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i"gyz'd ,mixet .c"qa

(dben izla dgpd)

·ÈÈÁמרדכי לברוך המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי זה1איניש ממארז"ל הנה .

גם יש זה שבענין אלא מרדכי, וברוך המן ארור הוא פורים של שענינו מוכח גופא
הענין את פועלים שם גם ומ"מ, מרדכי, לברוך המן ארור בין ידע לא ששם ודרגא מקום
זה לאחשורוש, בנוגע שמצינו כפי דפורים, ענינים מכמה מוכח וכן מרדכי. וברוך המן דארור

במדרש (כדאיתא שלו וראשית שאחרית בי'2הקב"ה דכתיב דקאי3), ואיש, איש כרצון לעשות
והמן מרדכי אורה4על היתה ליהודים ומ"מ, ח"ו, המן כרצון גם להיות יכול שהי' והיינו, ,

ויקר וששון גו'5ושמחה הוא ונהפוך דכתיב6, המן, גזירת בהתחלת מצינו וכמו"כ ותאמר7.
ואח"כ עליו, מרדכי את ויתלו גו' אמה חמישים גבוה עץ יעשו אוהביו וכל אשתו זרש לו

כתיב המן, (ועז"נ8במפלת חרבונה המן9ויאמר עשה אשר העץ הנה לטוב) זכור חרבונה וגם
זאת, ועוד למרדכי. הכין אשר העץ על המן את ויתלו גו' אמה חמישים גבוה גו' למרדכי
דוקא. אמה חמישים גבוה הוא שהעץ מודגש ובמפלתו) המן (במחשבת הענינים שבב'

לאסתר נתתי המן בית הנה כתיב הדבר, וסיום בתכלית על10וכמו"כ מרדכי את אסתר ותשם ,
המן המן,11בית בית הי' בפועל שגם ועד המן, בית של באופן להיות שיכול שהבית והיינו, ,

בשוה, הם והמן שמרדכי להיות שאפשר בזה, הענין להבין וצריך למרדכי. ניתן זה בית הנה
כו'. פורים דשמחת הענין פועלים זה במקום ודוקא מרדכי, לברוך המן ארור בין ידע דלא עד

דאיתאÔ·ÂÈÂב) כו', המן מחשבת נתבטלה ידו שעל הענין הפסוק13במדרש12בהקדים על
אברהם קדם שכבר העץ, יהי' לא הקב"ה אמר אמה, חמשים גבוה עץ יעשו

העץ תחת והשענו עץ14ואמר ה' ויורהו נאמר במשה וכן והשענו15, באברהם מ"ש והנה, .
במדרש איתא הידיעה, בה"א העץ, נאמר16תחת שעליו הידוע העץ בבאר17שהוא אשל ויטע

במדרש כדאיתא במדבר, משה אצל גם הי' זה ועץ מהאשל18שבע, ארזים עמו נטל שיעקב
ומזה למדבר, עמם נטלום ישראל ובני למצרים, והורידם שבע, בבאר זקנו אברהם שנטע

בתרגום כדאיתא הצדדים, ג' כל מבריח שהי' הקרשים, בתוך התיכון הבריח שהי'19נעשה

ב.)1 ז, מגילה

קפב.)2 אות א מערכת במאו"א הובא - אגדה

ח.)3 א, אסתר

א.)4 יב, מגילה

טז.)5 ח, אסתר

א.)6 ט, שם

יד.)7 ה, שם

טֿי.)8 ז, שם

יעקב.)9 שושנת פיוט

ז.)10 ח, שם

ב.)11 שם,

(סה"מ)12 תרנ"ח התיכון והבריח ד"ה ראה - לקמן בהבא

ואילך). קלה ע' תרנ"ח

מדרש)13 וראה עץ. יעשו ע"פ במד"ר שם: תרנ"ח בסה"מ

שמעוני ילקוט ה. פרק ב) (נוסח - אסתר מגילת על אחרים פנים

רנו. רמז בשלח

ד.)14 יח, וירא

כה.)15 טו, בשלח

(אות)16 עה"פ שלימה תורה גם וראה עה"פ. טוב שכל מדרש

סג).

לג.)17 כא, וירא

ד.)18 פצ"ד, ב"ר

ב.)19 צח, שבת וראה כח. כו, תרומה תיב"ע
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בריח נחש הקדמוני, הנחש נתבטל שעי"ז (כנחש), כעכנא המן,20נכפף של ענינו גם שזהו ,

נאמר רק21עליו ולא דהמן, העץ ביטול פעל דאברהם שהעץ והיינו, צפע. יצא נחש משרש
שיתלו אתהפכא, של באופן יהי' שהביטול מזה, יתירה אלא העץ, יהי' שלא סתם, ביטול
העץ ביטול שפעל דאברהם העץ של ענינו והנה, למרדכי. הכין אשר העץ על המן את
לאח"ז שנקרא ובפרט רגילה, בלתי תיבה שזוהי אשל, בשם שנקרא עליו, מורה שמו דהמן,
חז"ל במדרשי מצינו ולכן אשל. בשם תחילה נקרא ואעפ"כ העץ), תחת (והשענו עץ 22בשם

מאי לפרש דרשות הפירושיםכמה וא' עץ. ויטע הול"ל כפשוטו, היא הכוונה אם כי, אשל,
ראשיֿתיבות הוא שאש"ל עיקרי23הוא הו"ע ל', ש' א' אשל, בתיבת אות שכל היינו, ,

כדלקמן. העץ, של מהותו שמבאר

במדרשÈÂ˘ג) דאיתא דאברהם, העץ של המהות כללות תחילה הקב"ה24לבאר כשנתן
שנאמר שהיא, כמו אלא נתנה לא הארץ את אבינו בארץ25לאברהם התהלך קום

שבע. בבאר אשל ויטע שנאמר והשביחה, אברהם עמד אתננה, לך כי ולרחבה לארכה
חז"ל אמרו זה שעל עדן, גן על קאי ארץ דהנה בזה, חלק26והענין להם יש ישראל כל

שנאמר הבא, ואף27לעולם ארץ). נקרא שג"ע (היינו ארץ ירשו לעולם צדיקים כולם ועמך
המתים תחיית על או עדן גן על קאי אם פירושים ב' יש הבא משמעות28שבעולם ולפי ,

המתים תחיית על קאי הפשוט קום29הפירוש לאברהם נאמר שעלי' לארץ בנוגע מ"מ, ,

במדרש כדאיתא ג"ע, על שקאי להדיא מצינו גו', בארץ הפסוק30התהלך אלקיך31על ה' כי
לראות בארץ), התהלך קום לאברהם שנאמר הארץ (שזוהי ורחבה טובה ארץ אל מביאך

שנאמר עדן, בגן ערוך שהוא פעולת32שולחן שע"י ועז"נ החיים. בארצות ה' לפני אתהלך
העילוי על נוסף דג"ע השבח ענין והנה, הג"ע. את השביח שבע בבאר אשל ויטע אברהם

ממ"ש יובן עצמו, מצד בגן33דג"ע העבודה שע"י דכשם ולשמרה, לעבדה עדן בגן ויניחהו
שהוא מכמו יותר הג"ע את משביחים האדם עבודת ע"י כמו"כ אותו, משביחים כפשוטו

שלפנ"ז במאמרים כמשנ"ת בזה, והענין עצמו. בתרגום34מצד מ"ש יסוד על ובמדרשי35,
מעשה36חז"ל שע"י תעשה, לא מצוות שס"ה זו ולשמרה עשה מצוות רמ"ח זו לעבדה

עצמה המצוה שהוא מצוה דשכר הענין עדן בגן ממשיכים ומל"ת, מ"ע והרי37המצוות, ,

ב.)20 רעח, א. מב, בזח"ג רע"מ וראה א. כז, ישעי'

המן.)21 ערך יעקב קהלת כט. יד, ישעי'

עה"פ.)22 וירא רש"י א. י, סוטה ראה

לקו"ש)23 וראה עה"פ. וירא בחיי קי. תהלים מדרש ראה

וש"נ. .501 ס"ע חט"ו

ח.)24 א, דברים ספרי

יז.)25 יג, לך

חלק.)26 ר"פ סנהדרין משנה

כא.)27 ס, ישעי'

ובכ"מ.)28 ב). (יד, פ"א ציצית מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

מסכת)29 על שמואל מדרש שם. לסנהדרין (ועוד) רע"ב ראה

בתחילתו. אבות

ח.)30 פכ"ה, שמו"ר

ז.)31 ח, עקב

ט.)32 קטז, תהלים

טו.)33 ב, בראשית

(לעיל)34 ספ"ו יתנו זה וד"ה פ"ט ב) (מאמר לגני באתי ד"ה

ואילך). קמא ס"ע ואילך; קכט ע'

עה"פ.)35 תיב"ע

א).)36 (סב, תכ"א תקו"ז ב. קסה, ח"ב א. כז, ח"א זהר ראה

ד. מח, שה"ש לקו"ת עה"פ. ראובני ילקוט ב). (פח, תנ"ה

ארז"ל. בשם - סע"ב תתרמא, ח"ו בראשית אוה"ת

פל"ט.)37 פל"ז. תניא ראה
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הבא מעולם אפילו למעלה הוא המצוה וכללות38ענין מג"ע. שלמעלה ועוה"ב ג"ע שכולל ,

רז"ל אמרו דהנה, בזה, מעדן39הענין יוצא ונהר לומר תלמוד עדן, הוא גן הוא תאמר שמא
הגן את נמשך40להשקות אינו עצמו עדן שבחי' לחוד, הם כך כדי ועד לחוד, ועדן לחוד גן ,

רק בכחו מעדן היוצא הנהר שגם והיינו, הגן, את להשקות מעדן יוצא נהר ורק בהגן,
הוא ולשמרה לעבדה ע"י שנעשה והשבח עצמו. בפני נשאר הגן אבל הגן, את להשקות
ספירת על בכללות קאי הגן ענין דהנה, בספירות, וענינו בהגן. עדן בחי' שממשיכים

נהר41המלכות בשם שנקראת בינה בחי' הוא הגן) את להשקות מעדן (שיוצא הנהר וענין ,42,

החכמה בחי' מזה) (למטה וגם הכתר בחי' על קאי הנהר) נמשך (שממנו ועדן דניידי, ,43מיא

עדן שם פירוש שזהו הכתר), ופנימיות החכמה (פנימיות שבהם הפנימיות זה הרי ובשניהם
נאמר עדן בחי' שעל לגן, עדן שבין החילוק וזהו התענוג. ענין על ראתה44שמורה לא עין

לעתיד הנשמות שכר אמנם, האדם. יצירת היתה שבו המקום הוא גן משא"כ זולתך, אלקים
במשך ועבודתינו מעשינו ע"י בא לבוא דלעתיד השכר והרי עדן, לבחי' שיזכו הוא לבוא
את ממשיכים לחוד שבהגן היינו, ולשמרה, לעבדה שזהו"ע עלמא, דהוה שנין אלפי שית

המצו שהיא מצוה דשכר וזהוהענין עדן. בשם הנקרא העליון ורצון חפץ שהו"ע עצמה, ה
בהגן עדן בחי' המשכת שהו"ע הארץ, את אברהם השביח שבע בבאר אשל ויטע שע"י
מרומזים בזה העבודה ופרטי ולשמרה. דלעבדה בהענין האדם מעשה ע"י שנעשה (ארץ),

כדלקמן. אשל, שבתיבת ל' ש' א' האותיות בג'

והעולם,ÔÈ�Ú‰Âד) הארץ ענין כללות על הוספה של שהו"ע מובן אל"ף דבאות בזה,
נברא מילואו על שעולם כפי (גם העולם בריאת בג"ע)45שהרי אדה"ר הי' שאז ,

בי"ת באות כמ"ש46היא במדרש47, וכדאיתא האל"ף. הו"ע מזה ולמעלה ברא, כ"ו48בראשית
עולמך בראת ולא אותיות של ראשון אני כו' הקב"ה לפני תגר קורא האל"ף היתה דורות

שנאמר בך, אלא פותח ואינו מסיני תורה ליתן בא אני למחר הקב"ה לה אמר אנכי49בי,
ובריאת באל"ף, להתחיל יכול הי' תורה שמתן הטעם מהו להבין, צריך אך אלקיך. הוי'
תורה ניתנה לא שהרי להבין, צריך וביותר באל"ף. להתחיל יכולה היתה לא העולם

השרת וכמ"ש50למלאכי דוקא, בעולם למטה אלא שמתן51, והיינו, סיני, הר על הוי' וירד
מלמעלה ירידה של באופן אלא למעלה, סיני) (הר המטה את שהעלו באופן הי' לא תורה
מובן אינו דאל"ף, הענין להיות יכול הי' לא העולם שבבריאת וכיון דוקא. בעולם למטה,
בעולם, האל"ף המשכת להיות אפשר ואם בעולם. האל"ף המשכת תורה במתן נפעל איך

פ"ט.)38 תרל"ז וככה המשך ראה

ב.)39 לד, ברכות

יו"ד.)40 ב, בראשית

גן).)41 (ערך פ"ג הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס

ובכ"מ.)42 ואילך. א לט, שה"ש לקו"ת

סע"ב)43 דרפ"ח באד"ז בזהר כמ"ש שם: תרנ"ח בסה"מ

עדן. ערך בשעה"כ בפרדס ועמ"ש

שם.)44 ברכות ג. סד, ישעי'

(וביפ"ת)45 ג פי"ג, ו. פי"ב, שם וראה ז. פי"ד, ב"ר ראה

שם).

ב).)46 (רה, ויגש ר"פ זהר יו"ד. פ"א, ב"ר

א.)47 א, בראשית

שם.)48 ב"ר

ב.)49 כ, יתרו

ב.)50 כה, ברכות

כ.)51 יט, יתרו
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מארז"ל ע"פ ובפרט העולם. בריאת בתחילת גם האל"ף המשכת להיות יכול הי' 52א"כ,

דכתיב עם53מאי הקב"ה שהתנה מלמד לי, למה יתירה ה' הששי, יום בוקר ויהי ערב ויהי
הששי, יום (וזהו כו' מתקיימין אתם התורה מקבלים ישראל אם להם ואמר בראשית מעשה
דמעשה הקיום הוא תורה) (מתן אלקיך הוי' שאנכי והיינו, תורה), בו שניתנה בסיון ו'
האל"ף ונמשך ניתוסף לאח"ז ורק דוקא, בבי"ת העולם בריאת היתה ומ"מ בראשית,
שכל הידוע ע"פ ויובן הארץ). את השביח שאברהם הנ"ל (ע"ד בבי"ת שנברא בהעולם
הדברים של ענינם על המורים שמות אלא הסכמיים, שמות אינם הקודש שבלשון השמות

אלו בשמות יובן54הנקראים ומזה ענינה, על מורה זה ששם אל"ף, דאות בהשם הוא וכן .
ובאופן דוקא, באל"ף הי' תורה ומתן באל"ף, העולם בריאת להיות יכול הי' לא למה

דוקא. העולם בעניני נמשך שהאל"ף

בינהÂ‡È·Â¯ה) אאלפך חכמה אאלפך מלשון הוא אל"ף דהנה, זאת,55הענין, ועוד .
קבלה בספרי זה56כדאיתא וענין מחו"ב). (למעלה פלא אותיות הוא שאל"ף

ובחסידות בקבלה מבואר שהרי בינה, אאלפך חכמה אאלפך בהלשון גם שהפירוש57נרמז
שכל), הוא (שענינם הבינה ואת החכמה את שמלמדים הוא בינה אאלפך חכמה דאאלפך
שנקרא שאף והיינו, פלא. אותיות דאל"ף שזהו"ע מהשכל, שלמעלה מדרגא ההמשכה ע"י
להיות ממנו שנמשך באופן אלא כלל, חו"ב עם קשור שאינו ענין זה אין מ"מ, פלא, בשם

בינה. אאלפך חכמה אאלפך

Ô·ÂÈÂובזה) ודעת טעם השכל, שהו"ע ובינה, חכמה בו שיש התחתון, באדם שהוא מכמו
החכמה, הו"ע שהתחלתם האדם, שבנפש פנימיים הכחות השתלשלות סדר מתחיל
הו"ע שכללותו ובינה, מחכמה שלמעלה ענין בו ויש כו'), למטה עד לבינה נמשך ומחכמה
הרצון חיצוניות הרצון. ופנימיות הרצון חיצוניות אופנים, ב' ישנם גופא וברצון הרצון.
ער). וויל (אזוי הרצון הוא שכך אם כי לרצון, טעם שאין באופן והיינו סתם, רצון ַהוא

חפץ בשם הנקרא הוא הרצון טעם58ופנימיות זה שאין אלא לרצון, כמוס טעם שיש והיינו, ,
טוב כי וראו טעמו מלשון טעם אם כי מהרצון, למטה שהם ובינה חכמה שהו"ע59של ,

להרצון, (עכ"פ) כמוס טעם שיש שכיון העולם כסברת זה שאין והיינו, (געשמאק). ַהעונג
הרצון דוקא אדרבה, אלא כלל, טעם לו שאין מהרצון במדריגה למטה שהוא ראי' זה הרי
זה הרי התענוג, ענין עם הקשור טעם אלא) שכלי, טעם (לא שהוא כמוס, טעם לו שיש

הרצון שאין60פנימיות שנראה ברצון גם רצון, בכל ישנו זה שענין לומר מוכרח ובאמת .
ענין והרי האדם, רצון שזהו דכיון הא', ענינים. משני הוא לזה וההכרח כלל. טעם לו

(ובפרש"י).)52 א פח, שבת

לא.)53 א, בראשית

תשס"ו)54 (בהוצאת יד סימן המגיד להרב תורה אור ראה

ובכ"מ. פ"א. והאמונה היחוד שער תניא טז). ע' ריש

א.)55 קד, שבת לג. לג, איוב ע"פ

ועוד.)56 א). (קלה, ת"ע תקו"ז

ואילך.)57 סע"ג רפב, הפורים שער דא"ח) (עם סידור ראה

רסג.)58 סימן אה"ע צ"צ שו"ת ד. כח, שה"ש לקו"ת ראה

ובכ"מ.

ט.)59 לד, תהלים

ספר)60 מנחם (תורת סי"ג תשכ"ח לגני באתי ד"ה גם ראה

שטז). ע' שבט המאמרים
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של עניניו שכל לומר בהכרח הרי ודרגות, השתלשלות שכל, של ענין על מורה האדם
באופן הם גם הנה שבאדם, אדם לא בחי' פנימיים, מכחות שלמעלה הענינים גם האדם,
הכחות עם אחד בהמשך שבא ההשתלשלות בסדר זה שאין אלא השתלשלות, של
רצון, של ענין שבכל במוחש, שרואים ממה והב', כנ"ל. החכמה מכח שהתחלתם הפנימיים
במשך הנה ועונג, טעם לא ואפילו שכלי טעם לא כלל, טעם לו שאין שנראה רצון גם
מובן, אינו ולכאורה והיפוך. חילוף גם בו להיות שיכול ועד שינוי, בו להיות יכול הזמן
למה א"כ, שכל, עם הקשור ענין זה אין שהרי בכלי, המוגבל פנימי ענין זה שאין דכיון
הוא הרי האדם, רצון להיותו הרצון, שגם הוא, הענין אך לחילוף. ועד שינוי בו יחול
כמוס טעם בו שיש וכיון כמוס. דטעם באופן שהוא אלא טעם, בו ויש הדרגה, של באופן
נמשך הטעם וכאשר בגלוי, נמשך להיות הכמוס הטעם עלול הזמן במשך הנה (עכ"פ),
באופן לחילוף ועד שינוי, בו לפעול שיכולים קושיות של ענין זה על יחול אזי בגלוי,
התענוג. כח עם שמתאחד ופנימיותו, הרצון עיקר הוא זה ענין דוקא הנה ואעפ"כ, הפכי.

ÔÎÂאבל והדעת, הטעם מן למעלה להיות היא העבודה תכלית דהנה, בעבודה, גם הוא
בו יש ודעת, מטעם למעלה היותו שעם אלא לפנימיות, שייך שאינו באופן זה אין
מכמו ויובן פנימי. בהרגש לבוא שצריך והיינו, (געשמאק), העונג שהו"ע כמוס, טעם
קריא רחמנא מחתרתא אפום דגנבא ומצב מעמד להיות שיכול התחתונות, בדרגות ,61שהוא

יכול ולכן שכל, של ענינים עם אצלו קשור זה שאין אלא פשוטה, אמונה לו שיש והיינו,
שצריך הוא תורה ע"פ העבודה סדר אבל קריא. רחמנא גופא מחתרתא שאפום להיות
ועד"ז כו'. מחתרתא דאפום הענין את שוללים ועי"ז בפנימיות, האמונה את להמשיך
הרצון, כח מצד ודעת, מטעם למעלה שהיא כפי העבודה דהנה, נעלות, היותר בדרגות
שלמעלה רצוא אלא דתיקון, רצוא רק זה אין גופא שברצוא ועד הרצוא, ענין את פועלת
בקדושה, שהוא (כפי דתהו רצוא נקרא שלכן והגבלות, ומדידות הכלים מענין לגמרי
ומת שהציץ עזאי בן אצל שהי' כפי לא העבודה להיות צריכה ואעפ"כ גופא). ,62בתיקון

אומר הכתוב שהי'63ועליו אהרן בני שני אצל שמצינו וכפי לחסידיו, המותה ה' בעיני יקר
ה' לפני דבקרבתם הענין הרצוא64אצלם שהו"ע וימותו65, שעי"ז באופן זה64, רצוא שהרי ,

הרצוא אלא העליונה, הכוונה מצד שלמעלה, הרצון מצד להיות צריך שהרצוא כפי אינו
בשלום ויצא בשלום שנכנס עקיבא רבי אצל שהי' כפי להיות שהי'66צריך שאף והיינו, ,

שנקרא עד כלים, של ענין מכל ולמעלה והגבלה ממדידה שלמעלה עליון היותר רצוא אצלו
בתו"א (כמבואר דתהו רצוא באופן67בשם הרצוא בענין עבודתו התחלת היתה מ"מ, ,(

וטעם למטה. התומ"צ במעשה השוב, שהו"ע בשלום, יצא לאח"ז גם ולכן בשלום, שנכנס

לקו"ת)61 וראה יעקב). העין גירסת (ע"פ א סג, ברכות

א. ז, ואתחנן

ב.)62 יד, חגיגה

שם.)63 חגיגה טו. קטז, תהלים

א.)64 טז, אחרי

שם)65 תו"ח ב. כה, וישלח תו"א וראה אחרי. ר"פ אוה"ח

רנט ע' תרמ"ט (סה"מ תרמ"ט מות אחרי ד"ה ואילך. א קצד,

ואילך).

פ"ב)66 חגיגה ירושלמי יעקב. העין גירסת (ע"פ שם חגיגה

ה"א).

שם.)67 וישלח
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של עניניו שכל לומר בהכרח הרי ודרגות, השתלשלות שכל, של ענין על מורה האדם
באופן הם גם הנה שבאדם, אדם לא בחי' פנימיים, מכחות שלמעלה הענינים גם האדם,
הכחות עם אחד בהמשך שבא ההשתלשלות בסדר זה שאין אלא השתלשלות, של
רצון, של ענין שבכל במוחש, שרואים ממה והב', כנ"ל. החכמה מכח שהתחלתם הפנימיים
במשך הנה ועונג, טעם לא ואפילו שכלי טעם לא כלל, טעם לו שאין שנראה רצון גם
מובן, אינו ולכאורה והיפוך. חילוף גם בו להיות שיכול ועד שינוי, בו להיות יכול הזמן
למה א"כ, שכל, עם הקשור ענין זה אין שהרי בכלי, המוגבל פנימי ענין זה שאין דכיון
הוא הרי האדם, רצון להיותו הרצון, שגם הוא, הענין אך לחילוף. ועד שינוי בו יחול
כמוס טעם בו שיש וכיון כמוס. דטעם באופן שהוא אלא טעם, בו ויש הדרגה, של באופן
נמשך הטעם וכאשר בגלוי, נמשך להיות הכמוס הטעם עלול הזמן במשך הנה (עכ"פ),
באופן לחילוף ועד שינוי, בו לפעול שיכולים קושיות של ענין זה על יחול אזי בגלוי,
התענוג. כח עם שמתאחד ופנימיותו, הרצון עיקר הוא זה ענין דוקא הנה ואעפ"כ, הפכי.

ÔÎÂאבל והדעת, הטעם מן למעלה להיות היא העבודה תכלית דהנה, בעבודה, גם הוא
בו יש ודעת, מטעם למעלה היותו שעם אלא לפנימיות, שייך שאינו באופן זה אין
מכמו ויובן פנימי. בהרגש לבוא שצריך והיינו, (געשמאק), העונג שהו"ע כמוס, טעם
קריא רחמנא מחתרתא אפום דגנבא ומצב מעמד להיות שיכול התחתונות, בדרגות ,61שהוא

יכול ולכן שכל, של ענינים עם אצלו קשור זה שאין אלא פשוטה, אמונה לו שיש והיינו,
שצריך הוא תורה ע"פ העבודה סדר אבל קריא. רחמנא גופא מחתרתא שאפום להיות
ועד"ז כו'. מחתרתא דאפום הענין את שוללים ועי"ז בפנימיות, האמונה את להמשיך
הרצון, כח מצד ודעת, מטעם למעלה שהיא כפי העבודה דהנה, נעלות, היותר בדרגות
שלמעלה רצוא אלא דתיקון, רצוא רק זה אין גופא שברצוא ועד הרצוא, ענין את פועלת
בקדושה, שהוא (כפי דתהו רצוא נקרא שלכן והגבלות, ומדידות הכלים מענין לגמרי
ומת שהציץ עזאי בן אצל שהי' כפי לא העבודה להיות צריכה ואעפ"כ גופא). ,62בתיקון

אומר הכתוב שהי'63ועליו אהרן בני שני אצל שמצינו וכפי לחסידיו, המותה ה' בעיני יקר
ה' לפני דבקרבתם הענין הרצוא64אצלם שהו"ע וימותו65, שעי"ז באופן זה64, רצוא שהרי ,

הרצוא אלא העליונה, הכוונה מצד שלמעלה, הרצון מצד להיות צריך שהרצוא כפי אינו
בשלום ויצא בשלום שנכנס עקיבא רבי אצל שהי' כפי להיות שהי'66צריך שאף והיינו, ,

שנקרא עד כלים, של ענין מכל ולמעלה והגבלה ממדידה שלמעלה עליון היותר רצוא אצלו
בתו"א (כמבואר דתהו רצוא באופן67בשם הרצוא בענין עבודתו התחלת היתה מ"מ, ,(

וטעם למטה. התומ"צ במעשה השוב, שהו"ע בשלום, יצא לאח"ז גם ולכן בשלום, שנכנס

לקו"ת)61 וראה יעקב). העין גירסת (ע"פ א סג, ברכות

א. ז, ואתחנן

ב.)62 יד, חגיגה

שם.)63 חגיגה טו. קטז, תהלים

א.)64 טז, אחרי

שם)65 תו"ח ב. כה, וישלח תו"א וראה אחרי. ר"פ אוה"ח

רנט ע' תרמ"ט (סה"מ תרמ"ט מות אחרי ד"ה ואילך. א קצד,

ואילך).

פ"ב)66 חגיגה ירושלמי יעקב. העין גירסת (ע"פ שם חגיגה

ה"א).

שם.)67 וישלח
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שאפילו היינו, כמוס, טעם שזהו אלא לרצון, טעם שיש באופן הי' שהרצוא לפי הוא, הדבר
יסור שלא פועל זה וענין בפנימיות, הוא נרגש ומ"מ העלם, של באופן הוא והעונג הטעם
ועי"ז בשלום, הכניסה נעשית שלכן העליונה, הכוונה מאמיתית אּפטרעטן) ניט זאל ָָ(ער

בשלום. היציאה גם

Â‰ÊÂענ זה אין ומ"מ פלא, אותיות שהוא האל"ף, לכחותענין שייך שאינו פלא של ין
אאלפך חכמה אאלפך להיות נמשך דפלא שמהענין אם, כי ובינה, דחכמה פנימיים
עצמו, הרצון ענין מצד הנה שבקדושה, נעלות בדרגות שאפילו כמשנת"ל והיינו בינה.
נמשך שכאשר מובן ומזה כו'. הכוונה מאמיתת לסור יכול ועונג, טעם כמוס, טעם ללא

מית שאיקרי עד לגמרי, ממדריגתו שיפול להיות יכול התחתונות, בהכרח68בדרגות ולכן .
שהפלא האל"ף, שזהו"ע הרצון), (פנימיות והעונג הטעם בו שיורגש באופן הרצון שיהי'
נטי' תהי' לא הרצון בחיצוניות שגם פועל זה וענין ובינה. חכמה עם שקשור באופן הוא
שכללות כיון מ"מ, פנימי, ההרגש אצלו נעלם שעה לפי אם שאפילו והיינו, הכוונה, מן
מעבודתו. נטי' תהי' שלא הרצון, חיצוניות על גם פועל זה הרי האמור, באופן היא עבודתו
וזמנים מיוחדים בימים ודעת מטעם שלמעלה העבודה אופן ישנו שכאשר שמצינו וע"ד
ובכל לבבך בכל העבודה להיות צריכה שבהם הזמנים בשאר גם פועל זה הרי מיוחדים,

דתמידים69נפשך בעבודה שגם ודעת, טעם ע"פ מסודרת עבודה הנפש, כחות עשר בכל ,

ממנו הנופל יפול לא פועל70כסדרם שלפנ"ז בימים בו שעמד העבודה שאופן לפי והיינו, ,
שלאח"ז. הימים כל על גם

הוי'Ê"ÙÚÂו) אנכי באל"ף, הקב"ה פתח שבו תורה במתן שנמשך האל"ף ענין יובן
אלא באל"ף, הפתיחה להיות יכולה היתה לא העולם שבבריאת דאע"פ אלקיך,
נפעל תורה במתן דהנה, בזה, והענין בעולם. האל"ף נמשך תורה במתן מ"מ דוקא, בבי"ת
כו' לפני רוח נחת שהו"ע שלמעלה, העונג ענין עם שקשור כפי למטה העליון רצון ,71גילוי

הכתר, חיצוניות מצד שהוא כפי יהי' שלא והיינו, דוקא. ומצוות תורה בעניני הוא שהרצון
לא וגם שכל, עם קשור שאינו מקיף, כח שהוא הרצון, חיצוניות הו"ע באדם שדוגמתו

כאורה דכחשיכה הענין להיות יכול זה שמצד ועונג, טעם בתחלת72עם דהנה, בשוה. שהכל ,

בערבוביא משתמשין וחושך אור היו במדרש73הבריאה וכדאיתא עולם74, של ברייתו מתחלת
ובהו תהו היתה והארץ רשעים, של ומעשיהן צדיקים של במעשיהן הקב"ה אלו75צפה ,

אור יהי אלקים ויאמר רשעים, של יודע76מעשיהן איני אבל צדיקים, של מעשיהן אלו ,

דכתיב כיון כו', חפץ מהם של77באיזה במעשיהן אומר הוי טוב, כי האור את אלקים וירא
שהוא כפי העליון הרצון שמצד והיינו, רשעים. של במעשיהן חפץ ואינו חפץ, צדיקים

לקו"ת)68 פ"ב. הכלים) שבירת (שער ט שער חיים עץ ראה

ב. קלה, ח"ג זהר וראה ובכ"מ. ד. נו, חוקת

ה.)69 ו, ואתחנן

ח.)70 כב, תצא ע"פ

ח.)71 כח, פינחס ופרש"י ספרי ט. א, ויקרא ופרש"י תו"כ

יב.)72 קלט, תהלים

ד.)73 א, בראשית פרש"י

ספ"ב.)74 ב"ר

ב.)75 א, בראשית

ג.)76 שם,

ד.)77 שם,
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וכמ"ש כאורה, כחשיכה זה הרי מכלים, למעלה פנימי, מבחי' בידים78למעלה שממית
שחפץ מגלה התורה אך חפץ. מהם באיזה יודע איני ולכן מלך, בהיכלי והיא תתפש
נמשך שבתורה לפי והיינו, טוב, כי האור את אלקים וירא כמ"ש צדיקים, של במעשיהם
להיות יכולה היתה לא העולם שבריאת הטעם וזהו (כנ"ל). שבהרצון והעונג הטעם ונתגלה
עצמו, הרצון רק ישנו שברצון, התענוג גילוי שהו"ע התורה גילוי קודם כי, אל"ף, באות

בזהר כדאיתא דאל"ף, הענין להיות אפשר אי ארור79ולכן שגם ארור, ר"ת הוא שאל"ף
מהם80כנען באיזה יודע ואיני כאורה, כחשיכה ששם כיון יניקה, לקבל יכולים המן וארור

בזהר כדאיתא בי"ת, באות העולם בריאת היתה זה ומשום ברכה,79חפץ. ר"ת הוא שבי"ת
המשכה ענינה ברכה השכל,81והרי והו"ע והגבלות, מדידות כלים, עם הקשור שזהו"ע ,

הוא ובזה האור. בענין בשכלו ובוחר האור, ובין החושך בין ומפריש מבדיל זה שמצד
והתענוג הכמוס הטעם נתגלה תורה שבמתן כיון באל"ף, שהתחלתו תורה דמתן החידוש
בחיצוניות שאפילו נפעל ועי"ז דוקא, צדיקים של במעשיהם הוא חפץ זה שמצד שברצון,

יהי לא האדם).הרצון בעבודת (ס"ה) לעיל האמור (ע"ד כאורה דכחשיכה באופן '

Â‰ÊÂמהוה מלשון הוא הוי' דהנה, אלקיך. הוי' אנכי היא תורה דמתן שהו"ע82שההתחלה ,

הוא שענינם ו"ה, י"ה האותיות ד' הוי' בשם יש ולכן העולמות. השתלשלות התהוות
והתפשטות המשכה והתפשטות של83צמצום שהו"ע יו"ד, באות היא שההתחלה והיינו, ,

מקור שיהי' עד והדרגה בסדר האור בא שעי"ז כו', והגבלה מדידה על שמורה צמצום,
הפעולה התמדת על מורה הוי' דשם שהיו"ד זאת, ועוד ורגע84להוות. רגע שבכל היינו, ,

מדידה כלים, של שזהו"ע והתפשטות, המשכה והתפשטות צמצום של באופן זה הרי
והו"ע מהוי', שלמעלה אנכי בחי' גם שיומשך הוא תורה דמתן החידוש אמנם, והגבלה.

כתיב דהנה בזה, והענין והגבלה. ממדידה שלמעלה פלא, אותיות הוא85האל"ף הוי' אני
במדידה שהוא השתלשלות דסדר הענין כללות שזהו בעלמא, והארה שם רק שהוא שמי,

שניתי דלא הענין ישנו זו בחי' שמצד דאנכי, הגילוי להיות צריך ולכן שהו"ע86והגבלה. ,

בשם הוא שניתי דלא שהענין היינו, שניתי, לא הוי' אני [ומ"ש והגבלה ממדידה שלמעלה
ע"ש לא הוי' שנקרא דלעילא, הוי' שם על קאי זה שענין הא', ביאורים. שני בזה יש הוי',

וכמבואר להוות. ויכלתו שבכחו ע"ש אלא בפועל, מהווה שבו87שהוא היכולת בענין
הענין בו שייך לא ולכן הכחות, ענין מכל למעלה להיותו בהשוואה, הענינים כל נמצאים
לפעמים המבואר כפי שגם והב', להוות. וביכלתו שבכחו ע"ש הוי' שנקרא אע"פ 88דשניתי,

וש"נ.)78 .85 ע' תש"ד סה"מ וראה כח. ל, משלי

79(.46 שבהערה

כה.)80 ט, נח

ובכ"מ.)81 ג. לז, מקץ תו"א

שעהיוה"א)82 תניא פ"ט. תשע) ולא (עשר א שער פרדס

(להר"י אגוז גינת (ברע"מ). סע"ב רנז, ח"ג זהר וראה רפ"ד.

בשל"ה הובא ואילך. א (ד, ההוי' שער הראשון חלק גיקטליא)

ה. סימן או"ח טושו"ע פס"א. ח"א מו"נ ואילך). ב ד, בהקדמה

ועוד.

ובכ"מ.)83 ואילך. א א, בשלח לקו"ת

שם.)84 שעהיוה"א תניא ראה

ח.)85 מב, ישעי'

ו.)86 ג, מלאכי

וש"נ.)87 קעו. ע' ניסן המאמרים ספר מנחם תורת ראה

ע')88 תרס"ט סה"מ גם וראה .178 ע' תרצ"ט סה"מ ראה

קסג.
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וכמ"ש כאורה, כחשיכה זה הרי מכלים, למעלה פנימי, מבחי' בידים78למעלה שממית
שחפץ מגלה התורה אך חפץ. מהם באיזה יודע איני ולכן מלך, בהיכלי והיא תתפש
נמשך שבתורה לפי והיינו, טוב, כי האור את אלקים וירא כמ"ש צדיקים, של במעשיהם
להיות יכולה היתה לא העולם שבריאת הטעם וזהו (כנ"ל). שבהרצון והעונג הטעם ונתגלה
עצמו, הרצון רק ישנו שברצון, התענוג גילוי שהו"ע התורה גילוי קודם כי, אל"ף, באות

בזהר כדאיתא דאל"ף, הענין להיות אפשר אי ארור79ולכן שגם ארור, ר"ת הוא שאל"ף
מהם80כנען באיזה יודע ואיני כאורה, כחשיכה ששם כיון יניקה, לקבל יכולים המן וארור

בזהר כדאיתא בי"ת, באות העולם בריאת היתה זה ומשום ברכה,79חפץ. ר"ת הוא שבי"ת
המשכה ענינה ברכה השכל,81והרי והו"ע והגבלות, מדידות כלים, עם הקשור שזהו"ע ,

הוא ובזה האור. בענין בשכלו ובוחר האור, ובין החושך בין ומפריש מבדיל זה שמצד
והתענוג הכמוס הטעם נתגלה תורה שבמתן כיון באל"ף, שהתחלתו תורה דמתן החידוש
בחיצוניות שאפילו נפעל ועי"ז דוקא, צדיקים של במעשיהם הוא חפץ זה שמצד שברצון,

יהי לא האדם).הרצון בעבודת (ס"ה) לעיל האמור (ע"ד כאורה דכחשיכה באופן '

Â‰ÊÂמהוה מלשון הוא הוי' דהנה, אלקיך. הוי' אנכי היא תורה דמתן שהו"ע82שההתחלה ,

הוא שענינם ו"ה, י"ה האותיות ד' הוי' בשם יש ולכן העולמות. השתלשלות התהוות
והתפשטות המשכה והתפשטות של83צמצום שהו"ע יו"ד, באות היא שההתחלה והיינו, ,

מקור שיהי' עד והדרגה בסדר האור בא שעי"ז כו', והגבלה מדידה על שמורה צמצום,
הפעולה התמדת על מורה הוי' דשם שהיו"ד זאת, ועוד ורגע84להוות. רגע שבכל היינו, ,

מדידה כלים, של שזהו"ע והתפשטות, המשכה והתפשטות צמצום של באופן זה הרי
והו"ע מהוי', שלמעלה אנכי בחי' גם שיומשך הוא תורה דמתן החידוש אמנם, והגבלה.

כתיב דהנה בזה, והענין והגבלה. ממדידה שלמעלה פלא, אותיות הוא85האל"ף הוי' אני
במדידה שהוא השתלשלות דסדר הענין כללות שזהו בעלמא, והארה שם רק שהוא שמי,

שניתי דלא הענין ישנו זו בחי' שמצד דאנכי, הגילוי להיות צריך ולכן שהו"ע86והגבלה. ,

בשם הוא שניתי דלא שהענין היינו, שניתי, לא הוי' אני [ומ"ש והגבלה ממדידה שלמעלה
ע"ש לא הוי' שנקרא דלעילא, הוי' שם על קאי זה שענין הא', ביאורים. שני בזה יש הוי',

וכמבואר להוות. ויכלתו שבכחו ע"ש אלא בפועל, מהווה שבו87שהוא היכולת בענין
הענין בו שייך לא ולכן הכחות, ענין מכל למעלה להיותו בהשוואה, הענינים כל נמצאים
לפעמים המבואר כפי שגם והב', להוות. וביכלתו שבכחו ע"ש הוי' שנקרא אע"פ 88דשניתי,

וש"נ.)78 .85 ע' תש"ד סה"מ וראה כח. ל, משלי

79(.46 שבהערה

כה.)80 ט, נח

ובכ"מ.)81 ג. לז, מקץ תו"א

שעהיוה"א)82 תניא פ"ט. תשע) ולא (עשר א שער פרדס

(להר"י אגוז גינת (ברע"מ). סע"ב רנז, ח"ג זהר וראה רפ"ד.

בשל"ה הובא ואילך. א (ד, ההוי' שער הראשון חלק גיקטליא)

ה. סימן או"ח טושו"ע פס"א. ח"א מו"נ ואילך). ב ד, בהקדמה

ועוד.

ובכ"מ.)83 ואילך. א א, בשלח לקו"ת

שם.)84 שעהיוה"א תניא ראה

ח.)85 מב, ישעי'

ו.)86 ג, מלאכי

וש"נ.)87 קעו. ע' ניסן המאמרים ספר מנחם תורת ראה

ע')88 תרס"ט סה"מ גם וראה .178 ע' תרצ"ט סה"מ ראה

קסג.
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הוי' שאני לפי זה הרי דלתתא, הוי' על גם הוי', שם כללות על קאי שניתי לא הוי' שאני
שם אותיות (שזהו"ע כו' וההתפשטות הצמצום וענין בלבד, הארה של שהו"ע שמי, הוא
של ענין אלא אינו אלי') משייכות למעלה הוא (שהעצם בלבד בהארה שהוא כפי הוי')

במק"א כמבואר אמיתי, שינוי של ענין אינו וגילוי שהעלם וידוע וגילוי, בארוכה].89העלם
ממדידה שלמעלה פלא, אותיות האל"ף שהו"ע אנכי, שבחי' היינו, הוי', אנכי ועז"נ
עניני גם נמשכים שלכן השתלשלות, דסדר והגבלה בהמדידה בהוי', נמשך והגבלה,
הנה הוי', בשם אנכי מבחי' שיומשך הגורם הוא מי אך העולם. ובעניני בעולם התומ"צ

וחיותך כחך אלקיך, שיהי' הוא שהמכוון והיינו, אלקיך, הוי' אנכי נעשה90עז"נ זה וענין ,
במעשיהם החפץ נעשה כאורה, דכחשיכה הענין תמורת הנה שאז בהוי', נמשך שאנכי עי"ז
ומזה (דישראל). וחיותך כחך להיות דוקא, לישראל היא ההמשכה שלכן דוקא, צדיקים של

רוח ואמשיך רוח אייתי רוח שהרי האדם, בעבודת תלוי זה שענין גם ובאתערותא91מובן ,
שעבודתו היינו, דאנכי, בהבחי' היא האדם עבודת כאשר ולכן דלעילא, אתערותא דלתתא
הפנימית שהכוונה ובאופן ודעת, מטעם למעלה אלא והגבלה, מדידה השכל, מצד אינה
רחמנא מחתרתא אפום דגנבא הענין מושלל נעשה [שעי"ז פנימי בהרגש בהרצון נרגשת
דנכנס באופן עליונה היותר בדרגא הרצוא אפילו נעשה ועי"ז דדקות), בדקות (אפילו קריא
(כנ"ל הכוונה מן נטי' תהי' שלא הרצון בחיצוניות גם נפעל ואז בשלום, ויצא בשלום
תורה במתן שנתגלה כפי דאנכי האל"ף המשכת את למעלה גם פועל עי"ז הנה ס"ה)],
צדיקים של במעשיהם חפץ זה שמצד שבהרצון, והתענוג הכמוס הטעם גם שנמשך באופן

כאורה. כחשיכה יהי' לא הרצון בחיצוניות שגם ועד דוקא,

‰ÊÓÂשל הו"ע עצמו מצד ג"ע שהרי דג"ע, הארץ בהשבחת דהאשל האל"ף פעולת מובן
באופן ולשמרה, לעבדה האדם, עבודת ע"י אך פנימי, אור להיותו והגבלה מדידה
וזוהי והגבלה, ממדידה שלמעלה האל"ף בחי' בג"ע ממשיכים מהגבלה, שלמעלה
על קאי שלכן התענוג, שהו"ע עדן, בחי' בהגן שממשיכים בג"ע, שפועלים ההשבחה

עדן. בחי' כמו יהי' הגן שגם הכתר, ופנימיות החכמה פנימיות

עלÂ‡È·Â¯ז) מורה עצמה שהאות (ס"ד) לעיל האמור ע"פ יובן דאשל, שי"ן אות ענין
והאמונה היחוד בשער וכמבואר ציור92ענינה, על מורה האות שתמונת

נעשים אלא נפרדים, אינם הקוין ג' אך קוין, מג' נעשית שי"ן אות והנה, כו'. ההמשכה
המדות ג' הם שכללותם המדות הו"ע הקוין דג' בזה, והענין בתחתיתם. ומיוחדים מחוברים
רק ולא מתפרדין. ענפין נפרדים, הם עצמם מצד המדות והנה, תפארת. גבורה חסד

בתניא (כמבואר ויראה אהבה שהם המדות, פנימיות אפילו אלא המדות, שאהבה93חיצוניות
אינו האהבה בקו שבהיותו התחתון באדם רואים הרי וגבורה), דחסד הפנימיות הם ויראה
אהבה להיות שיוכל דתורה, החידוש הוא זה ובענין להיפך. ועד"ז היראה, בקו להיות יכול

אדמו"ר)89 מאמרי ואילך. א מח, דא"ח) (עם סידור ראה

ואילך. קנח ע' נ"ך האמצעי

ראה.)90 ר"פ שם ע"ג. ריש עג, בלק ג. מ, שלח לקו"ת ראה

ב.)91 קסב, זח"ב ראה

בהגהה.)92 פי"ב

א).)93 (קכג, סט"ו אגה"ק
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בספרי כדאיתא ביחד, אלא69ויראה אהבה במקום ויראה יראה במקום אהבה לך שאין
שהם כפי המדות, כללות שהו"ע קוין, ג' בה שיש שי"ן, אות וזהו"ע בלבד. הקב"ה במדת
בעבודת הענין וביאור למטה. ומתאחדים מתחברים אלא) מתפרדין, דענפין באופן (לא
שאז הרצון, ופנימיות הרצון שהו"ע האל"ף, מצד היא העבודה כאשר גם דהנה, האדם,
ביותר, נעלית בעבודה לעסוק יכול שהאדם במוחש רואים הרי כו', הפנימית הכוונה נרגשת
ההתבוננות שענין (והיינו ודעת מטעם שלמעלה העבודה לאופן בא ההתבוננות שע"י עד
יהי' לא קצר זמן לאחר הנה ואעפ"כ, ומסתירים), המעלימים הענינים את להסיר אלא אינו
אמיתיים. ובענינים אמיתית התבוננות היתה שההתבוננות אע"פ בפועל, למעשה שייך זה

ועז"נ הלב, אל ההמשכה ללא הידיעה, ענין רק שישנו מפני היא לכך היום94והסיבה וידעת
הכוונה מילוי שתפעל באופן הידיעה לענין קיום שיהי' שכדי היינו, לבבך, אל והשבות
להיות שבלב, בהמדות הידיעה את להמשיך הלב, אל ההשבה צ"ל העליון, והרצון
אל והשבות ע"י פעולתו פועל היום דוידעת שהענין והיינו, הקוין. ג' בכל הלב התפעלות
השי"ן ענין וזהו הכתוב). (כסיום עוד דאין שזהו"ע העבודה, תכלית שנפעל ועד לבבך,
מטו"ד) שלמעלה העבודה (שהו"ע שהאל"ף היא הכוונה תכלית כי האל"ף, שלאחרי
ענפין בבחי' יהיו שלא בהם ויפעל המדות, ענין כללות הקוין, בג' בהשי"ן, יומשך
לפעול שכדי והיינו, הנ"ל. הספרי כמאמר ה', בעבודת ביחד כולם יהיו אלא מתפרדין,
המשכת וזהו"ע מפירוד, שלמעלה מבחי' להמשיך צריך מתפרדין, בענפין האחדות ענין
הקוין, בג' ההתאחדות ענין נעשה שעי"ז מטו"ד, שלמעלה העבודה שהו"ע האל"ף,
הם ששניהם כיון להאהבה, בסתירה תהי' לא והיראה להיראה בסתירה תהי' לא שהאהבה

ה'. עבודת שהו"ע אחת, לתכלית

שבתיבתÂ‰�‰ח) למ"ד אות ענין וזהו בפועל, במעשה יומשך זה שכל היא הכוונה תכלית
דאל"ף אל"ף, אות של ענינה כמו לכאורה הוא למ"ד אות של ענינה דהנה, אשל.
כמבואר הוא, הענין אך הלימוד. ענין על מורה למ"ד וגם ולימוד, אולפנא מלשון הוא

עליונות,95במק"א היותר לדרגות הלימוד אופן הוא הא' לימוד. אופני שני שיש בארוכה
עצמם, ובינה לחכמה הלימוד שהוא בינה, אאלפך חכמה אאלפך מלשון דאל"ף, שזהו"ע
אופן הוא והב' אל"ף. אותיות פלא, בשם נקרא שלכן השכל, ממקור נמשך זה ולימוד

הוי' לימודי בניך וכל שעז"נ תחתונות, היותר לדרגות עד השכלתי96הלימוד מלמדי מכל ,97,

אדם מכל דהלומד הלימוד אופן רז"ל98שזהו שדרשו ועד כדרבונות,100מ"ש99, חכמים דברי
הבקר מלמד ונקרא בפרה, דעה שמורה מרדע היינו שהאות101שדרבן האדם, בעבודת וענינו .

המרכבה חיות בד' שרשה ע"י הבהמית, לנפש והלימוד ההמשכה על מורה דהנה,102למ"ד .

לט.)94 ד, ואתחנן

95(- תשנ"ח (בהוצאת ואילך תתכה ס"ע חוקת אוה"ת ראה

תתכד). ע'

יג.)96 נד, ישעי'

צט.)97 קיט, תהלים

רפ"ד.)98 אבות

ב.)99 ג, חגיגה וראה ה"א. פ"י סנהדרין ירושלמי

יא.)100 יב, קהלת

שמואלֿא)101 מצו"צ עה"פ. רד"ק (וראה לא ג, שופטים ספר

שם. ירושלמי גם וראה כא). יג,

ב.)102 ב, ויקרא לקו"ת ראה
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בספרי כדאיתא ביחד, אלא69ויראה אהבה במקום ויראה יראה במקום אהבה לך שאין
שהם כפי המדות, כללות שהו"ע קוין, ג' בה שיש שי"ן, אות וזהו"ע בלבד. הקב"ה במדת
בעבודת הענין וביאור למטה. ומתאחדים מתחברים אלא) מתפרדין, דענפין באופן (לא
שאז הרצון, ופנימיות הרצון שהו"ע האל"ף, מצד היא העבודה כאשר גם דהנה, האדם,
ביותר, נעלית בעבודה לעסוק יכול שהאדם במוחש רואים הרי כו', הפנימית הכוונה נרגשת
ההתבוננות שענין (והיינו ודעת מטעם שלמעלה העבודה לאופן בא ההתבוננות שע"י עד
יהי' לא קצר זמן לאחר הנה ואעפ"כ, ומסתירים), המעלימים הענינים את להסיר אלא אינו
אמיתיים. ובענינים אמיתית התבוננות היתה שההתבוננות אע"פ בפועל, למעשה שייך זה

ועז"נ הלב, אל ההמשכה ללא הידיעה, ענין רק שישנו מפני היא לכך היום94והסיבה וידעת
הכוונה מילוי שתפעל באופן הידיעה לענין קיום שיהי' שכדי היינו, לבבך, אל והשבות
להיות שבלב, בהמדות הידיעה את להמשיך הלב, אל ההשבה צ"ל העליון, והרצון
אל והשבות ע"י פעולתו פועל היום דוידעת שהענין והיינו, הקוין. ג' בכל הלב התפעלות
השי"ן ענין וזהו הכתוב). (כסיום עוד דאין שזהו"ע העבודה, תכלית שנפעל ועד לבבך,
מטו"ד) שלמעלה העבודה (שהו"ע שהאל"ף היא הכוונה תכלית כי האל"ף, שלאחרי
ענפין בבחי' יהיו שלא בהם ויפעל המדות, ענין כללות הקוין, בג' בהשי"ן, יומשך
לפעול שכדי והיינו, הנ"ל. הספרי כמאמר ה', בעבודת ביחד כולם יהיו אלא מתפרדין,
המשכת וזהו"ע מפירוד, שלמעלה מבחי' להמשיך צריך מתפרדין, בענפין האחדות ענין
הקוין, בג' ההתאחדות ענין נעשה שעי"ז מטו"ד, שלמעלה העבודה שהו"ע האל"ף,
הם ששניהם כיון להאהבה, בסתירה תהי' לא והיראה להיראה בסתירה תהי' לא שהאהבה

ה'. עבודת שהו"ע אחת, לתכלית

שבתיבתÂ‰�‰ח) למ"ד אות ענין וזהו בפועל, במעשה יומשך זה שכל היא הכוונה תכלית
דאל"ף אל"ף, אות של ענינה כמו לכאורה הוא למ"ד אות של ענינה דהנה, אשל.
כמבואר הוא, הענין אך הלימוד. ענין על מורה למ"ד וגם ולימוד, אולפנא מלשון הוא

עליונות,95במק"א היותר לדרגות הלימוד אופן הוא הא' לימוד. אופני שני שיש בארוכה
עצמם, ובינה לחכמה הלימוד שהוא בינה, אאלפך חכמה אאלפך מלשון דאל"ף, שזהו"ע
אופן הוא והב' אל"ף. אותיות פלא, בשם נקרא שלכן השכל, ממקור נמשך זה ולימוד

הוי' לימודי בניך וכל שעז"נ תחתונות, היותר לדרגות עד השכלתי96הלימוד מלמדי מכל ,97,

אדם מכל דהלומד הלימוד אופן רז"ל98שזהו שדרשו ועד כדרבונות,100מ"ש99, חכמים דברי
הבקר מלמד ונקרא בפרה, דעה שמורה מרדע היינו שהאות101שדרבן האדם, בעבודת וענינו .

המרכבה חיות בד' שרשה ע"י הבהמית, לנפש והלימוד ההמשכה על מורה דהנה,102למ"ד .

לט.)94 ד, ואתחנן

95(- תשנ"ח (בהוצאת ואילך תתכה ס"ע חוקת אוה"ת ראה

תתכד). ע'

יג.)96 נד, ישעי'

צט.)97 קיט, תהלים

רפ"ד.)98 אבות

ב.)99 ג, חגיגה וראה ה"א. פ"י סנהדרין ירושלמי

יא.)100 יב, קהלת

שמואלֿא)101 מצו"צ עה"פ. רד"ק (וראה לא ג, שופטים ספר

שם. ירושלמי גם וראה כא). יג,

ב.)102 ב, ויקרא לקו"ת ראה
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על לפעול שיכולה ההתבוננות הרי והרצוא, הרצון מצד לעבודה עד ההתבוננות, בעבודת
שיכו התבוננות אותה אינה האלקית להיפך,נפש ועד"ז הבהמית, נפש על לפעול לה

היציאה ענין האלקית נפש על פועלת אינה הבהמית, נפש על שפועלת שההתבוננות
הוי' אלקינו הוי' ישראל דשמע ההתבוננות אופני ב' הם ובכללות והגבלה. ממדידה

ועד103אחד לעולם מלכותו כבוד שם וברוך עילאה104, יחודא שבין החילוק כללות שזהו ,

תתאה הו"ע105ויחודא ישראל דשמע הכתובים, מפירוש מובן שביניהם והחילוק .

עניני מכל למעלה הוא א"ס ועצמות שמהות שמתבונן היינו, אחד, דהוי' ההתבוננות
ההשתלשלות סדר שכל כיון שניתי, דלא באופן והוא ההשתלשלות, עניני ומכל העולמות
רוחות וד' והארץ הרקיעים שז' היינו, אחד, שהוי' מובן ומזה בעלמא, מהארה אלא אינו

עולם של לאלופו במציאות בטלים אמנם,106העולם פלא. אותיות האל"ף, שזהו"ע ,

הבהמית לנפש שייכת אינה זו לענינים107התבוננות שייכות לה אין עצמה שמצד כיון ,

גם להיות צריכה ולכן ההשתלשלות. בסדר שנבראת לפי השתלשלות, מסדר שלמעלה
ועד לעולם מלכותו כבוד שם דברוך ההארה108ההתבוננות על קאי ומלכות כבוד דשם ,

דבר שאין ההתבוננות היא ובזה לעולמות, מקור שנעשית בלבד) וטפל (הארה האלקית
עצמו את הדבר109עושה לגבי בערך שלא בדרגא למטה הוא שנעשה שהדבר מובן והרי ,

זו והתבוננות הנבראים, בחיק כלל נמצא לא מאין היש התהוות שענין ועד אותו, המהווה
אבל לימוד, של ענין גם שזהו ומובן, היש. ביטול אצלו יהי' בעולם בהיותו שגם פועלת
מהבי"ת שלמעלה דאנכי להאל"ף עולם, של לאלופו במציאות ביטול שפועל באופן לא

בהמה בזרע הדעת המשכת שפועל לימוד רק אלא והגוף110דבראשית, הבהמית נפש שגם ,

תוכל האלקית שנפש כדי אמנם, אליהם. השייכת ההתבוננות ע"י היש לביטול יבואו
רק היא שייכת עצמה ומצד בהמית, היותה על הבט מבלי אשר הבהמית, נפש על לפעול
לצאת ברצון שתתעורר כך כדי עד ההתבוננות עלי' תפעול מ"מ ובהמיים, גשמיים לענינים
האלקית, נפש על שפועלת ההתבוננות תחילה להיות צריכה שלה, וההגבלה מהמדידה
עולם, של אלופו המשכת שהו"ע אחד, הוי' דק"ש, ראשון דפסוק ההתבוננות שזוהי
כבוד שם דברוך בהענין נמשך ולאח"ז ס"ו), (כנ"ל אלקיך בהוי' שנמשך דאנכי, האל"ף

כמ"ש הבהמית, נפש על גם לפעול ועד, לעולם יצריך69מלכותו בשני לבבך, ,111בכל

למ"ד. אות שזהו"ע

Â‰ÊÂובקבלה בחסידות מבואר דהנה, שבע, בבאר אשל ויטע קאי112מש"נ שבע שבאר
כמארז"ל ק"ש, של ברכות שבע לאחרי',113על ואחת לפני' שתים מברך בשחר

ד.)103 ו, ואתחנן

ועוד.)104 א. נו, פסחים

פ"ז.)105 שעהיוה"א תניא א. יח, זח"א ראה

ודאדה"ז)106 שו"ע סא. סימן או"ח בב"י הובא סמ"ק ראה

ב. יג, ברכות וראה ג. כג, תזריע לקו"ת ו'. סעיף שם או"ח

ואילך.)107 סע"א ג, ויקרא לקו"ת ב. ל, וישב תו"א ראה

ב.)108 שם, לקו"ת ראה

ספר)109 וראה פ"ו. שם רפ"ה. א שער הלבבות חובת ראה

א. קה, ב. ז, להצ"צ החקירה

משפטים.)110 ר"פ תו"א ראה

עה"פ.)111 ופרש"י ספרי א. נד, ברכות משנה

א.)112 תשסב, ח"ד וירא אוה"ת

א.)113 יא, ברכות משנה

i"gyzd ,mixet

בירושלמי ואיתא לאחרי', ושתים לפני' שתים מברך מ"ש114ובערב ע"ש ביום115שזהו שבע
שבע) (באר ק"ש דברכות העבודה שבאמצע היינו, שבע, בבאר אשל ויטע ועז"נ הללתיך.
שהיא ובשכמל"ו, אחד הוי' גו' ישראל שמע דק"ש, העבודה על דקאי דאשל, הענין ישנו
בהביטול ההתבוננות על מורה הא' ל'. ש' א' האותיות ג' של ענינם בה שכלולים באופן
(אל"ף האדם בעבודת לגמרי מהשתלשלות שלמעלה מבחי' שנמשכת עולם, של לאלופו
על מורה הש' בינה). אאלפך חכמה (אאלפך שבו ובינה בחכמה וחודרת פלא) אותיות
למעשה עד נהי"ם בבחי' ההמשכה על מורה והל' המדות, כללות שהם הקוין בג' ההמשכה

אדם116בפועל משתווים שבו הו"ע העשי' כח שהרי הבהמית, נפש על הפעולה שזוהי ,

רצוני, ונעשה שאמרתי לפני נח"ר העליון, העונג העליונה, הכוונה נשלמת ועי"ז ובהמה.
דוקא. שלמטה הענינים ע"י

ומזהÂ‰�‰ט) למדבר, נטלום ישראל ובני למצרים, ארזים יעקב נטל דאברהם מהאשל
בזה והענין כנחש. נכפף שהי' הקרשים בתוך התיכון הבריח אח"כ שגם117נעשה ,

זה אין ובהלמ"ד, בהשי"ן ההמשכה שהו"ע האשל, בנטיעת אברהם של עבודתו לאחרי
בלבד זו שלא וכל, מכל הלעו"ז ביטול שיהי' היא הכוונה תכלית שהרי הכוונה, תכלית עדיין
אלא והלמ"ד), בהשי"ן ההמשכה ע"י נעשה זה (שענין הצמצומים מריבוי לינק יוכל שלא
זה ובשביל הרצון, חיצוניות בחי' והגבלה, ממדידה שלמעלה מבחי' אפילו לינק יוכל שלא
שיהי' היינו, העיקרי, הענין יהי' הרצון שפנימיות ובאופן הרצון, פנימיות המשכת צ"ל
דאנכי האל"ף נמשך שבו תורה, במתן נפעל זה וענין וכיסוי. העלם של באופן ולא בגילוי,

כמ"ש יעקב, של ענינו גם וזהו בגלוי. אלקיך בישראל,118בהוי' שם ותורה ביעקב עדות ויקם
מלגאו ומשה מלבר דיעקב שזהו"ע משה, ע"י בפועל בא תורה דמתן שהענין וכידוע119אלא .

בזהר כדאיתא ויצחק, אברהם לגבי דיעקב החידוש אירוסין120גם בחי' הם ויצחק שאברהם
ויצחק (אברהם ושמאלא דימינא הענין ישנו כאשר כן, ולאחרי הנישואין, אזי121שקודם ,(

כלה ערבית122ובינייהו תפלת היא שתפלתו יעקב, של ענינו שזהו יחוד123, הוא שענינה ,

המשכת124העליון והו"ע עצמית, המשכה שהיא הטפה המשכת נעשית שעי"ז הנישואין, ענין ,
דאברהם מהאשל נעשה יעקב שע"י וזהו ב"ה. א"ס ומהות עצמות העליון, העונג וגילוי
מזה, ויתירה הקדמוני, נחש של ענינו נתבטל שעי"ז היינו, כנחש, נכפף שהי' התיכון הבריח

עמו ישלים אויביו גם דאתהפכא, הענין בריח125שפועלים נעשה בריח, נחש שתמורת ,

מיוסד126התיכון שעליו היינו, שבמשכן, הצדדים ג' כל את ומחבר הקרשים בתוך שמבריח

ד"ה)114 - שם ברכות בפרש"י (הובא ה"ה פ"א ברכות

בשחר).

קסד.)115 קיט, תהלים

א'תקכד.)116 ע' ריש תרומה ב. תשסא, שם וירא אוה"ת ראה

ע' תרע"ח (סה"מ תרצ"ט תרע"ח. אשל ויטע ד"ה א'תקל. ע'

ועוד. .(94 ע' תרצ"ט סו.

ואילך.)117 א'תקכד ע' תרומה אוה"ת גם ראה

ה.)118 עח, תהלים

א).)119 (כט, יג תקון תקו"ז ראה

א.)120 קכו, שרה חיי אוה"ת וראה א. קלג, ח"א

ובכ"מ.)121 תולדות. ר"פ תו"א ראה

בשבחין".)122 "אזמר בפיוט

שם.)123 זח"א ראה

שם.)124 לזח"א האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי ראה

ה"ג.)125 פ"ח תרומות ירושלמי וראה ז. טז, משלי ע"פ

ואילך.)126 ג'מח ע' ח"ח תרומה אוה"ת גם ראה
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בירושלמי ואיתא לאחרי', ושתים לפני' שתים מברך מ"ש114ובערב ע"ש ביום115שזהו שבע
שבע) (באר ק"ש דברכות העבודה שבאמצע היינו, שבע, בבאר אשל ויטע ועז"נ הללתיך.
שהיא ובשכמל"ו, אחד הוי' גו' ישראל שמע דק"ש, העבודה על דקאי דאשל, הענין ישנו
בהביטול ההתבוננות על מורה הא' ל'. ש' א' האותיות ג' של ענינם בה שכלולים באופן
(אל"ף האדם בעבודת לגמרי מהשתלשלות שלמעלה מבחי' שנמשכת עולם, של לאלופו
על מורה הש' בינה). אאלפך חכמה (אאלפך שבו ובינה בחכמה וחודרת פלא) אותיות
למעשה עד נהי"ם בבחי' ההמשכה על מורה והל' המדות, כללות שהם הקוין בג' ההמשכה

אדם116בפועל משתווים שבו הו"ע העשי' כח שהרי הבהמית, נפש על הפעולה שזוהי ,

רצוני, ונעשה שאמרתי לפני נח"ר העליון, העונג העליונה, הכוונה נשלמת ועי"ז ובהמה.
דוקא. שלמטה הענינים ע"י

ומזהÂ‰�‰ט) למדבר, נטלום ישראל ובני למצרים, ארזים יעקב נטל דאברהם מהאשל
בזה והענין כנחש. נכפף שהי' הקרשים בתוך התיכון הבריח אח"כ שגם117נעשה ,

זה אין ובהלמ"ד, בהשי"ן ההמשכה שהו"ע האשל, בנטיעת אברהם של עבודתו לאחרי
בלבד זו שלא וכל, מכל הלעו"ז ביטול שיהי' היא הכוונה תכלית שהרי הכוונה, תכלית עדיין
אלא והלמ"ד), בהשי"ן ההמשכה ע"י נעשה זה (שענין הצמצומים מריבוי לינק יוכל שלא
זה ובשביל הרצון, חיצוניות בחי' והגבלה, ממדידה שלמעלה מבחי' אפילו לינק יוכל שלא
שיהי' היינו, העיקרי, הענין יהי' הרצון שפנימיות ובאופן הרצון, פנימיות המשכת צ"ל
דאנכי האל"ף נמשך שבו תורה, במתן נפעל זה וענין וכיסוי. העלם של באופן ולא בגילוי,

כמ"ש יעקב, של ענינו גם וזהו בגלוי. אלקיך בישראל,118בהוי' שם ותורה ביעקב עדות ויקם
מלגאו ומשה מלבר דיעקב שזהו"ע משה, ע"י בפועל בא תורה דמתן שהענין וכידוע119אלא .

בזהר כדאיתא ויצחק, אברהם לגבי דיעקב החידוש אירוסין120גם בחי' הם ויצחק שאברהם
ויצחק (אברהם ושמאלא דימינא הענין ישנו כאשר כן, ולאחרי הנישואין, אזי121שקודם ,(

כלה ערבית122ובינייהו תפלת היא שתפלתו יעקב, של ענינו שזהו יחוד123, הוא שענינה ,

המשכת124העליון והו"ע עצמית, המשכה שהיא הטפה המשכת נעשית שעי"ז הנישואין, ענין ,
דאברהם מהאשל נעשה יעקב שע"י וזהו ב"ה. א"ס ומהות עצמות העליון, העונג וגילוי
מזה, ויתירה הקדמוני, נחש של ענינו נתבטל שעי"ז היינו, כנחש, נכפף שהי' התיכון הבריח

עמו ישלים אויביו גם דאתהפכא, הענין בריח125שפועלים נעשה בריח, נחש שתמורת ,

מיוסד126התיכון שעליו היינו, שבמשכן, הצדדים ג' כל את ומחבר הקרשים בתוך שמבריח
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ביהדותו שעודנו ולחשוב לטעות מקום אין זה בכחות144שבענין רק לא שנוגע ענין זה הרי ,
בני כל עמדו ולכן הנפש, ועצמות בפנימיות אלא הרצון, בחיצוניות רק ולא פנימיים,

ונשים טף זקן ועד מנער וע"י145ישראל, כולה. השנה כל במשך נפש מסירת של בתנועה ,

פעלו שבנפש, עדן בחי' העונג, שהו"ע הרצון, מפנימיות שנמשכת דמס"נ העבודה אופן
המשכת תהי' בשוה, הם מרדכי וברוך המן שארור ודרגא בהמקום שגם למעלה, גם כן

דוקא. צדיקים של במעשיהם חפץ להיות העליון, וחפץ הרצון פנימיות

Â‰ÊÂעם העבודה שע"י היינו, כו', ומשה אברהם קדם שכבר העץ יהי' לא הקב"ה שאמר
השדה עץ האדם כי בבאר146העץ, אשל דויטע באופן האדם, עבודת כללות שזוהי ,

שחודר ובאופן הרצון, פנימיות שהו"ע דאנכי, האל"ף את להמשיך היא שעבודתו שבע,
יחד, יתאחדו אלא מתפרדין ענפין בבחי' יהיו שלא המדות כללות שהם הקוין ג' בהשי"ן,
עד השכלתי, מלמדי מכל אדם, מכל הלומד שהו"ע הלמ"ד, ע"י מטה למטה שנמשך ועד
שהביא מלבר, יעקב ולפנ"ז מלגאו, משה משה, ע"י בזה שניתוסף וכפי הבהמית, לנפש
לא עי"ז הנה הקרשים, בתוך שמבריח התיכון בריח מהם נעשה ולאח"ז למצרים הארזים
שיתלו אתהפכא, של באופן העץ יהי' דלא הענין שפועלים מזה, ויתירה (דהמן), העץ יהי'
שעליו התיכון בריח נעשה בריח הנחש שתמורת כשם למרדכי, הכין אשר העץ על המן את

ס"ט). (כנ"ל המשכן מיוסד

ודורÂ‰ÊÂיא) דור בכל ונעשים שנזכרים הפורים באופן147שבימי פורים דשמחת הענין ישנו
שני בזה שיש מרדכי, לברוך המן ארור בין ידע דלא עד לבסומי איניש שחייב
העבודה תכלית וזוהי מרדכי, וברוך המן דארור הענינים שישנם היינו, הפכיים, ענינים
בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי ע"י פועלים זה וענין ברוך, יהי' ומרדכי ארור יהי' שהמן
מארור למעלה הוא עצמו שמצד הרצון בבחי' שמגיעים היינו, מרדכי, לברוך המן ארור
ויתלו למלך אמור שתמורת פועלים ושם אמה, דחמישים הבחי' שזוהי מרדכי, וברוך המן

למיתקו ומרירו לנהורא חשוכא אתהפכא יהי' מרדכי, אשר148את העץ על המן את שיתלו ,

וגו' וחור תכלת מלכות בלבוש המלך מלפני יצא ומרדכי למרדכי, הענינים149הכין ששה (כל
בתו"א כמבואר בכתוב), בכלל,150שנימנו התורה ענין שזהו משנה, סדרי ששה על דקאי

למטה העליון רצון גילוי שענינה שבע"פ, תורה העליון.151ובפרט עונג גם נתגלה שעי"ז ,

שנמשך ויקר, וששון ושמחה אורה היתה שליהודים באופן פורים שמחת עי"ז נמשך ולכן
ויקר. וששון שמחה דאורה הענינים כל טפחים מעשרה למטה עד ישראל לבני

פי"ד.)144 תניא ראה

יג.)145 ג, אסתר ע"פ

יט.)146 כ, שופטים פ'

הובא)147 שובבים. תיקון בספר רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. להחיד"א דוד לב בספר ונתבאר

א.)148 ד, זח"א

טו.)149 ח, אסתר

א.)150 צג, אסתר מגילת

סכ"ט.)151 אגה"ק תניא
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מאידית תרגום

חומשי‡. מחמשה השני ספר את סיימו זו בשבת
שמות. ספר - תורה

אצל לעורר צריך בכלל ובקדושה בתורה סיום כל
חשבון לעשות מיוחדה התעוררות (המסיים) היהודי
וגם שלפנ"ז, בתקופה מעבודתו וסךֿהכל צדק
עכשיו, שמתחילה בעבודה, החדש לשלב להתכונן

ויקרא. ספר התחלת - ובנדו"ד

בחייו השונות דתקופות בסיומים שרואים כפי
אלול, חודש - השנה בסוף יהודי: של (ובעבודתו)

החשבון לעשות1חודש צריך שיהודי שעברה, שנה על
וגם השנה, במשך מהנהגתו הכל וסך הנפש חשבון
כל בסוף החדשה: לשנה המתאימות ההכנות לעשות

קטן" כיפור "יום (שנקרא ר"ח ערב - זמן2חודש (
החודש, במשך דהעבודה החשבון לעשות המתאים

שבת ערב החדש: לחודש שבת3ולהתכונן - )4(וגם

השבוע, מכל סךֿהכל ולעשות הנפש לחשבון זמן הוא
החדש לשבוע הוא5והכנה לזה הזמן - יום שבכל ועד :

"בידך לפני המטה, שעל שמע בקריאת היום, בסוף
רוחי". אפקיד

תקופה מסיימים כאשר גם הוא שכן מובן, מזה
ה)תורה עם בתורה6ב(חיים שלם ספר ספר7- שכל ,

הו"ע עצמו8בתורה גם9בפני בפשטות שרואים (כפי
ספר) דכל בודאי10מהתוכן זה הרי המתאים11- זמן

דהספר, מהתוכן וסךֿהכל הנפש חשבון לעשות
להעבודה במיוחד ולהתכונן שלו, והעבודה ההוראה

החדש. בספר הבאה החדשה

מובן, ולכן הדיוק. בתכלית הוא בתורה ענין כל
שמות ספר בסיום הכל וסך ה)חשבון של שה(תוכן
- גופא בתורה מרומזים שלאח"ז, להעבודה וההכנה
פרשת - שמות ספר בסיום ולומדים שקוראים בחלק

(שתוכנו lkdÎjqeהואielbdפקודי oeayg- ולאח"ז ,(
כדלקמן. ויקרא. פרשת ויקרא, ספר בתחילת

כנ"ל)·. בפ"ע שלם ספר (שהוא שמות בספר
האדם עבודת כללות סופה:12משתקפת ועד מתחלתה ,

מצרימה", הבאים בנ"י שמות "ואלה הספר התחלת
מצרים בגלות (בעבודת13הירידה ומבטאת המורה ,

לשון) ל(מצרים (בנ"י) הנשמה ירידת כללות - האדם)
והחומרי. הגשמי העוה"ז ומיצר הגוף מיצר

לקוטי1) וראה .129 ,78 ,75 ע' אידיש המאמרים ספר ראה
ובכתה יג) כא, (תצא עה"פ להאריז"ל ל"ת הנוראים. ימים הל' מהרי"ל
לקו"ש וראה לדודי. אני ד"ה לקו"ת תקפא. ר"ס טואו"ח ימים. ירח גו'

אלול. חודש ד"ה בהערה (ועוד) 590 ע' חי"ט
ועוד.2) רנג, ע' בא אוה"ת ראה
השבת".3) יום "לפני (בלילה) ספ"י אגה"ת ראה
עילאה,4) תשובה היא (עצמו) דשבת שהתשובה (אלא תשב אותיות

שם. אגה"ת - השבת) לפני תתאה דתשובה ההקדמה לאחרי הבאה
א).5) פח, ב. סג, (זח"ב השבת מיום שמתברך
פרשת6) עם הזמן, עם לחיות שצריך הידוע: אדה"ז כפתגם

ואילך). 29 ע' תש"ב השיחות ס' חשון. ב' יום" ("היום השבוע
חזק7) "חזק מכריזים הספר שבסיום ישראל) מנהג (ע"פ ובפרט

וש"נ. .474 ע' חכ"ה לקו"ש ראה - ונתחזק"
אחד.8) המשך הם הספרים בכל המאורעות שסיפור אף היינו,

הספרים. משאר ששונה מיוחד תוכן בו ויש בפ"ע הו"ע ספר כל מ"מ
(אבל בתורה ומאוחר מוקדם שאין וש"נ) ב. ו, (פסחים מהכלל ולהעיר
יש פעם בכל אבל - א ס, גיטין וראה עצמו). אחד בספר גם הוא כן

ב). תב, של"ה (ראה ע"ז טעם
הבאות.9) הערות ראה – בחז"ל ספרים חלוקת מדיוק כנראה

פ"ז ס"ת הל' רמב"ם שם. מגיטין ולהעיר א. קטז, שבת וראה
ריש לו, סוטה וראה ספרים. לה' החלוקה - פ"ח שם וראה הי"דֿטז.

ושם (במדבר); פקודים" ו"חומש (שמות) שני" ל"חומש בנוגע ע"ב
ועוד. הישר). (ספר בראשית לספר בנוגע א כה, ע"ז (במשנה). ב מ'

כאן10) כתיב פעמים ה' ח): פס"ד, שם (וראה ה פ"ג, ב"ר ראה
הקב"ה נתעסק שבו בראשית ספר כו', תורה חומשי חמשה כנגד אורה
מאפילה ישראל יצאו שבו שמות ואלה ספר כו'. עולמו את וברא
במדבר ספר כו', רבות הלכות מלא שהוא ויקרא ספר כו'. לאורה
תורה משנה ספר כו', הארץ לבאי מצרים יוצאי בין מבדיל שהוא

כו'. רבות הלכות מלא שהוא
הנ"ל11) תקופות בסיום מהחשבון וק"ו העולםonfaובמכ"ש

שהיא - בתורה ספר בסיום עאכו"כ וכו'), חודש סוף שנה, (בסוף
קסא, (זח"ב עלמא וברא באורייתא אסתכל שבעולם. הדברים כל מקור

בראשית). ר"פ (פרש"י העולם כל נברא התורה ובשביל רע"ב),
(לפני12) הבריאה ע"ד בעיקר שתוכנו - בראשית ספר לאחרי

ראה - ישראל ובשביל התורה בשביל בריאתה כוונת בה שנתגלה
מהעולם. למעלה שהיו דאף האבות, עבודת וע"ד .(478 ע' חט"ז לקו"ש

היתה עבודתם הבניםdpkdהרי לעבודת - לבנים סימן אבות מעשה -

שבו שמות*, בספר בעיקר היא שהתחלתה .(238 ע' ח"ו לקו"ש (ראה
וראה בפנים). (כדלקמן וכו' תורה ומתן ישראל) עם (לידת יצי"מ ע"ד
הוא בראשית שספר ואילך) ב קלה, ח"ש ואילך. א פד, (לך תו"ח

הספרים". ושאר שמות בס' שיכתבו למצות ומקור "שרש
שם.13) ח"ו לקו"ש ראה - גלות שייך הי' לא האבות אצל משא"כ

ycegd"(n lgd) ,zeevnd c"r k"g`e ,("'eb miwl` `xa ziy`xa") "enrl cibd eiyrn gk" c"r `id dxezd zlgzdy ,(ziy`xa t"x) i"yx oeylae (*

.(zeny xtqay "mkl dfd

ipy xc` 'c ,icewt t"y

לזה ד(קליפת)14ובהמשך ובירור השבירה אודות -

העבודה כללות על קאי שזה המכות, עשר ע"י מצרים
- ועד העולם: וחומריות גשמיות וזיכוך דבירור
דהמיצרים השעבוד מעול להשתחרר ליצי"מ, שמביא

כהכנה דהעולם, על15וגבולים האלקים את ל"תעבדון ,
הזה" לא17מ"ת16ההר דעליונים הגזירה נתבטלה שאז

למעלה יעלו לא ותחתונים למטה המתחיל18ירדו ואני ,
הכח עם ביחד תומ"צ, ונתן סיני הר על ה' וירד -
ולהשלים קדושה, של) (חפצא הגשמי מעוה"ז לעשות
יתברך לו דירה לעשות – העולמות כל בריאת תכלית

בתחתונים.

בזה השלימות - מקדש19ועד לי "ועשו ע"י ,

בתוכם" החלi"pay,20ושכנתי להקב"ה משכן עשו
בהב ומלאכתם מהדבריםמעשייתם המשכן, נדבות את

שמזה גו"'), ונחושת וכסף ("זהב שבעולם הגשמיים
דספר בהמשך בפרטיות כמסופר להקב"ה משכן יעשו

עשיית21שמות על הציווי אודות בסיומו) - (ובפרט
בפועל. העשי' אודות ואח"כ המשכן, וכלי המשכן

באים‚. פ'meiqlולאח"ז - שמות דספר והמשך
אודות בפרט מדובר ששם lkdÎjqeפקודי, oeaygdשל

מקדש" לי ד"ועשו .22העבודה

שהחשבון איך ובגלוי בפשטות רואים שבזה -

מודגש בתורה שמות) (ספר התקופה בסיום וסךֿהכל
- סוס"א) (כנ"ל זה ספר בסיום התורה בחלק

כל תוכן על (שמורה הפרשה בשם גם כמודגש
" - כלicewtהפרשה) נמנו זו "בפרשה כפרש"י: ,"

כל ונמנו ולנחושת ולזהב לכסף המשכן נדבת משקלי
לשון הוא "פקודי" אומרת: זאת עבודתו". לכל כליו
והסךֿ החשבון הוא המשכן" ו"פקודי וחשבון, מנין
כמפורט עבודתו. לכל כליו וכל המשכן דנדבות הכל

הפרשה: בהמשך בפרטיות

עושים - שמות ספר בסיום פקודי, שבפ' ונמצא,
מדובר שאודותי' העבודה דכללות וסךֿהכל החשבון
מצרימה", הבאים בנ"י שמות מ"אלה (החל זה בספר
"ועשו הוא): זה מכל שהשלימות תורה, מתן יצי"מ,
לו דירה בתוכם", "ושכנתי שיהי' בכדי מקדש", לי

בתחתונים. יתברך

יהודי של לעבודתו בנוגע והוראה לימוד יש ומזה
כאו"א בתוך בתוכם", ושכנתי מקדש לי -23ב"ועשו

ספר (שמסיימים בתורה התקופה בסיום שבעמדו
– המשכן" "פקודי ולמסור לעשות עליו שמות),
ומסירה בנתינה עבודתו מכללות וסךֿהכל חשבון
משכן הגשמיים עניניו כל ובעשיית המשכן), (לנדבת
איך צדק חשבון - יתברך לו דירה להקב"ה ומקדש

בזה. התנהג אופן ובאיזה

ד" באופן צ"ל גילוי24פקודי"`dlוזה לשון "אלה" ,
חשבון -wiiecne xexaלהראות ויכולים בגלוי שרואים .

פקודי "אלה (- רבים ובלשון (זה, ואומר באצבע
עשה. שהיהודי לה' מהמשכן המשכן"

רש"י,„. לשון מדיוק כמובן - יותר ובפרטיות
ולזהב לכסף המשכן נדבת משקלי כל נמנו זו "בפרשה

עבודתו": לכל כליו כל ונמנו ולנחושת
ושכנתי מקדש לי (ד"ועשו הנ"ל בעבודה החשבון
מכל המשכן", נדבת משקלי מ"כל צ"ל בתוכם")

למשכן. נותנים שבנ"י הנדבות

חיי כללות ולנחושת": ולזהב "לכסף שנחלקים
(כל השתלשלות וסדר שהעולם כשם האדם, (ועבודת)
הכי (חלק עידית דרגות: לג' נחלקים העולמות)

זהב – (חלק25מובחר) וזיבורית כסף, - בינונית ,

וסוף. תוך ראש, אחר: ובסגנון נחושת. - התחתון)

ובשלח.14) בא וארא בפרשיות
למ"ת,zelbוגם15) הכנה היא שמות) ספר (בתחלת מצרים

הברזל" "כור הי' מצרים שגלות ועוד) א. עד, (תו"א בכ"מ כמבואר
נזדכך - ידם ועל ישראל, ונזדכך נתברר ידו שעל כ) ד, (ואתחנן

כו'. תורה דמתן להגילוי ההכנה נעשה ועי"ז העולם,
ח"א16) לקו"ש בארוכה וראה סע"ב. סז, תו"א וראה יב ג, שמות

.239 ע' ח"ו ואילך. 265 ע'
(מה17) המשפטים ואלה בפ' הדינים - לזה ובהמשך יתרו. בפרשת

מתן ע"ד - הפרשה בסיום וגם מסיני. אלה אף מסיני הראשונים
תורה).
ועוד.18) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
"אימתי19) ובכ"מ) ו. פי"ב, ב. פי"ג, (במדב"ר במדרש כדאיתא

המשכת נשלמה שאז המשכן", שהוקם ביום בארץ השכינה שרתה
הגילוי בעיקר הי' במ"ת כי תורה, במתן שהתחילה בארץ השכינה

ע"י כשנעשה היא ושלימותה dhndמלמעלה, zcear" - eyreדוקא

וש"נ). ואילך. 150 ע' חכ"א לקו"ש בארוכה (ראה גו"' מקדש לי
ח.20) כה, תרומה
ויקהל.21) תשא תצוה, תרומה, בפרשיות
מקדש"22) ל' ד"ועשו העבודה לגבי חידוש גם בזה שיש לומר ויש

ס"ו. לקמן ראה - וסךֿהכל) החשבון (לפני שלפנ"ז בפרשיות
ושני23) (ד''ה לתחלתו קרוב פ''ו האהבה שער חכמה ראשית

יתכן). עוד (ד''ה לסופו קרוב ח כה, תרומה עה''פ אלשיך פסוקים)
ב. שכו, ב. שכה, א. רא, א. סט, של''ה

(סדר24) הרס''ג בסדור פקודי") ("אלה הפרשה נקראת שכן ולהעיר
אהבה) (בסו''ס שלו תפלות" (ב''סדר וברמב''ם התורה) קריאת

בסופו).
זהב25) שבעידית, עידית - גופא במשכן).xedhובזה (שהי'
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לזה ד(קליפת)14ובהמשך ובירור השבירה אודות -

העבודה כללות על קאי שזה המכות, עשר ע"י מצרים
- ועד העולם: וחומריות גשמיות וזיכוך דבירור
דהמיצרים השעבוד מעול להשתחרר ליצי"מ, שמביא

כהכנה דהעולם, על15וגבולים האלקים את ל"תעבדון ,
הזה" לא17מ"ת16ההר דעליונים הגזירה נתבטלה שאז

למעלה יעלו לא ותחתונים למטה המתחיל18ירדו ואני ,
הכח עם ביחד תומ"צ, ונתן סיני הר על ה' וירד -
ולהשלים קדושה, של) (חפצא הגשמי מעוה"ז לעשות
יתברך לו דירה לעשות – העולמות כל בריאת תכלית

בתחתונים.

בזה השלימות - מקדש19ועד לי "ועשו ע"י ,

בתוכם" החלi"pay,20ושכנתי להקב"ה משכן עשו
בהב ומלאכתם מהדבריםמעשייתם המשכן, נדבות את

שמזה גו"'), ונחושת וכסף ("זהב שבעולם הגשמיים
דספר בהמשך בפרטיות כמסופר להקב"ה משכן יעשו

עשיית21שמות על הציווי אודות בסיומו) - (ובפרט
בפועל. העשי' אודות ואח"כ המשכן, וכלי המשכן

באים‚. פ'meiqlולאח"ז - שמות דספר והמשך
אודות בפרט מדובר ששם lkdÎjqeפקודי, oeaygdשל

מקדש" לי ד"ועשו .22העבודה

שהחשבון איך ובגלוי בפשטות רואים שבזה -

מודגש בתורה שמות) (ספר התקופה בסיום וסךֿהכל
- סוס"א) (כנ"ל זה ספר בסיום התורה בחלק

כל תוכן על (שמורה הפרשה בשם גם כמודגש
" - כלicewtהפרשה) נמנו זו "בפרשה כפרש"י: ,"

כל ונמנו ולנחושת ולזהב לכסף המשכן נדבת משקלי
לשון הוא "פקודי" אומרת: זאת עבודתו". לכל כליו
והסךֿ החשבון הוא המשכן" ו"פקודי וחשבון, מנין
כמפורט עבודתו. לכל כליו וכל המשכן דנדבות הכל

הפרשה: בהמשך בפרטיות

עושים - שמות ספר בסיום פקודי, שבפ' ונמצא,
מדובר שאודותי' העבודה דכללות וסךֿהכל החשבון
מצרימה", הבאים בנ"י שמות מ"אלה (החל זה בספר
"ועשו הוא): זה מכל שהשלימות תורה, מתן יצי"מ,
לו דירה בתוכם", "ושכנתי שיהי' בכדי מקדש", לי

בתחתונים. יתברך

יהודי של לעבודתו בנוגע והוראה לימוד יש ומזה
כאו"א בתוך בתוכם", ושכנתי מקדש לי -23ב"ועשו

ספר (שמסיימים בתורה התקופה בסיום שבעמדו
– המשכן" "פקודי ולמסור לעשות עליו שמות),
ומסירה בנתינה עבודתו מכללות וסךֿהכל חשבון
משכן הגשמיים עניניו כל ובעשיית המשכן), (לנדבת
איך צדק חשבון - יתברך לו דירה להקב"ה ומקדש

בזה. התנהג אופן ובאיזה

ד" באופן צ"ל גילוי24פקודי"`dlוזה לשון "אלה" ,
חשבון -wiiecne xexaלהראות ויכולים בגלוי שרואים .

פקודי "אלה (- רבים ובלשון (זה, ואומר באצבע
עשה. שהיהודי לה' מהמשכן המשכן"

רש"י,„. לשון מדיוק כמובן - יותר ובפרטיות
ולזהב לכסף המשכן נדבת משקלי כל נמנו זו "בפרשה

עבודתו": לכל כליו כל ונמנו ולנחושת
ושכנתי מקדש לי (ד"ועשו הנ"ל בעבודה החשבון
מכל המשכן", נדבת משקלי מ"כל צ"ל בתוכם")

למשכן. נותנים שבנ"י הנדבות

חיי כללות ולנחושת": ולזהב "לכסף שנחלקים
(כל השתלשלות וסדר שהעולם כשם האדם, (ועבודת)
הכי (חלק עידית דרגות: לג' נחלקים העולמות)

זהב – (חלק25מובחר) וזיבורית כסף, - בינונית ,

וסוף. תוך ראש, אחר: ובסגנון נחושת. - התחתון)

ובשלח.14) בא וארא בפרשיות
למ"ת,zelbוגם15) הכנה היא שמות) ספר (בתחלת מצרים

הברזל" "כור הי' מצרים שגלות ועוד) א. עד, (תו"א בכ"מ כמבואר
נזדכך - ידם ועל ישראל, ונזדכך נתברר ידו שעל כ) ד, (ואתחנן

כו'. תורה דמתן להגילוי ההכנה נעשה ועי"ז העולם,
ח"א16) לקו"ש בארוכה וראה סע"ב. סז, תו"א וראה יב ג, שמות

.239 ע' ח"ו ואילך. 265 ע'
(מה17) המשפטים ואלה בפ' הדינים - לזה ובהמשך יתרו. בפרשת

מתן ע"ד - הפרשה בסיום וגם מסיני. אלה אף מסיני הראשונים
תורה).
ועוד.18) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
"אימתי19) ובכ"מ) ו. פי"ב, ב. פי"ג, (במדב"ר במדרש כדאיתא

המשכת נשלמה שאז המשכן", שהוקם ביום בארץ השכינה שרתה
הגילוי בעיקר הי' במ"ת כי תורה, במתן שהתחילה בארץ השכינה

ע"י כשנעשה היא ושלימותה dhndמלמעלה, zcear" - eyreדוקא

וש"נ). ואילך. 150 ע' חכ"א לקו"ש בארוכה (ראה גו"' מקדש לי
ח.20) כה, תרומה
ויקהל.21) תשא תצוה, תרומה, בפרשיות
מקדש"22) ל' ד"ועשו העבודה לגבי חידוש גם בזה שיש לומר ויש

ס"ו. לקמן ראה - וסךֿהכל) החשבון (לפני שלפנ"ז בפרשיות
ושני23) (ד''ה לתחלתו קרוב פ''ו האהבה שער חכמה ראשית

יתכן). עוד (ד''ה לסופו קרוב ח כה, תרומה עה''פ אלשיך פסוקים)
ב. שכו, ב. שכה, א. רא, א. סט, של''ה

(סדר24) הרס''ג בסדור פקודי") ("אלה הפרשה נקראת שכן ולהעיר
אהבה) (בסו''ס שלו תפלות" (ב''סדר וברמב''ם התורה) קריאת

בסופו).
זהב25) שבעידית, עידית - גופא במשכן).xedhובזה (שהי'



�ipy xc` 'c ,icewt t"y

בינוני צדיק : האדם ובעולמות:27ורשע26ובעבודת .
ועשי' יצירה .28בריאה

שונים סוגים על מורים אלו דרגות שג' ואע"פ
יש צדיק) (גם סוג שכל מובן הרי (ובעולמות), בבנ"י
ו"נחושת" "כסף" ד"זהב" דרגות הג' גם בפרטיות בו
עבודתו מצד ערכו: לפי וזיבורית) בינונית (עידית,
בעבודה וגם הדרגות), ג' כל נמצאים (ששם בעולם

שלו הנעלים,29פרטית כחותיו עם העבודה חלק :

הכחות עם והעבודה בינונים, הכחות עם העבודה
תחתונים.

השתלשלות וסדר האדם חיי שכללות ומכיון
העבודה כוללים הם לכן - אלו סוגים לג' נחלקים
(ינדב) יתן שיהודי בתוכם", ושכנתי מקדש לי ד"ועשו
ואח"כ לה'. למשכן שלו ו"נחושת" "כסף" מה"זהב"
משקלי כל "נמנו - בזה וסךֿהכל החשבון לעשות -30

ולנחושת". ולזהב לכסף החשבון

.‰- רש"י ממשיך לכלאח"כ כליו כל "ונמנו
עבודתו":

לזה ובהמשך - מקדש" לי ד"ועשו בעבודה
(לעשות מספיק לא - דהעבודה וסךֿהכל בחשבון
- ונחושת וכסף דזהב המשכן" מ)"נדבת רק החשבון
וכיו"ב וכספו (כחותיו מרכושו שנותן הנדבות
עם עושים מה לו נוגע לא אבל ברשותו), נתן שהקב"ה
לזה), בנוגע החשבון יעשה שהשני סומך (הוא הנדבות

לעשות צריך הוא – כליו" כל "נמנו גם צ"ל אלא
וכסף (מהזהב שעושים לכלים בנוגע גם חשבון

למשכן, ונחושת)

בספרים [כמבואר עצמו ממנו שעושה ה"כלים"

- (המזבח האדם בעבודת ישנו המשכן מכלי שכאו"א
קדושים ככלים – בעולם ומחלקו וכיו"ב)] הלב, כנגד

או"א). (שבכל ה' למקדש

החשבון שמספיק לחשוב אפשר מזה: ויתירה
הכלים לניצול בנוגע (אבל מהנדבות שעושים דהכלים

lretaלכן אחר). ע"י עצמו בפני חשבון זה הרי -

כליו) "(כל רש"י ezcearמוסיף lklלחשבון נוסף :"
בנוגע החשבון גם צ"ל lretaדהכלים, dcearlעם

בארוכה כמסופר בתוכם"), "ושכנתי ישנו (שאז הכלים
המשכן כלי עם בפועל העבודות אודות (גם) בפרשה

"ויתן גו',31- לחם ערך עליו ויערוך גו' השולחן את
מזבח את וישם גו', הנרות ויעל גו' המנורה את וישם

וגו"'. קטרת עליו ויקטר גו' הזהב

המבואר ע"פ החסידות), ובלשון (ע"ד ולהוסיף
פרשתנו המשכן,32בלקו"ת פקודי "אלה הענינים שב' -

וי"ה (והנגלות), ו"ה על קאי העדות", משכן
ש"כל - אומרת זאת ומל"ת. מ"ע - גם (הנסתרות),

כוללת (שנשמתו יהודי של האותיות33עבודתו" כל
הוי' התורה34דשם "עסק - ו"ה בבחי' העבודה כוללת (

ובינה בחכמה - י"ה ובבחי' בפועל, .35והמצוות"

ה' מעובדי – שהוא (כפי גשמית עבודה - ובכללות
בנשמתם). ה' (עובדי רוחנית ועבודה בגופם),

.Âבסיום) המשכן" פקודי ש"אלה לזה שנוסף וי"ל,
דהעבודה וסךֿהכל החשבון על מורה שמות) ספר
שלפנ"ז) בפרשיות מסופר (שעלי' מקדש" לי ד"ועשו
לי ד"ועשו העבודה בעצם חידוש גם עי"ז ניתוסף -
החשבון לאחרי – זו בפרשה דוקא שלכן מקדש".

המשכן הקמת אודות מסופר שעי"זlretaוהסךֿהכל ,

בתוכם"). ("ושכנתי למטה השכינה השראת נמשכת

לפני26) כסף מקדים שרש''י פנימי* הטעם לומר יש אולי ועפ''ז
תרומה – בהציווי לעיל (ועד''ז הפרשה בהמשך סדרם היפך – זהב
לא, תשא גם וראה כבֿכד. שם, – בההבאה וכן ה. לה, ויקהל ג; כה,
היא הבינוני ''מדת כי – חשיבותם דרגת והיפך לד), לב, ויקהל ד.

ועצ''ע. רפי''ד). (תניא ימשוך'' אדם כל ואחרי' אדם כל מדת
לפני (בפ''יֿיא) (ורשע) צדיק דדרגת הביאור מקדים שבתניא ומה
הבנת לשלימות נוגע זה כי לומר, יש – ואילך) (בפי''ב בינוני דרגת

ואכ''מ. הבינוני. דרגת
ואילך.27) פ''י פ''א. תניא וראה ב. ז, ברכות ראה
צדיק28) כנגד שהם ואילך). א'קכח (ע' משפטים אוה''ת ראה

ורשע. בינוני
בשנה)29) (אחת ביוהכ''פ – נעלית הכי בדרגא שהוא כפי ואפילו

בנדו''ד ועד''ז וכו', תפלות חמש – עצמו זה ביום דרגות כמה ישנם –
שנה שהוא [ובפרט ישראל של מזלי' ותקיף בריא שבו אדר, בחודש –

כמדובר העבודה, ותמימות שלימות על המורה תמימה, שנה מעוברת,
הפורים, ימי עצמו: זה בחודש דרגות ישנם – השנה] במשך כמ''פ

וכו'. החודש ימי ושאר
עצםilwyn''aוהדיוק30) – הוא המשכן רקiyrd'נדבת (ולא

הצורה (כ''כ) (ולא הדבר וכמות חומר על מורה ש''משקל'' הכוונה),
.279 ע' חכ''ו לקו''ש ראה – ואיכות)

ואילך.31) כב מ, פרשתנו
א.32) ז, ואילך. ג ד,
ב''ה33) הוי' חלק היא האדם שנשמת עמו, הוי' חלק כי כמ''ש

ובכ''מ). ראה. ר''פ לקו''ת וראה פ''ד. (אגה''ת
(ראה34) ההשתלשלות סדר וכל ספירות, העשר כל כלולות שבהן

שם). אגה''ת
הפרק.35) בסוף שם אגה''ת

.28 dxrd 276 'r e''kg y''ewl d`x ± dlbp t''r mrhd (*
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ועשיית המשכן נדבת על הציווי רק שישנו בשעה
עדיין ואין בפועל, בעשי' וגם המשכן וכלי המשכן
כל אז הרי - המשכן" פקודי ד"אלה וסךֿהכל החשבון

שאינם נפרדים, חלקים כמו הם המשכן micge`nפרטי

כמשכן יחיד);`cgעדיין לשון מקדש" לי ("ועשו לה'
- "נמנו כאשר `cgאבל lkdÎjqaנדבת משקלי כל –

לכל כליו כל ונמנו ולנחושת ולזהב לכסף המשכן
זה הרי שכל`cgiעבודתו" המשכן, ופרטי חלקי כל

ממשכן חלק הם להשם.`cgהפרטים

כל (שמאחד המשכן" "פקודי בעבודה: והענין
יחידה מצד עבודה על מורה אחד) למנין הפרטים

שלמעלה יחיד עם אחד דבר שהיא שעי"ז36שבנפש,
זהב - הנפש כחות וכל הפרטים כל של הקשר מגלים
של יחידו עם - עבודתו" לכל כליו ו"כל ונחושת, כסף

משכן שזה כך ה'`cgעולם, - הקב"ה אומר עליו
בתוכם". "ושכנתי - אחד

סדר ובכל כולו העולם בכל גם כך שפועלים ועד
וכסף דזהב הדרגות לג' שנחלק – השתלשלות
בכל השתלשלות, סדר וכל העולם שכל ונחושת,
וכל כליו וכל ונחושת, וכסף (זהב שבהם הדרגות
מטה למטה עד קץ אין עד מעלה מלמעלה - עבודתו)
של יחידו עם (אלה) בגלוי מתאחדים - תכלית אין עד

(לשון דירה שנעשה יתברך.giciעולם, לו (

צ"ל (פקודי) למנות שיוכלו בכדי גיסא: ולאידך
שייך אז דוקא בפ"ע דבר דכל ההתחלקות ניכרת
המנין ע"י שנפעלת האחדות אומרת, זאת למנות.

מסךֿהכל חלק הם הענינים מבטלת`cg(שכל אינה ,(

שנוסף בהם, חודרת - אדרבה אלא הפרטים, מציאות
נמשכת חלקים), ריבוי (הכולל אחד משכן שיש לזה

(נוסף לעצמו כלי בכל מיוחדת וקדושה חשיבות
בכלל) המשכן מקדושת כחלק כללית .37לקדושה

שולל (אינו עולם של ויחידו שיחידה כלומר,
הפרטים בכל וחודר נמשך אלא) הפרטים, מציאות

הם. בציורם שהם כפי פרטים, ופרטי

ד" באופן זה שנמשך`dlוכל המשכן", ielbaפקודי

גופא ובזה בהעלם), היא עצמה מצד שיחידה (אע"פ
פרטים. ופרטי הפרטים בכל בגלוי -

עולם של דיחידו (הגילוי זה שענין וי"ל,
המשכן)": (פקודי "אלה בתיבת גם נרמז בהפרטים)

ל"ו בגימטריא ל'38"אלה" (א' האותיות ג' עם וביחד ,
ל"ט זה הרי - על39ה') מרמז שזה מ"ם. - הכולל ועם

אחת" חסר מלאכות בשבת.40"ארבעים האסורות
בזה הדיוק מלאכות41וכידוע "ארבעים נאמר מדוע ,

מלאכות"? "ל"ט ולא אחת" חסר

בזה הביאורים מלאכה42ואחד פעמים ארבעים :

- ה"אחת" - הארבעים שהמלאכה אלא בתורה, נכתב
עבודתו ע"י ישלים שיהודי בכדי .43"התירו",

באופן נברא מצ"ע העולם אחר: ובסגנון
שבעולם המלאכות - אחת" חסר מלאכות ד"ארבעים

שם חסר - לל"ט דמלאכותielibנחלקים השייכות
עולם של יחידו ה"אחת", עם ע"י44העולם ויהודי .

ה"אחת". את מלאכות בל"ט לגלות צריך עבודתו

המשכן", פקודי ד"אלה החידוש גם שזהו וי"ל,
) וסךֿהכל החשבון עשיית נדבת`zgשע"י דכל (

כמשכן וכו' העולם) (עניני ונחשת וזהב בכסף המשכן
מלאכות בל"ט ד"אחת" הגילוי פועלים - אחד לה' אחד

שבמשכן המלאכות מל"ט (שלמדים כך45שבעולם ,(

ארבעים. בגימטריא הכולל) (עם "אלה" שנעשה

וראה36) פ''א. אבי''ע דרושי שער ע''ח וראה א. כה, ראה לקו''ת
וש''נ. בתחלתו. תשמ"ז יוהכ''פ ערב ברכת

דפ'37) החידוש שזהו ואילך, 252 ע' חכ''א לקו''ש בארוכה ראה
ריבוי (הכולל בכלל מקדש עשיית של כללי להציווי שנוסף פקודי,
שזהו שי''ל ועיי''ש, ופרט. פרט בכל גם חשיבות נעשה פרטים),
המשכן כלי שכל שכתב שלאחרי כ), מ''ע (סהמ''צ ברמב''ם ההוספה
הציווי ייחד ''וכבר מוסיף מקדש'', יקרא והכל המקדש "מחלקי הם

וחלק''. חלק בכל
אורח38) ד''ה ב'רלג. ע' שם אוה''ת א. ז, פרשתנו לקו''ת גם ראה

תרצ''ט. העם וכל תרס''ט.
בהערות.39) ט' אות ויקהל בתו''ש הובא – מיוחס ר' פירוש

מלאכות ל''ט למדין שם שגם ה''ב פ''ז שבת מירושלמי ולהעיר
כא) פכ''ח, בבמדב''ר וכ''ה א. ע, (שבת כבבבלי (ודלא מ''אלה''

הדברים''). מ''אלה שלמדין
במשנה.40) א עג, שבת
שם.41) שבת תויו"ט
מלאכות42) ארבעים ד"ה ואילך. ב'פט ע' ויקהל אוה"ת גם וראה

עת"ר. השבת וביום סד"ה רנד). ע' ואילך. רמה (ס"ע תר"ל
בינה43) שערי "נ' וש"נ) ב. כא, (ר"ה במאחז"ל הביאור וע"ד

למשה ניתנו וכולן בעולם `cgנבראו xqgמשה עבודת שע"י ,"

תרנ"ג). בינה שערי חמישים ד"ה (ראה ה"אחד" השלים
ארבעים44) בגימטריא הכולל עם ויקהל) דפ' (גם ש"אלה" וזה

- ל"ט רק הם בעולם שהמלאכות אף - בפנים) כי(כנ"ל לומר, יש
ולכן ה"אחד". בו ימשיכו שישראל היא העולם דבריאת הכוונה
הכוונה ה"כולל", את דעולם) המלאכות (ל"ט ל"אלה" כשמצרפים
הכוונה שבתחילה, אלא ארבעים. בגימטריא היא שלהם, והתכלית

של והגימטריא בהעלם, היא דהעולם ד"אלה"zeize`dוהתכלית
(התחלקות דעולם שבהפרטים ובכדי ל"ט. הוא שבעולם) (הפרטים
ע"י הוא שלהם, והתכלית הכוונה ה"אחד", בגילוי יהי' ופירוד)

המשכן". פקודי ד"אלה העבודה
בעולם45) מלאכות הל"ט שלימוד ,193 ע' ח"א לקו"ש וראה

קדושת להמשיך כח ליתן כדי שבמשכן, מלאכות מל"ט הוא שרשם
גילוי ע"י – שבעולם מלאכות בל"ט לה' שבמשכן מלאכות הל"ט
גם וראה הן. מחולקות שמצ"ע מלאכות בל"ט (אחת) עולם של יחידו
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ועשיית המשכן נדבת על הציווי רק שישנו בשעה
עדיין ואין בפועל, בעשי' וגם המשכן וכלי המשכן
כל אז הרי - המשכן" פקודי ד"אלה וסךֿהכל החשבון

שאינם נפרדים, חלקים כמו הם המשכן micge`nפרטי

כמשכן יחיד);`cgעדיין לשון מקדש" לי ("ועשו לה'
- "נמנו כאשר `cgאבל lkdÎjqaנדבת משקלי כל –

לכל כליו כל ונמנו ולנחושת ולזהב לכסף המשכן
זה הרי שכל`cgiעבודתו" המשכן, ופרטי חלקי כל

ממשכן חלק הם להשם.`cgהפרטים

כל (שמאחד המשכן" "פקודי בעבודה: והענין
יחידה מצד עבודה על מורה אחד) למנין הפרטים

שלמעלה יחיד עם אחד דבר שהיא שעי"ז36שבנפש,
זהב - הנפש כחות וכל הפרטים כל של הקשר מגלים
של יחידו עם - עבודתו" לכל כליו ו"כל ונחושת, כסף

משכן שזה כך ה'`cgעולם, - הקב"ה אומר עליו
בתוכם". "ושכנתי - אחד

סדר ובכל כולו העולם בכל גם כך שפועלים ועד
וכסף דזהב הדרגות לג' שנחלק – השתלשלות
בכל השתלשלות, סדר וכל העולם שכל ונחושת,
וכל כליו וכל ונחושת, וכסף (זהב שבהם הדרגות
מטה למטה עד קץ אין עד מעלה מלמעלה - עבודתו)
של יחידו עם (אלה) בגלוי מתאחדים - תכלית אין עד

(לשון דירה שנעשה יתברך.giciעולם, לו (

צ"ל (פקודי) למנות שיוכלו בכדי גיסא: ולאידך
שייך אז דוקא בפ"ע דבר דכל ההתחלקות ניכרת
המנין ע"י שנפעלת האחדות אומרת, זאת למנות.

מסךֿהכל חלק הם הענינים מבטלת`cg(שכל אינה ,(

שנוסף בהם, חודרת - אדרבה אלא הפרטים, מציאות
נמשכת חלקים), ריבוי (הכולל אחד משכן שיש לזה

(נוסף לעצמו כלי בכל מיוחדת וקדושה חשיבות
בכלל) המשכן מקדושת כחלק כללית .37לקדושה

שולל (אינו עולם של ויחידו שיחידה כלומר,
הפרטים בכל וחודר נמשך אלא) הפרטים, מציאות

הם. בציורם שהם כפי פרטים, ופרטי

ד" באופן זה שנמשך`dlוכל המשכן", ielbaפקודי

גופא ובזה בהעלם), היא עצמה מצד שיחידה (אע"פ
פרטים. ופרטי הפרטים בכל בגלוי -

עולם של דיחידו (הגילוי זה שענין וי"ל,
המשכן)": (פקודי "אלה בתיבת גם נרמז בהפרטים)

ל"ו בגימטריא ל'38"אלה" (א' האותיות ג' עם וביחד ,
ל"ט זה הרי - על39ה') מרמז שזה מ"ם. - הכולל ועם

אחת" חסר מלאכות בשבת.40"ארבעים האסורות
בזה הדיוק מלאכות41וכידוע "ארבעים נאמר מדוע ,

מלאכות"? "ל"ט ולא אחת" חסר

בזה הביאורים מלאכה42ואחד פעמים ארבעים :

- ה"אחת" - הארבעים שהמלאכה אלא בתורה, נכתב
עבודתו ע"י ישלים שיהודי בכדי .43"התירו",

באופן נברא מצ"ע העולם אחר: ובסגנון
שבעולם המלאכות - אחת" חסר מלאכות ד"ארבעים

שם חסר - לל"ט דמלאכותielibנחלקים השייכות
עולם של יחידו ה"אחת", עם ע"י44העולם ויהודי .

ה"אחת". את מלאכות בל"ט לגלות צריך עבודתו

המשכן", פקודי ד"אלה החידוש גם שזהו וי"ל,
) וסךֿהכל החשבון עשיית נדבת`zgשע"י דכל (

כמשכן וכו' העולם) (עניני ונחשת וזהב בכסף המשכן
מלאכות בל"ט ד"אחת" הגילוי פועלים - אחד לה' אחד

שבמשכן המלאכות מל"ט (שלמדים כך45שבעולם ,(

ארבעים. בגימטריא הכולל) (עם "אלה" שנעשה

וראה36) פ''א. אבי''ע דרושי שער ע''ח וראה א. כה, ראה לקו''ת
וש''נ. בתחלתו. תשמ"ז יוהכ''פ ערב ברכת

דפ'37) החידוש שזהו ואילך, 252 ע' חכ''א לקו''ש בארוכה ראה
ריבוי (הכולל בכלל מקדש עשיית של כללי להציווי שנוסף פקודי,
שזהו שי''ל ועיי''ש, ופרט. פרט בכל גם חשיבות נעשה פרטים),
המשכן כלי שכל שכתב שלאחרי כ), מ''ע (סהמ''צ ברמב''ם ההוספה
הציווי ייחד ''וכבר מוסיף מקדש'', יקרא והכל המקדש "מחלקי הם

וחלק''. חלק בכל
אורח38) ד''ה ב'רלג. ע' שם אוה''ת א. ז, פרשתנו לקו''ת גם ראה

תרצ''ט. העם וכל תרס''ט.
בהערות.39) ט' אות ויקהל בתו''ש הובא – מיוחס ר' פירוש

מלאכות ל''ט למדין שם שגם ה''ב פ''ז שבת מירושלמי ולהעיר
כא) פכ''ח, בבמדב''ר וכ''ה א. ע, (שבת כבבבלי (ודלא מ''אלה''

הדברים''). מ''אלה שלמדין
במשנה.40) א עג, שבת
שם.41) שבת תויו"ט
מלאכות42) ארבעים ד"ה ואילך. ב'פט ע' ויקהל אוה"ת גם וראה

עת"ר. השבת וביום סד"ה רנד). ע' ואילך. רמה (ס"ע תר"ל
בינה43) שערי "נ' וש"נ) ב. כא, (ר"ה במאחז"ל הביאור וע"ד

למשה ניתנו וכולן בעולם `cgנבראו xqgמשה עבודת שע"י ,"

תרנ"ג). בינה שערי חמישים ד"ה (ראה ה"אחד" השלים
ארבעים44) בגימטריא הכולל עם ויקהל) דפ' (גם ש"אלה" וזה

- ל"ט רק הם בעולם שהמלאכות אף - בפנים) כי(כנ"ל לומר, יש
ולכן ה"אחד". בו ימשיכו שישראל היא העולם דבריאת הכוונה
הכוונה ה"כולל", את דעולם) המלאכות (ל"ט ל"אלה" כשמצרפים
הכוונה שבתחילה, אלא ארבעים. בגימטריא היא שלהם, והתכלית

של והגימטריא בהעלם, היא דהעולם ד"אלה"zeize`dוהתכלית
(התחלקות דעולם שבהפרטים ובכדי ל"ט. הוא שבעולם) (הפרטים
ע"י הוא שלהם, והתכלית הכוונה ה"אחד", בגילוי יהי' ופירוד)

המשכן". פקודי ד"אלה העבודה
בעולם45) מלאכות הל"ט שלימוד ,193 ע' ח"א לקו"ש וראה

קדושת להמשיך כח ליתן כדי שבמשכן, מלאכות מל"ט הוא שרשם
גילוי ע"י – שבעולם מלאכות בל"ט לה' שבמשכן מלאכות הל"ט
גם וראה הן. מחולקות שמצ"ע מלאכות בל"ט (אחת) עולם של יחידו
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משה", ע"פ פוקד "אשר - משה של בכחו - זה וכל
שבקרבו משה ע"י - כאו"א בעבודת שמושל46ועד"ז ,

בפועל. בעבודתו - ועד עליו ופועל ושולט

.Êפקודי שב"אלה ההוספה גם מובנת ועפ"ז
הפרשיות כל לגבי שמות) ספר (בסיום המשכן"
"ואלה - הספר מהתחלת החל זה, שבספר הקודמות

מצרימה": הבאים בנ"י שמות
וגבול, מיצר ד"מצרימה", באופן הוא מצ"ע עולם

אחת" בספר47ש"חסר ישראל של עבודתם ע"י דוקא .
בעשיית לעבודתם עד מ"ת לאחרי ובפרט בכלל, שמות
המשכן" פקודי "אלה - שלימותה ועד המשכן,
הם הרי כנ"ל), במשכן, הפרטים כל (שמאחדים
עם העולם דעניני הקשר ומגלים ה"אחת", משלימים

עולם. של יחידו

.Á"המשכן פקודי "אלה שלאחרי גם, יובן עפ"ז
עבודתו) לכל כליו וכל המשכן נדבת דכל (ההתאחדות
כהמשך בפועל, המשכן הקמת אח"כ להיות יכולה -

הוקם48הפרשה לחודש באחד הראשון בחודש "ויהי :
המשכן".

"ניסי עם קשור בכלל ניסן חודש רוחנית: ובעבודה
(ובספירות49ניסים" והגבלה ממדידה שלמעלה גילוי –

הארבעים) (מלאכה ד"אחת" הדרגא הכתר), בחי' -50.

