈»»≈»¿ƒ¿«

È¯L˙Âט  ‡i·Ò Ì„˜Ï d˙ÂÏ dzÓ·È ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ¿≈¿»≈»√»»«»¿«¿≈
·˙˙Â È‰Bt‡a ˜B¯˙Â dÏ‚¯ ÏÚÓ dÈÒ≈≈≈««¿≈¿≈¿«¿ƒ¿»≈
˙È È·È ‡Ï Èc ¯·‚Ï „·Ú˙È ÔÈ„k ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ»ƒ¿≈»

:È‰eÁ‡„ ‡˙Èa≈»«¬ƒ

ÈÒ‡:י  È¯L ˙Èa Ï‡¯NÈa dÓL È¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈¿≈¿ƒ¿»≈≈¿ƒ≈»

È‰eÁ‡Âיא  ¯·b ‡„Ák ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡¬≈ƒ¿À¿ƒ«¬»¿««¬ƒ
„iÓ dÏÚa ˙È ‡·ÊLÏ „Á ˙z‡ ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿≈ƒ««¿≈»»»«¬«ƒ«
:d˙z‰a ˙È·a Û˜˙˙Â d„È ËLB˙Â È‰eÁÓ»ƒ¿≈¿«¿ƒ¿≈¿≈«¿¿≈

CÈÚ:יב  ÒeÁ˙ ‡Ï d„È ˙È ıe˜˙e¿»¿«»¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g)ãîòåxnF` `EdW cOln .xn`e §¨©§¨©§©¥¤¥
mixaCd z`dcinrA(my): ¤©§¨¦©£¦¨

.øîàå`weeC,WcFTdÎoFWlA`le §¨©©§¨¦§©¤§Ÿ
,zFpFWl x`WA`id s`ez` zxnF` ¦§¨§§©¦¤¤¤

dixaCwxWcFTdÎoFWlA §¨¤¨©¦§©¤
(my):h dxez
(h).åéðôa ä÷øéåzwxFi `dYW `l §¨§¨§¨¨Ÿ¤§¥¤¤

zwxFi `N` ,eipR lrrwxw iABÎlr ©¨¨¤¨¤¤©©¥©§©
eipR lEn zcnFr `idWM(a"a): §¤¦¤¤¨¨

.äðáé àì øLào`Mnmicnl Ep`inl £¤Ÿ¦§¤¦¨¨§¥¦§¦
WxaMulgdvilg zevn miITW - ¤§¨¨©¤¦¥¦§©£¦¨

,mAiil dvx `NW oeiMxFfgi `NWFA ¥¨¤Ÿ¨¨§©¥¤Ÿ©£
aEW`l xW`' aizk `lC ,mAiie¦©¥§¨§¦£¤Ÿ

'dpa[xar oFWlA]`l xW`' `N` ¨¨¦§¨¨¤¨£¤Ÿ
'dpai,EWxC KMnE ,[cizr oFWlA]oeiM ¦§¤¦§¨¦¦¨¨§¥¨

,dpa `NW`N` mAiil da` `NW ¤Ÿ¨¨¤Ÿ¨¨§©¥¤¨

,dvilgA xgA`l aEWe xFfgidpai ¨©©£¦¨Ÿ©£§¦§¤
eig` ziA z`(ixtq oiir):i dxez ¤¥¨¦

(i)'Bâå BîL àø÷ðå.lrPd uElg §¦§¨§§£©¨©
o`MnWmW micnFrd lM lr devn ¦¨¤¦§¨©¨¨§¦¨

,lrPd uElg' xnFl'lrPd uElg(ixtq) ©£©©©£©©©
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vzÎik`נח zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy
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?Fnvr cFCnl mc`d Kixv "dcin dpw" dfi` itl§¦¥¤§¥¦¨¨¦¨¨¨¦§©§

יג־יז). (כה, עמלק" ל עׂשה אׁשר את זכֹור גֹו' ואיפה איפה גֹו' ואבן אבן ּבכיס ל יהיה "לא ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹּבסֹוף
ב)ּוב'תֹוספֹות' לג, קידושין - ואימא לסמיכּות (ד"ה ׁשהּטעם והינּו עמלק", ּבא (מׁשקלֹות) זה עֹון "על הּמדרׁש לׁשֹון הּובא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

זה". עֹון "על ּבא עמלק ּכי הּוא עמלק לזכירת מׁשקלֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּפרׁשת
עמלק? ּבא זה עֹון ׁשּמּפני ּכ ּכדי עד מׁשקלֹות, עֹון חֹומר מהּו מּובן, אינֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָולכאֹורה

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש
לעׂשֹות  הּיצר מנּסה ּבתחלה אּלא ּבהּקּב"ה, ׁשּימרֹוד מּתחילה אֹותֹו מׁשכנע אינֹו האדם, את להחטיא הּיצר־הרע ּבא ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכאׁשר
טֹוען  מּכל־מקֹום ,'ערּו ה'ׁשלחן ׁשל והגּבלֹות "מּדֹות" לפי להתנהג ׁשּיׁש הּיצר ׁשּמסּכים ּדאף והינּו, ּב"מּדה". ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ"חּסרֹון"

ּכלּום. יקרה לא ּב"ּכלׁשהּו", רק היא החּסרֹון אם ּובפרט "חסרה", ּתהיה הּמּדה ׁשאם ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּיצר
אבן  עֹוד ּגם ליהּודי יהיה ׁשלמה, לאבן ׁשּבנֹוסף ׁשרֹוצה רק וצדק", ׁשלמה "אבן יהיה ׁשּליהּודי מסּכים הּיצר מּזֹו, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָויתרה
ּתהיה  ׁשה"מּדה" נֹוגע ׁשם - הּנׁשמה לעניני ּבנֹוגע "מידֹות". ׁשּתי ליׂשראל ׁשּיׁשנם היא הּיצר ׁשּטענת והינּו, ׁשלמה. ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָׁשאינּה
מּוּתר  ׁשם האדם, ׁשל הּגׁשמּיים ּוצרכיו הּגּוף עניני אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר א ,'ערּו ה'ׁשלחן ׁשל ההגּבלֹות לפי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻּבדּיּוק

העֹולם. ּדרכי ׁשל ה"מּדֹות" ּכפי ׁשּתהיה ה"מּדה" את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלהתאים
אּלא  ה', נגד ּגלּויה ּבמרידה אינּה ויצר־הרע עמלק ׁשל "ּביאתֹו" ּתחלת ּכי עמלק", "ּבא - מׁשקלֹות" "עֹון ׁשּמּפני ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָוזהּו

ספק ּבגימטרּיא (עמלק האדם ּבמֹוח ספקֹות רצד)ּבהטלת עמ' תרע"ט להתאים (סה"מ אפׁשר הּגּוף לעניני ּבנֹוגע ּדאּולי ,( ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ה"מּדֹות". ִֶַאת

"איפה  עם רק יהיּו האדם עניני ׁשּכל ּבמׁשקלֹות, זהיר להיֹות האדם צרי עמלק", מ"ּביאת ונׁשמר ּבטּוח להיֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָּוכדי
הּתֹורה. והגּבלֹות מּדֹות ועל־ּפי אחת, וצדק" ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשלמה

(çé)íéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷ øLà£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´
éøçàéò äzàå E:íéäìà àøé àìå òâéå ó ©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«

i"yx£C¯ca E¯˜ ¯L‡∑ מקר ּדבר לׁשֹון זכֹור. ּבמׁשּכב מטּמאן ׁשהיה וטמאה. קרי לׁשֹון אחר: ּדבר ה. ¬∆»¿«∆∆ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
והתחיל  זה ּובא ּבכם, להּלחם יראים האּומֹות ּכל ׁשהיּו ,מרתיחת והפׁשיר צּננ וחם, קר לׁשֹון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹאחר:
אחד, ּבלּיעל  ּבן ּבא ּבתֹוכּה, לירד יכֹולה ּברּיה ּכל ׁשאין רֹותחת, לאמּבטי מׁשל לאחרים. מקֹום ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָוהראה

אחרים  ּבפני אֹותּה הקרה ׁשּנכוה, אףֿעלּֿפי לתֹוכּה, וירד Ea.קפץ ·pÊÈÂ∑ וזֹורק מילֹות חֹות זנב: מּכת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ«¿«≈¿ְִֵֵַַָָ
מעלה  ‡EÈ¯Á.ּכלּפי ÌÈÏLÁp‰ŒÏk∑ ּפֹולטן הענן ׁשהיה חטאם, מחמת ּכח Ú‚ÈÂ.חסרי ÛÈÚ ‰z‡Â∑ ְְֵַַָ»«∆¡»ƒ«¬∆ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ¿«»»≈¿»≈«
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"ּבּדר קר "אׁשר עמלק מלחמת אֹודֹות נאמר ּפרׁשתנּו יח)ּבסֹוף קרירּות(כה, מּלׁשֹון קר הּמדרׁש, ּומפרׁש סוף . (תנחומא ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
זֹו:פרשתנו) קרירּות מׁשמעּות לפרׁש ויׁש .ְְְְִֵֵַָָ

- ּׁשּיׁשמעּו מה יקימּו לאו, אם והן יבינּו אם הן לנׁשמע, קֹודם נעׂשה להכריז ורצּו למּתן־ּתֹורה, הלכּו יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּכאׁשר
קר  ּופעל עמלק אברהם ּבא ׁשל נכד היה הּוא ּגם ׁשהרי הּתֹורה, את לקּבל חס־וׁשלֹום ילכּו ׁשּלא טען לא עמלק ירּות. ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

אהלים" יֹוׁשב ּתם "איׁש יעקב הנהגת על הסּכים לא אבל כז)ויצחק, כה, ללמֹוד (תולדות אהלים", "יֹוׁשב היא: טענתֹו . ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
- לנׁשמע" קֹודם "נעׂשה אּלא מּמּנּו, ּידרׁשּו ּומה הּמדּוּבר ּבּמה ּתחלה לׁשאֹול לא ּתם", "איׁש אבל מסּכים, הּוא - ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּתֹורה

מסּכים. אינֹו זה ְִֵֶַַעל
מׁשער  הּוא ּולהכיל, לצּוד הּוא מסּוגל ּכּמה מחּׁשב הּוא מבין, הּוא - ציד" יֹודע "איׁש עׂשו, ׁשל הּסדר לפי מתנהג ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּוא
אז  ורק ּולהבין, לׁשמֹוע לכל־לראׁש ונעׂשה, נׁשמע ׁשל ּבסדר היא הנהגתֹו יקּים. וכּמה ילמד ּכּמה ׂשכלֹו ואת ּכחֹותיו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹאת

לאו. אם זאת לעׂשֹות יּוכל אם לׁשער ְֲִִֵַַַַָֹיּוכל
יקּדים  אם נפקא־מינּה למאי אם־ּכן ׂשכל, על־ּפי ׁשמחּויבת ּכזֹו ואמת אמת, היא ׁשהּתֹורה ּכיון - הּוא טֹוען - ְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָואדרּבה
הּמחּויב  ּדבר ׁשּזהּו ּכיון ל"נעׂשה", ּבוּדאי יבֹוא לנעׂשה, נׁשמע יקּדים אם ּגם ׁשּיהיה, אֹופן ּבאיזה ;להיפ אֹו לנׁשמע ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָנעׂשה

ׂשכל. ִֵֶַעל־ּפי
ה"אהלים", את ועֹוזבים ׁשּיֹוצאים ׂשדה", ל"איׁש ּבאים ציד", ּד"יֹודע ההנהגה ׁשעל־ידי ּומֹודיעה, הּתֹורה הבהירה ּכ ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹעל

הּגמרא ּכדברי הּנכֹונה, ּבּדר הֹולכים ואז ּתם, איׁש יעקב ׁשל ּבדרּכֹו להתנהג חיבים אּלא ועבר. ׁשם סע"א אהלי פח, (שבת ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ענינּהואילך) ׁשהּתֹורה וטֹוענים ּפזיזא", "עּמא ׁשל הּסדר עם מסּכימים ׁשּלא ׁשאּלּו ּתנחם", יׁשרים "ּתּומת הּפסּוק ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹעל

נעׂשה  ואחר־ ּכ נׁשמע סדר, מּתֹו לגׁשת  צריכים אּלא הֹויט"), ּדער פּון ("ׁשּפרינּגען מהּגדרים לצאת צריכים ולא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׂשכל,
" - ּבתמימּות הליכה על־ידי רק  היא ה ּנכֹונה והּדר רחמנא־ליצלן, יׁשדם" ּבֹוגדים "סלף סֹוף־ּכל־סֹוף אזי יׁשרים ּתּתּתּתּוּוּוּומת מת מת מת - ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּתנחם". -ְֵַ
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i"yx£˜ÏÓÚ ¯ÎÊŒ˙‡ ‰ÁÓz∑ ׁשם יהא ׁשּלא ׂשה, ועד מּׁשֹור יֹונק, ועד מעֹולל אּׁשה, ועד מאיׁש ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
היתה: עמלק מּׁשל זֹו ּבהמה לֹומר: הּבהמה, על אפּלּו נזּכר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָעמלק

סימן. על"י פסוקים, תצא ק"י פרשת חסלת
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?Fnvr cFCnl mc`d Kixv "dcin dpw" dfi` itl§¦¥¤§¥¦¨¨¦¨¨¨¦§©§

יג־יז). (כה, עמלק" ל עׂשה אׁשר את זכֹור גֹו' ואיפה איפה גֹו' ואבן אבן ּבכיס ל יהיה "לא ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹּבסֹוף
ב)ּוב'תֹוספֹות' לג, קידושין - ואימא לסמיכּות (ד"ה ׁשהּטעם והינּו עמלק", ּבא (מׁשקלֹות) זה עֹון "על הּמדרׁש לׁשֹון הּובא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

זה". עֹון "על ּבא עמלק ּכי הּוא עמלק לזכירת מׁשקלֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּפרׁשת
עמלק? ּבא זה עֹון ׁשּמּפני ּכ ּכדי עד מׁשקלֹות, עֹון חֹומר מהּו מּובן, אינֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָולכאֹורה

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש
לעׂשֹות  הּיצר מנּסה ּבתחלה אּלא ּבהּקּב"ה, ׁשּימרֹוד מּתחילה אֹותֹו מׁשכנע אינֹו האדם, את להחטיא הּיצר־הרע ּבא ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכאׁשר
טֹוען  מּכל־מקֹום ,'ערּו ה'ׁשלחן ׁשל והגּבלֹות "מּדֹות" לפי להתנהג ׁשּיׁש הּיצר ׁשּמסּכים ּדאף והינּו, ּב"מּדה". ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ"חּסרֹון"

ּכלּום. יקרה לא ּב"ּכלׁשהּו", רק היא החּסרֹון אם ּובפרט "חסרה", ּתהיה הּמּדה ׁשאם ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּיצר
אבן  עֹוד ּגם ליהּודי יהיה ׁשלמה, לאבן ׁשּבנֹוסף ׁשרֹוצה רק וצדק", ׁשלמה "אבן יהיה ׁשּליהּודי מסּכים הּיצר מּזֹו, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָויתרה
ּתהיה  ׁשה"מּדה" נֹוגע ׁשם - הּנׁשמה לעניני ּבנֹוגע "מידֹות". ׁשּתי ליׂשראל ׁשּיׁשנם היא הּיצר ׁשּטענת והינּו, ׁשלמה. ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָׁשאינּה
מּוּתר  ׁשם האדם, ׁשל הּגׁשמּיים ּוצרכיו הּגּוף עניני אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר א ,'ערּו ה'ׁשלחן ׁשל ההגּבלֹות לפי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻּבדּיּוק

העֹולם. ּדרכי ׁשל ה"מּדֹות" ּכפי ׁשּתהיה ה"מּדה" את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלהתאים
אּלא  ה', נגד ּגלּויה ּבמרידה אינּה ויצר־הרע עמלק ׁשל "ּביאתֹו" ּתחלת ּכי עמלק", "ּבא - מׁשקלֹות" "עֹון ׁשּמּפני ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָוזהּו

ספק ּבגימטרּיא (עמלק האדם ּבמֹוח ספקֹות רצד)ּבהטלת עמ' תרע"ט להתאים (סה"מ אפׁשר הּגּוף לעניני ּבנֹוגע ּדאּולי ,( ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ה"מּדֹות". ִֶַאת

"איפה  עם רק יהיּו האדם עניני ׁשּכל ּבמׁשקלֹות, זהיר להיֹות האדם צרי עמלק", מ"ּביאת ונׁשמר ּבטּוח להיֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָּוכדי
הּתֹורה. והגּבלֹות מּדֹות ועל־ּפי אחת, וצדק" ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשלמה

(çé)íéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷ øLà£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´
éøçàéò äzàå E:íéäìà àøé àìå òâéå ó ©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«

i"yx£C¯ca E¯˜ ¯L‡∑ מקר ּדבר לׁשֹון זכֹור. ּבמׁשּכב מטּמאן ׁשהיה וטמאה. קרי לׁשֹון אחר: ּדבר ה. ¬∆»¿«∆∆ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
והתחיל  זה ּובא ּבכם, להּלחם יראים האּומֹות ּכל ׁשהיּו ,מרתיחת והפׁשיר צּננ וחם, קר לׁשֹון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹאחר:
אחד, ּבלּיעל  ּבן ּבא ּבתֹוכּה, לירד יכֹולה ּברּיה ּכל ׁשאין רֹותחת, לאמּבטי מׁשל לאחרים. מקֹום ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָוהראה

אחרים  ּבפני אֹותּה הקרה ׁשּנכוה, אףֿעלּֿפי לתֹוכּה, וירד Ea.קפץ ·pÊÈÂ∑ וזֹורק מילֹות חֹות זנב: מּכת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ«¿«≈¿ְִֵֵַַָָ
מעלה  ‡EÈ¯Á.ּכלּפי ÌÈÏLÁp‰ŒÏk∑ ּפֹולטן הענן ׁשהיה חטאם, מחמת ּכח Ú‚ÈÂ.חסרי ÛÈÚ ‰z‡Â∑ ְְֵַַָ»«∆¡»ƒ«¬∆ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ¿«»»≈¿»≈«

ּדכתיב: ּבּצמא, יז)עיף עמלק"(שמות "וּיבא אחריו: ּוכתיב למים", העם ׁשם ÏÂ‡.ּבּדרÚ‚ÈÂ∑."וּיצמא ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָֹ¿»≈«ֶֶַ¿…
‡¯È∑ עמלק.ÌÈ‰Ï‡∑ל .מּלהרע »≈ֲֵָ¡…ƒְְִַָ

„‰BÂיח  Ïk Ca ÏË˜Â ‡Á¯‡a CÚ¯Ú Ècƒ»¿»¿»¿»¿»≈»»«¬
‡ÏÂ È‡Ïe È‰ÏLÓ z‡Â C¯˙a ÔÈ¯Á‡˙Óƒ¿«¬ƒ«¿»¿«¿¿«¿≈¿≈¿»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÏÁ„»≈ƒ√»¿»
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`Ede (lFr wxFtE ,lw mc`)cxie utw ¨¨©¥§¨©§¨©

,DkFzl,dYrnEW iRÎlrÎs``Ed §¨¥©¨©©¦¤
Fnvr,dekPxaM z`f mrdxwd ©§¦§¨¦Ÿ§¨¦§¨
(xxiw),mixg` iptA DzF`aEXW ¥¥¨¦§¥£¥¦¤

Dzgizxn KM lM mi`xiizn mpi`(my) ¥¨¦§¨§¦¨¨¥§¦¨¨
(dngd xe` ,m"`x ,x"cq):

.Ea ápæéåLA dMdA.apf zMn:xnFlM ©§©¥§¦¨§§©©¨¨§©
'Lapf z` lhp'(:`lw oileg i"yx oeyl)didW , ¨©¤§¨§¤¨¨

wlnrzFlin KzFgl`xUi lWwxFfe £¨¥¥¦¤¦§¨¥§¥
mzF`dlrn iRlMd"awdl mixnF`e]: ¨§©¥¨§¨§§¦§

['YxgAX dn Ll didi ,YxgA dfA'¨¤¨©§¨¦§¤§©¤¨©§¨
(i `negpz):
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milWgpA xAcn aEzMde ,dpgOd sFqA§©©£¤§©¨§©¥§¤¡¨¦
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mdilr obn did `leoC haW ipA mde] §Ÿ¨¨¨¥£¥¤§¥§¥¥¤¨
oprd mhltE dxf dcFar EcarW¤¨§£¨¨¨§¨¨¤¨¨

[l`xUi z` siTOd(my),fh l`wfgi i"yx) ©©¦¤¦§¨¥
(`zwiqtd mya .eh:

éò äzàå.òâéå ósir' zFpFWNd ipW §©¨¨¥§¨¥©§¥©§¨¥
:dGn df mzErnWnA o`M mipFW 'rbie§¨¥©¦¨§©§¨¨¤¦¤

sirFWExiR,`nSAmzFidAW ¨¥¥©¨¨¤¦§¨
,zFYWl min mdl Eid `l micitxA¦§¦¦Ÿ¨¨¤©¦¦§

aizkC(b ,fi zeny)mrd mW `nvIe' ¦§¦©¦§¨¨¨¨

`vzÎik zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i ycewÎzayl inei xeriy
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"dcU Wi`" `le "mild` aWFi" zFidl KxCd©¤¤¦§¥Ÿ¨¦§Ÿ¦¨¤

"ּבּדר קר "אׁשר עמלק מלחמת אֹודֹות נאמר ּפרׁשתנּו יח)ּבסֹוף קרירּות(כה, מּלׁשֹון קר הּמדרׁש, ּומפרׁש סוף . (תנחומא ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
זֹו:פרשתנו) קרירּות מׁשמעּות לפרׁש ויׁש .ְְְְִֵֵַָָ

- ּׁשּיׁשמעּו מה יקימּו לאו, אם והן יבינּו אם הן לנׁשמע, קֹודם נעׂשה להכריז ורצּו למּתן־ּתֹורה, הלכּו יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּכאׁשר
קר  ּופעל עמלק אברהם ּבא ׁשל נכד היה הּוא ּגם ׁשהרי הּתֹורה, את לקּבל חס־וׁשלֹום ילכּו ׁשּלא טען לא עמלק ירּות. ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

אהלים" יֹוׁשב ּתם "איׁש יעקב הנהגת על הסּכים לא אבל כז)ויצחק, כה, ללמֹוד (תולדות אהלים", "יֹוׁשב היא: טענתֹו . ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
- לנׁשמע" קֹודם "נעׂשה אּלא מּמּנּו, ּידרׁשּו ּומה הּמדּוּבר ּבּמה ּתחלה לׁשאֹול לא ּתם", "איׁש אבל מסּכים, הּוא - ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּתֹורה

מסּכים. אינֹו זה ְִֵֶַַעל
מׁשער  הּוא ּולהכיל, לצּוד הּוא מסּוגל ּכּמה מחּׁשב הּוא מבין, הּוא - ציד" יֹודע "איׁש עׂשו, ׁשל הּסדר לפי מתנהג ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּוא
אז  ורק ּולהבין, לׁשמֹוע לכל־לראׁש ונעׂשה, נׁשמע ׁשל ּבסדר היא הנהגתֹו יקּים. וכּמה ילמד ּכּמה ׂשכלֹו ואת ּכחֹותיו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹאת

לאו. אם זאת לעׂשֹות יּוכל אם לׁשער ְֲִִֵַַַַָֹיּוכל
יקּדים  אם נפקא־מינּה למאי אם־ּכן ׂשכל, על־ּפי ׁשמחּויבת ּכזֹו ואמת אמת, היא ׁשהּתֹורה ּכיון - הּוא טֹוען - ְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָואדרּבה
הּמחּויב  ּדבר ׁשּזהּו ּכיון ל"נעׂשה", ּבוּדאי יבֹוא לנעׂשה, נׁשמע יקּדים אם ּגם ׁשּיהיה, אֹופן ּבאיזה ;להיפ אֹו לנׁשמע ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָנעׂשה

ׂשכל. ִֵֶַעל־ּפי
ה"אהלים", את ועֹוזבים ׁשּיֹוצאים ׂשדה", ל"איׁש ּבאים ציד", ּד"יֹודע ההנהגה ׁשעל־ידי ּומֹודיעה, הּתֹורה הבהירה ּכ ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹעל

הּגמרא ּכדברי הּנכֹונה, ּבּדר הֹולכים ואז ּתם, איׁש יעקב ׁשל ּבדרּכֹו להתנהג חיבים אּלא ועבר. ׁשם סע"א אהלי פח, (שבת ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ענינּהואילך) ׁשהּתֹורה וטֹוענים ּפזיזא", "עּמא ׁשל הּסדר עם מסּכימים ׁשּלא ׁשאּלּו ּתנחם", יׁשרים "ּתּומת הּפסּוק ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹעל

נעׂשה  ואחר־ ּכ נׁשמע סדר, מּתֹו לגׁשת  צריכים אּלא הֹויט"), ּדער פּון ("ׁשּפרינּגען מהּגדרים לצאת צריכים ולא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׂשכל,
" - ּבתמימּות הליכה על־ידי רק  היא ה ּנכֹונה והּדר רחמנא־ליצלן, יׁשדם" ּבֹוגדים "סלף סֹוף־ּכל־סֹוף אזי יׁשרים ּתּתּתּתּוּוּוּומת מת מת מת - ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּתנחם". -ְֵַ

(èé)éäìà ýåýé çéðäa äéäåE|éáéà-ìkî EìE §¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹
éäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqîäìçð Eì ïúð E ¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ

øëæ-úà äçîz dzLøìúçzî ÷ìîò (øëæ) §¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́£¨¥½¦©−©
:çkLz àì íéîMä©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«

i"yx£˜ÏÓÚ ¯ÎÊŒ˙‡ ‰ÁÓz∑ ׁשם יהא ׁשּלא ׂשה, ועד מּׁשֹור יֹונק, ועד מעֹולל אּׁשה, ועד מאיׁש ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
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לשבוע פרשת כי־תצאס תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו 

פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת, 

מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

את  יום  בכל  אומר  היה  אחד  שכל  המנהג  היה  שבימיהם  ארץ  מזקני  שמעתי 

הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת הכ"א היה אומר 

פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי 

סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...  

lel` 'eÎ'd ipyÎoey`x mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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,Là ìL øN ìàéøáâå íéîmindy y`de mind rah - ©¦§©§¦¥©¤¥
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,øîBìk .äæ úà`ed l`kin ly xnegdy `l -mind ceqin ¤¤§©
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äéäå áéä÷ãöä úãåáòå íåìù ä÷ãöä äùòî
ùøôää ïéáäì .íìåò ãò çèáå è÷ùä
ô"ò 'åë çèáå è÷ùäì íåìù ïéáå äãåáòì äùòî ïéáù
øù ìàëéî éë åéîåøîá íåìù äùåò ô"ò ì"æøàù äî
äæ úà äæ ïéáëî ïéàå ùà ìù øù ìàéøáâå íéî ìù
íéãøåéä íéî íùá '÷ðä ãñç ìù øù ìàëéîù øîåìë
äòôùää 'éçá àåäå êåîð íå÷îì äåáâ íå÷îî
'éçáå íéðåúçúì íéðåéìò úåîìåòî úåéçä úåèùôúäå
äøåáâä 'éçá àéä äìòîì úåìòì äòáèù ùà
àìù äìòîì äèîî íééçä úòôùä úå÷ìúñäå
úåéãâð úåãî ïäå áøå íåöò íåöîöá ÷ø òéôùäì

.ïãáì úåãî 'éçáá ïäùë åðééäå åæì åæ úåéëôäå

êà
äìâúîù éåìéâ é"ò åðééäã íäéðéá íåìù äùåò ä"á÷ä
ñ"à øåàî ãàî äîåöò äòôùäå äáø äøàä ïäá
àìà å"ç äãî 'éçáá åðéàù àåä ïë åîùë øùà ä"á
øå÷î ã"áç 'éçáî åìéôà õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì
ìàéøáâå ìàëéî ìù úåéãâð úåãîä éæàå úåãîä
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יז.1. ו.2.לב, ויגש תנחומא יב. ה, רבה דברים ב.3.ראה כה, איוב

יום ראשון - ה' אלול
מפרק כט 

עד סוף פרק לד
ופרקים יג-טו

יום רביעי - ח' אלול
מפרק מד 

עד סוף פרק מח  
ופרקים כב-כד

יום שני - ו' אלול
מפרק לה 

עד סוף פרק לח
ופרקים טז-יח

יום חמישי - ט' אלול
מפרק מט 

עד סוף פרק נד
ופרקים כה-כז

יום שלישי - ז' אלול
מפרק לט 

עד סוף פרק מג
ופרקים יט-כא

יום שישי - י' אלול
מפרק נה 

עד סוף פרק נט
ופרקים כח-ל

שבת קודש - י"א אלול
פרק כ, מפרק ס עד סוף פרק סה

ופרקים לא-לג
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ùøôää ïéáäì .íìåò ãò çèáå è÷ùä
ô"ò 'åë çèáå è÷ùäì íåìù ïéáå äãåáòì äùòî ïéáù
øù ìàëéî éë åéîåøîá íåìù äùåò ô"ò ì"æøàù äî
äæ úà äæ ïéáëî ïéàå ùà ìù øù ìàéøáâå íéî ìù
íéãøåéä íéî íùá '÷ðä ãñç ìù øù ìàëéîù øîåìë
äòôùää 'éçá àåäå êåîð íå÷îì äåáâ íå÷îî
'éçáå íéðåúçúì íéðåéìò úåîìåòî úåéçä úåèùôúäå
äøåáâä 'éçá àéä äìòîì úåìòì äòáèù ùà
àìù äìòîì äèîî íééçä úòôùä úå÷ìúñäå
úåéãâð úåãî ïäå áøå íåöò íåöîöá ÷ø òéôùäì

.ïãáì úåãî 'éçáá ïäùë åðééäå åæì åæ úåéëôäå

êà
äìâúîù éåìéâ é"ò åðééäã íäéðéá íåìù äùåò ä"á÷ä
ñ"à øåàî ãàî äîåöò äòôùäå äáø äøàä ïäá
àìà å"ç äãî 'éçáá åðéàù àåä ïë åîùë øùà ä"á
øå÷î ã"áç 'éçáî åìéôà õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì
ìàéøáâå ìàëéî ìù úåéãâð úåãîä éæàå úåãîä
íéìèáå ùîî íéãçàì åéäå ïùøùå ïøå÷îá úåììëð
íéâæîúî éæàå éåìéâ 'éçáá íäì øéàîä êøáúé åøåàá
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יז.1. ו.2.לב, ויגש תנחומא יב. ה, רבה דברים ב.3.ראה כה, איוב



`lelסב 'f iyily mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ז' שלישי יום
,234 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àúåøòúà äðäå,giw 'nr cr.åäééçîä áåèä

zelhazdd cvn `ad xac ,miaeh micicik mdipia mixacn
dlrp dcna df lynpa mb jk ,jlnd ipta mdipy ly dlecbd
oipr ,"seq oi` xe`"l ixd `ed mlehiay iptn ,oky ,xzeia
ly dlabdd ixnbl zca`p - "leab ila"e "seq oi`" `edy

.zecndíéâfîúî éæàå©£©¦§©§¦
úBøeábä íé÷zîúîe¦§©§¦©§

,íéãñçazektdp od - ©£¨¦
mileynd cqgle aehl

,zewiznläðéça éãé ìò©§¥§¦¨
úòvîîz` zkeeznd - §ª©©

Îdòéøënä å÷oia - ©©©§¦©
,dxeabe cqgétìk ähîe©¤§©¥

úcî àéä ,ãñç¤¤¦¦©
,íéîçøädrya - ¨©£¦

zxne` cqgd zcny
z` repnl zxne` dxeabd zcne ,dlabd ila ritydl
zcn d`a - rtyd zlawl ie`x epi`y inn drtydd

lk ewd z` dhne odipia drixkne mingxd,cqgd zcn it
,eilr engxiy ie`x la` ,rty zlawl ie`x `ed oi` m` mby

,el ritydl zepngxd cvneúàø÷pä,mingxd zcn - ©¦§¥
z`xwp,úîàä éîëç éøáãa "úøàôz" íLainkg - §¥¦§¤¤§¦§¥©§¥¨¡¤

,dlawdíéænøîä ,íãàå ïáì :ïéðåb 'áî äìeìk àéäL éôì§¦¤¦§¨¦§¨¦Ÿ¤§Ÿ¤©§©§¦

.äøeáâe ãñçìdf okle .dxeabl - mec`e ,cqgl fnxn oal - §¤¤§¨
mirav dnkn akxend xac oky - itei - "zx`tz" mya `xwp
- dxeab mbe cqg mb "mingx"a yiy iptn ,ixd .itei ea yi

."zx`tz" mya ef dcn z`xwp oklä"éåä íL íúñ ïëìå§¨¥§¨¥£¨¨
ìëaL àeä-Ceøä¤§¨
úcî ìò äøBî äøBzä©¨¤©¦©
áeúkL Bîk ,úøàôzä©¦§¤¤§¤¨

LBãwä øäfa4zenyd - , ©Ÿ©©¨
lr ixd mixen miyecwd
enk ,zepeilrd zecnd
zpiga lr lÎ` my
lr - miwl` my ,cqgd
.dnecke dxeabd zcn
itk - 'ied my eli`e
dxeza riten `edy
ixd `ed 'ied my ."zx`tz"d zcn lr dxen - inzq ote`a
zcn idefe ,miyecwd zenyd x`yn dlrnle "mvrd my"

,"zx`tz"dïàkL éôì,"zx`tz"d zcna -úðéça àeä §¦¤¨§¦©
úàN øúéa ,äaø äøàä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éeléb¦¥¨¤¨¨©¨§¤¤§¥

.Cøaúé úBLBãwä åéúBcî øàMîdyer" ly oiprd edf - ¦§¨¦¨©§¦§¨¥
,"seq oi` xe`"n ezelbzda jxazi `edy ,"einexna mely

.dxeabe cqg oia ,l`ixabe l`kin oia mely dyer

,àìéòìc àúeøòúà ,äpäå,dlrnln zexxerzdd -øøBòì §¦¥¦§¨¨¦§¥¨§¥
øBàî ,ìéòì økæpä äîeöò äòtLäå äaø äøàä éeléb¦¤¨¨©¨§©§¨¨£¨©¦§¨§¥¥

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà,ick -íBìL úBNòìzecnd oia - ¥¨©£¨
,dlrnly,àzúìc àúeøòúàa àéä ,ìéòì økæpäici lr - ©¦§¨§¥¦§¦§¨¨¦§©¨

dceard ly zexxerzdd
,dhnlyäNòîa§©£¥

íéiç úòtLäå ä÷ãvä©§¨¨§©§¨©©¦
,miig mipzepd mipipr -ïç¥

íéîçøå ãñçå5ïàîì ¨¤¤§©£¦§©
déîøbî déì úéìc§¥¥¦©§¥

,íeìkel oi`y inl - §
,melk envrnúBéçäìe§©£

.'eë íéìôL çeøz` dwifgnd dwcv mirityny ici lr - ©§¨¦
,mingxe cqg ,og mb ea yiy ote`a z`f miyere ,miiga iprd

"eqiitnd" ly ote`ae ybxa zpzip dwcvdy6dperae zray ,
minnexn ,daeh dybxd el mieeyn dwcvd zpizp mr zg`
ici lr ixd - egexa letp didi `ly ,egex z` miccerne
dx`ddn dlrnln zexxerzd mikiynn dhnln ef zexxerzd
l` `ed jexa "seq oi` xe`"n dnevrd drtydde daxd
ewznei zexeabdye odipia mely zeyrl ,zepeilrd zecnd

zlret "dwcvd dyrn"y dn owfd epax xiaqi oldl .micqgl
.zindad eytpay rxd mr eznglnae ezceara ,mc`d ytpa
- rxdn xxazi day aehdy ,zindad ytpd xexiaa xy`e
ici lr ,dlrnl dhnln jxca cg` ote` :mipte` ipy mpyi
dcn lk znglne zcear
xxal ziwl`d ytpay
ytpa dcbpky dcnd z`
lynl enk ,zindad
ly dad`d ici lr xxal
zcn z` ziwl`d ytpd
ytpd ly de`zde cqgd
ly d`xi ici lr ;zindad
ytpd ly drxd d`xid zcn z` xxal ziwl`d ytpd
lr ,dhnl dlrnln jxca xexia ,ipy ote` ;dnecke ,zindad
ly zecnd zexxazn - iwl` xe` envr lr jiynn mc`dy ici
mlera didi `ealÎcizrly enke jxcÎlr .zindad ytpd
ziwl`d zelbzdd ici lr rxdn xxazi aehdy xexiad llka
d`nehd gex z`e" didiy lrtzy zelbzd ,mlera f` didzy

"ux`d on xiar`7z` xxal icedi ly ezceara mb df jxc lr ,
dlrnln jxca xexiad epyi ,zindad eytp ly rxdn aehd
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

å÷ úòöåîî 'éçá é"ò íéãñçá úåøåáâä íé÷úîúîå
'÷ðä íéîçøä úãî àéä ãñç éôìë äèîå òéøëîä
äìåìë àéäù éôì úîàä éîëç éøáãá úøàôú íùá
íù íúñ ïëìå â"åçì íéæîøîä íãåàå ïáåì ïéðååâ 'áî
úøàôúä úãî ìò äøåî äøåúä ìëáù ä"á 'éåä
ñ"à øåà éåìéâ 'éçá àåä ïàëù éôì ÷"äåæá ù"îë
úåùåã÷ä åéúåãî øàùî úàù øúéá äáø äøàä ä"á

.êøáúé

äøàä éåìéâ øøåòì àìéòìã àúåøòúà äðäå
úåùòì ä"á ñ"à øåàî ì"ðä äîåöò äòôùäå äáø
ä÷ãöä äùòîá àúúìã àúåøòúàá àéä ì"ðä íåìù
äéì úéìã ïàîì íéîçøå ãñçå ïç íééç úòôùäå
úàæ úòãåîå .'åë íéìôù çåø úåéçäìå íåìë 'éîøâî
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.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."א יא, ˘ËÈÏ"‡:5."ויקרא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שלום שים ברכת מנוסח ב.6."להעיר ט, ב"ב

ב.7. יג, זכרי'

lel` 'g iriax mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ח' רביעי יום
,giw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éäé äæ øåøéáå,giw 'nr cr.øåëå óøöîá

xferd (iwl` xe` jiynnd dnyl dxez cenil ici lr) dhnl
,dwcvd oipr ici lr mb jk .rxdn xxazie xabzi ely aehdy
el zilbznd ziwl` zelbzd icedi jiynn ,"dwcvd dyrn"
epax oeylae .rxn aehd xexia elv` didiy ,ezltz zrya

:owfd,úàæ úòãeîe- ©©Ÿ
,recieøîàM äî©¤¨§

-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨
äëøáì8÷ñBòä ìò ¦§¨¨©¨¥

ì äøBzaíéNî" :dîL ©¨¦§¨¥¦
ìL àéìîôa íBìL̈§¨©§¨¤
ìL àéìîôáe äìòî©§¨§¨©§¨¤
ìL àéìît" ,"ähî©¨¨©§¨¤
íéøOä íä ¯ "äìòî©§¨¥©¨¦
,ìéòì úBøkæpä úBcnäå§©¦©¦§¨§¥
íéðBéìò úBìëéää ïäL¤¥©¥¨¤§¦
øäfaL äàéøaä íìBòa§¨©§¦¨¤©Ÿ©

,LBãwämelyd my - ©¨
cqg ly zecnd oia
od odizyyk dxeabe
melyde ,dyecwe aeha

dxeabde ,dxeabe cqg ly zellkzd didzy jka `hazn
,cqga wznezúBìëéää ïä ¯ "ähî ìL àéìîô"e¨©§¨¤©¨¥©¥¨

î òøå áBè áøòîä ìôMä äfä íìBò èøôáe ,íéðBzçzä©©§¦¦§¨¨©¤©¨¨©§Ÿ̈¨©¥
f` -,ïBLàøä íãà àèçaehd zaexrzl `iady `hg - ¥§¨¨¨¦

,aeh ila rx oi`e rx ila aeh oi`y ,rxdeìò èìBL òøäå§¨©¥©
áeúkL Bîk ,áBhä9,"'eë íãàa íãàä èìL øLà" :- ©§¤¨£¤¨©¨¨¨¨¨¨

itke ,dyecw ly mc`d lr lyen ,dtilw ly "lrila mc`"d
,"el rxl" weqt eze`a miiqny"õîàé íàlî íàìe"10- , §Ÿ¦§Ÿ¤¡¨

cv xabzn minrtl
xabzn minrtle dyecwd
,df znerly cvd
íãàa Leça äàøpëå§©¦§¤§¨¨¨
íLa àø÷pä ,ïBzçzä©©§©¦§¨§¥

"ïè÷ íìBò"11, ¨¨¨
øáBb áBhä íéîòôlL¤¦§¨¦©¥

Côäì íéîòôìå- §¦§¨¦§¥¤
xabzn rxdy-ñç©

íBìL ïéàå .íBìLå§¨§¥¨
,"õ÷ úò" ãò íìBòa- ¨¨©¥¥

,rxl seq didiyk
òøäî áBhä øøaúiL¤¦§¨¥©¥¨©

÷ácìwaczdl - ¦¨¥
øB÷î ,BøB÷îe BLøLa§¨§§§
éæàå ,àeä-Ceøa íéiçä©©¦¨©£©

õøàä ïî øáòé äàîhä çeøå ,"ïåà éìòt ìk eãøtúé"56, ¦§¨§¨Ÿ£¥¨¤§©©ª§¨©£Ÿ¦¨¨¤
.eäiçîä áBhä úðéça BëBzî øøaúiLkaehdyk ,f`y - §¤¦§¨¥¦§¦©©©§©¥

l ,rxdn xxazieneiw lk ixdy ,rxl meiw `lina didi `
.aehdn wx `a rxd ly ezeige

äæ øeøáe,rxdn xxazi aehdy -éelb éãé-ìò ïk íb äéäé ¥¤¦§¤©¥©§¥¦
ähîì Búe÷ìàlr ixd dyrp llka xexiady myk ,xnelk - ¡Ÿ§©¨

zelbd onf jyna epizceare epiyrn ici12xexiad didi mb jk ,
,dhnl f` didzy ziwl`d zelbzdd ici lräaø äøàäa§¤¨¨©¨

Bîk ,äîeöò äòtLäå§©§¨¨£¨§
áeúkL13äàìî ék" : ¤¨¦¨§¨

,"'ä úà äòc õøàä̈¨¤¥¨¤
"'eë 'ä ãBák äìâðå"14. §¦§¨§

íìBòä úeììëa eäæå§¤¦§¨¨¨
,ãéúòìaehd didi f`y - ¤¨¦

ici lr - rxdn xxaziy
ziwl`d zelbzdd

,f` dlbzzyíãàa Cà©¨¨¨
úò" ìëa ¯ ïBzçzä©©§§¨¥

,"àöîzry lka - §Ÿ
jexa yecwd ly e`vnid

`ed15,,älôz Bædlitzd oipr dfy -16,íéðnæî íézò øàL Bà §¦¨§¨¦¦§ª¨¦

BðB÷ íò ããBaúäìmipnf x`ya e` dltzd zrya ,f`y - §¦§¥¦
- envr mr "caer" icediyïéòîì äëBæ åéNòî éôì ãçà ìk̈¤¨§¦©£¨¤§¥¥

ì äøBzä ÷ñò éãé ìò ,äæ øeøa,dîLzelbzdd ici lry - ¥¤©§¥¥¤©¨¦§¨
dyrp - ely dxezd ceniln dlbzny eytpay ziwl`d
ely aehdy ,xexiad

,rxdn dlrznéãé ìò ïëå§¥©§¥
,ä÷ãvämb ,ozep `edy - ©§¨¨

,rxdn aehd xxazn ok
eøîàL Bîk17epizeax - : §¤¨§

:l"fáéäé øæòìà éaø"©¦¤§¨¨¨¦
,éìöî øãäå éðòì äèeøt§¨§¨¦©£©©§¥
dhext ozp xfrl` 'x -
,lltzd jk xg`e iprl

:áéúëcaezk ixdy -18: ¦§¦
÷ãöá éðà,dwcva - £¦§¤¤
éðô äæçà,"Eick - ¤¡¤¨¤

ici lr df ixd ,dltza zewl`d zeinipt ly zelbzdd ze`xl
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íéùî äîùì äøåúá ÷ñåòä ìò ì"æø åøîàù äî
àéìîô .äèî ìù àéìîôáå äìòî ìù àéìîôá íåìù
úåìëéää ïäù ì"ðä úåãîäå íéøùä íä äìòî ìù
äèî ìù àéìîôå ÷"äåæáù äàéøáä íìåòá íéðåéìò
áøåòîä ìôùä æ"äåò èøôáå íéðåúçúä úåìëéää ïä
áåèä ìò èìåù òøäå ïåùàøä íãà àèçî òøå áåè
íåàìî íåàìå 'åë íãàá íãàä èìù øùà ù"îë
íùá àø÷ðä ïåúçúä íãàá ùåçá äàøðëå õîàé
å"ç êôéäì íéîòôìå øáåâ áåèä íéîòôìù ïè÷ íìåò
òøäî áåèä øøáúéù õ÷ úò ãò íìåòá íåìù ïéàå
åãøôúé éæàå ä"á íééçä øå÷î åøå÷îå åùøùá ÷áãéì
øøáúéùë õøàä ïî øåáòé äàîåèä çåøå ïåà éìòåô ìë

åäééçîä áåèä 'éçá åëåúî

é"ò ë"â äéäé äæ øåøéáå
äîåöò äòôùäå äáø äøàäá äèîì åúå÷ìà éåìéâ
'ä ãåáë äìâðå 'ä úà äòã õøàä äàìî éë ù"îë
ïåúçúä íãàá êà ãéúòì íìåòä úåììëá åäæå 'åë
íéðîåæî íéúò øàù åà äìôú åæ àåöî úò ìëá
øåøéá ïéòîì äëåæ åéùòî éôì à"ë åðå÷ íò ããåáúäì
ù"îë ä÷ãöä é"ò ïëå äîùì äøåúä ÷ñò é"ò äæ
÷ãöá éðà áéúëã éìöî øãäå éðòì äèåøô áéäé à"ø
úòãä úòôùäå äøàä éåìéâ 'éçá àéä êéðô äæçà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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סג lel` 'f iyily mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ז' שלישי יום
,234 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àúåøòúà äðäå,giw 'nr cr.åäééçîä áåèä

zelhazdd cvn `ad xac ,miaeh micicik mdipia mixacn
dlrp dcna df lynpa mb jk ,jlnd ipta mdipy ly dlecbd
oipr ,"seq oi` xe`"l ixd `ed mlehiay iptn ,oky ,xzeia
ly dlabdd ixnbl zca`p - "leab ila"e "seq oi`" `edy

.zecndíéâfîúî éæàå©£©¦§©§¦
úBøeábä íé÷zîúîe¦§©§¦©§

,íéãñçazektdp od - ©£¨¦
mileynd cqgle aehl

,zewiznläðéça éãé ìò©§¥§¦¨
úòvîîz` zkeeznd - §ª©©

Îdòéøënä å÷oia - ©©©§¦©
,dxeabe cqgétìk ähîe©¤§©¥

úcî àéä ,ãñç¤¤¦¦©
,íéîçøädrya - ¨©£¦

zxne` cqgd zcny
z` repnl zxne` dxeabd zcne ,dlabd ila ritydl
zcn d`a - rtyd zlawl ie`x epi`y inn drtydd

lk ewd z` dhne odipia drixkne mingxd,cqgd zcn it
,eilr engxiy ie`x la` ,rty zlawl ie`x `ed oi` m` mby

,el ritydl zepngxd cvneúàø÷pä,mingxd zcn - ©¦§¥
z`xwp,úîàä éîëç éøáãa "úøàôz" íLainkg - §¥¦§¤¤§¦§¥©§¥¨¡¤

,dlawdíéænøîä ,íãàå ïáì :ïéðåb 'áî äìeìk àéäL éôì§¦¤¦§¨¦§¨¦Ÿ¤§Ÿ¤©§©§¦

.äøeáâe ãñçìdf okle .dxeabl - mec`e ,cqgl fnxn oal - §¤¤§¨
mirav dnkn akxend xac oky - itei - "zx`tz" mya `xwp
- dxeab mbe cqg mb "mingx"a yiy iptn ,ixd .itei ea yi

."zx`tz" mya ef dcn z`xwp oklä"éåä íL íúñ ïëìå§¨¥§¨¥£¨¨
ìëaL àeä-Ceøä¤§¨
úcî ìò äøBî äøBzä©¨¤©¦©
áeúkL Bîk ,úøàôzä©¦§¤¤§¤¨

LBãwä øäfa4zenyd - , ©Ÿ©©¨
lr ixd mixen miyecwd
enk ,zepeilrd zecnd
zpiga lr lÎ` my
lr - miwl` my ,cqgd
.dnecke dxeabd zcn
itk - 'ied my eli`e
dxeza riten `edy
ixd `ed 'ied my ."zx`tz"d zcn lr dxen - inzq ote`a
zcn idefe ,miyecwd zenyd x`yn dlrnle "mvrd my"

,"zx`tz"dïàkL éôì,"zx`tz"d zcna -úðéça àeä §¦¤¨§¦©
úàN øúéa ,äaø äøàä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éeléb¦¥¨¤¨¨©¨§¤¤§¥

.Cøaúé úBLBãwä åéúBcî øàMîdyer" ly oiprd edf - ¦§¨¦¨©§¦§¨¥
,"seq oi` xe`"n ezelbzda jxazi `edy ,"einexna mely

.dxeabe cqg oia ,l`ixabe l`kin oia mely dyer

,àìéòìc àúeøòúà ,äpäå,dlrnln zexxerzdd -øøBòì §¦¥¦§¨¨¦§¥¨§¥
øBàî ,ìéòì økæpä äîeöò äòtLäå äaø äøàä éeléb¦¤¨¨©¨§©§¨¨£¨©¦§¨§¥¥

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà,ick -íBìL úBNòìzecnd oia - ¥¨©£¨
,dlrnly,àzúìc àúeøòúàa àéä ,ìéòì økæpäici lr - ©¦§¨§¥¦§¦§¨¨¦§©¨

dceard ly zexxerzdd
,dhnlyäNòîa§©£¥

íéiç úòtLäå ä÷ãvä©§¨¨§©§¨©©¦
,miig mipzepd mipipr -ïç¥

íéîçøå ãñçå5ïàîì ¨¤¤§©£¦§©
déîøbî déì úéìc§¥¥¦©§¥

,íeìkel oi`y inl - §
,melk envrnúBéçäìe§©£

.'eë íéìôL çeøz` dwifgnd dwcv mirityny ici lr - ©§¨¦
,mingxe cqg ,og mb ea yiy ote`a z`f miyere ,miiga iprd

"eqiitnd" ly ote`ae ybxa zpzip dwcvdy6dperae zray ,
minnexn ,daeh dybxd el mieeyn dwcvd zpizp mr zg`
ici lr ixd - egexa letp didi `ly ,egex z` miccerne
dx`ddn dlrnln zexxerzd mikiynn dhnln ef zexxerzd
l` `ed jexa "seq oi` xe`"n dnevrd drtydde daxd
ewznei zexeabdye odipia mely zeyrl ,zepeilrd zecnd

zlret "dwcvd dyrn"y dn owfd epax xiaqi oldl .micqgl
.zindad eytpay rxd mr eznglnae ezceara ,mc`d ytpa
- rxdn xxazi day aehdy ,zindad ytpd xexiaa xy`e
ici lr ,dlrnl dhnln jxca cg` ote` :mipte` ipy mpyi
dcn lk znglne zcear
xxal ziwl`d ytpay
ytpa dcbpky dcnd z`
lynl enk ,zindad
ly dad`d ici lr xxal
zcn z` ziwl`d ytpd
ytpd ly de`zde cqgd
ly d`xi ici lr ;zindad
ytpd ly drxd d`xid zcn z` xxal ziwl`d ytpd
lr ,dhnl dlrnln jxca xexia ,ipy ote` ;dnecke ,zindad
ly zecnd zexxazn - iwl` xe` envr lr jiynn mc`dy ici
mlera didi `ealÎcizrly enke jxcÎlr .zindad ytpd
ziwl`d zelbzdd ici lr rxdn xxazi aehdy xexiad llka
d`nehd gex z`e" didiy lrtzy zelbzd ,mlera f` didzy

"ux`d on xiar`7z` xxal icedi ly ezceara mb df jxc lr ,
dlrnln jxca xexiad epyi ,zindad eytp ly rxdn aehd
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

å÷ úòöåîî 'éçá é"ò íéãñçá úåøåáâä íé÷úîúîå
'÷ðä íéîçøä úãî àéä ãñç éôìë äèîå òéøëîä
äìåìë àéäù éôì úîàä éîëç éøáãá úøàôú íùá
íù íúñ ïëìå â"åçì íéæîøîä íãåàå ïáåì ïéðååâ 'áî
úøàôúä úãî ìò äøåî äøåúä ìëáù ä"á 'éåä
ñ"à øåà éåìéâ 'éçá àåä ïàëù éôì ÷"äåæá ù"îë
úåùåã÷ä åéúåãî øàùî úàù øúéá äáø äøàä ä"á

.êøáúé

äøàä éåìéâ øøåòì àìéòìã àúåøòúà äðäå
úåùòì ä"á ñ"à øåàî ì"ðä äîåöò äòôùäå äáø
ä÷ãöä äùòîá àúúìã àúåøòúàá àéä ì"ðä íåìù
äéì úéìã ïàîì íéîçøå ãñçå ïç íééç úòôùäå
úàæ úòãåîå .'åë íéìôù çåø úåéçäìå íåìë 'éîøâî
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.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."א יא, ˘ËÈÏ"‡:5."ויקרא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שלום שים ברכת מנוסח ב.6."להעיר ט, ב"ב

ב.7. יג, זכרי'

lel` 'g iriax mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ח' רביעי יום
,giw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éäé äæ øåøéáå,giw 'nr cr.øåëå óøöîá

xferd (iwl` xe` jiynnd dnyl dxez cenil ici lr) dhnl
,dwcvd oipr ici lr mb jk .rxdn xxazie xabzi ely aehdy
el zilbznd ziwl` zelbzd icedi jiynn ,"dwcvd dyrn"
epax oeylae .rxn aehd xexia elv` didiy ,ezltz zrya

:owfd,úàæ úòãeîe- ©©Ÿ
,recieøîàM äî©¤¨§

-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨
äëøáì8÷ñBòä ìò ¦§¨¨©¨¥

ì äøBzaíéNî" :dîL ©¨¦§¨¥¦
ìL àéìîôa íBìL̈§¨©§¨¤
ìL àéìîôáe äìòî©§¨§¨©§¨¤
ìL àéìît" ,"ähî©¨¨©§¨¤
íéøOä íä ¯ "äìòî©§¨¥©¨¦
,ìéòì úBøkæpä úBcnäå§©¦©¦§¨§¥
íéðBéìò úBìëéää ïäL¤¥©¥¨¤§¦
øäfaL äàéøaä íìBòa§¨©§¦¨¤©Ÿ©

,LBãwämelyd my - ©¨
cqg ly zecnd oia
od odizyyk dxeabe
melyde ,dyecwe aeha

dxeabde ,dxeabe cqg ly zellkzd didzy jka `hazn
,cqga wznezúBìëéää ïä ¯ "ähî ìL àéìîô"e¨©§¨¤©¨¥©¥¨

î òøå áBè áøòîä ìôMä äfä íìBò èøôáe ,íéðBzçzä©©§¦¦§¨¨©¤©¨¨©§Ÿ̈¨©¥
f` -,ïBLàøä íãà àèçaehd zaexrzl `iady `hg - ¥§¨¨¨¦

,aeh ila rx oi`e rx ila aeh oi`y ,rxdeìò èìBL òøäå§¨©¥©
áeúkL Bîk ,áBhä9,"'eë íãàa íãàä èìL øLà" :- ©§¤¨£¤¨©¨¨¨¨¨¨

itke ,dyecw ly mc`d lr lyen ,dtilw ly "lrila mc`"d
,"el rxl" weqt eze`a miiqny"õîàé íàlî íàìe"10- , §Ÿ¦§Ÿ¤¡¨

cv xabzn minrtl
xabzn minrtle dyecwd
,df znerly cvd
íãàa Leça äàøpëå§©¦§¤§¨¨¨
íLa àø÷pä ,ïBzçzä©©§©¦§¨§¥

"ïè÷ íìBò"11, ¨¨¨
øáBb áBhä íéîòôlL¤¦§¨¦©¥

Côäì íéîòôìå- §¦§¨¦§¥¤
xabzn rxdy-ñç©

íBìL ïéàå .íBìLå§¨§¥¨
,"õ÷ úò" ãò íìBòa- ¨¨©¥¥

,rxl seq didiyk
òøäî áBhä øøaúiL¤¦§¨¥©¥¨©

÷ácìwaczdl - ¦¨¥
øB÷î ,BøB÷îe BLøLa§¨§§§
éæàå ,àeä-Ceøa íéiçä©©¦¨©£©

õøàä ïî øáòé äàîhä çeøå ,"ïåà éìòt ìk eãøtúé"56, ¦§¨§¨Ÿ£¥¨¤§©©ª§¨©£Ÿ¦¨¨¤
.eäiçîä áBhä úðéça BëBzî øøaúiLkaehdyk ,f`y - §¤¦§¨¥¦§¦©©©§©¥

l ,rxdn xxazieneiw lk ixdy ,rxl meiw `lina didi `
.aehdn wx `a rxd ly ezeige

äæ øeøáe,rxdn xxazi aehdy -éelb éãé-ìò ïk íb äéäé ¥¤¦§¤©¥©§¥¦
ähîì Búe÷ìàlr ixd dyrp llka xexiady myk ,xnelk - ¡Ÿ§©¨

zelbd onf jyna epizceare epiyrn ici12xexiad didi mb jk ,
,dhnl f` didzy ziwl`d zelbzdd ici lräaø äøàäa§¤¨¨©¨

Bîk ,äîeöò äòtLäå§©§¨¨£¨§
áeúkL13äàìî ék" : ¤¨¦¨§¨

,"'ä úà äòc õøàä̈¨¤¥¨¤
"'eë 'ä ãBák äìâðå"14. §¦§¨§

íìBòä úeììëa eäæå§¤¦§¨¨¨
,ãéúòìaehd didi f`y - ¤¨¦

ici lr - rxdn xxaziy
ziwl`d zelbzdd

,f` dlbzzyíãàa Cà©¨¨¨
úò" ìëa ¯ ïBzçzä©©§§¨¥

,"àöîzry lka - §Ÿ
jexa yecwd ly e`vnid

`ed15,,älôz Bædlitzd oipr dfy -16,íéðnæî íézò øàL Bà §¦¨§¨¦¦§ª¨¦

BðB÷ íò ããBaúäìmipnf x`ya e` dltzd zrya ,f`y - §¦§¥¦
- envr mr "caer" icediyïéòîì äëBæ åéNòî éôì ãçà ìk̈¤¨§¦©£¨¤§¥¥

ì äøBzä ÷ñò éãé ìò ,äæ øeøa,dîLzelbzdd ici lry - ¥¤©§¥¥¤©¨¦§¨
dyrp - ely dxezd ceniln dlbzny eytpay ziwl`d
ely aehdy ,xexiad

,rxdn dlrznéãé ìò ïëå§¥©§¥
,ä÷ãvämb ,ozep `edy - ©§¨¨

,rxdn aehd xxazn ok
eøîàL Bîk17epizeax - : §¤¨§

:l"fáéäé øæòìà éaø"©¦¤§¨¨¨¦
,éìöî øãäå éðòì äèeøt§¨§¨¦©£©©§¥
dhext ozp xfrl` 'x -
,lltzd jk xg`e iprl

:áéúëcaezk ixdy -18: ¦§¦
÷ãöá éðà,dwcva - £¦§¤¤
éðô äæçà,"Eick - ¤¡¤¨¤

ici lr df ixd ,dltza zewl`d zeinipt ly zelbzdd ze`xl
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íéùî äîùì äøåúá ÷ñåòä ìò ì"æø åøîàù äî
àéìîô .äèî ìù àéìîôáå äìòî ìù àéìîôá íåìù
úåìëéää ïäù ì"ðä úåãîäå íéøùä íä äìòî ìù
äèî ìù àéìîôå ÷"äåæáù äàéøáä íìåòá íéðåéìò
áøåòîä ìôùä æ"äåò èøôáå íéðåúçúä úåìëéää ïä
áåèä ìò èìåù òøäå ïåùàøä íãà àèçî òøå áåè
íåàìî íåàìå 'åë íãàá íãàä èìù øùà ù"îë
íùá àø÷ðä ïåúçúä íãàá ùåçá äàøðëå õîàé
å"ç êôéäì íéîòôìå øáåâ áåèä íéîòôìù ïè÷ íìåò
òøäî áåèä øøáúéù õ÷ úò ãò íìåòá íåìù ïéàå
åãøôúé éæàå ä"á íééçä øå÷î åøå÷îå åùøùá ÷áãéì
øøáúéùë õøàä ïî øåáòé äàîåèä çåøå ïåà éìòåô ìë

åäééçîä áåèä 'éçá åëåúî

é"ò ë"â äéäé äæ øåøéáå
äîåöò äòôùäå äáø äøàäá äèîì åúå÷ìà éåìéâ
'ä ãåáë äìâðå 'ä úà äòã õøàä äàìî éë ù"îë
ïåúçúä íãàá êà ãéúòì íìåòä úåììëá åäæå 'åë
íéðîåæî íéúò øàù åà äìôú åæ àåöî úò ìëá
øåøéá ïéòîì äëåæ åéùòî éôì à"ë åðå÷ íò ããåáúäì
ù"îë ä÷ãöä é"ò ïëå äîùì äøåúä ÷ñò é"ò äæ
÷ãöá éðà áéúëã éìöî øãäå éðòì äèåøô áéäé à"ø
úòãä úòôùäå äøàä éåìéâ 'éçá àéä êéðô äæçà
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`lelסד 'h iying mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ט' חמישי יום
,giw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî äðäå,236 'nr cr.'åëå íéîòô

,dwcv ,"wcv" ly dncwdàéä`id "jipt dfg`" -úðéça ¦§¦©
úlãâa ïðBaúäì ,äðeázäå úòcä úòtLäå äøàä éelb¦¤¨¨§©§¨©©©©§©§¨§¦§¥¦§ª©

eîéçøe eìéçc äfî ãéìBäìe ,'ä,dad`e d`xi -íéiìëN §¦¦¤§¦§¦¦§¦¦
lkydn ze`ay -
,'d zlecba dpadde

,òãBpkidefy - ©©
ziwl`d zelbzdd

,dltzayäæ-éãé-ìòå§©§¥¤
áBhä øøáðdlere - ¦§©©

Bîk ,òøä ãøôðå 'äì©§¦§©¨©§

áeúkL19,"Bììäî éôì Léàå ,áäfì øeëå óñkì óøöî" : ¤¨©§¥©¤¤§©¨¨§¦§¦©£¨
Leøtdn itl `ed mc` ly (ewexin) etexivy yexitd dn - ¥

- ?lldn `edy'ä úà Bìelä éôì,dltzd zrya -÷îòa §¦¦¤§Ÿ¤
eìéçc ãéìBäì úòcä©©©§¦§¦

eîéçøe20'd z`xi - §¦
,'d zad`eøøáð äëk̈¨¦§©

,òøä ãøôðå áBhä- ©§¦§©¨©
,wxnpe sxvp `edeøeøák§¥

óñkî íéâéqä ãeøôe¥©¦¦¦¤¤
.øeëå óøöîa áäæå§¨¨§©§¥§

,úàæ úòãeî äpäå,ixd reci -íä íòáèa ìàøNiL §¦¥©©Ÿ¤¦§¨¥§¦§¨¥
íéãñç éìîBâå íéðîçø21úBëLîð íäéúBLôð úBéä éðtî , ©£¨¦§§¥£¨¦¦§¥¡©§¥¤¦§¨

ïäa øáBb ãñçä øLà ,Cøaúé åéúBcnî,zepeilrd zecna - ¦¦¨¦§¨¥£¤©¤¤¥¨¤
äøeábäå ïécä úcî ìò©¦©©¦§©§¨
Bîëe ,íeöîväå§©¦§§

áeúkL22Bcñç øáb" : ¤¨¨©©§
,"åéàøé ìòlr fnxnd - ©§¥¨

zcn lr cqgd zexabzd
eay dxeabde d`xid

,jxaziúàø÷ð ïëlL¤¨¥¦§¥
"ïäk úa" äîLpä- ©§¨¨©Ÿ¥

,odk zpigan d`a `idy
,cqgd zcn `idyBîk§

LBãwä øäfa áeúkL23. ¤¨©Ÿ©©¨
d`a dnypdy oeeike -
oday zeyecwd zecndn
mb okl - xabzn cqgd
cqgd zcn dnypa
`id zepngxde
micediy ,zexabzda
mingx ilra md mraha

.micqg ilnebe,äpäå§¦¥
Bæ äðéçaî úëLîpä ä÷ãvän -rah,dnypay zepngxd ©§¨¨©¦§¤¤¦§¦¨

ìò ìôBð "äNòî" íL ék ,"ä÷ãvä äNòî" íLa úàø÷ð¦§¥§¥©£¥©§¨¨¦¥©£¤¥©
øác àéäå àìénî ãéîz äNòpL Bà ,äNòð øákL øác̈¨¤§¨©£¨¤©£¨¨¦¦¥¨§¦¨¨

ïàk óàå ,ãéîz ìéâøå äåää`ad dwcvd oipra - ©Ÿ¤§¨¦¨¦§©¨
,dnypay zirahd zepngxdnúeðîçøäå ãñçä úcî éøä£¥¦©©¤¤§¨©£¨

øákî ìàøNé úéa ìk úBLôða äòaèäxac df ixd - ª§§¨§©§¨¥¦§¨¥¦§¨
yxak,dyrpìzLäå ïúeàéøa úòîåéúBcnî ïúeìL ¥¥§¦¨§¦§©§§¨¦¦¨

øaúéáeúkL Bîk ,C24,"'eë åétàa çtiå" :mc` ly eteba - ¦§¨¥§¤¨©¦©§©¨

mixne` ep`e ,miig ly dnyp oey`xd25dnypd zqpkd lr
:icedia"'eë çôðc ïàîe" ,"éa zçôð äzàå"26,,gtp ekezn - §©¨¨©§¨¦©§¨©

d`a dnypdy dpeekd lynpae ,ezeiniptne ezeikezn
,ixd ,zewl`d zeiniptn
d`a `idy oeeik
- jxazi eizecn zeiniptn
oipr ,dnypa ,da yi
eizecn ly zeiniptd
zexabzd mr cgi ,jxazi
dzcixi f`n ,cqgd zcn

.seba dzqipkeìëa íâå§©§¨
íBéå íBéd"awd -Báeèa ¨§

,úéLàøá äNòî Lcçî§©¥©£¥§¥¦
ly ozeycgzd llek -
xy`ae ,dlrnly zecnd
ixd ,dhnl dnypl
íéø÷aì íéLãç"å©£¨¦©§¨¦

"'eë27.yexit df -
,cinz dyrpy ,"dyrn"
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ïúéì ä÷ãöä úåöîá ïàë óàå .'åë ùôðä éåöéî
ô"ò ì"æø ù"îëå åðåöøå åúåðîçø òáèî øúåé äáøä
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'éçá 'á ùé 'ä éãáåò ììëá äðä
'éçáî äìòîì íúîùð ùøåù ãöî úå÷åìç úåâøãîå
íåöîöä úãî àéä ìàîù 'éçáù åðééäã ìàîùå ïéîé
íéøúñîá 'åë úëì òðöäå ù"îë 'ä úãåáòá øúñääå
äãîî äðäå .'åë øúñá äøåúá ÷ñåòä ìë 'åë äëáú
åîë 'ä úãåáòá ìåáâäå íåöîöä 'éçá ë"â äëùîð åæ
æáæáé ìà æáæáîäå ãé âùäá ïåãéð úåéäì ä÷ãöá
àöåéù åì éã úåöî éøàùå ú"úá â"äëå ùîåçî øúåé
íéúò òåá÷ì 'éôá äøåúä åúáééçù ùøåôî áåéçî ç"é
úåèùôúääå ãñçä úãî àéä ïéîé 'éçá êà .'åë
ììë øúñäå íåöîö éìá úåáçøúäá 'ä úãåáòá
ù"î ë"â êùîð äðîîå 'åë äáçøá äëìäúàå ù"îë

'åë íéãéîìúá äøî ÷åøæ ì"æøêà íãå÷ ì"öù äàøðå .ò"ö)

('åë ïéîé 'éçáøåöòî ïéàå ììë ìåáâå íåöîö éìá íâå
àìå úåöî éøàùå ú"úá ïéáå ä÷ãöá ïéá åúáãð çåøì

:'åë éã éìá ãò àìà ãáìá ç"é úàöì åì éã
äðäåïéàå åìà 'éçá 'áî ìåìë ì"ö ìàøùé ùéà ìë

äîë åðéöî ïëìå íå÷î åì ïéàù øáã êì
ù"á óàù åðãîìì ä"á éøîåçîå ù"á éìå÷î íéøáã
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`lye xeq` didi xacdy ,oice dxeab ly oipr `ed ,xingdl

,dyecwa zelrzdl lkeiïéîé úðéçaî eéäL ìlä-úéáe¥¦¥¤¨¦§¦©¨¦
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íøeqàî íéøzî eéäiL¤¦§ª¨¦¥¦¨
xeqi` ,"`xg` `xhq"l -
xeq`" oeyln ixd `ed
xeyw xacdy ,"xeywe
"`xg` `xhq"l
xne`y itk ,mipevigle
ly oey`x wlga 'f wxta

,"`ipz"d xtqeìëeéå§§
äìòîì úBìòì- ©£§©§¨

jky zexnl ixd ,dyecwa
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lldÎziae exingd i`ny

- eliwdïë-ét-ìò-óà©©¦¥
-úéa eéä íéøác änëa§©¨§¨¦¨¥

,ïél÷î éànLz`fe - ©©§¦¦
LøL úeìlkúä éðtî¦§¥¦§©§Ÿ¤

íúîLð,i`ny zia ly - ¦§¨¨
ïéîiî íb ìeìk àeäL- ¤¨©¦¨¦

,cqgeúîLð LøL ïëå§¥Ÿ¤¦§©
íb ìeìk ìlä-úéa¥¦¥¨©

,ìàîOî,dxeabe - ¦§Ÿ
úBcîe Cøc òeãik11- ©¨©¤¤¦
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,dlrnly "ycw" zpiga
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úBcnä ìëå ,íBìLå-ñç ãeøôe õev÷ycw"n ze`ad - ¦¥©§¨§¨©¦
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úcîa Côääå ,øzñäå§¤§¥§©¥¤§¦©
-åéìò eðéáà íäøáà©§¨¨¨¦¨¨

.íBìMäcgtdy - ©¨
elv` md dxeabde
,xzqde mlrd zpigaa
zpigaa cqgde dad`de

.ielib
Cìnä ãåc øîàL eäæå§¤¤¨©¨¦©¤¤

:íBìMä-åéìò`edy - ¨¨©¨
dxeab zpiga16:áø äî"¨©
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áBhä úcnL ,øîBìk§©¤¦©©
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,ïéîé úðéçanL Lnîcqgd zcn mlv`y zexnl ,xnelk - ©¨¤¦§¦©¨¦

ef `iddlelkdixd `ed mznyp yxey oky) dxeabd zpigaa
lka - (cqgn mb lelk `edy dn `l` df oi` ,dxeabd zpigan

dpiga mb z`fefenk "lecb"e "ax" zpigaa `id cqge aeh ly
."oini"ay cqgd zpigaïäézLecqgd zpiga -zpigany §¥¤

,dxeabde "l`ny"d zpigaa dlelkd cqgd zpigae ,"oini"d
odizy.øeòLå äcîe ìeáb éìa éelb úðéçaî ïäixd dfy - ¥¦§¦©¦§¦§¦¨§¦

oky ,leab ilae dcn ila ielib ly oipr - dlecbde cqgd zcn
zcn cvn eli`e ,dxeabd zcnn mi`a df ieliba leabde dcnd

.leab ilae dcn ila `ed ielibd ,cqgdáø äî" :áeúkL eäæå§¤¤¨¨©
øîBìk ,"Eáeè"zptv"d lr mb ,mipiprd ipy lr aqen dfy - §§©

,"ja miqeg"d lr mbezðôö øLà" áBhä ïéa ,äcîe ìeáb éìa§¦§¦¨¥©£¤¨©§¨
éàøéì,"E,xzqde mlrday aehd -ïéáe,aehd -zìòt øLà" ¦¥¤¥£¤¨©§¨
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ùã÷ä úøâà
ïéðã åéä ïëìå ïåéìòä ìàîù 'éçáî íúîùð ùøùù
'éçáî åéäù ä"áå .äøåúä éøåñéà ìëá ãéîú øéîçäì
éøåñéà øéúäìå ì÷äì úåëæ ïéãîìî åéä ïåéìòä ïéîé
äìòîì úåìòì åìëåéå íøåñéàî íéøúåî åéäéù ù"á

éøáã äîëá ë"ôòàúåììëúä éðôî ïéìé÷î ù"á åéä í
úîùð ùøåù ïëå ïéîéî íâ ìåìë àåäù íúîùð ùøù
ïåéìòä ùã÷ úåãîå êøã òåãéë ìàîùî íâ ìåìë ä"á
åæ úåìåìë úåãîä ìëå å"ç ãåøéôå õåöé÷ ïîú úéìã
áéúëãëå ç"éì òåãéë åæá åæ úåãçåéî íä ïëìå .åæî
éë éúòãé äúò äáäàäå ãñçä úãî àåäù íäøáàá
ãå÷òéå äøåáâä úãî ùáìù é"ò äúà íéäìà àøé
øîàù äîå .'åë úìëàîä úà ç÷éå åðá ÷çöé úà
ùøôää äðä ÷çöé ãçôå éáäåà íäøáà áåúëä
÷çöé úãîáù íìòäå éåìéâ 'éçáá àåä äæä ìãáääå
'éçáá úøúåñî äáäàäå éåìéâ 'éçáá àåä ãçôä
øîàù åäæå ä"ò à"à úãîá êôéääå øúñäå íìòä
ãñçäå áåèä úãîù øîåìë 'åâå êáåè áø äî ä"òäã
ùøåùù éî ìë ìöà øúñäå íìòä úðéçáá àéä øùà
.ù"á úãîë êéàøé íùá '÷ðä ìàîù 'éçáî åúîùð
ìåãâå áø àåä ë"ôòà ïåôöå æåðâä áåè àåäù óà äðä
ïéîé 'éçáîù ùîî ãñçäå äìåãâä úãî åîë ãàî
ù"æå .øåòéùå äãîå ìåáâ éìá éåìéâ 'éçáî ïä ïäéúùå
øùà áåèä ïéá äãîå ìåáâ éìá øîåìë êáåè áø äî
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סז lel` `"i ycew zay mei Ð bi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"א קודש שבת יום
אגרת יג  ,hiw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...êáåè áø äî .âé,kw 'nr cr:'åâå äëåñá

éàøéì zðôö øLà Eáeè áø äî" .âé"'Bâå E1.weqt - ¨©§£¤¨©§¨¦¥¤§
zligzn ."mc` ipa cbp ja miqegl zlrt" :miizqnd ,mildza
,`vei weqtd seqn eli`e ,xzqene oetv xkydy `vei weqtd
mi`exd mc` ipa cbp ,ielb xky ,"mc` ipa cbp" `ed xkydy

,owfd epax xiaqi .eze`
l`xyi ipa zcearay
,(xkyd z` d`iand)
:mipte` ipy mze` mpyi
dceare dienq dcear
:owfd epax oeylae .dielb

'ä éãáBò ììëa ,äpä- ¦¥¦§©§¥
,zeevne dxez iniiwnLé¥

úBâøãîe úBðéça 'á§¦©§¥
LøL ãvî úB÷eìç£¦©Ÿ¤
,äìòîì íúîLð¦§¨¨§©§¨

.ìàîNe ïéîé úðéçaî- ¦§¦©¨¦§Ÿ
dnypy ,dxeabe cqg
"oini"d zpigan d`a zg`
dipy dnype ,dlrnly
"l`ny"d zpigan d`a

,dlrnly,eðéäc- §©§
ezceara jkay drtydd

- `id ,icedi lyúðéçaL¤§¦©
úcî àéä ìàîN§Ÿ¦¦©
øzñääå íeöîvä©¦§§©¤§¥

,'ä úãBáòazcear - ©£©
zpigan d`ad ,dnypd

,xzqdae (ae ,mevnva (` `id - dlrnl "dxeab"de "l`ny"d
,'d zceara:áeúkL Bîkxzqdl rbepa -2:"'eë úëì òðöäå" §¤¨§©§¥©¤¤

ipy weqta aezky enke ,"jiwl` 'd mr -3:äkáz íéøzñna"©¦§¨¦¦§¤
,"'eël"f epizeax mixne`y enke ,"iytp -4:÷ñBòä ìk"¨¨¥

."'eë øúqa äøBza:xzqa `id dceardy xaecn df lkay - ©¨©¥¤
dxezae ,"dkaz mixzqna" - dltza ,"zkl rpvd" - zeevna
ok mb `a dfny ,owfd epax xn`i oldl ."xzqa dxeza wqer" -

.dlabde mevnvBæ äcnî ,äpäå,"l`ny"n -ïk íb äëLîð §¦¥¦¦¨¦§§¨©¥
úBéäì ä÷ãöa Bîk ,'ä úãBáòa ìeábäå íeöîvä úðéça§¦©©¦§§©§©£©§¦§¨¨¦§

ïBcð,ezaeg z` aeygle -ãé âOäa5,,ezleki itl -æaæáîä"å ¦§¤¥¨§©§©§¥
,dwcva -"Lîçî øúBé æaæáé ìà6,`edy dwcvdy ixd - ©§©§¥¥¥Ÿ¤

,dlabda `id ozepàðåb éàäëe,mb jke -äøBz ãeîìúa §©©§¨§©§¨
Løôî áeiçî BúáBç éãé àöBiL Bì éc ¯ úBöî éøàLe§¨¥¦§©¤¥§¥¨¥¦§Ÿ̈

.'eë íézò òa÷ì Leøôa äøBzä ezáiçLdnk ixd - ¤¦§©©¨§¥¦§Ÿ©¦¦
`ed dcn dze`a - dxezl mizr reawl eze` zaiign dxezdy
yxeyy iptn od 'd z` ezceara zexen`d zelabdd lk .raew

.dlrnly "l`ny"d zpigan `ed eznypïéîé úðéça Cà- ©§¦©¨¦

,dlrnly "oini"d zpigan d`ay dnypãñçä úcî àéä¦¦©©¤¤
øzñäå íeöîö éìa úeáçøúäa ,'ä úãBáòa úeèMtúääå§©¦§©§©£©§¦§©£§¦¦§§¤§¥

áeúkL Bîk ,ììk7äpnîe ,"'eë äáçøá äëläúàå" :- §¨§¤¨§¤§©§¨¨§¨¨¦¤¨
,"oini"d zpigan-íðBøëæ eðéúBaø eøîàM äî ïk íb CLîð¦§¨©¥©¤¨§©¥¦§¨

äëøáì8äøî ÷øæ" : ¦§¨¨§Ÿ¨¨
."'eë íéãéîìzaéøö)C ©©§¦¦¨¦
éøvL äàøðå .ïeiòúBéäì C ¦§¦§¤¤¨¦¦§

('eë ïéîé úðéça Cà íã÷- Ÿ¤©§¦©¨¦
zekiiy yi m` oeir jixv
dxn wexf" oiprl
zpigal "micinlza
df dxe`kl ixdy ."oini"d
dxeab ly oipr ,jtidl
ly oipr `le ,`xnege
jixv df d`xpd itke .cqg
j`" milnd iptl `eal
f`y ,"oini zpiga
"dpnne" ly zernynd
"l`ny"d zpiga lr `id
jynp dpnny ,dxeabde
."micinlza dxn wexf"
xne` `ed ,mipt lk lr
"oini"d zpigany ,o`k
ze`agzddÎi` d`a
zkll `l` ,rpvda

,'d zceara dagxdaíâå§©
wx `l -ote`dceard

mb `l` ,dagxda `edmvr`ed dceardìeáâe íeöîö éìa§¦¦§§
ãeîìúa ïéáe ä÷ãöa ïéa ,Búáãð çeøì øBöòî ïéàå ,ììk§¨§¥©£§©¦§¨¥¦§¨¨¥§©§

,úBöî éøàLe äøBz`ly daicp gexa dyer `ed lkd - ¨§¨¥¦§
itk wx `l - iteya dxez cnele leab ila dwcv ozep ,dlabda
zeevn miiwn `ede ,dxezl mizr reawl oic it lr aiiegn `edy

.daicp gex ly dfk ote`a,ãáìa BúáBç éãé úàöì Bì éc àìå§Ÿ©¨¥§¥¨¦§©
,zeevne dxez ly mipipra -:'eë éc éìa ãò àlàmd dl` - ¤¨©§¦©

yxey ly ipeyd cvn mi`ad 'd zceara zebixcnde mipte`d
."l`ny"n e` "oini"n ,dlrnl mznyp

éøö ìàøNé Léà ìk ,äpäå,elà úBðéça 'áî ìeìk úBéäì C §¦¥¨¦¦§¨¥¨¦¦§¨¦§¦¥
,cqge "oini" zpigan d`a eznypy df ,"l`ny"e "oini" ly -

,jtidl oke ,dxeabe "l`ny" zpiga mb ea didzy jixvEì ïéàå§¥§
.íB÷î Bì ïéàL øáconfe mewn mdl yi dxeab mbe cqg mb - ¨¨¤¥¨

.mda ynzydl yi izn ,mc`d lv`eðéöî ïëìåmi`ven - §¨¥¨¦
,ep`,ìlä-úéa éøîeçîe éànL-úéa éìewî íéøác änk- ©¨§¨¦¦¥¥©©¥§¥¥¦¥

mda mixingn lld ziae mda miliwn i`ny ziay9,eðãnìì§©§¥
ïBéìòä ìàîN úðéçaî íúîLð LøML éànL-úéa óàL10, ¤©¥©©¤Ÿ¤¦§¨¨¦§¦©§Ÿ¨¤§
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ùã÷ä úøâà
äî âé.'åâå êéàøéì úðôö øùà êáåè áø

'éçá 'á ùé 'ä éãáåò ììëá äðä
'éçáî äìòîì íúîùð ùøåù ãöî úå÷åìç úåâøãîå
íåöîöä úãî àéä ìàîù 'éçáù åðééäã ìàîùå ïéîé
íéøúñîá 'åë úëì òðöäå ù"îë 'ä úãåáòá øúñääå
äãîî äðäå .'åë øúñá äøåúá ÷ñåòä ìë 'åë äëáú
åîë 'ä úãåáòá ìåáâäå íåöîöä 'éçá ë"â äëùîð åæ
æáæáé ìà æáæáîäå ãé âùäá ïåãéð úåéäì ä÷ãöá
àöåéù åì éã úåöî éøàùå ú"úá â"äëå ùîåçî øúåé
íéúò òåá÷ì 'éôá äøåúä åúáééçù ùøåôî áåéçî ç"é
úåèùôúääå ãñçä úãî àéä ïéîé 'éçá êà .'åë
ììë øúñäå íåöîö éìá úåáçøúäá 'ä úãåáòá
ù"î ë"â êùîð äðîîå 'åë äáçøá äëìäúàå ù"îë

'åë íéãéîìúá äøî ÷åøæ ì"æøêà íãå÷ ì"öù äàøðå .ò"ö)

('åë ïéîé 'éçáøåöòî ïéàå ììë ìåáâå íåöîö éìá íâå
àìå úåöî éøàùå ú"úá ïéáå ä÷ãöá ïéá åúáãð çåøì

:'åë éã éìá ãò àìà ãáìá ç"é úàöì åì éã
äðäåïéàå åìà 'éçá 'áî ìåìë ì"ö ìàøùé ùéà ìë

äîë åðéöî ïëìå íå÷î åì ïéàù øáã êì
ù"á óàù åðãîìì ä"á éøîåçîå ù"á éìå÷î íéøáã
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lel` `"i ycew zay mei Ð bi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,äøBzä éøeqà ìëa ãéîz øéîçäì ïéðc eéä ïëìå- §¨¥¨¨¦§©£¦¨¦§¨¦¥©¨
`lye xeq` didi xacdy ,oice dxeab ly oipr `ed ,xingdl

,dyecwa zelrzdl lkeiïéîé úðéçaî eéäL ìlä-úéáe¥¦¥¤¨¦§¦©¨¦
,éànL-úéa éøeqà øézäìe ì÷äì úeëæ ïéãnìî eéä ,ïBéìòä̈¤§¨§©§¦§§¨¥§©¦¦¥¥©©

íøeqàî íéøzî eéäiL¤¦§ª¨¦¥¦¨
xeqi` ,"`xg` `xhq"l -
xeq`" oeyln ixd `ed
xeyw xacdy ,"xeywe
"`xg` `xhq"l
xne`y itk ,mipevigle
ly oey`x wlga 'f wxta

,"`ipz"d xtqeìëeéå§§
äìòîì úBìòì- ©£§©§¨

jky zexnl ixd ,dyecwa
Îziay llka xcqd did
lldÎziae exingd i`ny

- eliwdïë-ét-ìò-óà©©¦¥
-úéa eéä íéøác änëa§©¨§¨¦¨¥

,ïél÷î éànLz`fe - ©©§¦¦
LøL úeìlkúä éðtî¦§¥¦§©§Ÿ¤

íúîLð,i`ny zia ly - ¦§¨¨
ïéîiî íb ìeìk àeäL- ¤¨©¦¨¦

,cqgeúîLð LøL ïëå§¥Ÿ¤¦§©
íb ìeìk ìlä-úéa¥¦¥¨©

,ìàîOî,dxeabe - ¦§Ÿ
úBcîe Cøc òeãik11- ©¨©¤¤¦

ly mipte`de mixeriyd
,ïBéìòä Lã÷ly - Ÿ¤¨¤§

,dlrnly "ycw" zpiga
ïîz úéìc,my oi`y - §¥©¨

úBcnä ìëå ,íBìLå-ñç ãeøôe õev÷ycw"n ze`ad - ¦¥©§¨§¨©¦
,"oeilrd,Bfî Bæ úBìeìk,cqgn dxeabe dxeabn cqg :oebk - §¦

;ïç éòãBéì òeãik ,Bæa Bæ úBãçéî íä ïëìåzxez icnell - §¨¥¥§ª¨¨©¨©§§¥¥
zecbepn zecn ,zeiktd ixd od dxeabe cqgy zexnly ,dlawd
,dxeabd on mb da yi cqgy df cvn ,z`f lka ,dipyl zg`

,zecgeine zecg`zn od - cqgd on mb da yi dxeabeáéúëãëe§¦§¦
aezky enke -12:äáäàäå ãñçä úcî àeäL ,íäøáàa§©§¨¨¤¦©©¤¤§¨©£¨

,"äzà íéäìà àøé ék ézòãé äzò"myd z` caer dz` - ©¨¨©§¦¦§¥¡Ÿ¦©¨
,dxeabde d`xid zcna jxazi,äøeábä úcî LálL éãé-ìò©§¥¤¨©¦©©§¨

,ezenvrl dtqede yeal enk `l` ,ely "mvr"d dzid `ly -
"'eë úìëànä úà çwiå" ,"Bða ÷çöé úà ã÷òiå"13.- ©©£Ÿ¤¦§¨§©¦©¤©©£¤¤

,ixd .dxeabd zilkz ly oipr ixd dfy ,ecigi epa z` hegyl
mday mipnf elv` eid ,cqgd yi` mvra didy ,mdxa`ay
.wgvi epa z` hegyl zepekp icil cr ,dxeabd zcn ea dzlbzp

"éáäà íäøáà" :áeúkä øîàM äîe14exg` weqta -15 ©¤¨©©¨©§¨¨Ÿ£¦
:xn`p,"÷çöé ãçô"cqgd zcna `id mdxa` zceary - ©©¦§¨

,`eti` ,cvik .dxeabde cgtd zcna - wgvi zceare ,dad`de

jxazi myd z` caer mdxa`y ,mcew xn`py dnl m`ez df
cqgd zcna mb jxazi myd z` caer wgvie ,dxeabd zcna mb

?"dad`deéelb úðéçáa àeä äfä ìcáääå Løôää äpä¦¥©¤§¥§©¤§¥©¤¦§¦©¦
çöé úcîaL ,íìòäåãçtä ÷,dxeabde -,éelb úðéçáa àeä §¤§¥¤§¦©¦§¨©©©¦§¦©¦

äáäàäå,cqgde - §¨©£¨
íìòä úðéçáa úøzñî§ª¤¤¦§¦©¤§¥
úcîa Côääå ,øzñäå§¤§¥§©¥¤§¦©
-åéìò eðéáà íäøáà©§¨¨¨¦¨¨

.íBìMäcgtdy - ©¨
elv` md dxeabde
,xzqde mlrd zpigaa
zpigaa cqgde dad`de

.ielib
Cìnä ãåc øîàL eäæå§¤¤¨©¨¦©¤¤

:íBìMä-åéìò`edy - ¨¨©¨
dxeab zpiga16:áø äî"¨©
."'Bâå Eáeèmiiqne - §§

xy`"zptv,"ji`xil
áBhä úcnL ,øîBìk§©¤¦©©
àéä øLà ãñçäå§©¤¤£¤¦
øzñäå íìòä úðéçáa¦§¦©¤§¥§¤§¥
LøML éî ìk ìöà¥¤¨¦¤Ÿ¤
,ìàîN úðéçaî BúîLð¦§¨¦§¦©§Ÿ

,dxeabd zpiga -àø÷pä©¦§¨
,dxeabd zpiga -íLa§¥

éàøé","Ein zceary - §¥¤
zpigan eznyp yxeyy
zpigaa `id - "l`ny"d
,mevnve dxeab ,d`xi

,éànL-úéa úcîk- §¦©¥©©
`idy `l` ,dxeabde "l`ny"d zpigan `ed myxey xen`ky

,cqgde aehd zpigan mb dlelkæeðbä áBè àeäL óà äpä¦¥©¤©¨
ïeôöå,ieliba ixd mlv` `id dxeabde d`xid zcn ,oky - §¨

ãñçäå älãbä úcî Bîk ãàî ìBãâå áø àeä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©§¨§Ÿ§¦©©§ª¨§©¤¤
,ïéîé úðéçanL Lnîcqgd zcn mlv`y zexnl ,xnelk - ©¨¤¦§¦©¨¦

ef `iddlelkdixd `ed mznyp yxey oky) dxeabd zpigaa
lka - (cqgn mb lelk `edy dn `l` df oi` ,dxeabd zpigan

dpiga mb z`fefenk "lecb"e "ax" zpigaa `id cqge aeh ly
."oini"ay cqgd zpigaïäézLecqgd zpiga -zpigany §¥¤

,dxeabde "l`ny"d zpigaa dlelkd cqgd zpigae ,"oini"d
odizy.øeòLå äcîe ìeáb éìa éelb úðéçaî ïäixd dfy - ¥¦§¦©¦§¦§¦¨§¦

oky ,leab ilae dcn ila ielib ly oipr - dlecbde cqgd zcn
zcn cvn eli`e ,dxeabd zcnn mi`a df ieliba leabde dcnd

.leab ilae dcn ila `ed ielibd ,cqgdáø äî" :áeúkL eäæå§¤¤¨¨©
øîBìk ,"Eáeè"zptv"d lr mb ,mipiprd ipy lr aqen dfy - §§©

,"ja miqeg"d lr mbezðôö øLà" áBhä ïéa ,äcîe ìeáb éìa§¦§¦¨¥©£¤¨©§¨
éàøéì,"E,xzqde mlrday aehd -ïéáe,aehd -zìòt øLà" ¦¥¤¥£¤¨©§¨
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ùã÷ä úøâà
ïéðã åéä ïëìå ïåéìòä ìàîù 'éçáî íúîùð ùøùù
'éçáî åéäù ä"áå .äøåúä éøåñéà ìëá ãéîú øéîçäì
éøåñéà øéúäìå ì÷äì úåëæ ïéãîìî åéä ïåéìòä ïéîé
äìòîì úåìòì åìëåéå íøåñéàî íéøúåî åéäéù ù"á

éøáã äîëá ë"ôòàúåììëúä éðôî ïéìé÷î ù"á åéä í
úîùð ùøåù ïëå ïéîéî íâ ìåìë àåäù íúîùð ùøù
ïåéìòä ùã÷ úåãîå êøã òåãéë ìàîùî íâ ìåìë ä"á
åæ úåìåìë úåãîä ìëå å"ç ãåøéôå õåöé÷ ïîú úéìã
áéúëãëå ç"éì òåãéë åæá åæ úåãçåéî íä ïëìå .åæî
éë éúòãé äúò äáäàäå ãñçä úãî àåäù íäøáàá
ãå÷òéå äøåáâä úãî ùáìù é"ò äúà íéäìà àøé
øîàù äîå .'åë úìëàîä úà ç÷éå åðá ÷çöé úà
ùøôää äðä ÷çöé ãçôå éáäåà íäøáà áåúëä
÷çöé úãîáù íìòäå éåìéâ 'éçáá àåä äæä ìãáääå
'éçáá úøúåñî äáäàäå éåìéâ 'éçáá àåä ãçôä
øîàù åäæå ä"ò à"à úãîá êôéääå øúñäå íìòä
ãñçäå áåèä úãîù øîåìë 'åâå êáåè áø äî ä"òäã
ùøåùù éî ìë ìöà øúñäå íìòä úðéçáá àéä øùà
.ù"á úãîë êéàøé íùá '÷ðä ìàîù 'éçáî åúîùð
ìåãâå áø àåä ë"ôòà ïåôöå æåðâä áåè àåäù óà äðä
ïéîé 'éçáîù ùîî ãñçäå äìåãâä úãî åîë ãàî
ù"æå .øåòéùå äãîå ìåáâ éìá éåìéâ 'éçáî ïä ïäéúùå
øùà áåèä ïéá äãîå ìåáâ éìá øîåìë êáåè áø äî
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מב.15. לא, א.16.וישלח רד, זח"ג



`lelסח `"i ycew zay mei Ð bi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ïéîé úðéçanL ïBçhaä éìòa íäL ,"Ca íéñBçìoipr oky - ©¦¨¤¥©£¥©¦¨¤¦§¦©¨¦
ade` el yiy in enk ,xnelk .dad`d oiprl xeyw oeghad
mb jk ,aeh wx el dyri fldy ghea `ed ixd ,eze` ade` `edy
"oini"d zpigan mdy dl` ixd ;dad`d cvn `a oeghad oipr

zpigaa `id mzceare
ilra md - dad`e cqg

,oeghaíáeèå ícñçå§©§¨§¨
éelb úðéçáa ïk íb àeä©¥¦§¦©¦

ãâð" úeèMtúäåipta - §¦§©§¤¤
úðéçáa àìå ,"íãà éða§¥¨¨§Ÿ¦§¦©

.ììk øzñäå íeöîö- ¦§§¤§¥§¨
weqtdy dn uxezn jka

xy`"a ligznzptv
oetv cqgdy ,"ji`xil
zlrt"a miiqne ,xzqene

ja miqegl"mc` ipa cbp,
ipta ,ieliba `ed cqgdy
xaecn ,oky - mc` ipa
:cqg ibeq ipy zece` o`k
lv` `edy cqgd
xzqda `edy ,"ji`xi"
`edy cqgde ,mlrde
lv` ,"ja miqeg"d lv`
mdy oeghad ilra
cqgde - "oini"d zpigan

.ielb `ed mlv`äîe)©
áeúkM(zptv xy`)" -éàøéì"éàøéa" àìå "E,"E,ixdy - ¤¨¦¥¤§Ÿ¦¥¤

dpyiy cqgd zpiga zece` xaecn m`lv`did ,myd i`xi
" xnel jixva" aezkyk j` ,"ji`xilxaecny ixd d`xp "ji`xi

xkyk ozipd dlrnly cqgd zece`l?mi`xiìkL íeMî eðéä©§¦¤¨
dðéà Bæ äðéça äpä ,äîLð ìëa íìòä úðéçáa àeäM äî©¤¦§¦©¤§¥§¨§¨¨¦¥§¦¨¥¨

,Baìå Bçîa óebä CBz úLaìîmilk mpi` alde gend oky - §ª¤¤©§Ÿ§¦
,ef dpiga helwléwî úðéçáa àeä àlà,äìòîlî ólrn - ¤¨¦§¦©©¦¦§©§¨

,dnyplíéëéøvä íézòì Baìå Bçîì äøéàî àéä íMîe¦¨¦§¦¨§Ÿ§¦§¦¦©§¦¦
éãk ,Baìå Bçîì øéàúå øøBòúzL ,Bæ äðéça úeøøBòúäì§¦§§§¦¨¤¦§¥§¨¦§Ÿ§¦§¥

.(Lnî ìòôa äNòî éãéì àáìdwcva ezceary in lynl - ¨Ÿ¦¥©£¤§Ÿ©©¨
dcnd zelbzd mrtÎi` elv` didz ,leabe xeriya cinz `id
dcn ila dwcv zzl ,laben izla `edy ely xzqpd cqgdn

.'eke ,leab ilae,ïk ìò øîàå,xne` `ed okle -áeè áø" øLà §¨©©¥£¤©
ïeôvä ,"ìàøNé úéáìmixzqen cqgde aehdy dl`a - §¥¦§¨¥©¨

,mlv`,éeìbäå,ielib zpigaa `ed mlv` cqgdy dl`a -àeä §©¨
,óeba úLaìîä íúBLôð Cøò éôì äcîe ìeáb éìa úðéçáa¦§¦©§¦§¦¨§¦¤¤©§¨©§ª¤¤©
`xap ly cqg ixd df oky ,izin` leabÎila epi` ixdy -
,leab ila ixd df mdizeytp jxr itl j` ,laben `ed llkay

ìBãbä Ecñç úcîa íänò âäðúz 'ä äzà íb ïëìcqg - ¨¥©©¨¦§©¥¦¨¤§¦©©§§©¨
zpigaaydlecb,zelylzydn dlrnly cqg ,ìeáb éìa§¦§

."ãñç áø" àø÷pä ,úéìëúåzelylzyd ly mzq cqg `l - §©§¦©¦§¨©¤¤
" zpigaayxirf" zpigaay cqg m` ik ,"oitp`axcqg - "cqg

ly"jix`."oitp`ãñç úéàå ãñç úéàc17:yie cqg yi - §¦¤¤§¦¤¤
,cqga zepiga izy opyi ,cqgúéà,yi -,íìBò ãñçcqg - ¦¤¤¨

,laben ixd `ed mler oky ,laben cqg xnelk ,mler lyLiL¤¥
Bcñç íöîöìe èòîì ,íBìLå-ñç ïécä úcî Búnòìe Bcâðk§¤§§ª¨¦©©¦©§¨§©¥§©§¥©§
ïBéìò ãñç ìáà .Báeèå§£¨¤¤¤§
ïéà ¯ "ãñç áø" àø÷pä©¦§¨©¤¤¥
èòîì ïécä úcî Bcâðk§¤§¦©©¦§©¥
Bcñç áø íöîöìe§©§¥Ÿ©§
ìeáb éìa èMtúälî¦§¦§©¥§¦§

,úéìëúå`lina ixd - §©§¦
df ,df cqgn jynpyk
ila ,zilkza aehe cqg

,leabCLîð àeä ék¦¦§¨
ìk ááBñ" úðéçaî¦§¦©¥¨

"ïéîìòdlrnly - ¨§¦
,dlabde "mler"n
,"ïéøéîè ìëc àøéîè"e§¦¨§¨§¦¦
dxinh `idy dpiga -
zenlerd iabl mb dnlrpe
,minlrpe oixinh mdy

."ïBéìò øúk" àø÷pä- ©¦§¨¤¤¤§
,"siwn"e "xzk" ly dpiga

:áeúkL eäæåmiweqta - §¤¤¨
okn xg`ly18:íøézñz"©§¦¥
éðt øúñaíðtöz 'Bâå E §¥¤¨¤§¦§§¥

:"'Bâå äkñadpigaa - §ª¨§
zpigany cqg - zelylzydn dlrnly cqg ,siwne dkeq ly

."siwn"e "xzk"
à"èéìù ø"åîãà ÷"ë úôñåä

ziiabl 'ek xiv ici lr dzidy l"pd ycewd zxb`n mxend
dwcvmdy el` elit`cdfa 'd icaermyxyyl`nydn,

z"pyncr) dwcvl migxken oi`y) b"cv - y"ak md elit`e
" (i"q w"db`aepnz `l ik"c`n lecbe ax" - ("cqgdmday

yxetnke ."ynn lreta dyrn icil `a" "mikixvd mizrl"e
w"db`d meiqa`lyxagnd oe`bd ipa 'iy mipaxd i"r" qtcp

l"fe "r"p l"f19:äìàä íéøáãä øçàå,ef ycew zxb`ay -
áåè áø øøåòì éúìàùá éùôðizla ote`a cqgd zcn -

,laben,åðéîåìù éùðà ìë áìá ïåôöäå æåðâädlbziyïî
äùòî éãéì àáì ,éåìéâä ìà íìòää,lreta -

'äì íãé úåàìîì,dwcv zpizp ici lr -ìò ,äáçøå äàìî ãéá
øéö éãé,gily -'åë äæ áúë øñåî ,ïîàð`gely"d didy -

,owfd epax glyy "`pngxcïéáîì éãå,,úøâàá áåúëù åîë
.ïéáîì éãå êøöð àìù úîçî åáúåë éðà ïéàå

.äöéôç ùôðå áìî íîåìù ùøåã íùôð áäåà ã"ëä
êåøá 'ø áøä åðáøå åðøåî éáà éðåãàì ïá ïîìæ øåàéðù

`"g zekiiy wznei l"pd t"r" :siqen `"hily iaxdo`kl
`ed xywd `l`] ."[...yi` lk dpd" dlgzdd l"v dxe`klc]

.[dwcv zece` o`k xaecny iptn -
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ùã÷ä úøâà
éìòá íäù êá íéñåçì úìòô øùà ïéáå êéàøéì úðôö
'éçáá ë"â àåä íáåèå íãñçå ïéîé 'éçáîù ïåçèáä
íåöîö úðéçáá àìå íãà éðá ãâð úåèùôúäå éåìéâ
íåùî åðééä êéàøéá àìå êéàøéì ù"îå) .ììë øúñäå
'éçá äðä äîùð ìëá íìòä úðéçáá àåäù äî ìëù
àåä àìà åáìå åçåîá óåâä êåú úùáåìî äðéà åæ

é÷î úðéçááåáìå åçåîì äøéàî àéä íùîå äìòîìî ó
øéàúå øøåòúúù åæ 'éçá úåøøåòúäì íéëéøöä íéúòì
.(ùîî ìòåôá äùòî éãéì àáì éãë åáìå åçåîì
éåìâäå ïåôöä ìàøùé úéáì áåè áø øùà ë"ò øîàå
úùáåìîä íúåùôð êøò éôì äãîå ìåáâ éìá 'éçáá àåä
êãñç úãîá íäîò âäðúú 'ä äúà íâ ïëì óåâá
ãñç úéàã .ãñç áø '÷ðä úéìëúå ìåáâ éìá ìåãâä
åúîåòìå åãâðë ùéù íìåò ãñç úéà .ãñç úéàå
ãñç ìáà .åáåèå åãñç íöîöìå èòîì å"ç ã"äãî
íöîöìå èòîì ã"äãî åãâðë ïéà ãñç áø '÷ðä ïåéìò
àåä éë úéìëúå ìåáâ éìá èùôúäìî åãñç áåø
øúë '÷ðä ïéøéîè ìëã àøéîèå ò"ëåñ 'éçáî êùîð
:'åâå äëåñá íðôöú 'åâå êéðô øúñá íøéúñú ù"æå ïåéìò
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ilra md - dad`e cqg
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,Baìå Bçîa óebä CBz úLaìîmilk mpi` alde gend oky - §ª¤¤©§Ÿ§¦
,ef dpiga helwléwî úðéçáa àeä àlà,äìòîlî ólrn - ¤¨¦§¦©©¦¦§©§¨

,dnyplíéëéøvä íézòì Baìå Bçîì äøéàî àéä íMîe¦¨¦§¦¨§Ÿ§¦§¦¦©§¦¦
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.(Lnî ìòôa äNòî éãéì àáìdwcva ezceary in lynl - ¨Ÿ¦¥©£¤§Ÿ©©¨
dcnd zelbzd mrtÎi` elv` didz ,leabe xeriya cinz `id
dcn ila dwcv zzl ,laben izla `edy ely xzqpd cqgdn

.'eke ,leab ilae,ïk ìò øîàå,xne` `ed okle -áeè áø" øLà §¨©©¥£¤©
ïeôvä ,"ìàøNé úéáìmixzqen cqgde aehdy dl`a - §¥¦§¨¥©¨

,mlv`,éeìbäå,ielib zpigaa `ed mlv` cqgdy dl`a -àeä §©¨
,óeba úLaìîä íúBLôð Cøò éôì äcîe ìeáb éìa úðéçáa¦§¦©§¦§¦¨§¦¤¤©§¨©§ª¤¤©
`xap ly cqg ixd df oky ,izin` leabÎila epi` ixdy -
,leab ila ixd df mdizeytp jxr itl j` ,laben `ed llkay

ìBãbä Ecñç úcîa íänò âäðúz 'ä äzà íb ïëìcqg - ¨¥©©¨¦§©¥¦¨¤§¦©©§§©¨
zpigaaydlecb,zelylzydn dlrnly cqg ,ìeáb éìa§¦§

."ãñç áø" àø÷pä ,úéìëúåzelylzyd ly mzq cqg `l - §©§¦©¦§¨©¤¤
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ly"jix`."oitp`ãñç úéàå ãñç úéàc17:yie cqg yi - §¦¤¤§¦¤¤
,cqga zepiga izy opyi ,cqgúéà,yi -,íìBò ãñçcqg - ¦¤¤¨

,laben ixd `ed mler oky ,laben cqg xnelk ,mler lyLiL¤¥
Bcñç íöîöìe èòîì ,íBìLå-ñç ïécä úcî Búnòìe Bcâðk§¤§§ª¨¦©©¦©§¨§©¥§©§¥©§
ïBéìò ãñç ìáà .Báeèå§£¨¤¤¤§
ïéà ¯ "ãñç áø" àø÷pä©¦§¨©¤¤¥
èòîì ïécä úcî Bcâðk§¤§¦©©¦§©¥
Bcñç áø íöîöìe§©§¥Ÿ©§
ìeáb éìa èMtúälî¦§¦§©¥§¦§

,úéìëúå`lina ixd - §©§¦
df ,df cqgn jynpyk
ila ,zilkza aehe cqg

,leabCLîð àeä ék¦¦§¨
ìk ááBñ" úðéçaî¦§¦©¥¨

"ïéîìòdlrnly - ¨§¦
,dlabde "mler"n
,"ïéøéîè ìëc àøéîè"e§¦¨§¨§¦¦
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."ïBéìò øúk" àø÷pä- ©¦§¨¤¤¤§
,"siwn"e "xzk" ly dpiga
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:"'Bâå äkñadpigaa - §ª¨§
zpigany cqg - zelylzydn dlrnly cqg ,siwne dkeq ly

."siwn"e "xzk"
à"èéìù ø"åîãà ÷"ë úôñåä

ziiabl 'ek xiv ici lr dzidy l"pd ycewd zxb`n mxend
dwcvmdy el` elit`cdfa 'd icaermyxyyl`nydn,

z"pyncr) dwcvl migxken oi`y) b"cv - y"ak md elit`e
" (i"q w"db`aepnz `l ik"c`n lecbe ax" - ("cqgdmday

yxetnke ."ynn lreta dyrn icil `a" "mikixvd mizrl"e
w"db`d meiqa`lyxagnd oe`bd ipa 'iy mipaxd i"r" qtcp

l"fe "r"p l"f19:äìàä íéøáãä øçàå,ef ycew zxb`ay -
áåè áø øøåòì éúìàùá éùôðizla ote`a cqgd zcn -

,laben,åðéîåìù éùðà ìë áìá ïåôöäå æåðâädlbziyïî
äùòî éãéì àáì ,éåìéâä ìà íìòää,lreta -

'äì íãé úåàìîì,dwcv zpizp ici lr -ìò ,äáçøå äàìî ãéá
øéö éãé,gily -'åë äæ áúë øñåî ,ïîàð`gely"d didy -

,owfd epax glyy "`pngxcïéáîì éãå,,úøâàá áåúëù åîë
.ïéáîì éãå êøöð àìù úîçî åáúåë éðà ïéàå

.äöéôç ùôðå áìî íîåìù ùøåã íùôð áäåà ã"ëä
êåøá 'ø áøä åðáøå åðøåî éáà éðåãàì ïá ïîìæ øåàéðù

`"g zekiiy wznei l"pd t"r" :siqen `"hily iaxdo`kl
`ed xywd `l`] ."[...yi` lk dpd" dlgzdd l"v dxe`klc]

.[dwcv zece` o`k xaecny iptn -
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היום יום . . . 

ה'תש"גה אלוליום ראשון

חומש: תצא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד. יג־טו.

תניא: יב. והי' . . . מדות לבדן.

יִצית.  ַהּצִ ּובוְֹדִקים  ָיִמין  ֵתף  ּכָ ַעל  ל  ְמֻקּפָ דוֹל  ית־ּגָ ּלִ ַהּטַ יִחים  ַמּנִ דוֹל:  ּגָ ית  ַטּלִ ת  ְלִביׁשַ ּבִ ִמְנָהֵגנּו 
אוֹתוֹ,  ִטים  ּפוֹׁשְ ֵתף,  ַהּכָ ִמן  ית  ּלִ ַהּטַ לוְֹקִחים  ְך  ּכָ ַאַחר  ּגוֹ'".  י  ַנְפׁשִ ְרִכי  "ּבָ אוְֹמִרים  ִדיָקה  ַהּבְ ַעת  ׁשְ ּבִ
ִציִצית. ִסּיּום  ף ּבְ ת ְלִהְתַעּטֵ ְרּכַ ָניו ַלֲאחוָֹריו, ּוַמְתִחיל ּבִ ֶנֶגד ּפָ ית, ַמֲחִזיר אוֹתוֹ ִמּכְ ּלִ ַפת ַהּטַ ִקים ׂשְ ְ ְמַנּשׁ

מֹאל. ַצד ׂשְ ארוֹ ַלֲאחוָֹריו ּבְ ְנפוֹת ָיִמין ְסִביב ַצּוָ ָרָכה ָסמּוְך ִלְכִריַכת ב' ּכַ ַהּבְ
ים ִסיָמן ט(. ְבֵרי ְנֶחְמָיה ֹאַרח ַחּיִ ים ִסיָמן א, ּדִ ֵאִרית ְיהּוָדא ֹאַרח ַחּיִ )ַעּיֵן ׁשְ

ה'תש"גו אלוליום שני

חומש: תצא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח. טז־יח.

תניא: אך . . . 234 הקדושות ית'.

הצ"צ סיפר: דער בעש"ט הָאט זייער הָאלט געהַאט ליכטיקייט, ואמר: אור בגימט' 
רז, דער ווָאס ווייס דעם סוד ווָאס אין יעדער זאך, קָאן ליכטיג מאכען.

א 'ָרז' – ַהּיוֵֹדַע ֶאת  ִגיַמְטִרּיָ ם־טוֹב ְמאֹד ָאַהב אוֹר, ְוָאַמר: 'אוֹר' ּבְ ַעל־ׁשֵ ר: ַהּבַ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
ל ְלָהִאיר. ָבר, ְמֻסּגָ ָכל ּדָ ּבְ ַהּסוֹד ׁשֶ

ה'תש"גז אלוליום שלישי

חומש: תצא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג. יט־כא.

תניא: הנה אתערותא . . . קיח המחייהו.

ֵה"א. ָאֶלף ְלַבּסוֹף, ְולֹא ּבְ א" ּבְ ּכָ ֵקן הוָֹרה ִלְכּתֹב "ְפצּוַע ּדַ ַאְדמוֹ"ר ַהּזָ

ְמַחת ּתוָֹרה,  ׂשִ א ּבְ יהוֹ ֶעְזָרא ַהּסוֵֹפר, ֵאין קוִֹרין ּבוֹ ֶאּלָ ִהּגִ ָיָדם ׁשֶ ָלה ּבְ ּבָ ּקַ ְפרַאג ֵיׁש ֵסֶפר־ּתוָֹרה ׁשֶ ּבִ
א"  ּכָ "ּדַ ּבוֹ  ְוָכתּוב  ְרִאיִתיו,  תרס"ח  ַנת  ׁשְ ּבִ ְפרַאג  ּבִ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ַמע.  ׁשְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ִמיד  ּתָ אוֹתוֹ  ְוגוְֹלִלין 
ָתבוֹ  ּכְ ׁשֶ ָיָדם  ּבְ ל  ְמֻקּבָ ר  ֲאׁשֶ ֵסֶפר־ּתוָֹרה  ם  ׁשָ ָרִאיִתי  תרס"ז,  ַנת  ׁשְ ּבִ וָאְרְמס  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ָאֶלף.  ּבְ
ָעה ִסיָמן ט"ז( ְוִדְבֵרי  ֵאִרית ְיהּוָדא )יוֶֹרה ּדֵ ׁשְ ן ּבִ ָאֶלף. ְוַעּיֵ א ּבְ ּכָ תּוב ּדַ ַמֲהַר"ם ֵמרוְֹטְנּבּוְרג, ְוַגם ּבוֹ ּכָ

ֶזה. ִנים ּבָ ה ְסָפִרים ַהּדָ ּמָ ן ּכַ ַנת ַאְבָרָהם )ִסיָמן לב( ְמַצּיֵ ָעה ִסיָמן כ"ב( . ּוְבֵסֶפר ִמׁשְ ְנֶחְמָיה )יוֶֹרה ּדֵ

ה'תש"גח אלוליום רביעי

חומש: תצא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח. כב־כד.

תניא: ובירור . . . קיח במצרף וכור.

ִנים.  ֲאֵסיַפת ָהַרּבָ ֶפֶטְרּבּוְרג ּבַ ַנת תר"ג ּבְ ׁשְ ְזכּוָתם ִהְצִליַח ּבִ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ ָ לֹשׁ ַמח ֶצֶדק" ָמָנה ׁשְ ַה"ּצֶ
ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ י  ְדרּוׁשֵ ּבִ ְוָיַגע  ָטַרח  ר  ֲאׁשֶ עוֹת,  ָ ַהּשׁ ֶאֶלף  ִים  ּתַ ּוׁשְ ים  ִ לֹשׁ ׁשְ ְזכּות  הּוא  ֵמֶהם  ְוֶאָחד 
ֵקן,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ י  רּוׁשֵ ּדְ ִלְלמֹד  ְמֻיָחד  עּור  ׁשִ לוֹ  ָקַבע  תקס"ד  ַנת  ׁשְ )ּבִ תקס"ד־תקצ"ד  ִנים  ָ ַהּשׁ ים  ִ לֹשׁ ׁשְ

ָסָתם(. ַהְדּפָ ק ּבְ ַנת תקצ"ד ִהְתִחילּו ְלִהְתַעּסֵ ׁשְ ּבִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . ע

ה'תש"גט אלוליום חמישי

חומש: תצא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד. כה־כז.

תניא: הנה מודעת . . . 236 פעמים וכו'.

ה  ְקׁשֵ ִעְנָין  ּבְ ַעת  ַהּדַ ַהֲעָמַקת  ּבְ ְלִהְתּבוְֹננּות  ַיַחס  ּבְ  – ָאַמר  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מוִֹרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאדִֹני 
ְוכּו'  ים  ָנׁשִ ִדיֵני  ּבְ ַהּתוָֹרה  ִמן  ּוְרָאָיה  טוֹב,  ִכי  ּבְ יִגים  ּוַמּשִׂ ְמִביִנים  ֲאַזי  נוֵֹגַע,  ָהִעְנָין  ִאם  ָגה:  ַהַהּשָׂ
ָלה  ּכָ ַהׂשְ ֲעֵלי  ּבַ ם ֵהם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ אוִֹנים  ְוַהּגְ ְוָאמוָֹרִאים  ִאים  ּנָ ּתַ ֶזה  ּבָ ִרים  ּוְמַדּבְ ִלְטעֹן,  כוֹלוֹת  ּיְ ׁשֶ ְוַטֲענוֵֹתיֶהן 
ֶעֶרְך ִלְטעֹן ְטָענוֹת ֵאּלּו. ֲאָבל ָהֱאֶמת הּוא,  ּבְ ה ֵאיָנּה  ָ ְוַהּתוָֹרה ִהיא ּתוַֹרת ֱאֶמת, ַוֲהלֹא ָהִאּשׁ ֻמְפָלָגה, 

ְכִלִיים ֲעמּוִקים. ַעת ַמְמִציִאים ׂשִ י ַהּדַ ם ֲחלּוׁשֵ ה ּגַ ר ָהִעְנָין נוֵֹגַע, ִהּנֵ ַכֲאׁשֶ ּדְ

ה'תש"גי אלוליום שישי

חומש: תצא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט. כח־ל.

תניא: וז"ש והי' . . . כל חטאתם.

קלָאר,  פירושו:  "יחידות"  אשר  אומרים,  היו  הזקן  רבינו  חסידי  זקני  גדולי 
ָאּפגעשטעלט, פאראיינציגט. - מקור ג' פירושים אלו הוא בדרז"ל: שקלים פ"ו מ"ב, 

יבמות ס"ב. א, בראשית רבה פ"ך - 
זאת אומרת כי ענין היחידות הוא לברר את מצבו, ולקבוע אופן עבודתו בסור מרע 
ולקרב את המדות הטובות, ולהתקשר בהתאחדות גמורה ולמסור עצמו, איבערגעבען 

זיך מיט אלע רצונות.

 – ִאחּוד.  ְקִביָעה,  רּור,  ּבֵ רּוׁשוֹ:  ּפֵ "ְיִחידּות"  ר  ֲאׁשֶ אוְֹמִרים,  ָהיּו  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֲחִסיֵדי  ִזְקֵני  דוֵֹלי  ּגְ
ָנה ב', ְיָבמוֹת ס"ב.  ֶרק ו' ִמׁשְ ָקִלים ּפֶ ִדְבֵרי ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם־ִלְבָרָכה: ׁשְ ים ֵאּלּו הּוא ּבְ רּוׁשִ ְמקוֹר ג' ּפֵ

ה כ' – ה ָפָרׁשָ ית ַרּבָ ֵראׁשִ א, ּבְ

"סּור ֵמָרע" ּוְלָקֵרב  בוֹ, ְוִלְקּבַֹע אֶֹפן ֲעבוָֹדתוֹ ּבְ ִחידּות הּוא ְלָבֵרר ֶאת ַמּצָ י ִעְנַין ַהּיְ זֹאת אוֶֹמֶרת, ּכִ
ל ָהְרצוֹנוֹת. ר ִעם ּכָ מּוָרה ְוִלְמסֹר ַעְצמוֹ, ְלִהְתַמּסֵ ִהְתַאֲחדּות ּגְ ר ּבְ ֵ ּדוֹת ַהּטוֹבוֹת, ּוְלִהְתַקּשׁ ֶאת ַהּמִ

ה'תש"גיא אלולשבת

חומש: תצא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה. לא־לג.

תניא: יג. מה רב . . . בסוכה וגו'.

ש"פ תצא תר"ג בשולחן קדוש היום הואיל הצ"צ לאמר: עוה"ז הוא עלמא דשיקרא, 
לכן הנה גם בהטוב מעורב פסולת, וצריך בירור בדרך מלמטה למעלה ובדרך מלמעלה 
למטה. העוה"ב הוא עלמא דקשוט  - הנה גם הדברים בדברי תורה המדברים בענינים 
הנראים לחסרון, הרי כמו שלומדים אותם בגן־עדן הם מעלה. - והתחיל לנגן, והראה 
בידו הקדושה לאות כי ינגנו אתו. בני הצ"צ התחילו לנגן ואחריהם ענו כל החסידים 
דער  איז  דין  בעלמא  הצ"צ:  אמר  לנגן  כשגמר   - הלבבות.  שהלהיב  שיר  בקול 
טייטש פון דעם מאמר )סנהדרין צט. ב( הלומד תורה לפרקים אז ער לערענט תורה 
צייטענווייז. אין גן־עדן טייטשט מען דעם מאמר אז ער לערענט תורה און די תורה 

נעהמט איהם פאנאדער, די דברי תורה דערנעמען איהם.

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



עי

ָעְלָמא  הּוא  ה  ַהּזֶ עוָֹלם  לֹאַמר:  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ הוִֹאיל  ַהּיוֹם  ִקּדּוׁש  ְלָחן  ׁשֻ ּבְ תר"ג,  ֵצא  ּתֵ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ
ּוְבֶדֶרְך  ְלַמְעָלה  ה  ַמּטָ ִמּלְ ֶדֶרְך  ּבְ רּור  ּבֵ ְוָצִריְך  סֶֹלת,  ּפְ ְמעָֹרב  ַהּטוֹב  ּבְ ם  ּגַ ה  ִהּנֵ ָלֵכן  ֶקר[,  ֶ ַהּשׁ ְקָרא ]=עוָֹלם  ׁשִ ּדְ
ּתוָֹרה  ִדְבֵרי  ּבְ ָבִרים  ַהּדְ ם  ּגַ ה  ִהּנֵ  – ָהֱאֶמת[  ]=עוָֹלם  ְקׁשוֹט  ּדִ ָעְלָמא  הּוא  א  ַהּבָ ָהעוָֹלם  ה.  ְלַמּטָ ַמְעָלה  ִמּלְ
ן,  ְלַנּגֵ ְוִהְתִחיל   – ַמֲעָלה.  ֵהם  ַגן־ֵעֶדן  ּבְ אוָֹתם  ּלוְֹמִדים  ׁשֶ מוֹ  ּכְ ֲהֵרי  רוֹן,  ְלִחּסָ ְרִאים  ַהּנִ ִעְנָיִנים  ּבְ ִרים  ַהְמַדּבְ
ל ַהֲחִסיִדים  ן, ְוַאֲחֵריֶהם ָענּו ּכָ ַמח ֶצֶדק" ִהְתִחילּו ְלַנּגֵ ֵני ַה"ּצֶ נּו ִאּתוֹ. ּבְ י ְיַנּגְ ה ְלאוֹת ּכִ דוֹׁשָ ָידוֹ ַהּקְ ְוֶהְרָאה ּבְ
ל  רּוׁשוֹ ׁשֶ ה[ ּפֵ עוָֹלם ַהּזֶ ין ]=ּבָ ָעְלָמא ּדֵ ַמח ֶצֶדק": ּבְ ן ָאַמר ַה"ּצֶ ַמר ְלַנּגֵ ּגָ ׁשֶ ָבבוֹת. – ּכְ ִהְלִהיב ַהּלְ יר ׁשֶ קוֹל ׁשִ ּבְ
ים ֶאת  ַגן־ֵעֶדן ְמָפְרׁשִ ים; ּבְ הּוא לוֵֹמד ּתוָֹרה ְלִעּתִ ֲאָמר )ַסְנֶהְדִרין צט, ב( "ַהּלוֵֹמד ּתוָֹרה ִלְפָרִקים" – ׁשֶ ַהּמַ

ְבֵרי ַהּתוָֹרה "ּתוְֹפִסים" אוֹתוֹ. הּוא לוֵֹמד ּתוָֹרה ְוַהּתוָֹרה "ְמָפֶרֶקת" אוֹתוֹ ִלְפָרִקים, ּדִ ֲאָמר – ׁשֶ ַהּמַ

היום יום . . . 

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' אלול, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

ברבים  התניא  לימוד  ענין  נסתדר  אשר  בו  לקרות  לי  נעם  הנה  המהיר,  מכתבו  על  במענה 

בהשיעורים שלהם. ומ"ש שעדיין צריך יותר התלהבות, הרי ידוע אשר כל בני ישראל הם קומה שלימה 

מוכרח שיתוסף התלהבות ג"כ  ובמילא כאשר נתוסף חיות והתלהבות באיזה איבר שיהי' מהקומה 

בהשאר, ואפילו כשההתחלה בזה מאבר השומע ולא מאבר המדבר. מובן שאין כוונתי בזה שהמדבר 

יסמוך על השומע, אבל לאידך גיסא גם השומע עצמו צריך לעשות בהנ"ל ומאיר עיני שניהם ה'.

מ"ש אודות... שי' ומקום לימוד לזמן הבע"ל הרי בענינים כמו אלו צריך להתייעץ עם מוריו 

ומחנכיו הנפגשים אתו מדי יום ביומו ולהתחשב עם הוראותיהם כיון שהם הרואים את הנער בעת 

לימודו ובעת היותו עם חבריו, ורואים בלי נטי', משא"כ הורים אשר חשודים הם מפני אהבת ההורים 

לילידיהם להביט על הענינים ולראותם לא כמו שהם באמת, וכיון שרצון הורים וחפצם הוא טובת 

הנער לאמיתתה ולאורך ימים ולא טובה זמנית הנה מובן שכדאי חסרון בעניני הנער לפי שעה ובלבד 

שילך בדרך הישר ויתענגו ממנו לאורך ימים ושנים... 

כבקשתו אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע והשי"ת יצליחו לבשר טוב בקרוב.

בברכת כוח"ט ופר]נסה[ בפרט.

 ב"ה,  ז' אלול, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... כנראה אשר הנשים הצעירות... אינן בקיאות כ"כ בהלכות טהרת המשפחה, ומובן אשר 

מפני שבנ"י ביישנים הם לא תמיד מדברות עד"ז ובפרט שואלות, והי' מהנחוץ ביותר וביותר... לעשות 

קביעות אשר אחת הנשים הבקיאות בזה תלמוד עמהם הדינים הצריכים עד שידעו אותם היטיב. ומה 

טוב הי'... שילמדו כזה גם עם אנשים הצעירים מפני הטעם דלעיל, וכן ההקדם בזה ישובח.

בברכה לאי]וש["ט ולהצלחה בכל הנ"ל ובעניניו בכלל. המחכה לבשו"ט בהקדם היותר אפשרי 

בהנ"ל ובברכת כתיבה וחתימה טובה.



v"ndqeעב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ד  אלול ה' ראשון יום לטומאה  'חיבור'

:‰ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïéìázä úéáe Ctä úéa¥©©¥©§¨¦
,ïlk eàîèð Z òbîa äøékä úàîèð íà :äøékaL øpä úéáe¥©¥¤©¦¨¦¦§¨©¦¨§©¨¦§§ª¨
àlà dì øeaç ïðéàL éôì ;eàîèð àì Z øéåàa úàîèð íàå§¦¦§¨¨£¦Ÿ¦§§§¦¤¥¨¦¨¤¨

.íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦
משנה': ה'כסף כתב

בית  (לשמן), הפך בית - אלו כלים מאיר, רבי לדעת
לשימוש  נחוצים תמיד שלא אף - הנר ובית התבלין
טומאה  נגעה ואם לכירה, כמחוברים נחשבים הכירה,
אינם  אלו כלים שמעון רבי ולדעת הם, גם נטמאו בכירה

לטומאה מ"ג)'חיבור' פ"ה כלים ב. מח, הרמב"ם (שבת ופסק .
הגמרא עלֿפי מאיר משנה'(שם)כרבי פ"ב ש'סתם (עוקצין

חיבור מ"ו) כובסין... של "שלל ושנינו: מאיר. כרבי
כדי  גדולים עם שנתפרו קטנים בגדים היינו, לטומאה",
ואף  כולם, נטמאו מהם אחד נטמא בכביסה, יאבדו שלא
'חיבור' נחשבת התפירה עצמו, בפני שימושו בגד שכל
שזהו  לכירה המחוברים בכלים הדין והוא לטומאה,

לטומאה. 'חיבור'
משנה' ה'כסף כתב הפר"ח)ועוד בשם שם, כלים איגר :(רע"ק

עליו: והקשו כמותו. הרמב"ם פסק מחמיר, מאיר שרבי כיון
וכיון  סופרים מדברי לטומאה 'חיבור' הם אלו כלים הרי
שמעון, כרבי לפסוק היה צריך לקולא, דרבנן שספיקא

לטומאה? חיבור שאינו
לדוד' ה'שושנים שם)ומתרץ מאיר (כלים רבי שלדעת כיון :

מאיר  כרבי "הלכה כי כמותו, הלכה דרבנן גזירה  זוהי
באיסור  תורה דברי על מחמיר שהוא "בדבר בגזירותיו",

שם)והיתר" ורש"י א. נז, .(כתובות
אמת' תנא)וה'שפת מאן ד"ה שם, מיישב:(שבת

רבא  אמר המחוברים, בכלים לטומאה' 'חיבור בדין
מלאכה' 'בשעת רק תורה בכלים)שמדין השימוש זה (בעת הרי

זו  טומאה על רבנן וגזרו זה", טמא - זה נטמא ו"אם חיבור
מלאכה  בשעת שלא לדעת ,גם אבל מאיר. רבי לדעת וזהו

ונמצא  חיבור, אינו מלאכה' 'בשעת אף שמעון רבי
וכיון  בדאורייתא. גם היא שמעון ורבי מאיר רבי שמחלוקת
יש  מלאכה ובשעת דאורייתא בספק המחמיר כדברי שהלכה
ישנה  ממילא תורה, מדין חיבורו כי מאיר כרבי לפסוק

מלאכה. בשעת שלא טומאה על חכמים שגזרו הגזירה

ה'תשע"ד  אלול ו' שני יום השמן  של התכונות

:„ ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïøeòL Z éðhäå Ctä©©§©§¦¦¨
.íéîa BøeòL Z øeöøväå .ïîLa§¤¤§©©§¦§©¦

כלי  הוא ו'צרצור' לשמן, המיועדים כלים הם ו'טני' 'פך'
בהתאם  נקבע מהם אחד כל של דינו ולכן למים, המיועד
המשקה  את להכיל ראוי שאינו בשיעור ניקב ואם לייעודו,

נטמא. ואינו כלי מתורת בטל הוא הרי מיועד, הוא לו
הקטן  מהסדק נוטף שמן לשמן: מים בין ההבדל וזה
כלים  ולכן יותר, גדול מסדק רק נוטפים מים ואילו ביותר,
יותר  קטן בנקב אפילו כלי מתורת נפסלים לשמן המיועדים

למים המיועדים כלים מ"ב)מאשר פ"ג כלים .(ר"ש
להקשות: ויש
במשנה מ"ב)אמרו פ"ג מונחים (מכשירין שהיו שפירות

בחבית  היו אם והתלחלחו, משקה המלאה חבית של בצידה
הלחות  כי טומאה, לקבל מוכשרים הלחים הפירות הרי מים
היה  אם אך החבית, בדפנות הנבלעים שבחבית מהמים באה
השמן  כי טומאה, לקבל מוכשרים הפירות אין שמן בה

שהפירות  במידה החבית בדפנות נבלע ואינו מהמים סמיך
שהל  מניחים ואנו ממנו יתלחלחו הגיעה שבצידה חלוחית

טומאת  בהלכות הרמב"ם פסק וכן מהשמן. ולא אחר ממקור
ה"ו)אוכלין .(פי"ד

מבואר  זו בהלכה שהרי סותרות, ההלכות שתי ולכאורה
מבעד  חודר הוא ולכן מהמים, יותר לחדור השמן שטבע
ואינו  יותר סמיך שהשמן מבואר שם ואילו יותר, קטן לנקב

כמים! החבית בדפנות נבלע
והביאור:

'נדחק' הוא אחד מצד שונות: תכונות שתי לשמן
קטן  נקב גם ולכן המשקין, משאר יותר קטנים לסדקים
השמן  שני מצד אך לשמן, מלשמש הכלי את פוסל ביותר
מחמת  כי מהמים, פחות אטומה חבית בדפנות נבלע
ולכן  נבלע, ואינו החבית דופן על מחליק הוא שמנוניותו
מתלחלחים  אינם החבית של השני בצידה המונחים הפירות

ידו ד)על ח, שבת מהרי"ח חידושי ב. ג, מכשירין חדשים .(תוספות

ה'תשע"ד  אלול ז' שלישי יום מדרס'? 'מגע טומאת אין מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‚Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ìLìL ìò äLäL §¨©§¨
ïéàå ,ñøãnä ïî øäè Z ÷ìçð Ck øçàå ñøãîa àîèpL¤¦§¨§¦§¨§©©¨¤¡©¨©¦©¦§¨§¥

.ììk äàîè elà íéòø÷a¦§¨¦¥ª§¨§¨
כך  ואחר הזב במדרס שנטמא שלשה על שלשה בגד

במשנה קמא תנא לדעת חלקים, לשני ינחלק כז, וכפי (כלים
בגמרא ב)שמבואר עב, טומאת חולין המדרס", מן "טהור -

חלק  בכל אין כעת כי ממנו, בטלה הטומאה) (אב הזב מדרס

מדרס' 'מגע טמא אבל לטומאה, הראוי שיעור עצמו בפני
בחברו  חלק כל נגע נחלק שהבגד לפני כי לטומאה), (ראשון
אפילו  טמא אינו יוסי רבי לדעת ואילו מדרס. טמא שהיה
החלקים  חיבור מקום היה שנחלקו לפני כי מדרס', 'מגע
הטומאה  (נגיעת הסתרים' בית ו'טומאת הבגד עובי בתוך

מטמאה. אינה נראה) שאינו במקום
אלו  בקרעים ש"אין יוסי כרבי פסק הרמב"ם והנה,
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טוב' יום ה'תוספות והקשה כלל", שם)טומאה :(כלים
קודמת בו (ה"ז)בהלכה שארג "הבגד הרמב"ם כתב

אחד  חוט נטל במדרס... ונטמא שלשה על שלשה
והרי  מדרס, מגע טמא אבל המדרס מן טהר מתחלתו,

במשנה ומקורו במדרס". שנגע ככלי ראשון (שם הוא

מ"ז) שנתמעט,שם, אף מדרס' 'מגע טמא שהבגד וכחכמים
יוסי  רבי לדעת אבל במדרס. נגע הבגד כל כן לפני כי

מדרס' מ'מגע אף לגמרי, במשנה טהור הרע"ב פירוש (ראה

.שם)
יוסי  כרבי פסק שכאן הרמב"ם בפסקי סתירה יש כן, ואם
לעיל  ואילו מדרס', 'מגע טומאת אפילו בו אין שנחלק שבגד

'מגע  טמא מתחילתו אחד חוט שניטל שבגד כחכמים פסק
מדרס'?

ומבאר:
לא  מדרס' 'מגע טמא מתחילתו אחד חוט שניטל בגד
חוט  שנוטל שבשעה בגלל אלא למדרס, מחובר שהיה בגלל

בבגד, יגע שלא אפשר אי efמהבגד dribpae מגע' נטמא
כאן, ההלכה שבהמשך אצבעות שלש בקורע (כמו מדרס'
הגדול  הבגד מן פרישתו "שבעת משום מדרס טמא שהקרע
בו  אין שנחלק שלשה על שלשה בגד אבל במגע") נטמא
ומושך  קורע המחלק "אדרבה, שהרי הקריעה בשעת מגע

טהור. ולכן לכאן" וזה לכאן זה

ה'תשע"ד  אלול ח' רביעי יום 'משא'? או 'מנעל' - עץ של נעל

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰àeäå ,ïéãiñ ìL ìcðñ©§¨¤©¨¦§
ìièî íéîòt ãiqäL éðtî ,ñøãîa ànèúî Z õò ìL ìcðñ©§¨¤¥¦§©¥§¦§¨¦§¥¤©©¨§¨¦§©¥

.Búéáì òébnL ãò Ba©¤©¦©§¥
כדי  אותו שנועלים סיידים, של סנדל עקיבא רבי לדעת

טומאה לקבל ראוי העור, את ישרוף לא א)שהסיד סו, (שבת

על  חולקים שחכמים אף כמוהו הרמב"ם וסוברים ופסק יו
כי  מדרס, טומאת טמא ואינו מנעל נחשב אינו עץ של שנעל

הגמרא ו''הלכה (שם)למסקנת עקיבא כרבי סובר מאיר רבי
מאיר ורבי עקיבא רבי כשיטת היינו משנה)כרבים', .(כסף

המלך' ה'שער אלגזי)והקשה להר"ש הלכות' 'גופי בשם :(כאן,
לצאת  לקיטע שמותר שבת, לענין נאמרו מאיר רבי דברי
כדעת  שלא 'משא' נחשב ואינו עץ של בקב הרבים לרשות
סיידים  של שסנדל עקיבא כרבי וסובר האוסר, יוסי רבי
שתי  כי מדרס, טומאת ומטמא מנעל נחשב מעץ העשוי
סיידים  של וסנדל הקיטע שקב אחד, עניינם ההלכות
בשבת, הקיטע בקב לצאת מותר ולכן מנעל, נחשבים

מדרס. טומאת טמא גם עצמו זה ומטעם
כרבי  פסק כאן הרמב"ם: בדברי סתירה ישנה כן, ואם
שבת  בהלכות ואילו מדרס, טמא סיידים של שסנדל עקיבא

הט"ו) רבי (פי"ט כדעת שלא שלו, בקב יוצא הקיטע שאין פסק
מאיר!

