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g"kyz'd ,mixet .c"qa

(dben izla dgpd)

‰ÏÈÏ·המלך שנת נדדה מהרי"ל1ההוא במנהגי ואיתא באחרונים2, שמבלילה3(והובא (

נס של תוקפו התחלת שהוא לפי הקול, את להגבי' צריך הקושיא4ההוא וידועה .
נתבטלה5בזה שלאח"ז כו', אסתר של בקשותי' ע"י התחיל הנס של תוקפו דלכאורה ,

שזהו כך כדי ועד הנס, לכללות המלך שנת נדדה ההוא דבלילה הענין נוגע ומה הגזירה,
במדרש מ"ש ע"פ בזה, והתירוץ נס. של של6תוקפו מלכו זה המלך, שנת נדדה בפירוש

ישראל שומר יישן ולא ינום דלא הענין בגלוי נעשה שאז וכו', דכשם7עולם בזה, והענין .
שכן מובן הרי דבר, וחידוש שינוי הי' מקרא של פשוטו ע"פ המלך שנת דנדדה שהענין
מלכו שנת שנדדה הקב"ה, המלכים מלכי מלך על שקאי הענינים בפנימיות להפירוש הוא
ינום לא הרי בזה, החידוש מהו מובן אינו ולכאורה גדול. וחידוש שינוי הוא עולם של

הזקן רבינו תורת ע"פ בזה, והביאור ישראל. שומר יישן המשנה8ולא מה9במאמר דע
ממך, הם למעלה) (מה שלמעלה הענינים שכל לידע צריך ישראל שאיש ממך, למעלה
שאין דלעילא באתערותא שבא ענין שאפילו כך, כדי ועד למטה. האדם בעבודת שתלויים

שלים באתר אלא שריא לא זה ענין גם הנה שם, מגעת דלתתא מזה,10אתערותא ויתירה .
מאתעדל"ת שלמעלה אתעדל"ע של ענין (להיותו כלי עשיית בזה לומר שייך שלא שאע"פ
מאד בחי' המשכת (וע"ד למטה זה ומעין הכשרה של ענין להיות צריך מ"מ, לגמרי),

מאדך דבכל באופן היא למטה האדם עבודת כאשר שכאשר11שלמעלה, מובן, ומזה .(
דישראל ומצב המעמד להיות צריך ישראל, שומר יישן ולא ינום דלא הענין לפעול צריכים
כזה, באופן אינו ישראל של ומצב המעמד וכאשר כזה. באופן ג"כ למטה בעבודתם
חידוש. של ענין זה הרי עולם, של מלכו שנת שנדדה באופן היא למעלה ההנהגה ואעפ"כ
היא שההתעוררות אלא לזה, התעוררות איזה ישראל אצל יש כאשר שאפילו מזה, ויתירה
מאד בחי' לעורר שלך, מאד מאדך, בכל (כמו לזה דוגמא מעין לא אפילו בערך, שלא
יישן ולא ינום לא להיות המלך, שנת שנדדה באופן שלמעלה ההנהגה אזי שלמעלה),

נס. של לתוקפו ועד נס, של ענין היא בגילוי, ישראל שומר

בכתובÂ‰�‰ב) נאמר ח"ו הפכי באופן למטה דישראל ומצב המעמד לכללות אני12בנוגע
הזהר כפירוש הגלות13ישנה, ענין כללות דהנה, בזה, והענין בגלותא. ישנה אני

מה עד יודע אתנו ולא גו' ראינו לא שאותותינו ומצב מעמד כמו14הוא זה שאין והיינו, ,

א.)1 ו, אסתר

תשמ"ט).)2 ירושלים, בהוצאת – תכט (ע' פורים הל'

סקי"ז.)3 שם או"ח מג"א סתר"צ. משה דרכי

א.)4 יט, מגילה

5(.(5 ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת ההוא בלילה רד"ה

לסופו).)6 (קרוב תתנז רמז אסתר יל"ש

ד.)7 קכא, תהלים

ח"ג)8 מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש .85 ע' תש"ד סה"מ

אייר). יג יום" ב"היום (הועתק שג ע'

מ"א.)9 פ"ב אבות

ב.)10 צ, זח"ג ראה

ואילך.)11 ג לט, מקץ תו"א וראה ה. ו, ואתחנן

ב.)12 ה, שה"ש

א.)13 צה, ח"ג

ט.)14 עד, תהלים
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כאשר אבל זאת, מה ומבין ויודע מסביבו, שנעשה מה רואה שאז ער, הוא שהאדם בשעה
בשם נקרא זה ומצב מעמד הנה מה, עד יודע אתנו אין אזי רואים כאשר וגם ראינו, לא

והנה דסגירת15שינה. השינוי בגלוי ניכר שבהם בעינים, לראש לכל ניכר השינה ענין ,

עינא על גבינין לית ישראל, שומר יישן ולא ינום לא שבבחי' שמצינו וזהו וענינו16העינים. .
אלה ברא מי וראו עיניכם מרום שאו כתיב דהנה מעשה17בעבודה, שמיך אראה כי ,

כוננתה אשר וכוכבים ירח שהי'18אצבעותיך הישראלי איש על הנביא תמיהת שזוהי והיינו, ,
א וועט ער נאר (ווי עיניו את ישא רק שכאשר ומצב במעמד להיות אזיצריך טאן) קוק ַָָ

אחד הוי' אלקינו הוי' ישראל דשמע והקריאה להכרה מיד בספרים19יבוא כדאיתא ששמע20,
דשמע להכרה מיד בא אזי למעלה עיניו נושא שכאשר והיינו, עיניכם, מרום שאו ר"ת
רואה אזי דשכלא בעינא מתבונן שכאשר בזה, הענין וכללות אחד. הוי' אלקינו הוי' ישראל

האדם ושפלות הא-ל גדלות רצונו21ומכיר לקיום בנוגע הראוי ומצב במעמד נעשה ועי"ז ,
מקום נתינת נעשה שאז הבהמית, בנפש בגלות היא האלקית נפש כאשר אמנם, הקב"ה. של
מארצנו גלינו חטאינו דמפני כפשוטו, הגלות ענין נעשה שעי"ז חטאים, של למציאות ,22ועד

וכמ"ש רואה, ואינו סגורות שהעינים ומצב מעמד זה בנוגע23הרי גם ועד"ז השע. ועיניו
הכבד ואזניו הזה העם לב השמן האברים, גופה23לשאר כל אין יפות שעיני' כלה דהנה, .

בדיקה והיינו,24צריך סגורות, שהעינים השינה בזמן כמו העינים, בענין חסר כאשר אבל ,

באופן בעבודה גם חלישות שתהי' מקום נתינת נעשה אזי ראי', של באופן העבודה שחסרה
(שעז"נ שמיעה ומצב25של מעמד להיות יכול השינה שבעת ועד גו'), שמע ישראל ועתה

אלקיכם להוי' אתם שבנים שאע"פ והיינו, הפכים, שני לחבר שיכול עד דמיונות ועד26של ,
ישראל בכורי חומריים,27שבני בענינים וגם גשמיים בענינים עוסקים זה עם ביחד הנה ,

ולב לב בלא זאת שעושים באופן זה דקאי28ואין בגלותא, ישנה דאני הענין כללות וזהו .
כפשוטו. להגלות ועד הבהמית, ונפש בהגוף האלקית נפש של הגלות על

שזהו‡Íג) ממך, למעלה מה דע בענין (ס"א) משנת"ל ובהקדם ער. ולבי ישנה אני עז"נ
האב עניני שכל ובן אב וכמו מלמעלה, משתלשלים בנ"י של הענינים שכל לפי

בתניא כמבואר הבן, אצל כביכול29נמשכים כך האב, ממוח נמשך שהבן שכמו בארוכה
ישראל איש אצל ישנם זה ומצד ית', וחכמתו ממחשבתו נמשכה ישראל איש כל נשמת
הלב. ענין גם וכן גידים, ושס"ה אברים רמ"ח וכל ואזנים, דעינים הענינים פרטי כל למטה

תרכ"ח)15 החור מן ידו שלח דודי ד"ה ראה – לקמן בהבא

תש"כ ההוא בלילה ד"ה גם וראה ואילך). עט ע' תרכ"ח (סה"מ

ואילך). 407 ע' חכ"ז (תו"מ

א.)16 רפט, ב. קכט, זח"ג

כו.)17 מ, ישעי'

ד.)18 ח, תהלים

ד.)19 ו, ואתחנן

תמ"ט.)20 תקו"ז

ס"א.)21 סצ"ח או"ח אדה"ז ושו"ע רמ"א ראה

דיו"ט.)22 מוסף תפלת

י.)23 ו, ישעי'

(ג).)24 א פ"ד, שהש"ר א. כד, תענית

א.)25 ד, ואתחנן

א.)26 יד, ראה פ'

כב.)27 ד, שמות

ויק"ר)28 וכפי' לג, יב, הימיםֿא דברי הכתוב לשון ע"פ

ד. מב, שלח לקו"ת גם וראה שם. ברש"י הובא – ב פכ"ה,

פ"ב.)29
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ולתורתו להקב"ה ער, לבי מ"מ, בגלותא, ישנה שאני שאע"פ ער, ולבי ישנה אני ועז"נ
המדרש (כפירוש לי30ולמצוותיו פתחי דופק דודי דקול הענין ישנו לכן ער, שלבי וכיון .(

הכתוב (כהמשך תמתי יונתי רעיתי ואומר12אחותי וצועק שדופק מלמעלה הקול שזהו ,(

שיומשך ועד הגוף בכללות מהלב שיומשך לפעול צריך ער, שלבי דכיון והיינו, לי, פתחי
מתרדמתכם הקיצו ונרדמים משנתכם ישנים עורו משנתו, יתעורר שאז פרטיו, לכל .31בהגוף

מ"ש וע"ד מלמעלה, שבאה ההתעוררות על מורה דודי קול דהנה, בזה, למעננו32והענין לא
שנמצאים דכיון והיינו, לי, פתחי ואומר הקול בא לכן דודי, שהוא וכיון כו', למענך אלא
שזהו"ע ערכו, לפי שהיא עבודה מלמעלה תובעים אזי בגלותא, ישנה דאני ומצב במעמד

במדרש כדאיתא תפיסת33פתחי, לה שאין המס"נ, נקודת שהו"ע מחט, של כחודה לי פתחו
ולתורתו להקב"ה דהיינו לי, נעשה ועי"ז נקודה, כמו גמור ביטול של באופן אם כי מקום,

במדרש כדאיתא קביעות34ולמצוותיו, של באופן שהוא לעולם, זז אינו לי שנאמר מקום כל
הפסק לו שאין יונתי35ונצחיות רעיתי דאחותי המדריגות בפרטי בעבודה נמשך זה וענין .

באופן היא העבודה שתחילת והיינו, הכבד, אל הקל מן הליכה של באופן שהם תמתי,
ו רעיתי, ואח"כ בספריםדאחותי, כדאיתא תמתי, ואח"כ יונתי הוא36אח"כ שלהם שהר"ת

מ"ש שזהו אשה37ירא"ת, כמו שהיא כנס"י על קאי דאשה תתהלל, היא ה' יראת אשה
נרו בהלו מלשון תתהלל, שהיא וכדי הקב"ה, זה ד'38לאיש ע"י זה הרי הגילוי, שהו"ע ,

דאחותי באופן הוא הכבד אל הקל מן שסדרם תמתי), אחותי רעיתי (יונתי דירא"ת הדרגות
שה"ש בלקו"ת ענינם כמבואר תמתי, יונתי בהגהה39רעיתי שם ומסיים ג"כ40, שאפ"ל ,

בהנשמה. שיש הוי' שם בחי' נגד הם תמתי יונתי רעיתי אחותי אלו בחי' שארבעה
תרכ"ח משנת מהר"ש אדמו"ר של בהמאמר המלכות41וכמבואר עליית היינו אחותי שבחי' ,

המלכות עליית היינו יונתי בחי' חג"ת, כנגד המלכות עליית היינו רעיתי בחי' נה"י, כנגד
לשניהם. א' וכתר בקומתן שוין שנעשים תמתי לבחי' המלכות באה ואח"כ חב"ד, כנגד

כפולחנאÂ‡È·Â¯ד) פולחנא דלית האהבה, בענין בנפש בעבודה הן בעבודה, הענין
יש42דרחימותא שבשניהם המצוות, וקיום התורה בלימוד בפועל בעבודה והן ,

תמתי. יונתי רעיתי דאחותי הדרגות ד'

ÔÈ�Ú‰Âאח אהבת בדוגמת היא אחותי שנקראת האהבה דהנה, האהבה, בעבודת בזה
מאבותינו לנו ירושה שהיא המסותרת האהבה והו"ע טבעית, אהבה שהיא .43ואחות

לי דפתחי הענין בזה ישנו כאשר גם הרי ירושה, של ענין שזהו כיון עדיין44אמנם, זה אין ,

עה"פ.)30 שהש"ר ראה

ה"ד.)31 פ"ג תשובה הל' רמב"ם

לחול.)32 שחרית תפלת

ועוד.)33 [ב]. ב פ"ה, שהש"ר ראה

ב.)34 פ"ב, ויק"ר

קכה).)35 ע' (לעיל המשפטים ואלה ד"ה גם ראה

36(.59 הערה 64 ע' חכ"ד לקו"ש גם ראה

ל.)37 לא, משלי

ג.)38 כט, איוב

ואילך).)39 ג (לג, וביאורו ישנה אני ד"ה

ד.)40 לה,

41(.15 שבהערה ידו שלח דודי ד"ה

ג.)42 מב, שלח לקו"ת א. רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זוהר ראה

פי"ח.)43 תניא

ממסגר..)44 ולהוציאה "לפתוח א: לד, שה"ש לקו"ת ראה

כו'". האהבה את לעורר
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ולתורתו להקב"ה ער, לבי מ"מ, בגלותא, ישנה שאני שאע"פ ער, ולבי ישנה אני ועז"נ
המדרש (כפירוש לי30ולמצוותיו פתחי דופק דודי דקול הענין ישנו לכן ער, שלבי וכיון .(

הכתוב (כהמשך תמתי יונתי רעיתי ואומר12אחותי וצועק שדופק מלמעלה הקול שזהו ,(

שיומשך ועד הגוף בכללות מהלב שיומשך לפעול צריך ער, שלבי דכיון והיינו, לי, פתחי
מתרדמתכם הקיצו ונרדמים משנתכם ישנים עורו משנתו, יתעורר שאז פרטיו, לכל .31בהגוף

מ"ש וע"ד מלמעלה, שבאה ההתעוררות על מורה דודי קול דהנה, בזה, למעננו32והענין לא
שנמצאים דכיון והיינו, לי, פתחי ואומר הקול בא לכן דודי, שהוא וכיון כו', למענך אלא
שזהו"ע ערכו, לפי שהיא עבודה מלמעלה תובעים אזי בגלותא, ישנה דאני ומצב במעמד

במדרש כדאיתא תפיסת33פתחי, לה שאין המס"נ, נקודת שהו"ע מחט, של כחודה לי פתחו
ולתורתו להקב"ה דהיינו לי, נעשה ועי"ז נקודה, כמו גמור ביטול של באופן אם כי מקום,

במדרש כדאיתא קביעות34ולמצוותיו, של באופן שהוא לעולם, זז אינו לי שנאמר מקום כל
הפסק לו שאין יונתי35ונצחיות רעיתי דאחותי המדריגות בפרטי בעבודה נמשך זה וענין .

באופן היא העבודה שתחילת והיינו, הכבד, אל הקל מן הליכה של באופן שהם תמתי,
ו רעיתי, ואח"כ בספריםדאחותי, כדאיתא תמתי, ואח"כ יונתי הוא36אח"כ שלהם שהר"ת

מ"ש שזהו אשה37ירא"ת, כמו שהיא כנס"י על קאי דאשה תתהלל, היא ה' יראת אשה
נרו בהלו מלשון תתהלל, שהיא וכדי הקב"ה, זה ד'38לאיש ע"י זה הרי הגילוי, שהו"ע ,

דאחותי באופן הוא הכבד אל הקל מן שסדרם תמתי), אחותי רעיתי (יונתי דירא"ת הדרגות
שה"ש בלקו"ת ענינם כמבואר תמתי, יונתי בהגהה39רעיתי שם ומסיים ג"כ40, שאפ"ל ,

בהנשמה. שיש הוי' שם בחי' נגד הם תמתי יונתי רעיתי אחותי אלו בחי' שארבעה
תרכ"ח משנת מהר"ש אדמו"ר של בהמאמר המלכות41וכמבואר עליית היינו אחותי שבחי' ,

המלכות עליית היינו יונתי בחי' חג"ת, כנגד המלכות עליית היינו רעיתי בחי' נה"י, כנגד
לשניהם. א' וכתר בקומתן שוין שנעשים תמתי לבחי' המלכות באה ואח"כ חב"ד, כנגד

כפולחנאÂ‡È·Â¯ד) פולחנא דלית האהבה, בענין בנפש בעבודה הן בעבודה, הענין
יש42דרחימותא שבשניהם המצוות, וקיום התורה בלימוד בפועל בעבודה והן ,

תמתי. יונתי רעיתי דאחותי הדרגות ד'

ÔÈ�Ú‰Âאח אהבת בדוגמת היא אחותי שנקראת האהבה דהנה, האהבה, בעבודת בזה
מאבותינו לנו ירושה שהיא המסותרת האהבה והו"ע טבעית, אהבה שהיא .43ואחות

לי דפתחי הענין בזה ישנו כאשר גם הרי ירושה, של ענין שזהו כיון עדיין44אמנם, זה אין ,

עה"פ.)30 שהש"ר ראה

ה"ד.)31 פ"ג תשובה הל' רמב"ם

לחול.)32 שחרית תפלת

ועוד.)33 [ב]. ב פ"ה, שהש"ר ראה

ב.)34 פ"ב, ויק"ר

קכה).)35 ע' (לעיל המשפטים ואלה ד"ה גם ראה

36(.59 הערה 64 ע' חכ"ד לקו"ש גם ראה

ל.)37 לא, משלי

ג.)38 כט, איוב

ואילך).)39 ג (לג, וביאורו ישנה אני ד"ה

ד.)40 לה,

41(.15 שבהערה ידו שלח דודי ד"ה

ג.)42 מב, שלח לקו"ת א. רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זוהר ראה

פי"ח.)43 תניא

ממסגר..)44 ולהוציאה "לפתוח א: לד, שה"ש לקו"ת ראה

כו'". האהבה את לעורר
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עיבוד מלשון העבודה, ענין בדוגמת45אמיתית דרעיתי, האהבה באה ולאח"ז ַ(איבערמאכן).
הא-ל, בגדלות שמתבונן עי"ז דהיינו התבוננות, ע"י מחודשת אהבה שהיא אשה, אהבת

פרנסתי רעיתי ענין וזהו שבזה. ההתבוננות פרטי כמ"ש46ככל דקאי47, דבשי, עם יערי אכלתי
גו' ואהבת נאמר (שבה וק"ש ק"ש ברכות בלקו"ת11על כמבואר היא48), מזה ולמעלה .

היא זו שאהבה כו', בזה זה תמיד שמסתכלים יונים זוג כמו יונתי, בשם שנקראת האהבה
שהאהבה והיינו, אינגאנצן). אים פארנעמט (עס לגמרי בזה שנתפס עד עצום, תענוג ַַמתוך
שבנפש חג"ת בחי' שבלב, המדות מצד הוא עיקרה הרי התבוננות, ע"י שבאה אף דרעיתי,
שבנפש, חב"ד בחי' מצד היא דיונתי והאהבה נה"י), בבחי' שהיא דאחותי האהבה (משא"כ
כמבואר תמתי, לבחי' שבאים ועד כו'. עצום תענוג בזה יש שלכן בינה, מבחי' ועיקרה

בלקו"ת הם49בארוכה כולם כי מכולם, ועליונה גבוה היותר ומדרגה בחי' הוא שתמתי
של החסרונות כל להשלים היינו תמתי אבל ממש, נפשו תיקון לצורך עצמו האדם בנפש
כל שמשלים תמתי, נקרא ועי"ז אחד, מענף או אחד משורש שהם אלו כל ג"כ, זולתו

כו'. מעלה מלמעלה חדש אור המשכת ע"י והיינו כו', והחסרונות הפגמים

Î"ÂÓÎÂאיחוי מלשון הוא אחותי דהנה, העבודה. בכללות אלו מדריגות ד' ישנם
וקאי50אלכסנדרית זמ"ז, נפרדים הם שלכאורה ענינים שני חיבור שהו"ע ,

שבעוה"ז חומריים ואפילו גשמיים מדברים הם המצוות שהרי המצוות, מעשה על בכללות
הפכיים. ענינים שני חיבור שזהו ומצוה, קדושה של ענין מהם עושים ואעפ"כ התחתון,

בהמאמר תחתון51וכמבואר דעת דהנה, תחתון, ודעת עליון דדעת החיבור נעשה שעי"ז ,

אמנם, שלמעלה, האמיתי יש הוא שהיש היינו עליון ודעת יש, הוא למטה שהנברא היינו
שרצו והיינו, שניהם, מתחברים המצוה ענין כביכולע"י להתקיים יכול האמיתי יש של נו

שנמצא בו שנרגש עי"ז אמיתית מציאות נעשה הנברא ויש הנברא, יש ישנו כאשר דוקא
המצאו מאמתת אלא נמצאו לא כו' הנמצאים (שכל המצאו הוא52מאמיתת זה וענין .(

המאמר (ובלשון נה"י המצוות51בבחי' ענין וכללות עיקר כי, נה"י), כנגד המלכות עליית :
המצוות לכל כללי נוסח [שזהו וצוונו במצוותיו קדשנו אשר המצוות: ברכת כנוסח הוא

חז"ל אמרו זה (ועל פרטית וכוונה סגולה לה יש מצוה שכל לכך נוסף אין53כולן, מצוות
אדונו רצון המקיים כעבד הוא והאדם ית', רצונו הם שהמצוות היינו, כוונה)], צריכות

כמארז"ל ישראל, פושעי אצל אפילו המצוות קיום שייך ולכן עול, קבלת אפילו54מצד
קבלת מצד להיות צריך המצוות שקיום לפי והיינו, כרימון, מצוות מלאים ישראל פושעי

שעז"נ התורה, ענין כללות על דקאי פרנסתי, רעיתי רעיתי, לבחי' באים ואח"כ לכו55עול.

א.)45 עו, משפטים ב. ה, בראשית תו"א ראה

(ו).)46 ט פ"א, שהש"ר ט. א, שה"ש

א.)47 ה, שה"ש

ע"ב.)48 ריש שם,

ד.)49 לו, שם

ואילך.)50 סע"ג לט, בהר לקו"ת גם וראה ב. כו, מו"ק

פב).)51 (ע' הנ"ל תרכ"ח סה"מ

יסוה"ת.)52 הל' ריש רמב"ם

תרס"ו)53 המשך א. מ, שלח לקו"ת וראה סע"ב. צה, עירובין

נו. ע'

בסופה.)54 חגיגה

ה.)55 ט, משלי
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לאביהם ישראל מפרנסים ידה שעל הקב"ה, של לחמו היא שהתורה דהיינו בלחמי, לחמו
חד56שבשמים כולא וקוב"ה אורייתא להיות מעלת57, הנה למטה האדם בעבודת גם ולכן .

כבשרו, ובשר דם שנעשה הנפש ומזון לחם נקראת שהתורה היא המצוות על התורה
בתניא יש58כמבואר כביכול שלמעלה הענינים שכל ממך, למעלה מה בפירוש (וכנ"ל

להיות צריך התורה לימוד כי שבלב, חג"ת בבחי' הוא זה וענין למטה). באדם דוגמתם
כמארז"ל הלב59בדיבור, מהבל שנמשך פשוט קול הוא הדיבור קול והרי בפה, למוציאיהם

רוח מים מאש לבחי'60ומורכב ששייך יונתי, הו"ע מזה ולמעלה שבלב. חג"ת שהו"ע ,

אלקינו להוי' הנסתרות מד'61י"ה, ראשונה ה' אות של ענינה שזהו ההתבוננות, והו"ע ,
בחשיקה נפשו כלתה וגם נכספה להיות יבוא שעי"ז האדם, שבנפש הוי' שם אותיות
וידיעתו ה' בהשכלת המתענג ושכל חכמה במוח להעונג ועד ית', בו לדבקה וחפיצה

בתניא תמתי,62(כמבואר למדריגת בא ולאח"ז ונפלא. גדול בתענוג היא זו שעבודה ,(

כביכול. ית' אותו משלמת שהיא שלימות, מלשון

לפעול‡Ì�Óה) דופק דודי הקול יכול איך מובן, אינו ער), לבי (ורק ישנה שאני כיון
כמבואר טל, נמלא שראשי הכתוב בהמשך שעז"נ הוא, הענין אך פעולתו.

מיעצר63בהדרושים לא הוא64שטל למעלה וענינו התחתונים, במעשה תלוי שאינו כיון ,

ודפיקה דופק, דודי קול נעשה שלמעלה הטל ענין ומצד לבנ"י. דהקב"ה העצמית האהבה
המדריגות ד' בכל פרטית בעבודה אח"כ שנמשך ועד דלי, ובאופן פתחי שיהי' פועלת זו

תמתי. יונתי רעיתי דאחותי

הי'Â‰ÊÂו) ישראל של ומצבם שמעמדם שאע"פ היינו, המלך, שנת נדדה ההוא בלילה
הדור שבאותו ישראל של שונאיהם שנתחייבו ועד בגלותא, ישנה דאני באופן

היהודים65כו' על חשב אשר הרעה מחשבתו המן, לגזירת מקום נתינת שהי' עד ומחשבה66, ,
שנחתמה גזירה כבר שהיתה ועד ביהודים, רח"ל לפעול יכולה היתה תקפו67זו הי' מ"מ, ,

שומר יישן ולא ינום דלא ומצב מעמד בגלוי ונעשה עולם, של מלכו שנת שנדדה נס של
שהי' דפורים, הנס כללות הי' כזה שבאופן בטבע, המלובשים בנסים אח"כ ונמשך ישראל,

המלכות בבית לנו יש שאחות שמות68עי"ז המגילה בכל מצינו לא זה ומטעם קדושים,
בפע"ח כמבואר תיבות, וסופי תיבות בראשי אם כי קבלה69בגלוי, בספרי ובפרטיות70ובכ"מ .

כחודה לי פתחו לי, דפתחי הענין את פעל עולם) של מלכו שנת (שנדדה זה שנס יותר,

ב.)56 ז, זח"ג ראה

ח"ב)57 א. כד, ח"א זהר וראה הזהר. בשם ורפכ"ג פ"ד תניא

ועוד. א. מו, נצבים לקו"ת בתחילתו. ת"ו תקו"ז א. ס,

פ"ה.)58

א.)59 נד, עירובין

דא"ח)60 עם סידור סע"ב. כב, ויצא תו"א ב. קפד, זח"ב ראה

ובכ"מ. ג. רמד,

ת"י)61 תקו"ז ע"ב. ריש קכג, בזח"ג רע"מ כח. כט, נצבים

ועוד. א). (קכט, ת"ע ב). (כה,

פ"ט.)62

שם.)63 תרכ"ח וסה"מ שם שה"ש לקו"ת

א.)64 ג, תענית

א.)65 יב, מגילה

כה.)66 ט, אסתר

יח.)67 פ"ז, אסת"ר יב. ג, אסתר ראה

ב.)68 טו, מגילה

פ"ו.)69 הפורים שער

פ"ז.)70 אדר מסכת חסידים משנת
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בתו"א כמבואר המס"נ, נקודת שהו"ע מחט, כולה,71של השנה כל למות עצמן שמסרו
גו' וחורף וקיץ וחום דקור הזמנים שינויי כל ישנם השנה שבמשך שאע"פ הנה72והיינו, ,

ועי"ז בלבד, מחט של כחודה שהיתה אף המס"נ, בנקודת נגעו לא השינויים אלו כל
במדרש מ"ש גם וזהו הגזירה. שמבאר73נתבטלה כפי גדיא, קול ע"י הי' הגזירה שביטול

בתו"א הזקן הגדי74רבינו צעקת כמו והתבוננות, דעת בלי הצעקה היתה העת שבאותה ,

של לאופן ועד הגזירה, ביטול הי' ועי"ז לגמרי. מהשכל שלמעלה שהו"ע והבהמה,
מרדכי של תוקפו נעשה המן של תוקפו שתמורת היינו, אסתר),4אתהפכא, של (ותקפה

המן בית לו ויקר75וניתן וששון ושמחה אורה היתה וליהודים ,76– הכנה נעשה זה וענין .
לגאולה גאולה דמסמך פסח77באופן לגאולת פורים מגאולת נאמר78, עלי' צאתך79, כימי

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת נפלאות, אראנו מצרים מארץ

•

א.)71 צז, מג"א

כב.)72 ח, נח

ג.)73 פ"ח, אסת"ר

ואילך.)74 סע"ד צד, שם

ב.)75 ח, אסתר ראה

טז.)76 שם,

סע"ב.)77 ו, מגילה

שם.)78 פרש"י

טו.)79 ז, מיכה

.a"pyz'd dnexz ycew zaye 'e 'd 'c zelil zegiyn .c"qa

― מאידית תרגום ―

בברכה‡. בתחילת1פותחין בעמדנו ובפרט .

והדין הציווי כשישנו אדר, לחודש 2ובהכניסה

"בריא זה ובחודש בשמחה", מרבין אדר ש"משנכנס
אז3מזלי'" מתברכים שבנ"י מובן במילא דישראל.

בברכות. במיוחד
בגמרא איתא מזו: אב4יתירה שמשנכנס "כשם

בשמחה", מרבין אדר משנכנס כך בשמחה ממעטין
לישתמיט נכרי בהדי דינא לי' דאית ישראל בר "הלכך
דבריא באדר נפשי' ולימצי מזלי' דריע באב מיני'

" בגמרא ההשוואה תוכן מהו ולכאורה: mykמזלי'".

כו' ממעטין אב כו'",jkשמשנכנס מרבין אדר משנכנס
אדר! בחודש השמחה גודל את ממעיט ה"ז לכאורה

אב שמשנכנס "כשם חז"ל לשון דאדרבה: וי"ל,
בא בשמחה" מרבין אדר משנכנס כך בשמחה ממעטין
תוכן באותו הוא אב בחודש השמחה שמיעוט ללמד,
שכן כך"). . . ("כשם אדר בחודש השמחה ריבוי של
רק היא אב בחודש השמחה מיעוט ותכלית כוונת

למיתקוektdlבכדי וממרירו לנהורא .5מחשוכא

ו"בריא בשמחה" "מרבין ע"י נפעל שזה ומכיון
ה"ממעטין את גם שמהפך אדר, בחודש מזלי'"
שעי"ז מובן, ― אב בחודש מזלי'" ו"ריע בשמחה"
להשמחה נוסף ― באדר שמחה יותר עוד מיתווסף
מזה השמחה גם והנגלה, הנראה בטוב מצ"ע
(שגורמים רצויים הבלתי הענינים את אז שמהפכים
לי "ועשה שנעשה באופן בשמחה"), ל"ממעטין

רבים6מטעמים" ערבים7לשון "ממאכלים הן ,

"מדברים והן מצ"ע) באדר בשמחה (מרבין ומתוקים"
היטב ומתוקנים מתובלים שהם רק חמוצים או חריפים

הנפש" להשיב מעדנים שנעשו דעניני7עד (האתהפכא
ולמיתקו). לנהורא אב

מובא בשמחה להרבות שהציווי זה יומתק [ועפ"ז
הירידה אודות המדברת בסוגיא תענית, במס' דוקא

שבו]. השמחה מיעוט כולל אב, דחודש

― בברכה בהפתיחה יותר עוד מיתווסף ועי"ז
היפך, של הענינים כל בהפיכת גם הענינים, בכל ברכה

ושמחה. לברכה

― גרמא שהזמן בענין ― עיקרית הכי לברכה עד
צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה ברכת
פינו" שחוק ימלא "אז ― השמחה שלימות ,8כשתהי'

דאתהפכא ושלימות דבנ"י, מזלי'" ד"בריא ושלימות
למיתקו. ומרירו לנהורא חשוכא

שנים)·. בכו"כ ―) חלה אדר חודש התחלת
תרומה. דפרשת בשבוע

הידוע לפרשיות9וע"פ שייכות יש השנה שלמועדי
דחודש השייכות להבין צריך חלים, הם בהם התורה
וכ"שבריא בשמחה", מרבין אדר "משנכנס ― אדר

תרומה. לפרשת ― ישראל של מזלי'"

לזה צ"ל אדר, חודש לכללות להשייכות ונוסף
זו: בשנה אדר דחודש בקביעות להחידוש גם שייכות

שני זו בשנה ישנם מעוברת שנה להיותה א)
― תרומה פ' בתורה כשקורין ― וכעת אדרים.

ראשון. אדר חודש בתחילת נמצאים

(שהראש ראשון אדר דראשֿחודש הימים ב' ב)
החודש ימי כל את ומנהיג בתוכו בימי10כולל חלו ,('b

'ce.בשבוע

בפרשתנו:‚. דיוק בהקדים ויובן
לי "ויקחו ― פרשתנו שבהתחלת הקב"ה בציווי
וכסף זהב מאתם תקחו אשר התרומה וזאת גו' תרומה

גו'" השאל11ונחושת ידועה מתחילה― מדוע ה:
ב"זהב" דוקא המשכן ?12תרומת

צריכים היו שהדברים השאלה, לכללות נוסף
זו אף זו לא הכבד, אל הקל מן בסדר ―הרי13להכתב

שכאן מכיון יותר: עוד זה סדר מתאים לכאורה בנדו"ד
חובת שהיא ― המשכן נדבת אודות בנ"יlkמדובר

לקו"ש1) וראה שבתניא. באגה"ק הראשונה אגרת פתיחת ע"פ
בהערה. 641 ע' חכ"ד

(וראה2) תרפו סו"ס או"ח במג"א להלכה הובא סע"א. כט, תענית
2 הערה תנש"א תרומה ש"פ שיחת בהערה. 338 ע' חי"א לקו"ש

וש"נ). .(300 ע' ח"ב תנש"א (התוועדויות
ע"ב.3) ריש שם, תענית
אֿב.4) שם,
א.5) ד, זח"א ראה

ז.6) כז, תולדות
פכ"ז.7) תניא
א.8) לא, ברכות וראה ב. קכו, תהלים
א).9) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ חלק של"ה
ובכ"מ.10) סע"א. נח, לר"ה דרושים לקו"ת ראה
בֿג.11) כה, פרשתנו
ועוד.12) פרשתנו. ריש וראב"ע בחיי ראה
כאן.13) עה"ת שאול דברי ראה
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לי "ועשה שנעשה באופן בשמחה"), ל"ממעטין

רבים6מטעמים" ערבים7לשון "ממאכלים הן ,

"מדברים והן מצ"ע) באדר בשמחה (מרבין ומתוקים"
היטב ומתוקנים מתובלים שהם רק חמוצים או חריפים

הנפש" להשיב מעדנים שנעשו דעניני7עד (האתהפכא
ולמיתקו). לנהורא אב

מובא בשמחה להרבות שהציווי זה יומתק [ועפ"ז
הירידה אודות המדברת בסוגיא תענית, במס' דוקא

שבו]. השמחה מיעוט כולל אב, דחודש

― בברכה בהפתיחה יותר עוד מיתווסף ועי"ז
היפך, של הענינים כל בהפיכת גם הענינים, בכל ברכה

ושמחה. לברכה

― גרמא שהזמן בענין ― עיקרית הכי לברכה עד
צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה ברכת
פינו" שחוק ימלא "אז ― השמחה שלימות ,8כשתהי'

דאתהפכא ושלימות דבנ"י, מזלי'" ד"בריא ושלימות
למיתקו. ומרירו לנהורא חשוכא

שנים)·. בכו"כ ―) חלה אדר חודש התחלת
תרומה. דפרשת בשבוע

הידוע לפרשיות9וע"פ שייכות יש השנה שלמועדי
דחודש השייכות להבין צריך חלים, הם בהם התורה
וכ"שבריא בשמחה", מרבין אדר "משנכנס ― אדר

תרומה. לפרשת ― ישראל של מזלי'"

לזה צ"ל אדר, חודש לכללות להשייכות ונוסף
זו: בשנה אדר דחודש בקביעות להחידוש גם שייכות

שני זו בשנה ישנם מעוברת שנה להיותה א)
― תרומה פ' בתורה כשקורין ― וכעת אדרים.

ראשון. אדר חודש בתחילת נמצאים

(שהראש ראשון אדר דראשֿחודש הימים ב' ב)
החודש ימי כל את ומנהיג בתוכו בימי10כולל חלו ,('b

'ce.בשבוע

בפרשתנו:‚. דיוק בהקדים ויובן
לי "ויקחו ― פרשתנו שבהתחלת הקב"ה בציווי
וכסף זהב מאתם תקחו אשר התרומה וזאת גו' תרומה

גו'" השאל11ונחושת ידועה מתחילה― מדוע ה:
ב"זהב" דוקא המשכן ?12תרומת

צריכים היו שהדברים השאלה, לכללות נוסף
זו אף זו לא הכבד, אל הקל מן בסדר ―הרי13להכתב

שכאן מכיון יותר: עוד זה סדר מתאים לכאורה בנדו"ד
חובת שהיא ― המשכן נדבת אודות בנ"יlkמדובר

לקו"ש1) וראה שבתניא. באגה"ק הראשונה אגרת פתיחת ע"פ
בהערה. 641 ע' חכ"ד

(וראה2) תרפו סו"ס או"ח במג"א להלכה הובא סע"א. כט, תענית
2 הערה תנש"א תרומה ש"פ שיחת בהערה. 338 ע' חי"א לקו"ש

וש"נ). .(300 ע' ח"ב תנש"א (התוועדויות
ע"ב.3) ריש שם, תענית
אֿב.4) שם,
א.5) ד, זח"א ראה

ז.6) כז, תולדות
פכ"ז.7) תניא
א.8) לא, ברכות וראה ב. קכו, תהלים
א).9) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ חלק של"ה
ובכ"מ.10) סע"א. נח, לר"ה דרושים לקו"ת ראה
בֿג.11) כה, פרשתנו
ועוד.12) פרשתנו. ריש וראב"ע בחיי ראה
כאן.13) עה"ת שאול דברי ראה
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איש כל מאת תרומה לי ("ויקחו לבו נדבת לפי אחד כל
גו'" לבו ידבנו חילוקים11אשר בבנ"י היו ובפשטות ,(

ועשיר דל כולם14בין יד היתה "לא המשכן ובנדבת ,
בה" להתחיל15שוה מתאים הי' לכאורה הרי ―

מצויים שהם ― נחושת או כסף ― אצלxzeiבדברים
lkמכן ולאחר יותר, משתווים הם שבהם דברים בנ"י,

יותר. עשירים יהודים אצל בעיקר ששייך זהב למנות

שכל ― שלאח"ז הנדבות בסדר שמצינו ע"ד
למצב בהתאם הם בתחלה) זהב (מלבד הענינים
ששלשתם ונחושת, כסף זהב באים בתחילה המנדבים:

(רוב אצל נדבו16היו איש") ("כל ישראל וכל בנ"י, (

ותולעת וארגמן "תכלת בא מכן לאחר למשכן. מזה
ועורות מאדמים אלים ועורות ועזים ושש שני

כתוב17תחשים" שע"ז נמצא18― אשר איש "כל שרק
רק מאלה נמצאו לא "כי ― הביאו" . . תכלת אתו

מכן19למקצתם" לאחר איש20. ("כל שטים" "עצי ―
שבידם מעטים יותר היו "כי ― אתו") נמצא אשר

שטים" למאור21עצי "שמן ― האחרונים והדברים .
מילואים" ואבני שוהם ו"אבני "הנשיאים22וגו'", שרק

[ובפרט23הביאו" זאת). הי' לא אחרים ליהודים (כי
הפירוש שוהם"24לפי אבני את הביאו ב"והנשיאים

הביאום]. עננים ―

כסף לאחר לבוא זהב צריך הי' לכאורה, ועפ"ז
זהב הביאו מבנ"י יותר מועט מספר שכן ונחושת

ונחושת. כסף מאשר

וכסף זהב ריבוי הי' שלבנ"י מצרים25דהגם מביזת
חז"ל כמאמר ― הים ואחד26וביזת אחד כל לך "אין

טעונים לובים חמורים תשעים עמו היו שלא מישראל
אצל הי' בפשטות הרי ― מצרים" של וזהבה מכספה
(ונחושת) כסף יותר בנ"י אצל) ובמילא (המצריים,

בכמות מעט ישנו (זהב) יותר יקר דבר כי מזהב,
(בעשירות) גופא ובזה יקר). הוא כך משום (ואדרבה:

כנ"ל. גופא, בבנ"י חילוקים היו

נחושת יותר הי' שלבנ"י לכך נוסף מזו: יתירה
בנ"י נדבו למשכן גם הרי ― מזהב כסף ויותר מכסף

ברמב"ן כמפורש מזהב, יותר ונחושת איש27כסף "וכל
הכסף כמרימי רבים היו לא זהב תנופת הניף אשר
ככסף מרובה הזהב הרמת היתה ולא והנחושת
לעשיית כי גם, הוא ע"ז בפשטות והטעם והנחושת".
מזהב ונחושת כסף ליותר הוצרכו וכליו המשכן

פקודי בפ' בפרטיות ).28(כמסופר

תרומת מדוע הנ"ל: השאלה מתחזקת שעפ"ז
ב"זהב"? דוקא מתחילה המשכן

י"ג את מונה שהתורה הדברים30(ט"ו29אאפ"ל (

ביניהם החשוב הוא וזהב חשיבותם, לסדר בהתאם
שוהם "אבני א) כי ― ונחושת) מכסף יותר (חשוב
מהדברים חשובים יותר דברים שהם מילואים" ואבני

רק נמנים לפנ"ז, ועיקרseqa31הכתובים ב) בציווי32. :
הדבר, חשיבות נוגע לא הרי ישראל ע"י המשכן לנדבת
במשכן, והצורך שהתנדבו בנ"י של בפועל המצב אלא

כנ"ל. מזהב, יותר ונחושת כסף הי' הענינים ובב'

הנלמדת לדורות ההוראה מהי להבין: צריך גם
המשכן? מנדבות הראשון הוא ש"זהב" מכך

בנוגע„. שאלה ובהקדים בזה, הביאור לומר ויש
המשכן: לכללות

בנ"י בכל תלוי' היתה לה' המשכן והקמת עשיית
("ויקחו יהודי לכל הי' המשכן נדבת על הציווי הן ―
("ויבואו לנשים גם איש"), כל מאת גו' תרומה לי

הנשים" על בנדבת27האנשים השתתפו טף שגם עד ,(

לי33המשכן ("ועשו המשכן לעשיית הציווי וגם ;

עם14) ביחד (שנאמר שקלים דתרומת בהציווי תשא בר"פ כמפורש
כאן נאמרו תרומות "ג' גו'", תרומה לי "ויקחו תרומה) (בר"פ הציווי
וראה ימעיט". לא והדל ירבה לא "העשיר ― ב)) שם, (פרש"י כו'"
בה שוים כולם היו לא המשכן שבתרומת ג, כה, פרשתנו יקר כלי גם

עשרו. לפי איש אם כי
עה"פ ופרש"י ממכילתא mihtynולהעיר t"xaעבד תקנה "כי

אם שנאמר כמו בגנבתו שמכרוהו ב"ד "מיד ― elעברי" oi`ונמכר
.253 ע' חט"ז לקו"ש ראה אבל בגניבתו".

טו.15) ל, תשא פרש"י
נמצא".16) הקהל "ברוב שם: ראב"ע ראה
ד.17) שם, פרשתנו
כג.18) לה, ויקהל
ב.19) שם, עה"פ רמב"ן
ה.20) שם, פרשתנו
שם.21) ויקהל רמב"ן
וֿז.22) שם, פרשתנו

כז.23) שם, ויקהל
עה"פ.24) ותיב"ע ת"י תנחומא,
א).25) קיט, (פסחים שבעולם וזהב כסף כל
יג,26) בא בפרש"י הובא כה. בשלח בתנחומא וכ"ה ב. ה, בכורות

.(20* הערה 253 ע' חט"ז לקו"ש (וראה יג
כב.27) שם, ויקהל
ואילך.28) כד לח,
זקנים29) ודעת פרש"י יג. פ"ד, שהש"ר ה. פרשתנו תנחומא

א. קמח, זח"ב פרשתנו. ריש מבעה"ת
ב.30) קלב, זח"ב וראה ג. שם, יקר כלי ז. כה, פרשתנו בחיי
פרשתנו.31) ריש (להט"ז) דוד בדברי כ"כ
פרשתנו32) ריש בראב"ע כמ"ש לתרץ אפשר הא' שאלה כי

אבני בנכבד והשלים הזהב שהוא הנכבד הנדבה בתחלה "והתחיל
הנשיאי אצל רק נמצאו לא כי מילואים ואבני הזהבשוהם כן ולא ם

נמצא". הקהל ברוב כי
ג.33) ג, מהד"ת צפע"נ וראה א. פי"א, אדר"נ
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בתוכם" ושכנתי ―34מקדש יהודי כל על חיוב הוא (

הרמב"ם בעצמן,35כמ"ש ולסעד לבנות חייבין "הכל :
המדבר". כמקדש ונשים אנשים ובממונם,

להבין: וצריך

אז שעד ― נפלא חידוש נפעל הרי המשכן ע"י
שבבית ― הי' בתוכם".inybלא "ושכנתי יהי' למטה
מפליא שהנביא לא36כפי השמים ושמי "השמים ―

השכינה, השראת היא הזה" ב"בית ודוקא יכלכלוך",
גו'" ישראל לבני שמה !37"ונועדתי

לה' משכן לבנות שבכדי לכאורה, צ"ל הי' לפ"ז
זקוקים בתוכם") "ושכנתי יהי' milrp(בו miyp`lxzeia

שהשכינה כזה בית לעשות בכחם שיש בנ"י, בין
בו, ותתגלה תשרה

שנעשה המשכן, עשיית לעצם בנוגע שהי' [כפי
גו'" אלקים רוח אותו "וימלא בצלאל ע"פ38ע"י ,

יותר ועוד עצמו, מהקב"ה ששמע רבינו משה הוראות
תעשו" כן גו' אותך מראה אני אשר "ככל ―39[

בנדבתו דוקא תלוי שהמשכן התורה, אומרת אעפ"כ
וגם נשים, והן אנשים הן ― יהודי כל של ופעולתו
ילד ואפילו פשוטה, אשה פשוט, לאיש יש והיאך טף!
תשרה שהשכינה כזה חידוש לפעול הכח את קטן,
ד"ושכנתי לאופן (עד הגשמי הזה בעולם גשמי בבית

מישראל ואחת אחד כל בתוך שלא40בתוכם", ―דבר (

השמים"?! ושמי ב"שמים אפילו להיות יכול

"לי להיות צריך תרומה" לי שה"ויקחו ובפרט
להיות41לשמי" צריך מקדש" לי שה"ועשו כשם ,

בפועל,41"לשמי" ועשי' להנתינה שנוסף היינו, ,

גם להיות dnylצריכה dpeek42לשמה עבודה אשר .

אנשים בנ"י, בכל איננה השלימות) בתכלית (ובפרט
תשובה) (בהל' הרמב"ם כמ"ש וטף, עד43נשים ,

דבר מפני ("לא אהבה מתוך לשמה העבודה ששלימות

"היא אמת") שהוא מפני האמת עושה אלא כו' בעולם
לה" זוכה חכם כל ואין מאד גדולה .44מעלה

בזה:‰. והביאור
תורה, מתן לאחר דוקא בא המשכן לעשיית הציווי
מכל בחרת "ובנו נפעל שאז ― תורה למתן וכהמשך

ולשון" ודוקא45עם מישראל, אחד בכל הקב"ה בחירת ,
sebaבעולם46היהודי גשמי בגוף נשמה בהיותו שגם ,

קדוש" וגוי כהנים "ממלכת יהי' הגשמי .47הזה

שעליונים48וכידוע הגזירה היתה תורה מתן שעד
לעליונים, יעלו לא ותחתונים לתחתונים ירדו לא

הגזי ביטול נעשה תורה כפיובמתן ובנ"י, רה,
ב(מצב תמיד (באמת) הם ― בתחתונים שנמצאים

ממעל אלוקה ה"חלק מצד שלהם,ynn"49ד)עליונים,
בכולו תופס אתה בחלקו תופס כשאתה ,50שהעצם

חד" כולא וקוב"ה .51"ישראל

היא, יהודי כל של מציאותו ― ואילך תורה ממתן
ישראל שחטא "אע"פ הרי חיצוניותו, על הבט שמבלי

רוצה52הוא" איננו זה שמצד היהדות", "נקודת לו יש ,
מאלקות ח"ו להתנתק יכול הרמב"ם53ואיננו וכפס"ד ,54

רצון את לקיים הוא יהודי כל של האמיתי שרצונו ―

בחיצוניות רק ה"ז אחרת, נראה שלפעמים ומה ה',
שתקפו". הוא ש"יצרו זה מצד

בעבודה עדיין שאוחז כזה יהודי אפילו מזו: יתירה
הרמב"ם מביא ― לשמה ),56(מחז"ל55שלא

לשמה שלא ואפילו בתורה אדם יעסוק ש"לעולם
"לפיכך ואומר לשמה", בא לשמה שלא שמתוך
הארץ עמי וכלל הנשים ואת הקטנים את כשמלמדין
שתרבה עד כו' מיראה לעבוד אלא אותן מלמדין אין
שישיגוהו עד כו' אותן ומרגילין כו' ויתחכמו דעתן

ויעבדוהו כיdad`nוידעוהו ― הוא ע"ז והטעם ,"
לשמה", שלא העבודה57והפנימיותjezd"מתוך של

ח.34) כה, פרשתנו
הי"ב.35) פ"א ביהב"ח הל
ובכ"מ.36) תקלה. ע' תרס"ו המשך וראה כז. ח, מ"א
מג.37) כט, תצוה
לא.38) לה, ויקהל
ט.39) כה, פרשתנו
האהבה40) שער ר"ח יתכן). עוד (ד"ה לסופו קרוב עה"פ אלשיך

ובכ"מ. ב. שכו, ב. שכה, א. רא, א. סט, של"ה לתחלתו. קרוב פ"ו
עה"פ.41) פרש"י
(42.287 ע' חט"ז לקו"ש ראה
ה"א.43) פ"י
ה"ב.44) שם רמב"ם
―ראה45) מ"ת על וקאי שחרית. דתפלת עולם אהבת ברכת נוסח

ס"ד. ס"ס או"ח אדה"ז שו"ע

ואילך).46) סע"ב (סט, פמ"ט תניא
ו.47) יט, יתרו
ועוד.48) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
רפ"ב.49) תניא
וש"נ.50) סקט"ז. בהוספות כש"ט
א.51) עג, זח"ג ראה
רע"א.52) מד, סנהדרין
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בתוכם" ושכנתי ―34מקדש יהודי כל על חיוב הוא (

הרמב"ם בעצמן,35כמ"ש ולסעד לבנות חייבין "הכל :
המדבר". כמקדש ונשים אנשים ובממונם,

להבין: וצריך

אז שעד ― נפלא חידוש נפעל הרי המשכן ע"י
שבבית ― הי' בתוכם".inybלא "ושכנתי יהי' למטה
מפליא שהנביא לא36כפי השמים ושמי "השמים ―

השכינה, השראת היא הזה" ב"בית ודוקא יכלכלוך",
גו'" ישראל לבני שמה !37"ונועדתי

לה' משכן לבנות שבכדי לכאורה, צ"ל הי' לפ"ז
זקוקים בתוכם") "ושכנתי יהי' milrp(בו miyp`lxzeia

שהשכינה כזה בית לעשות בכחם שיש בנ"י, בין
בו, ותתגלה תשרה

שנעשה המשכן, עשיית לעצם בנוגע שהי' [כפי
גו'" אלקים רוח אותו "וימלא בצלאל ע"פ38ע"י ,

יותר ועוד עצמו, מהקב"ה ששמע רבינו משה הוראות
תעשו" כן גו' אותך מראה אני אשר "ככל ―39[

בנדבתו דוקא תלוי שהמשכן התורה, אומרת אעפ"כ
וגם נשים, והן אנשים הן ― יהודי כל של ופעולתו
ילד ואפילו פשוטה, אשה פשוט, לאיש יש והיאך טף!
תשרה שהשכינה כזה חידוש לפעול הכח את קטן,
ד"ושכנתי לאופן (עד הגשמי הזה בעולם גשמי בבית

מישראל ואחת אחד כל בתוך שלא40בתוכם", ―דבר (

השמים"?! ושמי ב"שמים אפילו להיות יכול

"לי להיות צריך תרומה" לי שה"ויקחו ובפרט
להיות41לשמי" צריך מקדש" לי שה"ועשו כשם ,

בפועל,41"לשמי" ועשי' להנתינה שנוסף היינו, ,

גם להיות dnylצריכה dpeek42לשמה עבודה אשר .

אנשים בנ"י, בכל איננה השלימות) בתכלית (ובפרט
תשובה) (בהל' הרמב"ם כמ"ש וטף, עד43נשים ,

דבר מפני ("לא אהבה מתוך לשמה העבודה ששלימות

"היא אמת") שהוא מפני האמת עושה אלא כו' בעולם
לה" זוכה חכם כל ואין מאד גדולה .44מעלה

בזה:‰. והביאור
תורה, מתן לאחר דוקא בא המשכן לעשיית הציווי
מכל בחרת "ובנו נפעל שאז ― תורה למתן וכהמשך

ולשון" ודוקא45עם מישראל, אחד בכל הקב"ה בחירת ,
sebaבעולם46היהודי גשמי בגוף נשמה בהיותו שגם ,

קדוש" וגוי כהנים "ממלכת יהי' הגשמי .47הזה

שעליונים48וכידוע הגזירה היתה תורה מתן שעד
לעליונים, יעלו לא ותחתונים לתחתונים ירדו לא

הגזי ביטול נעשה תורה כפיובמתן ובנ"י, רה,
ב(מצב תמיד (באמת) הם ― בתחתונים שנמצאים

ממעל אלוקה ה"חלק מצד שלהם,ynn"49ד)עליונים,
בכולו תופס אתה בחלקו תופס כשאתה ,50שהעצם

חד" כולא וקוב"ה .51"ישראל

היא, יהודי כל של מציאותו ― ואילך תורה ממתן
ישראל שחטא "אע"פ הרי חיצוניותו, על הבט שמבלי

רוצה52הוא" איננו זה שמצד היהדות", "נקודת לו יש ,
מאלקות ח"ו להתנתק יכול הרמב"ם53ואיננו וכפס"ד ,54

רצון את לקיים הוא יהודי כל של האמיתי שרצונו ―

בחיצוניות רק ה"ז אחרת, נראה שלפעמים ומה ה',
שתקפו". הוא ש"יצרו זה מצד

בעבודה עדיין שאוחז כזה יהודי אפילו מזו: יתירה
הרמב"ם מביא ― לשמה ),56(מחז"ל55שלא

לשמה שלא ואפילו בתורה אדם יעסוק ש"לעולם
"לפיכך ואומר לשמה", בא לשמה שלא שמתוך
הארץ עמי וכלל הנשים ואת הקטנים את כשמלמדין
שתרבה עד כו' מיראה לעבוד אלא אותן מלמדין אין
שישיגוהו עד כו' אותן ומרגילין כו' ויתחכמו דעתן

ויעבדוהו כיdad`nוידעוהו ― הוא ע"ז והטעם ,"
לשמה", שלא העבודה57והפנימיותjezd"מתוך של

ח.34) כה, פרשתנו
הי"ב.35) פ"א ביהב"ח הל
ובכ"מ.36) תקלה. ע' תרס"ו המשך וראה כז. ח, מ"א
מג.37) כט, תצוה
לא.38) לה, ויקהל
ט.39) כה, פרשתנו
האהבה40) שער ר"ח יתכן). עוד (ד"ה לסופו קרוב עה"פ אלשיך

ובכ"מ. ב. שכו, ב. שכה, א. רא, א. סט, של"ה לתחלתו. קרוב פ"ו
עה"פ.41) פרש"י
(42.287 ע' חט"ז לקו"ש ראה
ה"א.43) פ"י
ה"ב.44) שם רמב"ם
―ראה45) מ"ת על וקאי שחרית. דתפלת עולם אהבת ברכת נוסח

ס"ד. ס"ס או"ח אדה"ז שו"ע

ואילך).46) סע"ב (סט, פמ"ט תניא
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(תחתונים) לשמה" "שלא אפילו) יהודי של (עבודתו
(עליונים). "לשמה" ― היא

נשים אנשים ― יהודי לכל יש היאך מובן עפ"ז
לה', המשכן את לעשות והכח הציווי את ― וטף
נעשה תורה מתן ע"י כי ― "לשמי" להיות שצריך
בהיותה שגם כזו מציאות חדשה, למציאות יהודי
בעבודה דרגתו על הבט ומבלי למטה, בגוף נשמה
ופנימיות ה"תוך" הרי לשמה), שלא היא אם (אפילו
אחר, וענין טעם שום מבלי ה', לשם שלו, ה"לשמה"
כדי ולא הרעה יראת מפני ולא בעולם דבר מפני "לא
אמת". שהוא מפני האמת עושה אלא הטובה, לירש
(תחתונים) העולם מציאות שגם לפעול בכחו ולכן
לו "דירה ― עד (עליונים), קדושה להעשות תוכל

בתחתונים" אומר58יתברך עליו לה', ומקדש משכן ,

" mkezaהקב"ה izpkye."

.Âהראשון הוא ש"זהב" לכך הטעם לומר יש עפ"ז
המשכן: מנדבות

צריך שיהודי הנדבות את מונה (בתורה) כשהקב"ה
(לא מתבטא בזה כי ב"זהב" מתחיל הוא ― להביא
לנדבת שייכות כל (בלי מצ"ע הזהב של חשיבותו
חשיבותו את) מבטא זה אלא ישראל), ע"י המשכן
― במעלה ראשון ― שהראשון יהודי, של ומעלתו
החשוב הדבר "זהב", הוא מנדבותיו) (ובמילא מנכסיו

ביותר. והיקר

― תורה מתן לאחר ― יהודי של מציאותו שכן
שיש העולם, בגשמיות למטה בהיותו שאפילו כזו היא
(ובכמות וכו' ונחושת לכסף גם המשכן) (בבניית צורך

בעצם עשיר הוא לראש לכל אזי מזהב), "בן59―יותר ,
עצמו60מלך" "מלך" מזו ויתירה היא61, שמציאותו ,

הנותן "זה ר"ת "זהב", ― יקר הכי הדבר שייך) (ואליו
הוא62בריא" למטה, שנמצא כפי גם (היהודי) ―הנותן

וברוחניות. בגשמיות דבריאות, השלימות בתכלית

את מבטאת הזהב שהקדמת לכך נוסף מזו: יתירה
של וחשיבותו נוגעicediמעלתו ה"ז ― בכלל

בתוכם" ושכנתי מקדש לי ד"ועשו להענין במיוחד
ושכנתי מקדש לי "ועשו לפעול הכח שכן גופא,

ע"י בא הואicediבתוכם" למטה בהיותו שגם ,

"זהב". בדרגת "עליונים",

נדבו שבנ"י ולאופן למשכן ביחס רק כשמדובר
(כי זהב לגבי קדימה ונחושת לכסף יש אז ― למשכן

במשכן,ה יותר בריבוי והיו בנ"י, אצל יותר מצויים ם
כל את שעושים בנ"י, אודות כשמדובר אבל כנ"ל);
שיהודי, מכיון הזהב, ענין בא לראש לכל ― המשכן

שייך הוא למטה, מציאות בהיותו lkly`xlגם

לה'. המשכן את לעשות בכחו שלכן ל"זהב",

אז הי' שלבנ"י לכך הטעם גם שזהו לומר, ויש
משתלשל זה כי ― בפשטות גם וכסף זהב ריבוי
(ברוחניות) עשירים הם ענינם עצם שמצד ממעלתם,
עשירות גם מזה משתלשל ובמילא "זהב", בדרגת

זהב. ריבוי בגשמיות,

אודות מדובר (בה ויקהל שבפ' זה גם יומתק ועפ"ז
הזהב נדבת את התורה מחלקת בפועל) ישראל נדבת
"ויבואו נפרדים: פסוקים בב' ונחושת הכסף ונדבת
כלי כל גו' חח הביאו לב נדיב כל הנשים על האנשים

לה'" זהב תנופת הניף אשר איש וכל וב'27זהב, ,

― גו') תכלת של הנדבות (בהפסק לאח"ז פסוקים
שהרמב"ן כפי גו'" ונחושת כסף תרומת מרים "כל

כסף19מבאר להם ואין הנשים שם שהזכיר "בעבור
סוג הוא זהב כי ― כו'" בתכשיטין הזהב רק ונחושת
זהב ― הנדבות ושאר ונחושת מכסף באיכות אחר
(ולכן ונשים אנשים יהודי, כל של שלימותו על מורה
(נשים) אלה אצל אפילו שניהם אצל הזהב הי' י"ל

ונחושת). כסף להם הי' שלא

.Êשבתחילת) אדר לחודש השייכות ג"כ יובן עפ"ז
ובהקדים: תרומה), פ' קורין החודש

של מזלי'" "בריא אדר שבחודש הגמרא דברי על
אומרים הרי חז"ל השאלה: נשאלת ― "אין63יהודי

לישראל" ?64מזל

מזל "אין על רש"י דברי ע"פ אפ"ל הי' לכאורה
מזלו משתנה וזכות תפלה ידי "דעל ― לישראל"

חזק65לטובה" כח ע"י אך מזל, יש שלבנ"י היינו, .

ובכ"מ.58) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
גו'",59) חפץ ארץ אתם תהיו "כי יב) ג, (מלאכי ממ"ש להעיר

הגדולים שהחכמים כמו אייר): יז יום" ("היום הבעש"ט תורת וידועה
בארץ, הקב"ה שהטביע הגדולים הטבעיים לאוצרות פעם אף יגיעו לא
להגיע אחד אף יכול לא כמו"כ כ), ג, (קהלת העפר מן הי' שהכל

הקב"ה. של חפץ ארץ שהם בבנ"י, שנמצאים הגדולים לאוצרות
א.60) סז, שבת ראה
רע"ב).61) (א, בהקדמה תקו"ז ראה
אגרת62) שם. הרא"ש פי' פרשתנו. ריש בעה"ת רבותינו ראה

עה"פ שלימה תורה ז. אות הרמז חלק המהר"ל) של (לאחיו הטיול
לח). (אות ג כה, פרשתנו

סע"א.63) קנו, שבת
מגלגלין64) מ"מ לישראל, מזל אין שאמרו "גם מהרש"א בחדא"ג

כו' נכרי בהדי דינא לי' דאית ישראל "בר (ולכן כו'" זכאי ליום זכות
ש"בריא הלשון מפורש בגמרא אבל באדר"). נפשי' ".ilfn'לימצי

א65) משתנה, גדול זכות ידי על מזל): אין (ד"ה שם בלובתוס'
זכה א) (נ, החולץ פרק ביבמות כדאמר משתנה, המזל שאין פעמים

לו. פוחתין זכה לא לו מוסיפין
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אבל לטובה. להשתנות מזלם יכול וזכות) (תפלה יותר
"בריא כי ― אדר לחודש בנוגע מספיק ביאור אי"ז

) שני כח שע"י לא הוא בפשטות פירושו dltzמזלי'"

zekfe(dpzynבחודש) עצמו מצד שהמזל אלא המזל,
"בריא". הוא אדר)

בזה: הביאור לומר ויש

תחת כלל אינם בנ"י למעלה, שרשם מצד בעצם,
כמ"ש ח"ו, המזלות תלמדו66שליטת אל הגוים דרך "אל

מהמה". הגוים יחתו כי תחתו אל השמים ומאותות

כפי שאפילו מזה, יותר הוא יהודי של חידושו
"נדמה וגופו הטבע, בעולם בגוף כנשמה למטה שיורד

אוה"ע" לגופי מזלות),46בחומריותו ע"י (שמונהגים
כך ומשום לישראל". מזל ד"אין במצב הוא כאן גם
מזלו את לשנות ― וזכות תפלה ידי על ― בכחו

כח מצד הוא כ"ז אבל (תפלהoeilrלטובה. יותר
מצ"ע. המזל לא וזכות),

הוא אדר דחודש dfnהחידוש xzeiכפי אפילו :

יחיד ונמצא67שיהודי, המזל, לענין קשור למטה כאן ,
אב שבחודש (עד נכרי" בהדי דינא לי' "אית בו בעולם
אדר בחודש ― מזלי'") "ריע כי מכך להשתמט עליו
שום בלי (אפילו לחודש בכניסה מיד מזלי'", ד"בריא
שאפילו עד "בריא", הוא מצ"ע המזל מצדו), עבודה

זאת. ומרגיש רואה אינוֿיהודי

הפנימי פירושו ע"פ להוסיף מזל68ויש ד"אין
(ביטול). אין בחי' הוא ישראל" ש"מזל לישראל",
אלא למעלה, רק לא הוא שכך הוא, בדבר והחידוש

נוזל הוא אין) (בחי' כפי69המזל שגם למטה, ונמשך
דינא לי' ו"אית המזלות, בעולם למטה נמצא שיהודי

בחי' ― מזלו נכרי", כמדובר`oiבהדי לה'), (ביטול
את לקיים הוא יהודי של הפנימי שרצונו (ס"ה) לעיל
מזלו מזלי'", ש"בריא בכך מתבטא שזה עד ה', רצון

וחזק בריא לאוה"ע).הוא (אפילו בשר לעיני גם

.Á:תרומה לפ' אדר דחודש השייכות מובנת עפ"ז
(הכח בגלוי ביטוי לידי בא המשכן ועשיית בנדבת
(בעליונים) למעלה שהוא כפי שיהודי במ"ת) שקיבלו
בעולם (גם שמציאותו בתחתונים, למטה גם הוא כך

"זה "זהב", בדרגת הוא מקום) תופסים נכסים בו
―ixa`הנותן אדר שבחודש הכח את נותן וזה ."

בז' המשכן הקמת (ולאח"ז המשכן עשיית כשנסתיימה
ר"ח עד אדר כ"ג אדר, חודש בסיום ― המילואים ימי

" יהי' ― שהואixa`ניסן) כפי שגם יהודי, של מזלי'"
באופן נמצא הוא (תחתונים), ה"מזל" דרגת עם קשור

בריא". הנותן "זה "בריא",

.Ëאדר ל"משנכנס השייכות גם שזוהי לומר ויש
ל"בריא אחד בהמשך בגמרא (שבא בשמחה" מרבין

מזלי'"):
היא, יהודי אצל להיות שיכולה גדולה הכי השמחה
למטה ―אפילו נמצא הוא בו מצב שבכל שיודע בשעה
על והסתר כהעלם נראה שבחיצוניותו בעולם מטה,

להקב"ה קשור הוא שנמצא70אלקות, כפי אפילו שכן ,

מלכי מלך של יחידו בנו הוא בגוף, נשמה למטה
יהודי של נכסיו שראשון אומר והקב"ה הקב"ה, המלכים
תופסים גשמיים נכסים בו בעולם שגם "זהב", ― הוא

הוא יהודי כל ובגשמיות!xiyrמקום, ברוחניות ,

"משנכנס הגמרא השוואת יותר עוד מובן לפ"ז
בשמחה" ממעטין אב ל"משנכנס בשמחה" מרבין אדר
החושך בדרגת שאפילו הוא, בזה החידוש כי ―

אדר חודש בכח יש בשמחה"), "ממעטין (שלכן למטה
(ס"א). כנ"ל זאת להפוך

אותו מביא ה"ז בכך מתבונן שיהודי ובשעה
חייו את שמשנה כזו ושמחה ביותר, גדולה לשמחה

miinybd:העולם טבע לגדרי בהתאם בעולםֿהזה שחי

עניני בכל וחודרת שפועלת היא, השמחה תכונת
שמחה שמחים, חיים חי הוא ― שמח כשאדם האדם.
במגע, איתו שבא מה כל ועל מעשיו, כל על שפועלת
מכניסה זו ושמחה בסביבתו. אחרים גם משמח והוא
במוחש. כנראה ― חייו וכל פעולותיו בכל הצלחה

עולם "בן נעשים שמחה שע"י לכך נוסף כלומר,
(כמאחז"ל ומשמחים71הבא" ―ששמחים בדחי "הנך

נעשה הוא ― נינהו") דאתי עלמא בני ― אדם בני
הם בעולםֿהזה שחייו אמיתי, עולםֿהזה" "בן גם

ומוצלחים. שמחים אמיתיים חיים

ב.66) יו"ד, ירמי'
יש67) (באם בגמרא שהפלוגתא שם, שבת מהרש"א חדא"ג ראה

(ולא בישראל ליחיד בנוגע הוא לישראל) מזל אין או לישראל מזל
ישראל). לכלל בנוגע

(68.48 ע' לנער חנוך ב. סב, ג. מט, להה"מ או"ת

ובכ"מ).69) ד. עא, האזינו (לקו"ת נוזל מלשון "מזל"
שהוא70) מי שכל פי' בעושיו ישראל ישמח ספל"ג: תניא ראה

בדירתו ושמח שש אשר ה' בשמחת לשמוח לו יש ישראל מזרע
ממש. גשמיית עשי' בחי' שהם בתחתוני'

א.71) כב, תענית
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הוא יהודי כל ובגשמיות!xiyrמקום, ברוחניות ,

"משנכנס הגמרא השוואת יותר עוד מובן לפ"ז
בשמחה" ממעטין אב ל"משנכנס בשמחה" מרבין אדר
החושך בדרגת שאפילו הוא, בזה החידוש כי ―

אדר חודש בכח יש בשמחה"), "ממעטין (שלכן למטה
(ס"א). כנ"ל זאת להפוך

אותו מביא ה"ז בכך מתבונן שיהודי ובשעה
חייו את שמשנה כזו ושמחה ביותר, גדולה לשמחה
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עניני בכל וחודרת שפועלת היא, השמחה תכונת
שמחה שמחים, חיים חי הוא ― שמח כשאדם האדם.
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(כמאחז"ל ומשמחים71הבא" ―ששמחים בדחי "הנך

נעשה הוא ― נינהו") דאתי עלמא בני ― אדם בני
הם בעולםֿהזה שחייו אמיתי, עולםֿהזה" "בן גם

ומוצלחים. שמחים אמיתיים חיים

ב.66) יו"ד, ירמי'
יש67) (באם בגמרא שהפלוגתא שם, שבת מהרש"א חדא"ג ראה

(ולא בישראל ליחיד בנוגע הוא לישראל) מזל אין או לישראל מזל
ישראל). לכלל בנוגע

(68.48 ע' לנער חנוך ב. סב, ג. מט, להה"מ או"ת
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בדירתו ושמח שש אשר ה' בשמחת לשמוח לו יש ישראל מזרע
ממש. גשמיית עשי' בחי' שהם בתחתוני'
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.Èאדר ראשֿחודש בקביעות יותר מודגש זה ענין
וד': ג' בימים ― זו בשנה

בגמרא דלים".72איתא גמול ― דל"ת "גימ"ל
נמשך ד"דלים", במצב שנמצאים כפי שאפילו היינו,
וד' דג' חיבור שנעשה כך מלמעלה, והשפעה גמול

מזל הוא שפירושו "גד", ― מזלי'",73יחד "בריא ―
בריא". הנותן "זה ד"זהב", לאופן עד

ד"(גמול) הענין שגם ― לומר יש יותר ובפרטיות
milc.תורה במתן שנפעל יהודי, של העילוי על מורה "

ולא דוקא דלים" "גמול הלשון דיוק ובהקדים
ל"גמול"miyx"74"גמול זקוקים "רשים" דלכאורה: .

כידוע ― מ"דלים" ורי"ש75יותר שדלי"ת שאע"פ
(ולרש רי"ש הרי ועניות, הדלות לענין קשורים שניהם

כל מדלות?76אין למטה דלות, דדלי ענין הוא (

בזה הביאור לומר ורי"ש77ויש דלי"ת בין החילוק :
דומה דלי"ת אות צורת האות: בצורת גם מרומז
― אבל מעליו), וגג ימיני (רגל רי"ש אות לצורת
― שהנקודה הגג. מאחורי (נקודה) העוקץ בהוספת
המקבל את שמקשרת ― הביטול ענין על מורה

כלום מגרמה לה דלית (יסו78(מלכות, למשפיע כך) ד),
דלים". "גמול שיהי'

שישנה היהדות נקודת היא הנקודה ― ובעבודה
ל"גמול" אותו שמקשרת שהוא, מצב בכל יהודי, בכל

מלמעלה. (השפעה)

שאפילו ― דלים" ד"(גמול) שהענין לומר ויש
הנקודה את לו יש ד"דל", במצב נמצא שיהודי כפי
תורה, במתן נפעל ― השלימות בתכלית מאחוריו
עליונים בין הגזירה נתבטלה שאז לעיל כמדובר
בגופים כנשמות בבנ"י בחרת" "ובנו ותחתונים,
"רשים" דרי"ש, הענין בבנ"י שייך לא ומאז .79למטה,

דהמשכת הענין הי' תורה מתן קודם גם כלומר:
רשים", ד"גמול באופן זה הי' אז אבל למטה, אלקות
מהעליונים נפרד דבר נשארו (רשים) שהתחתונים

דלים", ד"גמול הענין נפעל במ"ת משא"כ (גמול),
ותחתונים. עליונים חיבור

"גמול ר"ת "גר" בתיבת גם מרומז שזה לומר ויש
משה אמר תורה מתן קודם בארץ80רשים": הייתי "גר

שלו הקשר בגלל "גר" רק שם שהי' היינו, נכרי'".
לאחר משא"כ נכרי'". בארץ "הייתי ― אבל להקב"ה,
נכרי'", בארץ ד"הייתי המציאות כל שייך לא מ"ת
רצון מלשון) (ארץ אל כגר) (אפילו שייכות לו שתהי'
האמיתי שרצונו הנ"ל הרמב"ם כפס"ד ח"ו, נכרי של
לעשות הוא ("רוצה ה' רצון את לקיים הוא יהודי של
נקודת כי ― העבירות") מן ולהתרחק המצות כל
בשלימות. היא הדלי"ת) מאחורי (הנקודה שבו היהדות

.‡È:האמור מכל הלימוד
בתורתו פוסק שהקב"ה ― מכך נלמד לראש לכל
המקומות ובכל הדורות לכל הנצחית התורה הקדושה,
ובפשטות ל"זהב". לראש לכל שייך יהודי שכל ―

ברוחניות הן בעשירות, להיות צריך יהודי שכל ―

ממש! בפשטות עשירות ― בגשמיות והן

אלא ― עשירות צריך שהוא רק לא מזו: יתירה
לא זה אם ואפילו בפועל. עשירות ישנה יהודי שלכל
לא שהיא משום אי"ז ― ובגשמיות בגלוי נמצא
עבודתו. ע"י זאת לגלות צריך שיהודי אלא ח"ו, קיימת
ה"ז ― החושך מתוך זאת שמגלים עי"ז ואדרבה:

החושך מן האור דיתרון באופן ריבוי81נעשה תוספת ,

החיות תגבורת של באופן ברכה, דגשמי רב שפע ,82של

למעליותא, ורק אך ברכה גשמי של שטפון שנעשה
למעליותא שלא השטפונות את מהפך שזה עד
הארץ ד"מלאה להכנה (עד וקדושה דטוב לשטפונות

מכסים" לים כמים ה' את ).83דיעה

והדור בגלות האחרון הדור ― זה בדורנו ועאכו"כ
וצריכה הכל, שסיימו לאחרי ― בגאולה הראשון
ודאי ― בפועל צדקנו משיח פני קבלת רק להיות
בגשמיות בזהב בעשירות אחד כל מברך שהקב"ה
מארץ צאתך ב"ימי שהי' (כשם לאופן עד וברוחניות,

א.72) קד, שבת
יא.73) ל, ויצא פרש"י
ג'74) אותיות של בר"ת הגמרא פירוש הוא דלים" ש"גמול דאף

הדיוק, בתכלית הוא בתורה ענין שכל מכיון הרי זל"ז), (הסמוכות ד'
ד"גמול הענין מפני היא אלא ח"ו, באקראי אינו וד' ג' שסמיכות מובן,

milc.("רשים" (ולא דוקא "
ובכ"מ.75) פ"ג). כז שער (מפרדס סע"א קיח, מג"א תו"א
ג.76) יב, שמואלֿב
(77― אותיות מערכת חב"ד הערכים ספר ראה ― לקמן בהבא

ואילך). שסא (ע' ר' ואות ואילך), תיז (ע' ד' .p"yeאות

ועוד.78) א. רטו, ח"ב ב. רמט, ב. לג, זח"א ראה
וראה79) יא. ה, (ויקרא דלות דלי של במצב קרבן שמצינו ואף

ש" חטא, על קרבן זהו כי י"ל, אולי ― שם) שתקפו".exviתו"א הוא
כב.80) ב, שמות
יג.81) ב, קהלת
"אדר82) ― גשמים) בתקופת (שהוא לאדר מהשייכות ולהעיר

הרוצה ע"ב דט"ו ובביצה ה', במרום אדיר כמו וגבורה, תוקף פירושו
(לקוטי כו'" ה' במרום אדיר שנאמר אדר, בהן יטע נכסיו שיתקיימו

צט). ע' ריש ומארז"ל תנ"ך פסוקי על לוי"צ
ספרו.83) וחותם בסיום רמב"ם ט. יא, ישעי'

a"pyz'd ,dnexz 't w"ye ,'e 'd ,'c zelil

נפלאות" "אראנו עתה גם כך כל84מצרים" לך ש"אין (

עמו היו שלא מישראל ואחד חמוריםmiryz85אחד
מצרים". של וזהבה מכספה טעונים לובים

צריך שיהודי ― ברורה הוראה מיד ישנה מכך
מתחיל הענינים, בכל בפועל עשיר להיות להשתדל

בדעת אלא עשיר אין ברוחניות, להיות86מעשירות ,

בגשמיות, עשירות ― גם ועד ומצוות, בתורה עשיר
הנפש במנוחת ומצוות תורה לקיים שיוכל בכדי

הרמב"ם (כפס"ד הגוף להרבות87ומנוחת ויוכל ,(

לפנים והידור בהידור, המצוות וקיום הצדקה בנתינת
("זהב העשירות את לנצל ― ובכלל וכו', מהידור
משכן הפרטי מביתו לעשות כדי וגו'") ונחושת כסף
כולל וא'), א' כל בתוך בתוכם (ושכנתי לה' ומקדש
ובית הכנסת בית לבנות לצדקה נתינה ע"י גם ―

מעט" "מקדש כפשוטו, .88המדרש

.·È― גרמא שהזמן בענין ― העיקר והוא ועוד
כל לאחרי ממש: בפשטות השלישי המקדש בית בניית
כולל בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו בפסוק הפירושים
מדי יוצא מקרא אין ―הרי וא'" א' כל "בתוך הפירוש

למעשה89פשוטו להלכה בנוגע בזה הפירוש לראש לכל ,
המקדש. בית את לבנות החיוב מוטל בנ"י ―שעל

המקדש בית את לבנות ― הכוונה אלינו ובנוגע
ממ בפשטות הרמב"םהשלישי, כפס"ד ע"י90ש, שיבנה

במקומו" מקדש "ובנה צדקנו, דברי91משיח וע"פ ,
ובממונם, בעצמן ולסעד לבנות חייבין "הכל הרמב"ם
הוא שכך מובן (כנ"ל), המדבר" כמקדש ונשים אנשים
ע"י בזה ישתתף יהודי שכל השלישי, לבית בנוגע גם
(כפי ― טף גם ― לומר ויש ונשים, אנשים נדבותיו,

המשכן). בנדבת שהי'

ילדים והרגילו חינכו כבר זה שבדורנו ובפרט
צדקה: לתת ― בזה וממשיכים ― קטנים יהודיים
נותנים לצדקה, לתת שלוחים אותם שעושים לכך נוסף
יתנו שהם בכדי הפרטי, ממונם שנעשה כסף גם להם

לצדקה. הפרטי מכספם

.‚Èש"משנכנס מכך בפשטות הלימוד ישנו לכך נוסף
וחיוב הציווי על בהוספה (שבא בשמחה" מרבין אדר

בשמחה" ה' את ד"עבדו השנה ימי בכל "עבדת92כללי ,
לבב" ובטוב בשמחה ה"א (בסוף93את הרמ"א ופס"ד ,

תמיד"): משתה לב "טוב או"ח): חלק
דב' ― זו ובשנה אדר, חודש בפתיחת בעמדנו
הידוע וע"פ ― ושני ראשון אדר אדר, 94חדשי

הצינור את הפותח מיוחד, כח הדבר שלפתיחת
צריך ― זו בשנה אדר חדשי ימי כל במשך לשמחה
("משנכנס והכניסה מהפתיחה כחות מיד לשאוב

שמחה, עניני בכל להרבות אדר")

טובות החלטות מקבל ואחת אחד שכל עי"ז
להוסיף האופנים בכל להשתדל ― לפועל ומביאם
באופן זה ביום עוד החל המשמחים, בדברים ולהרבות
אלו שמחתכם ש"ביום [ובפרט בשבת המותר

ואור95השבתות" והולך דמוסיף באופן ― ולאח"ז ,[
יום בכל להוסיף אדר, חדשי מב' ויום יום בכל ושמח

[כידוע שמחה יום96בעניני בכל חידוש צ"ל שבשמחה
חדשות"]. "פנים ―

המקדים שכל וקדושה, טוב עניני בכל הכלל וע"פ
שכן עאכו"כ ― משובח ה"ז המרבה וכל משובח ה"ז

באופן הם שמצ"ע שמחה, לעניני בנוגע דפורץצ"ל
אדר,97גדר בחודש בשמחה" "מרבין ועאכו"כ ,

לגבי בשמחה מיתווסף יום שבכל באופן ― ועאכו"כ
שלפנ"ז. הימים

ובפשטות:

אליו בנוגע הן שמחה, עניני בכל יוסיף יהודי שכל
(כידוע הזולת את לשמח בנוגע והן 98בעצמו,

הזולת), עם ביחד דוקא היא השמחה ענין ששלימות

ישרים ה' ב"פקודי ההוספה ע"י ― לראש ולכל
לב" ובפרט99משמחי דתורה נגלה התורה, לימוד ,

מעשה לידי שמביא גדול ותלמוד התורה, 100פנימיות

בהידור. המצוות קיום ―

טו.84) ז, מיכה
לע"י85) יעקב עיון וראה הצדי"ק. לשנת מהשייכות ולהעיר

ב. ה, בכורות
א.86) מא, נדרים וראה א. סח, כתובות ראה
רפ"ט.87) תשובה הל'
א.88) כט, מגילה טז. יא, יחזקאל
וש"נ.89) א. סג, שבת
ואילך.90) 418 ע' חי"ח לקו"ש וראה ובסופו. רפי"א מלכים הל'
וש"נ.

ספי"א.91) שם הרמב"ם ל'

ב.92) ק, תהלים
מז.93) כח, תבוא
וש"נ.94) ואילך. 74 ס"ע ח"כ לקו"ש ראה
י95) י, בהעלותך .ספרי

ואילך.96) ס"ז סס"ב אה"ע טושו"ע סע"ב. ז, כתובות
ואילך.97) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
הי"ח.98) פ"ו יו"ט הל' רמב"ם ראה
ט.99) יט, תהלים
ב.100) מ, קידושין א. כז, מגילה
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הנפש במנוחת ומצוות תורה לקיים שיוכל בכדי
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לפנים והידור בהידור, המצוות וקיום הצדקה בנתינת
("זהב העשירות את לנצל ― ובכלל וכו', מהידור
משכן הפרטי מביתו לעשות כדי וגו'") ונחושת כסף
כולל וא'), א' כל בתוך בתוכם (ושכנתי לה' ומקדש
ובית הכנסת בית לבנות לצדקה נתינה ע"י גם ―
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מדי יוצא מקרא אין ―הרי וא'" א' כל "בתוך הפירוש

למעשה89פשוטו להלכה בנוגע בזה הפירוש לראש לכל ,
המקדש. בית את לבנות החיוב מוטל בנ"י ―שעל

המקדש בית את לבנות ― הכוונה אלינו ובנוגע
ממ בפשטות הרמב"םהשלישי, כפס"ד ע"י90ש, שיבנה

במקומו" מקדש "ובנה צדקנו, דברי91משיח וע"פ ,
ובממונם, בעצמן ולסעד לבנות חייבין "הכל הרמב"ם
הוא שכך מובן (כנ"ל), המדבר" כמקדש ונשים אנשים
ע"י בזה ישתתף יהודי שכל השלישי, לבית בנוגע גם
(כפי ― טף גם ― לומר ויש ונשים, אנשים נדבותיו,

המשכן). בנדבת שהי'

ילדים והרגילו חינכו כבר זה שבדורנו ובפרט
צדקה: לתת ― בזה וממשיכים ― קטנים יהודיים
נותנים לצדקה, לתת שלוחים אותם שעושים לכך נוסף
יתנו שהם בכדי הפרטי, ממונם שנעשה כסף גם להם

לצדקה. הפרטי מכספם

.‚Èש"משנכנס מכך בפשטות הלימוד ישנו לכך נוסף
וחיוב הציווי על בהוספה (שבא בשמחה" מרבין אדר

בשמחה" ה' את ד"עבדו השנה ימי בכל "עבדת92כללי ,
לבב" ובטוב בשמחה ה"א (בסוף93את הרמ"א ופס"ד ,

תמיד"): משתה לב "טוב או"ח): חלק
דב' ― זו ובשנה אדר, חודש בפתיחת בעמדנו
הידוע וע"פ ― ושני ראשון אדר אדר, 94חדשי

הצינור את הפותח מיוחד, כח הדבר שלפתיחת
צריך ― זו בשנה אדר חדשי ימי כל במשך לשמחה
("משנכנס והכניסה מהפתיחה כחות מיד לשאוב

שמחה, עניני בכל להרבות אדר")

טובות החלטות מקבל ואחת אחד שכל עי"ז
להוסיף האופנים בכל להשתדל ― לפועל ומביאם
באופן זה ביום עוד החל המשמחים, בדברים ולהרבות
אלו שמחתכם ש"ביום [ובפרט בשבת המותר

ואור95השבתות" והולך דמוסיף באופן ― ולאח"ז ,[
יום בכל להוסיף אדר, חדשי מב' ויום יום בכל ושמח

[כידוע שמחה יום96בעניני בכל חידוש צ"ל שבשמחה
חדשות"]. "פנים ―

המקדים שכל וקדושה, טוב עניני בכל הכלל וע"פ
שכן עאכו"כ ― משובח ה"ז המרבה וכל משובח ה"ז

באופן הם שמצ"ע שמחה, לעניני בנוגע דפורץצ"ל
אדר,97גדר בחודש בשמחה" "מרבין ועאכו"כ ,

לגבי בשמחה מיתווסף יום שבכל באופן ― ועאכו"כ
שלפנ"ז. הימים

ובפשטות:

אליו בנוגע הן שמחה, עניני בכל יוסיף יהודי שכל
(כידוע הזולת את לשמח בנוגע והן 98בעצמו,

הזולת), עם ביחד דוקא היא השמחה ענין ששלימות

ישרים ה' ב"פקודי ההוספה ע"י ― לראש ולכל
לב" ובפרט99משמחי דתורה נגלה התורה, לימוד ,

מעשה לידי שמביא גדול ותלמוד התורה, 100פנימיות

בהידור. המצוות קיום ―

טו.84) ז, מיכה
לע"י85) יעקב עיון וראה הצדי"ק. לשנת מהשייכות ולהעיר

ב. ה, בכורות
א.86) מא, נדרים וראה א. סח, כתובות ראה
רפ"ט.87) תשובה הל'
א.88) כט, מגילה טז. יא, יחזקאל
וש"נ.89) א. סג, שבת
ואילך.90) 418 ע' חי"ח לקו"ש וראה ובסופו. רפי"א מלכים הל'
וש"נ.
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מז.93) כח, תבוא
וש"נ.94) ואילך. 74 ס"ע ח"כ לקו"ש ראה
י95) י, בהעלותך .ספרי

ואילך.96) ס"ז סס"ב אה"ע טושו"ע סע"ב. ז, כתובות
ואילך.97) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
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ט.99) יט, תהלים
ב.100) מ, קידושין א. כז, מגילה
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בתומ"צ בשמחה מרבין שע"י ― עיקר וג"ז ועוד
גשמיים ובענינים ע"י גם בפשטות, גם בשמחה יתווסף
יהי' בעולם שגם הוא דאדר שהחידוש לעיל, [כמדובר
בזה וגם ערוך. השולחן הוראת ―ע"פ מזלי'"] "בריא
ביתו מבני החל הזולת, את והן עצמו, לשמח בנוגע הן
יוסיפו והורים אשתו, את לשמח יוסיף הבעל ―

אותם המשמחים בענינים ילדיהם, את לשמח
השו"ע כפס"ד ,101(בטבעם),

כפי הילדים, את ישמח האב כאשר [ובפרט
מיתווספת ילדיו, את שמשמח שעי"ז בפועל שרואים
שלפעמים שרואים מכיון יתירה, שמחה אצלם לפעמים
אבל חינוך), (בגלל קשה" "מלה להם לומר יכול
יתירה להוספה מביא ה"ז מכן שלאחר באופן

אליהם]. בחביבותו

בסביבתו הזולת את בלשמח להוסיף ― וכן
עוה"ז). ובן עוה"ב בן נעשה שעי"ז לעיל, (כמדובר

.„È― בשמחה וריבוי שההוספה רצון, ויהי
האחרונים מהגדרים החל הגדרים, כל את כבר תפרוץ

וקדושה, לטוב ולהפכם בגלות, שנותרו
האחרון הרגע של הגדרים את לפרוץ ― ובעיקר
שבאה הגאולה, של הראשון הרגע ייעשה שזה בגלות,
שמחה, מתוך ובפרט בכלל, ועבודתינו מעשינו ע"י
בישראל, צדקניות נשים של עבודתם ע"י ― ובמיוחד

מצרים) בגאולת שהי' (כשם הגאולה תבוא ,102שבזכותן

על ― ל"ע ― שנספו צדקניות הנשים ובפרט

שזה רצון ויהי געדאכט" אידן קיין "פאר השם, ַַקידוש
כג האחרון המקרה בכלל.יהי' הפטירה ענין ושל זה, ון

לכל טובות ושנים ימים אריכות רק יהי' ולהבא ומכאן
בריאות מתוך וטף, נשים אנשים בנ"י ולכל מבנ"י א'
― אדר בחודש ― מזלי'" ש"בריא ובפרט ―

וברוחניות, בגשמיות בריאות

נצחיים, לחיים כלל, הפסק בלי שעוברים, עד
והשלימה. האמיתית בגאולה

לה ובודאי מישראל, לכאו"א תעמוד וזכותה
שוכני ורננו "הקיצו יהי' שכבר מכך החל בעצמה,

מיד103עפר" קמים וצדקניות וצדיקים ,104.

רנה" ולשוננו פינו שחוק "ימלא ― זה כל ותמורת
השמחה ע"י לזה וכלי הכנה שעשו עי"ז ובפרט ―
קיום [ע"י פינו" שחוק ד"ימלא מעין הזה בזמן
שעי"ז תפילין, מצות ע"י ובפרט בכלל, 105המצוות

טובא" פינו"106"בדח שחוק ד"ימלא ובפרט107מעין ,[
דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של בדורו בהיותנו
מלשון) ב(יצחק הוספה על מרמז יצחק" "יוסף ששמו

ושמחה. ושחוק צחוק

ובבנותינו בבנינו גו' ובזקנינו בנערינו בנ"י, ,108וכל

אתם וזהבם כספם עם כנסיות109יחד בתי כל עם יחד ,
לארץ שבחוץ מדרשות לארץ110ובתי הולכים ―

לבית הקודש, להר הקודש, עיר לירושלים הקודש,
ותיכף והמשולש, השלישי ynnהמקדש cine.

•

שו"ע101) ס"ב. סתקכ"ט או"ח טושו"ע שם. רמב"ם א. קט, פסחים
ס"ז. שם אדה"ז

ב.102) יא, סוטה
יט.103) כו, ישעי'
א.104) קמ, זח"א ראה
וש"נ.105) .2 שבהערה לקו"ש ראה

סע"ב.106) ל, ברכות
א.107) לא, שם ראה
ט.108) י, בא
ט.109) ס, ישעי'
א.110) כט, מגילה ראה
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יתר בין המשכן, לעשיית שהשתמשו הדומם מסוג

ונחושת כסף זהב, חמרים: שלשה היו .1הסוגים,

משכן" אקרי ו"מקדש מקדש" אקרי ש"משכן .2ידוע,

היו, המקדש, בבית שהיו שהמעלות להסיק, יש מכך

במשכן. גם להן, בדומה

באופן דבר כל נעשה המקדש שבבית ידוע, להבין: יש

האפשר ככל עשירות, את3המבטא ש"השקו כך, כדי עד .

של בכוס במקוםadf"4התמיד עניות ש"אין כיון ,

בהמה5עשירות" להשקאת שמיועד כלי אפילו כלומר, .

מזהב, עשוי היה כקרבן, שחיטתה לפני בלבד

רק אלא המקדש", מ"כלי היתה לא זו ש"כוס" למרות

jxevlהשימוש מכך: ויותר מכן. לאחר שהקריבוה בהמה

רק אלא במקדש, לעבודה היה לא הפשטתjxevlבכלי

כגורם אלא כעיקר, לא – עצמה בהפשטה ואף העור,

העור הפשטת את מקילה ההשקאה בלבד: לתועלת

–6מהקרבן

צריך היה המקדש בבית צדדי כה פרט אפילו ואם

שהמשכן להיות, לכאורה, צריך, מזהב, בעשירות, להיות

ייתכן, וכיצד מזהב. רק עשויים בודאי יהיו כליו וכל

בנחושת? ואפילו בכסף גם שהשתמשו

זאת להסביר ניתן "כסף" שמבחינה7לגבי כיון :

במדרש כנאמר הזהב, פני על לכסף יתרון יש 8מסויימת

ובמעלתו בכסף גם צורך היה לכן פרשתנו, בתחילת

הנחושת? לגבי הקושי נותר אך במשכן.

מספיק לישראל אז היה שלא בפשטות, זאת לתרץ אין

להשתמש הקדושֿברוךֿהוא עליהם ציוה ולכן וכסף, זהב

בגמרא כנאמר לישראל, היה אז שהרי בנחושת, "כל9גם ,

בודאי וכסף זהב של זו וכמות – שבעולם" וזהב כסף

המשכןlklהספיקה .10פרטי

.·
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דעות שלש שיש ולציין, להקדים יש זאת, להבין כדי

שבו הזמן ולגבי המשכן עשיית על נצטוו שבו הזמן לגבי

המשכן: נדבת ניתנה

הזהר בספר אחת, דעה אלא11לפי הציווי, רק לא הרי ,

תורה, מתן לאחר מיד היו המשכן, נדבת של המעשה אף

iptlחטא לגבי התורה דברי בזהר מוסברים בכך העגל. חטא

באזניהם" אשר הזהב נזמי את העם כל "ויתפרקו ,12העגל

הרבה ממצרים עמם לקחו ישראל בני לכאורה: שהרי,

תכשיטי את העגל עבור לתת צריכים היו אפוא, ומדוע, זהב,

באזניהם"? אשר הזהב "נזמי – עצמם על ענדו אשר הזהב

המשכן, לנדבת זהבם כל את נתנו כן לפני שכבר אלא

של הזהב רק להם נותר העגל, בחטא יותר, ומאוחר

ענדו. אשר התכשיטים

המשכן נדבת רק לא מכך: להיפך סוברת שניה דעה

לי "ועשו הקדושֿברוךֿהוא של ציוויו אף אלא למעשה,

בתוכם" ושכנתי כלומר,13מקדש הכפורים, ביום נאמר ,

להם שנתכפר האומות כל שידעו "כדי העגל, חטא לאחר

העגל" .14מעשה

ונחושת.1) וכסף זהב כלליים דברים ג' הי' במשכן ד: קיא, תו"א ראה

דבר היו לא א) הרי: – מילואים ואבני שוהם נשתמשוillkאבני ב) ,

רש"י מפרשי וראה הביאום. הנשיאים ג) ועיבוד, שינוי בלי שהם כמו בהם

ועוד. ז) (כה, אוה"ח ב), (כה,

א.2) ב, עירובין

וי"ט.3) הי"א פ"א ביהב"ח הל' רמב"ם

א).4) (ל, פ"ג תמיד משנה

"גוזמא").5) (ולא ממש זהב של הכוס הי' זה שמטעם ושם, א. כט, שם

שם). לח"מ וראה ה"ט. פ"א תמידין הל' (רמב"ם ההלכה וכ"ה

קאפח.6) הרב (מהדורת מ"ד פ"ג תמיד ובפיה"מ שם תמידין הל' רמב"ם

בביצה. כמשנ"ת שם: ומסיים תשכ"ז) ירושלים,

"שתהא – דמשכא" סרכא "משום סע"א) מ, (ביצה בגמרא פרש"י וכן

"כי מפרש ביצה) (סוף שם בפיה"מ עצמו הרמב"ם והנה כו'". להפשיטה נוח

הרב מהדורת בפיה"מ אבל – כו'" ריאתה יתיר השחיטה קודם ההשקאה

סירכא שם הייתה ואם הפשטתה את מקלה השחיטה לפני שההשקאה הנ"ל:

ואכ"מ. סקל"ב. סל"ט יו"ד בש"ך ועיין בהערה. שם וראה נפסקת. קלה

בצבור7) כח יש "אם שם ביהב"ח הל' ברמב"ם שהרי דוחק. – אבל

של אותן חזרוadfעושין כסף של עשאום העשירו וש"נ): ב (כח, ובמנחות ."

הבאה. הערה וראה זהב. של עשאום והעשירו

רבה.8)

שם) המהרז"ו (כפי' הוא שם) (שבמדרש ד"כסף" שהמעלה י"ל אבל

מה כי לנדו"ד, שייך אי"ז ולפ"ז ו). סעיף לקמן (וראה להוצאה" "טוב שהוא

מעלת הוא במקדש הקודמת.zexiyrdשנוגע הערה וראה .

א.9) קיט, פסחים

ובהיות10) וכסף, זהב להם הי' שלא מישראל כאלו שהיו לומר ואין

מנחשת דברים כמה עשאו לכן להשתתף, צריך אחד כל הי' המשכן שבנדבת

הובא כה. בשלח בתנחומא גם וכ"ה ב. ה, (בכורות רז"ל אמרו שהרי –

תשעים עמו היו שלא מישראל ואחד אחד כל לך "שאין יג) יג, בא בפרש"י גם

מצרים". של וזהבה מכספה טעונים בכורות) פרש"י – (מעולים לובים חמורים

א.11) רכד, ח"ב

ג.12) לב, תשא

ח.13) כה, פרשתנו

יא.14) לג, יח. לא, תשא רש"י גם וראה ח. פרשתנו תנחומא
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משכן" אקרי ו"מקדש מקדש" אקרי ש"משכן .2ידוע,

היו, המקדש, בבית שהיו שהמעלות להסיק, יש מכך

במשכן. גם להן, בדומה

באופן דבר כל נעשה המקדש שבבית ידוע, להבין: יש

האפשר ככל עשירות, את3המבטא ש"השקו כך, כדי עד .

של בכוס במקוםadf"4התמיד עניות ש"אין כיון ,

בהמה5עשירות" להשקאת שמיועד כלי אפילו כלומר, .

מזהב, עשוי היה כקרבן, שחיטתה לפני בלבד

רק אלא המקדש", מ"כלי היתה לא זו ש"כוס" למרות

jxevlהשימוש מכך: ויותר מכן. לאחר שהקריבוה בהמה

רק אלא במקדש, לעבודה היה לא הפשטתjxevlבכלי

כגורם אלא כעיקר, לא – עצמה בהפשטה ואף העור,

העור הפשטת את מקילה ההשקאה בלבד: לתועלת

–6מהקרבן

צריך היה המקדש בבית צדדי כה פרט אפילו ואם

שהמשכן להיות, לכאורה, צריך, מזהב, בעשירות, להיות

ייתכן, וכיצד מזהב. רק עשויים בודאי יהיו כליו וכל

בנחושת? ואפילו בכסף גם שהשתמשו

זאת להסביר ניתן "כסף" שמבחינה7לגבי כיון :

במדרש כנאמר הזהב, פני על לכסף יתרון יש 8מסויימת

ובמעלתו בכסף גם צורך היה לכן פרשתנו, בתחילת

הנחושת? לגבי הקושי נותר אך במשכן.

מספיק לישראל אז היה שלא בפשטות, זאת לתרץ אין

להשתמש הקדושֿברוךֿהוא עליהם ציוה ולכן וכסף, זהב
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בודאי וכסף זהב של זו וכמות – שבעולם" וזהב כסף

המשכןlklהספיקה .10פרטי

.·
ÔÎ˘Ó‰ ˙·„� ÚÂˆÈ· ÔÓÊÂ ÈÂÂÈˆ‰ ÔÓÊ

דעות שלש שיש ולציין, להקדים יש זאת, להבין כדי

שבו הזמן ולגבי המשכן עשיית על נצטוו שבו הזמן לגבי

המשכן: נדבת ניתנה

הזהר בספר אחת, דעה אלא11לפי הציווי, רק לא הרי ,

תורה, מתן לאחר מיד היו המשכן, נדבת של המעשה אף

iptlחטא לגבי התורה דברי בזהר מוסברים בכך העגל. חטא

באזניהם" אשר הזהב נזמי את העם כל "ויתפרקו ,12העגל

הרבה ממצרים עמם לקחו ישראל בני לכאורה: שהרי,

תכשיטי את העגל עבור לתת צריכים היו אפוא, ומדוע, זהב,

באזניהם"? אשר הזהב "נזמי – עצמם על ענדו אשר הזהב

המשכן, לנדבת זהבם כל את נתנו כן לפני שכבר אלא

של הזהב רק להם נותר העגל, בחטא יותר, ומאוחר

ענדו. אשר התכשיטים

המשכן נדבת רק לא מכך: להיפך סוברת שניה דעה

לי "ועשו הקדושֿברוךֿהוא של ציוויו אף אלא למעשה,

בתוכם" ושכנתי כלומר,13מקדש הכפורים, ביום נאמר ,

להם שנתכפר האומות כל שידעו "כדי העגל, חטא לאחר

העגל" .14מעשה

ונחושת.1) וכסף זהב כלליים דברים ג' הי' במשכן ד: קיא, תו"א ראה

דבר היו לא א) הרי: – מילואים ואבני שוהם נשתמשוillkאבני ב) ,

רש"י מפרשי וראה הביאום. הנשיאים ג) ועיבוד, שינוי בלי שהם כמו בהם

ועוד. ז) (כה, אוה"ח ב), (כה,

א.2) ב, עירובין

וי"ט.3) הי"א פ"א ביהב"ח הל' רמב"ם

א).4) (ל, פ"ג תמיד משנה

"גוזמא").5) (ולא ממש זהב של הכוס הי' זה שמטעם ושם, א. כט, שם

שם). לח"מ וראה ה"ט. פ"א תמידין הל' (רמב"ם ההלכה וכ"ה

קאפח.6) הרב (מהדורת מ"ד פ"ג תמיד ובפיה"מ שם תמידין הל' רמב"ם

בביצה. כמשנ"ת שם: ומסיים תשכ"ז) ירושלים,

"שתהא – דמשכא" סרכא "משום סע"א) מ, (ביצה בגמרא פרש"י וכן

"כי מפרש ביצה) (סוף שם בפיה"מ עצמו הרמב"ם והנה כו'". להפשיטה נוח

הרב מהדורת בפיה"מ אבל – כו'" ריאתה יתיר השחיטה קודם ההשקאה

סירכא שם הייתה ואם הפשטתה את מקלה השחיטה לפני שההשקאה הנ"ל:

ואכ"מ. סקל"ב. סל"ט יו"ד בש"ך ועיין בהערה. שם וראה נפסקת. קלה

בצבור7) כח יש "אם שם ביהב"ח הל' ברמב"ם שהרי דוחק. – אבל

של אותן חזרוadfעושין כסף של עשאום העשירו וש"נ): ב (כח, ובמנחות ."

הבאה. הערה וראה זהב. של עשאום והעשירו

רבה.8)

שם) המהרז"ו (כפי' הוא שם) (שבמדרש ד"כסף" שהמעלה י"ל אבל

מה כי לנדו"ד, שייך אי"ז ולפ"ז ו). סעיף לקמן (וראה להוצאה" "טוב שהוא

מעלת הוא במקדש הקודמת.zexiyrdשנוגע הערה וראה .

א.9) קיט, פסחים

ובהיות10) וכסף, זהב להם הי' שלא מישראל כאלו שהיו לומר ואין

מנחשת דברים כמה עשאו לכן להשתתף, צריך אחד כל הי' המשכן שבנדבת

הובא כה. בשלח בתנחומא גם וכ"ה ב. ה, (בכורות רז"ל אמרו שהרי –

תשעים עמו היו שלא מישראל ואחד אחד כל לך "שאין יג) יג, בא בפרש"י גם

מצרים". של וזהבה מכספה טעונים בכורות) פרש"י – (מעולים לובים חמורים

א.11) רכד, ח"ב

ג.12) לב, תשא

ח.13) כה, פרשתנו

יא.14) לג, יח. לא, תשא רש"י גם וראה ח. פרשתנו תנחומא
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אמר שהקדושֿברוךֿהוא הסוברת, שלישית דעה ויש

מקדש" לי "ועשו הציווי מסירתiptlאת אך העגל, חטא

על ישראל לבני המשכןהציווי ונדבת רבינו, משה ידי

הכפורים יום לאחר רק היו .15למעשה,

חיים" אלקים דברי ואלו ש"אלו אמנם,16כיון מובן: ,

מהדעות, אחת לפי רק הדברים התקיימו הגשמי במשכן

והן חיים", אלקים "דברי אמת, הן הדעות שלש כל אך

הרוחני, במשכן – המשכן של ובפנימיותו בעיקרו קיימות

ושכנתי מקדש לי להלן.mkezaב"ועשו שיוסבר כפי ,"

.‚
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תורה, מתן ישראלiptlלאחר כל היו העגל, חטא

במצב היו הם – במצרים – כן לפני אמנם, צדיקים. בדרגת

ואלו..." זרה עבודה עובדי "אלו מצרים17שבו יציאת אך ,

גירות אצלם יצרו תורה כקטן18ומתן שנתגייר ש"גר וכיון .

הבלתי19ֿשנולד" מעברם כלשהו רושם אצלם נותר לא ,

הרחוק העבר של השלילי הרושם אף מכך: ויותר חיובי.

אצל שהיתה הזוהמה mc`dמאד, ipa lkעץ חטא מאז

תורהdwqtהדעת, מתן בזמן .20אצלם

העגל, חטא – ביותר חמור חטא חטאו הם מכן, לאחר

השורש שלאחריו.21שהוא החטאים לכל

הקדושֿ אמר שבו הכפורים, יום שלאחר יוצא, לפיכך

כדבריך" "סלחתי בעלי22ברוךֿהוא של לדרגה הגיעו הם ,

תשובה.

לעיל: שהובאו הדעות שלש בין ההבדל וזהו

חטא לפני התרחשה המשכן נדבת שאף הדעה, לפי

צדיקים. ידי על נעשה שהמשכן יוצא, העגל,

הכפורים ביום רק היה הציווי שאף הסוברת, הדעה לפי

המשכן הקמת שכל יוצא, להם...", שנתכפר שידעו... "כדי

תשובה. בעלי ידי על היא – הסוף ועד מהתחלה –

המשכן על הציווי בין היה העגל שחטא הדעה, ולפי

אף בתוקף נשאר שהציווי כלומר, בפועל, הקמתו לבין

(שהרי, הכפורים ליום החטא שבין התקופה כל במשך

חדש בציווי כך אחר צורך היה הציווי, התבטל –23אילו (

ולגרימת "מקדש" לעשיית קשורים רשעים שאף יוצא,

בתוכם". "ושכנתי
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ה' בעבודת הדעות משלש אחת מכל הנלמדת ההוראה

היא:

יצר לו "אין אשר צדיק, של לדרגה מגיע יהודי כאשר

"פסקה24הרע" כאשר תורה, במתן ישראל שהיו כפי ,

נעלית, כה בדרגה שהוא כיון לחשוב: עלול הוא זוהמתן",

– גשמיים מענינים ויתנתק רוחניים בענינים רק שיעסוק רצוי

כיוון ממנו, נמוכה בדרגה שהם שיהודים סובר, הוא

לי "ועשו של לעבודה זקוקים העולם, בעניני שעוסקים

על יתברך, לה' לדירה הגשמיים הענינים הפיכת – מקדש"

"בכל אילו25ידי כי דעהו". l`דרכיך mdהם זאת, יעשו

בדברים בתחילה – הזה העולם בעניני ח"ו לשקוע עלולים

לאיסורים ח"ו ליפול עלולים הם כך ואחר אך26המותרים, .

`edלעסוק צריך "הוא" ומדוע "צדיק", הוא הרי שונה:

מה הגשמיים? מהדברים מקדש" לי "ועשו של בעבודה

ולגשמיות?! לו

כאשר שאף הראשונה, מהדעה הוראה נלמדת כך על

להם ציוה זוהמתן", "פסקה של בדרגה ישראל היו

בעניני לעסוק שיש – מקדש" לי "ועשו הקדושֿברוךֿהוא

יתברך. לו דירה מהם לעשות כדי הזה העולם

קיום כך ידי על חסר הרי מגשמיות, מתנתקים וכאשר

"נתאוה התכלית ומימוש מקדש", לי "ועשו הציווי

דירה יתברך לו להיות ,mipezgza"27הקדושֿברוךֿהוא

יותר: חמור דבר להיגרם עלול לכך ובנוסף

כרחו ובעל גשמי, בגוף היא נשמתו זאת שבכל כיון

רק כולו עסוק שיהיה כיון הרי גשמיים, לענינים זקוק הוא

הגשמיים, הדברים בזיכוך כלל יעסוק ולא ב"רוחניות"

ההיפך להיות דבר של בסופו להגיע שלו הגשמיות עלולה

ויקהל.15) ר"פ רמב"ן א. קצה, זח"ב

וש"נ.16) ב. יג, עירובין

כז.17) יד, בשלח ראובני ילקוט ב. קע, זח"ב

אֿב.18) מו, יבמות

וש"נ.19) א. כב, שם

ועוד.20) ב. נב, זח"א רע"א. קמו, שבת

לד),21) לב, (תשא גו' ופקדתי שיהי') חטא איזה (על פקדי וביום שלכן

jlוכמרז"ל oi`תשא רש"י גם וראה א. קב, (סנה' עגל של כו' פורענות כל

שם).

יא.22) לג, תשא רש"י

לציווי23) קודם העגל ש"מעשה רש"י שהוכחת יח לא, תשא רא"ם ראה

הקב"ה נתרצה וביוהכ"פ הלחות נשתברו בתמוז ש"בי"ז מזה המשכן", מלאכת

אפ"ל המאורעות סדר שמצד [אף בנוגעלישראל" למשה הקב"ה שציווי

לאחרי הי' עד"ז לישראל משה ציווי ורק העגל חטא לפני הי' המשכן למלאכת

הי' הקב"ה ציווי באם כי – היא כסדרן] עפ"ז נאמרו והפרשיות iptlיוהכ"פ,

להמשכן. בנוגע גם הי' ביוהכ"פ שהריצוי משה ידע מנין העגל, חטא

ובכ"מ.24) פ"א. תניא

שב"ועשו25) שהחידוש ,161 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש וראה ו. ג, משלי

" הו"ע מקדש", האדםaלי בדרכי תהי' אלקות (שידיעת דעהו" דרכיך כל

יהיו מעשיך מ"וכל שלמעלה שמים".mylעצמם)

ובכ"מ.26) תר"ץ. דעת למען ד"ה פ"א. מ"ב ומעין קונט' ראה

(27.42 הערה 17 ע' ח"ו לקו"ש וראה טז. נשא תנחומא
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שניתן הזהב לגבי שמוצאים כפי הרצויה. מהתכלית

וח"ו ר"ל היו – המשכן עבור ניתן היה לא שאילו למשכן,

העגל. עבור בו משתמשים

לעבודה זקוק הצדיק שדוקא לחשוב, אפשר שני, מצד

לא הגשמיים שעניניו לוודא כדי מקדש", לי "ועשו של

ולקדושה, לטוב המנוגדים לדברים ייהפכו

מתמדת, בתשובה ששרוי תשובה, בעל זאת ולעומת

" האסורים הדברים על ואומר מהרע, `iבהתרחקות

iyt`"28– זו לאזהרה זקוק אינו הוא –

שאדרבה: השניה, מהדעה ההוראה נלמדת כך על

"סלחתי לראשונה בו שנאמר בזמן הכפורים ביום דוקא

כי המשכן, עשיית על הציווי נאמר אז דוקא – כדבריך"

והכפרה. התשובה שלמות תלויה בכך

של בעבודה להתחיל שכדי לחשוב, אפשר עדיין אך

שלמה בתשובה לשוב כן לפני צריך מקדש", לי "ועשו

"ולרשע – אז עד ואילו כדבריך", ל"סלחתי אמר29ולהגיע

חוקי". לספר לך מה אלקים

שהציווי השלישית, מהדעה ההוראה נלמדת כך על

לפני ואף ח"ו, לרגע אף התבטל לא מקדש" לי "ועשו

מקדש", לי "ועשו הציווי את לקיים וצריך אפשר התשובה

בתוכם". "ושכנתי של לקיום דבר של בסופו בכך ולהביא

הזקן אדמו"ר ולקיים30כפסק תורה ללמוד צריך רשע שאף ,

"המאור דבר של בסופו כי למוטב".31מצוות, מחזירו שבה
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חיים" אלקים דברי ואלו "אלו של הפנימית המשמעות

אף, אלא אמת, היא השונות מהדעות אחת שכל רק, אינה

ozeiniptayענין כולן אֿל`cgהן אחד, מרועה "ניתנו כי ,

נתנן..." .32אחד

שלש רק מהוות אינן שלעיל הדעות ששלש מובן, מכך

אלא ישראל, של השונים הסוגים לשלשת שונות הוראות

קיימות הללו (וההוראות) הדעות שלש כל מכך: יותר אף

יחיד. משכן באותו גם

הוא במשכן החפץ "עיקר אשר – שבארון רואים, לכן

הארון" שהוא השכינה מנוחת ביטוי33מקום לידי באו –

שברי היו בארון הללו: הענינים שלשת zegelכל

zepey`xd34החטא לפני שהיו כפי ישראל של דרגתם –

אלה היו זאת, עם אך, שבירתixay(צדיקים). והרי לוחות,

העגל מחטא נגרמה יש35הלוחות שבארון רואים וכך –

שהיו כפי שבורים, הלוחות שאצלם יהודים עבור גם מקום

השניות הלוחות בארון היו וכן החטא. לאחר ,34ישראל

התשובה בעלי דרגת הכפורים, ביום שהיו36שניתנו כפי ,

כדבריך". "סלחתי לאחר ישראל

מזהב עשויים היו לא וכליו שהמשכן לכך ההסבר זהו

מינים שלשה כי – מנחושת ואפילו מכסף, אף אלא בלבד,

בסעיף כדלהלן ישראל, של הסוגים לשלשת רומזים אלו

כדלעיל. למשכן, וקשורים צריכים וכולם ט',

.Â
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– ונחושת כסף זהב, – אלו מינים שלשה בין ההבדל

עניני כבכל גם, משתקף הענינים, בפנימיות כמוסבר

למעשה: להלכה עד שבתורה, בנגלה גם התורה, פנימיות

הגמרא אומרת וכסף זהב אחד37לגבי שבכל יש, מהם

יותר "חשוב" היותו היא הזהב מעלת האחר: לעומת מעלה

"יוצא – "חריף" היותו היא הכסף ומעלת 38מהכסף,

כאשר דעות, שתי יש לכן לסוחר". ועובר בהוצאה

יותר, (מכריע מהם איזה זה, לעומת זה וזהב כסף מעריכים

"פירא" הוא מהם ואיזה (=מטבע), "טבעא" ו)הוא

"חשוב" שהזהב שמפני קובעת, אחת דעה (=פירות):

לפי ואילו הכסף, לעומת "טבעא" נחשב הוא לכן יותר,

ההלכה היא וכך שניה, הכסף39דעה הזהב, לעומת אף ,

"חריף". שהוא מפני "טבעא" נחשב

הה"מ).28) (בשם ד ט, ואתחנן לקו"ת ראה

טז.29) נ, תהלים

צריך30) הרב שגם שי"ל בקו"א, שם וראה ה"ג). (פ"ד לאדה"ז ת"ת הל'

עיי"ש. אותו. ללמד

מצא31) שכן – לאיכ"ר ובמ"כ שם. קה"ע (לגירסת ה"ז פ"א חגיגה ירוש'

ב. פתיחתא איכ"ר יד). כתיבת בירוש'

ב.32) ג, חגיגה

תרומה.33) ר"פ רמב"ן

ב.34) יד, ב"ב

(35(1 ענינים: ב' היו שבארון הראשונים בלוחות קצת: אחר באופן

השבירה; ע"י נשתנה לא וזה – טז) לב, (תשא המה אלקים מעשה והלוחות

ע"י בטל וכו') (התיבות והמכתב – גו' חרות הוא אלקים מכתב והמכתב (2

פרח). שהכתב ועוד) יט. לב, (תיב"ע מרז"ל ע"פ (בפרט השבירה

אדם36) כל מדת ש"היא "בינונים" במדריגת היו יוהכ"פ שלאחרי י"ל, גם

דיוהכ"פ הסליחה אחר גם שהרי רפי"ד), (תניא ימשוך" אדם כל ואחרי'

שאינו ורק יצה"ר לו שיש בינוני ובדוגמת – עה"ד דחטא הזוהמא נשארה

במחדומ"ע. ח"ו עובר

צריכים היו המשכן בנדבת (באו"א): שבמשכן הדיעות ג' ענין י"ל ועפ"ז

וציבור לקהל יהיו שכולם ד"ויקהל", [ובאופן ישראל" בני עדת "כל להשתתף

שב"עדת ומכיון שם], ובהנסמן 230 ע' [המתורגם] ח"ו לקו"ש ראה – אחד

ר"ת הוא ש"צבור" במ"א [וכמדובר אלו סוגים ג' כל ישנם ישראל" בני

צ"ל ע"כ – ורשעים] בינונים הדיעות.lkצדיקים ג'

ואילך.37) סע"א מד, ב"מ

ע"ב.38) ריש שם, רש"י

ס"ד.39) סר"ג חו"מ שו"ע
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שניתן הזהב לגבי שמוצאים כפי הרצויה. מהתכלית

וח"ו ר"ל היו – המשכן עבור ניתן היה לא שאילו למשכן,

העגל. עבור בו משתמשים

לעבודה זקוק הצדיק שדוקא לחשוב, אפשר שני, מצד

לא הגשמיים שעניניו לוודא כדי מקדש", לי "ועשו של

ולקדושה, לטוב המנוגדים לדברים ייהפכו

מתמדת, בתשובה ששרוי תשובה, בעל זאת ולעומת

" האסורים הדברים על ואומר מהרע, `iבהתרחקות

iyt`"28– זו לאזהרה זקוק אינו הוא –

שאדרבה: השניה, מהדעה ההוראה נלמדת כך על

"סלחתי לראשונה בו שנאמר בזמן הכפורים ביום דוקא

כי המשכן, עשיית על הציווי נאמר אז דוקא – כדבריך"

והכפרה. התשובה שלמות תלויה בכך

של בעבודה להתחיל שכדי לחשוב, אפשר עדיין אך

שלמה בתשובה לשוב כן לפני צריך מקדש", לי "ועשו

"ולרשע – אז עד ואילו כדבריך", ל"סלחתי אמר29ולהגיע

חוקי". לספר לך מה אלקים

שהציווי השלישית, מהדעה ההוראה נלמדת כך על

לפני ואף ח"ו, לרגע אף התבטל לא מקדש" לי "ועשו

מקדש", לי "ועשו הציווי את לקיים וצריך אפשר התשובה

בתוכם". "ושכנתי של לקיום דבר של בסופו בכך ולהביא

הזקן אדמו"ר ולקיים30כפסק תורה ללמוד צריך רשע שאף ,

"המאור דבר של בסופו כי למוטב".31מצוות, מחזירו שבה
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חיים" אלקים דברי ואלו "אלו של הפנימית המשמעות

אף, אלא אמת, היא השונות מהדעות אחת שכל רק, אינה

ozeiniptayענין כולן אֿל`cgהן אחד, מרועה "ניתנו כי ,

נתנן..." .32אחד

שלש רק מהוות אינן שלעיל הדעות ששלש מובן, מכך

אלא ישראל, של השונים הסוגים לשלשת שונות הוראות

קיימות הללו (וההוראות) הדעות שלש כל מכך: יותר אף

יחיד. משכן באותו גם

הוא במשכן החפץ "עיקר אשר – שבארון רואים, לכן

הארון" שהוא השכינה מנוחת ביטוי33מקום לידי באו –

שברי היו בארון הללו: הענינים שלשת zegelכל

zepey`xd34החטא לפני שהיו כפי ישראל של דרגתם –

אלה היו זאת, עם אך, שבירתixay(צדיקים). והרי לוחות,

העגל מחטא נגרמה יש35הלוחות שבארון רואים וכך –

שהיו כפי שבורים, הלוחות שאצלם יהודים עבור גם מקום

השניות הלוחות בארון היו וכן החטא. לאחר ,34ישראל

התשובה בעלי דרגת הכפורים, ביום שהיו36שניתנו כפי ,

כדבריך". "סלחתי לאחר ישראל

מזהב עשויים היו לא וכליו שהמשכן לכך ההסבר זהו

מינים שלשה כי – מנחושת ואפילו מכסף, אף אלא בלבד,

בסעיף כדלהלן ישראל, של הסוגים לשלשת רומזים אלו

כדלעיל. למשכן, וקשורים צריכים וכולם ט',
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– ונחושת כסף זהב, – אלו מינים שלשה בין ההבדל

עניני כבכל גם, משתקף הענינים, בפנימיות כמוסבר

למעשה: להלכה עד שבתורה, בנגלה גם התורה, פנימיות

הגמרא אומרת וכסף זהב אחד37לגבי שבכל יש, מהם

יותר "חשוב" היותו היא הזהב מעלת האחר: לעומת מעלה

"יוצא – "חריף" היותו היא הכסף ומעלת 38מהכסף,

כאשר דעות, שתי יש לכן לסוחר". ועובר בהוצאה

יותר, (מכריע מהם איזה זה, לעומת זה וזהב כסף מעריכים

"פירא" הוא מהם ואיזה (=מטבע), "טבעא" ו)הוא

"חשוב" שהזהב שמפני קובעת, אחת דעה (=פירות):

לפי ואילו הכסף, לעומת "טבעא" נחשב הוא לכן יותר,

ההלכה היא וכך שניה, הכסף39דעה הזהב, לעומת אף ,

"חריף". שהוא מפני "טבעא" נחשב

הה"מ).28) (בשם ד ט, ואתחנן לקו"ת ראה

טז.29) נ, תהלים

צריך30) הרב שגם שי"ל בקו"א, שם וראה ה"ג). (פ"ד לאדה"ז ת"ת הל'

עיי"ש. אותו. ללמד

מצא31) שכן – לאיכ"ר ובמ"כ שם. קה"ע (לגירסת ה"ז פ"א חגיגה ירוש'

ב. פתיחתא איכ"ר יד). כתיבת בירוש'

ב.32) ג, חגיגה

תרומה.33) ר"פ רמב"ן

ב.34) יד, ב"ב

(35(1 ענינים: ב' היו שבארון הראשונים בלוחות קצת: אחר באופן

השבירה; ע"י נשתנה לא וזה – טז) לב, (תשא המה אלקים מעשה והלוחות

ע"י בטל וכו') (התיבות והמכתב – גו' חרות הוא אלקים מכתב והמכתב (2

פרח). שהכתב ועוד) יט. לב, (תיב"ע מרז"ל ע"פ (בפרט השבירה

אדם36) כל מדת ש"היא "בינונים" במדריגת היו יוהכ"פ שלאחרי י"ל, גם

דיוהכ"פ הסליחה אחר גם שהרי רפי"ד), (תניא ימשוך" אדם כל ואחרי'

שאינו ורק יצה"ר לו שיש בינוני ובדוגמת – עה"ד דחטא הזוהמא נשארה

במחדומ"ע. ח"ו עובר

צריכים היו המשכן בנדבת (באו"א): שבמשכן הדיעות ג' ענין י"ל ועפ"ז

וציבור לקהל יהיו שכולם ד"ויקהל", [ובאופן ישראל" בני עדת "כל להשתתף

שב"עדת ומכיון שם], ובהנסמן 230 ע' [המתורגם] ח"ו לקו"ש ראה – אחד

ר"ת הוא ש"צבור" במ"א [וכמדובר אלו סוגים ג' כל ישנם ישראל" בני

צ"ל ע"כ – ורשעים] בינונים הדיעות.lkצדיקים ג'

ואילך.37) סע"א מד, ב"מ

ע"ב.38) ריש שם, רש"י

ס"ד.39) סר"ג חו"מ שו"ע



��dnexz zyxt zegiyÎihewl

שהכסף השניה, הדעה לפי נקבעה שההלכה לכך, בנוסף

בעיקר חשובה זה בנושא (כי הזהב לעומת "טבעא" הוא

בכסף יש הרי "חריף"), היותו zercdעובדת lklעל מעלה

זהב, לעומת "פירא" הוא שהכסף הדעה לפי אף הזהב: פני

בודאיheytהרי הוא עצמו לגבי או ממש פירות שלגבי

"טבעא" דעה40נחשב יש שלגביו הזהב, לעומת שהוא41, ,

עצמו. לגבי או) ממש, פירות לגבי (אפילו "פירא" נחשב

לבין הזהב שבין היחס לגבי רק הן אלו דעות שתי

כולם סוברים נחושת, לגבי אבל, עצמם. לבין בינם הכסף

הכסף לעומת "פירא" היא הזהב42שנחושת לעומת ואף ,

דעות מספר להלכה43(לפי נקבע וכך היא44, נחושת – (

משניהם נמוכה יותר45בדרגה "חריפה" נחושת אמנם, .