שאותו לחודש", "באחד - עצמו ניסן נטלובחודש יום
zexhr xyr51.עטרות עשר - עצמו (עטרה) כתר בבחי' -

הפרשה וסיום כהמשך - את52ועד הענן "ויכס -

בעבודה [כולל המשכן" את מלא ה' וכבוד מועד אוהל
כאו"א], בתוך בתוכם) (ושכנתי המשכן" "מלאכת -

במהותו שהוא כמו הכתר "בחי' גילוי שהו"ע
"ולא53ועצמותו" ולכן אוהל54, אל לבוא משה יכול

גו"'. הענן עליו שכן כי מועד

.Ëעשו שכבר לאחרי - הספר לסיום מגיעים כאשר

"אלה - שבזה לסיום עד שמות, ספר דכל העבודה
(כפי העבודה דכל וסךֿהכל, החשבון המשכן", פקודי
וגם ס"א), כנ"ל בחיים, תקופה דכל בסיום שעושים
כבר שבזה לחשוב אפשר - בפועל המשכן הקמת

"לנוח". אפשר ועכשיו גמרו,
בסיום ופרש"י האחרון מהפסוק הלימוד ישנו זה על
עלי' לעורר צריך וסךֿהכל שהסיום - והספר הפרשה
בתורה סיום כל [כמו בעבודתו חדש שלב יותר, נעלית
גם אלא זה, שלפני המדריגה סוף רק שאינו וקדושה,

dpkdיותר ונעלית חדשה למדריגה המביאה ,55:[

ש"לא מספרת שהתורה (לאחרי הפרשה בסיום
הענן עליו שכן כי מועד אוהל אל לבוא משה יכול

נאמר בנ"י56גו"') יסעו המשכן מעל הענן "ובהעלות :
לעיני גו' יומם המשכן על ה' ענן כי גו', מסעיהם בכל

מסעיהם". בכל ישראל כל

להבין המסעות57וצריך סדר שבין השייכות מהי :

הפרשה תוכן עם גו"') יסעו גו' הענן "בהעלות (שדוקא
במשכן השכינה השראת אודות בהמדובר ?58כאן,

מסע "בכל הפרשה: בסיום רש"י דברי ע"פ ויובן
שם, יחנו אשר במקום שוכן הענן הי' נוסעים שהיו
שממקום לפי כו', מסע קרוי הוא אף חנייתן מקום

מסעות". כולן נקראו לכך ונסעו חזרו החני'

(לאחרי המסעות ענין אודות מוסיפה התורה
ללמד, בכדי במשכן) השכינה השראת אודות שמדובר
דקביע ש"כמאן ועד תורה, ע"פ חני' בחנייתן, שאפילו

דמי" אשר59להו במקום שוכן הענן "הי' - מזה ויתירה ,
היתה - ועצמותו) במהותו הכתר בחי' (עד שם" יחנו
מקום באותו להישאר לכאורה, קס"ד, להיות יכולה
אותנו מלמדת השלימות: לתכלית הגיעו כי ולנוח,
יהי' ש)אח"כ לדעת צריך החני' בשעת ש(גם התורה,

מהטעם ולהעיר (תשמ"ט). זו שנה ויקהל ש"פ משיחת קונטרס
כי - מלאכות הל"ט כל של ועיקר הנקודה היא ההוצאה שמלאכת
ליחידו היא, אחת רשות העולם שכל לגלות - היא המלאכות כל תוכן
חי"א לקו"ש וראה ג. כא, תזריע לקו"ת ד. צט, תו"א (ראה עולם של

ואילך). 68 ע'
ב.46) לג, ברכות ע"פ פמ"ב, תניא
("אלה"47) "ואלה" בתיבת היא הספר התחלת שגם ולהעיר

אלה*, – ל"ט בגילוי ניכר העבודה שבתחלת היינו וא"ו), בתוספת
המשכן". פקודי "אלה ע"י ונתגלה בהעלם, עדיין היא דה"אחת"

יז.48) מ,
שם.49) מהרש''א ובחדא''ג רע''א נז, ברכות ראה
על50) שקאי – (43 הערה לעיל (ראה הנו''ן שער גילוי ע''ד שהוא

הכתר. ספירת
ועוד.51) שמיני. ר''פ פרש''י
לד.52) מ,
ב.לקו'53) א, ויקרא 'ת
לה.54) שם, פרשתנו
להשלמה".55) התחלה "מתכיפין (בשמח''ת) תושב''כ בסיום ולכן

כו'". עלך ''הדרן – הש''ס סיום וכנוסח וכיו''ב. הש''ס בסיום נוהגים וכן
ואילך.56) לו מ,
ואילך.57) 457 ע' חט''ז לקו''ש גם ראה
בארוכה58) מסופר ששם בהעלותך בפ' לכאורה שייך זה ענין

המסעות. סדר אודות
ב.59) נה, עירובין

`edy enk mlerdn dlrnl `ed - [12 dxrd lirl d`x .okynle z"nl dpkd ,mipad zcear `ed epipry oeikn] xtqd zlgzda mb ,k"tr`y `l` (*

.e"`e ztqeza dl` - "dl`e" `ed ezlgzd okle .envr cvn

ipy xc` 'c ,icewt t"y

גו' הענן בנסיעהerqi"ובהעלות להמשיך צריך גו"',
יותר. נעלית למדריגה ועלי'

שגם הנסיעה. ענין מוכרח כך כדי עד מזה: ויתירה
החני' שממקום לפי מסע, קרוי הוא אף חנייתן "מקום

כולן נקראו לכך ונסעו החני'zerqnחזרו בשעת גם :"
חני' או קטנה חני' - ("כולן") החניות ובכל - עצמה
גמר לירדן, מעבר אחרונה החני' אפילו גדולה,
נושבת ארץ בא"י, כבר ומתיישבים במדבר, 60המסעות

ונסעו", חזרו החני' "שממקום להרגיש יהודי צריך -

שהחני' "קרויdnvrועד ,rqn,סוף חני', (לא היא כי ,"
לעלות). (להמשיך דנסיעה התוכן מקבלת אלא)

"חניי זה כי - הוא זה על שלozוהטעם חני' ,"

יהי' שתמיד ממנו שנדרשת – אלjldnיהודי מחיל ,

בערך. שלא שהיא אמיתית בהליכה - ועד חיל,

יהודי: של יום יום בחיי הלימוד גם ישנו מזה
מזמן לנוח צריך תורה וע"פ - נח יהודי כאשר אפילו

שמזה61לזמן ולהרגיש לדעת מעשה) (בשעת צריך -

עצמה שבחני' עד יותר, למעלה ונסעו", "חזרו צ"ל
מ)נס (חלק שהיא .62יעהנרגש

.È:שמות ספר בסיום להעבודה בנוגע גם מובן מזה
המשכן, והקמת דעשיית העבודה שסיימו לאחרי
שבא המשכן") פקודי ("אלה וסךֿהכל החשבון כולל
את מלא ה' "כבוד נפעל וכבר זו, תקופה בסיום
צריך אין זה עם שביחד הלימוד, מיד ישנו - המשכן"
חדש שלב ועלי', מסע מיד צ"ל אלא (חני'), לישאר
מזה: ויתירה ויקרא) (ספר בתורה חדש ספר - במדרגה
וליסע לעלות בנ"י את ודוחף "מכריח" עצמו זה ענין

יסעו". גו' הענן "ובהעלות - הלאה

זה בגלל גופא: המאורעות בהמשך כאן שהי' כפי
" המשכן" את מלא ה' lekiש"כבוד `lאל לבוא משה

הענן" עליו "שכן כי הענן", עליו שכן כי מועד אוהל
א"ס אור והשראת "המשכת c`nהוא `xepe oeilr mewnn

שום בו שייך שלא כו' סתרו חשך ישת בו שנאמר
כו"' השגה :63גילוי

עלי' היתה - ויקרא ספר בהתחלת - ולאח"ז
שע"י - משה" אל "ויקרא שע"י יותר, נעלית למדריגה

מועד באוהל ל)יכנס ש(יוכל נפעל ולקבל64הקריאה ,
הכתר, מספירת סתרו, חשך ישת מבחי' גם הגילוי את
בחי' - פלא אותיות (אל"ף דויקרא האל"ף מרמז שע"ז

זעירא" ב"אל"ף שזה כפי עכ"פ .65הכתר),

מכתר גם לקבל כלי אח"כ נעשה שזה וי"ל,
ועצמותו .66במהותו

(לאחרי ניתוסף משה שאצל עי"ז הוא לזה והכלי
הביטול תכלית המשכן) הקמת של שלו השלימות
אצלו שהי' זעירא, אל"ף בבחי' לבוא"), יכול (ש"לא
בענוה, נעלית הכי לדרגא ו"הגיע ונדכה" נשבר "לב

זעירא" אל"ף עם ויקרא נאמר -67(לכן) זה הרי ולכן .
וקדוש ל"מרום הכלי הי' - רוח" ושפל ה"דכא

הכתר68אשכון" עצם העצמי69- מרחב כמו70, גם שהוא ,

והתפשטות מגילוי למעלה (זעירא), .71נקודה

.‡Èהתורה" כי - לכאו"א בנוגע הלימוד גם מזה
עכשיו" גם אלו בחינות ושייך נצחית ובפרט72היא ,

"בחי' בחי'73מצד (ש)היא דרא בכל דמשה אתפשטותא
שע"י - משה" מבחי' שהוא אדם בכל שיש הביטול

לה.60) טז, בשלח
(ובפרט61) יום בכל לנוח שצריכים אדם, בני בטבע בפועל וכנראה

גדולה). יגיעה לאחרי
שלשה בתוך (עכ''פ טבע ע''פ המוכרח דבר – השינה ע''י ובפרט
דעות הל' רמב''ם וראה ה''כ). פ''ה שבועות הל' רמב''ם ראה – ימים

שעות''. שמונה כו' לישן לאדם לו ש''די ה''ד), (פ''ד
באופן62) בכלל הוא בבית המגיד: הרב ופתגם מסיפור להעיר

כמו עראי, באופן היתה בעוה''ז דירתו ואופן הנהגתו ולכן אחר,
רכט, וישלח אוה''ת וראה עיי''ש). א. ריד, ח''ב (לקו''ד הדרך באמצע
מעירו שגולה וכשם גר: ערך הקמח מכד א) רסז, וישב שם (ועד''ז ב
שאין לפי גרים, נקראים שהצדיקים מצינו כן גר יקרא אחרת לעיר

עראי. אלא דירתן ואין לכלום העוה''ז מחשבין
א).63) (א, ויקרא ר''פ לקו''ת
בהעלותך64) תנחומא ב). (ג, שם זהר וח'). (א' ויקרא ר''פ תנחומא

ב). (א, פ''ב שם לקו''ת וראה ועוד. ו.
שם,65) לקו''ת – צמצום ידי על למטה שנמשך כמו כתר הארת
סע''ב.
האלף66) כמו ממש ופלא אלף בחי' ("שהוא זעירא אל''ף שהרי

אוה''ת – כו'" שכינתו שמצמצם אלא ממש יחיד בחי' והוא כו' רברבא

הענן עליו שכן כי שמבחי' והמשכה הארה ''הוא ואילך) ריח ע' ויקרא
שם לקו"ת וראה ד). א, – ספ"ג שם (לקו"ת סתרו" חושך דישת
אוהל אל לבוא כך אחר יוכל זה ידי שעל הארה לו ש"נמשך (סע"ב),
הענן אותו הוא זה ענן (בפש"מ) והרי - הענן" עליו שכן אשר מועד

דקריאה. קודם אליו לבוא יכול שלא
ונתבאר67) הובא .68 ע' ה'ש"ת השיחות בס' נדפסה - אדה"ז תורת

ואילך. 1 ע' חי"ז בלקו"ש
טו.68) נז, ישעי'
(ראה69) הכתר פנימיות הנו"ן, שבשער העליונה הדרגא ע"ד

למ"ט ששייך הנו"ן בשער מהדרגא שלמעלה ריז), ע' שם אוה"ת
שע"י לעיל, שנתבאר ואף ואילך). א יב, במדבר לקו"ת (ראה שערים
הנו"ן שער היינו מהבריאה), (שחסר "אחת" בחי' מגלים פקודי" "אלה
כו"כ ישנם עצמה הנו"ן בשער העליונה בדרגא שגם מובן הרי -

מדריגות.
(תשמ"ט).70) ס"ז שני אדר"ח ג', יום שיחת גם ראה
למעלה71) שהיא בטהרתה, צדקה אש", של ד"מטבע הענין ע"ד

זו). שנה תשא ש"פ משיחת (קונטרס לעיל כמשנ"ת – כו' ציור גדר מכל
ד).72) (א, רפ"ד שם לקו"ת
א).73) (ב, שם
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גו' הענן בנסיעהerqi"ובהעלות להמשיך צריך גו"',
יותר. נעלית למדריגה ועלי'

שגם הנסיעה. ענין מוכרח כך כדי עד מזה: ויתירה
החני' שממקום לפי מסע, קרוי הוא אף חנייתן "מקום

כולן נקראו לכך ונסעו החני'zerqnחזרו בשעת גם :"
חני' או קטנה חני' - ("כולן") החניות ובכל - עצמה
גמר לירדן, מעבר אחרונה החני' אפילו גדולה,
נושבת ארץ בא"י, כבר ומתיישבים במדבר, 60המסעות

ונסעו", חזרו החני' "שממקום להרגיש יהודי צריך -

שהחני' "קרויdnvrועד ,rqn,סוף חני', (לא היא כי ,"
לעלות). (להמשיך דנסיעה התוכן מקבלת אלא)

"חניי זה כי - הוא זה על שלozוהטעם חני' ,"

יהי' שתמיד ממנו שנדרשת – אלjldnיהודי מחיל ,

בערך. שלא שהיא אמיתית בהליכה - ועד חיל,

יהודי: של יום יום בחיי הלימוד גם ישנו מזה
מזמן לנוח צריך תורה וע"פ - נח יהודי כאשר אפילו

שמזה61לזמן ולהרגיש לדעת מעשה) (בשעת צריך -

עצמה שבחני' עד יותר, למעלה ונסעו", "חזרו צ"ל
מ)נס (חלק שהיא .62יעהנרגש

.È:שמות ספר בסיום להעבודה בנוגע גם מובן מזה
המשכן, והקמת דעשיית העבודה שסיימו לאחרי
שבא המשכן") פקודי ("אלה וסךֿהכל החשבון כולל
את מלא ה' "כבוד נפעל וכבר זו, תקופה בסיום
צריך אין זה עם שביחד הלימוד, מיד ישנו - המשכן"
חדש שלב ועלי', מסע מיד צ"ל אלא (חני'), לישאר
מזה: ויתירה ויקרא) (ספר בתורה חדש ספר - במדרגה
וליסע לעלות בנ"י את ודוחף "מכריח" עצמו זה ענין

יסעו". גו' הענן "ובהעלות - הלאה

זה בגלל גופא: המאורעות בהמשך כאן שהי' כפי
" המשכן" את מלא ה' lekiש"כבוד `lאל לבוא משה

הענן" עליו "שכן כי הענן", עליו שכן כי מועד אוהל
א"ס אור והשראת "המשכת c`nהוא `xepe oeilr mewnn

שום בו שייך שלא כו' סתרו חשך ישת בו שנאמר
כו"' השגה :63גילוי

עלי' היתה - ויקרא ספר בהתחלת - ולאח"ז
שע"י - משה" אל "ויקרא שע"י יותר, נעלית למדריגה

מועד באוהל ל)יכנס ש(יוכל נפעל ולקבל64הקריאה ,
הכתר, מספירת סתרו, חשך ישת מבחי' גם הגילוי את
בחי' - פלא אותיות (אל"ף דויקרא האל"ף מרמז שע"ז

זעירא" ב"אל"ף שזה כפי עכ"פ .65הכתר),

מכתר גם לקבל כלי אח"כ נעשה שזה וי"ל,
ועצמותו .66במהותו

(לאחרי ניתוסף משה שאצל עי"ז הוא לזה והכלי
הביטול תכלית המשכן) הקמת של שלו השלימות
אצלו שהי' זעירא, אל"ף בבחי' לבוא"), יכול (ש"לא
בענוה, נעלית הכי לדרגא ו"הגיע ונדכה" נשבר "לב

זעירא" אל"ף עם ויקרא נאמר -67(לכן) זה הרי ולכן .
וקדוש ל"מרום הכלי הי' - רוח" ושפל ה"דכא

הכתר68אשכון" עצם העצמי69- מרחב כמו70, גם שהוא ,

והתפשטות מגילוי למעלה (זעירא), .71נקודה

.‡Èהתורה" כי - לכאו"א בנוגע הלימוד גם מזה
עכשיו" גם אלו בחינות ושייך נצחית ובפרט72היא ,

"בחי' בחי'73מצד (ש)היא דרא בכל דמשה אתפשטותא
שע"י - משה" מבחי' שהוא אדם בכל שיש הביטול

לה.60) טז, בשלח
(ובפרט61) יום בכל לנוח שצריכים אדם, בני בטבע בפועל וכנראה

גדולה). יגיעה לאחרי
שלשה בתוך (עכ''פ טבע ע''פ המוכרח דבר – השינה ע''י ובפרט
דעות הל' רמב''ם וראה ה''כ). פ''ה שבועות הל' רמב''ם ראה – ימים

שעות''. שמונה כו' לישן לאדם לו ש''די ה''ד), (פ''ד
באופן62) בכלל הוא בבית המגיד: הרב ופתגם מסיפור להעיר

כמו עראי, באופן היתה בעוה''ז דירתו ואופן הנהגתו ולכן אחר,
רכט, וישלח אוה''ת וראה עיי''ש). א. ריד, ח''ב (לקו''ד הדרך באמצע
מעירו שגולה וכשם גר: ערך הקמח מכד א) רסז, וישב שם (ועד''ז ב
שאין לפי גרים, נקראים שהצדיקים מצינו כן גר יקרא אחרת לעיר

עראי. אלא דירתן ואין לכלום העוה''ז מחשבין
א).63) (א, ויקרא ר''פ לקו''ת
בהעלותך64) תנחומא ב). (ג, שם זהר וח'). (א' ויקרא ר''פ תנחומא

ב). (א, פ''ב שם לקו''ת וראה ועוד. ו.
שם,65) לקו''ת – צמצום ידי על למטה שנמשך כמו כתר הארת
סע''ב.
האלף66) כמו ממש ופלא אלף בחי' ("שהוא זעירא אל''ף שהרי

אוה''ת – כו'" שכינתו שמצמצם אלא ממש יחיד בחי' והוא כו' רברבא

הענן עליו שכן כי שמבחי' והמשכה הארה ''הוא ואילך) ריח ע' ויקרא
שם לקו"ת וראה ד). א, – ספ"ג שם (לקו"ת סתרו" חושך דישת
אוהל אל לבוא כך אחר יוכל זה ידי שעל הארה לו ש"נמשך (סע"ב),
הענן אותו הוא זה ענן (בפש"מ) והרי - הענן" עליו שכן אשר מועד

דקריאה. קודם אליו לבוא יכול שלא
ונתבאר67) הובא .68 ע' ה'ש"ת השיחות בס' נדפסה - אדה"ז תורת

ואילך. 1 ע' חי"ז בלקו"ש
טו.68) נז, ישעי'
(ראה69) הכתר פנימיות הנו"ן, שבשער העליונה הדרגא ע"ד

למ"ט ששייך הנו"ן בשער מהדרגא שלמעלה ריז), ע' שם אוה"ת
שע"י לעיל, שנתבאר ואף ואילך). א יב, במדבר לקו"ת (ראה שערים
הנו"ן שער היינו מהבריאה), (שחסר "אחת" בחי' מגלים פקודי" "אלה
כו"כ ישנם עצמה הנו"ן בשער העליונה בדרגא שגם מובן הרי -

מדריגות.
(תשמ"ט).70) ס"ז שני אדר"ח ג', יום שיחת גם ראה
למעלה71) שהיא בטהרתה, צדקה אש", של ד"מטבע הענין ע"ד

זו). שנה תשא ש"פ משיחת (קונטרס לעיל כמשנ"ת – כו' ציור גדר מכל
ד).72) (א, רפ"ד שם לקו"ת
א).73) (ב, שם
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"ממשיך - התורה בלימוד דישת74העסק המקיף מבחי'
וע"ז וגילוי, אור בבחי' והעלם חשך שהוא סתרו חשך
כמו למטה שורה א"ס אור להיות אור, ותורה נאמר
גדולה הארה מאיר המקיף שמעצמיות כו', למעלה

כו"'. פנימית בבחי' ועצומה
זמן בכל שבקרבו) משה (ע"י כאו"א ובפשטות:

הגלות בזמן גם מקום, אליו75ובכל שיתגלו בכחו יש ,
- ברצונו אלא תלוי הדבר ואין נעלים. הכי הגילויים

הנה"ב של ההסתר בעבודתו76להסיר הוספה ע"י ,

[וברור נעלים הכי הענינים לו מגלה הקב"ה - בתומ"צ
להם שיש כו"כ ישנם - יהודים ריבוי של מסיבה שבכל

מרגישים לא באם ואפילו נעלים], הכי אין77גילויים -
המציאות משנה בגשמיות,78זה גם עליו שפועל ועד ,

הכי גילויים יתגלו כאו"א שאצל יעזור, השי"ת -

עד ובמדותיו, שלו, דעת בינה בחכמה עד נעלים,
אפילו - להרגישם גם ונזכה ומעשה, דיבור במחשבה
מרגישים שלפעמים כידוע אותם, מבינים לא באם
"הגיעו" איך מבינים ולא נעלית למדרגה שמתעלים
ואתעדל"ע גילוי – הכנות לזה היו שלא לאחרי לשם
מאתעדל"ע אפילו (שלמעלה דמקיף מקיף מבחי'
הגילוי ע"ד עכ"פ או מעין, אתעדל"ת), ע"י הבאה

משה" אל .79ד"ויקרא

.·Èשמקבלים שלאחרי להדגיש, צריך גיסא לאידך
נעלה כזה גילוי ויקרא) (ספר בתורה החדש בספר
מועד לאוהל ליכנס שמאפשר משה" אל ד"ויקרא
שמקום עד החני', שלאחרי (הנסיעה ה' דבר לשמוע
מתוך זיך" "פארלירן האדם עלול – מסע) קרוי החני'
להתעלות שמספיק ולחשוב והתלהבות, התפעלות

לחני'. צריך ואין שיותר, כמה
אל "ויקרא עה"פ מפרש"י הלימוד ישנו זה על
משמשות, הפסקות היו "ומה הפסקות. שהיו משה"
ענין ובין לפרשה פרשה בין להתבונן למשה ריוח ליתן
ק"ו לכאו"א!], מזה לימוד מוסיף [ורש"י לענין

ההדיוט": מן הלומד להדיוט

ששומע כפי רבינו, משה אודות כשמדובר אפילו
(גילוי מועד דאוהל ובדרגא מהקב"ה תורה ולומד
נס, עושה הקב"ה אין - סתרו) חשך ישת מבחי'
עושה אלא הפסקה, שום בלי הכל לקלוט יוכל שמשה
כדי נצחי], באופן נעשה זה הרי [וכך בדיבורו הפסקות
שלא לפרשה", פרשה בין להתבונן למשה ריוח "ליתן
להבין צריך שאינו יחשוב לא וגם מההתפעלות יצא

ezbyde ezpada.('ה דבר של הגילוי רק הוא (והעיקר
כדי הקב"ה בדיבור ולהתבונן להתיישב צריך אלא

בשכלו ויוקלט ושיונח נקראתed`להבין שתורה ועד .
דיבור. עוד בא - לאח"ז ורק שמו. על

בגלל לפעמים ההדיוט": מן הלומד להדיוט "ק"ו
האדם עלול בתורה, נפלא פירוש של והקדושה התענוג
לב לשים ולא ההתפעלות. רוב מצד להתבלבל

הענין. את היטב להבין (כדבעי)

משכיל חסיד, בשם שמספרים הפתגם וע"ד
מרוב זעק חסידות, מאמר בלמדו שפעם בחסידות,
ולאחריו): לפניו להלימוד קשר שום (בלי ההתפעלות
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אבל קדושות, מילים אמנם הם שאלו לדעת, צריך
התורה כל (בכלל ליהודי שניתנו לאחרי – זה עם ביחד
ורחבה מדה מארץ ארוכה עצמה שמצד - הקב"ה של

"נתן אבל - ים עםeplמני גם שנברא תורתו"), את
בכחו יש – לתושבע"פ80שכל בנוגע (בפרט ומחוייב ,81(

בשכלו להבין ולהתייגע ריוח) (ליתן אתed`להתעכב
- חב"ד דרישת כפי ובפרט שלומד. הקדושות המילים

ודעת. בינה בחכמה דבר כל להבין

אמירת ואח"כ הענין, בלימוד די שלא ומובן,
– צ"ל העיקר אלא אצלו, יוקלט שזה תהלים קאפיטל

ההבטחה ישנה ואז בפועל, ומצאתי82היגיעה יגעתי :83.

למחנכים בנוגע בהדגשה היא זו והוראה
עם הענין לימוד ע"י י"ח לצאת אין ומלמדים:

ואילך).74) ד (א. שם
נותנים75) דמשיחא) בעקבתא (ובפרט הגלות חושך בזמן ואדרבה:

ובפרט שבגלות. כו' הגזירות נגד לעמוד כדי נפלאים, כחות מלמעלה
עוד" יהי' ("ולא הגזירות כל לגמרי נגמרו שכבר האחרונים, בדורות
נעלים הכחות רק וישנם ב). ה, ח"א (לאדהאמ"צ) תשובה שערי -

הירידות). ע"י (שבאו והעליות
א).76) (ב. שם לקו"ת וראה
אליהו77) אליהם שנתגלה כו"כ שהיו - מחז"ל סיפורי כמה וע"ד

זמן). לאחר (עד מזה ידעו ולא
שהסוס78) דאף בעגלה, היושבים מהחכמים הידוע המשל וע"ד

- ב"ב ופרנסת פרנסתו ע"ד חושב והבעלֿעגלה התבן, אודות חושב
בתוך היושבים החכמים שבדברי והענין ההבנה אמיתית משנה זה אין

בהוספות (נדפסה תרפ"ח תשא פ' ש"ק ליל שיחת (ראה העגלה
ועוד). תשמ"א. וארא ש"פ שיחת וראה ואילך). רג ס"ע תרפ"ח לסה"מ

תש"ה.79) תרע"ח. ויקרא ד"ה שם. ויקרא אוה"ת ראה
ע"ד80) נאמר (שבו ויקרא ספר בריש בהדגשה הוא בזה והלימוד

"שהוא "ארי", שנקרא - להתבונן) ריוח ליתן xengההפסקות

ולהשיג להבין בכחו ומ"מ ב), יח, ברכות - סיפרא (תוד"ה שבספרים"
כו'. ההפסקות ע"י בשכלו, זה

ספ"ב.81) לאדה"ז ת"ת הל' ראה
ב.82) ו, מגילה
(ע"ד83) ליגיעתו בערך שלא להשגה להגיע אפשר - זו יגיעה וע"י

אותה). להגבי' להיגיעה בערך המציאה
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לבבו משאלות ימלא שהקב"ה ולהסתמך התלמיד,
להיות צריכה אלא לבד, ויבין יתייגע שהתלמיד
טוב הכי באופן התלמיד עם ללמוד מיוחדת השתדלות
באופן לימוד ע"י הוא, בשכלו להבין שיוכל עד
ענין ובין לפרשה פרשה בין להתבונן ריוח ד"ליתן
תשים אשר המשפטים ד"ואלה באופן לימוד - לענין"

ומוכן הערוך "כשולחן שזהlek`l"84לפניהם", (כך
בגשמיות - ועד ברוחניות, כבשרו ובשר דם ).85נעשה

.‚È:לפועל בנוגע הנ"ל מכל הסיכום
לפני' ובברכה (בציבור שמסיימים בשבת בעמדנו
(שמות), בתורה ספר אמן) ובאמירת ולאחרי'
- (ויקרא) חדש ספר מנחה) (בתפלת לקרוא ומתחילים
זהב, שבדרגת אלו (הן לכאו"א המתאים זמן זה הרי

נחשת או כסף צדק86או חשבון ולעשות להתבונן (

ובכללות שעברה, התקופה במשך מעבודתו וסךֿהכל
לעשות בתוכם", ושכנתי מקדש לי ד"ועשו העבודה -

שם. שישכון להשם, משכן שלו החיים חלקי מכל

לדברים לצדקה לנדבותיו בנוגע חשבון רק ולא
עבור מחייו שעושה לכלים בנוגע גם אלא טובים,

גם - מזה ויתירה לה', lretaהמשכן dceardעם
בארוכה.הכלים כנ"ל ,

ואח"כ ההכנות, עושה כבר אלא בזה, מסתפק ואינו
ה' בעבודת מעלה מעלה לעלות בפועל, מתעלה
באוהל בפנימיות ש"נכנס" ועד מקדש", לי ד"ועשו
ע"י - משה) אל ויקרא של האתעדל"ע (בכח מועד

ה', תורת בלימוד עסקו

מפסיק הוא הרי - זה עם פרשה87וביחד בין
מה שכלו עם ולהבין להתבונן ריוח ליתן לפרשה,

הגילויים בפנימיות שיקלוט כך .88שלומד,

לעבודתו בנוגע צ"ל המשכן" פקודי ש"אלה וכשם
החשבון יעשו שאחרים להשתדל צריך כמו"כ בעצמו,
ועד מקדש", לי ד"ועשו לעבודתם בנוגע וסךֿהכל
בכל שפועלים - העולם לכל יוצאה אורה שממנה

בנוגע אוה"ע על גם ועד השפעה (ע"י כולו העולם
נח). בני מצוות לשבע

.„È- גרמא שהזמן בענין במיוחד נוגע שזה מובן
פורים לפני השבועיים בתוך שני, אדר בחודש בעמדנו
ללמוד - כולל לפורים, המתאימות ההכנות כל לעשות -
החסידות). (בתורת פורים דרושי וגם פורים, הלכות
דנפשי', אליבא ועד (כנ"ל). והשגה הבנה של ובאופן

בפועל. במעשה עד הלימוד על יפעול שזה
עד יהודי שכל לאחרים: בנוגע ההשתדלות - וגם
כל לו יהי' ברוחניות) או (בגשמיות תבל קצוי בכל
מגילה, מקרא פורים: מצוות כל לקיים החג צרכי
סעודת לאביונים, מתנות לרעהו, איש מנות משלוח

וכו'. פורים שמחת פורים,

הצדקה ענין על גם מעורר זה הרי - לענין ומענין
שבמשך דפורים), מצוות כמה של התוכן (שזהו בכלל

בצדקה. יותר עוד יוסיפו במיוחד אדר חודש

.ÂËבמעשינו הנ"ל הוספות כל שע"י רצון, ויהי
-89ועבודתינו ובנדו"ד המשכן", ל"הוקם מיד נזכה ,

וחזרת משה, דמשכן הגילוי עם ביחד השלישי, ביהמ"ק
(כנרמז חורבנין" בשני שנתמשכן ושני) (ראשון "מקדש

פעמים") שני - משכן עמהם90ב"המשכן ואהרן ומשה ,91,

תצא" מאתי חדשה "תורה מועד,92וילמדו מאוהל
ראי' של והשגה93באופן בהבנה - זה עם וביחד ,

וכו'. בהפרטים

אלקים אל יראה חיל אל "מחיל - לילך ונתעלה,
.94בציון"

"מיסמך שנעשה כך ממש, ומיד תיכף - זה וכל
לגאולה" גאולה95גאולה תהי' קודם הפוך: בסדר אבל ,

פורים גאולת ("מיסמך") ואח"כ והשלימה, האמיתית
פורים" פייערדיקן "א שמח, פורים שחוגגים תשמ"ט,
אראנו מצרים מארץ צאתך וכימי פסח. גאולת – ואח"כ

ביצי"מ96נפלאות להנפלאות בערך אפילו נפלאות ,97.

ראשם על עולם ושמחת לבב, וטוב שמחה .98ומתוך

ובפרש"י.84) משפטים ר"פ
העסק85) שע''י הרפואה, מחכמת חסידות) במאמרי (והובא כידוע

במוח (קנייטשן) קמטים נעשים והשגה, בהבנה במושכלות ויגיעה
להשיג לו ומאפשר הגשמי, מוח שטח ונתרחב נתגדל וע''ז הגשמי,

כו'. יותר עמוקות מושכלות
מהם86) א' שכל הנמנים, כל משתווים (פקודי) המנין שע''י ובפרט

ימעיט). לא והדל ירבה לא העשיר (ע''ד יותר ולא פחות לא כאחד, נמנה
''שבת87) נקראת זכור) ופ' שקלים פ' (בין זו ששבת ולהעיר

בסופו. פרשיות ארבע ערך תלמודית אנציקלופי' (ראה הפסקה''
תש''מ. תרומה ש''פ שיחת וראה וש''נ).

ישנם88) בפנימיות, נתפסים אלו שגילויים זה שלאחרי ומובן,
לקו''ת (ראה מעלה למעלה וכן מקיף. בבחי' שהן יותר נעלות דרגות

וביאוריו). (הא') וידעת ד''ה ואתחנן
רפל''ז.89) תניא ראה
פרשתנו.90) ריש פרש''י
ב.91) ה, יומא ב. קיד, פסחים – אחד תוד''ה ראה
ג.92) פי''ג, ויק''ר ד. נא, ישעי'
ועוד.93) א. יז, צו לקו''ת ראה
בסופה.94) ברכות וראה ח. פד, תהלים
סע''ב.95) ו, מגילה
טו.96) ז, מיכה
שם.97) עה''פ אוה''ת
יא.98) נא, י. לה, ישעי'
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לבבו משאלות ימלא שהקב"ה ולהסתמך התלמיד,
להיות צריכה אלא לבד, ויבין יתייגע שהתלמיד
טוב הכי באופן התלמיד עם ללמוד מיוחדת השתדלות
באופן לימוד ע"י הוא, בשכלו להבין שיוכל עד
ענין ובין לפרשה פרשה בין להתבונן ריוח ד"ליתן
תשים אשר המשפטים ד"ואלה באופן לימוד - לענין"

ומוכן הערוך "כשולחן שזהlek`l"84לפניהם", (כך
בגשמיות - ועד ברוחניות, כבשרו ובשר דם ).85נעשה

.‚È:לפועל בנוגע הנ"ל מכל הסיכום
לפני' ובברכה (בציבור שמסיימים בשבת בעמדנו
(שמות), בתורה ספר אמן) ובאמירת ולאחרי'
- (ויקרא) חדש ספר מנחה) (בתפלת לקרוא ומתחילים
זהב, שבדרגת אלו (הן לכאו"א המתאים זמן זה הרי

נחשת או כסף צדק86או חשבון ולעשות להתבונן (

ובכללות שעברה, התקופה במשך מעבודתו וסךֿהכל
לעשות בתוכם", ושכנתי מקדש לי ד"ועשו העבודה -

שם. שישכון להשם, משכן שלו החיים חלקי מכל

לדברים לצדקה לנדבותיו בנוגע חשבון רק ולא
עבור מחייו שעושה לכלים בנוגע גם אלא טובים,

גם - מזה ויתירה לה', lretaהמשכן dceardעם
בארוכה.הכלים כנ"ל ,

ואח"כ ההכנות, עושה כבר אלא בזה, מסתפק ואינו
ה' בעבודת מעלה מעלה לעלות בפועל, מתעלה
באוהל בפנימיות ש"נכנס" ועד מקדש", לי ד"ועשו
ע"י - משה) אל ויקרא של האתעדל"ע (בכח מועד

ה', תורת בלימוד עסקו

מפסיק הוא הרי - זה עם פרשה87וביחד בין
מה שכלו עם ולהבין להתבונן ריוח ליתן לפרשה,

הגילויים בפנימיות שיקלוט כך .88שלומד,

לעבודתו בנוגע צ"ל המשכן" פקודי ש"אלה וכשם
החשבון יעשו שאחרים להשתדל צריך כמו"כ בעצמו,
ועד מקדש", לי ד"ועשו לעבודתם בנוגע וסךֿהכל
בכל שפועלים - העולם לכל יוצאה אורה שממנה

בנוגע אוה"ע על גם ועד השפעה (ע"י כולו העולם
נח). בני מצוות לשבע

.„È- גרמא שהזמן בענין במיוחד נוגע שזה מובן
פורים לפני השבועיים בתוך שני, אדר בחודש בעמדנו
ללמוד - כולל לפורים, המתאימות ההכנות כל לעשות -
החסידות). (בתורת פורים דרושי וגם פורים, הלכות
דנפשי', אליבא ועד (כנ"ל). והשגה הבנה של ובאופן

בפועל. במעשה עד הלימוד על יפעול שזה
עד יהודי שכל לאחרים: בנוגע ההשתדלות - וגם
כל לו יהי' ברוחניות) או (בגשמיות תבל קצוי בכל
מגילה, מקרא פורים: מצוות כל לקיים החג צרכי
סעודת לאביונים, מתנות לרעהו, איש מנות משלוח

וכו'. פורים שמחת פורים,

הצדקה ענין על גם מעורר זה הרי - לענין ומענין
שבמשך דפורים), מצוות כמה של התוכן (שזהו בכלל

בצדקה. יותר עוד יוסיפו במיוחד אדר חודש

.ÂËבמעשינו הנ"ל הוספות כל שע"י רצון, ויהי
-89ועבודתינו ובנדו"ד המשכן", ל"הוקם מיד נזכה ,

וחזרת משה, דמשכן הגילוי עם ביחד השלישי, ביהמ"ק
(כנרמז חורבנין" בשני שנתמשכן ושני) (ראשון "מקדש

פעמים") שני - משכן עמהם90ב"המשכן ואהרן ומשה ,91,

תצא" מאתי חדשה "תורה מועד,92וילמדו מאוהל
ראי' של והשגה93באופן בהבנה - זה עם וביחד ,

וכו'. בהפרטים

אלקים אל יראה חיל אל "מחיל - לילך ונתעלה,
.94בציון"

"מיסמך שנעשה כך ממש, ומיד תיכף - זה וכל
לגאולה" גאולה95גאולה תהי' קודם הפוך: בסדר אבל ,

פורים גאולת ("מיסמך") ואח"כ והשלימה, האמיתית
פורים" פייערדיקן "א שמח, פורים שחוגגים תשמ"ט,
אראנו מצרים מארץ צאתך וכימי פסח. גאולת – ואח"כ

ביצי"מ96נפלאות להנפלאות בערך אפילו נפלאות ,97.

ראשם על עולם ושמחת לבב, וטוב שמחה .98ומתוך

ובפרש"י.84) משפטים ר"פ
העסק85) שע''י הרפואה, מחכמת חסידות) במאמרי (והובא כידוע

במוח (קנייטשן) קמטים נעשים והשגה, בהבנה במושכלות ויגיעה
להשיג לו ומאפשר הגשמי, מוח שטח ונתרחב נתגדל וע''ז הגשמי,

כו'. יותר עמוקות מושכלות
מהם86) א' שכל הנמנים, כל משתווים (פקודי) המנין שע''י ובפרט

ימעיט). לא והדל ירבה לא העשיר (ע''ד יותר ולא פחות לא כאחד, נמנה
''שבת87) נקראת זכור) ופ' שקלים פ' (בין זו ששבת ולהעיר

בסופו. פרשיות ארבע ערך תלמודית אנציקלופי' (ראה הפסקה''
תש''מ. תרומה ש''פ שיחת וראה וש''נ).

ישנם88) בפנימיות, נתפסים אלו שגילויים זה שלאחרי ומובן,
לקו''ת (ראה מעלה למעלה וכן מקיף. בבחי' שהן יותר נעלות דרגות

וביאוריו). (הא') וידעת ד''ה ואתחנן
רפל''ז.89) תניא ראה
פרשתנו.90) ריש פרש''י
ב.91) ה, יומא ב. קיד, פסחים – אחד תוד''ה ראה
ג.92) פי''ג, ויק''ר ד. נא, ישעי'
ועוד.93) א. יז, צו לקו''ת ראה
בסופה.94) ברכות וראה ח. פד, תהלים
סע''ב.95) ו, מגילה
טו.96) ז, מיכה
שם.97) עה''פ אוה''ת
יא.98) נא, י. לה, ישעי'
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הקודש ללשון מתורגם
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למשה, הקדושֿברוךֿהוא של הציווי עם יחד

הכלים את בו ולהציב המשכן את לבנות ציוה1בפרשתנו, ,

מסויימות: עבודות זאת עם לבצע הקדושֿברוךֿהוא עליו

את "וערכת לו אמר הוא השלחן" את ל"והבאת בהמשך

את "והעלית נאמר המנורה" את "והבאת ובציווי ערכו",

הזהב2נרותיה" מזבח – המזבחות לגבי זאת, לעומת .

במקומם להציבם רק משה הצטווה – העולה ואין3ומזבח ,

שהן. כל עבודות עליהם לבצע שעליו מוזכר

ידי על הציווי קיום על מסופר כאשר הפרשה, בהמשך אך

עליו "ויערוך – הנ"ל העבודות שתי רק מוזכרות אין משה,

הנרות" ו"ויעל לחם..." קטרת4ערך עליו "ויקטר גם אלא –

הזהב..." מזבח את "וישם לאחר את5סמים" עליו "ויעל וכן ,

שם..." העולה מזבח "ואת לאחר המנחה" ואת .6העולה

שתי מוזכרות אין הקדושֿברוךֿהוא של שבציווי כיון

בין קיימות והמנחה), העולה והקרבת (קטורת אלו עבודות

ו"ויעל": ב"ויקטר" הכוונה למי דעות, שתי התורה מפרשי

המפרשים כפי7יש רבינו, משה עשה זאת את שגם ,

אלו עבודות על אמנם, הפסוקים. מהמשך בפשטות שנראה

למד משה אך במפורש, הקדושֿברוךֿהוא אותו ציוה לא

הנרות. העלאת ועל הלחם עריכת על מהציווי זאת

המפרשים התורה8ויש מתכוונת אלו עבודות שבשתי ,

זו, שיטה לפי עליהן. הצטווה לא משה שהרי לאהרן,

היא הפסוקים לאחר5משמעות :dynyעל ה' ציווי את קיים

"ויקטר של העבודה נעשתה הזהב...", מזבח את "וישם ידי

וכך אהרן. – עבודתו שזוהי מי ידי על סמים" קטרת עליו

ואת העולה את עליו ויעל שם... העולה מזבח "ואת לגבי גם

עליו6המנחה" העלה העולה, מזבח את הקים שמשה לאחר .

"המנחה". ואת "העולה" את אחר מישהו

קטרת" עליו "ויקטר על – זה? בענין רש"י שיטת מהי

מפרש רש"י זוinאין עבודה את9ביצע מציין רק הוא .

עלiznהזמן, זאת, לעומת וערבית...". "שחרית הקטירו:

למילואים השמיני ביום "אף רש"י: אומר עליו..." "ויעל

קרבנות והקריב משה שימש המשכן, הקמת יום שהוא

שנאמר ביום, בו אהרן שנצטווה מאותן חוץ קרב10ציבור,

רבינו למשה היא הכוונה ב"ויעל" כלומר, המזבח...". .11אל

"ויקטר לגבי מזכיר רש"י אין מדוע מובן: אינו זה ולפי

"ויעל לגבי ואילו הקטורת, את הקטיר מי קטרת" עליו

משה..."? "שימש מפרש הוא עליו"
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"ויעל על בהמשך בפירושו יותר: קשה אף השאלה

רש"י אומר – ומנחה עולה רק מוזכרות כאשר – עליו"

"קרבנות ומלשונו ציבור", קרבנות והקריב משה "שימש

באופן להשמיענוinzq12ציבור" רש"י כוונת ניכרת ,

המנחה" ואת העולה "את רק אז הקריב לא שמשה

את אלא בפסוק, הציבורlkהמוזכרות כולל,13קרבנות ,

עבודת אין15הקטורת14כמובן, מדוע יותר: קשה כך, ואם .

ואילך.1) א מ, פרשתנו

ד.2) שם,

הֿו.3) שם,

כה.4) כג. שם,

כוֿכז.5) שם,

כט.6) שם,

כאן.7) עה"ת הארוך בטור וכ"ה כז. פסוק כאן רמב"ן

רשב"ם8) וראה והמנחה). העולה העלאת (לענין כט פסוק כאן רשב"ם

ל. כט, תצוה

בפירש"י9) גירסא "ואוליoxd`yישנה הרמב"ן כתב כבר אבל הקטיר.

מהרמב"ן העתיק הארוך ובטור הוא". סופרים טעותzehiytaטעות "שהוא

.11 הערה להלן וראה "ואולי"). תיבת (בהשמטת סופר"

ז.10) ט, שמיני

משה",11) שימש כו' השמיני ביום "אף פירש"י לפי שגם כאן, ברע"ב

משך כל על (וקאי לאהרן הוא שלפנ"ז) ב"ויקטר" (וכן ב"ויעל" הכתוב כוונת

"שכךixg`lyהזמן לפי הוא משה" "שימש רש"י ומ"ש השמיני), יום

מלשמש". נמנע לא המילואים ימי שכל אנו מקובלים

לעיל וראה – לפניו שהיתה הגירסא (לפי רש"י מ"ש מיישב [ועפי"ז

"ויקטר" כי – אהרן עליו ויקטר (9 אהרן].aezkayהערה על קאי

פעמים, כמה כמדובר א) עה"תlkאבל: בפירושו רש"י הואgxkenמ"ש

ב) (קא, בזבחים ב) אנו"). מקובלים "שכך לפי (ולא הכתובים מפשטות

`zbelt,יט (זבחים הש"ס על ובפירש"י השמיני, ביום משה שימש אם היא

ג)ly`ב) כו'. אנו שמקובלים בפשטות לומר שאין הרי – אז. משה שימש

"ויעל הפסוק על משה" שימש למילואים השמיני ביום "אף רש"י שכתב ממה

קטרת" עליו "ויקטר על ולא גו'" רש"יf"ptlyעליו הכריח זה שפירוש מוכרח ,

עליו". "ויעל מהכתוב

והמנחה12) שהעולה לפרש הוא צבור" ב"קרבנות שכוונתו לומר ואין

מפרש זה ענין כי – תמיד ומנחת תמיד עולת הם בד"הicdl`שבכתוב

תמיד". של נסכים מנחת – המנחה ואת התמיד. עולת – העולה "את שלאח"ז

ואת13) העולה "את בפירוש מעתיק אינו שרש"י למה הטעם גם שזהו

ד'. סעיף כדלהלן ב"וגו'", מרמזם ורק המנחה"

(14" הוא רש"י שלשון זה,zepaxwואף בכלל קטרת גם – i"yxtakeצבור"

וקרבנו ג); ז, (נשא צב עגלות גו' קרבנם הכתוב: מל' ולהעיר – טו). (ל, תשא

ועוד). יגֿיד. ז, (שם קטרת מלאה גו' כף גו' כסף קערת

שמיני15) בפ' רש"י ממ"ש הקשו כג) (ט, שמיני ובפ' כאן רש"י מפרשי

"ויבוא שם מ"ש בפשטות, אבל הקטורת. מעשה על ללמדו נכנס שמשה שם

הי' גו'" ואהרן ביןixg`lמשה של קטורת לאחרי (גם היום עבודת כל

לנדו"ד. שייך אי"ז ובמילא, כבלבוש), ודלא – הערבים
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קטרת"? עליו "ויקטר המלים על כן לפני זאת מפרש רש"י

אין עצמו קטרת" עליו "ויקטר הפסוק שמן מובן, מכך

את הקטיר מי לשאלה: ברורה הוכחה מוצא רש"י

את עליו "ויעל שבהמשך מהפסוק אח"כ, רק הקטורת.

היא שהכוונה לרש"י ברור ששם המנחה", ואת העולה

לגבי גם מכך לומד הוא כוללlkלמשה, הציבור, קרבנות

להבדיל סברא אין כי משה. הקריב אותם שגם הקטורת,

"חוץ אחרים, ציבור קרבנות לבין והמנחה העולה בין

רש"י. ואומר שממשיך כפי אהרן...", שנצטווה מאותן

לפי "ויעל", מהפסוק יותר מוכח כיצד להבין: יש

"ויקטר"? מהפסוק יותר למשה, היא שהכוונה רש"י,
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לבין "ויקטר" בין ההבדל מובן שאין לכך, בנוסף

רש"י פירוש הן – עצמו בפני פירוש כל מובן אין "ויעל",

עליו...": "ויעל על פירושו והן קטרת", עליו "ויקטר על

וערבית, "שחרית רש"י: אומר קטרת" עליו "ויקטר על

שנאמר וגו'".16כמו הנרות את בהטיבו בבקר בבקר

נראה ראשון רש"י17במבט מתכוון זה שבפירוש ,

בפרשה המוזכרות הקודמות הפעולות שכל כיון להסביר:

פעם התבצעו "וישם...") עד פסוק בכל וכך (מ"ויקם..."

zg`יום באותו לגבי18בלבד גם כך יובן שלא כדי לכן, –

יום באותו הקטירו הקטורת שאת רש"י, מבהיר "ויקטר",

miinrt.וערבית שחרית :

כך: להסביר קשה דבר, של לאמיתו אך,

בודא המנורה נרות את גם נוספתא) פעם הדליקו י

הערבים בין גם הנרות את להדליק צריך כי יום, ,19באותו

בבוקר נעשתה כאן שבפסוק הנרות" "ויעל של .20והפעולה

"ויעל לגבי גם זאת להבהיר רש"י היה צריך כך, ואם

קטרת"?iptlyהנרות" עליו "ויקטר

למשה, היא הכוונה שב"ויקטר" הפירוש, לפי דוקא ב)

כיון פעמיים: היה קטרת" עליו ש"ויקטר להבהיר הכרחי

אחת פעם משה ביצע יום אותו של הפעולות שאר שאת

נעשתה הקטורת עבודת שגם ולומר להשוות אפשרי בלבד,

ב"ויקטר אם אך רש"י. הבהרת נחוצה ולכן אחת, פעם רק

אלא למשה, הכוונה אין קטרת" שמאזoxd`lעליו –

להקטיר אהרן התחיל הזהב..." מזבח את (משה) ש"וישם

מובן אז אדרבה, הרי – קטורת כפיzehytaעליו שבדיוק ,

בפרשת כנאמר ביום, פעמיים תמיד זאת עשה שאהרן

סיבה21תצוה אין שהרי יום, באותו גם עשה הוא כך ,

וערבית". "שחרית בחידוש הכרח אין ואז ביניהם? להבדיל

"ויקטר שבפסוק ב', בסעיף לעיל, האמור לפי כלומר,

לרש"י ברור לא עדיין קטרת" איןdynyעליו – זאת הקטיר

לומר מקום ואםly`בינתיים וערבית". "שחרית זה היה

הכוונה שב"ויקטר" עליו..." "ויעל הפסוק לפי למפרע, ידוע

את ביצע הוא כי למשה, איןlkהיא שוב – הציבור עבודות

גם כי בערבית, גם קטורת הקטיר שהוא לחדש הכרחי

ומכל הציבור. מעבודות אחת היא הערביים בין ההקטרה

וערבית"? "שחרית לפרש רש"י צריך מה לשם קשה: מקום

"שחרית לפירושו רש"י שמביא ההוכחה לגבי גם ג)

הנרות את בהטיבו בבקר בבקר שכתוב "כמו – וערבית"

להבין: קשה – וגו'"

בהקטרה אינו החידוש שכל יוצא, דלעיל הפירוש לפי

בהוכחה אך "ערבית", של בהקטרה אלא "שחרית", של

בבקר" "בבקר המלים את להיפך: יוצא, זה מפסוק המובאת

שמהןמצט הערבים", "בין למלים ואילו במפורש, רש"י ט

רומז רק הוא זה, לחידוש ההוכחה "וגו'"22עיקר ידי ?23על

המלים את גם רש"י כאן מצטט מדוע מובן: אינו וכן

כלל? לכאורה, לכך, קשורות שאינן הנרות", את "בהטיבו
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וגו'", עליו "ויעל המלים על בהמשך, רש"י בפירוש גם

קשיים: מתעוררים

ז.16) ל, תצוה

ברש"י.17) המהר"ל) (לאחי חיים מים הבאר שמפרש וכ"מ

זה18) סדר הי' אם לפרש"י) – מקרא של פשוטו ע"פ (ובפרט וצ"ע

שהמשיחה (אף חני' למקום כשהגיעו פעם בכל כליו ושימת המשכן בהקמת

(ומפרשיו) פירש"י וראה הוא, גדול חידוש דלכאורה – הזאת) בפעם רק היתה

לג).פרשת (לט, נו

כא.19) שם, כ. כז, שם רש"י גם וראה ח. שם, תצוה

נאמר20) הנרות" "ויעל העולה".iptlשהרי גו' "ויעל ולפני "ויקטר"

ממ"ש כסדרן, שלא הם כאן שהכתובים להוכיח אפשר הי' לכאורה

גו'" ורחצו גו' הכיור את (ולפיixg`l"וישם לפנ"ז. שנאמרו העבודות כל

הי' גו'" החצר את "ויקם גם – יז פסוק הרמב"ן אבלiptlמ"ש העבודות). כל

לאחרי היו וכו'] הנרות"; "ויעל עליו"; ["ויערוך העבודות שכל י"ל כי אינו. –

בכתוב נמנית עבודה שכל אלא לתוכו, כליו כל ושימת המשכן הקמת גמר

מוקדם ה"אין למעט דמסתבר (כיון אבל אלי'. השייכת הכלי שימת לאחרי מיד

– עצמם העבודות של וכן הכלים, דשימת הסדר האפשרי) ככל – ומאוחר"

בפרשה. שנאמרו הסדר כפי היו

גו'" "ורחצו היתהixg`lומ"ש שבפשטות אף – שלפנ"ז העבודות כל

הכיור שימת אחרי מיד לשוןiptlהרחיצה הוא "ורחצו" כי – העבודות כל

ממנו.. "רחצו הכיור שימת שמעת היינו eipaeהוה, oxd`כאן שמזכיר אלא ,"

עמהם". משה קידש ביום "בו כי "משה", גם

זֿח.21) ל,

לפני22) שהיתה הגירסא לפי כן שאין (מה הדפוסים שברוב הגירסא לפי

ראשון). בדפוס וכן והרע"ב. הרמב"ן

"בין23) להתיבות שמרמז מוכרח אינו "וגו'" בתיבת גם יוקשה: וביותר

תיבת שלאחרי "יקטירנה" תיבת על רק שקאי לומר יש שהרי – הערבים"

הוא הערבים" ש"בין ובפרט .weqtaf"g`ly"הנרות",
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קטרת"? עליו "ויקטר המלים על כן לפני זאת מפרש רש"י

אין עצמו קטרת" עליו "ויקטר הפסוק שמן מובן, מכך

את הקטיר מי לשאלה: ברורה הוכחה מוצא רש"י

את עליו "ויעל שבהמשך מהפסוק אח"כ, רק הקטורת.

היא שהכוונה לרש"י ברור ששם המנחה", ואת העולה

לגבי גם מכך לומד הוא כוללlkלמשה, הציבור, קרבנות

להבדיל סברא אין כי משה. הקריב אותם שגם הקטורת,

"חוץ אחרים, ציבור קרבנות לבין והמנחה העולה בין

רש"י. ואומר שממשיך כפי אהרן...", שנצטווה מאותן

לפי "ויעל", מהפסוק יותר מוכח כיצד להבין: יש

"ויקטר"? מהפסוק יותר למשה, היא שהכוונה רש"י,

.‚
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לבין "ויקטר" בין ההבדל מובן שאין לכך, בנוסף

רש"י פירוש הן – עצמו בפני פירוש כל מובן אין "ויעל",

עליו...": "ויעל על פירושו והן קטרת", עליו "ויקטר על

וערבית, "שחרית רש"י: אומר קטרת" עליו "ויקטר על

שנאמר וגו'".16כמו הנרות את בהטיבו בבקר בבקר

נראה ראשון רש"י17במבט מתכוון זה שבפירוש ,

בפרשה המוזכרות הקודמות הפעולות שכל כיון להסביר:

פעם התבצעו "וישם...") עד פסוק בכל וכך (מ"ויקם..."

zg`יום באותו לגבי18בלבד גם כך יובן שלא כדי לכן, –

יום באותו הקטירו הקטורת שאת רש"י, מבהיר "ויקטר",

miinrt.וערבית שחרית :

כך: להסביר קשה דבר, של לאמיתו אך,

בודא המנורה נרות את גם נוספתא) פעם הדליקו י

הערבים בין גם הנרות את להדליק צריך כי יום, ,19באותו

בבוקר נעשתה כאן שבפסוק הנרות" "ויעל של .20והפעולה

"ויעל לגבי גם זאת להבהיר רש"י היה צריך כך, ואם

קטרת"?iptlyהנרות" עליו "ויקטר

למשה, היא הכוונה שב"ויקטר" הפירוש, לפי דוקא ב)

כיון פעמיים: היה קטרת" עליו ש"ויקטר להבהיר הכרחי

אחת פעם משה ביצע יום אותו של הפעולות שאר שאת

נעשתה הקטורת עבודת שגם ולומר להשוות אפשרי בלבד,

ב"ויקטר אם אך רש"י. הבהרת נחוצה ולכן אחת, פעם רק

אלא למשה, הכוונה אין קטרת" שמאזoxd`lעליו –

להקטיר אהרן התחיל הזהב..." מזבח את (משה) ש"וישם

מובן אז אדרבה, הרי – קטורת כפיzehytaעליו שבדיוק ,

בפרשת כנאמר ביום, פעמיים תמיד זאת עשה שאהרן

סיבה21תצוה אין שהרי יום, באותו גם עשה הוא כך ,

וערבית". "שחרית בחידוש הכרח אין ואז ביניהם? להבדיל

"ויקטר שבפסוק ב', בסעיף לעיל, האמור לפי כלומר,

לרש"י ברור לא עדיין קטרת" איןdynyעליו – זאת הקטיר

לומר מקום ואםly`בינתיים וערבית". "שחרית זה היה

הכוונה שב"ויקטר" עליו..." "ויעל הפסוק לפי למפרע, ידוע

את ביצע הוא כי למשה, איןlkהיא שוב – הציבור עבודות

גם כי בערבית, גם קטורת הקטיר שהוא לחדש הכרחי

ומכל הציבור. מעבודות אחת היא הערביים בין ההקטרה

וערבית"? "שחרית לפרש רש"י צריך מה לשם קשה: מקום

"שחרית לפירושו רש"י שמביא ההוכחה לגבי גם ג)

הנרות את בהטיבו בבקר בבקר שכתוב "כמו – וערבית"

להבין: קשה – וגו'"

בהקטרה אינו החידוש שכל יוצא, דלעיל הפירוש לפי

בהוכחה אך "ערבית", של בהקטרה אלא "שחרית", של

בבקר" "בבקר המלים את להיפך: יוצא, זה מפסוק המובאת

שמהןמצט הערבים", "בין למלים ואילו במפורש, רש"י ט

רומז רק הוא זה, לחידוש ההוכחה "וגו'"22עיקר ידי ?23על

המלים את גם רש"י כאן מצטט מדוע מובן: אינו וכן

כלל? לכאורה, לכך, קשורות שאינן הנרות", את "בהטיבו

.„
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וגו'", עליו "ויעל המלים על בהמשך, רש"י בפירוש גם

קשיים: מתעוררים

ז.16) ל, תצוה

ברש"י.17) המהר"ל) (לאחי חיים מים הבאר שמפרש וכ"מ

זה18) סדר הי' אם לפרש"י) – מקרא של פשוטו ע"פ (ובפרט וצ"ע

שהמשיחה (אף חני' למקום כשהגיעו פעם בכל כליו ושימת המשכן בהקמת

(ומפרשיו) פירש"י וראה הוא, גדול חידוש דלכאורה – הזאת) בפעם רק היתה

לג).פרשת (לט, נו

כא.19) שם, כ. כז, שם רש"י גם וראה ח. שם, תצוה

נאמר20) הנרות" "ויעל העולה".iptlשהרי גו' "ויעל ולפני "ויקטר"

ממ"ש כסדרן, שלא הם כאן שהכתובים להוכיח אפשר הי' לכאורה

גו'" ורחצו גו' הכיור את (ולפיixg`l"וישם לפנ"ז. שנאמרו העבודות כל

הי' גו'" החצר את "ויקם גם – יז פסוק הרמב"ן אבלiptlמ"ש העבודות). כל

לאחרי היו וכו'] הנרות"; "ויעל עליו"; ["ויערוך העבודות שכל י"ל כי אינו. –

בכתוב נמנית עבודה שכל אלא לתוכו, כליו כל ושימת המשכן הקמת גמר

מוקדם ה"אין למעט דמסתבר (כיון אבל אלי'. השייכת הכלי שימת לאחרי מיד

– עצמם העבודות של וכן הכלים, דשימת הסדר האפשרי) ככל – ומאוחר"

בפרשה. שנאמרו הסדר כפי היו

גו'" "ורחצו היתהixg`lומ"ש שבפשטות אף – שלפנ"ז העבודות כל

הכיור שימת אחרי מיד לשוןiptlהרחיצה הוא "ורחצו" כי – העבודות כל

ממנו.. "רחצו הכיור שימת שמעת היינו eipaeהוה, oxd`כאן שמזכיר אלא ,"

עמהם". משה קידש ביום "בו כי "משה", גם

זֿח.21) ל,

לפני22) שהיתה הגירסא לפי כן שאין (מה הדפוסים שברוב הגירסא לפי

ראשון). בדפוס וכן והרע"ב. הרמב"ן

"בין23) להתיבות שמרמז מוכרח אינו "וגו'" בתיבת גם יוקשה: וביותר

תיבת שלאחרי "יקטירנה" תיבת על רק שקאי לומר יש שהרי – הערבים"

הוא הערבים" ש"בין ובפרט .weqtaf"g`ly"הנרות",
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עליו" שב"ויעל להבהיר רש"י כוונת היתה אילו א)

בשתי זאת לומר היה צריך הוא למשה, התורה מתכוונת

"אף ואומר מאריך הוא מה לשם הקריב". "משה מלים:

בפסוק לדעת חשוב מדוע משה": שימש השמיני... ביום

df?"...למילואים "שמיני היה המשכן הקמת שיום ,

את רק זה לפירוש המתחיל" ב"דיבור מצטט רש"י ב)

ואת העולה "את – האחרות ולמלים עליו", "ויעל המלים

"וגו'". במלה רק רומז הוא – המנחה"

"אף רש"י של פירושו בפשטות: מובנת לכך הסיבה

אינו ציבור..." קרבנות והקריב משה שימש השמיני... ביום

בקשר אלא המנחה", ואת העולה "את למלים בקשר רק

עליו" "ויעל של משתמשezellkaלענין רש"י אין ולכן .

אלא ו"מנחה", "עולה" הפסוק של במלים פירושו בהמשך

ב'. בסעיף כדלעיל בכללות, ציבור" "קרבנות מדגיש

שפירושו כיון שני: מצד השאלה מתעוררת זה לפי אך

שאר כולל בכללות, עליו" "ויעל של למשמעות מתייחס

להשמיט לכאורה, היה, צריך הוא הציבור, קרבנות

– המנחה" ואת העולה "את – הללו הפרטים את לחלוטין

"וגומר"? ידי על להן לרמוז לא ואף
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הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

אמור שבפרשת הפנים לחם כבר24בענין רש"י אשר ,

okהזכיר iptl25ביום הוא הלחם עריכת שזמן נאמר, ,

המשכן הקמת זמן לשאול: ואפשר ביוםl`השבת. היה

בשבת,26השבת שאינו המשכן, הקמת שביום ייתכן וכיצד ,

לחם"? ערך עליו "ויערוך יתבצע

זמן הנרות": "ויעל לגבי מתעוררת שאלה אותה

בבוקר ולא בערב, היה הנרות ייתכן27הדלקת וכיצד .

בבוקר? נעשתה שבפרשתנו הנרות" "ויעל שפעולת

ביום הנרות והעלאת הלחם שעריכת לומר, הכרחי

מיוחד באופן היו המשכן הקמת של בשונה28המיוחד ,

הנרות הפנים29מהעלאת .30icinzdומלחם

היה ניתן קטרת" עליו "ויקטר לפסוק מגיעים כאשר לכן,

מיוחדת, היתה "ויקטר" של העבודה שגם בטעות לחשוב

להסיק היה וניתן שבפרשתנו, ו"ויעל" "ויערוך" כמו

בכלל,efשפעולה הקטורת מסדר שונה היתה "ויקטר" של

פעם רק התבצעה "שחרית`zgואולי רש"י: מבהיר לכן .

הנרות...", את בהטיבו בבקר בבקר שכתוב כמו וערבית,

"שחרית תמיד הקטירו שבו אופן באותו בדיוק זה שהיה

הנרות...". את בהטיבו בבקר "בבקר בפסוק כנאמר וערבית",

בפירושו מצטט רש"י אין מדוע מובן זה את31לפי

ש"ויקטר" הבהרתו לאחר כי הערבים", "בין אינוdfהמלים

צורך אין כבר בכללותה, הקטורת מעבודת במאומה שונה

בערב גם יום באותו שהקטירו לכך אינו32בהוכחות רש"י .

זה פסוק שפעולתdgkedkמצטט וכהבהרה, כהשוואה אלא ,

בבקר..." "בבקר שבפסוק להקטרה זהה כאן .33"ויקטר"
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מובן: אינו עדיין אך

את "בהטיבו המלים את גם רש"י מצטט מדוע א)

בבקר..."? "בבקר במלים די פירושו לצורך כאשר הנרות",

אף הנרות" את "בהטיבו המלים ב) מכך: יותר

ביום קטרת" עליו ש"ויקטר – לפירושו סתירה מעוררות

מכן לאחר יום בכל הקטורת כהקטרת היה המשכן הקמת

היא, הנרות" את "בהטיבו המלים משמעות כי –

של הקודמת, לעבודה קשורה בבקר" "בבקר שההקטרה

הפתילות מדשן המנורה של הבזיכין (ניקוי הנרות הטבת

בלילה" הטבת34שנשרפו נעשתה לא שלכאורה, וכיון, .(

היה הקודם הלילה שהרי המשכן, הקמת ביום iptlהנרות

ח.24) כד,

למחר25) "עד ועשית): (ד"ה כט שם, פרש"י גם וראה ל. כה, תרומה

לשבת". "משבת תמיד): (ד"ה כ כז, תצוה בשבת";

יום26) שהי' שמיני) ר"פ רש"י גם וראה יב. ז, (נשא רש"י שמפרש כמו

oey`xפשטות הרי – שלאח"ז פרש"י עדיין למד שלא התלמיד וגם למע"ב.

כו' להקימו יכולין היו שלא – משה אל המשכן את ויביאו (ופרש"י) הכתובים

בראשון – אליו כשהביאוהו שהעמידו משמע לג) לט, (פרשתנו העמידו ומשה

בו) אסורים והוצאה (דהבאה השבת ביום זה הי' לא וא"כ המילואים, ימי לז'

שווה. דקביעותן למילואים, בשמיני וה"ה

שם.27) ובפרש"י כא כז, תצוה ראה

הנרות. מדליק בבקר שגם הי"ב, פ"ג ומוספין תמידין הל' ברמב"ם

"בבקר ז) ל, (תצוה מ"ש שהואeaihdaומפרש "ewilcdaפרש"י לפי אבל .

הערבים. בין רק הנרות הדלקת היתה – כו'" ניקוי לשון – "בהטיבו שם

על בפירושו גם כן שס"ל מוכח ב), (פח, במנחות רש"י ,q"ydוממש"כ

שם. לרמב"ם בכס"מ כמ"ש

הלחם.28) לעריכת בנוגע – כג) ד, (פסוק כאן עה"ת צפע"נ ראה

גם29) הי' שזה הנרות" "ויעל גבי מפרש אינו שרש"י מה יומתק ועפי"ז

בקטרת שרק למה [נוסף כי – קטרת" עליו "ויקטר גבי שפירש כמו בערבית

כלל שייך אי"ז בערבית גם הנרות את שהעלו מה כבפנים] זאת, לפרש הוזקק

שבפסוק. הנרות" ד"ויעל .heyteלהחידוש

את30) "וערכת רק נאמר למשה ה' שבציווי מה בפשטות מובן ועפי"ז

כי – העבודות כל זה ביום עשה שמשה אף – נרותי'" את והעלית ערכו..

(לא הי' שבהציווי הענין.dynyהחידוש עצם כ"א) זאת, עשה

"בין31) על גם כ"א "יקטירנה" תיבת על רק לא קאי ש"וגו'" פשוט אבל

"ערבית". כותב שלפנ"ז מכיון – יקטירנה" הערבים

לפי32) כ"א חידוש, בדרך אי"ז – "ערבית" רקy`"`ומש"כ לכתוב

בערבית. גם היתה שהרי שחרית,

כי33) – "יקטירנה" תיבת בפירוש מעתיק שאינו מה גם מובן ועפי"ז

בבקר, הקטרה שהיתה להוכיח (לא היא הפסוק את שמביא במה רש"י כוונת

הנרות". את בהטיבו בבקר ד"בבקר הקטרת הוא קטרת" עליו ש"ויקטר כ"א)

על34) בפירושו וגם ז. ל, תצוה להל'q"ydרש"י כס"מ (ראה כן ס"ל

.(27 הערה לעיל נעתק – הי"ב פ"ג תמידין
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וכנראה המשכן, מכךl`הקמת הרי המנורה, את הדליקו

המשכן הקמת ביום "ויקטר" שפעולת היתהl`יוצא,

מיוחדת. אלא "בבקר...", של כהקטרה

מניח רש"י הוא: לכך ימיzehytaההסבר בשבעת שגם ,

כלiptlהמילואים, את ביצעו המשכן, הקמת יום

שב"בקר"35העבודות יוצא, זה ולפי הנרות. הדלקת כולל ,

הטבת גם נעשתה ניסן, חודש בראש המשכן הקמת יום של

היתה לא הקטורת שהקטרת להסיק אפשר ולכן הנרות,

הנרות...". את בהטיבו בבקר "בבקר בפסוק מהמפורט שונה

הנרות" את "בהטיבו שהמלים בלבד זו שלא יובן, בכך

שהוא אלא רש"י, לפירוש סתירה מהוות jixvאינן

ב התורהלצטטן: שמונה המשכן חנוכת של הפעולות ין

הדלקת במפורש מוזכרת אין המילואים, לימי בקשר

וכן ההדלקה, שחסרה שמפני לחשוב, היה וניתן המנורה.

מיוחדת קטרת" עליו "ויקטר פעולת גם היתה ההטבה,

רומז לכן – הנרות") ו"ויעל לחם" ערך עליו "ויערך (כמו

בבקר בבקר שנאמר "כמו בדיוקו zexpdרש"י z` eaihda,"

"בבקר – כתמיד הנרות להטבת קשורה היתה זו שהקטרה

הנרות" את בהטיבו .36בבקר
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ידי על שנעשו הנרות, והעלאת הלחם שעריכת כיון

שאין מובן, שעה, הוראת היו המשכן, הקמת ביום משה

עשה אותן שגם – הרגילות העבודות לגבי מהן להסיק

אז העבודות37משה שאת להניח, יש בפשטות אדרבה: .

עם אך המילואים, ימי בשבעת רק משה עשה הרגילות

השמיני – הראשון ביום כולל קבוע, באופן המשכן הקמת

אותן שביצע מי הללו העבודות את ביצע למילואים,

אהרן – .38בקביעות

עשה שמשה "ויקטר", הפסוק על מפרש רש"י אין לכן,

ולפי לכך, הוכחה שום אין עצמו זה מפסוק כי זאת,

הקטרת. את הקטיר שאהרן להיפך, יוצא, הפשוט ההגיון

ואת העולה את עליו "ויעל לפסוק כשמגיעים רק

שמשה מוכח כבר והמנחה העולה לגבי אשר – המנחה"

באומרו רש"י, רומז – ח') בסעיף (כדלהלן הקריבן

באופן ציבור" קרבנות (משה) כלinzq"והקריב את –

העולה של הציבור עבודות עם שיחד – הציבור קרבנות

אין כי "ויקטר". פעולת את גם משה ביצע המנחה ושל

והמנחה העולה בין עצמם הציבור בקרבנות לחלק

הציבור קרבנות לבין אחד) מקריב ידי על (שהוקרבו

אחר). ידי על (שנעשו האחרות (והעבודות)
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מובן ראשון), במבט שנראה כפי לאהרן, (ולא למשה

שלאחר מכך זה, פסוק על רש"י בפירוש הלשון מדיוק

ומכך "וגו'", מוסיף הוא עליו" "ויעל הפסוק מן הציטוט

השמיני...": ביום "אף במלים פירושו את מתחיל שהוא

הענין על הוא שפירושו למרות "וגו'", ההוספה ידי על

עליו" "ויעל לכןezellka)lkשל אשר הציבור, קרבנות

oi`– המנחה") ואת העולה "את בפירושו מצטט הוא

במלים היא לפירושו שההוכחה להבהיר, רש"י מתכוון

המנחה" ואת העולה "את הפסוק zefnxpdשבהמשך

שבו מהאופן מובן זה דבר זו? הוכחה ומהי ב"וגו'".

" פירושו את רש"י אומר`sמתחיל (ואינו השמיני..." ביום

וכדומה): משה" "שימש בקצרה

"את ואתdמהמלים הידיעה)dעולה (בה"א מנחה"

הן המשכן הקמת ביום שהוקרבו והמנחה שהעולה ברור,

בשבעת הוקרב אשר ומנחה, עולה של הידוע הסוג מאותו

המשכן הקמת שביום נאמר אם המילואים. `oxdימי

הקרבה אין הרי המנחה, ואת העולה את שefהקריב ,oxd`

ובאופן עלicinzהקריב, והמנחה העולה להקרבת שווה ,

mi`elinלשםdynידי

ש" לומר, שהכרחי רש"י, סובר לכן –s`ביום

שימש העולהdynהשמיני... בין שוויון יש שאז ,"

המילואים: בימי ההקרבה לבין השמיני היום של והמנחה

רבינו.olekאת משה הקריב
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שלא כמו לדורות קבועה שהיא הקטרת ולא למילואים השייכים קרבנות אלא

– אבל הבקר". עולת מלבד במילואים כתיב שלא התמידים ,zehytaהקריב

ז' על קאי גו'", הכבש את גו' תעשה אשר "וזה ואילך) לח כט, (תצוה מש"כ

וכמ"ש המוסיף. בוא"ו – ד"וזה" ובפרט לפניו. בהם שמדובר המילואים, ימי

כז. פסוק כאן i"yxaהרמב"ן yxetnke.ד כח, פנחס

"בבקר36) רק בפירוש מהכתוב מעתיק שרש"י מה ביותר יומתק ועפי"ז
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זה37) הבין שמשה א') סעיף לעיל (נעתק והטור הרמב"ן כמ"ש ודלא

הנרות. ולהעלות הלחם לסדר שנצטווה ממה

משה"38) שימש כו' למילואים השמיני ביום "אף רש"י כותב שלכן וי"ל,

גם ששימש שמה ח'), סעיף להלן להמבואר okynd(נוסף znwd meiaבר"ח

שמיני יום שהי' לפי הוא –mi`elinl,lkaeניסן, המילואים ביום`sימי

משה. שימש – השמיני
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שכ ואתוכיון העולה את הקריב שמשה ידוע בר

אותו של הציבור קרבנות שאר את שגם לומר, יש המנחה,

משה. הקריב יום
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זה: רש"י שבפירוש תורה" של מ"יינה

"אף של לענין רומזת שהתורה לכך הסיבה אכן מהי

קרבנות והקריב משה שימש למילואים השמיני ביום

גם היה שכך למרות ובמנחה, בעולה דוקא ציבור..."

האחרות? בעבודות

נוסף הסבר ולהסביר להקדים יש זאת, להבין על39כדי

" כאן ו"dשנאמר שהעולהdעולה" הידיעה, בה"א מנחה"

"עולת שהן בכך ידועות ו"מנחתcinzוהמנחה "cinz:"

תמידיותן. בגלל ידועות הן

שאר מכל יותר תמידיות והמנחה העולה נחשבות במה

פעם הוסבר כבר – ויום יום בכל שנעשו העבודות

היום40בהרחבה העבודות שמכל העובדה שמעצם יומיותֿ,

"תמיד" בשם התמיד קרבן רק שהכינויmzqמכונה מוכח, ,

בעיקר אלא יום, בכל ההקרבה על רק ניתן אינו "תמיד"

נמשכת, פעולה שזוהי להדגיש השפעתzigvpכדי –

היממה. בכל נמשכת התמיד קרבנות

משנה בפרשתנו, הקטורת, לגבי מדוע גם מוסבר בכך

קטרת" עליו "ויקטר ואומרת הידיעה,ll`התורה ה"א

שבהמשך ובפסוק יום, בכל הוקטרה הקטורת שגם למרות

את עליו "ויעל ואתdנאמר שdעולה כיון wxמנחה":

והמנחה רגעzeniiwהעולה בכל תמידי, באופן בהשפעתן

וידועות. במיוחד חשובות הן לפיכך – ורגע
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הוא: הרוחנית בעבודה לכך ההסבר

לה' כליל שכולו עולה, קרבן הוא התמיד .41קרבן

התמסרות של כלילzhlgenלעבודה לקדושֿברוךֿהוא,

זקוק הוא ואין ורגע, רגע בכל תמיד, יהודי כל מוכן לה',

מיוחדות: להכנות כך לשם

ידי על נאכל ממנו שחלק קרבן על מדובר כאשר

ובטהרה, בקדושה להיעשות צריכה והאכילה אנשים,

כי מיוחדות. הכנות הכרחיות – הקרבן באכילת כנדרש
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הקרבן אכילת – לקדושה "יתהפך" אך באכילה, בטבעו,

בלבד שמים .42לשם

הקטורת, בעבודת מדובר כאשר עלֿאחתֿכמהֿוכמה

הטמאות הקליפות שלש שגם ייהפכו43שמשמעותה,

כזו. לדרגה מגיע אחד כל לא בודאי הרי לקדושה,

מדובר כאשר דוקא "עולה", על מדובר כאשר אך

למסור צריך שהיהודי envrב"קרבן" z`– לה'" "כליל

אצל אפשרי זה והואlkדבר נשמתו, שורש מצד יהודי,

לכך ורגע.cinzמוכן רגע בכל

יום בכל התחילו העבודות שכל לכך הסיבה זוהי

לה'", "כליל של העבודה לאחר דוקא כי התמיד, בקרבן

לקדושֿברוךֿ לחלוטין ומתמסר ממציאותו יוצא שהיהודי

עניני שגם כך לידי להגיע יכול הוא אז רק הוא,

בהתבטלות חדורים הם גם כי קדושים, יהיו "מציאותו"

היום בתחילת הגיע הוא אליה אשר "עולה", .44של
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קשו התורה פירושי ביניהםכל קיים45רים כך, ואם ,

"העולה" של הידיעה ה"א על אלו פירושים שני בין קשר

הקודמת ההקרבה מפני שלהן ה"ידוע" – "המנחה" ושל

שבהן. ה"תמיד" תכונת ומפני המילואים, בימי

יחד: אלו ענינים שני מחברת עצמה התורה שרואים, וכפי

סיני" בהר העשויה תמיד "עולת הפסוק רש"י46על מבאר

בימיoey`xd47בפירושו שנעשו כאותן – סיני בהר "העשויה

הענין בין מקשרת עצמה שהתורה רואים, ומכך המילואים".

"עולת המילואים".cinzשל בימי "נעשו לבין "

פרש"י.39) ראה

ואילך.40) 940 ע' ח"ג לקו"ש ראה

טו.41) ע' צו אוה"ת וראה חֿט). א, ויקרא גם (וראה יב יח, יתרו פרש"י

סעיף42) תרח"ץ רפאני בד"ה מהמסופר ולהעיר פ"ח. עה"ח קונטרס ראה

כי ש"ק.. בבגדי מלובש שור לתלמידיו נ"ע הבעש"ט הראה פעם "אשר ה',

בשרwicvהי' שאכל zayא' zevn miiwl.עיי"ש כו'". ומפני

ובכ"מ.43) א. צט, תו"א ראה

באמת,44) תהי' דיחו"ת שהעבודה שבכדי שם, עה"ח קונט' עד"ז ראה

תהי' אם ש"גם ושם, דיחו"ע. הביטול עכ"פ מזעיר מעט נרגש להיות צריך

מרגיש ה"ה עד"מ האכילה ש"בעת מכיון בעצמה", אמיתית הזאת העבודה

שעה". לפי מורידו זה ברצונו.. שלא כרחו בעל בזה והעונג הטעם את עכ"פ

עיי"ש. דיחו"ע. הביטול גם אצלו כשנרגש משא"כ

(45.782 ע' ח"ג לקו"ש ראה

ו.46) כח, פנחס

פירוש47) כמובן.ixwirdשהוא ,

icewt zyxt zegiyÎihewl

שביניהם? החיבור משמעות מהי

האלקית, נפשו (מצד יהודי כל אמנם הוא: לכך ההסבר

סיני הר במעמד היתה שנשמתו מפני מסוגל48ובמיוחד ,(

לה'" "כליל של לעבודה תמיד הוא49להגיע זאת, בכל אך ,

המעורר מהימנא, רעיא ממשה כוח לנתינת כך לשם זקוק

הנשמה של הביטול כוח ובנפש50את בגוף בהיותה שגם ,

להתבטל תמיד תוכל היא אותה, המסתירות הבהמית

לקדושֿברוךֿהוא. לחלוטין ולהתמסר

סיני בהר "העשויה לבין תמיד" "עולת בין הקשר זהו

של המיוחדת מעלתם המילואים": בימי שנעשו כאותן –

"שימש שבהם היא, המילואים" פתח,dyn"ימי אשר ,"

ההקרבה ידי והעניקelyעל הצינור, את המילואים, בימי

מוכן להיות יהודי לכל שלcinzכוח הרוחנית לעבודה

לה'. כליל – "עולה"
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שהוא למילואים השמיני ביום ש"אף לכך ההסבר זהו

שאז המשכן", הקמת הרגילהיום העבודה התחילה

קרבן את רק משה הקריב לא ישראל, כל עבור והקבועה

הציבור קרבנות כל את אלא "להמשיך",51התמיד, כדי –

לעבודות גם עולה, התמיד, מקרבן ההתבטלות כוח את

י). סעיף בסוף (כדלעיל ל"מציאות", הקשורות

משה" "שימש של הענין את התורה מציינת זאת בכל אך

העבודות, שאר לגבי זאת לומדים ומכך התמיד, בקרבן דוקא

רבינו ממשה כוח לנתינת זקוקים האחרות בעבודות l`כי

היהודי קשור בהן דוקא אדרבה: שהרי שבהם, המיוחד מפני

של בענין חדורות תהיינה שהן כדי אלא ל"מציאות", גם

נסכים מנחת – ו"מנחה" לה'".52"עולה" "כליל שהיא

(f"kyze e"kyz t"wie t"y zgiyn)

השני48) פירוש לפי סיני" בהר ל"העשוי' תמיד" ד"עולת הקישור שזהו

שם. שברש"י

יט,49) יתרו ורש"י (מכילתא יחיד ל' ויחן הי' סיני הר שבמעמד להעיר

נשמתן. פרחה דבור כל ועל לנשמע נעשה הקדימו פל"ב), תניא וראה ב.

הוא50) שמשה ואילך) א פ, דרמ"צ משפטים. ר"פ (תו"א הידוע ובדוגמת

מצד הוא להם להמשיך שהיכולת אף דבי"ע, לנשמות הדעת בחי' הממשיך

הנהר". "עבר בבחי' שרשם

(51– התכללות בענין הוא ממשה כח והנתינת הביטול עיקר והרי

" בענין ואילך 218 ע' ח"ו לקו"ש (ראה dyn"ציבור" ldwie.("

(52) כליל כולה לכהניםi"yxשהיא בה ואין למזבח מא) כט, תצוה

רפ"ב). מעה"ק הל' רמב"ם ב. עד, (מנחות

•
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הנשמה של הביטול כוח ובנפש50את בגוף בהיותה שגם ,

להתבטל תמיד תוכל היא אותה, המסתירות הבהמית

לקדושֿברוךֿהוא. לחלוטין ולהתמסר

סיני בהר "העשויה לבין תמיד" "עולת בין הקשר זהו

של המיוחדת מעלתם המילואים": בימי שנעשו כאותן –

"שימש שבהם היא, המילואים" פתח,dyn"ימי אשר ,"

ההקרבה ידי והעניקelyעל הצינור, את המילואים, בימי

מוכן להיות יהודי לכל שלcinzכוח הרוחנית לעבודה
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שהוא למילואים השמיני ביום ש"אף לכך ההסבר זהו

שאז המשכן", הקמת הרגילהיום העבודה התחילה

קרבן את רק משה הקריב לא ישראל, כל עבור והקבועה

הציבור קרבנות כל את אלא "להמשיך",51התמיד, כדי –

לעבודות גם עולה, התמיד, מקרבן ההתבטלות כוח את

י). סעיף בסוף (כדלעיל ל"מציאות", הקשורות

משה" "שימש של הענין את התורה מציינת זאת בכל אך

העבודות, שאר לגבי זאת לומדים ומכך התמיד, בקרבן דוקא

רבינו ממשה כוח לנתינת זקוקים האחרות בעבודות l`כי

היהודי קשור בהן דוקא אדרבה: שהרי שבהם, המיוחד מפני

של בענין חדורות תהיינה שהן כדי אלא ל"מציאות", גם

נסכים מנחת – ו"מנחה" לה'".52"עולה" "כליל שהיא

(f"kyze e"kyz t"wie t"y zgiyn)

השני48) פירוש לפי סיני" בהר ל"העשוי' תמיד" ד"עולת הקישור שזהו

שם. שברש"י

יט,49) יתרו ורש"י (מכילתא יחיד ל' ויחן הי' סיני הר שבמעמד להעיר

נשמתן. פרחה דבור כל ועל לנשמע נעשה הקדימו פל"ב), תניא וראה ב.

הוא50) שמשה ואילך) א פ, דרמ"צ משפטים. ר"פ (תו"א הידוע ובדוגמת

מצד הוא להם להמשיך שהיכולת אף דבי"ע, לנשמות הדעת בחי' הממשיך

הנהר". "עבר בבחי' שרשם

(51– התכללות בענין הוא ממשה כח והנתינת הביטול עיקר והרי

" בענין ואילך 218 ע' ח"ו לקו"ש (ראה dyn"ציבור" ldwie.("

(52) כליל כולה לכהניםi"yxשהיא בה ואין למזבח מא) כט, תצוה

רפ"ב). מעה"ק הל' רמב"ם ב. עד, (מנחות

•
אגרות קודש

 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, 

בכל  לא  שכמובן  אף  מעשה,  לידי  שמביא  תלמודה  שגדול  חיים  תורת  הק'  תורתנו  בכח  אנו  מובטחים 

האנשים שוה הוא זמן זה שבין הלימוד והמעשה, אבל סוף הענין לבוא. ומובן שאם ידברו עמהם גם ע"ד 

המעשה נוסף על הלימוד ימהרו את התכלית האמורה, ואשרי 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.
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Îהלכות בסוף הרמב"ם תב
שאינו1מלכים מי "וכל :

שאינו מי או (במשיח) בו מאמין
נביאים בשאר לא לביאתו מחכה
בתורה אלא כופר הוא בלבד
העידה התורה שהרי רבינו ובמשה

שנאמר את2עליו אלוקיך ה' ושב
ממשיך: זה ולאחרי כו'". שבותך
ניבא ושם נאמר בלעם בפרשת "אף
הראשון במשיח המשיחים בשני
מיד ישראל את שהושיע דוד שהוא
שעומד האחרון ובמשיח צריהם,
ישראל את שמושיע מבניו

אומר3[באחרונה הוא ושם אראנו4]
קרוב ולא אשורנו דוד. זה עתה ולא
מיעקב כוכב דרך המשיח. מלך ַָזה
זה מישראל שבט וקם דוד. זה

מואב5המלך פאתי ּומחץ ַָהמשיח.
אומר הוא וכן דוד. את6זה ויך

בני כל וקרקר בחבל. וימדדם מואב
שנאמר המשיח המלך זה בו7שת

ירשה אדום והי' ים. עד מים ומשלו
דוד שנאמר8זה אדום9. 10ותהי

וגו' לעבדים ירשה11לדוד והי' .

אויביו המשיח12שעיר המלך זה
ציון13שנאמר בהר מושיעים ועלו
.14וגו'"

ספר הוא הרי היד ספר והנה
בהקדמתו הרמב"ם כדברי - הלכות
על דרשות של (ולא - בסופה
וצריך בזה), וכיוצא התורה פסוקי
ההלכה את להוכיח כדי להבין:
הוא כו'" בו מאמין שאינו מי ש"כל
הי' רבינו", ובמשה "בתורה כופר
"אף רק כותב הי' אילו מספיק

בלעם ניבא15בפרשת ושם נאמר
מבניו) שעומד (האחרון במשיח
[באחרונה]" ישראל את שמושיע
בפסוקי דמיירי יודעים היינו וכבר

..." היא התחלתה אשר הנבואה
לעמך הזה העם יעשה zixg`aאשר

minid"16-

הראיות בפרטי להאריך לו למה
"שני אודות מדובר אלו שבכתובים
חלק כל מרמז מי ועל המשיחים"

וכו'? מהכתוב

לפרש היא הכוונה אם אפילו
הרי מיירי, פסוקים באיזה בהדיא
(את רק מביא הי' אם מספיק הי'
נאמר שזה - והסיום) ההתחלה
והי' וגו' עתה ולא "אראנו בפסוקים

גו'" אויביו שעיר .17ירשה

·

Óאת מוסיף שהרמב"ם זה
בלעם בפרשת "אף הראי'
לפני הביא שכבר פי על אף נאמר",
"שהרי העניין עצם על ראי' זה

א.1) הלכה יא פרק
ג.2) ל, נצבים
בקורת3) בהם שלטה שלא ודפוסים הרמב"ם יד בכתב אבל

-) שי רפד, ווינציאה רפט. קושטא רנ. שונציא רמ. (רומי הצנזור
עשו". בני "מיד (יושטיניאן) שיא ברגדין,

מהלכות י"א (פרק זה פרק של מצונזר בלתי מלא "נוסח
ושינויי מבוא בצירוף ישנים ודפוסים יד כתב פי על מלכים)
גם ושם (ירושלים). פרדס דהוצאת הרמב"ם בסוף נדפס נוסחאות"
צויינו ובהערות בפנים לקמן זה. דפרק יד כתבי מכמה צילומים

דידן. לנדון הנוגעים להשינויים (בעיקר)
יז-יח.4) כד, בלק
(5.*(3 (הערה הנ"ל יד כתבי ובכמה בדפוסים הוא כן

"זה כתב הא' דבעניין השינוי בפשטות לומר המשיח"jlnויש
"זה כתב ידוע) (שכבר זה (ה"אdולאחרי המשיח" dricidמלך

זה)). (מלפני
ורק המשיח". מלך "זה כתב מישראל" שבט ב"וקם גם שלפנינו ובדפוסים (*

"זה כתב האחרונים עניינים המשיח".‰בב' מלך

(3 הערה הנ"ל ברמב"ם הובאו - שטוקהולם .591 (אוקספורד יד כתבי ובב'
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"זה כתב בקרוב ולא באשורנו המשיח".‰גם מלך

ב.6) ח, שמואל-ב
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ירשה. אדום והי'

mikln 'lda mixe`iae miyecig

ה' ושב שנאמר עליו העידה התורה
משמע שבותך", את אלוקיך
לשונו) מפשטות (וכמובן
מביא בלעם מפרשת שהכתובים
על כראי' (רק) לא בעיקר הרמב"ם
ישראל גאולת המשיח, ביאת עצם
בשני ש"ניבא (גם) אלא מהגלות,
שהוא הראשון במשיח המשיחים
שעומד האחרון ובמשיח כו' דוד
מפרט הוא זה שמפני מבניו".
מוכח איך הכתובים, את ומפרש

המשיחים". בשני ש"ניבא מהם

ביאור: צריך גופא הא אבל

הראי' את שמוסיף מה בשלמא
על בלעם שבפרשת מהכתובים
שזהו לומר יש דמשיח, העניין עצם
את אלוקיך ה' "ושב שבכתוב מפני

לא על18נאמרשבותך" יהי' שזה
המשיח ראי'19ידי גם מביא לכן ,

על שניבא בתורה jlnמהמפורש

giyndמן) להראיות נוגע מה אבל ,

ש"שם המשיח ביאת על התורה)
ב"משיח במשיח רק לא ניבא"
"משיח בדוד, גם אלא האחרון"
לפרש באריכות - ובפרט הראשון";

lkאיזה בהכתובים הלשונות פרטי
ואיזה דוד במלך מדברים מהם

המשיח ?20במלך

‚

Ïשהטעם לומר, יש כאורה
גם הראי' את מביא שהרמב"ם
גם המשיחים, בשני שניבא זה על

דוד שהוא הראשון ב"משיח
- כו'" ישראל את שהושיע
בביאת לאמונה נוגע מה דלכאורה,
כמו משיח נקרא דוד שגם המשיח
שניהם שעל עד המשיח, המלך

" migiyndאומרים ipyaבה"א) "

- הידיעה)

לאמונה נוגע שזה מפני הוא
אותה: ומחזק המשיח בביאת
דבר אינו המשיח שעניין כשנדע
הראשון "משיח הי' כבר כי חדש,
מיד ישראל את שהושיע דוד הוא
באמונה תוקף מוסיף זה צריהם",
שמושיע משיח יבוא לעתיד שגם

ישראל את

חז"ל הוכחת דרך על21(על
דהוי חיי הוו "דלא המתים: תחיית

שכן"); כל לא

שכתוב כמו אחר, באופן או
שני22במפרשים דבר שעל מכיוון :

הרי נבואה, באותה נאמר המשיחים
בנוגע הנבואה חלק שנתקיים כשם
דוד שהוא הראשון ל"משיח
צריהם"; מיד ישראל את שהושיע
דבר על הנבואה תקוים בוודאי כן
מבניו שעומד האחרון "משיח
[באחרונה]". ישראל את שמושיע

שזהו לפרש שקשה מובן אבל
אין אלו בכתובים כי הטעם: כל
לשונו) (כפשטות הרמב"ם כוונת
המשיח שמלך והוכחה ראי' להביא
כתובה שביאתו אלא יבוא, וודאי

מאמין שאינו ש"מי ומזה בתורה;
לא לביאתו מחכה שאינו מי או בו
אלא כופר הוא בלבד נביאים בשאר

- רבינו" ובמשה בתורה

ש"ניבא לכאן נוגע מה כן אם
ipyaבמשיח" גם המשיחים",

- ובפרט דוד", שהוא הראשון
הלשונות (ארבעת) את לפרש
אלו, שבכתובים הכפולים
הראשון למשיח הכוונה שבראשון

האחרון? למשיח - ובשני

„

הרמב"ם,· כותב לזה המשך
" עצמה: בפני בהלכה `sאבל

אומר הוא מקלט ירחיב23בערי אם
עוד לך ויספת גבולך את אלוקיך ה'
הי' לא ומעולם וגו' ערים שלוש
לתוהו". הקב"ה ציווה ולא זה דבר

ההלכות חלוקת שגם ידוע והנה
וצריך - בדיוק היא שברמב"ם
זו ראי' הרמב"ם מביא למה להבין:
בהלכה ולא עצמה בפני בהלכה

עם ביחד הראיותizyשלפני'
מתאים ואם התורה? שמן האחרות
בפני בהלכה כתובה תהי' ראי' שכל
הראי' גם לכתוב ליה הווה עצמה,
בפני בהלכה בלעם מפרשת

.24עצמה

מקור לציין מדייק למה גם:
" בלשון ובפרט ixraהכתוב s`

hlwn(אף)" ולא אומר" הוא

"העידה18) הוא הרמב"ם שלשון להעיר ".eilrאבל

"אין19) המתחיל דיבור א) (צט, סנהדרין רש"י מפירוש להעיר
לבדו". ויגאלם בעצמו ימלוך הקב"ה אלא לישראל, משיח להם
האומר ושם: שנו). (סימן בסופו דעה יורה סופר חתם שו"ת וראה
הוא הרי יגאלם) הקב"ה אלא לישראל משיח (שאין הלל רבי כדעת

התורה. בכלל כופר
הרמב"ם20) שמצא היחידי המדרש* שזהו לומר שאין ופשיטא

(חצי כצורתו הביאו ולכן המשיח, מלך על האלו הכתובים שמפרש
דרך אין כן פי על שאף פשוט א) כי - וכו') דוד על הראשון הכתוב

להעתיק שנוגעlkהרמב"ם זה אם כי שבמדרש, הדברים פרטי
כוכב "דרך הראשון חלק שגם חז"ל במדרשי מצינו ב) דידן. לנדון
ה'. הלכה ד פרק תענית ירושלמי (ראה במשיח מפרשו מיעקב"
בן יונתן ותרגום אונקלוס תרגום וראה כ. א', פרשה רבה דברים
כל הפסוק על הרמב"ן מפרש זה דרך ועל הפסוק. על עוזיאל
- רסו (עמוד הגאולה בספר דבריו וראה משיח. על הכתובים

שפירשו בפרשתנו עזרא אבן הרב על שהשיג מה שעוועל) בהוצאת
מדרשים הם ואולי שם: לרמב"ם משנה לחם וראה - דוד) על
ראיות להביא בא אינו כאן הרמב"ם ועיקר: ועוד ג) - חלוקים

מ"בדבריl"fgממדרשי (יותר זה" בדבר מלאים הספרים "שכל
אם כי ב), הלכה שם הרמב"ם לשון - בתורהyxetndnהנביאים"

הכתובים. ופשטות
ועל המדרש". דרך "על הפסוק על בלק בבחיי הוא הרמב"ם לשון דרך על (*

הראיות (מבלי שם הגאולה בספר וברמב"ן הפסוק. על הגדול במדרש הוא זה דרך

על רלב"ג וראה הפסוק. על (באבער) אגדה במדרש קצת זה דרך ועל הכתובים). של

הפסוק.

א.21) צא, סנהדרין
מסכת22) סיום דרך על - שם. מלכים הלכות לרמב"ם ספר קרית
מכות.
ח-ט.23) יט, שופטים
שיחות24) לקוטי ואילך. 109 עמוד כ"ד חלק שיחות לקוטי וראה
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שופטים" מה25בפרשת דרך על ,

בלעם"? "בפרשת זה לפני שנאמר

‰

הלשון‚ דיוק להבין צריך 26ם

נוגע זה מה המשיחים", "בשני
נקרא דוד (רק) דווקא ובמה לכאן

משיח?

בשמן נמשח שדוד כשם [שהרי
(בקרן משיח27המשחה ונקרא (

נמשח28ה' זה, לפני כן, כמו ,

נקרא30(בפך29שאול הוא וגם (

ה' ]31משיח

ישראל מושיעי שני נחלק ואם
לכאורה ובאחרונה), (בראשונה
כגואל רבינו משה יותר מתאים

אחרון כגואל ומשיח 32ראשון

מה מגלות, מושיעים שניהם
דוד. - כן שאין

למדרגתם בנוגע שגם ולהעיר
שמשיח הרמב"ם כתב בנבואה

הנביאים מכל כדבריו33גדול או ,

היד קרוב34בספר הוא גדול "ונביא
דוד - כן שאין מה רבינו" .35למשה

Â

Âשני בהסברת בהקדם יובן
שלאחרי ההלכות בשתי דיוקים
ג' בהלכה שם. מלכים בהלכות זה
דעתך על יעלה ואל הרמב"ם: כתב
לעשות צריך המשיח שהמלך
דברים ומחדש ומופתים אותות
וכיוצא מתים מחיה או בעולם

אלו שהרי36בדברים כך הדבר אין

ואילך. 114 ע' ל"ד חלק
לה,25) (מסעי זה לפני פרשה עוד ישנה מקלט לערי בנוגע שהרי

"בערי שמהלשון ואילך). מא ד, ואתחנן פרשת גם וראה ואילך. ט
"בפרשת נאמר היה אם (גם בתורה מקומו ברור אינו נאמר" מקלט

מקלט"). ערי
והרי26) בלעם", "בפרשת א) הרמב"ם: בלשון לדייק יש עוד

ה' ושב שהקדים בהפסוק כתב שלא וכמו המקור, לציין דרכו אין
נאמר "שהרי miavpאלוקיך, mz` zyxta"ניבא "ושם הלשון ב) ."

"פרשת שמקדים כיוון לומר, גדול (ודוחק מינה נפקא "mrlaלמאי

ד"שם לבאר ").aip`צריך

שכתב למה בהתאם ניבא"*, "ושם שהוסיף לומר יש לכאורה
בתורה . . ש"כופר זה על רבינו", ובמשה בתורה . . "כופר זה לפני

"שהרי רבינו"dxezdכתב "במשה שכופר זה ועל כו'", עליו העידה
ושם נאמר בלעם בפרשת "אף ניבא"aip`כתב בלעם "ואף (ולא "

משמע (וכן משה לנבואת וכוונתו שם)) לרמב"ם ספר (כבקרית
השם ושיעדו כו' דוד "וכן ג) משנה ד (פרק אבות המשניות בפירוש

ידי על לנו epiaxית' dynוהואawrin jxc xy` akekdשביארו כמו
בתרא (בבא הגמרא בפירוש ב) שסב, (בלק משל"ה ולהעיר רז"ל".

ספרו כתב "משה ב) mrlaיד, zyxteבתורה שכופר היינו ,("

בכלל היא תורה שגם אף וכופר) אפיקורוס (ונקרא משה ובנבואת
ח***). הלכה ג פרק תשובה הלכות רמב"ם (ראה משה** נבואת
בהלכה מקלט מערי הראי' שהביא זה גם לכאורה יתורץ זה פי ועל

נוספת ראי' זוהי כי עצמה, זהxaqn`בפני דבר הי' לא "ומעולם
ובמשה בתורה . . ל"כופר שייך ואינו לתוהו", הקב"ה ציווה ולא
"בפרשת ולא אומר" הוא מקלט "בערי שכתב מה מובן וגם רבינו".
בתורה לכופר שייך זה שאין להדגיש בזה, וכיוצא נאמר" שופטים

כו'.
דוחק זה שגם מובן enewnאבל o`k oi`eבפנים לקמן וראה .

י"א. סעיף
(ו אחר באופן לומר יש לכאורה "אף*) זו ראי' להוסיף הצורך מובן זה פי על

" זה לפני שכתוב מה על בלעם" ÂÈÏÚבפרשת ‰„ÈÚ‰ ‰¯Â˙‰ È¯‰˘,(נצבים דפרשת - "

שמא תתקיים שלא ייתכן תורה של ההבטחה כי להתקיים, שמוכרח מוכיח שבזה

תנאי על אפילו לטובה שהנבואה בנבואה כן שאין מה א) ד, (ברכות החטא יגרום

ד). הלכה י פרק התורה יסודי הלכות (רמב"ם חוזר אינו

בא לא כאן שהרמב"ם ג) סעיף (בפנים לעיל נתבאר שכבר זה על נוסף אבל

רבינו, ובמשה בתורה כופר שהוא איך אם כי יהי', שבוודאי העניין אמיתת להוכיח

שמא שתתבטל דאפשר ההבטחה בין החילוק הרי - דנבואה העניין נוגע אין כן ואם

שהיינו המשניות לפירוש בהקדמתו הרמב"ם מפרש כו', לטובה לנבואה החטא יגרום

) עצמו לנביא ה' שבין במה שיאמר˘·Ê‰החילוק לזה החטא) שיגרום להיות אפשר

ההבטחה,ÁÈË·‰Ïה' תתקיים שלא אפשר אי שבזה בסתם, טובה אדם לבני

עיון. צריך ועדיין תתקיים. בוודאי עליו" העידה "שהתורה זה שגם מובן כן ואם

מלשון ולהעיר השמיני, ויסוד השביעי יסוד חלק פרק המשניות פירוש ראה (**

ד. הלכה א. הלכה סוף ט פרק שם ג. הלכה ח פרק התורה יסודי הלכות הרמב"ם

ואילך. 177 עמוד י"ט חלק שיחות בלקוטי בארוכה נתבאר ה. הלכה

מפי אמרו משה אמר אם כו' ה' מעם תורה שאין "האומר שם: ברמב"ם (***

כבשלושה רבינו, משה של נבואתו מכחיש גם שבזה אף בתורה", כופר זה הרי עצמו

שתלוי ומשמע זה, מכחיש·Ó‰שלפני ממילא בדרך בתורה שהכופר אף להכחיש. בא

עיון. צריך ועדיין אפיקורוס. זה ידי על נקרא לא משה, של נבואתו

א.27) יד, מגילה
א.28) כג, שם וראה כב. יט, שמואל-ב
מלכים29) (הלכות הרמב"ם הביא זה וכתוב א. יוד, שמואל-א

שם. מגילה וראה מלך. משיחת לעניין ז) הלכה א פרק
א.30) יד, מגילה
טז.31) יד. א, שמואל-ב ט. כו. יא, ו. כד, שמואל-א
שער32) א. רנג, א חלק זוהר ד. ב, פרשה רבה משמות להעיר

ויחי. פרשת הפסוקים
שהמשיח33) קאפאח): הר"י (תרגום ד פרק ריש תימן באגרת

מעלתו . . רבינו משה אחרי הנביאים מכל גדול מאוד גדול נביא
רבינו. משה אחרי והנכבדת הנביאים בדרגות הרמה היא הרי

ב.34) הלכה ט פרק תשובה הלכות
עמוד35) ריש מח, סוטה וכן נביא. שהוא ברש"י שם מגילה ראה

שער וראה שם). זוהר ניצוצי (וראה א קנד, ב חלק מזוהר וקשה ב.
ומשלי (תהלים ושלמה דדוד מקומות ובכמה בתחילתו. הקודש רוח
נ"ה. נבואה ולא הקודש רוח מלשון - שם) כסוטה דלא - כתובים -

enewn o`k oi`e.

כתב: השנייה) (המעלה מ"ה פרק ב חלק נבוכים cecבמורה

.l`ipceושלמה . וירמי' ישעי' מסוג ואינם הזה הסוג מן הם
הקודש. ברוח אם כי . . דברו לא . . שאלו לפי ודומיהם

והוא כו' בדוד "וכן ג) משנה ד (פרק אבות המשניות בפירוש
רבינו ממשה ללמוד לך "ויש בהמשך בא דשם (ולהעיר נביא"
ומעלות במדרי' מדבר אינו כי ראי' אין משם בפשטות אבל כו'"),
מדריגות החילוקי נוגע ואינו כו' ענווה דבר על אם כי הנבואה,

הקודש. ורוח דנבואה
אמר נביא השלום עליו המלך דוד וכן ז): (פרק פרקים בשמונה

"אין רז"ל מאמר לבאר בא ושם חכםd`eapdכו'. על אלא שורה *

ומביא המעלות" כל אצלו שיהיו הנביא מתנאי ואין . . ועשיר גיבור
ודוד, משלמה awriדוגמא l`eny edil`.

כן שבת*) בגמרא קאפאח. הר"י (ובתרגום שלפנינו המשניות בפירוש הוא

שכינתו". משרה הקב"ה "אין א) (לח, ובנדרים שורה", השכינה "אין א) (צב,

"שהטפשים36) :(3 (הערה הנ"ל רמב"ם יד וכתבי בדפוסי
אומרים".
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שם שמביא (כמו כו' עקיבא רבי
ולא ומסיק) כוזיבא, מבן הראי'
ולא אות לא חכמים ממנו שאלו
הן ככה הדברים ועיקר מופת

ומשפטיה חוקיה הזאת 37שהתורה

ואין עולמים ולעולמי לעולם
מהן גורעין ולא עליהן מוסיפין

שגילה38[וכל או גורע או המוסיף
של הדברים והוציא בתורה פנים
וודאי זה הרי מפשוטן, מצוותן

ואפיקורס]. ורשע בדאי

דבר על ההלכה שבהמשך מזה
הרמב"ם מסיים המשיח המלך
חוקיה הזאת שהתורה . . "ועיקר
משמע כו'" לעולם ומשפטיה
צריך שמשיח שהאומר לכאורה,
או מופתים או אותות לעשות
הוא בזה הרי בעולם, דברים לחדש
העניין היפך בתורה, גורע או מוסיף
צריך אבל כו', עליהן מוסיפין דאין
שני בין הקשר מה להבין:

?39העניינים

כתב לנביא בנוגע מזו: יתירה
לנו40הרמב"ם שיעמוד נביא ש"כל

לעשות צריך אינו שלחו שה' ויאמר
או רבנו משה מאותות כאחד אות

בהם שיש ואלישע אליהו כאותות
האות אלא עולם של מנהגו שינוי
להיות העתידים דברים שיאמר שלו
כו'". שנאמר דבריו וייאמנו בעולם
הוא שם שגם פי על שאף הרי
שינוי בהם שיש . . "אות שולל
אינו מקום מכל עולם", של מנהגו
"שהתורה דידן) (כבנדון שם מסיק
לעולם"; ומשפטיה חוקיה הזאת
לעשות שעליו שם כותב ולאידך
העתידים". דברים "שיאמר אות:

Ê

בהלכות· זה שלאחרי הלכה
הרמב"ם: ממשיך מלכים

הוגה41ואם דוד מבית מלך יעמוד
אביו כדוד במצוות ועוסק בתורה
ויכוף פה ושבעל שבכתב תורה כפי
בדקה ולחזק בה לילך ישראל כל
בחזקת זה הרי ה' מלחמות וילחם
והצליח עשה אם משיח שהוא
ובנה שסביביו) האומות כל (וניצח
ישראל נדחי וקבץ במקומו מקדש

ויתקן בוודאי משיח זה את42הרי
כו'. העולם

הרמב"ם אין למה להבין: וצריך

את הפרק) בכל לא (וגם כאן מזכיר
את מתארים בהן הגדולות המעלות

המשיח שכתב43המלך וכמו ,

אחר במקום בעצמו xtqaהרמב"ם

cid44יותר יהי' חכמה "בעל :

קרוב הוא גדול ונביא משלמה
ה'). סימן סוף (וכנ"ל רבינו" למשה

Á

Â,זה בכל הביאור לומר יש
את סידר שהרמב"ם מה בהקדים

(ומלחמותיהם מלכים או45הלכות ,

היד46ומלחמות ספרו וסוף בסיום (

כמו הזמנים, סדר לפי דלכאורה, -

הרמב"ם הלכותשכתב בתחילת
ישראל נצטוו מצוות "שלוש מלכים
להם למנות לארץ כניסתן בשעת
עמלק של זרעו ולהכרית כו' מלך
הווה - הבחירה" בית ולבנות כו'
הרבה מלכים הלכות לסדר ליה

בספרו זה ?47לפני

סידר שהרמב"ם במה לומר ויש
הלכות ספר - היד ספרו בסיום זה

מדגיש הוא הרי -zenlyyוקיום
שישdklddeהתורה בשעה נעשה

חוקיה37) אין :(3 הערה הנ"ל ברמב"ם (הובאו יד כתבי בכמה
(משתנות). משתנים ומשפטיה

בדפוסים38) ונשמט (3 (הערה הנ"ל יד וכתבי בדפוסים הוא כן
שלפנינו.
המוסיף39) וכל הצנזור ידי על שנשמט שבההלכה הלשון סיום

מובן זה פי ועל האיש. לאותו הכוונה כנראה - ואפיקורס רשע כו'
,358 ע' ח' חלק שיחות לקוטי ראה שלאחריה בהלכה הלשון המשך
הדברים "ועיקר גם לומר הוצרך למה - זה לפי אבל בהערות. 361-2

מהן". כו' שהתורה . .

י'.40) פרק ריש התורה יסודי הלכות
(41,358 ע' ח חלק שיחות לקוטי ראה - ברמב"ם זו הלכה ביאור

בהערות. 361-2

הנ"ל42) ודפוסים יד בכתבי אבל שלפנינו. בדפוסים הוא כן
והתיבות כו'", הצליח לא (ואם שנשמט הקטע כאן בא (3 (בהערה
האלו הדברים "וכל שם, דבריו באמצע הן כו'" העולם את "ויתקן
דרך ליישר אלא אינן . . הישמעאלי זה ושל הנוצרי) ישוע (של
לשונו. בסיום שם וראה כו'". כולו העולם את ולתקן המשיח למלך

טז. סעיף בפנים לקמן וראה
שהמשיח43) קאפאח): הר"י (תרגום ד פרק ריש תימן באגרת

מעלתו . . רבינו משה אחרי הנביאים מכל גדול מאוד גדול נביא
רבינו. משה אחרי והנכבדת הנביאים בדרגות הרמה היא הרי

ב.44) הלכה ט פרק תשובה הלכות
על45) המצוות (ב"מניין הרמב"ם כבהקדמת - המלא השם זהו

מלכים. והלכות שופטים בספר ובהכותרת הרמב"ם") הלכות סדר

דספר46) בהכותרת שי. רפד. ווינציאה הנ"ל. רומי בדפוס הוא כן
שם הוא וכן שם. התימנים יד ובכתב מלכים*. והלכות שופטים
דספר בההלכות בסופה הרמב"ם בהקדמת יד) כתבי (ובכמה
(ירושלים המדע ספר רמב"ם ראה - מלכים והלכות שופטים

נוסחאות. ושינוי תשכ"ד).
בהלכות וכן שופטים דספר ההלכות (בסידור בסופה הרמב"ם בהקדמת אבל (*

("ומלחמותיהן"). "ומלחמותיהם" הנ"ל דפוסים בכל מלכים)

הלכתא47) שדיניו "לפי שופטים לספר הרדב"ז בהקדמת
הלכתא אינן לכאורה הלכות כמה א) כי: עיון, צריך אבל למשיחא".

(ראה אינןnbecl`למשיחא שלכאורה ואילך ח הלכה א פרק :

(ספר והט' הח' ספר גם זה מטעם ב) המשיח). ביאת לאחרי שייכות
ל)סיום פנים כל על ב(קירוב להיות צריכים היו וקרבנות) עבודה

ספרו.
הרמב"ם לדעת כי בדוחק, לומר אפשר הי' לקרבנות [ובנוגע
ד') הלכה ב' פרק שם וראה ט"ו. הלכה ו פרק הבחירה בית (הלכות
בנוגע אבל בנוי". בית שם שאין פי על אף כולן הקרבנות "מקריבין
רבה בראשית פי (על כן לתרץ אין לזה השייך וכל המקדש לבית
כתב הרמב"ם כי צה), מצווה חינוך מנחת ראה ס"ד. פרשה סוף

ובסופו) הפרק (בריש כאן מלכים מקדשgiyncבהלכות בונה
בית הלכות מידות. למסכת בנוגע המשניות לפירוש הקדמתו (וראה

בזה. וטריא השקלא וידועה ד). הלכה א פרק o`kהבחירה oi`e

enewn.[

המצוות (ב"מניין היד ספר בתחילת הרמב"ם לומר: יש ואולי
מצוות בו אכלול עשר: ארבעה "ספר כתב הרמב"ם") הלכות סדר על
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שם שמביא (כמו כו' עקיבא רבי
ולא ומסיק) כוזיבא, מבן הראי'
ולא אות לא חכמים ממנו שאלו
הן ככה הדברים ועיקר מופת

ומשפטיה חוקיה הזאת 37שהתורה

ואין עולמים ולעולמי לעולם
מהן גורעין ולא עליהן מוסיפין

שגילה38[וכל או גורע או המוסיף
של הדברים והוציא בתורה פנים
וודאי זה הרי מפשוטן, מצוותן

ואפיקורס]. ורשע בדאי

דבר על ההלכה שבהמשך מזה
הרמב"ם מסיים המשיח המלך
חוקיה הזאת שהתורה . . "ועיקר
משמע כו'" לעולם ומשפטיה
צריך שמשיח שהאומר לכאורה,
או מופתים או אותות לעשות
הוא בזה הרי בעולם, דברים לחדש
העניין היפך בתורה, גורע או מוסיף
צריך אבל כו', עליהן מוסיפין דאין
שני בין הקשר מה להבין:

?39העניינים

כתב לנביא בנוגע מזו: יתירה
לנו40הרמב"ם שיעמוד נביא ש"כל

לעשות צריך אינו שלחו שה' ויאמר
או רבנו משה מאותות כאחד אות

בהם שיש ואלישע אליהו כאותות
האות אלא עולם של מנהגו שינוי
להיות העתידים דברים שיאמר שלו
כו'". שנאמר דבריו וייאמנו בעולם
הוא שם שגם פי על שאף הרי
שינוי בהם שיש . . "אות שולל
אינו מקום מכל עולם", של מנהגו
"שהתורה דידן) (כבנדון שם מסיק
לעולם"; ומשפטיה חוקיה הזאת
לעשות שעליו שם כותב ולאידך
העתידים". דברים "שיאמר אות:

Ê

בהלכות· זה שלאחרי הלכה
הרמב"ם: ממשיך מלכים

הוגה41ואם דוד מבית מלך יעמוד
אביו כדוד במצוות ועוסק בתורה
ויכוף פה ושבעל שבכתב תורה כפי
בדקה ולחזק בה לילך ישראל כל
בחזקת זה הרי ה' מלחמות וילחם
והצליח עשה אם משיח שהוא
ובנה שסביביו) האומות כל (וניצח
ישראל נדחי וקבץ במקומו מקדש

ויתקן בוודאי משיח זה את42הרי
כו'. העולם

הרמב"ם אין למה להבין: וצריך

את הפרק) בכל לא (וגם כאן מזכיר
את מתארים בהן הגדולות המעלות

המשיח שכתב43המלך וכמו ,

אחר במקום בעצמו xtqaהרמב"ם

cid44יותר יהי' חכמה "בעל :

קרוב הוא גדול ונביא משלמה
ה'). סימן סוף (וכנ"ל רבינו" למשה

Á

Â,זה בכל הביאור לומר יש
את סידר שהרמב"ם מה בהקדים

(ומלחמותיהם מלכים או45הלכות ,

היד46ומלחמות ספרו וסוף בסיום (

כמו הזמנים, סדר לפי דלכאורה, -

הרמב"ם הלכותשכתב בתחילת
ישראל נצטוו מצוות "שלוש מלכים
להם למנות לארץ כניסתן בשעת
עמלק של זרעו ולהכרית כו' מלך
הווה - הבחירה" בית ולבנות כו'
הרבה מלכים הלכות לסדר ליה

בספרו זה ?47לפני

סידר שהרמב"ם במה לומר ויש
הלכות ספר - היד ספרו בסיום זה

מדגיש הוא הרי -zenlyyוקיום
שישdklddeהתורה בשעה נעשה

חוקיה37) אין :(3 הערה הנ"ל ברמב"ם (הובאו יד כתבי בכמה
(משתנות). משתנים ומשפטיה

בדפוסים38) ונשמט (3 (הערה הנ"ל יד וכתבי בדפוסים הוא כן
שלפנינו.
המוסיף39) וכל הצנזור ידי על שנשמט שבההלכה הלשון סיום

מובן זה פי ועל האיש. לאותו הכוונה כנראה - ואפיקורס רשע כו'
,358 ע' ח' חלק שיחות לקוטי ראה שלאחריה בהלכה הלשון המשך
הדברים "ועיקר גם לומר הוצרך למה - זה לפי אבל בהערות. 361-2

מהן". כו' שהתורה . .

י'.40) פרק ריש התורה יסודי הלכות
(41,358 ע' ח חלק שיחות לקוטי ראה - ברמב"ם זו הלכה ביאור

בהערות. 361-2

הנ"ל42) ודפוסים יד בכתבי אבל שלפנינו. בדפוסים הוא כן
והתיבות כו'", הצליח לא (ואם שנשמט הקטע כאן בא (3 (בהערה
האלו הדברים "וכל שם, דבריו באמצע הן כו'" העולם את "ויתקן
דרך ליישר אלא אינן . . הישמעאלי זה ושל הנוצרי) ישוע (של
לשונו. בסיום שם וראה כו'". כולו העולם את ולתקן המשיח למלך

טז. סעיף בפנים לקמן וראה
שהמשיח43) קאפאח): הר"י (תרגום ד פרק ריש תימן באגרת

מעלתו . . רבינו משה אחרי הנביאים מכל גדול מאוד גדול נביא
רבינו. משה אחרי והנכבדת הנביאים בדרגות הרמה היא הרי

ב.44) הלכה ט פרק תשובה הלכות
על45) המצוות (ב"מניין הרמב"ם כבהקדמת - המלא השם זהו

מלכים. והלכות שופטים בספר ובהכותרת הרמב"ם") הלכות סדר

דספר46) בהכותרת שי. רפד. ווינציאה הנ"ל. רומי בדפוס הוא כן
שם הוא וכן שם. התימנים יד ובכתב מלכים*. והלכות שופטים
דספר בההלכות בסופה הרמב"ם בהקדמת יד) כתבי (ובכמה
(ירושלים המדע ספר רמב"ם ראה - מלכים והלכות שופטים

נוסחאות. ושינוי תשכ"ד).
בהלכות וכן שופטים דספר ההלכות (בסידור בסופה הרמב"ם בהקדמת אבל (*

("ומלחמותיהן"). "ומלחמותיהם" הנ"ל דפוסים בכל מלכים)

הלכתא47) שדיניו "לפי שופטים לספר הרדב"ז בהקדמת
הלכתא אינן לכאורה הלכות כמה א) כי: עיון, צריך אבל למשיחא".

(ראה אינןnbecl`למשיחא שלכאורה ואילך ח הלכה א פרק :

(ספר והט' הח' ספר גם זה מטעם ב) המשיח). ביאת לאחרי שייכות
ל)סיום פנים כל על ב(קירוב להיות צריכים היו וקרבנות) עבודה

ספרו.
הרמב"ם לדעת כי בדוחק, לומר אפשר הי' לקרבנות [ובנוגע
ד') הלכה ב' פרק שם וראה ט"ו. הלכה ו פרק הבחירה בית (הלכות
בנוגע אבל בנוי". בית שם שאין פי על אף כולן הקרבנות "מקריבין
רבה בראשית פי (על כן לתרץ אין לזה השייך וכל המקדש לבית
כתב הרמב"ם כי צה), מצווה חינוך מנחת ראה ס"ד. פרשה סוף

ובסופו) הפרק (בריש כאן מלכים מקדשgiyncבהלכות בונה
בית הלכות מידות. למסכת בנוגע המשניות לפירוש הקדמתו (וראה

בזה. וטריא השקלא וידועה ד). הלכה א פרק o`kהבחירה oi`e

enewn.[

המצוות (ב"מניין היד ספר בתחילת הרמב"ם לומר: יש ואולי
מצוות בו אכלול עשר: ארבעה "ספר כתב הרמב"ם") הלכות סדר על
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ה)מלכים מובן48(עניין שזה וכפי ,
של הקיום ששלמות בפשטות, גם

lkהיא התורה והלכות מצוות
ידו שעל ישראל, כל על מלך כשיש

השם מלחמות מצות 49מתקיימת

ומצות עמלק) של זרעו (להכרית
אז שרק הבחירה", בית "לבנות
ומצוות הלכות כל קיום שייך

התורה.

דוד ידי על נעשה זה בפועל
ׁשמל ישראל50המלך, כל על ֶַָ

ארץ את ּכבש הוא ויהודה). ַָ(ישראל
דמלחמות ושלימות גמר ְַישראל,
מכל מסביב לו הניח (וה'

ההתחלה51אויביו הייתה ידו ועל ;(
בניין52(ההכנות של פנים) כל על

דוד (ויאמר בירושלים המקדש בית
גו' ה' בית הוא הי'53זה וממילא ,(

והמצוה התורה קיום להיות יכול
בשלימות.

Ë

הרמב"ם‰ הכניס המשיח לכות
ו)בסוף היד ספרו (בסיום

ומלחמותיהם מלכים ,54הלכות

משיח של ועניינו גדרו שזהו מכיוון
הלכה: פי על

יא בפרק מפרש הרמב"ם
העניין את רק לא מלכים דהלכות
בו, להאמין והחיוב המשיח דביאת
ופעולתו גדרו עניינו מהו גם אלא
- מזה וכתוצאה התגלותו, ואופן

בו. להאמין החיוב תוכן מה

בתחילת הרמב"ם כוונת וזוהי
לעמוד עתיד המשיח "המלך הפרק:

דוד מלכות ליושנה55ולהחזיר
ובונה56לממשלה הראשונה

ישראל נדחי ומקבץ המקדש
כשהיו בימיו המשפטים כל וחוזרין
ועושין קרבנות מקריבין מקודם

מצותה ככל ויובלות 57שמיטין

בתורה". האמורה

יעשה מה סיפור (רק) זה אין
זוהי אלא בימיו, יהי' ומה המשיח

dkld:xifgn `edy `ed giync xcbd

"dlynnle dpyeil cec zekln

dpey`xdלפעול עומד שהוא (לא "
חדש), עלlretayעניין כן נעשה

מקדש "ובונה שהוא זה ידי
ישראל" נדחי ומקבץ במקומו
ביאת של למטרתה באים (וממילא
כל "וחוזרין בה) ולמכוון המשיח

בימיו mcewnהמשפטים eidyk

שמיטין ועושין קרבנות מקריבין
dxen`dויובלות dzevn lkk

dxezaנדחי קּבּוץ עם קשור שזה ."ִ
על יושבים ישראל כשכל ישראל

.58אדמתם

שחסרו העניינים שכל היינו
שהי' מפני ומצוות תורה בקיום

ומכיוון ומלחמותיו", המלך ודין כו' לסנהדרין מסורין שהם
"דין הן מלכים מצוותjlndשהלכות - בסוףcigidכו'" כתבו לכן ,

הלכות (ראה מישראל אחד לכל שייכות הלכות שכמה (אף ספרו
ואילך)) ז' הלכה ה' פרק .מלכים

(בתרגום48) קעג עשה מצות להרמב"ם המצוות מספר להעיר
למנות שציוונו העליר)): הר"ח בהוצאת (הובא איוב אבן שלמה ר'

שיעמיד מישראל מלך (העליר)`epzpenעלינו תרגומו ראה (אבל .
סוף מלכים ובהלכות קאפאח). הר"י והוצאת לפנינו המצוות ובספר

כו'". האמת דת להרים ומחשבתו מגמתו "ותהי ד פרק
שם.49) ד פרק סוף ח. הלכה א פרק מלכים הלכות רמב"ם ראה
בכתר50) זה דוד שנמשח כיוון ז': הלכה א פרק שם רמב"ם ראה

ט. הלכה שם כו'. המלכות והרי מלכות
ב'.51) הלכה מלכים הלכות ריש ברמב"ם הובא א. ז, שמואל-ב
כח-כט.52) הימים-א דברי
הלכה53) הבחירה בית הלכות ריש הרמב"ם הביאו א. כב, שם

קסג: עשה מצוות סמ"ג וראה א. עמוד סוף ט, סוטה וראה onfג'.

וראה דוד. ימי עד הגיעה לא הבחירה בית בניין של זו מצוה
ואילך. ו סעיף 301 עמוד ט"ז חלק שיחות לקוטי בארוכה

בדפוס54) מלכים דהלכות וי"ב י"א לפרקים דבהכותרת להעיר
המשיח". ומלך ומלחמות מלכים "הלכות - שי רפד. וינציאה

(בהערה55) הנ"ל ודפוסים יד ובכתבי שלפנינו. בדפוסים הוא כן
דוד". "בית (3

ושם56) "הממשלה". הנ"ל וקושטא רומי ודפוס הנ"ל יד בכתב
ממשלה. בממשלה, יד: מכתב (3 (הערה הנ"ל ברמב"ם

ברמב"ם57) יד כתבי וברוב יחיד. לשון - "מצותה" עיון צריך
(האמורה)". האמורות (מצותם) "מצוותן (3 (הערה הנ"ל

הנאמר58) הכתוב הביא [ושם שם לרמב"ם ספר קרית ראה
"ככל שמיטין דגם ליה סבירא דהרמב"ם מכאן מוכח אבל ביובל,

וראה ישראל". נדחי ב"מקבץ תלוי בתורה" האמורה מצותה
וטריא השקלא וכידועה י"ב. פרק סוף ויובל שמיטה הלכות רמב"ם

מקומו]. כאן ואין בזה.
הם ויובלות" שמיטין ועושין קרבנות "מקריבין זה לפי והנה
(ובמילא המקדש "ובונה זה: לפני שכתב העניינים מב' תוצאה
שמיטין "עושין (ובמילא ישראל" נדחי ומקבץ קרבנות") "מקריבין

כו'"). ויובלות
מקודם" כשהיו בימיו המשפטים כל "חוזרים שכתב מה ואולי
לממשלה ליושנה דוד מלכות "להחזיר שכתב הא' מעניין הוא

הראשונה".
ב"כל הכוונה לכאורה שהרי השייכות, עיון צריך אבל

התלויים היינו (ראהoixcdpqa*המשפטים" ועוד מיתות ד' -

שחוזרין הלכתא) המתחיל דיבור שם רש"י ובפירוש ב. נא, סנהדרין
פרק סנהדרין הלכות רדב"ז ראה אבל כו). א, (ישעי' המשיח בביאת
ולהעיר הגדול"**. דין בית יסמיך (משיח) "שהוא י"ב הלכה י"ד
הם ודנים יושבין כו' דוד בית "מלכי ה הלכה ב פרק שם מרמב"ם

" שם מלכים הלכות ספר מקרית ולהעיר העם". כלxifgneאת
שם: ד פרק סוף הרמב"ם לשון וראה קודם". שהיו כמו המשפטים

אלא תחילה מלך ממליכין htynשאין zeyrlושפטנו שנאמר כו'
מקומו. כאן ואין כו'. מלכנו

(3 (הערה הנ"ל ברמב"ם שהובא (591 (אוקספורד יד מכתבי שבאחד להעיר (*

בימיו˘‰ÂÈ"מקודם המשפטים כל ל"וחוזרין פירושו זה הרי זה ולפי מקריבין".

בפני עניין ולא כו'". שמיטין ועושין קרבנות ש)מקריבין בזה (שהוא מקודם כשהיו

"מקריבין יד הכתבי ורוב שבדפוסים הגירסה לפי גם הפירוש הוא כן ואולי עצמו.

הוא וכן (בוא"ו). "ומקריבין שם) הנ"ל (ברמב"ם יד כתבי ובב' וא"ו). (בלי קרבנות"

שם. ספר בקרית

נוסחאות. ושינויי .74 הערה 105 עמוד ט חלק שיחות לקוטי וראה (**
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ובית ישראל כל בשלימות חסר
הגלות עניין כללות שזהו - המקדש
מה וזהו המשיח. ידי על נשלמים -

ליושנהxifgnשמשיח דוד "מלכות
הואoixfegeכו' - המשפטים" כל

ומצוות הלכות שלימות מחזיר
נפקא גם שזהו לומר [ויש התורה
האמונה לגבי בפועל, להלכה מינה
זה להתבטא צריך (ובמה בו

כיוון לביאתו) גדרedfyשמחכה
ה צריכה לאהמשיח, להיות אמונה

ישראל את לגאול כדי שיבוא רק
שהוא בו" "מאמין אלא מהגלות,
. . ליושנה דוד "מלכות מחזיר

המשפטים"] כל .59וחוזרין

È

Ú,'ראי הרמב"ם מביא זה ל
ויחזיר יבוא שהמשיח מניין
"להחזיר התורה שלימות את
כל וחוזרין כו' ליושנה דוד מלכות

"שהרי - העידהdxezdהמשפטים"
שני יש אלו שבראיות עליו".
. . אלוקיך ה' ושב שנאמר פרטים:
שיהי' יודעים אנו מזה - וגו' וקבצך
מצב שזהו ישראל, נדחי קבוץ
כל . . דוד "מלכות שיהיו המאפשר

דהלכות60המשפטים" הקיום ,

התורה ידיlhazpyומצוות zelbעל

ישראל.

ושם נאמר בלעם בפרשת "אף
במשיח המשיחים בשני ניבא
את שהושיע דוד שהוא הראשון
ובמשיח צריהם מיד ישראל
את שמושיע מבניו שעומד האחרון
אנו מזה (באחרונה)": ישראל
המשיח, ידי על שיהיה שזה יודעים
"להחזיר הוא המשיח של ועניינו
לממשלה ליושנה דוד מלכות
האחרון" "משיח הוא - הראשונה"
הראשון "משיח - הראשונה של

דוד" .61שהוא

הפרטים שכל אומר" הוא "ושם
יהיו דוד" - הראשון "במשיח שהיו
מלך זה האחרון" ב"משיח גם
התגלותו התחלת למן המשיח,
"ומחץ של לשלימות עד וממשלתו
במשיח שדוגמתו מואב" פאתי
"והי' וכן שת" בני כל "וקרקר
ירשה "והי' דוד", זה ירשה אדום
המשיח", המלך זה אויביו שעיר

התורה, לשלימות יביא משיח
מהשתחררות כתוצאה שכן

של ושליטתו מלכיות משעבוד
בתורה "לעסוק יתאפשר משיח

כהוגן" פנויין62ובמצוות "יהיו
נוגש להם יהי' ולא וחכמתה בתורה

שהרמב"ם63ומבטל" 64(וכמו

בזה) .65מאריך

‡È

Úהקדמת מובן זה פי ל
שאינו מי "וכל הרמב"ם:
מחכה שאינו מי או בו מאמין
בלבד נביאים בשאר לא לביאתו
ובמשה בתורה אלא כופר הוא
עליו העידה התורה שהרי רבינו
הכתוב את זה על (ומביא כו'"
כן ואחרי גו'" אלוקיך ה' "ושב

בלעם"); בפרשת "אף

כך כל חשוב מה דלכאורה
כי להדגיש משיח, להלכות בקשר
כופר הוא בלבד נביאים בשאר "לא

רבינו ובמשה בתורה ויותר66אלא ,
בהלכות לכאורה להביאו לו היה

כו'67תשובה כופר גדרי ?68גבי

הרמב"ם בזה שמדגיש אלא
שהוא המשיח מלך של שעניינו
ומצוות בהלכות לשלימות יביא

שכת59) מה יומתק זה פי פרקועל המשניות בפירוש הרמב"ם ב
" הי"ב עיקר בסוף ceqiחלק llkneמלך שאין המשיח) (דביאת זה

בלבד שלמה ומזרע דוד מבית אלא dgtyndלישראל lr wlegd lke

z`fdלר"י) אמנה ובראש נביאיו". ובדברי ית' השם בשם כפר
שמואל הר' מ"העתקת עיקרים הי"ג (שהעתיק א פרק אברבנאל)
הלשון א) פרק ריש שם כלשונו כו'" עלי' שנסמוך ראוי . . תיבון

על החולק המשפחה".zekln"וכל זאת
מלך60) שיהיה פירוש צז: סימן א חלק שאל חיים שו"ת ראה

. לכולם יהי' אחד ומלך הכתוב שאמר כמו ויהודה ישראל כל על
ליושנה. דוד בית מלכות באומרו הרמב"ם כלל זה וכל .

להעמיד61) הקב"ה עתיד ב): עמוד סוף (צח, מסנהדרין ולהעיר
פב, א חלק זוהר וראה קיסר. ופלגי* קיסר כגון כו' אחר דוד להם

ט. מט, ויחי התורה על פענח צפנת וראה א. נג, ז"ח ב.
ופלגו. קסר): (ערך ובערוך יעקב. ועין בגמרא הוא כן (*

ב'.62) הלכה ט' פרק תשובה הלכות רמב"ם
ד.63) הלכה י"ב פרק מלכים הלכות
שם.64) מלכים והלכות תשובה הלכות
הוא65) המלך ומצוות שמגדרי מה בפשטות מובן זה פי שעל
d'שנלחם zengln.ד פרק סוף ח. הלכה א פרק שם (כברמב"ם

זה וגם ומלחמותיהם"*), מלכים "הלכות נקראו שההלכות ולהעיר
שבעה מלחמת זו . . מצוה מלחמת אלא תחילה נלחם המלך ש"אין
(שם עליהם" שבא צר מיד ישראל ועזרת עמלק ומלחמת עממים
התורה מקיום ישראל את מונעים דווקא אלו שעניינים ה), פרק ריש

הרשות. מלחמת כן שאין מה ומצוות.
מקומות שבכמה יד וכתבי להדפוסים שגם ולהעיר .45 הערה לעיל ראה (*

רמב"ם ראה - ומלחמתו ומלחמותיהם או .(46 הערה (לעיל "ומלחמות" בהכותרת

.46 הערה הנ"ל

האמונה66) תוקף להדגיש בא שהרמב"ם לומר יש בפשטות
להיות צריכה המשיח בביאת שהאמונה הלכה, הוא זה וגם וגדרה.
הנביאים "שאר שמצד כהתאמתות (לא כזה והתאמתות בוודאות
התורה (שהרי רבינו ומשה תורה שמצד) התאמתות אלא" בלבד

dcird.ח פרק התורה יסודי בהלכות שכתוב מה פי ועל עליו),
נבואת כי רבינו", "ובמשה שהוסיף מה גם מובן זה פי ועל
ואוזנינו כו' ראו שעינינו ידי) (על סיני הר "במעמד נתאמתה משה
שהיא "נאמנות מביאה רבינו משה בנבואת והתאמתות שמעו",
עמוד י"ט חלק שיחות לקוטי בארוכה ראה - בתורה לעולם" עומדת

ואילך. 184
" בשלילה שכתב מה גם יומתק זה פי נביאיםl`ועל בשאר

calaכופר" שם לרמב"ם ספר בקרית כהלשון ולא כופר", הוא
בגדר - הלכה הוא זה גם כי הנביאים", ובשאר רבינו ובמשה בתורה

המשיח. בביאת אמונה
בדברי "אבל ומוסיף שחוזר ב הלכה בסוף מלשונו ולהעיר
זה". בדבר מלאים הספרים שכל לראי' צריך הדבר אין הנביאים

חלק.67) פרק המשניות ובפירוש
ח.68) הלכה ג' פרק
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דוד בית מלכות ("ולהחזיר התורה
כל וחוזרין כו' ליושנה
עניין עוד אינו המשפטים"),
אם כי הנביאים ידי על שנתגלה
גופא: רבינו ומשה תורה של עניין
ומבטיחה אומרת גופא תורה
שלימות תהיה ואז יבוא שמשיח

.69התורה

"ואלו מסיים: הוא ולכן
הם בתורה המפורשים הדברים
ידי על שנאמרו הדברים כל כוללים
העניינים שכל הנביאים" כל
הוא הנביאים כל ידי על שנאמרו
קיום בשלימות עצמה, בתורה עניין

והמצוות. התורה

·È

Âשכתב לכך הטעם גם זהו
מקלט מערי הראי' את הרמב"ם
מביא מזה כי עצמה, בפני בהלכה
שעל בתורה שמפורש ראי' רק לא
של הזמן יהי' המשיח מלך ידי

meiwa zenilyאלא ומצוות, התורה
שיתוסף מקלט" "בערי שמצינו

dnvrבאותה deevnל עוד"ויספת ך
ציווה "ולא גו'" ערים שלוש
שהתורה כלומר לתוהו". הקב"ה
זמן לבוא עוד שצריך אומרת עצמה

יהיו .irackהתורהzeevnשבו

‚È

Úשכתב מה יובן הנ"ל כל פי ל
"ואל ג': בהלכה הרמב"ם
המשיח שהמלך דעתך על יעלה
ומופתים אותות לעשות צריך
מחי' או בעולם דברים ומחדש
אין אלו, בדברים וכיוצא מתים
שני שולל הוא (שבזה כך" הדבר
משיח של עניינו זהו לא דברים:
ומחדש ומופתים אותות "לעשות

בעולם" המבחן70דברים זהו ולא
הדברים71לאמיתתו "ועיקר ומסיים

חוקיה הזאת שהתורה הן ככה
ולעולמי לעולם ומשפטיה

עולמים":

משיח של ועניינו שגדרו שכיוון
הלכות בקיום שלימות כנ"ל, הוא
על עולה אם כן על התורה, ומצוות
צריך המשיח "שהמלך הדעת
ומחדש ומופתים אותות לעשות

לפעול כדי בעולם" iepiyדברים

אשר לכך בסתירה זה הרי בעולם,
ומשפטיה חוקיה הזאת "התורה

mlerl"72.

