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*`"nyz'd oey`xÎxc` c"ei ,devz t"y .c"qa

‰˙‡Âתמיד נר להעלות למאור כתית זך זית שמן אליך ויקחו ישראל בני את ,1תצוה

בזה הדיוקים וכיו"ב,2וידועים ישראל בני את צו נאמר שבתורה הציווים דבכל
רק לא הוא תצוה ואתה מ"ש דהדיוק ולהוסיף, ישראל. בני את תצוה ואתה נאמר וכאן
להבין, וצריך המצוה, הוא שמשה משמע תצוה ואתה דלשון בהתוכן, גם אלא ַבהלשון
צריך גם תצוה. ואתה נאמר ולמה הקב"ה, ציווי את לישראל למסור השליח הוא משה הרי

למשה השמן שיביאו אליך, ויקחו מ"ש הנרות3להבין שהעלאת כיון דלכאורה, (אליך),
כתית גו' שמן מ"ש להבין צריך גם למשה. השמן את להביא הוצרך למה אהרן, ע"י היתה

שלאח"ז דבפסוק להבין, צריך גם להאיר. גו' שמן הול"ל דלכאורה מערב4למאור, נאמר
תמיד. נר להעלות נאמר וכאן בוקר עד

היהודיםÓÂ·‡¯ב) וקבל ד"ה הידוע (במאמרו אדמו"ר מו"ח קטן5כ"ק בפורים שנאמר
וחיבור6תרפ"ז צוותא הוא (תצוה) דציווי ישראל,7), בני את תצוה ואתה וזהו .

אוא"ס עם ישראל בני את ומחבר מקשר הוא לישראל8שמשה משפיע שמשה וע"י .
דוגמת הם וישראל [דמשה במשה. והוספה יתרון נעשה עי"ז אוא"ס), עם אותם (שמקשר

כמ"ש ורגל, הרגלים9ראש הם ישראל דכל בקרבו, אנכי אשר העם רגלי אלף מאות שש
שהראש למקום הראש את מוליכים הרגלים שבאדם וכמו שלהם. הראש הוא ומשה דמשה,
(הרגלים ישראל שע"י וישראל, במשה הוא כמו"כ לשם, להגיע יכול אינו עצמו מצד
בקרבו, אנכי אשר העם רגלי אלף מאות שש מ"ש דזהו במשה. עילוי מיתוסף דמשה)

משה של בקרבו דאנכי הגילוי נמשך העם רגלי ישראל10שע"י בני את תצוה ואתה וזהו .[
יביאו עי"ז אוא"ס, עם ישראל בני את ויקשר יצוה שמשה דע"י גו', זית שמן אליך ַויקחו

במשה. אור תוספות שיוסיפו אליך), (ויקחו למשה זית שמן ישראל בני

בהמאמרÏÂ·‡¯ג) מקדים בזה.11זה, פירושים דשני מהימנא, רעיא נקרא רבינו שמשה
האמונה. בענין ישראל את ומפרנס זן ושהוא ישראל של נאמן רועה שהוא

מאמינים בני מאמינים הם שישראל עצמם, מצד בישראל שישנה שתהי'12דהאמונה אפשר ,

ב לאור יצא (*qxhpew*a"pyz ± ohwÎmixetיום "לקראת ,**

. . קטן פורים טוב, כי בו שהוכפל yz`ג' ik 't '` mei,a"pyz'd."

הק'*) בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק זה קונטרס

וטף. נשים מאנשים לכאו"א

כ"ק**) ענה המאמר והפצת הדפסת אודות הדו"ח על

שליט"א: ixaeאדמו"ר b"nfde 'ievxd dlertd lrtiy x"die"

"v"dr xikf` .'ek 'ilfn.

(תצוה).)1 פרשתנו ריש

היהודים)2 וקבל ד"ה א'תקמא. ע' (תצוה) פרשתנו אוה"ת

.(182 ע' ה'תשי"א קיג. ע' תרפ"ז (סה"מ ס"ג תרפ"ז

עה"פ.)3 רמב"ן

כא.)4 כז, פרשתנו

5(– גו' היהודים לוקבל גו' תצוה בואתה דהביאור השייכות

ואילך. ס"ט לקמן ראה

סה"מ)6 ואילך. ג] [שלו, ג לה, ז חוברת ב"התמים" נדפס

ס"ד. שם ראה – ואילך. 180 ע' ה'תשי"א ואילך. קי ע' תרפ"ז

תצוה).)7 ואתה (עה"פ א פב, פרשתנו בתו"א גם כ"ה

.55 הערה נט ע' לקמן בהנסמן וראה ובכ"מ.

רנו).)8 ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת תצוה ואתה בסד"ה כ"ה

"תקשר רסט"ו) (ועד"ז בתחלתו ס"ד תרפ"ז זה ובד"ה ובכ"מ.

ישראל" בני דבהמאמרepi`eאת לומר, ויש אוא"ס". "עם מוסיף

סי"א. כדלקמן עצמם, ישראל בני את מקשר שמשה מפרש

כא.)9 יא, בהעלותך

ס"ה.)10 תרפ"ז הנ"ל בד"ה בכ"ז ראה

ד.)11 סעיף

א.)12 צז, שבת
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תהי' שהאמונה הוא האמונה בענין ישראל את ומפרנס רועה שמשה וזה מקיף, בבחינת
בזהר מ"ש וזהו משה),13בפנימיות. (ע"י ידך על מני' ויתפרנס יתזן דלעילא אמונה ההיא

דזה בהמאמר, וממשיך בפנימיות. אותה שממשיך הוא האמונה את ומפרנס זן שמשה דזה
דור שבכל דמשה לאתפשטותא גם היא בזה הכוונה מהימנא, רעיא הוא דראשי14שמשה ,

שלהם שהאמונה (שבדורם), דישראל האמונה את מחזקים הם דור שבכל ישראל אלפי
מרדכי וכמו בפנימיות. כמארז"ל15תהי' שבדורו, דמשה האתפשטותא שהי' שמרדכי16,

קשור הי' אז המצוות וקיום התורה שלימוד המן, גזירת בזמן שגם בדורו, כמשה בדורו
בלימוד חזק ולעמוד בהוי' ישראל של אמונתם את לחזק ברבים קהילות הקהיל מס"נ, עם
דרא שבכל דילי' ואתפשטותא שמשה בארוכה שמבאר ולאחרי המצוות. וקיום התורה

מבאר דישראל, האמונה את כת17מחזקים גו' שמן הכתוב לשון (למאורדיוק למאור ית
(העצם) למאור מגיעים עי"ז כתית, ונדכא, נשבר הוא שכאו"א הגלות, שבזמן להאיר), ולא
(בהמאמר) להמבואר למאור בכתית דהפירוש השייכות להבין וצריך האור. נמצא שממנו
בפנימיות. שתהי' האמונה את ומפרנס זן דרא] שבכל דילי' [ואתפשטותא שמשה לפנ"ז

המאמר,Â‰�‰ד) בתחלת להמבואר בהמשך (בהמאמר) בא תצוה ואתה בפסוק הביאור
לעשות החלו אשר את היהודים וקבל בהזמן18דפירוש שהחלו מה שקבלו הוא

תורה גזירת19דמתן (בזמן אחשורוש ובימי לעשות), (החלו ההתחלה היתה תורה דבמתן .
מארז"ל [וע"ד היהודים. וקבל הקבלה, היתה קיימו21עה"פ20המן) היהודים, וקבלו קיימו

אחשורוש ובימי הקבלה, רק היתה במ"ת לנשמע נעשה שהקדימו דזה כבר, שקבלו 22מה

eniiwשקבלו פלא23מה דבר הוא שלכאורה בהמאמר, ומדייק ישראל24]. היו תורה דבמתן ,
קודם שגם לזה [דנוסף נעלית הכי בדרגא אלקות גילוי אצלם אז והי' העילוי, בתכלית
הנה סוף, ים בקריעת ובפרט מצרים ביציאת שהי' הגילוי ביותר, נעלים גילויים היו מ"ת
בתכלית ישראל היו אחשורוש ובימי יותר], עוד נעלה גילוי הי' מ"ת בשעת שהי' הגילוי

מצרים גלות בדוגמת הוא גלות [דכל גלות שבכל וההסתר לההעלם דנוסף וכמו25הירידה, ,
כתיב מצרים בכל26שבגלות הוא עד"ז קשה, ומעבודה רוח מקוצר משה אל שמעו ולא

ההעלם הי' המן) גזירת (בזמן אז הנה והמצוות], התורה בקיום נסיונות כמה שישנם גלות,

ב.)13 רכה, ח"ג

א).)14 קיד, א. (קיב, תס"ט תקו"ז

וסט"ו.)15 ס"ג תרפ"ז הנ"ל בד"ה ראה

ב.)16 פ"ו, אסת"ר

סט"ו.)17 תרפ"ז הנ"ל בד"ה

כג.)18 ט, אסתר

ג.)19 צו, מג"א בתו"א היהודים וקבל ברד"ה גם כ"ה

מלוקט (סה"מ ה'תשי"א היהודים וקבל ברד"ה נסמנו – ובכ"מ

.(4 הערה סז ע' ח"ג

א.)20 פח, שבת

כז.)21 ט, אסתר

הבאה)22 שבהערה ובתו"א בהמאמר הענינים מהמשך

שקבלוה דזה משמע, ובכ"מ) רע"א. צט, שם תו"א גם (וראה

בימי ד"ה ובפרש"י הגזירה. בזמן הוא אחשורוש בימי

"מאהבת דשניqpdאחשורוש לומר יש ואולי להם". שנעשה

ס"ט. לקמן ראה – בזה ענינים

אשר)23 את היהודים דוקבל א צח, מג"א בתו"א גם כ"ה

הם שלכאורה אף – שקבלו" מה "קיימו ע"ד הוא לעשות החלו

.4 הערה שם מלוקט סה"מ ראה שונים, ענינים שני

דפורים)24 היהודים וקבל ד"ה ראה – זה לשון בדיוק הביאור

שיז). ע' ח"א מלוקט (סה"מ ס"א ה'תשל"ח קטן

על)25 מצרים שם על נקראו המלכיות "כל ה פט"ז, ב"ר ראה

לישראל". מצירות שהם שם

ט.)26 ו, וארא

xc` c"ei ,devz t"y`"nyz'd ,oey`xÎ

רק היתה העילוי, בתכלית ישראל כשהיו תורה, מתן בזמן ואעפ"כ, יותר, עוד וההסתר
מה קבלו דוקא אז השפלות, בתכלית כשהיו המן, גזירת ובזמן לעשות), (החלו ההתחלה
[דנוסף במס"נ. שלהם התומ"צ קיום הי' הגזירה, דבזמן בזה, ומבאר תורה. במתן שהחלו

בתו"א [כמבואר ח"ו לכפור שלא מס"נ להם שהי' היו27לזה לא דתם ממירים היו שבאם ,

מחשבת דעתם על עלתה לא ואעפ"כ היהודים, על רק היתה הגזירה כי כלום, להם עושים
התומ"צ קיום על גם מס"נ להם הי' ח"ו], ללמוד28חוץ ברבים קהילות שהקהילו ועד ,

במס"נ וזהו29תורה שבדורו. משה היהודי, מרדכי ע"י היתה שלהם המס"נ והתעוררות .[
המן גזירת ובזמן ההתחלה רק היתה תורה דבמתן לעשות, החלו אשר את היהודים וקבל
למדריגה זה) (בענין נתעלו תומ"צ על בפועל מס"נ אז להם שהי' ע"י כי הקבלה, היתה
היהודים. וקבל הקבלה, היתה דוקא אז ולכן תורה, מתן בזמן שהיו מכמו יותר נעלית

‰¯Â‡ÎÏÂ,להמאור מגיעים ונדכא) (נשבר כתית שע"י למאור, בכתית שהפירוש לומר, יש
ביותר נעלה באופן למס"נ באו דוקא הגזירה שבזמן זה על ביאור כי30הוא .

אז שהיו וע"י האור), נמצא (שממנו מאור מגילוי, שלמעלה הנשמה עצם מצד היא מס"נ
הענינים וסדר מהמשך אבל מאור. הנשמה, עצם נתגלה ונדכא), (נשבר דכתית במצב
כתית דענין משמע, מהימנא, דרעיא הענין לאחרי בא למאור בכתית שהפירוש בהמאמר

בפנימיות. שתהי' האמונה את ומפרנס זן שמשה לזה גם שייך למאור

הידועÈÂ˘ה) ע"פ זה ואין31לבאר פשוטה באמונה באלקות מאמינים שישראל דזה
חזי שמזלייהו לפי טעמים. שני מצד הוא זה על ראיות דהנשמה32צריכים .

האמונהd`exשלמעלה שבגוף בהנשמה פועל וזה משכל), שלמעלה (ראי' אלקות
דזה חזי). ממזלי' (שלמעלה הנשמה מעצם הוא האמונה דשורש ביאור, ועוד באלקות.
בענין לא גם בסיבה, תלוי' (שאינה עצמית התקשרות היא באלקות מקושרת הנשמה שעצם
הוא, (הענינים) הביאורים שני שבין דמהחילוקים לומר, ויש משכל). שלמעלה הראי'
מקיף. בבחינת היא שלמעלה הנשמה מראיית הבאה בגוף המלובשת בהנשמה דהאמונה
בגוף המלובשת בהנשמה פעולתה לכן מהתלבשות למעלה היא שלמעלה שהנשמה דכיון
ע"י הוא בפנימיות, תהי' בגוף) המלובשת (בהנשמה שהאמונה ובכדי מקיף. בבחינת היא
המלובשת הנשמה של העצם היא הנשמה עצם כי הנשמה. דעצם עצמית ההתקשרות גילוי
בפנימיותה. היא הנשמה עצם שמצד בהגוף המלובשת דהנשמה האמונה ולכן, בהגוף,

Ê"ÙÚÂלביאור בהמשך בא למאור ד(כתית) שהענין שבהמאמר, הענינים קשר לבאר יש
הוא בפנימיות שתהי' האמונה את ומפרנס זן שמשה זה כי מהימנא, דרעיא הענין

ומ"ש מאור. שלמעלה מאור חזי), ממזלי' (שלמעלה הנשמה עצם את מגלה שהוא zizkע"י ָ

שנסמנו)27 במקומות גם וראה ב. צט, א. צז, ב. צא, מג"א

.12 הערה סח ע' ח"ג מלוקט בסה"מ

שבקלים)28 קל גם לאמונה, בנוגע כי יותר, גדול חידוש שזהו

ובכ"מ). פי"ח. (תניא נפשו מוסר

בפשטות.)29 כמובן יותר, עוד גדול חידוש שזהו

הקודמות.)30 הערות ראה

המשך)31 גם וראה קיד). (ע' פס"א ח"א תער"ב המשך ראה

כמו דהנשמה חזי, דמזלי' משום כו' "האמונה א'קפב ע' ח"ב הנ"ל

עצםהנשמה". האמונהשמצד ענין וכן רואהכו', היא שהיאלמעלה

א.)32 ג, מגילה – הגמרא לשון
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רק היתה העילוי, בתכלית ישראל כשהיו תורה, מתן בזמן ואעפ"כ, יותר, עוד וההסתר
מה קבלו דוקא אז השפלות, בתכלית כשהיו המן, גזירת ובזמן לעשות), (החלו ההתחלה
[דנוסף במס"נ. שלהם התומ"צ קיום הי' הגזירה, דבזמן בזה, ומבאר תורה. במתן שהחלו

בתו"א [כמבואר ח"ו לכפור שלא מס"נ להם שהי' היו27לזה לא דתם ממירים היו שבאם ,

מחשבת דעתם על עלתה לא ואעפ"כ היהודים, על רק היתה הגזירה כי כלום, להם עושים
התומ"צ קיום על גם מס"נ להם הי' ח"ו], ללמוד28חוץ ברבים קהילות שהקהילו ועד ,

במס"נ וזהו29תורה שבדורו. משה היהודי, מרדכי ע"י היתה שלהם המס"נ והתעוררות .[
המן גזירת ובזמן ההתחלה רק היתה תורה דבמתן לעשות, החלו אשר את היהודים וקבל
למדריגה זה) (בענין נתעלו תומ"צ על בפועל מס"נ אז להם שהי' ע"י כי הקבלה, היתה
היהודים. וקבל הקבלה, היתה דוקא אז ולכן תורה, מתן בזמן שהיו מכמו יותר נעלית

‰¯Â‡ÎÏÂ,להמאור מגיעים ונדכא) (נשבר כתית שע"י למאור, בכתית שהפירוש לומר, יש
ביותר נעלה באופן למס"נ באו דוקא הגזירה שבזמן זה על ביאור כי30הוא .

אז שהיו וע"י האור), נמצא (שממנו מאור מגילוי, שלמעלה הנשמה עצם מצד היא מס"נ
הענינים וסדר מהמשך אבל מאור. הנשמה, עצם נתגלה ונדכא), (נשבר דכתית במצב
כתית דענין משמע, מהימנא, דרעיא הענין לאחרי בא למאור בכתית שהפירוש בהמאמר

בפנימיות. שתהי' האמונה את ומפרנס זן שמשה לזה גם שייך למאור

הידועÈÂ˘ה) ע"פ זה ואין31לבאר פשוטה באמונה באלקות מאמינים שישראל דזה
חזי שמזלייהו לפי טעמים. שני מצד הוא זה על ראיות דהנשמה32צריכים .

האמונהd`exשלמעלה שבגוף בהנשמה פועל וזה משכל), שלמעלה (ראי' אלקות
דזה חזי). ממזלי' (שלמעלה הנשמה מעצם הוא האמונה דשורש ביאור, ועוד באלקות.
בענין לא גם בסיבה, תלוי' (שאינה עצמית התקשרות היא באלקות מקושרת הנשמה שעצם
הוא, (הענינים) הביאורים שני שבין דמהחילוקים לומר, ויש משכל). שלמעלה הראי'
מקיף. בבחינת היא שלמעלה הנשמה מראיית הבאה בגוף המלובשת בהנשמה דהאמונה
בגוף המלובשת בהנשמה פעולתה לכן מהתלבשות למעלה היא שלמעלה שהנשמה דכיון
ע"י הוא בפנימיות, תהי' בגוף) המלובשת (בהנשמה שהאמונה ובכדי מקיף. בבחינת היא
המלובשת הנשמה של העצם היא הנשמה עצם כי הנשמה. דעצם עצמית ההתקשרות גילוי
בפנימיותה. היא הנשמה עצם שמצד בהגוף המלובשת דהנשמה האמונה ולכן, בהגוף,

Ê"ÙÚÂלביאור בהמשך בא למאור ד(כתית) שהענין שבהמאמר, הענינים קשר לבאר יש
הוא בפנימיות שתהי' האמונה את ומפרנס זן שמשה זה כי מהימנא, דרעיא הענין

ומ"ש מאור. שלמעלה מאור חזי), ממזלי' (שלמעלה הנשמה עצם את מגלה שהוא zizkע"י ָ

שנסמנו)27 במקומות גם וראה ב. צט, א. צז, ב. צא, מג"א

.12 הערה סח ע' ח"ג מלוקט בסה"מ

שבקלים)28 קל גם לאמונה, בנוגע כי יותר, גדול חידוש שזהו

ובכ"מ). פי"ח. (תניא נפשו מוסר

בפשטות.)29 כמובן יותר, עוד גדול חידוש שזהו

הקודמות.)30 הערות ראה

המשך)31 גם וראה קיד). (ע' פס"א ח"א תער"ב המשך ראה

כמו דהנשמה חזי, דמזלי' משום כו' "האמונה א'קפב ע' ח"ב הנ"ל

עצםהנשמה". האמונהשמצד ענין וכן רואהכו', היא שהיאלמעלה

א.)32 ג, מגילה – הגמרא לשון
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הוא, הגלות, שבזמן דכתית הענין ע"י הוא להמאור להגיע שבכדי בהמאמר ומבאר למאור,
כדלקמן.xwirכי הגלות), בזמן הוא (שעיקרו המס"נ בענין הוא (מאור) הנשמה דעצם הגילוי

(בעיקר)ÔÈ�Ú‰Âו) הוא זה, על נפשו מוסר שהוא באופן היא דישראל שהאמונה דזה הוא,
הגם חזי), (מזלי' רואה שהוא זה מצד דהאמונה הנשמה. עצם שמצד בהאמונה

ביותר גדולה התאמתות היא הראי' שמצד דההתאמתות [כידוע גדול בתוקף מ"מ,33שהיא ,[

מציאותו, עצם עם קשורה ואינה שרואה) זה (מצד סיבה מצד היא שלו שהאמונה כיון
נפשו מוסר שהוא באופן היא דישראל שהאמונה וזה זה, על נפשו שימסור מוכרח אינו
ח"ו. שיכפור כלל אפשר אי ולכן שלו, העצם היא באלקות שהאמונה מפני הוא זה על

Ê"ÙÚÂאת ומפרנס זן (שהוא מהימנא רעיא הוא שמשה דזה בהמאמר מ"ש לבאר יש
דרא) שבכל דמשה (אתפשטותא דור שבכל ישראל לרועי בנוגע גם הוא האמונה)
שמשה זה דלכאורה, התומ"צ. בקיום במס"נ שיעמדו דישראל האמונה את מחזקים שהם

בכ"מ (כמבואר הוא האמונה את ומפרנס עצמו34זן זה במאמר לישראל35וגם שמשפיע ע"י (
האמונה מחזקים דור שבכל ישראל שרועי וזה בפנימיות, האמונה באה שעי"ז באלקות דעת

זה במאמר לומר,36(המבואר יש הנ"ל וע"פ דמס"נ. באופן תהי' דישראל שהאמונה הוא (

xwiry'תהי שהאמונה עצמה, האמונה את ומפרנס זן שהוא זה הוא מהימנא דרעיא הענין
עצם מצד אלא אלקות) רואה שלמעלה שהנשמה זה (מצד הגילויים מצד שהיא כמו רק לא

הוא והשגה) (בדעת בפנימיות האמונה את ממשיך שמשה וזה שהואd`vezהנשמה. מזה
וכנ"ל הנשמה). עצם מצד שהיא כמו האמונה וגילוי (המשכת עצמה האמונה את ומפרנס זן
דעצם עצמית ההתקשרות גילוי ע"י הוא (בדעת) בפנימיות האמונה דהמשכת ה), (סעיף
ישראל רועי חיזקו בפועל למס"נ שהוצרכו שבהדורות דבזה לומר, יש ועפ"ז הנשמה.
מהימנא דרעיא הענין נתגלה במס"נ, שתהי' דישראל האמונה את דמשה) (אתפשטותא

זה עצם37(בענין מצד שהיא כמו האמונה וגילוי המשכת כי עצמו. מבמשה יותר עוד (

בפועל. מס"נ הוא התגלותה עיקר דרא], שבכל דילי' ואתפשטותא משה [שע"י הנשמה

שלÂ‰�‰ז) תומ"צ על בפועל שהמס"נ l`xyiידוע lk.(המן גזירת (בזמן בפורים היתה
בזמן והמס"נ ובניו, במתתיהו (בעיקר) היתה יון) גזירת (בזמן דחנוכה שהמס"נ

היתה המן l`xyiגזירת lkaבהמאמר שמובא מה לבאר יש ועפ"ז שמרדכי16ממדרש38.
במדרש איתא מ"מ דור בכל הוא דמשה שאתפשטותא דהגם בדורו, כמשה בדורו שקול הי'
היהודי דמרדכי שמהמעלות לומר, ויש בדורו. כמשה בדורו שקול הי' (דוקא) שמרדכי

) מהימנא הרעיא הי' שהוא שלielibaהוא (l`xyi lkמהימנא רעיא משה בדוגמת שבדורו.
נק' דורו) אנשי (כל משה של שדורו מזה גם כמובן שבדורו, ישראל לכל דעת שהמשיך

ח"ו)33 לקו"ש וראה א). כו, (ר"ה דיין" נעשה עד "אין שלכן

וש"נ. .121 ע'

רפמ"ב.)34 תניא גם וראה ובכ"מ. ב. עה, משפטים תו"א

יא.)35 סעיף

כו')36 מרע"ה מנשמת ניצוצין "יורדין שם בתניא משא"כ

zrc cnll."העם את

37(.56 הערה לקמן ראה

ג.)38 סעיף

xc` c"ei ,devz t"y`"nyz'd ,oey`xÎ

דעה ע"י39דור ישראל) דכל מהימנא רעיא (שהוא זה ענין גילוי הי' שבמשה [אלא .
שבכל המס"נ כח שגילה ע"י זה ענין גילוי הי' ובמרדכי דורו, אנשי לכל דעת שהמשיך
שקול הי' בדורו שמרדכי במדרש מ"ש בהמאמר שמביא דע"י לומר, ויש דורו]. אנשי

עצמו על הדין את המאמר בעל פסק עי"ז בדורו, (40כמשה מהימנא הרעיא שהוא ,ieliba(

הדור. אנשי כל של

גו',Ê"ÙÚÂח) תצוה ואתה הפסוק בביאור (בהמאמר) הענינים (וסדר) קשר לבאר יש
מקשר הוא שמשה ישראל, בני את תצוה דואתה הפירוש את מבאר שבתחלה
שגם מבאר ולאח"ז האמונה, את ומפרנס זן שהוא ע"י אוא"ס) (עם ישראל בני את ומחבר
מרדכי וכמו דישראל האמונה את מחזקים דמשה) (אתפשטותא דור שבכל ישראל רועי
המצוות, וקיום התורה בלימוד חזק לעמוד ישראל של אמונתם את שחיזק שבדורו) (משה
עצמו), במשה לכאורה שמדבר תצוה ואתה (שבפסוק למאור בכתית הפירוש מבאר ולאח"ז
אתפשטותא ע"י בעיקר הוא הנשמה), (עצם דישראל המאור בחינת מגלה שמשה זה כי

הוא שעי"ז שלהם, המס"נ כח בישראל שעוררו (כתית) הגלות שבזמן גילויxwirדילי'
מאור. הנשמה, עצם

ÍÈ¯ˆÂ,ישראל בני את תצוה לואתה שייך למאור דכתית הענין הנ"ל, ביאור דלפי להבין,
עם ישראל את ומחברים מקשרים דור שבכל דילי' ואתפשטותא שמשה לזה
אליך ויקחו דענין זך, זית שמן אליך לויקחו בהמשך למאור כתית נאמר ובהכתוב אוא"ס,
(כמובא במשה אור תוספות מוסיפים שישראל הוא למשה) שמן מביאים (שישראל גו'

מהמאמר). ס"ב לעיל

בהזמןÂ‰�‰ט) (בפשטות) מדבר לעשות החלו אשר את היהודים וקבל ixg`lyהכתוב

החלו אשר את היהודים וקבל דפירוש בהמאמר דמ"ש לומר, ויש דפורים. הנס
הכתוב פשטות לפי גם הוא תורה, במתן שהחלו מה קיבלו אחשורוש שבימי הוא לעשות
שני תורה, במתן שהחלו מה קיבלו אחשורוש שבימי בזה ועפ"ז, הנס. לאחרי הי' גו' שוקבל
שהיתה והקבלה בהמאמר), (כמפורש שלהם המס"נ ע"י הגזירה בזמן שהיתה הקבלה ענינים.
לומר, ויש (כדלקמן). הגזירה בזמן מהקבלה גם יותר נעלית שהיא דפורים, הנס לאחרי
דשני להמאור, מגיעים הגלות שבזמן דכתית הענין שע"י למאור, כתית בנוגע הוא שעד"ז
התומ"צ קיום על גזירות שישנם זה מצד כתית של במצב נמצאים כשישראל בזה. ענינים
בכתית ענין ועוד שלהם. המס"נ ע"י להמאור מגיעים ועי"ז המאמר), אמירת בזמן שהי' (כמו
ברוחניות, הרחבה וגם בגשמיות הרחבה הרחבה, של במצב נמצאים כשישראל שגם למאור,

בגלות נמצאים שהם אורה41אלא היתה שליהודים דפורים, הנס לאחרי שהי' המצב [וע"ד

וש"נ.)39 ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר ראה

"דין)40 רפ"ג) (אבות המשנה בלשון הפירוש וחשבון"ע"ד

ש"נפרעין מט"ז) (שם המשנה דברי ע"פ – חשבון) ואח"כ (דין

של דינו מדעתו פוסק שהאדם שלאחרי מדעתו", ושלא מדעתו ממנו

עושים זה "דין" שע"פ כיון מדעתו, שלא לעצמו דין פוסק חבירו,

וש"נ). .283 ע' ח"ו לקו"ש (ראה הוא למצבו בנוגע "חשבון"

הגלות",)41 "זמן (רק) מובא (סט"ו) המאמר דבפנים להעיר,

והגזירה". הגלות "זמן – ובה"קיצור"
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דעה ע"י39דור ישראל) דכל מהימנא רעיא (שהוא זה ענין גילוי הי' שבמשה [אלא .
שבכל המס"נ כח שגילה ע"י זה ענין גילוי הי' ובמרדכי דורו, אנשי לכל דעת שהמשיך
שקול הי' בדורו שמרדכי במדרש מ"ש בהמאמר שמביא דע"י לומר, ויש דורו]. אנשי

עצמו על הדין את המאמר בעל פסק עי"ז בדורו, (40כמשה מהימנא הרעיא שהוא ,ieliba(

הדור. אנשי כל של

גו',Ê"ÙÚÂח) תצוה ואתה הפסוק בביאור (בהמאמר) הענינים (וסדר) קשר לבאר יש
מקשר הוא שמשה ישראל, בני את תצוה דואתה הפירוש את מבאר שבתחלה
שגם מבאר ולאח"ז האמונה, את ומפרנס זן שהוא ע"י אוא"ס) (עם ישראל בני את ומחבר
מרדכי וכמו דישראל האמונה את מחזקים דמשה) (אתפשטותא דור שבכל ישראל רועי
המצוות, וקיום התורה בלימוד חזק לעמוד ישראל של אמונתם את שחיזק שבדורו) (משה
עצמו), במשה לכאורה שמדבר תצוה ואתה (שבפסוק למאור בכתית הפירוש מבאר ולאח"ז
אתפשטותא ע"י בעיקר הוא הנשמה), (עצם דישראל המאור בחינת מגלה שמשה זה כי

הוא שעי"ז שלהם, המס"נ כח בישראל שעוררו (כתית) הגלות שבזמן גילויxwirדילי'
מאור. הנשמה, עצם

ÍÈ¯ˆÂ,ישראל בני את תצוה לואתה שייך למאור דכתית הענין הנ"ל, ביאור דלפי להבין,
עם ישראל את ומחברים מקשרים דור שבכל דילי' ואתפשטותא שמשה לזה
אליך ויקחו דענין זך, זית שמן אליך לויקחו בהמשך למאור כתית נאמר ובהכתוב אוא"ס,
(כמובא במשה אור תוספות מוסיפים שישראל הוא למשה) שמן מביאים (שישראל גו'

מהמאמר). ס"ב לעיל

בהזמןÂ‰�‰ט) (בפשטות) מדבר לעשות החלו אשר את היהודים וקבל ixg`lyהכתוב

החלו אשר את היהודים וקבל דפירוש בהמאמר דמ"ש לומר, ויש דפורים. הנס
הכתוב פשטות לפי גם הוא תורה, במתן שהחלו מה קיבלו אחשורוש שבימי הוא לעשות
שני תורה, במתן שהחלו מה קיבלו אחשורוש שבימי בזה ועפ"ז, הנס. לאחרי הי' גו' שוקבל
שהיתה והקבלה בהמאמר), (כמפורש שלהם המס"נ ע"י הגזירה בזמן שהיתה הקבלה ענינים.
לומר, ויש (כדלקמן). הגזירה בזמן מהקבלה גם יותר נעלית שהיא דפורים, הנס לאחרי
דשני להמאור, מגיעים הגלות שבזמן דכתית הענין שע"י למאור, כתית בנוגע הוא שעד"ז
התומ"צ קיום על גזירות שישנם זה מצד כתית של במצב נמצאים כשישראל בזה. ענינים
בכתית ענין ועוד שלהם. המס"נ ע"י להמאור מגיעים ועי"ז המאמר), אמירת בזמן שהי' (כמו
ברוחניות, הרחבה וגם בגשמיות הרחבה הרחבה, של במצב נמצאים כשישראל שגם למאור,

בגלות נמצאים שהם אורה41אלא היתה שליהודים דפורים, הנס לאחרי שהי' המצב [וע"ד

וש"נ.)39 ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר ראה

"דין)40 רפ"ג) (אבות המשנה בלשון הפירוש וחשבון"ע"ד

ש"נפרעין מט"ז) (שם המשנה דברי ע"פ – חשבון) ואח"כ (דין

של דינו מדעתו פוסק שהאדם שלאחרי מדעתו", ושלא מדעתו ממנו

עושים זה "דין" שע"פ כיון מדעתו, שלא לעצמו דין פוסק חבירו,

וש"נ). .283 ע' ח"ו לקו"ש (ראה הוא למצבו בנוגע "חשבון"

הגלות",)41 "זמן (רק) מובא (סט"ו) המאמר דבפנים להעיר,

והגזירה". הגלות "זמן – ובה"קיצור"
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ויקר וששון ברוחניות42ושמחה וגם בפשטות מזה43, xzq`l[ויתירה ozip ond zia mby44'שהי ,

אנן אחשורוש עבדי שאכתי אלא דאתהפכא], המעלה גם (כתית)45אז ונדכאים שבורים הם ,[
בג שהם להמאור.מזה מגיעים בגלות, שנמצאים מזה דישראל הכתית וע"י לות.

ÔÈ�Ú‰Âבגשמיות הרחבה להם כשיש (גם בגלות שהם מזה שבורים הם שישראל דזה הוא,
אלקות, גילוי שיהי' הוא מישראל אחד כל של האמיתי רצונו כי הוא, וברוחניות),
גילוי מאיר אין הגלות שבזמן זה ולכן, מציאותו, לעצם נוגע אלקות) (גילוי שזה ועד

שארז"ל בזה כשמתבונן [ובפרט הבית בזמן שהי' כמו ביהמ"ק46אלקות נבנה שלא מי כל
וגם כתית. צוטרייסלט, אינגאנצן ער איז עצמו מזה הנה בימיו], נחרב כאילו ה"ז ַבימיו
הבית בזמן שהי' הגילוי בדוגמת אלקות גילוי אצלו שמאיר ביותר נעלית בדרגא ,47כשהוא

גילוי הוא אצלו שמאיר הגילוי שגם מוכח, הגילוי, מאיר אין העולם שבכללות מזה מ"מ,
(אפילו אחד מקום וכשישנו מקום, בכל הוא הגילוי הבל"ג אוא"ס גילוי דכשמאיר מוגבל.
מאיר) שהוא בהמקום (גם שהגילוי מפני הוא אלקות, גילוי שם מאיר שאין נדחת) פינה

הזקן אדמו"ר במאמר שמובא מה [וזהו מוגבל. גילוי בתיקונים48הוא אם49דאיתא שאפילו
ממשיכים שלימה תשובה ע"י כי משיח, בא הי' בדורו שלימה בתשובה חוזר אחד צדיק הי'
עצמות גילוי אצלו מאיר שאין ומזה מקום]. בכל הוא זה וגילוי הבל"ג, אוא"ס גילוי
מ"ט כשמשיג שגם מ"ט, בגימטריא שחולה הידוע [וע"ד כתית. ונדכא, נשבר הוא אוא"ס,

חולה הוא הנו"ן, שער לו שחסר אלא בינה הצ"צ50שערי מ"ש וידוע ממורינו51]. נשמע שהי'
ניט וויל איך ג"ע דאיין ניט וויל איך ניסט גאר זע וויל איך הזקן) (אדמו"ר נ"ע ָורבינו
מאדמו"ר זה לשון נשמע שהי' וע"י אליין. דיך אז ניט מער וויל איך כו' עוה"ב ַַדאיין

[דפירוש הרגיל],id'הזקן דבר הי' שזה אלא מיוחדים בזמנים רק לא הי' שזה הוא נשמע
גילוי יהי' רצונו שעיקר מישראל לכאו"א הכח ניתן הצ"צ, ע"י זה שנתפרסם לאחרי ובפרט
אפילו מאיר שאין הגלות בזמן ומכש"כ זה, גילוי מאיר שכשאין כך, כדי ועד העצמות,

(גילוי (או`xeהגילוי יום בכל פעמים ג' ומבקש דכתית, במצב הוא הבית, בזמן שהי' (

העצמות. לגילוי ועד אלקות גילוי יהי' שאז ברחמים, לציון בשובך עינינו ותחזינה יותר)
זה כי להמאור, מגיעים בגלות שנמצאים מזה דכתית הענין שע"י למאור, כתית וזהו
הוא [שלכן מציאותו לעצם נוגע שזה ועד אלקות גילוי הוא מישראל אחד דכל שהרצון
מאור הנשמה, עצם מצד הוא אלקות] גילוי יש לא הגלות שבזמן מזה (כתית) ונדכא נשבר

עצמית. התקשרות היא באלקות שהתקשרותה שבנשמה,

טז.)42 ח, אסתר

ב.)43 טז, מגילה ראה

א.)44 ח, אסתר

א.)45 יד, מגילה

עה"פ)46 תהלים מדרש ב). (ד, ה"א פ"א יומא ירושלמי ראה

ז. קלז,

כלל")47 הבית נחרב לא רשב"י . . ש"לפני מהידוע להעיר

אדה"ז). בשם ז ע' שמות הרמון (פלח

תג.)48 ע' הקצרים אדה"ז מאמרי

נח)49 ס"פ חדש זהר וראה שם. הקצרים אדה"ז במאמרי כ"ה

כנישתא חדא או כנישתא רישי בתשובה יחזרון דאי ד): (כג,

גלותא. כל יתכנש

המשך)50 ב. צז, ברכה לקו"ת וירא. פ' להאריז"ל טעהמ"צ

צט). (ע' פס"ג תרל"ז וככה

סע"א).)51 (קלח, פ"מ להצ"צ התפלה מצות בשרש הובא
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שנמצאיםÈÂ˘יו"ד) מזה דכתית הענין ע"י המתגלית דהנשמה המאור שבחינת לומר,
והענין מס"נ. ע"י שמתגלית דהנשמה המאור מבחינת יותר נעלית היא בגלות,
אחשורוש ובימי לעשות) (החלו ההתחלה רק היתה תורה שבמתן זה על דמהטעמים הוא,
מפני הי' תורה במתן לנשמע נעשה שהקדימו זה כי הוא, היהודים) (וקבל הקבלה היתה

כגיגית הר עליהם מלמעלה52שכפה גילוי ויש53, עצמם. מצד הקבלה היתה אחשורוש ובימי ,
שלמעלה שהנשמה זה מצד דישראל שהאמונה סיבה)d`exלומר, שמצד (אמונה אלקות

דלמעלה הגילוי מצד (במ"ת) לנשמע נעשה שהקדימו ע"ד אחשורוש54הוא שבימי וזה ,
הנשמה, עצם שמצד באלקות ההתקשרות נתגלה אז כי הוא, עצמם, מצד הקבלה היתה
עצם בגילוי שגם לומר, יש יותר ובפרטיות מציאותם. עצם שמצד עצמית התקשרות
לומר, יש המס"נ, בענין הנשמה עצם דגילוי הנ"ל. ענינים שני (דוגמת) ישנם הנשמה,

miielbdשבנוגע zegklהואenkשרואים וכמו נוסף. שבהיותםדבר אנשים, בכמה בפועל
אח"כ וכשבאו שנים, כו"כ משך בפועל מס"נ להם הי' תומ"צ, על גזירות שם שהיו במקום
להם שהי' המס"נ (כ"כ) בהם ניכר אין הרחבה, מתוך בתומ"צ לעסוק שאפשר למדינות
הנשמה עצם גילוי בהם שהאיר לפי הוא שנים כו"כ משך במס"נ שעמדו זה כי מקודם.

עצמם הגלויים בכחות שינוי עי"ז נעשה ולא הגלויים מכחות שעצם55שלמעלה [דזה .
(גם) העצם היא miielbdהנשמה zegkcהוא הנשמה שעצם הוא, ה), סעיף mvrd(כנ"ל

עצמם, הגלויים כחות של לענינם שייך זה ואין דעצםxeivdlשלהם והגילוי שלהם].
שלו הגלויים כחות שגם הוא בגלות נמצא שהוא מזה ונדכא נשבר שהוא בזה הנשמה

)xeivdהעצם עם חד כמו הם הגלויים) והציור56דכחות הנשמה שעצם דזה לומר, ויש .
והגדר בגדר, מוגדרת היא הנשמה עצם שגם לפי הוא ענינים, שני (דוגמת) הם דהכחות
בהעצמות, מושרשת שהיא כמו הנשמה עצם מצד אבל דהכחות. מהציור למעלה היא שלה

חד כולא הם שלה דהכחות והציור דהנשמה המאור57הפשיטות דבחינת לומר, יש ועפ"ז .
הפשיטות בענין מוגדרת שהיא כמו הנשמה עצם היא מס"נ ע"י שמתגלית דהנשמה
מזה דכתית הענין ע"י שמתגלית דהנשמה המאור ובחינת דכחות, מציור שלמעלה

בהעצמות. מושרשת שהיא כמו הנשמה עצם גילוי הוא בגלות, שנמצאים

א.)52 פח, שבת

הנ"ל)53 בד"ה גם וראה ובכ"מ. ואילך. ד צח, מג"א תו"א

סוס"ב. תרפ"ז

תתקצו.)54 ע' ח"ב תער"ב מהמשך גם להעיר

שם)55 49 ובהערה ס"ח, ה'תשכ"ה ההוא בלילה ד"ה וראה

קפח). ע' ח"ד מלוקט (סה"מ

(בדעת),)56 בפנימיות האמונה להמשכת בנוגע הוא ועד"ז

המס"נ. ענין לגבי ועילוי יתרון הוא הדעת על פועלת דזהשהאמונה

היא בגילוי שנמשך זה בדעת, האמונה דהמשכת לומר, ויש

שהחיבור אלא דחי'*), (מקיף חזי מזלי' שמצד האמונה

עצם המשכת ע"י הוא הדעת עם מדעת שלמעלה דהאמונה

לבחי' כח נתינת רק הוא הנשמה דעצם שהגילוי [היינו הנשמה

שמתגלית ולא הדעת, עם שתתחבר דחי' המקיף שמצד האמונה

עצמה]. הנשמה עצם

הוא שלכן מציאותו, לעצם נוגע אלקות שגילוי זה משא"כ

לעיל (ראה אלקות גילוי יש לא הגלות שבזמן מזה ונדכא נשבר

הנשמה עצם שמצד העצמית דהתקשרות הגילוי הרי – ס"ט)

נוגע אלקות שגילוי בזה eze`ivnשמתגלית mvrlנוסף] הוא

מאירה עצמה העצמית שהתקשרות גם] כח, דנתינת אופן על

) (דעצםznbecaבגילוי זה גילוי וגם המס"נ), בענין שלה הגילוי

הגלויים. דכחות הציור עם מתחבר עצמה) הנשמה

שעח.)57 ע' שם מלוקט סה"מ גם ראה

ובכ"מ. קנד. ס"ע עת"ר סה"מ ראה (*
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שנמצאיםÈÂ˘יו"ד) מזה דכתית הענין ע"י המתגלית דהנשמה המאור שבחינת לומר,
והענין מס"נ. ע"י שמתגלית דהנשמה המאור מבחינת יותר נעלית היא בגלות,
אחשורוש ובימי לעשות) (החלו ההתחלה רק היתה תורה שבמתן זה על דמהטעמים הוא,
מפני הי' תורה במתן לנשמע נעשה שהקדימו זה כי הוא, היהודים) (וקבל הקבלה היתה

כגיגית הר עליהם מלמעלה52שכפה גילוי ויש53, עצמם. מצד הקבלה היתה אחשורוש ובימי ,
שלמעלה שהנשמה זה מצד דישראל שהאמונה סיבה)d`exלומר, שמצד (אמונה אלקות

דלמעלה הגילוי מצד (במ"ת) לנשמע נעשה שהקדימו ע"ד אחשורוש54הוא שבימי וזה ,
הנשמה, עצם שמצד באלקות ההתקשרות נתגלה אז כי הוא, עצמם, מצד הקבלה היתה
עצם בגילוי שגם לומר, יש יותר ובפרטיות מציאותם. עצם שמצד עצמית התקשרות
לומר, יש המס"נ, בענין הנשמה עצם דגילוי הנ"ל. ענינים שני (דוגמת) ישנם הנשמה,

miielbdשבנוגע zegklהואenkשרואים וכמו נוסף. שבהיותםדבר אנשים, בכמה בפועל
אח"כ וכשבאו שנים, כו"כ משך בפועל מס"נ להם הי' תומ"צ, על גזירות שם שהיו במקום
להם שהי' המס"נ (כ"כ) בהם ניכר אין הרחבה, מתוך בתומ"צ לעסוק שאפשר למדינות
הנשמה עצם גילוי בהם שהאיר לפי הוא שנים כו"כ משך במס"נ שעמדו זה כי מקודם.