המלך': ה'שער ומתרץ
רבא ב)לדעת עח, רבי (יומא לפי ובין מאיר רבי לפי בין ,

לצאת  האיסור יוסי רבי ולפי הוא, מנעל הקיטע קב יוסי
יישמט  שמא חכמים שגזרו משום הוא בשבת הקיטע בקב
הרבים, ברשות אמות ארבע להעבירו ויבוא מהרגל הקב
בו. לצאת מותר ולכן לזה חששו לא מאיר רבי לדעת ואילו
בין  סתירה כל אין רבא, בשיטת הולך שהרמב"ם וכיון
טומאת  וטמא מנעל הוא עץ של סנדל אכן כי הפסקים,
הוא  ש'מנעל' אף שלו בקב יוצא הקיטע אין זאת ועם מדרס,
ויעבירנו  מרגלו יישמט שמא חכמים גזרו כי משא, ואינו

הרבים. ברשות אמות ארבע

ה'תשע"ד  אלול ט' חמישי יום ראויות  לא טבילות שלוש

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â‡ÂÂ˜Ó ˙ÂÎÏ‰CBúì õôBwä©¥§
äæ éøä Z äå÷na íéîòt ìáBhäå .äpâî äæ éøä Z äå÷nä©¦§¤£¥¤§ª¤§©¥©£©¦©¦§¤£¥¤
.äpâî äæ éøä Z äå÷na éìò Eãé Lák :Bøáçì øîBàäå .äpâî§ª¤§¨¥©£¥§¨§¨©©¦§¤£¥¤§ª¤

כא)הרא"ש סימן מקואות רא)והטור(הל' סי' את (יו"ד העמידו
בו  שיש "מקוה של במקרה הראשונות ההלכות שתי
שלא  – לתוכו יקפוץ "לא ולכן: מצומצמות". סאה ארבעים
זה  פעמיים בו יטבול ולא בתוכו; בקפיצתו המים יחסרו
כל  נכסה ("שלא כהוגן טבל לא בראשונה דשמא  – זה אחר
המים  חסרו שמא ובשניה השניה, סמך על גופו")

שם)בראשונה" והב"י הטור .(לשון
ובדברי  בתוספתא "שנויים ההלכות שלשת שכל וכיון
ומחד  מיירי גוונא בחד דכולהו משמע סמוכים... הרמב"ם
ההלכה  את גם להעמיד יש מגונה", דהוי בהו איתמר טעמא
ולכן  מצומצמות, סאה ארבעים בו שיש במקרה השלישית
ידו  מכניס "דכשזה – במקוה עליו ידו את חברו יכבוש לא

שיטבול  קודם יוציאנה שמא חיישינן עליו לכבוש במקוה
המים  ממנה חסרו שהרי חסר, במקוה טובל ונמצא זה,

עליו" לכבוד שהכניסה זה של בידו סי'שטפחו יו"ד לטור (ב"י

.קצח)
דרוס  אדם יאמר "אל זוטא: ארץ דרך במסכת מפורש וכן
המרחץ  בבית עלי ידך דרוס והאומר המרחץ, בבית עלי ידך
מועטים, במים אמורים דברים במה שלם. כשהוא יוצא אינו

משובח" זה הרי מרובים במים שם)אבל .(ב"י
במקוה  העוסקות ההלכות שאת מכך מדייק הריב"ש אבל
הלכות  הביא לא ושם ח, פרק בסוף הרמב"ם כתב מצומצם

פה אלו דברים "כתב אלא א]אלו, בלא [בפרק טובל אצל
משנה)כוונה" מפני (כסף הוא אלה טבילות בשלוש שהחסרון

בכוונה: שלא טבילה היא שזו
הרואים  לטבול, מתכוון אם אף – למקוה "הקופץ

וכן  להקר. מתכוין שהוא שטבל סבורים כיון פעמיים, הטובל
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ה'תשע"ד  אלול ה' ראשון יום לטומאה  'חיבור'

:‰ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïéìázä úéáe Ctä úéa¥©©¥©§¨¦
,ïlk eàîèð Z òbîa äøékä úàîèð íà :äøékaL øpä úéáe¥©¥¤©¦¨¦¦§¨©¦¨§©¨¦§§ª¨
àlà dì øeaç ïðéàL éôì ;eàîèð àì Z øéåàa úàîèð íàå§¦¦§¨¨£¦Ÿ¦§§§¦¤¥¨¦¨¤¨

.íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦
משנה': ה'כסף כתב

בית  (לשמן), הפך בית - אלו כלים מאיר, רבי לדעת
לשימוש  נחוצים תמיד שלא אף - הנר ובית התבלין
טומאה  נגעה ואם לכירה, כמחוברים נחשבים הכירה,
אינם  אלו כלים שמעון רבי ולדעת הם, גם נטמאו בכירה

לטומאה מ"ג)'חיבור' פ"ה כלים ב. מח, הרמב"ם (שבת ופסק .
הגמרא עלֿפי מאיר משנה'(שם)כרבי פ"ב ש'סתם (עוקצין

חיבור מ"ו) כובסין... של "שלל ושנינו: מאיר. כרבי
כדי  גדולים עם שנתפרו קטנים בגדים היינו, לטומאה",
ואף  כולם, נטמאו מהם אחד נטמא בכביסה, יאבדו שלא
'חיבור' נחשבת התפירה עצמו, בפני שימושו בגד שכל
שזהו  לכירה המחוברים בכלים הדין והוא לטומאה,

לטומאה. 'חיבור'
משנה' ה'כסף כתב הפר"ח)ועוד בשם שם, כלים איגר :(רע"ק

עליו: והקשו כמותו. הרמב"ם פסק מחמיר, מאיר שרבי כיון
וכיון  סופרים מדברי לטומאה 'חיבור' הם אלו כלים הרי
שמעון, כרבי לפסוק היה צריך לקולא, דרבנן שספיקא

לטומאה? חיבור שאינו
לדוד' ה'שושנים שם)ומתרץ מאיר (כלים רבי שלדעת כיון :

מאיר  כרבי "הלכה כי כמותו, הלכה דרבנן גזירה  זוהי
באיסור  תורה דברי על מחמיר שהוא "בדבר בגזירותיו",

שם)והיתר" ורש"י א. נז, .(כתובות
אמת' תנא)וה'שפת מאן ד"ה שם, מיישב:(שבת

רבא  אמר המחוברים, בכלים לטומאה' 'חיבור בדין
מלאכה' 'בשעת רק תורה בכלים)שמדין השימוש זה (בעת הרי

זו  טומאה על רבנן וגזרו זה", טמא - זה נטמא ו"אם חיבור
מלאכה  בשעת שלא לדעת ,גם אבל מאיר. רבי לדעת וזהו

ונמצא  חיבור, אינו מלאכה' 'בשעת אף שמעון רבי
וכיון  בדאורייתא. גם היא שמעון ורבי מאיר רבי שמחלוקת
יש  מלאכה ובשעת דאורייתא בספק המחמיר כדברי שהלכה
ישנה  ממילא תורה, מדין חיבורו כי מאיר כרבי לפסוק

מלאכה. בשעת שלא טומאה על חכמים שגזרו הגזירה

ה'תשע"ד  אלול ו' שני יום השמן  של התכונות

:„ ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïøeòL Z éðhäå Ctä©©§©§¦¦¨
.íéîa BøeòL Z øeöøväå .ïîLa§¤¤§©©§¦§©¦

כלי  הוא ו'צרצור' לשמן, המיועדים כלים הם ו'טני' 'פך'
בהתאם  נקבע מהם אחד כל של דינו ולכן למים, המיועד
המשקה  את להכיל ראוי שאינו בשיעור ניקב ואם לייעודו,

נטמא. ואינו כלי מתורת בטל הוא הרי מיועד, הוא לו
הקטן  מהסדק נוטף שמן לשמן: מים בין ההבדל וזה
כלים  ולכן יותר, גדול מסדק רק נוטפים מים ואילו ביותר,
יותר  קטן בנקב אפילו כלי מתורת נפסלים לשמן המיועדים

למים המיועדים כלים מ"ב)מאשר פ"ג כלים .(ר"ש
להקשות: ויש
במשנה מ"ב)אמרו פ"ג מונחים (מכשירין שהיו שפירות

בחבית  היו אם והתלחלחו, משקה המלאה חבית של בצידה
הלחות  כי טומאה, לקבל מוכשרים הלחים הפירות הרי מים
היה  אם אך החבית, בדפנות הנבלעים שבחבית מהמים באה
השמן  כי טומאה, לקבל מוכשרים הפירות אין שמן בה

שהפירות  במידה החבית בדפנות נבלע ואינו מהמים סמיך
שהל  מניחים ואנו ממנו יתלחלחו הגיעה שבצידה חלוחית

טומאת  בהלכות הרמב"ם פסק וכן מהשמן. ולא אחר ממקור
ה"ו)אוכלין .(פי"ד

מבואר  זו בהלכה שהרי סותרות, ההלכות שתי ולכאורה
מבעד  חודר הוא ולכן מהמים, יותר לחדור השמן שטבע
ואינו  יותר סמיך שהשמן מבואר שם ואילו יותר, קטן לנקב

כמים! החבית בדפנות נבלע
והביאור:

'נדחק' הוא אחד מצד שונות: תכונות שתי לשמן
קטן  נקב גם ולכן המשקין, משאר יותר קטנים לסדקים
השמן  שני מצד אך לשמן, מלשמש הכלי את פוסל ביותר
מחמת  כי מהמים, פחות אטומה חבית בדפנות נבלע
ולכן  נבלע, ואינו החבית דופן על מחליק הוא שמנוניותו
מתלחלחים  אינם החבית של השני בצידה המונחים הפירות

ידו ד)על ח, שבת מהרי"ח חידושי ב. ג, מכשירין חדשים .(תוספות

ה'תשע"ד  אלול ז' שלישי יום מדרס'? 'מגע טומאת אין מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‚Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ìLìL ìò äLäL §¨©§¨
ïéàå ,ñøãnä ïî øäè Z ÷ìçð Ck øçàå ñøãîa àîèpL¤¦§¨§¦§¨§©©¨¤¡©¨©¦©¦§¨§¥

.ììk äàîè elà íéòø÷a¦§¨¦¥ª§¨§¨
כך  ואחר הזב במדרס שנטמא שלשה על שלשה בגד

במשנה קמא תנא לדעת חלקים, לשני ינחלק כז, וכפי (כלים
בגמרא ב)שמבואר עב, טומאת חולין המדרס", מן "טהור -

חלק  בכל אין כעת כי ממנו, בטלה הטומאה) (אב הזב מדרס

מדרס' 'מגע טמא אבל לטומאה, הראוי שיעור עצמו בפני
בחברו  חלק כל נגע נחלק שהבגד לפני כי לטומאה), (ראשון
אפילו  טמא אינו יוסי רבי לדעת ואילו מדרס. טמא שהיה
החלקים  חיבור מקום היה שנחלקו לפני כי מדרס', 'מגע
הטומאה  (נגיעת הסתרים' בית ו'טומאת הבגד עובי בתוך

מטמאה. אינה נראה) שאינו במקום
אלו  בקרעים ש"אין יוסי כרבי פסק הרמב"ם והנה,

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

טוב' יום ה'תוספות והקשה כלל", שם)טומאה :(כלים
קודמת בו (ה"ז)בהלכה שארג "הבגד הרמב"ם כתב

אחד  חוט נטל במדרס... ונטמא שלשה על שלשה
והרי  מדרס, מגע טמא אבל המדרס מן טהר מתחלתו,

במשנה ומקורו במדרס". שנגע ככלי ראשון (שם הוא

מ"ז) שנתמעט,שם, אף מדרס' 'מגע טמא שהבגד וכחכמים
יוסי  רבי לדעת אבל במדרס. נגע הבגד כל כן לפני כי

מדרס' מ'מגע אף לגמרי, במשנה טהור הרע"ב פירוש (ראה

.שם)
יוסי  כרבי פסק שכאן הרמב"ם בפסקי סתירה יש כן, ואם
לעיל  ואילו מדרס', 'מגע טומאת אפילו בו אין שנחלק שבגד

'מגע  טמא מתחילתו אחד חוט שניטל שבגד כחכמים פסק
מדרס'?

ומבאר:
לא  מדרס' 'מגע טמא מתחילתו אחד חוט שניטל בגד
חוט  שנוטל שבשעה בגלל אלא למדרס, מחובר שהיה בגלל

בבגד, יגע שלא אפשר אי efמהבגד dribpae מגע' נטמא
כאן, ההלכה שבהמשך אצבעות שלש בקורע (כמו מדרס'
הגדול  הבגד מן פרישתו "שבעת משום מדרס טמא שהקרע
בו  אין שנחלק שלשה על שלשה בגד אבל במגע") נטמא
ומושך  קורע המחלק "אדרבה, שהרי הקריעה בשעת מגע

טהור. ולכן לכאן" וזה לכאן זה

ה'תשע"ד  אלול ח' רביעי יום 'משא'? או 'מנעל' - עץ של נעל

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰àeäå ,ïéãiñ ìL ìcðñ©§¨¤©¨¦§
ìièî íéîòt ãiqäL éðtî ,ñøãîa ànèúî Z õò ìL ìcðñ©§¨¤¥¦§©¥§¦§¨¦§¥¤©©¨§¨¦§©¥

.Búéáì òébnL ãò Ba©¤©¦©§¥
כדי  אותו שנועלים סיידים, של סנדל עקיבא רבי לדעת

טומאה לקבל ראוי העור, את ישרוף לא א)שהסיד סו, (שבת

על  חולקים שחכמים אף כמוהו הרמב"ם וסוברים ופסק יו
כי  מדרס, טומאת טמא ואינו מנעל נחשב אינו עץ של שנעל

הגמרא ו''הלכה (שם)למסקנת עקיבא כרבי סובר מאיר רבי
מאיר ורבי עקיבא רבי כשיטת היינו משנה)כרבים', .(כסף

המלך' ה'שער אלגזי)והקשה להר"ש הלכות' 'גופי בשם :(כאן,
לצאת  לקיטע שמותר שבת, לענין נאמרו מאיר רבי דברי
כדעת  שלא 'משא' נחשב ואינו עץ של בקב הרבים לרשות
סיידים  של שסנדל עקיבא כרבי וסובר האוסר, יוסי רבי
שתי  כי מדרס, טומאת ומטמא מנעל נחשב מעץ העשוי
סיידים  של וסנדל הקיטע שקב אחד, עניינם ההלכות
בשבת, הקיטע בקב לצאת מותר ולכן מנעל, נחשבים

מדרס. טומאת טמא גם עצמו זה ומטעם
כרבי  פסק כאן הרמב"ם: בדברי סתירה ישנה כן, ואם
שבת  בהלכות ואילו מדרס, טמא סיידים של שסנדל עקיבא

הט"ו) רבי (פי"ט כדעת שלא שלו, בקב יוצא הקיטע שאין פסק
מאיר!

המלך': ה'שער ומתרץ
רבא ב)לדעת עח, רבי (יומא לפי ובין מאיר רבי לפי בין ,

לצאת  האיסור יוסי רבי ולפי הוא, מנעל הקיטע קב יוסי
יישמט  שמא חכמים שגזרו משום הוא בשבת הקיטע בקב
הרבים, ברשות אמות ארבע להעבירו ויבוא מהרגל הקב
בו. לצאת מותר ולכן לזה חששו לא מאיר רבי לדעת ואילו
בין  סתירה כל אין רבא, בשיטת הולך שהרמב"ם וכיון
טומאת  וטמא מנעל הוא עץ של סנדל אכן כי הפסקים,
הוא  ש'מנעל' אף שלו בקב יוצא הקיטע אין זאת ועם מדרס,
ויעבירנו  מרגלו יישמט שמא חכמים גזרו כי משא, ואינו

הרבים. ברשות אמות ארבע

ה'תשע"ד  אלול ט' חמישי יום ראויות  לא טבילות שלוש

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â‡ÂÂ˜Ó ˙ÂÎÏ‰CBúì õôBwä©¥§
äæ éøä Z äå÷na íéîòt ìáBhäå .äpâî äæ éøä Z äå÷nä©¦§¤£¥¤§ª¤§©¥©£©¦©¦§¤£¥¤
.äpâî äæ éøä Z äå÷na éìò Eãé Lák :Bøáçì øîBàäå .äpâî§ª¤§¨¥©£¥§¨§¨©©¦§¤£¥¤§ª¤

כא)הרא"ש סימן מקואות רא)והטור(הל' סי' את (יו"ד העמידו
בו  שיש "מקוה של במקרה הראשונות ההלכות שתי
שלא  – לתוכו יקפוץ "לא ולכן: מצומצמות". סאה ארבעים
זה  פעמיים בו יטבול ולא בתוכו; בקפיצתו המים יחסרו
כל  נכסה ("שלא כהוגן טבל לא בראשונה דשמא  – זה אחר
המים  חסרו שמא ובשניה השניה, סמך על גופו")

שם)בראשונה" והב"י הטור .(לשון
ובדברי  בתוספתא "שנויים ההלכות שלשת שכל וכיון
ומחד  מיירי גוונא בחד דכולהו משמע סמוכים... הרמב"ם
ההלכה  את גם להעמיד יש מגונה", דהוי בהו איתמר טעמא
ולכן  מצומצמות, סאה ארבעים בו שיש במקרה השלישית
ידו  מכניס "דכשזה – במקוה עליו ידו את חברו יכבוש לא

שיטבול  קודם יוציאנה שמא חיישינן עליו לכבוש במקוה
המים  ממנה חסרו שהרי חסר, במקוה טובל ונמצא זה,

עליו" לכבוד שהכניסה זה של בידו סי'שטפחו יו"ד לטור (ב"י

.קצח)
דרוס  אדם יאמר "אל זוטא: ארץ דרך במסכת מפורש וכן
המרחץ  בבית עלי ידך דרוס והאומר המרחץ, בבית עלי ידך
מועטים, במים אמורים דברים במה שלם. כשהוא יוצא אינו

משובח" זה הרי מרובים במים שם)אבל .(ב"י
במקוה  העוסקות ההלכות שאת מכך מדייק הריב"ש אבל
הלכות  הביא לא ושם ח, פרק בסוף הרמב"ם כתב מצומצם

פה אלו דברים "כתב אלא א]אלו, בלא [בפרק טובל אצל
משנה)כוונה" מפני (כסף הוא אלה טבילות בשלוש שהחסרון

בכוונה: שלא טבילה היא שזו
הרואים  לטבול, מתכוון אם אף – למקוה "הקופץ

וכן  להקר. מתכוין שהוא שטבל סבורים כיון פעמיים, הטובל
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ה'תשע"ד  אלול ה' ראשון יום


 

 
מלאכּתן.אין ‡. ׁשּתּגמר עד טמאה, מקּבלין חרׂש ּכלי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

מּׁשּיצרפן מלאכּתן? ּגמר הּוא ּבּכבׁשן.[יבעירם]ּומאימתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
הּכירה, ספּגנין. ּבֹו לאפֹות ּכדי מּׁשּיּסיקּנּו ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻהּתּנּור,
טרּופה  הּתרנגֹולין ּביצת עליה לבּׁשל ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּׁשּיּסיקּנה

הּכּפח ּבאילּפס. קטנה]ּונתּונה לאפּיה,[כירה עׂשהּו אם - ְְֲִִִַַָָָָָָָֻ
ּככירה. ׁשעּורֹו לבּׁשּול, עׂשהּו ּכתּנּור; ְְְִִִִַָָָׁשעּורֹו

. ּבֹוּתּנּור מּׁשּיתחיל - ּגדֹול היה אם - לבנֹותֹו ׁשהתחיל ְְְִִִִִִֶֶַַָָָ
היה [גובה] ואם טמאה; מקּבל ויּסיקּנּו, טפחים ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻארּבעה

ויּסיקּנּו. טפח, ּבֹו מּׁשּיתחיל - ּבּהקטן מּׁשּיתחיל - הּכירה ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הרי  לאפּיה, עׂשהּו אם - הּכּפח ויּסיקּנה. אצּבעֹות, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשלׁש

ּככירה. הּוא הרי עליו, לבּׁשל עׂשהּו ואם ּכתּנּור; ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָהּוא
האּמןּתּנּור ‚. מּבית ׁשהּסק אֹו מאחֹוריו, [שלא ׁשהּסק ֲִֵֵֶֶַַַָָָֻֻֻ

אפיה] מּכל לצורך והּסק הֹואיל - לדעת ׁשּלא ׁשהּסק אֹו ,ְְִִֶֶַַַַָֹֻֻ
ּבתּנּור  ּדלקה ׁשּנפלה מעׂשה טמאה. מקּבל זה הרי ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמקֹום,
ואמרּו: ּדין, ּבית לפני מעׂשה ּובא הּכפרים; מן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּכפר

טמאה'. ְְְִַָֻ'מקּבלין
טמאה;ּתּנּור „. מקּבל זה הרי ּבֹו, צֹולה להיֹות ׁשהּסיקֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֻ

אּונין ּבֹו מלּבן להיֹות טהֹור,[אגודות]הּסיקֹו - ּפׁשּתן ׁשל ְְְִִִִִֵֶַָָ
ּתּנּור. ׁשל ּבגּופֹו מלאכה עֹוׂשה זה ְְֵֶֶֶֶַָָׁשאין

ונטמא ּתּנּור ‰. מחלקיו, אחד והּסק לׁשנים, ׁשחצצֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
וכּיֹוצא  ּבׁשרץ נטמא טהֹור; וחברֹו טמא, הּוא - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמׁשקין
ׁשּביניהן, החצץ ועבי טמא. הּכל ּתֹורה, ׁשל מּטמאֹות ְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבֹו
- ּבאויר ּבמׁשקין מהן אחד ונטמא ׁשניהן, הּסקּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻטמא.
טהֹור. ּולטהֹור, טמא; לטמא, המׁשּמׁש עביֹו: את ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָחֹולקין
אבל  הּסיקֹו; ּכ ואחר ׁשחצצֹו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָּבּמה
ּבמׁשקין  אפּלּו מהן, אחד ונטמא חצצֹו, ּכ ואחר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּסיקֹו

הּכל  נטמא -. ְִַָֹ
.Â מּתכת,ּתּנּור וׁשל לעֹולם. טהֹורין אבן, ׁשל ּכירה  אֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָ

"יּתץ" ׁשּנאמר: - וכירים ּתּנּור מּׁשּום לֹוטהֹורין ׁשּיׁש את , ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָֻ
מּתכֹות  ּכלי מּׁשּום ּוטמאין מּטּמאין נתיצה; אין ּכיצד? . ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָ

ּבהן  נגעה ואם וכירים. ּכתּנּור לּקרקע ּבמחּבר ולא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻמאוירן,
מּתכֹות; ּכלי ּכׁשאר מּטּמאין - מאחֹוריהן אפּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻטמאה,
מּתכֹות. ּכלי ּכׁשאר טמאה אב נעׂשין ּבמת, נטמאּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֻואם

ּבמקוה. טהרה להן ְְְֳִֵֶֶָָָויׁש
.Ê,ּבטיט ּוסתמֹו נסּדק, אֹו נפּגם אֹו ׁשּנּקב מּתכת ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָּתּנּור

טפלה לֹו ׁשעׂשה טיט [שיכבה]אֹו ׁשל מּוסף אֹו טיט, ׁשל ְִִֵֶֶֶָָָָ
התנור] כל יהיה [על וכּמה ּתּנּור. מּׁשּום מּטּמא זה הרי -ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

לכירה  עׂשה ואם ּבכירה. וכן האֹור. ּבֹו ׁשּיצא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבּנקב?

טיט[בליטות]ּפטּפּוטין הקדירה]ׁשל עליהם ,[להעמיד ְִִִֶ
ּבין  מּבפנים ּבין ּבטיט, מרחּה ּכירה; מּׁשּום ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָמּטּמאה

טמאה. מקּבלת אינּה עדין - ְְֲִִֵֶֶַַַָָֻמּבחּוץ
.Á הּגמל ּתּנּור ּבצּואר הּתלּוי אפּלּו ּבארץ, מחּבר ׁשאינֹו ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

הם" "טמאים ׁשּנאמר: ּתּנּור, מּׁשּום טמא זה הרי מּכל - , ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ָמקֹום.

.Ë ׁשפיתה [בור]ּכּור ּבית ּבֹו ׁשּיׁש מּתכֹות צֹורפי ְְִֵֵֵֶֶַָָׁשל
קדירה] להנחת זכּוכית [מקום עֹוׂשי ׁשל וכן ּכּכירה. מּטּמא ,ְְִִִֵֵֵֶַַָ

טמאה. מקּבל ׁשפיתה, ּבית ּבֹו יׁש אם -ְְְִִֵֵֵַָָֻ
.È יֹוצ ּכבׁשן וׁשל זּגגין וׁשל סּידין הּפרנה ׁשל טהֹורין. רין, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻ

מצידו] שפתחו מּטּמאה.[תנור ּדפן, לּה יׁש אם -ְִִֵֶַָָֹ
.‡È לֹואבנים עׂשה אם - ּתּנּור ועׂשאן לזֹו, זֹו ׁשחּברן ְֲֲִִִֶַַָָָָָָָ

טיט]טפלה לכל [שכבת ּכתּנּור זה הרי - ּומּבחּוץ מּבפנים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
מּטּמא  - ּבלבד מּבחּוץ טפלֹו ואם מאוירֹו; ּומּטּמא ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָּדבר,
חּברן  ולא לּתּנּור, אבנים חּבר ּבאויר. מּטּמא ואין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹּבמּגע,
חּברן  ולא לזֹו, זֹו חּברן הּתּנּור; עם מּטּמאֹות - לזֹו ְְְְִִִִַַַָָָָֹזֹו

ּכטירה הן הרי - הפת]לּתּנּור רדיית ּבארץ,[מקום חפר . ְֲִֵֵֶַַַָָָָ
טהֹורה. הּכירה, וטירת טהֹורה; - טירה ְְְְִִִַַָָָָָָועׂשה

.Èלפסין ׁשני חבּיֹות, גדולות]ׁשּתי ׁשעׂשאן [קערות , ְְְֲִִֵֵֶָָָָ
חבּיֹות  ׁשל ותֹוכן ּובמּגע, ּבאויר מּטּמא ּביניהן - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכירה
הּכירה, המׁשּמׁש אֹותֹו: חֹולקין החבּיֹות, ועבי ְְֳִִִִֵֶַַַָָָָטהֹור.

טהֹור. החבּיֹות, ּתֹו את והמׁשּמׁש ְְִֵֵֶֶַַָָָטמא;
.‚È ּפטּפּוטיןהעֹוׂשה ּבטיט [רגליות]ׁשלׁשה וחּברן ּבארץ, ְְְְְִִִִֶֶָָָָָֹ

ׁשֹופת טמאה [מניח]להיֹות זֹו הרי - הּקדרה את עליהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
ׁשֹופת  להיֹות ּבארץ מסמרין ׁשלׁשה קבע ּכירה. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹמּׁשּום
ּבטיט  מקֹום ּבראׁשן ׁשעׂשה ּפי על אף - הּקדרה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעליהן

ּככירה טהֹורה זֹו הרי עליו, יֹוׁשבת הּקדרה ׁשל ּתהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
עליהן  ׁשֹופת ׁשהּוא ּבּטיט מרחן ׁשּלא אבנים וכן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמּתכת.

אבן. ׁשל ּכירה היא ּכאּלּו טמאה, מקּבלֹות אינן -ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֻ
.„È וחּברןהעֹוׂשה ּכירה, אבנים -[לקרקע]ׁשּתי ּבטיט ְְְְֲִִִִֵֶָָָָ

אינּה - חּברּה לא והּׁשנּיה ּבטיט, האחת חּבר ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹמּטּמאין;
טמאה. ְְֶֶַָֻמקּבלת

.ÂË ועל האבן עליה הּתּנּור, ועל עליה ׁשֹופת ׁשהּוא ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
טמאה  - הּכּפח ועל עליה עליההּכירה, עליה . הּכתל, ועל ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

טמאה. מקּבלת אינּה - הּסלע ְְְֵֶֶֶַַַַָָֻועל
.ÊËוכּלן ּכירת אבן, ּבצד אבן נֹותן ׁשהּוא הּטּבחים ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

ּכּלן  נטמאּו לא מהן, אחת נטמאת - ּבטיט .מחּברין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֻֻ
.ÊÈּבין ׁשלׁש ּכירֹות, ׁשּתי ועׂשאן ּבטיט, ׁשחּברן אבנים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ולא  ּבּקרקע ׁשחּברן ּבין ּבּקרקע, חּברן ולא לזֹו זֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשחּברן
לזֹו זֹו האמצעית חּברן האבן - מהן אחת נטמאת אם - ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מּמּנה  והמׁשּמׁש טמא; הּטמאה, לּכירה מּמּנה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמׁשּמׁש
ּכירה  ׁשל החיצֹונה האבן נּטלה טהֹור. הּטהֹורה, ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָלּכירה
האבן  נּטלה לטמאה; ּכּלּה האמצעית החלטה ְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֻֻֻהּטהֹורה,
ּכּלּה. האמצעית האבן טהרה הּטמאה, ּכירה ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻהחיצֹונה
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להקר  אלא טובל שאינו הרואים יחשבו כראוי, ראשונה פעם
אינה  שהטבילה סבורים יהיו וקדשים בתרומה יגע ואם

כוונה רצג)צריכה סי' הריב"ש להלכה (שו"ת בנוגע וכן .

נראה  במקוה, עלי ידך כבוש לחבירו "האומר השלישית
מתכוון  ואינו כמשחק שנראה מפני – זה מטעם שהוא

הריב"ש)לטבול" בדעת .(כס"מ

ה'תשע"ד  אלול י' שישי יום מדרבנן? או התורה מן פסולים שאובים' 'מים

:· ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰,íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦
.äìéáèì ïéìeñt ïéáeàMä íénäL¤©©¦©§¦§¦¦§¦¨

לדעת  שאובין. מים של הפסול במקור הראשונים נחלקו
"ה"ר  אבל מדרבנן, פסול שאוב, שכולו מקוה גם הרמב"ם,
רובו  שיהי' עד התורה מן פסול שאוב שכולו פירש שמשון
אין  ואילך משם בהכשר רובו שיהיה לאחר אבל בהכשר,

מדרבנן" אלא בו פוסלת רא)שאיבה סי' יו"ד .(טור
הר"ש מ"ג)והקשה פ"ב שכולו (מקואות הרמב"ם, שיטת על

מדרבנן: פסול שאוב
יהא  שלא צריך למקוה מים להמשיך ש"הבא היא הלכה

טומאה" המקבל סמ"ח)בדבר רא סי' יו"ד הדבר (שו"ע ומקור .
יהיה  מים מקוה ובור מעין "אך שנאמר התורה, מן הוא

מכך ולמדו ב)טהור", כה, טהרה (זבחים ידי על "הווייתן :
פסול  שאוב שכולו שמקוה השיטה על קשה ומכאן תהא".
המים  הרי טומאה, מקבלים הכלים שרוב כיון מדרבנן:

מחמת  התורה מן המקווה את יפסלו בהם שנשאבים
מן  הפסול טומאה, המקבל דבר ע"י נתהווה שהמקוה

התורה!
מקבלים  שאינם כלים ידי על שנשאב במקוה ואמנם

לומר טו  יתכן אדמה" כלי אבנים, כלי גללין, "כלי כמו מאה,
בהכרח  טומאה, המקבלים בכלים אך מדרבנן. רק שפסול

התורה! מן המקוה את יפסלו בהם שנשאבו שהמים
אחרונה' ה'משנה מ"ד)ומיישב פ"ו :(פרה

תהא" טהרה ידי על ש"הוייתן זה דין הרמב"ם, לדעת
במעין  טבילה (כמו חיים' 'מים הדורשים בדברים רק נאמר
לא  במקוה אבל אדומה) בפרה חטאת' 'מי או ומצורע, לזב
דבר  ידי על גם לעשותו ואפשר טהרה ידי על הויה צריך

טומאה שם)המקבל יו"ד יוסף שנשאב (בית מקוה גם כן, ואם .
הוייתו  שאין אף – טומאה המקבלים כלים ע"י כולו

התורה. מן פסול אינו בטהרה,

ה'תשע"ד  אלול י"א קודש שבת בסבון  שנצבע מקוה

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰úà ïéìñBt òávä éî¥©¤©§¦¤
ìLa äå÷nä.åéàøî éepLa BúBà ïéìñBt ïéàå ,ïébì äL ©¦§¤¦§¨ª¦§¥§¦§¦©§¨

צבועים  מים לתוכו שנפלו שמקוה מבואר זו בהלכה
להלן מאידך, בכך. נפסל אינו מראהו את י)ושינו (הלכה

בכך. נפסל ביין המעורבים מים לתוכו שנפלו שמקוה מבואר
ראשונים: נחלקו ליין, צבועים מים בין ההבדל ובביאור

ז)הראב"ד ב, המים שער הנפש באופן (בעלי מדובר שכאן כתב
ועל  בהם שרו רק אלא המים בתוך נמחו לא הצבע שסממני
אך  אלו, מים ידי על נפסל המקוה אין ולכן נצבעו, כך ידי
הוא  הרי מראהו, את ושינה במקוה התערב עצמו היין כאשר

בכך. נפסל
הרמב"ם הי"ב)אך מראה (להלן שנשתנה "מקוה כתב:

לא  כשר, זה הרי אחר דבר לו נפל ולא עצמו מחמת מימיו
מדבריו  לדייק ויש אחר", משקה מחמת שנשתנה אלא אמרו

מחמת נשתנה המקוה מראה אם הפסול dwynשרק אחר
יי  (כגון גוש למקוה דבר ידי על נשתנה אם אך נפסל, הוא ן)

בתוכו. נימוח הדבר גוף אם ואף נפסל, אינו
שהוא  יין - ליין צבע מי בין ההבדל גם זה דבריו, ולפי
אינו  משקה שאינו הצבע ואילו המקוה, את פוסל משקה
נימוח  לא הצבע שגוף בכך תלוי הדבר אין זה ולפי פוסל,
במים  נמחה גופו אם אפילו אלא הראב"ד, כדברי במים,

משקה. שאינו כיון פוסל, אינו
את  ושינו סבון חתיכות לתוכו שנפלו מקוה ומעתה,
הראב"ד  לדעת הללו: הדעות בשתי תלוי דינו – מראהו
המקוה  את פוסל הוא הרי במים נימוח הסבון וגוף מאחר
פוסל  אינו משקה ואינו מאחר הרמב"ם לדעת ואילו כיין,

במים. נימוח גופו אם אף המקוה את
(dtw 'iq c"ei iav xd .t 'iq c"ei ` b"yxdn z"ey)

אגרות קודש

]ח' אלול, תשט"ו[

... מבהיל במאד מה... לא המשיכו בלימוד עכ"פ שבוע ושבוע לאחר זמן הרשמי, כיון שזהו 

עיקרון ופרינציפ - נוסף על ענין הבל של תשב"ר. והטעמים שכותב מובן שאינם מספיקים, כיון שבקל 

אפשר הי' לתקן המניעות שמזכיר, ויה"ר שבזמן לימודים הבא ימלאו את החסר בנוגע לעבר ויוסיפו, 

וכפסק רז"ל מעלין בקדש וכל המוסיף מוסיפין לו...



עה                
  

       

ה'תשע"ד  אלול ה' ראשון יום


 

 
מלאכּתן.אין ‡. ׁשּתּגמר עד טמאה, מקּבלין חרׂש ּכלי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

מּׁשּיצרפן מלאכּתן? ּגמר הּוא ּבּכבׁשן.[יבעירם]ּומאימתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
הּכירה, ספּגנין. ּבֹו לאפֹות ּכדי מּׁשּיּסיקּנּו ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻהּתּנּור,
טרּופה  הּתרנגֹולין ּביצת עליה לבּׁשל ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּׁשּיּסיקּנה

הּכּפח ּבאילּפס. קטנה]ּונתּונה לאפּיה,[כירה עׂשהּו אם - ְְֲִִִַַָָָָָָָֻ
ּככירה. ׁשעּורֹו לבּׁשּול, עׂשהּו ּכתּנּור; ְְְִִִִַָָָׁשעּורֹו

. ּבֹוּתּנּור מּׁשּיתחיל - ּגדֹול היה אם - לבנֹותֹו ׁשהתחיל ְְְִִִִִִֶֶַַָָָ
היה [גובה] ואם טמאה; מקּבל ויּסיקּנּו, טפחים ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻארּבעה

ויּסיקּנּו. טפח, ּבֹו מּׁשּיתחיל - ּבּהקטן מּׁשּיתחיל - הּכירה ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הרי  לאפּיה, עׂשהּו אם - הּכּפח ויּסיקּנה. אצּבעֹות, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשלׁש

ּככירה. הּוא הרי עליו, לבּׁשל עׂשהּו ואם ּכתּנּור; ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָהּוא
האּמןּתּנּור ‚. מּבית ׁשהּסק אֹו מאחֹוריו, [שלא ׁשהּסק ֲִֵֵֶֶַַַָָָֻֻֻ

אפיה] מּכל לצורך והּסק הֹואיל - לדעת ׁשּלא ׁשהּסק אֹו ,ְְִִֶֶַַַַָֹֻֻ
ּבתּנּור  ּדלקה ׁשּנפלה מעׂשה טמאה. מקּבל זה הרי ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמקֹום,
ואמרּו: ּדין, ּבית לפני מעׂשה ּובא הּכפרים; מן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּכפר

טמאה'. ְְְִַָֻ'מקּבלין
טמאה;ּתּנּור „. מקּבל זה הרי ּבֹו, צֹולה להיֹות ׁשהּסיקֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֻ

אּונין ּבֹו מלּבן להיֹות טהֹור,[אגודות]הּסיקֹו - ּפׁשּתן ׁשל ְְְִִִִִֵֶַָָ
ּתּנּור. ׁשל ּבגּופֹו מלאכה עֹוׂשה זה ְְֵֶֶֶֶַָָׁשאין

ונטמא ּתּנּור ‰. מחלקיו, אחד והּסק לׁשנים, ׁשחצצֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
וכּיֹוצא  ּבׁשרץ נטמא טהֹור; וחברֹו טמא, הּוא - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמׁשקין
ׁשּביניהן, החצץ ועבי טמא. הּכל ּתֹורה, ׁשל מּטמאֹות ְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבֹו
- ּבאויר ּבמׁשקין מהן אחד ונטמא ׁשניהן, הּסקּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻטמא.
טהֹור. ּולטהֹור, טמא; לטמא, המׁשּמׁש עביֹו: את ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָחֹולקין
אבל  הּסיקֹו; ּכ ואחר ׁשחצצֹו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָּבּמה
ּבמׁשקין  אפּלּו מהן, אחד ונטמא חצצֹו, ּכ ואחר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּסיקֹו

הּכל  נטמא -. ְִַָֹ
.Â מּתכת,ּתּנּור וׁשל לעֹולם. טהֹורין אבן, ׁשל ּכירה  אֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָ

"יּתץ" ׁשּנאמר: - וכירים ּתּנּור מּׁשּום לֹוטהֹורין ׁשּיׁש את , ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָֻ
מּתכֹות  ּכלי מּׁשּום ּוטמאין מּטּמאין נתיצה; אין ּכיצד? . ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָ

ּבהן  נגעה ואם וכירים. ּכתּנּור לּקרקע ּבמחּבר ולא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻמאוירן,
מּתכֹות; ּכלי ּכׁשאר מּטּמאין - מאחֹוריהן אפּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻטמאה,
מּתכֹות. ּכלי ּכׁשאר טמאה אב נעׂשין ּבמת, נטמאּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֻואם

ּבמקוה. טהרה להן ְְְֳִֵֶֶָָָויׁש
.Ê,ּבטיט ּוסתמֹו נסּדק, אֹו נפּגם אֹו ׁשּנּקב מּתכת ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָּתּנּור

טפלה לֹו ׁשעׂשה טיט [שיכבה]אֹו ׁשל מּוסף אֹו טיט, ׁשל ְִִֵֶֶֶָָָָ
התנור] כל יהיה [על וכּמה ּתּנּור. מּׁשּום מּטּמא זה הרי -ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

לכירה  עׂשה ואם ּבכירה. וכן האֹור. ּבֹו ׁשּיצא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבּנקב?

טיט[בליטות]ּפטּפּוטין הקדירה]ׁשל עליהם ,[להעמיד ְִִִֶ
ּבין  מּבפנים ּבין ּבטיט, מרחּה ּכירה; מּׁשּום ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָמּטּמאה

טמאה. מקּבלת אינּה עדין - ְְֲִִֵֶֶַַַָָֻמּבחּוץ
.Á הּגמל ּתּנּור ּבצּואר הּתלּוי אפּלּו ּבארץ, מחּבר ׁשאינֹו ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

הם" "טמאים ׁשּנאמר: ּתּנּור, מּׁשּום טמא זה הרי מּכל - , ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ָמקֹום.

.Ë ׁשפיתה [בור]ּכּור ּבית ּבֹו ׁשּיׁש מּתכֹות צֹורפי ְְִֵֵֵֶֶַָָׁשל
קדירה] להנחת זכּוכית [מקום עֹוׂשי ׁשל וכן ּכּכירה. מּטּמא ,ְְִִִֵֵֵֶַַָ

טמאה. מקּבל ׁשפיתה, ּבית ּבֹו יׁש אם -ְְְִִֵֵֵַָָֻ
.È יֹוצ ּכבׁשן וׁשל זּגגין וׁשל סּידין הּפרנה ׁשל טהֹורין. רין, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻ

מצידו] שפתחו מּטּמאה.[תנור ּדפן, לּה יׁש אם -ְִִֵֶַָָֹ
.‡È לֹואבנים עׂשה אם - ּתּנּור ועׂשאן לזֹו, זֹו ׁשחּברן ְֲֲִִִֶַַָָָָָָָ

טיט]טפלה לכל [שכבת ּכתּנּור זה הרי - ּומּבחּוץ מּבפנים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
מּטּמא  - ּבלבד מּבחּוץ טפלֹו ואם מאוירֹו; ּומּטּמא ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָּדבר,
חּברן  ולא לּתּנּור, אבנים חּבר ּבאויר. מּטּמא ואין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹּבמּגע,
חּברן  ולא לזֹו, זֹו חּברן הּתּנּור; עם מּטּמאֹות - לזֹו ְְְְִִִִַַַָָָָֹזֹו

ּכטירה הן הרי - הפת]לּתּנּור רדיית ּבארץ,[מקום חפר . ְֲִֵֵֶַַַָָָָ
טהֹורה. הּכירה, וטירת טהֹורה; - טירה ְְְְִִִַַָָָָָָועׂשה

.Èלפסין ׁשני חבּיֹות, גדולות]ׁשּתי ׁשעׂשאן [קערות , ְְְֲִִֵֵֶָָָָ
חבּיֹות  ׁשל ותֹוכן ּובמּגע, ּבאויר מּטּמא ּביניהן - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכירה
הּכירה, המׁשּמׁש אֹותֹו: חֹולקין החבּיֹות, ועבי ְְֳִִִִֵֶַַַָָָָטהֹור.

טהֹור. החבּיֹות, ּתֹו את והמׁשּמׁש ְְִֵֵֶֶַַָָָטמא;
.‚È ּפטּפּוטיןהעֹוׂשה ּבטיט [רגליות]ׁשלׁשה וחּברן ּבארץ, ְְְְְִִִִֶֶָָָָָֹ

ׁשֹופת טמאה [מניח]להיֹות זֹו הרי - הּקדרה את עליהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
ׁשֹופת  להיֹות ּבארץ מסמרין ׁשלׁשה קבע ּכירה. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹמּׁשּום
ּבטיט  מקֹום ּבראׁשן ׁשעׂשה ּפי על אף - הּקדרה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעליהן

ּככירה טהֹורה זֹו הרי עליו, יֹוׁשבת הּקדרה ׁשל ּתהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
עליהן  ׁשֹופת ׁשהּוא ּבּטיט מרחן ׁשּלא אבנים וכן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמּתכת.

אבן. ׁשל ּכירה היא ּכאּלּו טמאה, מקּבלֹות אינן -ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֻ
.„È וחּברןהעֹוׂשה ּכירה, אבנים -[לקרקע]ׁשּתי ּבטיט ְְְְֲִִִִֵֶָָָָ

אינּה - חּברּה לא והּׁשנּיה ּבטיט, האחת חּבר ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹמּטּמאין;
טמאה. ְְֶֶַָֻמקּבלת

.ÂË ועל האבן עליה הּתּנּור, ועל עליה ׁשֹופת ׁשהּוא ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
טמאה  - הּכּפח ועל עליה עליההּכירה, עליה . הּכתל, ועל ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

טמאה. מקּבלת אינּה - הּסלע ְְְֵֶֶֶַַַַָָֻועל
.ÊËוכּלן ּכירת אבן, ּבצד אבן נֹותן ׁשהּוא הּטּבחים ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

ּכּלן  נטמאּו לא מהן, אחת נטמאת - ּבטיט .מחּברין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֻֻ
.ÊÈּבין ׁשלׁש ּכירֹות, ׁשּתי ועׂשאן ּבטיט, ׁשחּברן אבנים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ולא  ּבּקרקע ׁשחּברן ּבין ּבּקרקע, חּברן ולא לזֹו זֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשחּברן
לזֹו זֹו האמצעית חּברן האבן - מהן אחת נטמאת אם - ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מּמּנה  והמׁשּמׁש טמא; הּטמאה, לּכירה מּמּנה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמׁשּמׁש
ּכירה  ׁשל החיצֹונה האבן נּטלה טהֹור. הּטהֹורה, ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָלּכירה
האבן  נּטלה לטמאה; ּכּלּה האמצעית החלטה ְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֻֻֻהּטהֹורה,
ּכּלּה. האמצעית האבן טהרה הּטמאה, ּכירה ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻהחיצֹונה
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להקר  אלא טובל שאינו הרואים יחשבו כראוי, ראשונה פעם
אינה  שהטבילה סבורים יהיו וקדשים בתרומה יגע ואם

כוונה רצג)צריכה סי' הריב"ש להלכה (שו"ת בנוגע וכן .

נראה  במקוה, עלי ידך כבוש לחבירו "האומר השלישית
מתכוון  ואינו כמשחק שנראה מפני – זה מטעם שהוא

הריב"ש)לטבול" בדעת .(כס"מ

ה'תשע"ד  אלול י' שישי יום מדרבנן? או התורה מן פסולים שאובים' 'מים

:· ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰,íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦
.äìéáèì ïéìeñt ïéáeàMä íénäL¤©©¦©§¦§¦¦§¦¨

לדעת  שאובין. מים של הפסול במקור הראשונים נחלקו
"ה"ר  אבל מדרבנן, פסול שאוב, שכולו מקוה גם הרמב"ם,
רובו  שיהי' עד התורה מן פסול שאוב שכולו פירש שמשון
אין  ואילך משם בהכשר רובו שיהיה לאחר אבל בהכשר,

מדרבנן" אלא בו פוסלת רא)שאיבה סי' יו"ד .(טור
הר"ש מ"ג)והקשה פ"ב שכולו (מקואות הרמב"ם, שיטת על

מדרבנן: פסול שאוב
יהא  שלא צריך למקוה מים להמשיך ש"הבא היא הלכה

טומאה" המקבל סמ"ח)בדבר רא סי' יו"ד הדבר (שו"ע ומקור .
יהיה  מים מקוה ובור מעין "אך שנאמר התורה, מן הוא

מכך ולמדו ב)טהור", כה, טהרה (זבחים ידי על "הווייתן :
פסול  שאוב שכולו שמקוה השיטה על קשה ומכאן תהא".
המים  הרי טומאה, מקבלים הכלים שרוב כיון מדרבנן:

מחמת  התורה מן המקווה את יפסלו בהם שנשאבים
מן  הפסול טומאה, המקבל דבר ע"י נתהווה שהמקוה

התורה!
מקבלים  שאינם כלים ידי על שנשאב במקוה ואמנם

לומר טו  יתכן אדמה" כלי אבנים, כלי גללין, "כלי כמו מאה,
בהכרח  טומאה, המקבלים בכלים אך מדרבנן. רק שפסול

התורה! מן המקוה את יפסלו בהם שנשאבו שהמים
אחרונה' ה'משנה מ"ד)ומיישב פ"ו :(פרה

תהא" טהרה ידי על ש"הוייתן זה דין הרמב"ם, לדעת
במעין  טבילה (כמו חיים' 'מים הדורשים בדברים רק נאמר
לא  במקוה אבל אדומה) בפרה חטאת' 'מי או ומצורע, לזב
דבר  ידי על גם לעשותו ואפשר טהרה ידי על הויה צריך

טומאה שם)המקבל יו"ד יוסף שנשאב (בית מקוה גם כן, ואם .
הוייתו  שאין אף – טומאה המקבלים כלים ע"י כולו

התורה. מן פסול אינו בטהרה,

ה'תשע"ד  אלול י"א קודש שבת בסבון  שנצבע מקוה

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰úà ïéìñBt òávä éî¥©¤©§¦¤
ìLa äå÷nä.åéàøî éepLa BúBà ïéìñBt ïéàå ,ïébì äL ©¦§¤¦§¨ª¦§¥§¦§¦©§¨

צבועים  מים לתוכו שנפלו שמקוה מבואר זו בהלכה
להלן מאידך, בכך. נפסל אינו מראהו את י)ושינו (הלכה

בכך. נפסל ביין המעורבים מים לתוכו שנפלו שמקוה מבואר
ראשונים: נחלקו ליין, צבועים מים בין ההבדל ובביאור

ז)הראב"ד ב, המים שער הנפש באופן (בעלי מדובר שכאן כתב
ועל  בהם שרו רק אלא המים בתוך נמחו לא הצבע שסממני
אך  אלו, מים ידי על נפסל המקוה אין ולכן נצבעו, כך ידי
הוא  הרי מראהו, את ושינה במקוה התערב עצמו היין כאשר

בכך. נפסל
הרמב"ם הי"ב)אך מראה (להלן שנשתנה "מקוה כתב:

לא  כשר, זה הרי אחר דבר לו נפל ולא עצמו מחמת מימיו
מדבריו  לדייק ויש אחר", משקה מחמת שנשתנה אלא אמרו

מחמת נשתנה המקוה מראה אם הפסול dwynשרק אחר
יי  (כגון גוש למקוה דבר ידי על נשתנה אם אך נפסל, הוא ן)

בתוכו. נימוח הדבר גוף אם ואף נפסל, אינו
שהוא  יין - ליין צבע מי בין ההבדל גם זה דבריו, ולפי
אינו  משקה שאינו הצבע ואילו המקוה, את פוסל משקה
נימוח  לא הצבע שגוף בכך תלוי הדבר אין זה ולפי פוסל,
במים  נמחה גופו אם אפילו אלא הראב"ד, כדברי במים,

משקה. שאינו כיון פוסל, אינו
את  ושינו סבון חתיכות לתוכו שנפלו מקוה ומעתה,
הראב"ד  לדעת הללו: הדעות בשתי תלוי דינו – מראהו
המקוה  את פוסל הוא הרי במים נימוח הסבון וגוף מאחר
פוסל  אינו משקה ואינו מאחר הרמב"ם לדעת ואילו כיין,

במים. נימוח גופו אם אף המקוה את
(dtw 'iq c"ei iav xd .t 'iq c"ei ` b"yxdn z"ey)



עו               
  

האמצע  היתה אם - הּכירֹות ׁשּתי נֹותן נטמאּו - ּגדֹולה ית ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
מטמא] זֹו[- ּולכירה מּכאן, ׁשפיתה ּכדי זֹו לכירה ְְְְִִִִִֵֶָָָָָמּמּנה

הּכל  קטּנה, היתה ואם טהֹור; והּׁשאר מּכאן, ׁשפיתה ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹּכדי
ׁשּתים  על לׁשּפֹות יכֹול אם - האמצעית נּטלה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָטמא.
מרחקין  היּו ואם טמאה; היא הרי ּגדֹולה, יֹורה ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָֻחיצֹונֹות
טהֹור  הּכל הרי האמצעית, את החזיר טהֹורה. מּזה, ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹיתר
ּולהּבא; מּכאן טמאה מקּבלין - ּבטיט מרחּה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻּכׁשהיה.
את  עליה לבּׁשל ּכדי מהן אחת לכל ׁשּיּסיקּנה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהּוא,

ֵַָהּביצה.
.ÁÈ זֹוׁשּתי לאבן וסמ ונטמאת, ּכירה, ׁשעׂשאן אבנים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

חצי  הרי - מּכאן אחת אבן ולזֹו מּכאן אחת אבן ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּמּנה
האבן  וחצי טמא, הראׁשֹונה הּכירה אבני מּׁשּתי אבן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל
ׁשל  הּׁשּתים חזרּו ,ׁשּסמ הּטהֹורֹות הּׁשּתים נּטלּו ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָטהֹור.

לטמאתן  .ּכירה ְְִָָָֻ
.ËÈ התנור]ּדּוכן ליד שמונח ּבית [חלול לֹו ׁשּיׁש חרׂש ׁשל ֵֵֶֶֶֶָ

והרמץ קדרֹות, וגחלים]קּבּול טהֹור [אפר - ּבתֹוכֹו נתּון ְְְִֵֶֶָָָ
היה  אם ,לפיכ קּבּול. ּכלי מּׁשּום וטמא ּכירה, ְְְִִִִִִִֵָָָָָמּׁשּום
מקּבל  אינֹו - נּקב ואם הּכלים. ּכׁשאר טהֹור ּבארץ, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמחּבר
- ׁשּלֹו הּצדדין ּבכירה. ּכן ּׁשאין מה ק ּבּול; ּככלי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻטמאה,

ּכירה. מּׁשּום טמא אינֹו ּבהן, -]הּנֹוגע ׁשּלֹו[חלק הרחב ִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
לכירה] מּטּמא,[שמחובר - ּתבׁשיל ּבׁשעת עליו ְְְִִִִֵֶַַַָָׁשּיֹוׁשבין

ּגּביו  על ּכירה ּובנה הּסל, את הּכֹופה וכן הּדּוכן. נטמא ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאם
,לפיכ ּכירה; מּׁשּום לא עץ, ּכלי מּׁשּום טמאה זֹו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָֹ

ּכּכירה. מאוירּה טמאה מקּבלת ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻאינּה

 
רּבֹו.ּתּנּור ‡. ׁשיריו והּקטן, טפחים; ארּבעה ׁשיריו ּגדֹול, ְְְְְִַַַָָָָָָָָָָֻ

- רּבֹו ּובּקטן טפחים, ארּבעה ּבּגדֹול נׁשאר ׁשאם ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּכיצד?
אם  וכן טמאה. מקּבל אינֹו מּכאן, ּפחֹות טמאה; ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻמקּבל
ּבּגדֹול, טפחים מארּבעה ּפחֹות ּבֹו ׁשּׁשּיר עד ּונתצֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָנטמא,
רב  אֹו ארּבעה, ּבֹו נׁשאר טהֹור; - הּקטן מרב ּפחֹות ְְִֵַַַָָָָָָֹֹאֹו

ּבטמאתֹו הּוא עדין - ׁשלׁשהּקטן ׁשיריה והּכירה, . ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹֻ
הּכּפח קטנה]אצּבעֹות. ׁשעּורּו[כירה  לאפּיה, עׂשהּו אם ְֲִִִֶַַָָָָָֻ

ּכּכירה. ׁשעּורּו לבּׁשּול, ְִִִַַַָּכּתּנּור;
. לכּתתֹוׁשּנטמא ּתּנּור רצה ולא ּכיצד [לשברו], - ְְְְִֵֶַַַָָָֹ

הּטפלה  את וגֹורד חלקים, לׁשלׁשה חֹולקֹו אֹותֹו? ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹמטהרין
טיט] מהן [שיכבת חרׂש ּכל ׁשּנמצא עד החרׂשים, ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשעל

אחד  לׁשנים, חּלקֹו ּגּביו. על טיט ּבלא הארץ על ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעֹומד
לׁשנים  חּלקֹו טהֹור. והּקטן טמא, הּגדֹול - קטן ואחד ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּגדֹול
אבל  לכּון. אפׁשר ׁשאין לפי טמא, מהן אחד ּכל - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּבׁשוה
טהֹורה; לׁשנים, ׁשּנחלקה ּדפן לּה ׁשּיׁש חרׂש ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹטבלה

טמא. הּגדֹול - קטן ואחד ּגדֹול אחד היה ְְִֵֶֶַָָָָָָָָָואם
הּגדֹול ּתּנּור ‚. - ּכׁשנים ּגדֹול ואחד לׁשלׁשה, ׁשּנחלק ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

טהֹורין  הּקטּנים והּׁשנים אם טמא, - לרחּבֹו חליֹות חתכֹו . ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֻ
טהֹור. טפחים, מארּבעה ּפחֹות וחליה חליה ּכל ּגבּה ְְְְְִֵַַָָָָָָָָָָֹֻֻהיה
ּבטיט, עליהן ּומרח זֹו, ּגּבי על זֹו החליֹות את וסּדר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֻחזר
אחר, ּתּנּור ׁשעׂשה ּכמי זה הרי - ּכׁשהיה ּתּנּור ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהחזירֹו

ּכדי  ׁשּיּסיקּנּו והּוא ּולהּבא; מּכאן אּלא טמאה מקּבל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻואינֹו
הּטפלה  את מּמּנּו הרחיק ׁשּמרחֹו. אחר ספּגנין, ּבֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻלאפֹות

לתנור] הידקה לא החליֹות [- ּבין צרֹורֹות אֹו חֹול ונתן ,ְְְֵַַָֻ
הּוא  וזה לעֹולם; טמאה מקּבל אינֹו - הּטפלה ְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָֻּובין

והּוא [חכמים:]ׁשאמרּו: ּבֹו, אֹופֹות והּטהֹורה 'הּנּדה ְְְְִֶַַָָָ
- טפחים ארּבעה ּבּה ׁשּיׁש אחת חליה ּבֹו היתה ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֻטהֹור'.
ּכל  ּוׁשאר ּבאויר; מּטּמאה ואין ּבמּגע, מּטּמאה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָהיא

טהֹורֹות. ְְַֻהחליֹות,
סּמּוכין ּתּנּור „. לֹו ועׂשה האּמן, מּבית מחּת ׁשּבא ְְִִִֵֶַָָָָָָֻֻ

והּוא [חישוקים] עליו ּונתנן ּכאחד, להיֹות אֹותֹו ְְְְְְִִֶֶַָָָָָׁשּמקּבצין
ואפּלּו יטהר; אֹותֹו, הּסֹומכין את ּכׁשּיסיר - ונטמא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָטהֹור,
להּבא; טמאה מקּבל ּבטיט, מרחֹו טהֹור. הּוא הרי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻהחזירן,

הּסק. ׁשּכבר להּסיקֹו, צרי ְְְִִֵֶַַָָֻואינֹו
וטח ּתּנּור ‰. לחליה, חליה ּבין חֹול ונתן חליֹות, ׁשחתכֹו ְְְְְְֲֵֶַַָָָָָֻֻֻ

טמאה  מקּבל זה הרי - מּבחּוץ הּכל על .ּבטיט ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻ
.Â אם יֹורת - ּבטיט וטח ּבארץ חֹופר ׁשהּוא הערבּיים, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

לאו, ואם טמאה; מקּבל עצמֹו, ּבפני לעמד הּטיט ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֻיכֹול
.ֹור טה  ָ

.Ê ּתּנּור,הּמביא ועׂשין ּבזה זה ודּבקן חרׂש, ּכלי ׁשברי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
מקּבל  זה הרי - והּסיקֹו ּומּבחּוץ, מּבפנים טפלה לֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָועׂשה

ּכּׁשעּור  מהם חרׂש ּבכל ׁשאין ּפי על אף .טמאה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
.Á גדולה]ּפיטס חרס ותחתיתו]ׁשּקרזלֹו[חבית גגו ,[חתך ְְִִֶָ

ׁשּמקּבל  ּפי על אף - מחּוץ טפלה לֹו ועׂשה ּתּנּור, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָועׂשהּו
ּכּׁשעּור[משקים] ּדפנֹותיו משקים]על קיבול בית של -], ְִַַָָ

לעֹולם, טמאה לֹו אין ׁשּטהר, חרׂש ׁשּכלי טהֹור; זה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻהרי
ּומּבחּוץ. מּבפנים טפלה לֹו ועׂשה ּתּנּור, עׂשהּו ּכן אם ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָאּלא

.Ë סדקיןּתּנּור חרס]ׁשל מחתיכות בנוי טפלה [- ׁשעׂשה , ְְִֵֶֶַָָָָ
אינֹו זה הרי - מגּלה הּסדקין ּומקֹום ואחד, אחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻלכל

ּגבסין אֹו סיד אֹו טיט נתן טמאה. ּגּבי [גבס]מקּבל על ְְְִִִִֵֵַַַַָָֻ
זפת  אֹו חרסית עליהן נתן מתטּמא; זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּסדקין,
הּכלל: זה טהֹור. ּגללים, אֹו ּבצק ּוׁשמרים ׁשעוה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָוגפרית
הּסדקין. את מחּבר אינֹו ּתּנּורים, מּמּנּו עֹוׂשין ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדבר

.È זויתסדק ּכלּפי ׁשּנתנֹו לקיר]ּתּנּור ּבטיט [צמוד ּומרח , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הּצדדין לקיר]מן התנור טהֹור.[חיבר - ְִִַָָ

.‡È ּבּזויתּדף ׁשּנתנֹו ּתּנּור לקיר]ׁשל אֹופה [צמוד להיֹות , ְְִִֶֶֶַַַָָ
טמאה. מקּבל ּתּנּור, רב ּבֹו יׁש ואם טהֹור; - ְְְִֵֵַַָָֹֻּבֹו

È,ּבלבד מאוירֹו נטמא אם - חציֹו עד עפר ּבֹו ׁשּנתן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתּנּור
ונגעה  ּבמּגע, נטמא ואם ּולמעלה; מעפר אּלא מּטּמא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאינֹו

ּולמּטה  מעפר אף ּכּלֹו, נטמא - מּתֹוכֹו ּבֹו .טמאה ְְְִִֵַַָָָָָֻֻ
.‚È ׁשפיתת ּכבר מקֹום - ׁשהּכירה ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

אחת  קדרה ׁשפיתת מקֹום - והּכּפח קדרֹות; לפיכ,ׁשּתי . ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻ
מקּבלת  עדין ּולרחּבּה, טהֹורה; לארּכּה, ׁשּנחלקה ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּכירה

טהֹור. - לרחּבֹו ּבין לארּכֹו ּבין ׁשּנחלק, ּכּפח ְְְְְֱֵֵֶֶַָָָָָֻֻטמאה.
.„È הכירה]הּקּלתּות ׁשּנפחתה [בסיס ּבּתים ּבעלי ׁשל ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָ

טפחים, מּׁשלׁשה ּפחֹות הּפחת עמק היה אם - ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֹקרקעיתּה
ּתתּבּׁשל  מּלמּטה, ּבּפחת יּסק ׁשאם טמאה; מקּבל זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻהרי

היה  מּלמעלה. אינּההּקדרה - יתר אֹו ׁשלׁשה עמק הּפחת ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹֹ
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ואינּה הּקדרה מן רחֹוקה האׁש ׁשהרי טמאה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמקּבלת
היא  עדין הּפחת, ּפי על צרֹור אֹו אבן נתן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּבׁשלה.
הּכירה, קרקע האבן נעׂשית - ּבטיט מרחֹו ְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבטהרתּה;

ּולהּבא. מּכאן טמאה ְְְִֶֶַַָָָֻמקּבלת

 
הּכליםּכל ‡. ומשמשין ידֹות לכלי המחוברים [דברים ְִֵַָ

ידֹואותו] נטמאת הּכלי, נטמא ואם ּככלים. הן הרי ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָ
ּכמֹו טהֹור, - לֹו צרי וׁשאין ּבתׁשמיׁשֹו; לֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָהּצרי
ּומן  טפח, הּתּנּור מן הּיֹוצאת האבן ,לפיכ ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיתּבאר.
והּכירה, הּתּנּור נטמא ואם חּבּור; - אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹהּכירה
ּבאבנים  הּנֹוגעין ּומׁשקין ואכלין האּלּו. האבנים ְְְְֲֲֳִִִִִִֵַַַָָָָָָנטמאּו
חּוץ  אֹו ּתּנּור, ׁשל לטפח ּבחּוץ נגעּו ואם נטמאּו; ְְְְְְִִֵֶֶַַָאּלּו,

טהֹורין. - ּכירה ׁשל אצּבעֹות ְְְִִֶֶָָָֹלׁשלׁש
. קטנה]הּכּפח ּכּתּנּור;[כירה ׁשעּורּו לאפּיה, עׂשהּו - ֲִִַַַַָָָָֻ

ּכּכירה. ׁשעּורּו לבּׁשּול, ְִִִַָָָעׂשהּו
הּתּנּור‚. התנור]מּוסף בפתח טיט ּבעלי [תוספת ׁשל ֲֵֶַַַַ

מּפני  הּתּנּור, ּבטמאת טמא - נחּתֹומין וׁשל טהֹור; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻּבּתים,
ׁשל  יֹורה מּוסף ּבֹו, ּכּיֹוצא הּׁשּפּוד. את עליו סֹומ ֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

טהֹור. צּבעים, וׁשל טמא; זיתים, ְְִִֵֵֵֶַָָָׁשֹולקי
הרותחת]הּכירהעטרת „. הקדירה הנחת טהֹורה.[מקום , ְֲִֶֶַָָ

את  ּבֹו ׁשּמּניחין ּבצּדֹו הּבנּוי הּמקֹום והּוא הּתּנּור, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָוטירת
ׁשה  ּבזמן - רדּיתּה ּבעת טפחים,הּפת ארּבעה ּגבֹוהה יא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

לפי  טהֹורה, - מּכאן ּפחּותה הּתּנּור; ּבטמאת ְְְְְְִִֵַַַָָָָֻטמאה
על אפּלּו לּתּנּור, חּברּה ואם לֹו. חּבּור ׁשלׁש[גבי]ׁשאינּה ְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

טמאה. - ְֲִֵָָאבנים
השמן]הּפּבית ‰. הנחת הּתבלין[מקום [מקום ּובית ְִֵֵַַַָ

התבלינים] הּכירה הנחת  נטמאת אם - ׁשּבּכירה הּנר ְִִִִֵֵֵֶַַַָָּובית
לפי  נטמאּו, לא ּבאויר, נטמאת ואם ּכּלן; נטמאּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹֻּבמּגע,
להן  עׂשּו ּולפיכ סֹופרים, מּדברי אּלא לּה חּבּור ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשאינן
ּכל  וכן וקדׁשים. ּתרּומה עליהן יׂשרפּו ׁשּלא ּכדי זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹהּכר
מּטּמא  ואינֹו ּבמּגע מּטּמא ׁשהּוא זה ּבענין אֹומרין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאנּו
זה  הּכר לֹו ועׂשּו סֹופרים, מּדברי אּלא חּבּור אינֹו - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָּבאויר

ּתֹוליןּכדי אּלא קדׁשים עליו יׂשרפּו ולא ׁשּלא אוכלים [לא ְְְִִִֵֶֶָָָָָֹ
.שורפים]

.Âהרי חצר אצּבעֹות, ׁשלׁש ּגבֹוהה ׁשהיא ּבזמן - הּכירה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבמּגע  ּבין ׁשּלּה, החצר אֹו הּכירה נטמאת ואם חּבּור; ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָזֹו

הּׁשנּיה נטמאת - ּבאויר הכירה]ּבין או היתה [החצר, . ְְְֲִִִֵֵַָָָָ
נטמאת  - ּבמּגע מהן אחת ונטמאת מּכאן, ּפחּותה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהחצר
אין  - ּבלבד מאוירּה מהן אחת נטמאת אם אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשנּיה;
סֹופרים. מּדברי אּלא לּה חּבּור ׁשאינּה לפי טמאה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָחברּתּה
ּגבֹוהה  ׁשהיא ּבזמן - הּכירה מן מפרׁשת הּכירה חצר ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻהיתה
ּבין  מּגע לטמאת ּבין לּה, חּבּור זֹו הרי - אצּבעֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֻׁשלׁש
חלקה  חצר ׁשהיתה אֹו מּכאן, ּפחּותה היתה אויר. ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָֻלטמאת
ּבין  הּכירה, נטמאת ואם לּה; חּבּור אינּה - ׂשפה לּה ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָואין

אם  וכן טהֹורה; החצר - ּבמּגע ּבין החצר,מאוירּה נטמאת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
טהֹורה. ְִַָָהּכירה

.Ê הקדירה]ּכירהּפטּפּוטי להנחת היה [בליטות ׁשלׁשה: , ְְִִֵָָָָֹ
נטמאת  אם - ּפחֹות אֹו אצּבעֹות ׁשלׁש מהן אחד ּכל ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּגבּה
היּו אם וכן ׁשלׁשּתן. נטמאּו ּבאויר, ּבין ּבמּגע ּבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָהּכירה
נטמאּו ּבמּגע, הּכירה נטמאת אם - מהן אחד נּטל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָארּבעה.
נטמאּו לא ּבאויר, נטמאת ואם ׁשּנׁשארּו; הּפטּפּוטין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָֹׁשני

לּה עׂשה אם [רק]עּמּה. - זה ּכנגד זה ּפטּפּוטין ׁשני ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
לא  ּבאויר, נטמאת ואם נטמאּו; ּבמּגע, הּכירה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹנטמאת
מּׁשלׁש - אצּבעֹות מּׁשלׁש ּגבֹוהין הּפטּפּוטין היּו ְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹֹנטמאּו.
ּבין  ּבמּגע ׁשּנטמאת ּבין הּכירה, עם מּטּמאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּולמּטה
נטמאת  אם הּכירה, עם מּטּמאין ּולמעלה ּומּׁשלׁש ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָָֹּבאויר.
אין  ּבלבד, מאוירּה נטמאת אם אבל ּבמּגע; ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָהּכירה

הּׂשפה מן מׁשּוכין הּפטּפּוטין היּו עּמּה. [כלפי מּטּמאין ְְְִִִִִִִַַַָָָָ
[- ׁשּנטמאת חוץ ּבין עּמּה, מּטּמאין - אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבתֹו

עּמּה, מּטּמאין - אצּבעֹות לׁשלׁש חּוץ ּבאויר. ּבין ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּבמּגע
מּטּמאין  אין ּבלבד, ּבאויר נטמאת ואם ּבמּגע. נטמאת ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָָאם
מּדברי  ׁשּכּלן האּלּו, הּׁשעּורין ּבכל מדקּדקין ואין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻעּמּה.

הן. ְִֵסֹופרים

ה'תשע"ד  אלול ו' שני יום

 
ועׂשּוי ּכלי ‡. 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[- ולו ּבׁשּולי גדול חרס [כלי ְְֵַַַַָ
יד] הּמחץ,בתי ּבּה ׁשּנֹוׂשאין יד ּבית ּכמֹו ונעׂשית הֹואיל -ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

ּכּיֹוצא  ּכל וכן טמאה. מקּבלת אינּה - לקּבלה נעׂשית ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻולא
ֶָּבהן.

. ּבֹו,ּפנס וׁשאין טמאה; מקּבל ׁשמן, קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻ
הּיֹוצרין מגּופת וכן כלים]טהֹור. מייצרים עליה ׁשּיׁש[- ְְְִֵֵֶַַָ

טמאה. ,ּתֹו ְֵָָלּה
.‚מּטּמא,מׁשּפ רֹוכלין, וׁשל טהֹור; ּבּתים, ּבעלי ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

צּדֹו על מּטהּו ׁשהּוא שמן]מּפני טיפה בו ּומריח [וממלא , ְִִִֵֵֵֶַַַ
לּלֹוקח. ֵַַּבֹו

טהֹורֹות,ּכּסּוי „. - החבּיֹות וכּסּויי ׁשמן, וכּדי יין ּכּדי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
לתׁשמיׁש התקינן ואם לקּבלה; נעׂשּו בהם]ׁשּלא לקבל -], ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹ

.מּטּמאין  ְִִַ
גדולה]הּלפסּכּסּוי ‰. ויׁש[קערה נקּוב, ׁשהּוא ּבזמן - ְְִִֵֶֶֶַַָ

חּדּוד חּדּוד [בליטה]לֹו לֹו ואין נקּוב, אינֹו ואם טהֹור; - ְְִִִֵֵָָ
זה  הּירק. את לתֹוכֹו מצּננת ׁשהאּׁשה מּפני מּטּמא, -ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

טהֹור. ּכפּוי, ּכׁשהּוא חרׂש ּבכלי המׁשּמׁש ּכל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּכלל:
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עז                
  

האמצע  היתה אם - הּכירֹות ׁשּתי נֹותן נטמאּו - ּגדֹולה ית ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
מטמא] זֹו[- ּולכירה מּכאן, ׁשפיתה ּכדי זֹו לכירה ְְְְִִִִִֵֶָָָָָמּמּנה

הּכל  קטּנה, היתה ואם טהֹור; והּׁשאר מּכאן, ׁשפיתה ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹּכדי
ׁשּתים  על לׁשּפֹות יכֹול אם - האמצעית נּטלה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָטמא.
מרחקין  היּו ואם טמאה; היא הרי ּגדֹולה, יֹורה ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָֻחיצֹונֹות
טהֹור  הּכל הרי האמצעית, את החזיר טהֹורה. מּזה, ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹיתר
ּולהּבא; מּכאן טמאה מקּבלין - ּבטיט מרחּה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻּכׁשהיה.
את  עליה לבּׁשל ּכדי מהן אחת לכל ׁשּיּסיקּנה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהּוא,

ֵַָהּביצה.
.ÁÈ זֹוׁשּתי לאבן וסמ ונטמאת, ּכירה, ׁשעׂשאן אבנים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

חצי  הרי - מּכאן אחת אבן ולזֹו מּכאן אחת אבן ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּמּנה
האבן  וחצי טמא, הראׁשֹונה הּכירה אבני מּׁשּתי אבן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל
ׁשל  הּׁשּתים חזרּו ,ׁשּסמ הּטהֹורֹות הּׁשּתים נּטלּו ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָטהֹור.

לטמאתן  .ּכירה ְְִָָָֻ
.ËÈ התנור]ּדּוכן ליד שמונח ּבית [חלול לֹו ׁשּיׁש חרׂש ׁשל ֵֵֶֶֶֶָ

והרמץ קדרֹות, וגחלים]קּבּול טהֹור [אפר - ּבתֹוכֹו נתּון ְְְִֵֶֶָָָ
היה  אם ,לפיכ קּבּול. ּכלי מּׁשּום וטמא ּכירה, ְְְִִִִִִִֵָָָָָמּׁשּום
מקּבל  אינֹו - נּקב ואם הּכלים. ּכׁשאר טהֹור ּבארץ, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמחּבר
- ׁשּלֹו הּצדדין ּבכירה. ּכן ּׁשאין מה ק ּבּול; ּככלי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻטמאה,

ּכירה. מּׁשּום טמא אינֹו ּבהן, -]הּנֹוגע ׁשּלֹו[חלק הרחב ִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
לכירה] מּטּמא,[שמחובר - ּתבׁשיל ּבׁשעת עליו ְְְִִִִֵֶַַַָָׁשּיֹוׁשבין

ּגּביו  על ּכירה ּובנה הּסל, את הּכֹופה וכן הּדּוכן. נטמא ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאם
,לפיכ ּכירה; מּׁשּום לא עץ, ּכלי מּׁשּום טמאה זֹו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָֹ

ּכּכירה. מאוירּה טמאה מקּבלת ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻאינּה

 
רּבֹו.ּתּנּור ‡. ׁשיריו והּקטן, טפחים; ארּבעה ׁשיריו ּגדֹול, ְְְְְִַַַָָָָָָָָָָֻ

- רּבֹו ּובּקטן טפחים, ארּבעה ּבּגדֹול נׁשאר ׁשאם ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּכיצד?
אם  וכן טמאה. מקּבל אינֹו מּכאן, ּפחֹות טמאה; ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻמקּבל
ּבּגדֹול, טפחים מארּבעה ּפחֹות ּבֹו ׁשּׁשּיר עד ּונתצֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָנטמא,
רב  אֹו ארּבעה, ּבֹו נׁשאר טהֹור; - הּקטן מרב ּפחֹות ְְִֵַַַָָָָָָֹֹאֹו

ּבטמאתֹו הּוא עדין - ׁשלׁשהּקטן ׁשיריה והּכירה, . ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹֻ
הּכּפח קטנה]אצּבעֹות. ׁשעּורּו[כירה  לאפּיה, עׂשהּו אם ְֲִִִֶַַָָָָָֻ

ּכּכירה. ׁשעּורּו לבּׁשּול, ְִִִַַַָּכּתּנּור;
. לכּתתֹוׁשּנטמא ּתּנּור רצה ולא ּכיצד [לשברו], - ְְְְִֵֶַַַָָָֹ

הּטפלה  את וגֹורד חלקים, לׁשלׁשה חֹולקֹו אֹותֹו? ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹמטהרין
טיט] מהן [שיכבת חרׂש ּכל ׁשּנמצא עד החרׂשים, ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשעל

אחד  לׁשנים, חּלקֹו ּגּביו. על טיט ּבלא הארץ על ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעֹומד
לׁשנים  חּלקֹו טהֹור. והּקטן טמא, הּגדֹול - קטן ואחד ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּגדֹול
אבל  לכּון. אפׁשר ׁשאין לפי טמא, מהן אחד ּכל - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּבׁשוה
טהֹורה; לׁשנים, ׁשּנחלקה ּדפן לּה ׁשּיׁש חרׂש ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹטבלה

טמא. הּגדֹול - קטן ואחד ּגדֹול אחד היה ְְִֵֶֶַָָָָָָָָָואם
הּגדֹול ּתּנּור ‚. - ּכׁשנים ּגדֹול ואחד לׁשלׁשה, ׁשּנחלק ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

טהֹורין  הּקטּנים והּׁשנים אם טמא, - לרחּבֹו חליֹות חתכֹו . ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֻ
טהֹור. טפחים, מארּבעה ּפחֹות וחליה חליה ּכל ּגבּה ְְְְְִֵַַָָָָָָָָָָֹֻֻהיה
ּבטיט, עליהן ּומרח זֹו, ּגּבי על זֹו החליֹות את וסּדר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֻחזר
אחר, ּתּנּור ׁשעׂשה ּכמי זה הרי - ּכׁשהיה ּתּנּור ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהחזירֹו

ּכדי  ׁשּיּסיקּנּו והּוא ּולהּבא; מּכאן אּלא טמאה מקּבל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻואינֹו
הּטפלה  את מּמּנּו הרחיק ׁשּמרחֹו. אחר ספּגנין, ּבֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻלאפֹות

לתנור] הידקה לא החליֹות [- ּבין צרֹורֹות אֹו חֹול ונתן ,ְְְֵַַָֻ
הּוא  וזה לעֹולם; טמאה מקּבל אינֹו - הּטפלה ְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָֻּובין

והּוא [חכמים:]ׁשאמרּו: ּבֹו, אֹופֹות והּטהֹורה 'הּנּדה ְְְְִֶַַָָָ
- טפחים ארּבעה ּבּה ׁשּיׁש אחת חליה ּבֹו היתה ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֻטהֹור'.
ּכל  ּוׁשאר ּבאויר; מּטּמאה ואין ּבמּגע, מּטּמאה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָהיא

טהֹורֹות. ְְַֻהחליֹות,
סּמּוכין ּתּנּור „. לֹו ועׂשה האּמן, מּבית מחּת ׁשּבא ְְִִִֵֶַָָָָָָֻֻ

והּוא [חישוקים] עליו ּונתנן ּכאחד, להיֹות אֹותֹו ְְְְְְִִֶֶַָָָָָׁשּמקּבצין
ואפּלּו יטהר; אֹותֹו, הּסֹומכין את ּכׁשּיסיר - ונטמא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָטהֹור,
להּבא; טמאה מקּבל ּבטיט, מרחֹו טהֹור. הּוא הרי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻהחזירן,

הּסק. ׁשּכבר להּסיקֹו, צרי ְְְִִֵֶַַָָֻואינֹו
וטח ּתּנּור ‰. לחליה, חליה ּבין חֹול ונתן חליֹות, ׁשחתכֹו ְְְְְְֲֵֶַַָָָָָֻֻֻ

טמאה  מקּבל זה הרי - מּבחּוץ הּכל על .ּבטיט ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻ
.Â אם יֹורת - ּבטיט וטח ּבארץ חֹופר ׁשהּוא הערבּיים, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

לאו, ואם טמאה; מקּבל עצמֹו, ּבפני לעמד הּטיט ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֻיכֹול
.ֹור טה  ָ

.Ê ּתּנּור,הּמביא ועׂשין ּבזה זה ודּבקן חרׂש, ּכלי ׁשברי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
מקּבל  זה הרי - והּסיקֹו ּומּבחּוץ, מּבפנים טפלה לֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָועׂשה

ּכּׁשעּור  מהם חרׂש ּבכל ׁשאין ּפי על אף .טמאה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
.Á גדולה]ּפיטס חרס ותחתיתו]ׁשּקרזלֹו[חבית גגו ,[חתך ְְִִֶָ

ׁשּמקּבל  ּפי על אף - מחּוץ טפלה לֹו ועׂשה ּתּנּור, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָועׂשהּו
ּכּׁשעּור[משקים] ּדפנֹותיו משקים]על קיבול בית של -], ְִַַָָ

לעֹולם, טמאה לֹו אין ׁשּטהר, חרׂש ׁשּכלי טהֹור; זה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻהרי
ּומּבחּוץ. מּבפנים טפלה לֹו ועׂשה ּתּנּור, עׂשהּו ּכן אם ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָאּלא

.Ë סדקיןּתּנּור חרס]ׁשל מחתיכות בנוי טפלה [- ׁשעׂשה , ְְִֵֶֶַָָָָ
אינֹו זה הרי - מגּלה הּסדקין ּומקֹום ואחד, אחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻלכל

ּגבסין אֹו סיד אֹו טיט נתן טמאה. ּגּבי [גבס]מקּבל על ְְְִִִִֵֵַַַַָָֻ
זפת  אֹו חרסית עליהן נתן מתטּמא; זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּסדקין,
הּכלל: זה טהֹור. ּגללים, אֹו ּבצק ּוׁשמרים ׁשעוה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָוגפרית
הּסדקין. את מחּבר אינֹו ּתּנּורים, מּמּנּו עֹוׂשין ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדבר

.È זויתסדק ּכלּפי ׁשּנתנֹו לקיר]ּתּנּור ּבטיט [צמוד ּומרח , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הּצדדין לקיר]מן התנור טהֹור.[חיבר - ְִִַָָ

.‡È ּבּזויתּדף ׁשּנתנֹו ּתּנּור לקיר]ׁשל אֹופה [צמוד להיֹות , ְְִִֶֶֶַַַָָ
טמאה. מקּבל ּתּנּור, רב ּבֹו יׁש ואם טהֹור; - ְְְִֵֵַַָָֹֻּבֹו

È,ּבלבד מאוירֹו נטמא אם - חציֹו עד עפר ּבֹו ׁשּנתן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתּנּור
ונגעה  ּבמּגע, נטמא ואם ּולמעלה; מעפר אּלא מּטּמא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאינֹו

ּולמּטה  מעפר אף ּכּלֹו, נטמא - מּתֹוכֹו ּבֹו .טמאה ְְְִִֵַַָָָָָֻֻ
.‚È ׁשפיתת ּכבר מקֹום - ׁשהּכירה ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

אחת  קדרה ׁשפיתת מקֹום - והּכּפח קדרֹות; לפיכ,ׁשּתי . ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻ
מקּבלת  עדין ּולרחּבּה, טהֹורה; לארּכּה, ׁשּנחלקה ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּכירה

טהֹור. - לרחּבֹו ּבין לארּכֹו ּבין ׁשּנחלק, ּכּפח ְְְְְֱֵֵֶֶַָָָָָֻֻטמאה.
.„È הכירה]הּקּלתּות ׁשּנפחתה [בסיס ּבּתים ּבעלי ׁשל ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָ

טפחים, מּׁשלׁשה ּפחֹות הּפחת עמק היה אם - ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֹקרקעיתּה
ּתתּבּׁשל  מּלמּטה, ּבּפחת יּסק ׁשאם טמאה; מקּבל זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻהרי

היה  מּלמעלה. אינּההּקדרה - יתר אֹו ׁשלׁשה עמק הּפחת ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹֹ
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ואינּה הּקדרה מן רחֹוקה האׁש ׁשהרי טמאה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמקּבלת
היא  עדין הּפחת, ּפי על צרֹור אֹו אבן נתן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּבׁשלה.
הּכירה, קרקע האבן נעׂשית - ּבטיט מרחֹו ְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבטהרתּה;

ּולהּבא. מּכאן טמאה ְְְִֶֶַַָָָֻמקּבלת

 
הּכליםּכל ‡. ומשמשין ידֹות לכלי המחוברים [דברים ְִֵַָ

ידֹואותו] נטמאת הּכלי, נטמא ואם ּככלים. הן הרי ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָ
ּכמֹו טהֹור, - לֹו צרי וׁשאין ּבתׁשמיׁשֹו; לֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָהּצרי
ּומן  טפח, הּתּנּור מן הּיֹוצאת האבן ,לפיכ ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיתּבאר.
והּכירה, הּתּנּור נטמא ואם חּבּור; - אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹהּכירה
ּבאבנים  הּנֹוגעין ּומׁשקין ואכלין האּלּו. האבנים ְְְְֲֲֳִִִִִִֵַַַָָָָָָנטמאּו
חּוץ  אֹו ּתּנּור, ׁשל לטפח ּבחּוץ נגעּו ואם נטמאּו; ְְְְְְִִֵֶֶַַָאּלּו,

טהֹורין. - ּכירה ׁשל אצּבעֹות ְְְִִֶֶָָָֹלׁשלׁש
. קטנה]הּכּפח ּכּתּנּור;[כירה ׁשעּורּו לאפּיה, עׂשהּו - ֲִִַַַַָָָָֻ

ּכּכירה. ׁשעּורּו לבּׁשּול, ְִִִַָָָעׂשהּו
הּתּנּור‚. התנור]מּוסף בפתח טיט ּבעלי [תוספת ׁשל ֲֵֶַַַַ

מּפני  הּתּנּור, ּבטמאת טמא - נחּתֹומין וׁשל טהֹור; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻּבּתים,
ׁשל  יֹורה מּוסף ּבֹו, ּכּיֹוצא הּׁשּפּוד. את עליו סֹומ ֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

טהֹור. צּבעים, וׁשל טמא; זיתים, ְְִִֵֵֵֶַָָָׁשֹולקי
הרותחת]הּכירהעטרת „. הקדירה הנחת טהֹורה.[מקום , ְֲִֶֶַָָ

את  ּבֹו ׁשּמּניחין ּבצּדֹו הּבנּוי הּמקֹום והּוא הּתּנּור, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָוטירת
ׁשה  ּבזמן - רדּיתּה ּבעת טפחים,הּפת ארּבעה ּגבֹוהה יא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

לפי  טהֹורה, - מּכאן ּפחּותה הּתּנּור; ּבטמאת ְְְְְְִִֵַַַָָָָֻטמאה
על אפּלּו לּתּנּור, חּברּה ואם לֹו. חּבּור ׁשלׁש[גבי]ׁשאינּה ְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

טמאה. - ְֲִֵָָאבנים
השמן]הּפּבית ‰. הנחת הּתבלין[מקום [מקום ּובית ְִֵֵַַַָ

התבלינים] הּכירה הנחת  נטמאת אם - ׁשּבּכירה הּנר ְִִִִֵֵֵֶַַַָָּובית
לפי  נטמאּו, לא ּבאויר, נטמאת ואם ּכּלן; נטמאּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹֻּבמּגע,
להן  עׂשּו ּולפיכ סֹופרים, מּדברי אּלא לּה חּבּור ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשאינן
ּכל  וכן וקדׁשים. ּתרּומה עליהן יׂשרפּו ׁשּלא ּכדי זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹהּכר
מּטּמא  ואינֹו ּבמּגע מּטּמא ׁשהּוא זה ּבענין אֹומרין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאנּו
זה  הּכר לֹו ועׂשּו סֹופרים, מּדברי אּלא חּבּור אינֹו - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָּבאויר

ּתֹוליןּכדי אּלא קדׁשים עליו יׂשרפּו ולא ׁשּלא אוכלים [לא ְְְִִִֵֶֶָָָָָֹ
.שורפים]

.Âהרי חצר אצּבעֹות, ׁשלׁש ּגבֹוהה ׁשהיא ּבזמן - הּכירה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבמּגע  ּבין ׁשּלּה, החצר אֹו הּכירה נטמאת ואם חּבּור; ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָזֹו

הּׁשנּיה נטמאת - ּבאויר הכירה]ּבין או היתה [החצר, . ְְְֲִִִֵֵַָָָָ
נטמאת  - ּבמּגע מהן אחת ונטמאת מּכאן, ּפחּותה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהחצר
אין  - ּבלבד מאוירּה מהן אחת נטמאת אם אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשנּיה;
סֹופרים. מּדברי אּלא לּה חּבּור ׁשאינּה לפי טמאה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָחברּתּה
ּגבֹוהה  ׁשהיא ּבזמן - הּכירה מן מפרׁשת הּכירה חצר ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻהיתה
ּבין  מּגע לטמאת ּבין לּה, חּבּור זֹו הרי - אצּבעֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֻׁשלׁש
חלקה  חצר ׁשהיתה אֹו מּכאן, ּפחּותה היתה אויר. ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָֻלטמאת
ּבין  הּכירה, נטמאת ואם לּה; חּבּור אינּה - ׂשפה לּה ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָואין

אם  וכן טהֹורה; החצר - ּבמּגע ּבין החצר,מאוירּה נטמאת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
טהֹורה. ְִַָָהּכירה

.Ê הקדירה]ּכירהּפטּפּוטי להנחת היה [בליטות ׁשלׁשה: , ְְִִֵָָָָֹ
נטמאת  אם - ּפחֹות אֹו אצּבעֹות ׁשלׁש מהן אחד ּכל ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּגבּה
היּו אם וכן ׁשלׁשּתן. נטמאּו ּבאויר, ּבין ּבמּגע ּבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָהּכירה
נטמאּו ּבמּגע, הּכירה נטמאת אם - מהן אחד נּטל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָארּבעה.
נטמאּו לא ּבאויר, נטמאת ואם ׁשּנׁשארּו; הּפטּפּוטין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָֹׁשני

לּה עׂשה אם [רק]עּמּה. - זה ּכנגד זה ּפטּפּוטין ׁשני ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
לא  ּבאויר, נטמאת ואם נטמאּו; ּבמּגע, הּכירה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹנטמאת
מּׁשלׁש - אצּבעֹות מּׁשלׁש ּגבֹוהין הּפטּפּוטין היּו ְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹֹנטמאּו.
ּבין  ּבמּגע ׁשּנטמאת ּבין הּכירה, עם מּטּמאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּולמּטה
נטמאת  אם הּכירה, עם מּטּמאין ּולמעלה ּומּׁשלׁש ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָָֹּבאויר.
אין  ּבלבד, מאוירּה נטמאת אם אבל ּבמּגע; ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָהּכירה

הּׂשפה מן מׁשּוכין הּפטּפּוטין היּו עּמּה. [כלפי מּטּמאין ְְְִִִִִִִַַַָָָָ
[- ׁשּנטמאת חוץ ּבין עּמּה, מּטּמאין - אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבתֹו

עּמּה, מּטּמאין - אצּבעֹות לׁשלׁש חּוץ ּבאויר. ּבין ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּבמּגע
מּטּמאין  אין ּבלבד, ּבאויר נטמאת ואם ּבמּגע. נטמאת ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָָאם
מּדברי  ׁשּכּלן האּלּו, הּׁשעּורין ּבכל מדקּדקין ואין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻעּמּה.

הן. ְִֵסֹופרים

ה'תשע"ד  אלול ו' שני יום

 
ועׂשּוי ּכלי ‡. 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[- ולו ּבׁשּולי גדול חרס [כלי ְְֵַַַַָ
יד] הּמחץ,בתי ּבּה ׁשּנֹוׂשאין יד ּבית ּכמֹו ונעׂשית הֹואיל -ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

ּכּיֹוצא  ּכל וכן טמאה. מקּבלת אינּה - לקּבלה נעׂשית ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻולא
ֶָּבהן.

. ּבֹו,ּפנס וׁשאין טמאה; מקּבל ׁשמן, קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻ
הּיֹוצרין מגּופת וכן כלים]טהֹור. מייצרים עליה ׁשּיׁש[- ְְְִֵֵֶַַָ

טמאה. ,ּתֹו ְֵָָלּה
.‚מּטּמא,מׁשּפ רֹוכלין, וׁשל טהֹור; ּבּתים, ּבעלי ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

צּדֹו על מּטהּו ׁשהּוא שמן]מּפני טיפה בו ּומריח [וממלא , ְִִִֵֵֵֶַַַ
לּלֹוקח. ֵַַּבֹו

טהֹורֹות,ּכּסּוי „. - החבּיֹות וכּסּויי ׁשמן, וכּדי יין ּכּדי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
לתׁשמיׁש התקינן ואם לקּבלה; נעׂשּו בהם]ׁשּלא לקבל -], ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹ

.מּטּמאין  ְִִַ
גדולה]הּלפסּכּסּוי ‰. ויׁש[קערה נקּוב, ׁשהּוא ּבזמן - ְְִִֵֶֶֶַַָ

חּדּוד חּדּוד [בליטה]לֹו לֹו ואין נקּוב, אינֹו ואם טהֹור; - ְְִִִֵֵָָ
זה  הּירק. את לתֹוכֹו מצּננת ׁשהאּׁשה מּפני מּטּמא, -ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

טהֹור. ּכפּוי, ּכׁשהּוא חרׂש ּבכלי המׁשּמׁש ּכל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּכלל:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91



עח               
  

.Â מחורר]טיטרֹוס השקיה נקּוב [כלי ׁשהּוא ּפי על אף - ְִִֶַַָ
ּפרּוטֹות מתּכּנסין [טיפות]ּומֹוציא הּמים ׁשהרי מּטּמא; , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַ

לקּבלה. עׂשּויין והן ְְְֲִִֵַַָָָּבּצדדין,
.Ê והּׁשמן הּבגדים מטלּיֹות ׁשּמּניחין חרׂש ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּלּפיד

ּתחת  ׁשּמּניחין ּכלי ּכל וכן מּטּמא. - ּדֹולק והּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּבתֹוכֹו,
מּטּמא  הּׁשמן, לקּבל .הּנרֹות ְִֵֵֵֶֶַַַַ

.Áאחרים]ּגסטרה כלים טפטופי לקבלת ׁשּמּניחין [כלי ְְִִִֶַָ
מקּבלת  הּכלי, מן הּנֹוזלין מׁשקין לקּבל הּכלים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַּתחת

ְָֻטמאה.
.Ëאינּה מקּבלת, ׁשהיא ּפי על אף - חרׂש ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָספינה

האמּורין  הּכלים ּבכלל הּספינה ׁשאין טמאה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּבלת
ּבין ּבּתֹור  ּגדֹולה ּבין עץ, ׁשל ּבין חרׂש ׁשל ׁשהיתה ּבין - ה ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

.קטּנה  ְַָ
.È ׁשבריהן ּכל אין - צּורתן ונפסדה ׁשּנׁשּברּו, הּכלים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ראּויין  הּׁשברים ׁשאֹותן ּפי על אף טמאה, ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֻמקּבלין
הראּוי לתׁשמיׁש 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
.‡Èאזנֹוהחרׂש מּפני ׁשּיקּבל ּכדי ליׁשב יכֹול [אוזן ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

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
.È ׁשּׁשּוליהןּכלי ּכמזרקֹות,[תחתיתן]חרׂש חּדין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָ

מקּבלין  ׁשאינן ּפי על אף - מקּבלין ׁשּוליהן והרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּנׁשּברּו,
הּקרּפּיֹות ׁשּולי ּכגֹון נסמכּו, ּכן אם ששמו אּלא [ממקום ְְְְִִִֵֵֶַָֻ

ׁשּלכקורפו] טמאה; מקּבלין אּלּו הרי הּכֹוסֹות, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָֻוׁשּולי
ׁשּיהיּו מּתחּלתן, ּבאחיזה.נעׂשּו אֹו ּבסמיכה מקּבלין ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָ

.‚È הּכלי ּכּמה היה אם טמאה? מקּבל ויהיה החרׂש, יקּבל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ׁשהן  חבּיֹות עד קטן, אדם סיכת ּכדי מכיל ׁשלם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכׁשהיה
- ּבחרׂשים ונׁשאר ונׁשּברּו, לּה, קרֹוב אֹו ּכסאה ְְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָמקּבלֹות
מקּבל  ׁשהּוא חרׂש - מּדפניהן ּבין מּקרקעיתיהן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבין

טמאה  מקּבל זה הרי - רביעית יֹוׁשב .ּכׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָֻ
.„È הּמכילה היה 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
מקּבלין  אינן אּלּו, מּׁשעּורין ּפחֹות מקּבלין ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָהחרׂשים

.טמאה  ְָֻ
.ÂË ונׁשאר ּכלי ׁשּנׁשּבר, ּבֹו, וכּיֹוצא הּפ ּכגֹון קטן, חרׂש ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

חד  והיה יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ׁשהּוא ּכל המקּבל חרׂש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּקרקעיתֹו
ואם  טמאה. מקּבל זה הרי - קטן ּככלי ׁשּנמצא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּביֹותר

לפי  טמאה; מקּבל אינֹו המקּבל, חרׂש מּדפנֹותיהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻנׁשאר
הן ּכׁשוין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכלים הם ׁשּדפנֹות [כאילו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּתֹוישרים] להן ואין קיבול], בית ונמצאּו[- הּנּכר; ְְְְִִֵֶַָָ
חרׂש. ּכלי ְְִֵֵֶֶּכפׁשּוטי

.ÊË מן חזקת חּוץ טהֹורין; מקֹום, ּבכל הּנמצאין חרׂשים ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָ
לּכלים  הן ּגסטרּיֹות ׁשרּבן מּפני הּיֹוצר, ּבבית ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻהּנמצאים

אחרים] כלים טפטופי טמאה [מקבלים מקּבלת והּגסטרה ,ְְְְְִֶֶַַָָֻ
ּכלים. מּׁשברי ׁשהיא ּפי על ְִִִִִֵֵֶַַאף

 
מּטמאתֹו,ּכּמה ‡. ויטהר חרׂש ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

העׂשּוי  טהֹור? היה אם טמאה, יקּבל לא אֹו טמא, היה ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֻאם
למׁשקין, והעׂשּוי זיתים. ּבמֹוציא מּׁשּיּנקב ְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָלאכלין,
הּמׁשקה, על אֹותֹו ּכׁשּמּניחין - מׁשקין ּבמכניס ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָמּׁשּיּנקב

הּנקב  מן לּכלי הּמׁשקה מּטילין יּכנס ,ּולכ לכ העׂשּוי . ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבמֹוציא  ׁשּיּנקב עד טמאה, מקּבל הּוא והרי לחמרֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֻֻאֹותֹו

ּבגסטרה אּלא מׁשקה ּבמֹוציא אמרּו ולא לקבלת זית. [כלי ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ
אחרים] כלים לקּבל דליפת עׂשּויה ׁשהיא לפי ְְְֲִִִֵֶַַָּבלבד,

הרי  מׁשקין, הֹוציאה ואם הּכלים; מן הּנֹוזלים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָהּמׁשקין
ּתׁשמיׁשּה. ְִֵַָָּבטל

.טהר חמׁש - 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 נּקב ועדין טמאה. ּומקּבל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֻ
אבנים  ּוכלי ּגללים ּככלי הּוא והרי טהר, - זיתים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָּבמֹוציא
ּבצמיד  להּציל חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין טמאה; מקּבלין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֻׁשאין

מהודק]ּפתיל ׁשּבארנּו[כיסוי ּכמֹו רּבֹו, ׁשּיפחת עד , ְְְִִֵֶֶַַַָֻ
מת. ְְֵַֻּבטמאת

הּלפסהחבית,‚. ּבאגֹוזין. גדולה]ׁשעּורּה [קדירה ֱִִִֶֶֶֶַָָ
ׁשעּורּה חרׂש, ׁשל ערבה וכן ּבזיתים. ׁשעּורן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוהּקדרה,
ּבלח, סאה ארּבעים ּומחזקת ּגדֹולה היתה אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבזיתים;
צּדּה על מּטּה ׁשהּוא ּפי על אף - זיתים ּבמֹוציא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָונפחתה

נעׂשית. לכ לא ׁשּמּתחּלתּה, טהֹורה; ּבּה, ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹולׁש
.„טיפין]והּטניהּפ טיפין שמוציא ּבׁשמן.[כלי ׁשעּורן , ְְְִִֶֶַַַָ

מים]והּצרצּור שתית ּבמים.[כלי ׁשעּורּו , ְְְִִַַַ
ּפיו‰. ׁשּנּטל הפתילה]נר אדמה [מקום וׁשל טהֹור; , ְֲִִֵֶֶַָָָ

ּבפתילה ּפיו בכבשן]ׁשהּסק טמאה,[ולא מקּבל אינֹו , ְְְִִִֵֵֶַַָָֻֻ
חרׂש. ּככלי ּבּכבׁשן ּכּלֹו ׁשּיּסק עד חרׂש, ּכלי ּבכלל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֻֻואינֹו

.Â ּדפנּה[נחסרה]ׁשּנפחתהחבית על אֹותּה ּוכׁשּמּטין , ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
היא  עדין - ערבֹות ׁשּתי ּכמין ׁשּנחלקה אֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָמקּבלת,

טמאה  נתרעעהמקּבלת רעועה]. נהייתה יכֹולה [- ואינּה , ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֻ
טהֹורה. - ּגרֹוגרֹות קב ּבחצי ְְְְְֲִִֵַַַָלהּטלטל

.Ê היאחבית הרי - אזניה דינה]ׁשּנּטלּו [כלי ּכגסטרה[- ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
אחרים] כלים דליפת נסּדקה המקבל אחת; אזן אפּלּו ,ְְֲִִֶַַָֹ
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ואם  ּכגסטרה. היא קּימֹות, אזניה אפּלּו - מאזניה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלמּטה
ּכחבית. נּדֹונת ּבאזנים, ׁשּלא עׂשאּה ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָֹמּתחּלה

.Á ּגסטרּיֹות ּכׁשּתי ׁשהיא ונמצאת ּבּכבׁשן, ׁשּנסּדקה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָחבית
ּכל  טמאה מקּבלת נסּדקה, מלאכּתּה מּׁשּנגמרה אם -ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ
ואחר  נסּדקה, מלאכּתּה ׁשּתּגמר קדם ואם מהן; ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּגסטרה

טהֹורה  - ּבּכבׁשן נׂשרפה אם ּכ זה? ּדבר יּודע והיא . ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ׁשוין ׁשבריה חלק]היּו השבר מקום עד [- - מאּדים ותֹוכּה , ְְְִִֶַַָָָָָ

ואין  ׁשוין, ׁשבריה אין נסּדקה; מלאכּתּה נגמרה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
נׁשּברה, מלאכּתּה ׁשּנגמרה ׁשאחר ּבידּוע - מאּדים ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָּתֹוכּה
לתׁשמיׁש. הראּויין חרׂש ּכלי ׁשברי ּכׁשאר טמאה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּומקּבלת

.Ë ּפי ּגסטרה על אף - מׁשקין מקּבלת ואינּה ׁשּנתרעעה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
לקּבל  אּלא עׂשּויה ׁשאינּה טהֹורה; אכלין, ְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמקּבלת

הּדֹולפין  אין מׁשקין ּדֹולפת, היתה ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּגס  ׁשּנחלקה עֹוׂשין אֹו ׁשּנפחתה ּגסטרה וכן לגסטרה. טרה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָ

מּטּמאין, ׁשירים ׁשל ׁשירים אמרּו ׁשּלא טהֹורה; ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹלׁשּתים,
ׁשּמּטּמאין. הן ּבלבד חרׂש ּכלי ׁשירי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאּלא

.È חּדּודיןּגסטרה ּבין [בליטות]ׁשהיּו מּמּנה, יֹוצאין ְְְִִִִִֵֶֶָָָ
המקּבל  ּכל - צּדּה על מּטה ׁשהיתה ּבין יֹוׁשבת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהיתה

זיתים החּדּודין זיתים]מן שמקבלים החידודים כל -] ִִִִֵַ
מּטּמא  ּוכנגּדֹו ּבמּגע, מּטּמא - זיתים הּגסטרה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכׁשּיתמּלא
ואין  ּבמּגע, מּטּמא - ּבּזיתים עּמּה מקּבל ׁשאין וכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבאויר;

ּבאויר. מּטּמא ְְֲִִֵֶַָּכנגּדֹו
.‡È ׁשאם ּכיצד ּבאויר? מּטּמא ּכנגּדֹו ואין ּבמּגע, מּטּמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

נכנסה  החּדּוד; מּטּמא מּתֹוכּה, ּבּגסטרה הּטמאה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֻנגעה
לא  החּדּוד, ּכנגד היתה אפּלּו - הּגסטרה ּבאויר ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻהּטמאה

החּדּוד. ְִִַָנטמא
.È הּטמאה היתה ׁשאם ּבאויר? מּטּמא ּכנגּדֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻוכיצד

הּגסטרה. עם החּדּוד נטמא החּדּוד, ּכנגד הּגסטרה ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָּבאויר
ּובתּנּור  חרׂש ּבכלי ׁשּנאמר מקֹום ּבכל היא זֹו, ּדר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָועל
מּטּמא  'אין אֹו ּבאויר', ּוכנגּדֹו ּבמּגע 'מּטּמא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּובכירים,
טמאת  ּבענין האמּורה מּגע טמאת ּכל וכן ּבאויר'. ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֻֻּכנגּדֹו
ּבהם  הּטמאה ׁשּתּגע הּוא וכירים, ּתּנּור אֹו חרׂש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻּכלי
ּבהן  הּטמאה ּתּגע ׁשּלא הּוא אויר, טמאת וכל ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֻֻמּתֹוכם;

ּבל  לאויר ּתּכנס אּלא ּכלל, .בד מּתֹוכן ְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
.‚È ּוטפלּהחבית על [תיקנה]ׁשּנתרעעה, אף - ּבגללים ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ

זֹו הרי - נֹופלים והחרׂשים הּגללים, את נֹוטל ׁשהּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָּפי
נׁשּברה, מעליה. ּכלי ׁשם ּבטל ׁשּלא מּפני טמאה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמקּבלת
מּמקֹום  חרׂשים ׁשהביא אֹו ׁשּפרׁשּו, אחר חרׂשיה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָודּבק
את  נֹוטל ׁשהּוא ּפי על אף - ּבגללים ּוטפלם ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאחר,
ׁשּבטל  מּפני טהֹורה, זֹו הרי - עֹומדין וחרׂשים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּגללים,

ּבהן היה מעליה. ּכלי שהוסיף]ׁשם החרסים בין חרׂש[- ְִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ּבאויר, מּטּמא ּבלבד החרׂש אֹותֹו ּכנגד - רביעית ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָמחזיק
מּטּמא  אינֹו החבית ּוׁשאר עצמֹו; ּבפני ּכלי ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמּפני
ׁשלם. ּכלי ׁשאינּה מּפני מּתֹוכּה, הּטמאה ּבּה ׁשּתּגע ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻעד

.„Èּכ ואחר ּבזפת, הּנקב את וסתם ׁשּנּקבה, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחבית

להחזיק  ּכדי ּבּזפת הּסתּום ּבחרׂש יׁש אם - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָנׁשּברה
מּׁשברי  ׁשהּוא מּפני טמאה; מקּבל זה הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻרביעית,
ׁשּנּקב  חרׂש אבל החבית. מעל ּכלי ׁשם ּבטל ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהחבית,
ּפי  על אף - ּבזפת הּנקב וסתם הּכלי, מן ׁשּפרׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָאחר
ׁשם  ּבטל ׁשּנּקב, ׁשהחרׂש טהֹור; רביעית, מחזיק ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהּוא

וטהר  ׁשעליו אין ּכלי אחת, ׁשעה חרׂש ּבכלי ׁשּטהר וכל ; ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
לעֹולם. טמאה ְְָָֻלֹו

.ÂË ועׂשהּוקמקּומֹוס טהֹור,[תיקנו]ׁשּנּקב, - ּבזפת ְְְִֶֶֶַָָָֻ
הּזפת  ּכלי וכן ּכּצֹונן. החּמין את לקּבל יכֹול ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשאינֹו

הּכלים  ּבכלל ואינן טהֹורין, - ּבהן וכּיֹוצא .והּׁשעוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
.ÊËׁשּפקקֹומׁשּפ חרׂש מקּבל [סתמו]ׁשל אינֹו - ּבזפת ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

מׁשּפ אבל קּבּול; ּכלי אֹותֹו מׂשים הּזפת ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻטמאה,
ּומתטּמא. קּבּול, ּכלי זה הרי - ׁשּסתמֹו עץ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָׁשל

  
הּכליםּבארנּוּכבר ‡. ידֹות ׁשּכל המחוברים , [דברים ְְְִֵֵֶַַָָ

אותם] ומשמשים ּתׁשמיׁשֹו,אליהם ּבׁשעת לּה צרי ְְְִִִִֶַַַָָׁשהּכלי
,לפיכ ּולטּמא. להּטּמא ּכלי ׁשל ּכגּופֹו חׁשּובה היא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָהרי

הּבריא[ממרח]הּטֹופל חרׂש חזק]ּכלי הּכלי,[- נטמא אם - ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
הּכלי  ׁשאין טהֹורין; ּבּטפלה הּנֹוגעין ּומׁשקין אכלין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהרי
הרי  הרעּוע, חרׂש ּכלי הּטֹופל אבל זֹו. לטפלה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָצרי

המהּדק וכן הּכלי. ּכגּוף חׁשּובה מחזק]הּטפלה את [- ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָ
אֹותּה חּפה אם - הּמים את ּבּה ׁשּדֹולין חרׂש ׁשל ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּקדרה
הן  הרי רעּועה, היתה אם - ּבהן וכּיֹוצא ּבקלף אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָּבעֹור

ְָּכגּופּה.
. חרׂשהּטֹופל טפל ּכלי חּבּור; אינֹו ּבֹו, מבּׁשל להיֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּבהן זֹופת להיֹות כלים ּכלים לזפת זפת בהם [-מכין ְִִֵֵֶָ
חּבּור.אחרים] ,ִ

ּ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
הּכירה, ּוטפלת טהֹורין. מעביֹו טפח על בּיתר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוהּנֹוגעין

אצּבעֹות. ׁשלׁש ְְֶָָָֹעביֹו
הּנֹוגע חבית‰. - מּצרּכּה יֹותר ּבזפת ּוסתמּה ׁשּנּקבה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

טהֹור  מּצרּכּה, ּובּיתר טמא; על ּבצרּכּה, ׁשּנטפה זפת . ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
טהֹור. ּבּה הּנֹוגע ִֵֶַַָָָהחבית,

.Â,ּבחמר הּנֹוגע - ונטמא ּבחרסית, אֹו ּבחמר ׁשּטפלֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמחם
מתחּבר  החרסית ׁשאין טהֹור, - ּבחרסית והּנֹוגע ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָטמא;

.לּכלי  ְִַ
.Êהחבית ][מכסה מגּופת ועל עליה ּבטיט ׁשּטפל החבית ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
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עט                
  

.Â מחורר]טיטרֹוס השקיה נקּוב [כלי ׁשהּוא ּפי על אף - ְִִֶַַָ
ּפרּוטֹות מתּכּנסין [טיפות]ּומֹוציא הּמים ׁשהרי מּטּמא; , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַ

לקּבלה. עׂשּויין והן ְְְֲִִֵַַָָָּבּצדדין,
.Ê והּׁשמן הּבגדים מטלּיֹות ׁשּמּניחין חרׂש ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּלּפיד

ּתחת  ׁשּמּניחין ּכלי ּכל וכן מּטּמא. - ּדֹולק והּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּבתֹוכֹו,
מּטּמא  הּׁשמן, לקּבל .הּנרֹות ְִֵֵֵֶֶַַַַ

.Áאחרים]ּגסטרה כלים טפטופי לקבלת ׁשּמּניחין [כלי ְְִִִֶַָ
מקּבלת  הּכלי, מן הּנֹוזלין מׁשקין לקּבל הּכלים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַּתחת

ְָֻטמאה.
.Ëאינּה מקּבלת, ׁשהיא ּפי על אף - חרׂש ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָספינה

האמּורין  הּכלים ּבכלל הּספינה ׁשאין טמאה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּבלת
ּבין ּבּתֹור  ּגדֹולה ּבין עץ, ׁשל ּבין חרׂש ׁשל ׁשהיתה ּבין - ה ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

.קטּנה  ְַָ
.È ׁשבריהן ּכל אין - צּורתן ונפסדה ׁשּנׁשּברּו, הּכלים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ראּויין  הּׁשברים ׁשאֹותן ּפי על אף טמאה, ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֻמקּבלין
הראּוי לתׁשמיׁש 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
.‡Èאזנֹוהחרׂש מּפני ׁשּיקּבל ּכדי ליׁשב יכֹול [אוזן ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

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
.È ׁשּׁשּוליהןּכלי ּכמזרקֹות,[תחתיתן]חרׂש חּדין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָ

מקּבלין  ׁשאינן ּפי על אף - מקּבלין ׁשּוליהן והרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּנׁשּברּו,
הּקרּפּיֹות ׁשּולי ּכגֹון נסמכּו, ּכן אם ששמו אּלא [ממקום ְְְְִִִֵֵֶַָֻ

ׁשּלכקורפו] טמאה; מקּבלין אּלּו הרי הּכֹוסֹות, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָֻוׁשּולי
ׁשּיהיּו מּתחּלתן, ּבאחיזה.נעׂשּו אֹו ּבסמיכה מקּבלין ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָ

.‚È הּכלי ּכּמה היה אם טמאה? מקּבל ויהיה החרׂש, יקּבל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ׁשהן  חבּיֹות עד קטן, אדם סיכת ּכדי מכיל ׁשלם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכׁשהיה
- ּבחרׂשים ונׁשאר ונׁשּברּו, לּה, קרֹוב אֹו ּכסאה ְְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָמקּבלֹות
מקּבל  ׁשהּוא חרׂש - מּדפניהן ּבין מּקרקעיתיהן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבין

טמאה  מקּבל זה הרי - רביעית יֹוׁשב .ּכׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָֻ
.„È הּמכילה היה 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
מקּבלין  אינן אּלּו, מּׁשעּורין ּפחֹות מקּבלין ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָהחרׂשים

.טמאה  ְָֻ
.ÂË ונׁשאר ּכלי ׁשּנׁשּבר, ּבֹו, וכּיֹוצא הּפ ּכגֹון קטן, חרׂש ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

חד  והיה יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ׁשהּוא ּכל המקּבל חרׂש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּקרקעיתֹו
ואם  טמאה. מקּבל זה הרי - קטן ּככלי ׁשּנמצא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּביֹותר

לפי  טמאה; מקּבל אינֹו המקּבל, חרׂש מּדפנֹותיהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻנׁשאר
הן ּכׁשוין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכלים הם ׁשּדפנֹות [כאילו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּתֹוישרים] להן ואין קיבול], בית ונמצאּו[- הּנּכר; ְְְְִִֵֶַָָ
חרׂש. ּכלי ְְִֵֵֶֶּכפׁשּוטי

.ÊË מן חזקת חּוץ טהֹורין; מקֹום, ּבכל הּנמצאין חרׂשים ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָ
לּכלים  הן ּגסטרּיֹות ׁשרּבן מּפני הּיֹוצר, ּבבית ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻהּנמצאים

אחרים] כלים טפטופי טמאה [מקבלים מקּבלת והּגסטרה ,ְְְְְִֶֶַַָָֻ
ּכלים. מּׁשברי ׁשהיא ּפי על ְִִִִִֵֵֶַַאף

 
מּטמאתֹו,ּכּמה ‡. ויטהר חרׂש ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

העׂשּוי  טהֹור? היה אם טמאה, יקּבל לא אֹו טמא, היה ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֻאם
למׁשקין, והעׂשּוי זיתים. ּבמֹוציא מּׁשּיּנקב ְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָלאכלין,
הּמׁשקה, על אֹותֹו ּכׁשּמּניחין - מׁשקין ּבמכניס ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָמּׁשּיּנקב

הּנקב  מן לּכלי הּמׁשקה מּטילין יּכנס ,ּולכ לכ העׂשּוי . ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבמֹוציא  ׁשּיּנקב עד טמאה, מקּבל הּוא והרי לחמרֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֻֻאֹותֹו

ּבגסטרה אּלא מׁשקה ּבמֹוציא אמרּו ולא לקבלת זית. [כלי ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ
אחרים] כלים לקּבל דליפת עׂשּויה ׁשהיא לפי ְְְֲִִִֵֶַַָּבלבד,

הרי  מׁשקין, הֹוציאה ואם הּכלים; מן הּנֹוזלים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָהּמׁשקין
ּתׁשמיׁשּה. ְִֵַָָּבטל

.טהר חמׁש - 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 נּקב ועדין טמאה. ּומקּבל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֻ
אבנים  ּוכלי ּגללים ּככלי הּוא והרי טהר, - זיתים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָּבמֹוציא
ּבצמיד  להּציל חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין טמאה; מקּבלין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֻׁשאין

מהודק]ּפתיל ׁשּבארנּו[כיסוי ּכמֹו רּבֹו, ׁשּיפחת עד , ְְְִִֵֶֶַַַָֻ
מת. ְְֵַֻּבטמאת

הּלפסהחבית,‚. ּבאגֹוזין. גדולה]ׁשעּורּה [קדירה ֱִִִֶֶֶֶַָָ
ׁשעּורּה חרׂש, ׁשל ערבה וכן ּבזיתים. ׁשעּורן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוהּקדרה,
ּבלח, סאה ארּבעים ּומחזקת ּגדֹולה היתה אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבזיתים;
צּדּה על מּטּה ׁשהּוא ּפי על אף - זיתים ּבמֹוציא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָונפחתה

נעׂשית. לכ לא ׁשּמּתחּלתּה, טהֹורה; ּבּה, ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹולׁש
.„טיפין]והּטניהּפ טיפין שמוציא ּבׁשמן.[כלי ׁשעּורן , ְְְִִֶֶַַַָ

מים]והּצרצּור שתית ּבמים.[כלי ׁשעּורּו , ְְְִִַַַ
ּפיו‰. ׁשּנּטל הפתילה]נר אדמה [מקום וׁשל טהֹור; , ְֲִִֵֶֶַָָָ

ּבפתילה ּפיו בכבשן]ׁשהּסק טמאה,[ולא מקּבל אינֹו , ְְְִִִֵֵֶַַָָֻֻ
חרׂש. ּככלי ּבּכבׁשן ּכּלֹו ׁשּיּסק עד חרׂש, ּכלי ּבכלל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֻֻואינֹו

.Â ּדפנּה[נחסרה]ׁשּנפחתהחבית על אֹותּה ּוכׁשּמּטין , ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
היא  עדין - ערבֹות ׁשּתי ּכמין ׁשּנחלקה אֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָמקּבלת,

טמאה  נתרעעהמקּבלת רעועה]. נהייתה יכֹולה [- ואינּה , ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֻ
טהֹורה. - ּגרֹוגרֹות קב ּבחצי ְְְְְֲִִֵַַַָלהּטלטל

.Ê היאחבית הרי - אזניה דינה]ׁשּנּטלּו [כלי ּכגסטרה[- ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
אחרים] כלים דליפת נסּדקה המקבל אחת; אזן אפּלּו ,ְְֲִִֶַַָֹ
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ואם  ּכגסטרה. היא קּימֹות, אזניה אפּלּו - מאזניה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלמּטה
ּכחבית. נּדֹונת ּבאזנים, ׁשּלא עׂשאּה ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָֹמּתחּלה

.Á ּגסטרּיֹות ּכׁשּתי ׁשהיא ונמצאת ּבּכבׁשן, ׁשּנסּדקה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָחבית
ּכל  טמאה מקּבלת נסּדקה, מלאכּתּה מּׁשּנגמרה אם -ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ
ואחר  נסּדקה, מלאכּתּה ׁשּתּגמר קדם ואם מהן; ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּגסטרה

טהֹורה  - ּבּכבׁשן נׂשרפה אם ּכ זה? ּדבר יּודע והיא . ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ׁשוין ׁשבריה חלק]היּו השבר מקום עד [- - מאּדים ותֹוכּה , ְְְִִֶַַָָָָָ

ואין  ׁשוין, ׁשבריה אין נסּדקה; מלאכּתּה נגמרה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
נׁשּברה, מלאכּתּה ׁשּנגמרה ׁשאחר ּבידּוע - מאּדים ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָּתֹוכּה
לתׁשמיׁש. הראּויין חרׂש ּכלי ׁשברי ּכׁשאר טמאה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּומקּבלת

.Ë ּפי ּגסטרה על אף - מׁשקין מקּבלת ואינּה ׁשּנתרעעה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
לקּבל  אּלא עׂשּויה ׁשאינּה טהֹורה; אכלין, ְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמקּבלת

הּדֹולפין  אין מׁשקין ּדֹולפת, היתה ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּגס  ׁשּנחלקה עֹוׂשין אֹו ׁשּנפחתה ּגסטרה וכן לגסטרה. טרה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָ

מּטּמאין, ׁשירים ׁשל ׁשירים אמרּו ׁשּלא טהֹורה; ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹלׁשּתים,
ׁשּמּטּמאין. הן ּבלבד חרׂש ּכלי ׁשירי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאּלא

.È חּדּודיןּגסטרה ּבין [בליטות]ׁשהיּו מּמּנה, יֹוצאין ְְְִִִִִֵֶֶָָָ
המקּבל  ּכל - צּדּה על מּטה ׁשהיתה ּבין יֹוׁשבת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהיתה

זיתים החּדּודין זיתים]מן שמקבלים החידודים כל -] ִִִִֵַ
מּטּמא  ּוכנגּדֹו ּבמּגע, מּטּמא - זיתים הּגסטרה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכׁשּיתמּלא
ואין  ּבמּגע, מּטּמא - ּבּזיתים עּמּה מקּבל ׁשאין וכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבאויר;

ּבאויר. מּטּמא ְְֲִִֵֶַָּכנגּדֹו
.‡È ׁשאם ּכיצד ּבאויר? מּטּמא ּכנגּדֹו ואין ּבמּגע, מּטּמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

נכנסה  החּדּוד; מּטּמא מּתֹוכּה, ּבּגסטרה הּטמאה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֻנגעה
לא  החּדּוד, ּכנגד היתה אפּלּו - הּגסטרה ּבאויר ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻהּטמאה

החּדּוד. ְִִַָנטמא
.È הּטמאה היתה ׁשאם ּבאויר? מּטּמא ּכנגּדֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻוכיצד

הּגסטרה. עם החּדּוד נטמא החּדּוד, ּכנגד הּגסטרה ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָּבאויר
ּובתּנּור  חרׂש ּבכלי ׁשּנאמר מקֹום ּבכל היא זֹו, ּדר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָועל
מּטּמא  'אין אֹו ּבאויר', ּוכנגּדֹו ּבמּגע 'מּטּמא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּובכירים,
טמאת  ּבענין האמּורה מּגע טמאת ּכל וכן ּבאויר'. ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֻֻּכנגּדֹו
ּבהם  הּטמאה ׁשּתּגע הּוא וכירים, ּתּנּור אֹו חרׂש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻּכלי
ּבהן  הּטמאה ּתּגע ׁשּלא הּוא אויר, טמאת וכל ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֻֻמּתֹוכם;

ּבל  לאויר ּתּכנס אּלא ּכלל, .בד מּתֹוכן ְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
.‚È ּוטפלּהחבית על [תיקנה]ׁשּנתרעעה, אף - ּבגללים ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ

זֹו הרי - נֹופלים והחרׂשים הּגללים, את נֹוטל ׁשהּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָּפי
נׁשּברה, מעליה. ּכלי ׁשם ּבטל ׁשּלא מּפני טמאה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמקּבלת
מּמקֹום  חרׂשים ׁשהביא אֹו ׁשּפרׁשּו, אחר חרׂשיה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָודּבק
את  נֹוטל ׁשהּוא ּפי על אף - ּבגללים ּוטפלם ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאחר,
ׁשּבטל  מּפני טהֹורה, זֹו הרי - עֹומדין וחרׂשים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּגללים,

ּבהן היה מעליה. ּכלי שהוסיף]ׁשם החרסים בין חרׂש[- ְִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ּבאויר, מּטּמא ּבלבד החרׂש אֹותֹו ּכנגד - רביעית ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָמחזיק
מּטּמא  אינֹו החבית ּוׁשאר עצמֹו; ּבפני ּכלי ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמּפני
ׁשלם. ּכלי ׁשאינּה מּפני מּתֹוכּה, הּטמאה ּבּה ׁשּתּגע ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻעד

.„Èּכ ואחר ּבזפת, הּנקב את וסתם ׁשּנּקבה, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחבית

להחזיק  ּכדי ּבּזפת הּסתּום ּבחרׂש יׁש אם - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָנׁשּברה
מּׁשברי  ׁשהּוא מּפני טמאה; מקּבל זה הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻרביעית,
ׁשּנּקב  חרׂש אבל החבית. מעל ּכלי ׁשם ּבטל ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהחבית,
ּפי  על אף - ּבזפת הּנקב וסתם הּכלי, מן ׁשּפרׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָאחר
ׁשם  ּבטל ׁשּנּקב, ׁשהחרׂש טהֹור; רביעית, מחזיק ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהּוא

וטהר  ׁשעליו אין ּכלי אחת, ׁשעה חרׂש ּבכלי ׁשּטהר וכל ; ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
לעֹולם. טמאה ְְָָֻלֹו

.ÂË ועׂשהּוקמקּומֹוס טהֹור,[תיקנו]ׁשּנּקב, - ּבזפת ְְְִֶֶֶַָָָֻ
הּזפת  ּכלי וכן ּכּצֹונן. החּמין את לקּבל יכֹול ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשאינֹו

הּכלים  ּבכלל ואינן טהֹורין, - ּבהן וכּיֹוצא .והּׁשעוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
.ÊËׁשּפקקֹומׁשּפ חרׂש מקּבל [סתמו]ׁשל אינֹו - ּבזפת ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

מׁשּפ אבל קּבּול; ּכלי אֹותֹו מׂשים הּזפת ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻטמאה,
ּומתטּמא. קּבּול, ּכלי זה הרי - ׁשּסתמֹו עץ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָׁשל

  
הּכליםּבארנּוּכבר ‡. ידֹות ׁשּכל המחוברים , [דברים ְְְִֵֵֶַַָָ

אותם] ומשמשים ּתׁשמיׁשֹו,אליהם ּבׁשעת לּה צרי ְְְִִִִֶַַַָָׁשהּכלי
,לפיכ ּולטּמא. להּטּמא ּכלי ׁשל ּכגּופֹו חׁשּובה היא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָהרי

הּבריא[ממרח]הּטֹופל חרׂש חזק]ּכלי הּכלי,[- נטמא אם - ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
הּכלי  ׁשאין טהֹורין; ּבּטפלה הּנֹוגעין ּומׁשקין אכלין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהרי
הרי  הרעּוע, חרׂש ּכלי הּטֹופל אבל זֹו. לטפלה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָצרי

המהּדק וכן הּכלי. ּכגּוף חׁשּובה מחזק]הּטפלה את [- ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָ
אֹותּה חּפה אם - הּמים את ּבּה ׁשּדֹולין חרׂש ׁשל ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּקדרה
הן  הרי רעּועה, היתה אם - ּבהן וכּיֹוצא ּבקלף אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָּבעֹור

ְָּכגּופּה.
. חרׂשהּטֹופל טפל ּכלי חּבּור; אינֹו ּבֹו, מבּׁשל להיֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּבהן זֹופת להיֹות כלים ּכלים לזפת זפת בהם [-מכין ְִִֵֵֶָ
חּבּור.אחרים] ,ִ

ּ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
הּכירה, ּוטפלת טהֹורין. מעביֹו טפח על בּיתר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוהּנֹוגעין

אצּבעֹות. ׁשלׁש ְְֶָָָֹעביֹו
הּנֹוגע חבית‰. - מּצרּכּה יֹותר ּבזפת ּוסתמּה ׁשּנּקבה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

טהֹור  מּצרּכּה, ּובּיתר טמא; על ּבצרּכּה, ׁשּנטפה זפת . ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
טהֹור. ּבּה הּנֹוגע ִֵֶַַָָָהחבית,

.Â,ּבחמר הּנֹוגע - ונטמא ּבחרסית, אֹו ּבחמר ׁשּטפלֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמחם
מתחּבר  החרסית ׁשאין טהֹור, - ּבחרסית והּנֹוגע ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָטמא;

.לּכלי  ְִַ
.Êהחבית ][מכסה מגּופת ועל עליה ּבטיט ׁשּטפל החבית ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
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פ               
  

לא  ּבחבית, טמאין מׁשקין נגעּו ואם לּה. חּבּור אינּה -ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹ
אחֹורי  נטמאּו לא ּבּמגּופה, נגעּו ואם הּמגּופה; ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹנטמאת

ִֶָהחבית.
.Á הּזפת ליין, ואם חּבּור; הּזפת אין ׁשּזפתם, נחׁשת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכלי

הּכלי  ּכגּוף .חּבּור ְְִִַ
.Ë- ּ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
הּוא  הרי ּבקּיּומֹו, רֹוצה ואם טהֹורה; הערבה ְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָעליו,

הערבה. ונטמאת ְְֲֲִֵֵֵָָָָּכערבה,
.Èחבלים]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

.‡Èקרּדם גרזן]יד מאחֹוריו[- אגרופו הּיֹוצא [מאחורי ְֲֵֵַַָֹֻ
ׁשלׁש,כשמחזיקו] על והּיתר חּבּור; אצּבעֹות, ׁשלׁש -ְְִֵֶַַָָָָֹֹ

מּלפניו הּקרּדם יד טהֹור. ּבֹו לברזל]הּנֹוגע ידו כף בין -]- ְְִֵַַַַָָָֹֻ
הּנֹוג  ּכן, על יתר חּבּור; לּברזל, הּסמּו טהֹור.טפח ּבֹו ע ְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

.Èהּפרּגל 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 ּבֹו[- ׁשחֹופרין קרּדם יד . ְְְִֶַַָָָֹֻ
מים ׁשל האילנות]ּבדידין ויד [סביב טפחים. ארּבעה , ְְְְִִִִֶַַַָָָ

נּכׁש ׁשל ּפּטיׁש[-ניכוש]קרּדם ּבן ויד חמּׁשה. קטן], ,[פטיש ְְֲִִֶֶַַַָָֹֻ
ּבּקּוע  ׁשל הּקרּדם יד וכן ׁשּׁשה. ּפּטיׁש, וׁשל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻחמּׁשה;

עדיר[עצים] חרישה]וׁשל טרום מּקבת [עידור יד ׁשּׁשה. , ְִִֶֶֶַַָָ
הּמרּדע ׁשירי ׁשּׁשה. סּתתין, של ׁשל ההכוונה [דורבן ְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשּבראׁשהמחרשה] מּתכת ׁשל לחרחּור הּסמּו [בקצה - ְְֶֶֶֶַַַַָֹ
ּבּתים,של] ּבעלי ׁשל מגרפה יד טפחים. ׁשבעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּמרּדע,

- זה על הּיֹותר וכל עׂשרה. סּידין, וׁשל טפחים; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשמֹונה
האּור מׁשּמׁשי ּכל ויד טמא. ּבקּיּומֹו, רצה [כלים אם ְְְְִִֵֵַַָָָָָ

לאש] והאסּכלאֹותשנכנסים הּׁשּפּודין ּכגֹון צליה], [ברזלי ְְְְִַַַָָ
טמאין. ׁשהן, ּכל ארּכין אפּלּו -ְֲֲִִִֵֵֶָֻ

.‚È ּ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 וכן ּבֹו, . ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֻֻ
חלקים]הּדיּוסטר משני המורכב ּכלים,[כלי ּכׁשני ׁשהן ְְְִִֵֵֵֶַָ

מס להיֹות אֹותן מחּבר כ'מסכת',והּמסמר [להתחבר ְְְְִֵֵֵֵַַַָ
האריגה] של מלאכה.השתי ּבׁשעת חּבּור הן הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָעליהן

זה הרי - ּבּקֹורה הּדיּוסטר מתבטל קבע לא הדיוסטר, - ] ְְֲֵֶַַַָָָ
ו] לֹולקורה חּבּור הּקֹורה ואין טמאה, [אינה מקּבל ְְְִֵֵַַָָֻ

לדיוסטר] טומאה הּקֹורהמעבירה מקצת עׂשה מה-]. [חלק ְִַָָָָ
חּבּור  הּדיּוסטר, לצר הּקֹורה מן ׁשהּוא ּכל - ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹּדיּוסטר
הּקֹורה  ּכל ׁשאין טהֹור, - הּקֹורה ּבׁשאר והּנֹוגע ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָלּדיּוסטר;

ִחּבּור.

