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c"iyz'd ,ipyÎxc` g"dan ,ldwie t"y .c"qa

(dben izla dgpd)
Ï‰˜ÈÂ1לעשות הוי' צוה אשר הדברים אלה אליהם ויאמר ישראל בני עדת כל את משה

שבתון שבת גו' השביעי וביום מלאכה תעשה ימים ששת בכתוב2אותם וממשיך ,3

בענין הציווי שזהו הוי', צוה אשר הדבר זה לאמר ישראל בני עדת כל אל משה ויאמר
בזה הדיוקים וידועים המשכן. ומלאכת משמע4המשכן שמזה גו', משה ויקהל אומרו מהו ,

בשאר שהרי ישראל, עדת כל את להקהיל הוצרך שלכן כללית, ומצוה כללי ענין שזהו
כאן ורק אותם, שהקהיל נאמר לא המשכן מלאכת בענין להלן וגם זה, מצינו לא הדברות
ועוד בזה. הענין מהו להבין וצריך כללי, ענין זה שהי' מובן שמזה אותם, שהקהיל נאמר

להבין שזהו5צריך גו', ימים ששת ומסיים רבים, לשון הם דדברים גו', הדברים אלה מ"ש
מספיק הי' דלכאורה אותם, לעשות הוי' צוה אשר מ"ש להבין צריך ועוד אחד. ענין רק
הלשון כפל דיוק להבין צריך ועוד אותם. לעשות אומרו ומהו הוי', צוה אשר שיאמר

הרמב"ן והנה שבתון. מלאכת6דשבת על לעשות ה' צוה אשר הדברים אלה שאמר מפרש
אלה מלאכה תעשה ימים ששת כי לאמר השבת והקדים עבודתו, וכל כליו וכל המשכן
והי' קודש, היא המשכן מלאכת שגם (אע"פ לה' קודש שהוא השביעי ביום ולא הדברים,
למה עדיין מתורץ אינו לפירושו שגם זאת לבד אמנם בשבת). מותרת שהיא לומר מקום
פירושו להבין צריך שבתון, דשבת הלשון דיוק וגם אותם, לעשות התיבות לאמר הוצרך
בפסוקים נאמרה המשכן מלאכת הרי דלכאורה, המשכן, מלאכת על קאי הדברים שאלה
המשכן. מלאכת על קאי הדברים שאלה הפירוש ומהו גו', משה ויאמר כמ"ש שלאח"ז,

בגמרא דאיתא הא7ואף דוקא הוא מלאכה וענין מלאכות, הל"ט על קאי הדברים דאלה
חשיבא במשכן המשכן,8דהוה מלאכת על קאי הדברים דאלה הרמב"ן לפירוש מתאים וזה ,

צריך הי' דלכאורה הפוך, בסדר נאמרו אלו שפרשיות נמצא זה דלפי מובן, אינו מ"מ,
אלו שמלאכות לומר ואח"כ גו') משה דויאמר (הפרשה המשכן מלאכת ציווי תחילה לומר
מה נאמר אח"כ ורק בשבת, אסורות אלו שמלאכות תחילה נאמר ולמה בשבת, אסורות
במשכן דהוה מה דוקא הוא דמלאכה שהענין גופא הא להבין צריך וגם המלאכות. הם

זל"ז. הענינים שייכות מהי דלכאורה חשיבא,

מלאכותÔ·ÂÈÂב) הל"ט ענין כללות תחילה בהקדים זה הוא9כל המלאכה ענין דהנה .

את עושה הוא לכן דבר, לאיזה צריך שהוא זה דמצד האדם, צורך את להשלים

ציין1) – חב"ד חסידי אגודת שבספריית ההנחה העתק על

" בכתי"ק: שליט"א אדמו"ר הכוונהhwelnכ"ק [כנראה

דרושים] מכו"כ מלוקט בכ"מ]".g"ezשהמאמר לקמן [נסמן

אֿב.2) לה, פרשתנו

ד.3) שם,

ע'4) פרשתנו באוה"ת הובא כאן. פרשתנו אלשיך ראה

ב'קטז.

(בהוצאה5) ב תריט, פרשתנו חיים בתורת (הב') ויקהל ד"ה

ב). תיד, – החדשה

(בהוצאה6) ב תרכו, שם בתו"ח הובא ב. שם, פרשתנו

ג). תיח, – החדשה

וש"נ.7) (ובפרש"י). ע"ב ריש צז, שבת

וש"נ.8) ב. צו, שם ראה

(בהוצאה9) ואילך ב תרכו, שם תו"ח ראה – לקמן בהבא
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ובית לבוש מזון שהם דברים לג' נחלקים האדם צרכי שכללות וכיון גם10המלאכה. לכן ,

אלו פלוגות בג' ג"כ נחלקים האדם צרכי את להשלים שענינם המלאכות דתנא11ל"ט ,

נקט דפת המלאכות12סדורא הם כו' ואורג טווה במזון, המלאכות הם כו', והזורע החורש
בבית. המלאכות הם כו' וסותר ובונה בלבוש,

¯Â‡È·Â,הגוף עם הנפש את ומקשר באדם בפנימיות שנכנס ענינו המזון דהנה, הענין,
כיון מ"מ, מהמזון, חיות מקבלת שהנפש לומר אפשר אי שבודאי היות דעם והיינו
הנה הגוף, מבלעדי פעולותי' לפעול להנפש אפשר אי וכמו"כ כלי, בלי לאור אפשר שאי
הגוף, עם הנפש מתקשרת שאז להנפש, כלי שיהי' הגוף את שמחזק המזון פעולת זהו
לפעול הנפש יכולה הגוף ע"י שדוקא כיון בהנפש, גם חיות תוספות נמשך ובמילא
אמנם כבשרו. ובשר דם ונעשה האדם בפנימיות שנכנס במזון הוא זה כל והנה, פעולותי'.
להאדם מבחוץ שהוא אלא האדם, בפנימיות נכנס שאינו בלבד זו לא הרי הלבוש, ענין

ו עליו. האדם,ומקיף על מגין הוא הרי מ"מ עליו, ומקיף להאדם מבחוץ הלבוש היות עם
כמארז"ל יופי, בו פועל וגם ומגשמים, מחום עליו אך13שמגין מכבדותא. למאני לי' דקארי

האדם, על מגין הבית גם אך רחוק, יותר מקיף והוא להאדם, לגמרי מבחוץ הוא הבית ענין
וממטר מזרם מחסה הוא כמ"ש14שהבית יופי, בו פועל וגם בית.15, לשבת אדם תפארת

‰�‰Âובית בלבוש מעלה יש מ"מ, מקיפים, הם ובית ולבוש בפנימיות הוא שהמזון אף
הנפש קישור ופועל האדם בפנימיות שנכנס הוא המזון שענין אף דהנה, המזון. על
בחי' הוא שכללותם הגלויים, כחות רק זה הרי המזון ע"י שמתגלה מה מ"מ, הגוף, עם
המזון, ע"י מתגלים לא הנפש של המקיפים אבל זו, לבחינה כלי הוא שהמזון היינו, נר"נ,
דנפש, להמקיפים גם מגיע הוא הרי מקיף, שהוא הלבוש אך כלים. בהם שייך שאין להיות
וקישור שהתגלות והיינו, מקיף, בחינת הוא היופי דענין בהאדם, יופי פועל שהלבוש שזהו
בחינת הוא היופי ענין אבל פנימי, הו"ע המזון פעולת מצד שנעשה הגוף חיזוק ע"י הנפש
והיינו, גופא, אים) (אין בהאדם הוא היופי הרי היופי, שפועל הלבוש גם אמנם מקיף.
שמצד והתפארת היופי אבל דחי'. מקיף שהוא הפנימי, אל השייך המקיף בחינת שהוא
שאינו הרחוק מקיף להיותו גופא, בהאדם אינו היופי הרי בית, לשבת אדם תפארת הבית,
עם שהלבוש בגשמיות, גם שהוא וכמו דיחידה. המקיף התגלות והוא הפנימי, אל שייך
ואינו הרחוק מקיף הוא והבית האדם, למדת ועשוי הקרוב מקיף הוא מ"מ מקיף היותו
זה וענין דברים. שאר גם אלא האדם את רק לא בתוכו כולל הבית שהרי האדם, מדת לפי
צורך הוא שהמזון דאף בגשמיות, גם נראה לבוש, על ובבית מזון, על בלבוש מעלה שיש
ובית בלבוש וכמו"כ הגוף, לקיום הכרח הוא המזון שהרי והבית, מהלבוש יותר האדם

ח"א תקס"ג אדה"ז מאמרי גם וראה ואילך). ג תיח, – החדשה

ב'קלג ע' פרשתנו אוה"ת – כו' הגהות ועם ואילך. רלז ע'

ואילך.

ד10) יט, דא"ח) (עם סידור ואילך. ד צח, ברכה לקו"ת ראה

ואילך.

תסה.11) ע' שה"ש שז. ס"ע ואתחנן אוה"ת גם ראה

ב.12) עד, שבת

א.13) קיג, שם

ו.14) ד, ישעי' – הכתוב לשון

יג.15) מד, ישעי'
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והוא רב, זמן מחזיק אינו המזון מ"מ, בית, מאשר יותר מוכרח הוא הלבוש הנה גופא
והבית יותר, רב זמן ומחזיק ביוקר הוא הלבוש משא"כ בזול, הוא וגם ביומו, יום דבר
שהוא פנימי, הוא שהמזון להיות הדבר, וטעם יותר. רב זמן ומחזיק יותר ביוקר הוא
ביוקר הם ולכן נעלית, במדריגה שהם מקיפים הם והבית והלבוש פחותה, במדריגה
הרחוק, מקיף הוא הבית אך הקרוב, מקיף הוא הלבוש הנה ובפרטיות זמן. ריבוי ומחזיקים

האדם של אמות ד' הו"ע האדם.16דבכללות עצם מתגלה שבהם

שישנוÂ‰�‰ג) דבר בכל כמו זה הרי ובית, לבוש מזון יש האדם שבצרכי הדבר טעם
שבאדם ובית לבוש מזון בענין הוא וכן למעלה, שרשו מצד שהוא למטה
בחינות הג' בהם שיש ספירות, העשר והו"ע העליון, באדם שרשו מצד שזהו התחתון,
גם יש וכמו"כ מזון, בחינת הוא שבע"ס בכלים אורות שענין והיינו, ובית, לבוש דמזון

כמאמר לבושים, הדיורים17בחינת שהו"ע בית, בחינת גם יש וכמו"כ לון, תקינת לבושין
וכמארז"ל שלמעלה, הלכה,18והיכלות של אמות ד' אלא להקב"ה לו אין ביהמ"ק שמשחרב

אורות ענין הנה יותר, ובפרטיות העצם. מתגלה שבהם כנ"ל הבית הו"ע אמות הד' והרי
איזה יש שבהכלים לפי הוא בכלים אורות המשכת טעם שהרי מזון, בחינת הוא בכלים
שפעולת דכשם מזון, בשם נקרא זה וענין לתוכם, האורות את ממשיכים הם זה שמצד ענין
כמו"כ כנ"ל, בהנפש גם חיות תוספות נעשה ועי"ז הגוף, עם הנפש את לקשר היא המזון
עם האורות מקשר להיותו מזון, בשם נקרא האור המשכת שפועל שבכלים זה ענין גם
שבאים כמו בהאורות היא זו המשכה אמנם, בהאור. גם תוספות פועל ועי"ז הכלים,
העליון חשמל בחי' שהוא הלבושים ענין אך פנימי. בחינת שזהו בהכלים, 19ומתלבשים

בבחינת מגיע זה הרי רגליהם, מתחת עד לזו"נ להלביש עילאה דבינה מחיצוניות שנעשה
וקשור ששייך המקיף היינו הפנימי, אל ששייך הקרוב מקיף הוא זה מקיף גם אך המקיף.
דבכללות הרחוק, מקיף בבחינת מגיעים בית בחינת שהם ודיורים ההיכלות אבל הכלים. עם
דהנה הכלים. אל כלל שייך שאינו המקיף הוא ובפרטיות הרחוק, מקיף בשם נקרא

ובכ כתר, בחינת הם בכלל הנההמקיפים אריך, ובחינת עתיק בחינת בחינות, ב' יש תר
נעתק הוא עתיק בחינת אבל להכלים, הוא שייך מ"מ מקיף, היותו עם אריך, בחינת

אריך). (בחינת לכלים המקיף מבחי' וגם מהכלים

‰�‰Âכמו האורות מצד היינו הכלים, מצד ובית לבוש דמזון ההתחלקות שישנה כשם
ממכ"ע שהם הנ"ל, בחינות ג' ישנם גופא האורות מצד גם כמו"כ בכלים, שהם

וסובב מממלא שלמעלה והבחינה הרי20סוכ"ע עלמין, כל ממלא בחי' דהנה בזה, והענין .
שזהו בהתלבשות, והוא בפנימיות בהדבר בהתגלות שהוא מורה עצמו דממלא הלשון
שייך הוא הרי אעפ"כ אבל בהתלבשות, שאינו הוא סובב ענין אך דממלא. הלשון פירוש

בשלח16) תו"ח פמ"בֿמג. הק"ש שער בינה אמרי גם ראה

ואילך). ד קעט, – החדשה (בהוצאה ואילך סע"ב רנד,

א).17) (יז, בהקדמה תקו"ז

א.18) ח, ברכות

תו"א19) פי"ג. אבי"ע) דרושי (שער מב שער חיים עץ ראה

ובכ"מ. ד. יב, לך לך

(20.11 שבהערה אוה"ת א). (כ, 10 שבהערה סידור ראה
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והוא רב, זמן מחזיק אינו המזון מ"מ, בית, מאשר יותר מוכרח הוא הלבוש הנה גופא
והבית יותר, רב זמן ומחזיק ביוקר הוא הלבוש משא"כ בזול, הוא וגם ביומו, יום דבר
שהוא פנימי, הוא שהמזון להיות הדבר, וטעם יותר. רב זמן ומחזיק יותר ביוקר הוא
ביוקר הם ולכן נעלית, במדריגה שהם מקיפים הם והבית והלבוש פחותה, במדריגה
הרחוק, מקיף הוא הבית אך הקרוב, מקיף הוא הלבוש הנה ובפרטיות זמן. ריבוי ומחזיקים

האדם של אמות ד' הו"ע האדם.16דבכללות עצם מתגלה שבהם

שישנוÂ‰�‰ג) דבר בכל כמו זה הרי ובית, לבוש מזון יש האדם שבצרכי הדבר טעם
שבאדם ובית לבוש מזון בענין הוא וכן למעלה, שרשו מצד שהוא למטה
בחינות הג' בהם שיש ספירות, העשר והו"ע העליון, באדם שרשו מצד שזהו התחתון,
גם יש וכמו"כ מזון, בחינת הוא שבע"ס בכלים אורות שענין והיינו, ובית, לבוש דמזון

כמאמר לבושים, הדיורים17בחינת שהו"ע בית, בחינת גם יש וכמו"כ לון, תקינת לבושין
וכמארז"ל שלמעלה, הלכה,18והיכלות של אמות ד' אלא להקב"ה לו אין ביהמ"ק שמשחרב

אורות ענין הנה יותר, ובפרטיות העצם. מתגלה שבהם כנ"ל הבית הו"ע אמות הד' והרי
איזה יש שבהכלים לפי הוא בכלים אורות המשכת טעם שהרי מזון, בחינת הוא בכלים
שפעולת דכשם מזון, בשם נקרא זה וענין לתוכם, האורות את ממשיכים הם זה שמצד ענין
כמו"כ כנ"ל, בהנפש גם חיות תוספות נעשה ועי"ז הגוף, עם הנפש את לקשר היא המזון
עם האורות מקשר להיותו מזון, בשם נקרא האור המשכת שפועל שבכלים זה ענין גם
שבאים כמו בהאורות היא זו המשכה אמנם, בהאור. גם תוספות פועל ועי"ז הכלים,
העליון חשמל בחי' שהוא הלבושים ענין אך פנימי. בחינת שזהו בהכלים, 19ומתלבשים

בבחינת מגיע זה הרי רגליהם, מתחת עד לזו"נ להלביש עילאה דבינה מחיצוניות שנעשה
וקשור ששייך המקיף היינו הפנימי, אל ששייך הקרוב מקיף הוא זה מקיף גם אך המקיף.
דבכללות הרחוק, מקיף בבחינת מגיעים בית בחינת שהם ודיורים ההיכלות אבל הכלים. עם
דהנה הכלים. אל כלל שייך שאינו המקיף הוא ובפרטיות הרחוק, מקיף בשם נקרא

ובכ כתר, בחינת הם בכלל הנההמקיפים אריך, ובחינת עתיק בחינת בחינות, ב' יש תר
נעתק הוא עתיק בחינת אבל להכלים, הוא שייך מ"מ מקיף, היותו עם אריך, בחינת

אריך). (בחינת לכלים המקיף מבחי' וגם מהכלים

‰�‰Âכמו האורות מצד היינו הכלים, מצד ובית לבוש דמזון ההתחלקות שישנה כשם
ממכ"ע שהם הנ"ל, בחינות ג' ישנם גופא האורות מצד גם כמו"כ בכלים, שהם

וסובב מממלא שלמעלה והבחינה הרי20סוכ"ע עלמין, כל ממלא בחי' דהנה בזה, והענין .
שזהו בהתלבשות, והוא בפנימיות בהדבר בהתגלות שהוא מורה עצמו דממלא הלשון
שייך הוא הרי אעפ"כ אבל בהתלבשות, שאינו הוא סובב ענין אך דממלא. הלשון פירוש

בשלח16) תו"ח פמ"בֿמג. הק"ש שער בינה אמרי גם ראה

ואילך). ד קעט, – החדשה (בהוצאה ואילך סע"ב רנד,

א).17) (יז, בהקדמה תקו"ז

א.18) ח, ברכות

תו"א19) פי"ג. אבי"ע) דרושי (שער מב שער חיים עץ ראה

ובכ"מ. ד. יב, לך לך

(20.11 שבהערה אוה"ת א). (כ, 10 שבהערה סידור ראה
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היותו דעם והיינו לעלמין, סובב עכ"פ שהוא עלמין, כל סובב הלשון פירוש שזהו להדבר,
עכ"פ סובב בבחינת הוא שהרי שייכות, איזה לו יש מהתלבשות, שמצד21למעלה והיינו ,

בבחינת הוא הרי הכלים ומיעוט קוטן שמצד אלא בפנימיות, גם לבוא שייך הוא עצמו
המאמר ביאור וזהו בפנימיות. גם שיהי' שייך עצמו מצד אבל עליהם, פנימי22מקיף

אלא פנימי, בחינת הוא עצמו מצד הנה העליון שגם היינו, לתחתון, מקיף נעשה שבעליון
העליון, את לקבל יכול שאינו מהעליון למטה הוא והתחתון התחתון, עם קשור שלהיותו
הוא זה וכל פנימי. בחינת הוא עצמו מצד אבל מקיף, בחינת הוא התחתון לגבי הנה לכן
העצמות הנה העצמות, הוא דבכללות מסובב, שלמעלה בהבחינה אבל סוכ"ע, בבחינת
אלא והעולמות, הכלים מצד זה שאין והיינו והתלבשות, בהתגלות להיות כלל שייך אינו
גם הוא וכן מקיף. בבחינת לא ואפילו בהתלבשות שיהי' כלל שייך אינו עצמו שמצד
בחינות, ב' יש בהאור דהנה לעצמו. גילוי שבבחינת בהאור היינו מזה, שלמטה בדרגא
שייך אינו לעצמו גילוי שבבחי' והאור לעצמו, הגילוי ובחי' הזולת, אל ששייך הגילוי בחי'
אינו עצמו שמצד אלא לקבלו, יכול שאינו הזולת מצד זה שאין והיינו, הזולת, אל כלל

מקיף. בבחינת ולא פנימיות בבחינת לא להזולת, שייך

הבירורים,Â‰�‰ד) עבודת ע"י אך השתלשלות, בסדר שנסתדרו כמו הם הנ"ל מדריגות ג'
שעל מלאכות, ל"ט ענין וזהו הנ"ל. הבחינות מג' אחד בכל אור תוספות נעשה
החורש נקט דפת סידורא תנא דהנה, ובית. לבוש במזון הבירורים עבודת נעשית ידם

לארעא שמרפי הוא דחורש דמזון, הבירור הוא ושבירה23והזורע, חלישות שפועל והיינו ,
שבהגרעין, הטפלים הדברים כל שנרקבים והיינו הגרעין, רקבון הו"ע זורע וכן בהגשמי,
וכמו"כ במזון. הבירור הו"ע זה שכל הצומח, לכח שמעורר שבו מ"ן העלאת רק ונשאר
שהרי וההבדלה, הבירור הו"ע הלבוש ענין דכללות בלבוש, הבירור הוא ואורג הטווה
דענין בהלבוש, שנתלבש קודם שהוא כמו מעצמו וגם מזולתו האדם את מבדיל הלבוש
הוא וכמו"כ וההבדלה. הבירור שזהו"ע האדם, מעלת ומתגלה ניכר ידו שעל הוא הלבוש
שייכים הם אמות שהד' מהאמצע, החוץ את ומחלק מבדיל שהבית הבית, בענין הבירור גם
נעשה ובית, לבוש דמזון הבחי' בכל הבירור שהו"ע מלאכות הל"ט וע"י האדם. אל
דנתאווה הכוונה בהם שנשלם היא והתוספת הנ"ל, בחינות מג' בחינה בכל אור תוספות

בתחתונים דירה ית' לו להיות במקום24הקב"ה ובפרט העולם, בכללות נמשך זה וענין ,
כמ"ש ומקדש, בתוכם.25המשכן ושכנתי מקדש לי ועשו

מלאכותÂ‰�‰ה) הל"ט ע"י הוא שבעולם, הבחינות ג' בכל הבירורים עבודת על הכח
כח נתינת זה הרי ברוחניות, הענינים שישנם שעי"ז והיינו בהמשכן, שישנם

העולם בכללות גם הבירור ל"ט26שיהי' על שהכח גופא, בהמשכן גם הוא וכמו"כ .

ב.21) צח, מג"א תו"א ראה

דרוש22) ובפרט וחיצוניות) פנימיות (שער מ שער חיים עץ ראה

.116 ע' תש"ד סה"מ ד. מא, שלח לקו"ת א. קנז, קו"א תניא שם. ה

ב.23) ב, מו"ק ראה

במדב"ר24) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. פל"ו. תניא ו. פי"ג,

ח.25) כה, תרומה

ואילך26) ב תרמ, שם פרשתנו תו"ח ראה – לקמן בהבא
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שלמטה בהמשכן מעלה יש דהנה, שלמעלה. מהמשכן נמשך שלמטה בהמשכן המלאכות
כמ"ש שלמעלה, בהמשכן שאינה גו',27דוקא יכלכלוך לא השמים ושמי השמים הנה

יכלכלו לא ועז"נ שלמעלה, המשכן על קאי השמים ושמי (שעלי'דשמים זו ובחינה ך,
הראה כאשר ולכן שלמטה, בהמשכן נמשכה יכלכלוך) לא השמים ושמי שהשמים נאמר

בהר המשכן את למשה שבהר28הקב"ה שהמשכן היינו דוקא, למטה משכן שיעשו לו אמר ,
שלמטה המשכן על כח הנתינת הנה מ"מ אך דוקא. למטה משכן להיות וצריך מספיק, אינו
ורק בהר, המשכן את למשה הקב"ה הראה מתחילה שלכן דוקא, שלמעלה מהמשכן הוא
ישראל בני עדת כל אל משה ויאמר מ"ש וזהו למטה. המשכן את לעשות אפשר הי' לאח"ז
דוקא ידו על ולכן למעלה, המשכן את שראה דוקא משה ע"י הי' שהציווי גו', הדבר זה
המשכן על כח הנתינת הנה המשכן שבענין וכשם למטה. המשכן את לבנות כח נתינת יש
הוא העולם בכללות הבירור על כח הנתינת גם כמו"כ שלמעלה, מהמשכן הוא שלמטה
מישראל, ואחד אחד כל בתוך בתוכם, ושכנתי מקדש לי ועשו מ"ש וזהו דוקא. מהמשכן
הנתינת שהוא מישראל, ואחד אחד כל בתוך בתוכם, ושכנתי נעשה מקדש, לי ועשו שע"י

מלאכה הוא במשכן דהוה דמה הטעם יובן ועפ"ז העולם. בכללות הבירור על דכיון8כח ,
דהוה מה הנה לכן מהמשכן, הוא זה על והכח כנ"ל, הבירורים עבודת הו"ע שמלאכה
לו אין הרי במשכן, הוה דלא מה אבל זה, את לברר כח לו שיש כיון מלאכה, הוה במשכן
שהרי לעבוד, צריך אשר עבודתו זו שאין היינו מלאכה, הוה לא ולכן זה, את לברר כח
העבודות שכל הטעם ג"כ יובן ועפ"ז זה. על כח לו נותנים היו זה, בענין עבודתו היתה אם
העבודות שכל דאף חוץ, דשחוטי שזהו"ע דוקא, המזבח ומקום המקדש מקום עם קשורות
על הכח שכללות לפי והיינו פסולות, הם הרי מהמקדש חוץ שהיו כיון מ"מ, כדבעי, היו
שלמטה ביהמ"ק כנגד מכוון שלמעלה דביהמ"ק דוקא, מהמשכן הוא הבירורים ,29עבודת

דוקא. ומקדש המשכן מקום עם קשורות הן העבודות כל ולכן

יוםÂ‰ÊÂ30ו) למחרת הי' זה שענין גו', ישראל בני עדת כל את משה ויקהל מ"ש
העגל31הכפורים חטא על הסליחה היתה שאז על32, עולם דהנה בזה, והענין .

נברא זוהמא33מילואו בה והטיל חוה על נחש שבא אלא ובשעת34, הדעת, עץ חטא שזהו"ע ,

זוהמתן פסקה חזרה34מ"ת העגל חטא ובשעת על35, הסליחה כשהיתה יוהכ"פ למחרת אך .
על דעולם ההתהוות עצם מצד שהי' כמו ומצב במעמד להיות העולם וחזר העגל, חטא
על דעולם הענין מצד שהוא כמו העבודה ענין להיות אפשר הי' ובמילא נברא, מילואו
ענין כללות סדר אליהם ואמר ישראל בני עדת כל את משה הקהיל אזי נברא, מילואו
מלאכות הל"ט על קאי הדברים אלה אותם, לעשות הוי' צוה אשר הדברים אלה העבודה,

ואילך). ב תכז, – החדשה (בהוצאה

כז.27) ח, מלכיםֿא

ל.28) כו, תרומה ראה

ובכ"מ.29) ה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי ראה

פ"ב30) תשי"ב ויק"פ דש"פ משה ויקהל ד"ה גם ראה

רמא). ע' תשי"ב (סה"מ

פרשתנו.31) ריש פרש"י

יא.32) לג, תשא פרש"י ראה

פי33) ו. פי"ב, שם וראה ז. פי"ד, ב"ר (וביפ"תראה ג "ג,

שם).

ב.34) נב, זח"א א. קמו, שבת

שם.35) זהר
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שלמטה בהמשכן מעלה יש דהנה, שלמעלה. מהמשכן נמשך שלמטה בהמשכן המלאכות
כמ"ש שלמעלה, בהמשכן שאינה גו',27דוקא יכלכלוך לא השמים ושמי השמים הנה
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לו אין הרי במשכן, הוה דלא מה אבל זה, את לברר כח לו שיש כיון מלאכה, הוה במשכן
שהרי לעבוד, צריך אשר עבודתו זו שאין היינו מלאכה, הוה לא ולכן זה, את לברר כח
העבודות שכל הטעם ג"כ יובן ועפ"ז זה. על כח לו נותנים היו זה, בענין עבודתו היתה אם
העבודות שכל דאף חוץ, דשחוטי שזהו"ע דוקא, המזבח ומקום המקדש מקום עם קשורות
על הכח שכללות לפי והיינו פסולות, הם הרי מהמקדש חוץ שהיו כיון מ"מ, כדבעי, היו
שלמטה ביהמ"ק כנגד מכוון שלמעלה דביהמ"ק דוקא, מהמשכן הוא הבירורים ,29עבודת
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נברא זוהמא33מילואו בה והטיל חוה על נחש שבא אלא ובשעת34, הדעת, עץ חטא שזהו"ע ,

זוהמתן פסקה חזרה34מ"ת העגל חטא ובשעת על35, הסליחה כשהיתה יוהכ"פ למחרת אך .
על דעולם ההתהוות עצם מצד שהי' כמו ומצב במעמד להיות העולם וחזר העגל, חטא
על דעולם הענין מצד שהוא כמו העבודה ענין להיות אפשר הי' ובמילא נברא, מילואו
ענין כללות סדר אליהם ואמר ישראל בני עדת כל את משה הקהיל אזי נברא, מילואו
מלאכות הל"ט על קאי הדברים אלה אותם, לעשות הוי' צוה אשר הדברים אלה העבודה,

ואילך). ב תכז, – החדשה (בהוצאה

כז.27) ח, מלכיםֿא

ל.28) כו, תרומה ראה

ובכ"מ.29) ה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי ראה

פ"ב30) תשי"ב ויק"פ דש"פ משה ויקהל ד"ה גם ראה

רמא). ע' תשי"ב (סה"מ

פרשתנו.31) ריש פרש"י

יא.32) לג, תשא פרש"י ראה

פי33) ו. פי"ב, שם וראה ז. פי"ד, ב"ר (וביפ"תראה ג "ג,

שם).

ב.34) נב, זח"א א. קמו, שבת

שם.35) זהר
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ל"ט הרי שלשה, עוד הם הדברים ודברים ל"ו, בגימטריא בל"ט7(אלה שהכוונה ,(

לתקן מלשון לעשות אותם, לעשות שזהו והתיקון, הבירור הו"ע זה36המלאכות על ויש .
בהר, המשכן את שראה משה ע"י הוא והכח גו', הוי' צוה אשר דזהו מלמעלה, כח נתינת
עבודת ענין שכללות היינו מלאכה, תעשה ימים ששת בכתוב וממשיך משה. ויקהל שזהו

שנין אלפי דשית הזמן במשך הוא זמן37הבירורים במשך והעבודה ימים, ששת שזהו"ע ,

כמאמר שבתון, שבת השביעי ליום הכנה הוא בדרך38זה בשבת יאכל שבת בערב שטרח מי
שבת שכולו ליום יזכו שנין אלפי שית במשך הבירורים עבודת שע"י והיינו ממילא,

העולמים לחיי ושבתון39ומנוחה שבת מדריגות, ב' גופא בזה יש ובפרטיות הוא40. שבת ,

לגמרי. הבירור מענין שלמעלה בחינה הוא ושבתון הבירורים, לעבודת ששייכת הבחינה
אמרו שעלי' בעוה"ב מדריגה תהי' שמתחילה המבואר ע"ד לעשות41והוא הקב"ה עתיד

אמרו שעלי' יותר נעלית מדריגה גילוי יהי' ואח"כ לצדיקים, לא42סעודה בו אין עוה"ב
נוגעת הנ"ל מדריגות ובב' ושבתון. דשבת הבחינות ב' ג"כ הם ועד"ז שתי', ולא אכילה
דשבת המדריגות ב' גילוי יהי' הבירורים עבודת ע"י שדוקא כיון שנין, אלפי דשית העבודה
עבודת שע"י שבתון, שבת השביעי וביום מלאכה תעשה ימים ששת מ"ש וזהו ושבתון.
שכולו בהיום שיהיו ושבתון דשבת המדריגות לב' נזכה שנין אלפי השית במשך הבירורים

העולמים. לחיי ומנוחה שבת

•

שם.36) ובפרש"י ו פי"א, ב"ר ראה

א.37) לא, ר"ה ראה

א.38) ג, ע"ז

בסופה.39) תמיד ראה

החדשה).40) (בהוצאה ואילך ג תלו, שם תו"ח גם ראה

ועוד.41) ג. פי"ג, ויק"ר א. עה, ב"ב ב. קיט, פסחים ראה

א.42) יז, ברכות

,ldwie 't w"ye w"yre lil zegiyn .c"qa

.a"pyz'd oey`xÎxc` d"k ,milwy 't

מוגה בלתי

שקלים‡. פרשת שקורין זו שנה (כבקביעות שקלים ובפרשת ויקהל שבפרשת השוה והצד המשותפת הנקודה
להמשכן: ובשייכות בקשר ישראל של אחדותם מודגשת שבשתיהן ― ויקהל) פרשת בשבת

קחו גו' ישראל בני עדת כל אל משה ויאמר גו' ישראל בני עדת כל את משה "ויקהל ― ויקהל בפרשת
וגו'" לה' תרומה המשכן.1מאתכם ומלאכת נדבת לצורך בנ"י כל הקהלת ―

לה'" תרומה גו' השקל מחצית גו' יתנו זה גו' ישראל בני ראש את תשא "כי ― שקלים ―2ובפרשת

עבור לה' תרומה בנתינת בנ"י כל של ועבור3השתתפותם המשכן, עומד שעליו היסוד שהם קרבנות3האדנים,
ושנה שנה כל של (וביהמ"ק)4ציבור המשכן של ענינו עיקר שהם ,5.

לפרשת שקלים פרשת של בשייכותה ביאור להוסיף מחובריןldwieויש כשהן ויקהלֿפקודי אלא6(לא ,

לפרשת שייך שקלים פרשת של תוכנה דלכאורה, ― בפ"ע כי:icewt7ויקהל) ויקהל), לפרשת מאשר (יותר

אודות מדובר שקלים i"paבפרשת oipnישראל בני ראש את תשא "כי ―mdicewtl'גוcewtaיתנו זה אותם
על העובר לקבלmicewtdכל "כשתחפוץ גו'", ומעלה שנה עשרים מבן mpipnגו' mekqיתן . . הם כמה לדעת

השקלים את ותמנה השקל מחצית אחד mpipnכל rcze"'כו זה אחר זה הנמנין את מעבירין המונין דרך . .8.

לפרשת שייך זה זוicewtוענין "בפרשה המשכן", פקודי "אלה ―epnip"המשכן נדבת משקלי כולל9כל ,
"כסף dcrdגם icewtלשש ומעלה שנה עשרים מבן הפקודים על העובר לכל גו' השקל מחצית גו' ככר מאת

ישראל היו "כך וגו'", אלף mpipnמאות dlr jke"'תשא10כו בפ' רש"י כפירוש הראשונה3, שהתרומה שקלים) (פ'
השקל, מחצית אחד כל ונתנו המשכן, בנדבת כשהתחילו שמנאן אדנים "תרומת היא שבפרשה התרומות) (מג'

כו'". האדנים נעשו ומהם ככר, מאת העדה פקודי וכסף שנאמר הככר, למאת ועלה

מודגשת שבה ויקהל פרשת l`xyiמשא"כ zcr lk zldwdמציאות ,zg`" הכתובldwשל כלשון "קהל11",
" (ולא יחיד לשון שקליםicewtגדול", לפרשת שייכותה להבין צריך ― ואחד) אחד דכל המנין ע"י העדה",

אודות מדובר בנ"י?oipnשבה

תחיל·. לבאר לבו"ויש אל ("יתן לקונו האדם עבודת בכללות ל"פקודי" "ויקהל" שבין החילוק תוכן )12ה

ובהקדמה: ―
ו"פקודי" ד"ויקהל" הפירוש על miaezkdנוסף okezaכל את משה ("ויקהל דבנ"י ההקהלה על קאי ש"ויקהל" ,

וההוראה הלימוד הפירוש, גם ישנו המשכן"), פקודי ("אלה המשכן נדבת מנין על קאי ו"פקודי" ישראל"), בני עדת
ו"פקודי" "ויקהל" עלmnvrlykמהשמות (נוסף "ויקהל" קאי זה שבענין לקונו, האדם עבודת לכללות בנוגע

דבנ"י. המנין על גם המשכן) נדבת מנין על (נוסף קאי ו"פקודי" המשכן, דעניני ההקהלה על גם דבנ"י) ההקהלה

בפועל המשכן ו)מלאכת שב(נדבת ― הענין פקודי13ונקודת ויקהל הפרשיות הענינים14(תוכן כל נכללים (
(כמ"ש שבו בהמשכן עצמו, עם העבודה הן לקונו, האדם "בתוכו15שבעבודת בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו

ואילך.1) א לה,
יבֿיג.2) ל,
טו.3) שם, פרש"י
באדר4) ובאחד חדשה, מתרומה ניסן בר"ח להקריבם שמתחילים

שלו השקל מחצית ואחד אחד כל שיכין כדי השקלים על משמיעין
הי"א). פ"ד ה"ט. פ"א שקלים הל' (רמב"ם ליתן עתיד ויהי'

הל'5) ריש (רמב"ם הקרבנות" בו מקריבים להיות מוכן לה' "בית
ביהב"ח).

קורין6) ואז פשוטה, בשנה רק הוא דויקהלֿפקודי החיבור שהרי
בפרשת שקלים פרשתmihtynפרשת (שקורין מעוברת ובשנה ,

משפטים) ש"פ לאחרי שבועות כמה שני, אדר מברכים בשבת שקלים
ופקודי עתיםzecxtpויקהל סתכ"ח. לאחרי שבטואו"ח הלוחות (ראה

לניסן). הסמוך אדר קביעות טו מאמר לבינה
פקודי.7) פ' בשבת שקלים פרשת שקורין שנים ויש
יבֿיג.8) שם, פרש"י
ובפרש"י.9) פקודי ר"פ
ובפרש"י.10) כהֿכו לח,
ז.11) לא, ירמי'
ב.12) ז, קהלת
על13) תצוה.ieeivdנוסף תרומה בפרשיות ― המשכן דמלאכת
הש"ק14) ויום שבת דערב הרמב"ם לשיעורי מהשייכות ולהעיר

המקדש. כלי הלכות והתחלת הבחירה בית הלכות סיום ―

ח.15) כה, תרומה
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ל"ט הרי שלשה, עוד הם הדברים ודברים ל"ו, בגימטריא בל"ט7(אלה שהכוונה ,(

לתקן מלשון לעשות אותם, לעשות שזהו והתיקון, הבירור הו"ע זה36המלאכות על ויש .
בהר, המשכן את שראה משה ע"י הוא והכח גו', הוי' צוה אשר דזהו מלמעלה, כח נתינת
עבודת ענין שכללות היינו מלאכה, תעשה ימים ששת בכתוב וממשיך משה. ויקהל שזהו

שנין אלפי דשית הזמן במשך הוא זמן37הבירורים במשך והעבודה ימים, ששת שזהו"ע ,

כמאמר שבתון, שבת השביעי ליום הכנה הוא בדרך38זה בשבת יאכל שבת בערב שטרח מי
שבת שכולו ליום יזכו שנין אלפי שית במשך הבירורים עבודת שע"י והיינו ממילא,

העולמים לחיי ושבתון39ומנוחה שבת מדריגות, ב' גופא בזה יש ובפרטיות הוא40. שבת ,

לגמרי. הבירור מענין שלמעלה בחינה הוא ושבתון הבירורים, לעבודת ששייכת הבחינה
אמרו שעלי' בעוה"ב מדריגה תהי' שמתחילה המבואר ע"ד לעשות41והוא הקב"ה עתיד

אמרו שעלי' יותר נעלית מדריגה גילוי יהי' ואח"כ לצדיקים, לא42סעודה בו אין עוה"ב
נוגעת הנ"ל מדריגות ובב' ושבתון. דשבת הבחינות ב' ג"כ הם ועד"ז שתי', ולא אכילה
דשבת המדריגות ב' גילוי יהי' הבירורים עבודת ע"י שדוקא כיון שנין, אלפי דשית העבודה
עבודת שע"י שבתון, שבת השביעי וביום מלאכה תעשה ימים ששת מ"ש וזהו ושבתון.
שכולו בהיום שיהיו ושבתון דשבת המדריגות לב' נזכה שנין אלפי השית במשך הבירורים

העולמים. לחיי ומנוחה שבת

•

שם.36) ובפרש"י ו פי"א, ב"ר ראה

א.37) לא, ר"ה ראה

א.38) ג, ע"ז

בסופה.39) תמיד ראה

החדשה).40) (בהוצאה ואילך ג תלו, שם תו"ח גם ראה

ועוד.41) ג. פי"ג, ויק"ר א. עה, ב"ב ב. קיט, פסחים ראה

א.42) יז, ברכות

l`xyi ipa zcr lk z` dyn ldwie

ל"ט הרי שלשה, עוד הם הדברים ודברים ל"ו, בגימטריא בל"ט7(אלה שהכוונה ,(

לתקן מלשון לעשות אותם, לעשות שזהו והתיקון, הבירור הו"ע זה36המלאכות על ויש .
בהר, המשכן את שראה משה ע"י הוא והכח גו', הוי' צוה אשר דזהו מלמעלה, כח נתינת
עבודת ענין שכללות היינו מלאכה, תעשה ימים ששת בכתוב וממשיך משה. ויקהל שזהו

שנין אלפי דשית הזמן במשך הוא זמן37הבירורים במשך והעבודה ימים, ששת שזהו"ע ,

כמאמר שבתון, שבת השביעי ליום הכנה הוא בדרך38זה בשבת יאכל שבת בערב שטרח מי
שבת שכולו ליום יזכו שנין אלפי שית במשך הבירורים עבודת שע"י והיינו ממילא,

העולמים לחיי ושבתון39ומנוחה שבת מדריגות, ב' גופא בזה יש ובפרטיות הוא40. שבת ,

לגמרי. הבירור מענין שלמעלה בחינה הוא ושבתון הבירורים, לעבודת ששייכת הבחינה
אמרו שעלי' בעוה"ב מדריגה תהי' שמתחילה המבואר ע"ד לעשות41והוא הקב"ה עתיד

אמרו שעלי' יותר נעלית מדריגה גילוי יהי' ואח"כ לצדיקים, לא42סעודה בו אין עוה"ב
נוגעת הנ"ל מדריגות ובב' ושבתון. דשבת הבחינות ב' ג"כ הם ועד"ז שתי', ולא אכילה
דשבת המדריגות ב' גילוי יהי' הבירורים עבודת ע"י שדוקא כיון שנין, אלפי דשית העבודה
עבודת שע"י שבתון, שבת השביעי וביום מלאכה תעשה ימים ששת מ"ש וזהו ושבתון.
שכולו בהיום שיהיו ושבתון דשבת המדריגות לב' נזכה שנין אלפי השית במשך הבירורים

העולמים. לחיי ומנוחה שבת

•

שם.36) ובפרש"י ו פי"א, ב"ר ראה

א.37) לא, ר"ה ראה

א.38) ג, ע"ז

בסופה.39) תמיד ראה

החדשה).40) (בהוצאה ואילך ג תלו, שם תו"ח גם ראה

ועוד.41) ג. פי"ג, ויק"ר א. עה, ב"ב ב. קיט, פסחים ראה

א.42) יז, ברכות

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

...ובמ"ש אודות מצב הפרנסה שאינו כדבעי, בודאי לכוותי' למותר לבאר שאל יתרשם מזה כלל 

וכלל, וכידוע דיוק הכתוב וברכך ה"א בכל אשר תעשה, שצריכה להיות העשי' בפועל - )למען תהי' אחיזה 

לפרנסה בדרכי הטבע, ולא יתמהו הבריות בראותם מעשי נסים(, אבל לא ח"ו דאגה, וגם אין להשקיע כח 

המחשבה והתבוננות, וכלשון הכתוב יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, ולא יגיעת הראש והמוח, ויעוין 

ג"כ בספר תניא ריש פרק מ"א, ענין מצות תפילין שהוא שלא להשתמש בחכמתו ובינתו שבנפשו בלתי לה' 

לבדו, והוקשה כל התורה לתפילין, כי עד"ז הוא ענין ומטרת כל התורה כולה.

כבקשתו בעת מצוא, אעורר את אנ"ש שי' מתאים לכתבו, אף כי בטח אין זקוקים לכגון דא, כיון 

ויה"ר שבקרוב ממש יבשר טוב מהרחבת  שיודעים ומכירים אותו, ובכ"ז לעשות רצונו חפצתי גם בזה, 

מהגשמיות  עושים  והם  גשמיות  ליהודים  נותן  השי"ת  אשר  הזקן,  רבנו  הוראת  לקיים  ויזכה  הפרנסה, 

רוחניות.

בברכה.
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מוגה בלתי

שקלים‡. פרשת שקורין זו שנה (כבקביעות שקלים ובפרשת ויקהל שבפרשת השוה והצד המשותפת הנקודה
להמשכן: ובשייכות בקשר ישראל של אחדותם מודגשת שבשתיהן ― ויקהל) פרשת בשבת

קחו גו' ישראל בני עדת כל אל משה ויאמר גו' ישראל בני עדת כל את משה "ויקהל ― ויקהל בפרשת
וגו'" לה' תרומה המשכן.1מאתכם ומלאכת נדבת לצורך בנ"י כל הקהלת ―

לה'" תרומה גו' השקל מחצית גו' יתנו זה גו' ישראל בני ראש את תשא "כי ― שקלים ―2ובפרשת

עבור לה' תרומה בנתינת בנ"י כל של ועבור3השתתפותם המשכן, עומד שעליו היסוד שהם קרבנות3האדנים,
ושנה שנה כל של (וביהמ"ק)4ציבור המשכן של ענינו עיקר שהם ,5.

לפרשת שקלים פרשת של בשייכותה ביאור להוסיף מחובריןldwieויש כשהן ויקהלֿפקודי אלא6(לא ,

לפרשת שייך שקלים פרשת של תוכנה דלכאורה, ― בפ"ע כי:icewt7ויקהל) ויקהל), לפרשת מאשר (יותר

אודות מדובר שקלים i"paבפרשת oipnישראל בני ראש את תשא "כי ―mdicewtl'גוcewtaיתנו זה אותם
על העובר לקבלmicewtdכל "כשתחפוץ גו'", ומעלה שנה עשרים מבן mpipnגו' mekqיתן . . הם כמה לדעת

השקלים את ותמנה השקל מחצית אחד mpipnכל rcze"'כו זה אחר זה הנמנין את מעבירין המונין דרך . .8.

לפרשת שייך זה זוicewtוענין "בפרשה המשכן", פקודי "אלה ―epnip"המשכן נדבת משקלי כולל9כל ,
"כסף dcrdגם icewtלשש ומעלה שנה עשרים מבן הפקודים על העובר לכל גו' השקל מחצית גו' ככר מאת

ישראל היו "כך וגו'", אלף mpipnמאות dlr jke"'תשא10כו בפ' רש"י כפירוש הראשונה3, שהתרומה שקלים) (פ'
השקל, מחצית אחד כל ונתנו המשכן, בנדבת כשהתחילו שמנאן אדנים "תרומת היא שבפרשה התרומות) (מג'

כו'". האדנים נעשו ומהם ככר, מאת העדה פקודי וכסף שנאמר הככר, למאת ועלה

מודגשת שבה ויקהל פרשת l`xyiמשא"כ zcr lk zldwdמציאות ,zg`" הכתובldwשל כלשון "קהל11",
" (ולא יחיד לשון שקליםicewtגדול", לפרשת שייכותה להבין צריך ― ואחד) אחד דכל המנין ע"י העדה",

אודות מדובר בנ"י?oipnשבה

תחיל·. לבאר לבו"ויש אל ("יתן לקונו האדם עבודת בכללות ל"פקודי" "ויקהל" שבין החילוק תוכן )12ה

ובהקדמה: ―
ו"פקודי" ד"ויקהל" הפירוש על miaezkdנוסף okezaכל את משה ("ויקהל דבנ"י ההקהלה על קאי ש"ויקהל" ,

וההוראה הלימוד הפירוש, גם ישנו המשכן"), פקודי ("אלה המשכן נדבת מנין על קאי ו"פקודי" ישראל"), בני עדת
ו"פקודי" "ויקהל" עלmnvrlykמהשמות (נוסף "ויקהל" קאי זה שבענין לקונו, האדם עבודת לכללות בנוגע

דבנ"י. המנין על גם המשכן) נדבת מנין על (נוסף קאי ו"פקודי" המשכן, דעניני ההקהלה על גם דבנ"י) ההקהלה

בפועל המשכן ו)מלאכת שב(נדבת ― הענין פקודי13ונקודת ויקהל הפרשיות הענינים14(תוכן כל נכללים (
(כמ"ש שבו בהמשכן עצמו, עם העבודה הן לקונו, האדם "בתוכו15שבעבודת בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו

ואילך.1) א לה,
יבֿיג.2) ל,
טו.3) שם, פרש"י
באדר4) ובאחד חדשה, מתרומה ניסן בר"ח להקריבם שמתחילים

שלו השקל מחצית ואחד אחד כל שיכין כדי השקלים על משמיעין
הי"א). פ"ד ה"ט. פ"א שקלים הל' (רמב"ם ליתן עתיד ויהי'

הל'5) ריש (רמב"ם הקרבנות" בו מקריבים להיות מוכן לה' "בית
ביהב"ח).

קורין6) ואז פשוטה, בשנה רק הוא דויקהלֿפקודי החיבור שהרי
בפרשת שקלים פרשתmihtynפרשת (שקורין מעוברת ובשנה ,

משפטים) ש"פ לאחרי שבועות כמה שני, אדר מברכים בשבת שקלים
ופקודי עתיםzecxtpויקהל סתכ"ח. לאחרי שבטואו"ח הלוחות (ראה

לניסן). הסמוך אדר קביעות טו מאמר לבינה
פקודי.7) פ' בשבת שקלים פרשת שקורין שנים ויש
יבֿיג.8) שם, פרש"י
ובפרש"י.9) פקודי ר"פ
ובפרש"י.10) כהֿכו לח,
ז.11) לא, ירמי'
ב.12) ז, קהלת
על13) תצוה.ieeivdנוסף תרומה בפרשיות ― המשכן דמלאכת
הש"ק14) ויום שבת דערב הרמב"ם לשיעורי מהשייכות ולהעיר

המקדש. כלי הלכות והתחלת הבחירה בית הלכות סיום ―

ח.15) כה, תרומה
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כאו"א" בתוך בתוכם, אלא נאמר בעולם16לא שבחלקו הגשמיים מהענינים לעשות בעולם, בחלקו העבודה והן ,(
לה' משכן דברים) וט"ו ישראל17(י"ג כלל עם שמתאחד באופן היא מישראל כאו"א של שעבודתו ועיקר, ועוד ,
כמוך" לרעך "ואהבת בתורה"18(כהציווי גדול "כלל שהוא כולה"19, התורה כל ש"זהו ועד שפועל20, עי"ז ובפרט ,(

שלימות תלוי' שבזה ― בעולם) לחלקם בנוגע והן לעצמם בנוגע (הן קונם את לשמש מישראל כו"כ על
רבים לשון "בתוכם" עצמם, לבנ"י בנוגע הן בתוכם", ושכנתי מקדש לי ד"ועשו לעבודתם21הפעולה בנוגע והן ,

ית'. לו (משכן) דירה כולו העולם נעשה הפרטי) בחלקו (כאו"א בעולם בנ"י כל של העבודה שבצירוף בעולם,

― "ויקהל" ו"פקודי": ד"ויקהל" האופנים בב' היא העבודה (עשרdldwdd22וכללות האדם עניני כל של
בנ"י) של עבודתם נעשית (שבהם העולם עניני וכל בנ"י, כל ומעשה), דיבור מחשבה לבושיהם וג' נפשו כחות

okynlהחשבון ― ו"פקודי" ,hxte hxt lkc,העולם שבעניני ופרט פרט וכל מבנ"י, כאו"א האדם, עניני מכל
זה פרט מנצלים .okyndaכיצד

אחת פרשה שנעשים כפי "ויקהלֿפקודי" (א) ― אופנים ב' ישנם גופא "ויקהל"23ובזה (ב) אחת, עבודה ,

ועבודהבפ"ע היאפרשה ו"פקודי" ועבודהבפ"ע, היאפרשה ש"ויקהל" זו), פרשיות(כבשנה ב' שהן כפי :24ו"פקודי"

כל של הכלל הוא ש"ויקהל" היינו, ופרט, כלל כמו הם ו"פקודי" ש"ויקהל" לומר נראה ראשונה בהשקפה
מה אלא בכלל שאין כשם אחד, וענין אחת פרשה שנעשים שלהם בהחיבור כמודגש ד"פקודי", העבודה פרטי

שבכלל) מה אלא בפרט (ואין .25שבפרט

ושבוע בשבת קורין שנים שבכמה כיון פקודי),26אבל, פ' קורין שלאח"ז בשבוע (ורק בפ"ע ויקהל פ' זה
הכנה בתור לא (וגם בפ"ע וענין עבודה אלא פרטים, של כלל שאינו ד"ויקהל" עבודה אופן שישנו עכצ"ל,

אחרת) כדלקמן.27לעבודה שקלים, פ' גם ויקהל בפ' קורין ואז ,

הענין:‚. וביאור
לעשיית הכל את להקהיל שצריכים כללית גישה ע"י (א) אופנים: בב' להיות יכולה ית' לו משכן עשיית

ה ש"מרבים ובאופן לה'", תרומה . . "ויקהל ― והותר"המשכן גו' להביא במציאותו28עם ההתבוננות ע"י (ב) ,
ותכונה מעלה כל ופרט, פרט כל לנצל כדי המיוחדות, ותכונותיו מעלותיו המיוחדת, חשיבותו ופרט, פרט כל של
המשכן נדבת משקלי "כל המשכן", "פקודי ― בהמשכן מסויים חלק להיות לקונו, להשימוש המתאים באופן כו',

עבודתו" לכל . . ולנחושת ולזהב המשכן.9לכסף במלאכת ניצולו ואופן ודבר דבר כל של המדוייק הסכום פירוט ,

מהפרטים שמתחילים או (ויקהל) מהכלל מתחילים אם הדברים, בסדר רק (לא הוא שביניהם והחילוק
עצמה: העבודה בתוכן ובעיקר) גם אלא (פקודי),

ובעיקר לראש לכל נרגשת ― (פקודי) ופרט פרט כל של במציאותו מההתבוננות ze`ivndכשמתחילים

mleray(שבעולם (מציאות זו שמציאות לפעול היא והעבודה מיוחדת, ותכונה מעלה חשיבות, בעלת מציאות ,

lvepz"קוני את לשמש נבראתי "אני (וע"ד המשכן והחידוש29לעשיית ד"אני", המציאות תחילה שנרגשת ―

בהתחדשות ואלקות בפשיטות מציאות קוני"; את לשמש ש"נבראתי ).30הוא

ועוד.16) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
מלאכת17) לציווי שבת אזהרת להם ש"הקדים בכך גם כמרומז

ימים ששת אותם לעשות ה' צוה אשר הדברים "אלה כמ"ש המשכן",
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המשכן. עשיית לצורך אלא אינה המעשה ימי בששת מלאכות בל"ט

יח.18) יט, קדושים
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בפ"ע. הו"ע ש"ויקהל" בעיקר נרגש נפרדות ופקודי

הֿז.28) לו,
קידושין.29) סוף וברייתא משנה
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ובעיקר לראש לכל נרגשת ― (ויקהל) המשכן לעשיית הכל את להקהיל הכללית מהגישה וכשמתחילים
'zi eze`ivnועשו" ,il"לשמי" המשכן)31מקדש", עשיית לצורך ומקהילים (שאוספים העולם בעניני גם ובמילא, ,

המשכן אלא) אינה מציאותם שכל אלא המשכן, לעשיית שנוצלה שלהם, המציאות (לא בעיקר zi'נרגש el

"אני `l`(וע"ד iz`xap `l"קוני את הנברא,32לשמש במציאות הוא והחידוש ית', מציאותו תחילה שנרגשת ―

מציאותו `l`שכל dpi`בהתחדשות ומציאות בפשיטות אלקות קונו; את ).30לשמש

להעלאה המשכה שבין החילוק ― קצת אחר :33בסגנון

של באופן היא ד"פקודי" ופרטdkyndהעבודה פרט (בכל העולם שבמציאות האלקות ולגלות להמשיך ―
האלקות דרגת ― ותכונתו) מעלתו ענינו, mlerlלפי zkiiydשל באופן היא ד"ויקהל" והעבודה ;d`lrd―

העולם (גדרי ממציאותם היציאה ע"י שבעולם הענינים כל את ולהעלות האלקות34להקהיל לדרגת וההתעלות (
mlerdn dlrnly.

הדירה עשיית יותר נרגשת שב"פקודי" שבעניניmipezgzaונמצא, כו' ותכונה מעלה פרט, בכל העולם, בגדרי ,
הדירה עשיית יותר נרגשת וב"ויקהל" zi'העולם; elהגילוי להיות צריך כולם הענינים שבכל ,ezenvrc.'ית

בנוגע mleraכלומר: dlertdlהחשיבות) העולם גדרי מצד להיותה ד"פקודי", בהעבודה מעלה יש (בתחתונים)
בנוגע אבל, ופרט), פרט שבכל והתכונה `zewlהמעלה ielibl,"ד"ויקהל בהעבודה היא המעלה ית') לו (דירה

ית'. דעצמותו ההתגלות מצד להיותה

הענינים כל שהקהלת ― בפ"ע ד"ויקהל" הענין תוכן לבאר יש zi'ועפ"ז eil`היאr"ta dcearשהיאdlrnl

ומתקהלים ממציאותם שיוצאים כו', ותכונותיהם מעלותיהם ופרטי הענינים כל של מציאותם לגדר משייכות
ית' .35אליו

קורין„. בפ"ע ד"ויקהל" הקריאה שלאחרי ― זו שנה בקביעות יותר עוד מודגש בפ"ע "ויקהל" של ענינו
.milwy36פרשת

מחצית השקל גרה עשרים הקודש בשקל השקל מחצית גו' יתנו "זה ― שקלים בפרשת הביאור ובהקדם
השקל" ממחצית ימעיט לא והדל ירבה לא העשיר גו' להבין:37השקל צריך דלכאורה ―

של באופן שצ"ל קדושה בעניני הוא כלל להיותzenilyא) עשה "מצות הקרבנות: בעבודת כמודגש דוקא,
תמימין" הקרבנות מליאין"38כל אלא מקדשין ואין . . שלימים אלא מקדשין אין . . שרת ו"כלי הכהן39, וכן ,
תמים צ"ל באו40המקריב ומהם המשכן, דכל היסוד המשכן, אדני נעשו (שמהם שקלים בפרשת ואילו ―

" דנתינת הציווי מודגש השנה) כל של ציבור דוקא?zivgnקרבנות השקל"

" רק היא שהנתינה כיון סכוםzivgnב) בכתוב נתפרש למה mlydהשקל", lwyd" ,mixyr"השקל גרה
" (ובקיצור) בפירוש נאמר ולא השקל"), "מחצית ולכפול להוסיף הכתוב צריך גרה"?xyr41(ולאח"ז

שקלים), לפרשת ובסמיכות (לאחרי תשא בפרשת הכתובים בהמשך יותר מודגשת זו ששאלה ולהוסיף,
בשם קנמן גו' ראש בשמים לך קח miiz`ne"ואתה miyng ezivgn"42חמשים) המחצית סכום שנתפרש ―

מאות (חמש השלם הסכום ולא מחציתו.43ומאתיים), שמביאים (

עה"פ.31) פרש"י
ירושלים32) הבבלי תלמוד של כתביֿהיד (אוסף כת"י הש"ס גירסת

שם. למשנה שלמה במלאכת וכ"ה תשכ"ד).
ועוד.33) ואילך. 194 ע' חט"ו ואילך. 71 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
ולכן,cextc`עלמא34) האחדות, היפך של במובן גם כולל ,

ענין ע"י היא וההתעלות ד"ויקהל".zecg`dהיציאה התוכן ,

והשלמת35) המשך (לא היא ד"פקודי" שהעבודה מובן ומזה
עבודה אלא) מחוברות, שויקהלֿפקודי כבשנים ד"ויקהל", העבודה
שבאה כיון אלא, העולם. שבעניני האלקות את לגלות ― בפ"ע
מהעבודה הנתינתֿכח בה יש בפ"ע, ד"ויקהל" העבודה לאחרי
דרגת ותתגלה תומשך ("פקודי") העולם בעניני שגם ד"ויקהל",
דפ' הקריאה בהתחלת כמרומז ("ויקהל"), מהעולם שלמעלה האלקות

ויקהל. פ' שבת במנחת פקודי

משייכות36) (למעלה בפ"ע הו"ע ש"ויקהל" יותר מודגש שבזה
― שקלים.oiwiqtnyל"פקודי") בפרשת ל"פקודי" "ויקהל" בין

יגֿטו.37) ל, תשא
מזבח.38) איסורי הל' ריש רמב"ם
ה"כ.39) פ"ג המוקדשין פסולי הל' שם
רפ"ו.40) המקדש ביאת הל' שם
גרה",41) "עשר נאמר אילו ולכן, השלם, מספר הוא שעשר ובפרט

בנתינת שגם מודגש עניןzivgnהי' ישנו .zenilydהשקל

כג.42) ל,
ד"מר43) מאות" ל"חמש מתייחס אינו ―ש"מחציתו" מזה ויתירה

"מחצית בשם", "קנמן של "מחציתו" אלא תהאez`adדרור",
בפנים. כדלקמן ומאתיים", חמשים
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חמשים תהא הבאתו "מחצית הוא ומאתיים" חמשים ד"מחציתו הפירוש וק"ו: במכ"ש ― מזה ויתירה
לחצאין" להביאו . . חצאין נאמר למה א"כ . . מאות חמש כולו נמצא פעמים44ומאתיים בב' אותו "ששוקלים ,

פעם" בכל ומאתיים ש"כולו45חמשים אף כלומר, ,ze`n yng" שצריכים כיון מ"מ, ,"e`iadloi`vglנתפרש ,"
הבאתו) (מחצית "מחציתו (סכום) רק miiz`neבכתוב miyngבנדו"ד ואילו ;"dpizpdydlekאלא zivgnאינה

השקל סכום אלא גרה), (עשר המחצה סכום נתפרש לא "mlydהשקל, ,mixyr!?"השקל גרה

" הדיוק מהו ירבהxiyrdג) וכיו"ב?lcdeלא פחות", ולא יותר "לא (בקיצור) ולא השקל", ממחצית ימעיט לא

פרטי מכל (שלמעלה בפ"ע הו"ע השקל מחצית שנתינת ― האדם בעבודת בזה הביאור נקודת לומר ויש
כדלקמן. בפ"ע, ד"ויקהל" העבודה ע"ד ית', אליו הענינים כל העלאת על שמורה העבודה) עניני

.‰" מנתינת וההוראה הלימוד הרמז ביאורים:zivgnובהקדם שני בזה שישנם ― השקל"
לידע צריך מישראל ואחד אחד שכל ― ישראל") בני עדת ד"כל ("ויקהל" ישראל של אחדותם הדגשת א)

" אלא אינו לבדו שהוא שע"יzivgnולהרגיש כמוך"), לרעך ("ואהבת רעהו עם בההתאחדות תלוי' ושלימותו ,"
mzecg`zde mtexiv."השלם "שקל הקודש", "שקל נעשה

עם ישראל וכלל מישראל כאו"א של אחדותם הדגשת הקב"ה)d"awdב) עם ישראל" בני עדת ד"כל ("ויקהל"
"מחצית" הוא והקב"ה "מחצית" הם שישראל כולא46― וקוב"ה ו"ישראל אחתcg"47(כביכול), מציאות ,

המגיד תורת כידוע הפסוק48שלימה, חצוצרות"49על שתי לך ו"שתי50"עשה צורות", "חצאי הם ש"חצוצרות" ,

צורות" "חצאי שהם וישראל, הקב"ה על רומזים שלימה"51חצוצרות" צורה הוי ביחד ו"שניהם ,52.

צורות", "חצאי כמו חד", כולא וקוב"ה ד"ישראל הענין כשנרגש כי, ― זב"ז קשורים הביאורים ושני
הזקן רבינו שמבאר כפי בשלימות, ישראל ואחדות ישראל אהבת נעשית שלימה", צורה הוי ביחד ש"שניהם

ל"ב פרק בה'53בתניא נפשם שורש מצד ממש, אחים ישראל כל נקראו ולכן לכולנה א' ואב מתאימות ש"כולן
התניא ספר (בהתחלת לפנ"ז וכמ"ש "חלק"54אחד", ממש", ממעל אלקה "חלק היא מישראל כאו"א שנשמת (

כולו בהעצם "תופסים" ידו שעל העצם, חד".55מן כולא וקוב"ה ד"ישראל שזהו"ע ,

ממעל אלקה "חלק היא שמציאותו אצלו שנרגש ― האדם בעבודת השקל" "מחצית דנתינת הענין ותוכן
חד". כולא וקוב"ה "ישראל שלימה", צורה הוי ביחד ש"שניהם צורות", "חצאי כמו הם והקב"ה שהוא ועד ממש",

.Â"ד העבודה שבין החילוק מובן שלzivgnעפ"ז באופן שצ"ל העבודה עניני שאר לכל zenilyהשקל"

דוקא:
מדגישה שרת) דכלי והשלימות דהקרבן השלימות דהכהן, (השלימות העבודה עניני פרטי שבכל השלימות

hxte hxt lkyהוא לה' המשכן בעבודת כו') ותכונותיו בעבודתzenilya(מעלותיו פרטי ענין היותו עם כלומר, ,
הוא זה פרט הרי, ענינים), ריבוי עוד ישנם (ומלבדו למעלותיוzenilyaהמשכן (בהתאם הפרטי תפקידו שממלא ,

"להביאו שצריכים דבר שגם אלא עוד ולא בשלימות. בהמשכן הבאתו"oi`vglותכונותיו) "מחצית נחשבת ,"
"מחציתו בתורה, שנתפרש ושלם חשוב miiz`neלשיעור miyng."

שלימות היא הפרטים ודכל פרט דכל השלימות mdlyאבל, ze`ivndודהעולם דהאדם הענינים פרטי שכל ―

המשכן. לעבודת מנוצלים

עה"פ.44) פרש"י
זה.45) ש"ק דערב היומי שיעור ― המקדש כלי הל' ריש רמב"ם
הוא46) בפ"ע שכ"א ואשה, לאיש נמשלו וכנס"י שהקב"ה להעיר

"מחצית". ועוד), ב. ז, (זח"ג גופא" "פלג
א.47) עג, זח"ג ראה
א'תתמח.48) ע' תשא באוה"ת ונת' הובא ― ואילך ד מה, או"ת

פשפ"ד ח"ב תער"ב המשך ואילך. שנז ע' אור ביהל ― ובארוכה
ועוד. ואילך.

ב.49) יו"ד, בהעלותך
פוחתין50) "אין ― הש"ק דיום הרמב"ם בשיעור מהרמז להעיר

zexvevg izyn.(ה"ד פ"ג המקדש כלי (הל' "
גדול51) אני לא כביכול תאומתי . . "תמתי ב: פ"ה, שהש"ר ראה

אוה"ת (וראה ממני" גדולה היא ולא שם).ממנה
של52) (אלופו ואל"ף ד"ם, רק שהוא צורה חצי הוא "האדם ושם:

יחד כשיתדבקו אמנם שלימה, צורה אינו ג"כ כביכול לבד עולם)
שלימה". צורה נעשה

זה.53) ש"ק דערב היומי בשיעור
ב.54) פרק ריש
וש"נ.55) סקט"ז. הוספות כש"ט ראה

a"pyz'd oey`xÎxc` d"k ,milwy 't ,ldwie 't w"ye w"yre lil zegiyn

הרגש ― יותר נעלה ענין zewl`cוישנו ze`ivndשפועלd`ividלהעלות (ודהעולם) דהאדם המציאות מגדרי
נרגש אחד), פרט שלימות רק (לא הפרטים בכל עבודתו שלימות כשישנה גם שלכן, ית', עצמותו עם ולהתאחד

ד" הענין הקודשzivgnאצלו בשקל השקלmixyrהשקל "zivgnגרה (ולא זוxyrהשקל" שאין גרה"),
חד", כולא וקוב"ה ד"ישראל והתאחדות בהתקשרות היא האמיתית השלימות כי, צורה", "חצי אלא "שלימות"

" השלם, שקל הקודש", "שקל נעשה שרומזmixyrשעי"ז ההתאחדות56גרה", (עשרxyrcעל הנפש כחות
עם בחינתxyrדישראל) "עשרים", נעשה יחד שניהם ובצירוף דקוב"ה), (עשר דישראלxzkd57ספירות העצם ,

כידוע ספירות, מעשר שלמעלה דקוב"ה והעצם הנפש, כחות מעשר של58שלמעלה עצמותו עם קשור שה"כתר"
("מלך עיניך")59המלך תחזינה .60ביפיו

האלקות דרגת וגילוי המשכת רק (לא בעולם גם נעשה mlerlועי"ז zkiiyyהיציאה ובעיקר) גם אלא ,

כולא שהם) (כפי וקוב"ה ד"ישראל העצם בו שמתגלה שעי"ז ית', לעצמותו דירה להיות וההעלאה ממציאותו
" ― "cgחד" ולא דייקא, על`" שרומז (באל"ף), עלmvrdחד" שרומז מאל"ף שלמעלה וד)קוב"ה ד(ישראל

mler"אלופו ly."

" הדיוק גם מובן ירבהxiyrdועפ"ז המציאותlcdeלא מצד העבודה עניני פרטי בכל כי, ― ימעיט" לא
והעשיר ימעיט הדל דילי', שיעורא לפום חד כל ו"הדל" ד"העשיר" ההתחלקות וישנה להיות צריכה שלהם,

של באופן היא השקל" "מחצית משא"כ המשכן), למלאכת העשירות (לנצל מציאותו,d`iviירבה מגדרי
ו"דל" ד"עשיר" מההתחלקות שלמעלה העצם בחינת מצד ימעיט", לא והדל ירבה לא .61"העשיר

.Êהביאו השקל שממחצית ― הקרבנות לעבודת ביחס השקל" "מחצית דנתינת הענין תוכן לבאר ויש
האדם: בעבודת ― השנה כל של ציבור קרבנות

―שרומז62כתיב לה'" קרבן מכם יקריב כי קירוב63"אדם מלשון (קרבן הקירוב כללות להקב"ה64על דהאדם (
אתmkn("יקריב תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה ד"מן הענינים פרטי באים ולאח"ז ממש), מכם קרבן",

שצריכים צאן) בבחי' שהוא מי ויש בקר בבחי' שהוא מי (יש דנה"ב הדרגות חילוקי על שרומז קרבנכם",
לה'. להקריבם

קרבנכם", את תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה "מן העבודה פרטי אודות מדובר הכתוב בהמשך כלומר:
בכל לה', הקרבן לפעול צריכים ובהם וגו'"), הבהמה ("מן פרטיו בכל האדם מציאות תחילה מודגשת שבהם
אבל יחיד). בלשון הכתוב שהתחלת (אף רבים לשון קרבנכם" את "תקריבו נאמר שלכן ענינו, לפי ואחד אחד

ואילך).56) א'תתקו (ע' שם אוה"ת ראה
ג.57) לה, שה"ש (לקו"ת כתר ר"ת וכ"ף כתר, בגימטריא עשרים

א'תתקט). ע' שם אוה"ת
ד"ה58) הפורים שער אורה שערי ובפרש"י. טֿיו"ד ו, אסתר ראה

פ"זֿח. מלכות לבוש יביאו
יז.59) לג, ישעי'
"בני60) שהם ― אתפאר") בך אשר ("ישראל בישראל ודוגמתו

רע"ב)). (א, בהקדמה (תקו"ז ל"מלכים" ועד א), סז, (שבת מלכים"
בחינת61) על קאי ימעיט" לא והדל ירבה לא ש"העשיר לומר, ויש

ד"העשיר" החילוק ישנו שבהם לפרטים שייכות לו שיש כפי העצם
ולא צורך אין לפרטים) משייכות (שלמעלה ממש בהעצם כי, ו"הדל",

ו"הדל". ד"העשיר" ההתחלקות לשלול שייך
השקל "מחצית הכתוב לשון בכפל הדיוק גם לבאר יש ועפ"ז
ב' בזה שיש ― השקל" מחצית השקל גרה עשרים הקודש בשקל
שקצבתי השקל ("במשקל הקודש" בשקל השקל "מחצית (א) דרגות:
― הוא) כמה לפרט מבלי (פרש"י), הקודש" שקלי בו לשקול לך

על ynnשרומז mvrd") השקל גרה "עשרים (ב) ,eiykrלך פירש

שיש כפי העצם על שרומז ― השקל" מחצית (פרש"י)) הוא" כמה
"העשיר שלאח"ז) (בפסוק נאמר זה ועל (עשרים), לפרטים שייכות לו

ימעיט". לא והדל ירבה לא
בב' גם מודגש השקל דמחצית דרגות) (ב' שהכפל להוסיף, ויש
דיש ― ציבור וקרבנות המשכן אדני השקל: ממחצית שנעשו הענינים

המשכן, דאדני השקל" ש"מחצית עלceqidלומר, רומז דהמשכן,
כפי העצם על רומז ציבור דקרבנות השקל" ו"מחצית ממש, העצם

" רש"י: בפירוש הלשון דיוק יומתק (ועפ"ז לפרטים id`ששייך s`

והן השקל מחצית אחד כל ונתנו . . המשכן משהוקם שמנאן מנין ע"י
ושנה שנה כל של ציבור קרבנות מהן miiprלקנות mda eeyede

mixiyreלמטה היא ציבור דקרבנות השקל שמחצית כיון ― "

") היא שגם המשכן, דאדני השקל id`ממחצית s`,העצם בחינת ("

בהם "הושוו לפרטים, ששייך כפי העצם בחינת miiprאבל,

mixiyre.((76 הערה לקמן (וראה *"
ב.62) א, ויקרא
ובכ"מ.63) פ"ב. תש"י לגני באתי ד"ה ואילך. ב ב, ויקרא לקו"ת ראה
(קט).64) סמ"ו הבהיר ספר

md dxtkl zepaxwdy mkizeytp lr xtkl xn`p (zipyd) dnexz dze` lre" ,jiynn ,"mixiyre miipr mda eeyed"y i"yx azeky ixg`ly ,xirdl (*

,ik ,(mipc`d znexz ,dpey`xd dnexzl k"k `le) zipyd dnexzl xwira jiiy "mixiyre miipr mda eeyed"y f"ptl y"ny fnexn dfay l"ic Ð "mi`a

df aezkl jixv 'id ,("da dey mlek ci dzid `l"y ziyilyl qgia) zipyde dpey`xdc weligd yibcdl (wx) ezpeek m`סיום rvn`a)לאחרי `le)

.(mi`a md dxtkl zepaxwdy) zipyd dnexzd oipr
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הרגש ― יותר נעלה ענין zewl`cוישנו ze`ivndשפועלd`ividלהעלות (ודהעולם) דהאדם המציאות מגדרי
נרגש אחד), פרט שלימות רק (לא הפרטים בכל עבודתו שלימות כשישנה גם שלכן, ית', עצמותו עם ולהתאחד

ד" הענין הקודשzivgnאצלו בשקל השקלmixyrהשקל "zivgnגרה (ולא זוxyrהשקל" שאין גרה"),
חד", כולא וקוב"ה ד"ישראל והתאחדות בהתקשרות היא האמיתית השלימות כי, צורה", "חצי אלא "שלימות"

" השלם, שקל הקודש", "שקל נעשה שרומזmixyrשעי"ז ההתאחדות56גרה", (עשרxyrcעל הנפש כחות
עם בחינתxyrדישראל) "עשרים", נעשה יחד שניהם ובצירוף דקוב"ה), (עשר דישראלxzkd57ספירות העצם ,

כידוע ספירות, מעשר שלמעלה דקוב"ה והעצם הנפש, כחות מעשר של58שלמעלה עצמותו עם קשור שה"כתר"
("מלך עיניך")59המלך תחזינה .60ביפיו

האלקות דרגת וגילוי המשכת רק (לא בעולם גם נעשה mlerlועי"ז zkiiyyהיציאה ובעיקר) גם אלא ,

כולא שהם) (כפי וקוב"ה ד"ישראל העצם בו שמתגלה שעי"ז ית', לעצמותו דירה להיות וההעלאה ממציאותו
" ― "cgחד" ולא דייקא, על`" שרומז (באל"ף), עלmvrdחד" שרומז מאל"ף שלמעלה וד)קוב"ה ד(ישראל

mler"אלופו ly."

" הדיוק גם מובן ירבהxiyrdועפ"ז המציאותlcdeלא מצד העבודה עניני פרטי בכל כי, ― ימעיט" לא
והעשיר ימעיט הדל דילי', שיעורא לפום חד כל ו"הדל" ד"העשיר" ההתחלקות וישנה להיות צריכה שלהם,

של באופן היא השקל" "מחצית משא"כ המשכן), למלאכת העשירות (לנצל מציאותו,d`iviירבה מגדרי
ו"דל" ד"עשיר" מההתחלקות שלמעלה העצם בחינת מצד ימעיט", לא והדל ירבה לא .61"העשיר

.Êהביאו השקל שממחצית ― הקרבנות לעבודת ביחס השקל" "מחצית דנתינת הענין תוכן לבאר ויש
האדם: בעבודת ― השנה כל של ציבור קרבנות

―שרומז62כתיב לה'" קרבן מכם יקריב כי קירוב63"אדם מלשון (קרבן הקירוב כללות להקב"ה64על דהאדם (
אתmkn("יקריב תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה ד"מן הענינים פרטי באים ולאח"ז ממש), מכם קרבן",

שצריכים צאן) בבחי' שהוא מי ויש בקר בבחי' שהוא מי (יש דנה"ב הדרגות חילוקי על שרומז קרבנכם",
לה'. להקריבם

קרבנכם", את תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה "מן העבודה פרטי אודות מדובר הכתוב בהמשך כלומר:
בכל לה', הקרבן לפעול צריכים ובהם וגו'"), הבהמה ("מן פרטיו בכל האדם מציאות תחילה מודגשת שבהם
אבל יחיד). בלשון הכתוב שהתחלת (אף רבים לשון קרבנכם" את "תקריבו נאמר שלכן ענינו, לפי ואחד אחד

ואילך).56) א'תתקו (ע' שם אוה"ת ראה
ג.57) לה, שה"ש (לקו"ת כתר ר"ת וכ"ף כתר, בגימטריא עשרים

א'תתקט). ע' שם אוה"ת
ד"ה58) הפורים שער אורה שערי ובפרש"י. טֿיו"ד ו, אסתר ראה

פ"זֿח. מלכות לבוש יביאו
יז.59) לג, ישעי'
"בני60) שהם ― אתפאר") בך אשר ("ישראל בישראל ודוגמתו

רע"ב)). (א, בהקדמה (תקו"ז ל"מלכים" ועד א), סז, (שבת מלכים"
בחינת61) על קאי ימעיט" לא והדל ירבה לא ש"העשיר לומר, ויש

ד"העשיר" החילוק ישנו שבהם לפרטים שייכות לו שיש כפי העצם
ולא צורך אין לפרטים) משייכות (שלמעלה ממש בהעצם כי, ו"הדל",

ו"הדל". ד"העשיר" ההתחלקות לשלול שייך
השקל "מחצית הכתוב לשון בכפל הדיוק גם לבאר יש ועפ"ז
ב' בזה שיש ― השקל" מחצית השקל גרה עשרים הקודש בשקל
שקצבתי השקל ("במשקל הקודש" בשקל השקל "מחצית (א) דרגות:
― הוא) כמה לפרט מבלי (פרש"י), הקודש" שקלי בו לשקול לך

על ynnשרומז mvrd") השקל גרה "עשרים (ב) ,eiykrלך פירש

שיש כפי העצם על שרומז ― השקל" מחצית (פרש"י)) הוא" כמה
"העשיר שלאח"ז) (בפסוק נאמר זה ועל (עשרים), לפרטים שייכות לו

ימעיט". לא והדל ירבה לא
בב' גם מודגש השקל דמחצית דרגות) (ב' שהכפל להוסיף, ויש
דיש ― ציבור וקרבנות המשכן אדני השקל: ממחצית שנעשו הענינים

המשכן, דאדני השקל" ש"מחצית עלceqidלומר, רומז דהמשכן,
כפי העצם על רומז ציבור דקרבנות השקל" ו"מחצית ממש, העצם

" רש"י: בפירוש הלשון דיוק יומתק (ועפ"ז לפרטים id`ששייך s`

והן השקל מחצית אחד כל ונתנו . . המשכן משהוקם שמנאן מנין ע"י
ושנה שנה כל של ציבור קרבנות מהן miiprלקנות mda eeyede

mixiyreלמטה היא ציבור דקרבנות השקל שמחצית כיון ― "

") היא שגם המשכן, דאדני השקל id`ממחצית s`,העצם בחינת ("

בהם "הושוו לפרטים, ששייך כפי העצם בחינת miiprאבל,

mixiyre.((76 הערה לקמן (וראה *"
ב.62) א, ויקרא
ובכ"מ.63) פ"ב. תש"י לגני באתי ד"ה ואילך. ב ב, ויקרא לקו"ת ראה
(קט).64) סמ"ו הבהיר ספר

md dxtkl zepaxwdy mkizeytp lr xtkl xn`p (zipyd) dnexz dze` lre" ,jiynn ,"mixiyre miipr mda eeyed"y i"yx azeky ixg`ly ,xirdl (*

,ik ,(mipc`d znexz ,dpey`xd dnexzl k"k `le) zipyd dnexzl xwira jiiy "mixiyre miipr mda eeyed"y f"ptl y"ny fnexn dfay l"ic Ð "mi`a

df aezkl jixv 'id ,("da dey mlek ci dzid `l"y ziyilyl qgia) zipyde dpey`xdc weligd yibcdl (wx) ezpeek m`סיום rvn`a)לאחרי `le)

.(mi`a md dxtkl zepaxwdy) zipyd dnexzd oipr
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מציאותו שכל אלא שלו, המציאות (לא תחילה שמודגש ― העצם שמצד הקירוב אודות מדובר הכתוב בהתחלת
סתם, לה'" "קרבן אם, כי בהקרבן, דרגות חילוקי נזכר ולא "מכם"), ואח"כ ("יקריב" לה' הקירוב אלא) אינה

חד" כולא וקוב"ה "ישראל בשוה, ישראל בכל שהוא העצם שמצד .65הקירוב

מממונו באים יחיד שקרבנות ― ציבור לקרבנות יחיד קרבנות שבין בחילוק מודגש זה יחידוענין כל של
שבאים ציבור קרבנות משא"כ עני, וקרבן עשיר דקרבן דרגות חילוקי בהם ויש lwydויחיד, zivgnn,בנ"י דכל

חד". כולא וקוב"ה ד"ישראל והאחדות הקירוב מודגש שבהם כיון ועניים, דעשירים דרגות חילוקי בהם ואין

מצות ע"י השקל למחצית זכר שעושין ― קיים ביהמ"ק שאין בזמן :dwcvd66ועד"ז

המובחר) מן (מצוה חומש מעשר, דרגות: חילוקי יש הצדקה בה67בנתינת שוה כולם יד היתה ש"לא ―

לבו" שנדבו מה איש איש .3אלא

איש "ונתנו שעז"נ הצדקה בנתינת יותר נעלית דרגא eytpויש xtek" ― yi`lלה'" xy` lk"נפשו בעד ,68יתן

לה' ונותן eze`ivnשמוסר lkמהם אחד שכל ועשירים"), עניים בה ("הושוו ו"הדל" "העשיר" שוים זה שבענין ,

לה' elנותן xy` lk69" אלא אינה שמציאותו אצלו שנרגש כיון ,zivgnשמתאחד עי"ז נעשית ושלימותו השקל",
הצדקה מצות של בתוכנה (כמודגש יהודי עוד עם שמתאחד עי"ז (ובעיקר) גם שמתבטא כפי הקב"ה, ),70עם

חד". כולא וקוב"ה "ישראל

גם מודגשת השקל) למחצית זכר (שעושין ובצדקה השקל) ממחצית (שבאים שבקרבנות שכיון ולהוסיף,
mlerdהעבודה xexiacסולת71[כידוע עשרון ע"י הצומח וכל אחת בהמה ע"י לה' עולה החי כל הי' ש"בקרבנות

כו'" בשמן בלול ש"שקולה72אחד בצדקה ועד"ז הקרבנות"73, כל ידות74כנגד הארבע כל עמו מעלה ש"החומש ,

העולם דבירור בעבודה שגם מרומז השקל" ל"מחצית שבשייכותם לומר, יש ― ית'"] לשבתו מכון להיות לה'
הפעולהd`ividמודגשת (כ"כ) לא היינו, ית', לעצמותו דירה של ומצב למעמד ולהתקרב לעלות העולם מגדרי
mipezgzaעשיית בעיקר אלא שלהם, zi'בהגדרים el dxicd,"השקל "מחצית בנתינת ישראל של לעבודתם בהתאם ,

חד. שכולא וקוב"ה דישראל העצם מצד אלא ו"הדל"), ד"העשיר" (ההתחלקות בעולם מציאותם גדרי מצד שאינה

.Áפקודי לפ' ולא זו), (כבשנה דוקא ויקהל לפ' שקלים פרשת של שייכותה לבאר יש :75עפ"ז

נדבת משקלי כל "נימנו המשכן", "פקודי פקודי, ונימנוokyndבפרשת ולנחושת ולזהב lklלכסף eilk lk

ezcearדכל העבודה מודגשת שבזה ― "ihxt,המשכן דמלאכת hxteהענינים hxt lkyמנוצל ודהעולם) (דהאדם
"כסף שגם אלא עוד ולא ולנחושת"). ולזהב ("לכסף המיוחדת ותכונתו למעלתו dcrdבהתאם icewt,"'גו

הוא השקל", מחצית אחד כל ונתנו . . נדבתhxt"שמנאן ד"משקלי מאתokyndבהמנין העדה פקודי "וכסף ,"
ו הקודש אדני את לצקת וגו' גו'".ככר

אלא המשכן, נדבת משקלי במנין כפרט (לא השקל מחצית נתינת אודות מדובר שקלים בפרשת משא"כ
בשביל בפ"ע) i"paכענין oipnבפ"ע ושבט" שבט כל "מנין לידע "למשפחותם", אינו זה שמנין ועיקר, ועוד ,

המנין אלא בפ"ע), שבט דכל המנין ובארוכה נתפרט שבו הפקודים", חומש בתחלת האמור llkc(כ"המנין

הכתוב65) (כבסיום ציווי בלשון נאמר לא זה שמטעם לומר, ויש
העצם מצד כי, ― יקריב" כי "אדם אלא קרבנכם"), את "תקריבו
מלכתחילה אצלו שנרגש כיון הקירוב, על בציווי צורך אין דהאדם

מציאותו. כל שזוהי
מקום66) באותו הקבוע המטבע מן מחצית פורים קודם ליתן "יש

ר"ס או"ח (רמ"א באדר" נותנין שהיו השקל למחצית זכר זמן ובאותו
תרצד).
רמט.67) ר"ס יו"ד שו"ע ה"ה. פ"ז עניים מתנות הל' רמב"ם
וש"נ.68) ואילך. 217 ע' חכ"ז לקו"ש בארוכה וראה ד. ב, איוב
לו69) (שיש העשיר בין גדול חילוק יש לו" אשר שב"כל ואף

מ"מ, מעט), לו (שיש להדל הםdpizpdaהרבה) שוים לו" אשר ד"כל
ובלבד הממעיט ואחד המרבה "אחד בסופה) (מנחות מארז"ל (וע"ד

לשמים"). לבו שיכוין
עצם70) על (נוסף נוגע זה שבענין לו,dpizpdופשוט אשר דכל

העשיר שבנתינת הכמות ריבוי (ובעיקר) גם הכמות) מהי נפק"מ ללא
)el xy` lk.העניים של מחסורם כל למלא שצריכים כיון ― (

פל"ד.71) תניא
המלח.72) ע"י הדומם כל עליית וכן
ב.73) מט, סוכה ראה
ירושלמי74) תלמוד ובכל המצוות, כל כנגד ש"שקולה לכך נוסף

נפשו כח כל הרי כפיו מיגיע ש"נותן דכיון סתם", מצוה בשם נק' היא
אלו, מעות בו שנשתכר אחר עסק או מלאכתו בעשיית מלובש החיונית
"חלק מעלה ועי"ז לה'", עולה החיונית נפשו כל הרי לצדקה וכשנותנן
לה' להעלותו החיונית בנפשו התלוי העולם מכללות ריבוא מששים אחד
נשמות ריבוא ששים שהם ישראל ד"כללות העבודה וע"י בעלייתה",

פל"ז). (תניא העולם" כללות של החיות "כללות לה' עולה פרטיות"
לקמן75) ראה ― פקודי בפ' שקלים פ' שקורין לקביעות ובנוגע

.79 הערה
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l`xyiבשוה ישראל שבכל העצם מצד יעלה, שבמסילתו ושבט שבט דכל העבודה לפרטי מהתחלקות .76שלמעלה

בטיל" לא באלף ש"אפילו דישראל המציאות תוקף מדגיש שהמנין הרמז77ולהוסיף, ע"ד לומר דיש ―

הוא ישראל של מציאותם ותוקף עולם", של "אלופו על קאי mlerמ"אלופוdlrnlש"אלף" lyלא ("באלף "
דקוב"ה. העצם עם עולם) של אלופו באל"ף, מ"אחד" (למעלה חד שהוא דישראל העצם מצד בטיל"),

שהיא השקל", ד"מחצית העבודה אודות מדובר שבה שקלים פרשת האדםdlrnlולכן, עניני פרטי מכל
מצד להיותה לפרשתmvrdוהעולם, שייכת ― וקוב"ה מצדldwieדישראל (לא הענינים כל הקהלת שתוכנה ,

ית'. לעצמותו מציאותם) מגדרי היציאה ע"י אדרבה, אלא עניניהם, פרטי

העצם שמצד העבודה מודגשת ויקהל, פרשת בשבת שקלים פרשת שקורין זו שנה שבקביעות לומר, ויש
שקליםmiltka78דישראל פרשת מצד והן ויקהל פרשת מצד הן שקביעותם79, השנים בשאר גם נמשך (ומזה

שונה). באופן

.Ëשממחצית בכך (כמודגש השנה כל על נמשך ויקהל) פרשת עם ביחד כשבאה (ובפרט שקלים ומפרשת
להתאחדות בנוגע הן לעצמו, בנוגע הן ויום, יום דכל בעבודה ― השנה) כל של ציבור קרבנות לוקחים השקל

העולם. בעניני לעבודה בנוגע והן ישראל, כלל עם
חדשה" "ברי' (כשנעשה ויום יום דכל העבודה לומר80התחלת "טוב ― לפניך" אני "מודה באמירת היא (

לפניך" אני מודה משנתו כשניעור :81מיד

קלה ומחשבה התבוננות לא ואפילו ומחשבה, התבוננות הקדמת לאחר אינה לפניך" אני "מודה ,82אמירת

" כבודו"cinאלא הארץ כל ש"מלא וההרגש ההכרה כי, ― משנתו" השינהzehiytaהוא83כשניעור בעת )84(גם

והשלימות התוקף בכל שהיא נפשו עצם מצד מישראל כאו"א השינהcinz85אצל בעת (ואדרבה, השינה בעת גם ,
("אני"), מציאותו הרגש ומתחדש חדשה" "ברי' כשנעשה ולכן, נפשו), עצם על שמעלימים הענינים נרגשים לא
ונתינה מסירה ― "לפניך" היא ה"אני" ומציאות ל"אני", ה"מודה" שמקדים לפניך", אני "מודה מיד אומר
אחת לצורה צורות" ה"חצאי ולאחד לחבר השקל", ד"מחצית העבודה ובדוגמת ע"ד להקב"ה, מציאותו דכל

חד". כולא לפניך") ("אני וקוב"ה "ישראל שלימה,

לקונו בהשימוש העבודה באה hxteולאח"ז hxt lkaמתחיל ― המשכן") "פקודי (ע"ד (ודהעולם) דהאדם
בפעם זה על להקב"ה שיברכו יום, בכל נהנין שהבריות מה והנהגתו העולם סדר "על שנתקנו השחר מברכות

ויום" יום בכל זו הנאה שנהנין קונו,86ראשונה את לשמש היום כל במשך אלו הנאות לנצל עצמו על פועל שעי"ז ,

בפסוק התפלה בהתחלת כמודגש ― דבנ"י העבודה אופני פרטי בכל לקונו להשימוש בנוגע טובו87ועד"ז "מה

כשהתחילו76) "שמנאן המנין שבין החילוק שזהו לומר, ויש
נעשו ומהם . . השקל מחצית ואחד אחד כל ונתנו המשכן בנדבת

המשכן, משהוקם "שמנאן להמנין zlgzaהאדנים", xen`d oipnd `ed

micewtd ynegקרבנות מהן לקנות והן השקל מחצית אחד כל ונתנו . .
שהם האדנים נעשו שממנו המשכן נדבת בהתחלת שהמנין ― ציבור"

ceqiעם קשור ynnהמשכן, mvrdוהמנין כלל, מהתחלקות שלמעלה
(עבודה ציבור קרבנות הביאו שממנו המשכן קשורlretaמשהוקם ,(

העצם itkmihxtlעם jiiyy("מנין ע"י היא ("אף מנין הוא שגם ,

מאחד, יותר נחשב אינו שבגדולים (שהגדול ישראל כל שוים שבו
והדל ירבה לא "העשיר ע"ד מאחד, פחות נחשב אינו שבקטנים והקטן
"למשפחותם", הוא המנין אבל העצם, מצד להיותו ימעיט"), לא
לפרטים ששייך כפי העצם בחי' שזוהי כיון ושבט", שבט כל "מנין

.(61 הערה (כנ"ל
ב.77) ג, ביצה ראה
תשא78) פ' דשבת בהקריאה השקל" ד"מחצית הכפל על נוסף

הקריאות ששתי זו שנה בקביעות ובפרט שקלים. פ' דשבת ובהקריאה
הענין. כפל יותר בולט שאז זל"ז, הסמוכות שבתות בשתי הם

―מודגשת79) פקודי פרשת בשבת שקלים פרשת שקורין ובשנים
עניני פרטי כל על העצם שמצד השקל דמחצית העבודה השפעת בעיקר

המשכן"). "פקודי על העדה" "פקודי (השפעת המשכן דמלאכת העבודה
ס"ו.80) סמ"ו שם וראה ורס"ו. רס"ד, או"ח אדה"ז שו"ע
ס"ו.81) (מהדו"ב) ס"ה. ס"א שם
ש"82) שממשיך לפניך)f"irכפי אני מודה אמירת אתxekfi(ע"י

. . משינתו שניעור ש"מיד כותב שלפנ"ז ולהעיר, בלבוaeygiה'".
שוכב הוא מי בזריזותrcieלפני יקום ועי"ז עליו" חופף שממ"ה

כשניעור(מהדו"ב מיד לומר . . "טוב ממשיך ולאח"ז ס"ד), שם
ויקום עליו העומד ה' את יזכור ועי"ז . . לפניך אני מודה משנתו
לפני היא לפניך אני מודה שאמירת יותר מודגש שבזה ― בזריזות"

"מיד". ומחשבה, התבוננות
ג.83) ו, ישעי'
תשובה84) (הל' הרמב"ם כלשון ברוחניות, לשינה בנוגע ועד"ז

השוכחים אלו בוראכם, וזכרו כו' משנתכם ישינים "עורו ה"ד) פ"ג
כו'". הזמן בהבלי* האמת את

שרצונו85) ספ"ב) גירושין (הל' הרמב"ם פס"ד izin`dוע"ד

כל את (ו)לעשות . . מישראל "להיות מישראל דכאו"א (הפנימי)
האמיתי). הרצון על הגלוי הרצון מעלים שלפעמים (אלא כו'" המצוות

רסמ"ו.86) או"ח אדה"ז שו"ע
ה.87) כד, בלק
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l`xyiבשוה ישראל שבכל העצם מצד יעלה, שבמסילתו ושבט שבט דכל העבודה לפרטי מהתחלקות .76שלמעלה

בטיל" לא באלף ש"אפילו דישראל המציאות תוקף מדגיש שהמנין הרמז77ולהוסיף, ע"ד לומר דיש ―

הוא ישראל של מציאותם ותוקף עולם", של "אלופו על קאי mlerמ"אלופוdlrnlש"אלף" lyלא ("באלף "
דקוב"ה. העצם עם עולם) של אלופו באל"ף, מ"אחד" (למעלה חד שהוא דישראל העצם מצד בטיל"),

שהיא השקל", ד"מחצית העבודה אודות מדובר שבה שקלים פרשת האדםdlrnlולכן, עניני פרטי מכל
מצד להיותה לפרשתmvrdוהעולם, שייכת ― וקוב"ה מצדldwieדישראל (לא הענינים כל הקהלת שתוכנה ,

ית'. לעצמותו מציאותם) מגדרי היציאה ע"י אדרבה, אלא עניניהם, פרטי

העצם שמצד העבודה מודגשת ויקהל, פרשת בשבת שקלים פרשת שקורין זו שנה שבקביעות לומר, ויש
שקליםmiltka78דישראל פרשת מצד והן ויקהל פרשת מצד הן שקביעותם79, השנים בשאר גם נמשך (ומזה

שונה). באופן

.Ëשממחצית בכך (כמודגש השנה כל על נמשך ויקהל) פרשת עם ביחד כשבאה (ובפרט שקלים ומפרשת
להתאחדות בנוגע הן לעצמו, בנוגע הן ויום, יום דכל בעבודה ― השנה) כל של ציבור קרבנות לוקחים השקל

העולם. בעניני לעבודה בנוגע והן ישראל, כלל עם
חדשה" "ברי' (כשנעשה ויום יום דכל העבודה לומר80התחלת "טוב ― לפניך" אני "מודה באמירת היא (

לפניך" אני מודה משנתו כשניעור :81מיד

קלה ומחשבה התבוננות לא ואפילו ומחשבה, התבוננות הקדמת לאחר אינה לפניך" אני "מודה ,82אמירת

" כבודו"cinאלא הארץ כל ש"מלא וההרגש ההכרה כי, ― משנתו" השינהzehiytaהוא83כשניעור בעת )84(גם

והשלימות התוקף בכל שהיא נפשו עצם מצד מישראל כאו"א השינהcinz85אצל בעת (ואדרבה, השינה בעת גם ,
("אני"), מציאותו הרגש ומתחדש חדשה" "ברי' כשנעשה ולכן, נפשו), עצם על שמעלימים הענינים נרגשים לא
ונתינה מסירה ― "לפניך" היא ה"אני" ומציאות ל"אני", ה"מודה" שמקדים לפניך", אני "מודה מיד אומר
אחת לצורה צורות" ה"חצאי ולאחד לחבר השקל", ד"מחצית העבודה ובדוגמת ע"ד להקב"ה, מציאותו דכל

חד". כולא לפניך") ("אני וקוב"ה "ישראל שלימה,

לקונו בהשימוש העבודה באה hxteולאח"ז hxt lkaמתחיל ― המשכן") "פקודי (ע"ד (ודהעולם) דהאדם
בפעם זה על להקב"ה שיברכו יום, בכל נהנין שהבריות מה והנהגתו העולם סדר "על שנתקנו השחר מברכות

ויום" יום בכל זו הנאה שנהנין קונו,86ראשונה את לשמש היום כל במשך אלו הנאות לנצל עצמו על פועל שעי"ז ,

בפסוק התפלה בהתחלת כמודגש ― דבנ"י העבודה אופני פרטי בכל לקונו להשימוש בנוגע טובו87ועד"ז "מה

כשהתחילו76) "שמנאן המנין שבין החילוק שזהו לומר, ויש
נעשו ומהם . . השקל מחצית ואחד אחד כל ונתנו המשכן בנדבת

המשכן, משהוקם "שמנאן להמנין zlgzaהאדנים", xen`d oipnd `ed

micewtd ynegקרבנות מהן לקנות והן השקל מחצית אחד כל ונתנו . .
שהם האדנים נעשו שממנו המשכן נדבת בהתחלת שהמנין ― ציבור"

ceqiעם קשור ynnהמשכן, mvrdוהמנין כלל, מהתחלקות שלמעלה
(עבודה ציבור קרבנות הביאו שממנו המשכן קשורlretaמשהוקם ,(

העצם itkmihxtlעם jiiyy("מנין ע"י היא ("אף מנין הוא שגם ,

מאחד, יותר נחשב אינו שבגדולים (שהגדול ישראל כל שוים שבו
והדל ירבה לא "העשיר ע"ד מאחד, פחות נחשב אינו שבקטנים והקטן
"למשפחותם", הוא המנין אבל העצם, מצד להיותו ימעיט"), לא
לפרטים ששייך כפי העצם בחי' שזוהי כיון ושבט", שבט כל "מנין

.(61 הערה (כנ"ל
ב.77) ג, ביצה ראה
תשא78) פ' דשבת בהקריאה השקל" ד"מחצית הכפל על נוסף

הקריאות ששתי זו שנה בקביעות ובפרט שקלים. פ' דשבת ובהקריאה
הענין. כפל יותר בולט שאז זל"ז, הסמוכות שבתות בשתי הם

―מודגשת79) פקודי פרשת בשבת שקלים פרשת שקורין ובשנים
עניני פרטי כל על העצם שמצד השקל דמחצית העבודה השפעת בעיקר

המשכן"). "פקודי על העדה" "פקודי (השפעת המשכן דמלאכת העבודה
ס"ו.80) סמ"ו שם וראה ורס"ו. רס"ד, או"ח אדה"ז שו"ע
ס"ו.81) (מהדו"ב) ס"ה. ס"א שם
ש"82) שממשיך לפניך)f"irכפי אני מודה אמירת אתxekfi(ע"י

. . משינתו שניעור ש"מיד כותב שלפנ"ז ולהעיר, בלבוaeygiה'".
שוכב הוא מי בזריזותrcieלפני יקום ועי"ז עליו" חופף שממ"ה

כשניעור(מהדו"ב מיד לומר . . "טוב ממשיך ולאח"ז ס"ד), שם
ויקום עליו העומד ה' את יזכור ועי"ז . . לפניך אני מודה משנתו
לפני היא לפניך אני מודה שאמירת יותר מודגש שבזה ― בזריזות"

"מיד". ומחשבה, התבוננות
ג.83) ו, ישעי'
תשובה84) (הל' הרמב"ם כלשון ברוחניות, לשינה בנוגע ועד"ז

השוכחים אלו בוראכם, וזכרו כו' משנתכם ישינים "עורו ה"ד) פ"ג
כו'". הזמן בהבלי* האמת את

שרצונו85) ספ"ב) גירושין (הל' הרמב"ם פס"ד izin`dוע"ד

כל את (ו)לעשות . . מישראל "להיות מישראל דכאו"א (הפנימי)
האמיתי). הרצון על הגלוי הרצון מעלים שלפעמים (אלא כו'" המצוות

רסמ"ו.86) או"ח אדה"ז שו"ע
ה.87) כד, בלק
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על שקאי ישראל", משכנותיך יעקב "כלihxtאהליך לשבטיו", ("שוכן לשבטים שמחולקים כפי דבנ"י העבודה
מעורבין" ואינן לעצמו שוכן ושבט זה"88שבט מול זה מכוונין אינן (ש"פתחיהם לאהלים מחולק שבט וכל ,(88.(

ומדגישים חוזרים ואהלים לשבטים ישראל דבני ההתחלקות בפרטי העבודה התחלת שלפני ― ועיקר ועוד
l`xyi llkc zecg`dקודם לומר "נכון בסידורו הזקן רבינו כמ"ש חד"), כולא וקוב"ה ("ישראל העצם מצד

כמוך" לרעך ואהבת של עשה מצות עלי מקבל הריני שכל89התפלה השקל", שב"מחצית האחדות תוכן שזהו ,

שבפ"ע מרגיש שלימה",90אחד אחת "צורה נעשה יהודי עוד עם ובצירוף צורה", "חצי "מחצית", אלא אינו
הקודש" .91"שקל

התפלה, דעבודת הענינים פרטי כל שלאחרי ― התפלה וחותם בסיום גם מודגש זה שענין להוסיף, ויש
(התוכן הכללית בהודאה וחותמים מסיימים העמידה, דתפלת ברכות וי"ח וק"ש, ק"ש ברכות דזמרה, פסוקי

צדיקים ד"אך אני") כולו92לשמך"eceiד"מודה היום כל עבודת וחותם בסיום ועד"ז ולימוד93; התפלה (לאחרי
המדרש" לבית הכנסת "מבית ארץ"94התורה, דרך מנהג בהם "הנהג ואח"כ בהחשבוןֿצדק95, כמודגש ― (

" בתיבת וחותמו שסיומו בקשעהמ"ט היום כל תי"ו`znדעבודת באמצעיתה מ"ם ביתא דאלפא רישי' "אל"ף ,"
אני לומר הוא"96בסופה, אני אחרונים ואת . . אלקים אין ומבלעדי . . (שנבראו97ראשון העולם עניני שבכל ,

ה" מתגלה תי"ו) ועד מאל"ף אותיות ied'בכ"ב zn`"לגדרי98לעולם ובשייכות שבערך האלקות דרגת רק (לא
שב"כל ספרו בהתחלת הרמב"ם ובלשון הוי'"), ה"אמת ובעיקר גם אלא ענינו, לפי ופרט פרט ובכל העולם
אלא ומעלותיהם, תכונותיהם בפרטי שבהם, האלקות רק (לא מתגלה שביניהם" ומה וארץ משמים הנמצאים

" ובעיקר) e`vndגם zzn`"ש ובאופן ,"`l` e`vnp `lאני" (ע"ד המצאו" `l`מאמתת iz`xap `lאת לשמש
וה' אומר שהנביא "הוא ס"ג)), (כנ"ל אין99קוני" אומרת שהתורה והוא . . אמת מלבדו".100אלקים עוד

.Èשנת תהא "הי' ― זו בשנה ושקלים ויקהל פרשת בשבת בכהנ"ל יתירה lkaוהדגשה ze`ltp:"

הענינים שבכל בכל", מציאותם)101ב"נפלאות מגדרי היציאה (ע"י הענינים דכל העלי' מודגשת נפלאות, רואים
הכללי הענין אלא כו', ותכונתם מעלתם הפרטי, ענינם (כ"כ) נרגש שלא ובאופן ד"נפלאות", ומצב למעמד

נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי והשלימה, האמיתית דהגאולה ה"נפלאות" לראש ולכל .102ד"נפלאות",

עניני וכל בנ"י, כל האדם, עניני דכל ההקהלה מודגשת ― בכל נפלאות דשנת ושקלים ויקהל פרשת ובשבת
בהגאולה ושלימותה שעיקרה ית', עצמותו עם חד שהם העצם מצד ישראל של עבודתם ע"י ית', אליו העולם

ית'. לו דירה שנעשה כולו, העולם בכל חד" כולא וקוב"ה ד"ישראל הגילוי יהי' שאז והשלימה האמיתית

ועיקר: ועוד

שכבר במוחש גו'ligzdרואים ידו שנית אדנֿי ד"יוסיף ההבטחה קיום ובפשטות בפועל לפנ"ז) זמן (משך
הארץ" כנפות מארבע יקבץ יהודה ונפוצות ישראל נדחי zeielb―103ואסף ueaiwdaשונות ממדינות מבנ"י דרבים

הקדושה לארצנו mingxaeבעולם cqga,בהחבא משם לברוח צריכים שהיו פעם כמו סכנה, של באופן [ולא

ובפרש"י.88) ב שם,
וש"נ.89) .374 ע' חכ"ה לקו"ש בארוכה ראה
בהיותו90) היא כו'" מקבל "הריני אמירת כלל שבדרך יותר ויומתק

ממנו, לטובה שזקוק יהודי עוד שפוגש לפני פנימה, בחדרו עדיין
העצם. מצד ישראל דאהבת הענין אצלו נרגש ואעפ"כ,

עלי91) מקבל ל"הריני לפניך" אני "מודה בין שהחילוק לומר, ויש
דישראל העצם עם קשורים ששניהם (אף כמוך" לרעך ואהבת של מ"ע
הענינים ב' שבין החילוק ובדוגמת ע"ד הוא, חד), כולא וקב"ה
אני ש"מודה ― ציבור) וקרבנות המשכן (אדני השקל שבמחצית
ואהבת של מ"ע עלי מקבל ו"הריני ממש, העצם מצד הוא לפניך"
.(61 הערה (כנ"ל לפרטים* ששייך כפי העצם מצד הוא כמוך" לרעך

ו92) יד. קמ, וש"נ.תהלים שם. לקו"ש ראה
רבה93) . . לפניך אני "מודה באמירת ― בתחלתן סופן ונעוץ

על ריבוי של באופן מתפשטת אני" ד"מודה שה"נקודה" ― אמונתך"
אדני נעשו שממנו ― השקל" ב"מחצית (ודוגמתו כולו היום כל

כולו). המשכן עומד שעליו היסוד המשכן,
וש"נ.94) בסופה. ברכות
ב.95) לה, שם
ו.96) מד, ישעי'
ועוד.97) ה"א. פ"א סנהדרין ירושלמי
ב.98) קיח, תהלים
יו"ד.99) יו"ד, ירמי'
לה.100) ד, ואתחנן
דהשימוש.101) בי"ת באות שהתחלתם ובפרט
טו.102) ז, מיכה
יאֿיב.103) יא, ישעי'

`id 'ek lawn ipixd zxin` okle xgyd.לאחרי*) zekxa
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העולם מדינות ברוב עתה כהמצב ועד104אלא מתקרבים ויקהל דפרשת השבוע של שבסיומו חזקה והתקוה ,[
כבר zenilyeשעומדים xnba"אחרון גואל הוא ראשון ("גואל משה גמר105ד"ויקהל ישראל", בני עדת כל את (

בנ"י דכל גלויות קיבוץ צדקנו.106ושלימות משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה הארץ, כנפות ארבע מכל

היא ויקהל כשפרשת בזה נתינתֿכח דהפרטיםr"taותוספת להשלימות להמתין צריכים) (ולא פנאי שאין ―

והשלימה. האמיתית בהגאולה ד"ויקהל" השלימות נעשית ממש ומיד תיכף אלא ("פקודי"),

.‡Èישראל באהבת עוז וביתר שאת ביתר להוסיף יש ― ממש ומיד תיכף בפועל ולהביא ולזרז למהר וכדי
הגלות סיבת (ביטול ישראל ממש".107ואחדות ממעל אלקה "חלק שהוא מישראל כאו"א של מעלתו הדגשת ע"י ,(

על להשפיע שכדי במוחש שרואים כפי ― דבריֿמוסר אמירת ע"י לא ואפילו הפכו, שלילת ― [ופשיטא
וחיבה. אהבה ובדברי שלום, ובדרכי נועם בדרכי (ועליהם) אליהם לדבר צריכים יהדות בעניני יהודים

מ"ש ע"ד הפכית, הנהגה צ"ל שלפעמים שמצינו דוקא108וזה ה"ז ― בנו" שונא שבטו oae"חושך a`a,

של באופן הוא שביניהם היחס כלל daigeשבדרך dad`גם ואז כו', עצמית לאהבה ועד ,d`kddומצב (בזמן
מתוך היא בדבר) הכרח כשיש .dad`109מיוחד

של יחס רק לא הוא לבנ"י היחס ועיקר: mipaeועוד a`"אלקיכם לה' אתם מזה110("בנים יתירה אלא ,(

" ― cgובאיןֿערוך `lek d"aewe l`xyi.["

הגאולה" את שמקרבת צדקה "גדולה ― הצדקה במצות עוז וביתר שאת ביתר להוסיף יש .111וכן

השכר את ממש ומיד ותיכף ממש בפועל תביא בזה שההחלטה ― העיקר והוא ― שתמורת112ויה"ר ,

האומות" לבין שפיזרן בישראל הקב"ה (ש)עשה בשופר113ה"צדקה "תקע גלויות, דקיבוץ האמיתית הצדקה תהי' ,
לארצנו" הארץ כנפות מארבע יחד וקבצנו . . לחרותנו ובבנותינו"114גדול בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו "קהל115, ,

הנה" ישובו ישראל") בני עדת כל את משה ("ויקהל להר,11גדול הקודש, עיר לירושלים הקדושה, לארצנו
שני ובית ראשון בית גם שכולל (והמשולש, השלישי המקדש לבית הקדשים116הקודש, ולקדש הארון,117) (מקום

ראשונות לוחות נמצאים שניות118שבו ).119ולוחות

פעמים, "שני משכן", המשכן פקודי "אלה ויקהל: פ' שבת במנחת שקורין פקודי פ' בהתחלת הכתוב ובלשון
שנתמשכן למקדש חורבנין"120רמז בביהמ"ק9בשני ― בשלימות לבעליו שחוזר משכון כמו ,iyilydשכולל)

ממש. ומיד ותיכף בימינו, במהרה שיבנה (והמשכן)), שני ובית ראשון בית גם

לברוח104) צריכים שעדיין מדינות שתי או אחת מדינה שנשארה אף
המצב ישפיע ובודאי בהחבא, עלaexayמשם העולם lkמדינות

מתוך הקדושה לארצנו ויבואו יצאו ממש שמכולם העולם, מדינות
הגוף. ומנוחת הנפש מנוחת

וש"נ.105) ואילך. 8 ע' חי"א לקו"ש ד. פ"ב, שמו"ר ראה
עלו106) לא הגלות זמן שבמשך ― נשיאינו מרבותינו ומתחיל

ישראל גדולי כמה שמצינו דאף בלבד), לביקור לא (גם ישראל לארץ
הרי, ישראל, לארץ שעלו מהאראדאק) רמ"מ הרה"ק (כמו ואדמורי"ם
הצ"צ, אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר המגיד, הבעש"ט*,

נ אדמו"ר מו"ח וכ"ק נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר מהר"ש, שיאאדמו"ר
נשארו אלא בלבד**), לביקור לא (גם ישראל לארץ עלו לא דורנו,
לחצי דורנו) נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של (בזמנו ועד לארץ, בחוץ
והמעיינות התורה דהפצת העבודה נעשית וממנו שבו התחתון, כדור
ממש. ומיד תיכף ― צדק גואל ביאת עד כולו העולם בכל חוצה

ב.107) ט, יומא ראה
כד.108) יג, משלי
כו'".109) בנו המכה וצדיק חכם רחמן "אב סכ"ב: אגה"ק תניא ראה

א.110) יד, ראה פ'
פל"ז.111) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
תקעא.112) סו"ס או"ח שו"ע ב. ח, תענית ראה
ב.113) פז, פסחים
העמידה.114) תפלת נוסח
ט.115) יו"ד, בא
א.116) רכא, זח"ג ראה
וקדש117) דרגות, ב' רבים, לשון קדשים ― דרגות ג' שכולל

ובכ"מ). א. ה, פקודי לקו"ת (ראה שלישית דרגא (הקדשים),
ענינים.118) ג' ― לוחות שברי וגם
ארון119) "מקום שלכן הכתר, בחי' ―עשרים, הדברות עשרת ב"פ

הקדשים קדש דמקום אמה עשרים (משא"כ המדה" מן אינו
שבביהמ"ק***).