עצמם הגלויים בכחות שינוי עי"ז נעשה ולא הגלויים מכחות שעצם55שלמעלה [דזה .
(גם) העצם היא miielbdהנשמה zegkcהוא הנשמה שעצם הוא, ה), סעיף mvrd(כנ"ל

עצמם, הגלויים כחות של לענינם שייך זה ואין דעצםxeivdlשלהם והגילוי שלהם].
שלו הגלויים כחות שגם הוא בגלות נמצא שהוא מזה ונדכא נשבר שהוא בזה הנשמה

)xeivdהעצם עם חד כמו הם הגלויים) והציור56דכחות הנשמה שעצם דזה לומר, ויש .
והגדר בגדר, מוגדרת היא הנשמה עצם שגם לפי הוא ענינים, שני (דוגמת) הם דהכחות
בהעצמות, מושרשת שהיא כמו הנשמה עצם מצד אבל דהכחות. מהציור למעלה היא שלה

חד כולא הם שלה דהכחות והציור דהנשמה המאור57הפשיטות דבחינת לומר, יש ועפ"ז .
הפשיטות בענין מוגדרת שהיא כמו הנשמה עצם היא מס"נ ע"י שמתגלית דהנשמה
מזה דכתית הענין ע"י שמתגלית דהנשמה המאור ובחינת דכחות, מציור שלמעלה

בהעצמות. מושרשת שהיא כמו הנשמה עצם גילוי הוא בגלות, שנמצאים

א.)52 פח, שבת

הנ"ל)53 בד"ה גם וראה ובכ"מ. ואילך. ד צח, מג"א תו"א

סוס"ב. תרפ"ז

תתקצו.)54 ע' ח"ב תער"ב מהמשך גם להעיר

שם)55 49 ובהערה ס"ח, ה'תשכ"ה ההוא בלילה ד"ה וראה

קפח). ע' ח"ד מלוקט (סה"מ

(בדעת),)56 בפנימיות האמונה להמשכת בנוגע הוא ועד"ז

המס"נ. ענין לגבי ועילוי יתרון הוא הדעת על פועלת דזהשהאמונה

היא בגילוי שנמשך זה בדעת, האמונה דהמשכת לומר, ויש

שהחיבור אלא דחי'*), (מקיף חזי מזלי' שמצד האמונה

עצם המשכת ע"י הוא הדעת עם מדעת שלמעלה דהאמונה

לבחי' כח נתינת רק הוא הנשמה דעצם שהגילוי [היינו הנשמה

שמתגלית ולא הדעת, עם שתתחבר דחי' המקיף שמצד האמונה

עצמה]. הנשמה עצם

הוא שלכן מציאותו, לעצם נוגע אלקות שגילוי זה משא"כ

לעיל (ראה אלקות גילוי יש לא הגלות שבזמן מזה ונדכא נשבר

הנשמה עצם שמצד העצמית דהתקשרות הגילוי הרי – ס"ט)

נוגע אלקות שגילוי בזה eze`ivnשמתגלית mvrlנוסף] הוא

מאירה עצמה העצמית שהתקשרות גם] כח, דנתינת אופן על

) (דעצםznbecaבגילוי זה גילוי וגם המס"נ), בענין שלה הגילוי

הגלויים. דכחות הציור עם מתחבר עצמה) הנשמה

שעח.)57 ע' שם מלוקט סה"מ גם ראה

ובכ"מ. קנד. ס"ע עת"ר סה"מ ראה (*
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בהמאמרÈÂ˘יא) המבואר עם זה ויקחו58לקשר ישראל בני את תצוה ואתה הכתוב בפי'
ישראל יביאו אזי ישראל בני את ויקשר יצוה שמשה דלאחרי גו', זית שמן ַאליך
לומר ויש משה. במדריגת אור גילוי יוסיפו עבודתם ע"י שישראל גו', זית שמן למשה
זן שהוא הוא, ישראל, בני את ומקשר מצוה שמשה דזה האדם, בעבודת בזה מהביאורים
(מצד דהנשמה הגילויים מצד שהיא כמו על נוסף תהי' שהאמונה האמונה, את ומפרנס
ואתה מ"ש דזהו לומר, [ויש הנשמה. עצם מצד גם אלקות) רואה שלמעלה שהנשמה זה
(מקשר מצוה שמשה משמע ישראל בני את תצוה ואתה דלשון ישראל, בני את ַתצוה

חד הם ישראל כל הנשמה, עצם מצד כי עצמם, ישראל בני את העבודה59ומחבר) וע"י .[
שלהם הגלויים כחות שגם משה), ע"י הנשמה עצם גילוי בישראל שנמשך (לאחרי דישראל

)xeivdעצם בבחינת והוספה יתרון נעשה עי"ז הנשמה, לעצם מתאימים יהיו דהכחות)
שרשה בה מתגלה עי"ז כי אליך), (ויקחו משה ע"י בהם ונתגלתה שנמשכה הנשמה

בהעצמות. מושרשת שהיא כמו האמיתי

],¯ÈÚ‰ÏÂהנשמה עצם ע"י דישראל שהאחדות דישראל. בהאחדות גם ניתוסף שעי"ז
היא בהם ע"יenkשמתגלית היא זו אחדות ולכן, מציאותם. על נוסף דבר
טפל וגופם עיקר נפשם בהעצמות,60שעושים מושרשת שהיא כמו הנשמה עצם גילוי וע"י .

הענינים בכל היא דישראל האחדות העצם, עם חד הוא הגלויים דכחות הציור גם שעי"ז
להגוף]. השייכים בענינים גם שלהם,

Ê"ÙÚÂבהמאמר מ"ש עי"ז61יובן משה, במדריגת עבודתם) (ע"י מוסיפים שישראל דע"י ,
(נר דהנשמה שהנר זה דלכאורה, תמיד, נר אדם62יהי' נשמת (בשוה,63הוי' תמיד הוא (

אין הנשמה דבעצם תצוה), (ואתה משה ע"י שנמשך הנשמה עצם גילוי ע"י הוא שינוי), בלי
משה, במדריגת מוסיפים שישראל ע"י הוא תמיד דנר שהענין אומר ובהמאמר שינוי, שייך
יש תצוה, ואתה ע"י למטה מלמעלה בדרך הנשמה דעצם שבהגילוי לומר, ויש אליך. ויקחו

ה שעיקר ובוקר. ערב בין שעי"זחילוק (ערב) והסתרים העלמות כשישנם הוא שלה גילוי
הגזירה שבזמן אלה שגם יו"ד), (סעיף לעיל שנתבאר וכמו המס"נ, כח ומתגלה מתעורר
ניכר אין (בוקר), הרחבה מתוך בתומ"צ לעסוק שאפשר למקום כשבאו במס"נ, עמדו (ערב)
ע"י הוא שינוי) בו שייך (שאין תמיד דנר הענין ואמיתית מקודם. להם שהי' המס"נ בהם

אליך. ויקחו הנשמה, עצם עם חד יהיו הגלויים כחות שגם ישראל של עבודתם

Ê"ÙÚÂבכתית כי גו', אליך לויקחו בהמשך בכתוב נאמר למאור שכתית זה לבאר יש
דענין בגלות, שהם מזה (כתית) ונדכאים שבורים הם שישראל זה גם נכלל למאור
הנשמה, לעצם מתאימים יהיו שלהם הגלויים כחות שגם ישראל של עבודתם ע"י הוא זה

ס"ב.)58 לעיל הובא – ד סעיף

חילוקי)59 ישנם שבראי' פס"א, ח"א תער"ב המשך וראה

ששרשה לפי הוא בשוה ישראל בכל היא שהאמונה וזה דרגות,

ממזלי' (שלמעלה הנשמה עצם שמצד העצמית התקשרות הוא

חזי).

לב.)60 פרק תניא ראה

ד.)61 סעיף

כז.)62 כ, משלי

סט"ו.63) בהמאמר ראה
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בהעצמות, מושרשת שהיא כמו הנשמה עצם היא עי"ז שמתגלית דהנשמה המאור ובחי'
גו'. אליך לויקחו בהמשך למאור כתית נאמר ולכן

שמשהÂ‰�‰יב) הוא גו' אליך ויקחו ישראל בני את תצוה בואתה (בפשטות) הפירוש
דזה הענינים, בפנימיות גם מובן ומזה גו'. אליך שיקחו ישראל בני את ַיצוה
ויקחו על גם כח נתינת להם שממשיך באופן הוא ישראל בני את ומקשר מצוה שמשה
שעבודתו דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק שבדורנו, למשה בנוגע הוא וכמו"כ גו'. אליך
שאח"כ באופן היא הנשמה עצם שמצד מישראל אחד שבכל האמונה את ולגלות לעורר
הגלויים. כחות מצד גם שינוי בו שייך שאין תמיד נר שיהיו ועד עצמם, בכח עבודתם יעבדו

Ê"ÈÚÂמצד גם אלקות גילוי יהי' שאז והשלימה, האמיתית לגאולה ממש בקרוב זוכים
נר להעלות גו' שמן אליך (ויקחו הנרות והדלקת השמן הבאת אז ויהי' המטה.
צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה השלישי, המקדש בבית בגשמיות, גם תמיד)

ממש. בקרוב

•
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בהעצמות, מושרשת שהיא כמו הנשמה עצם היא עי"ז שמתגלית דהנשמה המאור ובחי'
גו'. אליך לויקחו בהמשך למאור כתית נאמר ולכן

שמשהÂ‰�‰יב) הוא גו' אליך ויקחו ישראל בני את תצוה בואתה (בפשטות) הפירוש
דזה הענינים, בפנימיות גם מובן ומזה גו'. אליך שיקחו ישראל בני את ַיצוה
ויקחו על גם כח נתינת להם שממשיך באופן הוא ישראל בני את ומקשר מצוה שמשה
שעבודתו דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק שבדורנו, למשה בנוגע הוא וכמו"כ גו'. אליך
שאח"כ באופן היא הנשמה עצם שמצד מישראל אחד שבכל האמונה את ולגלות לעורר
הגלויים. כחות מצד גם שינוי בו שייך שאין תמיד נר שיהיו ועד עצמם, בכח עבודתם יעבדו

Ê"ÈÚÂמצד גם אלקות גילוי יהי' שאז והשלימה, האמיתית לגאולה ממש בקרוב זוכים
נר להעלות גו' שמן אליך (ויקחו הנרות והדלקת השמן הבאת אז ויהי' המטה.
צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה השלישי, המקדש בבית בגשמיות, גם תמיד)

ממש. בקרוב

•
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בהעצמות, מושרשת שהיא כמו הנשמה עצם היא עי"ז שמתגלית דהנשמה המאור ובחי'
גו'. אליך לויקחו בהמשך למאור כתית נאמר ולכן

שמשהÂ‰�‰יב) הוא גו' אליך ויקחו ישראל בני את תצוה בואתה (בפשטות) הפירוש
דזה הענינים, בפנימיות גם מובן ומזה גו'. אליך שיקחו ישראל בני את ַיצוה
ויקחו על גם כח נתינת להם שממשיך באופן הוא ישראל בני את ומקשר מצוה שמשה
שעבודתו דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק שבדורנו, למשה בנוגע הוא וכמו"כ גו'. אליך
שאח"כ באופן היא הנשמה עצם שמצד מישראל אחד שבכל האמונה את ולגלות לעורר
הגלויים. כחות מצד גם שינוי בו שייך שאין תמיד נר שיהיו ועד עצמם, בכח עבודתם יעבדו

Ê"ÈÚÂמצד גם אלקות גילוי יהי' שאז והשלימה, האמיתית לגאולה ממש בקרוב זוכים
נר להעלות גו' שמן אליך (ויקחו הנרות והדלקת השמן הבאת אז ויהי' המטה.
צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה השלישי, המקדש בבית בגשמיות, גם תמיד)
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבלו מכתביו מכ"ו שבט וג' אד"ר עם המוסגר בו, ועונה הנני עליו מבלי לחכות לתור המכתבים, 

כיון שכנראה ממכתבו שנמצא בהתרגשות גדולה מהמכתבים שקבל וששולחם אלי, וכן מהחששות שלו 

אפשר היו מכתבים לכאן בלתי מתאימים ובלתי רצוים. ולפלא וגם לתמי' ההתרגשות שלו, שהרי כל היודע 

עניני צבור וצרכי צבור יודע ג"כ אשר תופעות בלתי רצויות כהנ"ל רגילות הן כמעט תמיד, ומי לנו גדול 

ממשה רבנו והודיעה תורתנו, והביטו אחרי משה וכדרז"ל הידועה בזה, ופשיטא שלא באה התורה לספר 

סיפור בעלמא ובפרט להודיע הנהגה בלתי רצוי' של דור דיעה, אלא שגם הוראה בזה, שאל יפול עליו לב 

העוסק בצ"צ באם יראה ענין דומה להנ"ל, שהרי כבר הי' זה לעולמים. ומובן ג"כ שהוראה זו לא באה 

רק בכדי למנוע נפילת רוח מהעוסק בצ"צ, אלא שגם, והוא העיקר, לחזקו בעסקנותו זו, שלא רק שלא 

תבוא חלישות אלא שעוד יוסיף בה, והאריכות בדבר המובן אך למותר. ואף שתקותי שבלא"ה לא היתה 

כל חלישות בעבודתו ע"י מכתבים האמורים, בכ"ז הרי אמרו רז"ל אין מזרזין אלא למזורזין, והעיקר 

שהשעה דורשת לא להסתפק בהעדר חלישות - כ"א להוסיף מזמן לזמן מתאים להכרח, ובפרט שהרי ציווי 

הוא מעלין בקדש.

... החששות שלו שאפשר שהגיעוני מכתבים בהנוגע לפעולתו ועבודתו ועשו רושם וכו' וכו' - אינן 

מבוססות...

בברכה לעבודה בשמחה ובהצלחה מופלגה ולבשו"ט גם בעניניהם הפרטים,

מ. שניאורסאהן

xc` c"ei ,devz t"y`"nyz'd ,oey`xÎ

בהעצמות, מושרשת שהיא כמו הנשמה עצם היא עי"ז שמתגלית דהנשמה המאור ובחי'
גו'. אליך לויקחו בהמשך למאור כתית נאמר ולכן

שמשהÂ‰�‰יב) הוא גו' אליך ויקחו ישראל בני את תצוה בואתה (בפשטות) הפירוש
דזה הענינים, בפנימיות גם מובן ומזה גו'. אליך שיקחו ישראל בני את ַיצוה
ויקחו על גם כח נתינת להם שממשיך באופן הוא ישראל בני את ומקשר מצוה שמשה
שעבודתו דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק שבדורנו, למשה בנוגע הוא וכמו"כ גו'. אליך
שאח"כ באופן היא הנשמה עצם שמצד מישראל אחד שבכל האמונה את ולגלות לעורר
הגלויים. כחות מצד גם שינוי בו שייך שאין תמיד נר שיהיו ועד עצמם, בכח עבודתם יעבדו

Ê"ÈÚÂמצד גם אלקות גילוי יהי' שאז והשלימה, האמיתית לגאולה ממש בקרוב זוכים
נר להעלות גו' שמן אליך (ויקחו הנרות והדלקת השמן הבאת אז ויהי' המטה.
צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה השלישי, המקדש בבית בגשמיות, גם תמיד)
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��

,devz 't w"ye w"yre (meie lil) ,'b (meie lil) zegiyn .c"qa

.a"pyz'd oey`x xc` `"ie c"ei ,'f

בתורה‡. היחידה הפרשה היא תצוה 1פרשת

באדר בשבעה משה לידת שלא3(ראשון2לאחרי (

משה. של שמו בה נתפרש
שבשבעה כיון (א) בדבר: טעמים שתי ומצינו

(ראשון בכך2משהzn)4באדר הסתלקותו זמן נרמז ,
בסמיכות שקריאתה בתורה בפרשה שמו נזכר שלא

הסתלקותו אין5לזמן "ואם משה שאמר כיון (ב) .ipgn

מספרך" (ולא6נא תנאי על אפילו חכם ו"קללת ,

באה" התנאי) נענה7נתקיים שהקב"ה אף לכן, ,

נתקיים מ"מ, התנאי), נתקיים לא (ובמילא לבקשתו
בתורה אחת מפרשה .8ה"מחני"

והסבר ביאור דרוש ― הטעמים :9ובשתי

― באדר בשבעה משה דמיתת להטעם בנוגע א)
באדר ובשבעה מת באדר ש"בשבעה "כדאיclepכיון ,"

יום הלידה10(הוא (xtkzy"המיתה [כמודגש11על
פור . . כש"נפל כו') (וגזירתו המן שמחת בביטול
שבשבעה יודע הי' ש"לא כיון משה", בו שמת בירח

נולד" באדר ובשבעה מת בתורה2באדר נקבע למה ,[

על שמו)onfezzinהרמז נתפרש שלא (ע"י משה של
על ezcilולא onfהמיתה על ?12שמכפר

מספרך" נא "מחני דאמירת להטעם בנוגע ―13ב)

תמוז י"ז לאחרי (היתה זו שאמירה ו)נכתבה14כיון ,
בפרשת למהyz`בתורה תצוה), פרשת (שלאחרי

ו)בפרשת באדר, לשבעה (בסמיכות קיומה נרמז
devz15להדעות לפני16(ובפרט נאמרה תצוה שפרשת

העגל)? חטא

הטעמים דב' והשייכות הקשר להבין צריך גם ג)
לומר מסתבר ענין, אותו על טעמים שלהיותם זל"ז,

ביניהם ושייכות קשר כדלקמן.17שיש ,

משה·. דלידת העילוי בגודל הביאור בהקדים ויובן
xc`a drayaשמחה כל18(יום על שפועל (xc` yceg:

בגמרא איתא ― אדר לחודש שנפל2בנוגע "כיון
`xcפור ycegaנפל אמר גדולה, שמחה (המן) שמח

פור שבשבעהgxiaלי יודע הי' ולא משה, בו שמת
מת clepבאדר xc`a drayaeמשה שלידת היינו, ,"

המן גזירת והפיכת ביטול פועלת באדר בשבעה
ש"בחודש באופן לשמחה"ycegdאדר, גו' נהפך ,19גו'

" `xcולכן qpkpyn"בשמחה ו"20מרבין ,xc`(ד)בריא
מזלי'"21(תקיף שלא22) אדר בחודש מיוחדת ―מעלה

השנה. חדשי בשאר דוגמתה מצינו

ראה,1) (עקב, פרשיות שבכמה הרא"ש), (פי' תורה" משנה "עד
שכיון לומר, ויש משה. של שמו נזכר לא ונצבים) תצא שופטים,
דבר אשר הדברים "אלה אחד, והמשך אחד הו"ע תורה" ש"משנה
דברי כל על חזר למיתתו, סמוך הארבעים שנת שבסוף גו'" משה
עצמו" בעד ש"מדבר ובאופן הספרים) שבד' הפרשיות (בכל התורה
עה"ת)) הרמב"ן (פתיחת שלפנ"ז כבספרים המדבר" כ"שלישי (ולא

כמו זה) (בענין נחשב ה"ז ―zg` dyxtובראשיתה שבתחילתה
.(675 ע' ח"ב לקו"ש (ראה משה של שמו נזכר

ב.2) יג, מגילה
היתה"3) מעוברת משה) (שנולד שנה "אותה ב: יב, סוטה ראה

הדעות (פרטי 204 ע' חכ"ו לקו"ש וראה ראשון). באדר (ונולד
בזה). והשקו"ט

באדר4) (ומת היתה" עיבור "שנת לה: טז, בשלח מכילתא ראה
בזה). והשקו"ט הדעות (פרטי 342 ע' חט"ז לקו"ש וראה ראשון).

ועוד.5) פרשתנו. עינים מאור
לב.6) לב, תשא
ובפרש"י.7) סע"א יא, מכות
ובחיי8) בעה"ת ברבותינו וכ"ה פרשתנו. ריש ובעה"ט הרא"ש פי'

א. רמו, זח"ג וראה ג). (ס, בתחלתו שה"ש זו"ח שם. תשא
הגמרא:9) (ובלשון הטעמים בב' צורך יש שלכן לומר, ויש

בזה. שאין מה בזה דיש "וצריכא"),
שבע"י.10) רש"י גירסת כ"ה
בתחלתו.11) חכ"ו לקו"ש בארוכה וראה ובפרש"י. שם מגילה
ז'12) לקביעת בנוגע ― ואילך 343 ע' חט"ז לקו"ש עד"ז ראה

לידת (בגלל שמחה ליום ולא משה), מיתת (בגלל תענית ליום אדר
.משה)

שם.13) ובהערות ,173 ע' חכ"א לקו"ש גם ראה
את14) ודן העגל את שרף ובי"ח הלוחות, נשתברו בתמוז "בי"ז

ויהי ל) לב, (תשא שנאמר רחמים), (לבקש עלה ובי"ט החוטאים,
ובהמשך ― יא) לג, שם (פרש"י וגו'" העם אל משה ויאמר ממחרת

נא". מחני אין ואם חטאתם תשא אם "ועתה אמר לזה
(15.17 הערה לקמן ראה
מרמב"ן16) משמע וכן ויקהל. ר"פ רמב"ן א. רכד, א. קצה, זח"ב

תרומה. ר"פ וראב"ע
היא17) שביניהם שהשייכות לומר, יש ראשונה mtexivaבהשקפה

cgiמיתת לזמן בסמיכות שקורין בפרשה הוא ד"מחני" שהקיום ―

אבל, דוקא). תצוה בפרשת נקבע למה השאלה תתורץ (ועפ"ז משה*
ושייכות קשר גם שיש לומר יותר ―mpkezaמסתבר הטעמים ב' של

נא". "מחני ואמירתו באדר, בשבעה משה מיתת
שם.18) הרא"ש בפי' ועד"ז אמר. ובתוד"ה א, יד, נזיר ראה
החודש19) ש"כל למדים זה שמפסוק ולהעיר, ― כב. ט, אסתר

בשו"ע הובא ― ה"א פ"א מגילה (ירושלמי המגילה" לקריאת כשר
שם). וברמ"א ס"ז סתרפ"ח או"ח

פורים20) לישראל היו נסים "ימי ובפרש"י: סע"א. כט, תענית
gqteמושיען בלידת היא (יצי"מ) דפסח הנס וסיבת שהתחלת ― "

ואילך). 344 ע' חט"ז לקו"ש בארוכה (ראה אדר בז' ישראל של
הרא"ש.21) גירסת
רע"ב.22) שם,

.xc`a draya ezzinl xywd c"r xkfp `l "`p ipgn"c mrhd `aedy mixtqay s` (*

a"pyz'd ,oey`x xc` `"ie c"ei ,'f

להבין: וצריך

משה שלידת רק מוכח הגמרא דברי מפשטות
אדר הבלתיֿרצויzlhanבחודש הענין על) (ומכפרת

"שמח המן הי' זה (שבגלל זה בחודש שבמיתתו
זה שבגלל ראי' אין ולכאורה גדולה"), lcbzשמחה

ezlrnזה חודש השנה?xzeiשל חדשי שאר מכל

במדרשי המבואר ע"פ יותר מתחזקת זו שאלה
דהמן: דהגורל הענינים פרטי חז"ל

היאך23"כשאמר אמר ישראל את לאבד הרשע המן
בחודש התחיל . . גורלות מפיל הריני בהן שולט אני
וכו'", קטן פסח זכות באייר פסח, זכות בו ועלה ניסן
עד השנה, חדשי י"א כל של הזכויות ומונה והולך

אדר חודש ראש meyש"עלה ea `vn `lezekfחזר" ,"
יוסף זכות נמצא שור . . פסח זכות טלה במזלות, ובדק
השנה, חדשי י"א דכל המזלות זכות ומונה והולך וכו'",

אדר בחודש משמש שהוא דגים מזל לו ש"בא le`עד

zekf el `vnp24,ואמר מיד ושמח ,elfne zekf el oi` xc`

zekf el oi`רבן משה מת שבאדר אלא עוד ולא והוא25, ,
שבאחד ידע ובאחד26לא משה מת נולד26באדר באדר

אותן, בולע אני כך בולעין שהדגים כשם ואמר משה,
ופעמים נבלעין פעמים דגים רשע, הקב"ה, לו אמר

הבולעין". מן נבלע האיש אותו ועכשיו בולעין,

רק משה שלידת (לכאורה) יותר מודגש ובזה
ביטול בדוגמת שבמיתתו, הבלתיֿרצוי הענין מבטלת
(כולל ש"פעמים כיון אותן" בולע ד"אני האפשרות
נשאר עצמו החודש אבל בולעין", "עכשיו") ובמיוחד
זכות", לו אין ומזלו זכות לו ש"אין ומצב במעמד
לגבי יתירה וזכות מעלה בו שיש באופן לא ובודאי

השנה? חדשי שאר

בזה:‚. הביאור לומר ויש
הידוע השולט27ע"פ "המזל אדם של הולדתו שביום

לו" עוזר ההוא עוזר28ביום דהיום שהמזל היינו, ,

ש" האדם)elfnלהאדם הכתובxaeb(של (כלשון "29

― משה של הולדתו שביום לומר, יש ישראל"), "וגבר
ישראל הוא הדור30"משה נשיא . . משה הם וישראל

הכל" הוא הנשיא כי הדור ככל (וכיון31הוא
ודרא" דרא בכל דמשה את32ש"אתפשטותא משה כולל ,

― הדורות) כל סוף עד בנ"י lyכל mlfn xaebl`xyi33.

להמזל בנוגע גם מובן שבחודשycegdcומזה ―

שלש המזל עוזר ישראל") ("הוא משה בו נולד
דבריא "אדר ולכן דישראל, המזל להתגברות החודש
ישראל") ("הוא משה שלידת היינו, מזלי'", ותקיף

החודש כל על פועלת באדר (בריא34בשבעה גובר שבו
ישראל. של מזלם ותקיף)

לא "והוא המדרש דברי שסיום לומר, יש ועפ"ז
. . באדר שבשבעה dynידע clepעל גם תשובה הוא "

― זכות" לו אין ומזלו זכות לו אין ש"אדר oi`yזה

jxevשל elfneבהזכות xc`שיש החדשים, (כבשאר
פסח" "זכות שלו, והמזל החודש של בזכות צורך
של מהזכות יותר נעלה ענין שישנו בגלל וכיו"ב),

(התגברות) ― ומזלו l`xyicהחודש lfndכיון ,zcily

dynדמזל העזר פועלת אדר בחודש ישראל") ("הוא
זכות) לו שאין (אף l`xyicהחודש lfnd zexabzdl35.

בחודש„. ישראל של מזלם שהתגברות לומר, ויש
אדר שחודש בכך גם ניכרת משה) לידת (בגלל אדר

העיבור חודש ששים36הוא חדשים, (ב' כפול חודש ,

168).אס23) להערה שוה"ג לקמן (וראה יא פ"ז, ת"ר
סע"א.24) כ, (ברכות וארז"ל הארץ", בקרב לרוב "וידגו ומ"ש
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זה וילפינן כצ"ל, נולד באדר ובשביעי משה מת באדר "בשביעי
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ידו33) משה ירים כאשר "והי' שם) (בשלח מ"ש xabeוע"ד

l`xyiקורין זה שפסוק ולהעיר, ― ."mixetaבשבעה שהתחלתו ,

"וגבר הו"ע דפורים להנס שהנתינתֿכח מרומז שבזה לומר, ויש באדר,
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משה להדגישdrayaולידת היא שהכוונה ― (26 הערה כנ"ל באדר,
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שהדגים35) כשם (המן) "אמר המדרש דברי המשך לבאר יש ועפ"ז
נבלעין פעמים דגים רשע, הקב"ה, לו אמר אותן, בולע אני כך בולעין
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מעוברת36) בשנה ראשון, באדר היתה משה שלידת יומתק ועפ"ז
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להבין: וצריך
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וכו'", קטן פסח זכות באייר פסח, זכות בו ועלה ניסן
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אדר בחודש משמש שהוא דגים מזל לו ש"בא le`עד

zekf el `vnp24,ואמר מיד ושמח ,elfne zekf el oi` xc`

zekf el oi`רבן משה מת שבאדר אלא עוד ולא והוא25, ,
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נשאר עצמו החודש אבל בולעין", "עכשיו") ובמיוחד
זכות", לו אין ומזלו זכות לו ש"אין ומצב במעמד
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להמזל בנוגע גם מובן שבחודשycegdcומזה ―

שלש המזל עוזר ישראל") ("הוא משה בו נולד
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. . באדר שבשבעה dynידע clepעל גם תשובה הוא "
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זכות) לו שאין (אף l`xyicהחודש lfnd zexabzdl35.
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לגבי הלבנה דשנת החסרון נשלם דוקא ידו ועל יום),
החמה ("שנה37שנת ותמימות שלימות של לאופן ועד ,
החמה38תמימה" משנת יותר "חדשי39) מכל כי, ―

הלבנה" חדשי (ש)הם לישראל40השנה השייכים
ללבנה" ומונין ללבנה להתחדש41ש"דומין ו"עתידים

לחמה42כמותה" ומונין שדומין אוה"ע ),41(משא"כ

חודש של מעלתו מזלי'")`xcגדלה ותקיף ("בריא
ישראל. של מזלם גובר שבו

בזה: פרטים וכמה

― חדשים שני כולל העיבור דשנת אדר א)
דישראל, החידוש על שרומז הלבנה, דמולד שהחידוש

(לתושי')" ד"כפלים באופן .43הוא

שרומז ― יום ששים יש העיבור דשנת באדר ב)
כל לביטול נתינתֿכח היינו, בששים, דביטול הענין על

בלתיֿרצויים שראויים44ענינים ועד לטוב, והפיכתם
כמשל כבשרם, ובשר דם להיות ישראל של לאכילתם
מתובלים שהם רק חמוצים או חריפים "דברים
הנפש" להשיב מעדנים שנעשו עד היטב .45ומתוקנים

חדשי דכל השלימות נעשית ידו על ועיקר: ועוד ג)
קיום על שרומז ― החמה לשנת שמשתווים הלבנה

שבעתיים46היעוד וגו' החמה כאור הלבנה אור "והי'
כש"עתידים לבוא, לעתיד הימים", שבעת כאור

כמותה". להתחדש

אדר שר"ח זו שנה בקביעות יותר מודגש זה וכל
ביום חל :iriaxוביוםiyilyראשון

טוב כי בו שהוכפל שלישי "כפליים47יום ―

שני דיום הבלתיֿרצוי הענין גם ומתקן לתושי'",
מחלוקת בו השני48(שנבראת מלאכת לגמר "אחד ,(

היום" מלאכת לגמר ,47ואחד

המאורות "שני נתלו שבו ― רביעי ויום
החמה49הגדולים" כאור הלבנה אור "שיהי' שרומז ,

מיעוטה קודם שהיתה כמו בראשית, ימי שבעת כאור
הג המאורות שני את אלקים ויעש .42דולים"שנאמר

ראשון, אדר דר"ח הימים ב' צירוף ― ועיקר ועוד
וד' (שלישי) דג' הצירוף וד': ג' ורביעי, שלישי

" הוא טוב"cb"50(רביעי) "מזל שפירושו שבזה51, ,

זה וענין מזלי'". ותקיף ד"בריא הענין יותר עוד מודגש
משה לידת עם בצירוףdrayaקשור כמרומז ― באדר

שעולים יחדיו וד' ג' שלידתdray52המספרים היינו, ,

פועלתdrayaמשה lfndבאדר zexabzdותקיף ("בריא
דראש הימים בב' שנכלל אדר, חודש בכל מזלי'")

ותקיף). (בריא טוב" "מזל "גד", וד', ג' חודש,

של‰. מזלם דהתגברות הענין תוכן לבאר ויש
יותר: ―בעומק אדר בחודש משה) לידת (מצד ישראל
למעלה, הנשמה שרש על קאי ― דישראל "מזל"

היא53כידוע בגוף להתלבש למטה הנשמה שירידת
ומקורה הנשמה עיקר אבל בלבד, מהנשמה הארה
לי' (ד)אית ("אדם "מזל" ונקראת למעלה, נשאר

במזל"54מזלא" תלוי שהוא55ו"הכל "נוזל", מלשון ,(

חיים. ורוח ההשפעה ממנו נוזל להיות המקור

חז"ל שאמרו על56וזה קאי ― לישראל" מזל "אין
העמים לכל חלק אשר וכוכבים השרים ,57מזלות

יש לישראל גם אבל אלו, ממזלות למעלה הם שישראל
באיןֿ יותר נעלה הוא דישראל המזל ואדרבה, מזל,
מבחי' הוא שלהם המזל כי, המזלות, משאר ערוך

מ"ש (ע"ד שאינו58"אין" אין תמצא"), מאין "והחכמה ִַ
מהשכל). שלמעלה המס"נ ענין בהם יש (ולכן מושג

שהיא אדר) (בחודש משה בלידת מודגש זה וענין
כי, ― ישראל") הוא ("משה דישראל הלידה dcilגם

המציאות עצם עם mynקשורה dlrnlyבעת (שהרי
בשם) נקרא אינו על59הלידה ורומז ,dnypd mvr

לה" (ש)נקראו שמות מ"חמשה (למעלה60שלמעלה

יום"37) עשר מאחד קרוב הלבנה שנת על החמה שנת ש"יתירה
ה"א). פ"י ה"ד. פ"ו שם וראה ה"ב. פ"א קידוה"ח הל' (רמב"ם

ה"ה.38) פי"ב ויובל שמיטה הל' רמב"ם ―במשנה. א לא, ערכין
(שלימה,39) העיבור ובשנת ימים, שס"ה ישנם החמה בשנת שהרי,

יום, עשרים של יתרון ― ימים שפ"ה ישנם מלאים) וכסלו שחשון
הבאה לשנה "מקדמה" גם בו יש יום, די"א החסרון מילוי על שנוסף

שם). קידוה"ח הל' הרמב"ם מפרשי (ראה
קידוה"ח.40) הל' ריש רמב"ם
ואילך.41) סע"ב ד, בראשית אוה"ת ג. פ"ו, ב"ר א. כט, סוכה ראה
ועוד.

א).42) מב, (סנהדרין לבנה קידוש נוסח
רפמ"ו.43) שמו"ר וראה ו. יא, איוב ― הכ' ל'
כח44) התשת על קאי ש"תושי'" ― ל)תושי'" ב"(כפלים ומרומז

ובכ"מ). ב. סז, יתרו (תו"א כו' הסט"א
פכ"ז.45) תניא

כו.46) ל, ישעי'
ו).47) פ"ד, (מב"ר ז א, בראשית פרש"י
שם.48) ב"ר
יד.49) שם, פרש"י טז. א, בראשית
דגים).50) (מזל אדר חודש של מזלו ― "דג" וגם
ובפרש"י.51) יא ל, ויצא
(52" על שרומז הימים".zrayכאורmiizrayוי"ל
ובכ"מ.53) האזינו. ר"פ לקו"ת
וש"נ.54) ב. נג, שבת
רע"ב.55) קפט, רע"א. קלד, זח"ג
א.56) קנו, שבת
יט.57) ד, ואתחנן ― הכתוב כלשון
יב.58) כח, איוב
וש"נ.59) .205 ע' חכ"ו לקו"ש ראה
לז.60) פ"ב, דב"ר ט. פי"ד, ב"ר

a"pyz'd ,oey`x xc` `"ie c"ei ,'f

הנשמה לעצם "שם" היא שגם מ"יחידה" ),61אפילו

דהתגברות הענין תוכן עצםmlfnוזהו ישראל, של
" בחינת אדר).`oiהנשמה, (בחודש "

משה דלידת והשייכות הקשר לבאר יש ועפ"ז
נולד באדר שבשבעה יודע הי' לא (שהמן לפורים
בנ"י שהיו הימים שכל רואים "אנו כי, ― משה)

בבחי' כולם היו . . המן גזירת מפני ynnבסכנה p"qn62

נפשם למסור מוכנים היו ושעה שעה בכל כי . .

" ח"ו", דת לעבור ולא yecwלהריגה lr ytp zxiqn

mydעושה המן הי' לא דתם להמיר רצו אם שהרי ,

שהם אלא היהודים, על אלא גזר שלא כלום, להם
להם עלה ולא כולה, השנה כל למות עצמן מסרו

ח"ו" חוץ ע"י63מחשבת הוא לזה והכח ,mvr zelbzd

dnypdהענין תוכן שזהו ,dyn zcilcאדר ),64(בחודש

(ל דישראל.גילוי העצם גילוי) מלשון גם ידה

חז"ל בלשון גם מרומז זה שענין לומר, ויש
siwzeש"אדר `ixaשל באופן הוא שהמזל ― מזלי'"

wfegsweze" ישראל"):xabe(ע"ד

בחינת ישראל, של מזלם מתגבר שבאדר כיון
מתגלה אזי ― הנשמה עצם swezde"אין", wfegd

נקודת65("בריא ("מזלי'"), הנשמה דעצם ותקיף")
בו שיש מישראל, שבכאו"א swezdeהיהדות wfegd

ית'. שמו קדושת על נפשו למסור

החודש של בשמו גם מרומז זה שענין ולהוסיף,
שפירושו ― "אדר" ―dxeabe swez66כמארז"ל ,67

שנאמר אדר, בהם יטע נכסיו שיתקיימו `68xic"הרוצה

ולכן וחוזק קיום לשון שאדר "כלומר ה'", במרום

אדר" החוזק69נקרא מודגש זה שבחודש היינו, ,

" שנקראו דישראל, כמארז"ל`mixicוהתוקף ,"70

ישראל אלו שנאמר71"אדירים בם",72, חפצי כל ואדירי
בעבודת להתחזק . . ואומץ חוזק מלשון "אדיר

למס"נ73בוראם" והאומץ "החוזק ובמיוחד כולל ,

מהשכל" שלמעלה .74באחד

בדברי הרמז) (ע"ד הפירוש לבאר יש ועפ"ז
"אדר ומזלו`oiהמדרש זכות ―`oiלו זכות" לו

זה שמצד משה", נולד . . ש"באדר הידיעה שלאחרי
l`xyiגובר ly mlfnשבחינת מתגלה אזי אדר, בחודש

"oi`ומזלו אדר של הזכות הוא לישראל") (ה"מזל "75.

.Âמשה דלידת השייכות ולבאר להוסיף draylויש

דוקא: באדר
― אדר דחודש השלימות על מורה באדר שבעה
השבוע, ימי שבעת כל שכוללים רצופים ימים שבעה

העולם) (כללות הבנין ימי בראשית, ימי כפי76שבעת ,
והשלימות שהמעלה מרומז שבזה אדר, בחודש שהם
וחודרת נמשכת ה'") במרום ("אדיר אדר דחודש

העולם. בגדרי ומתגלה

― "אדר" ― החודש של בשמו xcומרומז '`,

וגילוי המשכת על עולם)s"l`dשרומז של (אלופו
ית' לו להיות ובהדגשה77בתחתוניםdxicבעולם .

(דר) הדירה עשיית על שרומז ― באדר בשבעה יתירה
הבנין. ימי בשבעת (א') עולם של לאלופו

באדר) (בשבעה משה בלידת גם מודגש זה וענין
כמארז"ל הבית78― נתמלא משה שנולד ש"בשעה

וש"נ.61) .56 ס"ע תרצ"ו סה"מ ראה
(62" המגילה בכל נקראים זה שם ההודאהmicediועל ע"ש ― "

א. צט, א. צז, מג"א תו"א (ראה היהדות נקודת שמצד והמס"נ
ובכ"מ).
ובכ"מ.63) (בהוספות). ד קכ, א. צז, שם תו"א
האלה64) לימים קראו כן ו"על אדר, חודש על הגורל נפל ולכן

הוא "הפור כו), ט, (אסתר הפור" שם על ט,lxebdפורים ז. ג, (שם "
היא הקב"ה עם שהתקשרותה הנשמה, עצם על רומז ש"גורל" ― כד)
הפורים בימי בגלוי שהיתה נפש, מסירת ודעת, מטעם שלמעלה באופן

ובכ"מ). ואילך. ג קכג, א. קכא, שם תו"א (ראה
הוא65) ש"בריא" ― הרמז ע"ד i"`וי"ל xaעל רומז ― י"א :

חד הוא "אנת (י"א), עשר" "אחד בחי' עם שקשור דישראל העצם
בחינת מצד ספירות, מעשר שלמעלה "אחד" בחושבן", ולא
פירושו ― י"א ו"בר" כחות. מעשר שלמעלה הנשמה עצם ה"יחידה",
ש"בר" י"ל, ועוד די"א. המציאות היא שמציאותו חורין") "בן (כמו
ואילך. ס"ד הוספות כש"ט ב. מג, חולין (ראה גילוי מלשון הוא

בגילוי. היא הי"א שבחי' היינו, וש"נ),

צט.66) ע' ריש ומחז"ל פסוקים על לוי"צ לקוטי
סע"ב.67) טו, ביצה
ד.68) צג, תהלים
שם.69) ביצה פרש"י
סע"א.70) נג, מנחות
(יחידה)71) י"א שבחי' דר, י"א אותיות ―ש"אדיר" הרמז ע"ד וי"ל

.86 הערה לקמן וראה ובהתיישבות). (בגלוי דירה של באופן היא
ג.72) טז, תהלים
שם.73) מנחות מהרש"א חדא"ג
שמא.74) ס"ע אור) (יהל לתהלים הצ"צ רשימות
כמ"ש75) דגים, דמזל הזכות הזכיר שלא הטעם לבאר יש ועפ"ז

ואין עליהם מכסין מים שבים הדגים "מה הארץ", בקרב לרוב "וידגו
דישראל* העצם על קאי שדגים כיון ― וכו'" בהם שולטת הרע עין

"אין". בחינת זכות, של מגדר שלמעלה
ס"ט.76) ח"א הרשב"א שו"ת ראה
א'תקכז.77) ע' תרומה אוה"ת
רע"א).78) יג, שם (וראה א יב, סוטה
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הנשמה לעצם "שם" היא שגם מ"יחידה" ),61אפילו

דהתגברות הענין תוכן עצםmlfnוזהו ישראל, של
" בחינת אדר).`oiהנשמה, (בחודש "

משה דלידת והשייכות הקשר לבאר יש ועפ"ז
נולד באדר שבשבעה יודע הי' לא (שהמן לפורים
בנ"י שהיו הימים שכל רואים "אנו כי, ― משה)

בבחי' כולם היו . . המן גזירת מפני ynnבסכנה p"qn62

נפשם למסור מוכנים היו ושעה שעה בכל כי . .

" ח"ו", דת לעבור ולא yecwלהריגה lr ytp zxiqn

mydעושה המן הי' לא דתם להמיר רצו אם שהרי ,

שהם אלא היהודים, על אלא גזר שלא כלום, להם
להם עלה ולא כולה, השנה כל למות עצמן מסרו

ח"ו" חוץ ע"י63מחשבת הוא לזה והכח ,mvr zelbzd

dnypdהענין תוכן שזהו ,dyn zcilcאדר ),64(בחודש

(ל דישראל.גילוי העצם גילוי) מלשון גם ידה

חז"ל בלשון גם מרומז זה שענין לומר, ויש
siwzeש"אדר `ixaשל באופן הוא שהמזל ― מזלי'"

wfegsweze" ישראל"):xabe(ע"ד

בחינת ישראל, של מזלם מתגבר שבאדר כיון
מתגלה אזי ― הנשמה עצם swezde"אין", wfegd

נקודת65("בריא ("מזלי'"), הנשמה דעצם ותקיף")
בו שיש מישראל, שבכאו"א swezdeהיהדות wfegd

ית'. שמו קדושת על נפשו למסור

החודש של בשמו גם מרומז זה שענין ולהוסיף,
שפירושו ― "אדר" ―dxeabe swez66כמארז"ל ,67

שנאמר אדר, בהם יטע נכסיו שיתקיימו `68xic"הרוצה

ולכן וחוזק קיום לשון שאדר "כלומר ה'", במרום

אדר" החוזק69נקרא מודגש זה שבחודש היינו, ,

" שנקראו דישראל, כמארז"ל`mixicוהתוקף ,"70

ישראל אלו שנאמר71"אדירים בם",72, חפצי כל ואדירי
בעבודת להתחזק . . ואומץ חוזק מלשון "אדיר

למס"נ73בוראם" והאומץ "החוזק ובמיוחד כולל ,

מהשכל" שלמעלה .74באחד

בדברי הרמז) (ע"ד הפירוש לבאר יש ועפ"ז
"אדר ומזלו`oiהמדרש זכות ―`oiלו זכות" לו

זה שמצד משה", נולד . . ש"באדר הידיעה שלאחרי
l`xyiגובר ly mlfnשבחינת מתגלה אזי אדר, בחודש

"oi`ומזלו אדר של הזכות הוא לישראל") (ה"מזל "75.

.Âמשה דלידת השייכות ולבאר להוסיף draylויש

דוקא: באדר
― אדר דחודש השלימות על מורה באדר שבעה
השבוע, ימי שבעת כל שכוללים רצופים ימים שבעה

העולם) (כללות הבנין ימי בראשית, ימי כפי76שבעת ,
והשלימות שהמעלה מרומז שבזה אדר, בחודש שהם
וחודרת נמשכת ה'") במרום ("אדיר אדר דחודש

העולם. בגדרי ומתגלה

― "אדר" ― החודש של בשמו xcומרומז '`,

וגילוי המשכת על עולם)s"l`dשרומז של (אלופו
ית' לו להיות ובהדגשה77בתחתוניםdxicבעולם .