.„Èחרישה]עגלה ּבעל[של הּנֹוגע - היוצא ׁשּנטמאת [מוט ְֲִֵֵֶַַָָָֹ
הבהמות] שתי לבין על ּובּקטרבמהעגלה המונח [עץ ְֵַַ

המושכות] הבהמה]ּובעיןהבהמות צוואר שסביב [טבעת ִַָ
לעגלה]ּובעבֹות המחרישה בין המחברת אפּלּו[קורה ֲֲִָ

ּבחרב והּנֹוגע טהֹור; מלאכה, החורש]ּבׁשעת שאוחז [העץ ְְְִֵֶֶַַַַָָָ
עקום]ּובּבר המחרישה]ּובּיצּול[עץ [טבעת]ּובעין[הגה ִֶַַַָָֹ

ּובּלחיים מּתכת בעול]ׁשל התחובין עצים ּובעיראין [שני ְִִִֶֶֶַַַָָָ
מצידיה] למחרישה המסייעים מגרה [עצים וכן טמא. ,ְְֵֵֵָָ

ּומּכאן[משור] מּכאן ּבידּה הּנֹוגע - ידותיו ׁשּנטמאת [בשני ְְִִִֵֵֶַַָָָָ
קצותיו] ּובּמׁשיחהשבשתי ּבחּוט והּנֹוגע טמא. [חבל], ְְִֵֵַַַַָָ

המסור]ּובאּמה של הברזל]ּובּסניפין[עץ את [המותחין ְִִַַָָ
ּבּמלּבן  הּנֹוגע אבל לּה. חּבּור אּלּו ׁשאין טהֹור, - ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּלּה

עץ] טמא.[מסגרת הּגדֹול, מּסר ֵֶַַָָָׁשל
.ÂËהרמח ׁ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 החבל והחץ -] ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הקשת] קצות על ּכׁשהיא המתוח ואפּלּו טהֹור, - ְֲִִֶֶֶַַָּובּקׁשת

האיׁשּות מצּודת וכן עכבר]מתּוחה. החץ [מין ׁשּנטמא ְְְְִִֵֵֶַַָָָ
וכן  מתּוחה. ּכׁשהיא אפּלּו הּמצּודה, נטמאת לא - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּלּה

נסּוכה האריגה]מּסכת חוטי עליהם שכרוכים אריגה [כלי ְֶֶַָ
ּבּכבד הּנֹוגע - האריג ּבׁשעת [של העליֹון[חלק]ׁשּנטמאת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

האריגה] ּובּניריםכלי הּתחּתֹון, ּובּכבד הארוגים , [החוטים ְִִֶַַַַֹ
הקנים] ּובּקרֹוסעל ּגּבי [מסרק], על ׁשהעבירֹו ּובחּוט , ֱִֵֵֶֶַַַַ

האריגה]ארּגמן בעת ּובעירה[לשומרו היוצאים , [חוטים ְִַָָָָ
הבגד] להחזירּהמשפת עתיד להשתמש ׁשאינֹו עתיד [אינו ְֲִִֵֶַָָ

הּנֹוגע בהן] אבל לּבגד. חּבּור אינן אּלּו ׁשּכל טהֹור; -ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּמּסכת הודקו]ּבנפׁש ולא לשתי שהוכנסו הערב ,[חוטי ְֶֶֶֶַַ
העֹומד לתחתון]ּובּׁשתי העליון ּובּכפּול[בין כפול], [חוט ְִֵַַָָ

ּובעירה ארּגמן, ּגּבי על בשפת ׁשהעבירֹו היוצאים [חוטים ְֱִִֵֶֶַַַָָָָ
חּבּורין הבגד] אּלּו ׁשּכל טמא, - להחזירּה עתיד ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהּוא

ֶֶַלּבגד.
.ÊËּובאׁשויה העימה ׁשעל ּבּצמר מוטות הּנֹוגע [סוגי ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

הצמר] חוטי כרוכים ּבּפּקהשעליהם הּנֹוגע טהֹור. [אביזר , ִֵַַַָָ
צמר] חוטי עליו טמא;שכורכים ּפרעּה, ׁשּלא עד -ְֵֵֶַָָֹ

טהֹור. ְִֵֶָָמּׁשּפרעּה,
.ÊÈׁשהּׁשילֹו מּׁשני [השחילו]החּוט קׁשּור אפּלּו - למחט ְְֲִִִִֵֶַַַָ

מלצאת]צדדין המחט את הכניסֹו[ומונעין חּבּור. אינֹו , ְְִִִִֵָ
ואין  לּבגד. חּבּור הּמחט ואין לּבגד, חּבּור החּוט - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַלּבגד
הּתפירה  לצר ׁשהּוא ּכל אּלא לּבגד, חּבּור ּכּלֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻהחּוט
ׁשּפרׁש החּוט חּבּור. אינֹו הּתפירה, לצר ׁשאינֹו וכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹחּבּור;

נפרם] חבל [- חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו הּבגד, ֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֻמן
ּבחרם חרס]ׁשּקׁשּור קׁשר [- חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו , ֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ולחּוץ, הּקׁשר מן חּבּור; ולפנים, הּקׁשר מן - אחר חבל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַּבֹו
אּלא  חּבּור, אינֹו - ּבּקּפה קׁשּור ׁשהּוא החבל חּבּור. ִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאינֹו
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ה'תשע"ד  אלול ז' שלישי 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 [כובע], ְְְִִֶֶָ
מּתחּלתֹו קרּוע ׁשהּוא חלּוק וׁשל אצּבעֹות. ׁשׁש - ראׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשל

סֹופֹו לאורכו]ועד מקּבצין [פתוח אֹותֹו ׁשּלֹובׁשין ואחר , ְְְְְִִֶַַַַ
הּסגֹוס אצּבעֹות. עׂשר חּוטיו ׁשעּור - ּבלּולאֹות [בגד אֹותֹו ְְִֶֶֶַָָָָ

דק]והרדידעבה] וכל [צעיף אצּבעֹות. ׁשלׁש והּטּלית, ְְְְְִִֶַַָָָָֹ
ּפי  על אף טהֹור, ּבֹו הּנֹוגע - האּלּו הּׁשעּורין על ִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּיֹותר

ּבמדרס טמא צרי[הזב]ׁשהּבגד ואין טמאֹות; ּבׁשאר אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
טהֹור. ׁשהּבגד ּבּיתר, טמאה נגעה ׁשאם ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻלֹומר,

. ראׁשנימי ׁשל ׁשּמּניחין אשה][של הּכּפח והּמסוה , ְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֻ
והּקלקין ּפניהם, על צמר]הערבּיים מן [חגורות הּׁשזּורין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

והּפנדה ּבׂשרֹו,[גופיה]הּׂשער, על האדם ׁשּלֹובׁש ְְְֵֵֶַַַָָָָָָֻ
- ּפרכת ּכמֹו הּפתחים על ׁשּמּניחין והּפרּגֹוד ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹוהּׂשמלה,

ׁשהן. ּכל ִֵֵֶֶָנימיהן
הכתלים]מׁשקלת ‚. יושר לבדיקת המשמש [חוט ְִֶֹ

לּה; חּבּור ׁשּלּה החּוט מן טפח עׂשר ׁשנים הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנטמאת,
ׁשל  ּומׁשקלת טהֹור. טפח, עׂשר לּׁשנים ּבחּוץ הּנֹוגע ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכל

חמּׁשים [נגרים]חרׁשים ּבּנאין, וׁשל טפח; עׂשר ׁשמֹונה , ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ
רֹוצה  ׁשהּוא ּפי על אף - אּלּו מּדֹות על והּיתר ְִִֵֵֶֶַַַַַָָאּמה.

טהֹור. ְִָּבקּיּומֹו,
ׁשהן,ּומׁשקלת „. ּכל ארּכין אפּלּו - צּירין וׁשל צּידין ׁשל ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ

.טמאין  ְִֵ
זהבים‰ ׁשל מאזנים זהב]חּוט וׁשל [מוכרי ּפלס, וׁשל , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָֹ

הּמאזנים  ותֹולה ּבֹו הּׁשֹוקל ׁשאֹוחז טֹוב, ארּגמן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשֹוקלי
ׁשהן. ּכל - ׁשּלּה וחּוטין ׁשּלּה קנה אצּבעֹות. ׁשלׁש - ְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹמּידֹו

עׁשׁשּיֹות מֹוכרי ׁשל מאזנים מּתכֹות [גושים]חּוט ׁשל ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ׁשּלּה, וחּוטין ׁשּלּה קנה טפחים; ׁשלׁשה ּבהן, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹוכּיֹוצא
ּבּתים  ּבעלי וׁשל חנונים ׁשל מאזנים חּוט טפח. עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשנים
חּוט  טפחים. ׁשּׁשה ׁשּלּה, והחּוטין הּמאזנים קנה טפח; -ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

צּמרים ׁשל צמר]מאזנים -[מוכרי זכּוכית ׁשֹוקלי וׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַָֹ
טפחים. ּתׁשעה ׁשּלּה, והחּוטין מאזנים קנה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹטפחים;

חּבּור. אינֹו האּלּו, הּׁשעּורין על ְִִִֵֵֵַַַָָוהּיתר
.Â הּוא [קושרים]ׁשּמסרגיןהחבל מאימתי הּמּטֹות, ּבֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבּתים ׁשלׁשה ּבֹו מּׁשּיסרג לּמּטה? ריבועים]חּבּור -]. ְְִִִִֵֶַָָָָֹ
ולחּוץ  הּקׁשר מן טמא; ולפנים, הּקׁשר מן ּבחבל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָוהּנֹוגע
הרי  קׁשר, ׁשל צרּכֹו ׁשהן מּפני - טמא אצּבעֹות, ׁשלׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעד
ׁשאינֹו - טהֹור אצּבעֹות, לׁשלׁש וחּוץ הּמּטה. מּכלל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹהן

נּתר. הּקׁשר אין ּפסקֹו, ׁשאפּלּו הּכלי; ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמּצר
.Ê ארּבעה חבל 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

מּפני  טהֹור, - ולחּוץ מעׂשרה הּמּטֹות; את ּבֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּתֹולין
הּמּטה  צר על יתר .ׁשהּוא ִֵֶֶַַָָֹ

.Á לקּבץ אבנט ּכדי הּמּטה על אֹותֹו ׁשּמּקיפין אריג ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
חלקיה]אבריה קצתֹו[להדק ׁשהיתה 'מזרן', הּנקרא והּוא , ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ

מּצרכי  הּוא הרי טפחים, עׂשרה עד - הּמּטה מן ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָיֹוצאה
- ׁשּבלה ּומזרן הּמּטה. מּצרכי אינֹו ּכן, על יתר ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּמּטה;
חבק  מּמּנּו לעׂשֹות ּכדי טפחים ׁשבעה מּמּנּו נׁשאר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָאם

המרדעת] על טמאה.[שמניחין מקּבל זה הרי ְְֲֲֵֵֶַַָֻלחמֹור,
.Ë מדרסׁשמּטה טמאה מּמּנה [מזב]היתה יֹוצא ּומזרן , ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ

והּכל  ּכּמּטה, טמאה אב הּוא הרי טפחים, עׂשרה עד -ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָֹֻ
הּזב  ּדרס מדרס. ּכמּגע הּוא הרי ולחּוץ, מעׂשרה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָמדרס;
ּכּלּה הּמּטה הרי ולפנים, מעׂשרה - הּיֹוצא הּמזרן ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻעל
אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורה. ולחּוץ, מעׂשרה ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָמדרס;
ּכּלֹו אּמה, מאה אפּלּו - טמאֹות לׁשאר אבל ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָֻֻלמדרס;
קצתֹו והכניס הּמּטה, על ּכרּו ׁשהיה מזרן ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָחּבּור.
מׁשקין  ׁשּנפלּו אֹו ּבקצתֹו, ׁשרץ ׁשּנגע אֹו הּמת, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלאהל

הּמּטה, נטמאת - קצתֹו על הּקצה טמאין היה ואפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
אּמה. מאה הּמּטה מן יֹוצא ְִִִֵֵֶַַָָָָׁשּנטמא

.Èמזרןמּטה לּה וכר מדרס, טמאה [רצועת ׁשהיא ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
מדרס הידוק] הּמּטה - הפריׁשֹו מדרס; טמא הּכל -ְְְִִִִִֵַַָָָָֹ

ׁשבעה, טמאת טמאה היתה מדרס. מּגע והּמזרן ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה,
- הפריׁשֹו ׁשבעה; טמאת טמאה ּכּלּה - מזרן לּה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֻֻוכר
טמאת  טמא והּמזרן ּכׁשהיתה, ׁשבעה טמאת טמאה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻֻהיא
טמא  הּכל - מזרן לּה וכר ערב, טמאת טמאה היתה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻערב.
ּכׁשהיתה, ערב טמאת טמאה היא - הפריׁשֹו ערב; ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻטמאת

טהֹור. ְְִַָָוהּמזרן
.‡È טמא מּטה 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 ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֻֻ

.È המיטה]ּכרע רגל וחּברּה[- מדרס, טמאה ׁשהיתה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָ
מדרס  טמאה הּכרע - ּפרׁשּה מדרס; ּכּלּה הּמּטה - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻלּמּטה
טמאה  הּכרע היתה אם וכן מדרס. מּגע והּמּטה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּכׁשהיתה,
טמאת  טמאה ּכּלּה הּמּטה - לּמּטה וחּברּה ׁשבעה, ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻֻֻטמאת

ׁשּלּה ּבּכרע הּמת נגע ּכאּלּו מחובר]ׁשבעה, ואם [כשהוא ; ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
קדם  ּפרׁשּה ואם ּבכללּה. הּכרע טהרה הּמּטה, על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהּזה
והּמּטה  ּכׁשהיתה, ׁשבעה טמאת טמאה הּכרע - ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּזיה
ערב, טמאת טמאה הּכרע היתה ערב. טמאת ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻטמאה
היא  - ּפרׁשּה ערב. טמאת טמא הּכל - לּמּטה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻוחּברּה
טמאת  הּטמא ׁשאין טהֹורה; והּמּטה ערב, טמאת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻטמאה
ולד, ׁשהּוא מּפני - ּכלים ולא אדם, מטּמא הּמת מן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹערב
ואחר  ּבמת ׁשּנטמא מעּדר ׁשל ּבׁשן הּדין וכן ׁשּבארנּו. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכמֹו

לּמעּדר. חּברֹו ְְִֵַַָּכ
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למדרס הזב]טפחים ׁשלׁש[טומאת על אצּבעֹות וׁשלׁש , ְְְְְִִֶַָָָָָֹֹ
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פי                
  

לא  ּבחבית, טמאין מׁשקין נגעּו ואם לּה. חּבּור אינּה -ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹ
אחֹורי  נטמאּו לא ּבּמגּופה, נגעּו ואם הּמגּופה; ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹנטמאת

ִֶָהחבית.
.Á הּזפת ליין, ואם חּבּור; הּזפת אין ׁשּזפתם, נחׁשת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכלי

הּכלי  ּכגּוף .חּבּור ְְִִַ
.Ë- ּ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
הּוא  הרי ּבקּיּומֹו, רֹוצה ואם טהֹורה; הערבה ְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָעליו,

הערבה. ונטמאת ְְֲֲִֵֵֵָָָָּכערבה,
.Èחבלים]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

.‡Èקרּדם גרזן]יד מאחֹוריו[- אגרופו הּיֹוצא [מאחורי ְֲֵֵַַָֹֻ
ׁשלׁש,כשמחזיקו] על והּיתר חּבּור; אצּבעֹות, ׁשלׁש -ְְִֵֶַַָָָָֹֹ

מּלפניו הּקרּדם יד טהֹור. ּבֹו לברזל]הּנֹוגע ידו כף בין -]- ְְִֵַַַַָָָֹֻ
הּנֹוג  ּכן, על יתר חּבּור; לּברזל, הּסמּו טהֹור.טפח ּבֹו ע ְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

.Èהּפרּגל 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 ּבֹו[- ׁשחֹופרין קרּדם יד . ְְְִֶַַָָָֹֻ
מים ׁשל האילנות]ּבדידין ויד [סביב טפחים. ארּבעה , ְְְְִִִִֶַַַָָָ

נּכׁש ׁשל ּפּטיׁש[-ניכוש]קרּדם ּבן ויד חמּׁשה. קטן], ,[פטיש ְְֲִִֶֶַַַָָֹֻ
ּבּקּוע  ׁשל הּקרּדם יד וכן ׁשּׁשה. ּפּטיׁש, וׁשל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻחמּׁשה;

עדיר[עצים] חרישה]וׁשל טרום מּקבת [עידור יד ׁשּׁשה. , ְִִֶֶֶַַָָ
הּמרּדע ׁשירי ׁשּׁשה. סּתתין, של ׁשל ההכוונה [דורבן ְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשּבראׁשהמחרשה] מּתכת ׁשל לחרחּור הּסמּו [בקצה - ְְֶֶֶֶַַַַָֹ
ּבּתים,של] ּבעלי ׁשל מגרפה יד טפחים. ׁשבעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּמרּדע,

- זה על הּיֹותר וכל עׂשרה. סּידין, וׁשל טפחים; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשמֹונה
האּור מׁשּמׁשי ּכל ויד טמא. ּבקּיּומֹו, רצה [כלים אם ְְְְִִֵֵַַָָָָָ

לאש] והאסּכלאֹותשנכנסים הּׁשּפּודין ּכגֹון צליה], [ברזלי ְְְְִַַַָָ
טמאין. ׁשהן, ּכל ארּכין אפּלּו -ְֲֲִִִֵֵֶָֻ

.‚È ּ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 וכן ּבֹו, . ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֻֻ
חלקים]הּדיּוסטר משני המורכב ּכלים,[כלי ּכׁשני ׁשהן ְְְִִֵֵֵֶַָ

מס להיֹות אֹותן מחּבר כ'מסכת',והּמסמר [להתחבר ְְְְִֵֵֵֵַַַָ
האריגה] של מלאכה.השתי ּבׁשעת חּבּור הן הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָעליהן

זה הרי - ּבּקֹורה הּדיּוסטר מתבטל קבע לא הדיוסטר, - ] ְְֲֵֶַַַָָָ
ו] לֹולקורה חּבּור הּקֹורה ואין טמאה, [אינה מקּבל ְְְִֵֵַַָָֻ

לדיוסטר] טומאה הּקֹורהמעבירה מקצת עׂשה מה-]. [חלק ְִַָָָָ
חּבּור  הּדיּוסטר, לצר הּקֹורה מן ׁשהּוא ּכל - ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹּדיּוסטר
הּקֹורה  ּכל ׁשאין טהֹור, - הּקֹורה ּבׁשאר והּנֹוגע ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָלּדיּוסטר;

ִחּבּור.

.„Èחרישה]עגלה ּבעל[של הּנֹוגע - היוצא ׁשּנטמאת [מוט ְֲִֵֵֶַַָָָֹ
הבהמות] שתי לבין על ּובּקטרבמהעגלה המונח [עץ ְֵַַ

המושכות] הבהמה]ּובעיןהבהמות צוואר שסביב [טבעת ִַָ
לעגלה]ּובעבֹות המחרישה בין המחברת אפּלּו[קורה ֲֲִָ

ּבחרב והּנֹוגע טהֹור; מלאכה, החורש]ּבׁשעת שאוחז [העץ ְְְִֵֶֶַַַַָָָ
עקום]ּובּבר המחרישה]ּובּיצּול[עץ [טבעת]ּובעין[הגה ִֶַַַָָֹ

ּובּלחיים מּתכת בעול]ׁשל התחובין עצים ּובעיראין [שני ְִִִֶֶֶַַַָָָ
מצידיה] למחרישה המסייעים מגרה [עצים וכן טמא. ,ְְֵֵֵָָ

ּומּכאן[משור] מּכאן ּבידּה הּנֹוגע - ידותיו ׁשּנטמאת [בשני ְְִִִֵֵֶַַָָָָ
קצותיו] ּובּמׁשיחהשבשתי ּבחּוט והּנֹוגע טמא. [חבל], ְְִֵֵַַַַָָ

המסור]ּובאּמה של הברזל]ּובּסניפין[עץ את [המותחין ְִִַַָָ
ּבּמלּבן  הּנֹוגע אבל לּה. חּבּור אּלּו ׁשאין טהֹור, - ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּלּה

עץ] טמא.[מסגרת הּגדֹול, מּסר ֵֶַַָָָׁשל
.ÂËהרמח ׁ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 החבל והחץ -] ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הקשת] קצות על ּכׁשהיא המתוח ואפּלּו טהֹור, - ְֲִִֶֶֶַַָּובּקׁשת

האיׁשּות מצּודת וכן עכבר]מתּוחה. החץ [מין ׁשּנטמא ְְְְִִֵֵֶַַָָָ
וכן  מתּוחה. ּכׁשהיא אפּלּו הּמצּודה, נטמאת לא - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּלּה

נסּוכה האריגה]מּסכת חוטי עליהם שכרוכים אריגה [כלי ְֶֶַָ
ּבּכבד הּנֹוגע - האריג ּבׁשעת [של העליֹון[חלק]ׁשּנטמאת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

האריגה] ּובּניריםכלי הּתחּתֹון, ּובּכבד הארוגים , [החוטים ְִִֶַַַַֹ
הקנים] ּובּקרֹוסעל ּגּבי [מסרק], על ׁשהעבירֹו ּובחּוט , ֱִֵֵֶֶַַַַ

האריגה]ארּגמן בעת ּובעירה[לשומרו היוצאים , [חוטים ְִַָָָָ
הבגד] להחזירּהמשפת עתיד להשתמש ׁשאינֹו עתיד [אינו ְֲִִֵֶַָָ

הּנֹוגע בהן] אבל לּבגד. חּבּור אינן אּלּו ׁשּכל טהֹור; -ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּמּסכת הודקו]ּבנפׁש ולא לשתי שהוכנסו הערב ,[חוטי ְֶֶֶֶַַ
העֹומד לתחתון]ּובּׁשתי העליון ּובּכפּול[בין כפול], [חוט ְִֵַַָָ

ּובעירה ארּגמן, ּגּבי על בשפת ׁשהעבירֹו היוצאים [חוטים ְֱִִֵֶֶַַַָָָָ
חּבּורין הבגד] אּלּו ׁשּכל טמא, - להחזירּה עתיד ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהּוא

ֶֶַלּבגד.
.ÊËּובאׁשויה העימה ׁשעל ּבּצמר מוטות הּנֹוגע [סוגי ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

הצמר] חוטי כרוכים ּבּפּקהשעליהם הּנֹוגע טהֹור. [אביזר , ִֵַַַָָ
צמר] חוטי עליו טמא;שכורכים ּפרעּה, ׁשּלא עד -ְֵֵֶַָָֹ

טהֹור. ְִֵֶָָמּׁשּפרעּה,
.ÊÈׁשהּׁשילֹו מּׁשני [השחילו]החּוט קׁשּור אפּלּו - למחט ְְֲִִִִֵֶַַַָ

מלצאת]צדדין המחט את הכניסֹו[ומונעין חּבּור. אינֹו , ְְִִִִֵָ
ואין  לּבגד. חּבּור הּמחט ואין לּבגד, חּבּור החּוט - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַלּבגד
הּתפירה  לצר ׁשהּוא ּכל אּלא לּבגד, חּבּור ּכּלֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻהחּוט
ׁשּפרׁש החּוט חּבּור. אינֹו הּתפירה, לצר ׁשאינֹו וכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹחּבּור;

נפרם] חבל [- חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו הּבגד, ֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֻמן
ּבחרם חרס]ׁשּקׁשּור קׁשר [- חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו , ֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ולחּוץ, הּקׁשר מן חּבּור; ולפנים, הּקׁשר מן - אחר חבל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַּבֹו
אּלא  חּבּור, אינֹו - ּבּקּפה קׁשּור ׁשהּוא החבל חּבּור. ִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאינֹו
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ה'תשע"ד  אלול ז' שלישי 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 [כובע], ְְְִִֶֶָ
מּתחּלתֹו קרּוע ׁשהּוא חלּוק וׁשל אצּבעֹות. ׁשׁש - ראׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשל

סֹופֹו לאורכו]ועד מקּבצין [פתוח אֹותֹו ׁשּלֹובׁשין ואחר , ְְְְְִִֶַַַַ
הּסגֹוס אצּבעֹות. עׂשר חּוטיו ׁשעּור - ּבלּולאֹות [בגד אֹותֹו ְְִֶֶֶַָָָָ

דק]והרדידעבה] וכל [צעיף אצּבעֹות. ׁשלׁש והּטּלית, ְְְְְִִֶַַָָָָֹ
ּפי  על אף טהֹור, ּבֹו הּנֹוגע - האּלּו הּׁשעּורין על ִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּיֹותר

ּבמדרס טמא צרי[הזב]ׁשהּבגד ואין טמאֹות; ּבׁשאר אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
טהֹור. ׁשהּבגד ּבּיתר, טמאה נגעה ׁשאם ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻלֹומר,

. ראׁשנימי ׁשל ׁשּמּניחין אשה][של הּכּפח והּמסוה , ְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֻ
והּקלקין ּפניהם, על צמר]הערבּיים מן [חגורות הּׁשזּורין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

והּפנדה ּבׂשרֹו,[גופיה]הּׂשער, על האדם ׁשּלֹובׁש ְְְֵֵֶַַַָָָָָָֻ
- ּפרכת ּכמֹו הּפתחים על ׁשּמּניחין והּפרּגֹוד ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹוהּׂשמלה,

ׁשהן. ּכל ִֵֵֶֶָנימיהן
הכתלים]מׁשקלת ‚. יושר לבדיקת המשמש [חוט ְִֶֹ

לּה; חּבּור ׁשּלּה החּוט מן טפח עׂשר ׁשנים הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנטמאת,
ׁשל  ּומׁשקלת טהֹור. טפח, עׂשר לּׁשנים ּבחּוץ הּנֹוגע ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכל

חמּׁשים [נגרים]חרׁשים ּבּנאין, וׁשל טפח; עׂשר ׁשמֹונה , ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ
רֹוצה  ׁשהּוא ּפי על אף - אּלּו מּדֹות על והּיתר ְִִֵֵֶֶַַַַַָָאּמה.

טהֹור. ְִָּבקּיּומֹו,
ׁשהן,ּומׁשקלת „. ּכל ארּכין אפּלּו - צּירין וׁשל צּידין ׁשל ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ

.טמאין  ְִֵ
זהבים‰ ׁשל מאזנים זהב]חּוט וׁשל [מוכרי ּפלס, וׁשל , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָֹ

הּמאזנים  ותֹולה ּבֹו הּׁשֹוקל ׁשאֹוחז טֹוב, ארּגמן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשֹוקלי
ׁשהן. ּכל - ׁשּלּה וחּוטין ׁשּלּה קנה אצּבעֹות. ׁשלׁש - ְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹמּידֹו

עׁשׁשּיֹות מֹוכרי ׁשל מאזנים מּתכֹות [גושים]חּוט ׁשל ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ׁשּלּה, וחּוטין ׁשּלּה קנה טפחים; ׁשלׁשה ּבהן, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹוכּיֹוצא
ּבּתים  ּבעלי וׁשל חנונים ׁשל מאזנים חּוט טפח. עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשנים
חּוט  טפחים. ׁשּׁשה ׁשּלּה, והחּוטין הּמאזנים קנה טפח; -ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

צּמרים ׁשל צמר]מאזנים -[מוכרי זכּוכית ׁשֹוקלי וׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַָֹ
טפחים. ּתׁשעה ׁשּלּה, והחּוטין מאזנים קנה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹטפחים;

חּבּור. אינֹו האּלּו, הּׁשעּורין על ְִִִֵֵֵַַַָָוהּיתר
.Â הּוא [קושרים]ׁשּמסרגיןהחבל מאימתי הּמּטֹות, ּבֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבּתים ׁשלׁשה ּבֹו מּׁשּיסרג לּמּטה? ריבועים]חּבּור -]. ְְִִִִֵֶַָָָָֹ
ולחּוץ  הּקׁשר מן טמא; ולפנים, הּקׁשר מן ּבחבל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָוהּנֹוגע
הרי  קׁשר, ׁשל צרּכֹו ׁשהן מּפני - טמא אצּבעֹות, ׁשלׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעד
ׁשאינֹו - טהֹור אצּבעֹות, לׁשלׁש וחּוץ הּמּטה. מּכלל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹהן

נּתר. הּקׁשר אין ּפסקֹו, ׁשאפּלּו הּכלי; ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמּצר
.Ê ארּבעה חבל 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

מּפני  טהֹור, - ולחּוץ מעׂשרה הּמּטֹות; את ּבֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּתֹולין
הּמּטה  צר על יתר .ׁשהּוא ִֵֶֶַַָָֹ

.Á לקּבץ אבנט ּכדי הּמּטה על אֹותֹו ׁשּמּקיפין אריג ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
חלקיה]אבריה קצתֹו[להדק ׁשהיתה 'מזרן', הּנקרא והּוא , ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ

מּצרכי  הּוא הרי טפחים, עׂשרה עד - הּמּטה מן ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָיֹוצאה
- ׁשּבלה ּומזרן הּמּטה. מּצרכי אינֹו ּכן, על יתר ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּמּטה;
חבק  מּמּנּו לעׂשֹות ּכדי טפחים ׁשבעה מּמּנּו נׁשאר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָאם

המרדעת] על טמאה.[שמניחין מקּבל זה הרי ְְֲֲֵֵֶַַָֻלחמֹור,
.Ë מדרסׁשמּטה טמאה מּמּנה [מזב]היתה יֹוצא ּומזרן , ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ

והּכל  ּכּמּטה, טמאה אב הּוא הרי טפחים, עׂשרה עד -ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָֹֻ
הּזב  ּדרס מדרס. ּכמּגע הּוא הרי ולחּוץ, מעׂשרה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָמדרס;
ּכּלּה הּמּטה הרי ולפנים, מעׂשרה - הּיֹוצא הּמזרן ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻעל
אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורה. ולחּוץ, מעׂשרה ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָמדרס;
ּכּלֹו אּמה, מאה אפּלּו - טמאֹות לׁשאר אבל ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָֻֻלמדרס;
קצתֹו והכניס הּמּטה, על ּכרּו ׁשהיה מזרן ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָחּבּור.
מׁשקין  ׁשּנפלּו אֹו ּבקצתֹו, ׁשרץ ׁשּנגע אֹו הּמת, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלאהל

הּמּטה, נטמאת - קצתֹו על הּקצה טמאין היה ואפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
אּמה. מאה הּמּטה מן יֹוצא ְִִִֵֵֶַַָָָָׁשּנטמא

.Èמזרןמּטה לּה וכר מדרס, טמאה [רצועת ׁשהיא ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
מדרס הידוק] הּמּטה - הפריׁשֹו מדרס; טמא הּכל -ְְְִִִִִֵַַָָָָֹ

ׁשבעה, טמאת טמאה היתה מדרס. מּגע והּמזרן ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה,
- הפריׁשֹו ׁשבעה; טמאת טמאה ּכּלּה - מזרן לּה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֻֻוכר
טמאת  טמא והּמזרן ּכׁשהיתה, ׁשבעה טמאת טמאה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻֻהיא
טמא  הּכל - מזרן לּה וכר ערב, טמאת טמאה היתה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻערב.
ּכׁשהיתה, ערב טמאת טמאה היא - הפריׁשֹו ערב; ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻטמאת

טהֹור. ְְִַָָוהּמזרן
.‡È טמא מּטה 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 ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֻֻ

.È המיטה]ּכרע רגל וחּברּה[- מדרס, טמאה ׁשהיתה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָ
מדרס  טמאה הּכרע - ּפרׁשּה מדרס; ּכּלּה הּמּטה - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻלּמּטה
טמאה  הּכרע היתה אם וכן מדרס. מּגע והּמּטה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּכׁשהיתה,
טמאת  טמאה ּכּלּה הּמּטה - לּמּטה וחּברּה ׁשבעה, ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻֻֻטמאת

ׁשּלּה ּבּכרע הּמת נגע ּכאּלּו מחובר]ׁשבעה, ואם [כשהוא ; ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
קדם  ּפרׁשּה ואם ּבכללּה. הּכרע טהרה הּמּטה, על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהּזה
והּמּטה  ּכׁשהיתה, ׁשבעה טמאת טמאה הּכרע - ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּזיה
ערב, טמאת טמאה הּכרע היתה ערב. טמאת ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻטמאה
היא  - ּפרׁשּה ערב. טמאת טמא הּכל - לּמּטה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻוחּברּה
טמאת  הּטמא ׁשאין טהֹורה; והּמּטה ערב, טמאת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻטמאה
ולד, ׁשהּוא מּפני - ּכלים ולא אדם, מטּמא הּמת מן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹערב
ואחר  ּבמת ׁשּנטמא מעּדר ׁשל ּבׁשן הּדין וכן ׁשּבארנּו. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכמֹו

לּמעּדר. חּברֹו ְְִֵַַָּכ
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פב               
  

אבל  ּופׁשּתים. צמר ּבבגדי אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָֻטמאֹות.
הּטמאֹות, מּכל טמאה מקּבלין אין מינין, ׁשאר ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻֻּבגדים
אֹו טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ּבהן היה אם ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹאּלא

בגד  "אֹו ׁשּנאמר: ׁשּבא יתר, למדּו, הּׁשמּועה מּפי - " ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּבׁשאר  טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה לרּבֹות ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹֹהּכתּוב
הּבגדים. מן הּבאים ּבקרעים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָּבגדים.
ׁשאר  מקּבל זה הרי ׁשהּוא, ּכל עצמֹו ּבפני ּבגד האֹורג ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאבל
אּלא  אֹותּה מקּבל ׁשאין מדרס, מּטמאת חּוץ - ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻֻטמאֹות

למדרס. ְְִָָָהראּוי
. 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 ְְִָֻ
הּקֹולע ּכל ‚. אחד - ּכבגדים טמאה מקּבלֹות הּקליעֹות, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ

ּפיף אֹותן ועׂשה צרה]חּוטין אֹותן [חגורה האֹורג אֹו , ְִִֵָָָָָ
אבנט אֹותן רחבה]ועׂשה מּקליעה [חגורה חּוץ ּבֹו; וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵַַָָָָ

הּצּמרין אֹותן צמר]ׁשעֹוׂשין הּצמר,[מוכרי ּבּה לקׁשר ְִִִֶֶֶַַַָָָֹ
הּקלע טהֹורה. אבנים]ׁשהיא ירית אבן [כלי קּבּול ׁשּבית ְִִֵֶֶֶֶֶַַָ

ׁשּלּה אצּבע ּבית נפסק טמאה. מקּבלת עֹור, אֹו אריג ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּבּה
האצבע] הנחת ׁשּלּה[מקום הּפקיע ּבית נפסק טהֹורה; ,ְְְִִֵֶַַַָָ

השניה]ּבלבד היד אחיזת ּבטמאתּה.[מקום היא עדין , ְְְֲִִִַַָָֻ
מק [מלכודות]הּמכמֹוראֹות והחרם והרׁשתֹות, טמאה. ּבלין ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻ
לצידת הּזּוטידגים][רשת מּפני לדגים]מקּבל, מזון ,[כיס ְְִִֵֵַַ

הּׂשבכה אֹותּה ׁשעיני החוטים]מּפני שבין הרווח ּדּקין [- ְְִִֵֵֵֶַַָָָ
מן  טהֹור; החרם, מן ּבגד העֹוׂשה ּכּבגד. הּוא והרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּביֹותר,

מּטּמא. ִִֵַַהּזּוטי,
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
.Â,טמאה מקּבלֹות אינן - המצּירֹות הּספרים ְְְְְְְִִֵַַַָָָָֻֻמטּפחֹות

עליהן, מעיד צּיּורן ׁשהרי אדם; מׁשּמׁשי ׁשאינן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמּפני
טמאֹות, ּבׁשאר מּטּמאֹות - מצּירֹות וׁשאינן נעׂשּו. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻׁשּלספר

לֹו: ׁשאֹומרין מּפני מדרס, מּטמאת לזב חּוץ [כביכול, ְְְְִִִִֵֶַָֻ
מלאכּתנּו'שעליה:] ונעׂשה למלאכה 'עמד, מיועדת היא -] ְְְֲֲֵֶַַֹ

ּומֹוׁשב.אחרת] מׁשּכב ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְִִֵֶַַָָ
.Ê,הּמֹוט מּפני ּכתפיהם על ׁשּמּניחין הּסּבלין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָוכסת

מ  אינּה יין, ׁשל ּומׁשמרת ּבמדרס. ּבמדרס מּטּמאה .ּטּמאה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.Áלצּורֹות עליו ׁשחּׁשב עליו]ּבגד מקּבל [לצייר אינֹו , ְְִֵֵֵֶֶֶַָָ

הּבית  ּבעל טמאה. מקּבל זה הרי מחׁשבּתֹו, ּבּטל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻטמאה;
לחּפֹות מטּפחֹות ועּמּודים,[לכסות]ׁשעׂשה ּכתלים ּבהן ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

טמאה. מקּבלֹות ְְְֵַָָֻאינן
.Ëּכסבכה עׂשּוי ׁשהּוא ּבֹו[כרשת]חלּוק לׂשחק ּכדי ְְְִֵֵֶַָָָָ

ׁשכר שתיינים]לׁשֹותי של דרכם היה מקּבל [כך אינֹו , ְְֵֵֵֵַָ
ְָֻטמאה.

.Èנשים]ּכּפח הּספר[כובע על הספר]ׁשּנתנֹו בו ,[כיסה ְֵֶֶַַָָֻ

ּובׁשאר  ּבמת מּטּמא אבל מדרס; טמאת מּלקּבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻטהר
ְֻטמאֹות.

.‡Èאסּפלֹונית על [תחבושת]העֹוׂשה ּבין הּבגד על ּבין , ְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
להן  עׂשה טהֹורה. ּכּׁשעּור, ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהעֹור

מתאנים]מלגמא מקּבל [תחבושת אינֹו - הּבגד על - ְְְֵֵֶֶַַַָֻ
מקּבל  - העֹור ועל ראּוי; ואינֹו נתלכל ׁשהרי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֻטמאה,

למׁשּכב. וראּוי מתקּנח ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻטמאה,
.Èׁשלׁש ּבֹו מּׁשּיארג טמאה? הּבגד יקּבל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻמאימתי

על  אצּבעֹות אצּבעֹות ּבמחט,ׁשלׁש הּנארגין הּכלים וכל . ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ואנּפליא ּכיס נעל]ּכגֹון עד [סוג טמאה, מקּבלין אין - ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֻ

מלאכּתן. ְְִֵֶַָָׁשּתּגמר
.‚È ּכיון - מצּודה ּכגֹון מחט, ּגּבי על הּנעׂשין הּכלים ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָוכל

טמאה  מקּבלין מלאכּתן, קּבּול ּבית ּבהן .ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ
.„È 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 שעל טמאה, [בד ְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֻ
חּבּור השבכה] ׁשּלּה והחּוטין עצמֹו, ּבפני טמאה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻמקּבל

ּולטּמא. ְְִֵֵַַלהּטּמא
.ÂË ׁשל הּׂשער רב מקּבלת אינּה אם - ׁשּנקרעה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּוׂשבכה

טהֹורה  .ראׁש, ְָֹ
.ÊË מאימתי - ניר ׁשל אֹו לבד, ׁשל אֹו ּבגד, ׁשל ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָחלּוק

ּפיו את מּׁשּיפּתח מלאכּתֹו? ּגמר הצוואר]הּוא -[מקום ְְְְִִִֶֶַַַ
החלּוק, נטמא ואם קטנֹו. לפי והּקטן ּגדלֹו, לפי  ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָהּגדֹול
מעין  מׁשּמׁש ואינֹו מּׁשּיבלה, טהרתֹו? היא ְְְֳִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמאימתי
הּוא  עדין למעלה, רּבֹו ּבֹו נׁשּתּיר ראׁשֹונה. ְְְְְֲִִִֵַַַַָָֻמלאכּתֹו
טהֹור  ּפיו, מּבית נקרע ואם טהֹור. מּלמּטה, רּבֹו .ּבטמאתֹו; ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֻֻ

.ÊÈ,ּ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 ְִִִִֵֶַֹ

.ÁÈ טמא - קּימת ואמצעיתֹו צדדיו, ׁשּבלּו .חגֹור ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָ

.ËÈ מתניו את ּבּה לחגר והתקינּה הּבגד, מן ׁשּפרׁשּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׂשפה
ּכאבנט  ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת -. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֻ

.Îעני ׁשל -טּלית קּימֹות ׂשפתֹותיה רב היּו אם - ׁשּבלת ְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבריא ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבּה ׁשאין ּפי על זֹו[חזק]אף הרי , ֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

ׁשלׁש ּבּה יׁש אם - קּימֹות ׂשפתֹותיה אין טמאה. ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמקּבלת
אינּה לאו, ואם טמאה; מקּבלת ּובריא, חזק ׁשלׁש ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻעל

ענּיים. ּבגדי ׁשאר וכן טמאה. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֻמקּבלת
.‡Î,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 ל ּפחֹות ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשהכינֹו. ּפי על ואף ּכלל, ְְְִִֵֶַַָָֻטמאה
.Î[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

.‚Îמׁשל ׁ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 ְִֵֶָָ
.„Î 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; ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ

.‰Îׁשּנמהה אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות [נחלש]ׁשלׁש ְְְִֶֶֶַָָָָָֹֹ
חּוטין  ׁשני אֹו קׁשר, ּבֹו ׁשּנמצא אֹו אחד, חּוט אפּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָמּמּנּו

וערב]מתאימין שתי ואינם טהֹורה.[- זֹו הרי - ְְֲִִֵַָ
.ÂÎ על ׁשהׁשליכּה אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשלׁש

לעֹולם  טמאה. מקּבלת החזירּה, טהֹורה; ְְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָֻהאׁשּפה,
ארּגמן  מּׁשל חּוץ מטּמאתּה; והחזרתּה מטהרתּה, ְְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָָָָָהׁשלכתּה
היא  הרי - האׁשּפה על היתה ׁשאפּלּו טֹובה, זהֹורית ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָוׁשל

חׁשּובה  ׁשהיא מּפני טמאה, .מקּבלת ְְְֲִִֵֶֶֶַָָֻ
.ÊÎאֹו ּ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,

 
החבלים הּמּפץ ‡. מן אֹותּה ׁשאֹורגין הּמחצלת הּוא - ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָ
-]ּומן והּגמא[קנה עשב]הּסּוף ואין [מין ּבהן. וכּיֹוצא ְְְִֵֵֶֶַַַָֹ

כן  ּפי על ואף ּבּתֹורה, האמּורין הּכלים ּבכלל ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּמּפץ
רּבה ׁשהרי - ּתֹורה ּדין ּבמדרס הּוא "ּכל מּטּמא הּכתּוב ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּבמת  מּטּמא וכן לֹו. ועׂשּוי למׁשּכב ראּוי וזה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהּמׁשּכב",
ּכמֹו עץ, ּכלי ּפׁשּוטי ּככל מּדבריהם, טמאֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֻּובׁשאר
מּטּמא  - ּבמדרס הּמּטּמא ׁשּכל ּגדֹול, ּכלל וזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבארנּו;

טמאֹות. ְְִָֻּבׁשאר
. ּבׁשאר ּבארנּוּכבר ׁשלׁש על ּבׁשלׁש מּטּמא ׁשהּבגד , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

למדרס. טפחים ׁשלׁשה על טפחים ּובׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִַָָָָָֹֹֻטמאֹות,
טפחים;הּׂשק,‚. ארּבעה על טפחים ארּבעה ׁשעּורּו ְְְְִִִַַַַַָָָָָָ

ּבין  - ׁשּׁשה על ׁשּׁשה הּמּפץ, חמּׁשה; על חמּׁשה ֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָהעֹור,
האּלּו, הּׁשעּורין מּכל ּופחֹות טמאֹות. לׁשאר ּבין ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻלמדרס,
מהם  אחד ּבקרע אמּורים? ּדברים ּבּמה מּכלּום. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָטהֹורין

ּכּונה  ּבלא טפח ׁשּנקרע אפּלּו וקצץ ּבכּונה הּקֹוצץ אבל . ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
טפחים  ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה אֹו למֹוׁשב, טפח ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹעל
על  הּטפח ׁשהיה ּבין ּבמדרס, מּטּמא זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמׁשּכב
עֹור  אֹו ׂשק אֹו ּבגד ׁשלׁשה, על הּׁשלׁשה אֹו ׁשהקציע ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹטפח

לאחיזה מהם מאחד המקּצע וכן מּפץ. כפפה]אֹו ּכדי [- ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

יּזקּו ׁשּלא ּתאנים קֹוצצי ׁשעֹוׂשין ּכדר ּבידֹו, ּבֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶָֹֹֻׁשּיאחז
יהיה  ׁשּלא והּוא, ׁשהּוא; ּבכל טמא זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹאצּבעֹותיהן
מּכלּום. טהֹור מּׁשלׁש, ּפחֹות ׁשּכל - אצּבעֹות מּׁשלׁש ְְִִִֶֶָָָָָָָֹֹּפחֹות

ׁשלׁשה המחּבר „. הּׂשק, מן וטפח הּבגד מן טפחים ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
הּׂשק  הּמּפץ מן מן ואחד העֹור מן ארּבעה העֹור, מן ואחד ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

טפחים  חמּׁשה חּבר אם אבל הּמדרס; מן טהֹור זה הרי -ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
מן  ואחד העֹור מן ארּבעה העֹור, מן ואחד הּמּפץ ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָמן
טמא  זה הרי - הּבגד מן ואחד הּׂשק מן ׁשלׁשה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּׂשק,
טמא; מּמּנּו, ּבחמּור ׁשעּורּו ׁשהׁשלים ּכל הּכלל: זה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמדרס.

טהֹור  הּקל, מן .הׁשלימֹו ְִִִַַָ
ואין ּבלֹויי ‰. טהֹורין; ליׁשיבה, ׁשהתקינן ּוכברה נפה ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָ

ׁשּיקּצע עד טמאה הרשת אֹותם[יסיר]מקּבלין [את ְְְְִֶַַַַָָֻ
ּכמּפץ.ממסגרתה] יהיּו ּכ ואחר ,ְְְִַַַָָ

.Â ּבֹוחלּוק ׁשּיהיה עד ּבמדרס, מּטּמא אינֹו קטן ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכפּול  ונמּדד טפחים; ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִַָָָָָָֹֹּכׁשעּור

תשמישו]ּכברּיתֹו בעת שהוא ּכפּולין:[כמו נמּדדין ואּלּו . ְְְְִִִִִֵָָ
ואת  הּׁשֹוקים, ועל הרגלים, על ּבהן ׁשּמלּביׁשין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָּבגדים

ּפנּדה ׁשל וכיס והּכֹובע, והּמכנסים, .[חגורה]הראׁש, ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֻ
ׁשּטליּה הּׂשפה[תפרה]ּומטלית הבגד]על שפת אם [- - ְְִִֶַַַָָָָ

ּכפּולה. נמּדדת ּכפּולה, ואם ּפׁשּוטה; נמּדדת ְְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָּפׁשּוטה,
.Ê ּבמדרס,הּבגד ונטמא ׁשלׁשה, על ׁשלׁשה ּבֹו ׁשארג ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּכּלֹו הּבגד - הּבגד ּכל את הׁשלים ּכ נּטל ואחר מדרס; ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
מּתחּלתֹו אחד בתחילה]חּוט שנטמא ממה מן [- טהֹור , ְִִִֶָָָ

ּככלי  ראׁשֹון הּוא והרי מדרס, מּגע טמא אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָהּמדרס,
הׁשלים  ּכ ואחר מּתחּלתֹו, אחד חּוט נטל ּבמדרס. ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָׁשּנגע
ׁשארג  ּבגד וכן מדרס. מּגע טמא הּבגד ּכל - הּבגד ּכל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאת
הׁשלים  ּכ ואחר ּבמת, ונטמא ׁשלׁש, על אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹּבֹו
אחד  חּוט נּטל מת; טמא ּכּלֹו הּבגד - הּבגד ּכל את ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻעליו
מת. טמא מּגע טמא אבל מת, מּטמא טהֹור  - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָמּתחּלתֹו
הּבגד  ּכל את הׁשלים ּכ ואחר מּתחּלתֹו, אחד חּוט ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָנטל
ׁשלׁש ׁשאמרּו: מּפני טהֹור? הּכל יהיה ולּמה טהֹור. הּכל -ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשלׁש אבל [אצבעות]על מּכלּום. טהֹורה ׁשּנתמעטה, ְְְֲֲִִֶַַָָָָֹ
ׁשלׁשה על ּפי [טפחים]ׁשלׁשה על אף - ׁשּנתמעטה ְְְֲִִֶַַַַָָָֹֹ

הּטמאֹות. ּבכל טמאה היא הרי הּמדרס, מן ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּטהרה
.Áּוטלאּהמטלית מדרס, טלאי]ׁשהיא הּקּפה [עשאה על ְְְִִִֶַַַָָָָֻ

הפריׁש[סל] לטמאה; ראׁשֹון הּכל נעׂשה - העֹור על ְְְֲִִִַַַָָָֹֻאֹו
ׁשּנגעּו מּפני ראׁשֹון, העֹור אֹו הּקּפה הרי - הּמטלית ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻאת
והפריׁשּה, ׁשּטליּה ׁשּכיון - טהֹורה והּמטלית ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבּמדרס.
מדרס, הּכל נעׂשה - הּׂשק על אֹו הּבגד על טליּה ְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבטלה.
הּׂשק  אֹו הּבגד הרי - הפריׁשּה טמאה. אב הּכל ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻוהרי
ּכׁשהיתה, טמאה אב והּמטלית ּבּמדרס; נגע ׁשהרי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻראׁשֹון,
- הּבגד על הּמטלית ּתפר האריג. על ּבטלה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשאינּה

ּגם ּכמין רּוחֹות מּׁשּתי אֹו אחת מרּוח יוונית]ּכׁשּטליּה ג' -] ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
א  ּבלבד;- מדרס מּגע אּלא אב הּכל נעׂשה ולא חּבּור, ינּה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

ונעׂשה  חּבּור, היא הרי - זֹו ּכנגד זֹו רּוחֹות מּׁשּתי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָּתפרּה
אב. ַָֹהּכל

.Ë ׁשלׁשה- נחלק ּכ ואחר ּבמדרס, ׁשּנטמא ׁשלׁשה על ְְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ
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פג                
  

אבל  ּופׁשּתים. צמר ּבבגדי אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָֻטמאֹות.
הּטמאֹות, מּכל טמאה מקּבלין אין מינין, ׁשאר ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻֻּבגדים
אֹו טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ּבהן היה אם ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹאּלא

בגד  "אֹו ׁשּנאמר: ׁשּבא יתר, למדּו, הּׁשמּועה מּפי - " ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּבׁשאר  טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה לרּבֹות ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹֹהּכתּוב
הּבגדים. מן הּבאים ּבקרעים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָּבגדים.
ׁשאר  מקּבל זה הרי ׁשהּוא, ּכל עצמֹו ּבפני ּבגד האֹורג ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאבל
אּלא  אֹותּה מקּבל ׁשאין מדרס, מּטמאת חּוץ - ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻֻטמאֹות

למדרס. ְְִָָָהראּוי
. 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 ְְִָֻ
הּקֹולע ּכל ‚. אחד - ּכבגדים טמאה מקּבלֹות הּקליעֹות, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ

ּפיף אֹותן ועׂשה צרה]חּוטין אֹותן [חגורה האֹורג אֹו , ְִִֵָָָָָ
אבנט אֹותן רחבה]ועׂשה מּקליעה [חגורה חּוץ ּבֹו; וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵַַָָָָ

הּצּמרין אֹותן צמר]ׁשעֹוׂשין הּצמר,[מוכרי ּבּה לקׁשר ְִִִֶֶֶַַַָָָֹ
הּקלע טהֹורה. אבנים]ׁשהיא ירית אבן [כלי קּבּול ׁשּבית ְִִֵֶֶֶֶֶַַָ

ׁשּלּה אצּבע ּבית נפסק טמאה. מקּבלת עֹור, אֹו אריג ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּבּה
האצבע] הנחת ׁשּלּה[מקום הּפקיע ּבית נפסק טהֹורה; ,ְְְִִֵֶַַַָָ

השניה]ּבלבד היד אחיזת ּבטמאתּה.[מקום היא עדין , ְְְֲִִִַַָָֻ
מק [מלכודות]הּמכמֹוראֹות והחרם והרׁשתֹות, טמאה. ּבלין ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻ
לצידת הּזּוטידגים][רשת מּפני לדגים]מקּבל, מזון ,[כיס ְְִִֵֵַַ

הּׂשבכה אֹותּה ׁשעיני החוטים]מּפני שבין הרווח ּדּקין [- ְְִִֵֵֵֶַַָָָ
מן  טהֹור; החרם, מן ּבגד העֹוׂשה ּכּבגד. הּוא והרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּביֹותר,

מּטּמא. ִִֵַַהּזּוטי,
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
.Â,טמאה מקּבלֹות אינן - המצּירֹות הּספרים ְְְְְְְִִֵַַַָָָָֻֻמטּפחֹות

עליהן, מעיד צּיּורן ׁשהרי אדם; מׁשּמׁשי ׁשאינן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמּפני
טמאֹות, ּבׁשאר מּטּמאֹות - מצּירֹות וׁשאינן נעׂשּו. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻׁשּלספר

לֹו: ׁשאֹומרין מּפני מדרס, מּטמאת לזב חּוץ [כביכול, ְְְְִִִִֵֶַָֻ
מלאכּתנּו'שעליה:] ונעׂשה למלאכה 'עמד, מיועדת היא -] ְְְֲֲֵֶַַֹ

ּומֹוׁשב.אחרת] מׁשּכב ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְִִֵֶַַָָ
.Ê,הּמֹוט מּפני ּכתפיהם על ׁשּמּניחין הּסּבלין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָוכסת

מ  אינּה יין, ׁשל ּומׁשמרת ּבמדרס. ּבמדרס מּטּמאה .ּטּמאה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.Áלצּורֹות עליו ׁשחּׁשב עליו]ּבגד מקּבל [לצייר אינֹו , ְְִֵֵֵֶֶֶַָָ

הּבית  ּבעל טמאה. מקּבל זה הרי מחׁשבּתֹו, ּבּטל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻטמאה;
לחּפֹות מטּפחֹות ועּמּודים,[לכסות]ׁשעׂשה ּכתלים ּבהן ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

טמאה. מקּבלֹות ְְְֵַָָֻאינן
.Ëּכסבכה עׂשּוי ׁשהּוא ּבֹו[כרשת]חלּוק לׂשחק ּכדי ְְְִֵֵֶַָָָָ

ׁשכר שתיינים]לׁשֹותי של דרכם היה מקּבל [כך אינֹו , ְְֵֵֵֵַָ
ְָֻטמאה.

.Èנשים]ּכּפח הּספר[כובע על הספר]ׁשּנתנֹו בו ,[כיסה ְֵֶֶַַָָֻ

ּובׁשאר  ּבמת מּטּמא אבל מדרס; טמאת מּלקּבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻטהר
ְֻטמאֹות.

.‡Èאסּפלֹונית על [תחבושת]העֹוׂשה ּבין הּבגד על ּבין , ְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
להן  עׂשה טהֹורה. ּכּׁשעּור, ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהעֹור

מתאנים]מלגמא מקּבל [תחבושת אינֹו - הּבגד על - ְְְֵֵֶֶַַַָֻ
מקּבל  - העֹור ועל ראּוי; ואינֹו נתלכל ׁשהרי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֻטמאה,

למׁשּכב. וראּוי מתקּנח ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻטמאה,
.Èׁשלׁש ּבֹו מּׁשּיארג טמאה? הּבגד יקּבל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻמאימתי

על  אצּבעֹות אצּבעֹות ּבמחט,ׁשלׁש הּנארגין הּכלים וכל . ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ואנּפליא ּכיס נעל]ּכגֹון עד [סוג טמאה, מקּבלין אין - ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֻ

מלאכּתן. ְְִֵֶַָָׁשּתּגמר
.‚È ּכיון - מצּודה ּכגֹון מחט, ּגּבי על הּנעׂשין הּכלים ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָוכל

טמאה  מקּבלין מלאכּתן, קּבּול ּבית ּבהן .ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ
.„È 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 שעל טמאה, [בד ְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֻ
חּבּור השבכה] ׁשּלּה והחּוטין עצמֹו, ּבפני טמאה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻמקּבל

ּולטּמא. ְְִֵֵַַלהּטּמא
.ÂË ׁשל הּׂשער רב מקּבלת אינּה אם - ׁשּנקרעה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּוׂשבכה

טהֹורה  .ראׁש, ְָֹ
.ÊË מאימתי - ניר ׁשל אֹו לבד, ׁשל אֹו ּבגד, ׁשל ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָחלּוק

ּפיו את מּׁשּיפּתח מלאכּתֹו? ּגמר הצוואר]הּוא -[מקום ְְְְִִִֶֶַַַ
החלּוק, נטמא ואם קטנֹו. לפי והּקטן ּגדלֹו, לפי  ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָהּגדֹול
מעין  מׁשּמׁש ואינֹו מּׁשּיבלה, טהרתֹו? היא ְְְֳִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמאימתי
הּוא  עדין למעלה, רּבֹו ּבֹו נׁשּתּיר ראׁשֹונה. ְְְְְֲִִִֵַַַַָָֻמלאכּתֹו
טהֹור  ּפיו, מּבית נקרע ואם טהֹור. מּלמּטה, רּבֹו .ּבטמאתֹו; ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֻֻ

.ÊÈ,ּ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 ְִִִִֵֶַֹ

.ÁÈ טמא - קּימת ואמצעיתֹו צדדיו, ׁשּבלּו .חגֹור ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָ

.ËÈ מתניו את ּבּה לחגר והתקינּה הּבגד, מן ׁשּפרׁשּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׂשפה
ּכאבנט  ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת -. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֻ

.Îעני ׁשל -טּלית קּימֹות ׂשפתֹותיה רב היּו אם - ׁשּבלת ְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבריא ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבּה ׁשאין ּפי על זֹו[חזק]אף הרי , ֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

ׁשלׁש ּבּה יׁש אם - קּימֹות ׂשפתֹותיה אין טמאה. ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמקּבלת
אינּה לאו, ואם טמאה; מקּבלת ּובריא, חזק ׁשלׁש ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻעל

ענּיים. ּבגדי ׁשאר וכן טמאה. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֻמקּבלת
.‡Î,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 ל ּפחֹות ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשהכינֹו. ּפי על ואף ּכלל, ְְְִִֵֶַַָָֻטמאה
.Î[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

.‚Îמׁשל ׁ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 ְִֵֶָָ
.„Î 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; ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ

.‰Îׁשּנמהה אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות [נחלש]ׁשלׁש ְְְִֶֶֶַָָָָָֹֹ
חּוטין  ׁשני אֹו קׁשר, ּבֹו ׁשּנמצא אֹו אחד, חּוט אפּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָמּמּנּו

וערב]מתאימין שתי ואינם טהֹורה.[- זֹו הרי - ְְֲִִֵַָ
.ÂÎ על ׁשהׁשליכּה אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשלׁש

לעֹולם  טמאה. מקּבלת החזירּה, טהֹורה; ְְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָֻהאׁשּפה,
ארּגמן  מּׁשל חּוץ מטּמאתּה; והחזרתּה מטהרתּה, ְְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָָָָָהׁשלכתּה
היא  הרי - האׁשּפה על היתה ׁשאפּלּו טֹובה, זהֹורית ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָוׁשל

חׁשּובה  ׁשהיא מּפני טמאה, .מקּבלת ְְְֲִִֵֶֶֶַָָֻ
.ÊÎאֹו ּ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,

 
החבלים הּמּפץ ‡. מן אֹותּה ׁשאֹורגין הּמחצלת הּוא - ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָ
-]ּומן והּגמא[קנה עשב]הּסּוף ואין [מין ּבהן. וכּיֹוצא ְְְִֵֵֶֶַַַָֹ

כן  ּפי על ואף ּבּתֹורה, האמּורין הּכלים ּבכלל ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּמּפץ
רּבה ׁשהרי - ּתֹורה ּדין ּבמדרס הּוא "ּכל מּטּמא הּכתּוב ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּבמת  מּטּמא וכן לֹו. ועׂשּוי למׁשּכב ראּוי וזה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהּמׁשּכב",
ּכמֹו עץ, ּכלי ּפׁשּוטי ּככל מּדבריהם, טמאֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֻּובׁשאר
מּטּמא  - ּבמדרס הּמּטּמא ׁשּכל ּגדֹול, ּכלל וזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבארנּו;

טמאֹות. ְְִָֻּבׁשאר
. ּבׁשאר ּבארנּוּכבר ׁשלׁש על ּבׁשלׁש מּטּמא ׁשהּבגד , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

למדרס. טפחים ׁשלׁשה על טפחים ּובׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִַָָָָָֹֹֻטמאֹות,
טפחים;הּׂשק,‚. ארּבעה על טפחים ארּבעה ׁשעּורּו ְְְְִִִַַַַַָָָָָָ

ּבין  - ׁשּׁשה על ׁשּׁשה הּמּפץ, חמּׁשה; על חמּׁשה ֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָהעֹור,
האּלּו, הּׁשעּורין מּכל ּופחֹות טמאֹות. לׁשאר ּבין ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻלמדרס,
מהם  אחד ּבקרע אמּורים? ּדברים ּבּמה מּכלּום. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָטהֹורין

ּכּונה  ּבלא טפח ׁשּנקרע אפּלּו וקצץ ּבכּונה הּקֹוצץ אבל . ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
טפחים  ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה אֹו למֹוׁשב, טפח ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹעל
על  הּטפח ׁשהיה ּבין ּבמדרס, מּטּמא זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמׁשּכב
עֹור  אֹו ׂשק אֹו ּבגד ׁשלׁשה, על הּׁשלׁשה אֹו ׁשהקציע ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹטפח

לאחיזה מהם מאחד המקּצע וכן מּפץ. כפפה]אֹו ּכדי [- ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

יּזקּו ׁשּלא ּתאנים קֹוצצי ׁשעֹוׂשין ּכדר ּבידֹו, ּבֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶָֹֹֻׁשּיאחז
יהיה  ׁשּלא והּוא, ׁשהּוא; ּבכל טמא זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹאצּבעֹותיהן
מּכלּום. טהֹור מּׁשלׁש, ּפחֹות ׁשּכל - אצּבעֹות מּׁשלׁש ְְִִִֶֶָָָָָָָֹֹּפחֹות

ׁשלׁשה המחּבר „. הּׂשק, מן וטפח הּבגד מן טפחים ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
הּׂשק  הּמּפץ מן מן ואחד העֹור מן ארּבעה העֹור, מן ואחד ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

טפחים  חמּׁשה חּבר אם אבל הּמדרס; מן טהֹור זה הרי -ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
מן  ואחד העֹור מן ארּבעה העֹור, מן ואחד הּמּפץ ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָמן
טמא  זה הרי - הּבגד מן ואחד הּׂשק מן ׁשלׁשה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּׂשק,
טמא; מּמּנּו, ּבחמּור ׁשעּורּו ׁשהׁשלים ּכל הּכלל: זה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמדרס.

טהֹור  הּקל, מן .הׁשלימֹו ְִִִַַָ
ואין ּבלֹויי ‰. טהֹורין; ליׁשיבה, ׁשהתקינן ּוכברה נפה ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָ

ׁשּיקּצע עד טמאה הרשת אֹותם[יסיר]מקּבלין [את ְְְְִֶַַַַָָֻ
ּכמּפץ.ממסגרתה] יהיּו ּכ ואחר ,ְְְִַַַָָ

.Â ּבֹוחלּוק ׁשּיהיה עד ּבמדרס, מּטּמא אינֹו קטן ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכפּול  ונמּדד טפחים; ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִַָָָָָָֹֹּכׁשעּור

תשמישו]ּכברּיתֹו בעת שהוא ּכפּולין:[כמו נמּדדין ואּלּו . ְְְְִִִִִֵָָ
ואת  הּׁשֹוקים, ועל הרגלים, על ּבהן ׁשּמלּביׁשין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָּבגדים

ּפנּדה ׁשל וכיס והּכֹובע, והּמכנסים, .[חגורה]הראׁש, ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֻ
ׁשּטליּה הּׂשפה[תפרה]ּומטלית הבגד]על שפת אם [- - ְְִִֶַַַָָָָ

ּכפּולה. נמּדדת ּכפּולה, ואם ּפׁשּוטה; נמּדדת ְְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָּפׁשּוטה,
.Ê ּבמדרס,הּבגד ונטמא ׁשלׁשה, על ׁשלׁשה ּבֹו ׁשארג ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּכּלֹו הּבגד - הּבגד ּכל את הׁשלים ּכ נּטל ואחר מדרס; ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
מּתחּלתֹו אחד בתחילה]חּוט שנטמא ממה מן [- טהֹור , ְִִִֶָָָ

ּככלי  ראׁשֹון הּוא והרי מדרס, מּגע טמא אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָהּמדרס,
הׁשלים  ּכ ואחר מּתחּלתֹו, אחד חּוט נטל ּבמדרס. ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָׁשּנגע
ׁשארג  ּבגד וכן מדרס. מּגע טמא הּבגד ּכל - הּבגד ּכל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאת
הׁשלים  ּכ ואחר ּבמת, ונטמא ׁשלׁש, על אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹּבֹו
אחד  חּוט נּטל מת; טמא ּכּלֹו הּבגד - הּבגד ּכל את ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻעליו
מת. טמא מּגע טמא אבל מת, מּטמא טהֹור  - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָמּתחּלתֹו
הּבגד  ּכל את הׁשלים ּכ ואחר מּתחּלתֹו, אחד חּוט ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָנטל
ׁשלׁש ׁשאמרּו: מּפני טהֹור? הּכל יהיה ולּמה טהֹור. הּכל -ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשלׁש אבל [אצבעות]על מּכלּום. טהֹורה ׁשּנתמעטה, ְְְֲֲִִֶַַָָָָֹ
ׁשלׁשה על ּפי [טפחים]ׁשלׁשה על אף - ׁשּנתמעטה ְְְֲִִֶַַַַָָָֹֹ

הּטמאֹות. ּבכל טמאה היא הרי הּמדרס, מן ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּטהרה
.Áּוטלאּהמטלית מדרס, טלאי]ׁשהיא הּקּפה [עשאה על ְְְִִִֶַַַָָָָֻ

הפריׁש[סל] לטמאה; ראׁשֹון הּכל נעׂשה - העֹור על ְְְֲִִִַַַָָָֹֻאֹו
ׁשּנגעּו מּפני ראׁשֹון, העֹור אֹו הּקּפה הרי - הּמטלית ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻאת
והפריׁשּה, ׁשּטליּה ׁשּכיון - טהֹורה והּמטלית ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבּמדרס.
מדרס, הּכל נעׂשה - הּׂשק על אֹו הּבגד על טליּה ְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבטלה.
הּׂשק  אֹו הּבגד הרי - הפריׁשּה טמאה. אב הּכל ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻוהרי
ּכׁשהיתה, טמאה אב והּמטלית ּבּמדרס; נגע ׁשהרי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻראׁשֹון,
- הּבגד על הּמטלית ּתפר האריג. על ּבטלה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשאינּה

ּגם ּכמין רּוחֹות מּׁשּתי אֹו אחת מרּוח יוונית]ּכׁשּטליּה ג' -] ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
א  ּבלבד;- מדרס מּגע אּלא אב הּכל נעׂשה ולא חּבּור, ינּה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

ונעׂשה  חּבּור, היא הרי - זֹו ּכנגד זֹו רּוחֹות מּׁשּתי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָּתפרּה
אב. ַָֹהּכל

.Ë ׁשלׁשה- נחלק ּכ ואחר ּבמדרס, ׁשּנטמא ׁשלׁשה על ְְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ
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פד               
  

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,
.È מן סדין טהר - ּפרכת עׂשהּו ּכ ואחר ּבמדרס, ׁשּנטמא ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ּבֹו מּׁשּיקׁשר הּמדרס? מן טהרתֹו היא ּומאימתי ְְְֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּמדרס.
הּפרֹוכֹות  ּכׁשאר ּבהן נתלה ׁשהּוא .הּלּולאֹות ְְִִֶֶַַָָָָָ

.‡Èׁשמׁשּה ׁשּיעריב וקדם והטּבילּה, מדרס, ׁשהיא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹטּלית
ׁשּוב  רּבּה, ּבּה ׁשּנקרע ּכיון - קרע מּמּנה לקרע ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻהתחיל

ּכּלּה וטהרה חּבּור ּכדי אינּה ּבּה נׁשּתּיר ׁשעדין ּפי על אף , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ
קטן]מעּפרת סודר והֹולך [- נקרע הּוא ׁשהרי נקרע, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

כולו] ליקרע יֹום [סופו ּבטבּולת אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִִֶַַָ
היום] עליה[שהוטבלה חס ׁשּלא ּכיון תתקלקל]; [שמא ֵֶֶָָָָֹ

טהרה  ּולפיכ ּכּלּה, את לקרע יחּוס לא ּכ ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹֹֻלהטּבילּה,
ָֻּכּלּה.

ה'תשע"ד  אלול ח' רביעי יום

 
לׁשטחֹואּלּו‡. עליו ׁשחׁשב עֹור ּבמדרס: מּטּמאין עֹורֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

עליו] לשבת ליׁשן [- מּלמעלן הּמּטֹות על ׁשּמּניחין ועֹור ,ְְְִִִִִֶַַַַַָ
ועֹור  הּמּׂשאֹוי, ּתחת החמֹור על ׁשּמּניחין ועֹור ְְֲִִֶַַַַַַַָָעליו,
וכן  הּכסת. ועֹור הּכר, ועֹור הּקטן, ּתחת ּבערס ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמּניחין
עליו  ׁשּיּפלּו ּכדי האכילה ּבעת הּׁשלחן ּתחת ׁשּמּניחין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻעֹור
ׁשחֹוגר  ועֹור ּברגלֹו; עליו נׁשען ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּפרּורין,

נֹופץ ׁשחֹוגר ועֹור עליו, ּבעת [חובט]החּמר עליו הּפׁשּתן ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ועֹור  ׁשּסֹובל, ּבעת ּכתפֹו על הּסּבל ׁשּמּניח ועֹור ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּנֹופץ,

הּׁשחין ׁשּמפיס ּבעת ּברּכיו על הרֹופא [פותח ׁשּמּניח ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
עֹור מוגלה] וכן עליהן. יֹוׁשב העֹורֹות, אּלּו ׁשּכל מּפני ;ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָ

יפסיד ׁשּלא ּכדי עליו יֹורד ׁשרירֹו קטן, ׁשל [יקלקל]הּלב ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּקציר  ּבעת לּבֹו על נֹותנֹו להיֹות ׁשעׂשהּו ועֹור ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּבגדיו;

ׁשּלֹופפין ועֹור הּׁשרב, כורכים]מּפני ועֹור [- הּכסּות; ּבֹו ְְְְְִִֵֶַַָָ
אּלּו ׁשּכל - הּבגדים ּבֹו ׁשּמּניחין ּתבה ּכמֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּתפּור

עליהן השני]מתהּפכין צידם על ויושבים ונׁשענין [הופכים ְְְְֲִִִִֵֶַָ
ֲֵֶעליהן.

. עד וכל מּטּמאֹות אינן ּבמדרס, הּמּטּמאֹות העֹורֹות ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
טפחים  חמּׁשה ּכׁשעּור מּטּמאין ׁשּיהיּו ׁשאין עֹורֹות ואּלּו . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָ

ועֹור  ׁשּסֹורק, ּבעת הּצמר סֹורק ׁשחֹוגר עֹור ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָּבמדרס:
ועֹור  הארּגמן ּבֹו ׁשּלֹופף ועֹור הּסרּוק, הּצמר ּבֹו ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּלֹופף
ּבׁשאר  מּטּמאֹות וכּלן הארּגמן. ּבֹו ׁשּמּניחין ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֻהּתפּור

ְֻטמאֹות.
מּכלּום עֹור ‚. טהֹור לכלים, חּפּוי חּפּוי ׁשעׂשהּו עׂשהּו . ְְִִִִֵֶָָָָָ

כתלים]למׁשקלת למדידת המשמש עופרת שבקצהו -[חוט ְְִֶֹ
מּטּמא  ואינֹו לקּבלה; נעׂשה ׁשהרי טמאֹות, ׁשאר ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻמקּבל

ְְִָּבמדרס.

ּולפרסתֹועֹור „. לעקבֹו של ׁשעׂשהּו התחתון [לחלק ְְֲֵֶַַָָָ
טהֹור.הרגל] 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
.Â ּכל- מלאכה חסר ואינֹו ּבמדרס, להּטּמא הראּוי עֹור ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָ

ׁשלחן  עֹור להיֹות עליו חּׁשב ואם מטּמאתֹו; ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻהּמחׁשבה
- מלאכה חסר ואם ּבמדרס. מּטּמא זה הרי ּבֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוכּיֹוצא
חּוץ  מלאכּתֹו; ׁשּתּגמר עד ּבֹו, מֹועלת הּמחׁשבה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָאין

הּמרּכבמהעֹור  ּבֹו מרכבה]ׁשּמחּפין -]- האבק מּפני ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻ
מלאכּתֹו. נגמרה ׁשּלא ּפי על אף ּבֹו, מֹועלת ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמחׁשבה
עֹורֹות  אבל הּבית; ּבעל ּבעֹורֹות אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶַַַַַָָּבּמה

למכירה]העּבדנין עורות אין [מעבדי - למכירה ׁשּסתמן , ְְְִִִֵֶַָָָָָ
אֹותן  ויכין מעׂשה ּבהן ׁשּיעׂשה עד מטּמאתן, ְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּמחׁשבה

ְְִָלמדרס.
.Ê ׁ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
.Á הרי עֹור - רצּועֹות לקרעֹו והתחיל ּבמדרס, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶָָָׁשּנטמא

טפחים  מחמּׁשה ּפחֹות ּפחֹות ׁשּימעטּנּו עד ּבטמאתֹו, .הּוא ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻ
.Ë ּ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; ּבל הּוא ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻ

חמת ּכיצד? טמא. הּכל ּובּבגד, טהֹור. - [נוד]לפׁשּוט ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
חמת  אבל טהֹור; - חמת ׁשעׂשהּו וׁשטיח ׁשטיח, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשעׂשיּה

ּתרמל ועׂשיּה ּבמדרס, ּתרמל [ילקוט]ׁשּנטמאה אֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻֻ
ּכׁשהיּו. מדרס הן הרי - חמת ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשעׂשהּו

.È ּבגדּכר בד]ׁשל אֹו[- סדין, ועׂשהּו ּבמדרס, ׁשּנטמא ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
אֹו מטּפחת, ׁשעׂשהּו ּבגד ּכסת, אֹו ּכר ׁשעׂשהּו ְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָסדין

ּכׁשהיּו. מדרס הן הרי - ּכסת ׁשעׂשאּה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּפחת
.‡È ּכגֹון ּכלים ּכאחד, ּולמׁשּכב לקּבלה עׂשּיתן ׁשעּקר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

והּמרצּופין והּׂשּקין ּוכסתֹות גדולים]ּכרים אם [שקים - ְְְְִִִִַַַַָָ
ּובׁשאר  ּבמת מּלהּטּמא ׁשּטהרּו ּפי על אף - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָנפחתּו
מּטּמאין  הן הרי לקּבל, יכֹולין ׁשאינן מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָֻטמאֹות,
ׁשעּקר  ּכלים אבל למדרס. ראּויין הן ׁשעדין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבמדרס,
היּו אם - והּתרמל החמת ּכגֹון ּבלבד, לקּבלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻעׂשּיתן
ויֹוׁשבין  הֹואיל - עליהן ליׁשב ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶּגדֹולים
ׁשהן  זמן ּכל ּבמדרס מּטּמאין הם הרי ּגדלן, מּפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָעליהן
- עליהן ליׁשב עדין ׁשאפׁשר ּפי על ואף נפחתּו, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשלמין.
לקּבלה  עׂשּיתן ׁשעּקר ּבמדרס; מּטּמאין אין אּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהרי
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ּבׁשאר  לא מּלהּטּמא טהרּו מּלקּבל, ּובטלּו והֹואיל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָֹּבלבד,
ראּויין  ויהיּו ׁשעּורן הּוא וכּמה ּבמדרס. ולא ְְְְְְְְִִִִַָָָֹֻטמאֹות

ה  קּבין;למדרס? חמׁשת והּילקּוט, קּבין; ׁשבעה חמת, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
קטן]והּקלסטר הּבהמה,[שק ּבראׁש הּׂשעֹורין ּבּה ׁשּתֹולין ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻ

והּכריתית קּבין; עור]ארּבעת הּמים,[שק ּבהן ׁשּמערין ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָ
למדרס, ראּויין אינן - האּלּו הּׁשעּורין מן ּופחֹות ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָסאה.

וצרר נפחתּו, עליהן. ליׁשב העם ּדר קשר]ואין מקֹום [- ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
הּפחת. מקֹום קׁשר לא ּוכאּלּו טהֹורין, הן הרי - ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹהּפחת
מּׁשל  חּוץ טהֹורֹות, - ּוצררן ׁשּנפחתּו החמתֹות ְְְְֲֲִִֶֶַָָָָוכל
חלילין  וחמת לצררן. ּתמיד ּדרּכן הּוא ׁשּכ מּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָערבּיים;

מעור] זמר אינּה[כלי ׁשהרי ּבמדרס, מתטּמא אינּה -ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָ
למדרס. ְְְִָָראּויה

 
עץ‡. ּכלי ּפׁשּוטי קיבול]ּכל בית ללא העׂשּויין [-כלים ְְֲִֵֵֵָָ

ּכגֹון  ּבמדרס, מּטּמאין - לרכיבה אֹו לׁשכיבה אֹו ְְְְְְִִִִִִִִִַָָָָליׁשיבה
ּבהן. וכּיֹוצא והּכּסא ְְִִֵֵֶַַַָָהּמּטה

. ּומׁשּבר ּכּלה, ׁשל וכּסא מת, ׁשל והּכסת והּכר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמּטה
הּכלים  את עליו ּכֹורס ׁשהּוא ּכֹובס ׁשל וכּסא חּיה, ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשל

ערימה] ׁשל[עושה וכּסא אף [ילד], רגלים לֹו ׁשּיׁש קטן ְְִִֵֵֶֶַַַָָ
ּבמדרס. מּטּמאין אּלּו ּכל - טפח ּגבּה ּבֹו ׁשאין ּפי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹעל

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 ְְְְְְִֵֶֶַַַָֻ

- מעליו העֹור הפריׁש טמאֹות; ּובׁשאר ּבמדרס ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻמּטּמא
ׁשהרי  מּכלּום, טהֹור הּטרסקל אבל ּבמדרס, מּטּמא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהעֹור

ּכלים. ּכׁשברי ְְֲִִֵֵַָנעׂשה
.‰- עץ ׁשל ספסל ׁשל רגליו ׁשּׁשּתי ׁשּבּמרחץ, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָספסלין

טהֹור  ׁשיׁש ׁשל ואחת עץ, ׁשל אחת היתה ּבמדרס. .מּטּמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
.Âׁשּׁשּגמן מרחץ ׁשל ׁשאינן [החליקם]נסרים טהֹורין; - ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָ

ּתחּתיהן. מהּלכין הּמים ׁשּיהיּו ּכדי אּלא ליׁשיבה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעׂשּויין
.Êמֹוכין אֹו ּתבן ׁשּמלאן והּכלּכּלה צמר]הּסל -[אגודות ְְְִִֶֶֶַַַַַָָ

טמאת  מקּבלין אינן - ליׁשיבתֹו ׁשהתקינן ּפי על ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֻאף
סרגן ואם ליׁשיבה. ראּויין ׁשאינן אֹו[תפרם]מדרס; ּבגמי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָ

ּפיהן על המוכין]ּבמׁשיחה יצאו מּטּמאין [שלא אּלּו הרי , ְְֲִִִִִֵֵֶַַָ
ְְִָּבמדרס.

.Áהּבד ּבית הזיתים]קֹורת סוחטין ראׁשּה[שבה ׁשעׂשה ֵֶַַַָָָֹ
ּכּסא ישיבה]האחד מקום חקק ּבמדרס,[- מּטּמא אינֹו - ְְִִִֵֵֵֶַָָָ

לֹו: ׁשאֹומרין עליה:]מּפני שיושב לזב 'עמד,[כביכול, ְְֲִִֵֶֹ
מלאכּתנּו' עליה]ונעׂשה לשבת תכליתה אין אם [- אבל . ְְְֲֲִֵֶַַָ

הּכּסא את מּטּמא [המוכן]קבע הּכּסא הּבד, ּבית ּבקֹורת ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
וכן  הּכּסא. נטמא לא הּקֹורה, על הּזב ּדרס ואם ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹמדרס;
הּגדֹולה  הּקֹורה ראׁש עׂשה ּגדֹולה. ּבקֹורה הּכּסא קבע ְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹאם
הּקֹורה  ּוׁשאר ּבלבד, הּכּסא מקֹום אּלא טמא אין - ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכּסא

טהֹור. ׁשהּוא ּבערבה, ׁשּקבעֹו ּבכּסא הּדין וכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹורה.

.Ëקצה]קצת האבן [- את המסּתת אֹותֹו ׁשּמתּקן הּקֹורה ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּבמדרס. מּטּמא יׁשיבתֹו מקֹום הרי עליו, יֹוׁשב ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָלהיֹות
יׁשיבת  אּלא ׁשאינּה טהֹור, - הּקרֹון ׁשאחֹורי יׁשיבה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמקֹום

ַַצער.
.Èּכלֹונסֹות גדולות]ראׁשי יֹוׁשבין [קורות ׁשהאּמנין ְְִִֵֶָָָָֻ

ּבהן וכּיֹוצא האבנים את וׁשפין וכןעליהם, טהֹורין. ּכפת - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
עבה] עץ אפּלּו[חתיכת - עליו יֹוׁשב ׁשהּוא ּתמרה ְֲִֵֶֶָָָָׁשל

אף  - עץ ׁשל ּבּול וכן ּכלי. זה ׁשאין טהֹור, - טפח ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּגבּה
ׁשסרקֹו ּפי ציורים]על ּפנים [צבעו]וכרּכמֹו[צייר ועׂשהּו ְְְְְִִִֵֶַָָָ

לנוי] מקּבל [חזית ולא ּכלי; אינֹו ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֵַַַַֹלׁשער
ׁשּיחק עד ּבֹו.[יחקוק]טמאה, ְֶַָָֹֻ

.‡Èחקּוקין ׁשהן ּכלֹונסֹות ישיבה]ראׁשי אם [מקום - ְֲִִֵֵֶָָ
חּׁשב  אם - חקּוקין מצאן טמאה. מקּבלין לדעת, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָֻחקקן
עליהן  חּׁשב אם ּולהּבא; מּכאן טמאה מקּבלין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻעליהן,
ּכל  וכן טהֹורֹות. - ׁשּלֹו ׁשאינן אדם אֹו וקטן, ׁשֹוטה ְְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹחרׁש
ּבמחׁשבה; אּלא טמאה מקּבלין ׁשאינן מּדברים ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכּיֹוצא
ּבני  ׁשהן ּבעלים מחׁשבת אּלא מֹועלת, מחׁשבה ל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאין

ֵָּדעה.
.Èּכּפה ליׁשיבה [גוש]העֹוׂשה ויחדּה ויּבׁשּה הּׂשאֹור, מן ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָ

היא  ׁשהרי ּבמדרס; ּומּטּמאה אכל, מ ּתֹורת ּבטלה הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
העץ. ּתׁשמיׁשי ְְִֵֵֶֶַַָמׁשּמׁשת

.‚È 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
.„È,מדרס טמאה - לארּכּה קנים לּה ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּומחצלת

ּגם ּכמין עׂשאן לׁשכיבה; ראּויה יוונית]ׁשעדין ,[ג' ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָ
לחברֹו קנה ּבין אין אם - לרחּבּה קנים עׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָטהֹורה.
מקּבלת  עדין לרחּבּה, נחלקה טהֹורה. טפחים, ְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָארּבעה
מעדּנים  ׁשלׁשה ּבּה ונׁשּתּירּו לארּכּה, נחלקה ְְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹֻטמאה.

למדרס,[קשרים] ראּויה היא עדין - טפחים ׁשּׁשה ְְְְֲִִִִִֶַָָָָׁשל
ראׁשי  הּתיר אם וכן טהֹורה. מּכאן, ּפחֹות ְְְִִִִִֵֵַָָָָָּומּטּמאה;
הּמחצלת, ּתקּבל לא מדרס טמאת ואף טהֹורה. ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֻמעדּנים,

ותתקּנב מלאכּתּה ׁשּתּגמר בקצוות]עד הבולט ,[יחתוך ְְְְִִֵֵֶַַַָָ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.ÂËׁשאינּה הּמדרס, מן טהֹורה - מּלמעלן ׁשּפתחּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּתבה
וׁשּפתחּה טמאֹות. ׁשאר ּומקּבלת עליה; ליׁשב ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻראּויה

טמאֹות  ּובׁשאר ּבמדרס טמאה - .מּצּדּה ְְְְְִִִִֵָָָָֻ
.ÊË עליה נׁשען ׁשהרי ּבמדרס, מּטּמאה - קטן ׁשל .עגלה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
.ÊÈ לסּיע אּלא ׁשאינֹו מּכלּום, טהֹור - זקנים ׁשל .מּקל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
.ÁÈ,ּבמדרס מּטּמא - עץ ׁשל סנּדל והּוא סּידין, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָסנּדל

לביתֹו ׁשּמּגיע עד ּבֹו מטּיל ּפעמים ׁשהּסּיד .מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
.ËÈתותבת]קב קּטע[רגל קּבּול [חיגר]ׁשל ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ִִֵֵֵֶֶַַ

רגלו]ּכתיתין ּבית [שארית מּפני טמאֹות, ּבׁשאר מּטּמא - ְְְְִִִִִֵֵֵַָֻ
עליו. נׁשען ׁשהרי ּבמדרס, ּומּטּמא ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָקּבּולֹו,

.Î וטּפיטן חמֹור, ׁשל מרּדעת מרּכב: מּׁשּום טמאין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָואּלּו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93



פה                
  

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,
.È מן סדין טהר - ּפרכת עׂשהּו ּכ ואחר ּבמדרס, ׁשּנטמא ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ּבֹו מּׁשּיקׁשר הּמדרס? מן טהרתֹו היא ּומאימתי ְְְֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּמדרס.
הּפרֹוכֹות  ּכׁשאר ּבהן נתלה ׁשהּוא .הּלּולאֹות ְְִִֶֶַַָָָָָ

.‡Èׁשמׁשּה ׁשּיעריב וקדם והטּבילּה, מדרס, ׁשהיא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹטּלית
ׁשּוב  רּבּה, ּבּה ׁשּנקרע ּכיון - קרע מּמּנה לקרע ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻהתחיל

ּכּלּה וטהרה חּבּור ּכדי אינּה ּבּה נׁשּתּיר ׁשעדין ּפי על אף , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ
קטן]מעּפרת סודר והֹולך [- נקרע הּוא ׁשהרי נקרע, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

כולו] ליקרע יֹום [סופו ּבטבּולת אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִִֶַַָ
היום] עליה[שהוטבלה חס ׁשּלא ּכיון תתקלקל]; [שמא ֵֶֶָָָָֹ

טהרה  ּולפיכ ּכּלּה, את לקרע יחּוס לא ּכ ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹֹֻלהטּבילּה,
ָֻּכּלּה.

ה'תשע"ד  אלול ח' רביעי יום

 
לׁשטחֹואּלּו‡. עליו ׁשחׁשב עֹור ּבמדרס: מּטּמאין עֹורֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

עליו] לשבת ליׁשן [- מּלמעלן הּמּטֹות על ׁשּמּניחין ועֹור ,ְְְִִִִִֶַַַַַָ
ועֹור  הּמּׂשאֹוי, ּתחת החמֹור על ׁשּמּניחין ועֹור ְְֲִִֶַַַַַַַָָעליו,
וכן  הּכסת. ועֹור הּכר, ועֹור הּקטן, ּתחת ּבערס ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמּניחין
עליו  ׁשּיּפלּו ּכדי האכילה ּבעת הּׁשלחן ּתחת ׁשּמּניחין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻעֹור
ׁשחֹוגר  ועֹור ּברגלֹו; עליו נׁשען ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּפרּורין,

נֹופץ ׁשחֹוגר ועֹור עליו, ּבעת [חובט]החּמר עליו הּפׁשּתן ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ועֹור  ׁשּסֹובל, ּבעת ּכתפֹו על הּסּבל ׁשּמּניח ועֹור ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּנֹופץ,

הּׁשחין ׁשּמפיס ּבעת ּברּכיו על הרֹופא [פותח ׁשּמּניח ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
עֹור מוגלה] וכן עליהן. יֹוׁשב העֹורֹות, אּלּו ׁשּכל מּפני ;ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָ

יפסיד ׁשּלא ּכדי עליו יֹורד ׁשרירֹו קטן, ׁשל [יקלקל]הּלב ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּקציר  ּבעת לּבֹו על נֹותנֹו להיֹות ׁשעׂשהּו ועֹור ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּבגדיו;

ׁשּלֹופפין ועֹור הּׁשרב, כורכים]מּפני ועֹור [- הּכסּות; ּבֹו ְְְְְִִֵֶַַָָ
אּלּו ׁשּכל - הּבגדים ּבֹו ׁשּמּניחין ּתבה ּכמֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּתפּור

עליהן השני]מתהּפכין צידם על ויושבים ונׁשענין [הופכים ְְְְֲִִִִֵֶַָ
ֲֵֶעליהן.

. עד וכל מּטּמאֹות אינן ּבמדרס, הּמּטּמאֹות העֹורֹות ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
טפחים  חמּׁשה ּכׁשעּור מּטּמאין ׁשּיהיּו ׁשאין עֹורֹות ואּלּו . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָ

ועֹור  ׁשּסֹורק, ּבעת הּצמר סֹורק ׁשחֹוגר עֹור ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָּבמדרס:
ועֹור  הארּגמן ּבֹו ׁשּלֹופף ועֹור הּסרּוק, הּצמר ּבֹו ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּלֹופף
ּבׁשאר  מּטּמאֹות וכּלן הארּגמן. ּבֹו ׁשּמּניחין ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֻהּתפּור

ְֻטמאֹות.
מּכלּום עֹור ‚. טהֹור לכלים, חּפּוי חּפּוי ׁשעׂשהּו עׂשהּו . ְְִִִִֵֶָָָָָ

כתלים]למׁשקלת למדידת המשמש עופרת שבקצהו -[חוט ְְִֶֹ
מּטּמא  ואינֹו לקּבלה; נעׂשה ׁשהרי טמאֹות, ׁשאר ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻמקּבל

ְְִָּבמדרס.

ּולפרסתֹועֹור „. לעקבֹו של ׁשעׂשהּו התחתון [לחלק ְְֲֵֶַַָָָ
טהֹור.הרגל] 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
.Â ּכל- מלאכה חסר ואינֹו ּבמדרס, להּטּמא הראּוי עֹור ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָ

ׁשלחן  עֹור להיֹות עליו חּׁשב ואם מטּמאתֹו; ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻהּמחׁשבה
- מלאכה חסר ואם ּבמדרס. מּטּמא זה הרי ּבֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוכּיֹוצא
חּוץ  מלאכּתֹו; ׁשּתּגמר עד ּבֹו, מֹועלת הּמחׁשבה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָאין

הּמרּכבמהעֹור  ּבֹו מרכבה]ׁשּמחּפין -]- האבק מּפני ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻ
מלאכּתֹו. נגמרה ׁשּלא ּפי על אף ּבֹו, מֹועלת ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמחׁשבה
עֹורֹות  אבל הּבית; ּבעל ּבעֹורֹות אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶַַַַַָָּבּמה

למכירה]העּבדנין עורות אין [מעבדי - למכירה ׁשּסתמן , ְְְִִִֵֶַָָָָָ
אֹותן  ויכין מעׂשה ּבהן ׁשּיעׂשה עד מטּמאתן, ְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּמחׁשבה

ְְִָלמדרס.
.Ê ׁ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
.Á הרי עֹור - רצּועֹות לקרעֹו והתחיל ּבמדרס, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶָָָׁשּנטמא

טפחים  מחמּׁשה ּפחֹות ּפחֹות ׁשּימעטּנּו עד ּבטמאתֹו, .הּוא ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻ
.Ë ּ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; ּבל הּוא ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻ

חמת ּכיצד? טמא. הּכל ּובּבגד, טהֹור. - [נוד]לפׁשּוט ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
חמת  אבל טהֹור; - חמת ׁשעׂשהּו וׁשטיח ׁשטיח, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשעׂשיּה

ּתרמל ועׂשיּה ּבמדרס, ּתרמל [ילקוט]ׁשּנטמאה אֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻֻ
ּכׁשהיּו. מדרס הן הרי - חמת ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשעׂשהּו

.È ּבגדּכר בד]ׁשל אֹו[- סדין, ועׂשהּו ּבמדרס, ׁשּנטמא ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
אֹו מטּפחת, ׁשעׂשהּו ּבגד ּכסת, אֹו ּכר ׁשעׂשהּו ְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָסדין

ּכׁשהיּו. מדרס הן הרי - ּכסת ׁשעׂשאּה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּפחת
.‡È ּכגֹון ּכלים ּכאחד, ּולמׁשּכב לקּבלה עׂשּיתן ׁשעּקר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

והּמרצּופין והּׂשּקין ּוכסתֹות גדולים]ּכרים אם [שקים - ְְְְִִִִַַַַָָ
ּובׁשאר  ּבמת מּלהּטּמא ׁשּטהרּו ּפי על אף - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָנפחתּו
מּטּמאין  הן הרי לקּבל, יכֹולין ׁשאינן מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָֻטמאֹות,
ׁשעּקר  ּכלים אבל למדרס. ראּויין הן ׁשעדין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבמדרס,
היּו אם - והּתרמל החמת ּכגֹון ּבלבד, לקּבלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻעׂשּיתן
ויֹוׁשבין  הֹואיל - עליהן ליׁשב ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶּגדֹולים
ׁשהן  זמן ּכל ּבמדרס מּטּמאין הם הרי ּגדלן, מּפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָעליהן
- עליהן ליׁשב עדין ׁשאפׁשר ּפי על ואף נפחתּו, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשלמין.
לקּבלה  עׂשּיתן ׁשעּקר ּבמדרס; מּטּמאין אין אּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהרי
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ּבׁשאר  לא מּלהּטּמא טהרּו מּלקּבל, ּובטלּו והֹואיל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָֹּבלבד,
ראּויין  ויהיּו ׁשעּורן הּוא וכּמה ּבמדרס. ולא ְְְְְְְְִִִִַָָָֹֻטמאֹות

ה  קּבין;למדרס? חמׁשת והּילקּוט, קּבין; ׁשבעה חמת, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
קטן]והּקלסטר הּבהמה,[שק ּבראׁש הּׂשעֹורין ּבּה ׁשּתֹולין ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻ

והּכריתית קּבין; עור]ארּבעת הּמים,[שק ּבהן ׁשּמערין ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָ
למדרס, ראּויין אינן - האּלּו הּׁשעּורין מן ּופחֹות ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָסאה.

וצרר נפחתּו, עליהן. ליׁשב העם ּדר קשר]ואין מקֹום [- ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
הּפחת. מקֹום קׁשר לא ּוכאּלּו טהֹורין, הן הרי - ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹהּפחת
מּׁשל  חּוץ טהֹורֹות, - ּוצררן ׁשּנפחתּו החמתֹות ְְְְֲֲִִֶֶַָָָָוכל
חלילין  וחמת לצררן. ּתמיד ּדרּכן הּוא ׁשּכ מּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָערבּיים;

מעור] זמר אינּה[כלי ׁשהרי ּבמדרס, מתטּמא אינּה -ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָ
למדרס. ְְְִָָראּויה

 
עץ‡. ּכלי ּפׁשּוטי קיבול]ּכל בית ללא העׂשּויין [-כלים ְְֲִֵֵֵָָ

ּכגֹון  ּבמדרס, מּטּמאין - לרכיבה אֹו לׁשכיבה אֹו ְְְְְְִִִִִִִִִַָָָָליׁשיבה
ּבהן. וכּיֹוצא והּכּסא ְְִִֵֵֶַַַָָהּמּטה

. ּומׁשּבר ּכּלה, ׁשל וכּסא מת, ׁשל והּכסת והּכר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמּטה
הּכלים  את עליו ּכֹורס ׁשהּוא ּכֹובס ׁשל וכּסא חּיה, ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשל

ערימה] ׁשל[עושה וכּסא אף [ילד], רגלים לֹו ׁשּיׁש קטן ְְִִֵֵֶֶַַַָָ
ּבמדרס. מּטּמאין אּלּו ּכל - טפח ּגבּה ּבֹו ׁשאין ּפי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹעל

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 ְְְְְְִֵֶֶַַַָֻ

- מעליו העֹור הפריׁש טמאֹות; ּובׁשאר ּבמדרס ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻמּטּמא
ׁשהרי  מּכלּום, טהֹור הּטרסקל אבל ּבמדרס, מּטּמא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהעֹור

ּכלים. ּכׁשברי ְְֲִִֵֵַָנעׂשה
.‰- עץ ׁשל ספסל ׁשל רגליו ׁשּׁשּתי ׁשּבּמרחץ, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָספסלין

טהֹור  ׁשיׁש ׁשל ואחת עץ, ׁשל אחת היתה ּבמדרס. .מּטּמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
.Âׁשּׁשּגמן מרחץ ׁשל ׁשאינן [החליקם]נסרים טהֹורין; - ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָ

ּתחּתיהן. מהּלכין הּמים ׁשּיהיּו ּכדי אּלא ליׁשיבה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעׂשּויין
.Êמֹוכין אֹו ּתבן ׁשּמלאן והּכלּכּלה צמר]הּסל -[אגודות ְְְִִֶֶֶַַַַַָָ

טמאת  מקּבלין אינן - ליׁשיבתֹו ׁשהתקינן ּפי על ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֻאף
סרגן ואם ליׁשיבה. ראּויין ׁשאינן אֹו[תפרם]מדרס; ּבגמי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָ

ּפיהן על המוכין]ּבמׁשיחה יצאו מּטּמאין [שלא אּלּו הרי , ְְֲִִִִִֵֵֶַַָ
ְְִָּבמדרס.

.Áהּבד ּבית הזיתים]קֹורת סוחטין ראׁשּה[שבה ׁשעׂשה ֵֶַַַָָָֹ
ּכּסא ישיבה]האחד מקום חקק ּבמדרס,[- מּטּמא אינֹו - ְְִִִֵֵֵֶַָָָ

לֹו: ׁשאֹומרין עליה:]מּפני שיושב לזב 'עמד,[כביכול, ְְֲִִֵֶֹ
מלאכּתנּו' עליה]ונעׂשה לשבת תכליתה אין אם [- אבל . ְְְֲֲִֵֶַַָ

הּכּסא את מּטּמא [המוכן]קבע הּכּסא הּבד, ּבית ּבקֹורת ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
וכן  הּכּסא. נטמא לא הּקֹורה, על הּזב ּדרס ואם ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹמדרס;
הּגדֹולה  הּקֹורה ראׁש עׂשה ּגדֹולה. ּבקֹורה הּכּסא קבע ְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹאם
הּקֹורה  ּוׁשאר ּבלבד, הּכּסא מקֹום אּלא טמא אין - ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכּסא

טהֹור. ׁשהּוא ּבערבה, ׁשּקבעֹו ּבכּסא הּדין וכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹורה.

.Ëקצה]קצת האבן [- את המסּתת אֹותֹו ׁשּמתּקן הּקֹורה ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּבמדרס. מּטּמא יׁשיבתֹו מקֹום הרי עליו, יֹוׁשב ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָלהיֹות
יׁשיבת  אּלא ׁשאינּה טהֹור, - הּקרֹון ׁשאחֹורי יׁשיבה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמקֹום

ַַצער.
.Èּכלֹונסֹות גדולות]ראׁשי יֹוׁשבין [קורות ׁשהאּמנין ְְִִֵֶָָָָֻ

ּבהן וכּיֹוצא האבנים את וׁשפין וכןעליהם, טהֹורין. ּכפת - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
עבה] עץ אפּלּו[חתיכת - עליו יֹוׁשב ׁשהּוא ּתמרה ְֲִֵֶֶָָָָׁשל

אף  - עץ ׁשל ּבּול וכן ּכלי. זה ׁשאין טהֹור, - טפח ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּגבּה
ׁשסרקֹו ּפי ציורים]על ּפנים [צבעו]וכרּכמֹו[צייר ועׂשהּו ְְְְְִִִֵֶַָָָ

לנוי] מקּבל [חזית ולא ּכלי; אינֹו ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֵַַַַֹלׁשער
ׁשּיחק עד ּבֹו.[יחקוק]טמאה, ְֶַָָֹֻ

.‡Èחקּוקין ׁשהן ּכלֹונסֹות ישיבה]ראׁשי אם [מקום - ְֲִִֵֵֶָָ
חּׁשב  אם - חקּוקין מצאן טמאה. מקּבלין לדעת, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָֻחקקן
עליהן  חּׁשב אם ּולהּבא; מּכאן טמאה מקּבלין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻעליהן,
ּכל  וכן טהֹורֹות. - ׁשּלֹו ׁשאינן אדם אֹו וקטן, ׁשֹוטה ְְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹחרׁש
ּבמחׁשבה; אּלא טמאה מקּבלין ׁשאינן מּדברים ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכּיֹוצא
ּבני  ׁשהן ּבעלים מחׁשבת אּלא מֹועלת, מחׁשבה ל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאין

ֵָּדעה.
.Èּכּפה ליׁשיבה [גוש]העֹוׂשה ויחדּה ויּבׁשּה הּׂשאֹור, מן ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָ

היא  ׁשהרי ּבמדרס; ּומּטּמאה אכל, מ ּתֹורת ּבטלה הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
העץ. ּתׁשמיׁשי ְְִֵֵֶֶַַָמׁשּמׁשת

.‚È 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
.„È,מדרס טמאה - לארּכּה קנים לּה ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּומחצלת

ּגם ּכמין עׂשאן לׁשכיבה; ראּויה יוונית]ׁשעדין ,[ג' ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָ
לחברֹו קנה ּבין אין אם - לרחּבּה קנים עׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָטהֹורה.
מקּבלת  עדין לרחּבּה, נחלקה טהֹורה. טפחים, ְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָארּבעה
מעדּנים  ׁשלׁשה ּבּה ונׁשּתּירּו לארּכּה, נחלקה ְְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹֻטמאה.

למדרס,[קשרים] ראּויה היא עדין - טפחים ׁשּׁשה ְְְְֲִִִִִֶַָָָָׁשל
ראׁשי  הּתיר אם וכן טהֹורה. מּכאן, ּפחֹות ְְְִִִִִֵֵַָָָָָּומּטּמאה;
הּמחצלת, ּתקּבל לא מדרס טמאת ואף טהֹורה. ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֻמעדּנים,

ותתקּנב מלאכּתּה ׁשּתּגמר בקצוות]עד הבולט ,[יחתוך ְְְְִִֵֵֶַַַָָ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.ÂËׁשאינּה הּמדרס, מן טהֹורה - מּלמעלן ׁשּפתחּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּתבה
וׁשּפתחּה טמאֹות. ׁשאר ּומקּבלת עליה; ליׁשב ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻראּויה

טמאֹות  ּובׁשאר ּבמדרס טמאה - .מּצּדּה ְְְְְִִִִֵָָָָֻ
.ÊË עליה נׁשען ׁשהרי ּבמדרס, מּטּמאה - קטן ׁשל .עגלה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
.ÊÈ לסּיע אּלא ׁשאינֹו מּכלּום, טהֹור - זקנים ׁשל .מּקל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
.ÁÈ,ּבמדרס מּטּמא - עץ ׁשל סנּדל והּוא סּידין, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָסנּדל

לביתֹו ׁשּמּגיע עד ּבֹו מטּיל ּפעמים ׁשהּסּיד .מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
.ËÈתותבת]קב קּטע[רגל קּבּול [חיגר]ׁשל ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ִִֵֵֵֶֶַַ

רגלו]ּכתיתין ּבית [שארית מּפני טמאֹות, ּבׁשאר מּטּמא - ְְְְִִִִִֵֵֵַָֻ
עליו. נׁשען ׁשהרי ּבמדרס, ּומּטּמא ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָקּבּולֹו,

.Î וטּפיטן חמֹור, ׁשל מרּדעת מרּכב: מּׁשּום טמאין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָואּלּו
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פו               
  

סּוס הרוכב]ׁשל רגלי הנחת ׁשל [מקום ואּכף הּגמל, וכר , ְְֶֶַַָָָֻ
לבן]נאקה על [גמל ׁשּמּניחין הּלּוחֹות ּבהן. ּכּיֹוצא וכל , ְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ואם  טהֹורֹות; - הּמּׂשֹוי עליו נֹותנין ּכ ואחר החמֹור, ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָּגּבי
טמאה. למרּכב, ראּויה ְְְְְֵֶָָָָָהיתה

 
ׁשּקבעֹוּכלי ‡. למדרס הראּוי ּבתֹו[במסמרים]עץ ּבּכתל ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

ולא  ּגּביו על ּבנה אֹו ּגּביו, על ּבנה ולא קבעֹו - ְְְְִַַַַַָָָָָָָָֹֹהּבנין
ּבמסמרים  קבעֹו ּכׁשהיה; ּבמדרס מּטּמא הּוא עדין - ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָקבעֹו

מּפץ וכן טהֹור. - עליו ּגּבי [מחצלת]ּובנה על ׁשּנתנֹו ְְֵֵֶַַַָָָָָָָ
המעזיבה]הּקֹורֹות יציקת את [מקום עליו נתן ולא קבעֹו - ְְֶַַָָָָֹ

הטיט]הּמעזיבה ולא [שכבת הּמעזיבה את עליו ׁשּנתן אֹו , ְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
עדין - את קבעֹו עליו ונתן קבעֹו ּבמדרס; מּטּמא הּוא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

טהֹור. - ֲִַַָָהּמעזיבה
. 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,
מּטּמא ּכּסא „. - ליׁשיבה ראּוי הּוא ועדין חּפּוייו, ;ׁשּנּטלּו ְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָ

טהֹור. זה, ּבצד זה מחּפּוייו ׁשנים ְְְִִִֵֶֶַַָָנּטלּו
ישיבה]ׁשּדה ‰. מפלסי שני בו ׁשּלּה[קרון העליֹון ׁשּנּטל ְִִֶֶֶַָָָ

הּתחּתֹון  נּטל למדרס; ראּוי ׁשהּוא הּתחּתֹון מּפני טמאה, -ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
והּתחּתֹון  העליֹון נּטלּו ראּוי. ׁשהּוא העליֹון מּפני טמאה, -ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

טהֹורין. הּדפנים הרי -ְְֲִִֵַָ
.Â מּצּדּהּתבה ּבמדרס [בדופנה]ׁשּנפחתה מּטּמאה - ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ

והּכל  ליׁשיבה אף ראּויה ׁשהיא מּפני טמאֹות, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֻּכׁשאר
ׁשהרי  הּמדרס, מן טהֹורה - מּלמעלן נפחתה עליה. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָיֹוׁשבין
ׁשעדין  טמאֹות, ּבׁשאר ּומתטּמאה ליׁשיבה; ראּויה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻאינּה

ט  מּכל טהֹורה - מּלמּטן נפחתה מקּבלת. אף היא מאה, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻ
מעׂשיה  ׁשעּקר מּפני ּככּסא, עליה ליׁשב ׁשאפׁשר ּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעל

והּמגֹורֹות העּקר; ּבטל ּוכבר ׁשּלּה[מגירות]לקּבלה, ְְְְִֶַַַָָָָָָָ
מׁשּפלת וכן לּה. חּבּור ואינן אשפה]מּטּמאֹות, [סל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ראּויה  ׁשהיא ּפי על אף - רּמֹונים מּלקּבל ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָׁשּנפחתה
ׁשעּקר מּפני מּכלּום; טהֹורה היא הרי מעׂשיה למדרס, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

הּטפלה. ּבטלה העּקר, ּובטל והֹואיל ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָלקּבלה,
.Êׁשּמגּבליןערבה 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 [-ּבמדרס; ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָ
לכך] גם ּבּגׁשמים מיועדת הּניחּה ׁשּלּה. וסדק ּגדלּה לפי ,ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָ

ׁשהרי  ּבמדרס, מּטּמאה אינּה - הּסדק ונסּתם ׁשּנתּפחה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעד
ּומקּבלת  ּבּה; ללּוׁש מעׂשיה ּותחּלת ּבּה, ללּוׁש ראּויה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָהיא

ּבקדים והּניחּה חזר טמאֹות. לייבשה]ׁשאר מזרחית רוח -], ְְְְִִִַָָָָֻ
מּׁשאר  ּוטהֹורה מדרס, טמאת לקּבל חזרה - הּסדק ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻונפּתח

ְֻטמאֹות.
.Á 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
.Ëארּכֹות ׁשּנּטלּו האורך]מּטה אחר [דפנות ׁשּלּה ְֲִִֶֶַַָָֻ

הּנקבים  את ׁשּנה ולא חדׁשֹות, לּה ועׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשּנטמאת,
הארוכות] מונחים שבהם -[חריצים החדׁשֹות ונׁשּתּברּו ,ְְְֲִַַָ

ׁשהּכל  טהֹורה, - היׁשנֹות נׁשּתּברּו ּבטמאתּה; היא ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹֻעדין
היׁשנֹות. אחר ְֵַַַָהֹול

.È טמאהמּטה קצרהׁשהיתה ונּטלה הרוחב]מדרס, [דופן ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָ
ּכרעים המיטה]ּוׁשּתי ׁשעדין [רגלי ּבטמאתּה, היא עדין - ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻ

טהֹורה. ּכרעים, ּוׁשּתי ארּכה נּטלה עֹומדת; הּמּטה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻצּורת
.‡Èמּטה ׁשל לׁשֹונֹות ׁשּתי תחובים קצץ שבהם קרשים -] ְְִֵֶַָָ

המיטה] ומערבית ּבאלכסֹוןדפנות דרומית מזרחית [כגון ְֲַַ
ּבאלכסֹון,צפונית] טפח על טפח ּכרעים ׁשּתי ׁשּקצץ אֹו ,ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּמעטן רגליה]אֹו כל נׁשּברה ּפחֹו[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
.È 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,
מּׁשברי  אחד ּכלי לעֹוׂשה ּדֹומה? זה למה ּולהּבא. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמּכאן

להּבא  טמאה ּומקּבל טהֹור, ׁשהּוא - ׁשּנטמא .ּכלי ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ
.‚È ּוׁשּתי ארּכה נׁשארה אם - אבריה ׁשּנתּפרקּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻמּטה

מּטּמאין  אּלּו הרי - ּכרעים ּוׁשּתי קצרה אֹו מּפני ּכרעים, , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
עליהן. וליׁשן לּכתל לסמכן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹׁשראּויין

.„È,אברים אברים הטּבילּה אם - ּכּלּה ׁשּנטמאת ְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָֻּומּטה
.טהֹורה  ְָ

.ÂË טהֹור ּבחבליה, הּנֹוגע - להטּבילּה הּמּטה את .המפרק ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ה'תשע"ד  אלול ט' חמישי יום

 
מדרס;‡. טמאה מּצּדּה, ׁשּפתחּה ּתבה הן: ּתבֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹׁשלׁש

ּבמּדה והּבאה מת; טמא טמאה מּלמעלה, [מחזיקה ּפתחּה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ
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
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ּ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 [- , ְְְְֲִִֵֶַַָָֻ
הערבּיים ודיצת מת; הילדים]טמא בו טהֹורה [שמשחקין , ְְְְִִִֵֵַַָָ

מּמׁשּמׁשי  ואינּה ּבלבד, לצּורה עׂשּויה ׁשהיא לפי - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָמּכלּום
טמאה  מקּבל אינֹו אדם, מּמׁשּמׁשי ׁשאינֹו ּכלי וכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻאדם,

עּקר. ִָָּכל
ּ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
.Âׁשּלפני 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,
.Ê וׁשל מדרס; טמאה לׁשכיבה, העׂשּויה הן: מּטֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹׁשלׁש

סרגין  וׁשל מת; טמא טמאה זכּוכית, ּכלי ּבּה ׁשּנֹותנין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָזּגגין
-[אורגים] מּכלּום טהֹורה הּסבכֹות, את עליה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָׁשּמסרגין

אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינּה ְְְִִֵֵֶַָָָלפי
.Áמׁשּפלֹות גדולים]ׁשלׁש טמאה [סלים זבל, ׁשל הן: ְְֵֵֵֶֶֶַָָֹ

והּפחלץ מת; טמא טמאה ּתבן, ׁשל מחבלים מדרס; [רשת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
ׁשּלֹועבים] ׁשהחבלים לפי - מּכלּום טהֹור ּגמּלים, ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָׁשל

ׂשבכים  ועיני עליו, ליׁשב ראּוי ואינֹו ועבים ּביֹותר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָקׁשים
לחבל] חבל שבין לקּבל [החלל ראּוי ואינֹו הרּבה ְְְְִֵֵֵַַָָרחבים

חבלים  אּלא ּכלי, ּתֹורת עליו ׁשאין ונמצא ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּתבן
ְִַּבלבד.

.Ëמּפצין טמא [מחצלאות]ׁשלׁשה ליׁשיבה, העׂשּוי הן: ְִִִֵֵֶַָָָָָֹ
מת; טמא טמא הּכלים, ּבֹו ׁשּמּניחין צּבעין וׁשל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמדרס;

ּומחּפין ענבים עליו ׁשּנֹותנין ּגּתֹות טהֹור [מכסים]וׁשל ּבֹו, ְְְֲִִִִֶֶַָָָָ
אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינן - ְְְִִֵֵֶַָָָמּכלּום

.Èחמתֹות עור]ׁשלׁש ּתרמלין [נודות ּוׁשלׁשה הן, ְְְֲִֵָָָֹֹֻ
וכּמה [ילקוטים] מדרס; טמאין ּכּׁשעּור, המקּבלין ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָהן:

קּבין. חמׁשת והּתרמל קּבין, ארּבעת החמת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֻׁשעּורן?
הּדג, עֹור וׁשל מת; טמא טמאין ּכּׁשעּור, מקּבלין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוׁשאינן

מּכלּום. ְְִטהֹורֹות
.‡È;מדרס טמא לׁשטיח, העׂשּוי הן: עֹורֹות ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹׁשלׁשה

לתכרי כלים]והעׂשּוי בו וׁשל [לכרוך מת; טמא טמא , ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָ
צּורת  עליו ׁשאין לפי - מּכלּום טהֹור סנּדלין, וׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָרצּועֹות

ְִּכלי.
.È;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
.‚È הן מטּפחֹות וׁשל ׁשלׁש מדרס; טמאה ידים, ׁשל : ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

הּמ ּתכריכי וׁשל מת; טמא טמאה ּבני ספרים, נבלי וׁשל ת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינן לפי - מּכלּום טהֹורה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָלוי,

.„È מּפני והאצּבעֹות הּיד ּבֹו ׁשּמכניסין יד, ּכמֹו העׂשּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָעֹור
כפפות]הּצּנה הּנקרא [- והּוא ּבהן, וכּיֹוצא וההּזק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ועֹוף, חּיה צּידי ׁשל הן: ּפרקלימין ּוׁשלׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ'ּפרקלים';
טמא  טמא חגבים, וׁשל עליו; נׁשען ׁשהרי - מדרס ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָטמא

קּיצין וׁשל החגבים; את ּבֹו ׁשּנֹותנין מּפני - [קוטפי מת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשאינֹופירות] לפי - מּכלּום טהֹור הּפרֹות, ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָׁשּמקּיצין

אדם. ְְִֵַָָמּמׁשּמׁשי
.ÂËסבכֹות עבה]ׁשלׁש ילּדה[בגד ׁשל [שמורידה הן: ְְֵֶַָָָֹ

עליה] ויושבת לפעמים זקנה אותה וׁשל מדרס; טמאה ,ְְְְִֵֵֶָָָ
אותה] מורידה לצחק [אינה וׁשעֹוׂשין מת; טמא טמאה ,ְְְְִִֵֵֵֶָֹ

ׁשכר לׁשֹותי ׁשאינּה[שתיינים]ּבּה לפי - מּכלּום טהֹורה , ְְְְִִֵֵֵֶָָָָ
אדם. ְְִֵַָָמּמׁשּמׁשי

.ÊË 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
אבֹות  ּבׁשאר מּטּמא - ּבמת הּמּטּמא וכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשּבארנּו.
ּומּטּמא  ּדבריהם; ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל אבֹות ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻהּטמאֹות,

ְְִַּבמׁשקין.
.ÊÈקּפֹות מהּוהה[שקים]ׁשלׁש [-ׁשּטליּה[בלויה]הן: ְְֵֶָָָָֹֻ

טלאי] הּבריאהעלעשאה אחר הֹולכין [לענין הּבריאה, ְְְִִִַַַַַָָ
היּוטומאה] הּגדֹולה. אחר הֹולכין הּגדֹולה, על קטּנה ;ְְְְִַַַַַַָָָָ

הֹולכין  ּכיצד הּפנימית; אחר הֹולכין ׁשוֹות, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָׁשּתיהן
טהֹורֹות. ׁשּתיהן רּמֹון, ּבמֹוציא נּקבה ׁשאם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָאחריה?

.ÁÈּפנקסּיֹות האּפיפירין[לוחות]ׁשלׁש [לוחות הן: ְִִִִִֵֶָָָֹ
ּבֹוכתיבה] וׁשּיׁש מדרס; טמא הּספרים, עליו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּמּניחין

מּכלּום  טהֹורה וחלקה, מת; טמא טמא ׁשעוה, קּבּול ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָּבית
למדרס. ראּוי ואינֹו ּכלי, צּורת עליו ׁשאין לפי -ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

 
אחֹוריהן ‡. ׁשּנטמאּו קּבּול, ּבית להן ׁשּיׁש הּכלים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכל

הגניהם ּבמׁשקין  ולא לתרּומה, ּתֹוכן נטמא לא - ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹ
אזניהם[שפתיהם] ולא שלהם], יד ידיהם[בית ולא [כגון , ְְְְֵֵֶֶָֹֹ
מחבת] נטמא יד הּכלי; ּבׂשפת הּׁשֹוקע האצּבע מקֹום ולא ,ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹ

ּכּני  על טמאין מׁשקין נפלּו ּכּלן. נטמאּו ּכלי, ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻּתֹוכֹו
הּכלים  ידֹות על אֹו אזניהם, על אֹו הגניהם, על אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּכלים,
הּכלי  אחֹורי ואפּלּו ּוטהֹורין; מנּגבן, זה הרי - ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָהמקּבלין

נטמאּו. לא ְְִֹֻּכּלֹו,
.והּמרצּופין הּׂשּקין ּכגֹון הּׂשק, ּכלי גדולים]אחד ,[שקים ְְְְִִֵֶַַַַַַָ

אפּלּו העץ, ּכלי ואחד והּכסתֹות, הּכרים ּכגֹון העֹור, ּכלי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָאֹו
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פז                
  

סּוס הרוכב]ׁשל רגלי הנחת ׁשל [מקום ואּכף הּגמל, וכר , ְְֶֶַַָָָֻ
לבן]נאקה על [גמל ׁשּמּניחין הּלּוחֹות ּבהן. ּכּיֹוצא וכל , ְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ואם  טהֹורֹות; - הּמּׂשֹוי עליו נֹותנין ּכ ואחר החמֹור, ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָּגּבי
טמאה. למרּכב, ראּויה ְְְְְֵֶָָָָָהיתה

 
ׁשּקבעֹוּכלי ‡. למדרס הראּוי ּבתֹו[במסמרים]עץ ּבּכתל ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

ולא  ּגּביו על ּבנה אֹו ּגּביו, על ּבנה ולא קבעֹו - ְְְְִַַַַַָָָָָָָָֹֹהּבנין
ּבמסמרים  קבעֹו ּכׁשהיה; ּבמדרס מּטּמא הּוא עדין - ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָקבעֹו

מּפץ וכן טהֹור. - עליו ּגּבי [מחצלת]ּובנה על ׁשּנתנֹו ְְֵֵֶַַַָָָָָָָ
המעזיבה]הּקֹורֹות יציקת את [מקום עליו נתן ולא קבעֹו - ְְֶַַָָָָֹ

הטיט]הּמעזיבה ולא [שכבת הּמעזיבה את עליו ׁשּנתן אֹו , ְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
עדין - את קבעֹו עליו ונתן קבעֹו ּבמדרס; מּטּמא הּוא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

טהֹור. - ֲִַַָָהּמעזיבה
. 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,
מּטּמא ּכּסא „. - ליׁשיבה ראּוי הּוא ועדין חּפּוייו, ;ׁשּנּטלּו ְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָ

טהֹור. זה, ּבצד זה מחּפּוייו ׁשנים ְְְִִִֵֶֶַַָָנּטלּו
ישיבה]ׁשּדה ‰. מפלסי שני בו ׁשּלּה[קרון העליֹון ׁשּנּטל ְִִֶֶֶַָָָ

הּתחּתֹון  נּטל למדרס; ראּוי ׁשהּוא הּתחּתֹון מּפני טמאה, -ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
והּתחּתֹון  העליֹון נּטלּו ראּוי. ׁשהּוא העליֹון מּפני טמאה, -ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

טהֹורין. הּדפנים הרי -ְְֲִִֵַָ
.Â מּצּדּהּתבה ּבמדרס [בדופנה]ׁשּנפחתה מּטּמאה - ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ

והּכל  ליׁשיבה אף ראּויה ׁשהיא מּפני טמאֹות, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֻּכׁשאר
ׁשהרי  הּמדרס, מן טהֹורה - מּלמעלן נפחתה עליה. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָיֹוׁשבין
ׁשעדין  טמאֹות, ּבׁשאר ּומתטּמאה ליׁשיבה; ראּויה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻאינּה

ט  מּכל טהֹורה - מּלמּטן נפחתה מקּבלת. אף היא מאה, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻ
מעׂשיה  ׁשעּקר מּפני ּככּסא, עליה ליׁשב ׁשאפׁשר ּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעל

והּמגֹורֹות העּקר; ּבטל ּוכבר ׁשּלּה[מגירות]לקּבלה, ְְְְִֶַַַָָָָָָָ
מׁשּפלת וכן לּה. חּבּור ואינן אשפה]מּטּמאֹות, [סל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ראּויה  ׁשהיא ּפי על אף - רּמֹונים מּלקּבל ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָׁשּנפחתה
ׁשעּקר מּפני מּכלּום; טהֹורה היא הרי מעׂשיה למדרס, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

הּטפלה. ּבטלה העּקר, ּובטל והֹואיל ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָלקּבלה,
.Êׁשּמגּבליןערבה 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 [-ּבמדרס; ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָ
לכך] גם ּבּגׁשמים מיועדת הּניחּה ׁשּלּה. וסדק ּגדלּה לפי ,ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָ

ׁשהרי  ּבמדרס, מּטּמאה אינּה - הּסדק ונסּתם ׁשּנתּפחה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעד
ּומקּבלת  ּבּה; ללּוׁש מעׂשיה ּותחּלת ּבּה, ללּוׁש ראּויה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָהיא

ּבקדים והּניחּה חזר טמאֹות. לייבשה]ׁשאר מזרחית רוח -], ְְְְִִִַָָָָֻ
מּׁשאר  ּוטהֹורה מדרס, טמאת לקּבל חזרה - הּסדק ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻונפּתח

ְֻטמאֹות.
.Á 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
.Ëארּכֹות ׁשּנּטלּו האורך]מּטה אחר [דפנות ׁשּלּה ְֲִִֶֶַַָָֻ

הּנקבים  את ׁשּנה ולא חדׁשֹות, לּה ועׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשּנטמאת,
הארוכות] מונחים שבהם -[חריצים החדׁשֹות ונׁשּתּברּו ,ְְְֲִַַָ

ׁשהּכל  טהֹורה, - היׁשנֹות נׁשּתּברּו ּבטמאתּה; היא ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹֻעדין
היׁשנֹות. אחר ְֵַַַָהֹול

.È טמאהמּטה קצרהׁשהיתה ונּטלה הרוחב]מדרס, [דופן ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָ
ּכרעים המיטה]ּוׁשּתי ׁשעדין [רגלי ּבטמאתּה, היא עדין - ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻ

טהֹורה. ּכרעים, ּוׁשּתי ארּכה נּטלה עֹומדת; הּמּטה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻצּורת
.‡Èמּטה ׁשל לׁשֹונֹות ׁשּתי תחובים קצץ שבהם קרשים -] ְְִֵֶַָָ

המיטה] ומערבית ּבאלכסֹוןדפנות דרומית מזרחית [כגון ְֲַַ
ּבאלכסֹון,צפונית] טפח על טפח ּכרעים ׁשּתי ׁשּקצץ אֹו ,ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּמעטן רגליה]אֹו כל נׁשּברה ּפחֹו[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
.È 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,
מּׁשברי  אחד ּכלי לעֹוׂשה ּדֹומה? זה למה ּולהּבא. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמּכאן

להּבא  טמאה ּומקּבל טהֹור, ׁשהּוא - ׁשּנטמא .ּכלי ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ
.‚È ּוׁשּתי ארּכה נׁשארה אם - אבריה ׁשּנתּפרקּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻמּטה

מּטּמאין  אּלּו הרי - ּכרעים ּוׁשּתי קצרה אֹו מּפני ּכרעים, , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
עליהן. וליׁשן לּכתל לסמכן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹׁשראּויין

.„È,אברים אברים הטּבילּה אם - ּכּלּה ׁשּנטמאת ְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָֻּומּטה
.טהֹורה  ְָ

.ÂË טהֹור ּבחבליה, הּנֹוגע - להטּבילּה הּמּטה את .המפרק ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ה'תשע"ד  אלול ט' חמישי יום

 
מדרס;‡. טמאה מּצּדּה, ׁשּפתחּה ּתבה הן: ּתבֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹׁשלׁש

ּבמּדה והּבאה מת; טמא טמאה מּלמעלה, [מחזיקה ּפתחּה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ
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
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ּ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 [- , ְְְְֲִִֵֶַַָָֻ
הערבּיים ודיצת מת; הילדים]טמא בו טהֹורה [שמשחקין , ְְְְִִִֵֵַַָָ

מּמׁשּמׁשי  ואינּה ּבלבד, לצּורה עׂשּויה ׁשהיא לפי - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָמּכלּום
טמאה  מקּבל אינֹו אדם, מּמׁשּמׁשי ׁשאינֹו ּכלי וכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻאדם,

עּקר. ִָָּכל
ּ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
.Âׁשּלפני 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,
.Ê וׁשל מדרס; טמאה לׁשכיבה, העׂשּויה הן: מּטֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹׁשלׁש

סרגין  וׁשל מת; טמא טמאה זכּוכית, ּכלי ּבּה ׁשּנֹותנין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָזּגגין
-[אורגים] מּכלּום טהֹורה הּסבכֹות, את עליה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָׁשּמסרגין

אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינּה ְְְִִֵֵֶַָָָלפי
.Áמׁשּפלֹות גדולים]ׁשלׁש טמאה [סלים זבל, ׁשל הן: ְְֵֵֵֶֶֶַָָֹ

והּפחלץ מת; טמא טמאה ּתבן, ׁשל מחבלים מדרס; [רשת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
ׁשּלֹועבים] ׁשהחבלים לפי - מּכלּום טהֹור ּגמּלים, ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָׁשל

ׂשבכים  ועיני עליו, ליׁשב ראּוי ואינֹו ועבים ּביֹותר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָקׁשים
לחבל] חבל שבין לקּבל [החלל ראּוי ואינֹו הרּבה ְְְְִֵֵֵַַָָרחבים

חבלים  אּלא ּכלי, ּתֹורת עליו ׁשאין ונמצא ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּתבן
ְִַּבלבד.

.Ëמּפצין טמא [מחצלאות]ׁשלׁשה ליׁשיבה, העׂשּוי הן: ְִִִֵֵֶַָָָָָֹ
מת; טמא טמא הּכלים, ּבֹו ׁשּמּניחין צּבעין וׁשל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמדרס;

ּומחּפין ענבים עליו ׁשּנֹותנין ּגּתֹות טהֹור [מכסים]וׁשל ּבֹו, ְְְֲִִִִֶֶַָָָָ
אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינן - ְְְִִֵֵֶַָָָמּכלּום

.Èחמתֹות עור]ׁשלׁש ּתרמלין [נודות ּוׁשלׁשה הן, ְְְֲִֵָָָֹֹֻ
וכּמה [ילקוטים] מדרס; טמאין ּכּׁשעּור, המקּבלין ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָהן:

קּבין. חמׁשת והּתרמל קּבין, ארּבעת החמת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֻׁשעּורן?
הּדג, עֹור וׁשל מת; טמא טמאין ּכּׁשעּור, מקּבלין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוׁשאינן

מּכלּום. ְְִטהֹורֹות
.‡È;מדרס טמא לׁשטיח, העׂשּוי הן: עֹורֹות ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹׁשלׁשה

לתכרי כלים]והעׂשּוי בו וׁשל [לכרוך מת; טמא טמא , ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָ
צּורת  עליו ׁשאין לפי - מּכלּום טהֹור סנּדלין, וׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָרצּועֹות

ְִּכלי.
.È;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
.‚È הן מטּפחֹות וׁשל ׁשלׁש מדרס; טמאה ידים, ׁשל : ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

הּמ ּתכריכי וׁשל מת; טמא טמאה ּבני ספרים, נבלי וׁשל ת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינן לפי - מּכלּום טהֹורה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָלוי,

.„È מּפני והאצּבעֹות הּיד ּבֹו ׁשּמכניסין יד, ּכמֹו העׂשּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָעֹור
כפפות]הּצּנה הּנקרא [- והּוא ּבהן, וכּיֹוצא וההּזק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ועֹוף, חּיה צּידי ׁשל הן: ּפרקלימין ּוׁשלׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ'ּפרקלים';
טמא  טמא חגבים, וׁשל עליו; נׁשען ׁשהרי - מדרס ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָטמא

קּיצין וׁשל החגבים; את ּבֹו ׁשּנֹותנין מּפני - [קוטפי מת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשאינֹופירות] לפי - מּכלּום טהֹור הּפרֹות, ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָׁשּמקּיצין

אדם. ְְִֵַָָמּמׁשּמׁשי
.ÂËסבכֹות עבה]ׁשלׁש ילּדה[בגד ׁשל [שמורידה הן: ְְֵֶַָָָֹ

עליה] ויושבת לפעמים זקנה אותה וׁשל מדרס; טמאה ,ְְְְִֵֵֶָָָ
אותה] מורידה לצחק [אינה וׁשעֹוׂשין מת; טמא טמאה ,ְְְְִִֵֵֵֶָֹ

ׁשכר לׁשֹותי ׁשאינּה[שתיינים]ּבּה לפי - מּכלּום טהֹורה , ְְְְִִֵֵֵֶָָָָ
אדם. ְְִֵַָָמּמׁשּמׁשי

.ÊË 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
אבֹות  ּבׁשאר מּטּמא - ּבמת הּמּטּמא וכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשּבארנּו.
ּומּטּמא  ּדבריהם; ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל אבֹות ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻהּטמאֹות,

ְְִַּבמׁשקין.
.ÊÈקּפֹות מהּוהה[שקים]ׁשלׁש [-ׁשּטליּה[בלויה]הן: ְְֵֶָָָָֹֻ

טלאי] הּבריאהעלעשאה אחר הֹולכין [לענין הּבריאה, ְְְִִִַַַַַָָ
היּוטומאה] הּגדֹולה. אחר הֹולכין הּגדֹולה, על קטּנה ;ְְְְִַַַַַַָָָָ

הֹולכין  ּכיצד הּפנימית; אחר הֹולכין ׁשוֹות, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָׁשּתיהן
טהֹורֹות. ׁשּתיהן רּמֹון, ּבמֹוציא נּקבה ׁשאם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָאחריה?

.ÁÈּפנקסּיֹות האּפיפירין[לוחות]ׁשלׁש [לוחות הן: ְִִִִִֵֶָָָֹ
ּבֹוכתיבה] וׁשּיׁש מדרס; טמא הּספרים, עליו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּמּניחין

מּכלּום  טהֹורה וחלקה, מת; טמא טמא ׁשעוה, קּבּול ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָּבית
למדרס. ראּוי ואינֹו ּכלי, צּורת עליו ׁשאין לפי -ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

 
אחֹוריהן ‡. ׁשּנטמאּו קּבּול, ּבית להן ׁשּיׁש הּכלים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכל

הגניהם ּבמׁשקין  ולא לתרּומה, ּתֹוכן נטמא לא - ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹ
אזניהם[שפתיהם] ולא שלהם], יד ידיהם[בית ולא [כגון , ְְְְֵֵֶֶָֹֹ
מחבת] נטמא יד הּכלי; ּבׂשפת הּׁשֹוקע האצּבע מקֹום ולא ,ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹ

ּכּני  על טמאין מׁשקין נפלּו ּכּלן. נטמאּו ּכלי, ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻּתֹוכֹו
הּכלים  ידֹות על אֹו אזניהם, על אֹו הגניהם, על אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּכלים,
הּכלי  אחֹורי ואפּלּו ּוטהֹורין; מנּגבן, זה הרי - ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָהמקּבלין

נטמאּו. לא ְְִֹֻּכּלֹו,
.והּמרצּופין הּׂשּקין ּכגֹון הּׂשק, ּכלי גדולים]אחד ,[שקים ְְְְִִֵֶַַַַַַָ

אפּלּו העץ, ּכלי ואחד והּכסתֹות, הּכרים ּכגֹון העֹור, ּכלי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָאֹו
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פח               
  

ּומׁשּפלֹות גדולים]קּפֹות אחֹוריהן [סלים נטמאּו אם - ְְְֲִִֵֵֶַֻ
ּתֹוכן. נטמא לא ְְְִִַָָֹּבמׁשקין,

קיבול]ּפׁשּוטי‚. בית ללא ׁשטף[- המיטהרים ּכלי -] ְְֵֵֶֶ
ׁשאין במקווה] והּטבלה הּׁשלחן ּכגֹון למדרס, ראּויין ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשאינן
ּדפן הּתֹורה [מסגרת]לּה מן טמאה מקּבלין ואין הֹואיל - ְְְְִִִֵֶַַָָָֹֻ

אבל  ּתֹוכן. נטמא לא ּבמׁשקין, אחֹוריהן נטמאּו אם -ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹ
הּמּטה, ּכגֹון - למדרס הראּויין ׁשטף ּכלי והעֹור ּפׁשּוטי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

אחֹורים  להן אין - ּבהן וכּיֹוצא והּכּסא, עליו, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיׁשנים
- מאחֹוריהן אֹו מּתֹוכן, ּבהן מׁשקין ׁשּנגעּו ּבין אּלא ;ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָותֹו

ליסטרה וזּומי וׁשמן, יין מּדֹות וכן ּכּלֹו. הּכלי [מזלג נטמא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
להן צלייה] אין - יין ׁשל ּומׁשמרת חרּדל, ׁשל ּומסננת ,ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

נטמאּו מקצתן, על מׁשקין נפלּו אם אּלא ;ותֹו ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָאחֹורים
הּבגדים. ּכמֹו ְְִַָָֻּכּלן

הּמלמד„. והּוא החרישה]הּמרּדע, הכוונת יׁש[מוט - ְְְֵֵַַַַַָ
על  מׁשקין נפלּו ּכיצד? .ותֹו אחֹורים קצֹותיו ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלׁשני

האדמה]החרחּור לעומק שנכנס מן [החלק נטמא לא - ְְִִַַָֹ
ּוׁשאר  ּבלבד, טפחים ׁשבעה אּלא לחרחּור הּסמּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהעץ

הּדרבן על מׁשקין נפלּו אם וכן טהֹור; [הברזל העץ ְְְְִִֵֵַַַָָָָָ
לּדרבן.החורש] הּסמּוכין טפחים ארּבעה אּלא נטמא לא ,ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹ

קּבּול  ּככלי זה הרי - לארּבעה וחּוץ לּׁשבעה חּוץ ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָנפלּו
מּגעֹו מּמקֹום אּלא נטמא ולא ּבאחֹוריו, מׁשקין ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּנגעּו

ְַולחּוץ.
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 -. ְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹ
.Âרבע אחד [הקב]החֹוקק ּבעץ רבע אחד וחצי ונטמא , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

אחד. עץ ׁשהן ּפי על אף הּׁשני, נטמא לא - ּבמׁשקין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמהן
ואחֹוריו  הרבע - הרבע ּבתֹו טמאין מׁשקין נגעּו ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹֹּכיצד?
מּתֹוכֹו הרבע ּבחצי נגע טהֹור; ואחֹוריו הרבע וחצי ֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹטמא,
טהֹורין. ואחֹוריו והרבע טמאים, ואחֹוריו הרבע חצי -ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָֹֹ
אֹו הרבע, אחֹורי נטמאּו הּכל. את מטּביל מטּביל, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹּוכׁשהּוא
ׁשאין  טמא; הּכל אחֹורי הרי - ּבמׁשקין הרבע חצי ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹאחֹורי

האחֹורים. את ְֲִִֶַָחֹולקין
.Êמרּתיח [קומקום]קמקּומֹוס והיה טמאין, אחֹוריו ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻ

ּבאחֹוריו  ונגעּו מּתֹוכֹו מׁשקין יצאּו ׁשּמא חֹוׁששין אין -ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ
לתרּומה. טהֹורין ׁשּבתֹוכֹו הּמׁשקין הרי אּלא לתֹוכֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָוחזרּו

ּ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 ׁשּנטמאּוּכל ּבין , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ

ׁשל  ּבטמאה ׁשּנטמאּו ּבין ּתֹורה, ׁשל חמּורה ְְְְְְֲִֵֶֶֶָָָָֻֻּבטמאה
ּבטבילה [מדרבנן]ּדבריהם אּלא טהרה, להם אין ּבמים - ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּבּקרקע. ְְִִַַַַהּנקוין
. 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 חרׂש,[- ּוכלי . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָ
ׁשבירה. אּלא טהרה לֹו אין - תׁשּברּו" "ואתֹו ּבֹו ְְְֱֳִִֵֶֶַָָָָֹֹנאמר
מּלאהּו ואפּלּו ּבמסמר, קבעֹו ואפּלּו ּבּקרקע, חּברֹו ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַָָאפּלּו

ּגבסים אֹו ׁשּיּׁשבר.[גבס]סיד עד ׁשהיה, ּכמֹות הּוא הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
זה. ּבדבר עׂשאּום חרׂש ּככלי זכּוכית, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָּוכלי

הּטמאֹות;„. ּכל ׁשאר המקּבלים הּכלים ּבכלל אינֹו ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֻ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, ׁשּׁשה אּלא על טפחים מּׁשּׁשה ּפחֹות ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ְִָטפחים.