משיח של ועניינו שגדרו והיות
וחידוש ומופתים אותות אינן
שלא גם מובן הרי בעולם, דברים

אמיתתו. על המבחן הוא זה

לאמיתתו שהבחינה שנביא כשם

דברים שיאמר שלו, "האות היא
וייאמנו בעולם להיות העתידים
בלבבך תאמר וכי שנאמר דבריו
סוף (כנ"ל וגו' הדבר נדע איכה
נבחנת שאמיתתו היינו ו). סימן
"נביא", - עניינו שהוא במה

עתידות דברי ;73שאומר

בנוגע גם מובן זה דרך על
גם שיהיה פי על שאף למשיח,
הנביאים מכל ויותר גדול, נביא
מקום מכל רבינו) למשה (קרוב

" ועניינו כנ"ל,jlnגדרו המשיח"
שהבחינה ד') (הלכה מובן וממילא
שלו בעניינו הוא לאמיתתו והסימן

תורה יעמוד74"ואםdneiweעצמו,
wqere dxeza dbed cec zian jln

zeevnaשבכתב תורה כפי כו'
בקיום שלימות ופועל פה" ושבעל

" ישראל, של lkהמצוות sekie

meglie dwca wfgle da jlil l`xyi

zenglnמלחמות (ש"ילחום כו'" ה'
שלימות בהבאת פרט גם הוא ה'"
ה"נוגש הסרת כנ"ל, התורה קיום

האומות). מצד ומבטל"

כי לדעת אלא אינו זה שכל אלא
זה משיח",zwfga"הרי שהוא

לידי מביא הוא כאשר אולם
ומצוות התורה קיום lretaשלימות

כל וניצח והצליח עשה "אם
מקדש ובנה שסביביו האומות

(69.72 הערה לקמן ראה
הבאה.70) הערה ראה אבל לשונו. מפשטות לכאורה כדמשמע
תחיית71) מאמר וראה כוזיבא. מבן מהראי' לכאורה כדמשמע

ו. פרק ריש המתים
ראה - בזה הראב"ד והשגת ברמב"ם זו הלכה ביאור בארוכה

תשל"ג. זה שלאחרי והתוועדויות ניסן י"א שיחת
ביא72) מנה שהרמב"ם מה לבאר יש הנ"ל כל פי המשיחעל ת

שו"ת החמישי. הספק ג פרק אמנה ראש (ראה מהעיקרים לאחד
מפורשת באה המשיח שביאת "לפי רק לא שהוא שם), סופר חתם
כאילו הוא הרי בביאתו הכופר לכן כו' ובכתובים בנביאים בתורה
י"ד פרק אמנה (ראש כו'" ובכתובים ובנביאים בתורה כופר
שזה לפי אם כי שם). סופר חתם שו"ת וראה השלישית". "והטענה
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בשלימות. יהיו וקיומה
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ומופתים אותות לעשות צריך המשיח כו'".`l`מלך מלך כשיעמוד

mikln 'lda mixe`iae miyecig

אז ישראל" נדחי וקבץ במקומו
שכן בוודאי" משיח זה "הרי דווקא
ככל כו' המשפטים כל "חוזרין אז
שלימות בתורה" האמורה מצותה

המצוות וקיום .lreta75בהלכות

„È

Âשהראיות בזה להוסיף יש
אינן זה לפני הרמב"ם שמביא
בתחילת הדברים כללות על רק
עתיד המשיח "המלך כי הפרק
ליושנה דוד מלכות ולהחזיר לעמוד
ככל כו' הראשונה לממשלה
גם אלא בתורה" האמורה מצותה

ד' שבהלכה הפרטים ;76על

בהוכחה גם הרמב"ם מביא ולכן
בשני שניבא בלעם מפרשת
את ומשיח, דוד כו' המשיחים
והעניינים הפרטים ארבעת
וכמפורש משיח, של (בהתגלותו)
"להחזיר המשך שהוא ניבא" "ושם

ליושנה". דוד מלכות

א) בכללות: הן חלוקות ושלוש
פעולתם ב) עצמם. ומשיח דוד
פעולתם ג) בישראל. ומלכותם
(על העולם אומות על ומלכותם
השלישי זה ובעניין בכלל), העולם

וענייניםעצמו זמנים שני יש
כדלקמן.

ÂË

Úמלך "יעמוד - בעצמם ניינם
ועוסק בתורה הוגה דוד מבית
תורה כפי אביו כדוד במצוות

פה". ושבעל שבכתב

" בתורה מפורש `ep`xוזה

)eze`,דוד זה עתה ולא (epxey`

)eze`"המשיח מלך זה קרוב ולא (
עצמם. ומשיח דוד על הנבואה

בה לילך ישראל כל "ויכוף ב)
ומלכותם פעולתם - בדקה" ולחזק
בהמשך וכמפורש בישראל,

" awrinהכתוב: akek jxcדוד זה
l`xyin hay mwe"המשיח המלך זה

לישראל השייכות על מורה שזה
שבטawrin"כוכב . .l`xyin"

שלימותו גם מתבטאת [ובזה
משיח המשיח, מלך של ויתרונו

הראשון: משיח לגבי אחרון

(א) הלשון נאמר דוד על
שהוא כזה שמשמעותו "כוכב"

`yepne mnexnאדם בני מעל
הרמב"ם77אחרים מדברי 78[כמובן

"כל כפשוטם כוכבים בעניין
נפש בעלי כולן והגלגלים הכוכבים
ודעת כו' הם והשכל ודעה
בני מדעת וגדולה כו' הכוכבים

על שמורה "מיעקב" (ב) אדם"],
המעלה. בתכלית שאינן כפי ישראל

(א) אומר הוא משיח לגבי אבל
כפשוטוhay"וקם שפירושו "

ומושל" רודה בגלוי79"מלך שזה ,

" משיח לילךsekieאצל ישראל כל
"מישראל" (ב) בדקה", ולחזק בה

ישראל] של המעלה .80שם

אם כו' ה' מלחמות "וילחם ג)
האומות כל וניצח והצליח עשה
"ומחץ הכתוב אומר - שסביביו"
אומר הוא וכן דוד זה מואב פאתי
וקרקר בחבל וימדדם מואב את ויך
המשיח המלך זה שת בני כל

ים". עד מים ומשלו בו שנאמר

של מעלתו מודגשת בזה [שגם
(א) רק הוא דוד אצל המשיח: מלך

"ugn" (ב) ,"a`en iz`tואילו ."

" (א) נאמר: משיח (ב)xwxweאצל ,"
"zy ipa lk,"dhilyd81עלlk

zene`d82.

דוד אצל בנביאים: כהלשון או
" "אתjie(א) (ב) "a`enואצל ,"

" (א) (ב)elyneמשיח: "cr min

mi.["

כולו העולם את "ויתקן ד)
אז כי שנאמר ביחד ה' את לעבוד
ברורה שפה עמים אל אהפוך

(גם)75) הרמב"ם הביא שלא מה בפשטות מובן זה פי על
הגדר מבאר שם כי - ה' מלחמות ילחום שמשיח הפרק בתחילת

- כו') ליושנה דוד מלכות (להחזיר שלו הביאxg`lוהמכוון שכבר
קודם כן שאין מה בוודאי", "משיח כשהוא התורה, לשלימות

ה'. במלחמות הניצחון
פנים), כל על העניינים (בפנימיות להוסיף יש אולי זה פי על
כו' דוד שהוא הראשון במשיח המשיחים שני הרמב"ם שהביא שזה
תקופות ב' עצמו, במשיח נמצא דוגמתו כי - כו' האחרון ובמשיח
הוא שאז - המקדש בית שייבנה לפני המשיח: ביאת לאחרי ודרגות
ילחם המקדש.ועניינו בנה שלא דוד בדוגמת משיח", "בחזקת עדיין
בית לבניין הכול והכין ח) כב, הימים-א דברי (ראה מלחמות

משיח כשהוא יט); כח, (שם השכיל עלי ה' מיד i`ceeהמקדש

אדמו"ר כ"ק מכתב בארוכה וראה במקומו". מקדש ש"בנה
רז"ל לשון בביאור ט) מכתב א חלק מכתבים (בקובץ נ"ע מהורש"ב
דיש סקי"ח) חיים אורח הב"ח פי (על בא" "דוד או בא" דוד "בן
(שאז וירושלים המקדש בית בניין לפני ביאתו במשיח: מדריגות ב'
וירושלים המקדש בית את משיח שיבנה ואחר משיח) בחזקת הוא
(משיח - ב) יז, (מגילה דוד" בא - ירושלים שנבנית "כיוון דאז

בוודאי).

(55 והערה ט סעיף (כנ"ל ברמב"ם הגירסא משינוי ולהעיר
מלכות "cec"להחזיר או "zia.מקומו כאן ואין דוד".

שמוכח76) ג' שבהלכה (והפרט) להשלילה בנוגע זה דרך ועל
ראה - ג' להלכה הקדמה שהיא ב' בהלכה שהביא מהראי' הוא

ואילך. ג סעיף 109 ע' כ"ד חלק שיחות לקוטי
שקאי77) לפירושם ורמב"ן רלב"ג וראה הפסוק. על רד"ק ראה

ואילך. 88 עמוד י"ג חלק שיחות לקוטי וראה משיח. על
ט.78) הלכה ג' פרק התורה יסודי הלכות
התורה.79) על רש"י פירוש
בדוד80) המדבר הא', בעניין גם מודגשת דמשיח והמעלה

אבל עתה", "ולא אומר בדוד עצמם: קרוב;ומשיח בזמן אראנו
רק שבאה נעלית ומדריגה עניין שזהו לפי קרוב", "ולא - ובמשיח
לבחינה להגיע בכדי ועבודתינו מעשינו שנתרבו זמן אריכות לאחרי

זו.
הרמב"ם81) לפירוש לכאורה הוא וכן שם. אונקלוס כבתרגום

" הביא דיבורelyneשהרי שם וראה הורס. ובראב"ע: גו'", מים
יונתן תרגום וראה ורד"ק. ברלב"ג זה דרך ועל שת. בני המתחיל
מקומו. כאן ואין שם. שיחות לקוטי ירושלמי. ותרגום עוזיאל בן

הקודמת.82) שבהערה במקומות ראה
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" "אתjie(א) (ב) "a`enואצל ,"

" (א) (ב)elyneמשיח: "cr min

mi.["

כולו העולם את "ויתקן ד)
אז כי שנאמר ביחד ה' את לעבוד
ברורה שפה עמים אל אהפוך

(גם)75) הרמב"ם הביא שלא מה בפשטות מובן זה פי על
הגדר מבאר שם כי - ה' מלחמות ילחום שמשיח הפרק בתחילת

- כו') ליושנה דוד מלכות (להחזיר שלו הביאxg`lוהמכוון שכבר
קודם כן שאין מה בוודאי", "משיח כשהוא התורה, לשלימות

ה'. במלחמות הניצחון
פנים), כל על העניינים (בפנימיות להוסיף יש אולי זה פי על
כו' דוד שהוא הראשון במשיח המשיחים שני הרמב"ם שהביא שזה
תקופות ב' עצמו, במשיח נמצא דוגמתו כי - כו' האחרון ובמשיח
הוא שאז - המקדש בית שייבנה לפני המשיח: ביאת לאחרי ודרגות
ילחם המקדש.ועניינו בנה שלא דוד בדוגמת משיח", "בחזקת עדיין
בית לבניין הכול והכין ח) כב, הימים-א דברי (ראה מלחמות

משיח כשהוא יט); כח, (שם השכיל עלי ה' מיד i`ceeהמקדש

אדמו"ר כ"ק מכתב בארוכה וראה במקומו". מקדש ש"בנה
רז"ל לשון בביאור ט) מכתב א חלק מכתבים (בקובץ נ"ע מהורש"ב
דיש סקי"ח) חיים אורח הב"ח פי (על בא" "דוד או בא" דוד "בן
(שאז וירושלים המקדש בית בניין לפני ביאתו במשיח: מדריגות ב'
וירושלים המקדש בית את משיח שיבנה ואחר משיח) בחזקת הוא
(משיח - ב) יז, (מגילה דוד" בא - ירושלים שנבנית "כיוון דאז

בוודאי).

(55 והערה ט סעיף (כנ"ל ברמב"ם הגירסא משינוי ולהעיר
מלכות "cec"להחזיר או "zia.מקומו כאן ואין דוד".

שמוכח76) ג' שבהלכה (והפרט) להשלילה בנוגע זה דרך ועל
ראה - ג' להלכה הקדמה שהיא ב' בהלכה שהביא מהראי' הוא

ואילך. ג סעיף 109 ע' כ"ד חלק שיחות לקוטי
שקאי77) לפירושם ורמב"ן רלב"ג וראה הפסוק. על רד"ק ראה

ואילך. 88 עמוד י"ג חלק שיחות לקוטי וראה משיח. על
ט.78) הלכה ג' פרק התורה יסודי הלכות
התורה.79) על רש"י פירוש
בדוד80) המדבר הא', בעניין גם מודגשת דמשיח והמעלה

אבל עתה", "ולא אומר בדוד עצמם: קרוב;ומשיח בזמן אראנו
רק שבאה נעלית ומדריגה עניין שזהו לפי קרוב", "ולא - ובמשיח
לבחינה להגיע בכדי ועבודתינו מעשינו שנתרבו זמן אריכות לאחרי

זו.
הרמב"ם81) לפירוש לכאורה הוא וכן שם. אונקלוס כבתרגום

" הביא דיבורelyneשהרי שם וראה הורס. ובראב"ע: גו'", מים
יונתן תרגום וראה ורד"ק. ברלב"ג זה דרך ועל שת. בני המתחיל
מקומו. כאן ואין שם. שיחות לקוטי ירושלמי. ותרגום עוזיאל בן

הקודמת.82) שבהערה במקומות ראה



�mikln 'lda mixe`iae miyecig

שכם ולעבדו ה' בשם כולם לקרוא
אדום "והי' בפסוק נאמר - אחד"
אדום ותהי שנאמר דוד זה ירשה
שעיר ירשה והי' וגו', לעבדים לדוד
שנאמר המשיח המלך זה אויביו

וגו' ציון בהר מושיעים .83ועלו

של מעלתו מובנת בזה [שגם
"והי' אומרים לדוד בנוגע משיח:
בכך מתבטא שזה ירשה" אדום

לדוד אדום ואצלmicarlש"ותהי "
אויביו", שעיר ירשה "והי' משיח

אנש רק הכתובלא וכמאמר העיר, י
לשפוט ציון בהר מושיעים "ועלו

" הוא וסיומו עשיו" הר dziide84את

המלוכה"]. לה'

ÊË

לגבי‰ הרביעי בעניין יתרון
ה'" מלחמות "ילחם השלישי

עד מים "ומשלו האומות וניצחון
עצמן הלשונות מן מובן ים"
כו' וילחם ירשה" כו' "ומשלו
חידוש ובדוגמת העולם", את ויתקן
ב' דרך (ועל כיבוש לגבי ירושה
ארץ לגבי שמצינו אלו עניינים
בכיבוש שנלקחה ישראל

;85ובירושה)

כיבוש וניצחון, מלחמה עניין
"קרקר" של באופן הוא מלחמה,

- מציאותdhily"ומשלו" היפך
הנכבש; ורצון

"והי' הירושה עניין כן שאין מה
dyxiשנוחלים אדרבה הוא שעיר"

שכובש ולא לו, ושייך שקרוב עניין
אחר. על ושולט

החידוש מובן זה דרך ועל
אתowzieב" לעבוד כולו העולם את

כו'cgiaה' ה' מלחמות וילחם על "

שהם שסביביו" האומות כל וניצח
של במלכותו באמת מכירים עצמם
ומפורש [וכמרומז המשיח מלך
ידי על (שנשמטה ההלכה בסיום
המשיח מלך "וכשיעמוד הצנזור)
מיד ו(י)נשא וירום ויצליח באמת
ששקר ויודעים חוזרין כולן הם
ושנביאיהם אבותיהם נחלו
בהם ונפעל הטעּום"], ְִואבותיהם
שכם ולעבדו ה' בשם כולם "לקרוא

.86אחד"

השלימה האמונה ידי ועל
פי על שהיא כמו המשיח, בביאת
לו אחכה לביאתו", ו"מחכה תורה
שנכלל לומר (ויש שיבוא יום בכל
משיח) בהלכות הלימוד גם בזה

גופא זה ביאתו87הרי וממהר מקרב
ממש. ובקרוב אחישנה של באופן

,fenz a"i zegiyn - wla 'tl 'a dgiy i"g jxk zegiy ihewl)

(g"lyz qgpit zyxte wla zyxt ycew zay i`ven

(83" שהרי במקומו" מקדש ל"ובנה גם דשייך לומר זוdlgpויש
milyexiירושה שעניינה א) קיט, ב. קיב, זבחים וראה א. י, (מגילה "

בית הלכות רמב"ם וראה (הפסק). היתר אחריה שאין וקביעות
ואילך. 465 עמוד ט"ז חלק שיחות לקוטי ג. הלכה א פרק הבחירה
עם (ביחד נכלל זה כי - עצמו בפני בפסוק נרמז שלא ומה
מישראל". שבט "וקם - ישראל על בממשלתו ישראל") נדחי "וקבץ
הרמב"ם כתב שלכן פנים) כל על הרמז דרך (על לומר יש ואולי

mrla zyxtaדבר על הי' נבואתו שעיקר מה ולהדגיש להסביר ,

דרך על שהוא עליהם. המשיח ומלך דוד ושליטת האומות מפלת
(שהוא העולם אומות של שהנביא נרגא. בי' ניזיל אבא ובי' מיני'
של מפלתם על מנבא ועוד) יוד. לד, ברכה ספרי - משה* בדוגמת
בנוגע רז"ל מאמר דרך ועל עליהם. ישראל ושליטת העולם אומות
(שהביא וגו''" ציון בהר מושיעים (ד"ועלו ב. לט, (סנהדרין לעובדי'
גם ושם עובדי'). נבואת סיום הוא כאן) ההלכה בסוף הרמב"ם

כאן). הרמב"ם שהביא מואב", את "ויך - דוד בעניין
במדריגת שהיה מ"ה, פרק ב חלק נבוכים מורה ראה - בלעם נבואת בדרגת (*

ובצפנת שם. ואברבנאל קרשקש פירוש וראה ושלמה. כדוד נבואה) (ולא הקודש רוח

שיהי' רצה כן ואחרי כו' נביא בגדר עלה כן דאחרי לה) (כב, בלק התורה על פענח

שם. עיין האחרונה. זו לנבואה שייך שזה שם, קצת ומשמע רבינו. כמשה

את84) "לשפוט הכתוב המשך גם נעתק הנ"ל יד הכתבי ברוב
גו'". "והייתה גם נוסף (610 (אוקספורד יד ובכתב עשו", הר

(85.106 עמוד ט"ו חלק שיחות מלקוטי להעיר
(פרק86) שם שכתוב ממה מובן המשיח למלך זה עניין ושייכות

הגבורה מפי רבינו משה "ציווה י) הלכה העולםseklח באי כל את
"ולמלאות ד פרק סוף שם וראה נח". בני שנצטוו מצוות לקבל
ב' כו'") ו"למלאות ("לכוף" שהם לומר יש ואולי צדק". העולם

שבפנים. הד' ועניין הג' עניין בין כהחילוק עניינים,
תרצ"ט.87) פסח של אחרון שיחת ראה



�י
אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו אדר, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יעקב יוסף שי' שו"ב

שלום וברכה!

וטוב  - בו כותב אודות חידוש השיעורים,  - בלי הוראת זמן הכתיבה  מאשר הנני קבלת מכתבו 

עושה אשר מדבר ג"כ וועגען דעם ארום פון חסידות, וע"ד מרז"ל פתח במילתא דבדיחותא, ובפרט שגם 

סיפורי צדיקים וסיפורי החסידים - מנהג של ישראל סבא תורה היא.

בודאי למותר לעוררו ועל ידו גם את שאר אנ"ש שי' ע"ד חלוקת שמורה לפני חג הפסח מתאים 

להשיחה מאז, ואפשר יש אופן מתאים שגם ארגון נשי ובנות חב"ד יעשו מה בזה, ע"י שיעוררו את בעליהן 

או שאחת תעורר את חברתה שתתוודע באיזה אופן להשיג שמורות מתאימות כו' וכו'.

במ"ש אודות הנערים שאמהות שלהן בנות ישראל משא"כ האב והתחיל להתענין אם הם נמולים, 

טוב עשה. אלא שצריך הדבר להעשות באופן דיפלומטי בכדי שיהי' יותר קרוב לפועל, שהרי המעשה הוא 

העיקר - שימולו, ולכן יש להזהר מכל ענין שיקשה על זה, וד"ל. והשי"ת יצליחו.

יחוג אותו ביחד עם כל ב"ב  ולברכה, הנה  ועל כל ישראל לטובה  ולקראת חג הפסח הבא עלינו 

שיחיו בכשרות ובשמחה.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

במש"כ שאינו רואה תוצאות מפעולותיו וכו' - א"א שכן הוא, כיון שנשיאינו הק' הודיעונו שחזקה 

לתעמולה שאינה חוזרת ריקם. אלא שבטח יכול שתהינה התוצאות גדולות יותר, אבל כבר נאמר מעט 

מעט אגרשנו גו'. והעיקר, שגם בנוגע לתוצאות שישנן משתדל יצה"ר להקטינן בעיניו ולהעלימן בתקותו 

כי אפשר עי"ז יוחלש בעבוה"ק בזה.

ומזה מובן שאדרבה צריך להוסיף בה על המדה שע"ע. וטובה פעולה אחת מאלף אנחות. - ועד"ז 

הוא ג"כ בהנוגע לפעולתו בעצמו ועייג"כ בתניא פכ"ז ואילך.

נהניתי במאד מאד ממש"כ בהתקדמות האברך... וגם זה ראי' מוכחת על כהנ"ל...



��
אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אדר, תשט"ז

ברוקלין.

ש"ב הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ בעל מדות

מו"ה ישעי' שי' הלוי

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הכי ארוכה, נעם לי לקבל מכתבו, ות"ח על הבשורה מהחוה"ש אשר אתו.

ובמ"ש אשר מתפלא על טעות המל"ח שעשו דבר שלא כהוגן, ומעיר אח"כ מה שבסידור רבנו הזקן 

בקשעה"מ כתוב בליל שבת אין אומרים וידוי ולא למנצח בבוא כו' ולא הוזכר בהנוגע לר"ח חנוכה ולא 

יו"ט, אבל איננו מבאר במה תופס את המו"ל דמל"ח, ואפשר כוונתו למ"ש שם בקשעה"מ בשבת  אפי' 

ויו"ט אין אומרים ווידוי, דממ"נ או שלא הי' צריך לשנות מלשון סידור רבנו הזקן, או שהי' צריך לפרט 

ככל הדרוש, היינו בליל שבת ויו"ט ור"ח וחנוכה וכו'. ואף שטענתו מצ"ע צודקת, יש ללמוד זכות, שרוב 

הסידורים וכן הסידור שי"ל ע"י המל"ח אין מסדרים אותו מחדש מתחלה ועד סוף, אלא שמשתמשים 

בהסידורים שכבר נדפסו ומשנים בהתאם לנוסח הרצוי, ובמילא משימים לב רק לאותן הענינים שיש להם 

שינוי מנוסח לנוסח. ועוד זאת שלא תמיד שמים לב אשר ישנם סידורים שנתקנו לכל ימות השנה מלבד 

וכו',  רגלים  מיוחדים לשלש  בנוסח אשכנז שיש להם מחזורים  ביותר  רגיל  והוא  וכיו"ב,  טובים  הימים 

וכנראה שגם בסידור המל"ח נשתרבב הנוסח שהדפיסו באופן דומה להנ"ל, היינו שעשו זה בפוטוגרפיא 

מסידור דנוסח אחר שהוא נעשה ג"כ בפוטוגרפיא מסידור שקדם לו, ובמילא נדפס כבהנ"ל...

לפלא שאינו מזכיר אודות עסקנותו בצרכי צבור, אשר בודאי עינו טובה בשל אחרים מאשר חוננו 

השי"ת בכח ההשפעה על הזולת ובפרט בעסקנות בהפצת המעיינות חוצה מתאים לדרישת נשיאנו הק' 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ובפרט שמצות התקופה בדא וכידוע סיפור הבעש"ט לכשיפוצו מעיינותיך חוצה, 

קאתי מר מלכא משיחא.

בברכה לארך ימים ושנים טובות ולבשו"ט.

נ.ב.

בודאי נפגש עם אנ"ש מזמן לזמן ומסייע בידם בהנוגע לפעולות בכרם חב"ד ככל יכולתו.

דא  בכגון  רגיל  כי  הא' של הספר,  בהוצאה  לחפש  יש   - נערב  אור  מס'  ע"ד המובא  במה שהעיר 

שבהדפוסים שלאח"ז נשמטים כמה ענינים, ולע"ע לא יכולתי להשיג הוצאה זו. - הס' אור יקר, כמדומה 

שלא נדפס ע"ע.

 ב"ה,  א' אדר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

וסברות אצלו  בו כותב שלומד בישיבת תומכי תמימים בסניף...  במענה על מכתבו מכ"ה שבט, 

להמשיך לימודו בישיבת תו"ת בלוד, ושאלתו אם לעשות כרצונו או לא.

ומובן אשר נוסח זה חדש הוא בעיני, כי מעולם לא שמעתי בן ישיבה בכלל ובן ישיבת תו"ת בפרט 

שישאל אם לעשות כרצונו, כי הרי ענין בן ישיבה הוא לעלות ביראת שמים בלימוד התורה בנגלה ובנסתר 

הביאור  ג"כ  הוא  להנ"ל  מקום  שנתינת  וכנראה  רצונותיו,  דמילוי  ענינים  ולא  המצות,  בקיום  ובהידור 

לשאלתו השני' שמחשבות זרות מבלבלות אותו מלימודו כו' וכו'.



��

אגרות קודש 
 ועצה היעוצה לשני הענינים גם יחד ופתרונם הוא לקבל עליו עול מלכות שמים ועול תורה ועול 

מצות וכלשון רז"ל שדוקא בכל הנ"ל נכתבו מלת עול, וישמע להוראת הר"מ והר"י והמשפיע דא"ח שלו, 

היינו שיציע לפניהם את כל הסברות שישנם אצלו, אבל אחר כך יעשה מה שיורוהו וכבר ידוע אשר הקדמת 

ראשית  שזה  ועאכו"כ  הוא(  שכלי  ענין  שלכאורה  )אף  התורה  מקבלים  כזה  באופן  דוקא  לנשמע  נעשה 

העבודה ויסודה.

ובפרט במ"ש בהנוגע למחשבות זרות, יסיח דעתו מהן ועל ידי מחשבות אחרות, היינו לא על ידי 

מלחמה ושקו"ט עם המחשבה אלא ע"י שיתקע כח המחשבה שלו במחשבה טובה בענין של יראת שמים 

ובתורה ומצות, ובאם יקשה עליו הדבר ביותר, יקשר מחשבתו באותיות שבכתב, היינו שיעיין בענין הנדפס 

שעי"ז יקל גירוש המחשבה לא טובה.

בטח שומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

בחומש תהלים ותניא הידועים ויודע בעל פה איזה פרקים תניא ואיזה פרקים משניות, וחוזר עליהם.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 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 

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

משנה תוספת 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.
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א.4. לא, מ"א.5.שבת עשרה.6.פרק שמונה ב.7.בתפילת טז, ערכין ב; קיג, פסחים כאן8.ראה מטעים שליט"א אדמו"ר שכ''ק כנראה

חטאו. בגלל לשנאותו מצוה - ומצוות תורה שומר שדוקא ומצות". בתורה בחבירו "היינו הזקן: רבנו של בתשובתו להתעורר שיכול קושי

מכך? ההיפך לומר מסויימת סברא אין האם אותו? לשנוא אסור - וחוטא ועבודה, מתורה שרחוק מי ˘ËÈÏ"‡:ואילו ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚÓ

ביחס החטא בגלל השנאה (על הטעם כאן לומר ישÂ¯È·ÁÏקשה אליו, קרוב "חבירו", שבהיותו מפני שזהו חבירו) שאינו מי כלפי ולא דוקא,

החשש (1 צ"ע: "עפ"ז שכן: - כזו מתוצאה להישמר כדי אותו, לשנוא עליו ולכן חברו, של הרעה מהנהגתו שילמד יותר גדולה הזדמנות כאן

ÔÈ�Úבחבירו ‰ÊÈ‡·מפני לא לשנוא מ"ע שיש לומר קשה (3 שישנאהו. - והכרח וא"צ ממנו שיתרחק - מספיק (2 בתומ"צ. דוקא ולאו שיהי'

ÈÂ‡�˘‰ ˙�ÂÎ˙לשמור שנאתו)ÂÓˆÚכ"א (ע"י מזיק ה"ז - חסידות ע"פ משום·È‡„Âמתקלה! - חבירו לבואÙÒ˜את שיוכל מנזק עצמו הצלת

באם תתחברÏ‡רק אל ע"י (שמירה) באווארעניש עוד כנ"ל, שיש, אלא כדבעי! ביצרו שבזהÚ˘¯Ïילחם אלא ועמיתו), חברו דוקא (ולאו

כאן". קאי יז.9.לא יט, א.10.ויקרא ל, שבועות

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

תהלים ומה טוב השיעור חדשי, כפי שנחלק התהלים לימי החדש.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 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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,ik - dhnle l`xyi zqpkaéøa-àLã÷cøúàa àéøL àì àeä-C §ª§¨§¦¨©§¨©£©
,íéâtmewna ,dlbzn epi` `ed xnelk ,''dxey'' d''awd oi` - ¨¦

;d`ln zecg` ea oi`y mewn ,mebtøîàpL Bîëe6eðéáà eðëøa" : §¤¤¡©¨§¥¨¦
éðt øBàa ãçàk eðlk,"E ª¨§¤¨§¨¤

epkxa'' zeidl leki izni` -

epyiyk - ?''jipt xe`a

epgp`yk ,''cg`k eplek''

,cg`k micge`n eplek

íB÷îa øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¨
:úeëéøàa øçàm`zda - ©¥©£¦

zad`e" zevn ,ixd ,xen`l

`idy xg`n ,"jenk jrxl

ozexywzd lr zqqean

zenyp lk ly ozecg`e

dtwz `id jkitl - l`xyi

qgia zaiignelkldnyp yi icedi lkl ixd ik ,l`xyin cg`

mpyiy zxne`d `xnbdn jk lr zeywdl xyt` ,`l` .ekeza

:oldl "`ipz"d xne` jke - oze` `epyl devny micedi

àøîba áeúkM äîe7äåöî ¯ àèçL Bøáça äàBøL énL , ©¤¨©§¨¨¤¦¤¤©£¥¤¨¨¦§¨
eäàðNiL Baøì øîBì íâå ,BúàðNì`l ,`heg edyinyk ,ixd - ¦§Ÿ§©©§©¤¦§¨¥

itle ;eze` `epyl devn :jtidl `l` ,eze` aed`l oi`y cala ef

ixd ,lirl epcnly dn`id "jenk jrxl zad`e" zevnylklcg`

daeyzd - ?l`xyin

:`id ,ef dl`yleðéädn - ©§
devny `xnba xn`py

df ixd ,eze`pylBøáça©£¥
,úBöîe äøBúazlefdy - §¨¦§

df oaena "exag" `ed

dxez xney `ed mb edenky

- dxiar xaere lykp `ed miieqn "hxt"ay `l` ,zeevnew"ke

epiaxxiaqn8,"oecf dler cenlz zbby elit` `linae" :dxrda

devn ,zeevne dxez xney ,"exag" `ed `hegdyk `wec :xnelk

mb el aygp ,(zeevne) dxez oa ezeida ,ik ,e`hg llba eze` `epyl

dxiar ."oecf"k - "cenlz zbby" zngn ea lykp `edy ,dfk `hg

- efk dxnega zaygp efexagadler'e" - ,cala zeevne dxeza

z` gikez gked zevn ea miiw xake `wec `"k witqn epi` 'oecf

) "jzinrepiax w"k oeyle`hgy zexnl ,"exiag"a mb :xnelk ,(

aygp - "oecf dler" bbeya

ick witqn df oi` ,oecfl

on `l` ,eze` `epyl

i`pz o`k didiy gxkdd

:sqepúåöî Ba íi÷ øáëe§¨¦¥¦§©
úà çéëBz çëBä"¥©¦©¤

"Eúéîò9l''f epinkge - £¦¤
mixne`10:''jzinr'' lrEzàL íò,jil` deey -úBöîe äøBúa ¦¤¦§§¨¦§

,e`hg lr eze` giked xak `edy zexnle -áL àì ïë¯ét¯ìò¯óàå§©©¦¥Ÿ¨
,Bàèçî) ''yexita oecf f''de'' -epiax w''k oeyl,(áeúkL Bîk ¥¤§§¤¨

.íéãøç øôña.eze`pyl devn eze` - §¥¤£¥¦

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìò ï÷æä ììä ù"æå
àåä àùåøéô êãéàå äìåë äøåúä ìë åäæ åæ äåöî íåé÷
'åìòäìå äéáâäì àåä äøåúä ìë ùøåùå ãåñé éë .'åë
ìëã àùøùå àø÷éò ãò äìòî äìòî óåâä ìò ùôðä
ù"îë ìàøùé úñðëá ä"á ñ"à øåà êéùîäì íâå ïéîìò
ãçà éåäîì ìàøùé ìë úåîùð øå÷îá åðééäã ïî÷ì
àì ä"á÷ã úåîùðá å"ç ãåøéô ùéùë àìå à÷åã ãçàá
ãçàë åðìåë åðéáà åðëøá ù"îëå íéâô øúàá àéøù

:úåëéøàá à"îá ù"îëå êéðô øåàá

éîù 'îâá ù"îå
åáøì øîåì íâå åúåàðùì äåöî àèçù åøéáçá äàåøù

82íéé÷ øáëå úåöîå äøåúá åøéáçá åðééä .åäàðùéù
äøåúá êúàù íò êúéîò úà çéëåú çëåä úåöî åá
íéãøç 'ñá ù"îë åàèçî áù àì ë"ôòàå úåöîáå

א.4. לא, מ"א.5.שבת עשרה.6.פרק שמונה ב.7.בתפילת טז, ערכין ב; קיג, פסחים כאן8.ראה מטעים שליט"א אדמו"ר שכ''ק כנראה

חטאו. בגלל לשנאותו מצוה - ומצוות תורה שומר שדוקא ומצות". בתורה בחבירו "היינו הזקן: רבנו של בתשובתו להתעורר שיכול קושי

מכך? ההיפך לומר מסויימת סברא אין האם אותו? לשנוא אסור - וחוטא ועבודה, מתורה שרחוק מי ˘ËÈÏ"‡:ואילו ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚÓ

ביחס החטא בגלל השנאה (על הטעם כאן לומר ישÂ¯È·ÁÏקשה אליו, קרוב "חבירו", שבהיותו מפני שזהו חבירו) שאינו מי כלפי ולא דוקא,

החשש (1 צ"ע: "עפ"ז שכן: - כזו מתוצאה להישמר כדי אותו, לשנוא עליו ולכן חברו, של הרעה מהנהגתו שילמד יותר גדולה הזדמנות כאן

ÔÈ�Úבחבירו ‰ÊÈ‡·מפני לא לשנוא מ"ע שיש לומר קשה (3 שישנאהו. - והכרח וא"צ ממנו שיתרחק - מספיק (2 בתומ"צ. דוקא ולאו שיהי'

ÈÂ‡�˘‰ ˙�ÂÎ˙לשמור שנאתו)ÂÓˆÚכ"א (ע"י מזיק ה"ז - חסידות ע"פ משום·È‡„Âמתקלה! - חבירו לבואÙÒ˜את שיוכל מנזק עצמו הצלת

באם תתחברÏ‡רק אל ע"י (שמירה) באווארעניש עוד כנ"ל, שיש, אלא כדבעי! ביצרו שבזהÚ˘¯Ïילחם אלא ועמיתו), חברו דוקא (ולאו

כאן". קאי יז.9.לא יט, א.10.ויקרא ל, שבועות
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א' אדר כ"ז שלישי יום

יוםשלישיורביעי-כ"ז-כ"חאדרא'

א' אדר כ"ח רביעי יום

Bøáç BðéàL éî ìáà] ,zeevnae dxeza -epiax w"k oeyl`linae" : £¨¦¤¥£¥
exiag" epi`y in ik ,["eze`pyl oi`e (l"tq) zebbyk - eizepecf

epinkg mixne` eilr ixd ,dxez oa epi`y ,xnelk ,"zevne dxeza

m` mb jkl m`zdae ,"zebbyk mdl zeyrp zepecf ux`d inr" :l"f

- oecfa dxiar xaer `ed

,eze` `epyl daiq jka oi`

dbbyk aygp e`hgy oeikn

,('l wxt seq lirl d`x)

epi` `edy dn lr sqepe

`ed ,zeevnae dxeza exiag

mb,Bìöà áø÷î Bðéàå- §¥§Ÿ̈¤§
dfi`aoi`y jk ,didiy oipr

,epnn cnli `edy dpkq

ìlä øîà äæ ìò äpä¦¥©¤¨©¦¥
ï÷fä11,'eëå íBìL áäBà ,ïøäà ìL åéãéîìzî éåä" :scexe - ©¨¥¡¥¦©§¦¨¤©£Ÿ¥¨§

,mely,"äøBzì ïáø÷îe úBiøaä úà áäBàxacn lldy s` - ¥¤©§¦§¨§¨©¨

''miyp`'' e` ''mc` ipa'' x`eza mze` x`zn `ed oi` ,miyp` zece`

,''zeixa'' x`eza m` ik'ä úøBzî íé÷Bçøä óàL ,øîBì©¤©¨§¦¦©
àîìòa "úBiøa" íLa íéàø÷ð ïëìå ,BúãBáòå,mzq ''zeixa'' - ©£¨§¨¥¦§¨¦§¥§¦§¨§¨

,dl`k mb - mze` `xa d''awdy ,jka z`hazn dcigid mzlrn

éøöïëLîì C''jeynl'' - ¨¦§¨§¨
,mze`úBúBáò éìáça§¤§¥£

éàä élëå ,äáäàici-lr - ©£¨§ª¥©
,df lkïáø÷ì ìëeé éìeàå§©©§¨§¨

ïäå ;'ä úãBáòå äøBúì§¨©£©§¥
àì:xnelk ,`l m` mbe - Ÿ

`l mde ,gilvi `l m` mb

dxezl dlilg eaxwzi

,'d zcearleãéñôä àìŸ¦§¦
.íéòø úáäà úåöî øëN§©¦§©©£©¥¦
dxezl mze` axwl lczyde mze` ade` `edy xacd mvra -

.mirx zad` zevn miiw xak - 'd zcearle

íçéëBäå åéìà íéáø÷îä íâå,drxd mzbdpd lr -eáL àìå §©©§Ÿ̈¦¥¨§¦¨§Ÿ¨
òîíäéúBðBxen`ky -íúàðNì äåönL,oiicr xne` df oi` - ¥£¥¤¤¦§¨¦§Ÿ¨

,`l` ,''jenk jrxl zad`e'' zevn zniiw oi` aey mdiablyäåöî¦§¨
.ïk íb íáäàì,mxa - §©£¨©¥

ipy eidiy ixyt` cvik

,mze` `epyl ,cgi mixacd

jk mr cgieaed`l- ,mze`

oldl "`ipz"d xiaqn

dad`de d`pydy xg`ny

zeaiq izyn zeraep

rxdn - d`pyd :zecxtp

aehdn - dad`de ,mday

od oi` - mday xzqend

- dipyl zg` zexzeq

:úîà ïä ïäézLe:zizin` - d`pyde ,zizin` `id dad`d - §¥¤¥¡¤
äàðN,mdl -,íäaL òøä ãvî,`ehgl mze` `iand -äáäàå ¦§¨¦©¨©¤¨¤§©£¨

,mdl -áBhä úðéça ãvîepyi - hie ,gi wxta - lirl xen`ky - ¦©§¦©©
`edy `l` ,xenb ryxa mb,íäaL æeðbä,mda xzqene fepb - ©¨¤¨¤

.úé÷ìàä íLôð äiçîä íëBúaL úe÷ìà õBöéð àeäL- ¤¦¡Ÿ¤§¨©§©¤©§¨¨¡Ÿ¦
micbepn zeybx ipy mileki ,zecxtp zeaiq izyn ze`a ody xg`ne

.mc` eze` l` iehia icil elv` `eal ,dad`e d`py ,dl`,íâå- §©
,eilr,äéìò Baìa íéîçø øøBòì,mday ziwl`d ytpd lr -ék §¥©£¦§¦¨¤¨¦

äéìò øáBbä àøçà àøèqî òøä CBúa úeìb úðéçáa àéä¦¦§¦©¨§¨©¦¦§¨¨¢¨©¥¨¤¨
,äáäàä úøøBòîe äàðOä úìháî úeðîçøäå ,íéòLøalre - ¦§¨¦§¨©£¨§©¤¤©¦§¨§¤¤¨©£¨

:oldl xne` `ed jkúà äãt øLà á÷òé"ì :áeúkM änî òãBpk©©¦©¤¨§©£Ÿ£¤¨¨¤

"íäøáà12,mdxa` ly ezcny zrya ,`id dpeekd ,ipgex oaena - ©§¨¨
dze` zectl jxev yie ,mlrda elv` `id ,dad`de cqgd zcn

dlbne dcety df `ed in ixd ,dad`d z` ekeza zelbl ,dzelble

zcn - ''awri'' - ?dze`

zepngxy xen`k ,mingxd

d`pyd z` zlhan

.dad`d z` zxxerne

d`py efi` lr ,dxe`kl

zepngxdy - ?o`k xaecn

lr m` - ?dze` zlhan

devny ''rx''l d`pyd

lhal oi`y ixd ,eze`pyl

ixd ik ,dze`devn

- iaxd yxtn ?eze`pyl

,mc`d zellkl d`pyd z` zlhan zepngxdy ,`id dpeekdy

zeidl dkixvy ,xne` `edy xg`n :xnelk .llka mc` eze`l

zeidl odizy lre ,eay "aeh"l dad`e ,ekezay "rx"l d`py

ote`a zeidl zekixv odizyy aeygl ile` ,ixd ,xyt` ,zeizin`

mi`vnp aehde rxdy df `edy) llka mc`l qgide ybxde ,deey

rxd :''`ipz''a xne`y enk ,eamdayaehd e`mdaycer mileki (

ekeza xxeri `edy xg`ny ,xne` `ed okl .jkn mirtyen zeidl

ly ''rx''ae ''aeh''a ezeppeazdn zraepd ,mc` eze` lr zepngx

ote`a mc` eze`l ezeqgizde eybxy eilr rityz `id ,mc` eze`

ziiyr ly dira xxerzzyke ,dad` ly qgie ybx jezn eidi ,illk

mc`l miyer ixd daehe ,mc` eze`l daehelekz` el dyri - ,

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øîà æ"ò äðä åìöà áøå÷î åðéàå åøéáç åðéàù éî ìáà
'åëå íåìù áäåà ïøäà ìù åéãéîìúî éåä ï÷æä ììä
óàù øîåì .äøåúì ïáø÷îå úåéøáä úà áäåà
úåéøá íùá 'éàø÷ð ïëìå åúãåáòå 'ä úøåúî íé÷åçøä
éàä éìåëå äáäà 'åúåáò éìáçá ïëùîì êéøö àîìòá
ãéñôä àì àì ïäå 'ä úãåáòå äøåúì ïáø÷ì ìëåé éìåàå

íéòéø úáäà úåöî øëù

íçéëåäå åéìà íéáøå÷îä íâå
íáäàì äåöî íúåàðùì äåöîù íäéúåðåòî åáù àìå
äáäàå íäáù òøä ãöî äàðù úîà ïä ïäéúùå ë"â
íëåúáù úå÷ìà õåöéð àåäù íäáù æåðâä áåèä 'éçá ãöî
äéìò åáìá íéîçø øøåòì íâå úé÷ìàä íùôð äéçîä
äéìò øáåâä à"ñî òøä êåúá úåìâ 'éçáá àéä éë
äáäàä úøøåòîå äàðùä úìèáî úåðîçøäå 'éòùøá
øîà àìå] íäøáà úà äãô øùà á÷òéì ù"îî òãåðë

יב.11. א, כב.12.אבות כט, ישעי'

'` xc` h"k iying mei Ð bl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

א' אדר כ"ט חמישי יום
פרקלג

ybxd la` ,eay ''rx''l wxe j` zlaben ''d`py''d ik ,daehd

.dad` jezn eidi - llka mc` eze`l qgide:epiax w''k oeylae

ybxddy xn`i l` zn` odipyy s`y - dfa cer siqeny d`xpk"

ely qgideodipya exagljixvy oeeik ik .'ek deye 'idi lewy -

i''r edfe) 'ek mingx xxerl

zeppeazd`''aax''ehda

lhan df if` (exagay

dad`d xxerne d`pyd

(rxd) lirl 'wpd) exagl

mday(aehd) ,mday.

(x''eh) f''ef :b''itxeohteyhtey -zellka - (oze`dfy oaene .

ird lr sqep .exagay rxda wx opeaziyk mb eqgi lr rityi- xw

f''d - ezellkl dpd - 'eke egikedyk elit` ,exagl ybxddy

f`y ,a''eike (ezellkl - dyer edfy) el daeh ziiyrl rbepe .dad`

,owfd epax o`k xn` ,mipt lk lr .''l''we 'ek 'ize`veze dad` -

ixd :dxe`kl ,eze` aed`l mb devn - eze`pyl devny in s`y

- ''?miz`py d`py zilkz'' xn` jlnd cecCìnä ãåã øîà àìå]§Ÿ¨©¨¦©¤¤
"'Bâå íéúàðN äàðN úéìëz" :íBìMä åéìò13,ybx mey ila - ¨¨©¨©§¦¦§¨§¥¦§

,mdil` dad` lyíäì ïéàL ,íéñøB÷étàäå íéðénä ìò àlà¤¨©©¦¦§¨¤¦§¦¤¥¨¤
,ìàøNé éäìàa ÷ìç- ¥¤¥Ÿ¥¦§¨¥

`edy cec xn` mdilr

,d`py zilkz mze` `pey

zniiw `l mdiabl ,oky

zngn mze` aed`l devnd

xg`n ,mday ''aeh''d

,''l`xyi iwl`a wlg mdl oi`''yàúéàãk,mi`ven ep`y enk - ¦§¦¨
:[úaLc æè ÷øt Léø àøîbazilkz - jlnd cec xn` mdilr - ©§¨¨¥¤¤§©¨

`l - miqexwit`e mipin mpi`y dl` itlk eli`e .miz`py d`py

mdilr xnel jiiyzilkz''devny in mb ,oky ,''miz`py d`py

.eay ''aeh''d zpigan eze` aed`l devn mb ixd - eze` `epyl

.âì ÷øt`a icediy dryay ,owfd epax xiaqd ,a"l wxt iptly miwxta ¤¤
ekeza cin xxeri ,zeidl jixvy enk eppi`y ipgexd eavn llba zexixn icil

miaeh miyrne zeevn miiwiy ici-lry oeayg ezeyra ,zizin` dgny

eytp z` diabi mbe ,zindad ytpde sebd zelbn ziwl`d eytp z` `ivei

,daygn :diyeale zindad

,dyecwl ,dyrne xeaic

exeaic ,ezaygna ynzyiyk

xacle aeygl ,ely dyrnde

zeevn miiwle dxez ixac

.dyrna

úçîN äéäz úàæ ãBòŸ¦§¤¦§©
èøôáe ,úézîàä Lôpä©¤¤¨£¦¦¦§¨
íézòa BLôða äàBøLk§¤¤§©§§¦¦

éøvL íéðnæîdëkæì C §ª¨¦¤¨¦§©§¨
,ááì úçîNa døéàäìe§¨¦¨§¦§©¥¨
øiöéå BzáLçî ÷éîòé éæà£©©£¦©£©§¦©¥

Búðéáe BìëNa,xnelk - §¦§¦¨
ea xaeciy oipra - dpaddy

elkya lawzz - oldl

- eiptl gpend xeiva opeazn `ed eli`k ,zexidaaBãeçé ïéðò¦§©¦
,ézîàä Cøaúé,wx epi` ,"'d zecg`" ly izin`d dpipr - ¦§¨¥¨£¦¦

"yi"d `edy `l` ,mlerd z` `xay ,cigi dwl` `ed d"awdy

,xac mey miiw `l - ecrla ik ,dcigid zizin`d ze`ivnd ,cigid

:oldl xaqeiy itkeéààeä C,d''awd -ïéîìò ìk àlîî`ln - ¥§©¥¨¨§¦
,zenlerd lka,íéðBzçúå íéðBéìòzniiw xac lkay :xnelk - ¤§¦§©§¦

z` d`lnne dignd dnypd enk ,eze` dignd ziwl` zinipt zeig

zeig .sebdefzeigd z` `xapd ly eleaiw gekl zn`zene zlaben

lcad miiw df oipra ;ze`ivna lhazi `le eneiwa x`yiy ,ziwl`d

zenlera :mipezgzd zenlerd oial mipeilrd zenlerd oiay zeiga

,mipezgzd zenlera xy`n xzei dielb zeigd mipeilrdelôàå©£¦
,Cøaúé BãBák àeä Bælä õøàä ìk àìîzxg` dxevl dpeekd - §Ÿ¨¨¨¤©¨§¦§¨¥

"zeig" ly1oinlr lk aaeq zpigaa zenlerd z` dignd "zeig" -

siwn zpiga `ed - "ceak")

siwn `edy ote`a ,(aaeqe

,ef "zeig" ;zenlerd lk z`

zlabene znvnevn dpi`

`id `l` ,mi`xapl m`zda

dzeida - `xapa drityn

,mi`xapdn daxda zilrp

mey oi` ,ef zeig iable

zenlerd oia lcad

zenlerd oial mipeilrd

mlera mby cr ,mipezgzd

- "eceak `ln" - inybd

áéLç àìk dén÷ àlëå§ª¨©¥§¨¨¦
,Lnî- eiabl lkde - ©¨

,melk `lk aeygàeäå§
íã÷ Bcáì äéäL Bîk ,Lnî íéðBzçúå íéðBéìòa àeä Bcáì§©§¤§¦§©§¦©¨§¤¨¨§©Ÿ¤

,úéLàøa éîé úLL,d''awd caln xac mey miiw did `l ,f` - ¥¤§¥§¥¦
- oky ,cala `ed miiw - mi`xapde zenlerd e`xapy ixg` mb jk

epi` eli`k eiabl lkd,miiwíìBò Ba àøápL äfä íB÷na íâå§©©¨©¤¤¦§¨¨
,íàáö ìëå õøàäå íéîMä ,äfä,ux`d `ave minyd `av - ©¤©¨©¦§¨¨¤§¨§¨¨
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" xn`peiyeraxzeia dlecb `id dgnydy :xn`l ,diyr oeyl - "

mleray mi`xapd jeza znwen ,lekiak d"awdl dxicdy dnn

.diyrdì "åéNBòa" áeúkL eäæå,íéaø ïBL-dl`eze` miyery §¤¤¨§¨§©¦
(cigi oeyl - ''eyera l`xyi gnyi'' xnel jixv did dxe`kl)

àø÷pL ,àøçà àøèñå úBtì÷ àìnä éîLbä äfä íìBò àeäL¤¨©¤©©§¦©¨¥§¦§¦§¨¨¢¨¤¦§¨
"íéaøä úeLø"`le - §¨©¦

ly ecigi ,cigid zeyx

ly zeyx `l` ,mler

zeax ody ,zetilwéøeè"å§¥
,"àãeøôc,cexitd ixd - ¦¥¨

xd `ed envrl cg` lky

mdn cg` lke ,deab cxtp

'd `ed - eze` dyry in yi

oeyl ''eiyer'' xn`p okl)

,(miax,àøBäðì ïëtäúàå§¦§©§¨¦§¨
,xe`l miktdp mde -

:Bæ äðeîàa ,Cøaúé Bãeçéì "ãéçiä úeLø" íéNòðåici-lr - §©£¦§©¨¦§¦¦§¨¥¤¡¨
zeyx'' dyrp df lk - zizin`d "'d zecg`''a icedi ly ezpen`

,miax oeyl ''eiyera'' xn`p okle ,''mler ly ecigi''l ''cigid

micxtpd diyrd ipipr lky jkn cgeina `id dlrnl dgnydy

."'d zecg`'' oipra dpen`d ici-lr dyecwd xe`l miktdp

.ãì ÷øtmc`d lr ,zeniieqn mizrly ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
'd cegi oipra ezeppeazd ici-lr ,ald zgnya dze` xi`dle eytp z` jkfl

,eiabl ze`ivna dlha d`ixad lke ,cgeine cigi d''awdy ji` ,izin`d

.llk zniiw dpi` eli`k

úàæ úòãeî ,äpäåreci - §¦¥©©Ÿ
,xacdïä ïä úBáàä"L¤¨¨¥¥

"äákønä1,fnex ,xen`k - ©¤§¨¨
xacl ,''dakxn'' byend

oi`e ,edyinl ixnbl lhay

xy`n ,xg` oevx mey el

lha `edy in ly epevx

''dakxn'' enk ,eil`

bdepd oevxl ixnbl dpezpy

.daíìBòì íäéîé ìkL¤¨§¥¤§¨
äòL elôà e÷éñôä àìŸ¦§¦£¦¨¨
ízòc øM÷lî úçà©©¦§©¥©§¨
íéîìBòä ïBaøì íúîLðå§¦§¨¨§¦¨¨¦

.Cøaúé Bãeçéì ìéòì økæpä ìehaalehiaa cinz ecnr zea`d - ©¦©¦§¨§¥§¦¦§¨¥
;izin`d ecegii z` zicinzd mzybxda ,d''awdl ze`ivna

íäéøçàå,dl` eid -BúîLð úâøãî éôì ãçà ìk ,íéàéápä ìk §©£¥¤¨©§¦¦¨¤¨§¦©§¥©¦§¨
,BúâOäåmexl m`zda did ,`iap lk ly ze`ivna ezelhazd - §©¨¨

,ezbyd lceble eznyp zbixcníBìMä åéìò eðaø äLî úâøãîe©§¥©Ÿ¤©¥¨¨©¨

,äðlk ìò äìBòä àéä,mi`iapd zebixcn lk lr -eøîàL2:åéìò ¦¨¨©ª¨¨¤¨§¨¨
,äLî ìL BðBøb CBzî úøaãî äðéëLlha did epax dyn - §¦¨§©¤¤¦§¤Ÿ¤

.dpikyd ly xeaic did exeaicy ,efk dxeva d''awdl ze`ivna

dyn ly epexb lehia did jk ,exeaicl mc`d ly epexb zelhazdke

,dpikyläæ ïéòîe- ¥¥¤
zea`d zelhazdn edyna

,mi`iapdeeëæ,lk -ìàøNé ¨¦§¨¥
,éðéñ øä ãîòîaeze`a - §©£©©¦©

mlek ecnr ,cnrn

ze`ivna zelhazda

edylk oeinca ,d''awdl

ly ze`ivna zelhazdl

.mi`iapde zea`dàlL ÷ø©¤Ÿ
,ìañì eìëéax lehia - ¨§¦§Ÿ

,dfkì"æø øîàîk3ìòL §©£©©©¤©
øeac ìkzxyr ly - ¨¦

,zexaicdïúîLð äçøẗ§¨¦§¨¨
,'eëziigz ly ''lh''a zenypd z` mdl xifgd d''awdy `l` -

miznd4,àeäL,''oznyp dgxt'' -økæpä úeàéöna ìeha ïéðò ¤¦§©¦©§¦©¦§¨
.ìéòì.lirl xaqend -ïëìielib z` ''leaql'' elki `ly iptn - §¥¨¥

,''ze`ivna lehia''d mdilr ritydy cr ,iteq-oi`d xe`d

,seba x`yidl lkez `l dnypdyBì úBNòì íäì øîà ãiî¦¨¨©¨¤©£

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àáä øåà ïåøúéá äçîùå äøåàë 'úé åéðôì äçîù ïéàå
ìëù 'éô åéùåòá ìàøùé çîùé ù"æå .à÷ééã êùçä ïî
øùà 'ä úçîùá çåîùì åì ùé ìàøùé òøæî àåäù éî

âîúééîùâ äéùò 'éçá íäù 'éðåúçúá åúøéãá çîùå ùù
éîùâä æä"åò àåäù íéáø ïåùì åéùåòá ù"æå .ùîî
àãåøôã éøåèå íéáøä úåùø '÷ðù à"ñå úåôéì÷ àìîä
'úé åãåçéì ãéçéä úåùø íéùòðå àøåäðì ïëôäúàå

:åæ äðåîàá

äðäå ãì ÷øôïä ïä úåáàäù úàæ úòãåî
íìåòì íäéîé ìëù äáëøîä
íúîùðå íúòã øù÷ìî úçà äòù 'éôà å÷éñôä àì
ìë íäéøçàå 'úé åãåçéì ì"ðä ìåèéáá íéîìåòä ïåáøì
úâøãîå åúâùäå åúîùð úâøãî éôì ãçà ìë íéàéáðä
äðéëù åéìò åøîàù äðìåë ìò äìåòä àéä ä"òøùî
ìàøùé åëæ äæ ïéòîå äùî ìù åðåøâ êåúî úøáãî
ì"æø øîàîë ìåáñì åìëé àìù ÷ø éðéñ øä ãîòîá
ìåèéá ïéðò àåäù 'åë ïúîùð äçøô øåáéã ìë ìòù
ïëùî åì úåùòì íäì øîà ãéî ïëì ì"ðä úåàéöîá

ב.12. קמט, כג.1.תהלים פרק לעיל ג.2.ראה פרשה סוף רבה שמות על רד''ל א; רלב, דף פנחס פרשת זהר ב.3.ראה פח, כפי4.שבת

לו. בפרק להלן שיוסבר

'a xc` '` ycew zay Ð cl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ב' אדר א' קודש שבת

Báe ïkLî- ,okyna -,BúðéëL úàøLäì ¯ íéLãwä éLã÷- ¦§¨¨§¥©¨¨¦§©§¨©§¦¨
,dpikyd dxyz ,okynd ly miycwd iycwayàeäLz`xyd - ¤

:`id dpikydBãeçé éelb¦¦
,Cøaúé,d''awd ly -Bîk ¦§¨¥§

ïn÷ì øàaúiL5.dnay - ¤¦§¨¥§©¨
dpikyd z`xyd d`hazd

ixde - ycwnae okyna

`lnux`d lkdf oipr :xnelk ,mda 'd cegi zelbzda - ?eceak

zxzqen dxeva `le ,zelbzda my xi`d ,ecaln cer oi` d''awdy

.mlera `ed xacdy itk

'd cegi'' zelbzdy ,ixd

,l`xyi ipal ''izin`d

okynd ici-lr dzid

.ycwnde

a-LBãwäì ïéà ¯ Lc÷nä úéa áøçMîeàeä-êeø ¦¤¨©¥©¦§¨¥§©¨¨
ì ïBëîe ïkLî BîìBòa,Cøaúé Bãeçé àeä ,BzáLea mewn - §¨¦§¨¨§¦§¦¦§¨¥

oaxeg ixg` .jxazi myd ly ecegi ,zelbzde ze`hazd icil `eai

,`vnpa dfk mewn oi` ,ycwnd zia,äëìä ìL úBnà òaøà àlà¤¨©§©©¤£¨¨
cegi dlbzn cala dxeza -

,'dàeäL,`id dkldd - ¤
Búîëçå Cøaúé BðBöø§¦§¨¥§¨§¨
úBëìäa íéLaìîä©§ª¨¦©£¨

.eðéðôì úBëeøòäxg`ne - ¨£§¨¥
miyaeln dxezd zeklday

- d''awd ly eznkge epevx

edfepevxjky d''awd ly

,oicd wqt didi jkeeznkge

''lky''d `id d''awd ly

epevxe - dkldd ly

md ,d''awd ly eznkge

dxezay ixd ;ez` cg` xac

.'d cegi ly ielibd epyi

íãàä ÷éîòiL øçà ,ïëìå§¨¥©©¤©£¦¨¨¨
ìeha ïéðòa BzáLçî©£©§§¦§©¦
,Bzìëé éôk ìéòì økæpä©¦§¨§¥§¦§¨§

:Baì ìà áéLé úàæ- Ÿ¨¦¤¦
:mi`ad mixaca opeaziék¦

,ìéëäî éúîLð LøLå éìëN ïè÷ úBéäîllba ,lbeqn ippi` - ¦§¨¨¦§¦§Ÿ¤¦§¨¦¥¨¦
,iznyp yxeye ilky zephwCøaúé Bãeçéì ïkLîe äákøî úBéäì¦§¤§¨¨¦§¨§¦¦§¨¥

Ba úâOîe àñéôz élc äáLçî úéìc øçàî ,Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦¥©©§¥©£¨¨¦¦§¦¨©¤¤
ììëe ììk Cøaúé''qetzl'' ,llke llk izaygne ilky geka oi` - ¦§¨¥§¨§¨

,d''awd z` biydleeäpî õîL àìå ,íìBòa äâOä íeL`le - ©¨¨¨¨§Ÿ¤¤¦§
,edyn,íéàéápäå úBáàä úâOäî,zewl`a mzbyd ici-lr - ¥©¨©¨¨§©§¦¦

zelbzdl ''okyn''e ''dakxn'' zeidl mi`iapde zea`d geka did

il xyt` i` ,mzbydn uny elit` ia oi`yk ,ip` eli`e ;'d cegi

;''okyn''e ''dakxn'' ly ze`ivnl ,izbyd ici-lr ,ribdlúàæì éà¦¨Ÿ
,jky oeikn -Bì äNòà,d''awdl -ì ïBëîe ïkLî,BzáL- ¤¡¤¦§¨¨§¦§

,izlkia `idy dxev dze`a

äøBz ãeîìúa ÷ñòä àeä¨¥¤§©§¨
ixd `id dxez ,xen`ky -

ezayl oekne okyn''

,''jxazi,élL éàðtä éôk§¦©§©¤¦
íézò úeòéá÷acenill - ¦§¦¦¦

,dxezdúãk ,äìéláe íBia©©©§¨§¨
ãçàå ãçà ìëì äðzpä©¦§¨§¨¤¨§¤¨
,äøBz ãeîìz úBëìäa- §¦§©§¨

itl cg` lky dnk cr

it lr aiiegn ,eavne ezbyd

,dxez cenll dkldd

ì"æø øîàîëe6elôà" : §©£©©©£¦
."'eë úéøçL ãçà ÷øt- ¤¤¤¨©£¦

oi` m` ,ziaxr cg` wxte

xzei cenll ezexyt`a

zevn ef ixd - miwxt ipyn

zkynpy ely dxez cenlz

lr dyrp `ede ,cinz elv`

.jxazi ezayl oekne okyn jk iciïzéå ,ìéâéå Baì çîNé äæáe¨¤¦§©¦§¨¦§¦¥
úBéäì äëfL ìò ,ááì áeèáe äçîNa B÷ìç ìò äàãBä¨¨©¤§§¦§¨§¥¨©¤¨¨¦§

ïëéætLà,gx`n -äøeábì''dpzip''y dxezd ici-lr ,d''awdl - ª§©¦¨©§¨
itn''dxeabd,,BlL éàðtäå úòä éôk ,íBé ìëa íéîòtyiy - ©£©¦§¨§¦¨¥§©§©¤

,dxez cenll elBãé úqîk,el dpzipy zexyt`d itk -øLà §¦©¨£¤
:Bì 'ä áéçøä.dxez cenll onfd z` - ¦§¦

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éåìéâ àåäù åúðéëù úàøùäì íéùã÷ä éùã÷ åáå
ïî÷ì ù"îë 'úé åãåçé

ä"á÷äì ïéà ÷"îäá áøçùîå
òáøà àìà 'úé åãåçé àåä åúáùì ïåëîå ïëùî åîìåòá
íéùáåìîä åúîëçå 'úé åðåöø àåäù äëìä ìù úåîà
íãàä ÷éîòéù øçà ïëìå åðéðôì úåëåøòä úåëìäá
ìà áéùé úàæ åúìëé éôë ì"ðä ìåèéá ïéðòá åúáùçî
úåéäì ìéëäî éúîùð ùøùå éìëù ïè÷ úåéäî éë åáì
úéìã øçàî åúéîàì úîàá 'úé åãåçéì ïëùîå äáëøî
íåù ììëå ììë 'úé åá úâùîå àñéôú éìéã äáùçî
íéàéáðäå 'åáàä úâùäî åäðî õîù àìå íìåòá äâùä
÷ñòä àåä åúáùì ïåëîå ïëùî åì äùòà úàæì éà
äìéìáå íåéá íéúò úåòéá÷á éìù éàðôä éôë ú"úá

86äøåú ãåîìú úåëìäá ãçàå ãçà ìëì äðúéðä úãë
çîùé äæáå 'åë úéøçù ãçà ÷øô 'éôà ì"æø øîàîëå
ìò ááì áåèáå äçîùá å÷ìç ìò äàãåä ïúéå ìéâéå åáì
éôë íåé ìëá íéîòô äøåáâì ïëéæôùåà úåéäì äëæù

:åì 'ä áéçøä øùà åãé úñîë åìù éàðôäå úòä

נג.5. ב.6.פרק צט, מנחות



�י 'a xc` '` ycew zay Ð cl wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ב' אדר א' קודש שבת

Báe ïkLî- ,okyna -,BúðéëL úàøLäì ¯ íéLãwä éLã÷- ¦§¨¨§¥©¨¨¦§©§¨©§¦¨
,dpikyd dxyz ,okynd ly miycwd iycwayàeäLz`xyd - ¤

:`id dpikydBãeçé éelb¦¦
,Cøaúé,d''awd ly -Bîk ¦§¨¥§

ïn÷ì øàaúiL5.dnay - ¤¦§¨¥§©¨
dpikyd z`xyd d`hazd

ixde - ycwnae okyna

`lnux`d lkdf oipr :xnelk ,mda 'd cegi zelbzda - ?eceak

zxzqen dxeva `le ,zelbzda my xi`d ,ecaln cer oi` d''awdy

.mlera `ed xacdy itk

'd cegi'' zelbzdy ,ixd

,l`xyi ipal ''izin`d

okynd ici-lr dzid

.ycwnde

a-LBãwäì ïéà ¯ Lc÷nä úéa áøçMîeàeä-êeø ¦¤¨©¥©¦§¨¥§©¨¨
ì ïBëîe ïkLî BîìBòa,Cøaúé Bãeçé àeä ,BzáLea mewn - §¨¦§¨¨§¦§¦¦§¨¥

oaxeg ixg` .jxazi myd ly ecegi ,zelbzde ze`hazd icil `eai

,`vnpa dfk mewn oi` ,ycwnd zia,äëìä ìL úBnà òaøà àlà¤¨©§©©¤£¨¨
cegi dlbzn cala dxeza -

,'dàeäL,`id dkldd - ¤
Búîëçå Cøaúé BðBöø§¦§¨¥§¨§¨
úBëìäa íéLaìîä©§ª¨¦©£¨

.eðéðôì úBëeøòäxg`ne - ¨£§¨¥
miyaeln dxezd zeklday

- d''awd ly eznkge epevx

edfepevxjky d''awd ly

,oicd wqt didi jkeeznkge

''lky''d `id d''awd ly

epevxe - dkldd ly

md ,d''awd ly eznkge

dxezay ixd ;ez` cg` xac

.'d cegi ly ielibd epyi

íãàä ÷éîòiL øçà ,ïëìå§¨¥©©¤©£¦¨¨¨
ìeha ïéðòa BzáLçî©£©§§¦§©¦
,Bzìëé éôk ìéòì økæpä©¦§¨§¥§¦§¨§

:Baì ìà áéLé úàæ- Ÿ¨¦¤¦
:mi`ad mixaca opeaziék¦

,ìéëäî éúîLð LøLå éìëN ïè÷ úBéäîllba ,lbeqn ippi` - ¦§¨¨¦§¦§Ÿ¤¦§¨¦¥¨¦
,iznyp yxeye ilky zephwCøaúé Bãeçéì ïkLîe äákøî úBéäì¦§¤§¨¨¦§¨§¦¦§¨¥

Ba úâOîe àñéôz élc äáLçî úéìc øçàî ,Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦¥©©§¥©£¨¨¦¦§¦¨©¤¤
ììëe ììk Cøaúé''qetzl'' ,llke llk izaygne ilky geka oi` - ¦§¨¥§¨§¨

,d''awd z` biydleeäpî õîL àìå ,íìBòa äâOä íeL`le - ©¨¨¨¨§Ÿ¤¤¦§
,edyn,íéàéápäå úBáàä úâOäî,zewl`a mzbyd ici-lr - ¥©¨©¨¨§©§¦¦

zelbzdl ''okyn''e ''dakxn'' zeidl mi`iapde zea`d geka did

il xyt` i` ,mzbydn uny elit` ia oi`yk ,ip` eli`e ;'d cegi

;''okyn''e ''dakxn'' ly ze`ivnl ,izbyd ici-lr ,ribdlúàæì éà¦¨Ÿ
,jky oeikn -Bì äNòà,d''awdl -ì ïBëîe ïkLî,BzáL- ¤¡¤¦§¨¨§¦§

,izlkia `idy dxev dze`a

äøBz ãeîìúa ÷ñòä àeä¨¥¤§©§¨
ixd `id dxez ,xen`ky -

ezayl oekne okyn''

,''jxazi,élL éàðtä éôk§¦©§©¤¦
íézò úeòéá÷acenill - ¦§¦¦¦

,dxezdúãk ,äìéláe íBia©©©§¨§¨
ãçàå ãçà ìëì äðzpä©¦§¨§¨¤¨§¤¨
,äøBz ãeîìz úBëìäa- §¦§©§¨

itl cg` lky dnk cr

it lr aiiegn ,eavne ezbyd

,dxez cenll dkldd

ì"æø øîàîëe6elôà" : §©£©©©£¦
."'eë úéøçL ãçà ÷øt- ¤¤¤¨©£¦

oi` m` ,ziaxr cg` wxte

xzei cenll ezexyt`a

zevn ef ixd - miwxt ipyn

zkynpy ely dxez cenlz

lr dyrp `ede ,cinz elv`

.jxazi ezayl oekne okyn jk iciïzéå ,ìéâéå Baì çîNé äæáe¨¤¦§©¦§¨¦§¦¥
úBéäì äëfL ìò ,ááì áeèáe äçîNa B÷ìç ìò äàãBä¨¨©¤§§¦§¨§¥¨©¤¨¨¦§

ïëéætLà,gx`n -äøeábì''dpzip''y dxezd ici-lr ,d''awdl - ª§©¦¨©§¨
itn''dxeabd,,BlL éàðtäå úòä éôk ,íBé ìëa íéîòtyiy - ©£©¦§¨§¦¨¥§©§©¤

,dxez cenll elBãé úqîk,el dpzipy zexyt`d itk -øLà §¦©¨£¤
:Bì 'ä áéçøä.dxez cenll onfd z` - ¦§¦

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éåìéâ àåäù åúðéëù úàøùäì íéùã÷ä éùã÷ åáå
ïî÷ì ù"îë 'úé åãåçé

ä"á÷äì ïéà ÷"îäá áøçùîå
òáøà àìà 'úé åãåçé àåä åúáùì ïåëîå ïëùî åîìåòá
íéùáåìîä åúîëçå 'úé åðåöø àåäù äëìä ìù úåîà
íãàä ÷éîòéù øçà ïëìå åðéðôì úåëåøòä úåëìäá
ìà áéùé úàæ åúìëé éôë ì"ðä ìåèéá ïéðòá åúáùçî
úåéäì ìéëäî éúîùð ùøùå éìëù ïè÷ úåéäî éë åáì
úéìã øçàî åúéîàì úîàá 'úé åãåçéì ïëùîå äáëøî
íåù ììëå ììë 'úé åá úâùîå àñéôú éìéã äáùçî
íéàéáðäå 'åáàä úâùäî åäðî õîù àìå íìåòá äâùä
÷ñòä àåä åúáùì ïåëîå ïëùî åì äùòà úàæì éà
äìéìáå íåéá íéúò úåòéá÷á éìù éàðôä éôë ú"úá

86äøåú ãåîìú úåëìäá ãçàå ãçà ìëì äðúéðä úãë
çîùé äæáå 'åë úéøçù ãçà ÷øô 'éôà ì"æø øîàîëå
ìò ááì áåèáå äçîùá å÷ìç ìò äàãåä ïúéå ìéâéå åáì
éôë íåé ìëá íéîòô äøåáâì ïëéæôùåà úåéäì äëæù

:åì 'ä áéçøä øùà åãé úñîë åìù éàðôäå úòä
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iyily mei` xc` dkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,ldwie :yneg
.c`n jzevn . . . ixy` ,hiw :mildz
.zekix`a Î`nÎ . . . lld y"fe :`ipz

ויהכ"פ. ר"ה יו"ט, בשבת, הן בחול הן אומרים יום, של שיר אחר הושיענו
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,miig min xewn oirn `ed l`xyi al xy` ,`ed xenbd zn`de .zebltnd zlgn mr aygzd ilan

.mwix zexfeg opi`y dlenrze dcearl dzexk zixae
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iyy mei` xc` gkb"yz'd
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.zayc . . . miaxewnd mbe :`ipz

בשויו"ט, א"א - בבוא גו' למנצח וכן מוחל הריני רבוש"ע המטה: שעל שמע בקריאת

יעלזו "אמת". תיבת אומרים פרשיות הג' בסיום תחנון. בהם שא"א ימים בשאר צ"ל אבל

בבוא גו' למנצח א"א חצות בתקון ג"פ. - יברכך ג"פ, - מטתו הנה אחת, פעם - חסידים

תחנון. בהם שא"א בימים
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:mildz
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íåé
éðù
:mildz
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izad` dn
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íåé
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:mildz
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íåé
éòéáø
:mildz

dlw wxtn
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zaymilwy zyxt ,` xc` hkb"yz'd

מ"ח. הפטורת של ואחרון ראשון פסוק ומוסיפים גו', יהוידע ויכרות הפטורה:

התועדות. יום בהשכמה, התהלים כל אמירת שני, אדר ר"ח מברכים

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,ldwie :yneg
.cnwÎnw :mildz

.ef dpen`a . . . cer .bl wxt :`ipz

ik zeidl - dkxad mrhe ,melyle miaeh miigl (` :ze`gqep izy yi miigl zxin`a
zrcd ure ,'eb gp lgie - miaeh `l ze`vez eid dxeza dpey`xd mrta zxkfpd oiid ziizya

.miaeh miigl 'idi df oiiy mikxan okle ,'id otb -

,owfd epiax gkep 'idy zecrezda mrt .dkxale miigl dper 'id yhixfrnn cibnd axd (a
f` edernyy ,df gqep mrha miciqgd eggey zecrezdd ixg` .dkxale miigl :owfd epiax dpr
zelbzd `ed dcearae ,ceq `vi oii qpkp ik zeidl xy` ,xn` miciqgd cg` .dpey`xd mrt
:f"r xn` v"vd .dkxÎal zeize` - "dkxale miigl" `ed gqepde .dkxal miwewf okl ,zecnd

xd`i biqiixc dcear oi` o`hrb oe` hpree`crb h`d q`ee ,ciqg ` orb`f orw q`cxnel leki z`f] ¨¨¨¨¨¨
[dpy miyely 'd zceara wqre lltzdy ,ciqg.

oey`x meig"x ,` xc` lb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,icewt :yneg
.pwÎd"nw :mildz

.onwl y"nk ÎbnÎ . . . dpde .cl wxt :`ipz

oi` jif `a o`h R`h ` heb xr sx`c ,hip aie` .daiaq ` hk`n ciqg ` :xn` x"en``©©¨
sx`c - daiaq oiiw hip hk`n xr q`ee oiil` q`c oe` .oiil` mdi` hin jif heh q`ee ,lwrR¨¨
sie` ji` eh q`ee :oiil` jif `a orbrxt sx`c xr oe` .(mqiw) rlrpiw ` iee orkrxaev mdi`¨

?hlree xrc

iytg mebxz

epi`y ,dnvrlyk ef dcaere .iyi`d eavn dn ,eilka ytytl eilr - `l m` .daiaq xvei ciqg :xn` x"en``

?dfd mlera dyer ip` dn :envr z` le`yl eilre .mqiwk [egex z`] exaWl dkixv - daiaq xvei¨

ipy meig"x ,ipy xc` `b"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,icewt :yneg
.hÎ` :mildz

.el 'd Î86Î . . . axgyne :`ipz

רפוי'. בית - בו ופקדנו - דגושה בית - בו ה"א זכרנו ויבוא: ביעלה

íåé
éùéîç
:mildz

nw wxtn

cnw wxt cr

íåé
éùù
:mildz

dnw wxtn

pw wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

` wxtn

h wxt cr
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oey`x meig"x ,` xc` lb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,icewt :yneg
.pwÎd"nw :mildz

.onwl y"nk ÎbnÎ . . . dpde .cl wxt :`ipz

oi` jif `a o`h R`h ` heb xr sx`c ,hip aie` .daiaq ` hk`n ciqg ` :xn` x"en``©©¨
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ipy meig"x ,ipy xc` `b"yz'd
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ראשון יום בכלל אם לדייק, קשה

:· ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰B÷lç . . àîèpL øepz©¤¦§¨¦§

ììáà .ïeëì øLôà ïéàL éôì ,àîè ïäî ãçà ìk ¯ äåLa íéðL ¦§©¦§¨¤¨¤¨¥¤¨¥§¦¤¥¤§¨§©¥£¨

ì ä÷ìçpL . . Nøç ìL äìáè.äøBäè ,íéðL ©§¨¤¤¤¤¤§§¨¦§©¦§¨

האם לדון יש במידה, השווים דברים שני עושה האדם כאשר

נחלקו ואכן, בדיוק. מידה באותה הם שהשניים לקבוע ניתן

לצמצם" אפשר "אי או לצמצם" "אפשר האם להלכה, ראשונים

שווים דברים שני שיהיו ולכוין לדייק יכול אדם האם –

לצמצם)במידתם אפשר אי ערך .(אנצי"ת

כאן פוסק – שווים חלקים לשני וחילקו שנטמא תנור ולענין

אם נטהר אינו כלי שבר שכן, טמא. מהם אחד שכל הרמב"ם

– לכוין" אפשר ש"אי והיות הכלי, רוב את מהווה עדיין הוא

זה, לפי הכלי. רוב הוא שמא לעצמו חלק כל על אנו חוששים

לצמצם". אפשר ש"אי להלכה הרמב"ם דעת

שנחלקה . . חרס של "טבלה מדוע להבין צריך כן, ואם

אותה גם לצמצם", אפשר "אי להלכה אם טהורה". – לשנים

על לחשוש ועלינו שווים, חלקים לשני להחלק יכולה לא טבלה

בטומאתו ונשאר הגדול הוא שמא חלק ו)כל יב, כלים ?(תוי"ט

והטבלה: התנור במבנה טמונה התשובה

וגג, דפנות גם לו יש שהרי שווה, אינו התנור של שטחו

כן שאין מה שווים; חלקים לשני לחלקו מאפשר אינו והדבר

בצורה לחלקה ניתן זו ומסיבה וחלקה, שטוחה הינה טבלה

שם)מדויקת ישראל .(תפארת

שני יום בספל... חור יש אם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰éìk øáMiL øáMä øeòL änk©¨¦©¤¤¤¦¨¥§¦

.ïé÷Lî ñéðëîa á÷piMî ,ïé÷Lîì éeNòä . . ?Búàîhî øäèéå Nøç¤¤¦©¥¦ª§¨¤¨§©§¦¦¤¦¨¥§©§¦©§¦

כלים? טומאת ולדיני ידיים לנטילת מה

ברכות הי"א)בהלכות שנשברו(פ"ו "כלים הרמב"ם: כתב

לידיים, בהן נותנין אין – טומאה מידי אותן המטהרת שבירה

נוגע כאן האמור השבר ששיעור מכאן כלים". שברי שהן מפני

ידים. נטילת לגבי למעשה

לנקב מתחת אבל בדופנו, שניקב ספל אודות הפוסקים נחלקו

מים: רביעית המחזיק מקום עדיין נשאר

כבר הוא כי ידיים בו ליטול שאין משתמע הסמ"ג מדברי

הרא"ש אבל ככלי; מוגדר טו)לא סי' פ"ח ליטול(חולין שמותר כתב

בתנאי וזאת, הנקב. עד רביעית מחזיק שהוא כיון ידיים, בו

מן למעלה כי הספל, פי דרך ולא הנקב דרך תהיה שהנטילה

להלכה נפסק וכן כלל. כלי אינו ב)הנקב קנט, .(טושו"ע

מהמים ולא הנקב, שעד מהמים ליטול להיזהר יש אמנם,

אינם אבל הנקב דרך באים אכן שהמים כיון ולמעלה, שמהנקב

הנקב, שמעל החלק את לשבור פשוטה, עצה ויש כלי. מכוח

הכלי משפת ליטול אפשר ז)ואז קנט, .(שוע"ר

שלישי יום ה'סודר'? גודל מהו

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰?ànhäì ãâaä øeòL änk©¨¦©¤¤§¦©¥

ìL . .øàL ìL íéãâa ìáà .íézLôe øîö éãâáa . . úBòaöà L ¨Ÿ¤§¨§¦§¥¤¤¦§¦£¨§¨¦¤§¨

ìL . . Y ïéðéî.íéçôè äL ¦¦§Ÿ¨§¨¦

להגביה נתבקש הרב, אצל חמץ מכירת לערוך ניגש כאשר

'סודר'? אותו גודל מהו סּודר'. 'קנין שמכונה מה לו, השייך בגד

לגבי גם חז"ל לומדים בטומאה האמור הבגד מדין ובכן,

שלוש על שלוש בגודל שדי הסּודר, א)`zeravגודל ז, .(ב"מ

פשתן, או מצמר העשוי בבגד רק הוא זה שיעור בטומאה אמנם,

ניתן אחר, מחומר עשוי הסּודר שאם לחדש שרצו יש ולכן

שלשה על שלשה בגודל הוא אם רק קנין בו .migthלעשות

נחשב שבגד ופשתן בצמר ומצינו מאחר כי אומרים ויש

הבדים, סוגי בכל הוא כך אצבעות, שלש על שלש בשיעור

הכתוב גזר טומאה לגבי רק ביניהם. לחלק סיבה אין שהרי

זה בשיעור מטמא אינו אחר מבד ה)שבגד חו"מ יצחק .(באר

ציצית: לדיני ביחס אף משמעותית זו נקודה

מרבה בפסוק וייתור ופשתן, צמר בתורה נתפרשו בטומאה

הכוונה סתם, "בגד" שנאמר מקום שבכל מכאן מינים. שאר אף

ובפרשת מאחר כי הסוברים יש לכך, בהתאם ופשתן. לצמר רק

או בצמר רק הוא מהתורה החיוב "בגדיהם", נאמר ציצית

ללבוש הראוי מן לכן במשמע. בגד כל כי הסוברים ויש פשתן;

הדעות לכל בציצית החייבת מצמר, ובמהדו"בטלית ד. סט, (שוע"ר

ה) .סעי'

רביעי יום האוויר את מטהרים

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïàöî . . úBñðBìk éLàø̈¥§¨§¨¨

.àaäìe ïàkî äàîè ïéìa÷î ,ïäéìò áMç íà ¯ ïé÷e÷ç£¦¦¦¥£¥¤§©§¦ª§¨¦¨§©¨

מקומות חקוקים היו בהם עץ כלונסאות שמצא באדם מדובר

ככלים, להחשיבן אין עץ, בקורות ומדובר היות אולם ישיבה.

שאם הרמב"ם, אפוא מחדש לכלי. בפועל אותם שיעשו עד

– עליהם לשבת תכנן רק `zהבעלים zkted ezaygn

milkl ze`qpelkd!

ה': בעבודת נפלא לקח מכך ללמוד ניתן

חזרת ערך בגודל ולעורר להפליא הרבו נשיאנו רבותינו

דבר מקום, ובכל ברחוב הולכים כאשר בעל-פה המשניות

זה דבר יהי "אל התבטא: אף הריי"צ הרבי האוויר. את המטהר

ומלואו". עולם מקיימת בעל-פה משנה כל בעיניך, קל

יכולה לו מסביב אשר העולם על האדם שהשפעת העובדה

פלאית, עובדה היא מחשבה, או דיבור באמצעות גם להעשות

העולם. על ישפיע ממשי מעשה דווקא כי לומר נראה היה שכן

בהםהמחשבה ענינים וכמה כמה בהלכה מוצאים אנו זאת ובכל
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עץ כלונסאות בדין וכמו החושב, לאדם שמחוץ בדבר אף משפיעה

וכמה כמה אחת על במחשבה, כך ואם האמורה. בהלכה הנידון

האוויר. באמצעות מועבר הדיבור הבל שהרי לדיבור, בנוגע

[hlx cenr ,` wlg ,ycew zexb`]

חמישי יום כתריס טובים מעשים

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÊÎ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ìLñéøz :ïä ïéñéøz äL §Ÿ¨§¦¦¥§¦

úöéãå ;úî àîè àîè ,ïBtîwa Ba ïé÷çNnLå ;ñøãî àîè ,óeôkä©¨¨¥¦§¨§¤§©£¦©ª§¨¥§¥¥§¦©

.íeìkî äøBäè ,íéiáøòä̈©§¦¦§¨¦§

("תריס"): מגן סוגי שלושה על כאן מדובר

setkd qixzכך ולשם הכיוונים, מכל במלחמה להגן מטרתו :

לשכיבה, והן לישיבה הן משמש שהוא היות אותו. מכופפים

מדרס; טומאת את אפילו לקבל הוא יכול

oetnwa ea oiwgynyשל האימונים בעת לשימוש המיועד כלי :

אינו זה מגן בחבריהם. יפגעו שלא כדי להילחם, המתלמדים

נטמא רק הוא הלכך עליו. לשכב או לשבת דרך ואין כפוף,

מת; בטומאת

oiiaxrd zvicלה ואין האימונים, בעת גרידא למשחק מיועדת :

טהורה. היא שימוש, כל בה שאין מאחר הקרב. בשדה ערך

הגנה: סוגי כמה יש ה' בעבודת גם

setkd qixzמול אמיתית במלחמה שרוי הוא כי שמרגיש מי :

שכאלו, נחותים בענינים המרובה ההתעסקות העולם. עניני

"ט מיני לכל מקום בו.נותנת לחדור ומאות"

oetnwa ea oiwgynyמן מופרש הוא עצמו מצד כי שחש אדם :

רוצה ה' כי ורק אך נובעת חולין בעניני והתעסקותו העולם,

mlerdשנפעל jezaמקום תופס העולם סוף שסוף היות .

מטומאה. לגמרי מחוסן הוא אין כלפיו, כלשהו

oiiaxrd zvicעבודת את המסמלת ביותר, הגבוהה הדרגה זו :

בלבד, משחק בבחינת אפוא, היא, המלחמה הנשמה. פנימיות

בינינו העצמי בקשר יפגעו העולם שעניני חשש כל שאין כך

לה'.
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שישי יום ידיים אחיזת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â‡ÂÂ˜Ó ˙ÂÎÏ‰,íéìëáe íãàa æçBàä̈¥§¨¨§¥¦

ànL ,äøæb ..åéãé ätøL ét ìò óàå ,ïúàîèa ïä éøä ¯ ïìéaèäå§¦§¦¨£¥¥§ª§¨¨§©©¦¤¦¨¨¨§¥¨¤¨

.ätøé àìŸ©§¤

בינם חוצצת הטבילה בשעת בכלי או באדם הידיים אחיזת

ברפיון יאחוז אם ואף בטומאתם. נשארים הם ולכן המים, לבין

טמאים, זאת בכל – האחיזה במקום נכנסים המים שאז –

ירפה". לא "שמא חכמים מגזירת

קודמת בהלכה שתכשיטים(ה"ד)והנה, הרמב"ם פסק

– ברפיון מונחים כאשר אך חוצצים, האדם גוף על המהודקים

ונשאלת מהודקים. יהיו שמא חוששים ולא חוצצים, הם אין

אחיזתו? את יהדק שמא חוששים כן אצלנו מדוע השאלה:

חדש' לא)ה'בית ד"ה קצח ההבדל:(יו"ד את הסביר

כל אין ולכן האדם, גוף על בקביעות מונחים התכשיטים

כאשר ואילו הטבילה. בעת להדקם שיבואו לחשוש סיבה

שמבלי לחשוש יש פעמי, חד באופן כלי או אדם מטבילים

שלא בהלה מתוך במים, הם כאשר בחזקה, יתפסם משים

מידיו. יישמטו

עליות' ה'גלות ג)בעל פסקא מ"ה, אחרת:(פ"ח אבחנה עורך

הם הרי ומטבילם, בכלים או באדם האוחז שלפנינו, בדין

גוף שמקצת מפני אלא בטבילה, חציצה מדין לא בטומאתם

– האוחז ביד מכוסה שהיה החלק כי טבל, לא הכלי או האדם

מדין הטבילה עלתה לא זה שבמקרה ומכיון טבל. לא כאילו

רפויה. אחיזתו כאשר גם חכמים גזרו – תורה

– האדם גוף על המהודקים תכשיטים – הקודם בדין ואילו

הוא זה שדין היות חציצה. דין מצד עולה אינה הטבילה

דבר היה "אם רק טבילה עלתה לא התורה מן שהרי מדרבנן,

הכלי" רוב או האדם רוב את חופה הי"ב)החוצץ פ"א לכן(לעיל ,

ירפה". לא "שמא גזרו לא

שבת-קודש להיפסל יכול לא מעיין

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â‡ÂÂ˜Ó ˙ÂÎÏ‰íéî àìî àeäL øBa¤¨¥©¦

ãò ,Bìeqôa àeä íìBòì ¯ epnî äàöBéå Bì úñðëð änàäå ,ïéáeàL§¦§¨©¨¦§¤¤§§¨¦¤§¨§¦©

ìL øBaa eéäL ïéáeàMä ïî øàLð àlL áMçúiL.ïébì úL ¤¦§©¥¤Ÿ¦§©¦©§¦¤¨©§Ÿ¤ª¦

שאובים מים לוגים שלוש שנפילת למדנו הפרק בתחילת

האם שלם. מקוה לא אך חסרה, שמידתו מקוה לפסול יכולה

שאובים? ממים להיפסל יכול מעיין גם

מים ידי על נפסל אינו שמעיין דעים תמימי הראשונים רוב

מעיין לדעתו פשוטה: בצורה זאת לנמק יכול הרמב"ם שאובים.

כמות בכל והלכך סאה, ארבעים ללא שהוא', ב'כל אדם מטהר

שלם'. כ'מקוה מוגדר הוא

לפני רגנשפורק בעיר שאירע סיפור מביא שה'מרדכי' אלא

והרב שאובים, מים נפלו המקומי המקוה לתוך שנה. כאלף

מקוה שהרי מנין, הראיה נודעה "ולא פסלו, חסדאי ב"ר משה

– הוא".oiirnשברגנשפורק

להיפסל יכול מעיין גם כי להסיק, שרצו היו זאת בעקבות

על מתבססת דעתם סאה. ארבעים בו אין אם שאובים ממים

אדם, לטהרת סאה ארבעים שיעור צריך מעיין שגם השיטה

מז חסר'.ובפחות 'מקוה עודנו ה

על כאן מדובר שלנו. ההלכה לפירוש נוגע האמור כל

ובכל ("אמה"), מים תעלת נכנסת ולתוכו שאובים, מים בור

מעיין הרמב"ם שלדעת היות לכאורה, פסול. נשאר הבור זאת

מי את מכשירה לא התעלה מדוע בשאיבה, נפסל אינו

הבור?

ניקוז בתעלת אלא במעיין, מדובר שלא להניח אלא לנו אין

גשמים. מי של

[`w sc ,`x oniq c"ei sqei ziae ,o`k dpyn sqk t"r]
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עץ כלונסאות בדין וכמו החושב, לאדם שמחוץ בדבר אף משפיעה

וכמה כמה אחת על במחשבה, כך ואם האמורה. בהלכה הנידון

האוויר. באמצעות מועבר הדיבור הבל שהרי לדיבור, בנוגע

[hlx cenr ,` wlg ,ycew zexb`]

חמישי יום כתריס טובים מעשים

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÊÎ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ìLñéøz :ïä ïéñéøz äL §Ÿ¨§¦¦¥§¦

úöéãå ;úî àîè àîè ,ïBtîwa Ba ïé÷çNnLå ;ñøãî àîè ,óeôkä©¨¨¥¦§¨§¤§©£¦©ª§¨¥§¥¥§¦©

.íeìkî äøBäè ,íéiáøòä̈©§¦¦§¨¦§

("תריס"): מגן סוגי שלושה על כאן מדובר

setkd qixzכך ולשם הכיוונים, מכל במלחמה להגן מטרתו :

לשכיבה, והן לישיבה הן משמש שהוא היות אותו. מכופפים

מדרס; טומאת את אפילו לקבל הוא יכול

oetnwa ea oiwgynyשל האימונים בעת לשימוש המיועד כלי :

אינו זה מגן בחבריהם. יפגעו שלא כדי להילחם, המתלמדים

נטמא רק הוא הלכך עליו. לשכב או לשבת דרך ואין כפוף,

מת; בטומאת

oiiaxrd zvicלה ואין האימונים, בעת גרידא למשחק מיועדת :

טהורה. היא שימוש, כל בה שאין מאחר הקרב. בשדה ערך

הגנה: סוגי כמה יש ה' בעבודת גם

setkd qixzמול אמיתית במלחמה שרוי הוא כי שמרגיש מי :

שכאלו, נחותים בענינים המרובה ההתעסקות העולם. עניני

"ט מיני לכל מקום בו.נותנת לחדור ומאות"

oetnwa ea oiwgynyמן מופרש הוא עצמו מצד כי שחש אדם :

רוצה ה' כי ורק אך נובעת חולין בעניני והתעסקותו העולם,

mlerdשנפעל jezaמקום תופס העולם סוף שסוף היות .

מטומאה. לגמרי מחוסן הוא אין כלפיו, כלשהו

oiiaxrd zvicעבודת את המסמלת ביותר, הגבוהה הדרגה זו :

בלבד, משחק בבחינת אפוא, היא, המלחמה הנשמה. פנימיות

בינינו העצמי בקשר יפגעו העולם שעניני חשש כל שאין כך

לה'.
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בינם חוצצת הטבילה בשעת בכלי או באדם הידיים אחיזת

ברפיון יאחוז אם ואף בטומאתם. נשארים הם ולכן המים, לבין

טמאים, זאת בכל – האחיזה במקום נכנסים המים שאז –

ירפה". לא "שמא חכמים מגזירת

קודמת בהלכה שתכשיטים(ה"ד)והנה, הרמב"ם פסק

– ברפיון מונחים כאשר אך חוצצים, האדם גוף על המהודקים

ונשאלת מהודקים. יהיו שמא חוששים ולא חוצצים, הם אין

אחיזתו? את יהדק שמא חוששים כן אצלנו מדוע השאלה:

חדש' לא)ה'בית ד"ה קצח ההבדל:(יו"ד את הסביר

כל אין ולכן האדם, גוף על בקביעות מונחים התכשיטים

כאשר ואילו הטבילה. בעת להדקם שיבואו לחשוש סיבה

שמבלי לחשוש יש פעמי, חד באופן כלי או אדם מטבילים

שלא בהלה מתוך במים, הם כאשר בחזקה, יתפסם משים

מידיו. יישמטו

עליות' ה'גלות ג)בעל פסקא מ"ה, אחרת:(פ"ח אבחנה עורך

הם הרי ומטבילם, בכלים או באדם האוחז שלפנינו, בדין

גוף שמקצת מפני אלא בטבילה, חציצה מדין לא בטומאתם

– האוחז ביד מכוסה שהיה החלק כי טבל, לא הכלי או האדם

מדין הטבילה עלתה לא זה שבמקרה ומכיון טבל. לא כאילו

רפויה. אחיזתו כאשר גם חכמים גזרו – תורה

– האדם גוף על המהודקים תכשיטים – הקודם בדין ואילו

הוא זה שדין היות חציצה. דין מצד עולה אינה הטבילה

דבר היה "אם רק טבילה עלתה לא התורה מן שהרי מדרבנן,

הכלי" רוב או האדם רוב את חופה הי"ב)החוצץ פ"א לכן(לעיל ,

ירפה". לא "שמא גזרו לא

שבת-קודש להיפסל יכול לא מעיין

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â‡ÂÂ˜Ó ˙ÂÎÏ‰íéî àìî àeäL øBa¤¨¥©¦

ãò ,Bìeqôa àeä íìBòì ¯ epnî äàöBéå Bì úñðëð änàäå ,ïéáeàL§¦§¨©¨¦§¤¤§§¨¦¤§¨§¦©

ìL øBaa eéäL ïéáeàMä ïî øàLð àlL áMçúiL.ïébì úL ¤¦§©¥¤Ÿ¦§©¦©§¦¤¨©§Ÿ¤ª¦

שאובים מים לוגים שלוש שנפילת למדנו הפרק בתחילת

האם שלם. מקוה לא אך חסרה, שמידתו מקוה לפסול יכולה

שאובים? ממים להיפסל יכול מעיין גם

מים ידי על נפסל אינו שמעיין דעים תמימי הראשונים רוב

מעיין לדעתו פשוטה: בצורה זאת לנמק יכול הרמב"ם שאובים.

כמות בכל והלכך סאה, ארבעים ללא שהוא', ב'כל אדם מטהר

שלם'. כ'מקוה מוגדר הוא

לפני רגנשפורק בעיר שאירע סיפור מביא שה'מרדכי' אלא

והרב שאובים, מים נפלו המקומי המקוה לתוך שנה. כאלף

מקוה שהרי מנין, הראיה נודעה "ולא פסלו, חסדאי ב"ר משה

– הוא".oiirnשברגנשפורק

להיפסל יכול מעיין גם כי להסיק, שרצו היו זאת בעקבות

על מתבססת דעתם סאה. ארבעים בו אין אם שאובים ממים

אדם, לטהרת סאה ארבעים שיעור צריך מעיין שגם השיטה

מז חסר'.ובפחות 'מקוה עודנו ה

על כאן מדובר שלנו. ההלכה לפירוש נוגע האמור כל

ובכל ("אמה"), מים תעלת נכנסת ולתוכו שאובים, מים בור

מעיין הרמב"ם שלדעת היות לכאורה, פסול. נשאר הבור זאת

מי את מכשירה לא התעלה מדוע בשאיבה, נפסל אינו

הבור?

ניקוז בתעלת אלא במעיין, מדובר שלא להניח אלא לנו אין

גשמים. מי של

[`w sc ,`x oniq c"ei sqei ziae ,o`k dpyn sqk t"r]



��

'` xc` d"k - meil miwxt dyly m"anx ixeriyÎg"qyz'd 'a xc` '`

ראשון יום

טו ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

מלאכּתן.‡. ׁשּתּגמר עד טמאה, מקּבלין חרׂש ּכלי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻאין
מּׁשּיצרפן מלאכּתן? ּגמר הּוא ּבּכבׁשן.[יבעירם]ּומאימתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּכירה, ספּגנין. ּבֹו לאפֹות ּכדי מּׁשּיּסיקּנּו ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻהּתּנּור,
טרּופה הּתרנגֹולין ּביצת עליה לבּׁשל ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּׁשּיּסיקּנה

הּכּפח ּבאילּפס. קטנה]ּונתּונה לאפּיה,[כירה עׂשהּו אם - ְְֲִִִַַָָָָָָָֻ
ּככירה. ׁשעּורֹו לבּׁשּול, עׂשהּו ּכתּנּור; ְְְִִִִַָָָׁשעּורֹו

ּבֹו·. מּׁשּיתחיל - ּגדֹול היה אם - לבנֹותֹו ׁשהתחיל ְְְִִִִִִֶֶַַָָָּתּנּור
היה[גובה] ואם טמאה; מקּבל ויּסיקּנּו, טפחים ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻארּבעה

ּבּה מּׁשּיתחיל - הּכירה ויּסיקּנּו. טפח, ּבֹו מּׁשּיתחיל - ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָקטן
הרי לאפּיה, עׂשהּו אם - הּכּפח ויּסיקּנה. אצּבעֹות, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשלׁש
ּככירה. הּוא הרי עליו, לבּׁשל עׂשהּו ואם ּכתּנּור; ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָהּוא

האּמן‚. מּבית ׁשהּסק אֹו מאחֹוריו, ׁשהּסק [שלאּתּנּור ֲִֵֵֶֶַַַָָָֻֻֻ
אפיה] מּכללצורך והּסק הֹואיל - לדעת ׁשּלא ׁשהּסק אֹו ,ְְִִֶֶַַַַָֹֻֻ

ּבתּנּור ּדלקה ׁשּנפלה מעׂשה טמאה. מקּבל זה הרי ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמקֹום,
ואמרּו: ּדין, ּבית לפני מעׂשה ּובא הּכפרים; מן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּכפר

טמאה'. ְְְִַָֻ'מקּבלין

טמאה;„. מקּבל זה הרי ּבֹו, צֹולה להיֹות ׁשהּסיקֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֻּתּנּור
אּונין ּבֹו מלּבן להיֹות טהֹור,[אגודות]הּסיקֹו - ּפׁשּתן ׁשל ְְְִִִִִֵֶַָָ

ּתּנּור. ׁשל ּבגּופֹו מלאכה עֹוׂשה זה ְְֵֶֶֶֶַָָׁשאין

ונטמא‰. מחלקיו, אחד והּסק לׁשנים, ׁשחצצֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּתּנּור
וכּיֹוצא ּבׁשרץ נטמא טהֹור; וחברֹו טמא, הּוא - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמׁשקין
ׁשּביניהן, החצץ ועבי טמא. הּכל ּתֹורה, ׁשל מּטמאֹות ְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבֹו
- ּבאויר ּבמׁשקין מהן אחד ונטמא ׁשניהן, הּסקּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻטמא.
טהֹור. ּולטהֹור, טמא; לטמא, המׁשּמׁש עביֹו: את ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָחֹולקין
אבל הּסיקֹו; ּכ ואחר ׁשחצצֹו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָּבּמה
ּבמׁשקין אפּלּו מהן, אחד ונטמא חצצֹו, ּכ ואחר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּסיקֹו

הּכל. נטמא -ְִַָֹ

.Â,מּתכת וׁשל לעֹולם. טהֹורין אבן, ׁשל ּכירה אֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָּתּנּור
לֹו ׁשּיׁש את "יּתץ", ׁשּנאמר: - וכירים ּתּנּור מּׁשּום ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָֻטהֹורין
מּטּמאין אין ּכיצד? מּתכֹות. ּכלי מּׁשּום ּוטמאין ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָנתיצה;
ּבהן נגעה ואם וכירים. ּכתּנּור לּקרקע ּבמחּבר ולא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻמאוירן,
מּתכֹות; ּכלי ּכׁשאר מּטּמאין - מאחֹוריהן אפּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻטמאה,
מּתכֹות. ּכלי ּכׁשאר טמאה אב נעׂשין ּבמת, נטמאּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֻואם

ּבמקוה. טהרה להן ְְְֳִֵֶֶָָָויׁש

.Êּוסתמֹו נסּדק, אֹו נפּגם אֹו ׁשּנּקב מּתכת ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָּתּנּור
טפלה לֹו ׁשעׂשה אֹו מּוסף[שיכבה]ּבטיט, אֹו טיט, ׁשל ְְִִֵֶֶָָָָ

טיט התנור]ׁשל כל וכּמה[על ּתּנּור. מּׁשּום מּטּמא זה הרי - ְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
עׂשה ואם ּבכירה. וכן האֹור. ּבֹו ׁשּיצא ּכדי ּבּנקב? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיהיה

ּפטּפּוטין טיט[בליטות]לכירה עליהםׁשל [להעמיד ְְִִִִֶָ
מּבפניםהקדירה] ּבין ּבטיט, מרחּה ּכירה; מּׁשּום מּטּמאה ,ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָ

טמאה. מקּבלת אינּה עדין - מּבחּוץ ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֻּבין

.Áהּגמל ּבצּואר הּתלּוי אפּלּו ּבארץ, מחּבר ׁשאינֹו ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּתּנּור
מּכל הם", "טמאים ׁשּנאמר: ּתּנּור, מּׁשּום טמא זה הרי -ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ָמקֹום.

.Ëׁשפיתה[בור]ּכּור ּבית ּבֹו ׁשּיׁש מּתכֹות צֹורפי ְְִֵֵֵֶֶַָָׁשל
קדירה] להנחת זכּוכית[מקום עֹוׂשי ׁשל וכן ּכּכירה. מּטּמא ,ְְִִִֵֵֵֶַַָ

טמאה. מקּבל ׁשפיתה, ּבית ּבֹו יׁש אם -ְְְִִֵֵֵַָָֻ

.Èהּפרנה טהֹורין. יֹוצרין, וׁשל זּגגין וׁשל סּידין ׁשל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻּכבׁשן
מצידו] שפתחו מּטּמאה.[תנור ּדפן, לּה יׁש אם -ְִִֵֶַָָֹ

.‡Èלֹו עׂשה אם - ּתּנּור ועׂשאן לזֹו, זֹו ׁשחּברן ְֲֲִִִֶַַָָָָָָָאבנים
טיט]טפלה לכל[שכבת ּכתּנּור זה הרי - ּומּבחּוץ מּבפנים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

מּטּמא - ּבלבד מּבחּוץ טפלֹו ואם מאוירֹו; ּומּטּמא ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָּדבר,
חּברן ולא לּתּנּור, אבנים חּבר ּבאויר. מּטּמא ואין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹּבמּגע,
חּברן ולא לזֹו, זֹו חּברן הּתּנּור; עם מּטּמאֹות - לזֹו ְְְְִִִִַַַָָָָֹזֹו

ּכטירה הן הרי - הפת]לּתּנּור רדיית ּבארץ,[מקום חפר . ְֲִֵֵֶַַַָָָָ
טהֹורה. הּכירה, וטירת טהֹורה; - טירה ְְְְִִִַַָָָָָָועׂשה

.·Èלפסין ׁשני חבּיֹות, גדולות]ׁשּתי ׁשעׂשאן[קערות , ְְְֲִִֵֵֶָָָָ
חבּיֹות ׁשל ותֹוכן ּובמּגע, ּבאויר מּטּמא ּביניהן - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכירה
הּכירה, המׁשּמׁש אֹותֹו: חֹולקין החבּיֹות, ועבי ְְֳִִִִֵֶַַַָָָָטהֹור.

טהֹור. החבּיֹות, ּתֹו את והמׁשּמׁש ְְִֵֵֶֶַַָָָטמא;

.‚Èּפטּפּוטין ׁשלׁשה וחּברן[רגליות]העֹוׂשה ּבארץ, ְְְְִִִֶֶָָָָָֹ
ׁשֹופת להיֹות זֹו[מניח]ּבטיט הרי - הּקדרה את עליהן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָ

להיֹות ּבארץ מסמרין ׁשלׁשה קבע ּכירה. מּׁשּום ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹטמאה
מקֹום ּבראׁשן ׁשעׂשה ּפי על אף - הּקדרה עליהן ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשֹופת
ּככירה טהֹורה זֹו הרי עליו, יֹוׁשבת הּקדרה ּתהיה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבטיט
ׁשֹופת ׁשהּוא ּבּטיט מרחן ׁשּלא אבנים וכן מּתכת. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשל
אבן. ׁשל ּכירה היא ּכאּלּו טמאה, מקּבלֹות אינן - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻעליהן

.„Èוחּברן ּכירה, אבנים ׁשּתי -[לקרקע]העֹוׂשה ּבטיט ְְְְֲִִִִֵֶָָָָ
אינּה - חּברּה לא והּׁשנּיה ּבטיט, האחת חּבר ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹמּטּמאין;

טמאה. ְְֶֶַָֻמקּבלת

.ÂËועל עליה הּתּנּור, ועל עליה ׁשֹופת ׁשהּוא ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהאבן
עליה הּכתל, ועל עליה טמאה. - הּכּפח ועל עליה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻהּכירה,

טמאה. מקּבלת אינּה - הּסלע ְְְֵֶֶֶַַַַָָֻועל

.ÊËוכּלן אבן, ּבצד אבן נֹותן ׁשהּוא הּטּבחים ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻּכירת
ּכּלן. נטמאּו לא מהן, אחת נטמאת - ּבטיט ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֻֻמחּברין

.ÊÈּבין ּכירֹות, ׁשּתי ועׂשאן ּבטיט, ׁשחּברן אבנים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשלׁש
ולא ּבּקרקע ׁשחּברן ּבין ּבּקרקע, חּברן ולא לזֹו זֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשחּברן
האמצעית האבן - מהן אחת נטמאת אם - לזֹו זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחּברן

ו טמא; הּטמאה, לּכירה מּמּנה מּמּנההמׁשּמׁש המׁשּמׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּכירה ׁשל החיצֹונה האבן נּטלה טהֹור. הּטהֹורה, ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָלּכירה
האבן נּטלה לטמאה; ּכּלּה האמצעית החלטה ְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֻֻֻהּטהֹורה,
ּכּלּה. האמצעית האבן טהרה הּטמאה, ּכירה ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻהחיצֹונה
נֹותן - ּגדֹולה האמצעית היתה אם - הּכירֹות ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָנטמאּו

מטמא] ּכדי[- זֹו ּולכירה מּכאן, ׁשפיתה ּכדי זֹו לכירה ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָמּמּנה
טמא. הּכל קטּנה, היתה ואם טהֹור; והּׁשאר מּכאן, ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹׁשפיתה

oey`x mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

חיצֹונֹות ׁשּתים על לׁשּפֹות יכֹול אם - האמצעית ְְְְִִִִִִֶַַָָָָנּטלה
מּזה, יתר מרחקין היּו ואם טמאה; היא הרי ּגדֹולה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻיֹורה
ּכׁשהיה. טהֹור הּכל הרי האמצעית, את החזיר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹטהֹורה.
והּוא, ּולהּבא; מּכאן טמאה מקּבלין - ּבטיט ְְְְְְְִִִֵַַָָָָֻמרחּה
הּביצה. את עליה לבּׁשל ּכדי מהן אחת לכל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיּסיקּנה

.ÁÈזֹו לאבן וסמ ונטמאת, ּכירה, ׁשעׂשאן אבנים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּתי
ּכל חצי הרי - מּכאן אחת אבן ולזֹו מּכאן אחת אבן ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּמּנה
טהֹור. האבן וחצי טמא, הראׁשֹונה הּכירה אבני מּׁשּתי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאבן
ּכירה ׁשל הּׁשּתים חזרּו ,ׁשּסמ הּטהֹורֹות הּׁשּתים ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָנּטלּו

ְְָָֻלטמאתן.

.ËÈהתנור]ּדּוכן ליד שמונח ּבית[חלול לֹו ׁשּיׁש חרׂש ׁשל ֵֵֶֶֶֶָ
והרמץ קדרֹות, וגחלים]קּבּול טהֹור[אפר - ּבתֹוכֹו נתּון ְְְִֵֶֶָָָ

היה אם ,לפיכ קּבּול. ּכלי מּׁשּום וטמא ּכירה, ְְְִִִִִִִֵָָָָָמּׁשּום
מקּבל אינֹו - נּקב ואם הּכלים. ּכׁשאר טהֹור ּבארץ, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמחּבר
- ׁשּלֹו הּצדדין ּבכירה. ּכן ּׁשאין מה קּבּול; ּככלי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻטמאה,

ּכירה. מּׁשּום טמא אינֹו ּבהן, -]הּנֹוגע ׁשּלֹו[חלק הרחב ִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
לכירה] מּטּמא,[שמחובר - ּתבׁשיל ּבׁשעת עליו ְְְִִִִֵֶַַַָָׁשּיֹוׁשבין

ּגּביו על ּכירה ּובנה הּסל, את הּכֹופה וכן הּדּוכן. נטמא ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאם
,לפיכ ּכירה; מּׁשּום לא עץ, ּכלי מּׁשּום טמאה זֹו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָֹ

ּכּכירה. מאוירּה טמאה מקּבלת ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻאינּה

טז ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

רּבֹו.‡. ׁשיריו והּקטן, טפחים; ארּבעה ׁשיריו ּגדֹול, ְְְְְִַַַָָָָָָָָָָֻּתּנּור
- רּבֹו ּובּקטן טפחים, ארּבעה ּבּגדֹול נׁשאר ׁשאם ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּכיצד?
אם וכן טמאה. מקּבל אינֹו מּכאן, ּפחֹות טמאה; ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻמקּבל
ּבּגדֹול, טפחים מארּבעה ּפחֹות ּבֹו ׁשּׁשּיר עד ּונתצֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָנטמא,
רב אֹו ארּבעה, ּבֹו נׁשאר טהֹור; - הּקטן מרב ּפחֹות ְְִֵַַַָָָָָָֹֹאֹו
ׁשלׁש ׁשיריה והּכירה, ּבטמאתֹו. הּוא עדין - ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹֻהּקטן

הּכּפח קטנה]אצּבעֹות. ׁשעּורּו[כירה לאפּיה, עׂשהּו אם ְֲִִִֶַַָָָָָֻ
ּכּכירה. ׁשעּורּו לבּׁשּול, ְִִִַַַָּכּתּנּור;

לכּתתֹו·. רצה ולא ׁשּנטמא, ּכיצד[לשברו]ּתּנּור - ְְְְִֵֶַַַָָָֹ
הּטפלה את וגֹורד חלקים, לׁשלׁשה חֹולקֹו אֹותֹו? ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹמטהרין

טיט] מהן[שיכבת חרׂש ּכל ׁשּנמצא עד החרׂשים, ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשעל
אחד לׁשנים, חּלקֹו ּגּביו. על טיט ּבלא הארץ על ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעֹומד
לׁשנים חּלקֹו טהֹור. והּקטן טמא, הּגדֹול - קטן ואחד ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּגדֹול
אבל לכּון. אפׁשר ׁשאין לפי טמא, מהן אחד ּכל - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּבׁשוה
טהֹורה; לׁשנים, ׁשּנחלקה ּדפן לּה ׁשּיׁש חרׂש ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹטבלה

טמא. הּגדֹול - קטן ואחד ּגדֹול אחד היה ְְִֵֶֶַָָָָָָָָָואם

הּגדֹול‚. - ּכׁשנים ּגדֹול ואחד לׁשלׁשה, ׁשּנחלק ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּתּנּור
אם - לרחּבֹו חליֹות חתכֹו טהֹורין. הּקטּנים והּׁשנים ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֻטמא,

וחל חליה ּכל ּגבּה טהֹור.היה טפחים, מארּבעה ּפחֹות יה ְְְְְִֵַַָָָָָָָָָָֹֻֻ
ּבטיט, עליהן ּומרח זֹו, ּגּבי על זֹו החליֹות את וסּדר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֻחזר
אחר, ּתּנּור ׁשעׂשה ּכמי זה הרי - ּכׁשהיה ּתּנּור ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהחזירֹו
ּכדי ׁשּיּסיקּנּו והּוא ּולהּבא; מּכאן אּלא טמאה מקּבל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻואינֹו
הּטפלה את מּמּנּו הרחיק ׁשּמרחֹו. אחר ספּגנין, ּבֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻלאפֹות

לתנור] הידקה לא ּובין[- החליֹות ּבין צרֹורֹות אֹו חֹול ונתן ,ְְְֵֵַַָֻ
ׁשאמרּו: הּוא וזה לעֹולם; טמאה מקּבל אינֹו - ְְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֻהּטפלה

היתה[חכמים:] טהֹור'. והּוא ּבֹו, אֹופֹות והּטהֹורה ְְְְִַַָָָָָ'הּנּדה

מּטּמאה היא - טפחים ארּבעה ּבּה ׁשּיׁש אחת חליה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּבֹו
טהֹורֹות. החליֹות, ּכל ּוׁשאר ּבאויר; מּטּמאה ואין ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֻּבמּגע,

סּמּוכין„. לֹו ועׂשה האּמן, מּבית מחּת ׁשּבא ְְִִִֵֶַָָָָָָֻֻּתּנּור
והּוא[חישוקים] עליו ּונתנן ּכאחד, להיֹות אֹותֹו ְְְְְְִִֶֶַָָָָָׁשּמקּבצין

ואפּלּו יטהר; אֹותֹו, הּסֹומכין את ּכׁשּיסיר - ונטמא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָטהֹור,
להּבא; טמאה מקּבל ּבטיט, מרחֹו טהֹור. הּוא הרי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻהחזירן,

הּסק. ׁשּכבר להּסיקֹו, צרי ְְְִִֵֶַַָָֻואינֹו

וטח‰. לחליה, חליה ּבין חֹול ונתן חליֹות, ׁשחתכֹו ְְְְְְֲֵֶַַָָָָָֻֻֻּתּנּור
טמאה. מקּבל זה הרי - מּבחּוץ הּכל על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻּבטיט

.Âיכֹול אם - ּבטיט וטח ּבארץ חֹופר ׁשהּוא הערבּיים, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָיֹורת
טהֹור. לאו, ואם טמאה; מקּבל עצמֹו, ּבפני לעמד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֻהּטיט

.Ê,ּתּנּור ועׂשין ּבזה זה ודּבקן חרׂש, ּכלי ׁשברי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמביא
מקּבל זה הרי - והּסיקֹו ּומּבחּוץ, מּבפנים טפלה לֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָועׂשה

ּכּׁשעּור. מהם חרׂש ּבכל ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻטמאה,

.Áגדולה]ּפיטס חרס ותחתיתו]ׁשּקרזלֹו[חבית גגו ,[חתך ְְִִֶָ
ׁשּמקּבל ּפי על אף - מחּוץ טפלה לֹו ועׂשה ּתּנּור, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָועׂשהּו

ּכּׁשעּור[משקים] ּדפנֹותיו משקים]על קיבול בית של הרי[- , ְֲִֵַַָָ
אּלא לעֹולם, טמאה לֹו אין ׁשּטהר, חרׂש ׁשּכלי טהֹור; ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻזה
ּומּבחּוץ. מּבפנים טפלה לֹו ועׂשה ּתּנּור, עׂשהּו ּכן ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָאם

.Ëסדקין ׁשל חרס]ּתּנּור מחתיכות בנוי טפלה[- ׁשעׂשה , ְְִֵֶֶַָָָָ
אינֹו זה הרי - מגּלה הּסדקין ּומקֹום ואחד, אחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻלכל

ּגבסין אֹו סיד אֹו טיט נתן טמאה. ּגּבי[גבס]מקּבל על ְְְִִִִֵֵַַַַָָֻ
זפת אֹו חרסית עליהן נתן מתטּמא; זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּסדקין,
הּכלל: זה טהֹור. ּגללים, אֹו ּבצק ּוׁשמרים ׁשעוה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָוגפרית
הּסדקין. את מחּבר אינֹו ּתּנּורים, מּמּנּו עֹוׂשין ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדבר

.Èזוית ּכלּפי ׁשּנתנֹו ּתּנּור לקיר]סדק ּבטיט[צמוד ּומרח , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הּצדדין לקיר]מן התנור טהֹור.[חיבר - ְִִַָָ

.‡Èּבּזוית ׁשּנתנֹו ּתּנּור ׁשל לקיר]ּדף אֹופה[צמוד להיֹות , ְְִִֶֶֶַַַָָ
טמאה. מקּבל ּתּנּור, רב ּבֹו יׁש ואם טהֹור; - ְְְִֵֵַַָָֹֻּבֹו

·Èׁשּנ מאוירֹוּתּנּור נטמא אם - חציֹו עד עפר ּבֹו תן ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבמּגע, נטמא ואם ּולמעלה; מעפר אּלא מּטּמא אינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבלבד,
ּולמּטה. מעפר אף ּכּלֹו, נטמא - מּתֹוכֹו ּבֹו טמאה ְְְְְִִֵַַָָָָָָָֻֻונגעה

.‚Èׁשפיתת מקֹום - ׁשהּכירה ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָּכבר
,לפיכ אחת. קדרה ׁשפיתת מקֹום - והּכּפח קדרֹות; ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻׁשּתי
מקּבלת עדין ּולרחּבּה, טהֹורה; לארּכּה, ׁשּנחלקה ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּכירה
טהֹור. - לרחּבֹו ּבין לארּכֹו ּבין ׁשּנחלק, ּכּפח ְְְְְֱֵֵֶֶַָָָָָֻֻטמאה.

.„Èהכירה]הּקּלתּות ׁשּנפחתה[בסיס ּבּתים ּבעלי ׁשל ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָ
טפחים, מּׁשלׁשה ּפחֹות הּפחת עמק היה אם - ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֹקרקעיתּה
ּתתּבּׁשל מּלמּטה, ּבּפחת יּסק ׁשאם טמאה; מקּבל זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻהרי

מּלמעלה. ְְְִֵַַָָהּקדרה

.ÂË,טמאה מקּבלת אינּה - יתר אֹו ׁשלׁשה עמק הּפחת ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻהיה
אֹו אבן נתן ּבׁשלה. ואינּה הּקדרה מן רחֹוקה האׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהרי
- ּבטיט מרחֹו ּבטהרתּה; היא עדין הּפחת, ּפי על ְְְְְֲֳִִִִֵַַַָָָָצרֹור
ּולהּבא. מּכאן טמאה מקּבלת הּכירה, קרקע האבן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻנעׂשית

יז ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

הּכלים‡. ידֹות ומשמשיןּכל לכלי המחוברים [דברים ְִֵַָ
הּצריאותו] ידֹו נטמאת הּכלי, נטמא ואם ּככלים. הן הרי ,ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָ
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חיצֹונֹות ׁשּתים על לׁשּפֹות יכֹול אם - האמצעית ְְְְִִִִִִֶַַָָָָנּטלה
מּזה, יתר מרחקין היּו ואם טמאה; היא הרי ּגדֹולה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻיֹורה
ּכׁשהיה. טהֹור הּכל הרי האמצעית, את החזיר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹטהֹורה.
והּוא, ּולהּבא; מּכאן טמאה מקּבלין - ּבטיט ְְְְְְְִִִֵַַָָָָֻמרחּה
הּביצה. את עליה לבּׁשל ּכדי מהן אחת לכל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיּסיקּנה

.ÁÈזֹו לאבן וסמ ונטמאת, ּכירה, ׁשעׂשאן אבנים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּתי
ּכל חצי הרי - מּכאן אחת אבן ולזֹו מּכאן אחת אבן ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּמּנה
טהֹור. האבן וחצי טמא, הראׁשֹונה הּכירה אבני מּׁשּתי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאבן
ּכירה ׁשל הּׁשּתים חזרּו ,ׁשּסמ הּטהֹורֹות הּׁשּתים ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָנּטלּו

ְְָָֻלטמאתן.