(דר) הדירה עשיית על שרומז ― באדר בשבעה יתירה
הבנין. ימי בשבעת (א') עולם של לאלופו

באדר) (בשבעה משה בלידת גם מודגש זה וענין
כמארז"ל הבית78― נתמלא משה שנולד ש"בשעה

וש"נ.61) .56 ס"ע תרצ"ו סה"מ ראה
(62" המגילה בכל נקראים זה שם ההודאהmicediועל ע"ש ― "

א. צט, א. צז, מג"א תו"א (ראה היהדות נקודת שמצד והמס"נ
ובכ"מ).
ובכ"מ.63) (בהוספות). ד קכ, א. צז, שם תו"א
האלה64) לימים קראו כן ו"על אדר, חודש על הגורל נפל ולכן

הוא "הפור כו), ט, (אסתר הפור" שם על ט,lxebdפורים ז. ג, (שם "
היא הקב"ה עם שהתקשרותה הנשמה, עצם על רומז ש"גורל" ― כד)
הפורים בימי בגלוי שהיתה נפש, מסירת ודעת, מטעם שלמעלה באופן

ובכ"מ). ואילך. ג קכג, א. קכא, שם תו"א (ראה
הוא65) ש"בריא" ― הרמז ע"ד i"`וי"ל xaעל רומז ― י"א :

חד הוא "אנת (י"א), עשר" "אחד בחי' עם שקשור דישראל העצם
בחינת מצד ספירות, מעשר שלמעלה "אחד" בחושבן", ולא
פירושו ― י"א ו"בר" כחות. מעשר שלמעלה הנשמה עצם ה"יחידה",
ש"בר" י"ל, ועוד די"א. המציאות היא שמציאותו חורין") "בן (כמו
ואילך. ס"ד הוספות כש"ט ב. מג, חולין (ראה גילוי מלשון הוא

בגילוי. היא הי"א שבחי' היינו, וש"נ),

צט.66) ע' ריש ומחז"ל פסוקים על לוי"צ לקוטי
סע"ב.67) טו, ביצה
ד.68) צג, תהלים
שם.69) ביצה פרש"י
סע"א.70) נג, מנחות
(יחידה)71) י"א שבחי' דר, י"א אותיות ―ש"אדיר" הרמז ע"ד וי"ל

.86 הערה לקמן וראה ובהתיישבות). (בגלוי דירה של באופן היא
ג.72) טז, תהלים
שם.73) מנחות מהרש"א חדא"ג
שמא.74) ס"ע אור) (יהל לתהלים הצ"צ רשימות
כמ"ש75) דגים, דמזל הזכות הזכיר שלא הטעם לבאר יש ועפ"ז

ואין עליהם מכסין מים שבים הדגים "מה הארץ", בקרב לרוב "וידגו
דישראל* העצם על קאי שדגים כיון ― וכו'" בהם שולטת הרע עין

"אין". בחינת זכות, של מגדר שלמעלה
ס"ט.76) ח"א הרשב"א שו"ת ראה
א'תקכז.77) ע' תרומה אוה"ת
רע"א).78) יג, שם (וראה א יב, סוטה
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(גילוי אור פעלה משה שלידת היינו, אור", כולו
ziadאלקות) lka.(העולם (גדרי

ימי במשך ופעולתו בעבודתו יותר עוד ומודגש
שעל ― באדר) בשבעה בלידתו (שנכללים ידיחייו

המשכת ושלימות עיקר נעשה המשכן בהקמת פעולתו
אלקות במדרשmleraוגילוי כדאיתא ר"ח79, "כשהגיע

ע"י להם שלח המשכן, את להקים הקב"ה וצוה ניסן
dynעשינו הרי אומרים ישראל (ש"היו יראים אתם מה

מעשה בתוך ותשרה השכינה תבוא מתי המשכן
כלה אחותי לגני באתי כבר ישמעאל80ידינו"), א"ר ,

יוסי למקום81ב"ר לגנוני, לגני, אלא כאן כתיב אין לגן
אינה שכינה עיקר וכי מתחילה, עיקרי שהוא
נסתלקה אדם שחטא כיון . (בתמי'). היתה בתחתונים
נסתלקה מצריים חטאו וכו' הראשון לרקיע השכינה

עמדו וכנגדן השביעי, והורידוdrayלרקיע צדיקים
הורידה אברהם . . לתחתונים העליונים מן השכינה את

וכו' לששי השביעי וכלdynמן השביעי, 82(שהוא

חביבין העליונים83השביעין מן הורידה (mipezgzl

והורידה משה )".ux`l(עמד

) המשכן הקמת שהתחלת ימיzrayaולהוסיף,
ומפרקו המשכן את מקים משה שהי' )84המילואים

אחרzrayaהיתה הולך ("הכל האחרונים הימים
דחודש85החיתום" (xc`של לסיומו עד באדר (מכ"ג

אדר) .84חודש

יותר מודגש אדר חודש שבהתחלת לומר, ויש
תיבת והתחלת (ראש דהאל"ף ("אדיר") התוקף

("אדיר מהעולם שלמעלה ה'"),86mexna"אדר")
נולד שבו באדר בשבעה (ובעיקר החודש ובהמשך
שבו האחרון (בשבוע לסיומו קרוב ועאכו"כ משה)
(הכוונה יותר מודגשת המשכן) בהקמת משה התחיל

וההתגלות ד)ההמשכה המשךxc(א'mleraוהתכלית ,

המשכן. ע"י "אדר") תיבת וסיום

הקמת התחילה שבו אדר חודש של בסיומו גם אבל,
בכל ופרקו בו ושמש למשכן משה "העמידו המשכן,
בו שרתה ו"לא המילואים), ימי שבעת (במשך יום"

וההתגלות87שכינה" ההמשכה היתה לא שעדיין היינו, ,
ד"אדיר באופן אלא למטה, כיוןmexnaבעולם ה'",

מהעולם למעלה עדיין הם והגילוי .88שההמשכה

ע"י למטה בעולם וההתגלות ההמשכה ועיקר
בו השכינה והשראת קביעות של באופן המשכן הקמת

היתה ―oqip g"xaהשמיני ,84למילואים)89(יום

במשך ישראל נשיאי י"ב ע"י המשכן בחנוכת והמשכו
אחד ("נשיא בו י"ב עד ניסן מר"ח הימים י"ב

אלקות90ליום" וגילוי המשכת יותר מודגשת שבזה ,(

מהוה) (מלשון הוי' שם צירופי י"ב ― העולם בגדרי
השנה, חדשי י"ב הזמן, ההתהות נעשית ידם שעל

אלכסון גבולי י"ב המקום, שגם91והתהוות היינו, ,

האלקות דרגת ומתגלה נמשכת (י"ב) העולם בגדרי
מהעולם מלשון92שלמעלה ניסן, חודש של ענינו שזהו ,

נסים"93"נס" ל"נסי ועד ,94.

.Êבחודש דישראל המזל להתגברות בנוגע ועד"ז
משה (לידת עם שקשור ― מזלי'" בריא "אדר אדר,

באדר:drayב)
"מזלי' אדר, בחודש ישראל של מזלם התגברות
למעלה, הנשמה לשורש בנוגע רק לא היא, בריא",
להמשכה בנוגע ובעיקר גם אלא ה"מזל", בחינת

הנשמה בהארת dhnlוגילוי dcxiy,בגוף ונתלבשה
שהוא נוזל, מלשון הוא ש"מזל" בכך גם כמודגש

חיים ורוח ההשפעה ממנו נוזל להיות dhnlהמקור

אדר בחודש המזל התגברות ובמילא, ס"ה), (כנ"ל
נשמות למטה, בהיותם דבנ"י ההתגברות פועלת
כמודגש העולם, בעניני בהתעסקותם וגם בגופים,

א.79) פ"ה, שהש"ר וראה ב. פי"ג, במדב"ר
א.80) ה, שה"ש
ר'81) "אמר שם: אבונהmgpnובשהש"ר בר אלעזר דר' חתני'

הענין שלימות על שרומז לומר, דיש ― יוסנה" בר' שמעון ר' בשם
אחרון" גואל) הוא (ראשון "גואל ע"י למטה השכינה דהשראת

ב).mgpnש" צח, (סנהדרין שמו"
יא.82) פכ"ט, ויק"ר
תש"י.83) לגני באתי רד"ה
ועוד.84) טו. פי"ב, במדב"ר א. ז, נשא ספרי
א.85) יב, ברכות
הוא86) "אנת עשר, אחד ―בחינת (דר) י"א ב"אדיר", גם ומרומז

נשתל שמהם ספירות מעשר שלמעלה בחושבן", ולא עשרהחד שלו
העולם. נברא שבהם מאמרות

כג.87) ט, שמיני פרש"י
ש88) זו, שנה בקביעות יותר השלישיf'ומודגש ביום חל אדר

ב שחל הש"ק ביום ושלימותו שבזהi"`בשבוע, לומר, דיש ― אדר
מהעולם למעלה עדיין היא (ז') בעולם והגילוי ההמשכה שגם מרומז

אחר). (באופן 168 הערה לקמן וראה (י"א).
"יום89) דרגתipinydונקרא וגילוי המשכת על להורות ― "

יקר כלי שם. הרשב"א (שו"ת ההיקף ימי משבעת שלמעלה האלקות
שמיני). ר"פ

(90.(168 להערה שוה"ג לקמן (וראה יא ז, נשא
ועוד.91) ואילך. סע"ב ו, בראשית אוה"ת ראה
בי"ב92) המשכן חנוכת בגמר יותר מודגש זה שענין לומר, ויש

לאחרי xyrניסן, cg`ד נעלית הכי הדרגא שגם ― xyrבו cg`

בחושבן") ולא חד הוא ומתגלהoqipa("אנת נמשכת נסים") ("נסי
אלכסון). גבולי וי"ב חדשים י"ב הי"ב, (ביום העולם בגדרי

ב.93) יב, בא ולק"ט פס"ז ראה
שם.94) מהרש"א וחדא"ג ובפרש"י רע"א נז, ברכות ראה

a"pyz'd ,oey`x xc` `"ie c"ei ,'f

(דר) הדירה עשיית על שרומז באדר, שבעה של בענינו
הבנין. ימי בשבעת (א') עולם של לאלופו

"אין" הנשמה, עצם על קאי ש"מזל" אע"פ כלומר:
ותקיף (בריא והתוקף החוזק שהו"ע מושג, שאינו
של באופן זה אין מ"מ, מהשכל, שלמעלה דמס"נ מזלי')

mlerdn d`iviשהחוזק אדרבה, אלא כפשוטה), (מס"נ
העבודה עניני בכל ומתגלה נמשך דמס"נ mleraוהתוקף

בגמרא כמפורש ― בתחתונים דירה ית' לו 22לעשות

באדר נפשי' לימצי . . נכרי בהדי דינא לי' דאית "מאן
("בריא המזל דהתגברות שהפעולה מזלי'", דבריא
התורה עניני הנשמה, לעניני ביחס רק (לא היא מזלי'")
למעמד ועד העולם, לעניני בנוגע גם) אלא ומצוותי',

נכרי" בהדי דינא לי' ד"אית .95ומצב

הוא דפורים שהנס ― הפורים בימי גם וכמודגש
dlhayהמן mikixvגזירת eid `leלהריגה נפשם למסור

הוא "ונהפוך ואדרבה: דת, על לעבור שלא כדי ח"ו
בשונאיהם" המה היהודים ישלטו נפל96אשר "כי ,

עליהם" היהודים להמשיך97פחד יכולים היו ובמילא, ,
מתוך התומ"צ בקיום ושמחהdgeexלעסוק "אורה ―

ויקר" חז"ל98וששון כדרשת והן כפשוטו, ),99(הן

טוב"100"שמחה ויום מדינות101ומשתה קכ"ז בכל ―
למלך משנה היהודי ש"מרדכי ומצב ובמעמד המלך,

.102אחשורוש"

שבחודש פורים נס אעפ"כ, באופן`xcאבל הוא
אנן" אחשורוש עבדי לאחרי103ש"אכתי שגם היינו, ,

בנ"י נמצאים פורים אלאzelbaגאולת עוד [ולא
המר הגלות ואריכות שני בית חורבן הי' שלאח"ז

כל עם הזה, zecnyeוהקשה zexifbdלא היל"ת, רח"ל ,

צרה פעמיים לדור104תקום עד הדורות במשך שהיו ,

קדושת על נפשם מסרו מישראל שרבבות זה, אחרון
בחוזק צורך שיש ומצב במעמד שנמצאים השם],
למס"נ מזלי'") ותקיף ("בריא הנשמה דעצם ותוקף
("אדיר מהעולם למעלה עלי' של תנועה ― באחד

ד"אדר"). א' ה'", במרום

― בעולם למטה והגילוי ההמשכה ושלימות ועיקר
כוננו אדנֿי ("מקדש השלישי ביהמ"ק בנין ע"י

יקימנו105ידיך" השלישי ("ביום השלישית בגאולה (

לפניו" נצחי106ונחי' בית שאין107), נצחית וגאולה ,
גלות לחודש108אחרי' שייך ―oqipנגאלו "בניסן ,

שנאמר להגאל, עתידין מארץ109ובניסן צאתך כימי
נפלאות" אראנו (שכולל110מצרים "המשכן" הוקם ובו ,
השלישי ביהמ"ק ס"ו).111גם (כנ"ל השכינה ושרתה (

.Áוהשייכות הקשר לבאר יש לעיל האמור ע"פ
שבעה של שענינו ― תצוה לפרשת באדר דשבעה
של מזלם והתגברות ישראל", "הוא משה, (לידת באדר
דעצם והחוזק התוקף מזלי'", ותקיף "בריא ישראל,
תצוה פרשת בהתחלת מרומז באחד) למס"נ הנשמה
זית שמן אליך ויקחו ישראל בני את תצוה "ואתה ―

תמיד": נר להעלות למאור כתית זך
"dz`,הנשמה (עצם דמשה העצמות על קאי ― "

ד" והוא"ו משם, שלמעלה עלe"מזל") מורה ― אתה"
וא"ו דאות בציור (שמרומזת מהעצמות112ההמשכה (

" להיות דמשה l`xyi("מזל") ipa z` devzבאופן ,"

צוותא מלשון (תצוה וחיבור צוותא בנ"י,113של עם (

ותקיף "בריא ישראל, של מזלם התגברות להיות
הנשמה. דעצם והתוקף החוזק אצלם שיתגלה מזלי'",

ע"ד95) זה ש"ק בערב ידיעה הגיעה פרטית שבהשגחה ולהעיר,
פרטי,dkfyיהודי איש של במאורע שמדובר ואף נכרי". בהדי ב"דינא

רבינו של בסידורו (וכמודגש כמוך" לרעך "ואהבת הציווי מצד מ"מ,
של עשה מצות עלי מקבל הריני התפלה קודם לומר "נכון הזקן:
להשתתפות בנוגע הן בנ"י, לכל גם שייך ה"ז כמוך"), לרעך ואהבת
העולם בעניני ישראל בני בהצלחת להוספה* בנוגע והן בשמחתו,

אדר ד"ויגבהבחודש באופן ועשירות, הרחבה מתוך מזלי'", ד"בריא
159 ע' חכ"ב לקו"ש וראה ו. יז, הימיםֿב (דברי ה'" בדרכי לבו

וש"נ). ואילך.
א.96) ט, אסתר
יז.97) ח, שם
טז.98) שם,
ב.99) טז, מגילה
יט.100) ט, אסתר
הכפורים101) יום לגבי דפורים המעלה מודגשת זה ובענין

קשורים ששניהם ― ב)) נז, ― תכ"א (תקו"ז פורים כמו ("כפורים",
שבחי' בפורים יתירה מעלה יש מ"מ, הנשמה, עצם הגורל, בחי' עם

ויום ומשתה "שמחה הגוף, בעניני למטה ומתגלה נמשכת הגורל
(אחרי נפשותיכם" את "ועניתם שצ"ל הכפורים ביום משא"כ טוב",

ובכ"מ). ואילך. סע"ד צה, מג"א תו"א וראה לא. טז,
בסופו.102) אסתר
א.103) יד, מגילה
הערה104) 306 ע' חכ"ג לקו"ש וראה ט. א, ―נחום הכתוב לשון

וש"נ. שם. ובשוה"ג 55
ובפרש"י.105) יז טו, בשלח
ובפרש"י.106) ב ו, הושע
א.107) כח, זח"א ראה
ועוד.108) א. טו, בשלח מכילתא
טו.109) ז, מיכה
יא.110) פט"ו, שמו"ר רע"א. יא, ר"ה
(111― סע"א) ט, סוטה (ראה דהמשכן בהנצחיות ביותר ומודגש

השלישי. דביהמ"ק הנצחיות ודוגמת מעין
וב112) רע"ד. פה, מטות לקו"ת כ"מ.ראה
ובכ"מ.113) א. פב, פרשתנו תו"א

.(cere .a ,t mildz i"yxt) sqei y"r mi`xwpy ,i"pa lkl jiiye ,dtqed oeyln ,sqei eny Ð "`nya wiic" (a ,bt `nei) l"fx`n t"re (*
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(דר) הדירה עשיית על שרומז באדר, שבעה של בענינו
הבנין. ימי בשבעת (א') עולם של לאלופו

"אין" הנשמה, עצם על קאי ש"מזל" אע"פ כלומר:
ותקיף (בריא והתוקף החוזק שהו"ע מושג, שאינו
של באופן זה אין מ"מ, מהשכל, שלמעלה דמס"נ מזלי')

mlerdn d`iviשהחוזק אדרבה, אלא כפשוטה), (מס"נ
העבודה עניני בכל ומתגלה נמשך דמס"נ mleraוהתוקף

בגמרא כמפורש ― בתחתונים דירה ית' לו 22לעשות

באדר נפשי' לימצי . . נכרי בהדי דינא לי' דאית "מאן
("בריא המזל דהתגברות שהפעולה מזלי'", דבריא
התורה עניני הנשמה, לעניני ביחס רק (לא היא מזלי'")
למעמד ועד העולם, לעניני בנוגע גם) אלא ומצוותי',

נכרי" בהדי דינא לי' ד"אית .95ומצב

הוא דפורים שהנס ― הפורים בימי גם וכמודגש
dlhayהמן mikixvגזירת eid `leלהריגה נפשם למסור

הוא "ונהפוך ואדרבה: דת, על לעבור שלא כדי ח"ו
בשונאיהם" המה היהודים ישלטו נפל96אשר "כי ,

עליהם" היהודים להמשיך97פחד יכולים היו ובמילא, ,
מתוך התומ"צ בקיום ושמחהdgeexלעסוק "אורה ―

ויקר" חז"ל98וששון כדרשת והן כפשוטו, ),99(הן

טוב"100"שמחה ויום מדינות101ומשתה קכ"ז בכל ―
למלך משנה היהודי ש"מרדכי ומצב ובמעמד המלך,

.102אחשורוש"

שבחודש פורים נס אעפ"כ, באופן`xcאבל הוא
אנן" אחשורוש עבדי לאחרי103ש"אכתי שגם היינו, ,

בנ"י נמצאים פורים אלאzelbaגאולת עוד [ולא
המר הגלות ואריכות שני בית חורבן הי' שלאח"ז

כל עם הזה, zecnyeוהקשה zexifbdלא היל"ת, רח"ל ,

צרה פעמיים לדור104תקום עד הדורות במשך שהיו ,

קדושת על נפשם מסרו מישראל שרבבות זה, אחרון
בחוזק צורך שיש ומצב במעמד שנמצאים השם],
למס"נ מזלי'") ותקיף ("בריא הנשמה דעצם ותוקף
("אדיר מהעולם למעלה עלי' של תנועה ― באחד

ד"אדר"). א' ה'", במרום

― בעולם למטה והגילוי ההמשכה ושלימות ועיקר
כוננו אדנֿי ("מקדש השלישי ביהמ"ק בנין ע"י

יקימנו105ידיך" השלישי ("ביום השלישית בגאולה (

לפניו" נצחי106ונחי' בית שאין107), נצחית וגאולה ,
גלות לחודש108אחרי' שייך ―oqipנגאלו "בניסן ,

שנאמר להגאל, עתידין מארץ109ובניסן צאתך כימי
נפלאות" אראנו (שכולל110מצרים "המשכן" הוקם ובו ,
השלישי ביהמ"ק ס"ו).111גם (כנ"ל השכינה ושרתה (

.Áוהשייכות הקשר לבאר יש לעיל האמור ע"פ
שבעה של שענינו ― תצוה לפרשת באדר דשבעה
של מזלם והתגברות ישראל", "הוא משה, (לידת באדר
דעצם והחוזק התוקף מזלי'", ותקיף "בריא ישראל,
תצוה פרשת בהתחלת מרומז באחד) למס"נ הנשמה
זית שמן אליך ויקחו ישראל בני את תצוה "ואתה ―

תמיד": נר להעלות למאור כתית זך
"dz`,הנשמה (עצם דמשה העצמות על קאי ― "

ד" והוא"ו משם, שלמעלה עלe"מזל") מורה ― אתה"
וא"ו דאות בציור (שמרומזת מהעצמות112ההמשכה (

" להיות דמשה l`xyi("מזל") ipa z` devzבאופן ,"

צוותא מלשון (תצוה וחיבור צוותא בנ"י,113של עם (

ותקיף "בריא ישראל, של מזלם התגברות להיות
הנשמה. דעצם והתוקף החוזק אצלם שיתגלה מזלי'",

ע"ד95) זה ש"ק בערב ידיעה הגיעה פרטית שבהשגחה ולהעיר,
פרטי,dkfyיהודי איש של במאורע שמדובר ואף נכרי". בהדי ב"דינא

רבינו של בסידורו (וכמודגש כמוך" לרעך "ואהבת הציווי מצד מ"מ,
של עשה מצות עלי מקבל הריני התפלה קודם לומר "נכון הזקן:
להשתתפות בנוגע הן בנ"י, לכל גם שייך ה"ז כמוך"), לרעך ואהבת
העולם בעניני ישראל בני בהצלחת להוספה* בנוגע והן בשמחתו,

אדר ד"ויגבהבחודש באופן ועשירות, הרחבה מתוך מזלי'", ד"בריא
159 ע' חכ"ב לקו"ש וראה ו. יז, הימיםֿב (דברי ה'" בדרכי לבו

וש"נ). ואילך.
א.96) ט, אסתר
יז.97) ח, שם
טז.98) שם,
ב.99) טז, מגילה
יט.100) ט, אסתר
הכפורים101) יום לגבי דפורים המעלה מודגשת זה ובענין

קשורים ששניהם ― ב)) נז, ― תכ"א (תקו"ז פורים כמו ("כפורים",
שבחי' בפורים יתירה מעלה יש מ"מ, הנשמה, עצם הגורל, בחי' עם

ויום ומשתה "שמחה הגוף, בעניני למטה ומתגלה נמשכת הגורל
(אחרי נפשותיכם" את "ועניתם שצ"ל הכפורים ביום משא"כ טוב",

ובכ"מ). ואילך. סע"ד צה, מג"א תו"א וראה לא. טז,
בסופו.102) אסתר
א.103) יד, מגילה
הערה104) 306 ע' חכ"ג לקו"ש וראה ט. א, ―נחום הכתוב לשון

וש"נ. שם. ובשוה"ג 55
ובפרש"י.105) יז טו, בשלח
ובפרש"י.106) ב ו, הושע
א.107) כח, זח"א ראה
ועוד.108) א. טו, בשלח מכילתא
טו.109) ז, מיכה
יא.110) פט"ו, שמו"ר רע"א. יא, ר"ה
(111― סע"א) ט, סוטה (ראה דהמשכן בהנצחיות ביותר ומודגש

השלישי. דביהמ"ק הנצחיות ודוגמת מעין
וב112) רע"ד. פה, מטות לקו"ת כ"מ.ראה
ובכ"מ.113) א. פב, פרשתנו תו"א

.(cere .a ,t mildz i"yxt) sqei y"r mi`xwpy ,i"pa lkl jiiye ,dtqed oeyln ,sqei eny Ð "`nya wiic" (a ,bt `nei) l"fx`n t"re (*
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אליך "ויקחו 114xe`nl(ועי"ז) zizk jf zif ony― "

כמארז"ל המס"נ, ענין על נפשו115שרומז מסר ש"הזית
" וזהו"ע הקב"ה", קדושת כמארז"לzizkעל למאור",

ע"י אלא שמנו מוציא (ש)אינו . . לזית ישראל "נמשלו
אותם116כתיתה" וחובטין עכו"ם באים ישראל "כך ,

כו'" למקום הגלות117ממקום ויסורי צער שע"י היינו, ,
והתוקף החוזק 118dnypdמתגלה mvrcשמן" שזהו"ע ,

" למאור": גו' זך ש"אפילוonyגו' מערבו117", אתה
מהן" למעלה נתון הוא שבעולם המשקין "119בכל ,jf,"

" שמרים, מ"אור".xe`nlבלי שלמעלה ,"

" כדי) זה cinz(וכל xp zelrdlשהשמן "כשם ― "

שנאמר העולם לכל מאיר ביהמ"ק כך והלכו120מאיר
שהם רענן זית אבותינו נקראו לכן לאורך, גוים

לכל" (לא117מאירים היא הכוונה שתכלית היינו, ,

אדרבה) אלא מהעולם, יציאה של באופן המס"נ בענין
בני את תצוה ("ואתה וישראל משה של שמציאותם
למאור"), גו' זך גו' ("שמן הנשמה עצם ישראל"),
בלידת כמודגש ― בעולם ותאיר ותתגלה תומשך

הנשמה)drayaמשה (עצם המזל שהתגברות באדר,
בשבעת ומתגלה שנמשך באופן הוא וישראל דמשה

ס"וֿז). (כנ"ל הבנין ימי

הפרשה בסיום "ועשית121ועד"ז מקטר122: מזבח
בבוקר סמים קטורת אהרן עליו והקטיר וגו' קטורת
את אהרן ובהעלות יקטירנה הנרות את בהטיבו בבוקר
הקטורת, שענין ― יקטירנה" הערביים בין הנרות
עם הנשמה דעצם והתחברות התקשרות על שמורה

נ אתקטרנא", קטירא ש"בחד באופן משךהקב"ה
הנרות ע"י בעולם, ומאיר .123ומתגלה

.Ëתצוה שבפרשת הטעמים ב' גם לבאר יש עפ"ז
באדר, בשבעה משה (מיתת משה של שמו נתפרש לא

זל"ז: ושייכותם מספרך") נא "מחני ואמירתו

בגלל בפרשתתצוה שלמשה נתפרששמו הטעםשלא
שבשבעה בגלל רק לא הוא, באדר, לשבעה סמיכותה

גםznבאדר אלא מהפרשה), בסילוקשמו משה(שמרומז
xwiraeבאדר שבשבעה הלידהclepבגלל ("כדאי משה
xtkzy,כי― המיתה") באדר)zcilעל (בשבעה משה

מציאותו עצם התגלות על אינוdlrnlymynקאי שלכן ,

אלא שמו), נזכר לא הפרשה (שבכל משה בשם נקרא
"dz`e"עצמותך "מהות האמיתי,124", ל"אתה" ועד ,

ית' ומהותו .125עצמותו

משם) שלמעלה שלו (העצמות משה שלידת וכיון
הוא ("משה בנ"י כל עם קשורה באדר בשבעה
ישראל של הנשמה) (עצם מזלם שגובר ישראל"),
(העצמות שה"אתה" הפרשה בהתחלת [וכמודגש
של באופן הוא ית') ומהותו לעצמותו ועד דמשה,
עם ("תצוה") וחיבור לצוותא ועד ("ואתה") המשכה
מרומזת לכן, ― זך")] זית ("שמן דבנ"י העצמות
המסירתֿנפש באדר לשבעה בסמיכות שקורין בפרשה

בנ"י עבור משה שלמעלה126של שלהם (העצמות
נזכר שלא עי"ז מספרך", נא "מחני באמרו מהתורה)

" אלא שלוdz`eשמו, העצמות ,"myn dlrnly127―

משה, נולד שבו באדר בשבעה בגלוי מודגש זה שענין
שהם כפי דישראל והעצמות דמשה העצמות התגלות

ית'. עצמותו עם חד

מספרך" נא "מחני דאמירת הטעם שגם מובן ועפ"ז
באדר שבעה של ענינו לתוכן בסמיכות128שייך (שקורין

יום ― תצוה) שלו,zenvrdמשה,clepyלפרשת
עם שזוהיzenvrdהקשורה להמס"נdaiqdדישראל,

וכתוצאה מספרך", נא "מחני באמירת בנ"י עבור שלו
בסמיכות (שקורין תצוה בפרשת שמו נזכר לא מזה

לידתו) "129ליום אדרבה: אלא ,dz`eשלו העצמות ,"

משם. שלמעלה

ומשה114) ישראל, על מרמז הזית שענין ודורש מיותר, אליך "תיבת
פרשתנו). ריש לשמו"ר מהרז"ו (פי' אליך" וזהו ישראל, הוא

ס"פ115) אמור פ' מרבות ― א'תקעה ע' פרשתנו באוה"ת כ"ה
א'תקמז). ע' שם (אוה"ת כו'" נפשו מסר שהזית שם ש"פירשו (ל"א),

סע"ב.116) נג, מנחות
פרשתנו.117) ריש שמו"ר
אין118) ישראל אף נושרין עליו אין זית "מה שם: מנחות וראה

תוקף ― עולמית" בטילה .igvpלהם

ה"ז.119) פ"א כלאים (ירושלמי הרכבה בו ―שאין בזית ודוגמתו
ג). קכח, תהלים מדרש

ג.120) ס, ישעי'
מג)121) כט, (פרשתנו הפסוק על ברש"י הפירושים מב' גם להעיר

בו", שכינתי שתשרה בכבודי המשכן "ונקדש (א) בכבודי": "ונקדש
בני מיתת לו רמז כאן שלי, במכובדים אלא בכבודי תקרי "אל (ב)

וימותו"). ה' לפני "בקרבתם המס"נ, (ענין כו'" אהרן
ואילך.122) א ל,

שנה123) אדרֿראשון, י"א תצוה משיחותש"פ קונטרס בארוכה ראה
ואילך). 316 ע' תשנ"ב (התוועדויות זו

פרשתנו.124) ריש יקר כלי
(125.(177 ע' תרפ"ט (סה"מ תרפ"ט הבית תורת זאת סד"ה ראה

וש"נ. .178 ע' חכ"א לקו"ש
תצוה)126) ב"(ואתה מרומז זה שענין לומר, ישראל)"`zויש (בני

("את טפל שמשה באופן היא ישראל עם דמשה וחיבור שהצוותא ―

לישראל. הטפל")
ואילך.127) 175 ע' שם לקו"ש ראה
כשלעצמו128) מספרך" נא ד"מחני שענין בפשטות שנראה כפי ולא

בפרשה שיתקיים יותר מתאים (ואדרבה: אחרת בפרשה להתקיים יכול
אחר טעם צירוף שמצד אלא מספרך"), נא "מחני אמירת שלאחרי

תצוה. בפרשת נקבע באדר) בשבעה משה (מיתת
בפרשת129) משה שאמר מספרך" נא ד"מחני שהקיום יומתק ועפ"ז

תצוה בפרשת נרמז "f"ptlyתשא שבתיבת כיון ―dz`e"(תצוה)
גם מודגשת מספרך") נא "מחני אמירתו נתקיימה daiqd(שבה

a"pyz'd ,oey`x xc` `"ie c"ei ,'f

***

.Èדלידת המשותפת הנקודה ע"ד לעיל האמור
מודגש שבשניהם תצוה, ופרשת באדר) (בשבעה משה

mvrdl`xyicנפשם למסור והתוקף החוזק בהם שיש
שהזמן בענין ביותר מודגש ― ית' שמו קדושת על
של מאורע זו בשכונה הי' האחרונים שבימים גרמא,

miaxa myd yeciwמישראל אשה .130ע"י

מה" עד יודע אתנו גו' ש"אין ― אף131ובהקדמה ,
וכלל כלל להבין) יכול (ואינו מבין אינו מאתנו אחד
ועאכו"כ ככה?!... ה' עשה למה הדברים, פשר
שצריכים קטנים לילדים אמא צעירה, באשה כשמדובר
בענינים להאריך שאין אלא אחרי'... ויתגעגעו לאמם
הכתוב ובלשון הקב"ה, כלפי ומענות טענות של

וגו'" דברים מעטים"132"ברוב דבריך יהיו כן "על ,133.

השם דקידוש הענין גודל את להדגיש יש ואעפ"כ,
על להקב"ה לזעוק ועיקר, ועוד זה, שבמאורע ברבים
ולעשות ולדרוש ולבקש מתי"... "עד הגלות, אריכות
האמיתית הגאולה תבוא ומיד שתיכף שאפשר מה כל
"הקיצו היעוד יקויים שאז צדקנו, משיח ע"י והשלימה

עפר" שוכני לתחי'134ורננו שקמים מצדיקים ומתחיל ,
על135מיד שנהרגה צדקנית האשה ובתחילתם וביניהם ,

עם בגוף נשמה תיפגש ומיד שתיכף השם, קידוש
לתורה ולגדלם לחנכם ותמשיך וילדי', משפחתה

לבב. וטוב שמחה מתוך טובים, ולמעשים לחופה

.‡Èהשם דקידוש הענין גודל ― לראש ולכל
זה: שבמאורע ברבים

מקומות בכו"כ חז"ל בדברי המבואר ע"ד136ידוע
והשכר והזכות וההפלאה העילוי mydגודל yeciwc,

השם קידוש בקידושmiaxaובפרט יתירה ובהדגשה ,
ברבים efהשם dpekyaובית הכנסת בית נמצא שבה ,

מו"ח דכ"ק משולש, בית טובים, מעשים ובית המדרש
epxecאדמו"ר `iyp137השם קידוש נעשה זה ידי שעל ,

עוז. וביתר שאת ביתר ברבים

השם דקידוש וההפלאה העילוי בגודל להוסיף ויש
שמצינו sqeiאצל138― ziadמעלתו גודל שמצד

שהקב"ה ראוי הי' lrומדרגתו eytp xeqnl eze` dkfi

myd zyecw'הי שלא (ענין סיבה היתה שאח"כ אלא ,

נענש שבגללה ומצבו) מעמדו לפיֿערך dkfמתאים `le

jklשלאח"ז אף לעונש, זה ונחשב ,dkfאת לחבר
ולהיותjexrÎogleyה" "lk seq cr i"pa lkl d`xedÎdxen

zexecd139ֿה"שולחן דחיבור שהזכות מובן שמזה ―

על נפש דמסירת הזכות לגודל מגעת אינה ערוך"
השם! קידוש

נא "מחני משה לאמירת מהשייכות ולהעיר
רבינו משה של שהמס"נ מודגש שבזה ― מספרך"

היא ישראל כפיdlrnlבשביל משה של ממציאותו
הזכות על רבינו משה מוותר שלכן התורה, עם שקשור
"מכל מספרך", נא "מחני (באמרו בתורה כתוב להיות

כולה" (כשם140התורה ישראל בשביל המס"נ בגלל (

הזכות לגודל מגעת אינה השו"ע דחיבור שהזכות
השם). קידוש על נפש דמסירת

השם דקידוש וההפלאה העילוי גודל על ונוסף
בהדגשה ה"ז נפש, דמסירת הענין שבכללות ברבים
לילדים אמא צעירה אשה של נפש במסירת יתירה

מסירת מלבד ―כי, אתdytpקטנים גם "מוסרת" ה"ה ,
'iclimiphwdלבדם אותם ומפקירה שעוזבת בכך ,

את ומשאירה אלי'), הילדים של הגעגועים גודל (בידעה
ילדי' שמסירת מזה, ויתירה לאחרים, וחינוכם גידולם

מס"נ xzeiהיא dlecbמהמס"נ עוז וביתר שאת ביתר
ה"ז ובמילא ytpשלה, zxiqnn dlrnl ytp zxiqn!

.·Èשבקידוש וההפלאות העילויים כל לאחרי אבל
והותר") ("די י"ח יצאו שכבר כיון ברבים, השם
ושמדות הגזירות ע"י השם קידוש על נפש מסירת
― זה לדורנו עד והארוך, המר הגלות במשך שהיו

להקב"ה: בנ"י izn"זועקים cr"שלאחרי היתכן ...!?

על נפש למסירת עדיין זקוקים המר הגלות אריכות
קטנים?!... לילדים אמא צעירה אשה של השם קידוש

(מצד מספרך" נא "מחני אמירת לאח"ז באה ממנה שכתוצאה
וישראל). דמשה העצמות ההתקשרות

שנהרגה130) הי"ד לאפיין הלוי פייבל שרגא ר' בת לאה פעשא מרת
ה"שבעה" וסיום ראשון, אדר ב' תרומה, פ' ה' ביום השם קידוש על

(המו"ל). ראשון אדר ט' תצוה, פ' ה' ביום
ט.131) עד, תהלים
יט.132) יו"ד, משלי
א.133) ה, קהלת
יט.134) כו, ישעי'
א.135) קמ, זח"א ראה
א).136) נ, (פסחים במחיצתן" לעמוד יכול אדם "אין ולדוגמא:

שער התורה) כל לגבי קדה"ש על מס"נ (במעלת בארוכה וראה

מס"נ ערך להצ"צ דא"ח הליקוטים ספר בתחלתו. לאדהאמ"צ האמונה
וש"נ. ואילך). תתצ (ע'

סה"מ137) ט. ע' (לעיל ס"ח תשמ"א תצוה ואתה ד"ה ראה
נעשה בישראל המס"נ כח והתעוררות שגילוי קלד), ע' ח"ו מלוקט

הדור. נשיא הגלות, שבזמן דמשה אתפשטותא ע"י
(138176 ע' שם ―לקו"ש בכ"ז וראה פרשתנו. ריש מישרים מגיד

וש"נ. שם. ובהערות ואילך,
ה"ה139) ― הרמ"א שבהגהות הפסקיֿדינים גם שישנם ואף

הוא עצמו והשולחןֿערוך השולחןֿערוך, גבי שעל ה"מפה" בדוגמת
הביתֿיוסף. של חיבורו

עה"פ.140) פרש"י
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***

.Èדלידת המשותפת הנקודה ע"ד לעיל האמור
מודגש שבשניהם תצוה, ופרשת באדר) (בשבעה משה

mvrdl`xyicנפשם למסור והתוקף החוזק בהם שיש
שהזמן בענין ביותר מודגש ― ית' שמו קדושת על
של מאורע זו בשכונה הי' האחרונים שבימים גרמא,

miaxa myd yeciwמישראל אשה .130ע"י

מה" עד יודע אתנו גו' ש"אין ― אף131ובהקדמה ,
וכלל כלל להבין) יכול (ואינו מבין אינו מאתנו אחד
ועאכו"כ ככה?!... ה' עשה למה הדברים, פשר
שצריכים קטנים לילדים אמא צעירה, באשה כשמדובר
בענינים להאריך שאין אלא אחרי'... ויתגעגעו לאמם
הכתוב ובלשון הקב"ה, כלפי ומענות טענות של

וגו'" דברים מעטים"132"ברוב דבריך יהיו כן "על ,133.

השם דקידוש הענין גודל את להדגיש יש ואעפ"כ,
על להקב"ה לזעוק ועיקר, ועוד זה, שבמאורע ברבים
ולעשות ולדרוש ולבקש מתי"... "עד הגלות, אריכות
האמיתית הגאולה תבוא ומיד שתיכף שאפשר מה כל
"הקיצו היעוד יקויים שאז צדקנו, משיח ע"י והשלימה

עפר" שוכני לתחי'134ורננו שקמים מצדיקים ומתחיל ,
על135מיד שנהרגה צדקנית האשה ובתחילתם וביניהם ,

עם בגוף נשמה תיפגש ומיד שתיכף השם, קידוש
לתורה ולגדלם לחנכם ותמשיך וילדי', משפחתה

לבב. וטוב שמחה מתוך טובים, ולמעשים לחופה

.‡Èהשם דקידוש הענין גודל ― לראש ולכל
זה: שבמאורע ברבים

מקומות בכו"כ חז"ל בדברי המבואר ע"ד136ידוע
והשכר והזכות וההפלאה העילוי mydגודל yeciwc,

השם קידוש בקידושmiaxaובפרט יתירה ובהדגשה ,
ברבים efהשם dpekyaובית הכנסת בית נמצא שבה ,

מו"ח דכ"ק משולש, בית טובים, מעשים ובית המדרש
epxecאדמו"ר `iyp137השם קידוש נעשה זה ידי שעל ,

עוז. וביתר שאת ביתר ברבים

השם דקידוש וההפלאה העילוי בגודל להוסיף ויש
שמצינו sqeiאצל138― ziadמעלתו גודל שמצד

שהקב"ה ראוי הי' lrומדרגתו eytp xeqnl eze` dkfi

myd zyecw'הי שלא (ענין סיבה היתה שאח"כ אלא ,

נענש שבגללה ומצבו) מעמדו לפיֿערך dkfמתאים `le

jklשלאח"ז אף לעונש, זה ונחשב ,dkfאת לחבר
ולהיותjexrÎogleyה" "lk seq cr i"pa lkl d`xedÎdxen

zexecd139ֿה"שולחן דחיבור שהזכות מובן שמזה ―

על נפש דמסירת הזכות לגודל מגעת אינה ערוך"
השם! קידוש

נא "מחני משה לאמירת מהשייכות ולהעיר
רבינו משה של שהמס"נ מודגש שבזה ― מספרך"

היא ישראל כפיdlrnlבשביל משה של ממציאותו
הזכות על רבינו משה מוותר שלכן התורה, עם שקשור
"מכל מספרך", נא "מחני (באמרו בתורה כתוב להיות

כולה" (כשם140התורה ישראל בשביל המס"נ בגלל (

הזכות לגודל מגעת אינה השו"ע דחיבור שהזכות
השם). קידוש על נפש דמסירת

השם דקידוש וההפלאה העילוי גודל על ונוסף
בהדגשה ה"ז נפש, דמסירת הענין שבכללות ברבים
לילדים אמא צעירה אשה של נפש במסירת יתירה

מסירת מלבד ―כי, אתdytpקטנים גם "מוסרת" ה"ה ,
'iclimiphwdלבדם אותם ומפקירה שעוזבת בכך ,

את ומשאירה אלי'), הילדים של הגעגועים גודל (בידעה
ילדי' שמסירת מזה, ויתירה לאחרים, וחינוכם גידולם

מס"נ xzeiהיא dlecbמהמס"נ עוז וביתר שאת ביתר
ה"ז ובמילא ytpשלה, zxiqnn dlrnl ytp zxiqn!

.·Èשבקידוש וההפלאות העילויים כל לאחרי אבל
והותר") ("די י"ח יצאו שכבר כיון ברבים, השם
ושמדות הגזירות ע"י השם קידוש על נפש מסירת
― זה לדורנו עד והארוך, המר הגלות במשך שהיו

להקב"ה: בנ"י izn"זועקים cr"שלאחרי היתכן ...!?

על נפש למסירת עדיין זקוקים המר הגלות אריכות
קטנים?!... לילדים אמא צעירה אשה של השם קידוש

(מצד מספרך" נא "מחני אמירת לאח"ז באה ממנה שכתוצאה
וישראל). דמשה העצמות ההתקשרות

שנהרגה130) הי"ד לאפיין הלוי פייבל שרגא ר' בת לאה פעשא מרת
ה"שבעה" וסיום ראשון, אדר ב' תרומה, פ' ה' ביום השם קידוש על

(המו"ל). ראשון אדר ט' תצוה, פ' ה' ביום
ט.131) עד, תהלים
יט.132) יו"ד, משלי
א.133) ה, קהלת
יט.134) כו, ישעי'
א.135) קמ, זח"א ראה
א).136) נ, (פסחים במחיצתן" לעמוד יכול אדם "אין ולדוגמא:

שער התורה) כל לגבי קדה"ש על מס"נ (במעלת בארוכה וראה

מס"נ ערך להצ"צ דא"ח הליקוטים ספר בתחלתו. לאדהאמ"צ האמונה
וש"נ. ואילך). תתצ (ע'

סה"מ137) ט. ע' (לעיל ס"ח תשמ"א תצוה ואתה ד"ה ראה
נעשה בישראל המס"נ כח והתעוררות שגילוי קלד), ע' ח"ו מלוקט

הדור. נשיא הגלות, שבזמן דמשה אתפשטותא ע"י
(138176 ע' שם ―לקו"ש בכ"ז וראה פרשתנו. ריש מישרים מגיד

וש"נ. שם. ובהערות ואילך,
ה"ה139) ― הרמ"א שבהגהות הפסקיֿדינים גם שישנם ואף

הוא עצמו והשולחןֿערוך השולחןֿערוך, גבי שעל ה"מפה" בדוגמת
הביתֿיוסף. של חיבורו

עה"פ.140) פרש"י
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ממסירת רוח" ב"נחת הקב"ה של רצונו אם גם
במשך מס"נ י"ח יצאו שכבר לכך נוסף הרי, ― נפש
בנ"י של נפש המסירת מספיקה שלפנ"ז, הדורות כל

zelbaבכך cg` rbx cer mi`vnpy!

בגלות כבר נמצאים dpyבנ"י ze`n ryze sl`n xzei

עניני כל סיימו כבר בא!... לא עדיין צדקנו ומשיח
בכל הפעולות כל נעשו וכבר הגלות, דזמן העבודה
השמחה ע"י ובמיוחד (כולל האפשריים האופנים
ניתן מה יודעים ולא יום), ששים במשך אדר בחודש

עובר ואעפ"כ, עוד, rbxלעשות cere mei cer ,reay cer,

בפועל והשלימה האמיתית הגאולה באה לא ועדיין
חמור הכי מאורע שניתוסף אלא עוד ולא ממש!
ואם בישראל שאשה ― הגלות בזמן להיות שיכול
השם! קידוש על נפשה למסור צריכה קטנים לילדים

הוא זה שמאורע בכך להתנחם אלא לנו נותר לא
השם, קידוש על נפש מסירת של האחרון המאורע
שמסרה הצדקנית האשה של שבזכותה ועיקר, ועוד
נשי של זכותן עם ביחד השם, קדושת על נפשה
ישראל לנשי עד הדורות, שבכל הצדקניות ישראל
תיכף זוכים זה, שבדורנו בריא בגוף נשמות הצדקניות
צאתך "כימי והשלימה, האמיתית להגאולה ממש ומיד
באותו שהיו צדקניות נשים ש"בשכר מצרים", מארץ

ממצרים" ישראל נגאלו בהגאולה141הדור ועד"ז ,

צדקניות נשים "בשכר ממש, ומיד תיכף לבוא העתידה
בדור" .142שיש

הענין ושלימות אמיתת יהי' mydואז yeciwc―

הוא הגלות ענין כללות השם,jtidשהרי קידוש
בקרא "ומהו143כמפורש בגוים", המחולל הגדול "שמי

ומארצו אלה ה' עם עליהם אויביהם באמור החילול,
ארצו" ואת עמו את להציל בידו יכולת הי' ולא ,144יצאו

הכתוב כהמשך הגאולה, ע"י נעשה ית' שמו 145וקידוש

. ה' אני כי הגוים וידעו גו' הגדול שמי את "וקדשתי
מן אתכם ש)ולקחתי (עי"ז לעיניכם בכם בהקדשי .