ּבמעין‰. אּלא טהרה לֹו אין - זורמין]הּזב ,[שמימיו ְְֳֵֶַַָָָָָ
הּטמאין, ּוׁשאר הּזבה אבל חּיים"; "ּבמים ּבֹו נאמר ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהרי

ּבמקוה. אף טֹובלין - ּכלים ּבין אדם ְְְִִִֵֵֵֶַָָּבין
.Â,ויֹולדת מּנּדה חּוץ - ּבּיֹום טבילתן טבילֹות, חּיבי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכל

קרי  ּובעל נּדה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּלילה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּטבילתן
ׁשּנאמר: - הּלילה מּתחּלת ּכּלֹו, הּיֹום ּכל והֹול ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָֻטֹובל

ער  לפנֹות והֹול"והיה ׁשּטֹובל מלּמד ּבּמים", ירחץ ב, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשמׁש. הערב עד הּלילה ְְֲִִֵֶֶַַַַַָמּתחּלת

.Ê ערם ּכׁשהּוא ּגּופֹו ּכל ׁשּיטּבל צרי הּטֹובל, ּבבת ּכל , ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
והרי  ראׁשֹו; ׂשער ּכל יטּביל ׂשער, ּבעל היה ואם ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֹאחת.
ּבבגדיהן, ׁשּנטּבלּו הּטמאין וכל ּתֹורה. ּדין ּכגּופֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָהּוא

ּבהם ּבאין ׁשהּמים מּפני - טבילה להן [עוברים עלתה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
מּתרת דרכם] ּבבגדיה, ׁשּטבלה הּנּדה וכן חֹוצצין. אינן ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ְֲַָלבעלּה.
.Á,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
.Ëנכנסּו אם - הּמים ּבאּמת לֹו ויׁשב ורגליו, ידיו ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָהּכֹופת

טהֹור  ּכּלֹו, ּדר מגּנה מים זה הרי הּמקוה, לתֹו הּקֹופץ . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻֻ
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מצווה] לשם שטובל נראה לא ּבּמקוה,[- ּפעמים והּטֹובל .ְְֲִִֵֶַַַַ
מגּנה זה עלי [כנ"ל]הרי יד 'ּכבׁש לחברֹו: והאֹומר . ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

מגּנה  זה הרי .[כנ"ל]ּבּמקוה', ְְֲִֵֶֶֶַֻ
.Èהּסתרים נראים]ּבית שאינם בגוף ּובית [מקומות ְִֵֵַָ

"וידיו  ׁשּנאמר: הּמים, ּבהן ׁשּיבֹואּו צריכין אינן ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּקמטים,
כן  ּפי על ואף ּבלבד. הּנראין אברים ּבּמים", ׁשטף ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹלא
ּדבר  יהיה ולא הּמים, ּבהן ׁשּיבֹואּו ראּויין להיֹות ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹצריכין
ּבתֹו אדם ילּמד 'לעֹולם חכמים: אמרּו לפיכ ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָחֹוצץ.
ּכ ואחר ּבמים קמטיה מדיחה אּׁשה ׁשּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּביתֹו,
וכמניקה  ּכאֹורגת, ּגדילתּה ּכדר טֹובלת האּׁשה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָֹּתטּבל'.

ּבנּה הנקה]את או אריגה בעת .[כעמידתה ְֶָ
.‡È 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
.È ּבינם חֹוצץ ּדבר יהיה לא הּכלים, ואחד האדם ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאחד

ּבׂשר  על מדּבק טיט אֹו ּבצק ׁשהיה ּכגֹון הּמים; ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻלבין
עלתה  ולא ּכׁשהיה, טמא זה הרי - הּכלי ּגּוף על אֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהאדם

טבילה  חֹופה .להם החֹוצץ ּדבר היה אם ּתֹורה, ּדבר ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ
להם [מכסה] עלתה לא - הּכלי רב אֹו האדם רב ְְִֶֶַָָָָָָֹֹֹאת

להעבירֹו; ורֹוצה עליו, מקּפיד האדם ׁשּיהיה והּוא ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָטבילה.
עבר  ּבין לב על אֹותֹו ׂשם ולא עליו, מקּפיד אינֹו אם ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹאבל
את  חֹופה ׁשהּוא ּפי על ואף חֹוצץ, אינֹו - עבר לא ְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבין
ּפי  על אף חֹוצץ, אינֹו - מעּוטֹו חֹופה היה אם וכן ְִִִֵֵֵֶַַָָֻרּבֹו.
ׁשהּוא  ּדבר ׁשּכל סֹופרים, מּדברי עליו. מקּפיד ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהּוא
אף  טבילה, לֹו עלתה לא - עליו מקּפיד היה אם - ְְְִִִֵַַָָָָָָָֹחֹוצץ
ּדבר  וכל רּבֹו. מּׁשּום ּגזרה, מעּוטֹו; על ׁשהּוא ּפי ְְִִִֵֶַַָָָָֻעל
טבילה, לֹו עלתה לא - רּבֹו את חֹופה היה אם - ְְִִֵֶֶַָָָָָֹֻהחֹוצץ
הּמקּפיד  רּבֹו מּׁשּום ּגזרה, עליו; מקּפיד ׁשאינֹו ּפי על ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאף
ּגּוף  על אֹו האדם ּבׂשר על היה ׁשאם אֹומר, נמצאת ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָעליו.
ּבהן  וכּיֹוצא וזפת ּבצק ּכגֹון החֹוצצין, מּדברים ּדבר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּכלי
לֹו עלתה לא - עליה מקּפיד והּוא ּכחרּדל, טּפה אפּלּו -ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹ
אּלא  טבילה, לֹו עלתה - עליה מקּפיד אינֹו ואם ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָטבילה;
ּכמֹו האדם, רב אֹו הּכלי רב את חֹופה היה ּכן ְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹאם

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"ד  אלול י' שישי יום

  
לפלּוף‡. ּבאדם: חֹוצצין העין]אּלּו לעין [ליחת ׁשחּוץ ְְְִִִֵֶַָָָ

לעין] מחוץ וגלד[שנדבקת פצע], הּמּכה,[ליחת ּגּבי ׁשעל ְֵֶֶֶַַַַָ
רפואי]וסם ׁשעליה,[חומר והרטּיה הּמּכה, ּגּבי ׁשעל יבׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הּצּפרן, ׁשּתחת טיט אֹו ּובצק ּבׂשרֹו, ׁשעל צ ֹואה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוגלדי
בצק]והּמלמּולין הּיון[שיירי וטיט הּגּוף, עבה]ׁשעל -], ְְְִִִֵֶַַַַָ

הּיֹוצרין חרס]וטיט כלי הּנמצא [יוצרי ּדרכים ׁשל וטיט , ְְְְְִִִִִֶַַָָ

ּכל  ּוׁשאר חֹוצצין. אּלּו ּכל - החּמה ּבימֹות אפּלּו ּתמיד ְְֲִִִִֵַַָָָָָָׁשם
ּבּמים; נמחה ׁשהרי חֹוצץ, אינֹו - לח ּכׁשהּוא - ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַהּטיט

חֹוצץ. יבׁש, ְֵֵֶָּוכׁשהּוא
. ּוׂשרף הּתּות, ּוׂשרף והּדם, והחלב, והּדבׁש, ְְְְְְְֶַַַַַַַָָָהּדיֹו,

חֹוצצין; יבׁשין, - החרּוב ּוׂשרף הּׁשקמה, ּוׂשרף ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהּתאנה,
ּבין  לחין ּבין - הּׂשרפין ּכל ּוׁשאר חֹוצצין. אינן ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָלחין,

חֹוצצין  ׁשּנסריבׁשין, והּדם לח,[נדבק]. אפּלּו - ּבּבׂשר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ
המדלּדלים והּבׂשר האבר לא חֹוצץ. אך מהגוף [נתלשו ְְְִֵֵַַָָָָָֻ

חֹוצצין.נפרדו] ,ְִ
ּתחּלה ‚. ׁשּתדיח עד חֹוצץ, - ּבאּׁשה הּסתרים ;ּבית ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּדברים  ּבּמה וחֹוצץ. מתקּבץ והאבק ּתמיד, ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהּזעה
ּבפנ  אבל ּבנׂשּואה; מקּפדת,אמּורים? ואינּה הֹואיל - ּויה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָ

חֹוצץ. ֵֵאינֹו
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  ׁשהּמים ּובין מּפני חֹוצצין, אין - ׂשער חּוטי אבל . ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

רפין. ׁשאינן ּפי על אף ּבהם ִִִֵֶֶַַָָָָּבאין
.Â;ּפׁשּתן ׁשל אפּלּו חֹוצצין, אין - ׁשּבּצּואר לפי חּוטין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ

חבקין אבל ּבהן. עצמּה חֹונקת אּׁשה [תכשיטים]ׁשאין ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשהיא  לפי חֹוצצין; - וענקים קטליֹות ּכגֹון ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָׁשּבּצּואר,

ּבׂשר. ּבעלת ׁשּתראה ּכדי ּבהן, עצמּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָחֹונקת
.Êקלקין ונעׂשה ׁשּנתקּׁשר הּלב ׁשעל סבך]ׂשער וכן [- , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

חֹוצצין. - הּזקן ְְִִֵַָָקלקי
.Á;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. ּבסדקי [רגבי וקיסמין ְְְְְְְְִִִִִִֵַ
חֹוצצין. מּלמּטה, ְְְִִַַָָרגליו

.Ëּורטּיה מלּוגמא, תחבושות]אסּפלֹונית, ּבית [מיני ׁשעל ְְְְְִִִֵֶַָָ
הּמים, ׁשּיּכנסּו צרי ׁשאינֹו ּפי על אף חֹוצצין; - ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּסתרים
ּכמֹו חֹוצץ, ּדבר עליהן יהיה ולא ראּויין ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָֹצריכין
לּמּכה  חּוץ ׂשערֹות ׁשּתי אֹו ׂשערה ּבֹו היתה ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו.
ּבצֹואה, אֹו ּבטיט מדּבקין ׁשהיּו אֹו לּמּכה, מדּבק ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹֻֻוראׁשן
אּלּו הרי - מּלמעלה עיניו ּבריסי ׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו ׁשהיּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָאֹו

ְִחֹוצצין.
.È רגליו ׁשעל ּבעפר אדם יטּבל אינֹולא טבל, ואם ; ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ֵחֹוצץ.
.‡È,ּ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. טבילה לא להן .תה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
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פט                
  

ּומׁשּפלֹות גדולים]קּפֹות אחֹוריהן [סלים נטמאּו אם - ְְְֲִִֵֵֶַֻ
ּתֹוכן. נטמא לא ְְְִִַָָֹּבמׁשקין,

קיבול]ּפׁשּוטי‚. בית ללא ׁשטף[- המיטהרים ּכלי -] ְְֵֵֶֶ
ׁשאין במקווה] והּטבלה הּׁשלחן ּכגֹון למדרס, ראּויין ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשאינן
ּדפן הּתֹורה [מסגרת]לּה מן טמאה מקּבלין ואין הֹואיל - ְְְְִִִֵֶַַָָָֹֻ

אבל  ּתֹוכן. נטמא לא ּבמׁשקין, אחֹוריהן נטמאּו אם -ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹ
הּמּטה, ּכגֹון - למדרס הראּויין ׁשטף ּכלי והעֹור ּפׁשּוטי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

אחֹורים  להן אין - ּבהן וכּיֹוצא והּכּסא, עליו, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיׁשנים
- מאחֹוריהן אֹו מּתֹוכן, ּבהן מׁשקין ׁשּנגעּו ּבין אּלא ;ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָותֹו

ליסטרה וזּומי וׁשמן, יין מּדֹות וכן ּכּלֹו. הּכלי [מזלג נטמא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
להן צלייה] אין - יין ׁשל ּומׁשמרת חרּדל, ׁשל ּומסננת ,ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

נטמאּו מקצתן, על מׁשקין נפלּו אם אּלא ;ותֹו ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָאחֹורים
הּבגדים. ּכמֹו ְְִַָָֻּכּלן

הּמלמד„. והּוא החרישה]הּמרּדע, הכוונת יׁש[מוט - ְְְֵֵַַַַַָ
על  מׁשקין נפלּו ּכיצד? .ותֹו אחֹורים קצֹותיו ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלׁשני

האדמה]החרחּור לעומק שנכנס מן [החלק נטמא לא - ְְִִַַָֹ
ּוׁשאר  ּבלבד, טפחים ׁשבעה אּלא לחרחּור הּסמּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהעץ

הּדרבן על מׁשקין נפלּו אם וכן טהֹור; [הברזל העץ ְְְְִִֵֵַַַָָָָָ
לּדרבן.החורש] הּסמּוכין טפחים ארּבעה אּלא נטמא לא ,ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹ

קּבּול  ּככלי זה הרי - לארּבעה וחּוץ לּׁשבעה חּוץ ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָנפלּו
מּגעֹו מּמקֹום אּלא נטמא ולא ּבאחֹוריו, מׁשקין ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּנגעּו

ְַולחּוץ.
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 -. ְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹ
.Âרבע אחד [הקב]החֹוקק ּבעץ רבע אחד וחצי ונטמא , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

אחד. עץ ׁשהן ּפי על אף הּׁשני, נטמא לא - ּבמׁשקין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמהן
ואחֹוריו  הרבע - הרבע ּבתֹו טמאין מׁשקין נגעּו ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹֹּכיצד?
מּתֹוכֹו הרבע ּבחצי נגע טהֹור; ואחֹוריו הרבע וחצי ֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹטמא,
טהֹורין. ואחֹוריו והרבע טמאים, ואחֹוריו הרבע חצי -ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָֹֹ
אֹו הרבע, אחֹורי נטמאּו הּכל. את מטּביל מטּביל, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹּוכׁשהּוא
ׁשאין  טמא; הּכל אחֹורי הרי - ּבמׁשקין הרבע חצי ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹאחֹורי

האחֹורים. את ְֲִִֶַָחֹולקין
.Êמרּתיח [קומקום]קמקּומֹוס והיה טמאין, אחֹוריו ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻ

ּבאחֹוריו  ונגעּו מּתֹוכֹו מׁשקין יצאּו ׁשּמא חֹוׁששין אין -ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ
לתרּומה. טהֹורין ׁשּבתֹוכֹו הּמׁשקין הרי אּלא לתֹוכֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָוחזרּו

ּ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 ׁשּנטמאּוּכל ּבין , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ

ׁשל  ּבטמאה ׁשּנטמאּו ּבין ּתֹורה, ׁשל חמּורה ְְְְְְֲִֵֶֶֶָָָָֻֻּבטמאה
ּבטבילה [מדרבנן]ּדבריהם אּלא טהרה, להם אין ּבמים - ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּבּקרקע. ְְִִַַַַהּנקוין
. 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 חרׂש,[- ּוכלי . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָ
ׁשבירה. אּלא טהרה לֹו אין - תׁשּברּו" "ואתֹו ּבֹו ְְְֱֳִִֵֶֶַָָָָֹֹנאמר
מּלאהּו ואפּלּו ּבמסמר, קבעֹו ואפּלּו ּבּקרקע, חּברֹו ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַָָאפּלּו

ּגבסים אֹו ׁשּיּׁשבר.[גבס]סיד עד ׁשהיה, ּכמֹות הּוא הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
זה. ּבדבר עׂשאּום חרׂש ּככלי זכּוכית, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָּוכלי

הּטמאֹות;„. ּכל ׁשאר המקּבלים הּכלים ּבכלל אינֹו ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֻ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, ׁשּׁשה אּלא על טפחים מּׁשּׁשה ּפחֹות ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ְִָטפחים.

ּבמעין‰. אּלא טהרה לֹו אין - זורמין]הּזב ,[שמימיו ְְֳֵֶַַָָָָָ
הּטמאין, ּוׁשאר הּזבה אבל חּיים"; "ּבמים ּבֹו נאמר ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהרי

ּבמקוה. אף טֹובלין - ּכלים ּבין אדם ְְְִִִֵֵֵֶַָָּבין
.Â,ויֹולדת מּנּדה חּוץ - ּבּיֹום טבילתן טבילֹות, חּיבי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכל

קרי  ּובעל נּדה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּלילה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּטבילתן
ׁשּנאמר: - הּלילה מּתחּלת ּכּלֹו, הּיֹום ּכל והֹול ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָֻטֹובל

ער  לפנֹות והֹול"והיה ׁשּטֹובל מלּמד ּבּמים", ירחץ ב, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשמׁש. הערב עד הּלילה ְְֲִִֵֶֶַַַַַָמּתחּלת

.Ê ערם ּכׁשהּוא ּגּופֹו ּכל ׁשּיטּבל צרי הּטֹובל, ּבבת ּכל , ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
והרי  ראׁשֹו; ׂשער ּכל יטּביל ׂשער, ּבעל היה ואם ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֹאחת.
ּבבגדיהן, ׁשּנטּבלּו הּטמאין וכל ּתֹורה. ּדין ּכגּופֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָהּוא

ּבהם ּבאין ׁשהּמים מּפני - טבילה להן [עוברים עלתה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
מּתרת דרכם] ּבבגדיה, ׁשּטבלה הּנּדה וכן חֹוצצין. אינן ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ְֲַָלבעלּה.
.Á,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
.Ëנכנסּו אם - הּמים ּבאּמת לֹו ויׁשב ורגליו, ידיו ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָהּכֹופת

טהֹור  ּכּלֹו, ּדר מגּנה מים זה הרי הּמקוה, לתֹו הּקֹופץ . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻֻ
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מצווה] לשם שטובל נראה לא ּבּמקוה,[- ּפעמים והּטֹובל .ְְֲִִֵֶַַַַ
מגּנה זה עלי [כנ"ל]הרי יד 'ּכבׁש לחברֹו: והאֹומר . ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

מגּנה  זה הרי .[כנ"ל]ּבּמקוה', ְְֲִֵֶֶֶַֻ
.Èהּסתרים נראים]ּבית שאינם בגוף ּובית [מקומות ְִֵֵַָ

"וידיו  ׁשּנאמר: הּמים, ּבהן ׁשּיבֹואּו צריכין אינן ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּקמטים,
כן  ּפי על ואף ּבלבד. הּנראין אברים ּבּמים", ׁשטף ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹלא
ּדבר  יהיה ולא הּמים, ּבהן ׁשּיבֹואּו ראּויין להיֹות ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹצריכין
ּבתֹו אדם ילּמד 'לעֹולם חכמים: אמרּו לפיכ ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָחֹוצץ.
ּכ ואחר ּבמים קמטיה מדיחה אּׁשה ׁשּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּביתֹו,
וכמניקה  ּכאֹורגת, ּגדילתּה ּכדר טֹובלת האּׁשה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָֹּתטּבל'.

ּבנּה הנקה]את או אריגה בעת .[כעמידתה ְֶָ
.‡È 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
.È ּבינם חֹוצץ ּדבר יהיה לא הּכלים, ואחד האדם ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאחד

ּבׂשר  על מדּבק טיט אֹו ּבצק ׁשהיה ּכגֹון הּמים; ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻלבין
עלתה  ולא ּכׁשהיה, טמא זה הרי - הּכלי ּגּוף על אֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהאדם

טבילה  חֹופה .להם החֹוצץ ּדבר היה אם ּתֹורה, ּדבר ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ
להם [מכסה] עלתה לא - הּכלי רב אֹו האדם רב ְְִֶֶַָָָָָָֹֹֹאת

להעבירֹו; ורֹוצה עליו, מקּפיד האדם ׁשּיהיה והּוא ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָטבילה.
עבר  ּבין לב על אֹותֹו ׂשם ולא עליו, מקּפיד אינֹו אם ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹאבל
את  חֹופה ׁשהּוא ּפי על ואף חֹוצץ, אינֹו - עבר לא ְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבין
ּפי  על אף חֹוצץ, אינֹו - מעּוטֹו חֹופה היה אם וכן ְִִִֵֵֵֶַַָָֻרּבֹו.
ׁשהּוא  ּדבר ׁשּכל סֹופרים, מּדברי עליו. מקּפיד ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהּוא
אף  טבילה, לֹו עלתה לא - עליו מקּפיד היה אם - ְְְִִִֵַַָָָָָָָֹחֹוצץ
ּדבר  וכל רּבֹו. מּׁשּום ּגזרה, מעּוטֹו; על ׁשהּוא ּפי ְְִִִֵֶַַָָָָֻעל
טבילה, לֹו עלתה לא - רּבֹו את חֹופה היה אם - ְְִִֵֶֶַָָָָָֹֻהחֹוצץ
הּמקּפיד  רּבֹו מּׁשּום ּגזרה, עליו; מקּפיד ׁשאינֹו ּפי על ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאף
ּגּוף  על אֹו האדם ּבׂשר על היה ׁשאם אֹומר, נמצאת ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָעליו.
ּבהן  וכּיֹוצא וזפת ּבצק ּכגֹון החֹוצצין, מּדברים ּדבר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּכלי
לֹו עלתה לא - עליה מקּפיד והּוא ּכחרּדל, טּפה אפּלּו -ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹ
אּלא  טבילה, לֹו עלתה - עליה מקּפיד אינֹו ואם ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָטבילה;
ּכמֹו האדם, רב אֹו הּכלי רב את חֹופה היה ּכן ְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹאם

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"ד  אלול י' שישי יום

  
לפלּוף‡. ּבאדם: חֹוצצין העין]אּלּו לעין [ליחת ׁשחּוץ ְְְִִִֵֶַָָָ

לעין] מחוץ וגלד[שנדבקת פצע], הּמּכה,[ליחת ּגּבי ׁשעל ְֵֶֶֶַַַַָ
רפואי]וסם ׁשעליה,[חומר והרטּיה הּמּכה, ּגּבי ׁשעל יבׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הּצּפרן, ׁשּתחת טיט אֹו ּובצק ּבׂשרֹו, ׁשעל צ ֹואה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוגלדי
בצק]והּמלמּולין הּיון[שיירי וטיט הּגּוף, עבה]ׁשעל -], ְְְִִִֵֶַַַַָ

הּיֹוצרין חרס]וטיט כלי הּנמצא [יוצרי ּדרכים ׁשל וטיט , ְְְְְִִִִִֶַַָָ

ּכל  ּוׁשאר חֹוצצין. אּלּו ּכל - החּמה ּבימֹות אפּלּו ּתמיד ְְֲִִִִֵַַָָָָָָׁשם
ּבּמים; נמחה ׁשהרי חֹוצץ, אינֹו - לח ּכׁשהּוא - ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַהּטיט

חֹוצץ. יבׁש, ְֵֵֶָּוכׁשהּוא
. ּוׂשרף הּתּות, ּוׂשרף והּדם, והחלב, והּדבׁש, ְְְְְְְֶַַַַַַַָָָהּדיֹו,

חֹוצצין; יבׁשין, - החרּוב ּוׂשרף הּׁשקמה, ּוׂשרף ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהּתאנה,
ּבין  לחין ּבין - הּׂשרפין ּכל ּוׁשאר חֹוצצין. אינן ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָלחין,

חֹוצצין  ׁשּנסריבׁשין, והּדם לח,[נדבק]. אפּלּו - ּבּבׂשר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ
המדלּדלים והּבׂשר האבר לא חֹוצץ. אך מהגוף [נתלשו ְְְִֵֵַַָָָָָֻ

חֹוצצין.נפרדו] ,ְִ
ּתחּלה ‚. ׁשּתדיח עד חֹוצץ, - ּבאּׁשה הּסתרים ;ּבית ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּדברים  ּבּמה וחֹוצץ. מתקּבץ והאבק ּתמיד, ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהּזעה
ּבפנ  אבל ּבנׂשּואה; מקּפדת,אמּורים? ואינּה הֹואיל - ּויה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָ

חֹוצץ. ֵֵאינֹו
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  ׁשהּמים ּובין מּפני חֹוצצין, אין - ׂשער חּוטי אבל . ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

רפין. ׁשאינן ּפי על אף ּבהם ִִִֵֶֶַַָָָָּבאין
.Â;ּפׁשּתן ׁשל אפּלּו חֹוצצין, אין - ׁשּבּצּואר לפי חּוטין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ

חבקין אבל ּבהן. עצמּה חֹונקת אּׁשה [תכשיטים]ׁשאין ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשהיא  לפי חֹוצצין; - וענקים קטליֹות ּכגֹון ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָׁשּבּצּואר,

ּבׂשר. ּבעלת ׁשּתראה ּכדי ּבהן, עצמּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָחֹונקת
.Êקלקין ונעׂשה ׁשּנתקּׁשר הּלב ׁשעל סבך]ׂשער וכן [- , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

חֹוצצין. - הּזקן ְְִִֵַָָקלקי
.Á;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. ּבסדקי [רגבי וקיסמין ְְְְְְְְִִִִִִֵַ
חֹוצצין. מּלמּטה, ְְְִִַַָָרגליו

.Ëּורטּיה מלּוגמא, תחבושות]אסּפלֹונית, ּבית [מיני ׁשעל ְְְְְִִִֵֶַָָ
הּמים, ׁשּיּכנסּו צרי ׁשאינֹו ּפי על אף חֹוצצין; - ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּסתרים
ּכמֹו חֹוצץ, ּדבר עליהן יהיה ולא ראּויין ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָֹצריכין
לּמּכה  חּוץ ׂשערֹות ׁשּתי אֹו ׂשערה ּבֹו היתה ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו.
ּבצֹואה, אֹו ּבטיט מדּבקין ׁשהיּו אֹו לּמּכה, מדּבק ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹֻֻוראׁשן
אּלּו הרי - מּלמעלה עיניו ּבריסי ׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו ׁשהיּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָאֹו

ְִחֹוצצין.
.È רגליו ׁשעל ּבעפר אדם יטּבל אינֹולא טבל, ואם ; ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ֵחֹוצץ.
.‡È,ּ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. טבילה לא להן .תה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
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צ               
  

.Èלּה עלתה לא - וטבלה לאחֹוריה, ּבנּה ְְְְְֲֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּמפׁשלת
ונדּבק  ּבידֹו, אֹו הּתינֹוק ּברגלי היה טיט ׁשּמא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָטבילה;

נפל  ׁשעלתה ואחר וחצץ, טבילה, ּבׁשעת .ּבאּׁשה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָ
.‚Èׁשּקפצה אֹו ּבפיה, ׂשערּה ׁשּנתנה ידּה,[הידקה]נּדה ְְְְִִֶֶָָָָָָָָָָ

ּבׂשפתֹותיה ׁשּקרצה בחוזק]אֹו לזו זו ׁשּנמצא [הדביקם אֹו , ְְְְִִֶֶֶָָָָ
לא  ּכאּלּו - ׁשּניה ּבין עצם ׁשּנמצא אֹו ּבׂשפתֹותיה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹּבצק
וירדה  ּבפיה, מעֹות נתנה הּטמאים. ׁשאר וכן ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָטבלה.

ּגב על טמאה היא והרי נּדה, מּטמאת טהרה - [-וטבלה ְְְְֲֳִִִֵֵַַַַָָָָָָֻ
ּברק מחמת] ׁשּנגע ּכמי לטמאה, ראׁשֹון ונמצאת ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹֻֻרּקּה;

ּבזב. הּדין וכן ְְִִֵַַָָהּנּדה.
.„Èקלקי ּבאדם: חֹוצצין ׁשאין -]ואּלּו שערות [סבך ְְְְִִֵֵֵֶָָ

ולפלּוף ׁשּבאיׁש, הּסתרים ּובית הּׁשחי ּובית [ליחה]הראׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבׂשרֹו, ׁשעל צֹואה ולכלּוכי הּמּכה, ׁשהעלת וגלד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבעין,
הּקטן, ּוכׁשּות המדלּדלת, וצּפרן הּצּפרן, ׁשּתחת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻוצֹואה

ּבׂשרֹו ׁשעל הּדק הּׂשער קטן]והּוא ילד אין [של אּלּו ּכל - ְְֵֵֵֶַַַַָָָ
ְִחֹוצצין.

.ÂË אחד קׁשר ּכאחת קׁשּורין ׁשהיּו יתר אֹו ׂשערֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּתי
וׂשע  ּבהן. ּבאין ׁשהּמים מּפני חֹוצצין, אינן אחת - רה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

אם  אבל עליה; מקּפיד ׁשּיהיה והּוא, חֹוצצת; ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנקׁשרה,
ׂשערֹו רב ׁשּיהיה עד טבילה, לֹו עלתה עליה, מקּפיד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאינֹו

עצמּה ּבפני נימא נימא ויראה קׁשּור, הּגאֹונים. הֹורּו ּכזה . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
טבילה, לענין חׁשּוב הּוא ּכגּופֹו אדם ׁשל ׁשּׂשערֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָָָלי,
אף  אּלא הּׂשער'; 'רב ׁשּנאמר ּכדי עצמֹו ּבפני ּכגּוף ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹואינֹו
אינֹו אם - נימא נימא קׁשּור ראׁשֹו ׂשער ׁשּכל ּפי ְִִִִֵֶַַָָָָֹעל
לחֹוצץ  נצטרף ּכן אם אּלא טבילה, לֹו עלתה עליו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָמקּפיד
ׁשאר  ואחד הּנּדה, ואחד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגּופֹו, על ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאחר

ׂשער. ּבראׁשם ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֶַָָֹהּטמאין
.ÊË,ׂשערּה חֹופפת האּׁשה ׁשּתהיה היא, עזרא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָּתּקנת

ּתטּבל  ּכ מּיד,ואחר ותטּבל ּבּלילה לחף לּה אפׁשר ואם ; ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
מּפני  אֹו הּדחק, ּובׁשעת מׁשּבח. זה הרי - לחפיפה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּתכף
ׁשּבת. למֹוצאי וטֹובלת ׁשּבת, ּבערב אפּלּו חֹופפת - ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהחלי

.ÊÈּבאֹותֹו 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  ְְִֹ
.ÁÈּבנתר 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 ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּומסלסלין שמש] הּׂשער את מיּׁשרין ׁשהחּמין מּפני -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
הּׂשער,[מפרידים] את מקּבצין הּצֹונין אבל ְְֲִִֵֶַַַָָאֹותֹו.

ּומתקּׁשר. אֹותֹו ְְְְִִֵַַּומבלּבלין
.ËÈלּה עלתה לא - וטבלה לבנּה, ּתבׁשיל ׁשּנתנה ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָָֹנּדה

ידּה ׁשעל הּׁשמנּונית מּפני .טבילה, ְְְִִִֵֶַַַָָָ

.Î ׁשלׁשה ּבתֹו - וטבלה ּדם, והֹוציאה ּבׂשרּה ְְְְְְְִָָָָָָָָָֹׂשרטה
הרי  ימים, ׁשלׁשה לאחר חֹוצץ; הּׂשריטֹות מקֹום אין ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹימים,
ׁשעל  ּכּגלד ׁשם, קֹופה ׁשהּדם מּפני חֹוצץ, הּׂשריטֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמקֹום

הּמּכה  יבׁש,ּגּבי היה אם חֹוצץ. אינֹו - ׁשּבעין לפלּוף וכן . ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
להֹוריק ׁשהתחיל ירוק]והּוא צבע ּבנּדה.[- חֹוצץ , ְְְְִִִִֵֶָ

.‡Îׁשּבעין בעין]ּכחל שנותנת כחול חֹוצץ;[צבע אינֹו , ִֵֵֶַַָֹ
ּפֹורחֹות עיניה היּו ואם חֹוצץ. העין, ּגּבי [עוצמת ׁשעל ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

תמיד] חֹוצץ.ופותחת אינֹו העין ּגּבי על אף ,ִֵֵֵַַַַָ
.Î 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
עיניה  ּגב על ׁשהיה אֹו יׁשן, ׂשרט ּבּה ׁשהיה אֹו ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָלבנּה,
מּתרת  זֹו הרי - אֹותן עצמה אֹו עיניה ּפתחה ּובין ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻּכחל,
אּלא  אינן ּבהן וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ׁשּכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָלבעלּה;
וכל  ּגזרּו. לא ּבעילה לענין ּגזרּו, טהרֹות ּולענין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּדבריהם,
לענין  טמאֹות ּבׁשאר חֹוצץ - לטהרֹות ּבנּדה ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֻהחֹוצץ

טהרֹות,    ּבבגד וחֹוצץ ְְְֵֶֶָ
טבילה. ְְִִַָּבׁשעת

.‚Î על אף - חֹוצץ ּדבר עליו ונמצא ועלה, ׁשּטבל, ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָמי
עד  ּבטמאתֹו, הּוא הרי הּיֹום, ּכל הּמין ּבאֹותֹו ׁשּנתעּסק ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֻּפי
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 .ואּלּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מּתֹוכן - וׁשּבצלֹוחית ׁשּבכֹוס בתוכן]הּזפת חֹוצצין;[- , ְְְְִִִִֶֶֶֶַָ
מּבית  אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹוצצין. אינן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּומאחֹוריהן,
מאחֹוריהן, ּבין מּתֹוכן ּבין - הּבית מּבעל אבל ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהאּמן;

הּזפ  ׁשּבתמחּויחֹוצצין. גדולה]ת ּבין [קערה - וׁשּבקערה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ
חֹוצצין. - האּמן מּבית ּבין הּבית מּבעל ּבין ,ּכ ּובין ְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻּכ

.בושם]הּמר דיו]והּקֹומֹוס[מין ממרכיבי ּבין [אחד - ְֵַַֹ
ּבין  הּבית מּבעל ּבין ּוקערה, ּבתמחּוי ּבין ּוצלֹוחית ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָּבכֹוס
חמר  אֹו זפת היה חֹוצצין. - ּכ ּובין ּכ ּבין האּמן, ְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻמּבית

הּדרּגׁש ועל הּׁשלחן, ועל הּטבלה, על ּבהן [כסא וכּיֹוצא ְְְְְְֵֶַַַַַַַַַָָָָֻ
עליהן;קטן] מקּפיד ׁשהּוא מּפני חֹוצצין, - נקּיים היּו אם -ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָ

הּבלּוסין ׁשאינֹו[מלוכלכים]ועל מּפני חֹוצצין, אינן - ְְְְִִִֵֵֵֶַַָ
עליהן. ְֲִֵֶַמקּפיד

אינן ‚. עני, ׁשל ועל חֹוצצין; הּבית, ּבעל מּטֹות על ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהיּו
זּקקין ׁשל ועל חֹוצץ; הּבית, ּבעל אּכף ועל [נודות חֹוצצין. ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֻ

הּמרּדעתעור] על חֹוצץ. אינֹו חמור], של צדדין [- מּׁשני ְְְִִֵֵֵַַַַַָ
אורכה] לכל היא החציצה חֹוצץ.[- ,ֵ

חכמים „. ּתלמידי ּבגדי על ּבהן וכּיֹוצא חמר אֹו זפת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
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מלּבּוׁשן  על מקּפידין ׁשהן מּפני ח ֹוצץ, אחד מּצד אפּלּו -ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
חֹוצץ; צדדין, מּׁשני - הארץ עּמי ּבגדי על נקי. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלהיֹות

חֹוצץ  אינֹו אחד, .מּצד ִֵֵֶַָ
מפּסלי ‰. וׁשל יֹוצרין, וׁשל זּפתין, ׁשל מטּפחֹות על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהיּו

ענפים][אילנֹות חֹוצצין.כורתי אינן - ְִִֵָָ
.Âׁשאינֹו מּפני חֹוצץ, אינֹו - ּבגדֹו על ּדם ׁשהיה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָטּבח

.מקּפיד  ְִַ
.Êרבב בבגד]מֹוכר שנבלע דבר כל על [- רבב ׁשהיה ְְֵֶַָָָָ

מֹוכר  הּטּבח היה ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹוצץ; אינֹו ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּבגדֹו,
חֹוצץ, אם ספק זה הרי - ּורבב ּדם ּבגדֹו על והיה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָרבב,
מלאכּתֹו ׁשהרי חֹוצץ, אינֹו אֹו מקּפיד, ׁשנים ׁשהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַמּפני

מקּפיד. ואינֹו ְְִִֵַהיא
.Á- מּתֹוכֹו הּסנּדל על ּבהן וכּיֹוצא החמר אֹו הּזפת ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהיה

- הּספסל על חֹוצץ. אינֹו ּומּלמּטה, חֹוצץ; ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָמּלמעלה,
חֹוצץ  אינֹו מּלמּטה, חֹוצץ; הּצדדין, מן אֹו .מּלמעלה ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

.Ëהמכּבׁשין וׁשּבקתדרה ׁשּבכּסא צֹואה [יבשים]לכלּוכי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
- הּצדדין מן ּבין מּלמּטן ּבין מאחֹוריהן, ּבין מּתֹוכן ּבין -ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ
לכלּוכי  אבל אֹותם. מעבירין ׁשהּמים מּפני חֹוצצין, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאינן

ׁשּבּׁשיר והּמֹו וׁשּבּצלֹוחית, ׁשּבּכֹוס [תכשיט]ׁשמרים ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ
יד[פעמון]וׁשּבּזּוג ׁשעל והּבצק והּטיט קת], הּקרּדם [- ְְְְִֵֶֶַַַַַַָֹֻ

חֹוצצין. - הּמגרפה יד ְְְִֵֶַַַַָוׁשעל
.Èּובחמר ּדבר ּבזפת ׁשאמרנּו מקֹום ׁשּכל הּוא, ּברּור ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

מקּפיד  ׁשאינֹו מּפני ּבכלים, חֹוצצין ׁשאינן ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכּיֹוצא
ּבחמר  אֹו ּבזפת חפּוי הּכלי רב היה אם ,לפיכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹעליהן.

ׁשּבארנּו ּכמֹו טבילה, לֹו עלתה לא - ּבהן על וכּיֹוצא אף , ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּכלים, מן ּבכלי הפרׁש זה ּבדבר ואין מקּפיד. ׁשאינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּפי

זה. ּבדבר ׁשוין הּכלים ּכל ְִִֵֶֶַָָָָָאּלא
.‡È ּכדרּכן ׁשּלא ׁשהכניסן חלּולין ׁשהן הּכלים ידֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּכל

לתוכו] נכנסים לא והמים מרקן [- ולא ּכדרּכן ׁשהכניסן אֹו ,ְְְְְִִֵֶַָָָֹ
לגמרי] הכניסם לא [לא - ונׁשּברּו מּתכת ׁשל ׁשהיּו אֹו ,ְְְִֶֶֶֶַָֹ

טבילה. להן ְְִֶָָָָעלתה
.È,טבל לא ּכאּלּו - והטּבילֹו למּטה, ּפיו ׁשהפ ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹּכלי

ׁשאינן  מקֹום ּבֹו היה ּבכּלֹו. נכנסין הּמים ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמּפני
על  ׁשּיּטּנּו עד טבילה, לֹו עלתה לא - ׁשּיּטּנּו עד ּבֹו ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנכנסין

ִצּדֹו.
.‚Èאינֹו - האמצע מן ורחב ּומּכאן, מּכאן צר ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכלי

צּדֹו על ׁשּיּטּנּו עד .טהֹור, ִֶֶַַַָ
.„È ׁשּיּטּנה עד טהֹורה, אינּה - ׁשֹוקע ׁשּפיה על צלֹוחית ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ִָצּדּה.
.ÂËלדיו]קלמרין מּצּדּה[כלי ׁשּיּקבּנה עד טהֹורה, אינּה - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּבּה לעקמּומית הּמים ׁשּיּכנסּו .ּכדי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
.ÊËהּׁשיר ׁשהיה ונטמא,[תכשיט]ּבהמה רפּוי עליה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ּבמקֹומֹו אֹותֹו .[בצווארה]מטּבילין ְְִִִַ
.ÊÈהּקמקמּוס את יטּביל ׁשּבֹו,[קומקום]ולא ּבּפחמין ְְְְִִֶֶֶַַַָֹֻ

ׁשפׁשף. ּכן אם ְִִֵֵֶָאּלא
.ÁÈ טבל לא ּכאּלּו - והטּבילֹו מׁשקין, מלא ׁשהּוא .ּכלי ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ

טהֹורין  והּכלי הּמים הרי - והטּבילֹו מים, מלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָהיה

ּבטמאת  ׁשּבארנּו ּכמֹו טהרה, להן יׁש ׁשהּמים מּפני ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּכאחת,
אֹותֹו רֹואין רגלים, מי מלא הּכלי היה ּומׁשקין. ְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָָאכלין

חּטאת מי ּבֹו היה  מים. הן אדומה]ּכאּלּו פרה אם [- - ְִִִֵֵַַָָָ
חּטאת  מי על מקוה מי ׁשּירּבּו ּכדי ּפנּוי, הּכלי רב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהיה
ּבטמאתֹו, הּוא עדין - לאו ואם טהֹור; זה הרי - ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָֻׁשּבתֹוכֹו
מי  ּובין הּכלי ּגּוף ּבין ׁשחֹוצצין מׁשקין ׁשאר הן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָּוכאּלּו

ְִֶַהּמקוה.
.ËÈאֹו לבן יין מלא והיה טמא, וגּבֹו טהֹור ׁשּתֹוכֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּכלי

הּכלי  רב היה אם הרב: אחר הֹולכין - והטּבילֹו ְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֹחלב,
ׁשּטמאתֹו מּפני טהֹור, - ּבתֹוכֹו הּמים ׁשּירּבּו ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻּפנּוי,

ׁשאר [מדרבנן]מּדבריהם אֹו אדם יין ּבֹו היה אם אבל . ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ
טבילה. לֹו עלתה לא ְְְִִַָָָֹמׁשקין,

.Îטיט [כד]לגין ּפיו על ונתן טמאין, מים מלא ׁשהּוא ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
טהֹור;[לח]טֹופח - והטּבילֹו ּבּמים, ׁשֹוקע הּטיט והיה , ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ

הּיון טיט היה וכן [עבה]ואם טבל. לא ּכאּלּו ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
טהֹורה; - והטּבילּה טֹופח, טיט ׁשל ּבלבנה ׁשּנתנּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָטּבעת

טבלה. לא ּכאּלּו יון, טיט היה ְְְִִִֵָָָָָֹואם
.‡Î קׁשרי סתם ּבהן: הּמים ׁשּיבֹואּו צריכין ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו

ּבגדי  וקׁשרי חֹוצצין. עליהן, הקּפיד ואם ענּיים; ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶּבגדי
הּקׁשרים, על מקּפיד אינֹו ואם חֹוצצין; סתמן ּבּתים, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָּבעלי

הּבגדים נימי וקׁשרי חֹוצצין. הבגד]אינן ׁשּנקׁשרּו[בשפת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָ
וחבט לולאה]מאליהן, ּותפּלה[- ׁשל [תפילין]הּסנּדל, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ

הרצּועה  ּבבית הרצּועה עם ּדבּוקה ׁשהּקציצה ּבזמן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹראׁש
ויֹורדת  עֹולה ׁשאינּה ּבזמן זרֹוע ׁשל ּותפּלה וחזקה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלּה

זזה] אינה החמת[רצועתו ואזני הּתרמל [נוד], ואזני ְְְְְֵֵֵֵֶַַָָֻ
עתיד [ילקוט] ׁשאינֹו ּותפרים מּקׁשרים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ,ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ

ְִַָלהּתירן.
.Î הּקׁשרים הּמים: ּבהן ׁשּיבֹואּו צריכין ׁשהן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואּלּו

ׁשהם החלּוק קׁשרי ׁשּבפתחי וכן ּבלּולאֹות, עׂשּויין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
ׁשל  ּותפּלה למּתח, צרי סדין ׁשל וׂשפה ׁשּבּכתף, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָלּולאֹות
עֹולה  ׁשהיא ּבזמן זרֹוע וׁשל ּברצּועה, ׁשאינּה ּבזמן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹראׁש

וׁשנץ הּבגדים [רצועה]ויֹורדת, נימי וקׁשרי סנּדל, ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
עתיד  ׁשהּוא מּמקֹומֹות ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותן, ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּקׁשר

ּגת ׁשל הּסּלין ּולמתחן. היין]לגּלֹותן ּבד[בית [בית וׁשל ְְְְִֶֶַַַַַָָָ
לחטטהשמן] צרי חזקים, היּו אם היּו[לנקותם]- ואם ; ְֲֲִִִִַָָָָֹ

ׁשּיבֹואּו צריכים עֹור, ׁשל והּכסת הּכר לנער. צרי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָרפים,
ּבהן. ִֶַַָהּמים

.‚Î והאּמּוםּכסת והּכּדּור, בדים]עגּלה, ממולא ,[עוד ְְֲִֶֶַַָָֻ
הּמים  ּבהן ׁשּיבֹואּו צריכין אינן - והּתפּלה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהּקמיע,
טֹובל  ּולהֹוציא, להכניס ּדרּכֹו ׁשאין ּכל הּכלל: זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלחללן.

ָסתּום.
.„Î מכּבסיןהּמטּביל ּכׁשהן רטובים]ּבגדים ,[ועדיין ְְְְִִִֵֶַַָָֻ

נגּובין, הטּבילן ׁשּיבעּבעּו; עד הּמים ּבהן ׁשּיּכנסּו ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָצריכין
מּבעּבּוען. וינּוחּו ׁשּיבעּבעּו ְְְְְִִֶַַָָעד

.‰Î ועתיד ּכל מּצרּכן, יתר ארּכין ׁשהן הּכלים ידֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻ
הּמּדה מקֹום עד מטּבילן - לה]לקֹוצן שצריך ּכיצד?.[- ְְְִִֵַַַַָָָ

ּגדֹול ּדלי -]ׁשלׁשלת מידתה -]- וקטן טפחים, ארּבעה - ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָ
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צי                
  

.Èלּה עלתה לא - וטבלה לאחֹוריה, ּבנּה ְְְְְֲֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּמפׁשלת
ונדּבק  ּבידֹו, אֹו הּתינֹוק ּברגלי היה טיט ׁשּמא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָטבילה;

נפל  ׁשעלתה ואחר וחצץ, טבילה, ּבׁשעת .ּבאּׁשה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָ
.‚Èׁשּקפצה אֹו ּבפיה, ׂשערּה ׁשּנתנה ידּה,[הידקה]נּדה ְְְְִִֶֶָָָָָָָָָָ

ּבׂשפתֹותיה ׁשּקרצה בחוזק]אֹו לזו זו ׁשּנמצא [הדביקם אֹו , ְְְְִִֶֶֶָָָָ
לא  ּכאּלּו - ׁשּניה ּבין עצם ׁשּנמצא אֹו ּבׂשפתֹותיה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹּבצק
וירדה  ּבפיה, מעֹות נתנה הּטמאים. ׁשאר וכן ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָטבלה.

ּגב על טמאה היא והרי נּדה, מּטמאת טהרה - [-וטבלה ְְְְֲֳִִִֵֵַַַַָָָָָָֻ
ּברק מחמת] ׁשּנגע ּכמי לטמאה, ראׁשֹון ונמצאת ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹֻֻרּקּה;

ּבזב. הּדין וכן ְְִִֵַַָָהּנּדה.
.„Èקלקי ּבאדם: חֹוצצין ׁשאין -]ואּלּו שערות [סבך ְְְְִִֵֵֵֶָָ

ולפלּוף ׁשּבאיׁש, הּסתרים ּובית הּׁשחי ּובית [ליחה]הראׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבׂשרֹו, ׁשעל צֹואה ולכלּוכי הּמּכה, ׁשהעלת וגלד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבעין,
הּקטן, ּוכׁשּות המדלּדלת, וצּפרן הּצּפרן, ׁשּתחת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻוצֹואה

ּבׂשרֹו ׁשעל הּדק הּׂשער קטן]והּוא ילד אין [של אּלּו ּכל - ְְֵֵֵֶַַַַָָָ
ְִחֹוצצין.

.ÂË אחד קׁשר ּכאחת קׁשּורין ׁשהיּו יתר אֹו ׂשערֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּתי
וׂשע  ּבהן. ּבאין ׁשהּמים מּפני חֹוצצין, אינן אחת - רה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

אם  אבל עליה; מקּפיד ׁשּיהיה והּוא, חֹוצצת; ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנקׁשרה,
ׂשערֹו רב ׁשּיהיה עד טבילה, לֹו עלתה עליה, מקּפיד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאינֹו

עצמּה ּבפני נימא נימא ויראה קׁשּור, הּגאֹונים. הֹורּו ּכזה . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
טבילה, לענין חׁשּוב הּוא ּכגּופֹו אדם ׁשל ׁשּׂשערֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָָָלי,
אף  אּלא הּׂשער'; 'רב ׁשּנאמר ּכדי עצמֹו ּבפני ּכגּוף ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹואינֹו
אינֹו אם - נימא נימא קׁשּור ראׁשֹו ׂשער ׁשּכל ּפי ְִִִִֵֶַַָָָָֹעל
לחֹוצץ  נצטרף ּכן אם אּלא טבילה, לֹו עלתה עליו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָמקּפיד
ׁשאר  ואחד הּנּדה, ואחד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגּופֹו, על ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאחר

ׂשער. ּבראׁשם ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֶַָָֹהּטמאין
.ÊË,ׂשערּה חֹופפת האּׁשה ׁשּתהיה היא, עזרא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָּתּקנת

ּתטּבל  ּכ מּיד,ואחר ותטּבל ּבּלילה לחף לּה אפׁשר ואם ; ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
מּפני  אֹו הּדחק, ּובׁשעת מׁשּבח. זה הרי - לחפיפה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּתכף
ׁשּבת. למֹוצאי וטֹובלת ׁשּבת, ּבערב אפּלּו חֹופפת - ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהחלי

.ÊÈּבאֹותֹו 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  ְְִֹ
.ÁÈּבנתר 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 ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּומסלסלין שמש] הּׂשער את מיּׁשרין ׁשהחּמין מּפני -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
הּׂשער,[מפרידים] את מקּבצין הּצֹונין אבל ְְֲִִֵֶַַַָָאֹותֹו.

ּומתקּׁשר. אֹותֹו ְְְְִִֵַַּומבלּבלין
.ËÈלּה עלתה לא - וטבלה לבנּה, ּתבׁשיל ׁשּנתנה ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָָֹנּדה

ידּה ׁשעל הּׁשמנּונית מּפני .טבילה, ְְְִִִֵֶַַַָָָ

.Î ׁשלׁשה ּבתֹו - וטבלה ּדם, והֹוציאה ּבׂשרּה ְְְְְְְִָָָָָָָָָֹׂשרטה
הרי  ימים, ׁשלׁשה לאחר חֹוצץ; הּׂשריטֹות מקֹום אין ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹימים,
ׁשעל  ּכּגלד ׁשם, קֹופה ׁשהּדם מּפני חֹוצץ, הּׂשריטֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמקֹום

הּמּכה  יבׁש,ּגּבי היה אם חֹוצץ. אינֹו - ׁשּבעין לפלּוף וכן . ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
להֹוריק ׁשהתחיל ירוק]והּוא צבע ּבנּדה.[- חֹוצץ , ְְְְִִִִֵֶָ

.‡Îׁשּבעין בעין]ּכחל שנותנת כחול חֹוצץ;[צבע אינֹו , ִֵֵֶַַָֹ
ּפֹורחֹות עיניה היּו ואם חֹוצץ. העין, ּגּבי [עוצמת ׁשעל ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

תמיד] חֹוצץ.ופותחת אינֹו העין ּגּבי על אף ,ִֵֵֵַַַַָ
.Î 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
עיניה  ּגב על ׁשהיה אֹו יׁשן, ׂשרט ּבּה ׁשהיה אֹו ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָלבנּה,
מּתרת  זֹו הרי - אֹותן עצמה אֹו עיניה ּפתחה ּובין ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻּכחל,
אּלא  אינן ּבהן וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ׁשּכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָלבעלּה;
וכל  ּגזרּו. לא ּבעילה לענין ּגזרּו, טהרֹות ּולענין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּדבריהם,
לענין  טמאֹות ּבׁשאר חֹוצץ - לטהרֹות ּבנּדה ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֻהחֹוצץ

טהרֹות,    ּבבגד וחֹוצץ ְְְֵֶֶָ
טבילה. ְְִִַָּבׁשעת

.‚Î על אף - חֹוצץ ּדבר עליו ונמצא ועלה, ׁשּטבל, ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָמי
עד  ּבטמאתֹו, הּוא הרי הּיֹום, ּכל הּמין ּבאֹותֹו ׁשּנתעּסק ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֻּפי
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 .ואּלּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מּתֹוכן - וׁשּבצלֹוחית ׁשּבכֹוס בתוכן]הּזפת חֹוצצין;[- , ְְְְִִִִֶֶֶֶַָ
מּבית  אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹוצצין. אינן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּומאחֹוריהן,
מאחֹוריהן, ּבין מּתֹוכן ּבין - הּבית מּבעל אבל ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהאּמן;

הּזפ  ׁשּבתמחּויחֹוצצין. גדולה]ת ּבין [קערה - וׁשּבקערה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ
חֹוצצין. - האּמן מּבית ּבין הּבית מּבעל ּבין ,ּכ ּובין ְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻּכ

.בושם]הּמר דיו]והּקֹומֹוס[מין ממרכיבי ּבין [אחד - ְֵַַֹ
ּבין  הּבית מּבעל ּבין ּוקערה, ּבתמחּוי ּבין ּוצלֹוחית ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָּבכֹוס
חמר  אֹו זפת היה חֹוצצין. - ּכ ּובין ּכ ּבין האּמן, ְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻמּבית

הּדרּגׁש ועל הּׁשלחן, ועל הּטבלה, על ּבהן [כסא וכּיֹוצא ְְְְְְֵֶַַַַַַַַַָָָָֻ
עליהן;קטן] מקּפיד ׁשהּוא מּפני חֹוצצין, - נקּיים היּו אם -ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָ

הּבלּוסין ׁשאינֹו[מלוכלכים]ועל מּפני חֹוצצין, אינן - ְְְְִִִֵֵֵֶַַָ
עליהן. ְֲִֵֶַמקּפיד

אינן ‚. עני, ׁשל ועל חֹוצצין; הּבית, ּבעל מּטֹות על ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהיּו
זּקקין ׁשל ועל חֹוצץ; הּבית, ּבעל אּכף ועל [נודות חֹוצצין. ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֻ

הּמרּדעתעור] על חֹוצץ. אינֹו חמור], של צדדין [- מּׁשני ְְְִִֵֵֵַַַַַָ
אורכה] לכל היא החציצה חֹוצץ.[- ,ֵ

חכמים „. ּתלמידי ּבגדי על ּבהן וכּיֹוצא חמר אֹו זפת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
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מלּבּוׁשן  על מקּפידין ׁשהן מּפני ח ֹוצץ, אחד מּצד אפּלּו -ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
חֹוצץ; צדדין, מּׁשני - הארץ עּמי ּבגדי על נקי. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלהיֹות

חֹוצץ  אינֹו אחד, .מּצד ִֵֵֶַָ
מפּסלי ‰. וׁשל יֹוצרין, וׁשל זּפתין, ׁשל מטּפחֹות על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהיּו

ענפים][אילנֹות חֹוצצין.כורתי אינן - ְִִֵָָ
.Âׁשאינֹו מּפני חֹוצץ, אינֹו - ּבגדֹו על ּדם ׁשהיה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָטּבח

.מקּפיד  ְִַ
.Êרבב בבגד]מֹוכר שנבלע דבר כל על [- רבב ׁשהיה ְְֵֶַָָָָ

מֹוכר  הּטּבח היה ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹוצץ; אינֹו ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּבגדֹו,
חֹוצץ, אם ספק זה הרי - ּורבב ּדם ּבגדֹו על והיה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָרבב,
מלאכּתֹו ׁשהרי חֹוצץ, אינֹו אֹו מקּפיד, ׁשנים ׁשהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַמּפני

מקּפיד. ואינֹו ְְִִֵַהיא
.Á- מּתֹוכֹו הּסנּדל על ּבהן וכּיֹוצא החמר אֹו הּזפת ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהיה

- הּספסל על חֹוצץ. אינֹו ּומּלמּטה, חֹוצץ; ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָמּלמעלה,
חֹוצץ  אינֹו מּלמּטה, חֹוצץ; הּצדדין, מן אֹו .מּלמעלה ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

.Ëהמכּבׁשין וׁשּבקתדרה ׁשּבכּסא צֹואה [יבשים]לכלּוכי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
- הּצדדין מן ּבין מּלמּטן ּבין מאחֹוריהן, ּבין מּתֹוכן ּבין -ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ
לכלּוכי  אבל אֹותם. מעבירין ׁשהּמים מּפני חֹוצצין, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאינן

ׁשּבּׁשיר והּמֹו וׁשּבּצלֹוחית, ׁשּבּכֹוס [תכשיט]ׁשמרים ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ
יד[פעמון]וׁשּבּזּוג ׁשעל והּבצק והּטיט קת], הּקרּדם [- ְְְְִֵֶֶַַַַַַָֹֻ

חֹוצצין. - הּמגרפה יד ְְְִֵֶַַַַָוׁשעל
.Èּובחמר ּדבר ּבזפת ׁשאמרנּו מקֹום ׁשּכל הּוא, ּברּור ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

מקּפיד  ׁשאינֹו מּפני ּבכלים, חֹוצצין ׁשאינן ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכּיֹוצא
ּבחמר  אֹו ּבזפת חפּוי הּכלי רב היה אם ,לפיכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹעליהן.

ׁשּבארנּו ּכמֹו טבילה, לֹו עלתה לא - ּבהן על וכּיֹוצא אף , ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּכלים, מן ּבכלי הפרׁש זה ּבדבר ואין מקּפיד. ׁשאינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּפי

זה. ּבדבר ׁשוין הּכלים ּכל ְִִֵֶֶַָָָָָאּלא
.‡È ּכדרּכן ׁשּלא ׁשהכניסן חלּולין ׁשהן הּכלים ידֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּכל

לתוכו] נכנסים לא והמים מרקן [- ולא ּכדרּכן ׁשהכניסן אֹו ,ְְְְְִִֵֶַָָָֹ
לגמרי] הכניסם לא [לא - ונׁשּברּו מּתכת ׁשל ׁשהיּו אֹו ,ְְְִֶֶֶֶַָֹ

טבילה. להן ְְִֶָָָָעלתה
.È,טבל לא ּכאּלּו - והטּבילֹו למּטה, ּפיו ׁשהפ ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹּכלי

ׁשאינן  מקֹום ּבֹו היה ּבכּלֹו. נכנסין הּמים ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמּפני
על  ׁשּיּטּנּו עד טבילה, לֹו עלתה לא - ׁשּיּטּנּו עד ּבֹו ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנכנסין

ִצּדֹו.
.‚Èאינֹו - האמצע מן ורחב ּומּכאן, מּכאן צר ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכלי

צּדֹו על ׁשּיּטּנּו עד .טהֹור, ִֶֶַַַָ
.„È ׁשּיּטּנה עד טהֹורה, אינּה - ׁשֹוקע ׁשּפיה על צלֹוחית ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ִָצּדּה.
.ÂËלדיו]קלמרין מּצּדּה[כלי ׁשּיּקבּנה עד טהֹורה, אינּה - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּבּה לעקמּומית הּמים ׁשּיּכנסּו .ּכדי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
.ÊËהּׁשיר ׁשהיה ונטמא,[תכשיט]ּבהמה רפּוי עליה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ּבמקֹומֹו אֹותֹו .[בצווארה]מטּבילין ְְִִִַ
.ÊÈהּקמקמּוס את יטּביל ׁשּבֹו,[קומקום]ולא ּבּפחמין ְְְְִִֶֶֶַַַָֹֻ

ׁשפׁשף. ּכן אם ְִִֵֵֶָאּלא
.ÁÈ טבל לא ּכאּלּו - והטּבילֹו מׁשקין, מלא ׁשהּוא .ּכלי ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ

טהֹורין  והּכלי הּמים הרי - והטּבילֹו מים, מלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָהיה

ּבטמאת  ׁשּבארנּו ּכמֹו טהרה, להן יׁש ׁשהּמים מּפני ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּכאחת,
אֹותֹו רֹואין רגלים, מי מלא הּכלי היה ּומׁשקין. ְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָָאכלין

חּטאת מי ּבֹו היה  מים. הן אדומה]ּכאּלּו פרה אם [- - ְִִִֵֵַַָָָ
חּטאת  מי על מקוה מי ׁשּירּבּו ּכדי ּפנּוי, הּכלי רב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהיה
ּבטמאתֹו, הּוא עדין - לאו ואם טהֹור; זה הרי - ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָֻׁשּבתֹוכֹו
מי  ּובין הּכלי ּגּוף ּבין ׁשחֹוצצין מׁשקין ׁשאר הן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָּוכאּלּו

ְִֶַהּמקוה.
.ËÈאֹו לבן יין מלא והיה טמא, וגּבֹו טהֹור ׁשּתֹוכֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּכלי

הּכלי  רב היה אם הרב: אחר הֹולכין - והטּבילֹו ְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֹחלב,
ׁשּטמאתֹו מּפני טהֹור, - ּבתֹוכֹו הּמים ׁשּירּבּו ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻּפנּוי,

ׁשאר [מדרבנן]מּדבריהם אֹו אדם יין ּבֹו היה אם אבל . ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ
טבילה. לֹו עלתה לא ְְְִִַָָָֹמׁשקין,

.Îטיט [כד]לגין ּפיו על ונתן טמאין, מים מלא ׁשהּוא ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
טהֹור;[לח]טֹופח - והטּבילֹו ּבּמים, ׁשֹוקע הּטיט והיה , ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ

הּיון טיט היה וכן [עבה]ואם טבל. לא ּכאּלּו ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
טהֹורה; - והטּבילּה טֹופח, טיט ׁשל ּבלבנה ׁשּנתנּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָטּבעת

טבלה. לא ּכאּלּו יון, טיט היה ְְְִִִֵָָָָָֹואם
.‡Î קׁשרי סתם ּבהן: הּמים ׁשּיבֹואּו צריכין ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו

ּבגדי  וקׁשרי חֹוצצין. עליהן, הקּפיד ואם ענּיים; ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶּבגדי
הּקׁשרים, על מקּפיד אינֹו ואם חֹוצצין; סתמן ּבּתים, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָּבעלי

הּבגדים נימי וקׁשרי חֹוצצין. הבגד]אינן ׁשּנקׁשרּו[בשפת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָ
וחבט לולאה]מאליהן, ּותפּלה[- ׁשל [תפילין]הּסנּדל, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ

הרצּועה  ּבבית הרצּועה עם ּדבּוקה ׁשהּקציצה ּבזמן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹראׁש
ויֹורדת  עֹולה ׁשאינּה ּבזמן זרֹוע ׁשל ּותפּלה וחזקה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלּה

זזה] אינה החמת[רצועתו ואזני הּתרמל [נוד], ואזני ְְְְְֵֵֵֵֶַַָָֻ
עתיד [ילקוט] ׁשאינֹו ּותפרים מּקׁשרים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ,ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ

ְִַָלהּתירן.
.Î הּקׁשרים הּמים: ּבהן ׁשּיבֹואּו צריכין ׁשהן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואּלּו

ׁשהם החלּוק קׁשרי ׁשּבפתחי וכן ּבלּולאֹות, עׂשּויין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
ׁשל  ּותפּלה למּתח, צרי סדין ׁשל וׂשפה ׁשּבּכתף, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָלּולאֹות
עֹולה  ׁשהיא ּבזמן זרֹוע וׁשל ּברצּועה, ׁשאינּה ּבזמן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹראׁש

וׁשנץ הּבגדים [רצועה]ויֹורדת, נימי וקׁשרי סנּדל, ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
עתיד  ׁשהּוא מּמקֹומֹות ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותן, ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּקׁשר

ּגת ׁשל הּסּלין ּולמתחן. היין]לגּלֹותן ּבד[בית [בית וׁשל ְְְְִֶֶַַַַַָָָ
לחטטהשמן] צרי חזקים, היּו אם היּו[לנקותם]- ואם ; ְֲֲִִִִַָָָָֹ

ׁשּיבֹואּו צריכים עֹור, ׁשל והּכסת הּכר לנער. צרי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָרפים,
ּבהן. ִֶַַָהּמים

.‚Î והאּמּוםּכסת והּכּדּור, בדים]עגּלה, ממולא ,[עוד ְְֲִֶֶַַָָֻ
הּמים  ּבהן ׁשּיבֹואּו צריכין אינן - והּתפּלה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהּקמיע,
טֹובל  ּולהֹוציא, להכניס ּדרּכֹו ׁשאין ּכל הּכלל: זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלחללן.

ָסתּום.
.„Î מכּבסיןהּמטּביל ּכׁשהן רטובים]ּבגדים ,[ועדיין ְְְְִִִֵֶַַָָֻ

נגּובין, הטּבילן ׁשּיבעּבעּו; עד הּמים ּבהן ׁשּיּכנסּו ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָצריכין
מּבעּבּוען. וינּוחּו ׁשּיבעּבעּו ְְְְְִִֶַַָָעד

.‰Î ועתיד ּכל מּצרּכן, יתר ארּכין ׁשהן הּכלים ידֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻ
הּמּדה מקֹום עד מטּבילן - לה]לקֹוצן שצריך ּכיצד?.[- ְְְִִֵַַַַָָָ

ּגדֹול ּדלי -]ׁשלׁשלת מידתה -]- וקטן טפחים, ארּבעה - ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָ
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צב               
  

והּׁשאר  ּבלבד, זֹו מּדה עד הּׁשלׁשלת מן מטּביל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָעׂשרה;
ָטהֹור.

.ÂÎ ּכלי- הּכל והטּביל אחרים, ּכלים ּבתֹוכֹו ׁשּנתן טמא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
ׁשהרי  ּביֹותר; צר הּכלי ׁשּפי ּפי על אף טבילה, להן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעלתה
הּגדֹול, לּכלי טבילה ׁשעלתה ּומּתֹו לֹו, נכנסין ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָהּמים

ׁשּבתֹוכֹו לּכלים טבילה והטּביל עלתה צּדֹו, על הּטהּו ואם . ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ
ּכׁשפֹופרת  רחב ּפיו ׁשּיהיה עד טבילה, להן עלתה לא -ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
טמאים, ּכלים לתֹוכֹו ונתן טהֹור, הּכלי היה אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָהּנֹוד.
רחב  ּפיו ׁשּיהיה עד טבילה, להן עלתה לא - ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹוהטּבילן
אבל  לתרּומה. אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנֹוד. ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָּכׁשפֹופרת
ּכלל, טהֹורין ּכלים ּבתֹו ּכלים מטּבילין אין - ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָלקדׁשים

ּבקּפה אֹו ּבסל היּו גדול]ואפּלּו ׁשּבארנּו.[שק ּכמֹו ְְְְֲִֵֶַַַָָֻ

  
ׁשּנאמר:‡. - ּבהן טֹובלין מכּנסין, מים ׁשּכל ּתֹורה, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֻּדין

מים" להעלֹות "מקוה ּכדי ּבהן ׁשּיהיה והּוא, מקֹום. מּכל , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
חכמים, ׁשערּו אחת; ּבבת האדם ּגּוף לכל ּבהן ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָטבילה
מחזיק  הּוא זה וׁשעּור אּמֹות; ׁשלׁש ּברּום אּמה על ְְְִִֶַַַַַָָָֹאּמה

ׁשאּובין. ׁשאינן ּבין ׁשאּובין ּבין מים, סאה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָארּבעים
. לטבילה ּפסּולין הּׁשאּובין ׁשהּמים סֹופרים, ;ּומּדברי ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָ

לתֹוכן  ׁשּנפל ׁשאּובין, ׁשאינן מים מקוה אּלא עֹוד, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹולא
ׁשּפּסּול  ּפי על אף הּכל. ּפסלּו - ׁשאּובין מים לּגין ְְְִִִִִֶֶַַַַָֹֹֻׁשלׁשת
הּוא  ׁשהרי ּבהּקׁש; למדּוהּו סֹופרים, מּדברי ׁשאּובין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָמים
הּמעין  - טהֹור" יהיה מים, מקוה ּובֹור מעין א" ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאֹומר:

ּתפּוסת ּבֹו התערבות]אין ּבידי [- ּכּלֹו והּבֹור ּכלל, אדם יד ְְְִֵֵַַַָָָֻ
לא  הּמקוה חכמים: אמרּו ׁשאּובין; מים ּכּלן ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻאדם,
ׁשמים  ּבידי ּכּלֹו להיֹות צרי ואינֹו ּכבֹור, ׁשאּוב ּכּלֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֻֻיהיה

ּכׁשר. אדם, יד ּתפּוסת ּבֹו יׁש אם אּלא ְְְִֵֵֶַַַָָָָָּכמעין,
להן ‚. וירדּו לנּגבן, הּגג ּבראׁש קנקּנים הּמּניח ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹּכיצד?

הרי  הּגׁשמים, עֹונת ׁשהיא ּפי על אף - ונתמּלאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּגׁשמים
יכּפה אֹו הּקנקּנים יׁשּבר הּנקוים [יהפוך]זה 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
זמן,„. ּובכל עת ּבכל ּתמיד הּצּנֹור ּתחת ּכלים ְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּמּניח

אבנ  ּכלי אפּלּו קטּנים, ּכלים ואחד ּגדֹולים ּכלים ים אחד ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
מי  ונתמּלאּו טמאה, מקּבלין ׁשאינן מּכלים ּבהן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻוכּיֹוצא
ׁשברן  אֹו ּפיהן, על ּכפין ואם ּפסּולין. אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָּגׁשמים
לדעּתֹו ׁשהרי ּדבר, לכל ּכׁשאּובין מהם הּנקוין הּמים -ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הּכלים  ׁשכח ואפּלּו מים. לקּלח הּצּנֹור ׁשחזקת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָנתמּלאּו;
וכן  הּמּניח. מּפני הּׁשֹוכח, על ּגזרּו - ּפסּולין הּצּנֹור, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָּתחת

עבים קּׁשּור ּבעת ּבחצר הּכלים את [התאסף הּמּניח ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
גשמים] לקראת ּפסּולין,העננים ׁשּבהן הּמים - ונתמּלאּו ,ְְְְִִִֶֶַַַָ

ּבׁשעת  ּבחצר הּׁשֹוכח על ּגזרּו וכן נתמּלאּו. לדעּתֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהרי
עבים, ּפּזּור ּבׁשעת ּבחצר הּניחן מּניח. מּׁשּום עבים, ְִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָקּׁשּור
ׁשהּניחן  ּכמֹו ּכׁשרין, אּלּו הרי - ונתמּלאּו עבים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָּובאּו
עבים, קּׁשּור ּבׁשעת הּניחן אם וכן לנּגבן. הּגג ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹּבראׁש

ואם  ּכׁשרין. אּלּו הרי - ונתמּלאּו ונתקּׁשרּו, וחזרּו ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָונתּפּזרּו,
ּכׁשרין. מהם הּנקוין הּמים ּכפין, אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשברן

ּפי ‰. על אף - מים ונתמּלא ּבּמקוה, עציץ ׁשּׁשכח ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהּסּיד
רב  ּבֹו יׁש העציץ והרי מעט, אּלא ּבּמקוה נׁשאר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
ונמצא  ּבמקֹומֹו, העציץ את יׁשּבר זה הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהּמקוה

ּכׁשר  ּכּלֹו הּמקוה,הּמקוה ּבתֹו הּקנקּנים את המסּדר וכן . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻ
לחּסמן למלאתם]ּכדי ׁ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
.Â ּבׁשלׁשת הּמקוה את הּׁשאּובין הּמים ּפֹוסלין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹּכיצד

לֹו ונפלּו סאה, מארּבעים ּפחֹות ּבּמקוה היה ׁשאם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻלּגין?
אבל  ּפסּול. הּכל הרי - לארּבעים והׁשלימּוהּו לּגין ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹֹֻׁשלׁשת

ׁש וׁשאב מקוה ׁשאּובין, ׁשאינן מים סאה ארּבעים ּבֹו ּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכׁשר  זה הרי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל לתֹוכֹו וׁשפ עֹוד,ּבכד, ולא . ְְְְֲֵֵֶַַַָָָֹֻ

והיה  ּכׁשרין, מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש עליֹון מקוה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
למקוה  וירדּו הּמים, ׁשרּבּו עד לתֹוכֹו ונֹותן ּבכלי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָממּלא

ּכׁשר. הּתחּתֹון הרי - סאה ארּבעים ְְְְֲִֵֵַַַַָָָּתחּתֹון
.Êמכּונֹות 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

.Á,לּגין ּבׁשלׁשת הּמקוה את ּפֹוסלין הּׁשאּובין הּמים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַֹֻאין
נגררּו אם אבל הּכלי; מן הּמקוה לת ֹו ׁשּיּפלּו [על עד ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָ

וירדּוהקרקע] ונמׁשכּו לּמקוה, חּוץ הּׁשאּובין ְְְְְְְִִִִֶַַַַָהּמים
מחצה  ׁשּיהּו עד אּלא הּמקוה, ּפֹוסלין אינן - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלּמקוה
ּכׁשר. הּמקוה הּכׁשרים, מן רב היה אם אבל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלמחצה;
ּכׁשרין, מים ּומּׁשהּו סאה עׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכיצד?
ויֹורדין  נמׁשכין והּמים לּמקוה, חּוץ וׁשֹואב ממּלא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָוהיה
הּסילֹון  ּבתֹו אֹו הּקרקע, על נמׁשכין ׁשהיּו ּבין - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָלּמקוה
ּכׁשר, - הּמקוה את ּפֹוסלין ׁשאינן מּדברים ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכּיֹוצא

ׁשהמׁשיכּוה ׁשהּׁשאּובה סאה; לאלף הׁשלימֹו [-ואפּלּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָ
[- למקווה שנגררו ארּבעים שאובין רב ׁשם היה אם ְְִִֵַָָָָָֹּכׁשרה,

ס  עׂשרים ּבראׁשֹו ׁשהיה ּגג וכן הּכׁשר. מן ּומּׁשהּוסאה אה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
מעׂשרים, ּפחֹות לתֹוכֹו ונתן ּבכתפֹו ּומּלא ּגׁשמים, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמי
אחד  למקֹום הּכל ּומׁשכּו הּצּנֹור ּופתח ּפסּול, הּכל ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּנמצא
- ּכּלּה ׁשהמׁשיכּוה ׁשהּׁשאּובה ּכׁשר; מקוה זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

ּבזה. וכּיֹוצא ּכׁשר. רב ׁשם והיה הֹואיל ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֹּכׁשרה,
.Ë 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
ׁשהמׁשיכּוה  'ׁשאּובה ּבּסֹוף אמרּו ׁשהרי נדחּו, ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָהן,
,וׁשֹופ ּבכלי ממּלא היה אם - זה ּדבר ּולפי טהֹורה'. ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֻּכּלּה

ּכׁשר.והּמים מקוה זה הרי אחד, למקֹום והֹולכין נזחלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשהרי  ּכׁשרין, מקוֹות ׁשּלנּו ׁשּבּמרחצאֹות אמּבטי ּכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכן
מי  ראינּו לא ּומעֹולם הּוא. ׁשּנמׁש ׁשאּוב ׁשּבהן הּמים ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכל

זה. ּבדבר מעׂשה ְֲֶֶֶַָָָָׁשעׂשה
.È ּבחצר,מי מתערבין ׁשהיּו ׁשאּובין ּומים ּגׁשמים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
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לעּוקה ויֹורדין ׁשהיּו[גומא]ונמׁשכין אֹו ׁשּבחצר, ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ
מעלֹות על -[מדריגות]מתערבין לּמערה ויֹורדין הּמערה, ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָ

מחצה  ּפסּול; הּפסּול, מן רב ואם ּכׁשר; הּכׁשר, מן רב ְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹאם
יּגיעּו ׁשּלא עד ׁשּמתערבין ּבזמן אימתי? ּפסּול. ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלמחצה,
והּפסּולין  הּכׁשרין היּו אם אבל ויֹורדין. ונמׁשכין ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָלּמקוה,

ל  ׁשּנפל ידּוע אם - הּמקוה לתֹו ארּבעים מקּלחין תֹוכֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ
מים  לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו ירדּו ׁשּלא עד ּכׁשרין מים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֻסאה

ּפסּול. לאו, ואם ּכׁשר; ְְִִֵָָָׁשאּובין,

ה'תשע"ד  אלול י"א קודש שבת יום

  
אחד,מקוה ‡. מּכלי ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה לֹו ׁשּנפלּו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָֹֻ

ׁשּיתחיל  והּוא, מצטרפין; - ּכלים מּׁשלׁשה אֹו מּׁשנים ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹאֹו
אין  ּכלים, מארּבעה הראׁשֹון. ּפסק ׁשּלא עד ְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּׁשני
לרּבֹות; נתּכּון ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹמצטרפין.
מׁשקל  נפל אפּלּו - הּמקוה מי את לרּבֹות נתּכּון אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאבל

לּגין  לׁשלׁשת מצטרף ׁשנה, ּבכל ׁשּקדמּוּדינר ּובין . ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֻ
אֹו הּפסּולין, את ּכׁשרים ׁשּקדמּו ּבין הּכׁשרים, את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהּׁשאּובין
ּכיון  - ּכאחת לּמקוה נֹופלין והּכׁשרין הּׁשאּובין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשהיּו
לפחֹות  אֹו סאה ארּבעים לתֹו ׁשאּובין לּגין ׁשלׁשת ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹֻׁשּנפלּו

ׁשאּוב. ונעׂשה הּכל נפסל -ְְֲִַַַָָֹ
. והּסֹוחט ׁשנים ּומחצה, לג וזה ּומחצה, לג זה הּפילּו ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

והגּביהּה המים]ּכסּותֹו נֹופלין [מעל ׁשּבּה הּמים והרי , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ
הּצרצּור מן המערה וכן הרּבה, שבשפתה מּמקֹומֹות כוס -] ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

ּפֹוסלין.רשת] אּלּו הרי - הרּבה מּמקֹומֹות ׁשּמטיל ,ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַ
ארּבעים ּמטּביל ה ‚. ּ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

ּבכל „. לג ׁשאּובין, מים ׁשל ּגּמֹות ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹֻמקוה
לתֹוכֹו ׁשּנפלּו ידּוע אם - ּכׁשרים מים לתֹוכֹו ונפל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻּגּמה,
הּׁשליׁשית, לּגּמה יּגיעּו ׁשּלא עד ּכׁשרים מים סאה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻארּבעים

ּפסּול  לאו, ואם .ּכׁשר; ְִֵָָָ
לזה ‰. ונפל סאה, ארּבעים מהן אחד ּבכל אין מקוֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשני

- הּמקוֹות ׁשני ונתערבּו ּומחצה, לג ולזה ּומחצה, ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָֹֹלג
אבל  ּפסּול. ׁשם מהן אחד על נקרא ׁשּלא מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשרין;
מים  לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו ׁשּנפל סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻמקוה
ּכל  על ּכׁשרים מים ורּבה לׁשנים, נחלק ּכ ואחר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָׁשאּובין,
ׁשּנפסל  ּכּלֹו הּמקוה ׁשּכל ּפסּולין; אּלּו הרי - מהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻאחד

ּבכלי  ׁשאבּו מימיו ּכל ּוכאּלּו חׁשּוב, הּוא ׁשאּובין .ּכמים ְְְְֲִִִִִֵַָָָָ
.Â 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 ּבפּסּול ֹו, 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
.Ê מסלק]המסּנק מּמּנּו[- ונמׁשכּו לצדדין, הּטיט את ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ

הּטיט  ּתֹולׁש היה ּכׁשר; זה הרי - ל ּמקוה לּגין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשלׁשת
מּמּנּו ונמׁשכּו לצּדּה, הּמקוה מן והבּדילֹו ּבידיו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָּומגּביהֹו

ּפסּולין. אּלּו הרי - לּגין ְְֲִִֵֵֶֹֻׁשלׁשת
.Á צבא]ּגיס העֹוברת [- ּבהמה וכן למקֹום, מּמקֹום העֹובר ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

לּגין  ׁשלׁשת ּוברגליהם ּבידיהם וזּלפּו למקֹום, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻמּמקֹום
מקוה  עׂשּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּכׁשר. זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלּמקוה

מרגליהם]ּכּתחּלה סאה המ' כל ּכׁשר.[- זה הרי - ְֲִֵֵֶַָָ
.Ë ּפחֹות מקוה לתֹוכֹו ונפל סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

לחּלה  ּכׁשר זה הרי - ׁשאּובין טמאין מים לּגין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻמּׁשלׁשת
עליהן  להקוֹות ּופסּולין לּידים, מהן ולּטל [-ולתרּומה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

אּלּולמקווה] הרי - עליהן ורבּו ּגׁשמים, עליהן ירדּו .ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָ
מים  לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו נפלּו עליהן. להּקוֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֻּכׁשרים
מּמּנּו ולּטל ולתרּומה לחּלה ּפסּול זה הרי - טמאים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשאּובין
- עליהן ורּבּו ּגׁשמים ירדּו עליו. להּקוֹות ּופסּול ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָלּידים,
עד  עליהן, להּקוֹות ּופסּולין ולּידים, ולתרּומה לחּלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכׁשרין
ולא  ּכׁשאּובין, ּכּלן ׁשּנעׂשּו הראׁשֹונים הּמים ּכל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּיצאּו
ּבֹו ׁשּיׁש מקוה וכן לּגין. מּׁשלׁשה ּפחֹות אּלא מהן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻיּׁשאר

ּדינר חסר סאה קטנה]ארּבעים מים כמות לתֹוכֹו[- ונפלּו , ְְְְְִִֵַָָָָָ
לחּלה  ּפסּול זה הרי - טמאין ׁשאּובין מים לּגין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻׁשלׁשת
נפל  עליהן. להּקוֹות ּופסּולין לּידים, מּמּנּו ולּטל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹולתרּומה
נפל  ּכ ואחר טמאין, ּכּלן אפּלּו לּגין, מּׁשלׁשת ּפחֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻלתֹוכֹו
ׁשּטהר  ּכׁשם - להׁשלימֹו ּגׁשמים מי ּדינר מׁשקל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלתֹוכֹו

ּדבר. לכל טהר ּכ ְְִִַָָָָָָלטבילה,

  
ׁ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 ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵָָָ
.לקּבלה נעׂשה ׁשּלא ּכלי תשמישו]ּכל זה אין אף [- - ְְֲִֶַַַָָָָֹ

הּסילֹונֹות  ּכגֹון הּמקוה; את ּפֹוסל אינֹו מקּבל, ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַעל
צינורות] רחבין [- ׁשהן ּפי על אף - ּבהן נמׁשכין ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּמים

ׁשל ּבא  ׁשהיּו ּבין הּמקוה, את ּפֹוסלין אין - ּומקּבלין מצע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
חרׂש. ׁשל אֹו ֶֶֶֶֶַמּתכת

מים]הּׁשקת‚. הּמקוה,[חקיקת את ּפֹוסלת אינּה - ׁשּבּסלע ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
את  ּפֹוסל - ּבסלע ׁשחּברֹו ּכלי אבל ּכלי. ׁשאינּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָלפי
מן  אֹו מּלמּטה, נּקבה ּבסיד. ׁשחּברֹו ּפי על אף ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָהּמקוה,
הּמקוה. את ּפֹוסלת ואינּה ּכׁשרה, - הּנֹוד ּכׁשפֹופרת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּצד
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צג                
  

והּׁשאר  ּבלבד, זֹו מּדה עד הּׁשלׁשלת מן מטּביל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָעׂשרה;
ָטהֹור.

.ÂÎ ּכלי- הּכל והטּביל אחרים, ּכלים ּבתֹוכֹו ׁשּנתן טמא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
ׁשהרי  ּביֹותר; צר הּכלי ׁשּפי ּפי על אף טבילה, להן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעלתה
הּגדֹול, לּכלי טבילה ׁשעלתה ּומּתֹו לֹו, נכנסין ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָהּמים

ׁשּבתֹוכֹו לּכלים טבילה והטּביל עלתה צּדֹו, על הּטהּו ואם . ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ
ּכׁשפֹופרת  רחב ּפיו ׁשּיהיה עד טבילה, להן עלתה לא -ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
טמאים, ּכלים לתֹוכֹו ונתן טהֹור, הּכלי היה אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָהּנֹוד.
רחב  ּפיו ׁשּיהיה עד טבילה, להן עלתה לא - ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹוהטּבילן
אבל  לתרּומה. אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנֹוד. ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָּכׁשפֹופרת
ּכלל, טהֹורין ּכלים ּבתֹו ּכלים מטּבילין אין - ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָלקדׁשים

ּבקּפה אֹו ּבסל היּו גדול]ואפּלּו ׁשּבארנּו.[שק ּכמֹו ְְְְֲִֵֶַַַָָֻ

  
ׁשּנאמר:‡. - ּבהן טֹובלין מכּנסין, מים ׁשּכל ּתֹורה, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֻּדין

מים" להעלֹות "מקוה ּכדי ּבהן ׁשּיהיה והּוא, מקֹום. מּכל , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
חכמים, ׁשערּו אחת; ּבבת האדם ּגּוף לכל ּבהן ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָטבילה
מחזיק  הּוא זה וׁשעּור אּמֹות; ׁשלׁש ּברּום אּמה על ְְְִִֶַַַַַָָָֹאּמה

ׁשאּובין. ׁשאינן ּבין ׁשאּובין ּבין מים, סאה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָארּבעים
. לטבילה ּפסּולין הּׁשאּובין ׁשהּמים סֹופרים, ;ּומּדברי ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָ

לתֹוכן  ׁשּנפל ׁשאּובין, ׁשאינן מים מקוה אּלא עֹוד, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹולא
ׁשּפּסּול  ּפי על אף הּכל. ּפסלּו - ׁשאּובין מים לּגין ְְְִִִִִֶֶַַַַָֹֹֻׁשלׁשת
הּוא  ׁשהרי ּבהּקׁש; למדּוהּו סֹופרים, מּדברי ׁשאּובין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָמים
הּמעין  - טהֹור" יהיה מים, מקוה ּובֹור מעין א" ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאֹומר:

ּתפּוסת ּבֹו התערבות]אין ּבידי [- ּכּלֹו והּבֹור ּכלל, אדם יד ְְְִֵֵַַַָָָֻ
לא  הּמקוה חכמים: אמרּו ׁשאּובין; מים ּכּלן ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻאדם,
ׁשמים  ּבידי ּכּלֹו להיֹות צרי ואינֹו ּכבֹור, ׁשאּוב ּכּלֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֻֻיהיה

ּכׁשר. אדם, יד ּתפּוסת ּבֹו יׁש אם אּלא ְְְִֵֵֶַַַָָָָָּכמעין,
להן ‚. וירדּו לנּגבן, הּגג ּבראׁש קנקּנים הּמּניח ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹּכיצד?

הרי  הּגׁשמים, עֹונת ׁשהיא ּפי על אף - ונתמּלאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּגׁשמים
יכּפה אֹו הּקנקּנים יׁשּבר הּנקוים [יהפוך]זה 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
זמן,„. ּובכל עת ּבכל ּתמיד הּצּנֹור ּתחת ּכלים ְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּמּניח

אבנ  ּכלי אפּלּו קטּנים, ּכלים ואחד ּגדֹולים ּכלים ים אחד ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
מי  ונתמּלאּו טמאה, מקּבלין ׁשאינן מּכלים ּבהן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻוכּיֹוצא
ׁשברן  אֹו ּפיהן, על ּכפין ואם ּפסּולין. אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָּגׁשמים
לדעּתֹו ׁשהרי ּדבר, לכל ּכׁשאּובין מהם הּנקוין הּמים -ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הּכלים  ׁשכח ואפּלּו מים. לקּלח הּצּנֹור ׁשחזקת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָנתמּלאּו;
וכן  הּמּניח. מּפני הּׁשֹוכח, על ּגזרּו - ּפסּולין הּצּנֹור, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָּתחת

עבים קּׁשּור ּבעת ּבחצר הּכלים את [התאסף הּמּניח ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
גשמים] לקראת ּפסּולין,העננים ׁשּבהן הּמים - ונתמּלאּו ,ְְְְִִִֶֶַַַָ

ּבׁשעת  ּבחצר הּׁשֹוכח על ּגזרּו וכן נתמּלאּו. לדעּתֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהרי
עבים, ּפּזּור ּבׁשעת ּבחצר הּניחן מּניח. מּׁשּום עבים, ְִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָקּׁשּור
ׁשהּניחן  ּכמֹו ּכׁשרין, אּלּו הרי - ונתמּלאּו עבים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָּובאּו
עבים, קּׁשּור ּבׁשעת הּניחן אם וכן לנּגבן. הּגג ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹּבראׁש

ואם  ּכׁשרין. אּלּו הרי - ונתמּלאּו ונתקּׁשרּו, וחזרּו ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָונתּפּזרּו,
ּכׁשרין. מהם הּנקוין הּמים ּכפין, אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשברן

ּפי ‰. על אף - מים ונתמּלא ּבּמקוה, עציץ ׁשּׁשכח ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהּסּיד
רב  ּבֹו יׁש העציץ והרי מעט, אּלא ּבּמקוה נׁשאר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
ונמצא  ּבמקֹומֹו, העציץ את יׁשּבר זה הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהּמקוה

ּכׁשר  ּכּלֹו הּמקוה,הּמקוה ּבתֹו הּקנקּנים את המסּדר וכן . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻ
לחּסמן למלאתם]ּכדי ׁ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
.Â ּבׁשלׁשת הּמקוה את הּׁשאּובין הּמים ּפֹוסלין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹּכיצד

לֹו ונפלּו סאה, מארּבעים ּפחֹות ּבּמקוה היה ׁשאם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻלּגין?
אבל  ּפסּול. הּכל הרי - לארּבעים והׁשלימּוהּו לּגין ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹֹֻׁשלׁשת

ׁש וׁשאב מקוה ׁשאּובין, ׁשאינן מים סאה ארּבעים ּבֹו ּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכׁשר  זה הרי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל לתֹוכֹו וׁשפ עֹוד,ּבכד, ולא . ְְְְֲֵֵֶַַַָָָֹֻ

והיה  ּכׁשרין, מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש עליֹון מקוה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
למקוה  וירדּו הּמים, ׁשרּבּו עד לתֹוכֹו ונֹותן ּבכלי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָממּלא

ּכׁשר. הּתחּתֹון הרי - סאה ארּבעים ְְְְֲִֵֵַַַַָָָּתחּתֹון
.Êמכּונֹות 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

.Á,לּגין ּבׁשלׁשת הּמקוה את ּפֹוסלין הּׁשאּובין הּמים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַֹֻאין
נגררּו אם אבל הּכלי; מן הּמקוה לת ֹו ׁשּיּפלּו [על עד ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָ

וירדּוהקרקע] ונמׁשכּו לּמקוה, חּוץ הּׁשאּובין ְְְְְְְִִִִֶַַַַָהּמים
מחצה  ׁשּיהּו עד אּלא הּמקוה, ּפֹוסלין אינן - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלּמקוה
ּכׁשר. הּמקוה הּכׁשרים, מן רב היה אם אבל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלמחצה;
ּכׁשרין, מים ּומּׁשהּו סאה עׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכיצד?
ויֹורדין  נמׁשכין והּמים לּמקוה, חּוץ וׁשֹואב ממּלא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָוהיה
הּסילֹון  ּבתֹו אֹו הּקרקע, על נמׁשכין ׁשהיּו ּבין - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָלּמקוה
ּכׁשר, - הּמקוה את ּפֹוסלין ׁשאינן מּדברים ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכּיֹוצא

ׁשהמׁשיכּוה ׁשהּׁשאּובה סאה; לאלף הׁשלימֹו [-ואפּלּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָ
[- למקווה שנגררו ארּבעים שאובין רב ׁשם היה אם ְְִִֵַָָָָָֹּכׁשרה,

ס  עׂשרים ּבראׁשֹו ׁשהיה ּגג וכן הּכׁשר. מן ּומּׁשהּוסאה אה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
מעׂשרים, ּפחֹות לתֹוכֹו ונתן ּבכתפֹו ּומּלא ּגׁשמים, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמי
אחד  למקֹום הּכל ּומׁשכּו הּצּנֹור ּופתח ּפסּול, הּכל ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּנמצא
- ּכּלּה ׁשהמׁשיכּוה ׁשהּׁשאּובה ּכׁשר; מקוה זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

ּבזה. וכּיֹוצא ּכׁשר. רב ׁשם והיה הֹואיל ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֹּכׁשרה,
.Ë 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
ׁשהמׁשיכּוה  'ׁשאּובה ּבּסֹוף אמרּו ׁשהרי נדחּו, ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָהן,
,וׁשֹופ ּבכלי ממּלא היה אם - זה ּדבר ּולפי טהֹורה'. ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֻּכּלּה

ּכׁשר.והּמים מקוה זה הרי אחד, למקֹום והֹולכין נזחלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשהרי  ּכׁשרין, מקוֹות ׁשּלנּו ׁשּבּמרחצאֹות אמּבטי ּכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכן
מי  ראינּו לא ּומעֹולם הּוא. ׁשּנמׁש ׁשאּוב ׁשּבהן הּמים ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכל

זה. ּבדבר מעׂשה ְֲֶֶֶַָָָָׁשעׂשה
.È ּבחצר,מי מתערבין ׁשהיּו ׁשאּובין ּומים ּגׁשמים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
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לעּוקה ויֹורדין ׁשהיּו[גומא]ונמׁשכין אֹו ׁשּבחצר, ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ
מעלֹות על -[מדריגות]מתערבין לּמערה ויֹורדין הּמערה, ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָ

מחצה  ּפסּול; הּפסּול, מן רב ואם ּכׁשר; הּכׁשר, מן רב ְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹאם
יּגיעּו ׁשּלא עד ׁשּמתערבין ּבזמן אימתי? ּפסּול. ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלמחצה,
והּפסּולין  הּכׁשרין היּו אם אבל ויֹורדין. ונמׁשכין ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָלּמקוה,

ל  ׁשּנפל ידּוע אם - הּמקוה לתֹו ארּבעים מקּלחין תֹוכֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ
מים  לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו ירדּו ׁשּלא עד ּכׁשרין מים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֻסאה

ּפסּול. לאו, ואם ּכׁשר; ְְִִֵָָָׁשאּובין,

ה'תשע"ד  אלול י"א קודש שבת יום

  
אחד,מקוה ‡. מּכלי ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה לֹו ׁשּנפלּו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָֹֻ

ׁשּיתחיל  והּוא, מצטרפין; - ּכלים מּׁשלׁשה אֹו מּׁשנים ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹאֹו
אין  ּכלים, מארּבעה הראׁשֹון. ּפסק ׁשּלא עד ְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּׁשני
לרּבֹות; נתּכּון ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹמצטרפין.
מׁשקל  נפל אפּלּו - הּמקוה מי את לרּבֹות נתּכּון אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאבל

לּגין  לׁשלׁשת מצטרף ׁשנה, ּבכל ׁשּקדמּוּדינר ּובין . ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֻ
אֹו הּפסּולין, את ּכׁשרים ׁשּקדמּו ּבין הּכׁשרים, את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהּׁשאּובין
ּכיון  - ּכאחת לּמקוה נֹופלין והּכׁשרין הּׁשאּובין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשהיּו
לפחֹות  אֹו סאה ארּבעים לתֹו ׁשאּובין לּגין ׁשלׁשת ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹֻׁשּנפלּו

ׁשאּוב. ונעׂשה הּכל נפסל -ְְֲִַַַָָֹ
. והּסֹוחט ׁשנים ּומחצה, לג וזה ּומחצה, לג זה הּפילּו ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

והגּביהּה המים]ּכסּותֹו נֹופלין [מעל ׁשּבּה הּמים והרי , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ
הּצרצּור מן המערה וכן הרּבה, שבשפתה מּמקֹומֹות כוס -] ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

ּפֹוסלין.רשת] אּלּו הרי - הרּבה מּמקֹומֹות ׁשּמטיל ,ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַ
ארּבעים ּמטּביל ה ‚. ּ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

ּבכל „. לג ׁשאּובין, מים ׁשל ּגּמֹות ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹֻמקוה
לתֹוכֹו ׁשּנפלּו ידּוע אם - ּכׁשרים מים לתֹוכֹו ונפל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻּגּמה,
הּׁשליׁשית, לּגּמה יּגיעּו ׁשּלא עד ּכׁשרים מים סאה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻארּבעים

ּפסּול  לאו, ואם .ּכׁשר; ְִֵָָָ
לזה ‰. ונפל סאה, ארּבעים מהן אחד ּבכל אין מקוֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשני

- הּמקוֹות ׁשני ונתערבּו ּומחצה, לג ולזה ּומחצה, ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָֹֹלג
אבל  ּפסּול. ׁשם מהן אחד על נקרא ׁשּלא מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשרין;
מים  לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו ׁשּנפל סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻמקוה
ּכל  על ּכׁשרים מים ורּבה לׁשנים, נחלק ּכ ואחר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָׁשאּובין,
ׁשּנפסל  ּכּלֹו הּמקוה ׁשּכל ּפסּולין; אּלּו הרי - מהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻאחד

ּבכלי  ׁשאבּו מימיו ּכל ּוכאּלּו חׁשּוב, הּוא ׁשאּובין .ּכמים ְְְְֲִִִִִֵַָָָָ
.Â 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 ּבפּסּול ֹו, 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
.Ê מסלק]המסּנק מּמּנּו[- ונמׁשכּו לצדדין, הּטיט את ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ

הּטיט  ּתֹולׁש היה ּכׁשר; זה הרי - ל ּמקוה לּגין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשלׁשת
מּמּנּו ונמׁשכּו לצּדּה, הּמקוה מן והבּדילֹו ּבידיו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָּומגּביהֹו

ּפסּולין. אּלּו הרי - לּגין ְְֲִִֵֵֶֹֻׁשלׁשת
.Á צבא]ּגיס העֹוברת [- ּבהמה וכן למקֹום, מּמקֹום העֹובר ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

לּגין  ׁשלׁשת ּוברגליהם ּבידיהם וזּלפּו למקֹום, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻמּמקֹום
מקוה  עׂשּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּכׁשר. זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלּמקוה

מרגליהם]ּכּתחּלה סאה המ' כל ּכׁשר.[- זה הרי - ְֲִֵֵֶַָָ
.Ë ּפחֹות מקוה לתֹוכֹו ונפל סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

לחּלה  ּכׁשר זה הרי - ׁשאּובין טמאין מים לּגין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻמּׁשלׁשת
עליהן  להקוֹות ּופסּולין לּידים, מהן ולּטל [-ולתרּומה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

אּלּולמקווה] הרי - עליהן ורבּו ּגׁשמים, עליהן ירדּו .ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָ
מים  לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו נפלּו עליהן. להּקוֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֻּכׁשרים
מּמּנּו ולּטל ולתרּומה לחּלה ּפסּול זה הרי - טמאים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשאּובין
- עליהן ורּבּו ּגׁשמים ירדּו עליו. להּקוֹות ּופסּול ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָלּידים,
עד  עליהן, להּקוֹות ּופסּולין ולּידים, ולתרּומה לחּלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכׁשרין
ולא  ּכׁשאּובין, ּכּלן ׁשּנעׂשּו הראׁשֹונים הּמים ּכל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּיצאּו
ּבֹו ׁשּיׁש מקוה וכן לּגין. מּׁשלׁשה ּפחֹות אּלא מהן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻיּׁשאר

ּדינר חסר סאה קטנה]ארּבעים מים כמות לתֹוכֹו[- ונפלּו , ְְְְְִִֵַָָָָָ
לחּלה  ּפסּול זה הרי - טמאין ׁשאּובין מים לּגין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻׁשלׁשת
נפל  עליהן. להּקוֹות ּופסּולין לּידים, מּמּנּו ולּטל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹולתרּומה
נפל  ּכ ואחר טמאין, ּכּלן אפּלּו לּגין, מּׁשלׁשת ּפחֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻלתֹוכֹו
ׁשּטהר  ּכׁשם - להׁשלימֹו ּגׁשמים מי ּדינר מׁשקל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלתֹוכֹו

ּדבר. לכל טהר ּכ ְְִִַָָָָָָלטבילה,

  
ׁ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 ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵָָָ
.לקּבלה נעׂשה ׁשּלא ּכלי תשמישו]ּכל זה אין אף [- - ְְֲִֶַַַָָָָֹ

הּסילֹונֹות  ּכגֹון הּמקוה; את ּפֹוסל אינֹו מקּבל, ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַעל
צינורות] רחבין [- ׁשהן ּפי על אף - ּבהן נמׁשכין ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּמים

ׁשל ּבא  ׁשהיּו ּבין הּמקוה, את ּפֹוסלין אין - ּומקּבלין מצע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
חרׂש. ׁשל אֹו ֶֶֶֶֶַמּתכת

מים]הּׁשקת‚. הּמקוה,[חקיקת את ּפֹוסלת אינּה - ׁשּבּסלע ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
את  ּפֹוסל - ּבסלע ׁשחּברֹו ּכלי אבל ּכלי. ׁשאינּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָלפי
מן  אֹו מּלמּטה, נּקבה ּבסיד. ׁשחּברֹו ּפי על אף ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָהּמקוה,
הּמקוה. את ּפֹוסלת ואינּה ּכׁשרה, - הּנֹוד ּכׁשפֹופרת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּצד
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צד                
  

ּגדֹולה,„. ערבה אֹו ּגדֹולה חבית ּכגֹון ּגדֹול, ּכלי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָהּלֹוקח
אֹותֹו המטהר נקב הרי ּונקבֹו - 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 [מארבע הּטבלה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
ּ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 -ְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

.Âהּצרֹורֹות[חוקק]החֹוטט ּבֹו לקּבל מקֹום [אבנים ּבצּנֹור ְְְִֵֵַַַָ
אם קטנות] - הּמים עם ירדּו ׁשּלא ּכדי ּבּמים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַֹהּמתּגלּגלין

הּמקוה; ּפֹוסל ׁשהּוא, ּכל ּבֹו וחפר עץ ׁשל הּצּנֹור ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה
לקּבלה  ׁשּנעׂשה ּכלי מּתֹו ּבאין ׁשּיֹורדין הּמים ּכל ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהרי
ּתֹורת  עליו והיה הֹואיל ּבֹו, ׁשחקק אחר ׁשּיקּבעֹו והּוא -ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָ
חקק  ּכ ואחר ּבּקרקע, קבעֹו אם אבל ּתלּוׁש. ּכׁשהיה ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָָּכלי
אינֹו חרׂש, ׁשל צּנֹור היה ואם ּפֹוסל. אינֹו - קּבּול ּבית ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָּבֹו
ּפי  על אף רביעית. לקּבל ּכדי ּבחקק ׁשּיהיה עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּפֹוסל
הּמתחלחלין  צרֹורֹות ׁשּבּצּנֹור החקּוק הּמקֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּנתמּלא
הּמקֹום  לתֹו ירד ּכסתּום. ואינֹו ּבפּסּולֹו, הּוא הרי - ְְְְְֲִֵֵַַָָָּבתֹוכֹו

ּכׁשר. זה הרי - ּוסתמֹו עפר, ְֲֵֵֶֶַָָָָָׁשחקק
.Ê לּמקוה ונפלּו מים, לּגין ׁשלׁשת ּבהן ׁשהיּו והּדלי ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻהּספֹוג

לא  ׁשּנפלּו, לּגין ׁשלׁשת אּלא אמרּו ׁשּלא ּפסלּוהּו; לא -ְְְְִֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹֻ
ׁשאּובין  מים ּובֹו ׁשּנפל .ּכלי ְְִִִֶַַָ

.Á ּבהן מטּבילין אין - ׁשּבּים והּתבה ּכן הּׁשּדה אם אּלא , ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
קּפה, אֹו ׂשק היּו ואם הּנֹוד; ּכׁשפֹופרת נקּובים ְְְִִִֶֶַַָָָֻהיּו
אין  הּצּנֹור, ּתחת קּפה אֹו ׂשק הּמּניח וכן ּבהן. ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֻמטּבילין

הּמקוה. את ּפֹוסלין מהן הּנמׁשכין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָהּמים
.Ëשבור]ּ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
מאויר  טמאֹות וידיו טהֹור, הּוא - לתֹוכֹו וטבל ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָוירד
ּברּום  הּתּנּור מן למעלה הּמים היּו ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָהּתּנּור,
ּכלי  ׁשאין הּתּנּור; מן למעלה ידיו - ּכׁשּטבל ׁשּנמצא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָידיו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמקוה, מּטהרין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַחרׂש
.È- הּגדֹול לּים אפּלּו לּים, ׁשּנפלה מים מלאה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָחבית

ׁשם אפׁשר [בחבית]הּטֹובל אי טבילה; לֹו עלתה לא , ְְְִִֵֶַָָָָָֹ
ּתרּומה  ׁשל וכּכר אחד. ּבמקֹום יהיּו ׁשּלא לּגין ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֻלׁשלׁשת
עֹומדין  הּמים ׁשהרי הּׁשאּובין, ּבּמים נטמא - לׁשם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּנפל
הרי  נמׁשכין, והן הֹואיל - ּבהם וכּיֹוצא הּנהרֹות אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשם.

ׁשם. טֹובל ֵֶָזה

.‡È ׁ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. ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָ
.Èּב וכתל מּזֹו, למעלה זֹו ּברכֹות והעליֹונה ׁשּתי 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 ְְְְִֶֶַָָָֹ
.‚È 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

.„È 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
מבּדיל  ׁשהּׁשאּוב זה, ּבצד זה ׁשאינן לפי - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּכׁשרים

ֵֵֶּביניהן.

  
הּטעם אין ‡. ּ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,
ּפֹוסלין  אינן - הּפרֹות ּכל מּמי ּבהם וכּיֹוצא והּדם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהחלב
ׁשאּובין; מים אּלא אמרּו ׁשּלא לּגין, ּבׁשלׁשת הּמקוה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻאת
סאה, מאה ּבֹו ׁשּיׁש מקוה אפּלּו מראה. ּבׁשּנּוי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָּופֹוסלין
וכן  ּפסּול. - מראיו וׁשּנה ּפרֹות, מי אֹו יין לג לֹו ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹונפלּו
מּזה, ּפחֹות אֹו ּכׁשרים מים סאה עׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָמקוה
- מראיו את ׁשּנּו ולא ּפרֹות, מי אֹו יין סאה לתֹוכֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹונפל
למּדת  עֹולה ׁשּנפלה הּסאה ואין ּכׁשהיּו, ּכׁשרים אּלּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרי
מים  אחרים עׂשרים העׂשרים, על נֹוסף ואם ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָהּמקוה.

ּכׁשר. מקוה זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶָּכׁשרים
.סאה]מעליןיׁש למ' משלימים הּמקוה[- ולא את ְְֲִִֵֶֶַַֹ

ּפֹוסלין. ולא מעלין לא מעלין, ולא ּפֹוסלין ְְְְְֲֲִִִִִַַֹֹֹּפֹוסלין,
והּכפֹורואּלּו‚. והּברד, הּׁשלג, ּפֹוסלין: ולא [שלג מעלין ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

והּגלידדק] ׁשּנרֹוק[קרח], וטיט והּמלח, ּכיצד?[רך], . ְְְְִִֵֶֶַַַַָ
סאה מק  לתֹוכֹו ונפל אחת, חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש וה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּכׁשר  הּמקוה והרי למּדתֹו, עֹולה זה הרי - מאּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמאחד
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ארּבעים  הביא אפּלּו ּפֹוסלין. ולא מעלין נמצאּו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָֹוׁשלם;
ּבעּוקה והּניחן ּכּתחּלה, ׁשלג גומא]סאה -]- ׁשם ורּסקֹו , ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ

ּכׁשר. זה ֲֵֵֶָהרי
ּבין ואּלּו„. 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,ואּלּו‰. ּומי הּמׁשקין, ׁשאר מעלין: ולא ּפֹוסלין לא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹֹ

דגים]והּציר של והּמּוריס[- מלוח], דג והּתמד [שומן , ְְְְִֶֶַַַָ
אחת, חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּׁשהחמיץ.
הּמים  והרי העלהּו, לא - לתֹוכן סאה מאּלּו מאחד ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונפל
ּכמֹו מראה, ּבׁשּנּוי אּלא ּפֹוסלין, אּלּו ׁשאין ּכׁשהיּו; ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּכׁשרים

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Âמקוה ּכיצד? הּמקוה. את מעלין ׁשאּלּו ּבֹוּופעמים ׁשּיׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ולקח  וחזר מאּלּו, מאחד סאה לתֹוכֹו ונפל סאה, ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָארּבעים
ּכׁשר  מקוה ׁשּנׁשארּו, הארּבעים הרי - מּמּנּו .סאה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

.Ê ּכׁשר - מראיו וׁשּנּו וענבים, זיתים סּלי ּבֹו ׁשהדיח .מקוה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
.Á ואין לּגין, ּבׁשלׁשת הּמקוה את ּפֹוסלין - הּצבע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֻמי

מראיו  ּבׁשּנּוי אֹותֹו .ּפֹוסלין ְְְִִַָ

.Ëמחל אֹו יין לתֹוכֹו ׁשּנפל זיתים]מקוה זיעת ׁשאר [- אֹו ְְְִִֶֶַַַָָֹ
עד  ימּתין ּתּקנתֹו? ּכיצד - נפסל מראיו את וׁשּנּו ּפרֹות, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמי
היה  ואם מים. למראה מראיו ויחזרּו ּגׁשמים, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּירדּו
לתֹוכֹו, וׁשֹואב ממּלא - ּכׁשרים מים סאה ארּבעים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּמקוה
מחל  אֹו יין לתֹוכֹו נפל מים. למראה מראיו ׁשּיחזרּו ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָֹעד
מראה  ּבֹו אין אם - מקצתֹו מראה ונׁשּתּנה ּבהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָוכּיֹוצא
ּבֹו; יטּבל לא זה הרי סאה, ארּבעים ּכדי נׁשּתּנה ׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹמים
חבית  אפּלּו טבילה. לֹו עלתה לא ׁשּנׁשנה, ּבמקֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹוהּטֹובל

מ  אֹותֹו ּומראה הּגדֹול, ּבּים ׁשּנׁשּברה יין ּכמראה ׁשל קֹום ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
טבילה. לֹו עלתה לא מקֹום, ּבאֹותֹו הּטֹובל - ְְְִִֵַַָָָָֹיין

.È מׁשקל ׁשלׁשת אפּלּו לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, מים לּגין ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹֻ
ונפלּו יין, מראה הּכל מראה והרי מראיהן, וׁשּנה יין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹּדינר

מראיו. ׁשּנּו אם אּלא ּפסלּוהּו, לא - ְְְִִִֶֶַַָָָֹלּמקוה
.‡È לתֹוכן ׁשלׁשת ׁשּנפל ׁשאּובין, מים ּדינר חסר לּגין ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

מראה  הּכל מראה והרי ּפרֹות, מי אֹו חלב ּדינר ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹמׁשקל
עליהם  ׁשּיּפלּו עד ּפסלּוהּו; לא - לּמקוה נפלּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹמים,
אחר, מׁשקה ּתערבת ּבהן ׁשאין ׁשאּובין מים לּגין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֻׁשלׁשת

ּפרֹות. מי ְֵֵֹולא
.È נפל ולא עצמֹו, מחמת מימיו מראה ׁשּנׁשּתּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמקוה

מחמת  ׁשּנׁשּתּנה אּלא אמרּו ולא ּכׁשר; זה הרי - ּדבר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלֹו
אחר  .מׁשקה ְֵֶַַ



       

ה'תשע"ד  אלול ה' ראשון יום

  
  

ׁשּיֹודה ‡. עד הּתֹורה, מן ׁשבּועה חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאין
יתר  אֹו ּכסף מעין ּבׁשּתי ויכּפר יתר, אֹו וכּמה ּבפרּוטה . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

הם  וכּמה נקי. ּכסף ׁשל ׂשעֹורה חצי מׁשקל ּפרּוטה? ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהיא
מזּקק. ּכסף ׂשעֹורֹות ּוׁשלׁשים ׁשּתים מׁשקל מעין? ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻׁשּתי

. והּוא הּקדׁש, ׁשקל הּוא - ּבּתֹורה האמּור ּכסף ְֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכל
ּדבריהם ׁשל ּכסף וכל מעה. חכמים]עׂשרים הּוא [בלשון - ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָ

ּבֹו מּׁשמֹונה אחד ׁשּלהם הּסלע ׁשהיה ירּוׁשלים, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמּמטּבע
היתה  היא - הּמעה אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו נחׁשת, והּׁשאר ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכסף
ירּוׁשלים. ׁשל ּכסף היתה והיא ּבירּוׁשלים, אפּלּו נקי ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָּכסף
הּוא  ּכסף, ׁשּתי הּטענה ּכפירת להיֹות ׁשהצריכּו ׁשּזה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָּולפי
ׁשּתי  ׁשהן ירּוׁשלים, ׁשל ּכסף ּכמֹו אֹותּה עׂשּו - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמּדבריהם
הּוא  זה הּקדׁש. ּבׁשקל ׁשקלים ׁשני אֹותּה עׂשּו ולא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמעין;
הֹורּו ורּבֹותי הּטענה. ּכפירת ּבׁשעּור לי הּנראה ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָהּדבר

וחצי  ׂשעֹורֹות עׂשרה ּתׁשע מׁשקל הּוא הּטענה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּכפירת
הּדר אֹותּה לסּתר ראיֹות ּכּמה לי ויׁש הּכסף . מן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׂשעֹורה
ׁשהּוא  לי ויראה החׁשּבֹון, זה להם ׁשּיצא עד ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתפסּו

ָטעּות.
אּלא ‚. ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּופרּוטה מעין ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ'ׁשּתי

ּפטּור, - ּפרּוטֹות' ׁשּתי אּלא ּבידי ל 'אין חּיב; - ְְְְְִֵֵֶַָָָָָּפרּוטה'
ל 'אין ,'ּביד לי 'מנה מעין. מּׁשּתי ּבפחֹות ׁשּכפר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמּפני
ּבפחֹות  הּמֹודה ׁשּכל ּפטּור; - ּפרּוטה' חצי אּלא ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָּבידי

ּבכלּום  הֹודה לא ּכאּלּו .מּפרּוטה, ְְְִִִָָֹ
אּלא „. ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּתמרים ּתׁשעים''מאה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ

מעין, ׁשּתי ּבהן ׁשּכפר העׂשר ׁשם ׁשוין היּו אם רֹואין: -ְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
לי  יׁש אגֹוזים וׁשּׁשים 'חמּׁשה ּפטּור. לאו, ואם ְְְֱֲִִִִִִִֵָָָָנׁשּבע;
האחד  ׁשוה אם - אחד' אגֹוז אּלא ּבידי ל 'אין ,'ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָָּביד

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. לאו, ואם נׁשּבע; .ּפרּוטה, ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּופרֹות ‰. סחֹורֹות ּבמיני אֹו ּבכסף אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָּבּמה

ּדמיהן  את מׁשערין אין הּכלים, אבל ּבהן; אפּלּווכּיֹוצא . ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
הֹודה  - מחטין ׁשּתי ּוטענֹו ּבפרּוטה, מחטין עׂשר ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָהיּו
ּכל  כלים", אֹו "ּכסף ׁשּנאמר: חּיב, ּבאחת, וכפר ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבאחת
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צה                 
  

ּגדֹולה,„. ערבה אֹו ּגדֹולה חבית ּכגֹון ּגדֹול, ּכלי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָהּלֹוקח
אֹותֹו המטהר נקב הרי ּונקבֹו - 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 [מארבע הּטבלה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
ּ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 -ְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

.Âהּצרֹורֹות[חוקק]החֹוטט ּבֹו לקּבל מקֹום [אבנים ּבצּנֹור ְְְִֵֵַַַָ
אם קטנות] - הּמים עם ירדּו ׁשּלא ּכדי ּבּמים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַֹהּמתּגלּגלין

הּמקוה; ּפֹוסל ׁשהּוא, ּכל ּבֹו וחפר עץ ׁשל הּצּנֹור ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה
לקּבלה  ׁשּנעׂשה ּכלי מּתֹו ּבאין ׁשּיֹורדין הּמים ּכל ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהרי
ּתֹורת  עליו והיה הֹואיל ּבֹו, ׁשחקק אחר ׁשּיקּבעֹו והּוא -ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָ
חקק  ּכ ואחר ּבּקרקע, קבעֹו אם אבל ּתלּוׁש. ּכׁשהיה ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָָּכלי
אינֹו חרׂש, ׁשל צּנֹור היה ואם ּפֹוסל. אינֹו - קּבּול ּבית ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָּבֹו
ּפי  על אף רביעית. לקּבל ּכדי ּבחקק ׁשּיהיה עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּפֹוסל
הּמתחלחלין  צרֹורֹות ׁשּבּצּנֹור החקּוק הּמקֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּנתמּלא
הּמקֹום  לתֹו ירד ּכסתּום. ואינֹו ּבפּסּולֹו, הּוא הרי - ְְְְְֲִֵֵַַָָָּבתֹוכֹו

ּכׁשר. זה הרי - ּוסתמֹו עפר, ְֲֵֵֶֶַָָָָָׁשחקק
.Ê לּמקוה ונפלּו מים, לּגין ׁשלׁשת ּבהן ׁשהיּו והּדלי ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻהּספֹוג

לא  ׁשּנפלּו, לּגין ׁשלׁשת אּלא אמרּו ׁשּלא ּפסלּוהּו; לא -ְְְְִֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹֻ
ׁשאּובין  מים ּובֹו ׁשּנפל .ּכלי ְְִִִֶַַָ

.Á ּבהן מטּבילין אין - ׁשּבּים והּתבה ּכן הּׁשּדה אם אּלא , ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
קּפה, אֹו ׂשק היּו ואם הּנֹוד; ּכׁשפֹופרת נקּובים ְְְִִִֶֶַַָָָֻהיּו
אין  הּצּנֹור, ּתחת קּפה אֹו ׂשק הּמּניח וכן ּבהן. ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֻמטּבילין

הּמקוה. את ּפֹוסלין מהן הּנמׁשכין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָהּמים
.Ëשבור]ּ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
מאויר  טמאֹות וידיו טהֹור, הּוא - לתֹוכֹו וטבל ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָוירד
ּברּום  הּתּנּור מן למעלה הּמים היּו ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָהּתּנּור,
ּכלי  ׁשאין הּתּנּור; מן למעלה ידיו - ּכׁשּטבל ׁשּנמצא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָידיו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמקוה, מּטהרין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַחרׂש
.È- הּגדֹול לּים אפּלּו לּים, ׁשּנפלה מים מלאה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָחבית

ׁשם אפׁשר [בחבית]הּטֹובל אי טבילה; לֹו עלתה לא , ְְְִִֵֶַָָָָָֹ
ּתרּומה  ׁשל וכּכר אחד. ּבמקֹום יהיּו ׁשּלא לּגין ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֻלׁשלׁשת
עֹומדין  הּמים ׁשהרי הּׁשאּובין, ּבּמים נטמא - לׁשם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּנפל
הרי  נמׁשכין, והן הֹואיל - ּבהם וכּיֹוצא הּנהרֹות אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשם.

ׁשם. טֹובל ֵֶָזה

.‡È ׁ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. ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָ
.Èּב וכתל מּזֹו, למעלה זֹו ּברכֹות והעליֹונה ׁשּתי 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 ְְְְִֶֶַָָָֹ
.‚È 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

.„È 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
מבּדיל  ׁשהּׁשאּוב זה, ּבצד זה ׁשאינן לפי - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּכׁשרים

ֵֵֶּביניהן.

  
הּטעם אין ‡. ּ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,
ּפֹוסלין  אינן - הּפרֹות ּכל מּמי ּבהם וכּיֹוצא והּדם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהחלב
ׁשאּובין; מים אּלא אמרּו ׁשּלא לּגין, ּבׁשלׁשת הּמקוה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻאת
סאה, מאה ּבֹו ׁשּיׁש מקוה אפּלּו מראה. ּבׁשּנּוי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָּופֹוסלין
וכן  ּפסּול. - מראיו וׁשּנה ּפרֹות, מי אֹו יין לג לֹו ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹונפלּו
מּזה, ּפחֹות אֹו ּכׁשרים מים סאה עׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָמקוה
- מראיו את ׁשּנּו ולא ּפרֹות, מי אֹו יין סאה לתֹוכֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹונפל
למּדת  עֹולה ׁשּנפלה הּסאה ואין ּכׁשהיּו, ּכׁשרים אּלּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרי
מים  אחרים עׂשרים העׂשרים, על נֹוסף ואם ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָהּמקוה.