.ËÈהתנור]ּדּוכן ליד שמונח ּבית[חלול לֹו ׁשּיׁש חרׂש ׁשל ֵֵֶֶֶֶָ
והרמץ קדרֹות, וגחלים]קּבּול טהֹור[אפר - ּבתֹוכֹו נתּון ְְְִֵֶֶָָָ

היה אם ,לפיכ קּבּול. ּכלי מּׁשּום וטמא ּכירה, ְְְִִִִִִִֵָָָָָמּׁשּום
מקּבל אינֹו - נּקב ואם הּכלים. ּכׁשאר טהֹור ּבארץ, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמחּבר
- ׁשּלֹו הּצדדין ּבכירה. ּכן ּׁשאין מה קּבּול; ּככלי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻטמאה,

ּכירה. מּׁשּום טמא אינֹו ּבהן, -]הּנֹוגע ׁשּלֹו[חלק הרחב ִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
לכירה] מּטּמא,[שמחובר - ּתבׁשיל ּבׁשעת עליו ְְְִִִִֵֶַַַָָׁשּיֹוׁשבין

ּגּביו על ּכירה ּובנה הּסל, את הּכֹופה וכן הּדּוכן. נטמא ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאם
,לפיכ ּכירה; מּׁשּום לא עץ, ּכלי מּׁשּום טמאה זֹו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָֹ

ּכּכירה. מאוירּה טמאה מקּבלת ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻאינּה

טז ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

רּבֹו.‡. ׁשיריו והּקטן, טפחים; ארּבעה ׁשיריו ּגדֹול, ְְְְְִַַַָָָָָָָָָָֻּתּנּור
- רּבֹו ּובּקטן טפחים, ארּבעה ּבּגדֹול נׁשאר ׁשאם ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּכיצד?
אם וכן טמאה. מקּבל אינֹו מּכאן, ּפחֹות טמאה; ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻמקּבל
ּבּגדֹול, טפחים מארּבעה ּפחֹות ּבֹו ׁשּׁשּיר עד ּונתצֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָנטמא,
רב אֹו ארּבעה, ּבֹו נׁשאר טהֹור; - הּקטן מרב ּפחֹות ְְִֵַַַָָָָָָֹֹאֹו
ׁשלׁש ׁשיריה והּכירה, ּבטמאתֹו. הּוא עדין - ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹֻהּקטן

הּכּפח קטנה]אצּבעֹות. ׁשעּורּו[כירה לאפּיה, עׂשהּו אם ְֲִִִֶַַָָָָָֻ
ּכּכירה. ׁשעּורּו לבּׁשּול, ְִִִַַַָּכּתּנּור;

לכּתתֹו·. רצה ולא ׁשּנטמא, ּכיצד[לשברו]ּתּנּור - ְְְְִֵֶַַַָָָֹ
הּטפלה את וגֹורד חלקים, לׁשלׁשה חֹולקֹו אֹותֹו? ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹמטהרין

טיט] מהן[שיכבת חרׂש ּכל ׁשּנמצא עד החרׂשים, ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשעל
אחד לׁשנים, חּלקֹו ּגּביו. על טיט ּבלא הארץ על ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעֹומד
לׁשנים חּלקֹו טהֹור. והּקטן טמא, הּגדֹול - קטן ואחד ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּגדֹול
אבל לכּון. אפׁשר ׁשאין לפי טמא, מהן אחד ּכל - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּבׁשוה
טהֹורה; לׁשנים, ׁשּנחלקה ּדפן לּה ׁשּיׁש חרׂש ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹטבלה

טמא. הּגדֹול - קטן ואחד ּגדֹול אחד היה ְְִֵֶֶַָָָָָָָָָואם

הּגדֹול‚. - ּכׁשנים ּגדֹול ואחד לׁשלׁשה, ׁשּנחלק ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּתּנּור
אם - לרחּבֹו חליֹות חתכֹו טהֹורין. הּקטּנים והּׁשנים ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֻטמא,

וחל חליה ּכל ּגבּה טהֹור.היה טפחים, מארּבעה ּפחֹות יה ְְְְְִֵַַָָָָָָָָָָֹֻֻ
ּבטיט, עליהן ּומרח זֹו, ּגּבי על זֹו החליֹות את וסּדר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֻחזר
אחר, ּתּנּור ׁשעׂשה ּכמי זה הרי - ּכׁשהיה ּתּנּור ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהחזירֹו
ּכדי ׁשּיּסיקּנּו והּוא ּולהּבא; מּכאן אּלא טמאה מקּבל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻואינֹו
הּטפלה את מּמּנּו הרחיק ׁשּמרחֹו. אחר ספּגנין, ּבֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻלאפֹות

לתנור] הידקה לא ּובין[- החליֹות ּבין צרֹורֹות אֹו חֹול ונתן ,ְְְֵֵַַָֻ
ׁשאמרּו: הּוא וזה לעֹולם; טמאה מקּבל אינֹו - ְְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֻהּטפלה

היתה[חכמים:] טהֹור'. והּוא ּבֹו, אֹופֹות והּטהֹורה ְְְְִַַָָָָָ'הּנּדה

מּטּמאה היא - טפחים ארּבעה ּבּה ׁשּיׁש אחת חליה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּבֹו
טהֹורֹות. החליֹות, ּכל ּוׁשאר ּבאויר; מּטּמאה ואין ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֻּבמּגע,

סּמּוכין„. לֹו ועׂשה האּמן, מּבית מחּת ׁשּבא ְְִִִֵֶַָָָָָָֻֻּתּנּור
והּוא[חישוקים] עליו ּונתנן ּכאחד, להיֹות אֹותֹו ְְְְְְִִֶֶַָָָָָׁשּמקּבצין

ואפּלּו יטהר; אֹותֹו, הּסֹומכין את ּכׁשּיסיר - ונטמא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָטהֹור,
להּבא; טמאה מקּבל ּבטיט, מרחֹו טהֹור. הּוא הרי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻהחזירן,

הּסק. ׁשּכבר להּסיקֹו, צרי ְְְִִֵֶַַָָֻואינֹו

וטח‰. לחליה, חליה ּבין חֹול ונתן חליֹות, ׁשחתכֹו ְְְְְְֲֵֶַַָָָָָֻֻֻּתּנּור
טמאה. מקּבל זה הרי - מּבחּוץ הּכל על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻּבטיט

.Âיכֹול אם - ּבטיט וטח ּבארץ חֹופר ׁשהּוא הערבּיים, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָיֹורת
טהֹור. לאו, ואם טמאה; מקּבל עצמֹו, ּבפני לעמד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֻהּטיט

.Ê,ּתּנּור ועׂשין ּבזה זה ודּבקן חרׂש, ּכלי ׁשברי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמביא
מקּבל זה הרי - והּסיקֹו ּומּבחּוץ, מּבפנים טפלה לֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָועׂשה

ּכּׁשעּור. מהם חרׂש ּבכל ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻטמאה,

.Áגדולה]ּפיטס חרס ותחתיתו]ׁשּקרזלֹו[חבית גגו ,[חתך ְְִִֶָ
ׁשּמקּבל ּפי על אף - מחּוץ טפלה לֹו ועׂשה ּתּנּור, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָועׂשהּו

ּכּׁשעּור[משקים] ּדפנֹותיו משקים]על קיבול בית של הרי[- , ְֲִֵַַָָ
אּלא לעֹולם, טמאה לֹו אין ׁשּטהר, חרׂש ׁשּכלי טהֹור; ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻזה
ּומּבחּוץ. מּבפנים טפלה לֹו ועׂשה ּתּנּור, עׂשהּו ּכן ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָאם

.Ëסדקין ׁשל חרס]ּתּנּור מחתיכות בנוי טפלה[- ׁשעׂשה , ְְִֵֶֶַָָָָ
אינֹו זה הרי - מגּלה הּסדקין ּומקֹום ואחד, אחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻלכל

ּגבסין אֹו סיד אֹו טיט נתן טמאה. ּגּבי[גבס]מקּבל על ְְְִִִִֵֵַַַַָָֻ
זפת אֹו חרסית עליהן נתן מתטּמא; זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּסדקין,
הּכלל: זה טהֹור. ּגללים, אֹו ּבצק ּוׁשמרים ׁשעוה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָוגפרית
הּסדקין. את מחּבר אינֹו ּתּנּורים, מּמּנּו עֹוׂשין ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדבר

.Èזוית ּכלּפי ׁשּנתנֹו ּתּנּור לקיר]סדק ּבטיט[צמוד ּומרח , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הּצדדין לקיר]מן התנור טהֹור.[חיבר - ְִִַָָ

.‡Èּבּזוית ׁשּנתנֹו ּתּנּור ׁשל לקיר]ּדף אֹופה[צמוד להיֹות , ְְִִֶֶֶַַַָָ
טמאה. מקּבל ּתּנּור, רב ּבֹו יׁש ואם טהֹור; - ְְְִֵֵַַָָֹֻּבֹו

·Èׁשּנ מאוירֹוּתּנּור נטמא אם - חציֹו עד עפר ּבֹו תן ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבמּגע, נטמא ואם ּולמעלה; מעפר אּלא מּטּמא אינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבלבד,
ּולמּטה. מעפר אף ּכּלֹו, נטמא - מּתֹוכֹו ּבֹו טמאה ְְְְְִִֵַַָָָָָָָֻֻונגעה

.‚Èׁשפיתת מקֹום - ׁשהּכירה ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָּכבר
,לפיכ אחת. קדרה ׁשפיתת מקֹום - והּכּפח קדרֹות; ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻׁשּתי
מקּבלת עדין ּולרחּבּה, טהֹורה; לארּכּה, ׁשּנחלקה ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּכירה
טהֹור. - לרחּבֹו ּבין לארּכֹו ּבין ׁשּנחלק, ּכּפח ְְְְְֱֵֵֶֶַָָָָָֻֻטמאה.

.„Èהכירה]הּקּלתּות ׁשּנפחתה[בסיס ּבּתים ּבעלי ׁשל ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָ
טפחים, מּׁשלׁשה ּפחֹות הּפחת עמק היה אם - ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֹקרקעיתּה
ּתתּבּׁשל מּלמּטה, ּבּפחת יּסק ׁשאם טמאה; מקּבל זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻהרי

מּלמעלה. ְְְִֵַַָָהּקדרה

.ÂË,טמאה מקּבלת אינּה - יתר אֹו ׁשלׁשה עמק הּפחת ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻהיה
אֹו אבן נתן ּבׁשלה. ואינּה הּקדרה מן רחֹוקה האׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהרי
- ּבטיט מרחֹו ּבטהרתּה; היא עדין הּפחת, ּפי על ְְְְְֲֳִִִִֵַַַָָָָצרֹור
ּולהּבא. מּכאן טמאה מקּבלת הּכירה, קרקע האבן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻנעׂשית
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הּכלים‡. ידֹות ומשמשיןּכל לכלי המחוברים [דברים ְִֵַָ
הּצריאותו] ידֹו נטמאת הּכלי, נטמא ואם ּככלים. הן הרי ,ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָ
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ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טהֹור, - לֹו צרי וׁשאין ּבתׁשמיׁשֹו; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָלֹו
ׁשלׁש הּכירה ּומן טפח, הּתּנּור מן הּיֹוצאת האבן ,ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלפיכ
נטמאּו והּכירה, הּתּנּור נטמא ואם חּבּור; - ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָאצּבעֹות
אּלּו, ּבאבנים הּנֹוגעין ּומׁשקין ואכלין האּלּו. ְְֲֲֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָהאבנים
לׁשלׁש חּוץ אֹו ּתּנּור, ׁשל לטפח ּבחּוץ נגעּו ואם ְְְְְְְִִֶֶַַָָֹנטמאּו;

טהֹורין. - ּכירה ׁשל ְְִִֶֶָָאצּבעֹות

קטנה]הּכּפח·. ּכּתּנּור;[כירה ׁשעּורּו לאפּיה, עׂשהּו - ֲִִַַַַָָָָֻ
ּכּכירה. ׁשעּורּו לבּׁשּול, ְִִִַָָָעׂשהּו

הּתּנּור‚. התנור]מּוסף בפתח טיט ּבעלי[תוספת ׁשל ֲֵֶַַַַ
מּפני הּתּנּור, ּבטמאת טמא - נחּתֹומין וׁשל טהֹור; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻּבּתים,
ׁשל יֹורה מּוסף ּבֹו, ּכּיֹוצא הּׁשּפּוד. את עליו סֹומ ֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

טהֹור. צּבעים, וׁשל טמא; זיתים, ְְִִֵֵֵֶַָָָׁשֹולקי

הּכירה„. הרותחת]עטרת הקדירה הנחת טהֹורה.[מקום , ְֲִֶֶַָָ
את ּבֹו ׁשּמּניחין ּבצּדֹו הּבנּוי הּמקֹום והּוא הּתּנּור, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָוטירת
טפחים, ארּבעה ּגבֹוהה ׁשהיא ּבזמן - רדּיתּה ּבעת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּפת
לפי טהֹורה, - מּכאן ּפחּותה הּתּנּור; ּבטמאת ְְְְְְִִֵַַַָָָָֻטמאה

על אפּלּו לּתּנּור, חּברּה ואם לֹו. חּבּור ׁשלׁש[גבי]ׁשאינּה ְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
טמאה. - ְֲִֵָָאבנים

.‰הּפ השמן]ּבית הנחת הּתבלין[מקום הנחתּובית [מקום ְִֵֵַַַָ
ּבמּגע,התבלינים] הּכירה נטמאת אם - ׁשּבּכירה הּנר ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּובית

ׁשאינן לפי נטמאּו, לא ּבאויר, נטמאת ואם ּכּלן; ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָֹֻנטמאּו
זה הּכר להן עׂשּו ּולפיכ סֹופרים, מּדברי אּלא לּה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָחּבּור
ׁשאנּו ּכל וכן וקדׁשים. ּתרּומה עליהן יׂשרפּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹּכדי
- ּבאויר מּטּמא ואינֹו ּבמּגע מּטּמא ׁשהּוא זה ּבענין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹומרין
ׁשּלא ּכדי זה הּכר לֹו ועׂשּו סֹופרים, מּדברי אּלא חּבּור ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹאינֹו

ּתֹוליןיׂשר אּלא קדׁשים עליו שורפים]פּו ולא אוכלים .[לא ְְִִִֶָָָָָ

.Âהרי אצּבעֹות, ׁשלׁש ּגבֹוהה ׁשהיא ּבזמן - הּכירה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹחצר
ּבמּגע ּבין ׁשּלּה, החצר אֹו הּכירה נטמאת ואם חּבּור; ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָזֹו

הּׁשנּיה נטמאת - ּבאויר הכירה]ּבין או היתה[החצר, . ְְְֲִִִֵֵַָָָָ
נטמאת - ּבמּגע מהן אחת ונטמאת מּכאן, ּפחּותה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהחצר
אין - ּבלבד מאוירּה מהן אחת נטמאת אם אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשנּיה;
סֹופרים. מּדברי אּלא לּה חּבּור ׁשאינּה לפי טמאה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָחברּתּה
ּגבֹוהה ׁשהיא ּבזמן - הּכירה מן מפרׁשת הּכירה חצר ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻהיתה
ּבין מּגע לטמאת ּבין לּה, חּבּור זֹו הרי - אצּבעֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֻׁשלׁש
חלקה חצר ׁשהיתה אֹו מּכאן, ּפחּותה היתה אויר. ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָֻלטמאת
ּבין הּכירה, נטמאת ואם לּה; חּבּור אינּה - ׂשפה לּה ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָואין
החצר, נטמאת אם וכן טהֹורה; החצר - ּבמּגע ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמאוירּה

טהֹורה. ְִַָָהּכירה

.Êּכירה הקדירה]ּפטּפּוטי להנחת היה[בליטות ׁשלׁשה: , ְְִִֵָָָָֹ
נטמאת אם - ּפחֹות אֹו אצּבעֹות ׁשלׁש מהן אחד ּכל ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּגבּה
היּו אם וכן ׁשלׁשּתן. נטמאּו ּבאויר, ּבין ּבמּגע ּבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָהּכירה
נטמאּו ּבמּגע, הּכירה נטמאת אם - מהן אחד נּטל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָארּבעה.
נטמאּו לא ּבאויר, נטמאת ואם ׁשּנׁשארּו; הּפטּפּוטין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָֹׁשני

לּה עׂשה אם[רק]עּמּה. - זה ּכנגד זה ּפטּפּוטין ׁשני ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
לא ּבאויר, נטמאת ואם נטמאּו; ּבמּגע, הּכירה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹנטמאת
מּׁשלׁש - אצּבעֹות מּׁשלׁש ּגבֹוהין הּפטּפּוטין היּו ְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹֹנטמאּו.
ּבין ּבמּגע ׁשּנטמאת ּבין הּכירה, עם מּטּמאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּולמּטה
נטמאת אם הּכירה, עם מּטּמאין ּולמעלה ּומּׁשלׁש ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָָֹּבאויר.

אין ּבלבד, מאוירּה נטמאת אם אבל ּבמּגע; ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָהּכירה
הּׂשפה מן מׁשּוכין הּפטּפּוטין היּו עּמּה. חוץמּטּמאין [כלפי ְְְִִִִִִִַַַָָָָ

ׁשּנטמאת-] ּבין עּמּה, מּטּמאין - אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבתֹו
עּמּה, מּטּמאין - אצּבעֹות לׁשלׁש חּוץ ּבאויר. ּבין ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּבמּגע
מּטּמאין אין ּבלבד, ּבאויר נטמאת ואם ּבמּגע. נטמאת ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָָאם
מּדברי ׁשּכּלן האּלּו, הּׁשעּורין ּבכל מדקּדקין ואין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻעּמּה.

הן. ְִֵסֹופרים

שני יום
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ועׂשּוי‡. מקּבל, ׁשּיהיה עד טמאה מקּבל אינֹו חרׂש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּכלי
מקּבל ׁשהיה אֹו קּבּול, ּבית ּבֹו היה לא אם אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלקּבלה;
מּדברי לא ּכלל, טמאה מקּבל אינֹו - לקּבלה נעׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹֻולא
והּמּטה והּספסל הּכּסא ,לפיכ סֹופרים. מּדברי ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּתֹורה
ׁשאין מּכלים ּבהן ּכּיֹוצא וכל חרׂש, ׁשל והּמנֹורה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻוהּׁשלחן
ׁשהּמים הּסילֹונֹות וכן טמאה. מקּבלין אינן - ּתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻלהן
ׁשהן ּפי על ואף ּכפּופין, ׁשהן ּפי על ואף - ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמהּלכין
ּכדי אּלא לקּבלה נעׂשּו ׁשּלא מּפני טהֹורין, הן הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמקּבלין
הּדפּונה וחבית ׁשּיטין, ׁשל חבית וכן הּמים. מהן [-ׁשּיצאּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

דופן] הּמחץמשמשת יד]ּבׁשּולי בתי ולו גדול חרס -[כלי ְֵַַַ
נעׂשית ולא הּמחץ, ּבּה ׁשּנֹוׂשאין יד ּבית ּכמֹו ונעׂשית ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהֹואיל

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן טמאה. מקּבלת אינּה - ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻלקּבלה

וׁשאין·. טמאה; מקּבל ׁשמן, קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻּפנס
הּיֹוצרין מגּופת וכן טהֹור. כלים]ּבֹו, מייצרים עליה ׁשּיׁש[- ְְְִֵֵֶַַָ

טמאה. ,ּתֹו ְֵָָלּה

מּטּמא,‚. רֹוכלין, וׁשל טהֹור; ּבּתים, ּבעלי ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָמׁשּפ
צּדֹו על מּטהּו ׁשהּוא שמן]מּפני טיפה בו ּומריח[וממלא , ְִִִֵֵֵֶַַַ

לּלֹוקח. ֵַַּבֹו

טהֹורֹות,„. - החבּיֹות וכּסּויי ׁשמן, וכּדי יין ּכּדי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּכּסּוי
לתׁשמיׁש התקינן ואם לקּבלה; נעׂשּו בהם]ׁשּלא לקבל -], ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹ

ְִִַמּטּמאין.

הּלפס‰. גדולה]ּכּסּוי לֹו[קערה ויׁש נקּוב, ׁשהּוא ּבזמן - ְְִִֵֶֶֶַַָ
-[בליטה]חּדּוד חּדּוד לֹו ואין נקּוב, אינֹו ואם טהֹור; - ְְִִִֵֵָָ

הּכלל: זה הּירק. את לתֹוכֹו מצּננת ׁשהאּׁשה מּפני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּטּמא,
טהֹור. ּכפּוי, ּכׁשהּוא חרׂש ּבכלי המׁשּמׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹּכל

.Âמחורר]טיטרֹוס השקיה נקּוב[כלי ׁשהּוא ּפי על אף - ְִִֶַַָ
ּפרּוטֹות מתּכּנסין[טיפות]ּומֹוציא הּמים ׁשהרי מּטּמא; , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַ

לקּבלה. עׂשּויין והן ְְְֲִִֵַַָָָּבּצדדין,

.Êוהּׁשמן הּבגדים מטלּיֹות ׁשּמּניחין חרׂש ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּלּפיד
ּתחת ׁשּמּניחין ּכלי ּכל וכן מּטּמא. - ּדֹולק והּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּבתֹוכֹו,

מּטּמא. הּׁשמן, לקּבל ְִֵֵֵֶֶַַַַהּנרֹות

.Áאחרים]ּגסטרה כלים טפטופי לקבלת ׁשּמּניחין[כלי ְְִִִֶַָ
טמאה. מקּבלת הּכלי, מן הּנֹוזלין מׁשקין לקּבל הּכלים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֻּתחת

.Ëאינּה מקּבלת, ׁשהיא ּפי על אף - חרׂש ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָספינה
ּבּתֹורה האמּורין הּכלים ּבכלל הּספינה ׁשאין טמאה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמקּבלת
קטּנה. ּבין ּגדֹולה ּבין עץ, ׁשל ּבין חרׂש ׁשל ׁשהיתה ּבין -ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

.Èׁשבריהן אין - צּורתן ונפסדה ׁשּנׁשּברּו, הּכלים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל
ראּויין הּׁשברים ׁשאֹותן ּפי על אף טמאה, ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֻמקּבלין
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הראּוי חרׂש היה ׁשאם - חרׂש ּכלי מּׁשברי חּוץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלתׁשמיׁש;
חרׂש"; ּכלי "וכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבל זה הרי - ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻלקּבל
ּכלי ׁשברי לרּבֹות אּלא ּבא, לא ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמּפי
לקּבל ּתֹו זה לחרׂש ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָחרׂש.

סמּו לא יֹוׁשב החרׂש ּכׁשּיהיה הּמׁשקין משהו]ּבֹו ;[על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
אינֹו אֹותֹו, סֹומכין ּכן אם אּלא לקּבל יכֹול אינֹו אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָאבל

טמאה. ְְֵַָֻמקּבל

.‡Èאזנֹו מּפני ׁשּיקּבל ּכדי ליׁשב יכֹול ׁשאינֹו [אוזןהחרׂש ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
חּדּודהכלי] ּבֹו ׁשהיה אֹו לצד[בליטה], מכריעֹו והחּדּוד ְְְִִִֶַַַָָ

נׁשּבר אֹו האזן ׁשּנּטלה ּפי על אף טהֹור; זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד
אחת, ׁשעה ׁשּטהר חרׂש ּכלי ׁשּכל טהֹור; זה הרי - ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהחּדּוד

לעֹולם. טמאה לֹו ְְֵָָֻאין

.·Èׁשּׁשּוליהן חרׂש ּכמזרקֹות,[תחתיתן]ּכלי חּדין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָ
מקּבלין ׁשאינן ּפי על אף - מקּבלין ׁשּוליהן והרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּנׁשּברּו,

הּקרּפּיֹות ׁשּולי ּכגֹון נסמכּו, ּכן אם ששמואּלא [ממקום ְְְְִִִֵֵֶַָֻ
ׁשּלכקורפו] טמאה; מקּבלין אּלּו הרי הּכֹוסֹות, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָֻוׁשּולי

מּתחּלתן, ּבאחיזה.נעׂשּו אֹו ּבסמיכה מקּבלין ׁשּיהיּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָ

.‚Èהיה אם טמאה? מקּבל ויהיה החרׂש, יקּבל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּכּמה
חבּיֹות עד קטן, אדם סיכת ּכדי מכיל ׁשלם ּכׁשהיה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהּכלי
ונׁשאר ונׁשּברּו, לּה, קרֹוב אֹו ּכסאה מקּבלֹות ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָׁשהן
ׁשהּוא חרׂש - מּדפניהן ּבין מּקרקעיתיהן ּבין - ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבחרׂשים
טמאה. מקּבל זה הרי - רביעית יֹוׁשב ּכׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֻמקּבל

.„Èהּמכילה חבית עד ּכסאה הּמכילה מחבית הּכלי ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָהיה
ּכדי הּנׁשאר ּבחרׂש היה אם - ונׁשּברה יתר, אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָסאתים
מחבית הּכלי היה טמאה. מקּבל זה הרי לג, חצי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻלקּבל
ּבחרׂש אם - ונׁשּברּו ּגדֹולים, חצבים עד סאתים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָהּמכילה
היּו טמאה. מקּבל זה הרי לג, המקּבל חרׂש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּנׁשאר
טמאה. מקּבלין אינן אּלּו, מּׁשעּורין ּפחֹות מקּבלין ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָֻהחרׂשים

.ÂËונׁשאר ׁשּנׁשּבר, ּבֹו, וכּיֹוצא הּפ ּכגֹון קטן, חרׂש ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּכלי
חד והיה יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ׁשהּוא ּכל המקּבל חרׂש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּקרקעיתֹו
ואם טמאה. מקּבל זה הרי - קטן ּככלי ׁשּנמצא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּביֹותר
לפי טמאה; מקּבל אינֹו המקּבל, חרׂש מּדפנֹותיהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻנׁשאר

הן ּכׁשוין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכלים הםׁשּדפנֹות [כאילו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּתֹוישרים] להן ואין קיבול], בית ונמצאּו[- הּנּכר; ְְְְִִֵֶַָָ

חרׂש. ּכלי ְְִֵֵֶֶּכפׁשּוטי

.ÊËמן חּוץ טהֹורין; מקֹום, ּבכל הּנמצאין חרׂשים ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָחזקת
לּכלים הן ּגסטרּיֹות ׁשרּבן מּפני הּיֹוצר, ּבבית ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻהּנמצאים

אחרים] כלים טפטופי טמאה[מקבלים מקּבלת והּגסטרה ,ְְְְְִֶֶַַָָֻ
ּכלים. מּׁשברי ׁשהיא ּפי על ְִִִִִֵֵֶַַאף
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מּטמאתֹו,‡. ויטהר חרׂש ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּכּמה
העׂשּוי טהֹור? היה אם טמאה, יקּבל לא אֹו טמא, היה ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֻאם
למׁשקין, והעׂשּוי זיתים. ּבמֹוציא מּׁשּיּנקב ְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָלאכלין,
הּמׁשקה, על אֹותֹו ּכׁשּמּניחין - מׁשקין ּבמכניס ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָמּׁשּיּנקב
מּטילין ,ּולכ לכ העׂשּוי הּנקב. מן לּכלי הּמׁשקה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָיּכנס
ּבמֹוציא ׁשּיּנקב עד טמאה, מקּבל הּוא והרי לחמרֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֻֻאֹותֹו

ּבגסטרה אּלא מׁשקה ּבמֹוציא אמרּו ולא לקבלתזית. [כלי ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ

אחרים] כלים לקּבלדליפת עׂשּויה ׁשהיא לפי ְְְֲִִִֵֶַַָּבלבד,
הרי מׁשקין, הֹוציאה ואם הּכלים; מן הּנֹוזלים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָהּמׁשקין

ּתׁשמיׁשּה. ְִֵַָָּבטל

טהר·. - מׁשקה ּבמֹוציא נּקב חרׂש: ּבכלי מּדֹות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָחמׁש
ּבֹו לקּדׁש חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין ּגסטרה, מּׁשּום ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָמּלהּטּמא
מי ּבֹו לקּדׁש ראּוי אינֹו - מׁשקה ּבכֹונס נּקב חּטאת. ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמי
ּבמׁשקין הּזרעים ּבֹו להכׁשיר חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָחּטאת,
הּמים אין - קטן ּכׁשרׁש נּקב ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּתלּוׁשין
ּבּכלי; ׁשאינן ּכמי הן והרי הּזרעים, את מכׁשירין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבתֹוכֹו
נּקב טמאה. ּומקּבל זיתים, ּבֹו לקּבל הּוא ּכלי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֻועדין
אבנים ּוכלי ּגללים ּככלי הּוא והרי טהר, - זיתים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָּבמֹוציא
ּבצמיד להּציל חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין טמאה; מקּבלין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֻׁשאין

מהודק]ּפתיל ׁשּבארנּו[כיסוי ּכמֹו רּבֹו, ׁשּיפחת עד , ְְְִִֵֶֶַַַָֻ
מת. ְְֵַֻּבטמאת

הּלפס‚. ּבאגֹוזין. ׁשעּורּה גדוהחבית, לה][קדירה ֱִִִֶֶֶֶַָָ
ׁשעּורּה חרׂש, ׁשל ערבה וכן ּבזיתים. ׁשעּורן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוהּקדרה,
ּבלח, סאה ארּבעים ּומחזקת ּגדֹולה היתה אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבזיתים;
צּדּה על מּטּה ׁשהּוא ּפי על אף - זיתים ּבמֹוציא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָונפחתה

נעׂשית. לכ לא ׁשּמּתחּלתּה, טהֹורה; ּבּה, ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹולׁש

והּטני„. טיפין]הּפ טיפין שמוציא ּבׁשמן.[כלי ׁשעּורן , ְְְִִֶֶַַַָ
מים]והּצרצּור שתית ּבמים.[כלי ׁשעּורּו , ְְְִִַַַ

ּפיו‰. ׁשּנּטל הפתילה]נר אדמה[מקום וׁשל טהֹור; , ְֲִִֵֶֶַָָָ
ּבפתילה ּפיו בכבשן]ׁשהּסק ואינֹו[ולא טמאה, מקּבל אינֹו , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻֻ

חרׂש. ּככלי ּבּכבׁשן ּכּלֹו ׁשּיּסק עד חרׂש, ּכלי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֻֻּבכלל

.Âׁשּנפחתה ּדפנּה[נחסרה]חבית על אֹותּה ּוכׁשּמּטין , ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
היא עדין - ערבֹות ׁשּתי ּכמין ׁשּנחלקה אֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָמקּבלת,

נתרעעה טמאה. רעועה]מקּבלת נהייתה יכֹולה[- ואינּה , ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֻ
טהֹורה. - ּגרֹוגרֹות קב ּבחצי ְְְְְֲִִֵַַַָלהּטלטל

.Êהיא הרי - אזניה ׁשּנּטלּו דינה]חבית [כליּכגסטרה[- ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
אחרים] כלים דליפת נסּדקההמקבל אחת; אזן אפּלּו ,ְְֲִִֶַַָֹ

ואם ּכגסטרה. היא קּימֹות, אזניה אפּלּו - מאזניה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלמּטה
ּכחבית. נּדֹונת ּבאזנים, ׁשּלא עׂשאּה ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָֹמּתחּלה

.Áּכׁשּתי ׁשהיא ונמצאת ּבּכבׁשן, ׁשּנסּדקה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָחבית
טמאה מקּבלת נסּדקה, מלאכּתּה מּׁשּנגמרה אם - ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֻּגסטרּיֹות
ואחר נסּדקה, מלאכּתּה ׁשּתּגמר קדם ואם מהן; ּגסטרה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכל
היּו אם זה? ּדבר יּודע והיא טהֹורה. ּבּכבׁשן- נׂשרפה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָּכ

ׁשוין חלק]ׁשבריה השבר מקום ׁשּלא[- עד - מאּדים ותֹוכּה , ְְְִִֶֶַַָָָָֹ
ּתֹוכּה ואין ׁשוין, ׁשבריה אין נסּדקה; מלאכּתּה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָנגמרה
נׁשּברה, מלאכּתּה ׁשּנגמרה ׁשאחר ּבידּוע - ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָמאּדים
לתׁשמיׁש. הראּויין חרׂש ּכלי ׁשברי ּכׁשאר טמאה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּומקּבלת

.Ëּפי על אף - מׁשקין מקּבלת ואינּה ׁשּנתרעעה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּגסטרה
לקּבל אּלא עׂשּויה ׁשאינּה טהֹורה; אכלין, ְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמקּבלת
אין ּדֹולפת, היתה ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּדֹולפין, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָמׁשקין
ׁשּנחלקה אֹו ׁשּנפחתה ּגסטרה וכן לגסטרה. ּגסטרה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָעֹוׂשין
מּטּמאין, ׁשירים ׁשל ׁשירים אמרּו ׁשּלא טהֹורה; ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹלׁשּתים,

ׁשּמּטּמאין. הן ּבלבד חרׂש ּכלי ׁשירי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאּלא

.Èחּדּודין ׁשהיּו ּבין[בליטות]ּגסטרה מּמּנה, יֹוצאין ְְְִִִִִֵֶֶָָָ
המקּבל ּכל - צּדּה על מּטה ׁשהיתה ּבין יֹוׁשבת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהיתה
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הראּוי חרׂש היה ׁשאם - חרׂש ּכלי מּׁשברי חּוץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלתׁשמיׁש;
חרׂש"; ּכלי "וכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבל זה הרי - ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻלקּבל
ּכלי ׁשברי לרּבֹות אּלא ּבא, לא ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמּפי
לקּבל ּתֹו זה לחרׂש ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָחרׂש.

סמּו לא יֹוׁשב החרׂש ּכׁשּיהיה הּמׁשקין משהו]ּבֹו ;[על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
אינֹו אֹותֹו, סֹומכין ּכן אם אּלא לקּבל יכֹול אינֹו אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָאבל

טמאה. ְְֵַָֻמקּבל

.‡Èאזנֹו מּפני ׁשּיקּבל ּכדי ליׁשב יכֹול ׁשאינֹו [אוזןהחרׂש ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
חּדּודהכלי] ּבֹו ׁשהיה אֹו לצד[בליטה], מכריעֹו והחּדּוד ְְְִִִֶַַַָָ

נׁשּבר אֹו האזן ׁשּנּטלה ּפי על אף טהֹור; זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד
אחת, ׁשעה ׁשּטהר חרׂש ּכלי ׁשּכל טהֹור; זה הרי - ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהחּדּוד

לעֹולם. טמאה לֹו ְְֵָָֻאין

.·Èׁשּׁשּוליהן חרׂש ּכמזרקֹות,[תחתיתן]ּכלי חּדין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָ
מקּבלין ׁשאינן ּפי על אף - מקּבלין ׁשּוליהן והרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּנׁשּברּו,

הּקרּפּיֹות ׁשּולי ּכגֹון נסמכּו, ּכן אם ששמואּלא [ממקום ְְְְִִִֵֵֶַָֻ
ׁשּלכקורפו] טמאה; מקּבלין אּלּו הרי הּכֹוסֹות, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָֻוׁשּולי

מּתחּלתן, ּבאחיזה.נעׂשּו אֹו ּבסמיכה מקּבלין ׁשּיהיּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָ

.‚Èהיה אם טמאה? מקּבל ויהיה החרׂש, יקּבל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּכּמה
חבּיֹות עד קטן, אדם סיכת ּכדי מכיל ׁשלם ּכׁשהיה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהּכלי
ונׁשאר ונׁשּברּו, לּה, קרֹוב אֹו ּכסאה מקּבלֹות ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָׁשהן
ׁשהּוא חרׂש - מּדפניהן ּבין מּקרקעיתיהן ּבין - ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבחרׂשים
טמאה. מקּבל זה הרי - רביעית יֹוׁשב ּכׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֻמקּבל

.„Èהּמכילה חבית עד ּכסאה הּמכילה מחבית הּכלי ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָהיה
ּכדי הּנׁשאר ּבחרׂש היה אם - ונׁשּברה יתר, אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָסאתים
מחבית הּכלי היה טמאה. מקּבל זה הרי לג, חצי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻלקּבל
ּבחרׂש אם - ונׁשּברּו ּגדֹולים, חצבים עד סאתים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָהּמכילה
היּו טמאה. מקּבל זה הרי לג, המקּבל חרׂש ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּנׁשאר
טמאה. מקּבלין אינן אּלּו, מּׁשעּורין ּפחֹות מקּבלין ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָֻהחרׂשים

.ÂËונׁשאר ׁשּנׁשּבר, ּבֹו, וכּיֹוצא הּפ ּכגֹון קטן, חרׂש ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּכלי
חד והיה יֹוׁשב, ּכׁשהּוא ׁשהּוא ּכל המקּבל חרׂש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּקרקעיתֹו
ואם טמאה. מקּבל זה הרי - קטן ּככלי ׁשּנמצא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּביֹותר
לפי טמאה; מקּבל אינֹו המקּבל, חרׂש מּדפנֹותיהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻנׁשאר

הן ּכׁשוין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכלים הםׁשּדפנֹות [כאילו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּתֹוישרים] להן ואין קיבול], בית ונמצאּו[- הּנּכר; ְְְְִִֵֶַָָ

חרׂש. ּכלי ְְִֵֵֶֶּכפׁשּוטי

.ÊËמן חּוץ טהֹורין; מקֹום, ּבכל הּנמצאין חרׂשים ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָחזקת
לּכלים הן ּגסטרּיֹות ׁשרּבן מּפני הּיֹוצר, ּבבית ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֻהּנמצאים

אחרים] כלים טפטופי טמאה[מקבלים מקּבלת והּגסטרה ,ְְְְְִֶֶַַָָֻ
ּכלים. מּׁשברי ׁשהיא ּפי על ְִִִִִֵֵֶַַאף
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מּטמאתֹו,‡. ויטהר חרׂש ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּכּמה
העׂשּוי טהֹור? היה אם טמאה, יקּבל לא אֹו טמא, היה ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֻאם
למׁשקין, והעׂשּוי זיתים. ּבמֹוציא מּׁשּיּנקב ְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָלאכלין,
הּמׁשקה, על אֹותֹו ּכׁשּמּניחין - מׁשקין ּבמכניס ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָמּׁשּיּנקב
מּטילין ,ּולכ לכ העׂשּוי הּנקב. מן לּכלי הּמׁשקה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָיּכנס
ּבמֹוציא ׁשּיּנקב עד טמאה, מקּבל הּוא והרי לחמרֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֻֻאֹותֹו

ּבגסטרה אּלא מׁשקה ּבמֹוציא אמרּו ולא לקבלתזית. [כלי ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ

אחרים] כלים לקּבלדליפת עׂשּויה ׁשהיא לפי ְְְֲִִִֵֶַַָּבלבד,
הרי מׁשקין, הֹוציאה ואם הּכלים; מן הּנֹוזלים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָהּמׁשקין

ּתׁשמיׁשּה. ְִֵַָָּבטל

טהר·. - מׁשקה ּבמֹוציא נּקב חרׂש: ּבכלי מּדֹות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָחמׁש
ּבֹו לקּדׁש חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין ּגסטרה, מּׁשּום ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָמּלהּטּמא
מי ּבֹו לקּדׁש ראּוי אינֹו - מׁשקה ּבכֹונס נּקב חּטאת. ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמי
ּבמׁשקין הּזרעים ּבֹו להכׁשיר חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָחּטאת,
הּמים אין - קטן ּכׁשרׁש נּקב ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּתלּוׁשין
ּבּכלי; ׁשאינן ּכמי הן והרי הּזרעים, את מכׁשירין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבתֹוכֹו
נּקב טמאה. ּומקּבל זיתים, ּבֹו לקּבל הּוא ּכלי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֻועדין
אבנים ּוכלי ּגללים ּככלי הּוא והרי טהר, - זיתים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָּבמֹוציא
ּבצמיד להּציל חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין טמאה; מקּבלין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֻׁשאין

מהודק]ּפתיל ׁשּבארנּו[כיסוי ּכמֹו רּבֹו, ׁשּיפחת עד , ְְְִִֵֶֶַַַָֻ
מת. ְְֵַֻּבטמאת

הּלפס‚. ּבאגֹוזין. ׁשעּורּה גדוהחבית, לה][קדירה ֱִִִֶֶֶֶַָָ
ׁשעּורּה חרׂש, ׁשל ערבה וכן ּבזיתים. ׁשעּורן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוהּקדרה,
ּבלח, סאה ארּבעים ּומחזקת ּגדֹולה היתה אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבזיתים;
צּדּה על מּטּה ׁשהּוא ּפי על אף - זיתים ּבמֹוציא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָונפחתה

נעׂשית. לכ לא ׁשּמּתחּלתּה, טהֹורה; ּבּה, ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹולׁש

והּטני„. טיפין]הּפ טיפין שמוציא ּבׁשמן.[כלי ׁשעּורן , ְְְִִֶֶַַַָ
מים]והּצרצּור שתית ּבמים.[כלי ׁשעּורּו , ְְְִִַַַ

ּפיו‰. ׁשּנּטל הפתילה]נר אדמה[מקום וׁשל טהֹור; , ְֲִִֵֶֶַָָָ
ּבפתילה ּפיו בכבשן]ׁשהּסק ואינֹו[ולא טמאה, מקּבל אינֹו , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻֻ

חרׂש. ּככלי ּבּכבׁשן ּכּלֹו ׁשּיּסק עד חרׂש, ּכלי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֻֻּבכלל

.Âׁשּנפחתה ּדפנּה[נחסרה]חבית על אֹותּה ּוכׁשּמּטין , ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
היא עדין - ערבֹות ׁשּתי ּכמין ׁשּנחלקה אֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָמקּבלת,

נתרעעה טמאה. רעועה]מקּבלת נהייתה יכֹולה[- ואינּה , ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֻ
טהֹורה. - ּגרֹוגרֹות קב ּבחצי ְְְְְֲִִֵַַַָלהּטלטל

.Êהיא הרי - אזניה ׁשּנּטלּו דינה]חבית [כליּכגסטרה[- ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
אחרים] כלים דליפת נסּדקההמקבל אחת; אזן אפּלּו ,ְְֲִִֶַַָֹ

ואם ּכגסטרה. היא קּימֹות, אזניה אפּלּו - מאזניה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלמּטה
ּכחבית. נּדֹונת ּבאזנים, ׁשּלא עׂשאּה ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָֹמּתחּלה

.Áּכׁשּתי ׁשהיא ונמצאת ּבּכבׁשן, ׁשּנסּדקה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָחבית
טמאה מקּבלת נסּדקה, מלאכּתּה מּׁשּנגמרה אם - ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֻּגסטרּיֹות
ואחר נסּדקה, מלאכּתּה ׁשּתּגמר קדם ואם מהן; ּגסטרה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכל
היּו אם זה? ּדבר יּודע והיא טהֹורה. ּבּכבׁשן- נׂשרפה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָּכ

ׁשוין חלק]ׁשבריה השבר מקום ׁשּלא[- עד - מאּדים ותֹוכּה , ְְְִִֶֶַַָָָָֹ
ּתֹוכּה ואין ׁשוין, ׁשבריה אין נסּדקה; מלאכּתּה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָנגמרה
נׁשּברה, מלאכּתּה ׁשּנגמרה ׁשאחר ּבידּוע - ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָמאּדים
לתׁשמיׁש. הראּויין חרׂש ּכלי ׁשברי ּכׁשאר טמאה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּומקּבלת

.Ëּפי על אף - מׁשקין מקּבלת ואינּה ׁשּנתרעעה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּגסטרה
לקּבל אּלא עׂשּויה ׁשאינּה טהֹורה; אכלין, ְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמקּבלת
אין ּדֹולפת, היתה ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּדֹולפין, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָמׁשקין
ׁשּנחלקה אֹו ׁשּנפחתה ּגסטרה וכן לגסטרה. ּגסטרה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָעֹוׂשין
מּטּמאין, ׁשירים ׁשל ׁשירים אמרּו ׁשּלא טהֹורה; ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹלׁשּתים,

ׁשּמּטּמאין. הן ּבלבד חרׂש ּכלי ׁשירי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאּלא

.Èחּדּודין ׁשהיּו ּבין[בליטות]ּגסטרה מּמּנה, יֹוצאין ְְְִִִִִֵֶֶָָָ
המקּבל ּכל - צּדּה על מּטה ׁשהיתה ּבין יֹוׁשבת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהיתה



�ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

זיתים החּדּודין זיתים]מן שמקבלים החידודים כל -] ִִִִֵַ
מּטּמא ּוכנגּדֹו ּבמּגע, מּטּמא - זיתים הּגסטרה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכׁשּיתמּלא
ואין ּבמּגע, מּטּמא - ּבּזיתים עּמּה מקּבל ׁשאין וכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבאויר;

ּבאויר. מּטּמא ְְֲִִֵֶַָּכנגּדֹו

.‡Èׁשאם ּבאויר? מּטּמא ּכנגּדֹו ואין ּבמּגע, מּטּמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכיצד
ה מּטּמא מּתֹוכּה, ּבּגסטרה הּטמאה נכנסהנגעה חּדּוד; ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֻ

לא החּדּוד, ּכנגד היתה אפּלּו - הּגסטרה ּבאויר ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻהּטמאה
החּדּוד. ְִִַָנטמא

.·Èהּטמאה היתה ׁשאם ּבאויר? מּטּמא ּכנגּדֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻוכיצד
הּגסטרה. עם החּדּוד נטמא החּדּוד, ּכנגד הּגסטרה ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָּבאויר
ּובתּנּור חרׂש ּבכלי ׁשּנאמר מקֹום ּבכל היא זֹו, ּדר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָועל
מּטּמא 'אין אֹו ּבאויר', ּוכנגּדֹו ּבמּגע 'מּטּמא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּובכירים,
טמאת ּבענין האמּורה מּגע טמאת ּכל וכן ּבאויר'. ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֻֻּכנגּדֹו
ּבהם הּטמאה ׁשּתּגע הּוא וכירים, ּתּנּור אֹו חרׂש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻּכלי
ּבהן הּטמאה ּתּגע ׁשּלא הּוא אויר, טמאת וכל ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֻֻמּתֹוכם;

ּבלבד. לאויר ּתּכנס אּלא ּכלל, ְְֲִִִִֵֶַָָָָָמּתֹוכן

.‚Èּוטפלּה ׁשּנתרעעה, על[תיקנה]חבית אף - ּבגללים ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ
זֹו הרי - נֹופלים והחרׂשים הּגללים, את נֹוטל ׁשהּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָּפי
נׁשּברה, מעליה. ּכלי ׁשם ּבטל ׁשּלא מּפני טמאה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמקּבלת
מּמקֹום חרׂשים ׁשהביא אֹו ׁשּפרׁשּו, אחר חרׂשיה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָודּבק
הּגללים, את נֹוטל ׁשהּוא ּפי על אף - ּבגללים ּוטפלם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחר,
ּכלי ׁשם ׁשּבטל מּפני טהֹורה, זֹו הרי - עֹומדין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָוחרׂשים

ּבהן היה שהוסיף]מעליה. החרסים בין מחזיק[- חרׂש ֲִֵֶֶֶֶַָָָָָ
מּפני ּבאויר, מּטּמא ּבלבד החרׂש אֹותֹו ּכנגד - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָרביעית
עד מּטּמא אינֹו החבית ּוׁשאר עצמֹו; ּבפני ּכלי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא

ׁשלם. ּכלי ׁשאינּה מּפני מּתֹוכּה, הּטמאה ּבּה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּתּגע

.„Èּכ ואחר ּבזפת, הּנקב את וסתם ׁשּנּקבה, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחבית
להחזיק ּכדי ּבּזפת הּסתּום ּבחרׂש יׁש אם - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָנׁשּברה
מּׁשברי ׁשהּוא מּפני טמאה; מקּבל זה הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻרביעית,
ׁשּנּקב חרׂש אבל החבית. מעל ּכלי ׁשם ּבטל ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהחבית,
ּפי על אף - ּבזפת הּנקב וסתם הּכלי, מן ׁשּפרׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָאחר
ׁשם ּבטל ׁשּנּקב, ׁשהחרׂש טהֹור; רביעית, מחזיק ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
אין אחת, ׁשעה חרׂש ּבכלי ׁשּטהר וכל וטהר; ׁשעליו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכלי

לעֹולם. טמאה ְְָָֻלֹו

.ÂËועׂשהּו ׁשּנּקב, טהֹור,[תיקנו]קמקּומֹוס - ּבזפת ְְְִֶֶֶַָָָֻ
הּזפת ּכלי וכן ּכּצֹונן. החּמין את לקּבל יכֹול ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשאינֹו
הּכלים. ּבכלל ואינן טהֹורין, - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוהּׁשעוה

.ÊËׁשּפקקֹו חרׂש ׁשל מקּבל[סתמו]מׁשּפ אינֹו - ּבזפת ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
מׁשּפ אבל קּבּול; ּכלי אֹותֹו מׂשים הּזפת ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻטמאה,

ּומתטּמא. קּבּול, ּכלי זה הרי - ׁשּסתמֹו עץ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָׁשל
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הּכלים‡. ידֹות ׁשּכל ּבארנּו, המחובריםּכבר [דברים ְְְִֵֵֶַַָָ
אותם] ומשמשים ּתׁשמיׁשֹו,אליהם ּבׁשעת לּה צרי ְְְִִִִֶַַַָָׁשהּכלי

,לפיכ ּולטּמא. להּטּמא ּכלי ׁשל ּכגּופֹו חׁשּובה היא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָהרי
הּבריא[ממרח]הּטֹופל חרׂש חזק]ּכלי הּכלי,[- נטמא אם - ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

הּכלי ׁשאין טהֹורין; ּבּטפלה הּנֹוגעין ּומׁשקין אכלין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהרי
הּטפלה הרי הרעּוע, חרׂש ּכלי הּטֹופל אבל זֹו. לטפלה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָצרי

המהּדק וכן הּכלי. ּכגּוף מחזק]חׁשּובה ׁשל[- הּקדרה את ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבקלף אֹו ּבעֹור אֹותּה חּפה אם - הּמים את ּבּה ׁשּדֹולין ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָחרׂש

ּכגּופּה. הן הרי רעּועה, היתה אם - ּבהן ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָוכּיֹוצא

טפל·. חּבּור; אינֹו ּבֹו, מבּׁשל להיֹות חרׂש ּכלי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָהּטֹופל
ּבהן זֹופת להיֹות אחרים]ּכלים כלים לזפת זפת בהם ,[-מכין ְִִֵֵֶָ

ִחּבּור.

ּבסיד‚. ּובגפרית ּבזפת ּבעבץ ועׂשאּה ׁשּנּקבה, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָחבית
חּבּור.[גבס]ּובגבסים הּדברים, ּכל ּוׁשאר חּבּור; אינן - ְְְְִִִִִֵַָָָָ

הּמׁשּוכין„. הּלחין סמיכים]ּדברים ּבהן[- ׁשּטֹופלין , ְְְִִִִֶֶַַַָָ
גדול]הּפיטסין חרס -[כלי הּכלי ידלף ׁשּלא ּכדי מים ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֹ

אכלין מאוירֹו, הּכלי נטמא אפּלּו ּכלי; ׁשל ּכגּופֹו הן ְְְְֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶַָָהרי
הרי ּתּנּור, ׁשל טפלֹו וכן טמאין. ּבּטפלה הּנֹוגעין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָּומׁשקין
ׁשהּוא טפח, עד הּטפלה ּבעבי ׁשּיהיה - והּוא ּכחרׂשֹו; ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּוא
הּתּנּור, מּצר אינֹו - טפח על יתר אבל ּתּנּור; ׁשל ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹצרּכֹו
הּכירה, ּוטפלת טהֹורין. מעביֹו טפח על בּיתר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוהּנֹוגעין

אצּבעֹות. ׁשלׁש ְְֶָָָֹעביֹו

הּנֹוגע‰. - מּצרּכּה יֹותר ּבזפת ּוסתמּה ׁשּנּקבה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָחבית
על ׁשּנטפה זפת טהֹור. מּצרּכּה, ּובּיתר טמא; ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּבצרּכּה,

טהֹור. ּבּה הּנֹוגע ִֵֶַַָָָהחבית,

.Âהּנֹוגע - ונטמא ּבחרסית, אֹו ּבחמר ׁשּטפלֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָמחם
החרסית ׁשאין טהֹור, - ּבחרסית והּנֹוגע טמא; ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּבחמר,

לּכלי. ְְִִֵַַמתחּבר

.Ê[מכסה]מגּופת- החבית ועל עליה ּבטיט ׁשּטפל החבית ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
נטמאת לא ּבחבית, טמאין מׁשקין נגעּו ואם לּה. חּבּור ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹאינּה
החבית. אחֹורי נטמאּו לא ּבּמגּופה, נגעּו ואם ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹהּמגּופה;

.Áהּזפת ליין, ואם חּבּור; הּזפת אין ׁשּזפתם, נחׁשת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכלי
הּכלי. ּכגּוף ְְִִַחּבּור

.Ë- ּבּפסח אם - ׁשרץ ּבֹו ׁשּנגע הערבה ׁשּבסדקי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּבצק
חֹוצץ חׁשּוב, ואּסּורֹו עצמו]הֹואיל בפני כדבר ולא[נחשב ְְִִֵָֹ

מקּפיד היה אם - הּׁשנה ימֹות ּבׁשאר ואם הערבה. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָנטמאת
הּוא הרי ּבקּיּומֹו, רֹוצה ואם טהֹורה; הערבה ְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָעליו,

הערבה. ונטמאת ְְֲֲִֵֵֵָָָָּכערבה,

.Èחבלים]הּמׁשיחֹות הּספרים[- ׁשּבמטּפחֹות והרצּועֹות ְְְְְְְִִִֶַַָָ
אינן ּוקׁשּורֹות, חּבּור; ּתפּורֹות, - הּתינֹוקֹות ְְְְְְִִִֵֶַָוׁשּבמטּפחֹות
ּכלי ׁשּבאזני אבל וׁשּבּקּפה; וׁשּבּׂשק ׁשּבּמעּדר וכן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻחּבּור.
חרׂש. לכלי חּבּורין ׁשאין חּבּור, אינן ּתפּורֹות אפּלּו - ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָחרׂש

.‡Èקרּדם גרזן]יד מאחֹוריו[- אגרופוהּיֹוצא [מאחורי ְֲֵֵַַָֹֻ
ׁשלׁש,כשמחזיקו] על והּיתר חּבּור; אצּבעֹות, ׁשלׁש -ְְִֵֶַַָָָָֹֹ

מּלפניו הּקרּדם יד טהֹור. ּבֹו לברזל]הּנֹוגע ידו כף בין -]- ְְִֵַַַַָָָֹֻ
טהֹור. ּבֹו הּנֹוגע ּכן, על יתר חּבּור; לּברזל, הּסמּו ְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָטפח

.·Èהּפרּגל מחוגה]ׁשירי מּקבת[- ויד טפח. ׁשל[פטיש], ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
קרנס[מסתתי]מפּתחי יד טפח. קטן]אבנים, ׁשל[פטיש ְְְֲִֵֶֶַַַָָֻ

חרׁשים וׁשל טפחים. ׁשירי[נגרים]זהבים, טפחים. ׁשלׁשה , ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
החרישה]מלמד של ההכוונה טפחים[מוט ארּבעה הּבקר, ְְְִַַַַָָָָָ

לּדרבן החרישה]סמּו ברזל ּבֹו[- ׁשחֹופרין קרּדם יד . ְְְִֶַַָָָֹֻ
מים ׁשל האילנות]ּבדידין ויד[סביב טפחים. ארּבעה , ְְְְִִִִֶַַַָָָ
נּכׁש ׁשל ּפּטיׁש[-ניכוש]קרּדם ּבן ויד חמּׁשה. קטן], ,[פטיש ְְֲִִֶֶַַַָָֹֻ

ּבּקּוע ׁשל הּקרּדם יד וכן ׁשּׁשה. ּפּטיׁש, וׁשל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻחמּׁשה;
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עדיר[עצים] חרישה]וׁשל טרום מּקבת[עידור יד ׁשּׁשה. , ְִִֶֶֶַַָָ
הּמרּדע ׁשירי ׁשּׁשה. סּתתין, שלׁשל ההכוונה [דורבן ְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשּבראׁשהמחרשה] מּתכת ׁשל לחרחּור הּסמּו [בקצה- ְְֶֶֶֶַַַַָֹ
ּבּתים,של] ּבעלי ׁשל מגרפה יד טפחים. ׁשבעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּמרּדע,

- זה על הּיֹותר וכל עׂשרה. סּידין, וׁשל טפחים; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשמֹונה
האּור מׁשּמׁשי ּכל ויד טמא. ּבקּיּומֹו, רצה [כליםאם ְְְְִִֵֵַַָָָָָ

לאש] והאסּכלאֹותשנכנסים הּׁשּפּודין ּכגֹון צליה], -[ברזלי ְְְְִַַַָָ
טמאין. ׁשהן, ּכל ארּכין ְֲֲִִִֵֵֶָֻאפּלּו

.‚Èּבׁשעת לטמאה חּבּור זה הרי לקרּדם, יד ׁשעׂשהּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻמּקל
מבּקע אֹו חֹורׁש ּכׁשהּוא ּבּמּקל טמאה נגעה ואם ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמלאכה.
וכן הּמּקל. נטמא ּבּקרּדם, נגעה ואם הּקרּדם; נטמא ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֻֻּבֹו,

חלקים]הּדיּוסטר משני המורכב ּכלים,[כלי ּכׁשני ׁשהן ְְְִִֵֵֵֶַָ
מס להיֹות אֹותן מחּבר השתיוהּמסמר כ'מסכת', [להתחבר ְְְְִֵֵֵֵַַַָ

האריגה] הןשל הרי - לקורהעליהן מתבטל לא הדיוסטר, -] ֲֲֵֵֵֶ
זהו] הרי - ּבּקֹורה הּדיּוסטר קבע מלאכה. ּבׁשעת ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָחּבּור

לֹו חּבּור הּקֹורה ואין טמאה, טומאהמקּבל מקבלת [אינה ְְְִֵֵַַָָֻ
הּקֹורהלדיוסטר] מקצת עׂשה מה-]. ּכל[חלק - ּדיּוסטר ְְְִַָָָָָָ

והּנֹוגע לּדיּוסטר; חּבּור הּדיּוסטר, לצר הּקֹורה מן ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשהּוא
חּבּור. הּקֹורה ּכל ׁשאין טהֹור, - הּקֹורה ְִִֵֶַַָָָָָּבׁשאר

.„Èחרישה]עגלה ּבעל[של הּנֹוגע - היוצאׁשּנטמאת [מוט ְֲִֵֵֶַַָָָֹ
הבהמות] שתי לבין עלּובּקטרבמהעגלה המונח [עץ ְֵַַ

המושכות] הבהמה]ּובעיןהבהמות צוואר שסביב [טבעת ִַָ
לעגלה]ּובעבֹות המחרישה בין המחברת ּבׁשעת[קורה אפּלּו ְֲֲִִַָ

ּבחרב והּנֹוגע טהֹור; החורש]מלאכה, שאוחז ּובּבר[העץ ְְֵֶֶֶַַַַָָָֹ
עקום] המחרישה]ּובּיצּול[עץ ׁשל[טבעת]ּובעין[הגה ִֶַַָָ

ּובּלחיים בעול]מּתכת התחובין עצים [עציםּובעיראין[שני ְִִִֶֶַַַָָָ
מצידיה] למחרישה מגרההמסייעים וכן טמא. [משור], ְְֵֵֵָָ

ּומּכאןׁש מּכאן ּבידּה הּנֹוגע - שבשתיּנטמאת ידותיו [בשני ְְִִִֵֵֶַַָָָָ
ּובּמׁשיחהקצותיו] ּבחּוט והּנֹוגע טמא. [עץּובאּמה[חבל], ְְִֵֵַַַַַָָָָ

המסור] הברזל]ּובּסניפיןשל את טהֹור,[המותחין - ׁשּלּה ְִִֶַָָ
ּבּמלּבן הּנֹוגע אבל לּה. חּבּור אּלּו עץ]ׁשאין ׁשל[מסגרת ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
טמא. הּגדֹול, ֵַַָָָמּסר

.ÂËהרמח ׁשּנטמא חרׁש ׁשל הּנֹוגע[ברזל]מכּבׁש - ׁשּבֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשהיא ּבּקׁשטנית הּנֹוגע - ׁשּנטמא מקּדח טהֹור. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבּמכּבׁש,
מתּוחה, ׁשהיתה קׁשת חּבּור. ׁשאינּה טהֹור, - עליו ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָלפּופה

ּבּיתר הּנֹוגע - החץ ונטמא עּמּה, מׁשּו החבלוהחץ -] ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הקשת] קצות על ּכׁשהיאהמתוח ואפּלּו טהֹור, - ְֲִִֶֶֶַַָּובּקׁשת

האיׁשּות מצּודת וכן עכבר]מתּוחה. ׁשּלּה[מין החץ ׁשּנטמא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
מּסכת וכן מתּוחה. ּכׁשהיא אפּלּו הּמצּודה, נטמאת לא -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

האריגה]נסּוכה חוטי עליהם שכרוכים אריגה ׁשּנטמאת[כלי ְְִֵֶָ
ּבּכבד הּנֹוגע - האריג כליהעליֹון[חלק]ּבׁשעת [של ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּובּניריםהאריגה] הּתחּתֹון, ּובּכבד על, הארוגים [החוטים ְִִֶַַַַֹ
ּובּקרֹוסהקנים] ארּגמן[מסרק], ּגּבי על ׁשהעבירֹו ּובחּוט , ְֱִֵֵֶֶַַַַַָָ

האריגה] בעת ּובעירה[לשומרו משפת, היוצאים [חוטים ִָָ
להחזירּההבגד] עתיד בהן]ׁשאינֹו להשתמש עתיד -[אינו ְֲִִֵֶַָָ

ּבנפׁש הּנֹוגע אבל לּבגד. חּבּור אינן אּלּו ׁשּכל ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטהֹור;
הודקו]הּמּסכת ולא לשתי שהוכנסו הערב ּובּׁשתי[חוטי , ְִֶֶַַַ
לתחתון]העֹומד העליון ּובּכפּול[בין כפול], ׁשהעבירֹו[חוט ֱִֵֶֶַָָ

ּובעירה ארּגמן, ּגּבי הבגד]על בשפת היוצאים ׁשהּוא[חוטים ְִֵֶַַַָָָָ
לּבגד. חּבּורין אּלּו ׁשּכל טמא, - להחזירּה ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעתיד

.ÊËּובאׁשויה העימה ׁשעל ּבּצמר מוטותהּנֹוגע [סוגי ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
הצמר] חוטי כרוכים ּבּפּקהשעליהם הּנֹוגע טהֹור. [אביזר, ִֵַַַָָ
צמר] חוטי עליו טמא;שכורכים ּפרעּה, ׁשּלא עד -ְֵֵֶַָָֹ

טהֹור. ְִֵֶָָמּׁשּפרעּה,

.ÊÈׁשהּׁשילֹו מּׁשני[השחילו]החּוט קׁשּור אפּלּו - למחט ְְֲִִִִֵֶַַַָ
מלצאת]צדדין המחט את הכניסֹו[ומונעין חּבּור. אינֹו , ְְִִִִֵָ

ואין לּבגד. חּבּור הּמחט ואין לּבגד, חּבּור החּוט - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַלּבגד
הּתפירה לצר ׁשהּוא ּכל אּלא לּבגד, חּבּור ּכּלֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻהחּוט
החּוט חּבּור. אינֹו הּתפירה, לצר ׁשאינֹו וכל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹחּבּור;

נפרם]ׁשּפרׁש חּבּור.[- ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו הּבגד, מן ֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
ּבחרם ׁשּקׁשּור חרס]חבל חּבּור.[- ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו , ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

הּקׁשר מן חּבּור; ולפנים, הּקׁשר מן - אחר חבל ּבֹו ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָקׁשר
חּבּור, אינֹו - ּבּקּפה קׁשּור ׁשהּוא החבל חּבּור. אינֹו ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֻולחּוץ,

ּתפר. אם ִֶַָָאּלא
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.‡[- והחּוטין[שאריות האריג, מן הּיֹוצאין ְְִִִִִַַַָָהחּוטין
ּכּמה - 'נימין' הּנקראין והן וׁשּבסֹופּה, היריעה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּבתחּלת

מהבגד]ׁשעּורן כחלק סּודרין[להיחשב וׁשל סדין, ׁשל ? ְִִִֶֶָָָ
גדולות] סעיף[מטפחות וׁשל ּפליֹון[צעיף], וׁשל [כובע], ְְְִִֶֶָ

מּתחּלתֹו קרּוע ׁשהּוא חלּוק וׁשל אצּבעֹות. ׁשׁש - ראׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשל
סֹופֹו לאורכו]ועד מקּבצין[פתוח אֹותֹו ׁשּלֹובׁשין ואחר , ְְְְְִִֶַַַַ

הּסגֹוס אצּבעֹות. עׂשר חּוטיו ׁשעּור - ּבלּולאֹות [בגדאֹותֹו ְְִֶֶֶַָָָָ
דק]והרדידעבה] וכל[צעיף אצּבעֹות. ׁשלׁש והּטּלית, ְְְְְִִֶַַָָָָֹ

ּפי על אף טהֹור, ּבֹו הּנֹוגע - האּלּו הּׁשעּורין על ִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּיֹותר
ּבמדרס טמא צרי[הזב]ׁשהּבגד ואין טמאֹות; ּבׁשאר אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

טהֹור. ׁשהּבגד ּבּיתר, טמאה נגעה ׁשאם ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻלֹומר,

ראׁש·. ׁשל הּכּפח אשה]נימי ׁשּמּניחין[של והּמסוה , ְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֻ
והּקלקין ּפניהם, על צמר]הערבּיים מן[חגורות הּׁשזּורין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

והּפנדה ּבׂשרֹו,[גופיה]הּׂשער, על האדם ׁשּלֹובׁש ְְְֵֵֶַַַָָָָָָֻ
- ּפרכת ּכמֹו הּפתחים על ׁשּמּניחין והּפרּגֹוד ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹוהּׂשמלה,

ׁשהן. ּכל ִֵֵֶֶָנימיהן

הכתלים]מׁשקלת‚. יושר לבדיקת המשמש ׁשּנטמאת,[חוט ְְִִֵֶֶֹ
הּנֹוגע וכל לּה; חּבּור ׁשּלּה החּוט מן טפח עׂשר ׁשנים ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהרי
חרׁשים ׁשל ּומׁשקלת טהֹור. טפח, עׂשר לּׁשנים ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבחּוץ

אּמה.[נגרים] חמּׁשים ּבּנאין, וׁשל טפח; עׂשר ׁשמֹונה ,ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ
טהֹור. ּבקּיּומֹו, רֹוצה ׁשהּוא ּפי על אף - אּלּו מּדֹות על ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָוהּיתר

ׁשהן,„. ּכל ארּכין אפּלּו - צּירין וׁשל צּידין ׁשל ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּומׁשקלת
ְִֵטמאין.

זהבים‰ ׁשל מאזנים זהב]חּוט וׁשל[מוכרי ּפלס, וׁשל , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָֹ
הּמאזנים ותֹולה ּבֹו הּׁשֹוקל ׁשאֹוחז טֹוב, ארּגמן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשֹוקלי
ׁשהן. ּכל - ׁשּלּה וחּוטין ׁשּלּה קנה אצּבעֹות. ׁשלׁש - ְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹמּידֹו

עׁשׁשּיֹות מֹוכרי ׁשל מאזנים מּתכֹות[גושים]חּוט ׁשל ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ׁשּלּה, וחּוטין ׁשּלּה קנה טפחים; ׁשלׁשה ּבהן, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹוכּיֹוצא
ּבּתים ּבעלי וׁשל חנונים ׁשל מאזנים חּוט טפח. עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשנים
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עדיר[עצים] חרישה]וׁשל טרום מּקבת[עידור יד ׁשּׁשה. , ְִִֶֶֶַַָָ
הּמרּדע ׁשירי ׁשּׁשה. סּתתין, שלׁשל ההכוונה [דורבן ְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשּבראׁשהמחרשה] מּתכת ׁשל לחרחּור הּסמּו [בקצה- ְְֶֶֶֶַַַַָֹ
ּבּתים,של] ּבעלי ׁשל מגרפה יד טפחים. ׁשבעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּמרּדע,

- זה על הּיֹותר וכל עׂשרה. סּידין, וׁשל טפחים; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשמֹונה
האּור מׁשּמׁשי ּכל ויד טמא. ּבקּיּומֹו, רצה [כליםאם ְְְְִִֵֵַַָָָָָ

לאש] והאסּכלאֹותשנכנסים הּׁשּפּודין ּכגֹון צליה], -[ברזלי ְְְְִַַַָָ
טמאין. ׁשהן, ּכל ארּכין ְֲֲִִִֵֵֶָֻאפּלּו

.‚Èּבׁשעת לטמאה חּבּור זה הרי לקרּדם, יד ׁשעׂשהּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻמּקל
מבּקע אֹו חֹורׁש ּכׁשהּוא ּבּמּקל טמאה נגעה ואם ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמלאכה.
וכן הּמּקל. נטמא ּבּקרּדם, נגעה ואם הּקרּדם; נטמא ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֻֻּבֹו,

חלקים]הּדיּוסטר משני המורכב ּכלים,[כלי ּכׁשני ׁשהן ְְְִִֵֵֵֶַָ
מס להיֹות אֹותן מחּבר השתיוהּמסמר כ'מסכת', [להתחבר ְְְְִֵֵֵֵַַַָ

האריגה] הןשל הרי - לקורהעליהן מתבטל לא הדיוסטר, -] ֲֲֵֵֵֶ
זהו] הרי - ּבּקֹורה הּדיּוסטר קבע מלאכה. ּבׁשעת ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָחּבּור

לֹו חּבּור הּקֹורה ואין טמאה, טומאהמקּבל מקבלת [אינה ְְְִֵֵַַָָֻ
הּקֹורהלדיוסטר] מקצת עׂשה מה-]. ּכל[חלק - ּדיּוסטר ְְְִַָָָָָָ

והּנֹוגע לּדיּוסטר; חּבּור הּדיּוסטר, לצר הּקֹורה מן ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשהּוא
חּבּור. הּקֹורה ּכל ׁשאין טהֹור, - הּקֹורה ְִִֵֶַַָָָָָּבׁשאר

.„Èחרישה]עגלה ּבעל[של הּנֹוגע - היוצאׁשּנטמאת [מוט ְֲִֵֵֶַַָָָֹ
הבהמות] שתי לבין עלּובּקטרבמהעגלה המונח [עץ ְֵַַ

המושכות] הבהמה]ּובעיןהבהמות צוואר שסביב [טבעת ִַָ
לעגלה]ּובעבֹות המחרישה בין המחברת ּבׁשעת[קורה אפּלּו ְֲֲִִַָ

ּבחרב והּנֹוגע טהֹור; החורש]מלאכה, שאוחז ּובּבר[העץ ְְֵֶֶֶַַַַָָָֹ
עקום] המחרישה]ּובּיצּול[עץ ׁשל[טבעת]ּובעין[הגה ִֶַַָָ

ּובּלחיים בעול]מּתכת התחובין עצים [עציםּובעיראין[שני ְִִִֶֶַַַָָָ
מצידיה] למחרישה מגרההמסייעים וכן טמא. [משור], ְְֵֵֵָָ

ּומּכאןׁש מּכאן ּבידּה הּנֹוגע - שבשתיּנטמאת ידותיו [בשני ְְִִִֵֵֶַַָָָָ
ּובּמׁשיחהקצותיו] ּבחּוט והּנֹוגע טמא. [עץּובאּמה[חבל], ְְִֵֵַַַַַָָָָ

המסור] הברזל]ּובּסניפיןשל את טהֹור,[המותחין - ׁשּלּה ְִִֶַָָ
ּבּמלּבן הּנֹוגע אבל לּה. חּבּור אּלּו עץ]ׁשאין ׁשל[מסגרת ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
טמא. הּגדֹול, ֵַַָָָמּסר

.ÂËהרמח ׁשּנטמא חרׁש ׁשל הּנֹוגע[ברזל]מכּבׁש - ׁשּבֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשהיא ּבּקׁשטנית הּנֹוגע - ׁשּנטמא מקּדח טהֹור. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבּמכּבׁש,
מתּוחה, ׁשהיתה קׁשת חּבּור. ׁשאינּה טהֹור, - עליו ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָלפּופה

ּבּיתר הּנֹוגע - החץ ונטמא עּמּה, מׁשּו החבלוהחץ -] ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הקשת] קצות על ּכׁשהיאהמתוח ואפּלּו טהֹור, - ְֲִִֶֶֶַַָּובּקׁשת

האיׁשּות מצּודת וכן עכבר]מתּוחה. ׁשּלּה[מין החץ ׁשּנטמא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
מּסכת וכן מתּוחה. ּכׁשהיא אפּלּו הּמצּודה, נטמאת לא -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

האריגה]נסּוכה חוטי עליהם שכרוכים אריגה ׁשּנטמאת[כלי ְְִֵֶָ
ּבּכבד הּנֹוגע - האריג כליהעליֹון[חלק]ּבׁשעת [של ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּובּניריםהאריגה] הּתחּתֹון, ּובּכבד על, הארוגים [החוטים ְִִֶַַַַֹ
ּובּקרֹוסהקנים] ארּגמן[מסרק], ּגּבי על ׁשהעבירֹו ּובחּוט , ְֱִֵֵֶֶַַַַַָָ

האריגה] בעת ּובעירה[לשומרו משפת, היוצאים [חוטים ִָָ
להחזירּההבגד] עתיד בהן]ׁשאינֹו להשתמש עתיד -[אינו ְֲִִֵֶַָָ

ּבנפׁש הּנֹוגע אבל לּבגד. חּבּור אינן אּלּו ׁשּכל ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטהֹור;
הודקו]הּמּסכת ולא לשתי שהוכנסו הערב ּובּׁשתי[חוטי , ְִֶֶַַַ
לתחתון]העֹומד העליון ּובּכפּול[בין כפול], ׁשהעבירֹו[חוט ֱִֵֶֶַָָ

ּובעירה ארּגמן, ּגּבי הבגד]על בשפת היוצאים ׁשהּוא[חוטים ְִֵֶַַַָָָָ
לּבגד. חּבּורין אּלּו ׁשּכל טמא, - להחזירּה ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעתיד

.ÊËּובאׁשויה העימה ׁשעל ּבּצמר מוטותהּנֹוגע [סוגי ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
הצמר] חוטי כרוכים ּבּפּקהשעליהם הּנֹוגע טהֹור. [אביזר, ִֵַַַָָ
צמר] חוטי עליו טמא;שכורכים ּפרעּה, ׁשּלא עד -ְֵֵֶַָָֹ

טהֹור. ְִֵֶָָמּׁשּפרעּה,

.ÊÈׁשהּׁשילֹו מּׁשני[השחילו]החּוט קׁשּור אפּלּו - למחט ְְֲִִִִֵֶַַַָ
מלצאת]צדדין המחט את הכניסֹו[ומונעין חּבּור. אינֹו , ְְִִִִֵָ

ואין לּבגד. חּבּור הּמחט ואין לּבגד, חּבּור החּוט - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַלּבגד
הּתפירה לצר ׁשהּוא ּכל אּלא לּבגד, חּבּור ּכּלֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻהחּוט
החּוט חּבּור. אינֹו הּתפירה, לצר ׁשאינֹו וכל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹחּבּור;

נפרם]ׁשּפרׁש חּבּור.[- ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו הּבגד, מן ֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
ּבחרם ׁשּקׁשּור חרס]חבל חּבּור.[- ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו , ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

הּקׁשר מן חּבּור; ולפנים, הּקׁשר מן - אחר חבל ּבֹו ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָקׁשר
חּבּור, אינֹו - ּבּקּפה קׁשּור ׁשהּוא החבל חּבּור. אינֹו ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֻולחּוץ,

ּתפר. אם ִֶַָָאּלא

שלישיי ום
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.‡[- והחּוטין[שאריות האריג, מן הּיֹוצאין ְְִִִִִַַַָָהחּוטין
ּכּמה - 'נימין' הּנקראין והן וׁשּבסֹופּה, היריעה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּבתחּלת

מהבגד]ׁשעּורן כחלק סּודרין[להיחשב וׁשל סדין, ׁשל ? ְִִִֶֶָָָ
גדולות] סעיף[מטפחות וׁשל ּפליֹון[צעיף], וׁשל [כובע], ְְְִִֶֶָ

מּתחּלתֹו קרּוע ׁשהּוא חלּוק וׁשל אצּבעֹות. ׁשׁש - ראׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשל
סֹופֹו לאורכו]ועד מקּבצין[פתוח אֹותֹו ׁשּלֹובׁשין ואחר , ְְְְְִִֶַַַַ

הּסגֹוס אצּבעֹות. עׂשר חּוטיו ׁשעּור - ּבלּולאֹות [בגדאֹותֹו ְְִֶֶֶַָָָָ
דק]והרדידעבה] וכל[צעיף אצּבעֹות. ׁשלׁש והּטּלית, ְְְְְִִֶַַָָָָֹ

ּפי על אף טהֹור, ּבֹו הּנֹוגע - האּלּו הּׁשעּורין על ִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּיֹותר
ּבמדרס טמא צרי[הזב]ׁשהּבגד ואין טמאֹות; ּבׁשאר אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

טהֹור. ׁשהּבגד ּבּיתר, טמאה נגעה ׁשאם ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻלֹומר,

ראׁש·. ׁשל הּכּפח אשה]נימי ׁשּמּניחין[של והּמסוה , ְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֻ
והּקלקין ּפניהם, על צמר]הערבּיים מן[חגורות הּׁשזּורין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

והּפנדה ּבׂשרֹו,[גופיה]הּׂשער, על האדם ׁשּלֹובׁש ְְְֵֵֶַַַָָָָָָֻ
- ּפרכת ּכמֹו הּפתחים על ׁשּמּניחין והּפרּגֹוד ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹוהּׂשמלה,

ׁשהן. ּכל ִֵֵֶֶָנימיהן

הכתלים]מׁשקלת‚. יושר לבדיקת המשמש ׁשּנטמאת,[חוט ְְִִֵֶֶֹ
הּנֹוגע וכל לּה; חּבּור ׁשּלּה החּוט מן טפח עׂשר ׁשנים ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהרי
חרׁשים ׁשל ּומׁשקלת טהֹור. טפח, עׂשר לּׁשנים ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבחּוץ

אּמה.[נגרים] חמּׁשים ּבּנאין, וׁשל טפח; עׂשר ׁשמֹונה ,ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ
טהֹור. ּבקּיּומֹו, רֹוצה ׁשהּוא ּפי על אף - אּלּו מּדֹות על ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָוהּיתר

ׁשהן,„. ּכל ארּכין אפּלּו - צּירין וׁשל צּידין ׁשל ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּומׁשקלת
ְִֵטמאין.

זהבים‰ ׁשל מאזנים זהב]חּוט וׁשל[מוכרי ּפלס, וׁשל , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָֹ
הּמאזנים ותֹולה ּבֹו הּׁשֹוקל ׁשאֹוחז טֹוב, ארּגמן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשֹוקלי
ׁשהן. ּכל - ׁשּלּה וחּוטין ׁשּלּה קנה אצּבעֹות. ׁשלׁש - ְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹמּידֹו

עׁשׁשּיֹות מֹוכרי ׁשל מאזנים מּתכֹות[גושים]חּוט ׁשל ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ׁשּלּה, וחּוטין ׁשּלּה קנה טפחים; ׁשלׁשה ּבהן, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹוכּיֹוצא
ּבּתים ּבעלי וׁשל חנונים ׁשל מאזנים חּוט טפח. עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשנים
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חּוט טפחים. ׁשּׁשה ׁשּלּה, והחּוטין הּמאזנים קנה טפח; -ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
צּמרים ׁשל צמר]מאזנים -[מוכרי זכּוכית ׁשֹוקלי וׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַָֹ

טפחים. ּתׁשעה ׁשּלּה, והחּוטין מאזנים קנה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹטפחים;
חּבּור. אינֹו האּלּו, הּׁשעּורין על ְִִִֵֵֵַַַָָוהּיתר

.Âׁשּמסרגין הּוא[קושרים]החבל מאימתי הּמּטֹות, ּבֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּבּתים ׁשלׁשה ּבֹו מּׁשּיסרג לּמּטה? ריבועים]חּבּור -]. ְְִִִִֵֶַָָָָֹ

ולחּוץ הּקׁשר מן טמא; ולפנים, הּקׁשר מן ּבחבל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָוהּנֹוגע
אצ ׁשלׁש הריעד קׁשר, ׁשל צרּכֹו ׁשהן מּפני - טמא ּבעֹות, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ׁשאינֹו - טהֹור אצּבעֹות, לׁשלׁש וחּוץ הּמּטה. מּכלל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹהן
נּתר. הּקׁשר אין ּפסקֹו, ׁשאפּלּו הּכלי; ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמּצר

.Êארּבעה סֹוף עד - טמאה ׁשהיא הּמּטה מן הּיֹוצא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחבל
ׁשאינֹו לפי הּמּטה, מּצרכי ׁשאינֹו טהֹור; ּבֹו הּנֹוגע ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָטפחים,
מּפני טמא, - עׂשרה סֹוף ועד חמּׁשה מּתחּלת לכלּום. ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָראּוי
מּפני טהֹור, - ולחּוץ מעׂשרה הּמּטֹות; את ּבֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּתֹולין

הּמּטה. צר על יתר ִֵֶֶַַָָֹׁשהּוא

.Áלקּבץ ּכדי הּמּטה על אֹותֹו ׁשּמּקיפין אריג ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאבנט
חלקיה]אבריה קצתֹו[להדק ׁשהיתה 'מזרן', הּנקרא והּוא , ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ

מּצרכי הּוא הרי טפחים, עׂשרה עד - הּמּטה מן ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָיֹוצאה
- ׁשּבלה ּומזרן הּמּטה. מּצרכי אינֹו ּכן, על יתר ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּמּטה;
חבק מּמּנּו לעׂשֹות ּכדי טפחים ׁשבעה מּמּנּו נׁשאר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָאם

המרדעת] על טמאה.[שמניחין מקּבל זה הרי ְְֲֲֵֵֶַַָֻלחמֹור,

.Ëמדרס טמאה ׁשהיתה מּמּנה[מזב]מּטה יֹוצא ּומזרן , ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ
והּכל ּכּמּטה, טמאה אב הּוא הרי טפחים, עׂשרה עד -ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָֹֻ
הּזב ּדרס מדרס. ּכמּגע הּוא הרי ולחּוץ, מעׂשרה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָמדרס;
ּכּלּה הּמּטה הרי ולפנים, מעׂשרה - הּיֹוצא הּמזרן ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻעל
אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורה. ולחּוץ, מעׂשרה ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָמדרס;
חּבּור. ּכּלֹו אּמה, מאה אפּלּו - טמאֹות לׁשאר אבל ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֻֻלמדרס;
לאהל קצתֹו והכניס הּמּטה, על ּכרּו ׁשהיה מזרן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּכיצד?
על טמאין מׁשקין ׁשּנפלּו אֹו ּבקצתֹו, ׁשרץ ׁשּנגע אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמת,
יֹוצא ׁשּנטמא הּקצה היה ואפּלּו הּמּטה, נטמאת - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָקצתֹו

אּמה. מאה הּמּטה ִִֵַַָָָמן

.Èמזרן לּה וכר מדרס, טמאה ׁשהיא [רצועתמּטה ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
מדרסהידוק] הּמּטה - הפריׁשֹו מדרס; טמא הּכל -ְְְִִִִִֵַַָָָָֹ

ׁשבעה, טמאת טמאה היתה מדרס. מּגע והּמזרן ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה,
היא - הפריׁשֹו ׁשבעה; טמאת טמאה ּכּלּה - מזרן לּה ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֻֻוכר
ערב. טמאת טמא והּמזרן ּכׁשהיתה, ׁשבעה טמאת ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻטמאה
טמא הּכל - מזרן לּה וכר ערב, טמאת טמאה ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻהיתה
ּכׁשהיתה, ערב טמאת טמאה היא - הפריׁשֹו ערב; ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻטמאת

טהֹור. ְְִַָָוהּמזרן

.‡Èטמא הּכל - הּמת ּבהן ונגע מזרן, לּה ׁשּכר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמּטה
ׁשרץ ּבהן נגע ׁשבעה. טמאת טמאין ּפרׁשֹו, ׁשבעה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻטמאת
ערב. טמאת טמאין ּפרׁשֹו, ערב; טמאת טמאין ּבֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֻֻוכּיֹוצא

.·Èהמיטה]ּכרע רגל וחּברּה[- מדרס, טמאה ׁשהיתה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָ
מדרס טמאה הּכרע - ּפרׁשּה מדרס; ּכּלּה הּמּטה - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻלּמּטה
טמאה הּכרע היתה אם וכן מדרס. מּגע והּמּטה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּכׁשהיתה,
טמאת טמאה ּכּלּה הּמּטה - לּמּטה וחּברּה ׁשבעה, ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻֻֻטמאת

ׁשּלּה ּבּכרע הּמת נגע ּכאּלּו מחובר]ׁשבעה, ואם[כשהוא ; ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

קדם ּפרׁשּה ואם ּבכללּה. הּכרע טהרה הּמּטה, על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהּזה
והּמּטה ּכׁשהיתה, ׁשבעה טמאת טמאה הּכרע - ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּזיה
ערב, טמאת טמאה הּכרע היתה ערב. טמאת ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻטמאה
היא - ּפרׁשּה ערב. טמאת טמא הּכל - לּמּטה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻוחּברּה
טמאת הּטמא ׁשאין טהֹורה; והּמּטה ערב, טמאת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻטמאה
ולד, ׁשהּוא מּפני - ּכלים ולא אדם, מטּמא הּמת מן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹערב

הּדי וכן ׁשּבארנּו. ואחרּכמֹו ּבמת ׁשּנטמא מעּדר ׁשל ּבׁשן ן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
לּמעּדר. חּברֹו ְְִֵַַָּכ
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ׁשלׁשה‡. על טפחים ׁשלׁשה להּטּמא? הּבגד ׁשעּור ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּכּמה
למדרס הזב]טפחים ׁשלׁש[טומאת על אצּבעֹות וׁשלׁש , ְְְְְִִֶַָָָָָֹֹ

לׁשאר אֹו הּמת לטמאת הּמלל עם מכּונֹות ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻֻאצּבעֹות
אבל ּופׁשּתים. צמר ּבבגדי אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָֻטמאֹות.
הּטמאֹות, מּכל טמאה מקּבלין אין מינין, ׁשאר ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻֻּבגדים
אֹו טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ּבהן היה אם ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹאּלא
ׁשּבא למדּו, הּׁשמּועה מּפי - בגד" "אֹו ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָיתר,
ּבׁשאר טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה לרּבֹות ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹֹהּכתּוב
הּבגדים. מן הּבאים ּבקרעים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָּבגדים.
ׁשאר מקּבל זה הרי ׁשהּוא, ּכל עצמֹו ּבפני ּבגד האֹורג ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאבל
אּלא אֹותּה מקּבל ׁשאין מדרס, מּטמאת חּוץ - ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻֻטמאֹות

למדרס. ְְִָָָהראּוי

הּקׁשין,·. והּנמטין הּלבדין ּכגֹון ּביֹותר, העבים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּבגדים
מצרים ׁשל ּפׁשּתן ּבגדי ּכגֹון ּביֹותר, הרּכין הּבגדים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
ׁשּיהיה עד טמאה, מקּבלין אינן - מּתחּתן נראה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהּבׂשר
ּבין למדרס, ּבין טפחים, ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּבּקרע

טמאֹות. ְְִָֻלׁשאר

הּקֹולע‚. אחד - ּכבגדים טמאה מקּבלֹות הּקליעֹות, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻּכל
ּפיף אֹותן ועׂשה צרה]חּוטין אֹותן[חגורה האֹורג אֹו , ְִִֵָָָָָ

אבנט אֹותן רחבה]ועׂשה מּקליעה[חגורה חּוץ ּבֹו; וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵַַָָָָ
הּצּמרין אֹותן צמר]ׁשעֹוׂשין הּצמר,[מוכרי ּבּה לקׁשר ְִִִֶֶֶַַַָָָֹ
הּקלע טהֹורה. אבנים]ׁשהיא ירית אבן[כלי קּבּול ׁשּבית ְִִֵֶֶֶֶֶַַָ

ׁשּלּה אצּבע ּבית נפסק טמאה. מקּבלת עֹור, אֹו אריג ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּבּה
האצבע] הנחת ׁשּלּה[מקום הּפקיע ּבית נפסק טהֹורה; ,ְְְִִֵֶַַַָָ

השניה]ּבלבד היד אחיזת ּבטמאתּה.[מקום היא עדין , ְְְֲִִִַַָָֻ
והחרם[מלכודות]הּמכמֹוראֹות טמאה. מקּבלין והרׁשתֹות, ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻ

דגים] לצידת הּזּוטי[רשת מּפני לדגים]מקּבל, מזון ,[כיס ְְִִֵֵַַ
הּׂשבכה אֹותּה ׁשעיני החוטים]מּפני שבין הרווח ּדּקין[- ְְִִֵֵֵֶַַָָָ

מן טהֹור; החרם, מן ּבגד העֹוׂשה ּכּבגד. הּוא והרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּביֹותר,
מּטּמא. ִִֵַַהּזּוטי,

הּמׁשמרת„. מן חלּוק ׁשלׁשה[מסננת]עׂשה ּבֹו יׁש אם - ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
טמאה. מקּבל ׁשלׁשה, ְְְֵַַָָֹֻעל

ׁשּבלת‰. יין ׁשל בלתה]מׁשמרת מעין[- מׁשּמׁשת אם - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
טהֹורה. לאו, ואם טמאה; ראׁשֹונה, ְְְְְִִֵַָָָָָמלאכּתּה

.Â,טמאה מקּבלֹות אינן - המצּירֹות הּספרים ְְְְְְְִִֵַַַָָָָֻֻמטּפחֹות
עליהן, מעיד צּיּורן ׁשהרי אדם; מׁשּמׁשי ׁשאינן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמּפני
טמאֹות, ּבׁשאר מּטּמאֹות - מצּירֹות וׁשאינן נעׂשּו. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻׁשּלספר

לֹו: ׁשאֹומרין מּפני מדרס, מּטמאת לזבחּוץ [כביכול, ְְְְִִִִֵֶַָֻ
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מלאכּתנּו'שעליה:] ונעׂשה למלאכה'עמד, מיועדת היא -] ְְְֲֲֵֶַַֹ
ּכאחרת] ּומֹוׁשב., מׁשּכב ּבענין ׁשּבארנּו מֹו ְְְְְִִֵֶַַָָ

.Ê,הּמֹוט מּפני ּכתפיהם על ׁשּמּניחין הּסּבלין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָוכסת
ּבמדרס. מּטּמאה אינּה יין, ׁשל ּומׁשמרת ּבמדרס. ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמּטּמאה

.Áלצּורֹות עליו ׁשחּׁשב עליו]ּבגד מקּבל[לצייר אינֹו , ְְִֵֵֵֶֶֶַָָ
הּבית ּבעל טמאה. מקּבל זה הרי מחׁשבּתֹו, ּבּטל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻטמאה;

לחּפֹות מטּפחֹות ועּמּודים,[לכסות]ׁשעׂשה ּכתלים ּבהן ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
טמאה. מקּבלֹות ְְְֵַָָֻאינן

.Ëּכסבכה עׂשּוי ׁשהּוא ּבֹו[כרשת]חלּוק לׂשחק ּכדי ְְְִֵֵֶַָָָָ
ׁשכר שתיינים]לׁשֹותי של דרכם היה טמאה.[כך מקּבל אינֹו , ְְְֵֵֵֵַָָֻ

.Èנשים]ּכּפח הּספר[כובע על הספר]ׁשּנתנֹו בו טהר[כיסה , ְֵֶֶַַַָָָֻ
טמאֹות. ּובׁשאר ּבמת מּטּמא אבל מדרס; טמאת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻֻמּלקּבל

.‡Èאסּפלֹונית על[תחבושת]העֹוׂשה ּבין הּבגד על ּבין , ְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
להן עׂשה טהֹורה. ּכּׁשעּור, ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהעֹור

מתאנים]מלגמא מקּבל[תחבושת אינֹו - הּבגד על - ְְְֵֵֶֶַַַָֻ
מקּבל - העֹור ועל ראּוי; ואינֹו נתלכל ׁשהרי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֻטמאה,

למׁשּכב. וראּוי מתקּנח ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻטמאה,

.·Èׁשלׁש ּבֹו מּׁשּיארג טמאה? הּבגד יקּבל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻמאימתי
ּבמחט, הּנארגין הּכלים וכל אצּבעֹות. ׁשלׁש על ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאצּבעֹות

ואנּפליא ּכיס נעל]ּכגֹון עד[סוג טמאה, מקּבלין אין - ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֻ
מלאכּתן. ְְִֵֶַָָׁשּתּגמר

.‚Èּכיון - מצּודה ּכגֹון מחט, ּגּבי על הּנעׂשין הּכלים ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָוכל
טמאה. מקּבלין מלאכּתן, קּבּול ּבית ּבהן ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשעׂשה

.„Èהתחיל אם - ּבראׁשיהן הּבנֹות ׁשּמּניחין ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָׂשבכה
מּפיה אֹותּה משפתה]לעׂשֹות עד[- טמאה, מקּבלת אינּה - ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻ

אינּה - מּקרקעיתּה ּבּה התחיל ואם קרקעיתּה; ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשּיגמר
ׁשּלּה וׁשביס ּפיה. את ׁשּיגמר עד טמאה, שעלמקּבלת [בד ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

חּבּורהשבכה] ׁשּלּה והחּוטין עצמֹו, ּבפני טמאה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻמקּבל
ּולטּמא. ְְִֵֵַַלהּטּמא

.ÂËׁשל הּׂשער רב מקּבלת אינּה אם - ׁשּנקרעה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּוׂשבכה
טהֹורה. ְָֹראׁש,

.ÊËמאימתי - ניר ׁשל אֹו לבד, ׁשל אֹו ּבגד, ׁשל ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָחלּוק
ּפיו את מּׁשּיפּתח מלאכּתֹו? ּגמר הצוואר]הּוא -[מקום ְְְְִִִֶֶַַַ

החלּוק, נטמא ואם קטנֹו. לפי והּקטן ּגדלֹו, לפי ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָהּגדֹול
מעין מׁשּמׁש ואינֹו מּׁשּיבלה, טהרתֹו? היא ְְְֳִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמאימתי
הּוא עדין למעלה, רּבֹו ּבֹו נׁשּתּיר ראׁשֹונה. ְְְְְֲִִִֵַַַַָָֻמלאכּתֹו
טהֹור. ּפיו, מּבית נקרע ואם טהֹור. מּלמּטה, רּבֹו ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֻֻּבטמאתֹו;

.ÊÈ,ּבגד ׁשל מּצּדֹו חגֹור -העֹוׂשה סדין][או ׁשל ּומּצּדֹו ֲִִִִִֶֶֶֶֶָָ
ׁשּימלל עד טמאה, מקּבל אינֹו עׂשהּו[יתפור]- ׂשפתֹותיו; ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻ

עד טמאה, מקּבל אינֹו - הּסדין ּומאמצע הּבגד, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻמאמצע
-]ׁשּימלל הּׁשני.[גם מּצּדֹו ְִִִִֵֶַֹ

.ÁÈ.טמא - קּימת ואמצעיתֹו צדדיו, ׁשּבלּו ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָחגֹור

.ËÈאת ּבּה לחגר והתקינּה הּבגד, מן ׁשּפרׁשּה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׂשפה
ּכאבנט. ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמתניו

.Îקּימֹות ׂשפתֹותיה רב היּו אם - ׁשּבלת עני ׁשל ְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹטּלית
ּבריא ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבּה ׁשאין ּפי על אף זֹו[חזק]- הרי , ֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

ׁשלׁש ּבּה יׁש אם - קּימֹות ׂשפתֹותיה אין טמאה. ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמקּבלת

אינּה לאו, ואם טמאה; מקּבלת ּובריא, חזק ׁשלׁש ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻעל
ענּיים. ּבגדי ׁשאר וכן טמאה. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֻמקּבלת

.‡Îׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ּבהן ׁשאין ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹמטלּיֹות
והכינן עליהן חּׁשב ואם טמאה. מקּבלֹות אינן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻטפחים,

על[לשימוש] מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשּיהיּו עד טמאה, מקּבלֹות -ְְְְִִֶַַַָָָֹֻ
אינֹו אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשּכל ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹׁשלׁש;

ׁשהכינֹו. ּפי על ואף ּכלל, טמאה ְְְְִִֵֵֶַַַָָֻמקּבל

.·Î[בגד]טפחים ׁשלׁשה על טפחים מּׁשלׁשה ְְְְִִִַָָָָָֹֹּפחֹות
את ּבֹו לפקק שבקיר]ׁשהתקינֹו ּולנער[החור הּמרחץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ

ּולקּנח[לערבב] הּקדרה, את הרחים,[לנקות]ּבֹו את ּבֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
טמאה. מקּבל אינֹו ּבאׁשּפה, הׁשליכֹו אם - ּבאּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻוכּיֹוצא
ׁשהּניחֹו ּכמי זה הרי - הּדלת אחֹורי הּניחֹו אֹו ּבבגדֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּתלהּו
טמאֹות ׁשאר ּומקּבל אצלֹו, חׁשּוב הּוא ועדין ּבגדיו, ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻּבתֹו
טפחים. מּׁשלׁשה ּפחֹות הּוא ׁשהרי מדרס, מּטמאת ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻחּוץ

.‚Îמׁשל ׁשהיה טפחים ׁשלׁשה על טפחים ְְְְְִִֶַָָָָָָָֹֹֻׁשלׁשה
ּגס, מלח הּקב רבע ּבֹו לצרר ּכדי ּבריא היה אם - ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּבאׁשּפה
מּטּמא. אינֹו לאו, ואם ּבמדרס; מּטּמא זה הרי - יּקרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹולא
ׁשאינֹו ּפי על אף ּבריא, היה אם - ּבּבית היה אם ֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָאבל
ּבריא היה ולא מלח, צֹורר ׁשהיה אֹו מלח, ּבֹו לצרר ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹיכֹול

מדרס. טמא זה הרי -ְֲִֵֵֶָָ

.„Îאם - הּקרעים הבּדלּו ולא ׁשּנקרע, ׁשלׁשה על ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹֻׁשלׁשה
זה הרי - ּבּכּסא ּבׂשרֹו יּגע עליו ּוכׁשּיׁשב הּכּסא, על ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָנֹותנֹו

ּבמדרס. מּטּמא זה הרי יּגע, לא ואם ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹטהֹור;

.‰Îׁשּנמהה אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות [נחלש]ׁשלׁש ְְְִֶֶֶַָָָָָֹֹ
חּוטין ׁשני אֹו קׁשר, ּבֹו ׁשּנמצא אֹו אחד, חּוט אפּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָמּמּנּו

וערב]מתאימין שתי ואינם טהֹורה.[- זֹו הרי - ְְֲִִֵַָ

.ÂÎעל ׁשהׁשליכּה אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשלׁש
לעֹולם טמאה. מקּבלת החזירּה, טהֹורה; ְְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָֻהאׁשּפה,
ארּגמן מּׁשל חּוץ מטּמאתּה; והחזרתּה מטהרתּה, ְְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָָָָָהׁשלכתּה
היא הרי - האׁשּפה על היתה ׁשאפּלּו טֹובה, זהֹורית ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָוׁשל

מּפני טמאה, חׁשּובה.מקּבלת ׁשהיא ְְְֲִִֵֶֶֶַָָֻ

.ÊÎאֹו ּבּכּדּור, ׁשּנתנּה אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשלׁש
טפחים ׁשלׁשה אבל טהֹורה; - עצמּה ּבפני ּכּדּור ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹׁשעׂשיּה
ׁשהיה, ּכמֹות הּוא הרי - ּבּכּדּור ׁשּנתנֹו טפחים ׁשלׁשה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹעל
מּטּמא אינֹו - עצמֹו ּבפני ּכּדּור עׂשהּו ּבמדרס. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּומּטּמא

ׁשלׁשה. על מּׁשלׁשה ממעטֹו הּתפר ׁשהרי ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבמדרס,

כג ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

החבלים‡. מן אֹותּה ׁשאֹורגין הּמחצלת הּוא - ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָהּמּפץ
-]ּומן והּגמא[קנה עשב]הּסּוף ואין[מין ּבהן. וכּיֹוצא ְְְִֵֵֶֶַַַָֹ

כן ּפי על ואף ּבּתֹורה, האמּורין הּכלים ּבכלל ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּמּפץ
"ּכל הּכתּוב רּבה ׁשהרי - ּתֹורה ּדין ּבמדרס הּוא ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמּטּמא
ּבמת מּטּמא וכן לֹו. ועׂשּוי למׁשּכב ראּוי וזה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהּמׁשּכב",
ּכמֹו עץ, ּכלי ּפׁשּוטי ּככל מּדבריהם, טמאֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֻּובׁשאר
מּטּמא - ּבמדרס הּמּטּמא ׁשּכל ּגדֹול, ּכלל וזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבארנּו;

טמאֹות. ְְִָֻּבׁשאר

ּבׁשאר·. ׁשלׁש על ּבׁשלׁש מּטּמא ׁשהּבגד ּבארנּו, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכבר
למדרס. טפחים ׁשלׁשה על טפחים ּובׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִַָָָָָֹֹֻטמאֹות,
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מלאכּתנּו'שעליה:] ונעׂשה למלאכה'עמד, מיועדת היא -] ְְְֲֲֵֶַַֹ
ּכאחרת] ּומֹוׁשב., מׁשּכב ּבענין ׁשּבארנּו מֹו ְְְְְִִֵֶַַָָ

.Ê,הּמֹוט מּפני ּכתפיהם על ׁשּמּניחין הּסּבלין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָוכסת
ּבמדרס. מּטּמאה אינּה יין, ׁשל ּומׁשמרת ּבמדרס. ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמּטּמאה

.Áלצּורֹות עליו ׁשחּׁשב עליו]ּבגד מקּבל[לצייר אינֹו , ְְִֵֵֵֶֶֶַָָ
הּבית ּבעל טמאה. מקּבל זה הרי מחׁשבּתֹו, ּבּטל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻטמאה;

לחּפֹות מטּפחֹות ועּמּודים,[לכסות]ׁשעׂשה ּכתלים ּבהן ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
טמאה. מקּבלֹות ְְְֵַָָֻאינן

.Ëּכסבכה עׂשּוי ׁשהּוא ּבֹו[כרשת]חלּוק לׂשחק ּכדי ְְְִֵֵֶַָָָָ
ׁשכר שתיינים]לׁשֹותי של דרכם היה טמאה.[כך מקּבל אינֹו , ְְְֵֵֵֵַָָֻ

.Èנשים]ּכּפח הּספר[כובע על הספר]ׁשּנתנֹו בו טהר[כיסה , ְֵֶֶַַַָָָֻ
טמאֹות. ּובׁשאר ּבמת מּטּמא אבל מדרס; טמאת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻֻמּלקּבל

.‡Èאסּפלֹונית על[תחבושת]העֹוׂשה ּבין הּבגד על ּבין , ְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
להן עׂשה טהֹורה. ּכּׁשעּור, ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהעֹור

מתאנים]מלגמא מקּבל[תחבושת אינֹו - הּבגד על - ְְְֵֵֶֶַַַָֻ
מקּבל - העֹור ועל ראּוי; ואינֹו נתלכל ׁשהרי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֻטמאה,

למׁשּכב. וראּוי מתקּנח ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻטמאה,

.·Èׁשלׁש ּבֹו מּׁשּיארג טמאה? הּבגד יקּבל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻמאימתי
ּבמחט, הּנארגין הּכלים וכל אצּבעֹות. ׁשלׁש על ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאצּבעֹות

ואנּפליא ּכיס נעל]ּכגֹון עד[סוג טמאה, מקּבלין אין - ְְְְְְְִִִֵֶַַָָֻ
מלאכּתן. ְְִֵֶַָָׁשּתּגמר

.‚Èּכיון - מצּודה ּכגֹון מחט, ּגּבי על הּנעׂשין הּכלים ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָוכל
טמאה. מקּבלין מלאכּתן, קּבּול ּבית ּבהן ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשעׂשה

.„Èהתחיל אם - ּבראׁשיהן הּבנֹות ׁשּמּניחין ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָׂשבכה
מּפיה אֹותּה משפתה]לעׂשֹות עד[- טמאה, מקּבלת אינּה - ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻ

אינּה - מּקרקעיתּה ּבּה התחיל ואם קרקעיתּה; ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשּיגמר
ׁשּלּה וׁשביס ּפיה. את ׁשּיגמר עד טמאה, שעלמקּבלת [בד ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

חּבּורהשבכה] ׁשּלּה והחּוטין עצמֹו, ּבפני טמאה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻמקּבל
ּולטּמא. ְְִֵֵַַלהּטּמא

.ÂËׁשל הּׂשער רב מקּבלת אינּה אם - ׁשּנקרעה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּוׂשבכה
טהֹורה. ְָֹראׁש,

.ÊËמאימתי - ניר ׁשל אֹו לבד, ׁשל אֹו ּבגד, ׁשל ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָחלּוק
ּפיו את מּׁשּיפּתח מלאכּתֹו? ּגמר הצוואר]הּוא -[מקום ְְְְִִִֶֶַַַ

החלּוק, נטמא ואם קטנֹו. לפי והּקטן ּגדלֹו, לפי ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָהּגדֹול
מעין מׁשּמׁש ואינֹו מּׁשּיבלה, טהרתֹו? היא ְְְֳִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמאימתי
הּוא עדין למעלה, רּבֹו ּבֹו נׁשּתּיר ראׁשֹונה. ְְְְְֲִִִֵַַַַָָֻמלאכּתֹו
טהֹור. ּפיו, מּבית נקרע ואם טהֹור. מּלמּטה, רּבֹו ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֻֻּבטמאתֹו;

.ÊÈ,ּבגד ׁשל מּצּדֹו חגֹור -העֹוׂשה סדין][או ׁשל ּומּצּדֹו ֲִִִִִֶֶֶֶֶָָ
ׁשּימלל עד טמאה, מקּבל אינֹו עׂשהּו[יתפור]- ׂשפתֹותיו; ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻ

עד טמאה, מקּבל אינֹו - הּסדין ּומאמצע הּבגד, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻמאמצע
-]ׁשּימלל הּׁשני.[גם מּצּדֹו ְִִִִֵֶַֹ

.ÁÈ.טמא - קּימת ואמצעיתֹו צדדיו, ׁשּבלּו ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָחגֹור

.ËÈאת ּבּה לחגר והתקינּה הּבגד, מן ׁשּפרׁשּה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׂשפה
ּכאבנט. ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמתניו

.Îקּימֹות ׂשפתֹותיה רב היּו אם - ׁשּבלת עני ׁשל ְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹטּלית
ּבריא ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבּה ׁשאין ּפי על אף זֹו[חזק]- הרי , ֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

ׁשלׁש ּבּה יׁש אם - קּימֹות ׂשפתֹותיה אין טמאה. ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמקּבלת

אינּה לאו, ואם טמאה; מקּבלת ּובריא, חזק ׁשלׁש ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻעל
ענּיים. ּבגדי ׁשאר וכן טמאה. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֻמקּבלת

.‡Îׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ּבהן ׁשאין ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹמטלּיֹות
והכינן עליהן חּׁשב ואם טמאה. מקּבלֹות אינן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻטפחים,

על[לשימוש] מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשּיהיּו עד טמאה, מקּבלֹות -ְְְְִִֶַַַָָָֹֻ
אינֹו אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשּכל ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹׁשלׁש;

ׁשהכינֹו. ּפי על ואף ּכלל, טמאה ְְְְִִֵֵֶַַַָָֻמקּבל

.·Î[בגד]טפחים ׁשלׁשה על טפחים מּׁשלׁשה ְְְְִִִַָָָָָֹֹּפחֹות
את ּבֹו לפקק שבקיר]ׁשהתקינֹו ּולנער[החור הּמרחץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ

ּולקּנח[לערבב] הּקדרה, את הרחים,[לנקות]ּבֹו את ּבֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
טמאה. מקּבל אינֹו ּבאׁשּפה, הׁשליכֹו אם - ּבאּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻוכּיֹוצא
ׁשהּניחֹו ּכמי זה הרי - הּדלת אחֹורי הּניחֹו אֹו ּבבגדֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּתלהּו
טמאֹות ׁשאר ּומקּבל אצלֹו, חׁשּוב הּוא ועדין ּבגדיו, ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻּבתֹו
טפחים. מּׁשלׁשה ּפחֹות הּוא ׁשהרי מדרס, מּטמאת ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻחּוץ

.‚Îמׁשל ׁשהיה טפחים ׁשלׁשה על טפחים ְְְְְִִֶַָָָָָָָֹֹֻׁשלׁשה
ּגס, מלח הּקב רבע ּבֹו לצרר ּכדי ּבריא היה אם - ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּבאׁשּפה
מּטּמא. אינֹו לאו, ואם ּבמדרס; מּטּמא זה הרי - יּקרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹולא
ׁשאינֹו ּפי על אף ּבריא, היה אם - ּבּבית היה אם ֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָאבל
ּבריא היה ולא מלח, צֹורר ׁשהיה אֹו מלח, ּבֹו לצרר ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹיכֹול

מדרס. טמא זה הרי -ְֲִֵֵֶָָ

.„Îאם - הּקרעים הבּדלּו ולא ׁשּנקרע, ׁשלׁשה על ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹֻׁשלׁשה
זה הרי - ּבּכּסא ּבׂשרֹו יּגע עליו ּוכׁשּיׁשב הּכּסא, על ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָנֹותנֹו

ּבמדרס. מּטּמא זה הרי יּגע, לא ואם ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹטהֹור;

.‰Îׁשּנמהה אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות [נחלש]ׁשלׁש ְְְִֶֶֶַָָָָָֹֹ
חּוטין ׁשני אֹו קׁשר, ּבֹו ׁשּנמצא אֹו אחד, חּוט אפּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָמּמּנּו

וערב]מתאימין שתי ואינם טהֹורה.[- זֹו הרי - ְְֲִִֵַָ

.ÂÎעל ׁשהׁשליכּה אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשלׁש
לעֹולם טמאה. מקּבלת החזירּה, טהֹורה; ְְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָֻהאׁשּפה,
ארּגמן מּׁשל חּוץ מטּמאתּה; והחזרתּה מטהרתּה, ְְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָָָָָהׁשלכתּה
היא הרי - האׁשּפה על היתה ׁשאפּלּו טֹובה, זהֹורית ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָוׁשל

מּפני טמאה, חׁשּובה.מקּבלת ׁשהיא ְְְֲִִֵֶֶֶַָָֻ

.ÊÎאֹו ּבּכּדּור, ׁשּנתנּה אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשלׁש
טפחים ׁשלׁשה אבל טהֹורה; - עצמּה ּבפני ּכּדּור ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹׁשעׂשיּה
ׁשהיה, ּכמֹות הּוא הרי - ּבּכּדּור ׁשּנתנֹו טפחים ׁשלׁשה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹעל
מּטּמא אינֹו - עצמֹו ּבפני ּכּדּור עׂשהּו ּבמדרס. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּומּטּמא

ׁשלׁשה. על מּׁשלׁשה ממעטֹו הּתפר ׁשהרי ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבמדרס,

כג ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

החבלים‡. מן אֹותּה ׁשאֹורגין הּמחצלת הּוא - ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָהּמּפץ
-]ּומן והּגמא[קנה עשב]הּסּוף ואין[מין ּבהן. וכּיֹוצא ְְְִֵֵֶֶַַַָֹ

כן ּפי על ואף ּבּתֹורה, האמּורין הּכלים ּבכלל ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּמּפץ
"ּכל הּכתּוב רּבה ׁשהרי - ּתֹורה ּדין ּבמדרס הּוא ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמּטּמא
ּבמת מּטּמא וכן לֹו. ועׂשּוי למׁשּכב ראּוי וזה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהּמׁשּכב",
ּכמֹו עץ, ּכלי ּפׁשּוטי ּככל מּדבריהם, טמאֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֻּובׁשאר
מּטּמא - ּבמדרס הּמּטּמא ׁשּכל ּגדֹול, ּכלל וזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבארנּו;

טמאֹות. ְְִָֻּבׁשאר

ּבׁשאר·. ׁשלׁש על ּבׁשלׁש מּטּמא ׁשהּבגד ּבארנּו, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכבר
למדרס. טפחים ׁשלׁשה על טפחים ּובׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִַָָָָָֹֹֻטמאֹות,
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טפחים;‚. ארּבעה על טפחים ארּבעה ׁשעּורּו ְְְְִִִַַַַַָָָָָָהּׂשק,
ּבין - ׁשּׁשה על ׁשּׁשה הּמּפץ, חמּׁשה; על חמּׁשה ֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָהעֹור,
האּלּו, הּׁשעּורין מּכל ּופחֹות טמאֹות. לׁשאר ּבין ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻלמדרס,
מהם אחד ּבקרע אמּורים? ּדברים ּבּמה מּכלּום. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָטהֹורין
טפח אפּלּו וקצץ ּבכּונה הּקֹוצץ אבל ּכּונה. ּבלא ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּנקרע
טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה אֹו למֹוׁשב, טפח ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹעל
על הּטפח ׁשהיה ּבין ּבמדרס, מּטּמא זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמׁשּכב
עֹור אֹו ׂשק אֹו ּבגד ׁשלׁשה, על הּׁשלׁשה אֹו ׁשהקציע ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹטפח

לאחיזה מהם מאחד המקּצע וכן מּפץ. כפפה]אֹו ּכדי[- ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
יּזקּו ׁשּלא ּתאנים קֹוצצי ׁשעֹוׂשין ּכדר ּבידֹו, ּבֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶָֹֹֻׁשּיאחז
יהיה ׁשּלא והּוא, ׁשהּוא; ּבכל טמא זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹאצּבעֹותיהן
מּכלּום. טהֹור מּׁשלׁש, ּפחֹות ׁשּכל - אצּבעֹות מּׁשלׁש ְְִִִֶֶָָָָָָָֹֹּפחֹות

ׁשלׁשה„. הּׂשק, מן וטפח הּבגד מן טפחים ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהמחּבר
הּמּפץ מן ואחד העֹור מן ארּבעה העֹור, מן ואחד הּׂשק ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמן
טפחים חמּׁשה חּבר אם אבל הּמדרס; מן טהֹור זה הרי -ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
הּׂשק, מן ואחד העֹור מן ארּבעה העֹור, מן ואחד הּמּפץ ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמן
זה מדרס. טמא זה הרי - הּבגד מן ואחד הּׂשק מן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשלׁשה
הׁשלימֹו טמא; מּמּנּו, ּבחמּור ׁשעּורּו ׁשהׁשלים ּכל ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָהּכלל:

טהֹור. הּקל, ִַַָמן

ואין‰. טהֹורין; ליׁשיבה, ׁשהתקינן ּוכברה נפה ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָּבלֹויי
ׁשּיקּצע עד טמאה הרשתאֹותם[יסיר]מקּבלין [את ְְְְִֶַַַַָָֻ

ּכמּפץ.ממסגרתה] יהיּו ּכ ואחר ,ְְְִַַַָָ

.Âּבֹו ׁשּיהיה עד ּבמדרס, מּטּמא אינֹו קטן ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָחלּוק
ּכפּול ונמּדד טפחים; ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִַָָָָָָֹֹּכׁשעּור

תשמישו]ּכברּיתֹו בעת שהוא ּכפּולין:[כמו נמּדדין ואּלּו . ְְְְִִִִִֵָָ
ואת הּׁשֹוקים, ועל הרגלים, על ּבהן ׁשּמלּביׁשין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָּבגדים

ּפנּדה ׁשל וכיס והּכֹובע, והּמכנסים, .[חגורה]הראׁש, ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֻ
ׁשּטליּה הּׂשפה[תפרה]ּומטלית הבגד]על שפת אם[- - ְְִִֶַַַָָָָ

ּכפּולה. נמּדדת ּכפּולה, ואם ּפׁשּוטה; נמּדדת ְְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָּפׁשּוטה,

.Ê,ּבמדרס ונטמא ׁשלׁשה, על ׁשלׁשה ּבֹו ׁשארג ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּבגד
נּטל מדרס; ּכּלֹו הּבגד - הּבגד ּכל את הׁשלים ּכ ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻואחר

מּתחּלתֹו אחד בתחילה]חּוט שנטמא ממה מן[- טהֹור , ְִִִֶָָָ
ּככלי ראׁשֹון הּוא והרי מדרס, מּגע טמא אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָהּמדרס,
הׁשלים ּכ ואחר מּתחּלתֹו, אחד חּוט נטל ּבמדרס. ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָׁשּנגע
ׁשארג ּבגד וכן מדרס. מּגע טמא הּבגד ּכל - הּבגד ּכל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאת
הׁשלים ּכ ואחר ּבמת, ונטמא ׁשלׁש, על אצּבעֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹּבֹו
אחד חּוט נּטל מת; טמא ּכּלֹו הּבגד - הּבגד ּכל את ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻעליו
מת. טמא מּגע טמא אבל מת, מּטמא טהֹור - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָמּתחּלתֹו
- הּבגד ּכל את הׁשלים ּכ ואחר מּתחּלתֹו, אחד חּוט ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָנטל
ׁשלׁש ׁשאמרּו: מּפני טהֹור? הּכל יהיה ולּמה טהֹור. ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹהּכל

ׁשלׁש אבל[אצבעות]על מּכלּום. טהֹורה ׁשּנתמעטה, ְְְֲֲִִֶַַָָָָֹ
ׁשלׁשה על ׁשּטהרה[טפחים]ׁשלׁשה ּפי על אף - ׁשּנתמעטה ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

הּטמאֹות. ּבכל טמאה היא הרי הּמדרס, ְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻמן

.Áּוטלאּה מדרס, ׁשהיא טלאי]מטלית הּקּפה[עשאה על ְְְִִִֶַַַָָָָֻ
הפריׁש[סל] לטמאה; ראׁשֹון הּכל נעׂשה - העֹור על ְְְֲִִִַַַָָָֹֻאֹו

ׁשּנגעּו מּפני ראׁשֹון, העֹור אֹו הּקּפה הרי - הּמטלית ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻאת
והפריׁשּה, ׁשּטליּה ׁשּכיון - טהֹורה והּמטלית ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבּמדרס.
מדרס, הּכל נעׂשה - הּׂשק על אֹו הּבגד על טליּה ְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבטלה.

הּׂשק אֹו הּבגד הרי - הפריׁשּה טמאה. אב הּכל ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻוהרי
ּכׁשהיתה, טמאה אב והּמטלית ּבּמדרס; נגע ׁשהרי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻראׁשֹון,
- הּבגד על הּמטלית ּתפר האריג. על ּבטלה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשאינּה

ּגם ּכמין רּוחֹות מּׁשּתי אֹו אחת מרּוח יוונית]ּכׁשּטליּה ג' -] ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
ּבלבד; מדרס מּגע אּלא אב הּכל נעׂשה ולא חּבּור, אינּה -ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
ונעׂשה חּבּור, היא הרי - זֹו ּכנגד זֹו רּוחֹות מּׁשּתי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָּתפרּה

אב. ַָֹהּכל

.Ë- נחלק ּכ ואחר ּבמדרס, ׁשּנטמא ׁשלׁשה על ְְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשלׁשה
הן והרי ּכלל, טמאה אּלּו ּבקרעים ואין הּמדרס; מן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻטהר
מּמּנּו וקרע ּבמדרס, ׁשּנטמא ּבגד אבל ׁשּנטמא. ּכלי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכׁשברי
מן טהר הּקרע אֹותֹו - אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשלׁש
הּבגד מן ּפריׁשתֹו ׁשּבעת מדרס; ּבמּגע טמא אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמדרס,

ּבמּגעֹו. נטמא ְְִַַָָָהּגדֹול,

.Èמן טהר - ּפרכת עׂשהּו ּכ ואחר ּבמדרס, ׁשּנטמא ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹסדין
ּבֹו מּׁשּיקׁשר הּמדרס? מן טהרתֹו היא ּומאימתי ְְְֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּמדרס.

הּפרֹוכֹות. ּכׁשאר ּבהן נתלה ׁשהּוא ְְִִֶֶַַָָָָָהּלּולאֹות

.‡Èׁשמׁשּה ׁשּיעריב וקדם והטּבילּה, מדרס, ׁשהיא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹטּלית
אינּה ׁשּוב רּבּה, ּבּה ׁשּנקרע ּכיון - קרע מּמּנה לקרע ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהתחיל
מעּפרת ּכדי ּבּה נׁשּתּיר ׁשעדין ּפי על אף ּכּלּה, וטהרה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻחּבּור

קטן] סודר והֹולך[- נקרע הּוא ׁשהרי נקרע, [סופוׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַָֹ
כולו] יֹוםליקרע ּבטבּולת אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִִֶַַָ

היום] עליה[שהוטבלה חס ׁשּלא ּכיון תתקלקל]; [שמא ֵֶֶָָָָֹ
ּכּלּה. טהרה ּולפיכ ּכּלּה, את לקרע יחּוס לא ּכ ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹֹֻֻלהטּבילּה,

רביעי יום
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לׁשטחֹו‡. עליו ׁשחׁשב עֹור ּבמדרס: מּטּמאין עֹורֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָאּלּו
עליו] לשבת ליׁשן[- מּלמעלן הּמּטֹות על ׁשּמּניחין ועֹור ,ְְְִִִִִֶַַַַַָ

ועֹור הּמּׂשאֹוי, ּתחת החמֹור על ׁשּמּניחין ועֹור ְְֲִִֶַַַַַַַָָעליו,
עֹור וכן הּכסת. ועֹור הּכר, ועֹור הּקטן, ּתחת ּבערס ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמּניחין
עליו ׁשּיּפלּו ּכדי האכילה ּבעת הּׁשלחן ּתחת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּמּניחין
ׁשחֹוגר ועֹור ּברגלֹו; עליו נׁשען ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּפרּורין,

נֹופץ ׁשחֹוגר ועֹור עליו, ּבעת[חובט]החּמר עליו הּפׁשּתן ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ועֹור ׁשּסֹובל, ּבעת ּכתפֹו על הּסּבל ׁשּמּניח ועֹור ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּנֹופץ,

הּׁשחין ׁשּמפיס ּבעת ּברּכיו על הרֹופא [פותחׁשּמּניח ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
הּלבמוגלה] עֹור וכן עליהן. יֹוׁשב העֹורֹות, אּלּו ׁשּכל מּפני ;ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

יפסיד ׁשּלא ּכדי עליו יֹורד ׁשרירֹו קטן, ּבגדיו;[יקלקל]ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
מּפני הּקציר ּבעת לּבֹו על נֹותנֹו להיֹות ׁשעׂשהּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָועֹור

ׁשּלֹופפין ועֹור כורכים]הּׁשרב, הּתפּור[- ועֹור הּכסּות; ּבֹו ְְְְִֶַַַָָָ
עליהן מתהּפכין אּלּו ׁשּכל - הּבגדים ּבֹו ׁשּמּניחין ּתבה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכמֹו

השני] צידם על ויושבים עליהן.[הופכים ְְֲֲִִֵֶונׁשענין

עד·. מּטּמאֹות אינן ּבמדרס, הּמּטּמאֹות העֹורֹות ְְְְְִִִֵַַַַָָָָוכל
מּטּמאין ׁשאין עֹורֹות ואּלּו טפחים. חמּׁשה ּכׁשעּור ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָׁשּיהיּו
ׁשּלֹופף ועֹור ׁשּסֹורק, ּבעת הּצמר סֹורק ׁשחֹוגר עֹור ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָּבמדרס:
הּתפּור ועֹור הארּגמן ּבֹו ׁשּלֹופף ועֹור הּסרּוק, הּצמר ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָּבֹו
טמאֹות. ּבׁשאר מּטּמאֹות וכּלן הארּגמן. ּבֹו ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻֻׁשּמּניחין

חּפּוי‚. עׂשהּו מּכלּום. טהֹור לכלים, חּפּוי ׁשעׂשהּו ְְִִִִֵֶָָָָָעֹור
כתלים]למׁשקלת למדידת המשמש עופרת שבקצהו -[חוט ְְִֶֹ
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מּטּמא ואינֹו לקּבלה; נעׂשה ׁשהרי טמאֹות, ׁשאר ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻמקּבל
ְְִָּבמדרס.

ּולפרסתֹו„. לעקבֹו ׁשעׂשהּו הרגל]עֹור של התחתון [לחלק ְְֲֵֶַַָָָ
טהֹור. לאו, ואם מּטּמא; הרגל, רב את חֹופה אם -ְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

האמּום‰. ׁשעל מלאכה]מנעל בשעת הנעל הנחת [מקום ְִֵֶַָָ
ּבמדרס; מּטּמא זה הרי אדם, לבׁשֹו לא ׁשעדין ּפי על אף -ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מלאכּתֹו, נגמרה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָׁשּכבר

.Â- מלאכה חסר ואינֹו ּבמדרס, להּטּמא הראּוי עֹור ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָּכל
ׁשלחן עֹור להיֹות עליו חּׁשב ואם מטּמאתֹו; ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻהּמחׁשבה
אין - מלאכה חסר ואם ּבמדרס. מּטּמא זה הרי ּבֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוכּיֹוצא
מהעֹור חּוץ מלאכּתֹו; ׁשּתּגמר עד ּבֹו, מֹועלת ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמחׁשבה

הּמרּכב ּבֹו מרכבה]ׁשּמחּפין ׁשּמחׁשבה[- - האבק מּפני ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּדברים ּבּמה מלאכּתֹו. נגמרה ׁשּלא ּפי על אף ּבֹו, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹמֹועלת

העּבדנין עֹורֹות אבל הּבית; ּבעל ּבעֹורֹות [מעבדיאמּורים? ְְֲֲִִִַַַַַָָָ
למכירה] הּמחׁשבהעורות אין - למכירה ׁשּסתמן ,ְְֲִִֵֶַַָָָָָ

למדרס. אֹותן ויכין מעׂשה ּבהן ׁשּיעׂשה עד ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָמטּמאתן,

.Ê,ׁשּלֹו ׁשאינֹו מרּכב אֹו מׁשּכב ּבמדרס מטּמא אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאין
ּבלא עליו ודרס מׁשּכב ּגזל ּבמׁשּכבֹו". "והּנֹוגע ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

ה נתיאׁשּו ואם טהֹור; זה הרי ּגנבנגיעה, טמא. ּבעלים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ׁשּנתיאׁשּו ׁשחזקתֹו טמא; זה הרי - עליו ויׁשב ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמׁשּכב,
לא ׁשעדין ידּוע ואם ּגנבֹו. מי יֹודעין ׁשאינן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּבעלים,
עֹור, ׁשּגנב ּגּנב ,לפיכ טהֹור. זה הרי הּבעלים, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָנתיאׁשּו
ּומּטּמא לֹו, מֹועלת הּמחׁשבה - לׁשכיבה עליו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוחּׁשב
אם אּלא מֹועלת, מחׁשבּתֹו אין - הּגזלן אבל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבמדרס;

הּבעלים. ְְֲִִַָָנתיאׁשּו

.Áהרי - רצּועֹות לקרעֹו והתחיל ּבמדרס, ׁשּנטמא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶָָָעֹור
טפחים. מחמּׁשה ּפחֹות ּפחֹות ׁשּימעטּנּו עד ּבטמאתֹו, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻהּוא

.Ë- אחר לכלי וׁשּנהּו הּזב, ּבמדרס ׁשּנטמא עֹור ּכלי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָּכל
הּפׁשּוט מן ׁשּנהּו קיבול]אם בית ללא כלי הרי[- לפׁשּוט, ְֲִִִֵַָָָ

המקּבל ּומן למקּבל, הּפׁשּוט מן ׁשּנהּו ּבטמאתֹו; ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻהּוא
חמת ּכיצד? טמא. הּכל ּובּבגד, טהֹור. - [נוד]לפׁשּוט ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

חמת אבל טהֹור; - חמת ׁשעׂשהּו וׁשטיח ׁשטיח, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשעׂשיּה
ּתרמל ועׂשיּה ּבמדרס, ּתרמל[ילקוט]ׁשּנטמאה אֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻֻ

ּכׁשהיּו. מדרס הן הרי - חמת ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשעׂשהּו

.Èּבגד ׁשל בד]ּכר אֹו[- סדין, ועׂשהּו ּבמדרס, ׁשּנטמא ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
אֹו מטּפחת, ׁשעׂשהּו ּבגד ּכסת, אֹו ּכר ׁשעׂשהּו ְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָסדין

ּכׁשהיּו. מדרס הן הרי - ּכסת ׁשעׂשאּה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּפחת

.‡Èּכגֹון ּכאחד, ּולמׁשּכב לקּבלה עׂשּיתן ׁשעּקר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכלים
והּמרצּופין והּׂשּקין ּוכסתֹות גדולים]ּכרים אם[שקים - ְְְְִִִִַַַַָָ

טמאֹות, ּובׁשאר ּבמת מּלהּטּמא ׁשּטהרּו ּפי על אף - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֻנפחתּו
ׁשעדין ּבמדרס, מּטּמאין הן הרי לקּבל, יכֹולין ׁשאינן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמּפני
ּבלבד, לקּבלה עׂשּיתן ׁשעּקר ּכלים אבל למדרס. ראּויין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהן
ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי ּגדֹולים היּו אם - והּתרמל החמת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָֻּכגֹון
הם הרי ּגדלן, מּפני עליהן ויֹוׁשבין הֹואיל - עליהן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָליׁשב
ּפי על ואף נפחתּו, ׁשלמין. ׁשהן זמן ּכל ּבמדרס ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָמּטּמאין
מּטּמאין אין אּלּו הרי - עליהן ליׁשב עדין ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשאפׁשר
ּובטלּו והֹואיל ּבלבד, לקּבלה עׂשּיתן ׁשעּקר ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָּבמדרס;

ּבמדרס. ולא טמאֹות ּבׁשאר לא מּלהּטּמא טהרּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹֹֻמּלקּבל,
ׁשבעה החמת, למדרס? ראּויין ויהיּו ׁשעּורן הּוא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָוכּמה

והּקלסטר קּבין; חמׁשת והּילקּוט, קטן]קּבין; ׁשּתֹולין[שק ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַֻ
והּכריתית קּבין; ארּבעת הּבהמה, ּבראׁש הּׂשעֹורין [שקּבּה ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָֹ

האּלּועור] הּׁשעּורין מן ּופחֹות סאה. הּמים, ּבהן ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּמערין
נפחתּו, עליהן. ליׁשב העם ּדר ואין למדרס, ראּויין אינן -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

קשר]וצרר לא[- ּוכאּלּו טהֹורין, הן הרי - הּפחת מקֹום ְְְְְֲִִֵֵַַָָֹ
- ּוצררן ׁשּנפחתּו החמתֹות וכל הּפחת. מקֹום ְְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָקׁשר
ּתמיד ּדרּכן הּוא ׁשּכ מּפני ערבּיים; מּׁשל חּוץ ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָטהֹורֹות,

חלילין וחמת מעור]לצררן. זמר מתטּמא[כלי אינּה - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
למדרס. ראּויה אינּה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָּבמדרס,

כה ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

עץ‡. ּכלי ּפׁשּוטי קיבול]ּכל בית ללא העׂשּויין[-כלים ְְֲִֵֵֵָָ
ּכגֹון ּבמדרס, מּטּמאין - לרכיבה אֹו לׁשכיבה אֹו ְְְְְְִִִִִִִִִַָָָָליׁשיבה

ּבהן. וכּיֹוצא והּכּסא ְְִִֵֵֶַַַָָהּמּטה

ּומׁשּבר·. ּכּלה, ׁשל וכּסא מת, ׁשל והּכסת והּכר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמּטה
הּכלים את עליו ּכֹורס ׁשהּוא ּכֹובס ׁשל וכּסא חּיה, ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשל

ערימה] ׁשל[עושה וכּסא על[ילד], אף רגלים לֹו ׁשּיׁש קטן ְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּבמדרס. מּטּמאין אּלּו ּכל - טפח ּגבּה ּבֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּפי

עליו‚. נתּון והעֹור הּכּסא, ּבבית ׁשעֹוׂשין ּברזל ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכּסא
העֹור הפריׁש טמאֹות. ּובׁשאר ּבמדרס מּטּמא הּוא הרי -ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֻ
מּטּמא והּברזל ּבמדרס, מּטּמא העֹור - הּברזל על ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻהמחּפה

ּבמדרס. לא אבל טמאֹות, ְְְְֲִִָָָֹֻּבׁשאר

קטן]טרסקל„. ּבעֹור,[סל המחּפה ּבֹו וכּיֹוצא ּגמי ׁשל ְְְְְְִֵֶֶַַַָֻ
- מעליו העֹור הפריׁש טמאֹות; ּובׁשאר ּבמדרס ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻמּטּמא
ׁשהרי מּכלּום, טהֹור הּטרסקל אבל ּבמדרס, מּטּמא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהעֹור

ּכלים. ּכׁשברי ְְֲִִֵֵַָנעׂשה

.‰- עץ ׁשל ספסל ׁשל רגליו ׁשּׁשּתי ׁשּבּמרחץ, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָספסלין
טהֹור. ׁשיׁש ׁשל ואחת עץ, ׁשל אחת היתה ּבמדרס. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמּטּמא

.Âׁשּׁשּגמן מרחץ ׁשל ׁשאינן[החליקם]נסרים טהֹורין; - ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָ
ּתחּתיהן. מהּלכין הּמים ׁשּיהיּו ּכדי אּלא ליׁשיבה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעׂשּויין

.Êמֹוכין אֹו ּתבן ׁשּמלאן והּכלּכּלה צמר]הּסל -[אגודות ְְְִִֶֶֶַַַַַָָ
מדרס; טמאת מקּבלין אינן - ליׁשיבתֹו ׁשהתקינן ּפי על ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻאף

סרגן ואם ליׁשיבה. ראּויין ּבמׁשיחה[תפרם]ׁשאינן אֹו ּבגמי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָָ
ּפיהן המוכין]על יצאו ּבמדרס.[שלא מּטּמאין אּלּו הרי , ְְְֲִִִִֵֵֶַַָ

.Áהּבד ּבית הזיתים]קֹורת סוחטין ראׁשּה[שבה ׁשעׂשה ֵֶַַַָָָֹ
ּכּסא ישיבה]האחד מקום חקק ּבמדרס,[- מּטּמא אינֹו - ְְִִִֵֵֵֶַָָָ

לֹו: ׁשאֹומרין עליה:]מּפני שיושב לזב 'עמד,[כביכול, ְְֲִִֵֶֹ
מלאכּתנּו' עליה]ונעׂשה לשבת תכליתה אין אם[- אבל . ְְְֲֲִֵֶַַָ
הּכּסא את מּטּמא[המוכן]קבע הּכּסא הּבד, ּבית ּבקֹורת ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ

אם וכן הּכּסא. נטמא לא הּקֹורה, על הּזב ּדרס ואם ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹמדרס;
ּכּסא הּגדֹולה הּקֹורה ראׁש עׂשה ּגדֹולה. ּבקֹורה הּכּסא ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָֹקבע
טהֹורה. הּקֹורה ּוׁשאר ּבלבד, הּכּסא מקֹום אּלא טמא אין -ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

טהֹור. ׁשהּוא ּבערבה, ׁשּקבעֹו ּבכּסא הּדין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָוכן

.Ëקצה]קצת האבן[- את המסּתת אֹותֹו ׁשּמתּקן הּקֹורה ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
מקֹום ּבמדרס. מּטּמא יׁשיבתֹו מקֹום הרי עליו, יֹוׁשב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָלהיֹות
צער. יׁשיבת אּלא ׁשאינּה טהֹור, - הּקרֹון ׁשאחֹורי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיׁשיבה
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מּטּמא ואינֹו לקּבלה; נעׂשה ׁשהרי טמאֹות, ׁשאר ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻמקּבל
ְְִָּבמדרס.