אל אתכם והבאתי הארצות מכל אתכם וקבצתי הגוים
"והתגדלתי לעיני147והתקדשתי146אדמתכם", ונודעתי

ה'". אני כי וידעו רבים גוים

***

.‚È:בפועל לעבודה בנוגע לעיל מהאמור ההוראה
תצוה, בפרשת שחל באדר משבעה בבואנו
החוזק ישראל, של מזלם התגברות מודגשת שבשניהם

dnypdוהתוקף mvrcומתגלה שנמשך כפי ("ואתה")
ופעולתם mlerdבעבודתם ipipraויציאה מס"נ (לא

ימים לאורך בגופים נשמות אלא וח"ו, ח"ו מהעולם
וביתר שאת ביתר להוסיף יש וטובות), בריאות ושנים
בלימוד ועבודתינו מעשינו בכל החיות, ובתגבורת עוז,
התורה בהפצת ובמיוחד כולל המצוות, וקיום התורה

להביא כדי חוצה, המעיינות והפצת lretaוהיהדות

ielibaeמשיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה את
דישראל, דהעצם ההתגלות שלימות תהי' שאז צדקנו,

חד כולא וקוב"ה שנעשה148ישראל כולו, העולם בכל ,
בתחתונים. ית' לו דירה

ש"בריא אדר דחודש העבודה קצת: אחר בסגנון
הגאולה את ובגלוי בפועל להביא היא מזלי'" ותקיף
"אדיר" שנקרא צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית

ממנו" אדירו כולו149("והי' העולם בכל יתגלה שאז ,(

עם ביחד "אדירים", שנקראו ישראל, של מזלם
כולו, העולם בכל ה'" במרום ד"אדיר הגילוי שלימות

ית'. לו דירה שנעשה

.„Èבתורה שקורין שהפרשיות ― יותר ויומתק
עם קשורות אדר) חדשי בשני זו, (ובשנה אדר בחודש
השלישי, ביהמ"ק בבנין ששלימותו המשכן, עשיית

העולם לכל יוצאה אורה כולו150שממנו שהעולם ועד ,
המקדש: בית כמו ית', לו דירה נעשה

devze dnexzדמלאכת הציווי אודות מדובר ―שבהם
(כולל המילואים דימי והחינוך כהונה בגדי המשכן,

בתוכם" ושכנתי מקדש לי ד"ועשו ההקדמה ,151ובמיוחד

בתוכם" לשכני . . בכבודי ד"ונקדש ).152והסךֿהכל

`yz ik"ישראל בני ראש את תשא "כי ―153,

נשיאת דבנ"י, בהעלי' השלימות תכלית על שרומז
משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה שתהי' ראש,

והגלות). דהחורבן הירידה גודל (לאחרי צדקנו

רע"ב.141) יא, סוטה
בסופו.142) תרו רמז רות יל"ש
כג.143) לו, יחזקאל
כ.144) שם, פרש"י
כגֿכד.145) שם,
כג.146) לח, שם
נפטר.147) אחר נו) ר"ס (טואו"ח קדיש לאמירת מהשייכות להעיר

המוסר אחר קדיש באמירת ביותר מודגש זה שענין לומר, ויש ―
" נתקיים ידו שעל ית', שמו קידוש על בניizycwpeנפשו בתוך

עצמך "מסור לב), כב, (אמור שמי"dzinlישראל" את להקדיש
וש"נ). ואילך. 167 ע' חכ"ז לקו"ש בארוכה וראה עה"פ. (פס"ז

א.148) עג, זח"ג ראה
סע"ב.149) צח, סנהדרין וראה כא. ל, ירמי'
ועוד150) סה"ה. פ"ד ברכות .ירושלמי

ח.151) כה,
מגֿמו.152) כט,
יב.153) ל,
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icewte ldwieובגדי המשכן דמלאכת הציווי ―קיום
מרומזת ובזה בפועל, במעשה להקמתהמשכן ועד כהונה
המשכן "פקודי ― השלישי דביהמ"ק השלימות גם
בשני שנתמשכן למקדש "רמז העדות", משכן

לבעליו154חורבנין" שחוזר "משכון" בדוגמת ,

משולש, גם הוא השלישי שביהמ"ק כיון בשלימות,
שני ודבית ראשון דבית השלימות גם בו שתהי'

"גואל155(ודהמשכן) ע"י בנ"י דכל גםההקהלה תהי' ואז ,
אחרון" גואל הוא עדתבני156ראשון ("ויקהלמשהאתכל

העשירי157ישראל" והמנין בנ"י.158), דכל ("פקודי")

`xwie"'גו אליו ה' וידבר משה אל ―159―"ויקרא

מישראל לכאו"א דהקב"ה והדיבור (גילוי) הקריאה
אותי" ידעו ש"כולם .160באופן

ev"מיד זירוז לשון אלא צו "אין שתיכף161― ―

ע"ד צו שבפרשת הענינים פרטי כל נעשים ממש ומיד
אדר). בכ"ג (שהתחלתם המילואים ימי דשבעת החינוך

ipinyeנתקיימה שבו למילואים, השמיני יום ―
עלינו אלקינו ה' נועם "ויהי ואהרן משה יהי162תפלת ,

ידיכם" במעשה שכינה שתשרה .163רצון

השלימות מודגשת העיבור שבשנת לומר, ויש
בפרשיות גם השנה חדשי שאר לגבי אדר דחודש

בתורה שבה164שקורין שמיני פרשת קריאת שגם ―

ביום השכינה השראת אודות למילואים,ipinydמדובר
g"xoqipבחודש היא ,xc`אדר בחודש שכבר היינו, ,

בתחתונים. ית' לו דירה דר, דא' השלימות מודגשת

.ÂËיצטרכו שלא ― העיקר והוא ― ויה"ר
נגאלו ש"בניסן ניסן, לחודש עד חדשים ב' להמתין
אדר חודש שבהתחלת כיון להגאל", עתידין ובניסן
הש"ק ביום ושלימותו באדר, משבעה ובפרט ראשון,

והשלימה האמיתית הגאולה תהי' באדר, עשר אחד
וחנוכתו השלישי ביהמ"ק ynnובנין lreta.

אדר, חדשי ב' שישנם העיבור שבשנת ולהוסיף,
יותר עוד ניתוסף יום, mirebrbdeששים dweyzda

במשך להגאל) עתידין ובו נגאלו (שבו ניסן לחודש
הגילוי יותר עוד ומזרזים ממהרים שעי"ז יום, ששים

אדר. חודש בהתחלת עוד ניסן חודש דעניני

שבאחד ― זו בשנה מיוחד עילוי ניתוסף זה ובכל
שנת מסתיימת בניסן מזמורעשר עם הקשורה הצדי"ק

"מצאתי נאמר שבו פ"ט מזמור לאחרי (שבא צדי"ק
משחתיו" קדשי בשמן עבדי וחותם165דוד לסיום עד ,

וחותמו שסיומו ואמן"), אמן לעולם ה' "ברוך המזמור
כוננהו" ידינו ומעשה גו' נועם שקאי162ב"ויהי ,

השלישי בביהמ"ק השכינה השראת ע"י166בשלימות ,

דור זה, בדור ועבודתינו מעשינו ושלימות גמר
iriayd167גואל") רבינו משה של פעולתו נשלמת שבו ,

אלקות וגילוי בהמשכת אחרון") גואל הוא ראשון
בתחתונים. דירה ית' לו לעשות בעולם,

לפני יום (ששים באדר עשר ―שבאחד לנו תהי' וכן
בניסן עשר דאחד הענין כבר יושלם בניסן) עשר ,168אחד

אשר" לבני נשיא יום עשר עשתי "מאשר169"ביום ,dpny

"וטובל170לחמו" ,onya"בהתחלת171רגלו ―כמודגש
זך" זית שמן אליך "ויקחו תצוה: וכן172פרשת ,

פ' ש"ק במנחת לקרוא (שמתחילין תשא פרשת בהתחלת
המשחה שמן אודות מדובר שבה "מצאתי173תשא) ―

עבדי eizgynדוד iycw onyaושלימות עיקר שזהו ,"

המשיחה ע"י ישראל", בני ראש את תשא ד"כי הענין
הוא ראשון גואל רבינו, (משה ישראל" בני "ראש של
ויוליכנו ויגאלנו שיבוא המשיח, למלך אחרון) גואל

ממש. ומיד תיכף לארצנו, קוממיות

ובפרש"י.154) כא לז,
וש"נ.155) .262 ע' חכ"א לקו"ש וראה א. רכא, זח"ג ראה
וש"נ.156) ואילך. 8 ע' חי"א לקו"ש ד. פ"ב, שמו"ר ראה
א.157) לה,
ועוד.158) ט. תשא תנחומא
א.159) א,
לג.160) לא, ירמי'
ב.161) ו, פרש"י
יז.162) צ, תהלים
כג.163) ט, פרש"י
ד'.164) בסעיף לעיל המבואר על נוסף
כא.165) פסוק
עה"פ.166) תהלים מדרש

ח"א167) מלוקט (סה"מ תשי"א דשנת לגני באתי ד"ה ראה
בתחלתו).
(שחל168) באדר עשר שבאחד זו שנה בקביעות מיוחדת כח ונתינת

שהשלימות ― באדר דשבעה השלימות נעשית xyrבשבת) cg`c

ומתגלה אדרzrayaנמשכת בחודש שגם העולם), (גדרי הבנין ימי *
כבר נעשית ((88 ובהערה ס"ו (כנ"ל מהעולם למעלה הוא (שמצ"ע

ניסן. שבחודש השלימות
עב.169) ז, נשא
כ.170) מט, ויחי
כד.171) לג, ברכה
זוכים172) אתם תמיד נר להעלות "בזכות יא: פל"א, ויק"ר וראה

המשיח". מלך של נרו פני להקביל
ואילך.173) כב ל,

dyxta `ed xc` yceg ly elfn c"r (23 dxrday) yxcnd xn`ny fnxd c"r xirdle okyndי"אwqit`ז'*) zkepga xn`py "meil cg` `iyp" oke ,

wxta `ed oqip ycega'זweqtי"א.oqip ycega enk ,'fa `"i 'iga ielibe zkynd zeidl dleki xc` ycega mby fnexn dfay ,xnel yic Ð
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אותי" ידעו ש"כולם .160באופן

ev"מיד זירוז לשון אלא צו "אין שתיכף161― ―

ע"ד צו שבפרשת הענינים פרטי כל נעשים ממש ומיד
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
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לכהנו אחיך... אהרן את אליך הקרב "ואתה הפסוק מן

אליך",1לי" הקרב "ואתה המלים את רש"י מצטט ,

המשכן". מלאכת שתגמור "לאחר ומפרש:

להבין: וצריך

אהרן את למנות למשה שהציווי רש"י, לומד מנין א)

לכהנים "לאחר`eppiובניו אלא מיד, להתבצע צריך

המשכן"? מלאכת שתגמור

בגדי "ועשית הציווי את יותר: קשה אף והשאלה

שבפסוק אלad`קדש..." תדבר "ואתה הציווי את וכן ,

בפסוק המופיע לב...", חכמי xzeiכל xge`nהיה צריך ,

לקיים okמשה iptlכיצד המשכן. ממלאכת חלק זהו כי ,

אליך" הקרב "ואתה שהציווי להסביר אפוא, dpeyייתכן,

יהיה שקיומו – האחרים xzeiמהציוויים xge`nרק ,

המשכן" מלאכת שתגמור ?2"לאחר

מתי רק רש"י מפרש שתגמור..." "לאחר בפירושו ב)

לפני מצטט הוא אפוא, מדוע, "הקרב". הציווי יקויים

"ואתה" המלים את גם למלה3הפירוש בנוסף ו"אליך",

"לאחר רש"י של לפירושו שההוכחה מובן, מכך "הקרב"?

ממלים אכן היא המשכן" מלאכת el`"dz`eשתגמור

".`jilהקרב

.·
ÌÈ„‚·‰ È„È ÏÚ Y ‰�Â‰ÎÏ ÂÈ�·Â Ô¯‰‡ ˙·¯˜‰

ÌÈ‡ÂÏÈÓ‰Â
המפרשים הציווי4יש שקיום לבאר, מוכרח שרש"י ,

" הוא אליך" הקרב הקרבתxg`l"ואתה כי שתגמור...",

כנאמר הכהונה, בגדי ידי על נעשה לי" "לכהנו ובניו אהרן

הפסוקים לכהנו5בהמשך לקדשו אהרן בגדי את "ועשו

בהמשך כנאמר המילואים, בימי החינוך ידי על גם וכן לי",

לכהן6הפרשה אותם לקדש תעשה... אשר הדבר "וזה –

המשכן מלאכת סיום לאחר רק היו אלו ודברים – .7לי"

את מתרץ אינו זה הסבר כי כך. לבאר קשה אך

"אליך" המלה את גם רש"י מצטט מדוע ,8השאלה:

"לכהנו במלים הרי רש"י, של שיטתו לפי לכך: ובנוסף

כהונה בגדי שבעשיית לי" "לכהנו ובמלים כאן, שבפסוק לי"

היא הכוונה המילואים) שבפרשת לי" "לכהן במלים (וכן

להלן. שיוסבר כפי שונים, ענינים לשני

.‚
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"ועשו בענין המופיעות לי" לכהנו "לקדשו המלים על

אהרן" בגדי בכהונה5את להכניסו "לקדשו, רש"י: מפרש ,

הוא. שירות כהונה ולשון לי. כהן שיהא הבגדים, ידי על

בלעז". שנטריאה

המפרשים א)9אומרים ענינים: שני כאן מבאר שרש"י ,

לי" ו"לכהנו "לקדשו" ipyשהמלים opi`,שונים ענינים

"לקדשו" של ביאור הוא לי" "לכהנו ב)10אלא .

בשם – לכהן להופכו איננה לי" "לכהנו המלים שמשמעות

x`ezdלכך מתאים ואין הוא", שירות כהונה "לשון כי ,

אלא, – למשרת" "להופכו היאהביטוי אלו מלים משמעות

להכניסו בכהונה", לשירות.dlertl"להכניסו הכהונה, של

של הפירוש את מסביר שרש"י המפרשים, ומבארים

שאותו למרות הבגדים...", "ואלה בפסוק רק לי" "לכהנו

כי אליך", הקרב "ואתה בפסוק כן לפני מופיע כבר ביטוי

xwirכאן רש"י של yxtlכוונתו dpi`לכהנו" המלים את

א.1) כח, פרשתנו

הפרשה2) אל דבוק ואתה "שאין הוא שברש"י שהחידוש כאן, בגו"א

המשכן, עשיית על הוא תצוה) (ואתה זה שציווי שמפרש (וכנראה שלפנ"ז"

ב) (כד, אמור רש"י ראה אבל המשכן). ממלאכת חלק zernyndyשהיא

" הוא תצוה" עלjteqד"ואתה הוא (ושהציווי כו'" –z`lrdzexpdלצוות

המשכן). מלאכת גמר שלאחרי

רש"י שם כותב הרי – אמור שבפ' פרש"י עדיין למד לא שהתלמיד ואף

גם זאת לדעת שיכולים היינו משמע", שם,ila"וכן שאומרו (ומה פירושו

עיי"ש). קושיא. לתרץ בכדי רק היינו

תיבת3) מעתיק שרש"י שזה י"ל, הקודמת) (שבהערה הגו"א פירוש ולפי

משמע המוסיף) (בוא"ו "ואתה" שמתיבת שהגם להשמיענו, בכדי הוא "ואתה"

כו'". שתגמור "לאחר הוא הפירוש בכ"ז שלפני', להפרשה שדבוק

כאן.4) גו"א גם וראה כאן. רא"ם

ג.5) כח,

א.6) כט,

אפילו7) מרמזם ואינו לי", "לכהנו התיבות מעתיק אינו שרש"י ומה

ב"וגו'") עכ"פ לרמז (או להעתיק הוא בכ"מ רש"י של שדרכו אף – ב"וגו'"

היא שמהן התיבות ב"ואתהdgkeddגם שכוונתו זה) פי' (לפי י"ל – לפירושו

אלא) אלו, לתיבות (לא הוא פירושו לפני שמעתיק אליך" .zellkloiprdהקרב

(דעשיית הענין לכללות דכוונתו – האפוד את ועשו ו) (כח, לקמן פרש"י וע"ד

– ואפילו ובכ"מ.oyegdcהאפוד .(!

(8.(3 הערה כנ"ל (או הקודמת כבהערה י"ל – ל"ואתה" בנוגע

ש"ח.9) גם וראה שם. רא"ם

אינו10) שלכאורה אף – "לקדשו" בפירושו כותב שרש"י מה מובן ועפ"ז

(שבפירושו) "לקדשו" תיבת כי – הכתוב) לשון זהו (שהרי מאומה בזה מחדש

ע"י הוא ש"לקדשו" לבאר היא בזה וכוונתו בכהונה", ל"להכניסו נמשכת

כבפנים. לכהונה, שיכניסו

devz zyxt zegiyÎihewl

"להכניסו – "לקדשו" עם אחד ענין שזהו לציין אלא לי",

של הפירוש שזהו בכהונה", "להכניסו ובאומרו בכהונה".

שירות כהונה "ולשון ואומר רש"י מוסיף לי", "לכהנו

הכוונה אין לי" "לכהנו שבמלים מראה, הוא שבכך הוא",

כדלעיל. לכהונה", "להכניסו אלא לכהן, לעשותו

להבין: צריך אבל

כהונה "ולשון להוסיף צריך שרש"י העובדה מעצם א)

היא לי" "לכהנו של שהמשמעות להוכיח כדי הוא", שירות

זאת רואה שרש"י מוכח, בכהונה" .yecigk11"להכניסו

"להכניסו הפירוש את לומר היה צריך הוא כך, ואם

על הוא" שירות כהונה "ולשון ההוכחה עם בכהונה"

המופיעות לי" "לכהנו okהמלים iptlלא שהתלמיד כדי –

הראשונה?12יטעה בפעם אותן בלומדו אלו מלים בביאור

"כהן" המלה אך הוא". שירות כהונה "לשון אכן, ב)

מקום בכל x`ezמופיעה mykאדם מדוע13של כך, ואם .

להסביר לעשות14אין – היא "לכהנו" הביטוי שכוונת ,

?16לכהן15אותו

אכן כשלעצמן, לי" "לכהנו המלים שאת מובן, מכך

לכהן" אותו "להפוך של במשמעות להסביר ולכן17אפשר .

"ואתה בפסוק לי" "לכהנו המלים את מפרש רש"י אין

היא אלו מלים משמעות שם כי אליך", אךoheytkהקרב .

של שהמשמעות זאת, בכל לפרש רש"י צריך בהמשך

מפני הוא...", שירות בכהונה... "להכניסו היא לי" "לכהנו

כפי "לקדשו", המלה עם ביחד מופיעות אלו שמלים

להלן. שיוסבר

.„
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בענין המופיעות לי" לכהנו "לקדשו המלים לגבי

לרש"י: קשה אהרן", בגדי את "ועשו

כבר לי" לכהנו אליך... הקרב "ואתה בפסוק אף

ושם לכהנים, ובניו אהרן את למנות משה `oiנצטווה

כהונה. בגדי עשיית עם לי" "לכהנו את מקשרת התורה

אף לכהנים,ll`כלומר, לעשותם משה יכול הבגדים

אהרן... בגדי את "ועשו נאמר אפוא, מדוע, עשה. וכך

בבגדים? צורך יש לכהן אהרן את להפוך שכדי לי", לכהנו

כשנאמר כאן, בפסוק שגם כך, על להשיב אפשר בדוחק

הבגדים. ידי על היא הכוונה לי" לכהנו הקרב... "ואתה

אהרן הפיכת עצם את התורה מציינת שבראשונה אלא,

על בציווי עוסקת כשהיא מכן, ולאחר לכהנים, ובניו

מינוי ענין מתבצע כיצד מפרטת היא כהונה, בגדי עשיית

הבגדים. ידי על לי" "לכהנו – הכהנים

אינו רש"י ביותר, דחוק זה שהסבר לכך בנוסף אך

בפסוק התורה כוונת אילו כי זאת, בדרך לפרש רוצה

רק לפרש היא יותר "לכהנוcvikהמאוחר של הענין קויים

לאותו היא הכוונה עצמן, לי" "לכהנו במלים כאשר לי",

להתבטא צריכה היתה התורה הרי כן, לפני המופיע הענין

כך, אם כן. לפני המופיע ביטוי באותו בדיוק כאן בפסוק

לי", "לכהנו רק הקרב" "ואתה הציווי לגבי נאמר מדוע

" נאמר הכהונה בגדי בענין לי"?eycwlואילו לכהנו

חדש הבגדיםמתחדשענין ידי שעל מובן, xzeiמכך dlrpe

"לקדשו רש"י מפרש לכן לי". לכהנו "הקרב... ידי על מאשר

הבגדים ידי שעל הבגדים...", ידי על בכהונה להכניסו –18

" של הענין כדלהלן.eycwlמתחדש בכהונה", להכניסו

.‰
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"כהן" המלה ג', בסעיף לעיל lrנאמרת`dpiכאמור

dlertd my19היותו פעולת ,zxynזהו אלא ,myx`ezd

מסויימת, מעלה להם שיש אנשים של מסויים סוג המתאר

הוא זה אדם – שירות לכהונה, שייכים הם שבגינה

zxyndהם נקראים לכהונה, ובניו אהרן שנמשחו לאחר :

כן ולפני "כהנים", בתואר הדורות כל סוף עד ובניהם

"כהנים". בשם הבכורים נקראו

"לכהנו"11) שפירוש משמע ל"לכהנו", הדבוקה "לי" שמתיבת ובפרט

שם. כברא"ם לי", כהן "שיהא להוסיף רש"י הוזקק שלכן לכהן, לעשותו הוא

.17 הערה לקמן ראה – (בוא"ו) "לכהנו" ממ"ש משמע וכן

גם12) אם ק"ו: הדברים הריxg`lוהרי ע"ז, הוכחה צריך שמפרשו

התלמיד. יטעה בודאי הרי כלל, מפרש אינו שכאשר מכ"ש

(יד,13) לך בקרא (וצע"ק כד. כב, – יט יתרו כו. כב, – מז ויגש ראה

לקמן וראה כד). לח, וישב רש"י – שם על קאי שם דכהן – שם ובת"א יח)

.19 הערה

בוא"ו),14) (ומ"לכהנו" "לי" מתיבת גם הרא"ם) (לפי משמע שכן ובפרט

.11 הערה כנ"ל

יד).15) ד, שמות (רש"י כהן" "יהי' וכמו

והרי16) הבגדים", "ע"י במ"ש רש"י מחדש מה aezkaוגם: yxetn

קדש"? בגדי "ועשו ע"י הוא לי" לכהנו ש"לקדשו

א),17) (כח, חזקוני וראה "לכהן". ולא (בוא"ו), "לכהנו" הלשון כפשטות

יתירא. וא"ו הוא ד"לכהנו" שהוא"ו

הבגדים".18) "ע"י מוסיף שרש"י מה מובן ועפ"ז

לאל19) משרת כהן לשון "כל כב) מז, (ויגש לעיל רש"י הוא",ומ"ש קות

הוא (האדם דהאדם* התואר שם הוא כאן משרת שהשם לומר, beqnבהכרח

שלאחר [מכיון לשרת ראויים אינם בהוה מצבם שמצד הקטנים, שגם ועד משרת)

אמור). ר"פ (רש"י "כהנים" עכשיו) גם (הם נקראים לשירות] ראויים יהיו שיגדלו

סוף משנה א. מד, [ברכות "כהנות" נקראו נשים שגם מצינו, מזו ויתירה

קלז, חולין ב. נח, (ע"ז כו'" לעצמה תורה ש"לשון שי"ל אלא – ועוד יבמות.

אף לשרתmlerlyב)], ובניו אהרן שנבחרו לאחר כי – לשרת ראויות יהיו לא

"כהן" השם נעשה (גםx`ezכו', אהרן זרע אהרן).zepaלכל

'l `edy dfa wx `ed weligdc ± "'ek dlecb oeyl mdy oze`n ueg" i"yxta jyndd wznei f"tre (*dlecb.dlertd mye x`ezd myc `l la` ,(zexiy `le)
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"להכניסו – "לקדשו" עם אחד ענין שזהו לציין אלא לי",

של הפירוש שזהו בכהונה", "להכניסו ובאומרו בכהונה".

שירות כהונה "ולשון ואומר רש"י מוסיף לי", "לכהנו

הכוונה אין לי" "לכהנו שבמלים מראה, הוא שבכך הוא",

כדלעיל. לכהונה", "להכניסו אלא לכהן, לעשותו

להבין: צריך אבל

כהונה "ולשון להוסיף צריך שרש"י העובדה מעצם א)

היא לי" "לכהנו של שהמשמעות להוכיח כדי הוא", שירות

זאת רואה שרש"י מוכח, בכהונה" .yecigk11"להכניסו

"להכניסו הפירוש את לומר היה צריך הוא כך, ואם

על הוא" שירות כהונה "ולשון ההוכחה עם בכהונה"

המופיעות לי" "לכהנו okהמלים iptlלא שהתלמיד כדי –

הראשונה?12יטעה בפעם אותן בלומדו אלו מלים בביאור

"כהן" המלה אך הוא". שירות כהונה "לשון אכן, ב)

מקום בכל x`ezמופיעה mykאדם מדוע13של כך, ואם .

להסביר לעשות14אין – היא "לכהנו" הביטוי שכוונת ,

?16לכהן15אותו

אכן כשלעצמן, לי" "לכהנו המלים שאת מובן, מכך

לכהן" אותו "להפוך של במשמעות להסביר ולכן17אפשר .

"ואתה בפסוק לי" "לכהנו המלים את מפרש רש"י אין

היא אלו מלים משמעות שם כי אליך", אךoheytkהקרב .

של שהמשמעות זאת, בכל לפרש רש"י צריך בהמשך

מפני הוא...", שירות בכהונה... "להכניסו היא לי" "לכהנו

כפי "לקדשו", המלה עם ביחד מופיעות אלו שמלים

להלן. שיוסבר

.„
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בענין המופיעות לי" לכהנו "לקדשו המלים לגבי

לרש"י: קשה אהרן", בגדי את "ועשו

כבר לי" לכהנו אליך... הקרב "ואתה בפסוק אף

ושם לכהנים, ובניו אהרן את למנות משה `oiנצטווה

כהונה. בגדי עשיית עם לי" "לכהנו את מקשרת התורה

אף לכהנים,ll`כלומר, לעשותם משה יכול הבגדים

אהרן... בגדי את "ועשו נאמר אפוא, מדוע, עשה. וכך

בבגדים? צורך יש לכהן אהרן את להפוך שכדי לי", לכהנו

כשנאמר כאן, בפסוק שגם כך, על להשיב אפשר בדוחק

הבגדים. ידי על היא הכוונה לי" לכהנו הקרב... "ואתה

אהרן הפיכת עצם את התורה מציינת שבראשונה אלא,

על בציווי עוסקת כשהיא מכן, ולאחר לכהנים, ובניו

מינוי ענין מתבצע כיצד מפרטת היא כהונה, בגדי עשיית

הבגדים. ידי על לי" "לכהנו – הכהנים

אינו רש"י ביותר, דחוק זה שהסבר לכך בנוסף אך

בפסוק התורה כוונת אילו כי זאת, בדרך לפרש רוצה

רק לפרש היא יותר "לכהנוcvikהמאוחר של הענין קויים

לאותו היא הכוונה עצמן, לי" "לכהנו במלים כאשר לי",

להתבטא צריכה היתה התורה הרי כן, לפני המופיע הענין

כך, אם כן. לפני המופיע ביטוי באותו בדיוק כאן בפסוק

לי", "לכהנו רק הקרב" "ואתה הציווי לגבי נאמר מדוע

" נאמר הכהונה בגדי בענין לי"?eycwlואילו לכהנו

חדש הבגדיםמתחדשענין ידי שעל מובן, xzeiמכך dlrpe

"לקדשו רש"י מפרש לכן לי". לכהנו "הקרב... ידי על מאשר

הבגדים ידי שעל הבגדים...", ידי על בכהונה להכניסו –18

" של הענין כדלהלן.eycwlמתחדש בכהונה", להכניסו

.‰
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"כהן" המלה ג', בסעיף לעיל lrנאמרת`dpiכאמור

dlertd my19היותו פעולת ,zxynזהו אלא ,myx`ezd

מסויימת, מעלה להם שיש אנשים של מסויים סוג המתאר

הוא זה אדם – שירות לכהונה, שייכים הם שבגינה

zxyndהם נקראים לכהונה, ובניו אהרן שנמשחו לאחר :

כן ולפני "כהנים", בתואר הדורות כל סוף עד ובניהם

"כהנים". בשם הבכורים נקראו

"לכהנו"11) שפירוש משמע ל"לכהנו", הדבוקה "לי" שמתיבת ובפרט

שם. כברא"ם לי", כהן "שיהא להוסיף רש"י הוזקק שלכן לכהן, לעשותו הוא

.17 הערה לקמן ראה – (בוא"ו) "לכהנו" ממ"ש משמע וכן

גם12) אם ק"ו: הדברים הריxg`lוהרי ע"ז, הוכחה צריך שמפרשו

התלמיד. יטעה בודאי הרי כלל, מפרש אינו שכאשר מכ"ש

(יד,13) לך בקרא (וצע"ק כד. כב, – יט יתרו כו. כב, – מז ויגש ראה

לקמן וראה כד). לח, וישב רש"י – שם על קאי שם דכהן – שם ובת"א יח)

.19 הערה

בוא"ו),14) (ומ"לכהנו" "לי" מתיבת גם הרא"ם) (לפי משמע שכן ובפרט

.11 הערה כנ"ל

יד).15) ד, שמות (רש"י כהן" "יהי' וכמו

והרי16) הבגדים", "ע"י במ"ש רש"י מחדש מה aezkaוגם: yxetn

קדש"? בגדי "ועשו ע"י הוא לי" לכהנו ש"לקדשו

א),17) (כח, חזקוני וראה "לכהן". ולא (בוא"ו), "לכהנו" הלשון כפשטות

יתירא. וא"ו הוא ד"לכהנו" שהוא"ו

הבגדים".18) "ע"י מוסיף שרש"י מה מובן ועפ"ז

לאל19) משרת כהן לשון "כל כב) מז, (ויגש לעיל רש"י הוא",ומ"ש קות

הוא (האדם דהאדם* התואר שם הוא כאן משרת שהשם לומר, beqnבהכרח

שלאחר [מכיון לשרת ראויים אינם בהוה מצבם שמצד הקטנים, שגם ועד משרת)

אמור). ר"פ (רש"י "כהנים" עכשיו) גם (הם נקראים לשירות] ראויים יהיו שיגדלו

סוף משנה א. מד, [ברכות "כהנות" נקראו נשים שגם מצינו, מזו ויתירה

קלז, חולין ב. נח, (ע"ז כו'" לעצמה תורה ש"לשון שי"ל אלא – ועוד יבמות.

אף לשרתmlerlyב)], ובניו אהרן שנבחרו לאחר כי – לשרת ראויות יהיו לא

"כהן" השם נעשה (גםx`ezכו', אהרן זרע אהרן).zepaלכל

'l `edy dfa wx `ed weligdc ± "'ek dlecb oeyl mdy oze`n ueg" i"yxta jyndd wznei f"tre (*dlecb.dlertd mye x`ezd myc `l la` ,(zexiy `le)
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אהרן של זרעו לגבי "כהנים" שהכינוי על`eppiכשם

נקראים ולפיכך ומעלה, תואר שם אלא הפעולה, lkשם

נתחנכו שלא אלו כולל "כהנים", אהרן ,21לעבודה20בני

לעבודה הפסולים כן22ואף לפני "כהנים" השם היה כך –

הבכורים לגבי ומעלה תואר .23שם

"ואתה בענין המופיע לי" "לכהנו הביטוי בין ההבדל זהו

" הביטוי לבין אליך", עלeycwlהקרב המתחדש לי" לכהנו

אהרן את להבדיל משה נצטווה בראשונה אהרן": "בגדי ידי

ישראל שאר מכל הוא24ובניו מכן ולאחר לכהנים, ולעשותם

" "כהנים"eycwlנצטווה יהיו שכבר שלאחר לי", ,25לכהנו

הבגדים ידי (על אותם יקדש לכהונה18הוא ויכניסם (26,

יכניסם כלומר, – הכהונה.zcearlל"שירות"

.Â
ÔÎ˘Ó· Y ‰˘Ó ˙‚¯„Ï ˙Â·¯˜˙‰

בפסוק לי" "לכהנו של שהמשמעות לעיל, האמור לפי

בניו ואת אהרן את לעשות היא אליך" הקרב ,mipdkl"ואתה

dpeyaוכן הבגדים, לגבי לי" לכהנו "לקדשו של מהמשמעות

" –ycwlשל שהיא המילואים, לגבי לי" לכהן אותם

לי"zcearlהכנסתם לכהנו "הקרב... שמצד מובן, הכהונה,

למנותם נצטווה שמשה להסיק, היה ניתן לכהנים.cinבלבד,

המשכן" מלאכת שתגמור "לאחר להסביר רש"י של והכרחו

" מהמלים א'.`jilהקרבdz`eנובע בסעיף לעיל כמוסבר ,"

הוא: לכך ההסבר

נאמר: לכהנים, בניו ואת אהרן את למנות למשה, בציווי

"dz`eהקרבjil`"27שדוקא ,dynלקרבם מפני`eilצריך ,

כהן אז היה כבר הקדושֿברוךֿהוא28שמשה לו אמר לכן .

לי", לכהנו בניו... ואת אהרן את אליך הקרב edy`"ואתה

בניו ואת אהרן את כהנים`eilיקרב יהיו הם שגם ,29.

מובן: אינו עדיין אך

אילו אף "l`א) רק`jilהקרבdz`eנאמר אלא ,"

מדגישה מדוע לכאורה. מובן, זה ציווי היה לי", "לכהנו

" "?`jilהקרבdz`eהתורה

הכהן20) אין ב): נא, (ממנחות הט"ז פ"ה המקדש כלי הל' רמב"ם ראה

גם וראה כו'. האיפה עשירית שיביא עד תחלה.. יג.i"yxעובד ו, צו

אף21) (19 הערה לעיל (ראה מקטנים mikiiyובמכ"ש mpi`y,לשרת

שנתחנכו טרם שגם גדולים, mdמשא"כ milekiעשירית להביא (להתחנך–)

וכו'. האיפה

עבודתו האיפה עשירית שהביא טרם שעבד כהן ההלכה): (בדרך לזה ונוסף

הט"ו). שם (רמב"ם שערות ב' שהביא טרם משא"כ שם), (רמב"ם כשרה

בעלי22) אבל מ"הכהנים", מתמעטין חללים שרק אמור, ר"פ פרש"י ראה

"הכהנים" רק נאמר הי' שבאם אף שנאמרl`מומין, לאחר מ"מ במשמע, היו

אהרן" "בני (בשוה"ג)`mpiגם הב' הערה לקמן וראה מ"הכהנים". מתמעטין

ה"י, פ"ו מקדש ביאת הל' הרמב"ם כתב לחללים, בנוגע (ואפילו 28 להערה

ואכ"מ). לשעבר. כשרה שעבודתו

רק23) שזוהי י"ל בהם", "שהעבודה כב) (יט, יתרו רש"י dgkedומ"ש

כהנים שהם mvra.19למה הערה כנ"ל ,

לפרש היא שם רש"י שכוונת י"ל, גו'yecigdגם הכהנים שב"וגם

מותרים יהיו (הכהנים) שהבכורות לומר תיתי מהיכי דלכאורה: – יתקדשו"

עבודת את עובדים שהם דמכיון בהם", "שהעבודה מפרש: וע"ז – לעלות

גם מעתיק שרש"י מה יובן ועפ"ז כו'. שמותרים לחשוב מקום הי' המקום*,

"ואף". – בפירושו וכן "וגם", תיבת

מה24) יומתק בפנים, מ"ש וע"פ ישראל". בני "מתוך הכתוב כלשון

מבנ"י ההבדלה כי – בנ"י" "מתוך נאמר לא א) כט, לקמן (וכן ג' שבפסוק

לפנ"ז. כבר היתה

ידיהם25) נתמלאו "לא לה) (כט, רש"י לשון יומתק בפנים, מ"ש ע"פ

תוצאה פסולה, שעבודתם זה דלכאורה: – פסולה" ועבודתם כהנים להיות

כהנים" כו' נתמלאו "לא כתב שכבר ומכיון כהנים, שאינם מזה הוא ומסובב

– בפירוש זאת להוסיף לרש"י ול"ל פסולה, שעבודתם שמעינן במילא הרי

השירות, לענין הוא כהנים" להיות כו' נתמלאו ב"לא שכוונתו מבאר בזה אלא

הבאה. הערה ראה – כהנים" "להיות ומ"ש פסולה. שעבודתם מה

(וע"י26) הבגדים ע"י [שנעשתה שירות" "לשון הכהונה ענין שגם וי"ל,

אל "הנגשים מעלת (בדוגמת פעולה של ענין רק [לא היא למילואים)], החינוך

23 הערה לעיל ראה – בהם" שהעבודה "הבכורות על קרבנות" להקריב ה'

מעלה ג"כ ניתוספה שעי"ז אלא דרגאmc`daבשוה"ג) [mc`da;"לקדשו" –

שם לכהונה) שנכנס (לאחרי היא זו כהונה לאחרx`ezdגם אהרן של לזרעו

בכלל), לכהונה בנוגע 19 הערה לעיל המבואר (ע"ד המילואים בימי החינוך

שנתחנכו הב'`mpiוקודם הערה לקמן וראה זה. לענין בנוגע "כהנים" נקראים

.28 להערה (בשוה"ג)

(17 הערה (כנ"ל הוא שמשמעותו – (בוא"ו) "לכהנו" לשון יומתק ועפ"ז

mc`dyענינה (כאן) כהונה שלשון אף כהן, נעשהzexiyיהי' זה גם כי –

וענין "mc`aדרגא רש"י וכלשון .odk `diyלהיות" לה כט, לקמן וכן לי".

dpedkaכהנים". eqipkdleלי לכהנו בלקדשו החידוש כי – כהן) לעשותו (ולא

ליzexiydהו"ע לכהנו (משא"כ לאדם תואר שם גם במילא בא שעי"ז אלא ,

תואר הוא ענינה שכל הקודם, mc`da.(19שבפסוק הערה לעיל ראה –

"לכהנו27) לההמשך בסתירה – מזו יתרה מיותר. – "אליך" ".ilדלכאורה

(ע"ד28) לומר מסתבר ולא כהן". "ומשה כד: כט, פרשתנו רש"י ראה

לו ניתנה ולא שנענש (היינו המילואים ימי למשך רק כהן שנעשה הפשט)

ואח"כ המילואים ימי למשך לו ניתנה ואח"כ – יד ד, שמות רש"י – כהונה

ומסתבר – ממנו!) נלקחה כהונה.xg`lyשוב ממנו פסקה המילואים ימי

יהי' (אהרן) ב"הוא קשורה ממשה כהונה נטילת שהרי – כן משמע ובלאה"כ

וזה שם, רש"י – כהמ"דligzdכהן" דס"ל י"ל או המילואים. ימי בסוף

אלא כהונה פסקה שלא א) קב, (שמותerxfn(זבחים רש"י ומ"ש משה. של

" שם לסיומו בנוגע כוונתו לוי", "ואתה הלוי"**.eipaשם) שבט על יקראו

– המילואים" בשר משה שאכל לזר "שהותרו כב) כא, (אמור רש"י ומ"ש

עיי"ש***. שם, רש"י מפרשי זה על עמדו כבר

כאן.f"crראה29) ראב"ע

dtqedda l"nw i`ne ,'dl miybpe mizxyn mdy oaen dnvr "mipdkd" zaizn mb ixd :i"yxl 'il dywedy ,l"i ± "'d l` miybpd" df x`an envr aezkd dxe`kly s`e (*

ycgn aezkdy yxtn okle ?"'d l` miybpd"'ambe :(ef s` ef `lc xcqae) mipiprmipdkdmy)x`ezdmicaer mpi`y mb) "mda dceardy" (df wx `id mzlrny) zexekad (md ,

lreta.'ek eknqi `l md s` (lreta aixwdl miybpd el` mb) zepaxw aixwdl 'd l` miybpd (xzei lecb yecig siqen k"g`e .

clep oxd` ixdy) dyn lr i`w ('iele dpedk) mdipyy ± "'iele dpedk iza" (`k ,` zeny) i"yxt xe`iaa ,(16 dxrd) 2 'r e"kg y"ewl dkex`a d`x (**iptlz` oiigze"y

mb odk 'idy gken 'iell dpedk micwny dnne ,envr dyna eidy mipnf ipyl e` ,eipale dynl ± `ed "'iele dpedk"a ezpeeke .("miclidiptl.mi`elind ini

yniyy oeikn ,dyn zpedky ,l"i ile`e (***oal welga"c oiprd da 'id `l ,eycwldpedk iabl xfl aygp okle "il epdkleflray c"qwd wznei f"tre .(22 dxrd lirl d`x)

xfy heyty s`) w"dcw zlik`a xzen menoxd` rxfn epi`yea yi ,(zexiy) dcearl leqt `edy s` ,n"ra mb ik ,(mda xeq`x`ezdoeyl il epdkl eycwl `le ,dpedkczexiy.

devz zyxt zegiyÎihewl

משה של המיוחדת מעלתו יותר: קשה אף השאלה ב)

dpi`שאליהם אחרים, בדברים אלא הכהונה, בנושא דוקא

בפרשת כן לפני כמוזכר לכאורה. קשורים, הכהנים אין

"הכהנים...30יתרו ואילו להר, לעלות יכול היה משה שרק ,

eycwzi" נאמר אפוא, מדוע, ."...dz`eהקרבjil`לגבי "

הם לכהנים היותם שבאמצעות מובן שמכך לי", "לכהנו

לדרגת ?dynיתקרבו

המשכן": מלאכת שתגמור "לאחר רש"י מפרש לפיכך

לכהנים נעשים ובניו אהרן היו מלאכתiptlאילו סיום

שעשו כפי קרבנות, מקריבים היו אם ואף המשכן,

למרות אפשרly`הבכורים, אי אכן כהונה, בגדי להם היו

" כך על לומר "הכהנים`jilהקרבdz`eהיה גם כי ,"

קרבנות" להקריב – ה' אל לעצמם",31הנגשים "מחיצה היו

אהרן שניגש למקום אפילו לגשת להם היה ולא32ואסור ,

המשכן", מלאכת שתגמור "לאחר אך משה. של למקומו רק

היה שבו למקום למשכן, נכנסים העובדים הכהנים כאשר

השם דברי את לשמוע נכנס להיות33משה שכדי אף הרי ,

כהונה, בבגדי צורך היה בפועל במשכן לעבוד ראויים

והמעלה המהות שגם כיוון אך ה', בסעיף של34כדלעיל

לי" ok"לכהנו iptlyשחסר אלא – במשכן לעבוד היא

בפועל, העבודה שנתחנכוdzrלכהניםdnecaביצוע לפני ,

" כך על נאמר – ".`jilהקרבdz`eלעבודה

.Ê
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עצם לי", "לכהנו של הענין שאף לעיל, האמור לפי

המשכן", מלאכת שתגמור "לאחר רק הוא הכהונה,

ההלכה: לגבי שאלה מתורצת

לו אסור זרה עבודה שעבד שכהן קובעת, ההלכה

במקדש בנה35לעבוד אהרן והרי השאלה: ומתעוררת .