ּכׁשר. מקוה זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶָּכׁשרים
.סאה]מעליןיׁש למ' משלימים הּמקוה[- ולא את ְְֲִִֵֶֶַַֹ

ּפֹוסלין. ולא מעלין לא מעלין, ולא ּפֹוסלין ְְְְְֲֲִִִִִַַֹֹֹּפֹוסלין,
והּכפֹורואּלּו‚. והּברד, הּׁשלג, ּפֹוסלין: ולא [שלג מעלין ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

והּגלידדק] ׁשּנרֹוק[קרח], וטיט והּמלח, ּכיצד?[רך], . ְְְְִִֵֶֶַַַַָ
סאה מק  לתֹוכֹו ונפל אחת, חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש וה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּכׁשר  הּמקוה והרי למּדתֹו, עֹולה זה הרי - מאּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמאחד
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ארּבעים  הביא אפּלּו ּפֹוסלין. ולא מעלין נמצאּו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָֹוׁשלם;
ּבעּוקה והּניחן ּכּתחּלה, ׁשלג גומא]סאה -]- ׁשם ורּסקֹו , ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ

ּכׁשר. זה ֲֵֵֶָהרי
ּבין ואּלּו„. 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,ואּלּו‰. ּומי הּמׁשקין, ׁשאר מעלין: ולא ּפֹוסלין לא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹֹ

דגים]והּציר של והּמּוריס[- מלוח], דג והּתמד [שומן , ְְְְִֶֶַַַָ
אחת, חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּׁשהחמיץ.
הּמים  והרי העלהּו, לא - לתֹוכן סאה מאּלּו מאחד ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונפל
ּכמֹו מראה, ּבׁשּנּוי אּלא ּפֹוסלין, אּלּו ׁשאין ּכׁשהיּו; ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּכׁשרים

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Âמקוה ּכיצד? הּמקוה. את מעלין ׁשאּלּו ּבֹוּופעמים ׁשּיׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ולקח  וחזר מאּלּו, מאחד סאה לתֹוכֹו ונפל סאה, ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָארּבעים
ּכׁשר  מקוה ׁשּנׁשארּו, הארּבעים הרי - מּמּנּו .סאה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

.Ê ּכׁשר - מראיו וׁשּנּו וענבים, זיתים סּלי ּבֹו ׁשהדיח .מקוה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
.Á ואין לּגין, ּבׁשלׁשת הּמקוה את ּפֹוסלין - הּצבע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֻמי

מראיו  ּבׁשּנּוי אֹותֹו .ּפֹוסלין ְְְִִַָ

.Ëמחל אֹו יין לתֹוכֹו ׁשּנפל זיתים]מקוה זיעת ׁשאר [- אֹו ְְְִִֶֶַַַָָֹ
עד  ימּתין ּתּקנתֹו? ּכיצד - נפסל מראיו את וׁשּנּו ּפרֹות, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמי
היה  ואם מים. למראה מראיו ויחזרּו ּגׁשמים, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּירדּו
לתֹוכֹו, וׁשֹואב ממּלא - ּכׁשרים מים סאה ארּבעים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּמקוה
מחל  אֹו יין לתֹוכֹו נפל מים. למראה מראיו ׁשּיחזרּו ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָֹעד
מראה  ּבֹו אין אם - מקצתֹו מראה ונׁשּתּנה ּבהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָוכּיֹוצא
ּבֹו; יטּבל לא זה הרי סאה, ארּבעים ּכדי נׁשּתּנה ׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹמים
חבית  אפּלּו טבילה. לֹו עלתה לא ׁשּנׁשנה, ּבמקֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹוהּטֹובל

מ  אֹותֹו ּומראה הּגדֹול, ּבּים ׁשּנׁשּברה יין ּכמראה ׁשל קֹום ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
טבילה. לֹו עלתה לא מקֹום, ּבאֹותֹו הּטֹובל - ְְְִִֵַַָָָָֹיין

.È מׁשקל ׁשלׁשת אפּלּו לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, מים לּגין ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹֻ
ונפלּו יין, מראה הּכל מראה והרי מראיהן, וׁשּנה יין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹּדינר

מראיו. ׁשּנּו אם אּלא ּפסלּוהּו, לא - ְְְִִִֶֶַַָָָֹלּמקוה
.‡È לתֹוכן ׁשלׁשת ׁשּנפל ׁשאּובין, מים ּדינר חסר לּגין ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

מראה  הּכל מראה והרי ּפרֹות, מי אֹו חלב ּדינר ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹמׁשקל
עליהם  ׁשּיּפלּו עד ּפסלּוהּו; לא - לּמקוה נפלּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹמים,
אחר, מׁשקה ּתערבת ּבהן ׁשאין ׁשאּובין מים לּגין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֻׁשלׁשת

ּפרֹות. מי ְֵֵֹולא
.È נפל ולא עצמֹו, מחמת מימיו מראה ׁשּנׁשּתּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמקוה

מחמת  ׁשּנׁשּתּנה אּלא אמרּו ולא ּכׁשר; זה הרי - ּדבר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלֹו
אחר  .מׁשקה ְֵֶַַ



       

ה'תשע"ד  אלול ה' ראשון יום

  
  

ׁשּיֹודה ‡. עד הּתֹורה, מן ׁשבּועה חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאין
יתר  אֹו ּכסף מעין ּבׁשּתי ויכּפר יתר, אֹו וכּמה ּבפרּוטה . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

הם  וכּמה נקי. ּכסף ׁשל ׂשעֹורה חצי מׁשקל ּפרּוטה? ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהיא
מזּקק. ּכסף ׂשעֹורֹות ּוׁשלׁשים ׁשּתים מׁשקל מעין? ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻׁשּתי

. והּוא הּקדׁש, ׁשקל הּוא - ּבּתֹורה האמּור ּכסף ְֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכל
ּדבריהם ׁשל ּכסף וכל מעה. חכמים]עׂשרים הּוא [בלשון - ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָ

ּבֹו מּׁשמֹונה אחד ׁשּלהם הּסלע ׁשהיה ירּוׁשלים, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמּמטּבע
היתה  היא - הּמעה אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו נחׁשת, והּׁשאר ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכסף
ירּוׁשלים. ׁשל ּכסף היתה והיא ּבירּוׁשלים, אפּלּו נקי ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָּכסף
הּוא  ּכסף, ׁשּתי הּטענה ּכפירת להיֹות ׁשהצריכּו ׁשּזה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָּולפי
ׁשּתי  ׁשהן ירּוׁשלים, ׁשל ּכסף ּכמֹו אֹותּה עׂשּו - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמּדבריהם
הּוא  זה הּקדׁש. ּבׁשקל ׁשקלים ׁשני אֹותּה עׂשּו ולא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמעין;
הֹורּו ורּבֹותי הּטענה. ּכפירת ּבׁשעּור לי הּנראה ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָהּדבר

וחצי  ׂשעֹורֹות עׂשרה ּתׁשע מׁשקל הּוא הּטענה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּכפירת
הּדר אֹותּה לסּתר ראיֹות ּכּמה לי ויׁש הּכסף . מן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׂשעֹורה
ׁשהּוא  לי ויראה החׁשּבֹון, זה להם ׁשּיצא עד ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתפסּו

ָטעּות.
אּלא ‚. ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּופרּוטה מעין ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ'ׁשּתי

ּפטּור, - ּפרּוטֹות' ׁשּתי אּלא ּבידי ל 'אין חּיב; - ְְְְְִֵֵֶַָָָָָּפרּוטה'
ל 'אין ,'ּביד לי 'מנה מעין. מּׁשּתי ּבפחֹות ׁשּכפר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמּפני
ּבפחֹות  הּמֹודה ׁשּכל ּפטּור; - ּפרּוטה' חצי אּלא ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָּבידי

ּבכלּום  הֹודה לא ּכאּלּו .מּפרּוטה, ְְְִִִָָֹ
אּלא „. ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּתמרים ּתׁשעים''מאה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ

מעין, ׁשּתי ּבהן ׁשּכפר העׂשר ׁשם ׁשוין היּו אם רֹואין: -ְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
לי  יׁש אגֹוזים וׁשּׁשים 'חמּׁשה ּפטּור. לאו, ואם ְְְֱֲִִִִִִִֵָָָָנׁשּבע;
האחד  ׁשוה אם - אחד' אגֹוז אּלא ּבידי ל 'אין ,'ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָָּביד

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. לאו, ואם נׁשּבע; .ּפרּוטה, ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּופרֹות ‰. סחֹורֹות ּבמיני אֹו ּבכסף אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָּבּמה

ּדמיהן  את מׁשערין אין הּכלים, אבל ּבהן; אפּלּווכּיֹוצא . ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
הֹודה  - מחטין ׁשּתי ּוטענֹו ּבפרּוטה, מחטין עׂשר ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָהיּו
ּכל  כלים", אֹו "ּכסף ׁשּנאמר: חּיב, ּבאחת, וכפר ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבאחת
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צו                
  

- ּבּכסף וכפר ּבּכלי והֹודה ּוכלי, ּכסף טענֹו ּככסף. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכלים
הֹודה  ּפטּור. לאו, ואם חּיב; מעין, ׁשּתי ּבּכפירה יׁש ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָאם
ּכּיֹוצא  ּכל וכן חּיב. ּבפרּוטה, הֹודה אם - ּבּכלי וכפר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבּכסף

ֶָּבזה.
.Â,ּבפרּוטה אּלא ּכפר לא אפּלּו - אחד עד עליו ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהעיד

ממֹון, אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ׁשּכל נׁשּבע; זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהרי
יׁש ּפרּוטה ׁשוה אֹו 'ּפרּוטה ּכיצד? ׁשבּועה. מחּיבֹו ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָאחד
- לֹו ׁשּיׁש מעיד אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל 'אין ,'ּביד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָלי

נׁשּבע  זה אצלֹוהרי הפקיד אפּלּו - הּׁשֹומרין ּבׁשבּועת וכן . ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָ
ּפחֹות  וכל נׁשּבע. - ׁשאבדה וטען ּפרּוטה, ׁשוה אֹו ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָָָּפרּוטה
ּכל  וכן לֹו. נזקקין ּדין ּבית ואין ממֹון, אינֹו - ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָמּפרּוטה

ומעלה. מּפרּוטה ונֹוטלין נׁשּבעין ונֹוטלין, ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָהּנׁשּבעין
.Ê טענת צריכין אינן ונֹוטלין, ׁשהּנׁשּבעין רּבֹותי, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָהֹורּו

ּכסף  מעין,ׁשּתי ּבׁשּתי ׁשּיכּפר הּנתּבע ׁשּצרי אֹומר, ואני . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּכל  ׁשהרי ויּטל; חכמים ּבתּקנת הּתֹובע יּׁשבע ּכ ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹואחר
ּכפירת  ספק ּביניהן ׁשּיהיה צרי - ספק ּבטענת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנׁשּבעין

מּספק. יּׁשבע ּכ ואחר ּכסף, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּתי
.Á הֹודיה ׁשּתהיה עד ׁשבּועה, חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאין

ל 'אין ,'ּביד לי יׁש חּטים 'ּכֹור ּכיצד? הּטענה. ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָמּמין
לת אּלא כור]ּבידי לֹו:[חצי אמר אם אבל חּיב. - חּטים' ְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָ

ׁשהּמין  ּפטּור; - ׂשעֹורים' ׁשל ּכֹור אּלא ּבידי ל ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ'אין
טענֹו. לא ּבֹו, לֹו ׁשהֹודה והּמין ּבֹו; לֹו הֹודה לא ְְְִֶֶַָָָָֹֹׁשּטענֹו,
אצלי  הפקדּת 'לא ,'אצל ּפּקדֹון ּביד לי יׁש זהב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ'ּדינר
הפקדּת 'לא ,'אצל הפקדּתי ּכסף 'מעה ּכסף', ּדינר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא

עין ׁשּטענֹו מּפני ּפטּור; - ּפרּוטה' א ּלא ּדבר,[מין]אצלי ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
ּדינרין  'עׂשרה לֹו: אמר אם וכן אחרת. ּבעין לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהֹודה
עׂשרה  אּלא אצלי הפקדּת 'לא ,'אצל הפקדּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹמצרּיֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. - ְִֵֵֶַָָֹצֹורּיֹות'
.Ë מנֹורה אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּגדֹולה ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָ'מנֹורה

עׂשר  ּבת מנֹורה טענֹו אם אבל ּפטּור. זה הרי - ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָקטּנה'
הרי [זהב]ליטרין - ליטרין חמׁש ּבת ּבמנֹורה לֹו והֹודה , ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ

על  ּולהעמידּה לגרדּה ׁשּיכֹול מּפני ּבמקצת, מֹודה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה
אזֹור טענֹו אם וכן ל[חגור]חמׁש. 'אין לֹו: ואמר ּגדֹול, ְְְְִֵֵֵֵַָָָָ

ּבת  יריעה טענֹו אם אבל ּפטּור. - קטן' אזֹור אּלא ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּבידי
זה  הרי - אּמֹות עׂשר ּבת ּביריעה לֹו והֹודה אּמה, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעׂשרים
ּכל  וכן עׂשר. על ּולהעמידּה לחתכּה ׁשּיכֹול מּפני ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנׁשּבע,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.È ּכֹור אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש חּטים ְְְְִִִִֵֵֶָָָ'ּכֹור

ׂשעֹורים  מּדמי אף ּפטּור - אֹומר ׂשעֹורים' הּתֹובע ׁשהרי ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָ
ׁשאמר  למי ּדֹומה זה ונמצא ׂשעֹורים'; ּביד לי 'אין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָלֹו:
האחר, לֹו ואֹומר ּבידי', ל יׁש 'מנה ּדין, ּבבית ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָלחברֹו
ּכלּום. לֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין ּדין ּבית ׁשאין - 'ּביד לי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ'אין

מּידֹו. מֹוציאין אין הּׂשעֹורים, ּדמי הּתֹובע ּתפׂש ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָואם
.‡È הרי - מהן ּבאחד והֹודה מינין, ׁשני חברֹו את ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָהּטֹוען

ונׁשּבע  הּטענה, מּמין וכֹור ההֹודיה חּטין 'ּכֹור ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ
חּיב. - חּטין' ּכֹור אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָׂשעֹורין
וקדם  ,'ּביד לי יׁש חּטין 'ּכֹור ואמר: הּטֹוען ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹהתחיל

לֹו אמר ,'ּביד לי יׁש ׂשעֹורים 'ּכֹור ויאמר ּדבריו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּיׁשלים
לּדּינין  נראה אם - ׂשעֹורים' ּכֹור אּלא ּבידי ל 'אין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּנטען:

הערים משבועה]ׁשהּנטען להפטר ׁשבּועה;[התחכם חּיב , ְְֱִִֶֶַַָָָ
ּפטּור. ּתּמֹו, לפי ְְִִָֻואם

.È וכֹור' 'הן', לֹו: אמר ,'ּביד לי יׁש חּטין ְְְִִִֵֵַָָ'ּכֹור
ּפטּור; זה הרי - ׂשעֹורין' ּבידי ל 'אין לֹו: אמר ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָׂשעֹורים',
'ּכֹור  אחת: ּבבת לֹו ׁשּיאמר עד ּבמקצת, מֹודה זה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹואין
'אין  הּנטען: לֹו ויאמר ,'ּביד לי יׁש ׂשעֹורין וכֹור ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹחּטים

ׂשעֹורים' ּכֹור אּלא ּבידי ּבזה.ל ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ
.‚È'ּביד לי יׁש ׁשמן ּכּדין עׂשר אּלא 'מלא ּבידי ל 'אין , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

והֹודה  ׁשמן, טענֹו ׁשהרי ּפטּור; - ׁשמן' ּבלא ּכּדין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹעׂשר
אּלא  ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ׁשמן ּכּדי 'עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבחרסים.
הּכּדין  טענֹו ׁשהרי ׁשבּועה; חּיב - ריקנין' ּכּדין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעׂשר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּכּדין. והֹודה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוהּׁשמן,
.„È,מעֹולם ּדברים היּו 'לא הלואה', אצל לי יׁש ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ'מנה

ּבידי  ל יׁש ּדינר חמּׁשים אבל מעֹולם, מּמ לויתי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵָָָָָֹולא
נזק' 'מּׁשּום אֹו -[שהזקתיך]ּפּקדֹון', ּבֹו וכּיֹוצא הֹורּו, ְִִֵֶֶַָ

חּיב  ׁשהּוא טענֹו ׁשהרי ויּׁשבע; ּבמקצת, מֹודה ׁשּזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָרּבֹותי
לֹו נתחּיב ּלי ּומה חמּׁשים; לֹו חּיב ׁשהּוא והֹודה מאה, ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָלֹו
ּדעּתי  ולזה נזק. מּׁשּום אֹו ּפּקדֹון, מּׁשּום אֹו הלואה, ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָמּׁשּום

ָנֹוטה.
.ÂË,הּכלי אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּוכלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ'מנה

ּפטּור  זה הרי - 'ל הּסתוהא ונׁשּבע לֹו[מדרבנן], ׁשאין ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָ
ּכֹולל  - ּכליי' זה 'אין הּכלי: ּבעל אמר זה. אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאצלֹו
ונתחּלף  ּכליֹו, זה ׁשאין הּנטען הֹודה ּכליֹו; ׁשּזה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבׁשבּועתֹו

ׁשבּועה חּיב זה הרי - ּבאחר במקצת]לֹו הודה ּכל [שהרי . ְְֲֵֵֶַַָָָ
מּׁשבּועת  ּפטּור זה הרי - 'ּפטּור' זה ּבענין ׁשּנאמר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָמקֹום
ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו הּסת, ׁשבּועת וחּיב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה,

ה'תשע"ד  אלול ו' שני יום

  
ּבדבר ‡. ׁשּיטענּנּו עד ׁשבּועה, חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ׁשּבמּדה  ּבדבר לֹו ויֹודה ׁשּבמנין, אֹו ׁשּבמׁשקל אֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּבמּדה
ׁשּבמנין  אֹו ׁשּבמׁשקל לי אֹו יׁש ּדינרין 'עׂשרה ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

חמּׁשה' אּלא ּבידי ל 'אין ,'לי ּביד יׁש חּטים ׁשל 'ּכֹור ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ
רֹוטלין 'ׁשני סאתים'; אּלא ּבידי ל 'אין ,'[ליטרים]ּביד ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

זה  הרי - רֹוטל' אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש מׁשי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשל
מלא  'ּכיס לֹו: אמר אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹחּיב.
'מאה  חמּׁשים'; אּלא לי מסרּת 'לא ,'ל מסרּתי ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּדינרין
ּדינרין, ׁשל צרֹור אּלא לי מסרּת לא ,'ל מסרּתי ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹּדינרין
ּׁשהּנחּת ּומה ּבֹו, היה מה יֹודע ואיני ּבפני, אֹותֹו מנית ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹולא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. זה הרי - נֹוטל' ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאּתה
.מסרּת 'לא אֹומר: והּלה ,'ל מסרּתי ּתבּואה מלא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹ'ּבית

'איני  ,'ל מסרּתי ּכֹורין 'עׂשרת ּכֹורין'; עׂשרת אּלא ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָלי
ּׁשהּנחּת מה אּלא ּבפני, מדדּת לא ׁשהרי הם, ּכּמה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיֹודע

ּפטּור  - נֹוטל' .אּתה ֵַָָ
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'עד ‚. אֹומר: והּלה ,'ל מסרּתי הּזיז עד מלא זה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ'ּבית
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - .החּלֹון' ְֵֵֶַַַַָָֹ

ּבדבר „. ׁשּיֹודה עד ׁשבּועה, חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָאין
ּבֹו לכּפר לֹו 'מאה ׁשאפׁשר ואמר: חברֹו ׁשּטען מי ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבלא  וחמּׁשים זה ׁשּבׁשטר חמּׁשים ,אצל לי יׁש ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹּדינרין
מֹודה  זה אין - ׁשּבּׁשטר' חמּׁשים אּלא ּבידי ל 'אין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשטר',
נכסיו  ּכל והרי ּכפירתֹו, ּבֹו ּתֹועיל לא ׁשהּׁשטר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּבמקצת;
לפיכ לׁשּלם; חּיב היה ּבֹו, ּכפר ואפּלּו ּבֹו, ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֻמׁשעּבדין

החמּׁשים. על הּסת ְֲִִִֵֶַַָנׁשּבע
מלוה ‰. מנין, הזּכיר ולא 'סלעים', ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹׁשטר

ּבֹו', הּכתּובים הם ,ּביד לי ׁשּיׁש סלעים 'חמׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָאֹומר:
הּכתּובים והּל והן ׁשלׁש, אּלא ּבידי ל 'אין אֹומר: וה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

אּלא  זה ּבׁשטר אֹותֹו מחּיבין ׁשאין ּפי על אף - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבּׁשטר'
"סלעים"]ׁשּתים של ׁשאפׁשר [מינימום ּבסלע הֹודה והרי , ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָ

אבדה  ּכמׁשיב ׁשהּוא מּפני ּפטּור; זה הרי - ּבּה לכּפר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹלֹו
שתיים] לטעון ׁשּיׁשיב [יכל ׁשּכל היא, חכמים ותּקנת ,ְֲִִִֶֶַַָָָֹ

האֹומר  וכן ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו יּׁשבע, לא - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאבדה
לי  'צּוה אֹו מנה', ּביד לֹו ׁשּיׁש אּבא לי 'אמר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלחברֹו:
אּלא  ּבידי לֹו 'אין אֹומר: והּלה מנה', ּביד לֹו ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּבא

אבדה מׁשיב זה הרי - הכל]חמּׁשים' לכפור ּופטּור [יכל , ֲֲֲִִִֵֵֵֶָָ
מעצמֹו הֹודה אם לֹומר, צרי ואין הּסת. מּׁשבּועת ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָאף
ונׁשאר  חמּׁשים, לֹו ונתּתי ּבידי, לאבי היה 'מנה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָָואמר:
יֹורׁש אבל הּסת. מּׁשבּועת אף ּפטּור ׁשּזה - חמּׁשים' ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָלֹו
ּביד  אֹו ּביד לאבי ׁשּיׁש ּבוּדאי יֹודע 'אני ואמר: ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּטען
אֹו חמּׁשים', אּלא ּבידי לֹו 'אין אֹומר: והּוא מנה', ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָאבי
ּבמקצת, מֹודה זה הרי - חמּׁשים' אּלא אבי ּביד לֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ'אין

ְִַָויּׁשבע.
.Â אּלא עליו ּבידי ל 'אין זה', מׁשּכֹון על ּביד לי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ'מנה

ׁשוה  הּמׁשּכֹון אין ואם ּבמקצת; מֹודה זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָחמּׁשים'
החמּׁשים  ּומׁשּלם נׁשּבע, זה הרי - ּפחֹות אֹו חמּׁשים, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאּלא
הֹואיל  - יתר אֹו מאה ׁשוה הּמׁשּכֹון היה ּבהן. ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהֹודה

לטעןוה  יכֹול לו]ּמלוה הּמלוה [שחייב הרי ּדמיו, ּכדי עד ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
נׁשּבע  - ׁשמֹונים ׁשוה היה הּמׁשּכֹון. מּדמי ונֹוטל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָנׁשּבע
הּמׁשּכֹון, מן ונֹוטלן מּׁשמֹונים, ּפחֹות לֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּמלוה
ּבּכל  ּכפר ּבהן. ׁשּכפר העׂשרים על הּתֹורה מן הּלוה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹונׁשּבע
- ּכלּום אצלי לֹו ואין ּפּקדֹון, אּלא מׁשּכֹון זה אין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָואמר,

העׂשרים. על הּסת ְְִִֵֶֶַָָנׁשּבע
.Êל יׁש וּדאי 'חמּׁשים אֹומר: והּלה ,'ּביד לי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ'מנה

לאו' אֹו ּבהן חּיב אני אם יֹודע איני החמּׁשים אבל ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבידי,
יכֹול  ואינֹו ּבמקצת, ׁשהֹודה מּפני ׁשבּועה, מחּיב זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ
לפיכ יֹודע; אינֹו ׁשהרי ּבֹו, ׁשּכפר הּמקצת על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלהּׁשבע
לֹו ויׁש ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשבּועה. ּבלא הּמנה ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹמׁשּלם

חרם]להחרים יֹודע [להטיל ׁשאינֹו ּדבר עלי ׁשּטֹוען מי 'על ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבֹו'. חּיב ׁשאני ְֲִֶַַַָּבוּדאי

.Á והּנטען עליו, מעיד אחד עד והרי ,'ּביד לי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'מנה
הרי  - מנה' אֹותֹו ּכנגד לי חּיב אּתה אבל הּוא , 'ּכן ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹומר:

ּומׁשּלם  להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ׁשבּועה, מחּיב מה זה ּומּפני . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ

ּבֹו ּׁשּמעיד ּבמה מֹודה הּוא ׁשהרי להּׁשבע? יכ ֹול ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָאינֹו
ׁשּיכחיׁש עד נׁשּבע, אחד עד ּבהעדת הּנׁשּבע ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהעד,
ׁשטר  ,לפיכ ּכפירתֹו. על ויּׁשבע ּבעדּותֹו, ויכּפר העד ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹאת

ּכפרן וכן ׁשּפרעֹו, וטען אחד, עד ּבֹו ׁשּבא [שקרן]ׁשּיׁש ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הרי  - הּפּקדֹון ׁשהחזרּתי אֹו ׁשּפרע וטען אחד, עד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעליו

מעׂשה זה ּומׁשּלם. להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ׁשבּועה, מחּיב ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
'ּכן, ואמר: אחד, עד ּבפני מחברֹו ּכסף לׁשֹון ׁשחטף ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבאחד
מחּיב  זה 'הרי חכמים: ואמרּו חטפּתי'. וׁשּלי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻחטפּתי,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּומׁשּלם'. להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשבּועה,

.Ë עד הביא מעֹולם', ּדברים היּו 'לא ,'הלויתי ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֹ'מנה
היה  ׁשנים, היּו ואּלּו הֹואיל - ּבפניו מּמּנּו ׁשּלוה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָאחד
ּפי  על נׁשּבע זה הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּומׁשּלם, ּכפרן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמחזק
אחד  ממֹון, אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ׁשּכל אחד; ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָעד
ׁשבּועה, ּבלא מׁשּלם - 'ּפרעּתי' ואמר חזר ׁשבּועה. ְְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָֹמחּיבֹו

ׁשּבארנּו .ּכמֹו ְְֵֶַ
.È עליו מעידין ועדים ּכלּום', ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָ'מנה

חמּׁשים  אצלֹו לֹו יׁש הלכה,ׁשעדין הּגאֹונים ּכל ּפסקּו - ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ּפיו  הֹודית ּתהא ׁשּלא הּׁשאר; על ויּׁשבע חמּׁשים, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשּלם

שבועה] עדים.[המחייבתו מהעדת ְֲִֵֵַַָּגדֹולה

ה'תשע"ד  אלול ז' שלישי יום

  
הּקרקעֹות,‡. הּתֹורה: מן עליהן נׁשּבעין ׁשאין ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו

ׁשהֹודה  ּפי על אף וההקּדׁשֹות. והּׁשטרֹות, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָוהעבדים,
טענת  וטען ׁשּׁשמר אֹו אחד, עד עליו ׁשּיׁש אֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבמקצת,

ּפטּור  זה הרי - רעהּו",הּׁשֹומרין אל איׁש יּתן "ּכי ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ולעבדים  לקרקעֹות ּפרט כלים", אֹו "ּכסף להקּדׁש; ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפרט

ּגּופן ׁשאין - הּׁשטרֹות יצאּו וכן לקרקעֹות. [הם ׁשהּקׁשּו ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשּבהןעצמם] לראיה אּלא ואינן ּוככלים, ּככסף [על ממ ֹון ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ

הּסתהלוואה] ׁשבּועת נׁשּבעין ּכּלן ועל אם [מדרבנן]. , ְְְִִִֵֶַַָָֻ
ּפי  על ׁשאף ההקּדׁשֹות; מן חּוץ - וּדאי טענת ׁשם ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָהיתה
ׁשּיּׁשבע  חכמים ּתּקנּו הּתֹורה, מן ׁשבּועה עליהן חּיב ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו

ּתֹורה ׁשל ּכעין קדוש]עליהן חפץ ׁשּלא [בנקיטת ּכדי , ְְֲֵֵֵֶֶֶָֹ
ּבהקּדׁשֹות. ְְְְֵֶַַיזלזלּו

. ׁשני' אחת'; אּלא ל מכרּתי 'לא לי', מכרּת ׂשדֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ'ׁשּתי
אּלא  ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ׁשטרֹות 'ׁשני אֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָעבדים'

הּסת  נׁשּבע זה הרי - אחד' 'עבד אֹו אחד' אם ׁשטר וכן . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
,ּביד ׁשּיׁש זה 'ׁשטר אֹו זה' 'עבד אֹו זֹו' 'חצר ואמר: ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָטען
ּדברים  היּו 'לא אֹומר: והּנטען לי', מכרּתֹו ואּתה הּוא, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלי
- הביא ׁשּלא ּבין אחד, עד הּטֹוען ׁשהביא ּבין - ִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמעֹולם'
ּבֹורֹות  חברֹו ּבׂשדה החֹופר וכן ונפטר. הּסת, נׁשּבע זה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָהרי

והפסידּה ּומערֹות -[הזיקה]ׁשיחין לׁשּלם חּיב הּוא והרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשּטענֹו אֹו חפרּתי', 'לא אֹומר: והּוא ׁשחפר, ׁשּטענֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבין
אחת', אּלא חפרּתי 'לא אֹומר: והּוא מערֹות, ׁשּתי ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשחפר
חפרּתי  'לא אֹומר: והּוא ׁשחפר, אחד  עד ׁשם ׁשהיה ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאֹו

הּכל. על הּסת נׁשּבע זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶַַָֹּכלּום'
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צז                 
  

- ּבּכסף וכפר ּבּכלי והֹודה ּוכלי, ּכסף טענֹו ּככסף. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכלים
הֹודה  ּפטּור. לאו, ואם חּיב; מעין, ׁשּתי ּבּכפירה יׁש ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָאם
ּכּיֹוצא  ּכל וכן חּיב. ּבפרּוטה, הֹודה אם - ּבּכלי וכפר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבּכסף

ֶָּבזה.
.Â,ּבפרּוטה אּלא ּכפר לא אפּלּו - אחד עד עליו ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהעיד

ממֹון, אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ׁשּכל נׁשּבע; זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהרי
יׁש ּפרּוטה ׁשוה אֹו 'ּפרּוטה ּכיצד? ׁשבּועה. מחּיבֹו ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָאחד
- לֹו ׁשּיׁש מעיד אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל 'אין ,'ּביד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָלי

נׁשּבע  זה אצלֹוהרי הפקיד אפּלּו - הּׁשֹומרין ּבׁשבּועת וכן . ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָ
ּפחֹות  וכל נׁשּבע. - ׁשאבדה וטען ּפרּוטה, ׁשוה אֹו ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָָָּפרּוטה
ּכל  וכן לֹו. נזקקין ּדין ּבית ואין ממֹון, אינֹו - ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָמּפרּוטה

ומעלה. מּפרּוטה ונֹוטלין נׁשּבעין ונֹוטלין, ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָהּנׁשּבעין
.Ê טענת צריכין אינן ונֹוטלין, ׁשהּנׁשּבעין רּבֹותי, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָהֹורּו

ּכסף  מעין,ׁשּתי ּבׁשּתי ׁשּיכּפר הּנתּבע ׁשּצרי אֹומר, ואני . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּכל  ׁשהרי ויּטל; חכמים ּבתּקנת הּתֹובע יּׁשבע ּכ ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹואחר
ּכפירת  ספק ּביניהן ׁשּיהיה צרי - ספק ּבטענת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנׁשּבעין

מּספק. יּׁשבע ּכ ואחר ּכסף, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּתי
.Á הֹודיה ׁשּתהיה עד ׁשבּועה, חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאין

ל 'אין ,'ּביד לי יׁש חּטים 'ּכֹור ּכיצד? הּטענה. ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָמּמין
לת אּלא כור]ּבידי לֹו:[חצי אמר אם אבל חּיב. - חּטים' ְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָ

ׁשהּמין  ּפטּור; - ׂשעֹורים' ׁשל ּכֹור אּלא ּבידי ל ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ'אין
טענֹו. לא ּבֹו, לֹו ׁשהֹודה והּמין ּבֹו; לֹו הֹודה לא ְְְִֶֶַָָָָֹֹׁשּטענֹו,
אצלי  הפקדּת 'לא ,'אצל ּפּקדֹון ּביד לי יׁש זהב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ'ּדינר
הפקדּת 'לא ,'אצל הפקדּתי ּכסף 'מעה ּכסף', ּדינר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא

עין ׁשּטענֹו מּפני ּפטּור; - ּפרּוטה' א ּלא ּדבר,[מין]אצלי ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
ּדינרין  'עׂשרה לֹו: אמר אם וכן אחרת. ּבעין לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהֹודה
עׂשרה  אּלא אצלי הפקדּת 'לא ,'אצל הפקדּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹמצרּיֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. - ְִֵֵֶַָָֹצֹורּיֹות'
.Ë מנֹורה אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּגדֹולה ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָ'מנֹורה

עׂשר  ּבת מנֹורה טענֹו אם אבל ּפטּור. זה הרי - ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָקטּנה'
הרי [זהב]ליטרין - ליטרין חמׁש ּבת ּבמנֹורה לֹו והֹודה , ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ

על  ּולהעמידּה לגרדּה ׁשּיכֹול מּפני ּבמקצת, מֹודה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה
אזֹור טענֹו אם וכן ל[חגור]חמׁש. 'אין לֹו: ואמר ּגדֹול, ְְְְִֵֵֵֵַָָָָ

ּבת  יריעה טענֹו אם אבל ּפטּור. - קטן' אזֹור אּלא ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּבידי
זה  הרי - אּמֹות עׂשר ּבת ּביריעה לֹו והֹודה אּמה, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעׂשרים
ּכל  וכן עׂשר. על ּולהעמידּה לחתכּה ׁשּיכֹול מּפני ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנׁשּבע,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.È ּכֹור אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש חּטים ְְְְִִִִֵֵֶָָָ'ּכֹור

ׂשעֹורים  מּדמי אף ּפטּור - אֹומר ׂשעֹורים' הּתֹובע ׁשהרי ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָ
ׁשאמר  למי ּדֹומה זה ונמצא ׂשעֹורים'; ּביד לי 'אין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָלֹו:
האחר, לֹו ואֹומר ּבידי', ל יׁש 'מנה ּדין, ּבבית ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָלחברֹו
ּכלּום. לֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין ּדין ּבית ׁשאין - 'ּביד לי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ'אין

מּידֹו. מֹוציאין אין הּׂשעֹורים, ּדמי הּתֹובע ּתפׂש ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָואם
.‡È הרי - מהן ּבאחד והֹודה מינין, ׁשני חברֹו את ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָהּטֹוען

ונׁשּבע  הּטענה, מּמין וכֹור ההֹודיה חּטין 'ּכֹור ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ
חּיב. - חּטין' ּכֹור אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָׂשעֹורין
וקדם  ,'ּביד לי יׁש חּטין 'ּכֹור ואמר: הּטֹוען ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹהתחיל

לֹו אמר ,'ּביד לי יׁש ׂשעֹורים 'ּכֹור ויאמר ּדבריו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּיׁשלים
לּדּינין  נראה אם - ׂשעֹורים' ּכֹור אּלא ּבידי ל 'אין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּנטען:

הערים משבועה]ׁשהּנטען להפטר ׁשבּועה;[התחכם חּיב , ְְֱִִֶֶַַָָָ
ּפטּור. ּתּמֹו, לפי ְְִִָֻואם

.È וכֹור' 'הן', לֹו: אמר ,'ּביד לי יׁש חּטין ְְְִִִֵֵַָָ'ּכֹור
ּפטּור; זה הרי - ׂשעֹורין' ּבידי ל 'אין לֹו: אמר ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָׂשעֹורים',
'ּכֹור  אחת: ּבבת לֹו ׁשּיאמר עד ּבמקצת, מֹודה זה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹואין
'אין  הּנטען: לֹו ויאמר ,'ּביד לי יׁש ׂשעֹורין וכֹור ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹחּטים

ׂשעֹורים' ּכֹור אּלא ּבידי ּבזה.ל ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ
.‚È'ּביד לי יׁש ׁשמן ּכּדין עׂשר אּלא 'מלא ּבידי ל 'אין , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

והֹודה  ׁשמן, טענֹו ׁשהרי ּפטּור; - ׁשמן' ּבלא ּכּדין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹעׂשר
אּלא  ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ׁשמן ּכּדי 'עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבחרסים.
הּכּדין  טענֹו ׁשהרי ׁשבּועה; חּיב - ריקנין' ּכּדין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעׂשר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּכּדין. והֹודה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוהּׁשמן,
.„È,מעֹולם ּדברים היּו 'לא הלואה', אצל לי יׁש ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ'מנה

ּבידי  ל יׁש ּדינר חמּׁשים אבל מעֹולם, מּמ לויתי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵָָָָָֹולא
נזק' 'מּׁשּום אֹו -[שהזקתיך]ּפּקדֹון', ּבֹו וכּיֹוצא הֹורּו, ְִִֵֶֶַָ

חּיב  ׁשהּוא טענֹו ׁשהרי ויּׁשבע; ּבמקצת, מֹודה ׁשּזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָרּבֹותי
לֹו נתחּיב ּלי ּומה חמּׁשים; לֹו חּיב ׁשהּוא והֹודה מאה, ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָלֹו
ּדעּתי  ולזה נזק. מּׁשּום אֹו ּפּקדֹון, מּׁשּום אֹו הלואה, ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָמּׁשּום

ָנֹוטה.
.ÂË,הּכלי אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּוכלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ'מנה

ּפטּור  זה הרי - 'ל הּסתוהא ונׁשּבע לֹו[מדרבנן], ׁשאין ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָ
ּכֹולל  - ּכליי' זה 'אין הּכלי: ּבעל אמר זה. אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאצלֹו
ונתחּלף  ּכליֹו, זה ׁשאין הּנטען הֹודה ּכליֹו; ׁשּזה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבׁשבּועתֹו

ׁשבּועה חּיב זה הרי - ּבאחר במקצת]לֹו הודה ּכל [שהרי . ְְֲֵֵֶַַָָָ
מּׁשבּועת  ּפטּור זה הרי - 'ּפטּור' זה ּבענין ׁשּנאמר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָמקֹום
ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו הּסת, ׁשבּועת וחּיב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה,

ה'תשע"ד  אלול ו' שני יום

  
ּבדבר ‡. ׁשּיטענּנּו עד ׁשבּועה, חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ׁשּבמּדה  ּבדבר לֹו ויֹודה ׁשּבמנין, אֹו ׁשּבמׁשקל אֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּבמּדה
ׁשּבמנין  אֹו ׁשּבמׁשקל לי אֹו יׁש ּדינרין 'עׂשרה ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

חמּׁשה' אּלא ּבידי ל 'אין ,'לי ּביד יׁש חּטים ׁשל 'ּכֹור ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ
רֹוטלין 'ׁשני סאתים'; אּלא ּבידי ל 'אין ,'[ליטרים]ּביד ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

זה  הרי - רֹוטל' אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש מׁשי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשל
מלא  'ּכיס לֹו: אמר אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹחּיב.
'מאה  חמּׁשים'; אּלא לי מסרּת 'לא ,'ל מסרּתי ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּדינרין
ּדינרין, ׁשל צרֹור אּלא לי מסרּת לא ,'ל מסרּתי ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹּדינרין
ּׁשהּנחּת ּומה ּבֹו, היה מה יֹודע ואיני ּבפני, אֹותֹו מנית ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹולא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. זה הרי - נֹוטל' ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאּתה
.מסרּת 'לא אֹומר: והּלה ,'ל מסרּתי ּתבּואה מלא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹ'ּבית

'איני  ,'ל מסרּתי ּכֹורין 'עׂשרת ּכֹורין'; עׂשרת אּלא ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָלי
ּׁשהּנחּת מה אּלא ּבפני, מדדּת לא ׁשהרי הם, ּכּמה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיֹודע

ּפטּור  - נֹוטל' .אּתה ֵַָָ
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'עד ‚. אֹומר: והּלה ,'ל מסרּתי הּזיז עד מלא זה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ'ּבית
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - .החּלֹון' ְֵֵֶַַַַָָֹ

ּבדבר „. ׁשּיֹודה עד ׁשבּועה, חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָאין
ּבֹו לכּפר לֹו 'מאה ׁשאפׁשר ואמר: חברֹו ׁשּטען מי ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבלא  וחמּׁשים זה ׁשּבׁשטר חמּׁשים ,אצל לי יׁש ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹּדינרין
מֹודה  זה אין - ׁשּבּׁשטר' חמּׁשים אּלא ּבידי ל 'אין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשטר',
נכסיו  ּכל והרי ּכפירתֹו, ּבֹו ּתֹועיל לא ׁשהּׁשטר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּבמקצת;
לפיכ לׁשּלם; חּיב היה ּבֹו, ּכפר ואפּלּו ּבֹו, ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֻמׁשעּבדין

החמּׁשים. על הּסת ְֲִִִֵֶַַָנׁשּבע
מלוה ‰. מנין, הזּכיר ולא 'סלעים', ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹׁשטר

ּבֹו', הּכתּובים הם ,ּביד לי ׁשּיׁש סלעים 'חמׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָאֹומר:
הּכתּובים והּל והן ׁשלׁש, אּלא ּבידי ל 'אין אֹומר: וה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

אּלא  זה ּבׁשטר אֹותֹו מחּיבין ׁשאין ּפי על אף - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבּׁשטר'
"סלעים"]ׁשּתים של ׁשאפׁשר [מינימום ּבסלע הֹודה והרי , ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָ

אבדה  ּכמׁשיב ׁשהּוא מּפני ּפטּור; זה הרי - ּבּה לכּפר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹלֹו
שתיים] לטעון ׁשּיׁשיב [יכל ׁשּכל היא, חכמים ותּקנת ,ְֲִִִֶֶַַָָָֹ

האֹומר  וכן ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו יּׁשבע, לא - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאבדה
לי  'צּוה אֹו מנה', ּביד לֹו ׁשּיׁש אּבא לי 'אמר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלחברֹו:
אּלא  ּבידי לֹו 'אין אֹומר: והּלה מנה', ּביד לֹו ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּבא

אבדה מׁשיב זה הרי - הכל]חמּׁשים' לכפור ּופטּור [יכל , ֲֲֲִִִֵֵֵֶָָ
מעצמֹו הֹודה אם לֹומר, צרי ואין הּסת. מּׁשבּועת ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָאף
ונׁשאר  חמּׁשים, לֹו ונתּתי ּבידי, לאבי היה 'מנה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָָואמר:
יֹורׁש אבל הּסת. מּׁשבּועת אף ּפטּור ׁשּזה - חמּׁשים' ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָלֹו
ּביד  אֹו ּביד לאבי ׁשּיׁש ּבוּדאי יֹודע 'אני ואמר: ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּטען
אֹו חמּׁשים', אּלא ּבידי לֹו 'אין אֹומר: והּוא מנה', ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָאבי
ּבמקצת, מֹודה זה הרי - חמּׁשים' אּלא אבי ּביד לֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ'אין

ְִַָויּׁשבע.
.Â אּלא עליו ּבידי ל 'אין זה', מׁשּכֹון על ּביד לי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ'מנה

ׁשוה  הּמׁשּכֹון אין ואם ּבמקצת; מֹודה זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָחמּׁשים'
החמּׁשים  ּומׁשּלם נׁשּבע, זה הרי - ּפחֹות אֹו חמּׁשים, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאּלא
הֹואיל  - יתר אֹו מאה ׁשוה הּמׁשּכֹון היה ּבהן. ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהֹודה

לטעןוה  יכֹול לו]ּמלוה הּמלוה [שחייב הרי ּדמיו, ּכדי עד ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
נׁשּבע  - ׁשמֹונים ׁשוה היה הּמׁשּכֹון. מּדמי ונֹוטל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָנׁשּבע
הּמׁשּכֹון, מן ונֹוטלן מּׁשמֹונים, ּפחֹות לֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּמלוה
ּבּכל  ּכפר ּבהן. ׁשּכפר העׂשרים על הּתֹורה מן הּלוה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹונׁשּבע
- ּכלּום אצלי לֹו ואין ּפּקדֹון, אּלא מׁשּכֹון זה אין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָואמר,

העׂשרים. על הּסת ְְִִֵֶֶַָָנׁשּבע
.Êל יׁש וּדאי 'חמּׁשים אֹומר: והּלה ,'ּביד לי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ'מנה

לאו' אֹו ּבהן חּיב אני אם יֹודע איני החמּׁשים אבל ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבידי,
יכֹול  ואינֹו ּבמקצת, ׁשהֹודה מּפני ׁשבּועה, מחּיב זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ
לפיכ יֹודע; אינֹו ׁשהרי ּבֹו, ׁשּכפר הּמקצת על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלהּׁשבע
לֹו ויׁש ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשבּועה. ּבלא הּמנה ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹמׁשּלם

חרם]להחרים יֹודע [להטיל ׁשאינֹו ּדבר עלי ׁשּטֹוען מי 'על ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבֹו'. חּיב ׁשאני ְֲִֶַַַָּבוּדאי

.Á והּנטען עליו, מעיד אחד עד והרי ,'ּביד לי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'מנה
הרי  - מנה' אֹותֹו ּכנגד לי חּיב אּתה אבל הּוא , 'ּכן ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹומר:

ּומׁשּלם  להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ׁשבּועה, מחּיב מה זה ּומּפני . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ

ּבֹו ּׁשּמעיד ּבמה מֹודה הּוא ׁשהרי להּׁשבע? יכ ֹול ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָאינֹו
ׁשּיכחיׁש עד נׁשּבע, אחד עד ּבהעדת הּנׁשּבע ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהעד,
ׁשטר  ,לפיכ ּכפירתֹו. על ויּׁשבע ּבעדּותֹו, ויכּפר העד ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹאת

ּכפרן וכן ׁשּפרעֹו, וטען אחד, עד ּבֹו ׁשּבא [שקרן]ׁשּיׁש ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הרי  - הּפּקדֹון ׁשהחזרּתי אֹו ׁשּפרע וטען אחד, עד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעליו

מעׂשה זה ּומׁשּלם. להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ׁשבּועה, מחּיב ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
'ּכן, ואמר: אחד, עד ּבפני מחברֹו ּכסף לׁשֹון ׁשחטף ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבאחד
מחּיב  זה 'הרי חכמים: ואמרּו חטפּתי'. וׁשּלי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻחטפּתי,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּומׁשּלם'. להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשבּועה,

.Ë עד הביא מעֹולם', ּדברים היּו 'לא ,'הלויתי ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֹ'מנה
היה  ׁשנים, היּו ואּלּו הֹואיל - ּבפניו מּמּנּו ׁשּלוה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָאחד
ּפי  על נׁשּבע זה הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּומׁשּלם, ּכפרן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמחזק
אחד  ממֹון, אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ׁשּכל אחד; ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָעד
ׁשבּועה, ּבלא מׁשּלם - 'ּפרעּתי' ואמר חזר ׁשבּועה. ְְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָֹמחּיבֹו

ׁשּבארנּו .ּכמֹו ְְֵֶַ
.È עליו מעידין ועדים ּכלּום', ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָ'מנה

חמּׁשים  אצלֹו לֹו יׁש הלכה,ׁשעדין הּגאֹונים ּכל ּפסקּו - ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ּפיו  הֹודית ּתהא ׁשּלא הּׁשאר; על ויּׁשבע חמּׁשים, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשּלם

שבועה] עדים.[המחייבתו מהעדת ְֲִֵֵַַָּגדֹולה

ה'תשע"ד  אלול ז' שלישי יום

  
הּקרקעֹות,‡. הּתֹורה: מן עליהן נׁשּבעין ׁשאין ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו

ׁשהֹודה  ּפי על אף וההקּדׁשֹות. והּׁשטרֹות, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָוהעבדים,
טענת  וטען ׁשּׁשמר אֹו אחד, עד עליו ׁשּיׁש אֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבמקצת,

ּפטּור  זה הרי - רעהּו",הּׁשֹומרין אל איׁש יּתן "ּכי ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ולעבדים  לקרקעֹות ּפרט כלים", אֹו "ּכסף להקּדׁש; ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפרט

ּגּופן ׁשאין - הּׁשטרֹות יצאּו וכן לקרקעֹות. [הם ׁשהּקׁשּו ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשּבהןעצמם] לראיה אּלא ואינן ּוככלים, ּככסף [על ממ ֹון ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ

הּסתהלוואה] ׁשבּועת נׁשּבעין ּכּלן ועל אם [מדרבנן]. , ְְְִִִֵֶַַָָֻ
ּפי  על ׁשאף ההקּדׁשֹות; מן חּוץ - וּדאי טענת ׁשם ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָהיתה
ׁשּיּׁשבע  חכמים ּתּקנּו הּתֹורה, מן ׁשבּועה עליהן חּיב ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו

ּתֹורה ׁשל ּכעין קדוש]עליהן חפץ ׁשּלא [בנקיטת ּכדי , ְְֲֵֵֵֶֶֶָֹ
ּבהקּדׁשֹות. ְְְְֵֶַַיזלזלּו

. ׁשני' אחת'; אּלא ל מכרּתי 'לא לי', מכרּת ׂשדֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ'ׁשּתי
אּלא  ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ׁשטרֹות 'ׁשני אֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָעבדים'

הּסת  נׁשּבע זה הרי - אחד' 'עבד אֹו אחד' אם ׁשטר וכן . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
,ּביד ׁשּיׁש זה 'ׁשטר אֹו זה' 'עבד אֹו זֹו' 'חצר ואמר: ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָטען
ּדברים  היּו 'לא אֹומר: והּנטען לי', מכרּתֹו ואּתה הּוא, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלי
- הביא ׁשּלא ּבין אחד, עד הּטֹוען ׁשהביא ּבין - ִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמעֹולם'
ּבֹורֹות  חברֹו ּבׂשדה החֹופר וכן ונפטר. הּסת, נׁשּבע זה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָהרי

והפסידּה ּומערֹות -[הזיקה]ׁשיחין לׁשּלם חּיב הּוא והרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשּטענֹו אֹו חפרּתי', 'לא אֹומר: והּוא ׁשחפר, ׁשּטענֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבין
אחת', אּלא חפרּתי 'לא אֹומר: והּוא מערֹות, ׁשּתי ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשחפר
חפרּתי  'לא אֹומר: והּוא ׁשחפר, אחד  עד ׁשם ׁשהיה ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאֹו

הּכל. על הּסת נׁשּבע זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶַַָֹּכלּום'

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



צח                
  

וכפר ‚. הּכלים ּבכל ׁשהֹודה ּבין - וקרקעֹות ּכלים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָטענֹו
ּבכל  וכפר הּקרקעֹות ּבכל ׁשהֹודה ּבין הּקרקעֹות, ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָּבכל
עם  ּבמקצתן וכפר הּקרקעֹות ּבמקצת ׁשהֹודה ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּכלים,
ּבמקצת  הֹודה אם אבל הּסת. נׁשּבע אּלּו ּבכל - הּכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּכל
חּיב  ׁשהּוא מּתֹו - הּקרקעֹות ּכל עם ּבמקצתן וכפר ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּכלים,
על  אף נׁשּבע ּבהם, ׁשּכפר הּכלים מקצת על ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשבּועה
הּדין  וכן היא. אחת טענה ׁשהּכל עּמהם; ׁשּטענֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּקרקעֹות
אחד  ּדין הּכל - ּוׁשטרֹות ּכלים אֹו ועבדים, ּכלים ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּבטֹוענֹו

.הּוא 
ענבים „. העֹומדת טענֹו יבׁשה ּותבּואה להּבצר, העֹומדֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָ

נׁשּבע  זה הרי - ּבמקצתן וכפר ּבמקצתן והֹודה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָלהּקצר,
צריכין ׁשאינן והּוא הּמּטלטלין, ּכׁשאר [עוד]עליהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

לענין  ּכבצּור הּוא הרי להּבצר, העֹומד ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָלּקרקע;
הן  הרי - לּקרקע צריכין היּו אם אבל והֹודיה. ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָּכפירה

הּסת. אּלא עליהן נׁשּבעין ואין ּדבר, לכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכקרקע
ּבחצרי,‰. ׁשכנּת חדׁשים 'ׁשני לֹו: ואמר חברֹו על ְְְֲֲֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּטֹוען

ׁשכנּתי  'לא אֹומר: והּוא חדׁשים', ׁשני ׂשכר לי חּיב ְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָֹואּתה
ׂשכר  היה ואם ּבמקצת; מֹודה זה הרי - אחד' חדׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא
ּבגּוף  הּטענה ׁשאין נׁשּבע; - ּכסף ׁשּתי ּבֹו ׁשּכפר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהחדׁש

מּטלטלין  ׁשהּוא ּבׂשכרּה, אּלא .הּקרקע ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ
.Â'ראיה ּבֹו לי היה ּדינרין ועׂשרה ,ל מסרּתי ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָ'ׁשטר

לי] הפ[שחייבים הּסת. יּׁשבע - מעֹולם' ּדברים היּו 'לא ,ְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
התובע]עליו ּבֹו[שישבע ׁשהיתה הּסת נׁשּבע זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ

ואם  ויּטל. הּׁשטר, ּבאבדת ואבדּו ּדינרים, לעׂשרה ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָֹראיה
אף  ּפטּור זה הרי - ואבד' לי, מסרּת 'אמת, הּנתּבע: ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאמר
ּכמֹו ּפטּור, - ואבד ּבֹו ּפׁשע ׁשאפּלּו הּסת; ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמּׁשבּועת

חֹובל. ּבהלכֹות ְְְִֵֵֶַׁשּבארנּו
.Êיׁש זכּות ,ּביד ׁשּיׁש 'ׁשטר לחברֹו: לי [רשום]האֹומר ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָ

יׁש אם יֹודע 'איני אֹו ׁשטרי', מֹוציא 'איני אֹומר: וזה ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָּבֹו',
להֹוציאֹו אֹותֹו ּכֹופין - לא' אֹו ראיה ּבֹו [בבי"ד]ל. ְְְִִָָֹ

.Áסתם חרם לֹו מחרימין הּׁשטר, ׁשאבד [אם טען ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבֹומעלימו] לֹו ׁשּיׁש ׁשהּׁשטר ּבוּדאי יֹודע ׁשהּוא זה, טען .ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

וׁשאבד  אצלֹו, ׁשאינֹו הּסת נׁשּבע זה הרי - הּוא אצלֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָזכּות
רּבֹותי. הֹורּו וכזה ְִֶֶַַָמּמּנּו.

.Ë הּקטן אחד - וקטן ׁשֹוטה חרׁש טענת על נׁשּבעין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין
אביו  ּבטענת אֹו עצמֹו, ּבטענת הּמקצת הּבא ׁשּזה לפי - ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָ

אבדה ּכמׁשיב אּלא אינֹו לּקטן, ּבֹו .לכפור][יכלׁשהֹודה ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ
נׁשּבע; אינֹו - לּקטן והעיד אחד עד ּובא ּבּכל, ּכפר אם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹוכן
ּתביעה  אינּה קטן ׁשּתביעת ּתֹובע, ׁשם ואין אחד, עד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּזה
,'ּביד לי 'מנה לגדֹול ׁשאמר קטן אֹומר, נמצאת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּגמּורה.
חמּׁשים', אּלא ּבידי ל 'אין אֹומר והּלה ,'ּביד 'לאּבא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאֹו
זה  הרי - לֹו ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל 'אין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָאֹו
ׁשאבד  וטען לקטן, ׁשמר אם אבל הּתֹורה. מּׁשבּועת ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָּפטּור
מחמת  נׁשּבע ׁשאינֹו לפי הּׁשֹומרין, ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

מחייבתו]טענה לקטן,[התורה ׁשּתף ׁשהיה הֹודה אם וכן . ְְֲִֵֶַָָָָָָָֻ
לּקטן, אּפיטרֹוּפֹוס ּדין ּבית יעמידּו - עליו אּפיטרֹוּפֹוס ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָאֹו

ׁשּמא ּבטענת ּבֹו וכּיֹוצא הּׁשּתף יותר ויּׁשבע נטל [שלא ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֻ
.מהמגיעו]

.È ׁשל ׁשבּועה קטן טענת על נׁשּבעין ׁשאין רּבֹותי, ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהֹורּו
ׁשאינֹו קטן היה ואפּלּו נׁשּבעין; הּסת ׁשבּועת אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתֹורה,

טענתֹו;[ממולח]חריף על הּסת נׁשּבעין ּומּתן, מּׂשא לענין ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
לֹו ויל קטן, ּכׁשהּוא זה ׁשל ממֹונֹו נֹוטל זה יהיה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹׁשּלא
למד, נמצאת הּוא. עֹולם ותּקּון נֹוטה, ּדעּתי ולזה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּבחּנם.
ׁשּכפר  ּבין ּבמקצת, ׁשהֹודה ּבין - הּגדֹול על ׁשּטען ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּקטן
יכֹול  ואינֹו הּסת; נׁשּבע זה הרי - עד ׁשם ׁשהיה ּבין ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבּכל,

הּקטן על שישבע]להפ את [לתובעו מׁשּביעין ׁשאין , ְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
יֹודע  ׁשאינֹו לפי מקּבל, אינֹו סתם חרם ואפּלּו ּכלל. ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּקטן

הּׁשבּועה. ְֶַָֹענׁש
.‡È הּגדֹול ׁשּטענֹו הניה קטן ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר טענֹו אם - ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָ

נפרעין [רווח] - הּקטן והֹודה ּומּתן, מּׂשא עסקי ּכגֹון ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָלּקטן,
ואם  ויׁשּלם. לֹו, ׁשּיהיה עד ימּתין - לֹו אין ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּנכסיו;
טענֹו ואם ויּׁשבע. ׁשּיגּדיל, עד לֹו ממּתינין - הּקטן ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָּכפר
על  אף - וחּבלֹות נזקין ּכגֹון הניה, ּבֹו לּקטן ׁשאין ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָּבדבר
ואפּלּו ּפטּור, - ּיׁשּלם מּמה לֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ׁשּמֹודה, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּפי
ונֹוטלין, הּנׁשּבעין מן הּתֹובע היה ואם ׁשהגּדיל. ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָלאחר

הּׂשכיר שכרו]ּכגֹון קיבל שלא ּבֹו[הטוען ׁשּיׁש ּבֹו, וכּיֹוצא ְְִֵֵֶַַָ
מן  ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ׂשכיר לֹו ׁשּיׂשּתּכר לּקטן, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהניה

ּפנקסֹו על ׁשּנׁשּבע חנוני אבל לתת הּקטן. [שציויתני ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָ
ּבזה לפועליך] לּקטן ׁשאין הּקטן, מן ונֹוטל נׁשּבע אינֹו -ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

מּמּנּו; ונֹוטלין ונׁשּבעין לפֹועליו, לּתן חּיב ׁשהרי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהניה;
וכן  קטן. ּפי על ממֹונֹו ׁשּנתן נפׁשֹו, על הפסיד החנוני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוזה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Èנזקקיןהחרׁש אין לכל [מתייחסים]והּׁשֹוטה, להן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

עליהן, אחרים לטענת ולא אחרים, על לטענתן לא - ְְְֲֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹטענה
אֹו חמּורה ׁשבּועה לֹומר צרי ואין קּלה, לׁשבּועה ְְְֲִִֵַַָָָָָֹלא
ּבענינים  ּדבר לכל ּכבריא הּוא הרי - הּסּומה אבל ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָּתׁשלּומין.

טענתֹו. על ונׁשּבעין ׁשבּועֹות, מיני ּכל ונׁשּבע ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָאּלּו,

ה'תשע"ד  אלול ח' רביעי יום

  
'מנה ‡. ואמר: האחד טען - ּדין לבית ׁשּבאּו ּדינין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבעלי

אֹו אצלֹו', 'ׁשהפקדּתי אֹו ׁשהלויתיהּו', זה אצל לי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַיׁש
ּבׂשכרי' אצלֹו לי 'ׁשּיׁש אֹו מּמּני', אצלו]'ׁשּגזל ,[שעבדתי ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָ

ל חּיב 'איני ואמר: הּנטען והׁשיב ּבזה, ּכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוכל
אין  - טֹוען' הּוא 'ׁשקר אֹו ּכלּום', ּבידי ל 'אין אֹו ְְְְִֵֵֵֶֶָּכלּום',

נכֹונה ּתׁשּובה לּנטען:[מקובלת]זֹו ּדין ּבית אֹומרין אּלא ; ְְְְִִִֵֶַָָָָ
טענתֹו, זה ׁשּפרׁש ּכמֹו הּתׁשּובה, ּופרׁש טענתֹו על ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ'הׁשב
לא  אֹו אצל 'הפקיד לוית', לא אֹו מּמּנּו לוית אם ְְְֱִִִִִִֶֶֶָָָָֹֹֹואמר
לא  אֹו אֹותֹו 'ׂשכרּת ּגזלּתֹו', לא אֹו 'ּגזלּתֹו ְְְְְְִִַַַָָֹֹהפקיד',
מּמּנּו מקּבלין אין מה ּומּפני הּטענֹות. ּבׁשאר וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׂשכרּת'.
על  להּׁשבע ויבֹוא ּבדעּתֹו, הּוא טֹועה ׁשּמא זֹו? ְְְְְִֶֶַַַָָָָּתׁשּובה
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את  זה והחזיר ׁשּטען, ּכמֹו ׁשהלוהּו אפׁשר ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשקר;
החֹוב, ּכנגד מּתנה לֹו ׁשּנתן אֹו לאׁשּתֹו, אֹו לבנֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָהחֹוב
היא' לֹו: אֹומרין לפיכ החֹוב. מן ׁשּנפטר ּבדעּתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָוידּמה
לׁשּלם  הּדין מן מתחּיב אּתה ׁשּמא ּכלּום? חּיב איני ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּתאמר
והם  הּדברים, ּפרּוׁש לּדּינין הֹודיע אּלא יֹודע! אּתה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָואין
חכם  היה ואפּלּו חּיב'. אּתה אין אֹו חּיב אּתה אם ֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָיֹודיעּו
טענתֹו על ׁשּתׁשיב הפסד ל 'אין לֹו: אֹומרים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּגדֹול,

ּכיצד היּו[מדוע]ותֹודיענּו ׁשּלא מּפני לֹו; חּיב אּתה אין ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּדנין  אנּו ׁשהרי - לֹו והחזרּת ׁשהיּו מּפני אֹו מעֹולם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּדברים
הּטֹוען  טען אם וכן מקֹום'. ּבכל לֹומר ׁשּיכֹול ְְְִִֵֵֶַַַָָָָּבמּתֹו
אֹומרין  - זה' אצל לי יׁש 'מנה אֹו מנה', לי חּיב 'זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָואמר:
אֹו אצלֹו? הפקדּת אֹו אֹותֹו? הלוית ּפנים? 'מאיזה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָלֹו:
ׁשּיּדמה  אפׁשר ׁשהרי !'ל נתחּיב היא אמר ?ממֹונ ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּזיק
אֹו ׁשּגנבֹו, ׁשחׁשדֹו ּכגֹון - חּיב אינֹו והּוא לֹו, חּיב ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

הרי [הבטיח]ׁשאמר ּבזה. וכּיֹוצא מּתנה', ל 'ׁשאּתן לֹו ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
היּו 'לא ואמר: זה והׁשיב מנה, ׁשהלוהּו עליו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּטען
ׁשהלוהּו עדים הּטֹוען הביא ּכ ואחר מעֹולם', ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּדברים
- ּופרעּתי' לויתי היה, 'ּכן ואמר: הּנטען וחזר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבפניהם,
אם  אבל ּומׁשּלם. ּכפרן החזק אּלא מּמּנּו; מקּבלין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאין
אֹו ּכלּום', ּבידי ל 'אין אֹו ּכלּום', ל חּיב 'איני ְְְְְִִִֵֵֵַָָהׁשיב:
הּתֹובע  והל ּבזה, ּכּיֹוצא וכל עלי', טֹוען אּתה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ'ׁשקר
היה, 'ּכן הּנתּבע: ואמר ּבפניהם, ׁשהלוהּו עדים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוהביא
החזק  לא - חֹובֹו' 'ּפרעּתיו אֹו ּפקדֹונֹו', לֹו החזרּתי ְְְְְְֲִִִֶַַַָֹֻאבל

ונפטר. הּסת ונׁשּבע ְְְְְִִֵֶַָָָּכפרן,
.ּתבעֹו - הן מה ידעּו ולא מעֹות, לֹו ׁשּמנה עדים ְְְִֵֵֶָָָָָָָֹראּוהּו

מעֹו לי 'ּתן ואמר: ּדין לֹו:ּבבית ואמר ,'ׁשהלויתי ת ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
ונׁשּבע  נאמן, זה הרי - היּו' 'ּפרעֹון אֹו לי', נתּתם ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ'מּתנה
ּבאּו ּכ ואחר מעֹולם', ּדברים היּו 'לא אמר: ונפטר. ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּסת

ּכפרן  החזק - ּבפניהם לֹו ׁשּמנה אדם העדים אין ּולעֹולם . ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
עדים  ׁשני ויבֹואּו ּדין, ּבבית ׁשּיכּפר עד ּכפרן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻיחזק

ּׁשּכפר. ּבמה ְְְִֶַַַָויכחיׁשּוהּו
ּדברים ‚. היּו 'לא ואמר: ּדין ּבבית ּכפר ,'הלויתי ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ'מנה

והּמלוה  ּופרעֹו, מנה מּמּנּו ׁשּלוה עדים ׁשני ּובאּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמעֹולם',
האֹומר  ׁשּכל לׁשּלם; חּיב זה הרי - נפרעּתי' 'לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹומר:
ּפרעּתי'; 'לא ּכאֹומר - ׁשּלוה עדים ּובאּו לויתי', ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ'לא
- ׁשּפרע מעידים והעדים ּפרעּתי', 'לא אֹומר הּלוה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹונמצא

עדים  ּכמאה ּדין, ּבעל ׁשבּועה והֹודאת חּיב הּמלוה ואין . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
ידֹו ּכתב עליו הֹוציא אם וכן ּכפרן. החזק ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכלל,
אינֹו וזה מעֹולם, ּדברים היּו 'לא ואמר: לֹו, חּיב ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

החזק אם - ידי' ׁשּבאּו[אומת]ּכתב אֹו ּדין, ּבבית ידֹו ּכתב ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ
ּומׁשּלם. ּכפרן, החזק זה הרי - ידֹו ּכתב ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֻעדים

'והלא „. הּנטען: לֹו אמר ,'ּביד לי והּוא ,הלויתי ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹ'מנה
ואמרּו: ּופלֹוני ּפלֹוני ּובאּו ּופלֹוני', ּפלֹוני ּבפני ְְְְְְְְְִִִִִִֵַָָּפרעּתי

ּדבר  היּו ּכפרן 'לא החזק לא - מעֹולם' העדים ים ׁשאין ; ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻ
ּבֹו עדים ׁשהם ּדבר אּלא אותם]זֹוכרין לפיכ,[כשמינו . ְְִִִֵֵֶֶָָָָ

מנה  לי 'ּתן ּבֹו, ּכּיֹוצא ויּפטר. הּסת, הּלוה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹיּׁשבע

'לא  הּנטען: ואמר ּפלֹוני', עּמּוד ּבצד ואּתה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹׁשהלויתי
לא  - ׁשעמד עדים ּובאּו מעֹולם', זה עּמּוד ּבצד ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעמדּתי
ּבהם  ׁשאין לדברים ּדעּתֹו מׂשים אדם ׁשאין ּכפרן; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהחזק

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹמּמׁש.
הּנטען:‰. ואמר העדים', והרי ,ׁשהלויתי מנה לי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'ּתן

אֹותם  'הבא לּלוה: אֹומרין - ּופלֹוני' ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי'ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ
אחרת  למדינה ׁשהלכּו אֹו ׁשּמתּו, אֹו ּבאּו, לא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוהּפטר'.
אֹותֹו מצריכים אנּו ׁשאין ׁשּפרעֹו; הּסת יּׁשבע - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהביאם
ׁשהּמלוה  מּׁשבּועה, אף ּולהּפטר ּדבריו לברר אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלהביאן

ּבעדים  לפרעֹו צרי אינֹו ּבעדים, חברֹו ׁשּבארנּו.את ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
.Â,'הן' לֹו: אמר ,'ּביד לי 'מנה עדים: ּבפני לֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאמר

'מׁשּטה ואמר: עדים, והביא ּבּדין ּתבעֹו [משחק]למחר ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
היּו 'לא אמר: אפּלּו - ּכלּום' ּבידי לֹו ואין ּבֹו, ְְְֲִִִִֵַָָָָֹהייתי
ּכלּום; ּבידֹו לֹו ׁשאין הּסת ונׁשּבע ּפטּור, - מעֹולם' ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָּדברים
אין  עדּות, ׁשאינֹו ודבר עדי', 'אּתם להם אמר לא ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהרי

המלוה]אדם - היּו[ובענייננו 'לא אמר אם ,ּולפיכ זֹוכרֹו; ְְִִַָָָָָֹ
ּכפרן. החזק לא מעֹולם', ְְְִֵַַָָָֹֻּדברים

.Ê,הּגדר אחֹורי עדים לֹו הטמין אפּלּו אּלא עֹוד, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָֹולא
ׁשּיעיד  רצֹונ' 'הן', לֹו: אמר ,'ּביד לי 'מנה לֹו: ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָואמר
למחר, ּבּדין ּתכּפני ׁשּמא 'לאו, לֹו: אמר ּופלֹוני'? ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָּפלֹוני
- העדים ּבאּלּו ּבּדין ּתבעֹו ּולמחר ,'ל אּתן מה לי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָואין
היּו 'לא ׁשאמר ּבין ּבֹו', הייתי 'מׁשּטה ואמר ׁשּטען ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבין
ּכאן  ׁשאין ונפטר; הּסת נׁשּבע זה הרי - מעֹולם' ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּדברים
ּבפני  הּמלוה יאמר אֹו עדי', 'אּתם הּלוה ׁשּיאמר עד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹעדּות,
ּכפרן  החזק לא ּכזֹו, ּבעדּות אבל הּלוה. ויׁשּתק .הּלוה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֻ

רׁשּו' 'קב לֹו קֹורין ׁשהיּו ּבאחד חובות]מעׂשה ,[הרבה ְְֲִֶֶֶַַָָ
ׁשאני  הּוא 'מי אמר: - הרּבה חֹובֹות עליו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּכלֹומר
הּוא: ואמר ּותבעֹו, ּפלֹוני ּובא ּופלֹוני', ּפלֹוני אּלא לֹו, ְְְְְִִִֶַַָָָָָחּיב
ויּפטר. הּסת יּׁשבע חכמים, ואמרּו ּכלּום'. לֹו חּיב ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ'איני
- הרּבה ממֹון ּבעל ׁשהּוא עליו אֹומרים היּו אחד ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָוכן
ּפֹורעֹו הייתי הלא ממֹון, לי היה 'אּלּו אמר: מיתתֹו ְְֲִִִִִִַַָָָָָָֹּבׁשעת
ּופלֹוני  ּפלֹוני אֹותֹו ּבאּו מיתתֹו ואחר ּופלֹוני'; ְְְְְִִִִִִַַָָלפלֹוני
עׂשּוי  ׁשאדם ּכלּום; להם 'אין חכמים: ואמרּו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹלתּבע.
ּבעלי  ּבניו הּניח וׁשּלא ממֹון, ּבעל ׁשאינֹו עצמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלהראֹות

אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִִֵֵֵַָָֹממֹון'.
.Áׁשהּמטמין ּפי על וכן [מחביא]אף עדּות, אינּה עדים ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

לחברֹו האֹומר וכן אֹותֹו, ׁשֹומעין ועדים מעצמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹודה
אּלּו ּכל - 'הן' לֹו: ואמר ,'ּביד לי 'מנה עדים: ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָּבפני

לב  ּכׁשּיבֹואּו ּבהם, וכּיֹוצא לּנתּבע:הּדברים אֹומרין ּדין, ית ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לֹו 'אין אמר: ?'אצל לֹו ּׁשּיׁש מה לזה ּתּתן לא ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ'לּמה
ּכ אּלּו ּבפני אמרּת אּתה 'והלא לֹו: אֹומרים ּכלּום', ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹאצלי
הרי  וׁשּלם, עמד אם .'מעצמ הֹודית 'אּתה אֹו ,'ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָוכ

טען לא ואם עצמו]מּוטב; לֹו[לפטור טֹוענין אין , ְֲִִֵַָָֹ
'לא [במקומו] אֹו ּבֹו', הייתי 'מׁשּטה ואמר: טען אם אבל .ְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

נתּכּונּתי' עצמי את להׂשּביע 'ׁשּלא אֹו מעֹולם', ּדברים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהיּו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּסת ונׁשּבע ּפטּור, -ְְְְִֵֵֶֶַָָ
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צט                 
  

וכפר ‚. הּכלים ּבכל ׁשהֹודה ּבין - וקרקעֹות ּכלים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָטענֹו
ּבכל  וכפר הּקרקעֹות ּבכל ׁשהֹודה ּבין הּקרקעֹות, ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָּבכל
עם  ּבמקצתן וכפר הּקרקעֹות ּבמקצת ׁשהֹודה ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּכלים,
ּבמקצת  הֹודה אם אבל הּסת. נׁשּבע אּלּו ּבכל - הּכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּכל
חּיב  ׁשהּוא מּתֹו - הּקרקעֹות ּכל עם ּבמקצתן וכפר ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּכלים,
על  אף נׁשּבע ּבהם, ׁשּכפר הּכלים מקצת על ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשבּועה
הּדין  וכן היא. אחת טענה ׁשהּכל עּמהם; ׁשּטענֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּקרקעֹות
אחד  ּדין הּכל - ּוׁשטרֹות ּכלים אֹו ועבדים, ּכלים ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּבטֹוענֹו

.הּוא 
ענבים „. העֹומדת טענֹו יבׁשה ּותבּואה להּבצר, העֹומדֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָ

נׁשּבע  זה הרי - ּבמקצתן וכפר ּבמקצתן והֹודה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָלהּקצר,
צריכין ׁשאינן והּוא הּמּטלטלין, ּכׁשאר [עוד]עליהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

לענין  ּכבצּור הּוא הרי להּבצר, העֹומד ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָלּקרקע;
הן  הרי - לּקרקע צריכין היּו אם אבל והֹודיה. ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָּכפירה

הּסת. אּלא עליהן נׁשּבעין ואין ּדבר, לכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכקרקע
ּבחצרי,‰. ׁשכנּת חדׁשים 'ׁשני לֹו: ואמר חברֹו על ְְְֲֲֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּטֹוען

ׁשכנּתי  'לא אֹומר: והּוא חדׁשים', ׁשני ׂשכר לי חּיב ְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָֹואּתה
ׂשכר  היה ואם ּבמקצת; מֹודה זה הרי - אחד' חדׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא
ּבגּוף  הּטענה ׁשאין נׁשּבע; - ּכסף ׁשּתי ּבֹו ׁשּכפר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהחדׁש

מּטלטלין  ׁשהּוא ּבׂשכרּה, אּלא .הּקרקע ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ
.Â'ראיה ּבֹו לי היה ּדינרין ועׂשרה ,ל מסרּתי ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָ'ׁשטר

לי] הפ[שחייבים הּסת. יּׁשבע - מעֹולם' ּדברים היּו 'לא ,ְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
התובע]עליו ּבֹו[שישבע ׁשהיתה הּסת נׁשּבע זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ

ואם  ויּטל. הּׁשטר, ּבאבדת ואבדּו ּדינרים, לעׂשרה ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָֹראיה
אף  ּפטּור זה הרי - ואבד' לי, מסרּת 'אמת, הּנתּבע: ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאמר
ּכמֹו ּפטּור, - ואבד ּבֹו ּפׁשע ׁשאפּלּו הּסת; ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמּׁשבּועת

חֹובל. ּבהלכֹות ְְְִֵֵֶַׁשּבארנּו
.Êיׁש זכּות ,ּביד ׁשּיׁש 'ׁשטר לחברֹו: לי [רשום]האֹומר ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָ

יׁש אם יֹודע 'איני אֹו ׁשטרי', מֹוציא 'איני אֹומר: וזה ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָּבֹו',
להֹוציאֹו אֹותֹו ּכֹופין - לא' אֹו ראיה ּבֹו [בבי"ד]ל. ְְְִִָָֹ

.Áסתם חרם לֹו מחרימין הּׁשטר, ׁשאבד [אם טען ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבֹומעלימו] לֹו ׁשּיׁש ׁשהּׁשטר ּבוּדאי יֹודע ׁשהּוא זה, טען .ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

וׁשאבד  אצלֹו, ׁשאינֹו הּסת נׁשּבע זה הרי - הּוא אצלֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָזכּות
רּבֹותי. הֹורּו וכזה ְִֶֶַַָמּמּנּו.

.Ë הּקטן אחד - וקטן ׁשֹוטה חרׁש טענת על נׁשּבעין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין
אביו  ּבטענת אֹו עצמֹו, ּבטענת הּמקצת הּבא ׁשּזה לפי - ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָ

אבדה ּכמׁשיב אּלא אינֹו לּקטן, ּבֹו .לכפור][יכלׁשהֹודה ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ
נׁשּבע; אינֹו - לּקטן והעיד אחד עד ּובא ּבּכל, ּכפר אם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹוכן
ּתביעה  אינּה קטן ׁשּתביעת ּתֹובע, ׁשם ואין אחד, עד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּזה
,'ּביד לי 'מנה לגדֹול ׁשאמר קטן אֹומר, נמצאת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּגמּורה.
חמּׁשים', אּלא ּבידי ל 'אין אֹומר והּלה ,'ּביד 'לאּבא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאֹו
זה  הרי - לֹו ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל 'אין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָאֹו
ׁשאבד  וטען לקטן, ׁשמר אם אבל הּתֹורה. מּׁשבּועת ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָּפטּור
מחמת  נׁשּבע ׁשאינֹו לפי הּׁשֹומרין, ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

מחייבתו]טענה לקטן,[התורה ׁשּתף ׁשהיה הֹודה אם וכן . ְְֲִֵֶַָָָָָָָֻ
לּקטן, אּפיטרֹוּפֹוס ּדין ּבית יעמידּו - עליו אּפיטרֹוּפֹוס ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָאֹו

ׁשּמא ּבטענת ּבֹו וכּיֹוצא הּׁשּתף יותר ויּׁשבע נטל [שלא ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֻ
.מהמגיעו]

.È ׁשל ׁשבּועה קטן טענת על נׁשּבעין ׁשאין רּבֹותי, ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהֹורּו
ׁשאינֹו קטן היה ואפּלּו נׁשּבעין; הּסת ׁשבּועת אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתֹורה,

טענתֹו;[ממולח]חריף על הּסת נׁשּבעין ּומּתן, מּׂשא לענין ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
לֹו ויל קטן, ּכׁשהּוא זה ׁשל ממֹונֹו נֹוטל זה יהיה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹׁשּלא
למד, נמצאת הּוא. עֹולם ותּקּון נֹוטה, ּדעּתי ולזה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּבחּנם.
ׁשּכפר  ּבין ּבמקצת, ׁשהֹודה ּבין - הּגדֹול על ׁשּטען ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּקטן
יכֹול  ואינֹו הּסת; נׁשּבע זה הרי - עד ׁשם ׁשהיה ּבין ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבּכל,

הּקטן על שישבע]להפ את [לתובעו מׁשּביעין ׁשאין , ְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
יֹודע  ׁשאינֹו לפי מקּבל, אינֹו סתם חרם ואפּלּו ּכלל. ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּקטן

הּׁשבּועה. ְֶַָֹענׁש
.‡È הּגדֹול ׁשּטענֹו הניה קטן ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר טענֹו אם - ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָ

נפרעין [רווח] - הּקטן והֹודה ּומּתן, מּׂשא עסקי ּכגֹון ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָלּקטן,
ואם  ויׁשּלם. לֹו, ׁשּיהיה עד ימּתין - לֹו אין ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּנכסיו;
טענֹו ואם ויּׁשבע. ׁשּיגּדיל, עד לֹו ממּתינין - הּקטן ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָּכפר
על  אף - וחּבלֹות נזקין ּכגֹון הניה, ּבֹו לּקטן ׁשאין ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָּבדבר
ואפּלּו ּפטּור, - ּיׁשּלם מּמה לֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ׁשּמֹודה, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּפי
ונֹוטלין, הּנׁשּבעין מן הּתֹובע היה ואם ׁשהגּדיל. ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָלאחר

הּׂשכיר שכרו]ּכגֹון קיבל שלא ּבֹו[הטוען ׁשּיׁש ּבֹו, וכּיֹוצא ְְִֵֵֶַַָ
מן  ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ׂשכיר לֹו ׁשּיׂשּתּכר לּקטן, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהניה

ּפנקסֹו על ׁשּנׁשּבע חנוני אבל לתת הּקטן. [שציויתני ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָ
ּבזה לפועליך] לּקטן ׁשאין הּקטן, מן ונֹוטל נׁשּבע אינֹו -ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

מּמּנּו; ונֹוטלין ונׁשּבעין לפֹועליו, לּתן חּיב ׁשהרי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהניה;
וכן  קטן. ּפי על ממֹונֹו ׁשּנתן נפׁשֹו, על הפסיד החנוני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוזה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Èנזקקיןהחרׁש אין לכל [מתייחסים]והּׁשֹוטה, להן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

עליהן, אחרים לטענת ולא אחרים, על לטענתן לא - ְְְֲֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹטענה
אֹו חמּורה ׁשבּועה לֹומר צרי ואין קּלה, לׁשבּועה ְְְֲִִֵַַָָָָָֹלא
ּבענינים  ּדבר לכל ּכבריא הּוא הרי - הּסּומה אבל ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָּתׁשלּומין.

טענתֹו. על ונׁשּבעין ׁשבּועֹות, מיני ּכל ונׁשּבע ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָאּלּו,

ה'תשע"ד  אלול ח' רביעי יום

  
'מנה ‡. ואמר: האחד טען - ּדין לבית ׁשּבאּו ּדינין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבעלי

אֹו אצלֹו', 'ׁשהפקדּתי אֹו ׁשהלויתיהּו', זה אצל לי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַיׁש
ּבׂשכרי' אצלֹו לי 'ׁשּיׁש אֹו מּמּני', אצלו]'ׁשּגזל ,[שעבדתי ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָ

ל חּיב 'איני ואמר: הּנטען והׁשיב ּבזה, ּכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוכל
אין  - טֹוען' הּוא 'ׁשקר אֹו ּכלּום', ּבידי ל 'אין אֹו ְְְְִֵֵֵֶֶָּכלּום',

נכֹונה ּתׁשּובה לּנטען:[מקובלת]זֹו ּדין ּבית אֹומרין אּלא ; ְְְְִִִֵֶַָָָָ
טענתֹו, זה ׁשּפרׁש ּכמֹו הּתׁשּובה, ּופרׁש טענתֹו על ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ'הׁשב
לא  אֹו אצל 'הפקיד לוית', לא אֹו מּמּנּו לוית אם ְְְֱִִִִִִֶֶֶָָָָֹֹֹואמר
לא  אֹו אֹותֹו 'ׂשכרּת ּגזלּתֹו', לא אֹו 'ּגזלּתֹו ְְְְְְִִַַַָָֹֹהפקיד',
מּמּנּו מקּבלין אין מה ּומּפני הּטענֹות. ּבׁשאר וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׂשכרּת'.
על  להּׁשבע ויבֹוא ּבדעּתֹו, הּוא טֹועה ׁשּמא זֹו? ְְְְְִֶֶַַַָָָָּתׁשּובה
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את  זה והחזיר ׁשּטען, ּכמֹו ׁשהלוהּו אפׁשר ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשקר;
החֹוב, ּכנגד מּתנה לֹו ׁשּנתן אֹו לאׁשּתֹו, אֹו לבנֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָהחֹוב
היא' לֹו: אֹומרין לפיכ החֹוב. מן ׁשּנפטר ּבדעּתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָוידּמה
לׁשּלם  הּדין מן מתחּיב אּתה ׁשּמא ּכלּום? חּיב איני ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּתאמר
והם  הּדברים, ּפרּוׁש לּדּינין הֹודיע אּלא יֹודע! אּתה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָואין
חכם  היה ואפּלּו חּיב'. אּתה אין אֹו חּיב אּתה אם ֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָיֹודיעּו
טענתֹו על ׁשּתׁשיב הפסד ל 'אין לֹו: אֹומרים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּגדֹול,

ּכיצד היּו[מדוע]ותֹודיענּו ׁשּלא מּפני לֹו; חּיב אּתה אין ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּדנין  אנּו ׁשהרי - לֹו והחזרּת ׁשהיּו מּפני אֹו מעֹולם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּדברים
הּטֹוען  טען אם וכן מקֹום'. ּבכל לֹומר ׁשּיכֹול ְְְִִֵֵֶַַַָָָָּבמּתֹו
אֹומרין  - זה' אצל לי יׁש 'מנה אֹו מנה', לי חּיב 'זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָואמר:
אֹו אצלֹו? הפקדּת אֹו אֹותֹו? הלוית ּפנים? 'מאיזה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָלֹו:
ׁשּיּדמה  אפׁשר ׁשהרי !'ל נתחּיב היא אמר ?ממֹונ ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּזיק
אֹו ׁשּגנבֹו, ׁשחׁשדֹו ּכגֹון - חּיב אינֹו והּוא לֹו, חּיב ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

הרי [הבטיח]ׁשאמר ּבזה. וכּיֹוצא מּתנה', ל 'ׁשאּתן לֹו ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
היּו 'לא ואמר: זה והׁשיב מנה, ׁשהלוהּו עליו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּטען
ׁשהלוהּו עדים הּטֹוען הביא ּכ ואחר מעֹולם', ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּדברים
- ּופרעּתי' לויתי היה, 'ּכן ואמר: הּנטען וחזר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבפניהם,
אם  אבל ּומׁשּלם. ּכפרן החזק אּלא מּמּנּו; מקּבלין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאין
אֹו ּכלּום', ּבידי ל 'אין אֹו ּכלּום', ל חּיב 'איני ְְְְְִִִֵֵֵַָָהׁשיב:
הּתֹובע  והל ּבזה, ּכּיֹוצא וכל עלי', טֹוען אּתה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ'ׁשקר
היה, 'ּכן הּנתּבע: ואמר ּבפניהם, ׁשהלוהּו עדים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוהביא
החזק  לא - חֹובֹו' 'ּפרעּתיו אֹו ּפקדֹונֹו', לֹו החזרּתי ְְְְְְֲִִִֶַַַָֹֻאבל

ונפטר. הּסת ונׁשּבע ְְְְְִִֵֶַָָָּכפרן,
.ּתבעֹו - הן מה ידעּו ולא מעֹות, לֹו ׁשּמנה עדים ְְְִֵֵֶָָָָָָָֹראּוהּו

מעֹו לי 'ּתן ואמר: ּדין לֹו:ּבבית ואמר ,'ׁשהלויתי ת ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
ונׁשּבע  נאמן, זה הרי - היּו' 'ּפרעֹון אֹו לי', נתּתם ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ'מּתנה
ּבאּו ּכ ואחר מעֹולם', ּדברים היּו 'לא אמר: ונפטר. ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּסת

ּכפרן  החזק - ּבפניהם לֹו ׁשּמנה אדם העדים אין ּולעֹולם . ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
עדים  ׁשני ויבֹואּו ּדין, ּבבית ׁשּיכּפר עד ּכפרן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻיחזק

ּׁשּכפר. ּבמה ְְְִֶַַַָויכחיׁשּוהּו
ּדברים ‚. היּו 'לא ואמר: ּדין ּבבית ּכפר ,'הלויתי ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ'מנה

והּמלוה  ּופרעֹו, מנה מּמּנּו ׁשּלוה עדים ׁשני ּובאּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמעֹולם',
האֹומר  ׁשּכל לׁשּלם; חּיב זה הרי - נפרעּתי' 'לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹומר:
ּפרעּתי'; 'לא ּכאֹומר - ׁשּלוה עדים ּובאּו לויתי', ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ'לא
- ׁשּפרע מעידים והעדים ּפרעּתי', 'לא אֹומר הּלוה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹונמצא

עדים  ּכמאה ּדין, ּבעל ׁשבּועה והֹודאת חּיב הּמלוה ואין . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
ידֹו ּכתב עליו הֹוציא אם וכן ּכפרן. החזק ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכלל,
אינֹו וזה מעֹולם, ּדברים היּו 'לא ואמר: לֹו, חּיב ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

החזק אם - ידי' ׁשּבאּו[אומת]ּכתב אֹו ּדין, ּבבית ידֹו ּכתב ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ
ּומׁשּלם. ּכפרן, החזק זה הרי - ידֹו ּכתב ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֻעדים

'והלא „. הּנטען: לֹו אמר ,'ּביד לי והּוא ,הלויתי ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹ'מנה
ואמרּו: ּופלֹוני ּפלֹוני ּובאּו ּופלֹוני', ּפלֹוני ּבפני ְְְְְְְְְִִִִִִֵַָָּפרעּתי

ּדבר  היּו ּכפרן 'לא החזק לא - מעֹולם' העדים ים ׁשאין ; ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻ
ּבֹו עדים ׁשהם ּדבר אּלא אותם]זֹוכרין לפיכ,[כשמינו . ְְִִִֵֵֶֶָָָָ

מנה  לי 'ּתן ּבֹו, ּכּיֹוצא ויּפטר. הּסת, הּלוה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹיּׁשבע

'לא  הּנטען: ואמר ּפלֹוני', עּמּוד ּבצד ואּתה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹׁשהלויתי
לא  - ׁשעמד עדים ּובאּו מעֹולם', זה עּמּוד ּבצד ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעמדּתי
ּבהם  ׁשאין לדברים ּדעּתֹו מׂשים אדם ׁשאין ּכפרן; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהחזק

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹמּמׁש.
הּנטען:‰. ואמר העדים', והרי ,ׁשהלויתי מנה לי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'ּתן

אֹותם  'הבא לּלוה: אֹומרין - ּופלֹוני' ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי'ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ
אחרת  למדינה ׁשהלכּו אֹו ׁשּמתּו, אֹו ּבאּו, לא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוהּפטר'.
אֹותֹו מצריכים אנּו ׁשאין ׁשּפרעֹו; הּסת יּׁשבע - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהביאם
ׁשהּמלוה  מּׁשבּועה, אף ּולהּפטר ּדבריו לברר אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלהביאן

ּבעדים  לפרעֹו צרי אינֹו ּבעדים, חברֹו ׁשּבארנּו.את ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
.Â,'הן' לֹו: אמר ,'ּביד לי 'מנה עדים: ּבפני לֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאמר

'מׁשּטה ואמר: עדים, והביא ּבּדין ּתבעֹו [משחק]למחר ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
היּו 'לא אמר: אפּלּו - ּכלּום' ּבידי לֹו ואין ּבֹו, ְְְֲִִִִֵַָָָָֹהייתי
ּכלּום; ּבידֹו לֹו ׁשאין הּסת ונׁשּבע ּפטּור, - מעֹולם' ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָּדברים
אין  עדּות, ׁשאינֹו ודבר עדי', 'אּתם להם אמר לא ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהרי

המלוה]אדם - היּו[ובענייננו 'לא אמר אם ,ּולפיכ זֹוכרֹו; ְְִִַָָָָָֹ
ּכפרן. החזק לא מעֹולם', ְְְִֵַַָָָֹֻּדברים

.Ê,הּגדר אחֹורי עדים לֹו הטמין אפּלּו אּלא עֹוד, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָֹולא
ׁשּיעיד  רצֹונ' 'הן', לֹו: אמר ,'ּביד לי 'מנה לֹו: ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָואמר
למחר, ּבּדין ּתכּפני ׁשּמא 'לאו, לֹו: אמר ּופלֹוני'? ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָּפלֹוני
- העדים ּבאּלּו ּבּדין ּתבעֹו ּולמחר ,'ל אּתן מה לי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָואין
היּו 'לא ׁשאמר ּבין ּבֹו', הייתי 'מׁשּטה ואמר ׁשּטען ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבין
ּכאן  ׁשאין ונפטר; הּסת נׁשּבע זה הרי - מעֹולם' ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּדברים
ּבפני  הּמלוה יאמר אֹו עדי', 'אּתם הּלוה ׁשּיאמר עד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹעדּות,
ּכפרן  החזק לא ּכזֹו, ּבעדּות אבל הּלוה. ויׁשּתק .הּלוה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֻ

רׁשּו' 'קב לֹו קֹורין ׁשהיּו ּבאחד חובות]מעׂשה ,[הרבה ְְֲִֶֶֶַַָָ
ׁשאני  הּוא 'מי אמר: - הרּבה חֹובֹות עליו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּכלֹומר
הּוא: ואמר ּותבעֹו, ּפלֹוני ּובא ּופלֹוני', ּפלֹוני אּלא לֹו, ְְְְְִִִֶַַָָָָָחּיב
ויּפטר. הּסת יּׁשבע חכמים, ואמרּו ּכלּום'. לֹו חּיב ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ'איני
- הרּבה ממֹון ּבעל ׁשהּוא עליו אֹומרים היּו אחד ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָוכן
ּפֹורעֹו הייתי הלא ממֹון, לי היה 'אּלּו אמר: מיתתֹו ְְֲִִִִִִַַָָָָָָֹּבׁשעת
ּופלֹוני  ּפלֹוני אֹותֹו ּבאּו מיתתֹו ואחר ּופלֹוני'; ְְְְְִִִִִִַַָָלפלֹוני
עׂשּוי  ׁשאדם ּכלּום; להם 'אין חכמים: ואמרּו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹלתּבע.
ּבעלי  ּבניו הּניח וׁשּלא ממֹון, ּבעל ׁשאינֹו עצמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלהראֹות

אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִִֵֵֵַָָֹממֹון'.
.Áׁשהּמטמין ּפי על וכן [מחביא]אף עדּות, אינּה עדים ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

לחברֹו האֹומר וכן אֹותֹו, ׁשֹומעין ועדים מעצמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹודה
אּלּו ּכל - 'הן' לֹו: ואמר ,'ּביד לי 'מנה עדים: ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָּבפני

לב  ּכׁשּיבֹואּו ּבהם, וכּיֹוצא לּנתּבע:הּדברים אֹומרין ּדין, ית ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לֹו 'אין אמר: ?'אצל לֹו ּׁשּיׁש מה לזה ּתּתן לא ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ'לּמה
ּכ אּלּו ּבפני אמרּת אּתה 'והלא לֹו: אֹומרים ּכלּום', ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹאצלי
הרי  וׁשּלם, עמד אם .'מעצמ הֹודית 'אּתה אֹו ,'ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָוכ

טען לא ואם עצמו]מּוטב; לֹו[לפטור טֹוענין אין , ְֲִִֵַָָֹ
'לא [במקומו] אֹו ּבֹו', הייתי 'מׁשּטה ואמר: טען אם אבל .ְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

נתּכּונּתי' עצמי את להׂשּביע 'ׁשּלא אֹו מעֹולם', ּדברים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהיּו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּסת ונׁשּבע ּפטּור, -ְְְְִֵֵֶֶַָָ
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ה'תשע"ד  אלול ט' חמישי יום

  
יום חמישי ֿ שישי ט 'ֿ י 'אלול 


להם ‡. ואמר מנה, אצלֹו לפלֹוני ׁשּיׁש ׁשנים ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמֹודה

'אּתם  אמר ׁשּלא ּפי על אף - ׂשיחה ּדר לא הֹודיה, ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבדר
עּמֹו הּתֹובע ׁשאין ּפי על ואף ּתבעֹועדי', עדּות. זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

אין  מעֹולם', ּדברים היּו 'לא אמר: אם - למחר ְְִִִֵֵַַָָָָָָֹּבּדין
נׁשּבע, - אחד עד היה ואם ּפיהם. על ּומׁשּלם לֹו; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשֹומעין
ואמר: אּלּו, ּבעדים ּכׁשּתבעֹו טען הֹודיה. ּדר ואמר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהֹואיל
הּסת. ונׁשּבע נאמן, - הֹודיתי' עצמי את להׁשּביע ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ'ׁשּלא
לטען  יכֹול אינֹו - עּמֹו הּתֹובע היה ּבפניהם ּכׁשהֹודה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואם
טען  אם אבל הֹודיתי'; עׁשיר ׁשאיני להראֹות 'ּכדי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָולֹומר,

הּסת  ונׁשּבע נאמן .ׁשּנתן, ְְֱִֵֶֶֶַָָָ
. מׁשּטה' ולֹומר לחזר יכֹול אינֹו ׁשנים, ּבפני הּמֹודה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכל

ׁשלׁשה; ּבפני הֹודה אם לֹומר, צרי ואין ּבֹו', אבל הייתי ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֹ
ּבדר[אלא] האֹומר ׁשּכל ּפיו; ּבהֹודית לּתן אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָמחּיבין

אּלא  ּכֹותבין, אין אבל עדי'. 'אּתם ּכאֹומר זה הרי ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהֹודיה,
להּמל ּוצריכין לֹו'; ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו להם: אמר ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָאם

למוסרו]ּבֹו אם ּבבית [בלווה הֹודה אם וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,ְְְְִֵֵֵֶַָ
לֹו ׁשּׁשלחּו אחר אּלּו[שליח]ּדין הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשּלא  ּכדי ׁשניהם, את מּכירין ּדין ּבית ׁשּיהיּו והּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַֹּכֹותבין;
אחר. איׁש לחּיב ׁשניהם ְְֲִִֵֵֵֶַַַיערימּו

ּבּמקֹום ‚. מעצמן יֹוׁשבין ׁשהיּו ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבית
וקבל הּתֹובע ּובא להם, וׁשלחּו[טען]הּקבּוע לפניהם, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

אּלּו הרי - ּבפניהם והֹודה ּובא הּנתּבע, אצל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשליח
ולא  קבּועין, היּו לא אם אבל ּדינֹו. לבעל ונֹותנין ְְְְְְֲִִִִִַַָָֹֹּכֹותבין,
והֹודה  הּׁשלׁשה, והֹוׁשיב אֹותם קּבץ אפּלּו - לֹו ְְְְֲִִִֵַָָָָֹׁשלחּו
הּתֹובע, ּכ אחר ּובא ּדּינין', עלי 'היּו ואמר: ְְֱִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבפניהם
לֹו נתן ׁשּמא ּכֹותבין; אין - הֹודיתֹו' לי  'ּכתבּו ְְְִִִֵֶַַָָָָָואמר:

ּדברים [פרעו] ּבּמה ּבּׁשטר. אֹותֹו ּתֹובע זה ונמצא ,ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ּבמּטלטל  ּבקרקעֹותאמּורים? הֹודה אם אבל [קרקע ין. ְְְְְֲֲִִִִַַָָָ

מּידֹו,מסויימת] קנּו ׁשּלא ּפי על אף - ׁשנים ּבפני אפּלּו ,ְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹ
ונֹותנין; ּכֹותבין אּלּו הרי - לֹו' ּותנּו 'ּכתבּו להם אמר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹולא
ׁשנּיה. ּפעם ּתֹובעֹו ונמצא לֹו, יּתן ׁשּמא לחש ּכאן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשאין

ּכתבּו„. לנּו 'אמר ּבֹו ּכתּוב היה ולא ׁשּיצא, הֹודיה ְְְִֶַַָָָָָָָָָֹׁשטר
לא  ׁשאּלּו היא, ׁשחזקה ּכׁשר; הּוא הרי - לֹו' ּותנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָֹוחתמּו

ּכֹותבין  היּו לא לֹו', ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו להן היה אמר . ְְְְְִִִֶַָָָָָֹ
אין  אם - ּדין' ּבבית לפנינּו ּפלֹוני 'הֹודה ּבּׁשטר: ְְְְִִִֵֵֵַָָָָּכתּוב
ׁשהיּו מּכללן ׁשּׁשֹומעין ּדברים אֹו ׁשלׁשה, ׁשהיּו ּבֹו ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֹּכתּוב
ׁשהֹודיה  ודּמּו וטעּו היּו, ׁשנים ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹׁשלׁשה
ּדין  ּבֹו ּדנין אין ,ּולפיכ היא; ּדין ּבבית הֹודיה ְְְִִִִִִִֵֵַָָָָּבׁשנים

ּכׁשר. ְֵָָׁשטר
ּבארנּו‰. ּדין,ּכבר ּבבית העדּות אֹו ּדין ּבבית ׁשההֹודיה , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

לבעל  ונֹותנין ּכֹותבין ,ּולפיכ ּבׁשטר; הּכתּובה ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָּכמלוה
עד  הּדין, את עליו קּבל ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּדינֹו.
לּדין, ׁשּבאּו ׁשנים אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו והביאּוהּו, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּׁשלחּו

לֹו ואמר ,'ּביד לי 'מנה ואמר: חברֹו את מהן אחד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָותבע
אּתה  'חּיב הּדּינין ׁשאמרּו ּבין - ּבידי' ל יׁש 'הן, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּנתּבע:

'ּפרעּתי' ואמר ויצא לֹו', 'ּתן לֹו ׁשאמרּו ּבין לֹו', [אחר לּתן ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
חזר שחייבוני] אם ,לפיכ ׁשּפרעֹו. הּסת ויּׁשבע נאמן, -ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לּדּינ  לֹו,הּתֹובע ּכֹותבין אין - הֹודיתֹו' לי 'ּכתבּו ואמר: ים, ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ
ואמר  ויצא ּדין, ּבבית ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי וכן ּפרעֹו. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּמא
עדים  היּו ׁשּנׁשּבע. אֹותֹו מׁשּביעין ואין נאמן, - ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ'נׁשּבעּתי'
ׁשבּועה; לאֹותּה ּכפרן החזק נׁשּבע, ׁשּלא אֹותֹו ְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֻמעידין
ּבעל  לֹו ׁשּיֹודה עד 'נׁשּבעּתיה', לֹומר לעֹולם נאמן ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָואינֹו

ּבפניהם. ׁשּנׁשּבע עדים יביא אֹו ְְִִִִִֵֵֶֶַָּדינֹו,
.Â צא' לֹו: ואמרּו לּׁשני, האחד ונתחּיב לּדין, ׁשּבאּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשנים

אֹותֹו מעידים ועדים 'ּפרעּתי', ואמר: וחזר ויצא לֹו', ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּתן
'חּיב  לֹו: אמרּו ממֹון. לאֹותֹו ּכפרן החזק - ּפרעֹו ְְְְְֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא
מעידין  ועדים 'ּפרעּתי', ואמר: וחזר ויצא לֹו', לּתן ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָאּתה

נׁשמט ׁשּזה ּכפרן; החזק לא - ּפרעֹו ׁשּלא [מתחמק]אֹותֹו ְְְְִֶֶֶַַָָָֹֹֻ
וטען  אחרת, ּפעם חזר אם ,לפיכ ּדינֹו. ׁשּיחקרּו עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָמהם,
עדים  ׁשם היּו ולא ּבפניהם, ּבֹו ׁשּנתחּיב הּממֹון זה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּפרע
ׁשּפרעֹו, הּסת נׁשּבע זה הרי - ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמכחיׁשין
הּלוה  ּכׁשּיֹודה ּבספרד, הּדעת ּבקיאי היּו ,לפיכ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹונפטר.
ּדין: ּבית ּבפני לֹו אֹומר ּדין, ּבבית ׁשבּועה ּכׁשּיתחּיב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָאֹו
ּבפני  אּלא לי יּׁשבע ׁשּלא אֹו יפרעני ׁשּלא עדים, עליו ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ'היּו

ִֵעדים'.
.Ê,'מנה הּתֹובע לזה חּיב 'ׁשאני ּדין ּבבית ׁשהֹודה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמי

ּבֹו, ׁשהֹודיתי זה חֹובֹו לֹו ׁשּפרעּתי 'נזּכרּתי אמר : ּכ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָואחר
העדים' ּפיהם;והרי על ועֹוׂשין מֹועלת, עדּות זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

מעֹולם'. לויתי 'לא ּכאֹומר ואינֹו עדיו, הכחיׁש לא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹֹׁשהרי
.Á,אחרת טענה ולטען לחזר ּדין ּבבית לּטֹוען ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹיׁש

האחרֹונה, טענתֹו על וסֹומכין הראׁשֹונה, הּטענה ְְְְֲֲֲִִִַַַַַַָָָָָָלהכחיׁש
אמתלא נתן ׁשּלא ּפי על הראׁשֹונה;[סיבה]ואף לּטענה ְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ולטען  לחזר לֹו יׁש וחזר, ּדין מּבית ׁשּיצא ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹואף
מאחר  אבל העדים. ׁשּיבֹואּו עד ׁשּירצה, טענה ּכל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּולהּפ
- עליה ׁשּסמ האחרֹונה טענתֹו ויכחיׁשּו העדים, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּיבֹואּו

להּׂשיאּה יכֹול ּכן [להפנותה]אינֹו אם אּלא אחרת, לטענת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּכמֹו ּבמׁשמעּה ויׁש עליה, ׁשּסמ לּטענה אמתלא ְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָנתן

האחרת הּטענה ּבזאת משותפת]ׁשהּׂשיא והּוא,[משמעותן . ְְֲִִֶֶֶַַַָָֹ
יכֹול  אינֹו - ּדין מּבית יצא אם אבל ּדין; מּבית יצא ֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹׁשּלא
לּמדּוהּו רעים אנׁשים ׁשּמא עדים, ׁשּבאּו אחר ולטען ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלחזר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשקר. ׁשל ְְֵֵֶֶֶֶַָָֹטענֹות

ה'תשע"ד  אלול י' שישי יום

  
ּפי ‡. על אף ידֹו, ּתחת ׁשהם זה ּבחזקת הּמּטלטלין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּכל

לֹו ידּועין האּלּו ׁשהּמּטלטלין עדים הּתֹובע ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשהביא
שלו] שהם ׁשּביד'[מפורסם זה 'ּכלי אֹו זה' 'ּבגד ּכיצד? .ְְְִֵֶֶֶֶֶַָ

אֹו ,'אצל הפקדּתיו ואני הּוא, ׁשּלי ,ּבית ׁשּבתֹו' ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַאֹו
יֹודעין ׁשהן העדים והרי ,ל אֹותֹו[מכירים]'הׁשאלּתיהּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ
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מכרּתֹו אּתה אּלא כי, 'לא אֹומר: והּנתּבע ּברׁשּותי', ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹמּקדם
הּנת  הרי - ּבמּתנה' לי 'נתּתֹו אֹו הּסת לי' נׁשּבע ּבע ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ונפטר.[מדרבנן] ,ְְִָ
.ּכדי [המחזיק]טען עד לטען יכֹול - ּבידֹו מׁשּכֹון ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַָָָֹ

חפץ[שוויו]ּדמיו ּבנקיטת ונׁשּבע כדאורייתא]; ,[קדוש, ְְְִִִֵֶַָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֵֶַונֹוטל,

עׂשּויין‚. ׁשאין ּבדברים אמּורים? ּדברים [מיוצרים ּבּמה ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָ
ּוכלי מתחילתם] ּופרֹות ּבגדים ּכגֹון ּולהׂשּכיר, ְְְְְְְִִִֵֵַַָלהׁשאיל

אבל  ּבהן. וכּיֹוצא סחֹורה ׁשל ּודברים הּבית ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּתׁשמיׁש
ּתחת  ׁשהן ּפי על אף - ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּויין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָּדברים
ׂשכרֹו ולא זה ּכלי לֹו הׁשאיל ׁשּלא ּפי על ואף זה, ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹידֹו
ׁשהיה  ראּובן ּכיצד? ּבעליהם. ּבחזקת הם הרי - ּבעדים ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלֹו
ׁשהּוא  עדים לֹו ויׁש ּולהׂשּכיר, להׁשאיל העׂשּוי ּכלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָלֹו
טֹוען  ּוראּובן ׁשמעֹון, יד ּתחת הּכלי אֹותֹו והרי לֹו, ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָידּוע
לי', מכרּתֹו 'אּתה טֹוען: וׁשמעֹון ׂשכּור, אֹו ׁשאּול ְְְְִִֵֶַַָָָׁשהּוא
נאמן; אינֹו - ּבידי' 'מׁשּכנּתֹו אֹו ּבמּתנה', לי נתּתֹו ְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָ'אּתה
ׁשמעֹון. טענת על הּסת ונׁשּבע ּכליֹו, נֹוטל ראּובן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָאּלא
הּגאֹונים  והֹורּו ּכליֹו. נֹוטל ראּובן הרי ׁשמעֹון, מת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַואפּלּו

ליֹורׁש ׁשּטֹוענין לפי הּסת, .[בשבילו]ׁשּיּׁשבע ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָ
ּביד „. ועֹומד נראה זה ּכלי ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

ּפלֹוני  'ּכלי לׁשמעֹון: ואמר ראּובן, טען אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָׁשמעֹון.
עדים  לי יׁש והרי אלי, הֹוציאֹו הּוא, וׂשכּור אצל לי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָיׁש
'אּתה  לי', מכרּתֹו 'אּתה ׁשמעֹון: לֹו ואמר לי', ידּוע ְְְְִִִֶַַַַַָָָָׁשהּוא
ונפטר; הּסת ׁשמעֹון ונׁשּבע נאמן, - ּבמּתנה' לי ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָנתּתֹו
ּכלי  ּבידי ואין מעֹולם, ּדברים היּו 'לא לֹומר ׁשּיכֹול ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹמּתֹו

לי'. מכרּתֹו ואּתה אצלי, 'יׁשנֹו לֹומר נאמן - ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָזה'
הּכלי ‰. ּבעל ּכׁשהיה אּלא אמּורים, הּדברים ּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָאין

אם  אבל .'ל 'הׁשאלּתיהּו אֹו ,'אצל הפקדּתיו 'אני ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָטֹוען:
והביא  'נגזל', אֹו 'אבד' אֹו ונגנב' ׁשּלי היה זה 'ׁשּכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָטען
'איני  אֹומר: ידֹו ּתחת ׁשהּוא וזה לֹו, ידּוע ׁשהּוא ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעדים
- ּבמּתנה' לי 'נתנּוהּו אֹו לי' מכרּוהּו אחרים אבל ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָיֹודע,
ּולהׂשּכיר, להׁשאיל העׂשּויין מּדברים ׁשהּוא ּפי על ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָאף
ּכלל, נׁשּבע ואינֹו ּבידֹו; ׁשהּוא זה ּביד הּכלי את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמעמידין

טֹוען לֹו אין .[תובע]ׁשהרי ֲֵֵֵֶ
.Â יּׁשבע - ּכליהן ׁשּנגנבּו חזקה הראׁשֹונים לּבעלים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָיצא
הֹוציא[הנתבע]זה ּכּמה חפץ ויּטל,[שילם]ּבנקיטת , ְְִִִִֵֶֶַַָֹ

ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו הראׁשֹונים, לּבעלים הּכלים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָויחזיר
ּבמּת לי 'נתּתֹו אֹו לי', מכרּתֹו 'אּתה טען: אף ּגנבה. - נה' ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָ

העׂשּויין  מּדברים היה לא אם - ּגנבה ׁשם לֹו ׁשּיצא ּפי ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹעל
ּבידֹו. הּכלי ויעמד הּסת, נׁשּבע זה הרי ּולהׂשּכיר, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלהׁשאיל
על  ואף ּבידֹו, מּטלטלין לֹו ׁשּיׁש מי לכל למד, אּתה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּכאן
- ויּפטר הּסת ויּׁשבע ּבידי', הן 'לקּוחין לֹומר ׁשּיכֹול ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפי
יּׁשבע  - 'וכ ּכ לי חּיב אּתה אבל הן, ׁשּל' אמר: ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָאם
ונֹוטלין. הּנׁשּבעין ּכל ּכדין יּטל, ּכ ואחר חפץ ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹּבנקיטת

.Ê אף - ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּויין ּדברים ּבידֹו ׁשהיּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמי
ּפלֹוני  אבל ,ׁשּל ׁשהיּו אני 'יֹודע לֹו: ואמר ׁשהֹודה ּפי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָעל
מּידֹו, אֹותן מֹוציאין אין - ּבמּתנה' לי 'נתנם אֹו לי', ְְְִִִִִֵַָָָָָָָָמכרם

למּכר  עׂשּוי ׁשאדם לֹו; ידּועין ׁשהיּו עדים זה הביא ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאפּלּו
ּכליו. ֵֶָאת

.Áאֹו ,'ל הׂשּכרּתים 'אני ואמר: עליו זה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָטען
מּדברים  היּו ואם מּידֹו. אֹותן מֹוציאין - 'ל ְְְְְִִִִִִִִַָָָָ'הׁשאלּתים
הּסת  נׁשּבע זה הרי - ּולהׂשּכיר להׁשאיל עׂשּויין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשאין
ויעמיד  לקח; מּפלֹוני אּלא הׂשּכיר, ולא לֹו הׁשאיל ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָֹֹׁשּלא

ּבידֹו. ְֵָָּכליו
.Ëהעׂשּויין ּדברים ּבין ּתטעה ּולהׂשּכיר,אל להׁשאיל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ

רּבים  ׁשּטעּו ּכמֹו ּולהׂשּכיר, להׁשאיל ׁשּדרּכן ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָלדברים
ל  ודרּכן להׁשאיל, ראּויין הּדברים ׁשּכל הׁשאיל;ּוגדֹולים. ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ

להׁשאיל. ראּויין - ּומּטתֹו ּומּצעֹו, אדם, ׁשל חלּוקֹו ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָאפּלּו
הּכלים  הם - ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּויין ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָאבל
ּכדי  עׂשּיתן, מּתחּלת אֹותם עֹוׂשין הּמדינה אֹותּה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּבני
ּכמֹו לבעליהן, הן והרי ׂשכרן, ולּטל ּולהׂשּכירן ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹלהׁשאילן
עּקר  הּכלים, אּלּו ּכ קּים. והּגּוף ּפרֹותיה ׁשאֹוכל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָקרקע

הּיֹורֹות ּכגֹון - ּבׂשכרן להנֹות ּכדי [קערות]עׂשּיתן ְְְֲִִֵֵַָָָָָ
הּמׁשּתאֹות, ּבבית ּבהן ׁשּמבּׁשלין נחׁשת ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּגדֹולֹות

הּטּוח הּנחׁשת חלי אֹותֹו[מצופה]ּוכגֹון ׁשּׂשֹוכרין ּבזהב ְְְְֲִִֶֶַַַָָֹ
אינן  הּכלים אּלּו עׂשּית ׁשעּקר ּבֹו; להתקּׁשט ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָלּכּלה
ּבביתֹו, הּבית ּבעל ּבהן להׁשּתּמׁש ולא עצמן, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹלמכירת
להׂשּכירן  אֹו ּכנגּדן, להנֹות ּכדי לאחרים להׁשאילן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא
ויׁש הּכלים, מּׁשאר ּכלי לאדם היה אם וכן ׂשכרן. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָֹולּטל
ׁשהּוא  לֹו והחזק ּומׁשאילֹו, ּתמיד מׂשּכירֹו ׁשהּוא עדים ְְְְִִִִֵֶֶַַַָֻלֹו
להׁשאיל  העׂשּויין ּככלים הּוא הרי - ּולהׂשּכיר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָלהׁשאיל

ְְִַּולהׂשּכיר.
.È עליו מקּפידין אדם ּובני מּׂשכרֹו, מרּבה ׁשהפסדֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּוכלי

עׂשּוי  ׁשאינֹו ּבחזקת הּוא הרי - אֹותֹו יׁשאילּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹׁשּלא
אפּלּו ,לפיכ ׁשחיטה; ׁשל סּכין ּכגֹון ּולהׂשּכיר, ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָלהׁשאיל
ּבהם  מבּטלין אין - זה הׂשּכירֹו אֹו ׁשהׁשאילֹו עדים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּבאּו
ׁשהרי  לדברינּו, ראיה הּכלים. ּככל הּוא הרי אּלא ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחזקתֹו,

הֹוציא ּבֹומיוחדות][מספרייםזֹוג[בדין]רבא ׁשעֹוׂשין ִִֶָָ
ּולהׂשּכיר; להׁשאיל העׂשּויין ּבדברים הּגדה, וספר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּסרּבל
להׁשאיל  העׂשּויים מּדברים ׁשהן ּבעדים לֹו ׁשּנתּברר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָולּולי

היתֹומים  יד מּתחת הֹוציאן לא הּזֹוגֹות .ּולהׂשּכיר, ׁשאר הא ְְְְִִִִַַַַַַָָָֹ
ראּויין  ׁשהן ּפי על אף זה, ּדין ּבכלל אינם - הּספרים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּוׁשאר
ׁשל  ּדבר והּוא ּבּדין, ּגדֹול עּקר זה ודבר ּולהׂשּכיר. ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָלהׁשאיל
ּדעת, למֹוצאי הּוא ּוברּור ּבֹו, ולדּון עליו לסמ ׁשראּוי ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹטעם

יּלֹוז. לא עיניו, לנגד אֹותֹו לׂשּום לּדּין ְְִֵֶֶַַָָָָֹוראּוי

ה'תשע"ד  אלול י"א קודש שבת יום

  
ּכלים ‡. אחד ידֹו, ׁשּתחת ּבּכלים חזקה לֹו אין - ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהאּמן

ּכיצד? הּכלים. ׁשאר ואחד ּולהׂשּכיר להׁשאיל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהעׂשּויין
ׁשהּכלי  יֹודעין ׁשהן עדים והביא האּמן, ּביד ּכליֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻראה
והאּמן  ,'ל נתּתיו 'לתּקן ואֹומר: טֹוען והּוא ׁשּלֹו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּזה
אֹו 'ּבמּתנה', אֹו ּבמכירה' אּלא לידי ּבא 'לא ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹאֹומר:
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קי                 
  

ה'תשע"ד  אלול ט' חמישי יום

  
יום חמישי ֿ שישי ט 'ֿ י 'אלול 


להם ‡. ואמר מנה, אצלֹו לפלֹוני ׁשּיׁש ׁשנים ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמֹודה

'אּתם  אמר ׁשּלא ּפי על אף - ׂשיחה ּדר לא הֹודיה, ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבדר
עּמֹו הּתֹובע ׁשאין ּפי על ואף ּתבעֹועדי', עדּות. זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

אין  מעֹולם', ּדברים היּו 'לא אמר: אם - למחר ְְִִִֵֵַַָָָָָָֹּבּדין
נׁשּבע, - אחד עד היה ואם ּפיהם. על ּומׁשּלם לֹו; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשֹומעין
ואמר: אּלּו, ּבעדים ּכׁשּתבעֹו טען הֹודיה. ּדר ואמר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהֹואיל
הּסת. ונׁשּבע נאמן, - הֹודיתי' עצמי את להׁשּביע ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ'ׁשּלא
לטען  יכֹול אינֹו - עּמֹו הּתֹובע היה ּבפניהם ּכׁשהֹודה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואם
טען  אם אבל הֹודיתי'; עׁשיר ׁשאיני להראֹות 'ּכדי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָולֹומר,

הּסת  ונׁשּבע נאמן .ׁשּנתן, ְְֱִֵֶֶֶַָָָ
. מׁשּטה' ולֹומר לחזר יכֹול אינֹו ׁשנים, ּבפני הּמֹודה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכל

ׁשלׁשה; ּבפני הֹודה אם לֹומר, צרי ואין ּבֹו', אבל הייתי ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֹ
ּבדר[אלא] האֹומר ׁשּכל ּפיו; ּבהֹודית לּתן אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָמחּיבין

אּלא  ּכֹותבין, אין אבל עדי'. 'אּתם ּכאֹומר זה הרי ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהֹודיה,
להּמל ּוצריכין לֹו'; ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו להם: אמר ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָאם

למוסרו]ּבֹו אם ּבבית [בלווה הֹודה אם וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,ְְְְִֵֵֵֶַָ
לֹו ׁשּׁשלחּו אחר אּלּו[שליח]ּדין הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשּלא  ּכדי ׁשניהם, את מּכירין ּדין ּבית ׁשּיהיּו והּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַֹּכֹותבין;
אחר. איׁש לחּיב ׁשניהם ְְֲִִֵֵֵֶַַַיערימּו

ּבּמקֹום ‚. מעצמן יֹוׁשבין ׁשהיּו ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבית
וקבל הּתֹובע ּובא להם, וׁשלחּו[טען]הּקבּוע לפניהם, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

אּלּו הרי - ּבפניהם והֹודה ּובא הּנתּבע, אצל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשליח
ולא  קבּועין, היּו לא אם אבל ּדינֹו. לבעל ונֹותנין ְְְְְְֲִִִִִַַָָֹֹּכֹותבין,
והֹודה  הּׁשלׁשה, והֹוׁשיב אֹותם קּבץ אפּלּו - לֹו ְְְְֲִִִֵַָָָָֹׁשלחּו
הּתֹובע, ּכ אחר ּובא ּדּינין', עלי 'היּו ואמר: ְְֱִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבפניהם
לֹו נתן ׁשּמא ּכֹותבין; אין - הֹודיתֹו' לי  'ּכתבּו ְְְִִִֵֶַַָָָָָואמר:

ּדברים [פרעו] ּבּמה ּבּׁשטר. אֹותֹו ּתֹובע זה ונמצא ,ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ּבמּטלטל  ּבקרקעֹותאמּורים? הֹודה אם אבל [קרקע ין. ְְְְְֲֲִִִִַַָָָ

מּידֹו,מסויימת] קנּו ׁשּלא ּפי על אף - ׁשנים ּבפני אפּלּו ,ְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹ
ונֹותנין; ּכֹותבין אּלּו הרי - לֹו' ּותנּו 'ּכתבּו להם אמר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹולא
ׁשנּיה. ּפעם ּתֹובעֹו ונמצא לֹו, יּתן ׁשּמא לחש ּכאן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשאין

ּכתבּו„. לנּו 'אמר ּבֹו ּכתּוב היה ולא ׁשּיצא, הֹודיה ְְְִֶַַָָָָָָָָָֹׁשטר
לא  ׁשאּלּו היא, ׁשחזקה ּכׁשר; הּוא הרי - לֹו' ּותנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָֹוחתמּו

ּכֹותבין  היּו לא לֹו', ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו להן היה אמר . ְְְְְִִִֶַָָָָָֹ
אין  אם - ּדין' ּבבית לפנינּו ּפלֹוני 'הֹודה ּבּׁשטר: ְְְְִִִֵֵֵַָָָָּכתּוב
ׁשהיּו מּכללן ׁשּׁשֹומעין ּדברים אֹו ׁשלׁשה, ׁשהיּו ּבֹו ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֹּכתּוב
ׁשהֹודיה  ודּמּו וטעּו היּו, ׁשנים ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹׁשלׁשה
ּדין  ּבֹו ּדנין אין ,ּולפיכ היא; ּדין ּבבית הֹודיה ְְְִִִִִִִֵֵַָָָָּבׁשנים

ּכׁשר. ְֵָָׁשטר
ּבארנּו‰. ּדין,ּכבר ּבבית העדּות אֹו ּדין ּבבית ׁשההֹודיה , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

לבעל  ונֹותנין ּכֹותבין ,ּולפיכ ּבׁשטר; הּכתּובה ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָּכמלוה
עד  הּדין, את עליו קּבל ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּדינֹו.
לּדין, ׁשּבאּו ׁשנים אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו והביאּוהּו, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּׁשלחּו

לֹו ואמר ,'ּביד לי 'מנה ואמר: חברֹו את מהן אחד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָותבע
אּתה  'חּיב הּדּינין ׁשאמרּו ּבין - ּבידי' ל יׁש 'הן, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּנתּבע:

'ּפרעּתי' ואמר ויצא לֹו', 'ּתן לֹו ׁשאמרּו ּבין לֹו', [אחר לּתן ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
חזר שחייבוני] אם ,לפיכ ׁשּפרעֹו. הּסת ויּׁשבע נאמן, -ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לּדּינ  לֹו,הּתֹובע ּכֹותבין אין - הֹודיתֹו' לי 'ּכתבּו ואמר: ים, ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ
ואמר  ויצא ּדין, ּבבית ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי וכן ּפרעֹו. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּמא
עדים  היּו ׁשּנׁשּבע. אֹותֹו מׁשּביעין ואין נאמן, - ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ'נׁשּבעּתי'
ׁשבּועה; לאֹותּה ּכפרן החזק נׁשּבע, ׁשּלא אֹותֹו ְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֻמעידין
ּבעל  לֹו ׁשּיֹודה עד 'נׁשּבעּתיה', לֹומר לעֹולם נאמן ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָואינֹו

ּבפניהם. ׁשּנׁשּבע עדים יביא אֹו ְְִִִִִֵֵֶֶַָּדינֹו,
.Â צא' לֹו: ואמרּו לּׁשני, האחד ונתחּיב לּדין, ׁשּבאּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשנים

אֹותֹו מעידים ועדים 'ּפרעּתי', ואמר: וחזר ויצא לֹו', ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּתן
'חּיב  לֹו: אמרּו ממֹון. לאֹותֹו ּכפרן החזק - ּפרעֹו ְְְְְֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא
מעידין  ועדים 'ּפרעּתי', ואמר: וחזר ויצא לֹו', לּתן ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָאּתה

נׁשמט ׁשּזה ּכפרן; החזק לא - ּפרעֹו ׁשּלא [מתחמק]אֹותֹו ְְְְִֶֶֶַַָָָֹֹֻ
וטען  אחרת, ּפעם חזר אם ,לפיכ ּדינֹו. ׁשּיחקרּו עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָמהם,
עדים  ׁשם היּו ולא ּבפניהם, ּבֹו ׁשּנתחּיב הּממֹון זה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּפרע
ׁשּפרעֹו, הּסת נׁשּבע זה הרי - ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמכחיׁשין
הּלוה  ּכׁשּיֹודה ּבספרד, הּדעת ּבקיאי היּו ,לפיכ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹונפטר.
ּדין: ּבית ּבפני לֹו אֹומר ּדין, ּבבית ׁשבּועה ּכׁשּיתחּיב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָאֹו
ּבפני  אּלא לי יּׁשבע ׁשּלא אֹו יפרעני ׁשּלא עדים, עליו ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ'היּו

ִֵעדים'.
.Ê,'מנה הּתֹובע לזה חּיב 'ׁשאני ּדין ּבבית ׁשהֹודה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמי

ּבֹו, ׁשהֹודיתי זה חֹובֹו לֹו ׁשּפרעּתי 'נזּכרּתי אמר : ּכ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָואחר
העדים' ּפיהם;והרי על ועֹוׂשין מֹועלת, עדּות זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

מעֹולם'. לויתי 'לא ּכאֹומר ואינֹו עדיו, הכחיׁש לא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹֹׁשהרי
.Á,אחרת טענה ולטען לחזר ּדין ּבבית לּטֹוען ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹיׁש

האחרֹונה, טענתֹו על וסֹומכין הראׁשֹונה, הּטענה ְְְְֲֲֲִִִַַַַַַָָָָָָלהכחיׁש
אמתלא נתן ׁשּלא ּפי על הראׁשֹונה;[סיבה]ואף לּטענה ְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ולטען  לחזר לֹו יׁש וחזר, ּדין מּבית ׁשּיצא ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹואף
מאחר  אבל העדים. ׁשּיבֹואּו עד ׁשּירצה, טענה ּכל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּולהּפ
- עליה ׁשּסמ האחרֹונה טענתֹו ויכחיׁשּו העדים, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּיבֹואּו

להּׂשיאּה יכֹול ּכן [להפנותה]אינֹו אם אּלא אחרת, לטענת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּכמֹו ּבמׁשמעּה ויׁש עליה, ׁשּסמ לּטענה אמתלא ְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָנתן

האחרת הּטענה ּבזאת משותפת]ׁשהּׂשיא והּוא,[משמעותן . ְְֲִִֶֶֶַַַָָֹ
יכֹול  אינֹו - ּדין מּבית יצא אם אבל ּדין; מּבית יצא ֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹׁשּלא
לּמדּוהּו רעים אנׁשים ׁשּמא עדים, ׁשּבאּו אחר ולטען ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלחזר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשקר. ׁשל ְְֵֵֶֶֶֶַָָֹטענֹות

ה'תשע"ד  אלול י' שישי יום

  
ּפי ‡. על אף ידֹו, ּתחת ׁשהם זה ּבחזקת הּמּטלטלין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּכל

לֹו ידּועין האּלּו ׁשהּמּטלטלין עדים הּתֹובע ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשהביא
שלו] שהם ׁשּביד'[מפורסם זה 'ּכלי אֹו זה' 'ּבגד ּכיצד? .ְְְִֵֶֶֶֶֶַָ

אֹו ,'אצל הפקדּתיו ואני הּוא, ׁשּלי ,ּבית ׁשּבתֹו' ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַאֹו
יֹודעין ׁשהן העדים והרי ,ל אֹותֹו[מכירים]'הׁשאלּתיהּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ
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מכרּתֹו אּתה אּלא כי, 'לא אֹומר: והּנתּבע ּברׁשּותי', ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹמּקדם
הּנת  הרי - ּבמּתנה' לי 'נתּתֹו אֹו הּסת לי' נׁשּבע ּבע ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ונפטר.[מדרבנן] ,ְְִָ
.ּכדי [המחזיק]טען עד לטען יכֹול - ּבידֹו מׁשּכֹון ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַָָָֹ

חפץ[שוויו]ּדמיו ּבנקיטת ונׁשּבע כדאורייתא]; ,[קדוש, ְְְִִִֵֶַָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֵֶַונֹוטל,

עׂשּויין‚. ׁשאין ּבדברים אמּורים? ּדברים [מיוצרים ּבּמה ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָ
ּוכלי מתחילתם] ּופרֹות ּבגדים ּכגֹון ּולהׂשּכיר, ְְְְְְְִִִֵֵַַָלהׁשאיל

אבל  ּבהן. וכּיֹוצא סחֹורה ׁשל ּודברים הּבית ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּתׁשמיׁש
ּתחת  ׁשהן ּפי על אף - ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּויין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָּדברים
ׂשכרֹו ולא זה ּכלי לֹו הׁשאיל ׁשּלא ּפי על ואף זה, ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹידֹו
ׁשהיה  ראּובן ּכיצד? ּבעליהם. ּבחזקת הם הרי - ּבעדים ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלֹו
ׁשהּוא  עדים לֹו ויׁש ּולהׂשּכיר, להׁשאיל העׂשּוי ּכלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָלֹו
טֹוען  ּוראּובן ׁשמעֹון, יד ּתחת הּכלי אֹותֹו והרי לֹו, ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָידּוע
לי', מכרּתֹו 'אּתה טֹוען: וׁשמעֹון ׂשכּור, אֹו ׁשאּול ְְְְִִֵֶַַָָָׁשהּוא
נאמן; אינֹו - ּבידי' 'מׁשּכנּתֹו אֹו ּבמּתנה', לי נתּתֹו ְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָ'אּתה
ׁשמעֹון. טענת על הּסת ונׁשּבע ּכליֹו, נֹוטל ראּובן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָאּלא
הּגאֹונים  והֹורּו ּכליֹו. נֹוטל ראּובן הרי ׁשמעֹון, מת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַואפּלּו

ליֹורׁש ׁשּטֹוענין לפי הּסת, .[בשבילו]ׁשּיּׁשבע ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָ
ּביד „. ועֹומד נראה זה ּכלי ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

ּפלֹוני  'ּכלי לׁשמעֹון: ואמר ראּובן, טען אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָׁשמעֹון.
עדים  לי יׁש והרי אלי, הֹוציאֹו הּוא, וׂשכּור אצל לי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָיׁש
'אּתה  לי', מכרּתֹו 'אּתה ׁשמעֹון: לֹו ואמר לי', ידּוע ְְְְִִִֶַַַַַָָָָׁשהּוא
ונפטר; הּסת ׁשמעֹון ונׁשּבע נאמן, - ּבמּתנה' לי ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָנתּתֹו
ּכלי  ּבידי ואין מעֹולם, ּדברים היּו 'לא לֹומר ׁשּיכֹול ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹמּתֹו

לי'. מכרּתֹו ואּתה אצלי, 'יׁשנֹו לֹומר נאמן - ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָזה'
הּכלי ‰. ּבעל ּכׁשהיה אּלא אמּורים, הּדברים ּכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָאין

אם  אבל .'ל 'הׁשאלּתיהּו אֹו ,'אצל הפקדּתיו 'אני ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָטֹוען:
והביא  'נגזל', אֹו 'אבד' אֹו ונגנב' ׁשּלי היה זה 'ׁשּכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָטען
'איני  אֹומר: ידֹו ּתחת ׁשהּוא וזה לֹו, ידּוע ׁשהּוא ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעדים
- ּבמּתנה' לי 'נתנּוהּו אֹו לי' מכרּוהּו אחרים אבל ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָיֹודע,
ּולהׂשּכיר, להׁשאיל העׂשּויין מּדברים ׁשהּוא ּפי על ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָאף
ּכלל, נׁשּבע ואינֹו ּבידֹו; ׁשהּוא זה ּביד הּכלי את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמעמידין

טֹוען לֹו אין .[תובע]ׁשהרי ֲֵֵֵֶ
.Â יּׁשבע - ּכליהן ׁשּנגנבּו חזקה הראׁשֹונים לּבעלים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָיצא
הֹוציא[הנתבע]זה ּכּמה חפץ ויּטל,[שילם]ּבנקיטת , ְְִִִִֵֶֶַַָֹ

ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו הראׁשֹונים, לּבעלים הּכלים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָויחזיר
ּבמּת לי 'נתּתֹו אֹו לי', מכרּתֹו 'אּתה טען: אף ּגנבה. - נה' ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָ

העׂשּויין  מּדברים היה לא אם - ּגנבה ׁשם לֹו ׁשּיצא ּפי ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹעל
ּבידֹו. הּכלי ויעמד הּסת, נׁשּבע זה הרי ּולהׂשּכיר, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלהׁשאיל
על  ואף ּבידֹו, מּטלטלין לֹו ׁשּיׁש מי לכל למד, אּתה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּכאן
- ויּפטר הּסת ויּׁשבע ּבידי', הן 'לקּוחין לֹומר ׁשּיכֹול ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפי
יּׁשבע  - 'וכ ּכ לי חּיב אּתה אבל הן, ׁשּל' אמר: ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָאם
ונֹוטלין. הּנׁשּבעין ּכל ּכדין יּטל, ּכ ואחר חפץ ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹּבנקיטת

.Ê אף - ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּויין ּדברים ּבידֹו ׁשהיּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמי
ּפלֹוני  אבל ,ׁשּל ׁשהיּו אני 'יֹודע לֹו: ואמר ׁשהֹודה ּפי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָעל
מּידֹו, אֹותן מֹוציאין אין - ּבמּתנה' לי 'נתנם אֹו לי', ְְְִִִִִֵַָָָָָָָָמכרם

למּכר  עׂשּוי ׁשאדם לֹו; ידּועין ׁשהיּו עדים זה הביא ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאפּלּו
ּכליו. ֵֶָאת

.Áאֹו ,'ל הׂשּכרּתים 'אני ואמר: עליו זה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָטען
מּדברים  היּו ואם מּידֹו. אֹותן מֹוציאין - 'ל ְְְְְִִִִִִִִַָָָָ'הׁשאלּתים
הּסת  נׁשּבע זה הרי - ּולהׂשּכיר להׁשאיל עׂשּויין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשאין
ויעמיד  לקח; מּפלֹוני אּלא הׂשּכיר, ולא לֹו הׁשאיל ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָֹֹׁשּלא

ּבידֹו. ְֵָָּכליו
.Ëהעׂשּויין ּדברים ּבין ּתטעה ּולהׂשּכיר,אל להׁשאיל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ

רּבים  ׁשּטעּו ּכמֹו ּולהׂשּכיר, להׁשאיל ׁשּדרּכן ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָלדברים
ל  ודרּכן להׁשאיל, ראּויין הּדברים ׁשּכל הׁשאיל;ּוגדֹולים. ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ

להׁשאיל. ראּויין - ּומּטתֹו ּומּצעֹו, אדם, ׁשל חלּוקֹו ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָאפּלּו
הּכלים  הם - ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּויין ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָאבל
ּכדי  עׂשּיתן, מּתחּלת אֹותם עֹוׂשין הּמדינה אֹותּה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּבני
ּכמֹו לבעליהן, הן והרי ׂשכרן, ולּטל ּולהׂשּכירן ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹלהׁשאילן
עּקר  הּכלים, אּלּו ּכ קּים. והּגּוף ּפרֹותיה ׁשאֹוכל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָקרקע

הּיֹורֹות ּכגֹון - ּבׂשכרן להנֹות ּכדי [קערות]עׂשּיתן ְְְֲִִֵֵַָָָָָ
הּמׁשּתאֹות, ּבבית ּבהן ׁשּמבּׁשלין נחׁשת ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּגדֹולֹות

הּטּוח הּנחׁשת חלי אֹותֹו[מצופה]ּוכגֹון ׁשּׂשֹוכרין ּבזהב ְְְְֲִִֶֶַַַָָֹ
אינן  הּכלים אּלּו עׂשּית ׁשעּקר ּבֹו; להתקּׁשט ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָלּכּלה
ּבביתֹו, הּבית ּבעל ּבהן להׁשּתּמׁש ולא עצמן, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹלמכירת
להׂשּכירן  אֹו ּכנגּדן, להנֹות ּכדי לאחרים להׁשאילן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא
ויׁש הּכלים, מּׁשאר ּכלי לאדם היה אם וכן ׂשכרן. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָֹולּטל
ׁשהּוא  לֹו והחזק ּומׁשאילֹו, ּתמיד מׂשּכירֹו ׁשהּוא עדים ְְְְִִִִֵֶֶַַַָֻלֹו
להׁשאיל  העׂשּויין ּככלים הּוא הרי - ּולהׂשּכיר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָלהׁשאיל

ְְִַּולהׂשּכיר.
.È עליו מקּפידין אדם ּובני מּׂשכרֹו, מרּבה ׁשהפסדֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּוכלי

עׂשּוי  ׁשאינֹו ּבחזקת הּוא הרי - אֹותֹו יׁשאילּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹׁשּלא
אפּלּו ,לפיכ ׁשחיטה; ׁשל סּכין ּכגֹון ּולהׂשּכיר, ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָלהׁשאיל
ּבהם  מבּטלין אין - זה הׂשּכירֹו אֹו ׁשהׁשאילֹו עדים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּבאּו
ׁשהרי  לדברינּו, ראיה הּכלים. ּככל הּוא הרי אּלא ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחזקתֹו,

הֹוציא ּבֹומיוחדות][מספרייםזֹוג[בדין]רבא ׁשעֹוׂשין ִִֶָָ
ּולהׂשּכיר; להׁשאיל העׂשּויין ּבדברים הּגדה, וספר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּסרּבל
להׁשאיל  העׂשּויים מּדברים ׁשהן ּבעדים לֹו ׁשּנתּברר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָולּולי

היתֹומים  יד מּתחת הֹוציאן לא הּזֹוגֹות .ּולהׂשּכיר, ׁשאר הא ְְְְִִִִַַַַַַָָָֹ
ראּויין  ׁשהן ּפי על אף זה, ּדין ּבכלל אינם - הּספרים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּוׁשאר
ׁשל  ּדבר והּוא ּבּדין, ּגדֹול עּקר זה ודבר ּולהׂשּכיר. ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָלהׁשאיל
ּדעת, למֹוצאי הּוא ּוברּור ּבֹו, ולדּון עליו לסמ ׁשראּוי ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹטעם

יּלֹוז. לא עיניו, לנגד אֹותֹו לׂשּום לּדּין ְְִֵֶֶַַָָָָֹוראּוי

ה'תשע"ד  אלול י"א קודש שבת יום

  
ּכלים ‡. אחד ידֹו, ׁשּתחת ּבּכלים חזקה לֹו אין - ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהאּמן

ּכיצד? הּכלים. ׁשאר ואחד ּולהׂשּכיר להׁשאיל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהעׂשּויין
ׁשהּכלי  יֹודעין ׁשהן עדים והביא האּמן, ּביד ּכליֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻראה
והאּמן  ,'ל נתּתיו 'לתּקן ואֹומר: טֹוען והּוא ׁשּלֹו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּזה
אֹו 'ּבמּתנה', אֹו ּבמכירה' אּלא לידי ּבא 'לא ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹאֹומר:
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קב                 
  

לידי  ׁשּבא אחר לי מכרּתֹו 'אּתה לי', נתּתֹו 'אּתה ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּטען:
הּכלי  ּבעל - ּבעדים ׁשּלא לֹו ׁשּמסרֹו ּפי על אף - ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹלתּקנֹו'
הּסת  הּבית ּבעל ויּׁשבע האּמן; מּיד אֹותֹו ּומֹוציאין ְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻנאמן,

ׁשּלא [דרבנן] ּפי על ׁשאף ׁשּדנּו, ּגאֹונים ויׁש טענתֹו. ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹעל
וראה  הֹואיל - ׁשּלֹו הּכלי ׁשּזה עדים הּבית ּבעל ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהביא
אין  - לֹו ּומכרֹו ׁשּלֹו, ׁשהיה לֹו מֹודה האּמן והרי ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכליֹו,
וׁשּלי  מעֹולם, ּדברים היּו 'לא אמר: אם אבל נאמן; ְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻהאּמן
ּבעל  הביא ואם הּסת. ונׁשּבע נאמן, האּמן - זה' ּכלי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּוא

נאמן  האּמן אין לֹו, ידּוע הּזה ׁשהּכלי עדים ודין הּבית . ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבעיני. הּוא ּפלא ְֵֶֶֶַזה,

. ּפלֹוני 'ּכלי ואמר: טען אּלא האּמן, ּביד הּכלי ראה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֻלא
אֹו לי', ּומכרּתֹו 'חזרּת אֹומר: והאּמן לתּקן', ל ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻנתּתיו

ונפטר  הּסת נׁשּבע האּמן - לי' לֹומר 'נתּתֹו ׁשּיכֹול מּתֹו , ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ
- ּבעדים לתּקן לֹו מסרֹו ואפּלּו מעֹולם'. ּדברים היּו ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹ'לא
;'ל 'החזרּתיו לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו נאמן, האּמן ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻהרי
לֹו להחזיר צרי אינֹו ּבעדים, חברֹו אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהּמפקיד
מחּיבין  ואין ונפטר, הּסת האּמן נׁשּבע ,לפיכ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻּבעדים.
הרי  - ונראה הֹואיל - הֹוציאֹו ואם הּכלי. להֹוציא ְְְְְֲִִִִִִֵַָאֹותֹו
ּפי  על אף ונֹוטלֹו, ׁשּלֹו ׁשהּוא עדים מביא הּבית ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַּבעל
טען  אם ,לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו עדים, ּבלא לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּמסרֹו

קצצּת 'ׁשּתים ואמר: ּובעל [סיכמת]האּמן ּבׂשכרי', לי ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֻ
הּכלי  היה אם - אחת' אּלא ל קצצּתי 'לא אֹומר: ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּבית
יכֹול  ואינֹו חזקה, ּבֹו לֹו אין והאּמן הֹואיל - ּבפניהם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻנראה
ּבנקיטת  נׁשּבע הּבית ּבעל הרי ּבידֹו, לקּוח ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹלטען
אין  ואם ונֹותן. ּבׂשכירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו הּקציצה על ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָחפץ
'לקּוח  לֹומר נאמן והאּמן הֹואיל - ּבפניהם נראה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּכלי

ּדמיו ּכדי עד לטען יכֹול ּבידי', ונׁשּבע [שוויו]הּוא , ְְְְְִִִֵַָָָָָֹ
חפץ ונֹוטלין,[קדוש]ּבנקיטת הּנׁשּבעין ּכל ּכדר ונֹוטל, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
ׁשּירד‚. הן [הפסיק]אּמן הרי - האּמן ּובן מאּמנּותֹו ֲֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻֻ

הּמּטלטלין  ּבכל חזקה להן ויׁש אדם, ּכל ּכמֹוּכׁשאר  ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

ויצא „. הּבית, ּבעל ּבפני חברֹו ׁשל לביתֹו ׁשּנכנס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמי
ּכנפיו ּתחת לֹו טמּונין בגדו]וכלים רֹואין [כנפי והעדים , ְְְְִִִִֵֵַַָָָ

לי  'החזר לֹו: ואמר הּבית ּבעל ּתבעֹו זמן ּולאחר ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָאֹותֹו,
הן  'לקּוחין אֹומר: והּוא העדים', והרי ,ׁשהׁשאלּתי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָּכלי
ׁשּלא  טענתֹו על הּסת הּבית ּבעל ונׁשּבע נאמן. אינֹו - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבידי'
ּדברים  ּבּמה לּבעלים. הּכלים ויחזרּו נתנן, ולא ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמכרן
וזה  ּכליו, את למּכר עׂשּוי ׁשאינֹו הּבית ּבבעל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאמּורים?
ואֹותן  להצניע, ּדרּכֹו אין ּכנפיו, ּתחת הּכלים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשהֹוציא
להחזיר, חּיב לפיכ להצניען; אדם ּבני ּדר אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּכלים,
העׂשּוי  הּבית ּבעל אבל ּבהן. לכּפר אּלא הצניען ׁשּלא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלפי

זה ׁשאין ּפי על אף - ּכליו את קניתי]למּכר צנּוע,[הטוען ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
זה  הרי - הּכנפים ּתחת להטמינן הּכלים אֹותן  ּדר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואין
מגּלין  ּבהן יצא אם וכן ּבידֹו. לקּוחין ׁשהן הּסת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻנׁשּבע
את  למּכר עׂשּוי הּבית ּבעל ׁשאין ּפי על אף - עדים ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבפני
נצרכּו ׁשּמא ּבידי', הן 'לקּוחין לֹומר נאמן זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכליו

העׂשּויין  מּדברים יהיּו ׁשּלא ּובלבד ּומכר; מעֹות ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹלֹו
להׁשאיל  העׂשּויין ּדברים אבל ּולהׂשּכיר. ְְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָלהׁשאיל
ואף  ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעליהן, ּבחזקת הם לעֹולם - ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּולהׂשּכיר
עׂשּוי  הּזה הּבית ׁשּבעל ּפי על ואף מגּלין, ׁשהֹוציאן ּפי ְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָֻעל
העׂשּוי  הּכלי ׁשּזה עדים לֹו ויׁש הֹואיל ּכליו, את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹלמּכר

לֹו הּוא ידּוע ּבלבד ּולהׂשּכיר שלו]להׁשאיל ,[שהוא ְְְְְִִִַַַַָ
ראיה  ׁשּיביא עד ּפנים, ּכל על זה מּיד אֹותֹו ְִִִִִֶֶַַַָָָָָמֹוציאין

ּכקרקעֹות לֹו נתנֹו אֹו לֹו, בעליהן]ׁשּמכרֹו בחזקת .[שהם ְְְְֶַָָָ
מּיד ‰. אֹותֹו מֹוציאין - ידֹו ּתחת ׁשהּכלי זה מת ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָאפּלּו

אֹו ׁשּלקחֹו לטען לאביו ׁשאין ׁשּכיון ׁשבּועה; ּבלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּיֹורׁש
להׁשּביעֹו יכֹול זה אין ּכ מׁשּכֹון, הּיֹורׁשׁשהּוא טען ואם . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הרי  - לֹו' 'מכרֹו אֹו לאבי' נתנֹו 'ּבפני ואמר: וּדאי, ְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָטענת
ּבארנּו, ּוכבר הּנׁשּבעין. ּכל ּכׁשאר הּסת, נׁשּבע הּבית ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעל
יחזיר  ּכ ואחר הּסת, הּבית ּבעל ׁשּיּׁשבע ׁשהֹורה, מי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּיׁש

לזה. נֹוטה ּדעּתי ואין הּיֹורׁש; מּיד ְְְִִִֵֵֶַַַָָּכליֹו
.Âקרּדם ׁשּלקח ּדקלֹו[גרזן]מי לגזר הֹול 'הריני ואמר: , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

ּבחזקתֹו; זה הרי - הּדקל את וכרת לי', ׁשּמכרֹו ּפלֹוני ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשל
מעז אדם ׁשּלֹו.[מחציף]ׁשאין ׁשאינֹו אילן וכֹורת ּפניו, ְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

הּסת  הּכֹורת זה נׁשּבע - מכרּוהּו ׁשּלא הּבעלים טענּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹואם
ּכׁשאר  הּוא הרי ׁשּנכרת, ּכיון ונפטר; ׁשּלֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
ׁשנה  ּפרֹותיה ואכל חברֹו, לׂשדה הּיֹורד וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּמּטלטלין.
וגזלן  ּברׁשּות ׁשּלא ירד ׁשּזה טֹוענין והּבעלים ׁשנתים, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאֹו
ּברׁשּות' אֹומר: והּיֹורד ׁשאכל, עדים והרי ואכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּוא,
הּסת  ונׁשּבע נאמן, האֹוכל זה הרי - ּפרֹותיה' לאכל ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹירדּתי
ּפרֹות  ואֹוכל ּפניו מעז אדם ׁשאין היא, חזקה ;ּכ ְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָעל

ׁשּלֹו. אין ׁשאינן ּבעליה, ּבחזקת ׁשהּקרקע ּפי על אף ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ׂשדהּו ּפרֹות מֹוכר אדם ׁשאין הּבעלים; ּבחזקת ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּפרֹות
צרי ואין .'ׁשטר 'הבא ׁשאכל, לזה ׁשּנאמר ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבׁשטר,
לֹומר  ׁשּיכֹול ׁשּמּתֹו - רּבֹות ׁשנים ּפרֹותיה אכל אם ִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלֹומר,
ויּׁשבע  ירדּתי', 'לפרֹות לֹומר נאמן ּבידי', היא ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָ'לקּוחה

ֵֶהּסת.
.Ê ּגּבי על רֹוכבין ׁשהיּו אֹו אחד, ּבכלי אֹוחזין ׁשהיּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשנים

ערמה  ּבצד יֹוׁשבין אֹו מנהיג, ואחד רֹוכב אחד אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבהמה,
ּבסמטא הּמּנחת חּטים הרבים]ׁשל רשות ּבחצר [בצד אֹו ְְְִִִֵֶַַַָָֻ

ׁשּלי' 'הּכל אֹומר וזה ׁשּלי', 'הּכל אֹומר זה - ׁשניהם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹׁשל
הּדבר  ּבזה לֹו ׁשאין חפץ ּבנקיטת נׁשּבע מהן אחד ּכל -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
היא, חכמים ּתּקנת - זֹו ּוׁשבּועה ויחלקּו. מחציֹו, ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹּפחֹות
ונֹוטל  חברֹו, ׁשל ּבטּליתֹו ּתֹופׂש אחד  ּכל יהיה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכדי

ׁשבּועה. ְְָֹּבלא
.Á האֹומר - ׁשּלי' 'חציּה אֹומר וזה ׁשּלי', 'ּכּלּה אֹומר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻזה

חלקים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי' ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻ'ּכּלּה
וזה  מרביע; ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי' 'חציּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהאֹומר
לכל  למד אּתה מּכאן רביע. נֹוטל וזה חלקים, ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹנֹוטל
- חמּורה ׁשבּועה ּבין קּלה ׁשבּועה ּבין לּטל, ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהּנׁשּבעין
על  אף ּׁשּנֹוטל, מה על אּלא ּׁשּטֹוען, מה על נׁשּבע ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשאינֹו

יֹותר  ׁשּטֹוען .ּפי ִֵֵֶ
.Ë וזה ׁשּלי' 'ּכּלּה אֹומר זה ּבטּלית, אדּוקין ׁשנים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻהיּו
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וזה  מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד נֹוטל זה - ׁשּלי' 'ּכּלּה ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻאֹומר
אחר  ּבׁשוה חֹולקין והּׁשאר מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָנֹוטל

חברֹו על לגלּגל אחד לכל ויׁש [להכליל ׁשּנׁשּבעין. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
נטל.בשבועה] ּכּדין ּׁשּנטל מה ׁשּכל ,ִֶֶַַַַָָָ

.È ּבחּוטין וזה הּטּלית, ׁשּבׂשפת ּבחּוטין אֹוחז זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהיה
ׁשּנׁשּבעין  אחר ּבׁשוה, ּכּלּה חֹולקין - האחרת .ׁשּבּׂשפה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

לדמים - ּכאן האמּורה חלּקה ׁשּיפסידּו[בכסף]וכל לא , ְְְֲֲִִֶַָָָָָָֹֻ
הּבהמה. ׁשּימיתּו אֹו טּלית, ׁשל אֹו ּכלי ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָעצמֹו

.‡È ונתלה עּמֹו מתאּבק וזה ּכּלּה, את אֹוחז האחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהיה
ּכּלּה את האֹוחז  ּבחזקת זֹו הרי - .ּבּה ְְֲֵֵֶֶַָָָֻ

.Èחברֹו מּיד האחד ּוׁשמטּה ּבּה, אדּוקין ׁשנים ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָּבאּו

מֹוציאין  אין וצוח, ׁשחזר ּפי על אף - הּׁשני וׁשתק ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבפנינּו,
חזר  לֹו. ּכמֹודה זה הרי ּבּתחּלה, ׁשּׁשתק ּכיון מּידֹו; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹותּה
צוח  ׁשהראׁשֹון ּפי על אף - הראׁשֹון מן ּותקפּה ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשני

חֹולקין  סֹוף, ועד .מּתחּלה ְְְִִִַָ
.‚Èוחּלקּו 'צאּו להם: ואמרנּו ּבטּלית, אדּוקין ׁשניהם ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבאּו

מהם, אחד יד ּתחת היא והרי וחזרּו, יצאּו - ּדמיה' ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאת
'ׂשכרּתיה  טֹוען: וזה מּמּנה', ונסּתּלק לי 'הֹודה טֹוען: ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזה
עליו  מחברֹו, הּמֹוציא - וחטפּה' עלי 'נתּגּבר אֹו ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָלֹו',

ּבידֹוהראי  ּכּלּה ׁשהיא זה יּׁשבע - ראיה הביא לא ואם ה. ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ויּפטר  ׁשּלֹו, ׁשהיא ּבזה.הּסת ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ



      

ה'תשע"ד  אלול ה' ראשון יום

.˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ חמישי ה 'ֿ ט 'אלול 

― מאה הּמׁשלמת להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
הּיֹולדת. ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּיֹולדת

ה'תשע"ד  אלול ו' שני יום

.Â˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ו מטמאה,הּמצוה זבה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

זבה, נעׂשית היא ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּומצוה
זבה. ׁשּנעׂשתה אחר זּולתּה מטּמאה ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָואי

ה'תשע"ד  אלול ז' שלישי יום

.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ד מטּמא,הּמצוה הּזב להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ

זב, נעׂשה הּוא ׁשּבהם הּדברים ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּומצוה
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ְְְֵֵֶֶַָֹּובאיזה

ה'תשע"ד  אלול ח' רביעי יום

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

והנני ֿ ּדיניה. וכל נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמטמאה,
ּבכל ׁשּתזּכרּנה ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹמזּכיר

לקּמן ֿ ּׁשּיּזכר מֹוניםמה ׁשאנּו זה והּוא: הּטמאֹות, מּמיני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ּכמצות ֿ הּטמאֹות מן ומין ֿ מין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכל
מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ּבטמאה להּטּמא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻחּיבים

ׁשּיהיּו עד ּבּה, מּלהּטּמא אּלא לאֿתעׂשה, מצות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּדבר אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ׁשהּתֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָזה

עׂשה, מצות ― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ּבאפן מטּמא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹזה
ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ּדין ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָּכלֹומר:
הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ׁשהּנֹוגע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאֹומרים
ׁשל ּדבר הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו אחר, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבמּצב
ּולׁשֹון מּטּמא. אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה אם ְְְִִִִֵֵֵֶַַָרׁשּות:

ספרא "תּגעּו לא "ּובנבלתם :   ְְְִִִָָָָֹ
ּתלמּוד ארּבעים? ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם "יכֹול ―ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה לֹומר:  אדם ראה אם יכֹול ; ְִִֵֶַַָָָָָָ
לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד לּה? ויּטּמא יל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹנבלה
היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ּכיצד? הא ְְֱִִִִֵֵֵֵַַָָָתּגעּו",
ׁשהּנֹוגע לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר הּדין ―ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
הּטמאים: ֿ חּיּובי ּבכל וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבזה

ׁשכינה למחנה חּוץ לצאת   ְְֲִֵֵַָָ
― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו לנּגע ולא קדׁש לאכל ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹוׁשּלא

אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ׁשּנעׂשה ּכלֹומר: הּצּוּוי, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוזהּו
מּמיני ֿ מין ּבכל זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ּבקרבתֹו היה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹאם

ְַָֻהּטמאה.