ּולפרסתֹו„. לעקבֹו ׁשעׂשהּו הרגל]עֹור של התחתון [לחלק ְְֲֵֶַַָָָ
טהֹור. לאו, ואם מּטּמא; הרגל, רב את חֹופה אם -ְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

האמּום‰. ׁשעל מלאכה]מנעל בשעת הנעל הנחת [מקום ְִֵֶַָָ
ּבמדרס; מּטּמא זה הרי אדם, לבׁשֹו לא ׁשעדין ּפי על אף -ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מלאכּתֹו, נגמרה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָׁשּכבר

.Â- מלאכה חסר ואינֹו ּבמדרס, להּטּמא הראּוי עֹור ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָּכל
ׁשלחן עֹור להיֹות עליו חּׁשב ואם מטּמאתֹו; ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻהּמחׁשבה
אין - מלאכה חסר ואם ּבמדרס. מּטּמא זה הרי ּבֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוכּיֹוצא
מהעֹור חּוץ מלאכּתֹו; ׁשּתּגמר עד ּבֹו, מֹועלת ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמחׁשבה

הּמרּכב ּבֹו מרכבה]ׁשּמחּפין ׁשּמחׁשבה[- - האבק מּפני ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּדברים ּבּמה מלאכּתֹו. נגמרה ׁשּלא ּפי על אף ּבֹו, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹמֹועלת

העּבדנין עֹורֹות אבל הּבית; ּבעל ּבעֹורֹות [מעבדיאמּורים? ְְֲֲִִִַַַַַָָָ
למכירה] הּמחׁשבהעורות אין - למכירה ׁשּסתמן ,ְְֲִִֵֶַַָָָָָ

למדרס. אֹותן ויכין מעׂשה ּבהן ׁשּיעׂשה עד ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָמטּמאתן,

.Ê,ׁשּלֹו ׁשאינֹו מרּכב אֹו מׁשּכב ּבמדרס מטּמא אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאין
ּבלא עליו ודרס מׁשּכב ּגזל ּבמׁשּכבֹו". "והּנֹוגע ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

ה נתיאׁשּו ואם טהֹור; זה הרי ּגנבנגיעה, טמא. ּבעלים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ׁשּנתיאׁשּו ׁשחזקתֹו טמא; זה הרי - עליו ויׁשב ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמׁשּכב,
לא ׁשעדין ידּוע ואם ּגנבֹו. מי יֹודעין ׁשאינן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּבעלים,
עֹור, ׁשּגנב ּגּנב ,לפיכ טהֹור. זה הרי הּבעלים, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָנתיאׁשּו
ּומּטּמא לֹו, מֹועלת הּמחׁשבה - לׁשכיבה עליו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוחּׁשב
אם אּלא מֹועלת, מחׁשבּתֹו אין - הּגזלן אבל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבמדרס;

הּבעלים. ְְֲִִַָָנתיאׁשּו

.Áהרי - רצּועֹות לקרעֹו והתחיל ּבמדרס, ׁשּנטמא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶָָָעֹור
טפחים. מחמּׁשה ּפחֹות ּפחֹות ׁשּימעטּנּו עד ּבטמאתֹו, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻהּוא

.Ë- אחר לכלי וׁשּנהּו הּזב, ּבמדרס ׁשּנטמא עֹור ּכלי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָּכל
הּפׁשּוט מן ׁשּנהּו קיבול]אם בית ללא כלי הרי[- לפׁשּוט, ְֲִִִֵַָָָ

המקּבל ּומן למקּבל, הּפׁשּוט מן ׁשּנהּו ּבטמאתֹו; ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻהּוא
חמת ּכיצד? טמא. הּכל ּובּבגד, טהֹור. - [נוד]לפׁשּוט ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

חמת אבל טהֹור; - חמת ׁשעׂשהּו וׁשטיח ׁשטיח, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשעׂשיּה
ּתרמל ועׂשיּה ּבמדרס, ּתרמל[ילקוט]ׁשּנטמאה אֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻֻ

ּכׁשהיּו. מדרס הן הרי - חמת ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשעׂשהּו

.Èּבגד ׁשל בד]ּכר אֹו[- סדין, ועׂשהּו ּבמדרס, ׁשּנטמא ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
אֹו מטּפחת, ׁשעׂשהּו ּבגד ּכסת, אֹו ּכר ׁשעׂשהּו ְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָסדין

ּכׁשהיּו. מדרס הן הרי - ּכסת ׁשעׂשאּה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּפחת

.‡Èּכגֹון ּכאחד, ּולמׁשּכב לקּבלה עׂשּיתן ׁשעּקר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכלים
והּמרצּופין והּׂשּקין ּוכסתֹות גדולים]ּכרים אם[שקים - ְְְְִִִִַַַַָָ

טמאֹות, ּובׁשאר ּבמת מּלהּטּמא ׁשּטהרּו ּפי על אף - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֻנפחתּו
ׁשעדין ּבמדרס, מּטּמאין הן הרי לקּבל, יכֹולין ׁשאינן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמּפני
ּבלבד, לקּבלה עׂשּיתן ׁשעּקר ּכלים אבל למדרס. ראּויין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהן
ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי ּגדֹולים היּו אם - והּתרמל החמת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָֻּכגֹון
הם הרי ּגדלן, מּפני עליהן ויֹוׁשבין הֹואיל - עליהן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָליׁשב
ּפי על ואף נפחתּו, ׁשלמין. ׁשהן זמן ּכל ּבמדרס ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָמּטּמאין
מּטּמאין אין אּלּו הרי - עליהן ליׁשב עדין ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשאפׁשר
ּובטלּו והֹואיל ּבלבד, לקּבלה עׂשּיתן ׁשעּקר ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָּבמדרס;

ּבמדרס. ולא טמאֹות ּבׁשאר לא מּלהּטּמא טהרּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹֹֻמּלקּבל,
ׁשבעה החמת, למדרס? ראּויין ויהיּו ׁשעּורן הּוא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָוכּמה

והּקלסטר קּבין; חמׁשת והּילקּוט, קטן]קּבין; ׁשּתֹולין[שק ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַֻ
והּכריתית קּבין; ארּבעת הּבהמה, ּבראׁש הּׂשעֹורין [שקּבּה ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָֹ

האּלּועור] הּׁשעּורין מן ּופחֹות סאה. הּמים, ּבהן ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּמערין
נפחתּו, עליהן. ליׁשב העם ּדר ואין למדרס, ראּויין אינן -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

קשר]וצרר לא[- ּוכאּלּו טהֹורין, הן הרי - הּפחת מקֹום ְְְְְֲִִֵֵַַָָֹ
- ּוצררן ׁשּנפחתּו החמתֹות וכל הּפחת. מקֹום ְְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָקׁשר
ּתמיד ּדרּכן הּוא ׁשּכ מּפני ערבּיים; מּׁשל חּוץ ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָטהֹורֹות,

חלילין וחמת מעור]לצררן. זמר מתטּמא[כלי אינּה - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
למדרס. ראּויה אינּה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָּבמדרס,

כה ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

עץ‡. ּכלי ּפׁשּוטי קיבול]ּכל בית ללא העׂשּויין[-כלים ְְֲִֵֵֵָָ
ּכגֹון ּבמדרס, מּטּמאין - לרכיבה אֹו לׁשכיבה אֹו ְְְְְְִִִִִִִִִַָָָָליׁשיבה

ּבהן. וכּיֹוצא והּכּסא ְְִִֵֵֶַַַָָהּמּטה

ּומׁשּבר·. ּכּלה, ׁשל וכּסא מת, ׁשל והּכסת והּכר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמּטה
הּכלים את עליו ּכֹורס ׁשהּוא ּכֹובס ׁשל וכּסא חּיה, ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשל

ערימה] ׁשל[עושה וכּסא על[ילד], אף רגלים לֹו ׁשּיׁש קטן ְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּבמדרס. מּטּמאין אּלּו ּכל - טפח ּגבּה ּבֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּפי

עליו‚. נתּון והעֹור הּכּסא, ּבבית ׁשעֹוׂשין ּברזל ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכּסא
העֹור הפריׁש טמאֹות. ּובׁשאר ּבמדרס מּטּמא הּוא הרי -ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֻ
מּטּמא והּברזל ּבמדרס, מּטּמא העֹור - הּברזל על ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻהמחּפה

ּבמדרס. לא אבל טמאֹות, ְְְְֲִִָָָֹֻּבׁשאר

קטן]טרסקל„. ּבעֹור,[סל המחּפה ּבֹו וכּיֹוצא ּגמי ׁשל ְְְְְְִֵֶֶַַַָֻ
- מעליו העֹור הפריׁש טמאֹות; ּובׁשאר ּבמדרס ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻמּטּמא
ׁשהרי מּכלּום, טהֹור הּטרסקל אבל ּבמדרס, מּטּמא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהעֹור

ּכלים. ּכׁשברי ְְֲִִֵֵַָנעׂשה

.‰- עץ ׁשל ספסל ׁשל רגליו ׁשּׁשּתי ׁשּבּמרחץ, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָספסלין
טהֹור. ׁשיׁש ׁשל ואחת עץ, ׁשל אחת היתה ּבמדרס. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמּטּמא

.Âׁשּׁשּגמן מרחץ ׁשל ׁשאינן[החליקם]נסרים טהֹורין; - ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָ
ּתחּתיהן. מהּלכין הּמים ׁשּיהיּו ּכדי אּלא ליׁשיבה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעׂשּויין

.Êמֹוכין אֹו ּתבן ׁשּמלאן והּכלּכּלה צמר]הּסל -[אגודות ְְְִִֶֶֶַַַַַָָ
מדרס; טמאת מקּבלין אינן - ליׁשיבתֹו ׁשהתקינן ּפי על ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻאף

סרגן ואם ליׁשיבה. ראּויין ּבמׁשיחה[תפרם]ׁשאינן אֹו ּבגמי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָָ
ּפיהן המוכין]על יצאו ּבמדרס.[שלא מּטּמאין אּלּו הרי , ְְְֲִִִִֵֵֶַַָ

.Áהּבד ּבית הזיתים]קֹורת סוחטין ראׁשּה[שבה ׁשעׂשה ֵֶַַַָָָֹ
ּכּסא ישיבה]האחד מקום חקק ּבמדרס,[- מּטּמא אינֹו - ְְִִִֵֵֵֶַָָָ

לֹו: ׁשאֹומרין עליה:]מּפני שיושב לזב 'עמד,[כביכול, ְְֲִִֵֶֹ
מלאכּתנּו' עליה]ונעׂשה לשבת תכליתה אין אם[- אבל . ְְְֲֲִֵֶַַָ
הּכּסא את מּטּמא[המוכן]קבע הּכּסא הּבד, ּבית ּבקֹורת ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ

אם וכן הּכּסא. נטמא לא הּקֹורה, על הּזב ּדרס ואם ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹמדרס;
ּכּסא הּגדֹולה הּקֹורה ראׁש עׂשה ּגדֹולה. ּבקֹורה הּכּסא ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָֹקבע
טהֹורה. הּקֹורה ּוׁשאר ּבלבד, הּכּסא מקֹום אּלא טמא אין -ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

טהֹור. ׁשהּוא ּבערבה, ׁשּקבעֹו ּבכּסא הּדין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָוכן

.Ëקצה]קצת האבן[- את המסּתת אֹותֹו ׁשּמתּקן הּקֹורה ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
מקֹום ּבמדרס. מּטּמא יׁשיבתֹו מקֹום הרי עליו, יֹוׁשב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָלהיֹות
צער. יׁשיבת אּלא ׁשאינּה טהֹור, - הּקרֹון ׁשאחֹורי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיׁשיבה
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.Èּכלֹונסֹות גדולות]ראׁשי יֹוׁשבין[קורות ׁשהאּמנין ְְִִֵֶָָָָֻ
ּכפת וכן טהֹורין. - ּבהן וכּיֹוצא האבנים את וׁשפין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעליהם,

עבה] עץ ּגבּה[חתיכת אפּלּו - עליו יֹוׁשב ׁשהּוא ּתמרה ְֲִֵֶֶַָָָָֹׁשל
ּפי על אף - עץ ׁשל ּבּול וכן ּכלי. זה ׁשאין טהֹור, - ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָטפח

ציורים]ׁשסרקֹו ּפנים[צבעו]וכרּכמֹו[צייר [חזיתועׂשהּו ְְְְְִִֵֶָָָ
עדלנוי] טמאה, מקּבל ולא ּכלי; אינֹו ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָֹֻלׁשער

ּבֹו.[יחקוק]ׁשּיחק ֶָֹ

.‡Èחקּוקין ׁשהן ּכלֹונסֹות ישיבה]ראׁשי אם[מקום - ְֲִִֵֵֶָָ
חּׁשב אם - חקּוקין מצאן טמאה. מקּבלין לדעת, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָֻחקקן
חרׁש עליהן חּׁשב אם ּולהּבא; מּכאן טמאה מקּבלין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻעליהן,
ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹורֹות. - ׁשּלֹו ׁשאינן אדם אֹו וקטן, ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשֹוטה
ׁשאין ּבמחׁשבה; אּלא טמאה מקּבלין ׁשאינן מּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּבהן
ּדעה. ּבני ׁשהן ּבעלים מחׁשבת אּלא מֹועלת, מחׁשבה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָל

.·Èּכּפה ויחדּה[גוש]העֹוׂשה ויּבׁשּה הּׂשאֹור, מן ְְְְֲִִִִֶַָָָָ
ּבמדרס; ּומּטּמאה אכל, מּתֹורת ּבטלה הרי - ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹליׁשיבה

העץ. ּתׁשמיׁשי מׁשּמׁשת היא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשהרי

.‚Èוׁשל הּקנים ּומחצלת ּבמדרס; מּטּמאה הּקׁש, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמחצלת
עשב]חלף למדרס.[מין ראּויה ׁשאינּה מּפני טהֹורה, - ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ

טמאה; מקּבלת לׁשכיבה, עׂשאּה אם - הּמחצלאֹות ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻּוׁשאר
ּגדֹולה, היתה אם - סתם עׂשאּה טהֹורה. ,לסּכּו ְְְְְֲֲִִָָָָָָָָָעׂשאּה

לׁשכיבה. סתמּה והּקטּנה, ;לסּכּו ְְְְְְִִִַַָָָָָָסתמּה

.„È,מדרס טמאה - לארּכּה קנים לּה ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּומחצלת
ּגם ּכמין עׂשאן לׁשכיבה; ראּויה יוונית]ׁשעדין טהֹורה.[ג' , ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָ

ארּבעה לחברֹו קנה ּבין אין אם - לרחּבּה קנים ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָעׂשה
טמאה. מקּבלת עדין לרחּבּה, נחלקה טהֹורה. ְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֻטפחים,

מעדּנים ׁשלׁשה ּבּה ונׁשּתּירּו לארּכּה, ׁשל[קשרים]נחלקה ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּפחֹות ּומּטּמאה; למדרס, ראּויה היא עדין - טפחים ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָׁשּׁשה
ואף טהֹורה. מעדּנים, ראׁשי הּתיר אם וכן טהֹורה. ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָמּכאן,
מלאכּתּה ׁשּתּגמר עד הּמחצלת, ּתקּבל לא מדרס ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻטמאת

בקצוות]ותתקּנב הבולט ׁשּבארנּו.[יחתוך ּכמֹו , ְְְְִֵֵֶַַ

.ÂËׁשאינּה הּמדרס, מן טהֹורה - מּלמעלן ׁשּפתחּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּתבה
וׁשּפתחּה טמאֹות. ׁשאר ּומקּבלת עליה; ליׁשב ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻראּויה

טמאֹות. ּובׁשאר ּבמדרס טמאה - ְְְְְִִִִֵָָָָֻמּצּדּה

.ÊË.עליה נׁשען ׁשהרי ּבמדרס, מּטּמאה - קטן ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָעגלה

.ÊÈ.לסּיע אּלא ׁשאינֹו מּכלּום, טהֹור - זקנים ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמּקל

.ÁÈ,ּבמדרס מּטּמא - עץ ׁשל סנּדל והּוא סּידין, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָסנּדל
לביתֹו. ׁשּמּגיע עד ּבֹו מטּיל ּפעמים ׁשהּסּיד ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמּפני

.ËÈתותבת]קב קּטע[רגל קּבּול[חיגר]ׁשל ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ִִֵֵֵֶֶַַ
רגלו]ּכתיתין ּבית[שארית מּפני טמאֹות, ּבׁשאר מּטּמא - ְְְְִִִִִֵֵֵַָֻ

עליו. נׁשען ׁשהרי ּבמדרס, ּומּטּמא ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָקּבּולֹו,

.Îוטּפיטןואּל חמֹור, ׁשל מרּדעת מרּכב: מּׁשּום טמאין ּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
סּוס הרוכב]ׁשל רגלי הנחת ׁשל[מקום ואּכף הּגמל, וכר , ְְֶֶַַָָָֻ
לבן]נאקה על[גמל ׁשּמּניחין הּלּוחֹות ּבהן. ּכּיֹוצא וכל , ְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ואם טהֹורֹות; - הּמּׂשֹוי עליו נֹותנין ּכ ואחר החמֹור, ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָּגּבי
טמאה. למרּכב, ראּויה ְְְְְֵֶָָָָָהיתה

כו ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

ׁשּקבעֹו‡. למדרס הראּוי עץ ּבתֹו[במסמרים]ּכלי ּבּכתל ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

ולא ּגּביו על ּבנה אֹו ּגּביו, על ּבנה ולא קבעֹו - ְְְְִַַַַַָָָָָָָָֹֹהּבנין
ּבמסמרים קבעֹו ּכׁשהיה; ּבמדרס מּטּמא הּוא עדין - ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָקבעֹו

מּפץ וכן טהֹור. - עליו ּגּבי[מחצלת]ּובנה על ׁשּנתנֹו ְְֵֵֶַַַָָָָָָָ
המעזיבה]הּקֹורֹות יציקת את[מקום עליו נתן ולא קבעֹו - ְְֶַַָָָָֹ

הטיט]הּמעזיבה ולא[שכבת הּמעזיבה את עליו ׁשּנתן אֹו , ְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
את עליו ונתן קבעֹו ּבמדרס; מּטּמא הּוא עדין - ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָקבעֹו

טהֹור. - ֲִַַָָהּמעזיבה

מראׁשיו·. אחד ׁשּנּטל רגליו]ספסל ראּוי[- הּוא עדין - ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
מּטּמא טפח, ּגבּה ּבֹו יׁש ואם טהֹור. הּׁשני, נּטל ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלמדרס;

ְְִָּבמדרס.

חּפּוייו‚. ׁשּנּטלּו ּכּלה ׁשל לא[כיסוייו]ּכּסא ואם טהֹור; , ְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
יֹוצאין חּפּוייו ראּוי[בולטים]היּו הּוא עדין - ונּטלּו , ְְְֲִִִִַָָָ

עליו. ויֹוׁשב צּדֹו על מּטהּו להיֹות ּדרּכֹו ׁשּכן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלמדרס,

.„- ליׁשיבה ראּוי הּוא ועדין חּפּוייו, ׁשּנּטלּו ְֲִִִִִִֵֶַַָָָּכּסא
טהֹור. זה, ּבצד זה מחּפּוייו ׁשנים נּטלּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָמּטּמא;

ישיבה]ׁשּדה‰. מפלסי שני בו ׁשּלּה[קרון העליֹון ׁשּנּטל ְִִֶֶֶַָָָ
הּתחּתֹון נּטל למדרס; ראּוי ׁשהּוא הּתחּתֹון מּפני טמאה, -ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
והּתחּתֹון העליֹון נּטלּו ראּוי. ׁשהּוא העליֹון מּפני טמאה, -ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

טהֹורין. הּדפנים הרי -ְְֲִִֵַָ

.Âמּצּדּה ׁשּנפחתה ּבמדרס[בדופנה]ּתבה מּטּמאה - ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ
והּכל ליׁשיבה אף ראּויה ׁשהיא מּפני טמאֹות, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֻּכׁשאר
ׁשהרי הּמדרס, מן טהֹורה - מּלמעלן נפחתה עליה. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָיֹוׁשבין
ׁשעדין טמאֹות, ּבׁשאר ּומתטּמאה ליׁשיבה; ראּויה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻאינּה
על אף טמאה, מּכל טהֹורה - מּלמּטן נפחתה מקּבלת. ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻהיא
מעׂשיה ׁשעּקר מּפני ּככּסא, עליה ליׁשב ׁשאפׁשר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּפי

והּמגֹורֹות העּקר; ּבטל ּוכבר ׁשּלּה[מגירות]לקּבלה, ְְְְִֶַַַָָָָָָָ
מׁשּפלת וכן לּה. חּבּור ואינן אשפה]מּטּמאֹות, [סל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ראּויה ׁשהיא ּפי על אף - רּמֹונים מּלקּבל ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָׁשּנפחתה
מעׂשיה ׁשעּקר מּפני מּכלּום; טהֹורה היא הרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָלמדרס,

הּטפלה. ּבטלה העּקר, ּובטל והֹואיל ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָלקּבלה,

.Êׁשּמגּבלין עץ ׁשל את[מערבבים]ערבה הּבּנאין ּבּה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
גבס]הּגביסין אינּה[- טמאֹות, ׁשאר ׁשּמקּבלת ּפי על אף - ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

ּבמדרס. ׁשהיאמּטּמאה הּבצק, ּבּה ׁשּלׁשין עץ ׁשל ערבה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשאינֹו עד ׁשּנסּדקה קּבין, ּתׁשעת ועד לּגין מּׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻמחזקת
מּטּמאה זֹו הרי - הּסדק מּפני אחת רגלֹו ּבּה לרחץ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹיכֹול

עליה ויֹוׁשב אֹותּה ּכֹופה ׁשהּוא ׁשּסתמּה מיועדתּבמדרס; -] ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָ
לכך] עדגם ּבּגׁשמים הּניחּה ׁשּלּה. וסדק ּגדלּה לפי ,ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ

היא ׁשהרי ּבמדרס, מּטּמאה אינּה - הּסדק ונסּתם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנתּפחה,
ׁשאר ּומקּבלת ּבּה; ללּוׁש מעׂשיה ּותחּלת ּבּה, ללּוׁש ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָראּויה

ּבקדים והּניחּה חזר לייבשה]טמאֹות. מזרחית רוח ונפּתח[- , ְְְְְִִִִַַָָָֻ
טמאֹות. מּׁשאר ּוטהֹורה מדרס, טמאת לקּבל חזרה - ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻהּסדק

.Á,קּבין ּתׁשעה על יתר מחזקת ׁשהיא ּגדֹולה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָערבה
והכינּה רּמֹונים, מּלקּבל -]ׁשּנפחתה שתשמש [התכוון ְְֱֲִִִִִֵֶֶַָָ

ׁשּיקציע עד מדרס מּטמאת אף טהֹורה זֹו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻליׁשיבה
הקצוות] ּגדֹולה[יחתוך ּבערבה מֹועלת הּמחׁשבה ׁשאין ;ְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָ

- לּבהמה אבּוס עׂשיּה מעׂשה. ּבּה ׁשּיעׂשה עד ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנפחתה,
הּטמאֹות. ּבכל טמאה ּבּכתל, ׁשּקבעּה ּפי על ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻאף
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.Ëארּכֹות ׁשּנּטלּו האורך]מּטה אחר[דפנות ׁשּלּה ְֲִִֶֶַַָָֻ
הּנקבים את ׁשּנה ולא חדׁשֹות, לּה ועׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשּנטמאת,

הארוכות] מונחים שבהם -[חריצים החדׁשֹות ונׁשּתּברּו ,ְְְֲִַַָ
ׁשהּכל טהֹורה, - היׁשנֹות נׁשּתּברּו ּבטמאתּה; היא ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹֻעדין

היׁשנֹות. אחר ְֵַַַָהֹול

.Èקצרה ונּטלה מדרס, טמאה ׁשהיתה הרוחב]מּטה [דופן ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָ
ּכרעים המיטה]ּוׁשּתי ׁשעדין[רגלי ּבטמאתּה, היא עדין - ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻ

טהֹורה. ּכרעים, ּוׁשּתי ארּכה נּטלה עֹומדת; הּמּטה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻצּורת

.‡Èמּטה ׁשל לׁשֹונֹות ׁשּתי תחוביםקצץ שבהם קרשים -] ְְִֵֶַָָ
המיטה] ומערביתּבאלכסֹוןדפנות דרומית מזרחית [כגון ְֲַַ

ּבאלכסֹון,צפונית] טפח על טפח ּכרעים ׁשּתי ׁשּקצץ אֹו ,ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ׁשּמעטן רגליה]אֹו כל נׁשּברה[קצץ זֹו הרי - מּטפח ּפחֹות ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָ

טמאה אב היא עדין - ותּקנּה ארּכה, נׁשּברה ְְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָֻֻּוטהֹורה.
מן טהֹורה - ותּקנּה הּׁשנּיה, הארּכה נׁשּברה ְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה;
את לתּקן הסּפיק לא מדרס. מּגע טמאה אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּמדרס,

טהֹורה. - הּׁשנּיה ׁשּנׁשּברה עד ְְְְִִִֶַַָָָָָהראׁשֹונה

.·Èונגנב טמאֹות, ּבׁשאר אֹו מדרס, טמאה ׁשהיתה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻמּטה
זֹו הרי - ׁשּתפין אֹו אחין ׁשחלקּוה אֹו אבד, אֹו ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻחציּה
טמאה מקּבלת החזירּוה, ׁשּנׁשּבר. ּככלי זֹו ׁשהרי ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻטהֹורה,
מּׁשברי אחד ּכלי לעֹוׂשה ּדֹומה? זה למה ּולהּבא. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמּכאן

להּבא. טמאה ּומקּבל טהֹור, ׁשהּוא - ׁשּנטמא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻּכלי

.‚Èּוׁשּתי ארּכה נׁשארה אם - אבריה ׁשּנתּפרקּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻמּטה
מּפני מּטּמאין, אּלּו הרי - ּכרעים ּוׁשּתי קצרה אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּכרעים,

עליהן. וליׁשן לּכתל לסמכן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹׁשראּויין

.„È,אברים אברים הטּבילּה אם - ּכּלּה ׁשּנטמאת ְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָֻּומּטה
ְָטהֹורה.

.ÂË.טהֹור ּבחבליה, הּנֹוגע - להטּבילּה הּמּטה את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהמפרק

חמישי יום
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מדרס;‡. טמאה מּצּדּה, ׁשּפתחּה ּתבה הן: ּתבֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹׁשלׁש
ּבמּדה והּבאה מת; טמא טמאה מּלמעלה, [מחזיקהּפתחּה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ

סאה] מּכלּום.מ' טהֹורה ,ְְִָ

ערבֹות·. ועד[קערות]ׁשלׁש לּגין מּׁשני ערבה הן: ְְֲֲִִֵֵֵֵַָָֹֻ
טמא טמאה ּוׁשלמה, מדרס; טמאה ׁשּנסּדקה, קּבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּתׁשעת

מּכלּום. טהֹורה ּבמּדה, והּבאה ְְְְִִֵַָָָָמת;

ּכּקּתדרה‚. העׂשּויה הן: עגלֹות כסא]ׁשלׁש טמאה[- , ְְֲֲֵֵֶַַָָָָָָֹ
אבנים, וׁשל מת; טמא טמאה ּכמּטה, והעׂשּויה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָמדרס;

מּכלּום. ְְִָטהֹורה

ּתריסין„. מלחמה]ׁשלׁשה טמא[מגיני הּכפּוף, ּתריס הן: ְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבּקמּפֹון ּבֹו וׁשּמׂשחקין אימונים]מדרס; שדה טמא[- טמא , ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻ

הערבּיים ודיצת הילדים]מת; בו מּכלּום[שמשחקין טהֹורה , ְְְְִִִִֵַַָָ
אדם, מּמׁשּמׁשי ואינּה ּבלבד, לצּורה עׂשּויה ׁשהיא לפי -ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
עּקר. ּכל טמאה מקּבל אינֹו אדם, מּמׁשּמׁשי ׁשאינֹו ּכלי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻוכל

ּתרּבּוסין‰. משטחים]ׁשלׁשה סּפרים,[- ׁשל הן: עֹור ׁשל ְְִִֵֶֶַַָָֹ
מת; טמא טמא עליו, ׁשאֹוכלין אכלין וׁשל מדרס; ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָטמא
ׁשאינֹו לפי - מּכלּום טהֹור הּזיתים, עליו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָוׁשּׁשֹוטחין

אדם. ְְִֵַָָמּמׁשּמׁשי

.Âׁשּלפני הן: ּבסיסֹות לרגלי]ׁשלׁש וׁשּלפני[- הּמּטה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
וׁשל מת; טמא טמא ׁשלחן, וׁשל מדרס; טמא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻהּסֹופרים,

מתחתיו]מגּדל קצת[- ּכמֹו ׁשהּוא לפי - מּכלּום טהֹור , ְְְְְִִִֶָָָ
עליו. מֹוכחת וצּורתֹו ְְִַַַָָָָהּמגּדל,

.Êוׁשל מדרס; טמאה לׁשכיבה, העׂשּויה הן: מּטֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹׁשלׁש
וׁשל מת; טמא טמאה זכּוכית, ּכלי ּבּה ׁשּנֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָזּגגין

טהֹורה[אורגים]סרגין הּסבכֹות, את עליה ׁשּמסרגין ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָ
אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינּה לפי - ְְְְִִִֵֵֶַָָָמּכלּום

.Áמׁשּפלֹות גדולים]ׁשלׁש טמאה[סלים זבל, ׁשל הן: ְְֵֵֵֶֶֶַָָֹ
והּפחלץ מת; טמא טמאה ּתבן, ׁשל מחבליםמדרס; [רשת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

קׁשיםעבים] ׁשּלֹו ׁשהחבלים לפי - מּכלּום טהֹור ּגמּלים, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָׁשל
ׂשבכים ועיני עליו, ליׁשב ראּוי ואינֹו ועבים [החללּביֹותר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָ

לחבל] חבל וכּיֹוצאשבין ּתבן לקּבל ראּוי ואינֹו הרּבה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָרחבים
ּבלבד. חבלים אּלא ּכלי, ּתֹורת עליו ׁשאין ונמצא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּבֹו,

.Ëמּפצין טמא[מחצלאות]ׁשלׁשה ליׁשיבה, העׂשּוי הן: ְִִִֵֵֶַָָָָָֹ
מת; טמא טמא הּכלים, ּבֹו ׁשּמּניחין צּבעין וׁשל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמדרס;

ּומחּפין ענבים עליו ׁשּנֹותנין ּגּתֹות טהֹור[מכסים]וׁשל ּבֹו, ְְְֲִִִִֶֶַָָָָ
אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינן - ְְְִִֵֵֶַָָָמּכלּום

.Èחמתֹות עור]ׁשלׁש ּתרמלין[נודות ּוׁשלׁשה הן, ְְְֲִֵָָָֹֹֻ
וכּמה[ילקוטים] מדרס; טמאין ּכּׁשעּור, המקּבלין ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָהן:

קּבין. חמׁשת והּתרמל קּבין, ארּבעת החמת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֻׁשעּורן?
הּדג, עֹור וׁשל מת; טמא טמאין ּכּׁשעּור, מקּבלין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוׁשאינן

מּכלּום. ְְִטהֹורֹות

.‡È;מדרס טמא לׁשטיח, העׂשּוי הן: עֹורֹות ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹׁשלׁשה
לתכרי כלים]והעׂשּוי בו וׁשל[לכרוך מת; טמא טמא , ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָ

צּורת עליו ׁשאין לפי - מּכלּום טהֹור סנּדלין, וׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָרצּועֹות
ְִּכלי.

.·È;מדרס טמא לׁשכיבה, העׂשּוי הן: סדינין ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹׁשלׁשה
צּורֹות וׁשל מת; טמא טמא לפרכת, [ציורים]והעׂשּוי ְְְְֵֵֵֶֶֶָָָֹ

- מּכלּום טהֹור הרֹוקם, מּמּנּו ׁשּיתלּמד ּכדי אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשעֹוׂשין
אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֶַָָלפי

.‚Èוׁשל מדרס; טמאה ידים, ׁשל הן: מטּפחֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשלׁש
ּבני נבלי וׁשל הּמת ּתכריכי וׁשל מת; טמא טמאה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָספרים,

אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינן לפי - מּכלּום טהֹורה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָלוי,

.„Èוהאצּבעֹות הּיד ּבֹו ׁשּמכניסין יד, ּכמֹו העׂשּוי עֹור »ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָ
הּצּנה כפפות]מּפני הּנקרא[- והּוא ּבהן, וכּיֹוצא וההּזק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ועֹוף, חּיה צּידי ׁשל הן: ּפרקלימין ּוׁשלׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ'ּפרקלים';
טמא טמא חגבים, וׁשל עליו; נׁשען ׁשהרי - מדרס ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָטמא

קּיצין וׁשל החגבים; את ּבֹו ׁשּנֹותנין מּפני - [קוטפימת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשאינֹופירות] לפי - מּכלּום טהֹור הּפרֹות, ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָׁשּמקּיצין

אדם. ְְִֵַָָמּמׁשּמׁשי

.ÂËסבכֹות עבה]ׁשלׁש ילּדה[בגד ׁשל [שמורידההן: ְְֵֶַָָָֹ
עליה] ויושבת לפעמים זקנהאותה וׁשל מדרס; טמאה ,ְְְְִֵֵֶָָָ

אותה] מורידה ּבּה[אינה לצחק וׁשעֹוׂשין מת; טמא טמאה ,ְְְְִִֵֵֵֶָָֹ
ׁשכר ׁשאינּה[שתיינים]לׁשֹותי לפי - מּכלּום טהֹורה , ְְְְִִֵֵֵֶָָָ

אדם. ְְִֵַָָמּמׁשּמׁשי

.ÊËמּתכת ׁשל מדרס; טמא אדם, ׁשל הן: סנּדלין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשלׁשה
ׁשעם ׁשל מת; טמא טמא ּבהמה, רך]וׁשל צפירה[עץ וׁשל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
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.Ëארּכֹות ׁשּנּטלּו האורך]מּטה אחר[דפנות ׁשּלּה ְֲִִֶֶַַָָֻ
הּנקבים את ׁשּנה ולא חדׁשֹות, לּה ועׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשּנטמאת,

הארוכות] מונחים שבהם -[חריצים החדׁשֹות ונׁשּתּברּו ,ְְְֲִַַָ
ׁשהּכל טהֹורה, - היׁשנֹות נׁשּתּברּו ּבטמאתּה; היא ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹֻעדין

היׁשנֹות. אחר ְֵַַַָהֹול

.Èקצרה ונּטלה מדרס, טמאה ׁשהיתה הרוחב]מּטה [דופן ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָ
ּכרעים המיטה]ּוׁשּתי ׁשעדין[רגלי ּבטמאתּה, היא עדין - ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻ

טהֹורה. ּכרעים, ּוׁשּתי ארּכה נּטלה עֹומדת; הּמּטה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻצּורת

.‡Èמּטה ׁשל לׁשֹונֹות ׁשּתי תחוביםקצץ שבהם קרשים -] ְְִֵֶַָָ
המיטה] ומערביתּבאלכסֹוןדפנות דרומית מזרחית [כגון ְֲַַ

ּבאלכסֹון,צפונית] טפח על טפח ּכרעים ׁשּתי ׁשּקצץ אֹו ,ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ׁשּמעטן רגליה]אֹו כל נׁשּברה[קצץ זֹו הרי - מּטפח ּפחֹות ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָ

טמאה אב היא עדין - ותּקנּה ארּכה, נׁשּברה ְְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָֻֻּוטהֹורה.
מן טהֹורה - ותּקנּה הּׁשנּיה, הארּכה נׁשּברה ְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה;
את לתּקן הסּפיק לא מדרס. מּגע טמאה אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּמדרס,

טהֹורה. - הּׁשנּיה ׁשּנׁשּברה עד ְְְְִִִֶַַָָָָָהראׁשֹונה

.·Èונגנב טמאֹות, ּבׁשאר אֹו מדרס, טמאה ׁשהיתה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻמּטה
זֹו הרי - ׁשּתפין אֹו אחין ׁשחלקּוה אֹו אבד, אֹו ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻחציּה
טמאה מקּבלת החזירּוה, ׁשּנׁשּבר. ּככלי זֹו ׁשהרי ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻטהֹורה,
מּׁשברי אחד ּכלי לעֹוׂשה ּדֹומה? זה למה ּולהּבא. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמּכאן

להּבא. טמאה ּומקּבל טהֹור, ׁשהּוא - ׁשּנטמא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻּכלי

.‚Èּוׁשּתי ארּכה נׁשארה אם - אבריה ׁשּנתּפרקּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻמּטה
מּפני מּטּמאין, אּלּו הרי - ּכרעים ּוׁשּתי קצרה אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּכרעים,

עליהן. וליׁשן לּכתל לסמכן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹׁשראּויין

.„È,אברים אברים הטּבילּה אם - ּכּלּה ׁשּנטמאת ְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָֻּומּטה
ְָטהֹורה.

.ÂË.טהֹור ּבחבליה, הּנֹוגע - להטּבילּה הּמּטה את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהמפרק

חמישי יום
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מדרס;‡. טמאה מּצּדּה, ׁשּפתחּה ּתבה הן: ּתבֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹׁשלׁש
ּבמּדה והּבאה מת; טמא טמאה מּלמעלה, [מחזיקהּפתחּה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ

סאה] מּכלּום.מ' טהֹורה ,ְְִָ

ערבֹות·. ועד[קערות]ׁשלׁש לּגין מּׁשני ערבה הן: ְְֲֲִִֵֵֵֵַָָֹֻ
טמא טמאה ּוׁשלמה, מדרס; טמאה ׁשּנסּדקה, קּבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּתׁשעת

מּכלּום. טהֹורה ּבמּדה, והּבאה ְְְְִִֵַָָָָמת;

ּכּקּתדרה‚. העׂשּויה הן: עגלֹות כסא]ׁשלׁש טמאה[- , ְְֲֲֵֵֶַַָָָָָָֹ
אבנים, וׁשל מת; טמא טמאה ּכמּטה, והעׂשּויה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָמדרס;

מּכלּום. ְְִָטהֹורה

ּתריסין„. מלחמה]ׁשלׁשה טמא[מגיני הּכפּוף, ּתריס הן: ְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבּקמּפֹון ּבֹו וׁשּמׂשחקין אימונים]מדרס; שדה טמא[- טמא , ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻ

הערבּיים ודיצת הילדים]מת; בו מּכלּום[שמשחקין טהֹורה , ְְְְִִִִֵַַָָ
אדם, מּמׁשּמׁשי ואינּה ּבלבד, לצּורה עׂשּויה ׁשהיא לפי -ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
עּקר. ּכל טמאה מקּבל אינֹו אדם, מּמׁשּמׁשי ׁשאינֹו ּכלי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻוכל

ּתרּבּוסין‰. משטחים]ׁשלׁשה סּפרים,[- ׁשל הן: עֹור ׁשל ְְִִֵֶֶַַָָֹ
מת; טמא טמא עליו, ׁשאֹוכלין אכלין וׁשל מדרס; ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָטמא
ׁשאינֹו לפי - מּכלּום טהֹור הּזיתים, עליו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָוׁשּׁשֹוטחין

אדם. ְְִֵַָָמּמׁשּמׁשי

.Âׁשּלפני הן: ּבסיסֹות לרגלי]ׁשלׁש וׁשּלפני[- הּמּטה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
וׁשל מת; טמא טמא ׁשלחן, וׁשל מדרס; טמא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻהּסֹופרים,

מתחתיו]מגּדל קצת[- ּכמֹו ׁשהּוא לפי - מּכלּום טהֹור , ְְְְְִִִֶָָָ
עליו. מֹוכחת וצּורתֹו ְְִַַַָָָָהּמגּדל,

.Êוׁשל מדרס; טמאה לׁשכיבה, העׂשּויה הן: מּטֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹׁשלׁש
וׁשל מת; טמא טמאה זכּוכית, ּכלי ּבּה ׁשּנֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָזּגגין

טהֹורה[אורגים]סרגין הּסבכֹות, את עליה ׁשּמסרגין ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָ
אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינּה לפי - ְְְְִִִֵֵֶַָָָמּכלּום

.Áמׁשּפלֹות גדולים]ׁשלׁש טמאה[סלים זבל, ׁשל הן: ְְֵֵֵֶֶֶַָָֹ
והּפחלץ מת; טמא טמאה ּתבן, ׁשל מחבליםמדרס; [רשת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

קׁשיםעבים] ׁשּלֹו ׁשהחבלים לפי - מּכלּום טהֹור ּגמּלים, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָׁשל
ׂשבכים ועיני עליו, ליׁשב ראּוי ואינֹו ועבים [החללּביֹותר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָ

לחבל] חבל וכּיֹוצאשבין ּתבן לקּבל ראּוי ואינֹו הרּבה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָרחבים
ּבלבד. חבלים אּלא ּכלי, ּתֹורת עליו ׁשאין ונמצא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּבֹו,

.Ëמּפצין טמא[מחצלאות]ׁשלׁשה ליׁשיבה, העׂשּוי הן: ְִִִֵֵֶַָָָָָֹ
מת; טמא טמא הּכלים, ּבֹו ׁשּמּניחין צּבעין וׁשל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמדרס;

ּומחּפין ענבים עליו ׁשּנֹותנין ּגּתֹות טהֹור[מכסים]וׁשל ּבֹו, ְְְֲִִִִֶֶַָָָָ
אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינן - ְְְִִֵֵֶַָָָמּכלּום

.Èחמתֹות עור]ׁשלׁש ּתרמלין[נודות ּוׁשלׁשה הן, ְְְֲִֵָָָֹֹֻ
וכּמה[ילקוטים] מדרס; טמאין ּכּׁשעּור, המקּבלין ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָהן:

קּבין. חמׁשת והּתרמל קּבין, ארּבעת החמת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֻׁשעּורן?
הּדג, עֹור וׁשל מת; טמא טמאין ּכּׁשעּור, מקּבלין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוׁשאינן

מּכלּום. ְְִטהֹורֹות

.‡È;מדרס טמא לׁשטיח, העׂשּוי הן: עֹורֹות ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹׁשלׁשה
לתכרי כלים]והעׂשּוי בו וׁשל[לכרוך מת; טמא טמא , ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָ

צּורת עליו ׁשאין לפי - מּכלּום טהֹור סנּדלין, וׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָרצּועֹות
ְִּכלי.

.·È;מדרס טמא לׁשכיבה, העׂשּוי הן: סדינין ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹׁשלׁשה
צּורֹות וׁשל מת; טמא טמא לפרכת, [ציורים]והעׂשּוי ְְְְֵֵֵֶֶֶָָָֹ

- מּכלּום טהֹור הרֹוקם, מּמּנּו ׁשּיתלּמד ּכדי אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשעֹוׂשין
אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֶַָָלפי

.‚Èוׁשל מדרס; טמאה ידים, ׁשל הן: מטּפחֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשלׁש
ּבני נבלי וׁשל הּמת ּתכריכי וׁשל מת; טמא טמאה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָספרים,

אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינן לפי - מּכלּום טהֹורה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָלוי,

.„Èוהאצּבעֹות הּיד ּבֹו ׁשּמכניסין יד, ּכמֹו העׂשּוי עֹור »ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָ
הּצּנה כפפות]מּפני הּנקרא[- והּוא ּבהן, וכּיֹוצא וההּזק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ועֹוף, חּיה צּידי ׁשל הן: ּפרקלימין ּוׁשלׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ'ּפרקלים';
טמא טמא חגבים, וׁשל עליו; נׁשען ׁשהרי - מדרס ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָטמא

קּיצין וׁשל החגבים; את ּבֹו ׁשּנֹותנין מּפני - [קוטפימת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשאינֹופירות] לפי - מּכלּום טהֹור הּפרֹות, ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָׁשּמקּיצין

אדם. ְְִֵַָָמּמׁשּמׁשי

.ÂËסבכֹות עבה]ׁשלׁש ילּדה[בגד ׁשל [שמורידההן: ְְֵֶַָָָֹ
עליה] ויושבת לפעמים זקנהאותה וׁשל מדרס; טמאה ,ְְְְִֵֵֶָָָ

אותה] מורידה ּבּה[אינה לצחק וׁשעֹוׂשין מת; טמא טמאה ,ְְְְִִֵֵֵֶָָֹ
ׁשכר ׁשאינּה[שתיינים]לׁשֹותי לפי - מּכלּום טהֹורה , ְְְְִִֵֵֵֶָָָ

אדם. ְְִֵַָָמּמׁשּמׁשי

.ÊËמּתכת ׁשל מדרס; טמא אדם, ׁשל הן: סנּדלין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשלׁשה
ׁשעם ׁשל מת; טמא טמא ּבהמה, רך]וׁשל צפירה[עץ וׁשל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
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ראּוי[גומי] ׁשאינֹו ּכלי ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו מּכלּום. טהֹור ,ְְְִִֵֶֶָָָָָָ
אּלא לכ נעׂשה ולא ראּוי ׁשהּוא אֹו למרּכב, אֹו ְְְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָֹלמׁשּכב
נעׂשה הּמדרס. מן טהֹור הּוא הרי - אחרת ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָלמלאכה

עּמּה ּומׁשּמׁש אחרת ּכגֹון[גם]למלאכה היׁשיבה, את ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבמדרס, הּמּטּמא וכל ּבמדרס; מּטּמא - והרדיד ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָהּטּלית
ּכמֹו ּבמדרס, מּטּמא ואינֹו ּבמת ׁשּמּטּמא ויׁש ּבמת. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָמּטּמא
הּטמאֹות, אבֹות ּבׁשאר מּטּמא - ּבמת הּמּטּמא וכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻׁשּבארנּו.
ּבמׁשקין. ּומּטּמא ּדבריהם; ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל אבֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבין

.ÊÈקּפֹות מהּוהה[שקים]ׁשלׁש [-ׁשּטליּה[בלויה]הן: ְְֵֶָָָָֹֻ
טלאי] הּבריאהעשאה אחר הֹולכין הּבריאה, [לעניןעל ְְְִִִַַַַַָָ

היּוטומאה] הּגדֹולה. אחר הֹולכין הּגדֹולה, על קטּנה ;ְְְְִַַַַַַָָָָ
הֹולכין ּכיצד הּפנימית; אחר הֹולכין ׁשוֹות, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָׁשּתיהן
טהֹורֹות. ׁשּתיהן רּמֹון, ּבמֹוציא נּקבה ׁשאם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָאחריה?

.ÁÈּפנקסּיֹות האּפיפירין[לוחות]ׁשלׁש [לוחותהן: ְִִִִִֵֶָָָֹ
ּביתכתיבה] ּבֹו וׁשּיׁש מדרס; טמא הּספרים, עליו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּמּניחין

לפי - מּכלּום טהֹורה וחלקה, מת; טמא טמא ׁשעוה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָקּבּול
למדרס. ראּוי ואינֹו ּכלי, צּורת עליו ְְְְִִֵֵֶַָָָָׁשאין

כח ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

אחֹוריהן‡. ׁשּנטמאּו קּבּול, ּבית להן ׁשּיׁש הּכלים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכל
הגניהם ולא לתרּומה, ּתֹוכן נטמא לא - ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹּבמׁשקין

אזניהם[שפתיהם] ולא שלהם], יד ידיהם[בית ולא [כגון, ְְְְֵֵֶֶָֹֹ
מחבת] נטמאיד הּכלי; ּבׂשפת הּׁשֹוקע האצּבע מקֹום ולא ,ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹ

ּכּני על טמאין מׁשקין נפלּו ּכּלן. נטמאּו ּכלי, ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻּתֹוכֹו
הּכלים ידֹות על אֹו אזניהם, על אֹו הגניהם, על אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּכלים,
הּכלי אחֹורי ואפּלּו ּוטהֹורין; מנּגבן, זה הרי - ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָהמקּבלין

נטמאּו. לא ְְִֹֻּכּלֹו,

והּמרצּופין·. הּׂשּקין ּכגֹון הּׂשק, ּכלי [שקיםאחד ְְְְִִֵֶַַַַַַָ
ּכליגדולים] ואחד והּכסתֹות, הּכרים ּכגֹון העֹור, ּכלי אֹו ,ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָ

ּומׁשּפלֹות קּפֹות אפּלּו גדולים]העץ, נטמאּו[סלים אם - ְְְֲִִִֵֵַָֻ
ּתֹוכן. נטמא לא ּבמׁשקין, ְְְֲִִֵֶַָָֹאחֹוריהן

קיבול]ּפׁשּוטי‚. בית ללא ׁשטף[- המיטהריםּכלי -] ְְֵֵֶֶ
ׁשאיןבמקווה] והּטבלה הּׁשלחן ּכגֹון למדרס, ראּויין ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשאינן
ּדפן הּתֹורה[מסגרת]לּה מן טמאה מקּבלין ואין הֹואיל - ְְְְִִִֵֶַַָָָֹֻ

אבל ּתֹוכן. נטמא לא ּבמׁשקין, אחֹוריהן נטמאּו אם -ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹ
והעֹור הּמּטה, ּכגֹון - למדרס הראּויין ׁשטף ּכלי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּפׁשּוטי
אחֹורים להן אין - ּבהן וכּיֹוצא והּכּסא, עליו, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיׁשנים
מאחֹוריהן אֹו מּתֹוכן, ּבהן מׁשקין ׁשּנגעּו ּבין אּלא ;ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָותֹו
ליסטרה וזּומי וׁשמן, יין מּדֹות וכן ּכּלֹו. הּכלי נטמא -ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

צלייה] אין[מזלג - יין ׁשל ּומׁשמרת חרּדל, ׁשל ּומסננת ,ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
מקצתן, על מׁשקין נפלּו אם אּלא ;ותֹו אחֹורים ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָלהן

הּבגדים. ּכמֹו ּכּלן ְְְְִִַָָֻנטמאּו

הּמלמד„. והּוא החרישה]הּמרּדע, הכוונת יׁש[מוט - ְְְֵֵַַַַַָ
על מׁשקין נפלּו ּכיצד? .ותֹו אחֹורים קצֹותיו ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלׁשני

האדמה]החרחּור לעומק שנכנס העץ[החלק מן נטמא לא - ְְִִֵַַָָֹ
העץ ּוׁשאר ּבלבד, טפחים ׁשבעה אּלא לחרחּור ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהּסמּו

הּדרבן על מׁשקין נפלּו אם וכן החורש]טהֹור; לא[הברזל , ְְְְִִֵַַַָָָָֹ
חּוץ נפלּו לּדרבן. הּסמּוכין טפחים ארּבעה אּלא ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָנטמא

מׁשקין ׁשּנגעּו קּבּול ּככלי זה הרי - לארּבעה וחּוץ ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָלּׁשבעה
מ מּמקֹום אּלא נטמא ולא ולחּוץ.ּבאחֹוריו, ּגעֹו ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹ

לא‰. - ּבמׁשקין מהן אחד ׁשּנטמא ּכיס, ּבתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹּכיס
ׂשפתֹותיהן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה חברֹו. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָנטמא
נטמא - הּפנימי ונטמא עֹודף, החיצֹון היה אם אבל ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָָׁשוין.
ּבין - ּובּׁשרץ הּפנימי. נטמא לא החיצֹון, נטמא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹהחיצֹון;
חברֹו. נטמא לא מהן, אחד נטמא אם - ּכ ּובין ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹּכ

.Âרבע אחד[הקב]החֹוקק ונטמא אחד, ּבעץ רבע וחצי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
אחד. עץ ׁשהן ּפי על אף הּׁשני, נטמא לא - ּבמׁשקין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמהן
ואחֹוריו הרבע - הרבע ּבתֹו טמאין מׁשקין נגעּו ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹֹּכיצד?
מּתֹוכֹו הרבע ּבחצי נגע טהֹור; ואחֹוריו הרבע וחצי ֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹטמא,
טהֹורין. ואחֹוריו והרבע טמאים, ואחֹוריו הרבע חצי -ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָֹֹ
הרבע, אחֹורי נטמאּו הּכל. את מטּביל מטּביל, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹּוכׁשהּוא
טמא; הּכל אחֹורי הרי - ּבמׁשקין הרבע חצי אחֹורי ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵַַַָָֹֹאֹו

האחֹורים. את חֹולקין ְֲִִֵֶֶַָׁשאין

.Êמרּתיח[קומקום]קמקּומֹוס והיה טמאין, אחֹוריו ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻ
ּבאחֹוריו ונגעּו מּתֹוכֹו מׁשקין יצאּו ׁשּמא חֹוׁששין אין -ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ
לתרּומה. טהֹורין ׁשּבתֹוכֹו הּמׁשקין הרי אּלא לתֹוכֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָוחזרּו

ּדסּייען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ואחר מקוה ּבמי טמא ּכל ׁשּיטּבל והיא אחת, עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור יטהר. ְְְִִִִֵֵַָָָּכ

א ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

ׁשּנטמאּו‡. ּבין ּכלים, ּבין אדם, ּבין - הּטמאין ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּכל
ׁשל ּבטמאה ׁשּנטמאּו ּבין ּתֹורה, ׁשל חמּורה ְְְְְְֲִֵֶֶֶָָָָֻֻּבטמאה

ּבמים[מדרבנן]ּדבריהם ּבטבילה אּלא טהרה, להם אין - ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּבּקרקע. ְְִִַַַַהּנקוין

ּבגדים·. וכּבּוס ּבׂשר רחיצת ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָּכל
וזה ּבמקוה; הּגּוף ּכל טבילת אּלא אינן הּטמאֹות, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻמן
ּגּופֹו. ׁשּיטּבל ּכלֹומר ּבּמים", ׁשטף לא "וידיו ּבזב ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר
מראׁש חּוץ ּכּלֹו טבל ׁשאם הּטמאֹות, לׁשאר הּדין ְְְִִִֵֶַַַָָֹֻֻוהּוא
- האּלה הּדברים וכל ּבטמאתֹו. הּוא עדין הּקטּנה, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻאצּבעֹו

הּׁשמּועה מּפי ׁשהם ּפי על רבינו]אף נאמר[ממשה הרי , ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָ
אב ּבנין הערב"; עד וטמא יּובא לימוד]"ּבּמים לכל[- ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבּמים. ׁשּיבֹואּו ְִִֵֶַַַָהּטמאים,

חּוץ‚. ּבמקוה, טהרה להן יׁש - ׁשּנטמאּו הּכלים ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכל
הּמּפץ וכן זכּוכית; ּוכלי חרׂש מחצלת]מּכלי חרׂש,[- ּוכלי . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ׁשבירה. אּלא טהרה לֹו אין - תׁשּברּו" "ואתֹו ּבֹו ְְְֱֳִִֵֶֶַָָָָֹֹנאמר
מּלאהּו ואפּלּו ּבמסמר, קבעֹו ואפּלּו ּבּקרקע, חּברֹו ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַָָאפּלּו

ּגבסים אֹו ׁשּיּׁשבר.[גבס]סיד עד ׁשהיה, ּכמֹות הּוא הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
זה. ּבדבר עׂשאּום חרׂש ּככלי זכּוכית, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָּוכלי

ּכל„. ׁשאר המקּבלים הּכלים ּבכלל אינֹו ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָהּמּפץ
עץ ּכלי ּבכלל אינֹו קּבּול, ּכלי ׁשאינֹו לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַֻהּטמאֹות;
נתרּבה למׁשּכב, ראּוי והּוא והֹואיל ּבּתֹורה; ְְְְְֲִִִִַַָָָָָהאמּורין

מדרס לֹו[הזב]לטמאת ׁשאין וכיון ּתֹורה; ּדין ּבלבד ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻ

iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

יתרּבה לא - לטמאה ונתרּבה ּבפרּוׁש, טהרה ולא ְְְְְְְְֳִִֵֶַַָָָָָֹֹֻֻטמאה
האמּורין הּכלים אּלא ּבמקוה מּטהר ׁשאין ּבמקוה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלטהר
ּפחֹות ׁשּיּׁשאר עד קריעתֹו, אּלא טהרה למּפץ ואין ְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבּתֹורה.

טפחים. ׁשּׁשה על טפחים ְְִִִִִַָָָָמּׁשּׁשה

ּבמעין‰. אּלא טהרה לֹו אין - זורמין]הּזב ,[שמימיו ְְֳֵֶַַָָָָָ
הּטמאין, ּוׁשאר הּזבה אבל חּיים"; "ּבמים ּבֹו נאמר ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהרי

ּבמקוה. אף טֹובלין - ּכלים ּבין אדם ְְְִִִֵֵֵֶַָָּבין

.Â,ויֹולדת מּנּדה חּוץ - ּבּיֹום טבילתן טבילֹות, חּיבי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכל
קרי ּובעל נּדה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּלילה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּטבילתן
ׁשּנאמר: - הּלילה מּתחּלת ּכּלֹו, הּיֹום ּכל והֹול ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָֻטֹובל
והֹול ׁשּטֹובל מלּמד ּבּמים", ירחץ ערב, לפנֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"והיה

ׁשמׁש. הערב עד הּלילה ְְֲִִֵֶֶַַַַַָמּתחּלת

.Êּבבת ערם, ּכׁשהּוא ּגּופֹו ּכל ׁשּיטּבל צרי הּטֹובל, ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹּכל
הּוא והרי ראׁשֹו; ׂשער ּכל יטּביל ׂשער, ּבעל היה ואם ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֹאחת.
עלתה ּבבגדיהן, ׁשּנטּבלּו הּטמאין וכל ּתֹורה. ּדין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּכגּופֹו,

ּבהם ּבאין ׁשהּמים מּפני - טבילה דרכם]להן אינן[עוברים , ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
לבעלּה. מּתרת ּבבגדיה, ׁשּטבלה הּנּדה וכן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻחֹוצצין.

.Á,נתּכּון לא ואם לטבילה; להתּכּון צרי הּטֹובל ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹּכל
לחּלין טבילה לֹו לקדשים]עלתה ׁשּטבלה[ולא נּדה אפּלּו . ְְְְֲִִִִֶָָָָָָֻ

הרי - להקר ירדה אֹו הּמים לתֹו ׁשּנפלה ּכגֹון ּכּונה, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּבלא
טהֹורה, אינּה - וקדׁשים לתרּומה אבל לבעלּה; מּתרת ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֻזֹו

ּבכּונה. ׁשּתטּבל ְְִֶַַָָֹעד

.Ëנכנסּו אם - הּמים ּבאּמת לֹו ויׁשב ורגליו, ידיו ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָהּכֹופת
מגּנה זה הרי הּמקוה, לתֹו הּקֹופץ טהֹור. ּכּלֹו, ּדר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻֻמים

מצווה] לשם שטובל נראה לא ּבּמקוה,[- ּפעמים והּטֹובל .ְְֲִִֵֶַַַַ
מגּנה זה עלי[כנ"ל]הרי יד 'ּכבׁש לחברֹו: והאֹומר . ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

מגּנה זה הרי .[כנ"ל]ּבּמקוה', ְְֲִֵֶֶֶַֻ

.Èהּסתרים נראים]ּבית שאינם בגוף ּובית[מקומות ְִֵֵַָ
"וידיו ׁשּנאמר: הּמים, ּבהן ׁשּיבֹואּו צריכין אינן ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּקמטים,
כן ּפי על ואף ּבלבד. הּנראין אברים ּבּמים", ׁשטף ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹלא
ּדבר יהיה ולא הּמים, ּבהן ׁשּיבֹואּו ראּויין להיֹות ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹצריכין
ּבתֹו אדם ילּמד 'לעֹולם חכמים: אמרּו לפיכ ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָחֹוצץ.
ּכ ואחר ּבמים קמטיה מדיחה אּׁשה ׁשּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּביתֹו,
וכמניקה ּכאֹורגת, ּגדילתּה ּכדר טֹובלת האּׁשה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָֹּתטּבל'.

ּבנּה הנקה]את או אריגה בעת .[כעמידתה ְֶָ

.‡Èאדם מּבני ׁשּמתּבּיׁשת מּפני ּבנמל, טֹובלת אינּה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאּׁשה
מּפץ לּה הּקיף ואם ּכהגן; טֹובלת וכּיֹוצא[מחצלת]ואינּה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּכלי ּגּבי על ּתטּבל ולא ּבנמל. טֹובלת להצניעּה, ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּבֹו
ּתעלה ולא מפחדת ׁשהיא מּפני ּבהן, וכּיֹוצא סל אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹחרׂש

טבילה. ְִָָלּה

.·Èחֹו ּדבר יהיה לא הּכלים, ואחד האדם ּבינםאחד צץ ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ּבׂשר על מדּבק טיט אֹו ּבצק ׁשהיה ּכגֹון הּמים; ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻלבין
עלתה ולא ּכׁשהיה, טמא זה הרי - הּכלי ּגּוף על אֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהאדם

טבילה. ְִֶָָלהם

.‚Èחֹופה החֹוצץ ּדבר היה אם ּתֹורה, רב[מכסה]ּדבר את ְִֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּיהיה והּוא טבילה. להם עלתה לא - הּכלי רב אֹו ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹהאדם
מקּפיד אינֹו אם אבל להעבירֹו; ורֹוצה עליו, מקּפיד ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָהאדם
אינֹו - עבר לא ּבין עבר ּבין לב על אֹותֹו ׂשם ולא ְֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹעליו,

חֹופה היה אם וכן רּבֹו. את חֹופה ׁשהּוא ּפי על ואף ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻחֹוצץ,
עליו. מקּפיד ׁשהּוא ּפי על אף חֹוצץ, אינֹו - ְִִִֵֵֶַַַָָמעּוטֹו

.„Èהיה אם - חֹוצץ ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל סֹופרים, ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָמּדברי
על ׁשהּוא ּפי על אף טבילה, לֹו עלתה לא - עליו ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹמקּפיד
היה אם - החֹוצץ ּדבר וכל רּבֹו. מּׁשּום ּגזרה, ְְִִִֵֵַָָָָָָֻמעּוטֹו;
ׁשאינֹו ּפי על אף טבילה, לֹו עלתה לא - רּבֹו את ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֻחֹופה

עליו. הּמקּפיד רּבֹו מּׁשּום ּגזרה, עליו; ְְְִִִֵַַַָָָָָֻמקּפיד

.ÂËּגּוף על אֹו האדם ּבׂשר על היה ׁשאם אֹומר, ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָנמצאת
ּבהן וכּיֹוצא וזפת ּבצק ּכגֹון החֹוצצין, מּדברים ּדבר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּכלי
לֹו עלתה לא - עליה מקּפיד והּוא ּכחרּדל, טּפה אפּלּו -ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹ
אּלא טבילה, לֹו עלתה - עליה מקּפיד אינֹו ואם ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָטבילה;
ׁשּבארנּו. ּכמֹו האדם, רב אֹו הּכלי רב את חֹופה היה ּכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאם

שישי יום
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לפלּוף‡. ּבאדם: חֹוצצין העין]אּלּו לעין[ליחת ׁשחּוץ ְְְִִִֵֶַָָָ
לעין] מחוץ וגלד[שנדבקת פצע], הּמּכה,[ליחת ּגּבי ׁשעל ְֵֶֶֶַַַַָ

רפואי]וסם ׁשעליה,[חומר והרטּיה הּמּכה, ּגּבי ׁשעל יבׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
הּצּפרן, ׁשּתחת טיט אֹו ּובצק ּבׂשרֹו, ׁשעל צֹואה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוגלדי

בצק]והּמלמּולין הּיון[שיירי וטיט הּגּוף, עבה]ׁשעל -], ְְְִִִֵֶַַַַָ
הּיֹוצרין חרס]וטיט כלי הּנמצא[יוצרי ּדרכים ׁשל וטיט , ְְְְְִִִִִֶַַָָ

ּוׁשאר חֹוצצין. אּלּו ּכל - החּמה ּבימֹות אפּלּו ּתמיד ְְֲִִִִֵַַָָָָָׁשם
ּבּמים; נמחה ׁשהרי חֹוצץ, אינֹו - לח ּכׁשהּוא - הּטיט ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּכל

חֹוצץ. יבׁש, ְֵֵֶָּוכׁשהּוא

ּוׂשרף·. הּתּות, ּוׂשרף והּדם, והחלב, והּדבׁש, ְְְְְְְֶַַַַַַַָָָהּדיֹו,
חֹוצצין; יבׁשין, - החרּוב ּוׂשרף הּׁשקמה, ּוׂשרף ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהּתאנה,
ּבין לחין ּבין - הּׂשרפין ּכל ּוׁשאר חֹוצצין. אינן ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָלחין,

ׁשּנסר והּדם חֹוצצין. לח,[נדבק]יבׁשין, אפּלּו - ּבּבׂשר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ
המדלּדלים והּבׂשר האבר לאחֹוצץ. אך מהגוף [נתלשו ְְְִֵֵַַָָָָָֻ

חֹוצצין.נפרדו] ,ְִ

ּתחּלה;‚. ׁשּתדיח עד חֹוצץ, - ּבאּׁשה הּסתרים ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּבית
ּדברים ּבּמה וחֹוצץ. מתקּבץ והאבק ּתמיד, ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהּזעה
מקּפדת, ואינּה הֹואיל - ּבפנּויה אבל ּבנׂשּואה; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָאמּורים?

חֹוצץ. ֵֵאינֹו

והּקׂשקּׂשין[תחבושת]האגד„. הּמּכה, ּגּבי [מתכות]ׁשעל ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
והּׁשירים הּׁשבר, ּגּבי והּקטליֹות[שרשראות]ׁשעל והּנזמים ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ּבּבׂשר,[מחרוזות] ּודבּוקין חזקין ׁשהן ּבזמן - ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָוהּטּבעֹות
חֹוצצין. אינן רפין, ׁשהן ּובזמן ְְְִִִִֵֵֶַָָחֹוצצין;

ׁשּקֹוׁשרֹות‰. והרצּועֹות ּפׁשּתן, וחּוטי הּצמר, ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָחּוטי
מבּדילין ׁשהן מּפני חֹוצצין, - לנֹואי ראׁשיהן על ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּנׁשים
מּפני חֹוצצין, אין - ׂשער חּוטי אבל הּגּוף. ּובין הּמים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָּבין

רפין. ׁשאינן ּפי על אף ּבהם ּבאין ִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּמים

.Âלפי ּפׁשּתן; ׁשל אפּלּו חֹוצצין, אין - ׁשּבּצּואר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָחּוטין
חבקין אבל ּבהן. עצמּה חֹונקת אּׁשה [תכשיטים]ׁשאין ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשהיא לפי חֹוצצין; - וענקים קטליֹות ּכגֹון ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָׁשּבּצּואר,
ּבׂשר. ּבעלת ׁשּתראה ּכדי ּבהן, עצמּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָחֹונקת

.Êקלקין ונעׂשה ׁשּנתקּׁשר הּלב ׁשעל סבך]ׂשער וכן[- , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
חֹוצצין. - הּזקן ְְִִֵַָָקלקי
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יתרּבה לא - לטמאה ונתרּבה ּבפרּוׁש, טהרה ולא ְְְְְְְְֳִִֵֶַַָָָָָֹֹֻֻטמאה
האמּורין הּכלים אּלא ּבמקוה מּטהר ׁשאין ּבמקוה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלטהר
ּפחֹות ׁשּיּׁשאר עד קריעתֹו, אּלא טהרה למּפץ ואין ְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבּתֹורה.

טפחים. ׁשּׁשה על טפחים ְְִִִִִַָָָָמּׁשּׁשה

ּבמעין‰. אּלא טהרה לֹו אין - זורמין]הּזב ,[שמימיו ְְֳֵֶַַָָָָָ
הּטמאין, ּוׁשאר הּזבה אבל חּיים"; "ּבמים ּבֹו נאמר ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהרי

ּבמקוה. אף טֹובלין - ּכלים ּבין אדם ְְְִִִֵֵֵֶַָָּבין

.Â,ויֹולדת מּנּדה חּוץ - ּבּיֹום טבילתן טבילֹות, חּיבי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכל
קרי ּובעל נּדה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּלילה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּטבילתן
ׁשּנאמר: - הּלילה מּתחּלת ּכּלֹו, הּיֹום ּכל והֹול ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָֻטֹובל
והֹול ׁשּטֹובל מלּמד ּבּמים", ירחץ ערב, לפנֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"והיה

ׁשמׁש. הערב עד הּלילה ְְֲִִֵֶֶַַַַַָמּתחּלת

.Êּבבת ערם, ּכׁשהּוא ּגּופֹו ּכל ׁשּיטּבל צרי הּטֹובל, ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹּכל
הּוא והרי ראׁשֹו; ׂשער ּכל יטּביל ׂשער, ּבעל היה ואם ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֹאחת.
עלתה ּבבגדיהן, ׁשּנטּבלּו הּטמאין וכל ּתֹורה. ּדין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּכגּופֹו,

ּבהם ּבאין ׁשהּמים מּפני - טבילה דרכם]להן אינן[עוברים , ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
לבעלּה. מּתרת ּבבגדיה, ׁשּטבלה הּנּדה וכן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻחֹוצצין.

.Á,נתּכּון לא ואם לטבילה; להתּכּון צרי הּטֹובל ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹּכל
לחּלין טבילה לֹו לקדשים]עלתה ׁשּטבלה[ולא נּדה אפּלּו . ְְְְֲִִִִֶָָָָָָֻ

הרי - להקר ירדה אֹו הּמים לתֹו ׁשּנפלה ּכגֹון ּכּונה, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּבלא
טהֹורה, אינּה - וקדׁשים לתרּומה אבל לבעלּה; מּתרת ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֻזֹו

ּבכּונה. ׁשּתטּבל ְְִֶַַָָֹעד

.Ëנכנסּו אם - הּמים ּבאּמת לֹו ויׁשב ורגליו, ידיו ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָהּכֹופת
מגּנה זה הרי הּמקוה, לתֹו הּקֹופץ טהֹור. ּכּלֹו, ּדר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻֻמים

מצווה] לשם שטובל נראה לא ּבּמקוה,[- ּפעמים והּטֹובל .ְְֲִִֵֶַַַַ
מגּנה זה עלי[כנ"ל]הרי יד 'ּכבׁש לחברֹו: והאֹומר . ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

מגּנה זה הרי .[כנ"ל]ּבּמקוה', ְְֲִֵֶֶֶַֻ

.Èהּסתרים נראים]ּבית שאינם בגוף ּובית[מקומות ְִֵֵַָ
"וידיו ׁשּנאמר: הּמים, ּבהן ׁשּיבֹואּו צריכין אינן ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּקמטים,
כן ּפי על ואף ּבלבד. הּנראין אברים ּבּמים", ׁשטף ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹלא
ּדבר יהיה ולא הּמים, ּבהן ׁשּיבֹואּו ראּויין להיֹות ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹצריכין
ּבתֹו אדם ילּמד 'לעֹולם חכמים: אמרּו לפיכ ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָחֹוצץ.
ּכ ואחר ּבמים קמטיה מדיחה אּׁשה ׁשּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּביתֹו,
וכמניקה ּכאֹורגת, ּגדילתּה ּכדר טֹובלת האּׁשה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָֹּתטּבל'.

ּבנּה הנקה]את או אריגה בעת .[כעמידתה ְֶָ

.‡Èאדם מּבני ׁשּמתּבּיׁשת מּפני ּבנמל, טֹובלת אינּה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאּׁשה
מּפץ לּה הּקיף ואם ּכהגן; טֹובלת וכּיֹוצא[מחצלת]ואינּה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּכלי ּגּבי על ּתטּבל ולא ּבנמל. טֹובלת להצניעּה, ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּבֹו
ּתעלה ולא מפחדת ׁשהיא מּפני ּבהן, וכּיֹוצא סל אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹחרׂש

טבילה. ְִָָלּה

.·Èחֹו ּדבר יהיה לא הּכלים, ואחד האדם ּבינםאחד צץ ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ּבׂשר על מדּבק טיט אֹו ּבצק ׁשהיה ּכגֹון הּמים; ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻלבין
עלתה ולא ּכׁשהיה, טמא זה הרי - הּכלי ּגּוף על אֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהאדם

טבילה. ְִֶָָלהם

.‚Èחֹופה החֹוצץ ּדבר היה אם ּתֹורה, רב[מכסה]ּדבר את ְִֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּיהיה והּוא טבילה. להם עלתה לא - הּכלי רב אֹו ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹהאדם
מקּפיד אינֹו אם אבל להעבירֹו; ורֹוצה עליו, מקּפיד ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָהאדם
אינֹו - עבר לא ּבין עבר ּבין לב על אֹותֹו ׂשם ולא ְֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹעליו,

חֹופה היה אם וכן רּבֹו. את חֹופה ׁשהּוא ּפי על ואף ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻחֹוצץ,
עליו. מקּפיד ׁשהּוא ּפי על אף חֹוצץ, אינֹו - ְִִִֵֵֶַַַָָמעּוטֹו

.„Èהיה אם - חֹוצץ ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל סֹופרים, ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָמּדברי
על ׁשהּוא ּפי על אף טבילה, לֹו עלתה לא - עליו ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹמקּפיד
היה אם - החֹוצץ ּדבר וכל רּבֹו. מּׁשּום ּגזרה, ְְִִִֵֵַָָָָָָֻמעּוטֹו;
ׁשאינֹו ּפי על אף טבילה, לֹו עלתה לא - רּבֹו את ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֻחֹופה

עליו. הּמקּפיד רּבֹו מּׁשּום ּגזרה, עליו; ְְְִִִֵַַַָָָָָֻמקּפיד

.ÂËּגּוף על אֹו האדם ּבׂשר על היה ׁשאם אֹומר, ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָנמצאת
ּבהן וכּיֹוצא וזפת ּבצק ּכגֹון החֹוצצין, מּדברים ּדבר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּכלי
לֹו עלתה לא - עליה מקּפיד והּוא ּכחרּדל, טּפה אפּלּו -ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹ
אּלא טבילה, לֹו עלתה - עליה מקּפיד אינֹו ואם ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָטבילה;
ׁשּבארנּו. ּכמֹו האדם, רב אֹו הּכלי רב את חֹופה היה ּכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאם

שישי יום
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לפלּוף‡. ּבאדם: חֹוצצין העין]אּלּו לעין[ליחת ׁשחּוץ ְְְִִִֵֶַָָָ
לעין] מחוץ וגלד[שנדבקת פצע], הּמּכה,[ליחת ּגּבי ׁשעל ְֵֶֶֶַַַַָ

רפואי]וסם ׁשעליה,[חומר והרטּיה הּמּכה, ּגּבי ׁשעל יבׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
הּצּפרן, ׁשּתחת טיט אֹו ּובצק ּבׂשרֹו, ׁשעל צֹואה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוגלדי

בצק]והּמלמּולין הּיון[שיירי וטיט הּגּוף, עבה]ׁשעל -], ְְְִִִֵֶַַַַָ
הּיֹוצרין חרס]וטיט כלי הּנמצא[יוצרי ּדרכים ׁשל וטיט , ְְְְְִִִִִֶַַָָ

ּוׁשאר חֹוצצין. אּלּו ּכל - החּמה ּבימֹות אפּלּו ּתמיד ְְֲִִִִֵַַָָָָָׁשם
ּבּמים; נמחה ׁשהרי חֹוצץ, אינֹו - לח ּכׁשהּוא - הּטיט ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּכל

חֹוצץ. יבׁש, ְֵֵֶָּוכׁשהּוא

ּוׂשרף·. הּתּות, ּוׂשרף והּדם, והחלב, והּדבׁש, ְְְְְְְֶַַַַַַַָָָהּדיֹו,
חֹוצצין; יבׁשין, - החרּוב ּוׂשרף הּׁשקמה, ּוׂשרף ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהּתאנה,
ּבין לחין ּבין - הּׂשרפין ּכל ּוׁשאר חֹוצצין. אינן ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָלחין,

ׁשּנסר והּדם חֹוצצין. לח,[נדבק]יבׁשין, אפּלּו - ּבּבׂשר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ
המדלּדלים והּבׂשר האבר לאחֹוצץ. אך מהגוף [נתלשו ְְְִֵֵַַָָָָָֻ

חֹוצצין.נפרדו] ,ְִ

ּתחּלה;‚. ׁשּתדיח עד חֹוצץ, - ּבאּׁשה הּסתרים ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּבית
ּדברים ּבּמה וחֹוצץ. מתקּבץ והאבק ּתמיד, ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהּזעה
מקּפדת, ואינּה הֹואיל - ּבפנּויה אבל ּבנׂשּואה; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָאמּורים?

חֹוצץ. ֵֵאינֹו

והּקׂשקּׂשין[תחבושת]האגד„. הּמּכה, ּגּבי [מתכות]ׁשעל ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
והּׁשירים הּׁשבר, ּגּבי והּקטליֹות[שרשראות]ׁשעל והּנזמים ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ּבּבׂשר,[מחרוזות] ּודבּוקין חזקין ׁשהן ּבזמן - ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָוהּטּבעֹות
חֹוצצין. אינן רפין, ׁשהן ּובזמן ְְְִִִִֵֵֶַָָחֹוצצין;

ׁשּקֹוׁשרֹות‰. והרצּועֹות ּפׁשּתן, וחּוטי הּצמר, ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָחּוטי
מבּדילין ׁשהן מּפני חֹוצצין, - לנֹואי ראׁשיהן על ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּנׁשים
מּפני חֹוצצין, אין - ׂשער חּוטי אבל הּגּוף. ּובין הּמים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָּבין

רפין. ׁשאינן ּפי על אף ּבהם ּבאין ִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּמים

.Âלפי ּפׁשּתן; ׁשל אפּלּו חֹוצצין, אין - ׁשּבּצּואר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָחּוטין
חבקין אבל ּבהן. עצמּה חֹונקת אּׁשה [תכשיטים]ׁשאין ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשהיא לפי חֹוצצין; - וענקים קטליֹות ּכגֹון ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָׁשּבּצּואר,
ּבׂשר. ּבעלת ׁשּתראה ּכדי ּבהן, עצמּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָחֹונקת

.Êקלקין ונעׂשה ׁשּנתקּׁשר הּלב ׁשעל סבך]ׂשער וכן[- , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
חֹוצצין. - הּזקן ְְִִֵַָָקלקי
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.Á;חֹוצץ נראה, ׁשהּוא ּבזמן - ּבאדם ּתחּוב ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָחץ
על אף לערב, ּבתרּומתֹו ואֹוכל טֹובל - נראה ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּובזמן
- וטבל טמאה, טּבעת ׁשּבלע מי וכן טמא. חץ ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּפי
ּבמּגעּה; נטמא ׁשּטבל, אחר הקיאּה ואם טהֹור; זה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהרי
ולא מטּמאין אינן החי, ּבגּוף הּבלּועים ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּכבר

צרֹורֹות נכנסּו אדמה]מּטּמאין. רגליו[רגבי ּבסדקי וקיסמין ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַָ
חֹוצצין. ְְִִַָמּלמּטה,

.Ëּורטּיה מלּוגמא, תחבושות]אסּפלֹונית, ּבית[מיני ׁשעל ְְְְְִִִֵֶַָָ
הּמים, ׁשּיּכנסּו צרי ׁשאינֹו ּפי על אף חֹוצצין; - ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּסתרים
ּכמֹו חֹוצץ, ּדבר עליהן יהיה ולא ראּויין ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָֹצריכין
וראׁשן לּמּכה חּוץ ׂשערֹות ׁשּתי אֹו ׂשערה ּבֹו היתה ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּבארנּו.
ׁשהיּו אֹו ּבצֹואה, אֹו ּבטיט מדּבקין ׁשהיּו אֹו לּמּכה, ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֻֻמדּבק
חֹוצצין. אּלּו הרי - מּלמעלה עיניו ּבריסי ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָּבֹו

.È.חֹוצץ אינֹו טבל, ואם רגליו; ׁשעל ּבעפר אדם יטּבל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלא

.‡È,ּבטמאתן הן הרי - והטּבילן ּובכלים, ּבאדם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָֻהאֹוחז
ׁשּמא ּגזרה, הּמים; ּבהן ׁשּבאּו עד ידיו ׁשרּפה ּפי על ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָואף
טבילה. להן עלתה ּתחּלה, ּבמים ידיו הדיח ואם ירּפה. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלא

.·Èלּה עלתה לא - וטבלה לאחֹוריה, ּבנּה ְְְְְֲֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּמפׁשלת
ונדּבק ּבידֹו, אֹו הּתינֹוק ּברגלי היה טיט ׁשּמא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָטבילה;

נפל. ׁשעלתה ואחר וחצץ, טבילה, ּבׁשעת ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָּבאּׁשה

.‚Èׁשּקפצה אֹו ּבפיה, ׂשערּה ׁשּנתנה ידּה,[הידקה]נּדה ְְְְִִֶֶָָָָָָָָָָ
ּבׂשפתֹותיה ׁשּקרצה בחוזק]אֹו לזו זו ׁשּנמצא[הדביקם אֹו , ְְְְִִֶֶֶָָָָ

לא ּכאּלּו - ׁשּניה ּבין עצם ׁשּנמצא אֹו ּבׂשפתֹותיה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹּבצק
וירדה ּבפיה, מעֹות נתנה הּטמאים. ׁשאר וכן ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָטבלה.
ּגב על טמאה היא והרי נּדה, מּטמאת טהרה - [-וטבלה ְְְְֲֳִִִֵֵַַַַָָָָָָֻ

ּברקמחמת] ׁשּנגע ּכמי לטמאה, ראׁשֹון ונמצאת ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹֻֻרּקּה;
ּבזב. הּדין וכן ְְִִֵַַָָהּנּדה.

.„Èקלקי ּבאדם: חֹוצצין ׁשאין -]ואּלּו שערות הראׁש[סבך ְְְְִִֵֵֵֶָָָֹ
ולפלּוף ׁשּבאיׁש, הּסתרים ּובית הּׁשחי ׁשּבעין,[ליחה]ּובית ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

וצֹואה ּבׂשרֹו, ׁשעל צֹואה ולכלּוכי הּמּכה, ׁשהעלת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָוגלד
והּוא הּקטן, ּוכׁשּות המדלּדלת, וצּפרן הּצּפרן, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻׁשּתחת

ּבׂשרֹו ׁשעל הּדק קטן]הּׂשער ילד חֹוצצין.[של אין אּלּו ּכל - ְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

.ÂËאחד קׁשר ּכאחת קׁשּורין ׁשהיּו יתר אֹו ׂשערֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּתי
אחת וׂשערה ּבהן. ּבאין ׁשהּמים מּפני חֹוצצין, אינן -ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
אם אבל עליה; מקּפיד ׁשּיהיה והּוא, חֹוצצת; ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנקׁשרה,
ׂשערֹו רב ׁשּיהיה עד טבילה, לֹו עלתה עליה, מקּפיד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאינֹו
ויראה הּגאֹונים. הֹורּו ּכזה עצמּה. ּבפני נימא נימא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָקׁשּור,
ואינֹו טבילה, לענין חׁשּוב הּוא ּכגּופֹו אדם ׁשל ׁשּׂשערֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָלי,
ּפי על אף אּלא הּׂשער'; 'רב ׁשּנאמר ּכדי עצמֹו ּבפני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּכגּוף
עליו, מקּפיד אינֹו אם - נימא נימא קׁשּור ראׁשֹו ׂשער ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשּכל
על אחר לחֹוצץ נצטרף ּכן אם אּלא טבילה, לֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָעלתה
ׁשּיׁש הּטמאין ׁשאר ואחד הּנּדה, ואחד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּגּופֹו,

ׂשער. ְֵָָֹּבראׁשם

.ÊË,ׂשערּה חֹופפת האּׁשה ׁשּתהיה היא, עזרא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָּתּקנת
מּיד, ותטּבל ּבּלילה לחף לּה אפׁשר ואם ּתטּבל; ּכ ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹֹואחר
מּפני אֹו הּדחק, ּובׁשעת מׁשּבח. זה הרי - לחפיפה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּתכף
ׁשּבת. למֹוצאי וטֹובלת ׁשּבת, ּבערב אפּלּו חֹופפת - ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהחלי

.ÊÈּבאֹותֹו אם - חֹוצץ ּדבר עליה ונמצא ועלתה, ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָטבלה

אּלא ׁשנּיה, ּפעם לחף צריכה אינּה טבלה, ׁשחפפה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹהּיֹום
ׁשנּיה ּפעם לחף צריכה לאו, ואם ּבלבד. וטֹובלת ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹחֹוזרת

ְְִֹולטּבל.

.ÁÈּבנתר אּׁשה ּתחף חפיפה]לא מקּטף[אבן ׁשהּוא מּפני , ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ
ּבאהלה[מנתק] ולא הּׂשער, מסר[אלון]את ׁשהּוא מּפני , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

מסבך] חּמה[- ּבחּמי ואפּלּו ּבחּמין, אּלא הּׂשער; [-את ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּומסלסליןשמש] הּׂשער את מיּׁשרין ׁשהחּמין מּפני -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

הּׂשער,[מפרידים] את מקּבצין הּצֹונין אבל ְְֲִִֵֶַַַָָאֹותֹו.
ּומתקּׁשר. אֹותֹו ְְְְִִֵַַּומבלּבלין

.ËÈלּה עלתה לא - וטבלה לבנּה, ּתבׁשיל ׁשּנתנה ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָָֹנּדה
ידּה. ׁשעל הּׁשמנּונית מּפני ְְְִִִֵֶַַַָָָטבילה,

.Îׁשלׁשה ּבתֹו - וטבלה ּדם, והֹוציאה ּבׂשרּה ְְְְְְְִָָָָָָָָָֹׂשרטה
הרי ימים, ׁשלׁשה לאחר חֹוצץ; הּׂשריטֹות מקֹום אין ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹימים,
ׁשעל ּכּגלד ׁשם, קֹופה ׁשהּדם מּפני חֹוצץ, הּׂשריטֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמקֹום
יבׁש, היה אם חֹוצץ. אינֹו - ׁשּבעין לפלּוף וכן הּמּכה. ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּגּבי

להֹוריק ׁשהתחיל ירוק]והּוא צבע ּבנּדה.[- חֹוצץ , ְְְְִִִִֵֶָ

.‡Îׁשּבעין בעין]ּכחל שנותנת כחול חֹוצץ;[צבע אינֹו , ִֵֵֶַַָֹ
ּפֹורחֹות עיניה היּו ואם חֹוצץ. העין, ּגּבי [עוצמתׁשעל ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

תמיד] חֹוצץ.ופותחת אינֹו העין ּגּבי על אף ,ִֵֵֵַַַַָ

.·Îלא - ּביֹותר עיניה ׁשעצמה אֹו ּביֹותר, עיניה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹּפתחה
טהרֹות; לענין אמּורים? ּדברים ּבּמה טבילה. לּה ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָעלתה
ּתבׁשיל ׁשּנתנה ּפי על אף מּתרת. לבעלּה, להּתירּה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻאבל
עיניה ּגב על ׁשהיה אֹו יׁשן, ׂשרט ּבּה ׁשהיה אֹו ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָלבנּה,
מּתרת זֹו הרי - אֹותן עצמה אֹו עיניה ּפתחה ּובין ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻּכחל,
אּלא אינן ּבהן וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ׁשּכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָלבעלּה;
וכל ּגזרּו. לא ּבעילה לענין ּגזרּו, טהרֹות ּולענין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּדבריהם,
לענין טמאֹות ּבׁשאר חֹוצץ - לטהרֹות ּבנּדה ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֻהחֹוצץ

טבילה. ּבׁשעת ּבבגד וחֹוצץ ְְְְְִִֵֶֶַָָטהרֹות,

.‚Îעל אף - חֹוצץ ּדבר עליו ונמצא ועלה, ׁשּטבל, ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָמי
עד ּבטמאתֹו, הּוא הרי הּיֹום, ּכל הּמין ּבאֹותֹו ׁשּנתעּסק ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֻּפי
טבילה'; קדם עלי זה היה ׁשּלא ּבוּדאי אני 'יֹודע ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹׁשּיאמר:
ׁשּתדע עד טמאתֹו, על טמא העמד טמא, והחזק ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻֻהֹואיל

ׁשּטהר. ְֶַַַָּבוּדאי

ג ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

ּבהן.‡. וכּיֹוצא והחמר, הּזפת, ּבכלים: חֹוצצין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואּלּו
מּתֹוכן - וׁשּבצלֹוחית ׁשּבכֹוס בתוכן]הּזפת חֹוצצין;[- , ְְְְִִִִֶֶֶֶַָ

מּבית אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹוצצין. אינן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּומאחֹוריהן,
מאחֹוריהן, ּבין מּתֹוכן ּבין - הּבית מּבעל אבל ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהאּמן;

ׁשּבתמחּוי הּזפת גדולה]חֹוצצין. ּבין[קערה - וׁשּבקערה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ
חֹוצצין. - האּמן מּבית ּבין הּבית מּבעל ּבין ,ּכ ּובין ְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻּכ

בושם]הּמר·. דיו]והּקֹומֹוס[מין ממרכיבי ּבין[אחד - ְֵַַֹ
ּבין הּבית מּבעל ּבין ּוקערה, ּבתמחּוי ּבין ּוצלֹוחית ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָּבכֹוס
חמר אֹו זפת היה חֹוצצין. - ּכ ּובין ּכ ּבין האּמן, ְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻמּבית

הּדרּגׁש ועל הּׁשלחן, ועל הּטבלה, על ּבהן [כסאוכּיֹוצא ְְְְְְֵֶַַַַַַַַַָָָָֻ
עליהן;קטן] מקּפיד ׁשהּוא מּפני חֹוצצין, - נקּיים היּו אם -ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָ

הּבלּוסין ׁשאינֹו[מלוכלכים]ועל מּפני חֹוצצין, אינן - ְְְְִִִֵֵֵֶַַָ
עליהן. ְֲִֵֶַמקּפיד

iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

אינן‚. עני, ׁשל ועל חֹוצצין; הּבית, ּבעל מּטֹות על ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהיּו
זּקקין ׁשל ועל חֹוצץ; הּבית, ּבעל אּכף ועל [נודותחֹוצצין. ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֻ

הּמרּדעתעור] על חֹוצץ. אינֹו חמור], של צדדין[- [-מּׁשני ְְְִִֵֵֵַַַַַָ
אורכה] לכל היא חֹוצץ.החציצה ,ֵ

ּתלמידי„. ּבגדי על ּבהן וכּיֹוצא חמר אֹו זפת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה
על מקּפידין ׁשהן מּפני חֹוצץ, אחד מּצד אפּלּו - ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָחכמים
צדדין, מּׁשני - הארץ עּמי ּבגדי על נקי. להיֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמלּבּוׁשן

חֹוצץ. אינֹו אחד, מּצד ִֵֵֵֶַָחֹוצץ;

מפּסלי‰. וׁשל יֹוצרין, וׁשל זּפתין, ׁשל מטּפחֹות על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהיּו
ענפים]אילנֹות חֹוצצין.[כורתי אינן - ְִִֵָָ

.Âׁשאינֹו מּפני חֹוצץ, אינֹו - ּבגדֹו על ּדם ׁשהיה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָטּבח
ְִַמקּפיד.

.Êרבב בבגד]מֹוכר שנבלע דבר כל על[- רבב ׁשהיה ְְֵֶַָָָָ
ּכּיֹוצ ּכל וכן חֹוצץ; אינֹו מֹוכרּבגדֹו, הּטּבח היה ּבזה. א ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

חֹוצץ, אם ספק זה הרי - ּורבב ּדם ּבגדֹו על והיה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָרבב,
מלאכּתֹו ׁשהרי חֹוצץ, אינֹו אֹו מקּפיד, ׁשנים ׁשהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַמּפני

מקּפיד. ואינֹו ְְִִֵַהיא

.Á- מּתֹוכֹו הּסנּדל על ּבהן וכּיֹוצא החמר אֹו הּזפת ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהיה
- הּספסל על חֹוצץ. אינֹו ּומּלמּטה, חֹוצץ; ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָמּלמעלה,
חֹוצץ. אינֹו מּלמּטה, חֹוצץ; הּצדדין, מן אֹו ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָמּלמעלה

.Ëהמכּבׁשין וׁשּבקתדרה ׁשּבכּסא צֹואה [יבשים]לכלּוכי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
- הּצדדין מן ּבין מּלמּטן ּבין מאחֹוריהן, ּבין מּתֹוכן ּבין -ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ
לכלּוכי אבל אֹותם. מעבירין ׁשהּמים מּפני חֹוצצין, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאינן

ׁשּבּׁשיר והּמֹו וׁשּבּצלֹוחית, ׁשּבּכֹוס [תכשיט]ׁשמרים ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ
יד[פעמון]וׁשּבּזּוג ׁשעל והּבצק והּטיט קת], הּקרּדם[- ְְְְִֵֶֶַַַַַַָֹֻ

חֹוצצין. - הּמגרפה יד ְְְִֵֶַַַַָוׁשעל

.Èּובחמר ּבזפת ׁשאמרנּו מקֹום ׁשּכל הּוא, ּברּור ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָּדבר
מקּפיד ׁשאינֹו מּפני ּבכלים, חֹוצצין ׁשאינן ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכּיֹוצא
ּבחמר אֹו ּבזפת חפּוי הּכלי רב היה אם ,לפיכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹעליהן.
על אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו טבילה, לֹו עלתה לא - ּבהן ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכּיֹוצא
הּכלים, מן ּבכלי הפרׁש זה ּבדבר ואין מקּפיד. ׁשאינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּפי

זה. ּבדבר ׁשוין הּכלים ּכל ְִִֵֶֶַָָָָָאּלא

.‡Èּכדרּכן ׁשּלא ׁשהכניסן חלּולין ׁשהן הּכלים ידֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּכל
לתוכו] נכנסים לא והמים מרקן[- ולא ּכדרּכן ׁשהכניסן אֹו ,ְְְְְִִֵֶַָָָֹ

לגמרי] הכניסם לא[לא - ונׁשּברּו מּתכת ׁשל ׁשהיּו אֹו ,ְְְִֶֶֶֶַָֹ
טבילה. להן ְְִֶָָָָעלתה

.·È,טבל לא ּכאּלּו - והטּבילֹו למּטה, ּפיו ׁשהפ ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹּכלי
נכנסין ׁשאינן מקֹום ּבֹו היה ּבכּלֹו. נכנסין הּמים ׁשאין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻמּפני
צּדֹו. על ׁשּיּטּנּו עד טבילה, לֹו עלתה לא - ׁשּיּטּנּו עד ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבֹו

.‚Èאינֹו - האמצע מן ורחב ּומּכאן, מּכאן צר ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכלי
צּדֹו. על ׁשּיּטּנּו עד ִֶֶַַַָטהֹור,

.„Èעל ׁשּיּטּנה עד טהֹורה, אינּה - ׁשֹוקע ׁשּפיה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָצלֹוחית
ִָצּדּה.

.ÂËלדיו]קלמרין ׁשּיּקבּנה[כלי עד טהֹורה, אינּה - ְְְִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשּבּה. לעקמּומית הּמים ׁשּיּכנסּו ּכדי ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמּצּדּה

.ÊËהּׁשיר ׁשהיה ונטמא,[תכשיט]ּבהמה רפּוי עליה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ּבמקֹומֹו אֹותֹו .[בצווארה]מטּבילין ְְִִִַ

.ÊÈהּקמקמּוס את יטּביל ׁשּבֹו,[קומקום]ולא ּבּפחמין ְְְְִִֶֶֶַַַָֹֻ
ׁשפׁשף. ּכן אם ְִִֵֵֶָאּלא

.ÁÈ.טבל לא ּכאּלּו - והטּבילֹו מׁשקין, מלא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹּכלי
טהֹורין והּכלי הּמים הרי - והטּבילֹו מים, מלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָהיה
ּבטמאת ׁשּבארנּו ּכמֹו טהרה, להן יׁש ׁשהּמים מּפני ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּכאחת,

רגלים מי מלא הּכלי היה ּומׁשקין. אֹותֹואכלין רֹואין , ְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָָ
חּטאת מי ּבֹו היה מים. הן אדומה]ּכאּלּו פרה היה[- אם - ְִִִֵֵַַָָָָָ

ׁשּבתֹוכֹו חּטאת מי על מקוה מי ׁשּירּבּו ּכדי ּפנּוי, הּכלי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹרב
הן ּוכאּלּו ּבטמאתֹו, הּוא עדין - לאו ואם טהֹור; זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֻ
הּמקוה. מי ּובין הּכלי ּגּוף ּבין ׁשחֹוצצין מׁשקין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשאר

.ËÈאֹו לבן יין מלא והיה טמא, וגּבֹו טהֹור ׁשּתֹוכֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּכלי
הּכלי רב היה אם הרב: אחר הֹולכין - והטּבילֹו ְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֹחלב,
ׁשּטמאתֹו מּפני טהֹור, - ּבתֹוכֹו הּמים ׁשּירּבּו ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻּפנּוי,

ׁשאר[מדרבנן]מּדבריהם אֹו אדם יין ּבֹו היה אם אבל . ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ
טבילה. לֹו עלתה לא ְְְִִַָָָֹמׁשקין,

.Îטיט[כד]לגין ּפיו על ונתן טמאין, מים מלא ׁשהּוא ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
טהֹור;[לח]טֹופח - והטּבילֹו ּבּמים, ׁשֹוקע הּטיט והיה , ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ

הּיון טיט היה וכן[עבה]ואם טבל. לא ּכאּלּו ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
טהֹורה; - והטּבילּה טֹופח, טיט ׁשל ּבלבנה ׁשּנתנּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָטּבעת

טבלה. לא ּכאּלּו יון, טיט היה ְְְִִִֵָָָָָֹואם

.‡Îקׁשרי סתם ּבהן: הּמים ׁשּיבֹואּו צריכין ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו
ּבעלי ּבגדי וקׁשרי חֹוצצין. עליהן, הקּפיד ואם ענּיים; ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַּבגדי
אינן הּקׁשרים, על מקּפיד אינֹו ואם חֹוצצין; סתמן ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָּבּתים,

הּבגדים נימי וקׁשרי הבגד]חֹוצצין. ׁשּנקׁשרּו[בשפת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָ
וחבט לולאה]מאליהן, ּותפּלה[- ראׁש[תפילין]הּסנּדל, ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשּלּה הרצּועה ּבבית הרצּועה עם ּדבּוקה ׁשהּקציצה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבזמן
ויֹורדת עֹולה ׁשאינּה ּבזמן זרֹוע ׁשל ּותפּלה [רצועתווחזקה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

זזה] החמתאינה ואזני הּתרמל[נוד], וכל[ילקוט]ואזני , ְְְְְְֵֵֵֵֶַַָָֹֻ
להּתירן. עתיד ׁשאינֹו ּותפרים מּקׁשרים ּבאּלּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכּיֹוצא

.·Îהּקׁשרים הּמים: ּבהן ׁשּיבֹואּו צריכין ׁשהן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואּלּו
קׁשרי וכן ּבלּולאֹות, עׂשּויין ׁשהם החלּוק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָׁשּבפתחי
ׁשל ּותפּלה למּתח, צרי סדין ׁשל וׂשפה ׁשּבּכתף, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָלּולאֹות
עֹולה ׁשהיא ּבזמן זרֹוע וׁשל ּברצּועה, ׁשאינּה ּבזמן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹראׁש

וׁשנץ הּבגדים[רצועה]ויֹורדת, נימי וקׁשרי סנּדל, ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
עתיד ׁשהּוא מּמקֹומֹות ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותן, ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּקׁשר

ּגת ׁשל הּסּלין ּולמתחן. היין]לגּלֹותן ּבד[בית [ביתוׁשל ְְְְִֶֶַַַַַָָָ
לחטטהשמן] צרי חזקים, היּו אם היּו[לנקותם]- ואם ; ְֲֲִִִִַָָָָֹ

ׁשּיבֹואּו צריכים עֹור, ׁשל והּכסת הּכר לנער. צרי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָרפים,
ּבהן. ִֶַַָהּמים

.‚Îוהאּמּום והּכּדּור, עגּלה, בדים]ּכסת ממולא ,[עוד ְְֲִֶֶַַָָֻ
לחללן. הּמים ּבהן ׁשּיבֹואּו צריכין אינן - והּתפּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָוהּקמיע,
סתּום. טֹובל ּולהֹוציא, להכניס ּדרּכֹו ׁשאין ּכל הּכלל: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹזה

.„Îמכּבסין ּכׁשהן ּבגדים רטובים]הּמטּביל ,[ועדיין ְְְְִִִֵֶַַָָֻ
נגּובין, הטּבילן ׁשּיבעּבעּו; עד הּמים ּבהן ׁשּיּכנסּו ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָצריכין

מּבעּבּוען. וינּוחּו ׁשּיבעּבעּו ְְְְְִִֶַַָָעד

.‰Îלקֹוצן ועתיד מּצרּכן, יתר ארּכין ׁשהן הּכלים ידֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻּכל
הּמּדה מקֹום עד מטּבילן לה]- שצריך ׁשלׁשלת[- ּכיצד? . ְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
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אינן‚. עני, ׁשל ועל חֹוצצין; הּבית, ּבעל מּטֹות על ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהיּו
זּקקין ׁשל ועל חֹוצץ; הּבית, ּבעל אּכף ועל [נודותחֹוצצין. ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֻ

הּמרּדעתעור] על חֹוצץ. אינֹו חמור], של צדדין[- [-מּׁשני ְְְִִֵֵֵַַַַַָ
אורכה] לכל היא חֹוצץ.החציצה ,ֵ

ּתלמידי„. ּבגדי על ּבהן וכּיֹוצא חמר אֹו זפת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה
על מקּפידין ׁשהן מּפני חֹוצץ, אחד מּצד אפּלּו - ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָחכמים
צדדין, מּׁשני - הארץ עּמי ּבגדי על נקי. להיֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמלּבּוׁשן

חֹוצץ. אינֹו אחד, מּצד ִֵֵֵֶַָחֹוצץ;

מפּסלי‰. וׁשל יֹוצרין, וׁשל זּפתין, ׁשל מטּפחֹות על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהיּו
ענפים]אילנֹות חֹוצצין.[כורתי אינן - ְִִֵָָ

.Âׁשאינֹו מּפני חֹוצץ, אינֹו - ּבגדֹו על ּדם ׁשהיה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָטּבח
ְִַמקּפיד.

.Êרבב בבגד]מֹוכר שנבלע דבר כל על[- רבב ׁשהיה ְְֵֶַָָָָ
ּכּיֹוצ ּכל וכן חֹוצץ; אינֹו מֹוכרּבגדֹו, הּטּבח היה ּבזה. א ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

חֹוצץ, אם ספק זה הרי - ּורבב ּדם ּבגדֹו על והיה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָרבב,
מלאכּתֹו ׁשהרי חֹוצץ, אינֹו אֹו מקּפיד, ׁשנים ׁשהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַמּפני

מקּפיד. ואינֹו ְְִִֵַהיא

.Á- מּתֹוכֹו הּסנּדל על ּבהן וכּיֹוצא החמר אֹו הּזפת ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהיה
- הּספסל על חֹוצץ. אינֹו ּומּלמּטה, חֹוצץ; ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָמּלמעלה,
חֹוצץ. אינֹו מּלמּטה, חֹוצץ; הּצדדין, מן אֹו ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָמּלמעלה

.Ëהמכּבׁשין וׁשּבקתדרה ׁשּבכּסא צֹואה [יבשים]לכלּוכי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
- הּצדדין מן ּבין מּלמּטן ּבין מאחֹוריהן, ּבין מּתֹוכן ּבין -ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ
לכלּוכי אבל אֹותם. מעבירין ׁשהּמים מּפני חֹוצצין, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאינן

ׁשּבּׁשיר והּמֹו וׁשּבּצלֹוחית, ׁשּבּכֹוס [תכשיט]ׁשמרים ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ
יד[פעמון]וׁשּבּזּוג ׁשעל והּבצק והּטיט קת], הּקרּדם[- ְְְְִֵֶֶַַַַַַָֹֻ

חֹוצצין. - הּמגרפה יד ְְְִֵֶַַַַָוׁשעל

.Èּובחמר ּבזפת ׁשאמרנּו מקֹום ׁשּכל הּוא, ּברּור ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָּדבר
מקּפיד ׁשאינֹו מּפני ּבכלים, חֹוצצין ׁשאינן ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכּיֹוצא
ּבחמר אֹו ּבזפת חפּוי הּכלי רב היה אם ,לפיכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹעליהן.
על אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו טבילה, לֹו עלתה לא - ּבהן ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכּיֹוצא
הּכלים, מן ּבכלי הפרׁש זה ּבדבר ואין מקּפיד. ׁשאינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּפי

זה. ּבדבר ׁשוין הּכלים ּכל ְִִֵֶֶַָָָָָאּלא

.‡Èּכדרּכן ׁשּלא ׁשהכניסן חלּולין ׁשהן הּכלים ידֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּכל
לתוכו] נכנסים לא והמים מרקן[- ולא ּכדרּכן ׁשהכניסן אֹו ,ְְְְְִִֵֶַָָָֹ

לגמרי] הכניסם לא[לא - ונׁשּברּו מּתכת ׁשל ׁשהיּו אֹו ,ְְְִֶֶֶֶַָֹ
טבילה. להן ְְִֶָָָָעלתה

.·È,טבל לא ּכאּלּו - והטּבילֹו למּטה, ּפיו ׁשהפ ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹּכלי
נכנסין ׁשאינן מקֹום ּבֹו היה ּבכּלֹו. נכנסין הּמים ׁשאין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻמּפני
צּדֹו. על ׁשּיּטּנּו עד טבילה, לֹו עלתה לא - ׁשּיּטּנּו עד ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבֹו

.‚Èאינֹו - האמצע מן ורחב ּומּכאן, מּכאן צר ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכלי
צּדֹו. על ׁשּיּטּנּו עד ִֶֶַַַָטהֹור,

.„Èעל ׁשּיּטּנה עד טהֹורה, אינּה - ׁשֹוקע ׁשּפיה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָצלֹוחית
ִָצּדּה.

.ÂËלדיו]קלמרין ׁשּיּקבּנה[כלי עד טהֹורה, אינּה - ְְְִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשּבּה. לעקמּומית הּמים ׁשּיּכנסּו ּכדי ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמּצּדּה

.ÊËהּׁשיר ׁשהיה ונטמא,[תכשיט]ּבהמה רפּוי עליה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ּבמקֹומֹו אֹותֹו .[בצווארה]מטּבילין ְְִִִַ

.ÊÈהּקמקמּוס את יטּביל ׁשּבֹו,[קומקום]ולא ּבּפחמין ְְְְִִֶֶֶַַַָֹֻ
ׁשפׁשף. ּכן אם ְִִֵֵֶָאּלא

.ÁÈ.טבל לא ּכאּלּו - והטּבילֹו מׁשקין, מלא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹּכלי
טהֹורין והּכלי הּמים הרי - והטּבילֹו מים, מלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָהיה
ּבטמאת ׁשּבארנּו ּכמֹו טהרה, להן יׁש ׁשהּמים מּפני ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּכאחת,

רגלים מי מלא הּכלי היה ּומׁשקין. אֹותֹואכלין רֹואין , ְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָָ
חּטאת מי ּבֹו היה מים. הן אדומה]ּכאּלּו פרה היה[- אם - ְִִִֵֵַַָָָָָ

ׁשּבתֹוכֹו חּטאת מי על מקוה מי ׁשּירּבּו ּכדי ּפנּוי, הּכלי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹרב
הן ּוכאּלּו ּבטמאתֹו, הּוא עדין - לאו ואם טהֹור; זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֻ
הּמקוה. מי ּובין הּכלי ּגּוף ּבין ׁשחֹוצצין מׁשקין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשאר

.ËÈאֹו לבן יין מלא והיה טמא, וגּבֹו טהֹור ׁשּתֹוכֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּכלי
הּכלי רב היה אם הרב: אחר הֹולכין - והטּבילֹו ְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֹחלב,
ׁשּטמאתֹו מּפני טהֹור, - ּבתֹוכֹו הּמים ׁשּירּבּו ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻּפנּוי,

ׁשאר[מדרבנן]מּדבריהם אֹו אדם יין ּבֹו היה אם אבל . ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ
טבילה. לֹו עלתה לא ְְְִִַָָָֹמׁשקין,

.Îטיט[כד]לגין ּפיו על ונתן טמאין, מים מלא ׁשהּוא ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
טהֹור;[לח]טֹופח - והטּבילֹו ּבּמים, ׁשֹוקע הּטיט והיה , ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ

הּיון טיט היה וכן[עבה]ואם טבל. לא ּכאּלּו ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
טהֹורה; - והטּבילּה טֹופח, טיט ׁשל ּבלבנה ׁשּנתנּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָטּבעת

טבלה. לא ּכאּלּו יון, טיט היה ְְְִִִֵָָָָָֹואם

.‡Îקׁשרי סתם ּבהן: הּמים ׁשּיבֹואּו צריכין ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו
ּבעלי ּבגדי וקׁשרי חֹוצצין. עליהן, הקּפיד ואם ענּיים; ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַּבגדי
אינן הּקׁשרים, על מקּפיד אינֹו ואם חֹוצצין; סתמן ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָּבּתים,

הּבגדים נימי וקׁשרי הבגד]חֹוצצין. ׁשּנקׁשרּו[בשפת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָ
וחבט לולאה]מאליהן, ּותפּלה[- ראׁש[תפילין]הּסנּדל, ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשּלּה הרצּועה ּבבית הרצּועה עם ּדבּוקה ׁשהּקציצה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבזמן
ויֹורדת עֹולה ׁשאינּה ּבזמן זרֹוע ׁשל ּותפּלה [רצועתווחזקה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

זזה] החמתאינה ואזני הּתרמל[נוד], וכל[ילקוט]ואזני , ְְְְְְֵֵֵֵֶַַָָֹֻ
להּתירן. עתיד ׁשאינֹו ּותפרים מּקׁשרים ּבאּלּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכּיֹוצא

.·Îהּקׁשרים הּמים: ּבהן ׁשּיבֹואּו צריכין ׁשהן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואּלּו
קׁשרי וכן ּבלּולאֹות, עׂשּויין ׁשהם החלּוק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָׁשּבפתחי
ׁשל ּותפּלה למּתח, צרי סדין ׁשל וׂשפה ׁשּבּכתף, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָלּולאֹות
עֹולה ׁשהיא ּבזמן זרֹוע וׁשל ּברצּועה, ׁשאינּה ּבזמן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹראׁש

וׁשנץ הּבגדים[רצועה]ויֹורדת, נימי וקׁשרי סנּדל, ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
עתיד ׁשהּוא מּמקֹומֹות ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותן, ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּקׁשר

ּגת ׁשל הּסּלין ּולמתחן. היין]לגּלֹותן ּבד[בית [ביתוׁשל ְְְְִֶֶַַַַַָָָ
לחטטהשמן] צרי חזקים, היּו אם היּו[לנקותם]- ואם ; ְֲֲִִִִַָָָָֹ

ׁשּיבֹואּו צריכים עֹור, ׁשל והּכסת הּכר לנער. צרי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָרפים,
ּבהן. ִֶַַָהּמים

.‚Îוהאּמּום והּכּדּור, עגּלה, בדים]ּכסת ממולא ,[עוד ְְֲִֶֶַַָָֻ
לחללן. הּמים ּבהן ׁשּיבֹואּו צריכין אינן - והּתפּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָוהּקמיע,
סתּום. טֹובל ּולהֹוציא, להכניס ּדרּכֹו ׁשאין ּכל הּכלל: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹזה

.„Îמכּבסין ּכׁשהן ּבגדים רטובים]הּמטּביל ,[ועדיין ְְְְִִִֵֶַַָָֻ
נגּובין, הטּבילן ׁשּיבעּבעּו; עד הּמים ּבהן ׁשּיּכנסּו ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָצריכין

מּבעּבּוען. וינּוחּו ׁשּיבעּבעּו ְְְְְִִֶַַָָעד

.‰Îלקֹוצן ועתיד מּצרּכן, יתר ארּכין ׁשהן הּכלים ידֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻּכל
הּמּדה מקֹום עד מטּבילן לה]- שצריך ׁשלׁשלת[- ּכיצד? . ְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
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ּגדֹול -]ּדלי מידתה עׂשרה;[- - וקטן טפחים, ארּבעה - ְְְְֲִִַָָָָָָָָ
טהֹור. והּׁשאר ּבלבד, זֹו מּדה עד הּׁשלׁשלת מן ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָמטּביל

.ÂÎ- הּכל והטּביל אחרים, ּכלים ּבתֹוכֹו ׁשּנתן טמא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכלי
ׁשהרי ּביֹותר; צר הּכלי ׁשּפי ּפי על אף טבילה, להן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעלתה
הּגדֹול, לּכלי טבילה ׁשעלתה ּומּתֹו לֹו, נכנסין ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָהּמים
והטּביל צּדֹו, על הּטהּו ואם ׁשּבתֹוכֹו. לּכלים טבילה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָעלתה
ּכׁשפֹופרת רחב ּפיו ׁשּיהיה עד טבילה, להן עלתה לא -ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
טמאים, ּכלים לתֹוכֹו ונתן טהֹור, הּכלי היה אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָהּנֹוד.
רחב ּפיו ׁשּיהיה עד טבילה, להן עלתה לא - ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹוהטּבילן
אבל לתרּומה. אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנֹוד. ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָּכׁשפֹופרת
ּכלל, טהֹורין ּכלים ּבתֹו ּכלים מטּבילין אין - ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָלקדׁשים

ּבקּפה אֹו ּבסל היּו גדול]ואפּלּו ׁשּבארנּו.[שק ּכמֹו ְְְְֲִֵֶַַַָָֻ

ד ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

ׁשּנאמר:‡. - ּבהן טֹובלין מכּנסין, מים ׁשּכל ּתֹורה, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֻּדין
להעלֹות ּכדי ּבהן ׁשּיהיה והּוא, מקֹום. מּכל מים", ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ"מקוה
חכמים, ׁשערּו אחת; ּבבת האדם ּגּוף לכל ּבהן ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָטבילה
מחזיק הּוא זה וׁשעּור אּמֹות; ׁשלׁש ּברּום אּמה על ְְְִִֶַַַַַָָָֹאּמה
ׁשאּובין. ׁשאינן ּבין ׁשאּובין ּבין מים, סאה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָארּבעים

לטבילה;·. ּפסּולין הּׁשאּובין ׁשהּמים סֹופרים, ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָּומּדברי
לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, ׁשאינן מים מקוה אּלא עֹוד, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹולא
ׁשּפּסּול ּפי על אף הּכל. ּפסלּו - ׁשאּובין מים לּגין ְְְִִִִִֶֶַַַַָֹֹֻׁשלׁשת
הּוא ׁשהרי ּבהּקׁש; למדּוהּו סֹופרים, מּדברי ׁשאּובין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָמים
הּמעין - טהֹור" יהיה מים, מקוה ּובֹור מעין א" ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאֹומר:

ּתפּוסת ּבֹו התערבות]אין ּבידי[- ּכּלֹו והּבֹור ּכלל, אדם יד ְְְִֵֵַַַָָָֻ
לא הּמקוה חכמים: אמרּו ׁשאּובין; מים ּכּלן ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻאדם,
ׁשמים ּבידי ּכּלֹו להיֹות צרי ואינֹו ּכבֹור, ׁשאּוב ּכּלֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֻֻיהיה

ּכׁשר. אדם, יד ּתפּוסת ּבֹו יׁש אם אּלא ְְְִֵֵֶַַַָָָָָּכמעין,

להן‚. וירדּו לנּגבן, הּגג ּבראׁש קנקּנים הּמּניח ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹּכיצד?
הרי הּגׁשמים, עֹונת ׁשהיא ּפי על אף - ונתמּלאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּגׁשמים

יכּפה אֹו הּקנקּנים יׁשּבר הּנקוים[יהפוך]זה והּמים אֹותן, ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
ּבכלים, היּו האּלּו הּמים ׁשּכל ּפי על ואף לטבילה, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכׁשרים
והערה הּקנקּנים, הגּביּה אם ,לפיכ ּבידֹו. מּלאן לא ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשהרי

ׁשאּובין. ׁשּבהן הּמים ּכל הרי - ְֲִִֵֶֶַַָָָאֹותן

זמן,„. ּובכל עת ּבכל ּתמיד הּצּנֹור ּתחת ּכלים ְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּמּניח
אבנים ּכלי אפּלּו קטּנים, ּכלים ואחד ּגדֹולים ּכלים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָאחד
מי ונתמּלאּו טמאה, מקּבלין ׁשאינן מּכלים ּבהן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻוכּיֹוצא
ׁשברן אֹו ּפיהן, על ּכפין ואם ּפסּולין. אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָּגׁשמים
לדעּתֹו ׁשהרי ּדבר, לכל ּכׁשאּובין מהם הּנקוין הּמים -ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הּכלים ׁשכח ואפּלּו מים. לקּלח הּצּנֹור ׁשחזקת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָנתמּלאּו;
וכן הּמּניח. מּפני הּׁשֹוכח, על ּגזרּו - ּפסּולין הּצּנֹור, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָּתחת

ק ּבעת ּבחצר הּכלים את עביםהּמּניח הענניםּׁשּור [התאסף ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
גשמים] ׁשהרילקראת ּפסּולין, ׁשּבהן הּמים - ונתמּלאּו ,ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָ

קּׁשּור ּבׁשעת ּבחצר הּׁשֹוכח על ּגזרּו וכן נתמּלאּו. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלדעּתֹו
ּובאּו עבים, ּפּזּור ּבׁשעת ּבחצר הּניחן מּניח. מּׁשּום ְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָעבים,
הּגג ּבראׁש ׁשהּניחן ּכמֹו ּכׁשרין, אּלּו הרי - ונתמּלאּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹעבים,
וחזרּו ונתּפּזרּו, עבים, קּׁשּור ּבׁשעת הּניחן אם וכן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָלנּגבן.