את מכריעה הנחושת של ה"חריפות" אין זאת בכל מהזהב,

הזהב של החשיבות

הגדרת בנושא ה"חשוב" את ה"חריף" הכרעת כי –

בנוסף אשר כסף, לגבי דוקא היא כדלעיל, ה"טבעא",

גדולה כה אינה כי אם חשיבות, גם לו יש ל"חריפותו"

מעלת עם ביחד אך – ואילוכזהב מכריעה. היא החריפות

לה שאין "חריפות"llkבנחושת, יש מיוחדת, חשיבות

הזהב "חשיבות" את להכריע כדי בכך די ואין .46בלבד,

.Ê
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כדברי ברוחניות, ממקורם נובעים בגשמיות הענינים כל

הזקן זה47אדמו"ר שהבדל מובן, מכך מהן". "שנשתלשלו :

היא הזהב שמעלת בגשמיות, הכסף לבין הזהב בין

הכסף לעומת לסוחר", "עובר הוא אין אך בלבד, חשיבותו

"עובר היותו היא מעלתו אך כזהב חשוב כה שאינו

בבחינת שהם הענינים שברוחניות, מכך נובע לסוחר",

milrpe"זהב" miaeygבמדרש כנאמר "לא48מהעולם, :

"עובר הם אין ולכן בזהב...", להשתמש ראוי העולם היה

כה אינם "כסף" שבבחינת הענינים ואילו לסוחר".

מהעולמות יותר לא אך נעלית, בדרגה הם כלומר, חשובים,

לסוחר". "עובר הם לכן לעולם, קשורים שהם וכיון –

בה שאין נחושת, בבחינת שהם שהענינים מובן, מכך

עצמו בעולם הם "כסף", של חשיבות לא אף חשיבות, כל

נמוכה. בדרגה

"נחש" מלשון היא ש"נחושת" הנאמר, את תואם ,49זה

שורש הדעת, עץ לחטא כי50שגרם – החטאים כל

עצמו העולם בעניני נמוכה דרגה על מצביעה .51ה"נחושת"

.Á
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"חריף" אינו שהזהב לעיל, האמור לפי להבין: יש אך

ביותר, נעלית בדרגה שהוא וחשיבותו, מעלתו מפני דוקא

(כולל העולם היה שלא לעיל, כאמור כך, כדי )sqkdעד

ל"פירא" רק נחשב הוא מדוע – בזהב להשתמש ראוי

שדרגתו הכסף, ממנו?dkenpלעומת יותר הרבה

הוא: לכך ההסבר

ובמדות למעלה, ב"ספירות" כסף לבין זהב בין ההבדל

דרגת הוא ו"כסף" הגבורה, דרגת הוא "זהב" הוא: הנפש,

לבין52חסד הצדיקים עבודת בין ההבדל זהו האדם, בעבודת .

"המשכה" היא הצדיקים עבודת התשובה: בעלי 53עבודת

התשובה בעלי עבודת ואילו וכסף, חסד – למטה מלמעלה

"העלאה" וזהב52היא גבורה – למעלה .54ממטה

הוא והכסף מהעולם נעלה שהזהב לכך תואם הדבר

עבודת של מהותה עצמו: בעולם ביותר הנעלית הדרגה

– בכללותה היא למעלה, ממטה העלאה d`iviהתשובה,

פירא40) לגבי הוי פירא דהבא לגבי דכספא אע"ג ב: שם, ב"מ ראה

הוי. טבעא לאו למ"ד איכא מי נפשי' לגבי רע"א: מה, ושם הוי. טבעא

א.41) מה, ב. מד, שם

את42) קונה (שהכסף דרבי ילדותי' לשיטת שגם ע"ב ריש מד, שם ראה

רפ"ד. ב"מ בירוש' וכ"ה הכסף. את קונה הנחשת הזהב),

שם.43) חו"מ וב"י טור ראה – בזה הדיעות

יג:44) כלל השו"ע כללי מלאכי יד וראה ס"ה. שם בשו"ע השני' דיעה

הובא – שני'". כסברא נקטינן אומרים ויש אומרים יש בש"ע "כשכותב

עיי"ש. א. שכב, בהוספות אדה"ז, בסדור נדפס – מאדנ"ע רבה" ב"מודעה

כו'.45) גרוע אחרון דאחרון שם): בב"י (הובא שם ב"מ רא"ש ראה

שם.46) (לשו"ע) וסמ"ע בב"י הובא – שם רא"ש

העליונות).47) מע"ס שנשתלשלו – שבנפש בחי' עשר (לענין רפ"ג תניא

כו'.48) המשכן בשביל נברא ולמה שם: וראה ב. פט"ז, ב"ר רפל"ה. פרשתנו

ולהעיר49) נחשת". "נחש (בענין ט כא, חקת ורש"י ח פל"א, ב"ר ראה

הובא – תס"ו תקו"ז נחשת). לנחש שייך דמשכן שהנחשת ב), (קמח, מזח"ב

הערה וראה שב. ע' להצ"צ מביאוה"ז גם ולהעיר א'תיג. ע' תרומה באוה"ת

בשוה"ג. – 52

המושלים50) יאמרו ע"כ בד"ה בארוכה ונתבאר .20 בהערה בהנסמן ראה

תרצ"א.

חריף51) אינו שהנחשת לזה הענינים בפנימיות הביאור גם שזהו וי"ל

נק' הקליפות ומשכן ש"מקום מה ע"ד שזהו – לב,my(כ"כ) ראה (לקו"ת "

עיי"ש). רע"ג.

קיא,52) תו"א פ"נ. תניא גם וראה ב. רכד, אֿב. קמח, ח"ב א. רנ, זח"א ראה

וכסףn"kaeד. זהב בענין מדובר שם, ובתו"א שבזח"ב (ולהעיר .okynay.(*

ובכ"מ.53) תרס"א. תקעו ד"ה ראה

שזהב54) שמה ב), לז, דרמ"צ גם (וראה תקלד ע' עקב מאוה"ת להעיר

הוא שזהב לפי – הוא "טבעא" וכסף "פירא" וכסףz`lrdנק' zkyndמ"ן

עיי"ש. מ"ד.

'r `yz z"de`) "zygp ly xexiad `idy epiid" zygp `id dxezy dn ik ± mipta k"ynl dxizq dfn oi` la` .dxez ± zygpe ,g"nb ± sqk ,dcear ± adf :my `"eza (*
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היא55מהעולם הצדיקים עבודת ואילו למקור. שיבה ,

ומצוות, תורה ידי על אלקות, .56העולםjeza"להמשיך"

בהמשכת דוקא מתממשת העליונה שהכוונה וכיון

"נשמתן נאמר כן על אשר למטה, miwicvשל57אלקות

הכסף ש"חריפות" בתורה נפסק לכן נמלך...", שבהם

הזהב. "חשיבות" את מכריעה

התשובה, שהיא למעלה, ממטה ההעלאה לכך: בנוסף

אדם כל של בתחושתו תלוי הדבר כי וקצובה, מוגדרת אינה

וכן עצמו, זאת,dzednבפני לעומת מההגבלה. יציאה היא

של באופן היא ומצוות, תורה של העבודה הצדיקים, עבודת

וכו' ומדידה הוא58סדר שה"זהב" ההלכה, קובעת ולכן .

כי "טבעא", הוא וה"כסף" היא59"פירא", ה"טבעא" תכונת

ומדוד קצוב משתנה60היותו בלתי ,61.

.Ë
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כסף זהב, – הסוגים שלשת שבין להקבלה ההסבר זהו

דרגתם ישראל: בני של השונות הדרגות לשלש – ונחושת

הכפורים: יום ולאחר החטא, לאחר העגל, חטא לפני

ישראל של דרגתם את מסמל לתשובה, הרומז "זהב",

זוהי – הצדיקים עבודת "כסף", הכפורים. יום לאחר

את מסמלת "נחש", מלשון ונחושת, החטא. לפני דרגתם

כי הכפורים, יום לבין העגל חטא שבין בתקופה מצבם

הדעת עץ לחטא דומה העגל של62חטא בעטיו נגרם אשר ,

הקדמוני. הנחש

.È
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היא: הרוחנית בעבודתנו מכך הנלמדת ההוראה

של בדרגה שהם הוא) כך שאכן (או הסוברים יש

מיהודים להתנתק רוצים הם ולפיכך ו"כסף", "זהב"

"נחושת". בבחינת שהם אחרים

והאחרים ו"כסף", "זהב" הם שאכן כדבריהם, יהי לו

"ושכנתי שלצורך לדעת, עליהם זאת בכל "נחושת", הם

להתאחד עליהם שבבחינת63בתוכם" היהודים עם

לבד. ומכסף מזהב המשכן את להקים אפשר אי "נחושת".

עצמם את המחשיבים אלו עבור הוראה כאן יש שני, מצד

הם "נחושת". לגשתmilelrבבחינת אני ומה אני מי לחשוב:

היאחלקמהמשכן, שאף"נחושת" הקודש?עליהםלדעת, אל

ו"זהב": "כסף" לעומת ב"נחושת" מעלה יש ואדרבה:

שהם האדנים, –ceqidא) המשכן חצר של

לחול קודש בין ההבדלה ונעשתה התחילה 64שבכך

לקודש עד פנימה, מהחצר הדרגות הבדלי (לעומת

מחול והמעבר – עצמה) בקדושה כולם שהם הקדשים,

ביותר הגדולה המעלה הוא –65לקודש

מנחושת היו .66הרי

"יתדות" ידי על נתמכו המשכן יריעות אף ב)

כ"אהל67מנחושת המשכן היה באמצעותם שדוקא בל68,

יסע בל gvplיצען eizeczi"69.

,a"kyz ipiny t"y zegiyn)

(l"yz ldwie t"y

(55– הוא שענינה כו'" הכסף על הזהב ד"כמעלת האהבה בדוגמת

שם). (תניא והפתילה" מהעצים "ליפרד

ומלכתא56) מלכא (בסופו). תרכ"ט תמים שה (ד"ה מהידוע להעיר

(פסחים יאי גדיא או יאי אימרא אי ומלכתא מלכא פלוגתת בביאור תרצ"ז)

ולכן הבע"ת. עבודת – ו"גדיא" הצדיקים עבודת הוא ד"אימרא" סע"א), נז,

שרש המלכות בחי' היא "מלכתא" כי יאי, אימרא מלכתא ,r"iaאמרה

דוקא. הצדיקים עבודת ע"י הוא בבי"ע וההמשכה

וקו הימין קו וזהב, כסף בחי' הם ובע"ת שצדיקים בפנים המבואר וע"פ

"ניפסקו ע"ב) ריש (שם, מלכא שאמר מה שזהו"ע י"ל אולי – "ipinil'השמאל

הימין. שמקו ד"אימרא" העבודה שמשבח מה על קצף כי –

ז.57) פ"ח, ב"ר ג. פ"ב, רבה רות

ובכ"מ.58) ס"י. אגה"ק ראה

(59– "שוב" הו"ע ש"מטבע" ,160 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש גם ראה

זה מצד רק [לא היא ל"שוב" ד"מטבע" שהשייכות ושם, למטה. המשכה

"שוב" וענין "טבע", מלשון הוא שמטבע לפי גם כ"א] משתנית, אינה שמטבע

בלבושי למטה ההמשכה .rahdהוא

דקיץ.60) במידי תנא משער הוי טבעא ב: מד, ב"מ ראה

דוקא61) כבש צ"ל תמיד שקרבן שמה ד), (עח, פנחס מלקו"ת להעיר

אינו "תשובה כי – הוא (55 הערה לעיל גם ראה – הצדיקים לעבודת (המורה

שאינה "טבעא" גם והרי – צדיק" בחי' צ"ל בתמידות אבל שעה לפי אלא

כענין הוא .zecinzdמשתנית

ולכו"כ62) ועוד). ב. נב, זח"א (ראה עה"ד דחטא הזוהמא אז חזרה שלכן

הרי סע"א.דעות ה, (ע"ז המות" ממלאך "חרות בנ"י היו העגל חטא לולא

חטא ע"ד – אלו) כדעת סתם ג) (פג, רות ובזו"ח ובכ"מ. ז. פמ"א, שמו"ר

העולם. לכל בנוגע עה"ד

ד"קהל"63) שההתכללות ,(36 הערה לעיל (ראה "ויקהל" מענין להעיר

אחד במקום נאספים שכולם רק [לא שנעשיםdxhnleהוא כ"א] ze`ivnאחת,

zg`.(ואילך 230 ע' [המתורגם] ח"ו לקו"ש בארוכה (ראה

בקודש64) לשרת שיקרבו קודם רחיצה שתכליתם וכנו, שהכיור להעיר

ואילך. 207 ע' שם לקו"ש וראה נחושת, נעשו יט) ל, תשא רמב"ן (ראה

בבחי'65) כנס"י היתה שאז דאף יצי"מ, בענין ע"ב ריש צו, ד"ח ראה

יותר "זהו מ"מ ושלמה, דוד בימי שלה הגדלות מימי הרבה שלמטה קטנות

דוקא". נעוריך החסד זה מכח הי' הכל כ"כ שנגדלת מה שכל לפי מכל גדול

בשלימות, ה' עובד אינו שעדיין דהגם שנתגייר, כגר שזהו סע"ג) (צד, ועיי"ש

יחידה.zlgzהרי בבחי' מגיע להיפך ההיפך מן יציאתו

ואילך.66) י כז, פרשתנו

שם.67) פרש"י פרשתנו. סוף

הנ"ל.68) בפרש"י הובא – כ) לג, (ישעי' הכתוב לשון

שלאח"ז.69) בשיחה תרומה. לפ' ב' שיחה שם לקו"ש וראה שם. פרש"י
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היא55מהעולם הצדיקים עבודת ואילו למקור. שיבה ,

ומצוות, תורה ידי על אלקות, .56העולםjeza"להמשיך"

בהמשכת דוקא מתממשת העליונה שהכוונה וכיון

"נשמתן נאמר כן על אשר למטה, miwicvשל57אלקות

הכסף ש"חריפות" בתורה נפסק לכן נמלך...", שבהם

הזהב. "חשיבות" את מכריעה

התשובה, שהיא למעלה, ממטה ההעלאה לכך: בנוסף

אדם כל של בתחושתו תלוי הדבר כי וקצובה, מוגדרת אינה

וכן עצמו, זאת,dzednבפני לעומת מההגבלה. יציאה היא

של באופן היא ומצוות, תורה של העבודה הצדיקים, עבודת

וכו' ומדידה הוא58סדר שה"זהב" ההלכה, קובעת ולכן .

כי "טבעא", הוא וה"כסף" היא59"פירא", ה"טבעא" תכונת

ומדוד קצוב משתנה60היותו בלתי ,61.

.Ë
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כסף זהב, – הסוגים שלשת שבין להקבלה ההסבר זהו

דרגתם ישראל: בני של השונות הדרגות לשלש – ונחושת

הכפורים: יום ולאחר החטא, לאחר העגל, חטא לפני

ישראל של דרגתם את מסמל לתשובה, הרומז "זהב",

זוהי – הצדיקים עבודת "כסף", הכפורים. יום לאחר

את מסמלת "נחש", מלשון ונחושת, החטא. לפני דרגתם

כי הכפורים, יום לבין העגל חטא שבין בתקופה מצבם

הדעת עץ לחטא דומה העגל של62חטא בעטיו נגרם אשר ,

הקדמוני. הנחש

.È
ÔÎ˘Ó· ÌÈ·Â˘Á ÌÏÂÎ :‰‡¯Â‰‰

היא: הרוחנית בעבודתנו מכך הנלמדת ההוראה

של בדרגה שהם הוא) כך שאכן (או הסוברים יש

מיהודים להתנתק רוצים הם ולפיכך ו"כסף", "זהב"

"נחושת". בבחינת שהם אחרים

והאחרים ו"כסף", "זהב" הם שאכן כדבריהם, יהי לו

"ושכנתי שלצורך לדעת, עליהם זאת בכל "נחושת", הם

להתאחד עליהם שבבחינת63בתוכם" היהודים עם

לבד. ומכסף מזהב המשכן את להקים אפשר אי "נחושת".

עצמם את המחשיבים אלו עבור הוראה כאן יש שני, מצד

הם "נחושת". לגשתmilelrבבחינת אני ומה אני מי לחשוב:

היאחלקמהמשכן, שאף"נחושת" הקודש?עליהםלדעת, אל

ו"זהב": "כסף" לעומת ב"נחושת" מעלה יש ואדרבה:

שהם האדנים, –ceqidא) המשכן חצר של

לחול קודש בין ההבדלה ונעשתה התחילה 64שבכך

לקודש עד פנימה, מהחצר הדרגות הבדלי (לעומת

מחול והמעבר – עצמה) בקדושה כולם שהם הקדשים,

ביותר הגדולה המעלה הוא –65לקודש

מנחושת היו .66הרי

"יתדות" ידי על נתמכו המשכן יריעות אף ב)

כ"אהל67מנחושת המשכן היה באמצעותם שדוקא בל68,

יסע בל gvplיצען eizeczi"69.

,a"kyz ipiny t"y zegiyn)

(l"yz ldwie t"y

(55– הוא שענינה כו'" הכסף על הזהב ד"כמעלת האהבה בדוגמת

שם). (תניא והפתילה" מהעצים "ליפרד

ומלכתא56) מלכא (בסופו). תרכ"ט תמים שה (ד"ה מהידוע להעיר

(פסחים יאי גדיא או יאי אימרא אי ומלכתא מלכא פלוגתת בביאור תרצ"ז)

ולכן הבע"ת. עבודת – ו"גדיא" הצדיקים עבודת הוא ד"אימרא" סע"א), נז,

שרש המלכות בחי' היא "מלכתא" כי יאי, אימרא מלכתא ,r"iaאמרה

דוקא. הצדיקים עבודת ע"י הוא בבי"ע וההמשכה

וקו הימין קו וזהב, כסף בחי' הם ובע"ת שצדיקים בפנים המבואר וע"פ

"ניפסקו ע"ב) ריש (שם, מלכא שאמר מה שזהו"ע י"ל אולי – "ipinil'השמאל

הימין. שמקו ד"אימרא" העבודה שמשבח מה על קצף כי –

ז.57) פ"ח, ב"ר ג. פ"ב, רבה רות

ובכ"מ.58) ס"י. אגה"ק ראה

(59– "שוב" הו"ע ש"מטבע" ,160 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש גם ראה

זה מצד רק [לא היא ל"שוב" ד"מטבע" שהשייכות ושם, למטה. המשכה

"שוב" וענין "טבע", מלשון הוא שמטבע לפי גם כ"א] משתנית, אינה שמטבע

בלבושי למטה ההמשכה .rahdהוא

דקיץ.60) במידי תנא משער הוי טבעא ב: מד, ב"מ ראה

דוקא61) כבש צ"ל תמיד שקרבן שמה ד), (עח, פנחס מלקו"ת להעיר

אינו "תשובה כי – הוא (55 הערה לעיל גם ראה – הצדיקים לעבודת (המורה

שאינה "טבעא" גם והרי – צדיק" בחי' צ"ל בתמידות אבל שעה לפי אלא

כענין הוא .zecinzdמשתנית

ולכו"כ62) ועוד). ב. נב, זח"א (ראה עה"ד דחטא הזוהמא אז חזרה שלכן

הרי סע"א.דעות ה, (ע"ז המות" ממלאך "חרות בנ"י היו העגל חטא לולא

חטא ע"ד – אלו) כדעת סתם ג) (פג, רות ובזו"ח ובכ"מ. ז. פמ"א, שמו"ר

העולם. לכל בנוגע עה"ד

ד"קהל"63) שההתכללות ,(36 הערה לעיל (ראה "ויקהל" מענין להעיר

אחד במקום נאספים שכולם רק [לא שנעשיםdxhnleהוא כ"א] ze`ivnאחת,

zg`.(ואילך 230 ע' [המתורגם] ח"ו לקו"ש בארוכה (ראה

בקודש64) לשרת שיקרבו קודם רחיצה שתכליתם וכנו, שהכיור להעיר

ואילך. 207 ע' שם לקו"ש וראה נחושת, נעשו יט) ל, תשא רמב"ן (ראה

בבחי'65) כנס"י היתה שאז דאף יצי"מ, בענין ע"ב ריש צו, ד"ח ראה

יותר "זהו מ"מ ושלמה, דוד בימי שלה הגדלות מימי הרבה שלמטה קטנות

דוקא". נעוריך החסד זה מכח הי' הכל כ"כ שנגדלת מה שכל לפי מכל גדול

בשלימות, ה' עובד אינו שעדיין דהגם שנתגייר, כגר שזהו סע"ג) (צד, ועיי"ש

יחידה.zlgzהרי בבחי' מגיע להיפך ההיפך מן יציאתו

ואילך.66) י כז, פרשתנו

שם.67) פרש"י פרשתנו. סוף

הנ"ל.68) בפרש"י הובא – כ) לג, (ישעי' הכתוב לשון

שלאח"ז.69) בשיחה תרומה. לפ' ב' שיחה שם לקו"ש וראה שם. פרש"י
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]כ"ז שבט תשי"ז[

במענה על מכתבו בו כותב אודות המאורע אשר אחד המתפלל נוסח אר"י ירד לפני התיבה בבית 

הכנסת בו מתפללים נוסח אשכנז, וכותב אשר מחו בידו, ומוסיף מדילי' שהשאלה בזה מפני דלא תתגודדו 

וכו'.

והנה באם שייך בזה לא תתגודדו, כבר עמדו על מדוכה זו זה רבות בשנים, ועיין רא"ש יבמות י"ד 

א' שני התירוצים אשר שם ופסקי הרא"ש שם בנושאי כלי השו"ע או"ח סי' תצ"ג )מגן אברהם ס"ק ו' 

ועוד( ובכ"מ.

מעשה רב מגדולי ישראל )ובהערות שם( שאין בזה משום  ועיין פס"ד להצ"צ חאו”ח לסי' רל"ו 

ל"ת. עיי"ש.

וגדול  הדיעות,  לכל  התורה  מן  האסור  דבר  ממחלוקת  להשמר  הוא  העיקר  אלו  כגון  ובענינים 

השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם )הובא ברמב"ם סוף הל' חנוכה(.

ואגב שאתינן להכי - בהנוגע לנוסח אשכנז ספרד ואר"י בחילוף מאחד לחבירו גם בזה מדובר רבות 

ומובא בשו"ת המצויינים בשולי הגליון.

שלו  המנין  ובני  ספרד  בנוסח  התיבה  לפני  עבר  ההפלאה(  )ובעל  אדלער  מהר"ן  אשר  רב  מעשה 

ובס' פרדס מרדכי בשם  להנצי"ב  דבר  )שו"ת חת"ס חאו"ח סט"ו(. בשו"ת משיב  נוסח אשכנז  התפללו 

שבקול רם כנוסח הביהכנ"ס. ואינם תח"י לראות אם הביאו  בעהמ"ס עצי חיים דהש"ץ יתפלל תפלתו 

מעשה רב הנ"ל וישובם בזה.

 ב"ה  כ"ח שבט תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

בו  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  כ"ק מו"ח אדמו"ר  יום ההילולא של  על מכתבו ממוצש"ק  במענה 

כותב שאינו יכול לקיים הכתוב במכתבי הקודמים מחמת רוב הטרדות וכו'.

הנה מובן ופשוט זה שעל האדם לעשות בתורה ומצות זהו טובת האדם וטובת כל אלה הקשורים 

אליו בקשרים משפחתים וכיו"ב, ומזה מובן גם כן שבאם נוסף על הענינים הנצרכים ע"ד הרגיל נזקקים 

לברכות השי"ת נוספות לטורח נוסף וטרדה נוספת, העצה היעוצה לזה להרבות בעניני תורה ומצות ולא 

להיפך. שמזה מובנת השלילה בהחלט של התחלת מכתבו.

ומובן גם כן, שאין בזה דרישה של מי שהוא לטובת אחרים אלא הוראה לפי דעתי במה יכול לתקן 

המצב העכשוי, וק"ל.

ובמה שכותב שראה באיזה ספר ענין סגולה וכיו"ב, הנה כלך מדרך זה של סגולות שלא כל האישים 

שוים בזה, ולא כל המקרים שוים זה לזה, ולא ביד כל אחד לכוון ולדעת ברור איך ומה, ובה בשעה הסגולה 

בדוקה ומנוסה היא עניני תורה ומצות ועל דרך מה שכתבתי במכתבי הקודמים. והרופא כל בשר ומפליא 

לעשות יאיר עיניו בכל האמור וישלח דברו לרפו"ק של אמו שתליט"א.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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 ב"ה  כ"ט שבט תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב אודות השינוי שראה לפני מספר חדשים אשר נפלו לו לפתע פתאום 

שאלות סרק וספיקות ולא הועילו החזוקים מכל מיני ראיות וכו'.

והנה רואים במוחש בענין כגון זה שהעצה היותר טובה בכגון דא היא להסיח דעתו משך זמן מכל 

והספיקות  זה הפקפוק  ע"י  נחלש  דרובא  וברובא  ולא להכנס במלחמה עם מחשבות בטלות אלו,  הענין 

והשאלות.

והביאור ע"ז הוא כי הספיקות ושאלות כאלו באים מבחוץ, כי הרי על כאו"א מישראל נאמר שהם 

מאמינים בני מאמינים, ודבר הבא בירושה משך עשיריות דורות פשיטא שחזק הוא ואיתן, אלא שמפני 

ויעלימו  נגדים והפכים יכסו עליו  כמה סיבות צדדיות לא תמיד פועל זה פעולתו בגלוי ואפשר שדברים 

עליו, וע"י מלחמה עמהם הרי המלחמה עצמה מחזקת את מציאותם ומוסיפה גם חשיבות )ע"ד איסורה 

אחשבי'(.

משא"כ היסח הדעת ואי שימת לב לגמרי מבלי להכנס לכל שקו"ט איזה שהיא, אלא היסח ע"י 

עסק בענין של הבנה ושכל מסוג אחר בהחלט מחלישים את האחיזה של דברים זרים ומנגדים אלו בנפש 

האדם ומהלך מחשבתו.

ומובן שלהפטר ממחשבות זרות אי אפשר כי אם על ידי מחשבה טובה אחרת, כיון שהמחשבה 

משוטטת תמיד ואי אפשר לה להיות פנוי' מכל וכל, וכשמתעמקים בחוזק במחשבות אחרות בעניני תורה 

תורה אור ה"ז דוחה הרבה חשך.

מובן ג"כ שצריך להתבוננות איך זה קרה שענין זר ומנגד נאחז בנפש וע"פ המבואר בספרי מוסר 

ועוד יותר בספרי חסידות, ה"ז בא מעניני ח"ן ומאי זהירות בהנוגע לדברים בטלים, ולכן ביחד עם היסח 

הדעת האמור צריך לנהוג בל"נ להיות זהיר מכאן ולהבא בטבילת עזרא להסיח דעתו לאיזה זמן מעניני 

והתפלה  התורה  באותיות  ולהרבות  ס"ב(  סימן  המילואים  שער  הצ"צ  שו"ת  )עיין  מתיקונם  אפילו  ח"ן 

נתינה לצדקה עכ"פ סכומים קטנים והשפעה על הנוער לקרבו לתורה ומצותי' וע"פ מרז"ל כל המלמד בן 

חבירו תורה כאילו ילדו, ולכל לראש להסתדר באופן דעבדו ה' בשמחה, וכמבואר בתניא בכ"מ, וכשיסיתו 

היצה"ר איך אפשר לו להיות בשמחה בידעו מעמדו ומצבו ימשיכהו לספר תניא קדישא בו מבואר בארוכה 

שאין לערב שמחת הנפש בעצבון הגוף )ויעוין רמב"ם סוף הל' לולב(, ואיך שלכל ענין יש לו זמנו, וכשעומדים 

ע"פ  מלמעלה  הסיוע  מיוחדת  ובתוספת  בזה  גם  מצליחים   - שמחה  מתוך  בעבודה  ואוחז  הרצון  בתוקף 

המבואר בזהר הק' ח"ב קפ"ד ע"ב ד"ה חדוה דבר נש כו' עיי"ש היטב.

המחכה לבשו"ט בכל האמור ומתוך שמחה אמיתית ופנימית.



��
אגרות קודש

 ב"ה  כ"ט שבט תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א עוסק בצ"צ

מו"ה שמואל שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק מתן תורה.

נעם לי לקרות בו אודות סיבובו בהרבה ישובים באה"ק ת"ו והיכולת שיש שם לעשות בהחזקת 

היהדות והפצתה.

ובמה שכותב אודות זירוז אנ"ש לפעולות בכגון דא, הנה זה מכבר באתי בכתובים עם אלו הנשמעים 

לקולי שיעשו ע"ד הנ"ל בכל אופנים האפשרים, ופשיטא שאין להתרשם אם אפילו בפעם הראשונה אין 

ישגא מאד,  )ועי"ז( ואחריתך  והי' ראשיתך מצער  וכידוע הדגשת הבעש"ט  רואים הצלחה במאה אחוז, 

ובפרט שאין אתנו יודע עד מה והאדם יראה לעינים ובה בשעה אפשר שההצלחה עוד יותר מאשר המשתדל 

שיער מראש אלא שאין הוא רואה אותה מכמה סיבות, ועיקר העיקרים בכל הנ"ל הוא אשר על כאו"א 

לעשות פעולתו עלי' נצטוה מבורא עולם ומנהיגו נותן התורה שבזה הוא ואהבת לרעך כמוך הוכח תוכיח 

את עמיתך וה' הטוב בעיניו יעשה, וכדמוכח ג"כ מדברי רז"ל אשר הוכח תוכיח הוא עד כדי )נזיפה וי"א 

עד כדי( הכאה וכו', ז. א. שעד שלא הוכה הכאה בפועל עליו להמשיך בהענין שהוכח תוכיח, ובפרט שהרי 

לא נחשדו בנ"י על הכאה ח"ו בכגון דא, ובלבד שידבר עמהם בדרכי תורתנו אשר כל דרכי' דרכי נועם וכל 

נתיבותי' שלום, ורואים ג"כ במוחש שבגישה כזו מצליחים שלא בערך מאשר ע"י גערה, נזיפה, מלבין פנים 

ברבים וכיו"ב.

בברכה אשר נזכה בתכ"י לזמן אז יקוים ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם בתוך כאו"א מישראל.

 ב"ה  אדר"ח אד"ר תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ג שבט והקודמו, ונתעכב המענה שלי מפני ריבוי הטרדות.

נעם לי לקרות בו ע"ד השתדלותו לארגן קבוצת בחורים בתל אביב ללימוד תניא.

ואף שכפי שכותב חפשים הם לע"ע, מובטחים אנו בכח תורתנו הק' תורת חיים שגדול תלמודה 

שמביא לידי מעשה, אף שכמובן לא בכל האנשים שוה הוא זמן זה שבין הלימוד והמעשה, אבל סוף הענין 

נוסף על הלימוד ימהרו את התכלית האמורה, ואשרי  גם ע"ד המעשה  ידברו עמהם  ומובן שאם  לבוא. 

חלקם של כל אלו המשתדלים בזה ובכדומה לזה.

במ"ש אודות מצבו הגשמי, מובן שאין כלל להתרשם מזה ואין הענין אלא דבר עובר, וככל שהוא 

וזוגתו תי' יהיו חזקים יותר בבטחונם בבורא עולם ומנהיגו יתקרבו ברכות הבורא בפועל ובאופן הנראה גם 

לעיני בשר, ובפרט שהרי הם עוסקים בהכנת כלי הברכה הם עניני תורה ומצות והשפעה בסביבתם בכיוון 

זה, ותקותי חזקה שכעבור זמן לא ארוך יבשרני טוב גם בהטבת מצבם הגשמי.

כיון שאינו מזכיר בהנוגע לבריאות, מפרש הנני את זה שהכל בסדר ושלום הן אצל זוגתו תחי' והן 

בהנוגע לו.

בברכת חדש טוב ולבשו"ט.



��
אגרות קודש

 ב"ה  אדר"ח אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ו בשבט ראש השנה לאילנות ונוגע גם לאדם וכמ"ש כי האדם עץ השדה, 

והתוכן בזה אשר בפעולות האדם כמה מהם בם נדמה לעץ השדה לצומח, זאת אומרת שהן באותם הענינים 

בהם גודל וחונך מבלי לשנות בהם שינוי עיקרי ורק להצמיחן מגרעין לשתיל ומשתיל לאילן.

בו כותב אודות התפיסה שלו שאינה מהירה כל כך כתפיסת חבריו בישיבה וכו' אשר זה פועל עליו 

נמיכת רוח ונפילת רוח ומה יהי' התכלית.

והנה ידוע סיפור רז"ל אבות דר"נ פ"ו אודות רבי עקיבא שהתחיל ללמוד תורה בהיותו בן ארבעים 

שנה, ונקודת המפנה הי' כשראה שטפות מים יורדים על אבן טיף אחר טיף סו"ס נקבו את האבן וכמ"ש 

וידוע מרז"ל סתם  ולרבבות,  ישראל הקים תלמידים לאלפים  כל  רבן של  הי'  וסופו  אבנים שחקו מים, 

משנה תוספתא כו' וכולי אליבא דרבי עקיבא )סנה' פו, א(.

והנה מי הוא זה אשר ערב לבו לדמות עצמו לרבי עקיבא, אבל מאידך גיסא תורתנו שבע"פ ושבכתב 

אינם קובץ סיפורים ח"ו, כי אם תורה כמשמעה הוראה בחיים לכל אחד מישראל כיון שכל אחד מחויב 

ורואים  אבן  על  הנופלת  מים  כדין טפת  לימוד התורה  מובן שאפילו אם  הנ"ל  ומסיפור  תורה,  בתלמוד 

במוחש שאין רישומה ניכר לעיני בשר כלל וכלל, בכל זה ע"י תוקף הרצון והתמדה ושקידה ואי התרשמות 

מפיתויי היצר מגיעים לשיא היותר גדול, והנמשל בהנוגע לתוכן מכתבו מובן.

ויחדול מלהתעמק במדידת תפיסת שכלו, ותחת זה יתקע כח ההתבוננות בלימוד תורתנו תורת 

חיים ולימוד דוקא בדבוק חברים, אשר אז קרוב לודאי שיעבור כאב הראש שכותב אודותו שמרגיש בעת 

הלימוד, ויבקש את הר"י שלו שימציא לו חבר המתאים בשבילו, וכשילמוד מתוך שמחה הנה סו"ס יוכל 

לבשר בשורות משמחות מהצלחתו בלימודים.

מהנכון לבדוק את התפילין שלו ואשר בכל יום חול לאחרי תפלת הבקר יאמר איזה מזמורי תהלים 

ומה טוב השיעור חדשי, כפי שנחלק התהלים לימי החדש.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 ב"ה,  ב' אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובמ"ש בענין הבריאות, כמדומה כבר העירותי באחד ממכתבי במרז"ל הידוע אשר קדוש והבדלה 

נוגעים במאד למאור עיניו של אדם, ומלשון רז"ל בכגון דא "מאור עיניו" מובן ג"כ שמאור שבתורה זאת 

אומרת פנימיות התורה ועניני' נוגעים וסגולה מיוחדת להם ג"כ למאור שבאדם, וק"ל. ויהי רצון שיבשר 

טוב בהנ"ל וכן בענינים הכללים בטוב הנראה והנגלה.

בברכה - המחכה לבשו"ט.
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ב.5. ה, זרה א)6.עבודה - שכן'' ''כל המלה של הכפולה המשמעות בכך, בציינו וב), א) של ההבדל את כאן הוסיף שליט"א אדמו"ר כ''ק

כאן של·„·˜Â˙מדובר באופן עדיין זה כאן ב) זרה). עבודה על-ידי בלבד נפרד להיות לשלא (בהשוואה ÚÂ„להשי''ת ÌÏÂÚÏלשלא (בהשוואה

זרה). בעבודה שעה לפי נפרד להיות

אגרות קודש

 ב"ה  ב' אד"ר תשי"ז

ברוקלין.

הנהלת ישיבת...

ה' עליהן יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתביהם )ב'( מכ"א שבט והקודמים:

א( כבר כתבתי כ"פ, שתועלת הרבים דוחה תועלת היחיד, ומזה פשוט שלא כל אחד הרוצה להתקבל 

בישיבה צריך להתקבל, כיון שהנהגה פרועה ובפרט כזו שמזכירים במכתבם, שלמדו בכמה ישיבות ומכולם 

נשלחו הביתה מפאת זה, הרי זה היפך תועלת הרבים, ותמי' גם נתינת ספק בזה.

דומה  זמן, מובן שאינו  ולומד שם משך  בכותלי הישיבה  נמצא  בהנוגע לתלמיד שכבר  ב( במ"ש 

להנ"ל, ובפרט כשיש מקום לחשוש שיתפוס זה כדחי' בשתי ידים, אבל פשוט שגם בזה, סו"ס - יחיד ורבים, 

רבים קודמין, אלא שאין מקום להתחיל בזה, וצריך להקדים באמצעים אחרים ולא להתחיל בגירוש כליל 

וכו', והרי כמה דרכים בכגון דא באם ישנה שימת לב תמידית להנהגות התלמידים, שבמילא בכמה ענינים 

מקדימים את הרעה בעוד מועד, וק"ל.

ג( בהנוגע לתלמידים פרטים, מובן שבזה צריכים חברי ההנהלה לדון על אתר, כי בכל פרט ופרט 

ישנם ענינים מיוחדים שיכולים להשפיע על ההחלטה בהנוגע להנהגה עמו

ד( במ"ש אודות הרה"ח... לפלא היתה בעיני גם הקס"ד - הצעתם שילמוד עם כתה של תלמידים 

ספרדים צעירים, אף שידוע הקושי שיש בתלמידים כגון אלו, הוא ענין המשמעת במובנה היותר פשוטה, 

ג"כ שאף שהבטיח שלא  מובן  ומזה  וכו'.  כ"כ  והעדר התרגשות  בריאות-גוף חזקה של המורה  הדורשת 

ידרוש הוא פיצויים, וכנראה שנאחזו )אנגעכאפט( בזה ורוצים לפוטרו וגם בלא פיצויים, אין נראה לי הענין 

כלל, והרי פיצויים - הם לא בשביל שהמורה דורש פיצויים אלא מפני שמגיע לו. ונוסף על האמור - צריך 

התבוננות וליצור אפשריות לנצלו בשדה החינוך של חב"ד כיון שמצומצמים הכחות ביותר וביותר, והרי 

כבר עובד בשטח זה כמה שנים.

...ועוד הפעם הנני מדגיש ביותר וביותר:

ט( שבאם היו מתענינים במצבם של התלמידים ובהנהגתם כדבעי למהוי, לא רק בעת שיושבים 

בשיעורי הישיבה אלא גם בשעות שנמצאים לרשותם, לדעת במה הם עוסקים, עם מי נפגשים, הנהגתם 

ודבורם וכו' - פשוט הדבר שכמה תופעות לא הי' להם מקום, ותמורת זה שבכל מכתב המתקבל מודיעים 

שהמצב הרוחני של התלמידים הולך ומתדרדר היו יכולים לבשר שלא רק עומד על עמדו אלא שגם משתפר. 

וחוששני שגם עתה הרי כמה ענינים הם בגדר דקדירה דבי שותפי, וכל אחד מוצא הסברה שאין זה מענינו, 

והוא את חובתו כבר עשה בשעות המיוחדות לו, ובינתים מצב הענינים הוא בכיוון הנ"ל.

המצפה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן
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שבט כ"ז ראשון יום
פרקכה יוםראשוןושניכ"ז-כ"חשבט

שבט כ"ח שני יום

¯ ,"áBè äNòå" úðéçáa ïäåly dgek z` lvpl mc`d zlekia §¥¦§¦©©£¥
ick ,zxzeqnd dad`dãâð álä õîàå äøeáâa éøàk øabúäì§¦§©¥©£¦¦§¨§Ÿ¤©¥¤¤

¯ ,øöiä,rxdúà ãéaënä ©¥¤©©§¦¤
¯ ,äìöò åéìò ìétîe Bôeb©¦¨¨©§¨

(zelvrd) `idyúðéçaî¦§¦©
LôpaL øôòä ãBñé§¤¨¨¤©¤¤

¯ ,úéîäaäepcnly itk ©§¥¦
,oey`xd wxtaçéøèälî¦§©§¦©

éðéî ìëa úeæéøæa Bôeb¦§¦§¨¦¥
àOî úãBáòå çøèŸ©©£©©¨
çøè da LiL ,'ä úãBáòa©£©¤¥¨Ÿ©
äøBza ìîòì :ïBâk ,ìîòå§¨¨§©£Ÿ©¨

¯ ätáe ïeiòaixac xacl §¦©¤
ly ote`a dxez÷éñt àìŸ¨¦

¯ ,àñøbî déîetdribi yxecy xac ,cenlln wqet `l eit ¥¦¦§¨
.dnevrì"æø øîàîëe5éøác ìò Bîöò íãà íéNé íìBòì" : §©£©©©§¨¨¦¨¨©§©¦§¥

øBîçëå ìòì øBLk äøBz¨§§Ÿ§©£
älôúì ïëå ,"éBàNîì§©§§¥¦§¦¨

¯ äðeëajezn didzy §©¨¨
,dribiïëå ,Lnî Bçk ìëa§¨Ÿ©¨§¥

øáãa àéäL 'ä úãBáòa©£©¤¦§¨¨
úãBáò Bîk ,ïBîîaL¤§¨§£©

¯ ;ä÷ãväo`k miiepn ©§¨¨
dyly - mixac dyly

mlerd mdilry micenrd

dcear ,dxez" :cner

mewna `id dlitzy)

.''micqg zelinb ,(zepaxw

¯ elàa àöBiëå,'d zceara minec mipiprøöiä úBîçìnî §©¥§¥¦¦§£©¥¤
¯ BðBîî øé÷ôäì àlL íãàä Lôð øø÷ì ,åéúBìeaçúåxaecnyk §©§¨§¨¥¤¤¨¨¨¤Ÿ§©§¦¨

fafai `ly ,eze` dztne mc`d z` rxdÎxvid xxwn ,dwcv zece`

,jkl etqk z`¯ ,Bôeb úeàéøáezeyxcp ea ,'d zcear ly oipra §¦
.sebd zevn`zde zribi

¯ Bcâð ãîòlLxvid cbp ¤©£Ÿ¤§
dfd rxdáBø÷ ¯ BLáëìe§¨§¨

íéNiLk ,íãàä ìà ãàî§Ÿ¤¨¨¨§¤¨¦
ìëa øöiä çvðlL ,Baì ìà¤¦¤§©¥©©¥¤§¨
úBNòìå ,äfî øúBéå ,äæ¤§¥¦¤§©£

¯ Lnî Bëôäzeyrl ¤§©¨
Îxvid ly epevxn jtidd

ode eteba od un`zdle ,rxd

,'d zcear ipipra epenna

df lk ixdéøeqiî ãàî ì÷©§Ÿ¦¦¥
éøeqéå ,eðøîLé 'ä ,äúéî¦¨¦§§¥§¦¥
äéä ,eðøîLé 'ä ,äúéî¦¨¦§§¥¨¨
¯ ïBöøáe äáäàa ìa÷î§©¥§©£¨§¨

,calaeBãeçiî ãøtì àlL¤Ÿ¦¨¥¦¦
elôà ,Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥£¦
úBçzLäì äòL éôì§¦¨¨§¦§©£
¯ ,íBìLå ñç äøæ äãBáòìz` xqen did icedi lky ,epcnly itk ©£¨¨¨©§¨

zecg`n cxtp zeidl `ly ick z`fe ,dxf dcear cearl `ly eytp

.dlw dryl `l elit` 'dïBöøáe äáäàa ìa÷ì Bì LiL ïkL ìëå§¨¤¥¤¥§©¥§©£¨§¨
¯,epnn zeyxcpd zeievn`zdd x`y mbe sebd zevn`zd z` mb

¯ .ãòå íìBòì Ba ä÷áãì éãkedfe (a ,d''awd mr cg`zdl (` ick §¥§¨§¨§¨¨¤
gvpl6.¯ ,eðéäcelv` didz ,gvpl d''awd mr zecg`zddäNòiLk §©§§¤©£¤

¯ Bæ äãBáòa Cøaúé BðBöøzevn`zd epnn zyxcp jk mylyk mb §¦§¨¥©£¨
,zcgein¯ da älbúé,ef dcearaúðéçáa ïBéìòä ïBöø úéîéðt ¦§©¤¨§¦¦§¨¤§¦§¦©

¯ .ììk øzñäa àìå áø éelâå íéðt,mincewd miwxta epcnly itk ¨¦§¦©§Ÿ§¤§¥§¨
ote`a d''awd ly epevx zeinipt dxi`n - 'd zceare zeevnd oipray

lbzd ly.zeíeL ïéàLëe§¤¥
ïBéìòä ïBöøa íéðt øzñä¤§¥¨¦¨¨¨¤§
ììk ãøôð øác ïéà éæà ¯£©¥¨¨¦§¨§¨

¯ ììëe,zewl`nLé úBéäì §¨¦§¥
¯ .Bîöò éðôa øáãåitk §¨¨¦§¥©§

dybxddy ,epcnly

yibxdl mileki mi`xapy

xacle ''yi''l ,mnvr z`

jkn zraep - d''awdn cxtp

`id oeilrd oevx zeinipty

ribnyk eli`e .mlrda

zcearle devn meiwl xacd

zeinipt dlbzn f`y ,'d

zniiw `l - oeilrd oevx

znxebd daiqd `linn

envr z` yibxdl `xapl

ipta ''ze`ivn''le ''yi''l

.envr¯ úéðeiçäå úéäìàä BLôð äðééäz ,úàæìåz` digny ef §¨Ÿ¦§¤¨©§¨¡Ÿ¦§©¦¦
,sebd¯ ïäéLeáìe,dyrne xeaic ,daygnúéìëúa úBãçéî ïlk §¥¤ª¨§ª¨§©§¦

¯ .ìéòì økæpk ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàå ïBéìòä ïBöøa ãeçiä©¦¨¨¨¤§§¥¨©¦§¨§¥
d''awd mr mc`d cg`zn ,zeevnd meiwe 'd zcear iciÎlry ,ixd

`ed ,devnd meiw iciÎlr xvepd cegidy xaqei oldl .cegid zilkza

:devnd meiw zryl wx `le ,cinzl

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

áåè äùòå 'éçáá ïäå
øöéä ãâð áìä õîåàå äøåáâá éøàë øáâúäìãéáëîä

ùôðáù øôòä ãåñé 'éçáî äìöò åéìò ìéôîå åôåâ úà
úåæéøæá åôåâ çéøèäìî úéîäáä'ãåáòå çøåè éðéî ìëá

ìåîòì ïåâë ìîòå çøåè äá ùéù 'ä úãåáòá àùî
äôáå ïåéòá äøåúáì"æøàîëå àñøéâî äéîåô ÷éñô àì

ìåòì øåùë äøåú éøáã ìò åîöò íãà íéùé íìåòì
øåîçëåïëå ùîî åçë ìëá äðåëá äìôúì ïëå éåàùîì

úãåáò åîë ïåîîáù øáãá àåäù 'ä úãåáòáä÷ãöä

ùôð øø÷ì åéúåìåáçúå øöéä úåîçìîî åìàá àöåéëå
úåàéøáå åðåîî øé÷ôäì àìù íãàäåãâð ãåîòìù åôåâ

çöðìù åáì ìà íéùéùë íãàä ìà ãàî áåø÷ åùáëìå
øúåéå äæ ìëá øöéäì÷ ùîî åëôä úåùòìå äæî

áìåðøîùé 'ä äúéî éøåñéå åðøîùé 'ä äúéî éøåñéî ãàî
ìá÷î äéäåúåãçàå åãåçéî ãøôéì àìù ïåöøáå äáäàá

éù ù"ëå å"ç æ"òì úåçúùäì äòù éôì 'éôà 'úéùåì
åðééäã ãòå íìåòì åá ä÷áãì éãë ïåöøáå äáäàá ìá÷ì

åæ äãåáòá 'úé åðåöø äùòéùëïåöø úéîéðô äá äìâúé
ïéàùëå ììë øúñäá àìå áø éåìéâå íéðô 'éçáá ïåéìòä

øúñä íåùììë ãøôð øáã ïéà éæà ïåéìòä ïåöøá íéðô
äðééäú úàæìå åîöò éðôá øáãå ùé úåéäì ììëååùôð

úéìëúá úåãçåéî ïìåë ïäéùåáìå úéðåéçäå úéäìàä
ñ"à øåàå ïåéìòä ïåöøá ãåçéä.ì"ðë ä"á

ב.5. ה, זרה א)6.עבודה - שכן'' ''כל המלה של הכפולה המשמעות בכך, בציינו וב), א) של ההבדל את כאן הוסיף שליט"א אדמו"ר כ''ק

כאן של·„·˜Â˙מדובר באופן עדיין זה כאן ב) זרה). עבודה על-ידי בלבד נפרד להיות לשלא (בהשוואה ÚÂ„להשי''ת ÌÏÂÚÏלשלא (בהשוואה

זרה). בעבודה שעה לפי נפרד להיות
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שבט כ"ט שלישי יום

¯ äìòîì äæ ãeçéåseq oi` xe` mr zcg`zn icedi ly eytpy dn §¦¤§©§¨
,mipeilrd zenlera ,dlrnl ixd ,'d zcear iciÎlréçöð àeä¦§¦

¯ .ïîfäî äìòîì BðBöøe Cøaúé àeä ék ,ãòå íìBòì`linn §¨¨¤¦¦§¨¥§§©§¨¥©§©
,onfdn dlrnl ,zigvp `id ,epevxe d''awd mr zecg`zdd mbïëå§¥

¯,ep` epnlera mbéelb¦
àéäL ,BøeaãaL BðBöø§¤§¦¤¦
Bîëe ,éçöð àeä ,äøBzä©¨¦§¦§

áeúkL7eðéäìà øáãe" : ¤¨§©¡Ÿ¥
åéøáãe" ,"íìBòì íe÷é̈§¨§¨¨

"'eë íéîi÷å íéiç8àìå" , ¨¦§©¨¦§Ÿ
éìçéBúc øéîé àìå ó ©£¦§Ÿ¨¦¨

"'eë íéîìBòì9¯ .xg`ne §¨¦
d"awd ly epevx zelbzdy

- zigvp `id ,dxezd ixaca

dzecg`zd mb ,`linn ixd

d"awd mr icedi ytp ly

cenil iciÎlr ,jxazi epevxe

`id - zeevnd meiwe dxezd

.zigvp¯ ähîlL àlà¤¨¤§©¨
,ep` epnlera¯ àeä

,zecg`zdd¯ ,ïîfä úçz©©©§©
dpezp dhnl ytpd mb ,oky

zecg`zde ,onfd zgz

`id ytpdäòL dúBàáe§¨¨¨
÷ñBò íà Ck øçà ék ,äåöîa Bà äøBza da ÷ñBòL dcáì§©¨¤¥¨©¨§¦§¨¦©©¨¦¥
÷ñBòLk ,eðéäå ähîì ïBéìòä ãeçiäî ãøôð ¯ øçà øáãa§¨¨©¥¦§¨¥©¦¨¤§§©¨§©§§¤¥
¯ .'ä úãBáòì ììk Cøö íäa ïéàL ,éøîâì íéìèa íéøáãa¦§¨¦§¥¦§©§¥¤¥¨¤Ÿ¤§¨©£©
iciÎlr xvepy ,''oeilrd cegi''dn ,dhnl o`k ,cxtp `ed ,f`y

.devnd e` dxezd'ä úãBáòì áLå øæBçLk ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥§¤¥§¨©£©
äéäL ìò 'äî äìéçî Lwáîe ,älôúìå äøBúì ,Ck øçà©©¨§¨§¦§¦¨§©¥§¦¨¥©¤¨¨

¯ æà ÷ñòì Bì øLôà,milha mixaca wqrzdy onf eze`aäøBza ¤§¨©£Ÿ¨©¨
ì"æø øîàîk ,Bì çìñé 'ä ¯ ÷ñò àìå10äNò úåöî ìò øáò" : §Ÿ¨©¦§©§©£©©©¨©©¦§©£¥

¯ ."Bì ïéìçBnL ãò íMî ææ àì ¯ áLå,cin el oilgen :xnelk §¨Ÿ¨¦¨©¤£¦
.epevxe d''awd mr cg`zne ,dhnl mb ,xfeg `ed f`e¯ äæìå,okle §¨¤

,lirl xkfpd ''cegi''l xfege cin zxfer dlignd zyway iptn

elit`ydlw dryllirl xkfpke cxtil dvex epi`11,úkøa eðwz¦§¦§©
ìL "eðì çìñ"¯ ,íBé ìëa íéîòt L,''dxyr dpeny'' zlitza §©¨¨Ÿ§¨¦§¨

äøBz ìeha ïBò ìòBîëe ;íBé ìëa epnî ìBvð íãà ïéàL , ©£¦¨¤¥¨¨¦¦¤§¨§
¯ ãéîzä,mei lk miaixwn eidy¯ .äNò úåöî ìò øtëî äéäL ©¨¦¤¨¨§©¥©¦§©£¥

mixaer m` :le`yl ixd xyt` ,`l` .dyrÎzevn miiw `l mc`yk

yi ixd - dilr dlign miywane ,dxiard lr jk lk zeaexw mizirl

ly oipr dxe`kl o`k

eilry "aey`e `hg`"

oi`" :l"f epinkg mixne`

zeyrl ecia oiwitqn

jk lr xne` - ?"daeyz

:owfd epaxàèçà" äæ ïéàå§¥¤¤¡¨
¯ ïk íà àlà ,"áeLàåizn §¨¤¨¦¥

,''aey`e `hg`'' `xwp df

àeä Lnî àèçä úòLaL¤¦§©©¥§©¨
Cëìe äáeLzä ìò CîBñ¥©©§¨§¨

¯ ,àèBçlr jneq `ed ik ¥
`lele ;"daeyz"d

.`heg did `l - "daeyz"d

dilr "daeyz" dze`y ixd

dnxb eli`k `id ,jneq `ed

oi`" zn`a okle ,`ehgl el

zeyrl ecia oiwitqn

ixd ,eppipra eli`e ."daeyz

,dxez lehia lr "epl glq"a

oi`"daeyz"d lr jneq `ed

`edy wx df ixd ;`hgd dyrn zryalykplehiaa zeaexw mizrl

."epl glq" ly dywad okn xg`l zxfer jk lre - dxezBîk§
¯ :øçà íB÷îa øàaúpLlky xg`ny ,ixd ."`"it z"db` d`x" ¤¦§¨¥§¨©¥

,d"awdn cxtp zeidl `ly calae ,eytp z` xeqnl oken icedi

mr l`xyi ipa ly mcegi rbep wenr dk - dlw dryl `l elit`

cxtp zeidl oken didi `l icediy df oeayg witqn - d"awd

dxeyw dpnn zerpniddy ,`idy dxiar efi` iciÎlr d"awdn

jixv dfy ,xacd i`cee ;dzin ixeqi xy`n mixeqi zegt daxda

,d"awd mr cgizdle cg`zdl ytgl ,dgnyae une`a eze` wfgl

.igvp `ed ,dlrnl df cegiiy ,ercia ,(dyr) zeevn meiw iciÎlr

zeidl dkixv ,zewl` mr ecegi myl ytpd z` xeqnl ef zepekp

dreawcinzzeevnde dxezd meiwa `hazdle ,icedi ly ezrceza

.dry lka

íéøîà éèå÷éì
äæ ãåçéå
äìòîì åðåöøå 'úé àåä éë ãòå íìåòì éçöð àåä äìòîì

ïëå ïîæäîéçöð àåä äøåúä àéäù åøåáãáù åðåöø éåìéâ
íééç åéøáãå íìåòì íå÷é åðéäìà øáãå ù"îëåíéîéé÷å

éìçé àìå 'åëäèîìù àìà .'åë íéîìåòì åúã øéîé àìå ó
äúåàáå ïîæä úçú àåä'øåúá äá ÷ñåòù äãáì äòù

ãåçéäî ãøôð øçà øáãá ÷ñåò íà ë"çà éë äåöîá åà
ïåéìòäéøîâì íéìèá íéøáãá ÷ñåòùë åðééäå .äèîì

øæåçùë ë"ôòàå 'ä úãåáòì ììë êøåö íäá ïéàùáùå
'äî äìéçî ù÷áîå äìôúìå äøåúì ë"çà 'ä úãåáòì

äøåúá æà ÷åñòì åì øùôà äéäù ìòçìñé 'ä ÷ñò àìå
ãò íùî ææ àì áùå äùò úåöî ìò øáò ì"æøàîë åì

äæìå .åì ïéìçåîùíéîòô ùìù åðì çìñ úëøá åð÷ú
ìëá åðîî ìåöéð íãà ïéàù äøåú ìåèéá ïåò ìò íåé ìëá
ïéàå .äùò úåöî ìò øôëî äéäù ãéîúä åîëå íåé
àåä ùîî àèçä úòùáù ë"àà áåùàå àèçà äæ

:à"îá ù"îë àèåç êëìå äáåùúä ìò êîåñ

ח.7. מ, שחרית.8.ישעי' חי''.9.תפילת א-ל ''יגדל א.10.פיוט פו, שליט"א.11.יומא אדמו"ר כ''ק לשון

'` xc` '`-hay 'l iyinge iriax mei Ð ek wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

שבט ל' רביעי יום

יוםרביעיוחמישיל'שבט-א'אדרא'

א' אדר א' חמישי יום
פרקכו

änì ,ïáeé äæáe¯ ,äøBz äðLîa ,íBìMä åéìò eðaø äLî äeö ¨¤©¨¨¦¨Ÿ¤©¥¨¨©¨§¦§¥¨
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áöò ìkî Baì øäèì§©¥¦¦¨¤¤
élnî äâàc ãeðãðå§¦§§¨¨¦¦¥
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,miinyb¯ elôàåzeb`cd ©£¦

llba¯ ,éðBæîe éiç éða§¥©¥§¥
mipipra mc`l xqgyk

ote`a ,`lnzn `ed ,dl`

.zeavrae db`ca ,irah

:`id jkl dvrdeúòãeî©©
¯ ìkì úàæxacd reci Ÿ©Ÿ

,cg` lklì"æø øîàî9: ©£©©©
äáBhä ìò CøánL íLk"§¥¤§¨¥©©¨

¯ ,"'eëlr jxan jk

.''drxd¯ :àøîba eLøôe¥§©§¨¨
jxal dpeekd oi`ydze`

lr mbe daehd lr mb dkxa

: drxd lre ,aihnde aehd" :`id daehd lr dkxad oky ,drxd

:`id "myk" dlnd zernyn ,`l` ."zn`d oiic"éìea÷ì"§©¥
¯ ,"äçîNa,dgny ly dcn dze`a drxd z` lawlBîk §¦§¨§

¯ Bæ íb ék ,úéàøðå úéìâpä äáBhä úçîNmirexi`d mb ¦§©©¨©¦§¥§¦§¥¦©
md ,mirxd¯ ,øNa éðéòì úéàøðå úéìâð dðéàL ÷ø ,äáBèì§¨©¤¥¨¦§¥§¦§¥§¥¥¨¨

elbd aehd z` ze`xl leki epi` ,xya ipira lkzqnd mc`dm
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íéøîà éèå÷éì
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íéå÷é éæàå 'åâå øáùð áì äøáùð çåø ô"ò øäæá ù"îë
éðòéîùú àø÷ã äéùéø åáäáéùä 'åâå äçîùå ïåùù
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øùà úçú áåúëä øáã àìîêéäìà 'ä úà úãáò àì
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פסוק.2. אותו על י''ז בפרק לעיל יט.3.ראה נא, י.4.תהלים נא, יד.5.תהלים נא, ב.6.שם, מז, מז.7.ח''ג כח, בשל''ה8.דברים הובא

א). (מט, ד' ג' מאמר מאמרות ה'.9.י' משנה ט', פרק ברכות הוי'10.ראה שם של האותיות שארבעת מוסבר, ד', פרק התשובה", ב"אגרת

החכמה, ספירת על רומזת כנקודה, שתבניתו הוי', שם של ה"יו"ד" וכו'): גבורה חסד, דעת, בינה, (חכמה, הספירות עשר וכוללות מכוונות

הבנה של ובהתגלות בהרחבה באה הקב"ה של שחכמתו אחרי ההבנה. בהרחבת באה שהיא לפני בהתעלמות, שהיא כפי הקב"ה, של חכמתו

אות "הא". באות מרומזת היא - בינה - לגביÂÊוהשגה רק היא "בינה", של זו התגלות גם ברם, ולרוחב. לאורך התפשטות בתבניתה כוללת
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"aeh"d :daxc` .daehl

epi`y ,xzei wenr ,xen`d

iehia icil dzr `eal leki

.ybxen aeh ly ielbïëìå§¨¥
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"n ,xzei oeilre xzqp`nlr`iqkz`cleki "aeh"d oi` ,myn ,"

,mixeqi ly yeala `wec m` ik ,dfdÎmlera dielb dxeva `eal

recn :jk mixaqen mixacd - drxk mi`xp mc`d ly xya ipiray

dlecb `id d"awdl mzad`y iptn - ?mixeqia dl` miyp` migny

dfdÎmlerd iign xzei mdl xwi ,d"awd l` miaexw mzeidy ,jk lk

,"`iqkz`c `nlr"a xzei dlecb dcna zniiw d"awdl daxiwe -

n mi`ad mixeqid oipraemyyeala miaygzn md oi`y ,ixd .

- zeiniptd `ed mdipira xwirde ,aehÎ`lk d`xpd ,ipevigd

z`vk" :didi mxky mb ,okl ."`iqkz`c `nlr" ly drtydd

ik" :aezky enk ,"yny" `xwp 'ied my ,oky ."ezxeaba ynyd

xizqiy "obn,,l dkixv ynydy myk ,"miwl` 'ied obne yny

`xwpd ,'ied my mb jk - dxe` z` lawl xyt` i` eicrlae ,dilr

,'ied myny drtydd z` xizqiy ,"yeal"l ,"obn"l jixv ,"yny"

.'ied myny drtydd z` lawl mi`xapl xyt` didiy ick z`fe

dlbzi `eal cizrl eli`e ,dfdÎmlera ,dzr wx `ed df xcq j`

mignyd dl` miyp`y ,dcaerd zngne .yeal ila envr 'ied my

,mdipira xwi `l` ,ipevigd "yeal"a miaygzn mpi` ,mixeqia

,mxky mb didi - 'ied myn drtydd ,epiid ,"zeinipt"de "xwir"d

"d mdl dlbzzy ,"dcn cbpk dcn"zeinipt'ied myn drtydd ,"

yny" enk ,"ezxeaba ynyd z`vk" ly zernynd ef .yeal ila
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,àáì ãéúòì "Búøeáâa¦§¨¤¨¦¨Ÿ
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øîåààéä äçîùä éë åúøåáâá ùîùä úàöë åéáäåàå
áéúëãë æ"äåòä ééç ìëî øúåé 'ä úáø÷ åúáäàîéë

úàù øúéá àéä 'ä úáø÷å 'åâå íééçî êãñç áåè
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àìà ááì áåèáå äçîùáíé÷ñò ìòá àåäù éî åìéôà

הזולת), בשביל לא הם בכלל (מוחין הוי' שם של וה"הא" שה"יו"ד" אומרת, זאת - מכוסים) (עולמות דאתכסיא" "עלמא - סתימין" "עלמין

העולמות - דאתגליין" ב"עלמין גם למטה באה הקב"ה, של ובינתו חכמתו של כשההשפעה מכן, לאחר בלבד. דאתכסיא" ל"עלמא שייכות

לזולת חכמתו לגלות שרוצה כאדם למשל וזהו (אחרונה). ו"הא" "ואו" באותיות מרומזת היא - דאתגליא") כ"עלמא כאן (המתוארים הגלויים

, שתבניתה "ו", האות רומזת ולכך - לשכל) דיבור שבין לריחוק (בהתאם למטה מלמעלה הירידה, ההמשכה, ישנה ובראשונה בראש בדיבור.

ידן שעל וכו'), תפארת גבורה, (חסד, הקב"ה של הקדושות מדותיו ששת על גם רומזת שש, במספר ה"ואו", למטה. מלמעלה וארוך ישר קו

- "הא" : הוי' שם של "הא" באות מרומז וזה - הקב"ה של דיבורו - מלכות למדת עד השכל השפעת מקורÙÒÓ·˘ÓÁ¯באה על רומזת -

דאתגליא", "עלמא של הנבראים כל נוצרים המדות) (בהשפעת ומ"מלכות" וכו', מהגרון אחה"ע הפה", "מוצאות חמש על המבוסס הדיבור,

דאתגליא". ל"עלמא שייכות הוי' שם של (האחרונה) ו"הא" ש"ואו" הרי, הגלויים. העולמות יב.11.של צד, א.12.תהלים כג, 13.יומא

לא. ה, ד.14.שופטים סג, תהלים
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.miinyb mipiprn mixeqid¯ àiîLc élnî úeáöòä Càzeavrd ©¨©§¦¦¥¦§©¨
,jixvy enk epi`y ipgexd eavn llba eilr d`adéøöì CúéL ¨¦¨¦

¯ ,äpnî øètì BLôða úBöòxhtidl ji` zevr ytgl eilr ¥§©§¦¨¥¦¤¨
.ef zeavrnéøö ïéà¯ ,äãBáò úòLa øîBì Cd`a zeavrd m` ¥¨¦©¦§©£¨

cvik zevr ytgl i`cea eilr ,lltzn e` cnel `edy drya eilr

,dpnn xhtidléøvL¯ ,ááì áeèáe äçîNa 'ä ãáòì C,oky ¤¨¦©£Ÿ§¦§¨§¥¨
drixtn ,ipgexd eavne ecnrn llba d`a `id m` mb ,zeavr

.dgnya zeidl dkixvy 'd zcearaìòa àeäL éî elôà àlà¤¨£¦¦¤©©
¯ ,õøà Cøãå íé÷ñòdxeza ,'d zceara epi` ineiÎmeid eweqir £¨¦§¤¤¤¤

íéøîà éèå÷éì
áåúëä íäéìò íéøåñéá íéçîùä éë ì"æøà ïëìå 'åâå

øîåààéä äçîùä éë åúøåáâá ùîùä úàöë åéáäåàå
áéúëãë æ"äåòä ééç ìëî øúåé 'ä úáø÷ åúáäàîéë

úàù øúéá àéä 'ä úáø÷å 'åâå íééçî êãñç áåè
íù éë àéñëúàã àîìòá õ÷ ïéàì äìòîååæåò ïåéáç

åúøåáâá ùîùä úàöì äëåæ ïë ìòå ïåéìò øúñá áùåéå
úàéöé àéäù àáì ãéúòìäñåëî àéäù ä÷úøðî äîç

äìâúé æàù åðééäã äéåñëî äìâúú ãéúòìå æ"äåòá åá
àîìòìëì íåöòå áø éåìéâá øéàéå çøæéå àéñëúàã

äîëçä ìö åìöá íéôôåúñîå æ"äåòá åá íéñåçäàåäù
úåáöòä êà :ì"ãå úéàøð äáåèå äøåà àìå ìö 'éçá

úåöò úéùì êéøö àéîùã éìéîîäðîî øèôì åùôðá
'ä ãåáòì êéøöù äãåáò úòùá øîåì êéøö ïéà

àìà ááì áåèáå äçîùáíé÷ñò ìòá àåäù éî åìéôà

הזולת), בשביל לא הם בכלל (מוחין הוי' שם של וה"הא" שה"יו"ד" אומרת, זאת - מכוסים) (עולמות דאתכסיא" "עלמא - סתימין" "עלמין

העולמות - דאתגליין" ב"עלמין גם למטה באה הקב"ה, של ובינתו חכמתו של כשההשפעה מכן, לאחר בלבד. דאתכסיא" ל"עלמא שייכות

לזולת חכמתו לגלות שרוצה כאדם למשל וזהו (אחרונה). ו"הא" "ואו" באותיות מרומזת היא - דאתגליא") כ"עלמא כאן (המתוארים הגלויים

, שתבניתה "ו", האות רומזת ולכך - לשכל) דיבור שבין לריחוק (בהתאם למטה מלמעלה הירידה, ההמשכה, ישנה ובראשונה בראש בדיבור.

ידן שעל וכו'), תפארת גבורה, (חסד, הקב"ה של הקדושות מדותיו ששת על גם רומזת שש, במספר ה"ואו", למטה. מלמעלה וארוך ישר קו

- "הא" : הוי' שם של "הא" באות מרומז וזה - הקב"ה של דיבורו - מלכות למדת עד השכל השפעת מקורÙÒÓ·˘ÓÁ¯באה על רומזת -

דאתגליא", "עלמא של הנבראים כל נוצרים המדות) (בהשפעת ומ"מלכות" וכו', מהגרון אחה"ע הפה", "מוצאות חמש על המבוסס הדיבור,

דאתגליא". ל"עלמא שייכות הוי' שם של (האחרונה) ו"הא" ש"ואו" הרי, הגלויים. העולמות יב.11.של צד, א.12.תהלים כג, 13.יומא

לא. ה, ד.14.שופטים סג, תהלים



��'` xc` 'a iyiy mei Ð fk wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

א' אדר ב' שישי יום
פרקכז

,dnecke¯ àiîLc élnî äâàãe áöò Bì ìôBð íàeipipr llba ¦¥¤¤§¨¨¦¦¥¦§©¨
,miipgexd¯ åé÷ñò úòLamiinybd eipipra wqrzn `edy drya ¦§©£¨¨

-¯ òeãéa,xacd xexa¯ ,øöiä úìeaçz àeäLeze` qipknd §¨©¤©§©©¥¤
z`fe ,miipgex mipipr llba eli`k zeavraCk øçà Bìétäì éãk§¥§©¦©©¨

,íBìLå ñç úBåàúa§©£©§¨
¯ ,òãBpkytpd rah ,ik ©©

`le ,"bper" dnvrl ytgl

ly ybxa dpezp zeidl

Îxvid lczyn okle ,zeavr

l`xyi ipaa qipkdl rxd

llba ele ,gex zekinp

xg`ly ick ,miipgex mipipr

mze` jeynl lkei okn

.zee`zl¯ ,ïë àì íàL¤¦Ÿ¥
Îxvid zrtyd o`k oi` m`

,rxdúeáöò Bì äàa ïéàî¥©¦¨¨©§
'ä úáäà úîçî úézîà£¦¦¥£©©£©
.åé÷ñò òöîàa Búàøé Bà¦§¨§¤§©£¨¨

¯zeavr ,okyzizin``id

zngn d`ad ze`hazd

dad`d :'d z`xie 'd zad`

z` ze`ian d"awdn cgtde

.d"awdn eze` wgxnd xac ,ipgexd eavn llba gex oexayl mc`d

,miipgex mipipra wqer `edyk mc`l `a dfk gex oexay

`edy drya `le ,ze`hazd icil elv` ze`a d`xide dad`dyk

ik ,zizin` dppi` dxen`d zeavrdy ixd .miinyb mipipra weqr

.dpnn xhtidl eilre - rxdÎxvid zleagz m`äìôpL ïéa ,äpäå§¦¥¥¤¨§¨
¯ äãBáò úòLa úeáöòä Bìwqer `edy dryaäøBz ãeîìúa ¨©§¦§©£¨§©§¨

¯ äãBáò úòLa àlL Bì äìôpL ïéáe ,älôza Bà`edyk `l` ©§¦¨¥¤¨§¨¤Ÿ¦§©£¨
,miinyb mipipra weqrfä ïéà ék :Baì ìà íéNé úàæ¯ àîøb ïî Ÿ¨¦¤¦¦¥©§©§¨¨

,mi`zn onfd oi`¯ elôà ,úézîà úeáöòì úòk,`lúâàãì ¨¥§©§£¦¦£¦¦§¨©
éøö úàæì ÷ø ,íBìLå ñç íéøeîç úBðBòúòLe íézò úeòéá÷ C ££¦©§¨©¨Ÿ¨¦§¦¦¦§©

éãk ,Bì àèç øLà 'ä úlãâa ïðBaúäì ,úòcä áeMéa øLkä©Ÿ¤§¦©©©§¦§¥¦§ª©£¤¨¨§¥
¯ ,úézîà úeøéøîa úîàa øaLð Baì äéäé äæ éãé ìòLitke ¤©§¥¤¦§¤¦¦§¨¤¡¤¦§¦£¦¦

`le ,''zeig'' daxwa zxve`d ybx `id zexixn ,oldl xaqeiy

;mzq oeavr,ïk íb øàaúð íLå .øçà íB÷îa Bæ úò øàánëå§©§Ÿ¨¥§¨©¥§¨¦§¨¥©¥
øéñé éæà ¯ íää íéòeá÷ íézòa Baì øaLpL øçà ãiî ék¦¦¨©©¤¦§©¦§¦¦§¦¨¥£©¨¦

Búàhç øéáòä 'ä ék äîìL äðeîà ïéîàéå ,éøîâì Balî áöòä̈¤¤¦¦§©§¥§©£¦¡¨§¥¨¦¤¡¦©¨
¯ .çìñì áøåe` zg` mrt ecbp mi`heg m` :lcad miiw mc`a §©¦§Ÿ©

minrt daxd ecbp mi`heg m` eli`e ,jk lr legni lwa - miinrt

gleqe lgen `ede "gelql ax" `ed d"awd ,la` .legnl el dyw -

ecbp `heg mc`d m` mb

ef dpen` .minrt daxd

el lgn d"awdy df oeghae

ybx z` mc`a mixvei -

:decgde dgnydàéä Bæå§¦
'äa úézîàä äçîOä©¦§¨¨£¦¦©
økæpk ,áöòä øçà äàaä©¨¨©©¨¤¤©¦§¨

¯ :ìéòì,zeavrd zlrny §¥
dixg`y ,cala ef `id

dlecb dgnyl miribn

mby ,ixd ;xzeimipnfa

mireawdly ote`ae ,

eilr - zizin` zeavr

cin z`vl lczydl

ribdle ,zeavr dze`n

.zizin` dgnyl

wxta epcnly dnl xywda

migny"d zece` ,df

ie`xd on - dgny jezn mixeqid z` milawny dl` ,"mixeqia

mzekf ,`yef iax iaxd mr yhixfnn cibndn ,xvw xetiq siqedl

,eita dvr zywae yhixfnn cibnd l` `a cg` icedi :epilr obz

yhixfnn cibnd eze` dptd .dgnyae dad`a mixeqi lawl cvik

ywae l`y icedi eze`yk .il`tip`n `yef iax wicvd ecinlz l`

ilv` :el xn`e ddinza `yef iax eilr lkzqd ,`yef iax ly ezvr

,z`f zrcl leki ip` cvik - ?dad`a mixeqi lawl ji` ,l`ey dz`

,`yef iax dpr ef daeyz ...mixeqi izlaq `l iiga mrt s`yk

cibnd oeekzd zn`a jkl ,ok`e .miax mixeqi eilr exary drya

jk lk did `yef iax :`yef iax l` icedid z` eglya yhixfnn

`ed ,mixeqi md dl`y yibxd `l dligzklny ,mixeqia gny

,`l` .mixeqi laq `l eininy xn` okle .mday "aeh"a wx yibxd

,z"iydn miywan ep` ,mixeqia mpyiy "aeh"de zelrnd lk ixg`

aeh" - iaxd ly epeylk - didi ,epl ozep `edy "aeh"dyd`xpd

dlbpdemipira eze`xle eze` yegl mileki ep`y aeh - "eply.

.æë ÷øtdrxtd meyn da yi "zeavr"y owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
rewy ezeida rxdÎxvid z` gvpl mc`d ly ezlkia oi`ye ,'d zcearl

ze`a dfl m`zda .zeavra

cvik zevr xen`d wxta

zraepd zeavrdn xhtidl

qgia mb ,miinyb miiywn

ipgexd eavnn zraepd zeavrl

dxey zeavrd m` ixd - zepeern db`cd enk - zeidl jixvy enk epi`y

i`cea eilr ,lltzn e` cnel `edyk ,'d z` caer `edy drya eilr

zeidl dkixvd 'd zcearl drixtn `id ixdy ,dpnn xhtidl lczydl

`edyk `l` ,dceard zrya `ly eilr dxey zeavrd m` mbe - dgnya

,oky ,zeavrl mi`znd onfd df oi`y ,opeazdl eilr - miinyb mipipra weqr

dreaw dry zyxcp jkl

ep`y ,df wxta .dni`zne

dxey d`a ,cenll miligzn

zraepd zeavrl zevr ly

:zexg` zeaiqn

íéòø íéøeäøäî àlà ,úBðBò úâàcî dðéà úeáöòä íàå§¦¨©§¥¨¦§¨©£¤¨¥¦§¦¨¦
,BzáLçîa úBìôBpL úBòø úBåàúåo`k xaecn `ly xg`ne - §©£¨¤§§©£©§

,lirl xen`k ,zyxcp jk lry - ynn zexiar zngny zeavra

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

66àéîùã éìéîî äâàãå áöò åì ìôåð íà õøà êøãå
åé÷ñò úòùáåìéôäì éãë øöéä úìåáçú àåäù òåãéá

úåáöò åì äàá ïéàî ë"ìàù òãåðë å"ç úååàúá ë"çà
.åé÷ñò òöîàá åúàøé åà 'ä úáäà úîçî úéúéîà

äãåáò úòùá úåáöòä åì äìôðù ïéá äðäååà ú"úá
íéùé úàæ äãåáò úòùá àìù åì äìôðù ïéáå äìôúá

úòë àîøâ ïîæä ïéà éë åáì ìà'éôà úéúéîà úåáöòì
úåòéá÷ êéøö úàæì ÷ø .å"ç íéøåîç úåðåò úâàãì

øùåëä úòùå íéúò'ä 'ìåãâá ïðåáúäì úòãä áåùéá
úîàá øáùð åáì äéäé äæ é"òù éãë åì àèç øùà

úåøéøîáøàáúð íùå à"îá åæ úò øàåáîëå úéúéîà
íää íéòåá÷ íéúòá åáì øáùðù øçà ãéî éë ë"âéæà

'ä éë äîéìù äðåîà ïéîàéå éøîâì åáìî áöòä øéñé
àéä åæå çåìñì áøå åúàèç øéáòäúéúéîàä äçîùä

:ì"ðë áöòä øçà äàáä 'äá

íàå æë ÷øôàìà úåðåò úâàãî äðéà úåáöòä
úåòø úååàúå íéòø íéøåäøäî

'` xc` 'b ycew zay Ð fk wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

א' אדר ג' קודש שבת

zexixn ekeza xxerl dni`zne zcgein dryzizin`m` ik -

jkl dvrd ixd ,mirx zepeirx ezaygna miltep dry dze`ay

:zxg` `idBì úBìôBð íà äpä,zerx zeaygn oze` -àlL ¦¥¦§¤Ÿ
,äãBáòä úòLa,lltzn e` cnel `edy drya `l -úòa àlà ¦§©¨£¨¤¨§¥

õøà Cøãå åé÷ñòa B÷ñò̈§©£¨¨§¤¤¤¤
àðåb éàäëeixd ,dnecke - §©©§¨

äaøcàoi`y cala ef `l - ©§©¨
`l` ,aevr zeidl jixv `ed

:jtidlçîNì Bì Lé¥¦§Ÿ©
,B÷ìça,ipgexd eavna - §¤§

- ?dnl jk lkeóàL¤©
BzáLçîa Bì úBìôBpL- ¤§§©£©§

,zerxd zeaygndàeä
,ïäî Bzòc çéqî,oky - ©¦©©§¥¤

ezrc giqn `ed oi` m`

`l` ,zerxd zeaygndn

llkp df ,oda zebdl jiynn

"zepeer zb`c" ly beqa f`

zb`c lre - dxiar `id oevxa mirx mixedxda daygnd mb ,ik -

ezrc giqny in lr xaecn o`k .mcewd wxta epcnl xak ,zepeer

miltepy dcaerd mvrn zraep ezeavre ,zerxd zeaygndn

lr gny zeidl eilr ,dfk dxwnae - dl`k mixedxd ezaygna

- dl` mixedxda helyl gilvn `edyøîàpM äî íi÷ì1àìå" : §©¥©¤¤¡©§Ÿ
,"íäéøçà íéðBæ ízà øLà íëéðéò éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤¦©£¥¤
`ede ,dl`k mixedxd ezaygna miltepy jk iciÎlr `wec ,ixd -

,oky .xen`d weqtay "dyrzÎ`l"d z` miiwn `ed - mze` dgec

,mirx mixedxd dligzkln ezaygna elri `ly ,efk dbixcn

mixedxdd erapi epnny mytpa "rx" oi`y ,cala miwicva zkiiy

ina xacn weqtd .miwicva oc epi` ixd xen`d weqtde - mirxd

mixedxd ezaygna milery

dxezdy `l` - dl`k

eilrn zegcl ,eilr devn

iciÎlre ;mixedxdd z` cin

`ed - df ev rvan `edy

.xen`d "e`l"d z` miiwn

:"`ipz"d oeylaeïéàå§¥
íé÷écöa øaãî áeúkä©¨§©¥§©¦¦
ñç "íéðBæ" íàø÷ì§¨§¨¦©

,íBìLå:xn`py enk - §¨
mz` xy`"mipef,''mdixg`

,Ba àöBik íéðBðéáa àlà¤¨§¥¦©¥
óeàð éøeäøä Bì íéìôBpL¤§¦¦§¥¦

øzäa ïéa ,BzáLçîa- §©£©§¥§¤¥
,xzid ly ote`a md mixedxdd m` mb,'eëmipte`a md m` mbe -

,xeqi` lyBzòc çéqnLëe,mixedxdd mze`n -,äæ åàì íi÷î §¤©¦©©§§©¥¨¤
.''exezz `le'' ly -ì"æø eøîàå2¯ äøáò øáò àìå áLé" : §¨§©©¨©§Ÿ¨©£¥¨

éøö ïk ìòå ,"äåöî äNò elàk øëN Bì íéðúBðC,eilr -çîùì §¦¨¨§¦¨¨¦§¨§©¥¨¦¦§Ÿ©
.Lnî äNò úåöî íei÷a Bîk åàlä íei÷acala ef `ly ,jk - §¦©¨§§¦¦§©£¥©¨

xxerl jixv df :jtidl m` ik - zeavr ea xxerl jixv df xac oi`y

.dgny ea

úeáöòä ,äaøcàå,dl`k mixedxd ea miltepy dnn d`ad - §©§©¨¨©§
,BîB÷î øékî BðéàL ,çeøä úeqbî àéäz` xikn `l `ed - ¦¦©¨©¤¥©¦§

,ezbixcn,÷écö úâøãîa BðéàL ìò Bááì òøé ïk ìòå§©¥¥©§¨©¤¥§©§¥©©¦
ïéà éàcåa íé÷écölL¤§©¦¦§©©¥
éøeäøä íäì íéìôBð§¦¨¤¦§¥

.elàk úeèLxg`ne - §¨¥
miltep ezaygnay

el dxeg - dl`k mixedxd

;miwicvd enk `ed oi`y lr

,BîB÷î øékî äéä elà ék¦¦¨¨©¦§
ãàî ÷Bçø àeäL¤¨§Ÿ
éàåìäå ,÷écö úâøãnî¦©§¥©©¦§©§©
ìk òLø àìå ,éðBðéa äéä̈¨¥¦§Ÿ¨¨¨

úçà äòL elôà åéîé- ¨¨£¦¨¨©©
`edy ,ezbxc z` rci eli`e

jixv dfl''y ''ipepia'' didiy i`eld ,wicv zeidln c`n wegx oiicr

- ''dzr wwezydl,íúãBáòå íéðBðéaä úcî àéä úàæ éøä£¥Ÿ¦¦©©¥¦©£¨¨

Bzòc çéqäìe ,çnì áläî äìBòä øeäøääå øöiä Laëì¦§Ÿ©¥¤§©¦§¨¤¥©¥©Ÿ©§©¦©©§
,epnî éøîâì,xedxd eze`n -,íéãé ézLa BúBçãìå`ly - §©§¥¦¤§¦§¦§¥¨©¦

,mda aeygl zevxl.ìéòì økæpkytpd ly rxdy ,a"i wxta - ©¦§¨§¥
oiicr `ed "ipepia"a zindad

epi`y `l` ,elv` sweza

,iehia icil `eal "rx"l ozep

aeyglmixedxda oevxa

xeaica `ehgl e` ,mirxd

,eay "rx"d j` - dyrnae

zelrdl ick wfg ic oiicr

,mirx mixedxd ezaygna

.ezaygnn mzegcl eilry

oec` oiicr `ed oi` ,mxa

`l dligzklny ,envr lr

mixedxd ezaygna elri

,llk "rx" mda oi`y ,cala miwicva xen` df xac .dl` mirx

.el` mixedxd mi`a epnny

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àìù åì úåìôåð íà äðä .åúáùçîá úåìôåðù
õøà êøãå åé÷ñòá å÷ñò úòá àìà äãåáòä úòùá

äáøãà àðååâ éàäëåóàù å÷ìçá çåîùì åì ùé
íéé÷ì ïäî åúòã çéñî àåä åúáùçîá åì úåìôåðù

àìå øîàðù äîíëéðéò éøçàå íëááì éøçà åøåúú
'é÷éãöá øáãî áåúëä ïéàå .íäéøçà íéðåæ íúà øùà
åì íéìôåðù åá àöåéë íéðåðéáá àìà å"ç íéðåæ íàø÷ì

øúéäá ïéá åúáùçîá óåàéð éøåäøäçéñîùëå 'åë
äøéáò øáò àìå áùé ì"æø åøîàå äæ åàì íéé÷î åúòã

åìàë øëù åì íéðúåðçåîùì êéøö ïë ìòå äåöî äùò
ãìùîî äùò úåöî íåé÷á åîë åàìä íåé÷á

äáøãàå
àéä úåáöòäïë ìòå åîå÷î øéëî åðéàù çåøä úåñâî

éàãåá íé÷éãöìù ÷éãö úâøãîá åðéàù ìò åááì òøé
øéëî äéä åìéà éë åìàë úåèù éøåäøä íäì íéìôåð ïéà

÷éãö úâøãîî ãàî ÷åçø àåäù åîå÷îäéä éàåìäå
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iyily meihay fkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,mihtyn :yneg
.clwÎkw :mildz

.dwcvd zcear . . . 'igaa ode :`ipz

j` ,xzend xac lky mytpa mkqd eyr mincewd miciqg :eixn`nn cg`a azek x"en``
.de`zd zxiay dyrp df ici lre ,epyri `l dfl ald zcnge oevx dfi` el yiy

iriax meihay gkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,mihtyn :yneg
.hlwÎdlw :mildz

.l"pk d"a ÎalÎ . . . `veike :`ipz

:h"yrad zexezn zg`
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- `edy d`xz cere ,zeipgexe zewel`l zrbrbznd dnypd z` `pey `edyמשאו תחת רובץ
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.mitebiqa

iying meihay hkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,mihtyn :yneg
.cnwÎnw :mildz
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.invr lky dlbne gend

iyy meig"x ,hay lb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,mihtyn :yneg
.pwÎdnw :mildz

.l"pk dry . . . dfae :`ipz

mrta `a u"ayxd ixen .mdly zcled meil yhiee`aeill m`ea mei eayg miciqg dnke dnk
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.dpey`xd mrta v"vdl qpkp xy` drya da oilitz gipdl oeekne ,dlild eze`

íåé
ïåùàø
:mildz

kw wxtn

clw wxt cr

íåé
éðù
:mildz

dlw wxtn

hlw wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

nw wxtn
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íåé
éòéáø
:mildz
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. . .mei meid

zayg"xy ,` xc` `b"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,mihtyn :yneg
.hÎ` :mildz

.l"pk mvrd . . . mxa .ek wxt :`ipz

`ed z"xd 'it ,"r"ta ytp zxiqna" :xg` dpde ligznd sirq dlkyn 'idz `l d"c `"ez
."ezenvr zinipta"

zek`ln dl yi ,dhnl dzcixia dnyp lk dpd .axr icr ezcearle elrtl mc` `vi :aizk
,zenypd xve`a mex inya dzcinrn dnypd z`ivic ,elrtl mc` `vi edfe .zeihxte zeillk
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ezcearle .devn xpe dxez xe`a mlerd z` xi`dl ,xnegd lr dxevd xiabdl zeillkd zek`lna
. . dpipre drah itk zecnae oigena zihxt dcear dl yi dnyp lkc ,zihxtd dk`ln `idy
lr i`wc . . aezkd xe`ia oiprd wnerae .mzeyrl meid y"nk zeyrl onf yi cera axr icr
dhnl dzeidn dnypd zelrac ,mc` `vic dhnl dnypd zcixi i"r dyrpy 'ilrd oipr zellk
,dxezl mizr raew 'id m`e ,f"dera dzewqrzd ote`a a"dera zwqer `id elrtl ,seba zyaeln

arle ,dxez ild`a eze` miqipkn my mbaxr icr ezilr dpd f` ie`xk ezceara wqr m` ,ezce
.d"a q"` zenvrc zeaixrde mrepd cr ielir xg` ielira dlery

oey`x mei` xc` ab"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,dnexz :yneg
.fiÎi :mildz

.ynn dyr ÎclÎ . . . m`e .fk wxt :`ipz

,drepz lk xwal ,zn`d z` ytgle gena dceard y"p` iptl xciq - owfd - lecbd epiax
.dcear i"r d`ae zn`d itk wx 'idzy

,mirlq xayle mixd wxtl jixvy aeygl xenb zerh dfa mirehy enk dpi` ef dceare
hlree ic orxrwxrai`[mlerd z` jetdl],eidiy dfi` ,lrete dcear lk xy` ,`ed xenbd zn`d .

irack orpee`c oi` hx`ee mrc ,dpeeka dkxa ` :witqne ic zizin` dpeeka[ie`xk dltza dln]

,mildz weqt ` ,'d xac `edy dricia yneg weqt ` ,cner dz` in iptl driciae ald zpkda
.dage dad`a exag ly eal axwl daeh dcne
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íåé
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` wxtn
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íåé
éùù
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i wxtn
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úáù
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ראשון יום רטובה? לכוס תה למזוג בשבת מותר האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰àîè ïéøäèî ãöék¥©§©£¦§¥

ïekúîe ,éìkaL äcð éîa ïéìBòáâ éLàø ìáBè . . Y ?äcð éîa úî¥§¥¦¨¥¨¥¦§¦§¥¦¨¤©§¦¦§©¥

.íãàä ìò äfîe©¤©¨¨¨

הזקן אדמו"ר כ)כתב שיח, מים(או"ח לערות בשבת שמותר

על גובר שמלמטה הקור שכן קרים, מים עם כלי לתוך חמים

גבר"). ("תתאה מלמעלה הבא החום

בטרם היטב כוס לנגב צורך אין כי שטענו היו זאת, לאור

שבכוס הטיפות שכן, החמים, המים מדוד מים לתוכה שמוזגים

החמים. המים זרם את ומצננות גוברות אלא מתבשלות אינן

הכוס בתחתית המים טיפות אמנם לשאול: ניתן לכאורה

למטה, אינם הדפנות גבי שעל הטיפות אך כ'תתאה', מוגדרות

ה'תתאה'. הם הרותחים המים מתמלאת הכוס כאשר אדרבה,

הדפנות? את לפחות לנגב נצריך לא איפוא, מדוע,

בדבר לחשוש מקום אין כי כתבו זמננו מפוסקי (אג"מחלק

ועוד) עד. סי' ח"ד פרהאו"ח מדיני מקורית ראיה לכך והביאו .

אדומה:

היזו מכן ולאחר חטאת, במי האזוב את מטבילים היו כידוע,

בכלי, מים עוד נשארו שלא במקרה ואולם, הטמא. על טיפות

הדפנות שעל מהטיפות לקנח ה"י)אין פ"י שעצם(לעיל למרות .

הטיפות על מים 'שם' אין זאת בכל בטיפות, היא ההזייה

שבדפנות.

בדפנות נותרו אשר המים שטיפות לומר ניתן בענייננו: וכן

בישול. איסור בהם חל לא וממילא כמים, נחשבות אינן הכוס,

דעות יש שכן למעשה, להלכה נכתב לא האמור כי יצויין,

בנידון. נוספות

[aq cenr ,`"g ,mely q"cxt]

שנייו ם חכמים... דברי את מקבלת התורה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰ìëà éab ìò Bçépä¦¦©©¥Ÿ¤

íB÷îa" :øîàpL ,øôàä àîèð Y . . íäéøácî Ba àöBiëå ,éðL¥¦§©¥¦¦§¥¤¦§¨¨¥¤¤¤¡©§¨

.íìBòa äàîè íL éab ìò äéäé àlL ,"øBäè̈¤Ÿ¦§¤©©¥¥ª§¨¨¨

התורה דיני שבין הקשר בהבנת נוגע כאן, המדובר הנושא

כי נאמר בו התורה, בציווי דבר של ראשיתו חכמים. לגזירות

שום גבי על לא קרי: טהור", "במקום האפר כלי את להניח יש

טומאה.

מן בטומאה, נוגע מאכל כאשר שאלה: עלתה זאת לאור

נטמא. שהמאכל גזרו חכמים ואולם טהור, נותר הוא התורה

כזה? מאכל גבי על הפרה אפר עם הכלי את להניח מותר האם

על הנחה זו טהור, המאכל התורה שמן היות אחד, מצד

מקום את להחשיב בכוחה אין שמדרבנן והטומאה טהור, מקום

כטמא dxezההנחה oic itlk;

הבאים לדינים אף מתייחסת התורה כי לומר ניתן שני, מצד

כן ועל התורה), ידי על להם שניתן (בכוח מדרבנן מכן לאחר

מדרבנן. טמא מקום גם שוללת טהור" ב"מקום להניח הדרישה

משליכים מדרבנן דינים אכן כי עולה כאן הרמב"ם מדברי

על כשהונחו אף המים נפסלים זה ומטעם מהתורה, דינים על

מדרבנן. רק טמא מאכל

נוספת: דוגמה

הציצית חוטי שכן ציציות, עם בטלית בשבת לצאת מותר

ולפי מהבגד. כחלק אותם מחשיבה המצוה אלא משא אינם

בטלית גם לצאת מותר הרמב"ם לדעת כי לומר ניתן האמור

מצוה כי – שאולה טלית כגון – מדרבנן בציצית החייבת

דאורייתא. דין כלפי אף כמצוה נחשבת מדרבנן

[c-a ,cq miigd zevx`]

שלישי יום והמתיבתא הרמב"ם

:Ë ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïáì øòN ÷ôñ̈¥¥¨¨¨

.àîè äæ éøä ¯ äîã÷ úøäaä ÷ôñ ,íã÷̈©¨¥©©¤¤¨§¨£¥¤¨¥

בדיוק בשמים דנו זו. הלכה עם קשור הוד נורא מעשה

דרקיעא מתיבתא וכולהו טהור, אמר "קוב"ה מקרה, באותו

והוא נשמתו, יציאת בעת נחמני בר רבה את שאלו טמא". אמרי

הקב"ה כדעת פו)הכריע .(ב"מ

על תחלוק דרקיעא" ש"מתיבתא שייך איך עצומה: והתמיהה

הקב"ה?

המאורע. על בהיר אור שופכת החסידות תורת

" אלוקיות: דרגות בשתי שמדובר הוא"yecwdמתברר, ברוך

האלוקות דרגת כלzycewndזו "סובב – מהעולם ומובדלת

שבערך האלוקות מאירה דרקיעא" ב"מתיבתא ואילו עלמין";

עלמין". כל "ממלא – העולם

מבטאת טומאה פנימית: משמעות יש ולטהרה לטומאה גם

מוחלטת. התבטלות מבטאת וטהרה ישות, הרגשת

ישות האם ספק יש כאשר הדין מה דיון: התעורר וכאן

לטמאו? כדי בה יש האדם

המתלבש האור מצד שכן טמא, אמרו דרקיעא" "מתיבתא

אמר הוא" ברוך "הקדוש ואילו לישות; מקום נתינת יש בעולמות

לישות, מקום שום נותן אינו מהעולמות שלמעלה האור כי טהור,

טהור. הוא – נטמא שהאדם בבירור נודע לא עוד כל ולכן

מפני שטהור לפסוק אין היא", בשמים "לא שתורה וכיון

שטמא. לפסוק הרמב"ם יכל כיצד יובן כך טהור. אומר שהקב"ה

[64 cenr ,a"i jxk ,zegiy ihewl ;b ,ak rixfz zyxt dxez ihewl t"r]

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

רביעי יום הלשון שמירת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰úçabäå úçøwä©¨©©§©©©©

,øòN ïäa ïéàL éôìe . . ïBéNôáe äéçîa ,ïéðîéñ éðLa úBànhî ¯¦©§¦§¥¦¨¦§¦§¨§¦§§¦¤¥¨¤¥¨

.ïäa äàîè ïîéñ ïálä øòOä ïéà¥©¥¨©¨¨¦©ª§¨¨¤

יששלושה העור בצרעת בראש. צרעת כהרי בעור צרעת הרי לא

טומאה ה"י)סימני בפ"ב לעיל בשר(כמבואר בבהרת; שצמח לבן שיער :

ההסגר. לאחר ("פשיון") הנגע התפשטות בבהרת; ("מחיה") חי

טומאה. סימן מהווה אינו לבן שיער זאת, לעומת הראש, בנגעי

הפסוק על כהנים' ה'תורת בדרשת הדברים מב)מקור יג, (ויקרא

ב'מחיה'; שמטמאת מלמד – "צרעת" היא": פורחת "צרעת

שאינה – "היא" ב'פשיון'; שמטמאת מלמד – "פורחת"

לא נשרו, שהשערות היות לכך: הסיבה לבן. בשער מטמאת

לבן שיער מ"י)יתכן פ"י נגעים .(פיה"מ

ובראש בעור – סוגים לשני מתחלקים הצרעת שנגעי כשם

לשניים: מתחלקים הנגעים סיבות אף –

הבשר. עור על נגעים מביאים והם הרע, ולשון ליצנות דברי יש

בגוף; הוא חיצוני העור כן בנפש, הוא חיצוני הדיבור שכוח כשם

באלוקים "לדבר נגררים אנשים בו יותר, חמור מצב ויש

בדעות פנימית בעיה על מלמד כזה מצב בעיקר". וכופרים

בראשו. פוגעים הנגעים זאת ובעקבות האדם,

ורק אך להיות צריך יהודי של ושיחו שיגו ה': בעבודת ההוראה

בתורה. אותו ומזכה ידו על עוזר הקב"ה ואז וחכמה, תורה בדברי

[92 cenr ,f"k jxk ,zegiy ihewl t"r]

חמישי יום תעשה ולא עשה שדוחה גילוח

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰äøLk Bzçìâúå§¦§©§§¥¨

.çlâî äæ éøä ,øéæð äéä elôàå . ."çlbúäå" øîàpL ,íãà ìëa§¨¨¨¤¤¡©§¦§©¨©£¦¨¨¨¦£¥¤§©¥©

מתבטאת המצוה אך להתגלח, הנתק בעל על מצוה התורה

ללא יהא שהאדם בעובדה כלומר, בפעולה, ולא בתוצאה

כשרה "תגלחתו כן על כשלעצמו. הגילוח במעשה ולא שערות

גוי. אפילו אדם", בכל

להבין: וצריך

תקיפו "לא שנאמר הראש שער כל את לגלח איסור ישנו הרי

עצמו את מגלח הנתק בעל כאשר מילא כן, ואם ראשכם". פאת

("לא תעשה הלא את דוחה ("והתגלח") שהעשה מובן

אד כאשר ואולם מספרתקיפו"); – לגלח מצווה שאינו – זר ם

מותר? הדבר הכיצד אותו,

והביאור:

אופן, בכל מותרת הגילוח שפעולת לומדים "והתגלח" מהפסוק

מי הוא המגלח כאשר אף ולכן, אחרים. באיסורים התחשבות ללא

תקיפו". "לא ללאחששמאיסור לגלח הוא יכול מצוה, כל עליו שאין

זה הרי נזיר היה "ואפילו – ההלכה להמשך ההסבר גם וזה

שער פרע ("גדל עשה על הן עובר שגילח שנזיר למרות מגלח":

ראשו"), על יעבור לא ("תער תעשה לא על והן ראשו"),

ועשה" תעשה לא דוחה הנתק) תגלחת (של עשה "אין ולכאורה

אופן. בכל מותר הנתק גילוח שכן להתגלח, לו מותר זאת בכל –

[mle` d"c ,c"l oniq 'a wlg ,mi iwit`]

שישי יום בימינו מצורע טהרת

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰¯ Bæ òøöî úøäè̈¢©§Ÿ̈

.úéaä éðôa àlLå úéaä éðôa ,õøàì äöeçáe õøàa úâäBð¤¤¨¨¤§¨¨¨¤¦§¥©©¦§¤Ÿ¦§¥©©¦

מעשיות. השלכות בעלת מעניינת חקירה קיימת מצורע טהרת אודות

למחנה מחוץ ישב "בדד נאמר: המצורע של טהרתו בתהליך

כלומר בדד", "יושב שהמצורע העיקר האם לחקור ויש מושבו".

על הוא –dlilydשהדגש המחנה אנשי עם יחד יהא שלא –

יהיה שהמצורע הוא שהחיוב למחנה.uegnאו

אל המצורע את להוציא אפשרות אין כאשר מינה" ו"נפקא

לבודד ניתן אבל 'מחנה', של מציאות אין שכן למחנה", "מחוץ

הוא אין למחנה, מחוץ דווקא להיות עליו אם מהסביבה: אותו

אפשרית טהרתו בידודו, על הדגש אם אבל להיטהר; יכול

'מחנה'. שאין למרות

טהרת מחד שכן, בזמננו. אף מעשית להיות יכולה זו שאלה

החורבן לאחר אף נוהגת כאן)מצורע דעה(רמב"ם ישנה ומאידך ,

כעת קיימת אינה ירושלים יד)שקדושת ו, ביהב"ח הל' וכאן(ראב"ד .

לטהרתו: לשוב המצורע יכול הזה בזמן האם לחקור ניתן

בימינו; גם אפשרי הדבר – ישב" "בדד שהמצורע העיקר אם

"מחוץ ישהה שהמצורע מחייב המצורע טהרת דין אם אבל

'מחנה'. דין כשאין בזמנינו, שייכת אינה המצורע –טהרת למחנה"

[136 cenr ,g"i jxk ,zegiy ihewl]

שבת-קודש ירושלים לחלוקת לא

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰äöeçå íéìLeøé§¨©¦§¨

,"íëúfçà õøà úéáa" :øîàpL ¯ íéòâða ïéànhî ïéà ,õøàì̈¨¤¥¦©§¦¦§¨¦¤¤¡©§¥¤¤£ª©§¤

ì ä÷lçúð àì íéìLeøéå.íéèáL ¦¨©¦Ÿ¦§©§¨¦§¨¦

המקדש בית בימי ירושלים על אמורים הרמב"ם דברי

לבוא? לעתיד ירושלים שייכת תהיה ולמי והשני. הראשון

במחלוקת: שנוי הדבר

שבטים. לי"ב תתחלק כן ירושלים שלעתיד סבור הרמ"ה

הגמרא מדברי קכב)ומקורו הזה(ב"ב עולם של כחלוקה "לא :

ואחד אחד כל לך אין שבהם] המשיח, [ימות הבא עולם חלוקת

לבוא שלעתיד מכאן ובעמק". ובשפלה בהר לו שאין מישראל

השבטים. לי"ב תתחלק ירושלים אף

ולא בייחודה, תיוותר ירושלים האברבנאל לדעת ואילו

מהפסוק ומקורו לז)תחולק. לא, היינו(ירמיהו לה'", העיר "ונבנתה :

"וכמו לה', כולה תהיה אלא השבטים, מן לאחד תחולק שלא

לה'". תרומה תהיה שירושלים ביחזקאל שיתבאר



�� v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

רביעי יום הלשון שמירת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰úçabäå úçøwä©¨©©§©©©©

,øòN ïäa ïéàL éôìe . . ïBéNôáe äéçîa ,ïéðîéñ éðLa úBànhî ¯¦©§¦§¥¦¨¦§¦§¨§¦§§¦¤¥¨¤¥¨

.ïäa äàîè ïîéñ ïálä øòOä ïéà¥©¥¨©¨¨¦©ª§¨¨¤

יששלושה העור בצרעת בראש. צרעת כהרי בעור צרעת הרי לא

טומאה ה"י)סימני בפ"ב לעיל בשר(כמבואר בבהרת; שצמח לבן שיער :

ההסגר. לאחר ("פשיון") הנגע התפשטות בבהרת; ("מחיה") חי

טומאה. סימן מהווה אינו לבן שיער זאת, לעומת הראש, בנגעי

הפסוק על כהנים' ה'תורת בדרשת הדברים מב)מקור יג, (ויקרא

ב'מחיה'; שמטמאת מלמד – "צרעת" היא": פורחת "צרעת

שאינה – "היא" ב'פשיון'; שמטמאת מלמד – "פורחת"

לא נשרו, שהשערות היות לכך: הסיבה לבן. בשער מטמאת

לבן שיער מ"י)יתכן פ"י נגעים .(פיה"מ

ובראש בעור – סוגים לשני מתחלקים הצרעת שנגעי כשם

לשניים: מתחלקים הנגעים סיבות אף –

הבשר. עור על נגעים מביאים והם הרע, ולשון ליצנות דברי יש

בגוף; הוא חיצוני העור כן בנפש, הוא חיצוני הדיבור שכוח כשם

באלוקים "לדבר נגררים אנשים בו יותר, חמור מצב ויש

בדעות פנימית בעיה על מלמד כזה מצב בעיקר". וכופרים

בראשו. פוגעים הנגעים זאת ובעקבות האדם,

ורק אך להיות צריך יהודי של ושיחו שיגו ה': בעבודת ההוראה

בתורה. אותו ומזכה ידו על עוזר הקב"ה ואז וחכמה, תורה בדברי

[92 cenr ,f"k jxk ,zegiy ihewl t"r]

חמישי יום תעשה ולא עשה שדוחה גילוח

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰äøLk Bzçìâúå§¦§©§§¥¨

.çlâî äæ éøä ,øéæð äéä elôàå . ."çlbúäå" øîàpL ,íãà ìëa§¨¨¨¤¤¡©§¦§©¨©£¦¨¨¨¦£¥¤§©¥©

מתבטאת המצוה אך להתגלח, הנתק בעל על מצוה התורה

ללא יהא שהאדם בעובדה כלומר, בפעולה, ולא בתוצאה

כשרה "תגלחתו כן על כשלעצמו. הגילוח במעשה ולא שערות

גוי. אפילו אדם", בכל

להבין: וצריך

תקיפו "לא שנאמר הראש שער כל את לגלח איסור ישנו הרי

עצמו את מגלח הנתק בעל כאשר מילא כן, ואם ראשכם". פאת

("לא תעשה הלא את דוחה ("והתגלח") שהעשה מובן

אד כאשר ואולם מספרתקיפו"); – לגלח מצווה שאינו – זר ם

מותר? הדבר הכיצד אותו,

והביאור:

אופן, בכל מותרת הגילוח שפעולת לומדים "והתגלח" מהפסוק

מי הוא המגלח כאשר אף ולכן, אחרים. באיסורים התחשבות ללא

תקיפו". "לא ללאחששמאיסור לגלח הוא יכול מצוה, כל עליו שאין

זה הרי נזיר היה "ואפילו – ההלכה להמשך ההסבר גם וזה

שער פרע ("גדל עשה על הן עובר שגילח שנזיר למרות מגלח":

ראשו"), על יעבור לא ("תער תעשה לא על והן ראשו"),

ועשה" תעשה לא דוחה הנתק) תגלחת (של עשה "אין ולכאורה

אופן. בכל מותר הנתק גילוח שכן להתגלח, לו מותר זאת בכל –

[mle` d"c ,c"l oniq 'a wlg ,mi iwit`]

שישי יום בימינו מצורע טהרת

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰¯ Bæ òøöî úøäè̈¢©§Ÿ̈

.úéaä éðôa àlLå úéaä éðôa ,õøàì äöeçáe õøàa úâäBð¤¤¨¨¤§¨¨¨¤¦§¥©©¦§¤Ÿ¦§¥©©¦

מעשיות. השלכות בעלת מעניינת חקירה קיימת מצורע טהרת אודות

למחנה מחוץ ישב "בדד נאמר: המצורע של טהרתו בתהליך

כלומר בדד", "יושב שהמצורע העיקר האם לחקור ויש מושבו".

על הוא –dlilydשהדגש המחנה אנשי עם יחד יהא שלא –

יהיה שהמצורע הוא שהחיוב למחנה.uegnאו

אל המצורע את להוציא אפשרות אין כאשר מינה" ו"נפקא

לבודד ניתן אבל 'מחנה', של מציאות אין שכן למחנה", "מחוץ

הוא אין למחנה, מחוץ דווקא להיות עליו אם מהסביבה: אותו

אפשרית טהרתו בידודו, על הדגש אם אבל להיטהר; יכול

'מחנה'. שאין למרות

טהרת מחד שכן, בזמננו. אף מעשית להיות יכולה זו שאלה

החורבן לאחר אף נוהגת כאן)מצורע דעה(רמב"ם ישנה ומאידך ,

כעת קיימת אינה ירושלים יד)שקדושת ו, ביהב"ח הל' וכאן(ראב"ד .

לטהרתו: לשוב המצורע יכול הזה בזמן האם לחקור ניתן

בימינו; גם אפשרי הדבר – ישב" "בדד שהמצורע העיקר אם

"מחוץ ישהה שהמצורע מחייב המצורע טהרת דין אם אבל

'מחנה'. דין כשאין בזמנינו, שייכת אינה המצורע –טהרת למחנה"
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שבת-קודש ירושלים לחלוקת לא
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המקדש בית בימי ירושלים על אמורים הרמב"ם דברי

לבוא? לעתיד ירושלים שייכת תהיה ולמי והשני. הראשון

במחלוקת: שנוי הדבר

שבטים. לי"ב תתחלק כן ירושלים שלעתיד סבור הרמ"ה

הגמרא מדברי קכב)ומקורו הזה(ב"ב עולם של כחלוקה "לא :

ואחד אחד כל לך אין שבהם] המשיח, [ימות הבא עולם חלוקת

לבוא שלעתיד מכאן ובעמק". ובשפלה בהר לו שאין מישראל

השבטים. לי"ב תתחלק ירושלים אף

ולא בייחודה, תיוותר ירושלים האברבנאל לדעת ואילו

מהפסוק ומקורו לז)תחולק. לא, היינו(ירמיהו לה'", העיר "ונבנתה :

"וכמו לה', כולה תהיה אלא השבטים, מן לאחד תחולק שלא

לה'". תרומה תהיה שירושלים ביחזקאל שיתבאר
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טהֹור‡. אדם לֹוקח נּדה? ּבמי מת טמא מטהרין ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּכיצד
קלחין בדים]ׁשלׁשה ּובכל[- אחת, אגּדה ואֹוגדן אזֹוב, ׁשל ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹֻ

נּדה ּבמי גבעֹולין ראׁשי וטֹובל אחד. ּגבעֹול - ובד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבד
ּבּיֹום הּכלים, על אֹו האדם על ּומּזה ּומתּכּון ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּבּכלי,
הּזה ואם החּמה; ׁשּתנץ אחר הּׁשביעי, ּובּיֹום ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּׁשליׁשי
הּׁשביעי, ּבּיֹום עליו ׁשּיּזה ואחר ּכׁשר. הּׁשחר, עּמּוד ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָמּׁשעלה
את טבל לערב. טהֹור הּוא והרי ׁשמׁשֹו, ּומעריב ּבּיֹום; ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָטֹובל
והּזה ּבּיֹום, האזֹוב את ׁשּטבל אֹו ּבּיֹום, והּזה ּבּלילה, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאזֹוב
חּטאת, מי מּׁשּום מטּמאין והּמים ּפסּולה. הּזיתֹו - ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָּבּלילה
מּמּנּו והּזיתֹו ּבּמים האזֹוב טבילת ׁשּתהיה עד ׁשּיתּבאר, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכמֹו
עבר ואם החּמה; ׁשּתנץ אחר הּׁשביעי ּובּיֹום הּׁשליׁשי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָּבּיֹום

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשר הּׁשחר, עּמּוד מּׁשעלה ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָועׂשה

.·- הּזיה ּבלא ימים ּכּמה וׁשהה ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹמי
עליו ּומּזין ימים; ׁשלׁשה ּבפנינּו מֹונה להּזֹות, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּכׁשּיבֹוא
ּבּמה ׁשמׁשֹו. ּומעריב ּבּׁשביעי וטֹובל ּובּׁשביעי, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַּבּׁשליׁשי
אמר ׁשאפּלּו להּזֹות, ׁשּבא הארץ ּבעם אמּורים? ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָּדברים
נטמא; הּיֹום ׁשּמא נאמן, אינֹו - ׁשּלי' הּׁשליׁשי ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָ'הּיֹום

חבר אבל ּבפנינּו. למנֹות צרי חכם]לפיכ תלמיד ׁשּבא[- ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
עליו ׁשהּזה מי מּיד. ּכליו על אֹו עליו מּזין ְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻלהּזֹות,
טֹובל - ימים ּכּמה וׁשהה ּבּׁשביעי, עליו הּזה ולא ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָֹֻּבּׁשליׁשי,
ּומּזין ּבּלילה, ּבין ּבּיֹום ּבין הּׁשביעי, אחר ׁשּירצה עת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּבכל
טבל אפּלּו טבילה; אחר ּבין טבילה קדם ּבין ּבּיֹום, ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹעליו
הנץ. אחר למחר עליו מּזין - עׂשירי ּבליל אֹו ּתׁשיעי, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּבליל

נּדֹות‚. וזבֹות זבים ּכיצד? הּזיה. מקּבלין הּטמאין ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּכל
ּוׁשביעי, ּבׁשליׁשי עליהן מּזין - ּבמת ׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַויֹולדֹות
טמאין ׁשהן ּפי על ואף מת, מּטמאת טהֹורין הן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֻוהרי
הּנה - הּטמא" על הּטהר "והּזה ׁשּנאמר: אחרת, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּבטמאה
וכן טמא. ׁשהּוא ּפי על אף לֹו, מֹועלת ׁשההּזיה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמדּת,
עליו והּזה ּבמת, ׁשּנטמא ערל ּכיצד? הּזיה. מקּבל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהערל
- ּוכׁשּיּמֹול מת; מּטמאת טהֹור זה הרי - ּוׁשביעי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָֻׁשליׁשי

לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל ְֳִֵֵֶֶַָָטֹובל,

ּגבעֹול„. וקלח קלח ּובכל קלחין, ׁשלׁשה - אזֹוב ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹמצות
ׁשנים ּוׁשיריו ּגבעֹולין. ׁשלׁשה נמצאּו בדאחד; אבד [אם ְְְְְְִִִִֶַָָָָֹ

כשר] שאגדם אחר -אחד ואגדן ּבּתחּלה, ׁשנים לקח ואם ;ְְְֲִִִַַַַָָָָ
נׁשאר לא אפּלּו העלין, ונׁשרּו הּגבעֹולין נתּפרדּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹּכׁשר.

ּוׁשירי ּכׁשר; - ׁשהּוא ּכל אּלא מהם ּגבעֹול שארית]מּכל -] ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ
מפּסקן - ּבּדין ׁשלׁשה ּבֹו ׁשּיׁש קלח ׁשהּוא. ּכל ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהאזֹוב,

אגּדה,[מפרידם] להיֹות ׁשּמצותֹו ׁשלׁשּתן; אֹוגד ּכ ואחר ,ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻ
ולא ּפּסקֹו אגּדה. ׁשּיהיה ּבּתֹורה נתּפרׁש ׁשּלא ּפי על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻאף
אגדֹו, ולא ּפּסקֹו ׁשּלא אֹו ּפּסקֹו, ולא ׁשאגדֹו אֹו ְְְְֲֲֲִִֶֶָָָֹֹֹאגדֹו,

אֹוגדֹו - הּקצר האזֹוב ּכׁשר. - ּבֹו קושרו]והּזה על[- ּבחּוט ְְְִֵֵַַָָָָָ
מקל]הּכֹוׁש ואֹוחזוכּיֹוצא[- ּומעלה, ּבּמים וטֹובל ּבֹו, ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַ

הּכֹוׁש, מן אֹו הּזה, החּוט מן אם לֹו נסּתּפק ּומּזה; ְִִִִִֵֵֶַַַַָָּבאזֹוב
ּפסּולה. הּזיתֹו - הּגבעֹול מן ְְִִַַָָָאֹו

אּלא‰. ּבּתמרֹות, ולא האזֹוב, ּביֹונקֹות לא מּזין ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹאין
ּגמלּו ׁשּלא ּגבעֹולין הּיֹונקֹות? הן אּלּו לאּבּגבעֹולין. -] ְְְְִִִִֵֵֶַַָֹ

ּפטּור.בשלו] - לּמקּדׁש ונכנס ּבּיֹונקֹות, עליו ׁשהּזה ּומי .ְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
מּׁשּינץ ּבאזֹוב? מּזין מי[הפרח]ּומאימתי ּבֹו ׁשהּזה ואזֹוב . ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

לוי ׁשם לֹו ׁשּיׁש אזֹוב ּכל הּמצרע. את ּבֹו לטהר ּכׁשר ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנּדה,
נוסף] ּביחּוד[- 'אזֹוב' אֹותֹו ׁשּקֹוראין והאזֹוב ּפסּול; ,-] ְְְִִֵֵֶָָ
ּבעליבלבד] אֹותֹו ׁשאֹוכלין האזֹוב והּוא הּכׁשר, הּוא -ְְֲִֵֵֵֶַַָָ

ּכחלית', ו'אזֹוב 'אזֹוביֹון', אֹותֹו ׁשּקֹוראין זה אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָבּתים.
ּפסּול. - רֹומי' ו'אזֹוב מדּברי', ְְְִִִֵֵָָו'אזֹוב

.Âאׁשרה ׁשל זרה]אזֹוב לעבודה שניטע עיר[עץ וׁשל , ְֲִֵֵֶֶָ
ׁשל ּפסּול. - טמאה ּתרּומה וׁשל זרה, עבֹודה וׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנּדחת,

ּכׁשר. הּזה, ואם יּזה; לא טהֹורה, ְְְִִֵֶַָָָָֹּתרּומה

.Êלעצים ׁשּלּקטֹו להסקה]אזֹוב -]- מׁשקין עליו ונפלּו , ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ
לאכלין לּקטֹו להּזיה. ּכׁשר והּוא לאכילה]מנּגבֹו, ונפלּו[- , ְְְְְְְֳִִֵַַָָָָָָ

להּזיה נטמא ׁשהרי ּפסּול; ׁשּנּגבֹו, ּפי על אף - מׁשקין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָעליו
ּכטמאין הם הרי הּכלים, וכל האכלין וכל הּמׁשקין ׁשּכל -ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּכנלקט זה הרי לחּטאת, לּקטֹו ׁשּיתּבאר. ּכמֹו חּטאת, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלענין

ּבֹו. ּומּזה מנּגבֹו מׁשקין, עליו נפלּו ואם ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָלעצים;
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ׁשהּוא‡. ּכל ׁשּנגע ּכיון - עליו והּזה ּבמת, ׁשּנטמא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָאדם
לֹו עלתה - טמא ׁשל ּבׂשרֹו מעֹור מקֹום ּבכל הּנּדה ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָמּמי
ראׁש על אֹו אצּבעֹו, ראׁש על הּזיה נפלה אפּלּו ְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֹהּזיה;

שפתיו]ׂשפתֹו אף[- ּכלּום; אינּה ּבלׁשֹונֹו, נגעה אם אבל . ְְְְֲִִֵַָָָָָ
ּכמֹו טמאה, לענין ׁשּבּגלּוי ּכאברים ׁשהּלׁשֹון ּפי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻעל
וכן ּוטבילה. הּזיה לענין ׁשּבּגלּוי ּכאברים אינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו,
ּכלי ׁשל לגּופֹו ׁשהּגיע ּכיון - עליו והּזה ּבמת, ׁשּנטמא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכלי

הּזיה. לֹו עלתה נּדה, מּמי ׁשהּוא ְִִֵֶַָָָָָָּכל

ׁשניהן·. על להּזֹות ׁשּנתּכּון אדם, בני ׁשני אֹו כלים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשני
על הראׁשֹון מעל הּמים ונטפּו מהן, אחד על והּזה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכאחד,
מהּזית עליו הּמים ׁשּיּפלּו עד ּבטמאתֹו; הּׁשני הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשני

הּתמצית מן לא אחר]הּמּזה, ממקום שנתמצו על[- הּזה . ְִִִֶַַַַַָֹ
אֹו ּכאחד, ׁשניהן על הּזה אם לֹו ונסּתּפק כלים, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשני

ּפסּולה. הּזיתֹו - עליו נמצה ְְֲִֵֵַָָָָָָמחברֹו

על‚. ספק עליה, והּזה החרׂש, על נתּונה ׁשהיא ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמחט
ּפסּולה. הּזיתֹו - עליה נמצה החרׂש מן ספק הּזה, ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּמחט

המפּצלין„. מחלקים]ּכלים מורכבים זה[- מחּברין ׁשהן ְְִִִֵֵֶֶַָָֻֻ
מסּפרת ּכגֹון ּבמסמרין, מספריים]לזה ּפרקין[- [-ׁשל ְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹ

מלאכה,חלקים] ּבׁשעת - ּבהן וכּיֹוצא רהיטני ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָואזמל
חּבּור אינן מלאכה, ּבׁשעת וׁשּלא ּולהּזיה; לטמאה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֻחּבּור
ּולהּזיה? לטמאה חּבּור הן ּכיצד להּזיה. ולא לטמאה ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹֹֻֻלא
ואם הּׁשני; נטמא מלאכה, ּבׁשעת מהן אחד נטמא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאם
הּזיה, לׁשניהן עלתה - מלאכה ּבׁשעת מהן אחד על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּזה
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ּולהּזיה? לטמאה חּבּור אינן וכיצד אחד. ּגּוף הן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּוכאּלּו
נטמא לא מלאכה, ּבׁשעת ׁשּלא מהם אחד נטמא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשאם
ׁשּלא מהם אחד על והּזה ׁשניהם, נטמאּו ואם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹחברֹו;
מחּברין. ׁשהם ּפי על אף חברֹו, טהר לא - מלאכה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻּבׁשעת
חּבּור ׁשּיהיה ּגזרּו סֹופרים מּדברי אבל ּתֹורה. ּדין הּוא ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָוזה
ׁשעת מּׁשּום ּגזרה - מלאכה ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֻלטמאה
נטמא מהם, ּבאחד טמאה נגעה אם ּולעֹולם ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֻמלאכה;
אפּלּו להּזיה, חּבּור יהיּו ׁשּלא עליהם ּגזרּו וכן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹחברֹו.
מלאכה; ּבׁשעת ׁשּלא מּׁשּום ּגזרה - מלאכה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹּבׁשעת
ׁשּיּזה עד חברֹו טהר לא מהם, אחד על הּזה אם ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּולעֹולם
'חּבּור ׁשֹומע ׁשאּתה מקֹום ׁשּכל למדּת, הּנה עליו. ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּגם
ּגזרה אּלא זה אין - להּזיה' חּבּור ואינֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻלטמאה,

ׁשּבארנּו. הּדר על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַמּדבריהם,

ׁשּתפר‰. ּכגֹון אחד, ּכגּוף ׁשּנעׂשּו עד ׁשחּברן כלים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשני
לטמאה חּבּור אּלּו הרי - יריעֹות ׁשּתי אֹו בגדים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָֻׁשני

אחד. ּככלי ׁשהן מּפני ְְְִִִֵֵֶֶַָָָּולהּזיה,

.Âחלשה]ׁשלל תפירה ּתפּור[- ׁשהּוא והּבגד הּכֹובסין, ְְְִֶֶֶַַַָ
להּזיה, חּבּור אינן להּתירן, עֹומדין והן הֹואיל - ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָּבכלאים

ׁשּבּקנּתל הּסּלים וכן לטמאה. חּבּור הן [שקשוריםוהרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
החמור] מצידי טרּבלומונחים ׁשל והּמּטה המסייע, כלי -] ְְִֶַַָָ

וקרןלדיש] רגל], ּכליבה[- מתים]ׁשל מיטת וקרנים[- ,-] ְְְְִִֶֶֶַַָ
שתיה] וׁשלׁשלתכלי דרכים, יֹוצאי -]ׁשל בה [שתלויים ְְְְִֵֶֶֶַָ

צרי אּלא להּזיה, חּבּור ואינן לטמאה, חּבּור - ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻהּמפּתחֹות
ּומפּתח, מפּתח ּובכל וסל, סל ּבכל הּמּזה מן הּמים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָׁשּיּגעּו
המפּצלת. זֹו מּמּטה וקֹורה קֹורה ּובכל וקרן, קרן ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּובכל

.Êּכסתֹות ׁשלׁש שמיכות]המחּבר ׁשל[- וׁשׁש צמר, ׁשל ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
הרי - מטּפחֹות עׂשרה ׁשּתים אֹו סדינין, ׁשלׁשה אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹּפׁשּתן,
לטמאה, חּבּור - ּכן על יתר ּולהּזיה; לטמאה חּבּור ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֻֻאּלּו
ּוקלּובקרין אחת, וטּלית אחד, חלּוק להּזיה. חּבּור ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָואינן
ארּכין היּו אפּלּו ּולהּזיה; לטמאה חּבּור הן הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֻֻאחד
קלּובקרין? הּוא ואיזה ׁשהן. ּכל ּביֹותר, רחבין אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָּביֹותר,
אֹותן ותֹופרין ּביניהן, ּגפן צמר ׁשּמּניחין בגדים ׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָזה

הּגׁשמים. לימֹות חלּוק מהן ועֹוׂשין ְְְִִִֵֶַַַָָּכאחת,

.Áהּמחם דוד]ּכּסּוי מחּבר[- ּבׁשלׁשלּתֹו[למיחם]ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַַָֻ
טהר לא - הּכּסּוי על הּזה הּכל; טהר הּמחם, על הּזה -ִִִֵַַַַַַַַָָָָֹֹ

עליו. ׁשּיּזה עד ֵֶֶַַַַָָהּמחם,

.Ëוהענּבל שלו]הּזּוג ולשונית הפעמון לטמאה[- חּבּור , ְְְְִִַָָָֻ
ׁשניהן. טהרּו מהן, אחד על הּזה ואם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּולהּזיה;

.Èטוויה]הּטּוו כלי ּבֹו[- ׁשֹוזרין אֹו הּפׁשּתן, ּבֹו ׁשּטוין ְְִִִֶַַָָ
הּטוּוי עליו ׁשּמלּפפין העץ ּבֹו; יׁש גּופין ׁשלׁשה - ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהחבלים

החוט] 'ּכֹוׁש'[- הּנקרא הּוא מקל], הּברזל[- אֹו והּנחׁשת ; ְְְְִֶֶַַַַָֹ
ּפֹותלין ׁשּבּה 'צנירה', הּנקרא הּוא הּזה, העץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּבראׁש
'ּפּקה'. הּנקראת והיא הּכֹוׁש, ׁשּבאמצע והרחים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָוטֹווין;
על לא יּזה לא - ׁשּנטמא החבלים ּבֹו ׁשּפֹותלין ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹֹהּכֹוׁש
הּזה ואם הּצנירה; על אּלא הּכֹוׁש, על ולא ׁשּלֹו, ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹהּפּקה
אחת על מּזה - ּפׁשּתן וׁשל הּכל. טהר מּׁשלׁשּתן, אחד ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹעל

חּבּור. ׁשּׁשלׁשּתן לכּתחּלה, ְְְְְְִִִֶַָָָָָמּׁשלׁשּתן

.‡Èעריסה ׁשל התינוק]עֹור עריסת ׁשהּוא[שבתחתית ֲִֶֶָ
לפּקֹות כפתורים]מחּבר הּמלּבן[- ּולהּזיה; לטמאה חּבּור - ְְְְְְִִֵַַַָָָָֻֻ

עץ] להּזיה.[של ולא לטמאה לא חּבּור אינֹו - מּטֹות ְְְְִִֵֶַָָָֹֹֻׁשל

.·Èנּצב ּכגֹון הּקדּוחֹות, הּכלים ידֹות הּסּכין[קת]ּכל ְְְִִִֵַַַַַָ
לטמאה חּבּור - ּבֹו נכנס והּברזל נקּוב ׁשהּנּצב ּבֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻוכּיֹוצא

החדּוקֹות הּידֹות אבל רפופות]ּולהּזיה; החנית[- עץ ּכגֹון , ְְֲֲֲִֵַַַַָָָָ
להּזיה. חּבּור אינֹו - ּבּברזל נכנס ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהעץ
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חומרות]מעלֹות‡. החּטאת[- ּבטהרת עׂשּו פרהיתרֹות -] ְְֲֳֵַַַַָָָ
ועֹומדאדומה] לקדׁש, טבל אפּלּו הּטהֹור, ׁשהאדם :ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹ

ולא לחּטאת, טהֹור אינֹו - הּמזּבח ּגּבי על ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָֹּומׁשּמׁש
לקּדׁשן ולא הּמים, למּלּוי ולא האפרלׂשרפתּה, [נתינת ְְְְְְִִִֵַַַָָָֹֹ

ּכלתוכן] ואחר חּטאת, לׁשם ׁשּיטּבל עד להּזֹות, ולא ,ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹֹ
- ׁשּבעזרה מזרק אפּלּו - הּכלים וכן לחּטאת. טהֹור ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיהיה
ּכל וכן חּטאת. לׁשם ׁשּיטּבילּוהּו עד לחּטאת, טהֹור ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָאינֹו
לענין הן הרי טהֹורין, ׁשהן ּפי על אף - והּמׁשקין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהאכלין

הּטמאין. ּומׁשקין ּכאכלין ְְֳִִִֵַַַַָָָהחּטאת

ׁשהּוא·. ּפי על אף - למֹוׁשב אֹו למׁשּכב הראּוי ּכלי ְְְְִִִֶַַָָָָָּכל
הּזב ּכמדרס הּוא הרי - הּקדׁש לגּבי מושבטהֹור [משכב ְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ

הזב] ע"י שונים באופנים שנטמאו ומדרס עדמרכב ,ַ
חּטאת. לׁשם -]ׁשּיטּבילּוהּו היה[התנא ּגּודגדה ּבן יֹוחנן ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ

מטּפחּתֹו[חולין]אֹוכל והיתה ימיו, ּכל הּקדׁש ּבטהרת ְְְְְֳִֵֶַַַָָָָָָֹ
החּטאת. לענין הּזב ְְְְִִַַַַַָָּכמדרס

ולד‚. -]ּכל מן נולד ׁשאינֹו[- ּפי על אף - הּטמאֹות ְְִֵֶַַַַָֻ
הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו לקדׁש, אפּלּו ּכלים ולא אדם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹמטּמא
'המקּדׁש אמרּו: לפיכ לחּטאת. וכלים אדם מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָהּוא
על מׁשקין יּפלּו ׁשּמא - הּסנּדל' את ינעל לא חּטאת, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמי
הן טמאין הּמׁשקין ׁשּכל טמא; הּסנּדל ונמצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּסנּדל,
ּבּסנּדל, ּבנגיעתֹו המקּדׁש זה ויתטּמא החּטאת, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָלגּבי

טמאים. חּטאת מי ְְְְִִֵֵַָונמצאּו

א„. המטּמאים ּבדברים ּבלבד ידיו ׁשּנטמאּו הּידים,מי ת ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא ּבמׁשקין אֹו ּבאכלין ׁשּנגע ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכגֹון
ּבלבד, ידיו טבילת אּלא צרי ואינֹו לקדׁש, טהֹור ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
וצרי חּטאת, לענין ּגּופֹו ּכל נטמא הרי - ׁשּיתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּכמֹו
ּכּלֹו, נטמא - אחת ידֹו אּלא נטמאת לא אפּלּו ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֻטבילה;

לטמאה. ראׁשֹון הּוא ְְֲִֵַָֻוהרי

מּדברי‰. ּבין תֹורה מּדברי ּבין טבילה, הּטעּון ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָּכל
הּמּזה ואת החּטאת אפר ואת החּטאת את מטּמא - ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָסֹופרים
הּמכׁשר, האזֹוב את מטּמא וכן ּובמּׂשא. ּבמּגע חּטאת, ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻמי
הריקן הּכלי ואת נתקּדׁשּו, לא ועדין ׁשּנתמּלאּו הּמים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואת
לא אבל ּבמּגע, מאּלּו אחד ּכל מטּמא לחּטאת; ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּטהֹור
ּכּלֹו. את ּפסל החּטאת, אפר ּבמקצת ׁשּנגע וטמא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּבמּׂשא.