יעקב120) אהליך טובו "מה טובוjizepkynוכמ"ש "מה ישראל",
לפי חרבין, כשהן אף משכנותיך, . . בישובן עולמים ובית שילה אהל

ובפרש"י).oekynשהן שם (בלק כו'" עליהם

.l`xyi ux`l zelrl 'ek c"qw elv` dzidy s` (*

a"g ely ycewÎzexb`) recid eazkna envra xiaqdy itk ,`l` ,l`xyi ux`a xewia myl dzid `l l`xyi ux`l x"enc` g"en w"k ly ezriqpe (**

okle ,(aehq`xae yhiee`aeila) zeciqgd i`iyp eizea` ceak ced ipeiv ycew ilkida xwal zexyt`d epnn dlhip `idd dpicnn ez`iviay (`Îvw 'r

.ycewd ux`a ycewd zenewna xwal epevxa

.(61 dxrd l"pk) mihxtl jiiyy itk mvrde ynn mvrdÐ "lwyd zivgn lwyd dxb mixyr"l (mzq) "ycewd lwya lwyd zivgn" oiay weligd c"r (***
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ישראל גדולי כמה שמצינו דאף בלבד), לביקור לא (גם ישראל לארץ
הרי, ישראל, לארץ שעלו מהאראדאק) רמ"מ הרה"ק (כמו ואדמורי"ם
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
"...ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙¯ÁÓÏ Y ‰˘Ó Ï‰˜ÈÂ"

מפרש הפרשה, בתחילת משה" "ויקהל המלים על

ההר". מן כשירד הכפורים, יום "למחרת רש"י:

"ויקהל במלים בפשטות מובן אינו מה להבין: יש

שהיה להסביר רש"י צריך זאת, להבהיר כדי אשר משה",

הכפורים..."? יום "למחרת זה

המפרשים יום1אומרים "למחרת רש"י של שפירושו ,

עלֿפי`epiהכפורים..." אלא הפסוק, בלשון מדיוק נובע

למצוות" מקדימין ש"זריזין כיון לומר,2הגיון: סביר ,

על הציווי את ישראל לבני במסירתו התעכב לא שמשה

סיני, הר על מהקדושֿברוךֿהוא שמע אשר המשכן, עשיית

ההר. מן ירידתו למחרת מיד זאת עשה הוא אלא

מובן: אינו אך

מאורע של זמן מבאר רש"י אין התורה על בפירושו א)

וכדומה ההגיון לפי הכרחי כאשר אף שהמאורע3מסויים,

להבנת חשוב הדבר כאשר אלא מסויים, בזמן התרחש

הפסוק. של פשוטו

במסירת התעכב לא בודאי רבינו שמשה זו, הנחה ב)

של באופן זאת עשה אלא המשכן, עשיית על הציווי

לכאורה היא – הראשונה בהזדמנות מקדימין", "זריזין

בפשטות להבהיר4מובנת רש"י צריך מדוע כך, ואם .

yecigkלא משה כי הכפורים", יום "למחרת זה שהיה ,

יותר? מאוחר לזמן זאת דחה

.·
„ÈÓ ÌÈ¯·„‰ ˙‡ ¯ÒÓ ‰˘Ó :ËÂ˘Ù ÔÂÈ‚‰·

המפרשים אומרים השניה השאלה כיון5לגבי :

אופן על מדובר הקודמת הפרשה של האחרונים שבפסוקים

לזמן שמתייחס דבר – לישראל בדבריו משה של הנהגתו

הכפוריםxg`lרב הענין6יום שגם לחשוב, היה ניתן –

זמן התרחש מכן, לאחר המופיע משה", "ויקהל של

להבהיר, רש"י צריך לכן הכפורים. יום לאחר ממושך

הכפורים. יום למחרת זה שהיה

כך: להשיב קשה אך

לאחר רב זמן התרחש משה" ש"ויקהל נניח אם אף

משה הנהגת שסדרי לומר, זאת בכל צריך הכפורים, יום

("וידבר תשא פרשת שבסוף בפסוקים מסופר שעליהם

רב זמן נמשכו נגשו...") כן "ואחרי אליהם...", xg`lמשה

דיבר שמשה התקופה כל במשך כלומר, משה", "ויקהל

המשכן הקמת לאחר אף ישראל, בני עד7אל לפחות או ,

המשכן הקמת .8ליום

אלו, שפסוקים אופן, בכל להסביר, הכרחי זה לפי

ואת ישראל לבני משה של דיבורו אופן את המתארים

בתורה מופיעים זה, בנושא ההנהגה "ויקהלiptlסדרי

מן משה רדת עם מיד התחילו אלו שסדרים מפני משה",

משה". "ויקהל לפני אף ההר,

ויחשבו יטעו מדוע השאלה: שוב מתעוררת כך, ואם

ולא הכפורים, יום לאחר רב זמן התרחש משה" ש"ויקהל

יום לאחר מיד זאת עשה שמשה הפשוט, באופן יסבירו

הכפורים?

.‚
ÔÈÈ„Ú ÈÎ ,ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙¯‰Ê‡ ¯ÒÓ ‡Ï ‰˘Ó

‰ÏÁ ‡Ï
להבין: יש עוד

מקדימין "זריזין לגבי א', בסעיף דלעיל, ההסבר לפי

אף התרחש משה" ש"ויקהל לומר, היה צריך למצוות",

iptl" של הכפוריםzxgnlהזמן ביום הכפורים": יום

ו' "בתוך סיני מהר ירד רבינו שמשה לומר, יש כי עצמו.

מן הראשונה בירידתו מוצאים שאנו כפי זה, ביום שעות"

בתמוז בי"ז ימים9ההר, ארבעים והרי ,el`מושווים

הבדל שהיה לומר ואין הראשונים, הימים לארבעים

ההר מן ובירידה ביום10בסיומם זמן די לו היה כך, ואם .

עה"פ.1) וגו"א רא"ם

ועוד.2) כב. וירא תנחומא א. ד, פסחים

גם ג.i"yxtוראה כב, וירא

רש"י3) קבע דלא – ותצוה תרומה דפ' למשה הציווי בעניננו: לדוגמא

הכתובים להבנת כשנוגע – יא לג, בתשא (כ"א הנ"ל בפרשיות (מתיmyזמנו

כו')). משה נהג

ע"פ4) ה'.i"yxtובפרט סעיף להלן הובא – יד) (יט, יתרו

עה"פ.5) גו"א

הזה.6) הענין כל הוא הוה ולשון לא): לד, (תשא שם רש"י ראה

שם.7) תשא ש"ח

שם.8) תשא מרא"ם להעיר

א.9) לב, שם פרש"י

חסרים10) היו האחרונים יום שמ' א) פב, ב"ק – שלא כדי (ד"ה בתוס'

שירד – שאפשר כמה עד ביוהכ"פ ירידתו זמן לאחר שצריך י"ל ועפי"ז לילה.

בס' ד"ה תמח אלפים (ב' סה"ד סתקפ"א. לאו"ח בנו"כ (וראה לערב סמוך

אבל ועוד). היוzehytnפ"ר). האחרונים יום מ' שגם משמע ,minilyהכתובים

`lye.(הראשונים יום מ' גבי – א לב, (תשא כדפרש"י שעות, חשבינן
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עשיית על הציווי את לישראל למסור עצמו הכפורים

רק11המשכן זאת עשה שמשה רש"י מסביר מדוע כן, אם .

zxgnl?הכפורים יום

לפירושו רש"י של שההכרח לומר, היה אפשר לכאורה

" היה משה" ש"ויקהל –zxgnlביום ולא הכפורים", יום

מלאכת על הציווי מסירת שלפני מכך נובע – עצמו זה

על האזהרה את רק ישראל לבני ומסר משה הקדים המשכן

דוחה "אינו המשכן שמלאכת להבהיר כדי שבת, שמירת

השבת" ואם12את הכפורים". יום "אזהרת את לא אך ,

היה צריך עצמו, הכפורים ביום משה" "ויקהל התרחש

הכפורים, יום באזהרת ובראשונה בראש להזהירם משה

המשכן מלאכת מעשיית למונעם יום.13כדי באותו מיד

לכל הטעם כי כך. זאת ליישב אין דבר של לאמיתו אך

תעשו" לא מלאכה "וכל ובכללן הכפורים, יום ,14הלכות

בפסוק כמפורש עליכם...".15הוא, יכפר הזה ביום "כי

כאשר רק התחיל הכפורים יום ענין שכל מובן, ולכן

כדבריך", "סלחתי אמר נקבעf`neהקדושֿברוךֿהוא הוא

ולסליחה" .16"למחילה

שרק ההר, מן משה של ירידתו שביום מובן, ולפיכך

לחודש" בעשור השביעי "בחדש זה שיום התחדש 13אז

כפור יום דיני בו שיחולו ייתכן לא – סליחה יום אףיהיה ,

"סלחתי" שלאחר היום של17בחלק הקודם חלקו כאשר ,

"סלחתי", אמירת לפני כפורl`היום, יום .18היה

יתרו בפרשת מהמסופר גם מובן נאמר19כך בתחילה .

לאכל לאלקים... וזבחים עולה משה חותן יתרו "ויקח שם:

ממחרת", "ויהי הפסוק מופיע מכן לאחר ומיד לחם...",

וכיון היה". הכפורים יום "מוצאי רש"י אומר שעליו

למחרת גם היא ממחרת" "ויהי של הפשוטה שהמשמעות

יתרו" "ויקח ביום20של התרחש יתרו" ש"ויקח יוצא, ,

סיני. מהר ירד רבינו משה כאשר כפור,

"לאכל ובאו וזבחים", "עולה הקריבו יום שבאותו וכיון

כלל יום באותו חלו לא הכפורים יום שדיני מובן, .21לחם...",

ש"ירידתו11) אחד) פי' (לפי דרש"י אליבא מפרש שם או"ח בב"ח

מוכרח בא מ"ת לאחרי יתרו שלמ"ד מכיון אבל היתה". לערב סמוך ביוהכ"פ

lkyביוהכ"פ היתה ממחרת" "ויהי עד גו'" משה אל גו' יתרו מ"ויבא הפרשה

מסתבר ולפ"ז לערב. סמוך הי' זה שכל לומר א"א הרי ,(17 הערה (כדלהלן

שאפשר כמה וכל במחלוקת למעט יש כי* – בא מ"ת קודם למ"ד גם שכ"ה

בשד"ח שנסמנו ובס' ומאימתי, ד"ה קצד יו"ד (ב"י עבדינן הסברות לקרב

בסופו). טז כלל מ' כללים

ובפרש"י.12) ב לה, פרשתנו

"ויאמר13) (עד בפרשה המסופר שכל משמע הכתובים מפשטות שהרי

בדוחק נאמר אם [גם והרי – היום באותו הי' וגו'") בשם ה' קרא ראו גו' משה

בשבת האסורה למלאכה נחשבת אינה "הוצאה" הפשט, דרך שעפ"י גדול**

טוויית ובפרט – שטווי' פשוט הרי] א) ב, שבת – פשט בתוד"ה (עפמ"ש

כו) שם, ובפרש"י כהֿכו לה, פרשתנו (רש"י יתירה" אומנות ש"היתה העזים

הפשט. דרך עפ"י גם מלאכה היא

כט.14) טז, אחרי

ל.15) שם,

יח.16) ט, עקב רש"י

יג)17) יח, (יתרו רש"י –ixg`lממ"ש כו'" הי' יוה"כ "מוצאי שמפרש

לרש"י שס"ל לכאורה להוכיח אפשר ההר", מן רדתו למחרת ממחרת "ומהו

שמכיון – ממחרת" "ומהו מקשה ולכן וכו', התענו ההוא ביו"כ שגם

לחם"l`שהסעודה ד"לאכל ממחרת, שהוא לפרש א"א הרי ביו"כ, היתה

בפנים)ilr'דלכאורה לקמן (וראה ממחרת" "ויהי קאי

בא, מ"ת לאחרי יתרו למ"ד שהרי אינו. – הפרשהgxkenאבל שכל

כי יוה"כ, קודם שהי' לומר [דא"א ביוה"כ היתה ממחרת" "ויהי שלפני

פשוט כי יו"כ, לאחרי שהי' אא"ל וגם בהר. משה הי' יו"כ עד תורה משניתנה

הי' גו'" יתרו "ויקח הפסוק לאחרי עד המסופר גו'mcewשכל ממחרת "ויהי

גו'"]. משה חותן וירא

הסעודה למחרת ולא ההר" מן רדתו "למחרת לפרש רש"י שהוזקק ומה

.20 בהערה ראה –

נקודה18) היא דיו"כ ורגע רגע כל הפשט דרך שעפ"י נאמר, אם ואפילו

הרי – מה"ת להתענות מחוייב ביו"כ שערות ב' שהביא וקטן עצמה***, בפני

דוקא שזהו (עפ"יixg`lפשוט שייך אינו אבל דיוה"כ. המציאות כבר שישנו

עכ"פ****) הפשט דיו"כlkyדרך rvn`aהענין ycgzi.היום

יבֿיג.19) יח,

היא20) כוונתו ההר", מן רדתו למחרת – ממחרת "ומהו רש"י ומ"ש

הוא ש"ממחרת" (17 הערה באmb(כנ"ל אינו אבל ההר, מן רדתו למחרת

lelylפירוש גםheytdאת (וראה הקודמו. דפסוק למחר הוא ש"ממחרת"

רש"י). בדברי כן שהבינו להט"ז, דוד ובדברי מבעה"ת זקנים בדעת

– ההר מן רדתו למחרת גם הוא ש"ממחרת" לפרש רש"י שהוזקק ומה

העם" את לשפוט משה וישב ממחרת "ויהי הכתוב לשון מפשטות כי

גו'" משה חותן ל"וירא רק [לא מתייחסת "ממחרת" שתיבת משמע*****

שנאמר העם" את לשפוט משה ל"וישב גם אם] כי שלאחריו, שבפסוק

תלוי' אינה העם את לשפוט משה שישיבת ומכיון ממחרת". ל"ויהי בסמיכות

למחרת גם – פירושו ש"ממחרת" מפרש לכן ההר, מן בירידתו כ"א בהסעודה

ההר. מן רדתו

שם.21) רש"י ובמפרשי יג) (יח, ברמב"ן מהשהקשה בפשטות מיושב ועפי"ז

היום שלאחרי בלילה הי' גו'" יתרו ש"ויקח שם, להט"ז דוד בדברי

מצינו מ"ת לאחרי אפילו הרי – וזבחים" "עולה אז שהקריבו ואף דיוה"כ.

מד"א). לחד עכ"פ – א קכ, זבחים (ראה בלילה (בבמה) ילפינןxwne`הקרבה

דהתחלת ח) ז, טז, (בשלח פרש"י ראה אבל ב). כ, (מגלה בלילה dpkdדאסור

ה"ז בערב) וג"כ זה לפני קרבנות כמה הקרבת גם – (ומכש"כ בערב לסעודה

לעונש. שנחשב כך כדי עד טרחא

l"iy dnl sqep] ik ,"mdiptl ynyne cner 'id" dyny (ai ,gi exzi) i"yx yxity dnn ± dlild iptl onf jyn ezcixi dzid `a z"n mcew c"nl mby gikedl oi` la` (*

okid dyne" epeyln zvw gkenck) `a z"n ixg`l c"nl wx `ed i"yxa df yexityjld.dlilae axrl jenq eid daxwdde dcerqdy xyt` ± [("'ek `l`

± daxc`edcerqd`id (mixdvd ixg`c)`wecaxrayxetnkc onfd (h ,f ± fk zeclez) i"yxta ,(ai ,g ,e ± fh glya) `xwadlke`eyn :(a"rq ,a) zekxa d`xe .cere .dr

.aqdl oiqpkp `"pa aexy

cer eyri l`" aezkd zehyt jtid edf ik (**dk`lnmrd `lkie 'eb`iadn.(e ,el epzyxt) "

md meide dlildy ,dkldd jxc it lr mbe (***'a.meid lgzedy ixg`l xak dzid "izglq" zxin` ixd ± (ev 'r zepetv gprtna `aed ± iaevebxd dfa jix`dy enk) zecewp

.22 dxrd my mb d`xe .my onqpdae jli`e 50 'r g"g y"ewl d`x ± (zayl rbepa) dkldd jxc it lr (****

wx "xdd on ezcx zxgnl zxgnn edne" yexitd i"yx azek okly ± gxken f"i` la` (*****ixg`l'iepy"y dn `ianyixtqaf"itr ik ± 'id k"dei i`veny "xzei wznei

."zxgnn idie" yexit
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עשיית על הציווי את לישראל למסור עצמו הכפורים

רק11המשכן זאת עשה שמשה רש"י מסביר מדוע כן, אם .

zxgnl?הכפורים יום

לפירושו רש"י של שההכרח לומר, היה אפשר לכאורה

" היה משה" ש"ויקהל –zxgnlביום ולא הכפורים", יום

מלאכת על הציווי מסירת שלפני מכך נובע – עצמו זה

על האזהרה את רק ישראל לבני ומסר משה הקדים המשכן

דוחה "אינו המשכן שמלאכת להבהיר כדי שבת, שמירת

השבת" ואם12את הכפורים". יום "אזהרת את לא אך ,

היה צריך עצמו, הכפורים ביום משה" "ויקהל התרחש

הכפורים, יום באזהרת ובראשונה בראש להזהירם משה

המשכן מלאכת מעשיית למונעם יום.13כדי באותו מיד

לכל הטעם כי כך. זאת ליישב אין דבר של לאמיתו אך

תעשו" לא מלאכה "וכל ובכללן הכפורים, יום ,14הלכות

בפסוק כמפורש עליכם...".15הוא, יכפר הזה ביום "כי

כאשר רק התחיל הכפורים יום ענין שכל מובן, ולכן

כדבריך", "סלחתי אמר נקבעf`neהקדושֿברוךֿהוא הוא

ולסליחה" .16"למחילה

שרק ההר, מן משה של ירידתו שביום מובן, ולפיכך

לחודש" בעשור השביעי "בחדש זה שיום התחדש 13אז

כפור יום דיני בו שיחולו ייתכן לא – סליחה יום אףיהיה ,

"סלחתי" שלאחר היום של17בחלק הקודם חלקו כאשר ,

"סלחתי", אמירת לפני כפורl`היום, יום .18היה

יתרו בפרשת מהמסופר גם מובן נאמר19כך בתחילה .

לאכל לאלקים... וזבחים עולה משה חותן יתרו "ויקח שם:

ממחרת", "ויהי הפסוק מופיע מכן לאחר ומיד לחם...",

וכיון היה". הכפורים יום "מוצאי רש"י אומר שעליו

למחרת גם היא ממחרת" "ויהי של הפשוטה שהמשמעות

יתרו" "ויקח ביום20של התרחש יתרו" ש"ויקח יוצא, ,

סיני. מהר ירד רבינו משה כאשר כפור,

"לאכל ובאו וזבחים", "עולה הקריבו יום שבאותו וכיון

כלל יום באותו חלו לא הכפורים יום שדיני מובן, .21לחם...",

ש"ירידתו11) אחד) פי' (לפי דרש"י אליבא מפרש שם או"ח בב"ח

מוכרח בא מ"ת לאחרי יתרו שלמ"ד מכיון אבל היתה". לערב סמוך ביוהכ"פ

lkyביוהכ"פ היתה ממחרת" "ויהי עד גו'" משה אל גו' יתרו מ"ויבא הפרשה

מסתבר ולפ"ז לערב. סמוך הי' זה שכל לומר א"א הרי ,(17 הערה (כדלהלן

שאפשר כמה וכל במחלוקת למעט יש כי* – בא מ"ת קודם למ"ד גם שכ"ה

בשד"ח שנסמנו ובס' ומאימתי, ד"ה קצד יו"ד (ב"י עבדינן הסברות לקרב

בסופו). טז כלל מ' כללים

ובפרש"י.12) ב לה, פרשתנו

"ויאמר13) (עד בפרשה המסופר שכל משמע הכתובים מפשטות שהרי

בדוחק נאמר אם [גם והרי – היום באותו הי' וגו'") בשם ה' קרא ראו גו' משה

בשבת האסורה למלאכה נחשבת אינה "הוצאה" הפשט, דרך שעפ"י גדול**

טוויית ובפרט – שטווי' פשוט הרי] א) ב, שבת – פשט בתוד"ה (עפמ"ש

כו) שם, ובפרש"י כהֿכו לה, פרשתנו (רש"י יתירה" אומנות ש"היתה העזים

הפשט. דרך עפ"י גם מלאכה היא

כט.14) טז, אחרי

ל.15) שם,

יח.16) ט, עקב רש"י

יג)17) יח, (יתרו רש"י –ixg`lממ"ש כו'" הי' יוה"כ "מוצאי שמפרש

לרש"י שס"ל לכאורה להוכיח אפשר ההר", מן רדתו למחרת ממחרת "ומהו

שמכיון – ממחרת" "ומהו מקשה ולכן וכו', התענו ההוא ביו"כ שגם

לחם"l`שהסעודה ד"לאכל ממחרת, שהוא לפרש א"א הרי ביו"כ, היתה

בפנים)ilr'דלכאורה לקמן (וראה ממחרת" "ויהי קאי

בא, מ"ת לאחרי יתרו למ"ד שהרי אינו. – הפרשהgxkenאבל שכל

כי יוה"כ, קודם שהי' לומר [דא"א ביוה"כ היתה ממחרת" "ויהי שלפני

פשוט כי יו"כ, לאחרי שהי' אא"ל וגם בהר. משה הי' יו"כ עד תורה משניתנה

הי' גו'" יתרו "ויקח הפסוק לאחרי עד המסופר גו'mcewשכל ממחרת "ויהי

גו'"]. משה חותן וירא

הסעודה למחרת ולא ההר" מן רדתו "למחרת לפרש רש"י שהוזקק ומה

.20 בהערה ראה –

נקודה18) היא דיו"כ ורגע רגע כל הפשט דרך שעפ"י נאמר, אם ואפילו

הרי – מה"ת להתענות מחוייב ביו"כ שערות ב' שהביא וקטן עצמה***, בפני

דוקא שזהו (עפ"יixg`lפשוט שייך אינו אבל דיוה"כ. המציאות כבר שישנו

עכ"פ****) הפשט דיו"כlkyדרך rvn`aהענין ycgzi.היום

יבֿיג.19) יח,

היא20) כוונתו ההר", מן רדתו למחרת – ממחרת "ומהו רש"י ומ"ש

הוא ש"ממחרת" (17 הערה באmb(כנ"ל אינו אבל ההר, מן רדתו למחרת

lelylפירוש גםheytdאת (וראה הקודמו. דפסוק למחר הוא ש"ממחרת"

רש"י). בדברי כן שהבינו להט"ז, דוד ובדברי מבעה"ת זקנים בדעת

– ההר מן רדתו למחרת גם הוא ש"ממחרת" לפרש רש"י שהוזקק ומה

העם" את לשפוט משה וישב ממחרת "ויהי הכתוב לשון מפשטות כי

גו'" משה חותן ל"וירא רק [לא מתייחסת "ממחרת" שתיבת משמע*****

שנאמר העם" את לשפוט משה ל"וישב גם אם] כי שלאחריו, שבפסוק

תלוי' אינה העם את לשפוט משה שישיבת ומכיון ממחרת". ל"ויהי בסמיכות

למחרת גם – פירושו ש"ממחרת" מפרש לכן ההר, מן בירידתו כ"א בהסעודה

ההר. מן רדתו

שם.21) רש"י ובמפרשי יג) (יח, ברמב"ן מהשהקשה בפשטות מיושב ועפי"ז

היום שלאחרי בלילה הי' גו'" יתרו ש"ויקח שם, להט"ז דוד בדברי

מצינו מ"ת לאחרי אפילו הרי – וזבחים" "עולה אז שהקריבו ואף דיוה"כ.

מד"א). לחד עכ"פ – א קכ, זבחים (ראה בלילה (בבמה) ילפינןxwne`הקרבה

דהתחלת ח) ז, טז, (בשלח פרש"י ראה אבל ב). כ, (מגלה בלילה dpkdדאסור

ה"ז בערב) וג"כ זה לפני קרבנות כמה הקרבת גם – (ומכש"כ בערב לסעודה

לעונש. שנחשב כך כדי עד טרחא

l"iy dnl sqep] ik ,"mdiptl ynyne cner 'id" dyny (ai ,gi exzi) i"yx yxity dnn ± dlild iptl onf jyn ezcixi dzid `a z"n mcew c"nl mby gikedl oi` la` (*

okid dyne" epeyln zvw gkenck) `a z"n ixg`l c"nl wx `ed i"yxa df yexityjld.dlilae axrl jenq eid daxwdde dcerqdy xyt` ± [("'ek `l`

± daxc`edcerqd`id (mixdvd ixg`c)`wecaxrayxetnkc onfd (h ,f ± fk zeclez) i"yxta ,(ai ,g ,e ± fh glya) `xwadlke`eyn :(a"rq ,a) zekxa d`xe .cere .dr

.aqdl oiqpkp `"pa aexy

cer eyri l`" aezkd zehyt jtid edf ik (**dk`lnmrd `lkie 'eb`iadn.(e ,el epzyxt) "

md meide dlildy ,dkldd jxc it lr mbe (***'a.meid lgzedy ixg`l xak dzid "izglq" zxin` ixd ± (ev 'r zepetv gprtna `aed ± iaevebxd dfa jix`dy enk) zecewp

.22 dxrd my mb d`xe .my onqpdae jli`e 50 'r g"g y"ewl d`x ± (zayl rbepa) dkldd jxc it lr (****

wx "xdd on ezcx zxgnl zxgnn edne" yexitd i"yx azek okly ± gxken f"i` la` (*****ixg`l'iepy"y dn `ianyixtqaf"itr ik ± 'id k"dei i`veny "xzei wznei

."zxgnn idie" yexit
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יום למחרת היה משה" ש"ויקהל מסביר, שרש"י לאחר

המתחיל" "דיבור באותו ואומר ממשיך הוא :22הכפורים,

הן אלא בידים, אנשים אוסף שאינו הפעיל, לשון "והוא

ואכניש". ותרגומו דיבורו. עלֿפי נאספים

להבין: יש כאן אף

לבין הפעיל..." לשון "והוא בין הקשר מהו א)

רש"י כולל זה קשר מפני אשר הכפורים", יום "למחרת

אלו ענינים אחד23שני המתחיל" ?24ב"דיבור

נעשה אנשים כינוס בידים,cinzב) ולא דיבור, ידי על

איסוף הפועל זה בנושא מופיע זאת בלשוןly`ובכל

ישראל"; מזקני איש שבעים לי "אספה לדוגמא: הפעיל.

איש..." שבעים ואף25"ויאסוף ,ok iptl26לך" נאמר

דוקא לומר צריך אפוא, מדוע, ישראל". זקני את ואספת

הפעיל" לשון – "ויקהל כאן ?27בפסוק

רש"י מחדש בכלל מה הפעיל"o`kג) "לשון בדבריו

ורש"י הפעיל, בלשון בתורה הפועל מופיע רבות פעמים –

אותו" "וירכב אותו"; "וילבש זאת: מבאר ועוד?28אינו ;

ואכניש" "ותרגומו בהוסיפו רש"י כוונת מהי ?29ד)
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הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

ש"ויקהל בפשטות, סוברים היינו רש"י, פירוש לולא

משה ירידת ביום עצמו, הכפורים ביום התרחש משה"

כפולה: הוכחה ולכך סיני. מהר

לפי zipeibddהן dxaqdכדלעיל מקדימין", "זריזין של ,

למחרת, עד חיכה לא שמשה לומר, יש שלפיה ג', בסעיף

בפרשה רש"י כדברי יום. באותו מיד הציווי את מסר אלא

שליחותו30הקודמת את ישראל לבני למסור נהג שמשה ,

על הציווי כאשר ובמיוחד, מיד. הקדושֿברוךֿהוא של

בתוכם"okyndעשיית "ושכנתי סליחתו31, את הכיל ,

חטא על ישראל לבני הקדושֿברוךֿהוא של וכפרתו

ישראל32העגל לבני לבשר רבינו משה השתדל ובודאי ,

האפשר כל מהר זו טובה ;33בשורה

לפי weqtdוהן oeylנאמר מדוע מובן כך ידי שעל ,

(הוא הפעיל בלשון ולאmdyלכךmxb"ויקהל" יתאספו,

שמשמעותו, מאליו,edy`"ויאסוף", מובן אספם):

תגרום האחרונות הלוחות עם ההר מן רבינו משה שירידת

דברי את לשמוע כדי בעצמם להתאסף ישראל בני לכל

פעל, בלשון "ויאסוף", כאן נאמר אין לכן משה.

" של המשמעות אלא אותם. אסף שהוא ldwieשמשמעותו

שמשה היא, לעשות) לאחרים גרם – הפעיל (בלשון משה"

ישראל: בני של להתאספותם ירידתו, ידי על גרם, רבינו

גרם ההתאספות.mdlהוא פעולת את לבצע

מאליהם היתה לא שהתאספותם נאמר, אם ,ixnbl[אף

שהוא היא הכוונה משה" ב"ויקהל זאת, בכל lrtשהרי

הוא: ההסבר הרי זו, בהתאספות משהו

מסופר תשא בפרשת כן מגשת34לפני ש"וייראו ,

אליו... "וישובו אז משה", אליהם "ויקרא ידי ועל אליו",

של המשמעות וזוהי ישראל...". בני כל נגשו כן ואחרי

ידי על היא ב"ויקהל" משה של שפעולתו "ויקהל",

רבינו, משה ידי על נעשתה לא ההתאספות אך "ויקרא".

"ויקהל" נאמר מדוע מובן ובכך אליו, קירבם הוא אלא

"פעל"]. בלשון ולא "הפעיל", בלשון

" היה משה" ש"ויקהל רש"י מחדש יוםzxgnlלכן

בני התאספו שאז ביום, בו זה היה לא כלומר, הכפורים":

נראה, משה" "ויקהל מהנאמר כי מאליהם, ישראל

משה, של חשובה מעלה לספר מתכוונת edy`שהתורה

" זה שהיה לומר, הכרחי לכן וכו'. העם את zxgnlאסף

משה. ידי על היתה אסיפתם כאשר הכפורים", יום

על הפעיל? בלשון "ויקהל" כאן נאמר מדוע זה, לפי

אלא בידים אנשים אוסף ש"אינו שכיון רש"י, משיב כך

הפעיל, בלשון הפועל מתאים דיבורו", עלֿפי נאספים הן

מכנסם מישהו כאשר אוסף35גם הוא אין אופן בכל שהרי, .

(וכן22) ראשון ובדפוס ועוד. להט"ז דוד בדברי רש"י, דפוסי ברוב כ"ה

כו'. הפעיל ל' הוא ויקהל חדש: ד"ה הוא בהרא"ם) גם הובא

המוסיף.23) בוא"ו "והוא" כותב וגם

להט"ז.24) דוד בדברי הקשה ועד"ז

כד.25) שם, טז. יא, בהעלותך

טז.26) ג, שמות

כאן.27) הרא"ם שהקשה וכמו

מבֿמג.28) מא, מקץ

וראה לו) יב, (בא "וישאילום" על מפרש"י ולהעיר ברא"ם. וכדהקשה

שם. רשב"ם

(או29) אונקלוס בתרגום הנכונה הגירסא לקבוע שכוונתו רש"י במפרשי

כלל. עה"ת פרש"י ענין זה אין לכאורה אבל – "וכנש") תיב"ע לשלול

כד.30) ד, שמות ועייג"כ יד. יט, יתרו

ח.31) כה, תרומה

וראה32) ח. תרומה לישראלi"yxתנחומא המקום שנתרצה טז: ל, תשא

גם וראה יא). לג, יח. לא, שם רש"י גם (וראה המשכן על ונצטוו להם לסלוח

א. רכד, זח"ב ספכ"א. שמו"ר

"אלexdnעדמש"נ:33) לאזהרה הוצרכו ולכן ט). מה, (ויגש גו' ועלו

) לעיר" בחמה והכנסו גסה פסיעה כד).i"yxtתפסיעו מה, שם

לֿלב.34) לד,

הו35) קהל) (מל' הקהלה שלשון שמכיון – לבאר אסיפתwxאויש גבי

miyp`כשנקהלו גם – פעל בל' הקהלה מצינו לא לכן בידים), לאספם שייך (דאין
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להיותם גורם דיבורו רק אלא ממש, במעשה האנשים את
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ואכניש": "ותרגומו רש"י מוסיף מדוע יובן זה לפי

מעלתו על לספר התורה מתכוונת משה" שב"ויקהל כיון

משה, מסביריםedy`של מדוע ישראל, בני את אסף

שמשום ומבארים, הפעיל, בלשון היא "ויקהל" שהמלה

כפעולה נחשב הדבר אין דיבורו" ידי "על רק אספם שהוא

על הנעשית אנשים אסיפת לגבי שגם (למרות "פעל" בלשון

– ד') בסעיף כדלעיל "פעל", בלשון משתמשים דיבור ידי

"פעל" בלשון הוא ש"ויקהל" להסביר עדיף ?36והרי

"ויקהל" במלה יו"ד שהאות שמשום לומר, [ואין

בחיריק, ולא בפתח, בלשוןigxkdמנוקדת שהיא לומר

הפעיל

עולם", אֿל הוי' בשם שם "ויקרא לגבי שמוצאים (כפי

שאברהם חז"ל, כך על מפרשים mxbmixg`lשכאשר

אלא בחיריק) (יו"ד ויקרא תקרי "אל אומרים: הם לקרוא,

על37ויקריא" מצביעה בחיריק יו"ד כי – בפתח) (יו"ד

"הפעיל") לשון על מצביעה בפתח ויו"ד "פעל", לשון

רבים, במקומות מוצאים אנו "פעל" בלשון גם כי –

ה'..." "ויהרוג כמו בפתח, מנוקדת ובפרשתנו38שהיו"ד ,

"ויעשו" – ועוד].39עצמה .

הפעיל",ycgnלכן לשון "והוא ואומר רש"י כאן

מצטט רש"י (וכאשר "ותרגומו הוכחה לכך ומביא

אונקלוס לתרגום כוונתו סתמי, באופן )40"תרגום"

בלשון "ויקהל" המלה את מבאר אינו שהתרגום ואכניש",

"ואכניש". "הפעיל": בלשון אלא "וכנש", – "פעל"
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עשיית על הציווי במסירת משה התעכב מדוע אכן,

יום? באותו מסרו ולא למחרת, עד לישראל המשכן

על מסופר משפטים, פרשת ובסוף יתרו, בפרשת

הלוחות, נתינת ושל תורה מתן של העצומה המעלה

התורה לקבלת ישראל בני של עצומה התמסרות שעוררו

הוריד כאשר היה לכך שבדומה להבין, יש לכן והלוחות.

השניים, הלוחות את משה

במסירת מאשר יותר שאף לומר, אפשר ואדרבה:

ביום השניים הלוחות הורדת שהרי הראשונים, הלוחות

הקדושֿברוךֿ "נתרצה של לענין קשורה היתה הכפורים

סלחתי למשה לו ואמר שלם, ובלב בשמחה לישראל הוא

,41כדבריך"

יום באותו שקועים היו ישראל ובני שמשה ומובן,

היה ולא תורה, – הלוחות ובתוכן "סלחתי" של בענין

כעשיית חשוב כה לענין לא אף אחרים, לענינים מקום

– תשובה בעניני ורק אך יום באותו עסקו ולכן המשכן.

ותורה. "סלחתי",

ציוויים כללו לימדם, שמשה אלו, תורה עניני אמנם,

וההלכות, הפרשיות בלימוד אז עסקו הם אך עשיה, על

ענין הדגשת .42שבהןdxezdתוך

ומסרzxgnlרק ישראל בני את משה אסף הכפורים, יום

הוי' ציוה אשר הדברים "אלה "זהzeyrlלהם: אותם",

אשר שלdeivהדבר הציווי את להם מסר הוא אז הוי'".

כענין המשכן, מלאכת ועל שבת על הקדושֿברוךֿהוא

הוא בו שהעיקר לידיzeyrlבתורה, המביא לימוד –dyrn,

יתרו בפרשת ש43כמסופר ,zxgnnוישב" ההר מן רדתו

את והודעתי רעהו ובין איש בין העם... את לשפוט משה

תורותיו". ואת האלקים חוקי
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כפי האדם, של הרוחנית בעבודתו הוראה נלמדת מכך

תורה" של "יינה גם מכילים רש"י הוראות44שפירושי –

ה': בעבודת פנימיות

העולם את לעשות היא השתדלותם שכל יהודים יש

שככל לדעת, ועליהם לקדושֿברוךֿהוא, ומקדש" ל"משכן

ואת המצוה את לבטל יכולה היא אין נעלית, זו שעבודה

המצוות מכל הגדול התורה, לימוד של בשעת45הענין .

הנלמד הענין עם כך כל להתאחד צריך ,46הלימוד

ענינים לשום קשר יהא שלא עד לתורה, לחלוטין ולהתמסר

(בהעלותך בדגים גם שנאמר אסיפה משא"כ – ממילא) בדרך (ולא דיבורו ע"י

פעל. ל' נאמר דבורו ע"פ נאספו באם באנשים גם לכן – וכיו"ב כב) יא,

כאן.36) רא"ם ראה – הפעיל) וכמו – יו"ד (בתוס' ויקהיל כתיב דלא ובפרט

ואילך.37) סע"א יו"ד, סוטה לג. כא וירא

טו.38) יג, בא

ח.39) לו,

קרוב40) יותר שהוא – "וכנש" שמתרגם – תיב"ע משא"כ לפשט. שקרוב

ולהלכה. למדרש

יא).41) (לג, תשא פרש"י

פעלו42) – ועשי' דציווי הדברות גם – ודבור דבור כל דעל ממחז"ל ולהעיר

" היפךdgxtבבנ"י ספל"ו) תניא נשמתן). (יצתה ב פח, (שבת .iyrc'נשמתן"

יגֿטז.43) יח,

כד.44) ע' יום היום

משא"כ45) – וכיו"ב פכ"ג בתניא המבוארת התורה למעלת כאן הכוונה

ובכ"מ. פל"ז תניא ס"ט באגה"ק המדובר

פ"ה.46) תניא ראה
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ואכניש": "ותרגומו רש"י מוסיף מדוע יובן זה לפי

מעלתו על לספר התורה מתכוונת משה" שב"ויקהל כיון

משה, מסביריםedy`של מדוע ישראל, בני את אסף

שמשום ומבארים, הפעיל, בלשון היא "ויקהל" שהמלה

כפעולה נחשב הדבר אין דיבורו" ידי "על רק אספם שהוא

על הנעשית אנשים אסיפת לגבי שגם (למרות "פעל" בלשון

– ד') בסעיף כדלעיל "פעל", בלשון משתמשים דיבור ידי

"פעל" בלשון הוא ש"ויקהל" להסביר עדיף ?36והרי

"ויקהל" במלה יו"ד שהאות שמשום לומר, [ואין

בחיריק, ולא בפתח, בלשוןigxkdמנוקדת שהיא לומר

הפעיל

עולם", אֿל הוי' בשם שם "ויקרא לגבי שמוצאים (כפי

שאברהם חז"ל, כך על מפרשים mxbmixg`lשכאשר

אלא בחיריק) (יו"ד ויקרא תקרי "אל אומרים: הם לקרוא,

על37ויקריא" מצביעה בחיריק יו"ד כי – בפתח) (יו"ד

"הפעיל") לשון על מצביעה בפתח ויו"ד "פעל", לשון

רבים, במקומות מוצאים אנו "פעל" בלשון גם כי –

ה'..." "ויהרוג כמו בפתח, מנוקדת ובפרשתנו38שהיו"ד ,

"ויעשו" – ועוד].39עצמה .

הפעיל",ycgnלכן לשון "והוא ואומר רש"י כאן

מצטט רש"י (וכאשר "ותרגומו הוכחה לכך ומביא

אונקלוס לתרגום כוונתו סתמי, באופן )40"תרגום"

בלשון "ויקהל" המלה את מבאר אינו שהתרגום ואכניש",

"ואכניש". "הפעיל": בלשון אלא "וכנש", – "פעל"
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עשיית על הציווי במסירת משה התעכב מדוע אכן,

יום? באותו מסרו ולא למחרת, עד לישראל המשכן

על מסופר משפטים, פרשת ובסוף יתרו, בפרשת

הלוחות, נתינת ושל תורה מתן של העצומה המעלה

התורה לקבלת ישראל בני של עצומה התמסרות שעוררו

הוריד כאשר היה לכך שבדומה להבין, יש לכן והלוחות.

השניים, הלוחות את משה

במסירת מאשר יותר שאף לומר, אפשר ואדרבה:

ביום השניים הלוחות הורדת שהרי הראשונים, הלוחות

הקדושֿברוךֿ "נתרצה של לענין קשורה היתה הכפורים

סלחתי למשה לו ואמר שלם, ובלב בשמחה לישראל הוא

,41כדבריך"

יום באותו שקועים היו ישראל ובני שמשה ומובן,

היה ולא תורה, – הלוחות ובתוכן "סלחתי" של בענין

כעשיית חשוב כה לענין לא אף אחרים, לענינים מקום

– תשובה בעניני ורק אך יום באותו עסקו ולכן המשכן.

ותורה. "סלחתי",

ציוויים כללו לימדם, שמשה אלו, תורה עניני אמנם,

וההלכות, הפרשיות בלימוד אז עסקו הם אך עשיה, על

ענין הדגשת .42שבהןdxezdתוך

ומסרzxgnlרק ישראל בני את משה אסף הכפורים, יום

הוי' ציוה אשר הדברים "אלה "זהzeyrlלהם: אותם",

אשר שלdeivהדבר הציווי את להם מסר הוא אז הוי'".

כענין המשכן, מלאכת ועל שבת על הקדושֿברוךֿהוא

הוא בו שהעיקר לידיzeyrlבתורה, המביא לימוד –dyrn,

יתרו בפרשת ש43כמסופר ,zxgnnוישב" ההר מן רדתו

את והודעתי רעהו ובין איש בין העם... את לשפוט משה

תורותיו". ואת האלקים חוקי
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כפי האדם, של הרוחנית בעבודתו הוראה נלמדת מכך

תורה" של "יינה גם מכילים רש"י הוראות44שפירושי –

ה': בעבודת פנימיות

העולם את לעשות היא השתדלותם שכל יהודים יש

שככל לדעת, ועליהם לקדושֿברוךֿהוא, ומקדש" ל"משכן

ואת המצוה את לבטל יכולה היא אין נעלית, זו שעבודה

המצוות מכל הגדול התורה, לימוד של בשעת45הענין .

הנלמד הענין עם כך כל להתאחד צריך ,46הלימוד

ענינים לשום קשר יהא שלא עד לתורה, לחלוטין ולהתמסר

(בהעלותך בדגים גם שנאמר אסיפה משא"כ – ממילא) בדרך (ולא דיבורו ע"י

פעל. ל' נאמר דבורו ע"פ נאספו באם באנשים גם לכן – וכיו"ב כב) יא,

כאן.36) רא"ם ראה – הפעיל) וכמו – יו"ד (בתוס' ויקהיל כתיב דלא ובפרט

ואילך.37) סע"א יו"ד, סוטה לג. כא וירא

טו.38) יג, בא

ח.39) לו,

קרוב40) יותר שהוא – "וכנש" שמתרגם – תיב"ע משא"כ לפשט. שקרוב

ולהלכה. למדרש

יא).41) (לג, תשא פרש"י

פעלו42) – ועשי' דציווי הדברות גם – ודבור דבור כל דעל ממחז"ל ולהעיר

" היפךdgxtבבנ"י ספל"ו) תניא נשמתן). (יצתה ב פח, (שבת .iyrc'נשמתן"

יגֿטז.43) יח,

כד.44) ע' יום היום

משא"כ45) – וכיו"ב פכ"ג בתניא המבוארת התורה למעלת כאן הכוונה

ובכ"מ. פל"ז תניא ס"ט באגה"ק המדובר

פ"ה.46) תניא ראה
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יבואו תרומה... מאתכם "קחו של לענין לא ואף אחרים,

המשכן..." את קובעת47ויעשו... שההלכה עד אין48, :

המקדש בית לבנין (אפילו) רבן בית של תינוקות .49מבטלין

בפרשתנו dncwdkeכנרמז ,dnvr:"ושכנתי" – למשכן

micwdלומר המשכן, מלאכת לציווי שבת אזהרת להם

epi`yהשבת את .50דוחה

חובה ידי לצאת שניתן לחשוב עלולים שני, מצד אך

ש" נאמר, כך על – בלבד התורה יוםzxgnlבלימוד

מיד שלxg`lהכפורים", בעבודה להשתדל צריך הלימוד,

אלא לי אין האומר וכל יתברך. לה' לדירה העולם הפיכת

הכרחית התורה עם ביחד לו, אין תורה אפילו תורה,

חסדים .51גמילות
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שבפירוש בהלכה, אף תורה", של "יינה של נוסף ענין

זה: רש"י

" נאמר (ldwieבפסוק בפירושו רש"י ואילו `epiמשה".

"שאינו בלשון אומרlidwn...mildwpמתבטא אלא) ,"...

...".sqe`...mitq`p"שאינו

יותרhytdבדרך נפוץ "אסף" הפועל כי קושי, זה אין

משנה שרש"י לומר, יש הענינים בפנימיות אך מ"הקהיל".

בפנימיות לענין לרמוז כדי אסיפה, ללשון הקהלה מלשון

התורה:

– חדשה כמציאות הכלל את מציינת "קהל" המלה

ldw52היתרון זהו שונים. פרטים של כצירוף ולא ,

היא "ויאסוף" של המשמעות "ויאסוף": לעומת ב"ויקהל"

אך אחת, למטרה או אחד למקום אנשים מספר אסיפת

כמציאות נשאר מהנאספים אחד שכל ייתכן האסיפה לאחר

הפיכתם היא "ויקהל" של המשמעות זאת, לעומת נפרדת.

הפרטית, מיחודיותו מתבטל בקהל הנכלל כל ל"קהל":

הקהל. מן חלק ונעשה

" המשכן עשיית לגבי נאמר כך אתldwieמשום משה

– אחד לקהל כולם את הפך שמשה ישראל", בני עדת כל

האלקות, גילוי היא מקדש" לי "ועשו של התכלית כי

להיהפך ישראל בני כל צריכים היו ולכן בתוכם". "ושכנתי

אצלם אפשרי כאחד" "כולנו כאשר אז, ודוקא אחד, לקהל

אחד" "הוי' של .53הגילוי

לה צריך היה שהמשכן מוצאים, אנו דוקאלכן יבנות

הופך ממונם גם הציבור, כמו בדיוק אשר הציבור, מכספי

מציאות רבים`zgלהיות ליחידים השייכים מכספים ולא ,

.54כשותפות

לכספי הכספים נעשים המשכן בעשיית רק אמנם,

הם אך נדיבzeihxtמנדבותeribdציבור, ,eal– יביאה

הלב לרצון בהתאם לתרום חייב היה יהודי elyכל

אךely55והיכולת ,z`f zexnl" רמזldwieנאמר משה",

מיד "קהל", של כיd`xedaלמציאות – המשכן נדבות על

את לתת מלכתחילה צריך היהודי עצמה: ההוראה זוהי

שלו, הכספית וליכולתו לבו לרצון בהתאם הניתנת הנדבה,

ייהפך והוא הממון, על המיוחדת בעלותו שתתבטל באופן

הציבור. לממון
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לסבול יכולה אינה עצמה את המחשיבה מציאות כל

לאופן מגיעים כאשר ולכן, אחרת. מציאות טבעי באופן

הֿיא.47) לה, פרשתנו

לאדה48) ת"ת הל' ב. קיט, יו"ד.שבת סעיף פ"א "ז

שהי'49) עי"ז רק אפשר הי' גו' מזהב המשכן שעשיית י"ל, מזו ויתירה

לפעול בכדי – והתורה התשובה לענין רק מסורים היו שאז יוהכ"פ למחרת זה

מגשמיות ההפשטה תחלה צ"ל בתוכם", "ושכנתי יהי' הגשמיים שבענינים

) מהznbecaeהעולם הטעם ועוד) ג. כו, נשא א. ח, (צו בלקו"ת המבואר

התפלה). קודם לאכול שאסור

דלכ"ע50) ממחז"ל תובן לתורה, והשייכות ב. לה, ניתנהzayaפרש"י

שבת – ששניהם ואילך) א (פח, פרשתנו בתו"א ועפמשנ"ת ב) פו, (שבת תורה

כו'* רצה"ע הוא ענינם – ותורה

השבת על הציווי הקדים ע"ה רבינו שמשה שמה ג) (פח, שם בתו"א

אפשר בשבת שנמשך רצה"ע גילוי לאחרי שדוקא לפי הוא המשכן, למלאכת

מובן ועפי"ז והכלים. היריעות שע"י והפנימיים המקיפים המשכת להיות

– רצה"ע – דתורה הקדימה לאחרי דוקא הוא המשכן לעשיית שהאפשריות

הקודמת. כבהערה

סה"מ51) וראה וגמ"ח". תורה "אלא א: ה, ויקרא ובלקו"ת ב. קט, יבמות

ז. הערה 266 ע' תש"ח

איקרי52) לא גרים קהל א) נז, (יבמות מרז"ל ואילך. יג ד, ויקרא ראה

ולהעיר ועוד. ישראל.i"yxtnקהל. עדת קהל ד"ה ו) יב, (בא

ובכ"מ.53) לב. פרק תניא

יפה.54) יפה למוסרו שצריך ע"ב ריש ז, ר"ה ראה

ינדב55) אחד שכל – המשכן בנדבת להיות שהוצרכו אלו ענינים שני

לממון יהפך ושלאח"ז דוקא, הפרטי ההכנותxeavממונו ב' דוגמת הם – דוקא

בלב אחד כאיש – יחיד) (לשון ד"ויחן ההכנה מ"ת**: לפני להיות שהוצרכו

(מנחות ואחד" אחד "לכל שהיא דספה"ע וההכנה ב); יט, יתרו (פרש"י אחד"

עפמש"כ ואדרבה שם). וברע"מ סע"א צז, (זח"ג מ"ת לפני גם והי' ב). סה,

בנ"י ותשוקת מספירת הוא ספה"ע ענין כל אגדה ממדרש פסחים סוף בר"ן

ממ תשכ"ד).בצאתם פקודי ויקהל ש"פ (משיחת צרים

la` ,zecnae dnkga dkynpy enk dxezd 'iga epiid ± "okynd ilk 'iga cbp `id dxezdy" (a ,gt) my `"eza x`eany dne (*yxy.r"dvx 'iga `id dxezd

dxezdy enk" `edy my x`ean oex`d oiprly s`e)dyxya,"zwtp" llka `ed df mb la` .(oex`) dnkga `ed ielibd yxye ziy`x ,`teb zelbzdd 'igaay `ed dfa dpeekd ± "

.(my sirqd zlgzak

.xacna 't c"g .dxrda 1001 'r b"g y"ewl d`x ± dkex`ae zeihxta (**
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גם אשר בלבד, ל"אסיפה" ואפילו התכללות, של כלשהו

צורך יש – הפרטית המציאות נשארת כדלעיל, לאחריה,

עצם וה"מתכללים". הנאספים מצד התבטלות של בכיוון

מסויימת מדה על מצביעה כבר אחת למטרה התאספותם

המציאות כאשר כי ההתפשטות, העדר של התבטלות, של

אפילו מסוגל הוא אין מישהו, אצל בהתפשטות היא

זולתו עם .56להתאסף

רק היא שב"אסיפה", ההתבטלות זאת, למרות אך

שמציאותו מדה באותה רק שלו, ה"יש" (ביטול היש ביטול

– ובהתפשטות מורגשת בישות ביטולle`קיימת

באופן התכללות זוהי ב"ויקהל" זאת, ולעומת במציאות).

התבטלות ממציאותוze`ivnaשל לחלוטין מתבטל האדם :

"קהל". של ממציאות בלבד לחלק והופך העצמית

היהודי, של זה כוחו משה": "ויקהל במלים הדיוק זהו

ישראל, מכלל חלק בהיותו רק היא מציאותו שכל החש

מ"משה" נובע – "ויקהל" – ישראל היא57מקהל שמהותו ,

"ונחנו של במציאותdnההתבטלות ביטול – "58.
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"שאינו ואומר: בלשונו רש"י משנה זאת למרות

sqe`...mitq`p" (ולא "lidwn...mildwpבכוונתו כי ,("

הוראה בכך ממשהxcqaללמד הכוח נתינת אכן, העבודה:

התבטלות של באופן היא המעלה ותכלית מהימנא, רעיא

" מהיהודי.ldwieבמציאות, דורשת שהתורה כפי משה",

חמש" מ"בן החל בהדרגה, היהודי את המלמד רש"י, אך

"אסיפה", של באופן היא שההתחלה ומסביר, מדייק וכו',

לדרגת עד לדרגה, מדרגה עליה כך ואחר היש, ביטול

" של במציאות משה".ldwieהביטול

ל"ויקהל קשורה רש"י של "אסיפה" הלשון גם אך

dyn"59של באופן אפילו להתבטלות להגיע כדי כלומר, .

אחת מציאות כי ממשה, כוח נתינת הכרחית "אסיפה"

אפילו אחרת, מציאות עם להתאחד יכולה אינה כשלעצמה

כדלעיל. "אסיפה", של באופן לא
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זקוקים "אסיפה" של באופן התבטלות לצורך גם אמנם,

"משה" דרגת שאותה מובן, אך ממשה. כוח לנתינת

דומה אינה "אסיפה", של לענין היש, לביטול הגורמת

"ויקהל": – במציאות ביטול לידי המביאה "משה" לדרגת

בהתאם "משה", דרגת היהודי אצל מאירה כאשר

מאבד הוא אין – היש" "ביטול רק אצלו נגרם למציאותו,

הגורמת משה, הארת אותה כי מציאותו, כל את

אך למציאותו. בהתאם ומצומצמת מדודה להתבטלותו,

משה, דרגת אצלו מאירה אזzilrpdכאשר ממציאותו,

במציאות". ל"ביטול מגיע הוא

ש" בפירושו רש"י רומז בלשוןldwieלכך הוא משה"

של בדרך לפעול יורדת שאינה משה דרגת זוהי "הפעיל".

דיבורו, ידי על "הפעיל" אלא ("בידים"), התלבשות

מובדל עצמו בפני דבר ונראה "מורגש בכלל שהדיבור

ודוקא60משרשו" במקומה, עומדת משה דרגת כלומר, .

"ויקהל". – במציאות ביטול ממילא נגרם מכך

(d"kyz ldwie t"y zgiyn)

•

ואילך.56) ג עד, נח מתו"ח להעיר

ב'צא).57) ב'פו. ב'פה. (ע' ויקהל ר"פ אוה"ת ראה

ועוד.58) ד. לא, בהעלותך לקו"ת ז. טז, בשלח

שהנאספים59) שתביא כזה באופן תהי' שהאסיפה בכדי אשר לזה נוסף כי

עצמה מצד האסיפה גם – ממשה כח נתינת זה על צריך אחד, לקהל יהפכו

בפנים. כדלקמן דוקא, משה של בכחו היא

רפכ"א.60) תניא
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גם אשר בלבד, ל"אסיפה" ואפילו התכללות, של כלשהו

צורך יש – הפרטית המציאות נשארת כדלעיל, לאחריה,

עצם וה"מתכללים". הנאספים מצד התבטלות של בכיוון

מסויימת מדה על מצביעה כבר אחת למטרה התאספותם

המציאות כאשר כי ההתפשטות, העדר של התבטלות, של

אפילו מסוגל הוא אין מישהו, אצל בהתפשטות היא

זולתו עם .56להתאסף

רק היא שב"אסיפה", ההתבטלות זאת, למרות אך

שמציאותו מדה באותה רק שלו, ה"יש" (ביטול היש ביטול

– ובהתפשטות מורגשת בישות ביטולle`קיימת

באופן התכללות זוהי ב"ויקהל" זאת, ולעומת במציאות).

התבטלות ממציאותוze`ivnaשל לחלוטין מתבטל האדם :

"קהל". של ממציאות בלבד לחלק והופך העצמית

היהודי, של זה כוחו משה": "ויקהל במלים הדיוק זהו

ישראל, מכלל חלק בהיותו רק היא מציאותו שכל החש

מ"משה" נובע – "ויקהל" – ישראל היא57מקהל שמהותו ,

"ונחנו של במציאותdnההתבטלות ביטול – "58.
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"שאינו ואומר: בלשונו רש"י משנה זאת למרות

sqe`...mitq`p" (ולא "lidwn...mildwpבכוונתו כי ,("

הוראה בכך ממשהxcqaללמד הכוח נתינת אכן, העבודה:

התבטלות של באופן היא המעלה ותכלית מהימנא, רעיא

" מהיהודי.ldwieבמציאות, דורשת שהתורה כפי משה",

חמש" מ"בן החל בהדרגה, היהודי את המלמד רש"י, אך

"אסיפה", של באופן היא שההתחלה ומסביר, מדייק וכו',

לדרגת עד לדרגה, מדרגה עליה כך ואחר היש, ביטול

" של במציאות משה".ldwieהביטול

ל"ויקהל קשורה רש"י של "אסיפה" הלשון גם אך

dyn"59של באופן אפילו להתבטלות להגיע כדי כלומר, .

אחת מציאות כי ממשה, כוח נתינת הכרחית "אסיפה"

אפילו אחרת, מציאות עם להתאחד יכולה אינה כשלעצמה

כדלעיל. "אסיפה", של באופן לא
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זקוקים "אסיפה" של באופן התבטלות לצורך גם אמנם,

"משה" דרגת שאותה מובן, אך ממשה. כוח לנתינת

דומה אינה "אסיפה", של לענין היש, לביטול הגורמת

"ויקהל": – במציאות ביטול לידי המביאה "משה" לדרגת

בהתאם "משה", דרגת היהודי אצל מאירה כאשר

מאבד הוא אין – היש" "ביטול רק אצלו נגרם למציאותו,

הגורמת משה, הארת אותה כי מציאותו, כל את

אך למציאותו. בהתאם ומצומצמת מדודה להתבטלותו,

משה, דרגת אצלו מאירה אזzilrpdכאשר ממציאותו,

במציאות". ל"ביטול מגיע הוא

ש" בפירושו רש"י רומז בלשוןldwieלכך הוא משה"

של בדרך לפעול יורדת שאינה משה דרגת זוהי "הפעיל".

דיבורו, ידי על "הפעיל" אלא ("בידים"), התלבשות

מובדל עצמו בפני דבר ונראה "מורגש בכלל שהדיבור

ודוקא60משרשו" במקומה, עומדת משה דרגת כלומר, .

"ויקהל". – במציאות ביטול ממילא נגרם מכך

(d"kyz ldwie t"y zgiyn)

•

ואילך.56) ג עד, נח מתו"ח להעיר

ב'צא).57) ב'פו. ב'פה. (ע' ויקהל ר"פ אוה"ת ראה

ועוד.58) ד. לא, בהעלותך לקו"ת ז. טז, בשלח

שהנאספים59) שתביא כזה באופן תהי' שהאסיפה בכדי אשר לזה נוסף כי

עצמה מצד האסיפה גם – ממשה כח נתינת זה על צריך אחד, לקהל יהפכו

בפנים. כדלקמן דוקא, משה של בכחו היא

רפכ"א.60) תניא
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 ב"ה,  י"ט אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

אברהם שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מט' אדר א' ונהניתי לקרות בו אשר הצליחו השי"ת וזיכהו להיות ממזכי 

הרבים הן בביהמ"ד בישיבה והן בביהכ"נ מקום תפלה, ויה"ר מהשי"ת אשר כמרז"ל לא המדרש עיקר 

אלא המעשה הנה לימודיו הנ"ל יפעלו בהשומעים שינוי במעשה בפועל בחיי היום יומים, וכיון שבימינו 

אלה אי אפשר לסמוך על השומעים שהם יסיקו כל המסקנות מהלימוד צריך להדגיש את זה בפירוש, היינו 

וכיון  שמכל לימוד יהי' ביד הלומדים בכן בהנוגע למצות מעשיות או מצות התלויות בדבור ובמחשבה, 

שבכדי להשפיע על אחרים הרי הענינים אצל המשפיע צ"ל בתוספת יותר כדי שיספיק טופח ע"מ להטפיח 

ג"כ, הרי כמרז"ל אין מזרזין אלא למזורזין בודאי יוסיף גם כת"ר אומץ בלימודים באופן הנ"ל היינו לחפש 

בהתלמוד הגדלות שבזה שזהו מה שמביא לידי מעשה, ובטוחים אנו אשר יגעת ומצאת.

נהניתי ממ"ש שיחדש הקביעות שלו בלימוד דא"ח ובפרט ע"פ הידוע בהקדמת ספר החינוך בששת 

המצות תמידיות בכל זמן ובכל מקום ובכל אדם שהם האמנת אלקות יחוד ה' אהבתו ויראתו כו' שהדרך 

לבוא אליהם עד שיהיו מורגשים גם בלב הגשמי ולא רק בדבור בפה בלבד שלא זוהי ענין האמונה כמובן 

הדרך לזה הוא ע"י לימוד תורת החסידות.

במ"ש אודות לימוד החומש שאין השומעים מסתפקים בפירוש הפשוט ויש לתבל הכתובים באופן 

לסוג  המתאימים  כאלו  גם  ימצאו  ובודאי  ביותר  הם  רבים  החומש  מפרשי  הרי  הנה  לפניהם.  המתאים 

השומעים שלו ומהנכון הי' שישיג אצל מי מאנ"ש שיחיו במאנטרעאל את החוברות של הקריאה והקדושה 

שישנם בהם כמה מאמרים הנוגעים לפרשת השבוע ולההפטרות.

בברכה.

 ב"ה,  י"ט אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאדר"ח אד"ר, בו מבשר ע"ד הטבת מצבו ברוחניות, והשי"ת יזכהו שיוסיף 

בזה ובודאי אין הדרך לזה ע"י תעניות וסיגופים וכמבואר גם במאמר באתי לגני תשי"ג שהיות הגוף בריא 

ושלם מדרכי השם הוא, והא דתוקפא דגופא חולשא דנשמתא הכוונה בזה להנפש הטבעית והנה"ב )שהנ"ל 

מיוסד על המאמר באתי לגני של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע( ועיין ג"כ בספר התולדות של 

אדמו"ר מוהר"ש סוף עמוד עב...

בברכת אשר אמו תחי' תקבל רוב נחת חסידותי מכל ילידי' שיחיו מתוך בריאות הנכונה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.
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 ב"ה,  י"ט אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח' אד"ר בו שואל חוות דעתי אשר כיון שבשום אופן אינו יכול להכניס דעתו 

בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות מפני סיבות שונות. הנה באיזה אופן עליו להסתדר עתה.

הנה א( איני מבין מה שכותב שאינו יכול בשום אופן שהוא היפך מרז"ל לא יגעת ומצאת אל תאמין 

יגעת ולא מצאת אל תאמין, ואפשר כוונתו שאינו רוצה, ב( בכל אופן עליו להתייעץ בזה עם המשפיע שלו על 

אתר שהוא נמצא אתו ויפרש לפניו את שיחתו והשי"ת יצליחו לסדר עצמו באופן המתאים לפניו בגשמיות 

וברוחניות גם יחד.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

מזכיר

 ב"ה,  י"ט אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים מוה"ר

אברהם מנחם מענדל שי'

שלום וברכה!

נמסר לי בקשתו לברכת רפואה לאחד מתלמידיו... שי' כן ידיעתו השני' אשר הי' הנתוח והכל בסדר 

ברוחניות  הטובות  מתוצאות  יבשר  כן  בגשמיות  הטובות  מתוצאות  שמבשר  כשם  אשר  מהשי"ת  ויה"ר 

היינו שתלמידיו בריאים כדבעי ברוחניות.

וכיון שאצל איש הישראלי הגשמיות והרוחניות ביחד ילכו הנה אפ"ל ע"ד הצחות נשען על מ"ש 

רבינו הזקן באגה"ת פ"ג אשר בדורותנו אלה אינם בריאים כמו שהי' בדורות הראשונים ובמילא ריבוי 

הצומות מזיק שאפשר שיבוא עי"ז לחולי או מיחוש ח"ו, הנה עד"ז הוא גם בנוגע לרפואת הנפש שאם 

בדורות הראשונים אפשר הי' להסתפק בהסדר דסיגופים ברוחניות היינו עניני מוסר המשפילים את האדם 

ומצערים אותו כו' וכו' הנה בדורותינו אלה יוכל לבוא עי"ז לידי חולי או מיחוש ברוחניות, היינו שיפול 

ברוחו ביותר או שיעשה למיואש ח"ו או שהגוף ונה"ב ויצה"ר ימרדו נגד ההשפלה, ולכן מוכרח לאחוז 

בהדרך שהורה הבעש"ט דעזב תעזוב עמו, אשר מתחילים בהסברה שהנשמה היא חלק אלקה ממעל ממש 

כי הוא וחכ' אחד ובמילא שלוחו של האדם העליון כמותו )עיין לקו"ת ריש פ' ויקרא בזה( וניתנו לאדם 

וחלקו  וגופו  נפשו  גם להאיר בתוספת אור את  על המכשולים אלא  ביותר לא רק להתגבר  נעלים  כחות 

שבעולם ולעשות כלים לאלקות מתוך שמחה, ובמילא חבל על זמנו הכחות שאינו משתמש בהם, שהסיבה 

לזה הוא שפלות גופו כו' וכו' ושמחה פורץ גדר אפילו הגדרים דגופו ונפשו הבהמית.

ומה נפלא הדיוק שנפסק להלכה ברמ"א שו"ע או"ח סי' צ"ח סוף סעיף א' וז"ל, ויחשוב קודם 

התפלה מרוממות האל יתעלה )ורק אח"כ הוא( ובשפלות האדם, והרי ידוע דגם סדר הדברים שבתורה, 

תורה היא, ואם עליו מוטל להמשיך סדר הנ"ל בתלמידיו עאכו"כ שאצלו צריכים להיות ענינים אלו טופח 

ע"מ להטפיח ואין לך דבר העומד בפני הרצון אפילו כשנצרכים לשנות הרגילות שכבר נעשה טבע.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל.
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rxd xvia megll ''milway

mipiprl rbepa mb jke ;ely

.oldl xaecn mdilr mixg`

ïBænä úkøa ïéðòa ïëå§¥§¦§©¦§©©¨
ïéðäpä úBëøa ìëå§¨¦§©¤¡¦

úBönäå,olek dpiidzy - §©¦§
,äðeëajk myly - §©¨¨

dnglne zevn`zd zeyxcp

,rxd xvid cbpéøö ïéàåC §¥¨¦
ì úBönä úðek øîBì.ïîL ©©¨©©¦§¦§¨

i`cea zyxcp jk myly ,d''awd ly enyle devn myl oniiwl -

leki `edy xacd xexae ,rxd xvid mr dnglne dlecb zevn`zd

.zeevn miiwn `edyk dnyl dpeeka ea xqg oiicry ,envra `evnl

ïëå,mglidl epnn yxcpyk -ãîìì ,äøBzä ãenì ÷ñò ïéðòa §¥§¦§©¥¤¦©¨¦§Ÿ
Búeìéâøe Bòáè éôì BðBöøe Böôçî øúBé äaøäcenll ick ,ik - ©§¥¥¥¤§§§¦¦§§¦

cenll ezelibx cvn e` ,ezcnzd rah cvn el ievxy dnk cr

eilr oi` - dcnzda

lirl xkfpk ,llk mglidl

cenll ick ,j` .e''h wxta

ezelibxe erah xy`n xzei

,wx zeidl leki df -éãé ìò©§¥
,Bôeb íò äîeöò äîçìî¦§¨¨£¨¦
øúBé èòî ãîBlä ék¦©¥§©¥

Bòáhîeilr jk lry - ¦¦§
,la` - mglidl xakeæ éøä£¥

dì ïéàå ,äpè÷ äîçìî¦§¨¨§©¨§¥¨
úîçìî íò ïBéîãå Cøò¥¤§¦§¦¦§¤¤

,Làk øòBaä øöiä- ©¥¤©¥§¥
itk ,''milway lw''a

,lirl epcnlyéø÷îc- §¦§¥
,`xwpyøaLðå òðëð úBéäì ,Bøöé çvðî Bðéà íà "øeîb òLø"¨¨¨¦¥§©¥©¦§¦§¦§¨§¦§¨
.'ä éðtîezelibxe erah itkn xzei zvw cenll eznglny ixd - ¦§¥

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àéäù úîàá äðäå
äáäì ùàë øòåáä øöéä øåáùì 'îåöòå äìåãâ äîçìî
íãà ìë êéøö êëìäå .ùîî ïåéñð åîëå 'ä ãçô éðôî
ìå÷ùì 'ä úãåáòá åúâøãîå åîå÷î àåäù äî éôì
äîçìî 'éçáå êøòá 'ä ãáåò àåä íà åîöòá ïåçáìå
úãåáòá ïåâë áåè äùòå 'éçáá äæë ïåéñðå åæë äîåöò
ùîî åçë ìëá 'ä éðôì åùôð êåôùì äðååëá äìôúä
åáù úéîäáä ùôðå åôåâ íò íçìäìå ùôðä éåöéî ãò
íúúëìå íùèáìå äîåöò äîçìîá äðååëä íéòðåîä
íâå íåéá íåé éãî úéáøòå úéøçù äìôúä íãå÷ øôòë
øùá úòéâéå ùôð úòéâéá åîöò òâééì äìôúä úòùá

.úåëéøàá ïî÷ì ù"îë

åæ äãî éãéì òéâä àìù ìëå
òéâä àì ïééãò åæë äîåöò äîçìî åôåâ íò íçìäì
úåéäì äáäì ùàë øòåáä øöéä úîçìî êøòå 'éçáì
ìëå ïåæîä úëøá ïéðòá ïëå .'ä ãçô éðôî øáùðå òðëð
úåöîä úðåë ì"öàå äðåëá úåöîäå ïéðäðä úëøá
äáøä ãåîìì äøåúä ãåîéì ÷ñò ïéðòá ïëå .ïîùì
äîçìî é"ò åúåìéâøå åòáè éôì åðåöøå åöôçî øúåé
æ"ä åòáèî øúåé èòî ãîåìä éë .åôåâ íò äîåöò
øöéä úîçìî íò ïåéîãå êøò äì ïéàå äðè÷ äîçìî

èìåøöé çöðî åðéà íà øåîâ òùø éø÷îã ùàë øòåáä
òøî øåñ 'éçá éì äîå .'ä éðôî øáùðå òðëð úåéäì
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ' אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

מחות' הוו"ח אי"א נו"נ בנש"ק מוה"ר

שמואל אבא שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי שני מכתביו מח' וכ"ה שבט במעטפה אחת וכן מכתבו מה' אד"ר, ות"ח על מ"ש 

אודות המזוזה קופסת הבשמים והטס וכפי שמסר לי הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ הר"פ שי' 

אלטהויז הנני מסגיר פה מזוזה אחרת במקומה.

ועבדיו להבדיל בין אדם ועבד  ויה"ר אשר ע"פ המבואר במדרש בחילוק של הקשר בין הקב"ה 

למטה, אשר למטה הנה העבד עליו השמירה והטפול בעניני אדוניו ובהאדון עצמו, משא"כ למעלה הנה 

ד' שומרך ד' צלך על יד ימינך ושזהו ג"כ רמז המזוזה אשר שמו של הקב"ה נמצא על מזוזת הפתח שבין 

בית האדם ונכסיו ובין החוץ ושומר על האדם ועל כל עניניו הנמצאים בהד' אמות שלו וידוע ג"כ רמז שם 

הנכתב על המזוזה מבחוץ שהוא שומר דלתות ישראל ופשיטא אשר אין הכוונה דוקא על בית גשמי אלא 

גם על רשות האדם ועניניו הרוחניים, הנה כן ישמור בורא העולם על כאו"א מאתנו אשר כל ענינינו ונכסינו 

הגשמיים והרוחניים יהיו בשלימות וימלא כאו"א תפקידו בשליחותו בעלמא דין. ובזה הנני מרשה לעצמי 

לעורר על מ"ש בסיום מכתבו בסדר חייו על להבא,

חזקים  בחוקים  מסודר  דבר  שכל  שבו  הדומם  בחלק  אפילו  ורואים  בעולם  כשמתבוננים  אשר 

ולכל דבר ישנו מקומו וענינו ואין אף דבר אחד לבטלה, הנה עאכו"כ שכן הוא בהנוגע להאדם בעל השכל 

ועאכו"כ לחברי אותו העם שאומרים אתה בחרתנו מכל העמים, ובמילא בלי שום פקפוק וספק שיש לכל 

אחד מבני ישראל שליחות ובמילא גם מקום בחיים ובפרט לבר אבהן אשר בודאי זיכוהו הדורות שלפניו 

בתכונות מיוחדות,

התכונות  להביא  יוכל  בודאי  הרי  העיקר  הוא  שהעשי'  וכיון  מסייעתם  אבותם  זכות  וכמאמר 

במעשה בפועל. מובן אשר לא תמיד בנקל למצוא הדרך והענין אבל מובטחים אנו אשר יגעת ומצאת, וזה 

גופא אשר האדם בטוח ובלי ספק אצלו שיש מה לחפש ושניתנו לו הכחות לא רק לחפש אלא גם למצוא, 

מקרב וממהר ומוסיף הצלחה בהחיפוש ובהמציאה.

למותר להדגיש דרך ליובאוויטש וחסידי חב"ד שאין ענינם הטפת מוסר ופשיטא שח"ו לא זוהי 

כוונתי, אלא רק בהנוגע לפועל אשר בטוח הנני דבחיפוש המתאים ימצא כבודו דרכו וענינו במה לפעול 

ולהשפיע על סביבתו שאז בדרך גומלין יוסיף זה ג"כ בברכה והצלחה בעניניו הוא.

בברכה לבריאות הנכונה ולסיפוק רוחני מאופן הסתדרותו בעתיד הקרוב ממש.

נ.ב.

כיון שבמכתבו נוגע בו ג"כ בענין הס"ת שנמצאת אצלו, הנה אסיר תודה אהי' לו אם גם בזה יכתוב 

לי איזה פרטים.
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א' אדר י"ח ראשון יום
פרקל

יוםראשוןושני-י"ח-י"טאדרא'

א' אדר י"ט שני יום

ì ,äîeöòå äìBãb äîçìî àéäL úîàa ,äpäåøòBaä øöiä øaL §¦¥¤¡¤¤¦¦§¨¨§¨©£¨¦§Ÿ©¥¤©¥
,'ä ãçt éðtî äáäì Làk,mixeng miiyw jka yie -ïBéqð Bîëe §¥¤¨¨¦§¥©©§¦¨

,Cëìäå .Lnî,okle -éøöBîB÷î àeäM äî éôì ,íãà ìk C ©¨§¦§¨¨¦¨¨¨§¦©¤§
,'ä úãBáòa Búâøãîe©§¥¨©£©

ìíà Bîöòa ïçáìå ì÷L ¦§Ÿ§¦§Ÿ§©§¦
úðéçáe Cøòa 'ä ãáBò àeä¥§¥¤§¦©
ïBéqðå Bæk äîeöò äîçìî¦§¨¨£¨¨§¦¨

,äækepnn zyxcpyk - ¨¤
cenrl eilre ,efk dngln

efk dnglny ,dfk oeiqp ipta

lkn zyxcp zeidl dleki

lrae lde` ayein mb) cg`

mizrle (''opev'' rxd xvi

,zeaexwäNòå" úðéçáa¦§¦©©£¥
"áBè7.mipiprae zeevna -

,aeh ziiyra mixeywd,ïBâk§
,äðeëa älôzä úãBáòa- ©£©©§¦¨§©¨¨

zxevy ,zinei mei `idy

,didz ezlitzìLnî Bçk ìëa 'ä éðôì BLôð CtLgek lka - ¦§Ÿ©§¦§¥§¨Ÿ©¨
,ezpeekLôpä éevî ãò8,zceara mipezp eidi eytp zegek lky - ©¦©¤¤

dlitzd9,rxd xvid mr dyw wa`n yxcp ,dfk dlitz beq lre ,

íéòðBnä BaL úéîäaä Lôðå Bôeb íò íçläìe,mirixtne - §¦¨¥¦§¤¤©§¥¦¤©§¦
äðekäwa`idl eilre -íúzëìe íLháìe ,äîeöò äîçìîa ©©¨¨§¦§¨¨£¨§©§¨§©§¨

älôzä íã÷ øôòk§¨¨Ÿ¤©§¦¨
íBé écî úéáøòå úéøçL©£¦§©§¦¦¥

,íBéadnglnd idefy - §
iptlyz` oikdl - dlitzd

zindad ytpd z`e sebd

dlitzl erixti `ly

.dpeekaúòLa íâå§©¦§©
Bîöò òbéì ,älôzä©§¦¨§©¥©©§

Lôð úòéâéadidi `ly - ¦¦©¤¤
ezaygn z` un`l el dyw

zlecba xdxdle wnrzdl

,yexcd onfd lk ,'dúòéâéå¦¦©
,øNazeripnd z` xiqdl - ¨¨
aepd,sebd on zerBîk§

ïn÷ì øàaúiL10 ¤¦§¨¥§©¨
.úeëéøàaopeazi .xyad zribie ytpd zribi zeidl zekixv cvik - ©£¦

dngln ldpn `ed ok` m` ,`eti` ,`pefk,dlitzd zceara

äîeöò äîçìî Bôeb íò íçläì ,Bæ äcî éãéì òébä àlL ìëå§¨¤Ÿ¦¦©¦¥¦¨§¦¨¥¦¦§¨¨£¨
øöiä úîçìî Cøòå úðéçáì òébä àì ïéãò ¯ Bækdnglnd - ¨£©¦Ÿ¦¦©¦§¦©§¥¤¦§¤¤©¥¤

,rxd xvid mr,äáäì Làk øòBaäiayein ''milway lw''a - ©¥§¥¤¨¨
,rxd xvia mglidl eilry ,zepxwdéðtî øaLðå òðëð úBéäì¦§¦§¨§¦§¨¦§¥

.'ä ãçtm`d ,`p opeazi - ©©
dfk sweza mgel ok` `ed

dlitzl rbepa ,rxd exvia

lw''d lry itk ,dpeeka

rxd xvia megll ''milway

mipiprl rbepa mb jke ;ely

.oldl xaecn mdilr mixg`

ïBænä úkøa ïéðòa ïëå§¥§¦§©¦§©©¨
ïéðäpä úBëøa ìëå§¨¦§©¤¡¦

úBönäå,olek dpiidzy - §©¦§
,äðeëajk myly - §©¨¨

dnglne zevn`zd zeyxcp

,rxd xvid cbpéøö ïéàåC §¥¨¦
ì úBönä úðek øîBì.ïîL ©©¨©©¦§¦§¨

i`cea zyxcp jk myly ,d''awd ly enyle devn myl oniiwl -

leki `edy xacd xexae ,rxd xvid mr dnglne dlecb zevn`zd

.zeevn miiwn `edyk dnyl dpeeka ea xqg oiicry ,envra `evnl

ïëå,mglidl epnn yxcpyk -ãîìì ,äøBzä ãenì ÷ñò ïéðòa §¥§¦§©¥¤¦©¨¦§Ÿ
Búeìéâøe Bòáè éôì BðBöøe Böôçî øúBé äaøäcenll ick ,ik - ©§¥¥¥¤§§§¦¦§§¦

cenll ezelibx cvn e` ,ezcnzd rah cvn el ievxy dnk cr

eilr oi` - dcnzda

lirl xkfpk ,llk mglidl

cenll ick ,j` .e''h wxta

ezelibxe erah xy`n xzei

,wx zeidl leki df -éãé ìò©§¥
,Bôeb íò äîeöò äîçìî¦§¨¨£¨¦
øúBé èòî ãîBlä ék¦©¥§©¥

Bòáhîeilr jk lry - ¦¦§
,la` - mglidl xakeæ éøä£¥

dì ïéàå ,äpè÷ äîçìî¦§¨¨§©¨§¥¨
úîçìî íò ïBéîãå Cøò¥¤§¦§¦¦§¤¤

,Làk øòBaä øöiä- ©¥¤©¥§¥
itk ,''milway lw''a

,lirl epcnlyéø÷îc- §¦§¥
,`xwpyøaLðå òðëð úBéäì ,Bøöé çvðî Bðéà íà "øeîb òLø"¨¨¨¦¥§©¥©¦§¦§¦§¨§¦§¨
.'ä éðtîezelibxe erah itkn xzei zvw cenll eznglny ixd - ¦§¥

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àéäù úîàá äðäå
äáäì ùàë øòåáä øöéä øåáùì 'îåöòå äìåãâ äîçìî
íãà ìë êéøö êëìäå .ùîî ïåéñð åîëå 'ä ãçô éðôî
ìå÷ùì 'ä úãåáòá åúâøãîå åîå÷î àåäù äî éôì
äîçìî 'éçáå êøòá 'ä ãáåò àåä íà åîöòá ïåçáìå
úãåáòá ïåâë áåè äùòå 'éçáá äæë ïåéñðå åæë äîåöò
ùîî åçë ìëá 'ä éðôì åùôð êåôùì äðååëá äìôúä
åáù úéîäáä ùôðå åôåâ íò íçìäìå ùôðä éåöéî ãò
íúúëìå íùèáìå äîåöò äîçìîá äðååëä íéòðåîä
íâå íåéá íåé éãî úéáøòå úéøçù äìôúä íãå÷ øôòë
øùá úòéâéå ùôð úòéâéá åîöò òâééì äìôúä úòùá

.úåëéøàá ïî÷ì ù"îë

åæ äãî éãéì òéâä àìù ìëå
òéâä àì ïééãò åæë äîåöò äîçìî åôåâ íò íçìäì
úåéäì äáäì ùàë øòåáä øöéä úîçìî êøòå 'éçáì
ìëå ïåæîä úëøá ïéðòá ïëå .'ä ãçô éðôî øáùðå òðëð
úåöîä úðåë ì"öàå äðåëá úåöîäå ïéðäðä úëøá
äáøä ãåîìì äøåúä ãåîéì ÷ñò ïéðòá ïëå .ïîùì
äîçìî é"ò åúåìéâøå åòáè éôì åðåöøå åöôçî øúåé
æ"ä åòáèî øúåé èòî ãîåìä éë .åôåâ íò äîåöò
øöéä úîçìî íò ïåéîãå êøò äì ïéàå äðè÷ äîçìî

èìåøöé çöðî åðéà íà øåîâ òùø éø÷îã ùàë øòåáä
òøî øåñ 'éçá éì äîå .'ä éðôî øáùðå òðëð úåéäì
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א' אדר כ' שלישי יום

`ed ok m` `l` ,fld ly dlecbd eznglnl llk dnec dpi` -

wa`idl eilr jk myly ,epevxa xy`n xzei daxd cnel

dngln el yi ok` m` ,envr z` `p wecai - dlecb dnglna

xeq'' ly mipipra `id dnglnd ''milway lw''d lv`y s`e .efk

xqg elv` eli`e - ''rxn

lr xne` - ''aeh dyre''a

:owfd epax jkél äîe©¦
äîe ,"òøî øeñ" úðéça§¦©¥©©
¯ "áBè äNòå" úðéça él¦§¦©©£¥
Cìnä úåöî àéä ìkä©Ÿ¦¦§©©¤¤

.àeä-Ceøa ãçéîe ãéçé LBãwä''rxn xeq'' oiay lcadd - ©¨¨¦§ª¨¨
,jkn raepy dne zepeek ly mipiprl rbepa wx `ed ''aeh dyre''l

lr deeivy df ,deevnd cvn oi` - zeevnd meiw mvra j`©

i` ,`linn .mdipia lcad mey ,cgeine cigi `edy ,zeevnd

ly ezelykidl dnec ''aeh dyre'' ly mipipra ie`xk eznigl

.''rxn xeq'' ly mipipra fld,úBöî øàLa ïëå,oniiwl icky - §¥¦§¨¦§
`ed oi`y envra `evnl leki `ed jka mb - mglidl epnn yxcp

itk rxd xvia witqn mgel

,epnn yxcpyèøôáe¦§¨
,ïBîîaL øáãazeevn - §¨¨¤§¨

,mitqk ipiprl zexeywd

ä÷ãvä úãBáò Bîk- §£©©§¨¨
ly ote`a dwcv zzl

dcear,ezelibxae epevxa yi xy`n xzei dwcv zzl ,éàäëe§©
.àðåbmgel `ed oi`y ,envra `evnl leki `ed mda ,dnecke - ©§¨

.epnn yxcpy itk witqn

àöîì ìékNî Léà ìk ìBëé ,"òøî øeñ" úðéçáa elôàå©£¦¦§¦©¥©¨¨¦©§¦¦§Ÿ
ìk ìkî ìka òøäî éøîâì øñ BðéàL BLôða11éøvL íB÷îa ,C §©§¤¥¨§©§¥¥¨©©Ÿ¦ŸŸ§¨¤¨¦

,ìéòì økæpä Cøòk äîeöò äîçìîìlw''n zyxcpd dnglnd - §¦§¨¨£¨¨¥¤©¦§¨§¥
,''milway,ìéòì økæpä Cøòî úBçt elôàåepnn zyxcpyk - ©£¦¨¥¥¤©¦§¨§¥

xy`n xzei dlw dnigl

leki `ed oi` - fldn yxcp

,ef dnglna cenrlïBâk§
äçéN òöîàa ÷éñôäì§©§¦§¤§©¦¨

Bà ,äàð,rvn`a -øetñ ¨¨¦
éàðb elôàå ,Bøáç úeðâa¦§£¥©£¦§©
àeäL óà ,ãàî ì÷å ïè÷̈¨§©§Ÿ©¤
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éøvL ,äøBz ãeîìúåäçîNa úBéäì C[à÷åc äMãwä ãvnL §©§¨¤¨¦¦§§¦§¨¤¦©©§ª¨©§¨

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øôñ òãåé àåä íà úîàá ìáà
å 'ä úøåúá ÷éæçîåàåùðî åðåò ìåãâ õôçé 'é÷ìà úáø÷

íçìð åðéàù äîá íééìôë éìôëá äìãâ åúîùàå
ì"ðä äîåöò äîçìî 'éçáå êøòá åøöé ìò øáâúîå
'äî íé÷åçøä úåðø÷ éáùåéî íéì÷áù ì÷ úîùàî
íéùáåë íðéàù äîá ë"ë äìåãâ íúîùà ïéàå åúøåúå
ìà èéáîå ïéáîä 'ä ãçô éðôî äáäì ùàë øòåáä íøöé
åúøåú ìàå 'ä ìà áø÷ä áø÷ä ìë úîùàë íäéùòî ìë
ïëìå 'åëå éãåáëá òãéù øçà éáâ ì"æøàùîëå åúãåáòå

:úåââùë íäì åùòð úåðåãæù ä"ò ìò ì"æøàì

78äðäå àì ÷øô÷éîòäì äáøä êéøàéùë íà óà
úåéäì 'éúùå äòùë ì"ðä 'éðééðòá
àì äìåãâ úåáöò éãéì àáé øáùð áìå çåø úëéîðá
ãöî àìå äâåð úôéì÷ ãöî àéä úåáöòù óàå ùåçé
åîå÷îá äåãçå æåò áéúë äùåã÷ä ãöá éë äùåã÷ä
äëìä øáãì ïëå äçîù êåúî àìà äøåù äðéëùä ïéàå
'éçáî àéä àéîùã éìéîî àéä úåáöòä íàù àìà 'åëå
úåðåòä úâàã 'éôàù ì"æ é"øàä áúë ïëìå] äâåðáù áåè
äìôúä úòùá àìå éåãéåä úòùá à"ë äéåàø äðéà
ë"ôòà [à÷ååã äùåã÷ä ãöîù äçîùá ì"öù ú"úå

במד19. הפסוק כח.לשון יז, שם.20.בר הב''ח הגהות ראה א. טו, ב.21.חגיגה לג, מציעא יג.22.בבא משנה ד פרק הימים1.אבות דברי

כז. טז, ב.2.א ל, שבת
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-:epiax w''k oeylzeavrd mby ,ixd .''a''eike zelled ly `le''

lczydl eilr ,`eti` ,recn .dbep ztilwn zraep ,miipgex mipiprn

?dtilwdn zraepd zeavrl ribdlàéä Ck éøä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥£¥¨¦
,äcnä,bdepd `ed jk -dðéîa àøçà àøèñì àéôkàì ©¦¨§¦©§¨§¦§¨¨¢¨§¦¨

,dúîâeãåz` zetkl - §§¨¨
mixaca "`xg` `xhq"d

zxiay ,dil` dneca mdy

,"`xg` `xhq"d

xe` lr xizqdl zlczynd

,ziwl`d eytp ly dyecwd

mby xaca zeidl dkixv

,"`xg` `xhq"dn `a `ed

edfe ,day "aeh"dn `l`

mipiprdn zeavrd

.miipgexdì"æø øîàîk3: §©£©©©
ì àaà déáe dépî"décL ¦¥¥©¨§©¥

,"àbøð déaenvr xridn - ¥©§¨
ofxbl ''ci''d z` migwel

e` .xrid z` ea zexkl

l''f epizeax iehiak4:òâô"e¨©
."Ba àöBik Baina lwzp - ©¥

.el dnecyäæ ìòålr - §©¤
zepeaygn zraepd zeavrd

,ipgexd eavne ecnrn

øîàð5äéäé áöò ìëa" : ¤¡©§¨¤¤¦§¤
àéä ïBøúiäå ,"øúBî¨§©¦§¦
øçà äàaä äçîOä©¦§¨©¨¨©©

.ïn÷ìãk ,áöòä.avrd ixg` dgnyl ribi cvik -,úîàa Cà ¨¥¤§¦§©¨©¤¡¤
øaLð áì ïéà'ä éðt øBàî d÷eçø ìò ¯ Lôpä úeøéøîe ¥¥¦§¨§¦©¤¤©¦¨¥§¥

ììk "úeáöò" íLa íéàø÷ð ¯ àøçà àøèña dúeLaìúäå§¦§©§¨§¦§¨¨¢¨¦§¨¦§¥©§§¨
ìa,Lãwä ïBL`id ycewd oeyla ''zeavr'' dlnd zernyn - ¦§©Ÿ¤

ea oi`e ,egexa letpe ueekn `edy ,''zaver dcn'' enk ,''ueeik''

.llk zeigúeiç ïéàå ïáàk íèîèî BalL àéä úeáöò ék¦©§¦¤¦§ª§¨§¤¤§¥©
Baìa úeiç Lé éøä ,äaøcà ,øaLð áìå úeøéøî ìáà ,Baìa§¦£¨§¦§¥¦§¨©§©¨£¥¥©§¦

úeiç àéäL ÷ø ,øîøîúäìe ìòtúäì,zraepd -úðéçaî §¦§¨¥§¦§©§¥©¤¦©¦§¦©
,úBLBã÷ úBøeábeli`e ,zexixn ly ote`a `id okle -äçîOäå §§§©¦§¨
,íéãñç úðéçaî.dyecw ly -.ïäézMî ìeìk álä ékizyn - ¦§¦©£¨¦¦©¥¨¦§¥¤

mr) ezexixne eal oexay ,ixd ,mipt lk lr .micqge zexeab ,zecnd

,dyecwn m` ik ,dtilwn miraep mpi` ,(zeigzexeabn.dyecw ly

éøö íézòì ,äpäåéãk úBLBãwä úBøeáb úðéça øøBòì C §¦¥§¦¦¨¦§¥§¦©§©§§¥
íäL ,íéðécä ÷ézîäì,mipicd -øöéå úéîäaä Lôð úðéça §©§¦©¦¦¤¥§¦©¤¤©§¥¦§¥¤

èìBMLk òøä,rxd xvid -,íãàä ìò íBìLå ñç,ixd ,dfy - ¨©§¤¥©§¨©¨¨¨

,mipic ly oiprïé÷zîð íéðécä ïéà ék''aeh''l miktdp - ¦¥©¦¦¦§¨¦
,''cqg''le.ïLøLa àlà- mipicd jez l` "mikiynn"yk - ¤¨§¨§¨

zexeabde mipicd mb ,myxeya ,oky ;dyecwc zexeabn ,myxeyn

ly zexeab `l` ,rx ly oipr mpi` ,rxd xvide zindad ytpd ly

ieaix ici lry ,dyecw

minevnve zelylzyd

mipice zexeab mdn miraep

- aehde dyecwd jtid ly

ly egeka ,md miktdp okle

dyecwl - "rx"n ,myxey

aehle6.ì"æø eøîà ïëìå7: §¨¥¨§©©
øöé íãà æébøé íìBòì"§¨©§¦¨¨¥¤

,"áBhä,rxd xvid lr - ©
ziwl`d ytpd zcear lry

jlda mrtl mrtn zeidl

ick .dxeabe fbex ly gex

z` jk ici lr wizndl

zindad ytpd ly mipicd

iehiad ,`l` .rxd xvide

,eppiprl xywda "mlerl"

oaena epi`cinzyeilr

.dcear ly ef dxeva weqrl

ezcear lr ixd llka ik

`l` ,dgnya zeidl

lk ,mrt lk :`id dpeekd

- jkl wwcfdl eilry onf

:oldl xaqeiy itke,eðéäå§©§
éøvL BLôða äàBøL úò ìëa.Cëì Cytpdy drya ,oebk - §¨¥¤¤§©§¤¨¦§¨

ytpd ly dyecwd xe` lr xizqdl dnvr z` ddiabn zindad

lr - "ald mehnh" ly avna `ed mc`d jk awre ziwl`d

.dxeabe "dfbxd" jezn f` zeidl ezcearàéäL ,øLkä úòL Cà©§©©Ÿ¤¤¦
àeäL äòLa àéä ,íãà éða áøì Cëì äéeàøe úãçéîä äòL̈¨©§ª¤¤§¨§¨§Ÿ§¥¨¨¦§¨¨¤

,àîìòc élnî éëä åàìa áöòipiprn avr jk oia `edyk - ¨¥§¨¨¥¦¦¥§¨§¨
,mler,äañ íeL éìa Ck Bà`l` ,miinybd eipipr llba `ly - ¨§¦¦¨

,jkl daiqd z` rcei envr `edy ilan avr `edúòL àéä éæà£©¦§©
,ìéòì økæpä "àðaLçc éøn"î úBéäì áöòä Ctäì øLkä- ©Ÿ¤§©¥¨¥¤¦§¦¨¥§ª§¨¨©¦§¨§¥

eavne ecnrnn eytp oeayg zeyrl ,zepeaygd ilran zeidl

,ipgexd,ìéòì økæpk ,"'eëå æébøé íìBòì" ì"æø øîàî íi÷ìe§©¥©£©©©§¨©§¦§©¦§¨§¥
fbexde zexixnd ewa ynzydl -8,élnnL úeáöòäî øèté äæáe¨¤¦¨¥¥¨©§¤¦¦¥

,àîìòc,miinybd mipiprdn zraepd zeavrdn xhti ,jka - §¨§¨
xhtii - miipgexd eipipr llba zexixnl ribie eytp oeayg dyriyk

.miinybd eipipr zngn dligza da oezp didy zeavrdnøçàå§©©

íéøîà éèå÷éì
.äúîâåãå äðéîá à"ñì àéôëàì äãîä àéä êë éøä
åá òâôå àâøð äéá 'éãùì àáà äéáå äéðéî ì"æøàîë
ïåøúéäå øúåî äéäé áöò ìëá øîàð æ"òå .åá àöåéë
úîàá êà .ïî÷ìãë áöòä øçà äàáä äçîùä àéä
'ä éðô øåàî ä÷åçéø ìò ùôðä úåøéøîå øáùð áì ïéà
ïåùìá ììë úåáöò íùá íéàø÷ð à"ñá äúåùáìúäå
úåéç ïéàå ïáàë íèîåèî åáìù àéä úåáöò éë ùãå÷ä
úåéç ùé éøä äáøãà øáùð áìå úåøéøî ìáà åáìá
'éçáî úåéç àéäù ÷ø øîøîúäìå ìòôúäì åáìá
ìåìë áìä éë íéãñç 'éçáî äçîùäå úåùåã÷ úåøåáâ
úåøåáâ 'éçá øøåòì êéøö íéúòì äðäå .ïäéúùî
'éîäáä ùôð 'éçá íäù íéðéãä ÷éúîäì éãë úåùåã÷ä
ïé÷úîð íéðéãä ïéà éë íãàä ìò å"ç èìåùùë ø"äöéå
åðééäå èä"öé íãà æéâøé íìåòì ì"æøà ïëìå ïùøùá àìà
øùåëä úòù êà êëì êéøöù åùôðá äàåøù úò ìëá
àéä íãà éðá áåøì êëì äéåàøå úãçåéîä äòù àéäù
éìá êë åà àîìòã éìéîî ä"àìá áöò àåäù äòùá

îúåéäì áöòä êôäì øùåëä úòù àéä éæà äáñ íåù
'åëå æéâøé íìåòì ì"æøàî íéé÷ìå ì"ðä àðáùåçã éøîî

'àøãàá"ëéùéîçíåéàáé ë"çàå àîìòã éìéîîù úåáöòäî øèôé äæáå ì"ðë

ב.3. לט, ב.4.סנהדרין קכא, כג.5.שבת יד, ˘ËÈÏ"‡:6.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כיון מובן, אינו א"כ˘·‡Ó˙"לכאורה כו', עצבות אי"ז

בדא"פ: וי"ל - האמת? דהיפך דיעה מסביר האם וכו', המדה היא כך כתבו: -Ò„¯מהו וכו') מקשב"ק (דגרוע הנ"ל מהתבוננות התוצאות

) והחיות המציאות העדר בתכלית, עצמו בעיני ונבזה ובטול מתמרמרÂ·ˆÚ˙שפלות תומ"י כי כדבעי), התבוננותו (באם נמשך זה שאין אלא ,(

אותה ועל - וכו' כ"כ נפל זה כתבו‰¯‚Úאיך ג"כ יומתק עפ"ז - יחוש". "לא הרגע על דאפילו כו' המדה היא דכך מסביר, החיות דהעדר

)Ê"Á‡Ïעצבות זה שאין מהפךÂ‡„¯·‰שביאר, דעי"ז ממשיך) בכ"ז ,·ˆÚ‰בו אין מצ"ע העצב רפכ"ו: לעיל ועייג"כ וק"ל. דעלמא דמילי

כו'". נפשו במר כו' האמתי העצב כו' א.7.מעלה ה, שעת8.ברכות הוא - הגשמיים מעניניו בעצבות כה בין הוא כשהאדם אומר, שהוא מה

'` xc` a"k iying mei Ð `l wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

Ck,eytp oeayg iciÎlr xayp ale zexixnl `eaiy ixg` -àáé ¨¨Ÿ
Baì ìà áéLé úàfL ,eðéäc .úézîà äçîN éãéìdpri jky - ¦¥¦§¨£¦¦§©§¤Ÿ¨¦¤¦

,eallíéøkæpä älàä úîàäå íéøácä øçà ,íéìôëa Bîçðì§©£§¦§©¦©©©§¨¦§¨¡¤¨¥¤©¦§¨¦
,ìéòìavna leki `ed ,`eti` ,cvik .zegpd eavna rpkzydy - §¥

- ?envr z` mgpl ,dfk

:Baìì øîàì:opeaziy - ¥Ÿ§¦
,÷ôñ éìa ïk àeä úîà¡¤¥§¦¨¥
'äî ãàî ÷Bçø éðàL¤£¦¨§Ÿ¥
áòúîe õwLîe ,úéìëúa§©§¦§ª¨§Ÿ¨
éðà àeä äæ ìk Cà ,'eë©¨¤£¦
Lôð íò óebä àeä ,écáì§©¦©¦¤¤

,BaL úéðeiçäytpd - ©¦¦¤
.sebd z` dignd zindad

Lé íB÷î ìkî ìáà£¨¦¨¨¥
,Lnî "'ä ÷ìç" éaø÷a§¦§¦¥¤©¨
ì÷a elôà BðLiL¤¤§£¦§©

,íélwaLlw'' mb ,oky - ¤©©¦
wlg eaxwa yi ''milway

,lrnn dwl`Lôð àéäL¤¦¤¤
úe÷ìà õBöéð íò úéäìàä̈¡Ÿ¦¦¦¡Ÿ
da Laìîä Lnî©¨©§ª¨¨

àéäL ÷ø ,dúBéçäì- §©£¨©¤¦
,ziwl`d ytpdúðéçáa¦§¦©

,úeìbly zindad ytpa - ¨
`vnp ip`y drya ,dtilwd

.dfk cexi ipgex avnaíàå§¦
ïk,ixd -,äaøcà- ¥©§©¨

:jtidléðàM äî ìk̈©¤£¦
'äî ÷eçøä úéìëúa§©§¦¨¦¥

,øúBé ìBãb úeìâa éaL úéäìàä Lôð éøä ¯ õewLå áeòzäå§©¦§¦£¥¤¤¨¡Ÿ¦¤¦§¨¨¥
äæìå ,ãàî äìBãb äéìò úeðîçøäå,okle -éúnâî ìk íéNà §¨©£¨¨¤¨§¨§Ÿ§¨¤¨¦¨§©¨¦

äéáà úéa ìà dáéLäì ,äæ úeìbî dúBìòäìe dàéöBäì éöôçå§¤§¦§¦¨§©£¨¦¨¤©£¦¨¤¥¨¦¨
,äéøeòðkdzidy enk ,dyxeyl :xnelk -,éôeâa äLaìúpL íã÷ ¦§¤¨Ÿ¤¤¦§©§¨§¦
äúéäL,f` -íâå ,úéìëúa Bnò úãçéîe Cøaúé BøBàa úììëð ¤¨§¨¦§¤¤§¦§¨¥§ª¤¤¦§©§¦§©

äz ïk äzò,Cøaúé Ba úãçéîe äìeìk à,didi dfe -íéNàLk ©¨¥§¥§¨§ª¤¤¦§¨¥§¤¨¦
ïäa Léaìäì ,úBöîe äøBúa éúnâî ìk,zevnae dxeza -ìk ¨§©¨¦§¨¦§§©§¦¨¤¨

äéúBðéça øNòmiyeal eidi ytpd zegeke zepiga zxyr lky - ¤¤§¦¤¨
''zecn''de ,dxezd zpada ''yeal'' didi ''lky''dy ,zeevne dxeza

oda zeyealy enk ote` eze`a xeaice dyrna zeevnd meiwa -

,'eke 'd z`xie 'd zad` zecnìéòì økæpk9,úåöîa èøôáe ©¦§¨§¥¦§¨§¦§©

älôzziwl`d ytpd z` `ivedl dnbnd cgeina zbyen da - §¦¨
:ici lr - zewl`a dyxeyl dxywle dzelbn÷òöìytpdy - ¦§Ÿ

,dlitzd zrya wrvz,õwLîä éôeâa dúeìbî dì øva 'ä ìà¤©©¨¦¨¨§¦©§ª¨
Bæå .Cøaúé Ba d÷áãìe ,øbñnî dàéöBäì`ivedl ,ef dcear - §¦¨¦©§¥§¨§¨¦§¨¥§

seba dzelbn dnypd z`

mr dcegiil dxifgdle

dxez iciÎlr d''awd

iciÎlre llka zeevne

,hxta dlitzúðéça àéä¦§¦©
íéNòîe äáeLz"§¨©£¦

"íéáBè10dxe`kl ,oky - , ¦
"miaeh miyrn"e "daeyz"

:mipey mipipr ipy md

owzl ick d`a "daeyz"

Î`ld xard z` aihidle

,"miaeh miyrn" eli`e ,aeh

mipipre zeevnd meiw md

miyrpd miaehdzroi`e ,

- "xar"l zekiiy mey mdl

z` mixywn ,`eti` ,cvik

:cg` xac md eli`k mdipy

?miaeh miyrne daeyz

dti" :l"f epinkg oeylk)

miyrne daeyza zg` dry

xaqeny itk ,`l` .("miaeh

miaehd miyrndy ,o`k

jezn zeyridl mikixv

oaei - dxen`d dpeekd

:xacdíéáBè íéNòî ïäL¤¥©£¦¦
áéLäì éãk äNBòL`idy ,ytpd z` -"'ä ÷ìç",d''awdl - ¤¤§¥§¨¦¥¤

.ïéîìò ìëc àLøLå àøB÷îì.zenlerd lk yxeye xewn `edy - ¦§¨§¨§¨§¨¨§¦
miaeh miyrny ,ixddl`dxewnl ytpd zxfgda mixeyw

''daeyz''d oipr dfy ,dyxeye.åéîé ìk BúãBáò äéäz úàæå§Ÿ¦§¤£¨¨¨¨
,áòúîä óebäî dúàöa Lôpä úçîN àéä ,äaø äçîNa§¦§¨©¨¦¦§©©¤¤§¥¨¥©©§Ÿ¨

,äéøeòðk äéáà úéa ìà äáLå,dligza dzidy enk ,dyxeyl - §¨¨¤¥¨¦¨¦§¤¨
zrvazn ef dayd,äãBáòäå äøBzä úòLadxez cnel `edyk - ¦§©©¨§¨£¨

iptl ,dligzak dyxeya dcegiil ytpd zxfeg ,'d zceara wqere

.seba dyalzdyì"æø øîàîëe11.äáeLúa åéîé ìk úBéäì :- §©£©©©¦§¨¨¨¦§¨
epiax w"k oeyllr - daeyz dyry xg`l - oaen epi` dxe`klc" :

dxeza weqri cinzy ,`id dpeekd `l` - "?daeyz dyri aey dn

íéøîà éèå÷éì
åîçðì åáì ìà áéùé úàæù åðééäã úéúéîà äçîù éãéì
åáìì øîàì ì"ðä äìàä úîàäå 'éøáãä øçà íééìôëá
úéìëúá 'äî ãàî ÷åçø éðàù ÷ôñ éìá ïë àåä úîà
óåâä àåä éãáì éðà àåä äæ ìë êà 'åë áòåúîå õ÷åùîå
'ä ÷ìç éáø÷á ùé î"î ìáà åáù úéðåéçä ùôð íò
úéäìàä ùôð àéäù íéì÷áù ì÷á 'éôà åðùéù ùîî
àéäù ÷ø äúåéçäì äá ùáåìîä ùîî úå÷ìà õåöéð íò
÷åçéøä 'éìëúá éðàù äî ìë äáøãà ë"àå úåìâ 'éçáá
úåìâá éáù úéäìàä ùôð éøä õå÷éùå áåòéúäå 'äî
ìë íéùà äæìå ãàî äìåãâ äéìò úåðîçøäå øúåé ìåãâ
äáéùäì äæ úåìâî äúåìòäìå äàéöåäì éöôçå éúîâî
äúéäù éôåâá äùáìúðù íãå÷ 'éøåòðë äéáà úéá ìà
ïë äúò íâå úéìëúá åîò úãçåéîå 'úé åøåàá úììëð
'øåúá éúîâî ìë íéùàùë 'úé åá úãçåéîå äìåìë àäú
èøôáå ì"ðë äéúåðéçá øùò ìë ïäá ùéáìäì úåöîå
éôåâá äúåìâî äì øöá 'ä ìà ÷åòöì äìôú úåöîá
'éçá àéä åæå 'úé åá ä÷áãìå øâñîî äàéöåäì õ÷åùîä
äùåòù íéáåè íéùòî ïäù íéáåè íéùòîå äáåùú
.ïéîìò ìëã àùøùå àøå÷îì 'ä ÷ìç áéùäì éãë
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ìë úåéäì ì"æøàîëå äãåáòäå äøåúä úòùá äéøåòðë

הכושר שעת היא לכן בשמחה, עבודתו את במרירותו, ימעט, לא בעצבות, כה בין שבהיותו בפשטות, הכוונה - הרוחני ממצבו למרירות הכושר

בגלל בעצבות נתון שהוא מה מעלה משום בכך יש עצמה המרירות שלעבודת משמע הכושר" "שעת שזו אומר שהוא ממה ברם, זו; לעבודה

מרירות; של הפכית תנועה בתוכה לעורר ביותר קשה שמחה של בתנועה נמצאת כשהנפש שכן, כך: אכן היא האמת אלא, הגשמיים?! עניניו

חז"ל מאמר הפוך) (במקרה שמוסבר כמו למרירות. להגיע האלקית לנפש יותר קל עצבות, של במצב כה בין נתונה הבהמית כשהנפש ואילו,

על שלכאורה ביין", אלא שמחה אין קיים המקדש בית שאין ועכשיו בבשר... אלא שמחה אין קיים המקדש שבית בזמן א): קט, (פסחים

הוא: ההסבר אלא, - גשמיים?! ויין מבשר זו שמחה-קדושה באה איפוא, כיצד, ישראל", בך "וישמחו מצוה, של שמחה להיות החג שמחת

- עצבות של בתנועה תהיה הבהמית הנפש אם כי בשמחה, להיות הבהמית הנפש גם צריכה - שמחה של בתנועה תהיה האלקית שהנפש כדי

להמשיך יותר קל ויין, בשר על-ידי בשמחה הבהמית כשהנפש ולכן, הבהמית); בנפש לבושה שהיא (יען האלקית בנפש שמחה לעורר קשה

מעניניו למרירות להגיע יותר קל הגשמיים, מעניניו עצבות של במצב כה בין נתון שהוא בשעה זה: בענין גם כך האלקית. בנפש גם שמחה

ד.9.הרוחניים. יז.10.פרק ד, א.11.אבות קנג, שבת ראה
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ìë úåéäì ì"æøàîëå äãåáòäå äøåúä úòùá äéøåòðë

הכושר שעת היא לכן בשמחה, עבודתו את במרירותו, ימעט, לא בעצבות, כה בין שבהיותו בפשטות, הכוונה - הרוחני ממצבו למרירות הכושר

בגלל בעצבות נתון שהוא מה מעלה משום בכך יש עצמה המרירות שלעבודת משמע הכושר" "שעת שזו אומר שהוא ממה ברם, זו; לעבודה

מרירות; של הפכית תנועה בתוכה לעורר ביותר קשה שמחה של בתנועה נמצאת כשהנפש שכן, כך: אכן היא האמת אלא, הגשמיים?! עניניו

חז"ל מאמר הפוך) (במקרה שמוסבר כמו למרירות. להגיע האלקית לנפש יותר קל עצבות, של במצב כה בין נתונה הבהמית כשהנפש ואילו,

על שלכאורה ביין", אלא שמחה אין קיים המקדש בית שאין ועכשיו בבשר... אלא שמחה אין קיים המקדש שבית בזמן א): קט, (פסחים

הוא: ההסבר אלא, - גשמיים?! ויין מבשר זו שמחה-קדושה באה איפוא, כיצד, ישראל", בך "וישמחו מצוה, של שמחה להיות החג שמחת

- עצבות של בתנועה תהיה הבהמית הנפש אם כי בשמחה, להיות הבהמית הנפש גם צריכה - שמחה של בתנועה תהיה האלקית שהנפש כדי

להמשיך יותר קל ויין, בשר על-ידי בשמחה הבהמית כשהנפש ולכן, הבהמית); בנפש לבושה שהיא (יען האלקית בנפש שמחה לעורר קשה

מעניניו למרירות להגיע יותר קל הגשמיים, מעניניו עצבות של במצב כה בין נתון שהוא בשעה זה: בענין גם כך האלקית. בנפש גם שמחה

ד.9.הרוחניים. יז.10.פרק ד, א.11.אבות קנג, שבת ראה
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80åéáà úéá ìà éùôçì àöéå äôùàá ìååðîå íéøåñàä
ù"îëå åáåòéúå åöå÷éùá ãîåò óåâäù óàå êìîä
ìù äúåîöòå äúåäî éë àéåçã àëùî àø÷ðã øäæá
î"î äùåã÷á ììëéì áåèì êôäð àì úéîäáä ùôðä
óåâäî øúåé äúçîùá çåîùì åéðéòá åùôð ø÷éú
ïåáöòá ùôðä úçîù ìáìáìå ááøòì àìù äæáðä
øîàðù íéøöî úàéöé 'éçá àéä åæ 'éçá äðäå .óåâä
úàæë äúéä äîì äåîú àåä 'øåàëìã íòä çøá éë äá
äéä àì íìåòì éùôç íçìùì äòøôì åøîà åìéà éëå
ìàøùé úåùôðáù òøäù éðôî àìà íçìùì çøëåî
íúîäåæ ä÷ñô àì éë éìàîùä ììçá åô÷úá äéä ïééãò
íùôð úàöì äúéä íöôçå íúîâî ÷ø äøåú ïúî ãò
åá ä÷áãìå íéøöî úàîåè àéä à"ñä úåìâî úéäìàä
éáâùî 'åâå äøö íåéá éñåðîå éæåòîå éæåò 'ä áéúëãëå 'úé
'ä øéáòéùë ãéúòì ïëìå 'åâå éì ñåðî àåäå 'åâå éñåðîå
éë ïåëìú àì äñåðîáå áéúë õøàä ïî äàîåèä çåø
øúéá åæ äáåùú 'éçá úåéäìå .'åâå 'ä íëéðôì êìåä
äéäú ùôðä úçîù íâå àáìã à÷îåòî æò øúéå úàù

.12:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰."ה יא, שמות ורשב''ם כא. טז, שופטים ˘ËÈÏ"‡:13.''ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰בארוכה הענין ''וכמבואר

."136 ע' החקירה ס' - להצ''צ - ותפקחנה ה.14.בד''ה יד, ˘ËÈÏ"‡:15.שמות ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰אפילו עיכבן שלא זה ג''כ מתורץ ''בזה

כו'". עין יט.16.כהרף טז, יט.17.ירמי' טז, עולם.18.ירמי' אדון יב.19.פיוט נב, ישעי'

'` xc` b"k iyiy mei Ð al wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

א' אדר כ"ג שישי יום
פרקלב

äçîNå äøBà úôñBzadf ixd -úòc Baì ìà áéLé øLàk §¤¤¨§¦§¨©£¤¨¦¤¦©©
äðeáúe,dpeazae zrca ,eala opeaziyk -Bîçðì,ald z` - §¨§©£

,BðBâéå BðBáöòî,ipgexd eavn zepeaygn miraepd -økæpk øîàì ¥¤§¦¥Ÿ©¦§¨
'eë úîà ïä :ìéòìarezne ,d''awdn zilkza wegx ip`y - §¥¥¡¤