לעגל רש"י36מזבח ושיטת לקדוש37ֿ, מזבח שבניית היא,

לשמי", עשייתו ש"תחילת באופן להיות צריכה ברוךֿהוא

מ"שימש" חלק כבר הוא מזבח שבניית יוצא, זה .38ולפי

"לדחותם" כדי היתה מזבח" ב"ויבן אהרן כוונת ,39אמנם,

הוא למעשה היהdpaאך וכיצד לעגל, "לפניו", המזבח את

במשכן לעבוד כך אחר לו ?40מותר

רק לכהנים נעשו ובניו שאהרן לעיל, האמור לפי אך

ההלכה בפשטות: הדבר מובן המשכן, מלאכת סיום לאחר

כהן כבר היה כאשר רק היא זרה לעבודה ששימש כהן לגבי

עדיין לפניו" ה"מזבח בניית שבזמן וכיון ששימש, l`בזמן

" של הכלל עליו חל לא כהן, אהרן ששימש...".odkהיה

.Á
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זה: רש"י שבפירוש תורה" של "יינה של מהענינים

של מנהיגם היותו למרות רבינו, שמשה lkכשם

הבאים הדורות ובכל בדורו, זאת41ישראל בכל נצטווה ,

לכהנו ישראל בני מתוך אהרן... את אליך הקרב "ואתה

ציווי לפי אליו, קירב הוא עצמם ישראל" בני "מתוך – לי"

בכהונה, שיתחנכו לאחר שיבצעו, בניו, ואת אהרן את ה',

עבור המשכן עבודת ישראל,lk42את

ודרא" דרא בכל דמשה "אתפשטותיה לגבי גם ,43כך

ישראל אדמו"ר44נשיאי וחמי מורי לכ"ק עד דור, שבכל

משפיע שהנשיא שלמרות דורנו, ,45ישראלlklנשיא

רש"י הם46כלשון כך משום ואשר הכל", הוא "הנשיא

" אתiy`xנקראים המחיה לראש, בדומה ישראל", אלפי

הצפרנים את אפילו האיברים, ,47כל

אליך... הקרב "ואתה של הנהגה אצלם קיימת זאת בכל

jeznהורנו אשר ישרה "בדרך שלהולכים ישראל", בני

במיוחד48מדרכיו..." הרבי אותם49התמסר קירב הוא ,

כד.30) כב, – יט

בשוה"ג.31) 23 הערה לעיל וראה כב. שם, רש"י ראה

כד.32) שם, רש"י

שם.33) רש"י כב. כה, תרומה

(34.19 הערה לעיל ראה

שם35) יליף זה דין שהרי הפשט, בדרך גם וכ"ה א. קט, .i`xwnמנחות

ט.i"yxוראה כג, מ"ב

ה.36) לב, תשא

כא.37) כ, יתרו

(מנחות38) ששת רב לדעת מ"מ בזר, שכשירה דאף שחיטה, בדוגמת

גם כתבhgyykשם) הרי שם, ר"נ לדעת ואפילו ניחוח. ריח קרבנו אין לע"ז

– בשוגג ואפילו לע"ז השוחט שגם הי"ג) פ"ט מקדש ביאת (הל' הרמב"ם

יעבוד. לא לכתחלה

שם.39) תשא רש"י

(40– זמן לאחר שנתחדש קבלה, מדברי הוא כו' ישמש דלא שהדין ואף

כהן יהי' זמן שלאחר כזה ענין בו שהי' הכהן אהרן על לומר שח"ו פשוט הרי

ג"כ וראה ב) ה, (יומא לעת"ל" ש"מלבישן ממחז"ל ולהעיר ידו. על נפסל

ועוד. ב). (צ, סנה'

לכללות41) מאיר קצהו.. אפס פמ"ד: תניא גם וראה א. רעג, זח"ג ראה

כו'. ודור דור בכל ישראל

כו'.42) אותן שוכרין ישראל שיהיו יב: ג, במדבר רש"י ראה

ועוד.43) תס"ט. תקו"ז שם. זהר

בכל44) שם: תקו"ז mkgeראה wicv.ז פנ"ו, ב"ר גם וראה .

גם כו'" ה"אתפשטותא ישנו ומ"מ –`"e`kaבהנסמן (ראה מישראל

– הדור כללות (היינו רבוא" שתין "עד – שם בתקו"ז וכמ"ש ,(41 בהערה

ש וי"ל שם). ובזהר שם נמשךi"rראה וחכם" ישראל.ה"צדיק בכל אח"כ

(45.297 ע' ואילך 31 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה

(דמלך)46) לבו ה"י): (פ"ג מלכים הל' מרמב"ם להעיר – כא. כא, חקת

.59 הערה 133 ע' ח"ח לקו"ש ראה – ישראל קהל כל לב הוא

פ"ב.47) תניא ראה

סכ"ז.48) אגה"ק

וביאורו.49) זך סו"ס אגה"ק גם וראה א. רצא, ח"ב לקו"ד ראה
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dpi`שאליהם אחרים, בדברים אלא הכהונה, בנושא דוקא

בפרשת כן לפני כמוזכר לכאורה. קשורים, הכהנים אין

"הכהנים...30יתרו ואילו להר, לעלות יכול היה משה שרק ,

eycwzi" נאמר אפוא, מדוע, ."...dz`eהקרבjil`לגבי "

הם לכהנים היותם שבאמצעות מובן שמכך לי", "לכהנו

לדרגת ?dynיתקרבו

המשכן": מלאכת שתגמור "לאחר רש"י מפרש לפיכך

לכהנים נעשים ובניו אהרן היו מלאכתiptlאילו סיום

שעשו כפי קרבנות, מקריבים היו אם ואף המשכן,

למרות אפשרly`הבכורים, אי אכן כהונה, בגדי להם היו

" כך על לומר "הכהנים`jilהקרבdz`eהיה גם כי ,"

קרבנות" להקריב – ה' אל לעצמם",31הנגשים "מחיצה היו

אהרן שניגש למקום אפילו לגשת להם היה ולא32ואסור ,

המשכן", מלאכת שתגמור "לאחר אך משה. של למקומו רק

היה שבו למקום למשכן, נכנסים העובדים הכהנים כאשר

השם דברי את לשמוע נכנס להיות33משה שכדי אף הרי ,

כהונה, בבגדי צורך היה בפועל במשכן לעבוד ראויים

והמעלה המהות שגם כיוון אך ה', בסעיף של34כדלעיל

לי" ok"לכהנו iptlyשחסר אלא – במשכן לעבוד היא

בפועל, העבודה שנתחנכוdzrלכהניםdnecaביצוע לפני ,

" כך על נאמר – ".`jilהקרבdz`eלעבודה

.Ê
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עצם לי", "לכהנו של הענין שאף לעיל, האמור לפי

המשכן", מלאכת שתגמור "לאחר רק הוא הכהונה,

ההלכה: לגבי שאלה מתורצת

לו אסור זרה עבודה שעבד שכהן קובעת, ההלכה

במקדש בנה35לעבוד אהרן והרי השאלה: ומתעוררת .

לעגל רש"י36מזבח ושיטת לקדוש37ֿ, מזבח שבניית היא,

לשמי", עשייתו ש"תחילת באופן להיות צריכה ברוךֿהוא

מ"שימש" חלק כבר הוא מזבח שבניית יוצא, זה .38ולפי

"לדחותם" כדי היתה מזבח" ב"ויבן אהרן כוונת ,39אמנם,

הוא למעשה היהdpaאך וכיצד לעגל, "לפניו", המזבח את

במשכן לעבוד כך אחר לו ?40מותר

רק לכהנים נעשו ובניו שאהרן לעיל, האמור לפי אך

ההלכה בפשטות: הדבר מובן המשכן, מלאכת סיום לאחר

כהן כבר היה כאשר רק היא זרה לעבודה ששימש כהן לגבי

עדיין לפניו" ה"מזבח בניית שבזמן וכיון ששימש, l`בזמן

" של הכלל עליו חל לא כהן, אהרן ששימש...".odkהיה

.Á
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זה: רש"י שבפירוש תורה" של "יינה של מהענינים

של מנהיגם היותו למרות רבינו, שמשה lkכשם

הבאים הדורות ובכל בדורו, זאת41ישראל בכל נצטווה ,

לכהנו ישראל בני מתוך אהרן... את אליך הקרב "ואתה

ציווי לפי אליו, קירב הוא עצמם ישראל" בני "מתוך – לי"

בכהונה, שיתחנכו לאחר שיבצעו, בניו, ואת אהרן את ה',

עבור המשכן עבודת ישראל,lk42את

ודרא" דרא בכל דמשה "אתפשטותיה לגבי גם ,43כך

ישראל אדמו"ר44נשיאי וחמי מורי לכ"ק עד דור, שבכל

משפיע שהנשיא שלמרות דורנו, ,45ישראלlklנשיא

רש"י הם46כלשון כך משום ואשר הכל", הוא "הנשיא

" אתiy`xנקראים המחיה לראש, בדומה ישראל", אלפי

הצפרנים את אפילו האיברים, ,47כל

אליך... הקרב "ואתה של הנהגה אצלם קיימת זאת בכל

jeznהורנו אשר ישרה "בדרך שלהולכים ישראל", בני

במיוחד48מדרכיו..." הרבי אותם49התמסר קירב הוא ,

כד.30) כב, – יט

בשוה"ג.31) 23 הערה לעיל וראה כב. שם, רש"י ראה

כד.32) שם, רש"י

שם.33) רש"י כב. כה, תרומה

(34.19 הערה לעיל ראה

שם35) יליף זה דין שהרי הפשט, בדרך גם וכ"ה א. קט, .i`xwnמנחות

ט.i"yxוראה כג, מ"ב

ה.36) לב, תשא

כא.37) כ, יתרו

(מנחות38) ששת רב לדעת מ"מ בזר, שכשירה דאף שחיטה, בדוגמת

גם כתבhgyykשם) הרי שם, ר"נ לדעת ואפילו ניחוח. ריח קרבנו אין לע"ז

– בשוגג ואפילו לע"ז השוחט שגם הי"ג) פ"ט מקדש ביאת (הל' הרמב"ם

יעבוד. לא לכתחלה

שם.39) תשא רש"י

(40– זמן לאחר שנתחדש קבלה, מדברי הוא כו' ישמש דלא שהדין ואף

כהן יהי' זמן שלאחר כזה ענין בו שהי' הכהן אהרן על לומר שח"ו פשוט הרי

ג"כ וראה ב) ה, (יומא לעת"ל" ש"מלבישן ממחז"ל ולהעיר ידו. על נפסל

ועוד. ב). (צ, סנה'

לכללות41) מאיר קצהו.. אפס פמ"ד: תניא גם וראה א. רעג, זח"ג ראה

כו'. ודור דור בכל ישראל

כו'.42) אותן שוכרין ישראל שיהיו יב: ג, במדבר רש"י ראה

ועוד.43) תס"ט. תקו"ז שם. זהר

בכל44) שם: תקו"ז mkgeראה wicv.ז פנ"ו, ב"ר גם וראה .

גם כו'" ה"אתפשטותא ישנו ומ"מ –`"e`kaבהנסמן (ראה מישראל

– הדור כללות (היינו רבוא" שתין "עד – שם בתקו"ז וכמ"ש ,(41 בהערה

ש וי"ל שם). ובזהר שם נמשךi"rראה וחכם" ישראל.ה"צדיק בכל אח"כ

(45.297 ע' ואילך 31 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה

(דמלך)46) לבו ה"י): (פ"ג מלכים הל' מרמב"ם להעיר – כא. כא, חקת

.59 הערה 133 ע' ח"ח לקו"ש ראה – ישראל קהל כל לב הוא

פ"ב.47) תניא ראה

סכ"ז.48) אגה"ק

וביאורו.49) זך סו"ס אגה"ק גם וראה א. רצא, ח"ב לקו"ד ראה
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" עד אותם כוחותיו`jilורומם את להם ונתן ,"ely,

ה'" ב"חיל תורתו50וכללם את שיפיצו כדי ,lkl,ישראל

"הקרב ידי על אשר לכהנים, קבלו`jilבדומה הם ,"

ישראל. כל עבור במשכן לעבוד משה של מכוחו

בני לגבי ובמיוחד פרטית, בהשגחה שהכל וכיון

יהודים הועידה הפרטית וההשגחה להיות`elישראל,

במיוחד, להתמסר עליו שאליהם וכדומה, הרבי תלמידי

dxezd itl51הוא אליך" הקרב "ואתה של שהענין יוצא, ,

רבינו. משה אצל הקרב" ל"ואתה בדומה ה', ציווי פי על

.Ë
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של בעבודה עוסקים עדיין שהם הטוענים, יש אך

"ידע שהרי ובמיוחד למילואים", ו"חינוך כהונה" "בגדי

ולא דברים, בכמה נכשל שהוא וייתכן בנפשיה", אינש

ייתכן וכיצד – ישראל נשיא של לתלמיד כראוי התנהג

"מחולל ר"ל בהיותו שבדורו למשה וקירוב קשר לו שיהא

הכהונה"? מן

כהן שאפילו רש"י, אומר כך יכולlretayעל אינו

חינוך עדיין לו שחסר משום אם העבודה, את עתה לבצע

אופן בכל "חלל", או מום" "בעל היותו משום או לכהונה,

נאמרהוא לגביו אף כי כוחות, לו מעניק ומשה כהן,

"dz`eהקרבjil`להיות להפסיק יכול איננו הוא ."

לגבי רק היא בחירתו בבחירתו. תלוי אינו הדבר "כהן".

עליו! מוטל התפקיד אך להיפך. ח"ו או תפקידו, מילוי

להסיר "מומיו", את לתקן והאחריות הזכות בידו ולכן

את ולבצע וכו', הכהונה" "בגדי את ללבוש ה"חילול", את

התורה אור הפצת ידי על ישראל, כל בעבור – העבודה

ל"כהנים". ישראל כל והפיכת שבתורה, המאור עם והמצוות

.È
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"פיקח" הוא הרע היצר אפוא52אך מתלבש הוא ,

שיש אומר, בעצמך אתה הרי וטוען: "ענוה" של באצטלה

ריפוי מרע", ב"סור הן – עצמך לגבי רבה עבודה עוד לך

בגדי לבישת טוב", ב"ועשה והן החילול, והסרת המומים

לא שלך לפלטין "סמוך ואם – לכהונה והתחנכות הכהונה

תוכל53כבשת" כיצד אחר? יהודי על להשפיע תוכל כיצד ,

dz`!?אותו לשפר מצבך, את בהכירך ,

המשכן": מלאכת שתגמור "לאחר רש"י אומר כך על

כל עבור המשכן מלאכת את השלים כבר רבינו משה

"בתוך בתוכם", "ושכנתי לידי והביא `cgישראל, lk

cg`e"54מישראל.oi`היהודי אצל ליצור ממך דורשים

דבר אלאycgהאחר ,zelblמוכן שכבר ה"משכן" את

את ואף בכוחותיךielibבתוכו, לעשות עליך אין המשכן,

ח'. בסעיף כדלעיל משה, של בכוחו אלא שלך,

העושה היצר פיתויי על תתגבר רק שאילו ברור, לפיכך

תפקידו לגילויelyאת עד בעבודתך, תצליח בודאי ,

מקדש דאקרי יהודי.55המשכן כל אצל אשר ,

כפשוטו, הכללי המקדש גילוי את ויקרב יחיש וזה

מקדש שגם השלישי, המקדש בית מוכן,dfאת כבר

למטה ולהתגלות לרדת רק צדקנו56וצריך משיח בביאת ,

ממש. בקרוב

(f"kyz devz t"y zgiyn)

•

בלבד50) לוי שבט ולא שם: וראה ויובל. שמיטה הל' סוף הרמב"ם לשון

תש"ב בסה"ש (נדפסה תרס"א שמח"ת שיחת וראה כו'. ואיש איש כל אלא

עיי"ש. דוד. בית למלחמת היוצא ע"ד ואילך) 141 ע'

שם.51) לקו"ד ראה

סד.52) ע' יום היום ראה

סנה'53) גם וראה עקב. ס"פ מספרי א. כא, ע"ז – יחיד כיבוש תוד"ה

(בנוגע וש"נ א אחרים.dkldlיח, קשוט ואח"כ עצמך קשוט :(

(54.160 ע' ח"ג [המתורגם] בלקו"ש נסמן

א.55) ב, עירובין

ועוד.56) א. כח, זח"א סע"א. ל, ר"ה רש"י סע"א. מא, סוכה ותוס' רש"י

ועוד. יא. נח, תנחומא גם וראה



��
אגרות קודש

]ה' אד"ר, תשי"ז[

במענה על מכתבו, בו כותב שיש לו שיעור בדא"ח בכל לילה, אבל אינו מודיע הפרטים בזה, ז. א. 

מה לומד ואורך זמן הלימוד וכמה זמן יש לו כבר שיעור זה, אשר בהנ"ל, כמובן, תלוי' מדת ידיעת הענין 

אותו לומדים ושבזה תלוי' ג"כ פרטיות המענה על השאלה שלו במכתבו זה, ובפרט שאין זה דרך ללמוד 

תורה, איזה חלק שיהי' ממנה, להתחיל בקושיות טרם שרוכשים ידיעה מספיקה בענין עליו מקשים.

וכיון שאמרו רז"ל לדון את כאו"א לכף זכות, תקותי שכוונתו רק לטובה. ובמענה לשאלתו:

מהו הענין שמשתדלים ללמוד חסידות חב"ד, ולמה לא מספיק ללמוד חסידות פולין, והרי כולם 

ממעין אחד שתו - הוא הבעש"ט והרב המגיד ממעזריטש.

ונקודת המענה בזה היא, כדוגמת המענה לשאלה - מהו ההכרח ללמוד גם הגמרא נוסף על לימוד 

המשנה, והרי, כיון שרובה פירוש המשנה, יש להסתפק בלימוד המשנה, והרי כולם ממעין א' שתו וכו', 

שעד"ז הוא גם החילוק בהנ"ל - שבתורת תלמידי הבעש"ט וכו' באו הענינים נקודות נקודות, והלומדם 

בכח עצמו, אפילו אם ירצה להסבירם באריכות הביאורים, לאו כל מוחא סביל דא לכוון הפירוש לאמיתתו, 

ובאה חסידות חב"ד ששמה מורה על מטרתה להבין ולהסביר הענינים שבאו במשנה דתורת החסידות, 

עוד  ולא  ברמז במשנה  רק  היו  אלו  והשקו"ט, שענינים  ע"י הביאור  ענינים  נתוספו כמה  וכמו שבגמרא 

אלא שגם נתחדשו ענינים בגמרא, וע"פ מרז"ל כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש - עד"ז הוא גם בהנ"ל, 

ופשיטא שבתורת חב"ד נעתקה ג"כ המשנה תורת הבעש"ט, ז. א. שבאה בה המשנה וגם ההסברה, ויש 

בכלל מאתים מנה. מובן ופשוט שבהנ"ל אין ח"ו כל פגיעה, אפילו דקה מן הדקה ח"ו ורק הוראה וכנראה 

גם במוחש, אשר מוכרחת ההוספה דלימוד הגמרא נוסף על לימוד המשנה, ועד"ז מוכרחת בימינו אלה 

ההוספה דלימוד חב"ד נוסף על לימוד המשנה דחסידות וק"ל. ועייג"כ המשל שאמר הרשב"ץ, וביאור כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע )התמים ח"ב ע' נו ואילך(.

לא לסתם  ומתנהגים בחסידות,  לאלו הלומדים  כוונתו  )ובטח  אודות שישנם חסידים  ב( במ"ש 

הקוראים א"ע חסידים( מאחרים זמן ק"ש ותפלה וכו' מפני ההתבוננות שקודם התפלה וכו'.

הנה טעמם ונימוקם מבואר בכ"מ שהוא מפני ההכנה לתפלה, ולא כל האנשים שוים לאורך זמן 

הנצרך להכנה בזה מתאים לתכונת נפשם, אף שכל האנשים מחוייבים בהכנה זו, וכדבר משנה אין עומדים 

להתפלל אלא מתוך כובד ראש, והובא הלכה למעשה באו"ח סי' צ"ב בהגהה, ובהכנה זו נכללה ג"כ טהרת 

הגוף, אשר אף שבטלוה לטבילותא דעזרא, הוא רק שבטלוהו להחיוב, אבל טהרת הגוף מועילה ביחוד 

לתפלה.

וכמובא מרב האי גאון ועוד נתבאר ע"פ חסידות בלקוטי תורה לרבנו הזקן פ' תבוא נ"ג א'.

וכלך מהדרך דשאלות קושיות ופרכות, בה בשעה שיש למלאות הזמן ולנצלו בלימוד, ובפרט כלך 

מקושיות על הנהגות של אחרים, והרי בידו לקום השכם בבוקר ולהיכון בכל הענינים האמורים - באופן 

שיוכל לקיים ק"ש ותפלה בזמנה. ואם הזמן אינו - הרי יכול לקום לפני זמן השכמה, ומי בידו מעכב.

ועכ"פ ישמור עליהם מכאן  ותניא הידועים,  ושומר שלשת השיעורים בחומש תהלים  יודע  בטח 

ולהבא.

בברכה.
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ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מכ"ד שבט, בו כותב ראשי פרקים

מההתועדות עם התלמידים, ובודאי אף שאינו מזכיר עד"ז משתדל לחקור באופן המתאים בדרכי 

נועם ובחשאית הדרושה אודות הנהגת התלמידים מחוץ לשעות בם נמצאים בהשגחתו ובפקוחו, ובפרט 

ההורים  כל  ולא  עצמו  ברשות  נמצא  התלמיד  אז  דוקא  גיסא  ולאידך  לה',  הוא  קדש  אשר  הש"ק  בימי 

יודעים איך לכוונם בכיוון הרצוי.

מובן שדברי בזה לא רק בהנוגע לו ולכתתו, אלא לכל העוסקים בחינוך הכשר על טהרת הקדש, 

וכמבואר בארוכה בהזדמנות אחרת, אשר לא כימים הראשונים ימים אלו, שהחדר והישיבה היו תפקידם 

רק בהנוגע להוספת ידיעות, משא"כ בזמננו שתפקידם העיקרי הוא חינוך להיות יהודי שומר תורה ומצוה, 

בו  ברחוב  זמן  משך  נמצאים  הם  גם  כדבעי,  והמצוה  התורה  שמירת  שבבתיהם  לילדים  בהנוגע  ואפילו 

טוב  ויום  הש"ק  בימי  הילדים  הנהגת  של  שהאחריות  מובן  שמזה   - וכו'  רצויות,  בלתי  רוחות  מנשבים 

שמובן  אף  שלהם,  המחנכים  שכם  על  היא  גם  המתאים,  במוסד  נמצאים  שאינם  השעות  באותן  ובכלל 

שצורת הפקוח עליהם בימים ושעות אלו - אפשרית רק באופן אחר לגמרי מאשר בשעות הלימוד, ולפעמים 

תכופות נזקקים בזה לעזר ההורים וכו' אבל היוזמים בזה והאחריות הוא, כנ"ל, על שכם המחנכים.

ויה"ר שיתקבל כל הנ"ל אצלו ויונח בהנחה טובה, ואז בודאי ימצא האותיות אך להסביר הדברים 

לחבריו בשטח החנוך הכשר, והשי"ת יצליחו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 ב"ה,  ו' אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

יסופר  כי  והיאומן  שי'.  בעלה  של  הרוח  נפילת  אודות  כותבת  בו  מכתבה,  קבלתי  גדול  בתמהון 

אשר לאחרי שראו נפלאות הבורא ית' וחסדיו במוחש, שזה צריך לעורר שמחה רבה שבאור פני מלך הוא 

מלך מלכי המלכים הקב"ה חיים, הנה תמורת זה יהי' בנפילת הרוח, והרי ברור שזהו רק מפיתויי היצר, 

ותקותי חזקה שלא הי' מצב זה אלא ענין עובר, וכבר חלף ועבר כליל, והובטחנו על ידי תורתנו הק' תורת 

חיים, אשר כל שמטיבין לו הוא לאורך ימים ושנים טובות, ובודאי תקוים ההבטחה גם בהנוגע אליהם, 

ואחכה לבשורות טובות בהאמור ובקרוב ממש.

בברכה.



�י
אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה זמן רב ביותר שלא נתקבלו ממנו כל ידיעות, והוא מעת מכתבו משילהי טבת אשר גם הוא בא 

לאחרי הפסק הארוך.

עם  לימודם  אופן  על  לטוב  משפיע  אינו  ושזה  מורים,  איזה  בעבודת  המגרעות  אודות  ובמ"ש 

התלמידים וכו'.

סו"ס  פעם  אחר  פעם  נועם  בדרכי  המורה  עם  כשמדברים  אשר  דא,  בכגון  במוחש  רואים  הנה 

מצליחים בזה, ובפרט שהרי כל המורים-ות בודאי יראים וחרדים לדבר ה', וכשמסבירים הענין דעושה 

מלאכת ה' ע"פ המבואר בש"ס ופוסקים ומהם בהלכות ת"ת לרבנו הזקן סוף פרק א', בודאי יעשה כל זה 

שינוי לטוב, ושינוי הנוגע במעשה בפועל.

ואחכה  גם להגדיל מספר הארוחות,  בידו  ואשר עלה  נהניתי במ"ש שהצליח בפתיחת המסעדה, 

להמשך בשורותיו הטובות בזה, והרי גדולה לגימה שמקרבת, ובפרט שבכגון דא זמן האכילה יש לנצלו 

לחינוך במנהגי ודיני ישראל בהלכות דרך ארץ וכו' וכו'.

בודאי ינצלו ימי הפורים הבע"ל לחיזוק הקשרים שבין התלמידים-ות מורים-ות, ועוד וגם זה עיקר 

הוא עם ההורים של התלמידים ותלמידות, שנוסף על זה שנוגע זה לחינוך התלמידים-ות, הרי גם הענין 

מצ"ע כהשפעה על ההורים נעלה הוא ביותר וגם זה עבודת חינוך היא ונקראת מלאכת ה' עם כל הזכות 

והאחריות הקשורים בזה וגודל השכר אשר אין די באר.

הפ"נ נתקבל.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבשו"ט בכל האמור.

 ב"ה,  ו' אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הראשון.

כבקשתו אזכירו ואת זוגתו שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

למילוי משאלות לבבם לטובה ולזחו"ק.

שע"ז  והחזקתה,  היהדות  בהפצת  בסביבתו  בהשפעה  שיוסיף  שככל  מובן  בכ"מ,  המבואר  וע"פ 

אמרו רז"ל מאי פרי מצות, וכל המלמד את בן חבירו תורה כו' כאילו ילדו, הנה במדתו של הקב"ה שהיא 

מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה השכר הוא בזחו"ק ולקיום ושננתם לבניך כפשוטו נוסף על הפירוש 

אלו התלמידים, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ובפרט שבטח נמצאים בלאס אנדזעלעס מספר יהודים 

שומרי תומ"צ שיוכלו להשתתף ולסייע בעבודתו בהנ"ל.

בטח נפגש עם הרה"ח כו' רייטשיק שי', ומהנכון שיקבעו יחד לימוד בתורת החסידות, והשי"ת 

יצליחו.

בברכה לבשו"ט.



��
אגרות קודש

 ב"ה,  ו' אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הראשון, בו כותב ראשי פרקים מדברי ימי חייו, ומסיים בשאלה לחוות 

דעתי בהנוגע להסתדרותו בעתיד.

ומשתי האפשריות אודותן כותב, הנה כיון שלמד כמה זמן בישיבה ובזה גם משך זמן לימוד ע"מ 

לקבל היתר הוראה, מהנכון שימשיך בלימוד זה עכ"פ עד שיקבל סמיכה, ובמה שמסתפק אם היכולת בידו 

להיות רב וכו', הנה כיון שמספר הקהלות הצריכים לרבנים יראי שמים הולך וגדול - גם החלש יאמר גבור 

אני וגו', ובפרט שקרוב לומר אשר החששות שלו בכשרונותיו בהנ"ל אינן מבוססות, ואין לך דבר העומד 

בפני הרצון, שאם נצרך לאיזה השלמה להשפעה על הזולת וכיו"ב בכדי להצליח במשרת רב וכו' גם זה 

יבוא...

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ. ב. בטח יודע ושומר שלשת השיעורים בחומש תהלים ותניא הידועים, ועכ"פ ישמור אותם מכאן 

ולהבא.

 ב"ה,  ז' אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' הרב יעקב שי'

שלום וברכה!

מאנשי  קבל  אשר  השונות  ההצעות  אודות  כותב  בם  שבט,  וכ"ח  מכ"ו  מכתביו  שני  על  במענה 

פארטא אלעגרא ועסקני'.

והנה ענין בית הספר שלומדים בו כמה מאות ילדים והמנהל הוא כפי כתבו אינו שומר תומ"צ 

וכו'.

לדעתי לע"ע אין כדאי שיכנס לשם בתור מקבל מהמנהל כי אז רחוק מאד שיוכל לשנות הענינים 

לע"ע, ויש מקום לחשש שישתמשו בו בתור הכשר על כל הנהגות בית הספר. משא"כ אם עסקו יהי' ענין 

אחר אלא שישפיע להיטיב ככל מה דאפשר בעניני ביה"ס ולא יהי' תלוי בהם בעניני פרנסתו, בודאי ישמעו 

יותר לרצונו ולהוראותיו ולא יוכלו להכשיר כל הנהגתם ולאמר שזהו בהסכמתו, שהרי לא יהי' מהאנשים 

האחראים לעניני הביה"ס, אין הנ"ל שולל אשר לעתים קבועים ילמוד בביה"ס לימוד דתי, ובלבד שיהי' 

באופן שלא יהי' מקום לחשש הכשר כלל, ואם יש להזהר מזה אדרבה, נכון הענין כיון שעי"ז ידע במה 

ונכנס בביה"ס בכ"ז אינו מקפח  ועוד לאחר שיראו שיוצא  יוכרחו להשמע להוראתו,  ויותר  שנעשה שם 

פרנסתם וכבודם וכו' גם זה יועיל להגדלת השפעתו שם...



��
אגרות קודש

 ב"ה,  ט' אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו משילהי שבט, בו כותב אודות החלטתו איך לנצל ימי החופש אשר בבית הספר, 

ונדמה לו שלא הצליח לגשם החלטתו כפי רצונו, ובפרט בענין הלימודים.

ולפלא שאינו מזכיר אופן לימודו, שבודאי הי' לא בד בבד, וכנודע הוראת חז"ל בנחיצות הלימוד 

בדיבוק חברים דוקא, ובטח גם במקומו עתה יש למצוא חברותא לזה, ואפשר שתנאי הנ"ל לא נתקיים כדי 

צרכו - עכ"פ זאת אומרת שלא היתה חברותא כלל או חברותא בלתי מתאימה, שזה ממעט גם בהצלחת 

הלימוד, בכל אופן גם אם אין חברותא מובן שמוכרח לימוד התורה, וכן פשוט גם כן אשר היאוש ונפילת 

הרוח לא מסטרא דקדושה הם, שהרי רואים במוחש שלא זו הדרך לעורר התמדה ושקידה, וכמבואר בכ"מ 

ומהם גם בתניא.

ותקותי חזקה אשר ע"י ההתאמצות שיהי' הלימוד עכ"פ עם עוד אחד וההשתדלות ללמוד מתוך 

שמחה ובטחון חזק בנותן התורה, יוסיף בהצלחת לימודו, ומה טוב שישמור לומר השיעור תהלים חדשי 

- כפי שנחלק התהלים לימי החדש - בכל יום אחר תפלת הבקר, והפרשה לצדקה בכל יום חול לפני תפלת 

הבקר, וזהירות בטבילת עזרא, שכל זה מוסיף בסייעתא דשמיא בהמצטרך לאדם ולביתו בכלל ובעניני 

תורה ומצות בפרט.

אינו מזכיר במכתבו מהתעסקות זוגתו תחי', ותקותי שגם היא משתדלת לנצל כשרונותי' בשטח 

החינוך הכשר באופן המתאים, והשי"ת יצליחם בכל האמור.

בברכה לבשו"ט.

 ב"ה,  יו"ד אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מעש"ק תרומה ושלפניו, וכבקשתו אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להטבת בריאותו ולבשו"ט בכל הענינים אודותם כותב.

ומ"ש שלע"ע לא הציעו לו עבודה, - מובן שככל עניני פרנסה, הנה ע"פ המבואר בקונטרס ומעין, 

צריך לעשות כלי. ואין זה דרך לחכות עד שיציעו הם, אלא שצריך לבוא בהצעות מצדו וכו', ובפרט שהרי 

לו נוגע הענין יותר, וע"פ סיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם זקנו אדמו"ר מהר"ש - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, 

שבענין שנוגע לאמיתתו, מגיעים לעומק השכל וסברות רחבות ולהמצאות נפלאות. והשי"ת יצליחו מתוך 

בריאות הנכונה והרחבת הדעת להתעסק בהפצת המעינות חוצה.

בברכה לבשו"ט בענינים הכללים ובעניניו הפרטים,

מ. שניאורסאהן
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zeaygn egci mdy ,`id

dceard z` ervaie ,el`

,"`xg` `xhq `itkz`" ly

.`xg` `xhqd z` zetkl

:"`ipz"d oeylaeàìå- §Ÿ
,dligzkl mi`xap mdy,íBìLå ñç úîàa íéòLø eéäiL- ¤¦§§¨¦¤¡¤©§¨

,dyrna e` xeaica e` ,daygna ynn `ehgleíäéìà òébiL àlà¤¨¤©¦©£¥¤
,mda rx`iy -íéòLøä äNòîk5,ãáì íøeäøäå ízáLçîa- §©£¥¨§¨¦§©£©§¨§¦§¨§©

,miryx lv` dfy enk dxiar ixedxd zelrl elkei mzaygnay

,íäî ízòc çéqäì ãéîz íéîçìð eéäé íäå,dxiard ixedxdn - §¥¦§¦§¨¦¨¦§©¦©©§¨¥¤
,àøçà àøèñì àéôkàì éãkmd - ''`xg` `xhq''d z` zetkl - §¥§¦©§¨§¦§¨¨¢¨

,mzcear ote` didi dfy ,efk dxeva e`xapìkî dìháì eìëeé àìå§Ÿ§§©§¨¦Ÿ
,ìëåmytp ly ''`xg` `xhq''d z` ixnbl lhal elkei `ly - ¨Ÿ

mda dpxxerzz `ly ,jkl ribdl elkei `l md :xnelk .zindad

,mirxd mixedxdd ly mz`lrdl daiqd ody ,zee`zäNòð äæ ék¦¤©£¤
.íé÷écö éãé ìò,miwicva zindad ytpd ly "rx"de "dtilw"d - ©§¥©¦¦

xxerl dplkezy zee`zl llk mewn oi`y ,"aeh"l ixnbl milha

oi` ,o`k micnel ep` ozece` zebixcnd eli`e .mirx mixedxd

`linne ,odly "d`ixa"d cvn jkl zelrzdl ozlekiaxyt`

mzceare ,zerx zeaygn ,onfl onfn el` zebixcn ilraa dpilrzy

.el` zeaygn cbp megll `id

íéøîà éèå÷éì
åúáùçîî åäçãîù äéçãå äéçã ìëáå
àúåøòúà àúúìã àúåøòúàáå àúúì à"ñ àéôëúà

àìéòìãøùðë äîöò äéáâîä àìéòìã à"ñ àéôëúàå
íàð êãéøåà íùî 'åâå øùðë äéáâú íà ù"î íéé÷ì
úçð ìãåâá [çë÷ óã] äîåøú 'ô øäæá âéìôäù åîëå 'ä

àúúì à"ñ àéôëúà ãë 'úé åéðôì çåøàø÷é ÷ìúñàã
'úå÷ìúñàå àøçà 'çáùî øéúé àìåë ìò àìéòì ä"á÷ã
àìå åéìò íãà áì ìåôé ìà ïëìå .'åëå àìåëî øéúé àã
éë åæ äîçìîá åéîé ìë ïë äéäé íà íâ ãàî åááì òøé
.ãéîú à"ñì àéôëàì åúãåáò úàæå àøáð êëì éìåà

åéäéù àìå íéòùø úàøá áåéà øîà äæ ìòåíéòùø
íéòùøä äùòîë íäéìà òéâéù àìà å"ç úîàá

íéîçìð åéäé íäå ãáì íøåäøäå íúáùçîáãéîú
äìèáì åìëåé àìå à"ñì 'éôëàì éãë íäî íúòã çéñäì

é"ò äùòð äæ éë ìëå ìëî.íé÷éãö

ד.3. א, א.4.עובדיה טז, בתרא -5.בבא יד" ח, קהלת פי ˘ËÈÏ''‡"על ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰אליהם "שיגיע הזקן: רבנו דברי כלומר: .

- הלשון? מקור לדעת לנו נוגע מה לשם הרשעים". כמעשה אליהם מגיע "אשר נאמר: בו בקהלת, לפסוק בהתאם הם הרשעים" כמעשה

" שהביטוי לנו מוסבר ובכך הפסוק בלשון - מסויים טעם בגלל - כאן משתמש הזקן שרבנו לכך, מתכוון שליט''א אדמו''ר שכ''ק ÚÓÎ˘‰משמע,

"‡Â�Èהרשעים" שמבחינת יהודי, של כזו מדריגה על כאן מדובר הרי (שכן, "כמעשה" המלה של הפשוט פירושה מופרשÚÓ˘‰כפי הוא "

רעים), הרהורים במוחו לעלות שיכולים לכך, ביחס רק הוא ה"רשע" לבין שבינו הדמיון לרשעים, בכך לחלוטין דומה הוא ואין מה"רע" לגמרי

הכללי. הביטוי לפי כאן המתאים הפסוק, לשון זהו אלא

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

הנהלת תלמוד תורה בית יוסף

ישיבת ליובאוויטש בטרארנטא

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבם מיום שהוכפל בו כי טוב, בו כותבים אודות התחלת עבודתם בקדש בשטחים 

בפירוש במכתבם  זה  נזכר  ובודאי אף שלא  בעתיד הקרוב,  עבודתם  פרקים מתכנית  וגם ראשי  השונים 

מקוי עבודתם הוא השתדלות להמשיך עוד תלמידים, אף שאפשר יש בזה קישויים כיון שעתה באמצע 

זמן הלימודים, בכל זה ראינו הנסיון מארצוה"ב, ובטח גם בטאראנטא כן הוא המצב, שתמיד ישנם כאלו 

שמכמה סיבות רוצים וגם יכולים להחליף מקום לימודם אפילו באמצע הזמן של הלימודים אף שלא רבים 

הם, הרי המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, ובימינו אלה חינוך בבי"ס על טהרת הקדש 

אין זה ענין של הוספת ידיעות בתורה ועניני' אלא שבזה תלוי כל השייכות של המחונך ליהדות בכלל אם 

לטוב וכראוי או וכו'.

יד  על  אשר  להספרי'  מתנה  בתור  ישלחו  אשר   - חינוך  לעניני  מרכז   - המל"ח  להנהלת  הוריתי 

המוסד, מספר ספרים מהוצאתם, ובטח ישנו ת"י הקטלוג של הוצאת קה"ת, ומהנכון שיכתבו להמל"ח 

איזה ספרים ביחוד מתאימים לגיל התלמידים וידיעותיהם.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש הצלחה מופלגה מתאים לדרישת וגם הכרח השעה לתוספת אומץ 

וכחות עצומים בחינוך בני ישראל על טהרת הקדש ברוח ישראל סבא.

המחכה לבשו"ט בכל האמור.

 ]יו"ד אד"ר, תשי"ז[

... ת"ח על כתבו עכ"פ ראשי פרקים מהתעסקותו בצ"צ ובנקודה הפנימית הפצת המעינות חוצה. 

ובודאי לא יסתפק בהנעשה עד עתה, והרי ציווי התורה היא מעלין בקדש, וציווי התורה ה"ז נתינת כח 

)נוסף על הכחות הבאים בתולדה והנפש האלקית(, אלא שעל האדם לנצלם ככל הדרוש. ושכר התעסקותו 

- שכר מצוה מצוה, זאת אומרת תוספת הצלחה  - כמאמר המשנה  ועיקר השכר הוא  די באר.  בזה אין 

ופעולות חדשות...



�� '` xc` 'c oey`x mei Ð fk wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

א' אדר ד' ראשון יום
פרקכז

BzáLçnî eäçãnL äiçãe äiçc ìëáe,mda aeygl `ly - §¨§¦¨§¦¨¤©§¥¦©£©§
,àzúì àøçà àøèñ àéôkúà''`xg` `xhq''d z` mitek - ¦§©§¨¦§¨¨¢¨§©¨

,dhnl,àìéòìc àúeøòúà ¯ àzúìc àúeøòúàáeiciÎlr - §¦§¨¨¦§©¨¦§¨¨¦§¥¨
`xhq''d z` zetkl dhnl rityn mc`dy) dhnl zexxerzdd

zexxerzd dyrp (''`xg`

zenlera ,dlrnl

,mipeilrdàøèñ àéôkúàå§¦§©§¨¦§¨
àìéòìc àøçàz` mitek - ¨¢¨¦§¥¨

,dlrnly ''`xg` `xhq''d

`xhq''d ly ''yxey''d z`

,''`xg`dîöò déaânä©©§¦©©§¨
øîàpM äî íi÷ì ,øLpk3: ©¤¤§©¥©¤¤¡©

'Bâå øLpk déaâz íà"¦©§¦©©¤¤§
."'ä íàð ,EãéøBà íMî¦¨¦§§ª
úLøt øäfa âéìôäL Bîëe§¤¦§¦©Ÿ©¨¨©
ìãâa ,[çë÷ óc] äîeøz§¨©§Ÿ¤
ãk Cøaúé åéðôì çeø úçð©©©§¨¨¦§¨¥©
àøçà àøèñ àéôkúà¦§©§¨¦§¨¨¢¨

,àzúìz` mitekyk - §©¨
,dhnl ''`xg` `xhq''d

,dyecwlàø÷é ÷lzñàc§¦§©¥§¨¨
éøa-àLã÷càìéòì àeä-C §ª§¨§¦§¥¨
,àlk ìòjk iciÎlr - ©ª¨

,lkd lr d''awd ly eceak dlrzn,àøçà àçáMî øéúéxzei - ¨¦¦§¨¨¨¢¨
,xg` gay iciÎlr xy`n.'eëå àlkî øéúé àc àúe÷lzñàå- §¦§©§¨¨¨¦¦ª¨§

,mipt lk lr .zexg`d zeielrzdd lkn dlrnl `id ef zelrzde

ezrc giqn `ede ,mirx mixedxd ezaygna miltepy iciÎlr ixd

zlrn dpenh jkae ,("exezz `le" ly) "e`l"d z` miiwn `ed ,mdn

,ditk ly ,"`itkz`" ly dceard,åéìò íãà áì ìté ìà ïëìå§¨¥©¦Ÿ¥¨¨¨¨
,ãàî Bááì òøé àìå.dl`k mixedxd ezaygna miltepy jkn - §Ÿ¥©§¨§Ÿ

llk el ztki` didi `l m` ,oky ,zvw el ztki` zeidl jixv mpn`

lecgl dlilg eilr ritydl lelr xacd ,mditlk yic` didie

eaal rxi `l"y `l` - mzegcle mixedxda mglidlnc`n,dfn "

,Bæ äîçìîa åéîé ìk ïk äéäé íà íbezaygna elri cinzy - ©¦¦§¤¥¨¨¨§¦§¨¨
l eilr didi cinze ,mirx mixedxdlkeiy ilan ,mda mglid

mirxd mixedxdl eidi `l dligzklny ,dbixcn dze`l zelrzdl

,eall df xac "gwi" l` ,z`f lkae - eil` lbx zqixcCëì éìeà ék¦©§¨
.ãéîz àøçà àøèñì àéôkàì BúãBáò úàæå ,àøáðzetkl - ¦§¨§Ÿ£¨§¦©§¨§¦§¨¨¢¨¨¦

.cinz ''`xg` `xhq''d z`:áBià øîà äæ ìòå,d''awdl -úàøa" §©¤¨©¦¨¨¨

"íéòLø4;`l ryxe wicv `de" :oey`xd wxta l`y jk lr - §¨¦
iptl ,dlrnl mifixknyk - (xn`p `l ryxe wicv ixde) "?xn`w

yelg e` xeab ,yth e` mkg :celid ly ezpekz didi dn ,dcild

lr mb efixki m` ,oky ,ryx e` wicv didi m` mixikfn oi` ,dnecke

dxigad ixd lhazz - jk

,cvik ;mc`d ly ziytegd

z`xa" aei` xn` ,`eti`

m`zda ,`l` - ?"miryx

`l :xacd xaqei xen`l

mi`xapy dl`k lr xaecn

miizin` miryxk dligzkl

`xa d"awd `l` ,cizrl

oaenay ,dl`k miyp`

avna mix`yp md miieqn

md dl`e ,miryxl dnec

miltep cinzy "mipepia"d

,dxiar ixedxd mzaygna

dpeekde - miryxa enk

zeaygn egci mdy ,`id

dceard z` ervaie ,el`

,"`xg` `xhq `itkz`" ly

.`xg` `xhqd z` zetkl

:"`ipz"d oeylaeàìå- §Ÿ
,dligzkl mi`xap mdy,íBìLå ñç úîàa íéòLø eéäiL- ¤¦§§¨¦¤¡¤©§¨

,dyrna e` xeaica e` ,daygna ynn `ehgleíäéìà òébiL àlà¤¨¤©¦©£¥¤
,mda rx`iy -íéòLøä äNòîk5,ãáì íøeäøäå ízáLçîa- §©£¥¨§¨¦§©£©§¨§¦§¨§©

,miryx lv` dfy enk dxiar ixedxd zelrl elkei mzaygnay

,íäî ízòc çéqäì ãéîz íéîçìð eéäé íäå,dxiard ixedxdn - §¥¦§¦§¨¦¨¦§©¦©©§¨¥¤
,àøçà àøèñì àéôkàì éãkmd - ''`xg` `xhq''d z` zetkl - §¥§¦©§¨§¦§¨¨¢¨

,mzcear ote` didi dfy ,efk dxeva e`xapìkî dìháì eìëeé àìå§Ÿ§§©§¨¦Ÿ
,ìëåmytp ly ''`xg` `xhq''d z` ixnbl lhal elkei `ly - ¨Ÿ

mda dpxxerzz `ly ,jkl ribdl elkei `l md :xnelk .zindad

,mirxd mixedxdd ly mz`lrdl daiqd ody ,zee`zäNòð äæ ék¦¤©£¤
.íé÷écö éãé ìò,miwicva zindad ytpd ly "rx"de "dtilw"d - ©§¥©¦¦

xxerl dplkezy zee`zl llk mewn oi`y ,"aeh"l ixnbl milha

oi` ,o`k micnel ep` ozece` zebixcnd eli`e .mirx mixedxd

`linne ,odly "d`ixa"d cvn jkl zelrzdl ozlekiaxyt`

mzceare ,zerx zeaygn ,onfl onfn el` zebixcn ilraa dpilrzy

.el` zeaygn cbp megll `id

íéøîà éèå÷éì
åúáùçîî åäçãîù äéçãå äéçã ìëáå
àúåøòúà àúúìã àúåøòúàáå àúúì à"ñ àéôëúà

àìéòìãøùðë äîöò äéáâîä àìéòìã à"ñ àéôëúàå
íàð êãéøåà íùî 'åâå øùðë äéáâú íà ù"î íéé÷ì
úçð ìãåâá [çë÷ óã] äîåøú 'ô øäæá âéìôäù åîëå 'ä

àúúì à"ñ àéôëúà ãë 'úé åéðôì çåøàø÷é ÷ìúñàã
'úå÷ìúñàå àøçà 'çáùî øéúé àìåë ìò àìéòì ä"á÷ã
àìå åéìò íãà áì ìåôé ìà ïëìå .'åëå àìåëî øéúé àã
éë åæ äîçìîá åéîé ìë ïë äéäé íà íâ ãàî åááì òøé
.ãéîú à"ñì àéôëàì åúãåáò úàæå àøáð êëì éìåà

åéäéù àìå íéòùø úàøá áåéà øîà äæ ìòåíéòùø
íéòùøä äùòîë íäéìà òéâéù àìà å"ç úîàá

íéîçìð åéäé íäå ãáì íøåäøäå íúáùçîáãéîú
äìèáì åìëåé àìå à"ñì 'éôëàì éãë íäî íúòã çéñäì

é"ò äùòð äæ éë ìëå ìëî.íé÷éãö

ד.3. א, א.4.עובדיה טז, בתרא -5.בבא יד" ח, קהלת פי ˘ËÈÏ''‡"על ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰אליהם "שיגיע הזקן: רבנו דברי כלומר: .