.Âׁשּמֹונין ּכדר ּוׁשליׁשי, ׁשני ראׁשֹון לחּטאת מֹונין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָאין
חּטאת, לׁשם ׁשּטבלּו עׂשרה ּכיצד? ּולקדׁש. ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹלתרּומה
חּטאת לגּבי אּלא נטמא לא אפּלּו מהם, אחד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹונטמא
וחברֹו ּבחברֹו, ונגע ּבלבד, ידֹו ׁשּנטמאת ּכגֹון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּבלבד,
ּכלים וכן לחּטאת. טמאין ּכּלם - מאה הם אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֻּבחברֹו,
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ּולהּזיה? לטמאה חּבּור אינן וכיצד אחד. ּגּוף הן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּוכאּלּו
נטמא לא מלאכה, ּבׁשעת ׁשּלא מהם אחד נטמא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשאם
ׁשּלא מהם אחד על והּזה ׁשניהם, נטמאּו ואם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹחברֹו;
מחּברין. ׁשהם ּפי על אף חברֹו, טהר לא - מלאכה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻּבׁשעת
חּבּור ׁשּיהיה ּגזרּו סֹופרים מּדברי אבל ּתֹורה. ּדין הּוא ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָוזה
ׁשעת מּׁשּום ּגזרה - מלאכה ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֻלטמאה
נטמא מהם, ּבאחד טמאה נגעה אם ּולעֹולם ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֻמלאכה;
אפּלּו להּזיה, חּבּור יהיּו ׁשּלא עליהם ּגזרּו וכן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹחברֹו.
מלאכה; ּבׁשעת ׁשּלא מּׁשּום ּגזרה - מלאכה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹּבׁשעת
ׁשּיּזה עד חברֹו טהר לא מהם, אחד על הּזה אם ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּולעֹולם
'חּבּור ׁשֹומע ׁשאּתה מקֹום ׁשּכל למדּת, הּנה עליו. ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּגם
ּגזרה אּלא זה אין - להּזיה' חּבּור ואינֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻלטמאה,

ׁשּבארנּו. הּדר על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַמּדבריהם,

ׁשּתפר‰. ּכגֹון אחד, ּכגּוף ׁשּנעׂשּו עד ׁשחּברן כלים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשני
לטמאה חּבּור אּלּו הרי - יריעֹות ׁשּתי אֹו בגדים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָֻׁשני

אחד. ּככלי ׁשהן מּפני ְְְִִִֵֵֶֶַָָָּולהּזיה,

.Âחלשה]ׁשלל תפירה ּתפּור[- ׁשהּוא והּבגד הּכֹובסין, ְְְִֶֶֶַַַָ
להּזיה, חּבּור אינן להּתירן, עֹומדין והן הֹואיל - ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָּבכלאים

ׁשּבּקנּתל הּסּלים וכן לטמאה. חּבּור הן [שקשוריםוהרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
החמור] מצידי טרּבלומונחים ׁשל והּמּטה המסייע, כלי -] ְְִֶַַָָ

וקרןלדיש] רגל], ּכליבה[- מתים]ׁשל מיטת וקרנים[- ,-] ְְְְִִֶֶֶַַָ
שתיה] וׁשלׁשלתכלי דרכים, יֹוצאי -]ׁשל בה [שתלויים ְְְְִֵֶֶֶַָ

צרי אּלא להּזיה, חּבּור ואינן לטמאה, חּבּור - ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻהּמפּתחֹות
ּומפּתח, מפּתח ּובכל וסל, סל ּבכל הּמּזה מן הּמים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָׁשּיּגעּו
המפּצלת. זֹו מּמּטה וקֹורה קֹורה ּובכל וקרן, קרן ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּובכל

.Êּכסתֹות ׁשלׁש שמיכות]המחּבר ׁשל[- וׁשׁש צמר, ׁשל ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
הרי - מטּפחֹות עׂשרה ׁשּתים אֹו סדינין, ׁשלׁשה אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹּפׁשּתן,
לטמאה, חּבּור - ּכן על יתר ּולהּזיה; לטמאה חּבּור ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֻֻאּלּו
ּוקלּובקרין אחת, וטּלית אחד, חלּוק להּזיה. חּבּור ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָואינן
ארּכין היּו אפּלּו ּולהּזיה; לטמאה חּבּור הן הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֻֻאחד
קלּובקרין? הּוא ואיזה ׁשהן. ּכל ּביֹותר, רחבין אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָּביֹותר,
אֹותן ותֹופרין ּביניהן, ּגפן צמר ׁשּמּניחין בגדים ׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָזה

הּגׁשמים. לימֹות חלּוק מהן ועֹוׂשין ְְְִִִֵֶַַַָָּכאחת,

.Áהּמחם דוד]ּכּסּוי מחּבר[- ּבׁשלׁשלּתֹו[למיחם]ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַַָֻ
טהר לא - הּכּסּוי על הּזה הּכל; טהר הּמחם, על הּזה -ִִִֵַַַַַַַַָָָָֹֹ

עליו. ׁשּיּזה עד ֵֶֶַַַַָָהּמחם,

.Ëוהענּבל שלו]הּזּוג ולשונית הפעמון לטמאה[- חּבּור , ְְְְִִַָָָֻ
ׁשניהן. טהרּו מהן, אחד על הּזה ואם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּולהּזיה;

.Èטוויה]הּטּוו כלי ּבֹו[- ׁשֹוזרין אֹו הּפׁשּתן, ּבֹו ׁשּטוין ְְִִִֶַַָָ
הּטוּוי עליו ׁשּמלּפפין העץ ּבֹו; יׁש גּופין ׁשלׁשה - ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהחבלים

החוט] 'ּכֹוׁש'[- הּנקרא הּוא מקל], הּברזל[- אֹו והּנחׁשת ; ְְְְִֶֶַַַַָֹ
ּפֹותלין ׁשּבּה 'צנירה', הּנקרא הּוא הּזה, העץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּבראׁש
'ּפּקה'. הּנקראת והיא הּכֹוׁש, ׁשּבאמצע והרחים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָוטֹווין;
על לא יּזה לא - ׁשּנטמא החבלים ּבֹו ׁשּפֹותלין ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹֹהּכֹוׁש
הּזה ואם הּצנירה; על אּלא הּכֹוׁש, על ולא ׁשּלֹו, ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹהּפּקה
אחת על מּזה - ּפׁשּתן וׁשל הּכל. טהר מּׁשלׁשּתן, אחד ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹעל

חּבּור. ׁשּׁשלׁשּתן לכּתחּלה, ְְְְְְִִִֶַָָָָָמּׁשלׁשּתן

.‡Èעריסה ׁשל התינוק]עֹור עריסת ׁשהּוא[שבתחתית ֲִֶֶָ
לפּקֹות כפתורים]מחּבר הּמלּבן[- ּולהּזיה; לטמאה חּבּור - ְְְְְְִִֵַַַָָָָֻֻ

עץ] להּזיה.[של ולא לטמאה לא חּבּור אינֹו - מּטֹות ְְְְִִֵֶַָָָֹֹֻׁשל

.·Èנּצב ּכגֹון הּקדּוחֹות, הּכלים ידֹות הּסּכין[קת]ּכל ְְְִִִֵַַַַַָ
לטמאה חּבּור - ּבֹו נכנס והּברזל נקּוב ׁשהּנּצב ּבֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻוכּיֹוצא

החדּוקֹות הּידֹות אבל רפופות]ּולהּזיה; החנית[- עץ ּכגֹון , ְְֲֲֲִֵַַַַָָָָ
להּזיה. חּבּור אינֹו - ּבּברזל נכנס ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהעץ
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חומרות]מעלֹות‡. החּטאת[- ּבטהרת עׂשּו פרהיתרֹות -] ְְֲֳֵַַַַָָָ
ועֹומדאדומה] לקדׁש, טבל אפּלּו הּטהֹור, ׁשהאדם :ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹ

ולא לחּטאת, טהֹור אינֹו - הּמזּבח ּגּבי על ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָֹּומׁשּמׁש
לקּדׁשן ולא הּמים, למּלּוי ולא האפרלׂשרפתּה, [נתינת ְְְְְְִִִֵַַַָָָֹֹ

ּכלתוכן] ואחר חּטאת, לׁשם ׁשּיטּבל עד להּזֹות, ולא ,ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹֹ
- ׁשּבעזרה מזרק אפּלּו - הּכלים וכן לחּטאת. טהֹור ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיהיה
ּכל וכן חּטאת. לׁשם ׁשּיטּבילּוהּו עד לחּטאת, טהֹור ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָאינֹו
לענין הן הרי טהֹורין, ׁשהן ּפי על אף - והּמׁשקין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהאכלין

הּטמאין. ּומׁשקין ּכאכלין ְְֳִִִֵַַַַָָָהחּטאת

ׁשהּוא·. ּפי על אף - למֹוׁשב אֹו למׁשּכב הראּוי ּכלי ְְְְִִִֶַַָָָָָּכל
הּזב ּכמדרס הּוא הרי - הּקדׁש לגּבי מושבטהֹור [משכב ְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ

הזב] ע"י שונים באופנים שנטמאו ומדרס עדמרכב ,ַ
חּטאת. לׁשם -]ׁשּיטּבילּוהּו היה[התנא ּגּודגדה ּבן יֹוחנן ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ

מטּפחּתֹו[חולין]אֹוכל והיתה ימיו, ּכל הּקדׁש ּבטהרת ְְְְְֳִֵֶַַַָָָָָָֹ
החּטאת. לענין הּזב ְְְְִִַַַַַָָּכמדרס

ולד‚. -]ּכל מן נולד ׁשאינֹו[- ּפי על אף - הּטמאֹות ְְִֵֶַַַַָֻ
הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו לקדׁש, אפּלּו ּכלים ולא אדם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹמטּמא
'המקּדׁש אמרּו: לפיכ לחּטאת. וכלים אדם מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָהּוא
על מׁשקין יּפלּו ׁשּמא - הּסנּדל' את ינעל לא חּטאת, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמי
הן טמאין הּמׁשקין ׁשּכל טמא; הּסנּדל ונמצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּסנּדל,
ּבּסנּדל, ּבנגיעתֹו המקּדׁש זה ויתטּמא החּטאת, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָלגּבי

טמאים. חּטאת מי ְְְְִִֵֵַָונמצאּו

א„. המטּמאים ּבדברים ּבלבד ידיו ׁשּנטמאּו הּידים,מי ת ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא ּבמׁשקין אֹו ּבאכלין ׁשּנגע ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכגֹון
ּבלבד, ידיו טבילת אּלא צרי ואינֹו לקדׁש, טהֹור ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
וצרי חּטאת, לענין ּגּופֹו ּכל נטמא הרי - ׁשּיתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּכמֹו
ּכּלֹו, נטמא - אחת ידֹו אּלא נטמאת לא אפּלּו ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֻטבילה;

לטמאה. ראׁשֹון הּוא ְְֲִֵַָֻוהרי

מּדברי‰. ּבין תֹורה מּדברי ּבין טבילה, הּטעּון ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָּכל
הּמּזה ואת החּטאת אפר ואת החּטאת את מטּמא - ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָסֹופרים
הּמכׁשר, האזֹוב את מטּמא וכן ּובמּׂשא. ּבמּגע חּטאת, ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻמי
הריקן הּכלי ואת נתקּדׁשּו, לא ועדין ׁשּנתמּלאּו הּמים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואת
לא אבל ּבמּגע, מאּלּו אחד ּכל מטּמא לחּטאת; ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּטהֹור
ּכּלֹו. את ּפסל החּטאת, אפר ּבמקצת ׁשּנגע וטמא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּבמּׂשא.

.Âׁשּמֹונין ּכדר ּוׁשליׁשי, ׁשני ראׁשֹון לחּטאת מֹונין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָאין
חּטאת, לׁשם ׁשּטבלּו עׂשרה ּכיצד? ּולקדׁש. ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹלתרּומה
חּטאת לגּבי אּלא נטמא לא אפּלּו מהם, אחד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹונטמא
וחברֹו ּבחברֹו, ונגע ּבלבד, ידֹו ׁשּנטמאת ּכגֹון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּבלבד,
ּכלים וכן לחּטאת. טמאין ּכּלם - מאה הם אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֻּבחברֹו,
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נטמאּו לא אפּלּו מהן, ּכלי ׁשּנטמא לחּטאת, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹהּטהֹורים
מׁשקין ׁשּנגעּו ּכגֹון חּטאת, לגּבי ּבלבד אחֹוריו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָאּלא
נטמאּו - ּבׁשליׁשי וׁשני ׁשני, ּבכלי זה ּכלי ונגע ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָּבאחֹוריו,

מאה. הן ואפּלּו חּטאת, לגּבי ּכּלן ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָֻהּכלים

.Êׁשהּוא ּפי על אף הּזב, ּבמדרס להתטּמא הראּוי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּכל
הנידֹו אם לקדׁש, הזיזו]טהֹור נטמא,[- - לחּטאת הּטהֹור ְְְֱִִִֶַַָָָָֹ

את ׁשהניד לחּטאת הּטהֹור וכן ּבֹו. נגע ׁשּלא ּפי על ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאף
את אֹו רּקֹו, את ׁשהניד אֹו לחּטאת, טהֹור ׁשאינֹו ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהאדם
ּבֹו. נגע ׁשּלא ּפי על אף נטמא, - זה אדם ׁשל רגליו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמימי
הּטהֹור את מטּמא אינֹו - למדרס ראּוי ׁשאינֹו ּכלי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאבל

ּבֹו. נגע ּכן אם אּלא ְִֵֶַַָָָלחּטאת,

.Áטמא הּטמא הּטהֹור[טומאת]ּכלי הנידֹו אם מת, ְְֱִִִֵֵֵַַָָ
ׁשאין ּפי על ואף ּבֹו, נגע ׁשּלא ּפי על ואף נטמא, - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלחּטאת
ׁשהּוא מפּתח ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּׂשא, מטּמא מת ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָטמא
את לחּטאת הּטהֹור וסגר ּבּדלת, ּתלּוי ׁשהיה מת ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָטמא
אם וכן נטמא. הּטמא, הּמפּתח את והניד הֹואיל - ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּדלת
לחּטאת, טמא זה הרי - זרע ׁשכבת ואת הּׁשרץ את ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהסיט
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבמּׂשא, מטּמאין אּלּו ׁשאין ּפי על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאף

.Ëהּזב מן למעלה ׁשהיּו ּבכלים ׁשּנגע לחּטאת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּטהֹור
טהֹור ׁשהּוא ּפי על אף - 'מּדף' הּנקראין והם ּבֹו, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
ׁשּנגע לחּטאת הּטהֹור ּכלי וכן לחּטאת; נטמא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלקדׁש,

לחּטאת. נטמא ְְְִַַָָָּבמּדף,

.Èטמאין ּבין - ּומׁשקין ּבאכלין ׁשּנגע לחּטאת ְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּטהֹור
טהֹורין אינם חּטאת לגּבי ּומׁשקין אכלין ׁשּכל טהֹורין, ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבין
נגע ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגּופֹו, ּכל נטמא ּבידֹו, ּבהם נגע אם -ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
נגע ולא ּבידֹו ׁשהסיטן אֹו ּגּופֹו, ּבׁשאר אֹו ּברגלֹו ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹּבהם
מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא ּבתּנּור, ּבידֹו נגע אם וכן טהֹור. - ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּבהם
נגע אם אבל ּכּלֹו; נטמא - לחּטאת טהֹורין ׁשאינם ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻּכלים

ׁשהיה. ּכמֹו לחּטאת טהֹור הּוא הרי ּבהם, ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָּברגלֹו

.‡Èמים לתֹו ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס לחּטאת ְְְְִִִֶַַַָָֹֻהּטהֹור
ּומּדברי ׁשאּובין, ׁשהם מּפני נטמא; - לחּטאת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּנתמּלאּו
ּכ נטמא, - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהּבא מֹוסֹופרים, ְְְְְְִִִִֶַַָָֹֻ

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

.·È;הארץ עּמי ואפּלּו החּטאת, טהרת על נאמנין ֱֲֳִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּכל
ּבּה; נזהרין הּכל בּה, ׁשּנעׂשּו אּלּו ּומעלֹות חמרתּה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻמּפני
למׁשמרת", יׂשראל ּבני לעדת "והיתה ּבּתֹורה: נאמר ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהרי
ּכלי ׁשהביא הארץ עם ,לפיכ למׁשמר. ראּויין יׂשראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכל
- לחּטאת' טהֹור זה 'ּכלי ואמר: חרׂש, ּכלי אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָמּביתֹו,
ׁשאֹותֹו ּפי על ואף מּמּנּו, ּומּזין ּבֹו ּומקּדׁשין טהֹור; זה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָהרי
'טהֹור ׁשאמר: הארץ עם וכן ולתרּומה. לקדׁש טמא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכלי
'טהֹורין ואמר: אצלֹו, חּטאת מי ׁשהיּו אֹו לחּטאת', ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאני

ּבּה. מזלזל מּיׂשראל אדם ׁשאין נאמן, - ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהן'
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חּטאת‡. אפר ּבֹו ׁשהיה חרׂש אדומה]ּכלי פרה ונגע[- , ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ
מּגּבֹו, מּטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין טהֹורין; - מּצּדֹו ׁשרץ ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַּבֹו
ּפי על אף - הּׁשרץ ּגּבי על הּכלי הּניח חּטאת. לגּבי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָאפּלּו

מחּוץ "והּניח ׁשּנאמר: טמא, האפר הרי הּכלי, נטמא ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
ּגּבי על ולא טהֹור. מקֹום זה ואין טהֹור", ּבמקֹום ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹלּמחנה

ׁשני אכל ּגּבי על הּניחֹו אפּלּו אּלא ּבלבד, [-הּׁשרץ ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
והןלטומאה] קּלה, טמאה ׁשּטמאתן מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא ,ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻֻ

"ּבמקֹום ׁשּנאמר: האפר, נטמא הרי - סֹופרים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמּדברי
ּכלי וכן ּבעֹולם. טמאה ׁשם ּגּבי על יהיה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻטהֹור",
טמא ׁשּבבית ארּבה על ונתּון חּטאת, אפר ּבֹו ׁשהיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻחרׂש

לּבית מׁשלׁשל הּכלי היה אם שבבית]- הארובה -[לחלק ְְְִִִַַַָָָֻ
ּפֹותח ּבארּבה ׁשאין ּפי על אף האפר, חלל]נטמא טפח.[- ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

טמא. טפח, ּפֹותח ּבארּבה היה אם - מׁשלׁשל היה לא ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻואם

ּבין·. טפח ּפֹותח ּבּה ׁשּיׁש ּבין - אבן ׁשל הּכלי ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהיה
טהֹור. האפר ּבּה, ֵֵֶֶָָָׁשאין

ּומּקף‚. מקּדׁשין, מים אֹו אפר, ּבֹו ׁשּיׁש חרׂש ּכלי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻֻוכן
ּפתיל מהודק]צמיד כיסוי הרי[- - הּמת ּבאהל ונתּון , ְְֲִִֵֵֶַָָָֹ

ּפתיל, ּבצמיד נּצלת החּטאת ׁשאין טמאים, והּמים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהאפר
טהֹור. מקֹום זה ואין טהֹור", "ּבמקֹום ְְֱֵֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:

ּבצמיד„. נּצֹולין אינם קדׁש, ׁשל ּומׁשקין אכלין ְְְֳִִִִִֵֵֶֶַָָָֹוכן
לחּטאת הּטהֹור ריקן ּוכלי מקּדׁשין, ׁשאינן מים אבל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּפתיל;
הּבעלים ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפתיל. ּבצמיד נּצל -ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָ
מקֹום ּבכל הּמים נפסלּו הּבעלים, נטמאּו אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָטהֹורים;
והם והּוא ּפתיל, צמיד מּקפין מימיו היּו ּכיצד? ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻׁשהם.
ׁשאינם והּמים מּבחּוץ, הּוא טמאים; ׁשניהם - הּמת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּבאהל
והּמים ּבפנים, הּוא טהֹורין; ׁשניהם - מּבפנים ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָֻמקּדׁשין

ּפסּולין. מימיו ּכ טמא, ׁשהּוא ּכׁשם - ְְִֵֵֵֶַָָָּבחּוץ

וכּיֹוצא‰. הּתּנּור, ּגּבי על עֹומד ׁשהיה לחּטאת ְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּטהֹור
לּתּנּור, חּוץ ידֹו ּופׁשט לחּטאת, טהֹורים ׁשאינם מּכלים ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבֹו
ּגּבי על הּמּטל קנה וכן ּבידֹו, חּטאת מי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּוכלי
אחד ּבֹו, ּתלּויין חּטאת מי ּבהם ׁשּיׁש כלים ּוׁשני ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּתּנּור,
ּבמקֹום ׁשאינן לפי טמאין, אּלּו הרי - מּכאן ואחד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָמּכאן
הן הרי הּתּנּור, על נׁשענין והן והֹואיל לחּטאת; ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָהּטהֹור
ּובידֹו הּתּנּור, על עֹומד היה אם אבל ּגּביו. על מּנחין ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻּכאּלּו

מי אֹו לחּטאת, הּטהֹור ריקן הריּכלי - מקּדׁשין ׁשאינם ם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
יד ּופׁשט לּתּנּור, חּוץ עֹומד היה ׁשהיּו; ּכמֹות טהֹורין ְְִֵֵֶַַַָָָָָאּלּו
ּגּבי על והעבירֹו חּטאת, מי ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי ונטל ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָלחּלֹון,
טמאה, ּגּבי על ׁשעברה הּזיה וכן טהֹור. זה הרי - ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻהּתּנּור

ּומֹוׁשב מׁשּכב זב]ּכגֹון טהֹורה.[של זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲִֵֵֶַָָָָ

.Âזה ׁשּנגעּו קדׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּוכלי חּטאת מי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּכלי
ּכלי אבל ּבֹו; ׁשּיׁש וכל חּטאת ׁשל ּכלי נטמא הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבזה
ּבׁשניהם לחּטאת הּטהֹור נגע אם וכן ּכׁשהיה. טהֹור ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּקדׁש,
ׁשל נטמא הרי - הארץ על מּנחין ּכׁשהם ידיו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבׁשּתי
ׁשאינֹו הּכלי ּבנגיעת נטמא לחּטאת הּטהֹור ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָחּטאת;
חּטאת. מי את וטּמא וחזר ׁשּבארנּו, ּכמֹו לחּטאת, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָטהֹור

.Êׁשל זה טמאין; ׁשניהם ידיו, ּבׁשּתי הּכלים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהגּביּה
טהֹור ׁשאינֹו ּבכלי ׁשּנגע אדם ּבֹו ׁשּנגע מּפני נטמא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָחּטאת
טמא והּוא ׁשהגּביהֹו זה מּפני נטמא קדׁש וׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלחּטאת,
ׁשּנטמאּו מּפני ּבמּׂשא, מטּמאין ׁשהם נּדה, מי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבנׂשיאת
קדׁש ׁשל הּכלי היה אם ,לפיכ קדׁש. ׁשל הּכלי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמחמת
החּטאת והגּביּה ּבֹו, נגע ולא ּבּניר והגּביהֹו ּבניר, ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹּכרּו
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ולא ּבּכלי, נגע לא ׁשהרי טהֹורין; ׁשניהם - ׁשנּיה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבידֹו
ׁשל היה אפּלּו - הּקדׁש ּכלי היה אם אבל לחּטאת. ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹנטמא

טמאין. ׁשניהם ּבניר, ְְְִִֵֵֶַָָחּטאת

.Áהזיז]הסיט -]- ּבהם נגע ולא ּבידֹו, הּכלים ׁשני את ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
מטּמא לחּטאת טהֹור ׁשאינֹו הּכלי ׁשאין טהֹורין; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשניהם
היה ּכן אם אּלא ּבידֹו, ּבֹו ׁשּיּגע עד לחּטאת, הּטהֹור ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו למדרס, ְְְְִֵֶַָָראּוי

.Ëּכמֹו תרּומה, לגּבי טהֹור ׁשהּוא הּטמאֹות ספק ְְְְְֵֵֶַַָָָֻּכל
ׁשּתֹולין הּספקֹות וכל לחּטאת. טהֹור הּוא הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיתּבאר

הּתרּומה את מספק]עליהן מטמאים ּבחּטאת,[- נֹולדּו אם - ְְְֲִֵֶֶַַָָ
ּכלים, אֹותם ּגּבי על טהרֹות נעׂשּו ואם נׁשּפכין; אּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָהרי
עליהם נׁשּפכין ׁשהחּטאת אּלּו ספקֹות להם ׁשּנֹולדּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואדם

והרפפֹות ּתלּויֹות. הּטהרֹות אֹותן הרי מנסרים]- רשתות -] ְְְְֲֵַָָָָ
ּולחּטאת. ּולקדׁש לתרּומה טהֹורֹות הן והרי ּככלים, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאינן

.Èתאנים]ּדבלה גוש מי[- לתֹו ׁשּנפלה ּתרּומה ׁשל ְְְְֵֵֶֶָָָָ
טמאין, הּמים ּכביצה, ּבּה יׁש אם - ואכלּה ּונטלּה ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָחּטאת,
ׁשּכל טהֹורה; ׁשהיתה ּבין טמאה, הּדבלה ׁשהיתה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבין
והאֹוכלּה לחּטאת. טהֹור אינֹו קדׁש, אכל אפּלּו ְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָָֹֹהאכלין,
ּבמי נטמא ּכבר והּוא ּתרּומה, ׁשאכל מּפני - מיתה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָחּיב
האכל ׁשאין ּבטהרתם; הּמים ּכביצה, ּבּה אין ואם ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹנּדה.
לתרּומה ּבין - ּכביצה ּבֹו ׁשּיהיה עד אחרים, את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמטּמא

לחּטאת. ּבין לקדׁש ְְֵֵֶַָֹּבין
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ּבין‡. אדם ּבין הּזאה, לצר ׁשּלא חּטאת ּבמי ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהּנֹוגע
ׁשּנאמר: מּגעֹו, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ואינֹו טמא, - ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכלים
ׁשּמי למדּת, הּנה הערב"; עד יטמא הּנּדה, ּבמי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ"והּנגע
ּבכל מּגעם וטמאת ּתֹורה, ׁשל הּטמאֹות מאבֹות אב - ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻֻהּנּדה
ּובמּׂשא; ּבמּגע מטּמאין הּזאה, ּכדי ּבהם היה ואם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשהּוא.
ּבׁשעת ּבגדים מטּמא - לצר ׁשּלא הּנֹוׂשאן אֹו ּבהן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהּנֹוגע

מּׂשאֹו, ּבׁשעת אֹו ׁשּנאמר:מּגעֹו מּמטּמאיו, ׁשּיפרׁש עד ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
על ּבמּזה מדּבר אינֹו ּבגדיו"; יכּבס הּנּדה, מי ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ"ּומּזה
טהֹור. הּוא ׁשּיהיה וחמר קל הּטמא, את טהר אם - ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּטמא

הּׁשמּועה רבינו]מּפי "ּומּזה[ממשה ׁשּנאמר: ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָ
לׁשעּור אּלא נאמר לא הּנּדה", אֹו[טומאה]מי ׁשהּנֹוגע - ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

- הּזיה לצר ׁשּלא הּזיה, ּכדי ּבהם ׁשּיׁש הּנּדה מי ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּנֹוׂשא
הּזאה? ׁשעּור הּוא וכּמה ּתֹורה. ּדין ּבגדים, ּומטּמא ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָטמא
ּדברים ּבּמה ּבּמים. אזֹוב ׁשל גבעֹולין ראׁשי ׁשּיטּבל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי
נׂשאם אֹו ּבהם ׁשּנגע ּבזמן מטּמאין? חּטאת ׁשּמי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאמּורים,
ׁשעׂשּו אחר אבל מצותם; ׁשּיעׂשּו קדם ,לצר ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּלא
האזֹוב את ׁשּטבל הרי ּכיצד? ּכלל. מטּמאין אינם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמצותם,
ׁשֹותתין הּמים והיּו הּכלים, על אֹו הּטמא האדם על ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָוהּזה
הּזיה ּבׁשעת הּנּתזין הּמים וכן לארץ, הּטמא מעל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָויֹורדין
טהֹורים, הּמים אֹותם הרי - הּטהֹור על אֹו הארץ ְֲִִֵֶַַַַַָָָָעל
על להּזֹות האזֹוב את הטּביל טהֹור. והּנֹוׂשאם ּבהם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּנֹוגע
ּכׁשרין המנּטפין הּמים הרי - טמאה מקּבל ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻּדבר
מי טמאת מטּמאין לפיכ ׁשּבארנּו; ּכמֹו מהם, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֻלהּזֹות

היתה הּטבילה ׁשהרי - מצותם עׂשּו ׁשּלא לפי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹחּטאת,
טמאה. מקּבל ׁשאינֹו ּדבר ְְְֵֵֵֶַָָָֻלׁשם

מצותם·. ׁשּיעׂשּו קדם הּכל, את מטּמאין חּטאת מי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאין
חּטאת מי אבל להּזיה. ּוכׁשרין טהֹורין ׁשּיהיּו עד -ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
מהם ׁשּׁשתת אֹו מים, ּבהם ׁשּנתערב ּכגֹון - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנפסלּו
נגע אם - אֹותם הּפֹוסלין מּדברים ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבהמה,
ׁשּנגע ּבין ּבידיו, ׁשּנגע ּבין נטמא; לתרּומה, הּטהֹור ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבהם
ּבידיו ואפּלּו לחּטאת, הּטהֹור אדם ּבהן נגע ּגּופֹו. ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָּבׁשאר

ׁשהיה. ּכמֹות טהֹור הּוא הרי -ְֲֵֶָָָ

אדם‚. ׁשּנטמאּו אחר ּבהם ונגע ׁשּנטמאּו, חּטאת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמי
ּבהם נגע נטמא. - ּבגּופֹו ּבין ּבידיו, ּבין - לתרּומה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהּטהֹור
הּוא הרי ּגּופֹו, ּבׁשאר נגע נטמא; ּבידיו, לחּטאת ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָהּטהֹור

ׁשהיה. ּכמֹות ְֶָָָטהֹור

אֹו„. מקוה, מי אֹו מעין, מי לתֹוכם ׁשּנפלּו חּטאת ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָמי
מי רב ואם ּבמּׂשא; מטּמאין חּטאת, מי רב אם - פרֹות ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹמי
ּפרה אפר מטּמאין. למחצה, מחצה מטּמאין; אין ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָפרֹות,

מקלה ּבאפר שריפה]ׁשּנתערב היה[- אם - ּבכּלן וקּדׁש , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻ
אפר הרב היה ואם נּדה; ּכמי מטּמאין ּפרה, אפר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹהרב

ּבמּׂשא. מטּמאין אבל ּבמּגע, מטּמאין אין - ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמקלה

לקּדׁשן,‰. ראּויין ׁשאינן הּמים ּגּבי על ׁשּנתנֹו ּכׁשר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאפר
- ּבגּופֹו ּבין ּבידיו, ּבין - לתרּומה הּטהֹור ּבהם ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָונגע
זה הרי - ּבידיו אפּלּו לחּטאת, הּטהֹור ּבהם נגע ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָנטמא;

ׁשהיה. ּכמֹות ְֶָָָטהֹור

.Âיגּבלם לא ׁשּנפסלּו, חּטאת יערבבם]מי ׁשּלא[- - ּבטיט ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹ
ׁשּמי ויטמא; ּבּטיט יּגע ׁשּמא לאחרים, ּתּקלה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיעׂשם

היא". "חּטאת ׁשּנאמר: ּבטיט, ּבטלין אינם ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָחּטאת

.Êּבתֹו ׁשּנׁשחטה ּפי על אף - ּפרה ׁשּׁשתאתן חּטאת ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָמי
ׁשעֹות וארּבע מהשתיה]עׂשרים ׁשּנאמר:[- טהֹור, ּבׂשרּה , ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָ

ּבטלין; אינם ׁשמּורין, ׁשהם ּבזמן - נּדה" למי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ"למׁשמרת
ּבטלּו - ּפרה אֹותן ׁשּׁשתאתן ּבזמן נידה]אבל מי ,[מהיות ְְְֲִֶַַָָָָָָָ
ׁשמּורין. אינן ְֲִֵֵֶָׁשהרי

.Áהרּבים על מּמּנּו ׁשּמּזין מחּלֹון והּזה[הטמאים]הּמּזה , ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
הרי - ּפסּולין הּמים נמצאּו ּכ ואחר לּמקּדׁש, ונכנס ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָעליו,
ׁשהם הרּבים, על מהם ׁשּמּזין הּמים ׁשחזקת ּפטּור; ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזה
ׁשל מחּלֹון עליו הּזה אם אבל ּכאנּוס. זה והרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּכׁשרין,
ּבקרּבן חּיב - ּפסּולין הּמים ונמצאּו לּמקּדׁש, ונכנס ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָיחיד,
ּכ ואחר הּמים, על לבּדק לֹו ׁשהיה מּפני ויֹורד; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹעֹולה
ּבארץ ׁשּׁשֹותתים ּבּמים העם היּו מחליקים לּמקּדׁש. ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָיּכנס

רּבים ׁשל שם]מחּלֹון ונכנסים[שהוזו אֹותם, ודֹורסים , ְְְְִִִִֵֶַַָָ
הם. ּפסּולין ׁשּמא להם חֹוׁשׁשין היּו ולא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלּמקּדׁש;

.Ë- ּכביצה ּבֹו יׁש אם - לחּטאת הּטמא ּבאזֹוב ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּמּזה
הּמים - ּכביצה ּבֹו אין ּפסּולה; והּזיתֹו ּפסּולין, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמים
וחברֹו חברֹו, מטּמא זה ואזֹוב ּפסּולה. והּזיתֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּכׁשרים,

מֹונין ׁשאין מאה; הם אפּלּו טומאה]לחברֹו, לחּטאת.[דרגות ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָ

.È- הּזיה ּכדי מים עליו והרי עליו, ׁשהּזה ּכלי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻהּמגּביּה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מטּמאין, אינם מצותן ׁשעׂשּו ׁשהּמים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָטהֹור;

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ולא ּבּכלי, נגע לא ׁשהרי טהֹורין; ׁשניהם - ׁשנּיה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבידֹו
ׁשל היה אפּלּו - הּקדׁש ּכלי היה אם אבל לחּטאת. ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹנטמא

טמאין. ׁשניהם ּבניר, ְְְִִֵֵֶַָָחּטאת

.Áהזיז]הסיט -]- ּבהם נגע ולא ּבידֹו, הּכלים ׁשני את ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
מטּמא לחּטאת טהֹור ׁשאינֹו הּכלי ׁשאין טהֹורין; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשניהם
היה ּכן אם אּלא ּבידֹו, ּבֹו ׁשּיּגע עד לחּטאת, הּטהֹור ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו למדרס, ְְְְִֵֶַָָראּוי

.Ëּכמֹו תרּומה, לגּבי טהֹור ׁשהּוא הּטמאֹות ספק ְְְְְֵֵֶַַָָָֻּכל
ׁשּתֹולין הּספקֹות וכל לחּטאת. טהֹור הּוא הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיתּבאר

הּתרּומה את מספק]עליהן מטמאים ּבחּטאת,[- נֹולדּו אם - ְְְֲִֵֶֶַַָָ
ּכלים, אֹותם ּגּבי על טהרֹות נעׂשּו ואם נׁשּפכין; אּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָהרי
עליהם נׁשּפכין ׁשהחּטאת אּלּו ספקֹות להם ׁשּנֹולדּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואדם

והרפפֹות ּתלּויֹות. הּטהרֹות אֹותן הרי מנסרים]- רשתות -] ְְְְֲֵַָָָָ
ּולחּטאת. ּולקדׁש לתרּומה טהֹורֹות הן והרי ּככלים, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאינן

.Èתאנים]ּדבלה גוש מי[- לתֹו ׁשּנפלה ּתרּומה ׁשל ְְְְֵֵֶֶָָָָ
טמאין, הּמים ּכביצה, ּבּה יׁש אם - ואכלּה ּונטלּה ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָחּטאת,
ׁשּכל טהֹורה; ׁשהיתה ּבין טמאה, הּדבלה ׁשהיתה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבין
והאֹוכלּה לחּטאת. טהֹור אינֹו קדׁש, אכל אפּלּו ְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָָֹֹהאכלין,
ּבמי נטמא ּכבר והּוא ּתרּומה, ׁשאכל מּפני - מיתה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָחּיב
האכל ׁשאין ּבטהרתם; הּמים ּכביצה, ּבּה אין ואם ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹנּדה.
לתרּומה ּבין - ּכביצה ּבֹו ׁשּיהיה עד אחרים, את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמטּמא

לחּטאת. ּבין לקדׁש ְְֵֵֶַָֹּבין

טו ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות

ּבין‡. אדם ּבין הּזאה, לצר ׁשּלא חּטאת ּבמי ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהּנֹוגע
ׁשּנאמר: מּגעֹו, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ואינֹו טמא, - ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכלים
ׁשּמי למדּת, הּנה הערב"; עד יטמא הּנּדה, ּבמי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ"והּנגע
ּבכל מּגעם וטמאת ּתֹורה, ׁשל הּטמאֹות מאבֹות אב - ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻֻהּנּדה
ּובמּׂשא; ּבמּגע מטּמאין הּזאה, ּכדי ּבהם היה ואם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשהּוא.
ּבׁשעת ּבגדים מטּמא - לצר ׁשּלא הּנֹוׂשאן אֹו ּבהן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהּנֹוגע

מּׂשאֹו, ּבׁשעת אֹו ׁשּנאמר:מּגעֹו מּמטּמאיו, ׁשּיפרׁש עד ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
על ּבמּזה מדּבר אינֹו ּבגדיו"; יכּבס הּנּדה, מי ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ"ּומּזה
טהֹור. הּוא ׁשּיהיה וחמר קל הּטמא, את טהר אם - ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּטמא

הּׁשמּועה רבינו]מּפי "ּומּזה[ממשה ׁשּנאמר: ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָ
לׁשעּור אּלא נאמר לא הּנּדה", אֹו[טומאה]מי ׁשהּנֹוגע - ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

- הּזיה לצר ׁשּלא הּזיה, ּכדי ּבהם ׁשּיׁש הּנּדה מי ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּנֹוׂשא
הּזאה? ׁשעּור הּוא וכּמה ּתֹורה. ּדין ּבגדים, ּומטּמא ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָטמא
ּדברים ּבּמה ּבּמים. אזֹוב ׁשל גבעֹולין ראׁשי ׁשּיטּבל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי
נׂשאם אֹו ּבהם ׁשּנגע ּבזמן מטּמאין? חּטאת ׁשּמי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאמּורים,
ׁשעׂשּו אחר אבל מצותם; ׁשּיעׂשּו קדם ,לצר ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּלא
האזֹוב את ׁשּטבל הרי ּכיצד? ּכלל. מטּמאין אינם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמצותם,
ׁשֹותתין הּמים והיּו הּכלים, על אֹו הּטמא האדם על ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָוהּזה
הּזיה ּבׁשעת הּנּתזין הּמים וכן לארץ, הּטמא מעל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָויֹורדין
טהֹורים, הּמים אֹותם הרי - הּטהֹור על אֹו הארץ ְֲִִֵֶַַַַַָָָָעל
על להּזֹות האזֹוב את הטּביל טהֹור. והּנֹוׂשאם ּבהם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּנֹוגע
ּכׁשרין המנּטפין הּמים הרי - טמאה מקּבל ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻּדבר
מי טמאת מטּמאין לפיכ ׁשּבארנּו; ּכמֹו מהם, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֻלהּזֹות

היתה הּטבילה ׁשהרי - מצותם עׂשּו ׁשּלא לפי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹחּטאת,
טמאה. מקּבל ׁשאינֹו ּדבר ְְְֵֵֵֶַָָָֻלׁשם

מצותם·. ׁשּיעׂשּו קדם הּכל, את מטּמאין חּטאת מי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאין
חּטאת מי אבל להּזיה. ּוכׁשרין טהֹורין ׁשּיהיּו עד -ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
מהם ׁשּׁשתת אֹו מים, ּבהם ׁשּנתערב ּכגֹון - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנפסלּו
נגע אם - אֹותם הּפֹוסלין מּדברים ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבהמה,
ׁשּנגע ּבין ּבידיו, ׁשּנגע ּבין נטמא; לתרּומה, הּטהֹור ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבהם
ּבידיו ואפּלּו לחּטאת, הּטהֹור אדם ּבהן נגע ּגּופֹו. ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָּבׁשאר

ׁשהיה. ּכמֹות טהֹור הּוא הרי -ְֲֵֶָָָ

אדם‚. ׁשּנטמאּו אחר ּבהם ונגע ׁשּנטמאּו, חּטאת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמי
ּבהם נגע נטמא. - ּבגּופֹו ּבין ּבידיו, ּבין - לתרּומה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהּטהֹור
הּוא הרי ּגּופֹו, ּבׁשאר נגע נטמא; ּבידיו, לחּטאת ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָהּטהֹור

ׁשהיה. ּכמֹות ְֶָָָטהֹור

אֹו„. מקוה, מי אֹו מעין, מי לתֹוכם ׁשּנפלּו חּטאת ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָמי
מי רב ואם ּבמּׂשא; מטּמאין חּטאת, מי רב אם - פרֹות ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹמי
ּפרה אפר מטּמאין. למחצה, מחצה מטּמאין; אין ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָפרֹות,

מקלה ּבאפר שריפה]ׁשּנתערב היה[- אם - ּבכּלן וקּדׁש , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻ
אפר הרב היה ואם נּדה; ּכמי מטּמאין ּפרה, אפר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹהרב

ּבמּׂשא. מטּמאין אבל ּבמּגע, מטּמאין אין - ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמקלה

לקּדׁשן,‰. ראּויין ׁשאינן הּמים ּגּבי על ׁשּנתנֹו ּכׁשר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאפר
- ּבגּופֹו ּבין ּבידיו, ּבין - לתרּומה הּטהֹור ּבהם ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָונגע
זה הרי - ּבידיו אפּלּו לחּטאת, הּטהֹור ּבהם נגע ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָנטמא;

ׁשהיה. ּכמֹות ְֶָָָטהֹור

.Âיגּבלם לא ׁשּנפסלּו, חּטאת יערבבם]מי ׁשּלא[- - ּבטיט ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹ
ׁשּמי ויטמא; ּבּטיט יּגע ׁשּמא לאחרים, ּתּקלה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיעׂשם

היא". "חּטאת ׁשּנאמר: ּבטיט, ּבטלין אינם ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָחּטאת

.Êּבתֹו ׁשּנׁשחטה ּפי על אף - ּפרה ׁשּׁשתאתן חּטאת ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָמי
ׁשעֹות וארּבע מהשתיה]עׂשרים ׁשּנאמר:[- טהֹור, ּבׂשרּה , ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָ

ּבטלין; אינם ׁשמּורין, ׁשהם ּבזמן - נּדה" למי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ"למׁשמרת
ּבטלּו - ּפרה אֹותן ׁשּׁשתאתן ּבזמן נידה]אבל מי ,[מהיות ְְְֲִֶַַָָָָָָָ
ׁשמּורין. אינן ְֲִֵֵֶָׁשהרי

.Áהרּבים על מּמּנּו ׁשּמּזין מחּלֹון והּזה[הטמאים]הּמּזה , ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
הרי - ּפסּולין הּמים נמצאּו ּכ ואחר לּמקּדׁש, ונכנס ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָעליו,
ׁשהם הרּבים, על מהם ׁשּמּזין הּמים ׁשחזקת ּפטּור; ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזה
ׁשל מחּלֹון עליו הּזה אם אבל ּכאנּוס. זה והרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּכׁשרין,
ּבקרּבן חּיב - ּפסּולין הּמים ונמצאּו לּמקּדׁש, ונכנס ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָיחיד,
ּכ ואחר הּמים, על לבּדק לֹו ׁשהיה מּפני ויֹורד; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹעֹולה
ּבארץ ׁשּׁשֹותתים ּבּמים העם היּו מחליקים לּמקּדׁש. ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָיּכנס

רּבים ׁשל שם]מחּלֹון ונכנסים[שהוזו אֹותם, ודֹורסים , ְְְְִִִִֵֶַַָָ
הם. ּפסּולין ׁשּמא להם חֹוׁשׁשין היּו ולא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלּמקּדׁש;

.Ë- ּכביצה ּבֹו יׁש אם - לחּטאת הּטמא ּבאזֹוב ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּמּזה
הּמים - ּכביצה ּבֹו אין ּפסּולה; והּזיתֹו ּפסּולין, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמים
וחברֹו חברֹו, מטּמא זה ואזֹוב ּפסּולה. והּזיתֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּכׁשרים,

מֹונין ׁשאין מאה; הם אפּלּו טומאה]לחברֹו, לחּטאת.[דרגות ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָ

.È- הּזיה ּכדי מים עליו והרי עליו, ׁשהּזה ּכלי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻהּמגּביּה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מטּמאין, אינם מצותן ׁשעׂשּו ׁשהּמים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָטהֹור;

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָיׁש
ּכדינּה אדם ּבצרעת להֹורֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹלא
יגּלח ׁשּלא (ג) טמאה; סימני יּקץ ׁשּלא (ב) ּבּתֹורה; ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻהּכתּוב
ּופריעת ּבגדיו ּבקריעת מפרסם הּמצרע ׁשּיהיה (ד) ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּנתק;
ׁשּיגּלח (ו) צרעת; טהרת (ה) ׂשפם; על ועטּיה ְֲֳִֶַַַַַַַָָָָָֹראׁשֹו
(ח) הּבגד; צרעת ּדין (ז) ּכׁשּיטהר; ׂשערֹו ּכל את ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּמצרע

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור הּבית. צרעת ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָּדין

א ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות

העֹור,‡. מן מקֹום ׁשּילּבין הּוא - הּבׂשר עֹור ְִִֶַַַַָָָָָצרעת
ּולמעלה ּביצה ּומּקרּום ּביצה ּכקרּום הּלבנּונית [-ותהיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

יותר] דההלבן ׁשהיא לבנּונית אבל הּביצה[כהה]; מּקרּום ְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
ּבהק אּלא צרעת, אינּה - הּוא.[פריחה]ּולמּטה ְֵֶַַַַָָָָֹ

לבן·. הן: ואּלּו הּבׂשר, עֹור ּבצרעת יׁש מראֹות ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָֹוארּבע
הּבׂשר ּבעֹור נראה ׁשהּוא מּמּנּו, למעלה ׁשאין ּביֹותר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעז

דהה ׁשהּוא ולבן 'ּבהרת'. הּנקרא הּוא מּזה[כהה]ּכּׁשלג; ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
הּנקרא הּוא יֹומֹו; ּבן ּכבׂש ׁשל נקי ּכצמר ׁשּנראה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמעט,
ההיכל ּכסיד ׁשּנראה מעט, הּׂשאת מן ׁשּדהה ולבן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ'ׂשאת'.

המקדש] 'סּפחת'[בבית ונקראת הּבהרת, ּתֹולדת הּוא ;-] ְְִֵֶֶֶֶַַַַַ
וטפל] הּואנספח והרי מעט, ההיכל מּסיד ׁשּדהה ולבן .ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

'סּפחת'. נקרא זה וגם הּׂשאת, ּתֹולדת הּוא ּביצה; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּכקרּום
סּפחת הּוא ההיכל, ּכסיד ׁשהּוא ׁשהּמראה למדּת, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּנה
הּׂשאת; סּפחת הּוא ּביצה, ּכקרּום ׁשהּוא והּמראה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהּבהרת,
חכמים: אמרּו מּכאן טפלה. אּלא סּפחת, לׁשֹון ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאין

ׁשנים - נגעים בתורה]'מראֹות אר[המפורשים ּבעה:ׁשהן ְְְְִִֵֶַַַָָָ
וסּפחּתּה'. ׂשאת וסּפחּתּה, ְְְְְֵֶֶַַַַַָָּבהרת

זה,‚. עם זה מצטרפין ּכּלן - אּלּו נגעים מראֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻארּבע
ּבסֹוף ּבין הּנגע, ראּית ּבתחּלת ּבין להחמיר, ּבין להקל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָּבין

ההסגרים]הּׁשבעה ׁשּנפטר[של לאחר ּבין הּמצרע[נטהר], ְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ
נחלט נטמא]אֹו ּכׁשלג,[- לבן ּכּלֹו ׁשהיה נגע אחד ּכיצד? . ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

ואחד ּביצה, ּכקרּום אֹו נקי, ּכצמר אֹו ההיכל, ּכסיד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
ּכמראה ּומקצתֹו הּבהרת, ּכמראה הּלבן מקצת ׁשהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹנגע
הּוא אחד ּכמראה הּכל - הּסּפחת ּכמראה ּומקצתֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּׂשאת,
הּנגעים 'מראֹות ואמרּו חכמים, מנאּום לּמה ּכן אם ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָחׁשּוב.
ׁשאינֹו ּכהן ׁשּכל ּבּמראֹות; להבין ּכדי ארּבעה'? ׁשהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשנים
אֹותֹו ּומֹודיעין אֹותֹו ּכׁשּמלּמדין ּוׁשמֹותיהם ּבּמראֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַמּכיר
הּבהרת, היא 'זֹו ויאמר: ויּכיר ׁשּיבין עד הּנגע, יראה לא -ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹ
סּפחּתּה'. היא וזֹו הּׂשאת, היא 'זֹו סּפחּתּה'; היא ְְְְְִִִֵַַַַַָָוזֹו

מקצת„. אּלּו, מראֹות מארּבעה הּלבן ּבמראה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהיה
ׁשּנאמר: הּוא, צרעת נגע זה ּגם - ּבֹו מערבת ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹאדמימּות
ּולסּפחת לּׂשאת, הּדין והּוא אדמּדמת"; לבנה ּבהרת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ"אֹו
המערב הּזה והּמראה הּבהרת. ּולסּפחת ׂשאת ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹׁשל

'ּפתּו' הּנקרא הּוא אדם, ּומעט מעורב]מּלבנּונית -]. ְְְִִִֶַַַָָֹ
ּכאּלּו רֹואין אּלּו? מראֹות ּבארּבעה הּפתּו מראה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָוכיצד
ׁשני הראׁשֹון ּבּכֹוס ונתערב חלב, מלאֹות כֹוסֹות ארּבעה ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָהן
טּפין, ׁשמֹונה ּובּׁשליׁשי טּפין, ארּבעה ּובּׁשני דם, ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָטּפי

ּכמראה הּוא ׁשּבּבהרת, הּפתּו טּפין. עׂשרה ׁשׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּוברביעי
ׁשליׁשי; ּכֹוס ּכמראה ׁשּבּׂשאת, והּפתּו הרביעי; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּכֹוס
והּפתּו ׁשני; ּכֹוס ּכמראה הּבהרת, ׁשּבסּפחת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָוהּפתּו

הראׁשֹון. הּכֹוס ּכמראה הּׂשאת, ְְְְִֵֵֶַַַַַַָׁשּבסּפחת

עם‰. זה מצטרפין - הּפתּו ּבין הּלבן ּבין הּמראֹות, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכל
לבן, ּכּלֹו הּנגע ׁשהיה ּובין חׁשּובין; הן אחד ּוכמראה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻזה,
הּוא, אחד ּכמראה הּכל - אדמּדם ּומקצתֹו לבן מקצתֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹאֹו

להחמיר. ּבין להקל ְְְִֵֵֵַָּבין

.Âולא 'נגע' קרּויה אינּה - הּבׂשר עֹור צרעת מראה ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּכל
לא הּבׂשר; מעֹור עמק הּנגע מראה ׁשּיהיה עד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹמטּמאה,

ּבמׁשיׁשתֹו למששו]עמק שניתן -]- העין ּבמראית אּלא , ְְְִִִִֶַַָָָָֹ
היה אם אבל הּצל; מן עמּקה לעין הּנראית החּמה ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻּכמראה
מן ּגבֹוּה אֹו העֹור, ׁשאר עם ּבׁשוה הּפתּו אֹו הּלבן ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמראה

הּצמחים מן צמח ּכמֹו אּלא נגע, אינֹו - פריחה]העֹור -] ְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּבּגּוף. ִַָהעֹולים

.Ê- ּבגדים צרעת ּבין אדם צרעת ּבין צרעת, נגעי ּכל ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָׁשעּור
מקום]הּקלקי[פול]ּכגריס מרּבע[שם מקֹום והּוא מרּבע; ׁשהּוא ְְְְְִִִִֶַָָָֻֻ

ׂשערֹות ׁשׁש ׂשערֹות, וׁשׁש ׁשלׁשים צמיחת ּכדי הּבׂשר, ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֹמעֹור
צרעת. נגע אינֹו מּזה, הּפחֹות וכל רחב. ׂשערֹות וׁשׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאר

.Áאפּלּו - ׂשערֹות חמׁש צמיחת ּכדי רחּבֹו ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָנגע
עד צרעת, נגע ואינֹו טהֹור; זה הרי אּמה, ארּכֹו ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהיה
מּסיני. למׁשה הלכה הּׁשעּורין, וכל ּכגריס. רּבּוע ּבֹו ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּיהיה

Ë.ארּבעה לׁשאר הּדין הּוא 'ּבהרת', ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
אֹו ּכגריס הּנגע ׁשּיהיה - והּוא ;ּפתּו ׁשל אֹו לבן ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹמראֹות
אֹותֹו קֹוראין ׁשאנּו הּוא וזה הּבׂשר; מעֹור עמק ויהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹיתר,
ׁשהּוא ּבאדם נראית ּכּׁשלג, עּזה ׁשהיא ּבהרת סתם. ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ'ּבהרת'
,לפיכ עּזה; ּבּכּוׁשי נראית ּכהה, ׁשהיא ּובהרת ּכהה; ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלבן
ׁשחר. ולא לבן לא ׁשאינֹו ּבבינֹוני, אּלא הּכל מׁשערין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹאין

.È,לבן ׂשער הּבׂשר: עֹור ּבצרעת הן טמאה סימני ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹֻׁשלׁשה
באמצעה]והּמחיה בריא בשר והּפׂשיֹון[- התפשטות, -] ְְְְִִַַָ
ּבֹוהצרעת] ׁשּנֹולדה מי ּכיצד? ּבּתֹורה. מפרׁשין ּוׁשלׁשּתן ;ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

הּכהן, ּכׁשּיראהּו - חי ּבׂשר מחית אֹו לבן ׂשער ּובּה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבהרת,
- מחיה ולא לבן ׂשער בּה היה לא 'טמא'. ויאמר ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֹֹֹיחליטֹו
ּבּבהרת נֹולד אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי ימים, ׁשבעת ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָיסּגיר

ׁשּפׂשתה אֹו מחיה, אֹו לבן, פשטה]ׂשער הרי[- - והֹוסיפה ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָ
ולא לבן, ׂשער ולא מחיה לא ּבּה נֹולד לא מחלט; ְְְְִֵֶַָָָָָָֹֹֹֹֻזה
אחד ּבּה נֹולד אם ׁשני. ׁשבּוע יסּגיר - ּבעֹור ְְִִִֵֶַַַָָָָָָּפׂשתה
ויפטרּנו, טהֹור זה הרי - לאו ואם מחליטֹו. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָמּׁשלׁשּתן,
ׁשבּועֹות; ׁשני על יתר הסּגר הּבׂשר עֹור ּבנגעי ׁשאין ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹותֹו,
ׂשער ּבֹו נֹולד אֹו הּנגע, ּפׂשה וטהר, ׁשּפטרֹו לאחר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָואם

לטמאה. מחלט זה הרי - מחיה אֹו ְְְְֲִֵֶָָָָָֻֻלבן,

.‡Èּכהה נעׂשת ההסּגר ּולאחר ּכּׁשלג, עּזה ׁשהיתה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבהרת
ונעׂשת ּביצה, ּכקרּום ּבּתחּלה ׁשהיתה אֹו ּביצה, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּכקרּום
סימן הּמראה עּזּות ׁשאין ׁשהיתה; ּכמֹות היא הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכּׁשלג

ּכהּיתֹו ולא חולשתו]טמאה, אם[- אּלא טהרה; סימן ְְְֳִִִֶַָָָָָֹֻ
ׁשהרי - ּביצה מּקרּום ּכהה ונעׂשת מראֹות, מארּבע ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָנתמעט

ּבהק פריחה]נעׂשת זה[- הּוא מה ּכן, אם טהֹור. ּולפיכ , ְֲִִֵֶַַַָָָֹ
ּבעֹור הּנגע פׂשה ולא הּנגע, ּכהה "והּנה ּבּתֹורה: ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר
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וכן טהֹור; מראֹות, מארּבע ּכהה ׁשאם הּכהן"? וטהרֹו -ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ולא לבן ׂשער לא ּבֹו נֹולדה ולא ּפׂשה, ולא ּכהה, לא ְְְְִֵֵָָָָָָָֹֹֹֹֹאם

טהֹור. זה הרי - ְֲִֵֶָָמחיה

שלישי יום
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ּפחֹות‡. אין - ּבּצרעת טמאה סימן ׁשהּוא לבן, ְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻׂשער
ּבזּוג נּטלֹות ׁשּיהיּו ּכדי ארּכן? יהיה וכּמה ׂשערֹות; ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָמּׁשּתי

מספריים] זה,[- מּׁשעּור קצרה ואחת ארּכה אחת היתה .ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
מּלמּטה אחת אֹו לבנה, ואחת ׁשחרה אחת [בשורשה]אֹו ְְְְִַַַַַַַָָָָֹ

עּקרן ׁשהיה אֹו ּכׁשּתים, ונראת מּלמעלה [שורשן]ונחלקה ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָ
מלּבין עּקרן היה טהֹור; זה הרי - מלּבין וראׁשן ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹמׁשחיר
טמא. ׁשהּוא, ּכל ׁשהּלבן ּפי על אף - מׁשחיר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוראׁשן

ׁשּיׁש·. ּפי על אף - הּנגע ּבתֹו ׁשהן לבנֹות ׂשערֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּתי
הרי - הּנה ואחת הּנה אחת מפּזרֹות והן ּביניהן, ׁשחר ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻׂשער

מצמצם ּכגריס הּנגע היה אפּלּו טמאה; סימן [-אּלּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻֻ
ׁשּתיבדיוק] ׁשהיּו ּובין ממעטֹו. הּׁשחר ׂשער מקֹום אין ,ְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹ

ּבסֹוף ׁשהיּו ּובין מּקפּתן, והיא הּבהרת ּבתֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָהּׂשערֹות
מּבחּוץ הּבהרת ּבצד היּו אם אבל טמא; זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּבהרת

ׁש העֹור ׁשּיהיה עד טהֹור, זה הרי ׁשּתי- ּבֹו ּצֹומחֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָ
הּנגע, ּבתֹו ׂשערֹות ׁשּתי היּו לבן. הּלבנֹות ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָהּׂשערֹות
וׁשֹוכבֹות לּנגע, חּוצה היּו טמא; - לֹו חּוצה ְְְְֵֶַַָָָָוׁשֹוכבֹות

טמאה. סימן אינן - ְְִֵַָָֻּבתֹוכֹו

לבנֹות‚. ׁשהיּו ּבין מראה; ּבכל מטּמא הּׂשערֹות, ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלבן
ּדהה לבן לבנֹות ׁשהיּו ּבין הֹואיל[כהה]ּכּׁשלג, - ּביֹותר ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

טמא. לבן, ְֵֵֶַָָָּומראיהן

ׁשל„. ּבגּופּה ׁשּיהיה עד טמאה, סימן לבן ׂשער ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאין
ׁשחין ותֹוכּה ּבהרת ּכיצד? מכה]ּבהרת. מכוה[- [-אֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּבהקכוויה] פריחה]אֹו מחית[- קרום]אֹו אֹו[- הּׁשחין ְְִִַַַֹ
אֹו הּׁשחין ּבתֹו לבנֹות ׂשערֹות ּוׁשּתי הּמכוה, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָמחית
והרי טמאה; סימן אינֹו - הּנגע ׁשּבתֹו הּבהק אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻהּמכוה
ּפי על אף - ויסּגיר לבן, ׂשער ּבּה ׁשאין ּכבהרת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזֹו
מחיתן את אֹו הּמכוה את אֹו הּׁשחין את מּקפת ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּבהרת
ׁשחין היה אם וכן הּׂשערֹות. ׁשּתי ּבהן ׁשּיׁש הּבהק את ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹו
הּׂשערֹות ׁשּתי את מּקיף ּבהק אֹו מחיתן אֹו מכוה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹאֹו
ׁשּתי ּבין חֹולק ׁשהיה אֹו ּבצּדן, להן סמּו אֹו ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָהּלבנֹות,
הּבהרת והרי טמאה; סימן אינן אּלּו הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּׂשערֹות

ויסּגיר לבן, ׂשער ּבּה ׁשאין ימים]ּכבהרת .[שבעה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

את‰. מּקיפין ׁשהיּו והּמכוה והּבהק הּׁשחין להן ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהלכּו
אֹותן, חֹולקין אֹו להן, נסמכין אֹו הּלבנֹות, ְְְְִִִֶַַָָָָָהׁשערֹות
הּׁשבּוע ּבסֹוף ּבגּופּה, הּבהרת ּבתֹו הּׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָונמצאּו

מחלט זה הרי - הּׁשני הּׁשבּוע ּבסֹוף אֹו טמא]הראׁשֹון, -]; ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻ
אֹותֹו יפטר להן, הלכּו לא .[הכהן]ואם ְְְִִֶָָֹֹ

.Âאת הּבהרת ׁשּתקּדם עד טמאה, סימן לבן ׂשער ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻאין
ׁשּתהפ לבן", ׂשער הפכה "והיא ׁשּנאמר: - הּלבן ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּׂשער

הּבהרת לבן]אֹותֹו השער את[את לבן ׂשער קדם אם אבל ; ֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ויסּגיר. טמאה, סימן ּבּה ׁשאין ּכבהרת היא הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻהּבהרת

.Êּבֹו והחלט לבן, ׂשער ּובּה ּבהרת, בֹו טמא]היתה ,[נהיה ְְְֵֶֶַַָָָָָָֻ
וטהר, ּבמקֹומֹו, לבן ׂשער והּניחה הּבהרת, הלכה ּכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָואחר
והרי הראׁשֹונה, הּבהרת ּבמקֹום אחרת ּבהרת חזרה ּכ ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָואחר

ּפקּדה' 'ׂשער הּנקרא הּוא זה - ּבתֹוכּה הּלבן "פקדון"הּׂשער -] ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֻ
הראשונה] "והיאמהבהרת ׁשּנאמר: טמאה, סימן ואינֹו ,ְְְֱִִֵֶֶַַָֻ

חברּתּה. ׁשהפכּתּו לא היא, ׁשהפכּתּו - לבן" ׂשער ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהפכה

.Á,והחלט ׂשערֹות, ׁשּתי ּובּה ּכגריס, ּבהרת בֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻהיתה
הּׂשערֹות ׁשּתי ונׁשארּו וטהר, ּגריס, ּכחצי מּמּנה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוהל
,ׁשהל זה ּבמקֹום גריס ּכחצי וחזר הּנׁשאר, גריס ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָּבחצי
סימן אינן - ּכגריס ּבּבהרת לבנֹות ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוהרי

אחת. ּבהרת הּׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיהפ עד ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻטמאה;

.Ëּבצּדּה ונֹולדה ּכלּום, ּבּה ואין גריס, ּכחצי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּבהרת
להסּגיר; זֹו הרי - אחת ׂשערה ּובּה גריס, ּכחצי ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָּבהרת

א ׂשערה ּובּה גריס, ּכחצי ּבהרתּבהרת לֹו ונֹולדה חת, ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ּבהרת להסּגיר. זֹו הרי - אחת ׂשערה ּובּה גריס, ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָּכחצי
ּכחצי ּבהרת לּה ונֹולדה ׂשערֹות, ׁשּתי ּובּה גריס, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּכחצי
ּכחצי ּבהרת להסּגיר. זֹו הרי - אחת ׂשערה ּובּה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָגריס,
ּובּה גריס, ּכחצי ּבהרת לֹו ונֹולדה ּכלּום, ּבּה ואין ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָגריס,
לׁשּתי הּבהרת קדמה ׁשהרי להחליט; זֹו הרי - ׂשערֹות ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּתי
קדמה הּבהרת ספק קדם, לבן ׂשער ספק הּלבנֹות. ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהּׂשערֹות

ּבספק. ׁשּטמאתֹו לי, ויראה טמא; זה הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻ

ג ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות

הּמחיה‡. הנגע]אין באמצע בריא בשר טמאה,[- סימן ְְִִֵַַָָֻ
ׁשעּורּה? וכּמה זה; על יתר אֹו מרּבעת ּכעדׁשה ׁשּתהיה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻעד
והּוא רחב; ּוׁשּתים אר ׁשּתים ׂשערֹות, ארּבע צמיחת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹֹּכדי
אֹותּה מּקפת והּבהרת הּבהרת, ּבאמצע הּמחיה ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּתהיה

והיא צד, ׁשּתי[הבהרת]מּכל רחב הּמחיה על יתרה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ
ּבצד הּמחיה היתה אם אבל יתר. אֹו צד מּכל ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָׂשערֹות
ׁשהיה ּכגֹון מפּזרת, היתה טמאה; סימן אינּה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻהּבהרת,

ּכחרּדל חי קטן]ּבׂשר שיעור ּכחרּדל[- חי ּובׂשר זה ּבמקֹום ְְְְְֶַַַַָָָָָָָ
אינן הּבהרת, ּבאמצע ׁשהּכל ּפי על אף - אחר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּבמקֹום
ּבאמצע אחד ּבמקֹום ׁשּיהיה עד לכעדׁשה, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמצטרפין

יתר. אֹו מרּבע ּכעדׁשה ְֲֵֶֶַַַָָָָֻהּבהרת,

מראה·. ׁשהיה ּבין - מראה ּבכל מטּמאה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמחיה
הּלבן יהיה ׁשּלא והּוא, לבן: אֹו ׁשחר, אֹו אדם, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹהּמחיה

ׁשּבארנּו. מראֹות ְְְֵֵֶַַַַמארּבע

ׁשל‚. ּבגּופּה ׁשּתהיה עד טמאה, סימן הּמחיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻאין
ׁשחין ּבאמצעּה ׁשהיה ּבהרת ּכיצד? מכוה[מכה]ּבהרת. אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

מחיתן[כוויה] שעליהם]אֹו קרום ּבהק[- פריחה]אֹו -], ְִַָָֹ
מחיתן ּבתֹו אֹו הּמכוה ּבתֹו אֹו הּׁשחין ּבתֹו ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָוהּמחיה
הּבהרת, ּבאמצע ׁשהּמחיה ּפי על אף - הּבהק ּבתֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַָֹאֹו
הּמכוה אֹו הּׁשחין ּבתֹו ׁשהיא מּפני טמאה; סימן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻאינּה
את הּׁשחין הּקיף אם וכן הּבהק. ּבתֹו אֹו מחיתן, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹאֹו
אֹו הּמחיה, את והּבהק מחיתּה, את והּמכוה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹמחיתֹו,

נצמד]ׁשּנסמ אחד[- ׁשחלק אֹו מּצּדּה, לּמחיה מהם אחד ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
והרי טמאה; סימן אינּה - לתֹוכּה ונכנס הּמחיה את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻמהן

ויסּגיר סימן, ּבּה ׁשאין ּכבהרת ימים]זֹו להן[שבעה הלכּו . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
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וכן טהֹור; מראֹות, מארּבע ּכהה ׁשאם הּכהן"? וטהרֹו -ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ולא לבן ׂשער לא ּבֹו נֹולדה ולא ּפׂשה, ולא ּכהה, לא ְְְְִֵֵָָָָָָָֹֹֹֹֹאם

טהֹור. זה הרי - ְֲִֵֶָָמחיה

שלישי יום

ב ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות

ּפחֹות‡. אין - ּבּצרעת טמאה סימן ׁשהּוא לבן, ְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻׂשער
ּבזּוג נּטלֹות ׁשּיהיּו ּכדי ארּכן? יהיה וכּמה ׂשערֹות; ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָמּׁשּתי

מספריים] זה,[- מּׁשעּור קצרה ואחת ארּכה אחת היתה .ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
מּלמּטה אחת אֹו לבנה, ואחת ׁשחרה אחת [בשורשה]אֹו ְְְְִַַַַַַַָָָָֹ

עּקרן ׁשהיה אֹו ּכׁשּתים, ונראת מּלמעלה [שורשן]ונחלקה ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָ
מלּבין עּקרן היה טהֹור; זה הרי - מלּבין וראׁשן ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹמׁשחיר
טמא. ׁשהּוא, ּכל ׁשהּלבן ּפי על אף - מׁשחיר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוראׁשן

ׁשּיׁש·. ּפי על אף - הּנגע ּבתֹו ׁשהן לבנֹות ׂשערֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּתי
הרי - הּנה ואחת הּנה אחת מפּזרֹות והן ּביניהן, ׁשחר ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻׂשער

מצמצם ּכגריס הּנגע היה אפּלּו טמאה; סימן [-אּלּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻֻ
ׁשּתיבדיוק] ׁשהיּו ּובין ממעטֹו. הּׁשחר ׂשער מקֹום אין ,ְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹ

ּבסֹוף ׁשהיּו ּובין מּקפּתן, והיא הּבהרת ּבתֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָהּׂשערֹות
מּבחּוץ הּבהרת ּבצד היּו אם אבל טמא; זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּבהרת

ׁש העֹור ׁשּיהיה עד טהֹור, זה הרי ׁשּתי- ּבֹו ּצֹומחֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָ
הּנגע, ּבתֹו ׂשערֹות ׁשּתי היּו לבן. הּלבנֹות ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָהּׂשערֹות
וׁשֹוכבֹות לּנגע, חּוצה היּו טמא; - לֹו חּוצה ְְְְֵֶַַָָָָוׁשֹוכבֹות

טמאה. סימן אינן - ְְִֵַָָֻּבתֹוכֹו

לבנֹות‚. ׁשהיּו ּבין מראה; ּבכל מטּמא הּׂשערֹות, ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלבן
ּדהה לבן לבנֹות ׁשהיּו ּבין הֹואיל[כהה]ּכּׁשלג, - ּביֹותר ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

טמא. לבן, ְֵֵֶַָָָּומראיהן

ׁשל„. ּבגּופּה ׁשּיהיה עד טמאה, סימן לבן ׂשער ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאין
ׁשחין ותֹוכּה ּבהרת ּכיצד? מכה]ּבהרת. מכוה[- [-אֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּבהקכוויה] פריחה]אֹו מחית[- קרום]אֹו אֹו[- הּׁשחין ְְִִַַַֹ
אֹו הּׁשחין ּבתֹו לבנֹות ׂשערֹות ּוׁשּתי הּמכוה, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָמחית
והרי טמאה; סימן אינֹו - הּנגע ׁשּבתֹו הּבהק אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻהּמכוה
ּפי על אף - ויסּגיר לבן, ׂשער ּבּה ׁשאין ּכבהרת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזֹו
מחיתן את אֹו הּמכוה את אֹו הּׁשחין את מּקפת ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּבהרת
ׁשחין היה אם וכן הּׂשערֹות. ׁשּתי ּבהן ׁשּיׁש הּבהק את ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹו
הּׂשערֹות ׁשּתי את מּקיף ּבהק אֹו מחיתן אֹו מכוה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹאֹו
ׁשּתי ּבין חֹולק ׁשהיה אֹו ּבצּדן, להן סמּו אֹו ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָהּלבנֹות,
הּבהרת והרי טמאה; סימן אינן אּלּו הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּׂשערֹות

ויסּגיר לבן, ׂשער ּבּה ׁשאין ימים]ּכבהרת .[שבעה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

את‰. מּקיפין ׁשהיּו והּמכוה והּבהק הּׁשחין להן ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהלכּו
אֹותן, חֹולקין אֹו להן, נסמכין אֹו הּלבנֹות, ְְְְִִִֶַַָָָָָהׁשערֹות
הּׁשבּוע ּבסֹוף ּבגּופּה, הּבהרת ּבתֹו הּׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָונמצאּו

מחלט זה הרי - הּׁשני הּׁשבּוע ּבסֹוף אֹו טמא]הראׁשֹון, -]; ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻ
אֹותֹו יפטר להן, הלכּו לא .[הכהן]ואם ְְְִִֶָָֹֹ

.Âאת הּבהרת ׁשּתקּדם עד טמאה, סימן לבן ׂשער ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻאין
ׁשּתהפ לבן", ׂשער הפכה "והיא ׁשּנאמר: - הּלבן ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּׂשער

הּבהרת לבן]אֹותֹו השער את[את לבן ׂשער קדם אם אבל ; ֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ויסּגיר. טמאה, סימן ּבּה ׁשאין ּכבהרת היא הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻהּבהרת

.Êּבֹו והחלט לבן, ׂשער ּובּה ּבהרת, בֹו טמא]היתה ,[נהיה ְְְֵֶֶַַָָָָָָֻ
וטהר, ּבמקֹומֹו, לבן ׂשער והּניחה הּבהרת, הלכה ּכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָואחר
והרי הראׁשֹונה, הּבהרת ּבמקֹום אחרת ּבהרת חזרה ּכ ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָואחר

ּפקּדה' 'ׂשער הּנקרא הּוא זה - ּבתֹוכּה הּלבן "פקדון"הּׂשער -] ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֻ
הראשונה] "והיאמהבהרת ׁשּנאמר: טמאה, סימן ואינֹו ,ְְְֱִִֵֶֶַַָֻ

חברּתּה. ׁשהפכּתּו לא היא, ׁשהפכּתּו - לבן" ׂשער ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהפכה

.Á,והחלט ׂשערֹות, ׁשּתי ּובּה ּכגריס, ּבהרת בֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻהיתה
הּׂשערֹות ׁשּתי ונׁשארּו וטהר, ּגריס, ּכחצי מּמּנה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוהל
,ׁשהל זה ּבמקֹום גריס ּכחצי וחזר הּנׁשאר, גריס ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָּבחצי
סימן אינן - ּכגריס ּבּבהרת לבנֹות ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוהרי

אחת. ּבהרת הּׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיהפ עד ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻטמאה;

.Ëּבצּדּה ונֹולדה ּכלּום, ּבּה ואין גריס, ּכחצי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּבהרת
להסּגיר; זֹו הרי - אחת ׂשערה ּובּה גריס, ּכחצי ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָּבהרת

א ׂשערה ּובּה גריס, ּכחצי ּבהרתּבהרת לֹו ונֹולדה חת, ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ּבהרת להסּגיר. זֹו הרי - אחת ׂשערה ּובּה גריס, ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָּכחצי
ּכחצי ּבהרת לּה ונֹולדה ׂשערֹות, ׁשּתי ּובּה גריס, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּכחצי
ּכחצי ּבהרת להסּגיר. זֹו הרי - אחת ׂשערה ּובּה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָגריס,
ּובּה גריס, ּכחצי ּבהרת לֹו ונֹולדה ּכלּום, ּבּה ואין ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָגריס,
לׁשּתי הּבהרת קדמה ׁשהרי להחליט; זֹו הרי - ׂשערֹות ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּתי
קדמה הּבהרת ספק קדם, לבן ׂשער ספק הּלבנֹות. ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהּׂשערֹות

ּבספק. ׁשּטמאתֹו לי, ויראה טמא; זה הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻ
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הּמחיה‡. הנגע]אין באמצע בריא בשר טמאה,[- סימן ְְִִֵַַָָֻ
ׁשעּורּה? וכּמה זה; על יתר אֹו מרּבעת ּכעדׁשה ׁשּתהיה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻעד
והּוא רחב; ּוׁשּתים אר ׁשּתים ׂשערֹות, ארּבע צמיחת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹֹּכדי
אֹותּה מּקפת והּבהרת הּבהרת, ּבאמצע הּמחיה ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּתהיה

והיא צד, ׁשּתי[הבהרת]מּכל רחב הּמחיה על יתרה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ
ּבצד הּמחיה היתה אם אבל יתר. אֹו צד מּכל ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָׂשערֹות
ׁשהיה ּכגֹון מפּזרת, היתה טמאה; סימן אינּה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻהּבהרת,

ּכחרּדל חי קטן]ּבׂשר שיעור ּכחרּדל[- חי ּובׂשר זה ּבמקֹום ְְְְְֶַַַַָָָָָָָ
אינן הּבהרת, ּבאמצע ׁשהּכל ּפי על אף - אחר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּבמקֹום
ּבאמצע אחד ּבמקֹום ׁשּיהיה עד לכעדׁשה, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמצטרפין

יתר. אֹו מרּבע ּכעדׁשה ְֲֵֶֶַַַָָָָֻהּבהרת,

מראה·. ׁשהיה ּבין - מראה ּבכל מטּמאה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמחיה
הּלבן יהיה ׁשּלא והּוא, לבן: אֹו ׁשחר, אֹו אדם, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹהּמחיה

ׁשּבארנּו. מראֹות ְְְֵֵֶַַַַמארּבע

ׁשל‚. ּבגּופּה ׁשּתהיה עד טמאה, סימן הּמחיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻאין
ׁשחין ּבאמצעּה ׁשהיה ּבהרת ּכיצד? מכוה[מכה]ּבהרת. אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

מחיתן[כוויה] שעליהם]אֹו קרום ּבהק[- פריחה]אֹו -], ְִַָָֹ
מחיתן ּבתֹו אֹו הּמכוה ּבתֹו אֹו הּׁשחין ּבתֹו ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָוהּמחיה
הּבהרת, ּבאמצע ׁשהּמחיה ּפי על אף - הּבהק ּבתֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַָֹאֹו
הּמכוה אֹו הּׁשחין ּבתֹו ׁשהיא מּפני טמאה; סימן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻאינּה
את הּׁשחין הּקיף אם וכן הּבהק. ּבתֹו אֹו מחיתן, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹאֹו
אֹו הּמחיה, את והּבהק מחיתּה, את והּמכוה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹמחיתֹו,

נצמד]ׁשּנסמ אחד[- ׁשחלק אֹו מּצּדּה, לּמחיה מהם אחד ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
והרי טמאה; סימן אינּה - לתֹוכּה ונכנס הּמחיה את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻמהן

ויסּגיר סימן, ּבּה ׁשאין ּכבהרת ימים]זֹו להן[שבעה הלכּו . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
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ׁשהיּו אֹו הּמחיה, ּתחת ׁשהיה הּבהק אֹו הּמכוה אֹו ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּׁשחין
לתֹוכּה, נכנסין ׁשהיּו אֹו אֹותּה, מּקיפין ׁשהיּו אֹו ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָּבצּדּה,
ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף הּבהרת ּבתֹו לבּדּה הּמחיה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָונמצאת

יחליט זה הרי - ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף הכהן]אֹו יטמאהו -]; ְְֲִִֵֵֶַַָ
יפטר. להן, הלכּו לא ְְְִִֶָָֹֹואם

את„. מחיה ׁשּקדמה ּבין לעֹולם, טמאה סימן - ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻהּמחיה
נאמר ׁשּלא לפי הּמחיה; את ּבהרת ׁשּקדמה ּבין ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּבהרת,
ׂשער הפכה "והיא ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה הפכה". "והיא ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבּה:
לׂשער לׁשניהן, צרי אינֹו - ּבּׂשאת" חי ּבׂשר ּומחית ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלבן,
ׂשער נאמר ולא טמאה. סימן מהן אחד ּכל אּלא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻּולמחיה;
ׁשּתהיה - לּמחיה ׁשעּור לּתן אּלא הּמחיה, עם ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלבן

ׂשערֹות.[בגודלה] ׁשּתי ׁשהּוא לבן, ׂשער לקּבל ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָּכדי

מצמצם‰. ּכגריס בדיוק]ּבהרת מחיה[- ּובאמצעּה , ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֻ
אֹו הּבהרת, נתמעטה מחלט. זה הרי - מצמצמת ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻּכעדׁשה
זֹו ּבהרת ׁשּבתֹו הּמחיה רבתה אם וכן הּמחיה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנתמעטה
יתרה ׁשּתהיה עד ּבמחיה, מטּמאה הּבהרת ׁשאין טהֹור; -ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּפחּותה הּמחיה היתה צד. מּכל ׂשערֹות ׁשּתי רחב הּמחיה ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָֹעל

ורבת גדלה]מּכעדׁשה, הרי[- - ּכעדׁשה ׁשּנעׂשת עד הּמחיה ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ
לּה ׁשהלכה אֹו ּׁשהיתה, מּמה הּמחיה נתמעטה מחלט; ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֻזה

טמאה. סימן ּכאן ואין ׁשהיה, ּכמֹות זה הרי -ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻ

.Âאֹו ורבּו מּכעדׁשה, יתרה מחיה ּובּה מּכגריס, יתרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבהרת
ולא מּכגריס, ּבהרת ּתתמעט ׁשּלא ּובלבד טמא; - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנתמעטּו

לסֹוף הּמחיה ּתקרב ולא מּכעדׁשה, הּמחיה קצה]ּתתמעט -] ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׂשערֹות, ׁשּתי צמיחת מּכדי ּבפחֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּבהרת

.Êאֹותּה מּקיף יתר אֹו ּכעדׁשה חי ּובׂשר ּכגריס, ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבהרת
הּבהרת הרי - החי הּבׂשר את מּקפת ׁשנּיה ּובהרת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמּבחּוץ,
ּובהרת טמאה; סימן ּבּה אין ׁשהרי להסּגיר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהּפנימית
הּבׂשר נתמעט ּבאמצעּה. הּמחיה ׁשהרי להחליט, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהחיצֹונה
וכלה מתמעט ׁשהיה ּבין - ּכּלֹו ׁשהל אֹו ׁשּביניהן, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻהחי
ּכבהרת ׁשּתיהן הרי - מּבחּוץ מתמעט ׁשהיה ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמּבפנים,

טמאה. סימן ּבּה ׁשאין ְִֵֶַַַָָֻאחת

Áוהּמחיה האברים, מן אבר ּבראׁש ׁשהיתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהרת
מּפני טמאה; סימן אינּה - האבר ּבראׁש הּבהרת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּבאמצע
ויֹורד ׁשֹופע מקצתֹו ונמצא הּנגע, את חֹולקת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּמחיה
"וראהּו ּבּנגעים: ונאמר מּכאן; ויֹורד ׁשֹופע ּומקצתֹו ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמּכאן
ראׁשי הן ואּלּו ּכאחת. ּכּלֹו הּנגע רֹואה ׁשּיהיה עד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻהּכהן",
ידים אצּבעֹות ראׁשי ּבמחיה: מטּמאין ׁשאינן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאברים
וראׁשי העטרה, וראׁש החטם, וראׁש אזנים, וראׁשי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹורגלים,
והיבלת איׁש, ׁשל הּדּדין ראׁשי אבל אּׁשה; ׁשל [-הּדּדין ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

והּדלּדּוליןיבלת] בעור], ּבמחיה.[גידול מטּמאין - ְְְְְְִִִִַַָ

.Ëיֹוׁשב מקֹומן ׁשהיה אּלּו, אברים ראׁשי שטוח]וכל -] ְְִֵֵֵֵֶָָָָָָ
ּברּית ּכרב עגּלין היּו אם אבל ּבנגעים; מטּמאין - ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָֹֻּכגריס

טבע] ּבראׁש[- ּכגריס ּבהרת ּכיצד? טהֹורין. אדם, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹּבני
טהֹור, - ואיל איל ׁשֹופעת אצּבעֹו, ּבראׁש אֹו ְְְֵֵֶַַָָָָָָֹחטמֹו,

ּכאחד. ּכּלֹו ׁשּיראהּו עד הּכהן", "וראהּו ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּנאמר:

ד ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות

הנגע]הּפׂשיֹון‡. התפשטות והּוא,[- - ׁשהּוא ּבכל מטּמא ְְְְִֵֶַַָ

היה אם אבל הּנגעים; מּמראֹות מאחד הּפׂשיֹון ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
ּבהק מראה פריחה]הּפׂשיֹון הּפׂשיֹון[- ואין ּפׂשיֹון. אינֹו , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַֹ

לתֹו ּפׂשה אם אבל לּנגע; חּוץ ׁשּיפׂשה עד טמאה, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֻסימן
ּבׂשר ּובתֹוכּה ּבהרת ּכיצד? ׁשהיה. ּכמֹות הּוא הרי ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּנגע,

והסּגירּה[בריא]חי מּכעדׁשה, ימים]ּפחֹות שבעה ,[הכהן ְְֲִִִַַָָָָ
ׁשהל אֹו ּׁשהיתה, מּמה הּמחיה נתמעטה הּׁשבּוע ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָּובסֹוף
ּפֹוׂשה הּבהרת ׁשאין ּפׂשיֹון; זה אין - ּכּלֹו החי ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּבׂשר

לּה. לחּוצה אּלא ְְֶָָָָלתֹוכּה,

אבל·. הסּגר; אחר ׁשּיהיה עד טמאה, סימן הּפׂשיֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאין
- והֹול ּפֹוׂשה ׁשהּוא הּנגע את הּכהן וראה ּבּתחּלה, ּבא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאם

מחליט מטמא]אינֹו ויראה.[- הּׁשבּוע, סֹוף עד מסּגירֹו אּלא ; ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

ּפֹוׂשה‚. הּבהרת לפסיון]אין סימן מהווה הּׁשחין[- לתֹו ְְִֵֶֶַַַָ
מכה] הּמכוה[- לתֹו ולא כוויה], מחית[- לתֹו ולא ,-] ְְְְְְִִַַָֹֹ
ולאקרום] לראׁש ולא הּמכוה; מחית לתֹו ולא ְְְְְְְִִִַַַָָֹֹֹֹהּׁשחין,

"ואם ׁשּנאמר: מהן, הּׂשער והל ׁשּנקרחּו ּפי על אף ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלּזקן,
לתֹו ׁשּפׂשת הּבהרת אבל ּבעֹור". הּמסּפחת תפׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּפׂשה

ּפׂשיֹון.[פריחה]הּבהק זה הרי , ְֲִֵֶַַֹ

הּמכוה,„. ּומחית הּׁשחין ּומחית והּבהק והּמכוה ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָֹהּׁשחין
חֹולקין האם[מפרידים]ׁשהיּו המקורית]ּבין הבהרת -] ְִֵֶָָֹ

ראשון]לּפׂשיֹון הסגר הסּגירֹו[אחרי טמאה; סימן אינֹו - ְְְִִִִֵַַָֻ
שני] -[הסגר לאם סמּו הּפׂשיֹון ׁשּנמצא עד להן והלכּו ,ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹ

מחלט. זה ְֲֵֶָֻהרי

.‰והל ועֹוד, גריס ּכחצי ּופׂשתה ּכגריס, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָּבהרת
האם[התרפא] מן ׁשהּנֹותר ּפי על אף - גריס ּכחצי האם ְֲִִִִִֶַַַַָָָֹֹמן

ּכגריס, היתה טהֹור; זה הרי מּכגריס, יתר הּפׂשיֹון ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָעם
ּתראה[התפשטה]ּופׂשת - האם לּה והלכה ועֹוד, ּכגריס ְְְְִִֵֶָָָָָָָֹ

חדשה]ּכּתחּלה היתה[כבהרת ׁשבּוע. אחר ׁשבּוע ויסּגיר , ְְְְִִַַַַַַָָָָָ
וחזרה הסּגר, ימי ּבסֹוף הּבהרת והלכה והסּגירֹו, ּבהרת ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבֹו
ׁשהיתה ּכמֹות היא הרי - ׁשהיתה ּכמֹות ּבמקֹומּה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבהרת

כחדשה] וחזרה[אינה ּופׂשתה הסּגר, ימי ּבתֹו נתמעטה ;ְְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ
ּכמֹות וחזרה הּפׂשיֹון, ונתמעט ׁשּפׂשתה אֹו ׁשהיתה, ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָּכמֹות

יסּגיר. זה הרי - ְְֲִֵֶֶַָָׁשהיתה

.Âמחיה ּבּפׂשיֹון ונֹולד ּכגריס, ּופׂשתה ּכגריס, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָּבהרת
באמצעו] בריא ּתראה[בשר - האם לּה והלכה לבן, ׂשער ְְֵֵֶָָָָָָָָֹאֹו

חדשה]ּכּתחּלה והסּגירֹו,[כבהרת ּכגריס ּבהרת ּבֹו היתה . ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ
ספק היא, ׁשהיא ספק - ּכסלע היא והרי הּׁשבּוע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּובסֹוף

טמא. זה הרי - ּתחּתיה ּבאה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאחרת

.Êוחּוט ּכגריס, נגוע]ּבהרת דק אם[קטע - מּמּנה יֹוצא ְְִִִִֵֶֶֶַָ
זֹוקקּה - ׂשערֹות ׁשּתי רחב ּבֹו -]יׁש להיטמאות כדי [זקוקה ְְְֵֵַָָֹ

סימן הּמחיה ׁשאין למחיה; לא אבל ּולפׂשיֹון, לבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלׂשער
הּמחיה סֹוף ּבין ויהיה הּבהרת, אֹותּה ׁשּתּקיף עד - ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻטמאה

ׂשערֹות. ׁשּתי צמיחת רחב הּבהרת ּבהרֹות,וסֹוף ׁשּתי היּו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
מצרפן; ׂשערֹות, ׁשּתי רחב ּבֹו יׁש אם - לזֹו מּזֹו יֹוצא ְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹוחּוט
ולא ׁשבּוע, אחר ׁשבּוע הסּגירֹו מצרפן. אינֹו לאו, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹואם
ּכל הּנגע ּפׂשה הפטר ּולאחר ּופטרֹו, טמאה סימן לֹו ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻנֹולד

מחלט. זה הרי - ְֲֵֶֶָֻׁשהּוא

.Áׁשהלכּו החלט מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו ׁשּטהרה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבהרת
לעֹולם. ּבּה מסּגירין אין - הּטמאה סימני ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻמּמּנה

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Ëׁשּכנסה הפטר[התמעטה]ּבהרת טהרה]אחר -], ְְֵֶֶֶֶַַַָָ
לכמֹות וחזרה ׁשּפׂשתה, אֹו ׁשהיתה, לכמֹות ְְְְְְְִִֶֶָָָָָָָָּופׂשתה

ּבטהרתֹו. הּוא הרי - ְְֲֳֵֶָָָָׁשהיתה

.Èּבתֹו לבן וׂשער ּכעדׁשה, מחיה ּובּה ּכגריס, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבהרת
טמא - הּמחיה הלכה החלט ּולאחר והחליטֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמחיה,
הּמחיה. מּפני טמא - הּלבן הּׂשער הל לבן; ׂשער ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָמּפני
טמא - הּלבן הּׂשער והל הּבהרת, ּבתֹו הּלבן הּׂשער ְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהיה
לבן. ׂשער מּפני טמא - הּמחיה הלכה הּמחיה; ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָמּפני

.‡Èטמא - הּמחיה הלכה - ּופׂשיֹון מחיה ּובּה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבהרת,
וכן הּמחיה. מּפני טמא - הּפׂשיֹון הל הּפׂשיֹון; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמּפני
הּׂשער, והל לבן, ּבׂשער החליטֹו ּובפׂשיֹון. לבן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּבׂשער
ּפׂשיֹון; אֹו מחיה, לֹו ׁשּנֹולדה אֹו אחר, לבן ׂשער ּבֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָוחזר
מחיה לֹו ונֹולדה הּמחיה, והלכה ּבמחיה, ׁשהחליטֹו ְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָאֹו
ּבפׂשיֹון, ׁשהחליטֹו אֹו ּפׂשיֹון; אֹו לבן, ׂשער אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָאחרת,
מחיה, ּבֹו ׁשּנֹולדה אֹו אחר, ּפׂשיֹון ּבֹו וחזר הּפׂשיֹון, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָוהל
הּטמא אחד ׁשהיה. ּכמֹות ּבטמאתֹו זה הרי - לבן ׂשער ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻאֹו
ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ׁשהחלט אֹו ּבּתחּלה, ְְְְְִִֶֶַַַַָָֻֻׁשהחלט
- מקֹום מּכל והחלט הֹואיל - הפטר אחר אֹו ׁשני, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻׁשבּוע
סימן לא טמאה; סימן ּבֹו יּׁשאר ׁשּלא עד טהֹור, ְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻאינֹו

אחר. סימן ולא ּבֹו, ְְִֵֶַַָֹֻׁשהחלט

רביעי יום
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מחמת‡. העֹור ונפׁשט ּבׂשרֹו, ּבעֹור מּכה לֹו ׁשהיתה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָמי
ּבגחלת ׁשּנכוה ּכגֹון האׁש, מחמת הּמּכה היתה אם - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמּכה

ּברמץ אפר]אֹו ׁשּלּבנּה[- ּובאבן ּבאׁש ׁשּלּבנֹו ּבברזל אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ
היתה ואם 'מכוה'. נקראת זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבאׁש
ּבעץ אֹו ּבאבן ׁשּלקה ּבין - האׁש מחמת ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּמכוה
ּכגֹון הּגּוף, חלי מחמת הּמכוה ׁשהיתה ּבין ּבהן, ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכּיֹוצא

חזזית אֹו פריחות]ּגרב מיני ׁשחפת[- אֹו העֹור, ׁשהפסיד ְֲִִִֶֶֶַָָָָ
זה הרי - העֹור ׁשהׁשחיתּו ּבהן וכּיֹוצא ּדּלקת אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוקּדחת

'ׁשחין'. ְְִִָנקרא

מברז·. ראׁשֹו היה אם - ּבֹו והּכה ׁשּפּוד ,[מעוגל]לּבן ְְִִִֵַָָָָֹֹ
היא אם ספק זה הרי חד, ראׁשֹו היה ואם מכוה; זֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹהרי

ּבגפת אֹו טבריה, ּבמי לקה ׁשחין. אֹו זיתים]מכוה ,[פסולת ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָ
ׁשחין. זה הרי - ּבהן ְְֲִֵֵֶֶַָוכּיֹוצא

הן‚. - טרּיֹות מּכֹות ׁשהן זמן ּכל - והּמכוה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָהּׁשחין
חיּו ּכלל. ּבנגעים מטּמאים ואינם 'מֹורדין', ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָהּנקראין
ׁשהּמקֹום ּפי על אף - ּגמּור רּפּוי ונתרּפאּו והּמכוה, ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָהּׁשחין
לכל הּבׂשר ּכעֹור הן הרי - העֹור לׁשאר ּדֹומה ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָצּלקת,

ּומתטּמ סימניןּדבר, ּבׁשלׁשה ופשיון]אין מחיה לבן, ,[שער ְְְִִִִִַָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשבּועֹות ׁשני הסּגר ּבהן ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָויׁש

ונעׂשת„. ּולהתרּפאֹות, לחיֹות והּמכוה הּׁשחין ְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָהתחילּו
קלּפה קרום]עליהן "צרבת[- היא זֹו - הּׁשּום ּכקלּפת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשם; האמּור מכוה" ּו"מחית ּבּתֹורה, האמּורה ְְְֲִִִַַַָָָָָָָהּׁשחין"
ּבהן ואין ּבפׂשיֹון, אֹו לבן ּבׂשער סימנין: ּבׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּומטּמאֹות
ּבצרבת ׁשהיתה ּבהרת ּכיצד? אחד. ׁשבּוע אּלא ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהסּגר
יחליט. לבן, ׂשער בּה היה אם - הּמכוה ּבמחית אֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָהּׁשחין

ּבסֹוף ויראה אחד, ׁשבּוע יסּגיר - לבן ׂשער בּה היה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלא
ואם יחליט. - ּפׂשת אֹו לבן, ׂשער ּבּה נֹולד אם ְְִִִֵַַַַָָָָָָָהּׁשבּוע:
ּבּה נֹולד אֹו הפטר, לאחר ּפׂשת יפטר; ּכלּום, ּבּה נֹולד ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹֹלא

יחליט. - לבן ְִֵַָָָׂשער

חּלקן‰. לפיכ זה; עם זה מצטרפין אין והּמכוה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָהּׁשחין
זה ּפֹוׂשין ואין זה, עם זה מצטרפין ׁשאין לֹומר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּכתּוב,
ּפֹוׂשה הּבׂשר עֹור ּבהרת ולא הּבׂשר, לעֹור ּפֹוׂשין ואין ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלזה,
ּכגריס ּובהרת הּמכוה, ּבצד ׁשחין היה ּכיצד? ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלתֹוכן.

ּופׂשת[יחד]ּבׁשּתיהן מהן, ּבאחת היתה טהֹור; זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבעֹור ּבהרת היתה טהֹור. - הּבׂשר לעֹור ׁשּפׂשת אֹו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָלּׁשנּיה,
ּכּפֹו ּבתֹו היה ּפׂשיֹון. אינֹו - מהן לאחת ּופׂשת [-הּבׂשר, ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ידו] יסּגיר;כף - ּכגריס ּבהרת ּובּה ּכגריס, ׁשחין ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָצרבת
ׁשּמא - לפׂשיֹון ולא לבן לׂשער ראּויה ׁשאינּה ּפי על ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאף

לתֹוכֹו. ותפׂשה ּבצּדּה, אחר ׁשחין לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָיּולד

.Âּומכוה הּׁשחין; את מכוה ּבּטלה מכוה, ׁשּנעׂשה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָׁשחין
ׁשחין אם ידּוע אין אם הּמכוה. את ׁשחין ּבּטל ׁשחין, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנעׂשת
וטמאה אחד, סימן ׁשּׁשניהם ּכלּום; ּבכ אין - מכוה אֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻהיּו
מצטרפין. ׁשאינן לֹומר אּלא הּכתּוב, חּלקן ולא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹאחת;

.Êעֹור נעׂשה הּׁשבּוע ּובסֹוף ׁשּבּׁשחין, ּבבהרת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָהסּגירֹו
התרפא]הּבׂשר ּובסֹוף[- הּבׂשר, ּבעֹור ׁשהסּגירֹו אֹו , ְְְִִֶַַָָָָ

ּכּתחּלה יראה - ׁשחין נעׂשה .[כחדש]הּׁשבּוע ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

.Áמחמת ּבין חלי, מחמת ּבין - ראׁשֹו ׂשער ּכל ׁשּנׁשר ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹמי
הּמּׁשירין ּדברים ׁשאכל ּבין ׂשער, לגּדל ראּויה ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמּכה
ּפי על אף - ׂשערֹו ׁשהּׁשירּו ּדברים ס אֹו הּׂשער, ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאת
עּתה, ראׁשֹו ׂשער ּכל ואּבד הֹואיל זמן, לאחר לגּדל ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשראּוי
הּקדקד מן ׂשערֹו נׁשר אם 'ּגּבח'; אֹו 'קרח', נקרא זה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהרי

הראש] ּפּקה[גובה עד לאחֹוריו, ׁשֹופע ׁשל[חוליה]ּולמּטה ְֲִֵֶַַַַָָָ
ׁשֹופע ּולמּטה הּקדקד מן נׁשר ואם 'קרח'; נקרא - ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹצּואר

ּפּדחּתֹו ּכנגד עד 'ּגּבח'.[מצחו]לפניו, נקרא - ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

.Ëּבמחיה סימנין, ּבׁשני מּטּמאֹות - והּגּבחת ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָהּקרחת
ּבהן: ׁשּנאמר ׁשבּועֹות, ׁשני הסּגר ּבהן ויׁש ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּובפׂשיֹון,
אין ׂשער, ּבהן ׁשאין ּולפי ּבׂשר". עֹור צרעת, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ"ּכמראה
ּבׁשני מּטּמאין וכיצד ּבהן. טמאה סימן הּלבן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻהּׂשער
אֹו ּבקרחּתֹו ּבהרת היתה ׁשאם ׁשבּועֹות? ּובׁשני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָסימנין
בּה היתה לא יחליט. מחיה, בּה היתה אם - ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹבגּבחּתֹו

מחיהמח בּה נֹולדה אם הּׁשבּוע: ּבסֹוף ויראה יסּגיר יה, ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ
ׁשני: ׁשבּוע יסּגיר ּכלּום, ּבּה נֹולד לא יחליט. - ּפׂשיֹון ְְְְִִִִֵַַַַָָֹאֹו
ּכלּום, ּבּה נֹולד לא יחליט. מחיה, ּבּה ׁשּנֹולד אֹו ְְְִִֶַַַָָָָָֹּפׂשת
יחליט. הפטר, לאחר מחיה ּבּה נֹולד אֹו ּפׂשת ואם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹיפטר;

.È:ׁשּנאמר זֹו, עם זֹו מצטרפֹות אינן והּגּבחת, ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהּקרחת
ּפֹוׂשֹות ואין ׁשּתים, ׁשהן מלּמד - בגּבחּתֹו" אֹו ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָ"ּבקרחּתֹו
הּבׂשר עֹור ּבהרת ולא הּבׂשר, עֹור לׁשאר ולא לזֹו, ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹמּזֹו

לתֹוכן. ְָָּפֹוׂשה

.‡Èּבהן ונעׂשה ׁשּנקרח, הּזקן אֹו הּגּבחת אֹו ְְֲִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּקרחת
הּבׂשר; ּכעֹור ּובמכוה ּבׁשחין מּטּמאין - מכוה אֹו ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָׁשחין
אּלא ּדבר, לכל הּבׂשר ּכעֹור - ׁשּנקרחּו הּזקן אֹו ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשהראׁש
ּבהן ׁשּיצמח קדם והּזקן, הראׁש לבן. ּבׂשער מּטּמאין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשאין
הּדלּדּולין וכן מעֹולם, ׂשער העלּו לא ועדין ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹהּׂשער
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.Ëׁשּכנסה הפטר[התמעטה]ּבהרת טהרה]אחר -], ְְֵֶֶֶֶַַַָָ
לכמֹות וחזרה ׁשּפׂשתה, אֹו ׁשהיתה, לכמֹות ְְְְְְְִִֶֶָָָָָָָָּופׂשתה

ּבטהרתֹו. הּוא הרי - ְְֲֳֵֶָָָָׁשהיתה

.Èּבתֹו לבן וׂשער ּכעדׁשה, מחיה ּובּה ּכגריס, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבהרת
טמא - הּמחיה הלכה החלט ּולאחר והחליטֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמחיה,
הּמחיה. מּפני טמא - הּלבן הּׂשער הל לבן; ׂשער ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָמּפני
טמא - הּלבן הּׂשער והל הּבהרת, ּבתֹו הּלבן הּׂשער ְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהיה
לבן. ׂשער מּפני טמא - הּמחיה הלכה הּמחיה; ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָמּפני

.‡Èטמא - הּמחיה הלכה - ּופׂשיֹון מחיה ּובּה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבהרת,
וכן הּמחיה. מּפני טמא - הּפׂשיֹון הל הּפׂשיֹון; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמּפני
הּׂשער, והל לבן, ּבׂשער החליטֹו ּובפׂשיֹון. לבן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּבׂשער
ּפׂשיֹון; אֹו מחיה, לֹו ׁשּנֹולדה אֹו אחר, לבן ׂשער ּבֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָוחזר
מחיה לֹו ונֹולדה הּמחיה, והלכה ּבמחיה, ׁשהחליטֹו ְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָאֹו
ּבפׂשיֹון, ׁשהחליטֹו אֹו ּפׂשיֹון; אֹו לבן, ׂשער אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָאחרת,
מחיה, ּבֹו ׁשּנֹולדה אֹו אחר, ּפׂשיֹון ּבֹו וחזר הּפׂשיֹון, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָוהל
הּטמא אחד ׁשהיה. ּכמֹות ּבטמאתֹו זה הרי - לבן ׂשער ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻאֹו
ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ׁשהחלט אֹו ּבּתחּלה, ְְְְְִִֶֶַַַַָָֻֻׁשהחלט
- מקֹום מּכל והחלט הֹואיל - הפטר אחר אֹו ׁשני, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻׁשבּוע
סימן לא טמאה; סימן ּבֹו יּׁשאר ׁשּלא עד טהֹור, ְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻאינֹו

אחר. סימן ולא ּבֹו, ְְִֵֶַַָֹֻׁשהחלט

רביעי יום

ה ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות

מחמת‡. העֹור ונפׁשט ּבׂשרֹו, ּבעֹור מּכה לֹו ׁשהיתה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָמי
ּבגחלת ׁשּנכוה ּכגֹון האׁש, מחמת הּמּכה היתה אם - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמּכה

ּברמץ אפר]אֹו ׁשּלּבנּה[- ּובאבן ּבאׁש ׁשּלּבנֹו ּבברזל אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ
היתה ואם 'מכוה'. נקראת זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבאׁש
ּבעץ אֹו ּבאבן ׁשּלקה ּבין - האׁש מחמת ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּמכוה
ּכגֹון הּגּוף, חלי מחמת הּמכוה ׁשהיתה ּבין ּבהן, ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכּיֹוצא

חזזית אֹו פריחות]ּגרב מיני ׁשחפת[- אֹו העֹור, ׁשהפסיד ְֲִִִֶֶֶַָָָָ
זה הרי - העֹור ׁשהׁשחיתּו ּבהן וכּיֹוצא ּדּלקת אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוקּדחת

'ׁשחין'. ְְִִָנקרא

מברז·. ראׁשֹו היה אם - ּבֹו והּכה ׁשּפּוד ,[מעוגל]לּבן ְְִִִֵַָָָָֹֹ
היא אם ספק זה הרי חד, ראׁשֹו היה ואם מכוה; זֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹהרי

ּבגפת אֹו טבריה, ּבמי לקה ׁשחין. אֹו זיתים]מכוה ,[פסולת ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָ
ׁשחין. זה הרי - ּבהן ְְֲִֵֵֶֶַָוכּיֹוצא

הן‚. - טרּיֹות מּכֹות ׁשהן זמן ּכל - והּמכוה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָהּׁשחין
חיּו ּכלל. ּבנגעים מטּמאים ואינם 'מֹורדין', ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָהּנקראין
ׁשהּמקֹום ּפי על אף - ּגמּור רּפּוי ונתרּפאּו והּמכוה, ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָהּׁשחין
לכל הּבׂשר ּכעֹור הן הרי - העֹור לׁשאר ּדֹומה ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָצּלקת,

ּומתטּמ סימניןּדבר, ּבׁשלׁשה ופשיון]אין מחיה לבן, ,[שער ְְְִִִִִַָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשבּועֹות ׁשני הסּגר ּבהן ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָויׁש

ונעׂשת„. ּולהתרּפאֹות, לחיֹות והּמכוה הּׁשחין ְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָהתחילּו
קלּפה קרום]עליהן "צרבת[- היא זֹו - הּׁשּום ּכקלּפת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשם; האמּור מכוה" ּו"מחית ּבּתֹורה, האמּורה ְְְֲִִִַַַָָָָָָָהּׁשחין"
ּבהן ואין ּבפׂשיֹון, אֹו לבן ּבׂשער סימנין: ּבׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּומטּמאֹות
ּבצרבת ׁשהיתה ּבהרת ּכיצד? אחד. ׁשבּוע אּלא ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהסּגר
יחליט. לבן, ׂשער בּה היה אם - הּמכוה ּבמחית אֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָהּׁשחין

ּבסֹוף ויראה אחד, ׁשבּוע יסּגיר - לבן ׂשער בּה היה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלא
ואם יחליט. - ּפׂשת אֹו לבן, ׂשער ּבּה נֹולד אם ְְִִִֵַַַַָָָָָָָהּׁשבּוע:
ּבּה נֹולד אֹו הפטר, לאחר ּפׂשת יפטר; ּכלּום, ּבּה נֹולד ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹֹלא

יחליט. - לבן ְִֵַָָָׂשער

חּלקן‰. לפיכ זה; עם זה מצטרפין אין והּמכוה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָהּׁשחין
זה ּפֹוׂשין ואין זה, עם זה מצטרפין ׁשאין לֹומר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּכתּוב,
ּפֹוׂשה הּבׂשר עֹור ּבהרת ולא הּבׂשר, לעֹור ּפֹוׂשין ואין ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלזה,
ּכגריס ּובהרת הּמכוה, ּבצד ׁשחין היה ּכיצד? ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלתֹוכן.

ּופׂשת[יחד]ּבׁשּתיהן מהן, ּבאחת היתה טהֹור; זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבעֹור ּבהרת היתה טהֹור. - הּבׂשר לעֹור ׁשּפׂשת אֹו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָלּׁשנּיה,
ּכּפֹו ּבתֹו היה ּפׂשיֹון. אינֹו - מהן לאחת ּופׂשת [-הּבׂשר, ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ידו] יסּגיר;כף - ּכגריס ּבהרת ּובּה ּכגריס, ׁשחין ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָצרבת
ׁשּמא - לפׂשיֹון ולא לבן לׂשער ראּויה ׁשאינּה ּפי על ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאף

לתֹוכֹו. ותפׂשה ּבצּדּה, אחר ׁשחין לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָיּולד

.Âּומכוה הּׁשחין; את מכוה ּבּטלה מכוה, ׁשּנעׂשה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָׁשחין
ׁשחין אם ידּוע אין אם הּמכוה. את ׁשחין ּבּטל ׁשחין, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנעׂשת
וטמאה אחד, סימן ׁשּׁשניהם ּכלּום; ּבכ אין - מכוה אֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻהיּו
מצטרפין. ׁשאינן לֹומר אּלא הּכתּוב, חּלקן ולא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹאחת;

.Êעֹור נעׂשה הּׁשבּוע ּובסֹוף ׁשּבּׁשחין, ּבבהרת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָהסּגירֹו
התרפא]הּבׂשר ּובסֹוף[- הּבׂשר, ּבעֹור ׁשהסּגירֹו אֹו , ְְְִִֶַַָָָָ

ּכּתחּלה יראה - ׁשחין נעׂשה .[כחדש]הּׁשבּוע ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

.Áמחמת ּבין חלי, מחמת ּבין - ראׁשֹו ׂשער ּכל ׁשּנׁשר ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹמי
הּמּׁשירין ּדברים ׁשאכל ּבין ׂשער, לגּדל ראּויה ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמּכה
ּפי על אף - ׂשערֹו ׁשהּׁשירּו ּדברים ס אֹו הּׂשער, ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאת
עּתה, ראׁשֹו ׂשער ּכל ואּבד הֹואיל זמן, לאחר לגּדל ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשראּוי
הּקדקד מן ׂשערֹו נׁשר אם 'ּגּבח'; אֹו 'קרח', נקרא זה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהרי

הראש] ּפּקה[גובה עד לאחֹוריו, ׁשֹופע ׁשל[חוליה]ּולמּטה ְֲִֵֶַַַַָָָ
ׁשֹופע ּולמּטה הּקדקד מן נׁשר ואם 'קרח'; נקרא - ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹצּואר

ּפּדחּתֹו ּכנגד עד 'ּגּבח'.[מצחו]לפניו, נקרא - ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

.Ëּבמחיה סימנין, ּבׁשני מּטּמאֹות - והּגּבחת ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָהּקרחת
ּבהן: ׁשּנאמר ׁשבּועֹות, ׁשני הסּגר ּבהן ויׁש ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּובפׂשיֹון,
אין ׂשער, ּבהן ׁשאין ּולפי ּבׂשר". עֹור צרעת, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ"ּכמראה
ּבׁשני מּטּמאין וכיצד ּבהן. טמאה סימן הּלבן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻהּׂשער
אֹו ּבקרחּתֹו ּבהרת היתה ׁשאם ׁשבּועֹות? ּובׁשני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָסימנין
בּה היתה לא יחליט. מחיה, בּה היתה אם - ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹבגּבחּתֹו

מחיהמח בּה נֹולדה אם הּׁשבּוע: ּבסֹוף ויראה יסּגיר יה, ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ
ׁשני: ׁשבּוע יסּגיר ּכלּום, ּבּה נֹולד לא יחליט. - ּפׂשיֹון ְְְְִִִִֵַַַַָָֹאֹו
ּכלּום, ּבּה נֹולד לא יחליט. מחיה, ּבּה ׁשּנֹולד אֹו ְְְִִֶַַַָָָָָֹּפׂשת
יחליט. הפטר, לאחר מחיה ּבּה נֹולד אֹו ּפׂשת ואם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹיפטר;

.È:ׁשּנאמר זֹו, עם זֹו מצטרפֹות אינן והּגּבחת, ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהּקרחת
ּפֹוׂשֹות ואין ׁשּתים, ׁשהן מלּמד - בגּבחּתֹו" אֹו ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָ"ּבקרחּתֹו
הּבׂשר עֹור ּבהרת ולא הּבׂשר, עֹור לׁשאר ולא לזֹו, ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹמּזֹו

לתֹוכן. ְָָּפֹוׂשה

.‡Èּבהן ונעׂשה ׁשּנקרח, הּזקן אֹו הּגּבחת אֹו ְְֲִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּקרחת
הּבׂשר; ּכעֹור ּובמכוה ּבׁשחין מּטּמאין - מכוה אֹו ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָׁשחין
אּלא ּדבר, לכל הּבׂשר ּכעֹור - ׁשּנקרחּו הּזקן אֹו ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשהראׁש
ּבהן ׁשּיצמח קדם והּזקן, הראׁש לבן. ּבׂשער מּטּמאין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשאין
הּדלּדּולין וכן מעֹולם, ׂשער העלּו לא ועדין ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹהּׂשער
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הּבׂשר,[גידולים] ּכעֹור הן הרי - וׁשּבּזקן ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּבראׁש
האּׁשה זקן וכן ׁשבּועֹות. ּוׁשני סימנין ּבׁשלׁשה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹּומתטּמאין
ואם הּבׂשר; ּכעֹור הן הרי ׂשער, העלּו ׁשּלא עד - ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּסריס
ּבנתקים ׁשּמתטּמא - האיׁש ּכזקן הן הרי ׂשער, ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהעלּו

ּבבהרת.[קרחת] מּטּמא ואינֹו ׁשּיתּבאר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָּכמֹו

ו ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות

.‡ּתֹו ּבבהרת: מתטּמאין ׁשאין ּבאדם מקֹומֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו
והּקמטין הּפה, ותֹו החטם, ותֹו האזן, ותֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹהעין,
וכף הּׁשחי, ּובית הּדד, ותחת ׁשּבּצּואר, והּקמטין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָׁשּבּבטן,
והּׁשחין ׂשער, ּבהם ׁשּיׁש והּזקן והראׁש והּצּפרן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהרגל,

הּמֹורדין הטריים]והּמכוה אין[- - הּמקֹומֹות אּלּו ּכל . ְְְְִִֵֵַַַָָ
מצטרפין ואין ּבנגעים, ולא[לשיעור]מתטּמאין ּבנגעים, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַָָָֹ

ואינן מחיה, מּׁשּום מּטּמאין ואין לתֹוכן, ּפֹוׂשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנגע
לבן ּכּלֹו ההֹופ את "ּבעֹור[מליטהר]מעּכבין ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָֻ

עֹור, ׁשאינֹו מהן אּלא ּגלּוי, עֹור אינֹו אּלּו וכל ְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָּבׂשרֹו",
הּׂשפתים ואדם גלּוי. ואינֹו מכּסה והּוא עֹור ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּומהן

הּסתרים ּכבית פנימיים]נּדֹון ּבנגעים.[אברים מּטּמא ואינֹו , ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָ

והּמכוה·. והּׁשחין ׂשערן, ּכל ׁשּנׁשר והּזקן ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָֹהראׁש
צרבת ׁשּבארנּו,[קרום]ׁשהעלּו ּכמֹו ּבבהרת מתטּמאין - ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

זה עם זה מצטרפין נגע]ואינן עֹור[לשיעור נגע ואין , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
אבל מחיה; מּׁשּום מּטּמאין ואין לתֹוכן, ּפֹוׂשה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהּבׂשר

לבן ּכּלֹו ההֹופ את .[מליטהר]מעּכבין ְְִֵֶַַָָֻ

הּסמּוכה‚. צמודה]ּבהרת וכּיֹוצא[- ולאזן לעין אֹו לראׁש ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּכהן "וראה ׁשּנאמר: טהֹורה, - למכוה אֹו לׁשחין אֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבהן,
ּכעֹור לּנגע ׁשחּוצה ּכל ׁשּיהיה - הּבׂשר" ּבעֹור הּנגע ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאת

לפׂשיֹון וראּוי הבשר]הּבׂשר, בעור .[להתפשט ְְְִַָָָ

ונתּגּיר,„. ּבהרת, ּבֹו ׁשהיתה ּגֹוי טהֹורֹות: ּבהרֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָאּלּו
ונגלה ּבּקמט, ונֹולד, ּבעּבר, ּוב[נפשט]היתה ּבראׁש ּזקן, ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

ונתּגּלתה הּׂשער ּכל ונׁשר ונקרחּו ׂשער, ּבהן ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּכׁשהיה
מֹורדין ּכׁשהן ּובּמכוה ּבּׁשחין היתה ,[טריים]הּבהרת, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

הּבהרת היתה אם וכן טהֹורֹות. אּלּו ּכל הרי - צרבת ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוהעלּו
ׂשער והעלּו מעֹולם, ׂשער ׁשּיעלּו קדם ּבּזקן אֹו ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבראׁש
מקֹומּה ונעׂשה ּבעֹור, הּבהרת ׁשהיתה אֹו הּׂשער, ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהל
ּפי על אף - הּבׂשר ּבעֹור היא והרי וחיּו מכוה אֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָׁשחין
הרי ּבינתים, טהֹורה והיתה הֹואיל - טמא וסֹופּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּתחּלתּה

מראיהן נׁשּתּנּו טהֹורה. האמורים]זֹו השינויים ּבין[אחר - ְְְִֵֵֶַַָ
יותר]ׁשהעּזּו ּכּתחּלה[הלבינו יראּו ׁשּכהּו, [כבהרתּבין ְִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּולאחרחדשה] ּביצה, ּכקרּום ּבהרת ּבֹו ׁשהיתה ּגֹוי ּכיצד? .ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּנתּגּיר ּולאחר ּכּׁשלג, ׁשהיתה אֹו ּכּׁשלג, נעׂשת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּנתּגּיר
ׁשּנֹולד, ּבקטן וכן ּכּתחּלה. ּתראה - ּביצה ּכקרּום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנעׂשת
ּובמכוה ּובׁשחין ׁשּנקרחּו, ּובזקן ּובראׁש ׁשּנגלה, ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָֹּובקמט
ואם ּכּתחּלה; יראּו הּבהרֹות, אֹותן מראי נׁשּתּנּו אם - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשחיּו

טהֹורֹות. הן הרי נׁשּתּנּו, ְְֲִֵֵַֹלא

.‰- ּכבר ׁשּמנינּו הּספקֹות מּׁשני חּוץ נגעים, ספק ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָּכל
לטמאה נזקק ׁשּלא עד בוודאות]טהֹור, נטמא לא אבל[- ; ְְְֲִֶַַָָָֹֻ

ּכהן, אצל ׁשּבאּו ׁשנים ּכיצד? טמא. ספקֹו לטמאה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּׁשּנזקק
והרי הּׁשבּוע ּובסֹוף הסּגירן, ּכסלע, ּובזה ּכגריס ּבהרת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבזה

ּבין - ּפׂשתה מהם ּבאיזה ידּוע ואין ּכסלע, ּובזה ּכסלע ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבזה
ּפי על ׁשאף טהֹור; זה הרי - אחד ּבאיׁש ּבין אנׁשים, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבׁשני
הּבהרת היא איזֹו יֹודע ואינֹו הֹואיל - ּבזה הּנגע ּפׂשה ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּוּדאי
טּמאֹו. נגע ּבאיזה ׁשּיּודע עד טהֹור, זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּפׂשתה

.Âאצל ׁשּבאּו ׁשנים ּכיצד? טמא. ספקֹו לטמאה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּנזקק
ּובסֹוף והסּגירן, ּכסלע, ּבהרת ּובזה ּכגריס ּבהרת ּבזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכהן,
ׁשניהם - ועֹוד ּכסלע ּובזה ועֹוד ּכסלע ּבזה והרי ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשבּוע
הּפׂשיֹון הל ׁשהרי ּכסלע, להיֹות ׁשניהם חזרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָטמאין;
ׁשניהם - הּוא איזה יֹודע ואינֹו הֹואיל - מהן ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָמאחד
הּוא וזה ּכגריס. להיֹות ׁשניהם ׁשּיחזרּו עד ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻּבטמאתן,
ׁשהיתה מי וכן טמא'. ספקֹו לטמאה, 'מּׁשּנזקק ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשאמרּו:
לבן וׂשער הּבהרת, את ׁשּקדם לבן ׂשער ּובּה ּבהרת, ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָבֹו

-]ׁשהפכּתּו ע"י מּזה[שנעשה ׁשּקדם זה יֹודע ואינֹו הּבהרת, ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ואם טהֹור. זה הרי לֹו, נסּתּפק הסּגר מּתֹו אם - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּנהּפ
אחד ׂשער ׁשהל ּפי על אף טמא, זה הרי החלט, ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאחר
סימן ׁשהיה הּׂשער אם - הל איזה יֹודע ואינֹו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמהן,

האחר. הּׂשער אֹו ְֵֵַַָָָֻטמאה,

.Êׁשהּוא אֹו הסּגר צרי ׁשהּוא וראהּו ּכהן, אצל ׁשּבא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹמי
סימני לֹו נֹולדּו ּפטרֹו, ׁשּלא עד אֹו הסּגירֹו ׁשּלא ועד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹּפטּור,
טמאה, סימני ּבֹו ׁשּיׁש ראהּו אם וכן יחליט; זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻטמאה
סימני להם הלכּו אּתה', 'טמא לֹו ויאמר ׁשּיחליטֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוקדם
יסּגיר; ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ּבּתחּלה היה אם - ְְְְִִִִַַַָָָָָֻטמאה
אֹותֹו. יפטר הפטר, לאחר אֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף היה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹואם
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ּבין‡. טמאה מּסימני ּבאחד והחלט ּבהרת בֹו ׁשהיתה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻמי
הכהן]ּבּתחּלה ואחר[כשראהו ׁשהסּגר, אֹו הסּגר, אחר ּבין ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֻ

ונהּפ ּבכּלֹו הּצרעת ּפרחה ּכמּתֹו ׁשּנהּפ ּבין לבן,  ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
הסּגר, אם אבל טהֹור; זה הרי - החלט מּתֹו ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻהסּגר
ּפרחה הפטר ּולאחר ונפטר, טמאה, סימן לֹו נֹולד ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻולא

מחלט. טמא זה הרי - ּבכּלֹו ְְֲֵֵֶַַַָָָֻֻהּצרעת

בֹו·. היתה אם - לבן הפ ּכּלֹו והּוא ּבּתחּלה, ְְְִִַַַָָָָָָָֻהּבא
בריא]מחיה מחליטין[בשר לבנֹות, ׂשערֹות ׁשּתי אֹו ְְְְְִִִֵַָָָ

אֹותֹו[מטמאין] מסּגירין טמאה, סימני ׁשם אין אם ְְִִִִֵֵַָָָֻאֹותֹו.
לא מחליטֹו. - מחיה אֹו לבן, ׂשער ּבֹו נֹולד ראׁשֹון: ְְִִִֵַַַָָָָָֹׁשבּוע
טמאה סימן נֹולד לא ׁשני: ׁשבּוע מסּגירֹו ּכלּום, ּבֹו ְְְִִִֵַַַַַָָֹֻנֹולד
ּבהרת ּכדין הּגדֹולה, זֹו ּבהרת ׁשּדין טהֹור; זה הרי -ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
אֹו ׁשּתיהן והׁשחירּו ּבֹו, ׁשּנֹולד לבן ּבׂשער החליטֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָקטּנה.