,uweyneàì éðà Cà©£¦Ÿ
,éîöò úà éúéNò- ¨¦¦¤©§¦

ziwl`d ytpdy dcaerd

dfk avnl `eal zlbeqn

ytpae seba zelb ly

dze` zekyend ,zindad

`l - xzeia milty mipiprl

zeaiqpd z` izxvi ip`

,zeedzdl lkei dfk avny

z` yiald d"awd `l`

ytpae seba ziwl`d ytpd

zlbeqn `idy jk ,zindad

,dfk avnl `ealänìå§¨¨
ãéøBäì ,úàæk 'ä äNò̈¨¨Ÿ§¦

,Cøaúé BøBàî ÷ìç- ¥¤¥¦§¨¥
,ziwl`d ytpdàlîîä©§©¥

ïéîìò ìk ááBñålk - §¥¨¨§¦
,zenlerddén÷ àlëå§ª¨©¥

,áéLç àìklkde - §¨¨¦
erl,melkl aygp `l eznBLéaìäå,dnypd z` ,xe`d z` - §¦§¦

,d''awd yiald"àéåçc àëLî"axer'' ,xen`k ,`xwpd ,seba - §©§¨§¦§¨
''ygpd"äçeøñ ätè"å?jk d''awd dyr ,ok` ,dnl -ék äæ ïéà §¦¨§¨¥¤¦

Bæ äãéøé íà,ziwl`d ytpd ly -,äiìò Cøö àéä`eazy - ¦§¦¨¦Ÿ¤£¦¨
:dcixid ixg`útìwnL úéîäaä úéðeiçä Lôð ìk 'äì úBìòäì§©£©¨¤¤©¦¦©§¥¦¤¦§¦©

,dlL äNòîe øeac äáLçî úðéça ïä ,äéLeáì ìëå dâð- Ÿ©§¨§¤¨¥§¦©©£¨¨¦©£¤¤¨
,d''awd l` elrzi mlekyøeac äNòîa ïúeLaìúä éãé ìò©§¥¦§©§¨§©£¤¦

äøBzä úáLçîexeaicd ici-lre ,dxezd zeevn ziiyr ici-lr - ©£¤¤©¨
zindad ytpd dlrzn jk ici lry - dxez ipipra xedxdde

,diyrne dxeaic ,dzaygneïn÷ì øàaúiL Bîëe]20äàìòä ïéðò §¤¦§¨¥§©¨¦§©©£¨¨
Bædiyeale zindad ytpd ly -éà ,úeëéøàaàéäL Cd`lrd - ©£¦¥¤¦

,efúàæå ,äNòà úàæ àBôà ïk íàå ,[íìBòä úàéøa úéìëz©§¦§¦©¨¨§¦¥¥Ÿ¤¡¤§Ÿ
éãìç éîé ìk éúnâî ìk äéäz,iig ini jyn lk -ïäa ìëì- ¦§¤¨§©¨¦¨§¥¤§¦§¨¨¤

,dxez ly dyrne xeaic ,daygna qipkdlBîëe ,éLôðå éçeø éiç©¥¦§©§¦§
áeúkL21éìà" :eðéäc ,"àOà éLôð 'ä E13ézáLçî øM÷ì ¤¨¥¤©§¦¤¨§©§§©¥©£©§¦

Bøeaãå BzáLçîa éøeaãå§¦¦§©£©§§¦
éôeb ïä ïäå ,Cøaúé¦§¨¥§¥¥¥
,eðéðôì úBëeøòä úBëìä£¨¨£§¨¥
od od ,dxezd zekld -

ly exeaice ezaygn

xeaicd ici-lre ,d"awd

xedxdde,dxezd zeklda

exeaic z` mc`d xywn

exeaica ,ezaygne

,d"awd ly ezaygneïëå§¥
,úBönä äNòîa äNòî- ©£¤§©£¥©¦§

zeevnd ziiyr ici-lry

yeal xywzn ,dyrna

zpigal ,mc`ay dyrnd

,d"awd ly dyrndïëlL¤¨¥
äøBzä úàø÷ð22úáéLî" ¦§¥©¨§¦©
Leøt ,"Lôðz` daiyn - ¤¤¥

ytpd,dLøLå døB÷îì¦§¨§¨§¨
øîàð äæ ìòå23:dn lr - §©¤¤¡©

- ipgexd eavne ecnrn z`tn eala xeay `edy dryay ,epcnly

eytp z` xifgi jk ici lre ,zeevne dxez ici-lr envr z` gnyi

:weqta xn`p - dyxeye dxewnl:"áì éçnNî íéøLé 'ä éãewt"¦¥§¨¦§©§¥¥
eytp mb dlrzn ,zeevne dxez ici-lry ,oeaygd ici-lry -

,xzei dwenre dlecb ,ely "daeyz"d didz - ,zewl`l zindad

oeaygd itl oky ,dgnye xe` xzei daxda didz ytpd zgnye

ytpde sebd zelbn `vz cala ziwl`d eytp ixd ,ok iptl xen`d

zpigan ixd f`e - etweza oiicr `edy ,"rx"d on gxaze ,zindad

,z`f znerl ;cexie zegp avna x`yp oiicr `ed zindad eytpe eteb

eneiwe dxez ecenil ici-lr dlrzz zindad eytp mby opeazi m`

.dgny daxd xacd el siqei - zeevn

.áì ÷øtribn mc`dy ixg`y ,owfd epax xiaqd ,`l wxt ,mcewd wxta ¤¤
eppi`y ipgexd eavnn eytp oeayg dyery ici-lr ,"xayp al"le zexixnl

,ezeppeazd ici-lr zizin` dgnyl ribdl lczyi - zeidl jixvy enk

,wegix zilkz d"awdn wegx `ed ,zindad ytpde sebd zpigan ,ok`y

,ziwl` ytp ixd ea yi la`

,ynn lrnn dwl` wlg `idy

ziwl`d ytpdy xg`ne

ytpde sebd zelba z`vnp

dilr dlecb zepngxe ,zindad

ef zelbn ziwl`d ytpd z` le`bl wqtd ila ,jk meyn ,lczyi -

dxfge daiy - zeevnde dxezd meiw ici-lr ,zewl`a dyxeyl dxifgdle

le .iaydne zelbdn d`ivid zgny :dlecb ytp-zgnyl d`ian efzexn

eipira dxwi zeidl ytpd dkixv - aeh-`lde zegpd eavna x`yp sebdy

zeavrd ici-lr xtez ef dgnyy xeq` `linne ,sebdn xzei daxd

.sebdn zraepdúBéäì ,ìéòì íéøkæpä íéøácä íei÷ éãé ìò ,äpäå§¦¥©§¥¦©§¨¦©¦§¨¦§¥¦§
,åéðéòa ñàîðå äæáð Bôeb- ¦§¤§¦§¨§¥¨

oeayg ici-lr ,erpkzyda

sebd dnk cr ,ytpd,cexi

úçîN äéäz BúçîN ÷ø©¦§¨¦§¤¦§©
dcáì Lôpä`edy dnn - ©¤¤§©¨

miyrne zeevn ici-lr ,iwl`d eyxeyl xfege zelbdn `vei

,miaehúåöî íei÷ éãéì àáì äl÷å äøLé Cøc Bæ éøä£¥¤¤§¨¨§©¨¨Ÿ¦¥¦¦§©

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úòã åáì ìà áéùé øùàë äçîùå äøåà úôñåúá
'åë úîà ïä ì"ðë øîàì åðåâéå åðåáöòî åîçðì äðåáúå
úàæë 'ä äùò äîìå .éîöò úà éúéùò àì éðà êà
àìåëå ïéîìò ìë ááåñå àìîîä 'úé åøåàî ÷ìç ãéøåäì
äçåøñ äôèå àéåçã àëùîá åùéáìäå áéùç àìë 'éî÷
ìë 'äì úåìòäì äéìò êøåö àéä åæ äãéøé íà éë äæ ïéà
äéùåáì ìëå äâåð úôéì÷îù úéîäáä úéðåéçä ùôð
ïúåùáìúä é"ò äìù äùòîå øåáã äáùçî 'éçá ïä
ïéðò ïî÷ì ù"îëå] äøåúä úáùçîå øåáã äùòîá

àî[íìåòä úàéøá úéìëú àéäù êéà úåëéøàá åæ äàìòä
éîé ìë éúîâî ìë äéäú úàæå äùòà úàæ àåôéà ë"àå
éùôð 'ä êéìà ù"îëå éùôðå éçåø ééç ïäá ìëì éãìç
åúáùçîá éøåáãå éúáùçî øù÷ì åðééäã àùà
äùòî ïëå åðéðôì 'åëåøòä úåëìä éôåâ ïä ïäå 'úé åøåáãå
'éô ùôð úáéùî äøåúä úàø÷ð ïëìù úåöîä äùòîá
:áì éçîùî íéøùé 'ä éãå÷ô 'îàð æ"òå äùøùå äøå÷îì

äðäå áì ÷øôåôåâ úåéäì ì"ðä 'éøáãä íåé÷ é"ò
åúçîù ÷ø åéðéòá ñàîðå äæáð
àáì äì÷å äøùé êøã åæ éøä äãáì ùôðä úçîù äéäú

ולז.20. לו לה, א.21.בפרקים כה, ח.22.תהלים יט, ט.23.שם יט, שם



�� '` xc` b"k iyiy mei Ð al wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

א' אדר כ"ג שישי יום
פרקלב

äçîNå äøBà úôñBzadf ixd -úòc Baì ìà áéLé øLàk §¤¤¨§¦§¨©£¤¨¦¤¦©©
äðeáúe,dpeazae zrca ,eala opeaziyk -Bîçðì,ald z` - §¨§©£

,BðBâéå BðBáöòî,ipgexd eavn zepeaygn miraepd -økæpk øîàì ¥¤§¦¥Ÿ©¦§¨
'eë úîà ïä :ìéòìarezne ,d''awdn zilkza wegx ip`y - §¥¥¡¤

,uweyneàì éðà Cà©£¦Ÿ
,éîöò úà éúéNò- ¨¦¦¤©§¦

ziwl`d ytpdy dcaerd

dfk avnl `eal zlbeqn

ytpae seba zelb ly

dze` zekyend ,zindad

`l - xzeia milty mipiprl

zeaiqpd z` izxvi ip`

,zeedzdl lkei dfk avny

z` yiald d"awd `l`

ytpae seba ziwl`d ytpd

zlbeqn `idy jk ,zindad

,dfk avnl `ealänìå§¨¨
ãéøBäì ,úàæk 'ä äNò̈¨¨Ÿ§¦

,Cøaúé BøBàî ÷ìç- ¥¤¥¦§¨¥
,ziwl`d ytpdàlîîä©§©¥

ïéîìò ìk ááBñålk - §¥¨¨§¦
,zenlerddén÷ àlëå§ª¨©¥

,áéLç àìklkde - §¨¨¦
erl,melkl aygp `l eznBLéaìäå,dnypd z` ,xe`d z` - §¦§¦

,d''awd yiald"àéåçc àëLî"axer'' ,xen`k ,`xwpd ,seba - §©§¨§¦§¨
''ygpd"äçeøñ ätè"å?jk d''awd dyr ,ok` ,dnl -ék äæ ïéà §¦¨§¨¥¤¦

Bæ äãéøé íà,ziwl`d ytpd ly -,äiìò Cøö àéä`eazy - ¦§¦¨¦Ÿ¤£¦¨
:dcixid ixg`útìwnL úéîäaä úéðeiçä Lôð ìk 'äì úBìòäì§©£©¨¤¤©¦¦©§¥¦¤¦§¦©

,dlL äNòîe øeac äáLçî úðéça ïä ,äéLeáì ìëå dâð- Ÿ©§¨§¤¨¥§¦©©£¨¨¦©£¤¤¨
,d''awd l` elrzi mlekyøeac äNòîa ïúeLaìúä éãé ìò©§¥¦§©§¨§©£¤¦

äøBzä úáLçîexeaicd ici-lre ,dxezd zeevn ziiyr ici-lr - ©£¤¤©¨
zindad ytpd dlrzn jk ici lry - dxez ipipra xedxdde

,diyrne dxeaic ,dzaygneïn÷ì øàaúiL Bîëe]20äàìòä ïéðò §¤¦§¨¥§©¨¦§©©£¨¨
Bædiyeale zindad ytpd ly -éà ,úeëéøàaàéäL Cd`lrd - ©£¦¥¤¦

,efúàæå ,äNòà úàæ àBôà ïk íàå ,[íìBòä úàéøa úéìëz©§¦§¦©¨¨§¦¥¥Ÿ¤¡¤§Ÿ
éãìç éîé ìk éúnâî ìk äéäz,iig ini jyn lk -ïäa ìëì- ¦§¤¨§©¨¦¨§¥¤§¦§¨¨¤

,dxez ly dyrne xeaic ,daygna qipkdlBîëe ,éLôðå éçeø éiç©¥¦§©§¦§
áeúkL21éìà" :eðéäc ,"àOà éLôð 'ä E13ézáLçî øM÷ì ¤¨¥¤©§¦¤¨§©§§©¥©£©§¦

Bøeaãå BzáLçîa éøeaãå§¦¦§©£©§§¦
éôeb ïä ïäå ,Cøaúé¦§¨¥§¥¥¥
,eðéðôì úBëeøòä úBëìä£¨¨£§¨¥
od od ,dxezd zekld -

ly exeaice ezaygn

xeaicd ici-lre ,d"awd

xedxdde,dxezd zeklda

exeaic z` mc`d xywn

exeaica ,ezaygne

,d"awd ly ezaygneïëå§¥
,úBönä äNòîa äNòî- ©£¤§©£¥©¦§

zeevnd ziiyr ici-lry

yeal xywzn ,dyrna

zpigal ,mc`ay dyrnd

,d"awd ly dyrndïëlL¤¨¥
äøBzä úàø÷ð22úáéLî" ¦§¥©¨§¦©
Leøt ,"Lôðz` daiyn - ¤¤¥

ytpd,dLøLå døB÷îì¦§¨§¨§¨
øîàð äæ ìòå23:dn lr - §©¤¤¡©

- ipgexd eavne ecnrn z`tn eala xeay `edy dryay ,epcnly

eytp z` xifgi jk ici lre ,zeevne dxez ici-lr envr z` gnyi

:weqta xn`p - dyxeye dxewnl:"áì éçnNî íéøLé 'ä éãewt"¦¥§¨¦§©§¥¥
eytp mb dlrzn ,zeevne dxez ici-lry ,oeaygd ici-lry -

,xzei dwenre dlecb ,ely "daeyz"d didz - ,zewl`l zindad

oeaygd itl oky ,dgnye xe` xzei daxda didz ytpd zgnye

ytpde sebd zelbn `vz cala ziwl`d eytp ixd ,ok iptl xen`d

zpigan ixd f`e - etweza oiicr `edy ,"rx"d on gxaze ,zindad

,z`f znerl ;cexie zegp avna x`yp oiicr `ed zindad eytpe eteb

eneiwe dxez ecenil ici-lr dlrzz zindad eytp mby opeazi m`

.dgny daxd xacd el siqei - zeevn

.áì ÷øtribn mc`dy ixg`y ,owfd epax xiaqd ,`l wxt ,mcewd wxta ¤¤
eppi`y ipgexd eavnn eytp oeayg dyery ici-lr ,"xayp al"le zexixnl

,ezeppeazd ici-lr zizin` dgnyl ribdl lczyi - zeidl jixvy enk

,wegix zilkz d"awdn wegx `ed ,zindad ytpde sebd zpigan ,ok`y

,ziwl` ytp ixd ea yi la`

,ynn lrnn dwl` wlg `idy

ziwl`d ytpdy xg`ne

ytpde sebd zelba z`vnp

dilr dlecb zepngxe ,zindad

ef zelbn ziwl`d ytpd z` le`bl wqtd ila ,jk meyn ,lczyi -

dxfge daiy - zeevnde dxezd meiw ici-lr ,zewl`a dyxeyl dxifgdle

le .iaydne zelbdn d`ivid zgny :dlecb ytp-zgnyl d`ian efzexn

eipira dxwi zeidl ytpd dkixv - aeh-`lde zegpd eavna x`yp sebdy

zeavrd ici-lr xtez ef dgnyy xeq` `linne ,sebdn xzei daxd

.sebdn zraepdúBéäì ,ìéòì íéøkæpä íéøácä íei÷ éãé ìò ,äpäå§¦¥©§¥¦©§¨¦©¦§¨¦§¥¦§
,åéðéòa ñàîðå äæáð Bôeb- ¦§¤§¦§¨§¥¨

oeayg ici-lr ,erpkzyda

sebd dnk cr ,ytpd,cexi

úçîN äéäz BúçîN ÷ø©¦§¨¦§¤¦§©
dcáì Lôpä`edy dnn - ©¤¤§©¨

miyrne zeevn ici-lr ,iwl`d eyxeyl xfege zelbdn `vei

,miaehúåöî íei÷ éãéì àáì äl÷å äøLé Cøc Bæ éøä£¥¤¤§¨¨§©¨¨Ÿ¦¥¦¦§©

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úòã åáì ìà áéùé øùàë äçîùå äøåà úôñåúá
'åë úîà ïä ì"ðë øîàì åðåâéå åðåáöòî åîçðì äðåáúå
úàæë 'ä äùò äîìå .éîöò úà éúéùò àì éðà êà
àìåëå ïéîìò ìë ááåñå àìîîä 'úé åøåàî ÷ìç ãéøåäì
äçåøñ äôèå àéåçã àëùîá åùéáìäå áéùç àìë 'éî÷
ìë 'äì úåìòäì äéìò êøåö àéä åæ äãéøé íà éë äæ ïéà
äéùåáì ìëå äâåð úôéì÷îù úéîäáä úéðåéçä ùôð
ïúåùáìúä é"ò äìù äùòîå øåáã äáùçî 'éçá ïä
ïéðò ïî÷ì ù"îëå] äøåúä úáùçîå øåáã äùòîá

àî[íìåòä úàéøá úéìëú àéäù êéà úåëéøàá åæ äàìòä
éîé ìë éúîâî ìë äéäú úàæå äùòà úàæ àåôéà ë"àå
éùôð 'ä êéìà ù"îëå éùôðå éçåø ééç ïäá ìëì éãìç
åúáùçîá éøåáãå éúáùçî øù÷ì åðééäã àùà
äùòî ïëå åðéðôì 'åëåøòä úåëìä éôåâ ïä ïäå 'úé åøåáãå
'éô ùôð úáéùî äøåúä úàø÷ð ïëìù úåöîä äùòîá
:áì éçîùî íéøùé 'ä éãå÷ô 'îàð æ"òå äùøùå äøå÷îì

äðäå áì ÷øôåôåâ úåéäì ì"ðä 'éøáãä íåé÷ é"ò
åúçîù ÷ø åéðéòá ñàîðå äæáð
àáì äì÷å äøùé êøã åæ éøä äãáì ùôðä úçîù äéäú

ולז.20. לו לה, א.21.בפרקים כה, ח.22.תהלים יט, ט.23.שם יט, שם



��'` xc` c"k ycew zay Ð al wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

א' אדר כ"ד קודש שבת

"EBîk Eòøì záäàå"1 §¨©§¨§¥£¨
ìàøNiî Lôð ìëì§¨¤¤¦¦§¨¥

.ïè÷ ãòå ìBãbîìlgd - §¦¨§©¨¨
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יח.1. יט, כך2.ויקרא אחר ומיד הנפשות, מדריגות בין הבדלים שישנם הרי הנפשות, של - ומעלתן" גדולתן יודע "מי אומר הוא כן לפני

"בינה של השם חיים", ב"אלקים הוא: הפירוש אלא מאוחדות? ואפילו שוות הנפשות שכל לכולנה", אחד ואב מתאימות "שכולן אומר הוא

שאין מה אלא זה אין לשניה; אחת מדריגה בין הבדלים ישנם כאן - המדריגות של ההשתלשלות בסדר לרדת הנשמות מתחילות בה דאצילות",

שום אין שם - "חכמה" בחינת הוא "אב" - אחד" "אב בחינת שהיא ב"חכמה", בשורשן, נמצאות כשהנשמות אך, החילוקים. אופן יודעים אנו

ה"בן" - בהשתלשלות מכן לאחר יורדת שהיא ואיך הנשמה לשורש ביחס - שני) (בפרק במשל (כמו לשניה אחת נשמה בין והתחלקות הבדל

להתהוות מתחילה שם האם, בבטן מכן לאחר יורדת האב וכשטיפת נפרדים; אברים של ציור עדיין אין שם האב, מוח מטיפת הוא ששורשו

מאוחדות. הנשמות שכל - לכולנה" אחד "אב הנשמות שבשורש הרי והתחלקותם). השונים האברים של ‡„ÂÓ"¯3.תבניתם ˜''Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ל"אחים שהכוונה הזקן, רבנו מציין כאחים, מתוארים ישראל שבני מה - ח)" יג, לך (כהפי' דומין או קרובים ולאÓÓ˘"ולא ,"

אנשים "כי המלים על לך, לך בפרשת מתפרשת אחים שהמלה (כמו "דומים" או "קרובים" של במובן "קרובים";‡ÌÈÁכ"אחים" - אחים וגו':

פנים"). בקלסתר "דומין - אחים שני: א.4.פירוש לא, שבת

. . .mei meid

iyily mei` xc` gib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,`yz ik :yneg
.htÎgt :mildz

.zekix`a Î76Î . . . zn`a dpde :`ipz

ועל הגפן פרי ועל חותם: המינים, מז' פירות ואכל יין שתה אם שלש מעין בברכה

בא"י d']הפירות, dz` jexa].(הפירות "ועל" (ולא והפירות הגפן פרי על

iriax mei` xc` hib"yz'd

.mixeriyyneg.i"yxit mr iriax ,`yz ik :
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xy` ote`a ,j"pz xeriy mixne` eid z"ehd zlitw zrya ,zixgy zltz ixg`y zeipyn xeriy

.j"pzd z` mixneb eid miycg dyly jyna

iying mei` xc` kb"yz'd
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.bwÎfv :mildz

.'ek dpye ÎhlÎ . . . 'igaa elit`e :`ipz

orpiif lrbrp ic f` ,dcear o` fi` oiil` zn` x`p ,zn`a oiif l`f dcear f` fi` dcear hip¨¨
.eipt lr ltpe (` .`iw oixcdpq) d`x zn`d zcn ?lrtzp ehqxree q`ee .zn`¨

iytg mebxz

zexecg opid miipxtvdy ,dcear `id dnvr zn`d `l` ,zn`a 'idz 'dcear'y ,'dcear' ly dzernyn oi`
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.ler zlaw jxca zrnyna daxne ,xqgd z` ze`lnl b`ece al ozepe el xqgy dn `ed
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v wxtn

ev wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

fv wxtn

bw wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz
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zay` xc` akb"yz'd

אחאב. וישלח הפטורה:

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,`yz ik :yneg
.fwÎew :mildz

.al ignyn . . . dpde .`l wxt :`ipz

jixv la` ,zt v"`y epiid ,'eb `l meid ziyily dcerqc `d :eixn`nn cg`a azek x"en``
.zecerq 'b ilke`n iwlg `di iqei x"`e ,xac dfi` merhl

zltz oexzi .dgpnd zltza xidf mc` `di mlerl :`pf`ill e`ea zligza owfd epiax zxez
miweqr mc` ipay drya ,meid rvn`a `idy ,dfa `ed ziaxre zixgyc zeltzd lr dgpnd

:edfe .dgpnd zltzl miwiqtne ,mdipipra micexheלעולםy `id mlera mc`d zcear יהא,

zecina,אדם lrete xi`nd lkUזהירoipra xkip dfe ,xnegd lr dxevd zexabzd epiid ,xi`i ¥¤
המנחה .תפלת

oey`x mei` xc` bkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,ldwie :yneg
.aiwÎgw :mildz

.ohw cre Î`nÎ . . . dpde .al wxt :`ipz

mb if` `ixa `ed y`xdyke ,l`xyi itl` iy`xe dcrd ipir mi`xwp dxez ilrae mipaxd
.`ixa sebd

ipy mei` xc` ckb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,ldwie :yneg
.giwÎbiw :mildz

.dcal Î`nÎ . . . xg`n ik :`ipz

mdiyp`y zexiira mb zeciqg xefgi m` ,ezl`y lr xryhix`t d"xl dpr irvn`d x"enc`
dnyp ic hxrd zeciqg ixac :zeciqga byen mdl oi`[dnypd zrney zeciqg ixac]milfepe aizke .

oi` shepe lfep fi` ,hxrd dnyp ic f` oe` .dnypay dpiae dnkg ,o"ep a"l oepal ,oepal on
q`ee dnypd zx`d xrcg"nx oet aeh dyre mrc oi` wefg ` hxree qr oe` ,seb mrc 'ign fi`

z"ln d"qy oet rxn xeq mrc oi` oe` r"ndnypd zx`da xacd 'shepe lfep' daiywn dnypd xy`ke]

[dyrz `l zeevn d"qyay "rxn xeq"ae dyr zeevn g"nxay "aeh dyre"a wefg xvepe ,sebd z` dignd.
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gw wxtn

aiw wxt cr

úáù
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:mildz

biw wxtn

giw wxt cr

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ראשון יום אסור או מותר – מלוחה מצה
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דינו לח ונעשה שנמס מלח ולכן המים, מתולדות אינו המלח

מכשיר אינו כן וכמו משקים, טומאת נטמא אינו פירות. מי כמו

טומאה. לקבל מאכלים

באמצעות ממים הפרדה תהליך עבר אשר שלנו, ובמלח

אומרים יש – תסב)בישול ומ"א אומרים(ד"מ ויש כמים, (טורשדינו

כדעהשם) שהעיקר הזקן רבינו כתב להלכה פירות. כמי שדינו

האחרונה. לדעה גם לחוש יש אך הראשונה

מצה: אפיית בדיני הלכתית השלכה לכך יש

אופים ממנו הבצק לתוך מלח לתת שאין בפוסקים מובא

בבצק הימצאותו פירות, כמי מוגדר המלח אם שכן, מצה,

את לאסור אין זה לפי החימוץ. פעולת את תזרז למים במקביל

כמי אינו שלנו שמלח הסוברים כדעת העיקר כי בדיעבד, המצה

כט)פירות תנה, .(שוע"ר

יש למצה: מלח הוספת לאיסור אחר נימוק גם קיים אך

לדעה תקצד)לחשוש סי' פסחים כי(מרדכי הבצק, את מחמם שהמלח

אפאו ולא בבצק מלח פיזר אם זה, טעם לפי כרותח". – "מליח

מצה אותה את לאסור יש ולג)מיד, לא תנה, שוע"ר .(וראה

שני יום מנין מחשבה אין, דעת אם

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïè÷å äèBL Løç¥¥¤§¨¨

.äáLçî íäì ïéàå ,äNòî íäì Lé . .¥¨¤©£¤§¥¨¤©£¨¨

שאין הדין בהבנת האחרונים בין קיימת מעניינת מחלוקת

לקטן: מחשבה

מעשיו, על חושב אינו הקטן – כפשוטו מפרשים יש

שלקטן העיקרון כי אומרים ויש מודעות; ללא נעשות ופעולותיו

מחשבה כמו הלכתית, מחשבה לגבי רק אמור מחשבה" "אין

אותם עושה הקטן אף – סתמיות בפעולות אך מצוה, לשם

מודעות. מתוך

לכת: מרחיקת הלכתית השלכה יש זו לשאלה

"מלאכת – שבת איסורי אודות שנאמר העיקרון ידוע

מלאכה רק אסורה התורה מן כלומר, תורה". אסרה מחשבת

ללא הנעשית מלאכה האדם. של וכוונה מחשבה מתוך שנעשתה

מדרבנן. רק אסורה כוונה, כל

שאין הרי מחשבה, בהם אין הקטן מעשי כל אם זה, לפי

במעשיו אם אבל מדרבנן; אלא התורה מן שבת באיסורי הוא

כ'מלאכת להגדירם כדי בכך די כלשהי, ומודעות מחשבה יש

מחשבת'.

[bk ,`t b"g xfrig` z"ey d`x]

שלישי יום מהתורה! מצוה – טוב יום בערב טבילה

:È ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìàøNé ìk̈¦§¨¥

Lc÷nì ñðkäì íéðBëð íäL éðtî ,ìâø ìëa íéøBäè úBéäì ïéøäæîª§¨¦¦§§¦§¨¤¤¦§¥¤¥§¦§¦¨¥©¦§¨

.íéLã÷ ìëàìå§¤¡Ÿ¨¨¦

טוב ויום שבת ערב בכל לטבול מעשה ואנשי חסידים מנהג

יש דעות לכמה כי לגלות, מעניין קדושה. לתוספת במקוה,

מהתורה! עשה מצות קיום משום טוב יום בערב בטבילה

כל על מצוה קיימת כי שלפנינו, להלכה מכוונים הדברים

ברגל. להיטהר ישראל

טעם שהרי בימינו. נוהגת אינה זו הלכה כי נראה, לכאורה

ליכנס נכונים שהם "מפני הרמב"ם, כדברי הוא, ההלכה

ומאחר בטהרה. אלא להתקיים יכול שאינו דבר – במקדש"

זו. להלכה מקום אין מקדש, לנו אין לדאבוננו וכיום

מחודשת: בשיטה שנקטו יש אך

למקדש, העליה חיוב מכוח רק נובע אינו ברגל הטהרה חיוב

קדושה שורה בהם מיוחדים, ימים הם בעצמותם הרגל ימי אלא

ומפאת וטהרה.מיוחדת, בקדושה לנהוג מהאדם נדרש כך

באו לא קדשים ואכילת למקדש כניסה אודות הרמב"ם דברי

וכי אלו; בימים השוררת היתירה הקדושה אודות ללמדנו אלא

בשל אלא זאת אין לרגל? לעליה אלו ימים התורה ייחדה מדוע

מהאדם נדרש גופא זה ומטעם בהם, הקיימת העצמית הקדושה

בטהרה. עצמו לשמור

בימינו אף – הטהרה את מחייבת היום קדושת ועצם מאחר

החג. לקראת ולהיטהר לטבול חיוב קיים אנו

[` ,hq `"g b"qxl t"ixd xe`ia]

רביעי יום ישראל' 'פושעי של מעלתם

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰LiL íöò Bà õò éìk ïëå§¥§¥¥¤¤¤¥

ïéìa÷î ïðéàå ,ïéøBäè ¯ úëzîa ïúBà ätvL ìea÷ úéa íää¤¥¦¤¦¨¨§©¤¤§¦§¥¨§©§¦

.øBäè Bîöò éetväå ;ïìha ,ïúBà ätvL øçàî ;äàîèª§¨¥©©¤¦¨¨¦§¨§©¦©§¨

הציפוי טומאה. מקבל אינו ממתכת, ציפוי עליו שיש כלי

בו השימוש כי טהור, עצמו והכלי לכלי; בטל הוא שכן טהור,

ונאמר בלבד, ציפוי באמצעות לב)הינו יא, יעשה(ויקרא "אשר

ציפוי כל ללא הכלי, בגוף – בהם" כס"מ)מלאכה .(ראה

זו הלכה במקור הגמרא דברי את לבאר ניתן זאת (סוףלאור

:חגיגה)

בפושעי שולטת גיהנם של אּור אין – לקיש ריש "אמר

אלא עליו שאין הזהב מזבח מה ממזבח. וחומר קל ישראל,

ישראל פושעי בו, שולטת האּור אין שנים כמה זהב דינר כעובי
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ראשון יום אסור או מותר – מלוחה מצה

:· ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰Y úçîpL çìnäå§©¤©¤¦§©

.ïéøéLëî àìå ïéànhî àì ,úBøt éîk ïä éøä£¥¥§¥¥Ÿ¦©§¦§Ÿ©§¦¦

דינו לח ונעשה שנמס מלח ולכן המים, מתולדות אינו המלח

מכשיר אינו כן וכמו משקים, טומאת נטמא אינו פירות. מי כמו

טומאה. לקבל מאכלים

באמצעות ממים הפרדה תהליך עבר אשר שלנו, ובמלח

אומרים יש – תסב)בישול ומ"א אומרים(ד"מ ויש כמים, (טורשדינו

כדעהשם) שהעיקר הזקן רבינו כתב להלכה פירות. כמי שדינו

האחרונה. לדעה גם לחוש יש אך הראשונה

מצה: אפיית בדיני הלכתית השלכה לכך יש

אופים ממנו הבצק לתוך מלח לתת שאין בפוסקים מובא

בבצק הימצאותו פירות, כמי מוגדר המלח אם שכן, מצה,

את לאסור אין זה לפי החימוץ. פעולת את תזרז למים במקביל

כמי אינו שלנו שמלח הסוברים כדעת העיקר כי בדיעבד, המצה

כט)פירות תנה, .(שוע"ר

יש למצה: מלח הוספת לאיסור אחר נימוק גם קיים אך

לדעה תקצד)לחשוש סי' פסחים כי(מרדכי הבצק, את מחמם שהמלח

אפאו ולא בבצק מלח פיזר אם זה, טעם לפי כרותח". – "מליח

מצה אותה את לאסור יש ולג)מיד, לא תנה, שוע"ר .(וראה

שני יום מנין מחשבה אין, דעת אם

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïè÷å äèBL Løç¥¥¤§¨¨

.äáLçî íäì ïéàå ,äNòî íäì Lé . .¥¨¤©£¤§¥¨¤©£¨¨

שאין הדין בהבנת האחרונים בין קיימת מעניינת מחלוקת

לקטן: מחשבה

מעשיו, על חושב אינו הקטן – כפשוטו מפרשים יש

שלקטן העיקרון כי אומרים ויש מודעות; ללא נעשות ופעולותיו

מחשבה כמו הלכתית, מחשבה לגבי רק אמור מחשבה" "אין

אותם עושה הקטן אף – סתמיות בפעולות אך מצוה, לשם

מודעות. מתוך

לכת: מרחיקת הלכתית השלכה יש זו לשאלה

"מלאכת – שבת איסורי אודות שנאמר העיקרון ידוע

מלאכה רק אסורה התורה מן כלומר, תורה". אסרה מחשבת

ללא הנעשית מלאכה האדם. של וכוונה מחשבה מתוך שנעשתה

מדרבנן. רק אסורה כוונה, כל

שאין הרי מחשבה, בהם אין הקטן מעשי כל אם זה, לפי

במעשיו אם אבל מדרבנן; אלא התורה מן שבת באיסורי הוא

כ'מלאכת להגדירם כדי בכך די כלשהי, ומודעות מחשבה יש

מחשבת'.

[bk ,`t b"g xfrig` z"ey d`x]

שלישי יום מהתורה! מצוה – טוב יום בערב טבילה

:È ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìàøNé ìk̈¦§¨¥

Lc÷nì ñðkäì íéðBëð íäL éðtî ,ìâø ìëa íéøBäè úBéäì ïéøäæîª§¨¦¦§§¦§¨¤¤¦§¥¤¥§¦§¦¨¥©¦§¨

.íéLã÷ ìëàìå§¤¡Ÿ¨¨¦

טוב ויום שבת ערב בכל לטבול מעשה ואנשי חסידים מנהג

יש דעות לכמה כי לגלות, מעניין קדושה. לתוספת במקוה,

מהתורה! עשה מצות קיום משום טוב יום בערב בטבילה

כל על מצוה קיימת כי שלפנינו, להלכה מכוונים הדברים

ברגל. להיטהר ישראל

טעם שהרי בימינו. נוהגת אינה זו הלכה כי נראה, לכאורה

ליכנס נכונים שהם "מפני הרמב"ם, כדברי הוא, ההלכה

ומאחר בטהרה. אלא להתקיים יכול שאינו דבר – במקדש"

זו. להלכה מקום אין מקדש, לנו אין לדאבוננו וכיום

מחודשת: בשיטה שנקטו יש אך

למקדש, העליה חיוב מכוח רק נובע אינו ברגל הטהרה חיוב

קדושה שורה בהם מיוחדים, ימים הם בעצמותם הרגל ימי אלא

ומפאת וטהרה.מיוחדת, בקדושה לנהוג מהאדם נדרש כך

באו לא קדשים ואכילת למקדש כניסה אודות הרמב"ם דברי

וכי אלו; בימים השוררת היתירה הקדושה אודות ללמדנו אלא

בשל אלא זאת אין לרגל? לעליה אלו ימים התורה ייחדה מדוע

מהאדם נדרש גופא זה ומטעם בהם, הקיימת העצמית הקדושה

בטהרה. עצמו לשמור

בימינו אף – הטהרה את מחייבת היום קדושת ועצם מאחר

החג. לקראת ולהיטהר לטבול חיוב קיים אנו

[` ,hq `"g b"qxl t"ixd xe`ia]

רביעי יום ישראל' 'פושעי של מעלתם

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰LiL íöò Bà õò éìk ïëå§¥§¥¥¤¤¤¥

ïéìa÷î ïðéàå ,ïéøBäè ¯ úëzîa ïúBà ätvL ìea÷ úéa íää¤¥¦¤¦¨¨§©¤¤§¦§¥¨§©§¦

.øBäè Bîöò éetväå ;ïìha ,ïúBà ätvL øçàî ;äàîèª§¨¥©©¤¦¨¨¦§¨§©¦©§¨

הציפוי טומאה. מקבל אינו ממתכת, ציפוי עליו שיש כלי

בו השימוש כי טהור, עצמו והכלי לכלי; בטל הוא שכן טהור,

ונאמר בלבד, ציפוי באמצעות לב)הינו יא, יעשה(ויקרא "אשר

ציפוי כל ללא הכלי, בגוף – בהם" כס"מ)מלאכה .(ראה

זו הלכה במקור הגמרא דברי את לבאר ניתן זאת (סוףלאור

:חגיגה)

בפושעי שולטת גיהנם של אּור אין – לקיש ריש "אמר

אלא עליו שאין הזהב מזבח מה ממזבח. וחומר קל ישראל,

ישראל פושעי בו, שולטת האּור אין שנים כמה זהב דינר כעובי
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וכמה". כמה אחת על . . כרימון מצוות שמלאין

למזבח דומים כרימון מצוות שמלאים ישראל פושעי כלומר:

קיום אומנם עליהם. ומגינות מקיפות המצוות כי זהב, המצופה

תורה ללימוד בניגוד – בלבד חיצוני "ציפוי" מהווה מצוות

מבטלו כלי שציפוי כשם אך – האדם לפנימיות המחלחל

שאש כזו התבטלות באדם מעוררות המצוות אף מטומאה,

בו. שולטת אינה גיהנם

[jli`e dtw cenr q"yd lr mipxcd t"r]

חמישי יום הכלי תורת זאת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïéáe÷ð älçzî ïéNòL íéìk¥¦¤£¨¨¦§¦¨§¦

elà éøä ¯ úBøéôétàå ,íélîb ìL õìçtäå ,ìqä ïBâk ,ïBnø àéöBîa§¦¦§©©§©©£¨¤§©¦§¤¦§¨£¥¥

.ïaø òøwiL ãò äàîè ïéìa÷î§©§¦ª§¨©¤¦¨©ª¨

מקוואות. דיני על השפעה יש זו, הלכה של למשמעותה

אותה עץ תיבת מייצר אומן כאשר כי הזקן, אדמו"ר כותב

גדול חור לעשות עליו – מעיין מי חפירת לתוך להכניס אמורים

שלא "בכדי הדפנות, בין מחבר שהוא בטרם עוד בתחתיתה

מעולם". כלי תורת עליה יהיה

הדברים: את צדק' ה'צמח מבאר ומנומקת, ארוכה בתשובה

בשל נובע כלי', 'תורת התיבה על תחול לא פעם שאף הצורך

הוגדר כבר שכלי לאחר כי סבורים ראשונים שכמה העובדה

בתוכו. טבילה להתיר יוכל לא חור שום ככלי,

בהלכה כותב הרמב"ם הלוא הפוכה. בעיה יוצר שהדבר אלא

זה היה לכן קודם אם רק כלי לביטול מועיל חור כי שלפנינו,

כאשר זה, לפי מחורר. נוצר שמתחילתו בכלי ולא שלם, כלי

מ'תורת לבטלה בכוחו אין – התיבה לייצור קודמת החור עשיית

כלי'!

שימושם הרמב"ם, מדבר עליהם והפוחלץ, הסל לבאר: ויש

אותם מבטל אינו רגיל שחור כך מאוד, גדול שנפחם לדברים

והיות מים, להחזיק מיועדת העץ תיבת כן שאין מה משימוש;

אותה. ומבטל מקלקל הוא בכך – החור דרך נשפכים שהמים

[gi ,` wlg e"rw oniq drc dxei ,wcv gnv z"ey]

שישי יום תפילין? רצועות צובעים כיצד

:‡È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰,úëzî ätöîe õò ìL äúéä̈§¨¤¥§ª¨©¤¤

.äøBäè§¨

השיטות אחת שחורות. יהיו שהתפילין מסיני למשה הלכה

ועליה טיח, שכבת הבתים עור על למרוח היא איכותית לצביעה

היטב. הצבע נספג כך ומתוך הצבע, את למרוח

אפשר אחד מצד אלו: תפילין של בכשרותן לדון שיש אלא

אין כי פסולות והתפילין עצמו, בפני כדבר נידון שהציפוי לומר

התפילין, לגבי בטל שהציפוי יתכן שני מצד בלבד; עור כאן

פוסל. אינו כן ואם

ביהודה' ה'נודע ס"א)בעל בנימוק(או"ח אלו, תפילין הכשיר

לשם אלא עצמה, בפני למטרה בא אינו הציפוי וכל שמאחר

לגביהן. בטל הריהו התפילין, צביעת

מקבל שאינו עץ כלי שלפנינו: בהלכה מצינו זו כעין סברא

טומאה, המקבלת מתכת מצופה שהוא פי על אף טהור, טומאה,

הכלי. לגבי בטל הציפוי כי

העשוי בית-הכסא של מושב הפוך: מקרה גם מוצאים אנו

בעור. אלא אינה מדרס שטומאת למרות טמא, בעור, ומצופה ברזל

עצמו, מצד לישיבה נוח אינו שהברזל היות ההבדל: סיבת

לציפוי חשיבות מעניק הדבר בעור, אותו מצפים כן אם אלא

כלי שעל המתכת ציפוי כן שאין מה למושב. בטל הוא ואין

לכלי טפל הוא והלכך לנוי, רק ונעשה כלום, משמש אינו העץ

י) כב, כלים ראשונה .(משנה

שבת-קודש מתכת של ציפוי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïëðàL ïéøBähä úBëzî éìk§¥©¨©§¦¤£¨¨

ðàa.ïéàîè ,àîè [éåôéöì úãçåéî úëúîá äôéö] C ©£¨¨¥§¥¦

מתכת כלי וציפו במידה כי להלכה, כאן פוסק הרמב"ם

טמא שציפוי משתמע, מכך טמא. נעשה הכלי – טמא בציפוי

אותו. ומטמא הלכתית מבחינה הכלי על פועל –

ד' בפרק לנאמר לכאורה, מנוגדים, "כל(ה"ד)הדברים :

מתכת של או עור של או עצם של או עץ של שהיו בין החיפויין

שצפם קיבול בית בהם שיש עצם או עץ כלי וכן . . טהורין –

הציפוי א) כלומר: טומאה". מקבלין ואין טהורים – במתכת

טומאה. מפני הכלי את גם מחסן הוא ב) טהור; לעולם

כלים: ציפוי בדין מסוימות חלוקות שישנן לומר ההכרח מן

לקבל ראוי ולפיכך כלי היה בעבר אם גם – ציפוי בכל

טומאה, לקבל ראוי שאינו מסוג כלי בו מצפים כאשר – טומאה

כוונת זו המצופה. הכלי את מטמא אינו הציפוי עץ, כלי כמו

ד'. בפרק הרמב"ם

טומאה, לקבל ראוי שכן כלי ציפה אם זאת, עם יחד אבל

הכלי אם אדרבה: מטהרו. לא הציפוי אז או – מתכת כלי כמו

הכלי – טמא מתכת בציפוי אותו מצפים וכעת טהור, היה

כאן. מדובר זה מקרה ועל טמא. נעשה המצופה
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ראשון יום

י ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

המטּמאין‡. הם ּבלבד, מׁשקין ׁשהּׁשבעה ּבארנּו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָּכבר
ולא מּטּמאין ואינֹו ּפרֹות, מי קרּויין והּׁשאר מכׁשירין; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָֹאֹו
ּבהן. ּכּיֹוצא ּתֹולדֹותיהן ׁשּמנינּו, מׁשקין וׁשבעה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמכׁשירין.

ּומן·. האזן, ּומן העין, מן הּיֹוצא הם - הּמים ְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּתֹולדֹות
ּבין ּגדֹולים ּבין אדם בני רגלי ּומי הּפה, ּומן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהחטם,
ׁשּיצאּו ּבין הן, מׁשקין האדם מן הּיֹוצאין אּלּו ּכל - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָקטּנים
בהמה, רגלי מי אבל לדעּתֹו. ׁשּלא ּבין אדם, ׁשל ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלדעּתֹו

ׁשּנמחת נוזל]והּמלח לא[נעשה ּפרֹות, ּכמי הן הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַֹ
מכׁשירין. ולא ְְְִִִִַַֹמּטּמאין

ּבׁשעת‚. הּׁשֹותת הּדם הּוא - הּמׁשקין מן הּמנּוי ְְִִִֵַַַַַַַָָָהּדם
ּדם אבל הּטהֹורין; והעֹופֹות והחּיה הּבהמה מן ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָׁשחיטה,

הּוא[ממכה]הּקּלּוח והרי הם, חּיים ׁשעדין מכׁשיר, אינֹו , ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַ
האכלין, על ּדם ונּתז הּׁשֹוחט הּקז. לדם אֹו מּכה לדם ְְְֳִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּדֹומה

לסימן סימן ּבין הּדם לשחיטתונתקּנח קנה שחיטת [בין ְְְִִִֵַַַָָָ
ולאושט] אֹוכלין לא עליו, ּתֹולין לפיכ ספק; זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶָָָָֹֹ

לׁשתּיה ׁשהֹוציאֹו אדם ׁשל הּקז ּדם הּדם, ּתֹולדֹות ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׂשֹורפין.
מכׁשיר.[לבהמה] ואינֹו טהֹור לרפּואה, הֹוציאֹו אם אבל ;ְְְֲִִִִֵַָָָ

והּדם הּטמאין, ּובעֹופֹות ּובחּיה ּבּבהמה ׁשחיטה ּדם ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָוכן
ואבעּבּועֹות, הּׁשחין ודם רעי, ועם הּלחה עם ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָהּיֹוצא

-]ותמצית שבתוך ולא[דם מּטּמאין אינן אּלּו ּכל - הּבׂשר ְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹ
ּכבׂשרֹו הּׁשרץ, ודם ּפרֹות. מי ּכׁשאר הן הרי אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמכׁשירין,

ּבֹו. ּכּיֹוצא לנּו ואין מכׁשיר, ואינֹו מטּמא -ְְְְִֵֵֵֵַַַָ

לֹו„. צרי ׁשאינֹו האדם וחלב ּכחלב. הן הרי החלב, ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָמי
הּזכר חלב ,לפיכ מכׁשיר; ולא מּטּמא לא מׁשקה, אינֹו -ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
ּכגֹון לרצֹון, ׁשּלא ׁשּיצא וחּיה ּבהמה חלב וכן מׁשקה. ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאינֹו

ּכמתעּסק ׁשחלבֹו אֹו הּדד מן משים]ׁשּזב בלא חלב[- אבל . ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
סתמֹו - לרצֹון ׁשּלא ׁשּיצא ּבין לרצֹון ׁשּיצא ּבין ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹהאּׁשה,
לתינֹוק. ראּוי ׁשהּוא מּפני מכׁשיר, אֹו ּומּטּמא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָמׁשקה,

הּטמאין‰. מן הּיֹוצאין ׁשאֹותן[דלהלן]הּמׁשקין , ְְְִִִִֵֶַַַַָ
הכׁשר; ּבלא מטּמאין - הן הּטמאה אבֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻהּמׁשקין
זב, ׁשל זֹובֹו הן: ואּלּו ּכאחת. ּבאין וההכׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשהּטמאה
ודם הּמת, מן ּדם ּורביעית רגליו, ּומימי זרעֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָוׁשכבת

מּגפתֹו ּדם וכן ׁשל[מכתו]הּנּדה. וחלב וחבריו, זב ׁשל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
מהן הּיֹוצאין הּמים ּתֹולדֹות ׁשאר עם עינם ודמעת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָאּׁשה,

מטּמאין ׁשהן טמאין, ּכמׁשקין מטּמאין -[- ּבלא[אפילו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹ
לרצֹון. וׁשּלא לרצֹון מטּמאין טמאין ׁשּמׁשקין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹכּונה;
הּתּנּור לאויר מּדּדיה חלב ׁשּנטף זבה אֹו נּדה ,ְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָלפיכ

ּׁשּבתֹוכֹו.[מחרס] מה וכל הּתּנּור נטמא -ְְְִֶַַַָָ

.Âאינן יֹום מּטבּול הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין ּבארנּו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּכבר
אינֹו ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על אפּלּו נפלּו אם ,לפיכ ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמטּמאין.
ׁשאין הּטהֹורין, הּמׁשקין ּכׁשאר לרצֹון, ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻמכׁשר

לרצֹון. אּלא ְְִִֶַָָמכׁשירין

.Êמּבן הּיֹוצאין ּומׁשקין והראי, הּסרּוחה, והּלחה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּזעה,
[- של מהריון טבריה[הנולד מי והּׁשֹותה חדׁשים, ְְְְֳִֵֶֶַָָָׁשמֹונה

ׁשּיֹוצאין ּפי על אף ּבהן, אּלּו[מגופו]וכּיֹוצא ּכל - נקּיים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
מכׁשירין. ולא מּטּמאין ולא מׁשקין, ְְְְְִִִִִֵַַַָֹֹאינן

.Á,ּכׁשהיּו מׁשקין הן הרי - ויצאּו מׁשקין, ׁשאר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָהּׁשֹותה
מים ׁשתה ּכיצד? ּבּגּוף. טהֹורין הּמׁשקין ׁשאר ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשאין
טהרּו ׁשּלא מּפני טמאין, אּלּו הרי - והקיאן ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹטמאין
אֹו הקיאן, ּכ ואחר וטבל, טמאים מים ׁשתה ְְְֱִִִִִֵַַַַָָָָָָָּביציאתן.
ּפי על אף מּלמּטה, ׁשּיצאּו אֹו הקיאן, ּכ ואחר ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשּנסרחּו,
טמאין, מׁשקין ׁשאר ׁשתה טהֹורין. הן הרי - טבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשּלא
ּכ ואחר ׁשּטבל, ּפי על אף - טמאין אכלין ׁשאכל ְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹו
אֹו נסרחּו, ּבּגּוף; טהֹורין ׁשאינן לפי טמאין, - ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָהקיאן
טהֹורין. הן הרי - טבל ׁשּלא ּפי על אף מּלמּטה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיצאּו

.Ëמׁשקין ׁשתה אפּלּו מׁשקה; אינּה ׁשהּזעה ּבארנּו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכבר
ׁשאּובין, ּבמים הּבא אבל טהֹורה. זעתֹו והּזיע, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָטמאין

טמאה זעתֹו - שאובין]והּזיע מים נסּתּפג[בטומאת ואם ; ְְְְִִִִֵֵֵַַָָ
טהֹורה.[התנגב] זעתֹו - הּזיע ּכ ואחר הּׁשאּובין, הּמים ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָמן

.È;מׁשקה אינּה - ּובֹורֹות ּומערֹות, ׁשיחין, ּבּתים, ְְִִִֵֵֶַַָָָזעת
- הּמרחץ זעת אבל טהֹורה. זעתן טמאין, היּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואפּלּו
היתה ואם טמאה; זעתּה טמאה, הּמרחץ היתה ואם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּכמים,
הרי - ּכלים לּה הכניס הכׁשרּו. - ּפרֹות ּבּה והכניס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָֻטהֹורה,

ּכתלּוׁשין ׁשעליהן חיבורן]הּמים ּומכׁשירין.[ממקום ּברצֹון, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָ

.‡Èהיתה אם - מחמתּה מּזיע והּבית ׁשּבּבית, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּברכה
טמאה. ׁשּמחמתּה הּבית ּכל זעת טמאה, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּברכה

.·È- טהֹורה ואחת טמאה אחת ּבּבית, ּברכֹות [אדםׁשּתי ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָ
טהֹור;-] לּטהֹורה, קרֹוב טמא; לּטמאה, קרֹוב ְְִֵֵַַַַַָָָָָָהּמּזיע

טמא. למחצה, ְֱֱֵֶֶָָָמחצה

.‚Èהזיתים]הּמחל זיעת מן[- המנּטפין מׁשקין ּכׁשמן. - ְְְְִִִֶֶַַַַַֹ
ולא מּטּמאין ולא מׁשקין, אינן - וענבים זיתים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹסּלי

ּבכלי. אֹותן ׁשּיכּנס עד ְְְִִִִֵֶַַַָמכׁשירין

.„Èאינֹו ׁשּבּכף הּיין - מאזנים ּבכף ענבים ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָֹהּׁשֹוקל
לסּלי ּדֹומה זה הרי הּכלי; לתֹו אֹותֹו ׁשּיערה עד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָמׁשקה,

ׁשּמנּטפין. וענבים ְְֲִִִֵֶַַָזיתים

.ÂËלוחץ]הּדֹורס על[- אף - ּבחבית ּתרּומה ׁשל ענבים ְֲִִֵֶֶַַַָָָ
טהֹור. הּכל הרי ידיו, ּגּבי על צף ׁשהּיין ֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּפי

.ÊËהּקדׁשים ּדם והּוא ׁשּבעזרה, הּמטּבחים ּבית ְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמׁשקה
ואינם לעֹולם, טהֹורין - ׁשם ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָוהּמים
הּקּבלה מּפי הלכה זה, ודבר מכׁשירין; ולא ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹמּטּמאין

רבינו] טמאה,[ממשה מקּבל אינֹו הּזבחים ּדם ּכל ,לפיכ .ְְְְִִֵֵַַַָָָָֻ
קדׁשים - מכׁשיר אינֹו הּקדׁשים ודם והֹואיל מכׁשיר. ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָואינֹו
לבׂשר ואין ׁשחיטה; ּבדם הכׁשרּו לא ּבעזרה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹֻׁשּנׁשחטּו
חּוץ הּבׂשר על ׁשּיּפלּו ּבמׁשקין אּלא הכׁשר, ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּקדׁשים

הּמטּבחים. ּבית ְְִִִֵֵַַַָמּמׁשקה

.ÊÈמׁשקה ועדין ּוׁשחטּה ּבּנהר, ׁשהעבירּה קדׁשים ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּפרת
רטוב]טֹופח נמצאת[- אם ,לפיכ מכׁשרת; זֹו הרי - עליה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
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המטּמאין‡. הם ּבלבד, מׁשקין ׁשהּׁשבעה ּבארנּו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָּכבר
ולא מּטּמאין ואינֹו ּפרֹות, מי קרּויין והּׁשאר מכׁשירין; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָֹאֹו
ּבהן. ּכּיֹוצא ּתֹולדֹותיהן ׁשּמנינּו, מׁשקין וׁשבעה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמכׁשירין.

ּומן·. האזן, ּומן העין, מן הּיֹוצא הם - הּמים ְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּתֹולדֹות
ּבין ּגדֹולים ּבין אדם בני רגלי ּומי הּפה, ּומן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהחטם,
ׁשּיצאּו ּבין הן, מׁשקין האדם מן הּיֹוצאין אּלּו ּכל - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָקטּנים
בהמה, רגלי מי אבל לדעּתֹו. ׁשּלא ּבין אדם, ׁשל ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלדעּתֹו

ׁשּנמחת נוזל]והּמלח לא[נעשה ּפרֹות, ּכמי הן הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַֹ
מכׁשירין. ולא ְְְִִִִַַֹמּטּמאין

ּבׁשעת‚. הּׁשֹותת הּדם הּוא - הּמׁשקין מן הּמנּוי ְְִִִֵַַַַַַַָָָהּדם
ּדם אבל הּטהֹורין; והעֹופֹות והחּיה הּבהמה מן ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָׁשחיטה,

הּוא[ממכה]הּקּלּוח והרי הם, חּיים ׁשעדין מכׁשיר, אינֹו , ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַ
האכלין, על ּדם ונּתז הּׁשֹוחט הּקז. לדם אֹו מּכה לדם ְְְֳִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּדֹומה

לסימן סימן ּבין הּדם לשחיטתונתקּנח קנה שחיטת [בין ְְְִִִֵַַַָָָ
ולאושט] אֹוכלין לא עליו, ּתֹולין לפיכ ספק; זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶָָָָֹֹ

לׁשתּיה ׁשהֹוציאֹו אדם ׁשל הּקז ּדם הּדם, ּתֹולדֹות ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׂשֹורפין.
מכׁשיר.[לבהמה] ואינֹו טהֹור לרפּואה, הֹוציאֹו אם אבל ;ְְְֲִִִִֵַָָָ

והּדם הּטמאין, ּובעֹופֹות ּובחּיה ּבּבהמה ׁשחיטה ּדם ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָוכן
ואבעּבּועֹות, הּׁשחין ודם רעי, ועם הּלחה עם ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָהּיֹוצא

-]ותמצית שבתוך ולא[דם מּטּמאין אינן אּלּו ּכל - הּבׂשר ְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹ
ּכבׂשרֹו הּׁשרץ, ודם ּפרֹות. מי ּכׁשאר הן הרי אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמכׁשירין,

ּבֹו. ּכּיֹוצא לנּו ואין מכׁשיר, ואינֹו מטּמא -ְְְְִֵֵֵֵַַַָ

לֹו„. צרי ׁשאינֹו האדם וחלב ּכחלב. הן הרי החלב, ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָמי
הּזכר חלב ,לפיכ מכׁשיר; ולא מּטּמא לא מׁשקה, אינֹו -ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
ּכגֹון לרצֹון, ׁשּלא ׁשּיצא וחּיה ּבהמה חלב וכן מׁשקה. ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאינֹו

ּכמתעּסק ׁשחלבֹו אֹו הּדד מן משים]ׁשּזב בלא חלב[- אבל . ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
סתמֹו - לרצֹון ׁשּלא ׁשּיצא ּבין לרצֹון ׁשּיצא ּבין ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹהאּׁשה,
לתינֹוק. ראּוי ׁשהּוא מּפני מכׁשיר, אֹו ּומּטּמא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָמׁשקה,

הּטמאין‰. מן הּיֹוצאין ׁשאֹותן[דלהלן]הּמׁשקין , ְְְִִִִֵֶַַַַָ
הכׁשר; ּבלא מטּמאין - הן הּטמאה אבֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻהּמׁשקין
זב, ׁשל זֹובֹו הן: ואּלּו ּכאחת. ּבאין וההכׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשהּטמאה
ודם הּמת, מן ּדם ּורביעית רגליו, ּומימי זרעֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָוׁשכבת

מּגפתֹו ּדם וכן ׁשל[מכתו]הּנּדה. וחלב וחבריו, זב ׁשל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
מהן הּיֹוצאין הּמים ּתֹולדֹות ׁשאר עם עינם ודמעת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָאּׁשה,

מטּמאין ׁשהן טמאין, ּכמׁשקין מטּמאין -[- ּבלא[אפילו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹ
לרצֹון. וׁשּלא לרצֹון מטּמאין טמאין ׁשּמׁשקין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹכּונה;
הּתּנּור לאויר מּדּדיה חלב ׁשּנטף זבה אֹו נּדה ,ְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָלפיכ

ּׁשּבתֹוכֹו.[מחרס] מה וכל הּתּנּור נטמא -ְְְִֶַַַָָ

.Âאינן יֹום מּטבּול הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין ּבארנּו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּכבר
אינֹו ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על אפּלּו נפלּו אם ,לפיכ ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמטּמאין.
ׁשאין הּטהֹורין, הּמׁשקין ּכׁשאר לרצֹון, ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻמכׁשר

לרצֹון. אּלא ְְִִֶַָָמכׁשירין

.Êמּבן הּיֹוצאין ּומׁשקין והראי, הּסרּוחה, והּלחה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּזעה,
[- של מהריון טבריה[הנולד מי והּׁשֹותה חדׁשים, ְְְְֳִֵֶֶַָָָׁשמֹונה

ׁשּיֹוצאין ּפי על אף ּבהן, אּלּו[מגופו]וכּיֹוצא ּכל - נקּיים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
מכׁשירין. ולא מּטּמאין ולא מׁשקין, ְְְְְִִִִִֵַַַָֹֹאינן

.Á,ּכׁשהיּו מׁשקין הן הרי - ויצאּו מׁשקין, ׁשאר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָהּׁשֹותה
מים ׁשתה ּכיצד? ּבּגּוף. טהֹורין הּמׁשקין ׁשאר ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשאין
טהרּו ׁשּלא מּפני טמאין, אּלּו הרי - והקיאן ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹטמאין
אֹו הקיאן, ּכ ואחר וטבל, טמאים מים ׁשתה ְְְֱִִִִִֵַַַַָָָָָָָּביציאתן.
ּפי על אף מּלמּטה, ׁשּיצאּו אֹו הקיאן, ּכ ואחר ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשּנסרחּו,
טמאין, מׁשקין ׁשאר ׁשתה טהֹורין. הן הרי - טבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשּלא
ּכ ואחר ׁשּטבל, ּפי על אף - טמאין אכלין ׁשאכל ְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹו
אֹו נסרחּו, ּבּגּוף; טהֹורין ׁשאינן לפי טמאין, - ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָהקיאן
טהֹורין. הן הרי - טבל ׁשּלא ּפי על אף מּלמּטה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיצאּו

.Ëמׁשקין ׁשתה אפּלּו מׁשקה; אינּה ׁשהּזעה ּבארנּו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכבר
ׁשאּובין, ּבמים הּבא אבל טהֹורה. זעתֹו והּזיע, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָטמאין

טמאה זעתֹו - שאובין]והּזיע מים נסּתּפג[בטומאת ואם ; ְְְְִִִִֵֵֵַַָָ
טהֹורה.[התנגב] זעתֹו - הּזיע ּכ ואחר הּׁשאּובין, הּמים ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָמן

.È;מׁשקה אינּה - ּובֹורֹות ּומערֹות, ׁשיחין, ּבּתים, ְְִִִֵֵֶַַָָָזעת
- הּמרחץ זעת אבל טהֹורה. זעתן טמאין, היּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואפּלּו
היתה ואם טמאה; זעתּה טמאה, הּמרחץ היתה ואם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּכמים,
הרי - ּכלים לּה הכניס הכׁשרּו. - ּפרֹות ּבּה והכניס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָֻטהֹורה,

ּכתלּוׁשין ׁשעליהן חיבורן]הּמים ּומכׁשירין.[ממקום ּברצֹון, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָ

.‡Èהיתה אם - מחמתּה מּזיע והּבית ׁשּבּבית, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּברכה
טמאה. ׁשּמחמתּה הּבית ּכל זעת טמאה, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּברכה

.·È- טהֹורה ואחת טמאה אחת ּבּבית, ּברכֹות [אדםׁשּתי ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָ
טהֹור;-] לּטהֹורה, קרֹוב טמא; לּטמאה, קרֹוב ְְִֵֵַַַַַָָָָָָהּמּזיע

טמא. למחצה, ְֱֱֵֶֶָָָמחצה

.‚Èהזיתים]הּמחל זיעת מן[- המנּטפין מׁשקין ּכׁשמן. - ְְְְִִִֶֶַַַַַֹ
ולא מּטּמאין ולא מׁשקין, אינן - וענבים זיתים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹסּלי

ּבכלי. אֹותן ׁשּיכּנס עד ְְְִִִִֵֶַַַָמכׁשירין

.„Èאינֹו ׁשּבּכף הּיין - מאזנים ּבכף ענבים ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָֹהּׁשֹוקל
לסּלי ּדֹומה זה הרי הּכלי; לתֹו אֹותֹו ׁשּיערה עד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָמׁשקה,

ׁשּמנּטפין. וענבים ְְֲִִִֵֶַַָזיתים

.ÂËלוחץ]הּדֹורס על[- אף - ּבחבית ּתרּומה ׁשל ענבים ְֲִִֵֶֶַַַָָָ
טהֹור. הּכל הרי ידיו, ּגּבי על צף ׁשהּיין ֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּפי

.ÊËהּקדׁשים ּדם והּוא ׁשּבעזרה, הּמטּבחים ּבית ְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמׁשקה
ואינם לעֹולם, טהֹורין - ׁשם ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָוהּמים
הּקּבלה מּפי הלכה זה, ודבר מכׁשירין; ולא ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹמּטּמאין

רבינו] טמאה,[ממשה מקּבל אינֹו הּזבחים ּדם ּכל ,לפיכ .ְְְְִִֵֵַַַָָָָֻ
קדׁשים - מכׁשיר אינֹו הּקדׁשים ודם והֹואיל מכׁשיר. ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָואינֹו
לבׂשר ואין ׁשחיטה; ּבדם הכׁשרּו לא ּבעזרה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹֻׁשּנׁשחטּו
חּוץ הּבׂשר על ׁשּיּפלּו ּבמׁשקין אּלא הכׁשר, ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּקדׁשים

הּמטּבחים. ּבית ְְִִִֵֵַַַָמּמׁשקה

.ÊÈמׁשקה ועדין ּוׁשחטּה ּבּנהר, ׁשהעבירּה קדׁשים ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּפרת
רטוב]טֹופח נמצאת[- אם ,לפיכ מכׁשרת; זֹו הרי - עליה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
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היתה אם וכן טמא. הּבׂשר הרי ּבבׂשרּה, טמאה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָמחט
חסּומה ׁשאין[בפיה]הּפרה ּפי על אף - לירּוׁשלים מחּוץ ֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
ידּועה היא]הּמחט טמאה מּפני[אם טמא, הּבׂשר הרי - ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָ

הּמחט נמצאת לירּוׁשלים. חּוץ הּנמצאין ּבּכלים ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשּנגע
במעיים]ּבּפרׁש האוכל ּובין[מקום ּכ ּובין טהֹור. הּבׂשר , ֵֵֶֶַַָָָָ

ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ידים טמאת ׁשאין טהֹורֹות, הּידים ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּכ
ּבדין טמא הּבׂשר להיֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבארנּו.

מּדבריהם להּטמא אבל צרי[מדרבנן]ּתֹורה. הּקדׁש אין , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
בֹו נגעה ואם הּבׂשר; מכׁשרת הּקדׁש חּבת אּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהכׁשר,
ׁשּלא ּפי על אף נפסל, - חמּורה ּבין קּלה ּבין ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֻטמאה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמׁשקה, ְְְְְֵֶֶַַַֻהכׁשר
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הכׁשרּו‡. לא - ליּבׁשן אֹו ּבּׁשּוק, למּכר ענבים ְְְְְֲִִֵַַַָָֹֹֻהּבֹוצר
האכלין. ּכׁשאר לרצֹונֹו מׁשקין עליהן ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלטמאה,

לדר הּבֹוצר ׁשּלא[ליין]אבל ּפי על ואף לטמאה, הכׁשר - ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻֻ
נטמא; טמאה, ּבֹו נגעה ואם ּכלל, הּבציר על מׁשקין ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֻנפלּו
הּבֹוצר על ּגזרּו מה ּומּפני סֹופרים. מּדברי ּגזרה זה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָודבר
אם לידע לכרמֹו נכנס ׁשאדם ׁשּפעמים מכׁשר? ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלּגת
ּומזּלפֹו ּבֹו, לבּדק ענבים ׁשל אׁשּכֹול וסֹוחט להּבצר, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּגיע

לדריכה[מטפטפו] הּכל ׁשהרי הּבצּורֹות, הענבים ּגּבי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹעל
עליו מקּפיד ׁשאינֹו מּפני ועֹוד, יתמעך]עֹומד. הרי[שלא , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָ

ׁשּלא עליהן מקּפיד הּוא והרי מימיו, ויצאּו ,מתמע ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהּוא
ׁשהּבֹוצר ּגזרּו לפיכ ּבהן. מכׁשר ונמצא ּבּקרקע; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻיזּובּו

הכׁשרּו. ְְַַֻלּגת

ׁשּוק·. להם מצא לא ׁשאם ענבים, קונים]הּבֹוצר -] ֲִִֵֶֶַָָָָֹ
וכן הּגת. לרׁשּות ׁשּיבֹואּו עד הכׁשרּו, לא - לּגת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹֻיחזירן
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הכׁשרּו, - הּבד לרׁשּות ׁשּבאּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻהּזיתים

ּבעביט‚. ּונתנן ענבים, בקרקע]הּבֹוצר אֹו[חפירה , ְְֲִִֵַָָָָ
מהן; הּיֹוצאין ּבּמׁשקין הכׁשרּו - העלין ּגּבי על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּׁשטחן
נתן אֹו העלין על ׁשטח ּולפיכ הּמׁשקין, על ּדעּתֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשהרי
טמא, מהן נטל אם ,לפיכ ּבֹור. ּכמֹו ׁשהּוא העביט ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלתֹו
אֹו לסּלים, ונתן ּבצר טּמאן. - טמאֹות ׁשּידיו מי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָאֹו
על מקּפיד אינֹו ׁשהרי הכׁשרּו; לא - אדמה ׁשל ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּבמׁשטח
ואף ואֹוכל, מהן הּטמא נֹוטל ,לפיכ מהן. הּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמׁשקה

ּומנּטפ מבּקעֹות ׁשהן ּפי טהֹורה;על הּגת הרי - לּגת ֹות ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָֻ
מן הּנֹוטל וכן לאכילה. נבצרּו והרי הכׁשרּו, לא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֻׁשהרי
ּכסאה והֹותיר ואכל, אדמה, ׁשל הּמׁשטח ּומן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּסּלים

ׁשהּיין ּפי על ואף לּגת, ּוזרקן מהם]ּוכסאתים, מנּתז[שיצא ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָ
הכׁשרּו. לא - הענבים ְְֲִַָָֹֻעל

מהן„. ולקח אדמה, ׁשל ּבמׁשטח אֹו ּבסּלים ׁשהיּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָענבים
ּכדי טהֹורֹות, ּבידים לּקח צרי ,לפיכ הכׁשרּו; - ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻלדרכן

ויטּמאן. הּטמא מהן יּטל ְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹׁשּלא

הּפרס‰. ּבבית עֹומד ׁשהיה קבר]ּכרם בה שנחרש [שדה ְְֵֵֶֶֶַָָָ
ּבבית ׁשהּוא זמן ּכל מכׁשר, אינֹו לּגת אֹותֹו הּבֹוצר -ְְְֵֵֵֶַַַַָָֻ

מּדבריהם הּפרס ּבית וטמאת הֹואיל ,[מדרבנן]הּפרס; ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻ
ּגזרּו ולא זֹו, ּבגזרה הקּלּו מּדבריהם, הכׁשר לּגת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻוהּבֹוצר
הרֹוצה ,לפיכ הּפרס. מּבית ׁשּיצא עד מכׁשר ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻעליו

הּבֹוצרין את מטהר - ּבטהרה לּגת הּפרס ּבבית ְְְְְְֳִִֵֵֶַַַַַָָָֹלבצר
ּכדי ׁשמׁשן, ּומעריב ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליהן ּומּזה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוהּכלים,

היכר]להּכיר לעשות הּפרס,[- ּבית ּבטמאת מקּלין ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֻ
ּומֹוציאין ּובֹוצרין, נכנסין ּכ ואחר ספק. ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאּלא
ּומֹוליכין מהן, מקּבלין טהֹורין ואחרים הּפרס, לבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָחּוץ

ּבאּלּו אּלּו נגעּו ואם באלולּגת; הפרס שבבית [האנשים ְְְִֵֵַַָ
לו] ׁשהאנׁשיםמחוצה - הענבים את ּומטּמאין טמאין ,ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָ

ועֹוׂשין ׁשּבחּוץ, לאֹותן ּומטּמאין טמאין, הּפרס ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבבית
הכׁשרּו ׁשהרי - הענבים מטּמאין והן לטמאה, ראׁשֹון ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֻֻאֹותן

הּפרס. לבית חּוץ ְְְִֵֶַָָמּׁשּיצאּו

.Âלא[קוטף]הּמֹוסק - ּבּׁשּוק למכרן אֹו לכבׁשן, זיתיו ְְְְֵֵַַָָָָָֹ
האכלין. ּכׁשאר ּברצֹון מׁשקין עליהן ׁשּיּפלּו עד ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָֻהכׁשרּו,
עד הכׁשרּו, לא - הּבד ּבבית לדר זיתיו הּמֹוסק ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָֹֹֻוכן

מלאכּתן לסחיטה]ׁשּתּגמר יעמדו יכׁשרּו[- מה ּומּפני . ְְְְְִִֵֵֶַָָָֻ
ּבּמחל ׁשהכׁשרּו ׁשחזקתן מלאכּתן? ׁשּנגמרה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּזיתים

לדר;[זיעה] נֹוחין ׁשּיהיּו ּכדי ּבקּיּומֹו, רֹוצה ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָֹׁשּלהן,
מכׁשיר, מהן הּיֹוצא הּמחל אין מלאכּתן, ׁשּתּגמר קדם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאבל
נגמרה ׁשּלא זיתים ,לפיכ ּבקּיּומֹו. רֹוצה ׁשאינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹמּפני
אּלא טמא אין - טמאין מׁשקין עליהן ׁשּנפלּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמלאכּתן,
עליהם נפלּו הכׁשרּו. ׁשּלא האכלין ּככל מּגען, ְְְְְֲֳִֵֶֶַָָָָָָֹֻמקֹום
ּכּלן, נטמאּו - מלאכּתן ׁשּנגמרה אחר טמאין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻמׁשקין
והּמחל ׁשּבהן, הּמחל את מטּמאים הּטמאין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹׁשהּמׁשקין
מלאכּתן ּגמר אחר מהן ׁשּיצא ׁשהּמחל ּכּלן, את ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻמטּמא

ּומכׁשיר. ּומטּמא מׁשקה, ְְְִֵֶַַַָחׁשּוב

.Êמגלּגלין זיתים ׁשל לאכילה]חבית צרי[מלוחים - ְְִִִִֵֶָָָֻ
הּמחל ׁשּיצא ּכדי החבית, יוכשרו]לנקב לא[ולא ואם ; ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹ

הן והרי ׁשמרים, ּוסתמּוה נּקבּה, מכׁשרין. אּלּו הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻנּקב,
ׁשהרי ּברצֹונֹו, ׁשאינן מּפני מכׁשרין, אינן - ּבּמחל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבלּולים

אֹותּה. ִֵָנּקב

.Á?מלאכּתן ּגמר מאימתי לדריכה, ׁשּמסקן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָזיתים
ּפי על ואף לדריכה; ּומּוכנין מּנחין ויהּו מסיקתן, ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻמּׁשּתּגמר
הֹואיל - מׁשקין מהן יצאּו ולא מׁשקין, עליהן נפלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

אףונגמרה - מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם אבל הכׁשרּו. מלאכּתן, ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
אינן - ּבמׁשקיהן ונתחּברּו והּזיעּו, ׁשּנתמעכּו, ּפי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָעל
אחרים זיתים לּקח עתיד אבל זיתיו, מּלמסק ּגמר ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֻמכׁשרין.
אֹו קב אֹו אּלא להֹוסיף עתיד אינֹו אפּלּו - עליהן ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָּולהֹוסיף

הערים ואם הכׁשרּו; לא כדיקּבים, הוסיף [התחכם, ְְְֱִִִֶַַֹֻ
יוכשרו] לא אבלשהראשונים מּלּקח, ּגמר מכׁשרין. אּלּו הרי ,ְֲֲִִִֵֵַַָָָֻ

ללוֹות עסקיו]ּולהֹוסיף[זיתים]עתיד את להגדיל וארעֹו[כדי , ְְְְִִִֵָ
לא עדין - הֹוסיף ולא ּבמׁשּתה, נתעּסק אֹו אנס אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַֹֹֹאבל
אֹו זבים ואפּלּו טמאה; מקּבלין ואינן מלאכּתן, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֻנגמרה

טהֹורין. עליהן, מהּלכין ְְְֲִִֵֶַָזבֹות

.Ëלזיתים]העֹוטן מיוחד מקום במעטן, ּבׁשני[מניח זיתיו ְִֵֵֵָָ
קבוצות]בּתים בשתי לסוחטן מתכוון ׁשּגמר[- ּכיון - ִֵֶַָָָ

טמאה.[מלאכת] לקּבל הכׁשרּו מהן, ְְְְֵֵֶֶַָָֻֻאחד

.Èלּגליל להֹורידם ועתיד העליֹון, ּבּגליל זיתיו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּמֹוסק
לּגליל ׁשּיֹורידם עד טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻהּתחּתֹון
אחר אבל ׁשּימסק; קדם עליהם ׁשחּׁשב והּוא, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹהּתחּתֹון;
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את ּגמר הכׁשרּו. אּלא מֹועלת, הּמחׁשבה אין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּימסק,
ּבעלין לחּפֹותן עתיד הכׁשרּו; לא - למכרן ועתיד ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹֻזיתיו,

טמאה.[לשמירה] ּומקּבלין הכׁשרּו ,ְְְְְִַָֻֻ

.‡Èּפני על מּסיק יׁש אם - הּגֹוי מן זיתים מעטן ְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַהּלֹוקח
ׁשּגמר ּבחזקת ׁשּזה ּבטמאה; יעׂשּו [ונטמאוהאדמה, ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

גמרּתיו'.מהגוי] לא זה 'מעטן לֹומר: הארץ עם ונאמן .ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹ

.·È- ולדר מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא מּזיתים לּטל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹהרֹוצה
ּבטמאה, הּבד לבית ּומֹולי ּבטמאה, מהן נֹוטל זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֻֻהרי
הכׁשרּו, לא ׁשהרי חֹוׁשׁש; ואינֹו ּבטמאה, הּׁשאר ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻּומכּסה

טמאה. ׁשּיקּבלּו ְְְְֵֶַָֻּכדי

.‚Èּבכֹותׁש זיתיו את זיתים]הּמּניח ּכדי[מכתשת , ְְִֵֵֵֶַַַָ
ויתלחלחו]ׁשּימּתינּו אּלּו[- הרי - להּכתׁש נֹוחים ויהיּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ

ׁשהרי מכׁשרין, אינן - וׁשּימלחם ׁשּימּתינּו, הּניחן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻמכׁשרין.
לכבׁשן. עליהם ְְְֲֵֶַָָּדעּתֹו

.„È[מבקע]הּפֹוצע- טמאֹות ּבידים ּתרּומה ׁשל זיתים ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ
ּבמלח לספגן ּפצען מלאכּתן. ּגמר היא ׁשּפציעתן [-ּפסלן, ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָ

מלח] בהם יׁששידבק אם לידע ּפצען אם וכן הכׁשרּו; לא ,ְְְְִִֵֵֵַָָֹֻ
הכׁשרּו. לא להּמסק, והּגיעּו ׁשמן ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹֻּבהן

.ÂËלגרּגרם ּבּגג זיתים -]הּמּניח אפּלּו[היינו - ּוליּבׁשם ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָ
ׁשּילקּו ּבּבית נתנם מכׁשרין. אינם אּמה, רּום ,[יתרככו]הם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ּבּגג ׁשּנתנם אֹו לּגג, להעלֹותן עתיד ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָאף
ויפרם ׁשּיפּתחם עתיד ׁשהּוא ּפי על אף [יחתוך]ׁשּילקּו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹ

ּבּבי נתנם מכׁשרים. אּלּו הרי - ּגּגֹו,אֹותם את ׁשּיׁשּמר עד ת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
לא ׁשעדין מכׁשרים, אינם - אחר למקֹום ׁשּיֹוליכם עד ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻאֹו

מלאכּתם. ְְְְִַָָנגמרה

.ÊËוחתם ונעל הארץ, עם ּברׁשּות זיתיו את [הניחהעֹוטן ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אחר;סימן] וחֹותם אחר מפּתח לֹו יׁש ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו -ְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

טהֹורין. ּפתּוח, ּומפּתח מקלקל חֹותם ׁשּמצא ּפי על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻאף
צרֹור ׁשאמרּו, קיסם[אבן]וחֹותם עץ]אֹו ׁשם[חתיכת היּו . ְְְֵֶָָָָָ

ּומסיטן.[בבית] קנה מכניס ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו ּוסדקין, ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹחרין
ּכפתחין. נּדֹונֹות טפחים, ארּבעה ׁשל חּלֹונֹות ׁשם ְְְִִִִֶַַָָָָָָהיּו

.ÊÈוהעקל הּבד ּכלי לטהר ורצה ּבטמאה, שבוהּדֹור] ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
הזיתים] שוב -כותשין ּבהם ׁשּנבלעּו הּטמאין הּמׁשקין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָמן

נצרים וׁשל מדיחן; אבנים, וׁשל עץ ׁשל ּכלים יעׂשה? ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכיצד
חדׁש, עׂשר ׁשנים ּכל מיּׁשנן ּגמי, וׁשל מנּגבן. ּבהם, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוכּיֹוצא

זיתים ּבמי אֹו ּבחּמין, חֹולטן זיתים]אֹו בהם שנתבשלו ,[מים ְְְִִֵֵַָ
מעין לתֹו אֹו מקּלחין, ׁשּמימיו צּנֹור ּתחת מּניחן ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָאֹו

רֹודפין ּכ[זורמים]ׁשּמימיו ואחר ׁשעֹות. עׂשרה ׁשּתים , ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבטהרה. ּבהן ּומׁשּתּמׁש טבילה, ׁשּצריכין הּכלים ְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמטּביל

יב ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

הּׁשמּועה‡. מּפי הן. קּבלה ּדברי אכלין, הכׁשר ּדברי ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכל
רבינו] מים[ממשה יּתן "וכי ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֻלמדּו,

והּוא מׁשקין. ׁשבעה ׁשאר ואחד הּמים אחד זרע", ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָעל
הּקרקע; מן ׁשּנעקרּו ואחר ּבעלים, ּברצֹון עליהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיּנתן
ּכׁשהּוא מים עליו ּבא ׁשּלא זרע ל ׁשאין הּוא, ידּוע ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּדבר
ׁשּנעקרּו לאחר אּלא מים", יּתן "וכי נאמר ולא ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻֻמחּבר,

הּמׁשקין. ונתלׁשּו ְְְְֳִִִַַָָהאכלין

הּבעלים,·. ּברצֹון ּבתחּלה האכלין על ׁשּנפל מׁשקה ְְְְֳִִִִִֶֶַַַַָָָָָָּכל
אף ּברצֹון, סֹופֹו ׁשהיה אֹו ּברצֹון, סֹופֹו ׁשאין ּפי על ְְִֵֶֶַַַָָָָאף
ׁשּלא ׁשנפל ּומׁשקה הכׁשרּו; - ּברצֹון ּתחּלתֹו ׁשאין ּפי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻעל

ּבלל אפּלּו מכׁשיר. אינֹו מּפני[הרטיב]ּברצֹונֹו, ּפרֹותיו הּוא ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ
- ּבלּולין ׁשּיהיּו רצֹונֹו אין והּוא ,הּצר מּפני אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּסּכנה
מּפני ּבמים ּפרֹותיו הּטֹומן ּכיצד? הכׁשרּו. לא אּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָֹֻהרי

לׁשּבלת ּפרֹותיו הּנֹותן אֹו להביאן[זרימת]הּגּנבים, הּנהר ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
מכׁשרין. אינן - ְִִֵָָֻעּמֹו

אינן‚. ּברצֹון, ׁשּלא הּקרקע מן ׁשּנתלׁשּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹמׁשקין
ׁשּנבללּו ּפרֹות אֹו ּכלים אֹו אדם ,לפיכ [נרטבו]מכׁשירין. ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ

אכלין ׁשּנגעּו ּפי על אף - ּברצֹון ׁשּלא ׁשּנתלׁשּו ְְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַָָָֹּבמׁשקין
ׁשּלא הּמים אֹותן ׁשהרי הכׁשרּו; לא ּברצֹון, מׁשקין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻּבאֹותן
מכׁשירין. ׁשאינן ּבּקרקע, עדין הן ּוכאּלּו נתלׁשּו, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָלרצֹון
ּתלּוׁשין הּפרֹות ועל הּכלים וׁשעל האדם ׁשעל הּמים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהיּו
הּכֹופה ּכיצד? הכׁשרּו. - ּברצֹון אכלין ּבהן ונגעּו ְְְְְְֳִֵֶֶַַָָָָָֻּברצֹון,

ׁשּתּודח ּבׁשביל הּכתל על הגשם]קערה ׁשּבּה[ע"י הּמים , ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשהן מּפני הכׁשרּו, ּפרֹות, ּבהן הּניח ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֻמכׁשירין;

ּב ּכפיּה לדעת. ּבּכלי ילקהּתלּוׁשין ׁשּלא [יתקלקל]ׁשביל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹ
ּבּה נתן אם ּולפיכ ּכתלּוׁשין, אינן ׁשּבּה הּמים ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּכתל,
ּכתל היה אם - הּכתל ׁשּיּודח נתּכּון הכׁשרּו. לא ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻהאכלין,
הכׁשר, לענין ׁשחּברֹו ׁשהּתלּוׁש מכׁשירין; אּלּו הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבית,
ּכּמים זה ּבית ּכתל ׁשעל מים ונמצאּו ּכתלּוׁש, הּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהרי

אּלא ּבנין ׁשאינֹו מערה ּכתל היה ואם מ-]ׁשּבּכלים. [עשוי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
הּקרקע. מן ּכתלּוׁשין אינן ׁשעליה הּמים קרקע, ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָעצמּה

ּבפיו[מתכופף]הּׁשֹוחה„. העֹולין הּמים הרי לׁשּתֹות, ְְֲִִִִֵֶַַַָ
יעלה ׁשהּׁשֹותה הּוא, ידּוע ׁשּדבר ּברצֹונֹו; ּתלּוׁשין ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּובׂשפמֹו
אּלּו הרי ּברצֹונֹו, וׁשתה והֹואיל ּובׂשפמֹו; ּבפיו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָהּמים
ּובזקנֹו, ּובראׁשֹו ּבחטמֹו העֹולים הּמים אבל ּברצֹון. ְְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹנתלׁשּו

ּברצֹון. ּתלּוׁשין ְְִֵָָאינן

אחריה‰. העֹולים הּמים - החבית את [אחוריהממּלא ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
מכֹונןהחבית] ׁשהּוא ּובחבל ּובחבל[קשור], צּוארּה, על ְֶֶֶֶֶַַַַָָָ

לצרּכּה מילויה]ׁשהּוא ּברצֹון;[לצורך ּתלּוׁשין הן הרי - ְְְְֲִֵֵֶָָָ
ּברצֹונֹו. ּתלּוׁשין אינן צרּכּה, על הּיתר ׁשּבחבל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּמים
ּתלּוׁשין אינן ּובחבל ּגּבּה ׁשעל הּמים ּכל הּצּנֹור, ּתחת ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָנתנּה

מכׁשירין. אין לפיכ ְְְִִִֵַָָּברצֹון;

.Âהּמים - הּטמאה אב היה אפּלּו ּגׁשמים, עליו ׁשּירדּו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֻמי
טהֹורין; לּתחּתֹון, העליֹון מּצד ׁשּירדּו ּפי על אף ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשעליו,
ׁשֹותתין היּו אם אבל ּכחֹו. ּבכל מעליו אֹותן ׁשּינּתק ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹוהּוא,

לאט]ויֹורדין ׁשהן[לאט ּובזמן מּטּמאין. ּפריׁשתן ּבׁשעת , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ
לרצֹונֹו; עליו ּתלּוׁשין אינן ׁשהרי מכׁשירין, אינן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָטהֹורין,

נער להקר[המים]ואם הּצּנֹור ּתחת עמד לרצֹון. אּלּו הרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
לּדֹוח[להתקרר] היה[להתרחץ]אֹו ואם לרצֹון; זה הרי , ְְֲִִֵֶַָָָ

טמאין. ׁשעליו הּמים ְִִֵֵֶַַָָָטמא,

.Êהּדלף וירד ּפרֹות, מלאה ׁשהיתה גשמים]חבית [דליפת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יערה זה הרי - ואינן[ישפוך]לתֹוכּה מעליהן, הּמים ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּיערה עד ּבתֹוכּה ׁשּימּתינּו ׁשרצֹונֹו ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻמכׁשרין,
מעליהן. ֲִֵֵֶַַהּמים
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את ּגמר הכׁשרּו. אּלא מֹועלת, הּמחׁשבה אין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּימסק,
ּבעלין לחּפֹותן עתיד הכׁשרּו; לא - למכרן ועתיד ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹֻזיתיו,

טמאה.[לשמירה] ּומקּבלין הכׁשרּו ,ְְְְְִַָֻֻ

.‡Èּפני על מּסיק יׁש אם - הּגֹוי מן זיתים מעטן ְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַהּלֹוקח
ׁשּגמר ּבחזקת ׁשּזה ּבטמאה; יעׂשּו [ונטמאוהאדמה, ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

גמרּתיו'.מהגוי] לא זה 'מעטן לֹומר: הארץ עם ונאמן .ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹ

.·È- ולדר מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא מּזיתים לּטל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹהרֹוצה
ּבטמאה, הּבד לבית ּומֹולי ּבטמאה, מהן נֹוטל זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֻֻהרי
הכׁשרּו, לא ׁשהרי חֹוׁשׁש; ואינֹו ּבטמאה, הּׁשאר ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻּומכּסה

טמאה. ׁשּיקּבלּו ְְְְֵֶַָֻּכדי

.‚Èּבכֹותׁש זיתיו את זיתים]הּמּניח ּכדי[מכתשת , ְְִֵֵֵֶַַַָ
ויתלחלחו]ׁשּימּתינּו אּלּו[- הרי - להּכתׁש נֹוחים ויהיּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ

ׁשהרי מכׁשרין, אינן - וׁשּימלחם ׁשּימּתינּו, הּניחן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻמכׁשרין.
לכבׁשן. עליהם ְְְֲֵֶַָָּדעּתֹו

.„È[מבקע]הּפֹוצע- טמאֹות ּבידים ּתרּומה ׁשל זיתים ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ
ּבמלח לספגן ּפצען מלאכּתן. ּגמר היא ׁשּפציעתן [-ּפסלן, ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָ

מלח] בהם יׁששידבק אם לידע ּפצען אם וכן הכׁשרּו; לא ,ְְְְִִֵֵֵַָָֹֻ
הכׁשרּו. לא להּמסק, והּגיעּו ׁשמן ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹֻּבהן

.ÂËלגרּגרם ּבּגג זיתים -]הּמּניח אפּלּו[היינו - ּוליּבׁשם ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָ
ׁשּילקּו ּבּבית נתנם מכׁשרין. אינם אּמה, רּום ,[יתרככו]הם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ּבּגג ׁשּנתנם אֹו לּגג, להעלֹותן עתיד ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָאף
ויפרם ׁשּיפּתחם עתיד ׁשהּוא ּפי על אף [יחתוך]ׁשּילקּו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹ

ּבּבי נתנם מכׁשרים. אּלּו הרי - ּגּגֹו,אֹותם את ׁשּיׁשּמר עד ת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
לא ׁשעדין מכׁשרים, אינם - אחר למקֹום ׁשּיֹוליכם עד ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻאֹו

מלאכּתם. ְְְְִַָָנגמרה

.ÊËוחתם ונעל הארץ, עם ּברׁשּות זיתיו את [הניחהעֹוטן ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אחר;סימן] וחֹותם אחר מפּתח לֹו יׁש ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו -ְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

טהֹורין. ּפתּוח, ּומפּתח מקלקל חֹותם ׁשּמצא ּפי על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻאף
צרֹור ׁשאמרּו, קיסם[אבן]וחֹותם עץ]אֹו ׁשם[חתיכת היּו . ְְְֵֶָָָָָ

ּומסיטן.[בבית] קנה מכניס ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו ּוסדקין, ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹחרין
ּכפתחין. נּדֹונֹות טפחים, ארּבעה ׁשל חּלֹונֹות ׁשם ְְְִִִִֶַַָָָָָָהיּו

.ÊÈוהעקל הּבד ּכלי לטהר ורצה ּבטמאה, שבוהּדֹור] ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻ
הזיתים] שוב -כותשין ּבהם ׁשּנבלעּו הּטמאין הּמׁשקין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָמן

נצרים וׁשל מדיחן; אבנים, וׁשל עץ ׁשל ּכלים יעׂשה? ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכיצד
חדׁש, עׂשר ׁשנים ּכל מיּׁשנן ּגמי, וׁשל מנּגבן. ּבהם, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוכּיֹוצא

זיתים ּבמי אֹו ּבחּמין, חֹולטן זיתים]אֹו בהם שנתבשלו ,[מים ְְְִִֵֵַָ
מעין לתֹו אֹו מקּלחין, ׁשּמימיו צּנֹור ּתחת מּניחן ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָאֹו

רֹודפין ּכ[זורמים]ׁשּמימיו ואחר ׁשעֹות. עׂשרה ׁשּתים , ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבטהרה. ּבהן ּומׁשּתּמׁש טבילה, ׁשּצריכין הּכלים ְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמטּביל

יב ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

הּׁשמּועה‡. מּפי הן. קּבלה ּדברי אכלין, הכׁשר ּדברי ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכל
רבינו] מים[ממשה יּתן "וכי ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֻלמדּו,

והּוא מׁשקין. ׁשבעה ׁשאר ואחד הּמים אחד זרע", ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָעל
הּקרקע; מן ׁשּנעקרּו ואחר ּבעלים, ּברצֹון עליהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּיּנתן
ּכׁשהּוא מים עליו ּבא ׁשּלא זרע ל ׁשאין הּוא, ידּוע ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּדבר
ׁשּנעקרּו לאחר אּלא מים", יּתן "וכי נאמר ולא ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻֻמחּבר,

הּמׁשקין. ונתלׁשּו ְְְְֳִִִַַָָהאכלין

הּבעלים,·. ּברצֹון ּבתחּלה האכלין על ׁשּנפל מׁשקה ְְְְֳִִִִִֶֶַַַַָָָָָָּכל
אף ּברצֹון, סֹופֹו ׁשהיה אֹו ּברצֹון, סֹופֹו ׁשאין ּפי על ְְִֵֶֶַַַָָָָאף
ׁשּלא ׁשנפל ּומׁשקה הכׁשרּו; - ּברצֹון ּתחּלתֹו ׁשאין ּפי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻעל

ּבלל אפּלּו מכׁשיר. אינֹו מּפני[הרטיב]ּברצֹונֹו, ּפרֹותיו הּוא ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ
- ּבלּולין ׁשּיהיּו רצֹונֹו אין והּוא ,הּצר מּפני אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּסּכנה
מּפני ּבמים ּפרֹותיו הּטֹומן ּכיצד? הכׁשרּו. לא אּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָֹֻהרי

לׁשּבלת ּפרֹותיו הּנֹותן אֹו להביאן[זרימת]הּגּנבים, הּנהר ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
מכׁשרין. אינן - ְִִֵָָֻעּמֹו

אינן‚. ּברצֹון, ׁשּלא הּקרקע מן ׁשּנתלׁשּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹמׁשקין
ׁשּנבללּו ּפרֹות אֹו ּכלים אֹו אדם ,לפיכ [נרטבו]מכׁשירין. ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ

אכלין ׁשּנגעּו ּפי על אף - ּברצֹון ׁשּלא ׁשּנתלׁשּו ְְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַָָָֹּבמׁשקין
ׁשּלא הּמים אֹותן ׁשהרי הכׁשרּו; לא ּברצֹון, מׁשקין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻּבאֹותן
מכׁשירין. ׁשאינן ּבּקרקע, עדין הן ּוכאּלּו נתלׁשּו, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָלרצֹון
ּתלּוׁשין הּפרֹות ועל הּכלים וׁשעל האדם ׁשעל הּמים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהיּו
הּכֹופה ּכיצד? הכׁשרּו. - ּברצֹון אכלין ּבהן ונגעּו ְְְְְְֳִֵֶֶַַָָָָָֻּברצֹון,

ׁשּתּודח ּבׁשביל הּכתל על הגשם]קערה ׁשּבּה[ע"י הּמים , ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשהן מּפני הכׁשרּו, ּפרֹות, ּבהן הּניח ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֻמכׁשירין;

ּב ּכפיּה לדעת. ּבּכלי ילקהּתלּוׁשין ׁשּלא [יתקלקל]ׁשביל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹ
ּבּה נתן אם ּולפיכ ּכתלּוׁשין, אינן ׁשּבּה הּמים ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּכתל,
ּכתל היה אם - הּכתל ׁשּיּודח נתּכּון הכׁשרּו. לא ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻהאכלין,
הכׁשר, לענין ׁשחּברֹו ׁשהּתלּוׁש מכׁשירין; אּלּו הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבית,
ּכּמים זה ּבית ּכתל ׁשעל מים ונמצאּו ּכתלּוׁש, הּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהרי

אּלא ּבנין ׁשאינֹו מערה ּכתל היה ואם מ-]ׁשּבּכלים. [עשוי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
הּקרקע. מן ּכתלּוׁשין אינן ׁשעליה הּמים קרקע, ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָעצמּה

ּבפיו[מתכופף]הּׁשֹוחה„. העֹולין הּמים הרי לׁשּתֹות, ְְֲִִִִֵֶַַַָ
יעלה ׁשהּׁשֹותה הּוא, ידּוע ׁשּדבר ּברצֹונֹו; ּתלּוׁשין ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּובׂשפמֹו
אּלּו הרי ּברצֹונֹו, וׁשתה והֹואיל ּובׂשפמֹו; ּבפיו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָהּמים
ּובזקנֹו, ּובראׁשֹו ּבחטמֹו העֹולים הּמים אבל ּברצֹון. ְְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹנתלׁשּו

ּברצֹון. ּתלּוׁשין ְְִֵָָאינן

אחריה‰. העֹולים הּמים - החבית את [אחוריהממּלא ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
מכֹונןהחבית] ׁשהּוא ּובחבל ּובחבל[קשור], צּוארּה, על ְֶֶֶֶֶַַַַָָָ

לצרּכּה מילויה]ׁשהּוא ּברצֹון;[לצורך ּתלּוׁשין הן הרי - ְְְְֲִֵֵֶָָָ
ּברצֹונֹו. ּתלּוׁשין אינן צרּכּה, על הּיתר ׁשּבחבל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּמים
ּתלּוׁשין אינן ּובחבל ּגּבּה ׁשעל הּמים ּכל הּצּנֹור, ּתחת ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָנתנּה

מכׁשירין. אין לפיכ ְְְִִִֵַָָּברצֹון;

.Âהּמים - הּטמאה אב היה אפּלּו ּגׁשמים, עליו ׁשּירדּו ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֻמי
טהֹורין; לּתחּתֹון, העליֹון מּצד ׁשּירדּו ּפי על אף ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשעליו,
ׁשֹותתין היּו אם אבל ּכחֹו. ּבכל מעליו אֹותן ׁשּינּתק ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹוהּוא,

לאט]ויֹורדין ׁשהן[לאט ּובזמן מּטּמאין. ּפריׁשתן ּבׁשעת , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ
לרצֹונֹו; עליו ּתלּוׁשין אינן ׁשהרי מכׁשירין, אינן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָטהֹורין,

נער להקר[המים]ואם הּצּנֹור ּתחת עמד לרצֹון. אּלּו הרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
לּדֹוח[להתקרר] היה[להתרחץ]אֹו ואם לרצֹון; זה הרי , ְְֲִִֵֶַָָָ

טמאין. ׁשעליו הּמים ְִִֵֵֶַַָָָטמא,

.Êהּדלף וירד ּפרֹות, מלאה ׁשהיתה גשמים]חבית [דליפת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יערה זה הרי - ואינן[ישפוך]לתֹוכּה מעליהן, הּמים ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּיערה עד ּבתֹוכּה ׁשּימּתינּו ׁשרצֹונֹו ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻמכׁשרין,
מעליהן. ֲִֵֵֶַַהּמים
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.Áהּנּתזין הּמים לתֹוכּה, הּדלף ׁשּירד [החוצה]ערבה ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מעליה גדותיה]והּצפין על ּברצֹון;[עולים ּתלּוׁשין אינן ְְְִִֵֵֶַָָָָָ

הּניחּה ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשּבתֹוכּה הּמים לׁשפכּה, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָנטלּה
ּתלּוׁשין אינן ׁשּבתֹוכּה והּצפין הּנּתזין לתֹוכּה, הּדלף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּירד
ׁשּלא ׁשּכיון מכׁשירין, אּלּו הרי לׁשפכּה, נטלּה ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּברצֹון;

ּברצֹונֹו. ּתלׁשן הרי ּבמקֹומּה, ְְְְֲִִֵָָָָָׁשפכּה

.Ëּבמערה ּכסּותֹו את והמכּבס ּכליו, את מים]הּמטּביל [של ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ּוברגליו ּברצֹון, ּבידיו העֹולין הּמים -ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ

.Èלאּפ - ּונטלן ידיו ּופׁשט הּמים, לתֹו ׁשּנפלּו רֹות ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּבידיו, ּבּמים הכׁשרּו ידיו, ׁשּיּדֹוחּו חּׁשב ואם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻֻהכׁשרּו;
ּברצֹון. ּתלּוׁשין הן הרי הּפרֹות, וׁשעל ׁשּבידיו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּמים

.‡Èמים היּו אם - ּברצֹונֹו הּמים לתֹו ּפרֹות ְְִִִִֵֵַַַַָהּנֹותן
הֹוציאן, ּבּמים; ׁשהן זמן ּכל מכׁשרין אינן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבקרקעֹות,
ּברצֹון. נתלׁשּו ׁשהרי ידיו, ׁשעל אֹו ׁשעליהן ּבּמים ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻהכׁשרּו
ׁשם, מדיחּתּו נּדה - הּמערה ּבתֹו ׁשהּוא לפת אֹו צנֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּכיצד?
ּבמּגעּה. נטמא הּמים, מן ׁשהּוא ּכל העלתהּו טהֹור; ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָוהּוא

.·Èּתּורמּוסין[שק]קּפה מלאה קטניות]ׁשהיא ,[מין ְְִִֵֶָָֻ
ּתּורמּוסין ונֹוטל הּטמא, ידֹו מֹוׁשיט - הּמים לתֹו ְְְְִִִֵֵַַַָָָּונתּונה

קטנית] ׁשהרי[מין הכׁשרּו, ׁשּלא מּפני טהֹורין, והן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָֹֻמּתֹוכּה
- הּמים מן העלּה ׁשעליהן. ּבּמים רצֹונֹו ואין נטל, ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמּתֹוכּה

[- ּבּמים[התורמוסין הכׁשרּו ׁשהרי טמאין, ּבּקּפה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֻֻהּנֹוגעין
ׁשּבתֹו הּתּורמּוסין ּכל ּוׁשאר ּברצֹונֹו; ׁשּנתלׁשּו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻׁשּבּקּפה

טהֹורין. ְִַָֻהּקּפה,

שני יום
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ּבקילֹון‡. מים]הממּלא ּבּקילֹון,[תעלת הּנׁשארין מים - ְְְִִִִִֵַַַַַָ
ׁשלׁשה אחר אבל ימים; ׁשלׁשה עד ּברצֹון ּתלּוׁשין הן ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹהרי
מׁשקה, ׁשם נׁשאר אם אּלא ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָימים,

מכׁשיר. ְִֵַאינֹו

ּגׁשמים·. עליהן וירדּו ּברצֹון, מׁשקין עליהן ׁשּנפלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעצים
רּבּו אם - לרצֹון המשקין]ׁשּלא על הגשם ׁשּלא[מי ּכּלן הרי , ְֲִֵֶֶַָָֹֹֻ

ׁשרּבּו, ּפי על אף - ּגׁשמים עליהן ׁשּירדּו הֹוציאן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלרצֹון;
טיט, מלאֹות בהמּתֹו רגלי אֹו רגליו היּו לרצֹון. ּכּלן ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֻהרי
עליהן העֹולין הּמים הרי ׂשמח, אם - ונרחצּו ּבנהר ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָועבר

ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׂשמח, לא ואם ּברצֹון; ְְְְְִִִֵַָָָָֹּתלּוׁשין

הּגלּגּלים‚. את עגלה]הּמֹוריד הּבקר[של ּכלי ואת ְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
הּקדים הקיץ]ּבׁשעת רוחות הּסדקין[- ׁשּיּסתמּו ּכדי לּמים, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ּברצֹון. ּתלּוׁשין ּבהן העֹולין הּמים הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּבעץ

ּבפיה„. העֹולין הּמים לׁשּתֹות, הּבהמה את ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּמֹוריד
אם אּלא ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ּוברגליה ּברצֹון; ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָּתלּוׁשין
ׁשּברגליה אף והּדיׁש, הּיחף ּובׁשעת רגליה. ׁשּיּדֹוחּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָחּׁשב
ּפי על אף - וקטן ׁשֹוטה חרׁש הֹורידּה ּברצֹון. ְְְִִִֵֵֶַַָָָָּתלּוׁשין
אינם ּברגליה העֹולין הּמים רגליה, ׁשּיּדֹוחּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשחּׁשב
מחׁשבה. להם ואין מעׂשה, להם ׁשּיׁש ּברצֹון; ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּתלּוׁשין

ּתלּוׁשין‰. ּבׂשרֹו ׁשעל הּמים ּכל הרי ּבּמים, ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָהּטֹובל
העֹובר אבל ּבׂשרֹו[בדרכו]ּברצֹון; ׁשעל הּמים ּכל ּבּמים, ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּברצֹון. ּתלּוׁשין ְְִֵָָאינן

.Âּבּטלּו - ּבֹו ועבר אחר נהר לפניו והיה ּבנהר, ׁשּטבל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי
ּתלּוׁשין אינן ׁשעליו הּמים והרי הראׁשֹונים, את ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשנּיים

ּדחיֹו אם וכן לׁשבר[דחפו]ּברצֹון. אֹו לׁשברֹו חברֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָ
ׂשחֹוק ּדר ּדחיֹו אם אבל הראׁשֹונים; הּמים ּבטלּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָּבהמּתֹו,

למים] ונפל ביניהם הּמים[שיחקו הרי אּלא ּבטלּו, לא -ְֲִֵֶַַָָֹ
עליו וירדּו ועלה, ּבנהר טבל לרצֹון. ּתלּוׁשין ְְְְְְִֶַָָָָָָָָָָָׁשעליו
הראׁשֹונים, הּמים ּבטלּו הרי - הּגׁשמים רּבּו אם - ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָּגׁשמים

ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשעליו הּמים ּכל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָוהרי

.Êאינן[שוחה]הּׁשט הּנּתזין הּמים - הּמים ּפני על ְִִִִֵֵַַַַַַַָָָ
ואם ּברצֹון; ּתלּוׁשין עליו העֹולין והּמים ּברצֹון, ְְְְְְִִִִִַַָָָָָּתלּוׁשין

ּברצֹון. ּתלּוׁשין הּנּתזין אף חברֹו, על להּתיז ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָנתּכּון

.Áצּפֹור קנים]העֹוׂשה עשוי הּמים[משחק-מים - ּבּמים ִִִֶַַַַָ
ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ׁשּבּה, ואת ְְְִִִֵֶֶַָָָָהּנּתזין

.Ëּבידֹו העֹולין מים - עמקֹו לידע הּבֹור את ְְִִֵֵֶַַַַָָָהּמֹודד
מים - רחּבֹו מדד ואם ּברצֹון; ּתלּוׁשין ּבֹו, ׁשּמדד ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּובּדבר
ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ּבֹו, ׁשּמדד ּבּדבר אֹו ּבידֹו ְְְִִֵֶַַָָָָָָָהעֹולין
הּמים הרי - מים ּבֹו יׁש אם לידע לּבֹור רגלֹו אֹו ידֹו ְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָּפׁשט
לידע ּפׁשטן ּברצֹון; ּתלּוׁשין אינן ּברגלֹו, אֹו ּבידֹו ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהעֹולין
את זרק ּברצֹון. ּתלּוׁשין ּבהן העֹולין ּבֹו, יׁש מים ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּכּמה
ּברצֹון, אינן הּנּתזין - מים ּבֹו יׁש אם לידע לּבֹור ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאבן

ּכתלּוׁשין. אינן האבן ׁשעל ְְִִִֵֶֶֶַַַָָוהּמים

.Èהּׁשלח על צמרו]החֹובט ניטל שלא לּמים[עור חּוץ ִֵֶַַַַַַ
מהמים] שהוציאוהו ּברצֹון,[אחר ּתלּוׁשין מּמּנּו הּנּתזין -ְְִִִִֶַָָ

אינן הּמים, ּבתֹו והּוא עליו חבט ׁשּיצאּו. רצֹונֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהרי
ּברצֹון. ְְִָּתלּוׁשין

.‡Èּובעקל ּבּספינה העֹולין שבספינה]הּמים מים [משקע ְִִִֵֶַַַָָָ
ּבּמצּודֹות העֹולין הּמים ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן ְְְְִִִֵַַַַָָָּובּמׁשֹוטֹות,

ּובּמכמרֹות מלכודות]ּוברׁשתֹות ּברצֹון;[- ּתלּוׁשין אינן , ְְְְִִֵַָָָָָ
נער מעליהם]ואם וכן[המים ּברצֹון. ּתלּוׁשין אּלּו הרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֵָ

הּקסיה ׁשעל ציפוי]הּמים הּׁשיפה[- ועל ׁשלחנֹות, [-ׁשל ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָֻ
ּברצֹון.כיסוי] אּלּו הרי נער, ואם ּברצֹון; אינן - לבנים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָׁשל

.·Èלצרפּה הּגדֹול לּים הּספינה את [לחזקה]הּמֹולי, ְְְִִֶַַַַָָָָָ
ּבּגׁשמים האּוד את הּמּניח לצרפֹו, לּגׁשמים מסמר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָהֹוציא

ּפחם גחלתו]לעׂשֹותֹו ּתלּוׁשין[שתכבה ׁשעליהן הּמים הרי - ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ
לּגׁשמים האּוד ואת הּמסמר את הּמֹוציא אבל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּברצֹון;

יזוק]לכּבֹותֹו ּברצֹון.[שלא ּתלּוׁשין ׁשעליהן הּמים אין , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

.‚Èהּמׁשלת את ּכלי[שרשרת]ׁשלׁשל ּבּה להעלֹות לּבֹור ְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹ
הּכלּכלה את ׁשלׁשל קיתֹון, עליה[סל]אֹו ׁשּתׁשב ּכדי לּבֹור ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּברצֹון. ּתלּוׁשין ׁשעליהן הּמים אין - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּתרנגלת

.„Èהּכרׁשה[מנגב]הממחק כרוב]את הּמים[מין להסיר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָ
הּיֹוצאין הּמים - ּבכסּותֹו ׂשערֹו את והּסֹוחט ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשעליה,
מּפני ּברצֹון, ּתלּוׁשין אינן ּבהן והּנׁשארין ּברצֹון; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּתלּוׁשין
ׁשּבׁשעת הכׁשרה, עצמּה ּוכרׁשה מּכּלן. ׁשּיצאּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻׁשרצֹונֹו

ּבכל[תלישתן]ּפריׁשתן מעליה מים נּתק ואם מכׁשירין; ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הכׁשרה. לא ְְָֹֹֻּכחֹו,

.ÂËלהּׁשיר אֹו אכלין מּמּנּו להּׁשיר האילן את ְְְֳִִִִִִֶֶַַַַָָָהּמרעיד
הרעידֹו ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן מּמּנּו הּנּתזין הּמים ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֻטמאה,
ּתלּוׁשין; הן הרי מּמּנּו, הּיֹוצאין - מׁשקין מּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַלהּׁשיר
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אינן - למקֹום מּמקֹום ׁשּנׁשרּו ּפי על אף - ּבֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהּנׁשארין
אם וכן מּכּלֹו. ׁשּיצאּו מתּכּון ׁשהּוא מּפני ּברצֹון, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻּתלּוׁשין

ּברצֹון.[מהרעידה]נּתזּו ּתלּוׁשין אינן המחּברין, על ְְְְִִִֵַַָָָֻ

.ÊËונפלה ׂשֹוכה אֹו חברֹו, על ונפל האילן את ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהּמרעיד
לּקרקע, מחּברֹות וירקֹות זרעים ותחּתיהן חברּתּה, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻעל
אֹותן - ׁשּתחּתיהן לּקרקע המחּברין הּפרֹות על הּמים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֻונפלּו

ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן וׁשּבירקֹות ׁשּבּזרעים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָהּמים

.ÊÈיין]ׁשמרים ּכבר[שמרי מים, עליהן ׁשּנתן ּתרּומה ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
והּׁשני ׁשהראׁשֹון ּבתרּומֹות הראשונהּבארנּו המישרה -] ְְְִִִֵֵֶַַָ

מהם] היוצאת הּבית,והשניה ּבדק הקּדׁש וׁשל לזרים; ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָאסּור
וׁשל אסּור; לעֹולם מזּבח, קדׁשי וׁשל אסּור; הּׁשליׁשי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאף
לענין ׁשאמרּו ּכׁשם אסּור. ּבלבד ראׁשֹון הּוּדאי, ׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמעׂשר
מאליהן, ׁשּנתמדּו ּכגֹון - הכׁשרן לענין אמרּו ּכ ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּסּורן,
הּוא אדם היה ׁשאם ראׁשֹון; ראׁשֹון ׁשֹותה ּבהמה ְְְִִִֵֶָָָָָָָָוהיתה
- נפלּו ׁשּמאליהן ּפי על אף - הראׁשֹונים הּמים ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּמסיר

מכׁשירין. עליהן, והקּפיד ׁשהחׁשיבן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָּכיון
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ׁשּיתנּגבּו‡. ּכדי וערבן לתֹוכן, הּדלף ׁשּירד [-ּפרֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הכׁשרּו.יתיבשו] לא -ְְֹֻ

הּכנימה·. מּפני לּגג ּפרֹותיו התולעים]הּמעלה שיצאו -], ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ
הּטל ׁשּירד נתּכּון ואם הכׁשרּו; לא - עליהן הּטל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֻוירד

העלּום אם ,לפיכ הכׁשרּו. וקטן[לגג]עליהן, ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֻ
ׁשּיׁש הכׁשרּו; לא הּטל, עליהן ׁשּירד ׁשחּׁשבּו ּפי על אף -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֻ
מּדברי ואפּלּו מחׁשבה, להם ואין ּתֹורה; ּדין מעׂשה, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהם
מכׁשרין; אּלּו הרי הּגג, על הּקטּנים ּבהן הפכּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻסֹופרים.
הרי מעׂשיו, מּתֹו נּכרת קטן ׁשל מחׁשבּתֹו היתה ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאם

מּדבריהם. מֹועלת ְְֲִִֵֶֶֶַַמחׁשבּתֹו

הּקציעֹות‚. ואת האגּדֹות את הּׁשּום[תאנים]הּמעלה ואת ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָֻ
ׁשּימּתינּו ּבׁשביל שם]לּגג לא[שישהו - הּטל עליהן וירד , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹ

יֹורד, ׁשהּטל יֹודעין והּכל 'הֹואיל אֹומרין, ואין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַֹֻהכׁשרּו;
ׁשּימּתינּו. ּכדי אּלא העלם לא ׁשהרי - ּברצֹונֹו' זה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהרי

לטח„. חּטיו ׂשמח,הּמֹולי אם - ּגׁשמים עליהן וירדּו ן, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹ
אם - ּגׁשמים עליהן וירדּו ּבּגג, נתּונין זיתיו היּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻהכׁשרּו.
ׂשּקיהם ונפלּו ּבּנהר, עֹוברים ׁשהיּו החּמרים הכׁשרּו. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻׂשמח,
ׁשעל והּמים הּפרֹות; הכׁשרּו ׂשמחּו, אם - והעלּום ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָֻּבּמים

ׂשמחּו. ׁשהרי ּברצֹון, ּתלּוׁשין הם הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָהּׂשּקין

על‰. אֹו הּנהר ּגב על ּונתנֹו זרעֹונים, מלא ׁשהּוא ְְִֵֵֶַַַַַָָָָׂשק
מעלת על אֹו הּבֹור וׁשאבּו[מדרגת]ּפי [ספגוהּמערה, ְְֲֲִַַַַַָָָ

הכׁשרּו.מהלחות] -ְְֻ

.Âאֹו הּמׁשקין, ּבתֹו ׁשּנתנּה ּפרֹות מלאה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָחבית
וׁשאבּו הּפרֹות, ּבתֹו ׁשּנתנּה מׁשקין -[הפירות]מלאה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָ

אבל ּובחמץ; ּביין ּבמים, אמרּו? מׁשקין ּבאּלּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֻהכׁשרּו.
נׁשאבין אינן מׁשקין, חודרים]ׁשאר ּכדי[- החרׂש מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּבצּדן. הּפרֹות ְְִִֵֶֶַַָׁשּיכׁשירּו

.Êמהתנור]הרֹודה החבית[מוציא ּפי על ּונתנּה חּמה, ּפת ְִִֶֶַַַָָָָָ
ּפת היתה ואם הכׁשרה; לא חּטין, ּפת היתה אם - יין ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֻׁשל
היה אם וכן ׁשֹואבֹות. ׁשהּׂשעֹורים מּפני הכׁשרה, - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֻׂשעֹורים

ׂשעֹורים היתה ואם טהֹורה; - חּטים ּפת והיתה טמא, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהּיין
טמאין. מׁשקין ׁשּׁשאבה מּפני נטמאת, -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָ

.Áוטננּו[שוטף]המרּבץ חּטים ּבֹו ונתן -[נרטבו]ּביתֹו, ְְְְִִֵֵַַַָָ
הּסלע מחמת טננּו ואם הכׁשרּו; הּמים, מחמת ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָֻאם

עצמה] הריצפה ּכסּותֹו[מלחלוחית את המכּבס הכׁשרּו. לא ,ְְְְֵֶַַֹֻ
הרי הּמים, מחמת אם - וטננּו חּטים ּבּה ונתן ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבערבה,

הכׁשרּו. לא הערבה, מחמת ואם ְְְְְֲֲִֵֵַָָֹֻֻהכׁשרּו;

.Ëהּטֹומן הכׁשרּו. ׁשּירטבּו, ּכדי ּבחֹול ּפרֹותיו ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָֻהּטֹומן
טֹופח מׁשקה ּבֹו יׁש אם - הּנגּוב ,[לחלוחית]ּבּטיט ְִִֵֵֶַַַַָ
הכׁשרּו. לא לאו, ואם ְְְְְִָֹֻֻהכׁשרּו;

.Èאם חּטיו הכׁשרּו ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו ּגרנֹו, את ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהמרּבץ
ׂשמח. ׁשהּוא ּפי על ואף ּבֹו, ְְִֵֶַַַָָטננּו

.‡Èּבהן לחּפֹות עליהם יֹורד ּכׁשהּטל עׂשבים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהמלּקט
החּטים. הכׁשרּו ,לכ נתּכּון ואם הכׁשרּו; לא ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָֹֻֻהחּטין,

.·Èׁשּבלים ּבֹו ונתן טמאים, ּבמים ּביתֹו את ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָהמרּבץ
ואם טמאין; אּלּו הרי טֹופח, מׁשקה עליהן יׁש אם - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָוטננּו

טהֹורין. ְִָלאו,

.‚Èמּצד וירדּו מׁשקין, עליה ׁשהיּו ירק ׁשל אגּדה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּנֹוער
הכׁשרּו. לא - הּתחּתֹון לּצד ְְְְֶַַַַָֹֻהעליֹון

.„Èּגב על זה ּונתנן הּנהר, מן ּפרֹות מלאין ׂשּקין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמעלה
ׁשהרי העליֹון, מן לֹו ׁשּירדּו ּבּמים הּתחּתֹון הכׁשר - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻזה

זה. ּגּבי על זה הּניח ְִִִֵֶֶַַַּברצֹונֹו

.ÂËהכׁשרּו - והּזיעּו הן, יפֹות אם לבדקן ּבעדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֻהּנֹופח
האֹוכל וכן הּמים; מּתֹולדֹות ׁשהּוא מּפני ּפיו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּבהבל

אצּבעֹו.ׁשמׁשמי ׁשעל ּפיו ּבמׁשקה הכׁשרּו ּבאצּבעֹו, ן ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֻֻ

.ÊËהאכל ׁשעל הּמׁשקה הרי - האכל ונפל ּבאכל, ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹנׁש
ּפצּועים זיתים אֹוכל היה לרצֹון. מבוקעים]ׁשּלא -], ְְִִֵֵֶָָָֹ
למץ רֹוצה ׁשהּוא וכל רטּבֹות, את[למצוץ]ּותמרים ְְְִֶֶֶָָָֹֻ

היה ּברצֹון; ׁשעליו הּמׁשקה הרי - מּפיו ונפל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּגלעינתֹו,
למץ רֹוצה ׁשאינֹו וכל יבׁשֹות, ּותמרים נגּובין, זיתים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹאֹוכל
ּברצֹון. ׁשּלא ׁשעליו הּמׁשקה - מּפיו ונפל ּגרעינתֹו, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

.ÊÈבהמה]עלׁשין מאכל עשב לבהמה,[מן ׁשּלּקטן ְְְִִִֵֶָָֻ
ׁשהן ּבארנּו ּכבר - לאדם עליהן חּׁשב ּכ ואחר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהדיחן,
ּכׁשחּׁשב טֹופח מׁשקה עליהן היה ואם ׁשני; הכׁשר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָצריכין

מכׁשרין. אּלּו הרי לאדם, ְְֲֲִֵֵֵֶָָָֻעליהן
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לרצֹון,‡. ׁשּלא ּבין לרצֹון ּבין מתטּמא, - ׁשּבּכלים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמים
ׁשּלא ּבין ּברצֹון עליהן ׁשּנפל ּבין וכלים, אכלים ְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומטּמא
ׁשיחין ּבֹורֹות מי ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, מים אבל ְְְֲִִִֵֶַַַָָָּברצֹון.