ה'תשע"ד  אלול ט' חמישי יום

.Ë˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ט מקוההּמצוה ּבמי לטּבֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ

והּוא ּבֹו, ׁשּנטמאנּו הּטמאה מּמיני ֿ מין מּכל נטהר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֻואז
ֿ ּבׂשרֹו" ֿ ּכל את ּבּמים "ורחץ יתעּלה: אמרֹו  , ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ

ּבּקּבלה ּובא  עֹולה ֿ ּבׂשרֹו ׁשּכל "מים : ְִֶֶַַַָָָָָ
נֹובעים מים היּו אם אּלא מקוה", ׁשעּור והּוא ְְְִִִִִֶֶַָָָָּבהם

מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשעּור, אין ׁשּלהם ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָ
זֹו הּמים יהיּו ּבלבד ׁשהּזב ּומּתנאיה, .ְְְִִִִֶֶַַַַָָָ

"ּבמים הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו נֹובעים, ּבהם ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּיטהר
חּיים" מצות ׁשהּטבילה ּבאמרנּו הּכּונה ואין . ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
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קג                  
  

לידי  ׁשּבא אחר לי מכרּתֹו 'אּתה לי', נתּתֹו 'אּתה ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּטען:
הּכלי  ּבעל - ּבעדים ׁשּלא לֹו ׁשּמסרֹו ּפי על אף - ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹלתּקנֹו'
הּסת  הּבית ּבעל ויּׁשבע האּמן; מּיד אֹותֹו ּומֹוציאין ְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻנאמן,

ׁשּלא [דרבנן] ּפי על ׁשאף ׁשּדנּו, ּגאֹונים ויׁש טענתֹו. ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹעל
וראה  הֹואיל - ׁשּלֹו הּכלי ׁשּזה עדים הּבית ּבעל ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהביא
אין  - לֹו ּומכרֹו ׁשּלֹו, ׁשהיה לֹו מֹודה האּמן והרי ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכליֹו,
וׁשּלי  מעֹולם, ּדברים היּו 'לא אמר: אם אבל נאמן; ְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻהאּמן
ּבעל  הביא ואם הּסת. ונׁשּבע נאמן, האּמן - זה' ּכלי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּוא

נאמן  האּמן אין לֹו, ידּוע הּזה ׁשהּכלי עדים ודין הּבית . ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבעיני. הּוא ּפלא ְֵֶֶֶַזה,

. ּפלֹוני 'ּכלי ואמר: טען אּלא האּמן, ּביד הּכלי ראה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֻלא
אֹו לי', ּומכרּתֹו 'חזרּת אֹומר: והאּמן לתּקן', ל ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻנתּתיו

ונפטר  הּסת נׁשּבע האּמן - לי' לֹומר 'נתּתֹו ׁשּיכֹול מּתֹו , ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ
- ּבעדים לתּקן לֹו מסרֹו ואפּלּו מעֹולם'. ּדברים היּו ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹ'לא
;'ל 'החזרּתיו לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו נאמן, האּמן ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻהרי
לֹו להחזיר צרי אינֹו ּבעדים, חברֹו אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהּמפקיד
מחּיבין  ואין ונפטר, הּסת האּמן נׁשּבע ,לפיכ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻּבעדים.
הרי  - ונראה הֹואיל - הֹוציאֹו ואם הּכלי. להֹוציא ְְְְְֲִִִִִִֵַָאֹותֹו
ּפי  על אף ונֹוטלֹו, ׁשּלֹו ׁשהּוא עדים מביא הּבית ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַּבעל
טען  אם ,לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו עדים, ּבלא לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּמסרֹו

קצצּת 'ׁשּתים ואמר: ּובעל [סיכמת]האּמן ּבׂשכרי', לי ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֻ
הּכלי  היה אם - אחת' אּלא ל קצצּתי 'לא אֹומר: ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּבית
יכֹול  ואינֹו חזקה, ּבֹו לֹו אין והאּמן הֹואיל - ּבפניהם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻנראה
ּבנקיטת  נׁשּבע הּבית ּבעל הרי ּבידֹו, לקּוח ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹלטען
אין  ואם ונֹותן. ּבׂשכירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו הּקציצה על ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָחפץ
'לקּוח  לֹומר נאמן והאּמן הֹואיל - ּבפניהם נראה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּכלי

ּדמיו ּכדי עד לטען יכֹול ּבידי', ונׁשּבע [שוויו]הּוא , ְְְְְִִִֵַָָָָָֹ
חפץ ונֹוטלין,[קדוש]ּבנקיטת הּנׁשּבעין ּכל ּכדר ונֹוטל, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
ׁשּירד‚. הן [הפסיק]אּמן הרי - האּמן ּובן מאּמנּותֹו ֲֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻֻ

הּמּטלטלין  ּבכל חזקה להן ויׁש אדם, ּכל ּכמֹוּכׁשאר  ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

ויצא „. הּבית, ּבעל ּבפני חברֹו ׁשל לביתֹו ׁשּנכנס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמי
ּכנפיו ּתחת לֹו טמּונין בגדו]וכלים רֹואין [כנפי והעדים , ְְְְִִִִֵֵַַָָָ

לי  'החזר לֹו: ואמר הּבית ּבעל ּתבעֹו זמן ּולאחר ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָאֹותֹו,
הן  'לקּוחין אֹומר: והּוא העדים', והרי ,ׁשהׁשאלּתי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָּכלי
ׁשּלא  טענתֹו על הּסת הּבית ּבעל ונׁשּבע נאמן. אינֹו - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבידי'
ּדברים  ּבּמה לּבעלים. הּכלים ויחזרּו נתנן, ולא ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמכרן
וזה  ּכליו, את למּכר עׂשּוי ׁשאינֹו הּבית ּבבעל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאמּורים?
ואֹותן  להצניע, ּדרּכֹו אין ּכנפיו, ּתחת הּכלים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשהֹוציא
להחזיר, חּיב לפיכ להצניען; אדם ּבני ּדר אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּכלים,
העׂשּוי  הּבית ּבעל אבל ּבהן. לכּפר אּלא הצניען ׁשּלא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלפי

זה ׁשאין ּפי על אף - ּכליו את קניתי]למּכר צנּוע,[הטוען ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
זה  הרי - הּכנפים ּתחת להטמינן הּכלים אֹותן  ּדר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואין
מגּלין  ּבהן יצא אם וכן ּבידֹו. לקּוחין ׁשהן הּסת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻנׁשּבע
את  למּכר עׂשּוי הּבית ּבעל ׁשאין ּפי על אף - עדים ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבפני
נצרכּו ׁשּמא ּבידי', הן 'לקּוחין לֹומר נאמן זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכליו

העׂשּויין  מּדברים יהיּו ׁשּלא ּובלבד ּומכר; מעֹות ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹלֹו
להׁשאיל  העׂשּויין ּדברים אבל ּולהׂשּכיר. ְְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָלהׁשאיל
ואף  ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעליהן, ּבחזקת הם לעֹולם - ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּולהׂשּכיר
עׂשּוי  הּזה הּבית ׁשּבעל ּפי על ואף מגּלין, ׁשהֹוציאן ּפי ְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָֻעל
העׂשּוי  הּכלי ׁשּזה עדים לֹו ויׁש הֹואיל ּכליו, את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹלמּכר

לֹו הּוא ידּוע ּבלבד ּולהׂשּכיר שלו]להׁשאיל ,[שהוא ְְְְְִִִַַַַָ
ראיה  ׁשּיביא עד ּפנים, ּכל על זה מּיד אֹותֹו ְִִִִִֶֶַַַָָָָָמֹוציאין

ּכקרקעֹות לֹו נתנֹו אֹו לֹו, בעליהן]ׁשּמכרֹו בחזקת .[שהם ְְְְֶַָָָ
מּיד ‰. אֹותֹו מֹוציאין - ידֹו ּתחת ׁשהּכלי זה מת ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָאפּלּו

אֹו ׁשּלקחֹו לטען לאביו ׁשאין ׁשּכיון ׁשבּועה; ּבלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּיֹורׁש
להׁשּביעֹו יכֹול זה אין ּכ מׁשּכֹון, הּיֹורׁשׁשהּוא טען ואם . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הרי  - לֹו' 'מכרֹו אֹו לאבי' נתנֹו 'ּבפני ואמר: וּדאי, ְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָטענת
ּבארנּו, ּוכבר הּנׁשּבעין. ּכל ּכׁשאר הּסת, נׁשּבע הּבית ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעל
יחזיר  ּכ ואחר הּסת, הּבית ּבעל ׁשּיּׁשבע ׁשהֹורה, מי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּיׁש

לזה. נֹוטה ּדעּתי ואין הּיֹורׁש; מּיד ְְְִִִֵֵֶַַַָָּכליֹו
.Âקרּדם ׁשּלקח ּדקלֹו[גרזן]מי לגזר הֹול 'הריני ואמר: , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

ּבחזקתֹו; זה הרי - הּדקל את וכרת לי', ׁשּמכרֹו ּפלֹוני ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשל
מעז אדם ׁשּלֹו.[מחציף]ׁשאין ׁשאינֹו אילן וכֹורת ּפניו, ְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

הּסת  הּכֹורת זה נׁשּבע - מכרּוהּו ׁשּלא הּבעלים טענּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹואם
ּכׁשאר  הּוא הרי ׁשּנכרת, ּכיון ונפטר; ׁשּלֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
ׁשנה  ּפרֹותיה ואכל חברֹו, לׂשדה הּיֹורד וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּמּטלטלין.
וגזלן  ּברׁשּות ׁשּלא ירד ׁשּזה טֹוענין והּבעלים ׁשנתים, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאֹו
ּברׁשּות' אֹומר: והּיֹורד ׁשאכל, עדים והרי ואכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּוא,
הּסת  ונׁשּבע נאמן, האֹוכל זה הרי - ּפרֹותיה' לאכל ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹירדּתי
ּפרֹות  ואֹוכל ּפניו מעז אדם ׁשאין היא, חזקה ;ּכ ְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָעל

ׁשּלֹו. אין ׁשאינן ּבעליה, ּבחזקת ׁשהּקרקע ּפי על אף ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ׂשדהּו ּפרֹות מֹוכר אדם ׁשאין הּבעלים; ּבחזקת ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּפרֹות
צרי ואין .'ׁשטר 'הבא ׁשאכל, לזה ׁשּנאמר ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבׁשטר,
לֹומר  ׁשּיכֹול ׁשּמּתֹו - רּבֹות ׁשנים ּפרֹותיה אכל אם ִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלֹומר,
ויּׁשבע  ירדּתי', 'לפרֹות לֹומר נאמן ּבידי', היא ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָ'לקּוחה

ֵֶהּסת.
.Ê ּגּבי על רֹוכבין ׁשהיּו אֹו אחד, ּבכלי אֹוחזין ׁשהיּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשנים

ערמה  ּבצד יֹוׁשבין אֹו מנהיג, ואחד רֹוכב אחד אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבהמה,
ּבסמטא הּמּנחת חּטים הרבים]ׁשל רשות ּבחצר [בצד אֹו ְְְִִִֵֶַַַָָֻ

ׁשּלי' 'הּכל אֹומר וזה ׁשּלי', 'הּכל אֹומר זה - ׁשניהם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹׁשל
הּדבר  ּבזה לֹו ׁשאין חפץ ּבנקיטת נׁשּבע מהן אחד ּכל -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
היא, חכמים ּתּקנת - זֹו ּוׁשבּועה ויחלקּו. מחציֹו, ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹּפחֹות
ונֹוטל  חברֹו, ׁשל ּבטּליתֹו ּתֹופׂש אחד  ּכל יהיה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכדי

ׁשבּועה. ְְָֹּבלא
.Á האֹומר - ׁשּלי' 'חציּה אֹומר וזה ׁשּלי', 'ּכּלּה אֹומר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻזה

חלקים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי' ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻ'ּכּלּה
וזה  מרביע; ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי' 'חציּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהאֹומר
לכל  למד אּתה מּכאן רביע. נֹוטל וזה חלקים, ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹנֹוטל
- חמּורה ׁשבּועה ּבין קּלה ׁשבּועה ּבין לּטל, ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהּנׁשּבעין
על  אף ּׁשּנֹוטל, מה על אּלא ּׁשּטֹוען, מה על נׁשּבע ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשאינֹו

יֹותר  ׁשּטֹוען .ּפי ִֵֵֶ
.Ë וזה ׁשּלי' 'ּכּלּה אֹומר זה ּבטּלית, אדּוקין ׁשנים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻהיּו
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וזה  מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד נֹוטל זה - ׁשּלי' 'ּכּלּה ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻאֹומר
אחר  ּבׁשוה חֹולקין והּׁשאר מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָנֹוטל

חברֹו על לגלּגל אחד לכל ויׁש [להכליל ׁשּנׁשּבעין. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
נטל.בשבועה] ּכּדין ּׁשּנטל מה ׁשּכל ,ִֶֶַַַַָָָ

.È ּבחּוטין וזה הּטּלית, ׁשּבׂשפת ּבחּוטין אֹוחז זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהיה
ׁשּנׁשּבעין  אחר ּבׁשוה, ּכּלּה חֹולקין - האחרת .ׁשּבּׂשפה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

לדמים - ּכאן האמּורה חלּקה ׁשּיפסידּו[בכסף]וכל לא , ְְְֲֲִִֶַָָָָָָֹֻ
הּבהמה. ׁשּימיתּו אֹו טּלית, ׁשל אֹו ּכלי ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָעצמֹו

.‡È ונתלה עּמֹו מתאּבק וזה ּכּלּה, את אֹוחז האחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהיה
ּכּלּה את האֹוחז  ּבחזקת זֹו הרי - .ּבּה ְְֲֵֵֶֶַָָָֻ

.Èחברֹו מּיד האחד ּוׁשמטּה ּבּה, אדּוקין ׁשנים ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָּבאּו

מֹוציאין  אין וצוח, ׁשחזר ּפי על אף - הּׁשני וׁשתק ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבפנינּו,
חזר  לֹו. ּכמֹודה זה הרי ּבּתחּלה, ׁשּׁשתק ּכיון מּידֹו; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹותּה
צוח  ׁשהראׁשֹון ּפי על אף - הראׁשֹון מן ּותקפּה ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשני

חֹולקין  סֹוף, ועד .מּתחּלה ְְְִִִַָ
.‚Èוחּלקּו 'צאּו להם: ואמרנּו ּבטּלית, אדּוקין ׁשניהם ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבאּו

מהם, אחד יד ּתחת היא והרי וחזרּו, יצאּו - ּדמיה' ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאת
'ׂשכרּתיה  טֹוען: וזה מּמּנה', ונסּתּלק לי 'הֹודה טֹוען: ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזה
עליו  מחברֹו, הּמֹוציא - וחטפּה' עלי 'נתּגּבר אֹו ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָלֹו',

ּבידֹוהראי  ּכּלּה ׁשהיא זה יּׁשבע - ראיה הביא לא ואם ה. ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ויּפטר  ׁשּלֹו, ׁשהיא ּבזה.הּסת ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ



      

ה'תשע"ד  אלול ה' ראשון יום

.˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ חמישי ה 'ֿ ט 'אלול 

― מאה הּמׁשלמת להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
הּיֹולדת. ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּיֹולדת

ה'תשע"ד  אלול ו' שני יום

.Â˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ו מטמאה,הּמצוה זבה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

זבה, נעׂשית היא ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּומצוה
זבה. ׁשּנעׂשתה אחר זּולתּה מטּמאה ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָואי

ה'תשע"ד  אלול ז' שלישי יום

.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ד מטּמא,הּמצוה הּזב להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ

זב, נעׂשה הּוא ׁשּבהם הּדברים ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּומצוה
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ְְְֵֵֶֶַָֹּובאיזה

ה'תשע"ד  אלול ח' רביעי יום

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

והנני ֿ ּדיניה. וכל נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמטמאה,
ּבכל ׁשּתזּכרּנה ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹמזּכיר

לקּמן ֿ ּׁשּיּזכר מֹוניםמה ׁשאנּו זה והּוא: הּטמאֹות, מּמיני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ּכמצות ֿ הּטמאֹות מן ומין ֿ מין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכל
מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ּבטמאה להּטּמא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻחּיבים

ׁשּיהיּו עד ּבּה, מּלהּטּמא אּלא לאֿתעׂשה, מצות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּדבר אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ׁשהּתֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָזה

עׂשה, מצות ― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ּבאפן מטּמא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹזה
ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ּדין ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָּכלֹומר:
הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ׁשהּנֹוגע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאֹומרים
ׁשל ּדבר הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו אחר, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבמּצב
ּולׁשֹון מּטּמא. אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה אם ְְְִִִִֵֵֵֶַַָרׁשּות:

ספרא "תּגעּו לא "ּובנבלתם :   ְְְִִִָָָָֹ
ּתלמּוד ארּבעים? ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם "יכֹול ―ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה לֹומר:  אדם ראה אם יכֹול ; ְִִֵֶַַָָָָָָ
לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד לּה? ויּטּמא יל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹנבלה
היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ּכיצד? הא ְְֱִִִִֵֵֵֵַַָָָתּגעּו",
ׁשהּנֹוגע לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר הּדין ―ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
הּטמאים: ֿ חּיּובי ּבכל וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבזה

ׁשכינה למחנה חּוץ לצאת   ְְֲִֵֵַָָ
― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו לנּגע ולא קדׁש לאכל ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹוׁשּלא

אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ׁשּנעׂשה ּכלֹומר: הּצּוּוי, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוזהּו
מּמיני ֿ מין ּבכל זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ּבקרבתֹו היה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹאם

ְַָֻהּטמאה.

ה'תשע"ד  אלול ט' חמישי יום

.Ë˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ט מקוההּמצוה ּבמי לטּבֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ

והּוא ּבֹו, ׁשּנטמאנּו הּטמאה מּמיני ֿ מין מּכל נטהר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֻואז
ֿ ּבׂשרֹו" ֿ ּכל את ּבּמים "ורחץ יתעּלה: אמרֹו  , ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ

ּבּקּבלה ּובא  עֹולה ֿ ּבׂשרֹו ׁשּכל "מים : ְִֶֶַַַָָָָָ
נֹובעים מים היּו אם אּלא מקוה", ׁשעּור והּוא ְְְִִִִִֶֶַָָָָּבהם

מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשעּור, אין ׁשּלהם ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָ
זֹו הּמים יהיּו ּבלבד ׁשהּזב ּומּתנאיה, .ְְְִִִִֶֶַַַַָָָ

"ּבמים הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו נֹובעים, ּבהם ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּיטהר
חּיים" מצות ׁשהּטבילה ּבאמרנּו הּכּונה ואין . ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
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קד        
  

ׁשּכלֿ ּכדר ּבהכרח, לטּבֹול חּיב ֿ טמא ׁשּכל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעׂשה,
לֹו ׁשּיׁש ֿ מי ׁשּכל אֹו ציצית, לעׂשֹות חּיב ּבטּלית ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמתעּטף
טבילה לדין ּבכ ּכּונתי אּלא ― מעקה לעׂשֹות חּיב ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבית
יּתכן לא מּטמאתֹו להּטהר ֿ הרֹוצה ׁשּכל נצטּוינּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשאנּו
ספרא ּולׁשֹון יטהר. ואז ּבּמים, ּבטבילה אּלא זה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָּדבר

  מל ּגזרת יכֹול ּבּמים, "ורחץ : ְְִֵֶֶַַַַָָ
   הּמחנה אל יבא ואחר לֹומר: ְְֲֶֶַַַַַַָֹּתלמּוד

:ל ׁשּבארּתי הּזה לּכלל רֹומז הריהּו הּטמאה". מּפני ―ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
ודין ― ּכ ֿ ׁשּיעׂשה להּטהר ׁשרֹוצה למי ּבלבד ּדין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּזה
אּלא ּדוקא, טבילה ׁשּנחּיבהּו לא אבל הּמצוה; הּוא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹזה

ׁשכינה למחנה יּכנס ולא ּבטמאתֹו להּׁשאר הרֹוצה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻ
   ּוכבר רּׁשאי. ― זמן ְְֵֶַַַָאיזה

האמת ספר ּבאר וטבל ׁשּנטמא ֿ מי ׁשּכל ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד ׁשלמה טהרתֹו ׁשאין אּלא טהֹור, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא

   ,המקּבל ּבּפרּוׁש ּגם ּבא וכן .ְְֵֵַַַָָֻ
אמרּו הּמים. ּבׁשטח נֹוגע ערֹום וגּופֹו לטּבל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּצרי

 ּובין ּבינֹו חֹוצץ ּדבר יהא ׁשּלא ― ֿ ּבׂשרֹו "ּכל :ְְֵֵֵֵֶָָָָֹ
נתּב הּנה טבילההּמים". מצות והיא ― זֹו ׁשּמצוה ,ל אר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָ

יֹום טבּול ודיני החציצה ודיני הּמקוה ּדיני ּכֹוללת ― ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
       זֹו ּומצוה .ְִָ

יֹום. טבּול ּובמּסכת מקואֹות ּבמּסכת מבארת
יום שישי ֿ שבת ֿ קודש י 'ֿ י "א אלול 

ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָֹ

ה'תשע"ד  אלול י' שישי יום

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ ‰ÒÙ„ Ë"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ד  אלול י"א קודש שבת יום

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ ‰ÒÙ„ Ë"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אלול, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, הנה לכל לראש צריך להסיח דעתו מענינים כמו אלו, ולהיות נזהר בטבילת 

קכ"ד  דף  ג'  חלק  בזהר  וכמבואר  דחיי  אילנא  הנק'  התורה  בפנימיות  שיעור  יום  בכל  ללמוד  עזרא, 

ע"ב כי אין בה אחיזה ללעומת זה כמשנ"ת באגרת הקדש לרבנ]ו[ הזקן בעל התניא - פוסק בנסתר 

וידע בעל פה איזה פרקים משניות איזה פרקים תניא  - פוסק בנגלה דתורה.  ובעל השו"ע   - דתורה 

והדרוש בלקוטי תורה סוף פ' קדושים ד"ה והדרת פני זקן יעיין שם. וכבר מושבעים ועומדים מהר 

סיני לשמירת וקדושת הלשון שזהו אחת מהסגולות הידועות בענינים אלו.

כן ידוע ג"כ שצריך לשמור על בריאות הגוף אשר בירורו וטהרתו בימינו אלה הוא ע"י צדקה 

בזהירות בהנ"ל וכיו"ב ולא ע"י תעניתים וסיגופים, וכמו שהאריך רבנו הזקן באגרת התשובה, ואם 

יתנהג כהנ"ל בטח יוכל לבשר טוב מהטבת המצב.

ויה"ר אשר מה שכתב שנתקשר בקשר הדוק לחב"ד, הנה לא תהי' זה ח"ו יגיעה לריק וכו' 

)שזהו ג"כ אחד הרמזים שבמצבו דהיינו הך( אלא שיבוא זה בפועל בהנהגה בלימוד תורת החסידות 

והליכה בדרכי' ומנהגי' בחיי היום יומי, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

המחכה לבשו"ט ובברכת כוח"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

מזכיר

gi wxt aÎmikln - mi`iap

gi aÎmiklnlÎak
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i"yx
(·Î).'Â‚Â Â‰È˜ÊÁ ¯ÈÒ‰ ¯˘‡ ‡Â‰ ‡Ï‰ ללמוד יש

היה מומר ישראל דרבשקה סא)מכאן, סנהדרין ,(ראה
לעבוד  שרצונו אלא אלוה, שהקב''ה מודה שהיה

זרה: ‡.(Î‚)עבודה ·¯Ú˙‰ בוא עליו, התפאר
אלפים  על רוכבים לך ליתן תוכל אם מנת על בערבון,

בלע''ז:‰˙Ú¯·.סוסים: ‡˙(Î„)גיי''ר ·È˘˙ ÍÈ‡Â
.ÈÂ„‡ È„·Ú „Á‡ ˙ÁÙ ÈÙ,שבהם הקטן כל שהרי

איש, לאלפים משיג אינך ואתה איש, אלפים על שר
וחמשה  ושמונים מאה גייסות ראשי על מכאן למדנו

ש  שבהם, הקטן סנחריב, עם שנפלו אלפים אלף על ר
שעמו: ‰'.(Î‰)איש È„ÚÏ·Ó‰ ברשות שלא וכי

ישעיה נתנבא כבר יז)באתי, ה'(ז יביא אביך אחז בימי
אשור: מלך את וגו' עמך ועל זו ÈÁ˘‰Â˙‰.עליך את

משלו: ‡ÂÁ.(ÂÎ)הוסיף ÌÈÚÓÂ˘ ÈÎ בני אנו
ואל  לשונות, ובשאר ארמית בלשון ומכירין פלטין,
אנו  ואין בו, מכירין העם שכל יהודית, אלינו תדבר

שישמעו: ˆÌ˙‡Â.(ÊÎ)רוצים ˙‡ ÏÂÎ‡Ï ברעב
הטבעת.Ì‰È¯ÂÁ.המצור: פי חור דרך היוצא רעי

פירשו ב)ורבותינו כה צואתם:(מגילה נאה לשון לכנותם :
.Ì‰È˘ ÈÓÈÓ דקיימא דכרכשא שיני לחה, צואה

לעיסת  ידי על שבא גלל, לשון או שיני. אתלת
השינים:

cec zcevn
(·Î).‡Â‰ ‡Ï‰במותיו את חזקיה  הסיר אשר הוא זה  הלא

בבית העומד  למזבח שרק לישראל  ואמר הארץ, בכל היו אשר
בעבודתו כן אם ומיעט  תשתחוו, בירושלים אשר  המקדש

בעיניו: ‡.(Î‚)ונבאש  ·¯Ú˙‰אם אדוני עם  עצמך  התחייב 
ישאל : אשר הדבר למלאות ÍÏ.תוכל  ˙˙Ï: מאנשיך לתת

(„Î).·È˘˙ ÍÈ‡Âהלא וכו', פחת פני עם  להלחם פניך את
אלפים: על  הוא  ממונה שבהם  הקטן  כןÁË·˙Â.אף  אם 

הוא אשר מצרים על  ובפרשים, ברכב בטחונך  כל בוודאי
רצוץ: ‰'.(Î‰)כקנה È„ÚÏ·Ó‰:המקום גזירת מבלי  ‰'וכי 

.¯Ó‡ישעיהו ניבא ד)כבר ח לירושלים:(ישעיהו יעשה שכן לומר  וטעה שומרון, שלל  ואת וכו ' ישא  :(ÂÎ).˙ÈÓ¯‡בלשון
˘ÌÈÚÓÂ.ארמית: ÈÎ:ארמית אנחנו  מבינים יהודית:È„Â‰È˙.כי ‰ÌÚ.בלשון  ÈÊ‡·מכירים הכל כי  שומעים, כשהם בפניהם

העם: המון בפני מלחמה  דברי לפרסם  מהדרך  אין הנה וכאומר, ‡„ÍÈÂ.(ÊÎ)בו, ÏÚ‰אדוני שלחני ואליך אדוניך  אל  רק  וכי
דברי : רגלים :ÏÂÎ‡Ï.לדבר מי  ולשתות  צואה לאכול  יוכרחו וצמאון  רעבון ומעקת במצור, יבאו  כי רצהÌÎÓÚ.להזהירם 

אתם: גם הם גם Ó‡ÈÂ¯.(ÁÎ)לומר : ¯·„ÈÂ:לחזקם דבריו כפל 

oeiv zcevn
(‚Î).·¯Ú˙‰חלוקים כששנים כי  ומשכון, ערבון מלשון

יהיה לא באם  בממון  עצמו מחייב  אחד  וכל  מה, בדבר
בטוח  להיות ערבון, נותן אחד  שכל הוא  הדרך  כדבריו,

שררה :ÁÙ˙.(Î„)ומקויים : כמו‰È„ÚÏ·Ó.(Î‰)ענין ענינו
האל :‰ÏÚ.(ÊÎ)זולת: ורצהÌ‰È¯ÂÁ.כמו ונקב, חור מלשון

הטבעת : פי מנקב היוצאת צואה מי˘Ì‰ÈÈ.לומר: הוא
שתן : מלשון קרוב  והוא  הסתהÈ˘È‡.(ËÎ)רגלים , ענין

כמו יג)ופתוי, ג השיאני:(בראשית הנחש :



קה         
  

ׁשּכלֿ ּכדר ּבהכרח, לטּבֹול חּיב ֿ טמא ׁשּכל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעׂשה,
לֹו ׁשּיׁש ֿ מי ׁשּכל אֹו ציצית, לעׂשֹות חּיב ּבטּלית ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמתעּטף
טבילה לדין ּבכ ּכּונתי אּלא ― מעקה לעׂשֹות חּיב ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבית
יּתכן לא מּטמאתֹו להּטהר ֿ הרֹוצה ׁשּכל נצטּוינּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשאנּו
ספרא ּולׁשֹון יטהר. ואז ּבּמים, ּבטבילה אּלא זה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָּדבר

  מל ּגזרת יכֹול ּבּמים, "ורחץ : ְְִֵֶֶַַַַָָ
   הּמחנה אל יבא ואחר לֹומר: ְְֲֶֶַַַַַַָֹּתלמּוד

:ל ׁשּבארּתי הּזה לּכלל רֹומז הריהּו הּטמאה". מּפני ―ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
ודין ― ּכ ֿ ׁשּיעׂשה להּטהר ׁשרֹוצה למי ּבלבד ּדין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּזה
אּלא ּדוקא, טבילה ׁשּנחּיבהּו לא אבל הּמצוה; הּוא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹזה

ׁשכינה למחנה יּכנס ולא ּבטמאתֹו להּׁשאר הרֹוצה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻ
   ּוכבר רּׁשאי. ― זמן ְְֵֶַַַָאיזה

האמת ספר ּבאר וטבל ׁשּנטמא ֿ מי ׁשּכל ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד ׁשלמה טהרתֹו ׁשאין אּלא טהֹור, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא

   ,המקּבל ּבּפרּוׁש ּגם ּבא וכן .ְְֵֵַַַָָֻ
אמרּו הּמים. ּבׁשטח נֹוגע ערֹום וגּופֹו לטּבל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּצרי

 ּובין ּבינֹו חֹוצץ ּדבר יהא ׁשּלא ― ֿ ּבׂשרֹו "ּכל :ְְֵֵֵֵֶָָָָֹ
נתּב הּנה טבילההּמים". מצות והיא ― זֹו ׁשּמצוה ,ל אר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָ

יֹום טבּול ודיני החציצה ודיני הּמקוה ּדיני ּכֹוללת ― ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
       זֹו ּומצוה .ְִָ

יֹום. טבּול ּובמּסכת מקואֹות ּבמּסכת מבארת
יום שישי ֿ שבת ֿ קודש י 'ֿ י "א אלול 

ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָֹ

ה'תשע"ד  אלול י' שישי יום

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ ‰ÒÙ„ Ë"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ד  אלול י"א קודש שבת יום

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ ‰ÒÙ„ Ë"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
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:äîçä-ìò øLà íòä éðæàa úéãeäéæëéðãà ìòä ä÷Láø íäéìà øîàiåéìàå Eøaãì éðãà éðçìL E §¦½§¨§¥´¨½̈£¤−©©Ÿ¨«©¸Ÿ¤£¥¤¹©§¨¥À©©̧£Ÿ¤³§¥¤ÆÆ§¨©´¦£Ÿ¦½§©¥−
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íäéðéL-úà(éø÷ íäéìâø éîéî)ò:íënçëeòîL øîàiå øaãéå úéãeäé ìBãb-ìB÷á àø÷iå ä÷Láø ãîòiå ¤¥«©§¥¤−¥¥«©§¥¤−¦¨¤«©«©£ŸÆ©§¨¥½©¦§¨¬§¨−§¦®©§©¥´©½Ÿ¤¦§²
:øeMà Cìî ìBãbä Cìnä-øácèëíëúà ìéväì ìëeé àì-ék eäi÷æç íëì àéMé-ìà Cìnä øîà äk §©©¤¬¤©¨−¤¬¤©«Ÿ¨©´©¤½¤©©¦¬¨¤−¦§¦¨®¦´Ÿ©½§©¦¬¤§¤−

:Bãiîìãéa úàfä øéòä-úà ïúpú àìå ýåýé eðìévé ìvä øîàì ýåýé-ìà eäi÷æç íëúà çèáé-ìàå ¦¨«§©©§©̧¤§¤³¦§¦Æ̈Æ¤§Ÿ̈´¥½Ÿ©¥¬©¦¥−§Ÿ̈®§³Ÿ¦¨¥Æ¤¨¦´©½Ÿ§©−
:øeMà Cìî¤¬¤©«

i"yx
(·Î).'Â‚Â Â‰È˜ÊÁ ¯ÈÒ‰ ¯˘‡ ‡Â‰ ‡Ï‰ ללמוד יש

היה מומר ישראל דרבשקה סא)מכאן, סנהדרין ,(ראה
לעבוד  שרצונו אלא אלוה, שהקב''ה מודה שהיה

זרה: ‡.(Î‚)עבודה ·¯Ú˙‰ בוא עליו, התפאר
אלפים  על רוכבים לך ליתן תוכל אם מנת על בערבון,

בלע''ז:‰˙Ú¯·.סוסים: ‡˙(Î„)גיי''ר ·È˘˙ ÍÈ‡Â
.ÈÂ„‡ È„·Ú „Á‡ ˙ÁÙ ÈÙ,שבהם הקטן כל שהרי

איש, לאלפים משיג אינך ואתה איש, אלפים על שר
וחמשה  ושמונים מאה גייסות ראשי על מכאן למדנו

ש  שבהם, הקטן סנחריב, עם שנפלו אלפים אלף על ר
שעמו: ‰'.(Î‰)איש È„ÚÏ·Ó‰ ברשות שלא וכי

ישעיה נתנבא כבר יז)באתי, ה'(ז יביא אביך אחז בימי
אשור: מלך את וגו' עמך ועל זו ÈÁ˘‰Â˙‰.עליך את

משלו: ‡ÂÁ.(ÂÎ)הוסיף ÌÈÚÓÂ˘ ÈÎ בני אנו
ואל  לשונות, ובשאר ארמית בלשון ומכירין פלטין,
אנו  ואין בו, מכירין העם שכל יהודית, אלינו תדבר

שישמעו: ˆÌ˙‡Â.(ÊÎ)רוצים ˙‡ ÏÂÎ‡Ï ברעב
הטבעת.Ì‰È¯ÂÁ.המצור: פי חור דרך היוצא רעי

פירשו ב)ורבותינו כה צואתם:(מגילה נאה לשון לכנותם :
.Ì‰È˘ ÈÓÈÓ דקיימא דכרכשא שיני לחה, צואה

לעיסת  ידי על שבא גלל, לשון או שיני. אתלת
השינים:

cec zcevn
(·Î).‡Â‰ ‡Ï‰במותיו את חזקיה  הסיר אשר הוא זה  הלא

בבית העומד  למזבח שרק לישראל  ואמר הארץ, בכל היו אשר
בעבודתו כן אם ומיעט  תשתחוו, בירושלים אשר  המקדש

בעיניו: ‡.(Î‚)ונבאש  ·¯Ú˙‰אם אדוני עם  עצמך  התחייב 
ישאל : אשר הדבר למלאות ÍÏ.תוכל  ˙˙Ï: מאנשיך לתת

(„Î).·È˘˙ ÍÈ‡Âהלא וכו', פחת פני עם  להלחם פניך את
אלפים: על  הוא  ממונה שבהם  הקטן  כןÁË·˙Â.אף  אם 

הוא אשר מצרים על  ובפרשים, ברכב בטחונך  כל בוודאי
רצוץ: ‰'.(Î‰)כקנה È„ÚÏ·Ó‰:המקום גזירת מבלי  ‰'וכי 

.¯Ó‡ישעיהו ניבא ד)כבר ח לירושלים:(ישעיהו יעשה שכן לומר  וטעה שומרון, שלל  ואת וכו ' ישא  :(ÂÎ).˙ÈÓ¯‡בלשון
˘ÌÈÚÓÂ.ארמית: ÈÎ:ארמית אנחנו  מבינים יהודית:È„Â‰È˙.כי ‰ÌÚ.בלשון  ÈÊ‡·מכירים הכל כי  שומעים, כשהם בפניהם

העם: המון בפני מלחמה  דברי לפרסם  מהדרך  אין הנה וכאומר, ‡„ÍÈÂ.(ÊÎ)בו, ÏÚ‰אדוני שלחני ואליך אדוניך  אל  רק  וכי
דברי : רגלים :ÏÂÎ‡Ï.לדבר מי  ולשתות  צואה לאכול  יוכרחו וצמאון  רעבון ומעקת במצור, יבאו  כי רצהÌÎÓÚ.להזהירם 

אתם: גם הם גם Ó‡ÈÂ¯.(ÁÎ)לומר : ¯·„ÈÂ:לחזקם דבריו כפל 

oeiv zcevn
(‚Î).·¯Ú˙‰חלוקים כששנים כי  ומשכון, ערבון מלשון

יהיה לא באם  בממון  עצמו מחייב  אחד  וכל  מה, בדבר
בטוח  להיות ערבון, נותן אחד  שכל הוא  הדרך  כדבריו,

שררה :ÁÙ˙.(Î„)ומקויים : כמו‰È„ÚÏ·Ó.(Î‰)ענין ענינו
האל :‰ÏÚ.(ÊÎ)זולת: ורצהÌ‰È¯ÂÁ.כמו ונקב, חור מלשון

הטבעת : פי מנקב היוצאת צואה מי˘Ì‰ÈÈ.לומר: הוא
שתן : מלשון קרוב  והוא  הסתהÈ˘È‡.(ËÎ)רגלים , ענין

כמו יג)ופתוי, ג השיאני:(בראשית הנחש :
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.ÌÁÏחסד כאן המעשים)רמז Ï‡Ï(ÂÎ):(כל Â„Â‰

.ÌÈÓ˘‰ כי וששה עשרים בריה, לכל מזון בהם המכין
דורות  וששה עשרים כנגד זה במזמור נאמרו חסדו לעולם

הקב"ה: של בחסדו ונתקיים תורה בלא העול' שהיה
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(ÁÈ).Ì‰ÂÓÎהגלולים את  העושים  שהאומנים אמר בקללה

בהם: הבוטח כל  יהיו וכן וכו ' ידברו לבל  הגלולים כמו יהיו
(ËÈ).ÂÎ¯·:התועים גלולים  העובדי  מן אתכם שהבדיל  על 

.'Â‚Â Ô¯‰‡ ˙È·:ההשגה כח  לפי  ברכו אחד כל  È‡¯È(Î)ר"ל
או"ה:‰'. חסידי  שכינתוÔÂÈˆÓ.(Î‡)אלו אור המשפיע

בירושלים : השוכן ההלול ‰ÈÂÏÏ‰.מציון בזה יה  את הללו
וכו ': מציון ה' ברוך  Â„ÒÁ.(‡)לומר ÌÏÂÚÏ ÈÎ: ב"ו של  חסדו כן ולא לעולם  המתקיים דבר  הוא ה' חסד  ‰‡ÌÈ‰Ï.(·)כי

מעלה : מלאכי  יחפוץ‰‡„ÌÈÂ.(‚)הם אשר ולכל עליהם  אדון  הוא  וה' בארץ למשול  אדונים  שהם וכסיליהם  השמים  צבא הם
כולם:ÂÚÏ˘‰.(„)יטם: וכן גדולות  נפלאות לעושה  הודו לומר הודו מלת על  מעלה:Â„·Ï.מוסב  מלאכי לעזר  צריך  ואינו
(Â).ÌÈÓ‰ ÏÚ: לארץ ממעל  לעלות המים טבע כי  הטבע  נגד ‰˘Ó˘.(Á)והוא  ביום‡˙ למשול  השמש  את  לעושה הודו ר"ל

יעבור : ולא תחומו  לו למהרבי··Ì‰È¯ÂÎ.(È)וקבע אבותיהם  על  עמדו בכורות ממכת  הבכורים  שמעו כאשר כי בכוריהם ד
ישראל: את מצרים :ÂÈÂˆ‡.(È‡)לשלח מתוך  ישראל  את  הוציא לאשר הודו חזקה·È„.(È·)ר"ל  ביד  הוציא  לאשר  הודו ר"ל

הבורחים: כעבדים ולא רמה  ביד שהוציאם על  לו הודו ואמר עמו בהלחמו האויב מול  בידו הנוטה לגבור והמשילו  נטויה ובזרוע
(‚È).ÌÈ¯Ê‚Ï:לעצמו שביל  שבט לכל  הרבה הים:È·Ú‰Â¯.(È„)לקרעים בתוך ישראל את העביר  לאשר ÚÂ¯.(ÂË)הודו

וגו': פרעה  את חזקה  בתנועה  וטרד נער  לאשר הענן:ÍÈÏÂÓÏ.(ÊË)הודו עמוד  ע "י הישר בדרך  מוליכם היה Â¯‰ÈÂ‚.(ÁÈ)ר "ל 
במ "ש: הדבר וכפל  שזכר הגדולים המלכים  והם  כנען של  אדירים מלכים הרג לאשר הרגÔÂÁÈÒÏ.(ËÈ)הודו  לאשר הודו

לעצמו: פרטו חזקו ובעבור  וגו ' אותו:ÂÚÏÂ‚.(Î)לסיחון  גם  פרט  חזקו ובעבור  וגו' לעוג  גם הרג  לאשר  Ô˙Â.(Î‡)הודו
בגבולו: לעבור רק שאלו לא כי עם  לנחלה  ארצם  נתן גם  לאשר  עבדוÏÁ‰.(Î·)הודו ישראל  לכל  נחלה  נתנם לאשר  הודו 

שבדור: להצדיקים נתנם  היה אם די היה  להאבות שבועתו לקיים בתכלית˘·˘ÂÏÙ.(Î‚)כי  היינו בעוד  אותנו  זכר לאשר הודו
פרך : בעבודת  ומלוכלכים נבזים במצרים מצרינו:Â˜¯ÙÈÂ.(Î„)השפלות לנו והושיע פרק  לאשר לנותןÔ˙Â.(Î‰)הודו  הודו

הכל : על  ומשגיח  הבריות לכל  ‰˘ÌÈÓ.(ÂÎ)לחם Ï‡Ï: כל על העליון בשמים היושב לאל 
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ג') נערתיÚÂ¯.(ÂË):(מ"א חצני כמו חזקה  תנועה  (נחמיה ענין 

וצבא :ÂÏÈÁÂ.:ה) חיל של Â˜¯ÙÈÂ.(Î„)מל ' תרגום הוא 
מידם אין פורק וכן ה)ישועה :(איכה

xe` ldi
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בגבולו: לעבור רק שאלו לא כי עם  לנחלה  ארצם  נתן גם  לאשר  עבדוÏÁ‰.(Î·)הודו ישראל  לכל  נחלה  נתנם לאשר  הודו 
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פרך : בעבודת  ומלוכלכים נבזים במצרים מצרינו:Â˜¯ÙÈÂ.(Î„)השפלות לנו והושיע פרק  לאשר לנותןÔ˙Â.(Î‰)הודו  הודו
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אלול, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב שאינו מרגיש חיות בלימוד החסידות ושואל עצה בזה.

והנה בטח ידוע לו מרז"ל אשר קבלת התורה היתה דוקא ע"י הקדמת נעשה לנשמע - שפירושו 

אין  ובמילא  לעשות(,  מה  לדעת  השמיעה  קודם  לעשות  אפשר  אי  הרי  כפשוטו  אם  )כי  וחיות  הבנה 

להתפעל אם מנסים גם אותו בזה וח"ו לא להתרפות עי"ז מהלימוד כי כל ענין נסיון הוא כמו שנאמר 

שהוא לדעת הישכם אוהבים את ה' אלקיכם.

יהי' נזהר בטבילת עזרא ויאמר בכל יום אחר התפלה השיעור תהלים - כפי שנחלק התהלים 

לימי החדש - כתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וקודם התפלה יפריש פרוטה לצדקה 

עי"ז  יסייעוהו  בודאי  שבשמים  לאבינו  לבם  בקירוב  עליהם  שישפיע  ידי  על  בסביבתו  צדקה  ויעשה 

להסיר ממנו העלמות והסתרים עד שירגיש ולא רק שידע האור כי טוב הגנוז בתורה בכלל ובתורת 

החסידות בפרט.

המחכה לבשו"ט ובברכת כוח"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

מזכיר



nei`קיח zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
בגדיו  מטמא והשעיר הפר את שהשורף שמעון רבי בשיטת דנה הגמרא א. עמוד סח דף

הגמרא: שואלת ברובן. האור éàäמשיצית ,ïBòîL éaøå[הפסוק-]'äðçnì õeçî' §©¦¦§©¦©©£¤
בגדים, מטמא אחד למחנה מחוץ שבהוצאה חכמים למדו שממנו הכיפורים ביום שכתוב 

déì ãéáò éàî:הגמרא משיבה הזו. הדרשה עם יעשה מה -déì éòaéî הפסוק - ©¨¦¥¦¨¥¥
לו ïàkבברייתא,àéðúãëìנצרך øîàð ,øîBà øæòéìà éaø הכיפורים יום בפר §¦§©§¨©¦¡¦¤¤¥¤¡©¨

ïläì øîàðå ,'äðçnì õeçî'אדומה פרה מעשה ג)לגבי יט 'õeçî(במדבר ¦©©£¤§¤¡©§©¨¦
,'äðçnìשוה בגזירה ïàkללמד äî מ לשרפו מוציאו הכיפורים יום ìבפר õeçìLL ©©£¤©¨§¨Ÿ
,úBðçî,דבר העלם מפר לעיל ïläìוכנדרש óà תיעשה אדומה פרה שחיטת - ©£©§©¨

ìמ  õeçìLïläl äîe ,úBðçî Lנעשית מלאכתה אדומה ìLבפרה dçøæîa §¨Ÿ©£©§©¨§¦§¨¨¤
,íéìLeøéמהפסוק ד)כנדרש  שיעמוד (שם שצריך מֹועד', אֹוהל ּפני נֹוכח אל 'והּזה §¨©¦ְְִֵֵֶֶַָ

בצד  שהוא ההיכל פתח לכיוון למערב פניו ויכוין ירושלים של מזרח בצד המזה הכהן

ההיכל, מול שעומד ונמצא למזרח, ופתוח שלו ïàkמערב óà מקום הכיפורים יום בפר ©¨
הוא  íéìLeøé.שריפתו ìL dçøæîa§¦§¨¨¤§¨©¦

הגמרא: הכיפורים ïðaøלפי eשואלת יום בפר שנאמר למחנה' 'מחוץ שהפסוק שלמדו ©¨¨
ללמוד  מיותר  ואינו אחד, למחנה מחוץ כשיצא מיד נטמאים השורף שבגדי ללמד בא

אדומה, מפרה שוה éøNגזירה àëéäeäì ó מקום היה ירושלים של צד באיזה - ¥¨¨¦§
הגמרא: משיבה הפנימיות]. חטאות [ושאר והשעיר הפר בברייתא,àéðúãkשריפת ¦§©§¨
מחנות, לשלוש מחוץ להישרף שדינם הפנימיות חטאות ïéôøNð,אותן ïëéä¥¨¦§¨¦

ב:דף עמוד íéìLeøé,סח ìL dðBôöì,בצפון שנעשים חטאת מעשי כל כשאר ¦§¨¤§¨©¦
ì õeçåìL,úBðçî L.'למחנה 'מחוץ פעמים שלש התורה מריבוי לעיל éaøכנדרש §§¨Ÿ©£©¦

,ïéôøNð ïLcä úéaà ,øîBà éñBé משיח כהן פר לגבי בתורה שנאמר כיון כלומר ¥¥©¥©¤¤¦§¨¦
יב) ד דשן (ויקרא להביא צריך הפר שריפת שקודם למדים אנו יׂשרף', הּדׁשן ׁשפך ִֵֶֶֶֶַַָ'על

הדשן'. שפך 'מקום נקרא שיהיה כדי השריפה, למקום מהמזבח

i"yx

ïàë øîàð ø''ú .à ãåîò ¯ çñ óã
'åëå äðçîì õåçîefd `qxibd .

xyt` i`e `id zyaeyn
k''zae migaf zkqnae .dcinrdl
ozep dz` oldl x''z `zi` ikd
odl ozep dz` o`ke zepgn 'b odl
l` xn`p dnl k''` zg` dpgn
e`viy oeik jl xnel dpgnl uegn
micba oi`nhn zg` dpgnl ueg
dl `ipz mixetkd mei xt iabe
dpgnl uegn l` `ivei k''za
ikd xn`e `pz dnznwe 'ebe etxye
dz` giyn odke dcrd xta oldl
zepgn 'bl ueg oztixyl odl ozep
silick milyexie ziad xde dxfr
uegn l` xne` dz` o`ke onwl
otxeyy rnync etxye dpgnl
dpgna cin dpiky dpgnl ueg
miinipt el` s` `lde diel
dtixyl iccdl eyiwzi`e
xt iab opixn`ck micba z`nehle
dyr xy`k xtl dyre xac mlrd
`yxcl dileke z`hgd xtl
mixetkd mei xt df xtl opiyxce
zegpn zkqnae (.hl) migaf 'qna
dn z`hgd xiry z`e z`hgd xt z`e z`hgd z`hgd aizk inp k''dei xt iabe k''za dxwire dl opiziin (.fk)
zeaxl oiipn cala el` `l` oycd zia` oitxype micba oi`nhn ediy epcnl `ly itl z`hg z`hg xnel cenlz
dxn`p `l zg` dpgn o`k xn`p dnl k''` edpip iccd ik `nl` z`hg z`hg l''z f''r ixirye dcrd xte giyn xt
oi`nhn zg` dpgnl ueg e`viy oeik jl xnele eicba qaki mze` sxeyde dixg` daezkd micbad z`neh lr `l`
`iz` z`hg z`hgc `ieaixne micba z`neh ea dazkp `l ixdy cnl o`kn giyn odk xt ly s`e micba

:'eke zepgn 'b mdl ozep dz` oldl xn xn` b''de ziyixtckïùãá äðçîì õåçîz` `ivede gafnd oyc z`veda .
mixta aizkc eze` oi`iven dpgnl uegn l`c `prci `p`c melk cnln epi` [l''z] oi`y dpgnl uegn l` oycd

:dpgnl uegn eda aizke oycd jty l` mitxypdïåòîù éáøåzveiy cr micba oi`nhn oi` oizipzna xn`c .
:dil ciar i`n mixetkd mei ly xirye xta aizkc dpgnl uegn i`d oaexa xe`dïàë øîàðmixetkd mei xta .

:(hi xacna) dpgnl uegn l` dze` `ivede dnec` dxta oldl xn`peïàë äîzepgn 'bl ueg oitxypd mixta .
:zepgn 'bl ueg dnec` dxt zhigy s`ïìäì äîåld` ipt gkp l` da aizkc milyexi ly dgxfna dnec` dxta .

o`k s` gxfnl gezte [iaxrn] lzeka `edy lkid ly egzt cbpk axrnl eipte gxfna cner `nl` (my) cren
:'ekeïðáøå:dey dxifb edl zile micba z`nehl `xwl dil iwtnc .éøù àëéäåäì ó:milyexi ly gex efi`l .

:á ãåîò ¯ çñ óãíéìùåøé ìù äðåôöì:oetva z`hg dyrn lky .ïùãä úéáàgafnd oyc myl micwiy jixv .
:jixv `l `nw `pzlc llkn oycd jty mewn okl mcew `xwp `diy



קיט `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
בגדיו  מטמא והשעיר הפר את שהשורף שמעון רבי בשיטת דנה הגמרא א. עמוד סח דף

הגמרא: שואלת ברובן. האור éàäמשיצית ,ïBòîL éaøå[הפסוק-]'äðçnì õeçî' §©¦¦§©¦©©£¤
בגדים, מטמא אחד למחנה מחוץ שבהוצאה חכמים למדו שממנו הכיפורים ביום שכתוב 

déì ãéáò éàî:הגמרא משיבה הזו. הדרשה עם יעשה מה -déì éòaéî הפסוק - ©¨¦¥¦¨¥¥
לו ïàkבברייתא,àéðúãëìנצרך øîàð ,øîBà øæòéìà éaø הכיפורים יום בפר §¦§©§¨©¦¡¦¤¤¥¤¡©¨

ïläì øîàðå ,'äðçnì õeçî'אדומה פרה מעשה ג)לגבי יט 'õeçî(במדבר ¦©©£¤§¤¡©§©¨¦
,'äðçnìשוה בגזירה ïàkללמד äî מ לשרפו מוציאו הכיפורים יום ìבפר õeçìLL ©©£¤©¨§¨Ÿ
,úBðçî,דבר העלם מפר לעיל ïläìוכנדרש óà תיעשה אדומה פרה שחיטת - ©£©§©¨

ìמ  õeçìLïläl äîe ,úBðçî Lנעשית מלאכתה אדומה ìLבפרה dçøæîa §¨Ÿ©£©§©¨§¦§¨¨¤
,íéìLeøéמהפסוק ד)כנדרש  שיעמוד (שם שצריך מֹועד', אֹוהל ּפני נֹוכח אל 'והּזה §¨©¦ְְִֵֵֶֶַָ

בצד  שהוא ההיכל פתח לכיוון למערב פניו ויכוין ירושלים של מזרח בצד המזה הכהן

ההיכל, מול שעומד ונמצא למזרח, ופתוח שלו ïàkמערב óà מקום הכיפורים יום בפר ©¨
הוא  íéìLeøé.שריפתו ìL dçøæîa§¦§¨¨¤§¨©¦

הגמרא: הכיפורים ïðaøלפי eשואלת יום בפר שנאמר למחנה' 'מחוץ שהפסוק שלמדו ©¨¨
ללמוד  מיותר  ואינו אחד, למחנה מחוץ כשיצא מיד נטמאים השורף שבגדי ללמד בא

אדומה, מפרה שוה éøNגזירה àëéäeäì ó מקום היה ירושלים של צד באיזה - ¥¨¨¦§
הגמרא: משיבה הפנימיות]. חטאות [ושאר והשעיר הפר בברייתא,àéðúãkשריפת ¦§©§¨
מחנות, לשלוש מחוץ להישרף שדינם הפנימיות חטאות ïéôøNð,אותן ïëéä¥¨¦§¨¦

ב:דף עמוד íéìLeøé,סח ìL dðBôöì,בצפון שנעשים חטאת מעשי כל כשאר ¦§¨¤§¨©¦
ì õeçåìL,úBðçî L.'למחנה 'מחוץ פעמים שלש התורה מריבוי לעיל éaøכנדרש §§¨Ÿ©£©¦

,ïéôøNð ïLcä úéaà ,øîBà éñBé משיח כהן פר לגבי בתורה שנאמר כיון כלומר ¥¥©¥©¤¤¦§¨¦
יב) ד דשן (ויקרא להביא צריך הפר שריפת שקודם למדים אנו יׂשרף', הּדׁשן ׁשפך ִֵֶֶֶֶַַָ'על

הדשן'. שפך 'מקום נקרא שיהיה כדי השריפה, למקום מהמזבח

i"yx

ïàë øîàð ø''ú .à ãåîò ¯ çñ óã
'åëå äðçîì õåçîefd `qxibd .

xyt` i`e `id zyaeyn
k''zae migaf zkqnae .dcinrdl
ozep dz` oldl x''z `zi` ikd
odl ozep dz` o`ke zepgn 'b odl
l` xn`p dnl k''` zg` dpgn
e`viy oeik jl xnel dpgnl uegn
micba oi`nhn zg` dpgnl ueg
dl `ipz mixetkd mei xt iabe
dpgnl uegn l` `ivei k''za
ikd xn`e `pz dnznwe 'ebe etxye
dz` giyn odke dcrd xta oldl
zepgn 'bl ueg oztixyl odl ozep
silick milyexie ziad xde dxfr
uegn l` xne` dz` o`ke onwl
otxeyy rnync etxye dpgnl
dpgna cin dpiky dpgnl ueg
miinipt el` s` `lde diel
dtixyl iccdl eyiwzi`e
xt iab opixn`ck micba z`nehle
dyr xy`k xtl dyre xac mlrd
`yxcl dileke z`hgd xtl
mixetkd mei xt df xtl opiyxce
zegpn zkqnae (.hl) migaf 'qna
dn z`hgd xiry z`e z`hgd xt z`e z`hgd z`hgd aizk inp k''dei xt iabe k''za dxwire dl opiziin (.fk)
zeaxl oiipn cala el` `l` oycd zia` oitxype micba oi`nhn ediy epcnl `ly itl z`hg z`hg xnel cenlz
dxn`p `l zg` dpgn o`k xn`p dnl k''` edpip iccd ik `nl` z`hg z`hg l''z f''r ixirye dcrd xte giyn xt
oi`nhn zg` dpgnl ueg e`viy oeik jl xnele eicba qaki mze` sxeyde dixg` daezkd micbad z`neh lr `l`
`iz` z`hg z`hgc `ieaixne micba z`neh ea dazkp `l ixdy cnl o`kn giyn odk xt ly s`e micba

:'eke zepgn 'b mdl ozep dz` oldl xn xn` b''de ziyixtckïùãá äðçîì õåçîz` `ivede gafnd oyc z`veda .
mixta aizkc eze` oi`iven dpgnl uegn l`c `prci `p`c melk cnln epi` [l''z] oi`y dpgnl uegn l` oycd

:dpgnl uegn eda aizke oycd jty l` mitxypdïåòîù éáøåzveiy cr micba oi`nhn oi` oizipzna xn`c .
:dil ciar i`n mixetkd mei ly xirye xta aizkc dpgnl uegn i`d oaexa xe`dïàë øîàðmixetkd mei xta .

:(hi xacna) dpgnl uegn l` dze` `ivede dnec` dxta oldl xn`peïàë äîzepgn 'bl ueg oitxypd mixta .
:zepgn 'bl ueg dnec` dxt zhigy s`ïìäì äîåld` ipt gkp l` da aizkc milyexi ly dgxfna dnec` dxta .

o`k s` gxfnl gezte [iaxrn] lzeka `edy lkid ly egzt cbpk axrnl eipte gxfna cner `nl` (my) cren
:'ekeïðáøå:dey dxifb edl zile micba z`nehl `xwl dil iwtnc .éøù àëéäåäì ó:milyexi ly gex efi`l .

:á ãåîò ¯ çñ óãíéìùåøé ìù äðåôöì:oetva z`hg dyrn lky .ïùãä úéáàgafnd oyc myl micwiy jixv .
:jixv `l `nw `pzlc llkn oycd jty mewn okl mcew `xwp `diy

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אלול, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, נהניתי ממה שרואה הצלחה בלימודי דא"ח עם תלמידי בית ספר למלאכה, 

ומ"ש שהרבה לא הצליח בלימודו הוא, הרי זה היפך דברי רבנו הזקן בעל התניא - פוסק בנסתר דתורה 

ידי מעשה הצדקה  - שכותב בספרו תורה אור בתחלתו שעל  - פוסק בנגלה דתורה  - והשולחן ערוך 

נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה, 

)אלא שמלשון זה עצמו מובן שרק שנזדככו המוח והלב ובאופן מפליא היינו אלף פעמים ככה, 

וע"פ ביאור הצ"צ והגהות ללקו"ת לג' פרשיות שם הרי זה לא רק הגדלה בכמות אלא גם באיכות ושלא 

בערך כי הוא מעולם העשי' לעולם האצילות, אבל לאחכ"ז ה"ז רק הזדככות שפירושו שאם ילמוד 

אח"כ שעה יצליח כבאלף שעה, אבל עכ"פ שעה זו צריך ללמוד, ולימוד פירושו אליבא דנפשי' ואח"כ 

גם לשמה וכמבואר בחסידות כל המדריגות בזה(. 

והשי"ת יצליחו בכל הנ"ל ושיראה הפעולה באופן שלא ישאר מקום להסתת הלעו"ז.

בברכת הצלחה וכוח"ט ולבשר טוב מהטבת מצב בריאות אביו שי'.

נ.ב. מ"ש שיש סברא שיהי' בביתו בימי ר"ה הבע"ל אף שכמה מתלמידי תו"ת יהיו בימי סגולה 

האלו בכותלי הישיבה והטעם לזה מפני שמצב בריאות אביו שי' אינו כדבעי. הנה נפלאתי ונבהלתי על 

חוסר הבטחון כ"כ בהשי"ת, שבשילהי מנ"א כבר קובעים ובטוחים ח"ו שתהי' בריאות אביו שי' לאחר 

חדש שלא כדבעי ובמילא מקבל סברא שצריך הוא למעט בעבודת התפלה וכו', והרי הי' טוב ומתאים 

יותר להוראת נשיאנו הק' טראכט גוט וועט זיין גוט ולהיות בטוחים שבודאי יוטב מצב בריאות אביו 

שי' ובודאי יוכל הוא להוסיף בעבודתו עבודה שבלב ככל הצורך. 

 ב"ה,  י"ט אלול, תשי"ח

ברוקלין.

כי  גדול שאינו מזכיר דבר ע"ד פעולתו בהפצת המעינות באה"ק ת"ו,  ולפלא  וברכה!  שלום 

תקותי שלדכוותי' אין צורך ביאור ארוך במ"ש מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ, שאחד הפירושים 

בזה שהדרך הוא כמ"ש ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, ויחפץ דוקא, חפץ שהוא פנימיות הרצון, 

שמזה מובן שתלוי הענין בפנימיות הענינים, סתים דנשמתא וסתים דאורייתא, ובפרט בימים אלו, 

הדרוש  במרץ  בזה  יתעסק  עתה  שעכ"פ  רצון  ויהי  אבקש,  ה'  פניך  את  פני  בקשו  וגו'  שאלתי  דאחת 

ובאופן למלאות מה שלא נעשה עד עתה, והרי אוירא דארץ ישראל והתעוררות ימים אלה, מסייע. 

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

נ.ב.

להם  ויציע  אגו"ח  צעירי  עם  שיתקשר  כדאי  יותר,  פעילי  באופן  דהפצה  הענין  להביא  אולי 

שמוכן הוא לבקר במקומות המתאימים וכו'.
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oiglbn el`e` cenr k sc ± iyily wxtohw cren
å÷éñôî ìâø ìáà íåùî àåäù ìë-mini ipy ayi ikc oeik .lbxd xg` enilydl jixvy

lbxd iptl-.lbxd xg` mini dyng ayile milydl jixvíéáø é÷ñr íåùî àåäù ìë
-miax inegpz ,xnelk-xg` ea weqrle milydl jixv `diy [ick] ewiqtn lbx oi`

.lbxa ea oiwqrzn `l` ,lbxdíéðåùàøä íéîé äráøà-miwqrzn miax lbxd xg` ly

xaky ,lbxa ewqrzpy dylyl oinilyne ,ea

.mini dyly lbxa ea ewqrzpäìår ìâøå-

.miyly oipnlàôéñà åàì éàî-ipzc `d

miyly oipnl dler lbxc-,`tiq` epiid

lbxa exaw ikc dpin heytize .lbxa exaw`-

epi` :xn`c ,`axl `iywe ,miyly oipnl dler

.dleràùéøà ,àì-mini ipy exaw` ,xcdn `w

lbxd mcew-.miyly oipnl el dler lbx

ligzd xake li`ed ,el dler i`ce mzdc

lbxa exaw la` .zelia`a-.`prci `l

ìâøä úìéçúá-`iywe ,lbx ly oey`x meia

.`axlìâøá å÷ñrúð øáëù-.dray lkåìéôà
ìâøá åøá÷-`le ,miyly oipnl dler lbx

.lbxd mcew exaw `irainïãéã àðú-`pz epiid

.(`ziixac)íéøåîà íéøáã äîá-zbdep dpi`y

.cg` mei `l`äùîç àìà-izn dray ipdn

) `xwa aizkc devn(`k `xwieeig` ezae epa :

.ezy`e ezeg`eàéä äàãéçé-.`aiwr iax `le

`py `l ,en`e eia` `py `l `aiwr iaxlc

.eiaexw x`y÷æðéâá-.mewnéáøã äåçà øá áø
àééç éáøã äéúçà øá àåäã àééç-`g` iaxc

dzn ,eaii` dpnn cilede ,d`l `yp ixtkn

iax clep dpnne ,xg` yi`n za dle lgx `ype

:`vnpe .ax odl clepe ,zad eaii` `ype .`iig

`iig iaxc deg` xa eaii` xa axxae ,dea`n

.din`n dizg`÷éìñ éë-laac exirn ax

.my `iig iax didy ,l`xyi ux`läéì øîà-

.axl `iig iaxíéé÷ àáà-eaii` :xnel dvex

?`ed miiw ,jia`
øîà
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øáëùÐ lbxa ea ewqrzpoiprl yxitc aeh mei iax axde .dxeya dkxae oinegpz

miyer oi`y xne` didy ,i"yx mya yxity ,i"xhien xefgn lr wleg d`xad

dcerq dlhae li`ed ,deyri `l inp Ð lbxd xg`le .zelia` `kile li`ed ,lbxa d`xad

d`xad `nyc ,crend xg`l i` crena d`xad i` i"yxl dil `wtqnc :'yexit .dpey`x

lre .zeyrl leki cigie li`ed miax iwqr epi`

lek`l xeq` oey`x mei lk ,onwl yxit d`xad

`l `dc .meia minrt izy lke` elit` ,elyn

.oey`x mei `l` ,dpey`x dcerq `xnb xn`w

äùìùoiwqrzn miax oi` mipexg` mini

Ðeaoicd `edc :zetqeza yxit

.mixg` ici lr ziyrp ezk`lncøîàiax

Ð zg` dry elit` cg` mei elit` opgei`iyw

il zi` `dc :il!dpyn mzqk dkld opgei iaxl d

äîÐ dray bg`ni` :wiic inlyexiae

lbx Ð ipiny :ipyne ?bgc dpenyk dpeny

"mini zray la` eia`l yrie"ne ,`ed envr ipta

)p ziy`xadxeaw mcew mzdc ,iiez`l ivn `l (

ozn mcewn oicinl oi`c ipyn inlyexiae .did

.`aeh i`xw iziin inlyexia mzde ,dxez

ìëliwn cigi `ven dz`y mewnmiaxe

Ð oixingnmiaxe xingn cigi oicd `ede

ixii` `kdc meyne ,miaxk dkld Ð oiliwn

,`wec e`l mewn lke .ikd hiwp liwn cigia

`kide ,cigid ixack wqet zenewn daxdac

dkld xne` aexirac :cere .xnz` xnz`c

epiid mzd ,edin .miax iabl elit` lwind ixack

in" wxt ,opgei iax `le iel oa ryedi iax

) "ede`ivedy(`,en oiaexir.

äàãéçéÐ `idhiwp lirlc ab lr s`e

."`"kge"

(a cenrl jiiy)åáééàÐ miiw`l oiicr

:dywe .qxhpewa yxit jk .eaii` lr jizeaiyd

"`ni`" `le ,zniiw jn` xnel `iig iaxl didy

el did axc :cere ?`iig iax ly en` rnync

mya eia` zexwl el did `le ,`a` aiydl

`a` :el xn` :qxeb l`ppg epaxy d`xpe ?eaii`

:el xn` ?zniiw `ni` .miiw `a` :el xn` ?miiw

lr l`ey did `iig iax :yxit .zniiw `ni`

.ely m`e eia` lr el aiyn did axe ,en`e eia`

deg` xa axc xnel epl dn :zeywdl epl oi`e

oey`x yexitl `nlya ?dizg` xae `iig iaxc

eia` lr `iig iax yyeg did dn xnel e`iad Ð

xnel yi inp df yexitl ik .ax ly en` lre

axl el did dn xn`z `ly ,dti jxvedc

el did ok enk Ð ely en`e eia` lr aiydl

`w `zyd la` .oiniiw mc` ipa x`y aiydl

ly eig` didy itl ,el aiyn didy ol rnyn

`lc ,zeaeh zeycg erinydl el gepe `iig iax

yixa opixn`ck .miaexwl xyae `v `nil¥¥

) migqta,byie .mixengle miqeql xyae `v :(

`ni` dil xn` ,miiw `a` dil xn` :miqxeb

`a` :dil xn` ,zniiw `ni` :dil xn` .zniiw

epax yxity oiprke .l`ppg epax yexitke .miiw

l`ey did `iig iaxe .l`ppg epax zqxibl l`ppg

`e eia` lr aiyn `ede ,ely en`e eia` lren

epax zqxib enk el aiyn `ly dne .envr ly

didyk miiw `a` el aiyn did m`y Ð l`ppg

didy rnyn dedc meyn Ð ely eia` lr l`ey

libx didy ,`iig iax ly eia` lr el aiyn

.`a` eia` ia` zexwl
dler
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ìáà íeMî¯íeMî àeäL ìëå ,B÷éñôî ìâø ¦¥¤¤¤©§¦§¨¤¦
íéaø é÷ñr¯ìL Bøá÷ .B÷éñôî ìâø ïéàíéîé äL ¦§¥©¦¥¤¤©§¦§¨§Ÿ¨¨¦
ìâøä óBña¯äraøà .ìâøä øçà äráL äðBî §¨¤¤¤¦§¨©©¨¤¤©§¨¨

íéðBLàøä íéîé¯ìL ,Ba ïé÷qrúî íéaøíéîé äL ¨¦¨¦¦©¦¦§©§¦§Ÿ¨¨¦
íéðBøçàä¯e÷qrúð øákL ,Ba ïé÷qrúî íéaø ïéà ¨©£¦¥©¦¦§©§¦¤§¨¦§©§

.àLéøà ,àì ?àôéqà åàì éàî .Bì äìBr ìâøå ,ìâøä¤¤§¤¤¤©¨©¥¨¨¨¥¨
ìL ïéðîì Bì äìBr ìâø :déáéúéàBøá÷ ?ãöék ,íéL ¥¦¥¤¤¤§¦§©§Ÿ¦¥©§¨

ìâøä úléçúa¯Bzëàìîe ,ìâøä øçà äráL äðBî ¦§¦©¨¤¤¤¦§¨©©¨¤¤§©§
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:íéøîBà éànL úéaL .ìlä úéa éøác ïä ïä ,éànL©©¥¥¦§¥¥¦¥¤¥©©§¦

ìL.ãçà íBé eléôà :íéøîBà ìlä úéáe ,íéîé äL §Ÿ¨¨¦¥¦¥§¦£¦¤¨
éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦
øa àéiç éaøì ïðçBé éaø déì øîà dì éøîàå ,ïðçBé¨¨§¨§¦¨¨©¥©¦¨¨§©¦¦¨©
.úçà ärL eléôà ,ãçà íBé eléôà :àðeä áøìe àaà©¨§©¨£¦¤¨£¦¨¨©©
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ìL ïéðîì Bì äìBr ìâø :déáéúéàBøá÷ ?ãöék ,íéL ¥¦¥¤¤¤§¦§©§Ÿ¦¥©§¨

ìâøä úléçúa¯Bzëàìîe ,ìâøä øçà äráL äðBî ¦§¦©¨¤¤¤¦§¨©©¨¤¤§©§
ïéNBr åéúBçôLå åéãárå ,íéøçà éãé ìr úéNrð©£¥©§¥£¥¦©£¨¨§¦§¨¦
øákL ,Ba ïé÷qrúî íéaø ïéàå ,Búéa CBúa àrðöa§¦§¨§¥§¥©¦¦§©§¦¤§¨
àúà ék .àúáeéz !Bì äìBr ìâøå ,ìâøa Ba e÷qrúð¦§©§¨¤¤§¤¤¤§§¨¦£¨
déì éøBà ïëå .ìâøa Bøá÷ eléôà :ïðçBé éaø øîà ïéáø̈¦¨©©¦¨¨£¦§¨¨¤¤§¥¥¥

.ìâøa Bøá÷ eléôà :déøa úãt éaøì øærìà éaøeðz ©¦¤§¨¨§©¦§¨§¥£¦§¨¨¤¤¨
ìL ähnä úéiôk íéi÷ ,ïðaøìâøä íãB÷ íéîé äL ©¨©¦¥§¦©©¦¨§Ÿ¨¨¦¤¨¤¤

¯éøö Bðéà.øæréìà éaø éøác ,ìâøä øçà dúBtëì C ¥¨¦¦§¨©©¨¤¤¦§¥©¦¡¦¤¤
.úçà ärL eléôà ,ãçà íBé eléôà :íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦£¦¤¨£¦¨¨©©
úéa éøác ïä ïä :ïBrîL éaøa øærìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨§©¦¦§¥¥¦§¥¥
:íéøîBà éànL úéaL .ìlä úéa éøác ïä ïä ,éànL©©¥¥¦§¥¥¦¥¤¥©©§¦

ìL.ãçà íBé eléôà :íéøîBà ìlä úéáe ,íéîé äL §Ÿ¨¨¦¥¦¥§¦£¦¤¨
éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦
øa àéiç éaøì ïðçBé éaø déì øîà dì éøîàå ,ïðçBé¨¨§¨§¦¨¨©¥©¦¨¨§©¦¦¨©
.úçà ärL eléôà ,ãçà íBé eléôà :àðeä áøìe àaà©¨§©¨£¦¤¨£¦¨¨©©

ìL øîàc ,ïãéc àpúk äëìä :øîà àáøáø déì øîà ,úøôc àøeñì rì÷éà àðéáø .äL ¨¨¨©£¨¨§©¨¦©§¨©§Ÿ¨¨¦¨¦§©§¨¦§¨£©¥©
.úçà ärL eléôàå ,ãçà íBé eléôà déì øîà ?éàî àúëìä :àðéáøì àáéáçéaø áéúé £¦¨§¨¦¨¦§§¨©£©¥£¦¤¨©£¦¨¨©©§¥©¦

àúléî ÷ôð ,øærìà ïa ÷çöé éaøc àrìéwà àçtð ÷çöé éaøå éîà éaøå àaà øa àéiç¦¨©©¨§©¦©¦§©¦¦§¨©¨¨©¦§¨§©¦¦§¨¤¤§¨¨§©¦§¨
?äráL úeìéáàì ïéðî :eäééðéaî¯äráL âç äî "ìáàì íëébç ézëôäå" :áéúëc¯óà ¦¥©§¦§©©£¥¦§¨¦§¦§¨©§¦©¥¤§¥¤©©¦§¨©

!àîBé ãçc ,úøör àîéàå .äráL úeìéáà¯Léø øîàc ,Lé÷ì Léøãëì déì éraéî àeää £¥¦§¨§¥¨£¤¤§©¨©¦¨¥¥§¦§¥¨¦§¨©¥
ì ïépî :äàéNð äãeäé éaø íeMî Lé÷ìãçà íBé àlà úâäBð dðéàL ä÷Bçø äreîL¯ ¨¦¦©¦§¨§¦¨¦©¦¦§¨§¨¤¥¨¤¤¤¨¤¨

.âç àîBé ãç éø÷éàc úøör ïçkLàå ,"ìáàì íëébç ézëôäå" :áéúëcäreîL :ïðaø eðz ¦§¦§¨©§¦©¥¤§¥¤§©§©©£¤¤§¦§¦©¨©¨©¨©§¨
ìLe äráL úâäBð äáBø÷äáBø÷ àéä Bæéà .ãçà íBé àlà úâäBð dðéà ä÷Bçø äreîL ,íéL §¨¤¤¦§¨§Ÿ¦§¨§¨¥¨¤¤¤¨¤¨¥¦§¨

äáBø÷ ?ä÷Bçø àéä Bæéàå¯ìL CBúaä÷Bçø ,íéL¯ìL øçàì.àáé÷ò éaø éøác ,íéL §¥¦§¨§¨§§Ÿ¦§¨§©©§Ÿ¦¦§¥©¦£¦¨
ä÷Bçø äreîL úçàå äáBø÷ äreîL úçà :íéøîBà íéîëçå¯ìLe äráL úâäBðøîà .íéL ©£¨¦§¦©©§¨§¨§©©§¨§¨¤¤¦§¨§Ÿ¦¨©

ïéøéîçî íéaøå ìé÷î ãéçé àöBî äzàL íB÷î ìk :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø¯ ©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¨¨¤©¨¥¨¦¥¥§©¦©£¦¦
ïéøéîçî íéîëçå ìé÷î àáé÷r éaøL ét ìò óàL ,Bfî õeç ,íéaøk äëìä¯éaøk äëìä £¨¨§©¦¦¤©©¦¤©¦£¦¨¥¥©£¨¦©£¦¦£¨¨§©¦

deáàã äreîL déì àéúà àðéðç áø .ìáàa ìé÷nä éøáãk äëìä :ìàeîL øîàc .àáé÷r£¦¨§¨©§¥£¨¨§¦§¥©¥¥§¥¤©£¦¨¨§¨¥§¨©£
íBé àlà úâäBð dðéà ä÷Bçø äreîL :déì øîà .àcñç áøc dén÷ì àúà ,éàæBç éaî¦¥¨¦£¨§©¥§©¦§¨£©¥§¨§¨¥¨¤¤¤¨
øîà .àáøc dén÷ì àúà ,éàæBç éaî dénéàc äreîL déì àúà éîà øa ïúð áø .ãçà¤¨©¨¨©©¦£¨¥§¨§¦¥¦¥¨¦£¨§©¥§¨¨£©

äna :déáéúéà .ãáìa ãçà íBé àlà úâäBð dðéà ä÷Bçø äreîL :eøîà éøä :déìíéøác ¥£¥¨§§¨§¨¥¨¤¤¤¨¤¨¦§¨¥¦¥©¤§¨¦
íéøeîà¯Bnà ìrå åéáà ìr ìáà ,äåöî éúî äMîça¯ìLe äráLäàãéçé :déì øîà !íéL £¦©£¦¨§¥¦§¨£¨©¨¦§©¦¦§¨§Ÿ¦£©¥§¦¨¨

eäeréãBäå ,÷æðéâa ÷Bãö éaø ìL åéáà úîe äNrî :àéðúc .déúååk ïì àøéáñ àìå ,àéä¦§¨§¦¨¨§¨¥§©§¨©£¤¥¨¦¤©¦¨§¦§©§¦
ìL øçàìïa rLéìà úà ìàLå àáe ,íéðL LäráL âBäð :eøîàå ,BnrL íéð÷æe äéeáà §©©¨Ÿ¨¦¨§¨©¤¡¦¨¤£¨§¥¦¤¦§¨§§¦§¨

ìLeìLe äráL åéìr áLé äìBba äéiçà éaø ìL Bða únLëe .íéLøa ,áø àäå ?éðéà .íéL §Ÿ¦§¤¥§¤©¦£¦¨©¨¨©¨¨¦§¨§Ÿ¦¦¦§¨©©
?íéi÷ àaà :déì øîà ,íúäì ÷éìñ ék .àéiç éaøc dézçà øa àeäc ,àéiç éaøc deçà£§©¦¦¨§©©§¥§©¦¦¨¦§¥§¨¨£©¥©¨©¨

øîà

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

מועד קטן. ואלו מגלחין - פרק שלישי דף כ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



קכב
oiglbn el`ea cenr k sc ± iyily wxtohw cren

úîéé÷ àîéà äéì øîà-ia` lr l`ey dz`y ,xnelk .`ed dli`y oeyla-lr l`y

.jzeg` `id s`y ,in`äéì øîà-?`id zniiw izeg` jn`e :`iig iaxäéì øîà-:ax

eaiyn ax did `zegipa :mixne` yie .oiad `linne ,eilr jizayd `l oiicr ,miiw `a`

.eitn xwy xac `ivei axy xnel ipira dywe .llkd on oiaiy ick ,l`ey epi`y in lr

éìrðî õåìç-.izeg`e ig` lr la`zdlêìåäå
õçøîä úéáì éøçà éìë-,oiekzp dkld cnll

dreny oi`y`l` zbdep miyly xg`l dwegx

.elekk meid zvwne ,cg` meiìâøä éàöåîì
ä÷åçø úéùrð-.mei miyly iedcúâäåð äðéà
ãçà íåé àìà-dzid oiicr rny ikc it lr s`

daexw-iedc ,miyly milydl lbxd dler

.dwegx drenyrøå÷ åðéà-mei bdepc ,eiykr

.dwegx drenyl cg`úåìéáà àëéìã åðééä
äráù-.rxew epi` dray `kilc meyn ,xnelk

êìåäå røå÷-`kilc ab lr s` ,dray xg`

.drayïäéìr ìáàúî ìáà-.miaexw oze` lr

åîàî åéçà-eia`n rnyn `xwc ,eia`n `ly

.en`n `lyåîàî ïéá åéáàî ïéá äàåùð åúåçà
-.dleza` `l` ogky` `l `xwacíééðù ìr

ïäìù-lre ,eza oa lre ,epa oa lre ,eia` ia`

.ezeg` oaìáàúîù ìëåîr ìáàúî åéìr-

lr la`zn `edyk eia` mr la`zn ,xnelk

ely a`-oke .eia` ia` lr la`zn df `vnp

epa lr la`zny oebk ,eilr la`zny lk-

`edyk epa mr la`zn xnelk ,enr la`zn

la`zn df `vnpe ,ely oa lr yexit la`zn

.epa oa lràî÷ àðú åðééä-.oerny iax ly

úéáá åîr-e` eia` `diy ira `l `nw `pzc

enr era minkge ,enr ayeie ziaa enr epa (oa)

.ziaaéàä éë-`iig iaxl ax dil xn`c oipr

.'ekeäôàá-i`dc .dlia` `idyk ,jzzi`c

ezy` oebk ,eilr la`zny lk inp-la`zn

.eipta enràúééðåãéö-.la`c zecerqïééù÷
éããäà-`kde ,ezhn el zrvn :ipzw `kdc

.ezhn dtek :ipzwåúùà éáåø÷ øàùá-zrvn

.ezhn eläéøá àúà-dit`a rxw xnin` xcd

.dixacrø÷ í÷-.ziyily mrt
éðééãåà

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

äìåòÐ el.cg` mei `l` bdep epi`y oipnl el dler lbxd yexit

òøå÷Ð rxew epi` e`.dreny zrya rexwl aiig didy itl ,dil irain df oiprk `wec

oke .en`e eia` lr elit`e ,llk rxew epi` Ð lega dwegx dreny rny la`

iaxl epivn `lc lirl rnyn ikde .en`e eia` ceaka Ð `idd `ipz ik :jenqa inp xn`w

zqxibl en`e eia` didy it lr s` ,rxwy `iig

epi`c rnyn `dn i` :xn`z m`e .l`ppg epax

dpin rny xn`w `l i`n` ,en`e eia` lr rxew

ik dpin rny `ian epi`c :xnel yi ?rxew epi`c

epi`x `ly dnn la` ,dyry epi`xy dnn m`

iraw `lcn ,mewn lkn .di`x `ian epi` Ð

oi` rnyn Ð rxw `iig iax m` llk cenlzd

epi`c :yxit ipiwf epiax zaeyzae .rexwl jxev

.en`e eia` lr elit` dwegx dreny lr rxew

`de .wteqn axd zetqeza mbe dpei epax axde

oebk ixiin Ð 'eke welg el oi`y in jenqa xn`c

il d`xpe .mirxw `lnzp e` ,exiagn le`y didy

gnv axn zelecb zekld lr xzei jenql yiy

lr `l` mei miyly xg`l mirxew oi`c oe`b

zeklda ewlgp mila` zkxae .cala en`e eia`

zkxa jxal aiig m` ,zaya rny m` zelecb

,`rpivay mixac `xwpc miyxtn yic .mila`

Ð dxyra e` dylya oikxanc oeik :mixne` yie

.`ed `rpivay mixac e`l

åúåçàåÐ en`n oia eia`n oia d`eyp`l

en`n elit` `l` ,eia`n irain

.inp

ìòÐ mdly miipyla` .odn miclepd :yxit

wteqn did Ð mdizeypae mdig`a

.`py i`n `prci `le .eax mya axd zetqeza

ìòÐ epa oa lre eia` ia`zetqeza yexit

zae en` ia` oicd `edc :eax mya axd

.eza

äôàáÐ zelia` bedplka :zetqeza yexit

picdvigxe lcpqd zlirp ,zela` i

`nw wxtae .dipta `edy onf lk ,oleke dkiqe

) zeaezkc(a,cdt`a `nye .ziaa enr :xn`w

.ziad lka `ny e` ,`wec

úöçøîåÐ eilbxe eici eipt eloinga

inp `id Ð opeva eli`c ,xn`w

.zxzenàìàÐ ezenge einga`id oicd `ede

lk lirl ipzwc `de .dzenge dinga enr zbdep

miaexw x`y lka Ð enr la`zn eilr la`zny

ezenge eing oia welig yi ,ezy` la` .xn`w

.miaexw x`yl

àúàÐ dit`a rxw dixaenr bdep zeidl

ike ,xak rxwc oeik :dnize .zelia`

`nye ?miaexwd iptl llk rexwl jixv

iax axde .zelia` bdep dit`ac opireny`l

itl ,dit`a rxw dixa `z` :yxit xfril`

`edy exikfdl epa `z`e ,ayein rxw xnin`y

ly epa dyr df drixwde ,ayein rexwl drh

dipy mrt rxwe ,xnin` xkfp jk ici lre ,xnin`

.cnern
`l`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

?úîéi÷ ànéà :déì øîà ?úîéi÷ ànéà :déì øîà£©¥¦¨©¤¤£©¥¦¨©¤¤
¯ì déì øîà !?íéi÷ àaà :déì øîàõBìç :dérnL £©¥©¨©¨£©¥§©¨¥£

rîL .õçønä úéáì éìk éøçà CìBäå ,éìrðî éì¦¦§¨©§¥©£©¥©§¥©¤§¨§©
,ìcðqä úìérða øeñà ìáà :dðéî rîL :úìz dðéî¦¨§¨§©¦¨¨¥¨¦§¦©©©§¨
íBé àlà úâäBð dðéà ä÷Bçø äreîL :dðéî rîLe§©¦¨§¨§¨¥¨¤¤¤¨

àéiç éaø !?Bleëk íBiä úö÷î :dðéî rîLe ,ãçà¯ ¤¨§©¦¨¦§¨©§©¦¦¨
äéiçà éaø ,ãeçì¯.ãeçì:ïéáà øa éñBé éaø øîà §©¦£¦¨§¨©©¦¥©¨¦

úéNrð ìâøä éàöBîìe ,ìâøa äáBø÷ äreîL rîL̈©§¨§¨¨¤¤§¨¥¨¤¤©£¥
ä÷Bçø¯éðz .ãçà íBé àlà âäBð Bðéàå ,Bì äìBr §¨¤§¥¥¤¨¤¨¨¥

äreîL rîL :ïðçBé éaøc dén÷ éøñ÷ ïîc àcà éaø©¦©¨§¦¥¨¦©¥§©¦¨¨¨©§¨
ä÷Bçø úéNrð úaL éàöBîìe ,úaLa äáBø÷¯Bðéà §¨§©¨§¨¥©¨©£¥§¨¥

éðî éaø ?røB÷ Bðéà Bà røB÷ .ãçà íBé àlà âäBð¥¤¨¤¨¥©¥¥©©¦¨¦
:øîàdéì øîà .røB÷ :øîà àðéðç éaø .røB÷ Bðéà ¨©¥¥©©¦£¦¨¨©¥©¨©¥

Bðéà àðéîàc ,éãéãì àîìLa :àðéðç éaøì éðî éaø©¦¨¦§©¦£¦¨¦§¨¨§¦¦§¨¦¨¥
Cãéãì àlà .äráL úeìéáà àkéà àìc eðééä ,røB÷¥©©§§¨¦¨£¥¦§¨¤¨§¦¨
?àìå ?àkéà éî äráL àìa äréø÷ ,røB÷ zøîàc§¨§©§¥©§¦¨§Ÿ¦§¨¦¦¨§¨
éaøc deçà dì éøîàå ,àøéæ éaøc deáà éñéà àéðúäå§¨©§¨¦¦£§©¦¥¨§¨§¦¨£§©¦
,rBø÷ì ÷eìç Bì ïéàL éî :àøéæ éaøc dén÷ àøéæ¥¨©¥§©¦¥¨¦¤¥¨¦§©

äráL CBúa Bì ïncæðå¯äráL øçàì ,røB÷¯Bðéà §¦§©¥§¦§¨¥©§©©¦§¨¥
íéøeîà íéøác äna :déøúa àøéæ éaø éðr .røB÷¥©¨¦©¦¥¨©§¥©¤§¨¦£¦

¯Bnà ìrå åéáà ìr ìáà ,äåöî éúî äMîça¯ ©£¦¨§¥¦§¨£¨©¨¦§©¦
àéää àéðz ék !CìBäå røB÷¯.Bnàå åéáà ãBáëì ¥©§¥¦©§¨©¦¦§¨¦§¦

ànhéî ïäkL ,íéðäk úLøôa øeîàä ìk :ïðaø eðz̈©¨©¨¨¨§¨¨©Ÿ£¦¤Ÿ¥¦©¥
ïäì¯,åéáà ,BzLà :ïä elàå ,ïäéìr ìaàúî ìáà ¨¤¨¥¦§©¥£¥¤§¥¥¦§¨¦

åéçà ïäéìr eôéñBä .Bzáe ,Bða ,BúBçàå ,åéçà ,Bnàå§¦¤¨©£§¦¦£¥¤¨¦
åéáàî ïéa äàeNð BúBçàå ,Bnàî äìeúaä BúBçàå©£©§¨¥¦©£§¨¥¥¨¦

íäéìr ìaàúnL íLëe .Bnàî ïéa¯ìr ìaàúî Ck ¥¥¦§¥¤¦§©¥£¥¤¨¦§©¥©
ïa ìr àlà ìaàúî Bðéà :øîBà øærìà ïa ïBrîL éaø .àáé÷ò éaø éøác ,íälL íéiðL§¦¦¤¨¤¦§¥©¦£¦¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¥¦§©¥¤¨©¤

åéìr ìaàúnL ìk :íéøîBà íéîëçå .åéáà éáà ìrå Bða¯àpz eðééä íéîëç .Bnr ìaàúî §§©£¦¨¦©£¨¦§¦¨¤¦§©¥¨¨¦§©¥¦£¨¦©§©¨
áø déì øîà ïëå ,déøa àéiçì áø déì øîàc àä ék .úéaa Bnr eäééðéa àkéà !àn÷©¨¦¨¥©§¦©©¦¦¨©£©¥©§¦¨§¥§¥£©¥©

dtàa :déøa äaøì àðeä¯dtà àìa ,àúeìéáà âBäð¯àá÷er øî .àúeìéáà âBäðéz àì ¨§©¨§¥§©¨§£¥¨§¨©¨¨¦§£¥¨¨§¨
ìLe äráL déìr áúéîì øáñ ,deîç øa déì áéëL.déçkLà ,déaâì àðeä áø ìr .íéL §¦¥©£¨©§¥¨£¥¦§¨§Ÿ¦¨©¨§©¥©§§¥

:àéðúc .BúBîçå åéîç àlà BzLà ãBáëì eøîà àì ?ìëéîì úéra àúéiðãeö :déì øîà£©¥¨¦¨¨¨¦§¥©Ÿ¨§¦§¦§¤¨¨¦©£§©§¨
BúBîç Bà åéîç únL éî¯.úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì BzLà úà óBëì éàMø Bðéà ¦¤¥¨¦£¥©©¨¤¦§¦§¤¤§¦§¤¤

dúBîç Bà äéîç únL àéä ïëå .úeìéáà dnr âäBðå ,Búhî äôBk àlà¯äàMø dðéà ¤¨¤¦¨§¥¦¨£¥§¥¦¤¥¨¦¨£¨¥¨©¨¨
óà :Cãéà àéðúå .úeìéáà Bnr úâäBðå dúhî äôBk àlà ,úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì¦§¤¤§¦§¤¤¤¨¨¦¨¨§¤¤¦£¥§©§¨¦¨©
:eøîà úîàa ,úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì BzLà úà óBëì éàMø Bðéà eøîàL ét ìr©¦¤¨§¥©©¨¤¦§¦§¤¤§¦§¤¤¤¡¤¨§
åàì àlà !éããäà ïééL÷ .åéìâøå åéãé åéðt Bì úöçøîe ,ähî Bì úrvîe ,ñBkä úà Bì úâæBî¤¤¤©©©©¦¨§©¤¤¨¨¨¨§©§¨¨§¨©£¨¥¤¨¨

ïàk :dðéî rîL¯ïàk ,BúBîçå åéîça¯àì :éëä énð àéðz .dðéî rîL ,íéáBø÷ øàLa §©¦¨¨§¨¦©£¨¦§¨§¦§©¦¨©§¨©¦¨¦Ÿ
BzLà ãBáëì eøîà¯déøa àúà .déålér rø÷ ,déøa øa déì áéëL øîéîà .ãáìa BúBîçå åéîç àlà¯økãéà ,détàa rø÷ ¨§¦§¦§¤¨¨¦©£¦§©©¥¨§¥¥©§¥¨©¦¨¥£¨§¥¨©§©¥¦§©

rø÷ áMeéîc¯."Bìérî úà rø÷iå áBià í÷iå" :áéúëc ?ïìðî ãnerîc äréø÷ :øîéîàì éLà áø déì øîà .ãnerî rø÷ í÷ ¦§¨¨©¨¨©§¨£©¥©©¦§©¥©§¦¨¦§¨§¨©¦§¦©¨¨¦©¦§©¤§¦
àìà

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

מועד קטן. ואלו מגלחין - פרק שלישי דף כ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

              

         
         

       
          

         
       

      
         

    
        

          
         

        
           

         
          

 
         

         
    

         
         

          
     

         
       

      
       

       
    

        
       

        
 

          
      

        
       

   
         

         
         

      
         

      
        

         
          

          
          

     
         

          
         

        

        
       

       
      

   
      

        
         

          
            

         
       

      
           

       
       

         
            

     
       

        
          

          
       

       
         

       
        

        
          

        
       

        
         

        
        

          
         

         
         

          
        
       

       
         

        
      

           
         

        
    

        
       

         
   































































































































































































































קכג
oiglbn el`ea cenr k sc ± iyily wxtohw cren

úîéé÷ àîéà äéì øîà-ia` lr l`ey dz`y ,xnelk .`ed dli`y oeyla-lr l`y

.jzeg` `id s`y ,in`äéì øîà-?`id zniiw izeg` jn`e :`iig iaxäéì øîà-:ax

eaiyn ax did `zegipa :mixne` yie .oiad `linne ,eilr jizayd `l oiicr ,miiw `a`

.eitn xwy xac `ivei axy xnel ipira dywe .llkd on oiaiy ick ,l`ey epi`y in lr

éìrðî õåìç-.izeg`e ig` lr la`zdlêìåäå
õçøîä úéáì éøçà éìë-,oiekzp dkld cnll

dreny oi`y`l` zbdep miyly xg`l dwegx

.elekk meid zvwne ,cg` meiìâøä éàöåîì
ä÷åçø úéùrð-.mei miyly iedcúâäåð äðéà
ãçà íåé àìà-dzid oiicr rny ikc it lr s`

daexw-iedc ,miyly milydl lbxd dler

.dwegx drenyrøå÷ åðéà-mei bdepc ,eiykr

.dwegx drenyl cg`úåìéáà àëéìã åðééä
äráù-.rxew epi` dray `kilc meyn ,xnelk

êìåäå røå÷-`kilc ab lr s` ,dray xg`

.drayïäéìr ìáàúî ìáà-.miaexw oze` lr

åîàî åéçà-eia`n rnyn `xwc ,eia`n `ly

.en`n `lyåîàî ïéá åéáàî ïéá äàåùð åúåçà
-.dleza` `l` ogky` `l `xwacíééðù ìr

ïäìù-lre ,eza oa lre ,epa oa lre ,eia` ia`

.ezeg` oaìáàúîù ìëåîr ìáàúî åéìr-

lr la`zn `edyk eia` mr la`zn ,xnelk

ely a`-oke .eia` ia` lr la`zn df `vnp

epa lr la`zny oebk ,eilr la`zny lk-

`edyk epa mr la`zn xnelk ,enr la`zn

la`zn df `vnpe ,ely oa lr yexit la`zn

.epa oa lràî÷ àðú åðééä-.oerny iax ly

úéáá åîr-e` eia` `diy ira `l `nw `pzc

enr era minkge ,enr ayeie ziaa enr epa (oa)

.ziaaéàä éë-`iig iaxl ax dil xn`c oipr

.'ekeäôàá-i`dc .dlia` `idyk ,jzzi`c

ezy` oebk ,eilr la`zny lk inp-la`zn

.eipta enràúééðåãéö-.la`c zecerqïééù÷
éããäà-`kde ,ezhn el zrvn :ipzw `kdc

.ezhn dtek :ipzwåúùà éáåø÷ øàùá-zrvn

.ezhn eläéøá àúà-dit`a rxw xnin` xcd

.dixacrø÷ í÷-.ziyily mrt
éðééãåà

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

äìåòÐ el.cg` mei `l` bdep epi`y oipnl el dler lbxd yexit

òøå÷Ð rxew epi` e`.dreny zrya rexwl aiig didy itl ,dil irain df oiprk `wec

oke .en`e eia` lr elit`e ,llk rxew epi` Ð lega dwegx dreny rny la`

iaxl epivn `lc lirl rnyn ikde .en`e eia` ceaka Ð `idd `ipz ik :jenqa inp xn`w

zqxibl en`e eia` didy it lr s` ,rxwy `iig

epi`c rnyn `dn i` :xn`z m`e .l`ppg epax

dpin rny xn`w `l i`n` ,en`e eia` lr rxew

ik dpin rny `ian epi`c :xnel yi ?rxew epi`c

epi`x `ly dnn la` ,dyry epi`xy dnn m`

iraw `lcn ,mewn lkn .di`x `ian epi` Ð

oi` rnyn Ð rxw `iig iax m` llk cenlzd

epi`c :yxit ipiwf epiax zaeyzae .rexwl jxev

.en`e eia` lr elit` dwegx dreny lr rxew

`de .wteqn axd zetqeza mbe dpei epax axde

oebk ixiin Ð 'eke welg el oi`y in jenqa xn`c

il d`xpe .mirxw `lnzp e` ,exiagn le`y didy

gnv axn zelecb zekld lr xzei jenql yiy

lr `l` mei miyly xg`l mirxew oi`c oe`b

zeklda ewlgp mila` zkxae .cala en`e eia`

zkxa jxal aiig m` ,zaya rny m` zelecb

,`rpivay mixac `xwpc miyxtn yic .mila`

Ð dxyra e` dylya oikxanc oeik :mixne` yie

.`ed `rpivay mixac e`l

åúåçàåÐ en`n oia eia`n oia d`eyp`l

en`n elit` `l` ,eia`n irain

.inp

ìòÐ mdly miipyla` .odn miclepd :yxit

wteqn did Ð mdizeypae mdig`a

.`py i`n `prci `le .eax mya axd zetqeza

ìòÐ epa oa lre eia` ia`zetqeza yexit

zae en` ia` oicd `edc :eax mya axd

.eza

äôàáÐ zelia` bedplka :zetqeza yexit

picdvigxe lcpqd zlirp ,zela` i

`nw wxtae .dipta `edy onf lk ,oleke dkiqe

) zeaezkc(a,cdt`a `nye .ziaa enr :xn`w

.ziad lka `ny e` ,`wec

úöçøîåÐ eilbxe eici eipt eloinga

inp `id Ð opeva eli`c ,xn`w

.zxzenàìàÐ ezenge einga`id oicd `ede

lk lirl ipzwc `de .dzenge dinga enr zbdep

miaexw x`y lka Ð enr la`zn eilr la`zny

ezenge eing oia welig yi ,ezy` la` .xn`w

.miaexw x`yl

àúàÐ dit`a rxw dixaenr bdep zeidl

ike ,xak rxwc oeik :dnize .zelia`

`nye ?miaexwd iptl llk rexwl jixv

iax axde .zelia` bdep dit`ac opireny`l

itl ,dit`a rxw dixa `z` :yxit xfril`

`edy exikfdl epa `z`e ,ayein rxw xnin`y

ly epa dyr df drixwde ,ayein rexwl drh

dipy mrt rxwe ,xnin` xkfp jk ici lre ,xnin`
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oiglbn el`e` cenr `k sc ± iyily wxtohw cren
éðééãåà-.dlecb zyzkníìåëî-`vi `l rwxw iab lr oyi elit` exn`-dtkiy cr

.dilr ayie ezhnäöøà ïérë-.cnern drixw mlerle .dilr ayie ezhn dtky ,xnelk

úåø÷ì øåñàå-) lirl opixn`ck(`,ehxn`c `de .mec wp`d :l`wfgil `pngx xn`cn :

)(`,dk dkeqoilitzd on ueg dxeza zexen`d zevnd lka aiig la` :-x`y mzd

ipd la` ,`nlra zevn-.dgny eda zi`

äéì íéëéøö íéáø-.dyxcléî÷åàì øáñ
äéìr àøåîà-.onbxezììëá éùéìùå-xzen

ipy `l` epi` zelia` xwirc .oilitz gipdl

.miniúåùãç íéðô åàá íàå-,iyily meia

`ki`c ab lr s` .oilitz uleg epi` ikd elit`

inp mipey`xd mini [ipya] ixn` `nlc yginl

.oilitz gipd'åëå øîåà rùåäé éáø-xwirc

.cg` mei `l` epi` zelia`íéðô åàá íàå
úåùãç-ipy meia-.oilitz ulegàîòè éàî

øæòéìà éáøã-.mini ipy zelia` xwir xaqc

éîé åîúéå áéúëã-.mini ipy rnyncø÷ér
ãçà íåé àøéøî-.mini ipy zelia` la`äëìä

äöéìçá øæòéìà éáøë-zeycg mipt e`a m`y

iyilya-ryedi iaxk dklde ,uleg epi`

dgpda-.oilitz gipdl xzen ipyacéðùá
õìåç àìårì-iaxk dkld xn`w iyilya

ipya la` ,uleg epi` xn`c xfril`-`l

.`l i` uleg i` `prciçéðîå õìåç-.ipya

zeycg mipt e`a ike .meia minrt d`n elit`

-zeycg mipt `kil ike ,uleg-.gipnàáø
çéðîù ïåéë øîà-miptl uleg epi` aey ,ipya

.zeycgàáø øîàäå-) lirl(`,kziitka

mini dyly xn`c ocic `pzk dkld ,dhnd

inp ikd .zelia` xwir-mini dyly irap

.oilitz gipdl
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àìàÐ inp ikd xn`e cnre dzrn`de .ayein elit` epiid Ð xn`e cnre :rnyn

) "dvilg zevn" wxt opixn`c(`,ew zenaijixv `ny dligzkl Ð icenr iza

) "miyp`d ipy ecnre"c :dyw edin .opaxcn dcinrhi mixac:xnel yie !cner opirac (

) "eycwe ecnre" enk ,ayein elit` rnyn i`ce "xn`e cnre"c(a,gi lirl"cnre" la`

.ikd rnyn `l cegléàãikd `niz `l

Ð 'eke dvx` akyie"dvx` akye"c ab lr s`

`lc ab lr s` ,ray zac clid lv` inp aizk

`iapde li`ed :`nye ?epa lr `l` aizk zn iab

it lr s`e ,znk `ed ixd Ð "zeni zen" el xn`

:inlyexia xn` df oiprke .digiy eilr lltzdy

lean zeidl cizry rcei didy `ed jexa yecwd

zetqezae .leand mcew enler lr la`zn did Ð

xne` dligza :dpeyn `ibeqd ik ,dywd axd

xcde ,ikd `niz `l i`c ,car `zxizi `zln

`zln :'it ikdc l"pe !ezaeg ici `vi `lc dywn

,rwxw iab lr akye ezhn dtk inp ikde ,`zxizi

akye xninl `kilc .`zxizi `zln car ok m`e

ezaeg ici `vi `l `dc Ð dhnd ziitk epiid Ð

y `kile ,oirk :dil xn` .dhnd ziitkn.xezi me

`zln didy xneln ikd iiepyl dil `gipe

.dhnd ziitkn drixw gikedle ,`zxizi

åìàÐ oda xeq` la`y mixac`l `kd

ziitk oebk odilr deevny mixac aiyg

ilin `l` aiyg `lc ,y`xd ztihre dhnd

,aiyg `l mely zli`ye oilitz .oda xeq`c

`l zqeakz .onwl xn`ck ,la`d ini lk df oi`c

lirlc ab lr s` .dvigx llka `iedc Ð aiyg

)(`,ehla` .zqeakzle dvigxl i`xw ixz iziin

iwet`l .`l Ð reayd lk mibdep `lc ipd

l`eny epiaxy yxity xfril` iax axd yexitn

dyly xg` dk`ln zeyrl la`l xizn did

ztihr zeyrl dzr oibdep oi`y dne .mini

opixn`c `d` opiknq Ð dhnd ziitke y`xd

`lc ,dhnd ziitka aiig epi` i`pqk` :inlyexia

oia ep` ,ok enke .sykn :yexit .`ed yxg oexnil

ozil yi cere .zegtye micar epipia yie ,mixkpd

oileki jk eply zehny itl :dhnd ziitka mrh

zxkip oi`e ,df cvn enk df cvn zgpa akyl

dlrnln miqicpew drax` odl yic ,diitkd

jixv oi` ybxc :onwl opixn`cke .milbx oirk

Ð y`xd ztihra mrh ozil yi cere .ezetkl

ztihr oipr wegy icil m` ik `ian did `ly

.mil`rnyiøåñàåÐ dxeza zexwl

did awri epiax ik azk ipwf wgvi epiax zaeyza

mirxd mixacae zepiwae aei`a ela` inia xqe`

dryz enk ,oizrnya dil ipz `lcn ,dinxiay

) ziprz idliy a`a(`,l.xizde xfg ezepwf iniae .

.libx epi`y mewna dpey la` :xn` inlyexiae

wxta xne`y ,a`a dryza enk dpeyy rnyn

) ziprzc `xzamyepi`y mewna `xew la` :(

dryze la`c dxe`kl rnyn .'eke zepiwe aei`a `xewe ,libx epi`y mewna `xew la` 'ek dxeza zexwl xeq`e ,a`a dryza zebdep Ð la`a zebdepd zevn lk :mzd xn`w ikde .libx

) lirl xn`wcn xeq`l di`x wgvi iax `iady dne .dinxiae zepiwae aei`a `le ,ixy `wec `dc rnyn ,libx epi`y mewna dpey la` ,edine .inlyexia xn`wck ,oiey a`a(`,ehxeq`

) ziprza xn`ck .egnynd xacn `l` xn`w `lc ,dii`x il d`xp oi` Ð lkd rnyne "mec wp`d" xn`py ,dxez ixaca(`,ledlekc rcz ."al ignyn mixyi 'd icewt" xn`py meyn

.ela` ini lk xeq` epi`e "jilr yeag jx`t" xn`py ,oilitza xeq` xn`w `dc ,`wec e`l

éùéìùîÐ jli`eoke .oilitza Ð "enzie" i`de .xfril` iax axd "dyn la` ika ini enzie" aizkc ,mini ipyl `l` `xw iziin `l `dc ,opaxcne .elekk [ezvwn] opiayg iyilye

) zeaezka qxhpewa yxitck ,x`t df oi`e xtra llerzn ytp xn `edy dry lkc ,ilin x`y lkn ith Ð "xn meik dzixg`e"(a,edid a`a dryzae .xy` oa wgvi epiax

.ixyc iyilya enk ,ixyc ipwf wgvi iax xne`

õìåçÐ minrt d`n elit` gipneÐ zeycg mipta ryedi iaxl oia xfril` iaxl oia meyn dinrhe .meia minrt d`n ,ekliy dry lk oke .ekliyk gipne ,zeycg mipta uleg :yexit

.uleg elit` Ð ryedi iaxle ,xeq` gipdl Ð xfril` iaxl ,xeq`
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oiglbn el`e` cenr `k sc ± iyily wxtohw cren
éðééãåà-.dlecb zyzkníìåëî-`vi `l rwxw iab lr oyi elit` exn`-dtkiy cr

.dilr ayie ezhnäöøà ïérë-.cnern drixw mlerle .dilr ayie ezhn dtky ,xnelk

úåø÷ì øåñàå-) lirl opixn`ck(`,ehxn`c `de .mec wp`d :l`wfgil `pngx xn`cn :

)(`,dk dkeqoilitzd on ueg dxeza zexen`d zevnd lka aiig la` :-x`y mzd

ipd la` ,`nlra zevn-.dgny eda zi`

äéì íéëéøö íéáø-.dyxcléî÷åàì øáñ
äéìr àøåîà-.onbxezììëá éùéìùå-xzen

ipy `l` epi` zelia` xwirc .oilitz gipdl

.miniúåùãç íéðô åàá íàå-,iyily meia

`ki`c ab lr s` .oilitz uleg epi` ikd elit`

inp mipey`xd mini [ipya] ixn` `nlc yginl

.oilitz gipd'åëå øîåà rùåäé éáø-xwirc

.cg` mei `l` epi` zelia`íéðô åàá íàå
úåùãç-ipy meia-.oilitz ulegàîòè éàî

øæòéìà éáøã-.mini ipy zelia` xwir xaqc

éîé åîúéå áéúëã-.mini ipy rnyncø÷ér
ãçà íåé àøéøî-.mini ipy zelia` la`äëìä

äöéìçá øæòéìà éáøë-zeycg mipt e`a m`y

iyilya-ryedi iaxk dklde ,uleg epi`

dgpda-.oilitz gipdl xzen ipyacéðùá
õìåç àìårì-iaxk dkld xn`w iyilya

ipya la` ,uleg epi` xn`c xfril`-`l

.`l i` uleg i` `prciçéðîå õìåç-.ipya

zeycg mipt e`a ike .meia minrt d`n elit`

-zeycg mipt `kil ike ,uleg-.gipnàáø
çéðîù ïåéë øîà-miptl uleg epi` aey ,ipya

.zeycgàáø øîàäå-) lirl(`,kziitka

mini dyly xn`c ocic `pzk dkld ,dhnd

inp ikd .zelia` xwir-mini dyly irap

.oilitz gipdl
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àìàÐ inp ikd xn`e cnre dzrn`de .ayein elit` epiid Ð xn`e cnre :rnyn

) "dvilg zevn" wxt opixn`c(`,ew zenaijixv `ny dligzkl Ð icenr iza

) "miyp`d ipy ecnre"c :dyw edin .opaxcn dcinrhi mixac:xnel yie !cner opirac (

) "eycwe ecnre" enk ,ayein elit` rnyn i`ce "xn`e cnre"c(a,gi lirl"cnre" la`

.ikd rnyn `l cegléàãikd `niz `l

Ð 'eke dvx` akyie"dvx` akye"c ab lr s`

`lc ab lr s` ,ray zac clid lv` inp aizk

`iapde li`ed :`nye ?epa lr `l` aizk zn iab

it lr s`e ,znk `ed ixd Ð "zeni zen" el xn`

:inlyexia xn` df oiprke .digiy eilr lltzdy

lean zeidl cizry rcei didy `ed jexa yecwd

zetqezae .leand mcew enler lr la`zn did Ð

xne` dligza :dpeyn `ibeqd ik ,dywd axd

xcde ,ikd `niz `l i`c ,car `zxizi `zln

`zln :'it ikdc l"pe !ezaeg ici `vi `lc dywn

,rwxw iab lr akye ezhn dtk inp ikde ,`zxizi

akye xninl `kilc .`zxizi `zln car ok m`e

ezaeg ici `vi `l `dc Ð dhnd ziitk epiid Ð

y `kile ,oirk :dil xn` .dhnd ziitkn.xezi me

`zln didy xneln ikd iiepyl dil `gipe

.dhnd ziitkn drixw gikedle ,`zxizi

åìàÐ oda xeq` la`y mixac`l `kd

ziitk oebk odilr deevny mixac aiyg

ilin `l` aiyg `lc ,y`xd ztihre dhnd

,aiyg `l mely zli`ye oilitz .oda xeq`c

`l zqeakz .onwl xn`ck ,la`d ini lk df oi`c

lirlc ab lr s` .dvigx llka `iedc Ð aiyg

)(`,ehla` .zqeakzle dvigxl i`xw ixz iziin

iwet`l .`l Ð reayd lk mibdep `lc ipd

l`eny epiaxy yxity xfril` iax axd yexitn

dyly xg` dk`ln zeyrl la`l xizn did

ztihr zeyrl dzr oibdep oi`y dne .mini

opixn`c `d` opiknq Ð dhnd ziitke y`xd

`lc ,dhnd ziitka aiig epi` i`pqk` :inlyexia

oia ep` ,ok enke .sykn :yexit .`ed yxg oexnil

ozil yi cere .zegtye micar epipia yie ,mixkpd

oileki jk eply zehny itl :dhnd ziitka mrh

zxkip oi`e ,df cvn enk df cvn zgpa akyl

dlrnln miqicpew drax` odl yic ,diitkd

jixv oi` ybxc :onwl opixn`cke .milbx oirk

Ð y`xd ztihra mrh ozil yi cere .ezetkl

ztihr oipr wegy icil m` ik `ian did `ly

.mil`rnyiøåñàåÐ dxeza zexwl

did awri epiax ik azk ipwf wgvi epiax zaeyza

mirxd mixacae zepiwae aei`a ela` inia xqe`

dryz enk ,oizrnya dil ipz `lcn ,dinxiay

) ziprz idliy a`a(`,l.xizde xfg ezepwf iniae .

.libx epi`y mewna dpey la` :xn` inlyexiae

wxta xne`y ,a`a dryza enk dpeyy rnyn

) ziprzc `xzamyepi`y mewna `xew la` :(

dryze la`c dxe`kl rnyn .'eke zepiwe aei`a `xewe ,libx epi`y mewna `xew la` 'ek dxeza zexwl xeq`e ,a`a dryza zebdep Ð la`a zebdepd zevn lk :mzd xn`w ikde .libx

) lirl xn`wcn xeq`l di`x wgvi iax `iady dne .dinxiae zepiwae aei`a `le ,ixy `wec `dc rnyn ,libx epi`y mewna dpey la` ,edine .inlyexia xn`wck ,oiey a`a(`,ehxeq`

) ziprza xn`ck .egnynd xacn `l` xn`w `lc ,dii`x il d`xp oi` Ð lkd rnyne "mec wp`d" xn`py ,dxez ixaca(`,ledlekc rcz ."al ignyn mixyi 'd icewt" xn`py meyn

.ela` ini lk xeq` epi`e "jilr yeag jx`t" xn`py ,oilitza xeq` xn`w `dc ,`wec e`l

éùéìùîÐ jli`eoke .oilitza Ð "enzie" i`de .xfril` iax axd "dyn la` ika ini enzie" aizkc ,mini ipyl `l` `xw iziin `l `dc ,opaxcne .elekk [ezvwn] opiayg iyilye

) zeaezka qxhpewa yxitck ,x`t df oi`e xtra llerzn ytp xn `edy dry lkc ,ilin x`y lkn ith Ð "xn meik dzixg`e"(a,edid a`a dryzae .xy` oa wgvi epiax

.ixyc iyilya enk ,ixyc ipwf wgvi iax xne`

õìåçÐ minrt d`n elit` gipneÐ zeycg mipta ryedi iaxl oia xfril` iaxl oia meyn dinrhe .meia minrt d`n ,ekliy dry lk oke .ekliyk gipne ,zeycg mipta uleg :yexit

.uleg elit` Ð ryedi iaxle ,xeq` gipdl Ð xfril` iaxl ,xeq`
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oiglbn el`ea cenr `k sc ± iyily wxtohw cren

éðàù äåöî-oilitz gipdl devne li`ed :xnelk-.ipya xzl`l gipdl ivnäùà-

.jlta deeh ,dlia`ïéîçðúîä íå÷îá àìà-.mila`l jenqíéðúç íéðá éðù åìéôà-

.il mziyry ceak aexn ip` mgepn ,izxawàáé÷r äîë éøä íúàá àáé÷r ìéáùá íàå
÷åùá-.ongpl mzkld `lyìåôë íëøëùù ïëù ìë-.mz`a dxezd ceaklyåëì

íåìùì íëéúáì-.onelya l`y ixdåäðéîøå-

.l`ey epi` mei miyly jezacäùà àùðå-

.onwlck ,mipa el oi`y oebk ,mei miyly jeza

åúéáì ñðëéì éàùø åðéà-zyilg meyn ,engpl
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øîà ìeàL ïa éñBé éaø øîà àãîb øa àéiç éaø©¦¦¨©©§¨¨©©¦¥¤¨¨©

.Bìöà ïéîçðî àöîe àaL àeäå :éaø:ïðr áø éra ©¦§¤¨¨¨§©£¦¤§¨¥©¨¨
déøáç éøéîb .e÷éz ?eäî ,eãîr àìå ãBîrì eørðð¦§£©£§Ÿ¨§©¥§¦¦©§¥

epîe ,àaà éaøî àéiç øa àaà éaøc¯éaøî àøéæ éaøc déøáç :dì éøîàå ,àøéæ éaø §©¦©¨©¦¨¥©¦©¨©©¦¥¨§¨§¦¨©§¥§©¦¥¨¥©¦
epîe ,àøéæ¯ïBrîL éaøk äëìä :ïðçBé éaø øîà ,àaà øa àéiç éaøc déøa àaà éaø ¥¨©©¦©¨§¥§©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨£¨¨§©¦¦§

ìáàa ïBrîL éaøk .ìáàa ïBrîL éaøk äëìäå ,úBôéøèa ìàéìîb ïa¯ïaøk .ïøîàc àä ¤©§¦¥¦§¥©£¨¨§©¦¦§§¥¤§©¦¦§§¥¤¨©£¨©§©¨
úBôéøèa ìàéìîb ïa ïBòîL¯ïzîúBñ äçéìå eáwépL íérî éða :ïðúc¯ïaø éøác ,äøLk ¦§¤©§¦¥¦§¥¦§©§¥¥©¦¤¦§§¥¨©§¨§¥¨¦§¥©¨

øîà .à÷çec ábà ÷éôðc àérîc à÷øéL :àðäk áø øîà ?äçéì éàî .ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥©¥¨£©©©£¨¦§¨§¥£¨§¨¥©©£¨¨©
ì àøîâàå ÷éqàå ékæéà :àeäc ïàîàaà éaøì déçkLà ÷éìñ ék .déøîc déîetî àúrîL ©§¦§¦§©¥©£©§¨¦§©£¨¦¥§¨¥¦§¥©§§¥§©¦©¨

?úBôéøèa ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøë äëìä øî øîà :déì øîà ,àaà øa àéiç éaøc déøa§¥§©¦¦¨©©¨£©¥£©¨£¨¨©¨¦§¤©§¦¥¦§¥
.eäðéð àúâeìt :déì øîà ?éàî ìáàa ïBòîL éaøk .éøîà "äëìä ïéà" àðà :déì øîà£©¥£¨¥£¨¨£¨¦§©¦¦§§¥¤©£©¥§¨¨¦§
,äëìä ïéà :øîà ïîçð áø ,äëìä :ïðçBé éaø øîà ïëå ,äëìä :øîà àcñç áø ,øîzéàc§¦§©©¦§¨¨©£¨¨§¥¨©©¦¨¨£¨¨©©§¨¨©¥£¨¨
:ìàeîL øîàc .ìáàa ïBòîL éaøk äëìäå .úBôéøèa ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä ïéàå§¥£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥¦§¥©£¨¨§©¦¦§§¥¤§¨©§¥

Búhî äçãî ,ïlek íéúnä ìk ìr .ìáàa ì÷énä éøáãk äëìä¯ìr ,çaeLî äæ éøä £¨¨§¦§¥©¥¥§¥¤©¨©¥¦¨©§¤¦¨£¥¤§¨©
Bnà ìrå åéáà¯áBè íBé áør Bà ,úaL áør äéä .äpeâî äæ éøä¯,çaeLî äæ éøä ¨¦§©¦£¥¤§¤¨¨¤¤©¨¤¤£¥¤§¨

,ïlek íéúnä ìk ìr .Bnàå åéáà ãBáëì àlà äNBr BðéàLBðéà äöø ,B÷ñra èrîî äöø ¤¥¤¤¨¦§¨¦§¦©¨©¥¦¨ª̈¨§©¥§¦§¨¨¥
èòîî

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

אגרות קודש
 ב"ה,  י"ב אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בשאלתו השני' אודות העתקה ל... ע"פ בקשתה של זוג' תחי'.

צדק בהטענה שקשה לעקור מקום דירתו ממקום שדר בו כחמשים שנה, ובפרט שענין פרנסתו 

שם, ובית מסחרו שם, אלא שכיון שהוזהרנו ביחוד על אונאת האשה )ראה בשו"ע רבנו הזקן הלכות 

ולא  בענינים אחרים,  זוגתו תחי' של הנ"ל  לפייס דעתה של  יש  וכו',  כי רכות בטבע  אונאה בסופם( 

להסתפק בשכנוע ע"י טענות שכליות של המוח בלבד.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.