מהן, -]אחת נסמ[או מהן, אחת אֹו ׁשּתיהן והקצירּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַ
הּׁשחין[מכה]הּׁשחין[נצמד] הּקיף מהן, לאחת אֹו לׁשּתיהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַ

ּומחית הּׁשחין ׁשחּלקן אֹו מהן, אחת את אֹו ׁשּתיהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאת
והּמכוה[קרום] והּבהק[כוויה]הּׁשחין הּמכוה ּומחית ְְְְְְִִִִַַַַַַָָֹ

מחיה[פריחה] אֹו אחר, לבן ׂשער לֹו נֹולד טהֹור. זה הרי -ְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּפרחה אחד ּבּתחּלה. לבן ּכּלֹו ׁשּבא מּפני טמא, זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ
עד מעט מעט ּופרחה ׁשּפׂשתה ואחד ּכאחת, ּבכּלֹו ְְְְְְְֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻהּצרעת
טהֹור; החלט, מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו אם - ּכּלֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָֻׁשהלּבין
ׁשהיה אחד יסּגיר. ּבּתחּלה, ואם טמא; הפטר, אחר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואם
מראֹות ּבארּבעה לבן ּכּלֹו ׁשהיה אֹו אחד, מראה ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻּכּלֹו
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ׁשּבּפתּו ּובארּבעה באדמומיות]ׁשּבּלבן הּכל[מעורבין - ְְֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לטּמאֹו, ּבין לטהרֹו ּבין ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָמצטרפין,

והחלט‚. ּכעדׁשה, מחיה ּובּה ּכגריס, ּבהרת בֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻהיתה
המחיה]ּבּמחיה משום נטמא ואחר[- ּבכּלֹו, הּצרעת ּופרחה , ְְְְִַַַַַַָָָָֻ

ּכ ואחר ּתחּלה, הּמחיה ׁשהלכה אֹו הּמחיה, הלכה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָּכ
לבן. ׂשער לֹו נֹולד ואפּלּו טהֹור, זה הרי - ּבכּלֹו ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָֻּפרחה
ּבׂשר ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: טמא, - מחיה בֹו ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָנֹולדה
היתה יתר. אֹו מרּבעת ּכעדׁשה ׁשּתהיה והּוא, יטמא"; ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻחי,

ּבּׂשער והחלט לבן, ׂשער ּובּה ּבהרת, השיער]בֹו משום -], ְְֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּבמקֹומֹו לבן ׁשּׂשער ּפי על אף - ּבכּלֹו ּפרחה ּכ ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻואחר
יטמא" חי, ּבׂשר ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: טהֹור, ְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָעֹומד,
אחר אֹו החלט אחר לבן ּכּלֹו ׁשּנהּפ זה מתטּמא ּבמחיה -ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ

ּבפׂשיֹון החליטֹו לבן. ּבׂשער מּטּמא ואינֹו משוםהסּגר, -] ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
הבהרת] טהֹור;התפשטות - ּבכּלֹו ּופרחה ּפׂשתה ּכ ואחר ,ְְְְַַָָָָָָֻ

טמא. מחיה, ּבֹו נראית ְְְִִִֵֵָָואם

.„ׁשּבתֹו מחיה מּׁשּום מּטּמאין ׁשאינן אברים ראׁשי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאף
ּכיצד? לבן. ּכּלֹו הּנהּפ את ּומעּכבין מּטּמאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻהּבהרת,
ּבׂשר מּכעדׁשה חּוץ ּבצרעת, ּכּלֹו ׁשהלּבין מסּגר אֹו ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֻֻֻמחלט
ּבהן וכּיֹוצא חטמֹו, ּבראׁש אֹו אצּבעֹו, ּבראׁש אפּלּו - ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹחי
אם - וטהר לבן, ּכּלֹו ׁשּנהּפ זה וכן ּבטמאתֹו. הּוא הרי -ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻ
- האברים מן אחד ּבראׁש אפּלּו חי, ּבׂשר ּכעדׁשה ּבֹו ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹחזר
מּכעדׁשה, חּוץ צרעת למראה ּכּלֹו נהּפ מחלט. זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהרי

לבהק ׁשּנהּפ האברים מן אחד ּבראׁש פריחה]אפּלּו -]- ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
טמא זה לאהרי הּצרעת", כּסתה "והּנה ׁשּנאמר: מחלט, ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּבהק ּומקצתּה חי, ּבׂשר העדׁשה מקצת היה אפּלּו ְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּבהק.
וטהר, צרעת למראה ּכּלֹו נהּפ טמאה. סימן זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻֻ
עד טהֹור, זה הרי - הּבהק ּכמראה ּבׂשר ּבֹו חזר ּכ ְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹואחר
ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: חי, ּבׂשר ּכעדׁשה ּבֹו ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיראה
חי ּבׂשר מקצתּה ּכעדׁשה, ּבֹו חזר ּבהק. לא חי", ְֲִַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבׂשר
ּבטהרתֹו. הּוא והרי טמאה, סימן אינֹו - ּבהק ְְְֲֳִִֵֵַַַָָָָָֹֻּומקצתּה

מּמּנּו‰. נתּגּלה טהר; ּבכּלֹו, הּצרעת ׁשּפרחה טמא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻּכל
חזר טהר; ּבצרעת, ונתּכּסה חזר נטמא; חי, ּבׂשר ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכעדׁשה
החי הּבׂשר התחיל ּפעמים. מאה אפּלּו נטמא; ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָונתּגּלה,
- מתמעטת והּצרעת ,והֹול מֹוסיף הּוא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָלהתּגּלֹות,

מּכגריס. הּבהרת ׁשּתתמעט עד ּבטמאתֹו, זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻהרי

.Âאת[מקום]ּכל מעּכב הּבהרת, ּבנגע לּטּמא הראּוי ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
לבן ּכּלֹו נהפך]ההֹופ לא במקומו אם וכל[מליטהר, ; ְֵַָָָֻ

ּכיצד? מעּכב. אינֹו הּבהרת, ּבנגע לּטּמא ראּוי ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשאינֹו
ּובּמכוה ּבּׁשחין ּובּזקן, ּבראׁש לא אבל ּבכּלֹו, ְְְְֲִִַַַָָָָָָָֹֹֻּפרחה

חי[טריים]הּמֹורדין ּבׂשר מּכעדׁשה ּפחֹות ׁשּנׁשאר אֹו , ְְֲִִִֶַַַַָָָָָ
זה הרי - ולּזקן ולראׁש הּמֹורדין, ולּמכוה לּׁשחין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹסמּו
הּׁשחין חיּו אם וכן ונקרחּו, והּזקן הראׁש חזר ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹטהֹור.

צרבת והעלּו ׁשּתפרח[קרום]והּמכוה עד טמא, זה הרי - ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
בהרֹות, ׁשּתי בֹו היּו לבהרת. ראּויין הן ׁשהרי ּבהן; ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּצרעת
הּטהֹורה ּופרחה טהֹורה, ואחת טמאה סימן ּבּה יׁש ְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָֻאחת
מּפני טהֹור; זה הרי - ּבכּלֹו ּפרחה ּכ ואחר ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻלּטמאה,
ׁשּפרחה. היא ׁשהּטהֹורה ּפי על אף ּבטמאה, מחלט ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻׁשהיה
ואחת העליֹונה ּבׂשפתֹו אחת היּו אפּלּו אּלא עֹוד, ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹולא

הּתחּתֹונה שפתיו]ּבׂשפתֹו בשתי אצּבעֹותיו,[- ּבׁשּתי אֹו , ְְְְְִִֵֶַַָָָ
ׁשּתי נראין לזה זה נדּבקין ּוכׁשהן עיניו, ריסי ּבׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאֹו
טהֹור. ּבכּלֹו, ּופרחה הֹואיל - אחת ּכבהרת ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻהּבהרֹות

.Êלהראֹותֹו ׁשהקּדים מּפני ונׂשּכר לּכהן, נגעֹו מראה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹיׁש
מחלט, ׁשהיה מי ּכיצד? ּומפסיד. מראה ויׁש נתאחר, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻולא
עד לּכהן להראֹותֹו הסּפיק ולא טמאה, סימני להם ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻוהלכּו
ּופטרֹו לּכהן, והראה קדם ואּלּו טהֹור; - ּבכּלֹו ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּפרחה
ּכמֹו מחלט, היה - הפטר אחר ונהּפ ,ׁשּיהפ ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻקדם
הסּפיק ולא ּכלּום, ּבּה ואין ּבהרת, בֹו היתה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבארנּו.
וצרי טמא, זה הרי - ּבכּלֹו ׁשּפרחה עד לּכהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלהראֹותֹו
,ׁשּיהפ קדם והסּגירֹו לּכהן, והראה קדם ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהסּגר;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור, היה - הסּגר מּתֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָונהּפ
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מעּקרֹו,‡. ׁשּבהן הּׂשער ׁשּיּפל הּוא - והּזקן הראׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹנגעי
נתק ואין 'נתק'. הּנקרא הּוא וזה ּפנּוי; הּׂשער מקֹום ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָויּׁשאר

מּכגריס פול]ּפחֹות עמק,[=חצי מראהּו ׁשהיה ּבין - המרּבע ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻ
לֹומר אּלא ּבנתקין, "עמק" נאמר ולא עמק; היה ׁשּלא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹּבין

עמק ּמראה מה :הּמּטּמא[הוא]ל נתק אף ׁשמים, ּבידי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
והאּׁשה טהֹור. ׁשהּוא אדם, ׁשּנתקֹו להֹוציא ׁשמים; ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָּבידי

ּבנתקים. מּטּמא זה הרי ׂשער, זקנם ׁשהעלה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּסריס

ּדק,·. צהב ּבׂשער - סימנים ּבׁשני מּטּמאין ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹהּנתקים
הנתק]ּובפׂשיֹון התפשטות ׁשבּועֹות.[- ׁשני הסּגר ּבהן ויׁש ; ְְְְְִֵֵֵֶֶָָ

ּבראׁשֹו נתק לֹו ׁשּנֹולד מי ּכיצד? ּבּתֹורה. מפרׁש זה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוכל
יתר, אֹו ּדּקין צהּבין ׂשערֹות ׁשּתי בֹו היה אם - ּבזקנֹו ְְְְִִִִֵֵַָָָָָֻאֹו

יחליט - ּכלל ׁשחר ׂשער ּבּנתק ׁשם הכהן]ואין .[יטמאהו ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ
אחד, ׁשבּוע יסּגיר - צהב ולא ׁשחר לא ׂשער, בֹו היה ְְִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹֹֹלא
ׁשּפׂשה אֹו ּדק, צהב ׂשער ּבֹו נֹולד אם רֹואהּו: ְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּובּׁשביעי
אֹותֹו. יפטר ׁשחרֹות, ׂשערֹות ׁשּתי בֹו נֹולדּו יחליט; - ְְְְְְִִֵֶֶַַָֹֹהּנתק
יגּלח - צהב ׂשער ולא ׁשחר ׂשער ּבֹו נֹולד ולא ּפׂשה, ְְְֵֵֵַַַָָָָָָֹֹֹֹֹלא

הּנתק יגּלח ולא הּנתק, הנתק]סביבֹות סביב רצועה -], ְְְִֵֶֶֶֶַַַַֹ
אם ׁשני: ׁשבּוע ּבסֹוף ורֹואהּו וחֹוזר ׁשני. ׁשבּוע ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָויסּגיר
נֹולד לא יחליט; - ּדק צהב ׂשער ּבֹו נֹולד אֹו הּנתק, ְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּפׂשה
ׁשבּועֹות. ׁשני על יתר הסּגר ּבנתקין ׁשאין יפטר; ּכלּום, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּבֹו
יחליט. - ּפׂשה אֹו צהב, ׂשער ּבֹו נֹולד ׁשּפטרֹו אחר ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹואם

ׁשּתי‚. ּומּניח לֹו, חּוצה מגּלח הּנתק? את מגּלחין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכיצד
ּכׁשרה ותגלחּתֹו הּפׂשיֹון. נּכר ׁשּיהיה ּכדי לֹו, סמּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׂשערֹות
ואפּלּו ּדבר. ּבכל ּכׁשרה וכן "והתּגּלח", ׁשּנאמר אדם, ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבכל
מסּגר. זה הרי - ּגּלחֹו ולא הסּגירֹו מגּלח. זה הרי נזיר, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻהיה

ּכתבנית„. ׁשּיהיה הּוא ּבּתֹורה, האמּור צהב" [-"ׂשער ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ
קצרכדוגמת] ׁשּיהיה הּוא "ּדק", ׁשּנאמר וזה [משארהּזהב. ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָ
צהבהשערות] ׁשהּוא ּפי על אף - אר היה אם אבל ;ֲִִֶַַָָָָָֹֹ

טמאה. סימן אינֹו הּזהב, ְְְִִֵַַַָָָֻּכתבנית

ׁשהיּו‰. ּבין טמאה. סימן - הּדּקֹות הּצהּבֹות ׂשערֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֻֻׁשּתי
ּבאמצע ׁשהיּו ּבין מּזֹו, זֹו מרחקֹות ׁשהיּו ּבין זֹו, ּבצד ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֻזֹו
הּׂשער את הּנתק ׁשּקדם ּבין הּנתק, ּבסֹוף ׁשהיּו ּבין ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּנתק,
סימן הן הרי - הּנתק את הּצהב הּׂשער ׁשּקדם ּבין ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹהּצהב,
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ׁשּבּפתּו ּובארּבעה באדמומיות]ׁשּבּלבן הּכל[מעורבין - ְְֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לטּמאֹו, ּבין לטהרֹו ּבין ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָמצטרפין,

והחלט‚. ּכעדׁשה, מחיה ּובּה ּכגריס, ּבהרת בֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻהיתה
המחיה]ּבּמחיה משום נטמא ואחר[- ּבכּלֹו, הּצרעת ּופרחה , ְְְְִַַַַַַָָָָֻ

ּכ ואחר ּתחּלה, הּמחיה ׁשהלכה אֹו הּמחיה, הלכה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָּכ
לבן. ׂשער לֹו נֹולד ואפּלּו טהֹור, זה הרי - ּבכּלֹו ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָֻּפרחה
ּבׂשר ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: טמא, - מחיה בֹו ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָנֹולדה
היתה יתר. אֹו מרּבעת ּכעדׁשה ׁשּתהיה והּוא, יטמא"; ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻחי,

ּבּׂשער והחלט לבן, ׂשער ּובּה ּבהרת, השיער]בֹו משום -], ְְֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּבמקֹומֹו לבן ׁשּׂשער ּפי על אף - ּבכּלֹו ּפרחה ּכ ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻואחר
יטמא" חי, ּבׂשר ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: טהֹור, ְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָעֹומד,
אחר אֹו החלט אחר לבן ּכּלֹו ׁשּנהּפ זה מתטּמא ּבמחיה -ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ

ּבפׂשיֹון החליטֹו לבן. ּבׂשער מּטּמא ואינֹו משוםהסּגר, -] ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
הבהרת] טהֹור;התפשטות - ּבכּלֹו ּופרחה ּפׂשתה ּכ ואחר ,ְְְְַַָָָָָָֻ

טמא. מחיה, ּבֹו נראית ְְְִִִֵֵָָואם

.„ׁשּבתֹו מחיה מּׁשּום מּטּמאין ׁשאינן אברים ראׁשי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאף
ּכיצד? לבן. ּכּלֹו הּנהּפ את ּומעּכבין מּטּמאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻהּבהרת,
ּבׂשר מּכעדׁשה חּוץ ּבצרעת, ּכּלֹו ׁשהלּבין מסּגר אֹו ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֻֻֻמחלט
ּבהן וכּיֹוצא חטמֹו, ּבראׁש אֹו אצּבעֹו, ּבראׁש אפּלּו - ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹחי
אם - וטהר לבן, ּכּלֹו ׁשּנהּפ זה וכן ּבטמאתֹו. הּוא הרי -ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻ
- האברים מן אחד ּבראׁש אפּלּו חי, ּבׂשר ּכעדׁשה ּבֹו ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹחזר
מּכעדׁשה, חּוץ צרעת למראה ּכּלֹו נהּפ מחלט. זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהרי

לבהק ׁשּנהּפ האברים מן אחד ּבראׁש פריחה]אפּלּו -]- ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
טמא זה לאהרי הּצרעת", כּסתה "והּנה ׁשּנאמר: מחלט, ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּבהק ּומקצתּה חי, ּבׂשר העדׁשה מקצת היה אפּלּו ְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּבהק.
וטהר, צרעת למראה ּכּלֹו נהּפ טמאה. סימן זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻֻ
עד טהֹור, זה הרי - הּבהק ּכמראה ּבׂשר ּבֹו חזר ּכ ְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹואחר
ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ׁשּנאמר: חי, ּבׂשר ּכעדׁשה ּבֹו ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיראה
חי ּבׂשר מקצתּה ּכעדׁשה, ּבֹו חזר ּבהק. לא חי", ְֲִַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבׂשר
ּבטהרתֹו. הּוא והרי טמאה, סימן אינֹו - ּבהק ְְְֲֳִִֵֵַַַָָָָָֹֻּומקצתּה

מּמּנּו‰. נתּגּלה טהר; ּבכּלֹו, הּצרעת ׁשּפרחה טמא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻּכל
חזר טהר; ּבצרעת, ונתּכּסה חזר נטמא; חי, ּבׂשר ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכעדׁשה
החי הּבׂשר התחיל ּפעמים. מאה אפּלּו נטמא; ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָונתּגּלה,
- מתמעטת והּצרעת ,והֹול מֹוסיף הּוא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָלהתּגּלֹות,

מּכגריס. הּבהרת ׁשּתתמעט עד ּבטמאתֹו, זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻהרי

.Âאת[מקום]ּכל מעּכב הּבהרת, ּבנגע לּטּמא הראּוי ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
לבן ּכּלֹו נהפך]ההֹופ לא במקומו אם וכל[מליטהר, ; ְֵַָָָֻ

ּכיצד? מעּכב. אינֹו הּבהרת, ּבנגע לּטּמא ראּוי ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשאינֹו
ּובּמכוה ּבּׁשחין ּובּזקן, ּבראׁש לא אבל ּבכּלֹו, ְְְְֲִִַַַָָָָָָָֹֹֻּפרחה

חי[טריים]הּמֹורדין ּבׂשר מּכעדׁשה ּפחֹות ׁשּנׁשאר אֹו , ְְֲִִִֶַַַַָָָָָ
זה הרי - ולּזקן ולראׁש הּמֹורדין, ולּמכוה לּׁשחין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹסמּו
הּׁשחין חיּו אם וכן ונקרחּו, והּזקן הראׁש חזר ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹטהֹור.

צרבת והעלּו ׁשּתפרח[קרום]והּמכוה עד טמא, זה הרי - ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
בהרֹות, ׁשּתי בֹו היּו לבהרת. ראּויין הן ׁשהרי ּבהן; ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּצרעת
הּטהֹורה ּופרחה טהֹורה, ואחת טמאה סימן ּבּה יׁש ְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָֻאחת
מּפני טהֹור; זה הרי - ּבכּלֹו ּפרחה ּכ ואחר ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻלּטמאה,
ׁשּפרחה. היא ׁשהּטהֹורה ּפי על אף ּבטמאה, מחלט ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻׁשהיה
ואחת העליֹונה ּבׂשפתֹו אחת היּו אפּלּו אּלא עֹוד, ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹולא

הּתחּתֹונה שפתיו]ּבׂשפתֹו בשתי אצּבעֹותיו,[- ּבׁשּתי אֹו , ְְְְְִִֵֶַַָָָ
ׁשּתי נראין לזה זה נדּבקין ּוכׁשהן עיניו, ריסי ּבׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאֹו
טהֹור. ּבכּלֹו, ּופרחה הֹואיל - אחת ּכבהרת ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻהּבהרֹות

.Êלהראֹותֹו ׁשהקּדים מּפני ונׂשּכר לּכהן, נגעֹו מראה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹיׁש
מחלט, ׁשהיה מי ּכיצד? ּומפסיד. מראה ויׁש נתאחר, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻולא
עד לּכהן להראֹותֹו הסּפיק ולא טמאה, סימני להם ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻוהלכּו
ּופטרֹו לּכהן, והראה קדם ואּלּו טהֹור; - ּבכּלֹו ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּפרחה
ּכמֹו מחלט, היה - הפטר אחר ונהּפ ,ׁשּיהפ ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻקדם
הסּפיק ולא ּכלּום, ּבּה ואין ּבהרת, בֹו היתה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבארנּו.
וצרי טמא, זה הרי - ּבכּלֹו ׁשּפרחה עד לּכהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלהראֹותֹו
,ׁשּיהפ קדם והסּגירֹו לּכהן, והראה קדם ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהסּגר;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור, היה - הסּגר מּתֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָונהּפ
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מעּקרֹו,‡. ׁשּבהן הּׂשער ׁשּיּפל הּוא - והּזקן הראׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹנגעי
נתק ואין 'נתק'. הּנקרא הּוא וזה ּפנּוי; הּׂשער מקֹום ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָויּׁשאר

מּכגריס פול]ּפחֹות עמק,[=חצי מראהּו ׁשהיה ּבין - המרּבע ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻ
לֹומר אּלא ּבנתקין, "עמק" נאמר ולא עמק; היה ׁשּלא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹּבין

עמק ּמראה מה :הּמּטּמא[הוא]ל נתק אף ׁשמים, ּבידי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
והאּׁשה טהֹור. ׁשהּוא אדם, ׁשּנתקֹו להֹוציא ׁשמים; ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָּבידי

ּבנתקים. מּטּמא זה הרי ׂשער, זקנם ׁשהעלה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּסריס

ּדק,·. צהב ּבׂשער - סימנים ּבׁשני מּטּמאין ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹהּנתקים
הנתק]ּובפׂשיֹון התפשטות ׁשבּועֹות.[- ׁשני הסּגר ּבהן ויׁש ; ְְְְְִֵֵֵֶֶָָ

ּבראׁשֹו נתק לֹו ׁשּנֹולד מי ּכיצד? ּבּתֹורה. מפרׁש זה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוכל
יתר, אֹו ּדּקין צהּבין ׂשערֹות ׁשּתי בֹו היה אם - ּבזקנֹו ְְְְִִִִֵֵַָָָָָֻאֹו

יחליט - ּכלל ׁשחר ׂשער ּבּנתק ׁשם הכהן]ואין .[יטמאהו ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ
אחד, ׁשבּוע יסּגיר - צהב ולא ׁשחר לא ׂשער, בֹו היה ְְִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹֹֹלא
ׁשּפׂשה אֹו ּדק, צהב ׂשער ּבֹו נֹולד אם רֹואהּו: ְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּובּׁשביעי
אֹותֹו. יפטר ׁשחרֹות, ׂשערֹות ׁשּתי בֹו נֹולדּו יחליט; - ְְְְְְִִֵֶֶַַָֹֹהּנתק
יגּלח - צהב ׂשער ולא ׁשחר ׂשער ּבֹו נֹולד ולא ּפׂשה, ְְְֵֵֵַַַָָָָָָֹֹֹֹֹלא

הּנתק יגּלח ולא הּנתק, הנתק]סביבֹות סביב רצועה -], ְְְִֵֶֶֶֶַַַַֹ
אם ׁשני: ׁשבּוע ּבסֹוף ורֹואהּו וחֹוזר ׁשני. ׁשבּוע ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָויסּגיר
נֹולד לא יחליט; - ּדק צהב ׂשער ּבֹו נֹולד אֹו הּנתק, ְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּפׂשה
ׁשבּועֹות. ׁשני על יתר הסּגר ּבנתקין ׁשאין יפטר; ּכלּום, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּבֹו
יחליט. - ּפׂשה אֹו צהב, ׂשער ּבֹו נֹולד ׁשּפטרֹו אחר ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹואם

ׁשּתי‚. ּומּניח לֹו, חּוצה מגּלח הּנתק? את מגּלחין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכיצד
ּכׁשרה ותגלחּתֹו הּפׂשיֹון. נּכר ׁשּיהיה ּכדי לֹו, סמּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׂשערֹות
ואפּלּו ּדבר. ּבכל ּכׁשרה וכן "והתּגּלח", ׁשּנאמר אדם, ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבכל
מסּגר. זה הרי - ּגּלחֹו ולא הסּגירֹו מגּלח. זה הרי נזיר, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻהיה

ּכתבנית„. ׁשּיהיה הּוא ּבּתֹורה, האמּור צהב" [-"ׂשער ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ
קצרכדוגמת] ׁשּיהיה הּוא "ּדק", ׁשּנאמר וזה [משארהּזהב. ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָ
צהבהשערות] ׁשהּוא ּפי על אף - אר היה אם אבל ;ֲִִֶַַָָָָָֹֹ

טמאה. סימן אינֹו הּזהב, ְְְִִֵַַַָָָֻּכתבנית

ׁשהיּו‰. ּבין טמאה. סימן - הּדּקֹות הּצהּבֹות ׂשערֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֻֻׁשּתי
ּבאמצע ׁשהיּו ּבין מּזֹו, זֹו מרחקֹות ׁשהיּו ּבין זֹו, ּבצד ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֻזֹו
הּׂשער את הּנתק ׁשּקדם ּבין הּנתק, ּבסֹוף ׁשהיּו ּבין ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּנתק,
סימן הן הרי - הּנתק את הּצהב הּׂשער ׁשּקדם ּבין ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹהּצהב,
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ּבזּוג נּטלֹות ׁשּיהיּו והּוא, ׁשּבארנּו[מספריים]טמאה; ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֶֶַָָֻ
הּלבן. ֵַַָָָּבּׂשער

.Âהּמּציל הּׁשחר מטהר]הּׂשער ּפחֹות[- אין ּבנתקים, ְִִִֵֵַַַַָָָָֹ
לכף ּכדי ארּכן ׁשּיהיּו עד מּצילֹות, ואינן ׂשערֹות. ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמּׁשּתי
מפּזרֹות; ׁשהיּו ּבין זֹו, ּבצד זֹו ׁשהיּו ּבין - לעּקרן ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻראׁשן
ּבין ּפנּוי הּנתק מן ויּׁשאר הּנתק, ּבאמצע ׁשּיהיּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוהּוא,
צמיחת ּכדי לֹו, ׁשחּוצה הּׂשער ּובין ׁשּבתֹוכֹו הּׁשחר ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׂשער
ּבצד הּׁשחרֹות ׂשערֹות הּׁשּתי נׁשארּו אם אבל ׂשערֹות. ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֹׁשּתי

ּבסֹופֹו בקצהו]הּנתק ׁשאם[- מּצילֹות? ּכיצד מּצילֹות. אינן - ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשּנֹולד ּפי על אף - ׁשחרֹות ׂשערֹות ׁשּתי הּנתק ּבתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹנׁשאר
החליטֹו טהֹור. זה הרי ׁשּפׂשה, אֹו ּדק צהב ׂשער ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבּנתק
- ׁשחרֹות ׂשערֹות ׁשּתי ּבּנתק וצמח ּבפׂשיֹון, אֹו צהב ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹּבׂשער
ּבין - הּצהב הּׂשער ּומּיד הּפׂשיֹון מּיד ּומּצילֹות הּנתק. ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹטהר

ׁשהּצֹומח ּבסֹופֹו; ׁשּצמחּו ּבין הּנתק, ּבאמצע [אחרׁשּצמחּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
והּנׁשארהחלט] מקֹום, ּבכל נשר]מּציל שלא מּציל[- אינֹו ְְְִִִֵַַַָָָ

הּקמה מן רחֹוק ׁשּיהיה הבריא]עד שער ׂשערֹות.[- ׁשּתי ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

.Êאֹו לבנה ואחת ׁשחרה אחת ׁשּצמחּו ׂשערֹות ְְְְְְֵֶַַַַָָָָָֹׁשּתי
מּצילֹות. אינן - קצרה ואחת ארּכה אחת ְְְֲִֵַַַַַָָָָָֻֻצהּבה,

.Áׁשהחלט ונֹולד[נטמא]נתק ּבפׂשיֹון, אֹו צהב ּבׂשער ְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֻ
- הּׁשחר הּׂשער ׁשהל ּפי על אף - וטהר ׁשחר ׂשער ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּבֹו
יפׂשה אֹו אחר, צהב ׂשער ּבֹו ׁשּיּולד עד טהֹור, זה ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהרי
"נרּפא ׁשּנאמר: הּׁשחר, הּׂשער ׁשהל מאחר אחר ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּפׂשיֹון
על אף טהר, - הּנתק ׁשּנרּפא ּכיון - הּוא" טהֹור - ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּנתק

טמאה ׁשּסימני נטמא]ּפי ּבמקֹומן.[שמחמתם ְְִִִֵֶָָָֻ

.Ëּבין ּבּתחּלה, ׁשהחליטֹו ּבין - צהב ּבׂשער ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהחליטֹו
אֹו ׁשני, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ְְְִִִֵֶֶַַָָׁשהחליטֹו
ּבֹו ונֹולד הּצהב, הּׂשער והל - הּפטּור אחר ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹׁשהחליטֹו
מחלט זה הרי - ּפׂשיֹון לֹו ׁשּנֹולד אֹו אחר, צהב ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻׂשער
ׁשבּוע ּבסֹוף ּבין - ּבפׂשיֹון החליטֹו אם וכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּכׁשהיה.
והל - הפטר אחר אֹו ׁשני, ׁשבּוע ּבסֹוף אֹו ְְְִִֵֵֶַַַַָָראׁשֹון,
הרי - צהב ׂשער לֹו ׁשּנֹולד אֹו אחר, ּפׂשיֹון וחזר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּפׂשיֹון,
עד אֹו טמאה, סימן יּׁשאר ׁשּלא עד ּכׁשהיה; מחלט ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻזה

ׁשחרֹות. ׂשערֹות ׁשּתי ּבֹו ְְְְִֵֶַָֹׁשּיצמח

.Èוׁשּטה זה, ּבצד זה נתקים ׁשחר[שורה]ׁשני ׂשער ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
- אחד מּמקֹום ונּתק הּׁשחר, הּׂשער ונפרץ ּביניהן, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמפסקת
הרי ּביניהן, הּנׁשאר הּׁשחר ׁשהּׂשער ׁשהיה; ּכמֹות הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהרי

ּבצד -[בקצה]הּוא מקֹומֹות מּׁשני הּׁשּטה נפרצה הּנתק. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
הּׁשּטה מן הּנׁשאר ׁשהרי הוא]טהֹור, הּנתק.[הרי ּבאמצע ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

צמיחת מּמקֹום ּפחֹות אין מהן? ּפרצה ּבכל יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוכּמה
הרי - ּכגריס אחד מּמקֹום ּפרצה היתה ואם ׂשערֹות; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָׁשּתי
ׁשחר ׂשער והרי אחר, נתק עצמּה ׁשהּפרצה טמא; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹזה
ונתק מּקיפֹו, הּׁשחר ׁשהּׂשער נתק לתֹוכֹו. ּכנּוס ואינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבצּדֹו,
ׁשּביניהם הּׂשער נפרץ - הּׁשחר הּׂשער את מּקיף ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאחר
ׁשהרי - נּצֹול לא הּפנימי ׁשהּנתק טמא; אחד, ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמּמקֹום
מקֹומֹות מּׁשני הּׂשער נפרץ ּבתֹוכֹו. לא ּבצּדֹו, הּׁשחר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹהּׂשער
הּפנימי הּנתק ׁשהרי ּכגריס; ּפרצה היתה ואפּלּו טהֹור, -ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
והּוא, - ּבאמצע ׁשחר וׂשער אחד, נתק נעׂשּו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוהחיצֹון

יתר. אֹו ׂשערֹות ׁשּתי צמיחת ּכדי הּפרצה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּתהיה

.‡Èחּוט ׁשהיה נתקין[שערה]נתק ׁשני וכן מּמּנּו, יֹוצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ
הּנתּוק החּוט ּברחב יׁש אם - לזה מּזה יֹוצא חּוט ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהיה

בנתק] לטמא[הנגוע זֹוקקן - ׂשערֹות ׁשּתי צמיחת ְְְְְְִֵֵֵַָָָּכדי
ּובפׂשיֹון ּדק צהב נטמא]ּבׂשער בו נהיה ּומּצילן[אם , ְְְִִֵַַָָָֹ

ּבֹו שחור]ּבּצֹומח ּבאֹותֹו[שער הּנׁשאר ׁשחר ׂשער אבל ; ְְֲִֵֵַַַָָָָֹ
ּכגריס. החּוט רחב ׁשּיהיה עד מּציל, אינֹו ְְִִִִֵֶֶַַַַַֹהחּוט

.·È,ראׁשֹו ּכל ונּתק ּופׂשה ּכגריס, נתק ּבראׁשֹו ׁשהיה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹמי
הרי - ׂשערֹות מּׁשּתי ּפחֹות אּלא ּכלל, ׂשער ׁשם נׁשאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹולא
אֹו החלט מּתֹו אֹו הסּגר מּתֹו ּכּלֹו ׁשּנּתק ּבין טהֹור, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻזה
אם וכן הּוא". טהֹור הּוא, "קרח ׁשּנאמר: הּפטּור, ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָאחר
על ואף טהֹור. זה הרי - זקנֹו ּכל ונּתק ּבזקנֹו, הּנתק ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיה

היא קּבלה ׁשּבכתב, ּבּתֹורה מפרׁש זה ׁשאין [ממשהּפי ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הּזרבינו] ׂשער ּכל הל ׁשאם עֹור, ויתטּמא טהֹור, - קן ְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּבׂשר, עֹור ּבנגעי ׁשּנקרח ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּזקן

.‚È- נתּוק זקנֹו ּכל אֹו נתּוק, ראׁשֹו וכל ּבּתחּלה ְְְִַַָָָָָָָֹהּבא
נֹולד לא יחליט. צהב, ׂשער ּבֹו נֹולד אם אחד: ׁשבּוע ְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹיסּגיר
צהב ׂשער לֹו נֹולד אם ׁשני: ׁשבּוע יסּגיר צהב, ׂשער ְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹלֹו
ׂשער הּפטּור אחר לֹו נֹולד יּפטר; לֹו, נֹולד לא טמא. ְִֵֵֵַַַַַַָָָֹּדק,
טהֹור. זה הרי ׁשחר, ׂשער לֹו נֹולד מחלט. זה הרי ְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֻצהב,
טהֹור, - ׁשחר ׂשער לֹו ונֹולד זקן, אֹו ראׁש נתּוק ּכּלֹו ְְֵַַָָָָָָֹֹֻהּבא
ּפׂשיֹון. מּׁשּום טמא - הּׁשחר הּׂשער הל ׁשּבארנּו; ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּכמֹו

.„Èמצטרפין ואין זה, את זה מעּכבין אין - והּזקן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהראׁש
אֹו הראׁש "צרעת ׁשּנאמר: לזה, מּזה ּפֹוׂשין ואין זה, עם ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹזה
מן זקן? הּוא ואיזה ׁשנים. חׁשּובין ׁשהן מלּמד הּוא", ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּזקן

ּפּקה עד העליֹון לחי ׁשל ּגרּגרת[חוליה]הּפרק .[גרון]ׁשל ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
הרי ּולמעלה, החּוט ׁשּמן ּכל - לאזן מאזן החּוט את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹמֹותח

הּזקן. מּכלל ּולמּטה, החּוט ּומן הראׁש; מּכלל ְְְִִִַַַַַָָָָֹהּוא

ט ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות

והעבדים;‡. יֹומֹו ּבן קטן אפּלּו ּבנגעים, מתטּמאין ְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָֹהּכל
ּתֹוׁשב ּגר ולא ּגֹוים, לא מצוות]אבל ז' שקיבל והּכל[גוי . ְְֲִֵַָָֹֹֹ

לראֹות אדם[לבדוק]ּכׁשרין הּנגעים וכל הּנגעים; את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
עצמֹו. מּנגעי חּוץ ְְִִֵֶַרֹואה,

הּטמאה·. נגעים, לראֹות ּכׁשרין ׁשהּכל ּפי על ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֻאף
לראֹות יֹודע ׁשאינֹו ּכהן ּכיצד? ּבּכהן. ּתלּויה ְְְֳִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹוהּטהרה

בקי] אינו טמא',[- 'אמר לֹו: ואֹומר רֹואהּו, החכם -ְֱֵֵֵֶָָָֹ
אֹומר והּכהן טהֹור', 'אמר 'טמא'; אֹומר: ְְֱֵֵֵֵֵַַָָֹֹֹוהּכהן
ּפיהם "ועל ׁשּנאמר: - מסּגירֹו והּוא 'הסּגירֹו', ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָ'טהֹור';
ׁשֹוטה אֹו קטן הּכהן היה אפּלּו נגע". וכל ריב ּכל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹיהיה
ּפֹוטר. אֹו מסּגיר אֹו מחליט והּוא לֹו, אֹומר החכם -ְְְִִֵֵֶַַָָ
ּדברי על סֹומ הּכהן ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבּמה
- עצמֹו על וסֹומ רֹואה, הּכהן היה אם אבל ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהחכם;
ויהיה רּבֹו, ׁשּיֹורּנּו עד הּנגעים, מן נגע לראֹות לֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָאסּור
ּובנגעי ּכּלן, אדם ּבנגעי ּובׁשמֹותיהן, הּנגעים ּבכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻּבקי

בּתים. ּובנגעי ְְְִִִֵָָבגדים

עׂשה‚. לא - הּטמא את טהר אֹו הּטהֹור, את ׁשּטּמא ִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן
הּוא, "טהֹור הּכהן", וטּמאֹו הּוא, "טמא ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֵֶֶַַָָֹּכלּום,
מּתֹו ּבין הסּגר מּתֹו ּבין - ׁשּנרּפא ּומצרע הּכהן". ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹוטהרֹו
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עד ּבטמאתֹו, זה הרי - ׁשנים ּכּמה אחר אפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהחלט,
אּתה'. 'טהֹור הּכהן: לֹו ֵֶַַַָָֹֹׁשּיאמר

עיניו„. ׁשּיהּוא עד הּטמא, את לטּמא רּׁשאי הּכהן ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאין
עד לטהרֹו, רּׁשאי ואינֹו לֹו; ׁשחּוצה הּבׂשר ּובעֹור ְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָּבּנגע
וכהן לֹו. ׁשחּוצה הּבׂשר ּובעֹור הּנגע ּבמקֹום עיניו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיהיּו
ׁשבּוע ּבסֹוף ׁשרֹואהּו הּוא - ּבּתחּלה הּנגע את ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשראה
אֹו מחליטֹו, אֹו ׁשּמסּגירֹו, והּוא ׁשני; ׁשבּוע ּובסֹוף ְְְְִִִִֵֶַַַָראׁשֹון,
ּכהן רֹואהּו - ׁשחלה אֹו ּתחּלה, ׁשראהּו הּכהן מת ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹּפֹוטרֹו.
אם יֹודע ׁשאין - ּבפׂשיֹון לטּמאֹו יכֹול הּׁשני ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאחר;
זה 'נגע לֹומר: ּכהן ונאמן ראׁשֹון. אּלא ּפׂשה, לא אֹו ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּפׂשה
את קדם זה לבן ו'ׂשער ּפׂשה', לא זה ו'נגע ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּפׂשה',

לבן'. ׂשער את קדמה זֹו 'ּבהרת אֹו ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּבהרת',

פסול]חלל‰. כהן ׁשּנאמר:[- - נגעים לראּית ּפסּול ְְֱִִִֶֶַַָָָָ
ּכׁשרים מּומין ּבעלי אבל ּבכהּונם. הּכהנים", מּבניו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ"אחד

סּומה יהא ׁשּלא ּובלבד - נגעים ואפּלּו[עיור]לראּית , ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹ
ׁשּכהה ּכהן ואפּלּו מעיניו. לא[נחלש]ּבאחת עיניו, מאֹור ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

הּכהן". עיני מראה "לכל ׁשּנאמר: הּנגעים, את ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹיראה

.Âּבין להסּגיר, ּבין - ּבּיֹום אּלא הּנגעים את רֹואין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאין
אֹומר: הּוא הענין ּבכל ׁשהרי לפטר; ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹלהחליט,
ּבין ולא ּבׁשחרית, לא רֹואין ואין "ּובּיֹום". ְְְֲִִֵֵַַַֹֹ"ּבּיֹום",
ׁשּכהה לפי - המעּנן ּביֹום ולא הּבית, ּבתֹו ולא ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻהערּבים,
ּכהה. נראית ׁשעּזה לפי - ּבּצהרים ולא עּזה; ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹנראית
ּובּׁשמינית ּובחמיׁשית רביעית ּבׁשעה רֹואין? ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָואימתי
ּובּתים. בגדים ּבנגעי ּבין אדם, ּבנגעי ּבין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָּובּתׁשיעית,

.Êיֹום חל טֹוב. ויֹום מּׁשּבת חּוץ הּנגעים, את רֹואין יֹום ְְְִִִֶַַָָָָּבכל
מעבירין טֹוב, ּביֹום אֹו ּבׁשּבת להיֹות לאחריו;[דוחים]ׁשביעי ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָ

זה, הּׁשּבת ּביֹום ׁשּיהיה ׁשאפׁשר ּולהחמיר: להקל ּבּדבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָויׁש
סימני להם ילכּו ּולמחר טמא, להראֹות, הראּוי יֹום ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָׁשהּוא
טמאה. סימני לֹו יּולדּו ּולמחר טהֹור, ׁשּיהיה ואפׁשר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻֻטמאה;

הּׁשּבת. לאחר ראּיתֹו ּבׁשעת אּלא אֹותֹו, ּדנין ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָואין

.Á;הּמׁשּתה ימי ׁשבעת לֹו נֹותנין נגע, ּבֹו ׁשּנראה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָחתן
אחר עד אֹותן רֹואין אין ּבביתֹו, אֹו ּבבגדיו נראה אם ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוכן
ׁשּנאמר: - הרגל ימֹות ּכל לֹו נֹותנין ּברגל, וכן ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהּמׁשּתה.
לדברי ּתֹורה המּתינה אם הּבית"; את ּופּנּו הּכהן, ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"וצּוה
מצוה. לדבר וחמר קל - ּכליו יּטמאּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהרׁשּות,

.Ëמחליטין ולא מסּגירין אּלא[מטמאין]אין ּפֹוטרין ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹ
ּכּתחּלה ּבֹו ׁשּיראה הכהן]ביֹום לפני לראשונה אֹו[- , ְְִֵֶֶַָָ

ׁשני ּבהן ׁשּמסּגירין ּבּנגעים עׂשר ׁשלׁשה ּביֹום אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּׁשביעי,
ראׁשֹון ׁשבּוע למנין עֹולה ׁשביעי ׁשּיֹום מּפני - ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָׁשבּועֹות
נגעי ּבין אדם, נגעי ּבין הּנגעים, ּבכל ׁשני ׁשבּוע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּולמנין

ּובּתים. ְִִָָבגדים

.Èימי ּבתֹו מחליטין ולא הסּגר, ימי ּבתֹו מסּגירין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַֹאין
הּמחלט את מחליטין ולא החלט, סימן לֹו נֹולד אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻהסּגר
חלּוטֹו ימי ּבתֹו אֹותֹו מסּגירין ולא אחר, נגע לֹו נֹולד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַֹאם
ׁשני בֹו היּו אם אבל להסּגיר. ׁשראּוי אחר נגע לֹו נֹולד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאם
לֹו: לֹומר מּתר זה הרי - זה וראה וחזר זה וראה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻנגעים,
ּומסּגר ּבזה 'מחלט אֹו ּבזה', ּומחלט ּבזה מסּגר אּתה ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָֻֻֻֻ'הרי
ּבסֹוף ּבין ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ּבין ּבּתחּלה, ּבין ְְְִִֵֵֵֶַַָָָּבזה',

אנׁשים ּבׁשני ּבין ּכאחת, נגעים ׁשני רֹואין ואין ׁשני; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָׁשבּוע
הּנגע". את הּכהן "וראה ׁשּנאמר: - אחד ּבאיׁש ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבין

.‡È,'וׁשּוב ל' לֹו: יאמר לא - לראֹותֹו לכהן ׁשּבא ְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹנגּוע
הראׁשֹון, את רֹואה - ׁשנים לפניו ּבאּו מּיד. לֹו נזקק ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָאּלא
הּׁשני. את ורֹואה וחֹוזר מחליטֹו, אֹו ּפֹוטרֹו אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַמסּגירֹו

.·Èלבּקׁש זקּוק הּכהן אצילי[לחפש]אין [זרועות]ּתחת ְֲִֵֵֵֵַַַַָֹ
נגּוע ׁשל השחי]ידיו ּפחּדיו[בית ּבין אֹו ּבתֹו[אשכיו], אֹו , ְְֵֶַַָָָָ

עיני מראה "לכל ׁשּנאמר: נגע, ׁשם יׁש ׁשּמא ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּקמטים,
אם הּכהן? לפני יעמד וכיצד לבן. ּכּלֹו ּבהֹופ וכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹֻהּכהן".
ואם זיתים; ּוכמֹוסק ּכעֹודר ועֹומד ערם, נראה - הּוא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָֹאיׁש

ּכעֹורכת, ויֹוׁשבת ערּמה, נראית - היא -]אּׁשה [או ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָֻ
ּבנּה, את -]וכמניקה ּבעֹומדים[או [כאריגהּוכאֹורגת ְְְְְְִִִֶֶֶָָ

הּׁשחי.בעמידה] ּבית ׁשּיּגלה עד הימנית ידּה את ׁשּמגּבהת ,ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
זה הרי ,ּכ ערּמים ׁשהם ּבזמן ּבהם נראה הּנגע היה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאם
נזקקין אין ,ּכ ערּמים ּכׁשהם ּבהם נראה אינֹו ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻטמא;
לתגלחּתֹו נראה הּוא ּכ לנגעֹו, נראה ׁשהאדם ּוכׁשם ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָלֹו.

ערם[כשיטהר] ּכׁשּיעמד ּבׂשרֹו ּבכל ׂשער יראה לא ׁשאם ;ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
זֹו הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו האּׁשה ּכׁשּתׁשב אֹו ּוכמֹוסק, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָּכעֹודר
מקֹומֹות, ּבׁשאר לחּפׂש זקּוק הּכהן ואין ּכׁשרה; ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָֹּתגלחת
הּכל, לגּלח צרי ׁשהּוא ּפי על אף - ׂשער ּבהן נׁשאר ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּמא

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

י ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות

הּכֹווה‡. אֹו מקצתן, ּבין ּכּלן ּבין טמאה, סימני ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻֻהּתֹולׁש
מּבׂשרֹו ּכּלֹו הּנגע הּקֹוצץ אֹו מקצתּה, אֹו ּכּלּה הּמחיה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאת
ּבין לּכהן, ׁשּיבֹוא קדם ּבין - הּבית מן אֹו הּבגד מן ִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאֹו
עֹובר זה הרי - הפטר אחר אֹו החלט ּבתֹו אֹו הסּגר ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַּבתֹו
מאד, לׁשמר הּצרעת ּבנגע "הּׁשמר ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּבלא
ּכאׁשר הּלוּים, הּכהנים אתכם יֹורּו אׁשר ּככל ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַֹֹולעׂשֹות,
לֹוקה אינֹו אבל יקץ. אֹו ׁשּיתלׁש ולא ּתׁשמרּו", - ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָֹֹֹצּויתם

ׁשּיֹועילּו לֹוקה.[ישפיעו]עד אינֹו הֹועילּו, לא ואם מעׂשיו; ְֲִִִֵֶֶַַָֹ
ותלׁש לבנֹות, ׂשערֹות ׁשלׁש ּובּה ּבהרת בֹו היתה ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכיצד?
אינֹו - ּכעדׁשה מּמּנה ונׁשאר הּמחיה, קצת ּכוה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָאחת,
ּומּכין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכׁשהיה. טמא הּוא ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלֹוקה,

מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו הּנתק[מלקות את המגּלח וכן . ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַ
עד חּיב ואינֹו יגּלח"; לא הּנתק "ואת ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ
על ּבמֹוט לּׂשא לּמצרע ּומּתר ּבתער. הּנתק ּכל ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻׁשּיגּלח
הלכּו ואם רגלֹו, על הּסיב ולקׁשר הּצרעת, ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּכתפֹו

.לכ יתּכּון ׁשּלא והּוא, הלכּו; טמאה, ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֻסימני

ׁשּלא·. עד הּמחיה, את ׁשּכוה אֹו טמאה, סימני ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּתֹולׁש
הסּגר, ּבימי ּכן עׂשה אם וכן טהֹור; זה הרי - ּכהן אצל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹּבא
ׁשהחלט אחר ּתלׁשן ואם הסּגר. ימי לאחר טהֹור זה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהרי
ׁשּתפרח עד טהרה לֹו ואין ּכׁשהיה; מחלט זה הרי ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבהן,

מּכגריס. ּבהרּתֹו ׁשּתתמעט עד אֹו ּבכּלֹו, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֻהּצרעת

קצצּה‚. טהֹור; ּבכּונה, ׁשּלא ּכּלּה ּבהרּתֹו ׁשּנקצצה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻמי
ּכחּוט אפּלּו אֹותּה, הּמּקיף החי הּבׂשר ּכל קצץ אם - ְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָּבכּונה

ּבצמצּום קצצּה עֹולמית; טהרה לֹו אין - [בדיוקהּׂשערה ְְְֲֳִִֵַַָָָָָָ
אותה] ּבכּלֹו.רק ׁשּתפרח עד עֹולמית, טהרה לֹו אין -ְְֳִִֵֶַַָָָֻ
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עד ּבטמאתֹו, זה הרי - ׁשנים ּכּמה אחר אפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהחלט,
אּתה'. 'טהֹור הּכהן: לֹו ֵֶַַַָָֹֹׁשּיאמר

עיניו„. ׁשּיהּוא עד הּטמא, את לטּמא רּׁשאי הּכהן ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאין
עד לטהרֹו, רּׁשאי ואינֹו לֹו; ׁשחּוצה הּבׂשר ּובעֹור ְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָּבּנגע
וכהן לֹו. ׁשחּוצה הּבׂשר ּובעֹור הּנגע ּבמקֹום עיניו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיהיּו
ׁשבּוע ּבסֹוף ׁשרֹואהּו הּוא - ּבּתחּלה הּנגע את ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשראה
אֹו מחליטֹו, אֹו ׁשּמסּגירֹו, והּוא ׁשני; ׁשבּוע ּובסֹוף ְְְְִִִִֵֶַַַָראׁשֹון,
ּכהן רֹואהּו - ׁשחלה אֹו ּתחּלה, ׁשראהּו הּכהן מת ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹּפֹוטרֹו.
אם יֹודע ׁשאין - ּבפׂשיֹון לטּמאֹו יכֹול הּׁשני ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאחר;
זה 'נגע לֹומר: ּכהן ונאמן ראׁשֹון. אּלא ּפׂשה, לא אֹו ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּפׂשה
את קדם זה לבן ו'ׂשער ּפׂשה', לא זה ו'נגע ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּפׂשה',

לבן'. ׂשער את קדמה זֹו 'ּבהרת אֹו ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּבהרת',

פסול]חלל‰. כהן ׁשּנאמר:[- - נגעים לראּית ּפסּול ְְֱִִִֶֶַַָָָָ
ּכׁשרים מּומין ּבעלי אבל ּבכהּונם. הּכהנים", מּבניו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ"אחד

סּומה יהא ׁשּלא ּובלבד - נגעים ואפּלּו[עיור]לראּית , ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹ
ׁשּכהה ּכהן ואפּלּו מעיניו. לא[נחלש]ּבאחת עיניו, מאֹור ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

הּכהן". עיני מראה "לכל ׁשּנאמר: הּנגעים, את ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹיראה

.Âּבין להסּגיר, ּבין - ּבּיֹום אּלא הּנגעים את רֹואין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָאין
אֹומר: הּוא הענין ּבכל ׁשהרי לפטר; ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹלהחליט,
ּבין ולא ּבׁשחרית, לא רֹואין ואין "ּובּיֹום". ְְְֲִִֵֵַַַֹֹ"ּבּיֹום",
ׁשּכהה לפי - המעּנן ּביֹום ולא הּבית, ּבתֹו ולא ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻהערּבים,
ּכהה. נראית ׁשעּזה לפי - ּבּצהרים ולא עּזה; ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹנראית
ּובּׁשמינית ּובחמיׁשית רביעית ּבׁשעה רֹואין? ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָואימתי
ּובּתים. בגדים ּבנגעי ּבין אדם, ּבנגעי ּבין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָּובּתׁשיעית,

.Êיֹום חל טֹוב. ויֹום מּׁשּבת חּוץ הּנגעים, את רֹואין יֹום ְְְִִִֶַַָָָָּבכל
מעבירין טֹוב, ּביֹום אֹו ּבׁשּבת להיֹות לאחריו;[דוחים]ׁשביעי ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָ

זה, הּׁשּבת ּביֹום ׁשּיהיה ׁשאפׁשר ּולהחמיר: להקל ּבּדבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָויׁש
סימני להם ילכּו ּולמחר טמא, להראֹות, הראּוי יֹום ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָׁשהּוא
טמאה. סימני לֹו יּולדּו ּולמחר טהֹור, ׁשּיהיה ואפׁשר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻֻטמאה;

הּׁשּבת. לאחר ראּיתֹו ּבׁשעת אּלא אֹותֹו, ּדנין ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָואין

.Á;הּמׁשּתה ימי ׁשבעת לֹו נֹותנין נגע, ּבֹו ׁשּנראה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָחתן
אחר עד אֹותן רֹואין אין ּבביתֹו, אֹו ּבבגדיו נראה אם ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוכן
ׁשּנאמר: - הרגל ימֹות ּכל לֹו נֹותנין ּברגל, וכן ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהּמׁשּתה.
לדברי ּתֹורה המּתינה אם הּבית"; את ּופּנּו הּכהן, ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"וצּוה
מצוה. לדבר וחמר קל - ּכליו יּטמאּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהרׁשּות,

.Ëמחליטין ולא מסּגירין אּלא[מטמאין]אין ּפֹוטרין ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹ
ּכּתחּלה ּבֹו ׁשּיראה הכהן]ביֹום לפני לראשונה אֹו[- , ְְִֵֶֶַָָ

ׁשני ּבהן ׁשּמסּגירין ּבּנגעים עׂשר ׁשלׁשה ּביֹום אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּׁשביעי,
ראׁשֹון ׁשבּוע למנין עֹולה ׁשביעי ׁשּיֹום מּפני - ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָׁשבּועֹות
נגעי ּבין אדם, נגעי ּבין הּנגעים, ּבכל ׁשני ׁשבּוע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּולמנין

ּובּתים. ְִִָָבגדים

.Èימי ּבתֹו מחליטין ולא הסּגר, ימי ּבתֹו מסּגירין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַֹאין
הּמחלט את מחליטין ולא החלט, סימן לֹו נֹולד אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻהסּגר
חלּוטֹו ימי ּבתֹו אֹותֹו מסּגירין ולא אחר, נגע לֹו נֹולד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַֹאם
ׁשני בֹו היּו אם אבל להסּגיר. ׁשראּוי אחר נגע לֹו נֹולד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאם
לֹו: לֹומר מּתר זה הרי - זה וראה וחזר זה וראה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻנגעים,
ּומסּגר ּבזה 'מחלט אֹו ּבזה', ּומחלט ּבזה מסּגר אּתה ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָֻֻֻֻ'הרי
ּבסֹוף ּבין ראׁשֹון, ׁשבּוע ּבסֹוף ּבין ּבּתחּלה, ּבין ְְְִִֵֵֵֶַַָָָּבזה',

אנׁשים ּבׁשני ּבין ּכאחת, נגעים ׁשני רֹואין ואין ׁשני; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָׁשבּוע
הּנגע". את הּכהן "וראה ׁשּנאמר: - אחד ּבאיׁש ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבין

.‡È,'וׁשּוב ל' לֹו: יאמר לא - לראֹותֹו לכהן ׁשּבא ְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹנגּוע
הראׁשֹון, את רֹואה - ׁשנים לפניו ּבאּו מּיד. לֹו נזקק ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָאּלא
הּׁשני. את ורֹואה וחֹוזר מחליטֹו, אֹו ּפֹוטרֹו אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַמסּגירֹו

.·Èלבּקׁש זקּוק הּכהן אצילי[לחפש]אין [זרועות]ּתחת ְֲִֵֵֵֵַַַַָֹ
נגּוע ׁשל השחי]ידיו ּפחּדיו[בית ּבין אֹו ּבתֹו[אשכיו], אֹו , ְְֵֶַַָָָָ

עיני מראה "לכל ׁשּנאמר: נגע, ׁשם יׁש ׁשּמא ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּקמטים,
אם הּכהן? לפני יעמד וכיצד לבן. ּכּלֹו ּבהֹופ וכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹֻהּכהן".
ואם זיתים; ּוכמֹוסק ּכעֹודר ועֹומד ערם, נראה - הּוא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָֹאיׁש

ּכעֹורכת, ויֹוׁשבת ערּמה, נראית - היא -]אּׁשה [או ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָֻ
ּבנּה, את -]וכמניקה ּבעֹומדים[או [כאריגהּוכאֹורגת ְְְְְְִִִֶֶֶָָ

הּׁשחי.בעמידה] ּבית ׁשּיּגלה עד הימנית ידּה את ׁשּמגּבהת ,ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
זה הרי ,ּכ ערּמים ׁשהם ּבזמן ּבהם נראה הּנגע היה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאם
נזקקין אין ,ּכ ערּמים ּכׁשהם ּבהם נראה אינֹו ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻטמא;
לתגלחּתֹו נראה הּוא ּכ לנגעֹו, נראה ׁשהאדם ּוכׁשם ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָלֹו.

ערם[כשיטהר] ּכׁשּיעמד ּבׂשרֹו ּבכל ׂשער יראה לא ׁשאם ;ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
זֹו הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו האּׁשה ּכׁשּתׁשב אֹו ּוכמֹוסק, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָּכעֹודר
מקֹומֹות, ּבׁשאר לחּפׂש זקּוק הּכהן ואין ּכׁשרה; ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָֹּתגלחת
הּכל, לגּלח צרי ׁשהּוא ּפי על אף - ׂשער ּבהן נׁשאר ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּמא

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

י ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות

הּכֹווה‡. אֹו מקצתן, ּבין ּכּלן ּבין טמאה, סימני ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻֻהּתֹולׁש
מּבׂשרֹו ּכּלֹו הּנגע הּקֹוצץ אֹו מקצתּה, אֹו ּכּלּה הּמחיה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאת
ּבין לּכהן, ׁשּיבֹוא קדם ּבין - הּבית מן אֹו הּבגד מן ִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאֹו
עֹובר זה הרי - הפטר אחר אֹו החלט ּבתֹו אֹו הסּגר ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַּבתֹו
מאד, לׁשמר הּצרעת ּבנגע "הּׁשמר ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּבלא
ּכאׁשר הּלוּים, הּכהנים אתכם יֹורּו אׁשר ּככל ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַֹֹולעׂשֹות,
לֹוקה אינֹו אבל יקץ. אֹו ׁשּיתלׁש ולא ּתׁשמרּו", - ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָֹֹֹצּויתם

ׁשּיֹועילּו לֹוקה.[ישפיעו]עד אינֹו הֹועילּו, לא ואם מעׂשיו; ְֲִִִֵֶֶַַָֹ
ותלׁש לבנֹות, ׂשערֹות ׁשלׁש ּובּה ּבהרת בֹו היתה ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכיצד?
אינֹו - ּכעדׁשה מּמּנה ונׁשאר הּמחיה, קצת ּכוה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָאחת,
ּומּכין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכׁשהיה. טמא הּוא ׁשהרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלֹוקה,

מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו הּנתק[מלקות את המגּלח וכן . ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַ
עד חּיב ואינֹו יגּלח"; לא הּנתק "ואת ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ
על ּבמֹוט לּׂשא לּמצרע ּומּתר ּבתער. הּנתק ּכל ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻׁשּיגּלח
הלכּו ואם רגלֹו, על הּסיב ולקׁשר הּצרעת, ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּכתפֹו

.לכ יתּכּון ׁשּלא והּוא, הלכּו; טמאה, ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֻסימני

ׁשּלא·. עד הּמחיה, את ׁשּכוה אֹו טמאה, סימני ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּתֹולׁש
הסּגר, ּבימי ּכן עׂשה אם וכן טהֹור; זה הרי - ּכהן אצל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹּבא
ׁשהחלט אחר ּתלׁשן ואם הסּגר. ימי לאחר טהֹור זה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהרי
ׁשּתפרח עד טהרה לֹו ואין ּכׁשהיה; מחלט זה הרי ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבהן,

מּכגריס. ּבהרּתֹו ׁשּתתמעט עד אֹו ּבכּלֹו, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֻהּצרעת

קצצּה‚. טהֹור; ּבכּונה, ׁשּלא ּכּלּה ּבהרּתֹו ׁשּנקצצה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻמי
ּכחּוט אפּלּו אֹותּה, הּמּקיף החי הּבׂשר ּכל קצץ אם - ְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָּבכּונה

ּבצמצּום קצצּה עֹולמית; טהרה לֹו אין - [בדיוקהּׂשערה ְְְֲֳִִֵַַָָָָָָ
אותה] ּבכּלֹו.רק ׁשּתפרח עד עֹולמית, טהרה לֹו אין -ְְֳִִֵֶַַָָָֻ
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זה„. הרי - הּׁשנּיה ונׁשרה אחת, לבנה ׂשערה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּתֹולׁש
זה הרי - אחת ונׁשרה ׁשּתים ּתלׁש ׁשלׁש, היּו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹטהֹור;

מחיה בֹו היתה חי]ּבטמאתֹו. חציּהּכעד[בשר ּכוה - ׁשה ְְְְְֲִֶַָָָָָָָָָֻ
ּכוה - מּכעדׁשה יתרה היתה טהֹור. זה הרי חציּה, ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוהל
והל ּכעדׁשה ּכוה טהֹור; זה הרי ּכעדׁשה, והל ְְֲֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָָהּמֹותר

טמא. זה הרי ֲֵֵֶַָָהּמֹותר,

ׁשהיא‰. ּפי על ואף יּמֹול, - ּבערלתֹו ּבהרת ׁשהיתה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָמי
עׂשה ׁשּמצות ּבזמּנּה; ׁשּלא מילה]מילה לא[של את ּדֹוחה ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

סימן הערלה ּבעֹור והל מל, ואם מקֹום. ּבכל ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָתעׂשה
מצרע. ּבקרּבן חּיב זה הרי - ּבֹו מחלט ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשהיה

.Âימי ּכל ראׁש מכּסה הּמחלט הּמצרע להיֹות עׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻֻמצות
ּופֹורם[טומאתו]חלּוטֹו ּכאבל, ׂשפם על ועֹוטה [קורע], ְְֲֵֵֶַָָָ

ׁשּנאמר: - טמא ׁשהּוא עליו העֹוברין ּומֹודיע ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבגדיו,
- ׁשּנצטרע ּגדֹול ּכהן אפּלּו וגֹו'"; הּנגע ּבֹו אׁשר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ"והּצרּוע
ּבׁשאילת ואסּור תעׂשה. לא את ּדֹוחה ׁשעׂשה ּופֹורע, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּפֹורם
יעטה", ׂשפם "ועל ׁשּנאמר: - ּכאבל חלּוטֹו ימי ּכל ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשלֹום

ודֹורׁש וׁשֹונה קֹורא אבל ּדבּוקֹות; ׂשפתיו .[בתורה]ׁשּיהיּו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָ
הּדברים ּבכל ונֹוהג חלּוטֹו. ימי ּכל ּולסּפר לכּבס ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָואסּור
מּתר הּוא והרי טֹובים. וימים ּבׁשּבתֹות אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֻהאּלּו
וזֹוקף הּמּטה, ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָּברחיצה

העם ּכׁשאר מּטתֹו הופכה]את .[ולא ְִִֶָָָָ

.Ê- לעיר חּוץ לבּדֹו מֹוׁשב לֹו ׁשּיהיה הּמצרע, ְְְִִִֶֶַַָָָֹּדין
ּבעירֹות - זה ודבר מֹוׁשבֹו"; לּמחנה "מחּוץ ְֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:

ּבלבד. יׂשראל ּבארץ חֹומה ְְְִִֵֶֶַַָָָֻהּמּקפֹות

.Áעל עֹוטה ולא ּפֹורמת, ואינּה ּפֹורעת, אינּה ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמצרעת
לאחרים ּומֹודיעה לעיר, חּוץ היא יֹוׁשבת אבל ֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָׂשפם;
את המטּמאין ּכל אּלא ּבלבד, הּמצרעין ולא טמאה. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהיא
מהן ׁשּיפרׁשּו ּכדי טמאין, ׁשהן לּכל להֹודיע חּיבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהאדם
טמא. ׁשהּוא מֹודיע הּטמא יקרא", טמא, "וטמא ׁשּנאמר: -ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

.Ëואנּדרֹוגינֹוס נקבה]וטמטּום או זכר ספקי ּפֹורע[- ְְְְְִֵַַֻ
ספק. ׁשהּוא מּפני ׂשפם, על ועֹוטה ְְִֵֵֵֶֶַָָָּופֹורם

.Èמחלט מצרע ואחד מסּגר מצרע הם]אחד לענין[שווים ְְְְְְְִֶֶַָָָָָָֹֹֻֻ
ּפריעה אּלא מחלט, למצרע מסּגר מצרע ּבין ואין ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֹֹֻֻֻטמאה;
מן ּפטּור הסּגר, מּתֹו ׁשהּטהֹור - וצּפרים ותגלחת ְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַַָָָּופרימה
חּיב החלט, מּתֹו והּטהֹור הּצּפרים, ּומן ְְְֳִִִִִֵֶַַַַַַָָהּתגלחת
ּדבר. לכל ׁשוה ׁשניהם טמאת אבל וצּפרים. ְְְְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָֻּבתגלחת

.‡Èוכלים אדם מטּמא הּטמאֹות; מאבֹות אב - ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹֻהּמצרע
ּומטּמא ּבמּׂשא, אדם ּומטּמא ּבאויר, חרׂש ּוכלי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבמּגע,

אפּלּו ּומֹוׁשב -]מׁשּכב הם מונחים האבן[אם [שעליהּתחת ְֲִִֶֶַַָָָ
דורך] מּפיהוא וטהר"; ּבגדיו "וכּבס ׁשּנאמר: - ּוכזבה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכזב
רבינו]הּׁשמּועה מׁשּכב[ממשה מּלטּמא ׁשּטהר למדּו, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

אּלּו. ּבכל הּמסּגר ואחד הּמחלט ואחד ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֻֻּומֹוׁשב.

.·Èּבביאתֹו מטּמא ׁשהּוא - ּבמצרע יׁש יתרה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֻחמרה
ּב ּבין לביתלבית, נכנס ּכיצד? הסּגר. ּבימי ּבין החלט ימי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַ

ּפי על אף ּכלים, ּבין אדם ּבין ּבּבית, אׁשר ּכל נטמא -ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
"מחּוץ ׁשּנאמר: לטמאה, ראׁשֹון ונעׂשּו ּבהם, נגע ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּלא
היה טמא. מֹוׁשבֹו אף טמא, הּוא מה - מֹוׁשבֹו" ֲֵֵֶַַַַָָָָָָלּמחנה
נטמא. - האילן ּתחת טהֹור אדם ועבר האילן, ּתחת ְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָָעֹומד

לא - ּתחּתיו הּמצרע ועבר האילן, ּתחת עֹומד הּטהֹור ְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹהיה
ספק מֹוׁשב; לֹו נעׂשה ׁשהרי נטמא, - עמד ואם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָטּמאהּו;
ורּבֹו ראׁשֹו הּמצרע הכניס טהֹור. - עמד לא ספק ְְְִִֵַַַָָָָָֹֹֹֻעמד,
עֹוׂשין - הּכנסת לבית נכנס ּבתֹוכֹו. ׁשּיׁש ּכל נטמא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלבית,
על אּמֹות ארּבע ּורחבה טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָלֹו
ׁשּיהיה ּכדי אחרֹון; ויֹוצא ראׁשֹון ונכנס אּמֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַארּבע
אֹותם. ויטּמא ּבערּבּוב העם עם יעמד ולא לבּדֹו, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֹמֹוׁשבֹו

שישי יום
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מצות‡. ּכׁשּיטהר, ותגלחּתֹו עׂשה; מצות מצרע, ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַַָָֹטהרת
מזרק מביא הּמצרע? את מטהרין וכיצד ׁשל[ספל]עׂשה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

היא וקּבלה - חדׁש רבינו]חרׂש -[ממשה חדׁש ׁשּיהיה ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָ
מי אֹותן לקּדׁש הראּויין חּיים מים רביעית לתֹוכֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָונֹותן
צּפרים ׁשּתי ּומביא סֹופרים. מּדברי זה, וׁשעּור ְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֶַָחּטאת;
"ולקח ׁשּנאמר: - צרעת טהרת לׁשם טהֹורֹות, ְְְְֱֳֵֶֶַַַַַָָָּדרֹור

הּברּורה את וׁשֹוחט על[הבריאה]לּמּטהר". ׁשּבׁשּתיהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ּבּמים. נּכר הּדם ׁשּיהיה עד ּוממּצה חרׂש, ׁשּבכלי ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּמים
מּפי קּבלה זה, ודבר ּבפניו; הּׁשחּוטה, הּצּפֹור וקֹובר ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוחֹופר
אּמה, ארּכֹו ׁשּיהיה ּומצותֹו - ארז עץ ונֹוטל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּׁשמּועה.

ּכרע ּכרביע ׁשם[רגל]ועביֹו לֹו ׁשאין ואזֹוב הּמּטה; מּכרעי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
נוסף]לוי תֹולעת[- ּוׁשני מּטפח; ּפחֹות אין - ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָ

צבוע] טעמֹו[צמר ואם - ׁשקל מׁשקלֹו אחר, צמר [טבל ְְְִִֶֶָָ
הּתכלתבצבע] ּכצביעת ּפסלֹו, ציצית], הּׁשעּורין,[של וכל . ְְְְִִִִֵֶַַַָָ

מינין וארּבעת החּיה. הּצּפֹור ׁשלׁשּתן עם ולֹוקח ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָהלכה.
ּפסּולין. ׁשּנתקּלפּו, ואזֹוב ארז ועץ זה. את זה מעּכבין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַאּלּו,

ּומּקיף זהֹורית, ׁשל ּבלׁשֹון הארז עם האזֹוב וכֹור-] ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ
החּיה,מצמיד] צּפֹור ׁשל הּזנב וראׁש אגּפים ראׁשי ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלהן

ׁשבע ּומּזה ׁשעליהן, ּובּדם ׁשּבּכלי ּבּמים ארּבעּתן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָוטֹובל
וכיצד הּצּפֹור. את ּומׁשּלח מצרע, ׁשל ידֹו אחר על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּפעמים
ּפניו הֹופ ואינֹו לחֹומה, חּוץ וזֹורקּה ּבעיר עֹומד ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָמׁשּלחּה?
אל לעיר, "מחּוץ ׁשּנאמר: - לּמדּבר ולא לעיר ולא לּים ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלא
מאה אפּלּו ּומׁשּלחּה, חֹוזר - וחזרה ׁשּלחּה הּׂשדה"; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָּפני
מגּלחֹו? ּכיצד הּמצרע. את הּכהן מגּלח ּכ ואחר ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹּפעמים.
ּובית הּׁשחי ּבית אפּלּו הּנראה, ּבׂשרֹו ּכל על ּתער ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמעביר

ׁשּיעׂשה עד - הּגּוף ּבׂשר ּכל ּוׁשאר ּכדלעת,[קרח]הערוה, ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּוזקנֹו "ראׁשֹו נאמר לּמה ּכן אם ׂשערֹו". ּכל "את ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשּבתֹו ׂשער ּולמעט ּבהם, ּכּיֹוצא ּכל לרּבֹות עיניו"? ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוגּבֹות
וטֹובל, ּבגדיו, מכּבס ּכ ואחר נראה. ׁשאינֹו לפי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהחטם

ּבביאה מּלטּמא לבית]ויטהר מׁשּכב[בכניסה ּומּלטּמא , ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָ
החֹומה מן לפנים ויּכנס העיר]ּומֹוׁשב. ׁשבעת[של ּומֹונה , ְְְִִִִִֵֶַַָָָ

- הּמּטה ּבתׁשמיׁש הּימים ּבׁשבעת אסּור והּוא ְְְְְִִִִִַַַַָָָָימים.
לאהלֹו" "מחּוץ הּמּטה;ׁשּנאמר: ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור מלּמד , ְְְְֱֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

הּמּטה. ּבתׁשמיׁש מּתרת ְְְְִִֶֶַַַַַָֹֻוהּמצרעת,

מטּמא·. הּטמאה, אב הּוא עדין האּלּו, הּימים ׁשבעת ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻּכל
אֹומר: הּוא ׁשהרי ּבמּׂשא; מטּמא ואינֹו ּבמּגע, וכלים ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָאדם
ׁשהיה מלּמד וגֹו'", ּבגדיו את וכּבס הּׁשביעי... בּיֹום ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ"והיה
ּכ ּבמּגע, ּבגדים מטּמא ׁשהיה ּוכׁשם ּבגדים; ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמטּמא
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אדם. מטּמא ּבגדים, המטּמא ׁשּכל - ּבמּגע אדם ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָמטּמא
ּכתגלחת ׁשנּיה, ּתגלחת הּכהן מגּלחֹו הּׁשביעי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָֹּובּיֹום
אחרים. מּלטּמא ויטהר וטֹובל, ּבגדיו, ּומכּבס ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָראׁשֹונה;
ׁשמׁשֹו, העריב ּבמעׂשר; ואֹוכל יֹום, טבּולי ּככל הּוא ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַַָוהרי
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּקדׁשים אֹוכל ּכּפרתֹו, הביא ּבתרּומה; ְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאֹוכל

אּלא‚. מגּלח אינֹו הּתגלחֹות, ּבׁשּתי מגּלח ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכׁשהּוא
- ׂשערֹות ׁשּתי ׁשהּניח אֹו ּבתער, ׁשּלא ּגּלח ואם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֹּבתער;
ׁשּתי ׁשּיר ואם ּכהן. אּלא מגּלחֹו ואינֹו ּכלּום. עׂשה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹלא
לֹו עלתה לא - ּבּׁשנּיה וגּלחן ראׁשֹונה, ּבתגלחת ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹׂשערֹות
הּיֹום וכל ראׁשֹונה. היא והרי ּבלבד, אחת ּתגלחת ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָאּלא

הּמצרע. לטהרת ְְֳֵַַָָָֹּכׁשר

זֹו„. מעּכבֹות אינן והּזאתֹו, ּוטבילתֹו הּמצרע ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָֹּתגלחֹות
מעּכבים. מעׂשיו, ּכל ּוׁשאר זֹו; ְְְֲִֶַַָָָאת

ּכל‰. ּוׁשאר ּבּיֹום; וההּזיה, והּתגלחת הּצּפֹור ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָׁשחיטת
ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום ּבין -]מעׂשיו, ּבאנׁשים;[מעשים אּלּו, ְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָ

ּבכהנים; אּלּו, ּבנׁשים. ּבין ּבאנׁשים ּבין מעׂשיו, ּכל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹּוׁשאר
ּביׂשראל. ּבין ּבכהנים ּבין מעׂשיו, ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָֹּוׁשאר

.Âּבפני לארץ, ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת - זֹו מצרע ְְְֳִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹטהרת
- לטהרֹו מצוה ׁשּטּמאֹו, וכהן הּבית; ּבפני וׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹהּבית
את לטהר ּכׁשרין והּכל לטּמאֹו". אֹו "לטהרֹו ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
מטהר מצרע ואין מת; טמא ואפּלּו זב, אפּלּו - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹהּמצרע
עֹוׂשין ׁשאין ּכאחת, מצרעין ׁשני מטהרין ואין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹמצרע.

חבילֹות חבילֹות אחת]מצוֹות בבת -]. ְֲֲִִִ

.Ê,זה מצרע ּבהן ׁשּטהר תֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹעץ
מּתר הּמׁשּתּלחת, צּפֹור וכן אחרים. מצרעים ּבהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻמטהר
ּומּתרת ׁשּנׁשּתּלחה; מאחר אחרים מצרעים ּבּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻלטהר
ּומאימתי ּבהנאה; אסּורה הּׁשחּוטה, הּצּפֹור אבל ְֲֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָּבאכילה.
עץ ולא אזֹוב ׁשם ואין ׁשחטּה, ׁשחיטתּה. מּׁשעת ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹּתאסר?
ׁשּׁשחיטה ּבהנאה; אסּורה זֹו הרי - תֹולעת ׁשני ולא ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹארז
מּצּפֹור ּכּזית והאֹוכל ׁשחיטה. ׁשמּה ראּויה, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשאינּה
"וזה ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ועל עׂשה על עֹובר - ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּׁשחּוטה

הּׁשמּועה מּפי - מהם" תאכלּו לא רבינו]אׁשר למדּו,[ממשה ְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹ
- ּתאכלּו" "טהֹורה ונאמר: הּׁשחּוטה; הּצּפֹור לרּבֹות ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּזה
עׂשה. עׂשה, מּכלל הּבא ולאו תאכלּו; לא אחרת, ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהא

.Áולא הּנּדחת, עיר מּצּפרי הּצּפרים ׁשּתי לֹוקחין ְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵַַַַֹאין
את ׁשהרגּו מּצּפרים ולא זרה, ּבעבֹודה ׁשהחליפן ְְְֲֳֳִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹמּצּפרים
ּובקֹומה ּבמראה ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשּיהיּו ּומצותן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּנפׁש.

ּולקיחתן קנייתם]ּובדמים, ׁשאינן[- ּפי על אף ּכאחת. ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ּכׁשרֹות. - למחר ואחת הּיֹום מהן אחת ׁשּלקח אֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשוֹות,
אּׁשה; ּבהן לטהר ּכׁשרֹות איׁש, לׁשם צּפרים ׁשּתי ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלקח

ל איׁש; ּבהן לטהר ּכׁשרֹות אּׁשה, ּביתלׁשם ּבהן לטהר קחן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
לבית ּכׁשרֹות לאדם, לקחן אדם; לטהרת ּכׁשרֹות ְְְְְְְֳִֵֵַַָָָָָָָָֻמנּגע,

לּמּטהר". "ולקח ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶַַַַַָָֻהמנּגע,

.Ëזּוג יּקח - ּדרֹור ׁשּלא ונמצאת מהן, אחת ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשחט
ונמצאת האחת, ׁשחט ּבאכילה; מּתרת והראׁשֹונה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻלּׁשנּיה,

ּבהנאה. מּתרת והראׁשֹונה לּׁשנּיה, זּוג יּקח - ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻטרפה

.Èמתה ׁשּתמּות; עד הּמׁשּתּלחת את מּניחין הּדם, ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָנׁשּפ
אחרֹות. ׁשּתים ויּקח הּדם, יּׁשפ - ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָהּמׁשּתּלחת

יב ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות

ּכגריס‡. - ּבגדים פול]צרעת של אדם;[=חצי, ּכצרעת , ְְְִִִַַַַָָָָָ
ּבהן יׁש טמאה סימני ּוׁשלׁשה טהֹור. מּכגריס, ּפחֹות ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֻאבל

והּפׂשיֹון ואדמּדם, ירקרק, הצרעת]- ּוׁשלׁשּתם[התפשטות ; ְְְְְְְֲִַַַַַַָָ
ירק ׁשהּוא ׁשּבּירּקין, הּירק הּוא - ירקרק ּבּתֹורה. ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻמפרׁשין

ּוכהּוצי הּטּוס ּככנף הּוא[ענפי]הרּבה - ואדמּדם ּדקל; ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּכזהֹורית הרּבה אדם ׁשהּוא ׁשּבאדּמים, אדום]האדם [צמר ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ
זה עם זה מצטרפין אּלּו, מראֹות ּוׁשני .[לשיעור]יפה. ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

עמד ואם הּבגד. את מסּגירין אדמּדם, אֹו ירקרק ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָּבמראה
ּפׂשה, אם וכן וׂשֹורפין; מחליטין ׁשבּועֹות, ׁשני זה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבמראה
אֹו ירקרק נגע בֹו ׁשּנראה ּבגד ּכיצד? וׂשֹורפין. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָמחליטין
ּפׂשה אם רֹואה: ּובּׁשביעי ימים, ׁשבעת מסּגירֹו - ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָאדמּדם
ועמד ּפׂשה לא ואם הּבגד. ּכל את וׂשֹורף מחליטֹו, -ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

וכהה ׁשּפׂשה אֹו ׁשהסּגר[נחלש]ּבמראהּו, הּמראֹות מּׁשני ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
- ּפׂשה ולא ּולהֹוריק להאּדים הּמראה ׁשהֹוסיף אֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹּבהן,
ׁשבּוע ּובסֹוף ׁשנית. ימים ׁשבעת ויסּגיר הּנגע, מקֹום ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָיכּבס
למראה ּכהה אם רֹואה: עׂשר, ׁשלׁשה יֹום ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשני,
הּנגע נׁשּתּנה ואם וטהֹור. ּכּבּוס, טעּון זה הרי - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשליׁשי
אֹו אדמּדם, ונעׂשה ירקרק ׁשהיה ּכגֹון - ּׁשהיה ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָמּמה
מה וׂשֹורף הּנגע, מקֹום קֹורע - ירקרק ונעׂשה ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַַַָאדמּדם
הּבגד; ׁשאר ּופֹוטר ׁשּקרע, ּבּמקֹום מטלית ותֹופר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּׁשּקרע,
ּבּמראה עמד ואם וטהר. ּומטּבילֹו ׁשני, ּכּבּוס ּכּלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻּומכּבסֹו

ּכּלֹו. את ויׂשרף יחליטֹו, - ּבּתחּלה ּבֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָֹֻֻׁשהסּגר

ּופׂשה·. אדמּדם, אֹו אדמּדם, ּופׂשה ירקרק, ׁשהיה ְְְְֲֲֶֶַַַַַַַָָָָָָנגע
ּפׂשיֹון. זה הרי - ְְְֲִֵֶַַירקרק

לֹו‚. ּופׂשה נגע, ּבלא נקי מקֹום ּבאמצעֹו ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹנגע
הּנגע ּפׂשּית ׁשאין לחּוץ; ׁשּיפׂשה עד ּפׂשיֹון, אינֹו - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַהּנגע

ּובּתים. ּבבגדים ּבין ּבאדם ּבין ּפׂשיֹון, ְְְְִִִִֵֵָָָָלתֹוכֹו

.„הּסמּו ׁשהּוא[לנגע]הּפׂשיֹון ּכל בגדים, [הויּבנגעי ְְְְִִִֵֶַַָָָ
טומאה] ּבגדסימן ּכיצד? ּכגריס. החֹוזר, אֹו והרחֹוק ;ְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשהסּגר הּנגע מן רחֹוק ּכגריס אחר נגע ּבֹו ונֹולד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻֻׁשהסּגר,
אין מּכגריס, ּפחֹות היה ואם ויּׂשרף; ּפׂשיֹון זה הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָּבֹו
ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף הּנגע מּמּנּו ׁשּקרע ּבגד וכן ּבֹו. ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמׁשּגיחין
ׁשּפׂשה ּבגד וכן יּׂשרף. - ּכגריס נגע ּבֹו וחזר ׁשּבארנּו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכמֹו

יּׂשרף. ׁשּנפטר, אחר הּנגע ְִִֵֶֶַַַַַָּבֹו

ּכמֹוּכׁשּמכּבס‰. ראׁשֹון, ּבׁשבּוע הּנגע מקֹום את ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָ
ׁשּנאמר: לֹו, ׁשחּוצה הּבגד מן מעט לכּבס צרי - ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּבארנּו
אֹותן, ּכׁשּמכּבסין בגדים, נגעי וכל הּנגע"; ּבֹו אׁשר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ"את

סממנין ׁשבעת עליהן כביסה]מעבירין ׁשּמעבירין[חומרי ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָ
הּכתם נידה]על נּדה.[של ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ

.Â,ׁשּבארנּו ּכמֹו מטלית ותפר הּנגע, מקֹום מּמּנּו ׁשּקרע ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבגד
ּומּצילּה, הּמטלית את מּתיר - הּבגד על ּכגריס נגע ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָוחזר
הּכל. את ׂשֹורף הּמטלית, על הּנגע חזר הּבגד; ׁשאר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹוׂשֹורף

.Êהּמסּגר מן מוסגר]הּטֹולה מבגד טלאי הּטהֹור[עושה על ְִֶַַַַָָֻ
טהור] הּבגד[בבגד על נגע וחזר את[הראשון], ׂשֹורף - ְֵֶֶֶֶַַַַָ

הטלאי]הּמטלית הראׁשֹון[- הּבגד - הּמטלית על חזר . ְְִִִֶֶַַַַַַַָָ
ּתפּורה ׁשהיא הּבגד את ּתׁשּמׁש והּמטלית יּׂשרף, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּמסּגר
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אדם. מטּמא ּבגדים, המטּמא ׁשּכל - ּבמּגע אדם ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָמטּמא
ּכתגלחת ׁשנּיה, ּתגלחת הּכהן מגּלחֹו הּׁשביעי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָֹּובּיֹום
אחרים. מּלטּמא ויטהר וטֹובל, ּבגדיו, ּומכּבס ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָראׁשֹונה;
ׁשמׁשֹו, העריב ּבמעׂשר; ואֹוכל יֹום, טבּולי ּככל הּוא ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַַָוהרי
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּקדׁשים אֹוכל ּכּפרתֹו, הביא ּבתרּומה; ְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאֹוכל

אּלא‚. מגּלח אינֹו הּתגלחֹות, ּבׁשּתי מגּלח ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכׁשהּוא
- ׂשערֹות ׁשּתי ׁשהּניח אֹו ּבתער, ׁשּלא ּגּלח ואם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֹּבתער;
ׁשּתי ׁשּיר ואם ּכהן. אּלא מגּלחֹו ואינֹו ּכלּום. עׂשה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹלא
לֹו עלתה לא - ּבּׁשנּיה וגּלחן ראׁשֹונה, ּבתגלחת ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹׂשערֹות
הּיֹום וכל ראׁשֹונה. היא והרי ּבלבד, אחת ּתגלחת ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָאּלא

הּמצרע. לטהרת ְְֳֵַַָָָֹּכׁשר

זֹו„. מעּכבֹות אינן והּזאתֹו, ּוטבילתֹו הּמצרע ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָֹּתגלחֹות
מעּכבים. מעׂשיו, ּכל ּוׁשאר זֹו; ְְְֲִֶַַָָָאת

ּכל‰. ּוׁשאר ּבּיֹום; וההּזיה, והּתגלחת הּצּפֹור ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָׁשחיטת
ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום ּבין -]מעׂשיו, ּבאנׁשים;[מעשים אּלּו, ְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָ

ּבכהנים; אּלּו, ּבנׁשים. ּבין ּבאנׁשים ּבין מעׂשיו, ּכל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹּוׁשאר
ּביׂשראל. ּבין ּבכהנים ּבין מעׂשיו, ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָֹּוׁשאר

.Âּבפני לארץ, ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת - זֹו מצרע ְְְֳִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹטהרת
- לטהרֹו מצוה ׁשּטּמאֹו, וכהן הּבית; ּבפני וׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹהּבית
את לטהר ּכׁשרין והּכל לטּמאֹו". אֹו "לטהרֹו ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
מטהר מצרע ואין מת; טמא ואפּלּו זב, אפּלּו - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹהּמצרע
עֹוׂשין ׁשאין ּכאחת, מצרעין ׁשני מטהרין ואין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹמצרע.

חבילֹות חבילֹות אחת]מצוֹות בבת -]. ְֲֲִִִ

.Ê,זה מצרע ּבהן ׁשּטהר תֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹעץ
מּתר הּמׁשּתּלחת, צּפֹור וכן אחרים. מצרעים ּבהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻמטהר
ּומּתרת ׁשּנׁשּתּלחה; מאחר אחרים מצרעים ּבּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻלטהר
ּומאימתי ּבהנאה; אסּורה הּׁשחּוטה, הּצּפֹור אבל ְֲֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָּבאכילה.
עץ ולא אזֹוב ׁשם ואין ׁשחטּה, ׁשחיטתּה. מּׁשעת ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹּתאסר?
ׁשּׁשחיטה ּבהנאה; אסּורה זֹו הרי - תֹולעת ׁשני ולא ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹארז
מּצּפֹור ּכּזית והאֹוכל ׁשחיטה. ׁשמּה ראּויה, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשאינּה
"וזה ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ועל עׂשה על עֹובר - ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּׁשחּוטה

הּׁשמּועה מּפי - מהם" תאכלּו לא רבינו]אׁשר למדּו,[ממשה ְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹ
- ּתאכלּו" "טהֹורה ונאמר: הּׁשחּוטה; הּצּפֹור לרּבֹות ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּזה
עׂשה. עׂשה, מּכלל הּבא ולאו תאכלּו; לא אחרת, ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהא

.Áולא הּנּדחת, עיר מּצּפרי הּצּפרים ׁשּתי לֹוקחין ְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵַַַַֹאין
את ׁשהרגּו מּצּפרים ולא זרה, ּבעבֹודה ׁשהחליפן ְְְֲֳֳִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹמּצּפרים
ּובקֹומה ּבמראה ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשּיהיּו ּומצותן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּנפׁש.

ּולקיחתן קנייתם]ּובדמים, ׁשאינן[- ּפי על אף ּכאחת. ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ּכׁשרֹות. - למחר ואחת הּיֹום מהן אחת ׁשּלקח אֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשוֹות,
אּׁשה; ּבהן לטהר ּכׁשרֹות איׁש, לׁשם צּפרים ׁשּתי ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלקח

ל איׁש; ּבהן לטהר ּכׁשרֹות אּׁשה, ּביתלׁשם ּבהן לטהר קחן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
לבית ּכׁשרֹות לאדם, לקחן אדם; לטהרת ּכׁשרֹות ְְְְְְְֳִֵֵַַָָָָָָָָֻמנּגע,

לּמּטהר". "ולקח ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶַַַַַָָֻהמנּגע,

.Ëזּוג יּקח - ּדרֹור ׁשּלא ונמצאת מהן, אחת ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשחט
ונמצאת האחת, ׁשחט ּבאכילה; מּתרת והראׁשֹונה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻלּׁשנּיה,

ּבהנאה. מּתרת והראׁשֹונה לּׁשנּיה, זּוג יּקח - ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻטרפה

.Èמתה ׁשּתמּות; עד הּמׁשּתּלחת את מּניחין הּדם, ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָנׁשּפ
אחרֹות. ׁשּתים ויּקח הּדם, יּׁשפ - ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָהּמׁשּתּלחת
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ּכגריס‡. - ּבגדים פול]צרעת של אדם;[=חצי, ּכצרעת , ְְְִִִַַַַָָָָָ
ּבהן יׁש טמאה סימני ּוׁשלׁשה טהֹור. מּכגריס, ּפחֹות ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֻאבל

והּפׂשיֹון ואדמּדם, ירקרק, הצרעת]- ּוׁשלׁשּתם[התפשטות ; ְְְְְְְֲִַַַַַַָָ
ירק ׁשהּוא ׁשּבּירּקין, הּירק הּוא - ירקרק ּבּתֹורה. ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻמפרׁשין

ּוכהּוצי הּטּוס ּככנף הּוא[ענפי]הרּבה - ואדמּדם ּדקל; ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּכזהֹורית הרּבה אדם ׁשהּוא ׁשּבאדּמים, אדום]האדם [צמר ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻ
זה עם זה מצטרפין אּלּו, מראֹות ּוׁשני .[לשיעור]יפה. ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

עמד ואם הּבגד. את מסּגירין אדמּדם, אֹו ירקרק ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָּבמראה
ּפׂשה, אם וכן וׂשֹורפין; מחליטין ׁשבּועֹות, ׁשני זה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבמראה
אֹו ירקרק נגע בֹו ׁשּנראה ּבגד ּכיצד? וׂשֹורפין. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָמחליטין
ּפׂשה אם רֹואה: ּובּׁשביעי ימים, ׁשבעת מסּגירֹו - ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָאדמּדם
ועמד ּפׂשה לא ואם הּבגד. ּכל את וׂשֹורף מחליטֹו, -ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

וכהה ׁשּפׂשה אֹו ׁשהסּגר[נחלש]ּבמראהּו, הּמראֹות מּׁשני ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
- ּפׂשה ולא ּולהֹוריק להאּדים הּמראה ׁשהֹוסיף אֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹּבהן,
ׁשבּוע ּובסֹוף ׁשנית. ימים ׁשבעת ויסּגיר הּנגע, מקֹום ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָיכּבס
למראה ּכהה אם רֹואה: עׂשר, ׁשלׁשה יֹום ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשני,
הּנגע נׁשּתּנה ואם וטהֹור. ּכּבּוס, טעּון זה הרי - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשליׁשי
אֹו אדמּדם, ונעׂשה ירקרק ׁשהיה ּכגֹון - ּׁשהיה ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָמּמה
מה וׂשֹורף הּנגע, מקֹום קֹורע - ירקרק ונעׂשה ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַַַָאדמּדם
הּבגד; ׁשאר ּופֹוטר ׁשּקרע, ּבּמקֹום מטלית ותֹופר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּׁשּקרע,
ּבּמראה עמד ואם וטהר. ּומטּבילֹו ׁשני, ּכּבּוס ּכּלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻּומכּבסֹו

ּכּלֹו. את ויׂשרף יחליטֹו, - ּבּתחּלה ּבֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָֹֻֻׁשהסּגר

ּופׂשה·. אדמּדם, אֹו אדמּדם, ּופׂשה ירקרק, ׁשהיה ְְְְֲֲֶֶַַַַַַַָָָָָָנגע
ּפׂשיֹון. זה הרי - ְְְֲִֵֶַַירקרק

לֹו‚. ּופׂשה נגע, ּבלא נקי מקֹום ּבאמצעֹו ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹנגע
הּנגע ּפׂשּית ׁשאין לחּוץ; ׁשּיפׂשה עד ּפׂשיֹון, אינֹו - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַהּנגע

ּובּתים. ּבבגדים ּבין ּבאדם ּבין ּפׂשיֹון, ְְְְִִִִֵֵָָָָלתֹוכֹו

.„הּסמּו ׁשהּוא[לנגע]הּפׂשיֹון ּכל בגדים, [הויּבנגעי ְְְְִִִֵֶַַָָָ
טומאה] ּבגדסימן ּכיצד? ּכגריס. החֹוזר, אֹו והרחֹוק ;ְְִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשהסּגר הּנגע מן רחֹוק ּכגריס אחר נגע ּבֹו ונֹולד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֻֻׁשהסּגר,
אין מּכגריס, ּפחֹות היה ואם ויּׂשרף; ּפׂשיֹון זה הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָּבֹו
ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף הּנגע מּמּנּו ׁשּקרע ּבגד וכן ּבֹו. ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמׁשּגיחין
ׁשּפׂשה ּבגד וכן יּׂשרף. - ּכגריס נגע ּבֹו וחזר ׁשּבארנּו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכמֹו

יּׂשרף. ׁשּנפטר, אחר הּנגע ְִִֵֶֶַַַַַָּבֹו

ּכמֹוּכׁשּמכּבס‰. ראׁשֹון, ּבׁשבּוע הּנגע מקֹום את ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָ
ׁשּנאמר: לֹו, ׁשחּוצה הּבגד מן מעט לכּבס צרי - ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּבארנּו
אֹותן, ּכׁשּמכּבסין בגדים, נגעי וכל הּנגע"; ּבֹו אׁשר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ"את

סממנין ׁשבעת עליהן כביסה]מעבירין ׁשּמעבירין[חומרי ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָ
הּכתם נידה]על נּדה.[של ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ

.Â,ׁשּבארנּו ּכמֹו מטלית ותפר הּנגע, מקֹום מּמּנּו ׁשּקרע ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבגד
ּומּצילּה, הּמטלית את מּתיר - הּבגד על ּכגריס נגע ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָוחזר
הּכל. את ׂשֹורף הּמטלית, על הּנגע חזר הּבגד; ׁשאר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹוׂשֹורף

.Êהּמסּגר מן מוסגר]הּטֹולה מבגד טלאי הּטהֹור[עושה על ְִֶַַַַָָֻ
טהור] הּבגד[בבגד על נגע וחזר את[הראשון], ׂשֹורף - ְֵֶֶֶֶַַַַָ

הטלאי]הּמטלית הראׁשֹון[- הּבגד - הּמטלית על חזר . ְְִִִֶֶַַַַַַַָָ
ּתפּורה ׁשהיא הּבגד את ּתׁשּמׁש והּמטלית יּׂשרף, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּמסּגר
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ּבסימנין המטלית]ּבֹו בסימני ׁשני[יטמא ּבעינֹו עמד אם ; ְְְִִִֵֵַָָ
הּכל. ׂשֹורפין - ּפׂשה אֹו ְִַָָָֹׁשבּועֹות,

.Áמסּגירֹו אדמּדם, אֹו ירקרק ּבּתחּלה ּכּלֹו ׁשּבא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֻּבגד
אבל יּׂשרף. ׁשבּועֹות, ׁשני ּבֹו עמד אם ׁשבּוע; אחר ְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָׁשבּוע
ואדמּדם, ירקרק ונעׂשה ּבכּלֹו הּנגע ּופׂשה ׁשהסּגירֹו, ְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֻּבגד
הרי - ואדמּדם ירקרק ּכּלֹו ּבא ׁשּפטרֹו ואחר ׁשּפטרֹו, ְְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָָָֻאֹו

יּׂשרף. ּופׂשה, ּכנס טהֹור. ִֵֶַָָָָָזה

.Ëמֹוכין ׁשהיּו האריג,[חוטין]ּבגד מן ּפניו על יֹוצאין ְִִִִֶֶֶַָָָָָ
עד מּטּמא אינֹו - נגע ּבֹו ונראה צמר, ׁשל סגֹוס ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּכגֹון

עצמֹו ּובאריג ּבּמֹוכין הּנגע ׁשּנאמר[בשניהם]ׁשּיראה וזה . ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּׁשחקים אּלּו קרחּתֹו, - בגּבחּתֹו" אֹו "ּבקרחּתֹו ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָּבבגדים:

ישנים] החדׁשים.[- אּלּו ּגּבחּתֹו, ;ְֲִֵַַַָ

.Èׁשהיּו ּבין ּבנגעים, מּטּמאין אינן הּצבּועין, ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּבגדים
ּבגד לבנים. ׁשּיהיּו עד - ׁשמים ּבידי ּבין אדם, ּבידי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָצבּועין

שתי]ׁשּׁשתיֹו וערּבֹו[- ערב]צבּוע וׁשתיֹו[- צבּוע ערּבֹו לבן, ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
הּנראה אחר הֹול הּכל - לעין]לבן הבולט מּׁשלׁש[- ּפחֹות . ְִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו האריג, מן אצּבעֹות ׁשלׁש על ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאצּבעֹות

.‡È,ׁשלׁש על אצּבעֹות מּׁשלׁש ּפחֹות ּבֹו ׁשארג ְִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבגד
טהֹור. - ׁשלׁש על לׁשלׁש הׁשלימֹו ּכ ואחר נגע, ּבֹו ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֹונראה

.·Èעל ׁשלׁש מהן ואחת אחת ּבכל ׁשאין מטלּיֹות ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹהּתֹופר
ׁשהּתפּור ּבנגעים; מּטּמא זה הרי - ּבגד מהם ועׂשה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשלׁש,

הּוא. אחד ּבגד וכּלֹו ְְֶֶֶָָֻּכארּוג,

.‚Èּומהן צבּועין מהן מטלּיֹות, מטלּיֹות ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַּבגד
עמד אם אֹותֹו: מסּגירין - ׁשּלֹו ּבּלבן נגע ונראה ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָלבנים,
ּפׂשה אם וכן ּכּלֹו; וׂשֹורף ּכּלֹו, נטמא - ׁשבּועֹות ְְְְִִֵֵֵָָָָֻֻׁשני

ל[התפשט] ּבמטלת אףהּנגע ּפׂשיֹון, זה הרי - אחרת בנה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
אחד ּפס ּובֹו צבּוע, ּכּלֹו היה צבּוע. ּביניהם ׁשּיׁש ּפי ִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻעל
עמד ׁשאם יסּגיר; - נגע ּבֹו ונראה ּכגריס, אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָלבן

ּכהה ולא הֹוסיף ולא יּׂשרף.[נחלש]ּבעיניו, - ׁשבּועֹות ׁשני ְְְְִִֵֵֵָָָָָֹֹ

יג ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות

ּופׁשּתים‡. צמר ּבגדי אּלא ּבנגעים מּטּמאין [פשתן]אין ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּכלי וכל ּופׁשּתים, צמר ׁשל הערב אֹו הּׁשתי אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבלבד,
ׁשמים ּבידי הּצבּוע העֹור אף קׁשה; ּבין ר ּבין ִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהעֹור,

והּלבדים[בטבעו] ּבנגעים. שנתחברמּטּמא צמר [בגד ְְְִִִִֵַַָָ
מּטּמאיןבכתישה] והאהלים ּבנגעים. ּומּטּמאין ְְְְְִִִִִִִִִַַָָָָֹּכבגדים,

עֹור. ׁשל ׁשהיּו ּבין ּופׁשּתים, צמר ׁשל ׁשהיּו ּבין - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּבנגעים

חּוץ·. ּבנגעים, מּטּמאין ּופׁשּתים צמר ׁשל הּבגדים ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָּכל
הּגֹוים מן ּבגדים הּלֹוקח גֹוים; נגע]מּבגדי בהם יראּו[ויש , ְְִִִִִִֵֵֵַַַָָ

והּפׁשּתים,[לכהן] הּצמר מן ּכלאים ׁשהּוא ּבגד ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָּבּתחּלה.
ּבנגעים. ְִִִֵַָמּטּמא

מן‚. רב אם - ּבזה זה ׁשּטרפן רחלים וצמר ּגמּלים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹצמר
מּטּמא הרחלים, מן רב ואם ּבנגעים; מּטּמא אינֹו ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹהּגמּלים,
הּדין והּוא ּבנגעים. מּטּמא למחצה, מחצה ְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶַַָָָָּבנגעים;

וקּנּבס לפשתן]ּבפׁשּתן דומה ורחל[צמח ּבזה. זה ׁשּטרפן ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ׁשתיֹו ׁשהיה ּבגד ּבנגעים. מּטּמא ׁשּלּה צמר אין עז, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבת
אינֹו - ּפׁשּתן וערּבֹו קּנּבס ׁשתיֹו אֹו קּנּבס, וערּבֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻֻּפׁשּתן
צמר, אֹו ּפׁשּתן ערּבֹו אֹו ׁשתיֹו היה אם וכן ּבנגעים; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמּטּמא

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - ּבּה וכּיֹוצא עּזים ׁשל נֹוצה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוהּׁשאר

העֹור„. וכן ּבנגעים. מּטּמא אינֹו מעּבד, ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻהעֹור
מּטּמא אינֹו - ּכלים מּמּנּו ׁשּיעׂשה קדם ּגלם, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹּכׁשהּוא
ּבין העֹור, ּכלי וכל העֹור"; "ּכלי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָּבנגעים,

קיבול]ּפׁשּוטיהן בית ללא מקּבליהן[- ביתּבין עם -] ְְְֵֵֵֶֶַ
ּבנגעים.קיבול] מּטּמאין - ׁשהן ּכל ,ְְִִִִֵֶַָָ

מן‰. להם חּבר ּבנגעים; מּטּמאין אין ׁשּבּים, חּיה ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעֹורֹות
מׁשיחה אֹו חּוט אפּלּו ּבארץ, אֹו[רצועה]הּגדל צמר ׁשל ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ועׂשה ׁשהן, ּכל מעּבדין חּיה אֹו ּבהמה עֹור אֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻּפׁשּתים,
ּכדר לֹו ׁשּיחּברּנּו והּוא, ּבנגעים; מּטּמאין - ּכלים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָמהן

לטמאה בגדים תפירות]חּבּורי .[שתי ְְְִִֵָָֻ

.Âּפי על אף - הּטמאֹות ּבׁשאר להתטּמא הראּוי ּכלי ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻּכל
אֹו למׁשּכב נעׂשה ׁשּלא מּפני הּזב, ּבמדרס מתטּמא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשאינֹו

קלע ּכגֹון ּבנגעים; מּטּמא זה הרי - ׁשל[מפרש]למֹוׁשב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּוׁשביס והּפרכת, ׂשבכה[צעיף]ספינה, ראש]ׁשל ,[כיסוי ְְְִִֶֶַָָָָָֹ

ׁשּיׁש וסנּדל מנעל ּורצּועֹות והאבנט, ספרים, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּומטּפחֹות
ּבנגעים; מּטּמאין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו הרי - ּכגריס רחב ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבהן

הּכ ׁשאר לֹומר צרי החמתואין ּוכסתֹות. ּכרים ּכגֹון לים, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
מּתֹוכן[ילקוט]והּתרמל[נוד] הּנגע ּופֹוׂשה ּכדרּכן; נראין , ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֻ

מּכלי ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן לתֹוכן. ּומאחֹוריהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלאחֹוריהן,
הּכפּולין. ְִַָהעֹור

.Ê.נגעֹו את ורֹואין הּקמט, את מפׁשיטין - המקּמט ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֻסדין

.Áוהערב וערב]הּׁשתי לשתי המיוחדים ׁשל[חוטים ּבין , ְְִֵֵֶֶַָ
מּׁשּיּטוּו מּיד ּבנגעים מּטּמאין - ּפׁשּתן ׁשל ּבין [הוכנוצמר ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשלקלתפירה] ולא הּפׁשּתן לּבן ׁשּלא ּפי על אף [השרה], ְְִִִֵֶַַַַָָֹֹ
ּבפקעת יהיה וכּמה חוטים]הּצמר. כדור ותּטּמא[- טוי, ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבין וערב, ׁשתי ׁשלׁש על ׁשלׁש מּמּנה לארג ּכדי ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹּבנגעים?
הּפקעת היתה ערב; ּכּלּה ׁשהיתה ּבין ׁשתי, ּכּלּה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻֻׁשהיתה

ּפסּוקין מחּוטים ּבנגעים.[חתוכים]מקּבצת מּטּמאה אינּה , ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֻ

.Ëמערֹות ׁשהן ּפקעּיֹות וכן[מחוברות]ׁשּתי ּבחּוט, ּבזֹו זֹו ְְְְְִֵֵֵֶַָֹ
הּכבד על לפּוף ׁשּמקצתֹו האריגה]הּׁשתי העליֹונה[קרש ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ּדּפי ׁשני וכן הּתחּתֹונה, הּכבד על לפּוף [חלקי]ּומקצתֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
- מהן ּבאחד הּנגע ונראה אחד, ּבחּוט מערֹות ׁשהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹחלּוק
נראה ּביניהן; מחּבר אחד ׁשחּוט ּפי על אף טהֹור, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשני

הּמּסכת ּבנפׁש הערב]הּנגע העֹומד[חוט ּובּׁשתי [לאריגה], ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
זה הרי ּבּׁשתי, ּומקצתֹו ּבּבגד הּנגע ׁשּמקצת ּפי על אף -ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
נראה טהֹור; האריג לבּדֹו, העֹומד ּבּׁשתי הּנגע נראה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָטמא.
את ׂשֹורף ּבּסדין, נראה טהֹור. העֹומד הּׁשתי לבּדֹו, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבאריג

היוצאים]הּנימין ּפׂשה[חוטים טהֹור; הּסדין ּבּנימין, נראה ; ְִִִִִִַַַָָָָָ
טמא.[התפשט] הּסדין לּסדין, הּנימין ִִִִִֵַַַָָָמן

.Èהאמרּיֹות את מּציל נגע, ּבֹו ׁשּנראה שבשפתחלּוק [בד ְְִִִִֶֶֶַַָָָ
-הבגד] ּפׁשּתים אֹו צמר האמרה היתה אפּלּו ְְְֲִִִִֶֶֶָָָָׁשּבֹו;

נׂשרפת. ואינּה ְְִִֵֶֶַָָמּצילּה,

.‡Èאם וכן טהֹור; - לגֹוי מכרֹו אֹו ׁשּצבעֹו, מסּגר ְְְְְִֵֶֶֶָָָָֻּבגד
מֹוכין ועׂשהּו קּצצֹו טהֹורין. ּכּלן ּבאחרים, [-נתערב ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָֻ

דקות] ּומּתרחתיכות טהֹור, - ׁשלׁש על מּׁשלׁש ִַָָָָָֹֹֻּפחֹות
נגע ּבּה ונראה ׁשלׁש, על ׁשלׁש אחת ּבהן היתה ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבהניתֹו;

טמאה. לבּדּה היא -ְְִֵַָָ
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.·È;ויּׂשרפּו טמאין, ּכּלם - ּבאחרים ׁשּנתערב מחלט ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻּבגד
- מֹוכין ועׂשהּו קּצצֹו, אם וכן אלפים. ּבכּמה אחד ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָאפּלּו

ּבהניתן. ואסּור טמאין, הם ְְֲֲִֵֵֵַָָָָהרי

.‚Èאֹו הּמסּגר ערב, אֹו ׁשתי אֹו עֹור ּכלי אֹו ּבגד ְְְִִֵֶֶֶֶַָָֻאחד
הּטמאֹות מאבֹות אב הּוא הרי - טמאה לענין ְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָֻֻֻהּמחלט
ּובביאה ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ּדבר: לכל מצרע, [-ּכאדם ְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָֹ

לבית] מׁשבכניסה ועֹוׂשה האבן., מּתחת אפּלּו ּומֹוׁשב ּכב ְְֲִִִֶֶֶַַָָָ
המנּגעין, עֹור ּכלי אֹו ערב אֹו ׁשתי אֹו מנּגע, ּבגד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻֻּכיצד?
אׁשר ּכל נטמא - טהֹור לבית ּכּזית אפּלּו מהן ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהכניס
וכן לטמאה. ראׁשֹון ּכּלן ונעׂשּו ּכלים, ּבין אדם ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻֻּבּבית,
מהן ּכּזית והּניח האבן, ּתחת מּנח ׁשהיה מֹוׁשב אֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻמׁשּכב

הּמֹוׁשב. אֹו הּמׁשּכב נטמא - האבן מן ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלמעלה

.„Èׁשלׁש על ׁשלׁש ּבּה ׁשּיׁש על[אצבעות]מטלית אף - ְִֵֶַַַַָָָֹֹ
טּמאּתּו; טהֹור, לבית רּבּה ׁשּנכנס ּכיון - ּכּזית ּבּה ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּפי
טהֹור, לבית ּכּזית מּמּנה ׁשּנכנס ּכיון - זיתים ּכּמה בּה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
- מּסיני למׁשה הלכה הּׁשעּורין, ׁשּכל ּפי על אף ְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹנטמא.
הּבגד ּולצרעת ולּנתק, הּצרעת נגע "לכל אֹומר: הּוא ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהרי
והׁשוה ּובּתים, בגדים לנגעי אדם נגעי הּקיׁש ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָולּבית",
הּמת מה ּכּמת": תהי נא "אל ׁשּנאמר: למת, ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמצרע

ּבכּזית. אּלּו אף ְְִִֵַַַַַּבכּזית,

.ÂËּבין לעיר, חּוץ אֹותן מׁשּלחין - המנּגעין ְְְְִִִִֵַַָָָָֻּבגדים
ּבבגדים חמר וזה מּקפת; ׁשאינּה ּבין חֹומה מּקפת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻֻׁשהיתה

מוקפת]מּבאדם מעיר רק .[שמשתלח ִָָָ

קודש שבת
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ּבּתים,‡. גריסין[שיעורה]צרעת פולין]ּכׁשני זה[חצאי ְְִִִִֵֶַַָָ
ׂשערֹות ׁשׁש צמיחת מקֹום ּכמֹו הּנגע רחב נמצא זה; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹּבצד
מּׁשעּור והּפחֹות ּברּבּוע; ׂשערֹות עׂשרה ּכׁשּתים וארּכֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּבּגּוף,

הלכה הּׁשעּורין, וכל טהֹור. ּבבּתים, מסיני]זה .[למשה ְְֲִִִֶַָָָָָ

ירקרק,·. מראה - ּבבּתים יׁש טמאה סימני ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֻׁשלׁשה
ּוׁשני ּבּתֹורה. מפרׁשין וכּלן והּפׂשיֹון; אדמּדם, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹֻּומראה

הּסמּו ּופׂשיֹון זה. עם זה מצטרפין לנגע]הּמראֹות ,[צמוד ְְְְִִִִֶֶַַַָָ
הּטֹוח אחרי החֹוזר אבל ּכגריס; והרחֹוק, ׁשהּוא; ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָּכל

כדלקמן] גריסין.[בעפר ּכׁשני ,ְְִִִֵ

ׁשפל‚. הּנגע מראה ׁשּיהיה עד מטּמאין, בּתים נגעי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאין
ׁשֹוקעֹות[עמוק] ׁשּיהיּו "ׁשקערּורת", ׁשּנאמר: - הּקיר ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַֹמן

הּמראֹות ּובׁשני ואדמדם]ּבּקירֹות. אֹו[ירקרק מסּגירין ְְְִִִִֵַַַַ
אחרי[מטמאים]מחליטין ּפׂשה ואם נֹותצין; ּובפׂשיֹון . ְְְְְֲִִִִִֵַַָָ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּבית, ּכל את נֹותץ ְְִִִֵֵֶֶַַַָָהּטֹוח,

נגע„. ׁשּזה יֹודע ׁשהּוא חכם אפּלּו - ּבּבית נגע ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּכׁשּיראה
אֹומר אּלא ּבּבית', לי נראה 'נגע ויאמר: יגזר לא ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹוּדאי,
- הּבית" את ּופּנּו הּכהן "וצּוה לי". נראה "ּכנגע ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹלּכהן:
הּכהן, יבֹוא ּכ ואחר קנים; וחבילי עצים חבילי ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹאפּלּו

הּנגע. את ויראה ְְְִִֵֶֶֶַַָויּכנס

נגעֹו;‰. את לראֹות חּלֹונֹות ּבֹו ּפֹותחין אין אפל, ְְְִִִִֵֵֶַַָּובית
ׁשּיראה ואחר טהֹור. זה הרי בֹו, נראה הּנגע אין אם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאּלא
הּמׁשקֹוף, ּבצד הּבית ּפתח על ויעמד יצא, הּנגע, את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַֹֹהּכהן

הּב מן הּכהן "ויצא ׁשּנאמר: יפטר, אֹו יחליט אֹו יתויסּגיר ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּביתֹו ּבתֹו והּוא ׁשּיסּגיר לא - והסּגיר" הּבית, ּפתח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַֹאל

ּבצד[שלו] אּלא הּמׁשקֹוף, ּתחת אֹו המנּגע, ּבית ּבתֹו אֹו ,ְְְְִֶַַַַַַַָָֻ
והסּגיר לביתֹו, ׁשהל אֹו הּמׁשקֹוף ּתחת עמד ואם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָּפתחֹו.

מסּגר. זה הרי -ְֲֵֶָֻ

.Âאּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשּיהיה עד ּבנגעים מּטּמא הּבית ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָאין
והּוא ּכתלים; ארּבעה לֹו ויהיה יתר, אֹו אּמֹות ארּבע ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָעל
ואת אבניו "את ׁשּנאמר: ועצים, ועפר ּבאבנים ּבארץ ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבנּוי
אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּבֹו היה אם אבל עפר". ּכל ואת ְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָָעציו,
ּכתלים, ׁשלׁשה ּבעל אֹו עגל, ׁשהיה אֹו אּמֹות, ארּבע ְְְִֶַַַַַַָָָָָֹֹעל
ארּבע על ּתלּוי אֹו ּבספינה, ּבנּוי ׁשהיה אֹו חמּׁשה, ּבעל ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָאֹו

על[שבתקרה]קֹורֹות ּבנּוי היה ּבנגעים; מּטּמא אינֹו -ְִִִֵֵַַָָָָ
ּבנגעים. מּטּמא עּמּודים, ְְִִִִֵַַַָָָארּבעה

.Êאבנים ׁשּתי - מּׁשמֹונה ּפחֹות אין בֹו? יהיּו אבנים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָּכּמה
הּבית ׁשאין לנגע; ראּוי ּכתל ּכל ׁשּיהיה ּכדי ּכתל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבכל
אבנים ׁשּתי על גריסין ּכׁשני ּבֹו ׁשּיראה עד ּבנגעים, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּטּמא
עצים וכּמה הּנגע". ּבהן אׁשר האבנים "את ׁשּנאמר: -ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

הּמׁשקֹוף ּתחת לּתן ּכדי בֹו? הדלת]יהיּו -[לעכב ועפר ; ְְְְִִֵֵַַַַָָ
לחברֹו ּפּצים ּבין לתת אבנים]ּכדי שורות אם[בין אבל . ְֲֲִִֵֵֵֵַַָָ

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו אּלּו, מּׁשעּורין ּפחֹות בֹו ְִִִִִִֵֵֵַָָָָהיה

.Áׁשאחד ּבית ּכאבנים. חׁשּובין אינם והּׁשיׁש, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלבנים
ואחד ּבאבנים, ואחד ּבסלע, ואחד ּבׁשיׁש, מחּפה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻמּצּדיו

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - ְְִִִֵֵַָָָּבעפר

.Ëּבֹו ונראה ּכּׁשעּור, ועפר ועצים אבנים בֹו היה ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּבית
טהֹור. זה הרי - ועפר ועצים אבנים לֹו הביא ּכ ואחר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָנגע,

.Èּבּטלן ּבזרעים, ׁשּסּככֹו אוכל]ּבית הֹואיל[מדין ; ְְְִִִִִִֶַָָ
הּבית, נטמא ואם ּכעץ, הם הרי עץ, ּתׁשמיׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָּומׁשּמׁשין

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו חמּורה, טמאה עּמֹו ְְְְְֲִִִֵֶָָָֻנטמאּו

.‡È:ׁשּנאמר - ּבנגעים מּטּמאין אין לארץ, וחּוצה ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָירּוׁשלים
לׁשבטים; נתחּלקה לא וירּוׁשלים אחּזתכם", ארץ ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ"ּבבית

ּבנגעים. מּטּמאין אין יׂשראל, ׁשּבארץ הּגֹוים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּובּתי

.·Èהּגֹוים מן ּבּתים נגע]הּלֹוקח בהם יראה[ויש [לכהן], ִִִֵֵֶַַַָָ
ְִַָּבּתחּלה.