ּגביין ּומי אין[גומות]ּומערֹות - סאה ארּבעים ּבהן ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּכיצד? ּברצֹון. אּלא מטּמאין ואין ּברצֹון, אּלא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמתטּמאין
ׁשאּובין ׁשהיּו ּבין סאה, ארּבעים ּבהן ׁשאין ׁשּבּקרקע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמים
ּבהן ׁשהל אֹו הּמת, לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, ׁשאינן ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבין
טמא, אדם מהם ׁשתה אם אבל טהֹורין. אּלּו הרי - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָהּטמא
טמאין מׁשקין לתֹוכן ׁשּנפלּו אֹו טמא, ּבכלי מהן ׁשּמּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאֹו
ׁשתה ּבּקרקע. ׁשהן ּפי על ואף טמאין, אּלּו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּברצֹון
ּבכלי מהן ׁשּמּלא אֹו ּבּקרקע, ׁשּנטמאּו אחר הּטהֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמהן
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אינן - למקֹום מּמקֹום ׁשּנׁשרּו ּפי על אף - ּבֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהּנׁשארין
אם וכן מּכּלֹו. ׁשּיצאּו מתּכּון ׁשהּוא מּפני ּברצֹון, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻּתלּוׁשין

ּברצֹון.[מהרעידה]נּתזּו ּתלּוׁשין אינן המחּברין, על ְְְְִִִֵַַָָָֻ

.ÊËונפלה ׂשֹוכה אֹו חברֹו, על ונפל האילן את ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהּמרעיד
לּקרקע, מחּברֹות וירקֹות זרעים ותחּתיהן חברּתּה, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻעל
אֹותן - ׁשּתחּתיהן לּקרקע המחּברין הּפרֹות על הּמים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֻונפלּו

ּברצֹון. ּתלּוׁשין אינן וׁשּבירקֹות ׁשּבּזרעים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָהּמים

.ÊÈיין]ׁשמרים ּכבר[שמרי מים, עליהן ׁשּנתן ּתרּומה ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
והּׁשני ׁשהראׁשֹון ּבתרּומֹות הראשונהּבארנּו המישרה -] ְְְִִִֵֵֶַַָ

מהם] היוצאת הּבית,והשניה ּבדק הקּדׁש וׁשל לזרים; ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָאסּור
וׁשל אסּור; לעֹולם מזּבח, קדׁשי וׁשל אסּור; הּׁשליׁשי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאף
לענין ׁשאמרּו ּכׁשם אסּור. ּבלבד ראׁשֹון הּוּדאי, ׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמעׂשר
מאליהן, ׁשּנתמדּו ּכגֹון - הכׁשרן לענין אמרּו ּכ ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּסּורן,
הּוא אדם היה ׁשאם ראׁשֹון; ראׁשֹון ׁשֹותה ּבהמה ְְְִִִֵֶָָָָָָָָוהיתה
- נפלּו ׁשּמאליהן ּפי על אף - הראׁשֹונים הּמים ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּמסיר

מכׁשירין. עליהן, והקּפיד ׁשהחׁשיבן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָּכיון
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ׁשּיתנּגבּו‡. ּכדי וערבן לתֹוכן, הּדלף ׁשּירד [-ּפרֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הכׁשרּו.יתיבשו] לא -ְְֹֻ

הּכנימה·. מּפני לּגג ּפרֹותיו התולעים]הּמעלה שיצאו -], ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ
הּטל ׁשּירד נתּכּון ואם הכׁשרּו; לא - עליהן הּטל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֻוירד

העלּום אם ,לפיכ הכׁשרּו. וקטן[לגג]עליהן, ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֻ
ׁשּיׁש הכׁשרּו; לא הּטל, עליהן ׁשּירד ׁשחּׁשבּו ּפי על אף -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֻ
מּדברי ואפּלּו מחׁשבה, להם ואין ּתֹורה; ּדין מעׂשה, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהם
מכׁשרין; אּלּו הרי הּגג, על הּקטּנים ּבהן הפכּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻסֹופרים.
הרי מעׂשיו, מּתֹו נּכרת קטן ׁשל מחׁשבּתֹו היתה ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאם

מּדבריהם. מֹועלת ְְֲִִֵֶֶֶַַמחׁשבּתֹו

הּקציעֹות‚. ואת האגּדֹות את הּׁשּום[תאנים]הּמעלה ואת ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָֻ
ׁשּימּתינּו ּבׁשביל שם]לּגג לא[שישהו - הּטל עליהן וירד , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹ

יֹורד, ׁשהּטל יֹודעין והּכל 'הֹואיל אֹומרין, ואין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַֹֻהכׁשרּו;
ׁשּימּתינּו. ּכדי אּלא העלם לא ׁשהרי - ּברצֹונֹו' זה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהרי

לטח„. חּטיו ׂשמח,הּמֹולי אם - ּגׁשמים עליהן וירדּו ן, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹ
אם - ּגׁשמים עליהן וירדּו ּבּגג, נתּונין זיתיו היּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻהכׁשרּו.
ׂשּקיהם ונפלּו ּבּנהר, עֹוברים ׁשהיּו החּמרים הכׁשרּו. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻׂשמח,
ׁשעל והּמים הּפרֹות; הכׁשרּו ׂשמחּו, אם - והעלּום ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָֻּבּמים

ׂשמחּו. ׁשהרי ּברצֹון, ּתלּוׁשין הם הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָהּׂשּקין

על‰. אֹו הּנהר ּגב על ּונתנֹו זרעֹונים, מלא ׁשהּוא ְְִֵֵֶַַַַַָָָָׂשק
מעלת על אֹו הּבֹור וׁשאבּו[מדרגת]ּפי [ספגוהּמערה, ְְֲֲִַַַַַָָָ

הכׁשרּו.מהלחות] -ְְֻ

.Âאֹו הּמׁשקין, ּבתֹו ׁשּנתנּה ּפרֹות מלאה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָחבית
וׁשאבּו הּפרֹות, ּבתֹו ׁשּנתנּה מׁשקין -[הפירות]מלאה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָ

אבל ּובחמץ; ּביין ּבמים, אמרּו? מׁשקין ּבאּלּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֻהכׁשרּו.
נׁשאבין אינן מׁשקין, חודרים]ׁשאר ּכדי[- החרׂש מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשּבצּדן. הּפרֹות ְְִִֵֶֶַַָׁשּיכׁשירּו

.Êמהתנור]הרֹודה החבית[מוציא ּפי על ּונתנּה חּמה, ּפת ְִִֶֶַַַָָָָָ
ּפת היתה ואם הכׁשרה; לא חּטין, ּפת היתה אם - יין ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֻׁשל
היה אם וכן ׁשֹואבֹות. ׁשהּׂשעֹורים מּפני הכׁשרה, - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֻׂשעֹורים

ׂשעֹורים היתה ואם טהֹורה; - חּטים ּפת והיתה טמא, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהּיין
טמאין. מׁשקין ׁשּׁשאבה מּפני נטמאת, -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָ

.Áוטננּו[שוטף]המרּבץ חּטים ּבֹו ונתן -[נרטבו]ּביתֹו, ְְְְִִֵֵַַַָָ
הּסלע מחמת טננּו ואם הכׁשרּו; הּמים, מחמת ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָֻאם

עצמה] הריצפה ּכסּותֹו[מלחלוחית את המכּבס הכׁשרּו. לא ,ְְְְֵֶַַֹֻ
הרי הּמים, מחמת אם - וטננּו חּטים ּבּה ונתן ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבערבה,

הכׁשרּו. לא הערבה, מחמת ואם ְְְְְֲֲִֵֵַָָֹֻֻהכׁשרּו;

.Ëהּטֹומן הכׁשרּו. ׁשּירטבּו, ּכדי ּבחֹול ּפרֹותיו ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָֻהּטֹומן
טֹופח מׁשקה ּבֹו יׁש אם - הּנגּוב ,[לחלוחית]ּבּטיט ְִִֵֵֶַַַַָ
הכׁשרּו. לא לאו, ואם ְְְְְִָֹֻֻהכׁשרּו;

.Èאם חּטיו הכׁשרּו ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו ּגרנֹו, את ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהמרּבץ
ׂשמח. ׁשהּוא ּפי על ואף ּבֹו, ְְִֵֶַַַָָטננּו

.‡Èּבהן לחּפֹות עליהם יֹורד ּכׁשהּטל עׂשבים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהמלּקט
החּטים. הכׁשרּו ,לכ נתּכּון ואם הכׁשרּו; לא ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָֹֻֻהחּטין,

.·Èׁשּבלים ּבֹו ונתן טמאים, ּבמים ּביתֹו את ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָהמרּבץ
ואם טמאין; אּלּו הרי טֹופח, מׁשקה עליהן יׁש אם - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָוטננּו

טהֹורין. ְִָלאו,

.‚Èמּצד וירדּו מׁשקין, עליה ׁשהיּו ירק ׁשל אגּדה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּנֹוער
הכׁשרּו. לא - הּתחּתֹון לּצד ְְְְֶַַַַָֹֻהעליֹון

.„Èּגב על זה ּונתנן הּנהר, מן ּפרֹות מלאין ׂשּקין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמעלה
ׁשהרי העליֹון, מן לֹו ׁשּירדּו ּבּמים הּתחּתֹון הכׁשר - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻזה

זה. ּגּבי על זה הּניח ְִִִֵֶֶַַַּברצֹונֹו

.ÂËהכׁשרּו - והּזיעּו הן, יפֹות אם לבדקן ּבעדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֻהּנֹופח
האֹוכל וכן הּמים; מּתֹולדֹות ׁשהּוא מּפני ּפיו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּבהבל

אצּבעֹו.ׁשמׁשמי ׁשעל ּפיו ּבמׁשקה הכׁשרּו ּבאצּבעֹו, ן ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֻֻ

.ÊËהאכל ׁשעל הּמׁשקה הרי - האכל ונפל ּבאכל, ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹנׁש
ּפצּועים זיתים אֹוכל היה לרצֹון. מבוקעים]ׁשּלא -], ְְִִֵֵֶָָָֹ
למץ רֹוצה ׁשהּוא וכל רטּבֹות, את[למצוץ]ּותמרים ְְְִֶֶֶָָָֹֻ

היה ּברצֹון; ׁשעליו הּמׁשקה הרי - מּפיו ונפל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּגלעינתֹו,
למץ רֹוצה ׁשאינֹו וכל יבׁשֹות, ּותמרים נגּובין, זיתים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹאֹוכל
ּברצֹון. ׁשּלא ׁשעליו הּמׁשקה - מּפיו ונפל ּגרעינתֹו, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

.ÊÈבהמה]עלׁשין מאכל עשב לבהמה,[מן ׁשּלּקטן ְְְִִִֵֶָָֻ
ׁשהן ּבארנּו ּכבר - לאדם עליהן חּׁשב ּכ ואחר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהדיחן,
ּכׁשחּׁשב טֹופח מׁשקה עליהן היה ואם ׁשני; הכׁשר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָצריכין

מכׁשרין. אּלּו הרי לאדם, ְְֲֲִֵֵֵֶָָָֻעליהן

טו ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

לרצֹון,‡. ׁשּלא ּבין לרצֹון ּבין מתטּמא, - ׁשּבּכלים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמים
ׁשּלא ּבין ּברצֹון עליהן ׁשּנפל ּבין וכלים, אכלים ְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומטּמא
ׁשיחין ּבֹורֹות מי ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, מים אבל ְְְֲִִִֵֶַַַָָָּברצֹון.

ּגביין ּומי אין[גומות]ּומערֹות - סאה ארּבעים ּבהן ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּכיצד? ּברצֹון. אּלא מטּמאין ואין ּברצֹון, אּלא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמתטּמאין
ׁשאּובין ׁשהיּו ּבין סאה, ארּבעים ּבהן ׁשאין ׁשּבּקרקע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמים
ּבהן ׁשהל אֹו הּמת, לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, ׁשאינן ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבין
טמא, אדם מהם ׁשתה אם אבל טהֹורין. אּלּו הרי - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָהּטמא
טמאין מׁשקין לתֹוכן ׁשּנפלּו אֹו טמא, ּבכלי מהן ׁשּמּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאֹו
ׁשתה ּבּקרקע. ׁשהן ּפי על ואף טמאין, אּלּו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּברצֹון
ּבכלי מהן ׁשּמּלא אֹו ּבּקרקע, ׁשּנטמאּו אחר הּטהֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמהן



��iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

אֹו ׁשתה ּברצֹון ׁשהרי הּכלי; ונטמא הּׁשֹותה, נטמא - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָטהֹור
ּכׁשהיה, טהֹור הּוא הרי - ּתרּומה ׁשל ּכּכר לתֹוכן נפל ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָמּלא.
והֹוציא ידֹו, הדיח אם ,לפיכ לרצֹון; אּלא מטמאין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשאין
ּברצֹון. הן ׁשהרי ׁשּבידיו, ּבּמים הּכּכר נטמא - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּכּכר

מי·. ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, מּמים ּבהן וכּיֹוצא ּגביים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמי
ּתמצית ּומי ּומערֹות, ׁשיחין הזוחליםּבֹורֹות גשמים [מי ְְִִִֵַָ

לעמקים] ּבהן[זחילתם]ׁשּפסקּומההרים ׁשאין ּומקוֹות , ְְִֵֶֶֶָָ
מי ורּבּו ּגׁשמים עליהן וירדּו ׁשּנטמאּו, סאה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָארּבעים

ׁשטפּו ׁשּלא ּפי על אף - עליהן גדותיהן]ּגׁשמים על עלו -], ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ּגביים מי ּכגֹון ׁשּבּקרקעֹות, הּמים ,לפיכ טהֹורין. הן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהרי
טהרה. ּבחזקת הּכל הּגׁשמים, ּבׁשעת - ּבהן ְְְְְֳִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוכּיֹוצא

טמאין;‚. ,לּדר אֹו לעיר הּקרֹובים - הּגׁשמים ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּפסקּו
ּבכלים מהם וׁשּמּלאּו טמא, מהם ׁשּׁשתה ּבחזקת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהם
הלכּו האדם; רב ׁשּיהּלכּו עד טהֹורים, והרחֹוקים ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹטמאין.
ּוממּלאין ׁשֹותין ּבׁשּירֹות ׁשההֹולכין טמאה, ּבחזקת הּכל -ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֻ

ּבגבא אמּורים? ּדברים ּבּמה לׁשּתֹות[גומא]מהן. ׁשאפׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ
ּבדחק אּלא מּמּנּו לׁשּתֹות אפׁשר ׁשאי ּבגבא אבל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּמּנּו;
ּפרסֹות מקֹום ׁשּיּמצא עד טהרה, ּבחזקת זה הרי - ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶַַַָָָָּגדֹול
מצא ּבֹו. נּכרת ּגּסה ּבהמה רגלי ּפרסֹות אֹו האדם ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָרגלי
ׁשּירדה ׁשאפׁשר טהֹור, זה הרי - ּדּקה ּבהמה רגלי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּפרסֹות

בעליה] ְָָוׁשתת.[ללא

ּוגמּומּיֹות„. טיט ּברׁשּות[גומות]חזקת חנּיֹות ׁשּבפתחי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַֻ
הרי הּגׁשמים, ּפסקּו טהֹורין; ׁשהן הּגׁשמים, ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהרּבים

ׁשפיכּות[טמאים]הם שופכין]ּכמי מי וׁשּבּׁשוקין,[- . ְְְְִִֵֵֶַָ
אֹו חלב אֹו יין לתֹוכֹו ׁשּנפל ּגבא הרב. אחר ּבהן ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהֹולכין
ּפי על אף - ׁשמן לתֹוכֹו נפל הרב. אחר הֹולכין ְְְִִֶֶַַַַַַָָֹּדבׁש,

כולו]ׁשהקּפיאּוהּו והוציאו ּומטּמא[ציננו מּטּמא זה הרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַ
צחצּוח ידי לצאת לֹו אפׁשר ׁשאי לפי לרצֹון; [-ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ֶֶׁשמן.טיפת]

ּכמֹות‰. ּבּקרקע הם הרי - הּמים מן חּוץ הּמׁשקין, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָּוׁשאר
הּוא. אחד ּדין ּבּכלים; ִִֵֵֶֶַָׁשהן

.Âּפסקּו ׁשּלא ּתמצית מההרים]מי ירידתם ממשיכה -]- ְְִֵֶַָֹ
ּבּקרקע, והן הֹואיל סאה, ארּבעים ּבהן ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאף
אף טמאה; מקּבלין אינן - להן ּובאין נמׁשכין הּמים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻוהרי
נתן אֹו טמא, ּבכלי מהן ּומּלא הּטמא, מהן ׁשּׁשתה ּפי ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעל

ּדבר. לכל טהֹורין הם הרי - טמאים מים ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָלתֹוכם

.Êּדבלה ּכגֹון טמאֹות, ּבידים ּתרּומה אֹוכל ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָמי
צרֹור[תאינה] לּטל ּפיו לתֹו ידֹו והכניס הכׁשרה, ְְְְְְִִִִֶָָֹֹֻׁשּלא

לתאינה] שנכנסה הפ[אבן אם לדבילה]- נטמאת[בידו , ְִִֵַָ
נטמא ׁשהרי ּברירֹו; ׁשעקרֹו.[הריר]הּדבלה מּפני ּבידֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

אֹו ׁשּיהפכּנּו קדם ׁשּבפיו ׁשהּמׁשקה טהֹורה; ,הפ לא ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹואם
עדין אּלא נתלׁשּו, ׁשּלא למים ּדֹומה להֹוציאֹו, אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹימצץ
ּכמֹו ּברצֹון, אּלא מטּמאין ולא מּטּמאין ׁשאין ּבּקרקע, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהן
ּפּונדיֹון היה הּצרֹור. לּטל אּלא רצֹונֹו אין וזה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבארנּו;

-[מטבע] ּפיו לתֹו והּדבלה לנטלֹו, ידֹו ּופׁשט ּפיו, ְְְְְְִִֵַַָָָָלתֹו
לצמאֹו הּניחֹו צמאונו]אם ּכעקּור,[לרוות הרק זה הרי , ְְֲִִִִֵֶָָָֹ

ידֹו. מחמת ׁשּנטמא ּפיו, מׁשקה מחמת הּדבלה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָונטמאת

.Áׁשאינן ּתרּומה ׁשל אכלין אֹוכלת ׁשהיתה ְְֳִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָהאּׁשה
ויצא הּקֹוץ והּכּה הּטמא, הּתּנּור ּגֹורפת והיתה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻמכׁשרין,
ונתנה ׁשּנכוות, אֹו הּדם, מּפני אצּבעּה ּומצצה ּדם, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָמּמּנה
רצֹונּה ׁשהרי ׁשּבפיה, הּתרּומה נטמאת - ּפיה לתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאצּבעּה

הּמׁשקה אצּבעּה.[הרוק]להֹוציא ּבמציצת ּולעקרֹו מּפיה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ
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האגּדֹות‡. ירקות]ּכל וכל[של הּקמחים וכל ׁשּבּׁשוקים, ְְְְֲִִֶַַָָָָָָֻ
מכׁשרין ּבחזקת - ׁשּבּׁשוקים בז'הּסלתֹות טמאה [לקבל ְְְְְִִֶֶַַַָָָֻ

ׁשּדרּכןמשקין] מּפני האגּדֹות, מוכרים]; הּמים[של לזּלף ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֻ
לֹותתין והּסלת, והּקמח ּתמיד; במים]עליהן אֹותֹו[רוחצין ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹ

ּברחים אֹותֹו ׁשחֹולקין חּטים וכן אֹותֹו. טֹוחנין ּכ ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָואחר
וׁשלׁשאח לׁשּתים חתיכות]ת ג' או לב' שוברים א' גרעין -] ְְִִַַַָֹ

קדרה מעׂשה מהן לעׂשֹות הריפֹות[תבשיל]ּכדי ּכגֹון ,-] ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָ
מקֹום,גריסים] ּבכל מכׁשרין ּבחזקת הן הרי - ּבהן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֻוכּיֹוצא

ּכדי אֹותן ׁשּלֹותתין מּפני ּבּתים; ׁשל ּבין ׁשוקים ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָּבין
קלּפתן. ְְִִָָָלהסיר

טמאה,·. ּבחזקת הן הרי - מכׁשרין ּבחזקת ׁשהן אּלּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻּכל
עם נאמן ּכּלן ועל מכׁשרין. והן ּבהן ממׁשמׁשין ׁשהּכל ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻמּפני
אכלין ׁשאר לֹומר צרי ואין הכׁשרּו'; 'לא לֹומר: ְְְְֳִִֵֶַַָָָָָֹֻהארץ
הכׁשרּו'. 'לא לֹומר עליהן נאמן הארץ ׁשעם חזקה, להן ְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשאין

נאמן‚. הארץ עם ואין מכׁשרין, ּבחזקת הּדגים ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּכל
ּבחזקת לעֹולם הּדגים ,לפיכ הכׁשרּו'; 'לא לֹומר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֻעליהן
ּבין ּבכפיף, ׁשּצדן ּבין ּבחרם, ׁשּצדן ּבין - הּדגים ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻטמאה.

ּבמצֹודה רשתות]ׁשּצדן מיני הּמצֹודה[- את נער לא אם - ְְִִִֵֶֶַָָָָֹ
הארץ עם ואין הכׁשרּו. נער, ואם הכׁשרּו; לא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹֻֻעליהם,
הם והרי עליהן', הּמצֹודה את נערּתי 'לא לֹומר ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹנאמן

ּבטהרה. לצּודן ׁשּיתּכּון עד טמאה ְְְְְְֳִֵֶֶַַַָָָָֻּבחזקת

הּציר„. דגים]ּכל ׁשּנפל[של טהֹור ציר מכׁשר. ּבחזקת ְְְִִֶֶַַַָָָָֻ
ּומּטּמא ּומכׁשיר מׁשקה, הּכל הרי - ׁשהן ּכל מים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹלתֹוכֹו
ּודבׁש יין לתֹוכֹו נפל טמא. חזקתֹו לפיכ מׁשקין; ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻטמאת
ּבׁשאר ׁשּנתערבּו ּפרֹות מי וכן הרב. אחר הֹולכין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוחלב,
הרי - ׁשהן ּכל ּבמים נתערבּו הרב; אחר הֹולכין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמׁשקין,
חגבים וציר ּומכׁשיר. מׁשקין טמאת ּומּטּמא מׁשקה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹֻהּכל

מׁשקין. טמאת מּטּמא אבל מכׁשיר, אינֹו - ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻטמאים

ׁשאם‰. וטהֹור; ּבמים, מּׁשיקֹו - הארץ מעם ציר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח
היה ואם ּבמקוה; מּטהרין הּמים הרי מים, הּציר רב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהיה
ׁשּבּה והּמים טמאה, מקּבלת אינּה ּדגים, ׁשל מליחה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻרּבֹו
ּפת; ּבהם לטּבל אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבמעּוטן. ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹּבטלּו

לקדרה תבשיל]אבל מינֹו[- את מין מצא המים], את מים -] ְֲִִִֵֶָָָָ
נתעורר]ונעֹור ׁשהּמעּוט[- טמאים, הּמים רב ונמצאּו , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹ

ּבּמקוה. טהר לא ּבּציר ְִִֶֶַַַָָָֹׁשהיה

.Â,ּגֹוי הּמֹוכר היה אפּלּו טהרה, ּבחזקת מקֹום ּבכל ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָהּפרֹות
מכׁשרין. ׁשחזקתן מּדברים ׁשהיּו אֹו ׁשהכׁשרּו, ׁשּידע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻֻעד

.Êצמח]האֹוג ּכל[מין וכן טמאה. ּבחזקת מקֹום ּבכל , ְְְְְֵֶַָָָָָֻ
חנּיֹות ּפתחי על ּבגמי הּתלּויֹות והּדלּועין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַֻהּקּׁשּואין

ּוטמאין.[כדוגמאות] מכׁשרין ּבחזקת ,ְְְְִִֵֶַָֻ
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.Áהּטמאֹות מהלכֹות קּבלה ּובדברי ּבּתֹורה הּכתּוב ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻּכל
ּותרּומֹות וקדׁשיו מקּדׁש לענין אּלא אינֹו - ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָוהּטהרֹות
מּלהּכנס הּטמאין את הזהיר ׁשהרי ּבלבד, ׁשני ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּומעׂשר
אבל ּבטמאה. ּומעׂשר ּתרּומה אֹו קדׁש לאכל אֹו ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָֹֹֻלּמקּדׁש
טמאין חּלין לאכל מּתר אּלא ּכלל, אּסּור ּבהן אין - ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻֻֻהחּלין
יּגע אׁשר "והּבׂשר נאמר: הרי טמאין. מׁשקין ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָולׁשּתֹות
ׁשאינֹו מּתרין, ׁשהחּלין מּכלל - יאכל" לא טמא, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻּבכל
הראׁשֹון מה מּפני ּכן, אם קדׁשים. ּבבׂשר אּלא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמדּבר
ּבאכילה, אסּור ׁשּיהיה לא ּפסּול? והּׁשני טמא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּבחּלין
חּלין ׁשל ׁשני נגע ׁשאם ּולקדׁש, לתרּומה מּמּנּו למנֹות ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻאּלא
ּבאכלין נגע אם וכן ׁשליׁשי. אֹותּה ועׂשה ּפסלּה ְְְְְֳִִִִִֵַָָָָָָָָָּבתרּומה
וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשליׁשי אֹותן ועׂשה טּמאן, - קדׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשל
ּפסלּה. ּבתרּומה, נגע אם - חּלין ׁשל ׁשני אכל ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻהאֹוכל

.Ëמּתר ּכ ולׁשּתֹותן, טמאין חּלין לאכל ׁשּמּתר ְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָָֹֻֻֻּכׁשם
לֹו ויׁש יׂשראל; ׁשּבארץ לחּלין טמאה מותר]לגרם -] ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֻֻ

המתּקנין החּלין את שהופרשו]לטּמא וכן[- לכּתחּלה. , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ
הזהיר הרי ּבהן. ּולהּטמא הּטמאֹות ּבכל לּגע לאדם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻמּתר
- מּכלל ּבמת; מּלהּטמא הּנזיר ואת אהרן ּבני את ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּכתּוב
להּטמא מּתרין ּונזירים ּכהנים וׁשאף מּתרין, העם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻֻׁשּכל

מת. מּטמאת חּוץ טמאֹות, ְְְִִֵַָֻֻּבׁשאר

.Èמּפני רגל, ּבכל טהֹורים להיֹות מזהרין יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֻּכל
ׁשּנאמר וזה קדׁשים. ולאכל לּמקּדׁש להּכנס נכֹונים ְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהם
נטמא, ואם ּבלבד; ּברגל תּגעּו", לא "ּובנבלתם ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹּבּתֹורה:

מזהר. אינֹו הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר אבל לֹוקה. ְְְֲִֵֵֶַָָָָָֻאינֹו

.‡È,למדּו הּׁשמּועה מּפי - יחּדו" והּטהֹור ְְְְִִֵַַַַָָָָָ"הּטמא
יאכל לא אבל אחת. ּבקערה אֹוכלין והּטהֹור ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹׁשהּטמא
יׁשּתה ולא נּדה, ּכׁשהיא אחת ּבקערה אׁשּתֹו עם ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹהּבעל
יאכל ולא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכֹוס, את לֹו תמזג ולא ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹעּמּה,
לבעל. יבֹוא ׁשּמא עברה, הרּגל מּפני הּזבה, עם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּזב

.·Èולׁשּתֹות טמאין אכלין לאכל ׁשּמּתר ּפי על ְְְֱֳִִִִֵֶֶַַָָֹֻאף
חּליהן אֹוכלין היּו הראׁשֹונים חסידים - טמאין ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָֻמׁשקין
והם ימיהם; ּכל ּכּלן הּטמאֹות מן ונזהרים ְְְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָֻֻּבטהרה,
ודר היא, יתרה קדּׁשה זה ודבר 'ּפרּוׁשים'. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻהּנקראים
יּגע ולא העם, מּׁשאר ּופֹורׁש נבּדל אדם ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹחסידּות
לידי מביאה ׁשהּפריׁשה עּמהם; ויׁשּתה יאכל ולא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבהם
לידי מביאה הּגּוף וטהרת רעים, מּמעׂשים הּגּוף ְְֲֳֳִִִִִֵַַַַַָָָָטהרת
ּגֹורמת הּנפׁש ּוקדּׁשת הרעֹות, הּדעֹות מן הּנפׁש ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻֻקדּׁשת
קדשים, והייתם "והתקּדׁשּתם ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה, ְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹלהּדמֹות

אני". קדֹוׁש ֲִִָּכי

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

milM zFkld¦§¥¦
אּלּו מּכל טמאה ׁשּמקּבלין ּכלים לידע - ההלכֹות אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻענין
מּטּמאין הּכלים וכיצד מּטּמאין, ׁשאין וכלים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֻהּטמאֹות,

אּלּו. ּבפרקים - זה ענין ּובאּור ְְְְִִִִֵֵֶַָָּומטּמאין.

א ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

הּתֹורה,‡. מן טמאה ׁשּמקּבלין הן כלים מיני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻׁשבעה
ּוכלי עצם, ּוכלי עֹור, ּוכלי והּׂשּקין, הּבגדים, הן: ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָואּלּו
ּכלי "מּכל אֹומר: הּוא הרי חרׂש. ּוכלי עץ, ּוכלי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָמּתכֹות,
א" נאמר: מּתכֹות ּובכלי ׂשק", אֹו עֹור אֹו בגד אֹו ְֱִֵֵֶֶֶַַַָָעץ
חרׂש ּכלי "וכל נאמר: חרׂש ּובכלי הּכסף", ואת הּזהב ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאת

ּתֹוכֹו". אל מהם יּפל ֲִֵֶֶֶֹאׁשר

הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ׁשּנאמר[ממשה ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶַַָָ
מן העׂשּויין ּכלים לרּבֹות עּזים", מעׂשה "וכל ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָּבּתֹורה:

עּזים; ׁשל העצמֹות ּומן הּטלפים ּומן הּדיןהּקרנים והּוא ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָ
מעצמֹות העׂשּויין ּכלים אבל וחּיה. ּבהמה מיני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָלׁשאר
מּכנף העׂשּויין מּכלים חּוץ טמאה; מקּבלין אינן ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֻהעֹוף,

הּנעמית ּוביצת ּבלבד, יענה]העזנּיה הֹואיל[בת - המצּפה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֻ
וקרֹוב עצם; ּככלי טמאה מקּבלין לעצם, ּדֹומין [-והן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֻ

סֹופרים.נראה] מּדברי ׁשּטמאתן ְְְְִִִֵֵֶַָָֻּבעיני,

וכל‚. ּומעֹורּה, ׁשּבּים חּיה מעצמֹות העׂשּויין ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכלים
טמאת ולא הּטמאֹות, מן טמאה מקּבל ואין טהֹור, - ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֻֻֻׁשּבּים

מקּבל[הזב]מדרס אינֹו ּבּים, הּגדל מּצמר ּבגד האֹורג אף ; ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
למדּו, הּׁשמּועה מּפי - עֹור" אֹו בגד "אֹו ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֻטמאה,
חּבר ּבארץ. הּגדל מן עֹור אף הארץ, מן הּגדל מן ּבגד ִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמה
- מׁשיחה אֹו חּוט אפּלּו ּבארץ, הּגדל עם ּבּים הּגדל ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמן
לטמאה, אחד הן ּכאּלּו ׁשניהם את ׁשּמׂשים חּבּור חּברֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֻאם

טמאה. מקּבל הּכל הרי - זה יּטמא זה נטמא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשאם

אינן„. - העֹוף מעֹור העׂשּויין ׁשהּכלים לי, ֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָיראה
ּכׁשר הּוא הלא ּתאמר, ואם עצמֹותיו. ּכמֹו טמאה ְְְְְְֲִִֵַַַָָָֹֹֻמקּבלין
אינֹו הּדג עֹור הּנה - וחּיה ּבהמה ּכעֹור ּתפּלין, עליו ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹלכּתב
ּכׁשר היה ּפֹוסקת ׁשאינּה זהמתֹו ולּולי טמאה, ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻמקּבל
ּכׁשר טמאה מקּבל ׁשאינֹו ׁשּדבר למדּת, הּנה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻלתפּלין.

זהמה. לֹו אין אם ְֲִִִִֵָֻלתפּלין

תֹורה,‰. מּדברי טמאה מקּבלין אינן זכּוכית ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָֻּכלי
ּותחּלת הֹואיל טמאה. מקּבלין ׁשּיהיּו עליהן ּגזרּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֻוחכמים
מּפני חרׂש; ּככלי הן הרי חרׂש, ּככלי החֹול מן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּברּיתן
אּלא מאוירן, ׁשּיּטּמאּו עליהן ּגזרּו לא ּכברן, נראה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּתֹוכן
מּתכֹות. ּככלי מּגּבן, ּבין מּתֹוכן ּבין ּבהן הּטמאה ׁשּתּגע ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻעד

ּפׁשּוטיהן על טמאה ּגזרּו קיבול]ולא בית ללא זכוכית -], ְְְְֵֶַָָֹֻ
ׂשֹורפין ואין ּבמקוה. טהרה להן ואין מקּבליהן. על ְְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
לתלֹות אּלא עליהן ּגזרּו ׁשּלא - וקדׁשים ּתרּומה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹעליהן

לשרוף] ולא לאכול .[לא

.Âואין לעֹולם, טהֹורין - אבנים ּוכלי אדמה ּוכלי ּגללים ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵָָָָָּכלי
מדרס טמאת ולא הּטמאֹות מן טמאה לא[הזב]מקּבלין , ְְְְְְְִִִַַַָָֹֹֻֻֻ

מקּבליהן. ּבין ּפׁשּוטיהן ּבין סֹופרים, מּדברי ולא תֹורה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹמּדברי

.Êהּוצין ׁשּבלע דקים]ּפיל הרעי[עצים ּבית ּדר והקיאן , ְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
אֹו ּגללים ּככלי הן אם ספק הן הרי ּכלים, מהן העֹוׂשה -ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ

קפיפה אבל ּכׁשהיּו; עץ עץ]ּככלי ּובלע[סל ׁשּנטמאת, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ּבטמאתּה. היא הרי - הרעי ּבית ּדר והקיאּה ּפיל, ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻאֹותּה

.Áחרׂש ׁשל וׁשלחן וכּסא מנֹורה ּכגֹון חרׂש, ּכלי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻּפׁשּוטי
טמאת ולא הּטמאֹות מן טמאה מקּבלין אין - ּבהן ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֻֻֻוכּיֹוצא
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.Áהּטמאֹות מהלכֹות קּבלה ּובדברי ּבּתֹורה הּכתּוב ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻּכל
ּותרּומֹות וקדׁשיו מקּדׁש לענין אּלא אינֹו - ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָוהּטהרֹות
מּלהּכנס הּטמאין את הזהיר ׁשהרי ּבלבד, ׁשני ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּומעׂשר
אבל ּבטמאה. ּומעׂשר ּתרּומה אֹו קדׁש לאכל אֹו ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָֹֹֻלּמקּדׁש
טמאין חּלין לאכל מּתר אּלא ּכלל, אּסּור ּבהן אין - ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻֻֻהחּלין
יּגע אׁשר "והּבׂשר נאמר: הרי טמאין. מׁשקין ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָולׁשּתֹות
ׁשאינֹו מּתרין, ׁשהחּלין מּכלל - יאכל" לא טמא, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻּבכל
הראׁשֹון מה מּפני ּכן, אם קדׁשים. ּבבׂשר אּלא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמדּבר
ּבאכילה, אסּור ׁשּיהיה לא ּפסּול? והּׁשני טמא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּבחּלין
חּלין ׁשל ׁשני נגע ׁשאם ּולקדׁש, לתרּומה מּמּנּו למנֹות ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻאּלא
ּבאכלין נגע אם וכן ׁשליׁשי. אֹותּה ועׂשה ּפסלּה ְְְְְֳִִִִִֵַָָָָָָָָָּבתרּומה
וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשליׁשי אֹותן ועׂשה טּמאן, - קדׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשל
ּפסלּה. ּבתרּומה, נגע אם - חּלין ׁשל ׁשני אכל ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻהאֹוכל

.Ëמּתר ּכ ולׁשּתֹותן, טמאין חּלין לאכל ׁשּמּתר ְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָָֹֻֻֻּכׁשם
לֹו ויׁש יׂשראל; ׁשּבארץ לחּלין טמאה מותר]לגרם -] ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֻֻ

המתּקנין החּלין את שהופרשו]לטּמא וכן[- לכּתחּלה. , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ
הזהיר הרי ּבהן. ּולהּטמא הּטמאֹות ּבכל לּגע לאדם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻמּתר
- מּכלל ּבמת; מּלהּטמא הּנזיר ואת אהרן ּבני את ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּכתּוב
להּטמא מּתרין ּונזירים ּכהנים וׁשאף מּתרין, העם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻֻׁשּכל

מת. מּטמאת חּוץ טמאֹות, ְְְִִֵַָֻֻּבׁשאר

.Èמּפני רגל, ּבכל טהֹורים להיֹות מזהרין יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֻּכל
ׁשּנאמר וזה קדׁשים. ולאכל לּמקּדׁש להּכנס נכֹונים ְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהם
נטמא, ואם ּבלבד; ּברגל תּגעּו", לא "ּובנבלתם ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹּבּתֹורה:

מזהר. אינֹו הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר אבל לֹוקה. ְְְֲִֵֵֶַָָָָָֻאינֹו

.‡È,למדּו הּׁשמּועה מּפי - יחּדו" והּטהֹור ְְְְִִֵַַַַָָָָָ"הּטמא
יאכל לא אבל אחת. ּבקערה אֹוכלין והּטהֹור ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹׁשהּטמא
יׁשּתה ולא נּדה, ּכׁשהיא אחת ּבקערה אׁשּתֹו עם ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹהּבעל
יאכל ולא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכֹוס, את לֹו תמזג ולא ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹעּמּה,
לבעל. יבֹוא ׁשּמא עברה, הרּגל מּפני הּזבה, עם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּזב

.·Èולׁשּתֹות טמאין אכלין לאכל ׁשּמּתר ּפי על ְְְֱֳִִִִֵֶֶַַָָֹֻאף
חּליהן אֹוכלין היּו הראׁשֹונים חסידים - טמאין ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָֻמׁשקין
והם ימיהם; ּכל ּכּלן הּטמאֹות מן ונזהרים ְְְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָֻֻּבטהרה,
ודר היא, יתרה קדּׁשה זה ודבר 'ּפרּוׁשים'. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻהּנקראים
יּגע ולא העם, מּׁשאר ּופֹורׁש נבּדל אדם ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹחסידּות
לידי מביאה ׁשהּפריׁשה עּמהם; ויׁשּתה יאכל ולא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבהם
לידי מביאה הּגּוף וטהרת רעים, מּמעׂשים הּגּוף ְְֲֳֳִִִִִֵַַַַַָָָָטהרת
ּגֹורמת הּנפׁש ּוקדּׁשת הרעֹות, הּדעֹות מן הּנפׁש ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻֻקדּׁשת
קדשים, והייתם "והתקּדׁשּתם ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה, ְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹלהּדמֹות

אני". קדֹוׁש ֲִִָּכי

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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אּלּו מּכל טמאה ׁשּמקּבלין ּכלים לידע - ההלכֹות אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻענין
מּטּמאין הּכלים וכיצד מּטּמאין, ׁשאין וכלים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֻהּטמאֹות,

אּלּו. ּבפרקים - זה ענין ּובאּור ְְְְִִִִֵֵֶַָָּומטּמאין.

א ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

הּתֹורה,‡. מן טמאה ׁשּמקּבלין הן כלים מיני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻׁשבעה
ּוכלי עצם, ּוכלי עֹור, ּוכלי והּׂשּקין, הּבגדים, הן: ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָואּלּו
ּכלי "מּכל אֹומר: הּוא הרי חרׂש. ּוכלי עץ, ּוכלי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָמּתכֹות,
א" נאמר: מּתכֹות ּובכלי ׂשק", אֹו עֹור אֹו בגד אֹו ְֱִֵֵֶֶֶַַַָָעץ
חרׂש ּכלי "וכל נאמר: חרׂש ּובכלי הּכסף", ואת הּזהב ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאת

ּתֹוכֹו". אל מהם יּפל ֲִֵֶֶֶֹאׁשר

הּׁשמּועה·. רבינו]מּפי ׁשּנאמר[ממשה ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶַַָָ
מן העׂשּויין ּכלים לרּבֹות עּזים", מעׂשה "וכל ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָּבּתֹורה:

עּזים; ׁשל העצמֹות ּומן הּטלפים ּומן הּדיןהּקרנים והּוא ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָ
מעצמֹות העׂשּויין ּכלים אבל וחּיה. ּבהמה מיני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָלׁשאר
מּכנף העׂשּויין מּכלים חּוץ טמאה; מקּבלין אינן ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֻהעֹוף,

הּנעמית ּוביצת ּבלבד, יענה]העזנּיה הֹואיל[בת - המצּפה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֻ
וקרֹוב עצם; ּככלי טמאה מקּבלין לעצם, ּדֹומין [-והן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֻ

סֹופרים.נראה] מּדברי ׁשּטמאתן ְְְְִִִֵֵֶַָָֻּבעיני,

וכל‚. ּומעֹורּה, ׁשּבּים חּיה מעצמֹות העׂשּויין ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכלים
טמאת ולא הּטמאֹות, מן טמאה מקּבל ואין טהֹור, - ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֻֻֻׁשּבּים

מקּבל[הזב]מדרס אינֹו ּבּים, הּגדל מּצמר ּבגד האֹורג אף ; ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
למדּו, הּׁשמּועה מּפי - עֹור" אֹו בגד "אֹו ׁשּנאמר: ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֻטמאה,
חּבר ּבארץ. הּגדל מן עֹור אף הארץ, מן הּגדל מן ּבגד ִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמה
- מׁשיחה אֹו חּוט אפּלּו ּבארץ, הּגדל עם ּבּים הּגדל ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמן
לטמאה, אחד הן ּכאּלּו ׁשניהם את ׁשּמׂשים חּבּור חּברֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֻאם

טמאה. מקּבל הּכל הרי - זה יּטמא זה נטמא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשאם

אינן„. - העֹוף מעֹור העׂשּויין ׁשהּכלים לי, ֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָיראה
ּכׁשר הּוא הלא ּתאמר, ואם עצמֹותיו. ּכמֹו טמאה ְְְְְְֲִִֵַַַָָָֹֹֻמקּבלין
אינֹו הּדג עֹור הּנה - וחּיה ּבהמה ּכעֹור ּתפּלין, עליו ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹלכּתב
ּכׁשר היה ּפֹוסקת ׁשאינּה זהמתֹו ולּולי טמאה, ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻמקּבל
ּכׁשר טמאה מקּבל ׁשאינֹו ׁשּדבר למדּת, הּנה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻלתפּלין.

זהמה. לֹו אין אם ְֲִִִִֵָֻלתפּלין

תֹורה,‰. מּדברי טמאה מקּבלין אינן זכּוכית ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָֻּכלי
ּותחּלת הֹואיל טמאה. מקּבלין ׁשּיהיּו עליהן ּגזרּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֻוחכמים
מּפני חרׂש; ּככלי הן הרי חרׂש, ּככלי החֹול מן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּברּיתן
אּלא מאוירן, ׁשּיּטּמאּו עליהן ּגזרּו לא ּכברן, נראה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּתֹוכן
מּתכֹות. ּככלי מּגּבן, ּבין מּתֹוכן ּבין ּבהן הּטמאה ׁשּתּגע ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻעד

ּפׁשּוטיהן על טמאה ּגזרּו קיבול]ולא בית ללא זכוכית -], ְְְְֵֶַָָֹֻ
ׂשֹורפין ואין ּבמקוה. טהרה להן ואין מקּבליהן. על ְְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
לתלֹות אּלא עליהן ּגזרּו ׁשּלא - וקדׁשים ּתרּומה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹעליהן

לשרוף] ולא לאכול .[לא

.Âואין לעֹולם, טהֹורין - אבנים ּוכלי אדמה ּוכלי ּגללים ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵָָָָָּכלי
מדרס טמאת ולא הּטמאֹות מן טמאה לא[הזב]מקּבלין , ְְְְְְְִִִַַַָָֹֹֻֻֻ

מקּבליהן. ּבין ּפׁשּוטיהן ּבין סֹופרים, מּדברי ולא תֹורה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹמּדברי

.Êהּוצין ׁשּבלע דקים]ּפיל הרעי[עצים ּבית ּדר והקיאן , ְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
אֹו ּגללים ּככלי הן אם ספק הן הרי ּכלים, מהן העֹוׂשה -ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ

קפיפה אבל ּכׁשהיּו; עץ עץ]ּככלי ּובלע[סל ׁשּנטמאת, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ּבטמאתּה. היא הרי - הרעי ּבית ּדר והקיאּה ּפיל, ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻאֹותּה

.Áחרׂש ׁשל וׁשלחן וכּסא מנֹורה ּכגֹון חרׂש, ּכלי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻּפׁשּוטי
טמאת ולא הּטמאֹות מן טמאה מקּבלין אין - ּבהן ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֻֻֻוכּיֹוצא
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ׁשּנאמר: סֹופרים, מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹמדרס,
חרׂש, ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכל - ּתֹוכֹו" אל מהם יּפל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֹֹ"אׁשר

טהֹור. ,ּתֹו לֹו וׁשאין טמאה; ְְְֵֵֶַָָֻמקּבל

.Ë,והּמסּפרים הּסּכינין ּכגֹון ּפׁשּוטיהן אחד - מּתכֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכלי
הּיֹורֹות ּכגֹון מקּבליהן סיריאֹו [-והּקּומקמּוסיןם][- ְְְְְְִֵֶַַַ

אׁשרקומקומים] ּדבר "ּכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבלין הּכל -ְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
מגּדל אֹו ּתבה אפּלּו ּפׁשּוט. ּבין מקּבל ּבין באׁש", ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹיבא

סאה[ארון] ארּבעים מקּבלין ׁשהן מּתכת ׁשל ּבהן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא
ּדבר". "ּכל ׁשּנאמר: טמאה, מקּבלין - יתר אֹו ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֻּבלח

.Èהערבה ּכגֹון מקּבליהן - עצם ּוכלי עץ ּוכלי עֹור ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּכלי
מּדברי[נוד]והחמת[קערה] טמאה מקּבלין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

והעֹור והּכּסא הּלּוחֹות ּכגֹון ּפׁשּוטיהן אבל ְְְְֲִֵֵֶַַָָָתֹורה;
אּלא טמאה מקּבלין אין ּבהן, וכּיֹוצא עליו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשאֹוכלין
אֹו עֹור אֹו בגד אֹו עץ ּכלי "מּכל ׁשּנאמר: סֹופרים, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמּדברי
קּבּול, ּבית לֹו ׁשּיׁש ּׂשק מה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְִִִֵֵֶַַַָָָׂשק"
לכל עץ ּככלי - עצם ּוכלי קּבּול; ּבית לֹו ׁשּיׁש ּכל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹאף
מּדברי ּפׁשּוטיהן ׁשּטמאת אמּורים ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּדבר.
ּבמדרס אבל מדרס; מּטמאת חּוץ טמאֹות, ּבׁשאר ְְְְְְְֲִִִִִַַָָָֻֻסֹופרים?
הּמׁשּכב "ּכל ׁשּנאמר: - הּתֹורה מן מּטּמאין וחבריו, ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּזב
אֹו למׁשּכב העׂשּוי ּכל יטמא", הּזב עליו יׁשּכב ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָאׁשר
למׁשּכב, העׂשּוי זכּוכית ּכלי וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלמרּכב,

מּדבריהם. מדרס ְְִִִִֵֵֶַָמּטּמא

.‡Èהּקנּבס מן ּבין ּופׁשּתים, מּצמר ּבין - אריג ׁשהּוא ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל
לפשתן] דומה הּגדלים[צמח ּדברים מּׁשאר אֹו הּמׁשי ְְְִִִִֵֶַַָָאֹו

והּלבדים טמאה. לענין 'ּבגד' הּנקרא הּוא - [צמרּבּיּבׁשה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּדבר.שנכבש] לכל ְְִִָָָָּכבגדים

.·Èהּגדּולין ׂשער חּוטי הּוא - ּכׁשלׁשלת,[שזורים]הּׂשק ְְְִֵֵֶֶַַַַָ
הארּוגין וערב]אֹו העּזים,[שתי מן העׂשּוי אחד ּכבגדים. ְֲִִִִִִֶֶָָָָָ

ּבהן, וכּיֹוצא והּפרה הּסּוס מּזנב אֹו ּגמּלים, מּצמר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאֹו
הּמרצּופין ּכמֹו מהן האריג גדולים]ואחד הּגדּול[שקים אֹו , ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

חבק החבלים[חגור]ּכמֹו אבל ּבֹו. וכּיֹוצא חמֹור ׁשל ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָ
- ּופׁשּתים מּצמר ּבין הּׂשער מן ּבין הּׁשזּורין, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוהּמׁשיחֹות

עצמן. ּבפני טמאה מקּבלין ְְְְְִִֵֵַַָָָֻאינן

.‚Èהּקנים ּומן הערבה ּומן הּגמא מן העׂשּויין הּכלים ֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכל
ּומן אילנֹות ּומּקלּפי והּׂשריגין העלין ּומן ּתמרים ּכּפֹות ְְְִִִִִִִִִִֵֶַַָָָָּומן
והּמּפצֹות והּמחצלאֹות והּטרסקלין הּקפיפֹות ּכגֹון ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָהחלף,
ּכלי אחד ּכעץ. הארץ מן ּגדל ׁשהּכל עץ, ּכלי ּבכלל הּכל -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
מן מעפר העׂשּוי ּכלי - ּדבר לכל נתר ּכלי ואחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָחרׂש,
ּכלי זה הרי - ּבּכבׁשן אֹותֹו ׂשֹורפין ּכ ואחר ְְְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָהעפרים,
מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא והּכּפח והּכירים והּתּנּור ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻחרׂש.
מקּבלין הּכל - עליהן ׁשּמבּׁשלין אֹו ּבהן ׁשאֹופין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּבנינֹות,

ׁשוה. חרׂש ּכלי וטמאת וטמאתן ּתֹורה, ּדין ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֻֻֻטמאה

ב ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

טמאה‡. מקּבל זה הרי - מקֹום מּכל קּבּול ּכלי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻהעֹוׂשה
והּוא ׁשעּור; קּבּול לכלי ואין הּתֹורה; מן ׁשהּוא, ְְְְִִִִִֵֶַָָּבכל

ׁשּיעמד ׁשאפׁשר קּימה, ׁשל ּדבר מעמד]ׁשּיעׂשה יחזיק -]. ְֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּמּצה העֹור מן ּכיס העֹוׂשה -]ּכיצד? היינו נתעּבד[- ׁשּלא ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

טמאה, מקּבל אינֹו ׁשהּניר ּפי על אף הּניר, מן אֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּכלל,
הּתינֹוקֹות חקקּום אפּלּו והאּלֹון, והאגֹוז הרּמֹון מּקלּפת ְְְֱֲֲִִִִִַַַָָָָאֹו
הרי - מאזנים לכף ׁשהתקינּום אֹו העפר, את ּבהן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלמד
להן יׁש - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ׁשּתינֹוק טמאה; מקּבלין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻאּלּו
ּכלים העֹוׂשה אבל מחׁשבה. להן ׁשאין ּפי על אף ֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמעׂשה,
ּבהן, למד ׁשחקקּום היבׁשים והּדלעת והאתרֹוג הּלפת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמן
ׁשּיעמדּו אפׁשר ׁשאי לפי טהֹורין, הן הרי - ּבהן ּכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכל

מּועט. זמן ְֶַָָאּלא

והּמחק·. מאזנים המידות]קנה בו שמוחקים כלי ׁשּיׁש[- ְְְִֵֵֶַַַַֹ
והאסל מּתכת, קּבּול ּבית נשיאה]ּבהן מוט ּבית[- ּבֹו ׁשּיׁש ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ּומּקל מים, קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש עני ׁשל וקנה מעֹות, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָקּבּול
ׁשל ּומׁשחזת מרּגלית, מקֹום אֹו מזּוזה קּבּול ּבית ּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיׁש

ּפנקס ולּוח ׁשמן, קּבּול ּבית ּבּה ׁשּיׁש ׁשּיׁש[רשימות]עץ ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּכל - ׁשעוה קּבּול ּבית ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּבֹו
ּכל קּבּול ּבית ּבהן ויׁש הֹואיל - הן עץ ּכלי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָׁשּפׁשּוטי
הּתֹורה מן טמא ואין ּתֹורה. ּדין טמאה מקּבלין ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻׁשהּוא,
ּבית את והמׁשּמׁש ּבהן, ׁשּיׁש לבּדֹו הּקּבּול ּבית ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאּלא
על הּיתר אבל לֹו. צרי הּקּבּול ׁשּבית הּכלי מּׁשאר ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּקּבּול
וטמא הּתֹורה; מן טהֹור הּפׁשּוט, הּכלי מּׁשאר ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּצר

ׁשּבארנּו.[מדרבנן]מּדבריהם ּכמֹו , ְְְִִֵֵֶֶַ

ּכיצד?‚. קּבּול. ּבית אינֹו למּלאתֹו, העׂשּוי קּבּול ְִִֵֵֵֵֶַַָֹּבית
הּסּדן ּבֹו ותֹוקעין קּבּול, ּבית ּבּה ׁשחֹוקקין עץ ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבקעת
טמאה; מקּבלת אינּה היא, נּפחים ׁשל אם - ּברזל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשל
למּלאתֹו. אּלא נעׂשה לא קּבּול, ּבית ּבּה ׁשּיׁש ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשאף
מקּבלת זֹו הרי צֹורפין, ׁשל היתה ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוכן

מגּביהין ׁשהן מּפני עת,[שולפים]טמאה; ּבכל הּברזל את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
ׁשפּית את ׁשם[שארית]ּומקּבצין הּמתקּבצת והּכסף הּזהב ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לקּבלה. נעׂשה והרי הּסּדן, ְְֲֲֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹּתחת

והּמגּדלֹות„. הּמּטֹות רגלי ּתחת החקּוק [ארונות]הּכף ְְְִִֵֶַַַַַַַָָ
ּבֹו ואין טהֹור - מקּבל ׁשהּוא ּפי על אף - ּבהן ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
ּבֹו לסמ אּלא לקּבלה עׂשּוי ׁשאינֹו לפי קּבּול, ּכלי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹמּׁשּום
עץ ּכלי ּככל טמאה מקּבלת - הּקׁש ׁשפֹופרת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּבלבד.
טּפה אּלא לקּבל יכֹולה אינּה אפּלּו טמאה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּמקּבלין
מקּבלת אינּה לקּבלה, ׁשחתכּה הּקנה ּוׁשפֹופרת ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחת.
נחּתכה לא ואם ׁשּבתֹוכּה; הּלבן ּכל את ׁשּיֹוציא עד ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻטמאה
ׁשל ׁשפֹופרת אבל עץ. ּכלי מּפׁשּוטי היא הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָלקּבלה,

צמח]ּפּקּועֹות ּכאכלין[מין אּלא ּכלים, אינם - ּבהן וכּיֹוצא ְֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
חׁשּובין. ֲִֵהן

.‰ּכ ואחר הּמזּוזה, את ּבּה ונתן ׁשחתכּה, ְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשפֹופרת
קּבלתּה ּכדר ׁשּלא נתנּה אפּלּו - ּבּכתל ביתנתנּה -] ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

הקיר] כלפי ּבּכתלהקיבול קבעּה טמאה. מקּבלת [חיבור, ְְְֶֶֶַַָָָֹֻ
ּכדרקבוע] ׁשּלא טמאה; קּבלתּה, ּכדר קבעּה אם -ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

נתן ּכ ואחר ּבּכתל, הּׁשפֹופרת את נתן טהֹורה. ְְְֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹקּבלתּה,
מקּבלת זֹו הרי קּבלתּה, ּכדר היתה אם - הּמזּוזה את ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּה
אפּלּו - ּבּכתל קבעּה טהֹורה. קּבלתּה, ּכדר וׁשּלא ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻטמאה;

טהֹורה. קּבלתּה, ְְֶֶַָָָָּכדר

.Âהּׁשעם מן אֹו הּנסרים מן אֹותֹו ׁשאֹורגין חבלּכלי [גמי. ְְְִִִִִֶַַַַָ
מיוחד] הּמגמרמקנה ואת הּבגדים את עליו ׁשּיּניחּו ּכדי ,ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

בשמים] הקטרת כלי היה[- אם - ׁשּיתּבּסמּו ּכדי ְְְְִִִֵֶַַָָָמּלמּטה
ּבית ּבֹו היה ואם טהֹור; קרקע, לֹו ׁשאין ּככּורת ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָעׂשּוי

ּכסּות כתחתית]קּבלת בו טמאה.[שמניחין מקּבל זה הרי , ְְְֲִֵֵֶֶַָֹֻ

.Ê;טהֹור ׁשעם, וׁשל טמא; מּתכת, ׁשל - ּבהמה ׁשל ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָסנּדל
הּקּבלה. מּכלי חׁשּוב זה ְִֵֵֶֶַַָָָׁשאין

.Áונׁשאר[קושר]הּצֹורר והֹוציאּה, ּבעֹור, מרּגלית ְְְְְִִִֵַַַָָ
ׁשּיפׁשט עד טמאה מקּבל זה הרי - עמק [יתיישרמקֹומּה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

והרימקמטים] ׁשהּוא, ּבכל מקּבלין קּבּול ּכלי ׁשּכל ;ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
מקּבל אינֹו הּמעֹות צרֹור אבל קטן. ּכיס ּכמֹו ְְְְֲִֵֵַַָָָָָמקֹומּה

ּכלי. צּורת עליו ׁשאין ְְִֵֶַָָָֻטמאה,

רביעי יום
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לנחת‡. העׂשּוי עץ ּכלי במקומו]ּכל אינֹו[לעמוד אפּלּו - ְְֲִִֵֵֶַַָָ
מּדברי לא טמאה, מקּבל אינֹו - מעט ּדבר אּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻמקּבל
עׂשּוי ׁשהּוא עץ ּכלי וכל סֹופרים. מּדברי ולא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֹתֹורה
סאה, מאה מחזיק היה אפּלּו - ּכׂשק וריקן מלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָלהּטלטל

ׁשּולים לֹו ׁשּיׁש ּפי על עׂשּוי[תחתית]ואף ואינֹו הֹואיל - ְְִִִֵֵֶַַַָ
קּבּול. ּכלי ּכׁשאר ּתֹורה ּדין טמאה מקּבל זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻלנחת,

סתם ׁשהּוא עץ ּכלי ינוד]וכל או יעמוד אם נקבע אם[לא - ְְְִִֵֶָָ
נֹוח יהא ׁשּלא ּכדי הּקרקע על ּבהן ליׁשב ׁשּולים לֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהיּו
ּכֹורים ׁשהם ּבלח סאה ארּבעים מחזיק והיה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלהתּגלּגל,
ולא תֹורה מּדברי לא ּכלל, טמאה מקּבל אינֹו - ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָֹֹֻּביבׁש
ּודברים לנחת. עׂשּוי ׁשהּוא ׁשחזקתֹו מּפני סֹופרים; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּדברי

קּבלה ּדברי ּכּלן רבינו]אּלּו, הּׁשמּועה[ממשה ּומּפי הן; ְְִִִֵֵֵַַָָָָֻ
לא עץ ּכלי אף וריקן, מלא מּטלטל ׁשהּוא ּׂשק מה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלמדּו:
עץ ּכלי להֹוציא - וריקן מלא מּטלטל היה אם אּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָיּטּמא

לנחת. ְֶַַָהעׂשּוי

ׁשּדה·. ּכגֹון לנחת, עׂשּויין ׁשהן ׁשחזקתן [קרוןהּכלים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
נשים] ּומגּדללהסעת הּקנים[ארון]ּתבה וכּורת הּקׁש וכּורת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ב-]ּובֹור שתיה מתקן אם[- - ּבאּלּו וכּיֹוצא גדֹולה ְְְְִִֵֵַָָספינה
הן ואּלּו טמאה. מקּבלין אין סאה, ארּבעים מחזיקין ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֻהיּו
ּדרּדּור ּבמלֹואן: להּטלטל עׂשּויין ׁשהן עץ ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּכלים

גדולה] הּמלכים[חבית וקסטֹות העגלה, על אֹותֹו ְְְֲִִִֶַַַָָָָֻׁשּמּניחין
נייד] העּבדן[ארון וערבת עורות], מעבד ספינה[- ּובֹור , ְְֲִֵַַַָָָ

ּבאמצע להּל יכֹולה ׁשאינּה הּקטּנה הּספינה והיא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָקטּנה,
אּלּו, עץ ׁשל הּכלים מחמׁשת אחד ּכל והארֹון. הּגדֹול, ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּים
אּלּו הרי - סאה מארּבעים יֹותר מקּבלין ׁשהן ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאף
להּטלטל אּלא מּתחּלתן נעׂשּו ׁשּלא טמאה; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמקּבלין
סאה, ארּבעים מקּבלין היּו אם - עץ ּכלי ּוׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמלאין.

עׂש ׁשאינן חזקתן - ׁשּולים להן ּבמלֹואן,ויׁש להּטלטל ּויין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
העֹור ּוכלי עצם ּכלי וכל טמאה. מקּבלין אין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּולפיכ
אּלא טמאה, מקּבלין אין - ּבלח סאה ארּבעים ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻהמקּבלין

מלאין. ּכׁשהן להּטלטל מּתחּלתן נעׂשּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָאם

ּבמּדה‚. הּבאים זכּוכית ׁשל והּמגּדל והּתבה [-הּׁשּדה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
סאה] מ' ּפימכילים על אף - זכּוכית ּכלי ּוׁשאר טהֹורין. ,ְְְְִִִֵַַָ

חמר וזה טמאה; מקּבלין הם הרי סאה, ארּבעים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּמקּבלין
עץ. מּכלי זכּוכית ְְְִִִֵֵֵּבכלי

ּבׁשּבּורֹו„. ׁשּיׁש ּכלי הגיאומטרית]ּכל על["תכולתו" אּמה ְְִִֵֶַַָָ
ּבלח; סאה ארּבעים מחזיק הּוא הרי ׁשלׁש, ּברּום ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹאּמה
ּבֹו היה אם מּבחּוץ. אֹותֹו מֹודדין הּכלי, את ְְְְִִִִִֶֶַַָָּוכׁשּמֹודדין
אּלא ּתֹוכֹו ׁשאין ּפי על אף - ׁשלׁש ּברּום אּמה על ְִֵֶֶַַַַַָָָָֹאּמה
אבל ממעט. הּדפנֹות עבי ׁשאין טהֹור, הּוא הרי - מּזה ְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפחֹות
עּמֹו. נמּדדין אין - זר לֹו היה אם הּזר ועבי הרגלים, ְְֳֳִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָעבי

הּׁשּדה‰. ׁשּבתֹו מּוכני ּכגֹון קטּנה, ּתבה הּכלי ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהיה
חּבּור ואינּה עּמּה, נמּדדת אינּה - נׁשמטת ׁשהיא ּבזמן -ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
- נׁשמטת אינּה ואם הּמת. ּבאהל עּמּה מּצלת ואינּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלּה,

אחד. ּככלי הן והרי עּמּה, קמּור(Â.)נמּדדת ּכּסּוי לּכלי היה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
כיפה] קבּוע,[כעין אינֹו עּמֹו; נמּדד קבּוע, ׁשהּוא ּבזמן -ְְִִִֵֶַַַָָָ

ואם עּמֹו; נמּדדֹות מּבפנים, מגּורֹות ּבֹו היּו עּמֹו. נמּדד ְְְְְִִִִִִִִֵָָָאינֹו
עּמֹו. נמּדדֹות אינן מּבחּוץ, הּמגּורֹות ּבֹו ְְִִִֵַַָָָהיּו

.Êאם אּלא ּכדרּכֹו, סאה ארּבעים מקּבל ׁשאינֹו עץ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכלי
ּומקּבל הֹואיל - אחר ּבדבר סמכֹו אם אֹו צּדֹו, על הּטהּו ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּכן

טהֹור. מקֹום, מּכל סאה ְְִִַָָָָָארּבעים

.Áאף - מרגליהן אחת ׁשּנּטלה והּמגּדל והּתבה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּׁשּדה
טהֹורין, אּלּו הרי - מקּבלין הן הרי אּלא נּקבּו, ׁשּלא ּפי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹעל

שעדיין]ועדין ּכׁשהיּו.[- לנחת ׁשהן וחזקתן להן, יׁש ׁשּולים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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מּדֹות‡. חלוקות]ׁשלׁש עׂשּויין[- ׁשאינן עץ ּבכלי ְֲִִִֵֵֵֶָָֹ
ּבלבד, אדם לתׁשמיׁש עׂשּוי ׁשהּוא עץ ּכלי ּכל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלקּבלה:
רּבּוהּו ולא ּכלל, טמאה מקּבל ואינֹו טהֹור, - הּסּלם ְְְְְְִֵֵַַָָָָֹֻֻּכגֹון
הּכלים לתׁשמיׁש העׂשּוי עץ ּכלי וכל לטמאה. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻחכמים

והּטבלה הּׁשלחן ּכגֹון קטן]והאדם, שולחן והּמּטה[- ְְְְְְִַַַַָָָָָָֻ
אדם לתׁשמיׁש ׁשהן ּומנין טמאה. מקּבלין - ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻוכּיֹוצא
הּׁשלחן, על הּקערֹות מּניח ׁשהרי מׁשּמׁשיו? ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָֻותׁשמיׁש
עץ ּכלי וכל הּמּטה. על והּמּצעֹות הּטבלה, על ְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָוהּכֹוסֹות
מׁשּמׁשי מׁשּמׁש הּוא ׁשהרי ּבלבד, הּכלים לתׁשמיׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהעׂשּוי
מלאכה ּבׁשעת אּלא הּכלים את מׁשּמׁש היה לא אם - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאדם
ׁשהיא עץ ׁשל מנֹורה ּכגֹון מּכלּום; טהֹור זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָּבלבד
הּכלים ּתחת ׁשּמּניחין וכן הדלקה, ּבׁשעת הּנר את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָמׁשּמׁשת

והּדפּוסין מלאכה, מׁשּמׁש[מסגרות]ּבׁשעת היה ואם ּכּלן. ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֻ
זה הרי - מלאכה ּבׁשעת וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת הּכלים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאת

הּקפצה ּכּסּוי ּכגֹון טמאה; ּוכגֹון[קופסא]מקּבל ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵַַַָָֻֻ
והּתע והּמסּפרים והרמח והּסּכין הּסיף מכחֹולּתיק ותיק ר, ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַַַָָֹ

הּמכּתב ותיק הּכחל, ּוסקרטיה[חריטה]ּובית טבלה ותיק , ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָֹֻ
אכילה] שולחן הּפגֹוזֹות[סוג ּובית החּצים [חיציםּובית ִִֵֵַַָ

ּפיגדולים] על אף - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכל חלילין. ותיק ,ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
הּכלי ׁשהרי טמאה; מקּבלין ּכלים, מׁשּמׁשי אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשאינן
ּכּסּוי אבל מלאכה. ּבׁשעת וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת להן ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹצרי

גדולה]קמטרה טני[תיבה וכּסּוי ּתבה, וכּסּוי ,[סל], ְְְְִִִֵֶַָָ
חרׁש ׁשל נגר]והּמכּבׁש והּקמרֹון[- הּתבה, ׁשּתחת והּכּסא , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

כיסוי] והקלב[- דפוס]ׁשּלּה, הּספר,[- ּתיק עליו ׁשּבֹונין ְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
הּנגר יתד]ּובית ותיק[- הּמזּוזה, ּובית הּמנעּול, ּובית , ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָ

ּודפּוס מצנפת, ּגֹודלי ׁשל והּקלב ּכּנֹורֹות, ותיק [-נבלים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹ
ּבֹו,צורה] ׁשּמׂשחקין זּמר ׁשל עץ ׁשל וסּוס ּתפּלין, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָׁשל
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בשמים] הקטרת כלי היה[- אם - ׁשּיתּבּסמּו ּכדי ְְְְִִִֵֶַַָָָמּלמּטה
ּבית ּבֹו היה ואם טהֹור; קרקע, לֹו ׁשאין ּככּורת ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָעׂשּוי

ּכסּות כתחתית]קּבלת בו טמאה.[שמניחין מקּבל זה הרי , ְְְֲִֵֵֶֶַָֹֻ

.Ê;טהֹור ׁשעם, וׁשל טמא; מּתכת, ׁשל - ּבהמה ׁשל ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָסנּדל
הּקּבלה. מּכלי חׁשּוב זה ְִֵֵֶֶַַָָָׁשאין

.Áונׁשאר[קושר]הּצֹורר והֹוציאּה, ּבעֹור, מרּגלית ְְְְְִִִֵַַַָָ
ׁשּיפׁשט עד טמאה מקּבל זה הרי - עמק [יתיישרמקֹומּה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

והרימקמטים] ׁשהּוא, ּבכל מקּבלין קּבּול ּכלי ׁשּכל ;ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
מקּבל אינֹו הּמעֹות צרֹור אבל קטן. ּכיס ּכמֹו ְְְְֲִֵֵַַָָָָָמקֹומּה

ּכלי. צּורת עליו ׁשאין ְְִֵֶַָָָֻטמאה,

רביעי יום
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לנחת‡. העׂשּוי עץ ּכלי במקומו]ּכל אינֹו[לעמוד אפּלּו - ְְֲִִֵֵֶַַָָ
מּדברי לא טמאה, מקּבל אינֹו - מעט ּדבר אּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻמקּבל
עׂשּוי ׁשהּוא עץ ּכלי וכל סֹופרים. מּדברי ולא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֹתֹורה
סאה, מאה מחזיק היה אפּלּו - ּכׂשק וריקן מלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָלהּטלטל

ׁשּולים לֹו ׁשּיׁש ּפי על עׂשּוי[תחתית]ואף ואינֹו הֹואיל - ְְִִִֵֵֶַַַָ
קּבּול. ּכלי ּכׁשאר ּתֹורה ּדין טמאה מקּבל זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻלנחת,

סתם ׁשהּוא עץ ּכלי ינוד]וכל או יעמוד אם נקבע אם[לא - ְְְִִֵֶָָ
נֹוח יהא ׁשּלא ּכדי הּקרקע על ּבהן ליׁשב ׁשּולים לֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהיּו
ּכֹורים ׁשהם ּבלח סאה ארּבעים מחזיק והיה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלהתּגלּגל,
ולא תֹורה מּדברי לא ּכלל, טמאה מקּבל אינֹו - ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָֹֹֻּביבׁש
ּודברים לנחת. עׂשּוי ׁשהּוא ׁשחזקתֹו מּפני סֹופרים; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּדברי

קּבלה ּדברי ּכּלן רבינו]אּלּו, הּׁשמּועה[ממשה ּומּפי הן; ְְִִִֵֵֵַַָָָָֻ
לא עץ ּכלי אף וריקן, מלא מּטלטל ׁשהּוא ּׂשק מה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלמדּו:
עץ ּכלי להֹוציא - וריקן מלא מּטלטל היה אם אּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָיּטּמא

לנחת. ְֶַַָהעׂשּוי

ׁשּדה·. ּכגֹון לנחת, עׂשּויין ׁשהן ׁשחזקתן [קרוןהּכלים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
נשים] ּומגּדללהסעת הּקנים[ארון]ּתבה וכּורת הּקׁש וכּורת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ב-]ּובֹור שתיה מתקן אם[- - ּבאּלּו וכּיֹוצא גדֹולה ְְְְִִֵֵַָָספינה
הן ואּלּו טמאה. מקּבלין אין סאה, ארּבעים מחזיקין ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֻהיּו
ּדרּדּור ּבמלֹואן: להּטלטל עׂשּויין ׁשהן עץ ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּכלים

גדולה] הּמלכים[חבית וקסטֹות העגלה, על אֹותֹו ְְְֲִִִֶַַַָָָָֻׁשּמּניחין
נייד] העּבדן[ארון וערבת עורות], מעבד ספינה[- ּובֹור , ְְֲִֵַַַָָָ

ּבאמצע להּל יכֹולה ׁשאינּה הּקטּנה הּספינה והיא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָקטּנה,
אּלּו, עץ ׁשל הּכלים מחמׁשת אחד ּכל והארֹון. הּגדֹול, ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּים
אּלּו הרי - סאה מארּבעים יֹותר מקּבלין ׁשהן ּפי על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאף
להּטלטל אּלא מּתחּלתן נעׂשּו ׁשּלא טמאה; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמקּבלין
סאה, ארּבעים מקּבלין היּו אם - עץ ּכלי ּוׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמלאין.

עׂש ׁשאינן חזקתן - ׁשּולים להן ּבמלֹואן,ויׁש להּטלטל ּויין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
העֹור ּוכלי עצם ּכלי וכל טמאה. מקּבלין אין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּולפיכ
אּלא טמאה, מקּבלין אין - ּבלח סאה ארּבעים ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻהמקּבלין

מלאין. ּכׁשהן להּטלטל מּתחּלתן נעׂשּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָאם

ּבמּדה‚. הּבאים זכּוכית ׁשל והּמגּדל והּתבה [-הּׁשּדה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
סאה] מ' ּפימכילים על אף - זכּוכית ּכלי ּוׁשאר טהֹורין. ,ְְְְִִִֵַַָ

חמר וזה טמאה; מקּבלין הם הרי סאה, ארּבעים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּמקּבלין
עץ. מּכלי זכּוכית ְְְִִִֵֵֵּבכלי

ּבׁשּבּורֹו„. ׁשּיׁש ּכלי הגיאומטרית]ּכל על["תכולתו" אּמה ְְִִֵֶַַָָ
ּבלח; סאה ארּבעים מחזיק הּוא הרי ׁשלׁש, ּברּום ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹאּמה
ּבֹו היה אם מּבחּוץ. אֹותֹו מֹודדין הּכלי, את ְְְְִִִִִֶֶַַָָּוכׁשּמֹודדין
אּלא ּתֹוכֹו ׁשאין ּפי על אף - ׁשלׁש ּברּום אּמה על ְִֵֶֶַַַַַָָָָֹאּמה
אבל ממעט. הּדפנֹות עבי ׁשאין טהֹור, הּוא הרי - מּזה ְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפחֹות
עּמֹו. נמּדדין אין - זר לֹו היה אם הּזר ועבי הרגלים, ְְֳֳִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָעבי

הּׁשּדה‰. ׁשּבתֹו מּוכני ּכגֹון קטּנה, ּתבה הּכלי ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהיה
חּבּור ואינּה עּמּה, נמּדדת אינּה - נׁשמטת ׁשהיא ּבזמן -ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
- נׁשמטת אינּה ואם הּמת. ּבאהל עּמּה מּצלת ואינּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלּה,

אחד. ּככלי הן והרי עּמּה, קמּור(Â.)נמּדדת ּכּסּוי לּכלי היה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
כיפה] קבּוע,[כעין אינֹו עּמֹו; נמּדד קבּוע, ׁשהּוא ּבזמן -ְְִִִֵֶַַַָָָ

ואם עּמֹו; נמּדדֹות מּבפנים, מגּורֹות ּבֹו היּו עּמֹו. נמּדד ְְְְְִִִִִִִִֵָָָאינֹו
עּמֹו. נמּדדֹות אינן מּבחּוץ, הּמגּורֹות ּבֹו ְְִִִֵַַָָָהיּו

.Êאם אּלא ּכדרּכֹו, סאה ארּבעים מקּבל ׁשאינֹו עץ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכלי
ּומקּבל הֹואיל - אחר ּבדבר סמכֹו אם אֹו צּדֹו, על הּטהּו ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּכן

טהֹור. מקֹום, מּכל סאה ְְִִַָָָָָארּבעים

.Áאף - מרגליהן אחת ׁשּנּטלה והּמגּדל והּתבה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּׁשּדה
טהֹורין, אּלּו הרי - מקּבלין הן הרי אּלא נּקבּו, ׁשּלא ּפי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹעל

שעדיין]ועדין ּכׁשהיּו.[- לנחת ׁשהן וחזקתן להן, יׁש ׁשּולים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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מּדֹות‡. חלוקות]ׁשלׁש עׂשּויין[- ׁשאינן עץ ּבכלי ְֲִִִֵֵֵֶָָֹ
ּבלבד, אדם לתׁשמיׁש עׂשּוי ׁשהּוא עץ ּכלי ּכל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלקּבלה:
רּבּוהּו ולא ּכלל, טמאה מקּבל ואינֹו טהֹור, - הּסּלם ְְְְְְִֵֵַַָָָָֹֻֻּכגֹון
הּכלים לתׁשמיׁש העׂשּוי עץ ּכלי וכל לטמאה. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻחכמים

והּטבלה הּׁשלחן ּכגֹון קטן]והאדם, שולחן והּמּטה[- ְְְְְְִַַַַָָָָָָֻ
אדם לתׁשמיׁש ׁשהן ּומנין טמאה. מקּבלין - ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻוכּיֹוצא
הּׁשלחן, על הּקערֹות מּניח ׁשהרי מׁשּמׁשיו? ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָֻותׁשמיׁש
עץ ּכלי וכל הּמּטה. על והּמּצעֹות הּטבלה, על ְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָוהּכֹוסֹות
מׁשּמׁשי מׁשּמׁש הּוא ׁשהרי ּבלבד, הּכלים לתׁשמיׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהעׂשּוי
מלאכה ּבׁשעת אּלא הּכלים את מׁשּמׁש היה לא אם - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאדם
ׁשהיא עץ ׁשל מנֹורה ּכגֹון מּכלּום; טהֹור זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָּבלבד
הּכלים ּתחת ׁשּמּניחין וכן הדלקה, ּבׁשעת הּנר את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָמׁשּמׁשת

והּדפּוסין מלאכה, מׁשּמׁש[מסגרות]ּבׁשעת היה ואם ּכּלן. ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֻ
זה הרי - מלאכה ּבׁשעת וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת הּכלים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאת

הּקפצה ּכּסּוי ּכגֹון טמאה; ּוכגֹון[קופסא]מקּבל ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵַַַָָֻֻ
והּתע והּמסּפרים והרמח והּסּכין הּסיף מכחֹולּתיק ותיק ר, ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַַַָָֹ

הּמכּתב ותיק הּכחל, ּוסקרטיה[חריטה]ּובית טבלה ותיק , ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָֹֻ
אכילה] שולחן הּפגֹוזֹות[סוג ּובית החּצים [חיציםּובית ִִֵֵַַָ

ּפיגדולים] על אף - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכל חלילין. ותיק ,ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
הּכלי ׁשהרי טמאה; מקּבלין ּכלים, מׁשּמׁשי אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשאינן
ּכּסּוי אבל מלאכה. ּבׁשעת וׁשּלא מלאכה ּבׁשעת להן ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹצרי

גדולה]קמטרה טני[תיבה וכּסּוי ּתבה, וכּסּוי ,[סל], ְְְְִִִֵֶַָָ
חרׁש ׁשל נגר]והּמכּבׁש והּקמרֹון[- הּתבה, ׁשּתחת והּכּסא , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

כיסוי] והקלב[- דפוס]ׁשּלּה, הּספר,[- ּתיק עליו ׁשּבֹונין ְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
הּנגר יתד]ּובית ותיק[- הּמזּוזה, ּובית הּמנעּול, ּובית , ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָ

ּודפּוס מצנפת, ּגֹודלי ׁשל והּקלב ּכּנֹורֹות, ותיק [-נבלים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹ
ּבֹו,צורה] ׁשּמׂשחקין זּמר ׁשל עץ ׁשל וסּוס ּתפּלין, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָׁשל
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המקֹוננֹות הקשה]ּורביעית כלי ּוגננת[- של, ניידת סככה -] ְְְְִִֶַֹ
הּמּטה-] וסמֹוכֹות הסומכות]העני, קטנות ונקליטי[קורות , ְְְִִִֵֶַַָָָ

וילון]הּמּטה לפריסת הּמּטה[מוטות ׁשּתחת וחמֹור עץ, -] ֲִִֶַַַַַָָ
המיטה] את מּפניהמחזיק טהֹורין, ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכל -ְְְִִֵֵֵֶַָָ

ּבלבד. מלאכה ּבׁשעת הּכלים מׁשּמׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשהן

-]מלּבן·. מקרשי קרש ּבפּקה[- מלּבׁש היה אם - הּמּטה ְְְִִִֵַַָָָָָֻ
טבעת] הרי[- - הּמּטה עם ּבהן ׁשּמתחּבר רגלים לֹו ויׁש ,ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

הּמּטה, ּבפני אֹותֹו נֹותנין ׁשהרי הּמּטה; עם מּטּמא ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָזה
לׁשֹונֹות ׁשּתי על נתנֹו מאבריה. ּכאחד הּוא קרשיםוהרי -] ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

המיטה] דפנות תחובות -בהם הּמּטה על ּגבֹוּה הּוא והרי ,ֲִֵַַַַָָ
רגלים, לֹו ואין הֹואיל - ּבחבלים מסרג ׁשהּוא ּפי על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹאף
ּבלבד, מלאכה ּבׁשעת הּכלים מּמׁשּמׁשי ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָטהֹור;

-]ּכמלּבני של ׁשּלהן[קרשים הּכּנֹורֹות ּבהן ׁשּתֹולין לוי ּבני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
טהֹורין. ׁשהן הּׁשיר, ְְִִֵֵֶַּוכלי

אׁשּכף‚. ׁשל סנדלר]מכּבׁש עליו[-רצען, מֹותח ׁשהּוא ְְֵֵֶֶַַָָָֻ
ּבּמקֹום האבן את עליו ׁשּמּניח מּפני טהֹור, - העֹור ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאת
לׁשּמׁש עׂשּוי ונמצא עליה, ּומׁשּמׁש ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחקּוק
ׁשהרי קּבּול, מּׁשּום מּטּמא ואינֹו מלאכה; ּבׁשעת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּכלים

ּבאבן. להתמּלאת עׂשּוי ׁשּבֹו ְְְֲִֶֶֶַַָָֹהחקק

ציפויי]חּפּויי„. ּבין[- - החּפּויין ּכל וכן טהֹורין. הּמּטה ְְִִִִִֵֵֵַַָָ
מּתכת, ׁשל אֹו עֹור ׁשל אֹו עצם ׁשל אֹו עץ ׁשל ֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָׁשהיּו
לחּפּויי ּפרט ּבהם", מלאכה יעׂשה "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָטהֹורין,
ׁשּצּפה קּבּול ּבית ּבהם ׁשּיׁש עצם אֹו עץ ּכלי וכן ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּכלים.
מאחר טמאה; מקּבלין ואינן טהֹורין, - ּבמּתכת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאֹותן
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור, עצמֹו והּצּפּוי ּבּטלן; אֹותן, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּצּפה

.‰- הּמּתכת מן ּומקצתֹו העץ מן מקצתֹו ּכלי אםהעֹוׂשה ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
הּמּתכת היתה ואם טמאה; מקּבל הּמּתכת, מׁשּמׁש העץ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻהיה
והּׁשּנים עץ, ׁשל מפּתח ּכיצד? טהֹור. הּכל העץ, את ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמׁשּמׁשת
היה טמאה; מקּבל זה הרי - אחת ׁשן אפּלּו מּתכת, ׁשל ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּלֹו

טהֹור. הּכל - עץ ׁשל והּׁשּנים מּתכת, ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹהּמפּתח

.Âאלמג ׁשל וחֹותמּה מּתכת, ׁשל ים]טּבעת -[צמח ְְֶֶֶֶַַַַַָָֹ
טהֹורה. - מּתכת ׁשל וחֹותמּה אלמג, ׁשל היתה ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹטמאה;

.Êמפתח]והּׁשן טמאה[- מקּבל - החֹותם אֹו מּתכת, ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
והּמזרה הּמעּבד וכן לעץ. מחּבר היה לא אם עצמֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻּבפני

תבואה]והּמּגֹוב ניקוי כלי אחת[- ׁשּנּטלה ראׁש ׁשל והּמסרק ְְְְִֵֶֶַַַַַַָֹ
טמאה. מקּבלין אּלּו הרי - מּתכת ׁשל ועׂשיּה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּׁשּניהם,

.Áׁשּיהיה ּכדי רּמֹון ּכמין מסמר ּבראׁשֹו ׁשעׂשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּקל
הארץ ּתהיה ׁשּלא עׂשהּו טמאה; מקּבל אינֹו ּבֹו, ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻאֹוחז

טמאה. מקּבל העץ, את ְְֵֵֶֶֶַָָֻאֹוכלת

.Ëמקּבל - ּבֹו להּכֹות ּכדי מסמרים ּבֹו ׁשּטבע מּקל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָוכן
- לנֹואי עׂשין הּמּתכת. את מׁשּמׁש העץ ׁשּנמצא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה,
העץ. את מׁשּמׁשת הּמּתכת ׁשהרי טמאה, מקּבל ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻאינֹו

.È,לנֹואי ּבּדלת אֹו ּבּמּקל ׁשּקבען מּתכת ׁשל מניקּיֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוכן
הּכלים. מּׁשאר ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵֵֶַַָָָטהֹורֹות.
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מלאכּתן.‡. ׁשּתּגמר עד טמאה, מקּבלין אין - הּכלים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּכל
והעריסה, הּמּטה טמאה? מקּבלין הן מאימתי עץ, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֻּוכלי

הּדג ּבעֹור ּגמר[להחליקם]מּׁשּיׁשּופם לׁשּוף,[בדעתו]; ׁשּלא ְְִֵֶֶַַָָָֹ
מּׁשּיחסם - עץ ׁשל הּסּלים טמאה. מקּבלין אּלּו [יקשור]הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻ

הּיֹוצאין הּקטּנים והעצים הּׂשריגים עקצי ויכרת ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻׂשפתֹותיהן,
ּכרת ׁשּלא ּפי על אף - ּתמרה ׁשל הּסּלים היּו הּסּלים. ּגב ְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֹעל
אֹותן. מקּימין ׁשּכ טמאה; מקּבלין - מּבפנים ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֻההּוצין

ידיות]הּכלּכלה עם ההּוצין,[סל ויכרת ּפיה, מּׁשּיחסם - ְְְְִִִִֶַַַַָָָֹֹ
הּתלּויֹות ידיות]ויגמר הּלגינֹות[- ּובית הּכֹוסֹות ּבית . ְְְְִִֵֵַַַֹ

טמאה,[קנקנים] מקּבלין - מּבפנים ּכרת ׁשּלא ּפי על אף -ְְְְִִִִִֶַַַַָָֹֻ
והּקלתֹות הּקטּנים הּקנֹונים אֹותן. מקּימין שלׁשּכן סוגים -] ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָ

הּיֹוצאין.סלים] ההּוצין ויכרת ׂשפתֹותיהן, מּׁשּיחסם -ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַֹֹ
הּגדֹולים והּסּוגים הּגדֹולים קופות]הּקנֹונים סוגי -], ְְְְִִִִַַַַ

ּדּורים ׁשני היקפים]מּׁשּיעׂשה נפה[- ים ׁשּלהן. [נפתלרחב ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
לרחבבד] אחד ּדּור מּׁשּיעׂשה - מאזנים ׁשל וכף ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּוכברה,

צפירֹות ׁשּתי מּׁשּיעׂשה הּקּפה, עיגולים]ׁשּלהן. לרחב[- ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
והערק ארוכה]ׁשּלּה. אף[קופה אחת. צפירה ּבֹו מּׁשּיעׂשה , ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָ

נראּו ׁשהרי - טמאה מקּבלין ּגּביהן, ּגמר ׁשּלא ּפי [-על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
זהראויים] למה עליהן; הּכלי צּורת והרי ּׁשּנעׂשּו, ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָלמה

ההּוצין, מּׁשּיכרת - הּמחצלת מקצתֹו. ׁשּנארג לבגד ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּדֹומה?
מקּבלין אינן - הּנסרים ּכלי וכל מלאכּתּה. ּגמר הּוא ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָוזה
מקּבלין - עץ ּכלי ּגלמי ׂשפתֹותיהן. ׁשּיתחּסמּו עד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻטמאה,
עתיד ׁשהּוא ּפי על אף ּבצּורתֹו; עץ הּכלי מּׁשּנעׂשה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻטמאה

ּבּׂשרד ליּפֹותֹו[לשייפו]לתארֹו אֹו ּבּמחּוגה להׁשוֹותֹו אֹו ְְְְְֲֶֶַַַַָָ
ואינֹו הֹואיל ּגלם, הּוא ועדין אּלּו, ּבמעׂשים וכּיֹוצא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹּבּמעצד
טמאה. מקּבל זה הרי חפירתֹו, הׁשלים והרי חקיקה ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻמחּסר

אׁשּכרֹוע מּׁשל חּוץ טמאה, מקּבלין עץ ּכלי ּגלמי מיןוכל -] ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
ּבעיניארז] וקרֹוב ׁשּיתיּפה. עד ּכלי, חׁשּוב מּמּנּו הּכלי ׁשאין ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּכל טמאה. מקּבלין ּגלמיהן ואין אׁשּכרֹוע, ּככלי עצם ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשּכלי
אינֹו ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמׁשין ּפי על אף - ּכלי צּורת עליו ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעץ

ארּובֹות טמאה. טבלאות]מקּבל ׁשּסֹודרין[- נחּתֹומין ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַַָֻ
הּכלי צּורת ׁשהרי מּטּמאֹות, - ּבצק ּכׁשהן החּלֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָעליהן
צבע ואם טמאה; מקּבלין אינן ּבּתים, ּבעלי וׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻעליהן.
ׁשהרי מּטּמאֹות, - ּבהן וכּיֹוצא ּבכרּכֹום אֹו ּבסקרא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָאֹותן

נחּתֹומין ׁשל סרֹוד ּכלי. צּורת להן -]נעׂשית הכלי [היינו ְְְֲִִֵֶֶַַַָ
ׁשּמקּטפין הּמים ּבֹו ּבעלי[מתיזין]ׁשּנֹותנין וׁשל טמא. , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּגּפפֹו ואם טהֹור. אותו]ּבּתים, רּוחֹותיו,[מסגר מארּבע ְְְִִִֵַַָָָ
עליו, ׁשעֹורכין והּלּוח טהֹור. אחת, מרּוח נפרץ ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָמּטּמא.
מּטּמא; הּסלת, עליו מרּקדין ׁשהּסּלתים עץ ׁשל ּכלי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמּטּמא.

רחת טהֹור. ּבּתים, ּבעלי גדולה]וׁשל [גרעיניהּגרּוסֹות[כף ְְֲִֵֶַַַַָָ
מּטּמאה;תבואה] ּגּתֹות, ׁשל טהֹורה. אֹוצרֹות, ׁשל מּטּמאה; ,ְְְִִִֶֶַַָָָָ

מקּבל לקּבלה, העׂשּוי הּכלל: זה טהֹורה. ּגרנֹות, ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָוׁשל
טהֹור. ּבֹו, לכּנס והעׂשּוי ְְְֵֶַָָָֻטמאה;

הּתלֹויין·. יד]ּכל בתי ׁשל[- נפה מּתלֹויי חּוץ - טהֹורין ְְְִִִֵֶַָָָ
מּקל ּותלֹוי יד, מּגל ּותלֹוי ּגרנֹות, ׁשל ּכברה ּותלֹוי ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָסּלתין,
מּטּמאין. מלאכה, ּבׁשעת מסּיעין ׁשהן מּפני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבּלׁשין;

טהֹור. ּבלבד, הּכלי ּבֹו לתלֹות ְְְְִִִֶַַָָוהעׂשּוי

ׁשּמזּמרין‚. לוי ּבני ונבלי מּטּמאין; המׁשֹוררים, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַנבלי
והארּוס והּנקטמֹון הּבטנֹון טהֹורין. ּבּמקּדׁש, כליּבהן -] ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

שונים] מּטּמאין.נגינה ,ְִִַ
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לפי„. טהֹורה, - עכּברים וׁשל מּטּמאה; החלּדה, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻמצֹודת
ּכלי. צּורת עליה ואין קּבּול ּבית לּה ְְִִֵֵֵֶֶַָָָׁשאין

קפיפה‰. ּכמֹו מהן ׁשאֹורגין גדולה]הּוצין [קופה ְְְִִִֵֶֶָ
וׁשאֹורגין מּטּמאה; ּבהן, וכּיֹוצא הּתאנים ּבּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמּניחין
טהֹורה, - החיטין ּבּה ׁשאֹוצרין ּגדֹולה מגּורה ּכתבנית ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמהן

עליה. ּכלי ּתֹורת ְִֵֶֶַָָׁשאין

.Âׁשּמסרגין סיג[קולעים]עלין ּכמין גדר]אֹותן סביב[- ְְְְִִִִֶָָָָָ
נסרין ׁשל סיג עׂשּו ואם טהֹור; דקים]לּפרֹות, מּטּמא.[גזרים , ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

.Êהּוצין ׁשל דקל]חֹותל מסיבי הרטב[כלי ּבֹו ׁשּמּניחין ִִִֶֶֶַָָֹ
מּטּמא; - מּתֹוכֹו ונֹוטל לתֹוכֹו נֹותן הּוא אם - ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַוכּיֹוצא
עד אֹו ׁשּיקרעּנּו עד ּׁשּבתֹוכֹו מה לּטל יכֹול אינֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹואם
טהֹור. - ּולזרקֹו ּׁשּבתֹוכֹו מה לאכל ׁשחׁשב אֹו ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיּתירּנּו,
מקּבלת אינּה ּומׁשליכּה, ּבּה מׁשּתּמׁש ׁשהּוא הּקרן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוכן

טמאה. מקּבלת עליה, חׁשב ואם ְְְְִֶֶֶַַָָָָָֻֻטמאה;

.Áקרן להיֹות חתכֹו טמאה; מקּבל אינֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֻהּׁשֹופר,
טמאה. מקּבל ְְְִֵַַָֻּתׁשמיׁש,

.Ëּכדר היא אם - ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה ׁשּקבעּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָקערה
ׁשהרי ּבּדפן, קבעּה ואם טמאה; מקּבלת זֹו הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻקּבלתּה,
מּכלל זֹו הרי - צּדּה על הּׁשּדה ׁשּמּטין עד מקּבלת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאינּה

ּוטהֹורה. ְִַָָהּׁשּדה,

.Èדגים]האקּון עופות]והרטב[מלכודת והּכלּוב[מלכודת ְְְְֲַָָֹ
טהֹורין. עץ, ְִֵֶׁשל

.‡Èוהּפלצּור ציד]הּמּדף כלי -[מיני סּכרין ּומצֹודת ְְְִַַַַַַָָ
עליהן. ּכלי צּורת ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַמּטּמאין,

.·Èעל אף - תינֹוקֹות מלּמדי וׁשל ׁשּבּפנּדקּיֹות, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻהּספסלין
אּלּו הרי - הרגלים את ּבהם ּומכניסין נקּובין, ׁשהם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּפי
זה טמאה. מקּבלין ּבמסמר, רגלים ּבהם קבע ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻטהֹורין;
ׁשּנּטל וכל טהֹור. עּמֹו, נּטלֹות רגליו ואין ׁשּנּטל ּכל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּכלל:
מקּבל עצם, אֹו עץ ׁשל ּכּלן היּו אם - עּמֹו נּטלֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻורגליו
טמאה. מקּבל אינֹו אבן, ׁשל מרגליו אחת היתה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻטמאה;
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צּורתֹו‡. ונפסדה ׁשּנטמא, אחר ונׁשּבר ׁשּנטמא, ּכלי ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּכל
ּכׁשהם ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן ּבׁשבירתֹו; טהֹור - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָותׁשמיׁשֹו

טמאה. מקּבלין אינן ׁשבריהן ְְְְְִִִֵֵֶַָָֻטהֹורין,

ויהיה·. עצם, ּכלי אֹו עץ ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּכּמה
ּכיצד? ּברּמֹונים. ׁשעּורם ּבּתים, ּבעלי ּכלי ּכל ְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָטהֹור?
- ׁשאמרּו והרּמֹון טהֹור; רּמֹון, ּבמֹוציא הּכלי ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָמּׁשּיּנקב
ויהיּו רֹואה. ׁשל ּדעּתֹו לפי - קטן ולא ּגדֹול לא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹּבינֹוני,
ּבמֹוציא הּכלי נּקב ּבזה. זה אחּוזים רּמֹונים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָֹּבּכלי
ׁשהׁשלימֹו עד ּוסתמֹו, זית ּבמֹוציא ונּקב וחזר ּוסתמֹו, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָזית
ׁשהרי טהֹור, - סתּום ׁשהּוא ּפי על אף - רּמֹון ְֲִִִֵֶֶַַָָלמֹוציא

חדׁשים. ּפנים לֹו ֲֲִִַָָנעׂשּו

הּסל,‚. ּכגֹון רּמֹון, ּבמֹוציא נקּובין מּתחּלה ׁשעׂשין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָּכלים
אוכף]והּפחלץ ואּפיפירֹות[כמין ּגמּלים, קנים]ׁשל [מחצלת ְְְְֲִִֶֶַַַָָ

רּבן. ׁשּיּקרע עד טמאה מקּבלין אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻֻ

לחּזק,„. ּומּלמּטן מּלמעלן קנים להן ׁשעׂשה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּפיפירֹות

ּגּפים לּה עׂשה ּפי[מסגרת]טהֹורה. על אף - ׁשהן ּכל ְִִֵֶַַַַָָָָָ
טמאה. מקּבלת זֹו הרי רּמֹון, ּבמֹוציא נקּובה ּכּלּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֻֻׁשהיא

הרבע,‰. ּכגֹון רּמֹונים, לקּבל יכֹולין ׁשאינן הּכלים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּכל
הרב והּקנֹוניםוחצי ּבמֹוציא[סלים]ע, ׁשעּורן - הּקטּנים ְְְְֲִִִִִַַַַַָָֹ
נגממּו לקּבל[נקרעו]זית. ּכדי ּבהן נׁשאר אם - ׂשפתֹותיהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

טמאין. ׁשהּוא, ְִֵֶָּכל

.Â.ּפת ׁשל ּבכּכרֹות ׁשעּורן ּפת, ׁשל ְִִִֶֶַַַַָָהּסּלין

.Êוׁשל טהֹורה. ירק, ׁשל אגּדֹות מּׁשּתֹוציא - הּגּננים ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻקּפת
ּבגבבא ּבּלנין, וׁשל ּתבן. ּבמֹוציא ּבּתים, תבןּבעלי [מין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

להסקה] .המשמש

.Áּומקּבל הֹואיל - קערֹות מקּבל ׁשאינֹו קערֹות ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָּבית
גדולות]הּתמחּויין ּבית[קערות וכן טמאה. מקּבל זה הרי , ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֻ

לצואה]הראי ּומקּבל[כלי הֹואיל - מׁשקין מקּבל ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ
טמאה. מקּבל זה הרי הראי, ְְְֲִֵֵֶֶַָָֻאת

.Ëׁשהן ּפי על ואף טהֹור, - לׁשנים ׁשּנחלק עץ ּכלי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכל
ּכאלּפסין ּדפנֹותיהן על שטוח]מקּבלין גדול חּוץ[כלי ; ְְְְְִִִֵֶַַָָ

מּתחּלת עצמֹו ּבפני ּכלי מקצתן אֹו ׁשחצין עץ ׁשל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּכלים
ׁשני נעׂשה הּוא ׁשּמּתחּלה הּכפּול הּׁשלחן ּכגֹון - ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻעׂשּיתן

הּמזנֹון ּתמחּוי ּוכגֹון ונפׁשט, נכּפל הּוא והרי [קערהחלקים ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָ
תאים] חלקעשויה ּבכל והרי קערֹות קערֹות ּכּלֹו ְְְֲֵֵֶֶַָָָֻׁשהּוא

ּכּיֹוצא וכל הּכפּול, הּכּסא ּוכגֹון ׁשלמֹות, קערֹות ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹמחלקיו
ׁשּנפחת עץ, ׁשל הּכֹוסֹות ּובית הּלגינין, ּבית וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַּבאּלּו.

לׁשאר[נחסר] חּבּור ואינֹו טהֹור, ׁשּנפחת זה - מהן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאחד
לֹו. חּבּור ואינֹו טהֹור, זה הרי - הּׁשני נפחת ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָהּבּתים.
אּלּו. ּבכלים ּכּיֹוצא ּכל ּכן טהֹור. ּכּלֹו ׁשלׁשּתן, ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָֹֻנפחתּו

.Èגדולה]מׁשּפלת וזוּיֹותיה[קופה ּגבֹוהה ׁשאמצעיתּה ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָ
מקּבלת ׁשהיא מּפני טמאה, - אחד מּצד ונפחתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹורדֹות,
והּדלּפקי הּׁשלחן טהֹורה. הּׁשני, מּצד נפחתה הּׁשני; ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֻֻּבּצד

כוסות] שולחן ׁשיחלקּו[- עד טמאה, מקּבלין - ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֻׁשּנפחתּו
וכן טהֹורין; מרגליהן, אחת נּטלה מחברֹו. חלק ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָויּבדל
עליהן חּׁשב אם - הּׁשליׁשית הרגל נּטלה הּׁשנּיה. נּטלה ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאם
ּבּטבלא, אֹוכל ּכמֹו זה ּדלּפקי על אֹו זה ׁשלחן על ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻֻׁשּיאכל
טהֹורין. עליהן, חּׁשב לא ואם טמאה; מקּבלין אּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָֹֻהרי

.‡Èנׁשאר ואם טהֹורין. ׂשפתֹותיהן, ׁשּנׁשרּו נסרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּכלי
טמאה. מקּבלין אּלּו הרי ׁשהּוא, ּכל ׂשפתֹותיהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻמחסֹום

.·Èּותקעּה עצים, ׁשּמּלאּה לעצים]טבלה חיברה -]- ְְְִִֵֶַָָָָ
טמאה. מקּבלת ּבנסרים, חּפּה ְְְְִִִֶֶַָָָָֻטהֹורה;

.‚Èסרגֹו טהֹור; ׁשּנתּפרק, אֹו[חיברו]ספסל ּבמׁשיחֹות ְְְְִִִֵֶַָָָָ
טמאה. מקּבל ְְֲִֵַַָָֻּבחבלים,

.„È,ּוקׁשרן חזר טהֹורין; ׁשהּתירן, ּגמּלים ׁשל ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָהּסּלים
עׂשרה אפּלּו ּומתטהרין מתטּמאין נמצאּו טמאה. ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָֻמקּבלין

ּביֹום. ְְִָּפעמים

.ÂËמקֹום ּבהן וׁשּיר ּבׁשיׁש, ׁשחּפן הּדלּפקי אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻהּׁשלחן
טהֹורין, - הּכל חּפה ואם טמאה. מקּבלין - הּכֹוסֹות ְְְְְִִִִַַַַַָָָֹֻהּנחת
את ׁשחּפה ּבין עֹומד, ׁשאינֹו ּבצּפּוי ּבין עֹומד, ּבצּפּוי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָּבין

מסגרתו]לזּביביו ׁשהיּו[- ּבין לזּביביו, את חּפה ׁשּלא ּבין , ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
ׁשל ׁשהיּו ּבין ּבֹו, וכּיֹוצא אׁשּכרֹוע ּכגֹון חׁשּובין, עצים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹורין ּכּלן, וחּפן הֹואיל - עצים ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻׁשאר
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לפי„. טהֹורה, - עכּברים וׁשל מּטּמאה; החלּדה, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻמצֹודת
ּכלי. צּורת עליה ואין קּבּול ּבית לּה ְְִִֵֵֵֶֶַָָָׁשאין

קפיפה‰. ּכמֹו מהן ׁשאֹורגין גדולה]הּוצין [קופה ְְְִִִֵֶֶָ
וׁשאֹורגין מּטּמאה; ּבהן, וכּיֹוצא הּתאנים ּבּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמּניחין
טהֹורה, - החיטין ּבּה ׁשאֹוצרין ּגדֹולה מגּורה ּכתבנית ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמהן

עליה. ּכלי ּתֹורת ְִֵֶֶַָָׁשאין

.Âׁשּמסרגין סיג[קולעים]עלין ּכמין גדר]אֹותן סביב[- ְְְְִִִִֶָָָָָ
נסרין ׁשל סיג עׂשּו ואם טהֹור; דקים]לּפרֹות, מּטּמא.[גזרים , ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

.Êהּוצין ׁשל דקל]חֹותל מסיבי הרטב[כלי ּבֹו ׁשּמּניחין ִִִֶֶֶַָָֹ
מּטּמא; - מּתֹוכֹו ונֹוטל לתֹוכֹו נֹותן הּוא אם - ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַוכּיֹוצא
עד אֹו ׁשּיקרעּנּו עד ּׁשּבתֹוכֹו מה לּטל יכֹול אינֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹואם
טהֹור. - ּולזרקֹו ּׁשּבתֹוכֹו מה לאכל ׁשחׁשב אֹו ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיּתירּנּו,
מקּבלת אינּה ּומׁשליכּה, ּבּה מׁשּתּמׁש ׁשהּוא הּקרן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוכן

טמאה. מקּבלת עליה, חׁשב ואם ְְְְִֶֶֶַַָָָָָֻֻטמאה;

.Áקרן להיֹות חתכֹו טמאה; מקּבל אינֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֻהּׁשֹופר,
טמאה. מקּבל ְְְִֵַַָֻּתׁשמיׁש,

.Ëּכדר היא אם - ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה ׁשּקבעּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָקערה
ׁשהרי ּבּדפן, קבעּה ואם טמאה; מקּבלת זֹו הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻקּבלתּה,
מּכלל זֹו הרי - צּדּה על הּׁשּדה ׁשּמּטין עד מקּבלת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאינּה

ּוטהֹורה. ְִַָָהּׁשּדה,

.Èדגים]האקּון עופות]והרטב[מלכודת והּכלּוב[מלכודת ְְְְֲַָָֹ
טהֹורין. עץ, ְִֵֶׁשל

.‡Èוהּפלצּור ציד]הּמּדף כלי -[מיני סּכרין ּומצֹודת ְְְִַַַַַַָָ
עליהן. ּכלי צּורת ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַמּטּמאין,

.·Èעל אף - תינֹוקֹות מלּמדי וׁשל ׁשּבּפנּדקּיֹות, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻהּספסלין
אּלּו הרי - הרגלים את ּבהם ּומכניסין נקּובין, ׁשהם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּפי
זה טמאה. מקּבלין ּבמסמר, רגלים ּבהם קבע ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻטהֹורין;
ׁשּנּטל וכל טהֹור. עּמֹו, נּטלֹות רגליו ואין ׁשּנּטל ּכל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּכלל:
מקּבל עצם, אֹו עץ ׁשל ּכּלן היּו אם - עּמֹו נּטלֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻורגליו
טמאה. מקּבל אינֹו אבן, ׁשל מרגליו אחת היתה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻטמאה;
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צּורתֹו‡. ונפסדה ׁשּנטמא, אחר ונׁשּבר ׁשּנטמא, ּכלי ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּכל
ּכׁשהם ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן ּבׁשבירתֹו; טהֹור - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָותׁשמיׁשֹו

טמאה. מקּבלין אינן ׁשבריהן ְְְְְִִִֵֵֶַָָֻטהֹורין,

ויהיה·. עצם, ּכלי אֹו עץ ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּכּמה
ּכיצד? ּברּמֹונים. ׁשעּורם ּבּתים, ּבעלי ּכלי ּכל ְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָטהֹור?
- ׁשאמרּו והרּמֹון טהֹור; רּמֹון, ּבמֹוציא הּכלי ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָמּׁשּיּנקב
ויהיּו רֹואה. ׁשל ּדעּתֹו לפי - קטן ולא ּגדֹול לא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹּבינֹוני,
ּבמֹוציא הּכלי נּקב ּבזה. זה אחּוזים רּמֹונים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָֹּבּכלי
ׁשהׁשלימֹו עד ּוסתמֹו, זית ּבמֹוציא ונּקב וחזר ּוסתמֹו, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָזית
ׁשהרי טהֹור, - סתּום ׁשהּוא ּפי על אף - רּמֹון ְֲִִִֵֶֶַַָָלמֹוציא

חדׁשים. ּפנים לֹו ֲֲִִַָָנעׂשּו

הּסל,‚. ּכגֹון רּמֹון, ּבמֹוציא נקּובין מּתחּלה ׁשעׂשין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָּכלים
אוכף]והּפחלץ ואּפיפירֹות[כמין ּגמּלים, קנים]ׁשל [מחצלת ְְְְֲִִֶֶַַַָָ

רּבן. ׁשּיּקרע עד טמאה מקּבלין אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻֻ

לחּזק,„. ּומּלמּטן מּלמעלן קנים להן ׁשעׂשה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּפיפירֹות

ּגּפים לּה עׂשה ּפי[מסגרת]טהֹורה. על אף - ׁשהן ּכל ְִִֵֶַַַַָָָָָ
טמאה. מקּבלת זֹו הרי רּמֹון, ּבמֹוציא נקּובה ּכּלּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֻֻׁשהיא

הרבע,‰. ּכגֹון רּמֹונים, לקּבל יכֹולין ׁשאינן הּכלים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּכל
הרב והּקנֹוניםוחצי ּבמֹוציא[סלים]ע, ׁשעּורן - הּקטּנים ְְְְֲִִִִִַַַַַָָֹ
נגממּו לקּבל[נקרעו]זית. ּכדי ּבהן נׁשאר אם - ׂשפתֹותיהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

טמאין. ׁשהּוא, ְִֵֶָּכל

.Â.ּפת ׁשל ּבכּכרֹות ׁשעּורן ּפת, ׁשל ְִִִֶֶַַַַָָהּסּלין

.Êוׁשל טהֹורה. ירק, ׁשל אגּדֹות מּׁשּתֹוציא - הּגּננים ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻקּפת
ּבגבבא ּבּלנין, וׁשל ּתבן. ּבמֹוציא ּבּתים, תבןּבעלי [מין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

להסקה] .המשמש

.Áּומקּבל הֹואיל - קערֹות מקּבל ׁשאינֹו קערֹות ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָּבית
גדולות]הּתמחּויין ּבית[קערות וכן טמאה. מקּבל זה הרי , ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֻ

לצואה]הראי ּומקּבל[כלי הֹואיל - מׁשקין מקּבל ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ
טמאה. מקּבל זה הרי הראי, ְְְֲִֵֵֶֶַָָֻאת

.Ëׁשהן ּפי על ואף טהֹור, - לׁשנים ׁשּנחלק עץ ּכלי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכל
ּכאלּפסין ּדפנֹותיהן על שטוח]מקּבלין גדול חּוץ[כלי ; ְְְְְִִִֵֶַַָָ

מּתחּלת עצמֹו ּבפני ּכלי מקצתן אֹו ׁשחצין עץ ׁשל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּכלים
ׁשני נעׂשה הּוא ׁשּמּתחּלה הּכפּול הּׁשלחן ּכגֹון - ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻעׂשּיתן

הּמזנֹון ּתמחּוי ּוכגֹון ונפׁשט, נכּפל הּוא והרי [קערהחלקים ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָ
תאים] חלקעשויה ּבכל והרי קערֹות קערֹות ּכּלֹו ְְְֲֵֵֶֶַָָָֻׁשהּוא

ּכּיֹוצא וכל הּכפּול, הּכּסא ּוכגֹון ׁשלמֹות, קערֹות ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹמחלקיו
ׁשּנפחת עץ, ׁשל הּכֹוסֹות ּובית הּלגינין, ּבית וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַּבאּלּו.