- הלשון? מקור לדעת לנו נוגע מה לשם הרשעים". כמעשה אליהם מגיע "אשר נאמר: בו בקהלת, לפסוק בהתאם הם הרשעים" כמעשה

" שהביטוי לנו מוסבר ובכך הפסוק בלשון - מסויים טעם בגלל - כאן משתמש הזקן שרבנו לכך, מתכוון שליט''א אדמו''ר שכ''ק ÚÓÎ˘‰משמע,

"‡Â�Èהרשעים" שמבחינת יהודי, של כזו מדריגה על כאן מדובר הרי (שכן, "כמעשה" המלה של הפשוט פירושה מופרשÚÓ˘‰כפי הוא "

רעים), הרהורים במוחו לעלות שיכולים לכך, ביחס רק הוא ה"רשע" לבין שבינו הדמיון לרשעים, בכך לחלוטין דומה הוא ואין מה"רע" לגמרי

הכללי. הביטוי לפי כאן המתאים הפסוק, לשון זהו אלא



��'` xc` 'd ipy mei Ð fk wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

א' אדר ה' שני יום

çeø úçð éðéî éðLe,l`xyi ipa ly mzceara -Cøaúé åéðôì §¥¦¥©©©§¨¨¦§¨¥
àëtäúàå ,éøîâì àøçà àøèqä ìehaî ¯ ãçà :äìòîì§©§¨¤¨¦¦©¦§¨¨¢¨§©§¥§¦§©§¨

à÷úîì eøéønî,weznl xixnd zkitdne -,àøBäðì àëBLçîe ¦§¦§¦§¨¥£¨¦§¨
dyrp dfe ,xe`l jyegne -;íé÷écvä éãé ìòz` milhand - ©§¥©©¦¦
z`e ,ixnbl "`xg` `xhq"d

zecnd ly "rx"d ,"xixn"d

md ,zindad mytpny

"jyeg" z`e ,"aeh"l mikted

mytp ly "lky"de oigend

mikted md ,zindad

df lk - dyecwle "xe`"l

ly cg` ote` dlrnl mxeb

;gex zgpúéðMäåote`d - §©¥¦
:`ed ,gex zgp ly ipydãk©
àøçà àøèqä àéôkúà- ¦§©§¨©¦§¨¨¢¨

`xhq''d z` mitekyk

,''`xg`dt÷úa dãBòa§¨§¨§¨
dúøeáâe`xhq''dyk - §¨¨

lka oiicr `id ''`xg`

,dzxeabe dtwezdéaâîe©§¦©
íMîe ,øLpk dîöò- ©§¨©¤¤¦¨

,dzdabd mewnn'ä dãéøBî¦¨
àzúìc àúeøòúàai''r - §¦§¨¨¦§©¨

df ote` .''`xg` `xhq''d z` xeayl ,dhnl icedi ly ezexxerzd

mxbp ,dlrnl gex zgp ly.íéðBðéaä éãé ìòzcear iciÎlr - ©§¥©¥¦
,ixd .zindad ytpa dtilwd z` ripkdl mingeld ,"mipepia"d

zeaygna mwa`na ,mipepiad zcearn dlrnl "gex zgp" miiwy

"miwicv z`xa" :mibeqd ipy mifnex jkl .mirxd mixedxdae

.zicinz dnglna micnery dl`k - "miryx z`xa"eøîàL eäæå§¤¤¨©
áeúkä6ì "íénòèî" ¯ "ézáäà øLàk íénòèî éì äNòå" :ïBL ©¨©£¥¦©§©¦©£¤¨©§¦©§©¦§
,íéaø:`id 'd zceara ,zeipgexa dzernyny -úçð éðéî éðL ©¦§¥¦¥©©
,çeø,l`xyi ipa ly mzcearn ,dlrnl -àeäåil dyre'' - ©§

,"'ebe minrhnLøôãk ìàøNé úeììk äéðáì äðéëMä øîàî©£©©§¦¨§¨¤¨§¨¦§¨¥¦§¥©
,íéðewzazxne` el` milny ,''xdef ipewiz''a yxtny enk - ©¦¦

- ''minrhn''l enxbi mzcearay zywand ,l`xyi ipal dpikyd

.gex zgpéðéî éðL Lé ,ìLî Cøc ,íéiîLb íénòèîaL Bîëe§¤§©§©¦©§¦¦¤¤¨¨¥§¥¦¥
íéøácî éðMäå ,íéwúîe íéáøò íéìëànî ãçà :íépãòî©£©¦¤¨¦©£¨¦£¥¦§ª¦§©¥¦¦§¨¦

,íéöeîç Bà íéôéøçmd oi` ,axr lk`nl mze` mikxery iptly - £¦¦£¦
,mzeving e` mzetixg z`tn lk`nl miaehíéìaúî íäL ÷ø©¤¥§ª¨¦

.Lôpä áéLäì íépãòî eNòpL ãò áèéä íéðwúîemb mpyi jk - §ª¨¦¥¥©¤©£©£©¦§¨¦©¤¤

"miaeh" mixacn mxbpd "gex zgp" (` :gex zgp ibeq ipy dlrnl

mr mglidl xzei mikixv mpi`y ,miwicvd zcear - "miwezn"e

;xe` xzei dyecwdn "jiynd"l `id mzcear lke ,"`xg` `xhq"d

yi oiicry ,"mipepia"d ly mzcearn ,dlrnl mxbpd "gex zgp" (a

mixacd mr "wqr" mdl

,miaehÎ`ld ,"mixn"d

mytpay "rx"d mr wa`idl

z` zegcle zindad

mixedxdde zeaygnd

.mirxdøîàL eäæå§¤¤¨©
áeúkä7'ä ìòt ìk" : ©¨Ÿ¨©

íBéì òLø íâå ,eäðòîì§©£¥§©¨¨§
;"äòød''awd dyr lkd - ¨¨

ryxd z` mb oke ,eprnl

,dxe`kl ,cvik .''drx meil''

ornl ryxd mb `xap

,`l` - ?d''awd,Leøt¥
òøä äNòéå BòLøî áeLiL¤¨¥¦§§©£¤¨©
,äìòîì øBàå íBé BlL- ¤§§©§¨

z` ''mei''l jetdiy ick

mbe'' zernyn efy ,''drx''d

Îlr z`fe .''drxÎmeil ,ryx

,iciàøèñ àéôkúà ãk©¦§©§¨¦§¨
àøçà,''`xg` `xhq''d z` sekiyk --àLã÷c àø÷é ÷lzñàå ¨¢¨§¦§©¥§¨¨§ª§¨
éøa.àìéòì àeä-Cyexit edf .dlrnl d"awd ly eceak dlrzie - §¦§¥¨

ryx mbe" aezkddrx meil"drx"d z` jetdi ryxd mby - "

zeaygn zeltepy iciÎlry ,o`k cr epcnl .xe`l - xnelk ,"mei"l

z` jka dtek `ed - odilr hlzyn `ede ,icedi ly egena zerx

,owfd epax xiaqi oldl .dlrnl gex zgp mxebe "`xg` `xhq"d

oze` dgec did `leli`y - zerx zeaygnl qgia wx `l xaecny

ly miyrne mixeaicl qgia mb `l` - `hg lr xaer didxzid,

mipipr miyer e` mixacn m`y xg`n ,oky :llk xeqi` mda oi`y

oke dl` mixac milawn - miny myl dpeeka `ly dl` miinyb

cv" ik ,"`xg` `xhq"dn mzeig z` ,mda mixeywd ytpd iyeal

lek`l :lynl) miny myl xacd z` miyeryk wx `ed "dyecwd

;zay bper zevn miiwl e` lltzdle cenll gek xeb`l ick -

,dgny jezn cenll ick (dgica ixac) `zegicac `zlin rinydl

,dl` mixzen mixac zeyrln rpnp icediyk ,okle - (dnecke

`ed - "`xg` `xhq"d z` jka zetkl ezpeeke ,miny myl mpi`yk

:oldlcke - dlrnl gex zgp df ici lr mxeb

íéøîà éèå÷éì
çåø úçð éðéî éðùå
àëôäúàå éøîâì à"ñä ìåèéáî 'à .äìòîì 'úé åéðôì

åøéøîî.íé÷éãöä é"ò àøåäðì àëåùçîå à÷úîì
äúøåáâå äô÷úá äãåòá à"ñä àéôëúà ãë úéðùäå
àúåøòúàá 'ä äãéøåî íùîå øùðë äîöò äéáâîå

68éì äùòå áåúëä ù"æå .íéðåðéáä é"ò àúúìãíéîòèî
çåø úçð éðéî éðù íéáø ïåùì íéîòèî éúáäà øùàë

úåììë äéðáì äðéëùä øîàî àåäå'éôãë ìàøùé
éðù ùé î"ã íééîùâ íéîòèîáù åîëå .íéðå÷éúá

íéìëàîî ãçà íéðãòî éðéîéðùäå .íé÷åúîå íéáøò
'éð÷åúîå íéìáåúî íäù ÷ø 'éöåîç åà íéôéøç íéøáãî

ãò áèéä'åúëä ù"æå .ùôðä áéùäì íéðãòî åùòðù
áåùéù 'éô äòø íåéì òùø íâå åäðòîì 'ä ìòô ìë
àéôëúà ãë äìòîì øåàå íåé åìù òøä äùòéå åòùøî

.àìéòì ä"á÷ã àø÷é ÷ìúñàå à"ñ

ז.6. כז, ד.7.בראשית טז, משלי

'` xc` 'f-'e - iriaxe iyily mei Ð fk wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

א' אדר ו' שלישי יום

יוםשלישיורביעי-ו'-ז'אדרא'

א' אדר ז' רביעי יום

,ãBò àìåzeaygnd lr zehlzydd iciÎlry cala ef `l - §Ÿ
`xhq,,d z` mitek jk ici lr ik ,dlrnl gex zgpl minxeb ,zerxd

"`xg`,éøîâì íéøznä íéøáãa elôà àlàçáBæ íãàM äî ìk ¤¨£¦¦§¨¦©ª¨¦§©§¥¨©¤¨¨¥©
Bøöé,rxd exvia hleye ''aixwn'' -,äl÷ äòL elôàxaecn - ¦§£¦¨¨©¨

,ezeyrl xzeny xaca o`k

`l` ,ezeyrl jxhvi `ede

onfl eze` dgec `edy

,xzei xge`nïekúîe¦§©¥
àøçà àøèñì àéôkàì§¦©§¨§¦§¨¨¢¨

,éìàîOä ììçaL- ¤¤¨¨©§¨¦
,alay,ìëàì õôçL ïBâk§¤¨¥¤¡Ÿ

øçàì ãò Búãeòñ øçàîe§©¥§¨©§©©
÷ñBòå ,úBçt Bà äòL̈¨¨§¥
,äòL dúBàa äøBza- ©¨§¨¨¨

`ed ,dry dze`a m` ,oky

miinyb mipipra wqer

zindad ytpdy mixg`

meyn jka oi` ,mda dvex

ixd ik ,(ditk) "`itkz`"

`ed ,dry dze`a m` ,wx .zindad ytpd oevx itl bdep `ed jk oia

,oky ,dxez cenil ly onf jka gieexn `ed oi`y s`e - dxeza wqer

dnvr dlik`d z` mb ,cere z`f ,cenll jiyni dlik`d ixg` mb

lkn - lk`i ok` - "dry" dze` ixg` ik ,ixnbl dgec `ed oi`

`edy dcaerd mvr ,mewnxg`nziitk meyn da yi - ezcerq z`

.dlrnl gex zgp mxebd xac ,"`xg` `xhq"dàúéàãkenk - ¦§¦¨

,mi`ven ep`yàøîba8úéòéáø äòL" :,xwead zeryn -ìëàî ©§¨¨¨¨§¦¦©£©
,"íéîëç éãéîìz ìëàî úéML äòL ,íãà ìk,zn`a ,recn - ¨¨¨¨¨¦¦©£©©§¦¥£¨¦
?miizrya mzcerq z` minkgd icinlz exgi`eéäåicinlz - §¨

,minkgd,Bæ äðeëì úBòL ézL íîöò íéáéòøîz` zetkl ick - ©§¦¦©§¨§¥¨§©¨¨
,''`xg` `xhq''díbL óà©¤©

íéãîBì eéä äãeòqä øçà©©©§¨¨§¦
,íBiä ìk`l md ixd - ¨©

onf gieexdl ick z`f eyr

ick wxe j` `l` ,cenill

`xhq''d z` zetkl

x`ya mb jke .''`xg`

xeaic :ytpd iyeal

,daygneåét íìBa íà ïëå§¥¦¥¦
BalL íéøác øaãlî¦§©¥§¨¦¤¦
íøaãì ãàî äeàúî¦§©¤§Ÿ§©§¨

,íìBòä éðéðòîm` mb - ¥¦§§¥¨¨
meyn oi` envr xeaica

zngn wx - llk xeqi`

xnel jk lk dee`zn `edy

.rxd exvi z` xeayl ick ,wt`zn `ed - dl` mixeaicïëå§¥
,BzáLçî éøeäøäarpnpe ,inyb oipra xdxdl dee`zn `edy - §¦§¥©£©§

,jknàzúì àøçà àøèñ àéôkúàc øéòfî èòîa elôàmb - £¦¦§©¦§¥§¦§©§¨¦§¨¨¢¨§©¨
,dhnl ''`xg` `xhq''d ly dhren ditkaàø÷é ÷lzñà¦§©¥§¨¨

éøa-àLã÷c.äaøä àìéòì BúMã÷e àeä-Cdaxda dlrzn - §ª§¨§¦§ª¨§¥¨©§¥
.dlrnl ezyecwe d''awd ly eceak

Bæ äMãwîe,dlrnly -,ähîì íãàä ìò äðBéìò äMã÷ úëLîð ¦§ª¨¦§¤¤§ª¨¤§¨©¨¨¨§©¨
.Cøaúé BúãBáòì íeöòå áø òeiñ Bòiñì.ely myd zceara - §©§¦©©§¨©£¨¦§¨¥

ì"æø eøîàL eäæå9íãà" : §¤¤¨§©©¨¨
¯ ähîì èòî Bîöò Lc÷î§©¥©§§©§©¨
äaøä BúBà ïéLc÷î§©§¦©§¥
äî ãáì ,"äìòîlî¦§©§¨§©©

íi÷nM,jka -äNò úåöî ¤§©¥¦§©£¥
äøBz ìL10ízLc÷úäå" : ¤¨§¦§©¦§¤

,"'eëå,miiwn `edy - §
.Bì øzna Bîöò Lc÷nLk§¤§©¥©§©ª¨
.el mixzend mixaca -

,`id "mzycwzde" zevn

,ziptebd ezee`z myl mzeyrln icedi rpni ,mixzend mixaca mby

dxn`p `l ixd "mzycwzde" ly ef devn .miny myl wxe j` ,`l`

mze`l `wec `l` ,"rx"l zekiiy mey mdl oi`y ,cala miwicvl

:oldl xaqeiy itk ,"rx"d mr wqr mdl yiy miyp`Leøôe¥
eNòzL ¯ "ízLc÷úäå"§¦§©¦§¤¤©£
,øîBìk ;íéLBã÷ íëîöò©§§¤§¦§©
LBã÷ Bðéà úîàaL óà©¤¤¡¤¥¨
,àøçà àøèqî ìcáîe- ª§¨¦¦§¨¨¢¨

n "dyecw"dyixt - drny

"dtilw"dn zelcazde

zpigany s` ,ixd ."rx"dne

ycwl oiicr eilr ,ezbixcn

`xhq"dn wgxzdle envr

`ed oi` :xnelk ,"`xg`

`xhq"dn mzeig milawnd mixacl de`z mey eala oi`y dbxca

,"`xg`àéä ék,zindad eytpny ''`xg` `xhq''d -dt÷úa ¦¦§¨§¨

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àìå'éôà àìà ãåò
åøöé çáåæ íãàäù äî ìë éøîâì íéøúåîä íéøáãá

ïéåëúîå äì÷ äòù 'éôàììçáù à"ñì àéôëàì
øçàì ãò åúãåòñ øçàîå ìåëàì õôçù ïåâë éìàîùä

÷ñåòå úåçô åà äòùàúéàãë .äòù äúåàá äøåúá
ìëàî úéùù äòù íãà ìë ìëàî úéòéáø äòù 'îâá

åéäå .ç"úóà åæ äðååëì úåòù éúù íîöò íéáéòøî
íà ïëå .íåéä ìë íéãîåì åéä äãåòñä øçà íâù
íøáãì ãàî äåàúî åáìù íéøáã øáãìî åéô íìåá
èòîá 'éôà åúáùçî éøåäøäá ïëå íìåòä éðééðòî
ä"á÷ã àø÷é ÷ìúñà àúúì à"ñ àéôëúàã øéòæî

äáøä àìéòì åúùåã÷å

úëùîð åæ äùåã÷îåäùåã÷
åúãåáòì íåöòå áø òåéñ åòééñì äèîì íãàä ìò äðåéìò

ùã÷î íãà ì"æø ù"æå .'úéïéùã÷î äèîì èòî åîöò
äùò úåöî íéé÷îù äî ãáì äìòîìî äáøä åúåà

ú ìùíúùã÷úäå äøååì øúåîá åîöò ùã÷îùë 'åëå
óà øîåìë íéùåã÷ íëîöò åùòúù íúùã÷úäå 'éôå

åðéà úîàáùäô÷úá àéä éë à"ñî ìãáåîå ùåã÷

א.8. י, ב.9.שבת לט, 10Ô‡Î.יומא ¯ÈÚ‰ ‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Îנח"ר בעבודתו שיש מפני כו' לבבו ירע שלא נתבאר כאן) (עד "ע"כ :

שמקיים מה לבד - הוא שהנ"ל מוסיף ולזה טוב-) (ד-ועשה דועש"ט בקו גם להיות) (צריר צ"ל היתרון הרי אבל בצדיקים, שאין מה רוח) (נחת

וכו'". עשה) (מצות מ"ע



�� '` xc` 'f-'e - iriaxe iyily mei Ð fk wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

א' אדר ו' שלישי יום

יוםשלישיורביעי-ו'-ז'אדרא'

א' אדר ז' רביעי יום

,ãBò àìåzeaygnd lr zehlzydd iciÎlry cala ef `l - §Ÿ
`xhq,,d z` mitek jk ici lr ik ,dlrnl gex zgpl minxeb ,zerxd

"`xg`,éøîâì íéøznä íéøáãa elôà àlàçáBæ íãàM äî ìk ¤¨£¦¦§¨¦©ª¨¦§©§¥¨©¤¨¨¥©
Bøöé,rxd exvia hleye ''aixwn'' -,äl÷ äòL elôàxaecn - ¦§£¦¨¨©¨

,ezeyrl xzeny xaca o`k

`l` ,ezeyrl jxhvi `ede

onfl eze` dgec `edy

,xzei xge`nïekúîe¦§©¥
àøçà àøèñì àéôkàì§¦©§¨§¦§¨¨¢¨

,éìàîOä ììçaL- ¤¤¨¨©§¨¦
,alay,ìëàì õôçL ïBâk§¤¨¥¤¡Ÿ

øçàì ãò Búãeòñ øçàîe§©¥§¨©§©©
÷ñBòå ,úBçt Bà äòL̈¨¨§¥
,äòL dúBàa äøBza- ©¨§¨¨¨

`ed ,dry dze`a m` ,oky

miinyb mipipra wqer

zindad ytpdy mixg`

meyn jka oi` ,mda dvex

ixd ik ,(ditk) "`itkz`"

`ed ,dry dze`a m` ,wx .zindad ytpd oevx itl bdep `ed jk oia

,oky ,dxez cenil ly onf jka gieexn `ed oi`y s`e - dxeza wqer

dnvr dlik`d z` mb ,cere z`f ,cenll jiyni dlik`d ixg` mb

lkn - lk`i ok` - "dry" dze` ixg` ik ,ixnbl dgec `ed oi`

`edy dcaerd mvr ,mewnxg`nziitk meyn da yi - ezcerq z`

.dlrnl gex zgp mxebd xac ,"`xg` `xhq"dàúéàãkenk - ¦§¦¨

,mi`ven ep`yàøîba8úéòéáø äòL" :,xwead zeryn -ìëàî ©§¨¨¨¨§¦¦©£©
,"íéîëç éãéîìz ìëàî úéML äòL ,íãà ìk,zn`a ,recn - ¨¨¨¨¨¦¦©£©©§¦¥£¨¦
?miizrya mzcerq z` minkgd icinlz exgi`eéäåicinlz - §¨

,minkgd,Bæ äðeëì úBòL ézL íîöò íéáéòøîz` zetkl ick - ©§¦¦©§¨§¥¨§©¨¨
,''`xg` `xhq''díbL óà©¤©

íéãîBì eéä äãeòqä øçà©©©§¨¨§¦
,íBiä ìk`l md ixd - ¨©

onf gieexdl ick z`f eyr

ick wxe j` `l` ,cenill

`xhq''d z` zetkl

x`ya mb jke .''`xg`

xeaic :ytpd iyeal

,daygneåét íìBa íà ïëå§¥¦¥¦
BalL íéøác øaãlî¦§©¥§¨¦¤¦
íøaãì ãàî äeàúî¦§©¤§Ÿ§©§¨

,íìBòä éðéðòîm` mb - ¥¦§§¥¨¨
meyn oi` envr xeaica

zngn wx - llk xeqi`

xnel jk lk dee`zn `edy

.rxd exvi z` xeayl ick ,wt`zn `ed - dl` mixeaicïëå§¥
,BzáLçî éøeäøäarpnpe ,inyb oipra xdxdl dee`zn `edy - §¦§¥©£©§

,jknàzúì àøçà àøèñ àéôkúàc øéòfî èòîa elôàmb - £¦¦§©¦§¥§¦§©§¨¦§¨¨¢¨§©¨
,dhnl ''`xg` `xhq''d ly dhren ditkaàø÷é ÷lzñà¦§©¥§¨¨

éøa-àLã÷c.äaøä àìéòì BúMã÷e àeä-Cdaxda dlrzn - §ª§¨§¦§ª¨§¥¨©§¥
.dlrnl ezyecwe d''awd ly eceak

Bæ äMãwîe,dlrnly -,ähîì íãàä ìò äðBéìò äMã÷ úëLîð ¦§ª¨¦§¤¤§ª¨¤§¨©¨¨¨§©¨
.Cøaúé BúãBáòì íeöòå áø òeiñ Bòiñì.ely myd zceara - §©§¦©©§¨©£¨¦§¨¥

ì"æø eøîàL eäæå9íãà" : §¤¤¨§©©¨¨
¯ ähîì èòî Bîöò Lc÷î§©¥©§§©§©¨
äaøä BúBà ïéLc÷î§©§¦©§¥
äî ãáì ,"äìòîlî¦§©§¨§©©

íi÷nM,jka -äNò úåöî ¤§©¥¦§©£¥
äøBz ìL10ízLc÷úäå" : ¤¨§¦§©¦§¤

,"'eëå,miiwn `edy - §
.Bì øzna Bîöò Lc÷nLk§¤§©¥©§©ª¨
.el mixzend mixaca -

,`id "mzycwzde" zevn

,ziptebd ezee`z myl mzeyrln icedi rpni ,mixzend mixaca mby

dxn`p `l ixd "mzycwzde" ly ef devn .miny myl wxe j` ,`l`

mze`l `wec `l` ,"rx"l zekiiy mey mdl oi`y ,cala miwicvl

:oldl xaqeiy itk ,"rx"d mr wqr mdl yiy miyp`Leøôe¥
eNòzL ¯ "ízLc÷úäå"§¦§©¦§¤¤©£
,øîBìk ;íéLBã÷ íëîöò©§§¤§¦§©
LBã÷ Bðéà úîàaL óà©¤¤¡¤¥¨
,àøçà àøèqî ìcáîe- ª§¨¦¦§¨¨¢¨

n "dyecw"dyixt - drny

"dtilw"dn zelcazde

zpigany s` ,ixd ."rx"dne

ycwl oiicr eilr ,ezbixcn

`xhq"dn wgxzdle envr

`ed oi` :xnelk ,"`xg`

`xhq"dn mzeig milawnd mixacl de`z mey eala oi`y dbxca

,"`xg`àéä ék,zindad eytpny ''`xg` `xhq''d -dt÷úa ¦¦§¨§¨

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àìå'éôà àìà ãåò
åøöé çáåæ íãàäù äî ìë éøîâì íéøúåîä íéøáãá

ïéåëúîå äì÷ äòù 'éôàììçáù à"ñì àéôëàì
øçàì ãò åúãåòñ øçàîå ìåëàì õôçù ïåâë éìàîùä

÷ñåòå úåçô åà äòùàúéàãë .äòù äúåàá äøåúá
ìëàî úéùù äòù íãà ìë ìëàî úéòéáø äòù 'îâá

åéäå .ç"úóà åæ äðååëì úåòù éúù íîöò íéáéòøî
íà ïëå .íåéä ìë íéãîåì åéä äãåòñä øçà íâù
íøáãì ãàî äåàúî åáìù íéøáã øáãìî åéô íìåá
èòîá 'éôà åúáùçî éøåäøäá ïëå íìåòä éðééðòî
ä"á÷ã àø÷é ÷ìúñà àúúì à"ñ àéôëúàã øéòæî

äáøä àìéòì åúùåã÷å

úëùîð åæ äùåã÷îåäùåã÷
åúãåáòì íåöòå áø òåéñ åòééñì äèîì íãàä ìò äðåéìò

ùã÷î íãà ì"æø ù"æå .'úéïéùã÷î äèîì èòî åîöò
äùò úåöî íéé÷îù äî ãáì äìòîìî äáøä åúåà

ú ìùíúùã÷úäå äøååì øúåîá åîöò ùã÷îùë 'åëå
óà øîåìë íéùåã÷ íëîöò åùòúù íúùã÷úäå 'éôå

åðéà úîàáùäô÷úá àéä éë à"ñî ìãáåîå ùåã÷

א.8. י, ב.9.שבת לט, 10Ô‡Î.יומא ¯ÈÚ‰ ‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Îנח"ר בעבודתו שיש מפני כו' לבבו ירע שלא נתבאר כאן) (עד "ע"כ :

שמקיים מה לבד - הוא שהנ"ל מוסיף ולזה טוב-) (ד-ועשה דועש"ט בקו גם להיות) (צריר צ"ל היתרון הרי אבל בצדיקים, שאין מה רוח) (נחת

וכו'". עשה) (מצות מ"ע
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א' אדר ח' חמישי יום
פרקכח

,éìàîOä ììça dzãìBúk dúøeáâáely dnewin eay ,alay - ¦§¨¨§©§¨¤¨¨©§¨¦
,rxd xvide zindad ytpd.Bîöò Lc÷îe Bøöé LáBkL ÷ø- ©¤¥¦§§©¥©§

miiwne ok dyer `ed m` ixd ,''`xg` `xhq''dn envr z` wzpne

ixg` xen`d meiwl ribn `ed ''mzycwzde'' z` jka

aezkk ,''mzycwzde''

:jynda"íéLBã÷ íúééäå"¦§¦¤§¦
,heytd yexitd lr sqep -

,ieeiv oeylaeidzy

yxtl mb xyt` ,miyecw

oeyla ''miyecw mziide''

iciÎlr ,dghad ly

zelirt ''mzycwzde''

,''miyecw eidz'' ok`y dghad dpyi ,zeycwzd ly dietk,øîBìk§©
éãé ìò ,àøçà àøèqäî úîàa ìcáîe LBã÷ úBéäì BôBñ¦§¨ª§¨¤¡¤¥©¦§¨¨¢¨©§¥

,äìòîlî äaøä BúBà íéLc÷nLiciÎlry ,epcnly itk - ¤§©§¦©§¥¦§©§¨
envr ycwn mc`yhrneze` miycwn - dhnldaxd,dlrnln

dLøâì BúBà íéòiñîe- §©§¦§¨§¨
''`xg` `xhq''d z`Balî¦¦

:èòî èòî,ealn mby - §©§©
z` yxbl ,ecia didi

eala mby ,''`xg` `xhq''d

dee`z mey didz `l

`id ''mzeig''y mipiprl

.''`xg` `xhq''dn

.çë ÷øtmc` ly ezaygna miltep m`y ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
pipra weqr `edy drya - zee`ze dxiar ixedxdegex leti l` - miinybd ei

zeaygn oze` lr ezehlzyd iciÎlr ixdy ,genyl eilr - daxc` ;jkn

,"mkipir ixg`e mkaal ixg` exezz `l" zevn miiwn `ed ,odn ezrc zgqde

zgz "`xg` `xhq"d z` dtek

zgp mxebe ,"dyecw"d oehly

.dlrnl ax gex

Bì íéìôBð íà elôàå©£¦¦§¦
øàLe úBåàz éøeäøä¦§¥©£§¨
úòLa úBøæ úBáLçî©£¨¨¦§©

äãBáòä`edy drya - ¨£¨
'd zceara weqrBà äøBza©¨
äðeëa älôúaixd o`ke - ¦§¦¨§©¨¨

wxtay "oeayg"l mewn oi`

gny zeidl eilry ,mcewd

Î`l zevn miiwn `edy lr

`xhq"d z` dteke dyrz

mixedxdd ixdy - "`xg`

,'d zcearl ,ef drya ,el zerixtn zerxd zeaygndeáì úéLé ìà©¨¦¥
,ïäéìà,mirxd mixedxdle zeaygnl -ïäî Bzòc çéqé àlà £¥¤¤¨©¦©©§¥¤
,òâøk,cin -ìL úBcnä úàìòäa ÷ñòì äèBL éäé ìà íâå §¤©§©©§¦¤©£Ÿ§©£¨©©¦¤

òãBpk ,äøæ äáLçnä1,"dcnd z`lrd" ly dcear zxev zniiw - ©©£¨¨¨¨©©
ytpa zniieqn dcna dxewn dxf daygn lk ,oky ,dxfd daygndn

zcn ;de`z ly daygna z`hazn cqgd zcn :lynl .zindad

- dnecke ,dl wwfp zeidl icedil oi`y dxf d`xi zxxern d`xid

efi`n xxai ,dxf daygn el zltepy dryay "dcear" beq epyie

`idy itk dcn dze` eytpa xiabie ,daygn dze` zraep drx dcn

ytpd ly drxd dcnd z` dlri jk ici lry ,ziwl`d ytpa

z` dlri jkae ,dxf daygn dze`l daiqd `idy zindad

xiabi - de`zn zraep dxfd daygnd m` :lynl .dxfd daygnd

,zindad ytpd ze`z lr ritynd xac ,d"awdl dad`d z` eytpa

xaecn ezece` - "ipepia"d didi lay o`k xne` owfd epax - dnecke

,ef dceara wqrzdl ,dhey - o`kíää íéøác eøîàð àì ék- ¦Ÿ¤¤§§¨¦¨¥
,zexfd zeaygnd z` zelrdlíäì íéìôBð ïéàL ,íé÷écöì àlà¤¨§©¦¦¤¥§¦¨¤

íälL úBøæ úBáLçî,md mdizecnn zeraepd zexf zeaygn -ék ©£¨¨¤¨¤¦
,íéøçà ìMî íà,oky - ¦¦¤£¥¦

gn oi` wicvlzexf zeay

eytp zecny xg`n ,zeinvr

ektdp xak zindad

,zexfd zeaygnd .dyecwl

,mrt i` ,zelrl zelelrd

,zlefdn oxewn ,egena

eze`l zkiiy eznypy

cg` lk `ly zngne .wicv

`evnle envrl uriil leki

lr xabzdl zegek ekeza

wwcfdl eilr - drxd dcnd

eil` ,wicvd ly ezxfrl

f` zexxerzn .xyewn `ed

ly zeize` wx od el` elv`y ,wicvd ly ezaygna zexf zeaygn

xikn wicvdy iciÎlre .ziygen drx dcnl dwif lk ila ,daygn

itk dcn dze` ekeza xiabne ,daygn dze` zraep dpnn dcnd z`

xabzdl lkeiy ,icedi eze` lr jka rityn `ed - "dyecw"a `idy

zlefd ly - zindad ytpd ony dcn dze`e ,ely drxd dcnd lr

cala wicvl jiiy df lk ixd ."dyecw"l ,wicvd iciÎlr ,dlrzn -

.llk zerx zecn ea oi`yBì ìôBpL éî ìáà,zexf zeaygn - £¨¦¤¥
,BlMî,ely ''rx''dn -éìàîOä ììça BaìaL òøä úðéçaî- ¦¤¦§¦©¨©¤§¦¤¨¨©§¨¦

- zindad eytpny zerxd eizecnnéàeäìòé C,''rx''d z` - ¥©£¥
:ähîì øM÷î Bîöò àeäå ,äìòîì''ipepia''l `id zehy okl - §©§¨§©§§ª¨§©¨

.dil` zekiiy lk el oi`y ''dcear''a wqrzdl,ïë-ét-ìò-óà Cà©©©¦¥
,äãBáòä úòLa äæáð áöò äfî úBéäì Baø÷a Baì ìté ìà©¦Ÿ¦§¦§¦§¦¤¨¥¦§¤¦§©¨£¨

éøvL,äaø äçîNa úBéäì C,'d z` caer `edy drya -àlà ¤¨¦¦§§¦§¨©¨¤¨

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äìåøöé ùáåëù ÷ø éìàîùä ììçá äúãìåúë äúøåáâáå
ùã÷îåúåéäì åôåñ øîåìë íéùåã÷ íúééäå .åîöò

åúåà íéùã÷îù é"ò à"ñäî úîàá ìãáåîå ùåã÷
åáìî äùøâì åúåà íéòééñîå äìòîìî äáøä

:èòî èòî

åìéôàå çë ÷øôúååàú éøåäøä åì íéìôåð íà
úòùá úåøæ úåáùçî øàùå

äìôúá åà äøåúá äãåáòäïäéìà áì úéùé ìà äðååëá
÷åñòì äèåù éäé ìà íâå .òâøë ïäî åúòã çéñé àìà

úàìòäáàì éë òãåðë äøæ äáùçîä ìù úåãîä
íäì íéìôåð ïéàù íé÷éãöì àìà íää íéøáã åøîàð
éî ìáà .íéøçà ìùî à"ë íäìù úåøæ úåáùçî
éìàîùä ììçá åáìáù òøä 'éçáî åìùî åì ìôåðù
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שם1. ועוד.כתר קעא, סי' טוב
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éñBéå øúBé ÷fçúé äaøcàälôzä úðeëa Bçk ìëa õîà ó ©§©¨¦§©¥¥§¦Ÿ¤§¨Ÿ§©¨©©§¦¨
äøæ äáLçnä úìéôð ék ,Baì ìà BîeNa ,äøúé äçîNå äåãça§¤§¨§¦§¨§¥¨§¤¦¦§¦©©©£¨¨¨¨
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,mgel lk ly ezxhny -

z` bexdl elit`e gvpl

,ecbp mglpdíé÷áàpä ïëå§¥©¤¡¨¦
,ãçéoeekzn cg` lky - ©©

ixd - ipyd z` litdl

:`ed bdepdãçàLk§¤¤¨
,øabúîz` d`xne - ¦§©¥
,ezxeabõnàúî éðMä éæà£©©¥¦¦§©¥

ìëa ïk íb øabúäì§¦§©¥©¥§¨
ïëìå ,Bçk évîàîmb jk - ©£©¥Ÿ§¨¥

ytpd oiay dnglna

ytpd oial ziwl`d

,zindadúéäìàä LôpLk§¤¤¤¨¡Ÿ¦
úøabúîe úönàúî¦§©¤¤¦§©¤¤

,ìltúäìiciÎlry - §¦§©¥
epevxa ,dpeeka dlitzd

ytpd z` gvple yilgdl

,zindadätìwä íb éæà- £©©©§¦¨
,zindad ytpd ly

,dcâðk úøabúîcbpk - ¦§©¤¤§¤§¨
,ziwl`d ytpddìaìáì§©§§¨

äøæ äáLçîa dìétäìe§©¦¨§©£¨¨¨¨
.dlLzxabzn ,ziwl`d ytpd z` zindad ytpd ze`xa - ¤¨

iciÎlr ziwl`d ytpl rixtdl zlczyn `id ,dpeeka lltzdl

,dlitza lltznd zpeek z` lalal dvex `id jka ,zexf zeaygn

oniq ;dpeeka lltzn ok` `edy ,dgiken dxfd daygnd ,df itl

dpkq meyn yi ezlitzay dyg zindad ytpdy jka yi

- daxc` ,ixd - .ef dpeek xtdl zlczyn `id okle ,dcnrnl

.dpeeka ezlitza une` ea siqedl dkixv ef dcaerúeòèk àìå§Ÿ§¨
ììkî ¯ äøæ äáLçnä úìéôpî çéëBäì íéòBhL ,íìBòä̈¨¤¦§¦©¦§¦©©©£¨¨¨¨¦§¨

,íeìk íúlôz ïéàLdaygnd zlitpy zerha miayegd - ¤¥§¦¨¨§
meyn ,melk deey mzlitz oi`y dgikenéeàøk ìltúä elàL¤¦¦§©¥¨¨

.úBøæ úBáLçî Bì íéìôBð eéä àì ¯ ïBëðåok`y xg`ne - §¨Ÿ¨§¦©£¨¨
dppi` mzlitzy ,jkn miwiqn md ,zexf zeaygn egena zeltep

,dpeek jeznúçà Lôð äúéä íà ,íäéøáãk äéä úîàäå§¨¡¤¨¨§¦§¥¤¦¨§¨¤¤©©
úBáLçnä úøäøäîe úáMçîä àéäå úìltúnä àéä ,dcáì§©¨¦©¦§©¤¤§¦©§©¤¤§©§¤¤©©£¨

.úBøæytp ef dzid eli` ,oekp did xacd -zg`lk z` dyery ¨
epi` "lltzn"dy ,dgked meyn zexfd zeaygna did f` ,xen`d

dlek lk drewy efd dcigid ytpd m` ,oky ,zeidl jixvy itk

,zexf zeaygn meyl f` mewn oi` - dlitzaBzîàì úîàa ìáà£¨¤¡¤©£¦
,úBLôð ézL ïä¥§¥§¨
Bçîa Bæ íò Bæ úBîçìpä©¦§¨¦§Ÿ

,íãà ìLzn`d ixd - ¤¨¨
zeytp izy zeniiwy `id

odipia zenglp ode zepey

ly egena dhilyd lr

`lenn didiy ,mc`d

,cala `id dipipraìk̈
dðBöøe döôç úçà©©¤§¨§¨

Ba ìLîì,gena -úBéäìå ¦§Ÿ§¦§
,dcáì äpnî àlîî çnä©Ÿ©§ª¨¦¤¨§©¨
úàøéå äøBz éøeäøä ìëå§¨¦§¥¨§¦§©

íéîL,miraep -Lôpî ¨©¦¦¤¤
,úéäìàäjci`ne -ìëå ¨¡Ÿ¦§¨

àîìòc élîlk - ¦¥§¨§¨
mixedxdde zeaygnd

miraep mler ipipraLôpî¦¤¤
,úéîäaäzpeeky ,ixd - ©§¥¦

ytpdn `id dlitzd

zeaygnd eli`e ,ziwl`d

,zindad ytpdn od zexfd

zeaygna oi`y - o`kn

oi`y dgked meyn zexfd

dkixvy enk dlitzd

,jk m` ,mxa .zeidl

`id `id ziwl`d ytpdy

zindad ytpdy dn ,dl rixtn dn - dlitzd zepeeka dweqrd

:owfd epax jk lr xne` - !?zexf zeaygna zxdxdn÷ø©
.da úLaìî úéäìàäLytpa zyaeln ziwl`d ytpd - ¤¨¡Ÿ¦§ª¤¤¨

,zindad ytpd ly zexfd zeaygnd zelalan okle ,zindad

dlitzd zepeeka ziwl`d ytpl2.ìltúnä íãà ìLîk àeäå§¦§©¨¨©¦§©¥
ìøò Bcâðì ãîBòå ,äðeëa,ieb -éãk Bnò øaãîe çéNîe ,òLø §©¨¨§¥§¤§¨¥¨¨¥¦©§©¥¦§¥

,Bìaìáìza el rixtdle -iebd ly ezrca did `lel .ezlit §©§§
zniiw - znieqn dl`y eze` le`yl wx `l` ,icedid z` lalal

.ezlitza elalaln wiqti `ede ,ezl`y lr el zeprl ,dvrd f`

lirez `l ,ezlitz z` lalal `id ryxd ly ezpeeky xg`n ,j`

,ez` zepiiczdd,éàcåa Búöò úàfL,lltznl daehd dvrd - ¤Ÿ£¨§©©
,`id,òø ãòå áBhî Bì áéLäì àlLaehn ryxl zeprl `ly - ¤Ÿ§¨¦¦§©©

,rx cráeúkM äî íi÷ìe ,òîLé àì Løçk Bîöò úBNòìå3: §©£©§§¥¥Ÿ¦§©§©¥©¤¨
."äzà íb Bì äåLz ït ,Bzìeàk ìéñk ïòz ìà"Ck- ©©©§¦§¦©§¤¦§¤©¨¨¨

íéøîà éèå÷éì
éñåéå øúåé ÷æçúé äáøãàåçë ìëá õîåà óúðååëá

úìéôð éë åáì ìà åîåùá äøéúé äçîùå äåãçá äìôúä
äôéì÷äî àéä äøæ äáùçîääùåòä éìàîùä ììçáù

êøã òãåðå .åáù úéäìà ùôð íò éðåðéáá äîçìî
íé÷áàðä ïëå íéîçìðäéðùä éæà øáâúî ãçàùë ãçé

ùôðùë ïëìå .åçë éöîàî ìëá ë"â øáâúäì õîàúî
úéäìàääôéì÷ä íâ éæà ììôúäì úøáâúîå úöîàúî

äìù äøæ 'áùçîá äìéôäìå äìáìáì äãâðë úøáâúî
äáùçîä úìéôðî çéëåäì íéòåèù íìåòä úåòèë àìå

ììôúä åìéàù íåìë íúìôú ïéàù ììëî äøæéåàøë
äéä úîàäå .úåøæ úåáùçî åì íéìôåð åéä àì ïåëðå

07äãáì úçà ùôð äúéä íà íäéøáãëúììôúîä àéä
ìáà .úåøæ úåáùçîä úøäøäîå úáùçîä àéäå

úåùôð éúù ïä åúéîàì úîàáåçåîá åæ íò åæ 'åîçìðä
úåéäìå åá ìåùîì äðåöøå äöôç úçà ìë íãà ìù

äðîî àìåîî çåîäúàøéå äøåú éøåäøä ìëå .äãáì
úéîäáä ùôðî àîìòã éìéî ìëå úéäìàä ùôðî íéîù

÷øíãà ìùîë àåäå .äá úùáåìî úéäìàäù
øáãîå çéùîå òùø â"åò åãâðì ãîåòå 'ðååëá ììôúîä
åì áéùäì àìù éàãåá åúöò úàæù åìáìáì éãë åîò

òîùé àì ùøçë åîöò úåùòìå òø ãòå áåèîíéé÷ìå
äúà íâ åì äåùú ïô åúìåàá ìéñë ïòú ìà 'åúëù äî

משום2. הזרה במחשבה אין אז - שבתפילה האלקי בענין העמוקה ההתבוננות ובהתחלת בהכנה מדובר זה שכל כתוב, כן, פי על אף אלא,

אי-ההצלחה על הוכחה משום בכך יש - הענין בעומק נתון כשהוא ההתבוננות, של בעיצומה אך להיות. שצריך כמו ה"מתפלל" שאין הוכחה

שבתפילה התבוננות באותה שקוע כולו המוח היה לו אחד. אותו הרי הוא המוח אך נפשות, שתי כאן פועלות אכן שכן, ההתבוננות; של המלאה

זרה. מחשבה בו שתעלה במוח אז מקום כל אין ד.3.- כו, משלי
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íéîçìpä Cøc òãBðå ,BaL¤§©¤¤©¦§¨¦
,mgel lk ly ezxhny -

z` bexdl elit`e gvpl

,ecbp mglpdíé÷áàpä ïëå§¥©¤¡¨¦
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ytpd oiay dnglna

ytpd oial ziwl`d

,zindadúéäìàä LôpLk§¤¤¤¨¡Ÿ¦
úøabúîe úönàúî¦§©¤¤¦§©¤¤

,ìltúäìiciÎlry - §¦§©¥
epevxa ,dpeeka dlitzd

ytpd z` gvple yilgdl
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dlek lk drewy efd dcigid ytpd m` ,oky ,zeidl jixvy itk

,zexf zeaygn meyl f` mewn oi` - dlitzaBzîàì úîàa ìáà£¨¤¡¤©£¦
,úBLôð ézL ïä¥§¥§¨
Bçîa Bæ íò Bæ úBîçìpä©¦§¨¦§Ÿ