.‚Èאחד צּדֹו יׂשראל, אחד וצּדֹו ּגֹוי אחד ׁשּצּדֹו ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבית
ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - לארץ ּבחּוצה אחד וצּדֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבארץ
ּבין ּבנגעים, מּטּמאין יׂשראל ׁשּבארץ הּבּתים ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּוׁשאר

ׁשמים. ּבידי צבּועין ּבין אדם, ּבידי ְְִִִִִֵֵֵַָָָצבּועין

.„Èהּמדרׁש ּבית אֹו הּכנסת ּבית הּׁשּתפין, ּבית האּׁשה, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבית
ּבנגעים. מּטּמאין - לּתלמידים אֹו לחּזנין ּדירה ּבהן ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּיׁש

.ÂËקירֹות[- תולים הּמחיצה[בהם וקירֹות [-האבּוס ְְִִִֵַָָ
לבהמה] ּבנגעים.סככה מּטּמאין אין - ְְִִִִִֵֶַַַָׁשּבּבית
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ׁשהן‡. ׁשבּועֹות, ׁשלׁשה הסּגר ּבהם יׁש - בּתים ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹנגעי
ויֹום ּולכאן, לכאן עֹולה ׁשביעי ׁשּיֹום יֹום; עׂשר ְְְְְִִִֶֶָָָָָּתׁשעה
ׁשאם למד, אּתה נמצאת ּולכאן; לכאן עֹולה עׂשר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשלׁשה

ּוביֹום[צריך]צר ּבּׁשביעי, רֹואהּו - ׁשבּועֹות לׁשלׁשה ְְְִִִֵַַָָָֹ
ׁשלׁשה ּבּתים והסּגר עׂשר. ּתׁשעה ּוביֹום עׂשר, ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
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.·È;ויּׂשרפּו טמאין, ּכּלם - ּבאחרים ׁשּנתערב מחלט ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻּבגד
- מֹוכין ועׂשהּו קּצצֹו, אם וכן אלפים. ּבכּמה אחד ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָאפּלּו

ּבהניתן. ואסּור טמאין, הם ְְֲֲִֵֵֵַָָָָהרי

.‚Èאֹו הּמסּגר ערב, אֹו ׁשתי אֹו עֹור ּכלי אֹו ּבגד ְְְִִֵֶֶֶֶַָָֻאחד
הּטמאֹות מאבֹות אב הּוא הרי - טמאה לענין ְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָֻֻֻהּמחלט
ּובביאה ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ּדבר: לכל מצרע, [-ּכאדם ְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָֹ

לבית] מׁשבכניסה ועֹוׂשה האבן., מּתחת אפּלּו ּומֹוׁשב ּכב ְְֲִִִֶֶֶַַָָָ
המנּגעין, עֹור ּכלי אֹו ערב אֹו ׁשתי אֹו מנּגע, ּבגד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻֻּכיצד?
אׁשר ּכל נטמא - טהֹור לבית ּכּזית אפּלּו מהן ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהכניס
וכן לטמאה. ראׁשֹון ּכּלן ונעׂשּו ּכלים, ּבין אדם ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻֻּבּבית,
מהן ּכּזית והּניח האבן, ּתחת מּנח ׁשהיה מֹוׁשב אֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻמׁשּכב

הּמֹוׁשב. אֹו הּמׁשּכב נטמא - האבן מן ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלמעלה

.„Èׁשלׁש על ׁשלׁש ּבּה ׁשּיׁש על[אצבעות]מטלית אף - ְִֵֶַַַַָָָֹֹ
טּמאּתּו; טהֹור, לבית רּבּה ׁשּנכנס ּכיון - ּכּזית ּבּה ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּפי
טהֹור, לבית ּכּזית מּמּנה ׁשּנכנס ּכיון - זיתים ּכּמה בּה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
- מּסיני למׁשה הלכה הּׁשעּורין, ׁשּכל ּפי על אף ְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹנטמא.
הּבגד ּולצרעת ולּנתק, הּצרעת נגע "לכל אֹומר: הּוא ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהרי
והׁשוה ּובּתים, בגדים לנגעי אדם נגעי הּקיׁש ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָָולּבית",
הּמת מה ּכּמת": תהי נא "אל ׁשּנאמר: למת, ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמצרע

ּבכּזית. אּלּו אף ְְִִֵַַַַַּבכּזית,

.ÂËּבין לעיר, חּוץ אֹותן מׁשּלחין - המנּגעין ְְְְִִִִֵַַָָָָֻּבגדים
ּבבגדים חמר וזה מּקפת; ׁשאינּה ּבין חֹומה מּקפת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻֻׁשהיתה

מוקפת]מּבאדם מעיר רק .[שמשתלח ִָָָ

קודש שבת
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ּבּתים,‡. גריסין[שיעורה]צרעת פולין]ּכׁשני זה[חצאי ְְִִִִֵֶַַָָ
ׂשערֹות ׁשׁש צמיחת מקֹום ּכמֹו הּנגע רחב נמצא זה; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹּבצד
מּׁשעּור והּפחֹות ּברּבּוע; ׂשערֹות עׂשרה ּכׁשּתים וארּכֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּבּגּוף,

הלכה הּׁשעּורין, וכל טהֹור. ּבבּתים, מסיני]זה .[למשה ְְֲִִִֶַָָָָָ

ירקרק,·. מראה - ּבבּתים יׁש טמאה סימני ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֻׁשלׁשה
ּוׁשני ּבּתֹורה. מפרׁשין וכּלן והּפׂשיֹון; אדמּדם, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹֻּומראה

הּסמּו ּופׂשיֹון זה. עם זה מצטרפין לנגע]הּמראֹות ,[צמוד ְְְְִִִִֶֶַַַָָ
הּטֹוח אחרי החֹוזר אבל ּכגריס; והרחֹוק, ׁשהּוא; ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָּכל

כדלקמן] גריסין.[בעפר ּכׁשני ,ְְִִִֵ

ׁשפל‚. הּנגע מראה ׁשּיהיה עד מטּמאין, בּתים נגעי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאין
ׁשֹוקעֹות[עמוק] ׁשּיהיּו "ׁשקערּורת", ׁשּנאמר: - הּקיר ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַֹמן

הּמראֹות ּובׁשני ואדמדם]ּבּקירֹות. אֹו[ירקרק מסּגירין ְְְִִִִֵַַַַ
אחרי[מטמאים]מחליטין ּפׂשה ואם נֹותצין; ּובפׂשיֹון . ְְְְְֲִִִִִֵַַָָ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּבית, ּכל את נֹותץ ְְִִִֵֵֶֶַַַָָהּטֹוח,

נגע„. ׁשּזה יֹודע ׁשהּוא חכם אפּלּו - ּבּבית נגע ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּכׁשּיראה
אֹומר אּלא ּבּבית', לי נראה 'נגע ויאמר: יגזר לא ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹוּדאי,
- הּבית" את ּופּנּו הּכהן "וצּוה לי". נראה "ּכנגע ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹלּכהן:
הּכהן, יבֹוא ּכ ואחר קנים; וחבילי עצים חבילי ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹאפּלּו

הּנגע. את ויראה ְְְִִֵֶֶֶַַָויּכנס

נגעֹו;‰. את לראֹות חּלֹונֹות ּבֹו ּפֹותחין אין אפל, ְְְִִִִֵֵֶַַָּובית
ׁשּיראה ואחר טהֹור. זה הרי בֹו, נראה הּנגע אין אם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאּלא
הּמׁשקֹוף, ּבצד הּבית ּפתח על ויעמד יצא, הּנגע, את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַֹֹהּכהן

הּב מן הּכהן "ויצא ׁשּנאמר: יפטר, אֹו יחליט אֹו יתויסּגיר ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּביתֹו ּבתֹו והּוא ׁשּיסּגיר לא - והסּגיר" הּבית, ּפתח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַֹאל

ּבצד[שלו] אּלא הּמׁשקֹוף, ּתחת אֹו המנּגע, ּבית ּבתֹו אֹו ,ְְְְִֶַַַַַַַָָֻ
והסּגיר לביתֹו, ׁשהל אֹו הּמׁשקֹוף ּתחת עמד ואם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָּפתחֹו.

מסּגר. זה הרי -ְֲֵֶָֻ

.Âאּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשּיהיה עד ּבנגעים מּטּמא הּבית ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָאין
והּוא ּכתלים; ארּבעה לֹו ויהיה יתר, אֹו אּמֹות ארּבע ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָעל
ואת אבניו "את ׁשּנאמר: ועצים, ועפר ּבאבנים ּבארץ ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבנּוי
אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּבֹו היה אם אבל עפר". ּכל ואת ְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָָעציו,
ּכתלים, ׁשלׁשה ּבעל אֹו עגל, ׁשהיה אֹו אּמֹות, ארּבע ְְְִֶַַַַַַָָָָָֹֹעל
ארּבע על ּתלּוי אֹו ּבספינה, ּבנּוי ׁשהיה אֹו חמּׁשה, ּבעל ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָאֹו

על[שבתקרה]קֹורֹות ּבנּוי היה ּבנגעים; מּטּמא אינֹו -ְִִִֵֵַַָָָָ
ּבנגעים. מּטּמא עּמּודים, ְְִִִִֵַַַָָָארּבעה

.Êאבנים ׁשּתי - מּׁשמֹונה ּפחֹות אין בֹו? יהיּו אבנים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָּכּמה
הּבית ׁשאין לנגע; ראּוי ּכתל ּכל ׁשּיהיה ּכדי ּכתל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבכל
אבנים ׁשּתי על גריסין ּכׁשני ּבֹו ׁשּיראה עד ּבנגעים, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּטּמא
עצים וכּמה הּנגע". ּבהן אׁשר האבנים "את ׁשּנאמר: -ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

הּמׁשקֹוף ּתחת לּתן ּכדי בֹו? הדלת]יהיּו -[לעכב ועפר ; ְְְְִִֵֵַַַַָָ
לחברֹו ּפּצים ּבין לתת אבנים]ּכדי שורות אם[בין אבל . ְֲֲִִֵֵֵֵַַָָ

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו אּלּו, מּׁשעּורין ּפחֹות בֹו ְִִִִִִֵֵֵַָָָָהיה

.Áׁשאחד ּבית ּכאבנים. חׁשּובין אינם והּׁשיׁש, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלבנים
ואחד ּבאבנים, ואחד ּבסלע, ואחד ּבׁשיׁש, מחּפה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻמּצּדיו

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - ְְִִִֵֵַָָָּבעפר

.Ëּבֹו ונראה ּכּׁשעּור, ועפר ועצים אבנים בֹו היה ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּבית
טהֹור. זה הרי - ועפר ועצים אבנים לֹו הביא ּכ ואחר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָנגע,

.Èּבּטלן ּבזרעים, ׁשּסּככֹו אוכל]ּבית הֹואיל[מדין ; ְְְִִִִִִֶַָָ
הּבית, נטמא ואם ּכעץ, הם הרי עץ, ּתׁשמיׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָּומׁשּמׁשין

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו חמּורה, טמאה עּמֹו ְְְְְֲִִִֵֶָָָֻנטמאּו

.‡È:ׁשּנאמר - ּבנגעים מּטּמאין אין לארץ, וחּוצה ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָירּוׁשלים
לׁשבטים; נתחּלקה לא וירּוׁשלים אחּזתכם", ארץ ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ"ּבבית

ּבנגעים. מּטּמאין אין יׂשראל, ׁשּבארץ הּגֹוים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּובּתי

.·Èהּגֹוים מן ּבּתים נגע]הּלֹוקח בהם יראה[ויש [לכהן], ִִִֵֵֶַַַָָ
ְִַָּבּתחּלה.

.‚Èאחד צּדֹו יׂשראל, אחד וצּדֹו ּגֹוי אחד ׁשּצּדֹו ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבית
ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - לארץ ּבחּוצה אחד וצּדֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבארץ
ּבין ּבנגעים, מּטּמאין יׂשראל ׁשּבארץ הּבּתים ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּוׁשאר

ׁשמים. ּבידי צבּועין ּבין אדם, ּבידי ְְִִִִִֵֵֵַָָָצבּועין

.„Èהּמדרׁש ּבית אֹו הּכנסת ּבית הּׁשּתפין, ּבית האּׁשה, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבית
ּבנגעים. מּטּמאין - לּתלמידים אֹו לחּזנין ּדירה ּבהן ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּיׁש

.ÂËקירֹות[- תולים הּמחיצה[בהם וקירֹות [-האבּוס ְְִִִֵַָָ
לבהמה] ּבנגעים.סככה מּטּמאין אין - ְְִִִִִֵֶַַַָׁשּבּבית

טו ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות

ׁשהן‡. ׁשבּועֹות, ׁשלׁשה הסּגר ּבהם יׁש - בּתים ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹנגעי
ויֹום ּולכאן, לכאן עֹולה ׁשביעי ׁשּיֹום יֹום; עׂשר ְְְְְִִִֶֶָָָָָּתׁשעה
ׁשאם למד, אּתה נמצאת ּולכאן; לכאן עֹולה עׂשר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשלׁשה

ּוביֹום[צריך]צר ּבּׁשביעי, רֹואהּו - ׁשבּועֹות לׁשלׁשה ְְְִִִֵַַָָָֹ
ׁשלׁשה ּבּתים והסּגר עׂשר. ּתׁשעה ּוביֹום עׂשר, ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
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בּתים, נגעי ּדיני רב וכן ּבּתֹורה; מפרׁש אינֹו ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹׁשבּועֹות,
הן קּבלה רבינו]ּדברי .[ממשה ְִֵֵַָָ

.·ּכ קּבלה, ּובדברי ּבּתֹורה ּבהם המפרׁשין הּדינין ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹוכל
אדמּדם, אֹו ירקרק ׁשֹוקע הּנגע ויראה הּכהן ּכׁשּיבֹוא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹהם:
ּכּלֹו מצאֹו ואפּלּו ימים; ׁשבעת יסּגיר - ׁשּבארנּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֻּכמֹו
אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי יסּגיר. אדמּדם, אֹו ירקרק ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָּבּתחּלה

-[נחלש]ּכהה הּנגע לֹו הל אם לֹומר צרי ואין הּנגע, ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשעמד מצאֹו טהֹור; והּבית ּבלבד, הּנגע מקֹום ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָקֹולף

ּפׂשה ולא התפשט]ּבעיניו, ּוביֹום[- ׁשני. ׁשבּוע מסּגיר - ְְְְִִֵֵַַָָָָֹ
קֹולף - לֹו הל אֹו הּנגע, ּכהה אם רֹואהּו: עׂשר, ְִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשלׁשה
הּנגע מצא ואם ּבצּפרים. הּבית את ּומטהר הּנגע, ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמקֹום
את חֹולץ - ּבעיניו עמד אֹו ׁשני, ׁשבּוע ּבסֹוף ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּפׂשה

ּומקצה הּנגע, ּבהן אׁשר אל[מקלף]האבנים העפר את ְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשליׁשי. ׁשבּוע ּומסּגירֹו הּבית, ּכל את וטח לעיר, ְְְִִִִִִֶַַַַָָָָמחּוץ
גריסין ּכׁשני נגע ּבֹו חזר אם רֹואהּו: עׂשר, ּתׁשעה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּוביֹום
ואם הּבית; ּכל את ונֹותץ הּטֹוח, אחרי ּפׂשיֹון זה הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּבֹו ׁשּיחזר זמן וכל ּבצּפרים. מטהרֹו הּנגע, ּבֹו חזר ְְְְֲֲֳִִֶֶַַַַַַָָֹֹלא
ּבֹו נראה ואם יּנתץ; זה הרי - ּבצּפרים ׁשּיטהרֹו קדם ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּנגע
ּפׂשה אם וכן ּכּתחּלה. יראה ּבצּפרים, ׁשּטהרֹו אחר ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנגע
ּבהן אׁשר האבנים את חֹולץ - ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנגע
ּומסּגירֹו הּבית, ּכל את וטח לעיר, חּוץ העפר וקֹוצה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּנגע,
הרי - גריסין ּכׁשני נגע בֹו מצא אם ורֹואהּו: ׁשני, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשבּוע
חזר לא ואם הּבית; ּכל את ונֹותץ הּטֹוח, אחרי ּפׂשיֹון ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹזה
קדם נגע ּבֹו ׁשּיראה זמן וכל ּבצּפרים. מטהרֹו נגע, ְְְְֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבֹו
ׁשּטהרֹו אחר נגע בֹו נראה ואם יּנתץ; - ּבצּפרין ְְְֲֳֳִִִִִִֵֶֶַַַָָָָטהרה

ּכּתחּלה. יראה ְְֳִִִֵֶַָָּבצּפרים,

חֹולץ‚. אינֹו הּנגע, ּבהן אׁשר האבנים את חֹולץ ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשהּוא
זה מּצד אבנים נֹוטל ואינֹו אבנים, מּׁשּתי הבית]ּפחֹות ,[של ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָ

ולא אחרֹות"; אבנים "ולקחּו ׁשּנאמר: - זה לצד ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹּומביא
יּקח". אחר "ועפר ׁשּנאמר: - זה לצד ּומביא זה, מּצד ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעפר
יּקח, אחר "ועפר ׁשּנאמר: - ּבעפר אּלא ּבסיד, טח ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואינֹו
ׁשחלץ, ׁשּתים ּתחת אחת אבן מביא ואינֹו הּבית". את ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָוטח
ּתחת ׁשּתים מביא אּלא חלּוצה, אחת אבן ּתחת ׁשּתים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹולא

ׁשלׁש. ּתחת ׁשּתים להביא לֹו ויׁש ְְְְִִִֵַַַַָָֹׁשּתים;

ּוׁשניהן„. חֹולצין, ׁשניהן - חברֹו לבין ּבינֹו הּכתל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהיה
ּבעל אבל אחרֹות; אבנים מביאין ּוׁשניהן העפר, את ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָקֹוצין

הנגע]הּבית העפר[שבו את מביא ׁשּנאמר:[לטוח]לבּדֹו - ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
עּמֹו מּטּפל חברֹו אין הּבית", את וטח יּקח, אחר ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ"ועפר

ְִָּבטיחה.

ׁשּבזוית‰. אחר]אבן בבית וחלקה המנוגע בבית -[חלקה ְִֶֶֶָ
נֹותץ, ׁשהּוא ּובזמן ּכּלּה; את חֹולץ חֹולץ, ׁשהּוא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֻּבזמן
אם ספק, ּבּדבר ויׁש חברֹו. ׁשל את ּומּניח ׁשּלֹו את ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָנֹותץ

יד ּכמֹו חברֹו, ׁשל זֹו בית-יד]ּתהיה ׁשּלֹו.[- לאבן ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָ

.Âנֹותן - ּגּביו על עלּיה והיתה נגע, ּבֹו ׁשּנראה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבית
הּקֹורֹות[מחשיב] התקרה]את נראה[וטהורות]לעלּיה[של ; ְֲִִֶַָָָ

ּגּביו על עלּיה היתה לא לּבית. הּקֹורֹות את נֹותן ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹּבעלּיה,
הּמלּבנין את ּומּציל עּמֹו; נּתצין ּכּלן ועפרֹו, ועציו אבניו -ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ

סריגי -]ואת על שמניחים החּלֹונֹות.[שבכות ְְִֵֶַַ

.Ê- טהֹור ּבבית אֹותן ּובנה מסּגר, מּבית אבנים ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּלֹוקח
נראה[אם] ׁשּבּטהֹור. האבנים את חֹולץ לּמסּגר, הּנגע ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻחזר

מסּגירין - הּׁשני והּבית יּנתץ; הּמסּגר ׁשּבנה, האבנים על ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻנגע
ּכּתחּלה. נגע ּבֹו ׁשּנראה ּבית ּכל ּכדין זה, ּבנגע ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָאֹותֹו

.Áהחליצה אחר המנּגע הּבית את מטהרין ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֻּכיצד
ועץ צּפרים ּוׁשּתי חרׂש, ּבכלי חּיים מים מביא ְְְְֳִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוהּטיחה?
ּדבר, לכל ׁשּבארנּו אדם ּכטהרת תֹולעת, ּוׁשני ואזֹוב ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָארז
מצרע, ׁשל ידֹו לאחר ּפעמים ׁשבע מּזה ׁשּבאדם ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא
מּבחּוץ; ּבית ׁשל הּמׁשקֹוף על ּפעמים ׁשבע מּזה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָּובבית

ׁשוין. מעׂשיהן ּכל ְֲִֵֶַָָָּוׁשאר

טז ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות

ּבֹו,‡. הּנֹוגע ּכל הּטמאֹות: מאבֹות אב המנּגע, ְְֲִֵֵַַַַַָָָֻֻּבית
אבנים אֹו הסּגר, אחר מּמּנּו ׁשחֹולצין אבנים וכן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָיטמא.
אבֹות ּכּלן - אֹותֹו ּכׁשּנֹותצין ּבית ׁשל ועפר ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֻועצים
ּבמּגע וכלים אדם מטּמא מהן, ּכּזית וכל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּטמאֹות;
טהֹור, לבית ּכּזית מהן נכנס אם ּכיצד? ּובביאה. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּובמּׂשא
מטּמאין ׁשּכּלן - וכלים מאדם ּבּבית אׁשר ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻנטמא
ׂשרפם, ואם ּבהנאה; אסּורין וכּלן מצרע. ּכאדם ְְְְְְֲֲִִִַָָָָָָָָָֹֻּבביאה,
"צרעת ׁשּנאמר: ּבהנאה, אסּור זה הרי - סיד מהם ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָועׂשה

מארה ּבֹו ּתן - קללה]ממארת" -]- וכּלן ּבֹו. ּתהנה ואל , ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
חֹומה. מּקפת ׁשאינּה ּפי על אף לעיר, חּוץ אֹותם ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻמׁשּלחין

מסּגר·. בדיקה]ּבית לצורך מּתֹוכֹו,[- אּלא מטּמא אינֹו - ְְִִֵֵֶַַָָֻ
עד יטמא אתֹו, הסּגיר ימי ּכל הּבית אל "והּבא ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

הּמחלט אבל ּומאחֹוריו;[שנטמא]הערב". מּתֹוכֹו מטּמא - ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ממארת... "צרעת ׁשּנאמר: טמא, - מאחֹוריו ּבֹו ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּנֹוגע
לֹו הֹוסיף אּלא היה?! טהֹור וכי - הּוא" טמא ְִִִֵֶַַָָָָָּבּבית,
וכן מאחֹוריו. ויטּמא טמא, ּכּלֹו ׁשּיהיה טמאתֹו, על ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻֻטמאה
מאחֹוריהן. מטּמאין ּבּמסּגר, הּנגע ּבהן ׁשּיׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻאבנים

ּבית‚. ּכיצד? ּבביאה. לטּמא והּמחלט, הּמסּגר ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻאחד
מס ּבין[מכסה]ׁשהיה מחלט ּבין מנּגע, ּבית ּגּבי על ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻֻ

אֹו האילן, ּתחת העֹומד - עליו מסך ׁשהּוא אילן אֹו ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻמסּגר,
הּטמא והּבית הּוא ׁשהרי טמא; - החיצֹון לּבית ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּנכנס

והּנחהּת לאהל, הּנכנסת מנּגעת אבן וכן אחד. אהל חת ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻֻ
האילן, ּתחת מּנחת היתה ּבאהל. אׁשר ּכל נטמא - ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻׁשם
האילן, ּתחת עֹומד הּטהֹור היה נטמא; - עֹובר ְְִִֵֵַַַַָָָָָָָוהּטהֹור
ׁשם, הּניחּה ואם טּמאהּו; לא - מנּגעת ּבאבן אדם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻועבר
ּבין ּכלים, ּבין אדם ּבין ּכמֹוהּו, - המנּגע ׁשּמֹוׁשב ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻטּמאהּו;

ועפרֹו. ועציו ְֲֲִֵַָָָאבנים

.„- עליו ׁשהאהילה אֹו מנּגעת, אבן על ּבידֹו ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמאהיל
ׁשּיּגע. עד ִֶַַָטהֹור,

ּכּלֹו‰. נכנס אפּלּו אחֹוריו, ּדר מנּגע לבית ׁשּנכנס ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָֻֻטהֹור
ּדר הּבית"; אל "והּבא ׁשּנאמר: טהֹור, - מחטמֹו ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָחּוץ

ּתֹורה. טּמאה ְִִָָָּביאה

.Âוכן נטמא. טמא, לבית ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֻטהֹור
טמא, לבית ׁשלׁש על ׁשלׁש מּמּנה ׁשהכניס טהֹורה ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹטּלית
נטמא. טמא, לבית אוירֹו ׁשהכניס חרׂש ּכלי וכן ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָנטמאת.
רב ּומּׁשּיכניס הּכלי; רב ׁשּיכניס עד ּכלים, ׁשאר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹאבל
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ּבכלים אמּורים? ּדברים ּבּמה מּיד. נטמא [בגדים]הּכלי, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָ
חלּוצין האדם]ׁשּנכנסּו לבושים אינם מּיׂשראל[- אדם אבל . ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָ

ּברגליו, וסנּדליו ּבבגדיו, לבּוׁש והּוא מנּגע, לבית ְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֻׁשּנכנס
טהֹורים, ּובגדיו מּיד; טמא האדם הרי - ּבידיו ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָָוטּבעֹותיו
ּפת ּביצים ּכׁשלׁש ויאכל אדם ׁשּיסב ּכדי ׁשם ׁשּיׁשהה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹעד
ּבגדיו; את יכּבס ּבּבית, "והּׁשכב ׁשּנאמר: ּבלפּתן, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹחּטים
,ּדעּת על תעלה וכי - ּבגדיו" את יכּבס ּבּבית, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹוהאכל
ׁשעּור לּתן אּלא ׁשם?! ׁשּיאכל עד מתטּמאין, ּבגדיו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאין
אם - העֹומד אֹו הּיֹוׁשב, אֹו הּׁשֹוכב, ואחד ּכאֹוכל. ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָלּׁשֹוכב
ּבגדיו. נטמאּו האמּורה, האכילה ׁשעּור לאכל ּכדי ְְְְֱֲֲִִִֵֶָָָָָָָָֹׁשהה

.Êוסנּדלֹו ּכתפֹו, על וכליו מנּגע, לבית ׁשּנכנס ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻמי
מּציל ׁשאינֹו מּיד; טמאין והם הּוא - ּבכּפיו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָוטּבעּתֹו
הּגֹוי וכן ּבהם. לבּוׁש ׁשהּוא ּכלים אּלא מּיד, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּלטּמא
- המנּגע לבית ונכנסּו ּבכלים, לבּוׁשין ׁשהיּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻוהּבהמה
ּכּבהמה. טמאה, מקּבל אינֹו הּגֹוי אבל מּיד; הּכלים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻנטמאּו

.Á,לּבית חּוץ ידיו ּופׁשט מנּגע, ּבבית עֹומד ׁשהיה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻמי
נטמאּו - הּׁשעּור אכילת ּכדי ׁשהה אם - ּבידיו ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוטּבעֹותיו
ּופׁשט ּבחּוץ, העֹומד וכן ּבחּוץ. ׁשהם ּפי על אף ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּטּבעֹות,
ּכדי ׁשם ׁשהּו ואם מּיד. ּבלבד ידיו נטמאּו - מנּגע לבית ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָֻידֹו
טהֹורֹות. ׁשהּו, לא ואם טּבעֹותיו; נטמאּו הּׁשעּור, ְְְְְֲִִִִַַַָָֹאכילת

.Ëּפתיל ּבצמיד הּמּציל מהודק]ּכל כיסוי הּמת,[- ּבאהל ְְִִִֵֶַַַָָָֹ
מכּסה שהוא]מּציל כל כיסוי הּמּציל[- וכל מנּגע; ּבבית ְְְְִִִֶַַַַָָֻֻ

הרי המנּגע, ּבבית מגּלה היה אפּלּו - הּמת ּבאהל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻֻֻמכּסה
אדמה ּוכלי אבנים ּכלי אֹו חרׂש ּכלי ּכיצד? טהֹור. ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָזה
והיּו ּבתֹוכם, וכלים ּומׁשקין אֹוכלין ׁשהיּו ּבהם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
צמיד מּקפין ׁשאינם ּפי על אף - המנּגע ּבבית ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻֻֻמכּסין

והחּדּות הּבֹור טהֹורין. ּׁשּבתֹוכם מה וכל הם בורּפתיל, -] ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
הקרקע] ע"ג מגּלין,בנוי ׁשהן ּפי על אף - המנּגע ְְִִִֵֶֶַַַַַָֻֻׁשּבּבית

טהֹורין. ׁשּבתֹוכם ְְִִֵֶָּכלים

.Èהרּבה ענינים ּכֹולל ּבׁשּתפּות, האמּור ׁשם הּוא - ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻהּצרעת
ׁשה לזה; זה ּדֹומין 'צרעת';ׁשאין קרּוי האדם, עֹור לבן רי ֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

וׁשּנּוי 'צרעת'; קרּוי הּזקן, אֹו הראׁש ׂשער מקצת ְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹּונפילת
האמּור הּׁשּנּוי וזה 'צרעת'. קרּוי הּבּתים, אֹו הּבגדים ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָעין
- הּׁשם ּבׁשּתפּות 'צרעת' ּתֹורה ׁשּקראּתּו ּובבּתים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּבבגדים
ּכדי ּביׂשראל, היה ופלא אֹות אּלא עֹולם, ׁשל מּמנהגֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאינֹו
מׁשּתּנֹות הרע, ּבלׁשֹון ׁשהמסּפר הרע. מּלׁשֹון ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָלהזהירם
עד ּברׁשעֹו עמד ואם הּבית; יטהר ּבֹו, חזר אם ּביתֹו. ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָקירֹות

יֹוׁשב ׁשהּוא ׁשּבביתֹו, העֹור ּכלי מׁשּתּנין - הּבית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻׁשהּתץ
עד ּברׁשעֹו עמד ואם יטהרּו; ּבֹו, חזר אם עליהם. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָוׁשֹוכב
ואם יטהרּו; ּבֹו, חזר אם ׁשעליו. הּבגדים מׁשּתּנין ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּיּׂשרפּו,
ויהיה ויצטרע, עֹורֹו מׁשּתּנה - ׁשּיּׂשרפּו עד ּברׁשעֹו ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָעמד
רׁשעים, ּבׂשיחת יתעּסק ׁשּלא עד לבּדֹו, ּומפרסם ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֻֻמבּדל
ּבּתֹורה מזהיר הּוא זה ענין ועל הרע. ולׁשֹון הּלצּות ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיא
ה' עׂשה אׁשר את זכֹור הּצרעת... ּבנגע "הּׁשמר ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואֹומר:
ארע מה התּבֹוננּו אֹומר: הּוא הרי ;"ּבּדר למרים, ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאלהי
מּמּנּו ּגדֹולה ׁשהיא ּבאחיה ׁשּדּברה הּנביאה, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָלמרים
הּים; מן להּצילֹו ּבעצמּה וסּכנה ּברּכיה, על וגּדלּתּו ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָּבׁשנים,
נביאים. לׁשאר ׁשהׁשוּתּו טעת, אּלא ּבגנּותֹו, ּדּברה לא ְְְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָֹוהיא
"והאיׁש ׁשּנאמר: הּדברים, אּלּו ּכל על הקּפיד לא ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּוא
קל ּבצרעת. נענׁשה מּיד כן, ּפי על ואף מאד". ענו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹמׁשה
ּגדֹולֹות לדּבר ׁשּמרּבים הּטּפׁשים, הרׁשעים אדם לבני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוחמר
להתרחק ארחֹותיו, לכּון ׁשרצה למי ראּוי ,לפיכ ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָונפלאֹות.
ּברׁשת אדם יּתפס ׁשּלא ּכדי עּמהם, ּומּלדּבר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹמיׁשיבתם
הרׁשעים: הּלצים יׁשיבת ּדר הּוא וזה וסכלּותם. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָרׁשעים
ּכסיל, "וקֹול ׁשּנאמר: ּכענין הבאי, ּבדברי מרּבין ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבּתחּלה
ּכענין הּצּדיקים, ּבגנּות לסּפר ּבאין ּכ ּומּתֹו ּדברים"; ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹּברב
עתק"; צּדיק על הּדברֹות ׁשקר, ׂשפתי "ּתאלמנה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ּבּנביא לדּבר הרּגל להם יהיה ּכ ּדפיּומּתֹו ולתת ים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו ׁשּנאמר: ּכענין ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבדבריהם,
ּכ ּומּתֹו ּבנביאיו"; ּומּתעּתעים ּדבריו, ּובֹוזים ְְְְֱִִִִִִִַָָָָָֹהאלהים,
ׁשּנאמר: ּכענין ּבעּקר, וכֹופרין ּבאלהים לדּבר ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבאין
אלהיהם". ה' על כן לא אׁשר ּדברים יׂשראל ּבני ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ"ויחּפאּו
ּתהל ּולׁשֹונם ּפיהם, בּׁשמים "ׁשּתּו ּבהם: אֹומר הּוא ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוהרי
ׁשהּלכה לׁשֹונם ּפיהם? ּבּׁשמים לׁשית להם ּגרם מי ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבארץ".
יׁשיבת להם ׁשּגֹורמת הרׁשעים ׂשיחת היא זֹו ּבארץ. ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָּתחּלה
ּבּתי ויׁשיבת הארץ, עּמי ׁשל ּכנסּיֹות ויׁשיבת ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָקרנֹות,
יׂשראל ּכׁשרי ׂשיחת אבל ׁשכר. ׁשֹותי עם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָמׁשּתאֹות
ּולפיכ חכמה; ודברי תֹורה ּבדברי אּלא אינּה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָוצּדיקיהם
- ּבּה אֹותם ּומזּכה ידם, על עֹוזר הּוא ּברּו ְֵֶַַַָָָָָָהּקדֹוׁש
ה', וּיקׁשב רעהּו, אל איׁש ה' יראי נדּברּו "אז ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּנאמר:
ׁשמֹו". ּולחֹוׁשבי ה' ליראי לפניו, זּכרֹון ספר וּיּכתב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָוּיׁשמע,

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

�
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ראשון יום

י ּפרק ּפסח קרּבן ¤¤©¤©§¨§¦הלכֹות

ׁשּנאמר:‡. לֹוקה, זה הרי - טהֹור ּבפסח עצם ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּׁשֹובר
לא "ועצם ׁשני: ּבפסח נאמר וכן בֹו"; תׁשּברּו לא ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹ"ועצם
עצם, ּבֹו ׁשבר אם - ּבטמאה ׁשּבא ּפסח אבל בֹו". ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֻיׁשּברּו

הּׁשמּועה מּפי לֹוקה; רבינו]אינֹו ממשה "לא[מסורת למדּו: ְְִִֵֶַָָֹ
העצם את הּׁשֹובר אחד ּבטמא. ולא ּבטהֹור, - בֹו" ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹתׁשּברּו
אֹו יֹום, מּבעֹוד עצם ּבֹו ׁשּׁשבר אֹו עׂשר, חמּׁשה ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּבלילי

ימים ּכּמה אחר לֹוקה;ׁשּׁשבר זה הרי - ֲִֵֶֶֶַַַַָָָ

מּבׂשרֹו,·. הּנֹותר ּבכלל הּפסח עצמֹות ׂשֹורפין ,ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָלפיכ
ּתּקלה. לידי ּבהן יבֹואּו ׁשּלא ְִֵֵֶֶַָָָָֹּכדי

ּבׂשר,‚. ּכזית עליו ׁשּיׁש עצם ׁשבירת על אּלא חּיבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאין
ּכזית עליו וׁשאין מח, ּבֹו ׁשאין עצם אבל מח; ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו
וׁשבר ּבׂשר, ּכזית עליו היה ׁשבירתֹו. על חּיב אינֹו - ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָָּבׂשר
ׁשהּמקֹום ּפי על אף חּיב, - הּבׂשר ּבמקֹום ׁשּלא ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעצם

מּבׂשר. ּפנּוי ִֶַָָָָׁשּׁשבר
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ּבכלים אמּורים? ּדברים ּבּמה מּיד. נטמא [בגדים]הּכלי, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָ
חלּוצין האדם]ׁשּנכנסּו לבושים אינם מּיׂשראל[- אדם אבל . ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָ

ּברגליו, וסנּדליו ּבבגדיו, לבּוׁש והּוא מנּגע, לבית ְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֻׁשּנכנס
טהֹורים, ּובגדיו מּיד; טמא האדם הרי - ּבידיו ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָָוטּבעֹותיו
ּפת ּביצים ּכׁשלׁש ויאכל אדם ׁשּיסב ּכדי ׁשם ׁשּיׁשהה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹעד
ּבגדיו; את יכּבס ּבּבית, "והּׁשכב ׁשּנאמר: ּבלפּתן, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹחּטים
,ּדעּת על תעלה וכי - ּבגדיו" את יכּבס ּבּבית, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹוהאכל
ׁשעּור לּתן אּלא ׁשם?! ׁשּיאכל עד מתטּמאין, ּבגדיו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאין
אם - העֹומד אֹו הּיֹוׁשב, אֹו הּׁשֹוכב, ואחד ּכאֹוכל. ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָלּׁשֹוכב
ּבגדיו. נטמאּו האמּורה, האכילה ׁשעּור לאכל ּכדי ְְְְֱֲֲִִִֵֶָָָָָָָָֹׁשהה

.Êוסנּדלֹו ּכתפֹו, על וכליו מנּגע, לבית ׁשּנכנס ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻמי
מּציל ׁשאינֹו מּיד; טמאין והם הּוא - ּבכּפיו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָוטּבעּתֹו
הּגֹוי וכן ּבהם. לבּוׁש ׁשהּוא ּכלים אּלא מּיד, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּלטּמא
- המנּגע לבית ונכנסּו ּבכלים, לבּוׁשין ׁשהיּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻוהּבהמה
ּכּבהמה. טמאה, מקּבל אינֹו הּגֹוי אבל מּיד; הּכלים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻנטמאּו

.Á,לּבית חּוץ ידיו ּופׁשט מנּגע, ּבבית עֹומד ׁשהיה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻמי
נטמאּו - הּׁשעּור אכילת ּכדי ׁשהה אם - ּבידיו ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוטּבעֹותיו
ּופׁשט ּבחּוץ, העֹומד וכן ּבחּוץ. ׁשהם ּפי על אף ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּטּבעֹות,
ּכדי ׁשם ׁשהּו ואם מּיד. ּבלבד ידיו נטמאּו - מנּגע לבית ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָֻידֹו
טהֹורֹות. ׁשהּו, לא ואם טּבעֹותיו; נטמאּו הּׁשעּור, ְְְְְֲִִִִַַַָָֹאכילת

.Ëּפתיל ּבצמיד הּמּציל מהודק]ּכל כיסוי הּמת,[- ּבאהל ְְִִִֵֶַַַָָָֹ
מכּסה שהוא]מּציל כל כיסוי הּמּציל[- וכל מנּגע; ּבבית ְְְְִִִֶַַַַָָֻֻ

הרי המנּגע, ּבבית מגּלה היה אפּלּו - הּמת ּבאהל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻֻֻמכּסה
אדמה ּוכלי אבנים ּכלי אֹו חרׂש ּכלי ּכיצד? טהֹור. ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָזה
והיּו ּבתֹוכם, וכלים ּומׁשקין אֹוכלין ׁשהיּו ּבהם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
צמיד מּקפין ׁשאינם ּפי על אף - המנּגע ּבבית ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻֻֻמכּסין

והחּדּות הּבֹור טהֹורין. ּׁשּבתֹוכם מה וכל הם בורּפתיל, -] ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
הקרקע] ע"ג מגּלין,בנוי ׁשהן ּפי על אף - המנּגע ְְִִִֵֶֶַַַַַָֻֻׁשּבּבית

טהֹורין. ׁשּבתֹוכם ְְִִֵֶָּכלים

.Èהרּבה ענינים ּכֹולל ּבׁשּתפּות, האמּור ׁשם הּוא - ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻהּצרעת
ׁשה לזה; זה ּדֹומין 'צרעת';ׁשאין קרּוי האדם, עֹור לבן רי ֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

וׁשּנּוי 'צרעת'; קרּוי הּזקן, אֹו הראׁש ׂשער מקצת ְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹּונפילת
האמּור הּׁשּנּוי וזה 'צרעת'. קרּוי הּבּתים, אֹו הּבגדים ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָעין
- הּׁשם ּבׁשּתפּות 'צרעת' ּתֹורה ׁשּקראּתּו ּובבּתים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּבבגדים
ּכדי ּביׂשראל, היה ופלא אֹות אּלא עֹולם, ׁשל מּמנהגֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאינֹו
מׁשּתּנֹות הרע, ּבלׁשֹון ׁשהמסּפר הרע. מּלׁשֹון ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָלהזהירם
עד ּברׁשעֹו עמד ואם הּבית; יטהר ּבֹו, חזר אם ּביתֹו. ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָקירֹות

יֹוׁשב ׁשהּוא ׁשּבביתֹו, העֹור ּכלי מׁשּתּנין - הּבית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻׁשהּתץ
עד ּברׁשעֹו עמד ואם יטהרּו; ּבֹו, חזר אם עליהם. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָוׁשֹוכב
ואם יטהרּו; ּבֹו, חזר אם ׁשעליו. הּבגדים מׁשּתּנין ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּיּׂשרפּו,
ויהיה ויצטרע, עֹורֹו מׁשּתּנה - ׁשּיּׂשרפּו עד ּברׁשעֹו ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָעמד
רׁשעים, ּבׂשיחת יתעּסק ׁשּלא עד לבּדֹו, ּומפרסם ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֻֻמבּדל
ּבּתֹורה מזהיר הּוא זה ענין ועל הרע. ולׁשֹון הּלצּות ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיא
ה' עׂשה אׁשר את זכֹור הּצרעת... ּבנגע "הּׁשמר ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואֹומר:
ארע מה התּבֹוננּו אֹומר: הּוא הרי ;"ּבּדר למרים, ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאלהי
מּמּנּו ּגדֹולה ׁשהיא ּבאחיה ׁשּדּברה הּנביאה, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָלמרים
הּים; מן להּצילֹו ּבעצמּה וסּכנה ּברּכיה, על וגּדלּתּו ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָּבׁשנים,
נביאים. לׁשאר ׁשהׁשוּתּו טעת, אּלא ּבגנּותֹו, ּדּברה לא ְְְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָֹוהיא
"והאיׁש ׁשּנאמר: הּדברים, אּלּו ּכל על הקּפיד לא ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּוא
קל ּבצרעת. נענׁשה מּיד כן, ּפי על ואף מאד". ענו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹמׁשה
ּגדֹולֹות לדּבר ׁשּמרּבים הּטּפׁשים, הרׁשעים אדם לבני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוחמר
להתרחק ארחֹותיו, לכּון ׁשרצה למי ראּוי ,לפיכ ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָונפלאֹות.
ּברׁשת אדם יּתפס ׁשּלא ּכדי עּמהם, ּומּלדּבר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹמיׁשיבתם
הרׁשעים: הּלצים יׁשיבת ּדר הּוא וזה וסכלּותם. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָרׁשעים
ּכסיל, "וקֹול ׁשּנאמר: ּכענין הבאי, ּבדברי מרּבין ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבּתחּלה
ּכענין הּצּדיקים, ּבגנּות לסּפר ּבאין ּכ ּומּתֹו ּדברים"; ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹּברב
עתק"; צּדיק על הּדברֹות ׁשקר, ׂשפתי "ּתאלמנה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ּבּנביא לדּבר הרּגל להם יהיה ּכ ּדפיּומּתֹו ולתת ים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו ׁשּנאמר: ּכענין ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבדבריהם,
ּכ ּומּתֹו ּבנביאיו"; ּומּתעּתעים ּדבריו, ּובֹוזים ְְְְֱִִִִִִִַָָָָָֹהאלהים,
ׁשּנאמר: ּכענין ּבעּקר, וכֹופרין ּבאלהים לדּבר ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבאין
אלהיהם". ה' על כן לא אׁשר ּדברים יׂשראל ּבני ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ"ויחּפאּו
ּתהל ּולׁשֹונם ּפיהם, בּׁשמים "ׁשּתּו ּבהם: אֹומר הּוא ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוהרי
ׁשהּלכה לׁשֹונם ּפיהם? ּבּׁשמים לׁשית להם ּגרם מי ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבארץ".
יׁשיבת להם ׁשּגֹורמת הרׁשעים ׂשיחת היא זֹו ּבארץ. ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָּתחּלה
ּבּתי ויׁשיבת הארץ, עּמי ׁשל ּכנסּיֹות ויׁשיבת ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָקרנֹות,
יׂשראל ּכׁשרי ׂשיחת אבל ׁשכר. ׁשֹותי עם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָמׁשּתאֹות
ּולפיכ חכמה; ודברי תֹורה ּבדברי אּלא אינּה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָוצּדיקיהם
- ּבּה אֹותם ּומזּכה ידם, על עֹוזר הּוא ּברּו ְֵֶַַַָָָָָָהּקדֹוׁש
ה', וּיקׁשב רעהּו, אל איׁש ה' יראי נדּברּו "אז ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּנאמר:
ׁשמֹו". ּולחֹוׁשבי ה' ליראי לפניו, זּכרֹון ספר וּיּכתב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָוּיׁשמע,

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

�
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ראשון יום

י ּפרק ּפסח קרּבן ¤¤©¤©§¨§¦הלכֹות

ׁשּנאמר:‡. לֹוקה, זה הרי - טהֹור ּבפסח עצם ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּׁשֹובר
לא "ועצם ׁשני: ּבפסח נאמר וכן בֹו"; תׁשּברּו לא ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹ"ועצם
עצם, ּבֹו ׁשבר אם - ּבטמאה ׁשּבא ּפסח אבל בֹו". ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֻיׁשּברּו

הּׁשמּועה מּפי לֹוקה; רבינו]אינֹו ממשה "לא[מסורת למדּו: ְְִִֵֶַָָֹ
העצם את הּׁשֹובר אחד ּבטמא. ולא ּבטהֹור, - בֹו" ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹתׁשּברּו
אֹו יֹום, מּבעֹוד עצם ּבֹו ׁשּׁשבר אֹו עׂשר, חמּׁשה ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּבלילי

ימים ּכּמה אחר לֹוקה;ׁשּׁשבר זה הרי - ֲִֵֶֶֶַַַַָָָ

מּבׂשרֹו,·. הּנֹותר ּבכלל הּפסח עצמֹות ׂשֹורפין ,ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָלפיכ
ּתּקלה. לידי ּבהן יבֹואּו ׁשּלא ְִֵֵֶֶַָָָָֹּכדי

ּבׂשר,‚. ּכזית עליו ׁשּיׁש עצם ׁשבירת על אּלא חּיבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאין
ּכזית עליו וׁשאין מח, ּבֹו ׁשאין עצם אבל מח; ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו
וׁשבר ּבׂשר, ּכזית עליו היה ׁשבירתֹו. על חּיב אינֹו - ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָָּבׂשר
ׁשהּמקֹום ּפי על אף חּיב, - הּבׂשר ּבמקֹום ׁשּלא ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעצם

מּבׂשר. ּפנּוי ִֶַָָָָׁשּׁשבר
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לֹוקה.„. אחד, ּבעצם הּׁשֹובר אחר ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָוהּׁשֹובר

מּׁשּום‰. חּיב אינֹו ּגידים, והמחּת עצמֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָהּׂשֹורף
עצם. ְִֶֶַׁשבירת

.Âנא ׁשהּוא מעט]ּפסח את[צלוי ּבֹו וׁשבר מבּׁשל, אֹו ְְֶֶֶַַָָָֻ
ויציאה ּבטמאה נפסל אפּלּו לֹוקה. - ממקוםהעצם שיצא -] ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֻ

החבורה] העצם.אכילת ׁשבירת אּסּור ּבֹו יׁש ּבהם, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָוכּיֹוצא
הּכׁשר ׁשעת לֹו ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים שהיהּבּמה [זמן ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּכגֹוןכשר] הּכׁשר, ׁשעת לֹו היתה לא אם אבל ונפסל; ,ְְְְְֲִִֶַַַָָָֹֹ
בהקרבה]ׁשּנתּפּגל הּזמן[נפסל לאוכלוּבמחׁשבת [שחשב ְְְֲִֵֶֶֶַַַַ

זמנו] הּׁשםאחר ׁשּנּוי ּבמחׁשבת בעליו]אֹו לשם שלא [-כגון ְֲִֵֶֶַַ
מּׁש ּבֹו אין העצם.- ׁשבירת ּום ְִִֵֶֶַָ

.Êהאליה עצם אינּה[הזנב]ׁשבר ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
לאכילה. ְֲִַָָראּויה

Áמּתרין אּלּו הרי רּכים, עצמים ּכמֹו ׁשהם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֻהּסחּוסחים,
ְְָָלאכלם.

.Ë,אֹותם יאכל לא - רּכים ׁשעצמֹותיו ,ור קטן ּגדי ְְִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה
עצם הּׁשֹובר ׁשאחד - לֹוקה אכל, ואם עצם; ׁשֹובר ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּזה
ּבּׁשֹור ׁשּנאכל ּכל הּכלל: זה .ר עצם הּׁשֹובר אֹו ְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָקׁשה,
הּגדי מן ּכנגּדֹו לאכל ׁשּמּתר הּוא - ׁשּיתּבּׁשל אחר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻהּגדֹול

ּכנפים ראׁשי ּכגֹון צלּיתֹו, אחר עצמות]הר ּוסחּוסחים.[- ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ

.Èראּויין ׁשהן ּפי על אף - להקׁשֹות ׁשּסֹופן הרּכין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּגידין
נמנין אין - ּבפסח ונאכלין עּתה, [מחשבים]לאכילה ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָ

נוספים]עליהם משתתפים מּפני[- ׁשּבראׁש, מח על ונמנין . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹ
מח על נמנין ואין עצם; ׁשבירת ּבלא להֹוציאֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹׁשּיכֹול
אינֹו ׁשהרי - ראׁשיו מּׁשני הּסתּום העצם והּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבּקֹולית,

העצם. ּבׁשבירת אּלא להֹוציאֹו, ְְִִִֶֶֶַָָָיכֹול

.‡È,ואֹוכל הּבׂשר את חֹות - הּפסח את אֹוכל ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכׁשאדם
ּוכׁשּיּגיע רצה; אם ּומפרקן הּפרק, מן העצמֹות את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוחֹות
והעצמֹות הּגידים ׁשאר עם ּומּניחֹו מֹוציאֹו, הּנׁשה, ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָלגיד
אֹותֹו מנּקין ׁשאין - אכילה ּבׁשעת ׁשּיֹוצאין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָוהּקרּומֹות
ׁשלם. אֹותֹו צֹולין אּלא אֹותֹו, מחּתכין ואין הּבׂשר, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּכׁשאר
יחסר ׁשּלא והּוא, ּכׁשר; - חתיכֹות חתיכֹות חתכֹו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָֹואם
עד הּפסח מּבׂשר יׁשאיר ׁשּלא להׁשּתּדל אדם צרי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאבר.

" ׁשּנאמר: ּבּׁשני[ו]ּבקר, וכן ּבקר"; עד מּמּנּו תֹותירּו לא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ
מּמּנּו, הׁשאיר ואם ּבקר". עד מּמּנּו יׁשאירּו "לא ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַֹֹנאמר:
לֹוקה ואינֹו תעׂשה; ּבלא עֹובר - ּבּׁשני ּבין ּבראׁשֹון ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹּבין
מּמּנּו... "והּנתר ׁשּנאמר: לעׂשה, נּתק ׁשהרי - זה לאו ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹעל

ּתׂשרפּו". ְִֵָֹּבאׁש

.·Èׁשלמים עּמֹו מקריבין ּבראׁשֹון, הּפסח את ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָּכׁשּמקריבין
אֹו ּגדֹולים הּצאן, מן אֹו הּבקר מן - עׂשר ארּבעה ְְְִִִַַַָָָָָָֹּביֹום
היא וזֹו הּׁשלמים. זבחי ּככל נקבֹות, אֹו זכרים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָקטּנים,
ּבּתֹורה: נאמר זה ועל עׂשר'; ארּבעה 'חגיגת ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנקראת
עּמֹו מביאין אימתי ּובקר". צאן ,אלהי לה' ּפסח ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ"וזבחּת

ּבחל ּבא ׁשהּוא ּבזמן זֹו? בחול]חגיגה י"ד ּובטהרה[שחל ְְְֲֳִִֶַָָָָֹ
ישבעוּובמעט ולא פסח, קרבן באותו השתתפו [כשרבים ְָֻ
אֹוממנו] ּבׁשּבת, להיֹות עׂשר ארּבעה יֹום חל אם אבל .ְְְֲִִַַָָָָָָָ

אין - מרּבים הּפסחים ׁשהיּו אֹו ּבטמאה, הּפסח ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻׁשּבא
ּבלבד. הּפסחים אּלא מקריבין ואין חגיגה, עּמֹו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָמביאין

.‚Èוהיא חֹובה; ואינּה רׁשּות, - עׂשר ארּבעה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָחגיגת
ואסּור ׁשלמים. זבחי ּככל אחד, ולילה ימים לׁשני ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנאכלת
ׁשּנאמר: הּׁשליׁשי, לּיֹום עׂשר ארּבעה חגיגת מּבׂשר ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָלהּניח
- הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבׂשר מן ילין ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ"ולא
ּבׂשר למּניח אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹלּבקר";
"לּבקר", ׁשּנאמר: - עׂשר ׁשּׁשה ליֹום עׂשר ארּבעה ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹחגיגת
יׂשרף אּלא לֹוקה; אינֹו והּמֹותיר, הּׁשני. יֹום ׁשל ּבקר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹעד

הּנֹותרים. ּכׁשאר מּמּנה, ְִִִֶַַָָָָהּנֹותר

.„Èוכל הּׁשלחן, על הּפסח עם ׁשעלה חגיגה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻּבׂשר
ואינם עּמֹו, מתּבערין - הּׁשלחן על עּמֹו העֹולים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָֻהּתבׁשילין
הּתערבת. מּפני ּגזרה, עצמֹו: ּכּפסח חצֹות עד אּלא ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹנאכלים

.ÂËאסּור - הראׁשֹון ׁשני? לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ְִִִֵֵֶֶַַַָָמה
חמץ על נׁשחט ואינֹו יּמצא', ּוב'בל יראה' ּב'בל [-ּבחמץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

הבעלים] ברשות חמץ חּוץכשיש מּמּנּו מֹוציאין ואין ,ְִִִֵֶ
וטעּון עּמֹו[אמירת]לחבּורה, ּומביאין ּבאכילתֹו, הּלל ְְֲֲִִִִֵַַַָָָ

טמאת הּקהל רב נטמא אם ּבטמאה ׁשּיבֹוא ואפׁשר ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻֻחגיגה,
ּבּבית, עּמֹו ּומּצה חמץ - ׁשני ּפסח אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמת,
לבית חּוץ אֹותֹו ּומֹוציאין ּבאכילתֹו, הּלל טעּון ְְֲִִִֵֵֵַַָָואינֹו
ּבטמאה. ּבא ואינֹו חגיגה, עּמֹו מביאין ואין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָֻאכילתֹו,
ונאכלין ּבעׂשּיתם, הּלל ּוטעּונין הּׁשּבת, את ּדֹוחין ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּוׁשניהם
ואין מהם, מֹותירין ואין ּומרֹור, מּצה על אחד ּבבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָצלי
לכל לראׁשֹון הּׁשני יׁשוה לא ולּמה העצם. את ּבהם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשֹוברין
אֹותֹו"? יעׂשּו הּפסח חּקת "ּככל ׁשּנאמר: מאחר ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻהּדברים,
לראׁשֹון ׁשוה ׁשאינֹו ללּמד הּפסח, חּקי מּקצת ּבֹו ׁשּפרׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻלפי
והם ׁשּבגּופֹו, הּמצוֹות והן ּבֹו; ׁשּנתּפרׁשּו ּבּדברים ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָאּלא
הּפסח ׁשּיּלקח ּבמצרים, ׁשּנאמר זה ׁשּכלל הּפסח". ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻ"חּקת
לּמׁשקֹוף אזֹוב ּבאגּדת ּדם הּגעת טעּון וׁשהּוא ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֻמּבעׂשֹור,
הּדברים אֹותם אין - ּבחּפזֹון וׁשּיאכל הּמזּוזֹות, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָולׁשּתי
ּבלבד. מצרים ּבפסח אּלא נעׂשּו ולא לדֹורֹות, ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָֹנֹוהגים

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

שני יום
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מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש

ּפנ את להראֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; (ב)לא ה'; י ְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָֹ
יראה ׁשּלא (ד) ּברגלים; לׂשמח (ג) רגלים; ּבׁשלׁש ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹלחג
מּתנֹותיו לֹו ולּתן מּלׂשּמחֹו הּלוי יעזב ׁשּלא (ה) ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹריקם;
ּבמֹוצאי הּסּכֹות ּבחג העם את להקהיל (ו) ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻּברגלים;

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִִֵֵֵָָׁשמּטה.

א ּפרק חגיגה ¤¤¨¦£§¦הלכֹות

מּׁשלׁשה‡. רגל ּבכל יׂשראל נצטּוּו עׂשה מצוֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשלׁש
;"זכּור ּכל "יראה ׁשּנאמר: הראּיה, הן: ואּלּו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָרגלים,
ׁשּנאמר: והּׂשמחה, ;"אלהי לה' "ּתחג ׁשּנאמר: ְְְֱֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהחגיגה,
ׁשּיראה היא - ּבּתֹורה האמּורה הראּיה ."ּבחּג ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ"וׂשמחּת
קרּבן עּמֹו ויביא חג, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּבעזרה ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָּפניו
ּביֹום לעזרה ׁשּבא ּומי הּבהמה. מן ּבין העֹוף מן ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָעֹולה,
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עׂשה, מצות עׂשה ׁשּלא ּדּיֹו לא - עֹולה הביא ולא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹראׁשֹון,
פני יראּו "ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, לא מצות על ׁשעבר ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאּלא
מעׂשה. עׂשה לא ׁשהרי זה, לאו על לֹוקה ואינֹו ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹריקם".
טֹוב ּביֹום ׁשלמים ׁשּיקריב היא - ּבּתֹורה האמּורה ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָהחגיגה
ׁשאין ידּוע, והּדבר להראֹות; ּכׁשּיבֹוא חג, ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהראׁשֹון
ׁשהן אּלּו, מצוֹות ּוׁשּתי הּבהמה. מן אּלא ּבאים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּׁשלמים
הּׂשמחה ּבהן. חּיבֹות הּנׁשים אין - והחגיגה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהראּיה

יתר ׁשלמים ׁשּיקריב הּוא - ּברגלים על[בנוסף]האמּורה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׂשמחה', 'ׁשלמי הּנקראין הן ואּלּו חגיגה, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשלמי
."אלהי ה' לפני וׂשמחּת ׁשם; ואכלּת ׁשלמים, ְְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ"וזבחּת

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות ְְְִִַָָָונׁשים

ׁשּנאמר:·. הּתֹורה, מן ׁשעּור להן אין - והחגיגה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהראּיה
סֹופרים מּדברי אבל וגֹו'"; ידֹו ּכמּתנת חכמים]"איׁש -], ְְְְְֲִִִִֵַַָָ

ולא ּכסף, מעה מּׁשוה ּפחֹות ראּיה עֹולת קרּבן יהא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּכפי להביא ּומצוה ּכסף. ׁשּתי מּׁשוה ּפחֹות חגיגה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשלמי

."אלהי ה' ּכברּכת ידֹו, "ּכמּתנת ׁשּנאמר: ְְְְְֱֱִֶֶֶַַַַָָֹעׁשרֹו,

ּבעת‚. ׁשעּור. חכמים ּבהם נתנּו לא ׂשמחה, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹׁשלמי
קרּבנֹות ּבידֹו היּו אם - לחג לירּוׁשלים אדם ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיעלה
ּבידֹו אין ואם הּקרּבן. ּבֹו לקנֹות ּכסף עּמֹו יעלה אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהראּיה,
ּכּמה ׁשוה ּבידֹו היה אפּלּו ּכסף; ׁשוה יביא לא ְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹּכסף,
ולּמה קרּבן. ולא ּכסף ּבלא ריקם לעלֹות לֹו אסּור ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹֹזהּובים,
ימצא לא ׁשּמא ּגזרה, ּכסף? ׁשוה ּבידֹו ׁשּיעלה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאסרּו

סיגים הּמעֹות יּמצאּו ׁשּמא אֹו טובים]למּכר, .[לא ְְִִִִֶַָָָֹ

ראּיתֹו„. עֹולת הראׁשֹון טֹוב ּביֹום הקריב ׁשּלא ְְְִִִִִֶַָָֹמי
הרגל, ימֹות ּבׁשאר מקריבן זה הרי חגיגתֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוׁשלמי
ׁשּכּלם מלּמד - "אלהי לה' ּתחג ימים "ׁשבעת ְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשּנאמר:

הם. ראׁשֹון ּתׁשלּומי וכּלם לחגיגה, ְְְֲִִִֵֵַַָָֻראּויין

הקריב‰. לא ּבראׁשֹון. ּולהקריב להקּדים, ְְְְְְִִִִִִַַָָֹּומצוה
המאחר וכל ּבּׁשני. יקריב - מזיד ּבין ׁשֹוגג ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָּבראׁשֹון,
אספּתי". מּמֹועד "נּוגי נאמר: ועליו מגּנה, זה הרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

.Âחג ולא הרגל הקריב]עבר ּבאחריּותֹו[לא חּיב אינֹו , ְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹ
קרבנו] אבד אם להקריב חייב ּבֹו[אינו וכּיֹוצא זה ועל ;ְְֵֶַַ

לתקן". יּוכל לא "מעּות, ְְֱִֶַַָֹֹֻנאמר:

.Êחֹוגג - הּסּכֹות חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום חג ׁשּלא ְִִֵֶֶַַַָֹֻמי
ואףא ׁשמיני; ׁשהּוא האחרֹון, טֹוב ּוביֹום הרגל, ּכל ת ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָ

חג ּביֹום חג ׁשּלא מי וכן הּוא. ראׁשֹון ּתׁשלּומי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹהּׁשמיני,
ׁשׁשת ּכל ּתׁשלּומין לֹו ויׁש ׁשבעה, ּכל חֹוגג - ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָהּׁשבּועֹות
הּׁשמּועה מּפי זה ודבר הּׁשבּועֹות; חג ׁשּלאחר ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּימים

רבינו] ממשה הּׁשבּועֹות[מסורת ׁשחג ימים]נאמר, ז' לו [יש ֱֶֶַַַָ
לתׁשלּומין. הּמּצֹות ְְְִַַַַּכחג

.Áהּׁשּבת את לא ּדֹוחין אינם חגיגה, וׁשלמי ראּיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעֹולת
ּכקרּבנֹות קבּוע זמן להם ׁשאין לפי הּטמאה, את ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻולא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו למחר, חֹוגג הּיֹום, חֹוגג אינֹו ׁשאם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּצּבּור;
ּביֹום מקריבין ׁשאין ּפי על אף טֹוב; יֹום את ּדֹוחין ְְֲִִִִֵֶֶַַַָאבל
חגיגה וׁשלמי ראּיה עֹולת מקריבין ּונדבֹות, נדרים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָטֹוב
חֹובֹות. אּלא ּונדבֹות, נדרים אּלּו ׁשאין ׂשמחה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָוׁשלמי

.Ëחגיגתֹו וׁשלמי ראּיתֹו עֹולת הּמקריב ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּכׁשּמקריב
סֹומ טֹוב, ּביֹום ּכדר[ידיו]וׂשמחתֹו ּכחֹו ּבכל עליהם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָֹ

מעּכבת, אינּה ׁשּסמיכה ּפי על אף הּימים; ּבׁשאר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעֹוׂשה
מּׁשּום עליה ּגזרּו לא הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמֹו

בחג]ׁשבּות בבהמה להשתמש חכמים איסור -]. ְ

.È.להביאּה חּיבין יֹורׁשיו ומת, ראּיתֹו עֹולת ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָהּמפריׁש
ׁשּנאמר: - ּונדבֹות נדרים מֹועד ׁשל ּבחּלֹו להקריב ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֻֻמּתר
ונדבתיכם", מּנדריכם לבד ּבמֹועדיכם, לה' ּתעׂשּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ"אּלה
מצרע עֹולת ּכגֹון "לעלתיכם", ּברגל. ׁשּקרבין - ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹמּכלל

להביא "ּולמנחתיכם", יֹולדת; על]ועֹולת מלמד מנחת[- ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ
קנאֹות ּומנחת סוטה]חֹוטא לרּבֹות[של "ּולׁשלמיכם", ; ְְְְְִֵֵֶַַַָ

ּבּמֹועד קרבין הּכל נזיר. המועד]ׁשלמי קרבין[חול ואין , ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָֹ
טֹוב. ְּביֹום

.‡Èאֹוכלין לֹו ׁשהיּו משפחתו]מי מעטין[- ּונכסים מרּבין ְְְִִִִִֶָָָֻֻ
חגיגה ׁשלמי מביא לאכילה]- ראּיה[שהם ועֹולת מרּבין, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָֻ

לגמרי] ּונכסים[שקרבים מעטין אֹוכלין לֹו היּו ְְִִִִָָָָֻֻמעטין;
מעטֹות. חגיגה וׁשלמי מרּבֹות, ראּיה עֹולת מביא - ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻֻֻמרּבין
לעֹולה, מּמעה יפחֹות 'לא אמרּו: זה על - מעט וזה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻזה
נאמר: זה על - מרּבה וזה זה לׁשלמים'; ּכסף ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻּוׁשּתי

."ל נתן אׁשר אלהי ה' ְְֱֲִֶֶַַָָֹ"ּכברּכת

שלישי יום
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האנׁשים,‡. וכל הראּיה; מן ּפטּורין ועבדים, ְְְֲֲִִִִִִַָָָָָָָנׁשים
וסּומא וקטן וׁשֹוטה ואּלם מחרׁש חּוץ - ּבראּיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָחּיבים
מאד והענג והר והחֹולה הּזקן וכן וערל, וטמא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוחּגר
עׂשר, האחד אּלּו ּכל רגליהן. על לעלֹות יכֹולין ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאינן
אף - החרׁש ּבראּיה. חּיבין האנׁשים, ּכל ּוׁשאר ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָּפטּורין;
מן ּפטּור - אחת ּבאזנֹו חרׁש אפּלּו מדּבר, ׁשהּוא ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָעל
- אחת ּברגלֹו חּגר אֹו אחת, ּבעינֹו הּסּומה וכן ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָהראּיה.

טמטּום ּפטּור. ׁשֹומע, ׁשהּוא ּפי על אף - האּלם [לאּפטּור. ְִִֵֵֶַַַָָָֻ
מינו] ונקבה]ואנּדרּגינסידוע זכר סימני בו ּפטּורין,[יש - ְְְְִִַַַ

ּב וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי אּׁשה. ספק ׁשהן -מּפני חֹורין ן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָ
מן ּפטּורין אּלּו ׁשּכל ּומּנין ׁשּבֹו. עבדּות צד מּפני ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָּפטּור,
את להֹוציא ,"זכּור ּכל "יראה אֹומר: הּוא הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָהראּיה?
העבדים אין ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ׁשאין עׂשה ּומצות ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּנׁשים.
להֹוציא יׂשראל", ּכל "ּבבֹוא נאמר: הרי ועֹוד ּבּה; ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָָחּיבין
ׁשהם ּכׁשם - לראֹות" יׂשראל ּכל "ּבבֹוא ונאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהעבדים.
קדׁשֹו הדר לראֹות ּבאים הם ּכ ה', לפני להראֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָּבאין
נסמית אפּלּו רֹואה, ׁשאינֹו סּומה להֹוציא - ׁשכינתֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָּובית
נאמר: וׁשם ּגמּורה. ׁשלמה, ראּיתֹו אין ׁשהרי אחת, ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעינֹו
ּגמּורה. ׁשמיעה ׁשֹומע ׁשאינֹו מי להֹוציא - יׁשמעּו" ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ"למען
המצּוה ׁשּכל מדּבר, ׁשאינֹו מי להֹוציא - ילמדּו" ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻ"ּולמען
ה'" ּפני את לראֹות ּבעלת" ונאמר: ללּמד. מצּוה ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻללמד
וענג. וזקן וחֹולה חּגר להֹוציא ּברגליו, לעלֹות ׁשּיכֹול מי -ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ראּוי הּטמא ׁשאין הּמקּדׁש, ּביאת ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּוכבר

ּכּטמא.[למקדש]לביאה מאּוס הערל, וכן ; ְְִֵֵֵֶַָָָָ

וכּיֹוצא·. הּכלבים צֹואת לקּבץ ׁשּמלאכּתֹו והּוא ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָהמקּמץ,
נחׁשת המצרף וכן לרפּואה, אֹו העֹורֹות לעּבּוד ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹּבהן

והעּבדנין ׁשּלֹו, עורות]ּבּמחצב ׁשהן[מעבדי ּפי על אף - ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
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עׂשה, מצות עׂשה ׁשּלא ּדּיֹו לא - עֹולה הביא ולא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹראׁשֹון,
פני יראּו "ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, לא מצות על ׁשעבר ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאּלא
מעׂשה. עׂשה לא ׁשהרי זה, לאו על לֹוקה ואינֹו ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹריקם".
טֹוב ּביֹום ׁשלמים ׁשּיקריב היא - ּבּתֹורה האמּורה ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָהחגיגה
ׁשאין ידּוע, והּדבר להראֹות; ּכׁשּיבֹוא חג, ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהראׁשֹון
ׁשהן אּלּו, מצוֹות ּוׁשּתי הּבהמה. מן אּלא ּבאים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּׁשלמים
הּׂשמחה ּבהן. חּיבֹות הּנׁשים אין - והחגיגה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהראּיה

יתר ׁשלמים ׁשּיקריב הּוא - ּברגלים על[בנוסף]האמּורה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׂשמחה', 'ׁשלמי הּנקראין הן ואּלּו חגיגה, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשלמי
."אלהי ה' לפני וׂשמחּת ׁשם; ואכלּת ׁשלמים, ְְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ"וזבחּת

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות ְְְִִַָָָונׁשים

ׁשּנאמר:·. הּתֹורה, מן ׁשעּור להן אין - והחגיגה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהראּיה
סֹופרים מּדברי אבל וגֹו'"; ידֹו ּכמּתנת חכמים]"איׁש -], ְְְְְֲִִִִֵַַָָ

ולא ּכסף, מעה מּׁשוה ּפחֹות ראּיה עֹולת קרּבן יהא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּכפי להביא ּומצוה ּכסף. ׁשּתי מּׁשוה ּפחֹות חגיגה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשלמי

."אלהי ה' ּכברּכת ידֹו, "ּכמּתנת ׁשּנאמר: ְְְְְֱֱִֶֶֶַַַַָָֹעׁשרֹו,

ּבעת‚. ׁשעּור. חכמים ּבהם נתנּו לא ׂשמחה, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹׁשלמי
קרּבנֹות ּבידֹו היּו אם - לחג לירּוׁשלים אדם ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיעלה
ּבידֹו אין ואם הּקרּבן. ּבֹו לקנֹות ּכסף עּמֹו יעלה אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהראּיה,
ּכּמה ׁשוה ּבידֹו היה אפּלּו ּכסף; ׁשוה יביא לא ְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹּכסף,
ולּמה קרּבן. ולא ּכסף ּבלא ריקם לעלֹות לֹו אסּור ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹֹזהּובים,
ימצא לא ׁשּמא ּגזרה, ּכסף? ׁשוה ּבידֹו ׁשּיעלה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאסרּו

סיגים הּמעֹות יּמצאּו ׁשּמא אֹו טובים]למּכר, .[לא ְְִִִִֶַָָָֹ

ראּיתֹו„. עֹולת הראׁשֹון טֹוב ּביֹום הקריב ׁשּלא ְְְִִִִִֶַָָֹמי
הרגל, ימֹות ּבׁשאר מקריבן זה הרי חגיגתֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוׁשלמי
ׁשּכּלם מלּמד - "אלהי לה' ּתחג ימים "ׁשבעת ְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשּנאמר:

הם. ראׁשֹון ּתׁשלּומי וכּלם לחגיגה, ְְְֲִִִֵֵַַָָֻראּויין

הקריב‰. לא ּבראׁשֹון. ּולהקריב להקּדים, ְְְְְְִִִִִִַַָָֹּומצוה
המאחר וכל ּבּׁשני. יקריב - מזיד ּבין ׁשֹוגג ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָּבראׁשֹון,
אספּתי". מּמֹועד "נּוגי נאמר: ועליו מגּנה, זה הרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

.Âחג ולא הרגל הקריב]עבר ּבאחריּותֹו[לא חּיב אינֹו , ְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹ
קרבנו] אבד אם להקריב חייב ּבֹו[אינו וכּיֹוצא זה ועל ;ְְֵֶַַ

לתקן". יּוכל לא "מעּות, ְְֱִֶַַָֹֹֻנאמר:

.Êחֹוגג - הּסּכֹות חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום חג ׁשּלא ְִִֵֶֶַַַָֹֻמי
ואףא ׁשמיני; ׁשהּוא האחרֹון, טֹוב ּוביֹום הרגל, ּכל ת ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָ

חג ּביֹום חג ׁשּלא מי וכן הּוא. ראׁשֹון ּתׁשלּומי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹהּׁשמיני,
ׁשׁשת ּכל ּתׁשלּומין לֹו ויׁש ׁשבעה, ּכל חֹוגג - ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָהּׁשבּועֹות
הּׁשמּועה מּפי זה ודבר הּׁשבּועֹות; חג ׁשּלאחר ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּימים

רבינו] ממשה הּׁשבּועֹות[מסורת ׁשחג ימים]נאמר, ז' לו [יש ֱֶֶַַַָ
לתׁשלּומין. הּמּצֹות ְְְִַַַַּכחג

.Áהּׁשּבת את לא ּדֹוחין אינם חגיגה, וׁשלמי ראּיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעֹולת
ּכקרּבנֹות קבּוע זמן להם ׁשאין לפי הּטמאה, את ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻולא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו למחר, חֹוגג הּיֹום, חֹוגג אינֹו ׁשאם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּצּבּור;
ּביֹום מקריבין ׁשאין ּפי על אף טֹוב; יֹום את ּדֹוחין ְְֲִִִִֵֶֶַַַָאבל
חגיגה וׁשלמי ראּיה עֹולת מקריבין ּונדבֹות, נדרים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָטֹוב
חֹובֹות. אּלא ּונדבֹות, נדרים אּלּו ׁשאין ׂשמחה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָוׁשלמי

.Ëחגיגתֹו וׁשלמי ראּיתֹו עֹולת הּמקריב ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּכׁשּמקריב
סֹומ טֹוב, ּביֹום ּכדר[ידיו]וׂשמחתֹו ּכחֹו ּבכל עליהם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָֹ

מעּכבת, אינּה ׁשּסמיכה ּפי על אף הּימים; ּבׁשאר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעֹוׂשה
מּׁשּום עליה ּגזרּו לא הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמֹו

בחג]ׁשבּות בבהמה להשתמש חכמים איסור -]. ְ

.È.להביאּה חּיבין יֹורׁשיו ומת, ראּיתֹו עֹולת ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָהּמפריׁש
ׁשּנאמר: - ּונדבֹות נדרים מֹועד ׁשל ּבחּלֹו להקריב ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֻֻמּתר
ונדבתיכם", מּנדריכם לבד ּבמֹועדיכם, לה' ּתעׂשּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ"אּלה
מצרע עֹולת ּכגֹון "לעלתיכם", ּברגל. ׁשּקרבין - ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹמּכלל

להביא "ּולמנחתיכם", יֹולדת; על]ועֹולת מלמד מנחת[- ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ
קנאֹות ּומנחת סוטה]חֹוטא לרּבֹות[של "ּולׁשלמיכם", ; ְְְְְִֵֵֶַַַָ

ּבּמֹועד קרבין הּכל נזיר. המועד]ׁשלמי קרבין[חול ואין , ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָֹ
טֹוב. ְּביֹום

.‡Èאֹוכלין לֹו ׁשהיּו משפחתו]מי מעטין[- ּונכסים מרּבין ְְְִִִִִֶָָָֻֻ
חגיגה ׁשלמי מביא לאכילה]- ראּיה[שהם ועֹולת מרּבין, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָֻ

לגמרי] ּונכסים[שקרבים מעטין אֹוכלין לֹו היּו ְְִִִִָָָָֻֻמעטין;
מעטֹות. חגיגה וׁשלמי מרּבֹות, ראּיה עֹולת מביא - ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻֻֻמרּבין
לעֹולה, מּמעה יפחֹות 'לא אמרּו: זה על - מעט וזה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻזה
נאמר: זה על - מרּבה וזה זה לׁשלמים'; ּכסף ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻּוׁשּתי

."ל נתן אׁשר אלהי ה' ְְֱֲִֶֶַַָָֹ"ּכברּכת

שלישי יום

ב ּפרק חגיגה ¤¤¨¦£§¦הלכֹות

האנׁשים,‡. וכל הראּיה; מן ּפטּורין ועבדים, ְְְֲֲִִִִִִַָָָָָָָנׁשים
וסּומא וקטן וׁשֹוטה ואּלם מחרׁש חּוץ - ּבראּיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָחּיבים
מאד והענג והר והחֹולה הּזקן וכן וערל, וטמא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוחּגר
עׂשר, האחד אּלּו ּכל רגליהן. על לעלֹות יכֹולין ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאינן
אף - החרׁש ּבראּיה. חּיבין האנׁשים, ּכל ּוׁשאר ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָּפטּורין;
מן ּפטּור - אחת ּבאזנֹו חרׁש אפּלּו מדּבר, ׁשהּוא ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָעל
- אחת ּברגלֹו חּגר אֹו אחת, ּבעינֹו הּסּומה וכן ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָהראּיה.

טמטּום ּפטּור. ׁשֹומע, ׁשהּוא ּפי על אף - האּלם [לאּפטּור. ְִִֵֵֶַַַָָָֻ
מינו] ונקבה]ואנּדרּגינסידוע זכר סימני בו ּפטּורין,[יש - ְְְְִִַַַ

ּב וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי אּׁשה. ספק ׁשהן -מּפני חֹורין ן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָ
מן ּפטּורין אּלּו ׁשּכל ּומּנין ׁשּבֹו. עבדּות צד מּפני ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָּפטּור,
את להֹוציא ,"זכּור ּכל "יראה אֹומר: הּוא הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָהראּיה?
העבדים אין ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ׁשאין עׂשה ּומצות ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּנׁשים.
להֹוציא יׂשראל", ּכל "ּבבֹוא נאמר: הרי ועֹוד ּבּה; ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָָחּיבין
ׁשהם ּכׁשם - לראֹות" יׂשראל ּכל "ּבבֹוא ונאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהעבדים.
קדׁשֹו הדר לראֹות ּבאים הם ּכ ה', לפני להראֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָּבאין
נסמית אפּלּו רֹואה, ׁשאינֹו סּומה להֹוציא - ׁשכינתֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָּובית
נאמר: וׁשם ּגמּורה. ׁשלמה, ראּיתֹו אין ׁשהרי אחת, ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעינֹו
ּגמּורה. ׁשמיעה ׁשֹומע ׁשאינֹו מי להֹוציא - יׁשמעּו" ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ"למען
המצּוה ׁשּכל מדּבר, ׁשאינֹו מי להֹוציא - ילמדּו" ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻ"ּולמען
ה'" ּפני את לראֹות ּבעלת" ונאמר: ללּמד. מצּוה ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻללמד
וענג. וזקן וחֹולה חּגר להֹוציא ּברגליו, לעלֹות ׁשּיכֹול מי -ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ראּוי הּטמא ׁשאין הּמקּדׁש, ּביאת ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּוכבר

ּכּטמא.[למקדש]לביאה מאּוס הערל, וכן ; ְְִֵֵֵֶַָָָָ

וכּיֹוצא·. הּכלבים צֹואת לקּבץ ׁשּמלאכּתֹו והּוא ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָהמקּמץ,
נחׁשת המצרף וכן לרפּואה, אֹו העֹורֹות לעּבּוד ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹּבהן

והעּבדנין ׁשּלֹו, עורות]ּבּמחצב ׁשהן[מעבדי ּפי על אף - ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ



�iriax mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

ּומלּבּוׁשן, ּגּופן מטהרין אּלּו הרי - מלאכּתן מּפני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָמאּוסין
להראֹות. יׂשראל ּבכלל ְְְְִִִֵֵַָָועֹולין

ולעלֹות‚. אביו, ׁשל ּבידֹו לאחז ׁשּיכֹול קטן ְְֱֲִֶֶֶַָָָָָָֹּכל
ּבֹו, ּולהראֹות להעלֹותֹו חּיב אביו - הּבית להר ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָמירּוׁשלים
היה ואם זכּורך". ּכל "יראה ׁשּנאמר: ּבּמצוֹות, לחּנכֹו ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכדי
חּיב אינֹו - ּבאחת אפּלּו חרׁש אֹו סּומה אֹו חּגר ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּקטן
ּגדֹול היה ׁשאּלּו לרפּואה; ראּוי ׁשהּוא ּפי על אף ְְְִִִֶֶַַַָָָָָלחּנכֹו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּור, היה - ְְֵֶַָָָָּכ

ּבחגיגה„. חּיב ּבראּיה, החּיב חגיגה]ּכל קרבן וכל[- ; ְְֲִִִַַַַָָָָָָ
ּבׂשמחה חּיבין וכּלן החגיגה. מן ּפטּור הראּיה, מן ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָָֻהּפטּור
וערל וקטן וׁשֹוטה מדּבר, ואינֹו ׁשֹומע ׁשאינֹו מחרׁש חּוץ -ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הם הרי חּיּוב, ּבני ׁשאינם מּפני - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָוטמא.
מּפני - וטמא וערל ּבּתֹורה; האמּורֹות מצוֹות מּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָּפטּורין
ׁשּבארנּו ּכמֹו לביאה, ראּויין ואינם ּבּקדׁשים אֹוכלים ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאינם

הּקרּבנֹות. מעׂשה ּובהלכֹות הּמקּדׁש ּביאת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָּבהלכֹות

ּבּׁשני‰. ונתרּפא ראׁשֹון, ּביֹום סּומה אֹו חּגר ׁשהיה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָמי
ּפטּור היה חֹובתֹו ׁשּביֹום החגיגה; ּומן הראּיה מן ּפטּור -ְְֲִִִִֶַָָָָָָָָ
וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו הם, ראׁשֹון ּתׁשלּומי החג ימֹות ׁשּכל -ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשּטהר ּפי על אף - הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבלילי נטמא ְְִִִִֵֵֶַַַָָָאם
חּיב זה הרי - ראׁשֹון ּביֹום נטמא אם אבל ּפטּור; ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָלמחר,

ּכׁשּיטהר. הרגל, ימי ּבתֹו ּוראּיתֹו חגיגתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָלהביא

.Âעֹולה להביא חּיב אינֹו החג, ימי ּבכל לעזרה ׁשּבא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָמי
ריקם", פני יראּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשּזה - ׁשּיּכנס עת ּבכל ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבידֹו
ּתׁשלּומי אֹו ראׁשֹון, יֹום ׁשהּוא ּבלבד, הרגל ּבעּקר אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאינֹו
מּמּנּו, מקּבלין - ׁשּיבֹוא עת ּבכל הביא ואם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָראׁשֹון.
ׁשעּור. לּה אין ׁשהראּיה, ראּיה; עֹולת לׁשם אֹותּה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָּומקריבין

.Êמקצתן מהן והקריב לחגיגתֹו, ּבהמֹות עׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָהפריׁש
ׁשהרי הּׁשאר, ּומקריב חֹוזר אינֹו ׁשּוב - ּופסק ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבראׁשֹון,
יכֹול ולא הּיֹום, ּדחקֹו אּלא ּפסק, לא ואם אֹותן; ְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹׁשּיר

למחר. הּׁשאר מקריב - הּיֹום ְְְְְִִַַַַָָָָלהקריבן

.Áּכׁשאר החּלין, מן אּלא ּכּלּה ּבאה אינּה ראּיה ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻֻעֹולת
ּבאֹות חגיגה, ׁשלמי אבל ּבהן. חּיב ׁשאדם ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּקרּבנֹות
מן לֹוקח - חּלין מעֹות עם המערבֹות ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָֹֻמּמעֹות
ׁשּיהיה והּוא, חגיגה; ׁשלמי ּומקריבּה ּבהמה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּתערבת
חגיגה ׁשּׁשלמי מּפני - החּלין מן ראׁשֹונה אכילה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָֻׁשעּור

החּלין. מן אּלא ּבא אינֹו חֹובה ׁשהּוא וכל ְִִֵֶֶַָָָָֹֻחֹובה,

.Ë;ּבהמה ּבמעׂשר חגיגה, ׁשלמי חֹובת ידי אדם ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָויֹוצא
טֹוב. ּביֹום יעּׂשר ׁשּמא ּגזרה, - טֹוב ּביֹום אֹותֹו מביאין ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָואין

.Èּונדבֹות ּבנדרים ׂשמחה ׁשלמי חֹובת ידי יׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָיֹוצאין
ּובבכֹור ּובאׁשם ּבחּטאת - והּכהנים ּבהמה, ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹּובמעׂשר
לפני ּבׂשר ּבאכילת לׂשמח היא זֹו ׁשּמצוה וׁשֹוק; ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּובחזה
ּבעֹופֹות לא חֹובתם, ידי יֹוצאין אין אבל אכלּו. והרי ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָָֹה',
ּבפסחים, ּבארנּו ּכבר המׂשּמח. ּבׂשר ׁשאינם - ּבמנחֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹולא

של]ׁשחגיגת חגיגה קרבן עׂשר[- רׁשּות;[בניסן]ארּבעה ְְֲִֶַַָָָָ
ּבּה יֹוצא אבל חגיגה, חֹובת ידי ּבּה יֹוצא אדם אין ,ְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָלפיכ

ׂשמחה. חֹובת ְְִֵַָידי

.‡Èיֹום מערב ּוׁשחטם נדבה, אֹו נדר ׁשלמים לֹו ׁשהיּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָמי

ידי ּבהם יֹוצא אינֹו - טֹוב ּביֹום ׁשאכלם ּפי על אף - ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָטֹוב
ּבהן יֹוצא אבל החּלין; מן אּלא ּבאה ׁשאינּה חגיגה, ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻחֹובת

ׂשמחה. חֹובת ְְִֵַָידי

.·Èמהם ואכל הֹואיל - הרגל קדם ׁשּׁשחטן ּפי על ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאף
ׂשמחה ׁשלמי לׁשחט צרי ׁשאינֹו חֹובתֹו; ידי יצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּברגל,

ׂשמחה. ְְִִַָּבׁשעת

.‚Èאדם יביא מּפני[קרבן]לא עׂשר, ארּבעה ּביֹום ּתֹודה ְְְִִֵַָָָָָָָָֹ
ׁשּבּה[לחמי] עמה]החמץ קדׁשים[שמביאין מביאין ׁשאין ; ְִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ּכמֹו ׂשמחה, חֹובת ידי ּבּה יֹוצא - הביא ואם הּפסּול. ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָלבית
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„Èלׁשם חֹובתי ידי ּבּה ׁשאצא ּתֹודה עלי 'הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר:
חגיגה; ידי ּבּה יֹוצא ואינֹו ּתֹודה, להביא חּיב - ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָחגיגה'
ׁשלמי אדם ּכׁשּיזּבח החּלין. מן אּלא ּבאה חגיגה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשאין
ואׁשּתֹו ּובניו הּוא אֹוכל יהיה לא - ׂשמחה וׁשלמי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹחגיגה
לׂשּמח חּיב אּלא ּגמּורה, מצוה ׁשעׂשה וידּמה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבלבד,
והּיתֹום והּגר "והּלוי ׁשּנאמר: והאמללים, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהענּיים
ׁשאכל ּומי עׁשרֹו. ּכפי ּומׁשקם הּכל, מאכיל - ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹוהאלמנה"
ּכלחם "זבחיהם נאמר: עליו - עּמֹו אּלּו ׂשּמח ולא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹזבחיו,
ּומצוה לנפׁשם". לחמם ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹאֹונים
נחלה, ולא חלק, לא לֹו ׁשאין לפי - הּכל מן יתר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבּלוי
ׁשלחנֹו על לוּיים לזּמן צרי ,לפיכ ּבּבׂשר; מּתנֹות לֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻואין
ּכדי ׁשּלהם, מעׂשר עם ּבׂשר מּתנֹות להם יּתן אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלׂשּמחם,
מּלׂשּמחֹו, הּלוי את העֹוזב וכל צרכיהם. ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּימצאּו
תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּברגלים מעׂשרֹותיו מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹוׁשיהה

הּלוי". את ּתעזב ּפן ,ל "הּׁשמר ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:

רביעי יום

ג ּפרק חגיגה ¤¤¨¦£§¦הלכֹות

ונׁשים‡. אנׁשים יׂשראל, ּכל את להקהיל עׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָמצות
ּבאזניהם ולקרֹות לרגל, ּכׁשּיעלּו ׁשמּטה מֹוצאי ּבכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוטף,
ּומחּזקֹות ּבמצוֹות אֹותם מזרזֹות ׁשהן ּפרׁשּיֹות הּתֹורה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָמן
ׁשנת ּבמעד ׁשנים, ׁשבע "מּקץ ׁשּנאמר: - האמת ּבדת ְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹידיהם
הקהל וגֹו' לראֹות יׂשראל ּכל ּבבֹוא הּסּכֹות, ּבחג - ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻהּׁשמּטה
."...ּבׁשערי אׁשר ּוגר והּטף, והּנׁשים האנׁשים העם, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאת

מן·. חּוץ - הקהל מּמצות ּפטּור הראּיה, מן הּפטּור ְְְִִִִִֵַַַָָָָָּכל
- הקהל מּמצות ּפטּור הּטמא אבל והערל; והּטף ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנׁשים

לביאה ראּוי אינֹו וזה יׂשראל", ּכל "ּבבֹוא .[למקדש]ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשהּטמטּום ּברּור, מינו]והּדבר בו ניכר [ישוהאנּדרֹוגינֹוס[לא ְְְְְִֶַַַָָָָֻ
ונקבה] זכר סימני חּיבֹות.בו הּנׁשים ׁשהרי ֲִִֵֶַַַָָָחּיבין,

חג‚. ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבמֹוצאי קֹוראין? היּו ְְִִֵֵֶַַָָָָאימתי
ׁשמינית. ׁשנה ׁשל מֹועד ׁשל חּלֹו ימי ּתחּלת ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻֻהּסּכֹות,
קֹוראין. היּו הּנׁשים ּובעזרת ּבאזניהם. ׁשּיקרא הּוא ,ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהּמל
מׁשּבח. זה הרי - מעּמד קרא ואם יֹוׁשב; ּכׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָֻֻוקֹורא
סֹוף עד הּדברים', 'אּלה חּמׁש מּתחּלת קֹורא? הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻמאיכן
אֹותּה; וגֹומר ׁשמע', אם ל'והיה ּומדּלג 'ׁשמע'; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹּפרׁשת
עד הּסדר על ּתעּׂשר' מ'עּׂשר וקֹורא ּתעּׂשר', ל'עּׂשר ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַּומדּלג
אּתם ּכרת אׁשר הּברית 'מּלבד עד ּוקללֹות, ּברכֹות ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָסֹוף

ּופֹוסק. ְֵֵֹּבחרב',
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ירּוׁשלם,„. ּבכל ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין קֹורא? הּוא ְְְְֲִִֵֵַַַָָּכיצד
עץ וׁשל ּגדֹולה, ּבימה ּומביאין העם; את להקהיל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּכדי
עֹולה והּמל נׁשים. עזרת ּבאמצע אֹותּה ּומעמידין ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהיתה,
העֹולים יׂשראל וכל קריאתֹו; ׁשּיׁשמעּו ּכדי עליה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָויֹוׁשב

וחּזן סביביו. מתקּבצין ספר[שמש]לחג, נֹוטל הּכנסת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
לּסגן נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, לראׁש ונֹותנֹו [שלּתֹורה, ְְְְְְְְֶֶֶֶַַַָָֹֹ

גדול] לּמלכהן נֹותנֹו ּגדֹול וכהן ּגדֹול, לכהן נֹותנֹו והּסגן ,ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָֹֹ
עֹומד; ּכׁשהּוא מקּבלֹו והּמל אדם. ּבני ּברב להּדרֹו ּכדי -ְְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
קֹורא ּכל ׁשּמבר ּכדר ּומבר ּופֹותח יׁשב. רצה, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואם
ׁשהּוא עד ׁשאמרנּו הּפרׁשּיֹות וקֹורא הּכנסת, ּבבית ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה
ּכנסּיֹות. ּבבּתי ׁשּמברכין ּכדר לאחריה ּומבר וגֹולל ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּגֹומר,
ּבעּמ אלהינּו ה' 'רצה הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע ְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַָֹּומֹוסיף
העּמים' מּכל בחרּתנּו 'אּתה ,'ל אנחנּו 'מֹודים ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָיׂשראל',
הרי ּבּתפּלה; ׁשּמברכין ּכדר והּזמּנים', יׂשראל 'מקּדׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעד

ּכמטּבען ּברכֹות הרגיל]ׁשלׁש מתּפּלל[כלשונם - רביעית . ְְְְְִִִֵֵַַָָָֹ
חמיׁשית ּבצּיֹון'; 'הּׁשֹוכן ּבּה: וחֹותם ׁשּיעמד, הּמקּדׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹעל
ּבּה: וחֹותם מלכּותם, ׁשּתעמד יׂשראל על מתּפּלל -ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּירצה הּכהנים על מתּפּלל - ׁשּׁשית ּביׂשראל'; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ'הּבֹוחר
- ׁשביעית הּכהנים'; 'מקּדׁש ּבּה: וחֹותם עבֹודתם, ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָֹהאל
לׁשֹונֹו, צחּות לפי יכֹול ּׁשהּוא מה ּכפי ּבּה ּומתּפּלל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָמתחּנן
צריכין ׁשעּמ יׂשראל, עּמ את ה' 'הֹוׁשע ּבּה: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָוחֹותם

ּתפּלה'. ׁשֹומע ה' אּתה ּברּו ְְִִֵַַַָָָָלהּוׁשע,

את‰. "ּתקרא ׁשּנאמר: הּקדׁש, ּבלׁשֹון והּברכֹות ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּקריאה
לעֹוזֹות ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף ּבלׁשֹונּה, - הּזאת" ְְִִֵֶַַַַָָָֹהּתֹורה

הקודש] לשון מבינים שאינם ׁשאינם[אנשים וגרים ְִֵֵֶָ(ו).
ּבאימה לׁשמע אזנם ּולהקׁשיב לּבם להכין חּיבין ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹמּכירים,
חכמים אפּלּו ּבסיני. ּבֹו ׁשּנּתנה ּכּיֹום ּברעדה, וגילה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָָויראה
ּבכּונה לׁשמע חּיבין ּכּלּה, הּתֹורה ּכל ׁשּיֹודעים ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻּגדֹולים

ׁש ּומי יתרה. לקריאהּגדֹולה לּבֹו מכּון - לׁשמע יכֹול אינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
עצמֹו ויראה האמת; ּדת לחּזק אּלא הּכתּוב קבעּה ׁשּלא ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹזֹו,
ׁשהּמל - ׁשֹומעּה הּגבּורה ּומּפי ּבּה, נצטּוה עּתה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּכאּלּו

האל. ּדברי להׁשמיע הּוא, ְְְִִִֵֵַַַָָׁשליח

.Êלאחר אֹותֹו מאחרין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הקהל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָיֹום
ּדֹוחין ׁשאינן והּתחּנֹות, החצֹוצרֹות ּתקיעת מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָהּׁשּבת,

הּׁשּבת. ֶַַָאת

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

חמישי יום
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מצוֹות וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
(ב) ּבכֹורֹות; להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְֲִֶֶַַָָֹלא
יּפדה ׁשּלא (ג) לירּוׁשלים; חּוץ ּתמים ּבכֹור יאכל ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
מעׂשר יּגאל ׁשּלא (ה) ּבהמה; מעׂשר להפריׁש (ד) ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּבכֹור;
ׁשניהם ׁשּמעׂשה לפי - הּבכֹור עם הּמעׂשר וכללּתי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבהמה.
- ּתזרק" ּדמם "ואת ׁשּנאמר: עּמֹו, ּכללֹו והּכתּוב ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד,
ּובאּור ּבכֹור. ודם מעׂשר ּדם ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָמּפי

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א ּפרק ּבכֹורֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ּבאדם‡. ּבין הּזכרים, רחם ּפטר ּכל להפריׁש עׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמצות
ּבין ׁשלמים ׁשהיּו ּבין החמֹור, ּבמין ּבין טהֹורה ּבבהמה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבין

טרפֹות למות]ׁשהיּו ּבכֹור,[נוטות כל לי "קּדׁש ׁשּנאמר: - ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָ
לּכהנים. וכּלן ּובּבהמה"; ּבאדם יׂשראל, ּבבני רחם ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻּפטר

ּובכֹור·. לּכהן; ּופדיֹונן נפּדין, - חמֹור ּובכֹור אדם ְְְְְֲִִִֵַָָָֹּבכֹור
זֹורקין קּלים, קדׁשים ּכׁשאר ּבעזרה נׁשחט - טהֹורה ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָּבהמה
הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו אמּוריו, ּומקטירין ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּדמֹו
את תפּדה ּפדה א" ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל הּבׂשר ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּוׁשאר
ּבכֹור א ּתפּדה... הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ואת האדם, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּבכֹור

."ל יהיה ּובׂשרם הם... קדׁש - תפּדה לא ְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹׁשֹור...

ׁשּנֹולד‚. ּבין מּום, ּבעל ׁשהּוא טהֹורה ּבהמה ְְְֵֵֶֶַַַָָּבכֹור
הּוא הרי - ּתמים ׁשהיה אחר מּום ּבֹו ׁשּנפל ּבין ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּבמּומֹו
מאכילֹו אֹו מֹוכרֹו, אֹו מקֹום, ּבכל אֹוכלֹו - רצה אם ְְְֲִִֵַַָָָָֹלּכהן.
"וכי ׁשּנאמר: חּלין, ׁשהּוא מּפני לגֹוי; אפּלּו ׁשּירצה, ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַֻלמי
יחּדו והּטהֹור הּטמא וגֹו' עּור אֹו ּפּסח מּום, בֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָיהיה

ּכהן. נכסי הּוא והרי וכאּיל"; ּכּצבי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹיאכלּנּו,

זה„. 'הרי ויאמר: טהֹורה, ּבהמה ּבכֹור להקּדיׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצוה
הקּדיׁשֹו לא ואם ;"אלהי לה' "ּתקּדיׁש ׁשּנאמר: - ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַֹֹֹקדׁש'

היא. מרחם ּוקדּׁשתֹו מאליו, מתקּדׁש זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻ

לארץ.‰. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת טהֹורה ּבהמה ּבכֹור ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָמצות
"ואכלּת ׁשּנאמר: לארץ, לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מביאין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָואין
ּובכרת ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר ...אלהי ה' ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹלפני
אּתה ּדגן, מעׂשר מביא ׁשאּתה מּמקֹום - "וצאנ ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבקר
מעׂשר מביא אּתה ׁשאין ּומּמקֹום וצאן; ּבקר ּבכֹור ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמביא
ואם ּבמּומֹו. יאכל אּלא וצאן, ּבקר ּבכֹור מביא אּתה אי ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹּדגן,
ּבמּומֹו. יאכל אּלא יקרב; ולא מּמּנּו, מקּבלין אין - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהביא

הּבית,[ו] ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין נֹוהגת זֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמצוה
ּבקדּׁשתן ּכׁשהן ּבמקּדׁשין, נֹוהגת ואינּה ּדגן; מעׂשר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻּכמֹו
הּבית. ּבדק קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ּבין ׁשּיּפדּו, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקדם

.Êלוּיים ּכהנים טהֹורה, ּבהמה ּבבכֹור חּיבין ְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹהּכל
- ּבכֹור נֹולד אם - לּכהן ׁשהּבכֹור ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַֹויׂשראלים.
הּבׂשר ׁשאר ואֹוכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ואמּוריו ּדמֹו ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָמקריב
ּבבקר יּולד אׁשר הּבכֹור "ּכל ׁשּנאמר: ּבכֹור, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָּבתֹורת
- טמאה ּבהמה ּובכֹור אדם ּבכֹור אבל וגֹו'". ְְְְְְְֲֵֵָָָָָֹּובצאנ
ּכהּנה. מּתנֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּורין, ּולוּיים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָֹֻּכהנים

.Áשיהיה]הּבכֹור ּבין[מצוה ּתמים ּבין ׁשנתֹו, ּבתֹו נאכל ְְְֱִֵֵֶַָָָ
ׁשנה תאכלּנּו אלהי ה' "לפני ׁשּנאמר: - מּום ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבעל
ּומאימתי ּתאכלּנּו". ּבׁשערי מּום... בֹו יהיה וכי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹבׁשנה...

לֹו שנתו]מֹונה ּתם[לתחילת אם לֹו[שלם]? מֹונה - הּוא ִֶֶָ
- מּום ּבעל נֹולד ואם להקרבה. ראּוי ׁשהּוא ׁשמיני, ְְְְִִִִֶַַַַָָָמּיֹום

חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו והּוא, ׁשּנֹולד; מּיֹום לֹו [שהיהמֹונה ְֳִֶֶֶָָָָ
מלא] נראהבהריון ׁשהרי אבל[ראוי], לדתֹו; ּביֹום לאכילה ְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָ

ׁשמיני. מּיֹום לֹו מֹונה חדׁשיו, לֹו ׁשּכלּו ּבוּדאי ידע לא ְְֳִִִִֶֶַַַָָָָֹאם

.Ëׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי - ׁשנתֹו ּבתֹו מּום לֹו ְְְְְֵַַַַָָנֹולד
לקּימֹו מּתר - ׁשנתֹו ּבסֹוף מּום לֹו נֹולד חדׁש; ְְְְֶַַָָָָֹֻעׂשר
ׁשהּוא ּפי על ואף הּמּום, ּבֹו ׁשּנפל מּיֹום יֹום ְְִִִֶֶַַַַָֹׁשלׁשים
ּבחמּׁשה מּום ּבֹו ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? ׁשנתֹו. לאחר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָמתאחר
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ירּוׁשלם,„. ּבכל ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין קֹורא? הּוא ְְְְֲִִֵֵַַַָָּכיצד
עץ וׁשל ּגדֹולה, ּבימה ּומביאין העם; את להקהיל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּכדי
עֹולה והּמל נׁשים. עזרת ּבאמצע אֹותּה ּומעמידין ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהיתה,
העֹולים יׂשראל וכל קריאתֹו; ׁשּיׁשמעּו ּכדי עליה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָויֹוׁשב

וחּזן סביביו. מתקּבצין ספר[שמש]לחג, נֹוטל הּכנסת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
לּסגן נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, לראׁש ונֹותנֹו [שלּתֹורה, ְְְְְְְְֶֶֶֶַַַָָֹֹ

גדול] לּמלכהן נֹותנֹו ּגדֹול וכהן ּגדֹול, לכהן נֹותנֹו והּסגן ,ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָֹֹ
עֹומד; ּכׁשהּוא מקּבלֹו והּמל אדם. ּבני ּברב להּדרֹו ּכדי -ְְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
קֹורא ּכל ׁשּמבר ּכדר ּומבר ּופֹותח יׁשב. רצה, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואם
ׁשהּוא עד ׁשאמרנּו הּפרׁשּיֹות וקֹורא הּכנסת, ּבבית ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה
ּכנסּיֹות. ּבבּתי ׁשּמברכין ּכדר לאחריה ּומבר וגֹולל ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּגֹומר,
ּבעּמ אלהינּו ה' 'רצה הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע ְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַָֹּומֹוסיף
העּמים' מּכל בחרּתנּו 'אּתה ,'ל אנחנּו 'מֹודים ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָיׂשראל',
הרי ּבּתפּלה; ׁשּמברכין ּכדר והּזמּנים', יׂשראל 'מקּדׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעד

ּכמטּבען ּברכֹות הרגיל]ׁשלׁש מתּפּלל[כלשונם - רביעית . ְְְְְִִִֵֵַַָָָֹ
חמיׁשית ּבצּיֹון'; 'הּׁשֹוכן ּבּה: וחֹותם ׁשּיעמד, הּמקּדׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹעל
ּבּה: וחֹותם מלכּותם, ׁשּתעמד יׂשראל על מתּפּלל -ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּירצה הּכהנים על מתּפּלל - ׁשּׁשית ּביׂשראל'; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ'הּבֹוחר
- ׁשביעית הּכהנים'; 'מקּדׁש ּבּה: וחֹותם עבֹודתם, ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָֹהאל
לׁשֹונֹו, צחּות לפי יכֹול ּׁשהּוא מה ּכפי ּבּה ּומתּפּלל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָמתחּנן
צריכין ׁשעּמ יׂשראל, עּמ את ה' 'הֹוׁשע ּבּה: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָוחֹותם

ּתפּלה'. ׁשֹומע ה' אּתה ּברּו ְְִִֵַַַָָָָלהּוׁשע,

את‰. "ּתקרא ׁשּנאמר: הּקדׁש, ּבלׁשֹון והּברכֹות ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּקריאה
לעֹוזֹות ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף ּבלׁשֹונּה, - הּזאת" ְְִִֵֶַַַַָָָֹהּתֹורה

הקודש] לשון מבינים שאינם ׁשאינם[אנשים וגרים ְִֵֵֶָ(ו).
ּבאימה לׁשמע אזנם ּולהקׁשיב לּבם להכין חּיבין ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹמּכירים,
חכמים אפּלּו ּבסיני. ּבֹו ׁשּנּתנה ּכּיֹום ּברעדה, וגילה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָָויראה
ּבכּונה לׁשמע חּיבין ּכּלּה, הּתֹורה ּכל ׁשּיֹודעים ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻּגדֹולים

ׁש ּומי יתרה. לקריאהּגדֹולה לּבֹו מכּון - לׁשמע יכֹול אינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
עצמֹו ויראה האמת; ּדת לחּזק אּלא הּכתּוב קבעּה ׁשּלא ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹזֹו,
ׁשהּמל - ׁשֹומעּה הּגבּורה ּומּפי ּבּה, נצטּוה עּתה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּכאּלּו

האל. ּדברי להׁשמיע הּוא, ְְְִִִֵֵַַַָָׁשליח

.Êלאחר אֹותֹו מאחרין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הקהל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָיֹום
ּדֹוחין ׁשאינן והּתחּנֹות, החצֹוצרֹות ּתקיעת מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָהּׁשּבת,

הּׁשּבת. ֶַַָאת

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

חמישי יום
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מצוֹות וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
(ב) ּבכֹורֹות; להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְֲִֶֶַַָָֹלא
יּפדה ׁשּלא (ג) לירּוׁשלים; חּוץ ּתמים ּבכֹור יאכל ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
מעׂשר יּגאל ׁשּלא (ה) ּבהמה; מעׂשר להפריׁש (ד) ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּבכֹור;
ׁשניהם ׁשּמעׂשה לפי - הּבכֹור עם הּמעׂשר וכללּתי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּבהמה.
- ּתזרק" ּדמם "ואת ׁשּנאמר: עּמֹו, ּכללֹו והּכתּוב ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד,
ּובאּור ּבכֹור. ודם מעׂשר ּדם ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָמּפי

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א ּפרק ּבכֹורֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ּבאדם‡. ּבין הּזכרים, רחם ּפטר ּכל להפריׁש עׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמצות
ּבין ׁשלמים ׁשהיּו ּבין החמֹור, ּבמין ּבין טהֹורה ּבבהמה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבין

טרפֹות למות]ׁשהיּו ּבכֹור,[נוטות כל לי "קּדׁש ׁשּנאמר: - ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָ
לּכהנים. וכּלן ּובּבהמה"; ּבאדם יׂשראל, ּבבני רחם ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻּפטר

ּובכֹור·. לּכהן; ּופדיֹונן נפּדין, - חמֹור ּובכֹור אדם ְְְְְֲִִִֵַָָָֹּבכֹור
זֹורקין קּלים, קדׁשים ּכׁשאר ּבעזרה נׁשחט - טהֹורה ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָּבהמה
הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו אמּוריו, ּומקטירין ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּדמֹו
את תפּדה ּפדה א" ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל הּבׂשר ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּוׁשאר
ּבכֹור א ּתפּדה... הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ואת האדם, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּבכֹור

."ל יהיה ּובׂשרם הם... קדׁש - תפּדה לא ְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹׁשֹור...

ׁשּנֹולד‚. ּבין מּום, ּבעל ׁשהּוא טהֹורה ּבהמה ְְְֵֵֶֶַַַָָּבכֹור
הּוא הרי - ּתמים ׁשהיה אחר מּום ּבֹו ׁשּנפל ּבין ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּבמּומֹו
מאכילֹו אֹו מֹוכרֹו, אֹו מקֹום, ּבכל אֹוכלֹו - רצה אם ְְְֲִִֵַַָָָָֹלּכהן.
"וכי ׁשּנאמר: חּלין, ׁשהּוא מּפני לגֹוי; אפּלּו ׁשּירצה, ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַֻלמי
יחּדו והּטהֹור הּטמא וגֹו' עּור אֹו ּפּסח מּום, בֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָיהיה

ּכהן. נכסי הּוא והרי וכאּיל"; ּכּצבי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹיאכלּנּו,

זה„. 'הרי ויאמר: טהֹורה, ּבהמה ּבכֹור להקּדיׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצוה
הקּדיׁשֹו לא ואם ;"אלהי לה' "ּתקּדיׁש ׁשּנאמר: - ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַֹֹֹקדׁש'

היא. מרחם ּוקדּׁשתֹו מאליו, מתקּדׁש זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻ

לארץ.‰. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת טהֹורה ּבהמה ּבכֹור ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָמצות
"ואכלּת ׁשּנאמר: לארץ, לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מביאין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָואין
ּובכרת ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר ...אלהי ה' ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹלפני
אּתה ּדגן, מעׂשר מביא ׁשאּתה מּמקֹום - "וצאנ ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבקר
מעׂשר מביא אּתה ׁשאין ּומּמקֹום וצאן; ּבקר ּבכֹור ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמביא
ואם ּבמּומֹו. יאכל אּלא וצאן, ּבקר ּבכֹור מביא אּתה אי ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹּדגן,
ּבמּומֹו. יאכל אּלא יקרב; ולא מּמּנּו, מקּבלין אין - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהביא

הּבית,[ו] ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין נֹוהגת זֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמצוה
ּבקדּׁשתן ּכׁשהן ּבמקּדׁשין, נֹוהגת ואינּה ּדגן; מעׂשר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻּכמֹו
הּבית. ּבדק קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ּבין ׁשּיּפדּו, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקדם

.Êלוּיים ּכהנים טהֹורה, ּבהמה ּבבכֹור חּיבין ְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹהּכל
- ּבכֹור נֹולד אם - לּכהן ׁשהּבכֹור ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַֹויׂשראלים.
הּבׂשר ׁשאר ואֹוכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ואמּוריו ּדמֹו ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָמקריב
ּבבקר יּולד אׁשר הּבכֹור "ּכל ׁשּנאמר: ּבכֹור, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָּבתֹורת
- טמאה ּבהמה ּובכֹור אדם ּבכֹור אבל וגֹו'". ְְְְְְְֲֵֵָָָָָֹּובצאנ
ּכהּנה. מּתנֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּורין, ּולוּיים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָֹֻּכהנים

.Áשיהיה]הּבכֹור ּבין[מצוה ּתמים ּבין ׁשנתֹו, ּבתֹו נאכל ְְְֱִֵֵֶַָָָ
ׁשנה תאכלּנּו אלהי ה' "לפני ׁשּנאמר: - מּום ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבעל
ּומאימתי ּתאכלּנּו". ּבׁשערי מּום... בֹו יהיה וכי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹבׁשנה...

לֹו שנתו]מֹונה ּתם[לתחילת אם לֹו[שלם]? מֹונה - הּוא ִֶֶָ
- מּום ּבעל נֹולד ואם להקרבה. ראּוי ׁשהּוא ׁשמיני, ְְְְִִִִֶַַַַָָָמּיֹום

חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו והּוא, ׁשּנֹולד; מּיֹום לֹו [שהיהמֹונה ְֳִֶֶֶָָָָ
מלא] נראהבהריון ׁשהרי אבל[ראוי], לדתֹו; ּביֹום לאכילה ְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָ

ׁשמיני. מּיֹום לֹו מֹונה חדׁשיו, לֹו ׁשּכלּו ּבוּדאי ידע לא ְְֳִִִִֶֶַַַָָָָֹאם

.Ëׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי - ׁשנתֹו ּבתֹו מּום לֹו ְְְְְֵַַַַָָנֹולד
לקּימֹו מּתר - ׁשנתֹו ּבסֹוף מּום לֹו נֹולד חדׁש; ְְְְֶַַָָָָֹֻעׂשר
ׁשהּוא ּפי על ואף הּמּום, ּבֹו ׁשּנפל מּיֹום יֹום ְְִִִֶֶַַַַָֹׁשלׁשים
ּבחמּׁשה מּום ּבֹו ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? ׁשנתֹו. לאחר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָמתאחר
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אחר עׂשר חמּׁשה לֹו מׁשלימין ׁשנתֹו, ּגמר לפני יֹום ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָעׂשר
אּלא לקּימֹו רּׁשאי אינֹו - ׁשנתֹו אחר מּום לֹו נֹולד ְְְְֵֶַַַַַַָָָׁשנתֹו.

ויאכל. יֹום, ׁשלׁשים ְְִֵֵַָֹעד

.È.ויאכל מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד מּניחֹו - הּזה ּבּזמן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּבכֹור

.‡Èנראה ׁשּלא מום]ועד רּׁשאי[בו לחכם, להראֹותֹו ְְְְְִֶַַַַָָָֹ
- לחכם להראֹותֹו ּומּׁשּנראה ׁשנים. וׁשלׁש ׁשּתים ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹלקּימֹו
עׂשר ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי ׁשנתֹו, ּבתֹו מּום ּבֹו נֹולד ְְְְְִֵַַַַָָָָאם

נֹולד יֹום.[המום]חדׁש; ׁשלׁשים מקּימֹו ׁשנתֹו, אחר ְְְְִֶַַַַָֹֹ

.·Èעׂשר ׁשנים ּתמימה, לבנה ׁשנת היא - ּבכֹור ׁשל ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָׁשנה
לֹו, נתעּברה - מעּברת ׁשנה היתה ואם ליֹום; מּיֹום ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻחדׁש
אחד טלאים, ׁשני לֹו נֹולדּו חדׁש. עׂשר ׁשלׁשה ְְְְִֵֶֶֶָָָָָֹֹּומֹונה
אדר חדׁש ּבראׁש ואחד הראׁשֹון, אדר ׁשל עׂשר ְְֲֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹּבחמּׁשה
יֹום ׁשהּגיע ּכיון - ׁשני אדר חדׁש ּבראׁש ׁשּנֹולד זה - ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשני
ׁשּנֹולד וזה ׁשנה. לֹו עלתה הּבאה, ׁשנה ׁשל ּבאדר ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָראׁשֹון
ׁשל אדר חצי עד ׁשנה, לֹו עלתה לא - ראׁשֹון אדר ְֲֲֲֲִִִֶַַָָָָָָֹּבחצי
לֹו. אֹותֹו מֹונין העּבּור, ּבחדׁש ונֹולד הֹואיל הּבאה; ְְִִִֶַַָָָָָֹׁשנה

.‚Èׁשהּוא ּפי על אף - ׁשנתֹו לאחר הּבכֹור ואחר ְְְְִִֵֶַַַַַַָָעבר
אּלא נפסל, לא זה הרי - ּתם היה אם תעׂשה, ּבלא ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעֹובר
ׁשּנאמר: מקֹום, ּבכל ׁשֹוחטֹו מּום, ּבעל היה ואם ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָמקריבֹו;
מּקיׁש ,"וצאנ ּבקר ּובכרת ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹֹ"מעׂשר
אף לחברּתּה, מּׁשנה נפסל אינֹו ּמעׂשר מה - למעׂשר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבכֹור

לחברּתּה. מּׁשנה נפסל אינֹו ְְְֲִִֵֶַָָָָּבכֹור

.„Èּגדּלה זֹו ׁשאין ּכׁשּיּולד, לּכהן הּבכֹור את נֹותנין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻאין
לּכהן. ויּתנּנּו מעט, ׁשּיגּדיל עד ּבעליו ּבֹו יטּפל אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלּכהן,
ּדּקה, ּבהמה ּבּבכֹור? להּטּפל חּיבין יׂשראל ּכּמה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָועד

ּו יֹום; הּכהן:ׁשלׁשים לֹו אמר ואם יֹום. חמּׁשים בגּסה, ְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹ
רּׁשאי אינֹו - לעצמי' אטּפל ואני זה, זמן ּבתֹו לי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַ'ּתנהּו

מּתנֹותיו על מסּיע ּכמֹו ׁשּזה לֹו; לו]לּתנֹו שיתנו כדי -], ְְְְִֵֶֶַַַַָ
הּגרנֹות ּבבית המסּיעין ׁשהּכהנים ּבתרּומֹות, ּבארנּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹּוכבר
להן נֹותנין אין - הרֹועים ּובתֹו הּמטּבחים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּובבית

ּבׂשכרן. ְְִֵֶַָָמּתנֹותיהן

.ÂËּתנהּו' זה: זמן ּבתֹו לֹו ואמר מּום, ּבעל הּבכֹור ְְְְְֵֶַַַַַָָָהיה
ּבתֹו לי 'ּתנהּו לֹו: ואמר ּתמים, ׁשהיה אֹו ׁשאכלּנּו', ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹלי
לי, ויראה לֹו. נֹותנֹו זה הרי - עּתה' ׁשאקריבּנּו זה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָזמן

ׁשּירצה. ּכהן לכל נּתן ְְְִִֵֶֶֶַָָֹׁשהּבכֹור

.ÊË- לירּוׁשלים חּוץ ּתמים מּבכֹור ּכזית ׁשאכל ְְִִִִִֵֶַַַָָָֹּכהן
,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלֹוקה
וכן ."וצאנ ּבקר ּובכרת ,ויצהר ותירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹמעׂשר

זריקה לפני ּבין מּבכֹור, ּכזית ׁשאכל הדם]זר ּבין[זריקת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּׁשמּועה מּפי לֹוקה; - זריקה רבינו]לאחר ממשה [מסורת ְְְִִִֶַַַָָ

זריקה לפני ּבין ּבכֹור, ׁשאכל לזר אף אזהרה ׁשּזֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלמדּו,
זריקה. לאחר ְְִֵַַָּבין

.ÊÈאֹו ׁשֹור ּבכֹור א" ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּפֹודין אין - ְְֱִֵֶֶַַַהּבכֹור
אֹותֹו מֹוכרין אין וכן תפּדה". לא עז, בכֹור אֹו ּכׂשב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֹבכֹור
ּבֹו לּכהן אין לקרּבן, עֹומד ׁשהּוא ׁשּכיון - ּתם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכׁשהּוא

ּבית ׁשאין הּזה ּובּזמן למכרֹו; ּכדי הֹואיל[מקדש]זכּות , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָ
ּפי על ואף למכרֹו, מּתר הּוא הרי לאכילה, עֹומד ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֻוהּוא

ליׂשראל. ּבין לכהן, ּבין - ּתמים ְְְִִֵֵֵֵֶָָֹׁשהּוא

.ÁÈּבפני ּבין זמן, ּבכל למכרֹו לּכהן יׁש - מּום ּבעל ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֹּבכֹור
ׁשחּוט;[בזמן] ּבין חי ּבין הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּבית

לא אבל ּבּבית, מֹוכרֹו - מּום ּבעל ּבכֹור ּבׂשר מֹוכר ְְְְֲִֵֶַַַַַָֹּוכׁשהּוא
בזול]ּבּׁשּוק קדשים ימכרו ּבהלכֹות[שלא ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִֵֶַַ

ׁשהּוא מּפני נמּכר, אינֹו ּתמים ּבכֹור ּבׂשר אבל מזּבח. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאּסּורי
ׁשּנמנּו וכהנים קדׁש; -]ּבׂשר מּתרין[ששותפים הּבכֹור, על ְְְְֲִִִֶֶַַַָֹֹֻ

מנה ּכנגד מנה חלק]לׁשקל מול חלק משקל ע"פ .[חולקים ְְִֶֶֶֶָָֹ

.ËÈלהפׁשיטֹו מּתר זה הרי מּום, ּבעל ּבכֹור ְְְְֲִִֵֶַַַַַָֻהּמפׁשיט
להרּגיל רצה אם ׁשּירצה: ּדר רגליו]ּבאיזה מרּגיל.[דרך , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

הרגל, מן להפׁשיטֹו רצה אם - הּמקּדׁשין ּפסּולי ׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻוכן
ְִַמפׁשיט.

שישי יום

ב ּפרק ּבכֹורֹות ¤¤§§¦הלכֹות

הּקבּועין‡. הּמּומין עוברים]ּכל את[שאינם הּפֹוסלין ְְִִִֶַַַָ
עליהן ונפּדין לחולין]הּקדׁשים, אחד[-אותם נפל אם - ְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָ

ּבארנּו ּוכבר מקֹום; ּבכל עליו נׁשחט זה הרי ּבּבכֹור, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמהן
להיֹות מהן וׁשהראּוי מזּבח, אּסּורי ּבהלכֹות הּמּומין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹותן

וׁשּׁשים. ׁשבעה - ְְְִִִָָָּבזכר

ׁשם·. ׁשּמנינּו הּדברים -]וכל אך מומין ׁשאין[שאינם ְְִִֵֶֶַָָָָ
ולאהּקרּבן ּבהן, קרבין הּקדׁשים ואין הּמבחר, מן מהן ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

אּלא קרב, ולא עליהם, נׁשחט הּבכֹור אין ּכ - עליהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹנפּדין
ּבּבכֹור נֹולד אם וכן קבּוע. מּום לֹו ׁשּיּולד עד עֹומד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָיהיה
אּלא קרב, ולא מקֹום, ּבכל נׁשחט אינֹו זה הרי - עֹובר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹמּום

עליו. ויּׁשחט קבּוע, מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד רֹועה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹיהיה

עברה‚. ּבֹו נעברה אם הבהמה]וכן על אדם אֹו[שבא , ְְֲִֵֵֶֶָָ
ּפי על אֹו אחד, ּבעד נהרג]הּבעלים[עדות]ׁשהרג ואינו -], ְְִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשהקצה זרה]אֹו לעבודה נעבד[יועד אֹו ירעה[כע"ז], - ְְֱִֶֶֶַָֻ
מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַֹעד

ּדפן„. קיסרי]יֹוצא בניתוח ׁשניהן[נולד - אחריו והּבא , ְְֲֵֵֶֶַַָָֹ
והאחרֹון, רחם; ּפטר ׁשאינֹו מּפני הראׁשֹון, ּבכֹור: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאינן
ּדר וזכר ּדפן, ּדר נקבה יצאת אפּלּו אחר. ׁשּקדמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמּפני

ּבכֹור. אינֹו - ְֵֶֶרחם

אנּדרּגינס‰. ׁשהּוא ונקבה]ּבכֹור זכר סימני בו אין[יש - ְְְִֵֶַַַ
ּכלּום, ּבֹו לּכהן ׁשאין ּכנקבה; הּוא והרי ּכלל, קדּׁשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻּבֹו

טמטּום נֹולד החּלין. ּכׁשאר אֹותֹו וגֹוזזין ּבֹו [לאועֹובדין ְְְְְְִִִִַַָֻֻ
מינו] ּביןניכר לבעליו, ּבמּומֹו ויאכל ּבכֹור, ספק זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָ

נקבּות. מּמקֹום ׁשהטיל ּבין זכרּות, מּמקֹום מים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַׁשהטיל

.Âּפטּור - רחל ּכמין ׁשּילדה עז אֹו עז, ּכמין ׁשּילדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָרחל
הּוא ׁשּיהיה עד ׁשֹור", ּבכֹור א" ׁשּנאמר: הּבכֹורה, ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָמן
הרי - אּמֹו סימני מקצת ּבֹו היה ואם ׁשֹור. ּובכֹורֹו ְְְֲִִִִֵֵָָָָׁשֹור,
מּׁשּנּוי ּגדֹול מּום ל ׁשאין קבּוע; מּום ּבעל והּוא ּבכֹור, ְְְִִֵֶֶַַַָָזה
ּפרה אפּלּו מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּברּיתֹו,
זה הרי - ּפרה סימני מקצת ּבֹו ויׁש חמֹור, ּכמין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָׁשּילדה
אבל ּבכֹורה. ּדין ּבֹו יׁש החמֹור ּומין הֹואיל לּכהן, ְְֲֲִִִֵֵַַָָֹּבכֹור
מקצת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - ּגמל אֹו סּוס ּכמין ילדה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָאם
לבעליו. יאכל ,לפיכ ּבכֹור; ספק הּוא הרי אּמֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָָסימני

מּידֹו. מֹוציאין אין ּכהן, ּתפסֹו ְְִִִִֵֵָָֹואם
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.Êקֹונסין עברה, ועׂשה הֹואיל - ּבּבכֹור מּום ְְְֲִִִֵַַַָָָהּמּטיל
אחר מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד זה, מּום על נׁשחט ואינֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָֹאֹותֹו,
על אֹותֹו לׁשחט לבנֹו מּתר - החֹוטא זה מת ואם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻמאליו.