לׁשאר[נחסר] חּבּור ואינֹו טהֹור, ׁשּנפחת זה - מהן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאחד
לֹו. חּבּור ואינֹו טהֹור, זה הרי - הּׁשני נפחת ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָהּבּתים.
אּלּו. ּבכלים ּכּיֹוצא ּכל ּכן טהֹור. ּכּלֹו ׁשלׁשּתן, ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָֹֻנפחתּו

.Èגדולה]מׁשּפלת וזוּיֹותיה[קופה ּגבֹוהה ׁשאמצעיתּה ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָ
מקּבלת ׁשהיא מּפני טמאה, - אחד מּצד ונפחתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹורדֹות,
והּדלּפקי הּׁשלחן טהֹורה. הּׁשני, מּצד נפחתה הּׁשני; ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֻֻּבּצד

כוסות] שולחן ׁשיחלקּו[- עד טמאה, מקּבלין - ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֻׁשּנפחתּו
וכן טהֹורין; מרגליהן, אחת נּטלה מחברֹו. חלק ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָויּבדל
עליהן חּׁשב אם - הּׁשליׁשית הרגל נּטלה הּׁשנּיה. נּטלה ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאם
ּבּטבלא, אֹוכל ּכמֹו זה ּדלּפקי על אֹו זה ׁשלחן על ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻֻׁשּיאכל
טהֹורין. עליהן, חּׁשב לא ואם טמאה; מקּבלין אּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָֹֻהרי

.‡Èנׁשאר ואם טהֹורין. ׂשפתֹותיהן, ׁשּנׁשרּו נסרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּכלי
טמאה. מקּבלין אּלּו הרי ׁשהּוא, ּכל ׂשפתֹותיהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻמחסֹום

.·Èּותקעּה עצים, ׁשּמּלאּה לעצים]טבלה חיברה -]- ְְְִִֵֶַָָָָ
טמאה. מקּבלת ּבנסרים, חּפּה ְְְְִִִֶֶַָָָָֻטהֹורה;

.‚Èסרגֹו טהֹור; ׁשּנתּפרק, אֹו[חיברו]ספסל ּבמׁשיחֹות ְְְְִִִֵֶַָָָָ
טמאה. מקּבל ְְֲִֵַַָָֻּבחבלים,

.„È,ּוקׁשרן חזר טהֹורין; ׁשהּתירן, ּגמּלים ׁשל ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָהּסּלים
עׂשרה אפּלּו ּומתטהרין מתטּמאין נמצאּו טמאה. ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִַַַָָָֻמקּבלין

ּביֹום. ְְִָּפעמים

.ÂËמקֹום ּבהן וׁשּיר ּבׁשיׁש, ׁשחּפן הּדלּפקי אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻהּׁשלחן
טהֹורין, - הּכל חּפה ואם טמאה. מקּבלין - הּכֹוסֹות ְְְְְִִִִַַַַַָָָֹֻהּנחת
את ׁשחּפה ּבין עֹומד, ׁשאינֹו ּבצּפּוי ּבין עֹומד, ּבצּפּוי ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָּבין

מסגרתו]לזּביביו ׁשהיּו[- ּבין לזּביביו, את חּפה ׁשּלא ּבין , ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
ׁשל ׁשהיּו ּבין ּבֹו, וכּיֹוצא אׁשּכרֹוע ּכגֹון חׁשּובין, עצים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹורין ּכּלן, וחּפן הֹואיל - עצים ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻׁשאר
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הּתרמל‡. טמאה? מקּבלין מאימתי עֹור, [ילקוט]ּכלי ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָֻֻ
הּקֹופין ויכרת ׂשפתֹותיו, מּׁשּיחסם - ּבֹו [חתיכותוכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹ

אתבולטות] ויעׂשה העֹור, ּגּבי על הּיֹוצאין ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָהּקטּנים
רצועותיו]קיחֹותיו סקרטּיה[- עור]. מּׁשּיחסם[טבלת , ְְְִִִֶַָָֹֻ

ציציתּה ויעׂשּו מתכת]ויכרת טס קטבליה[- מיטה]. ,[-כיסוי ְְְְְֲִִִַָָָֹֻ
ויכרת ׂשפתֹותיהן מּׁשּיחסם והּכסת, הּכר ויכרת. ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹֹמּׁשּיחסם
מּׁשּיגמר הּתפּלין, ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּיֹוצאין. ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹהּקֹופין
הרצּועה, את ּבּה לּתן עתיד ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּקציצה;
לעׂשֹות עתיד ׁשהּוא העריסה עֹור טמאה. מקּבלת זֹו ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻהרי

טּבּור העריסה]לֹו לרגלי חיזוק טּבּור.[- לֹו ׁשּיעׂשה עד , ֲִִֶֶַַ
מּׁשּיקמיע מּׁשּיּגֹוב[יעוצב]הּסנּדל, הּמנעל, יתייבש]. על[- ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָ

הנעל]האּמּום הנחת לכרּכם[מקום עתיד ואם [לצבוע. ְְְִִִֵַָָ
ּכלבכרכום] וכן ׁשּיׂשרטט; ועד ׁשּיכרּכם עד ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַֹּולׂשרטט,

ּבזה. ְֵֶַּכּיֹוצא

.·,לפיכ טמאה; מקּבל אינֹו ּכלי, צּורת עליו ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻעֹור
ׁשּלא ּכדי ּכּפיהן, על קֹוצים לֹוקטי ׁשּקֹוׁשרין עֹור ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹּכף
ּפׁשּוט עֹור ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל אינֹו - הּקֹוץ ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֻיּכם
הּבקר, ּגללי ּבֹו ׁשּמלּקטין העֹור וכן ּכלי. צּורת עליו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואין
את ּבֹו ׁשּמׁשיבין ועֹור הּבהמה, ּפי ּבֹו ׁשחֹוסמין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָועֹור
את ּבֹו ׁשּמניפין ועֹור הּדבׁש, ׁשּלֹוקחין ּבעת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַהּדבֹורים
טמאה. מקּבלין ואין טהֹורין, הן הרי - החם מּפני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹֻהרּוח

האצּבעֹות‚. ּבית מּׁשל[כפפות]ּכל חּוץ טהֹורֹות; עֹור, ׁשל ְְִֵֶֶֶָָָ
פירות]קּיצין ׁשהיא[קוטפי מּפני האֹוג[עצמה], את מקּבלת ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ

פרי] טהֹורה.[מין האֹוג, רב את מקּבלת אינּה אם - נקרעה ;ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

הּקּטעין„. ׁשּתֹופרין ועֹורֹות עֹור, ׁשל [קטועיהאבנט ְְְְִִִֵֶֶַַָ
ׁשּיתּגלּגלּורגל] ּכדי ארּכּבֹותיהן על[יהלכו]על ּבהן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֻ

וכן עליהן. ּכלי צּורת ׁשהרי טמאה, מקּבלין - ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻהּקרקע
האּמנין אֹותן ׁשּמכניסין טּבעֹות ּכעין העׂשּויֹות ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻהעֹורֹות
ּבׁשעת ידם מעל ּבגדיהם להגּביּה ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבזרֹועֹותיהן,

הּפׁשּוטים. עֹור ּכלי ּכׁשאר מתטּמאין - ְְְְְְִִִִֵַַָָָמלאכה

זֹוריעֹו‰. ׁשל ולּזרֹוע לּיד ּכּסּוי מּמּנּו ׁשּתֹופרין מנקי]ר -] ְְְִִִֵֶֶֶַַַָ
מקּבל - ּפׁשּתן עֹוׂשי וׁשל ּדרכים, הֹולכי וׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּגרנֹות,
מקּבל אינֹו - נּפחים וׁשל צּבעים ׁשל היה ואם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻטמאה;
קֹוץ יּכהּו ׁשּלא ּכדי לקּבלה, העׂשּוי הּכלל: זה ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻטמאה.
הּזעה, מּפני והעׂשּוי טמאה; מקּבל - יפה יפה ׁשּיאחז ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּוכדי
זה הרי - ידיו ּבזעת ּבֹו ׁשּמתעּסק הּדבר יּפסד ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכדי

טמאה. מקּבל ְְֵֵַָֻאינֹו

.Âהחמת ויטהר? העֹור, ּכלי ׁשּיּנקב הּנקב ׁשעּור ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכּמה
ּפקעיֹות[נוד] ּבמֹוציא מּׁשּתּנקב ואם[כדורים], ׁשתי; ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַָָ

ערב, ׁשל ּומקּבלת הֹואיל ׁשתי, ׁשל לקּבל יכֹולה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָאינּה
רּבּה. ׁשּתּנקב עד טמאה, ְְִֵֶֶֶַַָָָֻֻמקּבלת

.Êעדין[ילקוט]הּתרמֹול - ׁשּבתֹוכֹו הּכיס ׁשּנפחת ְְְֲִִִֶֶַַַַֻ
לֹו. חּבּור ואינֹו טמאה, מקּבל ְְְְִֵֵַַָֻֻהּתרמֹול

.Áׁשהּביצים כיסים]החמת עּמּה[- מקּבלֹות ׁשּלּה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הם] גם מתמלאים הנוד ׁשאינן[במילוי טהֹורֹות, - ונפחתּו ,ְְְֲִֵֶָ

ּכדרּכן. ְְְְַַָמקּבלֹות

.Ëּוׁשנצֹות לּולאֹות לֹו ׁשּיׁש עֹור ּכגֹון[רצועות]ּכלי , ְְְִֵֶָָ
ׁשנצֹות ׁשל וכיס עמקי רצועות]סנּדל עם על[ארנק אף - ְְְְִִִֶַַַָָ

מקּבלין אּלּו הרי - ּכלי צּורת עליהן אין מּתרין, ׁשּכׁשהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֻּפי
להכניס ּבמהרה יכֹול וההדיֹוט הֹואיל מּתרין, ּכׁשהן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻטמאה
אם וכן ּכׁשהיה. קּבּול ּכלי ויחזר ּבּלּולאֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהּׁשנצֹות
הם הרי - צּורתם ונפסדה מהן, הּׁשנצֹות והסיר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָנטמאּו,

ּבאּמן. ׁשּלא להחזירם ׁשאפׁשר ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֻטהֹורין,

.Èמקּבל הּוא עדין - ׁשנציו ׁשּנּטלּו ׁשנצֹות ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּכיס
וחזר נפׁשט, מקּבל. הּוא ׁשהרי ּפׁשּוט[להיות]טמאה, עֹור ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֻ

טמאה, מקּבל - מּלמּטן הּמטלית את עליו טלה טהֹור. -ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ּכלי. צּורת עליו ׁשהרי ּפׁשּוט; ׁשהּוא ּפי על ְֲִִֵֶֶַַַָָָאף

.‡È;טהֹור ּפׁשטֹו, טמאה; מקּבל הּקמע, ּבֹו ׁשּכר ְְְֵֵֶַַַַָָָָָֻעֹור
עׂשרה אפּלּו ּומּטהר, מּטּמא טמאה; מקּבל ּבֹו, וכר ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻחזר
ּכרת ואם טהֹור; הּקמע, עליו ׁשּכתב ועֹור ּביֹום. ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָּפעמים

ועׂשה טמאה.[מהקמיע]מּמּנּו, מקּבלת - לתכׁשיט חליה ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻֻ

.·È,ּבמת ׁשּנטמאת הרי ּכלים. ארּבעה ראׁש, ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹּתפּלין
ותּקנּה הראׁשֹונה, קציצה חדשה]והּתיר היא[חיבר הרי - ְְְְֲִִִִִִֵָָָָ

אם וכן ותּקנּה, הּׁשנּיה, הּתיר אם וכן ּכׁשהיתה; טמאה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻאב
- ותּקנּה הרביעית אף הּתיר ותּקנּה. הּׁשליׁשית אף ְְְְְְִִִִִִִִִִַַַָָָהּתיר
ואחת אחת ּכל הּתיר ׁשהרי לטמאה; ראׁשֹון ּכּלּה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻנעׂשית
ׁשּנגעּו אחרֹות ּתפּלין זֹו ּוכאּלּו ּכּלּה, ותּקנּה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֻוחזר
- ותּקנּה ׁשנּיה, ּפעם הראׁשֹונה את והּתיר חזר ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָּבראׁשֹונֹות.
הּׁשנּיה, את הּתיר אם וכן ׁשהיתה; ּכמֹות ראׁשֹון היא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָהרי
- ותּקנּה הרביעית, את אף והּתיר חזר הּׁשליׁשית. ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָואת
ׁשהּוא מּפני ּכלים, מטּמא הראׁשֹון ׁשאין טהֹורה; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻּכּלּה

ס וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ונפסקהולד, מדרס, טמא ׁשהּוא נּדל ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
נפסקה ּכׁשהיה. מדרס הּוא הרי – ותּקנּה מאזניו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָאחת
אזנים לֹו נעׂשּו ׁשהרי הּמדרס, מן טהֹור - ותּקנּה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשנּיה,
את לתּקן הסּפיק לא מדרס. מּגע טמא אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹחדׁשים;
נּטל אֹו עקבֹו, ׁשּנפסק אֹו הּׁשנּיה, ׁשּנפסקה עד ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהראׁשֹונה

החוד]חטמֹו טהֹור.[- - לׁשנים נחלק אֹו , ְְֱִִֶַַָָ

.‚Èׁשּנפחת טהֹור.[נחסר]מנעל הרגל, רב מקּבל אינֹו אם - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

.„Èמּׁשּיּתיר יד, ׁשל טהרתּה? מאימתי ׁשּנטמאת, ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּתפּלין
רּוחֹות, מּׁשלׁש מּׁשּיּתיר - ראׁש וׁשל רּוחֹות; מּׁשלׁש ְִִִִֶֶַָָָֹֹֹאֹותּה

לחברּתּה. קציצה ְְֲִֵֶַָָּובין

.ÂËוהאמּום בד]הּכּדּור ממולא והּתפּלין[עור והּקמע ְְְְִִֵֵַַַַַָָ
ּׁשּבתֹוכן, ּובמה טמא; ּבהם, הּנֹוגע - ׁשּנטמאּו אחר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנקרעּו

האּכּוף טמא;[אוכף]טהֹור. ּׁשּבתֹוכֹו, ּבמה הּנֹוגע - ׁשּנקרע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אחד. ּכגּוף ּכּלֹו ונעׂשה מחּברֹו, ׁשהּתפר ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻמּפני

ח ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

ׁשּתּגמר‡. עד - טמאה מקּבלין אינן מּתכֹות ּכלי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכל
אבל ּכלל; מעׂשה מחּסר הּכלי יהיה ולא ּכּלּה, ְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹֻֻמלאכּתן

טמאה. מקּבלֹות אינן מּתכֹות, ּכלי ְְְְְֵֵֵַַָָָָֻּגלמי

אֹותֹו,·. לׁשּוף ׁשעתיד ּכל מּתכֹות: ּכלי ּגלמי הם ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָואּלּו
לׁשּבץ וליישר]אֹו לכרּכב[להסיר אֹו לגרד, אֹו ,[ללטוש], ְְְְֵֵֵַַָ

ּבקרנס להּקיׁש אגן[-פטיש]אֹו אֹו אזן מחּסר ׁשהיה אֹו ,-] ְְְְִֶֶֶַָָָָֹֹֻֻ
וייּפהּו,שפה] ׁשּיתּקנהּו, עד טמאה, מקּבל אינֹו זה הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ
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ׁשאינֹו הּסיף ּכגֹון ּכיצד? ּכלל. מלאכה ּבֹו תּׁשאר ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹולא
ּכל וכן ׁשּיׁשחיזּנּה, עד והּסּכין ׁשּיׁשּופּנּו, עד טמאה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻמקּבל
העׁשת מן ּכלים העֹוׂשה ,לפיכ אּלּו. ּבמעׂשים ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכּיֹוצא

החררה[גוש] מן אֹו ּברזל, עוגה]ׁשל בצורת ׁשל[גוש ְֲִֶֶֶַַָָ
הּסֹובב ּומן מתכת]מּתכת, הּטּסין,[-חישוק ּומן ּגלּגל, ׁשל ְִִִֵֶֶֶַַַַַַ

ּומּכּני הּצּפּויין, בסיסי]ּומן הּכלים,[- ּומאגני הּכלים, ְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָ
הּגרדת ּומן הּׁשחלת, ּומן הּכלים, שאריותּומאזני מיני -] ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

מתכת] ׁשּנעׂשּו,כלי אּלּו ׁשּכל מּפני טהֹורים; אּלּו הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָ
ּכלי מּׁשברי ּכלי העֹוׂשה אבל הן. מּתכֹות ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּגלמי
הּמסמרֹות ּומן הּזמן, מרב ׁשּנׁשחקּו הּכלים ּומן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹמּתכֹות,
לפי טמאה, מקּבלין אּלּו הרי - הּכלים מן ׁשּנעׂשּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּידּוע
מן נעׂשּו אם ידּוע ׁשאין מסמרֹות אבל ּגלמים. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאינם
אֹותן התקין אפּלּו טהֹורין; הן הרי - העׁשת מן אֹו ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָהּכלים

טמאה. מקּבלין אינן ְְְְִִִֵַָָֻלכלי,

טמאה;‚. מקּבל - ּכּסּוי אּלא מחּסר ׁשאינֹו מּתכֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻּכלי
הּכלי. מּגּוף חׁשּוב הּכּסּוי ְִִִֵֶַַָׁשאין

.„- מּתחּלתּה לכ ותּקנּה ׁשפּה אּלא נּקבּה, ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹמחט
אם אבל הּקֹוץ. את ּבּה ׁשּמֹוציאין מּפני טמאה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמקּבלת

עת מּתכֹות,היה ּכלי ּגלמי ּכׁשאר היא הרי - לנּקבּה יד ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָ
טמאה. מקּבלת ְְְֵֶֶַָָֻואינּה

וגלמי‰. טהֹורים, מּתכֹות ּכלי ׁשּגלמי ׁשּבארנּו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּומאחר
ּכלי ּופׁשּוטי טמאים, מּתכֹות ּכלי ּופׁשּוטי טמאים, עץ ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַָּכלי
טהֹור עץ, ּבכלי הּטמא נמצא - ּתֹורה ּדין טהֹורים, ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָעץ
עץ. ּבכלי טהֹור מּתכֹות, ּבכלי והּטמא מּתכֹות, ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּבכלי

.Âוהּׁשריֹון והּכֹובע והרמח הּסיף ּכגֹון הּמלחמה, ּכלי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹּכל
ּתכׁשיטי וכל טמאה. מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻוהּמּגפים
עליהן ׁשּיׁש ּבין והּטּבעֹות, והּנזמים הּקטלה ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאדם,
טמאה. מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא חֹותם, עליהן ׁשאין ּבין ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻחֹותם
מקּבל - קטּנה ּבצּואר לתלֹותֹו והתקינֹו ׁשּנפסל, ּדינר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָאפּלּו
אדם. ּתכׁשיטי ּככל מתטּמא מּתכת, ׁשל קמע וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻטמאה.

.Êׁשעֹוׂשין הּטּבעֹות ּכגֹון והּכלים, הּבהמה ּתכׁשיטי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכל
מקּבלין ואינן טהֹורין, - הּכלים ּולאזני הּבהמה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלצּואר

מּזּוג חּוץ עצמן; ּבפני פעמון]טמאה וכלים[- ּבהמה, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻ
למכּתׁשת זּוגין העֹוׂשה ּכיצד? לאדם. קֹול ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּמׁשמיעים

בשמים] ולעריסה[לכתישת תינוק], ספרים[של ּולמטּפחֹות , ְְְְְֲִִִַָָ
ספר"] בית הם[ל"פעמון הרי - ּתינֹוקֹות ּולמטּפחֹות ,ְְְֲִִֵֵ

ענּבֹולין להם עׂשה המקישות]טהֹורים. לשוניות מקּבלין[- , ְְְְִִִִֶַָָָ
טמאים הן הרי לאדם, קֹול להׁשמיע ונעׂשּו הֹואיל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻטמאה;
טמאה, מקּבלין - ענּבֹוליהן נּטלּו ואפּלּו אדם. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֻּכתכׁשיטי

החרׂש על להּקיׁשֹו ראּוי הּוא .[חרס]ׁשהרי ְֲִֵֶֶֶַַַָ

.Áמקּבל אינֹו - לקטן נעׂשה אם - לאדם העׂשּוי ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָזּוג
נעׂשה ואם נעׂשה; לקֹול ׁשהרי ׁשּלֹו, ּבענּבֹול אּלא ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻטמאה
ׁשאין ּפי על אף טמאה ּומקּבל ּתכׁשיט, זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻלגדֹול

ענּבֹול. ְִלֹו

.Ëהּפרצּופֹות מסיכות]ּכל וכל[- טמאה. מקּבלֹות , ְְְְְַַַָָָֻ
ּבֹו ׁשחֹותמין מּתכת ׁשל מחֹותם חּוץ - טהֹורין ְְִִֵֶֶֶֶַַָָהחֹותמֹות,
אבל אצּבע; מּטּבעֹות חּוץ - טהֹורֹות הּטּבעֹות, וכל ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָּבלבד.
ּכתפיו ּבין אֹותּה ׁשּקֹוׁשר אֹו מתניו, את ּבּה ׁשחֹוגר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָטּבעת

מֹוׁש והאדם הֹואיל - ּבהמה ׁשל הּׁשיר טּבעת טהֹורה. -ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשל ּבהמה ׁשל מּקל וכן טמאה. מקּבלת הּבהמה, את ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבּה
טמאה. מקּבלת ּבֹו, אֹותּה רֹודה ואדם הֹואיל - ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֻמּתכת

.Èיֹורדים הּכלים -]ּכל ראויים נעשים לטמאה[- ְְְִִֵַָָֻ
מעׂשה; ּבׁשּנּוי אּלא טמאה מּדי עֹולין ואין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבמחׁשבה,
והּמחׁשבה הּמחׁשבה, ּומּיד הּמעׂשה מּיד מבּטל ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָוהּמעׂשה
ּכיצד? הּמחׁשבה. מּיד ולא הּמעׂשה מּיד לא מבּטלת ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹאינּה
לטּבעת להחזירּה עליה ׁשחׁשב ּכלים אֹו ּבהמה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָטּבעת
נעׂשית ּוכאּלּו זֹו, ּבמחׁשבה טמאה מקּבלת זֹו הרי - ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻאדם
טּבעת להּניחּה עליה וחּׁשב חזר עׂשּיתּה. מּתחּלת ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָלאדם
הרי האדם, ּבּה נתקּׁשט ׁשּלא ּפי על אף - ּכׁשהיתה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבהמה
הּמחׁשבה, מּדי מבּטלת הּמחׁשבה ׁשאין טמאה; מקּבלת ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻזֹו
ּכמעׂשה יתּקנּה אֹו אֹותּה ׁשּיׁשּוף ּכגֹון מעׂשה, ׁשּיעׂשה ְְְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָעד
- לּבהמה עליה וחּׁשב לאדם, הּטּבעת היתה ּבהמה. ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשל

ּכׁש טמאה מקּבלת היא עֹוליןעדין הּכלים ׁשאין היתה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
- לּבהמה וׁשּנּה מעׂשה, ּבּה עׂשה ּבמחׁשבה. טמאתן ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֻמּדי
וכן הּמעׂשה. מּיד מבּטל ׁשהּמעׂשה טמאה; מקּבלת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻאינּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.‡Èלהם ואין מעׂשה להם יׁש - וקטן ׁשֹוטה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחרׁש
אכלין. הכׁשר ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָמחׁשבה,

.·Èמקּבלת[פעמון]זּוג לּבהמה, עליה ׁשחּׁשב ּדלת ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשל
חּברֹו אפּלּו - ּדלת ׁשל ׁשּנעׂשה ּבהמה וׁשל ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻטמאה;
טמאה מקּבל זה הרי - ּבמסמר קבעֹו ואפּלּו ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֻּבּקרקע,

ּבגּופֹו. מעׂשה ּבֹו ׁשּיׁשּנה עד ְְְֲֶֶֶֶַַַָָּכׁשהיה,

.‚Èּומּניח עֹוׂשה ׁשהּוא [פעמונים]זּוגין[למכירה]אּמן ִִֶֶַַַֻ
טמאה ׁשּמקּבל לדבר העׂשּוי רב אם - ולבהמה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻלדלתֹות
לדבר מקצתם ׁשּיפריׁש עד טמאה, מקּבל הּכל הרי -ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ
מקּבל ׁשאינֹו לדבר העׂשּוי רב ואם טמאה; מקּבל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשאינֹו
לדבר מקצתם ׁשּיפריׁש עד טהֹור, הּכל הרי - ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֻטמאה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טמאה. ְְְֵֵֵֶַַַָָֹֻהמקּבל

.„Èמן חּוץ - טמאה מקּבלין מקֹום, ּבכל הּנמצאין ְְְְְְִִִִִַַָָָָֻוזּוגין
לּדלתֹות. ׁשרּבן מּפני ּבּכרּכים, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻהּנמצאים

.ÂËואחד לדלת אחד זּוגין, ׁשני לי 'עׂשה לאּמן: ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻאמר
ואחת לׁשכיבה אחת מחצלאֹות, ׁשּתי לי 'עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָלבהמה',

לצּורֹות אחת סדינים, ׁשני לי 'עׂשה [מצויירת]לאהלין', ְְְְֲִִִִֵֵַַָֹ
ׁשּיפרׁש עד טמאה, מקּבלין ׁשניהן הרי - לאהלין' ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻואחת

.'לכ וזה ,לכ 'זה ְְְְֶֶַָָֹויאמר:

שישי יום
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מקּבלין‡. עצמן, ּבפני ׁשם להם ׁשּיׁש מּתכֹות ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכל
והּנגר הּדלת, מן חּוץ - הנעילה]טמאה והּמנעּול,[יתד , ְְְְִֶֶֶֶַַַַָֻ

קיבול]והּפֹותה הּציר[בית הדלת]ׁשּתחת ציר והּציר,[- , ְְִִֶַַַַַָ
לׁשּמׁש אֹו לּקרקע, עׂשּויין ׁשאּלּו מּפני והּצּנֹור; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָוהּקֹורה,
וכל ׁשּיּקבעּו. קדם ואפּלּו טמאה, מקּבלין אינן - העץ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻאת

לוי ׁשם לֹו ׁשּיׁש מּתכֹות נוסף]ּכלי ּבפני[- מתטּמא אינֹו - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
עקרב ּכיצד? ּכלי. ּכמקצת ׁשהּוא מּפני לשונית]עצמֹו, -] ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ּפרמּבּיה הּבהמה[רסן]ׁשל לחיי ׁשעל ׁשּלּה ּולחיים טמא. , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
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ׁשאינֹו הּסיף ּכגֹון ּכיצד? ּכלל. מלאכה ּבֹו תּׁשאר ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹולא
ּכל וכן ׁשּיׁשחיזּנּה, עד והּסּכין ׁשּיׁשּופּנּו, עד טמאה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻמקּבל
העׁשת מן ּכלים העֹוׂשה ,לפיכ אּלּו. ּבמעׂשים ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכּיֹוצא

החררה[גוש] מן אֹו ּברזל, עוגה]ׁשל בצורת ׁשל[גוש ְֲִֶֶֶַַָָ
הּסֹובב ּומן מתכת]מּתכת, הּטּסין,[-חישוק ּומן ּגלּגל, ׁשל ְִִִֵֶֶֶַַַַַַ

ּומּכּני הּצּפּויין, בסיסי]ּומן הּכלים,[- ּומאגני הּכלים, ְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָ
הּגרדת ּומן הּׁשחלת, ּומן הּכלים, שאריותּומאזני מיני -] ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

מתכת] ׁשּנעׂשּו,כלי אּלּו ׁשּכל מּפני טהֹורים; אּלּו הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָ
ּכלי מּׁשברי ּכלי העֹוׂשה אבל הן. מּתכֹות ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּגלמי
הּמסמרֹות ּומן הּזמן, מרב ׁשּנׁשחקּו הּכלים ּומן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹמּתכֹות,
לפי טמאה, מקּבלין אּלּו הרי - הּכלים מן ׁשּנעׂשּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּידּוע
מן נעׂשּו אם ידּוע ׁשאין מסמרֹות אבל ּגלמים. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאינם
אֹותן התקין אפּלּו טהֹורין; הן הרי - העׁשת מן אֹו ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָהּכלים

טמאה. מקּבלין אינן ְְְְִִִֵַָָֻלכלי,

טמאה;‚. מקּבל - ּכּסּוי אּלא מחּסר ׁשאינֹו מּתכֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻּכלי
הּכלי. מּגּוף חׁשּוב הּכּסּוי ְִִִֵֶַַָׁשאין

.„- מּתחּלתּה לכ ותּקנּה ׁשפּה אּלא נּקבּה, ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹמחט
אם אבל הּקֹוץ. את ּבּה ׁשּמֹוציאין מּפני טמאה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמקּבלת

עת מּתכֹות,היה ּכלי ּגלמי ּכׁשאר היא הרי - לנּקבּה יד ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָ
טמאה. מקּבלת ְְְֵֶֶַָָֻואינּה

וגלמי‰. טהֹורים, מּתכֹות ּכלי ׁשּגלמי ׁשּבארנּו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּומאחר
ּכלי ּופׁשּוטי טמאים, מּתכֹות ּכלי ּופׁשּוטי טמאים, עץ ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַָּכלי
טהֹור עץ, ּבכלי הּטמא נמצא - ּתֹורה ּדין טהֹורים, ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָעץ
עץ. ּבכלי טהֹור מּתכֹות, ּבכלי והּטמא מּתכֹות, ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּבכלי

.Âוהּׁשריֹון והּכֹובע והרמח הּסיף ּכגֹון הּמלחמה, ּכלי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹּכל
ּתכׁשיטי וכל טמאה. מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻוהּמּגפים
עליהן ׁשּיׁש ּבין והּטּבעֹות, והּנזמים הּקטלה ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאדם,
טמאה. מקּבלין - ּבהן וכּיֹוצא חֹותם, עליהן ׁשאין ּבין ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻחֹותם
מקּבל - קטּנה ּבצּואר לתלֹותֹו והתקינֹו ׁשּנפסל, ּדינר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָאפּלּו
אדם. ּתכׁשיטי ּככל מתטּמא מּתכת, ׁשל קמע וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻטמאה.

.Êׁשעֹוׂשין הּטּבעֹות ּכגֹון והּכלים, הּבהמה ּתכׁשיטי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכל
מקּבלין ואינן טהֹורין, - הּכלים ּולאזני הּבהמה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלצּואר

מּזּוג חּוץ עצמן; ּבפני פעמון]טמאה וכלים[- ּבהמה, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻ
למכּתׁשת זּוגין העֹוׂשה ּכיצד? לאדם. קֹול ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּמׁשמיעים

בשמים] ולעריסה[לכתישת תינוק], ספרים[של ּולמטּפחֹות , ְְְְְֲִִִַָָ
ספר"] בית הם[ל"פעמון הרי - ּתינֹוקֹות ּולמטּפחֹות ,ְְְֲִִֵֵ

ענּבֹולין להם עׂשה המקישות]טהֹורים. לשוניות מקּבלין[- , ְְְְִִִִֶַָָָ
טמאים הן הרי לאדם, קֹול להׁשמיע ונעׂשּו הֹואיל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻטמאה;
טמאה, מקּבלין - ענּבֹוליהן נּטלּו ואפּלּו אדם. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֻּכתכׁשיטי

החרׂש על להּקיׁשֹו ראּוי הּוא .[חרס]ׁשהרי ְֲִֵֶֶֶַַַָ

.Áמקּבל אינֹו - לקטן נעׂשה אם - לאדם העׂשּוי ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָזּוג
נעׂשה ואם נעׂשה; לקֹול ׁשהרי ׁשּלֹו, ּבענּבֹול אּלא ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻטמאה
ׁשאין ּפי על אף טמאה ּומקּבל ּתכׁשיט, זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻלגדֹול

ענּבֹול. ְִלֹו

.Ëהּפרצּופֹות מסיכות]ּכל וכל[- טמאה. מקּבלֹות , ְְְְְַַַָָָֻ
ּבֹו ׁשחֹותמין מּתכת ׁשל מחֹותם חּוץ - טהֹורין ְְִִֵֶֶֶֶַַָָהחֹותמֹות,
אבל אצּבע; מּטּבעֹות חּוץ - טהֹורֹות הּטּבעֹות, וכל ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָּבלבד.
ּכתפיו ּבין אֹותּה ׁשּקֹוׁשר אֹו מתניו, את ּבּה ׁשחֹוגר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָטּבעת

מֹוׁש והאדם הֹואיל - ּבהמה ׁשל הּׁשיר טּבעת טהֹורה. -ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשל ּבהמה ׁשל מּקל וכן טמאה. מקּבלת הּבהמה, את ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבּה
טמאה. מקּבלת ּבֹו, אֹותּה רֹודה ואדם הֹואיל - ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֻמּתכת

.Èיֹורדים הּכלים -]ּכל ראויים נעשים לטמאה[- ְְְִִֵַָָֻ
מעׂשה; ּבׁשּנּוי אּלא טמאה מּדי עֹולין ואין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבמחׁשבה,
והּמחׁשבה הּמחׁשבה, ּומּיד הּמעׂשה מּיד מבּטל ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָוהּמעׂשה
ּכיצד? הּמחׁשבה. מּיד ולא הּמעׂשה מּיד לא מבּטלת ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹאינּה
לטּבעת להחזירּה עליה ׁשחׁשב ּכלים אֹו ּבהמה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָטּבעת
נעׂשית ּוכאּלּו זֹו, ּבמחׁשבה טמאה מקּבלת זֹו הרי - ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻאדם
טּבעת להּניחּה עליה וחּׁשב חזר עׂשּיתּה. מּתחּלת ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָלאדם
הרי האדם, ּבּה נתקּׁשט ׁשּלא ּפי על אף - ּכׁשהיתה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבהמה
הּמחׁשבה, מּדי מבּטלת הּמחׁשבה ׁשאין טמאה; מקּבלת ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻזֹו
ּכמעׂשה יתּקנּה אֹו אֹותּה ׁשּיׁשּוף ּכגֹון מעׂשה, ׁשּיעׂשה ְְְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָעד
- לּבהמה עליה וחּׁשב לאדם, הּטּבעת היתה ּבהמה. ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשל

ּכׁש טמאה מקּבלת היא עֹוליןעדין הּכלים ׁשאין היתה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
- לּבהמה וׁשּנּה מעׂשה, ּבּה עׂשה ּבמחׁשבה. טמאתן ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֻמּדי
וכן הּמעׂשה. מּיד מבּטל ׁשהּמעׂשה טמאה; מקּבלת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻאינּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.‡Èלהם ואין מעׂשה להם יׁש - וקטן ׁשֹוטה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחרׁש
אכלין. הכׁשר ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָמחׁשבה,

.·Èמקּבלת[פעמון]זּוג לּבהמה, עליה ׁשחּׁשב ּדלת ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשל
חּברֹו אפּלּו - ּדלת ׁשל ׁשּנעׂשה ּבהמה וׁשל ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻטמאה;
טמאה מקּבל זה הרי - ּבמסמר קבעֹו ואפּלּו ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֻּבּקרקע,

ּבגּופֹו. מעׂשה ּבֹו ׁשּיׁשּנה עד ְְְֲֶֶֶֶַַַָָּכׁשהיה,

.‚Èּומּניח עֹוׂשה ׁשהּוא [פעמונים]זּוגין[למכירה]אּמן ִִֶֶַַַֻ
טמאה ׁשּמקּבל לדבר העׂשּוי רב אם - ולבהמה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻלדלתֹות
לדבר מקצתם ׁשּיפריׁש עד טמאה, מקּבל הּכל הרי -ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ
מקּבל ׁשאינֹו לדבר העׂשּוי רב ואם טמאה; מקּבל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשאינֹו
לדבר מקצתם ׁשּיפריׁש עד טהֹור, הּכל הרי - ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֻטמאה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טמאה. ְְְֵֵֵֶַַַָָֹֻהמקּבל

.„Èמן חּוץ - טמאה מקּבלין מקֹום, ּבכל הּנמצאין ְְְְְְִִִִִַַָָָָֻוזּוגין
לּדלתֹות. ׁשרּבן מּפני ּבּכרּכים, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻהּנמצאים

.ÂËואחד לדלת אחד זּוגין, ׁשני לי 'עׂשה לאּמן: ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻאמר
ואחת לׁשכיבה אחת מחצלאֹות, ׁשּתי לי 'עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָלבהמה',

לצּורֹות אחת סדינים, ׁשני לי 'עׂשה [מצויירת]לאהלין', ְְְְֲִִִִֵֵַַָֹ
ׁשּיפרׁש עד טמאה, מקּבלין ׁשניהן הרי - לאהלין' ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻואחת

.'לכ וזה ,לכ 'זה ְְְְֶֶַָָֹויאמר:

שישי יום
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מקּבלין‡. עצמן, ּבפני ׁשם להם ׁשּיׁש מּתכֹות ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכל
והּנגר הּדלת, מן חּוץ - הנעילה]טמאה והּמנעּול,[יתד , ְְְְִֶֶֶֶַַַַָֻ

קיבול]והּפֹותה הּציר[בית הדלת]ׁשּתחת ציר והּציר,[- , ְְִִֶַַַַַָ
לׁשּמׁש אֹו לּקרקע, עׂשּויין ׁשאּלּו מּפני והּצּנֹור; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָוהּקֹורה,
וכל ׁשּיּקבעּו. קדם ואפּלּו טמאה, מקּבלין אינן - העץ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻאת

לוי ׁשם לֹו ׁשּיׁש מּתכֹות נוסף]ּכלי ּבפני[- מתטּמא אינֹו - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
עקרב ּכיצד? ּכלי. ּכמקצת ׁשהּוא מּפני לשונית]עצמֹו, -] ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ּפרמּבּיה הּבהמה[רסן]ׁשל לחיי ׁשעל ׁשּלּה ּולחיים טמא. , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
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עצמן; ּבפני טמאה מקּבלין ואינן טהֹורין, - ּומּכאן ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻמּכאן
חּבּורן ּובׁשעת עצמן. ּבפני ׁשם להם ׁשאין ,[לרסן]מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

טמאה. מקּבלין ְְְִַַָֹֻהּכל

מלחמה·. ּבׁשעת האדם לחיי על ׁשּמּניחין ּברזל ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָטּסין
עצמן; ּבפני ׁשם להם ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלין אינן -ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
קּבּול. ּכלי ּככל מתטּמאין מים, קּבּול ּבית ּבהן יׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָואם

מּלמעלן,‚. וכעדׁשה מּלמּטן ּכקדרה עׂשּוי ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָנזם
ׁשה עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת - ׁשּלֹו הּקדרה ריונפרק ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

עצמּה, ּבפני טמאה מקּבלת והעדׁשה קּבּול; ּבית לּה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻיׁש
והּצנירה עצמּה. ּבפני ׁשם לּה ׁשּיׁש מחט]מּפני ׁשּלּה[- ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבפני טמאה מקּבלת אינּה - ּבאף אֹו ּבאזן נכנסת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהיא
עׂשּוי הּנזם היה עצמּה. ּבפני ׁשם לּה ׁשאין מּפני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעצמּה,

אׁשּכֹול ּבית[ענבים]ּכמין ּבֹו ׁשאין מּפני טהֹור; - ונפרק , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָ
אינֹו והרי עצמֹו, ּבפני ׁשם מּמּנּו ּגרּגר לכל ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָקּבּול,

מּׁשּנפרק. לתכׁשיט ְְְִִִֶַַָראּוי

הּנקראת„. היא אחת, ּברגל הּבנֹות ׁשּמּניחין אחת ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָטּבעת
ּכלי צּורת עליה ׁשאין מּפני טמאה, מקּבלת ואינּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ'ּבירית';
ּבּה ׁשּקֹוׁשר טּבעת אֹו הּכלים, טּבעת ּכמֹו אּלא ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָּתכׁשיט,
ּברגליהן, הּבנֹות ׁשּמׂשימֹות טּבעֹות ׁשּתי אבל ּכתפיו. ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבין
מּפני טמאה; מקּבלֹות - לזֹו מּזֹו ּביניהן מּטלת ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻֻוׁשלׁשלת

'ּכבלים'. הּנקראין והן הּבנֹות, מּתכׁשיטי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשהן

ּבחּוט[שרשרת]קטלה‰. והן מּתכת, ׁשל ׁשּלּה ׁשהחליֹות ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
מקּבלֹות החליֹות - החּוט ונפסק ּפׁשּתן, ׁשל אֹו צמר ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֻׁשל
ׁשּלּה החּוט היה עצמֹו. ּבפני ּכלי ואחת אחת ׁשּכל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻטמאה,
אֹו מרּגלּיֹות וׁשל טֹובֹות אבנים ׁשל והחליֹות מּתכת, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשל
מתטּמא זה הרי - קּים והחּוט החליֹות, ונׁשּברּו זכּוכית, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֻׁשל

קטלה, ׁשירי עצמֹו. -]ּבפני קטּנה.[שיעורה צּואר ּכמלא ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ

.Â,טמאה מקּבלין ואין טהֹורין, - מּתכת ׁשל הּכּסּויין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻּכל
הּמחם מּכּסּוי חּוץ עצמן; ּבפני ׁשם להם ׁשאין ,[דוד]מּפני ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

טני את[סל]ּומּכּסּוי ּבֹו ׁשּמּניחין מּפני - רֹופאין ׁשל ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַ
קּבּול.[תחבושת]האסּפלֹונית ּכלי נעׂשה , ְְְֲִִִִֶַָ

.Êזה הרי - מראה ועׂשהּו ולּטׁשֹו, ׁשּׁשפֹו מּתכת ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכּסּוי
טמאה. ְְֵַָֻמקּבל

.Áוהן טמאה; מקּבלֹות מּתכת, ׁשל הּמׁשקלֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֻּכל
ׁשל אנקּיֹות ׁשהיּו עץ ׁשל מאזנים קנה 'אנקּיֹות'. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻֻהּנקראין
הּתלּויֹות האנקּיֹות מּפני טמאה, מקּבל - ּבֹו ּתלּויֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻֻּברזל
ּפׁשּתן מֹוכרי ׁשל ּבמאזנים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹּבֹו.
טמאה, מקּבל אינֹו - ּבּתים ּבעלי ׁשל אבל צמר; ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּומֹוכרי

ּבֹו. קבּועֹות האנקּיֹות ׁשּיהיּו ְְְִִֶַָֻעד

.Ë,ּבהן וׁשֹוקל ׁשהחזירן ּפי על אף - ׁשּנׁשּתּברּו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמׁשקלֹות
מהן יחד טמאה. מקּבלֹות -]אינן שבירתם ליטרין,[אחר חציי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֻ

טמאה. מקּבלין אּלּו הרי - ליטרין רביעי ליטרין, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַָֻׁשליׁשי

.È.טמאה מקּבלת - ּבּה ׁשֹוקל להיֹות והתקינּה ׁשּנפסלה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻסלע

.‡Èּכּתפים[מוט]אנקלי וׁשל[סבלים]ׁשל טהֹורה; , ְְְְִִֶֶַָָֻ
נקליטי ׁשל אנקלי מתטּמאה. וילון]רֹוכלים, הּמּטה,[קרשי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֻ

ּדרּגׁש וׁשל עור]טהֹורה; ּכּורת[-מיטת ׁשל אנקלי מתטּמאה. , ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֻ
ׁש מתטּמאה.הּצּידים ׁשּדה, וׁשל טהֹורה; הּדגים, ּבּה ּצדין ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

זה מתטּמאה. ׁשלחן, וׁשל טהֹורה; העץ, מנֹורת ׁשל ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻאנקלי
הרי - הּתֹורה מן עצמֹו ּבפני טמאה ׁשּמקּבל ּכלי ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּכלל:
טמאה. מקּבלֹות ׁשּלֹו והּׁשלׁשלת ׁשּלֹו מּתכת ׁשל ְְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻהאנקלי
עץ ּוכלי עץ, ּכלי ּפׁשּוטי ּכגֹון - טמאה מקּבל ׁשאינֹו ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַָֻּוכלי
והּׁשלׁשלת מּתכת ׁשל אנקלי - ּבהן וכּיֹוצא ּבמּדה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּבאים
עצמּה, ּבפני אחת אחת - וכּלן טמאה. מקּבלין אינן ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻׁשּלֹו
אּלא עצמֹו, ּבפני ּכלי הּׁשלׁשלת אֹו האנקלי ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻטהֹורה;
ּבּה ׁשּתֹולין ׁשּבּכתלים אנקלי ואפּלּו ּכלי. ּכמקצת הן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻהרי

טהֹורה. ּבהן, וכּיֹוצא והּבגדים ְְְְִִֵֵֶַַַָָָהּכלים

.·Èוהעׂשּויה מתטּמאה; נעילה, ּבית ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשלׁשלת
חיות]לכתיפה קשירת טהֹורה.[- , ְְִִָָ

.‚Èסיטֹונֹות ׁשל חנויות]ׁשלׁשלת מּפני[- מתטּמאה, - ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ
טהֹורה, - ּבּתים ּבעלי וׁשל החנּיֹות; ּבּה נֹועלין ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשהן

לנֹואי. אּלא ְֵֶֶָָׁשאינּה

.„Èמֹוׁשחי ׁשל ׁשּלהן[מודדי]ׁשלׁשלת והיתדֹות קרקע, ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
טמאה. מקּבלין ׁשּמֹוׁשחין, ּבׁשעה - ּבּקרקע ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֻׁשּתֹוקעין
ׁשהיא לפי טהֹורה, - עצים מקֹוׁשׁשי ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָוׁשלׁשלת

העץ. את ְֵֶֶֶַָמׁשּמׁשת

.ÂËסמּו מּמּנה טפחים ארּבעה - ּגדֹול ּדלי ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשלׁשלת
והּׁשאר הּדלי; צר ׁשהיא מּפני הּדלי עם מתטּמא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹלּדלי,
קטן, ּדלי וׁשלׁשלת עצמֹו. ּבפני ׁשם לֹו ׁשאין לפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָטהֹור,

טפחים. ְֲִָָָעׂשרה

.ÊËוהּקנטר והּסּדן, מּתכת ׁשל ּבּנאי,[גרזן]הּכּדּור ׁשל ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ
וחמֹור[יתד]והּדקר חרׁש, לעבודתו]ׁשל מיוחד ׁשל[מושב ְֲֶֶֶֶַַָָ

והּמׁשקלת והּמטלטלת הכתלים]נּפח, יושר לבדיקת כלים -] ְְְְְִֶֶֶַַַָֹֻ
הּזיתים, ּבהן ׁשחֹובטין ּברזל ׁשל והּכידים ּבנין, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל

לטחינה]והאפרּכס התבואה עוברת דרכו מּתכת,[- ׁשל ְְֲֵֶֶֶַַָ
קנה, ׁשל הּקלמֹוס ראׁש הּסֹופרים ּבֹו ׁשּכֹורתין ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻוהאֹולר

והּכן מּתכת, ׁשל והּכּנה[לוח]והּקלמֹוס ׁשּמׂשרטטין[סרגל], ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָֻ
הּסֹופרים הקלף]ּבהן ׁשּכל[על טמאה; מקּבלין אּלּו ּכל - ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן עצמֹו. ּבפני ׁשם לֹו יׁש מהן ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹאחד
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אֹותן‡. לתקע העׂשּויין הּתקרה ּבהן ׁשּמחזיקין ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹמסמרֹות
ׁשּתֹוקעין הּמסמרֹות וכן טמאה; מקּבלין אינן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻּבעצים,
להיֹותֹו הּמסמר התקין ואם ּבהן. לתלֹות ּבּכתלים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָאֹותן
ׁשהתקינֹו מסמר ּכיצד? טמאה. מקּבל עצמֹו, ּבפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֻּכלי
הּפתילה, את ּבֹו מֹוציא להיֹות אֹו ּבֹו, ונֹועל ּפֹותח ְְְְִִִִֵֵֶַַָלהיֹות
מקּבל זה הרי - חמֹור ׁשל אֹו יד ׁשל ּברחים ׁשּנתנֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאֹו
עד טהֹור, - החבית את ּבֹו ּפֹותח להיֹות התקינֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻטמאה.

כך]ׁשּיצרפּנּו לשם .[יעצבו ְְִֶֶ

ל·. סימן ּכמֹו עׂשּוי ׁשהּוא הּפתחמסמר [לידעׁשמירת ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
בו] עברו ׁשלחניאם ׁשל מסמר וכן טמאה; מקּבל אינֹו ,ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֻֻ

ּתלֹויי וכן טהֹור; והּכיס, הּמאזנים את ּבֹו ּתֹולה [ווי]ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
הגוף]הּמגרדֹות שמגרדות ּפי[מתכות על אף - טהֹורֹות , ְְִֵַַַַ

הּתקיעה. מסמרֹות מּׁשאר ּבצּורתן, מׁשּנין אּלּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּמסמרין

הּגרע‚. חובש]מסמר -]- הּדם ּבֹו ׁשמּקיזין הּכלי והּוא , ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
הּׁשעֹות אבן ׁשל ּומסמר טמאה. שמש]מקּבל שעון טהֹור.[- , ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
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הּגרּדי„. האורג]מסמר ּכעין[- האר הּמסמר והּוא , ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹ
ולֹופף העץ אֹו הּקנה ׁשפֹופרת האֹורג ּבֹו ׁשּמכניס ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּפּוד

טמאה. מקּבל - החּוטין ְְִֵֶַַָָָֻעליה

העל‰. ּבעגלה: הּמתטּמאֹות מּתכֹות ּכלי [המוטאּלּו ְְְֲִֵֵַַַָָָָָֹ
הבהמות] לבין מהעגלה והּקטרבהנמשך מּתכת, [העץׁשל ְְֵֶֶֶַַַ

הבהמות] והּכנפיםשעל מתכות], [בחוריהם]המקּבלֹות[טסי ְְְְִַַַַָ
והּסֹומ ּבהמה, צּוארי ׁשּתחת ּוברזל הרצּועֹות, יתדאת -] ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

העגלה] והּמחּגרשבקצה העול], שבקצה והּתמחּיֹות[יתד , ְְְְֵַַַַֻ
אבנים] להנחת בעגלה והענּבֹול[מקום הפעמון], לשון -], ְְִָ

ּכּלן[וו]והּצנירה את המחּבר ּומסמר העגלה], חלקי כל -]. ְְְְִֵֵֶַַַַָָֻ
המצּפה עץ ׁשל העל ּבעגלה: טהֹורין ,[במתכת]ואּלּו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹֻ

את הּמׁשמיעֹות והּׁשפֹופרֹות לנֹואי, העׂשּויין ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָוהּכנפים
והאבר והּסֹובב[עופרת]הּקֹול, ּבהמה, צּוארי [-ׁשּבצד ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָ
מתכת] והּטּסיןחישוק ּגלּגל, מתכת]ׁשל והּצּפּויין,[לוחות , ְְְִִִֶַַַַַ

טהֹורין. אּלּו ּכל - ׁשּבּה הּמסמרֹות ּכל ְְְְִֵֶַַָָָָּוׁשאר

.Âהּבד ּבית המוסקת]עקרב שבקורה טמאה.[ברזל מקּבל , ְְְֵֵַַַַָָֻ
ּגרֹוסֹות ׁשל גריסים]ארֹון מוכרי טהֹור[- ׁשהּוא ּפי על אף - ִֶֶַַָָָ

טמאה. מקּבלת זֹו הרי מּתכת, ׁשל עגלה ּתחּתיו היתה אם -ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

.Ê:ּכלים ׁשלׁשה מּׁשּום טמאה מקּבלת ּפלּפלין, ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻרחים
ּכברה ּומּׁשּום מּתכֹות, ּכלי ּומּׁשּום קּבּול, ּכלי .[נפה]מּׁשּום ְְְִִִִִִַָָָ

.Áׁשּבּמגּדל מּתכת ׁשל ּבּתים,[ארון]הּדלת ּבעלי ׁשל - ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשּמּניחים טמאה, מקּבלת רֹופאים, וׁשל טמאה; מקּבלת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻאינּה

האסּפלֹונית את הּמסּפרים.[תחבושת]ּבּה את ּבּה ותֹולה , ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ

.Ëצבת]טּסין כעין את[- ּבהן ׁשּמנערין מּתכת ׁשל ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָ
טהֹורין. ּבּכירה, והּקבּועין טמאה; מקּבלין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻהּקדרה,

.Èהּפתילה[צבת]הּמלקחים את ּבהן [שנשרפה]ׁשּממע, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
והּצּנֹורֹות טמאה. ברזלים]מקּבלין הרחים[- את ׁשּתֹופסֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻ

לחּזק. אּלא עׂשּויֹות ׁשאינן טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמּלמעלן

.‡Èהיתה[קורה]קלסטרה אם - הּדלת את ּבּה ׁשּנֹועלין ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֻ
מּתכת, ּומצּפה עץ ׁשל היתה מתטּמאה; מּתכת, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

ְָטהֹורה.

.·Èוהּפרנה מנעול]הּפין חלקי טמאים.[שני , ְְְִִֵַַָֻ

.‚Èהפלך]ּפּקה שבראש לפי[כדור טהֹורה, - מּתכת ׁשל ְְִִֶֶֶַָָ
העץ. את מׁשּמׁשת ְִֵֶֶֶֶַָׁשהיא

.„Èוהעימה[פלך]הּכֹוׁש עליו], כרוכים שהחוטים ,[העץ ְִַָָ
וסימּפֹוניה נגינה]והּמּקל, -[כלי מּתכת ׁשל וחליל , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

חּוץ טהֹורין; מּתכת, ּומצּפין עץ ׁשל היּו טמאה. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻֻמקּבלין
ּכנפים קּבּול ּבית בּה היה ׁשאם - הּסימּפֹוניה [לוחותמן ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ

דקות] טמאה.מתכת מצּפה, ׁשהיא ּפי על אף -ְְִִֵֶַַָָֻ

.ÂËיֹודע אין אם - חליֹות חליֹות מפּצלת ׁשהיא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַֻֻֻהחצֹוצרת
מחּברת; ּכׁשהיא טמאה מקּבלת זֹו הרי אּמן, אּלא ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻֻלהחזירּה
טמאה. מקּבלת אינּה ּולהחזירּה, לפרקּה הּכל יכֹולין ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻואם

.ÊËהחצוצרה]הּקצה של הּפה[העליון עליו ׁשּמּניחין ִִֶֶֶַַַָָָ
האחר והּקצה עצמֹו; ּבפני טמאה מקּבל ּתקיעה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻּבׁשעת

התחתון]הרחב עצמֹו.[חלקה ּבפני טמאה מקּבל אינֹו , ְְְְִֵֵֵַַָָָָֻ
עצמן ּבפני מנֹורה קני ּבֹו, ּכּיֹוצא טמא. הּכל חּבּור, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹּובׁשעת

לוי ׁשם להן ׁשּיׁש מּפני טמאה, מקּבלין אין נוסף]- -]; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻ

ׁשּלּה הנר]הּפרח קיבול ּבפני[בית מתטּמאין - והּבסיס , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
טמאה. מקּבלין הּכל חּבּור, ּובׁשעת ְְְְְִִִַַַַָָֹֻעצמן.

.ÊÈׁשהיא החּצים -]קֹורת לׁשֹונֹות[לוח ּבּה ׁשּיׁש הּמּטרה, ְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּברגלי אֹותּה וׁשּמּניחין טמאה; מקּבלת - מּתכת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשל

והּקֹולר טהֹורה. אסירים]האסירים, צווארי מקּבל[שעל , ְְְֲִִֵַַָָָ
מגרה הּדלת[משור]טמאה. לחֹור ׁשּניה [הכניסוׁשעׂשה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

הפתח] כלפי ושיניו המשקוף ׁשּמׁשּתּמׁשלתוך ּפי על אף -ְִִֵֶַַַ
לחֹור עׂשיּה מּׁשּנטמאת ואם טמאה; מקּבלת אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּבּה,
הפכּה ּבמסמר. ׁשּיקּבעּנה עד ּבטמאתּה, זֹו הרי - [-הּדלת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

המשקוף] לכיוון שהשיניים ּביןבאופן מּלמעלן, ּבין -ְְִֵֵַָ
טהֹורה.מּל - הּצדדין מן ּבין מּטן, ְְְִִִֵַַָָָ

יא ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

טמאה,‡. יקּבל ולא מּתכת ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּכּמה
ּׁשהּוא מה לפי הּכל מּטמאתֹו? יטהר עניינו]אֹו לפי -]. ְְְִִִֶַַַָֹֻ

עדין·. - מלאכּתֹו מעין לעׂשֹות יכֹול ׁשהּכלי זמן ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָּכל
מּתכת ׁשל ּדלי ּכיצד? ׁשלם. ּככלי וחׁשּוב ּכלי, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָהּוא
ּכלי הּוא הרי - ּבֹו למּלאת יכֹול הּוא והרי ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָֹׁשּנׁשּבר,
לקּבל ּכדי הּמחם, חּמין. ּבֹו לחם ּכדי הּקּומקּום, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּכׁשהיה.

מטבעות]סלעים הּלפס[- למים]. גדול לקּבל[כלי ּכדי , ְְְִֵֵֶֶַַָ
ּפרּוטֹות.[כדים]קיתֹונֹות לקּבל ּכדי הּקיתֹון, מּתכת. ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַ

למד ּכדי הּׁשמן, ּומּדֹות הּיין. ּבהן למד ּכדי הּיין, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמּדֹות
נקבים ׁשלׁשה בּה ׁשּנפרצּו חרּדל ׁשל מסננת הּׁשמן. ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהן

זה לתֹו זה אחד]מּלמּטה, במקום ׁשאינּה[- לפי טהֹורה, - ְְְְִִֵֶֶֶַָָָ
מגרפה מלאכּתּה. מעין לבחישה]מׁשּמׁשת ּכּפּה[כלי ׁשּנּטל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

מעין עֹוׂשה ׁשאינּה טהֹורה; ּכקרנס, ׁשהיא ּפי על אף -ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּה לתקע נעׂשית לא והיא הּקרנס, מעין אּלא ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻמלאכּתּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְֵֵֶַָָֹֻּכקרנס.

ׁשלׁש‚. ּבֹו נׁשּתּיר אם - ׁשּניו ׁשּנּטלּו צמר ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמסרק
- הּׁשלׁש מן אחת החיצֹונה היתה טמא. אחד, ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּבמקֹום
אינּה ׁשהחיצֹונה ּפׁשּתן; ּבֹו לסרק יכֹול ׁשאינֹו לפי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹטהֹור,

לּסריקה היא]מֹועלת רחבה מעין[כי עֹוׂשה ׁשאינֹו וכל , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ׁשּתים, הּמסרק מן נּטלּו טהֹור. - מּתכֹות ּבכלי ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָמלאכּתֹו

למלקטת מלקחיים]ועׂשאן והתקינּה[- אחת, טמאֹות. - ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
ללּפף אֹו לכרוך]לנר, מקּבלת[- - לרּקּום החּוט עליה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשּלא ּפי על אף - ּוגדֹולה עבה הּׁשן היתה ואם ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻטמאה;
עצמּה. ּבפני מתטּמאה זֹו הרי ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָהתקינּה,

.„- ׁשּתים ּבֹו ונׁשּתּיר ׁשּניו, ׁשּנּטלּו ּפׁשּתן ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמסרק
טהֹור. אחת, ּבֹו נׁשּתּיר ְִֵֵַַַָָטמא;

מהבור]הּכדּומים‰. כלים להעלאת ׁשּנׁשּתּברּו,[מקלות ְְְִִֶַַ
ׁשּלהן שבראשיהם]ואנקלי וו ׁשהרי[- טמאין; - קּימת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָֻ

מּקדם. ּכׁשהיּו הּבאר, מן הּדלי ּבהן להֹוציא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאפׁשר

.Âמשור]מגרה מּבינתים[- אחת ׁשּנּה שניׁשּנּטלה כל בין -] ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
שן] נשברה הּסיטשיניים מלא ּבּה נׁשּתּיר טהֹורה. ארבעה, -] ְְְִִֵַַָָֹ

ּבּנׁשאר.אגודלין] לגּור אפׁשר ׁשהרי טמאה, - אחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבמקֹום

.Êוהּמפסלת[גרזן]הּמעצד חדה]והאזמל והּמקּדח[סכין ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
חּסּומן נּטל טמאה; מקּבלין עדין שלהן]ׁשּנפגמּו, החוד -], ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֻ

לׁש ׁשּנחלקּו וכּלן הּמקּדח,טהֹורין. מן חּוץ - טמאין נים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֻ
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הּגרּדי„. האורג]מסמר ּכעין[- האר הּמסמר והּוא , ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹ
ולֹופף העץ אֹו הּקנה ׁשפֹופרת האֹורג ּבֹו ׁשּמכניס ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּפּוד

טמאה. מקּבל - החּוטין ְְִֵֶַַָָָֻעליה

העל‰. ּבעגלה: הּמתטּמאֹות מּתכֹות ּכלי [המוטאּלּו ְְְֲִֵֵַַַָָָָָֹ
הבהמות] לבין מהעגלה והּקטרבהנמשך מּתכת, [העץׁשל ְְֵֶֶֶַַַ

הבהמות] והּכנפיםשעל מתכות], [בחוריהם]המקּבלֹות[טסי ְְְְִַַַַָ
והּסֹומ ּבהמה, צּוארי ׁשּתחת ּוברזל הרצּועֹות, יתדאת -] ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

העגלה] והּמחּגרשבקצה העול], שבקצה והּתמחּיֹות[יתד , ְְְְֵַַַַֻ
אבנים] להנחת בעגלה והענּבֹול[מקום הפעמון], לשון -], ְְִָ

ּכּלן[וו]והּצנירה את המחּבר ּומסמר העגלה], חלקי כל -]. ְְְְִֵֵֶַַַַָָֻ
המצּפה עץ ׁשל העל ּבעגלה: טהֹורין ,[במתכת]ואּלּו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹֻ

את הּמׁשמיעֹות והּׁשפֹופרֹות לנֹואי, העׂשּויין ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָוהּכנפים
והאבר והּסֹובב[עופרת]הּקֹול, ּבהמה, צּוארי [-ׁשּבצד ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָ
מתכת] והּטּסיןחישוק ּגלּגל, מתכת]ׁשל והּצּפּויין,[לוחות , ְְְִִִֶַַַַַ

טהֹורין. אּלּו ּכל - ׁשּבּה הּמסמרֹות ּכל ְְְְִֵֶַַָָָָּוׁשאר

.Âהּבד ּבית המוסקת]עקרב שבקורה טמאה.[ברזל מקּבל , ְְְֵֵַַַַָָֻ
ּגרֹוסֹות ׁשל גריסים]ארֹון מוכרי טהֹור[- ׁשהּוא ּפי על אף - ִֶֶַַָָָ

טמאה. מקּבלת זֹו הרי מּתכת, ׁשל עגלה ּתחּתיו היתה אם -ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

.Ê:ּכלים ׁשלׁשה מּׁשּום טמאה מקּבלת ּפלּפלין, ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻרחים
ּכברה ּומּׁשּום מּתכֹות, ּכלי ּומּׁשּום קּבּול, ּכלי .[נפה]מּׁשּום ְְְִִִִִִַָָָ

.Áׁשּבּמגּדל מּתכת ׁשל ּבּתים,[ארון]הּדלת ּבעלי ׁשל - ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשּמּניחים טמאה, מקּבלת רֹופאים, וׁשל טמאה; מקּבלת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻאינּה

האסּפלֹונית את הּמסּפרים.[תחבושת]ּבּה את ּבּה ותֹולה , ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ

.Ëצבת]טּסין כעין את[- ּבהן ׁשּמנערין מּתכת ׁשל ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָ
טהֹורין. ּבּכירה, והּקבּועין טמאה; מקּבלין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻהּקדרה,

.Èהּפתילה[צבת]הּמלקחים את ּבהן [שנשרפה]ׁשּממע, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
והּצּנֹורֹות טמאה. ברזלים]מקּבלין הרחים[- את ׁשּתֹופסֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻ

לחּזק. אּלא עׂשּויֹות ׁשאינן טמאה, מקּבלין אינן - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמּלמעלן

.‡Èהיתה[קורה]קלסטרה אם - הּדלת את ּבּה ׁשּנֹועלין ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֻ
מּתכת, ּומצּפה עץ ׁשל היתה מתטּמאה; מּתכת, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

ְָטהֹורה.

.·Èוהּפרנה מנעול]הּפין חלקי טמאים.[שני , ְְְִִֵַַָֻ

.‚Èהפלך]ּפּקה שבראש לפי[כדור טהֹורה, - מּתכת ׁשל ְְִִֶֶֶַָָ
העץ. את מׁשּמׁשת ְִֵֶֶֶֶַָׁשהיא

.„Èוהעימה[פלך]הּכֹוׁש עליו], כרוכים שהחוטים ,[העץ ְִַָָ
וסימּפֹוניה נגינה]והּמּקל, -[כלי מּתכת ׁשל וחליל , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

חּוץ טהֹורין; מּתכת, ּומצּפין עץ ׁשל היּו טמאה. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻֻמקּבלין
ּכנפים קּבּול ּבית בּה היה ׁשאם - הּסימּפֹוניה [לוחותמן ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ

דקות] טמאה.מתכת מצּפה, ׁשהיא ּפי על אף -ְְִִֵֶַַָָֻ

.ÂËיֹודע אין אם - חליֹות חליֹות מפּצלת ׁשהיא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַֻֻֻהחצֹוצרת
מחּברת; ּכׁשהיא טמאה מקּבלת זֹו הרי אּמן, אּלא ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻֻלהחזירּה
טמאה. מקּבלת אינּה ּולהחזירּה, לפרקּה הּכל יכֹולין ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻואם

.ÊËהחצוצרה]הּקצה של הּפה[העליון עליו ׁשּמּניחין ִִֶֶֶַַַָָָ
האחר והּקצה עצמֹו; ּבפני טמאה מקּבל ּתקיעה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻּבׁשעת

התחתון]הרחב עצמֹו.[חלקה ּבפני טמאה מקּבל אינֹו , ְְְְִֵֵֵַַָָָָֻ
עצמן ּבפני מנֹורה קני ּבֹו, ּכּיֹוצא טמא. הּכל חּבּור, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹּובׁשעת

לוי ׁשם להן ׁשּיׁש מּפני טמאה, מקּבלין אין נוסף]- -]; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻ

ׁשּלּה הנר]הּפרח קיבול ּבפני[בית מתטּמאין - והּבסיס , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
טמאה. מקּבלין הּכל חּבּור, ּובׁשעת ְְְְְִִִַַַַָָֹֻעצמן.

.ÊÈׁשהיא החּצים -]קֹורת לׁשֹונֹות[לוח ּבּה ׁשּיׁש הּמּטרה, ְִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּברגלי אֹותּה וׁשּמּניחין טמאה; מקּבלת - מּתכת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשל

והּקֹולר טהֹורה. אסירים]האסירים, צווארי מקּבל[שעל , ְְְֲִִֵַַָָָ
מגרה הּדלת[משור]טמאה. לחֹור ׁשּניה [הכניסוׁשעׂשה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

הפתח] כלפי ושיניו המשקוף ׁשּמׁשּתּמׁשלתוך ּפי על אף -ְִִֵֶַַַ
לחֹור עׂשיּה מּׁשּנטמאת ואם טמאה; מקּבלת אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּבּה,
הפכּה ּבמסמר. ׁשּיקּבעּנה עד ּבטמאתּה, זֹו הרי - [-הּדלת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

המשקוף] לכיוון שהשיניים ּביןבאופן מּלמעלן, ּבין -ְְִֵֵַָ
טהֹורה.מּל - הּצדדין מן ּבין מּטן, ְְְִִִֵַַָָָ

יא ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

טמאה,‡. יקּבל ולא מּתכת ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּכּמה
ּׁשהּוא מה לפי הּכל מּטמאתֹו? יטהר עניינו]אֹו לפי -]. ְְְִִִֶַַַָֹֻ

עדין·. - מלאכּתֹו מעין לעׂשֹות יכֹול ׁשהּכלי זמן ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָּכל
מּתכת ׁשל ּדלי ּכיצד? ׁשלם. ּככלי וחׁשּוב ּכלי, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָהּוא
ּכלי הּוא הרי - ּבֹו למּלאת יכֹול הּוא והרי ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָֹׁשּנׁשּבר,
לקּבל ּכדי הּמחם, חּמין. ּבֹו לחם ּכדי הּקּומקּום, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּכׁשהיה.

מטבעות]סלעים הּלפס[- למים]. גדול לקּבל[כלי ּכדי , ְְְִֵֵֶֶַַָ
ּפרּוטֹות.[כדים]קיתֹונֹות לקּבל ּכדי הּקיתֹון, מּתכת. ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַ

למד ּכדי הּׁשמן, ּומּדֹות הּיין. ּבהן למד ּכדי הּיין, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמּדֹות
נקבים ׁשלׁשה בּה ׁשּנפרצּו חרּדל ׁשל מסננת הּׁשמן. ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהן

זה לתֹו זה אחד]מּלמּטה, במקום ׁשאינּה[- לפי טהֹורה, - ְְְְִִֵֶֶֶַָָָ
מגרפה מלאכּתּה. מעין לבחישה]מׁשּמׁשת ּכּפּה[כלי ׁשּנּטל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

מעין עֹוׂשה ׁשאינּה טהֹורה; ּכקרנס, ׁשהיא ּפי על אף -ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּה לתקע נעׂשית לא והיא הּקרנס, מעין אּלא ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻמלאכּתּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְֵֵֶַָָֹֻּכקרנס.

ׁשלׁש‚. ּבֹו נׁשּתּיר אם - ׁשּניו ׁשּנּטלּו צמר ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמסרק
- הּׁשלׁש מן אחת החיצֹונה היתה טמא. אחד, ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּבמקֹום
אינּה ׁשהחיצֹונה ּפׁשּתן; ּבֹו לסרק יכֹול ׁשאינֹו לפי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹטהֹור,

לּסריקה היא]מֹועלת רחבה מעין[כי עֹוׂשה ׁשאינֹו וכל , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ׁשּתים, הּמסרק מן נּטלּו טהֹור. - מּתכֹות ּבכלי ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָמלאכּתֹו

למלקטת מלקחיים]ועׂשאן והתקינּה[- אחת, טמאֹות. - ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
ללּפף אֹו לכרוך]לנר, מקּבלת[- - לרּקּום החּוט עליה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשּלא ּפי על אף - ּוגדֹולה עבה הּׁשן היתה ואם ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻטמאה;
עצמּה. ּבפני מתטּמאה זֹו הרי ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָהתקינּה,

.„- ׁשּתים ּבֹו ונׁשּתּיר ׁשּניו, ׁשּנּטלּו ּפׁשּתן ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמסרק
טהֹור. אחת, ּבֹו נׁשּתּיר ְִֵֵַַַָָטמא;

מהבור]הּכדּומים‰. כלים להעלאת ׁשּנׁשּתּברּו,[מקלות ְְְִִֶַַ
ׁשּלהן שבראשיהם]ואנקלי וו ׁשהרי[- טמאין; - קּימת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָֻ

מּקדם. ּכׁשהיּו הּבאר, מן הּדלי ּבהן להֹוציא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאפׁשר

.Âמשור]מגרה מּבינתים[- אחת ׁשּנּה שניׁשּנּטלה כל בין -] ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
שן] נשברה הּסיטשיניים מלא ּבּה נׁשּתּיר טהֹורה. ארבעה, -] ְְְִִֵַַָָֹ

ּבּנׁשאר.אגודלין] לגּור אפׁשר ׁשהרי טמאה, - אחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבמקֹום

.Êוהּמפסלת[גרזן]הּמעצד חדה]והאזמל והּמקּדח[סכין ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
חּסּומן נּטל טמאה; מקּבלין עדין שלהן]ׁשּנפגמּו, החוד -], ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֻ

לׁש ׁשּנחלקּו וכּלן הּמקּדח,טהֹורין. מן חּוץ - טמאין נים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֻ
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והרנקי ּבֹו. לנקב יכֹול אינֹו נגרים]ׁשהרי עצמּה[כלי ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֻ
ּכלי. מּקצת ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת אינּה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

.Áיד ּומּגל והרמח, מּגל, ּכמֹו העקם והּסּכין והּסּכין, ְְְְִִִֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹהּסיף,
ביתי] לשימוש ּבעלי[- ׁשל קטּנים מסּפרים וזּוג קציר, ּומּגל ,ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

ּכל - ׁשּנחלקּו סּפרים ׁשל ּגדֹולים מסּפרים ׁשל וזּוג ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּתים,
מלאכּתֹו. מעין עֹוׂשה ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל מהם ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻחלק

.Ëׁשאינּה לפי טהֹורה, - לׁשנים ׁשּנחלקה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָמסּפרת
ּבדחק. אּלא הּׂשער את ְֲֵֶֶֶֶַַַָָֹמעברת

.Èמגן]ׁשריֹון אם[- - לרחּבֹו טהֹור; לארּכֹו, ׁשּנחלק ְְְְְֱִִֶֶַָָָ
טהרתֹו? מאימתי טמא. ראׁשֹונה, מלאכּתֹו מעין ְְְֳִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָמׁשּמׁש

יחליד]מּׁשּיבלה ּבלה[- מלאכּתֹו. מעין מׁשּמׁש ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
מּלמעלה אם - רּבֹו ּבֹו העליון]ונׁשּתּיר ואם[החלק טמא; , ְְְְְִִִִֵֵַַָָֻ

הרי - לתכׁשיט חליה ועׂשה מּמּנּו, קּצץ טהֹור. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻמּלמּטה,
טמאה. מקּבלת ְְֶֶַָֻזֹו

.‡Èזהבים[מפוח]ׁשפֹופרת זּגגין,[צורפים]ׁשל וׁשל , ְְִִֶֶֶֶֶַָָ
טהֹורה. לארּכּה, ׁשּנחלקה - זכּוכית עֹוׂשי וׁשל נּפחים, ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָוׁשל
טמאה; ראׁשֹונה, מלאכּתּה מעין מׁשּמׁשת אם - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלרחּבּה

טהֹורה. לאו, ְְִָָואם

.·Èאיחסון]ּכלבא כלי וׁשל[- רֹופאים, וׁשל סּפרים, ׁשל ְְְְִִֶֶֶַָָָ
- נּפחים וׁשל טהֹורה; - לׁשנים ׁשּנחלקה זכּוכית ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָעֹוׂשי
הּגחלים. את ּבּה חֹותה ּבתחּלה ׁשהּוא מּפני ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָטמאה,

.‚Èאינּה אם - ׁשּנּטׁשטׁשה אֹו ׁשּנׁשּברה מּתכת ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמראה
עדין הּפנים, רב מראה היתה טהֹורה; הּפנים, רב ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹֹמראה

ּכׁשהיתה. ּכלי ְְְִִֶָָהיא

.„Èעקצּה אֹו הּנקּוב, קצתּה ׁשּנּטל ראשה]מחט -]- ְְִֶַַַַָָָָֻ
ּבּה, לרקם החּוט את עליה ללּפף התקינּה ואם ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹֹטהֹורה;

ׂשּקין ׁשל מחט אבל עבה]טמאה. קצתּה[שהוא ׁשּנּטל ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
רֹוׁשם ׁשהּוא מּפני טמאה, - חורט]הּנקּוב הּׁשני.[- ּבּקצה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

.ÂË,ּבהן וכּיֹוצא הּזהב אֹו הּׁשני עליה ׁשּלֹופפין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמחט
ּבין ׁשּלּה, הּנקּוב ׁשּנּטל ּבין - עֹוׂשין ׁשהרֹוקמין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכדר

הּתפירה. מלאכּתּה ׁשאין טמאה, - עקצּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּנּטל

.ÊË,הּתפירה את מעּכבת אם - חלּודה ׁשהעלת ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמחט
טמאה. לאו, ואם ְְְִֵָָָטהֹורה;

.ÊÈׁשפן טהֹורין; חלּודה, ׁשהעלּו והּסּכין [שייפם]הּסיף ְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָ
צנירה וכן היׁשנה. לטמאתן חזרּו הטוויה]והׁשחיזן, [ברזל ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֻ

טהֹור[מעקמימותה]ׁשּפׁשטּה לטמאתּה, חזרה ּכפפּה, ה; ְְְְְְֶָָָָָָָָָֻ
ְַָָהיׁשנה.

.ÁÈ,ארכּבתֹו מּתֹו ׁשּנׁשּבר ארכּבה ּכמֹו עקם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻֻמפּתח
ּגם ּכמין העׂשּוי מפּתח וכן יוונית]טהֹור; מּתֹו[ג' ׁשּנׁשּבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

אינן והרי ּבהן, לפּתח יכֹול אינֹו ׁשהרי - טהֹור ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּגּמֹו,
טמא, - ּונקבים ׁשּנים ּבֹו היּו מלאכּתן. מעין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמׁשּמׁשין
הּנקבים; מּפני טמא, - הּׁשּנים נּטלּו הּוא. מפּתח ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשעדין
ונסּתמּו הּׁשּנים, נּטלּו הּׁשּנים. מּפני טמא, - הּנקבים ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָנסּתמּו

טהֹור. - זה לתֹו זה הּנקבים ׁשּנפרצּו אֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָהּנקבים

.ËÈּובראׁשֹו הּדׁשן, ּבֹו להרים ּכף האחד ּבראׁשֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכלי
ׁשּניו; מּפני טמא כּפֹו, נּטלה - הּבׂשר ּבֹו לצלֹות מזלג ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהּׁשני
כּפֹו ׁשּנּטלה מכחֹול וכן ּכּפֹו. מּפני טמא - ׁשּניו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָנּטלּו

הּכחל ּבּה הּזכר[הצבע]ׁשּגֹורפין מּפני טמא החלק- [היינו ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הּכף.-] מּפני טמא, - הּזכר נּטל העין; ּבֹו ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּכֹוחלין

.Îּכסבכה ּכף אחד ׁשּבראׁשֹו רשת]ּכלי עליו,[- לצלֹות ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ
מעל אֹו הּקדרה מן הּבׂשר ּבהן להֹוציא ׁשּנים הּׁשני ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּובּקצה
טמא - ׁשּניו נּטלּו ׁשּניו; מּפני טמא - ּכּפֹו נּטלה - ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָהאׁש
האחד, ּבראׁשֹו ׁשּכֹותבין מּתכת ׁשל עט וכן ּכּפֹו. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמּפני
הּמֹוחק; מּפני טמא - הּכֹותב נּטל - הּׁשני ּבראׁשֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹּומֹוחקין
ּבאּלּו; ּכּיֹוצא ּכל וכן הּכֹותב. מּפני טמא - הּמֹוחק ְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹנּטל
ּכיצד? מלאכּתֹו. מעין לעׂשֹות יכֹול הּנׁשאר ׁשּיהיה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהּוא,
מארּכֹו נׁשאר אם - הּכֹותב ונׁשאר ׁשּלֹו, הּמֹוחק ׁשּנּטל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָעט
ׁשּיאחז אפׁשר ׁשהרי טמא, - אצּבעֹותיו לקׁשרי ׁשּיּגיע ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּכדי
מארּכֹו נׁשאר אם - הּמֹוחק ונׁשאר הּכֹותב, נּטל ויכּתב; ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָֹּבֹו
נׁשאר ּבֹו. למחק לֹו אפׁשר ׁשהרי טמא, - ידֹו ּפס ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹור. מּזה, ְִֵֵֶֶַָָָֹּפחֹות

.‡Îמחודדים]קרּדם קצותיו עׁשּפֹו[ששני [הקצהׁשּנּטל ְְִֶַָֹֻ
ּביתהרחב] מּפני טמא - ּבֹו מנּגר ׁשהחרׁש הּצד והּוא ,ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הצר]ּבּקּועֹו עׁשּפֹו.[הקצה מּפני טמא - ּבּקּועֹו ּבית נּטל ; ְְִִִִֵֵֵַָָ

מּקֹופֹו קיבולו]נׁשּבר בית טהֹור.[- , ְִַַָ

.·Îבמחרישה]חרחֹור חד ברזל הּוא[- עדין - ׁשּנפּגם ְְֲִִֶַַַ
מּקֹופֹו נׁשּבר רּבֹו; ׁשּיּנטל עד הרחב]ּכלי, טהֹור.[חלקו , ְְִִִֵֶַַַָָֻ

.‚Îהּמלמד והּוא בחרישה]הּמרּדע, הבהמה מכוונים [בו ְְְֵַַַַַָ
ּבקצתֹו ּתקּוע חד מסמר ּוכמֹו עבה; אר עץ הּוא -ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
מּלמּטה הּׁשני ּובּקצה 'ּדרבן'. נקרא הּברזל וזה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמּלמעלה,
'חרחֹור'. נקרא הּברזל וזה ּבֹו; נכנס והעץ רמח, ּכמֹו ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּברזל

.„Îיין]מניקית שאיבת ּכמֹו[כלי ׁשהיא מּתכת ׁשל ְְִִִֶֶֶֶַ
ּבדלת, אֹו ּבמּקל אֹותּה מּׁשּיקּבע - ׁשּנטמאה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשפֹופרת,
ּבּמּקל ּוקבעּה נטמאה, לא ּתטהר. - העץ עם אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹויחּבר
ּכלי ׁשּכל ּבמקֹומּה; טמאה מקּבלת זֹו הרי - ּבּדלת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻאֹו

ּב ׁשּקבעם ּכׁשהיּו,מּתכֹות טמאה מקּבלין - ּבּכתל אֹו ּקֹורה ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
מעׂשיהם. ׁשּיׁשּנה ְֲֵֶֶֶַַַעד

.‰Îנחּתֹומין ׁשל ּדף ,הבצק]לפיכ עורכים ׁשל[עליו ְְִִֶֶַַָ
מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן טמא. - ּבּכתל ׁשּקבעֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמּתכת
- מקּבליהן ּבין ּפׁשּוטיהן ּבין ׁשּנקּבעּו, מּתכֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּכלי

ּכׁשהיּו. טמאה ְְְְִֶַָָֻמקּבלין

קודש שבת
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מּטמאתן.‡. טהרּו ׁשּנׁשּברּו, עצם ּוכלי עֹור ּוכלי עץ ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻּכלי
ועׂשה ׁשבריהן את ׁשּקּבץ אֹו מּׁשבריהן, ּכלי ועׂשה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחזר
ׁשּלא הּטהֹורין הּכלים ּכׁשאר אּלּו הרי - אחרים ּכלים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמהן
ּכלי וכן ּולהּבא. מּכאן טמאה מקּבלין ׁשהן מּקדם, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻנטמאּו
ועׂשה וחזר הּתיכן, טהרּו. ׁשּנטמאּו, אחר ׁשּנׁשּברּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָמּתכֹות
לכלי ואין היׁשנה; לטמאתן חזרּו - אחרים ּכלים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻמהן
ּכׁשהם ּבמקוה ׁשּיטּבילם עד ּגמּורה, טהרה ְְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּתכֹות

ׁשבּורים. יּׁשארּו אֹו ְְֲִִִֵָׁשלמים,

סֹופרים.·. מּדברי היׁשנה, לטמאתן מּתכֹות ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻוחזרת
ּגזרה, היׁשנה? לּטמאה ׁשּיחזרּו מּתכֹות ּכלי על ּגזרּו מה ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻּומּפני
ּבּיֹום; ּבֹו אחר ּכלי מּמּנּו ויעׂשה ויּתיכֹו ּכלי, לֹו יּטמא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּמא

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

'הּׁשבירה ויאמר: יבֹוא ּתֹורה, ּכדין טהֹור ׁשהּוא ּתאמר ְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹואם
ועׂשה והּתיכֹו נׁשּבר ׁשאם ּכׁשם מטהרת; והּטבילה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמטהרת,
הטּבילֹו, אם ּכ - ּבּיֹום ּבֹו טהֹור הּוא הרי ּכׁשהיה, ּכלי ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָמּמּנּו
ויבֹואּו ּבּיֹום'. ּבֹו טהֹור הּוא הרי ּכׁשהיה, ׁשהּוא ּפי על ְְֲִֵֶֶַַַָָָָאף

ׁשמׁש הערב צריכין הּכלים ׁשאין אחרלֹומר, החמה [שקיעת ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַ
טמאה.טבילתן] עליהן ּגזרּו זה, חׁשׁש מּפני ;ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָֻ

אם‚. - הּטמאֹות ּבׁשאר אֹו ּבמת, ׁשּנטמא ּכלי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻאחד
ּבמת, נטמא ׁשּיטּבל. עד היׁשנה, לטמאתֹו חזר - ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻהּתיכֹו
אחר, ּכלי ועׂשהּו הּתיכֹו ּכ ואחר ּבּׁשליׁשי, עליו ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָוהּזה
הזיה ואין טמא, זה הרי - והטּבילֹו ּבּׁשביעי, עליו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָוהּזה
טהרה, לֹו ואין ;הּת ׁשאחר להּזיה מצטרפת הּת ְְְֳִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּקדם
קדם ּכלי ּכׁשהּוא ויטּביל ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו ׁשּיּזה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹעד
ׁשּיּתיכֹו. אחר ויטּביל ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו יּזה אֹו ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשבירה,

טהֹור„. ּברזל עם ׁשּבללֹו טמא אחד]ּברזל לכלי התיכם -] ְְְִֵֶֶֶַַָָָ
טהֹור; הּטהֹור, מן רב ואם טמא; הּטמא, מן רב אם -ְִִִִֵֵַַָָָָֹֹ
הּכל וצרף ּבגללים, ׁשּבללֹו טיט וכן טמא. למחצה, ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמחצה
מקּבל זה הרי - הּטיט מן רב אם - ּכלי ועׂשהּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבּכבׁשן,
אינֹו הּגללים, מן רב ואם חרׂש; ּכלי ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻטמאה,

טמאה. ְְֵַָֻמקּבל

.‰ּבאנ ׁשאנכן הּטהֹורין מּתכֹות במתכת]ּכלי ציפם טמא,[- ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָ
טהֹורין. הן הרי הּטמא, האנ מן ּכלים העֹוׂשה אבל ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָטמאין;

.Âעּפיׁשֹו ועׂשה הּטהֹור, הּברזל מן ׁשעׂשהּו [קצהו]קרּדם ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
הּטהֹור, מן עּפיׁשֹו עׂשה טמא; זה הרי - הּטמא ֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמן
אחר הֹול ׁשהּכל טהֹור; זה הרי - הּטמא מן ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֻוהּקרּדם

מלאכה. ְֶָָָהעֹוׂשה

.Êׁשחסמֹו טהֹור טהֹור.[ציפהו]קרּדם טמא, ּבברזל ְְְֲֵֶֶַָָָָֹֻ

.Áגדולה]קיתֹון וׁשּוליו[כוס הּטמא, מן ׁשעׂשהּו ְִִֵֶַָָָָ
מן[תחתיתו] וׁשּוליו הּטהֹור, מן עׂשהּו טהֹור; - הּטהֹור ְִִִַַָָָָָָמן

מלאכה. והעֹוׂשה המקּבל, אחר הֹול הּכל טמא; - ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּטמא

.Ë,סֹופרים מּדברי ׁשהיא ּבטמאה ׁשּנטמא מּתכת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֻּכלי
והּתיכֹו ונׁשּבר, ּבּה, וכּיֹוצא זרה ּבעבֹודה ׁשּנטמא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּכגֹון
חזר אם ספק זה הרי - אחר ּכלי מּמּנּו ועׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוחזר

חזר. לא אֹו היׁשנה, ְְְַַָָָָֹֻלטמאתֹו

.È.הּכלים ּככל טהרּו ונׁשּברּו, ׁשּנטמאּו הּזכּוכית ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָּכלי
חֹוזרין אינן - אחר ּכלי מהן ועׂשה והּתיכן, חזר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואפּלּו

טמאתן ׁשעּקר לפי יׁשנה; זכוכית]לטמאה כלי מּדברי[של ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻֻ
וכן יׁשנה. ּבטמאה עליהן ּגזרּו לא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻסֹופרים,
ּוראּויין ּכלים ׁשּׁשבריהן ּפי על אף - ׁשּנׁשּברּו זכּוכית ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַּכלי
לפי טמאה, מקּבלין אינן ּכלים, ׁשירי והן הֹואיל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֻלתׁשמיׁש,
זכּוכית ׁשל קערה ּכיצד? חרׂש. לכלי ּדֹומין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאינן

ׁשּוליה והתקין אין[תחתיתה]ׁשּנׁשּברה, - לתׁשמיׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָ
ואם ּכּקערה. ׁשהן ּפי על אף טמאה, מקּבלין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֻהּׁשּולים

וׁשפֹו הּׁשבר, ראׁש את זה[שייפו]קרסם הרי - ּבׁשֹופין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טמאה. ְְְֵֵֵֶַַָָֹֻמקּבל

.‡Èּפיה[בקבוק]צלֹוחית ׁשּנּטל אחת, ּביד הּנּטלת קטּנה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
אּלא לתֹוכּה, הּיד מכניסין ׁשאין מּפני טמאה; מקּבלת -ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
- ּפיה ׁשּנּטל ידים, ּבׁשּתי הּנּטלת ּגדֹולה אבל מּמּנה. ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיֹוצק
ידֹו ׁשּמכניס ּבׁשעה ּבּיד חֹובלת ׁשהיא מּפני ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָטהֹורה,

ּפליטֹון ׁשל צלֹוחית וכן ׁשהיא[בושם]לתֹוכּה. ּפי על אף - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּבאצּבעֹו ׁשחֹובלת מּפני טהֹורה; ּפיה, נּטל אם - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָקטּנה

מּתֹוכּה. הּבׂשם ׁשּמֹוציא ְִִֶֶַָָָֹּבׁשעה

.·Èהם[כדים]לגינים עדין - ּפיהם ׁשּנּטל הּגדֹולים ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַ
לּכבׁשים מתקינן ׁשהּוא מּפני ירקות]ּכלים, .[לכבישת ְְְִִִִֵֵֶַַָָ

.‚Èּברב הּקפֹו ׁשליׁש ּבֹו נפּגם טהֹור; רּבֹו, ׁשּנפּגם ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻּכֹוס
טהֹור. - ּבזפת ּבין ּבבעץ ּבין ּוסתמֹו, נּקב טהֹור. ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָּגבהֹו,
טהֹורין. - מּלמּטן ּבין מּלמעלן ּבין ׁשּנּקבּו, והּצלֹוחית ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָוהּכֹוס

.„Èגדולה]הּתמחּוי מּלמעלה,[קערה ׁשּנּקבּו והּקערה ְְְְְְִִֶַַַַָָָ
את לקּבל יכֹולין אם - נסּדקּו טהֹורין. מּלמּטה, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָטמאין;

טהֹורין. לאו, ואם טמאין; ּכצֹונן, ְְְְִִִִֵֵַַָהחּמין

ÂËהחתּוכין בשפתם]הּכֹוסֹות חלקים ּפי[שאינם על אף - ֲִִַַַַ
טמאה. מקּבלין הּפה, את סֹורטין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֻׁשּׂשפתֹותיהן

.ÊËּכמֹו[משפך]האפרּכס הּוא ׁשהרי טהֹור, - זכּוכית ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָ
מקּבל. ׁשאינֹו ְֵֵֶַַַמחץ

.ÊÈּפי על אף טהֹורה, - למראה אֹותּה ׁשעֹוׂשין ְְְְִִִֶַַַָָָזכּוכית
הּתרוד לקּבלה. נעׂשית ׁשּלא לפי מקּבלת; [כליׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּכׁשּמּניחֹוכדורי] ּפי על אף - מקּבל ׁשהּוא זכּוכית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַׁשל
מקּבל זה הרי - מקּבל ואינֹו צּדֹו על נהּפ הּׁשלחן, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻעל

ְָֻטמאה.

.ÁÈ;טמאה מקּבל מראה, ׁשעׂשהּו זכּוכית ׁשל ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻּתמחּוי
ׁשּמּניחין ּדברים ׁשּיהיּו ּכדי למראה, עׂשהּו מּתחּלה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָואם
אין - זכּוכית ּכלי וכל טהֹור. זה הרי - מאחֹוריו נראין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָּבֹו

הּכלים. ּככל מלאכּתן ׁשּתּגמר עד טמאה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמקּבלין

יג ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

מתטּמא‡. חרׂש ּכלי ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכבר
ּובהּסט מאוירֹו, הזזת]אּלא הּכלים[- ּכל ּוׁשאר הּזב. ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

לאוירן טמאה נכנסה ואם נטמאּו; הּטמאה, ּבהן ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻׁשּנגעה
נמצא טהֹורין. הן הרי - ּבהן נגעה -]ולא ּבכלי[כלי הּטמא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ּבכלי טהֹור הּכלים, ּבכל והּטמא הּכלים; ּבכל טהֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחרׂש,
ׁשּנאמר: מאוירֹו? אּלא מּטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין ּומּנין ְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָחרׂש.
הּוא מּתֹוכֹו - ּתֹוכֹו" אל מהם יּפל אׁשר חרׂש ּכלי ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָֹ"וכל

מאחֹוריו. מּטּמא ואינֹו ְֲִִֵֵֵֵַַָמּטּמא,

ּומׁשקין·. אכלין מטּמא ּכ מאוירֹו, ׁשּמּטּמא ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּוכׁשם
ּומׁשקין אכלין ונכנסּו ׁשּנטמא, חרׂש ּכלי ּכיצד? ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמאוירֹו.
טמאין, אּלּו הרי - ּבֹו נגעּו ׁשּלא ּפי על אף - ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹלאוירֹו
הּכלים ׁשאר אבל יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ּבהן. ׁשּיּגעּו עד ּומׁשקין, אכלין מטּמאין אינן - ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּטמאין

ּבין‚. חרׂש ּכלי ּבין מאוירֹו, ּכלים מטּמא חרׂש ּכלי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַאין
ּבתֹוכֹו, ּכלים ׁשהיּו ּגדֹול חרׂש ּכלי ּכיצד? ּכלים. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאר
טהֹורין. הּכלים וכל טמא, הּוא - ּבאוירֹו טמאה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻונכנסה
מאוירֹו, הּמׁשקין נטמאּו - ׁשּבתֹוכֹו ּבּכלים מׁשקין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָהיּו

זה והרי הּכלים; את ּומטּמאין שבתוכו]וחֹוזרין הכלי -] ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ
כביכול:]אֹומר: טּמאתני'.[- ואּתה טּמאּוני, לא מטּמאי' ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

ּבלבד,„. ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין ׁשּנגעּו חרׂש ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּכלי
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכלים. ּכל ּכׁשאר אחֹוריו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָנטמאּו
מׁשקין ּבֹו ונגעּו ,ּתֹו לֹו אין אם אבל ;ּתֹו לֹו ְְְְֲִִֵֶַָָָָּבׁשהיה
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'הּׁשבירה ויאמר: יבֹוא ּתֹורה, ּכדין טהֹור ׁשהּוא ּתאמר ְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹואם
ועׂשה והּתיכֹו נׁשּבר ׁשאם ּכׁשם מטהרת; והּטבילה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמטהרת,
הטּבילֹו, אם ּכ - ּבּיֹום ּבֹו טהֹור הּוא הרי ּכׁשהיה, ּכלי ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָמּמּנּו
ויבֹואּו ּבּיֹום'. ּבֹו טהֹור הּוא הרי ּכׁשהיה, ׁשהּוא ּפי על ְְֲִֵֶֶַַַָָָָאף

ׁשמׁש הערב צריכין הּכלים ׁשאין אחרלֹומר, החמה [שקיעת ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַ
טמאה.טבילתן] עליהן ּגזרּו זה, חׁשׁש מּפני ;ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָֻ

אם‚. - הּטמאֹות ּבׁשאר אֹו ּבמת, ׁשּנטמא ּכלי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻאחד
ּבמת, נטמא ׁשּיטּבל. עד היׁשנה, לטמאתֹו חזר - ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻהּתיכֹו
אחר, ּכלי ועׂשהּו הּתיכֹו ּכ ואחר ּבּׁשליׁשי, עליו ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָוהּזה
הזיה ואין טמא, זה הרי - והטּבילֹו ּבּׁשביעי, עליו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָוהּזה
טהרה, לֹו ואין ;הּת ׁשאחר להּזיה מצטרפת הּת ְְְֳִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּקדם
קדם ּכלי ּכׁשהּוא ויטּביל ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו ׁשּיּזה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹעד
ׁשּיּתיכֹו. אחר ויטּביל ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו יּזה אֹו ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשבירה,

טהֹור„. ּברזל עם ׁשּבללֹו טמא אחד]ּברזל לכלי התיכם -] ְְְִֵֶֶֶַַָָָ
טהֹור; הּטהֹור, מן רב ואם טמא; הּטמא, מן רב אם -ְִִִִֵֵַַָָָָֹֹ
הּכל וצרף ּבגללים, ׁשּבללֹו טיט וכן טמא. למחצה, ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמחצה
מקּבל זה הרי - הּטיט מן רב אם - ּכלי ועׂשהּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבּכבׁשן,
אינֹו הּגללים, מן רב ואם חרׂש; ּכלי ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻטמאה,

טמאה. ְְֵַָֻמקּבל

.‰ּבאנ ׁשאנכן הּטהֹורין מּתכֹות במתכת]ּכלי ציפם טמא,[- ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָ
טהֹורין. הן הרי הּטמא, האנ מן ּכלים העֹוׂשה אבל ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָטמאין;

.Âעּפיׁשֹו ועׂשה הּטהֹור, הּברזל מן ׁשעׂשהּו [קצהו]קרּדם ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
הּטהֹור, מן עּפיׁשֹו עׂשה טמא; זה הרי - הּטמא ֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמן
אחר הֹול ׁשהּכל טהֹור; זה הרי - הּטמא מן ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֻוהּקרּדם

מלאכה. ְֶָָָהעֹוׂשה

.Êׁשחסמֹו טהֹור טהֹור.[ציפהו]קרּדם טמא, ּבברזל ְְְֲֵֶֶַָָָָֹֻ

.Áגדולה]קיתֹון וׁשּוליו[כוס הּטמא, מן ׁשעׂשהּו ְִִֵֶַָָָָ
מן[תחתיתו] וׁשּוליו הּטהֹור, מן עׂשהּו טהֹור; - הּטהֹור ְִִִַַָָָָָָמן

מלאכה. והעֹוׂשה המקּבל, אחר הֹול הּכל טמא; - ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּטמא

.Ë,סֹופרים מּדברי ׁשהיא ּבטמאה ׁשּנטמא מּתכת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֻּכלי
והּתיכֹו ונׁשּבר, ּבּה, וכּיֹוצא זרה ּבעבֹודה ׁשּנטמא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּכגֹון
חזר אם ספק זה הרי - אחר ּכלי מּמּנּו ועׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוחזר

חזר. לא אֹו היׁשנה, ְְְַַָָָָֹֻלטמאתֹו

.È.הּכלים ּככל טהרּו ונׁשּברּו, ׁשּנטמאּו הּזכּוכית ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָּכלי
חֹוזרין אינן - אחר ּכלי מהן ועׂשה והּתיכן, חזר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואפּלּו

טמאתן ׁשעּקר לפי יׁשנה; זכוכית]לטמאה כלי מּדברי[של ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻֻ
וכן יׁשנה. ּבטמאה עליהן ּגזרּו לא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻסֹופרים,
ּוראּויין ּכלים ׁשּׁשבריהן ּפי על אף - ׁשּנׁשּברּו זכּוכית ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַּכלי
לפי טמאה, מקּבלין אינן ּכלים, ׁשירי והן הֹואיל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֻלתׁשמיׁש,
זכּוכית ׁשל קערה ּכיצד? חרׂש. לכלי ּדֹומין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאינן

ׁשּוליה והתקין אין[תחתיתה]ׁשּנׁשּברה, - לתׁשמיׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָ
ואם ּכּקערה. ׁשהן ּפי על אף טמאה, מקּבלין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֻהּׁשּולים

וׁשפֹו הּׁשבר, ראׁש את זה[שייפו]קרסם הרי - ּבׁשֹופין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טמאה. ְְְֵֵֵֶַַָָֹֻמקּבל

.‡Èּפיה[בקבוק]צלֹוחית ׁשּנּטל אחת, ּביד הּנּטלת קטּנה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
אּלא לתֹוכּה, הּיד מכניסין ׁשאין מּפני טמאה; מקּבלת -ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
- ּפיה ׁשּנּטל ידים, ּבׁשּתי הּנּטלת ּגדֹולה אבל מּמּנה. ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיֹוצק
ידֹו ׁשּמכניס ּבׁשעה ּבּיד חֹובלת ׁשהיא מּפני ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָטהֹורה,

ּפליטֹון ׁשל צלֹוחית וכן ׁשהיא[בושם]לתֹוכּה. ּפי על אף - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּבאצּבעֹו ׁשחֹובלת מּפני טהֹורה; ּפיה, נּטל אם - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָקטּנה

מּתֹוכּה. הּבׂשם ׁשּמֹוציא ְִִֶֶַָָָֹּבׁשעה

.·Èהם[כדים]לגינים עדין - ּפיהם ׁשּנּטל הּגדֹולים ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַ
לּכבׁשים מתקינן ׁשהּוא מּפני ירקות]ּכלים, .[לכבישת ְְְִִִִֵֵֶַַָָ

.‚Èּברב הּקפֹו ׁשליׁש ּבֹו נפּגם טהֹור; רּבֹו, ׁשּנפּגם ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻּכֹוס
טהֹור. - ּבזפת ּבין ּבבעץ ּבין ּוסתמֹו, נּקב טהֹור. ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָּגבהֹו,
טהֹורין. - מּלמּטן ּבין מּלמעלן ּבין ׁשּנּקבּו, והּצלֹוחית ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָוהּכֹוס

.„Èגדולה]הּתמחּוי מּלמעלה,[קערה ׁשּנּקבּו והּקערה ְְְְְְִִֶַַַַָָָ
את לקּבל יכֹולין אם - נסּדקּו טהֹורין. מּלמּטה, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָטמאין;

טהֹורין. לאו, ואם טמאין; ּכצֹונן, ְְְְִִִִֵֵַַָהחּמין

ÂËהחתּוכין בשפתם]הּכֹוסֹות חלקים ּפי[שאינם על אף - ֲִִַַַַ
טמאה. מקּבלין הּפה, את סֹורטין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֻׁשּׂשפתֹותיהן

.ÊËּכמֹו[משפך]האפרּכס הּוא ׁשהרי טהֹור, - זכּוכית ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָ
מקּבל. ׁשאינֹו ְֵֵֶַַַמחץ

.ÊÈּפי על אף טהֹורה, - למראה אֹותּה ׁשעֹוׂשין ְְְְִִִֶַַַָָָזכּוכית
הּתרוד לקּבלה. נעׂשית ׁשּלא לפי מקּבלת; [כליׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשּכׁשּמּניחֹוכדורי] ּפי על אף - מקּבל ׁשהּוא זכּוכית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַׁשל
מקּבל זה הרי - מקּבל ואינֹו צּדֹו על נהּפ הּׁשלחן, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻעל

ְָֻטמאה.

.ÁÈ;טמאה מקּבל מראה, ׁשעׂשהּו זכּוכית ׁשל ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻּתמחּוי
ׁשּמּניחין ּדברים ׁשּיהיּו ּכדי למראה, עׂשהּו מּתחּלה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָואם
אין - זכּוכית ּכלי וכל טהֹור. זה הרי - מאחֹוריו נראין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָּבֹו

הּכלים. ּככל מלאכּתן ׁשּתּגמר עד טמאה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמקּבלין
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מתטּמא‡. חרׂש ּכלי ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכבר
ּובהּסט מאוירֹו, הזזת]אּלא הּכלים[- ּכל ּוׁשאר הּזב. ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

לאוירן טמאה נכנסה ואם נטמאּו; הּטמאה, ּבהן ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻׁשּנגעה
נמצא טהֹורין. הן הרי - ּבהן נגעה -]ולא ּבכלי[כלי הּטמא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ּבכלי טהֹור הּכלים, ּבכל והּטמא הּכלים; ּבכל טהֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחרׂש,
ׁשּנאמר: מאוירֹו? אּלא מּטּמא חרׂש ּכלי ׁשאין ּומּנין ְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָחרׂש.
הּוא מּתֹוכֹו - ּתֹוכֹו" אל מהם יּפל אׁשר חרׂש ּכלי ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָֹ"וכל

מאחֹוריו. מּטּמא ואינֹו ְֲִִֵֵֵֵַַָמּטּמא,

ּומׁשקין·. אכלין מטּמא ּכ מאוירֹו, ׁשּמּטּמא ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּוכׁשם
ּומׁשקין אכלין ונכנסּו ׁשּנטמא, חרׂש ּכלי ּכיצד? ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמאוירֹו.
טמאין, אּלּו הרי - ּבֹו נגעּו ׁשּלא ּפי על אף - ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹלאוירֹו
הּכלים ׁשאר אבל יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ּבהן. ׁשּיּגעּו עד ּומׁשקין, אכלין מטּמאין אינן - ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּטמאין

ּבין‚. חרׂש ּכלי ּבין מאוירֹו, ּכלים מטּמא חרׂש ּכלי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַאין
ּבתֹוכֹו, ּכלים ׁשהיּו ּגדֹול חרׂש ּכלי ּכיצד? ּכלים. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאר
טהֹורין. הּכלים וכל טמא, הּוא - ּבאוירֹו טמאה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻונכנסה
מאוירֹו, הּמׁשקין נטמאּו - ׁשּבתֹוכֹו ּבּכלים מׁשקין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָהיּו

זה והרי הּכלים; את ּומטּמאין שבתוכו]וחֹוזרין הכלי -] ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ
כביכול:]אֹומר: טּמאתני'.[- ואּתה טּמאּוני, לא מטּמאי' ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

ּבלבד,„. ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין ׁשּנגעּו חרׂש ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּכלי
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכלים. ּכל ּכׁשאר אחֹוריו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָנטמאּו
מׁשקין ּבֹו ונגעּו ,ּתֹו לֹו אין אם אבל ;ּתֹו לֹו ְְְְֲִִֵֶַָָָָּבׁשהיה
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חרׂש, ּבכלי ּתֹו לֹו ׁשאין ׁשּכל טהֹור; זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָטמאין
מׁשקין אֹו אכלין נגעּו ּבמׁשקין. מּטּמאין אחֹוריו ְְְְְֲֳִִִִִֵַַַָָָאין
חרׂש ּכלי ואחד טמאין. אּלּו הרי הּטמא, חרׂש ּכלי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבאחֹורי
ׁשּנגעּו הּטמאין הּכלים ׁשּכל זה; ּבדבר הּכלים ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואחד
נטמאּו. - מאחֹוריהן ּבין מּתֹוכן ּבין ּבהן, מׁשקין אֹו ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאכלין

על‰. ׁשּכפהּו אֹו לאוירֹו, טמאה ׁשּנכנסה חרׂש ּכלי ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻאחד
ׁשהרי - עליה אהל ונעׂשה הארץ על הּמּונחת ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻהּטמאה

הּׁשמּועה מּפי ּבתֹוכֹו. רבינו]הּטמאה ׁשּזה[ממשה למדּו, ְְְְִִֶֶַַָָָֻ
האהלים. את לרּבֹות ּתֹוכֹו", "אל ְֱֳִֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר

.Âחרׂש[גומא]ּגּומה ּכלי וכפה ּבתֹוכּה, מּונח הּׁשרץ ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּת "אל ׁשּנאמר: נטמא, לא - הּגּומה ׁשּתּכנסעל עד ֹוכֹו", ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

למּטה הּנמצא הּׁשרץ ,לפיכ ּבתֹוכֹו. טמאה ׁשל ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻעצמּה
-]מּנחׁשּתֹו שבתחתית בעפר -]- קרקעיתֹו ׁשהיא ּתּנּור, ׁשל ְְְִִִֶֶַַָֻ

ּגּומה ּתֹו מת ועכׁשו נפל, 'חי אֹומר: ׁשאני טהֹור; ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָהּתּנּור
ּתּנּור ׁשל מּנחׁשּתֹו למּטה טּבעת אֹו מחט נמצאת אם וכן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָֻזֹו'.
ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאים הּנמצאים הּכלים ׁשּכל ּפי על אף -ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ּבא ׁשּלא עד היּו 'ׁשם אֹומר: ׁשאני טהֹור; הּתּנּור ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
ּבּדׁשן נמצאּו לתֹוכֹו'. נפלּו ולא עליהן, נבנה והּתּנּור ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהּתּנּור,
ּבנחׁשּתֹו נמצאּו ּיתלה. ּבמה לֹו ׁשאין טמא, הּתּנּור הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֻ

ּתּנּור, ש-]ׁשל אם[באופן - לאוירֹו יֹוצאין אינן אבל נראין ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָ
ּבהן נֹוגע והּוא הּבצק, את הגומות]אֹופה לתוך נכנס [הבצד ְֵֵֶֶֶַַָָ

הּתּנּור - לאו ואם אוירֹו; ּבתֹו היּו ּכאּלּו הּתּנּור, נטמא -ְְְְֲִִִִַַַַָָָ
ּבּבצק אמרּו? ּבצק ּבאיזה מּנחׁשּתֹו. למּטה הן ּכאּלּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻטהֹור,

קׁשה. ולא ּביֹותר ר ׁשאינֹו ְְִֵֵֵֶֶַַָֹהּבינֹוני,

.Êּבעין ׁשּנמצא אויר]הּׁשרץ בפתח ׁשל[- ּבעין ּתּנּור, ׁשל ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ולחּוץ, הּפנימית הּׂשפה מן נמצא אם - ּכּפח ׁשל ּבעין ְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָֻּכירה,
נכנס לא ׁשהרי טהֹור; העין, ּבאויר נמצא אם וכן ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹטהֹור.
ּדפנֹותיהן עבי ּתחת אּלא הּכּפח, אֹו הּכירה אֹו הּתּנּור ְֲֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻלאויר
אם אּלא טהֹורין, - הּמת מן ּכזית ׁשם היה ואפּלּו ּתלּוי. ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהּוא
הּטמאה את מביא ׁשהרי טפח; ּפֹותח העין ּבעבי היה ְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּכן

מת. טמאת ּבענין ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּתּנּור, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֻלאויר

.Áהּפנימית הּׂשפה מן העצים, הנחת ּבמקֹום הּׁשרץ ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָנמצא
יׁשיבת ּבמקֹום הּבּלן, יׁשיבת ּבמקֹום נמצא טהֹור. - ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָולחּוץ

טהֹור. הּכל - זיתים ׁשֹולקי יׁשיבת ּבמקֹום ְְְִִִֵֵַַַַָָֹהּצּבע,

.Ëהיקֹוד מקֹומֹות ׁשאר ולא הּכירה ולא הּתּנּור האש]אין -] ְְְְְִֵַַַַָָֹֹ
ולפנים. הּסתימה מן הּטמאה נמצאת אם אּלא ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָֻמּטּמאין,

.Èׁשּבאמצעֹו הּמים, ּבּתים ּבעלי ּבֹו ׁשּׁשֹותין חרׂש ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכלי
מסרק ּכמֹו הרׁשת מן מּלמעלה ּוׂשפתֹו חרׂש, ׁשל רׁשת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּכמֹו

הּטמאה[לנוי] נכנסה אם - 'צרצּור' הּנקרא הּוא וזה ,ְְְְְְִִִֶַַַָָָֻ
הּוא ׁשּזה ּכּלֹו, נטמא - הרׁשת מן למעלה הּמסרק ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻלאויר

זה. ּכלי ׁשל ְִֶֶּתֹוכֹו

.‡Èׂשפיֹות ׁשלׁש לֹו ׁשהיה חרׂש לפנים[דפנות]ּכלי זֹו ְְְִִִֶֶֶָָָָֹ
לאויר טמאה ונכנסה עֹודפת, הּפנימית היתה ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֻמּזֹו,
הּׂשפה ׁשּבין ׁשּבאויר והּמׁשקין האכלין ּכל - ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּפנימית
ׁשּבין והּמׁשקין והאכלין האמצעית, ּובין ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּפנימית
עֹודפת, האמצעית היתה טהֹורין. החיצֹונה, ּובין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָהאמצעית
טהֹור. ולחּוץ, ּומּמּנה טמא; ולפנים, מּמּנה - אוירּה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָונטמא

היּו טמא. הּכל - אוירּה ונטמא עֹודפת, החיצֹונה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהיתה
טהֹור. והּׁשאר טמאה; אוירּה, ׁשּנטמא ּכל - ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָׁשוֹות

.·Èגדולות]לפסין ׁשוֹות,[קערות וׂשפתֹותיהן זֹו, ּבתֹו זֹו ְְְְִִֵֶָָ
הּׁשרץ, ּבּה ׁשּיׁש זֹו - ּבּתחּתֹונה אֹו ּבעליֹונה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהּׁשרץ
ׁשּבהן. האכלין וכל הן טהֹורין, - הּלפסין ּוׁשאר ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָטמאה;

מׁשקה ּבכֹונס נקּובה מהן לפס ּכל נכנסהיה משקה -] ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ודרכו] ׁשּבהם, והּמׁשקין האכלין ּכל - ּבעליֹונה הּׁשרץ ְְְְֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכּלן, ּבאויר הּטמאה ׁשהרי טמאין, הּלפסין ׁשּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻֻטמאין,
וכּלן טמאה, היא - ּבּתחּתֹונה הּׁשרץ היה ׁשּיתּבאר. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּכמֹו
ואין העליֹונֹות, לאויר הּׁשרץ נכנס לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹטהֹורֹות;
והּמׁשקין האכלין ּכל לטּמא ּכדי עֹודפת, הּתחּתֹונה ְְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׂשפת
הּתחּתֹונה ׂשפת והיתה ּבעליֹונה, הּׁשרץ היה ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּבתֹוכּה.
הּתחּתֹונה וכן ּבתֹוכּה; ׁשהּׁשרץ טמאה, העליֹונה - ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָעֹודפת
ּוׁשאר ּבאוירּה. הּׁשרץ הרי עֹודפת, ׁשּׂשפתּה מּפני -ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
חרׂש ּכלי ׁשאין טהֹורין, - הּתחּתֹונה ׁשּבתֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּלפסין

טֹופח מׁשקה ּביניהן היה ואם ׁשּבתֹוכֹו. ּכלים [-מטּמא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
בו] הנוגעת האצבע את מׁשקהשמרטיב ּבּה ׁשּיׁש ּכל -ְֵֶֶַָָ

הּתחּתֹונה מאויר מּטּמא ׁשהּמׁשקה טמאה; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָטֹופח,
הּכלים. את ּומטּמא וחֹוזר ְְִֵֵֵֶֶֶַַָהעֹודפת,

.‚Èּבתחּלת ּבּה ּדבּוקין קערֹות ׁשהיּו חרׂש ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָטבלה
- הּקערֹות מן אחת ונטמאת אחד, ּכלי הּכל והרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמעׂשיה,

עֹודף ּדפן לּטבלה היה ואם ּכּלן. נטמאּו [מסגרתלא ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֻ
מהןגבוהה] אחת ונטמאת ּבתֹוכֹו, הּקערֹות ּכל ׁשּנמצאּו ,ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

וקלמרין חרׂש, ׁשל הּתבלין ּבבית הּדין וכן ּכּלן. נטמאּו -ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ּבֹו, ּכּיֹוצא ְִֵַַַהּמתאימֹות.