,íãà ìLzn`d ixd - ¤¨¨
zeytp izy zeniiwy `id

odipia zenglp ode zepey

ly egena dhilyd lr

`lenn didiy ,mc`d

,cala `id dipipraìk̈
dðBöøe döôç úçà©©¤§¨§¨

Ba ìLîì,gena -úBéäìå ¦§Ÿ§¦§
,dcáì äpnî àlîî çnä©Ÿ©§ª¨¦¤¨§©¨
úàøéå äøBz éøeäøä ìëå§¨¦§¥¨§¦§©

íéîL,miraep -Lôpî ¨©¦¦¤¤
,úéäìàäjci`ne -ìëå ¨¡Ÿ¦§¨

àîìòc élîlk - ¦¥§¨§¨
mixedxdde zeaygnd

miraep mler ipipraLôpî¦¤¤
,úéîäaäzpeeky ,ixd - ©§¥¦

ytpdn `id dlitzd

zeaygnd eli`e ,ziwl`d

,zindad ytpdn od zexfd

zeaygna oi`y - o`kn

oi`y dgked meyn zexfd

dkixvy enk dlitzd

,jk m` ,mxa .zeidl

`id `id ziwl`d ytpdy

zindad ytpdy dn ,dl rixtn dn - dlitzd zepeeka dweqrd

:owfd epax jk lr xne` - !?zexf zeaygna zxdxdn÷ø©
.da úLaìî úéäìàäLytpa zyaeln ziwl`d ytpd - ¤¨¡Ÿ¦§ª¤¤¨

,zindad ytpd ly zexfd zeaygnd zelalan okle ,zindad

dlitzd zepeeka ziwl`d ytpl2.ìltúnä íãà ìLîk àeäå§¦§©¨¨©¦§©¥
ìøò Bcâðì ãîBòå ,äðeëa,ieb -éãk Bnò øaãîe çéNîe ,òLø §©¨¨§¥§¤§¨¥¨¨¥¦©§©¥¦§¥

,Bìaìáìza el rixtdle -iebd ly ezrca did `lel .ezlit §©§§
zniiw - znieqn dl`y eze` le`yl wx `l` ,icedid z` lalal

.ezlitza elalaln wiqti `ede ,ezl`y lr el zeprl ,dvrd f`

lirez `l ,ezlitz z` lalal `id ryxd ly ezpeeky xg`n ,j`

,ez` zepiiczdd,éàcåa Búöò úàfL,lltznl daehd dvrd - ¤Ÿ£¨§©©
,`id,òø ãòå áBhî Bì áéLäì àlLaehn ryxl zeprl `ly - ¤Ÿ§¨¦¦§©©

,rx cráeúkM äî íi÷ìe ,òîLé àì Løçk Bîöò úBNòìå3: §©£©§§¥¥Ÿ¦§©§©¥©¤¨
."äzà íb Bì äåLz ït ,Bzìeàk ìéñk ïòz ìà"Ck- ©©©§¦§¦©§¤¦§¤©¨¨¨

íéøîà éèå÷éì
éñåéå øúåé ÷æçúé äáøãàåçë ìëá õîåà óúðååëá

úìéôð éë åáì ìà åîåùá äøéúé äçîùå äåãçá äìôúä
äôéì÷äî àéä äøæ äáùçîääùåòä éìàîùä ììçáù

êøã òãåðå .åáù úéäìà ùôð íò éðåðéáá äîçìî
íé÷áàðä ïëå íéîçìðäéðùä éæà øáâúî ãçàùë ãçé

ùôðùë ïëìå .åçë éöîàî ìëá ë"â øáâúäì õîàúî
úéäìàääôéì÷ä íâ éæà ììôúäì úøáâúîå úöîàúî

äìù äøæ 'áùçîá äìéôäìå äìáìáì äãâðë úøáâúî
äáùçîä úìéôðî çéëåäì íéòåèù íìåòä úåòèë àìå

ììôúä åìéàù íåìë íúìôú ïéàù ììëî äøæéåàøë
äéä úîàäå .úåøæ úåáùçî åì íéìôåð åéä àì ïåëðå

07äãáì úçà ùôð äúéä íà íäéøáãëúììôúîä àéä
ìáà .úåøæ úåáùçîä úøäøäîå úáùçîä àéäå

úåùôð éúù ïä åúéîàì úîàáåçåîá åæ íò åæ 'åîçìðä
úåéäìå åá ìåùîì äðåöøå äöôç úçà ìë íãà ìù

äðîî àìåîî çåîäúàøéå äøåú éøåäøä ìëå .äãáì
úéîäáä ùôðî àîìòã éìéî ìëå úéäìàä ùôðî íéîù

÷øíãà ìùîë àåäå .äá úùáåìî úéäìàäù
øáãîå çéùîå òùø â"åò åãâðì ãîåòå 'ðååëá ììôúîä
åì áéùäì àìù éàãåá åúöò úàæù åìáìáì éãë åîò

òîùé àì ùøçë åîöò úåùòìå òø ãòå áåèîíéé÷ìå
äúà íâ åì äåùú ïô åúìåàá ìéñë ïòú ìà 'åúëù äî

משום2. הזרה במחשבה אין אז - שבתפילה האלקי בענין העמוקה ההתבוננות ובהתחלת בהכנה מדובר זה שכל כתוב, כן, פי על אף אלא,

אי-ההצלחה על הוכחה משום בכך יש - הענין בעומק נתון כשהוא ההתבוננות, של בעיצומה אך להיות. שצריך כמו ה"מתפלל" שאין הוכחה

שבתפילה התבוננות באותה שקוע כולו המוח היה לו אחד. אותו הרי הוא המוח אך נפשות, שתי כאן פועלות אכן שכן, ההתבוננות; של המלאה

זרה. מחשבה בו שתעלה במוח אז מקום כל אין ד.3.- כו, משלי



�'` xc` 'h iyiy mei Ð hk wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

א' אדר ט' שישי יום
פרקכט

,zexf zeaygn egena zeltepykäðòè íeLå äîeàî áéLé ìà©¨¦§¨§©£¨
,äøæ äáLçnä ãâð äðòîezeaygnle gekie meyl qpki l` - ©£¤¤¤©©£¨¨¨¨

,dxfd daygnd z` gvpl cvik mixedxdeìeðî íò ÷aàúnä ék¦©¦§©¥¦§ª¨
;ïk íb ìeðúî ¯l` ,okle - ¦§©¥©¥

daygnd mr llk wqrzi

,dxfdàìk Bîöò äNòé ÷ø©©£¤©§§Ÿ
íéøeäøää òîBL àìå òãBé¥©§Ÿ¥©©¦§¦
,Bzòcî íøéñéå ,Bì eìôpL¤¨§¦¦¥¦©§

éñBéå.Búðek çëa õîà ó- §¦Ÿ¤§Ÿ©©¨¨
.ezlitzaBì äL÷é íàå§¦¦§¤
íøéñäìzeaygnd z` - ©£¦¨

,zexfdéðtî ,Bzòcî¦©§¦§¥
ãàî Bzòc íéãøBhL¤§¦©§§Ÿ
BLôð ìétLé éæà ¯ ä÷æça§¨§¨£©©§¦©§
Cøaúé Bì ïpçúéå 'äì©§¦§©¥¦§¨¥

,BzáLçîawiqtdl xeq`y dlitzd irhwa f` wqer `ed m` - §©£©§
,z''iydl ezaygna lltzi `l` ,xeaica mdaåéîçøa åéìò íçøì§©¥¨¨§©£¨

'ä íçøé äëëå ,Bçnî íéëLîpä íéða ìò áà íçøk ,íéaøîä©§ª¦§©¥¨©¨¦©¦§¨¦¦Ÿ§¨¨§©¥
,"íéðBãfä íén"î dìéväì ,Cøaúé Bzàî úëLîpä BLôð ìò- ©©§©¦§¤¤¥¦¦§¨¥§©¦¨¦©¦©¥¦

,zindad ytpd ony zexfd zeaygndn,äNòé Bðòîìed''awd - §©£©£¤
,lekiak envr ornl dyri

ék4:Bnò Lnî 'ä ÷ìç- ¦¥¤©¨©
engxiy lltzi m` ,oky

eilr,minrtl ,lelr `ed -

mipic envr lr xxerl

`ed m` eze` ehtyi :dlilg

m` eli`e ,eilr engxiy i`kf

ornl ,"eprnl" `id ezywa

oi`y ,xacd oaen - d"awd

z` hetyl mewn f`

i`kf `ed m` "lltzn"d

yi sqep yexit .zepngxl

,eilr mgxie ,eprnl z`f dyri ok` d"awdy ,gihan owfd epax :jka

.'dn wlg `id dnypd ,oky

.èë ÷øtcvik ,zevr ly dxey owfd epax dlrd ,mincewd miwxta ¤¤
micner ep`y wxta .'d zcearl drxtd meyn da yiy ,zeavrn xxgzydl

`ide ,'d zceara zxg` drxtdn xxgzydl cvik owfd epax dxen ,cenll

okle ,dybxdÎxa epi`e mezq mc` ly ealy dxew mizrly ,ald mehnh -

xe` z` helwl lbeqn `ed oi`

lr ritydl lretd ''lky''d

'd zad`l ezlitza ribiy ,ald

.'d z`xile

éøö úçà ãBò Càì CúéL ©©©¨¦¨¦
úBöò,zevr ytgl - ¥

,íéðBðéaä úBLôða- §©§©¥¦
mdy dl` zeytpa

''ipepia''d zbixcnaøLà£¤
Lé íéaø íézòå íéîòôì¦§¨¦§¦¦©¦¥
äNòpL álä íeèîè íäì̈¤¦§©¥¤©£¤

,ald -ìBëé àìå ,ïáàk§¤¤§Ÿ¨
ïôà íeLa Baì çzôì¦§Ÿ©¦§Ÿ¤
älôz Bæ álaL äãBáòì1, ©£¨¤©¥§¦¨

`id dlitzdy ,`id dpeekd ,zeciqgd zxeza miyxtny itk -

dcearjezaaldmredny :epiid - ald jeza dceard ;ald

,`id ef dcear ly dznbne ;eala xi`i ,egena oian mc`dy

ald zee`z mewnay ,daehl eizeybx z` zepyl ald lr ritydl

,ef dcearl ,mxa .'d z`xie 'd zad` el dpiidz - miipteb mixacl

ald zgiztl mc`d wewfoian gendy dn helwl gezt didi ealy

meyn jka yi - helwl lbeqn epi`e mezq aldyk .epnn rtyene

.dlitzay ald zcearl drxtdíçläì ìëeé àì íéîòôì íâå§©¦§¨¦Ÿ©§¦¨¥
.BaìaL úeãák éðtî ,Bì øzna Bîöò Lc÷ì ,øöiä íòitk - ¦©¥¤§©¥©§©ª¨¦§¥§¥¤§¦

z` ycwl `ed ,''ipepia''d ly ezcearn wlg ,e''k wxta epcnly

,zeyrl dee`zn `edy dn z` zeyrl `l :mixzend mixaca envr

`a df xac .dnecke ,lek`l dvex `edyk - lek`ln rpnidl :enk

dvexy rxd xvid mr mgldl mc`d lr - dngln ly jxca

eizee`z z` wtqi mc`dy

`vnp aldyke .xac lka

- zecake mehnh ly avna

ldpl lbeqn `ed oi`

.rxd xvid mr ef dngln

äöeòéä äöò àéä úàæå§Ÿ¦¥¨©§¨
LBãwä øäfa2áø øîàc , ©Ÿ©©¨§¨©©

,ïãò ïâa :àúáéúî- §¦§¨§©¥¤
oba daiyid y`x xn`y

,ocrdéa ÷éìñ àìc àòà"¨¨§¨¨¦¥
,'eë déì ïéLháî ¯ àøBäð§¨§©§¦¥
zfge` y`d oi`y ur lea -

ea mikn ,eze` miyhan - ea

.zekizgl eze` micixtne

siqedl jxevd on oi` - ea zfg`p y`d oi`y ur lea wilcdl ick

z`fe ,ea helyz y`dy urd z` oikdl xyt` `l` ,xzei dwfg y`

jiynn - mb jk .zewce zephw zekizgl eze` micixtny iciÎlr -

:''xdef''adéì ïéLháî ¯ àúîLðã àøBäð déa ÷éìñ àìc àôeb¨§¨¨¦¥§¨§¦§¨¨§©§¦¥
."'eë.eze` miyhan - dnypd ly xe`de y`d ea hlwp `ly seb -

''`znypc `xedp'' zhilwl ie`x sebd dyrp ''xdef''d miiqn - f`

.(dnypd xe`),"àúîLðc àøBäð" Leøt`xedp'' zernyn - ¥§¨§¦§¨¨
,(seba xi`n epi`y) - dnypd xe` - ''`znypcäîLpä øBàL¤©§¨¨

.óebaL úeéøîç ìò ìLîì Ck ìk øéàî Bðéà ìëOäå,oky - §©¥¤¥¥¦¨¨¦§Ÿ©¨§¦¤©

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äðòè íåùå äîåàî áéùé ìà êëäáùçîä ãâð äðòîå
åîöò äùòé ÷ø ë"â ìååðúî ìååðî íò ÷áàúîä éë äøæ

àìå òãåé àìëåúòãî íøéñéå åì åìôðù 'éøåäøää òîåù
éñåéåíøéñäì åì äù÷é íàå åúðååë çëá õîåà óåúòãî

åùôð ìéôùé éæà ä÷æçá ãàî åúòã íéãøåèù éðôî
íçøì åúáùçîá 'úé åì ïðçúéå 'äìåéîçøá åéìò

äëëå åçåîî íéëùîðä íéðá ìò áà íçøë íéáåøîä
úëùîðä åùôð ìò 'ä íçøéíéîî äìéöäì 'úé åúàî

:åîò ùîî 'ä ÷ìç éë äùòé åðòîìå íéðåãæä

êà èë ÷øô'åùôðá úåöò úéùì êéøö úçà ãåò
íéúòå íéîòôì øùà íéðåðéáä

íåèîè íäì ùé íéáøìåëé àìå ïáàë äùòðù áìä
.äìôú åæ áìáù äãåáòì ïôåà íåùá åáì çåúôì

àì íéîòôì íâååîöò ùã÷ì øöéä íò íçìäì ìëåé
äöåòéä äöò àéä úàæå åáìáù úåãáë éðôî åì øúåîá

øäæáàìã àòà ïãò ïâá àúáéúî áø øîàã ùåã÷ä
åìàìã àôåâ .'åë äéì ïéùèáî àøåäð äéá ÷éìñ÷éìñ

àøåäð 'éô 'åë äéì ïéùèáî àúîùðã àøåäð äéá
øéàî åðéà ìëùäå äîùðä øåàù àúîùðãêë ìë

ïðåáúîå ïéáîù óàå .óåâáù úåéøîåç ìò ìåùîì

ט.4. לב, יג.1.דברים יא, דברים רש''י א.2.ספרי, קסח, ג חלק

'` xc` 'i ycew zay Ð hk wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

א' אדר י' קודש שבת

,dnypd ly ''lky''d lr

sebd zeixnega helyl

ocic oecipa eli`e .dkkfle

dnypd xe` oi` (eppipra)

.zeixnegd lr mirityn lkydeBìëNa ïðBaúîe ïéánL óàå§©¤¥¦¦§¥§¦§
'ä úlãâalkae ,melk el xqg `l ''zeppeazd''a :xnelk - ¦§ª©

,z`fñtúð Bðéà÷aãðå ¥¦§¨§¦§¨
Ck ìk Bçîaef dpad - §Ÿ¨¨

lk zwacpe zqtzp dpi`

,egena jkìLîì ìëeiL¤©¦§Ÿ
,álä úeiøîç ìò,z`fe -.ïúeqâå ïúeéøîç úîçîly - ©¨§¦©¥¥£©¨§¦¨§©¨

alde gend3.

äaqäå,jkl -øBà ìò dîöò déaânL ,ätìwä úeqb àéä §©¦¨¦©©§¦¨¤©§¦©©§¨©
,úéäìàä Nôð úMã÷,dtilw ly ytp `idy ,zindad ytpd - §ª©¤¤¨¡Ÿ¦

ytpd ly dyecwd xe` cbpk ,dzeixnega dnvr z` ddiabn

,ziwl`d.døBà äëéLçîe úøzñîely dyecwd xe` z` - ©§¤¤©£¦¨¨
myk .ziwl`d ytpd

y`d oi`yk ,lynay

`l ,urd leaa zfg`p

xzei siqedl `wec yxcp

lea z` micixtn `l` ,y`

,zephw zekizgl urd

wlcidl zelbeqn dpiidzy

`l ,lynpa mb jk -

dlecb zeppeazd zyxcp

,'d zlecba xzei dwenre

z` xeayl yi `l`

ick ,dtilwd zeixneg

helwl ie`x didi mc`dy

dyecwd xe` z` ekeza

.ziwl`d ytpd lyúàæìå§¨Ÿ
,okle -éøödLháì C ¨¦§©§¨

,Bîöò ìétLäì íézò òa÷ì eðéäc ,øôòì dìétLäìe- §©§¦¨§¨¨§©§¦§Ÿ©¦¦§©§¦©§
,ezltyd lr erityiy ''zepeayg'' zeyrlåéðéòa äæáð" úBéäì¦§¦§¤§¥¨

"ñàîð4"äøaLð çeø" ¯ "øaLð áì"å ,áeúkk5àøèqä àéä , ¦§¨©¨§¥¦§¨©¦§¨¨¦©¦§¨
,àøçà,''`xg` `xhq''d gex zxayp dltydd iciÎlr -àéäL ¨¢¨¤¦

,íéðBðéáa Bîöò íãàä àéä,dtilwd ly zindad ytpd - ¦¨¨¨©§§¥¦

`id,''ipepia''d zbixcn `id mzbixcny dl`a envr mc`d

,Baìa dzãìBúë dt÷úa àéä ,óebä äiçîä úéðeiçä LôpL¤¤¤©¦¦©§©¨©¦§¨§¨§©§¨§¦
,''ipepia''d ly -àéä àéä àöîð,dtilwd ony ytpd -íãàä ¦§¨¦¦¨¨¨

.Bîöòz` jka xaey `ed ,envr z` xaey `edyke .''ipepia''a - ©§
.''`xg` `xhq''dLôð ìòå§©¤¤

øîàð BaL úéäìàä6: ¨¡Ÿ¦¤¤¡©
äøBäè éa zúpL äîLð"§¨¨¤¨©¨¦§¨
,à÷éc "éa zúpL" ,"àéä¦¤¨©¨¦©§¨

-ia,`wec ,ììkî- ¦§¨
,o`knBîöò íãàäL¤¨¨¨©§

,äøBähä äîLpä epðéà- ¥¤©§¨¨©§¨
xne` did `l f` ,ixdy

mc`dy drya .''ia zzpy''

mixne` ,''ia zzpy'' xne`

sebd ik ,etebe eytp z`f

mc` eppi` envrlyk

zernyn .xnel lekiy

envr mc`dy `id mixacd

dignd zindad ytpd `ed

lr zxne` `ide ,sebd z`

zzpy'' ziwl`d ytpd''ia.,íé÷écöa íà ékytpd oi` ,mda - ¦¦§©¦¦
;envr mc`d - zindadäøBähä äîLpL ,Côäì àeä íäaL¤¨¤§¥¤¤§¨¨©§¨

,íãàä àeä ¯ úéäìàä Lôð àéäLd`a mzeig lk ,oky - ¤¦¤¤¨¡Ÿ¦¨¨¨
,ziwl`d ytpdn ig sebd mb ,cala ziwl`d ytpdníôeâå§¨

àø÷ð7,"íãà øNa".envr mc`l lth - ¦§¨§©¨¨

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

÷áãðå ñôúð åðéà 'ä úìåãâá åìëùáêë ìë åçåîá
ïúåñâå ïúåéøîåç úîçî áìä 'åéøîåç ìò ìåùîì ìëåéù

úåñâ àéä äáéñäåøåà ìò äîöò äéáâîù äôéì÷ä
úàæìå .äøåà äëéùçîå úøúñîå úéäìàä ùôð úùåã÷

äùèáì êéøöíéúò òåá÷ì åðééäã øôòì äìéôùäìå
áìå áåúëë ñàîð åéðéòá äæáð úåéäì åîöò ìéôùäì
åîöò íãàä àéä àéäù à"ñä àéä äøáùð çåø øáùð

àéä óåâä äéçîä úéðåéçä ùôðù íéðåðéááäô÷úá
ìòå .åîöò íãàä àéä àéä àöîð åáìá äúãìåúë

éá úúðù äîùð øîàð åáù úéäìàä ùôðàéä äøåäè
äîùðä åððéà åîöò íãàäù ììëî à÷ééã éá úúðù

íäáù íé÷éãöá íà éë äøåäèääîùðù êôäì àåä
àø÷ð íôåâå íãàä àåä úéäìàä ùôð àéäù äøåäèä

.íãà øùá

וגסותן,3. חומריותן מחמת מסיים, הוא כאן ואילו בלבד, בלב הוא שהטמטום הזקן, רבנו אמר הפרק שמתחילת אף שמענו: החסידים זקני מפי

ההתבוננות נתקבלה לא במוח שגם הוכחה להיות, שצריך כמו אינו שהלב ממה אלא והמוח? הלב של שניהם, של ולגסות לחומריות מזיק שזה

סיבה ועלול'', ''עילה הם ומדות ששכל הידוע, הכלל כפי הלב. על ישפיע שזה ההכרח מן כראוי- ההתבוננות את מקבל המוח אם כראוי.

מאיר אינו שהשכל לומר, ההכרח מן הלב, על להשפיע השכל ביכולת אין אם - ולכן ממילא. בדרך המסובב בא קיימת וכשהסיבה ומסובב,

- אלה דברים על המוח. וגסות מחומריות נובע וזה עצמו, במוח ˘ËÈÏ''‡:כראוי ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ¯ÈÚ‰?המוח ע''ד בר''פ גם אמר לא למה "א''כ

דמדבר פשיטא ובזהר הזהר, מפרש כאן משא''כ פי''ז). (עיין כו' ברשותו מוחו תמיד ובינוני בבינונים, קאי בר''פ הנ''ל על התירוץ אולי -Ì‚

בנדו''ז)". הביאו שלכן קאי, בבינונים שגם - (אף ד.4.ברשעים טו, נשבר.5.תהלים לב נשברה רוח יט: נא, ברכות6.תהלים השחר: ברכות

ב. לב.7.ס, ל, שמות



�י '` xc` 'i ycew zay Ð hk wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

א' אדר י' קודש שבת

,dnypd ly ''lky''d lr

sebd zeixnega helyl

ocic oecipa eli`e .dkkfle

dnypd xe` oi` (eppipra)

.zeixnegd lr mirityn lkydeBìëNa ïðBaúîe ïéánL óàå§©¤¥¦¦§¥§¦§
'ä úlãâalkae ,melk el xqg `l ''zeppeazd''a :xnelk - ¦§ª©

,z`fñtúð Bðéà÷aãðå ¥¦§¨§¦§¨
Ck ìk Bçîaef dpad - §Ÿ¨¨

lk zwacpe zqtzp dpi`

,egena jkìLîì ìëeiL¤©¦§Ÿ
,álä úeiøîç ìò,z`fe -.ïúeqâå ïúeéøîç úîçîly - ©¨§¦©¥¥£©¨§¦¨§©¨

alde gend3.

äaqäå,jkl -øBà ìò dîöò déaânL ,ätìwä úeqb àéä §©¦¨¦©©§¦¨¤©§¦©©§¨©
,úéäìàä Nôð úMã÷,dtilw ly ytp `idy ,zindad ytpd - §ª©¤¤¨¡Ÿ¦

ytpd ly dyecwd xe` cbpk ,dzeixnega dnvr z` ddiabn

,ziwl`d.døBà äëéLçîe úøzñîely dyecwd xe` z` - ©§¤¤©£¦¨¨
myk .ziwl`d ytpd

y`d oi`yk ,lynay

`l ,urd leaa zfg`p

xzei siqedl `wec yxcp

lea z` micixtn `l` ,y`

,zephw zekizgl urd

wlcidl zelbeqn dpiidzy

`l ,lynpa mb jk -

dlecb zeppeazd zyxcp

,'d zlecba xzei dwenre

z` xeayl yi `l`

ick ,dtilwd zeixneg

helwl ie`x didi mc`dy

dyecwd xe` z` ekeza

.ziwl`d ytpd lyúàæìå§¨Ÿ
,okle -éøödLháì C ¨¦§©§¨

,Bîöò ìétLäì íézò òa÷ì eðéäc ,øôòì dìétLäìe- §©§¦¨§¨¨§©§¦§Ÿ©¦¦§©§¦©§
,ezltyd lr erityiy ''zepeayg'' zeyrlåéðéòa äæáð" úBéäì¦§¦§¤§¥¨

"ñàîð4"äøaLð çeø" ¯ "øaLð áì"å ,áeúkk5àøèqä àéä , ¦§¨©¨§¥¦§¨©¦§¨¨¦©¦§¨
,àøçà,''`xg` `xhq''d gex zxayp dltydd iciÎlr -àéäL ¨¢¨¤¦

,íéðBðéáa Bîöò íãàä àéä,dtilwd ly zindad ytpd - ¦¨¨¨©§§¥¦

`id,''ipepia''d zbixcn `id mzbixcny dl`a envr mc`d

,Baìa dzãìBúë dt÷úa àéä ,óebä äiçîä úéðeiçä LôpL¤¤¤©¦¦©§©¨©¦§¨§¨§©§¨§¦
,''ipepia''d ly -àéä àéä àöîð,dtilwd ony ytpd -íãàä ¦§¨¦¦¨¨¨

.Bîöòz` jka xaey `ed ,envr z` xaey `edyke .''ipepia''a - ©§
.''`xg` `xhq''dLôð ìòå§©¤¤

øîàð BaL úéäìàä6: ¨¡Ÿ¦¤¤¡©
äøBäè éa zúpL äîLð"§¨¨¤¨©¨¦§¨
,à÷éc "éa zúpL" ,"àéä¦¤¨©¨¦©§¨

-ia,`wec ,ììkî- ¦§¨
,o`knBîöò íãàäL¤¨¨¨©§

,äøBähä äîLpä epðéà- ¥¤©§¨¨©§¨
xne` did `l f` ,ixdy

mc`dy drya .''ia zzpy''

mixne` ,''ia zzpy'' xne`

sebd ik ,etebe eytp z`f

mc` eppi` envrlyk

zernyn .xnel lekiy

envr mc`dy `id mixacd

dignd zindad ytpd `ed

lr zxne` `ide ,sebd z`

zzpy'' ziwl`d ytpd''ia.,íé÷écöa íà ékytpd oi` ,mda - ¦¦§©¦¦
;envr mc`d - zindadäøBähä äîLpL ,Côäì àeä íäaL¤¨¤§¥¤¤§¨¨©§¨

,íãàä àeä ¯ úéäìàä Lôð àéäLd`a mzeig lk ,oky - ¤¦¤¤¨¡Ÿ¦¨¨¨
,ziwl`d ytpdn ig sebd mb ,cala ziwl`d ytpdníôeâå§¨

àø÷ð7,"íãà øNa".envr mc`l lth - ¦§¨§©¨¨

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

÷áãðå ñôúð åðéà 'ä úìåãâá åìëùáêë ìë åçåîá
ïúåñâå ïúåéøîåç úîçî áìä 'åéøîåç ìò ìåùîì ìëåéù

úåñâ àéä äáéñäåøåà ìò äîöò äéáâîù äôéì÷ä
úàæìå .äøåà äëéùçîå úøúñîå úéäìàä ùôð úùåã÷

äùèáì êéøöíéúò òåá÷ì åðééäã øôòì äìéôùäìå
áìå áåúëë ñàîð åéðéòá äæáð úåéäì åîöò ìéôùäì
åîöò íãàä àéä àéäù à"ñä àéä äøáùð çåø øáùð

àéä óåâä äéçîä úéðåéçä ùôðù íéðåðéááäô÷úá
ìòå .åîöò íãàä àéä àéä àöîð åáìá äúãìåúë

éá úúðù äîùð øîàð åáù úéäìàä ùôðàéä äøåäè
äîùðä åððéà åîöò íãàäù ììëî à÷ééã éá úúðù

íäáù íé÷éãöá íà éë äøåäèääîùðù êôäì àåä
àø÷ð íôåâå íãàä àåä úéäìàä ùôð àéäù äøåäèä

.íãà øùá

וגסותן,3. חומריותן מחמת מסיים, הוא כאן ואילו בלבד, בלב הוא שהטמטום הזקן, רבנו אמר הפרק שמתחילת אף שמענו: החסידים זקני מפי

ההתבוננות נתקבלה לא במוח שגם הוכחה להיות, שצריך כמו אינו שהלב ממה אלא והמוח? הלב של שניהם, של ולגסות לחומריות מזיק שזה

סיבה ועלול'', ''עילה הם ומדות ששכל הידוע, הכלל כפי הלב. על ישפיע שזה ההכרח מן כראוי- ההתבוננות את מקבל המוח אם כראוי.

מאיר אינו שהשכל לומר, ההכרח מן הלב, על להשפיע השכל ביכולת אין אם - ולכן ממילא. בדרך המסובב בא קיימת וכשהסיבה ומסובב,

- אלה דברים על המוח. וגסות מחומריות נובע וזה עצמו, במוח ˘ËÈÏ''‡:כראוי ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ¯ÈÚ‰?המוח ע''ד בר''פ גם אמר לא למה "א''כ

דמדבר פשיטא ובזהר הזהר, מפרש כאן משא''כ פי''ז). (עיין כו' ברשותו מוחו תמיד ובינוני בבינונים, קאי בר''פ הנ''ל על התירוץ אולי -Ì‚

בנדו''ז)". הביאו שלכן קאי, בבינונים שגם - (אף ד.4.ברשעים טו, נשבר.5.תהלים לב נשברה רוח יט: נא, ברכות6.תהלים השחר: ברכות

ב. לב.7.ס, ל, שמות



��. . .mei meid

iyily mei` xc` cb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,dnexz :yneg
.gkÎbk :mildz

.miwicv ÎclÎ . . . 'igc lkae :`ipz

xiqdl xya zribi (` `ed ,hxta iwl` lkyae ,mipeir milkya zewqrzdl dpkdd ziy`x
zewl` ipiprae ,llka zelkyena mrh aehd xxerl ytp zribi (a .mler ipiprn mrh aehd

.hxta

iriax mei` xc` db"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,dnexz :yneg
.clÎhk :mildz

.`lirl d"awc Î68Î . . . ipye :`ipz

z` xdhle zekfl `ed lkd ,epilbx sk jxcn mewn lka dpd ,`witq wtqe wtq lv mey ila
dxfb xy`k yi` yi` ,ep` `pngxc igely l`xyi lk epgp`e ,dltzde dxezd zeize`a ux`d

.epnky lr dqnred xy` ,ycwd zcearn iytg oi` ,dpeilrd dgbyd eilr

iying mei` xc` eb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,dnexz :yneg
.glÎdl :mildz

.daxd `lirl Î68Î . . . cer `le :`ipz

orn oe` dkfn fi` d"a xrhyxraie` xrc q`ee ,d`ltp dlrn ` fi` qr :x"en`` zegiyn¨
iee xrxriih mi` `a hxree xrpri f` fia ,o`h daeh ` orci` ` w`nyrb ` hin yeg ` hbixw©©¨
,e"g ,l`f mdi` hnew qr q`ee x`t minrh dnk orpitrb xr orw jif sie` mex`ee ,jif `a xr¨¨

.llk jiiy hip q`c fi` orxrcp` mrc sie` xra` ,heb hip oiif¨©¨

iytg mebxz

xwi zlefdy cr ,icedil daeh ziiyra bpere yeg mibiyne dkfn d"awdy ,d`ltp dlrn idef :x"en`` zegiyn

,e"g ,el 'idiy el ribn recn minrh dnk `evnl `ed leki envr lr oky .envr ipira xwi `edy itkn xzei eipira

.jiiy `l llk df zlefd lr j` ,aeh `l

iyy mei` xc` fb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,dnexz :yneg
.bnÎhl :mildz

.hrn hrn . . . ef dyecwne :`ipz

`edy mewn lka - lretl `iad ornl ,lk oec` gily `ed ik ,zrcl eilr l`xyia yi` lk
meiw i"r `ede ,dceare dxez xe`a mlerd z` xi`dl mdy ,mlerd z`ixaa ezpeeke 'zi epevx -

.zeaeh zecn zyxyde zeiyrn zevn

íåé
ïåùàø
:mildz

bk wxtn

gk wxt cr

íåé
éðù
:mildz

hk wxtn

cl wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

dl wxtn

gl wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

hl wxtn

bn wxt cr

. . .mei meid

zay` xc` gb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,dnexz :yneg
.gnÎcn :mildz

.enr ynn . . . elit`e .gk wxt :`ipz

h`d oe` ,micinlz q'cibn mrc oet o`nxrbpei ` ortexrbpiix` l`n` h`d iax xrhl` xrc¨©¨©¨
ec ,mkipa z` mze` mzcnle oet devn ` a`d ji`" : - ekxck ,oebip ` hin - hb`frb mdi`¨¨
orprw hql`f ec orarb xic lree ji` :orhiia jif xin`l ,ezia ipa qpxtne of oet devn ` hq`d¨¨¨
oe` - iax xrlrhin xrc oreerb fi` q`c - oef oiin hin orxrl ec oe` ,devn oiic oiif miiwn¨
o` fi` q`ee . . . a .` zeize` orn hprxrl rhyxr q`c :cenild xcq oreerb x`an mdi` h`d¨¨¨
cpiw ` .sl` o` fi` q`c - rvn`a ew ` ,orhpe` oet rlrhpiR ` ,oraie` oet rlrhpiR ` - sl`¨
oet ew mrc hin orhpe` oet cei xrc oraie` oet cei xrc fi` dxez oet sl` xrc f` ,orqiee fen
dhnl ci` ` ,dnyp ic fi` q`c dlrnl cei `" :`c fi` `gqep ` j`p .["]iif htrd`a q`ee dpen`¨¨¨¨

."rvn`a miny z`xi ly ew ` oe` seb xrc fi` q`c¨

iytg mebxz

mze` mzcnle" ly devn yi ilr" : - ekxck ,oebipa - el xn`e ,cibnd icinlzn jxa` eil` onif owfd epiax

,jly devnd z` miiwl lkezy ick jl oz` ip` ;slgzp dad ,ezia ipa qpxtle oefl ly devn yi jilr ,"mkipa z`

'sl`' idn . . . aÎ` zeize` micnel ziy`x :cenild xcq el x`iae - irvn`d x"enc` df 'id - ipa mr cnl dz`e

lrnny "cei"d `ed dxez ly 'sl`'dy zrcl aiig icedi cli .'sl`' idef - rvn`a ew ,zgzn dcewpe lrnn dcewp -

,sebd edf - dhnl c"ei ,dnypd idef dlrnl c"ei" :ztqep dqxb dpyi ."mxagny dpen`d ew mr zgzny "cei"d

."rvn`a miny z`xi ly ewe

oey`x mei` xc` hb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,devz :yneg
.cpÎhn :mildz

.ozeqbe ÎelÎ . . . j` .hk wxt :`ipz

` hin (x`hq) m`xw oi` hvif'n oe` ,`ipz zeipyn hk`xh orn oe` q`b oi` hdrb orn f`©¨¨
fi` (hixhq) q`b oi` oree ,hiiv xrc oi` iee ,xrxriih q`c fi` hvi` fi` ,mildz ` ,yneg¨
,dxez ora`d sx`c orn ,`ipwx `ail` q`b oi` odrb hip x`h'n .dxez xe`a bihkil oreerb¨¨

.q`b oi` odrb ev q`ee hin¨

iytg mebxz

didy itkn xzei dzr xwi df ixd - mildz ,yneg mr zepga miayeie ,`ipz zeipyn miayege aegxa mikledyk

.aegxa ekldzi dnr dxeza ciihvdl yi .'dwix daiw lr' aegxa jldl xeq` .dxez xe`a x`en did aegxdy onfa

ipy mei` xc` ib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,devz :yneg
.hpÎdp :mildz

.mc` xya ÎelÎ . . . daiqde :`ipz

אברכה, בנגינות, למנצח בבל, נהרות על אומרים אחרונים מים קודם המזון בברכת

חלק. זה

חלק. זה אברכה, קרח, לבני בשוב, שה"מ תחנון: בו שא"א ביום

אלי. וידבר אחרונים מים אחר

íåé
éùéîç
:mildz

cn wxtn

gn wxt cr

íåé
éùù
:mildz

hn wxtn

cp wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

dp wxtn

hp wxt cr



�� . . .mei meid

zay` xc` gb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,dnexz :yneg
.gnÎcn :mildz

.enr ynn . . . elit`e .gk wxt :`ipz

h`d oe` ,micinlz q'cibn mrc oet o`nxrbpei ` ortexrbpiix` l`n` h`d iax xrhl` xrc¨©¨©¨
ec ,mkipa z` mze` mzcnle oet devn ` a`d ji`" : - ekxck ,oebip ` hin - hb`frb mdi`¨¨
orprw hql`f ec orarb xic lree ji` :orhiia jif xin`l ,ezia ipa qpxtne of oet devn ` hq`d¨¨¨
oe` - iax xrlrhin xrc oreerb fi` q`c - oef oiin hin orxrl ec oe` ,devn oiic oiif miiwn¨
o` fi` q`ee . . . a .` zeize` orn hprxrl rhyxr q`c :cenild xcq oreerb x`an mdi` h`d¨¨¨
cpiw ` .sl` o` fi` q`c - rvn`a ew ` ,orhpe` oet rlrhpiR ` ,oraie` oet rlrhpiR ` - sl`¨
oet ew mrc hin orhpe` oet cei xrc oraie` oet cei xrc fi` dxez oet sl` xrc f` ,orqiee fen
dhnl ci` ` ,dnyp ic fi` q`c dlrnl cei `" :`c fi` `gqep ` j`p .["]iif htrd`a q`ee dpen`¨¨¨¨

."rvn`a miny z`xi ly ew ` oe` seb xrc fi` q`c¨

iytg mebxz

mze` mzcnle" ly devn yi ilr" : - ekxck ,oebipa - el xn`e ,cibnd icinlzn jxa` eil` onif owfd epiax

,jly devnd z` miiwl lkezy ick jl oz` ip` ;slgzp dad ,ezia ipa qpxtle oefl ly devn yi jilr ,"mkipa z`

'sl`' idn . . . aÎ` zeize` micnel ziy`x :cenild xcq el x`iae - irvn`d x"enc` df 'id - ipa mr cnl dz`e

lrnny "cei"d `ed dxez ly 'sl`'dy zrcl aiig icedi cli .'sl`' idef - rvn`a ew ,zgzn dcewpe lrnn dcewp -

,sebd edf - dhnl c"ei ,dnypd idef dlrnl c"ei" :ztqep dqxb dpyi ."mxagny dpen`d ew mr zgzny "cei"d

."rvn`a miny z`xi ly ewe

oey`x mei` xc` hb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,devz :yneg
.cpÎhn :mildz

.ozeqbe ÎelÎ . . . j` .hk wxt :`ipz

` hin (x`hq) m`xw oi` hvif'n oe` ,`ipz zeipyn hk`xh orn oe` q`b oi` hdrb orn f`©¨¨
fi` (hixhq) q`b oi` oree ,hiiv xrc oi` iee ,xrxriih q`c fi` hvi` fi` ,mildz ` ,yneg¨
,dxez ora`d sx`c orn ,`ipwx `ail` q`b oi` odrb hip x`h'n .dxez xe`a bihkil oreerb¨¨

.q`b oi` odrb ev q`ee hin¨

iytg mebxz

didy itkn xzei dzr xwi df ixd - mildz ,yneg mr zepga miayeie ,`ipz zeipyn miayege aegxa mikledyk

.aegxa ekldzi dnr dxeza ciihvdl yi .'dwix daiw lr' aegxa jldl xeq` .dxez xe`a x`en did aegxdy onfa

ipy mei` xc` ib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,devz :yneg
.hpÎdp :mildz

.mc` xya ÎelÎ . . . daiqde :`ipz

אברכה, בנגינות, למנצח בבל, נהרות על אומרים אחרונים מים קודם המזון בברכת

חלק. זה

חלק. זה אברכה, קרח, לבני בשוב, שה"מ תחנון: בו שא"א ביום

אלי. וידבר אחרונים מים אחר

íåé
éùéîç
:mildz

cn wxtn

gn wxt cr

íåé
éùù
:mildz

hn wxtn

cp wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

dp wxtn

hp wxt cr



��v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ראשון יום מאוחר לא לעולם

:·È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰äiàø§¦¨

øçà àlà áæ éeø÷ BðéàL . . àOîa äànèî dðéà ¯ áæ ìL äðBLàø¦¨¤¨¥¨§©§¨§©¨¤¥¨¨¤¨©©

.äiðL äiàø§¦¨§¦¨

טומאת טמא – אחת ראיה הרואה בזב: נאמרו דינים שלושה

לספור וצריך ומושב משכב גם מטמא – שתיים ראה ערב;

גם צריך – פעמים שלוש ראה במעין; ולטבול ימים שבעה

קרבן ו)להביא ב, כפרה מחוסרי .(הל'

בשתיים באונס; ראה אפילו טמא – אחת בראיה נוסף: הבדל

שתי אם – ובשלוש ברצון; היתה השניה הראיה אם רק –

היתה השלישית אם אפילו קרבן חייב ברצון היו הראשונות

סה)באונס נזיר ורש"י ה. ב, .(שם

הענינים: ובפנימיות

הרע" יצר זה "חולי חז"ל ואמרו חולי, הוא שבתזוב (ירושלמי

ה"ג) המרומזותפי"ד רמות, בכמה קיימת האדם על היצר השפעת .

הראיות: במספר

אלא בבחירתו, שלא באדם הקיים רוע על מרמזת אחת ראיה

זהו`qpeבבחינת ראיות שתי הדעת; עץ חטא בעקבות שנוצר

שמגרה ידי על באדם שנוסף וראיהepevxnהרע יצרו; את

באדם נקבע שהרע כך היצר, של מתמשך גירוי מבטאת שלישית

"תחילתו בבחינת ממנו, להשתחרר יכולת לו שאין עד חזק כה

באונס". וסופו בפשיעה

נתון והכוח ננעלות, אינן התשובה דלתות חמור כה במצב גם

הנלוזים. מעשיו על לכפר ובכך ה', אל לשוב קרבן, להביא אדם לאותו

[42 cenr ,fl jxk ,zegiy ihewl t"r]

שני יום שנתיים? = חודשים 24

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰?ä÷éðî àéä Bæéà¥¦§¦¨

.äãlä íBiî Lãç äòaøàå íéøNò ìk̈¤§¦§©§¨¨Ÿ¤¦©¥¨

האשה הלידה, מזמן חודשים 24 עד כי אומרת ההלכה

הפוסקים דנו קבוע. וסת לה שאין דמים" כ"מסולקת מוגדרת

מינה ונפקא שנתיים, לפי או בדיוק חודשים 24 לפי מונים האם

החודשים. במספר נכלל – ב' אדר – העיבור חודש האם

סקי"ח)הש"ך קפד נחלקו(יו"ד דומה. במקרה הענין את תלה

עדשימלאו חברו מינקת עם יתחתן לא שאדם אודותהדין הפוסקים

חודשים 24 יא)לולד יג, עולה(אה"ע חודשהעיבור פסקכי יוסף הבית :

נחשב. הוא אין לכתחילה כי פסק והרמ"א החודשים, למנין

המקרים: בין הבדיל ופלתי' ה'כרתי בעל אך

ההנקה, מצב מצד נובע חברו מינקת עם נישואין איסור

לרפאות מקפיד אינו והוא החלב, יתעכר "שמא הרמב"ם: כדברי

להנקה בנוגע כשיתעכר". לחלב המועילין בדברים החלב

הפוסקים; נחלקו והלכך חודשים, והן שנים הן בגמרא הוזכרו

אם כי בהנקה, תלוי אינו הדם העדר זאת, לעומת בעניננו,

מהלידה. לגמרי להתאושש חודשים 24 לאשה שלוקח בכך

לכך ובהתאם שנים, ולא חודשים רק חכמים הזכירו זה בנושא

המנין. מן כחודש כאן ייחשב העיבור חודש הרמ"א לדעת גם

בשולחנו הזקן רבינו פסק כך סקכ"ד)ואכן, קפד, .(יו"ד

שלישי יום חוצצת? האבן האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰ákLîì éeNòä éìk§¦¤¨§¦§¨

ïáàä ìò ákLî éànènî ãçà ãîò íà ¯ ïáàä úçz äéä elôà . .£¦¨¨©©¨¤¤¦¨©¤¨¦§©§¥¦§¨©¨¤¤

.äàîhä áà äNòðå àîèð . .¦§¨§©£¨¨©ª§¨

הלכה לא)נפסקה קצח, בכלי,(יו"ד העשוי במקוה לטבול שאין

בקרקע" מקוה אף בקרקע מעיין "מה פ"י)שכן, שמיני .(תו"כ

שמא מעץ, נסרים על הטבילה בעת לעמוד אין מכך, כתוצאה

בכלים. לטבול יבואו

המקוואות היו ה'לבושים', בעל יפה, מרדכי ר' של בימיו

ההלכה נגד יהא לא שהדבר כדי עץ. מדרגות עם בנויות

מאבן. במרצפות העץ את שיחפו תיקן הוא האמורה,

שאם הכותב, כאן, הרמב"ם פסק את נוגדת תקנתו לכאורה,

אבן יש כאשר גם הכלי נטמא – מדרס כלי על עומד הזב

מהווה אינה שהאבן הדברים, משמעות הכלי. לבין בינו החוצצת

האבן? בחיפוי התועלת מהי כן, ואם הפסק.