אחריו. ּבנֹו קנסּו ׁשּלא אביו; ׁשעׂשה ְְֲִֶֶַָָָָָֹמּום

.Áּדבלה[גרם]הרּגיל ׁשּנתן ּכגֹון - מּום ּבֹו ׁשּיּפל לבכֹור ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
אֹו[תאנה] אזנֹו, וחת ּונטלּה ּכלב ׁשּבא עד אזנֹו ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָעל

ידֹו ׁשּתּקטע ּכדי זכּוכית ׁשל ועׁשׁשּיֹות ּברזל ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהל
לא זה הרי - מּום ּבֹו להּטיל לגֹוי ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹונקטעה,
לֹו אסּור לדעּתֹו, ׁשּנעׂשה מּום ּכל הּכלל: זה עליו. ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹיׁשחט
עליו. ׁשֹוחט זה הרי לדעּתֹו, ׁשּלא נעׂשה ואם עליו; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלׁשחט

.Ëוׁשמע ׁשֹוחטֹו', הייתי מּום, זה ּבבכֹור נפל 'אּלּו ְְֲִִִִֶַַַָָָָאמר:
נעׂשה לא ׁשהרי עליו, ׁשֹוחט זה הרי - מּום ּבֹו ועׂשה ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּגֹוי,

ְְַּבדעּתֹו.

.Èּבֹו ונפל מּום, להּטיל הּמרּגיל מעׂשה ׁשעׂשה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָראינּוהּו
הרי - נתּכּון לא אֹו לּמּום נתּכּון אם יֹודעין אנּו ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹמּום,
ּבמקֹום ׂשעֹורים לֹו ׁשּנתן ּכגֹון ּכיצד? עליו. יׁשחט לא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹזה

נחלקה ׁשאכל וכיון ּבעצים, מסרג -[נחתכה]ּדחּוק ׂשפתֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
חבר היה חכם]אפּלּו וכן[תלמיד עליו; יׁשחט לא זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָֹֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.‡Èואפּלּו לטרדֹו, ּכדי ּובעטֹו האדם, את רֹודף ּבכֹור ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָהיה
זֹו ּבבעיטה מּום ּבֹו ונעׂשה מּקדם, ׁשרדפֹו מּפני ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבעט

עליו. יׁשחט זה הרי -ְֲִֵֶָָֹ

.·Èהּגֹוי וכן ׂשחֹוק, ּדר ּבבכֹור מּום ׁשהּטילּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַקטּנים
ּכדי עׂשּו ואם עליו; ׁשֹוחט זה הרי - לדעּתֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשעׂשה

עליו. יׁשחט לא ְְִִַָָֹֹלהּתירֹו,

.‚Èּדם ׁשאחזֹו יּקיז[חלה]ּבכֹור ׁשּלא[דם]- ּובלבד , ְְֲִִֶֶַַָָֹ
הרי זֹו, ּבהּקזה מּום ּבֹו נעׂשה ואם מּום; ּבֹו לעׂשֹות ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָיתּכּון

עליו. נׁשחט ְִֶָָָזה

.„È,העֹולם לאויר ׁשּיצא קדם ּבּבכֹור מּום להּטיל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמּתר
ׁשם ׁשאין הּזה ּבּזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה עליו. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויּׁשחט

ּבזמן[מקדש]ּבית אבל ּבמּומֹו; להאכל ׁשּסֹופֹו מּפני , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ
אסּור. קּים, ְִֶַַָָָׁשהּמקּדׁש

.ÂËלדעת ׁשּלא נפל זה ׁשּמּום אחד, עד מּפי ׁשהעיד ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעד
זה מּום נפל 'ּבפני לֹומר: נאמנת אּׁשה אפּלּו נאמן; -ְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ

עליו. ויּׁשחט ְִֵֵֵָָָָמאליו',

.ÊËהרֹועה נאמן - אדם ּבידי לבֹוא הראּויין הּמּומין ְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָּכל
ויּׁשחט ּבכּונה'; נעׂשּו ולא נפלּו, 'מאליהן לֹומר: ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעליהן
יׂשראלי, הרֹועה ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָעליהן.

ּביד של]והּבכֹור והּבכֹור[- ּכהן, הרֹועה היה אם אבל הּכהן. ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
נאמן; אינֹו זה הרי - הּיׂשראלּיים ּבעליו ּביד הּוא ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעדין
לֹו. ׁשּיּתנּנּו ּכדי מּום ּבֹו הּטיל הּוא ׁשּמא אֹותֹו, ְְְְִִִִֵֶֶֶָוחֹוׁשדין

.ÊÈ,נאמן - נפל מאליו זה ׁשּמּום אחר, לכהן ׁשהעיד ְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכהן
זה את זה ּגֹומלים הם ׁשּמא להם, חֹוׁשׁשין משקר,ואין -] ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָ

כשיצטרך] חברו לו שיעיד חׁשּודיןבכדי הּכהנים ׁשּכל ;ֲֲִִֶַָֹ
נאמנין אין ּולפיכ ּבחּוץ, לאכלֹו ּכדי ּבּבכֹור מּום ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָלהּטיל
חֹוטא אדם ׁשאין לֹו, מעיד חברֹו אבל עצמם; ידי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָעל
על לֹו מעידין ּכהן, ׁשל ּביתֹו ּובני ּבניו אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹלאחר.

ּכגּופֹו. ׁשהיא מּפני אׁשּתֹו, לא אבל ְְְְֲִִִֵֶַָֹהּבכֹור;

.ÁÈעד עליו והעיד מּום, ּבֹו ונפל ּכהן, ּביד ׁשהיה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבכֹור
זה מּום אם יֹודעים אנּו ואין נפל, מאליו הּמּום ׁשּזה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
הּכהן ּובא עליו, ׁשֹוחטין אין אֹו הּבכֹור את עליו ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשֹוחטין
והּתירֹו לממחה, זה מּום 'הראיתי ואמר: ּבידֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֻׁשהּוא
הראהּו, לא ׁשּמא חֹוׁשׁשין, ואין נאמן; זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹלׁשחיטה'

ּתם ּבכֹור קדׁשים[שלם]וׁשּמא לׁשחט נחׁשדּו ׁשּלא - הּוא ְְְְְִִֶֶֶָָָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכרת, עֹון ׁשהּוא מּפני ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָּבחּוץ,

.ËÈ:מּום ּבעל ּבכֹור על לֹומר הּכהן נאמן זהוכן 'ּבכֹור ְְְֱֵֵֶֶַַַַַָֹ
לֹו, לחש ּכדי - ּברׁשּותי' נפל ולא ּבמּומֹו, יׂשראל לי ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹנתנֹו
מתירא והּוא להּגלֹות, עׂשּוי ׁשהּדבר הּטילֹו; הּוא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּמא
לֹו'. ׁשּנתנּוהּו ּבעת היה 'ּתמים ויאמרּו: ּבעליו, יּׁשאלּו ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹׁשּמא

קודש שבת
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לֹו‡. ׁשּנתן ממחה ּפי על אּלא הּבכֹור את ׁשֹוחטין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֻאין
ּבכֹורֹות 'הּתר לֹו: ואמר רׁשּות, יׂשראל ׁשּבארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּנׂשיא
אּלא יּתירֹו לא לּכל, וגלּוי ּגדֹול מּום היה אפּלּו ְְֲִִֶַַָָָָָָֹֹּבמּומן';

אדם הּבכֹורֹות וכל רׁשּות. ׁשּנטל רֹואה,[מומחה]ממחה ְְְְֶֶֶַַָָָָֻ
עצמֹו. מּבכֹור ְְִַחּוץ

הּגלּויין·. הּמּומין מן הּמּום והיה ממחה, ׁשם אין ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻאם
נׁשּברה אֹו ידֹו, נקטעה אֹו עינֹו, ׁשּנסּתמית ּכגֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻהּמבהקין,

הּכנסת ּבני ׁשלׁשה ּפי על יׁשחט זה הרי - [חכמיםרגלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
בקיאים] ּבֹושאינם ונפל לארץ, לחּוצה ׁשּיצא ּבכֹור וכן ;ְְְְֵֶֶַָָָָָָ

הּכנסת. ּבני ׁשלׁשה ּפי על נּתר זה הרי - מבהק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמּום

.‚- עּמֹו ּכהן ׁשּיהיה עד ליׂשראל, הּבכֹור את רֹואין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹאין
עליו', לׁשחט ּומּתר הּוא, 'מּום הּממחה: לֹו יאמר ְְִֶֶַַָָָָֹֹֻֻׁשּמא
ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף לּכהן; יּתנּנּו ולא לעצמֹו, ויׁשחטּנּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹויל
ּכהּנה. מּתנֹות לגזל הּוא חׁשּוד ּבחּוץ, קדׁשים לאכל ְְְֱִִֶַַָָָָָֹֹֻחׁשּוד
- עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא וידּוע חכם, היה אם ,ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלפיכ
רגלֹו אֹו ידֹו ׁשּנקטעה ּכגֹון לּכל, ּגלּוי הּמּום היה לֹו. ְְְְִִֶַַַָָָָָֹרֹואין
מדקּדק ּבחזקת זה הרי הּממחה, לחכם והביאֹו הֹואיל -ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ּכהן. עּמֹו ׁשאין ּפי על אף לֹו, רֹואין לפיכ עצמֹו; ְְִִִִֵֵֶַַַַָֹעל

אף„. - מּומֹו את הראה ּכ ואחר הּבכֹור, את ְְְֵֶֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט
ּכגֹון ּבּׁשחיטה, מׁשּתּנה ׁשאינֹו ּגלּוי מּום ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָעל
ממחה, ּפי על ׁשּלא ונׁשחט הֹואיל - רגלֹו אֹו ידֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּנחּתכה

ׁשּמת. ּכבכֹור ויּקבר אסּור; זה ְְֲִִֵֵֵֶֶָָהרי

הּממחה,‰. ּובדקֹו ּכיסין, ּוׁשני אחת ּביצה לֹו ׁשהיתה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבכֹור
הרּגּוזֹו על השדרה]והֹוׁשיבּוהּו ּביצה[סוף יצאת ולא ּומעכֹו, ְְְֲִִֵַַָָָֹ

ּדבּוקה הּׁשנּיה ונמצאת ונׁשחט, הּממחה, והּתירֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָֻׁשנּיה,
לא[מעיים]ּבּכסלים אם אבל ּומעכֹו; הֹואיל מּתר, זה הרי - ְֲֲֲִִִִֵֶַָָָֹֻ

יּקבר. זה הרי ממחה, ּפי על ׁשּנׁשחט ּפי על אף - ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻנמע

.Â- ּפיו על ונׁשחט הּבכֹור, את וראה ממחה, ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻמי
לדּקה, רביע מׁשּלם? וכּמה מּביתֹו; ויׁשּלם יּקבר, זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָהרי

יׁשּלם לא מה ּומּפני לגּסה. ּדמיו?[המומחה]ּומחצה ּכל ְְְֱִֵֵֶַַָָָָָָֹ
הּבהמה ּבעל את ׁשּקנסּו יׁשהה[הגסה]מּפני ׁשּלא ּכדי , ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

מום]אֹותּה בה יפול טרם עוד,[מלהקריבה נקנס - [ובדקה ָ
הוראת על יעבור שלא כדי בלבד, רבע של פיצוי ומקבל יותר

יׂשראל.חז"ל] ּבארץ ּדּקה ּבהמה יגּדל ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹולא
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.Êקֹונסין עברה, ועׂשה הֹואיל - ּבּבכֹור מּום ְְְֲִִִֵַַַָָָהּמּטיל
אחר מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד זה, מּום על נׁשחט ואינֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָֹאֹותֹו,
על אֹותֹו לׁשחט לבנֹו מּתר - החֹוטא זה מת ואם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻמאליו.

אחריו. ּבנֹו קנסּו ׁשּלא אביו; ׁשעׂשה ְְֲִֶֶַָָָָָֹמּום

.Áּדבלה[גרם]הרּגיל ׁשּנתן ּכגֹון - מּום ּבֹו ׁשּיּפל לבכֹור ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
אֹו[תאנה] אזנֹו, וחת ּונטלּה ּכלב ׁשּבא עד אזנֹו ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָעל

ידֹו ׁשּתּקטע ּכדי זכּוכית ׁשל ועׁשׁשּיֹות ּברזל ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהל
לא זה הרי - מּום ּבֹו להּטיל לגֹוי ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹונקטעה,
לֹו אסּור לדעּתֹו, ׁשּנעׂשה מּום ּכל הּכלל: זה עליו. ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹיׁשחט
עליו. ׁשֹוחט זה הרי לדעּתֹו, ׁשּלא נעׂשה ואם עליו; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלׁשחט

.Ëוׁשמע ׁשֹוחטֹו', הייתי מּום, זה ּבבכֹור נפל 'אּלּו ְְֲִִִִֶַַַָָָָאמר:
נעׂשה לא ׁשהרי עליו, ׁשֹוחט זה הרי - מּום ּבֹו ועׂשה ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּגֹוי,

ְְַּבדעּתֹו.

.Èּבֹו ונפל מּום, להּטיל הּמרּגיל מעׂשה ׁשעׂשה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָראינּוהּו
הרי - נתּכּון לא אֹו לּמּום נתּכּון אם יֹודעין אנּו ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹמּום,
ּבמקֹום ׂשעֹורים לֹו ׁשּנתן ּכגֹון ּכיצד? עליו. יׁשחט לא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹזה

נחלקה ׁשאכל וכיון ּבעצים, מסרג -[נחתכה]ּדחּוק ׂשפתֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
חבר היה חכם]אפּלּו וכן[תלמיד עליו; יׁשחט לא זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָֹֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.‡Èואפּלּו לטרדֹו, ּכדי ּובעטֹו האדם, את רֹודף ּבכֹור ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָהיה
זֹו ּבבעיטה מּום ּבֹו ונעׂשה מּקדם, ׁשרדפֹו מּפני ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבעט

עליו. יׁשחט זה הרי -ְֲִֵֶָָֹ

.·Èהּגֹוי וכן ׂשחֹוק, ּדר ּבבכֹור מּום ׁשהּטילּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַקטּנים
ּכדי עׂשּו ואם עליו; ׁשֹוחט זה הרי - לדעּתֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשעׂשה

עליו. יׁשחט לא ְְִִַָָֹֹלהּתירֹו,

.‚Èּדם ׁשאחזֹו יּקיז[חלה]ּבכֹור ׁשּלא[דם]- ּובלבד , ְְֲִִֶֶַַָָֹ
הרי זֹו, ּבהּקזה מּום ּבֹו נעׂשה ואם מּום; ּבֹו לעׂשֹות ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָיתּכּון

עליו. נׁשחט ְִֶָָָזה

.„È,העֹולם לאויר ׁשּיצא קדם ּבּבכֹור מּום להּטיל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמּתר
ׁשם ׁשאין הּזה ּבּזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה עליו. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויּׁשחט

ּבזמן[מקדש]ּבית אבל ּבמּומֹו; להאכל ׁשּסֹופֹו מּפני , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ
אסּור. קּים, ְִֶַַָָָׁשהּמקּדׁש

.ÂËלדעת ׁשּלא נפל זה ׁשּמּום אחד, עד מּפי ׁשהעיד ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעד
זה מּום נפל 'ּבפני לֹומר: נאמנת אּׁשה אפּלּו נאמן; -ְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ

עליו. ויּׁשחט ְִֵֵֵָָָָמאליו',

.ÊËהרֹועה נאמן - אדם ּבידי לבֹוא הראּויין הּמּומין ְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָּכל
ויּׁשחט ּבכּונה'; נעׂשּו ולא נפלּו, 'מאליהן לֹומר: ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעליהן
יׂשראלי, הרֹועה ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָעליהן.

ּביד של]והּבכֹור והּבכֹור[- ּכהן, הרֹועה היה אם אבל הּכהן. ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
נאמן; אינֹו זה הרי - הּיׂשראלּיים ּבעליו ּביד הּוא ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעדין
לֹו. ׁשּיּתנּנּו ּכדי מּום ּבֹו הּטיל הּוא ׁשּמא אֹותֹו, ְְְְִִִִֵֶֶֶָוחֹוׁשדין

.ÊÈ,נאמן - נפל מאליו זה ׁשּמּום אחר, לכהן ׁשהעיד ְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכהן
זה את זה ּגֹומלים הם ׁשּמא להם, חֹוׁשׁשין משקר,ואין -] ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָ

כשיצטרך] חברו לו שיעיד חׁשּודיןבכדי הּכהנים ׁשּכל ;ֲֲִִֶַָֹ
נאמנין אין ּולפיכ ּבחּוץ, לאכלֹו ּכדי ּבּבכֹור מּום ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָלהּטיל
חֹוטא אדם ׁשאין לֹו, מעיד חברֹו אבל עצמם; ידי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָעל
על לֹו מעידין ּכהן, ׁשל ּביתֹו ּובני ּבניו אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹלאחר.

ּכגּופֹו. ׁשהיא מּפני אׁשּתֹו, לא אבל ְְְְֲִִִֵֶַָֹהּבכֹור;

.ÁÈעד עליו והעיד מּום, ּבֹו ונפל ּכהן, ּביד ׁשהיה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבכֹור
זה מּום אם יֹודעים אנּו ואין נפל, מאליו הּמּום ׁשּזה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
הּכהן ּובא עליו, ׁשֹוחטין אין אֹו הּבכֹור את עליו ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשֹוחטין
והּתירֹו לממחה, זה מּום 'הראיתי ואמר: ּבידֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֻׁשהּוא
הראהּו, לא ׁשּמא חֹוׁשׁשין, ואין נאמן; זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹלׁשחיטה'

ּתם ּבכֹור קדׁשים[שלם]וׁשּמא לׁשחט נחׁשדּו ׁשּלא - הּוא ְְְְְִִֶֶֶָָָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכרת, עֹון ׁשהּוא מּפני ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָּבחּוץ,

.ËÈ:מּום ּבעל ּבכֹור על לֹומר הּכהן נאמן זהוכן 'ּבכֹור ְְְֱֵֵֶֶַַַַַָֹ
לֹו, לחש ּכדי - ּברׁשּותי' נפל ולא ּבמּומֹו, יׂשראל לי ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹנתנֹו
מתירא והּוא להּגלֹות, עׂשּוי ׁשהּדבר הּטילֹו; הּוא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּמא
לֹו'. ׁשּנתנּוהּו ּבעת היה 'ּתמים ויאמרּו: ּבעליו, יּׁשאלּו ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹׁשּמא

קודש שבת

ג ּפרק ּבכֹורֹות ¤¤§§¦הלכֹות

לֹו‡. ׁשּנתן ממחה ּפי על אּלא הּבכֹור את ׁשֹוחטין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֻאין
ּבכֹורֹות 'הּתר לֹו: ואמר רׁשּות, יׂשראל ׁשּבארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּנׂשיא
אּלא יּתירֹו לא לּכל, וגלּוי ּגדֹול מּום היה אפּלּו ְְֲִִֶַַָָָָָָֹֹּבמּומן';

אדם הּבכֹורֹות וכל רׁשּות. ׁשּנטל רֹואה,[מומחה]ממחה ְְְְֶֶֶַַָָָָֻ
עצמֹו. מּבכֹור ְְִַחּוץ

הּגלּויין·. הּמּומין מן הּמּום והיה ממחה, ׁשם אין ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻאם
נׁשּברה אֹו ידֹו, נקטעה אֹו עינֹו, ׁשּנסּתמית ּכגֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻהּמבהקין,

הּכנסת ּבני ׁשלׁשה ּפי על יׁשחט זה הרי - [חכמיםרגלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
בקיאים] ּבֹושאינם ונפל לארץ, לחּוצה ׁשּיצא ּבכֹור וכן ;ְְְְֵֶֶַָָָָָָ

הּכנסת. ּבני ׁשלׁשה ּפי על נּתר זה הרי - מבהק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמּום

.‚- עּמֹו ּכהן ׁשּיהיה עד ליׂשראל, הּבכֹור את רֹואין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹאין
עליו', לׁשחט ּומּתר הּוא, 'מּום הּממחה: לֹו יאמר ְְִֶֶַַָָָָֹֹֻֻׁשּמא
ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף לּכהן; יּתנּנּו ולא לעצמֹו, ויׁשחטּנּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹויל
ּכהּנה. מּתנֹות לגזל הּוא חׁשּוד ּבחּוץ, קדׁשים לאכל ְְְֱִִֶַַָָָָָֹֹֻחׁשּוד
- עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא וידּוע חכם, היה אם ,ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלפיכ
רגלֹו אֹו ידֹו ׁשּנקטעה ּכגֹון לּכל, ּגלּוי הּמּום היה לֹו. ְְְְִִֶַַַָָָָָֹרֹואין
מדקּדק ּבחזקת זה הרי הּממחה, לחכם והביאֹו הֹואיל -ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ּכהן. עּמֹו ׁשאין ּפי על אף לֹו, רֹואין לפיכ עצמֹו; ְְִִִִֵֵֶַַַַָֹעל

אף„. - מּומֹו את הראה ּכ ואחר הּבכֹור, את ְְְֵֶֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט
ּכגֹון ּבּׁשחיטה, מׁשּתּנה ׁשאינֹו ּגלּוי מּום ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָעל
ממחה, ּפי על ׁשּלא ונׁשחט הֹואיל - רגלֹו אֹו ידֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּנחּתכה

ׁשּמת. ּכבכֹור ויּקבר אסּור; זה ְְֲִִֵֵֵֶֶָָהרי

הּממחה,‰. ּובדקֹו ּכיסין, ּוׁשני אחת ּביצה לֹו ׁשהיתה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבכֹור
הרּגּוזֹו על השדרה]והֹוׁשיבּוהּו ּביצה[סוף יצאת ולא ּומעכֹו, ְְְֲִִֵַַָָָֹ

ּדבּוקה הּׁשנּיה ונמצאת ונׁשחט, הּממחה, והּתירֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָֻׁשנּיה,
לא[מעיים]ּבּכסלים אם אבל ּומעכֹו; הֹואיל מּתר, זה הרי - ְֲֲֲִִִִֵֶַָָָֹֻ

יּקבר. זה הרי ממחה, ּפי על ׁשּנׁשחט ּפי על אף - ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻנמע

.Â- ּפיו על ונׁשחט הּבכֹור, את וראה ממחה, ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻמי
לדּקה, רביע מׁשּלם? וכּמה מּביתֹו; ויׁשּלם יּקבר, זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָהרי

יׁשּלם לא מה ּומּפני לגּסה. ּדמיו?[המומחה]ּומחצה ּכל ְְְֱִֵֵֶַַָָָָָָֹ
הּבהמה ּבעל את ׁשּקנסּו יׁשהה[הגסה]מּפני ׁשּלא ּכדי , ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

מום]אֹותּה בה יפול טרם עוד,[מלהקריבה נקנס - [ובדקה ָ
הוראת על יעבור שלא כדי בלבד, רבע של פיצוי ומקבל יותר

יׂשראל.חז"ל] ּבארץ ּדּקה ּבהמה יגּדל ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹולא
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.Êעל ׁשֹוחטין אין - ּבכֹורֹות רֹואה להיֹות ׂשכרֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָהּנֹוטל
ׁשאין חכמים ּבֹו וידעּו ּגדֹול, ממחה היה ּכן אם אּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻּפיו,
ׁשּנמצא ּבין והּבּקּור, הראּיה על ׂשכר לֹו ּופסקּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּכמֹותֹו,

ע ׂשכר יּטל ולא ּתמים. ׁשּנמצא ּבין מּום זֹו,ּבעל ּבהמה ל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשּמביאין זמן ּכל לעֹולם אֹותּה ורֹואה אחת; מּפעם ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָחּוץ

חׁשד. לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְֲִֵֵֶָָָֹאֹותּה,

.Áאין - חּלין לׁשם אֹותן למּכר הּבכֹורֹות על ְְְִִֵֵֶַַָָֹֻהחׁשּוד
לבׂשר ּדֹומה ׁשהּוא מּפני צבאים, ּבׂשר אפּלּו מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָלֹוקחין

עבּודין ׁשאינן עֹורֹות מּמּנּו לֹוקחין ואין [לאהעגל. ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָ
ויאמר:מעובדים] זכרּותֹו, יחּת ׁשּמא נקבה, ׁשל אפּלּו ,ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹ

מלּבן; אפּלּו צמר, מּמּנּו לֹוקחין ואין הּוא'. נקבה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָֻ'עֹור
צֹואי לֹומר, צרי טוּוי,[מלוכלך]ואין מּמּנּו לֹוקחין אבל . ְְֲִִִִֵֶַָָָ

צמר]ּולבדין מחתיכות ׁשאינֹו[יריעות - עבּודין ועֹורֹות , ְְֲִִֵֶָ
אצלֹו, לׁשהֹותֹו מפחד ׁשהּוא מּפני ּתמים, ּבכֹור עֹור ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָמעּבד

רׁשעֹו. ּכפי אֹותֹו ויקנסּו הּדּינים, יׁשמעּו ְְְְְְְִִִִִֶַַָָׁשּמא

.Ëהראהּו ׁשּלא ונֹודע ּומכרֹו, הּבכֹור את ְְְְֵֶֶֶַַַָָֹהּׁשֹוחט
הּדמים; את להם ויחזיר אכלּו, - ּׁשאכלּו מה - ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻלּממחה
הּדין וכן הּדמים. את ויחזיר יּקבר, - נאכל ּׁשּלא ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּומה
מּקח ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּטרפה, את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבמאכיל

ְִָּוממּכר.

.Èהּוא ּתמים אם - טרפה ׁשּנמצא במקדשּבכֹור [ונשחט ְְְִִִֵֶָָָ
ּכמֹולקרבן] יּׂשרף, העֹור - ׁשהפׁשט אחר טרפה ונמצא ,ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻ

ואם יּקבר. והּבׂשר הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻׁשּבארנּו

ויאֹותּו יּקבר, הּבׂשר - נׁשחט ּבעֹורֹו;[יהנו]ּבמּומֹו הּכהנים ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹ
ממחה. ּפי על ׁשּנׁשחט ְְְִִֶֶַַֻוהּוא,

.‡Èּבעל ּבין ּתמים ּבין ּכהלכה, ּבׂשרֹו ׁשּנאכל ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבכֹור
ּבגּזתֹו נהנין ּכ ּבעֹורֹו, להנֹות ׁשּמּתר ּכׁשם - ;[צמרו]מּום ְְְֱִִֵֵֶֶָָָָֻ

הרי - נׁשר אפּלּו חי, ּכׁשהּוא מּמּנּו ׁשּנגזז צמר ּכל ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאבל
מּום. ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו נׁשר אפּלּו ּבהניה, אסּור ֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָהּוא
הרי - מיתתֹו אחר לֹומר צרי ואין ׁשחיטתֹו, אחר ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָואפּלּו
וכן עֹומד. ּבאּסּורֹו מחּיים, מּמּנּו ׁשּנׁשר הּצמר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאֹותֹו
ּגזרּו ׁשּלא מעילה, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר ּבהמה. ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹּבמעׂשר
ּבאין ׁשאינן מּפני ּבלבד, והּמעׂשר הּבכֹור על אּלא זֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּגזרה
הּצמר ּכל לּקח ּכדי אצלֹו, אֹותן יׁשהה ׁשּמא - ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלכּפרה
ּבין ּבׁשנתֹו, לאכלֹו ׁשּמצוה ּבארנּו, ּוכבר מהן. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּינׁשר

מּום. ּבעל ּבין ִֵַַָּתמים

.·Èמדבלל צמר ּבֹו ׁשהיה במחובר]ּבכֹור ומעורב ,[תלוש ְְְֶֶֶָָָֻ
הּגּזה מן עּמֹו נראה ׁשהּוא את - שהיהּוׁשחטֹו ניכר שלא -] ְְִִִִֶֶֶַָָ

הּצמרתלוש] והּוא עּמֹו, נראה ׁשאינֹו ואת ּבהניה; מּתר ,ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ
ראׁשֹו ּכלּפי הפּו חוץ]ׁשעּקרֹו כלפי קצותיו אסּור,[שב' - ְִֵֶַָָָֹ

מחּיים. ׁשּנׁשר ּכמי ְִִֵֶֶֶַַָׁשּזה

.‚È,חּלין ּבגּזי ׁשּנתערבה - מּום ּבעל אפּלּו ּבכֹור, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֻּגּזת
ּדבר הּוא הרי אסּורים; הּכל - אלפים ּבכּמה אחת ְֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָֹאפּלּו

הּסיט מלא האֹורג ׁשהּוא. ּבכל ּומקּדׁש שיעורחׁשּוב, -] ְְְִֵֵֶַַָָָֹ
הּמקּדׁשין,אריגה] מּצמר יּדלק; ּבבגד, הּבכֹור ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻמּצמר

ׁשהּוא. ּבכל ְְֵֶַָמקּדׁש

�
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ראשון יום

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני (inׁשּצּונּו ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny ,d`fd

(exdhl Ð ilk e` mc` Ð zn `nh lrהמטהרים ,ְֲִַַ
ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, ּבאפן ּומטּמאים מסּים ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻּבאפן

זֹו מצוה `dnec)ּבהלכֹות dxt zekld),ּדע . ְְְִִַָ
מנינם, ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּׁשלׁשה
אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת ְְְְְְְְֳִִֵֵַַַָָָֻֻֻוהם:
אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֻֻֻוטמאת
וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד צרעת ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַָָֻֻֻוטמאת
מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת הּזבה וטמאת ְְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָֻֻֻהּזב
מפרׁש מהם ּכלֿאחד ― וטהרתם נּדה מי ְְְְֳִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻוטמאת
הרּבה מקראֹות יׁש מאּלה ּובכלֿמצוה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּתֹורה,
ּבּיֹום "ויהי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָודינים
ּובפרׁשת תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּׁשמיני"

אדּמה"; פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֻ"זאת
ׁשּבאּו ּכלֿהּמקראֹות ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָָוארּבע
האּלה ּכלֿהּמינים ּדיני אבל אּלּו. ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻּבטמאֹות
ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ּכלֿמין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָוהלכֹות
― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו מינים מהם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּכלֿזה.
ּומּסכת מכׁשירין ּומּסכת טהרֹות מּסכת ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָמהן
טמאת ּכֹוללֹות אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש ְְְֳִֵֶֶַַָָֹֻעקצים,
נזּדּמן אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, ְְְְְֳִִִִִִִֵַַַַָָאכלין
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻּבהם
נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָאּלא
יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת מצות ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻֻּכלּֿדיני
טמאת מּדיני חלק ּגםּֿכן יׁש ּכרתֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַֻּובמּסכת
אדם נגעי ּכלּֿדיני ּכֹוללת נגעים מּסכת ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָיֹולדת.
וזבה זב ּכלּֿדיני ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּובגד
ּכלּֿדיני ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָוׁשכבת
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻטמאת

iying mei ,iriax mei ,iyily mei ,ipy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, להן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻיחדּו
ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם זה, ּבסדר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֻמקֹומֹות
ּבמּסכת זה מּסּוג רּבֹות ׁשאלֹות על ּדּברּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַוכן
ּכלֹומר: ּכּלֹו, זה סדר אנּו ּפרׁשנּו ּוכבר ְְְֵֵֵֶֶַַָָֻֻעדּיֹות.
אחר ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָסדר

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום ְְְְֳִִֵֵַַָָָָָָֻעּמֹו

שני ,יום

.‡˜ .Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Á"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הק"א אדםהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
exera)מצרע zipepal dz`xpy).[מטּמא] טמא ְְֵֵַָָֹ

ּמּמּנה מה אדם: צרעת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּומצוה
הסּגר צרי ּמּמּנה מה טהֹור, ּמּמּנה ּומה ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטמא

(mini zray)עם ּׁשּצרי ּומה ,צרי ּׁשאינֹו ּומה ,ִִִֵֶֶַַָָ
ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― הּנתק(aiaqn)ההסּגר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַ
(xry mewna `edyk rbp ly eny)זה וזּולת ―ְֶַ

טמאתּה. ואיכּות ּדיניה ְְְִִֵֵֶָָָָֻמּפרטי

שלישי ,יום

.Ê˘ .Á˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הש"ח מּלתלֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

לכותם אֹו צרעת ׁשּיׁשּתּנה(y`a)סימני ּכדי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּבנגעֿהּצרעת" "הּׁשמר אמרֹו: והּוא ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָמראה,

(g ,ck mixac)ספרי ּולׁשֹון .(my `vz zyxt): ְְִֵ
הּצרעת' ּבנגע g)"'הּׁשמר ,ck mixac)ּֿבלא ― ְְִֶֶַַַַָָֹ
הּמׁשנה ּולׁשֹון c)תעׂשה". dpyn f wxt mirbp): ְְֲִֶַַָ

אתֿהּמחיה והּכוה טמאה סימני (xyad"הּתֹולׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
(rbpay igdּכמֹו ולֹוקה, ּבלאֿתעׂשה" עֹובר ―ְְְֲֵֶֶַֹ

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּנתּבאר

― הש"ז ׂשערהּמצוה מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ
xrya)הּנתק rbp)לא "ואתֿהּנתק אמרֹו: והּוא , ְְְֶֶֶֶֶַַָֹ
bl)יגּלח" ,bi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(rixfz zyxt): ְְְִֵַַָ

ׁשעֹובר נתקֹו מּתֹו טמאה סימני לתֹולׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֻ"מּנין
יגּלח". לא ואתֿהּנתק ׁשּנאמר: ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹּבלאֿתעׂשה?

רביעי ,יום

.·È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקי"ב לעׂשֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָ

אמרֹו והּוא מּמּנּו, ׁשּיפרׁשּו ּכדי ּבּמצרע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹהּכר
יהיּו ּבגדיו הּנגע אׁשרּֿבֹו "והּצרּוע ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָיתעּלה:
וטמא יעטה ועלֿׂשפם פרּוע יהיה וראׁשֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּפרּומים

יקרא" dn)טמא ,bi `xwie)מצות ׁשּזֹוהי והראיה . ְְְְִִִֵֶַָָָָָ
ּבספרא אמרם היא ׁשּנאמר(rixfz)עׂשה "לפי : ְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָ

(lecb odka)"יפרֹום לא ּובגדיו יפרע לא ְְְִִָָָֹֹֹ"ראׁשֹו
(i ,`k my)אני ּומה מנּגע? ׁשהּוא אףֿעלּֿפי יכֹול ,ְֲִִֶַַָָָֻ

פרּוע" יהיה וראׁשֹו פרּומים יהיּו "ּבגדיו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹמקּים:
"אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ּגדֹול, מּכהן חּוץ ְְֲִֵֶַַָָָָֹּבכלֿאדם
ּפרּומים, ּבגדיו יהיּו ּגדֹול ּכהן אף ― הּנגע" ְְְִִֵֶַַַָָָֹּבֹו

ּפרע יגּדל ּפרּוע, יהיה וראׁשֹו xwp`קרּועים, jk) ְְְְִִֵֶֶַַַָֹ
(`xt lcbd xryאֹו ׁשּפרימה ּכן, אם ּברּור, .ְִִֵֶָָ

הּוא והּכלל ּבלאֿתעׂשה, ּגדֹול ּכהן ׁשל ְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹּפריעה
ולאֿ עׂשה מֹוצא ׁשאּתה "ּכלֿמקֹום ְְֲֵֵֵֶַָָָָֹאצלנּו:
מּוטב; אתֿׁשניהם לקּים יכֹול אּתה אם ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָתעׂשה,
וכיון אתֿלאֿתעׂשה". וידחה עׂשה יבֹוא לאו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹואם
נצטרע אם ּגדֹול ּכהן ּכי אֹומרים, ׁשהם ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּמצאנּו
ּוכבר עׂשה. מצות ׁשּזֹו ראיה הרי ּופֹורם, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָּפֹורע
צריכים טמאים ׁשאר ׁשּגם ּבּקּבלה, לנּו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָנמסר
מהם. אדם ּבני ׁשּיפרׁשּו ּכדי הּכר, לעצמם ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלעׂשֹות

ספרא וכלֿ(my)ּולׁשֹון נּדה ּובֹועל מת "טמא : ְְְְִִֵֵֵָָָ
וטמא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אתֿהאדם ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָהמטּמאין

ּכלֿטמא ענינֹו: יקרא". mxet)טמא epi`y)צרי ְְִִִֵֵָָָָָָ
והּוא: טמא, ׁשהּוא עצמֹו על (oikixvyלהכריז ְְְְִֵֶַַַָ

x`ya epiide ,`ln dta fixkiy e` ,xnelk xkid

zervn`a "fixki"y rxevnak e` ,zrxevnae mi`nh

fixkdl jxev `l` oi` f`y dnixte drixt ipniq

(dta ynnׁשהּוא הּמראה הּכר לעצמֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַַָׁשּיׂשים
ּוכבר מּמּנּו. ׁשּיּבדלּו ּכדי נטמא, ּבֹו וׁשהּנֹוגע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָטמא

ּכּלֹו אין מצרע ׁשל זה ׁשהּכר ipniqנתּבאר lk) ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֻ
(zexkiddאמרם והּוא לנׁשים, bk.)חֹובה dheq): ְְְִָָָָ

ּופֹורמת" ּפֹורעת האּׁשה ואין ּופֹורם ּפֹורע ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ"האיׁש
עֹוטה dicbaa)אבל dqkn)על ּומֹודיעה ׂשפם על ֲִַַָָָָָ

dta)עצמּה ynn dfxkda)הּטמאים (ldae'ּכׁשאר ְְְִִֵַַָָ
(dher dpi`c wqt d dkld e wxt zrxv z`neh.

חמישי יום

.È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ועׂשר מאה הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ידי על מןֿהּצרעת הּטהרה ׁשּתהא ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּנצטּוינּו



�� iying mei ,iriax mei ,iyily mei ,ipy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, להן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻיחדּו
ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם זה, ּבסדר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֻמקֹומֹות
ּבמּסכת זה מּסּוג רּבֹות ׁשאלֹות על ּדּברּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַוכן
ּכלֹומר: ּכּלֹו, זה סדר אנּו ּפרׁשנּו ּוכבר ְְְֵֵֵֶֶַַָָֻֻעדּיֹות.
אחר ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָסדר

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום ְְְְֳִִֵֵַַָָָָָָֻעּמֹו

שני ,יום

.‡˜ .Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Á"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הק"א אדםהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
exera)מצרע zipepal dz`xpy).[מטּמא] טמא ְְֵֵַָָֹ

ּמּמּנה מה אדם: צרעת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּומצוה
הסּגר צרי ּמּמּנה מה טהֹור, ּמּמּנה ּומה ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטמא

(mini zray)עם ּׁשּצרי ּומה ,צרי ּׁשאינֹו ּומה ,ִִִֵֶֶַַָָ
ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― הּנתק(aiaqn)ההסּגר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַ
(xry mewna `edyk rbp ly eny)זה וזּולת ―ְֶַ

טמאתּה. ואיכּות ּדיניה ְְְִִֵֵֶָָָָֻמּפרטי

שלישי ,יום

.Ê˘ .Á˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הש"ח מּלתלֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

לכותם אֹו צרעת ׁשּיׁשּתּנה(y`a)סימני ּכדי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּבנגעֿהּצרעת" "הּׁשמר אמרֹו: והּוא ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָמראה,

(g ,ck mixac)ספרי ּולׁשֹון .(my `vz zyxt): ְְִֵ
הּצרעת' ּבנגע g)"'הּׁשמר ,ck mixac)ּֿבלא ― ְְִֶֶַַַַָָֹ
הּמׁשנה ּולׁשֹון c)תעׂשה". dpyn f wxt mirbp): ְְֲִֶַַָ

אתֿהּמחיה והּכוה טמאה סימני (xyad"הּתֹולׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
(rbpay igdּכמֹו ולֹוקה, ּבלאֿתעׂשה" עֹובר ―ְְְֲֵֶֶַֹ

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּנתּבאר

― הש"ז ׂשערהּמצוה מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ
xrya)הּנתק rbp)לא "ואתֿהּנתק אמרֹו: והּוא , ְְְֶֶֶֶֶַַָֹ
bl)יגּלח" ,bi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(rixfz zyxt): ְְְִֵַַָ

ׁשעֹובר נתקֹו מּתֹו טמאה סימני לתֹולׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֻ"מּנין
יגּלח". לא ואתֿהּנתק ׁשּנאמר: ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹּבלאֿתעׂשה?

רביעי ,יום

.·È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקי"ב לעׂשֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָ

אמרֹו והּוא מּמּנּו, ׁשּיפרׁשּו ּכדי ּבּמצרע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹהּכר
יהיּו ּבגדיו הּנגע אׁשרּֿבֹו "והּצרּוע ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָיתעּלה:
וטמא יעטה ועלֿׂשפם פרּוע יהיה וראׁשֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּפרּומים

יקרא" dn)טמא ,bi `xwie)מצות ׁשּזֹוהי והראיה . ְְְְִִִֵֶַָָָָָ
ּבספרא אמרם היא ׁשּנאמר(rixfz)עׂשה "לפי : ְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָ

(lecb odka)"יפרֹום לא ּובגדיו יפרע לא ְְְִִָָָֹֹֹ"ראׁשֹו
(i ,`k my)אני ּומה מנּגע? ׁשהּוא אףֿעלּֿפי יכֹול ,ְֲִִֶַַָָָֻ

פרּוע" יהיה וראׁשֹו פרּומים יהיּו "ּבגדיו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹמקּים:
"אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ּגדֹול, מּכהן חּוץ ְְֲִֵֶַַָָָָֹּבכלֿאדם
ּפרּומים, ּבגדיו יהיּו ּגדֹול ּכהן אף ― הּנגע" ְְְִִֵֶַַַָָָֹּבֹו

ּפרע יגּדל ּפרּוע, יהיה וראׁשֹו xwp`קרּועים, jk) ְְְְִִֵֶֶַַַָֹ
(`xt lcbd xryאֹו ׁשּפרימה ּכן, אם ּברּור, .ְִִֵֶָָ

הּוא והּכלל ּבלאֿתעׂשה, ּגדֹול ּכהן ׁשל ְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹּפריעה
ולאֿ עׂשה מֹוצא ׁשאּתה "ּכלֿמקֹום ְְֲֵֵֵֶַָָָָֹאצלנּו:
מּוטב; אתֿׁשניהם לקּים יכֹול אּתה אם ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָתעׂשה,
וכיון אתֿלאֿתעׂשה". וידחה עׂשה יבֹוא לאו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹואם
נצטרע אם ּגדֹול ּכהן ּכי אֹומרים, ׁשהם ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּמצאנּו
ּוכבר עׂשה. מצות ׁשּזֹו ראיה הרי ּופֹורם, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָּפֹורע
צריכים טמאים ׁשאר ׁשּגם ּבּקּבלה, לנּו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָנמסר
מהם. אדם ּבני ׁשּיפרׁשּו ּכדי הּכר, לעצמם ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלעׂשֹות

ספרא וכלֿ(my)ּולׁשֹון נּדה ּובֹועל מת "טמא : ְְְְִִֵֵֵָָָ
וטמא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אתֿהאדם ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָהמטּמאין

ּכלֿטמא ענינֹו: יקרא". mxet)טמא epi`y)צרי ְְִִִֵֵָָָָָָ
והּוא: טמא, ׁשהּוא עצמֹו על (oikixvyלהכריז ְְְְִֵֶַַַָ

x`ya epiide ,`ln dta fixkiy e` ,xnelk xkid

zervn`a "fixki"y rxevnak e` ,zrxevnae mi`nh

fixkdl jxev `l` oi` f`y dnixte drixt ipniq

(dta ynnׁשהּוא הּמראה הּכר לעצמֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַַָׁשּיׂשים
ּוכבר מּמּנּו. ׁשּיּבדלּו ּכדי נטמא, ּבֹו וׁשהּנֹוגע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָטמא

ּכּלֹו אין מצרע ׁשל זה ׁשהּכר ipniqנתּבאר lk) ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֻ
(zexkiddאמרם והּוא לנׁשים, bk.)חֹובה dheq): ְְְִָָָָ

ּופֹורמת" ּפֹורעת האּׁשה ואין ּופֹורם ּפֹורע ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ"האיׁש
עֹוטה dicbaa)אבל dqkn)על ּומֹודיעה ׂשפם על ֲִַַָָָָָ

dta)עצמּה ynn dfxkda)הּטמאים (ldae'ּכׁשאר ְְְִִֵַַָָ
(dher dpi`c wqt d dkld e wxt zrxv z`neh.

חמישי יום

.È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ועׂשר מאה הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ידי על מןֿהּצרעת הּטהרה ׁשּתהא ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּנצטּוינּו



��iyiy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

ּבּמקרא המפרׁש ci)הּמעׂשה `xwie)עץ והּוא: , ְְְֲִֵֶַַַַָָֹ
ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב uinaארז dreav xnv zqit) ְְִֵֶֶַַ

drteza mipiit`znd mixibxbn `veid Ð mec`

(Ð cg` lka dievn dxirf zrlezyצּפרים ְֳִִֵּוׁשּתי
מהּֿׁשּנזּכר. ּכל ּבהם וׁשּיעׂשה חּיים, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומים
ּכמֹו והּבית. האדם יטהר עצמֹו הּזה ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָּובּמעׂשה
הּדברים ׁשּמיני ,ל נתּבאר הּנה הּכתּוב. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבאר
ׁשלׁשה הם ּתֹורתנּו, לפי מןֿהּטמאה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֻהמטהרים
מינים לׁשני המיחדים ּוׁשנים ּכללי אחד ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָֻמינים:

הּטמאֹו ּבּמים,מּמיני הּטהרה הּוא ― הּכללי ת. ְְֳִִִִֵַַַַַָָָֻ
ׁשּיּטהר אחר אּלא הּטהרה לֹו ּתּׂשג לא ֳִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּכלֿטמא

נּדה מי ― הּׁשני והּמין `xtּבּמים; mr d`fd in) ְִִִִֵֵַַַַָ
(dxtdוהּמין מת; לטמאת מיחד ּדבר והּוא ,ְְְְְִֵַַָָָֻֻ

צּפרים ּוׁשּתי ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַהּׁשליׁשי
ּוכבר לּצרעת. מיחד ּדבר והּוא חּיים. ְְְִִַַַַַָָָָָֻּומים
מצרע טהרת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּכלּֿדיני ְְְְֲֳִִִֵַַָָָָָֹנתּבארּו

נגעים ּבמּסכת ― ci)הראׁשֹונה wxt). ְְִִֶֶַָָָ

שישי יום
.‡È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקי"א הּמצרעהּמצוה ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְִִִֶַַַַַָָָֹ
הּׁשנּיה הּטהרה לֹו והיא `ixgלהתּגּלח, .ipy aly) ְְְְֳִִִֵַַַַָָָ

(fhw xeriy Ð iw devna x`eany dnּכמֹו ,ְ
נגעים ּבסֹוף ci)ׁשּנתּבאר wxt)אמרֹו והּוא , ְְְְְִִֵֶָָָ

יגּלח" הּׁשביעי בּיֹום "והיה h)יתעּלה: ,ci `xwie). ְְְְִִִֵֶַַַַַָָ
מּקדם הזּכרנּו bv)ּוכבר dyr zevn)אתּֿדבריהם ְְְְִִִֵֶֶֶַָֹ
(h ,ci `xwie `xtq)ותגלחּתן מגּלחין "ׁשלׁשה :ְְְְְְִִַַָָֹ

נתּבארּו ּוכבר והלוּים". והמצרע הּנזיר ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹמצוה:
מאיזה ל אבאר וכאן נגעים. ּבסֹוף זֹו מצוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָּדיני
עצמּה ּבפני מצוה מצרע ּתגלחת מנינּו ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹטעם

עצמּה ּבפני מצוה קרּבנֹותיו dyrוהבאת zevn) ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָ
(frּתגלחּתֹו קבענּו אּלא ּבּנזיר ּכן עׂשינּו ולא ,ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ

אחת ּכמצוה קרּבנֹותיו bv)והבאת dyr zevn)― ְְְְֲִַַַַָָָָ
להבאת ּתגלחּתֹו ּבין קׁשר אין ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהּמצרע,
אינּה מּתגלחּתֹו הּמּׂשגת והּתכלית ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻקרּבנֹותיו,
ׁשהּמצרע, לפי קרּבנֹותיו מהבאת הּמּׂשגת ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּתכלית

ּבתגלחּתֹו ּתלּויה dxhnlטהרתֹו eizepaxw z`ade) ְְְְֳִַָָָ
(miycw lek`l Ð dpeyמּנזירּות ו' ּובפרק .(:cn) ְְִִֶֶ

טהרתֹו ׁשּזה אּלא למצרע? נזיר ּבין "מה ְְֳִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאמרּו:
ּבימיו exfp)ּתלּויה inia)ּומצרע הּנזיר, ּכלֹומר: , ְְְְִַַָָָָָֹ

הּמצרע ּגּלח אם ּבתגלחּתֹו": ּתלּויה ְְְְְֳִִִַַַָָָָֹטהרתֹו
ּכּׁשרץ, מּלטּמא טהר ― הּׁשנּיה ּתגלחּתֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָונׁשלמה
ּכּפּורים מחּסר ויּׁשאר נגעים, ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֻּכמֹו
ּכמֹו ּכּפּורים, מחּסרי ּכׁשאר קרּבנֹותיו ׁשּיביא ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָֻעד
טהרתֹו היא ּתגלחּתֹו ּתכלית לכן, ׁשם. ְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּנתּבאר
ׁשּלא ּובין קרּבנֹותיו ׁשהביא ּבין ּכּׁשרץ, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמּלטּמא
להׁשלים היא קרּבנֹותיו הבאת ּתכלית ואּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָהביא;
וזבה זב ּכלֹומר: ּכּפרה, מחּסרי ּכׁשאר ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָֻּכּפרתֹו

lek`lויֹולדת ozxtk znlyen oi` exdhpy s`y) ְֶֶ
(mdizepaxw e`iaiy cr ,dnecke miycwaּוכבר .ְָ

לכן קדם dr)הזּכרנּו dyr zevn):אתּֿדבריהם ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹ
הּנזיר ׁשאין נתּבאר, וׁשם ּכּפרה", מחּסרי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻ"ארּבעה
ּבכללּותם הּמעׂשים אֹותם אּלא ּכּפרה, ְְֲִִֶַַַַָָָָָָֻמחּסר

(cgia)― קרּבן והבאת הּתגלחת ּכלֹומר: ,ְְְֲִַַַַַַָָָ
מסּפיק מהם אחד ואין יין. לׁשּתֹות לֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמּתירים
ּבּקרּבן קׁשּורה הּתגלחת אּלא הּׁשני, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבלעדי
הּתכלית ּתּׂשג יחד ּובכּלם ּבּתגלחת, קׁשּור ְְְְְִִַַַַַַַַַָָָָֻֻוהּקרּבן
אסּורים ׁשהיּו ּדברים לֹו ׁשּיּתרּו והיא: ְְְֲִִִֶֶַַָָָֻהאחת,

מּנזירּות ו' ּובפרק נזירּותֹו. ּבימי אמרּו:(en.)עליו ְְְְִִִִֵֶֶָָָ
ּפסּולה ּתגלחּתֹו ― ּפסּול ונמצא הּזבח על ְְְְְִִִֶַַַַַָָָ"ּגּלח
ׁשהּתגלחת ,ל נתּבאר הּנה לֹו". עלּו לא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּוזבחיו
עֹוד ונתּבאר מּתנאיה. והּזבח הּזבח מּתנאי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיא

eh.)ּבּתֹוספּתא xifp)ׁשּכלּו "ׁשּנזיר :(eniizqdy) ְִֶֶֶַָָָ
לּמתים" ּולהּטּמא יין ולׁשּתֹות לגּלח אסּור ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָימיו

והם הּמעׂשים ּכלֿאֹותם ׁשּיעׂשה (zepaxwd,עד ְֲֲִֵֶֶַַַַָָ
(mi`xwp'ו ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו טהרה, ְְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָּתגלחת

ּפתח ׁשּיגּלח והּוא ויזרֹוקמּנזירּות, מֹועד אהל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַֹ
ּכמֹו אתֿהּקרּבנֹות, ויקריב הּדּוד ּתחת ְְְְְִֶַַַַַָָָׂשערֹו

ּתמצאם ואּתה ּבּכתּוב. ּברב(l"fgy)ׁשּנתּבאר ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
'ּתגלחת'. הּקרּבנֹות להבאת קֹוראים ְְְְֲִִַַַַַַָָָהּמקֹומֹות

ּבּמׁשנה ּבמקֹומֹות אמרּו dpynּובפרּוׁש a wxt xifp) ְְְְִִֵַָָ
(:`i Ð d(oeyla `hazny in)ועלי נזיר ְֲִִֵַָָ"הריני

נזיר קרּבנֹות(`xg)לגּלח ׁשּיביא ּבזה: הּכּונה ," ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּבעדֹו ויקריבם xg`d)נזיר xifpd)ל נתּבאר הּנה . ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ

והּטעם הּקרּבנֹות. להבאת ּבּטּוי היא ְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָׁשהּתגלחת
ועלֿידי ׁשּבארנּו, ּכמֹו מּמּנה, חלק ׁשהם ,ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבכ
יין. הּנזיר ויׁשּתה הּנזירּות ּדין יסּתּלק יחד ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹהּכל
הּמצוה, מהלכֹות היא הרי טמאה ּתגלחת ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֻאבל

לעיל ׁשּבארנּו bv)ּכמֹו dyr zevn). ְְְֵֵֶַ

ycew zay Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

קודש שבת

.‚˜ .·˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ב ּבגדהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ

ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. טמא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמנּגע
מה מטּמאים, ואי מּטּמאים אי ּבגדים: ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָצרעת
רחיצה אֹו ׂשרפה אֹו קריעה אֹו הסּגר צרי ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָּמהם

ּומּמה ּבּכתּוב מהּֿׁשּנאמר מּכל זה, וזּולת ְְֱֳִִֶֶֶַַַַַָָָֹוטהרה
ּבּקּבלה i`)ּׁשּבא wxt mirbp zkqn). ֶַַָָָ

― הק"ג ּביתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָ
טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא] טמא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֻֻמנּגע
הּקירֹות נתיצת אֹו הסּגר צרי מהם איזה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבּתים:

מטּמא. ואי מּטּמא ּבּמה ּכּלֹו, נתיצת ְְְִִֵֵֵֶַַַַֻאֹו
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אגרות קודש

 ב"ה  אדר"ח אד"ר תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב אודות חוסר השלוה הנפשית וכו',

והנה מבואר בכמה מקומות אשר ענינים אלו באים מצד הלעומת זה, זאת אומרת ג"כ שאין הם 

בנפש האדם פנימה, אלא באים מחוצה לה, שמזה מובן שביכולת האדם להפטר מהם ולבטלם כליל, אף, 

שאין כל האישים ואין כל המצבים שוים, שלכן אין שוה גם כן הזמן הנדרש על זה. והדרך המתאימה 

והצד השוה בכל דרכים אלו הוא ההתבוננות אשר כל אחד ואחד מאתנו חלק הוא מהחברה ומהסביבה 

שלו, ומוכרח שיהי' לא רק מקבל אלא גם משפיע או יותר נכון שיהי' בעיקר משפיע ומקבל רק בבחי' טפל, 

וכיון שעיקר האדם הוא הנפש והצורה שלו ולא הגוף והחומר, מובן גם כן שעיקר ההשפעה היא בהנוגע 

לרוחניות הסביבה וצורתה על ידי שמחדירים אותה רוח חיים של תורתנו תורת חיים שהיא בבת אחת גם 

תכלית הרוחניות גם נותנת חיים לגשם ולחומר אפילו במדריגות היותר תחתונות ושפלות, וכסיפור רז"ל 

הידוע, אשר דוקא לאלו שיצר הרע יש בהם, למצרים ערות הארץ ירדו ניתנה תורה, ולא למלאכי השרת 

)שבת פח, ב( וכיון שזהו עיקר תפקיד בריאת האדם, מובטח לו שיצליח בזה על ידי השתדלות המתאימה 

ובלבד שלא ירפו ידיו אם נפגש בקישוים ואם אין ההצלחה במאה אחוז בפעם הראשונה שמנסה או אפילו 

גם בפעם השני' והשלישית וסוף ההצלחה לבוא.

וכשתוקע מחשבתו בחוזק כלשון רבנו הזקן במילוי תפקיד זה מתגלים לפניו אופקים רחבים של 

פעולות נעלות ומתגדל פי כמה סיפוק הנפשי שלו בראותו מטרה כה נשגבה בחייו עלי אדמות, ולא עוד אלא 

שנתוסף תוכן פנימי גם בעניניו הפרטים של ב"ב ואפילו שלו, שהרי דוקא ע"י צירוף כל זה יחד תתרבה 

ההצלחה במילוי עיקר תפקידו ולראות שכרו בעמלו - ע"י הגברת הצורה על החומר, הרוח על הגשם, הנפש 

על הגוף, הניצוץ אלקי שבתוכו על כל מה שמסביב לו.

יש להאריך בכל האמור כהנה וכהנה ובפרט בהתאם לסביבתו של כל אחד בהתאם לכשרונותיו 

אופן חינוכו וכו', אבל כנ"ל האמור הוא צד השוה שבכל אחד, ותקותי אשר לדכוותי' ישמש האמור נקודה 

אותה יפתח בהתאם לסביבתו ועניניו הוא, ואחכה לבשו"ט.

בברכה.
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ÊÈB‡ d¯ÈkNÓe Ï‡¯NÈ ÏL ‡È‰ ‰Ó‰a‰ ÏkLk Û‡ ÏÈÚBÓ ÔBkLÓÏ dÏhiL B‡ È˜ÈzBt‡ ˙iNÚ ÏL ‰Ê ¯z‰¤¥¤¤£¦©©¦¦¤¦§¨§©§¦©§¤¨©§¥¨¦¤¦§¨¥©§¦¨
:¯z‰ Í¯c ‰NÚL ÌÒ¯ÙiL ˜¯ ,È¯Î�Ï dÏÈ‡LÓ©§¦¨§¨§¦©¤§©§¥¤¨¨¤¤§¤¥

ÁÈ˙aLa Ï‡¯NÈ ˙Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ï·‡ .BÓˆÚ ˙Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ BÏ dÏÈ‡LÓ B‡ d¯ÈkNnLk ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na©¤§¨¦£¦§¤©§¦¨©§¦¨©£§¤¤©§£¨©£§¤¤¦§¨¥§©¨
Ï‡¯Ni‰ ÏÈ·La ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ È¯Îp‰ ÌB˜Ó ÏknL ,‰¯eÓb ‰¯ÈÎÓa BÏ d¯ÎÓ Ì‡ elÙ‡ ÏÏk ¯z‰ ÔÈ‡¥¤¥§¨£¦¦§¨¨¦§¦¨§¨¤¦¨¨©¨§¦¤§¨¨§©¨¦§¦©¦§¨¥

Ï B¯ÈÎN ‡e‰ Ì‡ ÔÎÂ ,‰Ê ÏÚ ¯ÎN BÏ ıˆ˜ ‡Ï Ì‡¯‡a˙pL BÓk ıˆ˜ ‡Ï el‡k B�ÈcL ,Í¯ËˆiL ˙BÎ‡Ïn‰ ÏÎÏ ‰�L ¦Ÿ¨©¨¨©¤§¥¦§¦§¨¨§¨©§¨¤¦§¨¥§¤¦§¦Ÿ¨©§¤¦§¨¥
ÍB˙a *dÏ Í¯ËˆiL ˙Ú ÏÎa BÏ d˙BNÚÏ „·Ïa BÊ ‰Î‡ÏÓÏ ‡l‡ BÏ ¯eÎN B�È‡ Ì‡ Ï·‡ .*„"Ó¯Â ‚"Ó¯ ÔÓÈÒa§¦¨£¨¦¥¨¤¨¦§¨¨¦§©©£¨§¨¥¤¦§¨¥§¨§§

Ï È¯Î� BÏ ¯ÎNÂ ‰Ï‚ÚÂ ÌÈÒeÒ BÏ LiL ÈÓ ÔB‚k ,B˙e¯ÈÎN ÔÓÊ ÍLÓ˙Ú ÏÎa BlL ‰Ï‚ÚÂ ÌÈÒeÒ ÌÚ ÚqiL ‰�L ¤¤§§©§¦§¦¤¥¦©£¨¨§¨©¨§¦§¨¨¤¦©¦¦©£¨¨¤§¨¥
¯ÓBÏ ÍÈ¯ˆ B�È‡ ,Ï‡¯Ni‰ ˙¯ÈÓ‡ ‡Ïa BÓˆÚÓ ˙aLa Ìb ÚÒB� È¯Îp‰Â ,BÊ ‰�L ÍB˙a ‰¯BÁÒ Ì‰a ÍÈÏB‰Ï Í¯ËˆiL¤¦§¨¥§§¦§¨¤§¨§§¨¨§©¨§¦¥©©§©¨¥©§§Ÿ£¦©©¦§¨¥¥¨¦§©
ÌÈÒeq‰ BÏ ‰�˜iL ˜¯ ,*„"Ó¯ ÔÓÈÒa ¯‡a˙pL ÌÚhÓ ÌBÈ „BÚaÓ Ï‡¯Ni‰ ˙ÈaÓ ÚÒB� Ì‡ ˙aLa ÚqÈ ‡lL BÏ¤Ÿ¦©§©¨¦¥©¦¥©¦§¨¥¦§¦©©¤¦§¨¥§¦¨©¤©§¤©¦

.¯z‰ Í¯c ‰NÚL ÌÒ¯ÙÈÂ e¯‡a˙pL ÌÈÎ¯c‰Ó „Á‡a§¤¨¥©§¨¦¤¦§¨£¦©§¥¤¨¨¤¤§¤¥
Ï ‡l‡ BÏ ‰�˜Ó B�È‡ Ì‡ Ï·‡ ,B˙ÚÈÒ� ÔÓÊ ÍLÓ ÍB˙a ÏÁ‰ ˙BÓÈa Ìb BÏ ÌÈe�˜ eÈ‰iL ‡e‰Â¯eÒ‡ „·Ïa ˙aL §¤¦§§¦©¦©Ÿ§§¤¤§§©§¦¨£¨¦¥©§¤¤¨§©¨¦§©¨

‰ÏÚÓÏ ¯‡a˙pL BÓk ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó È�tÓ35Ì‰È˙B�BÊÓe ÏÁ‰ ˙BÓÈ Ïk ÌÈÒeq‰ ÌÚ Î"‚ ÚÒB� BÓˆÚ ‡e‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¦§¥©§¦¨©¦§¤¦§¨¥§©§¨§¥¦©§¥©¦©¦¨§©Ÿ§¥¤
‡l‡ B�È‡ È¯Îp‰L ÔÂÈk ,ÏÁ‰ ˙BÓÈÏ Û‡ ‰¯eÓb ‰¯ÈÎÓa È¯Îp‰Ï Ì¯ÎnL Ù"Ú‡ BÓL ÏÚ ÌÈ‡¯˜� Ì‰ È¯‰ ,ÂÈÏÚ̈¨£¥¥¦§¨¦©§¤§¨¨§©¨§¦¦§¦¨§¨©¦©Ÿ¥¨¤©¨§¦¥¤¨

:ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó È�tÓ ˙aLa ÚqÈ ‡lL B„Èa ˙BÁÓÏ ‡e‰ ÍÈ¯ˆ ÍÎÈÙÏe ,B¯ÈÎN§¦§¦¨§¨¦§¦§§¨¤Ÿ¦©§©¨¦§¥©§¦¨©¦

ËÈ˙BÎÏ‰‰ ÈË¯t Ïk ÍÎÈÙÏ .·BË ÌBÈa ‰˙˙È·L ÏÚ ‰eˆÓ ‡e‰ Ík ,˙aLa BzÓ‰a ˙˙È·L ÏÚ ‰eˆÓ Ì„‡L ÌLk§¥¤¨¨§ª¤©§¦©§¤§§©¨¨§§ª¤©§¦¨¨§§¦¨§¨§¨¥©£¨
ÔÈa ÔÈ‡L ,·BË ÌBÈ Èab Î"‚ ÌÈ‚‰B� Ô‰ ˙aL Èab BnÚ ˙eÙzLÂ È¯Î�Ï BzÓ‰a ˙e¯ÈÎNe ‰Ï‡L ÔÈ�ÚÏ e¯‡a˙pL¤¦§¨£§¦§©§¥¨§¦§¤§§¨§¦§ª¨¦©¥©¨¥£¦©¥¤¥¥

Ï Ë"ÂÈ¯Ó‡pL ,LÙ� ÏÎ‡ ÏÏ‚a e¯z‰L ˙BÎ‡ÏÓ ‡l‡ ˙aL36ÏÎÏ ÏÎ‡È ¯L‡ Í‡ ,Ì‰a ‰NÚÈ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ Ïk" :* §©¨¤¨§¨¤ª§¦§©Ÿ¤¤¤¤¤¡©¨§¨¨Ÿ¥¨¤¨¤©§£¤¥¨¥§¨
.'B‚Â "LÙ�¤¤§

‡lL ‡l‡ ·BË ÌBÈa e�eËˆ� ‡lL ÈÙÏ ,BzÓ‰a ˙˙È·L ÏÚ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰eˆÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ·BË ÌBÈaL ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ§¥§¦¤§¥¨¨§ª¤¦©¨©§¦©§¤§§¦¤Ÿ¦§©¥§¤¨¤Ÿ
¯eq‡ e�„ÓÏ ‡Ï ˙aLa Û‡Â .‰Ó‰a‰ Ïˆ‡ ‡l‡ e�Ïˆ‡ ‰Î‡ÏÓ ˙‡¯˜� BÊ ÔÈ‡ ‰NBÚ e�zÓ‰aM ‰Óe ,‰Î‡ÏÓ ‰NÚ�©£¤§¨¨©¤§¤§¥¨¥¦§¥§¨¨¤§¥¤¨¥¤©§¥¨§©§©¨Ÿ¨©§¦
ÔÚÓÏ" :*¯Ó‡pL ,‡È‰ ˙¯Á‡ ‰ÂˆÓ ‡l‡ e�Ïˆ‡ ÏÏk ‰Î‡ÏÓ BÊ ÔÈ‡L ,"‰Î‡ÏÓ ÏÎ ‰NÚ˙ ‡Ï" ¯Ó‡pM ‰nÓ ‰Ê¤¦©¤¤¡©Ÿ©£¤¨§¨¨¤¥§¨¨§¨¤§¥¤¨¦§¨©¤¤¦¤¤¡©§©©

Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÏÏk ·BË ÌBÈa ˙‚‰B� d�È‡Â ,"Í¯ÓÁÂ Í¯BL Áe�È,Ì‰È¯·c ÈÙÏ ·BË ÌBÈa ˙‚‰B� d�È‡L B„·Ú ˙˙È·L ¨©§¨©£Ÿ¤¨§¥¨¤¤§§¨§©¦¦§¦©©§¤¥¨¤¤§§¦¦§¥¤

mixe`ia

ãîøå âîø 'éñáנתבאר שם עושה33– שהנכרי שמלאכה
לו קצץ כשלא ולכן אסורה, הישראל לצורך בשבת
בשבת עובד שהנכרי נהנה שהישראל או שכר, הישראל
שיתפנה ושמח המלאכות, לכל לשנה ששכור (כגון דוקא
שדעתו מחמת אסור, – אחרת) למלאכה במוצ"ש הנכרי
עצמו. לצורך ולא הישראל על המלאכה בשעת הגוי של

äì êøèöéù úò ìëá-âîø 'éñ 'éòס"גãîøå.ס"ט-יא
íù ä"âäá ù"îåמותר בתרא, במהדורא שחזר מה שלפי

עת בכל רק (לא תמיד זו מלאכה לעשות שכרו אפילו
כל לעשות בשכרו אפילו מותר אופנים ובאיזה שירצה),
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ÂÓאֹות ּכמלא לתבה ּתבה ּבין להניח לכּתחּלה לּזהר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹצרי
נראית ּכן אם אּלא לפסל, אין ּובדיעבד יו"ד, ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹקטּנה
ׁשּנתּבאר ּכמֹו טּפׁש, ולא חכם לא ׁשאינֹו לתינֹוק אחת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּכתבה

ּתֹורה. ּבספר עד"ר סימן ּדעה ְְִֵֵֶֶָָָּביֹורה

ּכחּוט אּלא לאֹות אֹות ּבין יהיה ׁשּלא לּזהר צרי לכּתחּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוכן
חלּוקה הּתבה נראית ּכן אם אּלא לפסל, אין ּובדיעבד ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּׂשערה,
ּבספר ׁשם ׁשּכתּוב ּכמֹו טּפׁש, ולא חכם לא ׁשאינֹו לתינֹוק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלׁשּתים

ָּתֹורה.

לׁשיטה ׁשיטה ּבין ּכן ּגם להניח צרי ׁשּלכּתחּלה אֹומרים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָויׁש
ּתֹורה. ּבספר ּכמֹו ׁשיטה, ְְְִִֵֶָָֹּכמלא

נהגּו וכן ּתֹורה. ּבספר אּלא ּבזה לדקּדק צרי ׁשאין אֹומרים ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָויׁש
ּובמזּוזֹות: ּבתפּלין ּבזה מדקּדקין ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָהּסֹופרים

ÊÓּומזּוז ּבתפּלין ּבין ּתֹורה ּבספר חלקּבין להניח אין ― ֹות ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
אחד, ּבפסּוק לתבה ּתבה מּבין יֹותר לפסּוק ּפסּוק ּבין ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָּכלל
מּסיני. למׁשה ׁשּנפסקּו הּפסּוקים ּבהפסק ּבקיאים אנּו ׁשאין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָמּפני

רוח ּכׁשעּור הניח לא אם ּפסל, לא ― הניח אם מקֹום ְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּומּכל
אׁשר "אׁשר ּתבֹות ּכׁשלׁש לכּתחּלה ׁשהיא לפרׁשה, ּפרׁשה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּבין
יּו"דין ׁשהן קטּנֹות אֹותּיֹות ּכתׁשע ּובדיעבד הּכתב, מאֹותֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָאׁשר"

ערה: סימן ּדעה ּביֹורה ׁשּכתּוב ּכמֹו הּכתב, אֹותֹו ְְְִֵֶֶֶַָָָָׁשל

ÁÓּתהא ׁשּלא ׁשוֹות, הּׁשּורֹות ּכל לעׂשֹות לּזהר יׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלכּתחּלה
אחת. אֹות ואפּלּו יֹוצאת, ואחת נכנסת ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַאחת

הּׁשיטה ּבסֹוף אֹותּיֹות חמׁש ּבת ּתבה לֹו נזּדּמנה אם מקֹום ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּומּכל
― ּבֹו ּכֹותב ׁשהּוא ּכתב ּבאֹותֹו הּׁשיטה ּבתֹו לכתבּה יכֹול ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָואינֹו
חּוץ ּוׁשּתים הּׁשיטה ּבתֹו מּמּנה אֹותּיֹות ׁשלׁש לכּתב ְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹיכֹול

לּׁשיטה. חּוץ וׁשלׁש הּׁשיטה ּבתֹו ׁשּתים לא אבל ְְְֲִִִִַַַַָָָָָֹֹלּׁשיטה,

ּבתֹו מּמּנה חמׁש יכּתב לא ― אֹותּיֹות ׁשמֹונה ּבת ּתבה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹואפּלּו
הּׁשיטה. ּבתֹו הּתבה ׁשרב ּפי על אף לּׁשיטה, חּוץ וׁשלׁש ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹהּׁשיטה

חּוץ אֹותן יכּתב לא ― אחת ּתבה הן אם אֹותּיֹות ׁשּתי ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹֹואפּלּו
ִַָלּׁשיטה.

הרּבה ּבת ּתבה ּכתב אפּלּו ּבדיעבד אבל לכּתחּלה, זה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָוכל
ּפסל: לא ― לּׁשיטה חּוץ ִִַַָָֹאֹותּיֹות

ËÓׁשאינן ׁשמֹות ׁשאר ּבין המיחד ׁשם ּבין הּׁשם, ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֻאֹותּיֹות

ּבתֹו ּכּלם ׁשּיהיּו צרי ― מאחריו לּׁשם הּנטּפל ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻנמחקין,
― ּובדיעבד לכּתחּלה. לּׁשיטה חּוץ ּכלל מהן יצא ולא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּׁשיטה

ּכסדרן). ׁשּלא מּׁשּום לתּקנן אפׁשר (ׁשאי ּבתפּלין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּכׁשר

אין אם העליֹונֹות, הּׁשּורֹות ּכל למחק יכֹול ― ּתֹורה ּבספר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹאבל
עד אֹותן ימׁש ואחרּֿכ נמחקין, ׁשאינן מּׁשמֹות ׁשם ׁשּום ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבהם

הּיֹוצא: הּׁשם עם ׁשוֹות ְִִֵֵֶֶַַָָׁשּתהיינה

�וׁשּי אחד ּבקלף נכּתבֹות והן הֹואיל יד, ׁשל ּפרׁשּיֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָארּבע
ׁשיטה ּבסֹוף חלק מקֹום ׁשּכׁשּמניח ּוסתּומה, ּפתּוחה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּבהן
ּפרׁשה ּומתחיל אֹותּיֹות ּתׁשע ּכדי ראׁשֹונה ּפרׁשה ׁשל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָאחרֹונה
ׁשּלאחריה ּפרׁשה הרי ― הּׁשני ּבּדף הּׁשיטה ּבראׁש ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּלאחריה
ּבראׁש הּמתחלת ּפרׁשה נקראת ּתֹורה ׁשּבספר ּכמֹו ּפתּוחה, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנקראת
ּבסֹוף לפניה אֹותּיֹות ּתׁשע ּכדי רוח ּכׁשּיׁש ּפתּוחה, ּפרׁשה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדף

הּקֹודם. ׁשּבּדף אחרֹונה ֲִֵֶַַַַָָׁשיטה

ּתֹורה, ּבספר ׁשהיא ּכמֹו ּפרׁשה ּכל יד ּבׁשל לכּתב צרי ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹלפיכ
ׁשּצרי ּדהינּו סתּומה. ― סתּומה ואם ּפתּוחה, ― ּפתּוחה ְְְְְְְִִִֶַָָָָָאם
אחרֹונה ׁשיטה ּבסֹוף אֹותּיֹות ּתׁשע ּכדי חלק מקֹום ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָלהניח
ּבראׁש ׁשּיתחיל "יבא ּכי "והיה ׁשּפרׁשת ּכדי "קּדׁש", ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבפרׁשת
ׁשהיא ּכמֹו ּפתּוחה ּפרׁשה ּתהיה הּׁשני ׁשּבּדף הראׁשֹונה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשיטה

ּפסּולה. ― סתּומה עׂשאּה ואם ְְְֲִַָָָָָּבּתֹורה.

ׁשאין ּכיון ּוסתּומה, ּפתּוחה ּבּה ׁשּי לא ― "קּדׁש" ּפרׁשת ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאבל
הּׁשיטה ּבראׁש אֹותּה מתחילין ולכן ּבּתפּלין, ּכלּום לפניה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכתּוב
היא ׁשּבּתֹורה ּפי על אף ּכלּום, לפניה מניחין ואין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהראׁשֹונה
ּפתּוחה ל אין ― ּכלּום לפניה ּכתּובה ׁשאין ׁשּכיון ְְְְְְֵֵֵֶֶֶָָָָָָּפתּוחה,

סֹותמּה. אחר ּכתב ׁשאין מּזֹו ְְְִֵֵֶַָָָּגדֹולה

להניח צרי ― "יבא ּכי "והיה ׁשּבפרׁשת אחרֹונה ׁשיטה ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָּובסֹוף
ׁשּיתחיל "ׁשמע" ׁשּפרׁשת ּכדי אֹותּיֹות, ּתׁשע ּכדי חלק ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמקֹום
ׁשהיא ּכמֹו ּפתּוחה ּתהיה הּׁשליׁשי ׁשּבּדף הראׁשֹונה ׁשיטה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבראׁש

ּפסּולה. ― סתּומה עׂשאּה ואם ְְְֲִַָָָָָּבּתֹורה.

צריכה ― ּבּתֹורה סתּומה ׁשהיא ׁשמע" אם "והיה ּפרׁשת ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָֹאבל
ּבּתפּלין. סתּומה ּכן ּגם ְְְִִִֵַַָלהיֹות

ּבדיעבד, מכׁשירין ויׁש ׁשּפֹוסל. מי יׁש ― ּפתּוחה עׂשאּה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָואם
ׁש אינּהׁשאף ׁשּבּתֹורה ּכיון מקֹום מּכל סתּומה, היא ּבּתֹורה ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּׁשהרוח מה ׁשּנּוי נחׁשב זה אין ― "ׁשמע" לפרׁשת ּכלל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָסמּוכה
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ÂÓאֹות ּכמלא לתבה ּתבה ּבין להניח לכּתחּלה לּזהר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹצרי
נראית ּכן אם אּלא לפסל, אין ּובדיעבד יו"ד, ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹקטּנה
ׁשּנתּבאר ּכמֹו טּפׁש, ולא חכם לא ׁשאינֹו לתינֹוק אחת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּכתבה

ּתֹורה. ּבספר עד"ר סימן ּדעה ְְִֵֵֶֶָָָּביֹורה

ּכחּוט אּלא לאֹות אֹות ּבין יהיה ׁשּלא לּזהר צרי לכּתחּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוכן
חלּוקה הּתבה נראית ּכן אם אּלא לפסל, אין ּובדיעבד ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּׂשערה,
ּבספר ׁשם ׁשּכתּוב ּכמֹו טּפׁש, ולא חכם לא ׁשאינֹו לתינֹוק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלׁשּתים

ָּתֹורה.

לׁשיטה ׁשיטה ּבין ּכן ּגם להניח צרי ׁשּלכּתחּלה אֹומרים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָויׁש
ּתֹורה. ּבספר ּכמֹו ׁשיטה, ְְְִִֵֶָָֹּכמלא

נהגּו וכן ּתֹורה. ּבספר אּלא ּבזה לדקּדק צרי ׁשאין אֹומרים ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָויׁש
ּובמזּוזֹות: ּבתפּלין ּבזה מדקּדקין ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָהּסֹופרים

ÊÓּומזּוז ּבתפּלין ּבין ּתֹורה ּבספר חלקּבין להניח אין ― ֹות ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
אחד, ּבפסּוק לתבה ּתבה מּבין יֹותר לפסּוק ּפסּוק ּבין ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָּכלל
מּסיני. למׁשה ׁשּנפסקּו הּפסּוקים ּבהפסק ּבקיאים אנּו ׁשאין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָמּפני

רוח ּכׁשעּור הניח לא אם ּפסל, לא ― הניח אם מקֹום ְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּומּכל
אׁשר "אׁשר ּתבֹות ּכׁשלׁש לכּתחּלה ׁשהיא לפרׁשה, ּפרׁשה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּבין
יּו"דין ׁשהן קטּנֹות אֹותּיֹות ּכתׁשע ּובדיעבד הּכתב, מאֹותֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָאׁשר"

ערה: סימן ּדעה ּביֹורה ׁשּכתּוב ּכמֹו הּכתב, אֹותֹו ְְְִֵֶֶֶַָָָָׁשל

ÁÓּתהא ׁשּלא ׁשוֹות, הּׁשּורֹות ּכל לעׂשֹות לּזהר יׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלכּתחּלה
אחת. אֹות ואפּלּו יֹוצאת, ואחת נכנסת ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַאחת

הּׁשיטה ּבסֹוף אֹותּיֹות חמׁש ּבת ּתבה לֹו נזּדּמנה אם מקֹום ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּומּכל
― ּבֹו ּכֹותב ׁשהּוא ּכתב ּבאֹותֹו הּׁשיטה ּבתֹו לכתבּה יכֹול ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָואינֹו
חּוץ ּוׁשּתים הּׁשיטה ּבתֹו מּמּנה אֹותּיֹות ׁשלׁש לכּתב ְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹיכֹול

לּׁשיטה. חּוץ וׁשלׁש הּׁשיטה ּבתֹו ׁשּתים לא אבל ְְְֲִִִִַַַַָָָָָֹֹלּׁשיטה,

ּבתֹו מּמּנה חמׁש יכּתב לא ― אֹותּיֹות ׁשמֹונה ּבת ּתבה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹואפּלּו
הּׁשיטה. ּבתֹו הּתבה ׁשרב ּפי על אף לּׁשיטה, חּוץ וׁשלׁש ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹהּׁשיטה

חּוץ אֹותן יכּתב לא ― אחת ּתבה הן אם אֹותּיֹות ׁשּתי ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹֹואפּלּו
ִַָלּׁשיטה.

הרּבה ּבת ּתבה ּכתב אפּלּו ּבדיעבד אבל לכּתחּלה, זה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָוכל
ּפסל: לא ― לּׁשיטה חּוץ ִִַַָָֹאֹותּיֹות

ËÓׁשאינן ׁשמֹות ׁשאר ּבין המיחד ׁשם ּבין הּׁשם, ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֻאֹותּיֹות

ּבתֹו ּכּלם ׁשּיהיּו צרי ― מאחריו לּׁשם הּנטּפל ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻנמחקין,
― ּובדיעבד לכּתחּלה. לּׁשיטה חּוץ ּכלל מהן יצא ולא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּׁשיטה

ּכסדרן). ׁשּלא מּׁשּום לתּקנן אפׁשר (ׁשאי ּבתפּלין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּכׁשר

אין אם העליֹונֹות, הּׁשּורֹות ּכל למחק יכֹול ― ּתֹורה ּבספר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹאבל
עד אֹותן ימׁש ואחרּֿכ נמחקין, ׁשאינן מּׁשמֹות ׁשם ׁשּום ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבהם

הּיֹוצא: הּׁשם עם ׁשוֹות ְִִֵֵֶֶַַָָׁשּתהיינה

�וׁשּי אחד ּבקלף נכּתבֹות והן הֹואיל יד, ׁשל ּפרׁשּיֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָארּבע
ׁשיטה ּבסֹוף חלק מקֹום ׁשּכׁשּמניח ּוסתּומה, ּפתּוחה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּבהן
ּפרׁשה ּומתחיל אֹותּיֹות ּתׁשע ּכדי ראׁשֹונה ּפרׁשה ׁשל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָאחרֹונה
ׁשּלאחריה ּפרׁשה הרי ― הּׁשני ּבּדף הּׁשיטה ּבראׁש ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּלאחריה
ּבראׁש הּמתחלת ּפרׁשה נקראת ּתֹורה ׁשּבספר ּכמֹו ּפתּוחה, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנקראת
ּבסֹוף לפניה אֹותּיֹות ּתׁשע ּכדי רוח ּכׁשּיׁש ּפתּוחה, ּפרׁשה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדף

הּקֹודם. ׁשּבּדף אחרֹונה ֲִֵֶַַַַָָׁשיטה

ּתֹורה, ּבספר ׁשהיא ּכמֹו ּפרׁשה ּכל יד ּבׁשל לכּתב צרי ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹלפיכ
ׁשּצרי ּדהינּו סתּומה. ― סתּומה ואם ּפתּוחה, ― ּפתּוחה ְְְְְְְִִִֶַָָָָָאם
אחרֹונה ׁשיטה ּבסֹוף אֹותּיֹות ּתׁשע ּכדי חלק מקֹום ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָלהניח
ּבראׁש ׁשּיתחיל "יבא ּכי "והיה ׁשּפרׁשת ּכדי "קּדׁש", ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבפרׁשת
ׁשהיא ּכמֹו ּפתּוחה ּפרׁשה ּתהיה הּׁשני ׁשּבּדף הראׁשֹונה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשיטה

ּפסּולה. ― סתּומה עׂשאּה ואם ְְְֲִַָָָָָּבּתֹורה.

ׁשאין ּכיון ּוסתּומה, ּפתּוחה ּבּה ׁשּי לא ― "קּדׁש" ּפרׁשת ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאבל
הּׁשיטה ּבראׁש אֹותּה מתחילין ולכן ּבּתפּלין, ּכלּום לפניה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכתּוב
היא ׁשּבּתֹורה ּפי על אף ּכלּום, לפניה מניחין ואין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהראׁשֹונה
ּפתּוחה ל אין ― ּכלּום לפניה ּכתּובה ׁשאין ׁשּכיון ְְְְְְֵֵֵֶֶֶָָָָָָּפתּוחה,

סֹותמּה. אחר ּכתב ׁשאין מּזֹו ְְְִֵֵֶַָָָּגדֹולה

להניח צרי ― "יבא ּכי "והיה ׁשּבפרׁשת אחרֹונה ׁשיטה ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָּובסֹוף
ׁשּיתחיל "ׁשמע" ׁשּפרׁשת ּכדי אֹותּיֹות, ּתׁשע ּכדי חלק ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמקֹום
ׁשהיא ּכמֹו ּפתּוחה ּתהיה הּׁשליׁשי ׁשּבּדף הראׁשֹונה ׁשיטה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבראׁש

ּפסּולה. ― סתּומה עׂשאּה ואם ְְְֲִַָָָָָּבּתֹורה.

צריכה ― ּבּתֹורה סתּומה ׁשהיא ׁשמע" אם "והיה ּפרׁשת ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָֹאבל
ּבּתפּלין. סתּומה ּכן ּגם ְְְִִִֵַַָלהיֹות

ּבדיעבד, מכׁשירין ויׁש ׁשּפֹוסל. מי יׁש ― ּפתּוחה עׂשאּה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָואם
ׁש אינּהׁשאף ׁשּבּתֹורה ּכיון מקֹום מּכל סתּומה, היא ּבּתֹורה ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּׁשהרוח מה ׁשּנּוי נחׁשב זה אין ― "ׁשמע" לפרׁשת ּכלל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָסמּוכה
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הרוח ׁשּסתּום ּכמֹו סתּום, ולא ּפתּוח הּוא "ׁשמע" לפרׁשת ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּבינּה
ּבפרׁשת סתּום הרוח אין ּבּתֹורה ׁשּגם ּכיון ּבּתֹורה, ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּלפניה
הרּבה רוח ׁשּבּתֹורה "ׁשמע" לפרׁשת ּבינּה ויׁש ׁשּלפניה, ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ"ׁשמע"
ּבּתֹורה סמּוכה ׁשאינּה אף "ׁשמע", ּפרׁשת ּכן ּׁשאין מה ְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּפתּוח.
יצטר לׁשּלא ּכלל מֹועיל זה אין ― "יבא ּכי "והיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹלפרׁשת

עּקר. וכן ּפתּוחה. ְְֲִֵַָָלעׂשֹות

ׁשיטה ּבאיזה "ׁשמע" לפרׁשת ּבינּה ּכלל רוח לפניה אין אם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאבל
ּפרׁשת ׁשל ּבּדף ולא ׁשּלּה ּבּדף לא ׁשּלהן, הּדּפין ְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹמּׁשיטֹות
ולא ׁשּבּדף העליֹונה ׁשיטה ּבראׁש אֹותּה ׁשהתחיל ּדהינּו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ"ׁשמע",
ּפרׁשת ׁשל ׁשיטה ּבסֹוף ולא ׁשיטה, ּבאֹותּה לפניה ּכלל רוח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהניח
ּפרׁשה ׁשּבין רוח ּכׁשעּור ּבֹו ואין רוח ׁשהניח אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ"ׁשמע",
(ׁשּנּוי נחׁשב זה הרי ― אֹותּיֹות ּתׁשע לכּתב ּכדי ּדהינּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלפרׁשה,
אּלא ּדיעבד. אפּלּו ּופסּולה ּבּתֹורה, ּכתּובה ּׁשהיא מּמה ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָּגמּור)
סתּומה ּפרׁשה ּכל לפני ּכמֹו סתּום, רוח לפניה להיֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָצרי
נֹוהגין וכן רוח. ׁשּום להניח צרי אין ― ּבסֹופּה אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּבּתֹורה.

הּתחּתֹונה: ׁשיטה ּבסֹוף הארץ" "על ְְְִֵֶַַַַָָָָלסּים

לדברי�‡ אחת צּורֹות, ארּבע לּה יׁש ― ׁשּבּתֹורה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָּוסתּומה
ּבזֹו הּמכׁשיר והרא"ׁש. הרמּב"ם ּבהן נחלקּו וׁשלׁש ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּכל,

ּבזֹו. ּפֹוסל ― ּבזֹו והּמכׁשיר ּבזֹו, ּפֹוסל ―ְְְְְִֵֵַַ

אפּלּו וכתב ׁשיטה איזה ּבתחּלת ּפרׁשה איזה סּים ׁשאם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדהינּו,
מקֹום הניח ואחרּֿכ זֹו, ׁשיטה ּבראׁש ּפרׁשה מאֹותּה אחת ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֹּתבה
ּפרׁשה התחיל ואחרּֿכ זֹו, ּבׁשיטה אֹותּיֹות ּתׁשע ּכדי ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָחלק
זֹו ּבׁשיטה אחת ּתבה אפּלּו וכתב עצמּה זֹו ּבׁשיטה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּלאחריה
סתּומה נקראת ׁשּלאחריה ּפרׁשה הרי ― ׁשּלאחריה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמּפרׁשה

הּכל. ְְִֵַֹלדברי

ּתׁשע מּכדי ּבפחֹות אֹו הּׁשיטה, ּבסֹוף ּפרׁשה איזֹו סּים אם ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָאבל
ּתׁשע ּכדי ׁשּלאחריה ּבּׁשיטה חלק והניח הּׁשיטה, מּסֹוף ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאֹותּיֹות
ׁשּלאחריה זֹו ּפרׁשה הרי ― ׁשּלאחריה ּפרׁשה והתחיל ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאֹותּיֹות,
ּבין היא, סתּומה זֹו ּגם להרמּב"ם אבל להרא"ׁש. ּפתּוחה ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָנקראת
הּׁשני ּדף ּבראׁש ׁשהיא ּבין הּדף, ּבאֹותֹו ׁשּלאחריה ּבׁשיטה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהיא
ולא הראׁשֹון ּדף ּבסֹוף לא ּביניהם ּפנּויה ׁשלמה ׁשיטה ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹרק

לקּמן. ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּׁשני, ּדף ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹּבראׁש

אֹותּיֹות ּתׁשע ּכדי חלק והניח ּפרׁשה איזה סּים אם הּדין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוהּוא
ׁשּלאחריה ּפרׁשה התחיל ולא הּפרׁשה, ׁשּסּים אחר זֹו ׁשיטה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבסֹוף
ּפחֹות אפּלּו רוח מעט הניח אּלא ׁשּלאחריה, ׁשיטה ּבראׁש ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמּיד
הרי ― ׁשּלאחריה ּפרׁשה התחיל ואחרּֿכ אֹותּיֹות, ּתׁשע ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּכדי
ׁשאין ׁשּכל להרמּב"ם, סתּומה נקראת ׁשּלאחריה זֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּפרׁשה
ּתׁשע ּכדי רוח לפניה ויׁש הּׁשיטה ּבראׁש מתחלת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּפרׁשה
סתּומה היא ― ׁשּלפניה ּבּׁשיטה ּבין ׁשיטה ּבאֹותּה ּבין ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאֹותּיֹות,
ׁשּיׁש ּכל להרא"ׁש אבל הּׁשני. ּדף ּבראׁש היא אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלהרמּב"ם,
― הּׁשיטה ּבסֹוף ּבין הּׁשיטה ּבראׁש ּבין אֹותּיֹות ּתׁשע ּבכדי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹרוח

ּפתּוחה. נקראת ׁשּלאחריה הּפרׁשה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָהרי

אֹותּיֹות ּתׁשע מּכדי ּבפחֹות אֹו ׁשיטה, ּבסֹוף ּפרׁשה איזה סּים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָואם
ּפרׁשה והתחיל ּפנּויה, ׁשלמה אחת ׁשיטה והניח הּׁשיטה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָמּסֹוף
אֹותּיֹות ּתׁשע מּכדי ּבפחֹות אֹו ׁשליׁשית, ׁשיטה ּבראׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּלאחריה
הּפנּויה ׁשיטה ׁשל החלק מקֹום נחׁשב להרא"ׁש ― ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹמראׁשּה
ׁשּתי ּבין ׁשיטה ּבאמצע חלק הּוא ּכאּלּו האּלּו הּפרׁשּיֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּבין
להרמּב"ם אבל סתּומה. נקראת הּׁשנּיה הּפרׁשה והרי ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָּפרׁשּיֹות,
הּכל הּׁשנּיה והתחלת הראׁשֹונה ּפרׁשה ׁשּסּיּום ּבין ּפתּוחה, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹהיא

ּדף ּבסֹוף היא הּפנּויה והּׁשיטה ּדּפין ּבׁשני ׁשהן ּבין אחד, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבדף
הּׁשני: ּדף ּבראׁש אֹו ְִִֵַַָֹהראׁשֹון

ׁשמע"�· אם "והיה ּפרׁשת לעׂשֹות אפׁשר אי ּבתפּלין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹוהּנה,
ּכלּום לפניה ּכֹותבין אין ׁשהרי הּכל, לדברי סתּומה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּתהא
מסּתּימת "ׁשמע" ׁשּפרׁשת ּבּה, אֹותּה ׁשּמתחילין ׁשיטה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבאֹותּה
ּבראׁש אֹותּה יתחיל ואם עצמֹו, ּבפני ּבדף והיא עצמֹו ּבפני ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָֹּבדף
ּתׁשע ּכדי "ׁשמע" ּפרׁשת ּבסֹוף רוח ויניח הּדף ׁשּבראׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּׁשיטה
ואם סתּומה. היא ּובּתֹורה הּכל, לדברי ּפתּוחה ּתהיה ― ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹאֹותּיֹות
ׁשהיא ּכמֹו ׁשאינּה ׁשּכן ּכל ― אֹותּיֹות ּתׁשע ּכדי רוח יניח ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלא
ּתׁשע ּכדי ּכׁשאין עצמּה ּבפני ּפרׁשה ּכלל נקראת ׁשאינּה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבּתֹורה,

לפניה. רוח ְִֶֶַָָאֹותּיֹות

ולא להרא"ׁש סתּומה לעׂשֹותּה אֹו [אּלא] ּתּקנה, לּה אין ְְְֲֵֶֶַַָָָָָָָָָֹאּלא
ּבּׁשיטה ויתחילּנה ּפנּויה אחת ׁשיטה ׁשּיניח ּכגֹון ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָלהרמּב"ם,
ׁשּלא ּכגֹון להרא"ׁש, ולא להרמּב"ם סתּומה לעׂשֹותּה אֹו ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָֹֹהּׁשנּיה,
אֹותּיֹות ּתׁשע ּכדי רוח לפניה יניח אּלא הּׁשיטה, ּבראׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיתחילּנה

להרמּב"ם. סתּומה היא ׁשאז הּׁשיטה, ְְְְִִֶַַַָָָָֹּבראׁש

"ׁשמע" ּפרׁשת ּבסֹוף רוח להניח ׁשּלא יּזהר מקֹום, ּומּכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ(יב)
ׁשּנׁשאר ארע אם ּתֹורה ׁשּבספר ּפי על ואף אֹותּיֹות. ּתׁשע ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכדי
לכּתב רוח מעט עֹוד ׁשם ואין אֹותּיֹות ּתׁשע ּכדי הּׁשיטה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבסֹוף
היא אףֿעלּֿפיֿכן ― זֹו ּבׁשיטה ׁשּלאחריה מּפרׁשה אחת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּתבה
ׁשּפרׁשה ׁשּלאחריה, ּבּׁשיטה רוח מעט ּכׁשּמניח סתּומה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּפרׁשה
היא הּׁשיטה ּבראׁש ּוכׁשאינּה הּׁשיטה, ּבראׁש לעֹולם היא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֹּפתּוחה
הּוא הּׁשיטה ׁשּבסֹוף ׁשהרוח ּכיון מקֹום ּומּכל להרמּב"ם, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָסתּומה
ׁשּלאחריה ּבּׁשיטה זּולתֹו אחר רוח ׁשם ׁשּכׁשאין לפתּוחה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָסימן
ּבסֹוף ּכּׁשעּור רוח ּוכׁשאין ּפתּוחה, ׁשּלאחריה הּפרׁשה ּתהיה ―ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבתפּלין ּכן אם סתּומה, ּתהיה ׁשּלאחריה סימן היא ― ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּׁשיטה
"ׁשמע" ּפרׁשת לסּים לֹו יׁש ― ׁשּירצה ּכמֹו לעׂשֹות הּסֹופר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּביד
ּכדי הּׁשיטה, מּסֹוף אֹותּיֹות ּתׁשע מּכדי ּבפחֹות אֹו ׁשיטה, ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָּבסֹוף

סתּומה. היא ׁשּלאחריה ׁשּפרׁשה ְְְֲִֶֶֶַָָָָָלהֹורֹות
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הפרק: "משלתוכן בשם נקראת שהתורה הטעם

ל"קדמונו "משל" היא כולה התורה שכל הקדמוני"

עולם" של

הטעם ביאור בהקדם התורה מעלת יבאר זה [בפרק

" בשם נקראת הקדמונישהתורה ."משל

אדמו דברי תוכן את נעתיק - זה פרק תוכן ר"להבנת

ביאור: בתוספת ד', פרק התניא בספר הזקן

ענינים: שני יש הכתובחכמתבתורה ובלשון התורה,

ובינתכם" חכמתכם היא בהבנה"כי לימוד של ענין שזהו ,

בזהרוהאלקותוהשגה; דאיתא מה והוא שבתורה,

וקוב" חד"אורייתא כולא קוב"ה עם חד היא שהתורה ה",

שהיא רק (ולא ובעצמו ולפיכך,חכמתובכבודו יתברך),

הקב עם האדם מתדבק התורה לימוד ידי בכבודו"על ה

) התורה"ובעצמו )."נותן

אע ביאור: (מה"ליתר שבתורה הראשון הענין שגם פ

קוב עם חזק קשר יוצר יתברך) חכמתו היא ה,"שהתורה

הקב של חכמתו התורה מבין"דלהיות כשאדם הרי ה

יתברך חכמתו הרי התורה חכמת את במוחו ומשיג

הקב ובין בינו ויחוד קשר זה והרי ושכלו במוחו ה"נתפסת

עילאה חכמה בחינת עם רק הוא הקשר מקום, מכל -

הקב של עצמותו עם ולא ותלמיד"כביכול מרב וכמשל ה.

הרי רבו מחכמת ענין מבין התלמיד דכאשר להבדיל,

עם ולא חכמתו, עם רק היא רבו לבין בינו ההתאחדות

היא הרב חכמת סוף סוף (שהרי רבו חיי וכללות עצמותו

שלו). החיים מכללות אחד פרט ורק הנפש של אחד כח רק

וקוב שאורייתא זה מצד הרי"אולם חד, כולא ה

את"הקב לנו וכשנתן בתורה, עצמותו את הלביש ה

" כביכולתורתו עצמו את לנו נתן כאילו זה ונמצא"הרי ,

ל לבוש כמו היא התורה בכבודו"הקב"שחכמת ה

""ובעצמו התורה חכמת את ומשיג מבין וכשאדם זה, הרי

משל דרך המלך את בלבושים."כמחבק לבוש שהמלך כפי ,

נקראת שהתורה בטעם כאן הפרק נקודת גם זוהי

הקדמוני" לפנינו]."משל שיבואר כפי ,

ù"îë ,éðåîã÷ä ìùî '÷ð äøåúä äðä éë ïéðòä êà
.òùø àöé íéòùøî éðåîã÷ä ìùî øîàé øùàë

êìîä äîìù ïëå .åãéì äðà íé÷ìàäå ù"î àåäå
.'åë äöéìîå ìùî ïéáäì øîà ä"ò

זה בהקדם יובן תורה של מהותה ענין ביאור
יאמר כאשר וכמ"ש הקדמוני", "משל נקראת שהתורה

חז"ל ופירשו רשע, יצא מרשעים הקדמוני משל
הקב"ה משל שהיא התורה, הוא הקדמוני ד"משל
והיכן עולם, של קדמונו שהוא הקב"ה"] של ["משלו

מרש תורה לידו,אמרה אינה והאלקים רשע, יצא עים
וא' שוגג הרג א' אדם בני בשני מדבר הכתוב במה
שהרג זה כו' א' לפונדק מזמנן והקב"ה כו' מזיד הרג

נהרג". במזיד שהרג וזה גולה בשוגג

שלמה וכן הקב"ה", של "משלו נקראת שהתורה הרי
"להבין שאמר וכמו "משל", בשם לתורה קורא המלך
נקראת שהתורה מה להבין ויש גו'". ומליצה משל

וחידות? משלים היא כולה התורה כל וכי "משל",

,íìåò ìù åðåîã÷ åðééä éðåîã÷ä ùåøéô éë ïéðòäå
.åîöò ä"á óåñ ïéà øåà àåäù

שהקב"ה "קדמוני", בתיבת הוא כאן הדיוק אלא
תואר דפירוש דוקא, "קדמון" בשם כאן נקרא
הוא כי דבר, לכל קדם ית' שהוא היינו - "קדמון"
נמצא הי' שלא זמן שאין היינו ומקדם", "מאז נמצא
התחלה שאין תחלה", לו "אין יתברך דהוא ח"ו,

נמצא יתברך הוא אלא למציאותו, ומקור מצדוראשית

כזועצמו מציאות שהוא המציאות", "מחוייב הוא כי ,
"קדמון", הוא ובמילא עצמה, מצד להיות שחייבת

מעולם. היתה שמציאותו

בא "קדמון" שתואר יותר, בעומק מובן ומזה
של ומהותו עצמותו על גופא, באלקות להורות,
עצמו". ב"ה סוף אין "אור ובעצמו, בכבודו הקב"ה

וחיות אור משפיע שהקב"ה מה האלקי, השפע כי
בשם לתאר א"א העולמות את להחיות יתברך מאתו
השפע, למציאות ומקור התחלה יש שהרי "קדמון",
דוקא, וברצונו העצמות" מן "נמצא שהשפע היינו,
"קדמון", שהוא האלקי השפע על לומר אפשר אי וא"כ
ולכן עצמו, מצד בעצם, שנמצא מה על רק תואר שהוא

הקדמון". לבדו הוא . . לבד ית' ועצמותו "מהותו

åäæ ïéîìò ìë àìîîå ïéîìò ìë ááåñ úðéçá éë
úåéç úåéäì äøàä 'úé åðîî êùîðù äî
.úåîìåòì êééù àéä åæ äðéçá ë"àå ,úåîìåòäì

עלמין כל ממלא יתברך שהוא איתא הקדוש בזוהר
אלקי ושפע אור מיני שני שהם עלמין, כל וסובב

יתברך: מאתו שנשפע

בעולמות המתלבש השפע הוא עלמין" כל "ממלא
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יתברך: מאתו שנשפע

בעולמות המתלבש השפע הוא עלמין" כל "ממלא
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כמאמר להחיותו, בגוף המתלבשת כנפש להחיותם,
כך הגוף את ממלאה הנפש מה ממלאחז"ל הקב"ה

נברא בכל ומתלבש מתצמצם זה ושפע העולם, את
הנפש כוחות כמו ותכונתו, מדריגתו לפי ונברא
אחר כח מתלבש אבר שבכל הגוף, באברי המתלבשים
כח בעין, הראי' כח כמו זה, לאבר המתאים הנפש של

וכו'; שבראש במוח השכל באוזן, השמיעה

הקב"ה של "קדושתו הוא עלמין" כל "סובב ואילו
מובדל הוא שהקב"ה מה . . ובעצמו בכבודו
שאינו מה עלמין כל סובב בחינת והיא מהעולמות
אור הוא עלמין כל שסובב היינו בהן", להתלבש יכול
מרומם הוא הרי סוף אין ולהיותו גבול, לו שאין אלקי
(שהרי בהם נתפס להיות יכול ואינו העולמות מכל
אור בתוכו ולתפוס להשיג יכול אינו מוגבל נברא

מלמעלה. עליהם סובב וכאילו מוגבל), בלתי

מחי' הקב"ה ידם שעל אורות מיני שני והם
לעולמות, שייכות להם יש וא"כ העולמות, את ומקיים
לעולמות, וערך יחס איזה יש אלו שבאורות היינו

"קדמון". בבחינת אינם ובמילא

,ïéîìòì êééùù äðéçá àåä ááåñ úðéçá íâ éë
øåà úðéçá àåäù ÷ø úåîìåòä äéçîù äî àåäù

é÷î.éîéðô øåà úðéçá àåä ïéîìò ìë àìîîå .ó
אור שהוא עלמין", כל "סובב בחינת אפילו כי
הרי מקום מכל בעולמות, נתפס שאינו מוגבל בלתי
אלא העולמות, את להחיות הוא זה אור של ענינו
כל "ממלא דרק "מקיף", בדרך הוא פעולתו שאופן
נקלט שהאור היינו פנימי", אור "בחינת הוא עלמין"
מתלבש אינו עלמין כל הסובב אור משא"כ בנבראים,
באור תפיסא איזו להם שיש באופן ונבראים בעולמות
שאעפ"כ אלא מלמעלה, עליהם "מקיף" רק אלא זה

לעולמות". ש"שייך אור הוא עלמין כל סובב גם

ììë ïéîìò øãâá åðéà 'úé åúåîöòå åúåäî ìáà
'÷ð ïëìå ,'åë ïéîìò ìë ááåñ åéìò øîåì êééù àìå

.íìåò ìù åðåîã÷
בגדר אינו הקב"ה של ועצמותו מהותו אבל
התואר אפילו יתברך עליו לומר שייך ולא כלל, העולמות
הוא עלמין כל הסובב שאור אף עלמין", כל "סובב של

"סובב שנקרא גופא שזה לפי כנ"ל, מוגבל בלתי כלאור

אלאעלמין העולמות אל ושייכות יחס לו שיש מורה "

הקב"ה של ומהותו עצמותו ואילו מהם, למעלה שהוא
ויחס ערך שום לו אין ובמילא כלל העולמות בגדר אינו

ניתן יתברך ועצמותו מהותו על רק ולפיכך העולמות. אל
עולם". של "קדמונו התואר לומר

ä äøåúäù åðééä ,éðåîã÷ä ìùî '÷ðù äøåúäåàé
ìùîä é"òù åîëù .íìåò ìù åðåîã÷ úðéçáì ìùî

.ìùîðä âùåé
הקדמוני", "משל נקראת שהתורה מה יובן ומעתה
"קדמונו לבחינת "משל" היא שהתורה בזה שהכוונה
אפשר ידו שעל הוא משל של שענינו דכמו עולם", של
לתלמיד להסביר רוצים דכאשר הנמשל, את להשיג
להשיגו מאד לו שקשה ביותר עמוק רעיון פשוט
הוא שהמשל משל, זה על נותנים הסברא, דקות מחמת
מראה והרב התלמיד, של ב"עולמו" הנמצא מדבר
את המשל פרטי בתוך ולהכיר לראות כיצד לתלמיד

שבנמשל. והדק העמוק הרעיון אותו

øåàå åéæ úðéçáî éåìâì äëæé åãéá åãåîìúù é"ò êë
ìë ááåñ úðéçáî äìòîìù äî ,ä"á óåñ ïéà øåàî
.ììë ïéîìò øãâá åðéàå ,ïéîìò ìë àìîîå ïéîìò
"משל שנקראת תורה, של ענינה גם וזהו
- בידו" "תלמודו - התורה שע"י לפי הקדמוני",
ואור זיו שהוא עולם", של "קדמונו לגילוי מגיעים
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עלמין. כל וממלא עלמין

של ("קדמונו ובעצמו בכבודו הקב"ה כלומר:
מבוא להם ואין מנבראים לגמרי ונישא רם הוא עולם")
בשכל, שנתלבשה התורה ידי על אם כי להשיגו ופתח
שנתלבשה עד למדריגה ממדריגה ירדה התורה וחכמת
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לפי "משל", בשם נקראת כולה התורה שכל וזהו
משל בין היחס כמו הוא להקב"ה התורה שבין שהיחס

לנמשל.

התורה שדוקא לכך הטעם יוסבר הפרק בהמשך [להלן

" זוכיםמשלהיא התורה ידי על שלכן עולם, של לקדמונו "

ב סוף אין שע"לגילוי (כמו אבל"ה - נמשל) משיגים משל י

נקראת (שהתורה זה בענין נקודה עוד מוסיף זה לפני

" היא שהתורה זה שמלבד "משלמשל), לבחינת קדמונו"

עולם מדריגות"של ריבוי יש גופא התורה בהשגת הנה ,

משל]. בגדר היא חבירתה לגבי אחת שכל קץ, אין עד
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õ÷ ïéà úåâøãî éåáø ùé äøåúä úâùäá äðä éë
ïãò ïâáù úåâùää úåäî åîë ,éåìéò øçà éåìéòá
ïâá íéâéùîù äâùää úåäîì êåøò ïðéà ïåúçúä
éáâì ïåúçúä ïãò ïâáù úåâùää ïëìå ,ïåéìòä ïãò
ìùîä êøò åîë ÷ø àåä ïåéìòä ïãò ïâáù äâùä

.ìùîðä éáâì
התורה, בהשגת קץ אין עד מדריגות ריבוי יש
היא מהן אחת שכל כאלו למדריגות כאן והכוונה
וכמו ממנה, שלמטה ממדריגה בערך שלא למעלה
התחתון עדן בגן הנשמה של ההשגות בין החילוק
הוא ביניהן שההבדל העליון, עדן שבגן ההשגות לגבי
ביניהם, דמיון שום שאין אומרת זאת ערוך, באין
בבחינת הן התחתון עדן שבגן ההשגות ולפיכך

העליון. עדן שבגן ההשגות לגבי "משל"

ïãò ïâî äìòîì íâå õ÷ ïéà úåâøãî ùé æ"ãòå
.äìñ êåììäé íåé ìëá íéùåã÷å ù"îëå ,ïåéìòä

העליון, עדן לגן התחתון עדן גן בין ההבדל כמו
עדן מגן למעלה גם קץ, אין עד מדריגות יש עד"ז
יהללוך יום בכל וקדושים שאומרים מה שזהו העליון.

שאיןסלה לפי הפסק, לו אין סלה שנאמר מקום דכל ,
להילולים סוף שאין הכוונה כאן וגם סוף, לו
למדריגות קץ שאין לפי הקב"ה, את שמהללים

התורה. שבהשגת

ì"æøàî ìò ì"æéøàäì ñ"ùä éèå÷ìá ù"îëå
á"äåòá àìå æ"äåòá àì äçåðî íäì ïéà íé÷éãö

.ìéç ìà ìéçî åëìé øîàðù
אין צדיקים רז"ל מאמר את האריז"ל שפירש וכמו
מחיל ילכו שנאמר בעוה"ב ולא בעוה"ז לא מנוחה להם
עוסקים ת"ח המיתה שלאחר בעולם "כי - חיל אל
. . לישיבה ומישיבה למדריגה ממדריגה עולין בתורה
סוף". לה אין תורתו כך סוף לו אין שהשי"ת כמו כי

.ìùî '÷ð äðîî äìòîìù äî éáâì äâùä ìëå
למטה היא התורה שבהשגת מדריגה שכל מאחר

בערך כלשלא לכן, ממנה, שלמעלה המדריגה לגבי
היא התורה, שבהשגות אלו קץ אין ממדריגות השגה
ממנה. שלמעלה וההשגה המדריגה לגבי "משל" בגדר

,ìùî íéôìà úùìù øáãéå äîìùá áåúëù åäæå
.äøåú éøáãî øáã ìë ìò ,ùåøéô

וידבר המלך, שלמה אצל שנאמר מה יובן ובזה
שידע בכך הגדלות שאין משל, אלפים הרבהשלשת

ענינים על ודברשוניםמשלים דבר כל שעל אלא ,

משל. אלפים שלשת להגיד יכול הי' תורה מדברי

על משל אלפים ג' באמירת והתועלת הגדלות [ומהי

אחד?] ענין

ïâáå ,êë ïåúçúä ïãò ïâá âùåî äæä øáãäù åðééäã
äìòðå éðçåø ïéðòá àåä åîöò äæ øáã ïåéìòä ïãò
ãáì ìùî åîë ÷ø àåä äðåùàø äðéçáù ãò ,øúåé
ìò úåâøãî íéôìà úùìù êë âéùäå ,åæ äðéçáì

.äøåú éøáãî øáã ìë
כל עמוקה היתה שלמה שחכמת בזה, הביאור אלא
שלשת בתורה ענין כל בהבנת עלה שהוא עד כך,
עמוקה יותר בהבנה מזו, למעלה זו מדריגות, אלפים
גדול הי' למדריגה מדריגה בין וה"מרחק" ומופשטת,
כמו רק נחשבת היתה התחתונה שהמדריגה עד כך, כל
השגת (וכמו ממנה שלמעלה המדריגה לגבי "משל"
משל אלא אינה התחתון עדן בגן שהיא כפי מסוים ענין
העליון). עדן בגן שהיא כפי עצמו זה ענין השגת לגבי

åäæå ,'åë õ÷ éìá ,äìñ êåììäé øîàð úîàáå
.øôñî ïéà åúðåáúìå

אלפים, שלשת המספר נזכר שלמה שגבי אע"פ
וכמ"ש התורה שבהשגות למדריגות קץ אין באמת הנה

מספר",סלה""יהללוך אין "לתבונתו נאמר וכן כנ"ל.
אלא ל"תבונה", "מספר" בין הקשר מהו דלכאורה,
בהשגות שישנן למדריגות מספר שאין בזה, הפירוש

קץ. אין עד מדריגות יש וענין ענין דבכל התורה,

שהתורה הטעם בהסברת - ראשון לענין חוזר [ועתה

למשלנקראת" עולם"" של התורה"קדמונו ידי שעל זה מצד ,

ב סוף אין לגילוי ומהותו"זוכים עצמותו שהוא ממש, ה

" התואר לומר אפשר עליו שרק כנקדמוןיתברך ל].""

ùøùå øå÷î àéäå ,ú÷ôð äîëçî àúééøåà äðäå
.ì"ðä úåâùää úåðéçá ìëì

"חכמה היינו מחכמה, מקורה שהתורה נאמר בזהר
היינו האצילות, עולם של החכמה (ספירת עילאה"
עליון היותר בעולם מתגלה שהיא כפי יתברך חכמתו
כל של הראשון המקור והיא האצילות), עולם הנקרא

שבהשגו והמדריגות כנ"ל.הבחינות התורה ת

.'åë ïãòî àöåé øäðå ù"îë
בכמה ומבואר מעדן", יוצא "ונהר נאמר זה על
בינה, בחינת הוא - מעדן היוצא דה"נהר" מקומות,
חכמה בין דההבדל חכמה. בחינת הוא עצמו ו"עדן"
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õ÷ ïéà úåâøãî éåáø ùé äøåúä úâùäá äðä éë
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גדול הי' למדריגה מדריגה בין וה"מרחק" ומופשטת,
כמו רק נחשבת היתה התחתונה שהמדריגה עד כך, כל
השגת (וכמו ממנה שלמעלה המדריגה לגבי "משל"
משל אלא אינה התחתון עדן בגן שהיא כפי מסוים ענין
העליון). עדן בגן שהיא כפי עצמו זה ענין השגת לגבי

åäæå ,'åë õ÷ éìá ,äìñ êåììäé øîàð úîàáå
.øôñî ïéà åúðåáúìå

אלפים, שלשת המספר נזכר שלמה שגבי אע"פ
וכמ"ש התורה שבהשגות למדריגות קץ אין באמת הנה

מספר",סלה""יהללוך אין "לתבונתו נאמר וכן כנ"ל.
אלא ל"תבונה", "מספר" בין הקשר מהו דלכאורה,
בהשגות שישנן למדריגות מספר שאין בזה, הפירוש

קץ. אין עד מדריגות יש וענין ענין דבכל התורה,

שהתורה הטעם בהסברת - ראשון לענין חוזר [ועתה

למשלנקראת" עולם"" של התורה"קדמונו ידי שעל זה מצד ,

ב סוף אין לגילוי ומהותו"זוכים עצמותו שהוא ממש, ה

" התואר לומר אפשר עליו שרק כנקדמוןיתברך ל].""