ּכפין, אֹו ׁשברן ואם ּכׁשרין. אּלּו הרי - ונתמּלאּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָונתקּׁשרּו,
ּכׁשרין. מהם הּנקוין ְְִִִִֵֵֶַַַהּמים

ּפי‰. על אף - מים ונתמּלא ּבּמקוה, עציץ ׁשּׁשכח ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהּסּיד
רב ּבֹו יׁש העציץ והרי מעט, אּלא ּבּמקוה נׁשאר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
הּמקוה ונמצא ּבמקֹומֹו, העציץ את יׁשּבר זה הרי - ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹהּמקוה
ּכדי הּמקוה, ּבתֹו הּקנקּנים את המסּדר וכן ּכׁשר. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻּכּלֹו

למלאתם]לחּסמן ׁשּבלע[- ּפי על אף - מים ונתמּלאּו , ְְְְְִִִֶַַַַַַָָ
מים אּלא ּכלל מים ׁשם נׁשאר ולא מימיו, את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּמקוה
הּנקוין והּמים הּקנקּנים, יׁשּבר זה הרי - הּקנקּנים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַֹׁשּבתֹו

ּכׁשר. מקוה ְִֵֵֶֶָמהם

.Âּבׁשלׁשת הּמקוה את הּׁשאּובין הּמים ּפֹוסלין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹּכיצד
לֹו ונפלּו סאה, מארּבעים ּפחֹות ּבּמקוה היה ׁשאם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻלּגין?
אבל ּפסּול. הּכל הרי - לארּבעים והׁשלימּוהּו לּגין ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹֹֻׁשלׁשת
וׁשאב ׁשאּובין, ׁשאינן מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמקוה
עֹוד, ולא ּכׁשר. זה הרי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל לתֹוכֹו וׁשפ ְְְְֲֵֵֶַַַָָָֹֻּבכד,
והיה ּכׁשרין, מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש עליֹון מקוה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
למקוה וירדּו הּמים, ׁשרּבּו עד לתֹוכֹו ונֹותן ּבכלי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָממּלא

ּכׁשר. הּתחּתֹון הרי - סאה ארּבעים ְְְְֲִֵֵַַַַָָָּתחּתֹון

.Êמכּונֹות סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש בדיוק]מקוה ונתן[- , ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ
הרי - סאה מּמּנּו ּכ אחר ונטל ׁשאּובין, מים סאה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָלתֹוכֹו
רּבֹו. עד - ּכׁשר והּוא סאה, ונֹוטל סאה נֹותן וכן ּכׁשר; ְְְְְֵֵֵֵֵֶַָָָָֻזה

.Á,לּגין ּבׁשלׁשת הּמקוה את ּפֹוסלין הּׁשאּובין הּמים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַֹֻאין
נגררּו אם אבל הּכלי; מן הּמקוה לתֹו ׁשּיּפלּו [עלעד ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָ

וירדּוהקרקע] ונמׁשכּו לּמקוה, חּוץ הּׁשאּובין ְְְְְְְִִִִֶַַַַָהּמים
מחצה ׁשּיהּו עד אּלא הּמקוה, ּפֹוסלין אינן - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלּמקוה
ּכׁשר. הּמקוה הּכׁשרים, מן רב היה אם אבל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלמחצה;
ּכׁשרין, מים ּומּׁשהּו סאה עׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכיצד?
ויֹורדין נמׁשכין והּמים לּמקוה, חּוץ וׁשֹואב ממּלא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָוהיה
הּסילֹון ּבתֹו אֹו הּקרקע, על נמׁשכין ׁשהיּו ּבין - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָלּמקוה
ּכׁשר, - הּמקוה את ּפֹוסלין ׁשאינן מּדברים ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכּיֹוצא
ׁשהמׁשיכּוה ׁשהּׁשאּובה סאה; לאלף הׁשלימֹו [-ואפּלּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָ

[- למקווה שנגררו ארּבעיםשאובין רב ׁשם היה אם ְְִִֵַָָָָָֹּכׁשרה,
ּומּׁשהּו סאה עׂשרים ּבראׁשֹו ׁשהיה ּגג וכן הּכׁשר. מן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹסאה
מעׂשרים, ּפחֹות לתֹוכֹו ונתן ּבכתפֹו ּומּלא ּגׁשמים, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמי
אחד למקֹום הּכל ּומׁשכּו הּצּנֹור ּופתח ּפסּול, הּכל ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּנמצא
- ּכּלּה ׁשהמׁשיכּוה ׁשהּׁשאּובה ּכׁשר; מקוה זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

ּבזה. וכּיֹוצא ּכׁשר. רב ׁשם והיה הֹואיל ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֹּכׁשרה,

.Ëחכמים ואמרּו הֹואיל ואמרּו: מערב חכמי מקצת ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָהֹורּו
ׁשּיהיּו צריכין אנּו אין טהֹורה', ּכּלּה ׁשהמׁשיכּוה ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֻ'ׁשאּובה
יחיד ּדברי והמׁשכה, רב ׁשהצרי וזה ּכׁשרין; מים רב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשם
ׁשהמׁשיכּוה 'ׁשאּובה ּבּסֹוף אמרּו ׁשהרי נדחּו, ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָהן,

ּולפ טהֹורה'. וׁשֹופ,ּכּלּה ּבכלי ממּלא היה אם - זה ּדבר י ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֻ
ּכׁשר. מקוה זה הרי אחד, למקֹום והֹולכין נזחלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהּמים
ׁשהרי ּכׁשרין, מקוֹות ׁשּלנּו ׁשּבּמרחצאֹות אמּבטי ּכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכן
מי ראינּו לא ּומעֹולם הּוא. ׁשּנמׁש ׁשאּוב ׁשּבהן הּמים ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכל

זה. ּבדבר מעׂשה ְֲֶֶֶַָָָָׁשעׂשה

.È,ּבחצר מתערבין ׁשהיּו ׁשאּובין ּומים ּגׁשמים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָמי
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לעּוקה ויֹורדין ׁשהיּו[גומא]ונמׁשכין אֹו ׁשּבחצר, ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ
מעלֹות על -[מדריגות]מתערבין לּמערה ויֹורדין הּמערה, ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָ

מחצה ּפסּול; הּפסּול, מן רב ואם ּכׁשר; הּכׁשר, מן רב ְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹאם
יּגיעּו ׁשּלא עד ׁשּמתערבין ּבזמן אימתי? ּפסּול. ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלמחצה,
והּפסּולין הּכׁשרין היּו אם אבל ויֹורדין. ונמׁשכין ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָלּמקוה,
ארּבעים לתֹוכֹו ׁשּנפל ידּוע אם - הּמקוה לתֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָמקּלחין
מים לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו ירדּו ׁשּלא עד ּכׁשרין מים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֻסאה

ּפסּול. לאו, ואם ּכׁשר; ְְִִֵָָָׁשאּובין,

קודש שבת

ה ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

אחד,‡. מּכלי ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה לֹו ׁשּנפלּו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָֹֻמקוה
ׁשּיתחיל והּוא, מצטרפין; - ּכלים מּׁשלׁשה אֹו מּׁשנים ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹאֹו
אין ּכלים, מארּבעה הראׁשֹון. ּפסק ׁשּלא עד ְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּׁשני
לרּבֹות; נתּכּון ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹמצטרפין.
מׁשקל נפל אפּלּו - הּמקוה מי את לרּבֹות נתּכּון אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאבל
ׁשּקדמּו ּובין לּגין. לׁשלׁשת מצטרף ׁשנה, ּבכל ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֻּדינר
הּפסּולין, את ּכׁשרים ׁשּקדמּו ּבין הּכׁשרים, את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהּׁשאּובין
ּכיון - ּכאחת לּמקוה נֹופלין והּכׁשרין הּׁשאּובין ׁשהיּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאֹו
לפחֹות אֹו סאה ארּבעים לתֹו ׁשאּובין לּגין ׁשלׁשת ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹֻׁשּנפלּו

ׁשאּוב. ונעׂשה הּכל נפסל -ְְֲִַַַָָֹ

והּסֹוחט·. ּומחצה, לג וזה ּומחצה, לג זה הּפילּו ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשנים
והגּביהּה המים]ּכסּותֹו נֹופלין[מעל ׁשּבּה הּמים והרי , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ

הּצרצּור מן המערה וכן הרּבה, שבשפתהמּמקֹומֹות כוס -] ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
ּפֹוסלין.רשת] אּלּו הרי - הרּבה מּמקֹומֹות ׁשּמטיל ,ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַ

ארּבעים‚. ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקוה עֹור ׁשל ּכסת אֹו ּכר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָהּמטּביל
נמצאּו הּמים, מן ׂשפתֹותיהן ׁשהגּביּה ּכיון - מכּונֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻסאה
ּומעלה מטּבילן, יעׂשה? ּכיצד ׁשאּובין. ׁשּבתֹוכן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּמים

ׁשּוליהן ּדר הפוכים]אֹותן -[כשהם והּקּפה הּׂשק אבל . ְֲֵֶֶֶַַַָָָֻ
חֹוׁשׁש. ואינֹו ּכדרּכן, אֹותן ּומעלה ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָמטּבילן

ּבכל„. לג ׁשאּובין, מים ׁשל ּגּמֹות ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹֻמקוה
לתֹוכֹו ׁשּנפלּו ידּוע אם - ּכׁשרים מים לתֹוכֹו ונפל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻּגּמה,
הּׁשליׁשית, לּגּמה יּגיעּו ׁשּלא עד ּכׁשרים מים סאה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻארּבעים

ּפסּול. לאו, ואם ְִֵָָָּכׁשר;

ונפל‰. סאה, ארּבעים מהן אחד ּבכל אין מקוֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשני
- הּמקוֹות ׁשני ונתערבּו ּומחצה, לג ולזה ּומחצה, לג ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹלזה
אבל ּפסּול. ׁשם מהן אחד על נקרא ׁשּלא מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשרין;
לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו ׁשּנפל סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻמקוה
על ּכׁשרים מים ורּבה לׁשנים, נחלק ּכ ואחר ׁשאּובין, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָמים
ׁשּנפסל ּכּלֹו הּמקוה ׁשּכל ּפסּולין; אּלּו הרי - מהן אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּכל
ּבכלי. ׁשאבּו מימיו ּכל ּוכאּלּו חׁשּוב, הּוא ׁשאּובין ְְְְֲִִִִִֵַָָָָּכמים

.Âוהאּמה ׁשאּובין, מים מלא ׁשהּוא גשמים]ּבֹור מי [תעלת ְְִִֵֶַַָָָ
עד ּבפּסּולֹו, הּוא לעֹולם - מּמּנּו ויֹוצאה לֹו ְְְְְִִִֶֶֶַָָנכנסת
ׁשלׁשת ּבּבֹור ׁשהיּו הּׁשאּובין מן נׁשאר ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּיתחּׁשב
ּכ ואחר ונפסל, ׁשאּובין מים לתֹוכֹו ׁשּנפל מקוה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֻלּגין.
סאה ארּבעים הּכׁשרים ׁשּנמצאּו עד ּכׁשרים מים עליו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָרּבה
ויפחתּו ּבֹו, ׁשהיּו הּמים ּכל ׁשּיצאּו עד ּבפּסּולֹו, הּוא -ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
סאה עׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? לּגין. מּׁשלׁשת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻהּׁשאּובין

הרּבה ּכ ואחר ׁשאּובים, מים סאה לתֹוכֹו ונפל ּגׁשמים, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָמי
מּמּנּו ׁשּיצאּו ׁשּידע עד ּבפּסּולֹו, זה הרי - ּכׁשרים מים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעליו
הּקב, מרביע ויֹותר קּבין וחמׁשת ּבֹו ׁשהיּו סאה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעׂשרים
וכן לּגין. מּׁשלׁשת מּפחֹות חּוץ ׁשּנפסל הּכל מן יּׁשאר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֻולא
וערב ּכׁשרים, מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה עׂשה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאם

אּלּו. את אּלּו טהרּו - הּפסּול הּזה הּמקוה עם ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָאֹותֹו

.Êמסלק]המסּנק מּמּנּו[- ונמׁשכּו לצדדין, הּטיט את ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ
הּטיט ּתֹולׁש היה ּכׁשר; זה הרי - לּמקוה לּגין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשלׁשת
מּמּנּו ונמׁשכּו לצּדּה, הּמקוה מן והבּדילֹו ּבידיו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָּומגּביהֹו

ּפסּולין. אּלּו הרי - לּגין ְְֲִִֵֵֶֹֻׁשלׁשת

.Áצבא]ּגיס ּבהמה[- וכן למקֹום, מּמקֹום העֹובר ְְְִִֵֵֵַָָָָ
ׁשלׁשת ּוברגליהם ּבידיהם וזּלפּו למקֹום, מּמקֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהעֹוברת
עׂשּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּכׁשר. זה הרי - לּמקוה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻלּגין

ּכּתחּלה מרגליהם]מקוה סאה המ' כל ּכׁשר.[- זה הרי - ְְֲִִֵֵֶֶַָָ

.Ëּפחֹות לתֹוכֹו ונפל סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָמקוה
לחּלה ּכׁשר זה הרי - ׁשאּובין טמאין מים לּגין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻמּׁשלׁשת
עליהן להקוֹות ּופסּולין לּידים, מהן ולּטל [-ולתרּומה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

אּלּולמקווה] הרי - עליהן ורבּו ּגׁשמים, עליהן ירדּו .ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָ
מים לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו נפלּו עליהן. להּקוֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֻּכׁשרים
ולּטל ולתרּומה לחּלה ּפסּול זה הרי - טמאים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹׁשאּובין
ורּבּו ּגׁשמים ירדּו עליו. להּקוֹות ּופסּול לּידים, ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָמּמּנּו
להּקוֹות ּופסּולין ולּידים, ולתרּומה לחּלה ּכׁשרין - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָעליהן
ּכּלן ׁשּנעׂשּו הראׁשֹונים הּמים ּכל ׁשּיצאּו עד ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻעליהן,
וכן לּגין. מּׁשלׁשה ּפחֹות אּלא מהן יּׁשאר ולא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֻּכׁשאּובין,

ּדינר חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש קטנה]מקוה מים כמות -], ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
זה הרי - טמאין ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹֻונפלּו
להּקוֹות ּופסּולין לּידים, מּמּנּו ולּטל ולתרּומה לחּלה ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹּפסּול
טמאין, ּכּלן אפּלּו לּגין, מּׁשלׁשת ּפחֹות לתֹוכֹו נפל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻֻעליהן.
- להׁשלימֹו ּגׁשמים מי ּדינר מׁשקל לתֹוכֹו נפל ּכ ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָואחר

ּדבר. לכל טהר ּכ לטבילה, ׁשּטהר ְְְִִֵֶַַָָָָָָָּכׁשם
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ׁשּנפלּו‡. אֹו עליהן, הּמים ׁשהלכּו המקּבלין הּכלים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל
והּוא, הּמקוה; את ּופֹוסלין ׁשאּובין, אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָלתֹוכן
ּכגֹון טמאה, מקּבלין ׁשאין ּכלים היּו אפּלּו לקּבלה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּיעׂשּו

ּפֹוסלין. אּלּו הרי - אדמה ּוכלי אבנים ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵָָָּכלי

לקּבלה·. נעׂשה ׁשּלא ּכלי תשמישו]ּכל זה אין אף[- - ְְֲִֶַַַָָָָֹ
ּכגֹון הּמקוה; את ּפֹוסל אינֹו מקּבל, ׁשהּוא ּפי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַעל

צינורות]הּסילֹונֹות אף[- - ּבהן נמׁשכין ּפיׁשהּמים על ְִִִִִֶֶַַַַַָָ
הּמקוה, את ּפֹוסלין אין - ּומקּבלין ּבאמצע רחבין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהן

חרׂש. ׁשל אֹו מּתכת ׁשל ׁשהיּו ֵֶֶֶֶֶֶֶַָּבין

מים]הּׁשקת‚. את[חקיקת ּפֹוסלת אינּה - ׁשּבּסלע ֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ּפֹוסל - ּבסלע ׁשחּברֹו ּכלי אבל ּכלי. ׁשאינּה לפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּמקוה,
מן אֹו מּלמּטה, נּקבה ּבסיד. ׁשחּברֹו ּפי על אף הּמקוה, ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָאת
הּמקוה. את ּפֹוסלת ואינּה ּכׁשרה, - הּנֹוד ּכׁשפֹופרת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּצד

ּגדֹולה,„. ערבה אֹו ּגדֹולה חבית ּכגֹון ּגדֹול, ּכלי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָהּלֹוקח
- מקוה ועׂשהּו ּבארץ, ּוקבעֹו אֹותֹו, המטהר נקב ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּונקבֹו

ּפקק אם וכן ּכׁשר. זה סתם]הרי ּובבנין,[- ּבסיד הּנקב את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
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לעּוקה ויֹורדין ׁשהיּו[גומא]ונמׁשכין אֹו ׁשּבחצר, ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ
מעלֹות על -[מדריגות]מתערבין לּמערה ויֹורדין הּמערה, ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָ

מחצה ּפסּול; הּפסּול, מן רב ואם ּכׁשר; הּכׁשר, מן רב ְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹאם
יּגיעּו ׁשּלא עד ׁשּמתערבין ּבזמן אימתי? ּפסּול. ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלמחצה,
והּפסּולין הּכׁשרין היּו אם אבל ויֹורדין. ונמׁשכין ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָלּמקוה,
ארּבעים לתֹוכֹו ׁשּנפל ידּוע אם - הּמקוה לתֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָמקּלחין
מים לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו ירדּו ׁשּלא עד ּכׁשרין מים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֻסאה

ּפסּול. לאו, ואם ּכׁשר; ְְִִֵָָָׁשאּובין,

קודש שבת
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אחד,‡. מּכלי ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה לֹו ׁשּנפלּו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָֹֻמקוה
ׁשּיתחיל והּוא, מצטרפין; - ּכלים מּׁשלׁשה אֹו מּׁשנים ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹאֹו
אין ּכלים, מארּבעה הראׁשֹון. ּפסק ׁשּלא עד ְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּׁשני
לרּבֹות; נתּכּון ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹמצטרפין.
מׁשקל נפל אפּלּו - הּמקוה מי את לרּבֹות נתּכּון אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאבל
ׁשּקדמּו ּובין לּגין. לׁשלׁשת מצטרף ׁשנה, ּבכל ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֻּדינר
הּפסּולין, את ּכׁשרים ׁשּקדמּו ּבין הּכׁשרים, את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהּׁשאּובין
ּכיון - ּכאחת לּמקוה נֹופלין והּכׁשרין הּׁשאּובין ׁשהיּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאֹו
לפחֹות אֹו סאה ארּבעים לתֹו ׁשאּובין לּגין ׁשלׁשת ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹֻׁשּנפלּו

ׁשאּוב. ונעׂשה הּכל נפסל -ְְֲִַַַָָֹ

והּסֹוחט·. ּומחצה, לג וזה ּומחצה, לג זה הּפילּו ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשנים
והגּביהּה המים]ּכסּותֹו נֹופלין[מעל ׁשּבּה הּמים והרי , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ

הּצרצּור מן המערה וכן הרּבה, שבשפתהמּמקֹומֹות כוס -] ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
ּפֹוסלין.רשת] אּלּו הרי - הרּבה מּמקֹומֹות ׁשּמטיל ,ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַ

ארּבעים‚. ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקוה עֹור ׁשל ּכסת אֹו ּכר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָהּמטּביל
נמצאּו הּמים, מן ׂשפתֹותיהן ׁשהגּביּה ּכיון - מכּונֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻסאה
ּומעלה מטּבילן, יעׂשה? ּכיצד ׁשאּובין. ׁשּבתֹוכן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּמים

ׁשּוליהן ּדר הפוכים]אֹותן -[כשהם והּקּפה הּׂשק אבל . ְֲֵֶֶֶַַַָָָֻ
חֹוׁשׁש. ואינֹו ּכדרּכן, אֹותן ּומעלה ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָמטּבילן

ּבכל„. לג ׁשאּובין, מים ׁשל ּגּמֹות ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹֻמקוה
לתֹוכֹו ׁשּנפלּו ידּוע אם - ּכׁשרים מים לתֹוכֹו ונפל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻּגּמה,
הּׁשליׁשית, לּגּמה יּגיעּו ׁשּלא עד ּכׁשרים מים סאה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻארּבעים

ּפסּול. לאו, ואם ְִֵָָָּכׁשר;

ונפל‰. סאה, ארּבעים מהן אחד ּבכל אין מקוֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשני
- הּמקוֹות ׁשני ונתערבּו ּומחצה, לג ולזה ּומחצה, לג ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹלזה
אבל ּפסּול. ׁשם מהן אחד על נקרא ׁשּלא מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשרין;
לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו ׁשּנפל סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻמקוה
על ּכׁשרים מים ורּבה לׁשנים, נחלק ּכ ואחר ׁשאּובין, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָמים
ׁשּנפסל ּכּלֹו הּמקוה ׁשּכל ּפסּולין; אּלּו הרי - מהן אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּכל
ּבכלי. ׁשאבּו מימיו ּכל ּוכאּלּו חׁשּוב, הּוא ׁשאּובין ְְְְֲִִִִִֵַָָָָּכמים

.Âוהאּמה ׁשאּובין, מים מלא ׁשהּוא גשמים]ּבֹור מי [תעלת ְְִִֵֶַַָָָ
עד ּבפּסּולֹו, הּוא לעֹולם - מּמּנּו ויֹוצאה לֹו ְְְְְִִִֶֶֶַָָנכנסת
ׁשלׁשת ּבּבֹור ׁשהיּו הּׁשאּובין מן נׁשאר ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּיתחּׁשב
ּכ ואחר ונפסל, ׁשאּובין מים לתֹוכֹו ׁשּנפל מקוה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֻלּגין.
סאה ארּבעים הּכׁשרים ׁשּנמצאּו עד ּכׁשרים מים עליו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָרּבה
ויפחתּו ּבֹו, ׁשהיּו הּמים ּכל ׁשּיצאּו עד ּבפּסּולֹו, הּוא -ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
סאה עׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? לּגין. מּׁשלׁשת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻהּׁשאּובין

הרּבה ּכ ואחר ׁשאּובים, מים סאה לתֹוכֹו ונפל ּגׁשמים, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָמי
מּמּנּו ׁשּיצאּו ׁשּידע עד ּבפּסּולֹו, זה הרי - ּכׁשרים מים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעליו
הּקב, מרביע ויֹותר קּבין וחמׁשת ּבֹו ׁשהיּו סאה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעׂשרים
וכן לּגין. מּׁשלׁשת מּפחֹות חּוץ ׁשּנפסל הּכל מן יּׁשאר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֻולא
וערב ּכׁשרים, מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה עׂשה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאם

אּלּו. את אּלּו טהרּו - הּפסּול הּזה הּמקוה עם ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָאֹותֹו

.Êמסלק]המסּנק מּמּנּו[- ונמׁשכּו לצדדין, הּטיט את ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ
הּטיט ּתֹולׁש היה ּכׁשר; זה הרי - לּמקוה לּגין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשלׁשת
מּמּנּו ונמׁשכּו לצּדּה, הּמקוה מן והבּדילֹו ּבידיו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָּומגּביהֹו

ּפסּולין. אּלּו הרי - לּגין ְְֲִִֵֵֶֹֻׁשלׁשת

.Áצבא]ּגיס ּבהמה[- וכן למקֹום, מּמקֹום העֹובר ְְְִִֵֵֵַָָָָ
ׁשלׁשת ּוברגליהם ּבידיהם וזּלפּו למקֹום, מּמקֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהעֹוברת
עׂשּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּכׁשר. זה הרי - לּמקוה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻלּגין

ּכּתחּלה מרגליהם]מקוה סאה המ' כל ּכׁשר.[- זה הרי - ְְֲִִֵֵֶֶַָָ

.Ëּפחֹות לתֹוכֹו ונפל סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָמקוה
לחּלה ּכׁשר זה הרי - ׁשאּובין טמאין מים לּגין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻמּׁשלׁשת
עליהן להקוֹות ּופסּולין לּידים, מהן ולּטל [-ולתרּומה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

אּלּולמקווה] הרי - עליהן ורבּו ּגׁשמים, עליהן ירדּו .ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָ
מים לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו נפלּו עליהן. להּקוֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֻּכׁשרים
ולּטל ולתרּומה לחּלה ּפסּול זה הרי - טמאים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹׁשאּובין
ורּבּו ּגׁשמים ירדּו עליו. להּקוֹות ּופסּול לּידים, ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָמּמּנּו
להּקוֹות ּופסּולין ולּידים, ולתרּומה לחּלה ּכׁשרין - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָעליהן
ּכּלן ׁשּנעׂשּו הראׁשֹונים הּמים ּכל ׁשּיצאּו עד ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻעליהן,
וכן לּגין. מּׁשלׁשה ּפחֹות אּלא מהן יּׁשאר ולא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֻּכׁשאּובין,

ּדינר חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש קטנה]מקוה מים כמות -], ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
זה הרי - טמאין ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹֻונפלּו
להּקוֹות ּופסּולין לּידים, מּמּנּו ולּטל ולתרּומה לחּלה ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹּפסּול
טמאין, ּכּלן אפּלּו לּגין, מּׁשלׁשת ּפחֹות לתֹוכֹו נפל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻֻעליהן.
- להׁשלימֹו ּגׁשמים מי ּדינר מׁשקל לתֹוכֹו נפל ּכ ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָואחר

ּדבר. לכל טהר ּכ לטבילה, ׁשּטהר ְְְִִֵֶַַָָָָָָָּכׁשם

ו ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

ׁשּנפלּו‡. אֹו עליהן, הּמים ׁשהלכּו המקּבלין הּכלים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל
והּוא, הּמקוה; את ּופֹוסלין ׁשאּובין, אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָלתֹוכן
ּכגֹון טמאה, מקּבלין ׁשאין ּכלים היּו אפּלּו לקּבלה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּיעׂשּו

ּפֹוסלין. אּלּו הרי - אדמה ּוכלי אבנים ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵָָָּכלי

לקּבלה·. נעׂשה ׁשּלא ּכלי תשמישו]ּכל זה אין אף[- - ְְֲִֶַַַָָָָֹ
ּכגֹון הּמקוה; את ּפֹוסל אינֹו מקּבל, ׁשהּוא ּפי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַעל

צינורות]הּסילֹונֹות אף[- - ּבהן נמׁשכין ּפיׁשהּמים על ְִִִִִֶֶַַַַַָָ
הּמקוה, את ּפֹוסלין אין - ּומקּבלין ּבאמצע רחבין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהן

חרׂש. ׁשל אֹו מּתכת ׁשל ׁשהיּו ֵֶֶֶֶֶֶֶַָּבין

מים]הּׁשקת‚. את[חקיקת ּפֹוסלת אינּה - ׁשּבּסלע ֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ּפֹוסל - ּבסלע ׁשחּברֹו ּכלי אבל ּכלי. ׁשאינּה לפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּמקוה,
מן אֹו מּלמּטה, נּקבה ּבסיד. ׁשחּברֹו ּפי על אף הּמקוה, ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָאת
הּמקוה. את ּפֹוסלת ואינּה ּכׁשרה, - הּנֹוד ּכׁשפֹופרת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּצד

ּגדֹולה,„. ערבה אֹו ּגדֹולה חבית ּכגֹון ּגדֹול, ּכלי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָהּלֹוקח
- מקוה ועׂשהּו ּבארץ, ּוקבעֹו אֹותֹו, המטהר נקב ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּונקבֹו

ּפקק אם וכן ּכׁשר. זה סתם]הרי ּובבנין,[- ּבסיד הּנקב את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
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הּנקב סתם ּכׁשר. מקוה ּבתֹוכֹו, הּנקוין והּמים ּפֹוסל; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאינֹו
ׁשּיקּבעּנּו עד הּמקוה, את הּוא ּפֹוסל עדין - ּובגבסים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבסיד
הּסיד, ּגב ועל הארץ ּגּבי על הֹוליכֹו ואם יבנה. אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבארץ

ּכׁשר. זה הרי - הּצדדין מן ּבטיט ְְֲִִִֵֵֶַַָָָּומרח

על‰. נמׁשכין הּמים והרי הּצּנֹור, ּתחת טבלה ְְֲִִִִִֵַַַַַַַַַַַָָהּמּניח
ּדפן לּטבלה היה אם - לּמקוה ויֹורדין [מארבעהּטבלה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

ּפֹוסלת.צדדיה] אינּה לאו, ואם הּמקוה; ּפֹוסלת זֹו הרי ,ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ּדפן לּה ׁשּיׁש ּפי על אף - להדיחּה ּכדי הּצּנֹור ּתחת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹזקפּה

לקּבל. עׂשיּה לא ׁשהרי ּפֹוסלת, אינּה -ְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

.Âהּצרֹורֹות[חוקק]החֹוטט ּבֹו לקּבל מקֹום [אבניםּבצּנֹור ְְְִֵֵַַַָ
אםקטנות] - הּמים עם ירדּו ׁשּלא ּכדי ּבּמים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַֹהּמתּגלּגלין

הּמקוה; ּפֹוסל ׁשהּוא, ּכל ּבֹו וחפר עץ ׁשל הּצּנֹור ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה
לקּבלה ׁשּנעׂשה ּכלי מּתֹו ּבאין ׁשּיֹורדין הּמים ּכל ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהרי
ּתֹורת עליו והיה הֹואיל ּבֹו, ׁשחקק אחר ׁשּיקּבעֹו והּוא -ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָ
חקק ּכ ואחר ּבּקרקע, קבעֹו אם אבל ּתלּוׁש. ּכׁשהיה ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָָּכלי
אינֹו חרׂש, ׁשל צּנֹור היה ואם ּפֹוסל. אינֹו - קּבּול ּבית ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָּבֹו
ּפי על אף רביעית. לקּבל ּכדי ּבחקק ׁשּיהיה עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּפֹוסל
הּמתחלחלין צרֹורֹות ׁשּבּצּנֹור החקּוק הּמקֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּנתמּלא
הּמקֹום לתֹו ירד ּכסתּום. ואינֹו ּבפּסּולֹו, הּוא הרי - ְְְְְֲִֵֵַַָָָּבתֹוכֹו

ּכׁשר. זה הרי - ּוסתמֹו עפר, ְֲֵֵֶֶַָָָָָׁשחקק

.Êונפלּו מים, לּגין ׁשלׁשת ּבהן ׁשהיּו והּדלי ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֻהּספֹוג
לּגין ׁשלׁשת אּלא אמרּו ׁשּלא ּפסלּוהּו; לא - ְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֻלּמקוה

ׁשאּובין. מים ּובֹו ׁשּנפל ּכלי לא ְְְִִִֶֶַַָָֹׁשּנפלּו,

.Áאם אּלא ּבהן, מטּבילין אין - ׁשּבּים והּתבה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּׁשּדה
קּפה, אֹו ׂשק היּו ואם הּנֹוד; ּכׁשפֹופרת נקּובים היּו ְְְִִִֵֶֶַַָָָֻּכן
אין הּצּנֹור, ּתחת קּפה אֹו ׂשק הּמּניח וכן ּבהן. ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֻמטּבילין

הּמקוה. את ּפֹוסלין מהן הּנמׁשכין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָהּמים

.Ëשבור]ּגסטרה חרס הּמקוה,[כלי ּבתֹו ׁשהיא טמאה ְְְְְִִִֵֶֶַָָ
טהרּו - ּכלים ּבּה והטּביל הּמים, מן למעלה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָּוׂשפתּה
ּבאויר ׁשהן עד הּמים מן אֹותן ּכׁשּיגּביּה אבל ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻמּטמאתן.
וחֹוזר הּגסטרה, מאויר ּגּבן ׁשעל הּמים מּטּמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּגסטרה,
הּטמא, הּתּנּור מּתחת יֹוצא ׁשהּוא מעין וכן אֹותן. ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּומטּמא
מאויר טמאֹות וידיו טהֹור, הּוא - לתֹוכֹו וטבל ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָוירד
ּברּום הּתּנּור מן למעלה הּמים היּו ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָהּתּנּור,
ּכלי ׁשאין הּתּנּור; מן למעלה ידיו - ּכׁשּטבל ׁשּנמצא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָידיו,

מּט ׁשּבארנּו.חרׂש ּכמֹו ּבמקוה, הרין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַ

.È- הּגדֹול לּים אפּלּו לּים, ׁשּנפלה מים מלאה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָחבית
ׁשם אפׁשר[בחבית]הּטֹובל אי טבילה; לֹו עלתה לא , ְְְִִֵֶַָָָָָֹ

ּתרּומה ׁשל וכּכר אחד. ּבמקֹום יהיּו ׁשּלא לּגין ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֻלׁשלׁשת
עֹומדין הּמים ׁשהרי הּׁשאּובין, ּבּמים נטמא - לׁשם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּנפל
הרי נמׁשכין, והן הֹואיל - ּבהם וכּיֹוצא הּנהרֹות אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשם.

ׁשם. טֹובל ֵֶָזה

.‡Èׁשהּמים ּפי על אף - הּמקוה ּבצד ׁשהיּו ׁשאּובין ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָמים
סמּו ּכמקוה ׁשהן מּפני ּפסלּוהּו; לא הּמקוה, ּבמי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹנֹוגעין

הּמקוה. את ּפֹוסלין ּבאמצע, הּׁשאּובין היּו ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָלמקוה.

.·Èוהעליֹונה ּביניהן, וכתל מּזֹו, למעלה זֹו ּברכֹות ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּתי
ּבּכתל ונקב ׁשאּובין, מלאה והּתחּתֹונה ּכׁשרים, מים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמלאה
לּגין ׁשלׁשת הּנקב ּכנגד יׁש אם - לּתחּתֹונה העליֹונה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּבין

הּוא ּכאּלּו ׁשהּנקב מּפני העליֹונה; נפסלה ׁשאּובין, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמים
ּבצּדּה. לא העליֹונה, ְְְְִֶֶַָָָֹּבאמצע

.‚Èלפי הּכל לּגין? ׁשלׁשת ּבֹו ויהיה ּבּנקב, יהיה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻּכּמה
צרי סאה, ארּבעים הּתחּתֹונה הּברכה היתה אם ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָהּברכה:
היתה לּברכה. ועׂשרים מאֹות מּׁשלׁש אחד הּנקב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיהיה
וׁשּׁשים מּמאה אחד הּנקב להיֹות צרי סאה, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָעׂשרים
קּבין, ׁשׁשת ׁשהּסאה - זה חׁשּבֹון לפי וחׁשב וצא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלּברכה.

לּגין. ארּבעת ְְִַַַַַֻוהּקב

.„Èסאה עׂשרים מהם אחד ּבכל זה, ּבצד זה מקוֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשלׁש
וטבלּו ׁשלׁשה וירדּו הּצד, מן ׁשאּוב מהם ואחד ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֻמכּונֹות,

הּמים ונערמּו גדותיהם]ּבׁשלׁשּתן על ונתערבּו[עלו מּכּלן ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻ
ׁשהרי טהֹורים; והּטֹובלים ּכׁשרים, הּמקוֹות - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָמּלמעלה
זה, ּבצד זה ּכׁשרים ארּבעים מהן סאה, ׁשּׁשים הּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹנעׂשה
סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּפֹוסלין הּׁשאּובים הּמים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָואין
ּבהן, וטבלּו וירדּו ּבאמצע, הּׁשאּוב ׁשּבארנּו.היה ְְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכמֹו
ׁשהיּו, ּכמֹות הּמקוֹות - הּמקוֹות ונתערבּו הּמים ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָונערמּו
סאה ארּבעים נתערבּו לא ׁשהרי ּכׁשהיּו; טמאין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהּטֹובלין
ּביניהן. מבּדיל ׁשהּׁשאּוב זה, ּבצד זה ׁשאינן לפי - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּכׁשרים

ז ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

הּטעם,‡. ּבׁשּנּוי ולא הריח ּבׁשּנּוי לא נפסל הּמקוה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹאין
מקוה ּבֹו עֹוׂשין ׁשאין ּדבר וכל ּבלבד. הּמראה ּבׁשּנּוי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
אֹו הּיין ּכיצד? מראה. ּבׁשּנּוי הּמקוה את ּפֹוסל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלכּתחּלה,
ּפֹוסלין אינן - הּפרֹות ּכל מּמי ּבהם וכּיֹוצא והּדם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהחלב
ׁשאּובין; מים אּלא אמרּו ׁשּלא לּגין, ּבׁשלׁשת הּמקוה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻאת
סאה, מאה ּבֹו ׁשּיׁש מקוה אפּלּו מראה. ּבׁשּנּוי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָּופֹוסלין
וכן ּפסּול. - מראיו וׁשּנה ּפרֹות, מי אֹו יין לג לֹו ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹונפלּו
מּזה, ּפחֹות אֹו ּכׁשרים מים סאה עׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָמקוה
- מראיו את ׁשּנּו ולא ּפרֹות, מי אֹו יין סאה לתֹוכֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹונפל
למּדת עֹולה ׁשּנפלה הּסאה ואין ּכׁשהיּו, ּכׁשרים אּלּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרי
מים אחרים עׂשרים העׂשרים, על נֹוסף ואם ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָהּמקוה.

ּכׁשר. מקוה זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶָּכׁשרים

מעלין·. סאה]יׁש למ' משלימים ולא[- הּמקוה את ְְֲִִֵֶֶַַֹ
ּפֹוסלין. ולא מעלין לא מעלין, ולא ּפֹוסלין ְְְְְֲֲִִִִִַַֹֹֹּפֹוסלין,

והּכפֹור‚. והּברד, הּׁשלג, ּפֹוסלין: ולא מעלין [שלגואּלּו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
והּגלידדק] ׁשּנרֹוק[קרח], וטיט והּמלח, ּכיצד?[רך], . ְְְְִִֵֶֶַַַַָ

סאה לתֹוכֹו ונפל אחת, חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמקוה
ּכׁשר הּמקוה והרי למּדתֹו, עֹולה זה הרי - מאּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמאחד
ארּבעים הביא אפּלּו ּפֹוסלין. ולא מעלין נמצאּו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָֹוׁשלם;

ּבעּוקה והּניחן ּכּתחּלה, ׁשלג גומא]סאה -]- ׁשם ורּסקֹו , ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
ּכׁשר. זה ֲֵֵֶָהרי

ּבין„. טהֹורין ּבין ׁשאּובין מים מעלין: ולא ּפֹוסלין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַֹואּלּו
ּכבׁשים ּומי קל]טמאים, לבישול ׁשלקֹות[שימשו ּומי [כבש, ְְְִִֵֵֵָָ

מאכל] מיני והּתמדבהם שמרים], עם החמיץ,[מים ׁשּלא ְְִֶֶֶֶַֹ
מׁשקל חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׁשכר.
עֹולה אינֹו - לתֹוכן ּדינר מׁשקל מאּלּו מאחד ונפל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּדינר,
לּגין, ׁשלׁשת מהן נפל ואם הׁשלימֹו; ולא הּמקוה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻלמידת

הּמקוה. את ְִֵֶֶַּפֹוסל
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ּומי‰. הּמׁשקין, ׁשאר מעלין: ולא ּפֹוסלין לא ְְְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹואּלּו
והּציר דגים]ּפרֹות, של והּמּוריס[- מלוח], דג והּתמד[שומן , ְְְְִֵֶֶַַַָ

אחת, חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּׁשהחמיץ.
הּמים והרי העלהּו, לא - לתֹוכן סאה מאּלּו מאחד ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונפל
ּכמֹו מראה, ּבׁשּנּוי אּלא ּפֹוסלין, אּלּו ׁשאין ּכׁשהיּו; ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּכׁשרים

ְֵֶַׁשּבארנּו.

.Âׁשּיׁש מקוה ּכיצד? הּמקוה. את מעלין ׁשאּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּופעמים
וחזר מאּלּו, מאחד סאה לתֹוכֹו ונפל סאה, ארּבעים ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבֹו
ּכׁשר. מקוה ׁשּנׁשארּו, הארּבעים הרי - מּמּנּו סאה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָולקח

.Ê.ּכׁשר - מראיו וׁשּנּו וענבים, זיתים סּלי ּבֹו ׁשהדיח ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמקוה

.Áואין לּגין, ּבׁשלׁשת הּמקוה את ּפֹוסלין - הּצבע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֻמי
מראיו. ּבׁשּנּוי אֹותֹו ְְְִִַָּפֹוסלין

.Ëמחל אֹו יין לתֹוכֹו ׁשּנפל זיתים]מקוה זיעת ׁשאר[- אֹו ְְְִִֶֶַַַָָֹ
עד ימּתין ּתּקנתֹו? ּכיצד - נפסל מראיו את וׁשּנּו ּפרֹות, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמי
היה ואם מים. למראה מראיו ויחזרּו ּגׁשמים, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּירדּו
לתֹוכֹו, וׁשֹואב ממּלא - ּכׁשרים מים סאה ארּבעים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּמקוה

מחל אֹו יין לתֹוכֹו נפל מים. למראה מראיו ׁשּיחזרּו ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָֹעד
מראה ּבֹו אין אם - מקצתֹו מראה ונׁשּתּנה ּבהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָוכּיֹוצא
ּבֹו; יטּבל לא זה הרי סאה, ארּבעים ּכדי נׁשּתּנה ׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹמים
חבית אפּלּו טבילה. לֹו עלתה לא ׁשּנׁשנה, ּבמקֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹוהּטֹובל
ּכמראה מקֹום אֹותֹו ּומראה הּגדֹול, ּבּים ׁשּנׁשּברה יין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשל

טבילה. לֹו עלתה לא מקֹום, ּבאֹותֹו הּטֹובל - ְְְִִֵַַָָָָֹיין

.Èמׁשקל אפּלּו לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, מים לּגין ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹֻׁשלׁשת
ונפלּו יין, מראה הּכל מראה והרי מראיהן, וׁשּנה יין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹּדינר

מראיו. ׁשּנּו אם אּלא ּפסלּוהּו, לא - ְְְִִִֶֶַַָָָֹלּמקוה

.‡Èלתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, מים ּדינר חסר לּגין ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשלׁשת
מר והרי ּפרֹות, מי אֹו חלב ּדינר מים,מׁשקל מראה הּכל אה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹ

לּגין ׁשלׁשת עליהם ׁשּיּפלּו עד ּפסלּוהּו; לא - לּמקוה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻנפלּו
ּפרֹות. מי ולא אחר, מׁשקה ּתערבת ּבהן ׁשאין ׁשאּובין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמים

.·Èנפל ולא עצמֹו, מחמת מימיו מראה ׁשּנׁשּתּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמקוה
מחמת ׁשּנׁשּתּנה אּלא אמרּו ולא ּכׁשר; זה הרי - ּדבר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלֹו

אחר. ְֵֶַַמׁשקה

�
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ראשון יום

ב ּפרק ּכּפרה מחּסרי ¤¤¨¨©¥§ª§§¦הלכֹות

מחלי‡. הּבאה זרע ׁשכבת היא ּבּתֹורה, האמּור ְֳִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּזב
בגוף]החללים החלולים ּבהם.[המקומות מתקּבצת ׁשהיא ְֲִִִֶֶֶֶַַָָ

ואין זרע, ּכׁשכבת ּבקּׁשּוי יֹוצא אינֹו הּזֹוב, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַּוכׁשּיֹוצא
ׁשל ּבצק ּכמֹו ויֹורד נגרר אּלא הניה; ולא ּתאוה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּביציאתֹו

הּמּוזרת ּביצה ּכלבן דיהה מזכר]ׂשעֹורים, נולדה אבל[שלא . ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹ
מּוזרת. ׁשאינּה ּביצה ּכלבן קׁשּורה לבנה, - זרע ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשכבת

זב·. להיֹות לֹו הּגֹורמֹות הּזֹוב ראּיֹות ראיההרֹואה -] ְְְִִֶַַָָ
חלישניה] מחמת זב,[הגוף], אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא אנס אֹו ְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ּבׂשרֹו מחמת - מּבׂשרֹו" "זב אבריׁשּנאמר: חולשת [מפני ְְֱֲִֵֶֶַַָָָ
אמרּו,הזרע] מּכאן אחר. ּדבר מחמת לא טמא, ׁשּיהיה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהיא

ּובמׁשּתה, ּבמאכל, - הּזב את ּבֹודקין ּדרכים ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּבׁשבעה
אכל ּכיצד? ּובהרהּור. ּובמראה, ּבחלי, ּובקפיצה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹּבמּׂשא,

ּגּסה ׁשתה[מרובה]אכילה אֹו ׁשאכל אֹו הרּבה, ׁשתה אֹו , ְֲִֵֶַַַָָָָָָָ
ׁשּנׂשא אֹו זרע, ׁשכבת לידי הּמביאין מׁשקין אֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָאֹוכלין
אם זה ּדבר ּובכלל למקֹום, מּמקֹום ׁשּקפץ אֹו ּכבד, ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּׂשֹוי
והתאּוה אּׁשה ׁשראה אֹו חֹולה, ׁשהיה אֹו ּגּבֹו, על ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּכה
הרהר ׁשּלא ּפי על אף ּבעילה, ּבעסקי ׁשהרהר אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשכיבתּה,
אּלּו, מּכל אחד קדם אם - מּכירּה ׁשהּוא אּׁשה ְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבבעילת

טמא. ואינֹו ּבֹו, ּתֹולין - זֹוב ׁשל ראּיה ְְְִִֵֵֶָָָָוראה

זֹו‚. ׁשראּיה לעת, מעת ּבזֹוב מּטּמא אינֹו - קרי ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָהרֹואה
זרע ׁשכבת מחמת זֹוב הקרי]ׁשל למראה[- וכן היא; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַ

ּולמׁשּתה למאכל אבל לעת. מעת ּבהן ּתֹולין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָּולהרהּור,
ׁשּמצטער זמן ּכל ּבהן ּתֹולין ולקפיצה, עדייןּולמּׂשא [שחש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

מהן] .חולשה

.„- יׂשראל ּבין ּגֹוי ּבין זֹוב, ראה ּכ ואחר ׁשּמל, ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָמי
ונתּגּיר קרי, ׁשראה ּגֹוי ׁשּמצטער. זמן ּכל ּבּמילה לֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתֹולין
אין - קטן לעת. מעת לֹו ּתֹולין ואין מּיד, ּבזיבה מטּמא -ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָ
מראה לּקטן ׁשאין ּבהרהּור, ולא ּבמראה לא לֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּתֹולין
ּבחמּׁשה אֹותֹו ּבֹודקין ,לפיכ זֹוב; לידי הּמביא ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָוהרהּור
לֹו ּתֹולין ּכ ּבחליֹו, לקטן ׁשּתֹולין ּוכׁשם ּבלבד. ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָּדרכים

לאּמֹו. צרי אֹו מּמּנה, יֹונק היה אם - אּמֹו ְֳִִִִִִֵֶָָָָָּבחלי

אּלּו?‰. ּבדרכים הּזב את ׁשּבֹודקין אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבּמה
אבל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו זב, יעׂשה ׁשּבּה זֹוב, ׁשל ׁשנּיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּבראּיה
הּׁשנּיה ּוראּיה ּבאנס, אֹותּה ראה אפּלּו ראׁשֹונה, ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָֹראּיה

ּבׂשרֹומחמ הזרע]ת אברי טמאת[מחולשת טמא זה הרי - ְְֲֲֵֵֵֶַַָָֻ
למנֹות ּכדי ּבראׁשֹונה, אֹותֹו ּבֹודקין כן ּפי על ואף ְְְְִִִִִֵֵַַָָזיבּות.
ּבֹודקין אין - ׁשליׁשית ראּיה קרּבן. לחּיבֹו ראּיֹות ׁשלׁש ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹּבּה
ונזקק הֹואיל אנס, מחמת אֹותּה ראה אפּלּו אּלא ּבּה, ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹותֹו
היה; ּבׂשרֹו מחמת זב ּבהן ׁשּנעׂשה ראּיֹות ׁשהרי ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלטמאה,

ּבקרּבן. יתחּיב ְְְְִִֵַָָָּולפיכ

.Âראה קרי. ּכבעל הּוא הרי זֹוב, ׁשל אחת ראּיה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהרֹואה
חּיים מים ּוביאת ׁשבעה, ספירת צרי זב, זה הרי - ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשּתים

דווקא] במעיין ׁשלׁש[טבילה ראה ּבקרּבן. חּיב ואינֹו ;ְְְֵַָָָָָָֹ
ׁשראה זב ּבין ואין ּבקרּבן. וחּיב ּגמּור, זב זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָראּיֹות
אּלּו, ּודברים ּבלבד. קרּבן אּלא ׁשלׁש, לרֹואה ראּיֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּתי

מּסיני. רּבנּו מׁשה מּפי קּבלה ּדברי ְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻּכּלן

.Êזֹו אחת ּבׁשעה ׁשלׁש, אֹו הראּיֹות ׁשּתי הרֹואה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹאחד
זה הרי - זה אחר זה יֹום, ּבכל ראּיה ׁשראה אֹו זֹו, ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחר
יזּוב "ּכי ׁשּנאמר: ּבימים, הּזבה את הּכתּוב ׁשּתלה לפי ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָזב;
ּבימים. אֹותֹו ּתלה לא והּזב, רּבים"; ימים ּדמּה ְְִִִַַָָָָָָָֹזֹוב
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ּומי‰. הּמׁשקין, ׁשאר מעלין: ולא ּפֹוסלין לא ְְְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹואּלּו
והּציר דגים]ּפרֹות, של והּמּוריס[- מלוח], דג והּתמד[שומן , ְְְְִֵֶֶַַַָ

אחת, חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּׁשהחמיץ.
הּמים והרי העלהּו, לא - לתֹוכן סאה מאּלּו מאחד ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונפל
ּכמֹו מראה, ּבׁשּנּוי אּלא ּפֹוסלין, אּלּו ׁשאין ּכׁשהיּו; ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּכׁשרים

ְֵֶַׁשּבארנּו.

.Âׁשּיׁש מקוה ּכיצד? הּמקוה. את מעלין ׁשאּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּופעמים
וחזר מאּלּו, מאחד סאה לתֹוכֹו ונפל סאה, ארּבעים ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבֹו
ּכׁשר. מקוה ׁשּנׁשארּו, הארּבעים הרי - מּמּנּו סאה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָולקח

.Ê.ּכׁשר - מראיו וׁשּנּו וענבים, זיתים סּלי ּבֹו ׁשהדיח ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמקוה

.Áואין לּגין, ּבׁשלׁשת הּמקוה את ּפֹוסלין - הּצבע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֻמי
מראיו. ּבׁשּנּוי אֹותֹו ְְְִִַָּפֹוסלין

.Ëמחל אֹו יין לתֹוכֹו ׁשּנפל זיתים]מקוה זיעת ׁשאר[- אֹו ְְְִִֶֶַַַָָֹ
עד ימּתין ּתּקנתֹו? ּכיצד - נפסל מראיו את וׁשּנּו ּפרֹות, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמי
היה ואם מים. למראה מראיו ויחזרּו ּגׁשמים, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּירדּו
לתֹוכֹו, וׁשֹואב ממּלא - ּכׁשרים מים סאה ארּבעים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּמקוה

מחל אֹו יין לתֹוכֹו נפל מים. למראה מראיו ׁשּיחזרּו ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָֹעד
מראה ּבֹו אין אם - מקצתֹו מראה ונׁשּתּנה ּבהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָוכּיֹוצא
ּבֹו; יטּבל לא זה הרי סאה, ארּבעים ּכדי נׁשּתּנה ׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹמים
חבית אפּלּו טבילה. לֹו עלתה לא ׁשּנׁשנה, ּבמקֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹוהּטֹובל
ּכמראה מקֹום אֹותֹו ּומראה הּגדֹול, ּבּים ׁשּנׁשּברה יין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשל

טבילה. לֹו עלתה לא מקֹום, ּבאֹותֹו הּטֹובל - ְְְִִֵַַָָָָֹיין

.Èמׁשקל אפּלּו לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, מים לּגין ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹֻׁשלׁשת
ונפלּו יין, מראה הּכל מראה והרי מראיהן, וׁשּנה יין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹּדינר

מראיו. ׁשּנּו אם אּלא ּפסלּוהּו, לא - ְְְִִִֶֶַַָָָֹלּמקוה

.‡Èלתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, מים ּדינר חסר לּגין ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשלׁשת
מר והרי ּפרֹות, מי אֹו חלב ּדינר מים,מׁשקל מראה הּכל אה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹ

לּגין ׁשלׁשת עליהם ׁשּיּפלּו עד ּפסלּוהּו; לא - לּמקוה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻנפלּו
ּפרֹות. מי ולא אחר, מׁשקה ּתערבת ּבהן ׁשאין ׁשאּובין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמים

.·Èנפל ולא עצמֹו, מחמת מימיו מראה ׁשּנׁשּתּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמקוה
מחמת ׁשּנׁשּתּנה אּלא אמרּו ולא ּכׁשר; זה הרי - ּדבר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלֹו

אחר. ְֵֶַַמׁשקה

�
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ראשון יום

ב ּפרק ּכּפרה מחּסרי ¤¤¨¨©¥§ª§§¦הלכֹות

מחלי‡. הּבאה זרע ׁשכבת היא ּבּתֹורה, האמּור ְֳִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּזב
בגוף]החללים החלולים ּבהם.[המקומות מתקּבצת ׁשהיא ְֲִִִֶֶֶֶַַָָ

ואין זרע, ּכׁשכבת ּבקּׁשּוי יֹוצא אינֹו הּזֹוב, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַּוכׁשּיֹוצא
ׁשל ּבצק ּכמֹו ויֹורד נגרר אּלא הניה; ולא ּתאוה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּביציאתֹו

הּמּוזרת ּביצה ּכלבן דיהה מזכר]ׂשעֹורים, נולדה אבל[שלא . ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹ
מּוזרת. ׁשאינּה ּביצה ּכלבן קׁשּורה לבנה, - זרע ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשכבת

זב·. להיֹות לֹו הּגֹורמֹות הּזֹוב ראּיֹות ראיההרֹואה -] ְְְִִֶַַָָ
חלישניה] מחמת זב,[הגוף], אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא אנס אֹו ְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ּבׂשרֹו מחמת - מּבׂשרֹו" "זב אבריׁשּנאמר: חולשת [מפני ְְֱֲִֵֶֶַַָָָ
אמרּו,הזרע] מּכאן אחר. ּדבר מחמת לא טמא, ׁשּיהיה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהיא

ּובמׁשּתה, ּבמאכל, - הּזב את ּבֹודקין ּדרכים ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּבׁשבעה
אכל ּכיצד? ּובהרהּור. ּובמראה, ּבחלי, ּובקפיצה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹּבמּׂשא,

ּגּסה ׁשתה[מרובה]אכילה אֹו ׁשאכל אֹו הרּבה, ׁשתה אֹו , ְֲִֵֶַַַָָָָָָָ
ׁשּנׂשא אֹו זרע, ׁשכבת לידי הּמביאין מׁשקין אֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָאֹוכלין
אם זה ּדבר ּובכלל למקֹום, מּמקֹום ׁשּקפץ אֹו ּכבד, ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּׂשֹוי
והתאּוה אּׁשה ׁשראה אֹו חֹולה, ׁשהיה אֹו ּגּבֹו, על ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּכה
הרהר ׁשּלא ּפי על אף ּבעילה, ּבעסקי ׁשהרהר אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשכיבתּה,
אּלּו, מּכל אחד קדם אם - מּכירּה ׁשהּוא אּׁשה ְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבבעילת

טמא. ואינֹו ּבֹו, ּתֹולין - זֹוב ׁשל ראּיה ְְְִִֵֵֶָָָָוראה

זֹו‚. ׁשראּיה לעת, מעת ּבזֹוב מּטּמא אינֹו - קרי ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָהרֹואה
זרע ׁשכבת מחמת זֹוב הקרי]ׁשל למראה[- וכן היא; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַ

ּולמׁשּתה למאכל אבל לעת. מעת ּבהן ּתֹולין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָּולהרהּור,
ׁשּמצטער זמן ּכל ּבהן ּתֹולין ולקפיצה, עדייןּולמּׂשא [שחש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

מהן] .חולשה

.„- יׂשראל ּבין ּגֹוי ּבין זֹוב, ראה ּכ ואחר ׁשּמל, ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָמי
ונתּגּיר קרי, ׁשראה ּגֹוי ׁשּמצטער. זמן ּכל ּבּמילה לֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתֹולין
אין - קטן לעת. מעת לֹו ּתֹולין ואין מּיד, ּבזיבה מטּמא -ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָ
מראה לּקטן ׁשאין ּבהרהּור, ולא ּבמראה לא לֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּתֹולין
ּבחמּׁשה אֹותֹו ּבֹודקין ,לפיכ זֹוב; לידי הּמביא ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָוהרהּור
לֹו ּתֹולין ּכ ּבחליֹו, לקטן ׁשּתֹולין ּוכׁשם ּבלבד. ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָּדרכים

לאּמֹו. צרי אֹו מּמּנה, יֹונק היה אם - אּמֹו ְֳִִִִִִֵֶָָָָָּבחלי

אּלּו?‰. ּבדרכים הּזב את ׁשּבֹודקין אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבּמה
אבל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו זב, יעׂשה ׁשּבּה זֹוב, ׁשל ׁשנּיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּבראּיה
הּׁשנּיה ּוראּיה ּבאנס, אֹותּה ראה אפּלּו ראׁשֹונה, ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָֹראּיה

ּבׂשרֹומחמ הזרע]ת אברי טמאת[מחולשת טמא זה הרי - ְְֲֲֵֵֵֶַַָָֻ
למנֹות ּכדי ּבראׁשֹונה, אֹותֹו ּבֹודקין כן ּפי על ואף ְְְְִִִִִֵֵַַָָזיבּות.
ּבֹודקין אין - ׁשליׁשית ראּיה קרּבן. לחּיבֹו ראּיֹות ׁשלׁש ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹּבּה
ונזקק הֹואיל אנס, מחמת אֹותּה ראה אפּלּו אּלא ּבּה, ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹותֹו
היה; ּבׂשרֹו מחמת זב ּבהן ׁשּנעׂשה ראּיֹות ׁשהרי ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלטמאה,

ּבקרּבן. יתחּיב ְְְְִִֵַָָָּולפיכ

.Âראה קרי. ּכבעל הּוא הרי זֹוב, ׁשל אחת ראּיה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהרֹואה
חּיים מים ּוביאת ׁשבעה, ספירת צרי זב, זה הרי - ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשּתים

דווקא] במעיין ׁשלׁש[טבילה ראה ּבקרּבן. חּיב ואינֹו ;ְְְֵַָָָָָָֹ
ׁשראה זב ּבין ואין ּבקרּבן. וחּיב ּגמּור, זב זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָראּיֹות
אּלּו, ּודברים ּבלבד. קרּבן אּלא ׁשלׁש, לרֹואה ראּיֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּתי

מּסיני. רּבנּו מׁשה מּפי קּבלה ּדברי ְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻּכּלן

.Êזֹו אחת ּבׁשעה ׁשלׁש, אֹו הראּיֹות ׁשּתי הרֹואה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹאחד
זה הרי - זה אחר זה יֹום, ּבכל ראּיה ׁשראה אֹו זֹו, ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחר
יזּוב "ּכי ׁשּנאמר: ּבימים, הּזבה את הּכתּוב ׁשּתלה לפי ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָזב;
ּבימים. אֹותֹו ּתלה לא והּזב, רּבים"; ימים ּדמּה ְְִִִַַָָָָָָָֹזֹוב
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.Áאינן - ּגמּור יֹום לראּיה ראּיה ּבין הּזב הפסיק ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָואם
ּבׁשני ׁשנּיה ּוראּיה ּבׁשּבת, ראּיה ראה ּכיצד? ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָמצטרפֹות.
ׁשנּיה ראּיה ראה אם וכן זב. ואינֹו מצטרפֹות, אין - ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָּבּׁשּבת
אינֹו - ּבּׁשּבת ּבׁשליׁשי ׁשליׁשית ראּיה וראה ּבּׁשּבת, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבאחד
ּביניהן הפסיק ׁשהרי לּׁשּתים, מצטרפת זֹו ׁשאין ּבקרּבן; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחּיב
ׁשּלאחריו ּבּלילה ואחת הּיֹום, אחת ראה אם אבל אחד. ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָָיֹום
אחת ראה ׁשאם לֹומר, צרי ואין מצטרפֹות; אּלּו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ׁשלׁש ראה אם וכן מצטרפֹות. ׁשהן - ּבּיֹום ּוׁשנּיה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּבּלילה,
מצטרפֹות. אּלּו הרי - זה אחר זה לילֹות, ּבׁשלׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹראּיֹות

.Ë,טמא ׁשהּוא ּכל הרֹואה אּלא ׁשעּור, לּה אין - הּזֹוב ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָראּית
מטּמא. ּבבׂשרֹו, נּכר ׁשהּוא ּכל - ּבׂשרֹו" "החּתים ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

.Èמּתחּלת יׁש אם - ּפסק ולא ויֹוצא, נגרר הּזֹוב ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹהיה
ּוסּפּוג טבילה ּכדי סֹופּה, עד הרי[ניגוב]הראּיה - יתר אֹו ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ

ואם ּכׁשּתים; ארּכה והיא הֹואיל ראּיֹות, ּכׁשּתי נחׁשבת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָֻזֹו
זֹו הרי ּבינתים, הּזֹוב ּפסק אפּלּו - הּזה ּכּׁשעּור הארכה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלא
ראּיֹות, ּכׁשלׁש ארּכה אחת ראּיה היתה אם וכן אחת. ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹֻראּיה
- סּפּוגין ּוׁשני טבילֹות ּכׁשּתי סֹופּה ועד מּתחּלתּה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָׁשּנמצא

קרּבן. ויביא ראּיֹות, ּכׁשלׁש נחׁשבת זֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָֹהרי

.‡Èואחר וסּפּוג, טבילה ּכדי והפסיק אחת, ראּיה ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָראה
ׁשּתים ׁשראה אֹו ּכׁשּתים; ארּכה אחת אֹו ׁשּתים, ראה ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָֻּכ
ואחר ּוסּפּוג, טבילה ּכדי והפסיק ּכׁשּתים, מרּבה אחת ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֻאֹו

ּגמּור. זב זה הרי - אחת ראה ֲֵֶַַָָָָָּכ

.·Èּומקצתּה הּיֹום ּבסֹוף מקצתּה אחת, ראּיה ְְְְִִִַַַָָָָָָָראה
הרי - ּכׁשּתים ארּכה ׁשאינּה ּפי על אף - הּלילה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻּבתחּלת
הרֹואה ,לפיכ הראּיה. מחּלקין ׁשהּימים ראּיֹות, ׁשּתי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו
הּלילה ּומן הּיֹום מן ספק ׁשהּוא הּׁשמׁשֹות, ּבין אחת ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָראּיה

לטמאה. ספק זה הרי -ְְֲֵֵֶָָֻ

.‚Èזה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין ואחת ּבּיֹום, אחת ראּיה ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָראה
קר ּומביא לקרּבן; וספק לטמאה, וּדאי נאכל.זב ואינֹו ּבן, ְְְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

.„Èׁשנּיה ּוראּיה ׁשּבת, ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין אחת ראּיה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָראה
לטמאה, ספק זה הרי - ׁשּבת מֹוצאי ׁשל הּׁשמׁשֹות ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּבין
היתה ראׁשֹונה ראּיה ׁשּמא - לטמאה ספק לקרּבן: ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָֻוספק
ׁשּבת הפסיק והרי ׁשּבת, ּבמֹוצאי והּׁשנּיה ׁשּבת, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבערב
- לקרּבן ספק הּוא והרי ּכלל. זיבּות ּכאן ואין ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּביניהן,
ׁשהיא ּבּלילה, ּומקצתּה ּבּיֹום מקצתּה היה מהן אחת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּמא
חּיב ׁשהּוא ראּיֹות, ׁשלׁש ראה והרי ּכׁשּתים, ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹחׁשּובה

נאכל. ואינֹו קרּבן, מביא ,ּולפיכ ְְְְְֱִִֵֵֶָָָָָָּבקרּבן;

שני ,יום
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טמא.‡. הּוא הרי זיבּות, ּבהם רֹואה ׁשהּזב הּימים ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל
וטֹובל ּכזבה, נקּיים ימי ׁשבעת מֹונה הּזיבּות, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּוכׁשּיפסק

ׁשמׁשֹו ּומעריב השמש]ּבּׁשביעי, כשתשקע ּובּׁשמיני[נטהר ; ְְְֲִִִִִִַַַ
ׁשל ראּיה ראה ואם ראּיֹות. ׁשלׁש ּבעל היה אם קרּבנֹו, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹמביא
הּכל, סֹותר - ׁשּטבל אחר ׁשביעי יֹום ּבסֹוף אפּלּו ְְֲִִִֵֶַַַַָֹזֹוב,
האחרֹונה. ראּיה יֹום מאחר נקּיים ימי ׁשבעת למנֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָּומתחיל

אינֹו·. - הּספירה ימי מּׁשבעת ּבאחד קרי ׁשראה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזב
קרּבנֹו. ּומביא ימים ׁשבעת ּומׁשלים ּבלבד, יֹומֹו אּלא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָסֹותר

ׁשלׁשה אחריו סֹופר - החמיׁשי ּבּיֹום קרי ראה ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּכיצד?
ּברביעי. קרּבנֹו ּומביא ּבּׁשליׁשי, וטֹובל ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָימים,

טהֹור,‚. ּומצא הּספירה, מימי ראׁשֹון ּביֹום ׁשּבדק ְְִִִֵֶַַָָָָָָזב
- טהֹור ּומצא ּבדק הּׁשביעי ּובּיֹום ׁשבעה, ּכל ּבדק ְְְִִִַַַַָָָָָָָֹולא
עצמֹו הּטמאה ּביֹום ּבדק אפּלּו טהֹור. ּבחזקת זה ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֻהרי

שנטמא] למחר[לאחר ּבדק ולא הּזֹוב, ּופסק טהֹור, ּומצא ,ְְַַַָָָָָָָֹ
ּומצא ּבּׁשמיני, אֹו ּבּׁשביעי ּובדק הּספירה, ימי ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָּבתחּלת
טהרה. ּבחזקת זה והרי הּספירה, ימי לֹו עלּו - ְְְְֲֳִֵֵֶֶַַַָָָָָטהֹור

קרּבן.„. לידי מביאה אינּה סֹותרת, ׁשהיא ראּיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּכל
יֹומים, אֹו יֹום והפסיק ּבלבד, ראּיֹות ׁשּתי ראה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָּכיצד?
ראה הּׁשבעה ּובתֹו נקּיים, ימי ׁשבעת מֹונה הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָוהרי
סֹותרת; אּלא לּׁשּתים, מצטרפת אינּה - זֹוב ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָראּיה
ימי ּבתֹו ראה אפּלּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו למנֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָּומתחיל
ּביֹום אֹותן ראה אפּלּו זֹו, אחר זֹו ראּיֹות ׁשלׁש ְְְֲִִִַַַָָָָָֹהּספירה
ׁשבעת ׁשל ׁשביעי יֹום ּבסֹוף ראּיֹות ׁשלׁש ראה אפּלּו ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹאחד,
הן. לסתירה אּלּו, ׁשראּיֹות קרּבן; מביא אינֹו - נקּיים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָימי
ראּיֹות ׁשאין קרּבן, מביא - ׁשמיני ּבליל ראּיֹות ׁשלׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹראה
ראּיֹות. ׁשּתי ּבעל ּבזב אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹותרין. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָאּלּו
ׁשאחר ׁשמיני ּבליל ראּיֹות ׁשלׁש ׁשראה ׁשלׁש ּבעל זב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאבל
ראּיֹות ׁשלׁש על ׁשני קרּבן מביא אינֹו - נקּיים ימי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹׁשבעת
ּפי על ׁשאף הראׁשֹונֹות; הּׁשלׁש על אחד קרּבן אּלא ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּלּו,
ׁשראּוי לזמן יצא לא הרי סֹותרֹות, אחרֹונֹות ׁשלׁש ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשאין
מּיֹולדת חּוץ - לּכל הּוא זמן מחּסר והּלילה ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָֹֻלקרּבן;
ׁשני, קרּבן מביאה ׁשהיא ּוׁשמֹונים, אחד ּבליל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשהּפילה

הּקּבלה מּפי זה, ודבר ׁשּבארנּו. החכמים]ּכמֹו ביד .[מסורת ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשמיני‰. ּביֹום ראּיֹות ּוׁשּתי ׁשמיני, ּבליל אחת ראּיה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָראה
זֹו זיבּות על ׁשני קרּבן ּומביא מצטרפין, אּלּו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָ
זרע ּכׁשכבת זב, ּכל ׁשל ראׁשֹונה ראּיה ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהאחרֹונה;

ׁשּתים, אחריה ראה ואם חׁשּובה, עּמהןהיא מצטרפת ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשמיני ּביֹום ואחת ׁשמיני, ּבליל ׁשּתים ראה אם אבל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָלקרּבן.
האחרֹונה. זֹו זיבּות על קרּבן מביא ואינֹו מצטרפֹות, אין -ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָ

.Â,והּגרים יֹומֹו, ּבן קטן אפּלּו - ּבזיבה מתטּמאין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹהּכל
ּכּפרה עליהן ׁשּמביאין לי ויראה וׁשֹוטה. וחרׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָוהעבדים,
ּכקטן הן ׁשהרי נאכלת, וחּטאתן ּבּקדׁשים; להאכילן ְְְְֱֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכדי

ּוסריס ּדעת. ּבן ע"י]ׁשאינֹו חּמה[שנסתרס ּוסריס אדם ְְִִֵֶֶַַַָָָ
האנׁשים.[מלידה] ּככל ּבזיבה מתטּמאין ,ְְְְֲִִִִַָָָָ

.Êניכר]הּטמטּום מינו ואין בווהאנּדרֹוגינֹוס[סתום [יש ְְְְִַַָֻ
ונקבה] זכר וחמריסימני האיׁש חמרי עליהן נֹותנין -ְְְְֲִִֵֵֵֶָֻֻ

וטמאתן ּכאנׁשים; ּובלבן ּכנׁשים, ּבדם מתטּמאין ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהאּׁשה:
ראּיֹות, ׁשלׁש ּבעל זב מהן אחד היה אם ,לפיכ ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבספק.
מביאין - זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ּדם ׁשראת זבה ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹאֹו
ללבן, נקּיים ימי ׁשבעת מֹונה היה נאכל. ואינֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹקרּבן,
סֹותר. אינֹו זה הרי - לבן וראה לאדם, אֹו אדם, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹוראה

שלישי יום
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ּבעץ‡. אֹותֹו ׁשּמטהרין אחר מּצרעּתֹו, הּצרּוע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשּיתרּפא
ּכל את ּומגּלחין צּפרים, ּוׁשּתי ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָארז

iriax mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

לירּוׁשלם, יּכנס זאת, ּכל אחר - אֹותֹו ּומטּבילין ְְִִִִִֵַַַַָָָָֹּבׂשרֹו,
ׁשנּיה ּתגלחת מגּלח הּׁשביעי ּובּיֹום ימים, ׁשבעת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָּומֹונה
ּומעריב יֹום, טבּול הּוא והרי וטֹובל; הראׁשֹונה, ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָּכּתגלחת

השמש]ׁשמׁשֹו כשתשקע ּפעם[נטהר טֹובל ּבּׁשמיני ּולמחר . ְְְִִִֵַַַָָ
טֹובל מה ּומּפני קרּבנֹותיו. מקריבין ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָׁשנּיה,

רגיל ׁשהיה מּפני מאמׁש? ׁשּטבל אחר [לגעת]ּבּׁשמיני, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
חלטֹו ּבימי כמצורע]ּבטמאה מּׁשּום[בידודו נזהר ואינֹו , ְְְְֲִִִֵֵָָָֻ

ּבּׁשמיני טֹובל לפיכ ׁשּטבל, אחר נטמא וׁשּמא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻטמאה,
ׁשּלא ּפי על אף ׁשּׁשם, המצרעים ּבלׁשּכת הּנׁשים ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעזרת

ּדעּתֹו מטומאה]הּסיח .[ונזהר ְִִַַ

ּכּמה·. אחר אֹו ּבּׁשמיני וגּלח ּבּׁשביעי, ּגּלח ולא ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַָֹנתאחר
יביא ּולמחר ׁשמׁשֹו, ויעריב יטּבל ׁשּיגּלח ּבּיֹום - ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹימים
ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשנּיה, ּפעם ׁשּיטּבל אחר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹקרּבנֹותיו
ּפתח ּכנגד יׂשראל לעזרת חּוץ עֹומד הּמצרע לֹו? ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעֹוׂשין
ּבעת ּכּפרה מחּסרי ּכל עֹומדין וׁשם למערב; ּופניו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָֻמזרחי,
לֹוקח והּכהן הּׂשֹוטֹות. את מׁשקין וׁשם אֹותם, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּמטהרין
הּׁשמן לג עם אֹותֹו ּומניף חי, ּכׁשהּוא מצרע ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהאׁשם
וזה עצמֹו ּבפני זה הניף ואם הּתנּופֹות; ּכל ּכדר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבמזרח,
עד למצרע האׁשם את מביא ּכ ואחר יצא. - עצמֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבפני

ּומכניס עליו,[המצורע]הּפתח, וסֹומ לעזרה, ידיו ׁשּתי ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָ
אחד - ּדמֹו את ּכהנים ׁשני ּומקּבלין מּיד. אֹותֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹוׁשֹוחטין
הימנית, ּבידֹו ואחד הּמזּבח, ּגּבי על לזרקֹו ּבכלי, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמקּבל

ּומּזה הּׂשמאלית, לידֹו המצורע]ּומערה ּבאצּבעֹו[על ְְְְְִֶֶֶַַָָָָ
ׁשּקּבל הּכהן ּפסל. ּתחּלה, ּבׂשמאל וקּבל ׁשּנה ואם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹהימנית;
ואחר ּתחּלה. הּמזּבח על וזֹורקֹו מֹוליכֹו, - ּבּכלי הּדם ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָמקצת

ׁשּקּב הּכהן יבֹוא הּכהןּכ הּמצרע, אצל ּבכּפֹו הּדם ל ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
ראׁשֹו הּמצרע ּומכניס מּבחּוץ; והּמצרע [לתוךמּבפנים ְְְְְִִִִִַַַַָָֹֹֹ

הימניתהשער] אזנֹו ּתנּו על ׁשּבכּפֹו הּדם מן הּכהן ונֹותן ,ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
האוזן] שבתוך הקשה הימנית,[הבשר ידֹו יכניס ּכ ואחר ,ְְְִִַַַַָָָ

ּבהן על ויּתן הימנית, רגלֹו יכניס ּכ ואחר ידֹו, ּבהן על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹויּתן
מקריב ּכ ואחר יצא. לא הּׂשמאל, על נתן ואם ְְְְְִִַַַַַַַָָָָֹֹרגלֹו.
הּכהן נֹוטל הּבהֹונֹות, על הּדם ׁשּיּתן ואחר ועֹולתֹו. ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹחּטאתֹו
יצק ואם הּׂשמאלית; חברֹו ׁשל ּכּפֹו לתֹו ויֹוצק הּׁשמן, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמּלג
ׁשּבכּפֹו, ּבּׁשמן הימנית אצּבעֹו וטֹובל יצא. עצמֹו, ּכף ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלתֹו
הּזיה, ּכל על - הּקדׁשים קדׁש ּבית ּכנגד ּפעמים ׁשבע ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּומּזה
קדׁש ּבית ּכנגד ּכּון ולא הּזה, ואם ּבּׁשמן; אצּבע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹטבילת
מן ויּתן הּמצרע, אצל יבֹוא ּכ ואחר ּכׁשרֹות. - ְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּקדׁשים
רגל; ּובהן יד ּובהן אזן ּבתנּו האׁשם, ּדם מקֹום על ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּׁשמן
לא ואם הּמּטהר. ראׁש על יּתנּנּו ׁשּבכּפֹו, הּׁשמן מן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹוהּנֹותר

לּכהנים. מתחּלק הּלג, ּוׁשאר ּכּפר. לא ְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֹֹנתן,

ּכהּנה,‚. לזכרי ּבעזרה אּלא נאכל אינֹו - הּלג ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻׁשירי
לאכל ואסּור לאׁשם. הּקׁש ׁשהרי קדׁשים; קדׁשי ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻּכׁשאר
ואם ּבהֹונֹות; ּומּתן ׁשבע מּתן מּמּנּו ׁשּיּתן עד הּׁשמן, ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹמּלג

זריקה. קדם קדׁשים ּכאֹוכל לֹוקה, - ְְִִֵֶֶַָָָָֹאכל
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האמצעי‡. ּגדר זה אזן? ּתנּו הּוא הקשהאיזה [הבשר ְְִֵֵֶֶֶֶָָָֹ

האוזן] הּבהֹונֹותשבפנים צּדי על נתן הציפורן]. ,[בצידי ְִֵַַַָ
צּדיהן צּדי על נתן הציפורן]ּכׁשר; שכנגד ּבין[בצד ּפסּול. , ִִֵֵֵֵֶַַָָָ

מּלמעלה עצמֹו האׁשם ּדם על הּׁשמן הדםׁשּנתן ואין [כשר, ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשּיּתןחוצץ] קדם הּדם נתקּנח אפּלּו - הּדם ּבצד ׁשּנתן ּבין ,ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּדם מקֹום "על ׁשּנאמר: הּבהֹונֹות, על הּׁשמן נֹותן - ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַהּׁשמן
אֹו ימנית, רגל ּבהן אֹו ימנית, יד ּבהן לֹו אין ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹהאׁשם".

עֹולמית. טהרה לֹו אין - ימנית אזן לֹו ְֳִִֵֵֶֶָָָָֹׁשאין

לׁשמֹו·. ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו מצרע עולה]אׁשם לשם אֹו[כגון , ְְְֲִֶֶַָָֹֹ
לּמזּבח, עֹולה זה הרי - ּבהֹונֹות ּגּבי על מּדמֹו נתן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
אחר אׁשם הּמצרע וצרי מצרע; אׁשם ּכנסּכי נסכים ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹוטעּון

ְְִַלהכׁשירֹו.

אחד[שחיטת]הקּדים‚. יהיה לא - לאׁשמֹו חּטאתֹו ְְֲִִִֶֶַַָָָֹ
ישחטוּבדמּה[מערבב]ממרס ובינתיים ייקרש, [שלא ְְֵָָָ
צּורתּההאשם] ּתעּבר אּלא בלינה], תיפסל או ,[תתעפש ְֶָָָָֻ

הּׂשרפה. לבית ְְְֵֵֵֵַָותצא

ולּגֹו„. הּיֹום, אׁשמֹו להביא לאדם השמן]יׁש אחר[לוג ְְְֲִֵַַַָָָָֻ
- אחר מצרע לאׁשם הּלג לׁשּנֹות רצה ואם ימים; ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָֹֹעׂשרה

יצק ׁשּלא עד הּלג חסר ּבּכלי. ׁשּקדׁש ּפי על אף [לכףמׁשּנה, ְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
ּכּתחּלה.הכהן] אחר יביא ׁשּיצק, מאחר חסר ימּלאּנּו; ,ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

.‰- הּלג ונׁשּפ להּזֹות, והתחיל לכּפֹו, הּׁשמן מן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹיצק
ׁשבע מּתן ּגמר ׁשּלא עד יביא[הזיות]אם - הּלג נׁשּפ ְִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹ

- הּלג ונׁשּפ ׁשבע מּתן ּגמר ׁשבע; ּבמּתן ויתחיל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָֹאחר,
ּבּבהֹונֹות, התחיל ּבּבהֹונֹות; לכּתחּלה ויתחיל אחר, ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָיביא
לכּתחּלה ויתחיל אחר, יביא - ׁשּיגמר קדם הּלג ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹונׁשּפ
ׁשּיּתן קדם הּלג, נׁשּפ ּכ ואחר הּבהֹונֹות, ּגמר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹּבּבהֹונֹות.
להביא צרי אינֹו - הּמּטהר ראׁש על ׁשּבכּפֹו הּׁשמן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאר
"והּנֹותר ׁשּנאמר: - מעּכבת אינּה הראׁש ׁשּמּתנת אחר; ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלג

הּׁשמן". "ּומּיתר ִֶֶֶֶֶֶַַּבּׁשמן",

.Âויחזר ׁשמן, הּלג ימּלא - הּדם למּתן הּׁשמן מּתן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹהקּדים
הּבהֹונֹות על הּׁשמן מּתן הקּדים הּדם; אחר הּׁשמן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָויּתן

ׁשבע הקדשים]למּתן קודש כנגד הּלג,[ההזיות ימּלא - ְְֵֶַַַַַֹ
"זאת ׁשּנאמר: ׁשבע, מּתן אחר הּבהֹונֹות על ויּתן ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַֹֹויחזר
הּסדר. על ּתֹורתֹו ּכל ׁשּתהיה הּמצרע", ּתֹורת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּתהיה

.Êלׁשמן ׁשּלא הּמּתנֹות ׁשבע זה]נתן מצורע לשם -[לא ְִֶֶַַַַָָָֹ
הּמצרע. והכׁשר הרצה, ְְְְַַָָֹֹֻֻלא

.Áאחר קרּבן צרי אׁשמֹו, ׁשהביא אחר ׁשּנתנּגע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמצרע
אׁשמֹו, והביא ונתנּגע, אׁשמֹו, הביא אם וכן ׁשנּיה; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלצרעת
נתנּגע, אם אבל ואחת. אחת ּכל על קרּבן צרי - ְְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָָָָונתנּגע
והביא ונתרּפא, ונתנּגע, וחזר צּפרים, והביא ְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָונתרּפא,

לכּלן. אחד קרּבן - ְְֳִִֶָָָָֻצּפרים

.Ë,והעני עׁשיר אֹו והעׁשיר, עני, קרּבן ׁשהביא ְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמצרע
היה אם האׁשם: אחר הֹול הּכל - קרּבנֹותיו ׁשּיקריב ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹקדם
היה ואם עׁשיר; קרּבן יׁשלים עׁשיר, האׁשם ׁשחיטת ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָָָּבׁשעת

עני. קרּבן יׁשלים ְְִִִַַָָָעני,

.Èאחת ּדם ונזרק קרּבנֹותיהן, ׁשּנתערבּו מצרעין ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשני
- המצרעים מן אחד מת ּכ ואחר ׁשּלהן, החּטאֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמּׁשּתי
אינֹו ּבהמה, חּטאת להביא החי? הּמצרע זה עֹוׂשה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּכיצד
מביאין ואין היא, חּטאתֹו ּדמּה ׁשּנזרק זֹו ׁשּמא - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָיכֹול
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לירּוׁשלם, יּכנס זאת, ּכל אחר - אֹותֹו ּומטּבילין ְְִִִִִֵַַַַָָָָֹּבׂשרֹו,
ׁשנּיה ּתגלחת מגּלח הּׁשביעי ּובּיֹום ימים, ׁשבעת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָּומֹונה
ּומעריב יֹום, טבּול הּוא והרי וטֹובל; הראׁשֹונה, ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָּכּתגלחת

השמש]ׁשמׁשֹו כשתשקע ּפעם[נטהר טֹובל ּבּׁשמיני ּולמחר . ְְְִִִֵַַַָָ
טֹובל מה ּומּפני קרּבנֹותיו. מקריבין ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָׁשנּיה,

רגיל ׁשהיה מּפני מאמׁש? ׁשּטבל אחר [לגעת]ּבּׁשמיני, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
חלטֹו ּבימי כמצורע]ּבטמאה מּׁשּום[בידודו נזהר ואינֹו , ְְְְֲִִִֵֵָָָֻ

ּבּׁשמיני טֹובל לפיכ ׁשּטבל, אחר נטמא וׁשּמא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻטמאה,
ׁשּלא ּפי על אף ׁשּׁשם, המצרעים ּבלׁשּכת הּנׁשים ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעזרת

ּדעּתֹו מטומאה]הּסיח .[ונזהר ְִִַַ

ּכּמה·. אחר אֹו ּבּׁשמיני וגּלח ּבּׁשביעי, ּגּלח ולא ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַָֹנתאחר
יביא ּולמחר ׁשמׁשֹו, ויעריב יטּבל ׁשּיגּלח ּבּיֹום - ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹימים
ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשנּיה, ּפעם ׁשּיטּבל אחר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹקרּבנֹותיו
ּפתח ּכנגד יׂשראל לעזרת חּוץ עֹומד הּמצרע לֹו? ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעֹוׂשין
ּבעת ּכּפרה מחּסרי ּכל עֹומדין וׁשם למערב; ּופניו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָֻמזרחי,
לֹוקח והּכהן הּׂשֹוטֹות. את מׁשקין וׁשם אֹותם, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּמטהרין
הּׁשמן לג עם אֹותֹו ּומניף חי, ּכׁשהּוא מצרע ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהאׁשם
וזה עצמֹו ּבפני זה הניף ואם הּתנּופֹות; ּכל ּכדר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבמזרח,
עד למצרע האׁשם את מביא ּכ ואחר יצא. - עצמֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבפני

ּומכניס עליו,[המצורע]הּפתח, וסֹומ לעזרה, ידיו ׁשּתי ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָ
אחד - ּדמֹו את ּכהנים ׁשני ּומקּבלין מּיד. אֹותֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹוׁשֹוחטין
הימנית, ּבידֹו ואחד הּמזּבח, ּגּבי על לזרקֹו ּבכלי, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמקּבל

ּומּזה הּׂשמאלית, לידֹו המצורע]ּומערה ּבאצּבעֹו[על ְְְְְִֶֶֶַַָָָָ
ׁשּקּבל הּכהן ּפסל. ּתחּלה, ּבׂשמאל וקּבל ׁשּנה ואם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹהימנית;
ואחר ּתחּלה. הּמזּבח על וזֹורקֹו מֹוליכֹו, - ּבּכלי הּדם ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָמקצת

ׁשּקּב הּכהן יבֹוא הּכהןּכ הּמצרע, אצל ּבכּפֹו הּדם ל ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
ראׁשֹו הּמצרע ּומכניס מּבחּוץ; והּמצרע [לתוךמּבפנים ְְְְְִִִִִַַַַָָֹֹֹ

הימניתהשער] אזנֹו ּתנּו על ׁשּבכּפֹו הּדם מן הּכהן ונֹותן ,ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
האוזן] שבתוך הקשה הימנית,[הבשר ידֹו יכניס ּכ ואחר ,ְְְִִַַַַָָָ

ּבהן על ויּתן הימנית, רגלֹו יכניס ּכ ואחר ידֹו, ּבהן על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹויּתן
מקריב ּכ ואחר יצא. לא הּׂשמאל, על נתן ואם ְְְְְִִַַַַַַַָָָָֹֹרגלֹו.
הּכהן נֹוטל הּבהֹונֹות, על הּדם ׁשּיּתן ואחר ועֹולתֹו. ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹחּטאתֹו
יצק ואם הּׂשמאלית; חברֹו ׁשל ּכּפֹו לתֹו ויֹוצק הּׁשמן, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמּלג
ׁשּבכּפֹו, ּבּׁשמן הימנית אצּבעֹו וטֹובל יצא. עצמֹו, ּכף ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלתֹו
הּזיה, ּכל על - הּקדׁשים קדׁש ּבית ּכנגד ּפעמים ׁשבע ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּומּזה
קדׁש ּבית ּכנגד ּכּון ולא הּזה, ואם ּבּׁשמן; אצּבע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹטבילת
מן ויּתן הּמצרע, אצל יבֹוא ּכ ואחר ּכׁשרֹות. - ְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּקדׁשים
רגל; ּובהן יד ּובהן אזן ּבתנּו האׁשם, ּדם מקֹום על ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּׁשמן
לא ואם הּמּטהר. ראׁש על יּתנּנּו ׁשּבכּפֹו, הּׁשמן מן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹוהּנֹותר

לּכהנים. מתחּלק הּלג, ּוׁשאר ּכּפר. לא ְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֹֹנתן,

ּכהּנה,‚. לזכרי ּבעזרה אּלא נאכל אינֹו - הּלג ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻׁשירי
לאכל ואסּור לאׁשם. הּקׁש ׁשהרי קדׁשים; קדׁשי ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻּכׁשאר
ואם ּבהֹונֹות; ּומּתן ׁשבע מּתן מּמּנּו ׁשּיּתן עד הּׁשמן, ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹמּלג

זריקה. קדם קדׁשים ּכאֹוכל לֹוקה, - ְְִִֵֶֶַָָָָֹאכל
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האמצעי‡. ּגדר זה אזן? ּתנּו הּוא הקשהאיזה [הבשר ְְִֵֵֶֶֶֶָָָֹ

האוזן] הּבהֹונֹותשבפנים צּדי על נתן הציפורן]. ,[בצידי ְִֵַַַָ
צּדיהן צּדי על נתן הציפורן]ּכׁשר; שכנגד ּבין[בצד ּפסּול. , ִִֵֵֵֵֶַַָָָ

מּלמעלה עצמֹו האׁשם ּדם על הּׁשמן הדםׁשּנתן ואין [כשר, ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשּיּתןחוצץ] קדם הּדם נתקּנח אפּלּו - הּדם ּבצד ׁשּנתן ּבין ,ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּדם מקֹום "על ׁשּנאמר: הּבהֹונֹות, על הּׁשמן נֹותן - ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַהּׁשמן
אֹו ימנית, רגל ּבהן אֹו ימנית, יד ּבהן לֹו אין ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹהאׁשם".

עֹולמית. טהרה לֹו אין - ימנית אזן לֹו ְֳִִֵֵֶֶָָָָֹׁשאין

לׁשמֹו·. ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו מצרע עולה]אׁשם לשם אֹו[כגון , ְְְֲִֶֶַָָֹֹ
לּמזּבח, עֹולה זה הרי - ּבהֹונֹות ּגּבי על מּדמֹו נתן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
אחר אׁשם הּמצרע וצרי מצרע; אׁשם ּכנסּכי נסכים ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹוטעּון

ְְִַלהכׁשירֹו.

אחד[שחיטת]הקּדים‚. יהיה לא - לאׁשמֹו חּטאתֹו ְְֲִִִֶֶַַָָָֹ
ישחטוּבדמּה[מערבב]ממרס ובינתיים ייקרש, [שלא ְְֵָָָ
צּורתּההאשם] ּתעּבר אּלא בלינה], תיפסל או ,[תתעפש ְֶָָָָֻ

הּׂשרפה. לבית ְְְֵֵֵֵַָותצא

ולּגֹו„. הּיֹום, אׁשמֹו להביא לאדם השמן]יׁש אחר[לוג ְְְֲִֵַַַָָָָֻ
- אחר מצרע לאׁשם הּלג לׁשּנֹות רצה ואם ימים; ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָֹֹעׂשרה

יצק ׁשּלא עד הּלג חסר ּבּכלי. ׁשּקדׁש ּפי על אף [לכףמׁשּנה, ְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
ּכּתחּלה.הכהן] אחר יביא ׁשּיצק, מאחר חסר ימּלאּנּו; ,ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

.‰- הּלג ונׁשּפ להּזֹות, והתחיל לכּפֹו, הּׁשמן מן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹיצק
ׁשבע מּתן ּגמר ׁשּלא עד יביא[הזיות]אם - הּלג נׁשּפ ְִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹ

- הּלג ונׁשּפ ׁשבע מּתן ּגמר ׁשבע; ּבמּתן ויתחיל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָֹאחר,
ּבּבהֹונֹות, התחיל ּבּבהֹונֹות; לכּתחּלה ויתחיל אחר, ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָיביא
לכּתחּלה ויתחיל אחר, יביא - ׁשּיגמר קדם הּלג ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹונׁשּפ
ׁשּיּתן קדם הּלג, נׁשּפ ּכ ואחר הּבהֹונֹות, ּגמר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹּבּבהֹונֹות.
להביא צרי אינֹו - הּמּטהר ראׁש על ׁשּבכּפֹו הּׁשמן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאר
"והּנֹותר ׁשּנאמר: - מעּכבת אינּה הראׁש ׁשּמּתנת אחר; ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלג

הּׁשמן". "ּומּיתר ִֶֶֶֶֶֶַַּבּׁשמן",

.Âויחזר ׁשמן, הּלג ימּלא - הּדם למּתן הּׁשמן מּתן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹהקּדים
הּבהֹונֹות על הּׁשמן מּתן הקּדים הּדם; אחר הּׁשמן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָויּתן

ׁשבע הקדשים]למּתן קודש כנגד הּלג,[ההזיות ימּלא - ְְֵֶַַַַַֹ
"זאת ׁשּנאמר: ׁשבע, מּתן אחר הּבהֹונֹות על ויּתן ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַֹֹויחזר
הּסדר. על ּתֹורתֹו ּכל ׁשּתהיה הּמצרע", ּתֹורת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּתהיה

.Êלׁשמן ׁשּלא הּמּתנֹות ׁשבע זה]נתן מצורע לשם -[לא ְִֶֶַַַַָָָֹ
הּמצרע. והכׁשר הרצה, ְְְְַַָָֹֹֻֻלא

.Áאחר קרּבן צרי אׁשמֹו, ׁשהביא אחר ׁשּנתנּגע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמצרע
אׁשמֹו, והביא ונתנּגע, אׁשמֹו, הביא אם וכן ׁשנּיה; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלצרעת
נתנּגע, אם אבל ואחת. אחת ּכל על קרּבן צרי - ְְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָָָָונתנּגע
והביא ונתרּפא, ונתנּגע, וחזר צּפרים, והביא ְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָונתרּפא,

לכּלן. אחד קרּבן - ְְֳִִֶָָָָֻצּפרים

.Ë,והעני עׁשיר אֹו והעׁשיר, עני, קרּבן ׁשהביא ְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמצרע
היה אם האׁשם: אחר הֹול הּכל - קרּבנֹותיו ׁשּיקריב ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹקדם
היה ואם עׁשיר; קרּבן יׁשלים עׁשיר, האׁשם ׁשחיטת ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָָָּבׁשעת

עני. קרּבן יׁשלים ְְִִִַַָָָעני,

.Èאחת ּדם ונזרק קרּבנֹותיהן, ׁשּנתערבּו מצרעין ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשני
- המצרעים מן אחד מת ּכ ואחר ׁשּלהן, החּטאֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמּׁשּתי
אינֹו ּבהמה, חּטאת להביא החי? הּמצרע זה עֹוׂשה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּכיצד
מביאין ואין היא, חּטאתֹו ּדמּה ׁשּנזרק זֹו ׁשּמא - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָיכֹול
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יכֹול אינֹו העֹוף, חּטאת ּולהביא הּספק; על ּבהמה ְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָחּטאת
יכּתב יעׂשה? וכיצד יצא. לא עני, קרּבן ׁשהביא ׁשעׁשיר -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
מּספק, העֹוף חּטאת ויביא עני, ונמצא לאחר, נכסיו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָּכל

ּבּקדׁשים. אֹוכל ונמצא ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּתאכל, ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַָָָֹולא

.‡Èוהיה עלי', זה מצרע ׁשל 'קרּבנֹו ׁשאמר: ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָֹעׁשיר
ׁשהרי עׁשיר, קרּבנֹות ידֹו על מביא זה הרי - עני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּמצרע
עלי', זה מצרע ׁשל 'קרּבנֹו ׁשאמר: ועני מּׂשגת. הּנֹודר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיד
עׁשיר, קרּבנֹות ידֹו על מביא זה הרי - עׁשיר הּמצרע ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוהיה

עׁשיר. ּבקרּבנֹות חּיב הּנּדר זה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָׁשהרי

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

חמישי יום
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מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹיׁש
ׁשּתהיה (ב) ימיר; ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹלא
הּקדׁשים יׁשּנה ׁשּלא (ג) המיר; אם קדׁש, ְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּתמּורה
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור לקדּׁשה. ְְְְִִִִִֵֵֵָָָֻֻמּקדּׁשה

א ּפרק ּתמּורה ¤¤¨§§¦הלכֹות

הּממיר‡. קודש]ּכל בבהמת חולין בהמת על[החליף לֹוקה - ִֵֶַַָ
ימיר ולא יחליפּנּו, "לא ׁשּנאמר: ׁשּימיר, ּובהמה ּבהמה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּכל

הּׁשמּועה מּפי מעׂשה. עׂשה ׁשּלא ּפי על ואף [מסורתאתֹו"; ְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹ
רבינו] מעׂשה,ממשה ּבּה ׁשאין תעׂשה לא מצות ׁשּכל ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלמדּו,

חברֹו את ּומקּלל ּוממיר, מּנׁשּבע, חּוץ - עליה לֹוקין ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאין
מעׂשה[ה']ּבׁשם ּבהן ׁשּיהיה אפׁשר אי - אּלּו לאוין ׁשלׁשה ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּבּה לאו והרי הּתמּורה, על לֹוקין ולּמה עליהן. ולֹוקין ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכלל,
עליו]לעׂשה[סמוך]נּתק לוקין המר[ואין "ואם נאמר: ׁשהרי , ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּבּה ׁשּיׁש מּפני ּקדׁש"? יהיה ּותמּורתֹו הּוא והיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹימיר...
לעׂשה ׁשוה ׁשּבּה לאו ׁשאין ועֹוד, לאוין; ּוׁשני [הכלעׂשה, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

המירּוהמקרים] אם ּתמּורה, עֹוׂשין אין והּׁשּתפין ׁשהּצּבּור ,ְְִִִִִֵֵֶַַָָֻ
ׁשהּיחיד אֹומר, נמצאת ימירּו. ׁשּלא מזהרין ׁשהן ּפי על אף -ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ּבׁשּבת המיר ואפּלּו קדׁש, הּתמּורה הרי - [למרותׁשהמיר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
בשבת] מקדישים הּׁשּתפיןשאין מן ואחד ארּבעים. ולֹוקה ;ְְְִִִֶֶַַָָָֻ

ויׁש הֹואיל - הּצּבּור מּקרּבנֹות ּבקרּבן ׁשהמיר מי אֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשהמיר,
קדׁש. הּתמּורה ואין לֹוקה; זה הרי ׁשּתפּות, ּבהם ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻלֹו

עֹוׂשה·. זה הרי - ּבׁשגגה ׁשהמיר אֹו ּבזדֹון הּממיר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד
קדוש]ּתמּורה נהיה החולין שגם הּמתּכּון[- ּכיצד? ולֹוקה. , ְְְִֵֵֶַַַָ

זֹו 'הרי ואמר: לי', ׁשּיׁש עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָלֹומר:
אם אבל ולֹוקה. ּתמּורה, זֹו הרי - לי' ׁשּיׁש ׁשלמים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָּתמּורת
זה לבית 'אּכנס ׁשאמר: אֹו והמיר, להמיר, ׁשּמּתר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּדּמה

מּדעּתי' מּדעּתֹו[במזיד]ואמיר ׁשּלא והמיר וׁשכח ונכנס , ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
עליה. לֹוקה ואינֹו ּתמּורה, זֹו הרי -ְְֲֵֵֶֶָָָ

ּבהמּתֹו‚. ממיר אדם תמורה]אין דיני חלים לא ּבקרּבן[- ְְְְִֵֵֶָָָָ
להמיר הרֹוצה 'ּכל הּקרּבן: ּבעל אמר ואם ׁשּלֹו; ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאינֹו
קרּבנֹו המיר ּבּה. ממיר זה הרי - וימיר' יבֹוא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּבבהמּתי
מקּדיׁש אדם ׁשאין ּתמּורה; אינּה - ׁשּלֹו ׁשאינּה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבבהמה

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ֵֶֶָָּדבר

הּמקּדיׁש.„. לא אבל ּתמּורה, ׁשעֹוׂשה הּוא - ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹהּמתּכּפר
ׁשהקּדיׁש ּכגֹון חברֹו, ּבּה ׁשּיתּכּפר ּבהמה הקּדיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכיצד?
הּוא הּנזיר, אֹותֹו - הּנזיר ּפלֹוני ּבהם ׁשּיתּכּפר נזיר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָקרּבנֹות
ׁשּלֹו. ׁשאינן לפי ׁשהקּדיׁש, זה לא אבל ּתמּורה; ּבהן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשעֹוׂשה

זֹו‰. הרי - ומת ּבניו, לׁשני ּבהמה הּניח ממיר. ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָהּיֹורׁש
והּׁשּתפין ׁשּתפין, ּבּה הן ׁשהרי ּבּה, ממירין ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻקרבה;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורה, עֹוׂשין ְְְִֵֵֶַָאין

.Âמּדברי אבל הּתֹורה; מן ּתמּורה, עֹוׂשין ּגֹוים קדׁשי ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָאין
ּבהמה הּגֹוי הקּדיׁש ּתמּורה. זֹו הרי ׁשהמיר, ׁשהּגֹוי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָסֹופרים,
ּתמּורה. ספק זֹו הרי - הּגֹוי ּבּה והמיר יׂשראל, ּבּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָׁשּיתּכּפר

.Ê.ּתמּורה עֹוׂשין המירּו, אם - נׁשים ואחד אנׁשים ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָאחד

.Áנדרים לעֹונת ׁשהּגיע י"ב]קטן ּפ[בן על אף - יׁשהמיר ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
עֹוׂשה. אינֹו אֹו ּתמּורה עֹוׂשה אם ספק ּבֹו יׁש לֹוקה, ְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָׁשאינֹו

.Ëּובאׁשם ּבחּטאת ממירין הּכהנים [שקיבלואין ְְְֲִִִֵַַָָָֹ
ׁשּלהןלהקריב] ׁשהן ּפי על ׁשאף לאכילה]- זֹוכין[- אין , ִִֵֵֶֶֶֶַַָ

ואין הּדם. ׁשּיּזרק עד ּבּבׂשר, להן ׁשאין מחּיים; ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבהן
ּבֹו זֹוכה ׁשהּוא ּפי על ׁשאף - ּבּבכֹור ממירין ְְֲִִִִֶֶֶַַַַֹהּכהנים
יׂשראל ּבבית ּתחּלתֹו, ׁשהרי מּתחּלה; ּבֹו זֹוכה אינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָמחּיים,
ּבביתם ׁשהּוא זמן ּכל ּבּבכֹור ׁשהמירּו הּבעלים אבל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהּוא.
לא לֹו, ׁשּנֹולד ּבּבכֹור ׁשהמיר ּכהן וכן ּתמּורה; עֹוׂשין -ְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ

ּתמּורה. זֹו הרי - מּיׂשראל ׁשּלקח ְְְֲִִֵֵֶַַָָָּבּבכֹור

.Èּגדֹול ּכהן ׁשל כיפור]אילֹו ביום עֹוׂשה[שמקריבו ֵֵֶֶָֹ
ׁשהּוא ּפי על אף ּתמּורה, עֹוׂשה אינֹו ּפרֹו אבל ְְֲִֵֶֶַַָָָָּתמּורה;
הן הרי ּבֹו, מתּכּפרין הּכהנים ואחיו הֹואיל - ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹמּׁשּלֹו

ּבֹו. ְִָֻּכׁשּתפין

.‡Èנאמר ׁשּלא ּתמּורה, עֹוׂשין אינן - והּמנחֹות ְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹהעֹופֹות
"ּבהמה". ְֵֶָָאּלא

.·Èהּבית ּבדק ודמיהםקרּבנֹות שימכרו מנת על [שנתרמו ְְִֶֶַַָ
המקדש] להחזקת ׁשּנאמריהיו ּתמּורה, עֹוׂשין אינן -ְֱִֵֶֶַָָ

והלא ימירּנּו". ולא לרע, טֹוב ּבין יבּקר "לא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹּבּמעׂשר:
על ללּמד יצא? ולּמה היה, הּקדׁשים ּכל ּבכלל ְְְֲֳִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהּמעׂשר

הקרבנות]הּכלל יצאּו[לשאר - יחיד קרּבן ּמעׂשר מה : ְְְֲִֵַַַַָָָָ
יצאּו - מזּבח קרּבן ּמעׂשר מה הּׁשּתפין. וכן צּבּור, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻקרּבנֹות
ּדגן, למעׂשר הּקׁש ּבהמה ּמעׂשר מה הּבית. ּבדק ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻקדׁשי
קרּבנֹות יצאּו - ּגֹוים ולא יׂשראל אּלא ּבֹו חּיבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשאין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורה, עֹוׂשין ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶַָּגֹוים,

.‚È- ּתמּורה עֹוׂשה אינּה קבּוע, מּום ּבעלת ְְֲִֵַַַַַָָָָהּמקּדיׁש
קדּׁשת אּלא ואינּה ּגמּור, קּדּוׁש ּגּופּה נתקּדׁש ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻמּפני
ׁשהקּדיׁש אֹו עֹובר, מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָּדמים;

נֹולד ּכ ואחר זֹו[נהיה]ּתמימה הרי - קבּוע מּום לּה ְְֲִֵַַַַָָָָ
ּתמּורה. ְָָעֹוׂשה

.„È,ּבתמים מּום ּבעל אֹו מּום, ּבבעל ּתמים הּממיר ְְִִִֵֶַַַַַָָָאחד
אֹו ּבעּזים, ּכבׂשים אֹו ּבבקר, צאן אֹו ּבצאן, ּבקר ׁשהמיר ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹאֹו
אֹו ּבנקבֹות, זכרים אֹו ּבזכרים, נקבֹות אֹו ּבכבׂשים, ְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָעּזים
ּבזה ּבין אחת, ּבבת ּבין ּבאחד, מאה אֹו ּבמאה, אחד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהמיר
ׁשהמיר. הּבהמֹות ּכמנין ולֹוקה ּתמּורה, אּלּו הרי - זה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָאחר

.ÂËההקּדׁש ּבהמת ולד ולא ּתמּורה, עֹוׂשה הּתמּורה ְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָֹאין
"הּוא", - ּותמּורתֹו" הּוא "והיה ׁשּנאמר: ּתמּורה, ְְְֱֶֶֶַָָָָעֹוׂשה
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הּממיר אבל ּתמּורתֹו. ּתמּורת ולא "ּותמּורתֹו", ולדֹו; ְְְְְְֲִֵַַָָָָֹֹולא
ּכּלן אלף, אפּלּו - והמיר וחזר ּבּה, והמיר וחזר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּבבהמה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ואחד, אחד ּכל על ולֹוקה ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָּתמּורה;

.ÊËׁשלמים ולא ּבׁשלמים, עּברים אֹו אברים ממירין ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵָָֹֻאין
ּתחת 'ידּה, אֹו זֹו', ּבהמה ׁשל 'רגלּה האֹומר: ּכיצד? ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהן.
אינּה - זֹו' עֹולה ּתחת זֹו ּבהמה 'עּבר ׁשאמר: אֹו זֹו', ְֵֵֶַַַַָָָָָֻעֹולה
ׁשל 'רגלּה אֹו ידּה' ּתחת זֹו 'ּבהמה האֹומר: וכן ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָּתמּורה.
זֹו' חּטאת ׁשל עּברּה ּתחת זֹו 'ּבהמה ׁשאמר: אֹו זֹו', ְֵֶֶַַַַָָָָָָֻעֹולה

ּתמּורה. אינּה -ְֵָָ

.ÊÈּבכלאים וכבשה]הּממיר מגדי ּבטרפה[נולד אֹו [חולה, ְְְִִִִֵֵַַָ
הממית] ּדפןבחולי ויֹוצא קיסרי], בניתוח אֹו[נולד , ְֵֶֹ

ניכר]ּבטמטּום מינו ואין זכרואנּדרּגינס[סתום סימני בו [יש ְְְְְִַַַֻ
ׁשהמירונקבה] ּכמֹו זה והרי עליהן, חלה הּקדּׁשה אין -ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

אינֹו ּולפיכ קרּבן; ּבמינן ׁשאין לפי ּבחמֹור, אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָּבגמל
קרּבן; ּבמינֹו יׁש מּום, ּבעל מּום? לבעל אּלּו ּבין מה ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָלֹוקה.

קרּבן. ּבמינן אין ְְִֵֵָָָאּלּו,

.ÁÈאשה]הרֹובע על שבא עליהוהּנרּבע[שור שבא [בהמה ְְִֵַַָָ
ּבהן.אדם] ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתמּורה; ועֹוׂשין מּום, ּכבעל הן הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

.ËÈחל וחציּה קדׁש ׁשחציּה ואחדּבהמה שותפים של [כגון ְְְְֵֶֶֶֶָָָֹֹ
חלקו] ּתמּורה.הקדיש נעׂשית ולא ּתמּורה, עֹוׂשה לא -ְְְֲֵַָָָֹֹ

.Îׁשּימּותּו ׁשּדינן החּטאֹות הקרבן]ּכל בעלי שמתו ,[כגון ִֶֶַַָָָָ
ׁשּיּפל עד ׁשּתרעה ׁשּדינּה חּטאת וכל ּתמּורה; עֹוׂשין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאינן

ּתמּורה. עֹוׂשה ותּמכר, מּום ְְִֵָָָָּבּה

.‡Î- לאׁשמֹו אֹו לעֹולתֹו אֹו לפסחֹו נקבה ְְְְְֲִִֵַַַָָָהּמפריׁש
הֹואיל לּקרב; ראּויין ׁשאינן ּפי על ואף ּתמּורה, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָעֹוׂשה
לקדּׁשת ירדּו - ּתמימין הן והרי ּדמים, לקדּׁשת ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֻֻוירדּו
ׁשהפריׁש ונׂשיא לחּטאתֹו, ׂשעיר הּמפריׁש אבל ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָהּגּוף.

לחּטאתֹו ּפרה ׁשהפריׁש ּגדֹול וכהן לחּטאתֹו, [שכלׂשעירה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ
להם] הראוי קרבן הפרישו לא ּתמּורה;אלו עֹוׂשין אינן -ְִֵָָ

קדּׁשת ואפּלּו ּכלל, נתקּדׁשה לא - ּבחּטאת המׁשּנה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֻׁשּכל
הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻּדמים,
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חּלין‡. ּבהמת על הּקרּבן ּבעל ׁשּיאמר היא - ְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּתמּורה
ואין זֹו'; חליפת זֹו 'הרי אֹו זֹו', ּתחת זֹו 'הרי לֹו: ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַׁשּיׁש
'ּתחת אֹו זֹו', חּטאת ּתחת זֹו 'הרי אמר: אם לֹומר, ֲִִֵַַַַַַַָָָצרי
ּתחת זֹו 'הרי אמר: אם וכן ּתמּורה. ׁשהיא - זֹו' ְְֲִִֵֵֶַַַָָָעֹולה
לי ׁשּיׁש עֹולה 'ּתחת אֹו הּבית', ּבתֹו לי ׁשּיׁש ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָחּטאת
אם אבל לֹו. ׁשּיׁש והּוא ּתמּורה; זֹו הרי - ּפלֹוני' ְְְְֲֲִִֵֵֶָָָּבמקֹום
ּתחת זֹו 'הרי אֹו עֹולה', ּתחת זֹו 'הרי חּלין: ּבהמת על ֱֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָֻאמר
מחּללת זֹו 'הרי אמר: אם וכן ּכלּום; אמר לא - ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֻחּטאת'

ּתמּורה. אינּה זֹו', ְֵַָָעל

ׁשּנפל·. הקּדׁש ואחת חּלין אחת ּבהמֹות, ׁשּתי לפניו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהיּו
ּתחת זֹו 'הרי ואמר: חּלין ּבהמת על ידֹו הּניח מּום, ְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָֻּבּה
הקּדׁש ּבהמת על ידֹו הּניח ולֹוקה; ּתמּורה, זֹו הרי - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָזֹו'
החּלין, ּבהמת על חּללּה זה הרי - זֹו' ּתחת זֹו 'הרי ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻואמר:
הּבהמה. ּבזֹו מּום ּבעלת ּכפֹודה אּלא ּתמּורה זֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָואין

ּבעלת‚. מהן ואחת מזּבח, קדׁשי ּבהמֹות ׁשלׁש לפניו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהיּו
ּתמימֹות ּבהמֹות וׁשלׁש לפדיֹון, עֹומדת היא ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָֹמּום
החּלין מן ׁשּתים הרי - אּלּו' ּתחת אּלּו 'הרי ואמר: ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֻֻחּלין,
עליהן ולֹוקה ּתמּורה, ּותמּורתן הּתמימֹות, ׁשּתים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּתחת

ּבעל ּתחת היא - הּׁשליׁשית והּבהמה מּוםׁשּתים. ת ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָ
ׁשּכיון ּבּה; להמיר ולא נתּכּון ּולחּללּה עליה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּנתחּללה
והּוא הּתר, ודר הּתמּורה, והיא אּסּור, ּדר לפניו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּיׁש
ועֹוׂשה ההּתר מּניח אדם ׁשאין היא, חזקה - ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחּלּול
אמר: אם וכן מלקּיֹות. ׁשלׁש לֹוקה אינֹו ּולפיכ ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻהאּסּור;
מהן ואחת אּלּו', ּבהמֹות עׂשר ּתחת אּלּו ּבהמֹות ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ'עׂשר
ׁשהּבהמה מלקּיֹות; ּתׁשע אּלא לֹוקה אינֹו - מּום ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻּבעלת
ּפי על ׁשאף ּבּה; להמיר ולא נתּכּון, לחּללּה - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהעׂשירית
אינֹו הּתר, ּדר ׁשם ויׁש הֹואיל הרּבה, ּבמלקּיֹות זה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻֻׁשהחזק
הקּדׁש, ׁשל ּבהמֹות ׁשּתי האּסּור. ועֹוׂשה ההּתר, ּדבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמּניח
מהן ואחת חּלין, ׁשל ּבהמֹות ּוׁשּתי מּום, ּבעלת מהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֻואחת
הּתמימה הרי - אּלּו' ּתחת אּלּו 'הרי ואמר: מּום, ְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַַַָָּבעלת
על מחּללת הּמּום ּובעלת אחת, ולֹוקה הּתמימה, ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָֻּתמּורת

האּסּור. ועֹוׂשה ההּתר, מּניח ׁשאינֹו הּמּום; ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבעלת

ּדבריו„. - ּוׁשלמים' עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי ְְְֲִֵֵַָָָָָהאֹומר:
ּובחצי עֹולה, ּתמּורת ּדמיה ּבחצי ויביא ותּמכר, ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָקּימין,
ּותמּורת עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי אמר: ׁשלמים. ּתמּורת ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָּדמיה
לא ואם קּימין; ּדבריו מּתחּלה, נתּכּון לכ אם - ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָֹׁשלמים'
'ּותמּורת ואמר: וחזר עֹולה, לתמּורת אּלא ּבּתחּלה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָנתּכּון
ּתֹופׂשין אין - ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזר ּפי על אף - ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשלמים'

ּבלבד. עֹולה ּתמּורת היא והרי ראׁשֹון, לׁשֹון ְְֲִִִֵֶַַַָָָאּלא
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ּתקרב‡. העֹולה, ּתמּורת לּקרב? הּתמּורה ּדין ְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכיצד
ּתרעה - מּום ּבעלת אֹו נקבה, ּתמּורתּה היתה ואם ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָעֹולה;
עֹולה. ּבדמיה ויביא ותּמכר, מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּנקבה
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתמּות החּטאת, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻּתמּורת
ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - האׁשם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹּתמּורת
טעּונה - ּדבר לכל ּכׁשלמים הּׁשלמים, ּתמּורת ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָלנדבה.

השחיטה]סמיכה לפני ידים חזה[סמיכת ּותנּופת ּונסכים, , ְְְִִֶַָָָ
לחם טעּונה ׁשאינּה אּלא ּכתֹודה, הּתֹודה, ּתמּורת ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָוׁשֹוק.

התודה] עם ּפסּולי[שמביאים ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְִֵֵֶַ
יֹום חצֹות קדם ּבֹו המיר אם - הּפסח ּתמּורת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֻהּמקּדׁשין.
ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה, ּתמּורתֹו אין עׂשר, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹארּבעה
חצֹות, אחר ּבֹו המיר ואם ׁשלמים; ּבדמיה ויביא מּום, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּבּה
הּבכֹור ּתמּורת ׁשלמים. ּתקרב עצמּה הּתמּורה ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָהרי
"לה' ּבּבכֹור: ׁשּנאמר לעֹולם, קרבין אינן - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמעׂשר

הּׁשמּועה מּפי רבינו]הּוא"; ממשה הּוא[מסורת למדּו, ְְִִַָָ
ּתמּורתן ּכּבכֹור. הּמעׂשר, ודין קרבה; ּתמּורתֹו ואין ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָקרב,

ותאכל. מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ְְִִֵֵֶֶַָָֹּתרעה

לּבעלים.·. הּמעׂשר, ּותמּורת לּכהנים; הּבכֹור, ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָֹּתמּורת
ּכמֹו מּום, ּבהן ׁשּנפל ּומעׂשר ּבכֹור ּפֹודין ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּוכׁשם
ּתמּורתן. ּפֹודין אין ּכ - מזּבח אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו
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הּממיר אבל ּתמּורתֹו. ּתמּורת ולא "ּותמּורתֹו", ולדֹו; ְְְְְְֲִֵַַָָָָֹֹולא
ּכּלן אלף, אפּלּו - והמיר וחזר ּבּה, והמיר וחזר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּבבהמה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ואחד, אחד ּכל על ולֹוקה ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָּתמּורה;

.ÊËׁשלמים ולא ּבׁשלמים, עּברים אֹו אברים ממירין ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵָָֹֻאין
ּתחת 'ידּה, אֹו זֹו', ּבהמה ׁשל 'רגלּה האֹומר: ּכיצד? ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהן.
אינּה - זֹו' עֹולה ּתחת זֹו ּבהמה 'עּבר ׁשאמר: אֹו זֹו', ְֵֵֶַַַַָָָָָֻעֹולה
ׁשל 'רגלּה אֹו ידּה' ּתחת זֹו 'ּבהמה האֹומר: וכן ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָּתמּורה.
זֹו' חּטאת ׁשל עּברּה ּתחת זֹו 'ּבהמה ׁשאמר: אֹו זֹו', ְֵֶֶַַַַָָָָָָֻעֹולה

ּתמּורה. אינּה -ְֵָָ

.ÊÈּבכלאים וכבשה]הּממיר מגדי ּבטרפה[נולד אֹו [חולה, ְְְִִִִֵֵַַָ
הממית] ּדפןבחולי ויֹוצא קיסרי], בניתוח אֹו[נולד , ְֵֶֹ

ניכר]ּבטמטּום מינו ואין זכרואנּדרּגינס[סתום סימני בו [יש ְְְְְִַַַֻ
ׁשהמירונקבה] ּכמֹו זה והרי עליהן, חלה הּקדּׁשה אין -ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

אינֹו ּולפיכ קרּבן; ּבמינן ׁשאין לפי ּבחמֹור, אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָּבגמל
קרּבן; ּבמינֹו יׁש מּום, ּבעל מּום? לבעל אּלּו ּבין מה ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָלֹוקה.

קרּבן. ּבמינן אין ְְִֵֵָָָאּלּו,

.ÁÈאשה]הרֹובע על שבא עליהוהּנרּבע[שור שבא [בהמה ְְִֵַַָָ
ּבהן.אדם] ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתמּורה; ועֹוׂשין מּום, ּכבעל הן הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

.ËÈחל וחציּה קדׁש ׁשחציּה ואחדּבהמה שותפים של [כגון ְְְְֵֶֶֶֶָָָֹֹ
חלקו] ּתמּורה.הקדיש נעׂשית ולא ּתמּורה, עֹוׂשה לא -ְְְֲֵַָָָֹֹ

.Îׁשּימּותּו ׁשּדינן החּטאֹות הקרבן]ּכל בעלי שמתו ,[כגון ִֶֶַַָָָָ
ׁשּיּפל עד ׁשּתרעה ׁשּדינּה חּטאת וכל ּתמּורה; עֹוׂשין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאינן

ּתמּורה. עֹוׂשה ותּמכר, מּום ְְִֵָָָָּבּה

.‡Î- לאׁשמֹו אֹו לעֹולתֹו אֹו לפסחֹו נקבה ְְְְְֲִִֵַַַָָָהּמפריׁש
הֹואיל לּקרב; ראּויין ׁשאינן ּפי על ואף ּתמּורה, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָעֹוׂשה
לקדּׁשת ירדּו - ּתמימין הן והרי ּדמים, לקדּׁשת ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֻֻוירדּו
ׁשהפריׁש ונׂשיא לחּטאתֹו, ׂשעיר הּמפריׁש אבל ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָהּגּוף.

לחּטאתֹו ּפרה ׁשהפריׁש ּגדֹול וכהן לחּטאתֹו, [שכלׂשעירה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ
להם] הראוי קרבן הפרישו לא ּתמּורה;אלו עֹוׂשין אינן -ְִֵָָ

קדּׁשת ואפּלּו ּכלל, נתקּדׁשה לא - ּבחּטאת המׁשּנה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֻׁשּכל
הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻּדמים,

שישי ,יום
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חּלין‡. ּבהמת על הּקרּבן ּבעל ׁשּיאמר היא - ְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּתמּורה
ואין זֹו'; חליפת זֹו 'הרי אֹו זֹו', ּתחת זֹו 'הרי לֹו: ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַׁשּיׁש
'ּתחת אֹו זֹו', חּטאת ּתחת זֹו 'הרי אמר: אם לֹומר, ֲִִֵַַַַַַַָָָצרי
ּתחת זֹו 'הרי אמר: אם וכן ּתמּורה. ׁשהיא - זֹו' ְְֲִִֵֵֶַַַָָָעֹולה
לי ׁשּיׁש עֹולה 'ּתחת אֹו הּבית', ּבתֹו לי ׁשּיׁש ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָחּטאת
אם אבל לֹו. ׁשּיׁש והּוא ּתמּורה; זֹו הרי - ּפלֹוני' ְְְְֲֲִִֵֵֶָָָּבמקֹום
ּתחת זֹו 'הרי אֹו עֹולה', ּתחת זֹו 'הרי חּלין: ּבהמת על ֱֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָֻאמר
מחּללת זֹו 'הרי אמר: אם וכן ּכלּום; אמר לא - ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֻחּטאת'

ּתמּורה. אינּה זֹו', ְֵַָָעל

ׁשּנפל·. הקּדׁש ואחת חּלין אחת ּבהמֹות, ׁשּתי לפניו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהיּו
ּתחת זֹו 'הרי ואמר: חּלין ּבהמת על ידֹו הּניח מּום, ְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָֻּבּה
הקּדׁש ּבהמת על ידֹו הּניח ולֹוקה; ּתמּורה, זֹו הרי - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָזֹו'
החּלין, ּבהמת על חּללּה זה הרי - זֹו' ּתחת זֹו 'הרי ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻואמר:
הּבהמה. ּבזֹו מּום ּבעלת ּכפֹודה אּלא ּתמּורה זֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָואין

ּבעלת‚. מהן ואחת מזּבח, קדׁשי ּבהמֹות ׁשלׁש לפניו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהיּו
ּתמימֹות ּבהמֹות וׁשלׁש לפדיֹון, עֹומדת היא ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָֹמּום
החּלין מן ׁשּתים הרי - אּלּו' ּתחת אּלּו 'הרי ואמר: ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֻֻחּלין,
עליהן ולֹוקה ּתמּורה, ּותמּורתן הּתמימֹות, ׁשּתים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּתחת

ּבעל ּתחת היא - הּׁשליׁשית והּבהמה מּוםׁשּתים. ת ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָ
ׁשּכיון ּבּה; להמיר ולא נתּכּון ּולחּללּה עליה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּנתחּללה
והּוא הּתר, ודר הּתמּורה, והיא אּסּור, ּדר לפניו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּיׁש
ועֹוׂשה ההּתר מּניח אדם ׁשאין היא, חזקה - ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחּלּול
אמר: אם וכן מלקּיֹות. ׁשלׁש לֹוקה אינֹו ּולפיכ ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻהאּסּור;
מהן ואחת אּלּו', ּבהמֹות עׂשר ּתחת אּלּו ּבהמֹות ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ'עׂשר
ׁשהּבהמה מלקּיֹות; ּתׁשע אּלא לֹוקה אינֹו - מּום ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻּבעלת
ּפי על ׁשאף ּבּה; להמיר ולא נתּכּון, לחּללּה - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהעׂשירית
אינֹו הּתר, ּדר ׁשם ויׁש הֹואיל הרּבה, ּבמלקּיֹות זה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻֻׁשהחזק
הקּדׁש, ׁשל ּבהמֹות ׁשּתי האּסּור. ועֹוׂשה ההּתר, ּדבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמּניח
מהן ואחת חּלין, ׁשל ּבהמֹות ּוׁשּתי מּום, ּבעלת מהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֻואחת
הּתמימה הרי - אּלּו' ּתחת אּלּו 'הרי ואמר: מּום, ְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַַַָָּבעלת
על מחּללת הּמּום ּובעלת אחת, ולֹוקה הּתמימה, ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָֻּתמּורת

האּסּור. ועֹוׂשה ההּתר, מּניח ׁשאינֹו הּמּום; ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבעלת

ּדבריו„. - ּוׁשלמים' עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי ְְְֲִֵֵַָָָָָהאֹומר:
ּובחצי עֹולה, ּתמּורת ּדמיה ּבחצי ויביא ותּמכר, ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָקּימין,
ּותמּורת עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי אמר: ׁשלמים. ּתמּורת ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָּדמיה
לא ואם קּימין; ּדבריו מּתחּלה, נתּכּון לכ אם - ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָֹׁשלמים'
'ּותמּורת ואמר: וחזר עֹולה, לתמּורת אּלא ּבּתחּלה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָנתּכּון
ּתֹופׂשין אין - ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזר ּפי על אף - ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשלמים'

ּבלבד. עֹולה ּתמּורת היא והרי ראׁשֹון, לׁשֹון ְְֲִִִֵֶַַַָָָאּלא

קודש שבת

ג ּפרק ּתמּורה ¤¤¨§§¦הלכֹות

ּתקרב‡. העֹולה, ּתמּורת לּקרב? הּתמּורה ּדין ְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכיצד
ּתרעה - מּום ּבעלת אֹו נקבה, ּתמּורתּה היתה ואם ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָעֹולה;
עֹולה. ּבדמיה ויביא ותּמכר, מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּנקבה
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתמּות החּטאת, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻּתמּורת
ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - האׁשם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹּתמּורת
טעּונה - ּדבר לכל ּכׁשלמים הּׁשלמים, ּתמּורת ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָלנדבה.

השחיטה]סמיכה לפני ידים חזה[סמיכת ּותנּופת ּונסכים, , ְְְִִֶַָָָ
לחם טעּונה ׁשאינּה אּלא ּכתֹודה, הּתֹודה, ּתמּורת ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָוׁשֹוק.

התודה] עם ּפסּולי[שמביאים ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְִֵֵֶַ
יֹום חצֹות קדם ּבֹו המיר אם - הּפסח ּתמּורת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֻהּמקּדׁשין.
ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה, ּתמּורתֹו אין עׂשר, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹארּבעה
חצֹות, אחר ּבֹו המיר ואם ׁשלמים; ּבדמיה ויביא מּום, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּבּה
הּבכֹור ּתמּורת ׁשלמים. ּתקרב עצמּה הּתמּורה ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָהרי
"לה' ּבּבכֹור: ׁשּנאמר לעֹולם, קרבין אינן - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמעׂשר

הּׁשמּועה מּפי רבינו]הּוא"; ממשה הּוא[מסורת למדּו, ְְִִַָָ
ּתמּורתן ּכּבכֹור. הּמעׂשר, ודין קרבה; ּתמּורתֹו ואין ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָקרב,

ותאכל. מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ְְִִֵֵֶֶַָָֹּתרעה

לּבעלים.·. הּמעׂשר, ּותמּורת לּכהנים; הּבכֹור, ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָֹּתמּורת
ּכמֹו מּום, ּבהן ׁשּנפל ּומעׂשר ּבכֹור ּפֹודין ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּוכׁשם
ּתמּורתן. ּפֹודין אין ּכ - מזּבח אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו
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ׁשלמים,‚. וחציּה עֹולה חציּה ׁשהקּדיׁשּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָּבהמה
מּפני קרבה ׁשאינּה הקּדׁש ּבהמת ּכל וכן ּכמֹוה; ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּתמּורתּה
זֹו ּבהמה 'חצי אמר: ּכמֹוה. ּתמּורתּה הרי הּקדּׁשה, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻּתחּלת
עֹולה 'חציּה עֹולה; ּתקרב זֹו הרי עֹולה', וחציּה ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָּתמּורה
מעׂשר' וחציּה ּתמּורה 'חציּה עֹולה; ּתקרב מעׂשר', ְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוחציּה

קרבה. ואינּה ספק, זֹו הרי -ְְֲֵֵֵֵָָָ

ּתמימה,„. לֹומר צרי ואין עֹובר, מּום ּבעלת ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּמקּדיׁש
והמיר ונפּדית, קבּוע מּום ּבּה נֹולד ּכ אחרואחר ּבּה ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָ

חולין]ׁשּנפּדית זֹו[בבהמת הרי ואינּה[החולין]- ּתמּורה. ְְְֲִֵֵֵֶָָ
קרבה, אינּה ׁשּתמּות; עד מּניחּה אּלא נפּדית, ואינּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָקרבה

ּדחּויה קדּׁשה מּכח ׁשּבאה כבר]מּפני נפדתה ;[שהראשונה ְְְִִֵֶַָָָָֹֻ
ּפדיֹונּה לתּפׂש קדּׁשתּה ּבכח ׁשאין נפּדית, אתואינּה [לקדש ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹֻ

.המעות]

.‰- מּתחּלתן קבּועין מּומין ּבעלי ׁשהיּו הּתמּורֹות ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּכל
ׁשּיהיּו ּכדי ּדבר, לכל לחּלין יֹוצאין ואינן יּפדּו; אּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻהרי
חלה ׁשהּקדּׁשה - ּפדיֹונן אחר ועבֹודה ּבגּזה ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָֻֻמּתרין
- ּבטֹוב" רע "אֹו ׁשּנאמר: קבּוע, מּום ּבעלת על ְְֱֲִֶֶַַַַַַָָּבתמּורה

ראּוי ׁשאינֹו ּבֹו וכּיֹוצא מּום ּבעל הּוא ּכאן, האמּור ְְֵֵֶַַַַָָָָו"רע"
ּקדׁש". "יהיה ּבֹו: ּכתּוב כן ּפי על ואף ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹלקרּבן,

.Âּבזבחים ׁשּנתערבה מן[שלמים]עֹולה ּבאחד והמיר , ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ
ּתמּורת 'אם ואֹומר: אחרת, ּבהמה מביא זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּתערבת
ׁשלמים ּתמּורת ואם ׁשלמים; זֹו ּבהמה הרי זֹו, היא ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָעֹולה
עם ׁשהביא ּבהמה ונמצאת עֹולה'; זֹו ּבהמה הרי זֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָהיא

ּבזה זה ׁשּנתערבּו ּוׁשלמים ּכעֹולה עדהּתמּורה, [ותרעה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָ
מום] בה ידּועשיפול ואין מּׁשּתיהן, ּבאחת והמיר חזר .ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

זבח מביא - המיר מהן חולין]ּבאיזה מּתֹו[בהמת אחר ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַ
היא ּתמּורה ּתמּורת 'אם הּׁשנּיה: הּתמּורה על ואֹומר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָּביתֹו,
ׁשלמים אֹו עֹולה ּתמּורת ואם חּלין; ׁשהביא זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֻזֹו,
ׁשהביא זה והרי ׁשלמים'; אֹו עֹולה ׁשהביא זה הרי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהיא,
ּבזה. זה ׁשּנתערבּו ּותמּורה ּכזבח הּׁשנּיה, הּתמּורה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָעם
הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות הּתערבת ּדין ּבארנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֻּוכבר

.Êּבאחד והמיר ּבמעׂשר, אֹו ּבבכֹור ׁשּנתערבּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָׁשלמים
מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה אּלא יקרב; לא זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹמהן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכּמעׂשר, אֹו ּכּבכֹור ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָויאכל
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ראשון ,יום

.˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― מאה הּמׁשלמת ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. הּיֹולדת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלהיֹות

ֶֶַהּיֹולדת.