.„È- ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ׁשּנטמא עץ ׁשל הּתבלין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבית
ׁשּנמצאּו עֹודף, ּדפן לֹו יׁש ואם הּבּתים. ׁשאר נטמאּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹלא
נטמאּו - ּבמׁשקין מּבּתיו אחד ונטמא ּבתֹוכֹו, הּבּתים ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָּכל
נטמא ּבמׁשקין, ּתֹוכֹו ׁשּנטמא ּוכלי אחד, ּככלי ׁשהּכל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻּכּלן;
לזה זה חּבּור אּלּו הרי ּבמסמר, קבּועין ּבּתיו היּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּכּלֹו.

ּולהּזיה טהרה]לטמאה הרי[הזאת - ּבלבד ּתקּועין היּו . ְְְְְֲִִֵַַָָָָֻ
ּבּתיו היּו ואם להּזיה. חּבּור ואינן לטמאה, חּבּור ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָֻאּלּו

להּזיה. ולא לטמאה לא חּבּור אינן - ונּתנין ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָֹֹֻנּטלין
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ּפתיל‡. ּבצמיד הּמּציל מהודק]ּכל כיסוי הּמת,[- ּבאהל ְְִִִֵֶַַַָָָֹ
ּבּמת הּציל אם חרׂש; ּכלי ּבאויר ּפתיל ּבצמיד ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָמּציל
מּציל ׁשאינֹו וכל הּקל. חרׂש ּבכלי ׁשּיּציל הּוא ּדין ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהחמּור,

חרׂש. ּכלי ּבאויר מּציל אינֹו הּמת, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹּבאהל

הּמת·. ּבאהל לטמאה ּפתיל צמיד ׁשאין אינוּוכׁשם -] ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
מלצאת] הטומאה ּבאוירמונע לטמאה ּפתיל צמיד אין ּכ ,ְְֲִִִֵַָָָָֻ

ּומׁשקין, אכלין מלאה ׁשהיתה קדרה ּכיצד? חרׂש. ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכלי
הּקדרה הרי - הּטמא ּבּתּנּור ּונתּונה ּפתיל, צמיד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּומּקפת
טמאין מׁשקין אֹו הּׁשרץ היה טהֹורין. ּׁשּבתֹוכּה מה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָוכל
נטמא - הּתּנּור ּבאויר ּונתּונה ּפתיל, צמיד ּומּקפת ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻּבתֹוכּה,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַַָֹהּתּנּור.

מחט‚. אֹו הּלבנה, ּבתֹו מבלעת ׁשהיתה טמאה ְְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻטּבעת
חרׂש ּכלי לאויר ונפלּו העץ, ּבתֹו מבלעת ׁשהיתה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

אֹו זה ּבעץ ּתרּומה ּכּכר נגע ׁשאם ּפי על אף נטמא; -ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
מאוירֹו. חרׂש ּכלי מטּמאין הן הרי טהֹור, - זֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּבלבנה

הּתּנּור„. לאויר ונפל מת, ּבׂשר אֹו ׁשרץ ׁשּבלע ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָּתרנגֹול
הּתּנּור; נטמא הּתרנגֹול, ׁשם מת ואם טהֹור. זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּמּצילין ּכדר חרׂש, ּכלי מּיד מּצילין ּבחי ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַׁשהּבלּועין

הּמת. ְֵֶַֹּבאהל

ּכבלּועין.‰. אינן הּקמטין, ּבתֹו אֹו הּפה ׁשּבתֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּדברים
ראׁשֹו והכניס ּפיו, ּבתֹו טמאין מׁשקין ׁשהיּו אדם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹּכיצד?
ּומׁשקין אכלין ׁשהיּו טהֹור וכן טּמאהּו. - חרׂש ּכלי ְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלאויר
אכלין נטמאּו - טמא ּתּנּור לאויר ראׁשֹו והכניס ּפיו, ְְְְְֲֳִִִִִִֵַַָָֹלתֹו
לאויר והכניסֹו הּׁשרץ, מן ּכעדׁשה קמטֹו ּבתֹו לֹו היה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻׁשּבפיו.
הּקמט. ּבתֹו ׁשהּטמאה ּפי על אף הּתּנּור, נטמא - ְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָֻהּתּנּור

.Âנגּוב ׁשהּוא ּפי על אף - טמאין מׁשקין ׁשּבלע ְְְִִִֵֶֶַַַַָָספֹוג
ׁשּסֹוף[יבש] טּמאהּו, - חרׂש ּכלי לאויר נפל אם - ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָמּבחּוץ

חרׂשים ּגמי. וׁשל לפת ׁשל חתיכה וכן לצאת. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָמׁשקה
ּכלי לאויר ונפלּו ונּגבּו, טמאין, מׁשקין ּבהן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנׁשּתּמׁש
ׁשּסֹוף נטמא, - והּסק לּתּנּור, נפלּו טּמאּוהּו. לא - ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֻחרׂש
אבל קּלין; ּבמׁשקין אמּורים? ּדברים ּבּמה לצאת. ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָמׁשקין
ּומימי הּנּדה ּדם ּכגֹון חמּורין, מׁשקין ּבהן נבלעּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָאם
הרי - ׁשּיצא עליו והקּפיד לצאת, יכֹולין היּו אם - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָרגליה
מקּפיד אין ואם הּסק; ׁשּלא ּפי על אף הּתּנּור, מטּמא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֻזה
ּבגפת וכן הּמׁשקה. ויצא ׁשּיּסק עד מטּמא, אינֹו - ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻעליו

זיתים] ּבּה[פסולת ׁשהּסק טמאין, מּמׁשקין הּבאה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻחדׁשה
טהֹור. ּביׁשנה, אבל לצאת; מׁשקה ׁשּסֹוף נטמא, - ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָהּתּנּור
ׁשּיֹוצא ידּוע ואם חדׁש. עׂשר ׁשנים לאחר יׁשנה? היא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאיזֹו
נטמא ׁשנים, ׁשלׁש לאחר אפּלּו - הּסק ּבׁשעת מׁשקה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּמּנה

ּכׁשּיּסק. ְֶַַַֻהּתּנּור

.Ê,קרקעיתֹו עד מּׂשפתֹו ּבמחּצה ׁשחּלקֹו חרׂש ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָּכלי
הּכלי נטמא - החלקים מּׁשני אחד ּבאויר טמאה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָֻונכנסה
ּכדר חרׂש ּכלי לחלק אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֻּכּלֹו;
אֹו ּבנסרים ׁשחצצֹו ּתּנּור ,לפיכ האהלים. ְְְֲֳִִִִִֶֶַָָָָָׁשחֹולקין

טמא. הּכל - אחד ּבמקֹום הּׁשרץ ונמצא ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּביריעֹות,

.Áּכלי לאויר הּכלי והכניס ּבתֹוכֹו, טמאה ׁשהיתה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֻּכלי
ּפי על אף - חרׂש לכלי חּוץ הּטמא הּכלי ּוׂשפת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָחרׂש,
ׁשּנאמר: טהֹור, זה הרי חרׂש, ּכלי ּבתֹו מכּונת ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻׁשהּטמאה

ּתֹוכֹו. לתֹו לא ּתֹוכֹו", אל מהם יּפל ְֲִֵֶֶֶֹֹ"אׁשר

.Ëאחר ּכלי לאוירֹו והכניס טמא, חרׂש ּכלי היה אם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכן
חרׂש לּכלי חּוץ האחר הּכלי ּוׂשפת ּומׁשקין, אכלין ּבֹו ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיׁש
חרׂש ּכלי ּבתֹו מכּונין והּמׁשקין ׁשהאכלין ּפי על אף -ְְְְְֳִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻ
יטמא", ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: טהֹורין, אּלּו הרי ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּטמא,
חמת אֹו קדרה אֹו קּפה אֹו ּכּורת ּכיצד? ּתֹוכֹו. ׁשּבתֹו ְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻלא

הּקּפה[נוד] וׁשלׁשל ּבתֹוכּה, הּׁשרץ ׁשהיה ּבהן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻוכּיֹוצא
מכּון ׁשהּׁשרץ ּפי על אף - הּתּנּור לאויר אֹו החבית ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֻלאויר

למעלה החמת אֹו הּקּפה ּוׂשפת הֹואיל - החבית אויר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֻּבתֹו
ּבתֹו היה ואם טהֹורין. אּלּו הרי הּתּנּור, אֹו החבית ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָמּׂשפת
מׁשקין, אֹו אכלין ּבהן וכּיֹוצא הּקדרה ּבתֹו אֹו ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחמת
הן הרי - הּטמאין החבית אֹו הּתּנּור לאויר אֹותן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוׁשלׁשל
ּבהן וכּיֹוצא החמת אֹו הּקּפה אֹו הּכּורת היתה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻטהֹורין.
וׁשלׁשל לתֹוכן, הּׁשרץ היה אם אּלא מּצילין; אינן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנקּובין,
אֹו אכלין היּו ואם נטמא; - הּטהֹור חרׂש ּכלי לאויר ְְְֲֳִִִִִֶֶַַָָָָָאֹותן
- הּטמא חרׂש ּכלי לאויר אֹותן וׁשלׁשל לתֹוכן, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמׁשקין

ׁשטף ּבכלי היה אם ּבּנקב? יהיה וכּמה [שנטהריםנטמאּו. ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
זיתיםבמקווה] ּבמֹוציא דרכו], לצאת יכולה זית היה[- ואם . ְְִִִֵָָ

- חרׂש והעׂשּויּבכלי ּבזיתים; ׁשעּורֹו לאכלין, העׂשּוי ְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
מׁשקה ּבכֹונס ׁשעּורֹו דרכו]למׁשקין, נכנס והעׂשּוי[משקה ; ְְְְְִִֵֶֶַַָ

זה חרׂש ּכלי ּומּׁשּיּנקב לחמרֹו, אֹותֹו מטילין ,ּולכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָֻלכ
חרׂש. ּכלי מּיד מּציל אינֹו מׁשקה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַּבכֹונס

.È,זה ּבכלי הּׁשרץ היה אם - ּבזפת חרׂש ּכלי נקב ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָסתם
מּציל הּצמיד ׁשאין נטמא; - הּטהֹור הּתּנּור לאויר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָוׁשלׁשלֹו
זה ּבכלי היה אם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּלטּמא, הּטמאה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻעל
הן הרי - הּטמא הּתּנּור לאויר וׁשלׁשלֹו מׁשקין, אֹו ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַַַָָאכלין
ּבזפת ׁשּסתמן הּכלים ּכל ּוׁשאר סתּום. הּנקב ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָטהֹורין,

חרׂש. ּכלי מּיד מּציל אינֹו ּבֹו, ְְִִִֵֵֶֶַַַוכּיֹוצא

.‡Èּפחּותה צדדיה]ּכּורת הּפחת[משני ׁשּסתם ּפי על אף - ְְִֶֶֶַַַַַָָָ
ּכלי. אינּה ׁשהרי חרׂש, ּכלי מּיד מּצלת אינּה - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבקׁש

.·Èאף[נוד]החמת - רּמֹון ּבמֹוציא ׁשּנפחתּו והּכפיׁשה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָ
ּכלי מּיד מּצילין אּלּו הרי ּכלים, מּתֹורת ׁשּבטלּו ּפי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָעל
חרׂש ּכלי מּׂשפת למעלה הּפחת ׁשּיהיה - והּוא ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָחרׂש;

ויהיה -]מּבחּוץ, שיהיה מׁשלׁשל[-אף ׁשּלהן קּבּול ּבית ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֻ
חרׂש. ּכלי ְְִֶֶלתֹו

.‚È,חרׂש ּכלי לאויר ׁשֹוקע ׁשהיה ּבֹו וכּיֹוצא ּפׁשּוט ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָעֹור
טמא. הּתּנּור הרי - העֹור ּבתֹו והּׁשרץ הּתּנּור, לאויר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָאֹו
העֹור ׁשּבתֹו ּומׁשקין אכלין ּבּתּנּור, הּׁשרץ היה ְְְֳִִִֶֶֶַַַַָָָָואם
להן ׁשּיׁש ּכלים אּלא חרׂש ּכלי מּיד מּציל ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָטמאין;

ּכגֹון ,והחמת.ּתֹו והּקּפה הּסל ְְְֵֶַַַַָֻ

.„Èחרׂש ּכלי והיה ּבתֹוכֹו, טמאה ׁשהיתה חרׂש ְְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָֻּכלי
ׁשהּטמאה הּכלי ׁשהיה אֹו הּטמא, הּכלי על ּכפּוי ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻטהֹור
ׁשאויר ּפי על אף - הּטהֹור הּכלי ּפי על ּכפּוי ּבתֹוכֹו ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָּדבּוקה
לא ׁשהרי ּבטהרתֹו; והּטהֹור ּבטמאתֹו הּטמא מערב, ְְְְְְֲֳֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשניהן
,לפיכ הּטהֹור. חרׂש ּכלי לאויר עצמּה הּטמאה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻנכנסה
למּטה ּונתּונה טהֹורין, מׁשקין מלאה ׁשהיתה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָחבית

קרקעיתו]מּנחׁשּתֹו -]- הּתּנּור לתֹו ׁשרץ ונפל ּתּנּור, ׁשל ְְְְִֶֶֶַַַַָֻ
הּתּנּור ׁשאויר ּפי על אף טהֹורין, והּמׁשקין החבית ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָהרי
על ּכפּויה החבית היתה אם וכן החבית. אויר עם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹמערב
ׁשּבׁשּולי הּמׁשקה אפּלּו - הּתּנּור לאויר ּופיה הּתּנּור, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָּפי

טהֹור. ִֶָָהחבית

�
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אֹו זה ּבעץ ּתרּומה ּכּכר נגע ׁשאם ּפי על אף נטמא; -ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
מאוירֹו. חרׂש ּכלי מטּמאין הן הרי טהֹור, - זֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּבלבנה

הּתּנּור„. לאויר ונפל מת, ּבׂשר אֹו ׁשרץ ׁשּבלע ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָּתרנגֹול
הּתּנּור; נטמא הּתרנגֹול, ׁשם מת ואם טהֹור. זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּמּצילין ּכדר חרׂש, ּכלי מּיד מּצילין ּבחי ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַׁשהּבלּועין

הּמת. ְֵֶַֹּבאהל

ּכבלּועין.‰. אינן הּקמטין, ּבתֹו אֹו הּפה ׁשּבתֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּדברים
ראׁשֹו והכניס ּפיו, ּבתֹו טמאין מׁשקין ׁשהיּו אדם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹּכיצד?
ּומׁשקין אכלין ׁשהיּו טהֹור וכן טּמאהּו. - חרׂש ּכלי ְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלאויר
אכלין נטמאּו - טמא ּתּנּור לאויר ראׁשֹו והכניס ּפיו, ְְְְְֲֳִִִִִִֵַַָָֹלתֹו
לאויר והכניסֹו הּׁשרץ, מן ּכעדׁשה קמטֹו ּבתֹו לֹו היה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻׁשּבפיו.
הּקמט. ּבתֹו ׁשהּטמאה ּפי על אף הּתּנּור, נטמא - ְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָֻהּתּנּור

.Âנגּוב ׁשהּוא ּפי על אף - טמאין מׁשקין ׁשּבלע ְְְִִִֵֶֶַַַַָָספֹוג
ׁשּסֹוף[יבש] טּמאהּו, - חרׂש ּכלי לאויר נפל אם - ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָמּבחּוץ

חרׂשים ּגמי. וׁשל לפת ׁשל חתיכה וכן לצאת. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָמׁשקה
ּכלי לאויר ונפלּו ונּגבּו, טמאין, מׁשקין ּבהן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנׁשּתּמׁש
ׁשּסֹוף נטמא, - והּסק לּתּנּור, נפלּו טּמאּוהּו. לא - ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֻחרׂש
אבל קּלין; ּבמׁשקין אמּורים? ּדברים ּבּמה לצאת. ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָמׁשקין
ּומימי הּנּדה ּדם ּכגֹון חמּורין, מׁשקין ּבהן נבלעּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָאם
הרי - ׁשּיצא עליו והקּפיד לצאת, יכֹולין היּו אם - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָרגליה
מקּפיד אין ואם הּסק; ׁשּלא ּפי על אף הּתּנּור, מטּמא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֻזה
ּבגפת וכן הּמׁשקה. ויצא ׁשּיּסק עד מטּמא, אינֹו - ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻעליו

זיתים] ּבּה[פסולת ׁשהּסק טמאין, מּמׁשקין הּבאה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻחדׁשה
טהֹור. ּביׁשנה, אבל לצאת; מׁשקה ׁשּסֹוף נטמא, - ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָהּתּנּור
ׁשּיֹוצא ידּוע ואם חדׁש. עׂשר ׁשנים לאחר יׁשנה? היא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאיזֹו
נטמא ׁשנים, ׁשלׁש לאחר אפּלּו - הּסק ּבׁשעת מׁשקה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּמּנה

ּכׁשּיּסק. ְֶַַַֻהּתּנּור

.Ê,קרקעיתֹו עד מּׂשפתֹו ּבמחּצה ׁשחּלקֹו חרׂש ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָּכלי
הּכלי נטמא - החלקים מּׁשני אחד ּבאויר טמאה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָֻונכנסה
ּכדר חרׂש ּכלי לחלק אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֻּכּלֹו;
אֹו ּבנסרים ׁשחצצֹו ּתּנּור ,לפיכ האהלים. ְְְֲֳִִִִִֶֶַָָָָָׁשחֹולקין

טמא. הּכל - אחד ּבמקֹום הּׁשרץ ונמצא ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּביריעֹות,

.Áּכלי לאויר הּכלי והכניס ּבתֹוכֹו, טמאה ׁשהיתה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֻּכלי
ּפי על אף - חרׂש לכלי חּוץ הּטמא הּכלי ּוׂשפת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָחרׂש,
ׁשּנאמר: טהֹור, זה הרי חרׂש, ּכלי ּבתֹו מכּונת ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻׁשהּטמאה

ּתֹוכֹו. לתֹו לא ּתֹוכֹו", אל מהם יּפל ְֲִֵֶֶֶֹֹ"אׁשר

.Ëאחר ּכלי לאוירֹו והכניס טמא, חרׂש ּכלי היה אם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכן
חרׂש לּכלי חּוץ האחר הּכלי ּוׂשפת ּומׁשקין, אכלין ּבֹו ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיׁש
חרׂש ּכלי ּבתֹו מכּונין והּמׁשקין ׁשהאכלין ּפי על אף -ְְְְְֳִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻ
יטמא", ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: טהֹורין, אּלּו הרי ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּטמא,
חמת אֹו קדרה אֹו קּפה אֹו ּכּורת ּכיצד? ּתֹוכֹו. ׁשּבתֹו ְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻלא

הּקּפה[נוד] וׁשלׁשל ּבתֹוכּה, הּׁשרץ ׁשהיה ּבהן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻוכּיֹוצא
מכּון ׁשהּׁשרץ ּפי על אף - הּתּנּור לאויר אֹו החבית ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֻלאויר

למעלה החמת אֹו הּקּפה ּוׂשפת הֹואיל - החבית אויר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֻּבתֹו
ּבתֹו היה ואם טהֹורין. אּלּו הרי הּתּנּור, אֹו החבית ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָמּׂשפת
מׁשקין, אֹו אכלין ּבהן וכּיֹוצא הּקדרה ּבתֹו אֹו ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחמת
הן הרי - הּטמאין החבית אֹו הּתּנּור לאויר אֹותן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוׁשלׁשל
ּבהן וכּיֹוצא החמת אֹו הּקּפה אֹו הּכּורת היתה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻטהֹורין.
וׁשלׁשל לתֹוכן, הּׁשרץ היה אם אּלא מּצילין; אינן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנקּובין,
אֹו אכלין היּו ואם נטמא; - הּטהֹור חרׂש ּכלי לאויר ְְְֲֳִִִִִֶֶַַָָָָָאֹותן
- הּטמא חרׂש ּכלי לאויר אֹותן וׁשלׁשל לתֹוכן, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמׁשקין

ׁשטף ּבכלי היה אם ּבּנקב? יהיה וכּמה [שנטהריםנטמאּו. ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
זיתיםבמקווה] ּבמֹוציא דרכו], לצאת יכולה זית היה[- ואם . ְְִִִֵָָ

- חרׂש והעׂשּויּבכלי ּבזיתים; ׁשעּורֹו לאכלין, העׂשּוי ְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
מׁשקה ּבכֹונס ׁשעּורֹו דרכו]למׁשקין, נכנס והעׂשּוי[משקה ; ְְְְְִִֵֶֶַַָ

זה חרׂש ּכלי ּומּׁשּיּנקב לחמרֹו, אֹותֹו מטילין ,ּולכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָֻלכ
חרׂש. ּכלי מּיד מּציל אינֹו מׁשקה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַּבכֹונס

.È,זה ּבכלי הּׁשרץ היה אם - ּבזפת חרׂש ּכלי נקב ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָסתם
מּציל הּצמיד ׁשאין נטמא; - הּטהֹור הּתּנּור לאויר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָוׁשלׁשלֹו
זה ּבכלי היה אם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּלטּמא, הּטמאה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻעל
הן הרי - הּטמא הּתּנּור לאויר וׁשלׁשלֹו מׁשקין, אֹו ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַַַָָאכלין
ּבזפת ׁשּסתמן הּכלים ּכל ּוׁשאר סתּום. הּנקב ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָטהֹורין,

חרׂש. ּכלי מּיד מּציל אינֹו ּבֹו, ְְִִִֵֵֶֶַַַוכּיֹוצא

.‡Èּפחּותה צדדיה]ּכּורת הּפחת[משני ׁשּסתם ּפי על אף - ְְִֶֶֶַַַַַָָָ
ּכלי. אינּה ׁשהרי חרׂש, ּכלי מּיד מּצלת אינּה - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבקׁש

.·Èאף[נוד]החמת - רּמֹון ּבמֹוציא ׁשּנפחתּו והּכפיׁשה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָ
ּכלי מּיד מּצילין אּלּו הרי ּכלים, מּתֹורת ׁשּבטלּו ּפי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָעל
חרׂש ּכלי מּׂשפת למעלה הּפחת ׁשּיהיה - והּוא ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָחרׂש;

ויהיה -]מּבחּוץ, שיהיה מׁשלׁשל[-אף ׁשּלהן קּבּול ּבית ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֻ
חרׂש. ּכלי ְְִֶֶלתֹו

.‚È,חרׂש ּכלי לאויר ׁשֹוקע ׁשהיה ּבֹו וכּיֹוצא ּפׁשּוט ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָעֹור
טמא. הּתּנּור הרי - העֹור ּבתֹו והּׁשרץ הּתּנּור, לאויר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָאֹו
העֹור ׁשּבתֹו ּומׁשקין אכלין ּבּתּנּור, הּׁשרץ היה ְְְֳִִִֶֶֶַַַַָָָָואם
להן ׁשּיׁש ּכלים אּלא חרׂש ּכלי מּיד מּציל ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָטמאין;

ּכגֹון ,והחמת.ּתֹו והּקּפה הּסל ְְְֵֶַַַַָֻ

.„Èחרׂש ּכלי והיה ּבתֹוכֹו, טמאה ׁשהיתה חרׂש ְְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָֻּכלי
ׁשהּטמאה הּכלי ׁשהיה אֹו הּטמא, הּכלי על ּכפּוי ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻטהֹור
ׁשאויר ּפי על אף - הּטהֹור הּכלי ּפי על ּכפּוי ּבתֹוכֹו ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָּדבּוקה
לא ׁשהרי ּבטהרתֹו; והּטהֹור ּבטמאתֹו הּטמא מערב, ְְְְְְֲֳֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשניהן
,לפיכ הּטהֹור. חרׂש ּכלי לאויר עצמּה הּטמאה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻנכנסה
למּטה ּונתּונה טהֹורין, מׁשקין מלאה ׁשהיתה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָחבית

קרקעיתו]מּנחׁשּתֹו -]- הּתּנּור לתֹו ׁשרץ ונפל ּתּנּור, ׁשל ְְְְִֶֶֶַַַַָֻ
הּתּנּור ׁשאויר ּפי על אף טהֹורין, והּמׁשקין החבית ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָהרי
על ּכפּויה החבית היתה אם וכן החבית. אויר עם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹמערב
ׁשּבׁשּולי הּמׁשקה אפּלּו - הּתּנּור לאויר ּופיה הּתּנּור, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָּפי

טהֹור. ִֶָָהחבית

�



�ipy mei ,oey`x mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

g"i - meil cg` wxt m"anx ixeriyÎg"qyz'd '` xc` c"k

ראשון ,יום

י ּפרק ׁשגגֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

הן:‡. ואּלּו ויֹורד; עֹולה קרּבן ׁשּיקריבּו מצותן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּׁשה,
העדּות ׁשבּועת והּנׁשּבע והּיֹולדת, ממוןהמצרע, עדות [ידע ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ
מהמעשה] יודע שאינו ונשבע להעיד ּביןומיאן ּבזדֹון ְֵֵָּבין

ּבׁשגגה לּׁשקר ּבּטּוי ׁשבּועת והּנׁשּבע דברּבׁשגגה, [על ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ
עשה] ולא שיעשה, או ּבׁשגגה,שעשה קדׁש ׁשאכל והּטמא ,ְְִֵֶֶַַָָָָֹ

ּבׁשגגה. לּמקּדׁש ׁשּנכנס ְְְְִִִֵֶַַַָָָָוהּטמא

ּבן·. ּכבׂש מביאה - עׁשירה היתה אם - הּיֹולדת ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָקרּבן
ּוב לעֹולה, ידּהׁשנתֹו אין ואם לחּטאת. ּתֹור אֹו יֹונה ן ְְְְִֵֶַָָָָָָ

ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי ּומביאה יֹורד, קרּבנּה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמּׂשגת
מּׂשגת ידּה היתה אפּלּו חּטאת; ואחד עֹולה אחד ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָיֹונה,

עני. קרּבן מביאה - לנסכיו מּׂשגת ואינּה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלׂשה,

ׁשני‚. מהן ּבהמֹות, ׁשלׁש מביא - ּכׁשּיטהר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהמצרע
אין אם לחּטאת; וכבׂשה אׁשם, ואחד עֹולה אחד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָּכבׂשים,
עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מביא - מּׂשגת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָידֹו

לאׁשם. וכבׂש חּטאת, ְְְֶֶֶַָָָָואחד

ועל„. ּבּטּוי, ׁשבּועת ׁשגגת ועל העדּות, ׁשבּועת ְְְְְִִֵַַַַַַָעל
קדׁשיו וטמאת מקּדׁש טמאת אוׁשגגת למקדש שנכנס [טמא ְְְְְִִַַַָָָָֻֻ

קודש] החּטאֹותשאכל ּכׁשאר ׂשעירה, אֹו ּכׂשּבה מביא -ְְְִִִִֵַַָָָָ
ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מביא - מּׂשגת ידֹו אין ואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָהּקבּועֹות;
מּׂשגת ידֹו אין ואם חּטאת; ואחד עֹולה אחד יֹונה, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבני
'מנחת הּקרּויה והיא סלת, האיפה עׂשירית מביא - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹלעֹוף
הּקרּבנֹות. מעׂשה ּבהלכֹות מעׂשיה נתּפרׁשּו ׁשּכבר ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָחֹוטא',

ׁשחּיב‰. זה ּומפרׁש ּבּתֹורה, מפרׁשין האּלּו הּקרּבנֹות ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹּכל
ׁשּכ - קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש ׁשּנכנס מּטמא חּוץ ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלהביאן,
אֹו וגֹו' אלה קֹול וׁשמעה תחטא, ּכי "ונפׁש ׁשם: ְְְְְִֶֶֶָָָָָָָּכתּוב
תּׁשבע ּכי נפׁש אֹו וגֹו' טמא ּדבר ּבכל ּתּגע אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָנפׁש
וגֹו'"; מאּלה לאחת יאׁשם כי והיה וגֹו' ּבׂשפתים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלבּטא

הּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה ּכאן[מסורת ׁשחּיב ׁשּזה למדּו, ְְִִִֵֶֶֶַָָָ
והּוא קדׁש, אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס ּכׁשּנטמא - לּטמא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבן
ּכמפרׁש, הּוא הרי הּקּבלה, מּפי ׁשהּדבר ּפי על אף ידע. ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹלא
ולּטמא קדׁש, ׁשאכל לּטמא ּכרת ּתֹורה חּיבה ּבפרּוׁש ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהרי
ּבׂשר ּתאכל אׁשר "והּנפׁש נאמר: ּבאֹוכל - לּמקּדׁש ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנכנס
ונכרתה", - עליו וטמאתֹו לה', אׁשר הּׁשלמים ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻמּזבח
הּקהל, מּתֹו ההוא הּנפׁש "ונכרתה נאמר: לּמקּדׁש ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּובּנכנס
על ּכרת ּתֹורה ׁשחּיבה וכיון טּמא". ה' מקּדׁש את ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכי
ׁשגגתן. על ׁשּמביאין הּקרּבן ּפרׁשה וקדׁשיו, מקּדׁש ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻטמאת

.Âידיה על מביא ּבעלּה חּיבת, ׁשהאּׁשה קרּבנֹות ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכל
עׁשיר,[עבורה] היה ואם עני; קרּבן מביא עני, היה אם .ְְִִִִִִֵַָָָָָָָָ

ועל ּבנֹו ידי על אדם ּומביא עׁשיר. קרּבן ידיה על ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמקריב
ּבּזבחים. ּומאכילן עני, קרּבן וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ועל ּבּתֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָידי

.Êמׁשיח וכהן בשמן]הּמל שנמשח גדול מביאין[כהן - ְְִִִֵֶֶַַָֹ
על אֹו ּבּטּוי, ׁשבּועת על אֹו העדּות, ׁשבּועת על ְְְִֵַַַַַָָָקרּבן

חּלק ׁשּלא ההדיֹוטֹות; ּכׁשאר וקדׁשיו, מקּדׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻטמאת
אּלא מׁשיח, ּכהן ּומּקרּבן הדיֹוט מּקרּבן מל קרּבן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּכתּוב
ׁשּבארנּו; ּכמֹו קבּועה, חּטאת ׁשגגתן על ׁשחּיבין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבּמצוֹות
ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר ׁשוין. ּכּלם ויֹורד, עֹולה ּבקרּבן ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֻאבל
ׁשגגת ועל העדּות ׁשבּועת על חּיב יהיה אימתי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשבּועֹות,
ּדר איזֹו ועל עליהן, ּפטּור יהיה ואימתי ּבּטּוי, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשבּועת
ּדר איזה ועל הּׁשבּועֹות, ּכמנין הרּבה קרּבנֹות חּיב ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָיהיה
ּכּפרה מחּסרי ּובהלכֹות אחד. קרּבן אּלא חּיב יהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻלא
הרּבה, קרּבנֹות והמצרע הּיֹולדת ּתתחּיב ּדר ּבאיזה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאבאר

אחד. קרּבן מהם אחד ּכל יתחּיב ּדר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּובאיזה

.Áהיה אם - ּכׁשגגה הּזדֹון על קרּבן הּמביא אנּוס,ּכל ְְִִִֵַַַָָָָָָָָָ
חּיב ׁשאינֹו עברֹות ׁשאר לֹומר צרי ואין הּקרּבן; מן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּפטּור

ּפטּור. אנּוס, היה ׁשאם - ׁשגגתן על אּלא ְִִֶֶַַָָָָָָָָחּטאת

.Ëוצר חּטאתֹו, ׁשל לכבׂשה מעֹות ׁשהפריׁש [נזקקמי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
יותר] זולה ששעירה כגון ׂשעירה,להן, מביא זה הרי -ְֲִִֵֵֶָ

אם וכן ּבהן. ויהנה הּׂשעירה, על הּמעֹות אֹותן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָויחּלל
ּבהן. יהנה - ּכׂשּבה ולקח לּׂשעירה, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהפריׁש

.Èׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי יּקח - והעני לבהמה, מעֹות ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַָָהפריׁש
הפריׁש ּבהן. ויהנה הּמעֹות, אֹותן עליהן ויחּלל יֹונה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבני

יביא - והעני לתֹורים, אֹו יֹונה לבני עׂשירית[מנחה]מעֹות ְְְֱֲִִִִִִֵֶָָָ
אם וכן ּבהן. ויהנה הּמעֹות, אֹותן עליהן ויחּלל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהאיפה,
יֹוסיף - והעׁשיר האיפה, לעׂשירית מעֹות והפריׁש עני, ְְְֱֲִִִִִִִֵֶַָָָָָָהיה
עליהן, יֹוסיף - והעׁשיר לעֹוף, הפריׁש עֹוף; ויביא ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָעליהן,
הרי - ּגֹוסס מֹוריׁשֹו היה אפּלּו ׂשעירה. אֹו ּכׂשּבה ְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָָויביא

ויירׁשּנּו. מֹוריׁשֹו ׁשּימּות עד עני, ְִִִֶֶֶַָָָזה

.‡È- מּום ּבּה ונפל ׂשעירה, אֹו ּכׂשּבה ׁשהפריׁש ְְְְִִִִִֶַָָָָָעׁשיר
ונפסל עֹוף, הפריׁש אם אבל עֹוף; ּבדמיה יביא רצה, ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָאם
ּפדיֹון. לעֹוף ׁשאין האיפה, עׂשירית ּבדמיו יביא לא -ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹ

.·Èׁשּלא עד אם - והעׁשיר האיפה, עׂשירית ְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָָֹהפריׁש
ּבּכלי ותּפדה[שרת]קדׁשה הּמנחֹות, ּככל היא הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

צּורתּה ּתעבר - ּבּכלי ּומּׁשּקדׁשה ותצא[תפסל]ותאכל; , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ
הּׂשרפה. ְְֵֵַָלבית

.‚Èקן ׁשהפריׁש ּבדמיה[עופות]עׁשיר ולּקח אֹותּה, למּכר ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
קדּׁשת ׁשהיא ּפי על אף זֹו, קן יביא - והעני ׂשעירה, אֹו ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻּכׂשּבה

נדחית ׁשהיא עשיר]ּדמים קרבן להביא ראוי לא שעני .[כיון ְִִִֵֶָ
נדחית לא מעּקרֹו[בפועל]ולּמה ׁשּדחּוי מּפני [מלכתחילה]? ְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ

קרּבן ׁשהקריב עני עּתה. לֹו זה קן נראה והרי ּדחּוי, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינֹו
יצא. לא עני, קרּבן ׁשהקריב ועׁשיר יצא; ְְְִִִִִֶַָָָָָָָָֹעׁשיר,

שני יום
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וקדׁשיו‡. מקּדׁש טמאת ּבׁשגגת יׁש שנכנסׁשּנּוי [טמא ְְְְְִִִֵַַָָָָֻ
קודש] אכל או ׁשּכללמקדש ּכרתֹות: ּבׁשאר ּכן ּׁשאין מה ,ְְִֵֵֵֶֶַָָ

ּפי על אף - ׁשחטא ּבּסֹוף לֹו ונֹודע ׁשּׁשגג ּכיון - ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּכרתֹות
אבל חּטאת; חּיב זה הרי ּבּתחּלה, ידיעה לֹו היתה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא
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עד ויֹורד, עֹולה קרּבן מביא אינֹו - וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּבטמאת
לּמקּדׁש אֹו לּקדׁש וידיעה לּטמאה ידיעה לֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּתהיה
ּבּסֹוף, לּמקּדׁש אֹו לּקדׁש וידיעה לּטמאה וידיעה ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻּבּתחּלה,
קדׁש, אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס נטמא ּכיצד? ּבינתים. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהעלם
אֹו ׁשאכל ּבׁשעה טמא וׁשהיה ׁשּנטמא לֹו נֹודע ּכ ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָואחר
ׁשּנכנס זה היה מקּדׁש אֹו ׁשאכלֹו, זה היה וׁשּקדׁש ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנכנס,
קדׁש וׁשּזה ׁשּנטמא ׁשּידע עד מּקרּבן; ּפטּור זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלֹו
נטמא, ּכיצד? ׁשּיאכל. קדם אֹו ׁשּיּכנס קדם מקּדׁש, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹוׁשּזה
ּכ ואחר קדׁש, וׁשּזה מקּדׁש ׁשּזה וידע ׁשּנטמא, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוידע

לּמק ונכנס ׁשּנטמא, וׁשכח הּטמאה מּמּנּו אֹונעלמה ּדׁש ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשּׁשגג אֹו קדׁש, וׁשּזה מקּדׁש ׁשּזה יֹודע והּוא קדׁש, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאכל
ׁשהּוא יֹודע והּוא קדׁש, ּבׂשר ׁשּזה אֹו מקּדׁש ׁשּזה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוׁשכח
וׁשכח ׁשּנטמא, ׁשכח אֹו ׁשּׁשגג אֹו אכל, אֹו ונכנס ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָטמא,
נֹודע ּכ ואחר אכל, אֹו ונכנס מקּדׁש וׁשּזה קדׁש ּבׂשר ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּזה
עֹולה קרּבן מביא זה הרי - מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו אּלּו ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלֹו
ׁשגגת ׁשּדין ּומּנין אּלּו. מחלקֹות מּׁשׁש וצד צד ּבכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָויֹורד,
ׁשגגֹות ּבׁשאר ׁשהרי הּוא? ּכ וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֻטמאת
תעׂשינה, לא אׁשר ה' מּמצֹות אחת "ּבעׂשתּה ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹנאמר:
ׁשּידע ּכיון - חטא" אׁשר חּטאתֹו אליו הֹודע אֹו ְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָואׁשם.
מקּדׁש ּובטמאת ּבּתחּלה; ידע ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹֻּבּסֹוף,
מאחר ואׁשם". ידע והּוא מּמּנּו, "ונעלם נאמר: ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוקדׁשיו
ידיעה ׁשם ׁשהיתה מּכלל מּמּנּו", "ונעלם ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
צרי ׁשהּוא למדּת, הא - ידע" "והּוא ונאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָּבּתחּלה,

ּבינתים. והעלם ּבּסֹוף, וידיעה ּבּתחּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָידיעה

אב·. ּבאיזה ידע לא אבל ׁשּנטמא, וידע [סוגנטמא, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
אֹוטומאה] לּמקּדׁש נכנס ּכ ואחר ׁשּנטמא, וׁשכח ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָנטמא,

אב ּבאיזה ׁשאכל אחר אֹו ׁשּנכנס אחר לֹו ונֹודע קדׁש, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאכל
ּבּתחּלה ידע ׁשּלא ּפי על ואף ּבקרּבן, חּיב זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹנטמא
ׁשם היתה הרי טמא, ׁשהּוא וידע הֹואיל נטמא; אב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבאיזה
טמאה הלכֹות מּמּנּו נעלמּו אם אבל ּבּתחּלה. טמאה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֻֻידיעת
מטּמא ׁשהּׁשרץ וידע הּׁשרץ, מן ּבכעדׁשה ׁשּנטמא ּכגֹון -ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
אכל, אֹו ונכנס ּכלל ּבּׁשרץ ׁשּנגע וׁשכח ּבּׁשעּור, ידע ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹולא
ספק זה הרי - הּׁשרץ מן ּבכעדׁשה ׁשּנגע לֹו נֹודע ּכ ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָואחר
מּימיו, הּמקּדׁש ראה ׁשּלא מי וכן ּפטּור. אֹו קרּבן, חּיב ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹאם
ׁשּנטמא, וׁשכח ׁשּנטמא, וידע נטמא אם - מקֹומֹו הבין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹולא
ׁשהרי מקֹומֹו, הּוא ׁשּזה ּבּתחּלה ידע ולא לּמקּדׁש ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹונכנס
מקּדׁש ׁשּזה וידע הּטמאה, זכר ּכ ואחר מעֹולם, ראהּו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלא
אֹו ידיעה, ּבעֹולם מקּדׁש ׁשּיׁש ידיעה אם ספק זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
ּבקרּבן החּיבין ׁשאּלּו לי, יראה ּתחּלה. מקֹומֹו ׁשּידע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעד
ואם לעזרה. חּלין יכניסּו ׁשּמא קרּבן, מביאין אינן - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻמּספק
ואינּה הּספק, על ּבאה העֹוף חּטאת 'והלא ְֲֵֵַַַַַַָָָָָֹֹּתאמר:

אֹותּה ׁשהּמביא מּפני זבה]נאכלת'? ספק מחּסר[כגון ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ
מי אבל ּכּפרתֹו; ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים לאכל ואסּור ְֱֲֳִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּכּפּורים,

מּספק. קרּבן מביא אינֹו ּכּפּורים, מחּסר ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻׁשאינֹו

וׁשּזה‚. ׁשּנטמא ּתחּלה ׁשּידע צרי - ּבעזרה ׁשּנטמא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָמי
זכּור הּוא והרי ׁשּנטמא ּכן אחרי מּמּנּו נעלם ואם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמקּדׁש,
ׁשכח ולא מקּדׁש ׁשּזה מּמּנּו ׁשּנעלם אֹו מקּדׁש, ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּזה

יביא לֹו, ּכׁשּיּודע - וזה זה מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנטמא,
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכּׁשעּור, ׁשּיׁשהה והּוא ויֹורד; עֹולה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָקרּבן

הּמקּדׁש. ּביאת ְְְִִִַַָּבהלכֹות

זה„. הרי - ּכּׁשעּור ׁשהה ולא ּבמזיד, עצמֹו ׁשּטּמא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמי
הׁשּתחויה ׁשעּור אם השהיה]ספק שיעור ּבלבד,[- לאנּוס ְְְֲִִִִֵַַָָָָ

- ׁשהה ולא ויצא מּמּנּו, נעלם אם ,ּולפיכ למזיד; אף ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹו
הּדבר - עזרה ּבאויר עצמֹו ּתלה אם וכן קרּבן. מביא ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָאינֹו

ּכעזרה. אינֹו אֹו ּכעזרה, עזרה אויר אם ֲֲֲֲִִֵֵַַָָָָָָָספק

ּבטמאה‰. קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש נכנס אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻמי
לא על קרּבן מביאין ׁשאין - ּתלּוי אׁשם מביא אינֹו לאו, ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאֹו
קבּועה. חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין ּבכרת אּלא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהֹודע,

.Â- טהֹור ואחד טמא אחד ׁשבילים, ׁשני לפניו ׁשהיּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָמי
ׁשכח ּבּׁשני ׁשהל ּובעת ּבּׁשני, והל וחזר ּבראׁשֹון ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהל
אֹו לּמקּדׁש ונכנס זֹו, טמאה מּמּנּו ונעלמה ּבראׁשֹון, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהל
ידיעה ּבּתחּלה לֹו היתה ׁשּלא ּפי על ואף חּיב, - קדׁש ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹאכל
ׁשהל ידע לא ׁשהרי - ידיעה מקצת אּלא לטמאה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻּגמּורה
ּפי על ואף ּבוּדאי; טמא יהא ׁשניהן ׁשּבהּלּו ׁשבילין, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבׁשני
ּבראׁשֹון, הל ידיעה. ּככל ידיעה, ׁשּמקצת - חּטאת חּיב ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָכן
טמא. ספק ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹונכנס

.Êּוׁשביעי ׁשליׁשי מת]הּזה ׁשּנכנס[כטמא אחר וטבל ְְְְִִִִִִֶַַַַָָ
ׁשהרי חּיב; - לּמקּדׁש ונכנס וחזר ּבּׁשני, והל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָלּמקּדׁש,
אֹו ראׁשֹונה ּבפעם אֹו ּבוּדאי, לּמקּדׁש טמא ּכׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָנכנס
היא, ידיעה ספק מהן ידיעה ׁשּכל ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשנּיה;
מקּדׁש ּבטמאת ּכאן - הּוא ספק מהן ׁשביל ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשהרי

ּכידיעה. ידיעה ספק עׂשּו ְְְִִִֵָָָָָָוקדׁשיו,

.Áוהּוא לּמקּדׁש', 'נכנסּת ׁשנים: לֹו ואמרּו טמא, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָהיה
ׁשאם קרּבן; מביא ואינֹו נאמן, - נכנסּתי' 'לא להן: ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאֹומר

הייתי' 'מזיד יאמר: נכנסתיירצה, 'לא היתה כוונתי [כלומר: ְִִִִֵֶַָֹ
לּמקּדׁש,בשוגג'] ּכׁשּנכנסּת היית 'טמא ׁשנים: לֹו אמרּו .ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ּבין ׁשהיה ּפי על אף - טמא' ׁשאּתה וידעּת נטמאת, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּובפנינּו
רּבים, ימים לּמקּדׁש ּכניסתֹו ּובין ּבּה ׁשּמעידין זֹו ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֻטמאה
את והכחיׁש הֹואיל טבלּתי', 'ּכבר ׁשּיאמר: לֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשאפׁשר
ּומביא נאמנין, אּלּו הרי מעֹולם', נטמאתי 'לא ואמר: ְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹהעדים
קל חמּורה, מיתה לידי ׁשנים הביאּוהּו אם ּפיהן; על ְְֱֲִִִִִִֵֶַַַָָָָקרּבן

הכחיׁשן. ׁשהרי - הּקל קרּבן לידי ׁשּיביאּוהּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹוחמר

.Ë,ּבּתחּלה ידיעה לּה ׁשהיה - קדׁשיו אֹו מקּדׁש ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָֻטמאת
הּנעׂשה הּכּפּורים יֹום ׁשל ׂשעיר - ּבּסֹוף ידיעה לּה היה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹולא

ּתֹולין הּכּפּורים ויֹום היסורים]ּבפנים מן ׁשּיּודע[מגינים עד , ְְִִִִִִֶַַַָ
אבל ּבּתחּלה, ידיעה ּבּה וׁשאין ויֹורד. עֹולה קרּבן ויביא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָלֹו
הּכּפּורים ּביֹום ּבחּוץ הּנעׂשה ׂשעיר - ּבּסֹוף ידיעה ּבּה ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָיׁש
ּבּתחּלה לא ידיעה, ּבּה ׁשאין ועל מכּפרין. הּכּפּורים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹויֹום
מכּפרין. חדׁשים ראׁשי ּוׂשעירי הרגלים ׂשעירי - ּבּסֹוף ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַָָָָֹולא
יֹום ׁשל ּגדֹול ּכהן ּפר - וקדׁשיו מקּדׁש טמאת זדֹון ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻועל
היה ואם הּכהנים; מן הּמזיד היה אם מכּפר, ְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹהּכּפּורים
- מכּפר הּכּפּורים ויֹום ּבפנים הּנעׂשה ׂשעיר ּדם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָמּיׂשראל,

יׂשראל". ּבני מּטמאת הּקדׁש על "וכּפר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻׁשּנאמר:
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עד ויֹורד, עֹולה קרּבן מביא אינֹו - וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּבטמאת
לּמקּדׁש אֹו לּקדׁש וידיעה לּטמאה ידיעה לֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּתהיה
ּבּסֹוף, לּמקּדׁש אֹו לּקדׁש וידיעה לּטמאה וידיעה ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻּבּתחּלה,
קדׁש, אכל אֹו לּמקּדׁש ונכנס נטמא ּכיצד? ּבינתים. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהעלם
אֹו ׁשאכל ּבׁשעה טמא וׁשהיה ׁשּנטמא לֹו נֹודע ּכ ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָואחר
ׁשּנכנס זה היה מקּדׁש אֹו ׁשאכלֹו, זה היה וׁשּקדׁש ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנכנס,
קדׁש וׁשּזה ׁשּנטמא ׁשּידע עד מּקרּבן; ּפטּור זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלֹו
נטמא, ּכיצד? ׁשּיאכל. קדם אֹו ׁשּיּכנס קדם מקּדׁש, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹוׁשּזה
ּכ ואחר קדׁש, וׁשּזה מקּדׁש ׁשּזה וידע ׁשּנטמא, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוידע

לּמק ונכנס ׁשּנטמא, וׁשכח הּטמאה מּמּנּו אֹונעלמה ּדׁש ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשּׁשגג אֹו קדׁש, וׁשּזה מקּדׁש ׁשּזה יֹודע והּוא קדׁש, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאכל
ׁשהּוא יֹודע והּוא קדׁש, ּבׂשר ׁשּזה אֹו מקּדׁש ׁשּזה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוׁשכח
וׁשכח ׁשּנטמא, ׁשכח אֹו ׁשּׁשגג אֹו אכל, אֹו ונכנס ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָטמא,
נֹודע ּכ ואחר אכל, אֹו ונכנס מקּדׁש וׁשּזה קדׁש ּבׂשר ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּזה
עֹולה קרּבן מביא זה הרי - מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו אּלּו ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלֹו
ׁשגגת ׁשּדין ּומּנין אּלּו. מחלקֹות מּׁשׁש וצד צד ּבכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָויֹורד,
ׁשגגֹות ּבׁשאר ׁשהרי הּוא? ּכ וקדׁשיו מקּדׁש ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֻטמאת
תעׂשינה, לא אׁשר ה' מּמצֹות אחת "ּבעׂשתּה ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹנאמר:
ׁשּידע ּכיון - חטא" אׁשר חּטאתֹו אליו הֹודע אֹו ְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָואׁשם.
מקּדׁש ּובטמאת ּבּתחּלה; ידע ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹֻּבּסֹוף,
מאחר ואׁשם". ידע והּוא מּמּנּו, "ונעלם נאמר: ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוקדׁשיו
ידיעה ׁשם ׁשהיתה מּכלל מּמּנּו", "ונעלם ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
צרי ׁשהּוא למדּת, הא - ידע" "והּוא ונאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָּבּתחּלה,

ּבינתים. והעלם ּבּסֹוף, וידיעה ּבּתחּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָידיעה

אב·. ּבאיזה ידע לא אבל ׁשּנטמא, וידע [סוגנטמא, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
אֹוטומאה] לּמקּדׁש נכנס ּכ ואחר ׁשּנטמא, וׁשכח ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָנטמא,

אב ּבאיזה ׁשאכל אחר אֹו ׁשּנכנס אחר לֹו ונֹודע קדׁש, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאכל
ּבּתחּלה ידע ׁשּלא ּפי על ואף ּבקרּבן, חּיב זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹנטמא
ׁשם היתה הרי טמא, ׁשהּוא וידע הֹואיל נטמא; אב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבאיזה
טמאה הלכֹות מּמּנּו נעלמּו אם אבל ּבּתחּלה. טמאה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֻֻידיעת
מטּמא ׁשהּׁשרץ וידע הּׁשרץ, מן ּבכעדׁשה ׁשּנטמא ּכגֹון -ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
אכל, אֹו ונכנס ּכלל ּבּׁשרץ ׁשּנגע וׁשכח ּבּׁשעּור, ידע ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹולא
ספק זה הרי - הּׁשרץ מן ּבכעדׁשה ׁשּנגע לֹו נֹודע ּכ ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָואחר
מּימיו, הּמקּדׁש ראה ׁשּלא מי וכן ּפטּור. אֹו קרּבן, חּיב ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹאם
ׁשּנטמא, וׁשכח ׁשּנטמא, וידע נטמא אם - מקֹומֹו הבין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹולא
ׁשהרי מקֹומֹו, הּוא ׁשּזה ּבּתחּלה ידע ולא לּמקּדׁש ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹונכנס
מקּדׁש ׁשּזה וידע הּטמאה, זכר ּכ ואחר מעֹולם, ראהּו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלא
אֹו ידיעה, ּבעֹולם מקּדׁש ׁשּיׁש ידיעה אם ספק זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
ּבקרּבן החּיבין ׁשאּלּו לי, יראה ּתחּלה. מקֹומֹו ׁשּידע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעד
ואם לעזרה. חּלין יכניסּו ׁשּמא קרּבן, מביאין אינן - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻמּספק
ואינּה הּספק, על ּבאה העֹוף חּטאת 'והלא ְֲֵֵַַַַַַָָָָָֹֹּתאמר:

אֹותּה ׁשהּמביא מּפני זבה]נאכלת'? ספק מחּסר[כגון ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ
מי אבל ּכּפרתֹו; ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים לאכל ואסּור ְֱֲֳִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּכּפּורים,

מּספק. קרּבן מביא אינֹו ּכּפּורים, מחּסר ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻׁשאינֹו

וׁשּזה‚. ׁשּנטמא ּתחּלה ׁשּידע צרי - ּבעזרה ׁשּנטמא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָמי
זכּור הּוא והרי ׁשּנטמא ּכן אחרי מּמּנּו נעלם ואם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמקּדׁש,
ׁשכח ולא מקּדׁש ׁשּזה מּמּנּו ׁשּנעלם אֹו מקּדׁש, ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּזה

יביא לֹו, ּכׁשּיּודע - וזה זה מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנטמא,
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכּׁשעּור, ׁשּיׁשהה והּוא ויֹורד; עֹולה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָקרּבן

הּמקּדׁש. ּביאת ְְְִִִַַָּבהלכֹות

זה„. הרי - ּכּׁשעּור ׁשהה ולא ּבמזיד, עצמֹו ׁשּטּמא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמי
הׁשּתחויה ׁשעּור אם השהיה]ספק שיעור ּבלבד,[- לאנּוס ְְְֲִִִִֵַַָָָָ

- ׁשהה ולא ויצא מּמּנּו, נעלם אם ,ּולפיכ למזיד; אף ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹו
הּדבר - עזרה ּבאויר עצמֹו ּתלה אם וכן קרּבן. מביא ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָאינֹו

ּכעזרה. אינֹו אֹו ּכעזרה, עזרה אויר אם ֲֲֲֲִִֵֵַַָָָָָָָספק

ּבטמאה‰. קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש נכנס אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻמי
לא על קרּבן מביאין ׁשאין - ּתלּוי אׁשם מביא אינֹו לאו, ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאֹו
קבּועה. חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין ּבכרת אּלא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהֹודע,

.Â- טהֹור ואחד טמא אחד ׁשבילים, ׁשני לפניו ׁשהיּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָמי
ׁשכח ּבּׁשני ׁשהל ּובעת ּבּׁשני, והל וחזר ּבראׁשֹון ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהל
אֹו לּמקּדׁש ונכנס זֹו, טמאה מּמּנּו ונעלמה ּבראׁשֹון, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהל
ידיעה ּבּתחּלה לֹו היתה ׁשּלא ּפי על ואף חּיב, - קדׁש ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹאכל
ׁשהל ידע לא ׁשהרי - ידיעה מקצת אּלא לטמאה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻּגמּורה
ּפי על ואף ּבוּדאי; טמא יהא ׁשניהן ׁשּבהּלּו ׁשבילין, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבׁשני
ּבראׁשֹון, הל ידיעה. ּככל ידיעה, ׁשּמקצת - חּטאת חּיב ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָכן
טמא. ספק ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - קדׁש אכל אֹו לּמקּדׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹונכנס

.Êּוׁשביעי ׁשליׁשי מת]הּזה ׁשּנכנס[כטמא אחר וטבל ְְְְִִִִִִֶַַַַָָ
ׁשהרי חּיב; - לּמקּדׁש ונכנס וחזר ּבּׁשני, והל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָלּמקּדׁש,
אֹו ראׁשֹונה ּבפעם אֹו ּבוּדאי, לּמקּדׁש טמא ּכׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָנכנס
היא, ידיעה ספק מהן ידיעה ׁשּכל ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשנּיה;
מקּדׁש ּבטמאת ּכאן - הּוא ספק מהן ׁשביל ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשהרי

ּכידיעה. ידיעה ספק עׂשּו ְְְִִִֵָָָָָָוקדׁשיו,

.Áוהּוא לּמקּדׁש', 'נכנסּת ׁשנים: לֹו ואמרּו טמא, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָהיה
ׁשאם קרּבן; מביא ואינֹו נאמן, - נכנסּתי' 'לא להן: ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאֹומר

הייתי' 'מזיד יאמר: נכנסתיירצה, 'לא היתה כוונתי [כלומר: ְִִִִֵֶַָֹ
לּמקּדׁש,בשוגג'] ּכׁשּנכנסּת היית 'טמא ׁשנים: לֹו אמרּו .ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ּבין ׁשהיה ּפי על אף - טמא' ׁשאּתה וידעּת נטמאת, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּובפנינּו
רּבים, ימים לּמקּדׁש ּכניסתֹו ּובין ּבּה ׁשּמעידין זֹו ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֻטמאה
את והכחיׁש הֹואיל טבלּתי', 'ּכבר ׁשּיאמר: לֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשאפׁשר
ּומביא נאמנין, אּלּו הרי מעֹולם', נטמאתי 'לא ואמר: ְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹהעדים
קל חמּורה, מיתה לידי ׁשנים הביאּוהּו אם ּפיהן; על ְְֱֲִִִִִִֵֶַַַָָָָקרּבן

הכחיׁשן. ׁשהרי - הּקל קרּבן לידי ׁשּיביאּוהּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹוחמר

.Ë,ּבּתחּלה ידיעה לּה ׁשהיה - קדׁשיו אֹו מקּדׁש ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָֻטמאת
הּנעׂשה הּכּפּורים יֹום ׁשל ׂשעיר - ּבּסֹוף ידיעה לּה היה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹולא

ּתֹולין הּכּפּורים ויֹום היסורים]ּבפנים מן ׁשּיּודע[מגינים עד , ְְִִִִִִֶַַַָ
אבל ּבּתחּלה, ידיעה ּבּה וׁשאין ויֹורד. עֹולה קרּבן ויביא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָלֹו
הּכּפּורים ּביֹום ּבחּוץ הּנעׂשה ׂשעיר - ּבּסֹוף ידיעה ּבּה ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָיׁש
ּבּתחּלה לא ידיעה, ּבּה ׁשאין ועל מכּפרין. הּכּפּורים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹויֹום
מכּפרין. חדׁשים ראׁשי ּוׂשעירי הרגלים ׂשעירי - ּבּסֹוף ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַָָָָֹולא
יֹום ׁשל ּגדֹול ּכהן ּפר - וקדׁשיו מקּדׁש טמאת זדֹון ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻועל
היה ואם הּכהנים; מן הּמזיד היה אם מכּפר, ְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹהּכּפּורים
- מכּפר הּכּפּורים ויֹום ּבפנים הּנעׂשה ׂשעיר ּדם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָמּיׂשראל,

יׂשראל". ּבני מּטמאת הּקדׁש על "וכּפר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻׁשּנאמר:
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קבּועה‡. חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין ּדבר -[רגילה]ּכל ְְִִֶַַַָָָָָָָ
וׁשגגּו להּתירֹו, והֹורּו ּבהֹוראה, הּגדֹול ּדין ּבית ׁשגגּו ְְְְְְִִִֵַַָָָָָאם
ואחר הֹוראתן, על סֹומכין והם העם ועׂשּו ּבהֹוראתן, ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָָהעם
להביא חּיבין ּדין ּבית הרי - ׁשּטעּו ּדין לבית נֹודע ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכ
עׂשּו ׁשּלא ּפי על ואף ּבהֹוראה, ׁשגגתן על חּטאת ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹקרּבן
ּכלל, ּדין ּבית עׂשּית על מׁשּגיחין ׁשאין מעׂשה; ּבעצמן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהן
העם ּוׁשאר ּבלבד. הֹוריתן אּלא - עׂשּו לא ּבין עׂשּו ְְִֵֵֶַָָָָָָָָָֹּבין
ׁשּתלּו מּפני - העֹוׂשין ׁשהן ּפי על אף הּקרּבן, מן ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּפטּורין
אם זֹו? ׁשגגה על ׁשּמביאין הּקרּבן הּוא ּומה ּדין. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבבית
וׂשעיר לעֹולה ּפר מביאין - והֹורּו ׁשגגּו זרה ְְְְְֲִִִַַָָָָָָּבעבֹודה

ו וׁשבט; ׁשבט מּכל ּבפרׁשתלחּטאת, האמּור הּוא זה קרּבן ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
מּפי - לׁשגגה" נעׂשתה העדה מעיני אם "והיה, :ל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשלח

רבינו]הּׁשמּועה ממשה זרה[מסורת עבֹודה ׁשּבׁשגגת למדּו, ְְְְֲִֶַַָָָָָ
חּטאת ׁשגגתן על ׁשחּיבין ּכרתֹות ּבׁשאר ואם מדּבר. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּוא
חּטאת; ּפר וׁשבט ׁשבט ּכל מביא - והֹורּו ׁשגגּו ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָקבּועה
יׂשראל עדת ּכל "ואם וּיקרא: ּבפרׁשת האמּור הּוא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָוזה
ּבהֹוריה הּגדֹול ּדין ּבית ׁשגגּו ׁשאם למד, נמצאת ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָיׁשּגּו".
עֹולֹות, ּפרים עׂשר ׁשנים הּקהל ּכל מביאין - זרה ְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָּבעבֹודה
ּדמן ׁשהרי נׂשרפֹות, והן חּטאֹות; ׂשעירים עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָּוׁשנים

לפנים הזהב]נכנס ומזבח הפרוכת על הּנקראין[להזות והן ; ְְְְִִִִִֵַָָ
מביאין ׁשגגּו, הּמצוֹות ּבׁשאר ואם זרה'. עבֹודה ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָ'ׂשעירי
נכנס ׁשּדמן מּפני נׂשרפֹות, והן חּטאֹות; ּפרים עׂשר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָׁשנים
צּבּור', ׁשל ּדבר העלם 'ּפר נקרא מהן ּפר וכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלפנים.
ׁשבט וכל וקהל; קהל ּכל - הּקהל" "והקריבּו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
ּבקהל יהֹוׁשפט "ויעמד ׁשּנאמר: "קהל", קרּוי ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוׁשבט
ּבית ּפי על יׂשראל ׁשּבארץ יׂשראל ּכל ׁשעׂשּו ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיהּודה".
מעּוט ׁשהם ּפי על אף יׂשראל, רב ׁשעׂשּו ּבין ׁשהֹורּו, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּדין
ׁשהן ּפי על אף הּׁשבטים, רב ׁשעׂשּו ּבין הּׁשבטים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמנין
לכל ּפר הּׁשבטים ּכל ּכמנין מביאין - יׂשראל ּכל ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָמעּוט
וׁשבט; ׁשבט לכל וׂשעיר ּפר זרה ּובעבֹודה וׁשבט, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשבט
אפּלּו החֹוטאים. ידי על מביאין חטאּו, ׁשּלא אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשאף
הּצּבּור ּכל הרי - הּקהל רב והּוא ּבלבד, אחד ׁשבט ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעׂשה
ּפרים עׂשר ׁשנים זרה ּובעבֹודה ּפרים, עׂשר ׁשנים ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָמביאין

ׂשעירים. עׂשר ְְִִֵָָּוׁשנים

ׁשגגּו·. לא אֹו ּבהֹוראה, ׁשגגּו אם להן ׁשּנסּתּפק ּדין ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבית
עד החּטאת"; "ונֹודעה ׁשּנאמר: ּתלּוי, ּבאׁשם חּיבין אינן -ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּבּמה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבקרּבן, יתחּיבּו ּכ ואחר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּתּודע
ּפיהם על העֹוׂשים ואּלּו חּיבין, ּדין ׁשּבית אמּורים, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּדברים
ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית הּמֹורים ּבׁשהיּו הּקרּבן? מן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּפטּורין

יׁשיבה ראׁש ויהיה ואחד; שבסנהדרין]ׁשבעים [מופלא ְְְְְִִִִֶֶָָֹ
אֹו ּכּלם ויטעּו להֹוריה; ראּויין ּכּלן ויהיּו ּבהֹוריה; ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָֻֻעּמהן
לעם: ויאמרּו ּבפרּוׁש ויֹורּו ּבֹו; ׁשהֹורּו זה ּבדבר ְְְְְֵֶֶָָָָָֹֻרּבם
אם ּדין, ּבית מּפי ׁשּׁשמעּו אּלּו וכן לעׂשֹות', אּתם ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ'מּתרין
אֹו הּקהל ּכל ויעׂשּו לעׂשֹות'; אּתם 'מּתרין לאחרים: ְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֻאמרּו
הֹורּו; ּכּדת ּבֹו ׁשהֹורּו ׁשהּדבר ּומדּמים ּפיהם; על ְִִֶֶֶַַַַָָָֻרּבֹו

הּגּוף ּכל ׁשּיעקרּו לא מקצת, לבּטל המצוה]ויֹורּו ;[כל ְְְְִֵֶַַַַָָֹ
ּבכל ּבׁשגגה. ּבֹו ׁשהֹורּו ּדבר ׁשל ּגּופֹו ידעּו להם, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּוכׁשּיּודע
ּבקרּבן, חּיבין ּדין ּבית ׁשּיהיּו הּוא - המארעים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹאּלּו
אּלּו מּכל אחד חסר אם אבל ּפטּור. ּפיהם על ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוהעֹוׂשה
ׁשּׁשגג מי וכל הּקרּבן, מן ּפטּורין ּדין ּבית הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּדרכים

ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת מביא - מעׂשה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָועׂשה

רביעי יום
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יּפטרּו‡. ׁשּבארנּו, הּדרכים אּלּו מּכל אחד חסר אם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכיצד
אחד ׁשל ּדין ּבית ׁשהֹורּו הרי העֹוׂשים? ויתחּיבּו ּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּבית
אנׁשי אֹותֹו ואכלּו מּתר, הּקבה ׁשחלב להם הּׁשבטים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמן
ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית אֹותֹו - ּפיהן על ְְְִִִִֵֶֶַַָָָמקֹומן
ּדין ּבית הֹורּו אם וכן ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת ְְְִִִִֵֵֵַַָָָמביא

יׁשיבה ראׁש היה ולא מּתר, הּלב ׁשּדם [מופלאהּגדֹול ְְִֵֶַַַָָָָָֹֹֻ
להיֹותשבסנהדרין] ראּוי אינֹו מהן אחד ׁשהיה אֹו ְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָעּמהן,

ׁשּלא זקן אֹו ממזר אֹו ּגר ׁשהיה ּכגֹון ּבּסנהדרין, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻממּנה
ּבנים ּפיהם,[ערירי]ראה על העם ועׂשּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי - הּלב ּדם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָואכלּו
מדּבר הּכתּוב ׁשאין ּומּנין ׁשגגתֹו. על קבּועה חּטאת ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמביא
יׂשראל עדת ּכל "ואם ׁשּנאמר: הּגדֹול? ּדין ּבבית ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא
להֹוריה? ראּויין ּכּלן ׁשּיהיּו ׁשעד ּומּנין וגֹו'". ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֻיׁשּגּו
ּכעינים; להם ׁשּיהיּו עד העדה", מעיני "ואם ְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
האמּורה העדה מה - העדה" "וׁשפטּו אֹומר: הּוא ְְְֲֵֵֵַָָָָָָָָָּולהּלן
האמּורה עדה אף להֹוריה, ראּויין ּכּלן נפׁשֹות, ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָֻּבדיני
הֹורּו, אם וכן להֹוריה. ראּויין ּכּלן ׁשּיהיּו עד זֹו, ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻּבׁשגגה
ורּבּו אּתם', 'טֹועים להן: ואמר ׁשּטעּו, מהן אחד ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוידע
מי וכל ּפטּורין, ּדין ּבית הרי - והּתירּו הּמּתירים, ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָעליו
ׁשגגתֹו, על קבּועה חּטאת להביא חּיב ּפיהם על ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשעׂשה
ּכל ׁשּיׁשּגּו עד יׁשּגּו", יׂשראל עדת ּכל "ואם ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ׁשּטעּו מעּוטן אֹו הּסנהדרין מן אחד ידע ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָהּסנהדרין.
חֹולק, ׁשם היה ולא והֹורּו הֹואיל - וׁשתקּו ְְְְִִִֵַַָָָָֹהּמּתירין,
קרּבן, חּיבין ּדין ּבית הרי - הּקהל ּברב ההֹוריה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָֹּופׁשטה
על עׂשּו אם - ׁשּׁשתקּו ואּלּו ּפטּור; ּפיהם על ׁשעׂשה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָוכל
ּבבית ּתלּו ׁשּלא מּפני חּיבין, אּלּו הרי - ׁשהֹורּו אּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹּפי
מּתר זה 'ּדבר ואמרּו: ּבּדבר, ונתנּו נׂשאּו אם וכן ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֻּדין.
אּתם 'מּתרין להם: אמרּו ולא לעם, הֹורּו ולא ְְְִֶֶַָָָָָֹֹֻהּוא',
מּתר, ׁשהּדבר ׁשּגמרּו ּבעת מהם הּׁשֹומע וׁשמע ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻלעׂשֹות',
חּטאת חּיב העֹוׂשה ּכל הרי - ּׁשּׁשמע מה ּכפי ועׂשה ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָוהל
ּבפרּוׁש להם הֹורּו לא ׁשהרי ּפטּורין; ּדין ּובית ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָֹקבּועה,
ּפיהם, על הּקהל מעּוט ועׂשּו הֹורּו, אם וכן ְְֲִִִֵֶַַַָָָלעׂשֹות.
הּמעּוט ואּלּו ּפטּורין; ּדין ּבית הרי - הּׁשגגה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָונֹודעה

חּטאתֹו. מביא ואחד אחד וכל חּיבין, ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשעׂשּו

לרב·. מצטרפין אינן ּבהֹוריתן, ׁשעׂשּו עצמן ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוהּסנהדרין
רב עׂשּו הּסנהדרין. מן חּוץ ׁשעׂשּו, הרב ׁשּיהיּו עד ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּקהל;
העֹוׂשים ׁשאּלּו ּפי על אף ּפיהם, על יׂשראל ארץ ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאנׁשי
ׁשהם ּפי על אף הּׁשבטים, רב עׂשּו אם וכן אחד, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשבט
ּכיצד? ּפטּורין. והעֹוׂשין חּיבים, ּדין ּבית - הּקהל ְְִִִִִֵֵַַַָָָָמעּוט
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והיּו ואחד, אלף מאֹות ׁשׁש יׂשראל ארץ יֹוׁשבי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָהיּו
והרי ואחד, אלף מאֹות ׁשלׁש ּדין ּבית ּבהֹורית ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהעֹוׂשין
ׁשבעה ּבני העֹוׂשים ׁשהיּו אֹו ּבלבד, יהּודה ּבני ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻּכּלם
ּבית הרי - אלף מאה ּבהם ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּלם, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשבטים
מׁשּגיחין ואין ּפטּורין. ּפיהם על העֹוׂשים וכל חּיבין, ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָּדין
ארץ ּבני אּלא קהל קרּוי ׁשאין לארץ, חּוצה יֹוׁשבי ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָעל
ׁשבטים ּכׁשני חׁשּובים אינם ואפרים מנּׁשה וׁשבט ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל;

אחד. ׁשבט ׁשניהם אּלא הּזה, ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלענין

ּבׁשעת‚. ּומעטין החטא, ּבׁשעת מרּבין העֹוׂשים ְְְְִִִִִֵַַַָָָֻֻהיּו
הידיעה ּבׁשעת ּומרּבין החטא, ּבׁשעת מעטין אֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻֻהידיעה,

הּמעׂשה. ׁשעת אחר הֹול הּכל -ְֲֵֶַַַַַַֹ

ואכל„. מּתר, ׁשהּוא החלבים מן ּבחלב ּדין ּבית ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻהֹורּו
ּבהם וחזרּו ׁשחטאּו להם ונֹודע ּפיהם, על הּקהל ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָמעּוט

דין] מּתרת,[בית ּפלֹונית זרה ׁשעבֹודה הֹורּו ּכ ואחר ,ְְֲִֶֶֶַַָָָָֻ
ּוכׁשּיצטרפּו ּפיהם, על אחר מעּוט זרה עבֹודה אֹותּה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָועבד
על אף מצטרפין, אּלּו הרי - רב יהיּו לעֹובדים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹהאֹוכלים
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבינתים. ידיעה להם ׁשהיתה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּפי
ׁשהֹורה ּדין ּבית מת אם אבל אחד; ּדין ּבית הּמֹורה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבׁשהיה
לאּלּו. מצטרפין אּלּו אין - והֹורה אחר ועמד ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָּתחּלה,

וחלב‰. חלב ּכגֹון אחד, ּבדבר ּדינים ּבּתי ׁשני הֹורּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאפּלּו
ההֹוראה ּפי על ׁשֹוגגין העֹוׂשים היּו לא אם וכן ודם. ּדם ְְִִִִֵַַָָָָָָָֹאֹו

ּפטּו ּדין ּבית הרי הֹורּו- ּכיצד? חּיבין. העֹוׂשים וכל רין, ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ
ׁשּטעּו הּקהל מן אחד וידע ּכּלֹו, הּקבה חלב לאכל ּדין ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבית
על עֹולה ׁשהיה הֹוראתם, מּפני ואכלֹו אסּור, הּקבה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוׁשחלב
- טֹועים ׁשהם ּפי על אף ּדין, מּבית לׁשמע ׁשּמצוה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּדעּתן
ואינֹו אכילתֹו, על קבּועה חּטאת חּיב האֹוכל זה ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהרי
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפיהם. על הּׁשֹוגגים למנין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָמצטרף
להֹוראה; ׁשהּגיע ּתלמיד אֹו חכם ׁשּטעּו ׁשּידע זה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבׁשהיה
ידיעתֹו ׁשאין - ּפטּור זה הרי הארץ, עם היה אם ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָאבל
ּפיהם. על הּׁשֹוגגים לכלל ּומצטרף וּדאית, ידיעה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָּבאּסּור
חלב ואכל ׁשּמן, לאכל ונתּכּון ׁשּטעּו, ידע לא אם ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻוכן
הרי - הּקבה חלב ׁשהּוא ידע לא והּוא ׁשהּתירּוהּו, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּקבה
ההֹוראה; מּפני לא ׁשגגתֹו, מּפני ׁשאכילתֹו מּפני חּיב; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹזה
"לכל ׁשּנאמר: - ּפיהם על הּׁשֹוגגים למנין מצטרף ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָואינֹו
ּתלה אם וכן לּכל. אחת ׁשגגה ׁשּתהיה עד ּבׁשגגה", ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהעם
מּפני לא להּתירֹו, ׁשהֹורּו הּקבה חלב ואכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבעצמֹו,
חּיב זה הרי - ּבדעּתֹו מּתר ׁשהּוא מּפני אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהֹוראתם,
ּדין, ּבבית הּתֹולה ּכל הּכלל: זה עצמֹו. ּבפני קבּועה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָחּטאת
החּיב וכל ׁשּמנינּו; הּדרכים ּכל ׁשם ׁשּיהיּו והּוא, - ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָּפטּור

הּׁשֹוגגים. לרב מצטרף אינֹו עצמֹו, ְְְְְִִִֵֵֵַַָֹּבפני

.Âהּקהל ועׂשּו ּבזדֹון, האסּור ּדבר להּתיר ּדין ּבית ְְְִִֵַַָָָָָָָָהֹורּו
ׁשהם מּפני הּקרּבן, מן ּפטּורין ּדין ּבית - ּבׁשגגה ּפיהם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל
קרּבן חּיב ּפיהם, על העֹוׂשים מן ואחד אחד וכל ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמזידין;
ּבׁשגגה, ּדין ּבית הֹורּו ׁשֹוגג. ׁשהּוא מּפני עצמֹו, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָּבפני
ּפי על ואף מהם, לקּבל ראּוי וׁשאין ׁשּטעּו, הּקהל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוידעּו
הּקרּבן: מן ּפטּורין ואּלּו אּלּו - ּפיהם על הּקהל עׂשּו ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָכן
הֹוראתם מּפני הּקהל עׂשּו לא ׁשהרי ּפטּורין, ּדין ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּבית

ׁשהן מּפני הּקרּבן, מן ּפטּורין העֹוׂשים וכל אֹותן; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשהטעת
לעׂשֹות. ראּוי וׁשאין ׁשּטעּו, ידעּו ׁשהרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָמזידין
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ּגּוף‡. לעקר והֹורּו ׁשּׁשגגּו ּדין ּתֹורה,[מצוה]ּבית מּגּופי ְְֲִִֵֵֶַָָֹ
ואחד אחד וכל ּפטּורין, ּדין ּבית - ּפיהם על העם ּכל ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָועׂשּו

קבּועה חּטאת חּיב העֹוׂשים "ונעלם[רגילה]מן ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ
פרט]ּדבר" הּגּוף.[- ּכל ולא , ְַָָָֹ

חּיבין,·. ּדין ּבית אין לבּטל[אלא]לעֹולם ׁשּיֹורּו עד ְְִִֵֵֵֶַַַָָ
ּומבארין מפרׁשין ׁשאינם ּבדברים מקצת, ּולקּים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמקצת
והעֹוׂשים ּבקרּבן, חּיבין ּדין ּבית יהיּו ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָּבּתֹורה;
להׁשּתחוֹות ׁשּמּתר והֹורּו ׁשגגּו ּכיצד? ּפטּורין. ּפיהם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻעל

מרׁשּות להֹוציא ׁשּמּתר אֹו זרה, לרׁשּות[היחיד]לעבֹודה ְְְֲִִֵֶַָָָָֻ
להפך] וכן יֹום[הרבים, ׁשֹומרת על לבֹוא ׁשּמּתר אֹו ְֶֶֶַַָָָֻּבׁשּבת,

יֹום הזבה]ּכנגד ׁשּבת[- 'אין ׁשאמרּו ּכמי אּלּו הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָ
ּבּתֹורה', נּדה 'אין אֹו ּבּתֹורה', זרה עבֹודה 'אין אֹו ֲִֵֵַַַָָָָָָָּבּתֹורה',
אּלא הֹוראה, ׁשגגת ּבזה וכּיֹוצא זֹו ואין הּגּוף, ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשעקרּו
ּפיהם על העֹוׂשה וכל הּקרּבן, מן ּפטּורין ,לפיכ ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָׁשכחה.
ואמרּו: והֹורּו טעּו אם אבל עצמֹו. ּבפני חּטאת ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָחּיב
יצא "אל ׁשּנאמר: ׁשחּיב, הּוא לרׁשּות מרׁשּות ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ'הּמֹוציא
ׁשעקרּו אֹו מּתר', הּמֹוׁשיט, אֹו הּזֹורק אבל מּמקמֹו", ְְֲִִִֵֶַַָָָֹֻאיׁש
אּלּו הרי - מלאכה ׁשאינֹו והֹורּו מלאכֹות, מאבֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֶָָָָאב

'הּמׁשּת ואמרּו: טעּו אם וכן זרהחּיבין. לעבֹודה חוה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ
לא "ּכי ׁשּנאמר: החּיב, הּוא ורגלים ידים ְְְֱִִִִֶֶַַַַַַָָֹּבפּׁשּוט
ּפׁשט ולא הארץ על הּכֹורע אבל אחר", לאל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹתׁשּתחוה
טעּו אם וכן חּיבין. אּלּו הרי - מּתר' הּוא הרי ורגליו, ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָֻידיו
ּבּיֹום ּדם ׁשראתה יֹום ּכנגד יֹום ׁשֹומרת על 'הּבא ְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָואמרּו:
מּתר ּבּלילה, ראת אבל זֹובּה", ימי "ּכל ׁשּנאמר: חּיב, ְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּוא
נּדה אׁשּתֹו ׁשּפרׂשה ׁשּמי ואמרּו הֹורּו אם וכן עליה', ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלבֹוא
מתקּׁשה ּכׁשהּוא לׁשעתֹו מּמּנה לפרׁש מּתר ּתׁשמיׁש, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻּבׁשעת
ׁשּיצא ּדם ׁשהאֹוכל ואמרּו טעּו אם וכן חּיבין. אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
- מּתר הּלב, ּדם האֹוכל אבל החּיב, הּוא ׁשחיטה, ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻּבׁשעת
ּבהן הֹורּו אם אּלּו, ּבטעּיֹות ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיבין. אּלּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֻהרי
על קרּבן מביאין ּדין ּבית - ּפיהן על הּקהל רב ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹועׂשּו

ּפטּורין. ּפיהן על העֹוׂשין וכל ְְְִִִִֶַָָָָׁשגגתן,

ודּמּו‚. החּמה, ׁשּנכסית לפי הּׁשּבת ׁשּיצא ּדין ּבית ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהֹורּו
אּלא הֹוראה, זֹו אין - החּמה זרחה ּולבּסֹוף ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּׁשקעה,
וכן ּפטּורין. ּדין ּבית אבל חּיב, מלאכה ׁשעׂשה וכל ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָטעּות;
ׁשּמת ּבפניהם ׁשהעידּו לפי להּנׂשא איׁש אׁשת הּתירּו ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָאם
טעּות; אּלא הֹוראה, זֹו אין - ּבעלּה ּבא ּכ ואחר ְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָּבעלּה,
ּכל וכן ׁשגגתן. על חּטאת חּיבין האחרֹון, ּובעלּה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹוהאּׁשה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

ׁשהֹורּו„. חטא ׁשל עצמֹו וׁשכחּו ּבׁשגגה, ׁשהֹורּו ּדין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָּבית
ואף ּבׁשגגה, ׁשחטאּו ּבוּדאי יֹודעים ׁשהם ּפי על אף - ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּבֹו
וכ ּבכ' להם: ואֹומרים אֹותם מֹודיעין ׁשהעם ּפי ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָעל
ּבפני חּיבין ּפיהם על והעֹוׂשים ּפטּורין, - לנּו' ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָהֹוריתם
לא עליה", חטאּו אׁשר החּטאת "ונֹודעה ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעצמם,
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והיּו ואחד, אלף מאֹות ׁשׁש יׂשראל ארץ יֹוׁשבי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָהיּו
והרי ואחד, אלף מאֹות ׁשלׁש ּדין ּבית ּבהֹורית ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהעֹוׂשין
ׁשבעה ּבני העֹוׂשים ׁשהיּו אֹו ּבלבד, יהּודה ּבני ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻּכּלם
ּבית הרי - אלף מאה ּבהם ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּלם, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשבטים
מׁשּגיחין ואין ּפטּורין. ּפיהם על העֹוׂשים וכל חּיבין, ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָּדין
ארץ ּבני אּלא קהל קרּוי ׁשאין לארץ, חּוצה יֹוׁשבי ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָעל
ׁשבטים ּכׁשני חׁשּובים אינם ואפרים מנּׁשה וׁשבט ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל;

אחד. ׁשבט ׁשניהם אּלא הּזה, ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלענין

ּבׁשעת‚. ּומעטין החטא, ּבׁשעת מרּבין העֹוׂשים ְְְְִִִִִֵַַַָָָֻֻהיּו
הידיעה ּבׁשעת ּומרּבין החטא, ּבׁשעת מעטין אֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻֻהידיעה,

הּמעׂשה. ׁשעת אחר הֹול הּכל -ְֲֵֶַַַַַַֹ

ואכל„. מּתר, ׁשהּוא החלבים מן ּבחלב ּדין ּבית ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻהֹורּו
ּבהם וחזרּו ׁשחטאּו להם ונֹודע ּפיהם, על הּקהל ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָמעּוט

דין] מּתרת,[בית ּפלֹונית זרה ׁשעבֹודה הֹורּו ּכ ואחר ,ְְֲִֶֶֶַַָָָָֻ
ּוכׁשּיצטרפּו ּפיהם, על אחר מעּוט זרה עבֹודה אֹותּה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָועבד
על אף מצטרפין, אּלּו הרי - רב יהיּו לעֹובדים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹהאֹוכלים
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבינתים. ידיעה להם ׁשהיתה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּפי
ׁשהֹורה ּדין ּבית מת אם אבל אחד; ּדין ּבית הּמֹורה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבׁשהיה
לאּלּו. מצטרפין אּלּו אין - והֹורה אחר ועמד ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָּתחּלה,

וחלב‰. חלב ּכגֹון אחד, ּבדבר ּדינים ּבּתי ׁשני הֹורּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאפּלּו
ההֹוראה ּפי על ׁשֹוגגין העֹוׂשים היּו לא אם וכן ודם. ּדם ְְִִִִֵַַָָָָָָָֹאֹו

ּפטּו ּדין ּבית הרי הֹורּו- ּכיצד? חּיבין. העֹוׂשים וכל רין, ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ
ׁשּטעּו הּקהל מן אחד וידע ּכּלֹו, הּקבה חלב לאכל ּדין ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבית
על עֹולה ׁשהיה הֹוראתם, מּפני ואכלֹו אסּור, הּקבה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוׁשחלב
- טֹועים ׁשהם ּפי על אף ּדין, מּבית לׁשמע ׁשּמצוה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּדעּתן
ואינֹו אכילתֹו, על קבּועה חּטאת חּיב האֹוכל זה ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהרי
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפיהם. על הּׁשֹוגגים למנין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָמצטרף
להֹוראה; ׁשהּגיע ּתלמיד אֹו חכם ׁשּטעּו ׁשּידע זה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבׁשהיה
ידיעתֹו ׁשאין - ּפטּור זה הרי הארץ, עם היה אם ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָאבל
ּפיהם. על הּׁשֹוגגים לכלל ּומצטרף וּדאית, ידיעה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָּבאּסּור
חלב ואכל ׁשּמן, לאכל ונתּכּון ׁשּטעּו, ידע לא אם ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻוכן
הרי - הּקבה חלב ׁשהּוא ידע לא והּוא ׁשהּתירּוהּו, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּקבה
ההֹוראה; מּפני לא ׁשגגתֹו, מּפני ׁשאכילתֹו מּפני חּיב; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹזה
"לכל ׁשּנאמר: - ּפיהם על הּׁשֹוגגים למנין מצטרף ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָואינֹו
ּתלה אם וכן לּכל. אחת ׁשגגה ׁשּתהיה עד ּבׁשגגה", ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהעם
מּפני לא להּתירֹו, ׁשהֹורּו הּקבה חלב ואכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבעצמֹו,
חּיב זה הרי - ּבדעּתֹו מּתר ׁשהּוא מּפני אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהֹוראתם,
ּדין, ּבבית הּתֹולה ּכל הּכלל: זה עצמֹו. ּבפני קבּועה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָחּטאת
החּיב וכל ׁשּמנינּו; הּדרכים ּכל ׁשם ׁשּיהיּו והּוא, - ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָּפטּור

הּׁשֹוגגים. לרב מצטרף אינֹו עצמֹו, ְְְְְִִִֵֵֵַַָֹּבפני

.Âהּקהל ועׂשּו ּבזדֹון, האסּור ּדבר להּתיר ּדין ּבית ְְְִִֵַַָָָָָָָָהֹורּו
ׁשהם מּפני הּקרּבן, מן ּפטּורין ּדין ּבית - ּבׁשגגה ּפיהם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל
קרּבן חּיב ּפיהם, על העֹוׂשים מן ואחד אחד וכל ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמזידין;
ּבׁשגגה, ּדין ּבית הֹורּו ׁשֹוגג. ׁשהּוא מּפני עצמֹו, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָּבפני
ּפי על ואף מהם, לקּבל ראּוי וׁשאין ׁשּטעּו, הּקהל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוידעּו
הּקרּבן: מן ּפטּורין ואּלּו אּלּו - ּפיהם על הּקהל עׂשּו ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָכן
הֹוראתם מּפני הּקהל עׂשּו לא ׁשהרי ּפטּורין, ּדין ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּבית

ׁשהן מּפני הּקרּבן, מן ּפטּורין העֹוׂשים וכל אֹותן; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשהטעת
לעׂשֹות. ראּוי וׁשאין ׁשּטעּו, ידעּו ׁשהרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָמזידין
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ּגּוף‡. לעקר והֹורּו ׁשּׁשגגּו ּדין ּתֹורה,[מצוה]ּבית מּגּופי ְְֲִִֵֵֶַָָֹ
ואחד אחד וכל ּפטּורין, ּדין ּבית - ּפיהם על העם ּכל ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָועׂשּו

קבּועה חּטאת חּיב העֹוׂשים "ונעלם[רגילה]מן ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ
פרט]ּדבר" הּגּוף.[- ּכל ולא , ְַָָָֹ

חּיבין,·. ּדין ּבית אין לבּטל[אלא]לעֹולם ׁשּיֹורּו עד ְְִִֵֵֵֶַַַָָ
ּומבארין מפרׁשין ׁשאינם ּבדברים מקצת, ּולקּים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹמקצת
והעֹוׂשים ּבקרּבן, חּיבין ּדין ּבית יהיּו ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָּבּתֹורה;
להׁשּתחוֹות ׁשּמּתר והֹורּו ׁשגגּו ּכיצד? ּפטּורין. ּפיהם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻעל

מרׁשּות להֹוציא ׁשּמּתר אֹו זרה, לרׁשּות[היחיד]לעבֹודה ְְְֲִִֵֶַָָָָֻ
להפך] וכן יֹום[הרבים, ׁשֹומרת על לבֹוא ׁשּמּתר אֹו ְֶֶֶַַָָָֻּבׁשּבת,

יֹום הזבה]ּכנגד ׁשּבת[- 'אין ׁשאמרּו ּכמי אּלּו הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָ
ּבּתֹורה', נּדה 'אין אֹו ּבּתֹורה', זרה עבֹודה 'אין אֹו ֲִֵֵַַַָָָָָָָּבּתֹורה',
אּלא הֹוראה, ׁשגגת ּבזה וכּיֹוצא זֹו ואין הּגּוף, ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשעקרּו
ּפיהם על העֹוׂשה וכל הּקרּבן, מן ּפטּורין ,לפיכ ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָׁשכחה.
ואמרּו: והֹורּו טעּו אם אבל עצמֹו. ּבפני חּטאת ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָחּיב
יצא "אל ׁשּנאמר: ׁשחּיב, הּוא לרׁשּות מרׁשּות ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ'הּמֹוציא
ׁשעקרּו אֹו מּתר', הּמֹוׁשיט, אֹו הּזֹורק אבל מּמקמֹו", ְְֲִִִֵֶַַָָָֹֻאיׁש
אּלּו הרי - מלאכה ׁשאינֹו והֹורּו מלאכֹות, מאבֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֶָָָָאב

'הּמׁשּת ואמרּו: טעּו אם וכן זרהחּיבין. לעבֹודה חוה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ
לא "ּכי ׁשּנאמר: החּיב, הּוא ורגלים ידים ְְְֱִִִִֶֶַַַַַַָָֹּבפּׁשּוט
ּפׁשט ולא הארץ על הּכֹורע אבל אחר", לאל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹתׁשּתחוה
טעּו אם וכן חּיבין. אּלּו הרי - מּתר' הּוא הרי ורגליו, ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָֻידיו
ּבּיֹום ּדם ׁשראתה יֹום ּכנגד יֹום ׁשֹומרת על 'הּבא ְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָואמרּו:
מּתר ּבּלילה, ראת אבל זֹובּה", ימי "ּכל ׁשּנאמר: חּיב, ְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּוא
נּדה אׁשּתֹו ׁשּפרׂשה ׁשּמי ואמרּו הֹורּו אם וכן עליה', ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלבֹוא
מתקּׁשה ּכׁשהּוא לׁשעתֹו מּמּנה לפרׁש מּתר ּתׁשמיׁש, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻּבׁשעת
ׁשּיצא ּדם ׁשהאֹוכל ואמרּו טעּו אם וכן חּיבין. אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
- מּתר הּלב, ּדם האֹוכל אבל החּיב, הּוא ׁשחיטה, ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻּבׁשעת
ּבהן הֹורּו אם אּלּו, ּבטעּיֹות ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיבין. אּלּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֻהרי
על קרּבן מביאין ּדין ּבית - ּפיהן על הּקהל רב ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹועׂשּו

ּפטּורין. ּפיהן על העֹוׂשין וכל ְְְִִִִֶַָָָָׁשגגתן,

ודּמּו‚. החּמה, ׁשּנכסית לפי הּׁשּבת ׁשּיצא ּדין ּבית ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהֹורּו
אּלא הֹוראה, זֹו אין - החּמה זרחה ּולבּסֹוף ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּׁשקעה,
וכן ּפטּורין. ּדין ּבית אבל חּיב, מלאכה ׁשעׂשה וכל ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָטעּות;
ׁשּמת ּבפניהם ׁשהעידּו לפי להּנׂשא איׁש אׁשת הּתירּו ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָאם
טעּות; אּלא הֹוראה, זֹו אין - ּבעלּה ּבא ּכ ואחר ְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָּבעלּה,
ּכל וכן ׁשגגתן. על חּטאת חּיבין האחרֹון, ּובעלּה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹוהאּׁשה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

ׁשהֹורּו„. חטא ׁשל עצמֹו וׁשכחּו ּבׁשגגה, ׁשהֹורּו ּדין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָּבית
ואף ּבׁשגגה, ׁשחטאּו ּבוּדאי יֹודעים ׁשהם ּפי על אף - ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּבֹו
וכ ּבכ' להם: ואֹומרים אֹותם מֹודיעין ׁשהעם ּפי ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָעל
ּבפני חּיבין ּפיהם על והעֹוׂשים ּפטּורין, - לנּו' ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָהֹוריתם
לא עליה", חטאּו אׁשר החּטאת "ונֹודעה ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעצמם,
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הּקבה, חלב והּתירּו ׁשגגּו ּכיצד? החֹוטאים. אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּידעּו
ּבהֹוראה, ׁשּׁשגגּו ׁשּידעּו ואחר העם, רב אֹותֹו ְְְְְְֶֶַַָָָָָָָֹואכלּו
חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ּדבר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוׁשהּתירּו
מקצת אֹו הּתירּו, החלבים מקצת אם להם ונסּתּפק ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָקבּועה,
מביא ׁשאכל מי וכל ּפטּורין, אּלּו הרי - הּתירּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּדמים

קבּועה. ְַָָחּטאת

ּבין‰. - ׁשגגתם להם ונֹודעה ּבׁשגגה, ׁשהֹורּו ּדין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָּבית
ּכפי העֹוׂשה ּכל - ּכּפרתן הביאּו ׁשּלא ּבין ּכּפרתן, ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהביאּו
מביא זה הרי ׁשּידעּו, מאחר הּצּבּור ּברב ׁשּפׁשטה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהֹוריתן
ּדברים על עת ּבכל לׁשאל לֹו והיה הֹואיל ּתלּוי; ְְְְִִִֵַָָָָָָָֹאׁשם
לֹו ׁשּנסּתּפק ּכמי זה הרי - ׁשאל ולא ּדין, ּבבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנתחּדׁשּו
ׁשהּוא ּבמי אמּורים? ּדברים ּבּמה חטא. לא אֹו חטא ְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹאם
והל ההֹוריה, ׁשראה מי אבל ּבּמדינה. ּדין ּבית ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָעם
ּפטּור; ׁשּידעּו, אחר ׁשעׂשה ּפי על אף - אחרת ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמדינה
אּלא עֹוד, ולא לׁשאל. לֹו אפׁשר אי והרי ּבהן, ׁשּתלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹמּפני

לּדר,[ממהר]הּנבהל יצא לא ׁשעדין ּפי על אף - לצאת ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּפטּור. זה הרי - ׁשּידעּו מאחר ּפיהן על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָועׂשה

שישי יום

טו ּפרק ׁשגגֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

חּטאת‡. עליה מביא ׁשההדיֹוט ׁשגגה ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכבר
מביא הּנׂשיא, ּבּה ׁשגג אם - ׂשעירה אֹו ּכׂשּבה ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהּקבּועה,

ּכהן ּבּה ׁשגג ואם בשמןמׁשיח[גדול]ׂשעיר; שנמשח -] ְִִִֵַַָָָָֹ
מׁשיחהמשחה] ׁשּכהן אמּורים ּדברים ּבּמה ּפר. מביא ,ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ועׂשה עצמֹו, ּבהֹוראת ּבׁשּטעה ׁשגגתֹו? על קרּבן ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָמביא
מפלא, חכם ׁשּיהיה והּוא, - לבּדּה הֹוראתֹו ּבׁשגגת ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֻמעׂשה
הרי העם", לאׁשמת יחטא, הּמׁשיח הּכהן "אם ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

אינם ּדין, ּבית ׁשהם הּצּבּור מה ּכצּבּור: חּיביןמׁשיח ְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ּבהֹוראה, ויטעּו להֹוראה, ראּויין חכמים ׁשּיהיּו עד ְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָּבקרּבן
מקצת ּולקּים מקצת לבּטל ויֹורּו ּפיהם, על העֹוׂשים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָויעׂשּו

האּלּו. הּדרכים ּבכל הּמׁשיח, ּכ -ְְִִֵַַַָָָָָ

ודּמה·. לעצמֹו, ּבהֹוראה ׁשּטעה מׁשיח ּכהן ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּכיצד?
מרׁשּות להפך]לרׁשּות[היחיד]ׁשהּזֹורק וכן ּבׁשּבת[הרבים, ְְְִֵֵֶַַָ

לעצמֹו ּבהֹוראתֹו ּתֹולה והּוא לרׁשּות, מרׁשּות וזרק ְְְְְְְִֵֶַַָָָָֻמּתר,
ּתלה לא אם אבל לחּטאת. ּפר יביא חטאֹו, לֹו ּכׁשּיּודע -ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבהֹוראתֹו, ׁשּתלה אֹו ּבׁשגגה, וזרק ׁשגג אּלא ְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָָָּבהֹוראתֹו,

הּגּוף ּכל ׁשעקר אֹו מפלא, חכם היה [המצוה]ולא ְְֶַַָָָָָָָֹֻ
מקצת לבּטל ּבהֹוראתֹו ׁשּׁשגג אֹו לעצמֹו, [מפרטיּבהֹוראתֹו ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָ

עׂשההמצוה] אּלא הֹוראתֹו, על סֹומ והּוא עׂשה ולא ,ְְֵֶַָָָָָָָֹ
- ּבמעׂשה וׁשגג ּבהֹוראה מזיד ׁשהיה אֹו אחרת, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבׁשגגה
ּכדין עצמֹו, להֹוראת ׁשּדינֹו ּכלל; מּקרּבן ּפטּור זה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהרי
וׁשכח לעצמֹו, הֹורה ּדבר. לכל ּדין ּבית להֹוראת ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָהּקהל
על עֹוׂשה 'הריני אמר: מעׂשה ּובׁשעת הֹורה, טעם ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמאיזה

חּטאת. ּפר מביא זה הרי - הֹוראתי' ֲִִֵֵֶַַַַָָָּדעת

זרה,‚. ּבעבֹודה מקצת ּולקּים מקצת לבּטל לעצמֹו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָהֹורה
והּוא, ּכהדיֹוט; ׂשעירה מביא זה הרי - הֹוראתֹו ּכפי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָועׂשה
חּיב הּמׁשיח הּכהן ׁשאין - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבהֹוראה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּיׁשּגג
הּמעׂשה ׁשגגת עם ּבהֹוראה, ּדבר ּבהעלם אּלא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָקרּבן,

ּבין - הֹוראה ּבלא ּבלבד ּבמעׂשה ׁשגג אם אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹּכצּבּור;
ּכלל. קרּבן מביא אינֹו - מצוֹות ּבׁשאר ּבין זרה, ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָּבעבֹודה

והם„. הּוא וׁשגג ּדין, ּבית עם הּמׁשיח הּכהן ְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹהֹורה
ׁשעׂשּו ּפי על אף - והציבור]ּבהֹוראה ההֹוראה[הוא ּפי על ְִִֶַַַַָָָָָ

על מעׂשה ּבׁשעת סמ ולא הֹואיל ּבּה, ׁשּטעּו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹהּזאת
הרי - ּדין ּבית הֹוראת עם הֹוראתֹו על אּלא לבּדּה, ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָהֹוראתֹו
ּבית היּו אם אּלא עצמֹו; ּבפני ּכּפרה צרי ואין ּפטּור. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָזה
היּו ואם הּצּבּור. ּבכלל לֹו מתּכּפר קרּבן, מביאין ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָּדין
אין ׁשהרי קרּבן, מביא אינֹו - קרּבן הּמביאים הם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָהעֹוׂשים

עצמֹו. ּבפני ּכּפרה ְְִִֵַַָָָצרי

ּבחלב‰. והּוא ּבדם הם וׁשגגּו ּבׁשגגה, ּדין ּבית עם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָהֹורה
לעצמֹו. ּפר מביא אּלא הּצּבּור, עם לֹו מתּכּפר אינֹו -ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ

.Âׁשגגת ׁשהיא זֹו ׁשגגה ׁשגג אם לֹו ׁשּנסּתּפק מׁשיח ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכהן
אׁשם מביא אינֹו - אֹותּה ׁשגג לא אֹו הּמעׂשה, עם ֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהֹוראה

אׁשם[מספק]ּתלּוי מביאין ׁשאינם ּכצּבּור, ּבּה ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ
הֹודע לא על הּנׂשיא[-ספק]ּתלּוי אבל הֹוראה. ׁשגגת ׁשל ְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

ּתלּוי אׁשם מביא - חטא לא אֹו חטא אם לֹו נסּתּפק אם -ְִִִִֵֵַָָָָָָָֹ
אי ּבהֹוראתֹו. ּתלּויה ׁשגגתֹו ׁשאין מּפני ההדיֹוטֹות, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשאר
רׁשּות עליו ׁשאין מל זה ּבּתֹורה? האמּור נׂשיא הּוא ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָזה
ה' אּלא ּבמלכּותֹו מּמּנּו למעלה ואין מּיׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמאדם
יׂשראל. ׁשבטי מּׁשאר אֹו ּדוד, מּבית ׁשהיה ּבין - ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹאלהיו
- חברֹו את עֹובד מהם אחד ואין רּבים, מלכים היּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָואם
זה ואי ׁשגגתֹו. על עּזים ׂשעיר מביא מהם ואחד אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכל
הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּנמׁשח ּגדֹול ּכהן זה מׁשיח? ּכהן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּוא

ּבבגדים המרּבה בגדים]לא ח' לבישת ע"י שהתמנה -]. ְְִִֶַָֹֻ

.Êמעבֹודתֹו ועבר הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּנמׁשח ּגדֹול ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכהן
מביא - זֹו ּבׁשגגה וחטא ּבהן, וכּיֹוצא זקנה אֹו מּום ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָמּפני
לכהן המׁשּמׁש מׁשיח ּכהן ּבין ׁשאין לפי ׁשגגתֹו; על ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹּפר
ׁשל האיפה ועׂשירית הּכּפּורים יֹום ּפר אּלא ׁשעבר, ֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמׁשיח
ּבכהּנה המׁשּמׁש ּכהן אּלא אֹותם, מקריב ׁשאין - יֹום ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּכל
ּבֹו. הם ׁשוים הּמצוֹות, ּכל על הּבא ּפר אבל ְְֲִִֵַַַַָָָָָּגדֹולה;

.Áזה הרי ּדין, ּבית ּבהֹוראת הּצּבּור עם ׁשעׂשה ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָנׂשיא
על ׁשהקריבּו הם ּדין ּבית היּו ׁשאם - העם ּבכלל לֹו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמתּכּפר
ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּקרּבן מן ּפטּורין והּמל העם ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשגגתם,
והיה ּבקרּבן, ׁשחּיבין הם ּדין ּבית ּפי על העֹוׂשים היּו ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָואם
נׂשיא ׁשּׂשעיר ׂשעיר, מביא זה הרי - העֹוׂשים מן ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָהּמל

עֹומד. הּוא הדיֹוט ׁשל ׂשעירה אֹו ּכׂשּבה ְְְְִִִֵֶֶָָּבמקֹום

.Ëׁשעבר ונׂשיא מּנׂשיאּותֹו; עבר ׁשּנצטרע, ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָנׂשיא
ועבר נׂשיא, ּכׁשהיה חטא ּכהדיֹוט. הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָמּנׂשיאּותֹו,
אׁשר חּטאתֹו "על ׁשּנאמר: ׂשעיר, מביא זה הרי - ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּגדּלתֹו

מביא. הּוא חּטאתֹו ּכׁשעת ְִִֵַַָָָחטא",

.Èעל אף - נתמּנּו ׁשּלא עד ׁשחטאּו מל אֹו מׁשיח ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּכהן
ּכהדיֹוט, אּלּו הרי ׁשּנתמּנּו, אחר אּלא להם נֹודע ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּפי
יחטא" הּמׁשיח הּכהן "אם יחטא", נׂשיא "אׁשר ֱֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
אם ,לפיכ מׁשיח. ּוכׁשהּוא נׂשיא ּכׁשהּוא ׁשּיחטא עד -ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
אחר ספקֹו על לֹו ונֹודע הדיֹוט, ּכׁשהּוא חלב ספק ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָאכל
חצי אכל ּתלּוי. אׁשם מביא זה הרי - ּגדֹול ּכהן ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּנתמּנה
ּבעלם נׂשיא, ּכׁשהּוא זית וחצי הדיֹוט ּכׁשהּוא חלב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָזית
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אחר זית וחצי נׂשיא ּכׁשהּוא זית חצי ׁשאכל אֹו ְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאחד,
ּכׁשהּוא זית חצי אכל ּופטּור. מצטרף, אינֹו - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשעבר
הרי - הדיֹוט ּכׁשהּוא זית חצי ואכל ועבר, ונתמּנה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהדיֹוט,

הּנׂשיאּות. הפסיקה ּכבר אֹו מצטרף, אם ספק ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָזה

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

קודש שבת
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ׁשּתקריב (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיׁש
ּכׁשּתטהר הּיֹולדת ׁשּתקריב (ב) קרּבן; ּכׁשּתטהר ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּזבה
ׁשּיקריב (ד) קרּבן; ּכׁשּיטהר הּזב ׁשּיקריב (ג) ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָקרּבן;
ּתּגמר קרּבנֹותיהן, ׁשּיקריבּו ואחר קרּבן. ּכׁשּיטהר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּמצרע

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְֳִִִֵֵֵָָָָטהרתן.