ùøùå øå÷î àéäå ,ú÷ôð äîëçî àúééøåà äðäå
.ì"ðä úåâùää úåðéçá ìëì

"חכמה היינו מחכמה, מקורה שהתורה נאמר בזהר
היינו האצילות, עולם של החכמה (ספירת עילאה"
עליון היותר בעולם מתגלה שהיא כפי יתברך חכמתו
כל של הראשון המקור והיא האצילות), עולם הנקרא

שבהשגו והמדריגות כנ"ל.הבחינות התורה ת

.'åë ïãòî àöåé øäðå ù"îë
בכמה ומבואר מעדן", יוצא "ונהר נאמר זה על
בינה, בחינת הוא - מעדן היוצא דה"נהר" מקומות,
חכמה בין דההבדל חכמה. בחינת הוא עצמו ו"עדן"
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שהיא כפי השכל נקודת היא דחכמה הוא, לבינה
כשאדם היא ובינה ותפיסא, מהשגה עדיין למעלה
פרטי שכל עד ולאשורו היטב השכל את ותופס משיג
השכל) (נקודת שהחכמה ונמצא אצלו, ברורים השכל
והוא (בינה), שבהשגה המדריגות לכל המקור היא
הנהר, של מקורו הוא דהמעין ונהר, מעין בין כההבדל
והנהר לאדמה, מתחת עדיין מכוסה עצמו המעין אבל
האדמה גבי מעל מתגלים המעין כשמימי הוא

גדולה. והתפשטות בהתרחבות

ìùî úðéçá àéä äîöò äàìéò äîëç úðéçáå
.ùîî íìåò ìù åðåîã÷ úðéçáì

עילאה שחכמה לפי הקדמוני", "משל נקראת והתורה
לבחינת משל בחינת היא נפקת") "אורייתא (שממנה
מאיר ממש ב"ה סוף אין כלומר, ממש, עולם של קדמונו

המשל). ע"י המתגלה נמשל (כמו עילאה בחכמה

" כמו היא עילאה שחכמה הטעם ומבאר "משל[והולך

ב סוף אין ה:]"לאור

ïéàì àùðúîå íîåøî ä"á óåñ ïéà øåàù íâä éë
.äîëç úðéçáî õ÷

שאין הוא, כן כשמו הרי עצמו ב"ה סוף שאין אע"פ
וציור הגדרה שום יתברך בו שייך לא ובמילא סוף, לו
שהקב"ה מפראג המהר"ל וכמ"ש שהוא, כח איזה של
כו' ומהותו הווייתו יודעים אנו ואין כו' במה יוגדר "לא
שייך לא ובמילא הפשיטות", בתכלית פשוט ית' הוא כי
אין להיותו כי "חכם", בשם אפילו הקב"ה את לתאר
ומתנשא מרומם הוא הרי הפשיטות בתכלית ופשוט סוף
בתניא (וכמבואר חכמה מבחינת קץ אין רוממות

יתברך). אצלו גופנית כעשי' נחשבת שהחכמה

,äîëç úðéçá àéä ïúéùàøù ,úåøéôñ øùòä ìëå
.àùéã÷ àîùã àæø øäæá '÷ð

"רזא בשם בזהר הספירות עשר נקראות זה מטעם
עשר דכל היינו הקדוש), השם (סוד קדישא" דשמא
העולמות כל את ברא שבהם הקב"ה של כוחותיו
[עשר חכמה שהיא ראשיתם ואפילו אותם, ומנהיג
תפארת גבורה חסד דעת בינה חכמה הן: הספירות

הם כולם - מלכות] יסוד הוד "שם".נצח בגדר רק

åúåîöòì òâåð åðéàù íãàì íéàøå÷ù íùä åîë
.ììë åúåäîå

החשיבות ב"ה, סוף האין ופשיטות רוממות מצד
כשם אלא אינה עצמו הקב"ה לגבי ה"ספירות" של

תועלת כל שהרי לגמרי, חיצוני ענין שהוא האדם,
שהזולת כדי הזולת, בשביל רק היא ונחיצותו השם
לשם, זקוק אינו לעצמו האדם אבל לקרותו, יוכל
לעצמותו הנוגע ענין אינו השם גדר שכל ונמצא
כפי רק אלא לעצמו), שהוא (כפי אדם של ומהותו

זולת. עם שמתייחס

יתברך שהוא כפי רק הוא הספירות גדר כל וכך
ולא ולהנהיגם, העולמות את לברוא עצמו את השפיל

יתברך. ועצמותו במהותו

(רק) נק' נפקת) (דמחכמה התורה גם ולכן
בחינת בין הערך ריחוק מחמת הקב"ה", של "שמותיו

ית'. לעצמותו החכמה

שהקב מגדר"[ומאחר לגמרי מרומם ובעצמו בכבודו ה

הקב את לתפוס אפשר איך - ("החכמה של"ה קדמונו

ע"עולם ד") התורה נפקת"י ?"מחכמה

ממשיך:] זה על הנה

äîëçá ùáìúîå äøåù ä"á óåñ ïéà øåà î"î
.äîëçá ä"éåä ù"îë ,äàìò

ב"ה סוף אין אור היות עם מקום, מכל אבל
הוא הרי החכמה, מבחינת קץ אין רוממות מרומם
הכתוב בלשון וכנרמז עילאה, בחכמה ומתלבש שורה

בחכמה. מתלבש יתברך שהוא בחכמה", "הוי'

לקמן צדק הצמח בהגהת מבואר לזה [הטעם
לפי דוקא בחכמה שורה ב"ה סוף אין ד"אור בהמאמר,
- מ"ה" כח אותיות] ["חכמה" ביטול, בחינת שהיא
הוא וחכמה מה", "ונחנו כמו ביטול, על מורה "מה"
הביטול מצד כלומר: ביטול. של כח מ"ה", "כח
דאין בה. להתלבש ב"ה סוף אין לאור אפשר שבחכמה,
מציאות דכל מציאות, באיזו נתפס שיהי' א"א ב"ה סוף
בדבר להתלבש מוגבל בלתי לדבר וא"א מוגבלת היא
והעדר ביטול ענינה שחכמה היות אבל מוגבל,
ב"ה]. סוף אין שורה שבו כלי היא כן על המציאות,

ìùî úàø÷ð ,ú÷ôð äîëçîã ,äøåúä ïëìå
ìùîðä úåäîî åðéàù ô"òà ìùîä åîëã .éðåîã÷ä
åáå ,ìùîä êåúá ùáåìî ìùîðä äæ ìë íò ììë
äøåúäå äîëçä êë ,ìùîðä åâéùé à÷åã åãé ìòå

"á óåñ ïéà øåàì ùåáì àéä.ä
" נקראת שהתורה מה יובן הקדמוני",משלובזה

ונמשל, משל של כיחס הוא להקב"ה התורה בין שהיחס
אלא כלל הנמשל ממהות ואינו זר דבר הוא שמשל דכמו

"c"ag i`iyp" zxezn

לפי הנמשל את להשיג אפשר ידו ועל בו מקום שמכל

הוא גם ככה המשל, בתוך מלובש הנמשל של שהשכל

ב"ה סוף אין הרי אחד דמצד להקב"ה, התורה יחס בענין

העשר שכל בארוכה, (וכנ"ל חכמה מגדר ומתנשא רם

כמו היא החכמה וא"כ בעלמא), "שם" כמו הן ספירות

ב"ה סוף אין מקום מכל אבל ב"ה, סוף אין לגבי זר דבר

המשל). בתוך המלובש הנמשל (כמו בחכמה מלובש

.äîìùë øåà äèåò ù"îëå
על קאי דאור כשלמה, אור עוטה שנאמר וזהו

לבוש כמו היא והתורה אור, ותורה וכמ"ש תורה
וחכמה. בתורה מלובש יתברך שהוא להקב"ה, ושלמה

óåñ ïéà øåà åéæî úåðäéì ìëåé äøåúä ÷ñò é"ò ïëì
.íìåò ìù åðåîã÷ úðéçáî ,ùîî ä"á

ובאורייתא בחכמה מלובש ב"ה סוף שאין מאחר
האדם יוכל התורה עסק ע"י כן, על נפקת), (דמחכמה
קדמונו מבחינת ממש, ב"ה סוף אין אור מזיו ליהנות

עולם. של

a wxt ypi` aiig d''c

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

ÔÈ·‰Ïהנה נכרים. ביד מישראל חיל אנשי לקיחת ענין
רצון ליראיו, ה' רצון וכתיב בעמו ה' רוצה כי כתיב
ברצונו שעלה כידוע ית' רצונו עיקר שהוא תומ"צ היינו ה'
בבריאת ית' רצונו [ועיקר העולם את לברוא הפשוט
ישראל שיקבלו בתחתונים דירה לו להיות כדי העולמות]
כמ"ש העולם קיום עיקר והוא תומ"צ, עול זרעם ועל עליהם
כו', שמתי לא וארץ שמים חוקות ולילה יומם בריתי לא אם
התנה תנאי הששי יום בקר ויהי ערב ויהי ע"פ ז"ל [וכמאמרם
וכמארז"ל כו'], התו' את ישראל יקבלו אם מע"ב עם הקב"ה
והנה שקטה, ואח"כ יראה מתחלה ושקטה יראה ארץ ע"פ
התורה וגם דאצילות, [עליון] בכתר הוא המצות ששרש ידוע
התורה ששרש פי' נפקת), עילאה מחכמה דאורייתא (הגם
בכתר. הוא החכמה שרש הלא מ"מ דאצי', בחכמה הוא
רצון [נק'] הא' רצון, מיני ב' שיש ידוע הנה וביאוה"ד
או לאהוב או לעשות רצונו אם למשל מהחכ' שלמעלה
ודעת הטעם ואדרבה לדבר, טעם ואין דבר איזה לשנוא
והב' עקשות, בדרך כ"א רצונו ואין בהיפוך להתנהג מלמדו
איזה לאהוב שרצונו אדם למשל מחב"ד, שלמטה רצון נקרא
וראוי טוב [הוא] הדבר שאותו בחב"ד שמבין מאחר דבר
לידי הדבר מאותו לבוא שיוכל יתבונן ואם אותו. לאהוב
רצונו נעשה אז אותו ולשנוא מזה להתרחק וראוי קלקול,
רצון עניני ב' וכאלו טו"ד, ע"פ הוא רצונו כל כי לשנוא,
ברצונו עלה [בענין] והנה כמשית"ל. למעלה ג"כ ישנם
ית' שהוא ישראל, בשביל כ"א נברא ולא כו' לברוא הפשוט
בהשגת מושג לזה טו"ד ואין שיעשו, מהתומ"צ עונג יקבל
עולמות מגדר ומרומם מובדל הוא ית' א"ס הלא כי הנבראים
עולמות שיברא לומר שייך ואין כו') קדוש (כמ"ש בע"ג
רצונו יהי' איך גם ית', רצונו בע"ג מעשיית עונג ויקבל בע"ג
אף כ"ז אשר דוקא, המצות ודקדוקי מצות בתרי"ג

[ונתפס] מושג הטו"ד אין מ"מ לזה טעם יש ית' שלעצמותו
נעלם והוא באצילות, בחב"ד אפי' בע"ג הנבראים בהשגת
למשל דאצי', כתר בבחי' מקיף בבחי' מחב"ד למע' ועומד
שיצוה ואף המלך וחב"ד לראש מקיף שהוא מל' הכתר כמו
מפני לו, ישמעו טו"ד לו שאין דבר לעשות לעמו] [המלך
כי לגמרי, לנמשל דומה המשל אין רק בראשו, מל' כתר שיש
אם שאף עקשנות, [בדרך] הוא מחב"ד שלמע' הרצון באדם
ישמע לא בהיפוך מראה שהטו"ד כך תעשה למה לו יאמרו
שהוא דקדושה סט' אא"ס בו ישכון הדרך זו לא אבל להם,
רצון הפי' אך דהוא, למאן ולשמוע נכנע להיות ביטול בחי'
נתפס אינו ית' רצונו שטעם היינו [למעלה] מחב"ד שלמעלה
העקשנות ורצון טעם נתפס שאין כמו שבנבראים בחב"ד
אדם למשל [כמו] כ"א לגמרי דומה אינו רק [בחב"ד], באדם
הדיוט לאיש [מאד] עמוק שכל דבר שאומר מאד, בחכ' גדול
וחוזר דבר לכל הוא מאמין ורק כלל, בו תבונות אין אשר פתי
לשונו, על שגור שהוא עד פעמים כמה החכם דבר כל על
פי דברי אך לא, וכלל כלל העמוק השכל מבין שאינו ואף
גדול שאדם יודע ש[הוא] מאחר מאד אצלו יקרים הן החכם
אצלו נשאר שלא אף עמוקים שכליים מלאים דבריו וכל הוא
בדבורו יש עכ"פ אבל פורחות, אותיות בעלמא דברים כ"א
הם אלו שהאותיות בעלמא אותיות שמדבר אף עמוק שכל
ממש וכ"ה כלל. שכל בהם שאין האותיות שארי לכל שוים
אך לרצונו, טעם יש ית' שלעצמותו הוי'] [רצון התומ"צ ענין
א"ס, ית' רצונו כך א"ס ית' שעצמותו וכשם אחד ורצונו הוא
המצות עצם כ"א בע"ג בשכל נתפס להיות] [יכול אינו לכן
הנבראים עמו] [וישראל בעלמא, אותיות בחי' שהם כמו
[אף אלו במצות מלובש ית' שרצונו ו]מאמינים [משיגים
והוא מזה, מתענג ית' והוא הוא] ומה איך משיגים שאינם

וד"ל. למעלה מחב"ד שלמעלה רצון בחי'

lig iyp` zgiwl oipr oiadl d''c
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לפי הנמשל את להשיג אפשר ידו ועל בו מקום שמכל

הוא גם ככה המשל, בתוך מלובש הנמשל של שהשכל

ב"ה סוף אין הרי אחד דמצד להקב"ה, התורה יחס בענין

העשר שכל בארוכה, (וכנ"ל חכמה מגדר ומתנשא רם

כמו היא החכמה וא"כ בעלמא), "שם" כמו הן ספירות

ב"ה סוף אין מקום מכל אבל ב"ה, סוף אין לגבי זר דבר

המשל). בתוך המלובש הנמשל (כמו בחכמה מלובש

.äîìùë øåà äèåò ù"îëå
על קאי דאור כשלמה, אור עוטה שנאמר וזהו

לבוש כמו היא והתורה אור, ותורה וכמ"ש תורה
וחכמה. בתורה מלובש יתברך שהוא להקב"ה, ושלמה

óåñ ïéà øåà åéæî úåðäéì ìëåé äøåúä ÷ñò é"ò ïëì
.íìåò ìù åðåîã÷ úðéçáî ,ùîî ä"á

ובאורייתא בחכמה מלובש ב"ה סוף שאין מאחר
האדם יוכל התורה עסק ע"י כן, על נפקת), (דמחכמה
קדמונו מבחינת ממש, ב"ה סוף אין אור מזיו ליהנות

עולם. של

a wxt ypi` aiig d''c

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

ÔÈ·‰Ïהנה נכרים. ביד מישראל חיל אנשי לקיחת ענין
רצון ליראיו, ה' רצון וכתיב בעמו ה' רוצה כי כתיב
ברצונו שעלה כידוע ית' רצונו עיקר שהוא תומ"צ היינו ה'
בבריאת ית' רצונו [ועיקר העולם את לברוא הפשוט
ישראל שיקבלו בתחתונים דירה לו להיות כדי העולמות]
כמ"ש העולם קיום עיקר והוא תומ"צ, עול זרעם ועל עליהם
כו', שמתי לא וארץ שמים חוקות ולילה יומם בריתי לא אם
התנה תנאי הששי יום בקר ויהי ערב ויהי ע"פ ז"ל [וכמאמרם
וכמארז"ל כו'], התו' את ישראל יקבלו אם מע"ב עם הקב"ה
והנה שקטה, ואח"כ יראה מתחלה ושקטה יראה ארץ ע"פ
התורה וגם דאצילות, [עליון] בכתר הוא המצות ששרש ידוע
התורה ששרש פי' נפקת), עילאה מחכמה דאורייתא (הגם
בכתר. הוא החכמה שרש הלא מ"מ דאצי', בחכמה הוא
רצון [נק'] הא' רצון, מיני ב' שיש ידוע הנה וביאוה"ד
או לאהוב או לעשות רצונו אם למשל מהחכ' שלמעלה
ודעת הטעם ואדרבה לדבר, טעם ואין דבר איזה לשנוא
והב' עקשות, בדרך כ"א רצונו ואין בהיפוך להתנהג מלמדו
איזה לאהוב שרצונו אדם למשל מחב"ד, שלמטה רצון נקרא
וראוי טוב [הוא] הדבר שאותו בחב"ד שמבין מאחר דבר
לידי הדבר מאותו לבוא שיוכל יתבונן ואם אותו. לאהוב
רצונו נעשה אז אותו ולשנוא מזה להתרחק וראוי קלקול,
רצון עניני ב' וכאלו טו"ד, ע"פ הוא רצונו כל כי לשנוא,
ברצונו עלה [בענין] והנה כמשית"ל. למעלה ג"כ ישנם
ית' שהוא ישראל, בשביל כ"א נברא ולא כו' לברוא הפשוט
בהשגת מושג לזה טו"ד ואין שיעשו, מהתומ"צ עונג יקבל
עולמות מגדר ומרומם מובדל הוא ית' א"ס הלא כי הנבראים
עולמות שיברא לומר שייך ואין כו') קדוש (כמ"ש בע"ג
רצונו יהי' איך גם ית', רצונו בע"ג מעשיית עונג ויקבל בע"ג
אף כ"ז אשר דוקא, המצות ודקדוקי מצות בתרי"ג

[ונתפס] מושג הטו"ד אין מ"מ לזה טעם יש ית' שלעצמותו
נעלם והוא באצילות, בחב"ד אפי' בע"ג הנבראים בהשגת
למשל דאצי', כתר בבחי' מקיף בבחי' מחב"ד למע' ועומד
שיצוה ואף המלך וחב"ד לראש מקיף שהוא מל' הכתר כמו
מפני לו, ישמעו טו"ד לו שאין דבר לעשות לעמו] [המלך
כי לגמרי, לנמשל דומה המשל אין רק בראשו, מל' כתר שיש
אם שאף עקשנות, [בדרך] הוא מחב"ד שלמע' הרצון באדם
ישמע לא בהיפוך מראה שהטו"ד כך תעשה למה לו יאמרו
שהוא דקדושה סט' אא"ס בו ישכון הדרך זו לא אבל להם,
רצון הפי' אך דהוא, למאן ולשמוע נכנע להיות ביטול בחי'
נתפס אינו ית' רצונו שטעם היינו [למעלה] מחב"ד שלמעלה
העקשנות ורצון טעם נתפס שאין כמו שבנבראים בחב"ד
אדם למשל [כמו] כ"א לגמרי דומה אינו רק [בחב"ד], באדם
הדיוט לאיש [מאד] עמוק שכל דבר שאומר מאד, בחכ' גדול
וחוזר דבר לכל הוא מאמין ורק כלל, בו תבונות אין אשר פתי
לשונו, על שגור שהוא עד פעמים כמה החכם דבר כל על
פי דברי אך לא, וכלל כלל העמוק השכל מבין שאינו ואף
גדול שאדם יודע ש[הוא] מאחר מאד אצלו יקרים הן החכם
אצלו נשאר שלא אף עמוקים שכליים מלאים דבריו וכל הוא
בדבורו יש עכ"פ אבל פורחות, אותיות בעלמא דברים כ"א
הם אלו שהאותיות בעלמא אותיות שמדבר אף עמוק שכל
ממש וכ"ה כלל. שכל בהם שאין האותיות שארי לכל שוים
אך לרצונו, טעם יש ית' שלעצמותו הוי'] [רצון התומ"צ ענין
א"ס, ית' רצונו כך א"ס ית' שעצמותו וכשם אחד ורצונו הוא
המצות עצם כ"א בע"ג בשכל נתפס להיות] [יכול אינו לכן
הנבראים עמו] [וישראל בעלמא, אותיות בחי' שהם כמו
[אף אלו במצות מלובש ית' שרצונו ו]מאמינים [משיגים
והוא מזה, מתענג ית' והוא הוא] ומה איך משיגים שאינם

וד"ל. למעלה מחב"ד שלמעלה רצון בחי'

lig iyp` zgiwl oipr oiadl d''c
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Ì�Ó‡Âענין לומר יתכן לא מאצי' מעלה למעלה הנה
(דברים כו' עמדי אלקים ואין כדכתיב כנ"ל הזיווג
ועצמיות ממהות הוא זו השפעה הרי כי להיות ל"ט) ל"ב
פנימי' הארה והוא כנ"ל בדומה מוליד הוא שלכן המשפיע
מאצי' אלא זה יתכן לא וא"כ כו' הדיבור מהשפעת גם
ההשתלשלות יתכן ושם כלים בחי' שם שיש ואילך
נשמות וכן או"א ע"י זו"נ הולדת כמו למדרגה ממדרגה
בחי' שהוא עצמו המאציל מן משא"כ דאצי' מזו"נ דאצי'
(ישעי' כתיב קדוש יאמר ואשוה תדמיוני מי אל הרי א"ס
לו ערוך הנמצאים כל ואין ומובדל קדוש שהוא כ"ה) מ'
מלא ומקרא באריכות כנ"ל וגדול קטן ומשוה ושוה כלל
שינוי שאין לומר ו') ג' (מלאכי שניתי לא הוי' אני כתיב
שנבראו לאחר העולמות כל בריאת קודם בין כלל לפניו
השפעה בדרך ממנו נמשכים שאין משום והיינו
שאין מההעלם וגילוי וזיו אור בבחי' אלא והשתלשלות
המשכת ואין האור המשכת ע"י ומשתנה מתפעל העצמות
מאור הנק' בהעצמות ומגרעת תוס' גורם סילוקו או האור
שכח שבגוף הנפש מחיות גם קצת להבין ויכולים כידוע
ולא הנפש מעצמיות הארה בחי' הוא והשמיעה הראי'
עצם היא הנפש כי לחלקים נחלקת ממש הנפש שעצמיות
בהעלמו הכח גילוי יוכלל עינו וכשמסתים רוחני פשוט
רק עי"ז משתנית הנפש ואין בגלוי יתפשט וכשיפתח
שבחי' יובן וכמ"כ כידוע, בעין אשר בכח הוא השינוי
וזיו הארה רק הוא בי"ס ב"ה מא"ס הנמשך והחיות האור
אחר רק ח"ו וזיווג יחוד בחי' לומר יתכן ולא בלבד
בכלים הזיווג בחי' יתכן אז די"ס בכלים ההארה התלבשות
כתיב דפעמים ידוע ובכלל בתוכן אשר האור ע"י די"ס
ה' כבוד דמות מראה כ"ו) א' (יחזקאל אדם כמראה
(שמואל כו' הוא אדם לא כי כתיב ופעם כ"ח) א' (יחזקאל
ויתכן אדם נק' שם וכלים דאורות ע"ס ובבחי' כ"ט) ט"ו א'
מכלים מופשטים כשהאורות למעלה משא"כ הזיווג, בחי'
די"ס והעצמות האור בחי' והנה כו' הוא אדם לא כי שנאמר
אדם לא כי בו שנאמר ב"ה א"ס הארת הוא הרי דכלים

וסוד וכלים אורות וז"ס אדם הנק' בע"ס שמתלבש אלא
וגרמוהי וחיוהי דאיהו בת"ז כדאי' בי"ס אוא"ס התלבשות
הענין הנה אדם הנק' מי"ס הנשמות ששרש וכשאמרנו חד,
הכלים פנימי' בחי' מצד הבחי' ב' ג"כ בהם שיש
שמחי' הפשוט החיות שזהו שבהן ב"ה אוא"ס והתלבשות
כו' ות"ת עבודה מצות בענין אצלינו וכמשנ"ת הנשמה
במלאכים משא"כ והזיווג ההולדה כח ג"כ בהן יש וע"כ
מצות שרש ענין וזהו כנ"ל, הכלים מחיצוניו' שנמשכים
הוא אז כי שבת לליל שבת מליל ת"ח ועונת והעונה הזיווג
בחי' שהוא ורחל ישראל יחוד דהיינו מעולה היותר יחוד
ישראל הנק' ז"א בחי' כי בעולמות ב"ה א"ס גילוי תכלית
והיחוד הנבראים מקור היא ונוק' הא"ס עולמות סוף הוא
ואז כו' כרובים שני שז"ס בנבראים א"ס גלוי הוא בהן
מ"ש עיקר באמת ואמנם מעולות: היותר הנשמות נמשכים
שכך לכוין היינו א') י"ג (ברכות כוונה צריכות מצות רז"ל
ורצונו מצותו זו במעשה שמקיים וידע עולם בורא ציוהו
כו' א"ס והוא החיים מקור הוא זה רצון אשר ב"ה העליון

י שאינו מחשבותיהגם לא כי בזה המכוין מהו ודע
באמת הוא הנ"ל ע"ד ענינו קצת שמובן ומה מחשבותיכם
ממש ערוך אין כי מזה ויותר בלבד מאוקיינוס וכטיפה רמז
זה מרע"ה והרי רוחני' משיג חומר בעל האדם אין שהרי
בעומק מחיל* הולך הוא שעה וכל בג"ע שנה אלפים ג'
ראיתי תכלה לכל עליו נאמר ועכ"ז המצות בטעמי ההשגה
בה יש כי צ"ו) קי"ט (תלים מאד רחבה עצמה והמצוה קץ
קצת גם נעים ומה טוב מה אעפ"כ רק כו' עילוי אחר עילוי
להשכיל, הוא נחמד וכי המובן מיני' ושמץ דמקצת ומקצת
וחכמתו טעמו כמוס שבו ית' רצונו קיום הוא שהעיקר וידע

הון: כל כעל מזה ויגיל וישמח ית'
ÔÈÈÚÂנש בר איקרי ואימתי ע"א ז' דף ויקרא פ' בזהר

מיניה ויפיק כו' זוגי' בבת דאזדווג בשעתא שלים
דלעילא כגוונא שלים ב"נ הוא וכדין ובת, בן ומנוקבי'
וע' עילאה קדישא דשמא כגוונא לתתא הוא ואשלים

שם: במק"מ הפירוש

'iaxe 'ixt zevn ± zeevnd xtq

•

חיל. אל מחיל ואוצ"ל בגוכי"ק, כ''ה (*

"c"ag i`iyp" zxezn
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l`eny zxez

ההשתלשלו',‡Ì�Ó[מב)] כסדר כשנמשך הוא כ"ז הנה
ויבשה ים ההשתל' כסדר ההמשכה הוא אז
להיות שבכדי וכמשנ"ת דאתגליא, ועלמא דאתכסיא עלמא
ע"י זהו דבי"ע בע"ג לנבראים מקור שהיא ארץ בחי'
ולולא דרגין, דכל סופא ים הנק' מל' בבחי' תחלה שמתעלם
נתהוה כבר כאשר וכמו גילוי, להיות יכול הי' לא ההעלם
כברייתו שארז"ל תחלה, ערב בקר, ויהי ערב ויהי ג"כ נא'
שיוכל במקור כ"ש נהורא, והדר חשוכא ברישא עולם של
שמפני וי"ל תחלה, העלם צ"ל ארץ בחי' התהוות להיות
תחלה הים העלם ע"י הי' הארץ התהוות בחי' שבמקור
סדר ארץ הנק' מבחי' כשנתהוה אח"כ גם לכן כמשנת"ל,
אך נהורא. והדר ברישא חשוכא בחי' ג"כ נעשה ההשתל'
מהשתל' שלמעלה אוא"ס בחי' האיר קרי"ס בעת בשש"פ
כאורה וכחשיכה ממש, שוים ועשי' אצי' שלגבי' לגמרי

כפי"ן אז60בשני יאיר, כיום ולילה לחושך שוה האור שגם
כ"א לבד בהגילוי די ולא יבשה, להיות הים העלם נתגלה
כנ"ל להם שנתגלה הים בתוך ביבשה הלכו שבנ"י עד
ביבשה הלכו שברגלם עד בנפשותם וגילוי הרגשה בבחי'

מאוא"ס שהאיר שלפי כנ"ל ג"כ והיינו כו', הים בתוך
בחי' כלליות גילוי הי' למטה גם לכן מהשתלשלו' שלמעלה

קדים ברוח ה' שהוליך ע"י הי' וזה רוחההעלם. פי' עזה,
עלמין מגדר שלמעלה עולם של קדמונו מבחי' היינו קדים
ש"ע, קדמונו בשם זו בחי' לקרוא מכנים אנו שעש"ז כלל
נעשה ועי"ז קדמונו, הוא זו בחי' עולם שנא' שבכ"מ
היינו דאצי' דרגין כל סוף שהוא מה הוא סוף ים פי' קרי"ס,
היא שהחכ' דאצי', החכ' ים מבחי' שמקבלת מל' בחי'
מקננא אבא כי חכ' בחי' היא אצי' ובכלל הגילוי, ראשית
ואבא עצמו, אצי' המדריגות בהפרש במ"א (וע' באצי'

חכ' ואצי' באצי', בביאור61מקננא ג"כ וע' בזה. ואכמ"ל ,
שמות ב' ובענין שופר קול בענין רואים העם וכל לד"ה

פ"ץ הוא62דמ"ץ שאצי' האצי', מדרגות סוף הוא סוף וים ,(
העלם נתגלה הנ"ל קדים רוח בחי' וע"י הא"ס, מעולמות
גם שהרי המדריגות, כל בסוף גמור גילוי לידי הכללי

העשי' ומדריגת בחי' שהיא ג"כ63שפחה (וע' במ"א כמ"ש
הים על ג"כ ראתה לאמה) בתו את איש ימכור וכי בד"ה
אלי. זה ע"פ בשלח פ' במכילתא ע' יחזקאל, ראה שלא מה

mid l` mikled milgpd lk d''c

`"lxz mixgde jynd

(60o"itk ipya dxe`k dkiygkeובהמ"מ] א יב, צו לקו"ת ראה :

תשלג. ע' ג) (כרך ויקרא אוה"ת ואילך]. תשנ"ו בהוצאת שם
(61'iv`a `ppwn `a`e envr 'iv` zebixcnd yxtda `"na 're)

'kg 'iv`eתשלא ע' ג) (כרך ויקרא ואילך. קנ ע' וארא אוה"ת ראה :
ב) (כרך שם סד. ע' א) (כרך להצ"צ ביאוה"ז תתקפ. ע' בלק ואילך.

תתקסג-ד. ע'
(62u"t u"nc zeny 'a . .mrd lke d"cl xe`iaa'ע יתרו אוה"ת :

ואילך. תרלח ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז מאמרי גם וראה ואילך. א'ב

ואילך. תתקצז ע' שם יתרו אוה"ת
(63ike d"ca . . `"na y"nk 'iyrd zbixcne 'iga `idy dgty

eza z` yi` xekniב עא, סופר) הר"ש (כת"י שמות תו"ח ראה :

ע'ואילך משפטים אוה"ת ואילך]. א רצג, בח"ב תשס"ד [ובהוצאת .
ביצירה, עברי ועבד בעשי', כנעני עבד א'קמ: ע' [ושם ואילך. א'קכז
מט"ט הם עבדים ד: עב, יתרו תו"א וראה בבריאה. העברי' ואמה

בריאה]. בחי' היא ושפחה ועשי', שביצי' וסנד"ל

•
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‰p‰Âהעּתים מן ּולעת ּבעבֹודה עֹוסק וגם ּתֹורה ׁשּלֹומד מי ¿ƒ≈ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
עצמֹו את להצּדיק והנהגֹותיו ּבדרכיו ּתֹועה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָהּוא
ּפׁשּוט מאדם יֹותר גרּוע הּוא הּנה והּזּולת, הּסביבה ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּבסּבת
ׁשהרי עבֹודה, ּבעניני מּוּׂשג ׁשּום לֹו ואין ּתֹורה לֹומד ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָׁשאינֹו
אינֹו ׁשהרי ּפנים, ּכל על זכּות ליּמּוד יׁש הּפׁשּוט האיׁש ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָעל
ּובּמה עצמֹו את קלקל לא בעצמֹו הּוא וגם ּתֹורה, ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָֹּבעל
מקּבלים אינם ׂשכלֹו ׁשּכלי ּכ ּׁשּנֹולד ּבמה זכּותֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹיאבד
דאס אּון עֹוׂשה, הּוא הרי יכֹול ּׁשהּוא ּומה הּתֹורה, ֲֵֵֶֶֶַַָָָׂשכל
אּון ער, טּוט מעׂשה אין הן אּון ּדּבּור אין הן קען ער ֲִִִֵֵֶֶֶֶַָוואס

ּתמימּות, אּון ּפׁשיטּות א מיט איז ׁשּלֹו העׂשּיה אֹופן ְְֲִִִִִֶֶֶַָָדער
על הגםׁשּמתּפּלל ּתהּלים ואֹומר ּפנים ּכל על הּפׁשּוט ּדר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

יעקב ועין מׁשניֹות ליּמּוד וׁשֹומע ּפירּוׁשם, יֹודע ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹׁשאינֹו
את ּתֹופס מֹוחֹו ׁשאין לעׂשֹות ּלֹו ּומה אבֹות, ְֲִֵֵֵֶֶַַָּופרקי
ׁשּיׁש והּפׁשטּות הּתמימּות מעלת לבד הּנה ּובאמת ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּׂשכלים,
ׁשאינם הגם הּתהּלים ואמירת ׁשּתפּלתם ּפׁשּוטים, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבאנׁשים
מּצד הּבאה ּופׁשטּות ּבתמימּות הּוא ּפירּוׁשם ְְְִִִִֵַַַָָָיֹודעים
ּבטבע מּיׂשראל אחד ּכל ּבלב הּקבּועה פׁשּוטה ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהאמּונה
ּבזה ּגם הּנה ה' ּבעבֹודת העבֹודה מעלת מּצד הּנה ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּתֹולדּתֹו,
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ההשתלשלו',‡Ì�Ó[מב)] כסדר כשנמשך הוא כ"ז הנה
ויבשה ים ההשתל' כסדר ההמשכה הוא אז
להיות שבכדי וכמשנ"ת דאתגליא, ועלמא דאתכסיא עלמא
ע"י זהו דבי"ע בע"ג לנבראים מקור שהיא ארץ בחי'
ולולא דרגין, דכל סופא ים הנק' מל' בבחי' תחלה שמתעלם
נתהוה כבר כאשר וכמו גילוי, להיות יכול הי' לא ההעלם
כברייתו שארז"ל תחלה, ערב בקר, ויהי ערב ויהי ג"כ נא'
שיוכל במקור כ"ש נהורא, והדר חשוכא ברישא עולם של
שמפני וי"ל תחלה, העלם צ"ל ארץ בחי' התהוות להיות
תחלה הים העלם ע"י הי' הארץ התהוות בחי' שבמקור
סדר ארץ הנק' מבחי' כשנתהוה אח"כ גם לכן כמשנת"ל,
אך נהורא. והדר ברישא חשוכא בחי' ג"כ נעשה ההשתל'
מהשתל' שלמעלה אוא"ס בחי' האיר קרי"ס בעת בשש"פ
כאורה וכחשיכה ממש, שוים ועשי' אצי' שלגבי' לגמרי

כפי"ן אז60בשני יאיר, כיום ולילה לחושך שוה האור שגם
כ"א לבד בהגילוי די ולא יבשה, להיות הים העלם נתגלה
כנ"ל להם שנתגלה הים בתוך ביבשה הלכו שבנ"י עד
ביבשה הלכו שברגלם עד בנפשותם וגילוי הרגשה בבחי'

מאוא"ס שהאיר שלפי כנ"ל ג"כ והיינו כו', הים בתוך
בחי' כלליות גילוי הי' למטה גם לכן מהשתלשלו' שלמעלה

קדים ברוח ה' שהוליך ע"י הי' וזה רוחההעלם. פי' עזה,
עלמין מגדר שלמעלה עולם של קדמונו מבחי' היינו קדים
ש"ע, קדמונו בשם זו בחי' לקרוא מכנים אנו שעש"ז כלל
נעשה ועי"ז קדמונו, הוא זו בחי' עולם שנא' שבכ"מ
היינו דאצי' דרגין כל סוף שהוא מה הוא סוף ים פי' קרי"ס,
היא שהחכ' דאצי', החכ' ים מבחי' שמקבלת מל' בחי'
מקננא אבא כי חכ' בחי' היא אצי' ובכלל הגילוי, ראשית
ואבא עצמו, אצי' המדריגות בהפרש במ"א (וע' באצי'

חכ' ואצי' באצי', בביאור61מקננא ג"כ וע' בזה. ואכמ"ל ,
שמות ב' ובענין שופר קול בענין רואים העם וכל לד"ה

פ"ץ הוא62דמ"ץ שאצי' האצי', מדרגות סוף הוא סוף וים ,(
העלם נתגלה הנ"ל קדים רוח בחי' וע"י הא"ס, מעולמות
גם שהרי המדריגות, כל בסוף גמור גילוי לידי הכללי

העשי' ומדריגת בחי' שהיא ג"כ63שפחה (וע' במ"א כמ"ש
הים על ג"כ ראתה לאמה) בתו את איש ימכור וכי בד"ה
אלי. זה ע"פ בשלח פ' במכילתא ע' יחזקאל, ראה שלא מה

mid l` mikled milgpd lk d''c

`"lxz mixgde jynd

(60o"itk ipya dxe`k dkiygkeובהמ"מ] א יב, צו לקו"ת ראה :

תשלג. ע' ג) (כרך ויקרא אוה"ת ואילך]. תשנ"ו בהוצאת שם
(61'iv`a `ppwn `a`e envr 'iv` zebixcnd yxtda `"na 're)

'kg 'iv`eתשלא ע' ג) (כרך ויקרא ואילך. קנ ע' וארא אוה"ת ראה :
ב) (כרך שם סד. ע' א) (כרך להצ"צ ביאוה"ז תתקפ. ע' בלק ואילך.

תתקסג-ד. ע'
(62u"t u"nc zeny 'a . .mrd lke d"cl xe`iaa'ע יתרו אוה"ת :

ואילך. תרלח ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז מאמרי גם וראה ואילך. א'ב

ואילך. תתקצז ע' שם יתרו אוה"ת
(63ike d"ca . . `"na y"nk 'iyrd zbixcne 'iga `idy dgty

eza z` yi` xekniב עא, סופר) הר"ש (כת"י שמות תו"ח ראה :

ע'ואילך משפטים אוה"ת ואילך]. א רצג, בח"ב תשס"ד [ובהוצאת .
ביצירה, עברי ועבד בעשי', כנעני עבד א'קמ: ע' [ושם ואילך. א'קכז
מט"ט הם עבדים ד: עב, יתרו תו"א וראה בבריאה. העברי' ואמה

בריאה]. בחי' היא ושפחה ועשי', שביצי' וסנד"ל
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‰p‰Âהעּתים מן ּולעת ּבעבֹודה עֹוסק וגם ּתֹורה ׁשּלֹומד מי ¿ƒ≈ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
עצמֹו את להצּדיק והנהגֹותיו ּבדרכיו ּתֹועה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָהּוא
ּפׁשּוט מאדם יֹותר גרּוע הּוא הּנה והּזּולת, הּסביבה ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּבסּבת
ׁשהרי עבֹודה, ּבעניני מּוּׂשג ׁשּום לֹו ואין ּתֹורה לֹומד ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָׁשאינֹו
אינֹו ׁשהרי ּפנים, ּכל על זכּות ליּמּוד יׁש הּפׁשּוט האיׁש ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָעל
ּובּמה עצמֹו את קלקל לא בעצמֹו הּוא וגם ּתֹורה, ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָֹּבעל
מקּבלים אינם ׂשכלֹו ׁשּכלי ּכ ּׁשּנֹולד ּבמה זכּותֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹיאבד
דאס אּון עֹוׂשה, הּוא הרי יכֹול ּׁשהּוא ּומה הּתֹורה, ֲֵֵֶֶֶַַָָָׂשכל
אּון ער, טּוט מעׂשה אין הן אּון ּדּבּור אין הן קען ער ֲִִִֵֵֶֶֶֶַָוואס

ּתמימּות, אּון ּפׁשיטּות א מיט איז ׁשּלֹו העׂשּיה אֹופן ְְֲִִִִִֶֶֶַָָדער
על הגםׁשּמתּפּלל ּתהּלים ואֹומר ּפנים ּכל על הּפׁשּוט ּדר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

יעקב ועין מׁשניֹות ליּמּוד וׁשֹומע ּפירּוׁשם, יֹודע ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹׁשאינֹו
את ּתֹופס מֹוחֹו ׁשאין לעׂשֹות ּלֹו ּומה אבֹות, ְֲִֵֵֵֶֶַַָּופרקי
ׁשּיׁש והּפׁשטּות הּתמימּות מעלת לבד הּנה ּובאמת ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּׂשכלים,
ׁשאינם הגם הּתהּלים ואמירת ׁשּתפּלתם ּפׁשּוטים, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבאנׁשים
מּצד הּבאה ּופׁשטּות ּבתמימּות הּוא ּפירּוׁשם ְְְִִִִֵַַַָָָיֹודעים
ּבטבע מּיׂשראל אחד ּכל ּבלב הּקבּועה פׁשּוטה ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהאמּונה
ּבזה ּגם הּנה ה' ּבעבֹודת העבֹודה מעלת מּצד הּנה ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּתֹולדּתֹו,
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לֹומדי ׁשל עבֹודתם על הּפׁשּוטים אנׁשים ׁשל עבֹודתם ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָּגדלה
ּדהאיׁש ׁשּבלב, ּבעבֹודה ועֹוסקים תֹורה ּבעלי ּובפרט ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָתֹורה,
ּבתפּלתֹו אֹומר ּׁשהּוא מה מבין ׁשאינֹו מאחר הּנה ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּפׁשּוט
אם ּכי ּכלל, הּנאה ׁשּום ּבלי אצלֹו זה הרי תהּלים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָּובמזמֹורי
ּכלל מבין אינֹו ׁשהרי לבד, עֹול קּבלת ּבדר אצלֹו זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכל
ּכלל דֹומה ואינֹו הּמּלֹות, ּפירּוׁש מהבנת ּתענּוג לֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיהיה
מתּפּלל ׁשהּוא הּדּבּורים ּפירּוׁש רק לא הּיֹודע ּתֹורה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹלבן
הבנת על מתעּנג ׁשהּוא אּלא תהּלים, ּבמזמֹורי אֹומר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוׁשהּוא
העֹוסק ּובפרט תהּלים, ּומזמֹורי הּתפּלה ׁשּבדּבּורי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָההׂשּכלה
ּבהענינים ּומתּבֹונן ּבמתינּות ּבתפּלה ׁשּבלב ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָּבעבֹודה
ּבעניני ּדבקּות לכלל ּבא הּוא הרי הּדעת, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָּבהעמקת
הּׂשגה, ּבבעלי הּמּדה היא ּדכ מּׂשיג, ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָההׂשּכלה
לדבקּות ּבא אז ּבהּׂשגתֹו הּדעת ּבהעמקת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּדכׁשּמתּבֹונן
טֹובה ּדרּוחֹו ּפניו, ּתאיר אדם וחכמת עצּום, ּבתענּוג ְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָָנפלאה
ׁשהּכל אדם מּבני לֹו ותפארת ידיעתֹו, ּגֹודל על ּבמאֹוד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעליו
אלקּות, ּבהּׂשגֹות ּומׂשּכיל ּתֹורה ּבן ׁשהּוא אֹותֹו ְְְְֱִִֶֶַַַָָֹמׁשּבחים

ּפירּוׁש ּפׁשּוטי ּגם יֹודע ׁשאינֹו הּפׁשּוט איׁש ּכן ּׁשאין ְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָמה
אּלא ּבזה, ּתענּוג ׁשּום לֹו ׁשאין ּבלבד זֹו לא הּנה ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּמּלֹות,
ּפירּוׁש יֹודע ׁשאינֹו עצמֹו מּזה ּגדֹול ּבצער מצטער ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאדרּבא
ער עצמֹו, ּבעיני ׁשפלּותֹו מּגֹודל ּבקרּבֹו נׁשּבר ולּבֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָהּמּלֹות
פּון נידערׁשלאגען אּון זי ּביי אראּפגעפאלען זייער ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָאיז
פניו, ּתכּסה ּובּוׁשה אּומוויסענד, אזֹוי איז ער וואס ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָדעם
ּופזמֹון ּפסּוק ּבאיזה אֹו תפּלה ּבאיזה טֹועה ּכאׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּובפרט
אּלּו ונמצאים ּבפירּוׁשם, ידיעתֹו העּדר לסּבת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
ולֹומר להתּפּלל מתאּמץ הּנה זה ּבכל אֹותֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָהמבּייׁשים
ויראת הּתמימּות מּפני אּלא זה ּדאין ּובנעימה, ּבקֹול ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָּתהּלים

ׁשמים. מלכּות עֹול ּבקּבלת הּכל ׁשעֹוׂשה ְְִִֶֶַַַַַַָָָֹׁשמים
.¯evÈ˜קּבלת ּבדר ּפׁשּוט איׁש ׁשל ה' עבֹודת אֹופן מעלת ƒְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָ

העֹוסק ּובפרט ּתֹורה, ּבן ׁשל עבֹודתֹו על ְֲִֵֶֶַָָָָעֹול,
לידי ּובאים מידיעֹותיהם ּתענּוג להם ׁשּיׁש ׁשּבלב, ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבעבֹודה
ידיעתֹו העּדר על בצער ׁשהּוא לבד הּפׁשּוט והאיׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָדבקּות,

מתּבּייׁש. הּוא ְִִֵֵַהּנה
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¯Â‡È·Âמרום שאו כו) מ (ישעי' כתיב דהנה הוא הענין
תנחומא במדרש ואי' אלה, ברא מי וראו עיניכם
מה בזכות וראו עיניכם מרום שאו ד') סי' ויקהל (סדר

השמים תולדות אלה שמות36עומדין ואלה בזכות ,37,

והחקים העדות אלה בזכות עומדין אלה מה כל בזכות
תולדות38והמשפטים אלה אלה, בחי' ג' שיש והיינו .

בנ"י שמות דאלה העדות, אלה בנ"י, שמות אלה השמים,
והמשפטים החקים העדות מאלה להמשיך הוא עבודתם
ע"י הוא שו"א קיום דהנה השוה"א. תולדות אלה שיהי'
הוא העולם דבריאת הבריאה ענין דכללות דכשם התורה,

כמ"ש המצות, וקיום התורה וגו'39בשביל ברא בראשית
ראשית שנקראת התורה בשביל וכתיב40בראשית לא41, אם

יומם דבריתי שמתי, לא שו"א חוקת ולילה יומם בריתי
דכתי' התורה ברית הוא ולילה42ולילה יומם והגית בה

אם מע"ב עם הקב"ה התנה תנאי ע"א) ד"ה (ע"ז ואמרז"ל
מוטב התורה את ישראל הוא43מקבלין התורה וקבלת וכו',

המצות וקיום דעשיית המצות, עשיית שהו"ע התורה קיום
נש"י של עבודתם כל הנה ולזאת תורה, של קיומה הוא
עם השוה"א תולדות אלה את לחבר בנ"י שמות אלה שהם
הגלות סיבת דזהו והמשפטים, החקים העדות אלה

בכדי44כמ"ש אתכם פרשתי השמים רוחות כארבע כי
הבירור עי"ז ולפעול ומצוה תורה באור העולם את להאיר
תורה דטעמי הגילוי ושיהי' הגשמיים הענינים בכל והזיכוך

דהנה דלע"ל. בהגילוי מארץ46כתיב45ומצוה צאתך כימי
גאולה ענין הכתוב שמקיש נפלאות, אראנו מצרים
גלות ענין עיקר דכל והיינו ראשונה, לגאולה האחרונה

שנה רד"ו והשעבוד לקבלת47מצרים לזכות בכדי הי'
התגלות שהי' ביותר, נעלים גילוים הי' דבמ"ת התורה,

וכמ"ש ב"ה אוא"ס עמכם,48עצמות הוי' דיבר בפנים פנים
בכאו"א הוי' דשם אותיות הד' נחקק הרי זה דבגילוי

שבנפש הוי' שם גילוי שהו"ע מתן49מישראל דזהו"ע ,

והיינו מישראל, לכאו"א במתנה נתנה שהתורה תורה,

ד.36) ב, בראשית
א.37) א, שמות
מה.38) ד, ואתחנן
א.39) א, בראשית
עה"פ.40) ורמב"ן פרש"י
כה.41) לג, ירמי'
בו).42) והגית (ושם: ח א, יהושע

וכו'.43) וא"ל מוסיף: בהעתקה
י.44) ב, זכרי'
כו'.45) הוספות עם - א מט, שמות התו"א לשון הוא לקמן הבא
טו.46) ז, מיכה
ובכ"מ.47) יט. פי"ג, במדב"ר ב. פצ"א, ב"ר
ד.48) ה, ואתחנן
ואילך.49) תג ס"ע שצח. ע' לקמן ראה. ר"פ לקו"ת ראה

"c"ag i`iyp" zxezn

בפנימיות נקבע יהי' התורה דאור זה וכח אור ניתן דבמ"ת
וכמ"ש בפועל, בעבודה גם ושיפעול והלב לך50המוח וזה

תעבדון ממצרים העם את בהוציאך שלחתיך אנכי כי האות
להיות הכח ניתן דבמ"ת הזה, ההר על האלקים את
חד כולא ואלקים דהוי' ואלקים, הוי' ביחוד ,51העבודה

כו', האלקי' את תעבדון ממצרים העם את בהוציאך וזהו
מדות הם דכאשר52עם ממצרים, העם את בהוציאך ,

שהם הגשמים דדברים המיצר מן המדות את מוציאין
שבלב בעבודה עוסק הוא דכאשר והיינו בהם, מלובשים
בענינים מהלבשתם אותם ופושט המדות וזיכוך בבירור
הם וההסתירים ההעלמות דכל ברור נראה הנה אז הגשמי',
לעם הרעות למה משה טענת דעל וזהו הגילוי, וטובת סיבת
בשמך לדבר פרעה אל באתי ומאז שלחתני, זה למה הזה

וגו' הזה לעם שהגלות53הרע זאת דלבד הי' משה דטענת ,
להאיר התחיל כאשר זאת עוד הנה ביותר קשה שעבוד הוא
דכך וסט"א, הקלי' התעוררות התגברות נעשה הגאולה אור
בעבודת מתחילין דכאשר הפרטית, בעבודה גם המדה היא
מה הטעם דזהו ביותר, המנגד מתגבר אז המדות בירור
גם ולפעמי' זרות מחשבות בעניני במוחש רואין שאנו

הרשות בעניני עוסק שהאדם בעת הנה ח"ו רעים בהרהורים
כלל, מח"ז לו נופלים אין אז הנה והדומה מו"מ בעסק כמו
מח"ז לו נופלים דוקא אז ותורה בתפלה עבודתו בעת ורק
ומדות ר"ל רעים ההרהורים בענין וכן שונים, ובלבולים
עבודה, ובעלי תורה בבני יותר מתגרים הם הנה רעות
מחופא דבלו דרבנן מאני הני ע"א) ד"ו (ברכות וכאמרז"ל
מתגרה שבהם ודיבור המח' לבושי הם דרבנן מאני דידהו,

יותר הוי'54המנגד בשם לדבר בא שמאז במצרים הי' וכן .
כו' וארא התשובה והיתה וסט"א. הקלי' התגברות הי'
דשם הגילוי שיהי' הוא ובמ"ת להם, נודעתי לא הוי' ושמי

וכמ"ש גילוי55הוי', הי' דבמ"ת הוי', אני לבנ"י אמור לכן
חד. כולא ואלקים דהוי' העבודה שיהי' והיינו הוי', שם
ושעבוד דגלות ההקדמה ע"י הוא זה גילוי שיהי' ובכדי
המר הגלות אריכות דכל עכשיו הוא כמו"כ הנה מצרים.
לגילוי לזכות כדי הוא בב"א) צדק גואל ישלח (השי"ת הזה
התורה קבלת הי' במ"ת כי לע"ל, שיהי' התורה פנימיות
תורה טעמי וגילוי בסתר, התורה ופנימיות בגלוי הנגלית

לע"ל בפנימיות56יהי' זה בגלות עכשיו העבודה וזהו .

תורה. דטעמי הגילוי שיהי' התורה

minia `a owf mdxa`e d''c

יב.50) ג, שמות
ד"ה51) וראה א. קסא, ב. כו, ח"ב סע"א. יב, ח"א זהר ראה

וש"נ. שפו). ע' (לקמן זו שנה (הב') וידעת
עם.52) ערך יעקב קהלת גם ראה
הרעותה).53) (ושם: כבֿכג ה, שמות

ד).54) שי, ח"א - החדשה (בהוצאה א תנב, תרומה תו"ח ראה
קיד. ע' ח"א דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי

ו.55) ו, וארא
א.56) מח, שה"ש א. יז, צו לקו"ת ב. א, שה"ש פרש"י ראה
ובכ"מ.

•
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בהשכלות‡. ומדבר חסידות אומר אבי כשהיה

הוא מושכל איך הפשטה, של בענין כמו ביותר, עמוקות

כך: מתבטא היה � מופשט

מבין שהוא לאחרי הרי הענין, את מבין "כשהוא

בציור ומסתכל בענין, דעתו להעמיק מתעכב הוא אותו,

נאה". ציור על שמסתכל כמי ההשכלה על במוחו

כזה: בנוסח מתבטא היה פעמים הרבה

בסוגיא נפש ויגיעת בשר ביגיעת מתייגע "כשאחד

שעד התורה, פנימיות של בהשכלה או שבתורה, בגליא

וטריא, בשקלא אצלו הענין היטב, הענין את מבין שהוא

עליו מסתכל הוא היטב, אצלו "הונח" שהענין אחרי אך

נצטייר השכלי הענין שכן, מצוייר, דבר על שמסתכל כמי

לעינים". הנראה ציור כמו דבר בדוגמת במוחו

דובר חוש1כבר לו שיש מי הציור. מעלת בגודל

המביא דבר אותו, ולחיות ענין לעצמו לתאר יכול הציור

בעבודה. רבה תועלת

שיש מי אמר: צדק" ה"צמח הרבי אאזמו"ר כ"ק הוד

ויכולות לתשובה, יותר בקלות להגיע יכול בציור חוש לו

כמו הגשמי הלב בשר בהרגש ויראה אהבה אצלו להיות

גשמיות. ויראה אהבה של ההרגש

המוחין בעניני הן ענינים, לכמה עצות ישנן בחסידות

אדם בני בטבעי הטבעיים בענינים הן המדות, בעניני והן

הכל על הרי עצמו, את מרגיל שהאדם רגילות בעניני והן

תיקון המוחין, הרחבת לפעול כיצד וסדר עצה ישנה

והרגילות. הטבעיות ושינוי המדות

התמימים ותלמידי שלומנו אנשי שעל הדברים אחד

ציור. הוא: � עצמם את להרגיל יחיו

בליובאוויטש, תמימים" "תומכי בישיבת שלמד מי כל

כסלו. וי"ט תורה שמחת של התוועדות בודאי זוכר

היה מאמר, שמע בליובאוויטש, שהיה מי כל

אבותינו כ"ק הוד של הקדושים בציונים ביקר ב"יחידות",

לזכרונו, בהתאם במוחו, לצייר צריך � הקדושים רבותינו

ב.1) פרק א. חלק תרצ"ד הפסח חג דיבורים לקוטי עיין
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בפנימיות נקבע יהי' התורה דאור זה וכח אור ניתן דבמ"ת
וכמ"ש בפועל, בעבודה גם ושיפעול והלב לך50המוח וזה

תעבדון ממצרים העם את בהוציאך שלחתיך אנכי כי האות
להיות הכח ניתן דבמ"ת הזה, ההר על האלקים את
חד כולא ואלקים דהוי' ואלקים, הוי' ביחוד ,51העבודה

כו', האלקי' את תעבדון ממצרים העם את בהוציאך וזהו
מדות הם דכאשר52עם ממצרים, העם את בהוציאך ,

שהם הגשמים דדברים המיצר מן המדות את מוציאין
שבלב בעבודה עוסק הוא דכאשר והיינו בהם, מלובשים
בענינים מהלבשתם אותם ופושט המדות וזיכוך בבירור
הם וההסתירים ההעלמות דכל ברור נראה הנה אז הגשמי',
לעם הרעות למה משה טענת דעל וזהו הגילוי, וטובת סיבת
בשמך לדבר פרעה אל באתי ומאז שלחתני, זה למה הזה

וגו' הזה לעם שהגלות53הרע זאת דלבד הי' משה דטענת ,
להאיר התחיל כאשר זאת עוד הנה ביותר קשה שעבוד הוא
דכך וסט"א, הקלי' התעוררות התגברות נעשה הגאולה אור
בעבודת מתחילין דכאשר הפרטית, בעבודה גם המדה היא
מה הטעם דזהו ביותר, המנגד מתגבר אז המדות בירור
גם ולפעמי' זרות מחשבות בעניני במוחש רואין שאנו

הרשות בעניני עוסק שהאדם בעת הנה ח"ו רעים בהרהורים
כלל, מח"ז לו נופלים אין אז הנה והדומה מו"מ בעסק כמו
מח"ז לו נופלים דוקא אז ותורה בתפלה עבודתו בעת ורק
ומדות ר"ל רעים ההרהורים בענין וכן שונים, ובלבולים
עבודה, ובעלי תורה בבני יותר מתגרים הם הנה רעות
מחופא דבלו דרבנן מאני הני ע"א) ד"ו (ברכות וכאמרז"ל
מתגרה שבהם ודיבור המח' לבושי הם דרבנן מאני דידהו,

יותר הוי'54המנגד בשם לדבר בא שמאז במצרים הי' וכן .
כו' וארא התשובה והיתה וסט"א. הקלי' התגברות הי'
דשם הגילוי שיהי' הוא ובמ"ת להם, נודעתי לא הוי' ושמי

וכמ"ש גילוי55הוי', הי' דבמ"ת הוי', אני לבנ"י אמור לכן
חד. כולא ואלקים דהוי' העבודה שיהי' והיינו הוי', שם
ושעבוד דגלות ההקדמה ע"י הוא זה גילוי שיהי' ובכדי
המר הגלות אריכות דכל עכשיו הוא כמו"כ הנה מצרים.
לגילוי לזכות כדי הוא בב"א) צדק גואל ישלח (השי"ת הזה
התורה קבלת הי' במ"ת כי לע"ל, שיהי' התורה פנימיות
תורה טעמי וגילוי בסתר, התורה ופנימיות בגלוי הנגלית

לע"ל בפנימיות56יהי' זה בגלות עכשיו העבודה וזהו .

תורה. דטעמי הגילוי שיהי' התורה
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יב.50) ג, שמות
ד"ה51) וראה א. קסא, ב. כו, ח"ב סע"א. יב, ח"א זהר ראה

וש"נ. שפו). ע' (לקמן זו שנה (הב') וידעת
עם.52) ערך יעקב קהלת גם ראה
הרעותה).53) (ושם: כבֿכג ה, שמות

ד).54) שי, ח"א - החדשה (בהוצאה א תנב, תרומה תו"ח ראה
קיד. ע' ח"א דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי

ו.55) ו, וארא
א.56) מח, שה"ש א. יז, צו לקו"ת ב. א, שה"ש פרש"י ראה
ובכ"מ.

•
mixeaic ihewl

בהשכלות‡. ומדבר חסידות אומר אבי כשהיה

הוא מושכל איך הפשטה, של בענין כמו ביותר, עמוקות

כך: מתבטא היה � מופשט

מבין שהוא לאחרי הרי הענין, את מבין "כשהוא

בציור ומסתכל בענין, דעתו להעמיק מתעכב הוא אותו,

נאה". ציור על שמסתכל כמי ההשכלה על במוחו

כזה: בנוסח מתבטא היה פעמים הרבה

בסוגיא נפש ויגיעת בשר ביגיעת מתייגע "כשאחד

שעד התורה, פנימיות של בהשכלה או שבתורה, בגליא

וטריא, בשקלא אצלו הענין היטב, הענין את מבין שהוא

עליו מסתכל הוא היטב, אצלו "הונח" שהענין אחרי אך

נצטייר השכלי הענין שכן, מצוייר, דבר על שמסתכל כמי

לעינים". הנראה ציור כמו דבר בדוגמת במוחו

דובר חוש1כבר לו שיש מי הציור. מעלת בגודל

המביא דבר אותו, ולחיות ענין לעצמו לתאר יכול הציור

בעבודה. רבה תועלת

שיש מי אמר: צדק" ה"צמח הרבי אאזמו"ר כ"ק הוד

ויכולות לתשובה, יותר בקלות להגיע יכול בציור חוש לו

כמו הגשמי הלב בשר בהרגש ויראה אהבה אצלו להיות

גשמיות. ויראה אהבה של ההרגש

המוחין בעניני הן ענינים, לכמה עצות ישנן בחסידות

אדם בני בטבעי הטבעיים בענינים הן המדות, בעניני והן

הכל על הרי עצמו, את מרגיל שהאדם רגילות בעניני והן

תיקון המוחין, הרחבת לפעול כיצד וסדר עצה ישנה

והרגילות. הטבעיות ושינוי המדות

התמימים ותלמידי שלומנו אנשי שעל הדברים אחד

ציור. הוא: � עצמם את להרגיל יחיו

בליובאוויטש, תמימים" "תומכי בישיבת שלמד מי כל

כסלו. וי"ט תורה שמחת של התוועדות בודאי זוכר

היה מאמר, שמע בליובאוויטש, שהיה מי כל

אבותינו כ"ק הוד של הקדושים בציונים ביקר ב"יחידות",

לזכרונו, בהתאם במוחו, לצייר צריך � הקדושים רבותינו

ב.1) פרק א. חלק תרצ"ד הפסח חג דיבורים לקוטי עיין
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בהיותו אז ושחווה שראה הקדושים והמחזה התמונה את

בליובאוויטש.

של ומחיצות הגבלות שום המחשבה בכוח שאין כשם

בכוח זמן. של ומחיצות הגבלות שום בו אין כך מקום,

אותם שראו ביותר העתיקים האירועים אצורים הזכרון

כפיבתקופ הדאגות, נטולי החיים בתקופת הילדות, ת

את מחדש חיים הדעת, העמקת של ובשעה אז, שהיו

העתיקים. והרגש הקסם

שהיתי·. תרמ"ו) (חורף שנים חמש־שש בן כשהייתי

ההרים בין הטיולים בשעת (קרים). ביאלטה ההורים עם

אבי היה קרובות לעתים אבי. של בקרבתו משחק הייתי

לו סיפרתי קטנותי. מתקופת זוכר אני מה אותי, שואל

אשר את לי מסביר היה והוא שזכרתי, שונים דברים על

בשעתו. ראיתי

שראיתי שונים דברים הילדותי במוחי נחרתו כך

בבגרותי. רבה תועלת לי שהביא דבר בקטנותי,

על להיזכר אבי, הדריכני בה הטובה להנהגה תודות

קודש פני תואר בזכרוני נחרת פעם, אי שראיתי מה

מוהר"ש אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הוד הקדשים

שנתיים בן בהיותי שראיתי זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

חדשים. ושלשה

אבי שהה בה כמעט הראשונה השנה � תר"ן בשנת

רוב שוהה היה שלפניה (בשנים בבית השנה כל במשך

קרובות לעתים אותי מביא היה � לארץ) בחוץ השנה

חיי בשנות שראיתי ממה זוכר, שאני מהדברים לו לספר

שונים, שאירועים התכונה, בי נוצרה כך הראשונות.

במוחי, עמוק נחרתו חסידיות, התוועדויות ובמיוחד

קדם. ימי בזכרונות לזמן מזמן להתעמק ואהבתי

הרבה כך כל ב"ה עלינו שעבר אחרי כעת, גם

זכרונות מהווים ונד", "נע והיותינו הגלות שנות בעשרים

בזמנים הקודש ושיחות שונות התוועדויות של הקדם ימי

הקרים והמים החיים המים שונים, ובמקומות

המרעננים.

אחד שכל מוחשי, דבר הוא לו, גורם שהציור הטוב

ממש. בחיים ולהרגיש לדעת יכול

של במחזה הדעת בהעמקת באמת יתעמק כשמישהו

עברו בימים תורה שמחת או כסלו י"ט התוועדות

כל על היטב להיזכר הזכרון כוח את ויעורר בליובאוויטש,

הרבי, של הקדשים קדש פני ציור אז, שראה הפרטים

ביטולם והמשגיחים, המשפיעים של התמסרותם

הלבביים, הניגונים המסובים, של רוחם והתרוממות

שעה שבאותה ספק בלי הרי � החברים פני הקודש, שיחות

אז. של ובטוב באור ויתמלא אז, של האמיתי בטוב ישקע

תמימים", "תומכי המדרש בית בכותלי היה טוב כמה

כשחיוך הקדשים קדש פני את לראות היה נעים כמה

וריכך כואב לב כל שליטף מחזה שפתיו, על נסוך מתוק

ולהאזין לשמוע היה ומתוק ערב כמה מאובן, לב כל

הקודש. לשיחות

בליובאוויטש‚. שהיו התמימים ותלמידי חסידים

אוצרות בקרבם אוצרים ב"יחידות", או התוועדות בשעת

אוצר היא "יחידות", כל התוועדות, כל מוגבלים. בלתי

ורוחני. גשמי טוב מיני כל של

את במוחו ומצייר וברגש בחוש ניחון שרק מי כל

במחשבתו עובר ב"יחידות", היה שהוא איך המחזה

ועל התשובה על נזכר אז, ושאל שסיפר מה על במפורט

מהתרדמה זה מחזה אותו מעורר � שקיבל הברכה נוסח

מחודשת. בחיות ומתמלא שטות, של

משרה ותקוות ניחומים כמה בהן להביע מלים אין

מכניס הגשמיים, החיים את מקל כזה זכרון כזה, זכרון

החיה בעבודה לב לאומץ ומביא החולין בחיי אור

בחיים. העתידה

אחד היה בליובאוויטש תמימים" "תומכי בישיבת

תלמידי זקני נ"ע. מיכאל ר' החסיד הרב המשפיעים

מיכאל. ר' היה מי זוכרים שיחיו התמימים

אחד � עלינו לא � קשות אצלו חלה אברך, בהיותו

מה להם שאין ואמרו מחייו התיאשו הרופאים מילדיו.

לעשות.

מצבו על וסיפר החסידים חברת אל הלך מיכאל ר'

השם ברוחו, יפול שלא אותו חיזקו החסידים המר.

לליובאוויטש. מיד ללכת שעליו אלא ירחם, בודאי יתברך

ללכת רוצה היה מאד הוא מר, בבכי פרץ מיכאל ר'

בשעות שמדובר אומרים, הרי הרופאים אך הרבי, אל

ילך?! מה ולשם ר"ל,

באמרו: קשות עליו התרעם החסידים מזקני אחד

הרחמים",2הגמרא מן עצמו אדם ימנע "אל אומרת

בהחלטה לחכות השי"ת אצל היושר מליצי יפעלו ובודאי

הרבי. אל יבוא שהוא עד

וחברו חייט, מלאכה, בעל החסידים, מאברכי אחד

מיכאל ר' של להליכתו הצטרף מיכאל, ר' של

נסיעות פעמים כמה להם הזדמן בדרך לליובאוויטש.

רגלי. הדרך כל ללכת הצטרכו שלא כך זולות

להתקבל מיכאל, לר' לו, הצליח לליובאוויטש, בבואם

ב"יחידות". מיד

את ומסרתי � מיכאל ר' סיפר � הרבי אל כשנכנסתי

הרעיון, מעשה בשעת בי עבר הילד, עבור פדיון־הנפש

שזו אמרו הרי הרופאים הילד, עם נעשה מה יודע מי

מר. בבכי ופרצתי � שעות של שאלה

טו חשוב תבכה, אל לי: ואמר הפתק, את קרא בהרבי

של בברי־המצוה תהיה עוד תזעק, נא אל טוב, ויהיה

הנכדים.

א.2) י, ברכות
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סבלו (ובביתו � מיכאל ר' אומר � קשה שעה בכל

הקדושים פניו לעצמי מצייר הייתי בנים), גידול מצער

טוב לי ונהיה � האמורות ה"יחידות" ומלות הרבי, של

הלב. על

כל מהווים ברוחניות ובמיוחד בגשמיות, זהו

המאירים האש, ועמוד האור עמוד הטובים, הזכרונות

הלב. את ומחממים המוח את

אחד החסידים התוועדות היתה ודור דור בכל

החסידים. והדרכת החינוך בבנין התווך מעמודי

הנפש, וחושי כוחות מחשובי אחד הוא הציור חוש

והן השכלה של בענין הן גדולים, לענינים המביאים

הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק והוד עבודה, של בענין

הציור. חוש בעלי את מאד הוקירו

סיפור סיפר צדק" ה"צמח הרבי אאזמו"ר כ"ק הוד

זצוקללה"ה יצחק לוי הר' הרה"ק מהרה"צ ארוך

שניחון מי את הוקירו כמה עד רואים ממנו מברדיצ'וב,

ציור. של בחוש
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תרס"ו שבט י"ט ד' יום ב"ה,

מוהר"י ומרומם הנכבד הג' עוז ידידי כבוד

נאוג"ס שיחי', באס

אחדשה"ט

הקדש רגשי עזבוהו אשר על כבודו על אתפלא מאד מה

בחיות יתעורר שלא האיש מי אשר אה"ק. לעניני בהנוגע

זצוקללה"ה הגדול רבינו כ"ק בנפשינו נטע אשר הקדש, וחובת

כ"ק שפך הזאת הצדקה בגלל כי בזכרינו ובפרט ועכ"י זי"ע

הנחלה והוא כמים קה"ק אמרי זצוקללה"ה הגדול רבינו

הצדקה היא הזה הגדול האור הנחילנו אשר אגה"ק) (חלק

כלל אליו נוגע איננו הדבר כאלו מרחוק עומד וכבודו הזאת

למאד. עד הזה בהמפעל וקר

אנחנו לכבודו, הי' מה אוכל, בל אבין אתמהה. אתפלא

המשמר, על לעמוד עלינו זצוקללה"ה הגדול רבינו כ"ק עבדי

על להביט ואל בע"ה. הפועל אל קה"ק רצון להביא

כאלו במפעלים תכיר לא מקומה אשר הנכזבה, הפאליטיקע

ובכן הקדוש, אדונם אל פשוטים עבדים אהבת על הבנוים

וילוה - הפאליטיקע היא - ממחיצתו לצאת כבודו נא ימחול

הכל לעשות המוכנים זצוקללה"ה הג' רבינו כ"ק עבדי אלינו

כשרים ולא הפועל, אל המביאים פשוטים כעבדים עול בקבלת

פועלים כי לדעת הראוי הזמן כו' ראשונה היושבים ויועצים

הזאת מהאגודה אנחנו הרבה ת"ל כי ואם לנו דרושים

מפני אבל - וירבו ירבו כן - "עבדים" בשם רק המתיחסים

מבלי זאת בהצעתי אליו פונה הנני לכבודו האמיתית אהבתי

האגודה דגל על יתחשב כאשר חלקו יהי' טוב מה וכי בקשתו,

בדברי וימציאהו והאמת הצדק את יכיר כי ואחשוב הזאת

כ"א והדומה החנופה באדרת מעוטף בלתי גלוי הנאמרים אלה

לעשות? עלי מה השאלה ישאל וכאשר אמיתית. אהבה דברי

פועל לכלל פאליטיקאנט מכלל יוצא כאשר כי בצדו, תשובתו

מה והרבה הרבה וימצא והשקפותיו דעותיו ישתנו בהיולי

שביטל מה כל כי וימצא הלזה הקדוש המפעל לטובת לעשות

בשורת לעמוד בהשתנו נס על ירומם פאליטיקאנט בהיותו

והעובדים הפועלים

כרום ומכבדו באה"ר ודו"ש באמת עוז ידידו הנני ובזה

הנעלה ערכו

יצחק יוסף

ב' יומשך הקאמיטעט כי אלי כותב ח"ז 14 מיום במכתבו

חן שי' שמחה מאיר ר' מהרב מכתב קבלתי ואתמול שבועות

יום על ההתוועדות על מהר"ח פריגלאשעניע שקיבל מנעוויל

לע"ע. לקבל לי קשה הבנתה אשר סתירה, והוי משפטים א'

ב' מיום יאוחר לא עת והגבלתי היום כותב הנני להרב

הבע"ל. משפטים

[gk 'nr '` wlg]
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סבלו (ובביתו � מיכאל ר' אומר � קשה שעה בכל

הקדושים פניו לעצמי מצייר הייתי בנים), גידול מצער

טוב לי ונהיה � האמורות ה"יחידות" ומלות הרבי, של

הלב. על

כל מהווים ברוחניות ובמיוחד בגשמיות, זהו

המאירים האש, ועמוד האור עמוד הטובים, הזכרונות

הלב. את ומחממים המוח את

אחד החסידים התוועדות היתה ודור דור בכל

החסידים. והדרכת החינוך בבנין התווך מעמודי

הנפש, וחושי כוחות מחשובי אחד הוא הציור חוש

והן השכלה של בענין הן גדולים, לענינים המביאים

הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק והוד עבודה, של בענין

הציור. חוש בעלי את מאד הוקירו

סיפור סיפר צדק" ה"צמח הרבי אאזמו"ר כ"ק הוד

זצוקללה"ה יצחק לוי הר' הרה"ק מהרה"צ ארוך

שניחון מי את הוקירו כמה עד רואים ממנו מברדיצ'וב,

ציור. של בחוש
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תרס"ו שבט י"ט ד' יום ב"ה,

מוהר"י ומרומם הנכבד הג' עוז ידידי כבוד

נאוג"ס שיחי', באס

אחדשה"ט

הקדש רגשי עזבוהו אשר על כבודו על אתפלא מאד מה

בחיות יתעורר שלא האיש מי אשר אה"ק. לעניני בהנוגע

זצוקללה"ה הגדול רבינו כ"ק בנפשינו נטע אשר הקדש, וחובת

כ"ק שפך הזאת הצדקה בגלל כי בזכרינו ובפרט ועכ"י זי"ע

הנחלה והוא כמים קה"ק אמרי זצוקללה"ה הגדול רבינו

הצדקה היא הזה הגדול האור הנחילנו אשר אגה"ק) (חלק

כלל אליו נוגע איננו הדבר כאלו מרחוק עומד וכבודו הזאת

למאד. עד הזה בהמפעל וקר

אנחנו לכבודו, הי' מה אוכל, בל אבין אתמהה. אתפלא

המשמר, על לעמוד עלינו זצוקללה"ה הגדול רבינו כ"ק עבדי

על להביט ואל בע"ה. הפועל אל קה"ק רצון להביא

כאלו במפעלים תכיר לא מקומה אשר הנכזבה, הפאליטיקע

ובכן הקדוש, אדונם אל פשוטים עבדים אהבת על הבנוים

וילוה - הפאליטיקע היא - ממחיצתו לצאת כבודו נא ימחול

הכל לעשות המוכנים זצוקללה"ה הג' רבינו כ"ק עבדי אלינו

כשרים ולא הפועל, אל המביאים פשוטים כעבדים עול בקבלת

פועלים כי לדעת הראוי הזמן כו' ראשונה היושבים ויועצים

הזאת מהאגודה אנחנו הרבה ת"ל כי ואם לנו דרושים

מפני אבל - וירבו ירבו כן - "עבדים" בשם רק המתיחסים

מבלי זאת בהצעתי אליו פונה הנני לכבודו האמיתית אהבתי

האגודה דגל על יתחשב כאשר חלקו יהי' טוב מה וכי בקשתו,

בדברי וימציאהו והאמת הצדק את יכיר כי ואחשוב הזאת

כ"א והדומה החנופה באדרת מעוטף בלתי גלוי הנאמרים אלה

לעשות? עלי מה השאלה ישאל וכאשר אמיתית. אהבה דברי

פועל לכלל פאליטיקאנט מכלל יוצא כאשר כי בצדו, תשובתו

מה והרבה הרבה וימצא והשקפותיו דעותיו ישתנו בהיולי

שביטל מה כל כי וימצא הלזה הקדוש המפעל לטובת לעשות

בשורת לעמוד בהשתנו נס על ירומם פאליטיקאנט בהיותו

והעובדים הפועלים

כרום ומכבדו באה"ר ודו"ש באמת עוז ידידו הנני ובזה

הנעלה ערכו

יצחק יוסף

ב' יומשך הקאמיטעט כי אלי כותב ח"ז 14 מיום במכתבו

חן שי' שמחה מאיר ר' מהרב מכתב קבלתי ואתמול שבועות

יום על ההתוועדות על מהר"ח פריגלאשעניע שקיבל מנעוויל

לע"ע. לקבל לי קשה הבנתה אשר סתירה, והוי משפטים א'

ב' מיום יאוחר לא עת והגבלתי היום כותב הנני להרב

הבע"ל. משפטים

[gk 'nr '` wlg]
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ÔeL¯ÙÈÂב Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿

¯·b Ïk ÔÓ ‡˙eL¯Ù‡ ÈÓ„√̃»««¿»»ƒ»¿«

˙È Ôe·qz daÏ dÚ¯zÈcƒƒƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»
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:‡LÁ�eדÚ·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â ¿»»¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
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‡˙e·¯„ ‡ÁLÓÏ ‡iÓÒea¿«»¿ƒ¿»ƒ¿»

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂז‡Ï¯e· È�·‡ ¿ƒ¿…∆¿«»«¿≈¿»

‡ÚwLÏ ‡˙eÓÏL‡ È�·‡Â¿«¿≈«¿»»¿«»»

:‡�LeÁ·e ‡„BÙ‡·חÔe„aÚÈÂ ¿≈»¿¿»¿«¿¿

Èz�ÎL È¯L‡Â ‡Lc˜Ó ÈÓ„√̃»«ƒ¿¿»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰È�ÈaטÈÊÁÓ ‡�‡ Èc ÏÎk ≈≈¿…ƒ¬»«¬≈

é"ùø

(·)‰Óe¯z ÈÏŒeÁ˜ÈÂ.,לׁשמי:לי‰Óe¯z. ¿ƒ¿ƒ¿»ְִִִ¿»
נדבה:הפרׁשה. מּממֹונם לי BaÏיפריׁשּו ep·cÈ. ְְְִִִַַָָָָָָƒ¿∆ƒ

פיישנ"ט טֹוב, רצֹון לׁשֹון והּוא נדבה ְְְְָָָלׁשֹון

‡˙È˙Óe¯zŒּבלע"ז: eÁ˜z.'ג רּבֹותינּו: אמרּו ְַַƒ¿∆¿»ƒְֵַָ

ּכאן: אמּורֹות לּגלּגלת,ּתרּומֹות ּבקע ּתרּומת אחת, ְְְֲֶֶַַַַַָֹֻ

ּב"אּלה ׁשּמפרׁש ּכמֹו האדנים, מהם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּנעׂשּו

לּגלּגלת ּבקע הּמזּבח ּתרּומת ואחת, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַֹֻפקּודי",

ּתרּומת ואחת, צּבּור, קרּבנֹות מהן לקנֹות ְְְְְִִֵֶַַַַָֻלּקּפֹות,

ּדברים י"ג ואחד. אחד ּכל נדבת האמּוריםהּמׁשּכן, ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ

לבגדי אֹו הּמׁשּכן, למלאכת הּוצרכּו ּכּלם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻּבענין,

ּבהם: ּכׁשּתדקּדק LÁ�e˙(‚)ּכהּנה, ÛÒÎÂ ·‰Ê ְְְְֵֶֶַָָֻ»»»∆∆¿…∆
'B‚Â.,לּבֹו ּׁשּנדבֹו מה איׁש איׁש ּבנדבה, ּבאּו ּכּלם ¿ְְִִִִֶַָָָָָֻ

לכל הּׁשקל מחצית ּבׁשוה, ׁשּבא הּכסף מן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָחּוץ

ׁשם ׁשהצר הּמׁשּכן מלאכת ּבכל מצינּו ולא ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻאחד.

ׁשּנאמר: יֹותר, לח)ּכסף העדה(לקמן ּפקּודי "וכסף ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

הּכסף ּוׁשאר וגֹו'". לּגלּגלת ּבקע ׁשםוגֹו' הּבא ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

ׁשרת: לכלי עׂשאּוה צמר.ÏÎ˙e˙(„)ּבנדבה, ְְֲִִֵֵָָָָָ¿≈∆ֶֶ

ירק וצבעֹו חּלזֹון ּבדם מד)צבּוע מנחות ד. :(יבמות ְְְִִַַָָָֹ

ÔÓb¯‡Â.:ארּגמן ׁשּׁשמֹו צבע מּמין צבּוע צמר ¿«¿»»ְְִִֶֶֶֶַַַָָָ

LLÂ.:ּפׁשּתן עּזים,.ÌÈfÚÂהּוא ׁשל לכנֹוצה ¿≈ְִָ¿ƒƒְִִֶָָ

עּזים ולא העּזים מן הּבא ּומעּזי, אּונקלֹוס: ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָֹּתרּגם

עּזיא: עּזים ׁשל ׁשּתרּגּום .ÌÈÓc‡Ó(‰)עצמן, ְְִִִֶֶַַַָָ¿»»ƒ

אדם היּו עּבּודןצבּועֹות כח).ÌÈLÁz:לאחר (שבת ְְִַַָָָֹ¿»ƒ
לׁשעה, אּלא היתה ולא חּיה, היּומין ּגונים והרּבה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹ

ּבגונים ּומתּפאר ׁשּׂשׂש ססּגֹונא, מתרּגם לכ ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָלּה,

ÌÈhLׁשּלֹו: ÈˆÚÂ.?ּבּמדּבר להם היּו ּפרׁשּומאין ֶ«¬≈ƒƒְִִֵֵֶַַַָָָ

הּקדׁש ּברּוח צפה אבינּו יעקב ּתנחּומא: ְְֲִִֶַַַַַָָָָֹֹרּבי

והביא ּבּמדּבר, מׁשּכן לבנֹות יׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָׁשעתידין

עּמהם לּטלם לבניו וצּוה ּונטעם למצרים ְְְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָָארזים

מּמצרים: nÏ‡¯(Â)ּכׁשּיצאּו ÔÓL.ז זית ׁשמן ְְְִִִֵֶַ∆∆«»…ִֶֶַָ

ּתמיד: נר ‰ÁLn‰להעלֹות ÔÓLÏ ÌÈÓNa. ְֲִֵַָ¿»ƒ¿∆∆«ƒ¿»
למׁשח לקּדׁשֹו,ׁשּנעׂשה והּמׁשּכן הּמׁשּכן ּכלי ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ

ּתּׂשא": ּב"כי ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבׂשמים, לֹו ְְְְְְְִִִֶָָָֹוהּוצרכּו

ÌÈnq‰ ˙¯Ë˜ÏÂ.,ּובקר ערב ּבכל מקטירין ׁשהיּו ¿ƒ¿…∆««ƒְְִִֶֶֶֶַָָֹ

קטרת, ּולׁשֹון ּתצּוה". ּב"ואּתה ׁשּמפרׁש ְְְְְְְֶֶֶַַָָֹֹּכמֹו

עׁשן: ותמרֹות קיטֹור .‡·�Ì‰LŒÈ(Ê)העלאת ְְֲִִַַָָָ«¿≈…«
ּב"ואּתה האמּור האפֹוד, לצר ׁשם הּוצרכּו ְְְְְְִֵֶַַָָָָָֹׁשּתים

מֹוׁשב.ÌÈ‡lÓּתצּוה": ּבּזהב להם ׁשעֹוׂשין ׁשם על ְֶַƒÀƒִֵֶֶַַָָָָ

הּגּמא, למּלאֹות ׁשם האבן ונֹותנין ּגּמא, ְְְְְִִֶֶַַָָָָֻֻּכמין

קרּוי הּמֹוׁשב ּומקֹום מּלאים, אבני ְְְִִִֵַַָָֻקרּויים

ÔLÁÏÂמׁשּבצֹות: „Ù‡Ï.לאפד הּׁשהם ואבניאבני ְְִ»≈…¿«…∆ְְְֵֵֵַַַַָֹֹ

ּב"ואּתה מפרׁשים ואפֹוד וחׁשן לחׁשן. ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹֻהּמּלאים

ּתכׁשיט: מיני והם ÈÏ(Á)ּתצּוה", eNÚÂLc˜Ó. ְְְִִֵֵֶַַ¿»ƒƒ¿»
לׁשמי קדּׁשה:ועׂשּו ‡�È(Ë)ּבית ¯L‡ ÏÎk ְְְִִֵָָֻ¿…¬∆¬ƒ
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:‡˙È�zיגÈÚ‡c ÈÁÈ¯‡ „aÚ˙Â ƒ¿≈»¿«¿≈¬ƒ≈¿»≈

:‡·‰c ÔB‰˙È ÈÙÁ˙Â ÔÈhLƒƒ¿«¬≈»¿«¬»

‡¯iÁÈיד ˙È ÏÚ˙ÂÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡ ¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«

‡�B¯‡ ˙È ÏhÓÏ ‡�B¯‡ È¯ËÒƒ¿≈¬»¿ƒ«»¬»

:ÔB‰aטוÔB‰È ‡�B¯‡c ‡˙˜ÊÚa ¿¿ƒ¿¿»«¬»¿

é"ùø

E˙B‡ ‰‡¯Ó.(כט ּתבנית(מנחות את הּמׁשּכן.ּכאן «¿∆¿ְְִִֶַַָָ

הימּנּו: ׁשּלמעלה לּמקרא מחּבר הּזה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּמקרא

:"אֹות מראה אני אׁשר ּככל מקּדׁש לי ÔÎÂ"ועׂשּו ְְְְְֲֲִִִֶֶַָָֹ¿≈
eNÚz.(יד שבועות טז. יאבד(סנהדרין אם לדֹורֹות, «¬ְִַֹ

עֹולמים, ּבית ּכלי לי ּכׁשּתעׂשּו אֹו הּכלים, מן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָאחד

ׁשעׂשה ּומכֹונֹות וכּיֹורֹות ּומנֹורֹות ׁשלחנֹות ְְְְְִֶָָָֻּכגֹון

אֹותם. ּתעׂשּו אּלּו ּכתבנית שבתׁשלמה, (תוספתא. ְְְֲִֵַַָֹֹ

ׁשּלמעלהצח) לּמקרא מחּבר הּמקרא היה לא ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֻואם

'ּכן אּלא ּתעׂשּו", "וכן לכּתב לֹו היה לא ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹהימּנּו,

וכליו: מֹועד אהל עׂשּית על מדּבר והיה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹּתעׂשּו',

(È)ÔB¯‡ eNÚÂ.ּבלא ׁשעֹוׂשים ארֹונֹות ּכמין ¿»¬ְְֲִִֶֹ

איׁשקרי"ן, ׁשּקֹורין ארּגז, ּכמין עׂשּויים ְְְֲִִִִֶַַַָרגלים,

ׁשּוליו: על eptˆz(È‡)יֹוׁשב ıeÁÓe ˙ÈaÓ.יומא) ֵַָƒ«ƒƒ¿«∆
וא'ׁשלׁשהעב) זהב ׁשל ב' ּבצלאל: עׂשה ארֹונֹות ְְְְֲֵֶַָָָָָֹ

ּופתּוחים אחד, לכל וׁשּולים ּכתלים וד' עץ, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָׁשל

זהב וׁשל זהב ׁשל ּבתֹו עץ ׁשל נתן ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָמלמעלה.

נמצא ּבזהב. העליֹונה ׂשפתֹו וחּפה עץ, ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָּבתֹו

ּומחּוץ מּבית רבה)מצּפה שמות תנחומא. Ê¯:(שם ְִִִֶַֻ≈

·‰Ê.,מּׂשפתֹו למעלה סביב לֹו מּקף ּכתר ּכמין »»ְְְְִִִֶֶַָָָָֻ

ׁשעלה עד הּפנימי, מן ּגבּה החיצֹון הארֹון ְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשעׂשה

מּׁשהּו. הימּנּו ּולמעלה הּכּפרת עבי ְְְֳִֵֶֶֶַַַַָֹלמּול

הּזר עֹולה הּכתלים, עבי על ׁשֹוכב ְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּוכׁשהּכּפרת

סימן והּוא ׁשהּוא, ּכל הּכּפרת עבי מּכל ְְְֳִִִֶֶַַַָָָָֹלמעלה

ּתֹורה: ּכתרּגּומֹו:.z˜ˆÈÂ(È·)לכתר הּתכה, לׁשֹון ְֶֶָ¿»«¿»ְְְַַָָ

ÂÈ˙ÓÚt.העליֹונֹות ּובּזוּיֹות זויתּה, ּכתרּגּומֹו: «¬…»ְְְְִִֵֶַַָָָ

ּוׁשּתים מּכאן ׁשּתים נתּונים היּו לּכּפרת, ְְְִִִִֶַַַַָָָֹסמּו

לרחּבֹו ּבהם,מּכאן נתּונים והּבּדים ארֹון, ׁשל ְְְְִִִֶֶַַָָָָ

וחצי אּמתים הּבּדים ּבין מפסיק ארֹון ׁשל ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוארּכֹו

את הּנֹוׂשאים אדם ּבני ׁשני ׁשּיהיּו לבד, ּבד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּבין

ּבפרק ּבמנחֹות מפרׁש וכן ּביניהם, מהּלכין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהארֹון

הּלחם": ‰‡Á˙"ׁשּתי BÚÏˆ ÏÚ ˙ÚaË ÈzLe.הן ְֵֶֶַ¿≈«»…««¿»∆»ֵ

היכן ל ּופרׁש הּמקרא, ׁשּבתחּלת טּבעֹות הד' ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהן

"ׁשּתי ּכמֹו ּופתרֹונֹו היא, יתרה זֹו והּוי"ו ְְְְְִִֵֵַָָָהיּו,

הּטּבעֹות מן ּוׁשּתי ּכן: ליּׁשבּה ל ויׁש ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָטּבעֹות",

האחת: צלעֹו על .·Èc(È‚)צּדֹו:.ˆBÚÏהאּלּו ְֵֶַַָָָ«¿ִ«≈
epnÓ(ÂË)מֹוטֹות: e¯ÒÈ ‡Ï.(שם לעֹולם:(יומא …»Àƒ∆ְָ
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ïëå åéìk-ìk úéðáz úàå ïkLnä úéðáz©§¦´©¦§½̈§¥−©§¦´¨¥¨®§¥−
eùrzi''yx:ñ(ìàøùé)éíéhL éör ïBøà eùrå ©«£«Ÿ§¨¬Ÿ£−£¥´¦¦®

änàå Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå íéúnà©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬
Búî÷ éöçåi''yx:àéøBäè áäæ Búà úétöå ¨¥−¦«Ÿ¨«§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½
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áéáñi''yx:áéáäæ úòaè òaøà Bl z÷öéå ¨¦«§¨©´§¨À©§©Æ©§´Ÿ¨½̈

úòaè ézLe åéúîrt òaøà ìr äzúðå§¨´©½̈©−©§©´©«£Ÿ¨®§¥´©¨ÀŸ
Bòìö-ìr úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìr©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ©©§−

úéðMäi''yx:âéúétöå íéhL éör écá úéNrå ©¥¦«§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬
áäæ íúài''yx:ãéúòaha íécaä-úà úàáäå Ÿ−̈¨¨«§¥«¥¨³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ

:íäa ïøàä-úà úàNì ïøàä úòìö ìr©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ¨¥¬¤¨«¨−Ÿ¨¤«
åèeøñé àì íécaä eéäé ïøàä úòaèa§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−

˙eÓc ˙ÈÂ ‡�kLÓ ˙eÓc ˙È C˙È»»»¿«¿¿»¿»¿

:Ôe„aÚz ÔÎÂ È‰B�Ó Ïk»»ƒ¿≈«¿¿

ÔÈhLי ÈÚ‡c ‡�B¯‡ Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¬»¿»≈ƒƒ

‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe ÔÈn‡ ÔÈz¯z«¿≈«ƒ«¿»À¿≈¿«¿»

‡bÏÙe ‡˙n‡Â dÈ˙t ‡bÏÙe«¿»¿»≈¿«¿»«¿»

:dÓe¯יאÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â ≈¿∆¡≈»≈¿«¿≈

È‰BÏÚ „aÚ˙Â dpÙÁz ‡¯aÓe ÂbÓƒ»ƒ»»«¬ƒ≈¿«¿≈¬ƒ

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„c ¯ÈÊיבCÈz˙Â ≈ƒ¿«¿¿¿«ƒ

ÏÚ Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ≈«¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈«

ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â d˙ÈÂÊ Úa¯‡«¿«ƒ¿»≈¿«¿≈ƒ¿»«

d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â „Á d¯ËÒƒ¿≈«¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈

:‡˙È�zיגÈÚ‡c ÈÁÈ¯‡ „aÚ˙Â ƒ¿≈»¿«¿≈¬ƒ≈¿»≈

:‡·‰c ÔB‰˙È ÈÙÁ˙Â ÔÈhLƒƒ¿«¬≈»¿«¬»

‡¯iÁÈיד ˙È ÏÚ˙ÂÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡ ¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«

‡�B¯‡ ˙È ÏhÓÏ ‡�B¯‡ È¯ËÒƒ¿≈¬»¿ƒ«»¬»

:ÔB‰aטוÔB‰È ‡�B¯‡c ‡˙˜ÊÚa ¿¿ƒ¿¿»«¬»¿

é"ùø

E˙B‡ ‰‡¯Ó.(כט ּתבנית(מנחות את הּמׁשּכן.ּכאן «¿∆¿ְְִִֶַַָָ

הימּנּו: ׁשּלמעלה לּמקרא מחּבר הּזה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּמקרא

:"אֹות מראה אני אׁשר ּככל מקּדׁש לי ÔÎÂ"ועׂשּו ְְְְְֲֲִִִֶֶַָָֹ¿≈
eNÚz.(יד שבועות טז. יאבד(סנהדרין אם לדֹורֹות, «¬ְִַֹ

עֹולמים, ּבית ּכלי לי ּכׁשּתעׂשּו אֹו הּכלים, מן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָאחד

ׁשעׂשה ּומכֹונֹות וכּיֹורֹות ּומנֹורֹות ׁשלחנֹות ְְְְְִֶָָָֻּכגֹון

אֹותם. ּתעׂשּו אּלּו ּכתבנית שבתׁשלמה, (תוספתא. ְְְֲִֵַַָֹֹ

ׁשּלמעלהצח) לּמקרא מחּבר הּמקרא היה לא ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֻואם

'ּכן אּלא ּתעׂשּו", "וכן לכּתב לֹו היה לא ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹהימּנּו,

וכליו: מֹועד אהל עׂשּית על מדּבר והיה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹּתעׂשּו',

(È)ÔB¯‡ eNÚÂ.ּבלא ׁשעֹוׂשים ארֹונֹות ּכמין ¿»¬ְְֲִִֶֹ

איׁשקרי"ן, ׁשּקֹורין ארּגז, ּכמין עׂשּויים ְְְֲִִִִֶַַַָרגלים,

ׁשּוליו: על eptˆz(È‡)יֹוׁשב ıeÁÓe ˙ÈaÓ.יומא) ֵַָƒ«ƒƒ¿«∆
וא'ׁשלׁשהעב) זהב ׁשל ב' ּבצלאל: עׂשה ארֹונֹות ְְְְֲֵֶַָָָָָֹ

ּופתּוחים אחד, לכל וׁשּולים ּכתלים וד' עץ, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָׁשל

זהב וׁשל זהב ׁשל ּבתֹו עץ ׁשל נתן ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָמלמעלה.

נמצא ּבזהב. העליֹונה ׂשפתֹו וחּפה עץ, ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָּבתֹו

ּומחּוץ מּבית רבה)מצּפה שמות תנחומא. Ê¯:(שם ְִִִֶַֻ≈

·‰Ê.,מּׂשפתֹו למעלה סביב לֹו מּקף ּכתר ּכמין »»ְְְְִִִֶֶַָָָָֻ

ׁשעלה עד הּפנימי, מן ּגבּה החיצֹון הארֹון ְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשעׂשה

מּׁשהּו. הימּנּו ּולמעלה הּכּפרת עבי ְְְֳִֵֶֶֶַַַַָֹלמּול

הּזר עֹולה הּכתלים, עבי על ׁשֹוכב ְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּוכׁשהּכּפרת

סימן והּוא ׁשהּוא, ּכל הּכּפרת עבי מּכל ְְְֳִִִֶֶַַַָָָָֹלמעלה

ּתֹורה: ּכתרּגּומֹו:.z˜ˆÈÂ(È·)לכתר הּתכה, לׁשֹון ְֶֶָ¿»«¿»ְְְַַָָ

ÂÈ˙ÓÚt.העליֹונֹות ּובּזוּיֹות זויתּה, ּכתרּגּומֹו: «¬…»ְְְְִִֵֶַַָָָ

ּוׁשּתים מּכאן ׁשּתים נתּונים היּו לּכּפרת, ְְְִִִִֶַַַַָָָֹסמּו

לרחּבֹו ּבהם,מּכאן נתּונים והּבּדים ארֹון, ׁשל ְְְְִִִֶֶַַָָָָ

וחצי אּמתים הּבּדים ּבין מפסיק ארֹון ׁשל ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוארּכֹו

את הּנֹוׂשאים אדם ּבני ׁשני ׁשּיהיּו לבד, ּבד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּבין

ּבפרק ּבמנחֹות מפרׁש וכן ּביניהם, מהּלכין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהארֹון

הּלחם": ‰‡Á˙"ׁשּתי BÚÏˆ ÏÚ ˙ÚaË ÈzLe.הן ְֵֶֶַ¿≈«»…««¿»∆»ֵ

היכן ל ּופרׁש הּמקרא, ׁשּבתחּלת טּבעֹות הד' ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהן

"ׁשּתי ּכמֹו ּופתרֹונֹו היא, יתרה זֹו והּוי"ו ְְְְְִִֵֵַָָָהיּו,

הּטּבעֹות מן ּוׁשּתי ּכן: ליּׁשבּה ל ויׁש ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָטּבעֹות",

האחת: צלעֹו על .·Èc(È‚)צּדֹו:.ˆBÚÏהאּלּו ְֵֶַַָָָ«¿ִ«≈
epnÓ(ÂË)מֹוטֹות: e¯ÒÈ ‡Ï.(שם לעֹולם:(יומא …»Àƒ∆ְָ
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èéãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk äùrå©«Â£¥ÂŸ§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§¤¨¬

íéáøkä-úà eùrz úøtkä-ïî äfî äöwî¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤©«£¬Ÿ¤©§ª¦−
åéúBö÷ éðL-ìri''yx:ëéùøt íéáøkä eéäå ©§¥¬§¨«§¨´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧Ÿ

úøtkä-ìr íäéôðëa íéëëñ äìrîì íéôðë§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤
éðt eéäé úøtkä-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¦«§−§¥¬

íéáøkäi''yx:àëïøàä-ìr úøtkä-úà zúðå ©§ª¦«§¨«©¨¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ
øLà úãrä-úà ïzz ïøàä-ìàå äìrîìî¦§¨®§¨§¤¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤¨´¥ª½£¤¬

éìà ïzàEi''yx:áëézøaãå íL Eì ézãrBðå ¤¥−¥¤«§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧

:dpÓ ÔecÚÈ ‡Ï ‡iÁÈ¯‡טזÔz˙Â ¬ƒ«»»¿ƒƒ≈¿ƒ≈

:CÏ Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È ‡�B¯‡a«¬»»«¬»ƒ∆≈»

ÈÎcיז ·‰„c ‡z¯tk „aÚ˙Â¿«¿≈«À¿»ƒ¿«¿≈

‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe ÔÈn‡ ÔÈz¯z«¿≈«ƒ«¿»À¿«¿«¿»

:dÈ˙t ‡bÏÙeיחÔÈ¯z „aÚ˙Â «¿»¿»«¿«¿≈¿≈

ÔB‰˙È „aÚz „È‚� ·‰„c ÔÈ·e¯k¿ƒƒ¿»¿ƒ«¿≈»¿

:‡z¯tÎ È¯ËÒ ÔÈ¯zÓיט„aÚÂ ƒ¿≈ƒ¿≈«À¿»¿ƒ≈

‡·e¯Îe ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á ‡·e¯k¿»«ƒƒ¿»ƒ»¿»

‡z¯tk ÔÓ ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á«ƒƒ¿»ƒ»ƒ«À¿»

ÔÈ¯z ÏÚ ‡i·e¯k ˙È Ôe„aÚz«¿¿»¿«»«¿≈

:È‰B¯ËÒכÔÒÈ¯t ‡i·e¯k ÔB‰ÈÂ ƒ¿ƒƒ¿«»¿ƒ»

ÔB‰ÈÙ„‚a ÔÈlËÓ ‡lÚÏ ÔB‰ÈÙ„b«¿≈¿≈»¿«ƒ¿«¿≈

Ï·˜Ï „Á ÔB‰Èt‡Â ‡z¯tk ÏÚ««À¿»¿«≈«»√≈

Èt‡ ÔB‰È ‡z¯tk Ï·˜Ï „Á«»√≈«À¿»¿«≈

:‡i·e¯ÎכאÏÚ ‡z¯tk ˙È Ôz˙Â ¿«»¿ƒ≈»«À¿»«

˙È Ôzz ‡�B¯‡·e ‡lÚÏÓ ‡�B¯‡¬»ƒ¿≈»«¬»ƒ≈»

:CÏ Ôz‡ Èc ‡˙e„‰ÒכבÔnÊ‡Â «¬»ƒ∆≈»∆¡«≈

CnÚ ÏlÓ‡Â Ônz CÏ È¯ÓÈÓ≈¿ƒ»«»∆¡«≈ƒ»

‡i·e¯k ÔÈ¯z ÔÈaÓ ‡z¯tÎ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«À¿»ƒ≈¿≈¿«»

é"ùø

(ÊË)Ô¯‡‰ŒÏ‡ z˙�Â.:ּבארֹון .‰Ú„˙ּכמֹו: ¿»«»∆»»…ְָָ»≈À
אתכםהּתֹורה, ׁשּצּויתי ּוביניכם, ּביני לעדּות ׁשהיא ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּבּה: הּכתּובֹות הארֹון,.tÎ¯˙(ÊÈ)מצוֹות על ּכּסּוי ְְִַָ«…∆ִַָָ

מלמ ּפתּוח ּדף:ׁשהיה ּכמין עליו ּומּניחֹו עלה ְְְִִִֶַַַַָָָָָָ

dk¯‡ ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡.ורחּבּה ארֹון, ׁשל ּכארּכֹו «»«ƒ»≈ƒ»¿»ְְְְֶָָָָ

הּכתלים עבי על ּומּנחת ארֹון, ׁשל ְְְֳִִֶַַַַָָָֻּכרחּבֹו

ּפרׁשּו לעביּה, ׁשעּור נתן ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹארּבעּתם.

טפח עביּה ׁשהיה ה)רּבֹותינּו .ÌÈ·¯k(ÁÈ):(סוכה ְֵֶֶַַָָָָ¿Àƒ
ּפרצּוף להם:ּדמּות NÚz‰ּתינֹוק ‰L˜Ó.ׁשּלא ְְִֶַָƒ¿»«¬∆ֶֹ

לאחר הּכּפרת ּבראׁשי ּותחּברם עצמם ּבפני ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹּתעׂשם

אּלא ׁשולדרי"ץ, ׁשּקֹורין צֹורפים, ּכמעׂשה ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָעׂשּיתם

והּכה הּכּפרת עׂשּית ּבתחּלת הרּבה זהב ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹהּטל

למעלה, ּבֹולטין וראׁשין ּבאמצע, ּובקרנס ְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֻּבפּטיׁש

קצֹותיו: ּבבליטת הּכרּובים בטדי"ץ.L˜Ó‰וצּיר ְְְְִִִֵַַַָƒ¿»
ּכמֹו ו')ּבלע"ז, ה' נקׁשן":(דניאל לדא ˜ˆB˙"ּדא ְְְְַַָָָָ¿

˙¯tk‰.:הּכּפרת ‡Á„(ËÈ)ראׁשי ·e¯k ‰NÚÂ ««…∆ֵֶַַָֹ«¬≈¿∆»
‰ˆwÓ..וקצה קצה לכל ּכרּובים ׁשני ּתאמר ׁשּלא ƒ»»ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹ

מּזה": מּקצה אחד "ּכרּוב לפרׁש: הּוצר לכÔÓ ְְְְִִֵֶֶַָָָָָƒ
˙¯tk‰.ּפרּוׁשֹו זהּו הּכרּובים, את ּתעׂשה עצמּה ««…∆ְְֲִֵֶֶֶַַַָ

ּבפני ּתעׂשם ׁשּלא אֹותם", ּתעׂשה "מקׁשה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשל

לּכּפרת: ּותחּברם ÌÈÙ�Î(Î)עצמם ÈN¯t.ׁשּלא ְְְֵֶַַַַָֹ…¿≈¿»«ƒֶֹ

ּפרּוׂשים אּלא ׁשֹוכבים, ּכנפיהם ּוגבהיםּתעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹ

ּבחלל טפחים י' ׁשּיהא ראׁשיהם, אצל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלמעלה

ּבסּכה ּכדאיתא לּכּפרת, הּכנפים ה)ׁשּבין :(דף ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ

(‡Î)˙„Ú‰ ˙‡ Ôzz Ô¯‡‰ Ï‡Â.לּמה ידעּתי לא ¿∆»»…ƒ≈∆»≈Àְִַָָָֹ

את הארן אל "ונתּת נאמר: ּכבר ׁשהרי ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנכּפל,

לבּדֹו ארֹון ׁשּבעֹודֹו ללּמד ׁשּבא לֹומר ויׁש ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֻהעדת"?

ּכ ואחר לתֹוכֹו, העדת את ּתחּלה יּתן ּכּפרת, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻּבלא

את ּכׁשהקים מצינּו: וכן עליו, הּכּפרת את ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹיּתן

נאמר: מ)המׁשּכן אל(לקמן העדּות את "וּיּתן ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ

הארֹון על הּכּפרת את "וּיּתן :ּכ ואחר ְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהארֹון",

לÈz„ÚB�Â.(Î·)מלמעלה": מֹועד ּכׁשאקּבע ְְִָָ¿«¿ƒְְְֵֶֶַ

ׁשם ׁשאבא לּמֹועד אקּבע מקֹום אֹותֹו ,עּמ ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹלדּבר

:אלי ‰tk¯˙לדּבר ÏÚÓ Ez‡ Èz¯a„Â.ּובמקֹום ְֵֵֶַ¿ƒ«¿ƒƒ¿≈«««…∆ְָ

dnexzdkipy mei qelwpe`

øLà íéáøkä éðL ïéaî úøtkä ìrî Ezà¦§¹¥©´©©ÀŸ¤¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−
EúBà äeöà øLà-ìk úà úãrä ïBøà-ìr©£´¨«¥ª®¥´¨£¤¯£©¤²«§−

ìàøNé éða-ìài''yx:ôâëéör ïçìL úéNrå ¤§¥¬¦§¨¥«§¨¦¬¨ª§−̈£¥´
éöçå änàå Baçø änàå Bkøà íéúnà íéhL¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦

Búî÷i''yx:ãëúéNrå øBäè áäæ Búà úétöå «Ÿ¨«§¦¦¨¬Ÿ−¨¨´¨®§¨¦¬¨
áéáñ áäæ øæ Bli''yx:äëúøbñî Bl úéùrå ²¥¬¨−̈¨¦«§¨¦̧Ÿ¨¬¦§¤²¤

Bzøbñîì áäæ-øæ úéNrå áéáñ çôè−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²§¦§©§−
áéáñi''yx:åëáäæ úòaè òaøà Bl úéNrå ¨¦«§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®

øLà úàtä òaøà ìr úòahä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−
:åéìâø òaøàìæëïééäz úøbñnä únrì §©§©¬©§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨

-úà úàNì íécáì íézáì úòahä©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½¨¥−¤
ïçìMäi''yx:çëíéhL éör íécaä-úà úéNrå ©ª§¨«§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½

ïçìMä-úà íá-àOðå áäæ íúà úétöåi''yx: §¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨®§¦¨−̈¤©ª§¨«
èëåéúiwðîe åéúBN÷e åéútëå åéúørw úéùrå§¨¦̧Ÿ¨§¨«Ÿ¹̈§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈

Èc Ïk ˙È ‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡ ÏÚ Ècƒ«¬»¿«¬»»»ƒ

:Ï‡¯NÈ È�a ˙ÂÏ C˙È „wÙ‡¡«≈»»¿»¿≈ƒ¿»≈

ÔÈhLכג ÈÚ‡c ‡¯B˙t „aÚ˙Â¿«¿≈»»¿»≈ƒƒ

dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡ ÔÈn‡ ÔÈz¯z«¿≈«ƒÀ¿≈¿«¿»¿»≈

:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙n‡ÂכדÈÙÁ˙Â ¿«¿»«¿»≈¿«¬≈

¯ÈÊ dÏ „aÚ˙Â ÈÎc ·‰c d˙È»≈¿«¿≈¿«¿≈≈≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cכה„aÚ˙Â ƒ¿«¿¿¿«¿≈

¯BÁÒ ‡kLt dÓe¯ ‡Ù�„b dÏ≈¿«¿»≈À¿»¿

dÙ�„‚Ï ·‰„c ¯ÈÊ „aÚ˙Â ¯BÁÒ¿¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ¿«¿≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒכוdÏ „aÚ˙Â ¿¿¿«¿≈≈

˙È Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡«¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»

Èc ‡˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»««¿«ƒ¿»»ƒ

:È‰BÏ‚¯ Úa¯‡Ïכז‡Ù�„b Ï·˜Ï ¿«¿««¿ƒ»√≈¿«¿»

‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï ‡˙˜ÊÚ ÔÈÂ‰È¿∆¿»ƒ¿»»¿«¿»«¬ƒ«»

:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏכח˙È „aÚ˙Â ¿ƒ«»»»¿«¿≈»

ÔB‰˙È ÈÙÁ˙Â ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈»¿

˙È ÔB‰a ÔÈÏË� ÔB‰ÈÂ ‡·‰c«¬»ƒ»¿ƒ¿»

:‡¯B˙tכטÈ‰BÒÈ‚Ó „aÚ˙Â »»¿«¿≈»ƒƒ

d˙ÏÈÎÓe d˙ÂÒ˜Â È‰BkÊ·e»ƒƒ¿«¿»≈¿ƒ»≈

„aÚz ÈÎc ·‰c Ô‰a Cq�˙Ècƒƒ¿««¿≈¿«¿≈«¿≈

é"ùø

אֹומר: הּוא א)אחר מאהל(ויקרא אליו ה' "וידּבר ְֵֵֵֵֵֶַַַָֹ

נמצאּו לּפרכת. מחּוץ הּמׁשּכן זה לאמר", ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹמֹועד

הּכתּוב ּבא זה. את זה מכחיׁשים ּכתּובים ְְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשני

ּביניהם: והכריע ז)הּׁשליׁשי מׁשה(במדבר "ּובבא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַֹֹ

מעל אליו מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע מֹועד אהל ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹאל

ׁשּבא וכיון לּמׁשּכן, נכנס היה מׁשה וגֹו'", ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּכּפרת

הּכרּובים, לבין הּׁשמים מן יֹורד קֹול הּפתח, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָּבתֹו

מֹועד: ּבאהל למׁשה ונׁשמע יֹוצא Â‡˙ּומּׁשם ְְְְִִֵֵֶֶָָֹֹ¿≈
Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡ E˙B‡ ‰eˆ‡ ¯L‡ŒÏk.וי"ו הרי »¬∆¬«∆¿∆¿≈ƒ¿»≈ֲֵָ

יתרה וכהזֹו ּבּמקרא, הרּבה וכמֹוהּו ּוטפלה, ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָֹ

אצּוה ּכל את ׁשם", עּמ אדּבר אׁשר "ואת ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹּתפּתר:

הּוא: יׂשראל, ּבני אל אֹות(‚Î)B˙Ó˜.ּגבּה ְְְִֵֵֶָ…»ַֹ

הּׁשלחן עבי עם קט)רגליו Ê‰(Î„):(פסחים ¯Ê·. ְְֳִִַַָָֻ≈»»
ּוגדּולה, עׁשר ׁשם ׁשהּׁשלחן מלכּות, לכתר ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻסימן

מלכים': 'ׁשלחן ׁשאֹומרים: .bÒÓ¯˙(Î‰)ּכמֹו ְְְְִִֶַָֻƒ¿∆∆

יׁש ּבּדבר. יׂשראל חכמי ונחלקּו ּגדנפא, ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָּכתרּגּומֹו:

ּכמֹו לּׁשלחן, סביב היתה, למעלה ְְְְְְִִַַָָָָָֻאֹומרים:

למּטה אֹומרים ויׁש ׂשרים, ׁשלחן ׁשּבׂשפת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֻלבזּבּזין

הּׁשלחן, רּוחֹות ּבארּבע לרגל, מרגל ּתקּועה ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהיתה

מסּגרת: אֹותּה על ׁשֹוכב הּׁשלחן ÈNÚÂ˙ודף ְְְִֵֶֶַַַָָֻ¿»ƒ»
Bz¯bÒÓÏ ·‰ÊŒ¯Ê.ּופרׁש למעלה, האמּור זר הּוא ≈»»¿ƒ¿«¿ְְֵֵַַָָָ

היתה: הּמסּגרת ׁשעל ּכאן ל(ÊÎ)˙nÚÏ ְְְִֶֶֶַַָָָ¿À«
˙Úah‰ ÔÈÈ‰z ˙¯bÒn‰.ּכנגד ּתקּועֹות ּברגלים «ƒ¿∆∆ƒ¿∆»««»…ְְְִֶֶַַָ

הּמסּגרת: ÌÈc·Ïראׁשי ÌÈz·Ï.יהיּו טּבעֹות אֹותן ְִֵֶֶַָ¿»ƒ¿«ƒְִַָָ

הּבּדים: ּבהן להכניס ּבּתים:לצרÌÈz·Ï.ּבּתים ְְִִִֶַַַָָ¿»ƒְִֶָֹ

ÌÈc·Ï.:לאריחּיא לאתרא Œ‡O�Â(ÁÎ)ּכתרּגּומֹו: ¿«ƒְְְְֲִַַַַָָ¿ƒ»
Ì·.:הּׁשלחן את ּבם נּׂשא יהיה נפעל, לׁשֹון »ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ

(ËÎ)ÂÈ˙tÎÂ ÂÈ˙¯Úw ˙ÈNÚÂ.,זהקערֹותיו ¿»ƒ»¿»…»¿«…»ְֶָָ

היה והּלחם הּלחם, ּכדפּוס עׂשּוי ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּדפּוס,

לֹו ׁשּולים רּוחֹותיה. מּׁשּתי ּפרּוצה ּתבה ּכמין ְְְִִִֵֵֶַָָָָעׂשּוי
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øLà íéáøkä éðL ïéaî úøtkä ìrî Ezà¦§¹¥©´©©ÀŸ¤¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−
EúBà äeöà øLà-ìk úà úãrä ïBøà-ìr©£´¨«¥ª®¥´¨£¤¯£©¤²«§−

ìàøNé éða-ìài''yx:ôâëéör ïçìL úéNrå ¤§¥¬¦§¨¥«§¨¦¬¨ª§−̈£¥´
éöçå änàå Baçø änàå Bkøà íéúnà íéhL¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦

Búî÷i''yx:ãëúéNrå øBäè áäæ Búà úétöå «Ÿ¨«§¦¦¨¬Ÿ−¨¨´¨®§¨¦¬¨
áéáñ áäæ øæ Bli''yx:äëúøbñî Bl úéùrå ²¥¬¨−̈¨¦«§¨¦̧Ÿ¨¬¦§¤²¤

Bzøbñîì áäæ-øæ úéNrå áéáñ çôè−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²§¦§©§−
áéáñi''yx:åëáäæ úòaè òaøà Bl úéNrå ¨¦«§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®

øLà úàtä òaøà ìr úòahä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−
:åéìâø òaøàìæëïééäz úøbñnä únrì §©§©¬©§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨

-úà úàNì íécáì íézáì úòahä©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½¨¥−¤
ïçìMäi''yx:çëíéhL éör íécaä-úà úéNrå ©ª§¨«§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½

ïçìMä-úà íá-àOðå áäæ íúà úétöåi''yx: §¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨®§¦¨−̈¤©ª§¨«
èëåéúiwðîe åéúBN÷e åéútëå åéúørw úéùrå§¨¦̧Ÿ¨§¨«Ÿ¹̈§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈

Èc Ïk ˙È ‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡ ÏÚ Ècƒ«¬»¿«¬»»»ƒ

:Ï‡¯NÈ È�a ˙ÂÏ C˙È „wÙ‡¡«≈»»¿»¿≈ƒ¿»≈

ÔÈhLכג ÈÚ‡c ‡¯B˙t „aÚ˙Â¿«¿≈»»¿»≈ƒƒ

dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡ ÔÈn‡ ÔÈz¯z«¿≈«ƒÀ¿≈¿«¿»¿»≈

:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙n‡ÂכדÈÙÁ˙Â ¿«¿»«¿»≈¿«¬≈

¯ÈÊ dÏ „aÚ˙Â ÈÎc ·‰c d˙È»≈¿«¿≈¿«¿≈≈≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cכה„aÚ˙Â ƒ¿«¿¿¿«¿≈

¯BÁÒ ‡kLt dÓe¯ ‡Ù�„b dÏ≈¿«¿»≈À¿»¿

dÙ�„‚Ï ·‰„c ¯ÈÊ „aÚ˙Â ¯BÁÒ¿¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ¿«¿≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒכוdÏ „aÚ˙Â ¿¿¿«¿≈≈

˙È Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡«¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»

Èc ‡˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»««¿«ƒ¿»»ƒ

:È‰BÏ‚¯ Úa¯‡Ïכז‡Ù�„b Ï·˜Ï ¿«¿««¿ƒ»√≈¿«¿»

‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï ‡˙˜ÊÚ ÔÈÂ‰È¿∆¿»ƒ¿»»¿«¿»«¬ƒ«»

:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏכח˙È „aÚ˙Â ¿ƒ«»»»¿«¿≈»

ÔB‰˙È ÈÙÁ˙Â ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈»¿

˙È ÔB‰a ÔÈÏË� ÔB‰ÈÂ ‡·‰c«¬»ƒ»¿ƒ¿»

:‡¯B˙tכטÈ‰BÒÈ‚Ó „aÚ˙Â »»¿«¿≈»ƒƒ

d˙ÏÈÎÓe d˙ÂÒ˜Â È‰BkÊ·e»ƒƒ¿«¿»≈¿ƒ»≈

„aÚz ÈÎc ·‰c Ô‰a Cq�˙Ècƒƒ¿««¿≈¿«¿≈«¿≈
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אֹומר: הּוא א)אחר מאהל(ויקרא אליו ה' "וידּבר ְֵֵֵֵֵֶַַַָֹ

נמצאּו לּפרכת. מחּוץ הּמׁשּכן זה לאמר", ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹמֹועד

הּכתּוב ּבא זה. את זה מכחיׁשים ּכתּובים ְְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשני

ּביניהם: והכריע ז)הּׁשליׁשי מׁשה(במדבר "ּובבא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַֹֹ

מעל אליו מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע מֹועד אהל ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹאל

ׁשּבא וכיון לּמׁשּכן, נכנס היה מׁשה וגֹו'", ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּכּפרת

הּכרּובים, לבין הּׁשמים מן יֹורד קֹול הּפתח, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָּבתֹו

מֹועד: ּבאהל למׁשה ונׁשמע יֹוצא Â‡˙ּומּׁשם ְְְְִִֵֵֶֶָָֹֹ¿≈
Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡ E˙B‡ ‰eˆ‡ ¯L‡ŒÏk.וי"ו הרי »¬∆¬«∆¿∆¿≈ƒ¿»≈ֲֵָ

יתרה וכהזֹו ּבּמקרא, הרּבה וכמֹוהּו ּוטפלה, ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָֹ

אצּוה ּכל את ׁשם", עּמ אדּבר אׁשר "ואת ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹּתפּתר:

הּוא: יׂשראל, ּבני אל אֹות(‚Î)B˙Ó˜.ּגבּה ְְְִֵֵֶָ…»ַֹ

הּׁשלחן עבי עם קט)רגליו Ê‰(Î„):(פסחים ¯Ê·. ְְֳִִַַָָֻ≈»»
ּוגדּולה, עׁשר ׁשם ׁשהּׁשלחן מלכּות, לכתר ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻסימן

מלכים': 'ׁשלחן ׁשאֹומרים: .bÒÓ¯˙(Î‰)ּכמֹו ְְְְִִֶַָֻƒ¿∆∆

יׁש ּבּדבר. יׂשראל חכמי ונחלקּו ּגדנפא, ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָּכתרּגּומֹו:

ּכמֹו לּׁשלחן, סביב היתה, למעלה ְְְְְְִִַַָָָָָֻאֹומרים:

למּטה אֹומרים ויׁש ׂשרים, ׁשלחן ׁשּבׂשפת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֻלבזּבּזין

הּׁשלחן, רּוחֹות ּבארּבע לרגל, מרגל ּתקּועה ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהיתה

מסּגרת: אֹותּה על ׁשֹוכב הּׁשלחן ÈNÚÂ˙ודף ְְְִֵֶֶַַַָָֻ¿»ƒ»
Bz¯bÒÓÏ ·‰ÊŒ¯Ê.ּופרׁש למעלה, האמּור זר הּוא ≈»»¿ƒ¿«¿ְְֵֵַַָָָ

היתה: הּמסּגרת ׁשעל ּכאן ל(ÊÎ)˙nÚÏ ְְְִֶֶֶַַָָָ¿À«
˙Úah‰ ÔÈÈ‰z ˙¯bÒn‰.ּכנגד ּתקּועֹות ּברגלים «ƒ¿∆∆ƒ¿∆»««»…ְְְִֶֶַַָ

הּמסּגרת: ÌÈc·Ïראׁשי ÌÈz·Ï.יהיּו טּבעֹות אֹותן ְִֵֶֶַָ¿»ƒ¿«ƒְִַָָ

הּבּדים: ּבהן להכניס ּבּתים:לצרÌÈz·Ï.ּבּתים ְְִִִֶַַַָָ¿»ƒְִֶָֹ

ÌÈc·Ï.:לאריחּיא לאתרא Œ‡O�Â(ÁÎ)ּכתרּגּומֹו: ¿«ƒְְְְֲִַַַַָָ¿ƒ»
Ì·.:הּׁשלחן את ּבם נּׂשא יהיה נפעל, לׁשֹון »ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ

(ËÎ)ÂÈ˙tÎÂ ÂÈ˙¯Úw ˙ÈNÚÂ.,זהקערֹותיו ¿»ƒ»¿»…»¿«…»ְֶָָ

היה והּלחם הּלחם, ּכדפּוס עׂשּוי ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּדפּוס,

לֹו ׁשּולים רּוחֹותיה. מּׁשּתי ּפרּוצה ּתבה ּכמין ְְְִִִֵֵֶַָָָָעׂשּוי
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íúà äNrz øBäè áäæ ïäa Cqé øLài''yx: £¤¬ª©−¨¥®¨¨¬¨−©«£¤¬Ÿ¨«
ìéðôì íéðt íçì ïçìMä-ìr zúðå§¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤¨¦−§¨©¬

ãéîzi''yx:ôéùéìùàìøBäè áäæ úøðî úéNrå ¨¦«§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®
äéréáb dð÷å dëøé äøBðnä äNréz äL÷î¦§º̈¥«¨¤³©§¨Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨

:ÔB‰˙ÈלÌÁÏ ‡¯B˙t ÏÚ Ôz˙Â »¿¿ƒ≈«»»¿≈

:‡¯È„z ÈÓ„˜ ‡it‡לא„aÚ˙Â ««»√»«¿ƒ»¿«¿≈

„·Ú˙z „È‚� ÈÎc ·‰„c ‡z¯�Ó¿«¿»ƒ¿«¿≈¿ƒƒ¿¬≈

‡‰„Èlk d�˜e dcL ‡z¯�Ó¿«¿»ƒ«¿««ƒ»»

:ÔB‰È dpÓ ‡‰pLBLÂ ‡‰¯eÊÁ≈»»¿«»»ƒ«¿

é"ùø

ּומּכאן מּכאן וקֹופל ּכמיןלמּטה מעלה ּכלּפי ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

ּפנים לֹו ׁשּיׁש הּפנים, לחם קרּוי ּולכ ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָּכתלים,

נֹותן ּומּזה, מּזה הּבית לצּדי ּולכאן, לכאן ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָרֹואין

ׂשפת ּכנגד זקּופים ּוכתליו ׁשלחן ׁשל לרחּבֹו ְְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָֻארּכֹו

ּברזל.הּׁשלחן, ּודפּוס זהב ּדפּוס לֹו עׂשּוי והיה ְְְְְֶַַָָָָָָֻ

נֹותנֹו הּתּנּור, מן ּוכׁשּמֹוציאֹו נאפה, הּוא ּברזל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָּבׁשל

הּׁשלחן, על ׁשּמסּדרֹו ּבׁשּבת למחר עד זהב ְְְְְְֶֶַַַַַָָָָָָֻּבׁשל

קערה: קרּוי ּדפּוס ּבזיכין.ÂÈ˙tÎÂואֹותֹו הן ְְְָָָ¿«…»ִִֵָ

קֹומצי לׁשני היּו ּוׁשּתים לבֹונה. ּבהם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשּנֹותנין

ׁשּנאמר: הּמערכֹות, ׁשּתי על ׁשּנֹותנין (ויקראלבֹונה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָ

זּכה":כה) לבֹונה הּמערכת על הן.ÂÈ˙BN˜e"ונתּת ְְֲֶֶַַַַַָָָָ¿»ֵ

ּדּוגמתן לארּכן. הּנסּדקין חלּולים קנים חצאי ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָּכמין

לחם ּכל ראׁש על ׁשלׁשה ּומסּדר זהב ׁשל ְְֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹעׂשה

ּומבּדילין הּקנים, אֹותן ּגּבי על האחד לחם ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיׁשב

ולא ּביניהם הרּוח ׁשּתּכנס ּכדי ללחם, לחם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּבין

קסו"א: קרּוי חלּול ּדבר ּכל ערבי ּובלׁשֹון ְְְְִִַַָָָָָָיתעּפׁשּו.