קכט               

        
          

        
         
         
          

  
          

        
  

       
       

       
       

       
          

        
          

          
   

        
         

        
         

        
       

       
       


        

          
             

          
         
       

      
        

     
         
          

       
     

        
        

            
         

           
         

     
       

       
        

       
    

     
        

  
         

         
        

      
          

         
       

        
         

        
         

     
       

         
       

        
      

        
        

         
       

        
        

          
          

        
        

          
        

          
          

 
       

 























































































































































































oiglbn el`e` cenr ak sc ± iyily wxtohw cren
úåøá÷ä úéáì úéáä ìåãâ êìä-.mini dyly my ddye ,exaewl ezhn xg`åäî-in

.ez` jld znd jxevle li`ed ,diziaa iedc o`nk dil opiaygïäîr äðåî-zelia`c

.llebd mezqiy cr lecb ly zelia`e znd on mdipt exfgyn dligzd mdlyéðáì
éðåôìöä-.mewnàñør øúá åúéìæà àìã-dilr `liig `l `qxr xza lif`c o`nc

dhnd oikilenyk .llebd mzqpy cr zelia`

miaexwd lk oi`e ,xeawl l`xyi ux`l laan

oielne ,l`xyi ux` cr zelrl oileki mlek

.mixfege lin e` dqxt zndåúéøãäà éëî
àìåáàã àááî åëééôà-ly oevigd xryn

.`zial eziz`c ,diyxbne xirdåðî åìéçúà-

mini cr znd xawp `lc ab lr s` ,zelia` ini

mezqiy cr lg epi` zelia`c ab lr s`e .miax

llebd-ifgn `lc ,ekcicl-mzqpk mkzxfg

:opiqxb ikd .llebdïéîçðî åãîr àìù àåäå
åìöàî-ecnr `ly cr ,zixgy iriaya `ay

.ziaay df lv` oingpnãåîrì åørðð-

.cenrl mivexe mirprpnàåäã ïàî øîà-mc`

.dedc o`n ,cg`äéøîã äéîåôî-`a` 'xn

.`xif iax e` `iig iaxc dixaéøîà äëìä ïéà-

.oerny iaxk dkld oi` :xnelkåúèî äçãî-

.e`ivedl xdnnå÷ñrá èrîî-.dxegq oebk
äöø

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

êìäÐ edn zexawd zial ziad lecb`edy oeik `nyc ?`l e` envrl dpen in :yxit

.envrl dpen `ny e` .odnr dpni Ð `ed mb rny md ernyyke ,zn ipipra cexh

.xwir `ede li`ed odnr dpen i` ,aexw mewnn `ay ziad lecba `pic ied i`n `prci `le

li`edc ,jtidl mrh e` .zelia`d rcei epi`e li`ed ,ecal dpen `edy xnel mrh ozil yie

.mdnr dpni Ð jld znd meyn

àúàãÐ oinei `zlz ebalecb `z`yk

`ed dpen Ð mini dyly jeza ziad

.odnrmipey`xd mini dyly :lirl opixn`cke

,y"xk xnel yiiw `dc :il `iywe .mdnr dpen

,onwl opixn`ck ,odnr dpen dray meia elit`c

?dyly xg`l il dn dyly jez il dn ,ok m`e

oerny iaxl elit`c zelecb zekld jezn d`xpe

dyly xg`e dyly jezc ,welig ied (iqei xa)

inei `zlz eba `z`c `d yxity .wegx mewn

`z` .wegx mewnn `a elit` Ð odnr dpen

jez elit` Ð aexw mewnn inei `zlz xzal

iaxl elit` :yxit jenqae ,odnr dpen dray

ikdc ,yxtl yi cere .`zlin jd `iz` oerny

?edn zexawd zial ziad lecb jld :eyexit

.mix`ypd mr dpen `ay eze` m` dil `irainc

yiyk `ede .dkxal epexkf wgvi epiax yxit jke

mlv` `ad odnr dpen f` Ð ziaa ziad lecb

it lr s`y ,mila` m`vne aexw mewnn

minei e` mei m`vne ,elyl mcewn lg mzela`y

jez ziad lecb `ayk opaxl odnr miiqi Ð

,mini dyly ziad lecb yxity ,mini dyly

yiyk `wece .iriayd meia elit` oerny iaxle

:eyexit ikde .mlv` lha f` ik ,ziaa ziad lecb

,zexawd zial ziad lecb jld edl `irai`

,my exawe ,zxg` xir cr zn zell jld :yexit

mila` lv` `ay eze` odnr dpen `diy edn

oi`y it lr s` ,odnr dpen da zny ,xiray

lecb opirac `dc [?`l e`] .my odnr ziad lecb

ab lr s` ,iz`w inp i`d ihernl Ð ziaa ziad

`z` `l `nlc e` .da jiiye zelia` i`da rcic

`zkeca ziad lecb `zi`c `kid `l` ihernl

jld la` .llk zelia` i`da rci `lc ,izixg`

aiyg Ð zelia` i`da rcic oeik ,zexawd zial

xn` .ediiab gxe`d lhae ,xwir edcic zelia`

:`iyw `l !envrl dpen `ipzde .odnr dpen :dil

eba ziad lecb `z` `lc `d .oerny iaxl dray jeza e` opaxl dyly jeza `a m` ,odnr dpen gxe`d mbe ,odnr dpen `ed f`c ,zexawd zian inei `zlz eba ziad lecb `z`c Ð `d

eba `z` `l ik odnr dpen ziad lecb oi`y opaxl `irain `le .odnr dpen ziad lecb oi`y xg`n ,ediicda `nlrn `z`c `d ipnilc ,xwir edcic zelia` aiyg `lc Ð inei `zlz

zelia`d zligz mde ,ediicda ipn inp ziad lecbc oeik ,ediiabl lhae ,dligza dia rci ded `lc xg` ilin ipd Ð odnr dpen dray meia elit` xn`c oerny iaxl elit` `l` ,`zlz

oi` m` oia ziad lecb yi m` oia ,inei `zlz eba `z` `lc `kid odnr dpen epi` Ð zelia`d zligza didy ,zexawd zian xfegd la` .zelia`d zligza rci `ly ,epnn xzei exwire

oeyl df .epeyl o`k cr ,diytpl ipnin Ð inei `zlz eba ez` `lc ,ekiicda epnil Ð `zlz eba zexawd zian xfegd ,`zlz eba iz`c ipetlvd ipal ax dil xn`c `d ik .ziad lecb

ia jeza la` `vne `ay ixd :inlyexidiaxk dkld :xne` iel oa dcedi iax .mdnr milyn draya elit` :xne` oerny iax .envrl dpen Ð iriaxa ,odnr milyn Ð iyilyae ipya ,ez

lecb oi` m` la` ,ziaa dgtynd lecb yiyk `l` oerny iaxk wqet epi`c il d`xp did inlyexid itle .envrl dpen Ð dgtynd lecb oi`yk la` ,ziaa dgtynd lecb yiyk oerny

ziad lecba ekiicda epnil Ð `zlz eba iz`c `zkldc `ail` elit` xity iz` df itle .envrl dpen Ð dyly xg`l ,mdnr dpen Ð mini dyly jezac ,opaxk dkld Ð dgtynd

.opaxk `pic iede ,envr ziad lecba ok enk Ð opaxk `zkld ziad lecb oi`y enkc ,ziaa

åúéøãäîÐ epn eligz` ekiit`ekiledy zn opz ikdc ,ok epi` inlyexiae .bdpnd oke ,zexawd zial jled oia ziaa ziad lecb oia llebd mzqiyn ,znd mr mikledd mze` la`

axe .llebd mzqpyn ipde ipd :ipz zi`e .llebd mzqpyn oipen myy el`e ,znd `viyn oipen o`ky el` :ipz `ipz zi` ,xg` mewna oixawc el` oebk ,mewnl mewnn eze`

myy el`e ,znd `viyn oipen o`ky el` Ð o`k dgtynd lecb did m`y ?oixnegl edn .oixnegl :iqei iax mya awri iax .dgtynd lecb xg` jled lkd :iel oa ryedi iax mya oeniq

oipen mleky Ð o`k dgtynd lecby oebk ,ziad lecb xza `lewl opilf` oipnif `d ?`xnegl edn :`iywe .llebd mzqiyn oipen el`e el` Ð my dgtynd lecbe .llebd mzqpyn oipen

eligzi zelia` xwir la` .eipta `ly elit` ,ernyiyk cin eceakl enr la`zdl oiligzne ,cin oipen Ð o`k dgtynd lecb m`y :yxtl d`xp okl !`lew dedc ,ziad on znd `viyn

axd zetqezae .`lcpq sely ,jeg` iab zwlqn Ð ziad lecb yiy oeik :`pn iax dil xn` .dnr dig` wilq ,dizg` zknc ,dbef l`ilnb oax :`icda `zi` oke .llebd mezqiyn zepnl

.jk wlgn epi` cenlzdy yxit
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õìåç äöø-.etizkrðîðå-yway ,enry xecd lecb ceak meyn ,ulg `le la`d

.`ed mb uelglá÷ré éáø åîrù øåãä ìåãâ øîàã ïàîì àìà-.la` ded iaxeåørâéù ãr
åéøáç åá-.i`cn xzei rxt lcib xakyäáø øîà-dzynd zial qpkp :`ipzc `d

.mei miyly xg`lúåréøî úçîùì-ied `le ,df mr df miaed`e mirix oiyery dcerq

oebk ,dgnyc dcerq la` .jk lk dgny

oi`eyipc-.`làúåðrøåôá àä àúåñéøàá àä
-zeyrl odn cg` ligzny epiid `qix`

jk inp md mb eyriy ick mlekl delne ,dcerq

-miyly xg`l cr qpkp epi` dcerq dze`l

zecerq mdl mlyny ,`zeprxeta la` .mei

el eyrpy-`ly el xyt` i`y ,xzl`l qpki

.mlylåúåñø÷éôàå-dpi` ,ey`x lry

.drxewl jixv epi` ,xnelk .zakrnùéà ãçà
äùà ãçàå-.rexwl oiaiigäùàä-dia` zny

dn` e`-.zeripv meyn oezgzd welg zrxew

úøæçîå-.dixeg`l rxwdúrøå÷å úøæåçå
ïåéìrä-.dal dqkn oezgzdeéî÷ ìéãáî äöø

äôù-inw `l` ,x`evd iptly dtya epi`y

dty-dpi`y ,x`evd iptly ,dtyd iptly

.rxwd d`xp didiy ick dizgz rxewe ,drexw

ìéãáî åðéà äöø-,x`evd zia ly rxew `l`

x`evd zia lkdc ,rxwd d`xp epi`c ab lr s`

.`edìéãáî åîà ìrå åéáà ìr-ick ,dty inw

.rxwd d`xp `diyäìôéú ìù rø÷-:xnelk

`ed x`ev ziac d`xpc itl ,drixw ici `vi `l

.lkdíéðùì írø÷éå-d`xpy `l` ,oirxew oi`

x`evd zia d`xpe ,dty inw lican ,mipyk

.xg` rxwììåù* -.i"xihy`aäçàî-

**.ekxck xtez ,x"hpwéìëá røå÷-ick ,oikq

.cbad ciqti `lyíéðôáî røå÷-zgz

.lkd ipirl uegn rxew epi`y ,ely oxehwnd

àéùðì ïëå-.uegan rxewååùåä àì-a`e eax

eia`l `zipzna ipzc jpd lke ,`iype oic zia

.en`leéåçéàì àìà-.mlerl mig`zn oi`y

.uegan rexwl en`le eia`l eeyed `l la`

lre ,uegan rxew eia` lrc ,eeyed `l i`dl

.uegan rxew epi` olekàúéñà éôë-jetd

lk je`xiy ick ,rxwe dilr cenre ,zyzknd

.rxwzyk mrdíëç-,xird lr dpenn

.d`xed epnn miywanyõìåç-.oinin szkúéá
ïéìèá åùøãî-dxez cenll oilibxy oze`
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äùòîÐ xecd lecbaxecd lecb iptn edf Ð ulg `le rpnpc `dc xezql dyrn df oi`

) zegny zkqnae .enryh wxtmixg`de .el ceak wlgl ie`x oi`e :dlr ipzw (

dmixg` evlgi `ly ick ,uleg epi` Ð oiie`x opi` m`e .en` lre eia` lr s` ,uelgl oiie`x

.'ek awri iaxa dyrne

ãòÐ eixiag ea exrbiyepi` lbxc d`xp

iax :inlyexia opixn`cn ,df xac lhan

inw oinei oizlz dpnc inica` xa l`eny

xac lk :dil xn` .`pn iaxl li`y ,`cren

,wiqtn lbxd Ð miylye draya ielz `edy

,eixiag ea exrbie rxt glyiy cr Ð `kd mxa

`kd `pgky` inp dgnyae .epnrn `v el exn`ie

mixtq yie .lhan lbx oi`e ,ycg xyr mipy

.inlyexia ,eixiag ea exrbi e` :oda aezky

:izazky enk m` ik ,mixteq zerh `edy d`xpe
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המשך ביאור למסכת מועד קטן ליום שבת קודש עמ' א

oiglbn el`e` cenr bk sc ± iyily wxtohw cren

äráù ïéøå÷å-cgi oilltzn oi`c .dxez xtqa

lltzn cg`e cg` lk `l` ,zqpkd ziaa

.eziaaäðåùàø úáù øîåì åëøöåä àì-i`cey

.ezia gztn `vi `lïéàåùéðì íåé íéùìù ìë-

`yil leki epi` ela` xg`l mei miyly cr

.dy`ùáëîä êåúî ïéàöåé íéðùé íéìë ãçàå-

.miycgk ody :yexitàìáøñã àãøâá-yealn

.oyi udebn oaléáøë-oal exq` `l :xn`c

.ycg `l`àúöåîéçá-.welgàúéîåø-`ay

.inexnøærìà éáøë-`l` exq` `l :xn`c

.dzid dnec` efe ,mipal
é÷åñôà
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

éáøÐ ekxved `l xne` dcedi,enrh izrci `le .iriax reay cr enewna ayei did `ly ipwf wgvi epiax ohw iziidyk izi`xe .(dray) minia siqend ixack dkld wqet inlyexia

,opaxk enrh `nye .ikd xnel yiwe ,dray zelia`c lirl `aeh `pgky` `da xnel yi ,edin .ezia gztn `vei epi`y ,dipya ezenk xeaqi ok m` Ð dcedi iaxk xaeq did m`y

.enewna m` ik xacl xeq` oi` `nyc ,enewnl ueg ayiy xzei aehe Ð xacn epi`e enewna ayil jixvc meyneãòÐ milbx dyly exariy,dgny `la milbx dyly didiy cr

lirl opixn` `kdc `inece .dxhpwl ,ezy` zad` dpxikfi ot :cere .dhna zerc izy `di [`ly] ,dpey`xd on xekf `di `le zxg` dy` `yiy ick :inp i` .ezy` zad` gkyi `le

)(a,`kepi` Ð zxg` dy` `ype ezy` dzn :

:dpei epax axd yxit .'ek ezial qpkil i`yx

milbx ipy xn`c dcedi iaxk weqtl jiiy oi`c

) lirl xnel yiwc meyn(`,aklwind ixack

ef oi` `kd da ibiltc `zlin `dc Ð la`a

.odl ElM ela` inic ,la`aøîàådzeg`l ¨

Ð zexawd ziaadray lk la`dy ,`wec e`l

dy`d `id efc :yxtn xy` oa wgvi epaxe .xeq`

) "mei leah" wxt migafa xne`y(`,wdzny

cg` mei elit` :lirl opixn`e ,gqtd axra

.dray zxfb epnn dlha Ð zg` dry elit`

izyxity yexitd eze`k xaeqy rnyn ,edine

cr dvigxa xeq`y :dpei epiax axd mya dlrnl

mipa el dgipd oice .mei ceran edf Ð axrd

mipa el oi` oke ,lerale `yil xzen cin miphw

) zenai zetqeza izyxit Ða,bnzeaezka oke ,(

) `nw wxt(`,czkqna xn`y dne .zeaeyzae ,

) zegnyf wxt`le xzl`l aiqpc `zlin i`da (

in el oi` opixn`c i`de .daexn onf cr dilr `a

iymilbx dyly oizndl jixv oi`e ,xzen epyny

.xg` mewna izazk Ð

ìëÐ uedibl mei miyly,xeq` uedib `wec

.xzen Ð qeaik oebk ,uedib `la la`

) onwl opixn`c(a,fk?cvik `d "znl ekaz l`"

zegny zkqnae .zxetqzle uedibl mei miyly

)f wxt:inlyexiae .'ek cvik uedibl mei miyly :(

qeaik la` .zxetqze uedib Ð miyly zxfb

) "ulegd" wxt opixn`cn ,ixyc rnynzenai

(a,bnleai`a :xn`we ,leai`d iptn dpnl` iab

) zegny zkqna `ipzcde .qx`l xzeny oic epi` Ð qakl xzeny mewna ,qx`l xzen Ð qakl xeq`y mewna dn ,xnege lw :jixte .mei miyly dlyf wxt,lbxd mcew mini dpeny (

qeaikc xg`ne ,uedib epiid qeaik `edd d`xp !xeq` inp qeaikc rnyn .mei miyly enilyiy cr qakle xtql xeq` Ð lbxd axr qaik `l xtq `l ,ecia zeyxd Ð xtqle qakl dvx m`

) zeaezkc `nw wxt opixn`ck ,ocicl ixy inp uedib Ð ixy(a,i) ziprzc iriax wxte(a,hkwitp iia`a oizrnya `dc :m"ecxeen l`eny epax axd dywde .odly qeaikk eply uedibc :

udbl oircei oipne` oi`iany minrt `ny e` ,oivdebn milk i"`n mi`ian eidy minrtc :wgvi epiax uxize !ixq` mewn lkne qeaik `l` epi` edpi`c uedibc ,iniiw eed laaa `de ,'ek

) `ztqeza `ipzc `de .l`xyi ux`aka wxtmei miyly jeza xeq` Ð crena qakl xzen exn`y el` lk la` ,mei miyly jeza xtql xzen Ð crena xtql xzen exn`y el` lk :(

"ulegd" wxta xn`wc `de .el` lk zegcl el d`xp oi`e ,mei miyly jeza qakl xqe` did dkxal wicv xkf xy` oa wgvi iax ixene .uedib epiid inp qeaikc xnel jixv !la` ly

)`,bn zenai) oiwxit yixa ,qakle glbl exizdc ipda epiid Ð qakl xzeny mewn ((a,bi`nrh `wec epiid Ð qakl a`a dryza my xeq`y dne .oixeq`d zian `veie ,mid zpicnn `a :

,y`xd lk geliba e` ,dy`a eayiil jixv oi`e ,ewgenl jixv oi`e .ziyixtck ,xtql xzeny mewna xity opiqxbe .jk lk jyen epi` exeqi`e li`ed ,a`a dryz xg` oizndl lekiy

) zenai zetqeza izkx`de .mixtqd zqxib ayiil mivexy miyxtnd ixackmy df mb) onwl opiqxbe .((a,fklirl xn`c `de .zxetqzle zqeakzl mei miyly ?cvik `d ,'ek ekaz l` :

)(`,ehe ,xeq`l yxit jk axd zetqeza .dray xg`l xzen zeidl lkei dfe ,lege xzpa `le ixii` mina mzd !ixy Ð dray xg`l rnyn ,zqeakza xeq` la`.xzid yxit eax mya

Ð qeaik dxq`c `ziixa i`dc :yxtn did `l` ,qeaik lk xeq`l ynn yxtn did `l ixen ,edin .m"ecxeen l`eny epax axd ziiyew `gip Ð uedib enk xeq` qeaikc yxity dn itle

enk dii`x `la yxtn wgvi epax did ok` .uedib m` ik ocicl xeq` did `l df itl ,edin .laaa epiid Ð qeaik `le uedib ipzwc `idde .eply uedibk odly qeaikc ,l`xyi ux`a epiid

xeq` uedibl mei miyly lk :mzd ipzwc ,inlyexi cenlzd lr wlege .uedib meyn oda oi` ozyt ilke ,udbl oircei l`xyi ux`n mipne` minrt eid laaac ,owfd wgvi epiax yxity

epiid Ð uedibl mei miyly lk ipzwc `de .xzen Ð udbl la` ,yeall `wec Ð uedib ixq`c `dc ,axd zetqeza yxit .mipal mivdebn ozyt ilke ,miycg oivdebn xnv ilk yeall

wgvi epiax ,edin .yeall e` qakl oia inp wlgne ,dray jez qeaika xzid axd xne` did m` rcei ipi`e .miyly jeza uedibl milk jiledl xzen cr .'ek oivdebn milk yeall xeq`

) ziprzc `xza wxta opixq`cn ,xeq` gipdle qakl elit`c ezaeyza yxtn ipwf(`,hkeply uedibc opixn`ck ,a`a dryza xzen eply qeaikc ezaeyza yxit cere .gipdle qakl

) zeaezkc `nw wxta `icda `zi` ikde .mdly qeaikk epi` eply qeaikc rnyn ,odly qeaikk(a,imlerd oixingn a`a dryza elit` .eply qeaika xeq` Ð zelia` ini oiprl ,edin .

wxta ,daxc`c ?ela` inin xzei a`a dryza lwdl el oipn oian ipi` ,edine .xeqi` ea bedpl oilibxe dkldk ixyc ,giln xyac zelia` oiprl exingdy enk ,bdpnd jezn eply qeaika

) ziprzc `xzamylirl opixn`ck ,ela` inia oixeq` Ð crena exizdy it lr s`y epiax aiyd mici zegthnae .crenan ela` inia ozyt ilk uedib oiprl xzei xingny il d`xp (

)(a,fi.eila` edetkza dl iwene Ð mixeq` `ipzde 'ek crena glbl xzen exn`y lk :àáøÐ 'ek witpoivdebn milk yeall xzen ok m`e .`axk dkld `axe iia`c :zetqeza yxite

.l`ppg epiax wqt oke ,mipal elit` mipyi e` ,miycg elit` oireav
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úéréáø ,øaãî Bðéàå BîB÷îa áLBé¯ìëk àeä éøä ¥¦§§¥§©¥§¦¦£¥§¨
úaL øîBì eëøöeä àì :øîBà äãeäé éaø .íãà̈¨©¦§¨¥Ÿ§§©©¨
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.dzid dnec` efe ,mipal
é÷åñôà
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éáøÐ ekxved `l xne` dcedi,enrh izrci `le .iriax reay cr enewna ayei did `ly ipwf wgvi epiax ohw iziidyk izi`xe .(dray) minia siqend ixack dkld wqet inlyexia

,opaxk enrh `nye .ikd xnel yiwe ,dray zelia`c lirl `aeh `pgky` `da xnel yi ,edin .ezia gztn `vei epi`y ,dipya ezenk xeaqi ok m` Ð dcedi iaxk xaeq did m`y

.enewna m` ik xacl xeq` oi` `nyc ,enewnl ueg ayiy xzei aehe Ð xacn epi`e enewna ayil jixvc meyneãòÐ milbx dyly exariy,dgny `la milbx dyly didiy cr

lirl opixn` `kdc `inece .dxhpwl ,ezy` zad` dpxikfi ot :cere .dhna zerc izy `di [`ly] ,dpey`xd on xekf `di `le zxg` dy` `yiy ick :inp i` .ezy` zad` gkyi `le

)(a,`kepi` Ð zxg` dy` `ype ezy` dzn :

:dpei epax axd yxit .'ek ezial qpkil i`yx

milbx ipy xn`c dcedi iaxk weqtl jiiy oi`c

) lirl xnel yiwc meyn(`,aklwind ixack

ef oi` `kd da ibiltc `zlin `dc Ð la`a

.odl ElM ela` inic ,la`aøîàådzeg`l ¨

Ð zexawd ziaadray lk la`dy ,`wec e`l

dy`d `id efc :yxtn xy` oa wgvi epaxe .xeq`

) "mei leah" wxt migafa xne`y(`,wdzny

cg` mei elit` :lirl opixn`e ,gqtd axra

.dray zxfb epnn dlha Ð zg` dry elit`

izyxity yexitd eze`k xaeqy rnyn ,edine

cr dvigxa xeq`y :dpei epiax axd mya dlrnl

mipa el dgipd oice .mei ceran edf Ð axrd

mipa el oi` oke ,lerale `yil xzen cin miphw

) zenai zetqeza izyxit Ða,bnzeaezka oke ,(

) `nw wxt(`,czkqna xn`y dne .zeaeyzae ,

) zegnyf wxt`le xzl`l aiqpc `zlin i`da (

in el oi` opixn`c i`de .daexn onf cr dilr `a

iymilbx dyly oizndl jixv oi`e ,xzen epyny

.xg` mewna izazk Ð

ìëÐ uedibl mei miyly,xeq` uedib `wec

.xzen Ð qeaik oebk ,uedib `la la`

) onwl opixn`c(a,fk?cvik `d "znl ekaz l`"

zegny zkqnae .zxetqzle uedibl mei miyly

)f wxt:inlyexiae .'ek cvik uedibl mei miyly :(

qeaik la` .zxetqze uedib Ð miyly zxfb

) "ulegd" wxt opixn`cn ,ixyc rnynzenai

(a,bnleai`a :xn`we ,leai`d iptn dpnl` iab

) zegny zkqna `ipzcde .qx`l xzeny oic epi` Ð qakl xzeny mewna ,qx`l xzen Ð qakl xeq`y mewna dn ,xnege lw :jixte .mei miyly dlyf wxt,lbxd mcew mini dpeny (

qeaikc xg`ne ,uedib epiid qeaik `edd d`xp !xeq` inp qeaikc rnyn .mei miyly enilyiy cr qakle xtql xeq` Ð lbxd axr qaik `l xtq `l ,ecia zeyxd Ð xtqle qakl dvx m`

) zeaezkc `nw wxt opixn`ck ,ocicl ixy inp uedib Ð ixy(a,i) ziprzc iriax wxte(a,hkwitp iia`a oizrnya `dc :m"ecxeen l`eny epax axd dywde .odly qeaikk eply uedibc :

udbl oircei oipne` oi`iany minrt `ny e` ,oivdebn milk i"`n mi`ian eidy minrtc :wgvi epiax uxize !ixq` mewn lkne qeaik `l` epi` edpi`c uedibc ,iniiw eed laaa `de ,'ek

) `ztqeza `ipzc `de .l`xyi ux`aka wxtmei miyly jeza xeq` Ð crena qakl xzen exn`y el` lk la` ,mei miyly jeza xtql xzen Ð crena xtql xzen exn`y el` lk :(

"ulegd" wxta xn`wc `de .el` lk zegcl el d`xp oi`e ,mei miyly jeza qakl xqe` did dkxal wicv xkf xy` oa wgvi iax ixene .uedib epiid inp qeaikc xnel jixv !la` ly

)`,bn zenai) oiwxit yixa ,qakle glbl exizdc ipda epiid Ð qakl xzeny mewn ((a,bi`nrh `wec epiid Ð qakl a`a dryza my xeq`y dne .oixeq`d zian `veie ,mid zpicnn `a :

,y`xd lk geliba e` ,dy`a eayiil jixv oi`e ,ewgenl jixv oi`e .ziyixtck ,xtql xzeny mewna xity opiqxbe .jk lk jyen epi` exeqi`e li`ed ,a`a dryz xg` oizndl lekiy

) zenai zetqeza izkx`de .mixtqd zqxib ayiil mivexy miyxtnd ixackmy df mb) onwl opiqxbe .((a,fklirl xn`c `de .zxetqzle zqeakzl mei miyly ?cvik `d ,'ek ekaz l` :

)(`,ehe ,xeq`l yxit jk axd zetqeza .dray xg`l xzen zeidl lkei dfe ,lege xzpa `le ixii` mina mzd !ixy Ð dray xg`l rnyn ,zqeakza xeq` la`.xzid yxit eax mya

Ð qeaik dxq`c `ziixa i`dc :yxtn did `l` ,qeaik lk xeq`l ynn yxtn did `l ixen ,edin .m"ecxeen l`eny epax axd ziiyew `gip Ð uedib enk xeq` qeaikc yxity dn itle

enk dii`x `la yxtn wgvi epax did ok` .uedib m` ik ocicl xeq` did `l df itl ,edin .laaa epiid Ð qeaik `le uedib ipzwc `idde .eply uedibk odly qeaikc ,l`xyi ux`a epiid

xeq` uedibl mei miyly lk :mzd ipzwc ,inlyexi cenlzd lr wlege .uedib meyn oda oi` ozyt ilke ,udbl oircei l`xyi ux`n mipne` minrt eid laaac ,owfd wgvi epiax yxity

epiid Ð uedibl mei miyly lk ipzwc `de .xzen Ð udbl la` ,yeall `wec Ð uedib ixq`c `dc ,axd zetqeza yxit .mipal mivdebn ozyt ilke ,miycg oivdebn xnv ilk yeall

wgvi epiax ,edin .yeall e` qakl oia inp wlgne ,dray jez qeaika xzid axd xne` did m` rcei ipi`e .miyly jeza uedibl milk jiledl xzen cr .'ek oivdebn milk yeall xeq`

) ziprzc `xza wxta opixq`cn ,xeq` gipdle qakl elit`c ezaeyza yxtn ipwf(`,hkeply uedibc opixn`ck ,a`a dryza xzen eply qeaikc ezaeyza yxit cere .gipdle qakl

) zeaezkc `nw wxta `icda `zi` ikde .mdly qeaikk epi` eply qeaikc rnyn ,odly qeaikk(a,imlerd oixingn a`a dryza elit` .eply qeaika xeq` Ð zelia` ini oiprl ,edin .

wxta ,daxc`c ?ela` inin xzei a`a dryza lwdl el oipn oian ipi` ,edine .xeqi` ea bedpl oilibxe dkldk ixyc ,giln xyac zelia` oiprl exingdy enk ,bdpnd jezn eply qeaika

) ziprzc `xzamylirl opixn`ck ,ela` inia oixeq` Ð crena exizdy it lr s`y epiax aiyd mici zegthnae .crenan ela` inia ozyt ilk uedib oiprl xzei xingny il d`xp (

)(a,fi.eila` edetkza dl iwene Ð mixeq` `ipzde 'ek crena glbl xzen exn`y lk :àáøÐ 'ek witpoivdebn milk yeall xzen ok m`e .`axk dkld `axe iia`c :zetqeza yxite

.l`ppg epiax wqt oke ,mipal elit` mipyi e` ,miycg elit` oireav
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קלד
oiglbn el`ea cenr bk sc ± iyily wxtohw cren

àéráî é÷åñôà-xninl `kixv in :xnelk

.zwqtn dpi`cêøáî ïéà-ici mixg` `ivedl

.ozaegåìàá áééçúðù êåúî-'ek rny z`ixw

.oleka aiigzpåäééðéá àëéà äèîä ùéîùú-

oleka aiigzp xn`c `d-yinyza xzen :xaq

.dhnd yinyza xeq` :xaq `nw `pze ,dhnd

øî-.zaya zelia` yi :xaq ,yinyza xq`c

øîå-zelia` oi` :xn`c l`enyk xaq ,ixyc

.zayaäéìr úåìéáà äìç àì ïééãr-`lc

.xawp
ìáà
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ùélia`Ð zaya zezvw rnyn ikde .`rpvay mixac iedc Ð opaxe l`ilnb oa oerny oaxc `zbelt iziin ,i`pzk `nil :inp jenqae .qxhpewa yxitck ,ixiin `rpvay mixaca

mixne`y yi opgei iaxc `ail`e ,`kdc `zbelt oirk ibiltc rnyn Ð dhnd yinyza zaya xeq` m` iel oa ryedi iaxe opgei iax ibilt ,dler zaydc oizipzn` lirlc inlyexia

) zeaezkc `nw wxta opgei iax xn`c ,eply cenlzd lr wleg eze`e ,xzen my`,c:oizrnya dniz il dyw zvwe .bdep `rpvay mixac la` Ð zaya zelia` oi` exn`y it lr s` :(

diyix` `xceq qixtc xeaq did `ny !bdep `rpvay mixac :opgei iax xn` ikd :dil xn` ?zaya zelia` oi` xn dl xaq `l dil xn` ,diyix` `xceq qixtc sqei axl digky` iia`

zrixt xn`c o`nke ,`iqdxtay mixac ded

ueg oia eziaa oia wlgn did `le ,daeg y`xd

.`rpv aiyg eziaa :el aiyd `ede .ezial

ïàîdler ipzwcn zaya zelia` yi xn`c

Ðxfril` epiax axd yxit:dkxal epexkf

Ð"zelia` da oi`e" yxit `le ipzwcn:`nl`

yxtl el did Ð ok `l m`c ,da bdep zelia`

da bdp `l dlerc ab lr s` ,`icda ikd

da bdepc rnyn Ð dlerc oeikc .zelia`

oiler oi` `tiq ipzwc icii` :ipyne .zelia`

yxite .`xidp `le .mzq dler `yixa `pz ,mzq

yi xn`c o`n :eaxn dkxal wicv xkf oerny iax

oipn lkl dlerc rnyn Ð dler ipzwc zelia`

bdpy dn zaya bdpiy Ð zelia`le ,dray

myk ,epeaygl zay dlrz jk jezne .lenz`

,zaya zelia` oi` c"n .epeaygl dler y"ry

ilek `aiygc ab lr s` ,zwqtn dpi` ipzwc

epi` mewn lkn Ð deba zelia` lhal i`d

`d `l`e :jixtwe .`hiyt ok `l m`c .wiqtn

!mini x`yk zelia` bdepc rnync ,dler ipzwc

,ixnbl oiler oi` aeh mei iab ipzwc icii` :ipyne

oda aizkc dgny meyn ,zelia`l `le oipnl `l

oeyl eze`a ,dler inp `yix `pz ,ziyixtck

biltdl `lc ,zaya `pz aeh meia `pzc envr

oipnl epi` zayc dler ,edine .dpynd oeyla

zelia` `bdp i` `l` ,`wlq `l zelia`lc

ipzwc `d `l`e df yexit itl ,ok m`e .dieba

mi`xp mixac la` .ikixv `lc `l` ,zn`c `zlina `l` Ð "`d inp `pz `d `pzc icii`" xnel cenlzd zhy oi` Ð dpynd ok m`e .'ek `pzc icii`e ,`bdp `l mlerl ipyne ,dler

elit` rnync :dywn axd zetqezae .xfril` epiax axd oeyl o`k cr .xzei `tiqc `inec iede ,dler epi` zay ipzil ikd i` yxtny dn itl :zeywdl yi cere !zepyl el oi` Ð xwy

ok m`e ,dray oipnl dler `bdp `lc xn`c o`nls` :uxzne !lbxa dray zevn `bdp `lc dil `iranw `l dray oiprl opixn` lirle .dler `di Ð `bdp `lc ab lr s` ,inp lbxa

oi`c zayc `nrh yxtn inlyexia .dler Ð zbdep dpi` elit` ,dgny aizk `l `din zay .dgny oda aizkc meyn ,llk zelia` oi`e li`ed ,dler epi` lbx Ð dler zayc ab lr

) aizkc meyn Ð ea bdep zelia`i ilyn.dkxa dia aizk zaye "dnr avr siqei `le xiyrz `id 'd zkxa" (åðéàåÐ oii dzey epi`e xya lke``xza wxta ixyc ikid ikc d`xp

) ziprzc(`,lxeng ope`c rnyn :dniz .a`a dryza `le o`ka `l xzid oda bedpl oilibx oi` ,edin .ope`a ixy inp ikd Ð ezbn oiie ,minlyk epi`y onf lk xya a`a dryz axr iab

ztihre ,lcpqd zlirpe ,dhnd ziitka :zelia`a exingd mixac x`yae .xeq` ope`e ,miycwa lke` la`c ogky` miycw oiprle .oiiae xyaa xeqi` ea `diy la` epivn `lc ,la`n

cexh zeidl el yiy meyn `l` ,zelia` meyn oixeq` mpi`y mixac la` .oixeq` zelia`ae ,ope` iab xzen Ð la` meyn ody mixacc :xnel yie !ixy ope`ae ,`ki` `aehe ,y`xd

dgny `ny e` ,jyni `ny inp `da Ð ope`a xeq`c jenqa rnync ,dhnd yinyze .`wec ope`a ixiq` Ð oii ziizye xya zlik` oebk Ð mixg` mixac xg` jyni `le ,ezn zxeawa

.xenbi df ixd Ð eiaexwn cg` zn el exn`e glbn did :zegny zkqna `ipzcn ,glbl xeqi` cenll oi`e .ope`a ixy i` opirci `l zqeakzae zglbzae ,iz`vn jk ,dtvege `zxizi

) "erxtz l` mkiy`x"n ol `wtpc ,xeq` zglbzc :izazk xy` oa wgvi epiax myae .xawpy xg`le ,ixii` drenya `nlc .xeq` Ð ligzd `l `d :rnyni `xwieÐ `nlr ilek `d (

) zeaezkc `nw wxt opixn`ck zepip`a xizdl e`xe ,jenqa opixq`c dhnd yinyzae .eed mippe` edpi`e .ixiq`mye `,clreae xcgl znd z` oiqipkn :mzd opixn`wc .exq` zelia`ae ,(

r zelia` `liig `lc meyn ,devn zlira lrea ipzwc `nili` ?`lew i`n :dywne ,da ileflfl iz`e `liw `kdc zelia` mzd opixn`wc `de .yxete devn zliraxnel dvex epi` .dil

.zelia`a ileflfl iz` `le zepip`a m` ik ,zelia`a `lew oi` :xn`w ikd `l` ,xaca `lew oi`y

ïéàåÐ eilr oikxan) "ezny in" wxt zekxaa qxhpewa yxit`,gizkxa iab `nlya ?eilr oikxan oi` xnel jiiy dn `ivend iab :dnize .oefnd zkxa Ð oipnfn oi`e ,`ivend zkxa :(

ope`d df oi`e ,wlgil devny elk`y mipyk eedc ,wlgl devn `l` ,eilr oikxan oi`c opixn`w `xnbac :yxtl yie ?sexiv jiiy i`n `ivend iab `l` ,sexiv jiiy Ð oefnd

,dyly oic mdl zeidl ,sxhvn la` sxhvn oi`c elyn eplk`y jxap oiprl :`pin` ded `cg `l` ipz ded `l i`e .elyn eplk`y jxap :xnel ,odnr = odilr oipnfn oi`e ,odnr sxhvn

yxit .dxyra my oixikfny enk ,mya jxal `cge ,"elyn eplk`y jxap" xnel `cg ,oipnfne oikxan oi`c :yxtn xy` oa wgvi epiaxe .izxz ipz ikdl ,exag xeara odn cg` jxal

) "ezny in" wxta qxhpewamy df mb"ezny in" wxt yixa xn`wcn ,edine .df oiprk yxit inp oizrnyae .jxal xeq` oi`c eyexitn rnyn .oefnd zkxa jxal jixv oi` Ð jxan epi`e :(

!onfle jxal ebdp `zydc :wgvi iaxl dnize .jxal xeq`c yxit axd zetqeza mbe .jxal xeqi` `ki`c :zekxaa wgvi epiax yxit Ð xeq`c `ed zen` rax` [jez] xn`c o`nl mzd

,edine .melk dyer epi` `ede ,miwqer mixg`y drya :inp i` .ixy Ð wqer epi`y drya la` .devnd on lhazdl el oi`y ,znd ikxva wqer `edyk wx `kd ixii` `lc xne` dide

.on` mdixg` dper epi` Ð mixg` ekxa m`e .on` eixg` oiper oi` Ð jxia m`e .jxan epi`e ,'ek ekxev lk dzey epi`e ,ekxev lk lke` epi` :mzd `zi` ikde ,ok rnyn epi` inlyexia
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קלה
oiglbn el`ea cenr bk sc ± iyily wxtohw cren

àéráî é÷åñôà-xninl `kixv in :xnelk

.zwqtn dpi`cêøáî ïéà-ici mixg` `ivedl

.ozaegåìàá áééçúðù êåúî-'ek rny z`ixw

.oleka aiigzpåäééðéá àëéà äèîä ùéîùú-

oleka aiigzp xn`c `d-yinyza xzen :xaq

.dhnd yinyza xeq` :xaq `nw `pze ,dhnd

øî-.zaya zelia` yi :xaq ,yinyza xq`c

øîå-zelia` oi` :xn`c l`enyk xaq ,ixyc

.zayaäéìr úåìéáà äìç àì ïééãr-`lc

.xawp
ìáà
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ùélia`Ð zaya zezvw rnyn ikde .`rpvay mixac iedc Ð opaxe l`ilnb oa oerny oaxc `zbelt iziin ,i`pzk `nil :inp jenqae .qxhpewa yxitck ,ixiin `rpvay mixaca

mixne`y yi opgei iaxc `ail`e ,`kdc `zbelt oirk ibiltc rnyn Ð dhnd yinyza zaya xeq` m` iel oa ryedi iaxe opgei iax ibilt ,dler zaydc oizipzn` lirlc inlyexia

) zeaezkc `nw wxta opgei iax xn`c ,eply cenlzd lr wleg eze`e ,xzen my`,c:oizrnya dniz il dyw zvwe .bdep `rpvay mixac la` Ð zaya zelia` oi` exn`y it lr s` :(

diyix` `xceq qixtc xeaq did `ny !bdep `rpvay mixac :opgei iax xn` ikd :dil xn` ?zaya zelia` oi` xn dl xaq `l dil xn` ,diyix` `xceq qixtc sqei axl digky` iia`

zrixt xn`c o`nke ,`iqdxtay mixac ded

ueg oia eziaa oia wlgn did `le ,daeg y`xd

.`rpv aiyg eziaa :el aiyd `ede .ezial

ïàîdler ipzwcn zaya zelia` yi xn`c

Ðxfril` epiax axd yxit:dkxal epexkf

Ð"zelia` da oi`e" yxit `le ipzwcn:`nl`

yxtl el did Ð ok `l m`c ,da bdep zelia`

da bdp `l dlerc ab lr s` ,`icda ikd

da bdepc rnyn Ð dlerc oeikc .zelia`

oiler oi` `tiq ipzwc icii` :ipyne .zelia`

yxite .`xidp `le .mzq dler `yixa `pz ,mzq

yi xn`c o`n :eaxn dkxal wicv xkf oerny iax

oipn lkl dlerc rnyn Ð dler ipzwc zelia`

bdpy dn zaya bdpiy Ð zelia`le ,dray

myk ,epeaygl zay dlrz jk jezne .lenz`

,zaya zelia` oi` c"n .epeaygl dler y"ry

ilek `aiygc ab lr s` ,zwqtn dpi` ipzwc

epi` mewn lkn Ð deba zelia` lhal i`d

`d `l`e :jixtwe .`hiyt ok `l m`c .wiqtn

!mini x`yk zelia` bdepc rnync ,dler ipzwc

,ixnbl oiler oi` aeh mei iab ipzwc icii` :ipyne

oda aizkc dgny meyn ,zelia`l `le oipnl `l

oeyl eze`a ,dler inp `yix `pz ,ziyixtck

biltdl `lc ,zaya `pz aeh meia `pzc envr

oipnl epi` zayc dler ,edine .dpynd oeyla

zelia` `bdp i` `l` ,`wlq `l zelia`lc

ipzwc `d `l`e df yexit itl ,ok m`e .dieba

mi`xp mixac la` .ikixv `lc `l` ,zn`c `zlina `l` Ð "`d inp `pz `d `pzc icii`" xnel cenlzd zhy oi` Ð dpynd ok m`e .'ek `pzc icii`e ,`bdp `l mlerl ipyne ,dler

elit` rnync :dywn axd zetqezae .xfril` epiax axd oeyl o`k cr .xzei `tiqc `inec iede ,dler epi` zay ipzil ikd i` yxtny dn itl :zeywdl yi cere !zepyl el oi` Ð xwy

ok m`e ,dray oipnl dler `bdp `lc xn`c o`nls` :uxzne !lbxa dray zevn `bdp `lc dil `iranw `l dray oiprl opixn` lirle .dler `di Ð `bdp `lc ab lr s` ,inp lbxa

oi`c zayc `nrh yxtn inlyexia .dler Ð zbdep dpi` elit` ,dgny aizk `l `din zay .dgny oda aizkc meyn ,llk zelia` oi`e li`ed ,dler epi` lbx Ð dler zayc ab lr

) aizkc meyn Ð ea bdep zelia`i ilyn.dkxa dia aizk zaye "dnr avr siqei `le xiyrz `id 'd zkxa" (åðéàåÐ oii dzey epi`e xya lke``xza wxta ixyc ikid ikc d`xp

) ziprzc(`,lxeng ope`c rnyn :dniz .a`a dryza `le o`ka `l xzid oda bedpl oilibx oi` ,edin .ope`a ixy inp ikd Ð ezbn oiie ,minlyk epi`y onf lk xya a`a dryz axr iab

ztihre ,lcpqd zlirpe ,dhnd ziitka :zelia`a exingd mixac x`yae .xeq` ope`e ,miycwa lke` la`c ogky` miycw oiprle .oiiae xyaa xeqi` ea `diy la` epivn `lc ,la`n

cexh zeidl el yiy meyn `l` ,zelia` meyn oixeq` mpi`y mixac la` .oixeq` zelia`ae ,ope` iab xzen Ð la` meyn ody mixacc :xnel yie !ixy ope`ae ,`ki` `aehe ,y`xd

dgny `ny e` ,jyni `ny inp `da Ð ope`a xeq`c jenqa rnync ,dhnd yinyze .`wec ope`a ixiq` Ð oii ziizye xya zlik` oebk Ð mixg` mixac xg` jyni `le ,ezn zxeawa

.xenbi df ixd Ð eiaexwn cg` zn el exn`e glbn did :zegny zkqna `ipzcn ,glbl xeqi` cenll oi`e .ope`a ixy i` opirci `l zqeakzae zglbzae ,iz`vn jk ,dtvege `zxizi

) "erxtz l` mkiy`x"n ol `wtpc ,xeq` zglbzc :izazk xy` oa wgvi epiax myae .xawpy xg`le ,ixii` drenya `nlc .xeq` Ð ligzd `l `d :rnyni `xwieÐ `nlr ilek `d (

) zeaezkc `nw wxt opixn`ck zepip`a xizdl e`xe ,jenqa opixq`c dhnd yinyzae .eed mippe` edpi`e .ixiq`mye `,clreae xcgl znd z` oiqipkn :mzd opixn`wc .exq` zelia`ae ,(

r zelia` `liig `lc meyn ,devn zlira lrea ipzwc `nili` ?`lew i`n :dywne ,da ileflfl iz`e `liw `kdc zelia` mzd opixn`wc `de .yxete devn zliraxnel dvex epi` .dil

.zelia`a ileflfl iz` `le zepip`a m` ik ,zelia`a `lew oi` :xn`w ikd `l` ,xaca `lew oi`y

ïéàåÐ eilr oikxan) "ezny in" wxt zekxaa qxhpewa yxit`,gizkxa iab `nlya ?eilr oikxan oi` xnel jiiy dn `ivend iab :dnize .oefnd zkxa Ð oipnfn oi`e ,`ivend zkxa :(

ope`d df oi`e ,wlgil devny elk`y mipyk eedc ,wlgl devn `l` ,eilr oikxan oi`c opixn`w `xnbac :yxtl yie ?sexiv jiiy i`n `ivend iab `l` ,sexiv jiiy Ð oefnd

,dyly oic mdl zeidl ,sxhvn la` sxhvn oi`c elyn eplk`y jxap oiprl :`pin` ded `cg `l` ipz ded `l i`e .elyn eplk`y jxap :xnel ,odnr = odilr oipnfn oi`e ,odnr sxhvn

yxit .dxyra my oixikfny enk ,mya jxal `cge ,"elyn eplk`y jxap" xnel `cg ,oipnfne oikxan oi`c :yxtn xy` oa wgvi epiaxe .izxz ipz ikdl ,exag xeara odn cg` jxal

) "ezny in" wxta qxhpewamy df mb"ezny in" wxt yixa xn`wcn ,edine .df oiprk yxit inp oizrnyae .jxal xeq` oi`c eyexitn rnyn .oefnd zkxa jxal jixv oi` Ð jxan epi`e :(

!onfle jxal ebdp `zydc :wgvi iaxl dnize .jxal xeq`c yxit axd zetqeza mbe .jxal xeqi` `ki`c :zekxaa wgvi epiax yxit Ð xeq`c `ed zen` rax` [jez] xn`c o`nl mzd

,edine .melk dyer epi` `ede ,miwqer mixg`y drya :inp i` .ixy Ð wqer epi`y drya la` .devnd on lhazdl el oi`y ,znd ikxva wqer `edyk wx `kd ixii` `lc xne` dide

.on` mdixg` dper epi` Ð mixg` ekxa m`e .on` eixg` oiper oi` Ð jxia m`e .jxan epi`e ,'ek ekxev lk dzey epi`e ,ekxev lk lke` epi` :mzd `zi` ikde ,ok rnyn epi` inlyexia

wicvne ayei `ede oilltzne oicner od onwl opixn`c :cere .dnezi on` didz `ly ,dkxad zriny meyn il d`xp ,edin ?on` ziipra yi lehia dn Ð ezna wqr zevn lehia meyn m`e

dnl ,el oirney oi` Ð envr lr xingdl dvx m` :ipz "ezny in" wxt yixc inlyexia iz`vn aeye .jxal xeq`c d`xpe .mnece ayei `l` ,llk ea wqer epi`y rnyne ,oicd z` eilr
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אלול, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ועל של עתה ועיקר באתי, כי בודאי זוכרים הם תוכן מכתבם ע"ד החופש - אשר אי אפשר 

יהי' לעכב התלמידים בשילהי אלול ועשי"ת וכו' בהישיבה אם לא יתנו להם חופש בזמן הקיץ, ועל 

יסוד השערה וקס"ד זו, הנה נתנו חופש למאות תלמידים לכמה זמן, אשר בודאי חסר הי' בלימודם 

תורה )והלואי שלא הי' חסרון גם בקיום המצות(.

וכמו שנתנו החופש בלבב שלם - הרי בטח יכירו בהמוטל עליהם לקיים החלק השני בהנוגע 

להסדרים בשילהי אלול ועשי"ת וכו'.

בברכה לבשורות טובות ומפורטות בכל האמור לעיל ולכתיבה ולחתימה טובה.
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.mil`rnyiàð÷éã éáåâ-dhnl ,iglay zeneb

.eitnåðù àì-jixvc ,zaya y`xd zrixt

inia dqekn didy epwfe entye enheg zelbl

.zaya zelia` oi` ik ricedl ,ela`ïéàù àìà
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אלול, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... לפלא שאינו מזכיר בלימודים הנלמדים ברבים גם לימוד תניא בכל יום ועכ"פ ביום ב' וה' 

נוסף על הש"ק שכלשון רז"ל לא יהי' שלשה ימים בלא תורה פנימיות התורה.

בברכת הצלחה וכוח"ט.
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קמג
oiglbn el`ea cenr dk sc ± iyily wxtohw cren

àøùéâà åèî éë-df xearl oileki eid `l eiykry ,xvw xyb ly sca xearl eribdyk

.df xg` df `l` ,df cvaéìîâ åî÷-.onewna zehnd i`yep milnbd ecnràrééè-

.mil`rnyi xgeqïðáø-.`pepnd axe `ped ax xa dax ,iakiycàø÷é éãár-`l `dc

.i`d inwn lrinl i`d iraéëë øåúð-.`pepnd axl ifac meyn ,eiiglúåîçìî øôñ-

axe dax mglpy :`pixg` `pyil .dxez xtq

xezpe ,`pepnd`pyil .`riih `eddc ikk

miyiyi rfb :`pixg`-,`ped ax xa dax df

,dleb y`x `edc `ped ax oa ,milecb oa `edc

zengln xtq enre .l`xyi ux`c `iypn sicre

-.`pepnd ax enråìôëåä ãåôé÷å úà÷-

) "cetiwe z`w deyxie" :enk ,dllw(cl diryi

.mlera dltkede d`a dllw :xnelkúåàøì
øáùå ãåù-lr `ed jexa yecwd uvwy df

.enleríéîéë úåìéì íéùð-myy lr ,ctqda

.dxeza minik zelilïéáà øáå ÷åôé÷ øá-eed

) .ipctqàîåé àåää-.(diytp gpcäéúrã ùìç
-.dcia`l i`de ,zadlyl dil incn i`dc

àîåé àåääå-meyn ,edectq `l diytp gpc

.eci lr dlwz edl rxi`cøá àìå ÷åôé÷ øá àì
õéìç ïéáà-`pipze .ediirxk ektdzi`c meyn

)(`,pw zenai`lbixc `zgel` ibqnc o`n i`d :

-lrn elrp dvlge" dxn` dxezdc ,uilg `l

.elbxl zgzn `le "elbxúìâãì éúà-.lwcg

úéùéìù áåø-`axe .ziyily e`xwp l`xyi

xen`e mew :dil xn`e ,l`xyi aexk lewy

.mingx ywa :xnelk ,`zlinäøî éîá úåàë-

.oda zwcap dheq dy`yåúðéðç úrá-.clec

åðéðç ãáà-.eppgnd eia`ùîùä éúàáäå
íéøäöá-.mixdva ynyd riwy`ìù åîåé

äéùàé-.yny enei ixw ,diy`i bxdpyäéîøâì
-lcbe ,clep dae ,laan did `xif iax :dizrcl

dxd xrpy ux` :xn`wc epiide ,l`xyi ux`a

ixw ikd`e .direyry dlcb iav ux` dclie

`xif axe `xif iax dil-ú÷ø äøîà äì àð éåà
-.`ixah `id zwx ,ok xnel dlekiåúéçà-

.zernc ecixedéáëåë åàéîçúéà-e`xp

.xrv aexn mlerd dpzypy ,miakekdéôéë
àøåðã-.xe` ly mipa`àééðîìö årúùà-

.odly sevxt egenipàééöìçîì ååäå-,xnelk

minlv ly sevxt zxev lk dkrnzpe dwlgp

.zipzypy ciqgd zxev iptn ,zerahnd zxeve

íçðî éáøã-s` lkzqp `ly ,miyecw ly opa

opixn`ck ,`fef ly dxevaiaxr"a"migqt

)(`,cw.àééöìçîì ååäå-lbrna dwlgedy enk

.lzekd hih oighn day ,mivlgnaeàèøãðà-

.zny jlnd my lr oiyery minlvd zxev

ïéøúçî ïéráù-ez` eed `l dizekfac .miapbc

.miapbàãøáã éôéë-.mipa`éôéë ÷åùð-

.ef z` ef ewype ,exazyp mixyb ly ze`tik

éöéù-.mivew
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åòôùÐ `nc ixetivc iafxnjtyp :yexit .mzxfb lr diytp adic :inlyexia yxtn

.dlind lr eytp ozpy :` wxt `ztqez .myd cegi lr enc

ìòåÐ dnkg ecnly eax) "ze`ivn el`" wxtamye `,bl `rivn `aadcedi iax ibilt (

`l elit` :xne` iqei iaxe ,epnid eznkg aexy lk :xne` dcedi iaxy ,iqei iaxe

wiqne ,eax edf Ð zg` dpyna `l` eipir xi`d

df oirxew laaay minkg icinlz :xn` `ler ,my

zyy ax wqete .dil `xiaq iqei iaxk ,df lr

.`zkld ikdc l`ppg epiax yxite .iqei iaxk

:xn`c ,dcedi iaxk wqet i`g` axc zezl`yae

el`" wxta yxtne .epnid eznkg aexy lk

[oi`c] drixw oirxew eidc `ztqeza "ze`ivn

did xzeie ,dcedi xa wgvi iax yxit oke .dg`zn

iqei iaxk car l`enyc ,ax dyrnc il d`xp

,iqei iaxc `zlin yxtn inp `axe .mzd `zi`ck

eid `nye .dizeek car inp inlyexia xfrl` iaxe

.onvr lr oixingn
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ìeréð øî :øîà øîe ,àLéøa ìeréð øî :øîà øî̈£©¨¥§¥¨¨£©¨¥
ìeréì àðeä øa äaøc àeä àðéc :øîà .àLéøa§¥¨£©¦¨§©¨©¨¥

éìç .àLéøadéëk øeúð ,àðeä øa äaøc délîb ó §¥¨£¦§¨¥§©¨©¨§¨¥
ræb" :à÷Bðé àeää déìr çút .àréiè àeääc dépLå§¦¥§©©¨¨§©£¥©¨¨¤©
ãBt÷å úà÷ .úBîçìî øôñ Bnrå ìáaî äìr íéLéLé§¦¦¨¨¦¨¤§¦¥¤¦§¨¨¨§¦
ìr óö÷ .ørðMî àaä øáLå ãBLa úBàøì ,eìtëeä§¨¦§§§¤¤©¨¦¦§¨¨©©
.äLãç älëk íäa çîNå ,úBLôð epnî ñîçå BîìBr¨§¨©¦¤§¨§¨©¨¤§©¨£¨¨
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המשך ביאור בעמ' קלב

oiglbn el`e` cenr ek sc ± iyily wxtohw cren
'åë ïérø÷ åìàå-) zegny zkqna izax la`a(h wxt.øåáéö áåøá-.l`xyi aex

äéäù äùrîëå-.ozpedie le`yaåäééùôðì åîøâ-ilhw `l xn`wc `de .dia ecxnc

icedi-.mpga :xnel dvexéøéúé ìå÷ì-) rxw rxw `iz` :ecxny ,zexepk lewl(cecn

.[ryil`n]äráøàå úåúìã ùìù-.miweqt drax` :xnelkàëìî àðà-`l `kln`e

.melk aizkùàøì äéøö åéä-y`x ixkpdy

.dz` `leúårø úåråîù íåùî-,zelbd lr

.rxwinl irai`äìéâîä úà-.liebd dfúàå
íéøáãä-.azkd dfàúùä-edl liwy i`

`zinrp-lre liebd lr rxwinl il irai`

.sxypk iedc ,azkdråøæá-.elivdl leki oi`y

äéäù äùrîëå-`zinrpc la` .miwiedic

livdl ivnc-.rxwin `lùã÷îá râôã àä
àùéøá-daiz dciya milyexil qpkpy oebk

zia d`xy cr milyexi d`x `lc ,lcbne

ycwnd-lr siqene ,ycwnd lr rxew

rbte daiza qpkp `lya la` .milyexi

`yixa milyexia-ipta milyexi lr rxew

.envr ipta ycwnd lre dnvríérø÷ä ìë
ïììåîì ïéàùø-.dxitza cba ltwlïérë

úåîìåñ-df la` ,dfl jenq df oihwln oi`y

.zenleq zelrn oirk agexa hwlny ,dfn wegx
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úëøáÐ olpn myddwyax :ixn`c zi` ,inlyexia `kd ibilt mixkpc myd zkxa lre

rax`" wxtae .ded ixkp :ixn`c zi`e ,`l Ð ixkpc la` ,ded xnen l`xyi

) "zezin(`,q oixcdpqlr rxew yiwl yix ded :inlyexiae ,eply cenlza da ibilt inp

.myd zkxa

ãçàåÐ mirneyd itn rneydyxit

,df mixne`y micrd on oebk :zetqeza

lr oirxew oi` Ð iqei z` iqei dki xne` `ed m`e

my) "zezin rax`" wxta rnyn oke ,df(`,ep.

àéúàÐ drixw:dnizlk slip ,ok m`

"drixw"n eg`zi `ly zerixw

.dil xazqin `l `nye !"drixw"øã÷lk

Ð zexkf`dÐ xteqd xrza drxwc `de :dniz

opiqxb `l inlyexiae !dlibnd lk rnyn

.zexkf`dàìÐ rexfa `l` exn`inlyexiae

.rexfa l`xyi jln dtxyy :qxb

íëùîÐ eliyn:jxtinl `kd jiiy `l

zvw la` .`zlz `ki`c cr `ni`e

owf iglbnc ,ded `zxizi `zlin xni`c :dyw

jiiy `lc :xnel yie !`xw i`da aizk miccebzne

) lirle ,drixw `l` llk slip `lc xninl(`,`k

lkn Ð drixw xity zxnbc idp :inp xn`w ikd

.cnern dpin sliz `l mewn
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,Bnà ìrå ,åéáà ìr røBwä :ïéçàúî ïéàL ïérø÷ elàå§¥§¨¦¤¥¦§©¦©¥©©¨¦§©¦
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קמו
miwxt dyelyaa cenr ek sc ± iriax wxtohw cren

ììùä êåúî-.llya c`l` rxw `lyéåçéàä êåúî-.iegi`d rxwnéøãðñëìà éåçéàáå
-.mlyk dedcäèîì åëôäì éàùø-,dlrnl dhnly jtede ,dhnl rxwd jtedy

.eyaele x`evd zia dyere ,edg`neùìù úôñåúå-eze` lr xg` rxw siqeny oebk

.xg` la` erxi`y oebk ,rxwäçàúî ïéà ïåéìr-.en` lre eia` lr erxwyïðéàù
úôñåúá-odilr siqeny oica oi` ,xnelk.réâä
åøåáéèì-.xg` zn el zneùìù ÷éçøî
úåráöà-.rxewe ,rxw eze` cvaàìîúð-

rxewe xfege eixeg`l exifgn ,eiptln mirxw

.eiptläráù ìë-zn el zn m`-drixw rxew

.zxg`éñåî äráù øçàìó-.oey`x rxw lr

åììåùì ïúéð àìã-siqen i`e .llk dray jez

dia-,dray xg`l la` .cg` rxwk ifgin

elly xakc-lk siqene zelilyd lk rxew

.rxw xg` zn lrc xkpinc ,edyåúììåù äùà
øúìàì-.dray jez elit`éîð éëä-siqenc

.xkpin `wc `zxet da siqene ,dlilyd rxewc

.dy` elit`e ,rxew dray lk :wiqt `weíåùî
àåä äùàä ãåáë-.oicd on `leãåáë íåùî

åéáà-siqen jkitl ,iegi`k iede oicd on `le

.miyly xg`l earåø÷ ãâáá-lfeb ,okl mcew

lr rxwy odl d`xny ,lkd dnxny .lkd

.zndåréãåä àì íàå-.eia` z` xwal jledy

åäåøáé-`ay eze`lla` :zeietk zehn lr-

íå÷îì íå÷îî êìåää.
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éåçéàáåÐ ixcpqkl`zegny zkqnae .xkip enewn oi`y lk Ð iegi` edfi` :inlyexia

)h wxt.ekxev lk edeg`y lk :yxtn (

êëÐ ezeg`l xeq` gweldxeq` gwelc idp .ixkpl exkenl xzen m` izrny `l

ick epiid Ð gwell ricedl jixv xkenc it lr s`e .xzen ixkp `ed m` Ð ezeg`l

m` oiyyeg ep` oi` la` ,xeqi` gwel dyri `ly

jixv cere .xzen did dxe`kle ,ixkpd epxtzi

`pzl 'it ied Ð 'ek xkendy myke i`de .oeir

elit` xfrl` oa oerny iaxle ,dkitd `la `nw

`pzk dkldc d`xp ibiltc i`nae .dkitd ici lr

.xfrl` epax axd yxit oke ,`nw

úìéçúÐ zerav` yly drixw`prci `l

) lirlc ,`nrh witn i`nn(a,ak

.gthn zegt dfig` oi` :"wfgie"n gth opiwtn

àéðúÐ ikd inpiqei iaxe ,ok xaeq iqei iax

iaxe xi`n iaxc iab ezenk dkld

n" wxta ,dcedi) "ede`ivedy i(a,en oiaexir.

.rixkn dil dedc ,cereòøå÷lr cg` rxw

Ð olek) zegny zkqnah wxtzn el exn` :(

dzn .`vi Ð en` `l` epi` `ede ,rxwe eia`

dzn ,eia` zn .`vi Ð eia` `l` epi` `ede ,en`

Ð oiaexwd on cg` `l` epi` `ede ,rxwe ,en`

eia` `l` epi` `ede ,rxwe oiaexwd on cg` ,`vi

zn el exn` :inlyexiae .`vi `l Ð en` e`

el exn` .`vi Ð did oerny exn`e ,rxwe oae`x

,zne did miiw el exn` jk xg`e ,rxwe oae`x zn

.epa `vnpe eia` lr rxw oke .`vi `l :`pz zi`

lr `ed dnk .rexwl jixv oi` Ð xz` lr zn m`

mixcpc `xza wxt seqae .xeac ick Ð xz`

)(`,ft.diepy `id ok enkøîàongp axxa

ztqeza opi`y itl wgviÐsiqen i`n :dniz

epax axd yxite ?`ziixad on mrhd yxtl

itl" opiqxb `lc :l`eny epiax mya xfril`

dywd wgvi epax axde .`ziixaa "oitiqen oi`y

ivnc il d`xp ?ztqeza jiiy i`n :zetqeza

:inp i` .exeaih cr xn`c o`nk `xiaqc xninl

.eal cr enk jk lk df oi` Ð eal z` dlbiy cr

wgvi xa ongp ax xn`wc :il d`xp xzei ,edin

m`e ,eal cr rexwl jixvyÐ ztqeza opi`y itl

oeik ,mewn lkn Ð eal cr rxw `ly jk rxi`

jiiy oi` xne` Ð jixv didy enk dyr `lc

wgvi xa ongp ax xaqw eyexitl ,edin .ztqez

jenqa xn`c o`nl elit`e .eal cr mixne` yik

jixv oi`y ,epyxity enk ayiil yi Ð exeaih cr

,eal z` dlbiy cr wx en` lre eia` lr rexwl

ceak meyn ,xity Ð ith rxw m` mewn lkn

."zigyz la" o`k oi`e ,eia`

íøåôÐ dhnln) zeixedc `xza wxta(a,ai

.x`eva m` ,dhnl rxew dn yxtn

éôìÐ en`e eia` lr oitiqen oi`yyxit

eia` lr rxw m` oiac ,i`w edlek`c :qxhpewa

`prci `le .mcew eiaexwn cg` lr rxw oia ,mcew

eia` rxw lr `wec rnyn `pyilc ,dil `pn

.mcew didy en`e
m`
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,ììMä CBzî røBwä :ïðaø eðz .éøcðñkìà éeçéàáe§¦£¤§©§§¦¨©¨©©¥©¦©§¨
úBîìeqä CBzî ,è÷lä CBzî ,ììnä CBzî¯.àöé àì ¦©§¨¦©¤¤¦©¨Ÿ¨¨

éeçéàä CBzî¯éeçéàáe :àcñç áø øîà .àöé ¦¨¦¨¨¨©©¦§¨§¦
.BúBçàìe ähîì BëôBäì éàMø :ïðaø eðz .éøcðñkìà£¤§©§§¦¨©¨©©©§§§©¨§©
øëBnäL íLëe .BúBçàì øñBà øærìà ïa ïBrîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥§©§¥¤©¥

BúBçàì øeñà¯Cëéôìe .BúBçàì øeñà ç÷Blä Ck ¨§©¨©¥©¨§©§¦¨
éøö øëBî.ç÷Blì BréãBäì Cäréø÷ úléçz :ïðaø eðz ¥¨¦§¦©¥©¨©¨©§¦©§¦¨

ìL úôñBúå ,çôèéaø .øéàî éaø éøác ,úBraöà L ¤©§¤¤¨Ÿ¤§¨¦§¥©¦¥¦©¦
ìL äréø÷ úléçz :øîBà äãeäéúôñBúå ,úBraöà L §¨¥§¦©§¦¨¨Ÿ¤§¨§¤¤

,äréø÷a øéàî éaøk äëìä :àìer øîà .eäL ìk̈¤¨©¨£¨¨§©¦¥¦¦§¦¨
éñBé éaø ,éëä énð àéðz .úôñBúa äãeäé éaøk äëìäå©£¨¨§©¦§¨§¤¤©§¨©¦¨¦©¦¥
eðz .eäL ìk úôñBúå çôè äréø÷ úléçz :øîBà¥§¦©§¦¨¤©§¤¤¨¤¨

ïðaøéñBäå ,Bða úî ,rø÷å ,åéáà úî Bì eøîà :,ó ©¨©¨§¥¨¦§¨©¥§§¦
,rø÷å Bða úî .äçàúî Bðéà ïBéìr ,äçàúî ïBzçz©§¦§©¤¤§¥¦§©¤¥§§¨©

éñBäå åéáà úî.äçàúî Bðéà ïBzçz ,äçàúî ïBéìr ,ó ¥¨¦§¦¤§¦§©¤©§¥¦§©¤
rø÷ røB÷ ,BúBçà äúî ,åéçà úî ,Bnà úî ,åéáà úî¥¨¦¥¦¥¨¦¥¨£¥©¤©

éôì ,ãçà rø÷ Bnàå åéáà ìr ,ãçà rø÷ ïlek ìr :øîBà äøéúa ïa äãeäé éaø .ïleëì ãçà¤¨§¨©¦§¨¤§¥¨¥©¨¤©¤¨©¨¦§¦¤©¤¨§¦
.úôñBúa ïðéàL éôì :÷çöé øa ïîçð áø øîà ?àîrè éàî .Bnàå åéáà rø÷ ìr ïéôéñBî ïéàL¤¥¦¦©¤©¨¦§¦©©§¨¨©©©§¨©¦§¨§¦¤¥¨§¤¤
äëìä :ìàeîL øîàäå ?éëä ìàeîL øîà éîe .äøéúa ïa äãeäé éaøk äëìä :ìàeîL øîà̈©§¥£¨¨§©¦§¨¤§¥¨¦¨©§¥¨¦§¨¨©§¥£¨¨
:íéøîBà Léå ,Bøeaéè ãr ?røB÷ ïëéä ãr .ãeçì äréø÷ ,ãeçì úeìéáà !ìáàa ì÷énä éøáãk§¦§¥©¥¥§¥¤£¥§§¦¨§©¥¨¥©©¦§¥§¦

øácì äéàø ïéàL ét ìò óà .Baì ãr¯."íëéãâa ìàå íëááì erø÷å" :øîàpL ,øácì øëæ ©¦©©¦¤¥§¨¨©¨¨¥¤©¨¨¤¤¡©§¦§§©§¤§©¦§¥¤
ìL ÷éçøî ,Bøeaéèì rébäåéðôlî àlîúð .røB÷å úBraöà L¯àlîúð .åéøBçàì Bøéæçî ¦¦©§¦©§¦¨Ÿ¤§¨§¥©¦§©¥¦§¨¨©£¦©£¨¦§©¥

äìrîlî¯íøBt ìBãb ïäkL àlà .àöé àì ïéããvä ïîe ähîlî røBwäå .ähîlî BëôBä ¦§©§¨§¦§©¨§©¥©¦§©¨¦©§¨¦Ÿ¨¨¤¨¤Ÿ¥¨¥
:øîà ãç ;éåìå ìàeîLc deáàc déîMî eäééåøúå ,àá÷er øîe äðzî áø da eâéìt .ähîlî¦§©¨§¦¨©©¨¨©§¨§©§©§¦§¥©£¦§¥§¥¦©¨©

éñBî äráL øçàì ,røB÷ äráL ìkìL ìk :øîà ãçå .óìL øçàì ,røB÷ íéLéñBî íéL.ó ¨¦§¨¥©§©©¦§¨¦§©¨©¨§Ÿ¦¥©§©©§Ÿ¦¦
é÷úîì ïzéð àìc ,éànà ,røB÷ äráL ìk øîàã ïàî :àøéæ éaø dì óøîàc àä àlà ,BììBL ©§¦¨©¦¥¨©§¨©¨¦§¨¥©©©§Ÿ¦¨§§¤¨¨§¨©

ìL ìk øîàã ïàî .àeä äMà ãBák íeMî íúä ?éîð éëä ,øzìàì BzììBL äMàä :øîíéL ¨¨¦¨©§§©§©¨¦©¦¨¨¦§¦¨©§¨©¨§Ÿ¦
íúä ?éîð éëä ,íìBrì BúBçàì ïzéð àìc ,Bnàìe åéáàì àlà .BúBçàì ïzéð àìc ,éànà ,røB÷¥©©©§Ÿ¦¨§©¤¨§¨¦§¦§Ÿ¦¨§©§¨¨¦©¦¨¨
íéúnä úà ìæBb äæ éøä únä éðôì reø÷ ãâáa àöBiä :ïðaø eðz .àeä Bnàå åéáà ãBák íeMî¦§¨¦§¦¨©¨©©¥§¤¤¨©¦§¥©¥£¥¤¥¤©¥¦
úà øwáàå Cìàå E÷eìç éðìéàLä" :Bøéáçì øîBàä ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .íéiçä úàå§¤©©¦©¨¦§¤©§¦¥¥¨¥©£¥©§¦¥¦£§§¥¥©£©¥¤

únL Bàöîe Cìäå ,"äìBç àeäL àaà¯ïúBðå B÷eìç Bì øéæçî Búéáì àáiLëe .Bçàîe ,røB÷ ©¨¤¤§¨©§¨¤¥¥©§©§¤¨Ÿ§¥©£¦£§¥
BréãBä àì íàå .Brø÷ éîc Bì¯úî Bì únL äìBç :ïðaø eðz .Ba rbé àì äæ éøä¯ïéà §¥¦§§¦Ÿ¦£¥¤Ÿ¦©¨©¨©¤¤¥¥¥

.åéðtî íéLpä úà ïé÷zLîe ,åéðôa ïérø÷î ïéàå .åéìr Bzrc óøhz ànL ,únL BúBà ïéréãBî¦¦¤¥¤¨¦¨¥©§¨¨§¥§¨§¦§¨¨§©§¦¤©¨¦¦¨¨
BúBîç ìrå åéîç ìr ïérøB÷å .Lôð úîâr éðtî ïè÷ì ïérø÷îeáø øîàå .BzLà ãBák éðtî §¨§¦§¨¨¦§¥¨§©¤¤§§¦©¨¦§©£¦§¥§¦§§¨©©

àöîðå ,÷BçN éãéì BàéánL éðtî B÷éç CBúa ÷Bðéz çéðé àì ìáà :éúaø ìáàa àðz ,àtt©¨¨¨§¥¤©¨¦¨¥Ÿ¨¦©¦§¥¦§¥¤§¦¦¥§§¦§¨
.úBiøaä ìr äpbúîäéä íà ,ìáàä úéáì CìBää :ïðaø eðz ."úBôe÷æ úBhî ìr ïéøáî ïéàå" ¦§©¤©©§¦§¥©§¦©¦§¨©¨©©¥§¥¨¨¥¦¨¨

Ba ñb Baì¯åàì íàå ,úBéeôk úBhî ìr eäeøáé¯déa røúéà àáø .úBôe÷æ úBhî ìr eäeøáé ¦©©§©¦§§¦¨©§©¦§¨¨¦§©¥
àáø .éîeéðî øa àaà àeäc ,àzøî øa àaà déaâì ìr .àúléî¯é÷æàzøî øa àaà ,ó¯ ¦§¨¨§©¥©¨©©§¨§©¨©©§¦¨¨§¥©¨©©§¨

,íB÷îì íB÷nî CìBää :ïðaø eðz .ïðaøî àáøeö éàäì àzrc déa úéì änk :øîà .éôk̈¥£©©¨¥¥©§¨§©§¨¥©¨¨¨©¨©©¥¦¨§¨
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קמז
miwxt dyelyaa cenr ek sc ± iriax wxtohw cren

ììùä êåúî-.llya c`l` rxw `lyéåçéàä êåúî-.iegi`d rxwnéøãðñëìà éåçéàáå
-.mlyk dedcäèîì åëôäì éàùø-,dlrnl dhnly jtede ,dhnl rxwd jtedy

.eyaele x`evd zia dyere ,edg`neùìù úôñåúå-eze` lr xg` rxw siqeny oebk

.xg` la` erxi`y oebk ,rxwäçàúî ïéà ïåéìr-.en` lre eia` lr erxwyïðéàù
úôñåúá-odilr siqeny oica oi` ,xnelk.réâä
åøåáéèì-.xg` zn el zneùìù ÷éçøî
úåráöà-.rxewe ,rxw eze` cvaàìîúð-

rxewe xfege eixeg`l exifgn ,eiptln mirxw

.eiptläráù ìë-zn el zn m`-drixw rxew

.zxg`éñåî äráù øçàìó-.oey`x rxw lr

åììåùì ïúéð àìã-siqen i`e .llk dray jez

dia-,dray xg`l la` .cg` rxwk ifgin

elly xakc-lk siqene zelilyd lk rxew

.rxw xg` zn lrc xkpinc ,edyåúììåù äùà
øúìàì-.dray jez elit`éîð éëä-siqenc

.xkpin `wc `zxet da siqene ,dlilyd rxewc

.dy` elit`e ,rxew dray lk :wiqt `weíåùî
àåä äùàä ãåáë-.oicd on `leãåáë íåùî

åéáà-siqen jkitl ,iegi`k iede oicd on `le

.miyly xg`l earåø÷ ãâáá-lfeb ,okl mcew

lr rxwy odl d`xny ,lkd dnxny .lkd

.zndåréãåä àì íàå-.eia` z` xwal jledy

åäåøáé-`ay eze`lla` :zeietk zehn lr-

íå÷îì íå÷îî êìåää.
ìâìâé
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éåçéàáåÐ ixcpqkl`zegny zkqnae .xkip enewn oi`y lk Ð iegi` edfi` :inlyexia

)h wxt.ekxev lk edeg`y lk :yxtn (

êëÐ ezeg`l xeq` gweldxeq` gwelc idp .ixkpl exkenl xzen m` izrny `l

ick epiid Ð gwell ricedl jixv xkenc it lr s`e .xzen ixkp `ed m` Ð ezeg`l

m` oiyyeg ep` oi` la` ,xeqi` gwel dyri `ly

jixv cere .xzen did dxe`kle ,ixkpd epxtzi

`pzl 'it ied Ð 'ek xkendy myke i`de .oeir

elit` xfrl` oa oerny iaxle ,dkitd `la `nw

`pzk dkldc d`xp ibiltc i`nae .dkitd ici lr

.xfrl` epax axd yxit oke ,`nw

úìéçúÐ zerav` yly drixw`prci `l

) lirlc ,`nrh witn i`nn(a,ak

.gthn zegt dfig` oi` :"wfgie"n gth opiwtn

àéðúÐ ikd inpiqei iaxe ,ok xaeq iqei iax

iaxe xi`n iaxc iab ezenk dkld

n" wxta ,dcedi) "ede`ivedy i(a,en oiaexir.

.rixkn dil dedc ,cereòøå÷lr cg` rxw

Ð olek) zegny zkqnah wxtzn el exn` :(

dzn .`vi Ð en` `l` epi` `ede ,rxwe eia`

dzn ,eia` zn .`vi Ð eia` `l` epi` `ede ,en`

Ð oiaexwd on cg` `l` epi` `ede ,rxwe ,en`

eia` `l` epi` `ede ,rxwe oiaexwd on cg` ,`vi

zn el exn` :inlyexiae .`vi `l Ð en` e`

el exn` .`vi Ð did oerny exn`e ,rxwe oae`x

,zne did miiw el exn` jk xg`e ,rxwe oae`x zn

.epa `vnpe eia` lr rxw oke .`vi `l :`pz zi`

lr `ed dnk .rexwl jixv oi` Ð xz` lr zn m`

mixcpc `xza wxt seqae .xeac ick Ð xz`

)(`,ft.diepy `id ok enkøîàongp axxa

ztqeza opi`y itl wgviÐsiqen i`n :dniz

epax axd yxite ?`ziixad on mrhd yxtl

itl" opiqxb `lc :l`eny epiax mya xfril`

dywd wgvi epax axde .`ziixaa "oitiqen oi`y

ivnc il d`xp ?ztqeza jiiy i`n :zetqeza

:inp i` .exeaih cr xn`c o`nk `xiaqc xninl

.eal cr enk jk lk df oi` Ð eal z` dlbiy cr

wgvi xa ongp ax xn`wc :il d`xp xzei ,edin

m`e ,eal cr rexwl jixvyÐ ztqeza opi`y itl

oeik ,mewn lkn Ð eal cr rxw `ly jk rxi`

jiiy oi` xne` Ð jixv didy enk dyr `lc

wgvi xa ongp ax xaqw eyexitl ,edin .ztqez

jenqa xn`c o`nl elit`e .eal cr mixne` yik

jixv oi`y ,epyxity enk ayiil yi Ð exeaih cr

,eal z` dlbiy cr wx en` lre eia` lr rexwl

ceak meyn ,xity Ð ith rxw m` mewn lkn

."zigyz la" o`k oi`e ,eia`

íøåôÐ dhnln) zeixedc `xza wxta(a,ai

.x`eva m` ,dhnl rxew dn yxtn

éôìÐ en`e eia` lr oitiqen oi`yyxit

eia` lr rxw m` oiac ,i`w edlek`c :qxhpewa

`prci `le .mcew eiaexwn cg` lr rxw oia ,mcew

eia` rxw lr `wec rnyn `pyilc ,dil `pn

.mcew didy en`e
m`
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,ììMä CBzî røBwä :ïðaø eðz .éøcðñkìà éeçéàáe§¦£¤§©§§¦¨©¨©©¥©¦©§¨
úBîìeqä CBzî ,è÷lä CBzî ,ììnä CBzî¯.àöé àì ¦©§¨¦©¤¤¦©¨Ÿ¨¨

éeçéàä CBzî¯éeçéàáe :àcñç áø øîà .àöé ¦¨¦¨¨¨©©¦§¨§¦
.BúBçàìe ähîì BëôBäì éàMø :ïðaø eðz .éøcðñkìà£¤§©§§¦¨©¨©©©§§§©¨§©
øëBnäL íLëe .BúBçàì øñBà øærìà ïa ïBrîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥§©§¥¤©¥

BúBçàì øeñà¯Cëéôìe .BúBçàì øeñà ç÷Blä Ck ¨§©¨©¥©¨§©§¦¨
éøö øëBî.ç÷Blì BréãBäì Cäréø÷ úléçz :ïðaø eðz ¥¨¦§¦©¥©¨©¨©§¦©§¦¨

ìL úôñBúå ,çôèéaø .øéàî éaø éøác ,úBraöà L ¤©§¤¤¨Ÿ¤§¨¦§¥©¦¥¦©¦
ìL äréø÷ úléçz :øîBà äãeäéúôñBúå ,úBraöà L §¨¥§¦©§¦¨¨Ÿ¤§¨§¤¤

,äréø÷a øéàî éaøk äëìä :àìer øîà .eäL ìk̈¤¨©¨£¨¨§©¦¥¦¦§¦¨
éñBé éaø ,éëä énð àéðz .úôñBúa äãeäé éaøk äëìäå©£¨¨§©¦§¨§¤¤©§¨©¦¨¦©¦¥
eðz .eäL ìk úôñBúå çôè äréø÷ úléçz :øîBà¥§¦©§¦¨¤©§¤¤¨¤¨

ïðaøéñBäå ,Bða úî ,rø÷å ,åéáà úî Bì eøîà :,ó ©¨©¨§¥¨¦§¨©¥§§¦
,rø÷å Bða úî .äçàúî Bðéà ïBéìr ,äçàúî ïBzçz©§¦§©¤¤§¥¦§©¤¥§§¨©

éñBäå åéáà úî.äçàúî Bðéà ïBzçz ,äçàúî ïBéìr ,ó ¥¨¦§¦¤§¦§©¤©§¥¦§©¤
rø÷ røB÷ ,BúBçà äúî ,åéçà úî ,Bnà úî ,åéáà úî¥¨¦¥¦¥¨¦¥¨£¥©¤©

éôì ,ãçà rø÷ Bnàå åéáà ìr ,ãçà rø÷ ïlek ìr :øîBà äøéúa ïa äãeäé éaø .ïleëì ãçà¤¨§¨©¦§¨¤§¥¨¥©¨¤©¤¨©¨¦§¦¤©¤¨§¦
.úôñBúa ïðéàL éôì :÷çöé øa ïîçð áø øîà ?àîrè éàî .Bnàå åéáà rø÷ ìr ïéôéñBî ïéàL¤¥¦¦©¤©¨¦§¦©©§¨¨©©©§¨©¦§¨§¦¤¥¨§¤¤
äëìä :ìàeîL øîàäå ?éëä ìàeîL øîà éîe .äøéúa ïa äãeäé éaøk äëìä :ìàeîL øîà̈©§¥£¨¨§©¦§¨¤§¥¨¦¨©§¥¨¦§¨¨©§¥£¨¨
:íéøîBà Léå ,Bøeaéè ãr ?røB÷ ïëéä ãr .ãeçì äréø÷ ,ãeçì úeìéáà !ìáàa ì÷énä éøáãk§¦§¥©¥¥§¥¤£¥§§¦¨§©¥¨¥©©¦§¥§¦

øácì äéàø ïéàL ét ìò óà .Baì ãr¯."íëéãâa ìàå íëááì erø÷å" :øîàpL ,øácì øëæ ©¦©©¦¤¥§¨¨©¨¨¥¤©¨¨¤¤¡©§¦§§©§¤§©¦§¥¤
ìL ÷éçøî ,Bøeaéèì rébäåéðôlî àlîúð .røB÷å úBraöà L¯àlîúð .åéøBçàì Bøéæçî ¦¦©§¦©§¦¨Ÿ¤§¨§¥©¦§©¥¦§¨¨©£¦©£¨¦§©¥

äìrîlî¯íøBt ìBãb ïäkL àlà .àöé àì ïéããvä ïîe ähîlî røBwäå .ähîlî BëôBä ¦§©§¨§¦§©¨§©¥©¦§©¨¦©§¨¦Ÿ¨¨¤¨¤Ÿ¥¨¥
:øîà ãç ;éåìå ìàeîLc deáàc déîMî eäééåøúå ,àá÷er øîe äðzî áø da eâéìt .ähîlî¦§©¨§¦¨©©¨¨©§¨§©§©§¦§¥©£¦§¥§¥¦©¨©

éñBî äráL øçàì ,røB÷ äráL ìkìL ìk :øîà ãçå .óìL øçàì ,røB÷ íéLéñBî íéL.ó ¨¦§¨¥©§©©¦§¨¦§©¨©¨§Ÿ¦¥©§©©§Ÿ¦¦
é÷úîì ïzéð àìc ,éànà ,røB÷ äráL ìk øîàã ïàî :àøéæ éaø dì óøîàc àä àlà ,BììBL ©§¦¨©¦¥¨©§¨©¨¦§¨¥©©©§Ÿ¦¨§§¤¨¨§¨©

ìL ìk øîàã ïàî .àeä äMà ãBák íeMî íúä ?éîð éëä ,øzìàì BzììBL äMàä :øîíéL ¨¨¦¨©§§©§©¨¦©¦¨¨¦§¦¨©§¨©¨§Ÿ¦
íúä ?éîð éëä ,íìBrì BúBçàì ïzéð àìc ,Bnàìe åéáàì àlà .BúBçàì ïzéð àìc ,éànà ,røB÷¥©©©§Ÿ¦¨§©¤¨§¨¦§¦§Ÿ¦¨§©§¨¨¦©¦¨¨
íéúnä úà ìæBb äæ éøä únä éðôì reø÷ ãâáa àöBiä :ïðaø eðz .àeä Bnàå åéáà ãBák íeMî¦§¨¦§¦¨©¨©©¥§¤¤¨©¦§¥©¥£¥¤¥¤©¥¦
úà øwáàå Cìàå E÷eìç éðìéàLä" :Bøéáçì øîBàä ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .íéiçä úàå§¤©©¦©¨¦§¤©§¦¥¥¨¥©£¥©§¦¥¦£§§¥¥©£©¥¤

únL Bàöîe Cìäå ,"äìBç àeäL àaà¯ïúBðå B÷eìç Bì øéæçî Búéáì àáiLëe .Bçàîe ,røB÷ ©¨¤¤§¨©§¨¤¥¥©§©§¤¨Ÿ§¥©£¦£§¥
BréãBä àì íàå .Brø÷ éîc Bì¯úî Bì únL äìBç :ïðaø eðz .Ba rbé àì äæ éøä¯ïéà §¥¦§§¦Ÿ¦£¥¤Ÿ¦©¨©¨©¤¤¥¥¥

.åéðtî íéLpä úà ïé÷zLîe ,åéðôa ïérø÷î ïéàå .åéìr Bzrc óøhz ànL ,únL BúBà ïéréãBî¦¦¤¥¤¨¦¨¥©§¨¨§¥§¨§¦§¨¨§©§¦¤©¨¦¦¨¨
BúBîç ìrå åéîç ìr ïérøB÷å .Lôð úîâr éðtî ïè÷ì ïérø÷îeáø øîàå .BzLà ãBák éðtî §¨§¦§¨¨¦§¥¨§©¤¤§§¦©¨¦§©£¦§¥§¦§§¨©©

àöîðå ,÷BçN éãéì BàéánL éðtî B÷éç CBúa ÷Bðéz çéðé àì ìáà :éúaø ìáàa àðz ,àtt©¨¨¨§¥¤©¨¦¨¥Ÿ¨¦©¦§¥¦§¥¤§¦¦¥§§¦§¨
.úBiøaä ìr äpbúîäéä íà ,ìáàä úéáì CìBää :ïðaø eðz ."úBôe÷æ úBhî ìr ïéøáî ïéàå" ¦§©¤©©§¦§¥©§¦©¦§¨©¨©©¥§¥¨¨¥¦¨¨

Ba ñb Baì¯åàì íàå ,úBéeôk úBhî ìr eäeøáé¯déa røúéà àáø .úBôe÷æ úBhî ìr eäeøáé ¦©©§©¦§§¦¨©§©¦§¨¨¦§©¥
àáø .éîeéðî øa àaà àeäc ,àzøî øa àaà déaâì ìr .àúléî¯é÷æàzøî øa àaà ,ó¯ ¦§¨¨§©¥©¨©©§¨§©¨©©§¦¨¨§¥©¨©©§¨

,íB÷îì íB÷nî CìBää :ïðaø eðz .ïðaøî àáøeö éàäì àzrc déa úéì änk :øîà .éôk̈¥£©©¨¥¥©§¨§©§¨¥©¨¨¨©¨©©¥¦¨§¨
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c"agקמח i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.àíéðBàbä eð÷zL óà1ïk eð÷z àì úaMa íéôñenä úLøôa úBø÷ì éðL øôñ áBè-íBé ìëì àéöBäì ©¤¦§©§¦§¦§¨¥¤¥¦¦§§¨¨©©¨¦§©¨Ÿ¦§¥
Bîk íé÷eñt 'âî úBçt äøBza ïéøB÷ ïéàå ãáìa íé÷eñt 'á àlà da ïéà úaMä óñeî úLøôaL éðtî¦§¥¤§¨¨©©©©¨¥¨¤¨§¦¦§©§¥¦©¨¨¦§¦§

æ"ì÷ ïîéña øàaúpL2éøvL éôì ãBòåäLøtä ïéðòî úaL ìëa àéáða øéèôäì C3øéèônä äðîî àøwL ¤¦§¨¥§¦¨§§¦¤¨¦§©§¦§¨¦§¨©¨¥¦§¨©¨¨¨¤¨¨¦¤¨©©§¦
ãçà ïéðòa äðMä ìk ìL úBøèôää ìk eéäéå úaL ïéðòî øéèôäì Cøèöé úaL óñena àø÷é íàå[`äî §¦¦§¨§©©¨¦§¨¥§©§¦¥¦§¨©¨§¦§¨©©§¨¤¨©¨¨§¦§¨¤¨©

:äLøtä dúBà ïéðòî úaL ìëa øéèôé òeáMä úLøôa àøBwLk ïk ïéàL¤¥¥§¤¥§¨¨©©¨©©§¦§¨©¨¥¦§¨¨©¨¨¨
אחד  סעיף ובו בשבת תורות ספרי שני מוציאין אין למה רפג סימן

1

2

3

4

5

`zax `zkld
¯ ãçà ïéðòá [à.והמאורע הזמן לפי קוראים ומשם בתמוז, עשר שבעה עד מבראשית היינו

zetqede mipeiv
Â"Òראה1) ÁÙ˙ ÔÓÈÒ הנהיגו וכן תקנו סבוראי ורבנן :

המוספין  בפרשת המפטיר שיקרא אחריהם הגאונים
אברהם  שאמר חכמים שאמרו מה על להם וסמכו שבפנחס
בית  שאין בזמן רבונוֿשלֿעולם הקדושֿברוךֿהוא לפני
בני  על יהא מה שיסמוכו מה על להם אין קיים המקדש
אמר  והפלגה המבול כדור להם עושה אתה שמא כשיחטאו
זמן  כל קרבנות סדר להם תקנתי כבר הקדושֿברוךֿהוא לו
קרבן  לפני מקריבין כאלו עליהם אני מעלה בהם שקורין

עונותיהם. כל על אני ומוחל
ÈÒ"‚ועד"ז ·Ù¯ ÔÓÈÒ· אלא אינו השני שספר בימים :

המוספין  פרשת שקורין יו"ט בכל כגון הגאונים מתקנת
כמו  הגאונים מתקנת אלא אינו זו פרשה וקריאת ב' בספר

תפ"ח. בסי' שיתבאר
לידינו.2) הגיע לא בשוע"ר זה סימן
ס"א.3) רפד סימן כדלקמן

•
zay zekld - jexr ogley

אין ‡ לעצים לייבשן הכניסן וקורנית איזוב פיאה חבילי
אפילו  או בהמה למאכל הכניסן בשבת מהן מסתפקין
להסתפק  ומותר בהמה למאכל ג"כ סתמן הרי בסתם הכניסן
ומולל  חול כדרך בכלי לא אבל ביד ואוכל וקוטם מהן
לא  אבל שבתוכן הזרע לאכול אצבעותיו בראשי השרביטין

בחול: עושה שהוא כדרך היד בכל

היו · במשכן שכן מלאכות מאבות הוא העור את המעבד
חייב  העור את והמולח ואילים תחשים עורות מעבדין

העיבוד. מצרכי היא שהמליחה מעבד משום

זמן  שיתקיים כדי הרבה מולחו אפילו חי בשר המולח אבל
התורה  מן באוכלין עיבוד שאין פטור יסריח ולא מרובה
למלוח  אסור ולכן באוכלין עיבוד יש סופרים מדברי אבל
נמלח  לא עדיין (אם בשבת חי לאכלו כדי אפילו חי בשר
נמלח  (שלא חי לבשר מועיל שהמלח לפי מדמו) להכשירו
ואין  לעיבוד ודומה לאכילה ולהכשירו ולתקנו לרככו עדיין)
אפילו  יסריח ולא שיתקיים כדי למלחו שאסור לומר צריך
וכן  מדמו כבר והוכשר נמלח ואפילו מרובה הפסד במקום
אפילו  שיתקיימו כדי בשבת למלוח אסור דברים שאר

מרובה: הפסד במקום

עם ‚ משקין שאר או מרובים מלח מי לעשות אסור וכן
או  ירקות מיני דהיינו הכבשים לתוך לתת מרובים מלח
גם  מהם יאכל (אפילו להתקיים שכובשים דברים שאר

כיון  מקום) מכל לבד, החול בשביל טורח שאינו לאלתר
ויש  מקיימן שהמלח לעיבוד דומה להתקיים אותם שכובש
סופרים. מדברי כמבשל שהוא מפני אסור שהכובש אומרים

לתת  שלא מלח עם משקין שאר או מלח מי לעשות ואפילו
לתוך  ולתת פתו את בהם לטבול אלא הכבשים לתוך
בבת  לעשות דהיינו ביחד הרבה מהם לעשות אסור התבשיל
אחת  סעודה לצורך מעט אלא סעודות ב' טבול לצורך אחת
עושה  כאלו נראה הרבה מהם עושה שכשהוא (מפני בלבד
רשאי  אינו אחת סעודה לצורך ואפילו לכבישה) אותם
מפני  לסעודה מסעודה לא אבל לסעודה סמוך אלא לעשות
כמו  לאלתר לאכלו שלא להניחו דבר שום למלוח שאסור
לנתינת  המים נתינת בין שמן בהם נותן אם ואפילו שיתבאר
המים  עם יפה מתערב המלח שאין מעכב והשמן המלח

אסור. אעפ"כ עזין מלח מי מהיות כחו את ומתיש

אסור  משקים שאר או מים ושליש מלח שלישי ב' נותן ואם
שנראה  מפני זו סעודה טבול לצורך מעט אפילו לעשות
לעשותו  מורייס של שדרכו דגים בו לכבוש מורייס כעושה
כמו  בישול משום או עיבוד משום בשבת לכבוש ואסור כך

שנתבאר:

או „ לרככו טבעו את לשנות לו מועיל שהמלח דבר כל
צנון  כגון זה בענין וכיוצא מרירותו להפיג או להקשותו
שוהים  שכשהם החריפים מדברים בהם וכיוצא ושום ובצל
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פולין  וכן קשים ונעשים מרירותם ויוצא מזיעים הם במלח
שיש  הקושי מרכך שהמלח בקליפתן שנתבשלו ועדשים
אוגערקע"ס) (שקורין קשואים מיני וכן קליפתן מצד בהם
ממנו  לעשות שרגילים דבר כל וכן להם מועיל שהמלח חיין
לאכלה  כדי לבדה מחתיכה יותר מהם למלוח אסור כבשים
הרי  יותר שכן וכל יחד חתיכות ב' מולח שכשהוא לאלתר

כבשים. ככובש נראה זה

במלח  לטבלה אסור בו וכיוצא צנון של אחת חתיכה ואפילו
שתזיע  אחר מרירותה שיצא כדי במלחה הרבה להשהותה
כמה  אפילו להטביל מותר אבל לעיבוד דומה זהו כי
לאכלם  כדי לפניו ולהניחה לבדה ואחת אחת כל חתיכות
משתהין  הן אם ואף כך כל שיהוי בלי זו אחר זו לאלתר
ישהה  שלא ובלבד כלום בכך אין קצת ומזיעין מועטת שעה
מתחלת  כגון עצמה סעודה באותה אפילו ארוך זמן אותם
לעיבוד  דומה שזהו הרבה שיזיעו כדי סופה עד הסעודה

לבדה. אחת בחתיכה אפילו ואסור

אפילו  מועטת שעה אפילו במלח כלל להשהות אוסרים ויש
אחת  אחת חתיכות ב' לטבול אסור ולכן לבדה אחת חתיכה
שיאכל  עד כי זו אחר זו מיד לאכלן לפניו ולהניחן לבדה
לטבול  אלא מותר ואינו במלחה השניה תשהה הראשונה
דבר  בכל הדין וכן נוהגין וכן ומיד תיכף ולאכלה חתיכה
במה  הטעם אין האחרונה סברא ולפי לו מועיל שהמלח
ככובש  שנראה מפני ביחד חתיכות כמה למלוח שאסרו
השניה  תשהה הראשונה שיאכל שעד משום אלא כבשים

לעיבוד. דומה זה הרי לה מועיל שהמלח וכיון במלחה

בקערה  אותו ונותנין דק דק צנון לחתוך שנהגו מה לפיכך
אע"פ  בדבר איסור אין חומץ עליו ושופכין אותו ומולחין

בי  חתיכות הרבה למולח דומה כדי שזהו אפילו שאסור חד
כלל  אותן משהין שאין כיון מקום מכל לאלתר לאכול
אחרים  ומינים חומץ מיד עליהם שופכים אלא לבדו במלח
שהשמן  שמן שם שופכים אם שכן וכל לעיבוד דומה אינו
את  לשפוך ליזהר צריך מקום ומכל המלח כח את מתיש

המליחה. אחר ומיד תיכף החומץ את או השמן

שלאטי"ן) (שקורין ירק שעושין קצת שנוהגין מה אבל
ומסננים  כך אותו ומשהין עצמו בפני תחלה הירק שמולחין
וחומץ  שמן עם אותו מערבים ואח"כ ממנו שיוצאים המים
עד  ממתין שהוא כיון לעיבוד יותר ודומה גמור איסור זהו

המלח: היטב שיקבל

שהוא ‰ אלא טבעו לשנות לו מועיל המלח שאין דבר כל

ומכל  למלחן, [מותר ובשר ביצה כגון בלבד טעם בו נותן
מי  ויש אחרת לסעודה להניח כדי למלוח אסור מקום]
ממה  עכשיו שימליחנו לו שטוב צד איזה יש שאם שאומר
חם  הוא שעכשיו כגון לאכילה סמוך כך אחר שימליחנו
לסמוך  (ויש בדבר איסור אין יותר בטוב המלח ויקבל קצת

לכך): צריך אם סופרים בדברי להקל דבריהם על

Â שכיון יכמשו שלא כדי תלושים  ירקות להשקות מותר
להשקותן  מותר ביומן לאכילה ראויים הללו שירקות
היום  לאכילה ראויים אינן אם אבל לטלטלם שמותר כדרך

להשקותן. אסור בטלטול שאסורים

להיות  שלישי יום שחל נמלח שלא בשר להדיח אסור ולכן
אם  בטלטול אסור שהוא לפי לבישול יאסר שלא כדי בשבת
בסי' שנתבאר כמו אותו לכוס ראוי שאינו קשה בשר הוא
שכיון  להקל אין לכוס שראוי רך הוא אם ואפילו ש"ח
שטורח  משום בהדחתו איסור יש היום לאכלו רוצה שאינו
כל  לאכילת היום שראויים לירקות דומה ואינו לחול משבת
יאכלם  שמא כי לחול משבת שטורח כלל ניכר ואינו אדם
שדעתו  למי אלא לכוס ראוי שאינו חי בשר משא"כ היום
הדבר  וניכר לבשלו אלא חי לכוססו כלל דרכו אין וגם יפה

לחול. משבת שטורח

הפסד  במקום שהתירו שאף להקל אין נכרי ע"י ואפילו
שבות  משום אלא שאינו דבר כל נכרי ע"י לעשות מרובה
לא  אם כך כל הפסד אין כאן מקום מכל ש"ז בסי' כמ"ש

צלי: לאכלו שיוכל ידיחנו

Ê המאכל לתוך ליתן בהם וכיוצא פלפלין לדוך הצריך
כגון  החול מדרך גדול בשינוי אותו לכתוש מותר בשבת
במדוך  לא אבל ביחד הרבה אפילו בו וכיוצא סכין של ביד
בו. וכיוצא עץ של אלא בחול כדרכו אבן של אינו אפילו

הקערה  בתוך כן גם שידוך כן גם שצריך אומרים ויש
סכין  של ביד שכותש אע"פ במכתשת לא אבל בה וכיוצא
עליו  בסכין ויכתוש בגד תוך הפלפלין לשום ואין בו וכיוצא
כמ"ש  לכך מתכוין שאינו אע"פ בבגד ריח שמוליד מפני
להחמיר  (וטוב במכתש לכתוש מתירין ויש תקי"א בסי'

שאפשר). במקום

הדין  והוא מיד לאכול כדי אפילו בסכין לחתכם אסור אבל
תערובת: ע"י אלא לאכלם דרך שאין התבלין לכל

או  מאכל תקוני ודין טוחן ודין בשבת תולש דיני שכא, סימן ב' חלק

אֿז  סעיפים ולש מעבד
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: להקב"ה תוכןתוכןתוכןתוכן והתקשרותה הנפש רוממות

תורה  של הלכותי' ליבון ידי על

כיצד  יותר בעומק לבאר ימשיך זה פרק [בתחילת

ב  סוף אין אור גילוי שירדה "יש כפי גם בתורה ה

בהמשך  הביאור פי על - הגשמי הזה בעולם למטה

" נקא הכתוב כעמר רישי' ."ושער
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¯ ãçà ïéðòá [à.והמאורע הזמן לפי קוראים ומשם בתמוז, עשר שבעה עד מבראשית היינו

zetqede mipeiv
Â"Òראה1) ÁÙ˙ ÔÓÈÒ הנהיגו וכן תקנו סבוראי ורבנן :

המוספין  בפרשת המפטיר שיקרא אחריהם הגאונים
אברהם  שאמר חכמים שאמרו מה על להם וסמכו שבפנחס
בית  שאין בזמן רבונוֿשלֿעולם הקדושֿברוךֿהוא לפני
בני  על יהא מה שיסמוכו מה על להם אין קיים המקדש
אמר  והפלגה המבול כדור להם עושה אתה שמא כשיחטאו
זמן  כל קרבנות סדר להם תקנתי כבר הקדושֿברוךֿהוא לו
קרבן  לפני מקריבין כאלו עליהם אני מעלה בהם שקורין

עונותיהם. כל על אני ומוחל
ÈÒ"‚ועד"ז ·Ù¯ ÔÓÈÒ· אלא אינו השני שספר בימים :

המוספין  פרשת שקורין יו"ט בכל כגון הגאונים מתקנת
כמו  הגאונים מתקנת אלא אינו זו פרשה וקריאת ב' בספר

תפ"ח. בסי' שיתבאר
לידינו.2) הגיע לא בשוע"ר זה סימן
ס"א.3) רפד סימן כדלקמן

•
zay zekld - jexr ogley

אין ‡ לעצים לייבשן הכניסן וקורנית איזוב פיאה חבילי
אפילו  או בהמה למאכל הכניסן בשבת מהן מסתפקין
להסתפק  ומותר בהמה למאכל ג"כ סתמן הרי בסתם הכניסן
ומולל  חול כדרך בכלי לא אבל ביד ואוכל וקוטם מהן
לא  אבל שבתוכן הזרע לאכול אצבעותיו בראשי השרביטין

בחול: עושה שהוא כדרך היד בכל

היו · במשכן שכן מלאכות מאבות הוא העור את המעבד
חייב  העור את והמולח ואילים תחשים עורות מעבדין

העיבוד. מצרכי היא שהמליחה מעבד משום

זמן  שיתקיים כדי הרבה מולחו אפילו חי בשר המולח אבל
התורה  מן באוכלין עיבוד שאין פטור יסריח ולא מרובה
למלוח  אסור ולכן באוכלין עיבוד יש סופרים מדברי אבל
נמלח  לא עדיין (אם בשבת חי לאכלו כדי אפילו חי בשר
נמלח  (שלא חי לבשר מועיל שהמלח לפי מדמו) להכשירו
ואין  לעיבוד ודומה לאכילה ולהכשירו ולתקנו לרככו עדיין)
אפילו  יסריח ולא שיתקיים כדי למלחו שאסור לומר צריך
וכן  מדמו כבר והוכשר נמלח ואפילו מרובה הפסד במקום
אפילו  שיתקיימו כדי בשבת למלוח אסור דברים שאר

מרובה: הפסד במקום

עם ‚ משקין שאר או מרובים מלח מי לעשות אסור וכן
או  ירקות מיני דהיינו הכבשים לתוך לתת מרובים מלח
גם  מהם יאכל (אפילו להתקיים שכובשים דברים שאר

כיון  מקום) מכל לבד, החול בשביל טורח שאינו לאלתר
ויש  מקיימן שהמלח לעיבוד דומה להתקיים אותם שכובש
סופרים. מדברי כמבשל שהוא מפני אסור שהכובש אומרים

לתת  שלא מלח עם משקין שאר או מלח מי לעשות ואפילו
לתוך  ולתת פתו את בהם לטבול אלא הכבשים לתוך
בבת  לעשות דהיינו ביחד הרבה מהם לעשות אסור התבשיל
אחת  סעודה לצורך מעט אלא סעודות ב' טבול לצורך אחת
עושה  כאלו נראה הרבה מהם עושה שכשהוא (מפני בלבד
רשאי  אינו אחת סעודה לצורך ואפילו לכבישה) אותם
מפני  לסעודה מסעודה לא אבל לסעודה סמוך אלא לעשות
כמו  לאלתר לאכלו שלא להניחו דבר שום למלוח שאסור
לנתינת  המים נתינת בין שמן בהם נותן אם ואפילו שיתבאר
המים  עם יפה מתערב המלח שאין מעכב והשמן המלח

אסור. אעפ"כ עזין מלח מי מהיות כחו את ומתיש

אסור  משקים שאר או מים ושליש מלח שלישי ב' נותן ואם
שנראה  מפני זו סעודה טבול לצורך מעט אפילו לעשות
לעשותו  מורייס של שדרכו דגים בו לכבוש מורייס כעושה
כמו  בישול משום או עיבוד משום בשבת לכבוש ואסור כך

שנתבאר:

או „ לרככו טבעו את לשנות לו מועיל שהמלח דבר כל
צנון  כגון זה בענין וכיוצא מרירותו להפיג או להקשותו
שוהים  שכשהם החריפים מדברים בהם וכיוצא ושום ובצל
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פולין  וכן קשים ונעשים מרירותם ויוצא מזיעים הם במלח
שיש  הקושי מרכך שהמלח בקליפתן שנתבשלו ועדשים
אוגערקע"ס) (שקורין קשואים מיני וכן קליפתן מצד בהם
ממנו  לעשות שרגילים דבר כל וכן להם מועיל שהמלח חיין
לאכלה  כדי לבדה מחתיכה יותר מהם למלוח אסור כבשים
הרי  יותר שכן וכל יחד חתיכות ב' מולח שכשהוא לאלתר

כבשים. ככובש נראה זה

במלח  לטבלה אסור בו וכיוצא צנון של אחת חתיכה ואפילו
שתזיע  אחר מרירותה שיצא כדי במלחה הרבה להשהותה
כמה  אפילו להטביל מותר אבל לעיבוד דומה זהו כי
לאכלם  כדי לפניו ולהניחה לבדה ואחת אחת כל חתיכות
משתהין  הן אם ואף כך כל שיהוי בלי זו אחר זו לאלתר
ישהה  שלא ובלבד כלום בכך אין קצת ומזיעין מועטת שעה
מתחלת  כגון עצמה סעודה באותה אפילו ארוך זמן אותם
לעיבוד  דומה שזהו הרבה שיזיעו כדי סופה עד הסעודה

לבדה. אחת בחתיכה אפילו ואסור

אפילו  מועטת שעה אפילו במלח כלל להשהות אוסרים ויש
אחת  אחת חתיכות ב' לטבול אסור ולכן לבדה אחת חתיכה
שיאכל  עד כי זו אחר זו מיד לאכלן לפניו ולהניחן לבדה
לטבול  אלא מותר ואינו במלחה השניה תשהה הראשונה
דבר  בכל הדין וכן נוהגין וכן ומיד תיכף ולאכלה חתיכה
במה  הטעם אין האחרונה סברא ולפי לו מועיל שהמלח
ככובש  שנראה מפני ביחד חתיכות כמה למלוח שאסרו
השניה  תשהה הראשונה שיאכל שעד משום אלא כבשים

לעיבוד. דומה זה הרי לה מועיל שהמלח וכיון במלחה

בקערה  אותו ונותנין דק דק צנון לחתוך שנהגו מה לפיכך
אע"פ  בדבר איסור אין חומץ עליו ושופכין אותו ומולחין

בי  חתיכות הרבה למולח דומה כדי שזהו אפילו שאסור חד
כלל  אותן משהין שאין כיון מקום מכל לאלתר לאכול
אחרים  ומינים חומץ מיד עליהם שופכים אלא לבדו במלח
שהשמן  שמן שם שופכים אם שכן וכל לעיבוד דומה אינו
את  לשפוך ליזהר צריך מקום ומכל המלח כח את מתיש

המליחה. אחר ומיד תיכף החומץ את או השמן

שלאטי"ן) (שקורין ירק שעושין קצת שנוהגין מה אבל
ומסננים  כך אותו ומשהין עצמו בפני תחלה הירק שמולחין
וחומץ  שמן עם אותו מערבים ואח"כ ממנו שיוצאים המים
עד  ממתין שהוא כיון לעיבוד יותר ודומה גמור איסור זהו

המלח: היטב שיקבל

שהוא ‰ אלא טבעו לשנות לו מועיל המלח שאין דבר כל

ומכל  למלחן, [מותר ובשר ביצה כגון בלבד טעם בו נותן
מי  ויש אחרת לסעודה להניח כדי למלוח אסור מקום]
ממה  עכשיו שימליחנו לו שטוב צד איזה יש שאם שאומר
חם  הוא שעכשיו כגון לאכילה סמוך כך אחר שימליחנו
לסמוך  (ויש בדבר איסור אין יותר בטוב המלח ויקבל קצת

לכך): צריך אם סופרים בדברי להקל דבריהם על

Â שכיון יכמשו שלא כדי תלושים  ירקות להשקות מותר
להשקותן  מותר ביומן לאכילה ראויים הללו שירקות
היום  לאכילה ראויים אינן אם אבל לטלטלם שמותר כדרך

להשקותן. אסור בטלטול שאסורים

להיות  שלישי יום שחל נמלח שלא בשר להדיח אסור ולכן
אם  בטלטול אסור שהוא לפי לבישול יאסר שלא כדי בשבת
בסי' שנתבאר כמו אותו לכוס ראוי שאינו קשה בשר הוא
שכיון  להקל אין לכוס שראוי רך הוא אם ואפילו ש"ח
שטורח  משום בהדחתו איסור יש היום לאכלו רוצה שאינו
כל  לאכילת היום שראויים לירקות דומה ואינו לחול משבת
יאכלם  שמא כי לחול משבת שטורח כלל ניכר ואינו אדם
שדעתו  למי אלא לכוס ראוי שאינו חי בשר משא"כ היום
הדבר  וניכר לבשלו אלא חי לכוססו כלל דרכו אין וגם יפה

לחול. משבת שטורח

הפסד  במקום שהתירו שאף להקל אין נכרי ע"י ואפילו
שבות  משום אלא שאינו דבר כל נכרי ע"י לעשות מרובה
לא  אם כך כל הפסד אין כאן מקום מכל ש"ז בסי' כמ"ש

צלי: לאכלו שיוכל ידיחנו

Ê המאכל לתוך ליתן בהם וכיוצא פלפלין לדוך הצריך
כגון  החול מדרך גדול בשינוי אותו לכתוש מותר בשבת
במדוך  לא אבל ביחד הרבה אפילו בו וכיוצא סכין של ביד
בו. וכיוצא עץ של אלא בחול כדרכו אבן של אינו אפילו

הקערה  בתוך כן גם שידוך כן גם שצריך אומרים ויש
סכין  של ביד שכותש אע"פ במכתשת לא אבל בה וכיוצא
עליו  בסכין ויכתוש בגד תוך הפלפלין לשום ואין בו וכיוצא
כמ"ש  לכך מתכוין שאינו אע"פ בבגד ריח שמוליד מפני
להחמיר  (וטוב במכתש לכתוש מתירין ויש תקי"א בסי'

שאפשר). במקום

הדין  והוא מיד לאכול כדי אפילו בסכין לחתכם אסור אבל
תערובת: ע"י אלא לאכלם דרך שאין התבלין לכל

או  מאכל תקוני ודין טוחן ודין בשבת תולש דיני שכא, סימן ב' חלק

אֿז  סעיפים ולש מעבד
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: להקב"ה תוכןתוכןתוכןתוכן והתקשרותה הנפש רוממות

תורה  של הלכותי' ליבון ידי על

כיצד  יותר בעומק לבאר ימשיך זה פרק [בתחילת

ב  סוף אין אור גילוי שירדה "יש כפי גם בתורה ה

בהמשך  הביאור פי על - הגשמי הזה בעולם למטה

" נקא הכתוב כעמר רישי' ."ושער
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הענין: נקודת

חיוור " כתלג עללבושי' קאי התורה חכמת "

" הקב לבושו הנקראת של """ אך כעמר ה, רישי' שער

גילוינקא  על קאי ב"ה " סוף אין שבתורה,אור

השערות. לענין נמשלה בתורה שהתלבשותו

ומבאר:] שהולך וזהו

ïä åìà ,à÷ð øîòë 'éùéø øòù áéúë äðäå
ù"îëå ,äøåúáù úåëìää éèøô ìë úåëùîä
,úåëìä ìù íéìú éìéú ,'åâå íéìúìú åéúåöåå÷

.ãáìá úåøòù úðéçáî úåëùîä ïäù
בדניאל: ממשיך חיוור", כתלג "לבושי' לאחרי
[של  ראשו (ושערות נקא" כעמר רישיה "ושער

נקי). כצמר (כביכול)] הקב"ה

שנמשלה  התורה על קאי "לבושי'" כלומר:
סוף  אין אור והתלבשות ירידת על להורות לשלג
זה  ועל (כנ"ל); שלפנינו הגשמית בתורה ב"ה
ב"ה  סוף אין אור מתלבש דכיצד בקרא, ממשיך
"שער  ידי על היינו - שבתורה פרטית הלכה בכל
ע"י  היא למטה התורה שירידת כביכול, רישי'"
(שערותיו) "קווצותיו כתיב וכן "שערות", בחינת
קוץ  כל על לדרוש ש"יש חז"ל ופירשו תלתלים",
- הלכות" של תילים תילי שבכתב) (שבתורה וקוץ
בשם  בכתוב נקראו התורה הלכות שריבוי הרי

"שערות".

èòî úèòåîå úîöîåöî äøàä úðéçá íäù
.íéðåùå íéáø íéîåöîö é"ò øéòæî

הנפש  שחיות לפי שערות, שנקראו והטעם
מאד, ומצומצמת מועטת הארה היא שערות שבתוך
שבאברי  הנפש חיות לגבי חיות של אחר סוג והוא
אותם  עושה הגוף אברי שבתוך דהחיות הגוף.
החיות  משא"כ וכו', המתנענעים חיים לאברים
צומחות  (שהן "צומח" של גדר רק היא שבשערות
השערות  את לחתוך ניתן שלכן לגדלות), מקטנות

שהחיות מבל  מאחר כו', כאב ירגיש שהאדם י
חיות. של מועטת" "הארה אלא אינה שבהן

תתלבש  הנפש שחיות שכדי מובן ומזה
שהחיות  עד מאד, עצום צמצום דרוש בשערות,

לבד. צומח שבגדר חיות אחרת, למהות תתהפך

הלכה  בכל יתלבש ב"ה סוף אין שאור כדי וכך,
לגבי  מועטת" "הארה רק (שהיא שבתורה פרטית

גדר  צמצומים, הרבה דרושים התורה) חכמת כללות
"שערות".

נקא", כעמר רישי' "ושער נאמר זה על [אולם
שערות) (בחינת הצמצומים לאחרי שגם פירוש,
(דמראה  ולבן נקי צמר - נקא" "כעמר הוא עדיין
והיינו  ב"ה), סוף אין אור "פשיטות" על מורה לבן
פרטיות  בהלכות גם ב"ה סוף אין אור גילוי שישנו

"שערות")]. בבחינת רק שהן (אע"פ שבתורה

êåøò ïéà åðéìà êéúåáùçîå êéúåàìôð ù"îë
.øôñî åîöò äøáãàå äãéâà êéìà

בפרטי  ב"ה סוף אין אור של זו התלבשות על
ומחשבותיך  "נפלאותיך נאמר: שבתורה ההלכות
עצמו  ואדברה אגידה אליך, ערוך אין אלינו,

מספר".

פירוש:

åðéìà êéúåáùçîå êéúåàìôð úëùîä úåéäìù
,úåéîùâá úùáåìîä åðéðôìù äøåúä ÷ñòá
úåááø àåáéø íéáø íéîåöîöä øôñî åîöò

.øôñî ïéà ãò úåâøãî
אין  אור גילוי על קאי ומחשבותיך" "נפלאותיך
הוא  ובעצמו בכבודו שהקב"ה שבתורה, ב"ה סוף
התורה  נתינת וע"י מנבראים, ומכוסה מופלא
ומחשבותיך  "נפלאותיך נמשכו ישראל לבני למטה

אלינו". -

אין  (אור גו'" "נפלאותיך שיומשכו כדי אך
בדברים  שנתלבשו כפי התורה בהלכות ב"ה) סוף
הרבה  להיות צריכים הזה, עולם וענייני גשמיים
ואדברה  "אגידה ענין וזהו מספר, אין עד צמצומים
אין  עד מדריגות ריבוי על דקאי מספר", עצמו

ב"ה. סוף אין אור של ירידה, אחר ירידה מספר,

.ììë 'úé åéìà êåøò ïéà éë
הנדרשים  לצמצומים ומספר קץ שאין והטעם
בתורה  "נפלאותיך" של זאת התלבשות עבור
כלומר, אליך", ערוך ש"אין לפי הוא - שלפנינו
לגבי  מציאות לשום כלל וחשיבות ערך שום שאין
קטן  ומשווה "השוה לגבי', שווים שכולם הקב"ה,

וגדול".

ãçà åìéôàù ,øôñîá êøò ùåøéô òãåðù åîëå
íäù ,êøò íùá àø÷ð úåááøå íéôìà óìà éáâì
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ôåð ìëäù 'à âåñîë"àùî ,øôñîä âåñ úçú ì
åì ïéà àåä ïë åîùëù ,ä"á óåñ ïéà øåà éáâì

.ììë êøò êééù àì ,'åë óåñ
שמספר  המספר, מענין יובן - ביאור וליתר
לגבי  אפילו וחשיבות "ערך" איזה לו יש אחד
ומהות  גדר באותו שניהם להיות ורבבות, אלפים
קטן  מספר וזה מאד גדול מספר שזה רק ("מספר")
מני  אחד "חלק הוא אחד גם שהרי - אחד) (רק

אלפים". אלף

גבול  בלי בבחינת שהוא דבר לגבי "אבל
במספרים, ערך שום כנגדו אין כלל, ומספר
אינן  רבבות וריבוא אלפים אלפי אלף שאפילו
וריבוא  אלפים אלף לגבי אחד מספר כערך אפילו
המרחק  כלומר, חשיבי", ממש כלא אלא רבבות
שבין  המרחק אותו הוא גבול לבלי אחד מספר בין
אלפי  אלף מספר דגם גבול, לבלי אלפים אלפי אלף
בגדר  להיות יותר קרוב אינו רבבות וריבוא אלפים
על  כי - אחד מספר מאשר גבול, ובלי סוף" "אין
גבול  לבלי להגיע אפשר אי גבוליים מספרים ידי

לגמרי. אחר בגדר שהוא

"נפלאותיך" בין שה"מרחק" בעניננו, וכך
מלובשות  שהן כפי שבתורה פרטיות להלכות
גבולי, בלי מרחק הוא שלפנינו הגשמית בתורה

מספר. אין עד צמצומים ודורש

נפש  מתקשרת כיצד - ראשון לענין חוזר [ועתה

ב  סוף אין באור בפרטי "האדם העסק ידי על ממש ה

התורה:] הלכות

,äìñìñ ùåøéô ,êîîåøúå äìñìñ áéúë äðäå
íéáøåòî åéäé àìù úåøòùä ãéøôäìå ìñìñì
éàî ïðáø åòãé àì ì"æø øîàîë ,ïéìáìåáîå
,'åë 'ééæîá êôäî äåäã 'åëå éòîùã ãò äìñìñ
àäé àìù íãéøôäì úåøòùá àåä ìåñìñäù
ìë ãéøôäì êéøö êëå ,äúøáçá àîéð áåøéò
ïéá ìåáìáå áåøéò 'éäé àìù 'îâáù úåëìää

.äëìäì äëìä
- ותרוממך" "סלסלה התורה בחכמת כתיב
מתרומם  בתורה והשקידה ה"סלסול" ידי שעל

. האדם

בשם  בתורה השקידה שקראו והטעם
(לשון  בשערות ה"סלסול" פעולת "סלסול":
שפירשו  (כמו זמ"ז להפרידן היא והיפוך) חיפוש

עד  "סלסלה" תיבת פירוש ידעו לא שחכמים חז"ל
אחד  לו ואמר בשערותיו מהפך שהי' אחד שראו
בענין  הוא וכך בשערותיך), מסלסל אתה מתי עד

לש  שנמשלו התורה הלכות שענין פרטי ערות,
שלא  ההלכות פרטי בירור הוא בתורה ה"סלסול"
השערות  הפרדת [כמו זו את זו סותרות תהיינה

בזו]. זו מעורבות תהיינה שלא

éøîà÷ã ãåîìúá úåîå÷î äîëá åðéöîù åîëå
,'åë øéàî 'ø àä àéù÷ àì éðùîå 'åëå åäðéîøå
àäú àìù äîöòì äëìä ìë ïéðáìîå ïéøøáîù

.äúìáìáîå äúåà úøúåñ úøçà äëìä

,êîîåøúå áéúë äæä ìåñìñ úðéçáá äðäå
øòù úðéçáì äæ éãé ìò úîîåøúî íãàä ùôðù

.äøåúä øå÷î àåäå ,à÷ð øîòë 'éùéø
כי  פירוש, ותרוממך", "סלסלה נאמר זה ועל
בהלכות  ב"ה סוף אין אור גילוי שישנו מאחר
בתורה  ה"סלסול" ידי על לפיכך, כנ"ל, התורה
"מקור  שהוא ב"ה סוף אין באור האדם נפש נכללת

התורה".

לאור  "לבוש" רק היא עצמה התורה כלומר:
נקרא  עצמו ב"ה סוף אין אור ואילו ב "ה, סוף אין
והוא  מהתורה למעלה שהוא לפי התורה", "מקור

ומקורה. שרשה

אור  עם האדם מתקשר התורה ידי שעל ומאחר
בתורה), (המלובש התורה" "מקור ב"ה, סוף אין
מרומם  הקב"ה (שהרי מאד האדם מתרומם לכן

והנבראים). העולמות מכל לגמרי ומובדל

äèåò ,ùåáì úðéçá ÷ø àéä [äîöò] äøåúäù
äìòîì àéä åæ úåîîåøúä ë"àùî ,äîìùë øåà
ïéà øåà úåéîöòì úòâåð àéäù ,ùåáì úðéçáî

.ùîî ä"á óåñ
למעלה  היא ראשו שער ש"בחינת נמצא,
שהיא  היות עם חיוור", כתלג לבושי' מבחינת
שערות  בין ההבדל וכמו בלבד. שערות בחינת
חיות  רק יש שבשערות דאע"פ בפשטות, ולבוש
גופו  מתוך צומחות הן מכלֿמקום מאד, מצומצמת
דבר  רק הוא הלבוש משא"כ הנפש, חיות בהן ויש

האדם. את המלביש מבחוץ

חיוור" כתלג "לבושי' בין ההבדל הוא וכך
קאי  גו'" כתלג "לבושי' נקא": כעמר רישי' ו"שער
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קני c"ag i`iyp epizeax zxezn

הענין: נקודת

חיוור " כתלג עללבושי' קאי התורה חכמת "

" הקב לבושו הנקראת של """ אך כעמר ה, רישי' שער

גילוינקא  על קאי ב"ה " סוף אין שבתורה,אור

השערות. לענין נמשלה בתורה שהתלבשותו

ומבאר:] שהולך וזהו

ïä åìà ,à÷ð øîòë 'éùéø øòù áéúë äðäå
ù"îëå ,äøåúáù úåëìää éèøô ìë úåëùîä
,úåëìä ìù íéìú éìéú ,'åâå íéìúìú åéúåöåå÷

.ãáìá úåøòù úðéçáî úåëùîä ïäù
בדניאל: ממשיך חיוור", כתלג "לבושי' לאחרי
[של  ראשו (ושערות נקא" כעמר רישיה "ושער

נקי). כצמר (כביכול)] הקב"ה

שנמשלה  התורה על קאי "לבושי'" כלומר:
סוף  אין אור והתלבשות ירידת על להורות לשלג
זה  ועל (כנ"ל); שלפנינו הגשמית בתורה ב"ה
ב"ה  סוף אין אור מתלבש דכיצד בקרא, ממשיך
"שער  ידי על היינו - שבתורה פרטית הלכה בכל
ע"י  היא למטה התורה שירידת כביכול, רישי'"
(שערותיו) "קווצותיו כתיב וכן "שערות", בחינת
קוץ  כל על לדרוש ש"יש חז"ל ופירשו תלתלים",
- הלכות" של תילים תילי שבכתב) (שבתורה וקוץ
בשם  בכתוב נקראו התורה הלכות שריבוי הרי

"שערות".

èòî úèòåîå úîöîåöî äøàä úðéçá íäù
.íéðåùå íéáø íéîåöîö é"ò øéòæî

הנפש  שחיות לפי שערות, שנקראו והטעם
מאד, ומצומצמת מועטת הארה היא שערות שבתוך
שבאברי  הנפש חיות לגבי חיות של אחר סוג והוא
אותם  עושה הגוף אברי שבתוך דהחיות הגוף.
החיות  משא"כ וכו', המתנענעים חיים לאברים
צומחות  (שהן "צומח" של גדר רק היא שבשערות
השערות  את לחתוך ניתן שלכן לגדלות), מקטנות

שהחיות מבל  מאחר כו', כאב ירגיש שהאדם י
חיות. של מועטת" "הארה אלא אינה שבהן

תתלבש  הנפש שחיות שכדי מובן ומזה
שהחיות  עד מאד, עצום צמצום דרוש בשערות,

לבד. צומח שבגדר חיות אחרת, למהות תתהפך

הלכה  בכל יתלבש ב"ה סוף אין שאור כדי וכך,
לגבי  מועטת" "הארה רק (שהיא שבתורה פרטית

גדר  צמצומים, הרבה דרושים התורה) חכמת כללות
"שערות".

נקא", כעמר רישי' "ושער נאמר זה על [אולם
שערות) (בחינת הצמצומים לאחרי שגם פירוש,
(דמראה  ולבן נקי צמר - נקא" "כעמר הוא עדיין
והיינו  ב"ה), סוף אין אור "פשיטות" על מורה לבן
פרטיות  בהלכות גם ב"ה סוף אין אור גילוי שישנו

"שערות")]. בבחינת רק שהן (אע"פ שבתורה

êåøò ïéà åðéìà êéúåáùçîå êéúåàìôð ù"îë
.øôñî åîöò äøáãàå äãéâà êéìà

בפרטי  ב"ה סוף אין אור של זו התלבשות על
ומחשבותיך  "נפלאותיך נאמר: שבתורה ההלכות
עצמו  ואדברה אגידה אליך, ערוך אין אלינו,

מספר".

פירוש:

åðéìà êéúåáùçîå êéúåàìôð úëùîä úåéäìù
,úåéîùâá úùáåìîä åðéðôìù äøåúä ÷ñòá
úåááø àåáéø íéáø íéîåöîöä øôñî åîöò

.øôñî ïéà ãò úåâøãî
אין  אור גילוי על קאי ומחשבותיך" "נפלאותיך
הוא  ובעצמו בכבודו שהקב"ה שבתורה, ב"ה סוף
התורה  נתינת וע"י מנבראים, ומכוסה מופלא
ומחשבותיך  "נפלאותיך נמשכו ישראל לבני למטה

אלינו". -

אין  (אור גו'" "נפלאותיך שיומשכו כדי אך
בדברים  שנתלבשו כפי התורה בהלכות ב"ה) סוף
הרבה  להיות צריכים הזה, עולם וענייני גשמיים
ואדברה  "אגידה ענין וזהו מספר, אין עד צמצומים
אין  עד מדריגות ריבוי על דקאי מספר", עצמו

ב"ה. סוף אין אור של ירידה, אחר ירידה מספר,

.ììë 'úé åéìà êåøò ïéà éë
הנדרשים  לצמצומים ומספר קץ שאין והטעם
בתורה  "נפלאותיך" של זאת התלבשות עבור
כלומר, אליך", ערוך ש"אין לפי הוא - שלפנינו
לגבי  מציאות לשום כלל וחשיבות ערך שום שאין
קטן  ומשווה "השוה לגבי', שווים שכולם הקב"ה,

וגדול".

ãçà åìéôàù ,øôñîá êøò ùåøéô òãåðù åîëå
íäù ,êøò íùá àø÷ð úåááøå íéôìà óìà éáâì
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ôåð ìëäù 'à âåñîë"àùî ,øôñîä âåñ úçú ì
åì ïéà àåä ïë åîùëù ,ä"á óåñ ïéà øåà éáâì

.ììë êøò êééù àì ,'åë óåñ
שמספר  המספר, מענין יובן - ביאור וליתר
לגבי  אפילו וחשיבות "ערך" איזה לו יש אחד
ומהות  גדר באותו שניהם להיות ורבבות, אלפים
קטן  מספר וזה מאד גדול מספר שזה רק ("מספר")
מני  אחד "חלק הוא אחד גם שהרי - אחד) (רק

אלפים". אלף

גבול  בלי בבחינת שהוא דבר לגבי "אבל
במספרים, ערך שום כנגדו אין כלל, ומספר
אינן  רבבות וריבוא אלפים אלפי אלף שאפילו
וריבוא  אלפים אלף לגבי אחד מספר כערך אפילו
המרחק  כלומר, חשיבי", ממש כלא אלא רבבות
שבין  המרחק אותו הוא גבול לבלי אחד מספר בין
אלפי  אלף מספר דגם גבול, לבלי אלפים אלפי אלף
בגדר  להיות יותר קרוב אינו רבבות וריבוא אלפים
על  כי - אחד מספר מאשר גבול, ובלי סוף" "אין
גבול  לבלי להגיע אפשר אי גבוליים מספרים ידי

לגמרי. אחר בגדר שהוא

"נפלאותיך" בין שה"מרחק" בעניננו, וכך
מלובשות  שהן כפי שבתורה פרטיות להלכות
גבולי, בלי מרחק הוא שלפנינו הגשמית בתורה

מספר. אין עד צמצומים ודורש

נפש  מתקשרת כיצד - ראשון לענין חוזר [ועתה

ב  סוף אין באור בפרטי "האדם העסק ידי על ממש ה

התורה:] הלכות

,äìñìñ ùåøéô ,êîîåøúå äìñìñ áéúë äðäå
íéáøåòî åéäé àìù úåøòùä ãéøôäìå ìñìñì
éàî ïðáø åòãé àì ì"æø øîàîë ,ïéìáìåáîå
,'åë 'ééæîá êôäî äåäã 'åëå éòîùã ãò äìñìñ
àäé àìù íãéøôäì úåøòùá àåä ìåñìñäù
ìë ãéøôäì êéøö êëå ,äúøáçá àîéð áåøéò
ïéá ìåáìáå áåøéò 'éäé àìù 'îâáù úåëìää

.äëìäì äëìä
- ותרוממך" "סלסלה התורה בחכמת כתיב
מתרומם  בתורה והשקידה ה"סלסול" ידי שעל

. האדם

בשם  בתורה השקידה שקראו והטעם
(לשון  בשערות ה"סלסול" פעולת "סלסול":
שפירשו  (כמו זמ"ז להפרידן היא והיפוך) חיפוש

עד  "סלסלה" תיבת פירוש ידעו לא שחכמים חז"ל
אחד  לו ואמר בשערותיו מהפך שהי' אחד שראו
בענין  הוא וכך בשערותיך), מסלסל אתה מתי עד

לש  שנמשלו התורה הלכות שענין פרטי ערות,
שלא  ההלכות פרטי בירור הוא בתורה ה"סלסול"
השערות  הפרדת [כמו זו את זו סותרות תהיינה

בזו]. זו מעורבות תהיינה שלא

éøîà÷ã ãåîìúá úåîå÷î äîëá åðéöîù åîëå
,'åë øéàî 'ø àä àéù÷ àì éðùîå 'åëå åäðéîøå
àäú àìù äîöòì äëìä ìë ïéðáìîå ïéøøáîù

.äúìáìáîå äúåà úøúåñ úøçà äëìä

,êîîåøúå áéúë äæä ìåñìñ úðéçáá äðäå
øòù úðéçáì äæ éãé ìò úîîåøúî íãàä ùôðù

.äøåúä øå÷î àåäå ,à÷ð øîòë 'éùéø
כי  פירוש, ותרוממך", "סלסלה נאמר זה ועל
בהלכות  ב"ה סוף אין אור גילוי שישנו מאחר
בתורה  ה"סלסול" ידי על לפיכך, כנ"ל, התורה
"מקור  שהוא ב"ה סוף אין באור האדם נפש נכללת

התורה".

לאור  "לבוש" רק היא עצמה התורה כלומר:
נקרא  עצמו ב"ה סוף אין אור ואילו ב "ה, סוף אין
והוא  מהתורה למעלה שהוא לפי התורה", "מקור

ומקורה. שרשה

אור  עם האדם מתקשר התורה ידי שעל ומאחר
בתורה), (המלובש התורה" "מקור ב"ה, סוף אין
מרומם  הקב"ה (שהרי מאד האדם מתרומם לכן

והנבראים). העולמות מכל לגמרי ומובדל

äèåò ,ùåáì úðéçá ÷ø àéä [äîöò] äøåúäù
äìòîì àéä åæ úåîîåøúä ë"àùî ,äîìùë øåà
ïéà øåà úåéîöòì úòâåð àéäù ,ùåáì úðéçáî

.ùîî ä"á óåñ
למעלה  היא ראשו שער ש"בחינת נמצא,
שהיא  היות עם חיוור", כתלג לבושי' מבחינת
שערות  בין ההבדל וכמו בלבד. שערות בחינת
חיות  רק יש שבשערות דאע"פ בפשטות, ולבוש
גופו  מתוך צומחות הן מכלֿמקום מאד, מצומצמת
דבר  רק הוא הלבוש משא"כ הנפש, חיות בהן ויש

האדם. את המלביש מבחוץ

חיוור" כתלג "לבושי' בין ההבדל הוא וכך
קאי  גו'" כתלג "לבושי' נקא": כעמר רישי' ו"שער
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c"agקנב i`iyp epizeax zxezn

סוף  אין לאור לבוש רק שהיא עצמה, התורה על
משא"כ  כשלמה"); אור "עוטה בפירוש (כנ"ל ב"ה
בעצמו, ב"ה סוף אין אור על קאי גו'" רישי' "שער
נמשך  ב"ה סוף אין שאור דאע"פ התורה", "מקור
מכל  כנ"ל, "שערות" בבחינת התורה הלכות בפרטי
רק  (ולא בעצמו סוף" ה"אין גילוי זה הרי מקום

ב"ה). סוף אין לאור לבוש

התורה  ידי שעל ותרוממך", "סלסלה וזהו
אור  גילוי שהוא נקא", כעמר רישי' ל"שער מגיעים
ההתרוממות  וזוהי התורה"), ("מקור ב"ה סוף אין
נכלל  שהאדם מה התורה, לימוד ידי על הנפעלת
למעלה  (שהוא עצמו ב"ה סוף אין באור

מה"לבוש").
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הקדמה ‰Â‰(פ) הקדמות. ב' להקדים יש כ"ז להבין
שנמשך  וההשפעה ההמשכה בחי' בענין א'
המשכות  מיני ב' בזה שיש ב"ה אא"ס עצמות מבחי'
שנמשך  והשפעה ההמשכה בחי' הא' והשפעות
ענין  שזהו מפני ממש א"ס בבחי' אא"ס מעצמות
ג"כ  באה ההארה זאת ע"כ עצמותו אור גילוי ובחי'
והשפעה  המשכה בחי' הוא והב' ממש. א"ס בבחי'
קו  מאמר ונק' ומדה גבול בבחי' האור להיות הבאה
דסובב  ופי' ענין באמת הנה הדברים ובאור כו' המדה
לעין  לנו המושג באופן מהותו לבאר א"א הרי כ"ע
המאיר  ביותר עליון אור הארת כמו רק שהוא השכל
אין  שהרי וכה"ג צד מכל ומרחוק מסביב היקף בבחי'
כמו  ממש ואור זיו לבחי' נמשל האלקי עליון אור כל
רק  כו' דוגמתו ולא מניה לא וכה"ג השמש וזיו אור
על  והוא בלבד המושאל שם הוא אור בשם שנק' מה
למקבלים  האלקי וחיות אור בחי' ממשיך היותו
הוא  אור בשם קוראים שהמקובלים מה שכל וכידוע
ממש  וזיו אור בחי' ולא ושפע חיות רוחניות בחי' רק

אומרים  אנו כאשר זה דסובב מהות בבחי' גם וא"כ
למטה  זה דסובב אור הארת בחי' כמו אור בחי' בו
בחי' ג"כ ה"ז כנ"ל כו' העולמות לכל להקיף כמו
העולמות  לכל ממש המחיה רוחני חיות והמשכת שפע
אור  בחי' הוא אלא בלבד השמש ואור זיו כמו ולא
שנק' ומה ממש חיות בבחי' הכל את שמחיה וחיות
נמשך  זו ושפע חיות שבחי' היינו דוקא סובב הארת
שזהו  כו' סובב הנק' עליונה ומדרגה מבחי' ומתפשט
בדרך  שלא ונתפשט שנמשך ההמשכה בחי'
את  מחיה אלא עו"ע בבחי' והתלבשות השתלשלות
וגסותו  העוה"ז חומריות ואפי' בשוה העולמות כל
עליונים  היותר לעולמות שמחיה כמו ממש מחיה הוא
שהוא  וזהו כו' א' בהשוואה ממש האצי' עולם שלפני
היא  הרי זו הארה בחי' אבל בשוה לכולם ומקיף מאיר
ממש  מניה פנוי אתר דלית וז"ש דוקא וחיות אור בחי'
ואת  השמים את ביה דכתיב זה סובב בחי' שהוא
וכידוע  כו' ממש בשוה ובארץ בשמים מלא אני הארץ
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

˘"ÊÂ מי אנכי בחי' דהיינו היום מצוך אנכי אשר
שנמשך  היום מצוך הסוכ"ע אור הוא שאנכי
בא"י  המצות בברכות אומרים ולכן המצות, מעשה ע"י

ה  מלך פי' אקב"ו ממכ"ע אמ"ה בחי' היינו עולם
מאיר  להיות מסוכ"ע המשכה שיהי' היינו והברכה
מה  מובדל לשון קדש אקב"ו ע"י והיינו בממכ"ע
נמשכים  משם כלל בעולמות ומתלבש מאיר שאינו

מהחכ' שלמעלה ב"ה רצה"ע הם המצות כי המצות,
שנק' ע"ס מבחי' הם ודעת חכמה כי וכו', והשכל
וע"כ  גבול בלי סוכ"ע הוא הרצון בחי' אבל ממכ"ע
לעשותם  היום וארז"ל היום ופי' כלל, מושג אינו
בתשובה  אחת שעה יפה כי שכרם, לקבל ולמחר
שבג"ע  והיינו העוה"ב, חיי מכל בעוה"ז ומעש"ט
השכינה  מזיו נהנין האור התגלות שכר קיבול שהוא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

c"ag i`iyp epizeax zxezn

עוה"ב  נברא ביו"ד וכמארז"ל ממכ"ע מבחי' והוא
תחלה  לקבל צריך כ"א תשובה מהני לא שם וע"כ
ואי  למדריגה ממדריגה ולילך הקלע וכף גיהנם יסורי
יכול  אינו בהגוף למשל וכמו מדריגות, לדלג אפשר
על  הוא בחי' כל כי ראש ומרגל רגל הראש מן להיות
כל  ברור עולם שנק' בג"ע למעלה וכמו"כ עמדו,
שמאיר  מצד והיינו דבר לשנות וא"א עמדו על מדריגה
לשנות  וא"א מדריגתו לפי עולם לכל ממכ"ע בחי'

על  האדם שהמשיך מאחר ולכן ההשתלשלות, סדר
להמשיך  א"א שוב צואים ובגדים העוה"ז לבושי עצמו
היום  הזה בעולם משא"כ ב"ה, אא"ס גילוי עליו
יוכל  גמור רשע שאפילו התשובה מועיל לעשותן
והוא  גמור צדיק למדריגת התשובה ע"י להתעלות
הסוכ"ע  אור מאיר בעוה"ז כי והיינו בהדרגה, שלא
בסידור  לחמי קרבני את בדרוש בארוכה במ"א וכמ"ש

ובלק"ת.
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰Ê·Â ארץ או קדמו שמים אם חז"ל פלוגתת יובן
שמים  אחת שבבחי' ביניהם דבר ופשר קדמה,
שבמדרי' והיינו קדמה, ארץ א' ובבחי' קדמו,

כי  קדמו שמים בסדר השתלשלות לרום שמים
כח  שהוא לדבור המדות קדימת וכענין השתלשלות,
הדבור  נגד המחשבה כלליות כמו או נעלה, היותר
שסוף  מפני אמנם לדבור, המחשבה בחי' שקדם
בסופן  תחילתן שנעוץ עד תחלה במח' עלה מעשה
הוא  התחילה נעיצת שכוונת קדמה ארץ בזה דוקא,
כי  להיות ראש, מבבחי' יותר הארץ בחי' שהוא בסוף
לכל  קדמון א"ס בחי' קדומה במח' עלה המעשה סוף
שבתחילה  מה ג"כ יובן ובזה דוקא. תחילה הקדומי'
הם  המים כי להיות הארץ, את מקיפי' המים היו
הקיפו  לכן דעגולי', מל' מבחי' שהם במדריגה גבוהי'

שמים  וע"ד ופינה, צד מכל הארץ כדור את בעיגולים
מקיפי' והשמי' מים, שם ג"כ הוא שמים שפי' קדמו
וכן  קדמו, שמים השתלשלות ובסדר הארץ, את ג"כ
עגולי' מבחי' להיותם הארץ את מקיפי' המים היו
ואמנם  דארץ, היושר מן א' בבחי' במעלה שקדם
עלה  מעשה שסוף מה הארץ של הכח יצא אח"כ
בארץ  שנמצא התחילה נעיצת כח שזהו תחילה במח'
ונתגלה  אחד למקום ונקוו המים ירדו לזאת דוקא,
המים  מן יותר בגובה להיות ארץ בחי' היא היבשה
הים, יורדי וכתי' המים, על הארץ לרוקע שנא' עד
אנכי  וכמ"ש וכנ"ל, קדמה ארץ זו בבחי' כי להיות
מי  אנכי בבחי' במח' שעלה שכמו דוקא ארץ עשיתי
דוקא  עלי' ואדם דוקא, הארץ עשיית הוא שאנכי

במ"א. מזה וכמ"ש בראתי

.(d`l dxeac eza ly mi`pzd lr .a"l ,xekf 't `xwie t"y) .c"qa

zixg` ziy`xn cibnd
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

ùôðä úåçëá êàהרגיליםàåä ùôðä øåà éåìéâ ø÷éò
,'åë ùàøá.ברגלים מזה ופחות  בגוף, מזה ופחות 

øúåéä ÷ìçä àåä ùàøä éøä óåâä éøáàå íéìëä ãöîå
,óåâáù ïè÷גדולה היא  בו  הנפשית שהחיות למרות

האברים, משאר ערוך לאין ìåãâובגילוי óåâä ÷ìçå
àåä ìâøä íéìëäáù éøä ,ìåãâ øúåé íéìâøä ÷ìçå åðîî
êôéäì àåä øåàäáå ,ùàøäî øúåé íéìëä éåáéøá

øåàä èòîúî óåâáå éåáéøá ùôðä øåà øéàî ùàøáã
.'åë øúåéá èòîúî ìâøáåהקודם בפרק שהתבאר כפי 

כלים יותר שיש  שככל העליונות הספירות בין בהבדל
מתמעט. האור הרי

äøéöé äàéøá úåîìåò 'âá äìòîì àîâåãä àåä ïë åîëå
úåéäìã øåàä éåìéâ ïééãò øéàî äàéøáä íìåòáã äéùò
é÷ìàä ïéàäî àøáðù ïåùàøä ùéä àåä äàéøáä íìåòù
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קנג c"ag i`iyp epizeax zxezn

סוף  אין לאור לבוש רק שהיא עצמה, התורה על
משא"כ  כשלמה"); אור "עוטה בפירוש (כנ"ל ב"ה
בעצמו, ב"ה סוף אין אור על קאי גו'" רישי' "שער
נמשך  ב"ה סוף אין שאור דאע"פ התורה", "מקור
מכל  כנ"ל, "שערות" בבחינת התורה הלכות בפרטי
רק  (ולא בעצמו סוף" ה"אין גילוי זה הרי מקום

ב"ה). סוף אין לאור לבוש

התורה  ידי שעל ותרוממך", "סלסלה וזהו
אור  גילוי שהוא נקא", כעמר רישי' ל"שער מגיעים
ההתרוממות  וזוהי התורה"), ("מקור ב"ה סוף אין
נכלל  שהאדם מה התורה, לימוד ידי על הנפעלת
למעלה  (שהוא עצמו ב"ה סוף אין באור

מה"לבוש").

c wxt xtki dfd meia ik d"c

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

הקדמה ‰Â‰(פ) הקדמות. ב' להקדים יש כ"ז להבין
שנמשך  וההשפעה ההמשכה בחי' בענין א'
המשכות  מיני ב' בזה שיש ב"ה אא"ס עצמות מבחי'
שנמשך  והשפעה ההמשכה בחי' הא' והשפעות
ענין  שזהו מפני ממש א"ס בבחי' אא"ס מעצמות
ג"כ  באה ההארה זאת ע"כ עצמותו אור גילוי ובחי'
והשפעה  המשכה בחי' הוא והב' ממש. א"ס בבחי'
קו  מאמר ונק' ומדה גבול בבחי' האור להיות הבאה
דסובב  ופי' ענין באמת הנה הדברים ובאור כו' המדה
לעין  לנו המושג באופן מהותו לבאר א"א הרי כ"ע
המאיר  ביותר עליון אור הארת כמו רק שהוא השכל
אין  שהרי וכה"ג צד מכל ומרחוק מסביב היקף בבחי'
כמו  ממש ואור זיו לבחי' נמשל האלקי עליון אור כל
רק  כו' דוגמתו ולא מניה לא וכה"ג השמש וזיו אור
על  והוא בלבד המושאל שם הוא אור בשם שנק' מה
למקבלים  האלקי וחיות אור בחי' ממשיך היותו
הוא  אור בשם קוראים שהמקובלים מה שכל וכידוע
ממש  וזיו אור בחי' ולא ושפע חיות רוחניות בחי' רק

אומרים  אנו כאשר זה דסובב מהות בבחי' גם וא"כ
למטה  זה דסובב אור הארת בחי' כמו אור בחי' בו
בחי' ג"כ ה"ז כנ"ל כו' העולמות לכל להקיף כמו
העולמות  לכל ממש המחיה רוחני חיות והמשכת שפע
אור  בחי' הוא אלא בלבד השמש ואור זיו כמו ולא
שנק' ומה ממש חיות בבחי' הכל את שמחיה וחיות
נמשך  זו ושפע חיות שבחי' היינו דוקא סובב הארת
שזהו  כו' סובב הנק' עליונה ומדרגה מבחי' ומתפשט
בדרך  שלא ונתפשט שנמשך ההמשכה בחי'
את  מחיה אלא עו"ע בבחי' והתלבשות השתלשלות
וגסותו  העוה"ז חומריות ואפי' בשוה העולמות כל
עליונים  היותר לעולמות שמחיה כמו ממש מחיה הוא
שהוא  וזהו כו' א' בהשוואה ממש האצי' עולם שלפני
היא  הרי זו הארה בחי' אבל בשוה לכולם ומקיף מאיר
ממש  מניה פנוי אתר דלית וז"ש דוקא וחיות אור בחי'
ואת  השמים את ביה דכתיב זה סובב בחי' שהוא
וכידוע  כו' ממש בשוה ובארץ בשמים מלא אני הארץ
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

˘"ÊÂ מי אנכי בחי' דהיינו היום מצוך אנכי אשר
שנמשך  היום מצוך הסוכ"ע אור הוא שאנכי
בא"י  המצות בברכות אומרים ולכן המצות, מעשה ע"י

ה  מלך פי' אקב"ו ממכ"ע אמ"ה בחי' היינו עולם
מאיר  להיות מסוכ"ע המשכה שיהי' היינו והברכה
מה  מובדל לשון קדש אקב"ו ע"י והיינו בממכ"ע
נמשכים  משם כלל בעולמות ומתלבש מאיר שאינו

מהחכ' שלמעלה ב"ה רצה"ע הם המצות כי המצות,
שנק' ע"ס מבחי' הם ודעת חכמה כי וכו', והשכל
וע"כ  גבול בלי סוכ"ע הוא הרצון בחי' אבל ממכ"ע
לעשותם  היום וארז"ל היום ופי' כלל, מושג אינו
בתשובה  אחת שעה יפה כי שכרם, לקבל ולמחר
שבג"ע  והיינו העוה"ב, חיי מכל בעוה"ז ומעש"ט
השכינה  מזיו נהנין האור התגלות שכר קיבול שהוא
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

עוה"ב  נברא ביו"ד וכמארז"ל ממכ"ע מבחי' והוא
תחלה  לקבל צריך כ"א תשובה מהני לא שם וע"כ
ואי  למדריגה ממדריגה ולילך הקלע וכף גיהנם יסורי
יכול  אינו בהגוף למשל וכמו מדריגות, לדלג אפשר
על  הוא בחי' כל כי ראש ומרגל רגל הראש מן להיות
כל  ברור עולם שנק' בג"ע למעלה וכמו"כ עמדו,
שמאיר  מצד והיינו דבר לשנות וא"א עמדו על מדריגה
לשנות  וא"א מדריגתו לפי עולם לכל ממכ"ע בחי'

על  האדם שהמשיך מאחר ולכן ההשתלשלות, סדר
להמשיך  א"א שוב צואים ובגדים העוה"ז לבושי עצמו
היום  הזה בעולם משא"כ ב"ה, אא"ס גילוי עליו
יוכל  גמור רשע שאפילו התשובה מועיל לעשותן
והוא  גמור צדיק למדריגת התשובה ע"י להתעלות
הסוכ"ע  אור מאיר בעוה"ז כי והיינו בהדרגה, שלא
בסידור  לחמי קרבני את בדרוש בארוכה במ"א וכמ"ש

ובלק"ת.
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‰Ê·Â ארץ או קדמו שמים אם חז"ל פלוגתת יובן
שמים  אחת שבבחי' ביניהם דבר ופשר קדמה,
שבמדרי' והיינו קדמה, ארץ א' ובבחי' קדמו,

כי  קדמו שמים בסדר השתלשלות לרום שמים
כח  שהוא לדבור המדות קדימת וכענין השתלשלות,
הדבור  נגד המחשבה כלליות כמו או נעלה, היותר
שסוף  מפני אמנם לדבור, המחשבה בחי' שקדם
בסופן  תחילתן שנעוץ עד תחלה במח' עלה מעשה
הוא  התחילה נעיצת שכוונת קדמה ארץ בזה דוקא,
כי  להיות ראש, מבבחי' יותר הארץ בחי' שהוא בסוף
לכל  קדמון א"ס בחי' קדומה במח' עלה המעשה סוף
שבתחילה  מה ג"כ יובן ובזה דוקא. תחילה הקדומי'
הם  המים כי להיות הארץ, את מקיפי' המים היו
הקיפו  לכן דעגולי', מל' מבחי' שהם במדריגה גבוהי'

שמים  וע"ד ופינה, צד מכל הארץ כדור את בעיגולים
מקיפי' והשמי' מים, שם ג"כ הוא שמים שפי' קדמו
וכן  קדמו, שמים השתלשלות ובסדר הארץ, את ג"כ
עגולי' מבחי' להיותם הארץ את מקיפי' המים היו
ואמנם  דארץ, היושר מן א' בבחי' במעלה שקדם
עלה  מעשה שסוף מה הארץ של הכח יצא אח"כ
בארץ  שנמצא התחילה נעיצת כח שזהו תחילה במח'
ונתגלה  אחד למקום ונקוו המים ירדו לזאת דוקא,
המים  מן יותר בגובה להיות ארץ בחי' היא היבשה
הים, יורדי וכתי' המים, על הארץ לרוקע שנא' עד
אנכי  וכמ"ש וכנ"ל, קדמה ארץ זו בבחי' כי להיות
מי  אנכי בבחי' במח' שעלה שכמו דוקא ארץ עשיתי
דוקא  עלי' ואדם דוקא, הארץ עשיית הוא שאנכי

במ"א. מזה וכמ"ש בראתי
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ùôðä úåçëá êàהרגיליםàåä ùôðä øåà éåìéâ ø÷éò
,'åë ùàøá.ברגלים מזה ופחות  בגוף, מזה ופחות 

øúåéä ÷ìçä àåä ùàøä éøä óåâä éøáàå íéìëä ãöîå
,óåâáù ïè÷גדולה היא  בו  הנפשית שהחיות למרות

האברים, משאר ערוך לאין ìåãâובגילוי óåâä ÷ìçå
àåä ìâøä íéìëäáù éøä ,ìåãâ øúåé íéìâøä ÷ìçå åðîî
êôéäì àåä øåàäáå ,ùàøäî øúåé íéìëä éåáéøá

øåàä èòîúî óåâáå éåáéøá ùôðä øåà øéàî ùàøáã
.'åë øúåéá èòîúî ìâøáåהקודם בפרק שהתבאר כפי 

כלים יותר שיש  שככל העליונות הספירות בין בהבדל
מתמעט. האור הרי

äøéöé äàéøá úåîìåò 'âá äìòîì àîâåãä àåä ïë åîëå
úåéäìã øåàä éåìéâ ïééãò øéàî äàéøáä íìåòáã äéùò
é÷ìàä ïéàäî àøáðù ïåùàøä ùéä àåä äàéøáä íìåòù
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c"agקנד i`iyp epizeax zxezn

,'åë ïéàä éåìéâ ïééãò íù øéàîעולם גם אמנם -
הרי הראשון", "היש שהוא כיון אבל "יש" הוא הבריאה

ה "אין". שם ומאיר הגיע, הוא  מהיכן  מורגש עדיין
ïëìåעולםíéøîåàù åîëå êùç àø÷ð äàéøáä115øöåé

øåà éåìéâ øéàî äàéøááù éôì åðééäå ,êùç àøåáå øåà
,'åë äèîì éáâì íìòäå êùç úðéçáá äæ éøäשהמטה -

הוא ולכן שבבריאה, האור גילוי את להכיל כלי  לא הוא
כמו  מהשגתו. למעלה שזה  כיון  "חושך" בשם  לו קורא
הרי אותם מבין ולא עמוקים  מאוד רעיונות ששומע אדם
כיון  הרעיון , עומק למרות "חושך" בשבילו  זה

מהבנה. למעלה זה íùשבשבילו øåàä ïéàù äøéöéå
.'åë äèîì éáâì éåìéâå øåà úðéçáá äæ éøä êë ìë éåìéâá
פשוטים שהם שבגלל פשוטים, רעיונות  של לימוד כמו
ולהרגיש אותם להכיל יכול אחד כל הרי ונמוכים,

האור. גילוי  מצד וזה אותם .
èåòéî úðéçáá àéä äàéøáã êôéäì àåä íéìëä ãöîå
äàéøáã òãåðëå ,íéìëä éåáéø àåä äøéöéáå íéìëä

ïä äøéöéåבמשלøåáãå äáùçîהוא הבריאה שעולם
הדיבור  כנגד הוא היצירה ועולם המחשבה éøäåכנגד

èåòéîáå ïîæ èåòéîá äáùçîá áùçîù äîã ïéàåø åðà
úåéúåà éåáéøáå ïîæ éåáéøá øåáãá àá äæ éøä úåéúåà

,'åëבגלל אותיות, של מיעוט  שיש  מראה הזמן  שמיעוט
האור. ריבוי  שהוא והשכלה  תוכן יותר שיש

íâåמועטים הכלים המחשבה שבאותיות  נוסף ביטוי  –
–íéùâøåî ïðéàù íééðçåø úåéúåà ïä äáùçîä úåéúåà

ìà íéùâøåî ïä øåáãä úåéúåà ïë ïéàù äî ,úìåæä ìà
,'åë úìåæäהאותיות את מרגישים כך כל לא במחשבה

יותר  עסוק החושב האדם כי שם) קיימות שהן (למרות
בדיבור  ואילו האותיות, עם ולא והרעיון התוכן עם
יותר  יש  הרי  החוצה, הרעיון של בביטוי עסוק  שהאדם
הם בנמשל שהאותיות  האותיות, של והרגשה  דגש

הכלים.
ïë åîëãלמעלה ïäבנמשל äàéøáã íéìëä úðéçá

úåàéöîäå úåùéä èåòéî åðééäã íéìëä èåòéî úðéçáá
.'åë íéìëä éåáéø úðéçáá àåä äøéöéå

ìà÷æçéù äî íòèä åäæå החורבן בזמן êéøàîשהיה
äéòùéå äáëøîä ïéðòá äáøäהמקדש בזמן  åðéàשהיה

,êë ìë êéøàî,להיפך להיות צריך היה ולכאורה -

שלשישעיה יותר עליונה מדריגה האירה בו  בזמן  שהיה
המרכבה בדרגת יותר  להרחיב צריך הרי אלוקות, גילוי 

íìåòãשראה? äáëøîä úà äàø ìà÷æçéù éðôî åðééäå
êéøàî ïë ìòå íéìëä éåáéø úðéçáá àåäù äøéöéä

,ïéðòäá,האותיות בריבוי מתבטא  הכלים ריבוי  שהרי
èåòéî úðéçáá àéäù äàéøáã äáëøî äàø äéòùéå

,'åë íéìëäזה כל אך כך, כל ופירט האריך לא ולכן
- באותיות , והפירוט  ההסברה היינו הכלים, ãöîåמצד

èòîúî äøéöéáå øåà éåáéø øéàî äàéøáá äáøãà øåàä
.'åë øåàäבודאי הרי הגילוי , עוצמת קליטת מצד כלומר

עליונות השגות השיג  המקדש  בזמן שהיה שישעיה
יותר.