א ּפרק ּכּפרה מחּסרי ¤¤¨¨©¥§ª§§¦הלכֹות

הּזבה,‡. - ּכּפרה' 'מחּסרי הּנקראין הם ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָֻארּבעה
ּכּפרה'? 'מחּסרי נקראּו ולּמה והּמצרע. והּזב, ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻוהּיֹולדת,
וטבל, מּטמאתֹו, ׁשּטהר ּפי על אף - מהן אחד ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּכל

ׁשמׁשֹו השמש]והעריב ּגמר[שקעה ולא חסר, הּוא עדין - ְְְֱֲִִִֵֶַַָָֹ
וקדם קרּבנֹו; ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים לאכל ּכדי ְְְֱֳֳִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹטהרתֹו
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּקדׁשים, לאכל הּוא אסּור ּכּפרתֹו, ְְֱֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיביא

הּמקּדׁשין. ְְִִֵַָֻּבפסּולי

ּפי·. על אף - קרּבנֹו הביא לא ועדין וטבל, ׁשּמל ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּגר
אינֹו קרּבנֹו, ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים לאכל אסּור ְֱֳִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
ולהיֹות ּגמּור, ּגר להיֹות עּכבֹו ׁשּקרּבנֹו ּכּפרה; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻמּמחּסרי
ׁשעדין ּבּקדׁשים, אֹוכל אינֹו זה ּומּפני יׂשראל, ּכׁשרי ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּככל
ויעׂשה קרּבנֹו, ׁשּיביא וכיון יׂשראל. ּככׁשרי נעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹלא

אחת ּפרידה הביא ּבּקדׁשים. אֹוכל - ּכׁשר אויׂשראל [תור ְְֳִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
יונה] ּבּקדׁשיםבן אֹוכל להביאּבׁשחרית, שחייב [אע"פ ְֲֳִִֵַַָ
ולערבשניים] ;[- הערביים בין ערב, ּפרידה[לקראת יביא ְְִִֶֶָָָ

אֹו יֹונה ּבני ׁשני אֹו ּבהמה, עֹולת ּגר ׁשל ׁשּקרּבנֹו - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשנּיה
הּקרּבנֹות. ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו עֹולה, ּוׁשניהן ּתֹורים, ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּתי

ּבני‚. ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מהן אחד ּכל קרּבן - והּזבה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּזב
ּכבׂש קרּבנּה - והּיֹולדת חּטאת. ואחד עֹולה אחד ְְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָיֹונה,
מביאה - מּׂשגת ידּה אין ואם חּטאת; ּתֹור אֹו יֹונה ּובן ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָעֹולה,
חּטאת. ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתי
אׁשם, ואחד עֹולה אחד - ּכבׂשים ׁשלׁשה קרּבנֹו ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָָָָֹֹוהּמצרע,

קן מביא - מּׂשגת ידֹו אין ואם לחּטאת; שתיוכׂשּבה -] ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
יונה] בני או לאׁשם.תורים וכבׂש חּטאת, ואחד עֹולה אחד ,ְְְֶֶֶֶַָָָָָָ

מּׁשלׁשּתן„. אחד ּכל מביא - והּמצרע והּזבה, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹהּזב,
סֹופר מהן אחד ׁשּכל לטהרתֹו; הּׁשמיני ּבּיֹום ְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכּפרתֹו
ׁשמׁשֹו ּומעריב הּׁשביעי, ּבּיֹום וטֹובל טהרה, ימי ְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַָָׁשבעת

השמש] בשקיעת הּׁשמיני.[נטהר ּבּיֹום קרּבנֹותיו ּומקריב ,ְְְְִִִַַַָָ

לזכר,‰. ארּבעים ּביֹום קרּבנּה מביאה אינּה - ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּיֹולדת
ּומביאה ׁשמׁשּה, מערבת אּלא לנקבה; ׁשמֹונים ּביֹום ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָאֹו
אחד ויֹום לזכר וארּבעים אחד יֹום ׁשהּוא למחר, ְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָָקרּבנּה
ימי "ּובמלאת ּבֹו: ׁשּנאמר הּיֹום והּוא לנקבה, ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹּוׁשמֹונים

ּבתֹו קרּבנּה הביאה ואם וגֹו'". ּתביא לבת, אֹו לבן ְְְְְְֳִִִֵֵַָָָָָָָטהרּה,
מלאת הארבעים]ימי על[בתוך הביאה אפּלּו יצאת. לא , ְְֲִִֵֵַָָָֹֹ

הראׁשֹונים רב]ולדֹות זמן לפני מלאת[שנולדו ימי ּבתֹו ְְְְִִֵָָֹ
ּכּפרתן הביאּו ולא אּלּו, ימים עברּו יצאת. לא זה, ולד ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹׁשל
ׁשּלא זמן וכל זמן. לאחר ּכּפרתן מקריבין אּלּו הרי -ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
העֹולה אבל ּבּקדׁשים; לאכל אסּורים חּטאתם, ְֱֲֲֳִִִִֶַַָָָָָָֹהקריבּו
ׁשּכל הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ּבארנּו ּכבר מעּכבין. אינן ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהאׁשם,
חּוץ - מּדעּתם אּלא ידם על מקריבין אין קרּבן, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמחּיבי
אדם ׁשהרי ּבעלים; ּדעת צריכין ׁשאין ּכּפרה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמּמחּסרי
מחּסרי היּו אם הּקטּנים, ּובנֹותיו ּבניו על קרּבן ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻמביא

ּבזבחים. ּומאכילם ְֲִִִַַָָָָּכּפרה,

.Â,זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ּדמּה ׁשּזב זֹו זבה? היא ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאיזֹו
נּדתּה עת נידה"]ּבלא כ"ימי המוגדרים בימים היא[שלא וזֹו ; ְְִִֵָָֹ

ׁשבעה ספירת ׁשּצריכה ּגדֹולה, נקיים]זבה וחּיבת[ימים ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
זבה האּׁשה ּתהיה אימתי הּנּדה, ּבענין ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּבקרּבן.
אֹו נּדה אּלא זבה ּתהיה לא ואימתי ׁשּתראה, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבּדמים
זבה ׁשהיא ׁשאמרנּו מקֹום ּכל זבה. ספק ּתהיה ּומתי ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָטהֹורה,
וחּטאתּה קרּבן, להביא חּיבת היא הרי - ׁשבעה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָוסֹופרת
מביאה זֹו הרי - זבה ספק ׁשהיא ׁשאמרנּו מקֹום וכל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָנאכלת.
העֹוף ׁשחּטאת ּבארנּו, ׁשּכבר נאכלת; חּטאתּה ואין ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָקרּבן,
אֹו האּׁשה ּתלד מה ּבארנּו וׁשם ּתּׂשרף. הּספק, על ְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָהּבאה
ּתהיה ולא ּתּפיל, אֹו ּתלד ּומה לדה, טמאה ותהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּתּפיל,
זֹו הרי - לדה טמאה ׁשהיא ׁשאמרנּו מקֹום וכל לדה. ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָטמאה
ׁשאינּה ׁשאמרנּו מקֹום וכל נאכלת; וחּטאתּה קרּבן, ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמביאה

הּקרּבן. מן ּפטּורה זֹו הרי לדה, ְְְֲִֵֵֵַָָָָָטמאה

.Êמה ידעה ולא והּפילה עּברה, החזקה ׁשּלא ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻֻהאּׁשה
קרּבן עליו ׁשחּיבת נפל אם צורתהּפילה, לו שיש [כגון ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

יֹולדת,אדם] ספק זֹו הרי - עליו חּיבת ׁשאינּה ּדבר אֹו ,ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
נׁשים ׁשּתי וכן נאכלת. חּטאתּה ואין קרּבן; ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּומביאה
והּנפל עליו, להקריב ראּוי אחד נפל נפלים, ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּפילּו
ּכל - נפלּה מּכירה מהן אחת ואין עליו, ּפטּורה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהאחר
אחת חּטאת ואין מּספק; קרּבן מביאה מּׁשּתיהן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאחת
נׂשרפת, הּספק על הּבאה העֹוף ׁשחּטאת - נאכלת ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמּׁשּתיהן
ׁשּנׁשחטּו חּלין זֹו חּטאת ונמצאת חּיבת, אינּה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּמא
ׁשחיטה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבהניה אסּורין ׁשהן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבעזרה,

.Áולדֹות אֹו אחד ולד הּמּפלת, ואחת הּיֹולדת ְְֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאחת
ׁשּתלד והּוא, לכּלן. אחד קרּבן מביאה היא הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻהרּבה
מלאת, ימי אחר הּפילה אם אבל מלאת; ימי ּבתֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹֹֻּכּלן
נפלים ּכל - נקבה ילדה ּכיצד? הּׁשני. על אף ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמביאה
נחׁשבין הן הרי - ׁשמֹונים יֹום סֹוף עד הּלדה מּיֹום ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתּפיל
זה; אחר זה ּתאֹומים ילדה ּוכאּלּו הראׁשֹון, הּולד ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָעם
אחד ּבליל נפל הּפילה אחד. קרּבן אּלא מביאה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָואינּה
ראּוי היה אם - והלאה ּוׁשמֹונים אחד ּומּיֹום ְְְִִִִֶָָָָָָָּוׁשמֹונים,

שתתחייב] עצמֹו.[הנפל ּבפני עליו מביאה זֹו הרי ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָלקרּבן,
הּפילה יֹום ׁשבעים אֹו יֹום ׁשּׁשים ּולאחר נקבה, ְְְְִִִִִִֵַַָָָָילדה
זֹו נקבה ׁשל ׁשמֹונים ּבתֹו ׁשּתּפיל נפל ּכל - ׁשנּיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָנקבה
אחר ׁשליׁשית נקבה הּפילה אם וכן עליו. ּפטּורה ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָהּׁשנּיה,
ׁשּתּפיל נפל ּכל הרי - ׁשנּיה נקבה ׁשל ׁשבעים אֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּׁשים
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אחר זית וחצי נׂשיא ּכׁשהּוא זית חצי ׁשאכל אֹו ְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאחד,
ּכׁשהּוא זית חצי אכל ּופטּור. מצטרף, אינֹו - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשעבר
הרי - הדיֹוט ּכׁשהּוא זית חצי ואכל ועבר, ונתמּנה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהדיֹוט,

הּנׂשיאּות. הפסיקה ּכבר אֹו מצטרף, אם ספק ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָזה

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

קודש שבת
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ׁשּתקריב (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיׁש
ּכׁשּתטהר הּיֹולדת ׁשּתקריב (ב) קרּבן; ּכׁשּתטהר ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּזבה
ׁשּיקריב (ד) קרּבן; ּכׁשּיטהר הּזב ׁשּיקריב (ג) ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָקרּבן;
ּתּגמר קרּבנֹותיהן, ׁשּיקריבּו ואחר קרּבן. ּכׁשּיטהר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּמצרע

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְֳִִִֵֵֵָָָָטהרתן.

א ּפרק ּכּפרה מחּסרי ¤¤¨¨©¥§ª§§¦הלכֹות

הּזבה,‡. - ּכּפרה' 'מחּסרי הּנקראין הם ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָֻארּבעה
ּכּפרה'? 'מחּסרי נקראּו ולּמה והּמצרע. והּזב, ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻוהּיֹולדת,
וטבל, מּטמאתֹו, ׁשּטהר ּפי על אף - מהן אחד ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּכל

ׁשמׁשֹו השמש]והעריב ּגמר[שקעה ולא חסר, הּוא עדין - ְְְֱֲִִִֵֶַַָָֹ
וקדם קרּבנֹו; ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים לאכל ּכדי ְְְֱֳֳִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹטהרתֹו
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּקדׁשים, לאכל הּוא אסּור ּכּפרתֹו, ְְֱֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיביא

הּמקּדׁשין. ְְִִֵַָֻּבפסּולי

ּפי·. על אף - קרּבנֹו הביא לא ועדין וטבל, ׁשּמל ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּגר
אינֹו קרּבנֹו, ׁשּיביא עד ּבּקדׁשים לאכל אסּור ְֱֳִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
ולהיֹות ּגמּור, ּגר להיֹות עּכבֹו ׁשּקרּבנֹו ּכּפרה; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻמּמחּסרי
ׁשעדין ּבּקדׁשים, אֹוכל אינֹו זה ּומּפני יׂשראל, ּכׁשרי ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּככל
ויעׂשה קרּבנֹו, ׁשּיביא וכיון יׂשראל. ּככׁשרי נעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹלא

אחת ּפרידה הביא ּבּקדׁשים. אֹוכל - ּכׁשר אויׂשראל [תור ְְֳִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
יונה] ּבּקדׁשיםבן אֹוכל להביאּבׁשחרית, שחייב [אע"פ ְֲֳִִֵַַָ
ולערבשניים] ;[- הערביים בין ערב, ּפרידה[לקראת יביא ְְִִֶֶָָָ

אֹו יֹונה ּבני ׁשני אֹו ּבהמה, עֹולת ּגר ׁשל ׁשּקרּבנֹו - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשנּיה
הּקרּבנֹות. ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו עֹולה, ּוׁשניהן ּתֹורים, ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּתי

ּבני‚. ׁשני אֹו ּתֹורים ׁשּתי מהן אחד ּכל קרּבן - והּזבה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּזב
ּכבׂש קרּבנּה - והּיֹולדת חּטאת. ואחד עֹולה אחד ְְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָיֹונה,
מביאה - מּׂשגת ידּה אין ואם חּטאת; ּתֹור אֹו יֹונה ּובן ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָעֹולה,
חּטאת. ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתי
אׁשם, ואחד עֹולה אחד - ּכבׂשים ׁשלׁשה קרּבנֹו ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָָָָֹֹוהּמצרע,

קן מביא - מּׂשגת ידֹו אין ואם לחּטאת; שתיוכׂשּבה -] ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
יונה] בני או לאׁשם.תורים וכבׂש חּטאת, ואחד עֹולה אחד ,ְְְֶֶֶֶַָָָָָָ

מּׁשלׁשּתן„. אחד ּכל מביא - והּמצרע והּזבה, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹהּזב,
סֹופר מהן אחד ׁשּכל לטהרתֹו; הּׁשמיני ּבּיֹום ְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכּפרתֹו
ׁשמׁשֹו ּומעריב הּׁשביעי, ּבּיֹום וטֹובל טהרה, ימי ְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַָָׁשבעת

השמש] בשקיעת הּׁשמיני.[נטהר ּבּיֹום קרּבנֹותיו ּומקריב ,ְְְְִִִַַַָָ

לזכר,‰. ארּבעים ּביֹום קרּבנּה מביאה אינּה - ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּיֹולדת
ּומביאה ׁשמׁשּה, מערבת אּלא לנקבה; ׁשמֹונים ּביֹום ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָאֹו
אחד ויֹום לזכר וארּבעים אחד יֹום ׁשהּוא למחר, ְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָָקרּבנּה
ימי "ּובמלאת ּבֹו: ׁשּנאמר הּיֹום והּוא לנקבה, ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹּוׁשמֹונים

ּבתֹו קרּבנּה הביאה ואם וגֹו'". ּתביא לבת, אֹו לבן ְְְְְְֳִִִֵֵַָָָָָָָטהרּה,
מלאת הארבעים]ימי על[בתוך הביאה אפּלּו יצאת. לא , ְְֲִִֵֵַָָָֹֹ

הראׁשֹונים רב]ולדֹות זמן לפני מלאת[שנולדו ימי ּבתֹו ְְְְִִֵָָֹ
ּכּפרתן הביאּו ולא אּלּו, ימים עברּו יצאת. לא זה, ולד ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹׁשל
ׁשּלא זמן וכל זמן. לאחר ּכּפרתן מקריבין אּלּו הרי -ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
העֹולה אבל ּבּקדׁשים; לאכל אסּורים חּטאתם, ְֱֲֲֳִִִִֶַַָָָָָָֹהקריבּו
ׁשּכל הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ּבארנּו ּכבר מעּכבין. אינן ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהאׁשם,
חּוץ - מּדעּתם אּלא ידם על מקריבין אין קרּבן, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמחּיבי
אדם ׁשהרי ּבעלים; ּדעת צריכין ׁשאין ּכּפרה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמּמחּסרי
מחּסרי היּו אם הּקטּנים, ּובנֹותיו ּבניו על קרּבן ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻמביא

ּבזבחים. ּומאכילם ְֲִִִַַָָָָּכּפרה,

.Â,זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ּדמּה ׁשּזב זֹו זבה? היא ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאיזֹו
נּדתּה עת נידה"]ּבלא כ"ימי המוגדרים בימים היא[שלא וזֹו ; ְְִִֵָָֹ

ׁשבעה ספירת ׁשּצריכה ּגדֹולה, נקיים]זבה וחּיבת[ימים ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
זבה האּׁשה ּתהיה אימתי הּנּדה, ּבענין ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּבקרּבן.
אֹו נּדה אּלא זבה ּתהיה לא ואימתי ׁשּתראה, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבּדמים
זבה ׁשהיא ׁשאמרנּו מקֹום ּכל זבה. ספק ּתהיה ּומתי ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָטהֹורה,
וחּטאתּה קרּבן, להביא חּיבת היא הרי - ׁשבעה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָוסֹופרת
מביאה זֹו הרי - זבה ספק ׁשהיא ׁשאמרנּו מקֹום וכל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָנאכלת.
העֹוף ׁשחּטאת ּבארנּו, ׁשּכבר נאכלת; חּטאתּה ואין ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָקרּבן,
אֹו האּׁשה ּתלד מה ּבארנּו וׁשם ּתּׂשרף. הּספק, על ְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָהּבאה
ּתהיה ולא ּתּפיל, אֹו ּתלד ּומה לדה, טמאה ותהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּתּפיל,
זֹו הרי - לדה טמאה ׁשהיא ׁשאמרנּו מקֹום וכל לדה. ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָטמאה
ׁשאינּה ׁשאמרנּו מקֹום וכל נאכלת; וחּטאתּה קרּבן, ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמביאה

הּקרּבן. מן ּפטּורה זֹו הרי לדה, ְְְֲִֵֵֵַָָָָָטמאה

.Êמה ידעה ולא והּפילה עּברה, החזקה ׁשּלא ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻֻהאּׁשה
קרּבן עליו ׁשחּיבת נפל אם צורתהּפילה, לו שיש [כגון ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

יֹולדת,אדם] ספק זֹו הרי - עליו חּיבת ׁשאינּה ּדבר אֹו ,ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
נׁשים ׁשּתי וכן נאכלת. חּטאתּה ואין קרּבן; ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּומביאה
והּנפל עליו, להקריב ראּוי אחד נפל נפלים, ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּפילּו
ּכל - נפלּה מּכירה מהן אחת ואין עליו, ּפטּורה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהאחר
אחת חּטאת ואין מּספק; קרּבן מביאה מּׁשּתיהן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאחת
נׂשרפת, הּספק על הּבאה העֹוף ׁשחּטאת - נאכלת ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמּׁשּתיהן
ׁשּנׁשחטּו חּלין זֹו חּטאת ונמצאת חּיבת, אינּה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּמא
ׁשחיטה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבהניה אסּורין ׁשהן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבעזרה,

.Áולדֹות אֹו אחד ולד הּמּפלת, ואחת הּיֹולדת ְְֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאחת
ׁשּתלד והּוא, לכּלן. אחד קרּבן מביאה היא הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻהרּבה
מלאת, ימי אחר הּפילה אם אבל מלאת; ימי ּבתֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹֹֻּכּלן
נפלים ּכל - נקבה ילדה ּכיצד? הּׁשני. על אף ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמביאה
נחׁשבין הן הרי - ׁשמֹונים יֹום סֹוף עד הּלדה מּיֹום ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתּפיל
זה; אחר זה ּתאֹומים ילדה ּוכאּלּו הראׁשֹון, הּולד ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָעם
אחד ּבליל נפל הּפילה אחד. קרּבן אּלא מביאה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָואינּה
ראּוי היה אם - והלאה ּוׁשמֹונים אחד ּומּיֹום ְְְִִִִֶָָָָָָָּוׁשמֹונים,

שתתחייב] עצמֹו.[הנפל ּבפני עליו מביאה זֹו הרי ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָלקרּבן,
הּפילה יֹום ׁשבעים אֹו יֹום ׁשּׁשים ּולאחר נקבה, ְְְְִִִִִִֵַַָָָָילדה
זֹו נקבה ׁשל ׁשמֹונים ּבתֹו ׁשּתּפיל נפל ּכל - ׁשנּיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָנקבה
אחר ׁשליׁשית נקבה הּפילה אם וכן עליו. ּפטּורה ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָהּׁשנּיה,
ׁשּתּפיל נפל ּכל הרי - ׁשנּיה נקבה ׁשל ׁשבעים אֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּׁשים
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מּפני עליו; ּפטּורה ׁשליׁשית, נקבה ׁשל ׁשמֹונים ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָּבתֹו
עם חׁשּוב הּׁשליׁשי והּנפל הּׁשליׁשי, הּנפל עם חׁשּוב ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
עם חׁשּוב והּׁשני ׁשּלֹו, מלאת ימי ּבתֹו ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּׁשני,

הּכל. על אחד קרּבן אּלא מביאה ואינּה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהראׁשֹונה;

.Ëטמטּום ניכר]הּיֹולדת מינו ואין אנּדרֹוגינס[סתום אֹו ְְְִֶֶַַַֻ
ונקבה] זכר סימני בו מּיֹום[יש ארּבעים אחר נפל והּפילה ,ְְִִִִֵֶַַַָָ

הּוא זכר ׁשּמא זה, נפל על קרּבן מביאה זֹו הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלדתֹו
נאכלת, חּטאתּה ואין מלאת; אחר הּפילה והרי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון,
ׁשהיא הּפילה, מלאת ּובתֹו הראׁשֹונה, היא נקבה ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹׁשּמא

ׁשני. מּקרּבן ְְִִֵָָָּפטּורה

.Èחמׁש ספק אֹו לדֹות, חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָהאּׁשה
הּׁשאר ואין ּבּזבחים; ואֹוכלת אחד, קרּבן מביאה - ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָזיבֹות
זיבֹות וחמׁש וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש עליה היּו חֹובה. ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָעליה
והּׁשאר ּבּזבחים; ואֹוכלת אחד, קרּבן מביאה - ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָוּדאּיֹות
וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש עליה היּו ּבּזב. הּדין וכן חֹובה. ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעליה
זיבֹות וחמׁש וּדאּיֹות, לדֹות חמׁש אֹו ספק, לדֹות ְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָוחמׁש
ּוׁשאר ונאכל, הּוּדאי על אחד קרּבנֹות: ׁשני מביאה - ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָספק

ואין נאכל, ואינֹו הּספק על ואחד חֹובה; עליה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּוּדאּיֹות
ּבּזבחים. ואֹוכלת חֹובה. עליה ְְְִֶֶֶַַָָָָָהּׁשאר

.‡Èנתּגּירה ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּירה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהאּׁשה
מּספק, קרּבן מביאה זֹו הרי - ילדה מּׁשּנתּגּירה אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָילדה,
ׁשּכל ׁשגגֹות, ּבהלכֹות ּבארנּו ּכבר נאכלת. חּטאתּה ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואין
חּיבין - הּכּפּורים יֹום עליהם ׁשעבר מּספק ּכּפרה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמחּסרי
לאכל מכׁשירן זה, ׁשּקרּבן הּכּפּורים; יֹום אחר ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹלהביא

ֳִַָּבּקדׁשים.

.·Èזיבה אֹו לדה עליה ׁשּיׁש מעֹותהאּׁשה מביאה - ְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָ
תורים]הּקּנים שתי ּבּׁשֹופר[- ונֹותנת ואֹוכלת[קופה], , ְְִִֶֶֶֶַַָ

עֹומדין ּכהנים ׁשל ּדין ּבית ׁשאין - חזקה לערב; ְֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבּקדׁשים
מהמזבח]מּׁשם ׁשּבּׁשֹופר,[יורדים הּמעֹות ּכל ׁשּיכלּו עד , ְִִֶֶַַַָָָָ

ּכלי ּובהלכֹות ּבׁשקלים ׁשּבארנּו ּכמֹו קּנים, ּכנגּדן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָויקריבּו
ּבֹו. והעֹובדין ְְְִִַָָהּמקּדׁש

.‚Èהּיֹורׁשים יביאּו - ומתה חּטאתּה, ׁשהביאה ְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהאּׁשה
ּכבר מחּיים, אֹותּה הפריׁשה ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹעֹולתּה;
הּוא. ּתֹורה ּדין - והּׁשעּבּוד לּקרּבן, נכסיה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָנׁשּתעּבדּו

�
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ראשון, שני,יום שלישייום יום

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ
זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ּכלּֿתֹורת ְְֳִִֶֶַַַָָָֻֻּכֹוללת

רביעי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

חמישי-יום

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני (inׁשּצּונּו ְְִִִִֵֵֶַַָָָ
mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny ,d`fd

(exdhl Ð ilk e` mc` Ð zn `nh lrהמטהרים ,ְֲִַַ
ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, ּבאפן ּומטּמאים מסּים ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻּבאפן

זֹו מצוה `dnec)ּבהלכֹות dxt zekld),ּדע . ְְְִִַָ
מנינם, ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּׁשלׁשה
אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת ְְְְְְְְֳִִֵֵַַַָָָֻֻֻוהם:
אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֻֻֻוטמאת
וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד צרעת ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַָָֻֻֻוטמאת

מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת הּזבה וטמאת ְְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָֻֻֻהּזב
מפרׁש מהם ּכלֿאחד ― וטהרתם נּדה מי ְְְְֳִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻוטמאת
הרּבה מקראֹות יׁש מאּלה ּובכלֿמצוה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּתֹורה,
ּבּיֹום "ויהי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָודינים
ּובפרׁשת תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּׁשמיני"
אדּמה"; פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֻ"זאת
ׁשּבאּו ּכלֿהּמקראֹות ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָָוארּבע
האּלה ּכלֿהּמינים ּדיני אבל אּלּו. ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻּבטמאֹות
ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ּכלֿמין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָוהלכֹות
― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו מינים מהם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּכלֿזה.
ּומּסכת מכׁשירין ּומּסכת טהרֹות מּסכת ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָמהן
טמאת ּכֹוללֹות אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש ְְְֳִֵֶֶַַָָֹֻעקצים,
נזּדּמן אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, ְְְְְֳִִִִִִִֵַַַַָָאכלין
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻּבהם
נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָאּלא
יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת מצות ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻֻּכלּֿדיני
טמאת מּדיני חלק ּגםּֿכן יׁש ּכרתֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַֻּובמּסכת
אדם נגעי ּכלּֿדיני ּכֹוללת נגעים מּסכת ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָיֹולדת.
וזבה זב ּכלּֿדיני ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּובגד
ּכלּֿדיני ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָוׁשכבת
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻטמאת

ycew zay ,iyiy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, להן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻיחדּו
ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם זה, ּבסדר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֻמקֹומֹות
ּבמּסכת זה מּסּוג רּבֹות ׁשאלֹות על ּדּברּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַוכן

אנ ּפרׁשנּו ּוכבר ּכלֹומר:עדּיֹות. ּכּלֹו, זה סדר ּו ְְְֵֵֵֶֶַַָָֻֻ
אחר ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָסדר

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום ְְְְֳִִֵֵַַָָָָָָֻעּמֹו

שישי ,יום

.‡˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"א אדםהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
exera)מצרע zipepal dz`xpy).[מטּמא] טמא ְְֵֵַָָֹ

ּמּמּנה מה אדם: צרעת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּומצוה
הסּגר צרי ּמּמּנה מה טהֹור, ּמּמּנה ּומה ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטמא

(mini zray)עם ּׁשּצרי ּומה ,צרי ּׁשאינֹו ּומה ,ִִִֵֶֶַַָָ
ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― הּנתק(aiaqn)ההסּגר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַ
(xry mewna `edyk rbp ly eny)זה וזּולת ―ְֶַ

טמאתּה. ואיכּות ּדיניה ְְְִִֵֵֶָָָָֻמּפרטי

קודש שבת

.Ëˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הצ"ט הּנּדההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מּטמאה]. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻטמאה

ְִֶָָוכלּֿדיניה.

�
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לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, להן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻיחדּו
ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם זה, ּבסדר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֻמקֹומֹות
ּבמּסכת זה מּסּוג רּבֹות ׁשאלֹות על ּדּברּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַוכן

אנ ּפרׁשנּו ּוכבר ּכלֹומר:עדּיֹות. ּכּלֹו, זה סדר ּו ְְְֵֵֵֶֶַַָָֻֻ
אחר ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָסדר

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום ְְְְֳִִֵֵַַָָָָָָֻעּמֹו

שישי ,יום

.‡˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"א אדםהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
exera)מצרע zipepal dz`xpy).[מטּמא] טמא ְְֵֵַָָֹ

ּמּמּנה מה אדם: צרעת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּומצוה
הסּגר צרי ּמּמּנה מה טהֹור, ּמּמּנה ּומה ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטמא

(mini zray)עם ּׁשּצרי ּומה ,צרי ּׁשאינֹו ּומה ,ִִִֵֶֶַַָָ
ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― הּנתק(aiaqn)ההסּגר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַ
(xry mewna `edyk rbp ly eny)זה וזּולת ―ְֶַ

טמאתּה. ואיכּות ּדיניה ְְְִִֵֵֶָָָָֻמּפרטי

קודש שבת

.Ëˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הצ"ט הּנּדההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מּטמאה]. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻטמאה

ְִֶָָוכלּֿדיניה.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק, בו מבשר טוב מהחלטתו הטובה, שמירת שלשת השיעורים מתקנת כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא, ומסיים אשר זה לוקח חלק ניכר מזמנו וזה 

מפריע לו בסדריו.

והנה כבר ידוע ומבואר בכמה מקומות, אשר עניני תורה ומצות סגולה מיוחדת להם לטובת האדם 

בגשמיות וברוחניות. שמזה מובן שמופרך לגמרי שיפריעו לו בעניני טובתו האמיתית. וכל מחשבות כאלו 

כלל  ישמע  שלא  ופשיטא  וינצחהו,  בו  ילחם  בבחירתו  שהאדם  כדי  אלא  נברא  שלא  היצר  מפיתויי  הם 

לדבריו.

וגם בהנוגע להזמן, הנה רואים בפשיטות שלפעמים מתייגעים על ענין אחד כמה זמן ואעכ"פ אין 

מבינים אותו ככל הצריך, ולפעמים הרי ברגע קלה קולטים הענין לאשורו ולבוריו, ותלוי זה בהסייעתא 

ומי הוא לתבוע סיוע  ובפרט כשהאדם מתבונן, מה הוא  זוכים לסייעתא דשמיא,  ובאיזה אופן  דשמיא, 

מלמעלה, הרי גם זה מבואר בספרים שהוא על ידי הקדמת נעשה לנשמע, זאת אומרת, עשי' מתוך קבלת 

)עיין במפרשי המשנה  רצון אחרים  כדי שיבטל  רצונו  רצונך מפני  עול, שאז מתקיים דבר המשנה, בטל 

כל  מלבו  להסיר  יספיקו  האחדות  אלה  שורותי  ובודאי  רצונך.  מפני  דלמעלה(  הרצון  על  גם  שהכוונה 

מתוך  ומצותי'  בתורה  להוסיף  יצליחו  המצות,  ומצוה  התורה  ונותן  וכו',  יפריעו  שהשיעורים  מחשבה, 

הרחבת הדעת.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר
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øáë åðîî ìá÷ùממנו שיקבל טובה על לא אבל היינו –

הטובה. שיקבל כשבטוח גם כך, אחר
øëù ìéáùá äùåòë äæ éøäשיעשה בבירור יודע אפילו –

עושה רואהו אם אבל שבת, בערב לו ליתן מותר – בשבת
בו למחות וצריך שכר בשביל כעושה דינו אין – .27בשבת

ìàøùéäì øîåì ìéçúîמעצמו כשעושה אבל בלא28–
לעשות דעתו שאין שנראה אף על להישראל, כלום לומר
בו. למחות צריך אין – שיקבל הנאה בטובת אלא בחינם,
בקבלנות, מלאכתו כשעושה הוא קצץ כשלא האיסור וכל

המלאכה לעשות קודם ממנו ביקש שהישראל .29היינו

íäéøáãë øéîçäì áåèåלנכרי לקרוא נוהגים שיש מה –

זה שיעשה עד וזה זה לעשות יכול "איני לו ולומר בשבת
עד חשמלי המקרר לפתוח יכול איני (לדוגמא: וזה"
אותו ומזמינים וכיו"ב), בה הדלוקה המנורה את שיסגרו
לאסור יש הנאה, בטובת זה שיהיה משהו לסעוד (קודם)
לו שנותן ואף המחמירים, לדעת לחוש כאן רבינו לדברי
מלאכתו, תמורת שזהו כלל לו אמר לא הרי – הנאה טובת
קבלנות זו הרי – מלאכתו תמורת שזהו לו אמר ואם
באופן אלא זאת, להתיר מקום ואין בשבת. האסורה
המבואר ובאופן מצוה, לצורך או חולה לצורך שנקרא

וסי"ז ס"ח רעו סי' .30להלן

ãîø 'éñá øàáúðùהמלאכות לכל שכרו אם יא: סעיף –

שיעשה להניחו אסור שכירתו זמן משך בתוך שיצטרך
שהרי בשבת זו מלאכה מרויח שהישראל לפי בשבת

. אחרות מלאכות לעשות יצטרך השבת אחר פנוי כשיהיה
אם כי זו סברא על לסמוך ואין . . בזה גם מתירים ויש .

אגרת. שליחות ולענין הפסד, משום דליקה לענין
äðù øéëùá íéøéúî ùéùאינו זה כל לכאורה אמנם –

לכל שנה ששכיר בשו"ע, רבנו דעת לפי אלא שייך
שאסור (אלא הכל לדברי קבלנות דין לו יש המלאכות
מתירים יש הרי ובקבלנות בשבת). מרויח שהישראל מטעם
במהדו"ב, מסקנתו לפי אמנם קצץ. שלא אע"פ וה' בד'
לכאורה א"כ יום, כשכיר דינו המלאכות לכל שנה ששכיר
אע"פ מותר וה' שבד' האומרים דעת היתר בזה שייך לא

קצץ .31שלא

êøåöä úòá àìù óàאינו זה שהיתר רבינו הוסיף ולהלן –
כל בין לחלק סברא שיש אלא לקולא, המצטרפת קולא רק
שקיבלה דכיון משום אגרת, המביא שנה לשכיר שנה שכיר
שעשייתו כקבלן, עליה עכשיו נעשה חפצו למחוז להוליכה
עצמו על שקבל מחיוב להפטר דנפשיה אדעתא היא בשבת
וישלים בשבת ילך ואם חפצו, למחוז האגרת להגיע
שמצד וכיון בחול, זה להשלים יצטרך לא זו קבלנות
עשיית – כן אם – בחול להעשות יכולה היתה הישראל

בשבילו אינה .32השבת

ãîø 'éñá øàáúðùלשנה נכרי לו ששכר מי ט: סעיף –

שיצטרך עת בכל לו שיארוג או לו שיכתוב לשתים או
בטל, יושב הוא צריך וכשאין . . שכירותו משך זמן בתוך
השבת קודם לו שצוה מה בשבת שיעשה להניחו מותר

zexewn

שהנכרי27) ודאי יודע אם (לגבי ז ס"ק קו"א ושם ס"ז רנב סי'
מדיני עוד ו-ח סעיפים ושם הנאה, בטובת בשבת מלאכתו יעשה

הנאה). טובת
המתירות28) לדיעות ישראל של בכלים אפילו או שלו, בכלים

ה. ס"ק קו"א רנב בסי' שהובאו

רמג.29) סי' ריש מהדו"ב ס"י, רנב סי'
צז.30) ע' שלום דובר
פב.31) ע' שלום דובר
ואפילו.32) ד"ה ז ס"ק קו"א רנב סי'
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עושה אינו אם בשבת) שיעשה לו יאמר שלא שיזהר (רק
שעושה במה ריוח לישראל שאין לפי הישראל, בבית

השבת. אחר יעשה בשבת יעשה לא שאם בשבת
åîöòî êìåä éøëðä íàלנכרי לומר שאסור הדין והוא –

ישתמש בשבת לעצמו יכתוב שכאשר שבת לפני אפילו
דהוי לישראל, העתק לעשות כדי (קופ"י) פחם בנייר

דינה פחם נייר ע"י דכתיבה עבורו, לכתוב לנכרי כאומר
.33ככתיבה

øéîçäì ùéהרי מקום מכל בזה, הקילו שהאחרונים אף –

ואין לאיסור, בהדיא מבואר ר"ב סי' מהר"ם בתשובת
הביאו כשלא הראשונים גדולי נגד לאחרונים שומעין

עליהם וחלקו .34דבריהם

zexewn

ס"א.33) שלמה ב.34)שולחן ס"ק קו"א

ט-יב סעיפים בשבת כתבים המביאים נכרים דין רמז, סימן ב, חלק

•
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ÊÒּבתֹו ּכׁשּנֹותנּה לתחּלתּה מּסֹופּה ּפרׁשה ּכל לגלל ְְְְְִִִִִֶָָָָָָָָָֹצרי
ולא "ׁשמע", ּכלּפי מ"אחד" נגללת ׁשּמזּוזה ּכמֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּביתּה,

רפח: סימן ּדעה ּביֹורה ׁשּנתּבאר מּטעם ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלהּפּו

ÁÒהּפרׁשּיֹות את לכר מּסיני למׁשה ׁשהלכה אֹומרים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹיׁש
חֹולקין. ויׁש ּפסּולין. ― ּכרכן לא ואם ּבקלף, אֹו ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָֹּבמטלית

ּכׁשרֹות ― ּכרכן לא אם אבל לכּתחּלה, ּבקלף לכרכן ְְְְְְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָֹונהגּו
אחרים. לֹו אין אם ְֲֲִִִֵֵַּבדיעבד,

ׁשּכיון ּורצּועֹות, לבּתים הּכׁשר ּבקלף אּלא מּלכרכן מקּפידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָויׁש
ּורצּועֹות ּכבּתים ּדינּה ― מּסיני למׁשה הלכה זֹו ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָׁשּכריכה
אבל האסּור. מּמין ולא ,לפי הּמּתר מּמין להיֹות ְְְְֲִִִִִִִִֶַָָָָֹֻׁשּצריכים

ּבּה: להקּפיד אין ― אּסּור ּבּה ׁשּי ׁשּלא ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹּבמטלית

ËÒאֹו ּבהמה ׂשער הּפרׁשה על ׁשּיכר מּסיני למׁשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהלכה
הּפרׁשה, ּגּוף על הּׂשער ׁשּיכר אֹומרים יׁש הּטהֹורים. ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹחּיה
יכר ׁשּמּתחּלה אֹומרים ויׁש למעלה. הּקלף יכר ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹואחרּֿכ

הּקלף. ּגּבי על הּׂשער ואחרּֿכ הּקלף, ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָעליהם

ואחרּֿכ הּפרׁשה על ׂשער ׁשּכֹורכין ׁשניהם, ידי לצאת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָונֹוהגין
ׂשער. עליו וכֹורכין וחֹוזרין ּכׁשר, קלף עליו ְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָּכֹורכין

ולא העגל מעׂשה ׁשּיזּכר ּכדי עגל, ׁשל זה ׂשער ׁשּיהיה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹונהגּו
ׁשֹור, ּבׁשל אֹו ּפרה ּבׁשל ּכֹור ― עגל ׁשל מצא לא ואם ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹיחטא.

נקי. ׁשּיהיה עד ּבּתחּלה היטב הּׂשער ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָורֹוחץ

חּוץ יֹוצא זה ׂשער קצת ׁשּיהיה ואמרּו הזהירּו הּזהר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוחכמי
ׂשעֹורה. מאר ּפחֹות ראׁש ׁשל ְִֵֶֶַָָָֹֹלּבּתים

אֹומרים ויׁש "קּדׁש", מּפרׁשת יהיה הּיֹוצא ׁשהּׂשער אֹומרים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיׁש
ׁשמע" אם "והיה מּפרׁשת ׁשּיצא וטֹוב ׁשמע", אם "והיה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹמּפרׁשת

"קּדׁש": לפרׁשת הּפֹונה ְְֶֶַַַַָָּבצד

Ú,לכּתחּלה ּביתּה ּבתֹו מעּמד זקּופה להיֹות צריכה ּפרׁשה ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָָֻּכל
ּתֹורה ספר ׁשּמעמידין מׁשּכבתּכדר ׁשם נתנּה ואם ּבהיכל. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ

ּכׁשרה. ―ְֵָ

ּבענין ׁשם יניחם אּלא ּבּבּתים, הּפרׁשּיֹות להפ ׁשּלא לּזהר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹוצרי
הּתחּתֹונה וׁשיטה הּבּתים ּבראׁש למעלה ּתהיה העליֹונה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּׁשיטה

הּבּתים. ּפה לצד ְְִֶַַַָָלמּטה

הּקֹורא ימין לצד מּנח יהיה הּפרׁשה ׁשראׁש לּזהר יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻּולכּתחּלה
מּנחין יהיּו ּולקראן לפתחן ּבא ׁשאם הּמניח, נגד עֹומד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשהּוא
מסּדרים הן ּבּבּתים הנחתן ׁשּסדר מצינּו ׁשהרי ּכהלכתן, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֻלפניו
ׁשל "קּדׁש" ּפרׁשת מּתחּלה ּכּסדר, קֹורא ׁשּיהיה הּקֹורא ימין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלפי
ּכמֹו ׂשמאלֹו, ׁשל הּפרׁשּיֹות ּוׁשאר "והיה" ּפרׁשת ואחרּֿכ ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָֹימינֹו

לד: ּבסימן ְְִִֵֶָָׁשּיתּבאר

‡Úאפּלּו ּכׁשרֹות, ― אחד ּבקלף ּפרׁשּיֹות הארּבע ּכל ּכתב ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָאם
אחת ּכל ּבּתים, ּבארּבעה ׁשּיּתנן ּובלבד ּביניהם, רוח ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאין
לבית, ּבית ּכל ּבין מׁשיחה אֹו חּוט ׁשּיּתן וצרי ּבביתּה. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻמׁשּכבת

מּזה. זה ְְִִֶֶַָלהבּדילּה

הארּבע ּכׁשּכל ּדוקא אּלא זֹו הבּדלה הצריכּו ׁשּלא אֹומרים ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיׁש
ארּבעה על ּכתּובֹות הן אם אבל אחד, קלף על נכּתבֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָּפרׁשּיֹות

ּכלל. מׁשיחה אֹו חּוט צרי אין ― ּכהלכתן ְְְְְִִִִֵָָָָָָקלפים

צרי ― קלפים ארּבעה על ּכתּובֹות הן ׁשאפּלּו אֹומרים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָויׁש
לבית. ּבית ּכל ּבין מׁשיחה אֹו חּוט ְְְֲִִִִֵַַַָָלהעביר

לכּתחּלה, לבית ּבית ּכל ּבין הּתפירה חּוט להעביר נֹוהגין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָוכן
הראׁשֹונה: ּכּסברא ׁשהעּקר ּכׁשר, ― העביר לא אם ְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹאבל

·Úּולגללן ּוקלף, ׂשער לכריכת ראׁש ּכׁשל ּדינן יד ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹּפרׁשּיֹות
ׁשּלכּתחּלה אּלא זקּופֹות, לביתן ּולהכניסן לתחּלתן, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמּסֹופן
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ÊÒּבתֹו ּכׁשּנֹותנּה לתחּלתּה מּסֹופּה ּפרׁשה ּכל לגלל ְְְְְִִִִִֶָָָָָָָָָֹצרי
ולא "ׁשמע", ּכלּפי מ"אחד" נגללת ׁשּמזּוזה ּכמֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּביתּה,

רפח: סימן ּדעה ּביֹורה ׁשּנתּבאר מּטעם ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלהּפּו

ÁÒהּפרׁשּיֹות את לכר מּסיני למׁשה ׁשהלכה אֹומרים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹיׁש
חֹולקין. ויׁש ּפסּולין. ― ּכרכן לא ואם ּבקלף, אֹו ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָֹּבמטלית

ּכׁשרֹות ― ּכרכן לא אם אבל לכּתחּלה, ּבקלף לכרכן ְְְְְְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָֹונהגּו
אחרים. לֹו אין אם ְֲֲִִִֵֵַּבדיעבד,

ׁשּכיון ּורצּועֹות, לבּתים הּכׁשר ּבקלף אּלא מּלכרכן מקּפידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָויׁש
ּורצּועֹות ּכבּתים ּדינּה ― מּסיני למׁשה הלכה זֹו ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָׁשּכריכה
אבל האסּור. מּמין ולא ,לפי הּמּתר מּמין להיֹות ְְְְֲִִִִִִִִֶַָָָָֹֻׁשּצריכים

ּבּה: להקּפיד אין ― אּסּור ּבּה ׁשּי ׁשּלא ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹּבמטלית

ËÒאֹו ּבהמה ׂשער הּפרׁשה על ׁשּיכר מּסיני למׁשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהלכה
הּפרׁשה, ּגּוף על הּׂשער ׁשּיכר אֹומרים יׁש הּטהֹורים. ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹחּיה
יכר ׁשּמּתחּלה אֹומרים ויׁש למעלה. הּקלף יכר ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹואחרּֿכ

הּקלף. ּגּבי על הּׂשער ואחרּֿכ הּקלף, ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָעליהם

ואחרּֿכ הּפרׁשה על ׂשער ׁשּכֹורכין ׁשניהם, ידי לצאת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָונֹוהגין
ׂשער. עליו וכֹורכין וחֹוזרין ּכׁשר, קלף עליו ְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָּכֹורכין

ולא העגל מעׂשה ׁשּיזּכר ּכדי עגל, ׁשל זה ׂשער ׁשּיהיה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹונהגּו
ׁשֹור, ּבׁשל אֹו ּפרה ּבׁשל ּכֹור ― עגל ׁשל מצא לא ואם ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹיחטא.

נקי. ׁשּיהיה עד ּבּתחּלה היטב הּׂשער ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָורֹוחץ

חּוץ יֹוצא זה ׂשער קצת ׁשּיהיה ואמרּו הזהירּו הּזהר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוחכמי
ׂשעֹורה. מאר ּפחֹות ראׁש ׁשל ְִֵֶֶַָָָֹֹלּבּתים

אֹומרים ויׁש "קּדׁש", מּפרׁשת יהיה הּיֹוצא ׁשהּׂשער אֹומרים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיׁש
ׁשמע" אם "והיה מּפרׁשת ׁשּיצא וטֹוב ׁשמע", אם "והיה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹמּפרׁשת

"קּדׁש": לפרׁשת הּפֹונה ְְֶֶַַַַָָּבצד

Ú,לכּתחּלה ּביתּה ּבתֹו מעּמד זקּופה להיֹות צריכה ּפרׁשה ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָָֻּכל
ּתֹורה ספר ׁשּמעמידין מׁשּכבתּכדר ׁשם נתנּה ואם ּבהיכל. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ

ּכׁשרה. ―ְֵָ

ּבענין ׁשם יניחם אּלא ּבּבּתים, הּפרׁשּיֹות להפ ׁשּלא לּזהר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹוצרי
הּתחּתֹונה וׁשיטה הּבּתים ּבראׁש למעלה ּתהיה העליֹונה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּׁשיטה

הּבּתים. ּפה לצד ְְִֶַַַָָלמּטה

הּקֹורא ימין לצד מּנח יהיה הּפרׁשה ׁשראׁש לּזהר יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻּולכּתחּלה
מּנחין יהיּו ּולקראן לפתחן ּבא ׁשאם הּמניח, נגד עֹומד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשהּוא
מסּדרים הן ּבּבּתים הנחתן ׁשּסדר מצינּו ׁשהרי ּכהלכתן, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֻלפניו
ׁשל "קּדׁש" ּפרׁשת מּתחּלה ּכּסדר, קֹורא ׁשּיהיה הּקֹורא ימין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלפי
ּכמֹו ׂשמאלֹו, ׁשל הּפרׁשּיֹות ּוׁשאר "והיה" ּפרׁשת ואחרּֿכ ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָֹימינֹו

לד: ּבסימן ְְִִֵֶָָׁשּיתּבאר

‡Úאפּלּו ּכׁשרֹות, ― אחד ּבקלף ּפרׁשּיֹות הארּבע ּכל ּכתב ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָאם
אחת ּכל ּבּתים, ּבארּבעה ׁשּיּתנן ּובלבד ּביניהם, רוח ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאין
לבית, ּבית ּכל ּבין מׁשיחה אֹו חּוט ׁשּיּתן וצרי ּבביתּה. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻמׁשּכבת

מּזה. זה ְְִִֶֶַָלהבּדילּה

הארּבע ּכׁשּכל ּדוקא אּלא זֹו הבּדלה הצריכּו ׁשּלא אֹומרים ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיׁש
ארּבעה על ּכתּובֹות הן אם אבל אחד, קלף על נכּתבֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָּפרׁשּיֹות

ּכלל. מׁשיחה אֹו חּוט צרי אין ― ּכהלכתן ְְְְְִִִִֵָָָָָָקלפים

צרי ― קלפים ארּבעה על ּכתּובֹות הן ׁשאפּלּו אֹומרים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָויׁש
לבית. ּבית ּכל ּבין מׁשיחה אֹו חּוט ְְְֲִִִִֵַַַָָלהעביר

לכּתחּלה, לבית ּבית ּכל ּבין הּתפירה חּוט להעביר נֹוהגין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָוכן
הראׁשֹונה: ּכּסברא ׁשהעּקר ּכׁשר, ― העביר לא אם ְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹאבל

·Úּולגללן ּוקלף, ׂשער לכריכת ראׁש ּכׁשל ּדינן יד ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹּפרׁשּיֹות
ׁשּלכּתחּלה אּלא זקּופֹות, לביתן ּולהכניסן לתחּלתן, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמּסֹופן
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ׁשּנת מּטעם אחד קלף על לכתבן ּכתבןצרי ואם למעלה. ּבאר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
יצא. ― ראׁש ׁשל ּכמֹו ּבּתים ּבארּבעה והּניחן קלפים ארּבעה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָֹעל
אחד, ּכבית נראים ׁשּיהיּו ּבּתים הארּבעה על עֹור ׁשּׁשטח ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָוהּוא
למעלה. ׁשּנתּבאר ּכמֹו מּבחּוץ אחת אֹות ׁשּיהיה ׁשּצרי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּפני
אחד ּבבית והּניחן קלפים ארּבעה על ּכתבן אם לֹומר צרי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָואין
הּמנהג ואףֿעלּֿפיֿכן יחד. הּקלפים לדּבק צרי ואין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָׁשּיצא,

הּטהֹורה, מּבהמה ּדהינּו ּכׁשר, ּדבק לּטל ונזהרין ּבדבק. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלדּבקן
:ּבפי הּמּתר מּמין ְְִִִִֶֶַָֻׁשּיהיה

‚Úמּמּנּו לעׂשֹות ּכׁשר ׁשאינֹו ּבעֹור אֹו ּבזהב, הּבּתים צּפה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאם
ּפסּולים: אּלּו הרי ― טמאה ּבהמה ׁשל ּכגֹון ְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָּבּתים,

סז-עג סעיפים התפילין כתיבת דין לב סימן א, חלק

•
xe` dxez

הפרק: נקראיםתוכן שבנ"י בכך הפנימי הביאור

"יהודים" בשם במגילה

åîùå 'åë éãåäé ùéà ù"î ô"ò ïáåé ïéðòä øåàéáå
åùåøéô éðéîéã ïéáäì êéøöå .éðéîé ùéà 'åë éëãøî
äîì ïë íàå ,é"ùø ùøéôãë ïéîéðá èáùî àåäù

.äãåäé èáù íù ìò àåäã éãåäé äéì éø÷
נפש ומסירת הביטול ענין יותר בפרטיות לבאר
איש מ"ש להקדים יש אחשורוש, בימי ישראל בני של
מה להבין דצריך ימיני, איש גו' מרדכי ושמו גו' יהודי
יהודה שבט שם על - יהודי" "איש מרדכי נקרא טעם
"איש פירוש שזהו בנימין, משבט הי" מרדכי והרי -

ימיני".

âøäì ãéîùäì øîàð ïîä úøæâáã ïéáäì êéøö íâ
äðéãî äàîå íéøùòå òáùá éøäå ,íéãåäéä 'åë
íéøôà íéèáùä ìëî íâ äéä ùåøåùçà úåëìî

.äùðîå
נקראים ישראל שבני הטעם להבין צריך כמו"כ
בני או ישראל בני בשם (ולא יהודים בשם במגילה
את גו' להרוג "להשמיד המן בגזירת כהלשון יעקב),
מכל היו אחשורוש מדינות בקכ"ז והלא היהודים", כל
ממלכות רק לא [כלומר ומנשה מאפרים גם השבטים,
עשרת גלות אחר ו"גם - יוסף] ממלכות גם אלא יהודה

סנחריב". בימי השבטים

ìåèáä úðéçá éðôî íéãåäé íìåë åàø÷ðù àìà
íéøîåà åðàù åîë ,ä"á óåñ ïéà øåàì íäá ùéù
'÷ð äæ íù ìòù ,êì åðçðà íéãåî äøùò äðåîùá
äàø÷ ïë ìò 'ä úà äãåà íòôä äàì ù"îë éãåäé

.äãåäé åîù
הוא יהודה שם כי יהודים, לשם הטעם אלא
על ה' את אודה "הפעם לאה וכדברי הודאה, מלשון
א) פירושים: שני יש ובהודאה יהודה", שמו קראה כן
ב) ולהלל", "להודות כמו תודה, נתינת - הודאה
כמו אחרים, לדעת ומודה דעתו את שמבטל - הודאה

לומר בוש ולא "הודה או מאיר", לרבי חכמים "מודים
לך" אנחנו ב"מודים הפנימי הפירוש וזהו כו'".
לשון גם שהוא עשרה, שמונה בתפלת שאומרים
הקב"ה אל עצמנו את מבטלים שאנו וביטול, הודאה
הודאה של זו בחינה שם ועל ב"ה). סוף אין (אור

יהודים. בשם בנ"י נקראים להקב"ה וביטול

,íéãåäéì øù ùåøéô ,éãåäé ùéà éëãøî '÷ð ïëìå
.ìåèáä øå÷î äéä àåä éë ,úéáä øä ùéà åîë

" בשם נקרא הואאישמרדכי "איש" כי יהודי",
- יהודי" ו"איש הבית", הר "איש כמו שררה, לשון
היינו ה"שר", הי" שמרדכי היינו - ליהודים" "שר

אתהמקור בנ"י לכל השפיע שהוא הביטול, לבחינת
להקב"ה. הביטול בחינת

øî áéúëã ïéðî äøåúä ïî éëãøî ì"æø øîàîë
úòãì äæ øîå .àéëã àøéî ïðéîâøúîå ,øåøã
'îâá øëæðä ÷ùåî àåä íéùøôî øàùå í"áîøä
ùø÷ðù òåãé äéç íã àåäù ,ïéëøáî ãöéë ÷øô

.øî àø÷ðä íùåá äùòðå äøàåöáù úøèåèçá
לבחינת ומקור שר שהי' שבמרדכי, זה ענין

"מרדכי". בשם גם נרמז הביטול,

"מרדכי רז"ל במאמר הפנימי הביאור ע"פ זה ויובן
דכיא", מירא ומתרגמינן דרור מר דכתיב מנין התורה מן
בושם שהוא הקטורת, מסממני אחד הוא דרור דמר

שנקרש. "ידוע"] [ששמה טמאה חי' מדם שנעשה

àëôäúàå àééôëúà úðéçá ùôðä úåãîá åðééäå
.å÷úéîì åøéøîî

טמאה חי' דם הפיכת הדברים: של הפנימי והתוכן
העבודה על מורה הקטורת, מסממני בושם להיות
פירוש, למיתקא", ממרירו ואתהפכא ד"אתכפיא
והן הפיכה, משמעו ואתהפכא כפי' משמעו אתכפיא

דקודם הקליפה, בביטול מדריגות צריכיםשתי כל
הקליפה זו דבמדריגה הקליפה, את ולכפות להכניע
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מתגבר שהאדם אלא לקדושה המנגד דבר נשארה
עצמה הקליפה את להפוך היא הכל תכלית אולם עלי',
בשני - לבבך "בכל רז"ל מאמר דרך ועל לטוב, מרע
ליצר הרע היצר את להפוך היא שהתכלית יצריך",
וקדושים. טובים לדברים יתאווה הרע שהיצר טוב,
שתמורת - למתקא ממרירו אתהפכא בזהר שנקרא וזהו
של למציאות תיהפך מר, שהיא קליפה של מציאות

מתוקה. שהיא קדושה

,äåàúîä ùôð ,úéðåéçä ùôðä àåä íãä éë
äæä íìåò éâåðòúî úåéîäáä åéúååàú êôäîùëå
äùòðù ïéðò åäæ 'äá åéâåðòúå åöôç ìë úåéäì

.íùåá åðîî
מורה טמאה, חי' דם שהוא ד"מר" בעניננו, וכן
"נפש גם [הנקראת הבהמית נפש של החיות על
גשמיים, תענוגים המתאווה נפש שהיא החיונית"],
תאוותיו הפיכת - ענינה בושם להיות זה דם והפיכת
ותענוגו חפצו שכל עד הזה עולם מתענוגי הבהמיות

קדושה. ובעניני בהשם יהי'

מוסיף:] אגב [ובדרך

øåîá íé÷ñåôä ú÷åìçî ùøôì ùé äæ êøã ìòå
ùéå ,äìéëàá åìéôà åøéúî äðåé åðéáøù ,ì"ðä
àìà êôäúð àìù ì"ñã äìéëàá åúåà íéøñåà
ì"ñ äðåé åðéáø áøäå .äìéëàá øåñà åôåâ ìáà åçéø
ïîéñ ç"à øåèá ù"îëå ,øúéä úåéäì éøîâì øæçù

.å"éø
בושם שהוא מור, בענין לעיל המבואר ע"פ
התאוות ביטול על ומורה טמאה, חי' מדם הנעשה
ע"ד לבאר יש לטוב, והפיכתם הקליפה שמצד
באכילה גם מותר מור אם הפוסקים פלוגתת החסידות
מהותו שנשתנה למהות, ממהות "שמתהפך (לפי
אסור אבל מותר ריחו שרק או לגמרי"), הראשון
הדם שנצרר רק לגמרי, מהותו נשתנה "לא (כי באכילה
המריח בושם כתואר להיות תוארו ונהפך וייבש

בלבד").

'îâá øëæðä ïéðòá éåìú úåãéñç ô"ò íú÷åìçîå
åà úåââùë åùòð úåðåãæ íà äáåùú éáâ àîåéá
êôäð òøäù äî àåäù ,'à ïéðò íäéðù éë ,úåéëæë
øëæðä éðåòãé àåä ì"ðä òåãé äéç éøäù ,áåèì
,úåàîèä úåôéì÷î àåäù ,íéèôåù úùøôá äøåúá

.íéúîä ìà ùøåãå éðåòãéå áåà ìàåùå ù"îë

äìéëàá åìéôà øúåî æìä íùåáä äéäéù äæ ïëìå

,úåéëæë åùòð úåðåãæä äáäàî äáåùúáù åîë àåä
åøîà äæ ìòå .ùîî áåè úåéäì éøîâì êôäð òøäù
íéøåîâ íé÷éãö ïéà íéãîåò äáåùú éìòáù íå÷îá

.ãåîòì íéìåëé

íä úåðåãæä äáø äáäàî àìù äáåùúá ìáà
åäæå .áåè úåéäì éøîâì åëôäúð àì ìáà ,úåââùë
øæç àì î"î áåè åçéøù ô"òà ì"ðä øåîäù ã"î

.'åë äìéëàá øúåî úåéäì
ביטול הוא כמה עד תלוי' חסידות ע"פ הפלוגתא
ומדריגות, אופנים שני שיש לעיל וכנזכר הקליפה,
הקליפה (הפיכת ואתהפכא הקליפה) (כפיית אתכפיא
וכפי' אתכפיא של באופן רק הוא דאם ממש), לטוב
אזי ממש) לטוב נהפך ולא במציאותו נשאר הרע (שאז
משא"כ ריחו), אלא לטוב נתהפך (ולא באכילה אסור
מותר שאז ממש, לטוב שנהפך אתהפכא, של באופן

באכילה. גם

תשובה ידי שעל בתשובה, האופנים שני ע"ד והוא
תשובה ידי ועל כשגגות, רק הזדונות נעשו מיראה
(שעל ממש לזכיות הזדונות נהפכו רבה מאהבה
אין עומדין תשובה שבעלי במקום נאמר זו תשובה

בו). לעמוד יכולים גמורים צדיקים

" בשם הרמז - ראשון לענין חוזר לעניןמרדכי[ועתה "

הביטול:]

øå÷î àåäù åðééä àéëã àøéî '÷ðù éëãøî äðäå
çë àéä äîëçù ,àáà ãåñé úðéçá àåäù ,ìåèáä

.ä"î
מירא שם (על מרדכי שם בין הקשר יובן ומעתה
הביטול" "מקור ענין דהנה הביטול. לענין - דכיא)

אבא". "יסוד בחינת היא עליונות בספירות

פירוש:

ספירת של שענינה החכמה, ספירת היא "אבא"
מ"ה", "כ"ח אותיות "חכמה" ביטול, - הוא החכמה
הוא וחכמה מה", "ונחנו כמו ביטול, פירושו דמ"ה

ביטול. של כח

כלולה הספירות מעשר אחת דכל ידוע והנה
חכמה יש - החכמה בספירת ולדוגמא מכולן,
שבחכמה, מלכות עד וכו' שבחכמה בינה שבחכמה,
ה"יסוד" וספירת שבחכמה". "יסוד הוא אבא" ו"יסוד
אל המשפיע של וההתחברות ההתקשרות - ענינה
היסוד היא זו מידה כי "יסוד", נקרא ולכן הזולת,

לזולת. ההשפעה של והמקור
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מתגבר שהאדם אלא לקדושה המנגד דבר נשארה
עצמה הקליפה את להפוך היא הכל תכלית אולם עלי',
בשני - לבבך "בכל רז"ל מאמר דרך ועל לטוב, מרע
ליצר הרע היצר את להפוך היא שהתכלית יצריך",
וקדושים. טובים לדברים יתאווה הרע שהיצר טוב,
שתמורת - למתקא ממרירו אתהפכא בזהר שנקרא וזהו
של למציאות תיהפך מר, שהיא קליפה של מציאות

מתוקה. שהיא קדושה

,äåàúîä ùôð ,úéðåéçä ùôðä àåä íãä éë
äæä íìåò éâåðòúî úåéîäáä åéúååàú êôäîùëå
äùòðù ïéðò åäæ 'äá åéâåðòúå åöôç ìë úåéäì

.íùåá åðîî
מורה טמאה, חי' דם שהוא ד"מר" בעניננו, וכן
"נפש גם [הנקראת הבהמית נפש של החיות על
גשמיים, תענוגים המתאווה נפש שהיא החיונית"],
תאוותיו הפיכת - ענינה בושם להיות זה דם והפיכת
ותענוגו חפצו שכל עד הזה עולם מתענוגי הבהמיות

קדושה. ובעניני בהשם יהי'

מוסיף:] אגב [ובדרך

øåîá íé÷ñåôä ú÷åìçî ùøôì ùé äæ êøã ìòå
ùéå ,äìéëàá åìéôà åøéúî äðåé åðéáøù ,ì"ðä
àìà êôäúð àìù ì"ñã äìéëàá åúåà íéøñåà
ì"ñ äðåé åðéáø áøäå .äìéëàá øåñà åôåâ ìáà åçéø
ïîéñ ç"à øåèá ù"îëå ,øúéä úåéäì éøîâì øæçù

.å"éø
בושם שהוא מור, בענין לעיל המבואר ע"פ
התאוות ביטול על ומורה טמאה, חי' מדם הנעשה
ע"ד לבאר יש לטוב, והפיכתם הקליפה שמצד
באכילה גם מותר מור אם הפוסקים פלוגתת החסידות
מהותו שנשתנה למהות, ממהות "שמתהפך (לפי
אסור אבל מותר ריחו שרק או לגמרי"), הראשון
הדם שנצרר רק לגמרי, מהותו נשתנה "לא (כי באכילה
המריח בושם כתואר להיות תוארו ונהפך וייבש

בלבד").

'îâá øëæðä ïéðòá éåìú úåãéñç ô"ò íú÷åìçîå
åà úåââùë åùòð úåðåãæ íà äáåùú éáâ àîåéá
êôäð òøäù äî àåäù ,'à ïéðò íäéðù éë ,úåéëæë
øëæðä éðåòãé àåä ì"ðä òåãé äéç éøäù ,áåèì
,úåàîèä úåôéì÷î àåäù ,íéèôåù úùøôá äøåúá

.íéúîä ìà ùøåãå éðåòãéå áåà ìàåùå ù"îë

äìéëàá åìéôà øúåî æìä íùåáä äéäéù äæ ïëìå

,úåéëæë åùòð úåðåãæä äáäàî äáåùúáù åîë àåä
åøîà äæ ìòå .ùîî áåè úåéäì éøîâì êôäð òøäù
íéøåîâ íé÷éãö ïéà íéãîåò äáåùú éìòáù íå÷îá

.ãåîòì íéìåëé

íä úåðåãæä äáø äáäàî àìù äáåùúá ìáà
åäæå .áåè úåéäì éøîâì åëôäúð àì ìáà ,úåââùë
øæç àì î"î áåè åçéøù ô"òà ì"ðä øåîäù ã"î

.'åë äìéëàá øúåî úåéäì
ביטול הוא כמה עד תלוי' חסידות ע"פ הפלוגתא
ומדריגות, אופנים שני שיש לעיל וכנזכר הקליפה,
הקליפה (הפיכת ואתהפכא הקליפה) (כפיית אתכפיא
וכפי' אתכפיא של באופן רק הוא דאם ממש), לטוב
אזי ממש) לטוב נהפך ולא במציאותו נשאר הרע (שאז
משא"כ ריחו), אלא לטוב נתהפך (ולא באכילה אסור
מותר שאז ממש, לטוב שנהפך אתהפכא, של באופן

באכילה. גם

תשובה ידי שעל בתשובה, האופנים שני ע"ד והוא
תשובה ידי ועל כשגגות, רק הזדונות נעשו מיראה
(שעל ממש לזכיות הזדונות נהפכו רבה מאהבה
אין עומדין תשובה שבעלי במקום נאמר זו תשובה

בו). לעמוד יכולים גמורים צדיקים

" בשם הרמז - ראשון לענין חוזר לעניןמרדכי[ועתה "

הביטול:]

øå÷î àåäù åðééä àéëã àøéî '÷ðù éëãøî äðäå
çë àéä äîëçù ,àáà ãåñé úðéçá àåäù ,ìåèáä

.ä"î
מירא שם (על מרדכי שם בין הקשר יובן ומעתה
הביטול" "מקור ענין דהנה הביטול. לענין - דכיא)

אבא". "יסוד בחינת היא עליונות בספירות

פירוש:

ספירת של שענינה החכמה, ספירת היא "אבא"
מ"ה", "כ"ח אותיות "חכמה" ביטול, - הוא החכמה
הוא וחכמה מה", "ונחנו כמו ביטול, פירושו דמ"ה

ביטול. של כח

כלולה הספירות מעשר אחת דכל ידוע והנה
חכמה יש - החכמה בספירת ולדוגמא מכולן,
שבחכמה, מלכות עד וכו' שבחכמה בינה שבחכמה,
ה"יסוד" וספירת שבחכמה". "יסוד הוא אבא" ו"יסוד
אל המשפיע של וההתחברות ההתקשרות - ענינה
היסוד היא זו מידה כי "יסוד", נקרא ולכן הזולת,

לזולת. ההשפעה של והמקור
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מקור - הוא אבא" ד"יסוד הענין שתוכן ונמצא
נשפע שממנו היינו [=חכמה], הביטול [=יסוד]

ממנו. שלמטה למדריגות הביטול

.à÷åã éãåäé ùéà àø÷ð ïëìå .åøéøáúà äîëçáå
מקו הוא שמרדכי נשמתוזהו מקור כי הביטול, ר

"איש נקרא ולפיכך אבא", "יסוד מספירת הוא מרדכי
לשם הביטול ענין של השייכות גם וזוהי כנ"ל. יהודי"
בושם שהוא דכיא", "מירא שם על שהוא מרדכי
כי לקדושה, שנהפך טמאה חי' מדם שנעשה לקטורת
(מקליפה למתקא ממרירו ולהפך "לברר" הכח
בזהר כדאיתא החכמה, מספירת הוא לקדושה)
על הוא הקליפות בירור (פירוש, אתברירו" "בחכמה

החכמה). ספירת ידי

åîë ,à÷åã åæ äðéçá ìù äæ úîåòì 'éä ïîä äðäå
,éðîî øúåé ø÷é úåùòì êìîä õåôçé éîì øîàù

.åéðéòá øáãå ùé äéäù
כי מרדכי, את המן דשנאת הפנימי התוכן גם זהו
ענינו דמרדכי דמרדכי, (הניגוד) זה" ה"לעומת הי' המן
וכדברי הרוח, וגסות גאווה ענינו והמן כנ"ל, ביטול
שהי' ממני", יותר יקר לעשות המלך יחפוץ "למי המן

עצמו. בעיני מאד וחשוב יש

.ãåò éñôàå éðà øîåì 'úé åúåãçàî ãøôðå
"אני לומר יתברך, מאחדותו נפרד הי' ובמילא
היא, חסידות ע"פ יתברך דאחדותו עוד", ואפסי
מלבדו אלקה שאין רק לא היינו מלבדו", עוד ש"אין
דבר שום אין כי יתברך בלעדו מציאות שום שאין אלא
זו דלא ממש, ההיפך הי' והמן יתברך, ממנו נפרד
דאין הנ"ל האמיתית יתברך באחדותו הכיר שלא בלבד

עוד". ואפסי "אני אמר אלא מלבדו, מציאות עוד

éë ,÷ìîò íéåâ úéùàø áéúëå ÷ìîò òøæî äéä éë
úåãî 'æ íä ÷åñôáù 'åë éúçäå éðòðëä úåîåà 'æ
,çåøä úåñâ àåä ÷ìîòå ,'åë äçéöøå úåàú úåòø
ìë ùøù àéä çåøä úåñâ éë ,íäì úéùàø àåäå

.úåòø úåãîä
דהנה דוקא, עמלק מזרע הי' שהמן מה גם זהו
הראשית הוא שעמלק עמלק, גוים ראשית כתיב
(שבנ"י האומות דז' הוא, והענין הגוים. לכל והמקור
ז' כנגד הם ארצם) את ולכבוש עמהם ללחום נצטוו
עד (מחסד דקדושה מדות ז' שיש דכמו רעות, מדות
(חסד תאוות (כמו רעות מדות ז' יש כך מלכות),

השורש אמנם, וכו'). דקליפה) (גבורה רציחה דקליפה),
- הרוח וגסות גאווה הוא רעות המדות לכל ומקור
הכל תאווה בעל הוא כן על בעיניו יש שהוא ד"לפי
עצמו] את [מרגיש הוא אם משא"כ וכיוצא, לעצמו
להתאוות". לו למה בעולם, המיותר] [דבר כ"מותר"

"ראשית נקרא שלכן עמלק, קליפת של ענינו וזהו
עמלק. מזרע הי' כנ"ל עצמו בעיני יש שהי' והמן גוים".

âåøäìå ãéîùäì äöø úåñâ úðéçá àåäù ïîä ïëìå
ùéä êôä ìåèá úðéçáá íäù íéãåäéä ìë úà

.úåñâäå
כל את ולהרוג להשמיד גזר שהמן הטעם גם זהו

- כאן שהדיוק שהמןיהודיםהיהודים, דלהיות דוקא,
את לסבול יכול הי' לא לכן הרוח וגסות ישות ענינו
נקראים זה שבשביל ישראל שבבני הביטול תכונת

"יהודים".

,íåìë íäì íéùåò åéä àì å"ç íéøôåë åéä íàå
àì ãçàë íìåë êà ,íéãåäéä ìò ÷ø øæâ àì éøäù
ìò íùôð åøñîå å"ç õåç úáùçî íúòã ìò äìò

.ì"ðä ìåèá úðéçá åäæå .'úé åúåãçà
נקראים (שבגללה ישראל שבבני הביטול תכונת
במסירת המן, גזירת בעת בפועל נתגלתה יהודים)
היתה המן גזירת דהנה אחד, בה' לכפור שלא נפשם

על שכופרהיהודיםרק מי פירושו יהודי דשם ,

בנ"י על רק היתה המן גזירת דכל ונמצא זרה, בעבודה
לא ח"ו כופרים היו אם כן, ואם זרה, בעבודה שכפרו
על עלתה לא מקום ומכל כלום, להם עושה המן הי'
על נפשם ומסרו ח"ו חוץ מחשבת ישראל של דעתם

הנ"ל. ביטול בחינת והיא יתברך, אחדותו

íéì÷áù ì÷ åìéôàå ,ìàøùéî ãçà ìëá çëá åðùéå
ãøôéì àìù ùîî ìòåôá åùôð øåñîì ìåëé

.íìåòá ïôåà íåùá 'úé åúåãçàî
בכח ישנה ד"יהודים" זה ביטול בחינת ובאמת,
שבקלים, קל אצל גם מישראל, ואחד אחד בכל עכ"פ
בדבר נסיון לידי כשבא שבקלים קל שגם שרואים וכפי
על ממש בפועל נפשו למסור יכול אחד בה' אמונה
ליפרד ולא זרה עבודה לעבוד שלא השם קידוש

שבעולם. אופן בשום יתברך מאחדותו

úåèù çåøä éðôî åðééä úåøéáò øàù øáåòù äîå
éãé ìò ä"á÷äî ãøôð åðéàù áåùçì åäòèîù
.ïéìôú çéðîå úéöéö ùáåìù ïåéë ,àéää äøéáò
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שלא לו מועיל אינו שבנפשו זה שביטול מה
הרי שבקלים), קל שהוא (ועד עבירות שאר על יעבור

א רז"ל כמאמר שבו, שטות" ה"רוח מצד אדםזה ין
שטות דרוח שטות, רוח בו נכנס א"כ אלא עבירה עובר

על מהקב"ה נפרד נעשה שאינו לחשוב אותו מטעה זו
ההיא. עבירה ידי

אין ומצוה תורה שומר אצל אף מזה: ויתרה
ממילא) (בדרך מתגלה בנפשו הטבוע זה "ביטול"

בשאר בנסיון ולא השם, קידוש על נסיון בשעת אלא
המטעתו שטות" ה"רוח קיימת אצלו גם כי עבירות,

ועודנו עבירות, סתם ע"י מהקב"ה נפרד נעשה שאינו
תורה שומר יהודי הוא הרי שבכלל כיון ביהדותו

כו'. תפילין ומניח ציצית הלובש ומצות,

מקום אין שאז אמונה בדבר נסיון לידי כשבא דרק

ית' מאחדותו נפרד יעשה לא ח"ו יעבור שאם לטעות

את למסור בנפשו הטבוע זה ביטול של כוחו גדול אזי

עבירות בשאר משא"כ מאחדותו, ליפרד שלא נפשו

ההיא עבירה על עובר אם שגם ולחשוב לטעות אפשר

ולא לאלקיו נאמן ונשאר בה' אמונתו עי"ז נפגמה לא

ית'. מאחדותו נפרד נעשה

נעשים קלה עבירה כל ידי על שגם היא האמת אך

ממש. זרה בעבודה כמו מהקב"ה נפרד
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Í‡,שבת שכולו ליום להזמין עכשיו בתומ"צ תלוי כ"ז
בכל שמלא הים כמו פי' מכסים, לים כמים וכדכתי'
תלוי הדבר מ"מ אך הנראה], [לפי בשוה המקומות
וככה יותר, מים שם יש יותר שעמוק שבמקום בעומקו,
מזיו ויהנה אא"ס יותר ישיג שכאו"א שלע"ל בנמשל, יובן
לא ואז בתומ"צ בעוה"ז שטרח כפי [כאו"א] השכינה
עליונה להשגה בתומ"צ שזכה מי אך אותו שילמדו יצטרך
ועד למקטנם כמ"ש ממנו, להקטן כשילמד יועיל לא יותר
כפי כ"א גדלות, ובחי' קטנות בחי' שיהי' הרי גדולם,
שמלא הים כמו לים כמים וזהו יקבל, כן שהכין הכלים
חלקו ממשיך כאו"א כן עמקו, לפי מקבל מקום וכל בכ"מ,
לס"ר נחלק שההשפעה בלק"א (וכמ"ש בעולם לו השייך
נחלק חלק כל ובפרט בכלל, נשמות ס"ר כמספר חלקים
כ"ז רק נשמה), שבכל הניצוצות מספר כפי חלקים לס"ר
מצוה כל קודם אומרים אנו דהנה בתומ"צ, שהכין כפי
סובב יחוד שהו"ע ושכינתי' קוב"ה יחוד לשם [ומצוה]
לא כ"ז אך מ"ע ברמ"ח אלא אינו וזה כנודע, בממלא
בשמירת כ"א המ"ע] [בעשיית ית' יחודו להמשיך יועיל
וכתיב טוב, ועשה ואח"כ מרע סור כמ"ש דוקא במל"ת
אבן לשון והוא חוקי לספר לך מה אלקים אמר ולרשע
ית' אורו וממשיך ומספר שמזהיר בנפשו שמדמה ספיר
ואינו רשע שהוא מפני הוא כן לא אבל החוקים. בעשיית
שאין כו' הנ"ל דרופא הנ"ל במשל כמו והוא במל"ת נזהר
אם יועילו לא מ"מ הרבה או א' מצוה עושה אם נפקותא
ח"ו ית' רצונו היפך יעשה שלא [מתחלה] עצמו ישמור לא
פ"ז רק לנו נשאר שלא בהיותם זאת גם אף לכן במל"ת,

יעבור ואם נתבטלו ולא מל"ת השס"ה כל צ"ל מ"מ מצות
עד כלום המ"ע יועילו לא ח"ו מהנה אחת על [אפי']

וד"ל. ועזיבה, חרטה כדת נכונה תשובה שיעשה
‰�‰Âמצות פ"ז כ"א נשאר שלא החורבן לאחר גם אף

מוסיפים עוד הנה מ"מ] [כו', שרבו עוונות מחמת
שיסתלק גדול קטרוג נעשה מזה ית' רצונו נגד לעשות סרה
עלמא (ויתהפך שנשארו מצות מהפ"ז ואפי' רצונו כל
מלאים ישראל שפושעי ואף כנ"ל), בריתי לא אם משום
אפי' רז"ל ודרשו רקתך הרמון כפלח כמ"ש כרמון מצות
שעושים שמה לומר קטרוגי' יש מ"מ כו', שבך ריקנין
[והיינו] מלומדה אנשים מצות כמ"ש רק היא מצוה איזה
רעותא שהוא בזוהר שפי' בדו"ר [המצוה] עושים שאינם
[ומשם רצונו, נגד שעושים [לדבריהם] והראי' דליבא,
ותומ"צ דו"ר] בלא המצות שעושים לומר הקטרוג יוצא
כיון דמיא, נעשה לא וכאלו לעילא פרחא לא דו"ר בלא
הקטרוג לבטל תיקון נעשה ולזה אהמ"ס. בזה [להם] שאין
הממליך ית' שהוא היינו דעלמא, ולתיקוני דגברא תיקוני
ונותן ה' ביד ושרים מלכים לב כמ"ש המלוכה ולו מלכים
גברא והאי האי על מלמעלה שגוזרים הגזירה לגזור בלבם
רעו"ד, לו יש אם לראות בכדי [הוא] והכל בעיניהם שיטב
זקנו על תער מעבירין והמה בידיהם, אותו שנותנים דהיינו
איסורים וכדומה שבת לחלל אותו ואונסים ראשו ופאות
לבו יצעוק בגשמיות אותו שמצערים הצער ומחמת רבים,
רחוק עזבתני למה אלי אלי באמרו מר בקול ה' אל
רצונו לעשות כ"א נבראתי ולמה שאגתי, דברי מישועתי
איך לנפשי אללי ועתה וריק, לבהלה נולדתי ולא ית'
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שלא לו מועיל אינו שבנפשו זה שביטול מה
הרי שבקלים), קל שהוא (ועד עבירות שאר על יעבור

א רז"ל כמאמר שבו, שטות" ה"רוח מצד אדםזה ין
שטות דרוח שטות, רוח בו נכנס א"כ אלא עבירה עובר

על מהקב"ה נפרד נעשה שאינו לחשוב אותו מטעה זו
ההיא. עבירה ידי

אין ומצוה תורה שומר אצל אף מזה: ויתרה
ממילא) (בדרך מתגלה בנפשו הטבוע זה "ביטול"

בשאר בנסיון ולא השם, קידוש על נסיון בשעת אלא
המטעתו שטות" ה"רוח קיימת אצלו גם כי עבירות,

ועודנו עבירות, סתם ע"י מהקב"ה נפרד נעשה שאינו
תורה שומר יהודי הוא הרי שבכלל כיון ביהדותו

כו'. תפילין ומניח ציצית הלובש ומצות,

מקום אין שאז אמונה בדבר נסיון לידי כשבא דרק

ית' מאחדותו נפרד יעשה לא ח"ו יעבור שאם לטעות

את למסור בנפשו הטבוע זה ביטול של כוחו גדול אזי

עבירות בשאר משא"כ מאחדותו, ליפרד שלא נפשו

ההיא עבירה על עובר אם שגם ולחשוב לטעות אפשר

ולא לאלקיו נאמן ונשאר בה' אמונתו עי"ז נפגמה לא

ית'. מאחדותו נפרד נעשה

נעשים קלה עבירה כל ידי על שגם היא האמת אך

ממש. זרה בעבודה כמו מהקב"ה נפרד
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Í‡,שבת שכולו ליום להזמין עכשיו בתומ"צ תלוי כ"ז
בכל שמלא הים כמו פי' מכסים, לים כמים וכדכתי'
תלוי הדבר מ"מ אך הנראה], [לפי בשוה המקומות
וככה יותר, מים שם יש יותר שעמוק שבמקום בעומקו,
מזיו ויהנה אא"ס יותר ישיג שכאו"א שלע"ל בנמשל, יובן
לא ואז בתומ"צ בעוה"ז שטרח כפי [כאו"א] השכינה
עליונה להשגה בתומ"צ שזכה מי אך אותו שילמדו יצטרך
ועד למקטנם כמ"ש ממנו, להקטן כשילמד יועיל לא יותר
כפי כ"א גדלות, ובחי' קטנות בחי' שיהי' הרי גדולם,
שמלא הים כמו לים כמים וזהו יקבל, כן שהכין הכלים
חלקו ממשיך כאו"א כן עמקו, לפי מקבל מקום וכל בכ"מ,
לס"ר נחלק שההשפעה בלק"א (וכמ"ש בעולם לו השייך
נחלק חלק כל ובפרט בכלל, נשמות ס"ר כמספר חלקים
כ"ז רק נשמה), שבכל הניצוצות מספר כפי חלקים לס"ר
מצוה כל קודם אומרים אנו דהנה בתומ"צ, שהכין כפי
סובב יחוד שהו"ע ושכינתי' קוב"ה יחוד לשם [ומצוה]
לא כ"ז אך מ"ע ברמ"ח אלא אינו וזה כנודע, בממלא
בשמירת כ"א המ"ע] [בעשיית ית' יחודו להמשיך יועיל
וכתיב טוב, ועשה ואח"כ מרע סור כמ"ש דוקא במל"ת
אבן לשון והוא חוקי לספר לך מה אלקים אמר ולרשע
ית' אורו וממשיך ומספר שמזהיר בנפשו שמדמה ספיר
ואינו רשע שהוא מפני הוא כן לא אבל החוקים. בעשיית
שאין כו' הנ"ל דרופא הנ"ל במשל כמו והוא במל"ת נזהר
אם יועילו לא מ"מ הרבה או א' מצוה עושה אם נפקותא
ח"ו ית' רצונו היפך יעשה שלא [מתחלה] עצמו ישמור לא
פ"ז רק לנו נשאר שלא בהיותם זאת גם אף לכן במל"ת,

יעבור ואם נתבטלו ולא מל"ת השס"ה כל צ"ל מ"מ מצות
עד כלום המ"ע יועילו לא ח"ו מהנה אחת על [אפי']

וד"ל. ועזיבה, חרטה כדת נכונה תשובה שיעשה
‰�‰Âמצות פ"ז כ"א נשאר שלא החורבן לאחר גם אף

מוסיפים עוד הנה מ"מ] [כו', שרבו עוונות מחמת
שיסתלק גדול קטרוג נעשה מזה ית' רצונו נגד לעשות סרה
עלמא (ויתהפך שנשארו מצות מהפ"ז ואפי' רצונו כל
מלאים ישראל שפושעי ואף כנ"ל), בריתי לא אם משום
אפי' רז"ל ודרשו רקתך הרמון כפלח כמ"ש כרמון מצות
שעושים שמה לומר קטרוגי' יש מ"מ כו', שבך ריקנין
[והיינו] מלומדה אנשים מצות כמ"ש רק היא מצוה איזה
רעותא שהוא בזוהר שפי' בדו"ר [המצוה] עושים שאינם
[ומשם רצונו, נגד שעושים [לדבריהם] והראי' דליבא,
ותומ"צ דו"ר] בלא המצות שעושים לומר הקטרוג יוצא
כיון דמיא, נעשה לא וכאלו לעילא פרחא לא דו"ר בלא
הקטרוג לבטל תיקון נעשה ולזה אהמ"ס. בזה [להם] שאין
הממליך ית' שהוא היינו דעלמא, ולתיקוני דגברא תיקוני
ונותן ה' ביד ושרים מלכים לב כמ"ש המלוכה ולו מלכים
גברא והאי האי על מלמעלה שגוזרים הגזירה לגזור בלבם
רעו"ד, לו יש אם לראות בכדי [הוא] והכל בעיניהם שיטב
זקנו על תער מעבירין והמה בידיהם, אותו שנותנים דהיינו
איסורים וכדומה שבת לחלל אותו ואונסים ראשו ופאות
לבו יצעוק בגשמיות אותו שמצערים הצער ומחמת רבים,
רחוק עזבתני למה אלי אלי באמרו מר בקול ה' אל
רצונו לעשות כ"א נבראתי ולמה שאגתי, דברי מישועתי
איך לנפשי אללי ועתה וריק, לבהלה נולדתי ולא ית'
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לקיים כלל יכול שאינני עד למאד עד כ"כ שנתרחקתי
מצות הפ"ז ואפילו הזאת, התורה דברי כל את ולעשות
שזה הבית, חורבן מעת [והמשכה] ברכה שנשארו עשה
לעומקא זאת לו ונוגע חלדינו, ימי כל ולבנינו לנו חלקינו
חיים אינם [וחייו ממש נפשו תבכה ובמסתרים דלבא,
והנה כו', וטהר לעבודתיך קרבינו מה' ומבקש ממש]
אזי לקיימה לו ואפשר מצוה איזה לידו אח"כ כשנזדמן
ה' בישועת נפשו וירנן בה' לבו עלץ נפשו ותגל ישמח
לו שיש נתגלה זאת [רבה] מצוה של ובשמחה [זאת],
יכול שאינו אף היינו בשלימות, ה' ירא נק' ואזי רעו"ד
מהעדר א"ע שמצער בהצער מ"מ מצות, וכמה כמה לקיים

את מקיים הוא והרי עשאם. כאלו לו נחשב המצות אותן
והפ"ז הקטרוג. ונתבטל עולם, יסוד וצדיק כמ"ש העולם
את כו' דבר סוף ע"פ כמארז"ל מתבטלים אינם מצות
לא כולו העולם כל ופי' האדם כל זה כי כו' ירא האלקים
קיום שעיקר והיינו אלקים, ירא זה בשביל כ"א נברא
בשבילו יתבטלו שלא וראוי מצות מהפ"ז הוא העולם

נפ בכל המלך בעבודת [א"ע] שמטריח הוא(ובהטירחא שו
בעוה"ז אשריך כו' תאכל כי כפיך יגיע מארז"ל מקיים
דאל"ה יר"ש, ג"כ שצ"ל הפי' שבודאי בעוה"ב, לך וטוב
והנה כפו, מיגיע שנהנה במה הוא מעליותא לאו בודאי

כנ"ל). ג"כ ה' ירא
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הראשוניםÊ"ÈÙÚÂג) דורות של הגדול הטעות ענין יובן
כמו השמים צבא וכל וירח לשמש בעבדם
שבימיו אנוש דור אחר ונמשכו וכה"ג אחאב של דורו
ע"ז, מה' בפ"א הרמב"ם וכמ"ש ע"ז בשם לקרוא הוחל
הדור חכמי עצת ונבערה גדול טעות העם טעו אנוש בימי
שראו לפי ור"ל כו' כבוד להם לחלוק ראוי אמרו ההוא
הי' וזהו השמים, צבא ע"י נמשך למטה שפע בחי' שכל
תמיד שמשתחוים היטב שידעו שהגם הפלגה דור ענין ג"כ
חשקם מרוב מ"מ להשפיע זה כח להם נמשך דוקא ועי"ז
עצמם לבטל יצטרכו שלא כדי להם עבדו דוקא בגשמיות
שבא כמו ביטול ע"י כ"א לקבל א"א הקדושה שממדת
הוי' כי לאורות כלים לאין היש בביטול הנ"ל מטעם בתורה
הרע לבם בשרירות לילך רצו והם כו' האלקים הוא
נח פ' בלק"ת וכנז' טובה השפעת להם יהי' ושאעפ"כ
בעוה"ז המשפיעים השמים צבא ולכל למזלות עבדו ולזאת
הבינו שלא והוא טעות גם בזה הי' מ"מ ואמנם כנ"ל,
בו החוצב ביד כגרזן ית' בידו השמים צבא כל היות האמת
כמו אליהם והכבוד העבודה כלל מועיל הי' לא וא"כ בלבד
שרש וזהו אדם שבידי הדומם לגרזן כבוד ליתן יתכן שלא
בפי' הרמב"ם שהביא עיקרים שבי"ג החמישי היסוד טעם
בני בין אמצעים לשומם ראוי שאין דסנהדרין פ"י המשניות
ויתרחקו לנגדו המחשבות כל שיכונו אלא להקב"ה אדם
כלל בחירה העליונים הנמצאים לכל אין כי מזולתו,
כגרזן ידם על המשפיע הוא ית' הוא כי כך או כך להשפיע
והכל מלבדו עוד אין הרי באמת וגם כנ"ל בו החוצב ביד
חנינא ר' וז"ש בשמש, השמש כזיו ממש במציאות בטל
ודימו בזה טעו והם ע"ש, למכשפת ב') ז' (דף בחולין

היותם עם בבחירה המשפיעים שהם לומר קצת ליש אותם
(דף דב"ק בספ"ח (ומ"ש ג"כ ומקבלים שמשתחוים יודעים
סמך כי שנאמר לשקיי' וטיבותא למרא חמרא ב') צ"ב
בחירה) בעל הוא בלבד אדם כי היינו ט') ל"ד (דברים משה
שנתפקרו ומהם להם, עבדו עוה"ז בתאוות חושקם ולרוב
והסירו י"ב) ח' (יחזקאל הארץ את ה' עזב ואמרו יותר עוד
ע"ז, מה' בפ"א הרמב"ם שהאריך וכמו לגמרי ההשגחה
והיינו עיקר הטפל את עושים שהם שבהם השוה והצד
שבתוכן ונפש האור על השמים צבא של הגוף הסתר בחי'
כלל וצורותם נפשם ביטול נגלה לא בשר בעיני כי שלהיות
גלגל נראו בחיצוני' כאשר יש לבחי' אותם עושים ולזאת
אחר הולכים ולהיותם ודבר ליש וכה"ג וירח השמש
על החומר התגברות בחי' שהוא לבד בשר מעיני חיצוני'
וז"ס כנ"ל ודבר ליש הגלגלים כלי ישימו ע"כ הצורה

מו אלקים שם כי אחרים המלבישיםאלקים הכלים על רה
ע"י ואמנם כנ"ל להאורו' בביטול הם שהכלים רק האור את
המסתירים אחרים אלקים בחי' נעשה הצמצומים ריבוי
ומהם ט') מ"ז (תלים גוים על אלקים מלך וז"ס לגמרי
יאורי לי באמרו ופירוד יש בבחי' שהם שרים ע' מקבלים
ערלה הנק' הוא זו ובחי' ג') כ"ט (יחזקאל עשיתיני ואני
לאור מעלימים הם כך קדש ברית על מכסה שהערלה כמו
טוב היסוד ממדת הנשפעת העולמות את המחי' ה' קדושת
חלק ה' עם ואנחנו ונפרד, יש לבחי' עצמן ועושים העליון
הוא הוי' כי האמת ובהודעת ה' בתורת המחזיקים עמו הוי'
זה והסתר ערלה להסיר נצטוינו מלבדו עוד ואין האלקים
ענין שהוא הגשמיות הערלה בשר כריתת ע"י והיינו מעלינו
חיים: תוצאת שממנו קדש מברית והעברתו הנ"ל הסתר
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נחליםÊ"ÙÏÂ[מה)] נאמר למה הגם78יתורץ נהרות, ולא
הג"פ כמ"ש מנהרות קטנים הם שהנחלים
הקדמוני, הים על קאי הים תיבת באשר מ"מ לעיל, שהובא
מענין וכמובן קטנים הם דז"א דמדות הנהרות שלגבי'
בחי' לגבי הנמשל לגבי משל כמו רק שהם הנ"ל המשלים
ים דהנה והענין נחלים. לשון נא' ולכן החכמה, ים
בחי' שורה שבו ע"ש החכמה בחי' על רומז הקדמוני
כנ"ל, כו' בחכ' הוא אוא"ס השראת כי להיות כו', קדמוני
סתם וים כנ"ל, דרגין דכל סופא המל' בחי' הוא סוף וים
ים כמו שלאחריו לתיבה דבוק איננו כי שניהם כולל
ים על מורה ואז קדמוני לתיבת דבוק ים שתיבת הקדמוני
באשר ולכן ים, הבחי' כל כולל סתם ים תיבת אמנם פרטי,
אמר לכן איזהו, פרט ולא הים אל סתם נא' הפסוק שבל'
החכמה נגד כי מהיות קטן, נהר על שמורה נחלים ל'

כעין שעושה המכלול פי' לפי וגם כנ"ל. קטנים הם המדות
כשאין גם נחל יקרא בו נגרים המים אשר שמקום פשר
ג"כ נקרא מים שם כשעוברים שגם ניחא מ"מ מים, שם
נחל, יקרא קטן נהר אדם בני שבלשון הג"פ וכמ"ש נחל,
שבאמת מ"ש לפי וכ"ש מים, שם יש קטן בנהר גם מ"מ

ורש"י הת"י דברי בישוב לפי' כלל צריכים אנו וכ'79אין ,
הנ"ל ענין יובן העבודה וע"ד בעצמו, פי' ליישב רק זה
שייך מהו ג"כ יתורץ ובזה הים. אל הולכים הנחלים שכל
נק' שי"ה שפי' מה לפי הים אל הולכים הנחלים כל ענין

לפניהם הולך וה' בד"ה בת"א וע' יפלא80ים, שלכאו' ,

היא הים אל שילכו מדות על שפי' הנחלים ענין שייך מהו
כנ"ל, ניחא מל' בחי' על שקאי ים לפי' דאילו החכמה,
ענין כלל מובן אינו לכאו' החכ' על שקאי ים לפי' אבל
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‰p‰Âטֹובה החזקת ׁשטּותי הּגאוה ׁשטּותי ּבין ההפרׁש זהּו ¿ƒ≈ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּדעם עבירה, לׁשטּותי ההצטּדקּות ׁשטּותי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָלעצמֹו
אינם וההצטּדקּות טֹובה והחזקת הּגאוה ׁשטּותי אׁשר ְְְְְֱֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָהיֹות
ׁשהם לּצלן רחמנא עבירה ּבעניני ׁשהּוא ּכמֹו ּכאּלּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבענינים
ההצטּדקּות ׁשטּותי הּנה זה ּבכל חמּורים, איּסּורים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָּבכּמה
ׁשהם ּבזה יֹותר הרּבה חמּורים והּגאוה הּטֹובה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהחזקת
ּדאמרּו העבירה, מּׁשטּותי ּגדֹולים יֹותר הּזיקֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָּגֹורמים
עבירה עֹובר אדם אין א) ג. (סֹוטה לברכה זכרֹונם ְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָרּבֹותינּו
ּבכּמה היא הּלּזּו ּדׁשטּות ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנס ּכן אם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָאּלא
הּוא יֹודע אבל אדם, ּבני טבעי לפי ּומׁשּוּנים ׁשֹונים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָאֹופּנים
האט ער אז ווייסט ער לֹו, נֹוגע זה ודבר עבירה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשעבר
איהם, פארדריסט דאס אּון ניט טאר מען וואס דאס ְְְִִִֶֶַָָָָָגעטאן
ועם דתׁשּובה, ּתנּועה הוי לֹו נֹוגע ּׁשהּדבר מה זֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּדנגיעה
הּוא הרי זה ּבכל אבל אמיּתית ּתׁשּובה אינּה ׁשעדיין ְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָהיֹות
רצֹון ּבעת אֹו מּמרֹום, רּוח ּובהתעֹוררּות העבר, על ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָמתחרט
ימי ועׂשרת הּׁשנה ראׁש הּסליחֹות ימי אלּול ּבחדׁש ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּכמֹו
ּבׁשטּותי ּכן ּׁשאין מה ּבתׁשּובה, מתעֹורר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָתׁשּובה

ּופׁשעֹו, ּבחטאֹו מֹודה ׁשאינֹו ּבלבד זֹו לא הּנה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹההצטּדקּות,
אֹו ּבהּסביבה ּכמֹו ּבאחרים ּתֹולה ׁשהּוא זאת עֹוד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹהּנה
ּבענין מהרהר גם ּׁשאינֹו מה ּבלבד זֹו לא הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבזּולתֹו,
זּולתֹו את ּבהאׁשימֹו ּופֹוׁשע חֹוטא עֹוד אּלא ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָהּתׁשּובה,
וחברים ּכזֹו ּבסביבה בחר ׁשהּוא ּבזה ּגם ּדהרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּסביבה,
ׁשטּות חמּורה ּכן ואם היא, ּופׁשעֹו אׁשמתֹו הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָּכאּלּו
ההצטּדקּות מּׁשטּות ּולמעלה העבירה, מּׁשטּות ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָההצטּדקּות
מּׁשטּות ּגרּועה עֹוד ׁשהיא לעצמֹו, טֹובה החזקת ׁשטּות ְְְְְֲִִִֶַַַָָָהיא
הּדבר סיּבת על רק הּוא ההצטּדקּות ׁשענין ּבזה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָההצטּדקּות

ּכ גם הּוא הּדבר עצם ּתּקּון,אבל וצרי טֹוב ּדאינֹו יֹודע ן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
עצמֹו מּצד אינֹו טֹוב לא ּׁשהּוא מה ּדזה עצמֹו מצּדיק ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַֹורק
ּבעצם אבל הּזּולת, ּבסּבת ׁשּזה אּלא עבירה ּבעֹובר ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכמֹו
ּבהחזקת אבל ּתּקּון, וצרי טֹוב לא ׁשהּוא מֹודה הּוא ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹהענין
ולא עניניו, ּבכל טֹוב ׁשהּוא חֹוׁשב הּוא הרי לעצמֹו ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָֹטֹובה
לעצמֹו, טֹובה מחזיק עֹוד אּלא ּתּקּון צרי ׁשאינֹו ּבלבד ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָזֹו
מן גרּוע ׁשהּוא ּובעבֹודתֹו ּבתֹורתֹו הּמתּגאה מּזה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָּולמעלה
מה הּוא לעצמֹו טֹובה ּדהּמחזיק לעצמֹו, טֹובה ְְְְְֲֲִִַַַַַַַָָהּמחזיק
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נחליםÊ"ÙÏÂ[מה)] נאמר למה הגם78יתורץ נהרות, ולא
הג"פ כמ"ש מנהרות קטנים הם שהנחלים
הקדמוני, הים על קאי הים תיבת באשר מ"מ לעיל, שהובא
מענין וכמובן קטנים הם דז"א דמדות הנהרות שלגבי'
בחי' לגבי הנמשל לגבי משל כמו רק שהם הנ"ל המשלים
ים דהנה והענין נחלים. לשון נא' ולכן החכמה, ים
בחי' שורה שבו ע"ש החכמה בחי' על רומז הקדמוני
כנ"ל, כו' בחכ' הוא אוא"ס השראת כי להיות כו', קדמוני
סתם וים כנ"ל, דרגין דכל סופא המל' בחי' הוא סוף וים
ים כמו שלאחריו לתיבה דבוק איננו כי שניהם כולל
ים על מורה ואז קדמוני לתיבת דבוק ים שתיבת הקדמוני
באשר ולכן ים, הבחי' כל כולל סתם ים תיבת אמנם פרטי,
אמר לכן איזהו, פרט ולא הים אל סתם נא' הפסוק שבל'
החכמה נגד כי מהיות קטן, נהר על שמורה נחלים ל'

כעין שעושה המכלול פי' לפי וגם כנ"ל. קטנים הם המדות
כשאין גם נחל יקרא בו נגרים המים אשר שמקום פשר
ג"כ נקרא מים שם כשעוברים שגם ניחא מ"מ מים, שם
נחל, יקרא קטן נהר אדם בני שבלשון הג"פ וכמ"ש נחל,
שבאמת מ"ש לפי וכ"ש מים, שם יש קטן בנהר גם מ"מ

ורש"י הת"י דברי בישוב לפי' כלל צריכים אנו וכ'79אין ,
הנ"ל ענין יובן העבודה וע"ד בעצמו, פי' ליישב רק זה
שייך מהו ג"כ יתורץ ובזה הים. אל הולכים הנחלים שכל
נק' שי"ה שפי' מה לפי הים אל הולכים הנחלים כל ענין

לפניהם הולך וה' בד"ה בת"א וע' יפלא80ים, שלכאו' ,

היא הים אל שילכו מדות על שפי' הנחלים ענין שייך מהו
כנ"ל, ניחא מל' בחי' על שקאי ים לפי' דאילו החכמה,
ענין כלל מובן אינו לכאו' החכ' על שקאי ים לפי' אבל

הים. אל הנחלים שהולכים מה
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‰p‰Âטֹובה החזקת ׁשטּותי הּגאוה ׁשטּותי ּבין ההפרׁש זהּו ¿ƒ≈ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּדעם עבירה, לׁשטּותי ההצטּדקּות ׁשטּותי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָלעצמֹו
אינם וההצטּדקּות טֹובה והחזקת הּגאוה ׁשטּותי אׁשר ְְְְְֱֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָהיֹות
ׁשהם לּצלן רחמנא עבירה ּבעניני ׁשהּוא ּכמֹו ּכאּלּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבענינים
ההצטּדקּות ׁשטּותי הּנה זה ּבכל חמּורים, איּסּורים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָּבכּמה
ׁשהם ּבזה יֹותר הרּבה חמּורים והּגאוה הּטֹובה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהחזקת
ּדאמרּו העבירה, מּׁשטּותי ּגדֹולים יֹותר הּזיקֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָּגֹורמים
עבירה עֹובר אדם אין א) ג. (סֹוטה לברכה זכרֹונם ְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָרּבֹותינּו
ּבכּמה היא הּלּזּו ּדׁשטּות ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנס ּכן אם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָאּלא
הּוא יֹודע אבל אדם, ּבני טבעי לפי ּומׁשּוּנים ׁשֹונים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָאֹופּנים
האט ער אז ווייסט ער לֹו, נֹוגע זה ודבר עבירה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשעבר
איהם, פארדריסט דאס אּון ניט טאר מען וואס דאס ְְְִִִֶֶַָָָָָגעטאן
ועם דתׁשּובה, ּתנּועה הוי לֹו נֹוגע ּׁשהּדבר מה זֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּדנגיעה
הּוא הרי זה ּבכל אבל אמיּתית ּתׁשּובה אינּה ׁשעדיין ְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָהיֹות
רצֹון ּבעת אֹו מּמרֹום, רּוח ּובהתעֹוררּות העבר, על ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָמתחרט
ימי ועׂשרת הּׁשנה ראׁש הּסליחֹות ימי אלּול ּבחדׁש ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּכמֹו
ּבׁשטּותי ּכן ּׁשאין מה ּבתׁשּובה, מתעֹורר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָתׁשּובה

ּופׁשעֹו, ּבחטאֹו מֹודה ׁשאינֹו ּבלבד זֹו לא הּנה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹההצטּדקּות,
אֹו ּבהּסביבה ּכמֹו ּבאחרים ּתֹולה ׁשהּוא זאת עֹוד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹהּנה
ּבענין מהרהר גם ּׁשאינֹו מה ּבלבד זֹו לא הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבזּולתֹו,
זּולתֹו את ּבהאׁשימֹו ּופֹוׁשע חֹוטא עֹוד אּלא ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָהּתׁשּובה,
וחברים ּכזֹו ּבסביבה בחר ׁשהּוא ּבזה ּגם ּדהרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּסביבה,
ׁשטּות חמּורה ּכן ואם היא, ּופׁשעֹו אׁשמתֹו הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָּכאּלּו
ההצטּדקּות מּׁשטּות ּולמעלה העבירה, מּׁשטּות ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָההצטּדקּות
מּׁשטּות ּגרּועה עֹוד ׁשהיא לעצמֹו, טֹובה החזקת ׁשטּות ְְְְְֲִִִֶַַַָָָהיא
הּדבר סיּבת על רק הּוא ההצטּדקּות ׁשענין ּבזה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָההצטּדקּות

ּכ גם הּוא הּדבר עצם ּתּקּון,אבל וצרי טֹוב ּדאינֹו יֹודע ן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
עצמֹו מּצד אינֹו טֹוב לא ּׁשהּוא מה ּדזה עצמֹו מצּדיק ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַֹורק
ּבעצם אבל הּזּולת, ּבסּבת ׁשּזה אּלא עבירה ּבעֹובר ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכמֹו
ּבהחזקת אבל ּתּקּון, וצרי טֹוב לא ׁשהּוא מֹודה הּוא ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹהענין
ולא עניניו, ּבכל טֹוב ׁשהּוא חֹוׁשב הּוא הרי לעצמֹו ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָֹטֹובה
לעצמֹו, טֹובה מחזיק עֹוד אּלא ּתּקּון צרי ׁשאינֹו ּבלבד ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָזֹו
מן גרּוע ׁשהּוא ּובעבֹודתֹו ּבתֹורתֹו הּמתּגאה מּזה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָּולמעלה
מה הּוא לעצמֹו טֹובה ּדהּמחזיק לעצמֹו, טֹובה ְְְְְֲֲִִַַַַַַַָָהּמחזיק
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ּבריאתֹו ּתכלית היינּו האמיּתי הּתכלית אל הּגיע ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹּׁשּלא
הּביּטּול, ענין ׁשהּוא העבֹודה ּכּוונת לתכלית ולא ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹּבעֹולם
י"ה ראׁשֹונֹות אֹותּיֹות ּבב' ּופֹוגמת עבירה היא ּגאוה ְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָאבל
נפׁשֹו. וחּוׁשי ּכׁשרֹונֹותיו לאּבד לעצמֹו רעה וגֹורם הוי' ְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָּדׁשם

‰p‰c,ּדבר מּתֹו ּדבר להבין רחבים ׂשכלֹו ּכלי ּכאׁשר ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ
ּולהטריח עצמ לייּגע ּל לּמה מסיתֹו ׁשטּות ְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָהרּוח
רחבים ׂשכל ּכלי הלא הּתֹורה, ּבעסק ׂשכל את ּכ ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכל
לא ׁשהרי כן, אינֹו ּבאמת אׁשר ,ל מסּפיק ׁשּתעסֹוק ְְְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹוכּמה
עבֹודה ּובלּתי ב), ו. (מגיּלה ּתאמין אל ּומצאתי ְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָָיגעּתי
ּכלי ואפילּו ׁשּיּׂשיג, ּבעֹולם אֹופן ּבׁשּום אפׁשר אי ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָויגיעה
ויגיעה עסק צרי מקֹום מּכל להבין וקּלים רחבים ְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָָָׂשכלֹו
ּבאמת ׂשכלֹו ּכלי ואם ּומּמילא, מאליו חכם נעׂשה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָואינֹו
הּיֹותר למדריגה בא היה הרּבה עֹוסק היה אם וקּלים ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָרחבים
אינֹו זמן מיעּוט אּלא עֹוסק ּכׁשאינֹו ּכן ּׁשאין מה ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָנעלה,
הרּוח מחמת הּוא זה וכל מּגיע, ׁשּׂשכלֹו ּכּמה ּגם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָמּגיע
זמן ׁשּבמעט ּבלבבֹו והתּבר האמת על ׁשּמכּסה ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשטּות
הרּבה, זמן ּכׁשּיעסֹוק יּגיע ּׁשחברֹו מה יּגיע יגיעה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָּובמעט

היה הרּבה ּבזמן ׁשהּוא יׁשּכח לּמה כדבריו, יהי לּו ּכי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָואם
לא ׁשהרי אצלֹו טעּות זה ּגם ּובאמת ויֹותר, יֹותר ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹמּגיע
ׁשּנדמה ּכאּלּו ׁשטּותים יׁש וכן ּתאמין, אל ּומצאתי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיגעּתי
החּוׁשים ּבפרטי וכּדֹומה ּגּופֹו ּבריאּות מּפני לפניו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּכבד
ׁשּכל העינים, הּבטת מחמת אֹו הּמֹוח לייּגע עליו ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשּקׁשה
כו' ּבּתֹורה יעסֹוק ּבראׁשֹו חׁש ׁשהרי מּוחלט, ׁשקר הּוא ְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָֹזה
ּולכל ׁשּנאמר א) נד. (עירּובין ּבּתֹורה יעסֹוק ּגּופֹו ּבכל ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָחׁש
ׁשהרּוח אם ּכי זאת אין ּכן אם כב), ד. (מׁשלי מרּפא ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹּבׂשרֹו
הּׂשכל היּפּו ׁשעֹוׂשה עד טֹובה, לא ּבדר מנהיגֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשטּות
לעסֹוק נֹוצרּת ׁשּלכ הּבֹורא רצֹון היפ ׁשּזהּו מּלבד ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלגמרי,
הּתכלית אל יתּבר ּבעזרתֹו ּולהּגיע ועבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבּתֹורה

ֲִִָהאמיּתית.
.¯evÈ˜חרטתֹו ניּכר ּבצערֹו האׁשם, הּוא ּכי יֹודע החֹוטא ƒְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָ

מהרהר אינֹו הּמצטּדק ּבתׁשּובה. ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָּומהרהר
לעצמֹו טֹובה הּמחזיק ּתיּקּון. ׁשּצרי יֹודע אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָּבתׁשּובה
ּבי"ה ּפֹוגם הּמתּגאה ּתּקּון. צרי ואׁשר ּבחסרֹונֹו מּכיר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאינֹו

ּכׁשרֹונֹותיו. ְְִֵַָּומאּבד
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Ô˙ÈÂדגן ורוב הארץ ומשמני השמים מטל האלקים לך
המד"ר1ותירש בשם ופרש"י ויתן.2. ויחזור יתן

מטל אלקותא, לך ויתן לך יתן אמר אחא ר' ובמד"ר
תלמוד, זה דגן משנה, זה הארץ ומשמני מקרא, זה השמים
גדולה בהפלגה הללו ברכות הריבוי דכל אגדה. זה תירוש

וא"ו בתוס' לך ויתן שנא' לפי הוא"ו3הוא מהו"ע וצ"ל .
הברכות בכל הנה לזאת וא"ו בתוספת לך ויתן שנא' דלפי
עד ויתן ויחזור יתן הנה ואגדה תלמוד משנה דמקרא האלו

וצ"ל אלקותא. לך ויתן ברכה4כי ריבוי שהוא דלאחר
הרחמים שם שהוא הוי' שם להזכיר לו הי' ולמה5ביותר

דוקא. והצמצום הדין מדת שהוא אלקים שם מזכיר
¯Â‡È·Âפמ"ד (בראשית במד"ר אי' דהנה הוא הענין

אבא6כ"ד בר שמעון ר' ע"ז) רמז בראשית ביל"ש הובא ,

לאאע"ה (הקב"ה לו הראה דברים ד' אמר יוחנן ר' בשם
תורה מתן (שעבוד) ומלכיות גיהנם הבתרים) בין בברית
יהיו שבניך זמן כל לאברהם) (הקב"ה א"ל ובהמ"ק.
נדונין הן משתים פרשו משתים. ניצולין הן בשתים עוסקים
אתה במה ליבטל. וקרבנות ליחרב בהמ"ק ועתיד בשתים.
אמר רחב"פ במלכיות. או לגיהנם בניך שירדו רוצה
אמר אחא ר' בשם ר"ה כו' המלכיות את לו ברר אברהם
אברר במה היום אותו כל ותמי' יושב אברהם הי' כך
הדין (כרות) קטע הקב"ה א"ל במלכיות. או בגיהנם

דהנה8(צער7מלגיא המלכיות. את לך ברור מלבך, ירידת9)
דהנשמה במאד. ועצומה גדולה ירידה היא בגוף הנשמה

כח.1) כז, (תולדות) פרשתנו
ג.2) פס"ו, ב"ר
לך3) ויתן ד"ה עה"פ. יקר כלי שם. לב"ר כהונה מתנות ראה

ואילך. ב קנט, (תולדות) פרשתנו באוה"ת
סע"א.4) קמט, (תולדות) פרשתנו בתו"ח לך ויתן ד"ה ראה

סה. ע' תרנ"ד המאמרים בספר הנ"ל ד"ה סע"ב. קסא, שם אוה"ת

ועוד. .66 ע' תש"ב קג. ע' תרפ"ד המאמרים ספר פה. ע' תרס"ו המשך
א.5) ח, נח פרש"י
כא.6) פיסקא - ווילנא ובדפוס תרכ"ז. ווארשא, דפוס במד"ר כ"ה
וכ"ה7) מלניא. שתח"י: שמעוני בילקוט ובהעתקה. בכתי"ק כ"ה

הילקוט של ראשון דפוס בצילום תשלז. רמז תהלים שמעוני בילקוט

אינו תשכ"ח) בירושלים, נדפס - רפ"אֿרפ"ז (שאלוניקי - שמעוני
ה פיסקא באבער) (הוצאת דר"כ בפסיקתא "ג". או "נ" זה אם ברור
"ואין "מלכיא", שצ"ל שם, באבער (ובהערת מילני' החודש): (פרשת
"מלניא" נעשה ואח"כ כן, הנוסחא היתה הילקוט בעל לפני שגם ספק
רבתי בפסיקתא מאד"). הרבה רגיל נ' לאות כ' מן וטעות "מלכיא", מן
ד: מ, (באבער) תהלים ובמדרש מלכי. החודש): (פרשת טו פרשה

מילתא.
ופסיקתא8) הב"ר מפרשי וראה שם. ביל"ש קשות מלות ביאור

שם. רבתי
על9) מיוסד - הנשמה" בירידת "והנה המתחיל קטע עד מכאן

.1 שבהערה ויולך ד"ה
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הרי בגוף להתלבש למטה ירידתה קודם למעלה שהיא כמו
לה ואין לאלקות הביטול בתכלית והיא בג"ע היא מעמדה
באהוי"ר. מעבודתה ומעכבה מונע או המבלבל דבר שום
הוא ירידתה דענין ונה"ב. בגוף להתלבש למטה ויורדת
זאת דבירידה וכנ"ל ונה"ב בגוף להתלבש בשביל
דכל הנה"ב. בכחות מתלבש הנה"א הרי זו והתלבשות
התחדשות ה"ז ותאותיו הנה"ב כחות ובפרט הגוף עניני
ועכובים מניעות כמה להנה"א ויש הנה"א. לגבי גמורה
ירידתה. קודם שהיתה כמו עבודתה על ופרטים כללים
בערכו. ואינו להמעלה דומה אינו שהמטה מה זאת דלבד
הרוחני בערך אינו דהגשמי גשמי. והמטה רוחני דהמעלה
שאנו וכמו הגשמי. מן בערך מופלא הוא הרוחני הנה כלל.
שהם התורה ודיני ההלכות לימוד בענין במוחש רואים
ודברים בענינים המלובשים עמוקות וסברות שכלים

בטלית אוחזין דשנים הא וכמו פרה10גשמי'. המחליף או
קנין11בחמור עסק באיזה זה עם זה המריבים שנים או .