שני ,יום

.Â˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ו זבההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָמטמאה,
אחר זּולתּה מטּמאה ואי זבה, נעׂשית ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָהיא

זבה. ְֶֶֶָָָׁשּנעׂשתה

שלישי ,יום

.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ד הּזבהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
ׁשּבהם הּדברים ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּמא,
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ּובאיזה זב, נעׂשה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹהּוא

רביעי יום

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

וכלֿ נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻמטמאה,
ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל מזּכיר והנני ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָּדיניה.

לקּמן מהּֿׁשּיּזכר ּבכל הּטמאֹות,ׁשּתזּכרּנה מּמיני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
מןֿהּטמאֹות ומין ּכלֿמין מֹונים ׁשאנּו זה ְְִִִִֶֶַָָָֻוהּוא:
להּטּמא חּיבים ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכמצות
ּבּה, מּלהּטּמא מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֻֻּבטמאה

ׁשּיהיּו llka)עד f`)זה אּלא לאֿתעׂשה, מצות ְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹ
אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּתֹורה
― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ּבאפן מטּמא זה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּדבר
הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ּדין ּכלֹומר: עׂשה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַמצות
ּפלֹוני ּבדבר ׁשהּנֹוגע אֹומרים ׁשאנּו הינּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמצוה,
אינֹו אחר, ּבמּצב הּוא ואם נטמא; ּכזה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּבאפן
רׁשּות: ׁשל ּדבר הּוא ההּטּמאּות עצם א ְְְִִֶֶֶַַַָָָנטמא.
ּולׁשֹון מּטּמא. אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה ְְִִִִֵֵֵֶַַָאם

ipiny)ספרא zyxt)"תּגעּו לא "ּובנבלתם :`xwie) ְְְִִִָָָָֹ
(g ,`iילקה ּבּנבלה אדם נגע אם "יכֹול ―ְְִִֵֶַַָָָָָ

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה לֹומר: ּתלמּוד i`,ארּבעים? my) ְְְִִֵֶַַַַָָ
(ck?לּה ויּטּמא יל נבלה אדם ראה אם יכֹול ;ְְִִֵֵֵַָָָָָָָָ

ּכיצד? הא תּגעּו", לא "ּובנבלתם לֹומר: ְְְִִֵַַַָָָָֹּתלמּוד
הּדין ― היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: ְְֱִִִִֵֵֵַַָהוי
ּבזה ׁשהּנֹוגע לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאׁשר

ycew zay ,iyiy mei ,iying mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

הּטמאים: ּבכלֿחּיּובי וחּיב טמא ונעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָנטמא
ׁשכינה למחנה חּוץ l`xyi'לצאת zxfr'n) ְְֲִֵֵַָָ

(dnipte ycwnayּבֹו לנּגע ולא קדׁש לאכל ְְְֱִֶֶֶַֹֹֹֹֹוׁשּלא
טמא ׁשּנעׂשה ּכלֹומר: הּצּוּוי, וזהּו ― ּבזה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
.ּכ ּבאפן ּבקרבתֹו היה אם אֹו זה, ּבדבר נגע ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹאם

הּטמאה. מּמיני ּבכלֿמין זה ענין ְְְְִִִִֵֶַָָָֻּוזכֹור

חמישי, שישי,יום קודשיום שבת
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― הק"ט ּבמיהּמצוה לטּבֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָ
ׁשּנטמאנּו הּטמאה מּמיני מּכלֿמין נטהר ואז ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻמקוה
אתּֿכלֿ ּבּמים "ורחץ יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִֶֶַַַַָָָּבֹו,

fh)ּבׂשרֹו" ,eh `xwie)ּבּקּבלה ּובא ,zyxt `xtq) ְַַָָָָ
(rxevnׁשעּור והּוא ּבהם עֹולה ׁשּכלּֿבׂשרֹו "מים :ְְִִֶֶֶַָָָ

נֹובעים מים היּו אם אּלא ׁשּלהם(oirnn)מקוה", , ְְִִִִֶֶֶַָָָָ
זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשעּור, (zekldאין ְְְְְִִִִֵֵֶָָ

(ze`eewnהּמים יהיּו ּבלבד ׁשהּזב ּומּתנאיה, .ְְְִִִִֶֶַַַַָָָ
הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו נֹובעים, ּבהם ְְְִִֶֶֶַַַָָָׁשּיטהר

חּיים" bi)"ּבמים ,my)ּבאמרנּו הּכּונה ואין . ְְְְִִֵֵַַַַָָָ
לטּבֹול חּיב ׁשּכלֿטמא עׂשה, מצות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּטבילה
לעׂשֹות חּיב ּבטּלית ׁשּכלֿהּמתעּטף ּכדר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבהכרח,
לעׂשֹות חּיב ּבית לֹו ׁשּיׁש ׁשּכלֿמי אֹו ֲִִִִֵֶֶַַַָָציצית,
ׁשאנּו טבילה לדין ּבכ ּכּונתי אּלא ― ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָמעקה

יּתכן לא מּטמאתֹו להּטהר ׁשּכלֿהרֹוצה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻנצטּוינּו
ּולׁשֹון יטהר. ואז ּבּמים, ּבטבילה אּלא זה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָּדבר

zen)ספרא ixg` zyxt)ּגזרת יכֹול ּבּמים, "ורחץ : ְְְִִֵַַַַָָָ
מל(mrh `ll ,`ed jexa yecwd):לֹומר ּתלמּוד ְֶֶַַ

הריהּו הּטמאה". מּפני ― הּמחנה אל יבא ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻואחר
למי ּבלבד ּדין ׁשּזה :ל ׁשּבארּתי הּזה לּכלל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָרֹומז
הּוא זה ודין ― ׁשּיעׂשהּֿכ להּטהר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָׁשרֹוצה
אּלא ּדוקא, טבילה ׁשּנחּיבהּו לא אבל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּמצוה;
ׁשכינה למחנה יּכנס ולא ּבטמאתֹו להּׁשאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻהרֹוצה

(miptle ycwnd ziaay l`xyi zxfrn)זמן ְֵֶַאיזה
האמת ספר ּבאר ּוכבר רּׁשאי. ―("dxezd xtq") ְֱֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשאין אּלא טהֹור, ׁשהּוא וטבל ׁשּנטמא ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּכלֿמי
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד ׁשלמה ynydטהרתֹו rwyzy) ְְֲֳִִֵֶַַָָָ

(dliahd meiaׁשּצרי המקּבל, ּבּפרּוׁש ּגם ּבא וכן .ְְִֵֵֶַַַָָָֻ
אמרּו הּמים. ּבׁשטח נֹוגע ערֹום וגּופֹו ְְְְִִֵֶַַַָָָֹלטּבל

(:c oiaexir)חֹוצץ ּדבר יהא ׁשּלא ― "ּכלּֿבׂשרֹו :ְְֵֵֶָָָָֹ
נתּב הּנה הּמים". ּובין ―ּבינֹו זֹו ׁשּמצוה ,ל אר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ודיני הּמקוה ּדיני ּכֹוללת ― טבילה מצות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָוהיא
יֹום טבּול ודיני l`החציצה oiicre lahy df) ְְֲִִֵַָ
(eyny Ð drwy Ð aixrdמבארת זֹו ּומצוה .ְְִֶֶָֹ

יֹום. טבּול ּובמּסכת מקואֹות ְְְְִֶֶֶֶַַָּבמּסכת

�
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הּטמאים: ּבכלֿחּיּובי וחּיב טמא ונעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָנטמא
ׁשכינה למחנה חּוץ l`xyi'לצאת zxfr'n) ְְֲִֵֵַָָ

(dnipte ycwnayּבֹו לנּגע ולא קדׁש לאכל ְְְֱִֶֶֶַֹֹֹֹֹוׁשּלא
טמא ׁשּנעׂשה ּכלֹומר: הּצּוּוי, וזהּו ― ּבזה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
.ּכ ּבאפן ּבקרבתֹו היה אם אֹו זה, ּבדבר נגע ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹאם

הּטמאה. מּמיני ּבכלֿמין זה ענין ְְְְִִִִֵֶַָָָֻּוזכֹור

חמישי, שישי,יום קודשיום שבת
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― הק"ט ּבמיהּמצוה לטּבֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָ
ׁשּנטמאנּו הּטמאה מּמיני מּכלֿמין נטהר ואז ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻמקוה
אתּֿכלֿ ּבּמים "ורחץ יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִֶֶַַַַָָָּבֹו,

fh)ּבׂשרֹו" ,eh `xwie)ּבּקּבלה ּובא ,zyxt `xtq) ְַַָָָָ
(rxevnׁשעּור והּוא ּבהם עֹולה ׁשּכלּֿבׂשרֹו "מים :ְְִִֶֶֶַָָָ

נֹובעים מים היּו אם אּלא ׁשּלהם(oirnn)מקוה", , ְְִִִִֶֶֶַָָָָ
זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשעּור, (zekldאין ְְְְְִִִִֵֵֶָָ

(ze`eewnהּמים יהיּו ּבלבד ׁשהּזב ּומּתנאיה, .ְְְִִִִֶֶַַַַָָָ
הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו נֹובעים, ּבהם ְְְִִֶֶֶַַַָָָׁשּיטהר

חּיים" bi)"ּבמים ,my)ּבאמרנּו הּכּונה ואין . ְְְְִִֵֵַַַַָָָ
לטּבֹול חּיב ׁשּכלֿטמא עׂשה, מצות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּטבילה
לעׂשֹות חּיב ּבטּלית ׁשּכלֿהּמתעּטף ּכדר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבהכרח,
לעׂשֹות חּיב ּבית לֹו ׁשּיׁש ׁשּכלֿמי אֹו ֲִִִִֵֶֶַַַָָציצית,
ׁשאנּו טבילה לדין ּבכ ּכּונתי אּלא ― ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָמעקה

יּתכן לא מּטמאתֹו להּטהר ׁשּכלֿהרֹוצה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻנצטּוינּו
ּולׁשֹון יטהר. ואז ּבּמים, ּבטבילה אּלא זה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָּדבר

zen)ספרא ixg` zyxt)ּגזרת יכֹול ּבּמים, "ורחץ : ְְְִִֵַַַַָָָ
מל(mrh `ll ,`ed jexa yecwd):לֹומר ּתלמּוד ְֶֶַַ

הריהּו הּטמאה". מּפני ― הּמחנה אל יבא ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻואחר
למי ּבלבד ּדין ׁשּזה :ל ׁשּבארּתי הּזה לּכלל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָרֹומז
הּוא זה ודין ― ׁשּיעׂשהּֿכ להּטהר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָׁשרֹוצה
אּלא ּדוקא, טבילה ׁשּנחּיבהּו לא אבל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּמצוה;
ׁשכינה למחנה יּכנס ולא ּבטמאתֹו להּׁשאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻהרֹוצה

(miptle ycwnd ziaay l`xyi zxfrn)זמן ְֵֶַאיזה
האמת ספר ּבאר ּוכבר רּׁשאי. ―("dxezd xtq") ְֱֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשאין אּלא טהֹור, ׁשהּוא וטבל ׁשּנטמא ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּכלֿמי
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד ׁשלמה ynydטהרתֹו rwyzy) ְְֲֳִִֵֶַַָָָ

(dliahd meiaׁשּצרי המקּבל, ּבּפרּוׁש ּגם ּבא וכן .ְְִֵֵֶַַַָָָֻ
אמרּו הּמים. ּבׁשטח נֹוגע ערֹום וגּופֹו ְְְְִִֵֶַַַָָָֹלטּבל

(:c oiaexir)חֹוצץ ּדבר יהא ׁשּלא ― "ּכלּֿבׂשרֹו :ְְֵֵֶָָָָֹ
נתּב הּנה הּמים". ּובין ―ּבינֹו זֹו ׁשּמצוה ,ל אר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ודיני הּמקוה ּדיני ּכֹוללת ― טבילה מצות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָוהיא
יֹום טבּול ודיני l`החציצה oiicre lahy df) ְְֲִִֵַָ
(eyny Ð drwy Ð aixrdמבארת זֹו ּומצוה .ְְִֶֶָֹ

יֹום. טבּול ּובמּסכת מקואֹות ְְְְִֶֶֶֶַַָּבמּסכת

�

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אדר, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יהודא ליב שי' הלוי

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מטו"ב אדר והמוסגר בו, ולפלא שגם הוא אינו מזכיר אודות הפצת המעינות 

חוצה ובפרט בימי הסגולה וכמו יום ההילולא, ימי הפורים דאזלינן מנייהו )וידוע הפירוש דאזלינן לשון 

ויה"ר  עומד(,  בבחי'  שהיתה  למטה  ירידתה  קודם  הנשמה  כמדריגת  ולא  מהלך  בבחי'  שנעשים  הילוך, 

שיתעסק בזה במרץ הכי גדול ובמילא יצליח וכידוע פסק בי"ד של מעלה, אשר בגלל המסירות נפש הלזו 

ענין של תורה יראת שמים  )של כ"ק רבנו הזקן(, על תורת החסידות פסקו בבי"ד של מעלה אשר בכל 

ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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íéçåìîä íéîéáבהם שמצויים הגדולים, הימים כל היינו –
גדולים) נהרות (אפילו כבנהרות שלא וגלים, .1רוחות

øåñéàä ììëá 'ã íåéåיום מליל האיסור תחילת מועד –

ואילך .2רביעי

úñå éåðéùå ìåáìáå øòöכל נחשב הוסת שינוי בכלל –

ג' תוך ניתוח לקבוע אין ולכך החיים, באורח קיצוני שינוי
לשהות יצטרך הניתוח כשבעקבות השבת קודם ימים
לבית שכשנכנס כיון הרפואה, בבית ימים כמה במשך
וקימה שינה, אכילה, סדרי מיוחד, בלבוש הרופאים

ולמשפחתו לו גדול, ובלבול צער נגרם (וראה3מיוחדים, .
זה). באיסור עוד ל אות להלן

úñå éåðéùå.הגוף בהרגלי קיצוני שינוי –

úñå éåðéùåהספנים וכן ים, בלב באניה לילך שהורגל מי –

להו שרו בלבול, ולא צער מרגישים ואינם בכך שאומנותם
שבת מעונג מתבטלים שאינם השבת, קודם ימים ג' .4להפליג

úáùá âðåòהנביאים ידי על נתפרש בשבת שחיובו –5.

äåöî øáãìכגון ממש מצוה לצורך היינו לכתחילה –

שבוים לפדיון או רבו, פני באלו6להקביל למחות אין אבל ,
י"ב סעיף כדלהלן דהו, כל לצורך אפילו היתר .7שנהגו

äåöîá ÷ñåòäùהמצוה במחשבת טרוד שהוא היינו –

.9ובתיקוניה

úøçà äåöîî øåèôשניהם לקיים בידו אפילו –10.

ïåãéöì øåöîסמוכות נמל ערי שני –11.

ø÷åááלו אסור היום, על שתיים או שעה שהה אם אבל –

שעה ויתעכב – הלילה קודם שיגיע אפשר אי שהרי להפליג,
שבת מעונג בהם ויתבטל בצער, הספינה על שעתיים .12או

zexewn

הם.1) אף מותרים טבריה) (ים הכנרת כמו אגמים ולכאורה
ג.2) סעיף להלן
(3.518 ע' חט"ז לקו"ש
ע"א.4) י"ט דף שבת המאירי בשם ו' אות רמח סי' הדביר פתח
רמב.5) סימן ריש לעיל
סי"ח.6) תרמ סי'
שיש7) שבת, לחלל שיצטרך ודאי שיודע יג בסעיף משא"כ

למחות.
מתפילין),8) (פטור ו-ט סעיפים לח סי' גם: ונתבאר הובא

תר"מ סי' ס"ט, תרלט סי' חמץ), (ביעור סי"ח תמד סי' להלן
פ"ג שם ה"ו. פ"ד ת"ת הלכות בסוכה), (ישיבה סי"ח שם ס"ז,

סק"א. קו"א כאן וראה התורה). (לימוד סק"א קו"א

סי"ח.9) תר"מ סי'
לו10) מוסיפה אינה השניה המצוה אם למעט ס"ז, לח סי'

שם. המפורטים התנאים ושאר כלל, טורח
ישראל.11) ארץ לצפון סמוך בלבנון כיום שוכנות
א.12) סעיף לבוש
בניהם13) ואף המקום] מנהג של תוקפו [לגבי ט: סעיף

רשאין אינן הזאת בעיר הדרים הדורות כל סוף עד אחריהם
אמך. תורת תטוש ואל שנאמר משום אבותיהן ממנהג לשנות

המקום). כבן נחשב אימתי י ובסעיף שם (וראה
מהדורה14) לשוע"ר (ציונים בשוע"ר לידינו הגיע לא זה סימן

ומנהג קבלת דין ב בסעיף שם נתבאר המחבר ובשו"ע החדשה)
בעיר. להתיישב הבא כל את וכן אחריהם, זרעם את שמחייב הרבים

א-ב סעיפים בשבת בשיירא וההולך בספינה המפליג דין ב, חלק
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„Úאֹו ּבהמה ּבגידי נתּפרין הּתפּלין ׁשּיהיּו מּסיני למׁשה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהלכה
חּיה אֹו ּבהמה ּבעקב ׁשּיׁש הּגידין (לֹוקחים הּטהֹורים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָחּיה
ׁשּיהא עד ּבאבנים מרּככן ― קׁשים הם ואם לבנים, ּגידים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהן

אֹותן). וׁשֹוזרין וטֹווין ּכפׁשּתן, ְְְְְִִִָָָעׂשּוי

ּבגידי לתּפר ׁשּמצוה הּגאֹונים מן ּבידֹו ׁשּקּבלה ׁשאֹומר מי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹויׁש
לדבריו: לחּוׁש וטֹוב לכּתחּלה. ― ְְְְִִַָָָָׁשֹור

‰Úידּוע אם ּגידים, מהם לקנֹות הּנכרים לבּתי ליל ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאין
ׁשהרב ּפי על אף טמאה, מּבהמה אֹותן נֹוטלין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּמקצתן
ּבׁשעה נכרי אצל הֹול ׁשהּוא ׁשּכיון לפי טהֹורה, מּבהמה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָנֹוטלין
ׁשּכל הרב, אחר ּבזה הֹולכין אין ― ּבבּתיהן קבּועין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהם

מחצה. על ּכמחצה ְֱֱֶֶַַַָָָהּקבּוע

ׁשּפרׁש ׁשּכיון מּמּנּו, לקנֹות מּתר לּׁשּוק הביא הּנכרי אם ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאבל
ּפֹורׁש. הּוא הרב מן הּפֹורׁש ּכל אֹומרים אנּו ― קביעּותֹו ְְְִִִִֵֵַָָָֹמּמקֹום

ידּוע אין מּתרואם ― טמאה מּבהמה אֹותן נֹוטלין ׁשּמקצתן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻ
טהֹורים, הם הּנאכלים ּבהמֹות ׁשרב ענין, ּבכל מהם ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹלקנֹות
הּנכרי אין ׁשּבוּדאי ּגידים, מהם נֹוטלין אין נאכלין ׁשאינן ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּומאֹותן

ּגידיה. ּבׁשביל ּבהמּתֹו ְְְִִִֵֶֶָנֹוחר

לקנֹות אסּור ― טוּויין ּגידים אבל טוּויין, ׁשאינן ּבגידים זה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָָוכל
ׁשּתהיה צרי ― הן מּסיני למׁשה ׁשהלכה ׁשּכיון ענין, ּבכל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמהם
מּפני לׁשמן, ׁשחרֹות הרצּועֹות לעׂשֹות ׁשּצרי ּכמֹו לׁשמן, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹעׂשּיתן
לג. ּבסימן ׁשּיתּבאר ּכמֹו מּסיני, למׁשה הלכה היא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהׁשחרתן
(ּכמֹו לׁשמּה להיֹות וצרי עׂשּיתן, היא זֹו ― הּגידים ְְְְְֲִִִִִִִִַַָָָָּוטוּית
לׁשמּה), להיֹות וצרי עׂשּיתן, היא זֹו ― טוּיתן הּציצית, ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָָׁשחּוטי

הן: לׁשמּה ּבני לאו ְְְְִִֵֵָָָונכרים

ÂÚ,עצמן ּכגידים הן הּקלף מן הּנעׂשין ׁשחּוטין ׁשאֹומר מי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָיׁש
ּדבריו על לסמ ויׁש ּותפּלין. ּתֹורה ספר ּבהן לתּפר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹּוכׁשרין
להם ׁשּיזּדּמנּו עד אּלּו ּבחּוטין לתּפר מצּויים ּגידים ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבמקֹום

ּתפּלין: מּמצות להתּבּטל ׁשּלא ְְְְִִִִִִִֵֶַַֹּגידים,

ÊÚׁשנים ּכנגד ּתפירֹות עׂשרה ׁשּתים לתּפר הּגאֹונים ּביד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹקּבלה
יהיה הּתפירה וחּוט צד. ּבכל ּתפירֹות ׁשלׁש ׁשבטים, ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹעׂשר
מׁשּתים ּפחת ואם ּותפירה. ּתפירה ּבכל רּוחֹות מׁשּתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָסֹובב
ׁשּתהיה צרי ואין ּפסל. לא ― הֹוסיף אֹו ּתפירֹות, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹעׂשרה

לּבית. סמּו אּלא הּבית ּבתֹו ְְִִִֶַַַַַָָָהּתפירה

ׁשני ּבין ונכּפל מתּפּׁשט הּבית עֹור ׁשּיהיה צרי מקֹום, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּומּכל
ּגם הּתפירה ׁשּתהיה ּכדי הּתפירה, ּבמקֹום הּתּתֹורא ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּכפלים

הּבית), מּגּוף נחׁשב (ׁשהּוא מהּבית הּמתּפּׁשט ּגּוףּבעֹור ונמצא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
הלכה ׁשהרי ּפסּול, ― לאו ואם ּבּתּתֹורא. ּתפּור למׁשההּבית ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ולא ּתפּלין הּנקראים הם והּבּתים ּתפּורין, יהיּו ׁשּתפּלין ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָֹמּסיני
ּברּבּוע ּדי ולא הּבּתים, ּגּוף ּגם לרּבע צרי זה ׁשּמּפני ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּתּתֹורא,
מּסיני, למׁשה הלכה מרּבעֹות ּתפּלין ׁשאמרּו: מּפני ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻהּתּתֹורא,
ׁשל ּתּתֹורא ― נקראת והּתּתֹורא ּתפּלין, הּנקראים הם ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָוהּבּתים

ְִִּתפּלין:

ÁÚ― הּתפירה ּבאמצע הּתפירה חּוט נפסק ׁשאם מחמירין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָיׁש
ׁשּכיון אחר, ּבחּוט מחדׁש ויתּפר ויחזר מּׁשם ּכּלֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻיּטלּנּו
וכל לּפסק, וסֹופֹו חזק אינֹו ּבוּדאי ― הּתפירה ּבׁשעת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּנפסק
קצר החּוט אם אבל ּכלּום. ואינֹו הּוא, ּכפסּוק ― לּפסק ְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָהעֹומד
צרי ואין אחר, ּבחּוט לגמר יכֹול ― נפסק ולא ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹֹמּתחּלתֹו

אחד: ּבחּוט הּתפירה ּכל ְְְִִֶֶֶַָָָׁשּתהיה

ËÚׁשהכניס ׁשּלאחר מּסיני, למׁשה הלכה ― ּתפּלין ׁשל ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָקׁשר
ּבׁשל ּדלי"ת ּכמין קׁשר יעׂשה ― המעּברּתא לתֹו ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהרצּועה
הּׁשי"ן עם ׁשּד"י אֹותּיֹות להׁשלים יד, ּבׁשל יּו"ד ּוכמין ְְְְִִִִִֶַַַַָֹראׁש

ראׁש. ְֶֶֹׁשּבׁשל

הּׁשי"ן יעׂשה ׁשּמּתחּלה ּכסדרֹו, הּׁשם להׁשלים לּזהר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָוטֹוב
אֹותּיֹות ּכסדר ,אחרּֿכ יד ׁשל וקׁשר ראׁש, ׁשל הּקׁשר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹואחרּֿכ

ֵַהּׁשם.

אּלא ּדלי"ת ּכמין נראה ׁשּיהיה צרי אין ― ראׁש ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹוהּקׁשר
לעׂשֹותֹו נֹוהגין ויׁש הראׁש, ׁשּכלּפי ּפנים מּצד ולא חּוץ, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָֹֹמּצד

צדדין: מּׁשני ּדלי"ת ּכמין נראה ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָָּבענין

Ùלפי הּזרֹוע, לרחב יד ׁשל הּבית על עֹור להעביר ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַָֹונֹוהגין
ּתחת אֹותן ּומׂשימין ּוקצרים, ּגבֹוהים הם יד ׁשל ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשהּתפּלין
עליהן להעביר נהגּו לכ הּבגדים, ּתחת ּומתקלקלין ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּבגדים

לחּז זֹו להעבירּה:רצּועה נֹוהגין אין מקֹומֹות ּובמקצת קן. ְְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָ

עד-פ סעיפים התפילין כתיבת דין לב סימן א, חלק

•
xe` dxez

הפרק: וכחתוכן חייך" הוא "כי ה' אהבת בין ההבדל

השם קידוש על נפש המסירת

שהי' הביטול ענין יותר בעומק לבאר ימשיך זה [בפרק

בנ שהיו"אצל בכך ביטוי לידי שבא המן, גזירת בזמן י

השם. קדושת על נפשם למסור מוכנים

מוחלט ביטול על מורה נפש דמסירת הענין, ונקודת

ישראל"להקב דבני שהביטול ונמצא ובעצמו. בכבודו ה

לא היינו בביטול, ביותר גבוהה מדריגה הי' הפורים בימי

התורה בלימוד ית' רצונו בקיום המתבטא ביטול סתם

מקום שום משאיר שאינו כזה ביטול אלא המצוות, וקיום

תורה מתן בעת הביטול דרך על והוא האדם. למציאות

" באמירת ביטוי לידי ונשמעשבא שנעשה בכך וכן פרחה""

."נשמתן

קבלת כי תורה, למתן פורים בין הקשר עומק וזהו

שבנ ענינה ""התורה נעשו "כליםי לגילוי של" קדמונו

(עעולם להקב"" המוחלט ביטולם בפורים,"י הי' וכן - ה)

ועצמותו"שע למהותו המוחלט וביטולם נפשם מסירת י

ב סוף אין אור לגילוי זכו ""ית', עולםה של ."קדמונו

ומבאר:] שהולך וזהו
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„Úאֹו ּבהמה ּבגידי נתּפרין הּתפּלין ׁשּיהיּו מּסיני למׁשה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהלכה
חּיה אֹו ּבהמה ּבעקב ׁשּיׁש הּגידין (לֹוקחים הּטהֹורים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָחּיה
ׁשּיהא עד ּבאבנים מרּככן ― קׁשים הם ואם לבנים, ּגידים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהן

אֹותן). וׁשֹוזרין וטֹווין ּכפׁשּתן, ְְְְְִִִָָָעׂשּוי

ּבגידי לתּפר ׁשּמצוה הּגאֹונים מן ּבידֹו ׁשּקּבלה ׁשאֹומר מי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹויׁש
לדבריו: לחּוׁש וטֹוב לכּתחּלה. ― ְְְְִִַָָָָׁשֹור

‰Úידּוע אם ּגידים, מהם לקנֹות הּנכרים לבּתי ליל ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאין
ׁשהרב ּפי על אף טמאה, מּבהמה אֹותן נֹוטלין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּמקצתן
ּבׁשעה נכרי אצל הֹול ׁשהּוא ׁשּכיון לפי טהֹורה, מּבהמה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָנֹוטלין
ׁשּכל הרב, אחר ּבזה הֹולכין אין ― ּבבּתיהן קבּועין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהם

מחצה. על ּכמחצה ְֱֱֶֶַַַָָָהּקבּוע

ׁשּפרׁש ׁשּכיון מּמּנּו, לקנֹות מּתר לּׁשּוק הביא הּנכרי אם ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאבל
ּפֹורׁש. הּוא הרב מן הּפֹורׁש ּכל אֹומרים אנּו ― קביעּותֹו ְְְִִִִֵֵַָָָֹמּמקֹום

ידּוע אין מּתרואם ― טמאה מּבהמה אֹותן נֹוטלין ׁשּמקצתן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻ
טהֹורים, הם הּנאכלים ּבהמֹות ׁשרב ענין, ּבכל מהם ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹלקנֹות
הּנכרי אין ׁשּבוּדאי ּגידים, מהם נֹוטלין אין נאכלין ׁשאינן ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּומאֹותן

ּגידיה. ּבׁשביל ּבהמּתֹו ְְְִִִֵֶֶָנֹוחר

לקנֹות אסּור ― טוּויין ּגידים אבל טוּויין, ׁשאינן ּבגידים זה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָָוכל
ׁשּתהיה צרי ― הן מּסיני למׁשה ׁשהלכה ׁשּכיון ענין, ּבכל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמהם
מּפני לׁשמן, ׁשחרֹות הרצּועֹות לעׂשֹות ׁשּצרי ּכמֹו לׁשמן, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹעׂשּיתן
לג. ּבסימן ׁשּיתּבאר ּכמֹו מּסיני, למׁשה הלכה היא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהׁשחרתן
(ּכמֹו לׁשמּה להיֹות וצרי עׂשּיתן, היא זֹו ― הּגידים ְְְְְֲִִִִִִִִַַָָָָּוטוּית
לׁשמּה), להיֹות וצרי עׂשּיתן, היא זֹו ― טוּיתן הּציצית, ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָָׁשחּוטי

הן: לׁשמּה ּבני לאו ְְְְִִֵֵָָָונכרים

ÂÚ,עצמן ּכגידים הן הּקלף מן הּנעׂשין ׁשחּוטין ׁשאֹומר מי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָיׁש
ּדבריו על לסמ ויׁש ּותפּלין. ּתֹורה ספר ּבהן לתּפר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹּוכׁשרין
להם ׁשּיזּדּמנּו עד אּלּו ּבחּוטין לתּפר מצּויים ּגידים ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבמקֹום

ּתפּלין: מּמצות להתּבּטל ׁשּלא ְְְְִִִִִִִֵֶַַֹּגידים,

ÊÚׁשנים ּכנגד ּתפירֹות עׂשרה ׁשּתים לתּפר הּגאֹונים ּביד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹקּבלה
יהיה הּתפירה וחּוט צד. ּבכל ּתפירֹות ׁשלׁש ׁשבטים, ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹעׂשר
מׁשּתים ּפחת ואם ּותפירה. ּתפירה ּבכל רּוחֹות מׁשּתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָסֹובב
ׁשּתהיה צרי ואין ּפסל. לא ― הֹוסיף אֹו ּתפירֹות, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹעׂשרה

לּבית. סמּו אּלא הּבית ּבתֹו ְְִִִֶַַַַַָָָהּתפירה

ׁשני ּבין ונכּפל מתּפּׁשט הּבית עֹור ׁשּיהיה צרי מקֹום, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּומּכל
ּגם הּתפירה ׁשּתהיה ּכדי הּתפירה, ּבמקֹום הּתּתֹורא ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּכפלים

הּבית), מּגּוף נחׁשב (ׁשהּוא מהּבית הּמתּפּׁשט ּגּוףּבעֹור ונמצא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
הלכה ׁשהרי ּפסּול, ― לאו ואם ּבּתּתֹורא. ּתפּור למׁשההּבית ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ולא ּתפּלין הּנקראים הם והּבּתים ּתפּורין, יהיּו ׁשּתפּלין ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָֹמּסיני
ּברּבּוע ּדי ולא הּבּתים, ּגּוף ּגם לרּבע צרי זה ׁשּמּפני ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּתּתֹורא,
מּסיני, למׁשה הלכה מרּבעֹות ּתפּלין ׁשאמרּו: מּפני ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻהּתּתֹורא,
ׁשל ּתּתֹורא ― נקראת והּתּתֹורא ּתפּלין, הּנקראים הם ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָוהּבּתים

ְִִּתפּלין:

ÁÚ― הּתפירה ּבאמצע הּתפירה חּוט נפסק ׁשאם מחמירין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָיׁש
ׁשּכיון אחר, ּבחּוט מחדׁש ויתּפר ויחזר מּׁשם ּכּלֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻיּטלּנּו
וכל לּפסק, וסֹופֹו חזק אינֹו ּבוּדאי ― הּתפירה ּבׁשעת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּנפסק
קצר החּוט אם אבל ּכלּום. ואינֹו הּוא, ּכפסּוק ― לּפסק ְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָהעֹומד
צרי ואין אחר, ּבחּוט לגמר יכֹול ― נפסק ולא ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹֹמּתחּלתֹו

אחד: ּבחּוט הּתפירה ּכל ְְְִִֶֶֶַָָָׁשּתהיה

ËÚׁשהכניס ׁשּלאחר מּסיני, למׁשה הלכה ― ּתפּלין ׁשל ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָקׁשר
ּבׁשל ּדלי"ת ּכמין קׁשר יעׂשה ― המעּברּתא לתֹו ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהרצּועה
הּׁשי"ן עם ׁשּד"י אֹותּיֹות להׁשלים יד, ּבׁשל יּו"ד ּוכמין ְְְְִִִִִֶַַַַָֹראׁש

ראׁש. ְֶֶֹׁשּבׁשל

הּׁשי"ן יעׂשה ׁשּמּתחּלה ּכסדרֹו, הּׁשם להׁשלים לּזהר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָוטֹוב
אֹותּיֹות ּכסדר ,אחרּֿכ יד ׁשל וקׁשר ראׁש, ׁשל הּקׁשר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹואחרּֿכ

ֵַהּׁשם.

אּלא ּדלי"ת ּכמין נראה ׁשּיהיה צרי אין ― ראׁש ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹוהּקׁשר
לעׂשֹותֹו נֹוהגין ויׁש הראׁש, ׁשּכלּפי ּפנים מּצד ולא חּוץ, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָֹֹמּצד

צדדין: מּׁשני ּדלי"ת ּכמין נראה ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָָּבענין

Ùלפי הּזרֹוע, לרחב יד ׁשל הּבית על עֹור להעביר ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַָֹונֹוהגין
ּתחת אֹותן ּומׂשימין ּוקצרים, ּגבֹוהים הם יד ׁשל ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשהּתפּלין
עליהן להעביר נהגּו לכ הּבגדים, ּתחת ּומתקלקלין ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּבגדים

לחּז זֹו להעבירּה:רצּועה נֹוהגין אין מקֹומֹות ּובמקצת קן. ְְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָ

עד-פ סעיפים התפילין כתיבת דין לב סימן א, חלק

•
xe` dxez

הפרק: וכחתוכן חייך" הוא "כי ה' אהבת בין ההבדל

השם קידוש על נפש המסירת

שהי' הביטול ענין יותר בעומק לבאר ימשיך זה [בפרק

בנ שהיו"אצל בכך ביטוי לידי שבא המן, גזירת בזמן י

השם. קדושת על נפשם למסור מוכנים

מוחלט ביטול על מורה נפש דמסירת הענין, ונקודת

ישראל"להקב דבני שהביטול ונמצא ובעצמו. בכבודו ה

לא היינו בביטול, ביותר גבוהה מדריגה הי' הפורים בימי

התורה בלימוד ית' רצונו בקיום המתבטא ביטול סתם

מקום שום משאיר שאינו כזה ביטול אלא המצוות, וקיום

תורה מתן בעת הביטול דרך על והוא האדם. למציאות

" באמירת ביטוי לידי ונשמעשבא שנעשה בכך וכן פרחה""

."נשמתן

קבלת כי תורה, למתן פורים בין הקשר עומק וזהו

שבנ ענינה ""התורה נעשו "כליםי לגילוי של" קדמונו

(עעולם להקב"" המוחלט ביטולם בפורים,"י הי' וכן - ה)

ועצמותו"שע למהותו המוחלט וביטולם נפשם מסירת י

ב סוף אין אור לגילוי זכו ""ית', עולםה של ."קדמונו

ומבאר:] שהולך וזהו

äáäà úîçî êùîð ùôð úøéñî úðéçá äðäå
.úòãä ïî äìòîì àéäù úøúåñîä



��c"ag i`iyp epizeax zxezn

אחד בכל בכח שישנו הנ"ל נפש ומסירת ביטול
המסותרת" ה"אהבה מן נמשך כנ"ל, מישראל ואחד
נפש שכל התניא בספר כמבואר מישראל, נפש שבכל
טבעית אהבה אבינו מאברהם בירושה לה יש מישראל

בלב. מסותרת שהיא להקב"ה

סתם פירוש: הדעת". מן "למעלה היא זו ואהבה
התבוננות, ע"י אדם של בליבו נולדת להשם אהבה
אך להלן, שיבואר כפי טעם, פי שעל אהבה שזוהי
מן שלמעלה אהבה היא בירושה שבאה זו אהבה
היא אלא השכל תולדת זו אהבה אין כלומר, הדעת,
"אהבה נקראת (ולכן ישראל כל בנפש בעצם נטועה

מסותרת").

קידוש על נפש מסירת של הכח בא זו ומאהבה
ית' שמו קדושת למען חייו ואיבוד נפש דמסירת השם,
שיבואר כפי הדעת, מן למעלה אלא שכלי ענין אינו

לקמן.

ìò ÷ø ,ùôð úøéñî ìò íòè äøåúá øëæð àì ïëìå
êé÷ìà 'éåä úà äáäàì ù"îë íòè øîàð äáäà
ïåéë ,ùôð úøéñî ìò íòè äæ ïéàå ,êééç àåä éë
àåä ùôð úøéñî éøäå ,êééç àåä éë àåä íòèäù

.ãâðî åééç êéìùäì
השכל מן למעלה היא נפש שמסירת מאחר
נפש, מסירת על טעם בתורה מצינו לא לכן והדעת,
שכלי טעם שיש לומר מתאים השם אהבת על דרק
אלקיך הוי' את "לאהבה וכמ"ש האהבה, סיבת שהיא
הוא שהקב"ה ומשיג מבין דכשאדם חייך", הוא כי
ותשוקה באהבה ממילא בדרך מתעורר חייו, מקור
נפשו. חיי מקור שזהו מאחר יתברך אליו להתקרב

סיבה אינה חייך" הוא ד"כי זו הסברה אולם
נפש מסירת שהרי יתברך, עבורו נפשו ימסור שהאדם

ההיפךלהשליךשענינה הוא יתברך עבורו מנגד חייו
חייך". הוא "כי של

בכל הנז' לאהבה המעוררים ה"טעמים כל וכן
נפש". מסירת על טעם זה אין . . החכמים ספרי

ùôð úøéñî ìò ìëùå íòè êééù ïéàù ïéðòä àìà
.úòãä ïî äìòîìù äðéçáî ç÷ìð ùôð úøéñîä éë

שייך לא נפש,שוםובאמת מסירת על בשכל טעם
את המחזק ענין על רק להסכים יכול השכל שהרי
מציאותו, את המאבד דבר על לא אבל האדם מציאות

שלמעלהולפיכך מבחינה מקורו נפש המסירת ענין כל
הדעת. מן

הדעת, מן למעלה היא נפש שמסירת זה, ענין -

ופושעי שבקלים קל "אפילו דהרי בחוש, גם רואים
ואף כו' הרוב על ה' קדושת על נפשם מוסרים ישראל
וגם ה'. גדולת יודעים ואין הארץ ועמי בורים הם אם
ה'] [בגדולת כלל בה' מתבוננים אין שיודעים במעט
כלל.. בה' והתבוננות דעת מחמת נפשם מוסרים ואין
אחד בה' לכפור כלל אפשר שאי דבר הוא כאילו רק

כלל". ומענה וטענה טעם שום בלי

שהקב דזה זה, פי על ""[והנה, חייךה אינההוא "

מנגד חייו וישליך נפשו ימסור שהאדם מספקת סיבה

והקב ישראל בני בין שהקשר מזה, מובן ית', ה"עבורו

יותר עמוק קשר הוא נפש, המסירת כח בא שממנו

הקב עם ש"מהקשר זה בגלל חייך"ה ."הוא

ומבאר:] שהולך וזהו

'úé àåäù äî åðééä êééç àåä éë ùåøéô äðä éë
äéçî æ"éòù ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò ìë àìîî
àìîî úðéçáã ìéòì 'úð øáëå ,ïéîìò ìë äåäîå
åúåäî ìáà ,'úé åðîî ãáì äøàä ÷ø àåä ááåñå
úåéäì åìéôà ììë ïéîìò øãâá åðéà 'úé åúåîöòå

.ïéîìòì àìîîå ááåñ
מאתו החיות השפעת על קאי חייך" הוא "כי
ובשתי העולמות, את ולהחיות לברוא יתברך
כל הממלא אור שני), (פרק לעיל שנזכרו המדריגות
הארה רק הם דשניהם עלמין, כל הסובב ואור עלמין
אינו יתברך ועצמותו מהותו משא"כ יתברך, ממנו לבד
שהוא ית' עליו לומר שייך ולא כלל עלמין בגדר

עלמין". כל "סובב אפילו

úåîìåòäù äî úå÷ìàä ø÷éò àéä äæ àì éë
.'úé åðîî íúåéç íéìá÷îå åðîî íéåäúî

יש לברוא ויכולתו בכוחו יתברך הוא שרק אע"פ
לברוא שיכולתו הקב"ה של זו גדלות מקום מכל מאין,
זה דאין העיקרית, גדלותו את מבטאת אינה מאין יש
העיקרית, ושלימותו מעלתו היינו - האלקות" "עיקר

יתברך. אצלו לגמרי טפל ענין רק אלא

øçàìå íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúà éøäù
àøåá äéä àì åìéà íâå ,ùîî äåùá àøáðù

.'úé åéðôì äåù ìëä äéä úåîìåòä
אצלו כלל מקום תופס אינו העולמות בריאת ענין
הי' העולמות את בורא הקב"ה הי' לא אילו שגם ית',
עד הוא "אתה שאומרים וכפי יתברך, לפניו שווה הכל
העולם", משנברא הוא אתה העולם, נברא שלא
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שנברא קודם ממש בשווה הכל יתברך שאצלו פירוש,
(וכן עוה"ז דבריאת העולם, שנברא ולאחר העולם
שינוי שום פועלת אינה העליונים) העולמות כל בריאת
לא ה' אני (וכמ"ש ליש מאין בהבראם יתברך בו
מקום תופס אינו הבריאה ענין שכל לפי והיינו שניתי),

יתברך. ומהותו בעצמותו

äøàä ÷ø åäæ úåîìåòä äåäîå äéçîù äî àìà
ùé äàéøáä '÷ð êëìã à"îá ù"îëå .'úé åðîî
äøàä é"ò ÷ø àåä ùéä úååäúä úðéçáù ,ïéàî

.êøáúé åúåîöòå åúåäî éáâì ïéà '÷ðù ,ãáì
רק הוא העולמות את ובורא המהווה האלקי הכח
יתברך), ועצמותו מהותו (ולא יתברך ממנו הארה
בהביטוי הפירושים אחד שזהו אחר במקום וכמבואר
הבריאה הלא מובן, אינו דלכאורה מאין", יש "בריאה
מדוע וא"כ הכל", ממך "כי וכמ"ש יתברך, ממנו היא
ה"יש" הוא יתברך הוא והלא "מאין", שנבראו אומרים

האמיתי? וה"מצוי"

המחי' הבורא האלקי שהכח הוא, התירוץ אלא
לבד, הארה אלא שאינו לפי "אין", נקרא העולמות את
ועצמותו מהותו לגבי וחשיבות ערך שום לה שאין

יתברך.

שאינו השמש כדור גוף לגבי השמש אור וע"ד
שינוי שום פועלת שאינה השמש מן לבד הארה אלא
אם בין בהשמש ושינוי נפק"מ שום דאין בהשמש,
תוקפו בכל הארץ אל מגיע אורו שאין המעונן יום הוא
עצום וחום שרב כשיש הקיץ באמצע בהיר יום הוא או
שום עושים אינם בהאור אלו שינויים דכל - בעולם
"הארה כי האור, של מקורו השמש, כדור בגוף שינוי
להיות בה"מאור", שינוי שום עושה אינה לבד"
כדור גוף של ועצמותו מגופו חלק אינו ש'הארה'

("אפשיין"). בעלמא הארה רק השמש

הוא העולמות את ומחי' הבורא האלקי הכח וכך
שינוי שום פועלת שאינה יתברך מאתו לבד הארה רק
העולם נברא שלא עד הוא "אתה ולפיכך יתברך, בו

ממש". בשוה שנברא ולאחר

åðééä äúàå ,ùåøéô ,íìåë úà äéçî äúàå ù"îëå
,úåàöåî 'äå å"éú ãòå 'àî 'ä øáã úåéúåà á"ë

.íìåë úà äéçî úåéúåàä éãé ìòù
לבד, הארה אלא אינה העולמות שחיות זה ענין
דחיות כולם", את מחי' "ואתה הכתוב בלשון נרמז

מ היא הנבראים היינוכל 'אתה' פירוש: "אתה",

כ"ב על רמז והוא ה"א, אות בתוספת א"ת אותיות
תי"ו, ועד מאל"ף עצמן האותיות הן - א"ת כי אותיות,
נוצרות שמהן הפה מוצאות חמש על רומזת והה'
יתברך, דיבורו שהן אלו, אותיות ידי ועל האותיות.
נעשו שמים ה' "בדבר כמ"ש הנבראים, כל נתהוו

בעשרה שנינו (וכן צבאם" כל פיו מאמרותוברוח

העולם). נברא

íãàá úåéúåàä åîë ,ãáì äøàä ÷ø íä úåéúåàäå
.'åë ùôðä éùåáì ÷ø ïä

ומחי' הבורא האלקי שהכח שנתבאר מה גם וזהו
אותיות) כ"ב על הרומז "אתה", (בחינת הנבראים את
לבד, הארה רק הן "אותיות" שהרי לבד, הארה רק הוא
בשם שנקראות שבאדם, הדיבור האותיות וכמו

להנפש. "לבוש"

של בלבו וחמדה אהבה איזו "כשנופלת ולדוגמא:
בה ולהרהר לחשב המוח אל מהלב שעולה קודם אדם
אל בלב וחשיקה פשוט חפץ רק עדיין אותיות בה אין
מהלב ועולה כשחוזר דרק אצלו", הנחמד ההוא הדבר
אל מכח תאותו להוציא איך בה ולהרהר "לחשב למוח
אותיות נולדה בכאן הרי . . המאכל להשיג הפועל
המדברים ועם עם כלשון אותיות שהן במוח
שאותיות נמצא העולם". ענייני כל בהם והמהרהרים

שבלב. לחמדה "לבוש" רק הן

ידן שעל שהאותיות ושכל, בחכמה הוא וכן
עצמו השכל מגוף חלק אינן שכלית סברא מסבירים
ערך שום להם שאין להשכל, חיצוני לבוש רק אלא
כבר היודע קטן לילד אפשר שלכן עצמו. להשכל
כל את לקרוא ואפילו עמוק פלפול להעתיק לכתוב,
מהשכל מאומה להבין מבלי בדיוק, והתיבות האותיות
כל את ש"תפס" ונמצא אלו, ותיבות באותיות המלובש
בתוך המלובש (השכל) מהדבר מאומה לו ואין הלבוש
השכל לגבי בעלמא הארה רק הן האותיות כי הלבוש.
כדור מגוף לבד הארה שהוא השמש אור (מעין עצמו

השמש).

úðéçáî íâ äìòîì àåä 'úé åúåîöòå åúåäî ë"àå
."êééç àåä éë" øëæðä åæ äâøãîå

äáäàì êùîð äæîå ,ááåñå àìîî åúåéä ÷ø åäæ éë
.àéðúá ù"îë êéúéåà éùôð ù"îëå ,êééç àåä éë
הנבראים לכל החיים מקור הוא שהקב"ה זה
"ממלא" הנקרא הקב"ה של אורו רק הוא חייך") ("הוא
אלקות של זו במדריגה ההתבוננות ידי ועל ו"סובב",
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שנברא קודם ממש בשווה הכל יתברך שאצלו פירוש,
(וכן עוה"ז דבריאת העולם, שנברא ולאחר העולם
שינוי שום פועלת אינה העליונים) העולמות כל בריאת
לא ה' אני (וכמ"ש ליש מאין בהבראם יתברך בו
מקום תופס אינו הבריאה ענין שכל לפי והיינו שניתי),

יתברך. ומהותו בעצמותו

äøàä ÷ø åäæ úåîìåòä äåäîå äéçîù äî àìà
ùé äàéøáä '÷ð êëìã à"îá ù"îëå .'úé åðîî
äøàä é"ò ÷ø àåä ùéä úååäúä úðéçáù ,ïéàî

.êøáúé åúåîöòå åúåäî éáâì ïéà '÷ðù ,ãáì
רק הוא העולמות את ובורא המהווה האלקי הכח
יתברך), ועצמותו מהותו (ולא יתברך ממנו הארה
בהביטוי הפירושים אחד שזהו אחר במקום וכמבואר
הבריאה הלא מובן, אינו דלכאורה מאין", יש "בריאה
מדוע וא"כ הכל", ממך "כי וכמ"ש יתברך, ממנו היא
ה"יש" הוא יתברך הוא והלא "מאין", שנבראו אומרים

האמיתי? וה"מצוי"

המחי' הבורא האלקי שהכח הוא, התירוץ אלא
לבד, הארה אלא שאינו לפי "אין", נקרא העולמות את
ועצמותו מהותו לגבי וחשיבות ערך שום לה שאין

יתברך.

שאינו השמש כדור גוף לגבי השמש אור וע"ד
שינוי שום פועלת שאינה השמש מן לבד הארה אלא
אם בין בהשמש ושינוי נפק"מ שום דאין בהשמש,
תוקפו בכל הארץ אל מגיע אורו שאין המעונן יום הוא
עצום וחום שרב כשיש הקיץ באמצע בהיר יום הוא או
שום עושים אינם בהאור אלו שינויים דכל - בעולם
"הארה כי האור, של מקורו השמש, כדור בגוף שינוי
להיות בה"מאור", שינוי שום עושה אינה לבד"
כדור גוף של ועצמותו מגופו חלק אינו ש'הארה'

("אפשיין"). בעלמא הארה רק השמש

הוא העולמות את ומחי' הבורא האלקי הכח וכך
שינוי שום פועלת שאינה יתברך מאתו לבד הארה רק
העולם נברא שלא עד הוא "אתה ולפיכך יתברך, בו

ממש". בשוה שנברא ולאחר

åðééä äúàå ,ùåøéô ,íìåë úà äéçî äúàå ù"îëå
,úåàöåî 'äå å"éú ãòå 'àî 'ä øáã úåéúåà á"ë

.íìåë úà äéçî úåéúåàä éãé ìòù
לבד, הארה אלא אינה העולמות שחיות זה ענין
דחיות כולם", את מחי' "ואתה הכתוב בלשון נרמז

מ היא הנבראים היינוכל 'אתה' פירוש: "אתה",

כ"ב על רמז והוא ה"א, אות בתוספת א"ת אותיות
תי"ו, ועד מאל"ף עצמן האותיות הן - א"ת כי אותיות,
נוצרות שמהן הפה מוצאות חמש על רומזת והה'
יתברך, דיבורו שהן אלו, אותיות ידי ועל האותיות.
נעשו שמים ה' "בדבר כמ"ש הנבראים, כל נתהוו

בעשרה שנינו (וכן צבאם" כל פיו מאמרותוברוח

העולם). נברא

íãàá úåéúåàä åîë ,ãáì äøàä ÷ø íä úåéúåàäå
.'åë ùôðä éùåáì ÷ø ïä

ומחי' הבורא האלקי שהכח שנתבאר מה גם וזהו
אותיות) כ"ב על הרומז "אתה", (בחינת הנבראים את
לבד, הארה רק הן "אותיות" שהרי לבד, הארה רק הוא
בשם שנקראות שבאדם, הדיבור האותיות וכמו

להנפש. "לבוש"

של בלבו וחמדה אהבה איזו "כשנופלת ולדוגמא:
בה ולהרהר לחשב המוח אל מהלב שעולה קודם אדם
אל בלב וחשיקה פשוט חפץ רק עדיין אותיות בה אין
מהלב ועולה כשחוזר דרק אצלו", הנחמד ההוא הדבר
אל מכח תאותו להוציא איך בה ולהרהר "לחשב למוח
אותיות נולדה בכאן הרי . . המאכל להשיג הפועל
המדברים ועם עם כלשון אותיות שהן במוח
שאותיות נמצא העולם". ענייני כל בהם והמהרהרים

שבלב. לחמדה "לבוש" רק הן

ידן שעל שהאותיות ושכל, בחכמה הוא וכן
עצמו השכל מגוף חלק אינן שכלית סברא מסבירים
ערך שום להם שאין להשכל, חיצוני לבוש רק אלא
כבר היודע קטן לילד אפשר שלכן עצמו. להשכל
כל את לקרוא ואפילו עמוק פלפול להעתיק לכתוב,
מהשכל מאומה להבין מבלי בדיוק, והתיבות האותיות
כל את ש"תפס" ונמצא אלו, ותיבות באותיות המלובש
בתוך המלובש (השכל) מהדבר מאומה לו ואין הלבוש
השכל לגבי בעלמא הארה רק הן האותיות כי הלבוש.
כדור מגוף לבד הארה שהוא השמש אור (מעין עצמו

השמש).

úðéçáî íâ äìòîì àåä 'úé åúåîöòå åúåäî ë"àå
."êééç àåä éë" øëæðä åæ äâøãîå

äáäàì êùîð äæîå ,ááåñå àìîî åúåéä ÷ø åäæ éë
.àéðúá ù"îë êéúéåà éùôð ù"îëå ,êééç àåä éë
הנבראים לכל החיים מקור הוא שהקב"ה זה
"ממלא" הנקרא הקב"ה של אורו רק הוא חייך") ("הוא
אלקות של זו במדריגה ההתבוננות ידי ועל ו"סובב",
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הוא כי אלקיך ה' את "לאהבה אהבה, באדם נולדת
בספר וכמבואר אויתיך", "נפשי נאמר זה ועל חייך",
"נפשי ופירוש הקב"ה, על קאי ד"נפשי" התניא,
האמתיים, וחיי נפשי ה' שאתה ד"מפני הוא, אויתיך"
כאדם לך ותאב מתאווה שאני פירוש אויתיך, לכך

נפשו". לחיי המתאוה

àìù êùîð ãâðî åééç êéìùäì ùôð úøéñîä ìáà
ééçî äìòîì àåäù ,'úé åúåîöòå åúåäîî ãøôéì
íãå÷ àåä äúàå éáéùç ùîî àìë äéî÷å ,íééçä

.'åë àøáðù
מנגד חייו להשליך שענינה נפש, המסירת אבל
למהותו מהביטול נמשך חייו), וביטול איבוד (היינו
ענין מכל לגמרי למעלה שהוא כפי יתברך ועצמותו
מן לגמרי למעלה שהוא והיינו (כנ"ל), הבריאה

ענין כל של מקורה שהיא האלקית החייםההארה

החיים"). ("חיי

כלומר:

מגדר למעלה (שהוא ית' ומהותו עצמותו מצד
יתברך, בלעדו מציאות לאיזו מקום שום אין הבריאה)
הוא שאתה מאחר חשיבי, ממש כלא קמי" דכולא
שקודם כשם הרי ממש, בשוה ומשנברא שנברא קודם
כך מלבדו, כלל מציאות שום היתה לא העולם שנברא
ועצמותו מהותו לגבי הרי העולם, משנברא עתה
שום אין החיים") מחיי למעלה ("שהוא יתברך

כלל. מציאות

ית' ועצמותו מהותו עם בנ"י של הקשר מצד ולכן,
ית', שמו קדושת על נפשו את למסור מוכן ה"ה
ועצמותו ממהותו נפרד להיות רוצה שאינו דלהיות
מקום, תפיסת שום וחייו למציאותו אין ששם יתברך,

יתברך. עבורו חייו את לאבד מוכן כן על

ïëìå ,ìàøùéî 'à ìë çëá ùéù àåä äæ ìë äðäå
ìàøùé ìë ìöà ùîî ìòåôá ùôð úøéñî æà äéä

.êøáúé åúåãçàî ãøôéì àìù
אחד כל אצל בכח ישנו נפש מסירת של זה כח
כח נתגלה ואסתר מרדכי ובימי מישראל. ואחד
ליפרד שלא ישראל כל אצל ממש בפועל נפש המסירת
היו לא ח"ו כופרים היו ש"אם (כנ"ל יתברך מאחדותו

כלום"). להם עושים

øå÷î äéä éëãøî éë ,éëãøî øîàî úàå åäæå
.ì"ðë éãåäé ùéà ,ìåèáä

מאמר "ואת מודגש שבמגילה הטעם גם וזהו
של היו ההם בימים וההוראות שהציוויים גו'", מרדכי
בדור בנ"י ראש הי' שהוא משום רק זה שאין מרדכי,

שחי שעניןההוא משום אלא בדבריו, לשמוע יבים
מרדכי של מכוחו בא ההם בימים שנדרש נפש המסירת
הביטול". "מקור להיותו יהודי" "איש שנקרא הצדיק,

ïúîáù ,úåùòì åìçä øùà úà íéãåäéä ìá÷å åäæå
äçøô øåáã ìë ìòå ,òîùðì äùòð åîéã÷äù äøåú
êëìù ,ùôð úøéñîå ìåèá úðéçá àåäù ,íúîùð
éîéá äéä êëå .úå÷ìà úåìâúä ,äøåú ïúîì åëæ

.úàù øúéá äæä ìåèáä ùåøåùçà
ימי בין והשייכות הקשר גם מובן הנ"ל כל פי על
ישראל כל נתעוררו שבשניהם תורה, מתן לזמן הפורים
יתברך: אליו נפש ומסירת ביטול של בתנועה ממש
לנשמע נעשה ישראל שהקדימו בזה - תורה במתן
דבור כל על וכן העליון, לרצון הביטול ענין שהוא
נפש המסירת ענין ע"ד שהוא נשמתן, פרחה ודבור
כדי מהן פרחה שנשמתן יתברך), עבורו חייו (מסירת
הר במעמד להם שנתגלה יתברך באורו ולהכלל ליבטל
להתגלות ישראל בני זכו זה ביטול ידי ועל סיני.

תורה. דמתן האלקות

נתעוררו ישראל שכל אחשורוש, בימי הי' וכך
זמן לגבי שאת ביתר ועוד נפש, ומסירת ביטול בבחינת

תורה. מתן

çë úîçî äæ ìåèá äéä äøåú ïúîá éë
íéîëå ,'åë øä íäéìò äôëù àìéòìã àúåøòúàä
ãöî ìåèáä äéä ùåøåùçà éîéá ìáà ,'åë íéðôä

.äìçú àúúìã àúåøòúà úðéçá ,íîöò
תורה מתן זמן לגבי הפורים בימי היתרון טעם
כח מחמת זה ביטול הי' תורה במתן כי הוא,
עליהם "כפה בפירוש וכמשנת"ל דלעילא, האתערותא
מחמת להשם באהבה נתעוררו שבנ"י כגיגית", הר
לפנים", הפנים "כמים בבחינת מלמעלה, האהבה גילוי

ויגיעתם; עבודתם פרי זה ביטול הי' ולא

מצד הביטול להם בא אחשורוש, בימי משא"כ
אתערותא בחינת ובחירתם, עבודתם ידי על עצמם,
אהבה התגלות של זמן אז הי' לא (שהרי תחלה דלתתא

נורא). פנים הסתר אז שורר הי' אדרבה, העליונה,

ïåéìò íå÷îî àåä æ"éò êùîðù äëùîää íâ ïëìå
.øúåé
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מתן זמן לגבי הפורים בימי מעלה שיש כשם
ב שרק בנ"י, מצד היתהתורתנו הפורים ימי

גם מעלה יש כך ויגיעתם, עבודתם מצד ההתעוררות
לגבי הפורים בימי שנמשך האלקי האור מדריגת מצד
כאן צדק הצמח בהגהת וכמבואר תורתנו, מתן זמן
הבאה מלמעלה) (ההתעוררות דלעילא" דה"אתערותא
האדם), (עבודת דלתתא" מ"אתערותא וכתוצאה לאחרי
דלעילא" מה"אתערותא יותר עליונה ממדריגה היא
האדם עבודת הקדמת בלי חנם חסד בתור שבאה
כנ"ל). העליונה אהבה בגילוי שהתחיל תורה, (כבמתן

äìçúä ,åìçä ÷ø '÷ð äøåú ïúîáù éåìéâäù ãò
àø÷ðù ,íéøåôá íäì êùîðù äëùîää øåà éáâì

.øîâä åäæù ìá÷å
נקרא תורה שמתן הטעם יותר בעומק יובן ובזה
קבלת גמר נחשב שאז הפורים, ימי לגבי "החלו" בשם
שבמתן ישראל, של במצבם להמעלה דנוסף התורה.
דלעילא האתערותא כח מחמת רק הביטול בא תורה
מצד גם הנה - עצמם מצד הביטול הי' הפורים ובימי
תורה מתן נקרא מלמעלה שנגלה האלקי האור מדריגת
כי הפורים, ימי לגבי לבד ו"תחילה" "החלו" בשם

רקותכלית"גמר" הי' "וקבל") (שנקרא ההמשכה
ממהותו לישראל נמשך אז שרק הפורים, בימי

ממש. יתברך ועצמותו

.'åë íéãåäéä ìá÷å åäæå
e wxt yipi` aiig d''c

•

.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

ÔÈ·‰ÏÂשמצער בהצער איך להבין גם היטב, באר כ"ז
מ"ש תחלה צ"ל עשה, כאלו לו נחשב א"ע
[א"ל] יתכפרו במה חוטאים בני אם להקב"ה אאע"ה
שאין בזמן קיים, שביהמ"ק בזמן התינח וקרבנות בעולה
כתבתי כבר הקב"ה א"ל עליהם, תהא מה קיים ביהמ"ק
מעלה עולה בתורת ישראל כשיעסקו כו' העולה תורת זאת
אם כי תמוה ולכאורה כו', עולה הקריבו כאלו עליהם אני
היא התורה הלא כו' הקריב כאלו לכפר בתורה כח יש
גם כקרבן התורה לימוד יועיל לא למה וא"כ נצחית
כו'. וקרבן עולה דוקא אז הוצרך ולמה קיים, כשביהמ"ק
לא רעו"ד שהוא דו"ר בלא דתומ"צ כנ"ל הוא הענין אך
לימוד הועיל לא קיים כשביהמ"ק ולכן לעילא, פרחא
באמת להתלבש יכול הי' שלא וכקרבן כעולה התורה
היא רעו"ד כי וקרבן, עולה בלי התורה בלימוד הרעו"ד
קרבן. להביא הוא ורצונו באמת ית' רצונו לעשות שרוצה
כ"א הרעו"ד [אז] להתלבש יכול[ים] [הי'] לא [ו]לכן
לאחר אבל לימודו], לקיים הי' [דבידו קרבניהם את בהקריב
התורה בלימוד הרעו"ד להתלבש יכול בעוה"ר הבית חורבן
ו]לקיים [לעשות יכול שאינו מזה הצער ע"י והוא ממש,
ה' מאת אך ית'], [רצונו לעשות רוצה שלבו ית' מצותיו
[על [ב]מאד מזה מצטער והוא עוה"ר, מחמת זאת היתה
לו שיהי' ית' מצותיו לקיים מאד רוצה כי המצוה], העדר
התענוג ערך כ"ה הצער ערך לפי והנה מעבודתו, נח"ר ית'
הרי דבר אותו לו אין ואם דבר מאיזה שמתענג אדם (למשל
בהעדר צער לו מאין מתענג הי' לא אם אבל מצטער, הוא

הדבר לו הי' שאם ניכר ומהצער לו) איכפת ומה הדבר אותו
ומתלבש התענוג כמו הצער נחשב ולכן מתענג, הי' ההוא
ולהיות לעילא לפרחא גדפין להיות התורה לימוד ב[תוך]
לא דודאי פי' כתר, לבחי' מרמז הכ' כאלו כו', הקריב כאלו
כשמקריבו עצמו הקרבן שעיקר כמו רק ממש, הקרבן זהו
כתר בחי' המצות שרש לשרשו עולה הוא הרי ברעו"ד

מתע שהקב"ה עונג בחי' בלימודשהוא כן כו', לפני נח"ר נג
הקרבן שרש ל[שרשו] עולה ההוא והצער ברעו"ד התורה
התורה שלימוד פי' נפקת, מחכ' דאורייתא (ואף כתר בחי'
הוא זה שגם התורה מצות לקיים שרוצה היינו ברעו"ד
בבחי' הוא המצות בשרש לשרשו עלייתו עיקר אז מצוה
עולה הוא כנ"ל הצער היינו ברעו"ד אבל דאצי', חכמה
לשם להעלות יכולין שהגדפין שבמקום כתר בחי' לשרשו
וצריך גדפין כמו הוא הרעו"ד אך וד"ל). עלייתו עיקר
הגוף הוא התורה ולימוד להעלותו גוף איזה בתוך להתלבש
חייל אנשי שבישראל שבהצער היטב יובן ומעתה וד"ל.
המצות שרש כתר בחי' עד עולה רעו"ד והוא כו' מצטער
וד"ל. הנ"ל כתר בחי' רצונו כל יסתלק שלא שם ומעורר

È"ÙÚÂהאריז"ל בסידור מ"ש מובן הנ"ל הדברים כל
והוא יר"ש שהוא שמי פסח] קרבן סדר [לאחר
כאילו שיהי' הרעו"ד כי כו' ביהמ"ק חורבן על ודואג מיצר
שלימוד במ"א (ומ"ש כנ"ל. בהצער כ"א א"א הקריב
קפיטל לומר נתקן שלכן לבב ובטוב בשמחה צ"ל התורה
סדר כפי חצות תיקון [סדר] אחר כו'] בבוא [למנצח נ"א
עונותיו על מתמרמר הוא חצות ד[ב]תיקון משום האריז"ל
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מתן זמן לגבי הפורים בימי מעלה שיש כשם
ב שרק בנ"י, מצד היתהתורתנו הפורים ימי

גם מעלה יש כך ויגיעתם, עבודתם מצד ההתעוררות
לגבי הפורים בימי שנמשך האלקי האור מדריגת מצד
כאן צדק הצמח בהגהת וכמבואר תורתנו, מתן זמן
הבאה מלמעלה) (ההתעוררות דלעילא" דה"אתערותא
האדם), (עבודת דלתתא" מ"אתערותא וכתוצאה לאחרי
דלעילא" מה"אתערותא יותר עליונה ממדריגה היא
האדם עבודת הקדמת בלי חנם חסד בתור שבאה
כנ"ל). העליונה אהבה בגילוי שהתחיל תורה, (כבמתן

äìçúä ,åìçä ÷ø '÷ð äøåú ïúîáù éåìéâäù ãò
àø÷ðù ,íéøåôá íäì êùîðù äëùîää øåà éáâì

.øîâä åäæù ìá÷å
נקרא תורה שמתן הטעם יותר בעומק יובן ובזה
קבלת גמר נחשב שאז הפורים, ימי לגבי "החלו" בשם
שבמתן ישראל, של במצבם להמעלה דנוסף התורה.
דלעילא האתערותא כח מחמת רק הביטול בא תורה
מצד גם הנה - עצמם מצד הביטול הי' הפורים ובימי
תורה מתן נקרא מלמעלה שנגלה האלקי האור מדריגת
כי הפורים, ימי לגבי לבד ו"תחילה" "החלו" בשם

רקותכלית"גמר" הי' "וקבל") (שנקרא ההמשכה
ממהותו לישראל נמשך אז שרק הפורים, בימי

ממש. יתברך ועצמותו
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ÔÈ·‰ÏÂשמצער בהצער איך להבין גם היטב, באר כ"ז
מ"ש תחלה צ"ל עשה, כאלו לו נחשב א"ע
[א"ל] יתכפרו במה חוטאים בני אם להקב"ה אאע"ה
שאין בזמן קיים, שביהמ"ק בזמן התינח וקרבנות בעולה
כתבתי כבר הקב"ה א"ל עליהם, תהא מה קיים ביהמ"ק
מעלה עולה בתורת ישראל כשיעסקו כו' העולה תורת זאת
אם כי תמוה ולכאורה כו', עולה הקריבו כאלו עליהם אני
היא התורה הלא כו' הקריב כאלו לכפר בתורה כח יש
גם כקרבן התורה לימוד יועיל לא למה וא"כ נצחית
כו'. וקרבן עולה דוקא אז הוצרך ולמה קיים, כשביהמ"ק
לא רעו"ד שהוא דו"ר בלא דתומ"צ כנ"ל הוא הענין אך
לימוד הועיל לא קיים כשביהמ"ק ולכן לעילא, פרחא
באמת להתלבש יכול הי' שלא וכקרבן כעולה התורה
היא רעו"ד כי וקרבן, עולה בלי התורה בלימוד הרעו"ד
קרבן. להביא הוא ורצונו באמת ית' רצונו לעשות שרוצה
כ"א הרעו"ד [אז] להתלבש יכול[ים] [הי'] לא [ו]לכן
לאחר אבל לימודו], לקיים הי' [דבידו קרבניהם את בהקריב
התורה בלימוד הרעו"ד להתלבש יכול בעוה"ר הבית חורבן
ו]לקיים [לעשות יכול שאינו מזה הצער ע"י והוא ממש,
ה' מאת אך ית'], [רצונו לעשות רוצה שלבו ית' מצותיו
[על [ב]מאד מזה מצטער והוא עוה"ר, מחמת זאת היתה
לו שיהי' ית' מצותיו לקיים מאד רוצה כי המצוה], העדר
התענוג ערך כ"ה הצער ערך לפי והנה מעבודתו, נח"ר ית'
הרי דבר אותו לו אין ואם דבר מאיזה שמתענג אדם (למשל
בהעדר צער לו מאין מתענג הי' לא אם אבל מצטער, הוא

הדבר לו הי' שאם ניכר ומהצער לו) איכפת ומה הדבר אותו
ומתלבש התענוג כמו הצער נחשב ולכן מתענג, הי' ההוא
ולהיות לעילא לפרחא גדפין להיות התורה לימוד ב[תוך]
לא דודאי פי' כתר, לבחי' מרמז הכ' כאלו כו', הקריב כאלו
כשמקריבו עצמו הקרבן שעיקר כמו רק ממש, הקרבן זהו
כתר בחי' המצות שרש לשרשו עולה הוא הרי ברעו"ד

מתע שהקב"ה עונג בחי' בלימודשהוא כן כו', לפני נח"ר נג
הקרבן שרש ל[שרשו] עולה ההוא והצער ברעו"ד התורה
התורה שלימוד פי' נפקת, מחכ' דאורייתא (ואף כתר בחי'
הוא זה שגם התורה מצות לקיים שרוצה היינו ברעו"ד
בבחי' הוא המצות בשרש לשרשו עלייתו עיקר אז מצוה
עולה הוא כנ"ל הצער היינו ברעו"ד אבל דאצי', חכמה
לשם להעלות יכולין שהגדפין שבמקום כתר בחי' לשרשו
וצריך גדפין כמו הוא הרעו"ד אך וד"ל). עלייתו עיקר
הגוף הוא התורה ולימוד להעלותו גוף איזה בתוך להתלבש
חייל אנשי שבישראל שבהצער היטב יובן ומעתה וד"ל.
המצות שרש כתר בחי' עד עולה רעו"ד והוא כו' מצטער
וד"ל. הנ"ל כתר בחי' רצונו כל יסתלק שלא שם ומעורר

È"ÙÚÂהאריז"ל בסידור מ"ש מובן הנ"ל הדברים כל
והוא יר"ש שהוא שמי פסח] קרבן סדר [לאחר
כאילו שיהי' הרעו"ד כי כו' ביהמ"ק חורבן על ודואג מיצר
שלימוד במ"א (ומ"ש כנ"ל. בהצער כ"א א"א הקריב
קפיטל לומר נתקן שלכן לבב ובטוב בשמחה צ"ל התורה
סדר כפי חצות תיקון [סדר] אחר כו'] בבוא [למנצח נ"א
עונותיו על מתמרמר הוא חצות ד[ב]תיקון משום האריז"ל
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אור עד [תו'] ללמוד שצריך ת"ח ואחר השכינה וגלות
ובמזמור בשמחה צ"ל וד"ת כידוע שפגם מה לתקן הבוקר
שהוא כו' עצמות תגלנה ושמחה ששון תשמיעני כתי' זה
ועל התורה על רק נאמר לא זה כו' האור יתרון [כתר] בחי'
ה' לעבוד שיכול בזה"ז גם שנוהגות בהלכות העבודה
שיכול בזה ששמח שש"מ צ"ל ולכן שלומד, במצותיו
לימוד אבל שלומד, ובהתורה המצות באלו ה' את לעבוד

להצטער צריך החורבן לאחר נוהג שאינו ודין דת [כל]
ופ' קטורת פ' התפלה קודם לומר נתקן ולכן וד"ל. כנ"ל
שיתמרמר בכדי עתה נוהגות שאינן הלכות מקומן איזהו
ולכן התפלה. קודם שצ"ל הכנעה בחי' שהוא ר"ל ע"ז
מלתא שהוא כו' מיצר הוא שמים ירא שהוא מי כת' [לא]
ואח"כ התפלה), קודם וביטול הכנעה שצ"ל דפשיטא
אמן. חפצה ונפש מלב ב"ב ביהמ"ק שיבנה יה"ר יבקש

lig iyp` zgiwl oipr oiadl d''c
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הכליÂ‡È·Â¯ד) שהוא אלקים שם ענין להבין הדבר
חד כולא שבקדושה רק להאור המלבשת
גמור: והסתר העלם נעשה ובקליפה האלקים הוא והוי'
קדש ובין הקדש בין לכם הפרכת והבדילה כתיב הנה
ב') ק"ה (דף דכתובות ובגמ' ל"ג), כ"ו (שמות הקדשים
(כי בעלמא לצניעותא ופרש"י במקדש היו פרוכות שי"ג
ובמדות דתמיד בפ"ג כדאי' סגורות דלתות היו בלילה
בפ"ז וכדאי' לצניעותא פרוכות היו פתוחים שהיו וביום
שכל שלח פ' בזהר ונודע כו') הפרכת את לו הגביה דתמיד
שלמטה שבבהמ"ק דברים ושארי והעזרות הלשכות פרטי
מל' בבחי' שלמעלה בבהמ"ק שהוא לכמו מכוונים הם
ועזרת עד"מ אמה ת"ק הבית הר ג"כ שם שיש דאצי'
בעת ובלילה ודלתות שערים ג"כ שם ויש כו' ישראל
ענין והוא אסתימו דג"ע תרעי' ענין הוא שערים נעילת
שנאמר ואע"פ לבי"ע דאצי' ממלכות אלקות הגילוי מניעת
היינו ט"ו) ל"א (משלי לביתה טרף ותתן לילה בעוד ותקם
הגורם הוא הפנימי' גילוי מניעת כי חיצוניות השפעות
השינה בשעת באדם כמשל החיצוני' התחלקות
ביותר מתפשט המעכל כח אזי והמדות השכל שמסתלקים
שהכחות בעת משא"כ יותר בטוב בשינה העיכול ולכן
אבוקה בפני כנר בהם נכללים החיצוני' אזי מאירים פנימיי'
הדוחה כח ימנע המחשבה בטרדת בעליל וכנראה
הוא רפ"ח מבירורי טרף נתינת ענין למעלה וכך והמרעיב,
א') ק"ג (תלים קרבי וכל נאמר וע"ז המל' חיצוני' בחי'
השפע את המבררים קרביים הנק' המלאכים שהם
דוקא וזהו לתחתונים והפסולת בעליונים נמשך והמובחר
ית' מלכותו מדת הארת פנימי' שמסתלק מחמת בלילה
חסד השחר ובעלות אסתימו דג"ע ותרעי' בעולמות להאיר
למטה וכן הפנימי' וגילוי השערים נפתחים היום כל אל
עסקים ובעלי בתורה תורה מארי בצרכיהם העולם עוסקים
האור שיצנע ר"ל לצניעותא פרסא יש ואז במו"מ בעסקם

ע"י כ"א בנבראים יומשך ולא ית' מלכותו ממדת האלקי
בהדרגה ההארה המשכת היה אילו כי הפרסא אמצעות
ומכש"כ מלאכים התהוות כלל היה לא לעילה מעילה
היה לא וגם לנברא בורא בין ערוך אין כי גשמיים גופים
פרסא יש לזאת שונות מדרגות לרבבות ההתחלקות ענין
תולדה של אור נק' הבוקעה האצי' ואור האור המעלמת
בחי' ענין והיינו הפרסא, שלפני האור לעצם ערוך שאינו
לזו"נ מלבוש שנעשה אימא מחיצונית שהוא החשמל
וביאור מנעל: כמו נעשה הוא רגליהם ומתחת מצדדיהם
וגבורתו גדולתו ית' מדותיו שהם זו"נ ענין זאת מודעת זה
ובינתו מחכמתו נמשכים והם העולמות חיות שמהם וכו'
אחרונה בחי' שהוא אימא מחיצוני' והנה באדם, עד"מ ית'
להאדם טפל הלבוש והרי למדות מלבוש נעשה שבשכל
אלא למדות, לבוש דאי' מחשמל יהי' איך וא"כ הלובשו
השכל קט לתלמיד מרב שכל בהשפעת למטה כמו הענין
שהוא המשל אותו שע"י משל למצוא הרב שיצטרך
את אח"כ התלמיד יבין לתלמיד המושגים גשמיים מענינים
והרי הנמשל אותו דוגמת הוא המשל כי בהיות הנמשל
עד הנמשל מלובש בהמשל כי אליו לבוש בחי' הוא
החידות בענין וכנודע הנמשל את ידו על מבין שהתלמיד
שלא מה הנמשל נלקח ידו שעל כלי כמו הוא המשל וא"כ
המופלג שהחכם רואים אנו ועכ"ז זולתו, באפשרי הי'
משלי בענין כידוע משלים להמשיל שיכול הוא בלבד
על חביריו עמדו שלא ב') י"ג (עירובין ר"מ על וגם שלמה
(סוטה משלים מושלי בטלו ר"מ משמת אמרו דעתו סוף
את לכוין ויתירה רבה חכמה צריך שבאמת לפי א'), מ"ט
זרים בענינים העמוק המושכל כוונת שימצא דהיינו המשל
המושכל ומכיר בחכמתו מופלא בהיותו דוקא זהו אשר
בכח זה שאין מה אופנים בכמה שימצאנו עד לאמתתו
שהוא כמו השכל את שמבין הגם כ"כ מופלא שאינו החכם
נעלה שרשו אבל מהנמשל גרוע עצמו שהמשל גם וא"כ

c"ag i`iyp epizeax zxezn

מדותיויו שהם לזו"נ המלביש החשמל ענין יובן כמ"כ תר.
גבול בעלי נבראים להחיות ויתפשטו שיאירו שבכדי ית'
ולקבל להכיל הנבראים בכח אין כי שהן כמו שיאירו א"א
כי זולתי לגמרי ממציאותם מתבטלים והיו זו הארה
לבוש בחי' להן המציא ובבע"ת הבבע"ג ית' המאציל
אשר כפי מהם הערך בדילוג אשר רוחני כח ר"ל דחשמל
הנ"ל המדות שפע יתעלם ובו שאת הנבראים יוכלו
שפע הנבראים יקבלו ידו ועל במשל הנמשל כהלבשת
אחרי הנמשל מקצת משיג שהתלמיד כמו ממש ית' מדותיו
בחי' הוא דחשמל הלבוש וענין ומתגשם, המשל דרך עברו
והם המדות לשפע שמלבישים העליונים אותיות צירופי
מאד גבוה שרשם באמת ואמנם למעלה כמשנ"ת הכלים
לעצור היכולת כי מזו"נ שלמעלה מאימא שנמשכים נעלה
ית' מכחו דוקא זהו בע"ג להתהוות השפע ולצמצם
וזהו באריכות. במ"א וכמ"ש יכול הכל ובבע"ת הבבע"ג
כי שתיקה ל' ח"ש נק' למעלה שרשו מצד מ"ל ח"ש פי'
מי"ג) פ"ג (אבות שתיקה לחכמה וסייג ריעי' תרין או"א
ומצד הכל, מתבטלי' שלפניו שבה אא"ס השראת מחמת
בחי' הוא כי ממללא רוח ל' מ"ל נק' למטה ירידתו
למקבלים. ומתגלית המדות שפע יורדת ידם שעל האותיות
מנעל כמו נעשה ולמטה לגופם מלבוש נק' היותו ואמנם
צירופי בענין וכמו שוים ההעלמים כל אין באמת כי הענין
כ"כ הנמשל מעלים שאינו דק משל שיש המשל אותיות
בחי' למעלה וכמ"כ וכה"ג חידה כמו יותר שמעלימו ויש
מיני כמה יש ית' מדותיו ושפע לאור המעלימי' הלבושים
דש' למעלה נת' ובכלל מזה יותר מעלים זה לבושים
צירופי בחי' ע"י הוי' לש' ונרתק מגן הנק' הוא אלקים
עם בחי' להיות ד') ח' (קהלת שלטון מלך דבר אותיות
התהוות שיהי' בכדי ומ"מ עם, בלא מלך אין כי ונפרדים
המעלים לבוש בחי' עוד יש שנה ת"ק מהלך גבול בבחי'
ומסתירו הרגל על חופה שהמנעל מנעל ונק' יותר עוד
הם הנ"ל דחשמל והלבוש שהמנעל הגם הנה אמנם
מעלימים אינן מ"מ ית' מדותיו אור לגילוי קצת מסתירים
והעלם צמצום וא"כ ידם על מאירה ההארה אלא לגמרי
בנבראים הביטול נמצא ולכן המקבלים לטובת הוא זה
עתים חשות עתים הקודש חיות חשמל מאי רז"ל וז"ש
חיות המקבלים שהמלאכים ר"ל ב') י"ג (חגיגה ממללות
ע"ד הגמור הביטול בבחי' חשות עתים הם הנ"ל מחשמל
בשעה והיינו כ"ד) א' (יחזקאל כנפיהן תרפינה מ"ש
עליהם אלקות גילוי בבחי' הקב"ה מפי יוצא שהדיבור
ממללות ועתים כנ"ל, החשמל דרך מאירה ההארה בהיות

והיינו כו' קדוש ואומרים שואגים שאז כ"כ הגילוי כשאין
נק' שרשו מצד ומ"ל ח"ש שנק' החשמל בענין כמשנת'
ימצא מהם המקבלים בנבראים גם ולכך מ"ל ואח"כ ח"ש
נעל המקרא ובל' סנדל הנק' מלאך יש (וכן כזה, ג"כ
בה שנאמר ית' מלכותו מדת היא הרגל רוב את שחופה
מלבישה הזה שהמלאך א') ס"ו (ישעי' רגלי הדום והארץ
נפרד ואינו ביטול בבחי' הוא כי שפעה עוברת בו ודרך
לקונו כתרים קושר שהוא ב') י"ג (חגיגה ארז"ל ולכן כלל
פעמייך יפו מה נאמר שע"ז ישראל של מתפלותיהן
פני לראות לרגל עולים שהיו בשעה ב') ז' (שה"ש בנעלים
בג' הוא בהמ"ק משחרב ועתה סוכות שבועות בפסח ה'
התהפכות בחי' היא בנעלים ג"כ הוא הזה שהיופי תפלות
המקבלים האופנים משמרי הנמשכת הבהמית הנפש
אצי' בין מסכים כמה שיש והוא כידוע, סנד"ל ממלאך
יצי' ובין ליצי' בריאה בין ויש דחשמל, מנעל הוא לבריאה
דרך הארה מאיר מכולם ומ"מ וסנדל מט"ט והם לעשי'
בין המבדלת הפרכת וז"ס היש: ביטול עי"ז להיות הלבוש
גם ומ"מ זו אחר זו כנ"ל פרוכת כמה ויש לקה"ק קדש
ההארה, ומאירה זורחת כולם דרך כי קדש נק' הפרכת אחר
מכלל והוא לגמרי ומסתיר המעלים מסך עוד יש אמנם
גס לבוש בחי' שהוא דקדושה השתל' סיום אחר הקליפות
אף ור"ל ידו על האלהות גילוי תתפשט מבלי שמונע ועב
חיות אבל ולקיימם להחיותם אלהית חיות בו דרך שנמשך
אל וז"ס כלל ונראה נגלה שלא עד כ"כ בו מתעלם זה
באלים כמכה מי ע"פ וכמארז"ל ט"ו) מ"ה (ישעי' מסתתר
שותק והוא בהיכלו מרקדים שגוים באלמים כמכה מי
להיות שמניח ור"ל ב') ס"ט יומא ועי' א' נ"ז (גיטין
קדרות שמים אלביש וז"ס הנ"ל גס לבוש ע"י כ"כ ההסתר
מכלל הם שרים הע' והנה ג') נ' (ישעי' כסותם אשים ושק
הם ולכן מערכם שהוא זה לבוש ע"י המקבלים הקליפות
דקרו רק ג') כ"ט (יחזקאל כו' יאורי לי באמרו גמור יש
נמשכות שנפשותם העולם ואומות דאלקיא, אלקא לי'
הגלגלים חומר ועושים הארץ את ה' עזב אומרים משם
הטהור ובין הטמא בין ולהבדיל נאמר וע"ז כנ"ל ודבר ליש
בין המבדלת הנ"ל הפרסא מערך ואינו מ"ז) י"א (ויקרא
זורח בה שדרך מטעם קדש נק' לה חוצה שגם לקדש קדש
לגמרי המסתרת בזו משא"כ להמקבלים אלקית הארה
כי הערלה וז"ס טמא, ונק' גמור יש הם ממנה והמקבלים

(ירמי ערלים הגוים (דףכל דנדרים ספ"ג וכדאי' כ"ה) ט' '

שהיא רשעי' בה שנתגנו הערלה היא מאוסה ב') ל"א
היש: בחי' הגורמת
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מדותיויו שהם לזו"נ המלביש החשמל ענין יובן כמ"כ תר.
גבול בעלי נבראים להחיות ויתפשטו שיאירו שבכדי ית'
ולקבל להכיל הנבראים בכח אין כי שהן כמו שיאירו א"א
כי זולתי לגמרי ממציאותם מתבטלים והיו זו הארה
לבוש בחי' להן המציא ובבע"ת הבבע"ג ית' המאציל
אשר כפי מהם הערך בדילוג אשר רוחני כח ר"ל דחשמל
הנ"ל המדות שפע יתעלם ובו שאת הנבראים יוכלו
שפע הנבראים יקבלו ידו ועל במשל הנמשל כהלבשת
אחרי הנמשל מקצת משיג שהתלמיד כמו ממש ית' מדותיו
בחי' הוא דחשמל הלבוש וענין ומתגשם, המשל דרך עברו
והם המדות לשפע שמלבישים העליונים אותיות צירופי
מאד גבוה שרשם באמת ואמנם למעלה כמשנ"ת הכלים
לעצור היכולת כי מזו"נ שלמעלה מאימא שנמשכים נעלה
ית' מכחו דוקא זהו בע"ג להתהוות השפע ולצמצם
וזהו באריכות. במ"א וכמ"ש יכול הכל ובבע"ת הבבע"ג
כי שתיקה ל' ח"ש נק' למעלה שרשו מצד מ"ל ח"ש פי'
מי"ג) פ"ג (אבות שתיקה לחכמה וסייג ריעי' תרין או"א
ומצד הכל, מתבטלי' שלפניו שבה אא"ס השראת מחמת
בחי' הוא כי ממללא רוח ל' מ"ל נק' למטה ירידתו
למקבלים. ומתגלית המדות שפע יורדת ידם שעל האותיות
מנעל כמו נעשה ולמטה לגופם מלבוש נק' היותו ואמנם
צירופי בענין וכמו שוים ההעלמים כל אין באמת כי הענין
כ"כ הנמשל מעלים שאינו דק משל שיש המשל אותיות
בחי' למעלה וכמ"כ וכה"ג חידה כמו יותר שמעלימו ויש
מיני כמה יש ית' מדותיו ושפע לאור המעלימי' הלבושים
דש' למעלה נת' ובכלל מזה יותר מעלים זה לבושים
צירופי בחי' ע"י הוי' לש' ונרתק מגן הנק' הוא אלקים
עם בחי' להיות ד') ח' (קהלת שלטון מלך דבר אותיות
התהוות שיהי' בכדי ומ"מ עם, בלא מלך אין כי ונפרדים
המעלים לבוש בחי' עוד יש שנה ת"ק מהלך גבול בבחי'
ומסתירו הרגל על חופה שהמנעל מנעל ונק' יותר עוד
הם הנ"ל דחשמל והלבוש שהמנעל הגם הנה אמנם
מעלימים אינן מ"מ ית' מדותיו אור לגילוי קצת מסתירים
והעלם צמצום וא"כ ידם על מאירה ההארה אלא לגמרי
בנבראים הביטול נמצא ולכן המקבלים לטובת הוא זה
עתים חשות עתים הקודש חיות חשמל מאי רז"ל וז"ש
חיות המקבלים שהמלאכים ר"ל ב') י"ג (חגיגה ממללות
ע"ד הגמור הביטול בבחי' חשות עתים הם הנ"ל מחשמל
בשעה והיינו כ"ד) א' (יחזקאל כנפיהן תרפינה מ"ש
עליהם אלקות גילוי בבחי' הקב"ה מפי יוצא שהדיבור
ממללות ועתים כנ"ל, החשמל דרך מאירה ההארה בהיות

והיינו כו' קדוש ואומרים שואגים שאז כ"כ הגילוי כשאין
נק' שרשו מצד ומ"ל ח"ש שנק' החשמל בענין כמשנת'
ימצא מהם המקבלים בנבראים גם ולכך מ"ל ואח"כ ח"ש
נעל המקרא ובל' סנדל הנק' מלאך יש (וכן כזה, ג"כ
בה שנאמר ית' מלכותו מדת היא הרגל רוב את שחופה
מלבישה הזה שהמלאך א') ס"ו (ישעי' רגלי הדום והארץ
נפרד ואינו ביטול בבחי' הוא כי שפעה עוברת בו ודרך
לקונו כתרים קושר שהוא ב') י"ג (חגיגה ארז"ל ולכן כלל
פעמייך יפו מה נאמר שע"ז ישראל של מתפלותיהן
פני לראות לרגל עולים שהיו בשעה ב') ז' (שה"ש בנעלים
בג' הוא בהמ"ק משחרב ועתה סוכות שבועות בפסח ה'
התהפכות בחי' היא בנעלים ג"כ הוא הזה שהיופי תפלות
המקבלים האופנים משמרי הנמשכת הבהמית הנפש
אצי' בין מסכים כמה שיש והוא כידוע, סנד"ל ממלאך
יצי' ובין ליצי' בריאה בין ויש דחשמל, מנעל הוא לבריאה
דרך הארה מאיר מכולם ומ"מ וסנדל מט"ט והם לעשי'
בין המבדלת הפרכת וז"ס היש: ביטול עי"ז להיות הלבוש
גם ומ"מ זו אחר זו כנ"ל פרוכת כמה ויש לקה"ק קדש
ההארה, ומאירה זורחת כולם דרך כי קדש נק' הפרכת אחר
מכלל והוא לגמרי ומסתיר המעלים מסך עוד יש אמנם
גס לבוש בחי' שהוא דקדושה השתל' סיום אחר הקליפות
אף ור"ל ידו על האלהות גילוי תתפשט מבלי שמונע ועב
חיות אבל ולקיימם להחיותם אלהית חיות בו דרך שנמשך
אל וז"ס כלל ונראה נגלה שלא עד כ"כ בו מתעלם זה
באלים כמכה מי ע"פ וכמארז"ל ט"ו) מ"ה (ישעי' מסתתר
שותק והוא בהיכלו מרקדים שגוים באלמים כמכה מי
להיות שמניח ור"ל ב') ס"ט יומא ועי' א' נ"ז (גיטין
קדרות שמים אלביש וז"ס הנ"ל גס לבוש ע"י כ"כ ההסתר
מכלל הם שרים הע' והנה ג') נ' (ישעי' כסותם אשים ושק
הם ולכן מערכם שהוא זה לבוש ע"י המקבלים הקליפות
דקרו רק ג') כ"ט (יחזקאל כו' יאורי לי באמרו גמור יש
נמשכות שנפשותם העולם ואומות דאלקיא, אלקא לי'
הגלגלים חומר ועושים הארץ את ה' עזב אומרים משם
הטהור ובין הטמא בין ולהבדיל נאמר וע"ז כנ"ל ודבר ליש
בין המבדלת הנ"ל הפרסא מערך ואינו מ"ז) י"א (ויקרא
זורח בה שדרך מטעם קדש נק' לה חוצה שגם לקדש קדש
לגמרי המסתרת בזו משא"כ להמקבלים אלקית הארה
כי הערלה וז"ס טמא, ונק' גמור יש הם ממנה והמקבלים

(ירמי ערלים הגוים (דףכל דנדרים ספ"ג וכדאי' כ"ה) ט' '

שהיא רשעי' בה שנתגנו הערלה היא מאוסה ב') ל"א
היש: בחי' הגורמת
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

פי'‡Í[מו)] איתן, כנחל וצדקה כתי' דהנה הוא הענין
ארץ מוסדי והאיתנים מל' הוא איתנים81איתן ,

ארץ שנק' תושבע"פ, בחי' ארץ מוסדי שהם תנאים אותיות
כו', אותה המייסדים הם והתנאים מל', בחי' אחרונה ה"א
מלשון לאיתן משכיל ע"ש איתן ונק' איתן, נחל וזה"ע
בלק"ת כמ"ש נחל בבחי' באה זו ובחי' מושבך, איתן

נותן אנכי ראה שהיו82בד"ה התנאים בחי' ג"כ וזהו ,

שזהו כו', דחכ' מ"ה בחי' משה מפי איש מפי איש סמוכין
לשם ובהגהות הנ"ל ראה בד"ה בלק"ת ע' איתן, בחי'

תרך"ב מ"ש83בספר שז"ע ונמצא ע"ב. שם בחי' שז"ע ,

תושבע"פ מל' בחי' הוא ים הים, אל הולכים הנחלים כל
התנאים ז"ע מאצי' שמקבלת דרגין דכל סופא בחי' הוא
כו'. איתן נחל בחי' משה עד איש מפי איש סמוכין שהיו

Ì�Ó‡מה"ע הקדמוני, ים דאצי' חכ' בחי' הוא הים לפי'
הוי' לך ע"ד שזהו צ"ל הים, אל שהולכים הנחלים
מדות, אינון מכל לאו לבחי' המדות ביטול הגדולה

חלקי יהא יוסי א"ר בד"ה באורך מזה מגומרי84כמשנ"ת
בחכ' הוא אוא"ס השראת כי חכ' בבחי' והוא בכ"י, הלל
וענין בהג"ה. פל"ה בסש"ב כמ"ש האמת אחד נק' שלכן

מלא שאיננו שם85מה הולכים שהנחלים מקום שאל לפי
כפי' זהו חכמה, הוא שהים לפי' היינו ללכת, שבים הם
על ראש תלוי לך שיש הגדולה הוי' לך הפסוק בפי' הב'
הגדולה הוי' לך וכמשארז"ל ברבות, כמ"ש עולם באי כל

שפי' מה היפך הוא הגדולה ה' לך פי' א"כ מע"ב, לך86זו
מדות, אינון מכל לאו לבחי' המדות ביטול הגדולה הוי'

ע י"לוזהו וגם משם. וההחזרה החכמה בים ההילוך נין
לך נמשך עי"ז בתפלה ביטול בבחי' הגדולה ה' לך שע"י

שם גדולתו במקום כי גדולה, בבחי' שיומשך הגדולה ה'
ענין מל', בחי' הוא ים שפי' ולפי' ענוותנותו. מוצא אתה
והאיתנים איתן נחל בחי' התורה ע"י זהו הנחלים כל
לפי אך ויהיב. נקיט כי מלא איננו והים כנ"ל, ארץ מוסדי
זה קאי וא"כ חזרה, המים שהולכים משמע מקום אל מ"ש
ונמצא התורה, בירור בחי' ע"י דמל' מ"ן העלאת על
שנמשך הזהר ולפי' דאצי'. לז"א מ"ן בבחי' חזרה שעולה
בבי"ע ויהיב מאצי' התורה ע"י דנקיט י"ל כן בבי"ע,
איתן כנחל וצדקה מ"ש אך התורה. ע"י אלקות המשכת
ע"י זהו הנחלים כל פי' כי עסקים, בעלי על דקאי י"ל
פנוים שאינם עסקים הבעלי אמנם כנ"ל, ותפלה התורה
התפלה אחר מ"מ שמתעורר הגם ובתפלה ללמוד, כלל
איתן כנחל וצדקה אמר לכן הי', כלא והי' ועוברת חולפת
עלי' נפשו והניח שהרויח ממה לעני שנותן הצדקה שע"י
מהריוח חומש הוא צדקה שיעור כי איתן, כנחל ה"ז
עי"ז החומש וע"י מחומש, יותר יבזבז אל המבזבז כמאמר
כמ"ש יו"ד של קוצו בחי' לפרעה, והחמישית לבחי' מגיע

שבים87במ"א הם שם הולכים שהנחלים מקום אל וזהו ,
הפירושים, ב' לפי איתן כנחל שהיא הצדקה ע"י ללכת
שעבודה נשמע כל, מרוב כו' עבדת לא אשר תחת וזהו
כל הנחלים, כל בחי' היינו כל מבחי' יותר היא בשמחה
מבחי' יותר היא בשמחה והעבודה הפי', ב' לפי לך אותיות
שבים הם אח"כ מ"ש וא"כ הים, אל שהולכים הנחלים כל
הנחלים כל ונמצא כו', יותר עליונה בחי' זהו ללכת
למעלה מלמטה ותורה תפלה זהו הים אל הולכים
זהו ללכת שבים הם שם וגו' מקום אל למטה, ומלמעלה

כו'. איתן כנחל שהיא הצדקה ע"י

`''lxz mixgde jynd

mid l` mikled milgpd lk d''c

(81ux` icqen mipzi`de . .ozi` lgpk dwcve . .`ed oiprd j`:

באוה"ת [הובא סע"ב מט, שמות תו"א ראה זו בפיסקא לקמן בהבא
שם]. נ"ך
(82ozep ikp` d`x d"ca z"wla.ב יח, ראה פ' :

(83a"kxz xtqa myl zedbdae l"pd d`x d"caבאוה"ת נדפס :
משכיל בד"ה לקמן הובא רח. ע' תרכ"ו סה"מ גם וראה תרלו. ע' ראה

לאיתן.
(84iwlg `di iqei x"` d"ca jxe`a dfn z"pynkתרכ"ט סה"מ :

ואילך. לד וע' לב. ע'
(85`ln eppi`y dn oipreענין צ"ע בגוכי"ק: נרשם הגליון בשולי :

אך ולילה, יומם בה והגית תמיד שצ"ל לפי וי"ל מלא, איננו והים
הב' פי' היינו שבים כו' מקום שאל לפי מלא איננו שהים י"ל באמת
כן ויהיב, דנקיט לפי המל' על שקאי הא' ולפי' הגדולה. ה' בלך

בבי"ע. אלקות המשכות נמשך עי"ז בתורה
(86dn jtid . .y`x ielz jl yiy dlecbd 'd jl . .'ita 'ad 'itk

'ity'כו לישראל הקב"ה אמר ראש, את שאו ט: פ"א, במדב"ר ראה :
שנא' עולם באי כל על ראש) ונשיאת (זקיפת ראש תלוי לי שיש כשם
תרכ"ז סה"מ וראה ראש. תלוי לכם להיות עשיתי כך הגדולה, ה' לך
הא' הגדולה, ה' לך בפי' פי' ב' יש רא: ע' תש"ס) (הוצאת
והב' ית', לעצמותו לך וטפל בטל הגדולה מדת כי הוא (מלמטלמ"ע)
במד"ר וכמ"ש הגדולה בבחי' שנמשך הגדולה ה' לך (מלמעלמ"ט)
גם וראה הגדולה. ה' לך שנא' העולם כל על ראש תלוי לי שיש כשם
שעב. ע' שם תרכ"ז סה"מ רנד-ה. ע' ואתחנן א'שסו. ע' מסעי אוה"ת

ועוד.
(87`"na y"nk . .drxtl ziyingde 'igal,ו שה"ש לקו"ת ראה :

ובכ"מ. א. תתשיד, ו) (כרך ויגש אוה"ת רע"ד. כד, ד.

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

oirne qxhpew

‰p‰Âמּׂשא ּבעסק ימיהם ּכל ׁשעֹוסקים עסקים הּבעלי ¿ƒ≈ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
להתאּוֹות ּכמֹו אחרים, לענינים ׁשּייכים ואינם ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָּומּתן
ּומּתן ּבמּׂשא העסק אׁשר ּגׁשמים, ּבתענּוגים ּולהתעּנג ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּתאוה
רּבֹותינּו ּוכמאמר ,צֹור ּבֹו ויׁש היּתר, הּוא עצמֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַמּצד
ּתֹורה ּתלמּוד יפה ב) ּפרק (אבֹות ּבמׁשנה לברכה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָזכרֹונם
הּיצר מּצד ׁשטּותים ּכּמה ּבזה יׁש אמנם כו', ארץ ּדר ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָעם
ענין והיינּו קֹונֹו, ּדעת ועל ּדעּתֹו על האדם את ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָהּמעבירים
ׁשּמֹונע עד ולילה יֹומם ּבזה ׁשּמּוטרד ּבעסק, הּטרדא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָריּבּוי
ּפירּוׁש ּולכּוין ּבצּבּור ּומּלהתּפּלל הּתֹורה מּליּמּוד ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָאֹותֹו

ּפי על בנפׁשֹוהּמּלֹות ׁשּמדּמה מּפני ּפנים, ּכל על ּפׁשּוט ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּׁשהּוא מה ּבאזניו לׁשמֹוע ּבתפּלה ׁשּיתעּכב זה ידי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשעל
ּבצּבּור ּולהתּפּלל ּכנ"ל פׁשּוטה ּבכּוונה ּבפיו ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָמֹוציא
יקנה ׁשּלא יפסיד זה ידי על הּתֹורה ּבליּמּוד זמן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּולהתעּכב
ּדכאׁשר נפלא, ׁשטּות זֹוהי ּובאמת ההיא, ּבעת ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָוימּכֹור
ּובכללּות אּתֹו הּנעׂשה את לראֹות ודעּתֹו לּבֹו יׂשים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָהאדם
ּבדרכי יל פעמים ּכּמה אׁשר לעינים יראה הלא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהעֹולם,
ולא הרּבה ויתעּסק ּובזמּנם ּבעּתם הּדברים ויׁשמֹור ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹהּמסחר
עסק ּובמיעּוט זמן ּובמעט יפסיד, גם אֹו מאּומה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָירויח
יֹותר אּולי יפסיד, ּבהעּכבה אׁשר יאמר מי ּכן ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹירויח,
יתּבר הּׁשם ּובעזרת ּבהתעּסקּות ירּבה ׁשּלא לפניו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹטֹוב

לקּמן. יתּבאר עֹוד וכאׁשר זמן, ּבמעט ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָירויח
Ë¯Ù·eּכח לֹו הּנֹותן הּוא אׁשר ה' על ׁשֹוכח היה לא אם ƒ¿»ֲִֵֵֶַַַַָָֹֹ

ועצם תעׁשיר, היא ּדוקא ה' ּוברּכת חיל ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָלעׂשֹות
הּברכה, ּׁשּתׁשרה ּבמה ּכלי עׂשּיית ּבדר רק הּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהעסק
מסּור להיֹות צרי הלא ּכן אם ה', ּברּכת הּוא העיּקר ְְֲֲִִִִִֵַָָָָָֹאבל
צּו עיּקר דער איּבערגעגעּבען זיין דא ער (דארף ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָלה'
לזה ּכלי צריכים ורק אֹותֹו, ּומפרנס הּזן ׁשהּוא ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹאלקּות)

ּכן. ּגם התעּסקּות ּבמיעּוט ּדי אבל העסק, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָוהּוא

ÔÈ�Ú‰Âאלקי ה' ּוברכ ח) טו. (ּדברים ּכתיב ּדהּנה הּוא ¿»ƒ¿»ְְְְֱִִִֵֵֶַָֹ
צריכים לּמה להבין וצרי ּתעׂשה, אׁשר ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹּבכל
ּכן אם ּתבא, ה' מאת ׁשהּברכה מאחר ּכלל והעסק ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהעׂשּיה
ּׁשאֹומר ּומּמה ה', ּברּכת ּתבא ּכלל והׁשּתּדלּות עסק ּבלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּגם
ּוביֹותר ועסק, עׂשּיה להיֹות ׁשּצרי מׁשמע ּתעׂשה אׁשר ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבכל
(ּביצה לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה לפי מּובן ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאינֹו
עד הּׁשנה מראׁש לֹו קצּובים אדם ׁשל מזֹונֹותיו ּכל א) ְְִֵֶַַָָָָָָֹטז.
ּומּתן מּׂשא ּבאיזה לעסֹוק הּצֹור מהּו ּכן ואם הּכּפּורים, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָיֹום
ּׁשּנקצבה מה וּדאי הלא יתּפרנס, זה ידי ׁשעל אּוּמנּות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאֹו
עסק צרי ולּמה לֹו יּומׁש עליֹון ּבחסד ּפרנסה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָלֹו
רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה להבין צרי ּגם ּבזה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוהׁשּתּדלּות
יֹום ּבכל ניּדֹון אדם א) טז. הּׁשנה (ראׁש לברכה ְְְִִִַָָָָָָָָֹזכרֹונם
מראׁש לֹו קצּובים ּדמזֹונֹותיו הנ"ל מאמר עם זה יּתּוו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹואי
יֹום ּבכל ניּדֹון ּדאדם ׁשאֹומר יֹוסי רּבי ּגם ּדוּדאי כו', ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשנה
ּכל לֹו נקצב ואז הּׁשנה ּבראׁש הּוא ּומׁשּפט ּדהּדין ְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹמֹודה
ּומׁשּפט הּדין ענין מהּו ּכן ואם ּומזֹוני, חּיי ּבבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָהצטרכּותֹו

יֹום. ְֶָׁשּבכל
Ì‚Âּבׁשמֹונה יֹום ּבכל מבקׁשים ּׁשאנּו מה להבין צרי ¿«ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

נקצב זה ּכל הלא וכו' ּורפּואה ּפרנסה על ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹעׂשרה
ייבא ּדרב איתא ב) סב. ב (חלק ּובזהר כו'. הּׁשנה ְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹמראׁש
ׁשּיּנתן מזֹונֹו על האכילה קֹודם יֹום ּבכל מתּפּלל היה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָסבא
ּדהוה ּגב על ּדאף לפניו. מּוכן ּכבר מזֹונֹו ׁשהיה אף ּגם ְְְְֲֶַַַַַַָָָָָָָלֹו,
מלּכא מּבי ליּה ּדׁשאיל עד ליּה מתּקן הוי לא למיכלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָליּה

זֹו. ּתפּלה ענין מהּו להבין וצרי ְְְְְִִִִִַַָָָָּבצלֹותא,
.¯evÈ˜עּתים קֹובעים ׁשאינם העסקים ּבעלי ׁשטּותי ƒְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָ

ׁשֹוכחים ּבצּבּור, מתּפללים ׁשּבלּתי ּומהם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָלּתֹורה
הּמאמרים סתירת תעׁשיר, היא ה' ּדברּכת העיּקר ְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָָעל

יֹום. ּבכל ניּדֹון ואדם הּׁשנה מראׁש קצּובים ְְְְִִִֵַָָָָָֹּדמזֹונֹות
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דהלא וההפלאה. הסמיכות מובן אינו דלכאורה
זהב מאלפי בעצם מופלא והיא ושכל חכמה היא תורה
לזהב, כסף להקדים לי' הוה גופא ובזה גשמי. שהוא וכסף

הם וזהב דכסף הוא הענין אך זו. אף זו לא הי' שאז
וכמ"ש אהבה הוא דכסף שהו"ע18אהוי"ר נכספת נכסוף כי

כמ"ש יראה וזהב והתשוקה. יאתה.19האהבה זהב מצפון
גבורה וצפון חסד דדרום שהו"ע20וידוע הזהב דמשם

עב.16) קיט, תהלים
ואילך.17) ב רנג, ח"ב שם אוה"ת ואילך. ד כו, וישב תו"א ראה

ואילך. ב תתפט, ח"ה

נכספתה).18) (ושם: ל לא, ויצא
כב.19) לז, איוב
ובכ"מ.20) כו. צ, כ. ד, אור מאורי
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‰p‰Âמּׂשא ּבעסק ימיהם ּכל ׁשעֹוסקים עסקים הּבעלי ¿ƒ≈ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
להתאּוֹות ּכמֹו אחרים, לענינים ׁשּייכים ואינם ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָּומּתן
ּומּתן ּבמּׂשא העסק אׁשר ּגׁשמים, ּבתענּוגים ּולהתעּנג ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּתאוה
רּבֹותינּו ּוכמאמר ,צֹור ּבֹו ויׁש היּתר, הּוא עצמֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַמּצד
ּתֹורה ּתלמּוד יפה ב) ּפרק (אבֹות ּבמׁשנה לברכה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָזכרֹונם
הּיצר מּצד ׁשטּותים ּכּמה ּבזה יׁש אמנם כו', ארץ ּדר ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָעם
ענין והיינּו קֹונֹו, ּדעת ועל ּדעּתֹו על האדם את ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָהּמעבירים
ׁשּמֹונע עד ולילה יֹומם ּבזה ׁשּמּוטרד ּבעסק, הּטרדא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָריּבּוי
ּפירּוׁש ּולכּוין ּבצּבּור ּומּלהתּפּלל הּתֹורה מּליּמּוד ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָאֹותֹו

ּפי על בנפׁשֹוהּמּלֹות ׁשּמדּמה מּפני ּפנים, ּכל על ּפׁשּוט ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּׁשהּוא מה ּבאזניו לׁשמֹוע ּבתפּלה ׁשּיתעּכב זה ידי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשעל
ּבצּבּור ּולהתּפּלל ּכנ"ל פׁשּוטה ּבכּוונה ּבפיו ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָמֹוציא
יקנה ׁשּלא יפסיד זה ידי על הּתֹורה ּבליּמּוד זמן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּולהתעּכב
ּדכאׁשר נפלא, ׁשטּות זֹוהי ּובאמת ההיא, ּבעת ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָוימּכֹור
ּובכללּות אּתֹו הּנעׂשה את לראֹות ודעּתֹו לּבֹו יׂשים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָהאדם
ּבדרכי יל פעמים ּכּמה אׁשר לעינים יראה הלא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהעֹולם,
ולא הרּבה ויתעּסק ּובזמּנם ּבעּתם הּדברים ויׁשמֹור ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹהּמסחר
עסק ּובמיעּוט זמן ּובמעט יפסיד, גם אֹו מאּומה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָירויח
יֹותר אּולי יפסיד, ּבהעּכבה אׁשר יאמר מי ּכן ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹירויח,
יתּבר הּׁשם ּובעזרת ּבהתעּסקּות ירּבה ׁשּלא לפניו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹטֹוב

לקּמן. יתּבאר עֹוד וכאׁשר זמן, ּבמעט ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָירויח
Ë¯Ù·eּכח לֹו הּנֹותן הּוא אׁשר ה' על ׁשֹוכח היה לא אם ƒ¿»ֲִֵֵֶַַַַָָֹֹ

ועצם תעׁשיר, היא ּדוקא ה' ּוברּכת חיל ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָלעׂשֹות
הּברכה, ּׁשּתׁשרה ּבמה ּכלי עׂשּיית ּבדר רק הּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהעסק
מסּור להיֹות צרי הלא ּכן אם ה', ּברּכת הּוא העיּקר ְְֲֲִִִִִֵַָָָָָֹאבל
צּו עיּקר דער איּבערגעגעּבען זיין דא ער (דארף ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָלה'
לזה ּכלי צריכים ורק אֹותֹו, ּומפרנס הּזן ׁשהּוא ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹאלקּות)

ּכן. ּגם התעּסקּות ּבמיעּוט ּדי אבל העסק, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָוהּוא

ÔÈ�Ú‰Âאלקי ה' ּוברכ ח) טו. (ּדברים ּכתיב ּדהּנה הּוא ¿»ƒ¿»ְְְְֱִִִֵֵֶַָֹ
צריכים לּמה להבין וצרי ּתעׂשה, אׁשר ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹּבכל
ּכן אם ּתבא, ה' מאת ׁשהּברכה מאחר ּכלל והעסק ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהעׂשּיה
ּׁשאֹומר ּומּמה ה', ּברּכת ּתבא ּכלל והׁשּתּדלּות עסק ּבלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּגם
ּוביֹותר ועסק, עׂשּיה להיֹות ׁשּצרי מׁשמע ּתעׂשה אׁשר ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבכל
(ּביצה לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה לפי מּובן ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאינֹו
עד הּׁשנה מראׁש לֹו קצּובים אדם ׁשל מזֹונֹותיו ּכל א) ְְִֵֶַַָָָָָָֹטז.
ּומּתן מּׂשא ּבאיזה לעסֹוק הּצֹור מהּו ּכן ואם הּכּפּורים, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָיֹום
ּׁשּנקצבה מה וּדאי הלא יתּפרנס, זה ידי ׁשעל אּוּמנּות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאֹו
עסק צרי ולּמה לֹו יּומׁש עליֹון ּבחסד ּפרנסה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָלֹו
רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה להבין צרי ּגם ּבזה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוהׁשּתּדלּות
יֹום ּבכל ניּדֹון אדם א) טז. הּׁשנה (ראׁש לברכה ְְְִִִַָָָָָָָָֹזכרֹונם
מראׁש לֹו קצּובים ּדמזֹונֹותיו הנ"ל מאמר עם זה יּתּוו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹואי
יֹום ּבכל ניּדֹון ּדאדם ׁשאֹומר יֹוסי רּבי ּגם ּדוּדאי כו', ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשנה
ּכל לֹו נקצב ואז הּׁשנה ּבראׁש הּוא ּומׁשּפט ּדהּדין ְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹמֹודה
ּומׁשּפט הּדין ענין מהּו ּכן ואם ּומזֹוני, חּיי ּבבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָהצטרכּותֹו

יֹום. ְֶָׁשּבכל
Ì‚Âּבׁשמֹונה יֹום ּבכל מבקׁשים ּׁשאנּו מה להבין צרי ¿«ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

נקצב זה ּכל הלא וכו' ּורפּואה ּפרנסה על ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹעׂשרה
ייבא ּדרב איתא ב) סב. ב (חלק ּובזהר כו'. הּׁשנה ְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹמראׁש
ׁשּיּנתן מזֹונֹו על האכילה קֹודם יֹום ּבכל מתּפּלל היה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָסבא
ּדהוה ּגב על ּדאף לפניו. מּוכן ּכבר מזֹונֹו ׁשהיה אף ּגם ְְְְֲֶַַַַַַָָָָָָָלֹו,
מלּכא מּבי ליּה ּדׁשאיל עד ליּה מתּקן הוי לא למיכלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָליּה

זֹו. ּתפּלה ענין מהּו להבין וצרי ְְְְְִִִִִַַָָָָּבצלֹותא,
.¯evÈ˜עּתים קֹובעים ׁשאינם העסקים ּבעלי ׁשטּותי ƒְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָ

ׁשֹוכחים ּבצּבּור, מתּפללים ׁשּבלּתי ּומהם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָלּתֹורה
הּמאמרים סתירת תעׁשיר, היא ה' ּדברּכת העיּקר ְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָָעל

יֹום. ּבכל ניּדֹון ואדם הּׁשנה מראׁש קצּובים ְְְְִִִֵַָָָָָֹּדמזֹונֹות
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דהלא וההפלאה. הסמיכות מובן אינו דלכאורה
זהב מאלפי בעצם מופלא והיא ושכל חכמה היא תורה
לזהב, כסף להקדים לי' הוה גופא ובזה גשמי. שהוא וכסף

הם וזהב דכסף הוא הענין אך זו. אף זו לא הי' שאז
וכמ"ש אהבה הוא דכסף שהו"ע18אהוי"ר נכספת נכסוף כי

כמ"ש יראה וזהב והתשוקה. יאתה.19האהבה זהב מצפון
גבורה וצפון חסד דדרום שהו"ע20וידוע הזהב דמשם

עב.16) קיט, תהלים
ואילך.17) ב רנג, ח"ב שם אוה"ת ואילך. ד כו, וישב תו"א ראה
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הם וכסף זהב ואלפי ולימוד. אילוף ל' הוא ואלפי היראה.
עוד בהיותה בהם ורגילה למודה שהנשמה האהוי"ר
שיורדת הנשמה יותר טוב הנה למטה. ירידתה קודם למעלה
ענין כל מכמו שבלב ובעבודה בתומ"צ ועוסקת למטה
הזהב ומקדים ירידתה. קודם למעלה בהיותה עבודתה
על ודביקות באהבה שיש המעלות על להורות לכסף
מהלך בבחי' הנשמה נעשה למטה דדוקא וכידוע היראה,

דהנשמות21וכמ"ש האלה העומדים בין מהלכים לך ונתתי
המלאכים וכמו עומדים במדרי' ה"ה למעלה שהן כמו

וכמ"ש עומדים לו.22שנקראים ממעל עומדים שרפים
תמיד23וכתיב שעומדים והיינו לעולם. לעד ויעמידם

תמיד משי"ב עומדים וגבריאל מיכאל וכמו אחת במדרי'
ביראה וזה באהבה זה א' מיכאל24במדרי' דמחנה והגם .

מחנות אלף עצום25קפ"ו בריבוי הוא גבריאל מחנה וכן
גופא. האהוי"ר במדרי' מדרי' חלוקי הוא כ"ז אמנם מאד.
ביראה וגבריאל באהבה מיכאל הרי העצמי במהותם אבל
בכל אבל שונות, במדרי' עצום ריבוי הוא גופא שבזה ורק
תמיד ועומדים מדתם גבול יעברו לא הנה הזה הריבוי
הנשמות הנה וכמו"כ יגרע. ולא יוסיף לא אחת במדריגה

וכמ"ש עומדים בבחי' הן אלי'26למעלה אלקי27גבי הוי' חי
למעלה שהיא כמו שהנשמה וגו' לפניו עמדתי אשר ישראל

ובזהר עומדים. בשם הוה28נקראת ונשמתא נשמתא כל אי'
הוא קדישא דמלכא קדישא, מלכא קמי' בדיוקנא קיימא

דאצי' ז"א שהם29בחי' כמו מלאכים והן נשמות הן והיינו .
מה מפני מובן אינו דלכאו' עומדים. בשם נק' למעלה
הוא שם עבודתם והרי עומדים. נק' למע' ונשמות המלאכים
באהוי"ר. שעומדים שלהם העמידה שזהו"ע באהוי"ר

וכתיב רצו"ש. הו"ע ושוב30ואהוי"ר רצוא והחיות
וממהרות31(כלהבת הכבשן מפי תמיד שיוצאה הכבשן

הנטוי הרקיע מתחת ראשן כשמוציאות כך וליכנס לחזור

נרתעות מהן, הרקיע32למעלה מן שלמעלה השכינה מפני
היוצא אש (כגוון הבזק כמראה ראשן) את להשיב וממהרות
הכוסף תוקף שהוא ידוע ענינו דרצוא החרסין), מבין
הניצוץ וכמו ב"ה באוא"ס להכלל והצמאון התשוקה
במדרי' הוא רו"ש ענין ועיקר בהאבוקה. ונכלל שעולה
הכלים מגדר לגמרי יציאה בבחי' הוא שהרצוא סוכ"ע
שהרצוא למטה הצדיקים בעבודת וכמו ההגבלה. ומגדר
וגם נכספה וכמו הנפש כליון בבחי' הצמאון בתוקף הוא

נפשי וכתיב33כלתה הוא34. כמו"כ אשר ולבבי, שארי כלה
ממש כליון בבחי' ה"ה שירה אמירת בעת בהמלאכים
אור הגילוי ע"י שוב בבחי' הם ואח"כ ב"ה. באוא"ס
עוד וביטול יראה בבחי' הם דעי"ז עליהם. שמאיר מלמעלה
דכתיב במ"ת שהי' וע"ד לזה. שקודם בהרצוא מכמו 35יותר

הבא והביטול דהשוב מרחוק. ויעמדו וינועו העם וירא
דכתיב דזהו ביותר גדולה ביראה הוא אור גילוי 36בסבת

והוא ביותר עוד עליון ביטול שזהו כנפיהם תרפינה בעמדם
הנה במלאכים שהוא וכמו רצוא. בבחי' כלל להיות שא"א
למעלה. שהן כמו הנשמות בעבודת הוא מכן ויתר כן
לגבי ובמדרי' במעלה גבוהים שהנשמות וכידוע

בירידת37המלאכים דוקא ורק עמידה, נקרא כ"ז הנה ומ"מ .
הוא. הענין אך מהלך. בבחי' נעשית אז למטה הנשמה
המדה. קו מאמר ע"פ נמדד הכל שלמעלה המדרי' כל דהנה
האורות מקור שהוא ב"ה מאוא"ס הנמשך הקו בחי' והוא
במדה והכלים האורות מדידת המודד והוא הכלים ומקור
שלא ממש א"ס בבחי' ההילוך הוא ומהלך מוגבל. ושעור
אוא"ס עצמות בבחי' דוקא דזהו כלל. המדה קו מאמר ע"פ
תומ"צ ע"י היא זו המשכה הנה הגילוים, מכל שלמעלה
טוב ולכן ובבחירתו. האדם בעבודת הבאה שבלב ועבודה

למוציאיהם הם דחיים פיך, גשמי38תורת מאלפי39בפה ,

למטה. ירידתה קודם הנשמה של דאהוי"ר וכסף זהב

'ebe miwel`d jl ozie d''c

•

ז.21) ג, זכרי'
ב.22) ו, ישעי'
ו.23) קמח, תהלים
המאמרים24) ספר וביאורו. וספרתם ד"ה במדבר לקו"ת ראה

.84 ע' תש"ג
תרפ"ד25) שם. תש"ג המאמרים ספר וראה א. קנה, א. קנד, זח"ג

.1 שבהערה ותש"ט
הבאה.26) הערה וראה א. יז, מלכיםֿא
לקו"ש27) בארוכה וראה ב. רלג, זח"א ועייג"כ ב. סח, זח"ג ראה

.53 הערה 147 ע' חכ"ה
צו,28) זח"ב ב. רלג, ב. רכז, סע"ב. צ, זח"א ב. קד, זח"ג ראה

.62 ע' תרצ"ו המאמרים ספר וראה ב. סא, זח"ג ב.

וש"נ.29) .81 ע' תרפ"ט המאמרים ספר ראה
יד.30) א, יחזקאל
עה"פ.31) פרש"י
נרתעות.32) בענין שמפורש כמו שם: בפרש"י
ג.33) פד, תהלים
כו.34) עג, שם
טו.35) כ, יתרו
כנפיהן).36) (ושם: כדֿכה א, יחזקאל
ואילך.37) תיב ס"ע לקמן וראה ובכ"מ. א. צח, ברכה לקו"ת ראה
כב.38) ד, משלי
רע"א.39) נד, עירובין
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.‡Îבבואי � תרפ"ט־תר"ץ בשנות � באמריקה בהיותי

עלי עשה ומבוגרים, צעירים שונים, אנשים עם במגע

טובים שונים, אופי קווי יצר החיים שזרם מה מיוחד רושם

ומדוייקים. חריפים קצרים שונים, וביטוים טובים, ולא

מישהו, אודות מדברים אנשים סתם או כשסוחרים

בביטוי משתמשים לו, יש והון רכוש כמה לציין ורוצים

וזה שקלים אלפים עשרת שווה זה שווה", הוא "כמה

אלף. מאה שווה

"קומי", יהיה שלא כמה עד שווה", הוא "כמה הביטוי

הלב שלדאבון הנוכחי, העולם חיי את מאפיין הוא הרי

ורכושו. הונו גודל לפי אדם כל מעריכים

מאה במשך אחוזים באלף גדל וזהב" כסף ה"עצביהם

ידי שמעשה הכוזבת הדיעה האחרונות. השנים וחמשים

מדינות הציף והזהב, הכסף את המביאים הם אדם,

מא של עיניהם וסימא אנשים.שלימות אלפי ות

תופעות קורים שבעולם הגדול החיים במהומת אך

את מפכחים בחיים, למהפכה המביאים כאלה ואירועים

טוב. אויר ויוצרים והמטושטשים השיכורים כל

החסידות תורת של הטל־ומטר לכך, ובנוסף

אלפי ומאות הקדושים, רבותינו ידי על שהתפתחה

יש האחרונות, השנים וחמשים מאה במשך חסידים,

את ולפרוץ והעינים המוח סתימת את לפתוח בכוחם

יראו וירגישו, שיבינו והאוזנים, הלב של הסתימות

בעולם. האדם חיי של הטהורה האמת את וישמעו

בלבד, בעולם ללון נוטה אורח שהוא יודע אחד כל

זכרון. מצבת לעצמו להעמיד רוצה אחד וכל

ישכחו שלא אותו, שיזכרו שרוצה אדם בן בטבע

מצבה מציב אחד מצבות, לעצמם מציבים כולם עליו.

בעיר, מצבה לעצמו מציב ואחד העלמין, בבית בשדה

זקנים. מושב או ישיבה כנסת, בית מדרש, בית מקים

וקרוביו שילדיו מתה, מצבה לעצמו שמקים מי יש

לעצמו שמקים מי ויש שלו, ואפר העפר נקבר היכן ידעו

חכמים. תלמידי של קיבוץ ישיבה, חדר, � חיה מצבה

רוצים כולם מצבות, להם שתהיינה רוצים כולם

שלא הפחות ולכל אותם, שיזכרו זכרון, להם שיהיה

שכל שוכחים האנשים של גדול וחלק עליהם, ישכחו

פועל בכל זכרון. מצבת ידיו במו לעצמו מקים מהם אחד

� טוב פועל ובכל רע מלאך נברא � השם ישמרנו � רע

טוב. מלאך נברא

.·Îואילו הזה בעולם שנעשה מה יודעים מלאכים

יודעות אינן הן הזה, העולם הוא מה יודעות אינן נשמות

הזה. העולם של הטוב את ולא הרע את לא

הנשמות שמאוצר הוא בגוף הנשמה ירידת של הסדר

הזה. העולם מהו לה נודע ושם העדן, גן דרך אותה מובילים

הצדיקים נשמות את רואה עדן, לגן באה כשהנשמה

והאמוראים, התנאים את שלהן, בהיכלות שהן כפי

בביאור דובר פעם � ותלמידיהם והצדיקים הגאונים

הידוע תתאה",4הלשון דעלמא כגוונא עילאה "עלמא

בתלמידיו צדיק וכל רבי כל מוקף הזה שבעולם כשם

עילאה. בעלמא גם הדבר כך וחסידיו,

בני שכל לפרסם � ישראל אהבת מצד � ומצוה חובה

בישיבה שלומד שמי ידעו, תבל מרחבי בכל ישראל

הז יזכהבעולם � הזה בעולם לצדיק שמקושר ומי ה

ובמסיבתו בישיבתו להיות ושנים ימים אריכות לאחרי

� הבא בעולם רבו של

הגהינום מדורי דרך הנשמות את מובילים העדן מגן

שאחרי להן ומודיעים הרשעים, עונש את להן ומראים

הרשעים ועונש עדן בגן הצדיקים שכר רואות עצמן שהן

ברצונו דרך באיזו הבחירה האדם בפני קיימת בגהינום,

ללכת.