àéìú àäá àäå(בזה תלוי úðéçáá(וזה ïä íéìëäùëã
èåòéî יותר זכים  כלים  øåàäכלומר ìà øúåé íéìë ïäù

øåàä éåáéø íù øéàîהקודם בפרק שהתבאר וכפי 
הנהר, מקילוח  åë'.המשל øåàä èòîúî íéìëä éåáéøáå

úåîìåòä úåììë íâ ïëåהקודמים ההשתלשלות סדר של
עשיה, יצירה בריאה  úåâéøãîלעולמות  'âì íé÷ìçð

úåììëã äàéøáã íãà íéììë,קדמון אדם עולם שהוא
äøéöéã íãàå(הנקודים (או העקודים עולם íãàåשהוא

.'åë äéùòãבעולמות גם הנה האצילות. עולם שהוא
בעולם הוא הכלים של הביטוי  עיקר הנה אלו,
של התחלה רק יש הכללי היצירה בעולם האצילות,
– דכללות הבריאה  ובעולם בלבד, "נקודות" - כלים
שם מורגשים  לא כלומר כלל, כלים אין  ֿ קדמון, אדם
בריבוי שהאור וככל אור, ריבוי  מאיר שם כי הכלים,

יותר. במיעוט הם הכלים הרי 
קיצור.

íãàá åîëå ,úåîìåòá äèîå äìòî úå÷ìçúä ùé åîëå
,ùôðáù íéìòð úåçëä éåìéâ äáå äðè÷ éìë àéä ùàøä
àúåòøå) íéðåöéç úåçëå úåãîä ïëùî åáå ìåãâ óåâäå
(éîöò åäæù åà ,úåððåáúä éãé ìò ïë íâ àåä àáéìã

,øåàä èåòéî ìâøáå
øéàî ïééãò úåàéöîá íðéà íéìëäù äàéøáá ïë åîëå

öéáå ,øåàä éåìéâèåòéî àåä úåàéöîá íéìëäù äøé
ïéðòá êéøàä ìà÷æçé ïëìå ,øåáãå äáùçî ,øåàä

.íéììëä äéùò äøéöé äàéøáá àåä ïëå äáëøîä
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אור".115). "יוצר ברכת נוסח
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.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"yz'd - mixn`nd xtq

התּגּלּות e‰ÊÂיא) הּוא הּדריׁשה ענין "ודֹורׁשין", ¿∆ְְְְְִִִִַַַָ
רעּותא  ּבחינת הּלב, ּפנימּיּות ְְְְִִִִֵַַַָּבחינת

ּגּלּוי יא ּדלּבא  מאיר ּדבצּדיקים כּו', הּנׁשמה ׁשרׁש ׁשּמּצד ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשּמבאר  ּוכמֹו הּתפּלה, ידי על הּנׁשמה עצם ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹור

ּתֹורה" ּבענין [מאמר]ּב"לּקּוטי "יֹונתי" הּמתחיל ּדּבּור ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ
הארת  התחּברּות הּוא ּדהּתפּלה וכּנֹודע .ל ְְְְְִִִֶַַַַָָָָקּומי
ׁשּזהּו הּנׁשמה, ּומקֹור ׁשרׁש עם ּבּגּוף, המלּבׁשת ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּנׁשמה
ּכמֹו כּו' הּׁשמימה מּגיע ׁשראׁשּה ּדתפּלה, סּלם ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻענין

אח  ּבמקֹום ּדהארת 5ר ׁשּמבאר ּתׁשּובה ּבעל אבל . ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹ
הּנפׁש ׁשהּוא ּבּפח, נאחזת למּטה ירדה ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָנׁשמתֹו
"יֹונתי  וזהּו כּו', למעלה לעלֹות אפׁשר ואי ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָהּבהמית,
ׁשהן  ּבּכנפים לפרח לּה אפׁשר ואי הּסלע", ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּבחגוי
את  "הראיני הּוא העצה כּו', ׁשּבּלב ויראה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהאהבה
לבחינת  יבֹוא זה ידי על ההסּתר ידי ׁשעל ,"ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמראי
על  אמנם הּנ"ל. מּׁשם" "ּובּקׁשּתם ענין והּוא כּו', ְְְְִִִֶַַַַַָָָָרצֹוא
ּדעּקר  מּבּצּדיקים, ּגם ּביֹותר הרצֹון ּתקף נעׂשה זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹידי
רעּותא  ּבחינת וגם והדרגה, סדר ּבבחינת הּוא ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָעבֹודתם
ּוכמֹו כּו', והדרגה סדר ּבבחינת הּוא ׁשּלהם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּדלּבא
ידי  על ּתׁשּובה, ּבבעל אבל אחר. ּבמקֹום ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּמבאר
ּבתקף  הרצֹוא נעׂשה הּנ"ל, מּׁשם" ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹ"ּובּקׁשּתם
ענין  ׁשּזהּו והדרגה, ּבסדר ׁשּלא ּביֹותר, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹההתּפעלּות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּוא ּכלל ּבדר אׁשר כּו', הּמדרגה" ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ"ּבסתר
בחּוץ" אמצא לי, ּכאח יּתנ לי"6"מי ּכאח יּתנ "מי , ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָ

ּגּלּוי  מאיר הּתֹורה עסק ידי ׁשעל ּתֹורה, ּבעלי על ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָקאי
ּבעלי  על קאי בחּוץ" ו"אמצא כּו', ּבנפׁשֹו ְְְְֱֲֲֵֵֶַַַַָָֹאלקּות
חּוץ, ּבחינת ידי על הּוא ּבהם אלקּות ׁשהּגּלּוי ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹעסקים,
ּבהׁשּגחה  העֹולם ּבהנהגת אלקּות ּׁשּנראה מה ְְְְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָֹוהינּו
וההסּתרים  ההעלמֹות ּׁשּמּתֹו מה והּוא כּו', ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּפרטית
ּכל  על ולּבֹו ּדעּתֹו ׁשּיּתן ידי על האלקי, האֹור ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹנראה
אם  ּכי הּטבע ּפי על ואינֹו ּבהׁשּגחה ׁשהּכל אי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּדבר,
הּוא  ואז כּו'. ּפנימית ּכּונה לאיזה ׁשּמביא אלקי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבכח
ונרּתק  ׁשהּמגן ּדכׁשם אלקים", הוי' ּומגן ּד"ׁשמׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹרֹואה
הּׁשמׁש, אֹור לקּבל ׁשּיּוכלּו ּבׁשביל הּוא הּׁשמׁש, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַעל
הׁשּפעה  ׁשּיהיה ּבׁשביל הּוא ּדהּטבע, ההסּתר כן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכמֹו
הּדברים  ּכל ּביחּוד ּפנימית הּכּונה ויׁשלם ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָֻּגׁשמית,
חד, ּכּלא ואלקים ּדהוי' הּוא ּבאמת לאׁשר ְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּגׁשמּיים,

מהּטבע. למעלה היא עצמּה ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָּדהּטבע
.¯ev˜ הּלב ּפנימּיּות התּגּלּות "ודֹורׁשין" .יפרׁש ƒְְְְְִִִִֵֵַַָ

ּתׁשּובה  ּבבעל הּתפּלה, ידי על הּוא ְְְְְִִִֵַַַַַָָּבצּדיקים
החּלּוק  הּוא ּובכלל מּׁשם". "ּובּקׁשּתם ההסּתר, ידי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָעל
ּובעלי  ּתֹורה ּבעלי ּבחּוץ", ו"אמצא לי" ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָּד"כאח

ֲִָעסקים.
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וביאוריו 5) יונתי המתחיל דיבור [מאמר] תורה לקוטי ראה
לך. קומי בענין

ובלקוטי 6) תרומה פרשת אור בתורה בארוכה זה בכל ראה
זה. פסוק על השירים שיר תורה

הלב.יא. רצון

•
mixeaic ihewl

המדינה  בכל מהר חיש התפשטה הזאת השמועה
העובד  מלמד, כל על נפלה גדולה וחרדה הרבה,
מעבודתו  הפריע לא אחד גם אך הנסתרים בהחדרים
הוסדה  מיום כבר הם מורגלים כי הקדושה
עת  בכל ולמוסרה נפשם על לעמוד ה"יעווסעקציע"
מידם  ולהצילו ד' תורת שילמד אחד תינוק על וזמן

האלה. ה"אינקוויזיטארס" הזדים העוסקים של
ושמע  ידע הוא גם כי אף בעצמו שליט"א רבינו
נאסר  הוא בעבורו כך אשר האמורים המגידים מפי

ה  השאלה אשר לו סיפרו של וגם בבואם ראשונה

ראשי  מזכיר אם היתה, אד"ם של לביתו הפקידים
הזאת  מהשאלה אשר שניאורסאהן? הרב  אצל הוא
היא  זאת רק זאת כי וחלוטה גמורה הוכחה הלא
אנחנו  מפיו, שמענו מפורש ואעפי"כ אשמתו,
בדבר  לו אחרת דעה דעתו אשר ביותר, המקורבים
ולעבודתו. אליו כלל שייכות שום לה אין וכי מאסרו,
הזה, הדבר הוא כן לא אשר באמת חשבנו אנחנו
כללות  את להפריע שלא בשביל היא כך ואמירתו
העובדים  של ויראתם פחדם את ולהמעיט העבודה
ונתפרסם  נתודע אשר עד וחלפו עברו אך בא, הוא
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,'åë ïéàä éåìéâ ïééãò íù øéàîעולם גם אמנם -
הרי הראשון", "היש שהוא כיון אבל "יש" הוא הבריאה

ה "אין". שם ומאיר הגיע, הוא  מהיכן  מורגש עדיין
ïëìåעולםíéøîåàù åîëå êùç àø÷ð äàéøáä115øöåé

øåà éåìéâ øéàî äàéøááù éôì åðééäå ,êùç àøåáå øåà
,'åë äèîì éáâì íìòäå êùç úðéçáá äæ éøäשהמטה -

הוא ולכן שבבריאה, האור גילוי את להכיל כלי  לא הוא
כמו  מהשגתו. למעלה שזה  כיון  "חושך" בשם  לו קורא
הרי אותם מבין ולא עמוקים  מאוד רעיונות ששומע אדם
כיון  הרעיון , עומק למרות "חושך" בשבילו  זה

מהבנה. למעלה זה íùשבשבילו øåàä ïéàù äøéöéå
.'åë äèîì éáâì éåìéâå øåà úðéçáá äæ éøä êë ìë éåìéâá
פשוטים שהם שבגלל פשוטים, רעיונות  של לימוד כמו
ולהרגיש אותם להכיל יכול אחד כל הרי ונמוכים,

האור. גילוי  מצד וזה אותם .
èåòéî úðéçáá àéä äàéøáã êôéäì àåä íéìëä ãöîå
äàéøáã òãåðëå ,íéìëä éåáéø àåä äøéöéáå íéìëä

ïä äøéöéåבמשלøåáãå äáùçîהוא הבריאה שעולם
הדיבור  כנגד הוא היצירה ועולם המחשבה éøäåכנגד

èåòéîáå ïîæ èåòéîá äáùçîá áùçîù äîã ïéàåø åðà
úåéúåà éåáéøáå ïîæ éåáéøá øåáãá àá äæ éøä úåéúåà

,'åëבגלל אותיות, של מיעוט  שיש  מראה הזמן  שמיעוט
האור. ריבוי  שהוא והשכלה  תוכן יותר שיש

íâåמועטים הכלים המחשבה שבאותיות  נוסף ביטוי  –
–íéùâøåî ïðéàù íééðçåø úåéúåà ïä äáùçîä úåéúåà

ìà íéùâøåî ïä øåáãä úåéúåà ïë ïéàù äî ,úìåæä ìà
,'åë úìåæäהאותיות את מרגישים כך כל לא במחשבה

יותר  עסוק החושב האדם כי שם) קיימות שהן (למרות
בדיבור  ואילו האותיות, עם ולא והרעיון התוכן עם
יותר  יש  הרי  החוצה, הרעיון של בביטוי עסוק  שהאדם
הם בנמשל שהאותיות  האותיות, של והרגשה  דגש

הכלים.
ïë åîëãלמעלה ïäבנמשל äàéøáã íéìëä úðéçá

úåàéöîäå úåùéä èåòéî åðééäã íéìëä èåòéî úðéçáá
.'åë íéìëä éåáéø úðéçáá àåä äøéöéå

ìà÷æçéù äî íòèä åäæå החורבן בזמן êéøàîשהיה
äéòùéå äáëøîä ïéðòá äáøäהמקדש בזמן  åðéàשהיה

,êë ìë êéøàî,להיפך להיות צריך היה ולכאורה -

שלשישעיה יותר עליונה מדריגה האירה בו  בזמן  שהיה
המרכבה בדרגת יותר  להרחיב צריך הרי אלוקות, גילוי 

íìåòãשראה? äáëøîä úà äàø ìà÷æçéù éðôî åðééäå
êéøàî ïë ìòå íéìëä éåáéø úðéçáá àåäù äøéöéä

,ïéðòäá,האותיות בריבוי מתבטא  הכלים ריבוי  שהרי
èåòéî úðéçáá àéäù äàéøáã äáëøî äàø äéòùéå

,'åë íéìëäזה כל אך כך, כל ופירט האריך לא ולכן
- באותיות , והפירוט  ההסברה היינו הכלים, ãöîåמצד

èòîúî äøéöéáå øåà éåáéø øéàî äàéøáá äáøãà øåàä
.'åë øåàäבודאי הרי הגילוי , עוצמת קליטת מצד כלומר

עליונות השגות השיג  המקדש  בזמן שהיה שישעיה
יותר.

àéìú àäá àäå(בזה תלוי úðéçáá(וזה ïä íéìëäùëã
èåòéî יותר זכים  כלים  øåàäכלומר ìà øúåé íéìë ïäù

øåàä éåáéø íù øéàîהקודם בפרק שהתבאר וכפי 
הנהר, מקילוח  åë'.המשל øåàä èòîúî íéìëä éåáéøáå

úåîìåòä úåììë íâ ïëåהקודמים ההשתלשלות סדר של
עשיה, יצירה בריאה  úåâéøãîלעולמות  'âì íé÷ìçð

úåììëã äàéøáã íãà íéììë,קדמון אדם עולם שהוא
äøéöéã íãàå(הנקודים (או העקודים עולם íãàåשהוא

.'åë äéùòãבעולמות גם הנה האצילות. עולם שהוא
בעולם הוא הכלים של הביטוי  עיקר הנה אלו,
של התחלה רק יש הכללי היצירה בעולם האצילות,
– דכללות הבריאה  ובעולם בלבד, "נקודות" - כלים
שם מורגשים  לא כלומר כלל, כלים אין  ֿ קדמון, אדם
בריבוי שהאור וככל אור, ריבוי  מאיר שם כי הכלים,

יותר. במיעוט הם הכלים הרי 
קיצור.

íãàá åîëå ,úåîìåòá äèîå äìòî úå÷ìçúä ùé åîëå
,ùôðáù íéìòð úåçëä éåìéâ äáå äðè÷ éìë àéä ùàøä
àúåòøå) íéðåöéç úåçëå úåãîä ïëùî åáå ìåãâ óåâäå
(éîöò åäæù åà ,úåððåáúä éãé ìò ïë íâ àåä àáéìã

,øåàä èåòéî ìâøáå
øéàî ïééãò úåàéöîá íðéà íéìëäù äàéøáá ïë åîëå

öéáå ,øåàä éåìéâèåòéî àåä úåàéöîá íéìëäù äøé
ïéðòá êéøàä ìà÷æçé ïëìå ,øåáãå äáùçî ,øåàä

.íéììëä äéùò äøéöé äàéøáá àåä ïëå äáëøîä
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אור".115). "יוצר ברכת נוסח

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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h"yz'd - mixn`nd xtq

התּגּלּות e‰ÊÂיא) הּוא הּדריׁשה ענין "ודֹורׁשין", ¿∆ְְְְְִִִִַַַָ
רעּותא  ּבחינת הּלב, ּפנימּיּות ְְְְִִִִֵַַַָּבחינת

ּגּלּוי יא ּדלּבא  מאיר ּדבצּדיקים כּו', הּנׁשמה ׁשרׁש ׁשּמּצד ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשּמבאר  ּוכמֹו הּתפּלה, ידי על הּנׁשמה עצם ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹור

ּתֹורה" ּבענין [מאמר]ּב"לּקּוטי "יֹונתי" הּמתחיל ּדּבּור ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ
הארת  התחּברּות הּוא ּדהּתפּלה וכּנֹודע .ל ְְְְְִִִֶַַַַָָָָקּומי
ׁשּזהּו הּנׁשמה, ּומקֹור ׁשרׁש עם ּבּגּוף, המלּבׁשת ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּנׁשמה
ּכמֹו כּו' הּׁשמימה מּגיע ׁשראׁשּה ּדתפּלה, סּלם ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻענין

אח  ּבמקֹום ּדהארת 5ר ׁשּמבאר ּתׁשּובה ּבעל אבל . ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹ
הּנפׁש ׁשהּוא ּבּפח, נאחזת למּטה ירדה ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָנׁשמתֹו
"יֹונתי  וזהּו כּו', למעלה לעלֹות אפׁשר ואי ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָהּבהמית,
ׁשהן  ּבּכנפים לפרח לּה אפׁשר ואי הּסלע", ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּבחגוי
את  "הראיני הּוא העצה כּו', ׁשּבּלב ויראה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהאהבה
לבחינת  יבֹוא זה ידי על ההסּתר ידי ׁשעל ,"ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמראי
על  אמנם הּנ"ל. מּׁשם" "ּובּקׁשּתם ענין והּוא כּו', ְְְְִִִֶַַַַַָָָָרצֹוא
ּדעּקר  מּבּצּדיקים, ּגם ּביֹותר הרצֹון ּתקף נעׂשה זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹידי
רעּותא  ּבחינת וגם והדרגה, סדר ּבבחינת הּוא ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָעבֹודתם
ּוכמֹו כּו', והדרגה סדר ּבבחינת הּוא ׁשּלהם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּדלּבא
ידי  על ּתׁשּובה, ּבבעל אבל אחר. ּבמקֹום ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּמבאר
ּבתקף  הרצֹוא נעׂשה הּנ"ל, מּׁשם" ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹ"ּובּקׁשּתם
ענין  ׁשּזהּו והדרגה, ּבסדר ׁשּלא ּביֹותר, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹההתּפעלּות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּוא ּכלל ּבדר אׁשר כּו', הּמדרגה" ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ"ּבסתר
בחּוץ" אמצא לי, ּכאח יּתנ לי"6"מי ּכאח יּתנ "מי , ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָ

ּגּלּוי  מאיר הּתֹורה עסק ידי ׁשעל ּתֹורה, ּבעלי על ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָקאי
ּבעלי  על קאי בחּוץ" ו"אמצא כּו', ּבנפׁשֹו ְְְְֱֲֲֵֵֶַַַַָָֹאלקּות
חּוץ, ּבחינת ידי על הּוא ּבהם אלקּות ׁשהּגּלּוי ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹעסקים,
ּבהׁשּגחה  העֹולם ּבהנהגת אלקּות ּׁשּנראה מה ְְְְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָֹוהינּו
וההסּתרים  ההעלמֹות ּׁשּמּתֹו מה והּוא כּו', ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּפרטית
ּכל  על ולּבֹו ּדעּתֹו ׁשּיּתן ידי על האלקי, האֹור ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹנראה
אם  ּכי הּטבע ּפי על ואינֹו ּבהׁשּגחה ׁשהּכל אי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּדבר,
הּוא  ואז כּו'. ּפנימית ּכּונה לאיזה ׁשּמביא אלקי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבכח
ונרּתק  ׁשהּמגן ּדכׁשם אלקים", הוי' ּומגן ּד"ׁשמׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹרֹואה
הּׁשמׁש, אֹור לקּבל ׁשּיּוכלּו ּבׁשביל הּוא הּׁשמׁש, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַעל
הׁשּפעה  ׁשּיהיה ּבׁשביל הּוא ּדהּטבע, ההסּתר כן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכמֹו
הּדברים  ּכל ּביחּוד ּפנימית הּכּונה ויׁשלם ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָֻּגׁשמית,
חד, ּכּלא ואלקים ּדהוי' הּוא ּבאמת לאׁשר ְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּגׁשמּיים,

מהּטבע. למעלה היא עצמּה ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָּדהּטבע
.¯ev˜ הּלב ּפנימּיּות התּגּלּות "ודֹורׁשין" .יפרׁש ƒְְְְְִִִִֵֵַַָ

ּתׁשּובה  ּבבעל הּתפּלה, ידי על הּוא ְְְְְִִִֵַַַַַָָּבצּדיקים
החּלּוק  הּוא ּובכלל מּׁשם". "ּובּקׁשּתם ההסּתר, ידי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָעל
ּובעלי  ּתֹורה ּבעלי ּבחּוץ", ו"אמצא לי" ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָּד"כאח

ֲִָעסקים.
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וביאוריו 5) יונתי המתחיל דיבור [מאמר] תורה לקוטי ראה
לך. קומי בענין

ובלקוטי 6) תרומה פרשת אור בתורה בארוכה זה בכל ראה
זה. פסוק על השירים שיר תורה

הלב.יא. רצון

•
mixeaic ihewl

המדינה  בכל מהר חיש התפשטה הזאת השמועה
העובד  מלמד, כל על נפלה גדולה וחרדה הרבה,
מעבודתו  הפריע לא אחד גם אך הנסתרים בהחדרים
הוסדה  מיום כבר הם מורגלים כי הקדושה
עת  בכל ולמוסרה נפשם על לעמוד ה"יעווסעקציע"
מידם  ולהצילו ד' תורת שילמד אחד תינוק על וזמן

האלה. ה"אינקוויזיטארס" הזדים העוסקים של
ושמע  ידע הוא גם כי אף בעצמו שליט"א רבינו
נאסר  הוא בעבורו כך אשר האמורים המגידים מפי

ה  השאלה אשר לו סיפרו של וגם בבואם ראשונה

ראשי  מזכיר אם היתה, אד"ם של לביתו הפקידים
הזאת  מהשאלה אשר שניאורסאהן? הרב  אצל הוא
היא  זאת רק זאת כי וחלוטה גמורה הוכחה הלא
אנחנו  מפיו, שמענו מפורש ואעפי"כ אשמתו,
בדבר  לו אחרת דעה דעתו אשר ביותר, המקורבים
ולעבודתו. אליו כלל שייכות שום לה אין וכי מאסרו,
הזה, הדבר הוא כן לא אשר באמת חשבנו אנחנו
כללות  את להפריע שלא בשביל היא כך ואמירתו
העובדים  של ויראתם פחדם את ולהמעיט העבודה
ונתפרסם  נתודע אשר עד וחלפו עברו אך בא, הוא
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c"agקנו i`iyp epizeax zxezn

שליט"א, רבינו את אתו וצדק האמת אשר הדבר
התקשרות  שום לה אין הזה אד"ם של ומאסרו
וענין  שליט"א, רבינו אצל כהונתו עם והתחברות
של  יסוד על אותו ומאשימים הוא עצמו בפני אחר
שוא  של ועלילה אחד רשע של ומסירה דליטוריא
עיר  מדיירי מאנ"ש, אחדים על ועוד עליו ושקר
שהוא  כל אפילו קל אשם שום בו אין ובאמת נעוועל,
הממשלה, חוקי לפי גם וחטאה פשע מכל הוא נקי
ולא  מינה לא אף המעשה כל את וכלל כלל ידע לא
בעונשים  אותו ומאסרים מענישים עליו אשר מקצתו
מגזלן  יותר חמור הרבה וחמורים קשים ויסורים
מי  אשר רחוקה, עלילה נפשות והורג ממש היער
עלול  גם איננו אשר ורואה מבין בקדקדו מוח לו שיש

כזה  פיגול מחשבת גם עלתה לא ומעולם מזה, לחשוב
של  בהרהורים אותו לחשוב גם ואסור רעיונותיו, על
מאה  לפני בישראל דם עלילת וכמו כאלה, שטות
היא  גזירה ורק אך הקנאים הכומרים בימי שנים
המאוררים  מים ישתה הוא שגם ית' מלפניו
עלה  וכך ל"ע תרפ"ז דגזירת המלאה מהקדישה
לא  עוד וצערינו דאבונינו ולרוב העליונה, במחשבה
לצרה, וחבריו הוא עודנו היום ועד שלו לחשך קץ שם
בסיביר  הרחוקות המקלט מערי באחת בחשך יושבים
הנפרע  והאל ועיף צי' בארץ במדבר שם ותועים
וינתק  וצלמות מחשך ויוציאם עליהם ירחם מצרינו

במהרה. מוסרותיהם את
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תרפ"ג  טבת כ"ח ג' בע"ה

דאן  ראסטאוו

ומדרשים, כנסיות הבתי גבאי כבוד אל

חסד  רודפי מצוה, שומרי תורה אוהבי

ד' פעטראגראד, בעיר אשר וצדקה,

מעלה  מעלה ויעלו יחיו, עליהם

וברכה. שלו'

תבל  מרחבי בכל היהודים וכן, בתורתו ציונו האלקים

בכל  אשר זרעם, ועל עליהם וקבלו קיימו - ה' יברכם -

הכנסת, והמצוה: הדת צרכי כל יהיו בישראל, ועדה קהלה

העדה  יד אין ח"ו ואם הטבילה, ובית הזביחה המדרש,

הקהלות  הדרושים, האמצעים מהעדר לבנותם, משגת

בעזרם. האחרות

ובית  הזביחה, המדרש, הכנסת, אלה, ארבעה

יסודי  והעברי[ו]ת העברים מילד[ו]ת המה הן הטבילה,

ישראל  חיי וחיו היא, בת ואם הוא, בן אם יעקב, בית

ותפארתו.

שנות  והרעב, החולי הבצ[ו]רת המלחמה, שנות

על  - עברו אשר - ל"ע - ר"ל - והרצח השוד הפרעות,

האלקי  נר את כבו כאלו וח"ו בארץ, שמות עשו מדינתנו,

בתי  כמה ישראל. נשמת נשמתו את החרידו העברי, בלבב

רבנים, ונשרפו, נקרעו תורה ספרי נהרסו, וכנסת מדרש

מאת  ונטבחו, נהרגו יהודים ואלפי שו"בים, קהלות, אלופי

ונחרבו. נסתתמו טבילה בתי וכמה למיניהם, השודדים

השודדים  הי', מאשר נשקטה ת"ל המדינה כהיום,

חרב[ו]תי' ועיר עיר כל ה' ובחסד הארץ, מקרב מתבערים

ויהי  ה', ירחם והסדר, המנוחה אל באים ויושבי' תבנינה,

עוד. לדאבה נוסיף ולא בארץ, שלום

ידם  אין המדינה פלכי ברוב הקטנות, בעיירות גם ומה

והמדרש, כנסת בתי לתקן הנהרסות, לבנות משגת

דעה  ומלמדי הוראה מורי הטבילה. בתי ולהבדיל

משמרתם, את עוזבים - ר"ל - ברעב גועים והשובי"ם

ביתם. ונפש נפשם החיות למען וקנין במסחר ידם ושולחים

להעמיד  רבה, עבודה עובדת בישראל, ועדה קהלה כל

ידם  אין אבל בתחלה, כאשר ולבנותם הדת עניני כל

להם. דרושה ועזרה משגת,

להשעות  אחדים התעוררו אשר, להודיע הנני ובזה

לעשות  - גרופעוויטא[י]ציניא נע - ויצירה מחוללת אגודה

לתת  מדינתנו, לקהלות עזרה בדבר והסתדרות, תעמולה

במכתב  ונבוא הנהרסות. לבנות ית', בעזרתו היכולת, למו

מיוחדת  עזרה אגודת ליסד בחו"ל שי' ב"י אחינו אל גלוי

הנהרסות. לבנות מדינתנו קהלות את לעזור בשביל

הכנסיות  בתי גבאי אליכם פונה הנני ועתה

סגולה  עם נפש ומאוי לב תשוקת למלאות והמדרשות,

שתי  הכנסת לקדש טוב, מפעל בכל להשתתף הרוצים

ישראל, נשמת לצרכי תורה, ומתן שירה האלה, השבתות

והשבורה. ההרוסה

יחוקק  ושמכם כפולה, בברכה תתברכו זאת ובגלל

ישראל  עם ביד אשר האלקים, מטה על עולמית לתהלה

סגול  עם ברכי על הנולד דור יברכו ואתכם ה.הנודד,

הראוי, ובכבוד כפולה, בברכה

שניאורסאהן. יצחק יוסף
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שליט"א, רבינו את אתו וצדק האמת אשר הדבר
התקשרות  שום לה אין הזה אד"ם של ומאסרו
וענין  שליט"א, רבינו אצל כהונתו עם והתחברות
של  יסוד על אותו ומאשימים הוא עצמו בפני אחר
שוא  של ועלילה אחד רשע של ומסירה דליטוריא
עיר  מדיירי מאנ"ש, אחדים על ועוד עליו ושקר
שהוא  כל אפילו קל אשם שום בו אין ובאמת נעוועל,
הממשלה, חוקי לפי גם וחטאה פשע מכל הוא נקי
ולא  מינה לא אף המעשה כל את וכלל כלל ידע לא
בעונשים  אותו ומאסרים מענישים עליו אשר מקצתו
מגזלן  יותר חמור הרבה וחמורים קשים ויסורים
מי  אשר רחוקה, עלילה נפשות והורג ממש היער
עלול  גם איננו אשר ורואה מבין בקדקדו מוח לו שיש

כזה  פיגול מחשבת גם עלתה לא ומעולם מזה, לחשוב
של  בהרהורים אותו לחשוב גם ואסור רעיונותיו, על
מאה  לפני בישראל דם עלילת וכמו כאלה, שטות
היא  גזירה ורק אך הקנאים הכומרים בימי שנים
המאוררים  מים ישתה הוא שגם ית' מלפניו
עלה  וכך ל"ע תרפ"ז דגזירת המלאה מהקדישה
לא  עוד וצערינו דאבונינו ולרוב העליונה, במחשבה
לצרה, וחבריו הוא עודנו היום ועד שלו לחשך קץ שם
בסיביר  הרחוקות המקלט מערי באחת בחשך יושבים
הנפרע  והאל ועיף צי' בארץ במדבר שם ותועים
וינתק  וצלמות מחשך ויוציאם עליהם ירחם מצרינו

במהרה. מוסרותיהם את
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תרפ"ג  טבת כ"ח ג' בע"ה

דאן  ראסטאוו

ומדרשים, כנסיות הבתי גבאי כבוד אל

חסד  רודפי מצוה, שומרי תורה אוהבי

ד' פעטראגראד, בעיר אשר וצדקה,

מעלה  מעלה ויעלו יחיו, עליהם

וברכה. שלו'

תבל  מרחבי בכל היהודים וכן, בתורתו ציונו האלקים

בכל  אשר זרעם, ועל עליהם וקבלו קיימו - ה' יברכם -

הכנסת, והמצוה: הדת צרכי כל יהיו בישראל, ועדה קהלה

העדה  יד אין ח"ו ואם הטבילה, ובית הזביחה המדרש,

הקהלות  הדרושים, האמצעים מהעדר לבנותם, משגת

בעזרם. האחרות

ובית  הזביחה, המדרש, הכנסת, אלה, ארבעה

יסודי  והעברי[ו]ת העברים מילד[ו]ת המה הן הטבילה,

ישראל  חיי וחיו היא, בת ואם הוא, בן אם יעקב, בית

ותפארתו.

שנות  והרעב, החולי הבצ[ו]רת המלחמה, שנות

על  - עברו אשר - ל"ע - ר"ל - והרצח השוד הפרעות,

האלקי  נר את כבו כאלו וח"ו בארץ, שמות עשו מדינתנו,

בתי  כמה ישראל. נשמת נשמתו את החרידו העברי, בלבב

רבנים, ונשרפו, נקרעו תורה ספרי נהרסו, וכנסת מדרש

מאת  ונטבחו, נהרגו יהודים ואלפי שו"בים, קהלות, אלופי

ונחרבו. נסתתמו טבילה בתי וכמה למיניהם, השודדים

השודדים  הי', מאשר נשקטה ת"ל המדינה כהיום,

חרב[ו]תי' ועיר עיר כל ה' ובחסד הארץ, מקרב מתבערים

ויהי  ה', ירחם והסדר, המנוחה אל באים ויושבי' תבנינה,

עוד. לדאבה נוסיף ולא בארץ, שלום

ידם  אין המדינה פלכי ברוב הקטנות, בעיירות גם ומה

והמדרש, כנסת בתי לתקן הנהרסות, לבנות משגת

דעה  ומלמדי הוראה מורי הטבילה. בתי ולהבדיל

משמרתם, את עוזבים - ר"ל - ברעב גועים והשובי"ם

ביתם. ונפש נפשם החיות למען וקנין במסחר ידם ושולחים

להעמיד  רבה, עבודה עובדת בישראל, ועדה קהלה כל

ידם  אין אבל בתחלה, כאשר ולבנותם הדת עניני כל

להם. דרושה ועזרה משגת,

להשעות  אחדים התעוררו אשר, להודיע הנני ובזה

לעשות  - גרופעוויטא[י]ציניא נע - ויצירה מחוללת אגודה

לתת  מדינתנו, לקהלות עזרה בדבר והסתדרות, תעמולה

במכתב  ונבוא הנהרסות. לבנות ית', בעזרתו היכולת, למו

מיוחדת  עזרה אגודת ליסד בחו"ל שי' ב"י אחינו אל גלוי

הנהרסות. לבנות מדינתנו קהלות את לעזור בשביל

הכנסיות  בתי גבאי אליכם פונה הנני ועתה

סגולה  עם נפש ומאוי לב תשוקת למלאות והמדרשות,

שתי  הכנסת לקדש טוב, מפעל בכל להשתתף הרוצים

ישראל, נשמת לצרכי תורה, ומתן שירה האלה, השבתות

והשבורה. ההרוסה

יחוקק  ושמכם כפולה, בברכה תתברכו זאת ובגלל

ישראל  עם ביד אשר האלקים, מטה על עולמית לתהלה

סגול  עם ברכי על הנולד דור יברכו ואתכם ה.הנודד,

הראוי, ובכבוד כפולה, בברכה

שניאורסאהן. יצחק יוסף
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אלול, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הארוך נעם לי לקבל מכתבו מה' מנ"א בו מבשר טוב אשר קבל כבר הרבנות... 

ולאט לאט מסתדרים גם שאר הענינים, והרי ידוע מרז"ל )ב"ב י"ב ע"ב( כל המטיבין לו וכו'.

כבקשתו אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע להמצטרך להם, וכמו שכותב.

במה ששואל חוות דעתי אודות השתתפות בחוברת תורנית, הנה תלוי זה באופי החוברת, היינו 

אם תשמש להכשיר ענינים שונים - )וכידוע השיטה באיזה חוגים שקבעו לסיסמא שלהם מרז"ל כחא 

דהיתרא עדיף( - הרי על הראשונים אנו מצטערים, ואם הוא ענין של יגדיל תורה ויאדיר הרי מובן 

שמתאים לזה משתנית גם ההחלטה, וע"פ הרוב יש לברר הנ"ל רק ע"י היכירות קרובה עם העומדים 

הראשונה  חוברת  הופעת  לאחר  רק  זה  מתברר  דרובא  וברובא  החוברת,  בכיוון  והמחליטים  בראש 

עכ"פ.

והשי"ת ינחהו בדרך הישרה והטוב ואין טוב אלא תורה תמימה ביראת שמים.

לפלא שאינו כותב על דבר קביעות זמן החתונה, וחבל על אשר ממשיכים ודוחים זה.

בברכת הצלחה בהנ"ל וכוח"ט.

 ב"ה,  ט' אלול, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק, הנה אין להתפעל מהזמנים והתאריכים אשר אומר הרופא שביקר 

אותו. וכידוע פתגם נשיאנו הק', אשר התורה נתנה רשות לרופא לרפאות, אבער ניט ח"ו מאכען שווער 

אויפן הארצען. ובמילא צריך למלאות הוראותיהם ולדעת שאין הם אלא כגרזן ביד החוצב, הרופא כל 

בשר ומפליא לעשות, אשר הוא ישלח דברו וירפאהו במוקדם. והצנור והכלים לזה בכלל ובפרט לאברך 

בן ישיבת תו"ת הם ההוספה בשיעורים בתורה תורת חיים ומצותי' ובהיסוד לזה עבודת התפלה.

ובימים האלו, אשר כלשון רבנו הזקן בלקו"ת פ' ראה דף ל"ב ע"ב, הנה ממה"מ הקב"ה רשאין 

כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם 

וכמ"ש יאר ה' פניו אליך, הרי יה"ר מהשי"ת שישלח דברו וירפאהו כמקדם.

בברכת כוח"ט.
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ycew zegiyn zecewp
אמרו  זכאי 1רז"ל בן יוחנן רבי בין מסויים דמיון שישנו

לשלש  שנחלקו שנה ועשרים מאה חיו שניהם רבינו: למשה
שנה, ארבעים במצרים הי' משה שנה. ארבעים של תקופות
ורבי  שנה; ארבעים ישראל את ופירנס שנה, ארבעים ובמדין
חכמים  ושימש שנה, ארבעים בפרקמטיא עסק זכאי בן יוחנן

שנה. ארבעים ישראל את ופירנס שנה, ארבעים

נוסף: צדֿהשווה למצוא ניתן במשנתנו

לחמשה  מחולקת משה", "תורת שנקראת התורה,
לשתים, נחלקים משה ידי על שניתנו הלוחות (וכן חומשים
יוחנן  רבי של תורתו וכן דברות); חמש מצויות צד כשבכל
אחד  וכל תלמידים, של סוגים לחמשה נתחלקה זכאי בן

תורה. חומשי מחמשה אחד כנגד הוא מהם

הגדול" אליעזר "רבי שנקרא הורקנוס, בן אליעזר ,2רבי
רז"ל  כמאמר בראשית, חומש כנגד זו 3הוא – "הגדולה

בראשית". מעשה

חנניא  בן יהושע הוא רבי יולדתו, "אשרי רבו אמר עליו ,
ישראל  של גאולתם על מסופר בו שמות, חומש כנגד

ללידה  שנמשלה חנניא 4ממצרים, בן יהושע רבי נוסף: קשר .
העולם  אומות חכמי עם בויכוחים להרבות ומסתבר 5נהג ,

"קרוב  להיותו בכך עסק חנניא בן יהושע רבי שדוקא
בביתו 6למלכות" שגדל – משה שניהל לויכוחים קשור וזה ;

בחומש  מסופר עליהם מצרים, מלך פרעה עם – פרעה של
שמות.

"תורת  שנקרא ויקרא, חומש כנגד הוא הכהן יוסי רבי
.7כהנים"

מעצם  שפחד היינו חטא", "ירא הי' נתנאל בן שמעון רבי
והחסרון  חומש 8החטא כנגד וזהו שכר. מניעת או מעונש לא ,

הפקודים" "חומש שנקרא לדרגת 9במדבר, להגיע הדרך כי ,
את  תמיד סופר כשאדם ומספר: מנין ידי על הוא חטא" "ירא
הוא  אזי בעולם, שליחותו את למלא כדי לו שניתנו הימים

וחסרון. "חטא" ללא בשלימות, זמנו את מנצל

כנגד  הוא המתגבר", "כמעיין שהי' ערך, בן אלעזר רבי
עצמו" "מפי משה שאמרו דברים, ידי 10חומש שעל היינו ,

נעשה  הקב"ה, מפי הראשונים החומשים ארבעה שקבל
עצמו" "מפי תורה משנה ואמר המתגבר" .11"כמעיין

éàkæ ïa ïðçBé ïaøì Bì eéä íéãéîìú äMîç£¦¨©§¦¦¨§©¨¨¨¤©©
במפרשים  יותר 12מבואר היו זכאי בן יוחנן שלרבי ,

תלמידיו  שכל הוא הפירוש אלא כמובן, תלמידים, מחמשה
ודרגות. סוגים לחמשה נחלקים

ולומדי  התלמידים כל לגבי גם הוא שכן לומר, ויש
נאמר  עליהם ישראל, כל וכן – בכלל בניך 13תורה "וכל
סוגים. לחמשה מחולקים שהם – ה'" לימודי

ישראל  בני מתחלקים לחמשה, זו חלוקה מלבד והנה,
ה  שבעת כנגד דרגות, לשבעה שעובד גם מי יש מדות:

למלכות  ועד מיראה, שעובד מי יש מצינו 14מאהבה, וכן .
ו"שבעה  תורה חומשי חמשה התורה: בחלוקת אופנים שני

תורה" אופני 15ספרי שני בין ההבדל את לבאר ויש .
ושבעה: חמשה – החלוקה

שבעה  ואילו בקדושה, העבודה עם בכלל קשור חמשה
חמש  בספירות, שהוא וכפי בעולם. גם העבודה על מורה

כידוע  המדות, עיקר את כוללים הוד עד מחסד 16המדות

הספירות  ותשלום "סוף הוא הוד, החמישית, שהספירה
ומלכות, יסוד והשביעית, הששית והספירה המדות"; בעיקר

לבי"ע  ההשפעה מקור דפרודא 17הן .18עלמא

לשבעה  ישראל בני חלוקת בין ההבדלים אחד זהו
הדרגות  גם בישראל, הדרגות כל כולל - שבעה ולחמשה:

בעלמא" ("בריות הששית 19התחתונות הספירה כנגד ,(
בתור  זה למספר מתחלקים ישראל בני - חמשה והשביעית.
תלמידיו  (חמשה כולו ופירושה תורה חומשי חמשה לומדי
היינו  וקדושה), תורה הי' ענינו שכל זכאי, בן יוחנן רבי של

ספירות). (חמש קדושה עם בעיקר קשורים שהם כפי

היא  הרגילה החלוקה התורה: בחלוקת זה דרך ועל
אך  בקדושה. קשור התורה ענין עיקר שכן ספרים, לחמשה
ימי  בשבעת שנברא בעולם, גם לפעול צריכה שהיא היות
הדרגה  כולל לשבעה, החלוקה גם בה יש לכן בראשית,

בעולם  ההשפעה מקור שהן והשביעית, .20הששית

שם.1.1.1.1. לפרקי2.2.2.2.ספרי בהקדמה אליעזר האחד שם קונטרס ראה
א.3.3.3.3.דר"א. נח, ילקו"ש4.4.4.4.ברכות וראה ואילך. ד טז, יחזקאל

גוי. מקרב גוי לו לקחת עה"פ תנאים5.5.5.5.ואתחנן תולדות ראה
.(626 (עמ' בערכו (היימאן) לג,7.7.7.7.רש"י.6.6.6.6.ואמוראים קידושין

א).8.8.8.8.א. פב, מטות (לקו"ת חסרון מלשון ב.9.9.9.9.חטא סח, יומא
ב.10.10.10.10. לא, פי11.11.11.11.מגילה על – תשמ"ב דברים ש"פ משיחת

בלבד. השומעים הרשב"ץ.12.12.12.12.רשימת בשם ישעי'13.13.13.13.מד"ש
יג. בהעלותך.14.14.14.14.נד, ר"פ לקו"ת דש,15.15.15.15.ראה דא"ח עם סידור

שעד.16.16.16.16.א. ס"ע בהעלותך ג,17.17.17.17.אוה"ת בראשית תו"א ראה

פל"ב.18.18.18.18.א. תניא ספרים19.19.19.19.ראה לג' נחלק במדבר ספר כי
א). קטז, 20.20.20.20.608.(שבת עמ' ח"ב תנש"א ספה"ש
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הּתֹורה  על רׁש"י ׁשּפירּוׁש הּזקן אדמּו"ר ּפתּגם ידּוע ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוהּנה

עם  מתאים רׁש"י דפרּוׁש מּובן ׁשּמּזה ּתֹורה", ׁשל "יינּה ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהּוא

הּתֹורה: ּבפנימּיּות ְְִִִַַָָהמבֹואר

ּבּנּדֹוןּֿדידן: מּובן אינֹו ְְִִִֵַָָָולכאֹורה

ּבארּוּכה  מבֹואר ּפרׁשתנּו, התחלת על חסידּות ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָּבדרּוׁשי

האלקית  הּנפׁש מלחמת על קאי גֹו'" לּמלחמה תצא ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁש"ּכי

צלֹותא  ּד"ׁשעת הּתפּלה, ּבעת (יצרֿהרע) הּבהמית הּנפׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעם

רׁש"י  ׁשל ּפרּוׁשֹו עם זה ּפרּוׁש מתאים ואי - קרבא" ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשעת

מדּבר"? הּכתּוב הרׁשּות ְְְְְִֵֶֶַַָָּד"ּבמלחמת

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

 ֿ הּיצר ּבברּור אֹופּנים ּב' ׁשּיׁש מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָמבֹואר

מנּוחה. ּבדר ב) מלחמה, ּבדר א) ְְְְִֶֶֶֶַָָָָהרע:

"ׁשעת  - הּתפּלה עבֹודת ּבין החילּוק זהּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשּבכללּות

ׁשלֹום": גֹו' נֹועם ּדרכי "ּדרכיה - הּתֹורה לעבֹודת ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָקרבא",

למעלה, מּלמּטה הּיצרֿהרע ּברּור הּוא הּתפּלה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָעבֹודת

(נפׁש ּבהּמתּברר האלקית) (נפׁש הּמברר התלּבׁשּות ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעלֿידי

הּברּור  אבל ויגיעה; מלחמה עלֿידי ּבא זה ולכן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּבהמית),

ׁשעלֿידי  מּמילא, ּבדר למּטה, מּלמעלה הּוא ּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעלֿידי

 ֿ ועלֿידי ּבנפׁשֹו, אלקּות ּומגּלה ממׁשי הּוא הּתֹורה ְְְְְְֱִִֵֶַַַַַָֹלימּוד

מאליו. הּיצרֿהרע (ּומתּברר) מתּבּטל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָזה

מלחמה  עלֿידי הּיצרֿהרע ּׂשּברּור מה מּובן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעלּֿפיֿזה

מנּוחה  ׁשל ּבאֹופן ּברּור יׁשנֹו ּכי - הרׁשּות" "מלחמת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָנקרא

ּתֹורה. ׁשל עבֹודה עלֿידי -ְֲֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(32 'nr d zegiy ihewl)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
ּגמרא. ׁשעּור ּתלמידיו עם לֹומד היה ְְִִִֵֵַַַַָָָָָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ערכין למּסכת ב)ּכׁשהּגיעּו "ליׁשנא (טו, הּמאמר את ולמדּו ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

הרע  לׁשֹון הּבעלֿׁשםֿטֹוב: ּפרׁש ּתליתאי", קטיל ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָּתליתאי

ׁשּזהּו אּלא והּמאזין. הּמסּפר, הּממציא, – הּׁשלׁשה ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהֹורג

מרציחה  יֹותר קׁשה ׁשהיא רּוחנּיים, ּבלבּוׁשים ְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָרציחה

ְִַּגׁשמית.
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ycew zegiyn zecewp
אמרו  זכאי 1רז"ל בן יוחנן רבי בין מסויים דמיון שישנו

לשלש  שנחלקו שנה ועשרים מאה חיו שניהם רבינו: למשה
שנה, ארבעים במצרים הי' משה שנה. ארבעים של תקופות
ורבי  שנה; ארבעים ישראל את ופירנס שנה, ארבעים ובמדין
חכמים  ושימש שנה, ארבעים בפרקמטיא עסק זכאי בן יוחנן

שנה. ארבעים ישראל את ופירנס שנה, ארבעים

נוסף: צדֿהשווה למצוא ניתן במשנתנו

לחמשה  מחולקת משה", "תורת שנקראת התורה,
לשתים, נחלקים משה ידי על שניתנו הלוחות (וכן חומשים
יוחנן  רבי של תורתו וכן דברות); חמש מצויות צד כשבכל
אחד  וכל תלמידים, של סוגים לחמשה נתחלקה זכאי בן

תורה. חומשי מחמשה אחד כנגד הוא מהם

הגדול" אליעזר "רבי שנקרא הורקנוס, בן אליעזר ,2רבי
רז"ל  כמאמר בראשית, חומש כנגד זו 3הוא – "הגדולה

בראשית". מעשה

חנניא  בן יהושע הוא רבי יולדתו, "אשרי רבו אמר עליו ,
ישראל  של גאולתם על מסופר בו שמות, חומש כנגד

ללידה  שנמשלה חנניא 4ממצרים, בן יהושע רבי נוסף: קשר .
העולם  אומות חכמי עם בויכוחים להרבות ומסתבר 5נהג ,

"קרוב  להיותו בכך עסק חנניא בן יהושע רבי שדוקא
בביתו 6למלכות" שגדל – משה שניהל לויכוחים קשור וזה ;

בחומש  מסופר עליהם מצרים, מלך פרעה עם – פרעה של
שמות.

"תורת  שנקרא ויקרא, חומש כנגד הוא הכהן יוסי רבי
.7כהנים"

מעצם  שפחד היינו חטא", "ירא הי' נתנאל בן שמעון רבי
והחסרון  חומש 8החטא כנגד וזהו שכר. מניעת או מעונש לא ,

הפקודים" "חומש שנקרא לדרגת 9במדבר, להגיע הדרך כי ,
את  תמיד סופר כשאדם ומספר: מנין ידי על הוא חטא" "ירא
הוא  אזי בעולם, שליחותו את למלא כדי לו שניתנו הימים

וחסרון. "חטא" ללא בשלימות, זמנו את מנצל

כנגד  הוא המתגבר", "כמעיין שהי' ערך, בן אלעזר רבי
עצמו" "מפי משה שאמרו דברים, ידי 10חומש שעל היינו ,

נעשה  הקב"ה, מפי הראשונים החומשים ארבעה שקבל
עצמו" "מפי תורה משנה ואמר המתגבר" .11"כמעיין

éàkæ ïa ïðçBé ïaøì Bì eéä íéãéîìú äMîç£¦¨©§¦¦¨§©¨¨¨¤©©
במפרשים  יותר 12מבואר היו זכאי בן יוחנן שלרבי ,

תלמידיו  שכל הוא הפירוש אלא כמובן, תלמידים, מחמשה
ודרגות. סוגים לחמשה נחלקים

ולומדי  התלמידים כל לגבי גם הוא שכן לומר, ויש
נאמר  עליהם ישראל, כל וכן – בכלל בניך 13תורה "וכל
סוגים. לחמשה מחולקים שהם – ה'" לימודי

ישראל  בני מתחלקים לחמשה, זו חלוקה מלבד והנה,
ה  שבעת כנגד דרגות, לשבעה שעובד גם מי יש מדות:

למלכות  ועד מיראה, שעובד מי יש מצינו 14מאהבה, וכן .
ו"שבעה  תורה חומשי חמשה התורה: בחלוקת אופנים שני

תורה" אופני 15ספרי שני בין ההבדל את לבאר ויש .
ושבעה: חמשה – החלוקה

שבעה  ואילו בקדושה, העבודה עם בכלל קשור חמשה
חמש  בספירות, שהוא וכפי בעולם. גם העבודה על מורה

כידוע  המדות, עיקר את כוללים הוד עד מחסד 16המדות

הספירות  ותשלום "סוף הוא הוד, החמישית, שהספירה
ומלכות, יסוד והשביעית, הששית והספירה המדות"; בעיקר

לבי"ע  ההשפעה מקור דפרודא 17הן .18עלמא

לשבעה  ישראל בני חלוקת בין ההבדלים אחד זהו
הדרגות  גם בישראל, הדרגות כל כולל - שבעה ולחמשה:

בעלמא" ("בריות הששית 19התחתונות הספירה כנגד ,(
בתור  זה למספר מתחלקים ישראל בני - חמשה והשביעית.
תלמידיו  (חמשה כולו ופירושה תורה חומשי חמשה לומדי
היינו  וקדושה), תורה הי' ענינו שכל זכאי, בן יוחנן רבי של

ספירות). (חמש קדושה עם בעיקר קשורים שהם כפי

היא  הרגילה החלוקה התורה: בחלוקת זה דרך ועל
אך  בקדושה. קשור התורה ענין עיקר שכן ספרים, לחמשה
ימי  בשבעת שנברא בעולם, גם לפעול צריכה שהיא היות
הדרגה  כולל לשבעה, החלוקה גם בה יש לכן בראשית,

בעולם  ההשפעה מקור שהן והשביעית, .20הששית

שם.1.1.1.1. לפרקי2.2.2.2.ספרי בהקדמה אליעזר האחד שם קונטרס ראה
א.3.3.3.3.דר"א. נח, ילקו"ש4.4.4.4.ברכות וראה ואילך. ד טז, יחזקאל

גוי. מקרב גוי לו לקחת עה"פ תנאים5.5.5.5.ואתחנן תולדות ראה
.(626 (עמ' בערכו (היימאן) לג,7.7.7.7.רש"י.6.6.6.6.ואמוראים קידושין

א).8.8.8.8.א. פב, מטות (לקו"ת חסרון מלשון ב.9.9.9.9.חטא סח, יומא
ב.10.10.10.10. לא, פי11.11.11.11.מגילה על – תשמ"ב דברים ש"פ משיחת

בלבד. השומעים הרשב"ץ.12.12.12.12.רשימת בשם ישעי'13.13.13.13.מד"ש
יג. בהעלותך.14.14.14.14.נד, ר"פ לקו"ת דש,15.15.15.15.ראה דא"ח עם סידור
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ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz'd `vz zyxt zay zgiyn)

הּתֹורה  על רׁש"י ׁשּפירּוׁש הּזקן אדמּו"ר ּפתּגם ידּוע ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוהּנה

עם  מתאים רׁש"י דפרּוׁש מּובן ׁשּמּזה ּתֹורה", ׁשל "יינּה ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהּוא

הּתֹורה: ּבפנימּיּות ְְִִִַַָָהמבֹואר

ּבּנּדֹוןּֿדידן: מּובן אינֹו ְְִִִֵַָָָולכאֹורה

ּבארּוּכה  מבֹואר ּפרׁשתנּו, התחלת על חסידּות ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָּבדרּוׁשי

האלקית  הּנפׁש מלחמת על קאי גֹו'" לּמלחמה תצא ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁש"ּכי

צלֹותא  ּד"ׁשעת הּתפּלה, ּבעת (יצרֿהרע) הּבהמית הּנפׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעם

רׁש"י  ׁשל ּפרּוׁשֹו עם זה ּפרּוׁש מתאים ואי - קרבא" ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשעת

מדּבר"? הּכתּוב הרׁשּות ְְְְְִֵֶֶַַָָּד"ּבמלחמת

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

 ֿ הּיצר ּבברּור אֹופּנים ּב' ׁשּיׁש מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָמבֹואר

מנּוחה. ּבדר ב) מלחמה, ּבדר א) ְְְְִֶֶֶֶַָָָָהרע:

"ׁשעת  - הּתפּלה עבֹודת ּבין החילּוק זהּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשּבכללּות

ׁשלֹום": גֹו' נֹועם ּדרכי "ּדרכיה - הּתֹורה לעבֹודת ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָקרבא",

למעלה, מּלמּטה הּיצרֿהרע ּברּור הּוא הּתפּלה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָעבֹודת

(נפׁש ּבהּמתּברר האלקית) (נפׁש הּמברר התלּבׁשּות ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעלֿידי

הּברּור  אבל ויגיעה; מלחמה עלֿידי ּבא זה ולכן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּבהמית),

ׁשעלֿידי  מּמילא, ּבדר למּטה, מּלמעלה הּוא ּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעלֿידי

 ֿ ועלֿידי ּבנפׁשֹו, אלקּות ּומגּלה ממׁשי הּוא הּתֹורה ְְְְְְֱִִֵֶַַַַַָֹלימּוד

מאליו. הּיצרֿהרע (ּומתּברר) מתּבּטל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָזה

מלחמה  עלֿידי הּיצרֿהרע ּׂשּברּור מה מּובן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעלּֿפיֿזה

מנּוחה  ׁשל ּבאֹופן ּברּור יׁשנֹו ּכי - הרׁשּות" "מלחמת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָנקרא

ּתֹורה. ׁשל עבֹודה עלֿידי -ְֲֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(32 'nr d zegiy ihewl)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
ּגמרא. ׁשעּור ּתלמידיו עם לֹומד היה ְְִִִֵֵַַַַָָָָָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ערכין למּסכת ב)ּכׁשהּגיעּו "ליׁשנא (טו, הּמאמר את ולמדּו ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

הרע  לׁשֹון הּבעלֿׁשםֿטֹוב: ּפרׁש ּתליתאי", קטיל ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָּתליתאי

ׁשּזהּו אּלא והּמאזין. הּמסּפר, הּממציא, – הּׁשלׁשה ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהֹורג

מרציחה  יֹותר קׁשה ׁשהיא רּוחנּיים, ּבלבּוׁשים ְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָרציחה

ְִַּגׁשמית.
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ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
ּבּתניא סכ"ב)מבאר הּקדׁש הרע (אגרת לׁשֹון ׁשּמחׁשבת , ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּתחׁשבּו אל רעהּו רעת את "ואיׁש מּדּבּור: יֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָחמּורה

יהדפנה  ּתעלה ואם לעֹולם, לב על יעלה ולא ּכתיב, ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבלבבכם

ּכי  מּמׁש. זרה עבֹודה מחׁשבת ּוכמֹו עׁשן, ּכהנּדף ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹמּלּבֹו

ּוׁשפיכּות  עריֹות וגּלּוי זרה עבֹודה ּכנגד הרע לׁשֹון ְְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָּגדֹולה

יתרֹון  לב חכם לכל נֹודע ּוכבר כּו'. ּכ ּבדּבּור ואם ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָּדּמים,

למּוטב". והן לטֹוב הן הּדּבּור, על הּמחׁשבה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָהכׁשר
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íäéðL-íb eúîe ìra-úìrá äMà-ír | áëLŸ¥´¦¦¨´§ª«©©À©¥̧Æ©§¥¤½
òøä zøráe äMàäå äMàä-ír áëMä Léàä̈¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®¦«©§¨¬¨−̈

:ìàøNiîñâëäéäé ékáéúëøòðéø÷äørð ¦¦§¨¥«¦³¦«§¤Æ©«£¨´
áëLå øéra Léà dàöîe Léàì äNøàî äìeúá§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬¦²¨¦−§¨©¬

:dnrãëøérä | ørL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå ¦¨«§«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´
eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe àåää©¦À§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼

-úàáéúëøòðäéø÷ä÷rö-àì øLà øác-ìr ørpä ¤©©«£À̈©§©Æ£¤´Ÿ¨«£¨´
úLà-úà äpr-øLà øác-ìr Léàä-úàå øérá̈¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤¦−̈¤¥´¤

:Eaøwî òøä zøráe eärøñäëäãOa-íàå ¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«§¦©¨¤º
-úà Léàä àöîéáéúëøòðäéø÷äørpääNøàîä ¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈

Léàä úîe dnr áëLå Léàä da-÷éæçäå§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦®̈¥À¨¦²
:Bcáì dnr áëL-øLàåëáéúëøòðìåéø÷äørpìå £¤¨©¬¦−̈§©«§©©«£¨Æ

äNrú-àìïéà øáãáéúëøòðìéø÷àèç äørpì Ÿ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§
Lôð Bçöøe eärø-ìr Léà íe÷é øLàk ék úåî̈®¤¦¿©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤

:äfä øácä ïkæëä÷rö dàöî äãOá ék ¥−©¨¨¬©¤«¦¬©¨¤−§¨¨®¨«£À̈
áéúëøòðäéø÷réLBî ïéàå äNøàîä äørpä©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬¦−©
:dìñçëLéà àöîé-ékáéúëøòðéø÷äørð ¨«¦«¦§¨´¦À©«£¨³

dnr áëLå dNôúe äNøà-àì øLà äìeúá§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨§¨−̈§¨©´¦¨®
:eàöîðåèëéáàì dnr áëMä Léàä ïúðå §¦§¨«Â§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬

áéúëøòðäéø÷äéäú-Bìå óñk íéMîç äørpä©©«£−̈£¦¦´¨®¤§¦«§¤´
dçlL ìëeé-àì dpr øLà úçz äMàì§¦À̈©µ©£¤´¦½̈«Ÿ©¬©§−̈

:åéîé-ìkñâëàúLà-úà Léà çwé-àì ¨¨¨««Ÿ¦©¬¦−¤¥´¤
ðk älâé àìå åéáà:åéáà óñáàáé-àì ¨¦®§¬Ÿ§©¤−§©¬¨¦««Ÿ¨¯Ÿ

iying ,iriax - ck - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé ìä÷a äëôL úeøëe àkc-reöôñ §«©©¨²§¬¨§−̈¦§©¬§Ÿ̈«
âéøéNr øBc íb ýåýé ìä÷a øæîî àáé-àì«Ÿ¨¬Ÿ©§¥−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½

ýåýé ìä÷a Bì àáé-àì:ñãéðBnr àáé-àì «Ÿ¨¬Ÿ−¦§©¬§Ÿ̈««Ÿ¨¯Ÿ©¦²
àáé-àì éøéNr øBc íb ýåýé ìä÷a éáàBîe«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ

:íìBò-ãr ýåýé ìä÷a íäìäøLà øác-ìr ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−©¨«©§©º£¤̧
íëúàöa Cøca íénáe íçla íëúà eîc÷-àì«Ÿ¦§³¤§¤Æ©¤´¤©©½¦©¤−¤§¥«§¤´

éìr øëN øLàå íéøönîøBòa-ïa írìa-úà E ¦¦§®̈¦©«£¤Á¨©̧¨¤¹¤¦§¨´¤§À
:jìì÷ì íéøäð íøà øBútîåýåýé äáà-àìå ¦§²£©¬©«£©−¦§©§¤«¨§«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³

éäìàì Eéäìà ýåýé Côäiå írìa-ìà rîLE ¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©¤¦§½̈©©«£ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯
ýåýé Eáäà ék äëøáì äììwä-úà El§²¤©§¨−̈¦§¨¨®¦¬£¥«§−§Ÿ̈¬

éäìà:Eæéîé-ìk íúáèå íîìL Løãú-àìE ¡Ÿ¤««Ÿ¦§¬§Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®¨¨¤−
:íìBòìñ §¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr i zegiy ihewl)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»

המדּבר, - ּתליתאי" קטיל ּתליתאי "ליׁשנא רז"ל ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָאמרּו

ׁשל  אׁשמתֹו מהי וקׁשה, מדּברים. ׁשעליו והאדם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשֹומע

מן  מֹוציא הּדּבּור ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּדּברּו. ׁשעליו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָהאדם

הרע  על מדּברים לא עֹוד ּכל הּגּלּוי. אל מחׁשבה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹההעלם,

ּומחּכה  אף מארי והּקּב"ה ּב'העלם', זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבאדם,

מתּגּלה  והּדבר ּכ על ּכׁשּמדּברים א ּבתׁשּובה. ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיׁשּוב

נזק. ׁשּיגרם קטרּוג מּזה לצאת עלּול הּדּבּור, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבעֹולם

éòéáøçéçà ék éîãà árúú-àì-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ
:Böøàá úééä øâ-ék éøöî árúúèíéða §©¥´¦§¦½¦¥−¨¦¬¨§©§«¨¦²

ìä÷a íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé-øLà£¤¦¨«§¬¨¤−´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−¦§©¬
:ýåýéñééáéà-ìr äðçî àöú-ékzøîLðå E §Ÿ̈«¦«¥¥¬©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈

:òø øác ìkîàéøLà Léà Eá äéäé-ék ¦−Ÿ¨¨¬¨«¦¦«§¤³§Æ¦½£¤²
õeçî-ìà àöéå äìéì-äøwî øBäè äéäé-àìŸ¦«§¤¬¨−¦§¥¨®§¨§¨¨Æ¤¦´

:äðçnä CBz-ìà àáé àì äðçnìáéäéäå ©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬©©«£¤«§¨¨¬
e íéna õçøé áør-úBðôìàáé LîMä àáë ¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤¨−Ÿ

:äðçnä CBz-ìàâéäðçnì õeçî Eì äéäz ãéå ¤¬©©«£¤«§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®
:õeç änL úàöéåãéðæà-ìr Eì äéäz ãúéåE §¨¨¬¨−̈¨«§¨¥²¦«§¤¬§−©£¥¤®

úéqëå záLå dá äzøôçå õeç EzáLa äéäå§¨¨Æ§¦§§´½§¨«©§¨´½̈§©§−̈§¦¦¬¨
:Eúàö-úàåèéäìà ýåýé ékáø÷a | Cläúî E ¤¥«¨¤«¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤

ðçîéáéà úúìå Eìéväì Eéðôì Eäéäå E ©«£¤À§©¦«§Æ§¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬

éðçîáLå øác úåør Eá äàøé-àìå LBã÷ E ©«£¤−¨®§«Ÿ¦§¤³§Æ¤§©´¨½̈§−̈
éøçàî:Eñæèåéðãà-ìà ãár øébñú-àì ¥©«£¤««Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ®̈

éìà ìöpé-øLà:åéðãà írî EæéáLé Enr £¤¦¨¥¬¥¤−¥¦¬£Ÿ¨«¦§º¥¥´
éørL ãçàa øçáé-øLà íB÷na Eaø÷aE §¦§§À©¨¯£¤¦§©²§©©¬§¨¤−

:epðBz àì Bì áBhañçéäLã÷ äéäú-àì ©´®−Ÿ¤«Ÿ¦«§¤¬§¥−̈
:ìàøNé éðaî Lã÷ äéäé-àìå ìàøNé úBðaî¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬¨¥−¦§¥¬¦§¨¥«

èéýåýé úéa áìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú-àì«Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬
éäìàéäìà ýåýé úárBú ék øãð-ìëì EE ¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:íäéðL-íbñëéMú-àìéçàì Cóñk CLð E ©§¥¤««Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤
:CMé øLà øác-ìk CLð ìëà CLðàëéøëpì ¤´¤®Ÿ¤¤¾¤¨¨−̈£¤¬¦¨«©¨§¦´

éMúéçàìe CéMú àì Eýåýé Eëøáé ïrîì C ©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹§Ÿ̈´
éäìàäzà-øLà õøàä-ìr Eãé çìLî ìëa E ¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤©¨¬

dzLøì änL-àá:ñáëýåýéì øãð øcú-ék ¨−̈¨§¦§¨«¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´
éäìàì øçàú àì EepLøãé Løã-ék BîlL ¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®¦«¨¸¦§§¤¹

éäìà ýåýé:àèç Eá äéäå Cnrî Eâëéëå §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−¥«§§¦¬
:àèç Eá äéäé-àì øcðì ìcçúãëàöBî ¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§¨¬

éúôNýåýéì zøãð øLàk úéNrå øîLz E §¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨©«Ÿ̈³
éäìàéôa zøac øLà äáãð E:Eñ ¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(cvw 'nr f ycw zexb`)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמּו"ר מו"ח מכ"ק ְְִִַַָׁשמעּתי

על  ּתּקּון וׁשאל ליחידּות אחד אליו נכנס אׁשר לי, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּסּפר

ּבאֹותּיֹות  הרּוחני מּצבֹו ּתאר מעׂשה ּובׁשעת ענינים, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאיזה

הענין  חמר ידּוע אׁשר אדמּו"ר, מו"ח כ"ק וענהּו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹמבהילֹות.

וד"ל. עצמֹו. על וגם חברֹו על לסּפר ׁשאסּור הרע, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָּדלׁשֹון

éùéîçäëíéáðr zìëàå Erø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²
éìk-ìàå EráN ELôðk:ïzú àì Eñåëék §©§§−¨§¤®§¤¤§§−¬Ÿ¦¥«¦³

Lîøçå Eãéa úìéìî zôè÷å Erø úî÷a àáú̈ŸÆ§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®§¤§¥Æ
éðú àì:Erø úî÷ ìr óñãëàçwé-ék ´Ÿ¨¦½©−¨©¬¥¤«¦«¦©¬

ïç-àöîú àì-íà äéäå dìráe äMà Léà¦²¦−̈§¨¨®§¨º̈¦¯Ÿ¦§¨¥´
øôñ dì áúëå øác úåør dá àöî-ék åéðéra§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©¹̈¥³¤

:Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøkáäàöéå §¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«§¨«§−̈
:øçà-Léàì äúéäå äëìäå BúéaîâdàðNe ¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«§¥¨»

ïúðå úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä̈¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ§¨©´



קסי iyily - bk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éäìà ýåýé úárBú ékE:älà äNò-ìkôåék ¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥¥«¤¦´
éðôì | øBtö-ï÷ àøwéBà | õr-ìëa Cøca E ¦¨¥´©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´´

úöáø íàäå íéöéá Bà íéçøôà õøàä-ìr©¨À̈¤¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ
íàä çwú-àì íéöéaä-ìr Bà íéçøôàä-ìr©¨«¤§Ÿ¦½−©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−

:íéðaä-ìræ-úàå íàä-úà çlLz çlL ©©¨¦«©¥³©§©©Æ¤¨¥½§¤
zëøàäå Cì áèéé ïrîì Cì-çwz íéðaä©¨¦−¦©¨®§©̧©Æ¦´©½̈§©«£©§−̈

:íéîéñ ¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(oeyg bi mei meid)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
ּבּתניא סכ"ב)מבאר הּקדׁש הרע (אגרת לׁשֹון ׁשּמחׁשבת , ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּתחׁשבּו אל רעהּו רעת את "ואיׁש מּדּבּור: יֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָחמּורה

יהדפנה  ּתעלה ואם לעֹולם, לב על יעלה ולא ּכתיב, ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבלבבכם

ּכי  מּמׁש. זרה עבֹודה מחׁשבת ּוכמֹו עׁשן, ּכהנּדף ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹמּלּבֹו

ּוׁשפיכּות  עריֹות וגּלּוי זרה עבֹודה ּכנגד הרע לׁשֹון ְְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָּגדֹולה

יתרֹון  לב חכם לכל נֹודע ּוכבר כּו'. ּכ ּבדּבּור ואם ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָּדּמים,

למּוטב". והן לטֹוב הן הּדּבּור, על הּמחׁשבה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָהכׁשר

éùéìùçEbâì ä÷rî úéNrå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®
:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéNú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«

èäàìîä Lc÷z-ït íéàìk Eîøk òøæú-àì«Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À©«§¥¨³
òøfä:íøkä úàeáúe òøæz øLàñé-àì ©¤̧©Æ£¤´¦§½̈§©−©¨«¤Ÿ

:åcçé øîçáe-øBLa LøçúàéæðèrL Laìú àì ©«£¬§«©«£−Ÿ©§¨«³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½
:åcçé íézLôe øîöñáérz íéìãbCl-äN ¤¬¤¦§¦−©§¨«§¦¦−©«£¤¨®

:da-äqëz øLà Eúeñk úBôðk òaøà-ìrñ ©©§©²©§¬§«§−£¤¬§©¤¨«
âé:dàðNe äéìà àáe äMà Léà çwé-ékãéíNå ¦«¦©¬¦−¦¨®¨¬¥¤−¨§¥¨«§¨¬

øîàå òø íL äéìr àöBäå íéøác úìéìr dì̈Æ£¦´Ÿ§¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´®̈§¨©À
-àìå äéìà áø÷àå ézç÷ì úàfä äMàä-úà¤¨«¦¨³©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨§«Ÿ

:íéìeúa dì éúàöîåèéáà ç÷ìåáéúëøòðä ¨¨¬¦−̈§¦«§¨©²£¦¬
éø÷éìeúa-úà eàéöBäå dnàå äørpäáéúëøòðä ©©«£−̈§¦®̈§¦¹¤§¥¯
éø÷:äørMä øérä éð÷æ-ìà äørpäæèéáà øîàå ©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−©¨«§¨§¨©²£¦¬

áéúëøòðäéø÷ézúð éza-úà íéð÷fä-ìà äørpä©©«£−̈¤©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦
:äàðNiå äMàì äfä LéàìæéíN àeä-äpäå ¨¦¬©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨§¦¥¿¨Á

Ezáì éúàöî-àì øîàì íéøác úìéìr£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ¨¨³¦§¦§Æ
éðôì äìîOä eNøôe ézá éìeúa älàå íéìeúa§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ©¦§½̈¦§¥−

:øérä éð÷æçé-úà àåää-øérä éð÷æ eç÷ìå ¦§¥¬¨¦«§¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤

:Búà eøqéå Léàäèéóñë äàî Búà eLðrå ¨¦®§¦§−Ÿ«§¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤
ìr òø íL àéöBä ék äørpä éáàì eðúðå§¨«§Æ©«£¦´©©«£½̈¦³¦Æ¥´½̈©−
ìëeé-àì äMàì äéäú-Bìå ìàøNé úìeúa§©´¦§¨¥®§¦«§¤´§¦½̈«Ÿ©¬

ì:åéîé-ìk dçlLñëúîà-íàåøácä äéä §©§−̈¨¨¨«§¦¡¤´¨½̈©¨−̈
íéìeúá eàöîð-àì äfäáéúëøòðìéø÷:äørpì ©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−©©«£¨«

àë-úà eàéöBäåáéúëøòðäéø÷çút-ìà äørpä §¦̧¤©©«£¹̈¤¤´©
äúîå íéðáàa døér éLðà äeì÷ñe äéáà-úéa¥«¨¦À¨§¨Á¨Á©§¥̧¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨
äéáà úéa úBðæì ìàøNéa äìáð äúNr-ék¦¨«§¨³§¨¨Æ§¦§¨¥½¦§−¥´¨¦®¨

:Eaøwî òøä zøráeñáëLéà àöné-ék ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦«¦¨¥̧¦¹
íäéðL-íb eúîe ìra-úìrá äMà-ír | áëLŸ¥´¦¦¨´§ª«©©À©¥̧Æ©§¥¤½
òøä zøráe äMàäå äMàä-ír áëMä Léàä̈¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®¦«©§¨¬¨−̈

:ìàøNiîñâëäéäé ékáéúëøòðéø÷äørð ¦¦§¨¥«¦³¦«§¤Æ©«£¨´
áëLå øéra Léà dàöîe Léàì äNøàî äìeúá§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬¦²¨¦−§¨©¬

:dnrãëøérä | ørL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå ¦¨«§«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´
eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe àåää©¦À§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼

-úàáéúëøòðäéø÷ä÷rö-àì øLà øác-ìr ørpä ¤©©«£À̈©§©Æ£¤´Ÿ¨«£¨´
úLà-úà äpr-øLà øác-ìr Léàä-úàå øérá̈¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤¦−̈¤¥´¤

:Eaøwî òøä zøráe eärøñäëäãOa-íàå ¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«§¦©¨¤º
-úà Léàä àöîéáéúëøòðäéø÷äørpääNøàîä ¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈

Léàä úîe dnr áëLå Léàä da-÷éæçäå§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦®̈¥À¨¦²
:Bcáì dnr áëL-øLàåëáéúëøòðìåéø÷äørpìå £¤¨©¬¦−̈§©«§©©«£¨Æ

äNrú-àìïéà øáãáéúëøòðìéø÷àèç äørpì Ÿ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§
Lôð Bçöøe eärø-ìr Léà íe÷é øLàk ék úåî̈®¤¦¿©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤

:äfä øácä ïkæëä÷rö dàöî äãOá ék ¥−©¨¨¬©¤«¦¬©¨¤−§¨¨®¨«£À̈
áéúëøòðäéø÷réLBî ïéàå äNøàîä äørpä©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬¦−©
:dìñçëLéà àöîé-ékáéúëøòðéø÷äørð ¨«¦«¦§¨´¦À©«£¨³

dnr áëLå dNôúe äNøà-àì øLà äìeúá§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨§¨−̈§¨©´¦¨®
:eàöîðåèëéáàì dnr áëMä Léàä ïúðå §¦§¨«Â§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬

áéúëøòðäéø÷äéäú-Bìå óñk íéMîç äørpä©©«£−̈£¦¦´¨®¤§¦«§¤´
dçlL ìëeé-àì dpr øLà úçz äMàì§¦À̈©µ©£¤´¦½̈«Ÿ©¬©§−̈

:åéîé-ìkñâëàúLà-úà Léà çwé-àì ¨¨¨««Ÿ¦©¬¦−¤¥´¤
ðk älâé àìå åéáà:åéáà óñáàáé-àì ¨¦®§¬Ÿ§©¤−§©¬¨¦««Ÿ¨¯Ÿ

iying ,iriax - ck - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé ìä÷a äëôL úeøëe àkc-reöôñ §«©©¨²§¬¨§−̈¦§©¬§Ÿ̈«
âéøéNr øBc íb ýåýé ìä÷a øæîî àáé-àì«Ÿ¨¬Ÿ©§¥−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½

ýåýé ìä÷a Bì àáé-àì:ñãéðBnr àáé-àì «Ÿ¨¬Ÿ−¦§©¬§Ÿ̈««Ÿ¨¯Ÿ©¦²
àáé-àì éøéNr øBc íb ýåýé ìä÷a éáàBîe«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ

:íìBò-ãr ýåýé ìä÷a íäìäøLà øác-ìr ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−©¨«©§©º£¤̧
íëúàöa Cøca íénáe íçla íëúà eîc÷-àì«Ÿ¦§³¤§¤Æ©¤´¤©©½¦©¤−¤§¥«§¤´

éìr øëN øLàå íéøönîøBòa-ïa írìa-úà E ¦¦§®̈¦©«£¤Á¨©̧¨¤¹¤¦§¨´¤§À
:jìì÷ì íéøäð íøà øBútîåýåýé äáà-àìå ¦§²£©¬©«£©−¦§©§¤«¨§«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³

éäìàì Eéäìà ýåýé Côäiå írìa-ìà rîLE ¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©¤¦§½̈©©«£ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯
ýåýé Eáäà ék äëøáì äììwä-úà El§²¤©§¨−̈¦§¨¨®¦¬£¥«§−§Ÿ̈¬

éäìà:Eæéîé-ìk íúáèå íîìL Løãú-àìE ¡Ÿ¤««Ÿ¦§¬§Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®¨¨¤−
:íìBòìñ §¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr i zegiy ihewl)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»

המדּבר, - ּתליתאי" קטיל ּתליתאי "ליׁשנא רז"ל ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָאמרּו

ׁשל  אׁשמתֹו מהי וקׁשה, מדּברים. ׁשעליו והאדם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשֹומע

מן  מֹוציא הּדּבּור ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּדּברּו. ׁשעליו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָהאדם

הרע  על מדּברים לא עֹוד ּכל הּגּלּוי. אל מחׁשבה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹההעלם,

ּומחּכה  אף מארי והּקּב"ה ּב'העלם', זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבאדם,

מתּגּלה  והּדבר ּכ על ּכׁשּמדּברים א ּבתׁשּובה. ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיׁשּוב

נזק. ׁשּיגרם קטרּוג מּזה לצאת עלּול הּדּבּור, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבעֹולם

éòéáøçéçà ék éîãà árúú-àì-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ
:Böøàá úééä øâ-ék éøöî árúúèíéða §©¥´¦§¦½¦¥−¨¦¬¨§©§«¨¦²

ìä÷a íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé-øLà£¤¦¨«§¬¨¤−´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−¦§©¬
:ýåýéñééáéà-ìr äðçî àöú-ékzøîLðå E §Ÿ̈«¦«¥¥¬©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈

:òø øác ìkîàéøLà Léà Eá äéäé-ék ¦−Ÿ¨¨¬¨«¦¦«§¤³§Æ¦½£¤²
õeçî-ìà àöéå äìéì-äøwî øBäè äéäé-àìŸ¦«§¤¬¨−¦§¥¨®§¨§¨¨Æ¤¦´

:äðçnä CBz-ìà àáé àì äðçnìáéäéäå ©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬©©«£¤«§¨¨¬
e íéna õçøé áør-úBðôìàáé LîMä àáë ¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤¨−Ÿ

:äðçnä CBz-ìàâéäðçnì õeçî Eì äéäz ãéå ¤¬©©«£¤«§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®
:õeç änL úàöéåãéðæà-ìr Eì äéäz ãúéåE §¨¨¬¨−̈¨«§¨¥²¦«§¤¬§−©£¥¤®

úéqëå záLå dá äzøôçå õeç EzáLa äéäå§¨¨Æ§¦§§´½§¨«©§¨´½̈§©§−̈§¦¦¬¨
:Eúàö-úàåèéäìà ýåýé ékáø÷a | Cläúî E ¤¥«¨¤«¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤

ðçîéáéà úúìå Eìéväì Eéðôì Eäéäå E ©«£¤À§©¦«§Æ§¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬

éðçîáLå øác úåør Eá äàøé-àìå LBã÷ E ©«£¤−¨®§«Ÿ¦§¤³§Æ¤§©´¨½̈§−̈
éøçàî:Eñæèåéðãà-ìà ãár øébñú-àì ¥©«£¤««Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ®̈

éìà ìöpé-øLà:åéðãà írî EæéáLé Enr £¤¦¨¥¬¥¤−¥¦¬£Ÿ¨«¦§º¥¥´
éørL ãçàa øçáé-øLà íB÷na Eaø÷aE §¦§§À©¨¯£¤¦§©²§©©¬§¨¤−

:epðBz àì Bì áBhañçéäLã÷ äéäú-àì ©´®−Ÿ¤«Ÿ¦«§¤¬§¥−̈
:ìàøNé éðaî Lã÷ äéäé-àìå ìàøNé úBðaî¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬¨¥−¦§¥¬¦§¨¥«

èéýåýé úéa áìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú-àì«Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬
éäìàéäìà ýåýé úárBú ék øãð-ìëì EE ¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:íäéðL-íbñëéMú-àìéçàì Cóñk CLð E ©§¥¤««Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤
:CMé øLà øác-ìk CLð ìëà CLðàëéøëpì ¤´¤®Ÿ¤¤¾¤¨¨−̈£¤¬¦¨«©¨§¦´

éMúéçàìe CéMú àì Eýåýé Eëøáé ïrîì C ©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹§Ÿ̈´
éäìàäzà-øLà õøàä-ìr Eãé çìLî ìëa E ¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤©¨¬

dzLøì änL-àá:ñáëýåýéì øãð øcú-ék ¨−̈¨§¦§¨«¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´
éäìàì øçàú àì EepLøãé Løã-ék BîlL ¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®¦«¨¸¦§§¤¹

éäìà ýåýé:àèç Eá äéäå Cnrî Eâëéëå §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−¥«§§¦¬
:àèç Eá äéäé-àì øcðì ìcçúãëàöBî ¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§¨¬

éúôNýåýéì zøãð øLàk úéNrå øîLz E §¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨©«Ÿ̈³
éäìàéôa zøac øLà äáãð E:Eñ ¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(cvw 'nr f ycw zexb`)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמּו"ר מו"ח מכ"ק ְְִִַַָׁשמעּתי

על  ּתּקּון וׁשאל ליחידּות אחד אליו נכנס אׁשר לי, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּסּפר

ּבאֹותּיֹות  הרּוחני מּצבֹו ּתאר מעׂשה ּובׁשעת ענינים, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאיזה

הענין  חמר ידּוע אׁשר אדמּו"ר, מו"ח כ"ק וענהּו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹמבהילֹות.

וד"ל. עצמֹו. על וגם חברֹו על לסּפר ׁשאסּור הרע, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָּדלׁשֹון

éùéîçäëíéáðr zìëàå Erø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²
éìk-ìàå EráN ELôðk:ïzú àì Eñåëék §©§§−¨§¤®§¤¤§§−¬Ÿ¦¥«¦³

Lîøçå Eãéa úìéìî zôè÷å Erø úî÷a àáú̈ŸÆ§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®§¤§¥Æ
éðú àì:Erø úî÷ ìr óñãëàçwé-ék ´Ÿ¨¦½©−¨©¬¥¤«¦«¦©¬

ïç-àöîú àì-íà äéäå dìráe äMà Léà¦²¦−̈§¨¨®§¨º̈¦¯Ÿ¦§¨¥´
øôñ dì áúëå øác úåør dá àöî-ék åéðéra§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©¹̈¥³¤

:Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøkáäàöéå §¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«§¨«§−̈
:øçà-Léàì äúéäå äëìäå BúéaîâdàðNe ¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«§¥¨»

ïúðå úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä̈¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ§¨©´



iriayקסב ,iyiy - dk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Léàä úeîé éë Bà Búéaî dçlLå dãéa§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´
:äMàì Bì dç÷ì-øLà ïBøçàäãeé-àììë ¨©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨««Ÿ©´

ì dçlL-øLà ïBLàøä dìradzç÷ì áeL ©§¨´¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸§©§¹̈
-ék äànhä øLà éøçà äMàì Bì úBéäì¦«§¯´§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨¦
õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé éðôì àåä äárBú«¥¨¬¦−¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤

éäìà ýåýé øLà:äìçð Eì ïúð Eñ £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈
,מל מּנּוי - לארץ ּבכניסתן יׂשראל נצטּוּו מצוֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשלׁש

מביאה  עמלק ׁשמחּית הרי הּמקּדׁש. ּבית ּובנין עמלק ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמחּית

ּבתבת  נּקּוד אֹופּני ׁשני יׁש והּנה, הּמקּדׁש. ּבבית ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָׁשלמּות

נקּדֹות, ב' ּבצירי, ׁשּזכר לֹומר, ויׁש ּבסגל. אֹו ּבצירי – ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֻ"זכר"

ראׁשֹון  ּבית מקּדׁשֹות, לׁשּתי ׁשּקדמה עמלק מחּית על ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרֹומזת

עמלק  מחּית על רֹומז נקּודֹות, ׁשלׁש ּבסגל, וזכר ׁשני. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּובית

הּׁשליׁשי. הּמקּדׁש לבית ְְְִִִֵֶֶֶַַָׁשּקֹודמת

éùùäàáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈
äðL Búéáì äéäé é÷ð øác-ìëì åéìr øáré-àìå§Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´

:ç÷ì-øLà BzLà-úà çnNå úçàåìáçé-àì ¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«Ÿ©«£¬Ÿ
:ìáç àeä Lôð-ék áëøå íéçøñæàöné-ék ¥©−¦¨®̈¤¦¤−¤¬Ÿ¥«¦«¦¨¥̧

Ba-ønrúäå ìàøNé éðaî åéçàî Lôð áðb Léà¦¹Ÿ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§¦§©¤−
òøä zøráe àeää ápbä úîe Bøëîe§¨®¥Æ©©¨´©½¦«©§¨¬¨−̈

:Eaøwîñçì úrøvä-òâða øîMäãàî øîL ¦¦§¤«¦¨¯¤§¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ
íiåìä íéðäkä íëúà eøBé-øLà ìëk úBNrìå§©«£®§ŸÁ£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²

:úBNrì eøîLz íúéeö øLàkèúà øBëæ ©«£¤¬¦¦¦−¦§§¬©«£«¨¾¥¯
éäìà ýåýé äNr-øLàCøca íéøîì E £¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®©¤−¤

:íéøönî íëúàöañéúàMî Erøá äMú-ék §¥«§¤¬¦¦§¨«¦¦«©¤¬§¥«£−©©´
:Bèár èárì Búéa-ìà àáú-àì äîeàî§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤¥−©«£¬Ÿ£Ÿ«

àéBá äLð äzà øLà Léàäå ãîrz õeça©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½
éìà àéöBé:äöeçä èBárä-úà EáéLéà-íàå ¦¬¥¤²¤¨«£−©«¨§¦¦¬

:Bèára ákLú àì àeä éðrâéBì áéLz áLä ¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«¨¥Á¨¦̧³
BúîìNa áëLå LîMä àBák èBárä-úà¤¨«£Æ§´©¤½¤§¨©¬§©§¨−

éäìà ýåýé éðôì ä÷ãö äéäz Eìe jëøáe:Eñ ¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(328 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈
מּזה. למּטה זה ,"קר" ּבתבת ּפרּוׁשים –˜¯e¯È˙ׁשלׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ¿ƒ

ּבקרירּות. ּתהיה ׁשעבֹודתֹו האדם, את מקרר –Ó˜¯‰עמלק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָƒ¿∆
ּפרטית. הׁשּגחה עניני לראֹות לא לאדם ּגֹורם ÓË‡‰עמלק ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹÀ¿»

"לׁשֹון  וּיקרא ּפרׁשת ריׁש ּכפרש"י האדם, את מטּמא עמלק –ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו וטמאה, ּבלעם".iÂ˜¯עראי אל אלקים ְְְֲֶַָָֻ«ƒ∆ְֱִִֶָֹ

,éùéù
éòéáùãééçàî ïBéáàå éðr øéëN ÷Lrú-àìBà E Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¯

éørLa Eöøàa øLà Eøbî:Eåèïzú BîBéa ¦¥«§²£¤¬§©§§−¦§¨¤«§Á¦¥̧
àeä éðr ék LîMä åéìr àBáú-àìå BøëN§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³¨¦Æ½
éìr àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàåE §¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³¨¤̧Æ

:àèç Eá äéäå ýåýé-ìàñæèúBáà eúîeé-àì ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§Ÿ«§³¨Æ
Léà úBáà-ìr eúîeé-àì íéðáe íéða-ìr©¨¦½¨¦−Ÿ«§´©¨®¦¬

:eúîeé BàèçañæéíBúé øb ètLî ähú àì §¤§−¨«´Ÿ©¤½¦§©−¥´¨®
:äðîìà ãâa ìáçú àìåçéúééä ãár ék zøëæå §´Ÿ©£½Ÿ¤−¤©§¨¨«§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ

éäìà ýåýé Ecôiå íéøöîaéëðà ïk-ìr íMî E §¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦®̈©¥º¨«Ÿ¦³
:äfä øácä-úà úBNrì Eeöîñèéøö÷ú ék §©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«¦´¦§ŸÁ

áeLú àì äãOa øîò zçëLå EãNá Eøéö÷§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤©¨¤À³Ÿ¨Æ
ïrîì äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Bzç÷ì§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤®§©³©

éäìà ýåýé Eëøáéìëa Eéãé äNrî:Eñëék §¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬¨¤«¦³
éøçà øàôú àì Eúéæ èaçúíBúiì øbì E ©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²©¨¬

äéäé äðîìàìå:àëììBòú àì Eîøk øöáú ék §¨«©§¨−̈¦«§¤«¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−
éøçà:äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Eáëzøëæå ©«£¤®©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«§¨´©§½̈

Eeöî éëðà ïk-ìr íéøöî õøàa úééä ãár-ék¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§®̈¦©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ
:äfä øácä-úà úBNrìñäëàäéäé-ék ©«£½¤©¨−̈©¤«¦¦«§¤¬

íeèôLe ètLnä-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§−̈§¨®
:òLøä-úà eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäå§¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤¨«¨¨«

áèôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà äéäå§¨¨²¦¦¬©−¨«¨®̈§¦¦³©Ÿ¥Æ
:øtñîa BúrLø éãk åéðôì eäkäåâíéraøà §¦¨´§¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«©§¨¦¬

éñé àì epkééñé-ït óäkî älà-ìr Búkäì ó ©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©¥̧¤Æ©¨´
éçà äì÷ðå äaøéðérì E:EãøBL íñçú-àì ©½̈§¦§¨¬¨¦−§¥¤««Ÿ©§¬Ÿ−

:BLéãañäãçà úîe åcçé íéçà eáLé-ék §¦«¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧©©³
äöeçä únä-úLà äéäú-àì Bì-ïéà ïáe íäî¥¤Æ¥´¥«½Ÿ¦«§¤¯¥«¤©¥²©−¨
äMàì-Bì dç÷ìe äéìr àáé dîáé øæ Léàì§¦´¨®§¨¨Æ¨´Ÿ¨¤½¨§¨¨¬«§¦−̈

:dîaéååíL-ìr íe÷é ãìz øLà øBëaä äéäå §¦§¨«§¨À̈©§Æ£¤´¥¥½¨¾©¥¬
:ìàøNiî BîL äçné-àìå únä åéçàæ-íàå ¨¦−©¥®§«Ÿ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«§¦

xihtn - dk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äúìrå Bzîáé-úà úç÷ì Léàä õtçé àì³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤§¦§®§¨«§¨Á
éîáé ïàî äøîàå íéð÷fä-ìà äørMä Bzîáé§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ¥¥̧§¨¦¹
:éîaé äáà àì ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈©§¦«

çøîàå ãîrå åéìà eøaãå Bøér-éð÷æ Bì-eàø÷å§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥¨®§¨©´§¨©½
:dzç÷ì ézöôç àìèåéìà Bzîáé äLbðå ¬Ÿ¨©−§¦§©§¨«§¦§¨̧§¦§´¥¨»

ä÷øéå Bìâø ìrî Bìrð äöìçå íéð÷fä éðérì§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ¥©´©§½§¨«§−̈
øLà Léàì äNré äëk äøîàå äúðrå åéðôa§¨®̈§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨¥«¨¤´¨¦½£¤¬

:åéçà úéa-úà äðáé-àìéìàøNéa BîL àø÷ðå «Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«§¦§¨¬§−§¦§¨¥®
:ìrpä õeìç úéañàéåcçé íéLðà eöpé-ék ¥−£¬©¨«©¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ

-úà ìéväì ãçàä úLà äáø÷å åéçàå Léà¦´§¨¦½§¨«§¨Æ¥´¤¨«¤½̈§©¦¬¤
ä÷éæçäå dãé äçìLå eäkî ãiî dLéà¦−̈¦©´©¥®§¨«§¨´¨½̈§¤«¡¦−¨

:åéLáîaáéñBçú àì dtk-úà äúv÷å ¦§ª¨«§©Ÿ−̈¤©®̈¬Ÿ¨−
ðér:Eñâéïáàå ïáà Eñéëa Eì äéäé-àì ¥¤«Ÿ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤¨®̈¤

:äpè÷e äìBãbãéäôéà Eúéáa Eì äéäé-àì §−̈§©¨«Ÿ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´
:äpè÷e äìBãb äôéàååè÷ãöå äîìL ïáà §¥¨®§−̈§©¨«¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ

ïrîì Cl-äéäé ÷ãöå äîìL äôéà Cl-äéäé¦«§¤½̈¥¨¯§¥¨²¨¤−¤¦«§¤¨®§©̧©Æ
éîé eëéøàééäìà ýåýé-øLà äîãàä ìr EE ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Cì ïúðæèéäìà ýåýé úárBú ékäNò-ìk E Ÿ¥¬¨«¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥
:ìår äNò ìk älàôæéäNr-øLà úà øBëæ ¥®¤−Ÿ¬Ÿ¥¨«¤¨¾¥²£¤¨¨¬

:íéøönî íëúàöa Cøca ÷ìîr EìçéøLà §−£¨¥®©¤−¤§¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧
éøçà íéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷E ¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½

ér äzàå:íéäìà àøé àìå râéå óèéäéäå §©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«§¨¿̈
éäìà ýåýé çéðäaéáéà-ìkî Eì | Eáéáqî E §¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À

éäìà-ýåýé øLà õøàaäìçð Eì ïúð E ¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ
øëæ-úà äçîz dzLøì*(øëæ)úçzî ÷ìîr §¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́£¨¥½¦©−©

:çkLz àì íéîMättt ©¨®̈¦−Ÿ¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(104 'nr zegiy ihewl)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈
ואינֹו 'חֹות' הּוא ראׁשֹו", את "ּומלק מּלׁשֹון הּוא ְְֲִֵֵֵֶַָָֹעמלק

זהּו ׁשּבּלב. לּמּדֹות לרדת ׁשּבּמח הּׂשכלית להבנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמאפׁשר

יפחדּו ׁשּלא העֹולם אּמֹות את ׁשּקרר ,"קר "א ׁשר ּבֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּנאמר

ּוקריעת  מצרים יציאת ׁשל והּנפלאֹות הּנּסים למרֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָמּיׂשראל,

ּגרם  ועמלק הרעֹות, הּמּדֹות ׁשבע הן האּמֹות ׁשבע סּוף: ֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻים

ׁשל  הּׂשכלית מההבנה יׁשּפעּו לא ׁשּבּלב ׁשהּמּדֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻלכ

ויׂשראל. ה' ועצמת ְְְְְִֵַַָָּגדלּות

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîæéCøca ÷ìîr Eì äNr-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤
:íéøönî íëúàöaçéápæéå Cøca Eø÷ øLà §¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³

éøçà íéìLçpä-ìk Eaér äzàå Eàìå râéå ó §Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ
:íéäìà àøéèééäìà ýåýé çéðäa äéäåEì | E ¨¥−¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â

éáéà-ìkîéäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqî EE ¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤Â
øëæ-úà äçîz dzLøì äìçð Eì ïúð*(øëæ) Ÿ¥̧§³©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́

:çkLz àì íéîMä úçzî ÷ìîrttt £¨¥½¦©−©©¨®̈¦−Ÿ¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(345 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈
"מחה נאמר ּבסֹוף ÁÓz‰ּכאן ואּלּו האדם, ּפעּלת ," ֱֶַָָֹƒ¿∆ְְְִַָָָֻ

"מחה נאמר ּבׁשּלח ּוכתיב ‡ÁÓ‰ּפרׁשת ה', ּפעּלת ," ְֱֶַַַַָָָֹ∆¿∆ְְִַֻ

ּבּטּול Ï‰'"מלחמה ׁשל הּוּדאּות מדּגׁשת ׁשּבזה ּבעמלק", ְִָָ«ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

ּתֹורה, ּבמׁשנה היא ּפרׁשתנּו ּדהּנה לבאר, ויׁש לגמרי. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָעמלק

ד' ּכמֹו לא הּקדׁש), (ּוברּוח עצמֹו" "מּפי מׁשה ְְְִִֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשאמר

ׁשהּגּלּוי  וכיון הּגבּורה". "מּפי ׁשאמר הראׁשֹונים, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּספרים

עמלק  ּבּטּול מדּגׁש יֹותר, הּספרים ּבד' מאיר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻׁשּלמעלה

ּבפרׁשתנּו. מאׁשר יֹותר ּבׁשּלח ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָּבפרׁשת

.ïîéñ é"ìò ,íé÷åñô é"÷

úáéú íééîòô øîåà àøå÷ ìòáäù åðéâäðî (*øëæ.(ìåâñá) øëæ éðùäå (äøéöá) øëæ ïåùàøä ,¥¤¤¤



קסג iriay ,iyiy - dk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Léàä úeîé éë Bà Búéaî dçlLå dãéa§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´
:äMàì Bì dç÷ì-øLà ïBøçàäãeé-àììë ¨©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨««Ÿ©´

ì dçlL-øLà ïBLàøä dìradzç÷ì áeL ©§¨´¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸§©§¹̈
-ék äànhä øLà éøçà äMàì Bì úBéäì¦«§¯´§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨¦
õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé éðôì àåä äárBú«¥¨¬¦−¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤

éäìà ýåýé øLà:äìçð Eì ïúð Eñ £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈
,מל מּנּוי - לארץ ּבכניסתן יׂשראל נצטּוּו מצוֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשלׁש

מביאה  עמלק ׁשמחּית הרי הּמקּדׁש. ּבית ּובנין עמלק ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמחּית

ּבתבת  נּקּוד אֹופּני ׁשני יׁש והּנה, הּמקּדׁש. ּבבית ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָׁשלמּות

נקּדֹות, ב' ּבצירי, ׁשּזכר לֹומר, ויׁש ּבסגל. אֹו ּבצירי – ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֻ"זכר"

ראׁשֹון  ּבית מקּדׁשֹות, לׁשּתי ׁשּקדמה עמלק מחּית על ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרֹומזת

עמלק  מחּית על רֹומז נקּודֹות, ׁשלׁש ּבסגל, וזכר ׁשני. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּובית

הּׁשליׁשי. הּמקּדׁש לבית ְְְִִִֵֶֶֶַַָׁשּקֹודמת

éùùäàáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈
äðL Búéáì äéäé é÷ð øác-ìëì åéìr øáré-àìå§Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´

:ç÷ì-øLà BzLà-úà çnNå úçàåìáçé-àì ¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«Ÿ©«£¬Ÿ
:ìáç àeä Lôð-ék áëøå íéçøñæàöné-ék ¥©−¦¨®̈¤¦¤−¤¬Ÿ¥«¦«¦¨¥̧

Ba-ønrúäå ìàøNé éðaî åéçàî Lôð áðb Léà¦¹Ÿ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§¦§©¤−
òøä zøráe àeää ápbä úîe Bøëîe§¨®¥Æ©©¨´©½¦«©§¨¬¨−̈

:Eaøwîñçì úrøvä-òâða øîMäãàî øîL ¦¦§¤«¦¨¯¤§¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ
íiåìä íéðäkä íëúà eøBé-øLà ìëk úBNrìå§©«£®§ŸÁ£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²

:úBNrì eøîLz íúéeö øLàkèúà øBëæ ©«£¤¬¦¦¦−¦§§¬©«£«¨¾¥¯
éäìà ýåýé äNr-øLàCøca íéøîì E £¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®©¤−¤

:íéøönî íëúàöañéúàMî Erøá äMú-ék §¥«§¤¬¦¦§¨«¦¦«©¤¬§¥«£−©©´
:Bèár èárì Búéa-ìà àáú-àì äîeàî§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤¥−©«£¬Ÿ£Ÿ«

àéBá äLð äzà øLà Léàäå ãîrz õeça©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½
éìà àéöBé:äöeçä èBárä-úà EáéLéà-íàå ¦¬¥¤²¤¨«£−©«¨§¦¦¬

:Bèára ákLú àì àeä éðrâéBì áéLz áLä ¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«¨¥Á¨¦̧³
BúîìNa áëLå LîMä àBák èBárä-úà¤¨«£Æ§´©¤½¤§¨©¬§©§¨−

éäìà ýåýé éðôì ä÷ãö äéäz Eìe jëøáe:Eñ ¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(328 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈
מּזה. למּטה זה ,"קר" ּבתבת ּפרּוׁשים –˜¯e¯È˙ׁשלׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ¿ƒ

ּבקרירּות. ּתהיה ׁשעבֹודתֹו האדם, את מקרר –Ó˜¯‰עמלק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָƒ¿∆
ּפרטית. הׁשּגחה עניני לראֹות לא לאדם ּגֹורם ÓË‡‰עמלק ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹÀ¿»

"לׁשֹון  וּיקרא ּפרׁשת ריׁש ּכפרש"י האדם, את מטּמא עמלק –ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו וטמאה, ּבלעם".iÂ˜¯עראי אל אלקים ְְְֲֶַָָֻ«ƒ∆ְֱִִֶָֹ

,éùéù
éòéáùãééçàî ïBéáàå éðr øéëN ÷Lrú-àìBà E Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¯

éørLa Eöøàa øLà Eøbî:Eåèïzú BîBéa ¦¥«§²£¤¬§©§§−¦§¨¤«§Á¦¥̧
àeä éðr ék LîMä åéìr àBáú-àìå BøëN§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³¨¦Æ½
éìr àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàåE §¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³¨¤̧Æ

:àèç Eá äéäå ýåýé-ìàñæèúBáà eúîeé-àì ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§Ÿ«§³¨Æ
Léà úBáà-ìr eúîeé-àì íéðáe íéða-ìr©¨¦½¨¦−Ÿ«§´©¨®¦¬

:eúîeé BàèçañæéíBúé øb ètLî ähú àì §¤§−¨«´Ÿ©¤½¦§©−¥´¨®
:äðîìà ãâa ìáçú àìåçéúééä ãár ék zøëæå §´Ÿ©£½Ÿ¤−¤©§¨¨«§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ

éäìà ýåýé Ecôiå íéøöîaéëðà ïk-ìr íMî E §¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦®̈©¥º¨«Ÿ¦³
:äfä øácä-úà úBNrì Eeöîñèéøö÷ú ék §©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«¦´¦§ŸÁ

áeLú àì äãOa øîò zçëLå EãNá Eøéö÷§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤©¨¤À³Ÿ¨Æ
ïrîì äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Bzç÷ì§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤®§©³©

éäìà ýåýé Eëøáéìëa Eéãé äNrî:Eñëék §¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬¨¤«¦³
éøçà øàôú àì Eúéæ èaçúíBúiì øbì E ©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²©¨¬

äéäé äðîìàìå:àëììBòú àì Eîøk øöáú ék §¨«©§¨−̈¦«§¤«¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−
éøçà:äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Eáëzøëæå ©«£¤®©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«§¨´©§½̈

Eeöî éëðà ïk-ìr íéøöî õøàa úééä ãár-ék¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§®̈¦©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ
:äfä øácä-úà úBNrìñäëàäéäé-ék ©«£½¤©¨−̈©¤«¦¦«§¤¬

íeèôLe ètLnä-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§−̈§¨®
:òLøä-úà eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäå§¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤¨«¨¨«

áèôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà äéäå§¨¨²¦¦¬©−¨«¨®̈§¦¦³©Ÿ¥Æ
:øtñîa BúrLø éãk åéðôì eäkäåâíéraøà §¦¨´§¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«©§¨¦¬

éñé àì epkééñé-ït óäkî älà-ìr Búkäì ó ©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©¥̧¤Æ©¨´
éçà äì÷ðå äaøéðérì E:EãøBL íñçú-àì ©½̈§¦§¨¬¨¦−§¥¤««Ÿ©§¬Ÿ−

:BLéãañäãçà úîe åcçé íéçà eáLé-ék §¦«¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧©©³
äöeçä únä-úLà äéäú-àì Bì-ïéà ïáe íäî¥¤Æ¥´¥«½Ÿ¦«§¤¯¥«¤©¥²©−¨
äMàì-Bì dç÷ìe äéìr àáé dîáé øæ Léàì§¦´¨®§¨¨Æ¨´Ÿ¨¤½¨§¨¨¬«§¦−̈

:dîaéååíL-ìr íe÷é ãìz øLà øBëaä äéäå §¦§¨«§¨À̈©§Æ£¤´¥¥½¨¾©¥¬
:ìàøNiî BîL äçné-àìå únä åéçàæ-íàå ¨¦−©¥®§«Ÿ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«§¦

xihtn - dk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äúìrå Bzîáé-úà úç÷ì Léàä õtçé àì³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤§¦§®§¨«§¨Á
éîáé ïàî äøîàå íéð÷fä-ìà äørMä Bzîáé§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ¥¥̧§¨¦¹
:éîaé äáà àì ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈©§¦«

çøîàå ãîrå åéìà eøaãå Bøér-éð÷æ Bì-eàø÷å§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥¨®§¨©´§¨©½
:dzç÷ì ézöôç àìèåéìà Bzîáé äLbðå ¬Ÿ¨©−§¦§©§¨«§¦§¨̧§¦§´¥¨»

ä÷øéå Bìâø ìrî Bìrð äöìçå íéð÷fä éðérì§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ¥©´©§½§¨«§−̈
øLà Léàì äNré äëk äøîàå äúðrå åéðôa§¨®̈§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨¥«¨¤´¨¦½£¤¬

:åéçà úéa-úà äðáé-àìéìàøNéa BîL àø÷ðå «Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«§¦§¨¬§−§¦§¨¥®
:ìrpä õeìç úéañàéåcçé íéLðà eöpé-ék ¥−£¬©¨«©¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ

-úà ìéväì ãçàä úLà äáø÷å åéçàå Léà¦´§¨¦½§¨«§¨Æ¥´¤¨«¤½̈§©¦¬¤
ä÷éæçäå dãé äçìLå eäkî ãiî dLéà¦−̈¦©´©¥®§¨«§¨´¨½̈§¤«¡¦−¨

:åéLáîaáéñBçú àì dtk-úà äúv÷å ¦§ª¨«§©Ÿ−̈¤©®̈¬Ÿ¨−
ðér:Eñâéïáàå ïáà Eñéëa Eì äéäé-àì ¥¤«Ÿ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤¨®̈¤

:äpè÷e äìBãbãéäôéà Eúéáa Eì äéäé-àì §−̈§©¨«Ÿ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´
:äpè÷e äìBãb äôéàååè÷ãöå äîìL ïáà §¥¨®§−̈§©¨«¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ

ïrîì Cl-äéäé ÷ãöå äîìL äôéà Cl-äéäé¦«§¤½̈¥¨¯§¥¨²¨¤−¤¦«§¤¨®§©̧©Æ
éîé eëéøàééäìà ýåýé-øLà äîãàä ìr EE ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Cì ïúðæèéäìà ýåýé úárBú ékäNò-ìk E Ÿ¥¬¨«¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥
:ìår äNò ìk älàôæéäNr-øLà úà øBëæ ¥®¤−Ÿ¬Ÿ¥¨«¤¨¾¥²£¤¨¨¬

:íéøönî íëúàöa Cøca ÷ìîr EìçéøLà §−£¨¥®©¤−¤§¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧
éøçà íéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷E ¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½

ér äzàå:íéäìà àøé àìå râéå óèéäéäå §©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«§¨¿̈
éäìà ýåýé çéðäaéáéà-ìkî Eì | Eáéáqî E §¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À

éäìà-ýåýé øLà õøàaäìçð Eì ïúð E ¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ
øëæ-úà äçîz dzLøì*(øëæ)úçzî ÷ìîr §¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́£¨¥½¦©−©

:çkLz àì íéîMättt ©¨®̈¦−Ÿ¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(104 'nr zegiy ihewl)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈
ואינֹו 'חֹות' הּוא ראׁשֹו", את "ּומלק מּלׁשֹון הּוא ְְֲִֵֵֵֶַָָֹעמלק

זהּו ׁשּבּלב. לּמּדֹות לרדת ׁשּבּמח הּׂשכלית להבנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמאפׁשר

יפחדּו ׁשּלא העֹולם אּמֹות את ׁשּקרר ,"קר "א ׁשר ּבֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּנאמר

ּוקריעת  מצרים יציאת ׁשל והּנפלאֹות הּנּסים למרֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָמּיׂשראל,

ּגרם  ועמלק הרעֹות, הּמּדֹות ׁשבע הן האּמֹות ׁשבע סּוף: ֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻים

ׁשל  הּׂשכלית מההבנה יׁשּפעּו לא ׁשּבּלב ׁשהּמּדֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻלכ

ויׂשראל. ה' ועצמת ְְְְְִֵַַָָּגדלּות

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîæéCøca ÷ìîr Eì äNr-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤
:íéøönî íëúàöaçéápæéå Cøca Eø÷ øLà §¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³

éøçà íéìLçpä-ìk Eaér äzàå Eàìå râéå ó §Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ
:íéäìà àøéèééäìà ýåýé çéðäa äéäåEì | E ¨¥−¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â

éáéà-ìkîéäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqî EE ¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤Â
øëæ-úà äçîz dzLøì äìçð Eì ïúð*(øëæ) Ÿ¥̧§³©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́

:çkLz àì íéîMä úçzî ÷ìîrttt £¨¥½¦©−©©¨®̈¦−Ÿ¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(345 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈
"מחה נאמר ּבסֹוף ÁÓz‰ּכאן ואּלּו האדם, ּפעּלת ," ֱֶַָָֹƒ¿∆ְְְִַָָָֻ

"מחה נאמר ּבׁשּלח ּוכתיב ‡ÁÓ‰ּפרׁשת ה', ּפעּלת ," ְֱֶַַַַָָָֹ∆¿∆ְְִַֻ

ּבּטּול Ï‰'"מלחמה ׁשל הּוּדאּות מדּגׁשת ׁשּבזה ּבעמלק", ְִָָ«ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

ּתֹורה, ּבמׁשנה היא ּפרׁשתנּו ּדהּנה לבאר, ויׁש לגמרי. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָעמלק

ד' ּכמֹו לא הּקדׁש), (ּוברּוח עצמֹו" "מּפי מׁשה ְְְִִֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשאמר

ׁשהּגּלּוי  וכיון הּגבּורה". "מּפי ׁשאמר הראׁשֹונים, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּספרים

עמלק  ּבּטּול מדּגׁש יֹותר, הּספרים ּבד' מאיר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻׁשּלמעלה

ּבפרׁשתנּו. מאׁשר יֹותר ּבׁשּלח ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָּבפרׁשת

.ïîéñ é"ìò ,íé÷åñô é"÷

úáéú íééîòô øîåà àøå÷ ìòáäù åðéâäðî (*øëæ.(ìåâñá) øëæ éðùäå (äøéöá) øëæ ïåùàøä ,¥¤¤¤



קסד
.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn

dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le
.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,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 daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
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זמן תחילת קידוש לבנה באה"ק:
ליל שני ו' אלול



לוח זמנים לשבוע פרשת תצא בערים שונות בעולם קסו
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
6:166:208:528:539:269:2710:3310:3319:0618:5819:3219:2518:4019:35באר שבע )ק(

6:146:188:498:519:259:2610:3110:3119:0618:5919:3319:2518:3019:36חיפה )ק(

6:146:178:498:519:259:2510:3110:3119:0919:0219:3119:2318:2319:34ירושלים )ק(

6:156:198:518:529:269:2710:3210:3219:0718:5919:3319:2518:4019:36תל אביב )ק(

6:106:198:438:479:309:3410:4010:4119:3819:2620:1320:0019:1020:14אוסטריה, וינה )ק(

6:446:358:548:489:309:2510:2910:2417:5818:0318:2618:3117:4418:42אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:166:238:488:529:349:3710:4310:4419:3919:2720:1220:0019:1120:13אוקראינה, אודסה )ק(

5:455:538:178:229:059:0810:1410:1619:1219:0019:4719:3418:4419:48אוקראינה, דונייצק )ק(

5:556:048:278:329:169:1910:2510:2619:2419:1219:5919:4618:5620:00אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:186:278:498:549:409:4310:4910:5119:5219:3920:2920:1519:2420:29אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:106:198:418:469:329:3610:4210:4419:4519:3220:2220:0819:1620:22אוקראינה, קייב )ק(

6:436:509:179:2010:0110:0411:1011:1120:0319:5220:3620:2419:3620:37איטליה, מילאנו )ק(

6:116:098:428:409:119:0910:1310:1118:1718:1618:4018:3817:5818:46אקוואדור, קיטו )ח(

7:147:069:279:2210:029:5711:0110:5718:3518:3919:0219:0618:2019:16ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:118:0210:1810:1210:5710:5111:5411:5019:2019:2619:5019:5619:0720:07ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:346:399:099:119:489:5010:5610:5619:3919:2920:0819:5819:1320:10ארה״ב, בולטימור )ק(

6:226:288:568:599:379:3910:4410:4519:3019:2019:5919:4919:0320:01ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:226:288:579:009:379:3910:4510:4619:3019:2020:0019:5019:0420:02ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:567:039:309:3310:1210:1411:2011:2120:0819:5820:3920:2819:4120:40ארה״ב, דטרויט )ק(

6:587:019:349:3510:0810:0811:1411:1319:4519:3820:1120:0319:2120:14ארה״ב, האוסטון )ק(

6:256:299:009:029:379:3810:4310:4319:1919:1119:4619:3818:5419:48ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:017:039:369:3710:0910:0911:1411:1419:4119:3520:0620:0019:1820:09ארה״ב, מיאמי )ק(

6:176:238:518:549:329:3410:4010:4119:2619:1619:5619:4619:0019:58ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:156:218:498:529:319:3310:3910:3919:2619:1519:5619:4618:5919:58ארה״ב, שיקגו )ק(

6:406:359:049:019:349:3110:3510:3218:2618:2718:4918:5018:0918:59בוליביה, לה-פס )ח(

6:537:039:249:2910:1610:2011:2611:2820:3120:1721:0820:5420:0221:08בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:547:049:259:3010:1610:2011:2611:2820:3020:1721:0720:5320:0121:08בלגיה, בריסל )ק(

6:186:138:398:369:119:0710:1110:0817:5617:5818:2018:2217:3918:31ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:066:008:278:248:598:559:599:5617:4417:4618:0818:1017:2818:19ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:116:218:418:479:349:3710:4410:4619:4919:3620:2720:1219:2320:27בריטניה, לונדון )ק(

6:166:268:448:519:409:4510:5110:5320:0119:4720:4120:2519:3420:41בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:156:258:458:519:399:4310:4910:5119:5719:4320:3520:2119:2820:36גרמניה, ברלין )ק(

6:386:479:099:1410:0010:0311:1011:1120:1219:5920:4820:3519:4320:49גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:216:158:408:369:139:0810:1210:0917:5417:5718:1918:2217:3818:31דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:236:248:588:589:299:2910:3410:3318:5418:4919:1819:1318:3219:22הודו, מומבאי )ח(

6:206:218:558:549:259:2510:3010:2918:5018:4519:1419:0818:2819:18הודו, פונה )ח(

6:016:098:338:379:209:2310:2910:3119:2619:1520:0019:4818:5920:01הונגריה, בודפשט )ק(

6:266:329:009:039:419:4310:4910:4919:3519:2520:0519:5519:0920:07טורקיה, איסטנבול )ק(

6:546:599:299:3110:0810:0911:1511:1519:5619:4720:2520:1619:3120:27יוון, אתונה )ק(

6:226:308:558:599:419:4410:5010:5219:4719:3520:2020:0819:1920:22מולדובה, קישינב )ק(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤

לוח זמנים לשבוע פרשת תצא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:206:228:558:559:269:2610:3110:3018:5118:4619:1519:1018:2919:19מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:026:509:028:569:449:3710:4110:3617:5918:0618:3118:3817:4718:50ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:425:458:178:188:518:519:579:5618:2618:1918:5118:4418:0218:54נפאל, קטמנדו )ח(

7:016:599:329:3110:019:5911:0411:0219:0919:0719:3119:2918:4919:38סינגפור, סינגפור )ח(

5:455:558:158:219:099:1310:1910:2119:2619:1320:0419:5018:5720:05פולין, ורשא )ק(

6:136:098:398:369:099:0610:1010:0718:0518:0518:2718:2717:4718:36פרו, לימה )ח(

7:007:089:339:3710:1810:2111:2711:2820:2120:1020:5420:4219:5420:55צרפת, ליאון )ק(

7:067:149:379:4210:2610:2911:3611:3720:3520:2321:1020:5720:0721:11צרפת, פריז )ק(

5:505:498:238:218:528:509:559:5318:0318:0018:2518:2217:4318:31קולומביה, בוגוטה )ח(

6:406:479:149:179:579:5911:0511:0619:5519:4420:2620:1519:2820:28קנדה, טורונטו )ק(

6:146:228:488:519:329:3510:4110:4219:3419:2320:0619:5519:0620:08קנדה, מונטריאול )ק(

6:176:228:538:549:299:3110:3610:3619:1419:0619:4119:3318:4919:44קפריסין, לרנקה )ק(

7:007:129:279:3410:2610:3111:3711:4020:5120:3621:3221:1620:2121:32רוסיה, ליובאוויטש )ק(

6:326:438:589:059:5910:0311:1011:1320:2720:1121:0920:5219:5621:09רוסיה, מוסקבה )ק(

6:386:469:119:159:5810:0111:0711:0820:0419:5220:3720:2519:3620:39רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

6:436:519:169:2010:0210:0511:1111:1320:0819:5720:4220:3019:4120:43שוויץ, ציריך )ק(

6:076:078:418:409:119:1010:1510:1318:3018:2618:5318:4918:0918:58תאילנד, בנגקוק )ח(



קסז לוח זמנים לשבוע פרשת תצא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:166:208:528:539:269:2710:3310:3319:0618:5819:3219:2518:4019:35באר שבע )ק(

6:146:188:498:519:259:2610:3110:3119:0618:5919:3319:2518:3019:36חיפה )ק(

6:146:178:498:519:259:2510:3110:3119:0919:0219:3119:2318:2319:34ירושלים )ק(

6:156:198:518:529:269:2710:3210:3219:0718:5919:3319:2518:4019:36תל אביב )ק(

6:106:198:438:479:309:3410:4010:4119:3819:2620:1320:0019:1020:14אוסטריה, וינה )ק(

6:446:358:548:489:309:2510:2910:2417:5818:0318:2618:3117:4418:42אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:166:238:488:529:349:3710:4310:4419:3919:2720:1220:0019:1120:13אוקראינה, אודסה )ק(

5:455:538:178:229:059:0810:1410:1619:1219:0019:4719:3418:4419:48אוקראינה, דונייצק )ק(

5:556:048:278:329:169:1910:2510:2619:2419:1219:5919:4618:5620:00אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:186:278:498:549:409:4310:4910:5119:5219:3920:2920:1519:2420:29אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:106:198:418:469:329:3610:4210:4419:4519:3220:2220:0819:1620:22אוקראינה, קייב )ק(

6:436:509:179:2010:0110:0411:1011:1120:0319:5220:3620:2419:3620:37איטליה, מילאנו )ק(

6:116:098:428:409:119:0910:1310:1118:1718:1618:4018:3817:5818:46אקוואדור, קיטו )ח(

7:147:069:279:2210:029:5711:0110:5718:3518:3919:0219:0618:2019:16ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:118:0210:1810:1210:5710:5111:5411:5019:2019:2619:5019:5619:0720:07ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:346:399:099:119:489:5010:5610:5619:3919:2920:0819:5819:1320:10ארה״ב, בולטימור )ק(

6:226:288:568:599:379:3910:4410:4519:3019:2019:5919:4919:0320:01ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:226:288:579:009:379:3910:4510:4619:3019:2020:0019:5019:0420:02ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:567:039:309:3310:1210:1411:2011:2120:0819:5820:3920:2819:4120:40ארה״ב, דטרויט )ק(

6:587:019:349:3510:0810:0811:1411:1319:4519:3820:1120:0319:2120:14ארה״ב, האוסטון )ק(

6:256:299:009:029:379:3810:4310:4319:1919:1119:4619:3818:5419:48ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:017:039:369:3710:0910:0911:1411:1419:4119:3520:0620:0019:1820:09ארה״ב, מיאמי )ק(

6:176:238:518:549:329:3410:4010:4119:2619:1619:5619:4619:0019:58ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:156:218:498:529:319:3310:3910:3919:2619:1519:5619:4618:5919:58ארה״ב, שיקגו )ק(

6:406:359:049:019:349:3110:3510:3218:2618:2718:4918:5018:0918:59בוליביה, לה-פס )ח(

6:537:039:249:2910:1610:2011:2611:2820:3120:1721:0820:5420:0221:08בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:547:049:259:3010:1610:2011:2611:2820:3020:1721:0720:5320:0121:08בלגיה, בריסל )ק(

6:186:138:398:369:119:0710:1110:0817:5617:5818:2018:2217:3918:31ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:066:008:278:248:598:559:599:5617:4417:4618:0818:1017:2818:19ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:116:218:418:479:349:3710:4410:4619:4919:3620:2720:1219:2320:27בריטניה, לונדון )ק(

6:166:268:448:519:409:4510:5110:5320:0119:4720:4120:2519:3420:41בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:156:258:458:519:399:4310:4910:5119:5719:4320:3520:2119:2820:36גרמניה, ברלין )ק(

6:386:479:099:1410:0010:0311:1011:1120:1219:5920:4820:3519:4320:49גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:216:158:408:369:139:0810:1210:0917:5417:5718:1918:2217:3818:31דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:236:248:588:589:299:2910:3410:3318:5418:4919:1819:1318:3219:22הודו, מומבאי )ח(

6:206:218:558:549:259:2510:3010:2918:5018:4519:1419:0818:2819:18הודו, פונה )ח(

6:016:098:338:379:209:2310:2910:3119:2619:1520:0019:4818:5920:01הונגריה, בודפשט )ק(

6:266:329:009:039:419:4310:4910:4919:3519:2520:0519:5519:0920:07טורקיה, איסטנבול )ק(

6:546:599:299:3110:0810:0911:1511:1519:5619:4720:2520:1619:3120:27יוון, אתונה )ק(

6:226:308:558:599:419:4410:5010:5219:4719:3520:2020:0819:1920:22מולדובה, קישינב )ק(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤

לוח זמנים לשבוע פרשת תצא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:206:228:558:559:269:2610:3110:3018:5118:4619:1519:1018:2919:19מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:026:509:028:569:449:3710:4110:3617:5918:0618:3118:3817:4718:50ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:425:458:178:188:518:519:579:5618:2618:1918:5118:4418:0218:54נפאל, קטמנדו )ח(

7:016:599:329:3110:019:5911:0411:0219:0919:0719:3119:2918:4919:38סינגפור, סינגפור )ח(

5:455:558:158:219:099:1310:1910:2119:2619:1320:0419:5018:5720:05פולין, ורשא )ק(

6:136:098:398:369:099:0610:1010:0718:0518:0518:2718:2717:4718:36פרו, לימה )ח(

7:007:089:339:3710:1810:2111:2711:2820:2120:1020:5420:4219:5420:55צרפת, ליאון )ק(

7:067:149:379:4210:2610:2911:3611:3720:3520:2321:1020:5720:0721:11צרפת, פריז )ק(

5:505:498:238:218:528:509:559:5318:0318:0018:2518:2217:4318:31קולומביה, בוגוטה )ח(

6:406:479:149:179:579:5911:0511:0619:5519:4420:2620:1519:2820:28קנדה, טורונטו )ק(

6:146:228:488:519:329:3510:4110:4219:3419:2320:0619:5519:0620:08קנדה, מונטריאול )ק(

6:176:228:538:549:299:3110:3610:3619:1419:0619:4119:3318:4919:44קפריסין, לרנקה )ק(

7:007:129:279:3410:2610:3111:3711:4020:5120:3621:3221:1620:2121:32רוסיה, ליובאוויטש )ק(

6:326:438:589:059:5910:0311:1011:1320:2720:1121:0920:5219:5621:09רוסיה, מוסקבה )ק(

6:386:469:119:159:5810:0111:0711:0820:0419:5220:3720:2519:3620:39רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

6:436:519:169:2010:0210:0511:1111:1320:0819:5720:4220:3019:4120:43שוויץ, ציריך )ק(

6:076:078:418:409:119:1010:1510:1318:3018:2618:5318:4918:0918:58תאילנד, בנגקוק )ח(
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