ית' שחכמתו גשמי' וענינים דברים המה אלה דכל ומכירה.
בשנים ההלכה דבר את לפסוק בזה מתלבשת שבתורה
בבירור וכן חיים. הבעלי בחילוף או בטלית האוחזין
מהם האחד אשר ביניהם המריבים של ומענות הטענות

שקרן פרטי12הוא בכל מתלבשת ית' חכמתו הרי ומ"מ ,
איך עמוקה בחכמה דעה ומורה ומענות הטענות עניני
בכדי הענין ודרישת העדים חקירת ובאופן האמת את לברר
בשביל זה, בענין להיות שיכול ערמומית אופני כל למצוא

ההלכות שבפרטי האלו הענינים כל אשר צדק. משפט לדון
למעלה. בג"ע דרקיע במתיבתא נלמדים ה"ה התורה ודיני
ופרה. דטלית הגשמי' העניני' כל יש אין הרי דשם

ובפנימיותם הענינים ברוחני' הוא ההלכות13והלימוד דכל .
ניצוצות. בירורי הם התורה הואודיני שבזה ההלכה והפסק

הוא אם ההוא הבירור כללות נפסק התורה ידי שעל מה
ריחוק של באופן או מותר. דזהו"ע קירוב של באופן
הוא דרקיע במתיבתא דהלימוד היות ועם אסור. שזהו"ע
בערך אינו ומ"מ בגשמי' שבתורה הענינים ומקור שרש
מופלא הוא דרוחני' ברוחניות, שהיא כמו התורה לגבי כלל
שהיא כמו הנשמה הרי זאת לבד הנה הגשמי. מן בערך
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איך עמוקה בחכמה דעה ומורה ומענות הטענות עניני
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זרה העבודה את מתאר השלום עליו המלך :1דוד

ששה ומונה אדם", ידי מעשה וזהב כסף "עצביהם

הם מהם שחמשה ורגל, יד אף, אוזן, עין, פה, : אברים

החושים. חמשת של כלים

טעם ריח, שמיעה, ראיה, : הם החושים חמשת

� אוזן ראיה, � עין : האברים חמשת שהם ומישוש,

מישוש. � יד ריח, � אף טעם, � פה שמיעה,

מעלה יש לרגל שכן רגל, גם מונה ע"ה המלך דוד

מבין שהראש להיכן האדם את ומובילה מעמידה שהיא

ללכת. צריכים ששם מרגיש והלב

של האברים כל בה שיש למרות זרה העבודה

ולא להם "פה מקום ומכל הרגלים, אברי וגם החושים

וגו"'. יראו ולא להם עינים ידברו,

.ÁÈכשרונותעוד האמצעי באדמו"ר ניכרו מקטנותו

המלמד אצל וכשלמד היה עצום מתמיד גאוניים.

על מתרעם המלמד היה � דרדקי מלמד � שלו הראשון

רוצה כי הילדים, שאר עם ללמוד לו מניח הילד שאין

אתו. רק שילמדו

לומדת אחת כתה כתות, שתי היו המלמד אצל

המלות פירוש � השניה והכתה מלים, וצירופי אלף־בית

חומש. והתחלת התפלה של

הכתה היתה אחת כתה עם למד שהמלמד בשעה

בכתה אז למד האמצעי רבנו לימודיה. על חוזרת השניה

על לחזור צריכה היתה שכתתו ובשעה הראשונה

השניה. הכתה עם לנלמד מאזין הוא היה לימודיה

והילד הילד את בחן הוא ברם כך, על הצטער המלמד

היו זכרונו וכוח תפיסתו כי אתו, שלמדו מה היטב ידע

מופלאים.

מה על פה בעל חוזר היה הביתה, מה"חדר" בשובו

בקי נהיה וכך השניה הכתה עם שלמדו למה שהאזין

פה. בעל תנ"ך פרקי בהרבה

עם ב"חדר" למד אחד לימודים) (עונת "זמן"

קשישים חברים עם למד כך ואחר בגילו תלמידים

ביותר. מופלא באופן בלימודיו התקדם כי ממנו, בהרבה

מצא מה"חדר", חזר שהילד בשעה בערב, אחת פעם

עדן "גן � אביו של הקדמי בחדר יושבים חסידים כמה

בליאזנא, � זה לחדר חסידים שקראו כפי התחתון",

ור' קיסם איסר ר' מונקס, שמואל ר' החסידים וביניהם

ב"יחידות" להתקבל בהמתינם מוילנה, רפאל'ס שלמה

הזקן. רבנו אצל

מקודם שהיה משקלוב, יוסף ר' גם נכנס כך בתוך

ובעלי העשירים מגדולי והיה לחסיד והפך מהמתנגדים

והתוועדו הנוכחים כל ישבו גדול. ונדיב בשקלוב המסחר

ביניהם.

.ËÈ,הזקן רבנו אביו אל להיכנס רצה האמצעי רבנו

שמואל ר' את וביחוד הנזכרים החסידים את בראותו אך

"חי" ילד היה האמצעי ורבנו להשתובב, שאהב מונקס,

מונקס, שמואל ר' אל מיוחדת משיכה לו היתה � ושמח

אליהם. וניגש

שמע מונקס, שמואל ר' אל האמצעי רבנו כשניגש

משקלוב: יוסף ר' את שואל אותו

כך? כל עצוב הנך מדוע

יוסף ר' לו ענו � לקויה והפרנסה קשה המצב

מוילנה. הגביר רפאל'ס שלמה ור' משקלוב

מונקס שמואל ר' אל פנה זו, תשובה הילד מששמע

הרי כזו, שאלה להם מציג הוא מדוע ואמר: בתמיה,

ידי מעשה וזהב כסף "עצביהם � הוא מפורש פסוק

ידי מעשה � וזהב "כסף היא: לעצבותם הסיבה אדם".

וזהב שכסף וסוברים הם וטפשים שעוורים מפני אדם",

מעשיו ידי על האדם לו וכוחותיו.רוכש

את הם ומשטים דעתם על אותם מעבירה סכלותם

להרבות יותר יתאמץ שהאדם שככל לחשוב עצמם

סוחר היה יאסעלע ר' � ללייפציג לרוץ מסחר, של בעסק

משם ומביא בלייפציג לירידים נוסע היה לייפציג, עם

את קונה היה רפאליס שלמה ר' � ולקניגסברג � סחורה

להביא � בקניגסברג טובים, משקאות שלו, הסחורה

וזהבם. כספם יתרבה � משם סחורה

ולא להם ש"פה כך לידי ובאים עצמם את מרמים הם

דברי על וחוזרים הם מדברים פה, להם יש ידברו",

הדברים את מביאים הם אין ידברו", "ולא אבל חסידות,

ידבר � כוחותיהם בתוך בקרבם, לשליטה שבפיהם

עמים" "ידבר טעם.2מלשון דיבוריהם לכל אין ולכן �

להם יש הפרטית, ההשגחה את � יראו" ולא להם "עינים

וממילא בלבד החיצוניות את רק מרגישים הם אך אזנים

אומר � כך ידי ועל הריח, חוש להם אין יריחון", "ולא

זרה. עבודה מתהווה � האמצעי הרבי

.Î,בערך שנה וחמשים כמאה עברו עתה ועד מאז

של משלו, אופייניים אדם) (בני נשא" "בני לו יש דור וכל

ואטומא מוחא סתימא אודנין, ואטימין עינין "סתימין
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בעלי היו שנה וחמשים מאה לפני הדבר, אמת הן,

כבר לגמרי. אחרים מדריגה בעלי לגמרי, אחרים מעלה

אחרת אז היתה אדם בני שמדת זה אודות פעם דובר

הדבר כיום הפנימית. מהותו לפי נמדד האדם לגמרי,
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באמצעות דברים לפעמים יוצרת העליונה ההשגחה

מבחן אות מהווים הם אך ערך, קטני דברים החיים, זרם

ד.1) קטו, ד.2)תהלים מז, תהלים

"c"ag i`iyp" zxezn

וחשובים גדולים דברים בהם להשתקף יכולים שלפעמים

ביותר.

ובחלקם שונות, בהתוועדויות לספר לי יצא כבר

עלי שעשו השונים הרשמים על פרטיים, במכתבים

ושמעתי. שראיתי ממה ולאמריקה ישראל לארץ נסיעותיי

שומע יהודי אשר כל נ"ע: הבעש"ט מורנו מאמר ידוע

וכל מלה כל שכן הבורא, לעבודת לנצל עליו רואה או

באחד הבורא עבודת בדרכי הוראה משום בהם יש פועל

ועשה. בקום או תעשה ואל בשב האופנים, משני

תבל, מרחבי בכל שיחיו ישראל בני אחינו של פיזורם

כוונה לשם פרטית השגחה פי על כלהוא שסוף אלקית,

שיחיו ישראל בני שאחינו הבירורים עבודת ידי על סוף,

תבל, חלקי בכל והמצוות התורה ענין ידי על מבצעים

כמו שמים, מלכות גילוי לקראת העולם להכשרת יביאו

לקרוא3שכתוב ברורה שפה עמים אל אהפוך אז "כי

ה"'. בשם כלם

אור מכניסים מדינה, שבכל יחיו ישראל מבני חלק כל

מסויים, במובן אך, מדינה. באותה מסויים ומצוות תורה

האדם בני טבעי על המדינה של החיים זרם משפיע

מדינה. שבאותה

השונות, בשפות הביטויים ידי שעל בחסידות מובא

שם, נמצאים יחיו ישראל שבני השונות במדינות

שפה. אותה מתבררת � היהודית בשפה אותם שמערבבים

אבא ר' החסידים לליובאוויטש באו תרנ"א חנוכה

יצחק ר' הורוביץ, יוזיק יוסף ר' מיאנוביץ', זלמן ר' פרסון,

צבי אברהם ר' רש"ל, יעקב ר' ממוסקבה, רובינשטיין

מיכל שמואל ר' קדינסקי, דוד ישראל ר' מריגא, אוורבוך

מהומיל. טריינין ליב חיים ר' מפטרסבורג, טריינין

וקהל ביניהם, התוועדו שהם ההתוועדויות באחת

ר' החסידים השתמשו מרומם, רוח במצב היה הנוכחים

בשיחתם, אוורבוך צבי אברהם ור' הורביץ יוזיק יוסף

והגרמנית. הרוסית מהשפה בביטויים

סיפרו רש"ל יעקב ור' פרסון אבא ר' החסידים

אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק מהוד ששמעו סיפורים שניהם

בביטוים ההשתמשות ידי שעל האמור, בענין מוהר"ש,

או תורה דברי כשמדברים היהודית בשפה לועזיים

מלים. אותן מתבררות � מצוה מקיימים

c"vxz zereay bg

ט.3) ג, צפניה

•
ycew zexb`

תרפ"א אד"ר י"ב ב"ה,

רוסטוב-דאן

יצ"ו ארשע בעיר הקדש קהלת ישראל עדת אל

יחיו עליהם ד'

וברכה שלום

כבוד דבר על לח"ז, מה' כללי, מכתב יקבלו בזה מוסגר

אאמו"ר כ"ק הוד אפינו, רוח ישראל, נשיא וזכרון חכמים

הכ"מ. זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

הוי' לפני העומד עוזינו, וגאון משגבנו ורבכם, מורכם זכרו

דרכיו בנועם התקשרו העולם, אבות עליון, קדוש בסוד

יחיו, אחינו לטובת ולעשות לפעול הקדוש, ברוחו והתחזקו

והצדקה. המצוה התורה, באור לזכותם

חי חי ואתנו, אתכם ישראל, אור אורם, כי האירו, קומו

דרכינו בכל יתברך לעבדו ועלינו, אליכם פניו הוי' ויאר הוא,

הכ"מ. רבינו, הורונו כאשר ובאמונה, באמת

הנזכר, המכתב לפרסם החריצות, אופני בכל ישתדלו,

לעוררם יחיו. עליהם ה' - ועדה קהל לפני תוכנו איכות ולבאר

את הקדש עם דעת למען מדרשות, ובתי כנסיות הבתי בכל

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ורבם, למורם המוסרי חובתם

ישראל, כנסת את עבד אשר הכ"מ, זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

נפשו במסירות וינשאם וינהלם שנים, ושבע משלשים יותר

עדת אחיו, כל שלום על מלסוכך כל ממנו שגבה ולא העדינה,

סגולה. עם זרע לכל שלום ודובר ישרים,

כל ועל ועלינו, עליכם יגן הכ"מ, ורבינו אבינו זכות

זכרו. ומחבבי מוסדותיו, בהחזקת המשתתפים

זכר, עשיית וכן ותהלה, הספד כל כי ולהודיע, להעיר עלי

ולא אבה, לא והדומה, תמיד נר כמו כבודו של חיצוני בדבר

להניח שחפצים העזבונות, דבר על לשואליו, ענה פעם

חדר, ברבים, תורה החזקת בדבר שיהי' עולם, לזכר אחריהם,

שבת, שומרי בחורים, תפארת לומדים, אגודת ישיבה,

קיימת ולקרן תיכף, לחלק וצדקה, לימוד שיעורי וקביעות

וכו'. כו' בתיהם להנחיל

את בכתובים יבאו אליהם, הסמוכים במקומות גם

אית חברא וחברא האמור, בכל לעוררם ומיודעיהם, מכיריהם

הקדש. עם מושבות בכל יאיר, צדיקים אור וכה כה ובין לי'.

ועשו פעלו ואשר זה, מכתבי מקבלת במענה לכבדני יואילו

בעזרם. יהי' והאלקים לטובה, בזה

ורבם מורם בן ובברכה בכבוד

שניאורסאהן יצחק יוסף
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תרע"ד] כסלו [ג'

אי"א וו"ח ומרומם הנכבד הרב ידידי כבוד

שי' מוהרש"ז

רב. שלום

לענות ביכולתי בכ"ע לאו אבל אלי, מגיעים בכ"ע מכתביו

אנשים משיבים אנחנו אשר שלנו הסדר לכ' וידוע הכל; על

הנמסרות הפעולות בעד אחראים והם ההנהגה, להם ומוסרים

רק פרטיות. ובפרטי בפרט דבר כל לבקר בנו כח אין לידם.

צד על למו הנמסר הדבר לכלכל לנהג הראוי איש ר"ל האיש

בכל אחראי להיות האיש צריך ההוא הדבר ובגלל טוב. היותר

ממון, או שבגוף דבר רק הם אם והי' לו. הנמסרים הענינים

שהם הנפשות לו נפקד ואם עליו, שנפקד בדבר רק אחריות

עם הדבר הוא וכן זה. בעד גם אחראי הוא הרי הנשמות חיי

לכלכלה אמת תורת בישיבת באה"ק הושבנו כבודו את כבודו.

ובודאי המה, עליו רק הענינים כל ואחריות ונפש, ממון בגוף

בע"ה. עליו לבטוח הוא ראוי

במוסד לחפצינו הדרושים הענינים כל לכלכל צריך כבודו

ונחלק המוסד, של הגשמיות הא' המה. ב' כלל ובדרך תו"א.

פרטים) כמה בזה יש (אשר החצרים כלכלת הוא הא' לשנים,

כדבעי התיקון שיהי' ולראות הכרחי. תיקון שנדרש מה לתקן

ויחזיקו במועד, ישלמו השוכרים ואשר הבתים להשכיר ובזול.

(פי' חנם של בדירות האפשר ככל ולקמץ טוב, בנקיון החצרים

שהם ענינים על אפילו או נישט גאר אייף האייזער פארנעמען

וישארו ג"כ, אחר באופן גם אפשר אך המוסד. של לטיבותא

הנהגת הוא והב' הכנסה), איזו להכניס ויוכלו פנוים הדירות

הא' לשנים, הנחלקת אמת, תורת ישיבת המוסד הוצאות

הוצאת הא' פרט פרטים, כמה ובזה ת"ו חברון חשבון

הב' פרט חדש, מדי לכאו"א לשלם שצריכים מה התלמידים,

בקונטע בפרט (כ"א וכו' פאסט נסיעות, כמו הכוללים הוצאת

אנשים, שכירת ג' פרט וכו', רחיצה פארבריינגען, מיוחדת),

לביהכ"נ שכירת ד' פרט הסופר, ושכירת כבודו שכירת כמו

התקנות לשמור בשביל ע"ז להוציא שצריכים מה פי' אאע"ה,

זה דבר יהי' ושלא וכו' החברים של הנשמות לעלוי באמת

לחדש כמה בירושלים, הסניף חשבון הב' וח"ו. ח"ו הפקר

פרטיות. ופרטי בפרט ולמי

ובירושלים, בחברון תו"א המוסד של הרוחניות הב'

התור קרן הפרטיםלהרים בכל החסידות תורת חינוך עפ"י ה

כל היטב בהם ניכר ויהי' התפילה, ועבודת התורה בלימוד

גלאט ניט ד', בתורת מתעסקים הם כי שלהם במחדו"מ היום

מיט אן זיך פרעסס ואס מתנגד א ביי ויא בוך אין בורצעט עס

פרסא, מאות ד' עם פון שמעקט עס און גמרא, בלעטער פאר א

און קאיילעכדיק איז ער ואס חסיד אפיילישער ויא אדער

גאט'ס אין אגיזונטער אפרישער אום גייט ער ואס פריילעך

ראייסין חסידי בדרך ילכו כ"א איורש. אפריץ ויא גארטין

וההתפעלות המתנגדים של מההגשמה עצמם רחקו אשר

בשקידת ופניהם לבם שמו רק פולין. חסידי של (הריקנית)

החסידים רוב כי ידוע אשר בנגלה, (וגם החסידות תורת עסק

הנגלית, בתורה גדולים ומהם גדולים, מופלגים היו הגדולים

חב"ד חסידי פזיזי כדעת (ולא מתאימים באמת להיות

חבוקה קשורה היתה שהנגלה רק כו') תורות ב' שעושים

היתה ונראה הנגלה העיקר ולזאת החסידות בתורת ודבוקה

ודביקות התקשרות לידי עצמם והביאו החסידות) תורת

ענין והוא החסידות, עצות הקדמת ע"י התפלה בעבודת גדולה

כידוע. התפלה קודם ולימוד ההתבוננות

אור בה ישכון הדרך וזה תלמידיו, וירגיל יחנך זה ובדרך

זצוקללה"ה הגדול רבינו כ"ק הוציא אשר ז"ל הבעש"ט תורת

אבותינו כ"ק ואחריו האלקי, הנועם לנו והגלה מנרתקה חמה

נחלי הנחלים, וכל נבג"מ. זצוקללה"ה הקדושים רבותינו

הרה"ק אאמו"ר כ"ק ה"ה הים, אל הולכים החכמה. מעיינות

אש יקודי אלקי אור ניצוצי ואיסף ואיגר קיבץ אשר שליט"א,

עצי להשביע ודעת, תבונה החכמה במשבצי ומשבצם אלקים,

חוננו אשר מי ולכל "תומכי-תמימים" אלקים בגן נטע אשר ד'

ובאזנינו נראה בעינינו הלא כו', לקח להקשיב בחכמה ד'

השכל, ממקור נובעים הרעיון דקי הענינים כי איך נשמע

צריכים אלקי), בדעת שמסבירם אחרי עתה, (גם ולהבינם

בשלש ולא אחת בפעם לא במינו. נפלא ועיון יתירה התעמקות

גורע אלא איננו ורעיון הסבר בהם המוסיף וכל הדברים, יובנו

המושכל ועצם בגוף והדביקות השכל לשום כ"א מהאמת,

כ"ז אשר הדברים. להבין יוכלו ואז והמחשבה, הרעיון ולטהר

החסידות. תורת לימוד ענין להיות שצריך איך המעיד עד לנו

מחכמתו והאציל ד' מעם מורם והגביה הרים אשר ות"ל

ח"ו בצר, עזרה לנו שהי' ד' לולי כי לעד, ויחי ד' יברכהו עליו,

כת מזה מעבר אבדנו, וח"ו ח"ו כולנו אבדנו כבר וח"ו

הצוהלים פולין חסידי מזה ומעבר המעופשים, המתנגדי'

כו' שהצמיחה,והרוקדים החדשה הכת השלישי ומעבר

למגידות עשוה אשר ד', תורת עוכרי החסידות תורת מגשימי

. . . חכמה או ומליצות

[ht 'nr '` jxk]
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ýåýé äeö-øLà íéøácä älà íäìà øîàiå©´Ÿ¤£¥¤®¥µ¤©§¨¦½£¤¦¨¬§Ÿ̈−

íúà úùrìi''yx:áäNrz íéîé úLL ©«£¬ŸŸ¨«¥´¤¨¦»¥«¨¤´
úaL Lã÷ íëì äéäé éréáMä íBiáe äëàìî§¨¨¼©´©§¦¦À¦«§¤̧¨¤¬²Ÿ¤©©¬
äëàìî Bá äNòä-ìk ýåýéì ïBúaL©¨−©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¬²§¨−̈

úîeéi''yx:âíëéúáLî ìëa Là eøráú-àì ¨««Ÿ§©«£´¥½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®
úaMä íBéai''yx:(éåì)ôã-ìk-ìà äLî øîàiå §−©©¨«©´Ÿ¤¤½¤¨

äeö-øLà øácä äæ øîàì ìûøNé-éða úãr£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¤´©¨½̈£¤¦¨¬
øîàì ýåýéi''yx:ääîeøz íëzàî eç÷ §Ÿ̈−¥«Ÿ§¸¥«¦§¤³§¨Æ

ýåýé úîeøz úà äàéáé Baì áéãð ìk ýåýéì©«Ÿ̈½µŸ§¦´¦½§¦¤¾¨¥−§©´§Ÿ̈®
úLçðe óñëå áäæi''yx:åïîbøàå úìëúe ¨¨¬¨¤−¤§«¤§¥¯¤§©§¨¨²

:íéfrå LLå éðL úrìBúåæíìéà úøòå §©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦¯
:íéhL éörå íéLçz úøòå íéîcàîçïîLå §¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬¦¦«§¤−¤

ì íéîNáe øBànìúøè÷ìå äçLnä ïîL ©¨®§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
:íénqäèãBôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáàå ©©¦«§©̧§¥½Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−
:ïLçìåéúà eùréå eàáé íëa áì-íëç-ìëå §©«¤§¨£©¥−¨¤®¨´Ÿ§©«£½Ÿ¥²

:ýåýé äeö øLà-ìk(ìàøùé)àé-úà ïkLnä-úà ¨£¤¬¦−̈§Ÿ̈«¤̧©¦§½̈¤
àåéLø÷-úàå åéñø÷-úà eäñëî-úàå Bìä ¨«¢−§¤¦§¥®¤§¨¨Æ§¤§¨½̈

åéðãà-úàå åéãnr-úà åçéøa-úài''yx:áé-úà ¤§¦¾̈¤©ª−̈§¤£¨¨«¤

zL�k‡א Ïk ˙È ‰LÓ L�Î‡Â¿«¿≈…∆»»¿ƒ¿»

ÔÈl‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È�·cƒ¿≈ƒ¿»≈«¬«¿ƒ≈

„aÚÓÏ ÈÈ „wÙ Èc ‡iÓb˙tƒ¿»«»ƒ«≈¿»¿∆¿«

:ÔB‰˙Èב„·Ú˙z ÔÈÓBÈ ‡zL »¿ƒ»ƒƒ¿¬≈

È‰È ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‡z„·Úƒƒ¿»¿»¿ƒ»»¿≈

ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL ‡aL ‡L„e˜ ÔBÎÏ¿¿»«»«¿»√»¿»

:ÏË˜˙È ‡z„·Ú da „aÚÈc Ïk»¿«¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿¿≈

ÏÎaג ‡˙M‡ Ôe¯Ú·˙ ‡Ï»¿«¬∆»»¿…

:‡˙aLc ‡ÓBÈa ÔBÎÈ�·˙BÓ¿»≈¿»¿«¿»

„·�Èד ‡zL�k ÏÎÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈

Èc ‡Ób˙t ÔÈc ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»≈ƒ¿»»ƒ

:¯ÓÈÓÏ ÈÈ „wÙהÔBÎpÓ e·Ò «≈¿»¿≈»»ƒ¿

ÈÚ¯˙Èc Ïk ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»…¿ƒ¿¿≈

ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È È˙ÈÈ daÏƒ≈«¿≈»«¿»»√»¿»

:‡LÁ�e ‡tÒÎÂ ‡·‰cו‡ÏÎ˙Â «¬»¿«¿»¿»»¿ƒ¿»

ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:ÈfÚÓeזÈ˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓe ¿«≈«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈

:ÔÈhL ÈÚ‡Â ‡�B‚ÒÒ„ ÈÎLÓe«¿≈¿«¿»¿»≈ƒƒ

iÓÒe·e‡ח ‡˙e¯‰�‡Ï ‡ÁLÓeƒ¿»¿«¿»»¿«»

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ‡˙e·¯ ÁLÓÏƒ¿«¿»¿ƒ¿…∆¿«»

‡eÓÏL˙‡ט È�·‡Â ‡Ï¯e· È�·‡Â¿«¿≈¿»¿«¿≈«¿»»

:‡�LeÁ·e ‡„BÙ‡· ‡ÚwLÏ¿«»»¿≈»¿¿»

Ôe˙ÈÈי ÔBÎa ‡aÏ ÈÓÈkÁ ÏÎÂ¿»«ƒ≈ƒ»¿≈

:ÈÈ „wÙ Èc Ïk ˙È Ôe„·ÚÈÂיא˙È ¿««¿»»ƒ«≈¿»»

˙È d‡ÙBÁ ˙ÈÂ dÒ¯t ˙È ‡�kLÓ«¿¿»»¿»≈¿»»≈»

È‰B¯·Ú ˙È È‰Btc ˙ÈÂ È‰BÙ¯et¿ƒ¿»«ƒ»«¿ƒ

:È‰BÎÓÒ ˙ÈÂ È‰B„enÚ ˙Èיב˙È »«ƒ¿»«¿ƒ»

é"ùø

(‡)‰LÓ Ï‰˜iÂ.,הּכּפּורים יֹום ּכׁשּירדלמחרת ««¿≈…∆ְְֳִִֶַַָָָ

הפעיל לׁשֹון והּוא ההר, אנׁשיםמן אֹוסף ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶָָָ

ותרּגּומֹו: ּדּבּורֹו, ּפי על נאספים הן אּלא ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָּבּידים,

ÌÈÓÈ(·)ואכנׁש: ˙LL.אזהרת להם הקּדים ְְֵַ≈∆»ƒְְִִֶַַָָ

הּמׁשּכן מלאכת לצּוּוי אתׁשּבת ּדֹוחה ׁשאינֹו לֹומר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

‡L(‚)הּׁשּבת: e¯Ú·˙Œ‡Ï.יבמות לה, (סנהדרין ַַָ…¿«¬≈
הבערהו) אֹומרים מרּבֹותינּו יׁש יצאת: ויׁשללאו ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָ

לחּלק ‡eˆŒ¯L‰(„)יצאת:אֹומרים ¯·c‰ ‰Ê ְְִֵַָָ∆«»»¬∆ƒ»

לכם:לי.‰' BaÏ(‰)לאמר ·È„�.ׁשּלּבֹו ׁשם על ִֵֶָֹ¿ƒƒִֵֶַ

הּמׁשּכן נדבת ּפרׁשּתי ּכבר לב. נדיב קרּוי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָנדבֹו

צּואתם: ּבמקֹום ‰ÔkLn(È‡)ּומלאכּתֹו ˙‡. ְְְִַַָָָ∆«ƒ¿»
הּתחּתֹונֹות מׁשּכן:יריעֹות קרּויים ּבתֹוכֹו הּנראֹות ְְְְְְִִִִַַַָ

BÏ‰‡ עּזים.‡˙ יריעֹות אהל לּגג:הּוא העׂשּוי ∆»√ְִִִֶֶַַָֹ

e‰ÒÎÓ ˙‡Â.אילים עֹורֹות והּתחׁשים:מכסה ¿∆ƒ¿≈ְְְִִִֵֵַָ

(·È)CÒn‰ ˙Î¯t ˙‡Â.ּדבר ּכל הּמחּצה, ּפרכת ¿≈»…∆«»»ְִֶַָָָָָֹ

מלמעלה ּבין ּוסכ,הּמגן, מס קרּוי מּכנגד, ּבין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
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È‰B¯·Ú ˙È È‰Btc ˙ÈÂ È‰BÙ¯et¿ƒ¿»«ƒ»«¿ƒ

:È‰BÎÓÒ ˙ÈÂ È‰B„enÚ ˙Èיב˙È »«ƒ¿»«¿ƒ»

é"ùø

(‡)‰LÓ Ï‰˜iÂ.,הּכּפּורים יֹום ּכׁשּירדלמחרת ««¿≈…∆ְְֳִִֶַַָָָ

הפעיל לׁשֹון והּוא ההר, אנׁשיםמן אֹוסף ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶָָָ

ותרּגּומֹו: ּדּבּורֹו, ּפי על נאספים הן אּלא ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָּבּידים,

ÌÈÓÈ(·)ואכנׁש: ˙LL.אזהרת להם הקּדים ְְֵַ≈∆»ƒְְִִֶַַָָ

הּמׁשּכן מלאכת לצּוּוי אתׁשּבת ּדֹוחה ׁשאינֹו לֹומר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

‡L(‚)הּׁשּבת: e¯Ú·˙Œ‡Ï.יבמות לה, (סנהדרין ַַָ…¿«¬≈
הבערהו) אֹומרים מרּבֹותינּו יׁש יצאת: ויׁשללאו ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָ

לחּלק ‡eˆŒ¯L‰(„)יצאת:אֹומרים ¯·c‰ ‰Ê ְְִֵַָָ∆«»»¬∆ƒ»

לכם:לי.‰' BaÏ(‰)לאמר ·È„�.ׁשּלּבֹו ׁשם על ִֵֶָֹ¿ƒƒִֵֶַ

הּמׁשּכן נדבת ּפרׁשּתי ּכבר לב. נדיב קרּוי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָנדבֹו

צּואתם: ּבמקֹום ‰ÔkLn(È‡)ּומלאכּתֹו ˙‡. ְְְִַַָָָ∆«ƒ¿»
הּתחּתֹונֹות מׁשּכן:יריעֹות קרּויים ּבתֹוכֹו הּנראֹות ְְְְְְִִִִַַַָ

BÏ‰‡ עּזים.‡˙ יריעֹות אהל לּגג:הּוא העׂשּוי ∆»√ְִִִֶֶַַָֹ

e‰ÒÎÓ ˙‡Â.אילים עֹורֹות והּתחׁשים:מכסה ¿∆ƒ¿≈ְְְִִִֵֵַָ

(·È)CÒn‰ ˙Î¯t ˙‡Â.ּדבר ּכל הּמחּצה, ּפרכת ¿≈»…∆«»»ְִֶַָָָָָֹ

מלמעלה ּבין ּוסכ,הּמגן, מס קרּוי מּכנגד, ּבין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ



��ldwiedlipy meiqelwpe`

úëøt úàå úøtkä-úà åéca-úàå ïøàä̈«¨¬Ÿ§¤©−̈¤©©®Ÿ¤§¥−¨¬Ÿ¤
Cñnäi''yx:âé-ìk-úàå åéca-úàå ïçìMä-úà ©¨¨«¤©ª§¨¬§¤©−̈§¤¨

íéðtä íçì úàå åéìki''yx:ãéúøðî-úàå ¥¨®§¥−¤¬¤©¨¦«§¤§Ÿ©¯
ïîL úàå äéúøð-úàå äéìk-úàå øBànä©¨²§¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−¤¬¤

øBànäi''yx:åèåéca-úàå úøèwä çaæî-úàå ©¨«§¤¦§©³©§¸Ÿ¤Æ§¤©½̈
íénqä úøè÷ úàå äçLnä ïîL úàå§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®

ïkLnä çúôì çútä Cñî-úàåi''yx:æèúà| §¤¨©¬©¤−©§¤¬©©¦§¨«¥´
Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå äìòä çaæî¦§©´¨«ŸÀ̈§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½
:Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà¤©−̈§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«

æéäéðãà-úàå åéãnr-úà øöçä érì÷ úà¥µ©§¥´¤«¨¥½¤©ª−̈§¤£¨¤®¨
øöçä ørL Cñî úàåi''yx:çéúãúé-úà §¥¾¨©−©¬©¤«¨¥«¤¦§¯Ÿ

íäéøúéî-úàå øöçä úãúé-úàå ïkLnäi''yx: ©¦§¨²§¤¦§¬Ÿ¤«¨¥−§¤¥«§¥¤«
èéì ãøOä éãâa-úàéãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³

åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈
ïäëìi''yx:ëéðôlî ìûøNé-éða úãr-ìk eàöiå §©¥«©¥«§²¨£©¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¥¬
:äLîë''ò

ìåçáéðùàëBàNð-øLà Léà-ìk eàáiå ¤«©¨¾Ÿ¨¦−£¤§¨´
eàéáä Búà Bçeø äáãð øLà ìëå Baì¦®§¿Ÿ£¤Á¨«§¨̧¹ŸÀ¥Â¦Â

‡z¯tk ˙È È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡�B¯‡¬»¿»¬ƒƒ»«À¿»

:‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t ˙ÈÂיג˙È ¿»»À¿»ƒ¿»»»

Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡¯B˙t»»¿»¬ƒƒ¿»»

:‡it‡ ÌÁÏ ˙ÈÂ È‰B�Óיד˙ÈÂ »ƒ¿»¿≈««»¿»

˙ÈÂ ‡‰�Ó ˙ÈÂ È¯B‰�‡„ ‡z¯�Ó¿«¿»¿«¿≈¿»»»»¿»

:‡˙e¯‰�‡„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡‰�ÈˆBaƒ»»¿»ƒ¿»¿«¿»»

iÓÒea‡טו ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»

‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ¿»¬ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»

‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡iÓÒea ˙¯Ë˜ ˙ÈÂ¿»¿…∆¿«»¿»¿»»

:‡�kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ú¯˙„טז˙È ¿«¿»ƒ¿««¿¿»»

‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó«¿¿»«¬»»¿»¿»»

Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙È dÏÈc ‡LÁ�„ƒ¿»»ƒ≈»¬ƒƒ¿»»

:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯BÈk ˙È È‰B�Ó»ƒ»ƒ»¿»¿ƒ≈

È‰B„enÚיז ˙È ‡z¯„ È„¯Ò ˙È»¿»≈«¿»»«ƒ

Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡‰ÎÓÒ ˙ÈÂ¿»«¿»»¿»¿»»ƒ¿«

:‡z¯cיח˙ÈÂ ‡�kLÓ ÈkÒ ˙È «¿»»ƒ≈«¿¿»¿»

:ÔB‰È�eh‡ ˙ÈÂ ‡z¯„„ ÈkÒיט˙È ƒ≈¿«¿»¿»«≈»

‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï¿≈ƒ»¿«»»

‡L„e˜ ÈLe·Ï ˙È ‡L„e˜·¿¿»»¿≈¿»

È‰B�· ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡�‰k Ô¯‰‡Ï¿«¬…«¬»¿»¿≈¿ƒ

:‡LnLÏכ‡zL�k Ïk e˜Ù�e ¿«»»¿»»¿ƒ¿»

:‰LÓ Ì„˜ ÔÓ Ï‡¯NÈ È�·„ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ√»…∆

daÏכא ÈÚ¯˙‡c ¯·b Ïk B˙‡Â«¬»¿«¿ƒ¿¿≈ƒ≈

d˙È dÁe¯ ˙ÓÏL‡ Èc ÏÎÂ¿…ƒ«¿≈«≈»≈

ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È e‡È˙È‡«¿ƒ»«¿»»√»¿»

é"ùø

א)וכן ּבעדֹו",(איוב "ׂשּכת ב): ׂש(הושע "הנני : ְְֲִִֵַַָָֹ

אתּֿדרּכ:"(‚È)ÌÈ�t‰ ÌÁÏ.על ּפרׁשּתי ּכבר ְֵֶַ∆∆«»ƒְְִֵַַָ

ּולכאן, לכאן ּפנים לֹו ׁשהיּו ּכמיןׁשם עׂשּוי ׁשהיה ְְְִִֵֶֶָָָָָָָ

ּפרּוצה: ÈÏk‰(È„)ּתבה ˙‡Â.ּומחּתֹות :מלקחים ְֵָָ¿∆≈∆»ְְִֶַַָ

‰È˙¯�.ׁשהּׁשמן ּבזיכים ּבלע"ז, לוציני"ׁש ≈…∆»ְִִֶֶֶַַַָ

ּבהן: נתּונין ‰B‡n¯והּפתילֹות ÔÓL ˙‡Â.הּוא אף ְְְִִֶַָ¿≈∆∆«»ַ

ּכמֹו ׁשמנים, מּׁשאר מׁשּנה ׁשהּוא חכמיֿלב, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻצרי

והּוא הּזית', ּבראׁש 'מגרּגרֹו ּבמנחֹות: ְְְְְְְִִֶַַַָָֹֹׁשּמפרׁש

:וז ‰Á˙t(ÂË)ּכתית CÒÓ.ׁשּלפני וילֹון ִַָָ»««∆«ְִִֵֶ

יריעֹות: ולא קרׁשים ׁשם היּו ׁשּלא ְְְְִִִֶַָָָָֹֹהּמזרח,

(ÊÈ)‰È�„‡Œ˙‡Â ÂÈ„nÚŒ˙‡.ּכאן קרּוי חצר הרי ∆«À»¿∆¬»∆»ֲֵֵָָָ

הרּבה: ּדברים וכן נקבה, ּולׁשֹון זכר Â‡˙לׁשֹון ְְְְְְִֵֵֵַָָָָ¿≈
¯ˆÁ‰ ¯ÚL CÒÓ.עׂשרים הּמזרח לצד ּפרּוׂש וילֹון »«««∆»≈ְְְִִִֶַַָָ

חמּׁשים ׁשהיה החצר, רחב ׁשל אמצעּיֹות ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאּמה

וכן אּמה ט"ו צפֹון לצד הימּנּו ּוסתּומין ְְְִֵֵֶַַַָָֹרחב

ׁשּנאמר כז)לּדרֹום, אּמה(לעיל עׂשרה "וחמׁש : ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָ

לּכתף ּבהם.È˙„˙(ÁÈ)":קלעים ולקׁשר לתקע ְִֵַָָƒ¿…ְְְִִֶַָֹֹ

ּברּוח: ינּועּו ׁשּלא ּבארץ היריעֹות .Ì‰È¯˙ÈÓסֹופי ְִֵֶֶַַָָָָֹ≈¿≈∆
לקׁשר: ‰O¯„(ËÈ)חבלים È„‚a.,הארֹון לכּסֹות ְֲִִָֹƒ¿≈«¿»ְַָָ

סּלּוק ּבׁשעת והּמזּבחֹות והּמנֹורה ְְְְְְְְִִִַַַַָָֻוהּׁשלחן,

ldwiedlipy mei qelwpe`

ýåýé úîeøz-úàãrBî ìäà úëàìîì ¤§©̧§Ÿ̈¹¦§¤̧¤³Ÿ¤¥Æ
:Lãwä éãâáìe Búãár-ìëìeáëeàáiå §¨£´Ÿ̈½§¦§¥−©«Ÿ¤©¨¬Ÿ

ìk íéLpä-ìr íéLðàä|çç eàéáä áì áéãð ¨«£¨¦−©©¨¦®´Ÿ§¦´¥À¥Â¦Â¨´
Léà-ìëå áäæ éìk-ìk æîeëå úraèå íæðå̈¤¹¤§©©³©§¨Æ¨§¦´¨½̈§¨¦¾

éðä øLàýåýéì áäæ úôeðz ói''yx:âëLéà-ìëå £¤¬¥¦²§©¬¨−̈©«Ÿ̈«§¨¦º
éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz Bzà àöîð-øLà£¤¦§¨´¦À§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
úøòå íéîcàî íìéà úøòå íéfrå LLå§¥´§¦¦®§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ

eàéáä íéLçzi''yx:ãëóñk úîeøz íéøî-ìk §¨¦−¥¦«¨¥¦À§³©¤̧¤Æ
øLà ìëå ýåýé úîeøz úà eàéáä úLçðe§½¤¥¦¾¥−§©´§Ÿ̈®§¿Ÿ£¤Á
äãárä úëàìî-ìëì íéhL éör Bzà àöîð¦§¨̧¦¹£¥¬¦¦²§¨§¤¬¤¨«£Ÿ̈−

:eàéáääëeåè äéãéa áì-úîëç äMà-ìëå ¥¦«§¨¦¨¬©§©¥−§¨¤´¨¨®
-úà ïîbøàä-úàå úìëzä-úà äåèî eàéáiå©¨¦´©§¤À¤«©§¥̧¤Æ§¤¨´©§¨½̈¤

:LMä-úàå éðMä úrìBzåëíéLpä-ìëå ©¬©©¨¦−§¤©¥«§¨̧©¨¦½
-úà eåè äîëça äðúà ïaì àNð øLà£¤̧¨¨¬¦¨²Ÿ−̈¨§¨§¨®¨−¤

íéfräi''yx:æëéðáà úà eàéáä íàNpäå ¨«¦¦«§©§¦¦´¥¦½¥µ©§¥´
ãBôàì íéàlnä éðáà úàå íäMä©½Ÿ©§¥−©§¥´©¦ª¦®¨«¥−

ïLçìåi''yx:çëøBàîì ïîMä-úàå íNaä-úàå §©«¤§¤©−Ÿ¤§¤©¨®¤§¨¾

ÏÎÏe ‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙„È·ÚÏ«¬ƒ««¿«ƒ¿»¿»

:‡L„e˜ ÈLe·ÏÏÂ d�ÁÏtÀ¿»≈¿ƒ¿≈¿»

Ïkכב ‡iL� ÏÚ ‡i¯·b Ô˙ÈÓe«¿«À¿«»«¿«»…

ÔÈ¯ÈL e‡È˙È‡ daÏ ÈÚ¯˙‡c¿ƒ¿¿≈ƒ≈«¿ƒ≈ƒ

ÔÓ Ïk CeÁÓe Ô˜ÊÚÂ ÔÈÎ·LÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»»

˙eÓ¯‡ ÌÈ¯‡ Èc ¯·b ÏÎÂ ·‰„cƒ¿«¿»¿«ƒ¬≈¬»

:ÈÈ Ì„˜ ‡·‰cכג¯·b ÏÎÂ «¬»√»¿»¿»¿«

‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎz dnÚ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿»¿«¿¿»»

ÈÎLÓe ÈfÚÓe ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ¿«≈«¿≈

‡�BbÒÒ ÈÎLÓe È˜nÒÓ È¯Î„„¿ƒ¿≈¿«¿≈«¿≈«¿»

:e‡È˙È‡כד˙eÓ¯‡ ÌÈ¯‡c Ïk «¿ƒ»«¬≈¬»

‡˙eL¯Ù‡ ˙È e‡È˙È‡ LÁ�e ÛÒk¿«¿««¿ƒ»«¿»»

ÈÚ‡ dnÚ ÁÎzL‡ Èc ÏÎÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿…ƒƒ¿¿«ƒ≈»≈

‡�ÁÏt ˙„È·Ú ÏÎÏ ÔÈhLƒƒ¿»ƒƒ«À¿»»

:e‡È˙È‡כה˙ÓÈkÁ ‡˙z‡ ÏÎÂ «¿ƒ¿»ƒ¿»«ƒ«

„k Ô˙ÈÓe ‡ÏfÚÓ ‡‰„Èa ‡aÏƒ»ƒ»»¿«¿»«¿««

˙È ‡�Âb¯‡ ˙ÈÂ ‡ÏÎz ˙È ÏÊÚ»≈»ƒ¿»¿»«¿¿»»»

˙ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ:‡ˆeaכוÏÎÂ ¿«¿ƒ¿»»¿»

Ô‰nÚ Ô‰aÏ ÈÚ¯˙‡c ‡iL�¿«»¿ƒ¿¿≈ƒ¿∆ƒ¿∆

‡ÈÊÚÓ ˙È ÔÏfÚ ‡ÓÎÁa:רפ''ו (במ''ג ¿»¿»«¿«»«¬«»

È˙כז):מעזיא e‡È˙È‡ ‡i·¯·¯Â ְַַָ¿«¿¿«»«¿ƒ»

‡˙eÓÏL‡ È�·‡ ˙ÈÂ ‡Ï¯e· È�·‡«¿≈¿»¿»«¿≈«¿»»

:‡�LeÁ·e ‡„BÙ‡a ‡ÚwLÏ¿«»»¿≈»¿¿»

ÁLÓ‡כח ˙ÈÂ ‡ÓÒea ˙ÈÂ¿»¿»¿»ƒ¿»

‡˙e·¯„ ‡ÁLÓÏe ‡˙e¯‰�‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»ƒ¿»

é"ùø

‰ÌÈLp(Î·)מּסעֹות: ÏÚ.,הּנׁשים ּוסמּוכיןעם ַָ««»ƒְִִִַָ

מּׁשּום ּכפׁשּוטֹו, על הּניח ּׁשהּתרּגּום (מה ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַאליהם.

ּכמֹו ּגבריא, ואתּו האנׁשים' 'וּיבאּו מתרּגם: ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָֹֹֻדלא

ורצה 'ּומיתן', מתרּגם: רק מיּנּה, לעיל ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשּמתרּגם

ּכמֹו הּנׁשים, על ּבעֹודן ונזם חח ׁשהביאּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלֹומר,

העּזים"): את "טוּו על רׁש"י הּוא.ÁÁׁשּכתב ִִִֶֶַַַָָָ»
הּזרֹוע, על נתּון עגל, זהב ׁשל והּואּתכׁשיט ְְְִֶַַַַָָָָֹ

אֹותֹו.ÊÓeÎÂהּצמיד: ּכנגד נתּון הּוא, זהב ּכלי ִַָ¿»ְְִֶֶָָָ

ׁשם ּפרׁשּו ורּבֹותינּו לאּׁשה, מקֹוםמקֹום ּכאן ּכּומז, ְְְִֵֵֵַָָָָָ

‡Bz(Î‚)זּמה: ‡ˆÓ�Œ¯L‡ LÈ‡ŒÏÎÂ.אֹו ּתכלת ִָ¿»ƒ¬∆ƒ¿»ƒְֵֶ

ּתחׁשים, אֹו אילים עֹורֹות אֹו ׁשני ּתֹולעת אֹו ְְִִִֵַַַָָָָארּגמן

הביאּו: ‰ÌÈfÚ(ÂÎ)ּכּלם ˙‡ eÂË.(צט היא(שבת ִֵָֻ»∆»ƒƒִ

טֹווין היּו העּזים ּגּבי ׁשּמעל יתרה, אמנּות ְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהיתה

‰·e‡È(ÊÎ)אֹותן: Ì‡Np‰Â.מה נתן: רּבי אמר ָ¿«¿ƒƒ≈ƒִַַָָָָ

ּבתחּלה הּמזּבח ּבחנּכת להתנּדב נׂשיאים ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָֻראּו

ּכ אּלא ּבתחּלה? התנּדבּו לא הּמׁשּכן ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּובמלאכת

ּומה ּׁשּמתנּדבין, מה צּבּור 'יתנּדבּו נׂשיאים: ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָאמרּו

ׁשהׁשלימּו ּכיון אֹותֹו'. מׁשלימין אנּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָּׁשּמחּסרין,

ׁשּנאמר הּכל, את לו)צּבּור "והּמלאכה(לקמן : ְְֱִֶֶֶַַַָָֹ

לעׂשֹות? עלינּו מה נׂשיאים, אמרּו ּדּים", ְְְֲִִֵֶַַָָָָָהיתה

א את ּבחנּכתהביאּו התנּדבּו לכ וגֹו'. הּׁשהם בני ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָֹֻ

אֹות נחסרה מּתחּלה ׁשּנתעּצלּו ּולפי ּתחּלה. ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָהּמזּבח



�� ldwiedlipy mei qelwpe`

ýåýé úîeøz-úàãrBî ìäà úëàìîì ¤§©̧§Ÿ̈¹¦§¤̧¤³Ÿ¤¥Æ
:Lãwä éãâáìe Búãár-ìëìeáëeàáiå §¨£´Ÿ̈½§¦§¥−©«Ÿ¤©¨¬Ÿ

ìk íéLpä-ìr íéLðàä|çç eàéáä áì áéãð ¨«£¨¦−©©¨¦®´Ÿ§¦´¥À¥Â¦Â¨´
Léà-ìëå áäæ éìk-ìk æîeëå úraèå íæðå̈¤¹¤§©©³©§¨Æ¨§¦´¨½̈§¨¦¾

éðä øLàýåýéì áäæ úôeðz ói''yx:âëLéà-ìëå £¤¬¥¦²§©¬¨−̈©«Ÿ̈«§¨¦º
éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz Bzà àöîð-øLà£¤¦§¨´¦À§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
úøòå íéîcàî íìéà úøòå íéfrå LLå§¥´§¦¦®§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ

eàéáä íéLçzi''yx:ãëóñk úîeøz íéøî-ìk §¨¦−¥¦«¨¥¦À§³©¤̧¤Æ
øLà ìëå ýåýé úîeøz úà eàéáä úLçðe§½¤¥¦¾¥−§©´§Ÿ̈®§¿Ÿ£¤Á
äãárä úëàìî-ìëì íéhL éör Bzà àöîð¦§¨̧¦¹£¥¬¦¦²§¨§¤¬¤¨«£Ÿ̈−

:eàéáääëeåè äéãéa áì-úîëç äMà-ìëå ¥¦«§¨¦¨¬©§©¥−§¨¤´¨¨®
-úà ïîbøàä-úàå úìëzä-úà äåèî eàéáiå©¨¦´©§¤À¤«©§¥̧¤Æ§¤¨´©§¨½̈¤

:LMä-úàå éðMä úrìBzåëíéLpä-ìëå ©¬©©¨¦−§¤©¥«§¨̧©¨¦½
-úà eåè äîëça äðúà ïaì àNð øLà£¤̧¨¨¬¦¨²Ÿ−̈¨§¨§¨®¨−¤

íéfräi''yx:æëéðáà úà eàéáä íàNpäå ¨«¦¦«§©§¦¦´¥¦½¥µ©§¥´
ãBôàì íéàlnä éðáà úàå íäMä©½Ÿ©§¥−©§¥´©¦ª¦®¨«¥−

ïLçìåi''yx:çëøBàîì ïîMä-úàå íNaä-úàå §©«¤§¤©−Ÿ¤§¤©¨®¤§¨¾

ÏÎÏe ‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙„È·ÚÏ«¬ƒ««¿«ƒ¿»¿»

:‡L„e˜ ÈLe·ÏÏÂ d�ÁÏtÀ¿»≈¿ƒ¿≈¿»

Ïkכב ‡iL� ÏÚ ‡i¯·b Ô˙ÈÓe«¿«À¿«»«¿«»…

ÔÈ¯ÈL e‡È˙È‡ daÏ ÈÚ¯˙‡c¿ƒ¿¿≈ƒ≈«¿ƒ≈ƒ

ÔÓ Ïk CeÁÓe Ô˜ÊÚÂ ÔÈÎ·LÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»»

˙eÓ¯‡ ÌÈ¯‡ Èc ¯·b ÏÎÂ ·‰„cƒ¿«¿»¿«ƒ¬≈¬»

:ÈÈ Ì„˜ ‡·‰cכג¯·b ÏÎÂ «¬»√»¿»¿»¿«

‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎz dnÚ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿»¿«¿¿»»

ÈÎLÓe ÈfÚÓe ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ¿«≈«¿≈

‡�BbÒÒ ÈÎLÓe È˜nÒÓ È¯Î„„¿ƒ¿≈¿«¿≈«¿≈«¿»

:e‡È˙È‡כד˙eÓ¯‡ ÌÈ¯‡c Ïk «¿ƒ»«¬≈¬»

‡˙eL¯Ù‡ ˙È e‡È˙È‡ LÁ�e ÛÒk¿«¿««¿ƒ»«¿»»

ÈÚ‡ dnÚ ÁÎzL‡ Èc ÏÎÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿…ƒƒ¿¿«ƒ≈»≈

‡�ÁÏt ˙„È·Ú ÏÎÏ ÔÈhLƒƒ¿»ƒƒ«À¿»»

:e‡È˙È‡כה˙ÓÈkÁ ‡˙z‡ ÏÎÂ «¿ƒ¿»ƒ¿»«ƒ«

„k Ô˙ÈÓe ‡ÏfÚÓ ‡‰„Èa ‡aÏƒ»ƒ»»¿«¿»«¿««

˙È ‡�Âb¯‡ ˙ÈÂ ‡ÏÎz ˙È ÏÊÚ»≈»ƒ¿»¿»«¿¿»»»

˙ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ:‡ˆeaכוÏÎÂ ¿«¿ƒ¿»»¿»

Ô‰nÚ Ô‰aÏ ÈÚ¯˙‡c ‡iL�¿«»¿ƒ¿¿≈ƒ¿∆ƒ¿∆

‡ÈÊÚÓ ˙È ÔÏfÚ ‡ÓÎÁa:רפ''ו (במ''ג ¿»¿»«¿«»«¬«»

È˙כז):מעזיא e‡È˙È‡ ‡i·¯·¯Â ְַַָ¿«¿¿«»«¿ƒ»

‡˙eÓÏL‡ È�·‡ ˙ÈÂ ‡Ï¯e· È�·‡«¿≈¿»¿»«¿≈«¿»»

:‡�LeÁ·e ‡„BÙ‡a ‡ÚwLÏ¿«»»¿≈»¿¿»

ÁLÓ‡כח ˙ÈÂ ‡ÓÒea ˙ÈÂ¿»¿»¿»ƒ¿»

‡˙e·¯„ ‡ÁLÓÏe ‡˙e¯‰�‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»ƒ¿»

é"ùø

‰ÌÈLp(Î·)מּסעֹות: ÏÚ.,הּנׁשים ּוסמּוכיןעם ַָ««»ƒְִִִַָ

מּׁשּום ּכפׁשּוטֹו, על הּניח ּׁשהּתרּגּום (מה ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַאליהם.

ּכמֹו ּגבריא, ואתּו האנׁשים' 'וּיבאּו מתרּגם: ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָֹֹֻדלא

ורצה 'ּומיתן', מתרּגם: רק מיּנּה, לעיל ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשּמתרּגם

ּכמֹו הּנׁשים, על ּבעֹודן ונזם חח ׁשהביאּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלֹומר,

העּזים"): את "טוּו על רׁש"י הּוא.ÁÁׁשּכתב ִִִֶֶַַַָָָ»
הּזרֹוע, על נתּון עגל, זהב ׁשל והּואּתכׁשיט ְְְִֶַַַַָָָָֹ

אֹותֹו.ÊÓeÎÂהּצמיד: ּכנגד נתּון הּוא, זהב ּכלי ִַָ¿»ְְִֶֶָָָ

ׁשם ּפרׁשּו ורּבֹותינּו לאּׁשה, מקֹוםמקֹום ּכאן ּכּומז, ְְְִֵֵֵַָָָָָ

‡Bz(Î‚)זּמה: ‡ˆÓ�Œ¯L‡ LÈ‡ŒÏÎÂ.אֹו ּתכלת ִָ¿»ƒ¬∆ƒ¿»ƒְֵֶ

ּתחׁשים, אֹו אילים עֹורֹות אֹו ׁשני ּתֹולעת אֹו ְְִִִֵַַַָָָָארּגמן

הביאּו: ‰ÌÈfÚ(ÂÎ)ּכּלם ˙‡ eÂË.(צט היא(שבת ִֵָֻ»∆»ƒƒִ

טֹווין היּו העּזים ּגּבי ׁשּמעל יתרה, אמנּות ְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהיתה

‰·e‡È(ÊÎ)אֹותן: Ì‡Np‰Â.מה נתן: רּבי אמר ָ¿«¿ƒƒ≈ƒִַַָָָָ

ּבתחּלה הּמזּבח ּבחנּכת להתנּדב נׂשיאים ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָֻראּו

ּכ אּלא ּבתחּלה? התנּדבּו לא הּמׁשּכן ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּובמלאכת

ּומה ּׁשּמתנּדבין, מה צּבּור 'יתנּדבּו נׂשיאים: ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָאמרּו

ׁשהׁשלימּו ּכיון אֹותֹו'. מׁשלימין אנּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָּׁשּמחּסרין,

ׁשּנאמר הּכל, את לו)צּבּור "והּמלאכה(לקמן : ְְֱִֶֶֶַַַָָֹ

לעׂשֹות? עלינּו מה נׂשיאים, אמרּו ּדּים", ְְְֲִִֵֶַַָָָָָהיתה

א את ּבחנּכתהביאּו התנּדבּו לכ וגֹו'. הּׁשהם בני ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָֹֻ

אֹות נחסרה מּתחּלה ׁשּנתעּצלּו ּולפי ּתחּלה. ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָהּמזּבח
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ìe:íénqä úøè÷ìå äçLnä ïîLèëLéà-ìk §¤̧¤Æ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«¨¦´
-ìëì àéáäì íúà íaì áãð øLà äMàå§¦À̈£¤̧¨©´¦¨»Ÿ¨¼§¨¦Æ§¨
äLî-ãéa úBùrì ýåýé äeö øLà äëàìnä©§¨½̈£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²©«£−Ÿ§©¤®

:ýåýéì äáãð ìûøNé-éðá eàéáäôéùéìù ¥¦¯§¥«¦§¨¥²§¨−̈©«Ÿ̈«
ìýåýé àø÷ eàø ìàøNé éða-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§²¨¨¬§Ÿ̈−

ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìûìöa íLa§¥®§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬
äãeäéi''yx:àìíéýìû çeø Búà àlîéå §¨«©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®

:äëàìî-ìëáe úrãáe äðeáúa äîëça§¨§¨²¦§¨¬§©−©§¨§¨¨«
áìóñkáe áäfa úùrì úáLçî áLçìå§©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²Ÿ©¨¨¬©¤−¤

:úLçpáeâìúLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe ©§«¤©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤
:úáLçî úëàìî-ìëa úBùrì õr¥®©«£−Ÿ§¨§¤¬¤©«£¨«¤

ãì-ïa áàéìäàå àeä Baìa ïúð úøBäìe§−Ÿ¨©´§¦®¾§¨«¢¦¨¬¤
ïã-ähîì Cîñéçài''yx:äì-úîëç íúà àlî £¦«¨−̈§©¥¨«¦¥̧Ÿ¹̈¨§©

Løç úëàìî-ìk úBNrì áì|í÷øå áLçå ¥À©«£»¨§¤´¤¨¨´§¥¼§Ÿ¥º
âøàå LMáe éðMä úrìBúa ïîbøàáe úìëza©§¥´¤¨«©§¨À̈§©¯©©¨¦²©¥−§Ÿ¥®
:úáLçî éáLçå äëàìî-ìk éNòŸ¥Æ¨§¨½̈§«§¥−©«£¨«Ÿ

åìàìëå áàéìäàå ìàìöá äNrå|Léà §¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈§´Ÿ¦´
äðeáúe äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç£©¥À£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ
úãár úëàìî-ìk-úà úùrì úrãì änää¥½¨¨©´©©«£½Ÿ¤¨§¤−¤£Ÿ©´

:ýåýé äeö-øLà ìëì LãwäáäLî àø÷iå ©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«©¦§¨´¤À
-íëç Léà-ìk ìàå áàéìäà-ìàå ìàìöa-ìà¤§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨¦´£©

äáø÷ì Baì BàNð øLà ìk Baìa äîëç ýåýé ïúð øLà áì¥½£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨§−̈§¦®µŸ£¤´§¨´¦½§¨§¨¬

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂכט¯·b Ïk ¿ƒ¿…∆¿«»»¿«

ÔB‰nÚ ÔB‰aÏ ÈÚ¯˙‡c ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿

ÈÈ „wÙ Èc ‡z„·Ú ÏÎÏ ‰‡˙È‡Ï¿«¿»»¿»ƒƒ¿»ƒ«≈¿»

È�· e‡È˙È‡ ‰LÓ„ ‡„Èa „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ»¿…∆«¿ƒ¿≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡z·„� Ï‡¯NÈל¯Ó‡Â ƒ¿»≈¿«¿»√»¿»«¬«

ÈÈ Èa¯c BÊÁ Ï‡¯NÈ È�·Ï ‰LÓ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¬¿«ƒ¿»

¯eÁ ¯· È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆa ÌeLa¿¿«¿≈«ƒ«

:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏלאÌÏL‡Â ¿ƒ¿»ƒ»¿«¿≈

ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‰‡e·� Áe¯ dnÚƒ≈«¿»ƒ√»¿»

ÏÎ·e ÚcÓ·e e�˙ÏÎeÒa ‡˙ÓÎÁa¿»¿¿»¿¿¿»¿««¿»

:‡„È·ÚלבÔÂ�Óe‡ ‡Ùl‡Ïe ƒƒ»¿«»»«¿»

‡tÒÎ·e ‡·‰„a „aÚÓÏ¿∆¿«¿«¬»¿«¿»

:‡LÁ�·eלגÔ·‡ ˙e�Óe‡·e ƒ¿»»¿»∆∆

‡Ú‡ ˙e¯b�·e ‡ÓÏL‡Ï ‡·Ë»»¿«¿»»¿«»»»

:ÔÂ�Óe‡ ˙„È·Ú ÏÎa „aÚÓÏ¿∆¿«¿»ƒƒ««¿»

‰e‡לד daÏa ·‰È ‡Ùl‡Ïe¿«»»¿«¿ƒ≈

‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡ ¯a ·‡ÈÏ‰‡Â¿»√ƒ»«¬ƒ»»¿ƒ¿»

:Ô„„לה˙eÓÈkÁ ÔB‰nÚ ÌÏL‡ ¿»«¿≈ƒ¿«ƒ

Ôn‡Â ¯b� ˙„È·Ú Ïk „aÚÓÏ ‡aÏƒ»¿∆¿«»ƒƒ««»¿»»

Ú·ˆa ‡�Âb¯‡·e ‡ÏÎ˙a ¯iˆÂ¿«»¿ƒ¿»¿«¿¿»»ƒ¿«

Ïk È„·Ú ÈÁÓe ‡ˆe··e È¯B‰Ê¿ƒ¿»«≈»¿≈»

:ÔÂ�Óe‡ ÈÙÏÓe ‡„È·Úא„·ÚÂ ƒƒ»«¿≈«¿»«¬«

ÌÈkÁ ¯·b ÏÎÂ ·‡ÈÏ‰‡Â Ï‡Ïˆa¿«¿≈¿»√ƒ»¿»¿««ƒ

‡˙e�˙ÏÎeÒÂ ‡ÓÎÁ ÈÈ ·‰Èc ‡aÏƒ»ƒ«¿»»¿»¿¿¿»»

˙„È·Ú Ïk ˙È „aÚÓÏ ÚcÓÏ ÔB‰a¿¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒ«

:ÈÈ „wt Èc ÏÎÏ ‡L„e˜ ÔÁÏt»¿«¿»¿…ƒ«≈¿»

Ï‡Ïˆ·Ïב ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆ƒ¿«¿≈

‡aÏ ÌÈkÁ ¯·b ÏÎÏe ·‡ÈÏ‰‡Ïe¿»√ƒ»¿»¿««ƒƒ»

Ïk daÏa ‡˙ÓÎÁ ÈÈ ·‰Ècƒ«¿»»¿¿»¿ƒ≈»

‡z„·ÚÏ ·¯˜ÓÏ daÏ ÈÚ¯˙‡c¿ƒ¿¿≈ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»

é"ùø

ּכתיב: והּנׂשאם מריםּבנּה.eÁ¯(Ï)מּׁשמם ׁשל ְְְְְְִִִִִֶַָָָ

הירּודים.ÈÏ‰‡Â‡·(Ï„)היה: מן ּדן, מּׁשבט ָָ¿»√ƒ»ְִִִֵֶַָ
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:úréøéäéúçà úòéøéä Lîç-úà øaçéå ©§¦«Ÿ©§©¥Æ¤£¥´©§¦½Ÿ©©−
:úçà-ìà úçà øaç úòéøé Lîçå úçà-ìà¤¤¨®§¨¥³§¦ŸÆ¦©½©©−¤¤¨«

àéïk úøaçna äöwî úçàä äréøéä úôN ìr úìëz úàìì Nriå©©¹©ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈¦¨−̈©©§¨®¤¥³

:d˙È „aÚÓÏגÌ„˜ ÔÓ e·ÈÒ�e ¿∆¿«»«¿ƒƒ√»

Èc ‡˙eL¯Ù‡ Ïk ˙È ‰LÓ…∆»»«¿»»ƒ

˙„È·ÚÏ Ï‡¯NÈ È�a e‡È˙È‡«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ«

Ôep‡Â d˙È „aÚÓÏ ‡L„e˜ ÔÁÏt»¿«¿»¿∆¿«»«¿ƒ

¯Ùˆa ‡z·„� „BÚ dÏ Ô˙ÈÓ«¿«≈¿«¿»ƒ¿«

:¯Ùˆaד‡iÓÈkÁ Ïk B˙‡Â ƒ¿»«¬»«ƒ«»

‡L„e˜ ˙„È·Ú Ïk ˙È ÔÈ„·Úc¿»¿ƒ»»ƒƒ«¿»

:ÔÈ„·Ú Ôep‡c dz„·ÚÓ ¯·b ¯·b¿«¿«≈ƒƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ

ÔbÒÓה ¯ÓÈÓÏ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆¿≈««¿«

‡�ÁÏt ˙qÓ ‰‡˙È‡Ï ‡nÚ«»¿«¿»»ƒ«»¿»»

:d˙È „aÚÓÏ ÈÈ „wÙc ‡z„·ÚÏ¿ƒƒ¿»¿«≈¿»¿∆¿«»«

ÊB¯Î‡ו e¯·Ú‡Â ‰LÓ „wÙe«≈…∆¿«¬«»»

‡˙z‡Â ¯·b ¯ÓÈÓÏ ‡˙È¯LÓ·¿«¿ƒ»¿≈«¿«¿ƒ¿»

‡z„·Ú „BÚ Ôe„·ÚÈ ‡Ï»««¿ƒƒ¿»

‡nÚ ˜ÒÙe ‡L„e˜ ˙eL¯Ù‡Ï¿«¿»¿»¿««»

:‰‡˙È‡lÓז˙qÓ ˙Â‰ ‡z„·ÚÂ ƒ¿«¿»»¿ƒƒ¿»¬«ƒ«

:˙¯˙ÈÂ d˙È „aÚÓÏ ‡z„·Ú ÏÎÏ¿»ƒƒ¿»¿∆¿«»«ƒ»»

È„·Úaח ‡aÏ ÈÓÈkÁ ÏÎ e„·ÚÂ«¬»»«ƒ≈ƒ»¿»¿≈

ÔÚÈ¯È ¯NÚ ‡�kLÓ ˙È ‡z„·Úƒƒ¿»»«¿¿»¬«¿ƒ»

Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â ¯ÈÊL ıe·c¿¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«

Ôn‡ „·BÚ ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ È¯B‰Ê¿ƒ«¿ƒ«»»

:ÔB‰˙È „·Úט‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡ ¬«»¿À¿»ƒƒ¬»

‡È˙eÙe ÔÈn‡ ‡È�Ó˙e ÔÈ¯ÒÚ ‡„Á¬»«¿ƒ¿«¿»«ƒ¿»

‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡«¿««ƒƒƒ¬»¬»

:‡˙ÚÈ¯È ÏÎÏ ‡„Á ‡˙ÁLÓƒ¿¬»¬»¿»¿ƒ»»

ÌÚי ‡„Á ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏÂ¿»≈»»≈¿ƒ»¬»ƒ

ÌÚ ‡„Á ÛÙÏ ÔÚÈ¯È LÓÁÂ ‡„Á¬»¿»≈¿ƒ»»≈¬»ƒ

:‡„Áיא‡ÏÎ˙c ÔÈ·e�Ú „·ÚÂ ¬»«¬«¬ƒ¿ƒ¿»

‡¯ËqÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙÒ ÏÚ«ƒ¿»ƒƒ¬»¬»ƒƒ¿»

‡˙ÙÒa „·Ú Ôk ÈÙBÏ ˙Èa≈≈≈¬«¿ƒ¿»

é"ùø

ּׁשּנאמר מה לד)לקּים לפניֿ(איוב ׁשֹוע "ולאֿנּכר : ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַֹ

‰Ú·„‰(‰)":דל ÈcÓ.העבֹודה:יֹותר צר מּכדי ַƒ≈»¬…»ְֲִֵֵֶָָֹ

(Â)‡ÏkiÂ.:מניעה ‰È˙‰(Ê)לׁשֹון ‰Î‡Ïn‰Â «ƒ»≈ְְִָ¿«¿»»»¿»

‰Î‡Ïn‰ŒÏÎÏ Ìic.ּדּים היתה ההבאה ּומלאכת «»¿»«¿»»ְְֲֶֶַַָָָָָ

לעׂשֹות מׁשּכן ׁשל הּמלאכה לכל הּמׁשּכן, עֹוׂשי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָׁשל

ּולהֹותר: ח)ּכמֹוB‰Â˙¯.אֹותּה "והכּבד(לעיל את: ְֵָ¿≈ְְְֵֶַ



�� ldwieeliriax mei qelwpe`

:dúà úùrì äëàìnä-ìàâéðôlî eç÷iå ¤©§¨−̈©«£¬ŸŸ¨«©¦§º¦¦§¥´
éða eàéáä øLà äîeøzä-ìk úà äLî¤À¥³¨©§¨Æ£¤̧¥¦¹§¥´
dúà úùrì Lãwä úãár úëàìîì ìûøNé¦§¨¥À¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤©«£´ŸŸ¨®
:ø÷aa ø÷aa äáãð ãBò åéìà eàéáä íäå§Â¥Â¥¦̧¥¨¬²§¨−̈©¬Ÿ¤©«Ÿ¤

ãúëàìî-ìk úà íéNòä íéîëçä-ìk eàáiå©¨¸ŸÆ¨©´£¨¦½¨«Ÿ¦¾¥−¨§¤´¤
änä-øLà Bzëàìnî Léà-Léà Lãwä©®Ÿ¤¦«¦¬¦§©§−£¤¥¬¨

:íéùòäíéaøî øîàl äLî-ìà eøîàiå Ÿ¦«Ÿ©«Ÿ§Æ¤¤´¥½Ÿ©§¦¬
-øLà äëàìnì äãárä écî àéáäì írä̈−̈§¨¦®¦¥³¨«£Ÿ̈Æ©§¨½̈£¤

dúà úùrì ýåýé äeöi''yx:åäLî åöéå ¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬ŸŸ¨«©§©´¤À
äMàå Léà øîàì äðçna ìB÷ eøéáriå©©«£¦̧¬©©«£¤»¥Ÿ¼¦´§¦À̈
Lãwä úîeøúì äëàìî ãBò-eNré-ìà©©«£²§¨−̈¦§©´©®Ÿ¤

àéáäî írä àìkiåi''yx:æäúéä äëàìnäå ©¦¨¥¬¨−̈¥«¨¦«§©§¨À̈¨«§¨¬
dúà úBùrì äëàìnä-ìëì íiã©¨²§¨©§¨−̈©«£´ŸŸ¨®

øúBäåi''yx:ñéòéáøçéNòa áì-íëç-ìë eùriå §¥«©©«£¸Ÿ¨£©¥¹§Ÿ¥¯
LL úòéøé øNr ïkLnä-úà äëàìnä©§¨¨²¤©¦§−̈¤´¤§¦®Ÿ¥´
íéáøk éðL úrìBúå ïîbøàå úìëúe øæLî̈§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©¨¦½§ª¦²

:íúà äNr áLç äNrîèäréøéä Cøà ©«£¥¬¥−¨¨¬Ÿ¨«¹Ÿ¤©§¦¨´
òaøà áçøå änàa íéøNrå äðîL úçàä̈«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´
-ìëì úçà äcî úçàä äréøéä änàä«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−§¨
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:úéðMä úøáçä äréøéä úôN-ìrçéNriå ©§©´©§¦½̈©«Ÿ¤−¤©¥¦«©©²©
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Ó ‡˙È�zÏ·˜Ï ‡„Á ‡i·e�Ú Ô�eÎ ƒ¿≈»¿«¿»¬«»¬»»√≈

:‡„ÁיגÔÈÙ¯et ÔÈLÓÁ „·ÚÂ ¬»«¬««¿ƒ¿ƒ

ÌÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯È ˙È ÛÙÏÂ ·‰„cƒ¿»¿»≈»¿ƒ¬»¬»ƒ

:„Á ‡�kLÓ ‰Â‰Â ‡iÙ¯eÙa ‡„Á¬»¿¿«»«¬»«¿¿»»

ÏÚיד ‡Ò¯ÙÏ ÈfÚÓc ÔÚÈ¯È „·ÚÂ«¬«¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿»»«

„·Ú ÔÚÈ¯È ¯NÚ „Á ‡�kLÓ«¿¿»«¬«¿ƒ»¬«

:Ô‰˙Èטו‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡ »¿∆À¿»ƒƒ¬»¬»

‡È˙et ÔÈn‡ Úa¯‡Â ÔÈn‡a ÔÈ˙Ïz¿»ƒ¿«ƒ¿«¿««ƒ¿»

‡„Á ‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Ècƒƒ¬»¬»¿«¿»¬»

:ÔÚÈ¯È ¯NÚ „ÁÏטז˙È ÛÙÏÂ ¿«¬«¿ƒ»¿»≈»

ÔÚÈ¯È ˙L ˙ÈÂ „BÁÏ ÔÚÈ¯È LÓÁ¬≈¿ƒ»¿¿»≈¿ƒ»

:„BÁÏיזÔÈLÓÁ ÔÈ·e�Ú „·ÚÂ ¿«¬«¬ƒ«¿ƒ

˙Èa ‡¯ËÒa ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙÒ ÏÚ«ƒ¿»ƒƒ¬»¿ƒ¿»≈

ÏÚ „·Ú ÔÈ·e�Ú ÔÈLÓÁÂ ÈÙBÏ≈¿«¿ƒ¬ƒ¬««

ÈÙBÏ ˙È·„ ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙÒƒ¿»ƒƒ¬»¿≈≈

:‡˙È�zיח‡LÁ�c ÔÈÙ¯et „·ÚÂ ƒ¿≈»«¬«¿ƒƒ¿»»

ÈÂ‰ÓÏ ‡�kLÓ ˙È ‡ÙtÏÏ ÔÈLÓÁ«¿ƒ¿«»»»«¿¿»¿≈¡≈

:„Áיט‡�kLÓÏ ‰‡ÙBÁ „·ÚÂ »«¬«»»¿«¿¿»

‰‡ÙBÁÂ È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓ«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈¿»»

:‡lÚlÓ ‡�BbÒÒ„ ÈÎLÓכ„·ÚÂ «¿≈¿«¿»ƒ¿≈»«¬«

ÔÈhL ÈÚ‡c ‡�kLÓÏ ‡itc ˙È»««»¿«¿¿»¿»≈ƒƒ

:ÔÈÓÈ˜כא‡k¯‡ ÔÈn‡ ¯NÚ »¿ƒ¬««ƒÀ¿»

‡˙n‡ ˙ebÏÙe ‡˙n‡Â ‡t„„¿«»¿«¿»«¿«¿»

:„Á ‡t„c ‡È˙etכבÔÈz¯z ¿»¿«»»«¿≈

‡„Á ÔÈ·lLÓ „Á ‡t„Ï ÔÈ¯Èƒ̂ƒ¿«»«¿«¿ƒ¬»

Ètc ÏÎÏ „·Ú Ôk ‡„Á Ï·˜Ï»√≈¬»≈¬«¿…«≈

:‡�kLÓכג‡itc ˙È „·ÚÂ «¿¿»«¬«»««»

¯·Ú Áe¯Ï ÔÈtc ÔÈ¯ÒÚ ‡�kLÓÏ¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ¿«≈«

:‡ÓB¯cכדÔÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â »»¿«¿¿ƒ«¿ƒ

ÔÈtc ÔÈ¯ÒÚ ˙BÁz „·Ú ÛÒÎcƒ¿«¬«¿∆¿ƒ«ƒ

ÔÈ¯˙Ï „Á ‡t„ ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈

ldwieeliying mei qelwpe`

ì ãçàä Løwä-úçz íéðãàéðLe åéúãé ézL £¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà:åéúãé ézL £¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«

äëäNr ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¨−̈
:íéLø÷ íéøNråëóñk íäéðãà íéraøàå ¤§¦¬§¨¦«§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤

íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½
:ãçàä Løwä úçzæëäné ïkLnä éúkøéìe ©−©©¤¬¤¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈¨®¨
:íéLø÷ äML äNrçëäNr íéLø÷ éðLe ¨−̈¦¨¬§¨¦«§¥³§¨¦Æ¨½̈

:íéúëøia ïkLnä úòö÷îìèëíîàBú eéäå ¦§ª§−Ÿ©¦§¨®©©§¨¨«¦§¨´«£¦»
-ìà BLàø-ìà íénú eéäé åcçéå ähîlî¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ¤Ÿ½¤

ì äNr ïk úçàä úrahäì íäéðLéðL ©©©−©¨«¤¨®¥µ¨¨´¦§¥¤½¦§¥−
:úrö÷näìíäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäå ©¦§Ÿ«Ÿ§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´

éðL íéðãà éðL íéðãà øNr äML óñk¤½¤¦¨¬¨−̈£¨¦®§¥³£¨¦Æ§¥´
:ãçàä Løwä úçz íéðãààìéçéøa Nriå £¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«©©¬©§¦¥−

ïkLnä-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éör£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©©¦§−̈
:úçàäáì-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå ¨«¤¨«©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©

éLø÷ì íçéøá äMîçå úéðMä ïkLnä©¦§−̈©¥¦®©«£¦¨³§¦¦Æ§©§¥´
:äné íéúëøiì ïkLnäâìçéøaä-úà Nriå ©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨©©−©¤©§¦´©

-ìà äöwä-ïî íéLøwä CBúa çøáì ïëézä©¦®Ÿ¦§¸Ÿ©Æ§´©§¨¦½¦©¨¤−¤
:äöwäãì-úàå áäæ ätö íéLøwä-úàå ©¨¤«§¤©§¨¦º¦¨´¨À̈§¤

óöéå íçéøaì íéza áäæ äNr íúòaè©§Ÿ¨Æ¨¨´¨½̈¨¦−©§¦¦®©§©¬
:áäæ íçéøaä-úàäìúëøtä-úà ùriå ¤©§¦¦−¨¨«©©̧©ŸÆ¤©¨½Ÿ¤

øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®
:íéáøk dúà äNr áLç äNrîåìdì Nriå ©«£¥¬¥²¨¨¬Ÿ−̈§ª¦«©©´©À̈

áäæ íäéåå áäæ ítöéå íéhL éãenr äraøà©§¨¨Æ©¥´¦¦½©§©¥´¨½̈¨«¥¤−¨¨®
:óñë-éðãà äraøà íäì ÷öiåæìúìëz ìäàä çúôì Cñî Nriå ©¦´Ÿ¨¤½©§¨−̈©§¥¨«¤©©³©¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤

‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e È‰B¯Èƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»

:È‰B¯Èˆ ÔÈ¯˙Ï „Áכה¯ËÒÏÂ «ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿«

„·Ú ‡�etˆ Áe¯Ï ‡˙È�z ‡�kLÓ«¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»¬«

:ÔÈtc ÔÈ¯ÒÚכוÔÈÚa¯‡Â ∆¿ƒ«ƒ¿«¿¿ƒ

ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ«¿≈ƒ¿»¿≈«¿ƒ

ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ

:„Á ‡tc ˙BÁzכזÈÙÈÒÏÂ ¿«»»¿ƒ¿»≈

:ÔÈt„ ‡zL „·Ú ‡·¯ÚÓ ‡�kLÓ«¿¿»««¿»¬«ƒ»«ƒ

ÈÂÊÏ˙כח „·Ú ÔÈtc ÔÈ¯˙e¿≈«ƒ¬«¿»¿«

:ÔB‰ÈÙBÒa ‡�kLÓכטBÂ‰Â «¿¿»¿≈«¬

ÔÈ�eÎÓ BÂ‰ ‡„ÁÎÂ Ú¯lÓ ÔÈ�eÎÓ¿«¿ƒƒ¿«¿«¬»¬¿«¿ƒ

„·Ú Ôk ‡„Á ‡˙˜ÊÚÏ dLÈ¯ ÏÚ«≈≈¿ƒ¿»»¬»≈¬«

:ÔÈÂÊ ÔÈ¯˙Ï ÔB‰ÈÂ¯˙ÏלBÂ‰Â ¿«¿≈ƒ¿≈»¿»«¬

ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈt„ ‡È�Óz¿«¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿«

ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ¯NÚ ‡zLƒ»¬««¿ƒ¿≈«¿ƒ

:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ¿«»»

ÔÈhLלא ÈÚ‡c È¯aÚ „·ÚÂ«¬««¿≈¿»≈ƒƒ

:„Á ‡�kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ‡LÓÁ«¿»¿«≈¿««¿¿»»

ËÒ¯לב Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿«

ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ ‡˙È�z ‡�kLÓ«¿¿»ƒ¿≈»¿«¿»«¿ƒ

:‡·¯ÚÓ ÔB‰ÈÙBÒÏ ‡�kLÓ Èt„Ï¿«≈«¿¿»¿≈««¿»

ÚÈˆÓ‡‰לג ‡¯aÚ ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿»¿ƒ»»

ÈÙÈÒ ÔÓ ‡it„ B‚a ‡¯aÚ‡Ï¿«¿»»¿««»ƒ¿»≈

:ÈÙÈÒÏלד‡·‰„ ‡ÙÁ ‡itc ˙ÈÂ ƒ¿»≈¿»««»¬»«¬»

‡¯˙‡ ‡·‰c „·Ú ÔB‰˙˜ÊÚ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿¬««¬»«¿»

:‡·‰c ‡i¯aÚ ˙È ‡ÙÁÂ ‡i¯aÚÏ¿«¿«»«¬»»«¿«»«¬»

ÏÎz‡לה ‡zÎ¯t ˙È „·ÚÂ«¬«»»À¿»ƒ¿»

¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ

˙¯eˆ d˙È „·Ú Ôn‡ „·BÚ«»»¬«»««

:ÔÈ·e¯kלו‡Úa¯‡ dÏ „·ÚÂ ¿ƒ«¬«««¿¿»

ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c Ôe�ÙÁÂ ÔÈhL È„enÚ«≈ƒƒ«¬»«¬»»≈

ÔÈÎÓÒ ‡Úa¯‡ ÔB‰Ï CÈz‡Â ‡·‰c«¬»¿«ƒ¿«¿¿»«¿ƒ

:ÛÒÎcלזÚ¯˙Ï ‡Ò¯t „·ÚÂ ƒ¿»«¬«¿»»ƒ¿«

Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡�kLÓ«¿¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«

:¯iˆ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ««»



�� ldwieeliying mei qelwpe`

ì ãçàä Løwä-úçz íéðãàéðLe åéúãé ézL £¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà:åéúãé ézL £¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«

äëäNr ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¨−̈
:íéLø÷ íéøNråëóñk íäéðãà íéraøàå ¤§¦¬§¨¦«§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤

íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½
:ãçàä Løwä úçzæëäné ïkLnä éúkøéìe ©−©©¤¬¤¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈¨®¨
:íéLø÷ äML äNrçëäNr íéLø÷ éðLe ¨−̈¦¨¬§¨¦«§¥³§¨¦Æ¨½̈

:íéúëøia ïkLnä úòö÷îìèëíîàBú eéäå ¦§ª§−Ÿ©¦§¨®©©§¨¨«¦§¨´«£¦»
-ìà BLàø-ìà íénú eéäé åcçéå ähîlî¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ¤Ÿ½¤

ì äNr ïk úçàä úrahäì íäéðLéðL ©©©−©¨«¤¨®¥µ¨¨´¦§¥¤½¦§¥−
:úrö÷näìíäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäå ©¦§Ÿ«Ÿ§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´

éðL íéðãà éðL íéðãà øNr äML óñk¤½¤¦¨¬¨−̈£¨¦®§¥³£¨¦Æ§¥´
:ãçàä Løwä úçz íéðãààìéçéøa Nriå £¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«©©¬©§¦¥−

ïkLnä-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éör£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©©¦§−̈
:úçàäáì-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå ¨«¤¨«©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©

éLø÷ì íçéøá äMîçå úéðMä ïkLnä©¦§−̈©¥¦®©«£¦¨³§¦¦Æ§©§¥´
:äné íéúëøiì ïkLnäâìçéøaä-úà Nriå ©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨©©−©¤©§¦´©

-ìà äöwä-ïî íéLøwä CBúa çøáì ïëézä©¦®Ÿ¦§¸Ÿ©Æ§´©§¨¦½¦©¨¤−¤
:äöwäãì-úàå áäæ ätö íéLøwä-úàå ©¨¤«§¤©§¨¦º¦¨´¨À̈§¤

óöéå íçéøaì íéza áäæ äNr íúòaè©§Ÿ¨Æ¨¨´¨½̈¨¦−©§¦¦®©§©¬
:áäæ íçéøaä-úàäìúëøtä-úà ùriå ¤©§¦¦−¨¨«©©̧©ŸÆ¤©¨½Ÿ¤

øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®
:íéáøk dúà äNr áLç äNrîåìdì Nriå ©«£¥¬¥²¨¨¬Ÿ−̈§ª¦«©©´©À̈

áäæ íäéåå áäæ ítöéå íéhL éãenr äraøà©§¨¨Æ©¥´¦¦½©§©¥´¨½̈¨«¥¤−¨¨®
:óñë-éðãà äraøà íäì ÷öiåæìúìëz ìäàä çúôì Cñî Nriå ©¦´Ÿ¨¤½©§¨−̈©§¥¨«¤©©³©¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤

‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e È‰B¯Èƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»

:È‰B¯Èˆ ÔÈ¯˙Ï „Áכה¯ËÒÏÂ «ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿«

„·Ú ‡�etˆ Áe¯Ï ‡˙È�z ‡�kLÓ«¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»¬«

:ÔÈtc ÔÈ¯ÒÚכוÔÈÚa¯‡Â ∆¿ƒ«ƒ¿«¿¿ƒ

ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ«¿≈ƒ¿»¿≈«¿ƒ

ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ

:„Á ‡tc ˙BÁzכזÈÙÈÒÏÂ ¿«»»¿ƒ¿»≈

:ÔÈt„ ‡zL „·Ú ‡·¯ÚÓ ‡�kLÓ«¿¿»««¿»¬«ƒ»«ƒ

ÈÂÊÏ˙כח „·Ú ÔÈtc ÔÈ¯˙e¿≈«ƒ¬«¿»¿«

:ÔB‰ÈÙBÒa ‡�kLÓכטBÂ‰Â «¿¿»¿≈«¬

ÔÈ�eÎÓ BÂ‰ ‡„ÁÎÂ Ú¯lÓ ÔÈ�eÎÓ¿«¿ƒƒ¿«¿«¬»¬¿«¿ƒ

„·Ú Ôk ‡„Á ‡˙˜ÊÚÏ dLÈ¯ ÏÚ«≈≈¿ƒ¿»»¬»≈¬«

:ÔÈÂÊ ÔÈ¯˙Ï ÔB‰ÈÂ¯˙ÏלBÂ‰Â ¿«¿≈ƒ¿≈»¿»«¬

ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈt„ ‡È�Óz¿«¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿«

ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ¯NÚ ‡zLƒ»¬««¿ƒ¿≈«¿ƒ

:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ¿«»»

ÔÈhLלא ÈÚ‡c È¯aÚ „·ÚÂ«¬««¿≈¿»≈ƒƒ

:„Á ‡�kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ‡LÓÁ«¿»¿«≈¿««¿¿»»

ËÒ¯לב Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿«

ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ ‡˙È�z ‡�kLÓ«¿¿»ƒ¿≈»¿«¿»«¿ƒ

:‡·¯ÚÓ ÔB‰ÈÙBÒÏ ‡�kLÓ Èt„Ï¿«≈«¿¿»¿≈««¿»

ÚÈˆÓ‡‰לג ‡¯aÚ ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿»¿ƒ»»

ÈÙÈÒ ÔÓ ‡it„ B‚a ‡¯aÚ‡Ï¿«¿»»¿««»ƒ¿»≈

:ÈÙÈÒÏלד‡·‰„ ‡ÙÁ ‡itc ˙ÈÂ ƒ¿»≈¿»««»¬»«¬»

‡¯˙‡ ‡·‰c „·Ú ÔB‰˙˜ÊÚ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿¬««¬»«¿»

:‡·‰c ‡i¯aÚ ˙È ‡ÙÁÂ ‡i¯aÚÏ¿«¿«»«¬»»«¿«»«¬»

ÏÎz‡לה ‡zÎ¯t ˙È „·ÚÂ«¬«»»À¿»ƒ¿»

¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ

˙¯eˆ d˙È „·Ú Ôn‡ „·BÚ«»»¬«»««

:ÔÈ·e¯kלו‡Úa¯‡ dÏ „·ÚÂ ¿ƒ«¬«««¿¿»

ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c Ôe�ÙÁÂ ÔÈhL È„enÚ«≈ƒƒ«¬»«¬»»≈

ÔÈÎÓÒ ‡Úa¯‡ ÔB‰Ï CÈz‡Â ‡·‰c«¬»¿«ƒ¿«¿¿»«¿ƒ

:ÛÒÎcלזÚ¯˙Ï ‡Ò¯t „·ÚÂ ƒ¿»«¬«¿»»ƒ¿«

Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡�kLÓ«¿¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«

:¯iˆ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ««»



��ldwiefliying meiqelwpe`

äNrî øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−
ø:í÷çìíäéåå-úàå äMîç åéãenr-úàå Ÿ¥«§¤©¨³£¦¨Æ§¤¨¥́¤½
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ÁÏ˙נבּוב": ·e·�.לכל ׁשּטים עצי ׁשל הּלּוחֹות ָ¿À…ְֲִִֵֶַָ

ּבאמצע: והחלל ‰v·‡˙(Á)רּוח ˙‡¯Óa.ּבנֹות ְְְֶֶַַָָ¿«¿…«…¿…ְ

ּכׁשהן ּבהן ׁשרֹואֹות מראֹות ּבידן היּו ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָיׂשראל

לנדבת מּלהביא עּכבּו לא אֹותן ואף ְְְְְְְִִִִִַַַָָֹמתקּׁשטֹות,

ׁשעׂשּויים מּפני ּבהן מׁשה מֹואס והיה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהּמׁשּכן,

ּכי 'קּבל, הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר הרע. ְִֵֵֶַַַָָָָָליצר

העמידּו ידיהם ׁשעל הּכל, מן עלי חביבין ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹאּלּו

צבאֹות ּבעליהןהּנׁשים ּכׁשהיּו ּבמצרים, רּבֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

להם ּומֹוליכֹות הֹולכֹות היּו ,ּפר ּבעבֹודת ְְֲִִֵֶֶַַָָָיגעים

הּמראֹות ונֹוטלֹות אֹותם, ּומאכילֹות ּומׁשּתה ְְְְֲֲִִֶַַַַָָמאכל

ּומׁשּדלּתֹו ּבּמראה ּבעלּה עם עצמּה רֹואה אחת ְְְְְֲִַַַַַַַַָָָָָוכל

מביאֹות ּכ ּומּתֹו ,מּמ נאה אני לֹומר: ְְְֲִִִִִִַָָָָּבדברים,

ּומתעּברֹות להם ונזקקֹות ּתאוה, לידי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלבעליהם

ׁשּנאמר ׁשם, ח)ויֹולדֹות הּתּפּוח(שה"ש "ּתחת : ְְֱֶֶַַַַַַָ

הּצֹובאֹות". "ּבמראֹות ׁשּנאמר: וזהּו ,"ְְְְְֱִֶֶֶַַַַעֹוררּתי

איׁש ּבין ׁשלֹום לׂשּום ׁשהּוא מהם, הּכּיֹור ְֲִִֵֵֶֶַַָָָונעׂשה

לּה ׁשּקּנא למי ׁשּבתֹוכֹו מּמים להׁשקֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָלאׁשּתֹו,

ׁשהריּבעלּה מּמׁש, מראֹות ׁשהן ל ותדע ונסּתרה. ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבּה וּיעׂש וגֹו' ּכּכר ׁשבעים הּתנּופה "ּונחׁשת ְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָֹנאמר:

לא וכּנֹו וכּיֹור היהוגֹו" ׁשּלא למדּת, ׁשם. הזּכרּו ְְְְְְִֶַַָָָָָֹֹֻ

רּבי ּדרׁש ּכ הּתנּופה, מּנחׁשת ּכּיֹור ׁשל ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹנחׁשת

והּוא נׁשּיא', 'ּבמחזין אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ְְְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָּתנחּומא,
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éåå äøNr íäéðãàå äøNr íäéãenr änàä«©½̈©«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨¨®¨¥¯

:óñk íäé÷eLçå íéãnräâéäîã÷ úàôìå ¨«©ª¦²©«£«¥¤−¨«¤§¦§©²¥¬§¨
:änà íéMîç äçøæîãéäøNr-Lîç íérì÷ ¦§−̈¨£¦¦¬©¨«§¨¦²£¥«¤§¥¬

ìL íäéãenr óúkä-ìà änàíäéðãàå äL ©−̈¤©¨¥®©«¥¤´§½̈§©§¥¤−
ìL:äLåèì äfîe äfî úéðMä óúkìåørL §¨«§©¨¥´©¥¦À¦¤³¦¤Æ§©´©

íäéãnr änà äøNr Lîç íérì÷ øöçä¤«¨¥½§¨¦¾£¥¬¤§¥−©¨®©ª«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äL:äLæèøöçä érì÷-ìk §½̈§©§¥¤−§¨«¨©§¥¯¤«¨¥²

:øæLî LL áéáñæéúLçð íéãnrì íéðãàäå ¨¦−¥¬¨§¨«§¨«£¨¦´¨«©ª¦»§¼¤¼

:d˙È „·Ú ÔÈÁeÏ ÏÈÏÁח„·ÚÂ ¬ƒƒ¬«»≈«¬«

dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡LÁ� ‡¯BÈk ˙È»ƒ»¿»»¿»¿ƒ≈

ÔÈ˙‡c ‡iL� ÔÈÊÁÓa ‡LÁ�¿»»¿∆¿¿«¿«»¿»¿»

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ‰‡lˆÏ¿«»»ƒ¿««¿«ƒ¿»

Ú·¯ט Áe¯Ï ‡z¯c ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿»¿«≈«

¯ÈÊL ıe·„ ‡z¯„ È„¯Ò ‡ÓB¯c»»¿»≈«¿»¿¿ƒ

:ÔÈn‡· ‰‡ÓיÔÈ¯ÒÚ ÔB‰È„enÚ ¿»¿«ƒ«≈∆¿ƒ

ÈÂÂ ‡LÁ� ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»»≈

:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ««»¿ƒ≈¿»

‡ÔÈnיא ‰‡Ó ‡�etˆ Áe¯Ïe¿«ƒ»¿»«ƒ

ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰È„enÚ«≈∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ

ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ�¿»»»≈««»¿ƒ≈

:ÛÒÎcיבÔÈ„¯Ò ‡·¯ÚÓ Áe¯Ïe ƒ¿»¿«««¿»¿»ƒ

‡¯ÒÚ ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡a ÔÈLÓÁ«¿ƒ¿«ƒ«≈«¿»

‡i„enÚ ÈÂÂ ‡¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈«¿»»≈««»

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂיגÁe¯Ïe ¿ƒ≈ƒ¿»¿«

:ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ ‡Á�È„Ó ‡Óecƒ̃»»ƒ¿»«¿ƒ«ƒ

‡ÔÈnיד È¯ÒÚ LÓÁ ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¬≈∆¿≈«ƒ

‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ ‡¯·ÚÏ¿ƒ¿»«≈¿»»

:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂטו‡¯·ÚÏe ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿»

‡z¯c Ú¯˙Ï ‡kÓe ‡kÓ ‡˙È�ƒ̇¿≈»ƒ»ƒ»ƒ¿««¿»

ÔÈn‡ È¯ÒÚ LÓÁ ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¬≈∆¿≈«ƒ

:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»

BÁÒ¯טז ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„¯Ò Ïk»¿»≈¿«¿»¿¿

:¯ÈÊL ıe·cיז‡iÎÓÒÂ ¿¿ƒ¿«¿«»

é"ùø

ÁÏ˙נבּוב": ·e·�.לכל ׁשּטים עצי ׁשל הּלּוחֹות ָ¿À…ְֲִִֵֶַָ

ּבאמצע: והחלל ‰v·‡˙(Á)רּוח ˙‡¯Óa.ּבנֹות ְְְֶֶַַָָ¿«¿…«…¿…ְ

ּכׁשהן ּבהן ׁשרֹואֹות מראֹות ּבידן היּו ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָיׂשראל

לנדבת מּלהביא עּכבּו לא אֹותן ואף ְְְְְְְִִִִִַַַָָֹמתקּׁשטֹות,

ׁשעׂשּויים מּפני ּבהן מׁשה מֹואס והיה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהּמׁשּכן,

ּכי 'קּבל, הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר הרע. ְִֵֵֶַַַָָָָָליצר

העמידּו ידיהם ׁשעל הּכל, מן עלי חביבין ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹאּלּו

צבאֹות ּבעליהןהּנׁשים ּכׁשהיּו ּבמצרים, רּבֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

להם ּומֹוליכֹות הֹולכֹות היּו ,ּפר ּבעבֹודת ְְֲִִֵֶֶַַָָָיגעים

הּמראֹות ונֹוטלֹות אֹותם, ּומאכילֹות ּומׁשּתה ְְְְֲֲִִֶַַַַָָמאכל

ּומׁשּדלּתֹו ּבּמראה ּבעלּה עם עצמּה רֹואה אחת ְְְְְֲִַַַַַַַַָָָָָוכל

מביאֹות ּכ ּומּתֹו ,מּמ נאה אני לֹומר: ְְְֲִִִִִִַָָָָּבדברים,

ּומתעּברֹות להם ונזקקֹות ּתאוה, לידי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלבעליהם

ׁשּנאמר ׁשם, ח)ויֹולדֹות הּתּפּוח(שה"ש "ּתחת : ְְֱֶֶַַַַַַָ

הּצֹובאֹות". "ּבמראֹות ׁשּנאמר: וזהּו ,"ְְְְְֱִֶֶֶַַַַעֹוררּתי

איׁש ּבין ׁשלֹום לׂשּום ׁשהּוא מהם, הּכּיֹור ְֲִִֵֵֶֶַַָָָונעׂשה

לּה ׁשּקּנא למי ׁשּבתֹוכֹו מּמים להׁשקֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָלאׁשּתֹו,

ׁשהריּבעלּה מּמׁש, מראֹות ׁשהן ל ותדע ונסּתרה. ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבּה וּיעׂש וגֹו' ּכּכר ׁשבעים הּתנּופה "ּונחׁשת ְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָֹנאמר:

לא וכּנֹו וכּיֹור היהוגֹו" ׁשּלא למדּת, ׁשם. הזּכרּו ְְְְְְִֶַַָָָָָֹֹֻ

רּבי ּדרׁש ּכ הּתנּופה, מּנחׁשת ּכּיֹור ׁשל ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹנחׁשת

והּוא נׁשּיא', 'ּבמחזין אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ְְְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָּתנחּומא,



��ldwiegliriay meiqelwpe`

íäéLàø éetöå óñk íäé÷eLçå íéãenrä éåå̈¥̧¨«©¦¹©«£«¥¤Æ¤½¤§¦¬¨«¥¤−
:øöçä éãnr ìk óñk íé÷Mçî íäå óñk̈®¤§¥Æ§ª¨¦´¤½¤−Ÿ©ª¥¬¤«¨¥«

øéèôîçéúìëz í÷ø äNrî øöçä ørL Cñîe¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½§¥¯¤
íéøNrå øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®§¤§¦³
únrì úBnà Lîç áçøá äîB÷å Cøà änà©¨Æ½Ÿ¤§¨³§¸Ÿ©Æ¨¥´©½§ª©−

øöçä érì÷i''yx:èéäraøà íäéãnrå ©§¥¬¤«¨¥«§©ª«¥¤Æ©§¨½̈
éetöå óñk íäéåå úLçð äraøà íäéðãàå§©§¥¤¬©§¨−̈§®¤¨«¥¤´¤½¤§¦¯

:óñk íäé÷Lçå íäéLàøëúãúéä-ìëå ¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨«¤§¨©§¥ºŸ
ñ :úLçð áéáñ øöçìå ïkLnìññ ©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤

ïîéñ ä"àåðñ ,íé÷åñô á"ë÷

‡i„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ� ‡i„enÚÏ¿««»¿»»»≈««»

ÔB‰ÈLÈ¯ ÈetÁÂ ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ≈≈

Ïk ÛÒÎc ÔÈLaÎÓ Ôep‡Â ÛÒÎcƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«…

:‡z¯„ È„enÚיחÚ¯˙c ‡Ò¯Ùe «≈«¿»¿»»ƒ¿«

‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎz ¯iˆ „·BÚ ‡z¯c«¿»««»ƒ¿»¿«¿¿»»

ÔÈ¯ÒÚÂ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ

LÓÁ ‡È˙eÙa ‡Óe¯Â ‡k¯‡ ÔÈn‡«ƒÀ¿»¿»¿¿»¬≈

:‡z¯„ È„¯Ò Ï·˜Ï ÔÈn‡«ƒ»√≈¿»≈«¿»

ÔB‰ÈÎÓÒÂיט ‡Úa¯‡ ÔB‰È„enÚÂ¿«≈«¿¿»¿«¿≈

ÛÒÎc ÔB‰ÈÂÂ ‡LÁ� ‡Úa¯‡«¿¿»¿»»»≈ƒ¿«

ÔB‰ÈLeaÎÂ ÔB‰ÈLÈ¯ ÈetÁÂ¿ƒ≈≈¿ƒ≈

:ÛÒÎcכ‡�kLÓÏ ‡ikÒ ÏÎÂ ƒ¿»¿»ƒ«»¿«¿¿»

:‡LÁ�c ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„Ïe¿«¿»¿¿ƒ¿»»

é"ùø

(ׁשפיעגעל),ּתרּגּום ּבלע"ז, מירוא"ׁש מראֹות, ׁשל ְְְֶַַַַ

ּביׁשעיה מצינּו ג)וכן "והּגליֹונים"(ישעיה : ְְְְִִִִֵַַָָ

'ּומחזיתא': ˆ·‡eמתרּגמינן: ¯L‡.להביא ְְְְְִִַָָָ¬∆»¿ְִָ

‰Áˆ¯.(ÁÈ)נדבתן: ÈÚÏ˜ ˙nÚÏקלעיּכמּדת ְִָָ¿À««¿≈∆»≈ְְִֵַַ

ֵֶָהחצר:

ויקהל 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

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¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ìä÷éå úøèôäæ ÷øô à íéëìîá

æâé:øvî íøéç-úà çwiå äîìL Cìnä çìLiåãééìzôð ähnî àeä äðîìà äMà-ïa ©¦§©Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ©¦©¬¤¦−̈¦«Ÿ¤¦¨Á©§¨¨̧¹¦©¥´©§¨¦À
úBùrì úrcä-úàå äðeázä-úàå äîëçä-úà àìniå úLçð Løç éøö-Léà åéáàå§¨¦´¦Ÿ¦»Ÿ¥´§Ÿ ¼¤¼©Â¦¨¥Â¤©¨§¨³§¤©§¨Æ§¤©©½©©£¬Ÿ

:Bzëàìî-ìk-úà Nriå äîìL Cìnä-ìà àBáiå úLçpa äëàìî-ìkåèéðL-úà øöiå ¨§¨−̈©§®Ÿ¤©¨Æ¤©¤´¤§Ÿ½Ÿ©©−©¤¨§©§«©¨²©¤§¥¬
áñé änà äøNr-íézL èeçå ãçàä ãenrä úîB÷ änà äøNr äðîL úLçð íéãenrä̈©¦−§®Ÿ¤§Ÿ¤̧¤§¥¹©À̈©Æ¨©´¨¤½̈§Æ§¥¤§¥´©½̈¨−Ÿ

:éðMä ãenrä-úàæèLîç úLçð ÷öî íéãenrä éLàø-ìr úúì äùr úøúë ézLe ¤¨©¬©¥¦«§¥̧«Ÿ¨¹Ÿ¨À̈Ÿ¨¥²©¨¥¬¨©¦−ª©´§®Ÿ¤¨¥´
:úéðMä úøúkä úîB÷ úBnà Lîçå úçàä úøúkä úîB÷ úBnàæéäNrî íéëáN ©À©Æ©Ÿ¤´¤¨¤½̈§¨¥´©½©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«§¨¦º©£¥´

úçàä úøúkì äráL íéãenrä Làø-ìr øLà úøúkì úBøLøL äNrî íéìãâ äëáN§¨À̈§¦¦Æ©£¥´©§§½©´Ÿ¨½Ÿ£¤−©´Ÿ¨©¦®¦§¨Æ©Ÿ¤´¤¨¤½̈
:úéðMä úøúkì äráLåçéúçàä äëáNä-ìr áéáñ íéøeè éðLe íéãenrä-úà Nriå §¦§−̈©Ÿ¤¬¤©¥¦«©©−©¤¨©¦®§¥Á¦¸¨¦¹©©§¨¨´¨¤À̈

:úéðMä úøúkì äùr ïëå íéðnøä Làø-ìr øLà úøúkä-úà úBqëìèéøLà úøúëå §©³¤©«Ÿ¨ŸÆ£¤Æ©´Ÿ¨¦Ÿ¦½§¥´¨½̈Ÿ©Ÿ¤−¤©¥¦«§«Ÿ¨ÀŸ£¤Æ
:úBnà òaøà íìeàa ïLeL äNrî íéãenrä Làø-ìrëíéãenrä éðL-ìr úøúëå ©´Ÿ¨©¦½©£¥¬©−¨¨®©§©−©«§«Ÿ¨ÀŸ©§¥Æ¨©¦½

úøúkä ìr áéáñ íéøè íéúàî íéðBnøäå äëáOä øárì øLà ïèaä únrlî ìrnî-íb©¦©̧©Æ¦§ª©´©¤½¤£¤−§¥´¤©§¨¨®§¨¦¦³¨©̧¦Æª¦´¨¦½©−©Ÿ¤¬¤
:úéðMäàënrä-úà í÷iå ìëéää íìàì íéãnrä-úà í÷iåïéëé BîL-úà àø÷iå éðîéä ãe ©¥¦«©¨̧¤Æ¤¨´©ª¦½§ª−̈©¥¨®©¹̈¤¤¨©´©§¨¦À©¦§¨³¤§Æ¨¦½

:æra BîL-úà àø÷iå éìàîOä ãenrä-úà í÷iåáëïLBL äùrî íéãenrä Làø ìrå ©¨̧¤Æ¤¨©´©§¨¦½©¦§¨¬¤§−«Ÿ©§©²¬Ÿ¨©¦−©£¥´¨®
:íéãenrä úëàìî ízzåâëìâr BúôN-ãr BúôOî änàa øNr ÷öeî íiä-úà Nriå| ©¦−Ÿ§¤¬¤¨©¦«©©¬©¤©−̈¨®¤´¤Â̈©Â̈¦§¨¸©§¨¹¨´Ÿ

ìL å÷å BúîB÷ änàa Lîçå áéáñ:áéáñ Búà áñé änàa íéLãëúçzî íér÷ôe ¨¦À§¨¥³¨©¨Æ«¨½§¨Æ§¦´¨©½̈¨¬ŸŸ−¨¦«§¨¦Á¦©̧©
BúôNì|íér÷tä íéøeè éðL áéáñ íiä-úà íéôwî änàa øNr Búà íéááñ áéáñ ¦§¨³¨¦Æ«Ÿ§¦´Ÿ½¤µ¤¨©½̈©¦¦¬¤©−̈¨¦®§¥³¦Æ©§¨¦½

:Bú÷öéa íé÷öéäëìL ø÷a øNr éðL-ìr ãîòíéðô äL|ìLe äðBôöíéðô äL|äné §ª¦−¦ª«¨«Ÿ¥º©§¥¯¨¨´¨À̈§¨´Ÿ¦´¨¿¨§¨ÁŸ¦̧¹̈¨
ìLeäL|ìLe äaâð íéðt:äúéa íäéøçà-ìëå äìrîìî íäéìr íiäå äçøæî íéðt äL §¨´Ÿ¦´¤À§¨§¨ÆŸ¦´¦§½̈¨§©¨¬£¥¤−¦§¨®§¨§¨£«Ÿ¥¤−¨«§¨

åë:ìéëé úa íétìà ïLBL çøt ñBk úôN äNrîk BúôNe çôè Béárå§¨§´¤½©§¨²§©£¥¬§©−¤©́¨®©§©¬¦©−¨¦«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
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האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן
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,ÌÁ¯ּבמהרה ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,e�ÁnN,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה

ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי

לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

.miwlg 6 ,zFTC 50 ,xwAA 8 drW ,iWiW lil :clFnd©¨¥¦¦¨¨©Ÿ¤©©¨¦

.daFhl Epilr `Ad WcFw zAWd mFiaE iXiXd mFIA ,ipW xc` Wcg W`xŸŸ¤¨¨¥¦©©¦¦©©©¨¤©¨¨¥§¨

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 ויקהל 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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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה מטו"ב אדר, בו כותבת שאיננה מוצאה מרגוע לנפשה מפני שנדמה לה שלא יצאו 

ידי חובתם וכו'.

והנה ידוע שמעיקרי חובת האשה והאם, שהוא גם זכותה, הנהגת הבית מתאים להוראת תורתנו 

ומצותי', חינוך הבנים והבנות וכו', שמזה מובן אשר כל ענין המפריע לזה אפילו אם רק פועל חלישות, יש 

לשלול אותו בהחלט הכי גמור, כיון שמונע ממילוי התפקיד המוטל עלי' ע"י נותן התורה ובורא העולם.

ומזה מובן ג"כ בהנוגע להאמור לעיל, שאדרבה אם ברצונה לצאת ידי חובתה בהענינים אודותם 

מוכרחת  אדרבה,  אלא  האמור,  תפקידה  למילוי  להפריע  צריך  בזה  הזכרון  שאין  לבד  לא  הרי  כותבת, 

והבנות באורח חיים תורתי מסורתי חסידותי, שלזה  וחינוך הבנים  כוונתי להנהגת הבית  להוסיף בזה, 

כמובן דרושה מנוחת הנפש והרחבת הדעת, ודוקא באופן כזה גורמים נחת רוח אמיתי לנשמת הנפטר, כיון 

שזכרונו גורם ומביא להוספה בתורה ומצותי' חדורים חום וחיות חסידותי.

והשי"ת יזכה ויצליחה ביחד עם בעלה הרב שליט"א, שמתוך בריאות הנכונה יגדלו את כל ילידיהם 

שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

המחכה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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אודסה 6:486:378:358:299:309:2410:2410:1917:3617:4518:0618:1517:2718:29אוקראינה

6:336:218:168:109:139:0710:0610:0217:1517:2417:4617:5517:0618:11אוק. דנייפרופטרובסק

ז'יטומיר 7:016:488:408:349:409:3310:3310:2717:3717:4718:1018:2017:2918:36אוקראינה

6:546:428:338:279:339:2710:2610:2117:3017:4018:0318:1317:2218:29אוקראינה קייב

7:127:019:008:549:549:4810:4810:4318:0218:1018:3118:4017:5218:54איטליה מילאנו

6:356:419:029:059:519:5310:5610:5719:3819:3020:0319:5619:1220:08ארגנטינה ב. איירס

6:476:388:448:399:339:2810:2810:2417:5217:5918:1918:2517:4118:39ארה"ב בולטימור

6:396:308:348:299:249:1910:1910:1517:4017:4718:0818:1417:2918:28ארה"ב ברוקלין נ.י. 

6:296:218:328:289:189:1310:1410:1017:4517:5018:1018:1517:3218:27ארה"ב לוס אנג'לס

6:496:449:008:579:429:3910:3910:3718:2018:2318:4318:4618:0518:57ארה"ב מיאמי

7:177:089:109:0510:029:5610:5610:5218:1518:2218:4318:5018:0419:04ארה"ב מישיגן

6:396:318:358:309:259:2010:2010:1617:4217:4918:0918:1517:3118:29ארה"ב ניו ג'רסי

6:356:268:308:259:209:1510:1510:1117:3617:4318:0418:1117:2518:24ארה"ב ניו הייבן

6:346:248:288:239:199:1410:1310:1017:3317:4118:0118:0817:2318:22ארה"ב שיקאגו

5:596:028:268:289:099:1010:1210:1218:4118:3519:0318:5818:1719:09ברזיל ס. פאולו

5:465:498:138:148:568:579:599:5918:2618:2118:4918:4418:0318:55ברזיל ריו דה ז'נרו

6:586:458:348:289:369:2910:2810:2317:3017:4118:0318:1417:2318:30בריטניה לונדון

7:106:568:428:359:469:3910:3810:3317:3617:4718:1118:2217:2918:39בריטניה מנצ'סטר

7:217:089:008:5410:009:5310:5310:4817:5818:0818:3018:4017:5018:56גרמניה פרנקפורט

באר שבע 6:146:088:208:169:049:0110:009:5817:3517:4017:5918:0417:2218:16ישראל

חיפה 6:156:088:198:159:049:0010:009:5717:3317:3717:5718:0217:0718:14ישראל

6:136:068:188:149:038:599:599:5617:3217:3717:5718:0116:5718:13ישראל ירושלים

6:156:088:208:169:059:0110:019:5817:3417:3917:5918:0317:1918:15ישראל תל אביב

6:556:448:418:359:379:3110:3010:2617:4217:5118:1218:2117:3318:36מולדובה קישינב

6:596:559:149:119:549:5210:5210:5018:3918:4219:0119:0318:2419:14מקסיקו מקסיקו

7:157:149:389:3710:1710:1611:1711:1619:2019:2019:4119:4019:0219:50סינגפור סינגפור

6:356:228:108:039:129:0510:049:5917:0517:1617:3917:4916:5818:06פולין ורשא

7:307:199:179:1210:1210:0611:0611:0118:1918:2818:4918:5718:1019:12צרפת ליאון

7:447:339:279:2010:2510:1811:1811:1318:2518:3518:5719:0618:1719:22צרפת פריז

7:046:548:558:509:489:4210:4210:3817:5818:0618:2718:3517:4818:49קנדה טורונטו

6:436:338:318:269:269:2010:2010:1517:3317:4118:0218:1017:2318:25קנדה מונטריאול

7:347:199:018:5310:0810:0110:5910:5417:5218:0418:2918:4117:4618:59רוסיה מוסקבה

7:137:028:588:529:549:4810:4710:4317:5918:0818:2918:3817:5018:53רוסיה רוסטוב )דנון(

7:177:069:028:569:589:5210:5110:4718:0218:1118:3318:4117:5318:57שוייץ ציריך
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