אוצר את בעזיבתה הנשמה צער את לתאר מאד קל

עולם הנקרא פרוע בשרי בעולם ובהיגלותה הנשמות

השקר.

.‚Îעולם � דשקרא" "עלמא נקרא הזה העולם

משקר. � הבשרי הזה בעולם הנמצא כל שכן השקר,

משקר". � הזה "עולם

היא האמיתית המציאות שכן שקר, הרי היא גשמיות

המציאות הגשמית. המציאות ולא הרוחנית החיות

הרוחנית. החיות על מכסה הגשמית

חברו, של בלבו מה יודע אדם אין משקרים, אנשים

הפנימיים בחסרונותיו בקרבו, וסודו מתהלך אחד כל

ביכלתו אשר כל ועושה אותם, יודע עצמו הוא שרק

מהם. ידע לא שהזולת

מעלמא וירידתה נסיעתה לנשמה, וקשה מר כמה

השקר), לעולם האמת (מעולם דשקרא לעלמא דקשוט

ומעול", ה"חומץ בידי נופלת היא הזה לעולם ובבואה

האדם את לפתות התחכמויות מיני בכל המשתמש

באיזה � והחומריות הגשמיות תוך אל אותו ולמשוך

הנשמה! אז נמצאת איפוא, מצב,

רחום" ה"והוא לפני מברדיצ'וב הרב של ההכנה ניגון

הנשמה את המלווה אבל כמרש צלצל ערבית, תפלת של

הנשמות, אוצר של הטוהר מאוהלי שלה היגון ברכבת

הבשרי. השקר עולם של המלוכלכים החושך לתהומות

למלים השייך הניגון של הראשון החלק רק זה ברם,

החלק ואילו חמתו. כל יעיר ולא עד וכו' רחום והוא

שמחה של בהתלהבות מבשר קול שהוא הניגון של השני

מבטא � קראנו ביום יעננו המלך הושיעה ה' המלים על

ה'. עובד להיות שרוצה מי לכל העוזר הגדול ה' חסד את

(4.1542 עמוד ד. כרך דיבורים" "לקוטי ראה
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.‡Îבבואי � תרפ"ט־תר"ץ בשנות � באמריקה בהיותי

עלי עשה ומבוגרים, צעירים שונים, אנשים עם במגע

טובים שונים, אופי קווי יצר החיים שזרם מה מיוחד רושם

ומדוייקים. חריפים קצרים שונים, וביטוים טובים, ולא

מישהו, אודות מדברים אנשים סתם או כשסוחרים

בביטוי משתמשים לו, יש והון רכוש כמה לציין ורוצים

וזה שקלים אלפים עשרת שווה זה שווה", הוא "כמה

אלף. מאה שווה

"קומי", יהיה שלא כמה עד שווה", הוא "כמה הביטוי

הלב שלדאבון הנוכחי, העולם חיי את מאפיין הוא הרי

ורכושו. הונו גודל לפי אדם כל מעריכים

מאה במשך אחוזים באלף גדל וזהב" כסף ה"עצביהם

ידי שמעשה הכוזבת הדיעה האחרונות. השנים וחמשים

מדינות הציף והזהב, הכסף את המביאים הם אדם,

מא של עיניהם וסימא אנשים.שלימות אלפי ות

תופעות קורים שבעולם הגדול החיים במהומת אך

את מפכחים בחיים, למהפכה המביאים כאלה ואירועים

טוב. אויר ויוצרים והמטושטשים השיכורים כל

החסידות תורת של הטל־ומטר לכך, ובנוסף

אלפי ומאות הקדושים, רבותינו ידי על שהתפתחה

יש האחרונות, השנים וחמשים מאה במשך חסידים,

את ולפרוץ והעינים המוח סתימת את לפתוח בכוחם

יראו וירגישו, שיבינו והאוזנים, הלב של הסתימות

בעולם. האדם חיי של הטהורה האמת את וישמעו

בלבד, בעולם ללון נוטה אורח שהוא יודע אחד כל

זכרון. מצבת לעצמו להעמיד רוצה אחד וכל

ישכחו שלא אותו, שיזכרו שרוצה אדם בן בטבע

מצבה מציב אחד מצבות, לעצמם מציבים כולם עליו.

בעיר, מצבה לעצמו מציב ואחד העלמין, בבית בשדה

זקנים. מושב או ישיבה כנסת, בית מדרש, בית מקים

וקרוביו שילדיו מתה, מצבה לעצמו שמקים מי יש

לעצמו שמקים מי ויש שלו, ואפר העפר נקבר היכן ידעו

חכמים. תלמידי של קיבוץ ישיבה, חדר, � חיה מצבה

רוצים כולם מצבות, להם שתהיינה רוצים כולם

שלא הפחות ולכל אותם, שיזכרו זכרון, להם שיהיה

שכל שוכחים האנשים של גדול וחלק עליהם, ישכחו

פועל בכל זכרון. מצבת ידיו במו לעצמו מקים מהם אחד

� טוב פועל ובכל רע מלאך נברא � השם ישמרנו � רע

טוב. מלאך נברא

.·Îואילו הזה בעולם שנעשה מה יודעים מלאכים

יודעות אינן הן הזה, העולם הוא מה יודעות אינן נשמות

הזה. העולם של הטוב את ולא הרע את לא

הנשמות שמאוצר הוא בגוף הנשמה ירידת של הסדר

הזה. העולם מהו לה נודע ושם העדן, גן דרך אותה מובילים

הצדיקים נשמות את רואה עדן, לגן באה כשהנשמה

והאמוראים, התנאים את שלהן, בהיכלות שהן כפי

בביאור דובר פעם � ותלמידיהם והצדיקים הגאונים

הידוע תתאה",4הלשון דעלמא כגוונא עילאה "עלמא

בתלמידיו צדיק וכל רבי כל מוקף הזה שבעולם כשם

עילאה. בעלמא גם הדבר כך וחסידיו,

בני שכל לפרסם � ישראל אהבת מצד � ומצוה חובה

בישיבה שלומד שמי ידעו, תבל מרחבי בכל ישראל

הז יזכהבעולם � הזה בעולם לצדיק שמקושר ומי ה

ובמסיבתו בישיבתו להיות ושנים ימים אריכות לאחרי

� הבא בעולם רבו של

הגהינום מדורי דרך הנשמות את מובילים העדן מגן

שאחרי להן ומודיעים הרשעים, עונש את להן ומראים

הרשעים ועונש עדן בגן הצדיקים שכר רואות עצמן שהן

ברצונו דרך באיזו הבחירה האדם בפני קיימת בגהינום,

ללכת.

אוצר את בעזיבתה הנשמה צער את לתאר מאד קל

עולם הנקרא פרוע בשרי בעולם ובהיגלותה הנשמות

השקר.

.‚Îעולם � דשקרא" "עלמא נקרא הזה העולם

משקר. � הבשרי הזה בעולם הנמצא כל שכן השקר,

משקר". � הזה "עולם

היא האמיתית המציאות שכן שקר, הרי היא גשמיות

המציאות הגשמית. המציאות ולא הרוחנית החיות

הרוחנית. החיות על מכסה הגשמית

חברו, של בלבו מה יודע אדם אין משקרים, אנשים

הפנימיים בחסרונותיו בקרבו, וסודו מתהלך אחד כל

ביכלתו אשר כל ועושה אותם, יודע עצמו הוא שרק

מהם. ידע לא שהזולת

מעלמא וירידתה נסיעתה לנשמה, וקשה מר כמה

השקר), לעולם האמת (מעולם דשקרא לעלמא דקשוט

ומעול", ה"חומץ בידי נופלת היא הזה לעולם ובבואה

האדם את לפתות התחכמויות מיני בכל המשתמש

באיזה � והחומריות הגשמיות תוך אל אותו ולמשוך

הנשמה! אז נמצאת איפוא, מצב,

רחום" ה"והוא לפני מברדיצ'וב הרב של ההכנה ניגון

הנשמה את המלווה אבל כמרש צלצל ערבית, תפלת של

הנשמות, אוצר של הטוהר מאוהלי שלה היגון ברכבת

הבשרי. השקר עולם של המלוכלכים החושך לתהומות

למלים השייך הניגון של הראשון החלק רק זה ברם,

החלק ואילו חמתו. כל יעיר ולא עד וכו' רחום והוא

שמחה של בהתלהבות מבשר קול שהוא הניגון של השני

מבטא � קראנו ביום יעננו המלך הושיעה ה' המלים על

ה'. עובד להיות שרוצה מי לכל העוזר הגדול ה' חסד את
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מברדיצ'וב, הרב שניגן הניגון את שהבנו אחרי כעת,

של המלות פירוש יותר או פחות מבינים שאנו ואחרי

וגו' הושיעה ה' וגו' רחום והוא

בסיפור: להמשיך אנו יכולים �

.„Îבלי הניגון כל את שר מברדיצ'וב שהרב אחרי

בליווי כו' יכפר רחום והוא המלים לומר החל מלים,

הלב, את והחדירה האבל לניגון התאימה מלה כל הניגון.

והכבד. הריאות

שבור כבר היה המלים בלי שמהניגון הבית, בעל

סיים מברדיצ'וב וכשהרב יותר. לסבול יכל לא כולו,

האחרונה דקה דממה בקול חמתו, כל יעיר ולא המלים

שהחרידה פראית ביללה הארץ על נפל � הנפש כלות של

הנוכחים. כל את

ה' לומר והמשיך לכך, לבו שם לא מברדיצ'וב הרב

של השני החלק עם קראנו, ביום יעננו המלך הושיעה

המשיך מכן ולאחר טובה. ותקוה שמחה בקול הניגון,

בקודש. כדרכו בתפלתו

היו האחוזה של הגויים העובדים וכן הכפר יהודי

אימה נפלו הנכרים כל ועל שאירע מה מכל מבולבלים

מברדיצ'וב. הרב הגדול הצדיק לפני ופחד

הרב של לנסיעתו שהצטרפו התלמידים הבינו אז רק

הדירה, בעל בגלל היתה רבם של הנסיעה שכל מברדיצ'וב,

מהדרגות שבויים פדיון כאן שמתחולל הבינו הם

כיצד להבין יכלו לא אופן שבשום אלא ביותר, התחתונות

ניצוצות � נכרי הוא הבית שבעל חשבו הם � לנכרי מגיעים

שבודאי החליטו הם ולהעלות. לפדות הרבי שעל כאלה

לפדותה. נפשו מסר והרבי גדולה נשמה של גלגול הוא

ישב הרי מברדיצ'וב והרב מעריב, להתפלל כשסיימו

מנהגו ובידעם מאוחרת, די כבר היתה והשעה בתענית,

ולבקשו הרבי אל להיכנס התלמידים העיזו חצות, בתיקון

משהו. לטעום

מברדיצ'וב הרב אל להיכנס רצו הסמוך הכפר יהודי

אותם לקבל יכול הוא שאין אמר הרב ברם, ב"יחידות",

מברדיצ'וב והרב הלילה, חצות אחרי נהיה בינתיים היום.

בחדרו. עצמו הסגיר

להתכבד ומשפחותיהם היהודים את ביקש הדירה בעל

שוחחו והיהודים לפניהם, שהגיש ובמשתה במאכל

מ"הקליפה נפטרו כאן, שהתחוללה המהפכה על ביניהם

לגמרי. עורו הפך ה"המן", היהודים, וצורר השחורה"

.‰Îהחלו היהודים, דיבורי בשמעם התלמידים

מספר שזה להם סיפרו והיהודים כאן, במתרחש להתענין

מנהל בתור הפריץ אל המרושע הרשע הגיע מאז שנים

לאחוזה. מסביב היהודיםשהתפרנסו כל גירשאת האחוזה,

מתנפל שהיה שחור כלב מגרמניה אתו הביא הרשע

לאחוזה, מחוץ גם או האחוזה, דרך שעבר יהודי כל על

ידו. על נושכו יהודים והרבה

הנעשה את הבינו הסיפורים, כל בשמעם התלמידים

כאן שנערכת הבינו הם ביותר, מודאגים והיו כאן,

של שבויים בפדיון עוסק הרבי רוחנית, נשמהמלחמה

הדבר. יסתיים כיצד יודע ומי גבוהה,

הרב שהה בו החדר אל התלמידים אחד ניגש בינתיים

ומה הרב, שעורך חצות לתיקון להאזין כדי מברדיצ'וב,

ראשו הארץ, על שוכב הבית בעל את לראות נשתומם

הלב. מעומק ובוכה הריצפה לעבר פניו החדר, דלת לעבר

מיד יצא ופחד. אימה עליו נפל זה, מחזה בראותו

לעבר כולם ניגשו הם התלמידים. לחבריו כך על וסיפר

שאנשי כדי הדלתות את סגרו ובראשונה ובראש החדר,

לשם. יכנסו לא האחוזה ועובדי הבית

במיוחד רשעות. איזו הנכרים יערכו שמא חששו הם

מחבריו היה היהודים שלדברי � לכומר יוודע שמא פחדו

עלילה. ויעליל הנעשה מכל � הבית בעל של

.ÂÎהחדר אל נכנס הבית בעל והנה שעות, כמה עברו

התלמידים בכי. מרוב נפוחות ועיניו התלמידים שהו בו

הם ממנו, והתרחקו מאד נפחדו הבית בעל את בראותם

נפש. עגמת איזו כאן יארע שמא פחדו

ממנו, מתרחקים הרב שאנשי הבין הבית בעל

החל פולניות, במלים מעורבת משובשת, ובאידיש־גרמנית

בצבא שירת מלידה, יהודי שהוא עצמו, על להם לספר

כך כל הוא המלך, בחצר הסף משומרי אחד להיות והגיע

לשנוא החל מכן ולאחר יהדותו, על ששכח עד התרחק

ליהודים. להרע היה ביותר הגדול שעונגו עד יהודים,

מתקרבים היהודים עם העגלה את כשראה אתמול,

כמה להרוג בידו יהיה שכן גדולה, שמחה התמלא לביתו,

אינו שהאקדח משראה עליהם. לירות והחל יהודים,

שמתרחש הבין שלו, ההצלחה כלב את הרג ובטעות יורה

פלאי. דבר כאן

לחזור החלטתי � הבית בעל להם אומר � כעת

ילמדו שהם ותחנון בקשה תוך עמוק בבכי ופרץ ליהדותי,

יהודי. לעשותו הצדיק על ושיפעלו לעשות מה אותו

.ÊÎפתח מברדיצ'וב שהרב התלמידים שמעו כך בתוך

אם שאל יצחק לוי ורבי ניגש התלמידים אחד חדרו. דלת

הסמוך הכפר מיהודי אחד בו. לטבול נחל בסביבה ישנו

מברדיצ'וב הרב טבילה. בית ישנו שלהם שבכפר אמר

הכפר. אל לנסוע כדי העגלה את מיד להכין הורה

לרתום הורה לנסוע, עומד שהצדיק בשמעו הבית בעל

מברדיצ'וב שהרב אלא סוסים, בארבעה שלו הכרכרה את

שלו. בעגלה ונסע הבית, בעל בכרכרת לנסוע מיאן

מברדיצ'וב הרב שמחה. של רעש מלאו הכפר יהודי

אחד של לביתו הלך ומשם שבכפרם, המקוה אל נסע

ה וזקני הכפר.מותיקי יהודי של ה"מנין" היה שם כפר

מתפלל המנין את שמע מברדיצ'וב, הרב של כמנהגו

לאחרי ביחידות. תפלתו את המשיך מכן ולאחר ותיקין,
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ותפילין. טלית עטור שיעוריו את למד התפלה

לאדם ידוע ובהיותו לכפר, הגיע החווה של הבית בעל גם

התושבים. כל בין גדול רעש הדבר עורר המדות, ומושחת רע

רגיל חול ביום התאספו הכפר יהודי שכל בראותו

עשה � ביותר הגדול כבחג רבה בשמחה ומתפללים

כביר. רושם עליו הדבר

מאחד ביקש התלמידים, את שעות כמה זה בהכירו

מאחד לווה ותפילין, טלית להניח כיצד לו להראות מהם

להתפלל. לביתו והלך וסידור, ותפילין טלית התלמידים

כל את קיבל להתפלל, מברדיצ'וב הרב כשסיים כח.

אלא סעודה, גם שתיערך חשבו ב"יחידות". הכפר יהודי

והורה משהו טעם הוא מאד. מיהר מברדיצ'וב שהרב

לנסוע. ומיהר הסוסים את לרתום העגלה לבעל

בחדרו ושהה מברדיצ'וב הרב אל נכנס האחוזה מנהל

את ולשמוע לדעת השתוקקו התלמידים ממושך. זמן

נעולה. היתה הדלת אבל ביניהם, המדובר

התלמידים את הרב הזהיר לברדיצ'וב שובם בדרך

שאירע. מה מכל אחד לאף לספר שלא

אחד אף האחוזה. את המנהל עזב קצר, זמן כעבור

האחוזה מבעל קיבל שסיפרו כפי הלך. להיכן ידע לא

בלתי למקום והלך הרבים נכסיו תמורת גדול כסף סכום

קומץ מאותו וחוץ לברדיצ'וב, הלך דבר של לאמיתו ידוע.

הרב של האמורה בנסיעתו שהשתתף תלמידים

נעשה הזמן במשך ממנו. אחד אף ידע לא מברדיצ'וב,

והקים מברדיצ'וב, הרב אצל ביותר מהמקורבים לאחד

בברדיצ'וב. ביותר המכובדות המשפחות אחת

חוש להביא יכול בתשובה, כזו גבוהה למדריגה

והפחד האימה על ובדיבורו שבסיפורו זה הציור.

הקיסר, אל להיכנס כשעליו הפשוט החייל על הנופלים

לו שיש זה מתעלף, ונופל מספר שהוא מה את מחדש חי

בעבודה. נעלות לדרגות להגיע יכול כזה, ציור חוש

אבי: של ביטויו מבינים כעת

מבין שהוא לאחרי הרי הענין, את מבין "כשהוא

בציור ומסתכל בענין, דעתו להעמיק מתעכב הוא אותו,

נאה". בציור שמסתכל כמי ההשכלה על במוחו
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תרפ"א תמוז י"א וקם, מיעקב כוכב דרך לסדר א' ב"ה,

הקדוש המוסד חניכי היקרים תלמידינו אל

ד' ווארשא, עיה"ק יושבי תמימים תומכי

יחיו עליהם

וברכה שלום

מאת נודעתי אז מני האלו, הימים לי שמחה וימי אור ימי

שניאור מו"ה אי"א ווח"ס והנעלה היקר התלמיד ידידינו

במחנם תמימים תומכי יסדו מאשר שי' משה דוב ב"ר זלמן

לראות זיכני כי ולשבח להלל צבאות ה' אל כפי ואשא הט'.

אאמו"ר כ"ק הוד בן) נק' דהתלמיד (וכאמרז"ל בני אחיי את

תורה להרביץ רצונו, עושים זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

תפלה, זו שבלב בעבודה הקדשים, קודש טהרת על ברבים

והנורא. הגדול שם את וליראה ה' את לאהבה הלב את לעורר

בעזרכם אבותינו ואלקי אלקינו הוי' יהי כי ית' אליו ואתחנן

במושבותיכם תאיר התורה ואור ידיכם, במעשי ברכתו וישרה

ועבודה. תורה בעלי בתלמידים גבולכם ותתרבה

בטוב, ת"ל לכם ידוע הלא כזה, מוסד לסדר איך והנה

הקדוש בהמוסד ללמוד זכיתם בעצמכם לאשרכם כי להיות

זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד יסדו אשר

הוד נשמת טוהר כי הקדושה תורתינו דת עפ"י כרותה וברית

על לעולם חופפת האצולה, הקדושים רבותינו אבותינו

פניו הוי' יאר כי שמים, רחמי לעורר תלמידיהם, מפעליהם,

הישיבה, ראשי המשגיחים, המשפיעים התלמידים, אל

ובהצלחה כפולה, בברכה להתברך והעוזרים, התומכים

הוי' כי נראה בעין עין ואשר בגו"ר, להם אשר בכל מופלגת,

שוכן. בקרבם ישראל אלקי

כ"ק הוד האציל אשר עילאה דטהירו קדישא וברוחא

למנהל וישמני עלי, זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

באולם רס"ז, ש"ת בדיבורי קדשו בדברי (כמבואר פועל,

לנהל ועוז כח לי יתן ישראל לעמו תורה הנותן אשר הגדול,

בעזה"י אבוא האמת) נקודת אל ולכלכלו הקדוש המוסד את

המוסד התיסדות סדר דברי על עמם אתם לדבר הסדר על

מופלגה. בהצלחה וכלכלתו הזה,

החי ורבם, מורם בן ונפש נפשם כאוות ושלום ברכה והיו

תמימה, ה' תורת אלא טוב ואין טוב, מפעל בכל עמנו חי

בשר. ועד מנפש לנו, אשר בכל להאירה נפש, המשיבת

כפולה בברכה והמברככם באהבה הדו"ש

שניאורסאהן יצחק יוסף

[qw 'nr '` jxk ,v"iixden w"b`]



�� c"ag i`iyp epizeax zxezn

ותפילין. טלית עטור שיעוריו את למד התפלה

לאדם ידוע ובהיותו לכפר, הגיע החווה של הבית בעל גם

התושבים. כל בין גדול רעש הדבר עורר המדות, ומושחת רע

רגיל חול ביום התאספו הכפר יהודי שכל בראותו

עשה � ביותר הגדול כבחג רבה בשמחה ומתפללים

כביר. רושם עליו הדבר

מאחד ביקש התלמידים, את שעות כמה זה בהכירו

מאחד לווה ותפילין, טלית להניח כיצד לו להראות מהם

להתפלל. לביתו והלך וסידור, ותפילין טלית התלמידים

כל את קיבל להתפלל, מברדיצ'וב הרב כשסיים כח.

אלא סעודה, גם שתיערך חשבו ב"יחידות". הכפר יהודי

והורה משהו טעם הוא מאד. מיהר מברדיצ'וב שהרב

לנסוע. ומיהר הסוסים את לרתום העגלה לבעל

בחדרו ושהה מברדיצ'וב הרב אל נכנס האחוזה מנהל

את ולשמוע לדעת השתוקקו התלמידים ממושך. זמן

נעולה. היתה הדלת אבל ביניהם, המדובר

התלמידים את הרב הזהיר לברדיצ'וב שובם בדרך

שאירע. מה מכל אחד לאף לספר שלא

אחד אף האחוזה. את המנהל עזב קצר, זמן כעבור

האחוזה מבעל קיבל שסיפרו כפי הלך. להיכן ידע לא

בלתי למקום והלך הרבים נכסיו תמורת גדול כסף סכום

קומץ מאותו וחוץ לברדיצ'וב, הלך דבר של לאמיתו ידוע.

הרב של האמורה בנסיעתו שהשתתף תלמידים

נעשה הזמן במשך ממנו. אחד אף ידע לא מברדיצ'וב,

והקים מברדיצ'וב, הרב אצל ביותר מהמקורבים לאחד

בברדיצ'וב. ביותר המכובדות המשפחות אחת

חוש להביא יכול בתשובה, כזו גבוהה למדריגה

והפחד האימה על ובדיבורו שבסיפורו זה הציור.

הקיסר, אל להיכנס כשעליו הפשוט החייל על הנופלים

לו שיש זה מתעלף, ונופל מספר שהוא מה את מחדש חי

בעבודה. נעלות לדרגות להגיע יכול כזה, ציור חוש

אבי: של ביטויו מבינים כעת

מבין שהוא לאחרי הרי הענין, את מבין "כשהוא

בציור ומסתכל בענין, דעתו להעמיק מתעכב הוא אותו,

נאה". בציור שמסתכל כמי ההשכלה על במוחו

c''vxz zereayd bg
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תרפ"א תמוז י"א וקם, מיעקב כוכב דרך לסדר א' ב"ה,

הקדוש המוסד חניכי היקרים תלמידינו אל

ד' ווארשא, עיה"ק יושבי תמימים תומכי

יחיו עליהם

וברכה שלום

מאת נודעתי אז מני האלו, הימים לי שמחה וימי אור ימי

שניאור מו"ה אי"א ווח"ס והנעלה היקר התלמיד ידידינו

במחנם תמימים תומכי יסדו מאשר שי' משה דוב ב"ר זלמן

לראות זיכני כי ולשבח להלל צבאות ה' אל כפי ואשא הט'.

אאמו"ר כ"ק הוד בן) נק' דהתלמיד (וכאמרז"ל בני אחיי את

תורה להרביץ רצונו, עושים זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

תפלה, זו שבלב בעבודה הקדשים, קודש טהרת על ברבים

והנורא. הגדול שם את וליראה ה' את לאהבה הלב את לעורר

בעזרכם אבותינו ואלקי אלקינו הוי' יהי כי ית' אליו ואתחנן

במושבותיכם תאיר התורה ואור ידיכם, במעשי ברכתו וישרה

ועבודה. תורה בעלי בתלמידים גבולכם ותתרבה

בטוב, ת"ל לכם ידוע הלא כזה, מוסד לסדר איך והנה

הקדוש בהמוסד ללמוד זכיתם בעצמכם לאשרכם כי להיות

זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד יסדו אשר

הוד נשמת טוהר כי הקדושה תורתינו דת עפ"י כרותה וברית

על לעולם חופפת האצולה, הקדושים רבותינו אבותינו

פניו הוי' יאר כי שמים, רחמי לעורר תלמידיהם, מפעליהם,

הישיבה, ראשי המשגיחים, המשפיעים התלמידים, אל

ובהצלחה כפולה, בברכה להתברך והעוזרים, התומכים

הוי' כי נראה בעין עין ואשר בגו"ר, להם אשר בכל מופלגת,

שוכן. בקרבם ישראל אלקי

כ"ק הוד האציל אשר עילאה דטהירו קדישא וברוחא

למנהל וישמני עלי, זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

באולם רס"ז, ש"ת בדיבורי קדשו בדברי (כמבואר פועל,

לנהל ועוז כח לי יתן ישראל לעמו תורה הנותן אשר הגדול,

בעזה"י אבוא האמת) נקודת אל ולכלכלו הקדוש המוסד את

המוסד התיסדות סדר דברי על עמם אתם לדבר הסדר על

מופלגה. בהצלחה וכלכלתו הזה,

החי ורבם, מורם בן ונפש נפשם כאוות ושלום ברכה והיו

תמימה, ה' תורת אלא טוב ואין טוב, מפעל בכל עמנו חי

בשר. ועד מנפש לנו, אשר בכל להאירה נפש, המשיבת

כפולה בברכה והמברככם באהבה הדו"ש

שניאורסאהן יצחק יוסף
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l‡‡�kLÓכא ‡�kLÓ È�È�Ó ÔÈ ƒ≈ƒ¿»≈«¿¿»«¿¿»

‡¯ÓÈÓ ÏÚ È�Ó˙‡ Èc ‡˙e„‰Ò„¿«¬»ƒƒ¿¿ƒ«≈¿»

‡„Èa È‡ÂÈÏ ÔÁÏt ‰LÓ„¿…∆»¿«≈»≈ƒ»

:‡�‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯Ó˙È‡c¿ƒ»»««¬…«¬»

eÁ¯כב ¯· È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆ·e¿«¿≈«ƒ«

Èc Ïk ˙È „·Ú ‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»¬«»»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙכגdnÚÂ «ƒ¿»»…∆¿ƒ≈

‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡ ¯a ·‡ÈÏ‰‡»√ƒ»«¬ƒ»»¿ƒ¿»

‡ÏÎ˙a ¯iˆÂ Ôn‡Â ¯b� Ô„„¿»«»¿»»¿«»¿ƒ¿»

:‡ˆe··e È¯B‰Ê Ú·ˆ·e ‡�Âb¯‡·e¿«¿¿»»ƒ¿«¿ƒ¿»

È·ÚÏ„‡כד „·Ú˙‡„ ‡·‰c Ïk»«¬»¿ƒ¿¬≈¿ƒƒ»

·‰c ‰Â‰Â ‡L„e˜ ˙„È·Ú ÏÎa¿…ƒƒ«¿»«¬»¿«

ÔÈ¯kk ÚL˙e ÔÈ¯ÒÚ ‡˙eÓ¯‡¬»»∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·Le¿«¿»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

é"ùø

(‡Î)È„e˜Ù ‰l‡.מׁשקלי ּכל נמנּו זֹו ּבפרׁשה ≈∆¿≈ְְְְִִֵָָָָ

הּמׁשּכן ּכלנדבת ונמנּו ולּנחׁשת, ולּזהב לּכסף, ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

עבֹודתֹו: לכל ÔkLÓּכליו ÔkLn‰.,ּפעמים ׁשּתי ְֲֵָָָ«ƒ¿»ƒ¿«ְְִֵָ

עונֹותיהן על חרּבנין ּבׁשני ׁשּנתמׁשּכן לּמׁשּכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻרמז

יׂשראל: ‰Ú„˙ׁשל ÔkLÓ.ׁשּוּתרעדּות ליׂשראל, ְִֵֶָƒ¿«»≈Àְְִִֵֵֵֶָ

ׁשהרי העגל, מעׂשה על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם

ּביניהם: ׁשכינתֹו ‰ÌiÂÏהׁשרה ˙„·Ú.יּפקּוד ְְִִֵֵֶָָ¬…««¿ƒƒְֵ

ּבּמדּבר לּלוּים הּמסּורה עבֹודה הּוא וכליו, ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָהּמׁשּכן

ּולהֹוריד הּמפקדלׂשאת למּׂשאֹו איׁש איׁש ּולהקים, ְְְְִִִִֵַַָָָָֻ

נׂשא: ּבפרׁשת ׁשּנאמר ּכמֹו ‡Ó˙È¯עליו „Èa.הּוא ְְֱֶֶַַָָָָָ¿«ƒ»»
עבֹודה אב ּבית לכל למסר עליהם ּפקיד ְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָֹהיה

‡˙(Î·)ׁשעליו: ‰NÚ 'B‚Â È¯e‡ŒÔa Ï‡Ïˆ·e ֶָָ¿«¿≈∆ƒ¿»»∆
‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆŒ¯L‡ŒÏk.מׁשה אֹותֹו צּוה אׁשר »¬∆ƒ»∆…∆ֲִֶֶָֹ

מׁשה', את ה' צּוה אׁשר 'ּכל אּלא ּכאן, ּכתיב ְֲִִֵֶֶֶֶָָָָֹאין

ּדעּתֹו הסּכימה רּבֹו, לֹו אמר ׁשּלא ּדברים ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹאפּלּו

לבצלאל צּוה מׁשה ּכי ּבסיני, למׁשה ּׁשּנאמר ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹלמה

לענין (לא מׁשּכן ואחרּֿכ ּכלים ּתחּלה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹלעׂשֹות

צּוה להפ אדרּבה ּדהא קאמר, להתנּדב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָצּוּוי

מּתחּלה 'ּתרּומה', ּבפרׁשת הּוא ּברּו ְְְִִַַָָָָָָהּקדֹוׁש

צּוּוי ואחרּֿכ יריעֹות, מנֹורה, ׁשלחן, ְְְְִִִֵַַַָָָֻהּכלים:

ריׁש הּׁשלֹום, עליו רּבינּו מׁשה וצּוּוי ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹהּקרׁשים.

הּכלים. ואחרּֿכ ואהלֹו, הּמׁשּכן ּתחּלה ְְְְְֳִִִֵֵַַַַַַָָָָ'וּיקהל',

ּכּסדר, יפעל אי לּפֹועל, צּוּוי לענין מירי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָאּלא

ּבׁשם קראתי "ראה 'ּכיֿתּׂשא': ּבפרׁשת ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָותמצא

מֹועד", אהל "את מּתחּלה הזּכר וגֹו'", ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֻּבצלאל

מה להכין להתנּדב לענין אבל הּכלים, ּכ ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָואחר

ועּין ּתחּלה, ּׁשּמתנּדב מה ּלי מה צריכין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָּׁשּיהיּו

הרֹואה ּפרק נט)ּבתֹוספֹות מּנלן(ברכות ּתאמר, ואם . ְְִִֶֶֶַָָָָֹ

הפ לבצלאל צּוה הּׁשלֹום עליו רּבינּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמׁשה

"וּיקרא 'וּיקהל': ּבפרׁשת דכתיב לֹומר ויׁש ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָהענין?

מה וקּצר וגֹו" אהליאב ואל ּבצלאל אל ְְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָֹמׁשה

צּוה אׁשר "ּכל מּדכתיב: קרא והאי עּמהם, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָּׁשּדּבר

ודֹוק ,ּבהפ להם מצּוה ּדהיה חזינן מׁשה" את ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹה'

לעׂשֹות העֹולם מנהג ּבצלאל: לֹו אמר ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָהיטב),

לֹו: אמר ּבתֹוכֹו. ּכלים מׂשים ּכ ואחר ּבית, ְְְִִִִֵֵַַַַָָָּתחּלה

מׁשה: לֹו אמר הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש מּפי ׁשמעּתי ְִִִֶַַַָָָָָֹּכ

ּברּו הּקדֹוׁש לי צּוה ּכ ּבוּדאי ּכי היית? אל ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָּבצל

עׁשההּוא ּכ ואחר ּתחּלה הּמׁשּכן עׂשה, וכן ,ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָ

קדׁש.kk¯(Î„)ּכלים: ׁשל ּומנה מנה, ׁשּׁשים ִֵƒ»ִִֶֶֶֶָָֹ

כ"הּכפּול והּמנה מנה, ק"כ הּכּכר הרי היה, ְֲִֵֶֶַַָָָָָָ

ׁשקלים. אלפים ׁשלׁשת קדׁש ׁשל ּכּכר הרי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹֹסלעים,

ׁשּפחּותין הּׁשקלים ּכל ּבפרֹוטרֹוט מנה ,ְְְְְִִִִֶַָָָָָלפיכ

icewthloey`x mei qelwpe`

Lãwäi''yx:äëøkk úàî äãrä éãe÷t óñëå ©«Ÿ¤§¤²¤§¥¬¨«¥−̈§©´¦¨®
ì÷L íéráLå äMîçå úBàî òáLe óìàå§¤Á¤Á§©̧¥¹©«£¦¨¯§¦§¦²¤−¤

:Lãwä ì÷Laåëì÷Mä úéöçî úìbìbì ò÷a §¤¬¤©«Ÿ¤¤µ©©ª§½Ÿ¤©«£¦¬©¤−¤
ïaî íéã÷tä-ìr øáòä ìëì Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¸Ÿ¨«Ÿ¥¹©©§ª¦À¦¤̧

ì äìrîå äðL íéøNróìà úBàî-LL ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨§¥«¥¬¤̧¤Æ
ìLeíéMîçå úBàî Lîçå íéôìà úLi''yx: §´¤£¨¦½©«£¥¬¥−©«£¦¦«

æëéðãà úà ú÷öì óñkä økk úàî éäéå©§¦À§©Æ¦©´©¤½¤¨¤À¤¥µ©§¥´
úàîì íéðãà úàî úëøtä éðãà úàå Lãwä©½Ÿ¤§¥−©§¥´©¨®Ÿ¤§©¯£¨¦²¦§©¬

ïãàì økk økkäi''yx:ìàøùéçëòáLe óìàä-úàå ©¦−̈¦¨¬¨¨«¤§¤¨¤¹¤§©³
íéãenrì íéåå äNr íéráLå äMîçå úBànä©¥Æ©«£¦¨´§¦§¦½¨¨¬¨¦−¨«©¦®

íúà ÷Mçå íäéLàø ätöåi''yx:èëúLçðe §¦¨¬¨«¥¤−§¦©¬Ÿ¨«§¬¤
úBàî-òaøàå íétìàå økk íéráL äôeðzä©§−̈¦§¦´¦¨®§©§©¬¦§©§©¥−

:ì÷LìãrBî ìäà çút éðãà-úà da Nriå ¨«¤©©´©À̈¤©§¥Æ¤µ©´Ÿ¤¥½
úLçpä øaëî-úàå úLçpä çaæî úàå§¥Æ¦§©´©§½¤§¤¦§©¬©§−¤

:çaænä éìk-ìk úàå Bì-øLààìéðãà-úàå £¤®§¥−¨§¥¬©¦§¥«©§¤©§¥³
úàå øöçä ørL éðãà-úàå áéáñ øöçä¤«¨¥Æ¨¦½§¤©§¥−©´©¤«¨¥®§¥̧
øöçä úãúé-ìk-úàå ïkLnä úãúé-ìk̈¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−

:áéáñèìàïîbøàäå úìëzä-ïîeúrìBúå ¨¦«¦©§¥³¤§¨«©§¨¨Æ§©´©

:‡L„e˜כה‡zL�Î È�È�Ó ÛÒÎe ¿»¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿»

‰‡Ó Ú·Le ÛÏ‡Â ÔÈ¯kÎ ‰‡Ó¿»ƒ¿ƒ¿∆∆¿«¿»

ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ‡LÓÁÂ ÔÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜כו‡zÏ‚Ï‚Ï ‡Ï˜z ¿»ƒ¿»¿À¿»¿»

ÏÎÏ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÚÏÒ ˙ebÏt«¿ƒ¿»¿ƒ¿≈¿»¿…

ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡i�È�Ó ÏÚ ¯·Úc¿»««ƒ¿»«»ƒ«∆¿ƒ

‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÏ ‡lÚÏe ÔÈ�L¿ƒ¿≈»¿≈¿»¿»»

:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»¿«¿ƒ

ÛÒÎcכז ÔÈ¯kk ‰‡Ó ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ¿ƒƒ¿«

˙ÈÂ ‡L„e˜ ÈÎÓÒ ˙È ‡Îz‡Ï¿«»»»«¿≈¿»¿»

ÔÈÎÓÒ ‰‡Ó ‡zÎ¯Ù„ ÈÎÓÒ«¿≈¿»À¿»¿»«¿ƒ

:‡ÎÓÒÏ ‡¯kk ÔÈ¯kÎ ‰‡ÓÏƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿»

Ó‡‰כח Ú·Le ‡ÙÏ‡ ˙ÈÂ¿»«¿»¿«¿»

ÔÈÂÂ „·Ú ‡LÓÁÂ ÔÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ¿«¿»¬«»ƒ

LaÎÂ ÔB‰ÈLÈ¯ ‡tÁÂ ‡i„enÚÏ¿««»¿ƒ»≈≈¿«≈

:ÔB‰˙Èכט‡˙eÓ¯‡„ ‡LÁ�e »¿¿»»«¬»»

Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e ÔÈ¯kk ÔÈÚ·Lƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿«

:ÔÈÚÏÒ ‰‡Óל˙È da „·ÚÂ ¿»ƒ¿ƒ«¬««»

˙ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯z ÈÎÓÒ«¿≈¿««¿«ƒ¿»¿»

‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡LÁ�„ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ¿»»¿»¿»»

È�Ó Ïk ˙ÈÂ dÏ Èc ‡LÁ�„ƒ¿»»ƒ≈¿»»»≈

:‡Áa„Óלא‡z¯„„ ÈÎÓÒ ˙ÈÂ «¿¿»¿»«¿≈¿«¿»

‡z¯c Ú¯z ÈÎÓÒ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿»«¿≈¿««¿»

ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ ‡�kLÓ ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ≈«¿¿»¿»»ƒ≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„א‡ÏÎz ÔÓe «¿»¿¿ƒƒ¿»

e„·Ú È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¬»

é"ùø

לכּכר: מּגיעין ׁשאין אלפים, מּׁשלׁשת ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָּבמנינם

(ÂÎ)Ú˜a.מׁשקל ׁשם הּׁשקל:הּוא מחצית ׁשל ∆«ְֲִִֵֶֶֶַַָ

'B‚Â ÛÏ‡ ˙B‡Ó LLÏ.עלה וכ יׂשראל, היּו ּכ ¿≈≈∆∆¿ְְִֵָָָָָָ

הּמׁשּכן ׁשהּוקם אחר ואףמנינם 'ּבמדּבר', ּבספר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

הּׁשקלים חצאי ּומנין היּו, ּכ הּמׁשּכן ּבנדבת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָעּתה

ׁשל אחד ּכל ּכּכר, מאת עֹולה אלף מאֹות ׁשׁש ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשל

אלף מאֹות ׁשׁש ּכיצד? ׁשקלים, אלפים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשלׁשת

מאת הרי ׁשלמים, אלף מאֹות ג' הן הרי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָחצאין

וחמּׁשים מאֹות וחמׁש אלפים והּׁשלׁשת ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹּכּכר,

וׁשבעים וחמּׁשה מאֹות ּוׁשבע אלף עֹולין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָחצאין,

'לאּתכא':.Ïˆ˜˙(ÊÎ)ׁשקלים: ‡˙ּכתרּגּומֹו: ְִָ»∆∆ְְְַַָָ≈
L„w‰ È�„‡.קרׁשים מ"ח ׁשהם הּמׁשּכן קרׁשי ׁשל «¿≈«…∆ְְְִִֵֵֶֶַַָָ

מאה, הרי ארּבעה, ּפרכת ואדני אדנים צ"ו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹולהם

הא ׁשאר ּבהם:וכל ּכתיב "נחׁשת" דנים ְְְְֲִִֶֶָָָָָֹ

(ÁÎ)Ì‰ÈL‡¯ ‰tˆÂ.,עּמּודים ׁשּבכּלןׁשל מהן, ¿ƒ»»≈∆ְִֵֶֶֶַָֻ

ּכסף וחׁשּוקיהם ראׁשיהם "וצּפה ":ּכתיב: ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

(‡)'B‚Â ÔÓb¯‡‰Â ˙ÏÎz‰ ÔÓe.נאמר לא ׁשׁש ƒ«¿≈∆¿»«¿»»¿ֱֵֶַֹ

ּבגדי הּללּו ׂשרד ּבגדי ׁשאין אֹומר אני ּומּכאן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּכאן,



�� icewthloey`x mei qelwpe`

Lãwäi''yx:äëøkk úàî äãrä éãe÷t óñëå ©«Ÿ¤§¤²¤§¥¬¨«¥−̈§©´¦¨®
ì÷L íéráLå äMîçå úBàî òáLe óìàå§¤Á¤Á§©̧¥¹©«£¦¨¯§¦§¦²¤−¤

:Lãwä ì÷Laåëì÷Mä úéöçî úìbìbì ò÷a §¤¬¤©«Ÿ¤¤µ©©ª§½Ÿ¤©«£¦¬©¤−¤
ïaî íéã÷tä-ìr øáòä ìëì Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¸Ÿ¨«Ÿ¥¹©©§ª¦À¦¤̧

ì äìrîå äðL íéøNróìà úBàî-LL ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨§¥«¥¬¤̧¤Æ
ìLeíéMîçå úBàî Lîçå íéôìà úLi''yx: §´¤£¨¦½©«£¥¬¥−©«£¦¦«

æëéðãà úà ú÷öì óñkä økk úàî éäéå©§¦À§©Æ¦©´©¤½¤¨¤À¤¥µ©§¥´
úàîì íéðãà úàî úëøtä éðãà úàå Lãwä©½Ÿ¤§¥−©§¥´©¨®Ÿ¤§©¯£¨¦²¦§©¬

ïãàì økk økkäi''yx:ìàøùéçëòáLe óìàä-úàå ©¦−̈¦¨¬¨¨«¤§¤¨¤¹¤§©³
íéãenrì íéåå äNr íéráLå äMîçå úBànä©¥Æ©«£¦¨´§¦§¦½¨¨¬¨¦−¨«©¦®

íúà ÷Mçå íäéLàø ätöåi''yx:èëúLçðe §¦¨¬¨«¥¤−§¦©¬Ÿ¨«§¬¤
úBàî-òaøàå íétìàå økk íéráL äôeðzä©§−̈¦§¦´¦¨®§©§©¬¦§©§©¥−

:ì÷LìãrBî ìäà çút éðãà-úà da Nriå ¨«¤©©´©À̈¤©§¥Æ¤µ©´Ÿ¤¥½
úLçpä øaëî-úàå úLçpä çaæî úàå§¥Æ¦§©´©§½¤§¤¦§©¬©§−¤

:çaænä éìk-ìk úàå Bì-øLààìéðãà-úàå £¤®§¥−¨§¥¬©¦§¥«©§¤©§¥³
úàå øöçä ørL éðãà-úàå áéáñ øöçä¤«¨¥Æ¨¦½§¤©§¥−©´©¤«¨¥®§¥̧
øöçä úãúé-ìk-úàå ïkLnä úãúé-ìk̈¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−

:áéáñèìàïîbøàäå úìëzä-ïîeúrìBúå ¨¦«¦©§¥³¤§¨«©§¨¨Æ§©´©

:‡L„e˜כה‡zL�Î È�È�Ó ÛÒÎe ¿»¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿»

‰‡Ó Ú·Le ÛÏ‡Â ÔÈ¯kÎ ‰‡Ó¿»ƒ¿ƒ¿∆∆¿«¿»

ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ‡LÓÁÂ ÔÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡L„e˜כו‡zÏ‚Ï‚Ï ‡Ï˜z ¿»ƒ¿»¿À¿»¿»

ÏÎÏ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÚÏÒ ˙ebÏt«¿ƒ¿»¿ƒ¿≈¿»¿…

ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡i�È�Ó ÏÚ ¯·Úc¿»««ƒ¿»«»ƒ«∆¿ƒ

‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈLÏ ‡lÚÏe ÔÈ�L¿ƒ¿≈»¿≈¿»¿»»

:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»¿«¿ƒ

ÛÒÎcכז ÔÈ¯kk ‰‡Ó ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ¿ƒƒ¿«

˙ÈÂ ‡L„e˜ ÈÎÓÒ ˙È ‡Îz‡Ï¿«»»»«¿≈¿»¿»

ÔÈÎÓÒ ‰‡Ó ‡zÎ¯Ù„ ÈÎÓÒ«¿≈¿»À¿»¿»«¿ƒ

:‡ÎÓÒÏ ‡¯kk ÔÈ¯kÎ ‰‡ÓÏƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿»

Ó‡‰כח Ú·Le ‡ÙÏ‡ ˙ÈÂ¿»«¿»¿«¿»

ÔÈÂÂ „·Ú ‡LÓÁÂ ÔÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ¿«¿»¬«»ƒ

LaÎÂ ÔB‰ÈLÈ¯ ‡tÁÂ ‡i„enÚÏ¿««»¿ƒ»≈≈¿«≈

:ÔB‰˙Èכט‡˙eÓ¯‡„ ‡LÁ�e »¿¿»»«¬»»

Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e ÔÈ¯kk ÔÈÚ·Lƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿«

:ÔÈÚÏÒ ‰‡Óל˙È da „·ÚÂ ¿»ƒ¿ƒ«¬««»

˙ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯z ÈÎÓÒ«¿≈¿««¿«ƒ¿»¿»

‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡LÁ�„ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ¿»»¿»¿»»

È�Ó Ïk ˙ÈÂ dÏ Èc ‡LÁ�„ƒ¿»»ƒ≈¿»»»≈

:‡Áa„Óלא‡z¯„„ ÈÎÓÒ ˙ÈÂ «¿¿»¿»«¿≈¿«¿»

‡z¯c Ú¯z ÈÎÓÒ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿»«¿≈¿««¿»

ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ ‡�kLÓ ÈkÒ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ≈«¿¿»¿»»ƒ≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„א‡ÏÎz ÔÓe «¿»¿¿ƒƒ¿»

e„·Ú È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¬»

é"ùø

לכּכר: מּגיעין ׁשאין אלפים, מּׁשלׁשת ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָּבמנינם

(ÂÎ)Ú˜a.מׁשקל ׁשם הּׁשקל:הּוא מחצית ׁשל ∆«ְֲִִֵֶֶֶַַָ

'B‚Â ÛÏ‡ ˙B‡Ó LLÏ.עלה וכ יׂשראל, היּו ּכ ¿≈≈∆∆¿ְְִֵָָָָָָ

הּמׁשּכן ׁשהּוקם אחר ואףמנינם 'ּבמדּבר', ּבספר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

הּׁשקלים חצאי ּומנין היּו, ּכ הּמׁשּכן ּבנדבת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָעּתה

ׁשל אחד ּכל ּכּכר, מאת עֹולה אלף מאֹות ׁשׁש ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשל

אלף מאֹות ׁשׁש ּכיצד? ׁשקלים, אלפים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשלׁשת

מאת הרי ׁשלמים, אלף מאֹות ג' הן הרי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָחצאין

וחמּׁשים מאֹות וחמׁש אלפים והּׁשלׁשת ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹּכּכר,

וׁשבעים וחמּׁשה מאֹות ּוׁשבע אלף עֹולין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָחצאין,

'לאּתכא':.Ïˆ˜˙(ÊÎ)ׁשקלים: ‡˙ּכתרּגּומֹו: ְִָ»∆∆ְְְַַָָ≈
L„w‰ È�„‡.קרׁשים מ"ח ׁשהם הּמׁשּכן קרׁשי ׁשל «¿≈«…∆ְְְִִֵֵֶֶַַָָ

מאה, הרי ארּבעה, ּפרכת ואדני אדנים צ"ו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹולהם

הא ׁשאר ּבהם:וכל ּכתיב "נחׁשת" דנים ְְְְֲִִֶֶָָָָָֹ

(ÁÎ)Ì‰ÈL‡¯ ‰tˆÂ.,עּמּודים ׁשּבכּלןׁשל מהן, ¿ƒ»»≈∆ְִֵֶֶֶַָֻ

ּכסף וחׁשּוקיהם ראׁשיהם "וצּפה ":ּכתיב: ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

(‡)'B‚Â ÔÓb¯‡‰Â ˙ÏÎz‰ ÔÓe.נאמר לא ׁשׁש ƒ«¿≈∆¿»«¿»»¿ֱֵֶַֹ

ּבגדי הּללּו ׂשרד ּבגדי ׁשאין אֹומר אני ּומּכאן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּכאן,



��icewthlipy meiqelwpe`

ì ãøN-éãâá eùr éðMäeùriå Lãwa úøL ©¨¦½¨¬Ÿ¦§¥«§−̈§¨¥´©®Ÿ¤©©«£ºŸ
äeö øLàk ïøäàì øLà Lãwä éãâa-úà¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ©«£¤²¦¨¬

äLî-úà ýåýéi''yx:ôìåçá ë"òéðùá-úà Nriå §Ÿ̈−¤¤«©©−©¤
LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä̈«¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬

:øæLîâíìéút õv÷å áäfä éçt-úà eòwøéå ¨§¨«©§©§º¤©¥´©¨¨»§¦¥´§¦¦¼
CBúáe ïîbøàä CBúáe úìëzä CBúa úBùrì©«£ÀŸ§³©§¥̧¤Æ§´¨«©§¨½̈§²

áLç äNrî LMä CBúáe éðMä úrìBzi''yx: ©¬©©¨¦−§´©¥®©«£¥−¥«
ãéðL-ìr úøáç Bì-eNr úôúkáéúëåéúååö÷ §¥¬Ÿ¨«−«Ÿ§®Ÿ©§¥¬

éø÷:øaç åéúBö÷äåéìr øLà Búcôà áLçå §−̈ª¨«§¥̧¤£ª¨¹£¤´¨À̈
ïîbøàå úìëz áäæ eäNrîk àeä epnî¦¤´»§©«£¥¼¼¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²
ýåýé äeö øLàk øæLî LLå éðL úrìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñåíäMä éðáà-úà eNriå ¤¤«©©«£Æ¤©§¥´©½Ÿ©
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é"ùø

ּבגדים הם אּלא ׁשׁש, היה ּכהּנה ׁשּבבגדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻֻּכהּנה,

מּסעֹות, סּלּוק ּבׁשעת הּקדׁש ּכלי ּבהם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּמכּסים

ׁשׁש: ּבהם היה קלו)ּכמֹו.eÚw¯ÈÂ(‚)ׁשּלא :(תהלים ֵֶֶָָָֹ«¿«¿ְ

היּו טּסין', 'ורּדידּו ּכתרּגּומֹו: הארץ". ְְְְִִֶַַַַָָָֹ"לרקע

(אויזדעהנען), ּבלע"ז אׁשטנדר"א הּזהב, מן ְְְִִַַַַָָמרּדדין

את טֹווין היּו היא מלּמד הּוא ּכאן ּדּקֹות. ְְִִֵֶֶַַָָָָטסין

מהן וקֹוצצין ּדּקין טּסין מרּדדין החּוטין, עם ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָהּזהב

מערבין ּפתילים אֹותן לעׂשֹות הּטס, לאר ְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֹּפתילים

"זהב", ּבהן ׁשּנאמר ואפֹוד, ּבחׁשן ּומין מין ּכל ְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעם

וכן ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשּׁשה עם זהב ׁשל אחד ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָחּוט

ׁשּׁשה, ּכפּול חּוטן הּמינים ׁשּכל ּומין, מין ּכל ִִִִִִֶַָָָָָעם

ואחד: אחד ּכל עם ׁשביעי חּוט ְְְִִִֶֶַָָָָָוהּזהב
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È¯ËÒ ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈz¯z ÏÚ ·‰„cƒ¿«««¿≈ƒ¿»»«ƒ¿≈

:‡�LeÁיח‡˙ÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ ¿»¿»«¿≈¿ƒ»»

ÏÚ e·‰È È‰B¯ËÒ ÔÈz¯z ÏÚcƒ««¿≈ƒ¿ƒ¿»«

ÈÙ˙k ÏÚ Ôep·‰ÈÂ ‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z«¿≈¿«¿»»ƒ»À««¿≈

:È‰Bt‡ Ï·˜Ï ‡„BÙ‡יטe„·ÚÂ ≈»»√≈«ƒ«¬»

ÏÚ e‡ÈeLÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ«

Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡�LeÁ È¯ËÒ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„ ‡¯·ÚÏכe„·ÚÂ ¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿»«¬»

ÏÚ Ôep·‰ÈÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿«ƒ¿«ƒ»À«

Ú¯lÓ ‡„BÙ‡ ÈÙ˙k ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«

ÈÙBÏ ˙Èa Ï·˜Ï È‰Bt‡ Ï·˜lÓƒ»√≈«ƒ»√≈≈≈

:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓכאÔe„ÁÈÂ ≈ƒ»≈¿∆¿«≈»¿«¬

‡˙˜ÊÚÏ d˙˜ÊÚÓ ‡�LeÁ ˙È»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»

ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈

˜¯t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰ ÏÚ«∆¿«≈»¿»ƒ¿»≈

È„ ‡Ók ‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡�LeÁ¿»≈ƒ»≈≈»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwtכב˙È „·ÚÂ «ƒ¿»»…∆«¬«»

¯ÈÓb ÈÁÓ „·BÚ ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ¿ƒ»¿≈»«»≈¿ƒ

:‡ÏÎzכגÏÈÙk ‡ÏÈÚÓ ÌeÙe ƒ¿»¿ƒ»»ƒ

ÛwÓ ‡¯Bz ÔÈ¯L ÌeÙk ‰e‚Ï¿«≈¿ƒ¿»»««

:ÚÊa˙È ‡Ï ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ¿≈¿¿»ƒ¿¿»



�icewthliyily meiqelwpe`

ãëúìëz éðBnø ìérnä éìeL-ìr eNriå©©«£Æ©¥´©§¦½¦¥¾§¥¬¤
bøàå:øæLî éðL úrìBúå ïîäëéðîrô eùriå §©§¨−̈§©´©¨¦®¨§¨«©©«£¬Ÿ©«£Ÿ¥−

CBúa íéðîrtä-úà eðziå øBäè áäæ̈¨´¨®©¦§¸¤©©«£Ÿ¦¹§´
CBúa áéáñ ìérnä éìeL-ìr íéðnøä̈«¦Ÿ¦À©¥³©§¦Æ¨¦½§−

:íéðnøäåëéìeL-ìr ïnøå ïîrt ïnøå ïîrt ¨«¦Ÿ¦«©«£³Ÿ§¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬
ì áéáñ ìérnäýåýé äeö øLàk úøL ©§¦−¨¦®§¨¥¾©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàñæëLL úðúkä-úà eùriå ¤¤«©©«£²Ÿ¤©¨§¬Ÿ¥−
:åéðáìe ïøäàì âøà äNrîçëúôðönä úàå ©«£¥´Ÿ¥®§©«£−Ÿ§¨¨«§¥Æ©¦§¤´¤

éñðëî-úàå LL úòaânä éøàt-úàå LL¥½§¤©«£¥¬©¦§¨−Ÿ¥®§¤¦§§¥¬
øæLî LL ãaäi''yx:èëLL èðáàä-úàå ©−̈¥¬¨§¨«§¤¨«©§¥º¥´

äNrî éðL úrìBúå ïîbøàå úìëúe øæLî̈§À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−©«£¥´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk í÷øñìeùriå Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©«£²Ÿ

åéìr eázëiå øBäè áäæ Lãwä-øæð õéö-úà¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤¨¨´¨®©¦§§´¨À̈
:ýåýéì Lã÷ íúBç éçezt ázëîàìeðziå ¦§©Æ¦¥´½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«©¦§³

úôðönä-ìr úúì úìëz ìéút åéìr̈¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬©©¦§¤−¤
äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìrîìîi''yx:ñ ¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ÏÈÚÓ‡כד ÈÏBtL ÏÚ e„·ÚÂ«¬»«ƒ≈¿ƒ»

Â ‡ÏÎz È�Bn¯È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡ ƒ≈ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:¯ÈÊLכהÈÎc ·‰c ‡ibÊ e„·ÚÂ ¿ƒ«¬»««»¿«¿≈

ÏÚ ‡i�Bn¯ B‚a ‡ibÊ ˙È e·‰ÈÂƒ»»««»¿ƒ«»«

B‚a ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBtLƒ≈¿ƒ»¿¿¿

:‡i�Bn¯כו‡bÊ ‡�Bn¯Â ‡bÊ ƒ«»«»¿ƒ»«»

¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBtL ÏÚ ‡�Bn¯Â¿ƒ»«ƒ≈¿ƒ»¿

ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡LnLÏ ¯BÁÒ¿¿«»»¿»ƒ«ƒ¿»

:‰LÓ ˙ÈכזÔÈ�ezk ˙È e„·ÚÂ »…∆«¬»»ƒƒ

Ô¯‰‡Ï ÈÁÓ „·BÚ ‡ˆe·c¿»«»≈¿«¬…

:È‰B�·ÏÂכח‡zÙ�ˆÓ ˙ÈÂ ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿∆¿»

‡ˆe·c ‡iÚ·Bk Á·L ˙ÈÂ ‡ˆe·c¿»¿»¿«»«»¿»

:¯ÈÊL ıe·c ‡ˆe· ÈÒ�ÎÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿¿≈»¿¿ƒ

ÈÊL¯כט ıe·c ‡�ÈÓ‰ ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿¿ƒ

È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

˙È ÈÈ „Èwt Èc ‡Ók ¯iˆ „·BÚ««»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓל‡ÏÈÏÎ ‡ˆÈˆ ˙È e„·ÚÂ …∆«¬»»ƒ»¿ƒ»

È‰BÏÚ e·˙Îe ÈÎc ·‰c ‡L„e˜„¿¿»¿«¿≈¿»¬ƒ

:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙k ÔÙÈÏb¿ƒ»¿«¿»«…∆«»

˙zÏÎ‡לא ‡ËeÁ È‰BÏÚ e·‰ÈÂƒ»¬ƒ»¿∆¿»

‡Ók ‡lÚlÓ ‡zÙ�ˆÓ ÏÚ ÔzÓÏ¿ƒ««ƒ¿∆¿»ƒ¿≈»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Ècƒ«ƒ¿»»…∆

é"ùø

(ÁÎ)˙Úa‚n‰ È¯‡tŒ˙‡Â.הּמגּבעֹות,ּתפארת ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְִִֶֶַָ

המפארֹות: ‰Ù�ˆn˙(Ï‡)הּמגּבעֹות ÏÚ ˙˙Ï ְְִַַָָֹ»≈««ƒ¿∆∆
‰ÏÚÓÏÓ.על מֹוׁשיבן היה הּפתילים ידי ועל ƒ¿»¿»ְְְִִִֵַַַָָָ

על הּציץ לֹומר אפׁשר ואי ּכתר, ּכמין ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָהּמצנפת

'ׂשערֹו ׁשנינּו: קדׁשים ּבׁשחיטת ׁשהרי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּמצנפת,

ּתפּלין, מּניח ׁשּׁשם לּמצנפת, ציץ ּבין נראה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהיה

למעלה המצנפת הרי הּמצח'. על נתּון היה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָוהּציץ

ל מלמעלה"?והּציץ הּמצנפת "על ּומהּו מּטה, ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ

עליו "וּיּתנּו אֹומר הּוא ּכאן בּה: הקׁשיתי ְְְִִִֵֵַָָָָועֹוד

אֹומר הּוא הּצּואה ּובענין ּתכלת", כח)ּפתיל :(לעיל ְְְְִִֵֵֶַַַָָ

ּפתיל אני: ואֹומר ּתכלת", עלּֿפתיל אתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹ"וׂשמּת

לפי ּבּמצנפת, ּבהן לקׁשרֹו הן חּוטין זה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּתכלת

יקׁשרּנּו ּובמה לאזן, מאזן אּלא אינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשהּציץ

ראׁשיו לׁשני ּתכלת חּוטי ּבֹו קבּועין והיּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָּבמצחֹו?

ּכׁשהּוא ּבּמצנפת ותֹולהּו קֹוׁשרֹו ׁשּבהן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָּובאמצעיתֹו,

אחת וקצה, קצה ּבכל היּו חּוטין ּוׁשני ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹו,

ׁשּכ ּבאמצעֹו, וכן מצחֹו, לצד מּתחת ואחת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָמּמעל

מּׁשני ּבפחֹות קׁשירה ּדר ואין לקׁשר, נֹוח ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹהּוא

ּפתיל "ועליו ּתכלת: ּפתיל על נאמר לכ ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָחּוטין.

מאחֹוריו יחד ּכּלם הּׁשנים ראׁשיהם וקֹוׁשר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּתכלת".

ּתתמּה ואל הּמצנפת. על ּומֹוׁשיבֹו ערּפֹו, ְְְְְִִִֶֶַַַַָלמּול

הן, ּומרּבין הֹואיל ּתכלת', 'ּפתילי נאמר: ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַֹֻׁשּלא

וגֹו'", החׁשן את "וּירּכסּו ואפֹוד ּבחׁשן מצינּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשהרי

ּבׁשני ׁשהרי היּו, לא מּׁשנים ּפחֹות ,ּכרח ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹועל

ּכתפֹות ּובב' החׁשן, טּבעֹות ב' היּו החׁשן ְְְְִֶֶַַַָֹֹקצֹות

ּדר ּולפי ׁשּכנגּדן, האפֹוד טּבעֹות ב' היּו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָהאפֹוד

icewthliriax mei qelwpe`

áìeNriå ãrBî ìäà ïkLî úãár-ìk ìëzå©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤¥®©©«£Æ
äLî-úà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−

eNr ïki''yx:ôéòéáøâìïkLnä-úà eàéáiå ¥¬¨«©¨¦³¤©¦§¨Æ
åéñø÷ åéìk-ìk-úàå ìäàä-úà äLî-ìà¤¤½¤¨−Ÿ¤§¤¨¥¨®§¨¨´

åéLø÷áéúëåçéøáéø÷åéðãàå åéãnrå åéçéøai''yx: §¨½̈§¦−̈§©ª¨¬©«£¨¨«
ãìëî-úàå-úàå íéîcàîä íìéàä úøBò äñ §¤¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ©«§¨¨¦½§¤

:Cñnä úëøt úàå íéLçzä úøò äñëî¦§¥−Ÿ́Ÿ©§¨¦®§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«
äì:úøtkä úàå åéca-úàå úãrä ïBøà-úà¤£¬¨«¥ª−§¤©¨®§¥−©©«Ÿ¤
åì:íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úà ïçìMä-úà¤©ª§¨Æ¤¨¥½̈§¥−¤¬¤©¨¦«
æìúøð äéúøð-úà äøähä äøðnä-úà¤©§Ÿ̈¸©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨¥²Ÿ

:øBànä ïîL úàå äéìk-ìk-úàå äëørnä©©«£¨−̈§¤¨¥¤®¨§¥−¤¬¤©¨«
çìúàå äçLnä ïîL úàå áäfä çaæî úàå§¥Æ¦§©´©¨½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−

:ìäàä çút Cñî úàå íénqä úøè÷§´Ÿ¤©©¦®§¥¾¨©−¤¬©¨«Ÿ¤
èìúà|úLçpä øaëî-úàå úLçpä çaæî ¥´¦§©´©§À¤§¤¦§©³©§¸¤Æ

øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà Bì-øLà£¤½¤©−̈§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ
:Bpk-úàåîäéãnr-úà øöçä érì÷ úà §¤©«¥Á©§¥̧¤«¨¥¹¤©ª¤´¨

ì Cñnä-úàå äéðãà-úàå-úà øöçä ørL §¤£¨¤À¨§¤©¨¨Æ§©´©¤«¨¥½¤
ïkLnä úãár éìk-ìk úàå äéúãúéå åéøúéî¥«¨−̈¦¥«Ÿ¤®¨§¥À¨§¥²£Ÿ©¬©¦§−̈

:ãrBî ìäàìàîì ãøOä éãâa-úàúøL §¬Ÿ¤¥«¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´
-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa-úà Lãwa©®Ÿ¤¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤

:ïäëì åéðá éãâaáîýåýé äeö-øLà ìëk ¦§¥¬¨−̈§©¥«§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−

kLÓ�‡לב ÔÁÏt Ïk ÌÈÏLe¿ƒ»»¿««¿¿»

Ï‡¯NÈ È�a e„·ÚÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»«¬»¿≈ƒ¿»≈

Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈

:e„·Úלג‡�kLÓ ˙È e‡È˙È‡Â ¬»¿«¿ƒ»«¿¿»

È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡�kLÓ ˙È ‰LÓÏ¿…∆»«¿¿»¿»»»ƒ

È‰B¯aÚ È‰Btc È‰BÙ¯et¿ƒ«ƒ«¿ƒ

:È‰BÎnÒÂ È‰B„enÚÂלד˙ÈÂ ¿«ƒ¿«¿ƒ¿»

˙ÈÂ È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁ»»«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈¿»

˙ÈÂ ‡�BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁ»»«¿≈¿«¿»¿»

:‡Ò¯Ù„ ‡˙Î¯tלה‡�B¯‡ ˙È »À¿»ƒ¿»»»¬»

˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡˙e„‰Ò„¿«¬»¿»¬ƒƒ¿»

:‡z¯ÙkלוÏk ˙È ‡¯B˙t ˙È «À¿»»»»»»

:‡it‡ ÌÁÏ ˙ÈÂ È‰B�Óלז˙È »ƒ¿»¿≈««»»

‡‰�ÈˆBa ˙È ‡˙ÈÎ„ ‡z¯�Ó¿«¿»»ƒ»»ƒ»»

˙ÈÂ ‡‰�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡¯„Ò È�ÈˆBaƒ≈ƒ¿»¿»»»»»¿»

:‡˙e¯‰�‡„ ‡ÁLÓלח˙ÈÂ ƒ¿»¿«¿»»¿»

‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡·‰„„ ‡Áa„Ó«¿¿»¿«¬»¿»ƒ¿»

˙ÈÂ ‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ƒ¿»¿»¿…∆¿«»¿»

:‡�kLÓ Ú¯˙c ‡Ò¯tלט˙È ¿»»ƒ¿««¿¿»»

‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡LÁ�„ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ¿»»¿»¿»»

Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙È dÏÈc ‡LÁ�„ƒ¿»»ƒ≈»¬ƒƒ¿»»

:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙È È‰B�Ó»ƒ»ƒ»¿»¿ƒ≈

enÚ„‰‡מ ˙È ‡z¯„„ È„¯Ò ˙È»¿»≈¿«¿»»«»»

Ú¯˙Ï ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡‰ÎnÒ ˙ÈÂ¿»«¿»»¿»¿»»ƒ¿«

Ïk ˙ÈÂ ‡‰kÒÂ È‰B�eË‡ ˙È ‡z¯c«¿»»¬ƒ¿ƒ»»¿»»

:‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ‡�kLÓ ÔÁÏt È�Ó»≈»¿««¿¿»¿«¿«ƒ¿»

LnLÏ‡מא ‡LenL ÈLe·Ï ˙È»¿≈ƒ»¿«»»

‡L„e˜ ÈLe·Ï ˙È ‡L„e˜·¿¿»»¿≈¿»

È‰B�· ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡�‰k Ô¯‰‡Ï¿«¬…«¬»¿»¿≈¿ƒ

:‡LnLÏמב˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk ¿«»»¿…ƒ«ƒ¿»»

Ïk ˙È Ï‡¯NÈ È�a e„·Ú Ôk ‰LÓ…∆≈¬»¿≈ƒ¿»≈»»

é"ùø

מּׁשנים ּפחֹות מקֹום, ּומּכל היּו, חּוטין ד' ְְִִִִִַָָָָָקׁשירה

אפׁשר: Ï‡¯NÈ(Ï·)אי È�a eNÚiÂ.את ְִֶָ««¬¿≈ƒ¿»≈ֶ

וגֹו':הּמלאכה ה' צּוה אׁשר e‡È·iÂ(Ï‚)ּככל ְְְֲִֶַָָָֹ«»ƒ
'B‚Â ÔkLn‰Œ˙‡.יכֹולין היּו ּולפיׁשּלא להקימֹו, ∆«ƒ¿»¿ְְֲִִִֶַָֹ

לֹו הּניח ּבּמׁשּכן מלאכה ׁשּום מׁשה עׂשה ְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא

להקימֹו יכֹול היה ׁשּלא הקמתֹו, הּוא ּברּו ֲֲִֶַַָָָָָָָֹהּקדֹוׁש

מחמ אדם ּבאדםׁשּום ּכח ׁשאין הּקרׁשים, ּכבד ת ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

הּקדֹוׁש לפני מׁשה אמר העמידֹו. ּומׁשה ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹלזקפן,

אמר אדם? ידי על הקמתֹו אפׁשר אי הּוא: ְְֲֵֵֶַַָָָָָָָּברּו

נזקף והּוא ּכמקימֹו, נראה ,ּביד אּתה עסק ְְְְְְֲִִִִַָָָָֹלֹו:



�י icewthliriax mei qelwpe`

áìeNriå ãrBî ìäà ïkLî úãár-ìk ìëzå©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤¥®©©«£Æ
äLî-úà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−

eNr ïki''yx:ôéòéáøâìïkLnä-úà eàéáiå ¥¬¨«©¨¦³¤©¦§¨Æ
åéñø÷ åéìk-ìk-úàå ìäàä-úà äLî-ìà¤¤½¤¨−Ÿ¤§¤¨¥¨®§¨¨´

åéLø÷áéúëåçéøáéø÷åéðãàå åéãnrå åéçéøai''yx: §¨½̈§¦−̈§©ª¨¬©«£¨¨«
ãìëî-úàå-úàå íéîcàîä íìéàä úøBò äñ §¤¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ©«§¨¨¦½§¤

:Cñnä úëøt úàå íéLçzä úøò äñëî¦§¥−Ÿ́Ÿ©§¨¦®§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«
äì:úøtkä úàå åéca-úàå úãrä ïBøà-úà¤£¬¨«¥ª−§¤©¨®§¥−©©«Ÿ¤
åì:íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úà ïçìMä-úà¤©ª§¨Æ¤¨¥½̈§¥−¤¬¤©¨¦«
æìúøð äéúøð-úà äøähä äøðnä-úà¤©§Ÿ̈¸©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨¥²Ÿ

:øBànä ïîL úàå äéìk-ìk-úàå äëørnä©©«£¨−̈§¤¨¥¤®¨§¥−¤¬¤©¨«
çìúàå äçLnä ïîL úàå áäfä çaæî úàå§¥Æ¦§©´©¨½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−

:ìäàä çút Cñî úàå íénqä úøè÷§´Ÿ¤©©¦®§¥¾¨©−¤¬©¨«Ÿ¤
èìúà|úLçpä øaëî-úàå úLçpä çaæî ¥´¦§©´©§À¤§¤¦§©³©§¸¤Æ

øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà Bì-øLà£¤½¤©−̈§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ
:Bpk-úàåîäéãnr-úà øöçä érì÷ úà §¤©«¥Á©§¥̧¤«¨¥¹¤©ª¤´¨

ì Cñnä-úàå äéðãà-úàå-úà øöçä ørL §¤£¨¤À¨§¤©¨¨Æ§©´©¤«¨¥½¤
ïkLnä úãár éìk-ìk úàå äéúãúéå åéøúéî¥«¨−̈¦¥«Ÿ¤®¨§¥À¨§¥²£Ÿ©¬©¦§−̈

:ãrBî ìäàìàîì ãøOä éãâa-úàúøL §¬Ÿ¤¥«¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´
-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa-úà Lãwa©®Ÿ¤¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤

:ïäëì åéðá éãâaáîýåýé äeö-øLà ìëk ¦§¥¬¨−̈§©¥«§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−

kLÓ�‡לב ÔÁÏt Ïk ÌÈÏLe¿ƒ»»¿««¿¿»

Ï‡¯NÈ È�a e„·ÚÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»«¬»¿≈ƒ¿»≈

Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»…∆≈

:e„·Úלג‡�kLÓ ˙È e‡È˙È‡Â ¬»¿«¿ƒ»«¿¿»

È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡�kLÓ ˙È ‰LÓÏ¿…∆»«¿¿»¿»»»ƒ

È‰B¯aÚ È‰Btc È‰BÙ¯et¿ƒ«ƒ«¿ƒ

:È‰BÎnÒÂ È‰B„enÚÂלד˙ÈÂ ¿«ƒ¿«¿ƒ¿»

˙ÈÂ È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁ»»«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈¿»

˙ÈÂ ‡�BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁ»»«¿≈¿«¿»¿»

:‡Ò¯Ù„ ‡˙Î¯tלה‡�B¯‡ ˙È »À¿»ƒ¿»»»¬»

˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡˙e„‰Ò„¿«¬»¿»¬ƒƒ¿»

:‡z¯ÙkלוÏk ˙È ‡¯B˙t ˙È «À¿»»»»»»

:‡it‡ ÌÁÏ ˙ÈÂ È‰B�Óלז˙È »ƒ¿»¿≈««»»

‡‰�ÈˆBa ˙È ‡˙ÈÎ„ ‡z¯�Ó¿«¿»»ƒ»»ƒ»»

˙ÈÂ ‡‰�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡¯„Ò È�ÈˆBaƒ≈ƒ¿»¿»»»»»¿»

:‡˙e¯‰�‡„ ‡ÁLÓלח˙ÈÂ ƒ¿»¿«¿»»¿»

‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡·‰„„ ‡Áa„Ó«¿¿»¿«¬»¿»ƒ¿»

˙ÈÂ ‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ƒ¿»¿»¿…∆¿«»¿»

:‡�kLÓ Ú¯˙c ‡Ò¯tלט˙È ¿»»ƒ¿««¿¿»»

‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡LÁ�„ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ¿»»¿»¿»»

Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙È dÏÈc ‡LÁ�„ƒ¿»»ƒ≈»¬ƒƒ¿»»

:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙È È‰B�Ó»ƒ»ƒ»¿»¿ƒ≈

enÚ„‰‡מ ˙È ‡z¯„„ È„¯Ò ˙È»¿»≈¿«¿»»«»»

Ú¯˙Ï ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡‰ÎnÒ ˙ÈÂ¿»«¿»»¿»¿»»ƒ¿«

Ïk ˙ÈÂ ‡‰kÒÂ È‰B�eË‡ ˙È ‡z¯c«¿»»¬ƒ¿ƒ»»¿»»

:‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ‡�kLÓ ÔÁÏt È�Ó»≈»¿««¿¿»¿«¿«ƒ¿»

LnLÏ‡מא ‡LenL ÈLe·Ï ˙È»¿≈ƒ»¿«»»

‡L„e˜ ÈLe·Ï ˙È ‡L„e˜·¿¿»»¿≈¿»

È‰B�· ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡�‰k Ô¯‰‡Ï¿«¬…«¬»¿»¿≈¿ƒ

:‡LnLÏמב˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk ¿«»»¿…ƒ«ƒ¿»»

Ïk ˙È Ï‡¯NÈ È�a e„·Ú Ôk ‰LÓ…∆≈¬»¿≈ƒ¿»≈»»

é"ùø

מּׁשנים ּפחֹות מקֹום, ּומּכל היּו, חּוטין ד' ְְִִִִִַָָָָָקׁשירה

אפׁשר: Ï‡¯NÈ(Ï·)אי È�a eNÚiÂ.את ְִֶָ««¬¿≈ƒ¿»≈ֶ

וגֹו':הּמלאכה ה' צּוה אׁשר e‡È·iÂ(Ï‚)ּככל ְְְֲִֶַָָָֹ«»ƒ
'B‚Â ÔkLn‰Œ˙‡.יכֹולין היּו ּולפיׁשּלא להקימֹו, ∆«ƒ¿»¿ְְֲִִִֶַָֹ

לֹו הּניח ּבּמׁשּכן מלאכה ׁשּום מׁשה עׂשה ְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא

להקימֹו יכֹול היה ׁשּלא הקמתֹו, הּוא ּברּו ֲֲִֶַַָָָָָָָֹהּקדֹוׁש

מחמ אדם ּבאדםׁשּום ּכח ׁשאין הּקרׁשים, ּכבד ת ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

הּקדֹוׁש לפני מׁשה אמר העמידֹו. ּומׁשה ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹלזקפן,

אמר אדם? ידי על הקמתֹו אפׁשר אי הּוא: ְְֲֵֵֶַַָָָָָָָּברּו

נזקף והּוא ּכמקימֹו, נראה ,ּביד אּתה עסק ְְְְְְֲִִִִַָָָָֹלֹו:



��icewtniying meiqelwpe`

-ìk úà ìàøNé éða eNr ïk äLî-úà¤¤®¥³¨Æ§¥´¦§¨¥½¥−¨
:äãáräâîäëàìnä-ìk-úà äLî àøiå ¨«£Ÿ̈«©©̧§¤¹¤¨©§¨À̈

eùr ïk ýåýé äeö øLàk dúà eùr äpäå§¦¥Æ¨´ŸŸ½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¥´¨®Ÿ
äLî íúà Cøáéåi''yx:ôéùéîçîàøaãéå ©§¨¬¤Ÿ−̈¤«©§©¥¬

:øîàl äLî-ìà ýåýéáLãçä-íBéa §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§«©¬Ÿ¤
ìäà ïkLî-úà íé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä̈«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾¤¦§©−¬Ÿ¤

:ãrBîâúkñå úeãrä ïBøà úà íL zîNå ¥«§©§¨´½̈¥−£´¨«¥®§©Ÿ¨¬
úëøtä-úà ïøàä-ìri''yx:ã-úà úàáäå ©¨«¨−Ÿ¤©¨«Ÿ¤§¥«¥¨Æ¤

-úà úàáäå Bkør-úà zëørå ïçìMä©ª§½̈§¨«©§−̈¤¤§®§¥«¥¨Æ¤
äéúøð-úà úéìräå äøðnäi''yx:ääzúðå ©§Ÿ̈½§©«£¥−̈¤¥«Ÿ¤«¨§¨«©º̈

úãrä ïBøà éðôì úøè÷ì áäfä çaæî-úà¤¦§©³©¨¨Æ¦§½Ÿ¤¦§¥−£´¨«¥ª®
:ïkLnì çútä Cñî-úà zîNååúà äzúðå §©§¨²¤¨©¬©¤−©©¦§¨«§¨´©½̈¥−

:ãrBî-ìäà ïkLî çút éðôì äìòä çaæî¦§©´¨«Ÿ¨®¦§¥¾¤−©¦§©¬«Ÿ¤¥«
æçaænä ïéáe ãrBî ìäà-ïéa øikä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©

:íéî íL zúðåçáéáñ øöçä-úà zîNå §¨«©¨¬−̈¨«¦§©§¨¬¤¤«¨¥−¨¦®
:øöçä ørL Cñî-úà zúðåè-úà zç÷ìå §¨´©½̈¤¨©−©¬©¤«¨¥«§¨«©§¨Æ¤

-ìk-úàå ïkLnä-úà zçLîe äçLnä ïîL¤´¤©¦§½̈¨«©§¨¬¤©¦§−̈§¤¨
äéäå åéìk-ìk-úàå Búà zLc÷å Ba-øLà£¤®§¦©§¨¬Ÿ²§¤¨¥−̈§¨¬¨

:Lã÷é-ìk-úàå äìòä çaæî-úà zçLîe «Ÿ¤¨«©§¨²¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨
Lã÷ çaænä äéäå çaænä-úà zLc÷å åéìk¥¨®§¦©§¨Æ¤©¦§¥½©§¨¨¬©¦§¥−©¬Ÿ¤

:íéLã÷àé:Búà zLc÷å Bpk-úàå øikä-úà zçLîeáézáø÷äå ¨«¨¦«¨«©§¨¬¤©¦−Ÿ§¤©®§¦©§−̈Ÿ«§¦§©§¨³

:‡�ÁÏtמגÏk ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ »¿»»«¬»…∆»»

È„ ‡Ók d˙È e„·Ú ‡‰Â ‡z„·Úƒƒ¿»¿»¬»»«¿»ƒ

ÔB‰˙È CÈ¯·e e„·Ú Ôk ÈÈ „Èwt«ƒ¿»≈¬»»ƒ»¿

:‰LÓא‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe …∆«ƒ¿»ƒ…∆

:¯ÓÈÓÏב‰‡Ó„˜ ‡Á¯È ‡ÓBÈa ¿≈»¿»«¿»«¿»»

‡�kLÓ ˙È ÌÈ˜z ‡Á¯ÈÏ „Áa¿«¿«¿»¿ƒ»«¿¿»

:‡�ÓÊ ÔkLÓג˙È Ôn˙ ÈeL˙e «¿«ƒ¿»¿«ƒ«»»

‡�B¯‡ ÏÚ Ïh˙Â ‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡¬»¿«¬»¿«≈«¬»

:‡zÎ¯t ˙Èד‡¯B˙t ˙È ÏÚ˙Â »»À¿»¿»≈»»»

‡z¯�Ó ˙È ÏÚ˙Â d¯„Ò ˙È ¯cÒ˙Â¿«¿«»ƒ¿≈¿»≈»¿«¿»

:‡‰�ÈˆBa ˙È ˜Ï„˙Âה˙È Ôz˙Â ¿«¿≈»ƒ»»¿ƒ≈»

‡iÓÒea ˙¯Ë˜Ï ‡·‰„„ ‡Áa„Ó«¿¿»¿«¬»ƒ¿…∆¿«»

˙È ÈeL˙e ‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡ Ì„√̃»¬»¿«¬»¿«ƒ»

:‡�kLÓÏ ‡Ú¯˙„ ‡Ò¯tוÔz˙Â ¿»»¿«¿»¿«¿¿»¿ƒ≈

Ú¯z Ì„˜ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È»«¿¿»«¬»»√»¿«

:‡�ÓÊ ÔkLÓ ‡�kLÓז˙È Ôz˙Â «¿¿»«¿«ƒ¿»¿ƒ≈»

LÓ ÔÈa ‡¯BikÔÈ·e ‡�ÓÊ Ôk ƒ»≈«¿«ƒ¿»≈

:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»

BÁÒ¯ח ¯BÁÒ ‡z¯c ˙È ÈÂL˙e¿«ƒ»«¿»¿¿

:‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»¿»»ƒ¿««¿»

„¯·e˙‡ט ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»

d· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡�kLÓ ˙È Èa¯˙e¿«ƒ»«¿¿»¿»»ƒ≈

È‰ÈÂ È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ d˙È Lc˜˙e¿«≈»≈¿»»»ƒƒ≈

:‡L„e˜י‡Áa„Ó ˙È Èa¯˙e ¿»¿«ƒ»«¿¿»

˙È Lc˜˙e È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„«¬»»¿»»»ƒ¿«≈»

L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ≈«¿¿»…∆

:ÔÈL„e˜יא˙ÈÂ ‡¯Bik ˙È Èa¯˙e ¿ƒ¿«ƒ»ƒ»¿»

:d˙È Lc˜˙e dÒÈÒaיב·¯˜˙e ¿ƒ≈¿«≈»≈¿»≈

ÔkLÓ Ú¯˙Ï È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È»«¬…¿»¿ƒƒ¿««¿«

é"ùø

הּוקם הּמׁשּכן", "הּוקם ׁשּנאמר: וזהּו מאליו, ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָוקם

ּתנחּומא: רּבי מדרׁש ‡˙Ì(Ó‚)מאליו, C¯·ÈÂ ְְִִֵֵַַַָָ«¿»∆…»
.‰LÓׁשכינה ׁשּתׁשרה רצֹון יהי להם: אמר …∆ְְְִִִֶֶֶַָָָָ

ידיכם, צ)ּבמעׂשה אלהינּו(תהלים ה' נעם "ויהי : ְְֱֲִִֵֵֵֶַַֹֹ

ׁשּבתפּלה מזמֹורים מּי"א אחד והּוא וגֹו'", ְְְְִִִִִֵֶֶָָָעלינּו

Ô¯‡‰ŒÏÚ(‚)למׁשה: ˙kÒÂ.ׁשהרי הגּנה, לׁשֹון ְֶֹ¿«…»«»»…ְֲֲֵֶָָ

היתה: Bk¯Ú(„)מחּצה ˙‡ zÎ¯ÚÂ.ׁשּתי ְְִָָָ¿»«¿»∆∆¿ְֵ

הּפנים: לחם ׁשל ֲִֶֶֶַַָָמערכֹות

icewtniyiy mei qelwpe`

ãrBî ìäà çút-ìà åéða-úàå ïøäà-úà¤©«£ŸÆ§¤¨½̈¤¤−©´Ÿ¤¥®
:íéna íúà zöçøåâéïøäà-úà zLaìäå §¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦§¦§©§¨Æ¤©«£½Ÿ

Búà zLc÷å Búà zçLîe Lãwä éãâa úà¥−¦§¥´©®Ÿ¤¨«©§¨¬Ÿ²§¦©§¨¬Ÿ−
:éì ïäëåãéíúà zLaìäå áéø÷z åéða-úàå §¦¥¬¦«§¤¨−̈©§¦®§¦§©§¨¬Ÿ−̈
:úðzkåè-úà zçLî øLàk íúà zçLîe ª¢«Ÿ¨«©§¨´ŸÀ̈©«£¤³¨©̧§¨Æ¤

ðäëå íäéáàíúçLî íäì úéäì äúéäå éì e £¦¤½§¦«£−¦®§Â¨«§Â̈¦«§¸Ÿ¨¤¯¨§¨¨²
:íúøãì íìBò úpäëìæèìëk äLî Nriå ¦§ª©¬−̈§«ŸŸ¨«©©−©¤®§ÂÂŸ

:äùr ïk Búà ýåýé äeö øLàñéùéùæééäéå £¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«Ÿ©§¦º
Lãçì ãçàa úéðMä äðMa ïBLàøä Lãça©¯Ÿ¤¨«¦²©¨¨¬©¥¦−§¤¨´©®Ÿ¤

:ïkLnä í÷eäçéïziå ïkLnä-úà äLî í÷iå ©−©¦§¨«©¨̧¤¤¹¤©¦§À̈©¦¥Æ
åéçéøa-úà ïziå åéLø÷-úà íNiå åéðãà-úà¤£¨½̈©¨̧¤Æ¤§¨½̈©¦¥−¤§¦¨®

:åéãenr-úà í÷iåèé-ìr ìäàä-úà Nøôiå ©−̈¤¤©¨«©¦§³Ÿ¤¨¸Ÿ¤Æ©
åéìr ìäàä äñëî-úà íNiå ïkLnä©¦§½̈©¹̈¤¤¦§¥¬¨²Ÿ¤¨−̈

äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìrîìîi''yx:ñ ¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
ë-úà íNiå ïøàä-ìà úãrä-úà ïziå çwiå©¦©º©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤¨´¨½Ÿ©¨¬¤¤

ïøàä-ìr úøtkä-úà ïziå ïøàä-ìr íécaä©©¦−©¨«¨®Ÿ©¦¥¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ
äìrîìîi''yx:àëïkLnä-ìà ïøàä-úà àáiå ¦§¨«§¨©¨¥´¤¨«¨Ÿ»¤©¦§¨¼

ïBøà ìr Cñiå Cñnä úëøt úà íNiå©À̈¤¥µ¨´Ÿ¤©¨½̈©¾̈¤©−£´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úeãräñ ¨«¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

áëCøé ìr ãrBî ìäàa ïçìMä-úà ïziå©¦¥³¤©ª§¨Æ§´Ÿ¤¥½©²¤¬¤
úëøtì õeçî äðôö ïkLnäi''yx:âëCøriå ©¦§−̈¨®Ÿ¨¦−©¨«Ÿ¤©©«£¬Ÿ

ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôì íçì Cør åéìr̈¨²¥¬¤¤−¤¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàñãëCøé ìr ïçìMä çëð ãrBî ìäàa äøðnä-úà íNiå ¤¤«©¨³¤¤©§Ÿ̈Æ§´Ÿ¤¥½−Ÿ©©ª§®̈©²¤¬¤

:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡�ÓÊƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

ÈLe·Ïיג ˙È Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»«¬…»¿≈

d˙È Lc˜˙e d˙È Èa¯˙e ‡L„e˜¿»¿«ƒ»≈¿«≈»≈

:ÈÓ„˜ LnLÈÂידÈ‰B�a ˙ÈÂ ƒ«≈√»»¿»¿ƒ

:ÔÈ�ezk ÔB‰˙È LaÏ˙Â ·¯˜z¿»≈¿«¿≈»¿ƒƒ

¯Èa˙‡טו È„ ‡Ók ÔB‰˙È Èa¯˙e¿«ƒ»¿¿»ƒ«≈»

È‰˙e ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂ ÔB‰e·‡ ˙È»¬ƒ«¿√»»¿≈

˙e�‰ÎÏ ÔB‰˙e·¯ ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓÏ¿≈¡≈¿¿¿¿«¬

:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚטז‰LÓ „·ÚÂ »»¿»≈«¬«…∆

:„·Ú Ôk d˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»≈≈¬»

zLa‡יז ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ‰Â‰Â«¬»¿«¿»«¿»»¿«»

Ì˜z‡ ‡Á¯ÈÏ „Áa ‡˙È�ƒ̇¿≈»¿«¿«¿»ƒ»«

:‡�kLÓיח˙È ‰LÓ Ì˜‡Â «¿¿»«¬≈…∆»

˙È ÈeLÂ È‰BÎnÒ ˙È ·‰ÈÂ ‡�kLÓ«¿¿»ƒ«»«¿ƒ¿«ƒ»

˙È Ì˜‡Â È‰B¯·Ú ˙È ·‰ÈÂ È‰Btc«ƒƒ«»«¿ƒ«¬≈»

:È‰B„enÚיטÏÚ ‡Ò¯t ˙È Ò¯Ùe «ƒ¿«»¿»»«

‡�kLÓ„ ‰‡ÙBÁ ˙È ÈeLÂ ‡�kLÓ«¿¿»¿«ƒ»»»¿«¿¿»

ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡lÚlÓ È‰BÏÚ¬ƒƒ¿≈»¿»ƒ«ƒ¿»

:‰LÓ ˙Èכ˙È ·‰ÈÂ ·ÈÒ�e »…∆¿ƒƒ«»

˙È ÈeLÂ ‡�B¯‡Ï ‡˙e„‰Ò«¬»«¬»¿«ƒ»

˙È ·‰ÈÂ ‡�B¯‡ ÏÚ ‡iÁÈ¯‡¬ƒ«»«¬»ƒ«»

:‡lÚÏÓ ‡�B¯‡ ÏÚ ‡z¯tk«À¿»«¬»ƒ¿≈»

kLÓÏ�‡כא ‡�B¯‡ ˙È ÏÚ‡Â¿»≈»¬»¿«¿¿»

ÏÚ Ïh‡Â ‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»»À¿»ƒ¿»»¿«≈«

ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡¬»¿«¬»¿»ƒ«ƒ¿»

:‰LÓ ˙Èכב‡¯B˙t ˙È ·‰ÈÂ »…∆ƒ«»»»

‡�kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»«ƒ»¿«¿¿»

:‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡�etˆכג¯cÒÂ ƒ»ƒ»»¿»À¿»¿««

‡Ók ÈÈ Ì„˜ ÌÁÏc ¯ecÒ È‰BÏÚ¬ƒƒƒ¿≈√»¿»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„כד˙È ÈeLÂ ƒ«ƒ¿»»…∆¿«ƒ»

Ï·˜Ï ‡�ÓÊ ÔkLÓa ‡z¯�Ó¿«¿»¿«¿«ƒ¿»»√≈

‡�kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡¯B˙t»»«ƒ»¿«¿¿»

é"ùø

(ËÈ)Ï‰‡‰ ˙‡ N¯ÙiÂ.:העּזים יריעֹות הן «ƒ¿…∆»…∆ְִִִֵָ

(Î)˙„Ú‰ ‰ÔkLn(Î·)הּלּוחֹות:.‡˙ C¯È ÏÚ ∆»≈Àַ«∆∆«ƒ¿»
‰�Ùˆ.(לג הּבית(יומא רחב ׁשל הּצפֹוני :ּבחצי »…»ְֲִִִֶַַַַַֹ

C¯È.ׁשל ּבצּדֹו ׁשהּוא הּזה ּכּיר 'צּדא', ּכתרּגּומֹו: ∆∆ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ



�� icewtniyiy mei qelwpe`

ãrBî ìäà çút-ìà åéða-úàå ïøäà-úà¤©«£ŸÆ§¤¨½̈¤¤−©´Ÿ¤¥®
:íéna íúà zöçøåâéïøäà-úà zLaìäå §¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦§¦§©§¨Æ¤©«£½Ÿ

Búà zLc÷å Búà zçLîe Lãwä éãâa úà¥−¦§¥´©®Ÿ¤¨«©§¨¬Ÿ²§¦©§¨¬Ÿ−
:éì ïäëåãéíúà zLaìäå áéø÷z åéða-úàå §¦¥¬¦«§¤¨−̈©§¦®§¦§©§¨¬Ÿ−̈
:úðzkåè-úà zçLî øLàk íúà zçLîe ª¢«Ÿ¨«©§¨´ŸÀ̈©«£¤³¨©̧§¨Æ¤

ðäëå íäéáàíúçLî íäì úéäì äúéäå éì e £¦¤½§¦«£−¦®§Â¨«§Â̈¦«§¸Ÿ¨¤¯¨§¨¨²
:íúøãì íìBò úpäëìæèìëk äLî Nriå ¦§ª©¬−̈§«ŸŸ¨«©©−©¤®§ÂÂŸ

:äùr ïk Búà ýåýé äeö øLàñéùéùæééäéå £¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«Ÿ©§¦º
Lãçì ãçàa úéðMä äðMa ïBLàøä Lãça©¯Ÿ¤¨«¦²©¨¨¬©¥¦−§¤¨´©®Ÿ¤

:ïkLnä í÷eäçéïziå ïkLnä-úà äLî í÷iå ©−©¦§¨«©¨̧¤¤¹¤©¦§À̈©¦¥Æ
åéçéøa-úà ïziå åéLø÷-úà íNiå åéðãà-úà¤£¨½̈©¨̧¤Æ¤§¨½̈©¦¥−¤§¦¨®

:åéãenr-úà í÷iåèé-ìr ìäàä-úà Nøôiå ©−̈¤¤©¨«©¦§³Ÿ¤¨¸Ÿ¤Æ©
åéìr ìäàä äñëî-úà íNiå ïkLnä©¦§½̈©¹̈¤¤¦§¥¬¨²Ÿ¤¨−̈

äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìrîìîi''yx:ñ ¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
ë-úà íNiå ïøàä-ìà úãrä-úà ïziå çwiå©¦©º©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤¨´¨½Ÿ©¨¬¤¤

ïøàä-ìr úøtkä-úà ïziå ïøàä-ìr íécaä©©¦−©¨«¨®Ÿ©¦¥¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ
äìrîìîi''yx:àëïkLnä-ìà ïøàä-úà àáiå ¦§¨«§¨©¨¥´¤¨«¨Ÿ»¤©¦§¨¼

ïBøà ìr Cñiå Cñnä úëøt úà íNiå©À̈¤¥µ¨´Ÿ¤©¨½̈©¾̈¤©−£´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úeãräñ ¨«¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

áëCøé ìr ãrBî ìäàa ïçìMä-úà ïziå©¦¥³¤©ª§¨Æ§´Ÿ¤¥½©²¤¬¤
úëøtì õeçî äðôö ïkLnäi''yx:âëCøriå ©¦§−̈¨®Ÿ¨¦−©¨«Ÿ¤©©«£¬Ÿ

ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôì íçì Cør åéìr̈¨²¥¬¤¤−¤¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàñãëCøé ìr ïçìMä çëð ãrBî ìäàa äøðnä-úà íNiå ¤¤«©¨³¤¤©§Ÿ̈Æ§´Ÿ¤¥½−Ÿ©©ª§®̈©²¤¬¤

:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡�ÓÊƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

ÈLe·Ïיג ˙È Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»«¬…»¿≈

d˙È Lc˜˙e d˙È Èa¯˙e ‡L„e˜¿»¿«ƒ»≈¿«≈»≈

:ÈÓ„˜ LnLÈÂידÈ‰B�a ˙ÈÂ ƒ«≈√»»¿»¿ƒ

:ÔÈ�ezk ÔB‰˙È LaÏ˙Â ·¯˜z¿»≈¿«¿≈»¿ƒƒ

¯Èa˙‡טו È„ ‡Ók ÔB‰˙È Èa¯˙e¿«ƒ»¿¿»ƒ«≈»

È‰˙e ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂ ÔB‰e·‡ ˙È»¬ƒ«¿√»»¿≈

˙e�‰ÎÏ ÔB‰˙e·¯ ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓÏ¿≈¡≈¿¿¿¿«¬

:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚטז‰LÓ „·ÚÂ »»¿»≈«¬«…∆

:„·Ú Ôk d˙È ÈÈ „Èwt Èc ÏÎk¿…ƒ«ƒ¿»»≈≈¬»

zLa‡יז ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ‰Â‰Â«¬»¿«¿»«¿»»¿«»

Ì˜z‡ ‡Á¯ÈÏ „Áa ‡˙È�ƒ̇¿≈»¿«¿«¿»ƒ»«

:‡�kLÓיח˙È ‰LÓ Ì˜‡Â «¿¿»«¬≈…∆»

˙È ÈeLÂ È‰BÎnÒ ˙È ·‰ÈÂ ‡�kLÓ«¿¿»ƒ«»«¿ƒ¿«ƒ»

˙È Ì˜‡Â È‰B¯·Ú ˙È ·‰ÈÂ È‰Btc«ƒƒ«»«¿ƒ«¬≈»

:È‰B„enÚיטÏÚ ‡Ò¯t ˙È Ò¯Ùe «ƒ¿«»¿»»«

‡�kLÓ„ ‰‡ÙBÁ ˙È ÈeLÂ ‡�kLÓ«¿¿»¿«ƒ»»»¿«¿¿»

ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡lÚlÓ È‰BÏÚ¬ƒƒ¿≈»¿»ƒ«ƒ¿»

:‰LÓ ˙Èכ˙È ·‰ÈÂ ·ÈÒ�e »…∆¿ƒƒ«»

˙È ÈeLÂ ‡�B¯‡Ï ‡˙e„‰Ò«¬»«¬»¿«ƒ»

˙È ·‰ÈÂ ‡�B¯‡ ÏÚ ‡iÁÈ¯‡¬ƒ«»«¬»ƒ«»

:‡lÚÏÓ ‡�B¯‡ ÏÚ ‡z¯tk«À¿»«¬»ƒ¿≈»

kLÓÏ�‡כא ‡�B¯‡ ˙È ÏÚ‡Â¿»≈»¬»¿«¿¿»

ÏÚ Ïh‡Â ‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»»À¿»ƒ¿»»¿«≈«

ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡¬»¿«¬»¿»ƒ«ƒ¿»

:‰LÓ ˙Èכב‡¯B˙t ˙È ·‰ÈÂ »…∆ƒ«»»»

‡�kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»«ƒ»¿«¿¿»

:‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡�etˆכג¯cÒÂ ƒ»ƒ»»¿»À¿»¿««

‡Ók ÈÈ Ì„˜ ÌÁÏc ¯ecÒ È‰BÏÚ¬ƒƒƒ¿≈√»¿»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„כד˙È ÈeLÂ ƒ«ƒ¿»»…∆¿«ƒ»

Ï·˜Ï ‡�ÓÊ ÔkLÓa ‡z¯�Ó¿«¿»¿«¿«ƒ¿»»√≈

‡�kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡¯B˙t»»«ƒ»¿«¿¿»

é"ùø

(ËÈ)Ï‰‡‰ ˙‡ N¯ÙiÂ.:העּזים יריעֹות הן «ƒ¿…∆»…∆ְִִִֵָ

(Î)˙„Ú‰ ‰ÔkLn(Î·)הּלּוחֹות:.‡˙ C¯È ÏÚ ∆»≈Àַ«∆∆«ƒ¿»
‰�Ùˆ.(לג הּבית(יומא רחב ׁשל הּצפֹוני :ּבחצי »…»ְֲִִִֶַַַַַֹ

C¯È.ׁשל ּבצּדֹו ׁשהּוא הּזה ּכּיר 'צּדא', ּכתרּגּומֹו: ∆∆ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ



��icewtniriay meiqelwpe`

:äaâð ïkLnääëýåýé éðôì úøpä ìriå ©¦§−̈¤«§¨©©¬©©¥−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®
Lî-úà ýåýé äeö øLàk:äñåëíNiå ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¨²¤

:úëøtä éðôì ãrBî ìäàa áäfä çaæî-úà¤¦§©¬©¨−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥−©¨«Ÿ¤
æëýåýé äeö øLàk íénñ úøè÷ åéìr øè÷iå©©§¥¬¨−̈§´Ÿ¤©¦®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

äLî-úài''yx:ñ)éòéáù(*çëCñî-úà íNiå ¤¤«©¨²¤¤¨©¬
:ïkLnì çútäèëíN äìòä çaæî úàå ©¤−©©¦§¨«§¥Æ¦§©´¨«Ÿ½̈¾̈

äìòä-úà åéìr ìriå ãrBî-ìäà ïkLî çút¤−©¦§©´«Ÿ¤¥®©©´©¨À̈¤¨«Ÿ¨Æ
ýåýé äeö øLàk äçðnä-úàå§¤©¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

äLî-úài''yx:ñììäà-ïéa øikä-úà íNiå ¤¤«©¨̧¤Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤
:äöçøì íéî änL ïziå çaænä ïéáe ãrBî¥−¥´©¦§¥®©©¦¥¬¨²¨©−¦§¨§¨«

àìíäéãé-úà åéðáe ïøäàå äLî epnî eöçøå§¨«£´¦¤½¤−§©«£´Ÿ¨¨®¤§¥¤−
íäéìâø-úàåi''yx:áìãrBî ìäà-ìà íàáa §¤©§¥¤«§Ÿº̈¤´Ÿ¤¥À

äeö øLàk eöçøé çaænä-ìà íúáø÷áe§¨§¨¨²¤©¦§¥−©¦§®̈©«£¤²¦¨¬
äLî-úà ýåýéi''yx:ñâìøöçä-úà í÷iå §Ÿ̈−¤¤«©¨¤́¤¤«¨¥À

ørL Cñî-úà ïziå çaænìå ïkLnì áéáñ̈¦Æ©¦§¨´§©¦§¥½©©¦¥¾¤¨©−©´©
äëàìnä-úà äLî ìëéå øöçä:ôãìñëéå ¤«¨¥®©§©¬¤−¤©§¨¨«©§©¬

àìî ýåýé ãBáëe ãrBî ìäà-úà ïðrä¤«¨−̈¤´Ÿ¤¥®§´§Ÿ̈½¨¥−
:ïkLnä-úàäììäà-ìà àBáì äLî ìëé-àìå ¤©¦§¨«§«Ÿ¨´Ÿ¤À¨Æ¤´Ÿ¤

:‡ÓB¯„Ïכה‡‰�ÈˆBa ˜Ï„‡Â ¿»»¿«¿≈ƒ»»

˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓכו‡Áa„Ó ˙È ÈeLÂ …∆¿«ƒ»«¿¿»

Ì„˜ ‡�ÓÊ ÔkLÓa ‡·‰„„¿«¬»¿«¿«ƒ¿»√»

:‡zÎ¯tכז˙¯Ë˜ È‰BÏÚ ¯Ë˜‡Â »À¿»¿«¿«¬ƒ¿…∆

˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔÈÓÒea¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓכח‡Ú¯˙„ ‡Ò¯t ˙È ÈeLÂ …∆¿«ƒ»¿»»¿«¿»

:‡�kLÓÏכט‡Áa„Ó ˙ÈÂ ¿«¿¿»¿»«¿¿»

ÔkLÓ ‡�kLÓ Ú¯˙a ÈeL ‡˙ÏÚ„«¬»»«ƒƒ¿««¿¿»«¿«

˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È È‰BÏÚ ˜q‡Â ‡�ÓÊƒ¿»¿«≈¬ƒ»¬»»¿»

˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡˙Á�Óƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓלÔÈa ‡¯BÈk ˙È ÈeLÂ …∆¿«ƒ»ƒ»≈

·‰ÈÂ ‡Áa„Ó ÔÈ·e ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»≈«¿¿»ƒ«

:Lec˜Ï ‡iÓ ÔnzלאÔeLc˜ÈÂ «»«»¿ƒƒ«¿

˙È È‰B�·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ dpÓƒ≈…∆¿«¬…¿ƒ»

:ÔB‰ÈÏ‚¯ ˙ÈÂ ÔB‰È„È¿≈¿»«¿≈

ÓÊ�‡לב ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»

ÔeLc˜È ‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó·e¿ƒ¿»¿¿«¿¿»¿«¿

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

BÁÒ¯לג ¯BÁÒ ‡z¯c ˙È Ì˜‡Â«¬≈»«¿»¿¿

˙È ·‰ÈÂ ‡Áa„ÓÏe ‡�kLÓÏ¿«¿¿»¿«¿¿»ƒ«»

‰LÓ ÈˆÈLÂ ‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t¿»»ƒ¿««¿»¿≈≈…∆

:‡„È·Ú ˙Èלד˙È ‡��Ú ‡ÙÁÂ »ƒƒ»«¬»¬»»»

˙È ÈÏÓ˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»ƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ»

:‡�kLÓלה‰LÓ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ «¿¿»¿»»ƒ…∆

‡¯L È¯‡ ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ÏÚÓÏ¿≈«¿«¿«ƒ¿»¬≈¿»

(¯Â·Èˆ· ‰‡È¯˜Ï ‡Ï) „·Ï· ˙"˙ÁÏÂ ˙"ÂÓ˘Ï ÈÚÈ·˘ *

é"ùø

˜Ë¯˙(ÊÎ)אדם: ÂÈÏÚ ¯Ë˜iÂ.,וערבית ׁשחרית ָָ««¿≈»»¿…∆ְְֲִִַַ

ׁשּנאמר ל)ּכמֹו את(לעיל ּבהיטיבֹו ּבּבקר "ּבּבקר : ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹ
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ׁשּנאמר ּבּיֹום, ּבֹו ט)אהרן הּמזּבח(ויקרא אל "קרב : ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַֹ

.Á�n‰Œ˙‡Â‰:הּתמידעלת.‡˙ÏÚ‰Œ‰וגֹו'": ְ∆»…»ִַַָֹ¿∆«ƒ¿»
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ׁשהיה זמן ּכל מעּתה: אמר הענן". עליו ְֱֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשכן

נכנס הענן, נסּתּלק לבא. יכל היה לא הענן, ְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹֹעליו

icewtniriay mei qelwpe`

àìî ýåýé ãBáëe ïðrä åéìr ïëL-ék ãrBî¥½¦«¨©¬¨−̈¤«¨®̈§´§Ÿ̈½¨¥−
ïkLnä-úài''yx:åììrî ïðrä úBìräáe ¤©¦§¨«§¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´
é ïkLnä:íäérñî ìëa ìûøNé éða eòñ ©¦§½̈¦§−§¥´¦§¨¥®§−Ÿ©§¥¤«

æìíBé-ãr eòñé àìå ïðrä äìré àì-íàå§¦¬Ÿ¥«¨¤−¤«¨®̈§´Ÿ¦§½©−
:BúìräçìíîBé ïkLnä-ìr ýåýé ïðr ék ¥¨«Ÿ«¦Á£©̧§Ÿ̈³©©¦§¨Æ½̈

ìàøNé-úéa-ìë éðérì Ba äìéì äéäz Làå§¥¾¦«§¤¬©−§¨®§¥¥¬¨¥«¦§¨¥−
íäérñî-ìëai''yx÷æç :.ïîéñ ìë éìá ,íé÷åñô á"ö §¨©§¥¤«

(øåáéöá äàéø÷ì ¯ éòéáù) ç"øå úáùì äàéø÷

èúìñ íéðøNr éðLe íîéîz äðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈§¦¦®§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤
:Bkñðå ïîMá äìeìa äçðîéãéîzä úìò-ìr BzaLa úaL úìò ¦§¨²§¨¬©¤−¤§¦§«Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−

:dkñðåôàéø÷á-éða íéøt ýåýéì äìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe §¦§¨«§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ¨¬©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«¨¨³
:íîéîz äráL äðL-éða íéNák ãçà ìéàå íéðLáéìLeíéðøNr äL §©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«§¨´¤§Ÿ¦À

äçðî úìñ íéðøNr éðLe ãçàä øtì ïîMá äìeìa äçðî úìñ³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈¨«¤¨®§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ
:ãçàä ìéàì ïîMá äìeìaâéïîMá äìeìa äçðî úìñ ïBøOr ïøOrå §¨´©¤½¤¨©−¦¨«¤¨«§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤

˙È ÈÏÓ˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜ÈÂ ‡��Ú È‰BÏÚ¬ƒ¬»»ƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ»

:‡�kLÓלו‡��Ú ˙e˜lzÒ‡·e «¿¿»¿ƒ¿«»¬»»

Ï‡¯NÈ È�a ÔÈÏË� ‡�kLÓ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«¿¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

:ÔB‰È�ÏhÓ ÏÎaלז‡Ï Ì‡Â ¿…«¿»≈¿ƒ»

‡ÓBÈ „Ú ÔÈÏË� ‡ÏÂ ‡��Ú ˜lzÒÈƒ¿««¬»»¿»»¿ƒ«»

:d˙e˜lzÒ‡cלח‡��Ú È¯‡ ¿ƒ¿«»≈¬≈¬»»

‡ÓÓÈa ‡�kLÓ ÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»««¿¿»ƒ»»

da ‡ÈÏÈÏ· ÈÂ‰ ‡˙M‡ eÊÈÁÂ¿≈∆»»¬≈¿≈¿»≈

ÏÎa Ï‡¯NÈ ˙Èa ÏÎ È�ÈÚÏ¿≈≈»≈ƒ¿»≈¿»

˜ÊÁ :ÔB‰È�ÏhÓ«¿»≈
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עּמֹו: Ï‡¯NÈŒ˙ÈaŒÏÎ(ÁÏ)ּומדּבר È�ÈÚÏ ְִֵַ¿≈≈»≈ƒ¿»≈
Ì‰ÈÚÒÓŒÏÎa.היה נֹוסעים, ׁשהיּו מּסע ּבכל ¿»«¿≈∆ְְִֶַָָָָָ

חנּיתן מקֹום ׁשם. יחנּו אׁשר ּבּמקֹום ׁשֹוכן ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָָהענן

קרּוי הּוא וכןאף יג)מּסע, "וּיל(בראשית : ְֵֵֶַַַָָ

וכן לג)למּסעיו", לפי(במדבר מסעי", "אּלה : ְְְְִֵֵֵֶַַָָ

ּכּלן נקראּו לכ ונסעּו. חזרּו החנּיה ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָֻׁשּמּמקֹום

פקודימּסעֹות: פרשת חסלת ַָ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily
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:ýåýéì äMà ççéð çéø äìò ãçàä Nákìãéïéää éöç íäékñðå ©¤−¤¨«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´©¦Á
úìò úàæ ïéé Nákì ïéää úréáøe ìéàì ïéää úLéìLe øtì äéäé¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯©¦´¨©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤¨®¦´ŸŸ©¬

:äðMä éLãçì BLãça Lãçåèýåýéì úàhçì ãçà íéfr øérNe ¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−©¨¨«§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®
:Bkñðå äNré ãéîzä úìò-ìrñ ©Ÿ©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

(øåáéöá äàéø÷ì ¯ øéèôî) íéì÷ù úùøô úáùì äàéø÷

àé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéìàøNé-éða Làø-úà àOú ék ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¦´¦º̈¤¬Ÿ§¥«¦§¨¥»
íäá äéäé-àìå íúà ã÷ôa ýåýéì BLôð øôk Léà eðúðå íäéã÷ôì¦§ª«¥¤¼§¨̧§¹¦´¯Ÿ¤©§²©«Ÿ̈−¦§´ŸŸ®̈§Ÿ¦«§¤¬¨¤²

âð:íúà ã÷ôa óâéäæ|ì÷Mä úéöçî íéã÷tä-ìr øáòä-ìk eðzé ¤−¤¦§¬ŸŸ¨«¤´¦§À¨¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½©«£¦¬©¤−¤
ýåýéì äîeøz ì÷Mä úéöçî ì÷Mä äøb íéøNr Lãwä ì÷La: §¤´¤©®Ÿ¤¤§¦³¥¨Æ©¤½¤©«£¦´©¤½¤§−̈©«Ÿ̈«

ãéýåýé úîeøz ïzé äìrîå äðL íéøNr ïaî íéã÷tä-ìr øáòä ìk: ÀŸ¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨¦¥−§©¬§Ÿ̈«
åè-úà úúì ì÷Mä úéöçnî èérîé àì ìcäå äaøé-àì øéLrä¤«¨¦´«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½¦©«£¦−©¨®¤¨¥Æ¤

íëéúLôð-ìr øtëì ýåýé úîeøz:æèúàî íéøtkä óñk-úà zç÷ìå §©´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«§¨«©§º̈¤¤´¤©¦ª¦À¥¥Æ
ìûøNé éðáì äéäå ãrBî ìäà úãár-ìr Búà zúðå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½§¨«©¨´Ÿ½©£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨¨Á¦§¥̧¦§¨¥³
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:íéøöî õøàîé:ýåýé úéa-úà àìî ïðräå Lãwä-ïî íéðäkä úàöa éäéåàéãîrì íéðäkä eìëé-àìå ¥¤¬¤¦§¨«¦©§¦¾§¥¬©«Ÿ£¦−¦©®Ÿ¤§¤«¨¨¬¨¥−¤¥¬§Ÿ̈«§Ÿ¨§¯©«Ÿ£¦²©£¬Ÿ

ì:ýåýé úéa-úà ýåýé-ãBáë àìî-ék ïðrä éðtî úøLáéì øîà ýåýé äîìL øîà æà:ìôøra ïkL §¨¥−¦§¥´¤«¨®̈¦¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¥¬§Ÿ̈«−̈¨©´§Ÿ®Ÿ§Ÿ̈´¨©½¦§−Ÿ¨£¨¤«

âéì ïBëî Cì ìáæ úéa éúéðá äða:íéîìBr EzáLãéìàøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå åéðt-úà Cìnä áñiå ¨¬Ÿ¨¦²¦¥¬§ª−®̈¨¬§¦§§−«¨¦«©©¥³©¤̧¤Æ¤¨½̈©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®

:ãîò ìûøNé ìä÷-ìëååèýåýé Ceøa øîàiåàlî Bãéáe éáà ãåc úà åéôa øac øLà ìàøNé éýìû §¨§©¬¦§¨¥−Ÿ¥«©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½£¤Æ¦¤´§¦½¥−¨¦´¨¦®§¨¬¦¥−

:øîàìæèìàøNé éèáL ìkî øérá ézøçá-àì íéøönî ìàøNé-úà énr-úà éúàöBä øLà íBiä-ïî ¥«Ÿ¦©À£¤̧¥¹¦¤©¦´¤¦§¨¥»¦¦§©¼¦¼«Ÿ¨©´§¦§¦À¦ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½

:ìàøNé énr-ìr úBéäì ãåãa øçáàå íL éîL úBéäì úéa úBðáìæéúéa úBðáì éáà ãåc ááì-ír éäéå ¦§´©½¦¦«§¬§¦−®̈¨¤§©´§¨¦½¦«§−©©¦¬¦§¨¥«©§¦¾¦§©−¨¦´¨¦®¦§´©½¦

ì:ìàøNé éýìû ýåýé íLçéì úéa úBðáì Eááì-ír äéä øLà ïré éáà ãåc-ìà ýåýé øîàiåéîL §¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´¨¦½©¹©£¤³¨¨Æ¦§¨´§½¦§¬©−¦¦§¦®

:Eááì-ír äéä ék úáéèäèéða-íà ék úéaä äðáú àì äzà ÷øéöìçî àöiä Eúéaä äðáé-àeä E ¡¦¾Ÿ¨¦¬¨−̈¦§¨¤«©´©½̈¬Ÿ¦§¤−©®̈¦¦³¦¦§Æ©Ÿ¥´¥£¨¤½«¦§¤¬©©−¦

ì:éîLëáLàå éáà ãåc úçz í÷àå øac øLà Bøác-úà ýåýé í÷iå|øac øLàk ìûøNé àqk-ìr ¦§¦«©¨¤́§Ÿ̈½¤§¨−£¤´¦¥®¨¨ª¿©Á©Á¨¦̧¨¦¹¨¥¥´©¦¥´¦§¨¥À©£¤Æ¦¤´

ì úéaä äðáàå ýåýé:ìàøNé éýìû ýåýé íLàëøLà ýåýé úéøa íL-øLà ïBøàì íB÷î íL íùàå §Ÿ̈½¨¤§¤´©©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¨¨¦̧Ÿ¨³¨Æ¨¨½£¤−̈§¦´§Ÿ̈®£¤³

:íéøöî õøàî íúà BàéöBäa eðéúáà-ír úøk̈©Æ¦£Ÿ¥½§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

ú"åîùì ç"ø úøèôäåñ ÷øô åäéòùéá

åñà:éúçeðî íB÷î äæ-éàå éì-eðáz øLà úéá äæ-éà éìâø íãä õøàäå éàñk íéîMä ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½©¨©´¦¦§¦½§¨−̈¤£´Ÿ©§®̈¥¤¬©̧¦Æ£¤´¦§¦½§¥¤¬¨−§«¨¦«

á:éøác-ìr ãøçå çeø-äëðe éðr-ìà èéaà äæ-ìàå ýåýé-íàð älà-ìë eéäiå äúNr éãé älà-ìk-úàå§¤¨¥̧¤Æ¨¦´¨½̈¨©¦«§¬¨¥−¤§ª§Ÿ̈®§¤¤´©¦½¤¨¦Æ§¥½©§¨¥−©§¨¦«



��

âänä-íb ïåà Cøáî äðáì øékæî øéæç-íc äçðî äìrî áìk óøò äOä çáBæ Léà-äkî øBMä èçBL¥̧©¹©¥¦À¥³©©¤Æ´Ÿ¥«¤½¤©«£¥³¦§¨Æ©£¦½©§¦¬§Ÿ−̈§¨´¥«¨®¤©¥À¨

:äöôç íLôð íäéöewLáe íäéëøãa eøçaãíbéúàø÷ ïré íäì àéáà íúøeâîe íäéììrúa øçáà éðà- ¨«£Æ§©§¥¤½§¦«¥¤−©§¨¬¨¥«¨©£¦º¤§©´§©£ª«¥¤À§«Ÿ¨Æ¨¦´¨¤½©³©¨¨̧¦Æ

:eøça ézöôç-àì øLàáe éðéra òøä eNriå eòîL àìå ézøac äðBò ïéàåäíéãøçä ýåýé-øác eòîL §¥´¤½¦©−§¦§´Ÿ¨¥®©©«£³¨©Æ§¥©½©«£¤¬«Ÿ¨©−§¦¨¨«¦§Æ§©§Ÿ̈½©«£¥¦−

:eLáé íäå íëúçîNá äàøðå ýåýé ãaëé éîL ïrîì íëécðî íëéàðN íëéçà eøîà Bøác-ìàåìB÷ ¤§¨®¨«§Á£¥¤̧«Ÿ§¥¤¹§©¥¤À§©³©§¦Æ¦§©´§Ÿ̈½§¦§¤¬§¦§©§¤−§¥¬¥«Ÿ³

:åéáéàì ìeîb ílLî ýåýé ìB÷ ìëéäî ìB÷ øérî ïBàLædì ìáç àBáé íøèa äãìé ìéçz íøèa ¨Æ¥¦½−¥«¥¨®´§Ÿ̈½§©¥¬§−§«Ÿ§¨«§¤¬¤¨¦−¨¨®̈§¤̧¤¨¬¥²¤−̈

:øëæ äèéìîäåçäìç-ék úçà írt éBb ãìeé-íà ãçà íBéa õøà ìçeéä älàk äàø éî úàæk òîL-éî §¦§¦¬¨¨¨«¦«¨©´¨ÀŸ¦³¨¨Æ¨¥½¤£³©¤̧¤Æ§´¤½̈¦¦¨¬¥«−©´©¤¨®¦¨²¨

:äéða-úà ïBiö äãìé-íbèéäìà øîà ézøörå ãéìBnä éðà-íà ýåýé øîàé ãéìBà àìå øéaLà éðàä:C ©¨«§¨¬¦−¤¨¤«¨©«£¦¬©§¦²§¬Ÿ¦−Ÿ©´§Ÿ̈®¦£¦¯©¦²§¨©−§¦¨©¬¡Ÿ¨«¦

éìk dá eìéâå íìLeøé-úà eçîN:äéìr íéìaàúnä-ìk NBNî dzà eNéN äéáäà-àée÷ðéz ïrîì ¦§¯¤§«¨©²¦§¦¬−̈¨«Ÿ£¤®¨¦³¦¨Æ¨½¨©¦«§©§¦−¨¤«¨§©³©¦«§Æ

:dãBák æéfî ízâprúäå evîz ïrîì äéîçðz ãMî ízráNeáéäéìà-äèð éððä ýåýé øîà | äë-ék §©§¤½¦−Ÿ©§ª¤®¨§©¯©¨²Ÿ§¦§©©§¤−¦¦¬§¨«¦´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¦§¦´Ÿ¤«Â¥¤Â¨

:eòLrLz íékøa-ìrå eàNpz ãö-ìr íz÷ðéå íéBb ãBák óèBL ìçðëe íBìL øäðkâéBnà øLà Léàk §¨¨̧¨¹§©¯©¥²§¬¦−¦«©§¤®©©Æ¦¨¥½§©¦§©−¦§¨«¢¨«§¦¾£¤¬¦−

:eîçðz íìLeøéáe íëîçðà éëðà ïk epîçðzãéärãBðå äðçøôú àLck íëéúBîörå íëaì NNå íúéàøe §©«£¤®¥³¨«Ÿ¦Æ£©´¤§¤½¦«¨©−¦§ª¨«§¦¤Æ§¨´¦§¤½§©§«¥¤−©¤´¤¦§©®§¨§«§¨³

:åéáéà-úà íræå åéãár-úà ýåýé-ãéåèBtà äîça áéLäì åéúákøî äôeqëå àBáé Làa ýåýé äpä-ék ©§Ÿ̈Æ¤£¨½̈§¨©−¤«Ÿ§¨«¦«¦¥³§Ÿ̈Æ¨¥´¨½§©−̈©§§Ÿ¨®§¨¦³§¥¨Æ©½

:Là-éáäìa Búørâåæè:ýåýé éììç eaøå øNa-ìk-úà Baøçáe ètLð ýåýé Làá ékæéíéLc÷únä §©«£¨−§©«£¥¥«¦³¨¥Æ§Ÿ̈´¦§½̈§©§−¤¨¨¨®§©−©«§¥¬§Ÿ̈«©¦§©§¦̧

:ýåýé-íàð eôñé åcçé øaëräå õ÷Mäå øéæçä øNa éìëà Cåza úçà øçà úBpbä-ìà íéøähnäå§©¦«©£¦¹¤©©À©©³©©Æ©½̈¤«Ÿ§¥Æ§©´©«£¦½§©¤−¤§¨«©§¨®©§¨¬¨ª−§ª§Ÿ̈«

çéläå íéBbä-ìk-úà õa÷ì äàa íäéúáLçîe íäéNrî éëðàå:éãBák-úà eàøå eàáe úBðLèéézîNå §¨«Ÿ¦À©«£¥¤Æ©§§´Ÿ¥¤½¨¾̈§©¥¬¤¨©¦−§©§Ÿ®−̈§¨¬¤§¦«§©§¦̧

íé÷çøä íéiàä ïåéå ìáz úL÷ éëLî ãeìå ìet LéLøz íéBbä-ìà íéèéìt | íäî ézçlLå úBà íäá̈¤¹À§¦©§¦´¥¤´Â§¥Â¦¤«©¦º©§¦̧¬§²¬Ÿ§¥¤−¤ª©´§¨®̈¨«¦¦´¨«§Ÿ¦À

:íéBba éãBák-úà eãébäå éãBák-úà eàø-àìå érîL-úà eòîL-àì øLàë| íëéçà-ìk-úà eàéáäå £¤̧«Ÿ¨§³¤¦§¦Æ§«Ÿ¨´¤§¦½§¦¦¬¤§¦−©¦«§¥¦´¤¨£¥¤´

Leøé éLã÷ øä ìr úBøkøkáe íéãøtáe íéaváe áëøáe íéñeqa ýåýéì | äçðî | íéBbä-ìkîøîà íì ¦¨©¦´¦§¨´©«Ÿ̈¿©¦¿ÂÂ̈¤¤©©¦̧©§¨¦¹©¦§¨À©´©¬¨§¦²§«¨©−¦¨©´

:ýåýé úéa øBäè éìëa äçðnä-úà ìûøNé éðá eàéáé øLàk ýåýéàëøîà íiåìì íéðäkì çwà íäî-íâå §Ÿ̈®©«£¤´¨¦Á§¥̧¦§¨¥¯¤©¦§¨²¦§¦¬¨−¥¬§Ÿ̈«§©¥¤¬¤©²©«Ÿ£¦¬©§¦¦−¨©¬

:ýåýéáëãîré ïk ýåýé-íàð éðôì íéãîò äNò éðà øLà äLãçä õøàäå íéLãçä íéîMä øLàë ék §Ÿ̈«¦´©«£¤´©¨©´¦Â©«£Â̈¦§¨¨̧¤©«£¨¹̈£¤̧£¦¬Ÿ¤²«Ÿ§¦¬§¨©−§ª§Ÿ̈®¥²©«£¬Ÿ

:íëîLå íërøæâë:ýåýé øîà éðôì úBçzLäì øNa-ìë àBáé BzaLa úaL écîe BLãça Lãç-écî äéäå ©§£¤−§¦§¤«§¨À̈¦«¥¸Ÿ¤Æ§¨§½¦¥¬©−̈§©©®¨¯¨¨¨²§¦§©«£¬§¨©−¨©¬§Ÿ̈«

ãëïBàøã eéäå äaëú àì íMàå úeîú àì ízrìBú ék éa íérLtä íéLðàä éøâôa eàøå eàöéå§¨«§´§¨½§¦§¥Æ¨«£¨¦½©«Ÿ§¦−¦®¦´«©§º̈´Ÿ¨À§¦¨Æ´Ÿ¦§¤½§¨¬¥«¨−

:øNa-ìëì§¨¨¨«

âë:ýåýé øîà éðôì úBçzLäì øNa-ìë àBáé BzaLa úaL écîe BLãça Lãç-écî äéäå§¨À̈¦«¥¸Ÿ¤Æ§¨§½¦¥¬©−̈§©©®¨¯¨¨¨²§¦§©«£¬§¨©−¨©¬§Ÿ̈«

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg

zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn

.`i sirq ctx oniq jexr ogleyde `ipzd lra ,owfd x"enc` jexr ogley
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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

,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 פקודי 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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