ÂÈ˙iw�Óe.ּכמין סניפים הן ּומכילתּה, ּתרּגּומֹו: ¿«ƒ…»ְְְְִִִִֵֵַָ

מן למעלה עד ּוגבֹוהים ּבארץ עֹומדין זהב ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָיתדֹות

ּומפּצלים הּלחם, מערכת ּגבּה ּכנגד הרּבה, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻֻהּׁשלחן

) גורסׁשּׁשה מּזה,חמּׁשה)הרא"ם למעלה זה ּפּצּולים ְְֲִִִִִֶֶַָָָ

אֹותן על סמּוכין ללחם, לחם ׁשּבין הּקנים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוראׁשי

על העליֹונים הּלחם מּׂשא יכּבד ׁשּלא ּכדי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּפּצּולין,

סבלֹותיו, מכילתּה, ּולׁשֹון ויּׁשברּו. ְְְְְְִִִִֵַַָָָהּתחּתֹונים

איני מנּקּיֹות, לׁשֹון אבל הכיל", "נלאיתי ְְְְֲִִִִִֵֵַָָּכמֹו:

יׂשראל מחכמי ויׁש סניפין. על נֹופל אי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָיֹודע

צו)אֹומרים ׁשּמקּׁשין(מנחות סניפין אּלּו קׂשֹותיו, : ְְְְִִִִֵֶַָ

יּׁשבר. ׁשּלא אֹותֹו ּומחזיקים אּלּוּומנּקּיתיו,אֹותֹו ְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹ

אּונקלֹוס אבל יתעּפׁש, ׁשּלא אֹותֹו ׁשּמנּקין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּקנים

האֹומר: ּכדברי ׁשֹונה היה מכילתּה, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּתרּגם:

סניפין: הן Ô‰aמנּקּיֹות CqÈ ¯L‡.יכּסה אׁשר ְְִִִֵַ¬∆À«»≈ְֲֶֶֻ

ׁשהיּו ,"יּס "אׁשר אֹומר: הּוא קׂשֹותיו ועל ְְֲֵֶֶֶַַָָָֻּבהן,

וכּסּוי. סכ ּכמין אֹומר:עליו הּוא אחר ּבמקֹום וכן ְְְְְִִֵֵֵַָָָָ

ד) והּנס,(במדבר יּס וזה, וזה ,"הּנס קׂשֹות ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָֻ"ואת

הם: וכּסּוי סכ ÌÈ�t(Ï)לׁשֹון ÌÁÏ.לֹו ׁשיׁש ְְְִֵָ∆∆»ƒֵֶ

מערכֹותיו וסדר הּלחם ּומנין ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּפנים

הּכהנים": אל ּב"אמר L˜Ó‰(Ï‡)מפרׁשים ְְֱֲִִֶַָֹֹֹƒ¿»
‰¯B�n‰ ‰NÚÈz.יעׂשה ולא חּוליֹות יעׂשּנה ׁשּלא ≈»∆«¿»ְְֲֲֶֶֶַַָֹֹ

ידּביקם ּכ ואחר אברים, אברים ונרֹותיה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָקניה

ּבאה ּכּלּה אּלא ׁשולדרי"ץ, ׁשּקֹורין הּצֹורפין ְְִִֶֶֶֶַָָָָֻּכדר

האּמנּות ּבכלי וחֹות ּבקרנס ּומּקיׁש אחת, ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻֻמחתיכה

ואיל איל הּקנים נגיד,.L˜Ó‰:ּומפריד ּתרּגּומֹו ְִִֵֵַַָָָָƒ¿»ְְִַ

העׁשת מן האברים את ׁשּממׁשי המׁשכה, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלׁשֹון

מּכת מקׁשה, ּולׁשֹון הּקרנס. ּבהּקׁשת ּולכאן ְְְְְְִַַַַַָָָָָֻלכאן

ּכמֹו: ּבלע"ז, בטדי"ץ ה)קרנס, לדא(דניאל "ּדא ְְְְַַָָָֻ

‰B�n¯‰נקׁשן": ‰NÚÈz.(תנחומא)לפי מאליה, ְָָ≈»∆«¿»ְִֵֵֶָ

ּבּה, מתקּׁשה מׁשה ּברּוׁשהיה הּקדֹוׁש לֹו אמר ְִֶֶֶַַַָָָָָָֹ

מ נעׂשית והיא לאּור, הּכּכר את הׁשל אליה.הּוא: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

'ּתעׂשה' נכּתב לא כט)לכ הּוא.dÎ¯È:(מנחות ְְֲִֶַַָֹ¿≈»
הרגלים ּוׁשלׁשה ּתבה, ּכמין העׂשּוי מּטה ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהרגל

ּולמּטה: הימּנה ׁשּלּה.d�˜Âיֹוצאין האמצעי הּקנה ְְִֵֶַָָ¿»»ְִֶֶֶַָָָָ

נר ועליו מעלה ּכלּפי זקּוף ,הּיר ּבאמצע ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהעֹולה

ולתת לתֹוכֹו הּׁשמן לצּוק ,ּבז ּכמין עׂשּוי ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָהאמצעי

ׁשעֹוׂשין.ÈÚÈ·b‰:הּפתילה ּכֹוסֹות ּכמין הן ְִַָ¿ƒ∆»ְִִֵֶ

מדירנ"ס, להם וקֹורין ּוקצרים, ארּכים ְְְֲִִִִִֶָָֻמּזכּוכית,

וקנה קנה מּכל ויֹוצאין ּובֹולטין מּזהב עׂשּויין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָואּלּו

לנֹוי: אּלא בּה היּו ולא הּכתּוב, ּבהם ׁשּנתן ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכּמנין

‰È¯zÙk.ּבֹולטין סביב, עגּלים ּתּפּוחים, ּכמין «¿…∆»ְְֲִִִִִַָֻ

לּמנֹורֹות ׁשעֹוׂשין ּכדר האמצעי הּקנה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָסביבֹות

ׁשּלהם ּומנין פימל"ׁש, להם וקֹורין הּׂשרים, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּלפני

וכּמה מּמּנה ּבֹולטין ּכפּתֹורים ּכּמה ּבּפרׁשה: ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָּכתּוב

לכפּתֹור: ּכפּתֹור ׁשּבין צּיּורין.ÈÁ¯Ùe‰חלק ְְְֵֶַַָָ¿»∆»ִִ

ּפרחים: ּכמין ּבּה eÈ‰Èעׂשּויין ‰pnÓ.,מקׁשה הּכל ְְֲִִִָָƒ∆»ƒ¿ְִַָֹ
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לבּדם יעׂשם ולא העׁשת, חתיכת מּתֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹיֹוצא

ÈcvÓ‰(Ï·)וידּביקם: ÌÈ‡ˆÈ.,ּולכאן לכאן ְְִֵַ…¿ƒƒƒ∆»ְְָָ

ׁשל ּגבהּה ּכנגד עד ועֹולין נמׁשכים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָּבאלכסֹון

קנה מּתֹו ויֹוצאין האמצעי, קנה ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָמנֹורה,

וׁשל אר הּתחּתֹון מּזה: למעלה זה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהאמצעי,

ׁשהיה לפי הימּנּו, קצר והעליֹון הימּנּו קצר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָמעלה

האמצעי קנה ׁשל לגבהֹו ׁשוה ראׁשיהן ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּגבּה

קנים: הּׁשּׁשה יֹוצאים ׁשּמּמּנּו ְְִִִִִִֶֶַַָָהּׁשביעי,

(‚Ï)ÌÈ„wLÓ.ּכדר היּו, מצּירים ּכתרּגּומֹו: ¿À»ƒְְְְִֶֶַָָֻ

ניאל"ר: ׁשּקֹורין וזהב, ּכסף לכלי LÏLe‰ׁשעֹוׂשין ְְִִִֵֶֶֶֶָָ¿…»
ÌÈÚ·‚.קנ מּכל וקנהּבֹולטין Á¯ÙÂ:ה ¯zÙk.היה ¿ƒƒְְִִֶֶָָָ«¿…»»«ָָ

וקנה: קנה ‚·ÌÈÚ(Ï„)לכל ‰Úa¯‡ ‰¯�n·e. ְְֶֶָָָ«¿…»«¿»»¿ƒƒ
ּבֹולט אחד ּגביעים: ארּבעה היּו מנֹורה ׁשל ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָּבגּופּה

יציאת מן למעלה והג' הּקנים, מן למּטה ְְְְְִִִִַַַַַָָָָּבּה

מּצּדיה הּיֹוצאים È¯zÙk‰:הּקנים ÌÈ„wLÓ ְִִִִֶַַָָ¿À»ƒ«¿…∆»
‰ÈÁ¯Ùe.(נב ׁשאין(יומא מקראֹות מחמּׁשה אחד זה ¿»∆»ְֲִִֵֵֶֶֶָָָ

אֹו מׁשּקדים, ּגביעים אם ידּוע אין הכרע: ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻלהם

ּופרחיה: ּכפּתריה Áz˙(Ï‰)מׁשּקדים ¯zÙÎÂ ְְְִֶֶַָָָָֹֻ¿«¿…««
ÌÈ�w‰ È�L.נמׁשכים הּקנים היּו הּכפּתֹור מּתֹו ¿≈«»ƒְְִִִִַַַָָָ

ּבמלאכת ׁשנינּו ּכ ,ואיל איל צּדיה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָמּׁשני

כט)הּמׁשּכן: טפחים,(מנחות י"ח מנֹורה ׁשל ּגבהּה ְְְְִִֶַָָָָָ

האמּור הּפרח הּוא טפחים, ג' והּפרח ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָהרגלים

ׁשּנאמר: ,ח)ּבּיר ּפרחּה",(במדבר עד ירכּה "עד ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּגביעים מהארּבעה ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּוטפחים

ּפרחים ּוׁשני ּכפּתֹורים מּׁשני ופרח ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָוכפּתֹור

"מׁשּקדים ׁשּנאמר: עצמּה, ּבּמנֹורה ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָֻהאמּורים

ׁשני ּבּקנה ׁשהיּו למדנּו, ּופרחיה". ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכפּתריה

ּכפּתֹורים הג' מן לבד ּפרחים, ּוׁשני ְְְְְִִִִֵַַַַָּכפּתֹורים

ּתחת "וכפּתר ׁשּנאמר: מּתֹוכן, נמׁשכין ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהּקנים

ּוׁשני ּכפּתר וטפח חלק, ּוטפחים וגֹו'", הּקנים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשני

ועֹולים נמׁשכים ,ואיל איל מּמּנּו יֹוצאים ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָקנים

ּכפּתֹור וטפח חלק טפח מנֹורה ׁשל ּגבהּה ְְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכנגד

ּכפּתֹור וטפח חלק וטפח מּמּנּו, יֹוצאים קנים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּוׁשני

ּכנגד ועֹולין ונמׁשכים מּמּנּו, יֹוצאים קנים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָּוׁשני

חלק. ּוטפחים מנֹורה ׁשל ג'ּגבהּה ׁשם נׁשּתּירּו ְְְְְִִֶַַָָָָָָָ

נמצאּו ופרח. וכפּתֹור ּגביעים ג' ׁשּבהם ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָטפחים

ואחד, אחד לכל ג' קנים, לׁשּׁשה י"ח כ"ב: ְְְְִִִִֶֶָָָָָּגביעים

עׂשר ואחד כ"ב, הרי מנֹורה, ׁשל ּבגּופּה ְְְְְֲֵֶַַַָָָָָָוארּבעה

מנֹורה ׁשל ּבגּופּה וג' הּקנים ּבׁשׁשת ו' ְְְְְִִֵֶֶַַָָָּכפּתֹורים:

ּבּמנֹורה, נאמרּו עֹוד ּוׁשנים מהם, יֹוצאים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשהּקנים

ּכפּתרים, ּומעּוט ּכפּתריה", "מׁשּקדים ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשּנאמר:

ּבג' והאחד, ,הּיר אצל למּטה האחד, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשנים:
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לבּדם יעׂשם ולא העׁשת, חתיכת מּתֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹיֹוצא

ÈcvÓ‰(Ï·)וידּביקם: ÌÈ‡ˆÈ.,ּולכאן לכאן ְְִֵַ…¿ƒƒƒ∆»ְְָָ

ׁשל ּגבהּה ּכנגד עד ועֹולין נמׁשכים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָּבאלכסֹון

קנה מּתֹו ויֹוצאין האמצעי, קנה ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָמנֹורה,

וׁשל אר הּתחּתֹון מּזה: למעלה זה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהאמצעי,

ׁשהיה לפי הימּנּו, קצר והעליֹון הימּנּו קצר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָמעלה

האמצעי קנה ׁשל לגבהֹו ׁשוה ראׁשיהן ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּגבּה

קנים: הּׁשּׁשה יֹוצאים ׁשּמּמּנּו ְְִִִִִִֶֶַַָָהּׁשביעי,

(‚Ï)ÌÈ„wLÓ.ּכדר היּו, מצּירים ּכתרּגּומֹו: ¿À»ƒְְְְִֶֶַָָֻ

ניאל"ר: ׁשּקֹורין וזהב, ּכסף לכלי LÏLe‰ׁשעֹוׂשין ְְִִִֵֶֶֶֶָָ¿…»
ÌÈÚ·‚.קנ מּכל וקנהּבֹולטין Á¯ÙÂ:ה ¯zÙk.היה ¿ƒƒְְִִֶֶָָָ«¿…»»«ָָ

וקנה: קנה ‚·ÌÈÚ(Ï„)לכל ‰Úa¯‡ ‰¯�n·e. ְְֶֶָָָ«¿…»«¿»»¿ƒƒ
ּבֹולט אחד ּגביעים: ארּבעה היּו מנֹורה ׁשל ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָּבגּופּה

יציאת מן למעלה והג' הּקנים, מן למּטה ְְְְְִִִִַַַַַָָָָּבּה

מּצּדיה הּיֹוצאים È¯zÙk‰:הּקנים ÌÈ„wLÓ ְִִִִֶַַָָ¿À»ƒ«¿…∆»
‰ÈÁ¯Ùe.(נב ׁשאין(יומא מקראֹות מחמּׁשה אחד זה ¿»∆»ְֲִִֵֵֶֶֶָָָ

אֹו מׁשּקדים, ּגביעים אם ידּוע אין הכרע: ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻלהם

ּופרחיה: ּכפּתריה Áz˙(Ï‰)מׁשּקדים ¯zÙÎÂ ְְְִֶֶַָָָָֹֻ¿«¿…««
ÌÈ�w‰ È�L.נמׁשכים הּקנים היּו הּכפּתֹור מּתֹו ¿≈«»ƒְְִִִִַַַָָָ

ּבמלאכת ׁשנינּו ּכ ,ואיל איל צּדיה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָמּׁשני

כט)הּמׁשּכן: טפחים,(מנחות י"ח מנֹורה ׁשל ּגבהּה ְְְְִִֶַָָָָָ

האמּור הּפרח הּוא טפחים, ג' והּפרח ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָהרגלים

ׁשּנאמר: ,ח)ּבּיר ּפרחּה",(במדבר עד ירכּה "עד ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּגביעים מהארּבעה ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּוטפחים

ּפרחים ּוׁשני ּכפּתֹורים מּׁשני ופרח ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָוכפּתֹור

"מׁשּקדים ׁשּנאמר: עצמּה, ּבּמנֹורה ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָֻהאמּורים

ׁשני ּבּקנה ׁשהיּו למדנּו, ּופרחיה". ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכפּתריה

ּכפּתֹורים הג' מן לבד ּפרחים, ּוׁשני ְְְְְִִִִֵַַַַָּכפּתֹורים

ּתחת "וכפּתר ׁשּנאמר: מּתֹוכן, נמׁשכין ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהּקנים

ּוׁשני ּכפּתר וטפח חלק, ּוטפחים וגֹו'", הּקנים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשני

ועֹולים נמׁשכים ,ואיל איל מּמּנּו יֹוצאים ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָקנים

ּכפּתֹור וטפח חלק טפח מנֹורה ׁשל ּגבהּה ְְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכנגד

ּכפּתֹור וטפח חלק וטפח מּמּנּו, יֹוצאים קנים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּוׁשני

ּכנגד ועֹולין ונמׁשכים מּמּנּו, יֹוצאים קנים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָּוׁשני

חלק. ּוטפחים מנֹורה ׁשל ג'ּגבהּה ׁשם נׁשּתּירּו ְְְְְִִֶַַָָָָָָָ

נמצאּו ופרח. וכפּתֹור ּגביעים ג' ׁשּבהם ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָטפחים

ואחד, אחד לכל ג' קנים, לׁשּׁשה י"ח כ"ב: ְְְְִִִִֶֶָָָָָּגביעים

עׂשר ואחד כ"ב, הרי מנֹורה, ׁשל ּבגּופּה ְְְְְֲֵֶַַַָָָָָָוארּבעה

מנֹורה ׁשל ּבגּופּה וג' הּקנים ּבׁשׁשת ו' ְְְְְִִֵֶֶַַָָָּכפּתֹורים:

ּבּמנֹורה, נאמרּו עֹוד ּוׁשנים מהם, יֹוצאים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשהּקנים

ּכפּתרים, ּומעּוט ּכפּתריה", "מׁשּקדים ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשּנאמר:

ּבג' והאחד, ,הּיר אצל למּטה האחד, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשנים:
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ז', משנה ג' פרק מנחות במסכת ז"ל הרמב"ם לשון וזה
הציור וקודם שלימה. המנורה צורת בכאן לצייר ראיתי
טפחים. עשר שמונה שגובהה בידינו שמסורה אומר אני
כפתורים ושני גביעים ארבעה בו היו עצמה המנורה ועמוד
גביעים ארבעה ובמנורה בתורה ונאמר פרחים. ושלשה
לפיכך שנים, רבים ומיעוט ופרחיה, כפתוריה משוקדים
השלישי והפרח פרחים. ושני כפתורים שני בה שיש התבאר
עד יריכה עד שנאמר מה והוא המנורה, לשולי סמוך הוא
לו הסמוך והפרח ירך אותו שקרא היסוד לומר רצה .1פרחה,

רגלים. שלש לה והיו
צר, מלמטה שהוא מקשה עשוי כוס צורת הוא והגביע
אסטונא כראש הוא כאסטונא מחודד שהוא לומר תרצה ואם
כדור דמות היא הכפתור מלמעלה, מועט דבר ממנו שניטל
לצורת קרוב מעט אורך בה שיש רק וכל מכל עגול שאינו

העוף שושן.2ביצת צורת ופרח .
דבר צורת שהגביעים הזאת הצורה עכשיו מצייר ואני
קל שיהיה כדי עגולה, חצי והפרח עגולה, והכפתור משולש,
צורת בה להודיע הזאת בצורה הכוונה שאין להצטייר,
הכוונה אבל לך, אותו בארתי שכבר לפי אמתתו על הגביע
ומקומותם והפרחים והכפתורים הגביעים מספר בה להודיע
דבר שום בו שאין המנורה מעמוד הנשאר והשיעור
היתה. איך וכולה והכפתורים, הפרחים בהן שהיו והמקומות

והפרחים שוין. כולן הגביעים וכן לכולן. אחד שיעור הכפתורים שכל ודע ( ... הציור (ראה זה, כל צורת היא וזו
כן. גם

עשר. אחד הכפתורים ומספר תשעה. הפרחים ומספר ושנים, עשרים הגביעים שמספר הזאת מהצורה לך ונתבאר
זה. את זה מעכבין תשעה פרחים עשר אחד כפתורים ושתים עשרים גביעים אמרו,

שבו וטפח חלק, וטפחיים שלשה, והפרח הרגלים טפחים, עשר שמונה מנורה של גובהה גובהה, בשיעור 3ואמרו

לכאן ואחד לכאן אחד ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח חלק, וטפחיים ופרח, כפתור כנגד4גביע ועולים ונמשכים
מנורה של וטפח5גובהה מנורה, של גובהה כנגד ועולים ויוצאים ממנו נמשכים קנים ושני כפתור וטפח חלק, טפח ,

ג' שם נשתיירו חלק, וטפחיים מנורה. של גובהה כנגד ועולים נמשכים ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח חלק,
ופרחים כפתורים גביעים שבהן פירושו6טפחים משוקדים בתורה שנאמר ומה הזה. הענין כל לך התבאר ציירנו ומאשר .

והוא שקדים שקדים כולו שיהיה עד העשת בפטיש מכין שהן הנחושת אומני אצל ידועה מלאכה והוא שקדים מעשה
הרמב"ם). לשון כאן (עד לבאר. צריך אין מפורסם מעשה

שבעה של מנורה עשיית איסור דבר על הֿו קס"ח סימן ובקש"ע קמ"א סימן דעה" יורה ערוך וב"שלחן בטור (וראה
קנים).

ושלשה1) תיבה, כמין העשוי מטה של הרגל הוא ירכה רש"י, ולשון
ולמטה. הימנה יוצאין רגלים

ראשיה2) ששני כביצה הרמב"ם, כתב הבחירה בית מהלכות ג' ובפרק
ס"ד, דף חולין במסכת רש"י כתב "כד", מלת ולפירוש כאן). (עד כדין.

ככדור. אלא חד שאינו בלע"ז, פלוט"א
מנורה3) של אחד מצד שבו וטפח ב, כח, דף במנחות רש"י לשון וזה

וכתב כאן). (עד פרח. שלישי ומצד בלע"ז), (פומ"ל כפתור שני ומצד גביע,
העליון הגביע שאף אני, אומר אלו ולדבריו לשונו, וזה חושב" ב"מעשה עליו
והשני-גביעים זה, בענין העליון בטפח היו והפרח והכפתור גביעים מהשלושה
את מקיף מהם אחד וכל מזה למעלה זה האחרים הטפחים בשני היו האחרים

סביב. הקנה

שכל הרמב"ם שכתב מה מתאים רש"י שיטת שלפי להעיר מקום וכאן

טפח, היה שהכפתור יתכן איך יקשה ולא לכולם. אחד שיעור וכו' הכפתורים
ופרח. וכפתור גביע אחד בטפח היו זאת ולעומת

עמוד4) תשכ"ה ירושלים נוף יפה (הוצאת חושב" "מעשה בספר כתב
(כמו באמצע ולא הכפתורים על יוצאים שהקנים מוכח לשונו, וזה (123

וכפתור לה) כה, (שמות דכתיב מסייענו נמי ומקרא וכו', המציירים) שציירו
וכו'. הקנים שני נגד כתב ולא וגו', הקנים שני תחת

הציור5) צייר הרמב"ם אבל בעיגול", "ונמשכים כתב, חושב" ב"מעשה
כנגד עד ועולין נמשכים "באלכסון ל"ב בפסוק כאן רש"י כתב וכן בשיפועים,

מנורה". של גובהה
הקנים6) שבששת שהגביעים הוכיח חפץ) משה (לרבי הבית" וב"חנוכת

עם בשוה כולם למעלה, זה אצל זה היו אלא הקנים, באורך מפוזרים היו לא
האמצעי.
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ּפרחים ותׁשעה הּגביעים. ג' עם העליֹונים ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָטפחים

האחד "ּבּקנה ׁשּנאמר: הּקנים, לׁשׁשת ו' לּה: ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהיּו

"מׁשּקדים ׁשּנאמר: לּמנֹורה, וג' ופרח", ְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָֹֻּכפּתר

ואחד ׁשנים, ּפרחים, ּומעּוט ּופרחיה", ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹּכפּתריה

ּבהעלֹות" ּבפרׁשת עד":האמּור ירכּה "עד ְְְְֲֵַַַַָָָָָ

למעלה, הּכתּובה זֹו ּבמׁשנה ּתדקּדק ואם ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָּפרחּה".

ּבמקֹומֹו: איׁש איׁש ּכמנינם ‡˙Œ(ÊÏ)ּתמצאם ְְְְִִִִִֵָָָ∆
‰È˙¯�.הּׁשמן ּבתֹוכן ׁשּנֹותנין ּבזיכין ּכמין ≈…∆»ְְְִִִִֶֶֶַָָ

È�t‰והּפתילֹות: ¯·ÚŒÏÚ ¯È‡‰Â.ׁשׁשת ּפי עׂשה ְְִַ¿≈ƒ«≈∆»∆»ֲִֵֵֶ

מּוסּבים מּצּדיה, הּיֹוצאים הּקנים ׁשּבראׁשי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּנרֹות

ּכׁשּתדליקם הּנרֹות ׁשּיהיּו ּכדי האמצעי, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּכלּפי

ּפני צד אל אֹורם מּוסב ּפניה", עבר "אל ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמאירים

הּמנֹורה:הּקנה ּגּוף ׁשהּוא האמצעי, ְְִֶֶֶַַָָָָ

(ÁÏ)‰ÈÁ˜ÏÓe.ליּקח העׂשּויין הּצבתים הם «¿»∆»ְֲִִִֵַַָָ

ּבפי ּולמׁשכן ליּׁשבן הּׁשמן, מּתֹו הּפתילה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָּבהם

מלקחים, קרּויים ּבהם ׁשּלֹוקחים ׁשם ועל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּנרֹות,

טולייׁש צבת, לׁשֹון אּונקלֹוס, ׁשּתרּגם ְְְְְְְְִִֵֶָָָוצביתהא

ׁשחֹותה.È˙zÁÓe‰ּבלע"ז: קטּנים ּבזיכין ּכמין הם ְַַ«¿…∆»ְְִִִִֵֶֶַָ

מטיב ּכׁשהּוא ּבּבקר, ּבּבקר ׁשּבּנר האפר את ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּבהן

וכבּו, הּלילה ׁשּדלקּו הּפתילֹות מאפר הּנרֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת

ּכמֹו: ּבלע"ז, פויׁשדי"א מחּתה, ל)ּולׁשֹון (ישעיה ְְְְַַַָ

מּיקּוד": אׁש B‰Ë¯(ËÏ)"לחּתֹות ·‰Ê ¯kk. ְִֵַָƒ«»»»
לא ּכּכר, אּלא ּכליה ּכל עם מׁשקלּה יהיה ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּלא

וׁשל מנה, ׁשּׁשים חֹול ׁשל והּכּכר יֹותר, ולא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּפחֹות

ליטרא הּוא והּמנה מנה, ק"ך ּכפּול, היה ְְִֶֶֶַָָָָָָֹקדׁש

ק' והם קֹולֹוני"א, למׁשקל ּכסף ּבּה ְְְְְִִֵֶֶֶָָָׁשּׁשֹוקלין

זהּובים: ארּבעה והּסלע סלעים כ"ה ְְְְְִִִֶַַַָָָזהּובים,

(Ó)‰NÚÂ ‰‡¯e.ּבהר ּכאן ׁשאניראה ּתבנית ¿≈«¬≈ְְֲִִֵֶַָָָ

ּבמעׂשה מׁשה ׁשּנתקּׁשה מּגיד .אֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹמראה

מנֹורה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשהראה עד ְְְֶֶַַַָָָָָהּמנֹורה,

אׁש: Ó¯‡‰ׁשל ‰z‡Œ¯L‡.דאּת' ּכתרּגּומֹו: ֵֶ¬∆«»»¿∆ְְְִַַ

היה ּבפּת"ח, מראה נקּוד היה אּלּו ּבטּורא'. ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָמתחזי

חטף ׁשּנקּוד עכׁשו לאחרים. מראה אּתה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָּפתרֹונֹו:

ל מראים ׁשאחרים מתחזי', 'דאּת ּפתרֹונֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָקמץ,

לנעׂשה): עֹוׂשה ּבין מפריד Œ˙‡Â(‡)(ׁשהּנּקּוד ְְֲִִֵֶֶֶַַַ¿∆
˙ÚÈ¯È ¯NÚ ‰NÚz ÔkLn‰.לגג לֹו להיֹות «ƒ¿»«¬∆∆∆¿ƒ…ְְִָ

ּתלּויֹות ׁשהּיריעֹות לּקרׁשים, מחּוץ ְְְְְִִִִִֶַַָולמחּצֹות

לכּסֹותן: ÔÓb¯‡Âמאחֹוריהן ˙ÏÎ˙e ¯ÊLÓ LL ְֲֵֵֶַָ≈»¿»¿≈∆¿«¿»»
È�L ˙ÚÏ˙Â.חּוט ּבכל יחד מינין ארּבעה הרי ¿…««»ƒְְֲִִֵַַַָָָ

וחּוטוחּוט, חּוט וכל צמר, ׁשל וג' ּפׁשּתים ׁשל א' ְְְְְִִֶֶֶֶָ

כ"ד יחד, ׁשזּורין ּכׁשהן מינין ד' הרי ו', ְְֲִִִֵֵֶַַָּכפּול

לחּוט המשכן)ּכפלים דמלאכת ÌÈ·¯k:(ברייתא ְְִָ¿Àƒ
·LÁ ‰NÚÓ.,ּבאריגתן ּבהם מצּירין היּו ּכרּובים «¬≈…≈ְְֲִִִֶַָָָָָֻ

מחט, מעׂשה ׁשהּוא ּברקימה ּבאריגהולא אּלא ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

אחד ּופרצּוף מּכאן אחד ּפרצּוף ּכתלים, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּבׁשני

זה, מּצד ונׁשר זה מּצד ארי ׁשאֹורגיןמּכאן: ּכמֹו ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָ
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ּפרחים ותׁשעה הּגביעים. ג' עם העליֹונים ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָטפחים

האחד "ּבּקנה ׁשּנאמר: הּקנים, לׁשׁשת ו' לּה: ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהיּו

"מׁשּקדים ׁשּנאמר: לּמנֹורה, וג' ופרח", ְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָֹֻּכפּתר

ואחד ׁשנים, ּפרחים, ּומעּוט ּופרחיה", ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹּכפּתריה

ּבהעלֹות" ּבפרׁשת עד":האמּור ירכּה "עד ְְְְֲֵַַַַָָָָָ

למעלה, הּכתּובה זֹו ּבמׁשנה ּתדקּדק ואם ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָּפרחּה".

ּבמקֹומֹו: איׁש איׁש ּכמנינם ‡˙Œ(ÊÏ)ּתמצאם ְְְְִִִִִֵָָָ∆
‰È˙¯�.הּׁשמן ּבתֹוכן ׁשּנֹותנין ּבזיכין ּכמין ≈…∆»ְְְִִִִֶֶֶַָָ

È�t‰והּפתילֹות: ¯·ÚŒÏÚ ¯È‡‰Â.ׁשׁשת ּפי עׂשה ְְִַ¿≈ƒ«≈∆»∆»ֲִֵֵֶ

מּוסּבים מּצּדיה, הּיֹוצאים הּקנים ׁשּבראׁשי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּנרֹות

ּכׁשּתדליקם הּנרֹות ׁשּיהיּו ּכדי האמצעי, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּכלּפי

ּפני צד אל אֹורם מּוסב ּפניה", עבר "אל ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמאירים

הּמנֹורה:הּקנה ּגּוף ׁשהּוא האמצעי, ְְִֶֶֶַַָָָָ

(ÁÏ)‰ÈÁ˜ÏÓe.ליּקח העׂשּויין הּצבתים הם «¿»∆»ְֲִִִֵַַָָ

ּבפי ּולמׁשכן ליּׁשבן הּׁשמן, מּתֹו הּפתילה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָּבהם

מלקחים, קרּויים ּבהם ׁשּלֹוקחים ׁשם ועל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּנרֹות,

טולייׁש צבת, לׁשֹון אּונקלֹוס, ׁשּתרּגם ְְְְְְְְִִֵֶָָָוצביתהא

ׁשחֹותה.È˙zÁÓe‰ּבלע"ז: קטּנים ּבזיכין ּכמין הם ְַַ«¿…∆»ְְִִִִֵֶֶַָ

מטיב ּכׁשהּוא ּבּבקר, ּבּבקר ׁשּבּנר האפר את ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּבהן

וכבּו, הּלילה ׁשּדלקּו הּפתילֹות מאפר הּנרֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת

ּכמֹו: ּבלע"ז, פויׁשדי"א מחּתה, ל)ּולׁשֹון (ישעיה ְְְְַַַָ

מּיקּוד": אׁש B‰Ë¯(ËÏ)"לחּתֹות ·‰Ê ¯kk. ְִֵַָƒ«»»»
לא ּכּכר, אּלא ּכליה ּכל עם מׁשקלּה יהיה ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּלא

וׁשל מנה, ׁשּׁשים חֹול ׁשל והּכּכר יֹותר, ולא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּפחֹות

ליטרא הּוא והּמנה מנה, ק"ך ּכפּול, היה ְְִֶֶֶַָָָָָָֹקדׁש

ק' והם קֹולֹוני"א, למׁשקל ּכסף ּבּה ְְְְְִִֵֶֶֶָָָׁשּׁשֹוקלין

זהּובים: ארּבעה והּסלע סלעים כ"ה ְְְְְִִִֶַַַָָָזהּובים,

(Ó)‰NÚÂ ‰‡¯e.ּבהר ּכאן ׁשאניראה ּתבנית ¿≈«¬≈ְְֲִִֵֶַָָָ

ּבמעׂשה מׁשה ׁשּנתקּׁשה מּגיד .אֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹמראה

מנֹורה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשהראה עד ְְְֶֶַַַָָָָָהּמנֹורה,

אׁש: Ó¯‡‰ׁשל ‰z‡Œ¯L‡.דאּת' ּכתרּגּומֹו: ֵֶ¬∆«»»¿∆ְְְִַַ

היה ּבפּת"ח, מראה נקּוד היה אּלּו ּבטּורא'. ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָמתחזי

חטף ׁשּנקּוד עכׁשו לאחרים. מראה אּתה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָּפתרֹונֹו:

ל מראים ׁשאחרים מתחזי', 'דאּת ּפתרֹונֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָקמץ,

לנעׂשה): עֹוׂשה ּבין מפריד Œ˙‡Â(‡)(ׁשהּנּקּוד ְְֲִִֵֶֶֶַַַ¿∆
˙ÚÈ¯È ¯NÚ ‰NÚz ÔkLn‰.לגג לֹו להיֹות «ƒ¿»«¬∆∆∆¿ƒ…ְְִָ

ּתלּויֹות ׁשהּיריעֹות לּקרׁשים, מחּוץ ְְְְְִִִִִֶַַָולמחּצֹות

לכּסֹותן: ÔÓb¯‡Âמאחֹוריהן ˙ÏÎ˙e ¯ÊLÓ LL ְֲֵֵֶַָ≈»¿»¿≈∆¿«¿»»
È�L ˙ÚÏ˙Â.חּוט ּבכל יחד מינין ארּבעה הרי ¿…««»ƒְְֲִִֵַַַָָָ

וחּוטוחּוט, חּוט וכל צמר, ׁשל וג' ּפׁשּתים ׁשל א' ְְְְְִִֶֶֶֶָ

כ"ד יחד, ׁשזּורין ּכׁשהן מינין ד' הרי ו', ְְֲִִִֵֵֶַַָּכפּול

לחּוט המשכן)ּכפלים דמלאכת ÌÈ·¯k:(ברייתא ְְִָ¿Àƒ
·LÁ ‰NÚÓ.,ּבאריגתן ּבהם מצּירין היּו ּכרּובים «¬≈…≈ְְֲִִִֶַָָָָָֻ

מחט, מעׂשה ׁשהּוא ּברקימה ּבאריגהולא אּלא ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

אחד ּופרצּוף מּכאן אחד ּפרצּוף ּכתלים, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּבׁשני

זה, מּצד ונׁשר זה מּצד ארי ׁשאֹורגיןמּכאן: ּכמֹו ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָ
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פייׁשיׁש"א: ּבלע"ז ׁשּקֹורין מׁשי, ׁשל ְֲִִֶֶֶַַחגֹורֹות

(‚)˙¯·Á ÔÈÈ‰z.חמׁש זֹו, ּבצד זֹו ּבמחט ּתֹופרן ƒ¿∆»…¿…ְְְֵַַַָָ

לבד: וחמׁש ‡d˙Á‡ŒÏלבד ‰M‡.ּדר ּכ ְְְֵַַָƒ»∆¬…»ֶֶָ

ּובדבר נקבה, לׁשֹון ׁשהּוא ּבדבר לדּבר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָהּמקרא

ּכמֹו אחיו", אל "איׁש אֹומר: זכר, לׁשֹון ְְִִֵֶֶָָָׁשהּוא

ּבּכרּובים: כה)ׁשּנאמר אל(לעיל איׁש "ּופניהם ְְֱִִֵֶֶֶֶַַ

ּתרּגם.ÏÏ‡˙(„)אחיו": וכן ּבלע"ז, לצול"ׁש ִָÀ¿…ְְְִֵֵַַ

עניבה: לׁשֹון ענּובין, Áa·¯˙אּונקלֹוס: ‰ˆwÓ. ְְְֲֲִִָƒ»»«…»∆
חמׁשת קבּוצת החּבּור. ׁשּבסֹוף יריעה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָּבאֹותּה

חֹוברת: קרּויה ÙNa˙היריעֹות ‰NÚz ÔÎÂ ְְִֶֶַָ¿≈«¬∆ƒ¿«
˙È�M‰ ˙¯aÁna ‰�BˆÈw‰ ‰ÚÈ¯È‰.יריעה ּבאֹותּה «¿ƒ»«ƒ»««¿∆∆«≈ƒְְִָָ

החֹוברת: לסֹוף ּכלֹומר: קצה, לׁשֹון קיצֹונה, ְְְִִֶֶֶֶַַָָׁשהיא

(‰)d˙BÁ‡ Ï‡ ‰M‡ ˙‡Ïl‰ ˙ÏÈa˜Ó.ׁשמר «¿ƒ…«À»…ƒ»∆¬»ְֹ

זֹו הבּדלתן מכּונת אחת, ּבמּדה הּללאת ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻׁשּתעׂשה

ּבחברּתּה, יהא ּכן זֹו ּביריעה ּוכמּדתן ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָמּזֹו,

ׁשל הּללאֹות יהיּו חֹוברת, אצל חֹוברת ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹֻּכׁשּתפרׂש

זֹו, ׁשל לּולאֹות ּכנגד מכּונֹות זֹו לׁשֹוןיריעה וזהּו ְְְְְִֶֶֶֶָָָֻ

לקבל. ּכנגד ׁשל ּתרּגּומֹו זֹו, ּכנגד זֹו ְְְְֳִֵֶֶֶֶֶַַָמקּבילֹות,

ּוכׁשחּבר ארּבע, ורחּבן כ"ח ארּכן חמׁשהיריעֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

הּׁשנית. החֹוברת וכן כ' רחּבן נמצא יחד, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָיריעֹות

לּמערב, הּמזרח מן ׁשלׁשים ארּכֹו ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֹוהּמׁשּכן,

וכן ּתימנה" נגב לפאת קרׁשים "עׂשרים ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:

ׁשלׁשים הרי האּמה, וחצי אּמה קרׁש וכל ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלּצפֹון.

לּדרֹום הּצפֹון מן הּמׁשּכן רחב לּמערב. הּמזרח ְְֲִִִִַַַַַַַָָָָָֹמן

וגֹו'" יּמה הּמׁשּכן "ּולירּכתי ׁשּנאמר: אּמֹות, ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָעׂשר

ּובמקֹומם עׂשר. הרי לּמקצעֹות, קרׁשים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֻּוׁשני

ארּכן היריעֹות, נֹותן הּללּו. לּמקראֹות ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָאפרׁשם

חלל לגג אמצעּיֹות אּמֹות עׂשר מׁשּכן: ׁשל ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָלרחּבֹו

ראׁשי לעבי מּכאן ואּמה מּכאן ואּמה הּמׁשּכן, ְְְֳִִִִֵַַַַָָָָָָָֹרחב

ח' אּמה: ט"ז נׁשּתּירּו אּמה. ׁשעבים ְְְְִִֶַַַַָָָָָהּקרׁשים,

ׁשּגבהן הּקרׁשים קֹומת מכּסֹות לּדרֹום וח' ְְְְִֶַַַַַָָָָָלּצפֹון

רחּבן מגּלֹות. הּתחּתֹונֹות אּמֹות ׁשּתי נמצאּו ְְְְְְִֵֶֶַַַָָֻעׂשר.

עׂשרים מחּברֹות ּכׁשהן אּמה, ארּבעים יריעֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻׁשל

הּמׁשּכן חלל לגג מהן ׁשלׁשים לחֹוברת. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹאּמה

ׁשּבּמערב, הּקרׁשים ראׁשי עבי ּכנגד ואּמה ְְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלארּכֹו,

היּו ׁשּלא ׁשּבּמזרח, העּמּודים עבי לכּסֹות ְְְֳִִִֶֶַַַַָָָָֹואּמה

חמּׁשה) יׁשן: (ּברׁש"י ד' אּלא ּבּמזרח ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָקרׁשים

ּכמין ׁשּבהן ּבווין ותלּוי ּפרּוׂש ׁשהּמס ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָעּמּודים,

הּמׁשּכן אחֹורי על הּתלּויין אּמֹות ח' נׁשּתּירּו ְְְְֲִִִִֵַַַַַָוילֹון.

מצאתי זֹו מגּלֹות. הּתחּתֹונֹות אּמֹות ּוׁשּתי ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֻׁשּבּמערב

ׁשּבת ּבמּסכת אבל מּדֹות. דמּסכת (פרקּבבריתא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָ

וט'הזורק) הּמזרח עּמּודי את מכּסֹות היריעֹות אין :ְְְְִִֵֵֶַַַַָ
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‡¯ËÒa ‡„Á ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙNƒ¿»ƒƒ¬»¬»¿ƒ¿»

ÏÚ ÔÈ·e�Ú ÔÈLÓÁÂ ÈÙBÏ ˙Èa≈≈¿«¿ƒ¬ƒ«

ÈÙBÏ ˙È·c ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙNƒ¿»ƒƒ¬»¿≈≈

:‡˙È�zיאÔÈÙ¯et „aÚ˙Â ƒ¿≈»¿«¿≈¿ƒ

‡iÙ¯et ˙È ÏÈÚ˙Â ÔÈLÓÁ ‡LÁ�cƒ¿»»«¿ƒ¿»≈»¿«»

È‰ÈÂ ‡�kLÓ ˙È ÛÙÏ˙e ‡i·e�Úa«¬«»¿»≈»«¿¿»ƒ≈

:„Áיב˙ÚÈ¯Èa ‡¯ÈzÈc ‡Á¯ÒÂ »¿ƒ¿»¿«ƒ»ƒƒ«

‡¯ÈzÈc ‡˙ÚÈ¯È ˙ebÏt ‡�kLÓ«¿¿»«¿¿ƒ¬»¿«ƒ»

é"ùø

זֹו ּבפרׁשה והּכתּוב הּמׁשּכן. אחֹורי ּתלּויֹות ְְְְֲִֵַַַָָָָָאּמֹות

ואם הּקרסים". ּתחת הּפרכת את "ונתּת ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹמסּיענּו:

מׁשּוכה ּפרכת נמצאת הּזאת, הּבריתא מןּכדברי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

אּמה: ולּמערב Ê‰·(Â)הּקרסים ÈÒ¯˜. ְְֲִַַַַָָָ«¿≈»»
ּבּלּולאֹות אחד ראׁשן ּומכניסין ּבלע"ז, ְְִִֶַַַַָָָֹפירמיל"ׁש

ּבּלּולא אחד וראׁשן זֹו זֹו,ׁשּבחֹוברת ׁשּבחֹוברת ֹות ְְְֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּבהן: ÌÈfÚ(Ê)ּומחּברן ˙ÚÈ¯È.עּזים ׁשל :מּנֹוצה ְְֶַָָ¿ƒ…ƒƒִִִֶָ

ÔkLn‰ŒÏÚ Ï‰‡Ï.היריעֹות על אֹותן לפרׂש ¿…∆««ƒ¿»ְְִִַַָֹ

n‡a‰(Á)הּתחּתֹונֹות: ÌÈLÏL.ארּכן ׁשּכׁשּנֹותן ְַַ¿…ƒ»«»ְְֵֶֶָָ

נמצאּו הראׁשֹונֹות, את ׁשּנתן ּכמֹו הּמׁשּכן ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹלרחב

אחת לכּסֹות מּכאן, ואּמה מּכאן אּמה עֹודפֹות ְְְִִֵַַַַַָָָָאּלּו

הּקרׁשים. מן מגּלֹות ׁשּנׁשארּו אּמֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֻמהּׁשּתי

מכּסה היריעה ׁשאין קרׁש, ׁשל הּתחּתֹונה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהאּמה

ׁשהאדנים האדן, ּבנקב הּתחּובה האּמה היא ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאֹותה,

אּמה: ‰ÈMM˙(Ë)ּגבהן ‰ÚÈ¯È‰Œ˙‡ zÏÙÎÂ. ְַָָָ¿»«¿»∆«¿ƒ»«ƒƒ
הּתחּתֹונֹות מן יֹותר העליֹונֹות ּבאּלּו :העֹודפת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

Ï‰‡‰ È�t ÏeÓŒÏ‡.ּתלּוי היה רחּבּה וכפּולחצי ∆¿≈»…∆ְְֲִָָָָָָ

לכּלה ּדֹומה הּפתח, ּכנגד ׁשּבּמזרח הּמס ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל

ּפניה: על ּבצעיף המכּסה Á¯ÒÂ(È·)צנּועה ְְְִֶַַָָָָָֻ¿∆«
Ï‰‡‰ ˙ÚÈ¯Èa Û„Ú‰.יריעֹות הּמׁשּכן. יריעֹות על »…≈ƒƒ…»…∆ְְְִִִַַָ

ּכמֹו אהל, ׁשּקרּויים עּזים, ׁשל העליֹונֹות הן ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹהאהל

אהל וכל הּמׁשּכן". על "לאהל ּבהן: ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר

ׁשּמאהילֹות ּגג, לׁשֹון אּלא אינֹו ּכאן ְֲִֵֶֶַָָָָָהאמּור

על עֹודפֹות היּו והן הּתחּתֹונֹות, על ְְְְְֵַַַַַָּומסּככֹות
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˙È ÛÙÏ˙e ·‰„c ÔÈÙ¯et ÔÈLÓÁ«¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈»

‡iÙ¯eÙa ‡„Á ÌÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¬»ƒ¬»¿¿«»

:„Á ‡�kLÓ È‰ÈÂזÔÚÈ¯È „aÚ˙Â ƒ≈«¿¿»»¿«¿≈¿ƒ»

‡„Á ‡�kLÓ ÏÚ ‡Ò¯ÙÏ ÈfÚÓ¿«≈ƒ¿»»««¿¿»¬»

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÚÈ¯È È¯ÒÚ∆¿≈¿ƒ»«¿≈»¿

ÔÈ˙Ïzח ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»¿»ƒ

ÔÈn‡ Úa¯‡ ‡È˙eÙe ÔÈn‡«ƒ¿»«¿««ƒ

‡„Á ‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Ècƒƒ¬»¬»¿«¿»¬»

:ÔÚÈ¯È È¯ÒÚ ‡„ÁÏט˙È ÛÙÏ˙e «¬»∆¿≈¿ƒ»¿»≈»

ÔÚÈ¯È ˙ÈL ˙ÈÂ „BÁÏ ÔÚÈ¯È LÓÁ¬≈¿ƒ»¿¿»ƒ¿ƒ»

‡˙ÚÈ¯È ˙È ÛeÚÈ˙Â „BÁÏ¿¿≈»¿ƒ¬»

:‡�kLÓ Èt‡ Ï·˜Ï ‡˙È˙È˙L¿ƒ≈»»√≈«≈«¿¿»

ÏÚי ÔÈ·e�Ú ÔÈLÓÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ«

‡¯ËÒa ‡„Á ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙNƒ¿»ƒƒ¬»¬»¿ƒ¿»

ÏÚ ÔÈ·e�Ú ÔÈLÓÁÂ ÈÙBÏ ˙Èa≈≈¿«¿ƒ¬ƒ«

ÈÙBÏ ˙È·c ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙNƒ¿»ƒƒ¬»¿≈≈

:‡˙È�zיאÔÈÙ¯et „aÚ˙Â ƒ¿≈»¿«¿≈¿ƒ

‡iÙ¯et ˙È ÏÈÚ˙Â ÔÈLÓÁ ‡LÁ�cƒ¿»»«¿ƒ¿»≈»¿«»

È‰ÈÂ ‡�kLÓ ˙È ÛÙÏ˙e ‡i·e�Úa«¬«»¿»≈»«¿¿»ƒ≈

:„Áיב˙ÚÈ¯Èa ‡¯ÈzÈc ‡Á¯ÒÂ »¿ƒ¿»¿«ƒ»ƒƒ«

‡¯ÈzÈc ‡˙ÚÈ¯È ˙ebÏt ‡�kLÓ«¿¿»«¿¿ƒ¬»¿«ƒ»

é"ùø

זֹו ּבפרׁשה והּכתּוב הּמׁשּכן. אחֹורי ּתלּויֹות ְְְְֲִֵַַַָָָָָאּמֹות

ואם הּקרסים". ּתחת הּפרכת את "ונתּת ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹמסּיענּו:

מׁשּוכה ּפרכת נמצאת הּזאת, הּבריתא מןּכדברי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ

אּמה: ולּמערב Ê‰·(Â)הּקרסים ÈÒ¯˜. ְְֲִַַַַָָָ«¿≈»»
ּבּלּולאֹות אחד ראׁשן ּומכניסין ּבלע"ז, ְְִִֶַַַַָָָֹפירמיל"ׁש

ּבּלּולא אחד וראׁשן זֹו זֹו,ׁשּבחֹוברת ׁשּבחֹוברת ֹות ְְְֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּבהן: ÌÈfÚ(Ê)ּומחּברן ˙ÚÈ¯È.עּזים ׁשל :מּנֹוצה ְְֶַָָ¿ƒ…ƒƒִִִֶָ

ÔkLn‰ŒÏÚ Ï‰‡Ï.היריעֹות על אֹותן לפרׂש ¿…∆««ƒ¿»ְְִִַַָֹ

n‡a‰(Á)הּתחּתֹונֹות: ÌÈLÏL.ארּכן ׁשּכׁשּנֹותן ְַַ¿…ƒ»«»ְְֵֶֶָָ

נמצאּו הראׁשֹונֹות, את ׁשּנתן ּכמֹו הּמׁשּכן ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹלרחב

אחת לכּסֹות מּכאן, ואּמה מּכאן אּמה עֹודפֹות ְְְִִֵַַַַַָָָָאּלּו

הּקרׁשים. מן מגּלֹות ׁשּנׁשארּו אּמֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֻמהּׁשּתי

מכּסה היריעה ׁשאין קרׁש, ׁשל הּתחּתֹונה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהאּמה

ׁשהאדנים האדן, ּבנקב הּתחּובה האּמה היא ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאֹותה,

אּמה: ‰ÈMM˙(Ë)ּגבהן ‰ÚÈ¯È‰Œ˙‡ zÏÙÎÂ. ְַָָָ¿»«¿»∆«¿ƒ»«ƒƒ
הּתחּתֹונֹות מן יֹותר העליֹונֹות ּבאּלּו :העֹודפת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

Ï‰‡‰ È�t ÏeÓŒÏ‡.ּתלּוי היה רחּבּה וכפּולחצי ∆¿≈»…∆ְְֲִָָָָָָ

לכּלה ּדֹומה הּפתח, ּכנגד ׁשּבּמזרח הּמס ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל

ּפניה: על ּבצעיף המכּסה Á¯ÒÂ(È·)צנּועה ְְְִֶַַָָָָָֻ¿∆«
Ï‰‡‰ ˙ÚÈ¯Èa Û„Ú‰.יריעֹות הּמׁשּכן. יריעֹות על »…≈ƒƒ…»…∆ְְְִִִַַָ

ּכמֹו אהל, ׁשּקרּויים עּזים, ׁשל העליֹונֹות הן ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹהאהל

אהל וכל הּמׁשּכן". על "לאהל ּבהן: ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר

ׁשּמאהילֹות ּגג, לׁשֹון אּלא אינֹו ּכאן ְֲִֵֶֶַָָָָָהאמּור

על עֹודפֹות היּו והן הּתחּתֹונֹות, על ְְְְְֵַַַַַָּומסּככֹות
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יריעה ׁשל ׁשהחצי לּמערב, היריעה חצי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּתחּתֹונֹות

האהל. ּפני מּול אל נכּפל היה היתרה, עׂשרה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחת

רחב על עֹודף חציּה רחב אּמֹות ׁשּתי ְְְֲִֵֵֶַַַַָֹֹנׁשארּו

‡Áהּתחּתֹונֹות: ÏÚ Á¯ÒzÔkLn‰ È¯.ׁשּתי לכּסֹות ְַַƒ¿««¬…≈«ƒ¿»ְְֵַ

ּבּקרׁשים: מגּלֹות ׁשהיּו ‰ÔkLnאּמֹות È¯Á‡.הּוא ְְִֶַַָָֻ¬…≈«ƒ¿»
וצפֹון ּפניו, ׁשהן ּבּמזרח ׁשהּפתח לפי מערבי, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָצד

ולׂשמאל: לימין צדדין קרּויין n‡‰Â‰(È‚)ודרֹום ְְְְְְִִִִָָָֹ¿»«»
‰fÓ ‰n‡‰Â ‰fÓ.:ּולדרֹום C¯‡aלצפֹון Û„Úa ƒ∆¿»«»ƒ∆ְְָָ»…≈¿…∆

Ï‰‡‰ ˙ÚÈ¯È.יריעֹות אר על עֹודפֹות ׁשהן ¿ƒ…»…∆ְְִֵֶֶַֹ

אּמֹות: ׁשּתי ‰ÔkLnהּמׁשּכן ÈcˆŒÏÚ Áe¯Ò ‰È‰È. ְְִֵַַָƒ¿∆»««ƒ≈«ƒ¿»
ּתֹורה לּמדה למעלה. ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּולדרֹום, ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָלצפֹון

הּיפה': על חס אדם 'ׁשּיהא ארץ: ְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּדר

(„È)Ï‰‡Ï ‰ÒÎÓ.,עּזים יריעֹות ׁשל ּגג לאֹותֹו ƒ¿∆»…∆ְְִִִֶָ

מאּדמים, אילים עֹורֹות ׁשל אחד מכסה עֹוד ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָעׂשה

מּמּנּו למעלה ואֹותןועֹוד ּתחׁשים, עֹורֹות מכסה ְְְְְְִִִֵֶַָָָ

ל' ארּכן הּגג: את אּלא מכּסין היּו לא ְְְִִֶֶַַָָָָָָֹמכסאֹות

רּבי ּולדברי נחמיה, רּבי ּדברי אּלּו י', ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָורחּבן

אילים עֹורֹות ׁשל חציֹו היה. אחד מכסה ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָיהּודה:

ּתחׁשים: עֹורֹות ׁשל וחציֹו ÈNÚÂ˙(ÂË)מאּדמים ְְְְִִֶֶָָָ¿»ƒ»
ÌÈL¯w‰Œ˙‡.ּכמֹו קרׁשים', 'ועׂשית לֹומר: לֹו היה ∆«¿»ƒְְְִִַָָָָָ

מאֹותן הּקרׁשים? מהּו ודבר. ּדבר ּבכל ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּנאמר

ארזים נטע אבינּו יעקב .לכ ּומיחדין ְְְֲֲִִִִַַָָָָָָֹֻהעֹומדין

עּמהםּבמ להעלֹותם לבניו צּוה ּוכׁשּמת צרים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשעתיד להם, ואמר מּמצרים, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכׁשּיצאּו

מעצי ּבּמדּבר מׁשּכן לעׂשֹות אֹותן לצּוֹות ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָהּוא

ׁשיּסד הּוא ּבידכם! מזּמנים ׁשּיהיּו ראּו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָֻׁשּטים:

ּבּתינּו קֹורֹות מזרזים, מּטע טס ׁשּלֹו: ּבּפּיּוט ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹהּבבלי

לכן מּקדם ּבידם מּוכנים להיֹות ׁשּנזּדרזּו :ארזים, ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָֹ

ÌÈ„ÓÚ ÌÈhL ÈˆÚ.ׁשּיהא ּבלע"ז, איׁשטנבי"ׁש ¬≈ƒƒ…¿ƒְְִֵֶַַ

ולא הּמׁשּכן, ּבקירֹות למעלה זקּוף הּקרׁשים ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹאר

רחב להיֹות ׁשֹוכבים, ּבקרׁשים הּכתלים ְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹּתעׂשה

קרׁש: על קרׁש הּכתלים, לגבּה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹהּקרׁשים

(ÊË)L¯w‰ C¯‡ ˙Bn‡ ¯NÚ.ׁשל ּגבהֹו למדנּו: ∆∆«…∆«»∆ְְֶַָָ

אּמֹות: עׂשר ¯Á·מׁשּכן ‰n‡‰ ÈˆÁÂ ‰n‡Â. ְִֶֶַָ¿«»«¬ƒ»«»…«
ׁשהיּו קרׁשים, לעׂשרים מׁשּכן ׁשל ארּכֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָלמדנּו:

אּמה: ל' לּמערב, הּמזרח מן ּובּדרֹום, ְֲִִַַַַַַָָָָָּבּצפֹון

(ÊÈ)„Á‡‰ L¯wÏ ˙B„È ÈzL.את חֹורץ היה ¿≈»«∆∆»∆»ֵֶָָ

רביע ּומּניח אּמה, ּבגבּה ּבאמצעֹו מּלמּטה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּקרׁש

הּידֹות. הן והן מּכאן, רחּבֹו ּורביע מּכאן ְְְְִִִֵֵַַָָָָָרחּבֹו

לֹומר: (רֹוצה ּבאמצע, הּקרׁש רחב חצי ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹוהחריץ,

ּומּכאן, מּכאן ׁשחרץ לאחר ּׁשּנׁשאר מה נקרא ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָקרׁש,

הּקרׁש רחב חצי נמצא, אּמה. רחב נׁשאר ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֹואז
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é"ùø

ּבהדיא רׁש"י ּפרׁש וכן אּמה. חצי הּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבאמצע

רחב ּבאמצע ׁשהחריץ צ"ח, ּדף "הּזֹורק", ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבפרק

וכל צד, מּכל אּמה רביעית חֹורץ והיה אּמה, ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָחצי

היה אדן ׂשפת ּכל וכן אּמה, רביעית רחב היה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹיד

ּתלּונת סרה ואז היטב. ודֹוק אּמה, רביעית ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹרחב

מכניס הּידֹות, ואֹותן מסּלקת). ּותמיהתֹו ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֻהרמּב"ן

אּמה ּגבהן והאדנים חלּולים, ׁשהיּו ְְֲֲֲִִִֶַָָָָָָָָּבאדנים

הּקרׁש וידֹות זה, אצל זה ארּבעים רצּופים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָויֹוׁשבים

צּדיהן, מּׁשלֹוׁשה חרּוצֹות האדנים, ּבחלל ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָהּנכנסֹות

הּקר ׁשּיכּסה האדן, ׂשפת ּכעבי החריץ אתרחב ׁש ְְֳִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

קרׁש ּבין רוח נמצא ּכן, לא ׁשאם האדן, ראׁש ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּכל

ּביניהם, ׁשּיפסיקּו האדנים ׁשני ׂשפת ּכעבי ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלקרׁש

את ׁשּיחרץ מּלמּטה" תֹואמים "ויהיּו ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָֹוזהּו

זה אצל זה הּקרׁשים ׁשּיתחּברּו ּכדי הּידֹות, :צּדי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

˙·lLÓ.זֹו מבּדלֹות סּלם, ׁשליבֹות ּכמין עׂשּויֹות ¿À»…ְְְֲִִָָֻֻ

האדן, חלל ּבתֹו להּכנס ראׁשיהם ּומׁשּפין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻמּזֹו

הּסּלם: עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ‡ŒÏּכׁשליבה ‰M‡ ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻƒ»∆
d˙Á‡.ׁשוים חריציהם ׁשּיהיּו זֹו, ּכנגד זֹו מכּונֹות ¬…»ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָֻ

מׁשּוכה זֹו ידֹות ׁשּתי יהיּו ׁשּלא ּכדי זֹו, ּכמּדת ְְְְְִִֵֵֶַָָֹזֹו

לצד מׁשּוכה וזֹו ּפנים ׁשהּואלצד הּקרׁש ּבעבי חּוץ ְְְְְֳִִֶֶֶַַַָָ

לצירי ׁשּדֹומֹות לפי צירין, ידֹות ׁשל ותרּגּום ְְְְִִִִֵֶֶַַָָאּמה,

הּמפּתן: ּבחֹורי הּנכנסים �‚a‰(ÁÈ)הּדלת ˙‡ÙÏ ְְְִִִֵֶֶַַַָָƒ¿«∆¿»
‰�ÓÈ˙.הרּוח ּכל אּלא מקצֹוע, לׁשֹון זֹו ּפאה אין ≈»»ְְִֵֵֶַַָָָָ

דרֹומא': עבר 'לרּוח ּכתרּגּומֹו: ּפאה, ְְְְֵֵַַַָָָָקרּויה

(·Î)È˙k¯ÈÏe..'ולסיפי' ּכתרּגּומֹו: סֹוף, לׁשֹון ¿«¿¿≈ְְְְְִֵַָ

והּמערב ּפנים מזרח קרּוי ּבּמזרח, ׁשהּפתח ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָּולפי

הראׁש: הּוא ׁשהּפנים סֹוף, וזהּו NÚz‰אחֹורים. ְֲִִֶֶַַָָֹ«¬∆
ÌÈL¯˜ ‰ML.:רחב אּמֹות ט' È�Le(Î‚)הרי ƒ»¿»ƒֲֵַַֹ¿≈

˙Úˆ˜ÓÏ ‰NÚz ÌÈL¯˜.צפֹונית למקצֹוע אחד ¿»ƒ«¬∆ƒ¿À¿…ְְְִִֶַָ

ׁשמֹונה ּכל ּדרֹומית. למערבית ואחד ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָמערבית,

אינן הׁשּתים ׁשאּלּו אּלא הן, אחד ּבסדר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָקרׁשים

מּזֹו אּמה וחצי מּזֹו אּמה חצי אּלא הּמׁשּכן ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָּבחלל

רחּבֹו להׁשלים ּבחלל מּזהנראֹות והאּמה לעׂשר, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָ

הּמׁשּכן קרׁשי עבי אמֹות ּכנגד ּבאֹות מּזה ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהאּמה

ׁשוה: מּבחּוץ המקצֹוע ׁשּיהא ּכדי והּדרֹום, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּצפֹון

(„Î)‰hÓlÓ ÌÓ‡˙ eÈ‰ÈÂ.ּתֹואמים הּקרׁשים ּכל ¿ƒ¿…¬ƒƒ¿«»ְֲִִַָָ
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ïkLnä éLø÷ ìëì äùrz ïki''yx:çéúéNrå ¥´©«£¤½Ÿ§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«§¨¦¬¨
úàôì Lø÷ íéøNr ïkLnì íéLøwä-úà¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´¤½¤¦§©−

äðîéú äaâði''yx:èéóñë-éðãà íéraøàå ¤¬§¨¥¨«¨§©§¨¦Æ©§¥¤½¤
íéðãà éðL Løwä íéøNr úçz äùrz©«£¤¾Ÿ©−©¤§¦´©®̈¤§¥̧£¨¦¹

ì ãçàä Løwä-úçzíéðãà éðLe åéúãé ézL ©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯£¨¦²
ì ãçàä Løwä-úçz:åéúãé ézLëòìöìe ©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«§¤¯©

:Lø÷ íéøNr ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¤§¦−¨«¤
àëúçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéraøàå§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©

Løwä úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤
:ãçàäáëäML äNrz äné ïkLnä éúkøéìe ¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈¨®¨©«£¤−¦¨¬
íéLø÷i''yx:âëúòö÷îì äùrz íéLø÷ éðLe §¨¦«§¥³§¨¦Æ©«£¤½Ÿ¦§ª§−Ÿ

íéúëøia ïkLnäi''yx:ãëähîlî íîàú eéäéå ©¦§¨®©©§¨¨«¦§¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼

:‡�kLÓיח‡itc ˙È „aÚ˙Â «¿¿»¿«¿≈»««»

¯·Ú Áe¯Ï ÔÈtc ÔÈ¯ÒÚ ‡�kLÓÏ¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ¿«≈«

:‡ÓB¯cיטÔÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â »»¿«¿¿ƒ«¿ƒ

ÔÈtc ÔÈ¯ÒÚ ˙BÁz „aÚz ÛÒÎcƒ¿««¿≈¿∆¿ƒ«ƒ

ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈

‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e È‰BcÈƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»

:È‰BcÈˆ ÔÈ¯˙Ï „Áכ¯ËÒÏÂ «ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿«

‡�etˆ Áe¯Ï ‡˙È�z ‡�kLÓ«¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»

:ÔÈtc ÔÈ¯ÒÚכאÔÈÚa¯‡Â ∆¿ƒ«ƒ¿«¿¿ƒ

ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ«¿≈ƒ¿«¿≈«¿ƒ

ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ

:„Á ‡tc ˙BÁzכבÈÙÈÒÏÂ ¿«»»¿ƒ¿»≈

‡zL „aÚz ‡a¯ÚÓ ‡�kLÓ«¿¿»««¿»«¿≈ƒ»

:ÔÈt„כג„aÚz ÔÈtc ÔÈ¯˙e «ƒ¿≈«ƒ«¿≈

:ÔB‰ÈÙBÒa ‡�kLÓ ˙ÈÂÊÏ¿»¿««¿¿»¿≈

ÁÎÂ„‡כד Ú¯lÓ ÔÈ�eÎÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒƒ¿«¿«¬»

È‡˙˜ÊÚÏ dLÈ¯ ÏÚ ÔÈ�eÎÓ ÔB‰¿¿«¿ƒ«≈≈¿ƒ¿¿»

é"ùø

ּבהדיא רׁש"י ּפרׁש וכן אּמה. חצי הּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבאמצע

רחב ּבאמצע ׁשהחריץ צ"ח, ּדף "הּזֹורק", ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבפרק

וכל צד, מּכל אּמה רביעית חֹורץ והיה אּמה, ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָחצי

היה אדן ׂשפת ּכל וכן אּמה, רביעית רחב היה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹיד

ּתלּונת סרה ואז היטב. ודֹוק אּמה, רביעית ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹרחב

מכניס הּידֹות, ואֹותן מסּלקת). ּותמיהתֹו ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֻהרמּב"ן

אּמה ּגבהן והאדנים חלּולים, ׁשהיּו ְְֲֲֲִִִֶַָָָָָָָָּבאדנים

הּקרׁש וידֹות זה, אצל זה ארּבעים רצּופים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָויֹוׁשבים

צּדיהן, מּׁשלֹוׁשה חרּוצֹות האדנים, ּבחלל ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָהּנכנסֹות

הּקר ׁשּיכּסה האדן, ׂשפת ּכעבי החריץ אתרחב ׁש ְְֳִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

קרׁש ּבין רוח נמצא ּכן, לא ׁשאם האדן, ראׁש ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּכל

ּביניהם, ׁשּיפסיקּו האדנים ׁשני ׂשפת ּכעבי ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלקרׁש

את ׁשּיחרץ מּלמּטה" תֹואמים "ויהיּו ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָֹוזהּו

זה אצל זה הּקרׁשים ׁשּיתחּברּו ּכדי הּידֹות, :צּדי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

˙·lLÓ.זֹו מבּדלֹות סּלם, ׁשליבֹות ּכמין עׂשּויֹות ¿À»…ְְְֲִִָָֻֻ

האדן, חלל ּבתֹו להּכנס ראׁשיהם ּומׁשּפין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻמּזֹו

הּסּלם: עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ‡ŒÏּכׁשליבה ‰M‡ ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻƒ»∆
d˙Á‡.ׁשוים חריציהם ׁשּיהיּו זֹו, ּכנגד זֹו מכּונֹות ¬…»ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָֻ

מׁשּוכה זֹו ידֹות ׁשּתי יהיּו ׁשּלא ּכדי זֹו, ּכמּדת ְְְְְִִֵֵֶַָָֹזֹו

לצד מׁשּוכה וזֹו ּפנים ׁשהּואלצד הּקרׁש ּבעבי חּוץ ְְְְְֳִִֶֶֶַַַָָ

לצירי ׁשּדֹומֹות לפי צירין, ידֹות ׁשל ותרּגּום ְְְְִִִִֵֶֶַַָָאּמה,

הּמפּתן: ּבחֹורי הּנכנסים �‚a‰(ÁÈ)הּדלת ˙‡ÙÏ ְְְִִִֵֶֶַַַָָƒ¿«∆¿»
‰�ÓÈ˙.הרּוח ּכל אּלא מקצֹוע, לׁשֹון זֹו ּפאה אין ≈»»ְְִֵֵֶַַָָָָ

דרֹומא': עבר 'לרּוח ּכתרּגּומֹו: ּפאה, ְְְְֵֵַַַָָָָקרּויה

(·Î)È˙k¯ÈÏe..'ולסיפי' ּכתרּגּומֹו: סֹוף, לׁשֹון ¿«¿¿≈ְְְְְִֵַָ

והּמערב ּפנים מזרח קרּוי ּבּמזרח, ׁשהּפתח ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָּולפי

הראׁש: הּוא ׁשהּפנים סֹוף, וזהּו NÚz‰אחֹורים. ְֲִִֶֶַַָָֹ«¬∆
ÌÈL¯˜ ‰ML.:רחב אּמֹות ט' È�Le(Î‚)הרי ƒ»¿»ƒֲֵַַֹ¿≈

˙Úˆ˜ÓÏ ‰NÚz ÌÈL¯˜.צפֹונית למקצֹוע אחד ¿»ƒ«¬∆ƒ¿À¿…ְְְִִֶַָ

ׁשמֹונה ּכל ּדרֹומית. למערבית ואחד ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָמערבית,

אינן הׁשּתים ׁשאּלּו אּלא הן, אחד ּבסדר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָקרׁשים

מּזֹו אּמה וחצי מּזֹו אּמה חצי אּלא הּמׁשּכן ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָּבחלל

רחּבֹו להׁשלים ּבחלל מּזהנראֹות והאּמה לעׂשר, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָ

הּמׁשּכן קרׁשי עבי אמֹות ּכנגד ּבאֹות מּזה ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהאּמה

ׁשוה: מּבחּוץ המקצֹוע ׁשּיהא ּכדי והּדרֹום, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּצפֹון

(„Î)‰hÓlÓ ÌÓ‡˙ eÈ‰ÈÂ.ּתֹואמים הּקרׁשים ּכל ¿ƒ¿…¬ƒƒ¿«»ְֲִִַָָ
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úrahä-ìà BLàø-ìr íénú eéäé åcçéå§©§À̈¦«§³©¦Æ©Ÿ½¤©©©−©
ì äéäé ïk úçàäì íäéðLúòö÷nä éðL ¨«¤¨®¥µ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬©¦§Ÿ−Ÿ

eéäéi''yx:äëóñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäå ¦«§«§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤
Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà øNr äML¦¨¬¨−̈£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤

ãçàä Løwä úçz íéðãà éðLe ãçàäi''yx: ¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«
åëøá úéNråéLø÷ì äMîç íéhL éör íçé §¨¦¬¨§¦¦−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬

ÔÈÂÊ ÔÈ¯˙Ï ÔB‰ÈÂ¯˙Ï È‰È Ôk ‡„Á¬»≈¿≈¿«¿≈ƒ¿≈»¿»

:ÔB‰ÈכהÔÈt„ ‡È�Óz ÔB‰ÈÂ ¿ƒ¿«¿»«ƒ

¯NÚ ‡zL ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈ƒ¿«ƒ»¬«

‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ«¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«»

:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á«¿≈«¿ƒ¿«»»

ÔÈhLכו ÈÚ‡c È¯aÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈¿»≈ƒƒ

:„Á ‡�kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ‡LÓÁ«¿»¿«≈¿««¿¿»»

é"ùø

ׁשני ׂשפת עבי יפסיק ׁשּלא מּלמּטה, לזה ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָֹזה

ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו מּזֹו, זֹו להרחיקן ּביניהם, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהאדנים

רחב ׁשּיהא מּצּדיהן, חרּוצים הּידֹות צירי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּיהיּו

את לכּסֹות הּקרׁש, לידי חּוץ לצּדיו, ּבֹולט ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָהּקרׁש

ּתֹואמים ונמצאּו ׁשאצלֹו, הּקרׁש וכן האדן, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָׂשפת

חרּוץ הּמערב ׁשּבסדר הּמקצֹוע וקרׁש לזה, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

הּצפֹוני קרׁש צד ׁשל חריץ ּכנגד ּבעביֹו, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָלרחּבֹו

ּביניהם האדנים יפרידּו ׁשּלא ּכדי ÂcÁÈÂ:והּדרֹומי, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ¿«¿»
ÌÈn˙ eÈ‰È.:ּתאֹומים ¯‡BLּכמֹו ÏÚ.:קרׁש ׁשל ƒ¿«ƒְְִ«…ֶֶֶ

˙Á‡‰ ˙Úah‰ Ï‡.חרּוץ היה וקרׁש קרׁש ּכל ∆««««»∆»ְֶֶֶֶָָָָ

עבי ּכדי צּדיו ּבׁשני חריצין ׁשני ּברחּבֹו ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵַָָָמלמעלה

מתאים נמצא, אחת. ּבטּבעת ּומכניסֹו ְְְְִִִַַַַַַַַַַָטּבעת,

אם ידעּתי, לא טּבעֹות אֹותן אבל ׁשאצלֹו, ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹלּקרׁש

הן, היתהקבּועֹות ׁשּבּמקצע ּובּקרׁש מטלטלֹות. אם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

'הּדרֹומי מּלֹות ּכי (נראה, הּקרׁש ּבעבי ְְֳִִִִִֶֶֶַַַַַָטּבעת

ׁשהּדרֹומי לֹומר ורֹוצה קאי, אּלמּטה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָוהּצפֹוני'

ּׁשּכתב ּומה לתֹוכֹו, נכנס וכּו' ּקרׁש וראׁש ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹוהּצפֹוני

קרׁש ּבעבי לֹומר רֹוצה קרׁש, ּבעבי טּבעת ְֳֳִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהיתה

קרׁש וראׁש והּצפֹוני, הּדרֹומי ודּו"ק) ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָֹהּמערבי.

נמצאּו, לתֹוכֹו. נכנס מערב ׁשּבסדר ׁשניהּמקצֹוע ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ

מחּברים: Ì‰È�LÏהּכתלים ‰È‰È Ôk.לׁשני ְְִִַָָֻ≈ƒ¿∆ƒ¿≈∆ְִֵ

ולּקרׁש צפֹון ׁשּבסֹוף לּקרׁש ׁשּבּמקצֹוע, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּקרׁשים

הּמקצעֹות: לׁשני וכן ÓL�‰(Î‰)הּמערבי eÈ‰Â ְְְֲִִִֵֵַַַָֹ¿»¿…»
ÌÈL¯˜.ׁשּׁשה "ּתעׂשה למעלה: האמּורֹות הן ¿»ƒְְֲֲִֵֶַַָָָ

נמצאּו, למקצעת". ּתעׂשה קרׁשים ּוׁשני ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָֹֻקרׁשים,

ּבּמׁשנה, ׁשנּויה ּכ מערבי. ּבסדר קרׁשים ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָׁשמֹונה

היה הּמׁשּכן': ּבמלאכת הּקרׁשים סדר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ'מעׂשה

הּקרׁש את וחֹורץ חלּולים האדנים את ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָעֹוׂשה

חציֹו והחריץ מּכאן, ורביע מּכאן רביע ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָמּלמּטה

(וליּבאמצע, חּמּוקין ׁשני ּכמין ידֹות ׁשּתי לֹו ועׂשה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשני ּכמין חוקין'), ׁשני 'ּכמין ׁשהּגרסא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָנראה

להּכנס ּומׁשּפֹות מּזֹו זֹו הּמבּדלֹות סּלם ְְְְִִִֵַָָָֻֻֻׁשליבֹות

הּסּלם, עּמּודי ּבנקב הּנכנסת ּכׁשליבה האדן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבחלל

ׁשליבה, ּכמין עׂשּויֹות "מׁשּלבֹות", לׁשֹון ְְְְְֲִִָָֻוהּוא

אדנים, "ׁשני ׁשּנאמר: אדנים ׁשני לתֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָּומכניסן

אצּבע מלמעלה הּקרׁש את וחֹורץ אדנים", ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשני

ׁשל אחת טּבעת לתֹו ונֹותנן מּכאן, ואצּבע ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָמּכאן

ׁשּנאמר: מּזה, זה נפרדין יהיּו ׁשּלא ּכדי ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹזהב,

הּמׁשנה, היא ּכ וגֹו'". מּלמּטה תאמם ְְְְְֲִִִִִַַָָָֹ"ויהיּו

המקראֹות: ּבסדר למעלה, הּצעּתי ׁשּלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּפרּוׁש

(ÂÎ)ÌÁÈ¯·.אׁשפריׁש ּובלע"ז עּברין, :ּכתרּגּומֹו: ¿ƒƒְְְְִַַַַ

ÔkLn‰ŒÚÏˆ ÈL¯˜Ï ‰MÓÁ.אּלא הן, ג' ה', אּלּו ¬ƒ»¿«¿≈∆««ƒ¿»ֵֵֶָ

חתיכֹות: מּׁשּתי עׂשּוי והּתחּתֹון העליֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשהּבריח

חצי עד מבריח וזה הּכתל, חצי עד מבריח ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַֹזה

ּבּטּבעת נכנס וזה זה, מּצד ּבּטּבעת נכנס זה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹהּכתל,

ׁשעליֹון נמצא, לזה. זה ׁשּמּגיעין עד זה, ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָמּצד

ארּכֹו האמצעי אבל ארּבע, ׁשהן ׁשנים ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָותחּתֹון,

קצהּו, ועד הּכתל מּקצה ּומבריח הּכתל ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּכנגד

מןֿהּקצה מברח וגֹו' הּתיכֹון "והּבריח ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָׁשּנאמר:

להן היּו והּתחּתֹונים ׁשהעליֹונים ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָאלֿהּקצה".

לכל טּבעֹות ׁשּתי לתֹוכן, להּכנס ּבּקרׁשים ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָטּבעֹות

הּקרׁש, ּגבּה ׁשל אּמֹות עׂשר ּבתֹו מׁשּלׁשים ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻקרׁש,

וחלק ּולמעלה, העליֹונה הּטּבעת מן אחד ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָחלק

רביע הּוא חלק וכל ּולמּטה, הּתחּתֹונה מן ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָאחד

ּכדי לטּבעת, טּבעת ּבין חלקים ּוׁשני הּקרׁש, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹאר

לּבריח אבל זֹו, ּכנגד זֹו מכּונֹות הּטּבעֹות ּכל ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּיהיּו
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ּבעבין, נקּובין הּקרׁשים אּלא טּבעֹות, אין ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּתיכֹון

מּול זה מכּונין ׁשהם הּנקבים ּדר ּבהם נכנס ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻוהּוא

הּבריחים הּקרׁשים". ּבתֹו" ׁשּנאמר: וזהּו ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָזה

ּכל אר ּובּדרֹום ׁשּבּצפֹון והּתחּתֹונים ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹהעליֹונים

"מן וזהּו: אּמה, ל' ארּכֹו והּתיכֹון אּמה, ט"ו ְְְִִֶֶַַַָָָָאחד

וה' הּמערב, ועד הּמזרח מן הּקצה", אל ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָהּקצה

ו' והּתחּתֹונים העליֹונים אר ׁשּבּמערב, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹּבריחים

ּכ קרׁשים. ח' רחב ּכנגד י"ב ארּכֹו והּתיכֹון ְְְְִִֶֶַַַָָָֹאּמֹות,

הּמׁשּכן ּבמלאכת מפרׁשת צח)היא :(שבת ְְְִִִֶֶֶֶַָֹ

(ËÎ)ÌÁÈ¯aÏ ÌÈza.יהיּו ּבהן ׁשּתעׂשה הּטּבעֹות »ƒ«¿ƒƒְֲִֶֶֶַַַָָ

הּבריחים: ּבהן להכניס ‰ÌÁÈ¯aּבּתים ˙‡ ˙ÈtˆÂ ְְְִִִִֶַַָָ¿ƒƒ»∆«¿ƒƒ
·‰Ê.ׁשאין הּבריחים, על מדּבק הּזהב ׁשהיה לא »»ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

ׁשּתי ּכמין קֹובע היה ּבּקרׁש אּלא צּפּוי, ׁשּום ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעליהם

וקֹובען חלּול קנה סדקי ׁשני ּכמין זהב, ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּפיפּיֹות

ּולכאן, לכאן הּטּבעֹות רחבאצל את ממּלא ארּכן ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּומּמּנה לכאן הּטּבעת מן והּבריחהּקרׁש לכאן, ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָ

לּפה הּטּבעת ּומן לּטּבעת, ּומּמּנּו לתֹוכֹו, ְְִִִֶֶַַַַַַַַַָנכנס

ּתחּובין ּכׁשהן זהב מצּפים הּבריחים, נמצאּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֻהּׁשני.

ּבֹולטֹות, היּו מּבחּוץ הּללּו והּבריחים ְְְְִִִִִַַַָָָּבקרׁשים,

הּמׁשּכן, ּבתֹו נראֹות היּו לא והּפיפּיֹות ְְְְְִִִִַַַַָָָֹוהּטּבעֹות

מּבפנים: חלק הּכתל ּכל ‡˙(Ï)אּלא ˙Ó˜‰Â ְִִִֶֶַָָָָֹ«¬≈…»∆

ÔkLn‰.,ׁשּיּגמר a‰¯הקימהּו:לאחר ˙È‡¯‰. «ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָ»¿≈»»»
סדר ּולהראֹות ללּמד עתיד ׁשאני לכן, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹקדם

ּובלׁשֹון.Î¯t˙(Ï‡)הקמתֹו: הּוא, מחּצה לׁשֹון ֲָָ»…∆ְְְִִָ

ּובין הּמל ּבין הּמבּדיל ּדבר 'ּפרּגֹוד', ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָחכמים:

ÔÓb¯‡Âהעם: ˙ÏÎz.ּבכל ּכפּול, היה ּומין מין ּכל ָָ¿≈∆¿«¿»»ְִִָָָָָ

חּוטין: ו' וחּוט LÁ·חּוט ‰NÚÓ.ּפרׁשּתי ּכבר ְִ«¬≈…≈ְְִֵַָ

ׁשּמׁשני והּציּורין קירֹות, ׁשּתי ׁשל אריגה היא ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָׁשּזֹו

לזה: זה ּדֹומין אינן ׁשל.ÌÈ·¯kעבריה צּיּורין ֲִֵֶֶֶָָָָ¿Àƒִִֶ

ד' ּבתֹו ּתקּועים עּמּודים ד' ּבּה: יעׂשה ְְְִִִֵֶַָָּברּיֹות

למעלה, עקּמין ּבהן קבּועין ואּונקלּיֹות ְְְְְְֲֲִִִִֶַָָָֻאדנים

ּבּה, ּכרּו הּפרכת ׁשראׁש ּכלֹונס, עליהן ְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹֹלהֹוׁשיב

עׂשּויים, הן ווין ּכמין ׁשהרי הּווין, הן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָוהאּונקלּיֹות

ורחּבּה מׁשּכן, ׁשל לרחּבֹו אּמֹות י' ארּכּה ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹוהּפרכת

קרׁשים, ׁשל ּכגבהן אּמֹות ׁשלי' ּבׁשליׁש ּפרּוסה ְְְְְִִִֶֶַָָָָ

והימּנה אּמֹות עׂשר ולפנים הימּנה ׁשּיהא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמׁשּכן,

עׂשר הּקדׁשים קדׁשי ּבית נמצא, אּמה. כ' ְְְֳִִֵֵֶֶַַָָָָּולחּוץ

ּתחת הּפרכת את "ונתּת ׁשּנאמר: עׂשר, ְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעל

יריעֹות ׁשל חֹוברֹות ׁשּתי את המחּברים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָהּקרסים"

ּגג על ּוכׁשּפרׂשם אּמה, כ' החֹוברֹות ורחב ְְְְְִֶַַַַַַָָָָֹהמׁשּכן

ׁשליׁשי ּבׁשני ּכלתה לּמערב, הּפתח מן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמׁשּכן

מׁשּכן ׁשל ׁשליׁשֹו ּכּסתה הּׁשנית והחֹוברת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּמׁשּכן,
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ËÒ¯כז Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿«

ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ ‡˙È�z ‡�kLÓ«¿¿»ƒ¿≈»¿«¿»«¿ƒ

ÔB‰ÈÙBÒÏ ‡�kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï¿«≈¿««¿¿»¿≈

:‡a¯ÚÓכחB‚a ‰‡ÚÈˆÓ ‡¯aÚÂ ««¿»¿«¿»¿ƒ»»¿

:ÈÙÈÒÏ ÈÙÈÒ ÔÓ ¯aÚÓ ‡it„««»«¿«ƒ¿»≈ƒ¿»≈

ÈÂ˙כט ‡·‰„ ÈtÁz ‡itc ˙ÈÂ¿»««»«¿≈«¬»¿»

‡¯˙‡ ‡·‰„ „aÚz ÔB‰˙˜ÊÚƒ¿»¿«¿≈«¬»«¿»

:‡·‰c ‡i¯aÚ ˙È ÈtÁ˙Â ‡i¯aÚÏ¿«¿«»¿«¿≈»«¿«»«¬»

Ècל d˙kÏ‰k ‡�kLÓ ˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»«¿¿»¿ƒ¿¿≈ƒ

:‡¯eËa ‡˙ÈÊÁ˙‡לא„aÚ˙Â ƒ¿¬≈»¿»¿«¿≈

Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡zÎ¯t»À¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«

„aÚÈ ÔÓ‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«√»«¿≈

é"ùø

ּבעבין, נקּובין הּקרׁשים אּלא טּבעֹות, אין ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּתיכֹון

מּול זה מכּונין ׁשהם הּנקבים ּדר ּבהם נכנס ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻוהּוא

הּבריחים הּקרׁשים". ּבתֹו" ׁשּנאמר: וזהּו ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָזה

ּכל אר ּובּדרֹום ׁשּבּצפֹון והּתחּתֹונים ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹהעליֹונים

"מן וזהּו: אּמה, ל' ארּכֹו והּתיכֹון אּמה, ט"ו ְְְִִֶֶַַַָָָָאחד

וה' הּמערב, ועד הּמזרח מן הּקצה", אל ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָהּקצה

ו' והּתחּתֹונים העליֹונים אר ׁשּבּמערב, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹּבריחים

ּכ קרׁשים. ח' רחב ּכנגד י"ב ארּכֹו והּתיכֹון ְְְְִִֶֶַַַָָָֹאּמֹות,

הּמׁשּכן ּבמלאכת מפרׁשת צח)היא :(שבת ְְְִִִֶֶֶֶַָֹ

(ËÎ)ÌÁÈ¯aÏ ÌÈza.יהיּו ּבהן ׁשּתעׂשה הּטּבעֹות »ƒ«¿ƒƒְֲִֶֶֶַַַָָ

הּבריחים: ּבהן להכניס ‰ÌÁÈ¯aּבּתים ˙‡ ˙ÈtˆÂ ְְְִִִִֶַַָָ¿ƒƒ»∆«¿ƒƒ
·‰Ê.ׁשאין הּבריחים, על מדּבק הּזהב ׁשהיה לא »»ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

ׁשּתי ּכמין קֹובע היה ּבּקרׁש אּלא צּפּוי, ׁשּום ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעליהם

וקֹובען חלּול קנה סדקי ׁשני ּכמין זהב, ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּפיפּיֹות

ּולכאן, לכאן הּטּבעֹות רחבאצל את ממּלא ארּכן ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּומּמּנה לכאן הּטּבעת מן והּבריחהּקרׁש לכאן, ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָ

לּפה הּטּבעת ּומן לּטּבעת, ּומּמּנּו לתֹוכֹו, ְְִִִֶֶַַַַַַַַַָנכנס

ּתחּובין ּכׁשהן זהב מצּפים הּבריחים, נמצאּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֻהּׁשני.

ּבֹולטֹות, היּו מּבחּוץ הּללּו והּבריחים ְְְְִִִִִַַַָָָּבקרׁשים,

הּמׁשּכן, ּבתֹו נראֹות היּו לא והּפיפּיֹות ְְְְְִִִִַַַַָָָֹוהּטּבעֹות

מּבפנים: חלק הּכתל ּכל ‡˙(Ï)אּלא ˙Ó˜‰Â ְִִִֶֶַָָָָֹ«¬≈…»∆

ÔkLn‰.,ׁשּיּגמר a‰¯הקימהּו:לאחר ˙È‡¯‰. «ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָ»¿≈»»»
סדר ּולהראֹות ללּמד עתיד ׁשאני לכן, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹקדם

ּובלׁשֹון.Î¯t˙(Ï‡)הקמתֹו: הּוא, מחּצה לׁשֹון ֲָָ»…∆ְְְִִָ

ּובין הּמל ּבין הּמבּדיל ּדבר 'ּפרּגֹוד', ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָחכמים:

ÔÓb¯‡Âהעם: ˙ÏÎz.ּבכל ּכפּול, היה ּומין מין ּכל ָָ¿≈∆¿«¿»»ְִִָָָָָ

חּוטין: ו' וחּוט LÁ·חּוט ‰NÚÓ.ּפרׁשּתי ּכבר ְִ«¬≈…≈ְְִֵַָ

ׁשּמׁשני והּציּורין קירֹות, ׁשּתי ׁשל אריגה היא ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָׁשּזֹו

לזה: זה ּדֹומין אינן ׁשל.ÌÈ·¯kעבריה צּיּורין ֲִֵֶֶֶָָָָ¿Àƒִִֶ

ד' ּבתֹו ּתקּועים עּמּודים ד' ּבּה: יעׂשה ְְְִִִֵֶַָָּברּיֹות

למעלה, עקּמין ּבהן קבּועין ואּונקלּיֹות ְְְְְְֲֲִִִִֶַָָָֻאדנים

ּבּה, ּכרּו הּפרכת ׁשראׁש ּכלֹונס, עליהן ְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹֹלהֹוׁשיב

עׂשּויים, הן ווין ּכמין ׁשהרי הּווין, הן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָוהאּונקלּיֹות

ורחּבּה מׁשּכן, ׁשל לרחּבֹו אּמֹות י' ארּכּה ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹוהּפרכת

קרׁשים, ׁשל ּכגבהן אּמֹות ׁשלי' ּבׁשליׁש ּפרּוסה ְְְְְִִִֶֶַָָָָ

והימּנה אּמֹות עׂשר ולפנים הימּנה ׁשּיהא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמׁשּכן,

עׂשר הּקדׁשים קדׁשי ּבית נמצא, אּמה. כ' ְְְֳִִֵֵֶֶַַָָָָּולחּוץ

ּתחת הּפרכת את "ונתּת ׁשּנאמר: עׂשר, ְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעל

יריעֹות ׁשל חֹוברֹות ׁשּתי את המחּברים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָהּקרסים"

ּגג על ּוכׁשּפרׂשם אּמה, כ' החֹוברֹות ורחב ְְְְְִֶַַַַַַָָָָֹהמׁשּכן

ׁשליׁשי ּבׁשני ּכלתה לּמערב, הּפתח מן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמׁשּכן

מׁשּכן ׁשל ׁשליׁשֹו ּכּסתה הּׁשנית והחֹוברת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּמׁשּכן,
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íéáøki''yx:áìäraøà-ìr dúà äzúðå §ª¦«§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ
-ìr áäæ íäéåå áäæ íétöî íéhL éãenr©¥´¦¦½§ª¦´¨½̈¨«¥¤−¨¨®©

óñë-éðãà äraøà:âìúëøtä-úà äzúðå ©§¨−̈©§¥¨«¤§¨«©¨´¤©¨Ÿ»¤»
úëøtì úéaî änL úàáäå íéñøwä úçz©´©©§¨¦¼§¥«¥¨¬¨̧¨Æ¦¥´©¨½Ÿ¤
ïéa íëì úëøtä äìécáäå úeãrä ïBøà úà¥−£´¨«¥®§¦§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½¥´

:íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwäãì-úà zúðå ©½Ÿ¤¥−¬Ÿ¤©¢¨¦«§¨«©¨Æ¤
:íéLãwä Lã÷a úãrä ïBøà ìr úøtkä©©½Ÿ¤©−£´¨«¥ª®§−Ÿ¤©¢¨¦«

äì-úàå úëøtì õeçî ïçìMä-úà zîNå§©§¨³¤©ª§¨Æ¦´©¨½Ÿ¤§¤
äðîéz ïkLnä òìö ìr ïçìMä çëð äøðnä©§Ÿ̈Æ´Ÿ©©ª§½̈©²¤¬©©¦§−̈¥¨®¨

ïBôö òìö-ìr ïzz ïçìMäåi''yx:åìúéNrå §©̧ª§½̈¦¥−©¤¬©¨«§¨¦³¨
úrìBúå ïîbøàå úìëz ìäàä çúôì Cñî̈¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©

øæLî LLå éðLí÷ø äNrîi''yx:æìúéNrå ¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«§¨¦´¨
áäæ íúà úétöå íéhL éãenr äMîç Cñnì©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³Ÿ¨Æ¨½̈
éðãà äMîç íäì z÷öéå áäæ íäéåå̈«¥¤−¨¨®§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬

:úLçðñéùùæëàéör çaænä-úà úéNrå §«¤§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´
áçø úBnà Lîçå Cøà úBnà Lîç íéhL¦¦®¨¥Á©¸¹Ÿ¤§¨¥¯©´ÀŸ©

ìLå çaænä äéäé reáøBúî÷ úBnà Li''yx: ¨³©¦«§¤Æ©¦§¥½©§¨¬©−«Ÿ¨«

:ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ d˙Èלבd˙È Ôz˙Â »««¿ƒ¿ƒ≈»«

ÔÈtÁÓ ÔÈhL È„enÚ ‡Úa¯‡ ÏÚ««¿¿»«≈ƒƒ¿«¿»

‡Úa¯‡ ÏÚ ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c«¬»»≈«¬»««¿¿»

:ÛÒÎ„ ÈÎÓÒלג‡zÎ¯t ˙È Ôz˙Â «¿≈ƒ¿»¿ƒ≈»»À¿»

ÂbÓ Ônz ÏÚ˙Â ‡iÙ¯et ˙BÁz¿¿«»¿»≈«»ƒ»

‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡ ˙È ‡zÎ¯ÙÏ¿»À¿»»¬»¿«¬»

‡L„e˜ ÔÈa ÔBÎÏ ‡zÎ¯t L¯Ù˙Â¿«¿≈»À¿»¿≈¿»

:‡iL„e˜ L„˜ ÔÈ·eלד˙È Ôz˙Â ≈…∆¿«»¿ƒ≈»

‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡ ÏÚ ‡z¯tk«À¿»«¬»¿«¬»

:‡iL„e˜ L„˜aלה˙È ÈeL˙e ¿…∆¿«»¿«ƒ»

˙ÈÂ ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡¯B˙t»»ƒ»»¿»À¿»¿»

‡cˆ ÏÚ ‡¯B˙t Ï·˜Ï ‡z¯�Ó¿«¿»»√≈»»«ƒ»

ÏÚ Ôz˙ ‡¯B˙Ùe ‡ÓB¯c ‡�kLÓ„¿«¿¿»»»»»ƒ≈«

:‡�etˆ ¯ËÒלו‡Ò¯t „aÚ˙Â ¿«ƒ»¿«¿≈¿»»

‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡�kLÓ Ú¯˙Ïƒ¿««¿¿»ƒ¿»¿«¿¿»»

„·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ¿ƒ«

:¯iˆלזÏ „aÚ˙Â‡LÓÁ ‡Ò¯Ù «»¿«¿≈ƒ¿»»«¿»

‡·‰c ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â ÔÈhL È„enÚ«≈ƒƒ¿«¿≈»¿«¬»

‡LÓÁ ÔB‰Ï CÈz˙Â ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ»≈«¬»¿«ƒ¿«¿»

:‡LÁ� ÈÎÓÒא˙È „aÚ˙Â «¿≈¿»»¿«¿≈»

ÔÈn‡ LÓÁ ÔÈËL ÈÚ‡„ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»≈ƒƒ¬≈«ƒ

Úa¯Ó ‡È˙et ÔÈn‡ LÓÁÂ ‡k¯‡À¿»«¬≈«ƒ¿»¿««

:dÓe¯ ÔÈn‡ ˙Ï˙e ‡Áa„Ó È‰È¿≈«¿¿»¿««ƒ≈

é"ùø

הּקרׁשים: את לכּסֹות לאחֹוריו, ּתלּוי ְְְֲִֶַַַַָָָָוהּמֹותר

(‰Ï)ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ.מן מׁשּו ּבּצפֹון, ׁשלחן ¿«¿»∆«À¿»ְִַָָָֻ

ּבּדרֹום, ּומנֹורה ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּצפֹוני ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹהּכתל

ּומחצה, אּמֹות ׁשּתי הּדרֹומי הּכתל מן ְְְֱִִֵֶֶַַַָָֹמׁשּוכה

למנֹורה, ׁשלחן ׁשּבין אויר ּכנגד נתּון הּזהב ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּומזּבח

חצי מן נתּונים וכּלם הּמזרח, ּכלּפי קמעא ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֻמׁשּו

הּפתח מן הּמׁשּכן אר ּכיצד? ולפנים, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּמׁשּכן

והּמנֹורה והּׁשלחן הּמזּבח אּמה. עׂשרים ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻלּפרכת

אּמֹות: עׂשר מערב לצד הּפתח מן ְְֲִִֶֶֶַַַַַָמׁשּוכים

(ÂÏ)CÒÓ ˙ÈNÚÂ.,הּפתח ּכנגד מס ׁשהּוא וילֹון ¿»ƒ»»»ְִֶֶֶֶַַָָ

א)ּכמֹו: מגין:(איוב לׁשֹון ּבעדֹו", NÚÓ‰"ׂשכּת ְְְֲִֵַַָ«¬≈
Ì˜¯.ּכפרצּוף מחט, מעׂשה ּבֹו עׂשּויֹות הּצּורֹות …≈ְְֲֲֵַַַַַ

זה: עבר ׁשל ּפרצּוף ּכ זה, עבר ׁשם.¯˜Ìׁשל ְֵֵֶֶֶֶֶֶַָ…≈ֵ

ולא צּיר, עֹובד ותרּגּומֹו: האמנּות, ׁשם ולא ְְְְֳֳֵַַַָָָָָֹֹהאמן

אּמֹות י' הּפרכת: ּכמּדת הּמס מּדת צּיּור. ְִִִֶַַַַַַָָָֹעֹובד

אּמֹות: י' LÏLÂ(‡)על 'B‚Â ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ַַ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿¿»…
B˙Ó˜ ˙Bn‡.(נט רּבי(זבחים ּדברי ּככתבן, ּדברים «…»ְְְִִִִֵַָָָ

ונאמר רבּוע ּכאן נאמר אֹומר: יֹוסי רּבי ְְֱֱִִֵֶֶַַַַָָָיהּודה.

אף ּכארּכֹו, ׁשנים ּפי ּגבהֹו ּלהּלן מה רבּוע. ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָּבּפנימי

"ׁשלׁש מקּים: אני ּומה ּכארּכֹו, ׁשנים ּפי ּגבהֹו ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹּכאן

dnexzfkiyy mei qelwpe`

áïééäz epnî åéúpt òaøà ìr åéúðø÷ úéNrå§¨¦´¨©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨
úLçð Búà úétöå åéúðø÷i''yx:âúéNrå ©§Ÿ¨®§¦¦¨¬Ÿ−§«¤§¨¦³¨

åéúâìæîe åéú÷øæîe åéréå BðMãì åéúøéq¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈
úLçð äNrz åéìk-ìëì åéúzçîei''yx: ©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬§«¤

ãúLçð úLø äNrî øaëî Bl úéNrå§¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤
ìr úLçð úòaè òaøà úLøä-ìr úéNrå§¨¦´¨©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−

åéúBö÷ òaøài''yx:äákøk úçz dúà äzúðå ©§©¬§¨«§¨«©¨´ŸÀ̈©²©©§¬Ÿ
éöç ãr úLøä äúéäå ähîlî çaænä©¦§¥−©¦§¨®¨§¨«§¨´¨¤½¤©−£¦¬

‡¯Úaב ÏÚ È‰B�¯˜ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ««¿«

ÈtÁ˙Â È‰B�¯˜ ÔÈÂ‰z dpÓ d˙ÈÂÊƒ¿»≈ƒ≈¿∆¿»«¿ƒ¿«¿≈

:‡LÁ� d˙Èגd˙Â¯zÎÒt „aÚ˙Â »≈¿»»¿«¿≈¿«¿¿»»≈

d˙ÈÙB¯‚Óe dÓË˜ ÈÙÒÓÏ¿ƒ¿≈ƒ¿≈«¿¿»≈

d˙ÈzÁÓe d˙È¯epˆÂ d˙˜¯ÊÓeƒ¿¿»≈¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

:‡LÁ� „aÚz È‰B�Ó ÏÎÏ¿»»ƒ«¿≈¿»»

BÚ·„ד ‡„¯Ò dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿»»«

ÏÚ „aÚ˙Â ‡LÁ�„ ‡z„ˆÓ¿«¿»ƒ¿»»¿«¿≈«

ÏÚ ‡LÁ�c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ ‡z„ˆÓ¿«¿»«¿«ƒ¿»ƒ¿»»«

:È‰B¯ËÒ Úa¯‡הd˙È Ôz˙Â «¿«ƒ¿ƒ¿ƒ≈»«

È‰˙e Ú¯lÓ ‡Áa„Ó È··BÒ ˙BÁz¿»≈«¿¿»ƒ¿»¿≈

:‡Áa„Ó ˙ebÏt „Ú ‡z„ˆÓ¿«¿»««¿«¿¿»

é"ùø

ּולמעלה: סֹובב מּׂשפת קמתֹו"? epnÓ(·)אּמֹות ְְְִֵַַַָָֹƒ∆
ÂÈ˙�¯˜ ÔÈÈ‰z.:ּבֹו ויחּברם לבּדם יעׂשם ׁשּלא ƒ¿∆»«¿…»ְְֲִֵֵֶַַַָֹ

˙LÁ� B˙‡ ˙ÈtˆÂ.:ׁשּנאמר מצח, עּזּות על לכּפר ¿ƒƒ»…¿…∆ְֱֵֵֶֶַַַַַ

מח) נחּוׁשה":(ישעיה ּומצח"(‚)ÂÈ˙¯ÈÒ.ּכמין ְְֲִָƒ…»ְִ

ׁשּתרּגם.B�M„Ïיּורֹות: והּוא לתֹוכּה, ּדׁשנֹו להסיר ¿«¿ְְְְְִִִֵֶָָ

ּכי לתֹוכם, הּדׁשן לסּפֹות קטמּה, למספי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָאּונקלֹוס:

מתחּלפת אחת מּלה - עברית ּבלׁשֹון מּלֹות ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָיׁש

ּכמֹו: ּוסתירה, ּבנין לׁשּמׁש פ)ּבּפתרֹון (תהלים ְְְְְִִִֵַַָָ

ׁשרׁשיה", ה)"וּתׁשרׁש מׁשריׁש",(איוב "אויל ְְֱִִֵֶַַַָָָ

לא)וחּלּופֹו: וכמֹוהּו:(שם תׁשרׁש". "ּובכלּֿתבּואתי ְְְְְִִֵַָָָ

יז) וחּלּופֹו:(ישעיה ּפרּיה" י)"ּבסעפיה "מסעף(שם ְְְִִִִֵֶָָָֹ

וכמֹוהּו: סעיפיה, מפּׂשח נ)ּפארה", "וזה(ירמיה ְְְְִֵֶֶַַָָָֻ

וכמֹוהּו: עצמֹותיו, ׁשּבר עּצמֹו" אהאחרֹון (מלכים ְְְֲִִַַַָָָ

וחּלּופֹו:כא) באבנים" סב)"וּיסקלהּו "סּקלּו(ישעיה ְְְְֲִִִַַָָֻ

וכן: אבניה, הסירּו ה)מאבן", "ויעּזקהּו(שם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּובלע"ז ּדׁשנֹו, להסיר לדּׁשנֹו, ּכאן אף ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָויסּקלהּו".

ׁשּנֹוטל.ÂÈÚÈÂאדׁשצנדר"יר: מגרפֹות ּכתרּגּומֹו: ¿»»ְְְֵֵֶַַ

מּתכת ׁשל הקדרה ּכּסּוי ּכמין והן הּדׁשן, את ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּבהם

וודי"ל: ּובלע"ז יד, ּבית ולֹו לקּבל.ÂÈ˙˜¯ÊÓeּדק ְְֵַַַָƒ¿¿…»ְֵַ

הּזבחים: ּדם אּונקלּיֹות.ÂÈ˙‚ÏÊÓeּבהם ּכמין ְִֶַַָָƒ¿¿…»ְְְִִ

ּבם, ונתחבים ּבּבׂשר ּבהם ּומּכה ְְְִִִֶֶַַָָָָָּכפּופים,

ממהר ׁשּיהא הּמערכה ּגחלי על ּבהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּומתהּפכין

חכמים ּובלׁשֹון קרוצינ"ׁש, ּובלע"ז ְְְֲִִֵַַָָָׂשרפתן,

ּבהן.ÂÈ˙zÁÓe:צּנֹורּיֹות לּטל להם יׁש קּבּול ּבית ִִ«¿…»ִִֵֵֶֶָָֹ

הּפנימי מזּבח על לׂשאתם הּמזּבח מן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּגחלים

ּכמֹו: מחּתֹות, קרּויים חתּיתן ׁשם ועל ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹלּקטרת,

ל) אׁש(ישעיה ׁשאיבת לׁשֹון מּיקּוד", אׁש ְְְִִֵֵַַָֹ"לחּתת

וכן: ו)מּמקֹומּה, אׁש(משלי איׁש "היחּתה ְְְֲִִֵֵֶַָ

ÂÈÏkּבחיקֹו?!": ÏÎÏ.:ּכליו:ּכמֹו ּכל ְֵ¿»≈»ְֵָָ

(„)¯aÎÓ.ּכמין קריבל"ׁש, ׁשּקֹורין ּכברה, לׁשֹון ƒ¿»ְְְִִֶָָ

ּכמין חֹורין חֹורין עׂשּוי לּמזּבח, לֹו עׂשּוי ְְְִִִִֵַַָָלבּוׁש

לֹו 'ועׂשית ּפתרֹונֹו: וכה מסרס זה ּומקרא ְְְְְִִִֶֶֶָָָָֹֹרׁשת,

רׁשת': מעׂשה נחׁשת ‰ÁaÊÓ(‰)מכּבר ·k¯k. ְְֲִֵֶֶֶַַֹ«¿…«ƒ¿≈«
ּכרּכב, קרּוי ּבעּגּול סביב הּמּקיף ּדבר ּכל ְְִִִֵַַַָָָָָֹסֹובב.

ׁשֹוחטין ּב"הּכל ׁשּׁשנינּו ּכלי":ּכמֹו ּגלמי הן 'אּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹ

ּכמֹו והּוא ּולכרּכב', לׁשּוף... ׁשעתיד ּכל ְְְְִֵֵֶַָָָעץ:

וספסלי הּתבֹות ּדפני ּבקרׁשי עגּלין חריצין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֻׁשעֹוׂשין

רחּבֹו והיה סביבֹו, חריץ עׂשה לּמזּבח אף ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָהעץ.

ׁשלׁש לסֹוף והּוא לנֹוי ּבדפנֹו אחריםאּמה (ספרים ְְְְְַָָָֹ

ּפישש) 'ּגבהֹו האֹומר: ּכדברי ּגבהֹו, ׁשל ְְְְִִֵֵֶַָָָאּמֹות

אּמֹות "וׁשלׁש מקּים: אני מה הא, ּכארּכֹו'. ְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹׁשנים

להּלּו סֹובב אבל ּולמעלה, סֹובב מּׂשפת ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹקמתֹו"?

ראׁשֹו על אּלא הּנחׁשת, למזּבח היה לא ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹֹֹהּכהנים

'איזהּו ּבזבחים: ׁשנינּו וכן מּקרנֹותיו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָלפנים

ולפנים אּמה, רחב והיה לקרן', קרן ּבין ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכרּכֹוב?

אּמֹות ּוׁשּתי הּכהנים, רגלי הּלּו ׁשל אּמה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹמהן

"ּתחת והּכתיב: ׁשם ודקּדקנּו ּכרּכב. קרּויים ְְְְְְְִִִַַַַַַָָֹהּללּו

ּבדפנֹו ׁשהּכרּכב למדנּו, מּלמּטה" הּמזּבח ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹּכרּכב
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ּולמעלה: סֹובב מּׂשפת קמתֹו"? epnÓ(·)אּמֹות ְְְִֵַַַָָֹƒ∆
ÂÈ˙�¯˜ ÔÈÈ‰z.:ּבֹו ויחּברם לבּדם יעׂשם ׁשּלא ƒ¿∆»«¿…»ְְֲִֵֵֶַַַָֹ

˙LÁ� B˙‡ ˙ÈtˆÂ.:ׁשּנאמר מצח, עּזּות על לכּפר ¿ƒƒ»…¿…∆ְֱֵֵֶֶַַַַַ

מח) נחּוׁשה":(ישעיה ּומצח"(‚)ÂÈ˙¯ÈÒ.ּכמין ְְֲִָƒ…»ְִ

ׁשּתרּגם.B�M„Ïיּורֹות: והּוא לתֹוכּה, ּדׁשנֹו להסיר ¿«¿ְְְְְִִִֵֶָָ

ּכי לתֹוכם, הּדׁשן לסּפֹות קטמּה, למספי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָאּונקלֹוס:

מתחּלפת אחת מּלה - עברית ּבלׁשֹון מּלֹות ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָיׁש

ּכמֹו: ּוסתירה, ּבנין לׁשּמׁש פ)ּבּפתרֹון (תהלים ְְְְְִִִֵַַָָ

ׁשרׁשיה", ה)"וּתׁשרׁש מׁשריׁש",(איוב "אויל ְְֱִִֵֶַַַָָָ

לא)וחּלּופֹו: וכמֹוהּו:(שם תׁשרׁש". "ּובכלּֿתבּואתי ְְְְְִִֵַָָָ

יז) וחּלּופֹו:(ישעיה ּפרּיה" י)"ּבסעפיה "מסעף(שם ְְְִִִִֵֶָָָֹ

וכמֹוהּו: סעיפיה, מפּׂשח נ)ּפארה", "וזה(ירמיה ְְְְִֵֶֶַַָָָֻ

וכמֹוהּו: עצמֹותיו, ׁשּבר עּצמֹו" אהאחרֹון (מלכים ְְְֲִִַַַָָָ

וחּלּופֹו:כא) באבנים" סב)"וּיסקלהּו "סּקלּו(ישעיה ְְְְֲִִִַַָָֻ

וכן: אבניה, הסירּו ה)מאבן", "ויעּזקהּו(שם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּובלע"ז ּדׁשנֹו, להסיר לדּׁשנֹו, ּכאן אף ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָויסּקלהּו".

ׁשּנֹוטל.ÂÈÚÈÂאדׁשצנדר"יר: מגרפֹות ּכתרּגּומֹו: ¿»»ְְְֵֵֶַַ

מּתכת ׁשל הקדרה ּכּסּוי ּכמין והן הּדׁשן, את ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּבהם

וודי"ל: ּובלע"ז יד, ּבית ולֹו לקּבל.ÂÈ˙˜¯ÊÓeּדק ְְֵַַַָƒ¿¿…»ְֵַ

הּזבחים: ּדם אּונקלּיֹות.ÂÈ˙‚ÏÊÓeּבהם ּכמין ְִֶַַָָƒ¿¿…»ְְְִִ

ּבם, ונתחבים ּבּבׂשר ּבהם ּומּכה ְְְִִִֶֶַַָָָָָּכפּופים,

ממהר ׁשּיהא הּמערכה ּגחלי על ּבהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּומתהּפכין

חכמים ּובלׁשֹון קרוצינ"ׁש, ּובלע"ז ְְְֲִִֵַַָָָׂשרפתן,

ּבהן.ÂÈ˙zÁÓe:צּנֹורּיֹות לּטל להם יׁש קּבּול ּבית ִִ«¿…»ִִֵֵֶֶָָֹ

הּפנימי מזּבח על לׂשאתם הּמזּבח מן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּגחלים

ּכמֹו: מחּתֹות, קרּויים חתּיתן ׁשם ועל ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹלּקטרת,

ל) אׁש(ישעיה ׁשאיבת לׁשֹון מּיקּוד", אׁש ְְְִִֵֵַַָֹ"לחּתת

וכן: ו)מּמקֹומּה, אׁש(משלי איׁש "היחּתה ְְְֲִִֵֵֶַָ

ÂÈÏkּבחיקֹו?!": ÏÎÏ.:ּכליו:ּכמֹו ּכל ְֵ¿»≈»ְֵָָ

(„)¯aÎÓ.ּכמין קריבל"ׁש, ׁשּקֹורין ּכברה, לׁשֹון ƒ¿»ְְְִִֶָָ

ּכמין חֹורין חֹורין עׂשּוי לּמזּבח, לֹו עׂשּוי ְְְִִִִֵַַָָלבּוׁש

לֹו 'ועׂשית ּפתרֹונֹו: וכה מסרס זה ּומקרא ְְְְְִִִֶֶֶָָָָֹֹרׁשת,

רׁשת': מעׂשה נחׁשת ‰ÁaÊÓ(‰)מכּבר ·k¯k. ְְֲִֵֶֶֶַַֹ«¿…«ƒ¿≈«
ּכרּכב, קרּוי ּבעּגּול סביב הּמּקיף ּדבר ּכל ְְִִִֵַַַָָָָָֹסֹובב.

ׁשֹוחטין ּב"הּכל ׁשּׁשנינּו ּכלי":ּכמֹו ּגלמי הן 'אּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹ

ּכמֹו והּוא ּולכרּכב', לׁשּוף... ׁשעתיד ּכל ְְְְִֵֵֶַָָָעץ:

וספסלי הּתבֹות ּדפני ּבקרׁשי עגּלין חריצין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֻׁשעֹוׂשין

רחּבֹו והיה סביבֹו, חריץ עׂשה לּמזּבח אף ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָהעץ.

ׁשלׁש לסֹוף והּוא לנֹוי ּבדפנֹו אחריםאּמה (ספרים ְְְְְַָָָֹ

ּפישש) 'ּגבהֹו האֹומר: ּכדברי ּגבהֹו, ׁשל ְְְְִִֵֵֶַָָָאּמֹות

אּמֹות "וׁשלׁש מקּים: אני מה הא, ּכארּכֹו'. ְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹׁשנים

להּלּו סֹובב אבל ּולמעלה, סֹובב מּׂשפת ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹקמתֹו"?

ראׁשֹו על אּלא הּנחׁשת, למזּבח היה לא ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹֹֹהּכהנים

'איזהּו ּבזבחים: ׁשנינּו וכן מּקרנֹותיו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָלפנים

ולפנים אּמה, רחב והיה לקרן', קרן ּבין ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכרּכֹוב?

אּמֹות ּוׁשּתי הּכהנים, רגלי הּלּו ׁשל אּמה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹמהן

"ּתחת והּכתיב: ׁשם ודקּדקנּו ּכרּכב. קרּויים ְְְְְְְִִִַַַַַַָָֹהּללּו

ּבדפנֹו ׁשהּכרּכב למדנּו, מּלמּטה" הּמזּבח ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹּכרּכב
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'ּתרי הּמתרץ: ותרץ ּתחּתיו? הּמכּבר ולבּוׁש ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָהּוא

זה יׂשּתרגּו'. ּדלא לכהנים וחד לנֹוי חד ְְְְְְֲֲִִֶַַָָֹהוֹו,

והּגיע הּמכּבר הלּביׁשּו ּומּתחּתיו היה, לנֹוי ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹׁשּבּדפן

אּמה, רחב ׁשהּמכּבר נמצא, הּמזּבח. חצי עד ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָרחּבֹו

ּדמים ּבין להבּדיל ּגבהֹו, לחצי סימן היה ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָוהּוא

למזּבח עׂשּוי ּוכנגּדֹו הּתחּתֹונים, לדמים ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָהעליֹונים

וכבׁש ּבאמצעֹו, הּסקרא חּוט ּדגמת עֹולמים ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻּבית

זה, ּבענין ּפרׁשּו ׁשּלא ּפי על אף ּבֹו. עֹולין ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשהיּו

ּתעׂשהּֿלי" אדמה "מזּבח ּבפרׁשת ׁשמענּו ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָּכבר

ּבּכבׁש מעלֹות לֹו ּתעׂשה לא ּבמעלֹות", תעלה ְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַֹֹ"ולא

ּכ ּכבׁש, לֹו ׁשהיה למדנּו, חלק. ּכבׁש אּלא ְֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּלֹו,

הּנחׁשת מזּבח הּוא אדמה, ּומזּבח ּבמכילתא. ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹׁשנינּו

אדמה חללֹו ממּלאין והּכבׁשׁשהיּו חנּיתן, ּבמקֹום ְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָ

חּוט מלא הּמזּבח מן מבּדל הּמזּבח, ּבדרֹום ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֻהיה

החצר לקלעי סמּו אּמה עד מּגיעין ורגליו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּׂשערה

ּולדברי קֹומתֹו, אּמֹות י' האֹומר ּכדברי ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבּדרֹום,

לא קֹומתֹו", אּמֹות "וׁשלׁש ּככתבן: ּדברים ְְְִִֵַָָָָָָֹֹהאֹומר:

ּבמׁשנת מצאתי ּכ אּמֹות, י' אּלא הּכבׁש אר ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה

מלא הּמזּבח מן מבּדל ׁשהיה וזה מּדֹות, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻמ"ט

הּמקרא: מן למדנּוה זבחים ּבמּסכת ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָהחּוט,

(Ê)˙Úaha.:לּמכּבר ׁשּנעׂשּו טּבעֹות ּבארּבע ««»…ְְְֲִֶַַַַַָָ

(Á)˙ÁÏ ·e·�.לּוחֹות לּוחי. חליל ּכתרּגּומֹו: ¿À…ְְֲִֵַ

ּכּלֹו יהא ולא ּבאמצע, והחלל צד, מּכל ׁשּטים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻעצי

ּכמין אּמֹות ה' על אּמֹות ה' עביֹו ׁשּיהא אחד, ְְְִֵֵֶֶַַַָָעץ

ספינה,.˜ÌÈÚÏ(Ë)סּדן: קלעי ּכמין עׂשּויין ַָ¿»ƒְְְֲִִִֵַָ

אֹורג, מעׂשה ולא קליעה מעׂשה נקבים, ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹנקבים

סרדא, המתרּגם מכּבר, ׁשל ּכתרּגּום סרדין ְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָֻותרּגּומֹו

ּככברה: מנּקבין ׁשהן ‰‡Á˙לפי ‰‡tÏ.הרּוח ּכל ְְְִִִֵֶָָָֻ«≈»»∆»ַָָ

ּפאה: ÌÈ¯NÚ(È)קרּוי ÂÈ„nÚÂ.ּבין אּמֹות חמׁש ֵָָ¿«À»∆¿ƒֵֵַָ

העּמּודים.Ì‰È�„‡Âלעּמּוד:עּמּוד נחׁשת.ׁשל ְַַ¿«¿≈∆ְִֶֶַָֹ

ּתקּועין והעּמּודים הארץ על יֹוׁשבים ְְְֲִִִִֶַַָָָָָהאדנים

קנּדסין ּכמין עֹוׂשה היה פלא"ׁש,לתֹוכן. ׁשּקֹורין ְְְִִִֶֶָָָָֻ

ּבֹו קבּועה נחׁשת וטּבעת ג' ורחּבן טפחים ו' ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָֹארּכן

ּכנגד ּבמיתרים סביביו הּקלע ׂשפת וכֹור ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבאמצעֹו,

טּבעּתֹו ּדר הּקנדס ותֹולה ועּמּוד, עּמּוד ְְְְֶֶֶַַַַַָָֻּכל

זקּוף ראׁשֹו וי"ו, ּכמין העׂשּוי ׁשּבעּמּוד ְְְְִִֶֶַָָָָֹּבאּונקלּיֹות

ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן ּבעּמּוד, ּתקּוע אחד וראׁשֹו ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹלמעלה

ּתלּוי הּקלע ורחב גונזי"ׁש, ׁשּקֹורין ּדלתֹות, ְְְִִֶֶַַַַָָֹלהּציב

החצר: מחּצֹות קֹומת והיא ‰ÌÈ„nÚמּלמּטה ÈÂÂ. ְְְִִִֵֶַַָָ»≈»«Àƒ
האּונקלּיֹות: העּמּודים.Ì‰È˜LÁÂהם היּו מּקפין ְְִֵָ«¬À≈∆ִִַָָָֻ

אם ּכּלן, ּפני על אם יֹודע, ואיני סביב, ּכסף ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻּבחּוטי

לׁשֹון ׁשחּׁשּוק אני יֹודע א ּבאמצעם, ואם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹּבראׁשם
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:äraøàøéèôîæéáéáñ øöçä éãenr-ìk ©§¨¨«¨©¥¸¤«¨¥³¨¦Æ
íäéðãàå óñk íäéåå óñk íé÷Mçî§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−¨®¤§©§¥¤−

úLçði''yx:çéáçøå änàá äàî øöçä Cøà|äî÷å íéMîça íéMîç §«¤´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´©«£¦¦À§Ÿ¨²
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:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂטזÚ¯˙ÏÂ ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿«

‡ÏÎz ÔÈn‡ ÔÈ¯NÚ ‡Ò¯t ‡z¯c«¿»¿»»∆¿ƒ«ƒƒ¿»

¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ

‡Úa¯‡ ÔB‰È„eÓÚ ¯iˆ „·BÚ««»«≈«¿¿»

‡Úa¯‡ ÔB‰ÈÎÓÒÂיזÈ„enÚ Ïk ¿«¿≈«¿¿»»«≈

ÛÒk ÔÈLaÎÓ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„«¿»¿¿¿«¿ƒ¿«

:‡LÁ� ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÛÒk ÔB‰ÈÂÂ»≈¿«¿«¿≈¿»»

·‡ÔÈnיח ‰‡Ó ‡z¯„„ ‡k¯‡À¿»¿«¿»¿»¿«ƒ

‡Óe¯Â ÔÈLÓÁa ÔÈLÓÁ ‡È˙eÙe¿»«¿ƒ¿«¿ƒ¿»
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ּבּגבעה: ּבפּלגׁש מצינּו ׁשּכ יט)חגֹורה, (שופטים ְְֲִִִֶֶֶַָָָָ

חׁשּוקים: ּתרּגּומֹו: חבּוׁשים", חמֹורים צמד ְְֲֲֲִִִִֶֶַ"ועּמֹו

(‚È)‰Á¯ÊÓ ‰Ó„˜ ˙‡ÙÏ.קרּוי הּמזרח ּפני ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ְְִֵַָָ

,לפיכ אחֹורים. לׁשֹון אחֹור, ּפנים. לׁשֹון ְְְֲִִִֶֶַָָָקדם,

אחֹור קרּוי ּומערב ּפנים, ׁשהּוא קדם קרּוי ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָהּמזרח

אמר: דאּת יא)ּכמה יּמא(דברים האחרֹון", "הּים ְְְֲֵַַַַָָָָָ

‡n‰מערבא: ÌÈMÓÁ.היּו לא אּמה חמׁשים אֹותן ַַָָ¬ƒƒ«»ֲִִַָָָֹ

ט"ו אּלא הּפתח, ׁשּׁשם לפי ּבקלעים, ּכּלם ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֻסתּומים

הּׁשנית. לּכתף וכן מּכאן הּפתח לכתף קלעים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאּמה

וזהּו אּמה, כ' ּבנתים הּפתח חלל רחב ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָֹנׁשאר

וילֹוןׁשּנא אּמה", עׂשרים מס החצר "ּולׁשער מר: ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּפתח: ּכרחב ,אר אּמה כ' הּפתח ּכנגד ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלמס

(„È)‰LÏL Ì‰È„nÚ.עּמּוד ּבין אּמֹות חמׁש «À≈∆¿…»ֵֵַַָ

ּבמקצֹוע העֹומד הּדרֹום ׁשּבראׁש עּמּוד ּבין ְְְְִֵֵֶַַַַָָֹלעּמּוד,

ׁשּבּמזרח הג' מן ׁשהּוא עּמּוד עד מזרחית ְְְִִִִִֶֶַַַַָָּדרֹומית

הּׁשני ּומן אּמֹות, חמׁש לּׁשני ּומּמּנּו אּמֹות, ִִִִֵֵֵֶַַַַָה'

וארּבעה הּׁשנית, לּכתף וכן אּמֹות, חמׁש ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָלּׁשליׁשי

י' ּכנגד לּמזרח עּמּודים י' הרי ,לּמס ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָעּמּודים

B‚Â'(ÊÈ)לּמערב: ·È·Ò ¯ˆÁ‰ È„enÚ Ïk.לפי ֲַַָ»«≈∆»≈»ƒ¿ְִ

לּצפֹון אּלא נחׁשת ואדני וחּׁשּוקים ווין ּפרׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

ווין, נאמר לא ולּמערב לּמזרח אבל ְְְֱֲֲִִֶַַַַַָָָָָֹולּדרֹום,

ּכאן: ולּמד ּבא ,לכ נחׁשת. ואדני ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹוחּׁשּוקים

(ÁÈ)¯ˆÁ‰ C¯‡.הּמזרח ׁשּמן והּדרֹום, הּצפֹון …∆∆»≈ְְִִֶַַַָָָ

ּבאּמה: מאה ÌÈMÓÁaלּמערב ÌÈMÓÁ ·Á¯Â. ֲֵַַַָָָָ¿…«¬ƒƒ«¬ƒƒ
חמּׁשים מרּבעת היתה ׁשּבּמזרח חמּׁשים,חצר על ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

מזרח העמיד עׂשר. ורחּבֹו ׁשלׁשים ארּכֹו ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשהּמׁשּכן
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øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈
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ּבּגבעה: ּבפּלגׁש מצינּו ׁשּכ יט)חגֹורה, (שופטים ְְֲִִִֶֶֶַָָָָ

חׁשּוקים: ּתרּגּומֹו: חבּוׁשים", חמֹורים צמד ְְֲֲֲִִִִֶֶַ"ועּמֹו

(‚È)‰Á¯ÊÓ ‰Ó„˜ ˙‡ÙÏ.קרּוי הּמזרח ּפני ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ְְִֵַָָ

,לפיכ אחֹורים. לׁשֹון אחֹור, ּפנים. לׁשֹון ְְְֲִִִֶֶַָָָקדם,

אחֹור קרּוי ּומערב ּפנים, ׁשהּוא קדם קרּוי ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָהּמזרח

אמר: דאּת יא)ּכמה יּמא(דברים האחרֹון", "הּים ְְְֲֵַַַַָָָָָ

‡n‰מערבא: ÌÈMÓÁ.היּו לא אּמה חמׁשים אֹותן ַַָָ¬ƒƒ«»ֲִִַָָָֹ

ט"ו אּלא הּפתח, ׁשּׁשם לפי ּבקלעים, ּכּלם ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֻסתּומים

הּׁשנית. לּכתף וכן מּכאן הּפתח לכתף קלעים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאּמה

וזהּו אּמה, כ' ּבנתים הּפתח חלל רחב ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָֹנׁשאר

וילֹוןׁשּנא אּמה", עׂשרים מס החצר "ּולׁשער מר: ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּפתח: ּכרחב ,אר אּמה כ' הּפתח ּכנגד ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלמס

(„È)‰LÏL Ì‰È„nÚ.עּמּוד ּבין אּמֹות חמׁש «À≈∆¿…»ֵֵַַָ

ּבמקצֹוע העֹומד הּדרֹום ׁשּבראׁש עּמּוד ּבין ְְְְִֵֵֶַַַַָָֹלעּמּוד,

ׁשּבּמזרח הג' מן ׁשהּוא עּמּוד עד מזרחית ְְְִִִִִֶֶַַַַָָּדרֹומית

הּׁשני ּומן אּמֹות, חמׁש לּׁשני ּומּמּנּו אּמֹות, ִִִִֵֵֵֶַַַַָה'

וארּבעה הּׁשנית, לּכתף וכן אּמֹות, חמׁש ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָלּׁשליׁשי

י' ּכנגד לּמזרח עּמּודים י' הרי ,לּמס ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָעּמּודים

B‚Â'(ÊÈ)לּמערב: ·È·Ò ¯ˆÁ‰ È„enÚ Ïk.לפי ֲַַָ»«≈∆»≈»ƒ¿ְִ

לּצפֹון אּלא נחׁשת ואדני וחּׁשּוקים ווין ּפרׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

ווין, נאמר לא ולּמערב לּמזרח אבל ְְְֱֲֲִִֶַַַַַָָָָָֹולּדרֹום,

ּכאן: ולּמד ּבא ,לכ נחׁשת. ואדני ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹוחּׁשּוקים

(ÁÈ)¯ˆÁ‰ C¯‡.הּמזרח ׁשּמן והּדרֹום, הּצפֹון …∆∆»≈ְְִִֶַַַָָָ

ּבאּמה: מאה ÌÈMÓÁaלּמערב ÌÈMÓÁ ·Á¯Â. ֲֵַַַָָָָ¿…«¬ƒƒ«¬ƒƒ
חמּׁשים מרּבעת היתה ׁשּבּמזרח חמּׁשים,חצר על ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

מזרח העמיד עׂשר. ורחּבֹו ׁשלׁשים ארּכֹו ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשהּמׁשּכן



�dnexzfkiriay meiqelwpe`

úLçð íäéðãàå øæLî LL úBnà Lîçi''yx: ¨¥¬©−¥´¨§¨®§©§¥¤−§«¤
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úLçð øöçä úãúé-ìëåi''yxñññ:.ïîéñ å"éòé ,íé÷åñô å"ö §¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤

ÔB‰ÈÎÓÒÂ ¯ÈÊL ıe·c ÔÈn‡ LÓÁ¬≈«ƒ¿¿ƒ¿«¿≈

:‡LÁ�יט‡�kLÓ È�‡Ó ÏÎÏ ¿»»¿…»≈«¿¿»

ÈkÒ ÏÎÂ È‰BkÒ ÏÎÂ d�ÁÏt ÏÎa¿…»¿»≈¿»ƒƒ¿»ƒ≈

Ò Ò Ò :‡LÁ� ‡z¯„„¿«¿»¿»»

é"ùø

החצר. אר ׁשל החיצֹונים חמּׁשים ּבׂשפת ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָֹּפתחֹו

לסֹוף ארּכֹו וכלה הּפנמּיים, ּבחמּׁשים ּכּלּו ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָנמצא,

הּקלעים ּבין לאחֹוריו רוח אּמה כ' נמצאּו, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָל'.
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Ce¯a,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן
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מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן
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,ÌÁ¯ּבמהרה ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,e�ÁnN,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה

ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי

לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .2

זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .3

לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי

כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" )גם בישראל(, צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ.
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הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .2

זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .3

לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי

כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" )גם בישראל(, צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ.
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