ההלכות: שתי בין גדול הבדל קיים דבר, של שלאמיתו אלא

לכלי הזב בין המפסיקה באבן תועלת אין אכן טומאה, לענין

מקום מכל הזה הכלי על ונתנשא "הואיל כי עומד, הוא עליו

הטומאה"; אב ונעשה נטמא –

טומאה. לדיני קשור אינו נסרים על הטבילה איסור ואולם

גזרו בקרקע, להיות צריך שהמקוה היא הכתוב שגזירת היות

מרצפת עץ. משטח על עומד כאשר גם לטבול שאין חכמים

רק משמשת היאxkidkהאבן ולכן שבכלי, למקוה זה מקוה בין

מתירה.

[`l w"q ,gvw oniq ,drc dxei ,yeal]

רביעי יום גבאי ויש גבאי, יש

:Á ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰éàab äNòpL øáç̈¥¤©£¨©©

.Búeøáçî BúBà ïéçBc ¯ ïäa àöBiëå ,ñëBî Bà ,Cìnì©¤¤¥§©¥¨¤¦¥£¥

המלך מס גובה להיות שנתמנה מי הוא כאן האמור ה"גבאי"

שנתמנה מי הוא וה"מוכסן" וכדומה, גולגולת לפי וקבוע הקצוב

שלו עצמאי אומדן לפי ועוד)לגבות ד. י, עדות כס"מ .(ראה

היו לא מדרבנן, גזלנים שאר לעדות כשפסלו בתחילה,

דבר אלא לוקחים שאינם סברו כי בכלל, והמוכסים הגבאים

לאחר אבל דינא". דמלכותא ו"דינא המלכות מדין הקצוב

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הקציבה, שהמלכות ממה יותר לוקחים הם כי ראו שחכמים

אותם. אף פסלו

גמור, גזלן הריהו הראוי מן יותר לקח הגבאי שאם פי על ואף

אחר אפילו לפסלו חכמים הוצרכו התורה, מן לעדות שפסול

דנן הגבאי הגזלנים, משאר שבשונה העובדה מלבד שהחזיר.

מחזיק הוא עוד כל נוספת: בעיה כאן יש יחזיר, למי יודע אינו

לקלקולו. שיחזור חשוד הוא עדיין זו, מפוקפקת במלאכה

חכם) (תלמיד 'חבר' שאפילו הרמב"ם לפסק הטעם גם זה

מ'חברתו'. נדחה 'גבאי', שנעשה

[my miyxtnae ,dk oixcdpq t"r]

חמישי יום ומתי ל'היסח-הדעת' נחשב מה

:Â ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰Leáì äéäL øáç̈¥¤¨¨¨

ì äéä éaìa' :øîàå ,Cläîe úélèa óèBòå ÷eìça,÷eìçä úà øîL §¨§¥§©¦§©¥§¨©§¦¦¨¨¦§Ÿ¤¤¨

;Búøäèa ÷eìçä éøä ¯ 'úélhä ïî ézòc ézçqäå ,Ba øäæð éúééäå§¨¦¦¦§¨§¦©§¦©§¦¦©©¦£¥¤¨§¨¢¨

.äàîè úélhäå§©©¦§¥¨

עניינים, בכמה רבינו בדברי מצוי הדעת" "היסח המושג

לנושא: מנושא משתנה משמעותו ואולם

אותו יזנח ולא בלימודו שיתמיד – תורה ג,בלימוד ת"ת (הל'

ראשוו) את יקל ולא כבוד מנהג בהם שינהג – בתפילין (הל';

יג) ד, יגעתפילין ולא ידיו את שישמר – ידיים בנטילת ברכות; (הל'

יז) ואםו, למת, להיטמא לו אסור כי שיזכור – מת ובטומאת ;

שנטמא. חוששים אנו זאת שכח

ההלכות גם העניין, לפי משתנה הביטוי שמשמעות היות

משתנות. נושא בכל האמורות

ולימודו תפילתו אין תפילין, מניח אדם כאשר לדוגמה:

ב בהם נהג לא כי התפילין, כלפי הדעת כהיסח קלותנחשבים

מניח שהוא העובדה עצם את זכר תמיד שלא למרות ראש,

דעת הסחת זו אין עדיין עראי, שינת ישן אם גם לכן תפילין.

טו) ד, תפילין .(הל'

לב תשומת את הן שצריך מצינו טומאה לגבי זאת לעומת

מעשים מעשיית הימנעותו את והן והממוקדת, המתמדת האדם

הדעת. להסחת הגורמים

ועטוף בחלוק לבוש שהלך 'חבר' שלפנינו: ההלכה פשר זהו

ולא לחלוק בנוגע רק מטומאה ונזהר לב שם הוא אם – בטלית

טמאה! תהא הטלית לטלית, בנוגע

שישי יום אכילה אינה בליעה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ˙ÂÎÏ‰óBòä úìáð ìëBàä̈¥¦§©¨

.äòéìaä úéa CBúa àéäLk àlà . . äànèî dðéà . . ãáìa øBähä©¨¦§©¥¨§©§¨¤¨§¤¦§¥©§¦¨

במגע מטמאות הנבילות שיתר בעוד כאן. נאמר ייחודי דין

בבית כשהיא אלא מטמאת אינה טהור עוף נבלת וכדומה,

כזית. ושיעורה הבליעה,

בבת היתה לא הנבילה אכילת כאשר גם האם לעיין: ויש

פרס" אכילת "בכדי באכילתה שהה אלא כיכראחת, חצי אכילת (זמן

רגעים) 6 הצ"צ לדעת מצטרף?– שהשיעור אנו אומרים ,

בדבר: האחרונים נחלקו

חינוך' קסא)ה'מנחת הינה(מצוה טהור עוף נבלת שאכילת סבור

פרס". אכילת "בכדי נמדד הכזית ששיעור שבתורה, אכילה ככל

הרמב"ם: בשיטת אחרת דרך סלל מבריסק חיים רבי אך

אינה הבליעה, בבית מטמאת טהור עוף שנבלת העובדה

ורק אך נקבע האכילה ענין "אכילה". לדין סיוםxg`lקשורה

אין – הבליעה בית בתוך עדיין האוכל כאשר ואילו הבליעה,

אכילה ל)זו .(כתובות

היא הנבילה שטומאת פוסק שהרמב"ם ביתjezaומזה

מיוחד דין אלא 'אכילה' מדין זה שאין לומר בהכרח – הבליעה

הבליעה. בבית הנבילה שהיית בעת נקבעת שהטומאה הוא,

נכנס הכזית כאשר רק מטמאת שהנבילה מובן, זה zaaלפי

zg`משום פרס", "אכילת של הזמן במשך שהייתו תועיל ולא ,

אכילה. בפעולת רק נאמר זה ששיעור

שבת-קודש ביציאה או בכניסה טהרה

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ˙ÂÎÏ‰ñøcL áæ ïëå§¥¨¤¨©

äìòiLëe ;àîè ákLnä éøä ,äå÷na çpî àeäL ákLnä ìò©©¦§¨¤ª¨©¦§¤£¥©¦§¨¨¥§¤©£¤

.äìéáè Bì äúìò éøäL ,øäèé ¯ äå÷nä ïî ákLnä©¦§¨¦©¦§¤¦§©¤£¥¨§¨§¦¨

אינו טמא שכל ממנו המסיקים ויש כאן, נתחדש גדול חידוש

זה, בדין ולכן, ביציאתו. דוקא אלא למקוה, שנכנס משעה נטהר

בכל הטמא, המשכב מפני נטהר לא הזב במקוה בעודו כי אף

אינו כבר ואז ביציאה היא הטהרה כי הטבילה, לו עלתה זאת

המשכב על משנה)דורס .(כסף

למקוה כניסתה שבעת נידה באשה זה מעין דנים והפוסקים

משיעורם. המים חסרו בינתיים אך סאה, ארבעים שיעור בו היה

כבר ואז היציאה בשעת רק חלה והטהרה מאחר האמור, לפי

הטבילה. לה עלתה לא שיעור, אין

וטעמם ונימוקם זה, חידוש על תמהו מהפוסקים רבים ברם,

לומר יתכן איך הטהרה, את הפועלים הם והמים מאחר עמם:

ביציאתו ודוקא נטהר הוא אין במים האדם הימצאות שבשעת

יטהר?! מהם

ורק המקוה. למי בכניסה לעולם מתבצעת הטהרה לדבריהם,

– המקוה בתוך בעודו להיטהר יכול אינו שהטובל זו בהלכה

גם זה ולפי ביציאתו. הוא נטהר – טומאה על דורס להיותו

טהורה לכאורה היא המים, שיעור נחסר מכן ולאחר הטובלת

צט) ח"ה, יצחק מנחת .(שו"ת
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הקציבה, שהמלכות ממה יותר לוקחים הם כי ראו שחכמים

אותם. אף פסלו

גמור, גזלן הריהו הראוי מן יותר לקח הגבאי שאם פי על ואף

אחר אפילו לפסלו חכמים הוצרכו התורה, מן לעדות שפסול

דנן הגבאי הגזלנים, משאר שבשונה העובדה מלבד שהחזיר.

מחזיק הוא עוד כל נוספת: בעיה כאן יש יחזיר, למי יודע אינו

לקלקולו. שיחזור חשוד הוא עדיין זו, מפוקפקת במלאכה

חכם) (תלמיד 'חבר' שאפילו הרמב"ם לפסק הטעם גם זה

מ'חברתו'. נדחה 'גבאי', שנעשה

[my miyxtnae ,dk oixcdpq t"r]

חמישי יום ומתי ל'היסח-הדעת' נחשב מה
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עניינים, בכמה רבינו בדברי מצוי הדעת" "היסח המושג

לנושא: מנושא משתנה משמעותו ואולם

אותו יזנח ולא בלימודו שיתמיד – תורה ג,בלימוד ת"ת (הל'

ראשוו) את יקל ולא כבוד מנהג בהם שינהג – בתפילין (הל';

יג) ד, יגעתפילין ולא ידיו את שישמר – ידיים בנטילת ברכות; (הל'

יז) ואםו, למת, להיטמא לו אסור כי שיזכור – מת ובטומאת ;

שנטמא. חוששים אנו זאת שכח

ההלכות גם העניין, לפי משתנה הביטוי שמשמעות היות

משתנות. נושא בכל האמורות

ולימודו תפילתו אין תפילין, מניח אדם כאשר לדוגמה:

ב בהם נהג לא כי התפילין, כלפי הדעת כהיסח קלותנחשבים

מניח שהוא העובדה עצם את זכר תמיד שלא למרות ראש,

דעת הסחת זו אין עדיין עראי, שינת ישן אם גם לכן תפילין.

טו) ד, תפילין .(הל'

לב תשומת את הן שצריך מצינו טומאה לגבי זאת לעומת

מעשים מעשיית הימנעותו את והן והממוקדת, המתמדת האדם

הדעת. להסחת הגורמים

ועטוף בחלוק לבוש שהלך 'חבר' שלפנינו: ההלכה פשר זהו

ולא לחלוק בנוגע רק מטומאה ונזהר לב שם הוא אם – בטלית

טמאה! תהא הטלית לטלית, בנוגע

שישי יום אכילה אינה בליעה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ˙ÂÎÏ‰óBòä úìáð ìëBàä̈¥¦§©¨

.äòéìaä úéa CBúa àéäLk àlà . . äànèî dðéà . . ãáìa øBähä©¨¦§©¥¨§©§¨¤¨§¤¦§¥©§¦¨

במגע מטמאות הנבילות שיתר בעוד כאן. נאמר ייחודי דין

בבית כשהיא אלא מטמאת אינה טהור עוף נבלת וכדומה,

כזית. ושיעורה הבליעה,

בבת היתה לא הנבילה אכילת כאשר גם האם לעיין: ויש

פרס" אכילת "בכדי באכילתה שהה אלא כיכראחת, חצי אכילת (זמן

רגעים) 6 הצ"צ לדעת מצטרף?– שהשיעור אנו אומרים ,

בדבר: האחרונים נחלקו

חינוך' קסא)ה'מנחת הינה(מצוה טהור עוף נבלת שאכילת סבור

פרס". אכילת "בכדי נמדד הכזית ששיעור שבתורה, אכילה ככל

הרמב"ם: בשיטת אחרת דרך סלל מבריסק חיים רבי אך

אינה הבליעה, בבית מטמאת טהור עוף שנבלת העובדה

ורק אך נקבע האכילה ענין "אכילה". לדין סיוםxg`lקשורה

אין – הבליעה בית בתוך עדיין האוכל כאשר ואילו הבליעה,

אכילה ל)זו .(כתובות

היא הנבילה שטומאת פוסק שהרמב"ם ביתjezaומזה

מיוחד דין אלא 'אכילה' מדין זה שאין לומר בהכרח – הבליעה

הבליעה. בבית הנבילה שהיית בעת נקבעת שהטומאה הוא,

נכנס הכזית כאשר רק מטמאת שהנבילה מובן, זה zaaלפי

zg`משום פרס", "אכילת של הזמן במשך שהייתו תועיל ולא ,

אכילה. בפעולת רק נאמר זה ששיעור

שבת-קודש ביציאה או בכניסה טהרה

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ˙ÂÎÏ‰ñøcL áæ ïëå§¥¨¤¨©

äìòiLëe ;àîè ákLnä éøä ,äå÷na çpî àeäL ákLnä ìò©©¦§¨¤ª¨©¦§¤£¥©¦§¨¨¥§¤©£¤

.äìéáè Bì äúìò éøäL ,øäèé ¯ äå÷nä ïî ákLnä©¦§¨¦©¦§¤¦§©¤£¥¨§¨§¦¨

אינו טמא שכל ממנו המסיקים ויש כאן, נתחדש גדול חידוש

זה, בדין ולכן, ביציאתו. דוקא אלא למקוה, שנכנס משעה נטהר

בכל הטמא, המשכב מפני נטהר לא הזב במקוה בעודו כי אף

אינו כבר ואז ביציאה היא הטהרה כי הטבילה, לו עלתה זאת

המשכב על משנה)דורס .(כסף

למקוה כניסתה שבעת נידה באשה זה מעין דנים והפוסקים

משיעורם. המים חסרו בינתיים אך סאה, ארבעים שיעור בו היה

כבר ואז היציאה בשעת רק חלה והטהרה מאחר האמור, לפי

הטבילה. לה עלתה לא שיעור, אין

וטעמם ונימוקם זה, חידוש על תמהו מהפוסקים רבים ברם,

לומר יתכן איך הטהרה, את הפועלים הם והמים מאחר עמם:

ביציאתו ודוקא נטהר הוא אין במים האדם הימצאות שבשעת

יטהר?! מהם

ורק המקוה. למי בכניסה לעולם מתבצעת הטהרה לדבריהם,

– המקוה בתוך בעודו להיטהר יכול אינו שהטובל זו בהלכה

גם זה ולפי ביציאתו. הוא נטהר – טומאה על דורס להיותו

טהורה לכאורה היא המים, שיעור נחסר מכן ולאחר הטובלת

צט) ח"ה, יצחק מנחת .(שו"ת
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ראשון יום

א ּפרק ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמאי ¤¤¨¨§¦¥§©§§¦הלכֹות

אב‡. מארּבעּתן אחד ּכל - והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּזב
ּבמּגע אדם ּומטּמא ּבמּגע, ּכלים מטּמאין הּטמאֹות; ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֻמאבֹות
ועֹוׂשה מּתחּתיו, ּומרּכב ּומֹוׁשב מׁשּכב ּומטּמא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּובמּׂשא,

מּדף ּומטּמא טמאה, אב -]אֹותן שמעליו דבר ּגּביו.[- על ְְֵַַַַַָָָָֻ

קטּנה·. זבה יומיים]אחד או יום זיבות דם ואחד[שראתה ְְֶֶַָָָָָ
גדֹולה ימים]זבה שלושה מחמת[שראתה זבה ואחד , ְְֲֵֶַָָָָָָ

ּבעל אֹו ראּיֹות ׁשּתי ּבעל זב ואחד אנס, מחמת אֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעצמּה
אחרים. לטּמא ׁשוה ּכּלן טמאת - ְְֲִֵֵַַָָָָֹֻֻׁשלׁש

ימים‚. עׂשרה ּבת ּבנּדה; מּטּמאה - אחד יֹום ּבת ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָקטּנה
ּבֹועלּה, את מטּמאה - אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת ּבזיבה; -ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

ועבדים„. ּגרים ואחד ּבזיבה. מּטּמא - אחד יֹום ּבן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָקטן
ּובזיבה. ּבנּדה מּטּמאין יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָואחד

חּמה[בידי]סריס‰. סריס מלידה]אדם מּטּמאין[- , ְְְִִִִַַָָָ
הּבריאין. ּכׁשאר ְְְִִִִַָָּבזיבה

.Âאּלא ּבאדם; האיׁש ולא ּבלבן, מּטּמאה האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹאין
ּבלבן. והאיׁש ּבאדם, ְְְִִֶֶָָָֹֹהאּׁשה

.Êואנּדרֹוגינֹוס נקבה]טמטּום או זכר ספקי נֹותנין[- , ְְְְְִִַֻ
ּכאיׁש, ּבלבן מּטּמאין האּׁשה: וחמרי האיׁש חמרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻֻעליהם
עליהן ׂשֹורפין אין ,לפיכ ּבספק; וטמאתן ּכאּׁשה. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻּובאדם

טמאת על עליהן חּיבין ואין וקדׁשים, [כניסת]ּתרּומה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻ
וקדׁשיו קדשים]מקּדׁש אכילת ּכאחד,[- ואדם לבן ראה . ְְְְִֶֶֶָָָָָָָֹֹ

על עליהן חּיבין אין אבל וקדׁשים; ּתרּומה עליהן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׂשֹורפין
עד ּתׁשּלחּו", נקבה עד "מּזכר ׁשּנאמר: - וקדׁשיו ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמקּדׁש
וּדאית. נקבה טמאת אֹו וּדאי זכר טמאת הּטמאה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻֻׁשּתהיה

ׁשּלֹו ואדם ּבלבן הּנֹוגע הספק]וכן חּיב[של אינֹו ּכאחת, ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
הּוא נגע וקדׁשיו; מקּדׁש טמאת ּבלבן[הספק]על עצמֹו ְְְְְִֶַַַַָָָָָֹֻ

הּמקּדׁש. ּביאת על חּיב זה הרי ׁשראה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹואדם

.Áּבכל מטּמא - הּיֹולדת ּדם אֹו הּזבה, ּדם אֹו הּנּדה, ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָּדם
והּזב"; ּבנּדתּה, "והּדוה ׁשּנאמר: ּובמּׂשא, ּבמּגע ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּוא,
ּבענין ּבארנּו ּוכבר ּכמֹוה. ׁשּמדוה למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמּפי
ראתה אם אבל ּבאּׁשה; טמאים דמים ׁשחמּׁשה נּדה, ְֲֲֲִִִִִִִֵֶָָָָָָָָאּסּור
מׁשקין ּוׁשאר רּקּה ּכמֹו ואינֹו טהֹור, הּוא הרי - ירק ְְְְֲִֵֵַָָָָָֹֻּדם
ויֹורד. ׁשֹותת וזה ויֹוצא, מתעּגל ׁשהרק מּמּנה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּיֹוצאין

.Ëמּדפנּה הּולד ׁשּיצא קיסרי]אּׁשה ניתוח ילדה ויֹוצא[- , ְְִִֵֶַָָָָָָָ
הּטמאֹות, מאבֹות אב הּדם אֹותֹו הרי - הּדפן מן ּדם ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֻעּמֹו
והאּׁשה טמא. מקֹומֹו ׁשהּמקֹור, והּזיבה; והּלדה הּנּדה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכדם

הרחם. ּדר ּדם מּמּנה ׁשּיצא עד ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָטהֹורה,

.Èטמאת טמאה האּׁשה לארץ, ונפל ׁשּנעקר האּׁשה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻמקֹור
ׁשהזיע מקֹור וכן מרּגלּיֹות,[הוציא]ערב; טּפי ּכׁשּתי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּתראה עד נּדה, אינּה אבל ערב. טמאת טמאה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻהאּׁשה
אֹותּה. המטּמאין דמים מחמּׁשה ְְֲִִִֵֶַַָָָָאחד

.‡Èאּלא ׁשאינּה טהֹורה, האּׁשה הרי - אחת טּפה ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהזיעה
לּמקֹור. ִַָמחּוץ

.·È:ׁשּנאמר ּכזב, הּטמאֹות מאבֹות אב - זב ׁשל ְְֱֲֵֶֶֶַַָָָֻזֹובֹו
ׁשהּוא. ּבכל ּובמּׂשא ּבמּגע ּומטּמא הּוא"; טמא ְְְְֵֵֶַַַָָָָ"זֹובֹו,
היא והרי ּבמּׂשא, מטּמאה אינּה - זב ׁשל ראׁשֹונה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָראּיה
הּמׁשּכבֹות וכן מּקטן. ּבין ּגדֹול, מאיׁש ּבין זרע, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשכבת
ׁשראה עד ראׁשֹונה ראּיה מּׁשראה עליהן ׁשּיׁשב ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוהּמֹוׁשבֹות
ׁשנּיה, ראּיה אחר אּלא זב קרּוי ׁשאינֹו טהֹורין; - ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּׁשנּיה
מרּבה אחת ראה ּכּפרה. מחּסרי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻּכמֹו

הּמסיט אּלא טמא אין מזיז]ּכׁשּתים, אחרֹונה.[- טּפה ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

.‚È:ׁשּנאמר - ּבמּׂשא מטּמאה מצרע, ׁשל ראׁשֹונה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹראּיה
ּגמּור, ּזב מה ּגמּור; ּכזב הּצרּוע הרי זב", וכל צרּוע ְְֲֵַַַַָָָָָָָָָ"ּכל
מטּמאה הראׁשֹונה ראּיתֹו מצרע, אף - ּבמּׂשא מטּמא ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹזֹובֹו

ְַָּבמּׂשא.

.„Èאחד ּכל - זרעֹו וׁשכבת רגליו ּומימי זב ׁשל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻרּקֹו
ּבמּגע ׁשהּוא, ּבכל ּומטּמא ּתֹורה; ּדין טמאה, אב ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻמּׁשלׁשּתן
ּבּטהֹור"; הּזב ירק "וכי ּברק: אֹומר הּוא הרי ְְְֲִֵֵַַַָָָָֹֹּובמּׂשא;
ּבהן יהיה ׁשּלא אפׁשר אי זרעֹו, וׁשכבת רגליו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומימי

טיפות]צחצּוחי ׁשהּוא.[- ּכל זיבה ְִִֵֶָָ

.ÂË,מהן אחד ּכל - וזבה ויֹולדת נּדה ואחד זב, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָואחד
ׁשּנאמר מקֹום ּכל וכן ּכזב; טמאה אב רגליו ּומימי ְְְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻרּקֹו
הארּבעה. ׁשאר ואחד הּזב, אחד - 'הּזב' אּלּו ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּבהלכֹות

.ÊË- והן טמאה, אב מהן ׁשלׁשה ּבזב: מׁשקין ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻּתׁשעה
מטּמא מאּלּו אחד וכל זרעֹו. וׁשכבת רגליו, ּומימי ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻרּקֹו,
ּכולד מהן ּוׁשלׁשה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשהּוא, ּבכל וכלים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאדם

מּגפתֹו ודם עינֹו, ּדמעת - הן ואּלּו מכתו]הּטמאה, -], ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֻ
ׁשאין טמאין ּכמׁשקין מאּלּו אחד ּכל האּׁשה. ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוחלב
ּכמֹו סֹופרים, מּדברי ּכלים מטּמאין אבל אדם, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָמטּמאין
ולחה זעתֹו, - הן ואּלּו טהֹורין, מהן ּוׁשלׁשה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹׁשּיתּבאר.

והראי מּמּנּו, הּיֹוצאת צואה]סרּוחה הּׁשלׁשה[- אּלּו הרי . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ
וניעֹו ּכיחֹו האדם. מּׁשאר ּכמֹותן וחבריו, הּזב ליחותמן -] ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָ

ּדבר,מהגרון] לכל ּכרּקֹו הן הרי - ׁשּלֹו האף ּומי ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֻורירֹו
אּמה מּפי הּיֹוצא ּדם חׁשּובין. הם הרק אברּובכלל -] ְֲִִִִֵֵַַַָָָֹ

מּגפתֹו;המילה] ּדם ּבכלל הם הרי - מּפיו הּׁשֹותת ודם ,ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָ
ׁשּימצץ ׁשהּדם ּכרק, טמא זה הרי - ּדם וירק מֹוצץ ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹהיה

רק. צחצּוחי ּבלא לֹו אפׁשר ְְְִִֵֶָֹֹאי

ב ּפרק ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמאי ¤¤¨¨§¦¥§©§§¦הלכֹות

ׁשל‡. זֹובֹו אבל ויבׁש. לח מטּמא ויֹולדת, וזבה נּדה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדם
ׁשהּוא זמן ּכל אּלא מטּמא אינֹו - זרעֹו וׁשכבת ורּקֹו, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻזב,
אם ּכּמה? ועד מטּמא. אינֹו מּדי, יֹותר יבׁש אם אבל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלח;
- ׁשהיה לכמֹות וחֹוזר לעת, מעת ּבפֹוׁשרין אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָׁשֹורין
אף ּבתחּלתן, ּפֹוׁשרין הּמים היּו אם ּכלח; מטּמא זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהרי
ּדברי האּלּו, הּדברים וכל ּבסֹופן. ּפֹוׁשרין ׁשאינן ּפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָעל

רבינו]קּבלה .[ממשה ַָָ

oey`x mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

הרי·. - לח היה ואם טהֹור; הּמסיטֹו נּדה, ׁשּטוּתּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּפׁשּתן
ּפיה. רק מּפני מטּמא, ְְִִֵֵֶַָֹזה

.‚- לׁשּתֹותֹו ׁשּלא ונמל הּכֹוס, ּפי על ּפיו ׁשהּניח ְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹזב
- ׁשהּוא ּכל הּזב מּמּנּו ׁשתה טהֹור; הּכֹוס את ִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמסיט

הּזב. ּפי מׁשקה מּפני טמא, ְְְִִִֵֵֵַַַָָהּמסיטֹו

.„נׁש טהֹור; הּמסיטן הּבצל, ואת הּפת את ׁשּנׁש ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָזב
מׁשקה מּפני טמא, הּמסיטן - הּמלפפֹון ואת הּקיׁשּות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאת

ּבהן. הּמתערב הּזב ְִִֵֶַַָָָּפי

ׁשּקצצן‰. תּורמּוסין ּוקלּפי פֹולין בפיו]קלּפי קילף -] ְְְְִִִִֵֵֶָָ
ּדבריהן, לכל ּכזבים הּגֹוים ׁשּכל טמא; הּמסיטן - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּגֹוי
הרב. אחר ּבהן הֹולכין ׁשּבּׁשוקין, הּקלּפין ׁשּיתּבאר. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכמֹו

.Âמראיו ּבטלּו אם - ּבמים ׁשּנתערב טמא הדם]ּדם ,[של ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
אֹותֹו רֹואין ּביין, אֹו טהֹור ּבדם נתערב טהֹור; [אתהּכל ְְְִִִֵַַָָָָֹ

והיין] הטהור ׁשּנתערבהדם טמא רק וכן מים. הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹּכאּלּו
קׁשּור היה אם - סמיך]ּבמים טמא;[- זה הרי ּכברּיתֹו, ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

נתערב טהֹור. הּכל מראיו, ּבטלּו אם - ּבּמים נמחה ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹואם
טמא רגלי מי וכן מים. הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין אחר, ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָֹּברק
טהֹור; הּכל מראיהן, ּבטלּו אם - ּבמים ׁשּנתערבּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמאּלּו
- טהֹורין רגלים ּבמי אֹו ּביין, נתערבּו טמא. לאו, ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָואם
ּגֹוים, ׁשל רגלים ּבמי נתערבּו מים. הן ּכאּלּו אֹותן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָרֹואין
יׂשראל ׁשהיּו ּגדֹול ּכלי אֹו עּוקה ּכיצד? הרב. אחר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהֹולכין
טמא; הּכל ּגֹוים, רב אם - רגליהם מי ׁשם מטילין ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹוגֹוים
טמא. הּכל למחצה, מחצה טהֹור; הּכל יׂשראל, רב ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹואם
- זה יׂשראל רגלי ּבמי זה, גֹוי רגלי מי נתערב אם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

הרב. אחר ְִַַָֹהֹולכין

.Êׁשֹואלין[- של ואין[כלים מקֹום, מּכל רגלים מי ְְֲִִִֵֵַַָָ
יׂשראל ּבנֹות נחׁשדּו ׁשּלא - הן נּדֹות ׁשל ׁשּמא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֹחֹוׁשׁשין

נּדֹות. ּכׁשהן רגליהן מי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַלכּנס

.Á,רגליהן מי ּבֹו מטילין הּזבה אֹו הּזב ׁשהיה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָחרׂש
שטפו]וכּבסֹו הּמׁשקין[- הרי ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ּפעם - ְְְְֲִִִִֵַַַַָָ

ׁשּכּבסֹו ּבין טהֹורין, - ׁשליׁשית ּופעם טמאין; ּבהן ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָׁשּכּבסֹו
ּבֹו נׁשאר לא ׁשהרי רגלים; ּבמימי ׁשּכּבסֹו ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹּבמים

הראׁשֹונים. רגלים מּמימי ְְִִִִִֵֵַַַָלחלּוחית

.Ëׁשּנעקרּו מגופה]זבה יצאו ּבסֹוף[ולא רגליה מימי ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָ
אחר מים והטילה וטבלה, וירדה הּספירה, ימי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָׁשבעת

ה עקירה אחר אם ספק הן הרי - היתה,הּטבילה וזבה ֹולכין, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָ
מימי ׁשּנעקרּו ּגֹויה וכן טהֹורה. ׁשהיא יציאה, אחר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
הרי - ׁשּטבלה אחר מים והטילה וטבלה, ונתּגּירה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָרגליה,
הּנכרי, רגלי ּכמי הם והרי הֹולכין, עקירה אחר אם ספק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָזה
הּטהֹורין. יׂשראל רגלי ּכמימי הן והרי יציאה, אחר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָאֹו

.Èאבל ּכיׂשראל. ּובלדה, ּובנּדה ּבזיבה מּטּמאין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָהעבדים
- ּבלדה ולא ּבנּדֹות ולא ּבזיבה לא מּטּמאין, אין ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹֹֹהּגֹוים
ואמרּתם יׂשראל, ּבני אל "ּדּברּו ׁשּנאמר: ּתֹורה, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּדין
מּטּמאין יׂשראל ּבני - זב" יהיה ּכי איׁש, איׁש ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָאליהם:

הּגֹוים. לא ְִִַָֹּבזיבה,

.‡Èלכל ּכזבים טמאים ׁשּיהיּו הּגֹוים ּכל על ּגזרּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָוחכמים
ּתׁשע ּבן הּזכר ׁשּיהיה - והּוא ּונקבֹות; זכרים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּדבריהם,
אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת והּנקבה ומעלה, אחד ויֹום ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשנים

עליהם ּגזרּו לא זה, מּזמן למּטה הּקטּנים אבל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹומעלה;
רגיל יׂשראל ּתינֹוק יהיה ׁשּלא ּכדי הּגזרה, ׁשעּקר - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻטמאה
ּביאה. ּביאתן אין זה, מּזמן ּופחֹות זכּור, ּבמׁשּכב הּגֹוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאצל

.·Èאּלא ׁשּלהן; זרע ׁשכבת על ּגזרּו לא עליהן, ׁשּגזרּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבעת
ּגזרּו לא מה ּומּפני ּתֹורה. ּכדין טהֹורה ּגֹוי ׁשל זרעֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹׁשכבת
ׁשהרי - סֹופרים מּדברי ׁשּטמאתן להֹודיע ּכדי טמאה? ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻעליה
אב זרען ׁשכבת היתה ּתֹורה, ּדין זבין היּו ׁשאּלּו יֹודעין ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָֹהּכל
מּדברי ׁשּטמאתן ׁשּיֹודעין ּומאחר הּזב; זרע ּכׁשכבת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻטמאה

וקדׁשים. ּתרּומה עליהן לׂשרף יבֹואּו לא ְְְְֲִִִֵֶָָָָֹֹסֹופרים,

.‚Èזיבה ּדם אֹו נּדה ודם ּגֹוי, ׁשל ׁשּזֹובֹו למד, ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָנמצאת
נקּיים ׁשהן ּפי על אף עצמן, והּגֹויה והּגֹוי ּגֹויה, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָולדה
ּומרּכבן, ּומׁשּכבן רגליהם, ּומימי הּגֹוים, ורק וזֹוב, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּדם
סֹופרים; מּדברי טמאה אב מאּלּו אחד ּכל - ּגֹויה ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻּובֹועל
ואין וקדׁשיו, מקּדׁש ּביאת על עליהן חּיבין אין ,ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָלפיכ

הּתרּומה. את עליהן ְְֲִֵֶֶַָׂשֹורפין

.„Èאדם ּומטּמאין ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאים ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֻוכּלן
מּדבריהם ׁשהּטמאה אּלא ּדבר, לכל הּזב ּכמֹו - ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבמּׂשא
מטּמא - רגליה ּומימי ּכרּקּה הּנכרית, ודם ׁשּבארנּו. ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּכמֹו

יבׁש. מטּמא ואינֹו ְְֵֵֵַַָלח,

ג ּפרק ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמאי ¤¤¨¨§¦¥§©§§¦הלכֹות

ׁשל‡. הּטמאֹות מאבֹות אב ׁשהּוא ּכנּדה, - נּדה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻּבֹועל
ּובמּׂשא, ּבמּגע אדם ּומטּמא ּבמּגע, ּכלים מטּמא ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָּתֹורה;

ּבהּסט ּכנּדה.[הזזה]ּומטּמא ּומרּכב מׁשּכב ּומטּמא , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּומרּכבה;·. נּדה ּכמׁשּכב ּומרּכבֹו, נּדה ּבֹועל מׁשּכב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאין
מאבֹות אב - נּדה עליו ׁשּדרסה והּמרּכב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהּמׁשּכב
ּככלים טמאה, ולד - ּומרּכבֹו נּדה ּבֹועל ּומׁשּכב ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻֻהּטמאֹות,
אּלא ּכלים, ולא אדם מטּמאין ׁשאינן ּבהן, נֹוגע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
מּטמאת מׁשּכבֹו טמאת נגרעה ולּמה ּבלבד. ּומׁשקין ְְְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָָָָֻֻאכלין
עליו, נּדתּה "ּותהי נּדה: ּבבֹועל ׁשּנאמר מּפני ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָמׁשּכבּה?
יׁשּכב אׁשר הּמׁשּכב "וכל ּבֹו: ונאמר ימים", ׁשבעת ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָוטמא
יֹודע איני עליו", נּדתּה "ּותהי ׁשּנאמר מאחר יטמא". ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעליו,
אׁשר הּמׁשּכב "וכל נאמר ולּמה מׁשּכב?! מטּמא ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא

הּׁשמּועה מּפי יטמא"? עליו רבינו]יׁשּכב למדּו,[ממשה ְְְְִִִִַַָָָָָ
מּטמא נּתקֹו וכלים,ׁשהּכתּוב אדם מּלטּמא חמּורה, ה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

אדם יטּמא ולא ולד, מׁשּכבֹו ׁשּיהיה קּלה, ּבטמאה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻּותלאֹו
הּטמאֹות. ולדֹות ּכׁשאר ּבלבד, ּומׁשקין אכלין אּלא ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָֻוכלים

יֹום‚. ׁשֹומרת על אֹו הּזבה, על אֹו הּנּדה, על הּבא ִֶֶֶַַַַַַָָָָָאחד
יֹום יומיים]ּכנגד או יום זיבות ראתה -]- הּיֹולדת על אֹו , ְֶֶֶֶַַ

הּגֹומר, ואחד הּמערה אחד ּכדרּכן, ׁשּלא ּבין ּכדרּכן ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבין
הּגדֹולה. על ׁשּבא קטן ּבין הּקטּנה, על ׁשּבא ּגדֹול ְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבין
ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן הּבֹועל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה
ּפחֹות אבל אחד; ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת והּנבעלת ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד,
ּבנּדה נֹוגע מּׁשּום אּלא נּדה, ּבֹועל מּׁשּום נטמא אינֹו ְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמּכאן,
ּכנֹוגע הּוא הרי הּזב, ּבֹועל וכן אב. ואינֹו ולד ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבלבד,

הּזב. מן הּנבעל אֹו ּבּזב, הּנֹוגע ואחד ְְִִֵֶַַַַַָָָָּבֹו;

על„. אף והּיֹולדת יֹום, ּכנגד יֹום וׁשֹומרת והּזבה, ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּנּדה,
אֹו לעת, מעת למפרע מּטּמאֹות ּכּלן - ּדם ראת ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻּפי
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הרי·. - לח היה ואם טהֹור; הּמסיטֹו נּדה, ׁשּטוּתּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּפׁשּתן
ּפיה. רק מּפני מטּמא, ְְִִֵֵֶַָֹזה

.‚- לׁשּתֹותֹו ׁשּלא ונמל הּכֹוס, ּפי על ּפיו ׁשהּניח ְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹזב
- ׁשהּוא ּכל הּזב מּמּנּו ׁשתה טהֹור; הּכֹוס את ִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמסיט

הּזב. ּפי מׁשקה מּפני טמא, ְְְִִִֵֵֵַַַָָהּמסיטֹו

.„נׁש טהֹור; הּמסיטן הּבצל, ואת הּפת את ׁשּנׁש ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָזב
מׁשקה מּפני טמא, הּמסיטן - הּמלפפֹון ואת הּקיׁשּות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאת

ּבהן. הּמתערב הּזב ְִִֵֶַַָָָּפי

ׁשּקצצן‰. תּורמּוסין ּוקלּפי פֹולין בפיו]קלּפי קילף -] ְְְְִִִִֵֵֶָָ
ּדבריהן, לכל ּכזבים הּגֹוים ׁשּכל טמא; הּמסיטן - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּגֹוי
הרב. אחר ּבהן הֹולכין ׁשּבּׁשוקין, הּקלּפין ׁשּיתּבאר. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכמֹו

.Âמראיו ּבטלּו אם - ּבמים ׁשּנתערב טמא הדם]ּדם ,[של ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
אֹותֹו רֹואין ּביין, אֹו טהֹור ּבדם נתערב טהֹור; [אתהּכל ְְְִִִֵַַָָָָֹ

והיין] הטהור ׁשּנתערבהדם טמא רק וכן מים. הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹּכאּלּו
קׁשּור היה אם - סמיך]ּבמים טמא;[- זה הרי ּכברּיתֹו, ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

נתערב טהֹור. הּכל מראיו, ּבטלּו אם - ּבּמים נמחה ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹואם
טמא רגלי מי וכן מים. הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין אחר, ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָֹּברק
טהֹור; הּכל מראיהן, ּבטלּו אם - ּבמים ׁשּנתערבּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמאּלּו
- טהֹורין רגלים ּבמי אֹו ּביין, נתערבּו טמא. לאו, ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָואם
ּגֹוים, ׁשל רגלים ּבמי נתערבּו מים. הן ּכאּלּו אֹותן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָרֹואין
יׂשראל ׁשהיּו ּגדֹול ּכלי אֹו עּוקה ּכיצד? הרב. אחר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהֹולכין
טמא; הּכל ּגֹוים, רב אם - רגליהם מי ׁשם מטילין ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹוגֹוים
טמא. הּכל למחצה, מחצה טהֹור; הּכל יׂשראל, רב ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹואם
- זה יׂשראל רגלי ּבמי זה, גֹוי רגלי מי נתערב אם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

הרב. אחר ְִַַָֹהֹולכין

.Êׁשֹואלין[- של ואין[כלים מקֹום, מּכל רגלים מי ְְֲִִִֵֵַַָָ
יׂשראל ּבנֹות נחׁשדּו ׁשּלא - הן נּדֹות ׁשל ׁשּמא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֹחֹוׁשׁשין

נּדֹות. ּכׁשהן רגליהן מי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַלכּנס

.Á,רגליהן מי ּבֹו מטילין הּזבה אֹו הּזב ׁשהיה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָחרׂש
שטפו]וכּבסֹו הּמׁשקין[- הרי ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ּפעם - ְְְְֲִִִִֵַַַַָָ

ׁשּכּבסֹו ּבין טהֹורין, - ׁשליׁשית ּופעם טמאין; ּבהן ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָׁשּכּבסֹו
ּבֹו נׁשאר לא ׁשהרי רגלים; ּבמימי ׁשּכּבסֹו ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹּבמים

הראׁשֹונים. רגלים מּמימי ְְִִִִִֵֵַַַָלחלּוחית

.Ëׁשּנעקרּו מגופה]זבה יצאו ּבסֹוף[ולא רגליה מימי ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָ
אחר מים והטילה וטבלה, וירדה הּספירה, ימי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָׁשבעת

ה עקירה אחר אם ספק הן הרי - היתה,הּטבילה וזבה ֹולכין, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָ
מימי ׁשּנעקרּו ּגֹויה וכן טהֹורה. ׁשהיא יציאה, אחר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
הרי - ׁשּטבלה אחר מים והטילה וטבלה, ונתּגּירה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָרגליה,
הּנכרי, רגלי ּכמי הם והרי הֹולכין, עקירה אחר אם ספק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָזה
הּטהֹורין. יׂשראל רגלי ּכמימי הן והרי יציאה, אחר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָאֹו

.Èאבל ּכיׂשראל. ּובלדה, ּובנּדה ּבזיבה מּטּמאין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָהעבדים
- ּבלדה ולא ּבנּדֹות ולא ּבזיבה לא מּטּמאין, אין ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹֹֹהּגֹוים
ואמרּתם יׂשראל, ּבני אל "ּדּברּו ׁשּנאמר: ּתֹורה, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּדין
מּטּמאין יׂשראל ּבני - זב" יהיה ּכי איׁש, איׁש ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָאליהם:

הּגֹוים. לא ְִִַָֹּבזיבה,

.‡Èלכל ּכזבים טמאים ׁשּיהיּו הּגֹוים ּכל על ּגזרּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָוחכמים
ּתׁשע ּבן הּזכר ׁשּיהיה - והּוא ּונקבֹות; זכרים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּדבריהם,
אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת והּנקבה ומעלה, אחד ויֹום ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשנים

עליהם ּגזרּו לא זה, מּזמן למּטה הּקטּנים אבל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹומעלה;
רגיל יׂשראל ּתינֹוק יהיה ׁשּלא ּכדי הּגזרה, ׁשעּקר - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻטמאה
ּביאה. ּביאתן אין זה, מּזמן ּופחֹות זכּור, ּבמׁשּכב הּגֹוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאצל

.·Èאּלא ׁשּלהן; זרע ׁשכבת על ּגזרּו לא עליהן, ׁשּגזרּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבעת
ּגזרּו לא מה ּומּפני ּתֹורה. ּכדין טהֹורה ּגֹוי ׁשל זרעֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹׁשכבת
ׁשהרי - סֹופרים מּדברי ׁשּטמאתן להֹודיע ּכדי טמאה? ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻעליה
אב זרען ׁשכבת היתה ּתֹורה, ּדין זבין היּו ׁשאּלּו יֹודעין ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָֹהּכל
מּדברי ׁשּטמאתן ׁשּיֹודעין ּומאחר הּזב; זרע ּכׁשכבת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻטמאה

וקדׁשים. ּתרּומה עליהן לׂשרף יבֹואּו לא ְְְְֲִִִֵֶָָָָֹֹסֹופרים,

.‚Èזיבה ּדם אֹו נּדה ודם ּגֹוי, ׁשל ׁשּזֹובֹו למד, ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָנמצאת
נקּיים ׁשהן ּפי על אף עצמן, והּגֹויה והּגֹוי ּגֹויה, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָולדה
ּומרּכבן, ּומׁשּכבן רגליהם, ּומימי הּגֹוים, ורק וזֹוב, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּדם
סֹופרים; מּדברי טמאה אב מאּלּו אחד ּכל - ּגֹויה ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻּובֹועל
ואין וקדׁשיו, מקּדׁש ּביאת על עליהן חּיבין אין ,ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָלפיכ

הּתרּומה. את עליהן ְְֲִֵֶֶַָׂשֹורפין

.„Èאדם ּומטּמאין ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאים ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֻוכּלן
מּדבריהם ׁשהּטמאה אּלא ּדבר, לכל הּזב ּכמֹו - ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבמּׂשא
מטּמא - רגליה ּומימי ּכרּקּה הּנכרית, ודם ׁשּבארנּו. ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּכמֹו

יבׁש. מטּמא ואינֹו ְְֵֵֵַַָלח,

ג ּפרק ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמאי ¤¤¨¨§¦¥§©§§¦הלכֹות

ׁשל‡. הּטמאֹות מאבֹות אב ׁשהּוא ּכנּדה, - נּדה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻּבֹועל
ּובמּׂשא, ּבמּגע אדם ּומטּמא ּבמּגע, ּכלים מטּמא ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָּתֹורה;

ּבהּסט ּכנּדה.[הזזה]ּומטּמא ּומרּכב מׁשּכב ּומטּמא , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּומרּכבה;·. נּדה ּכמׁשּכב ּומרּכבֹו, נּדה ּבֹועל מׁשּכב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאין
מאבֹות אב - נּדה עליו ׁשּדרסה והּמרּכב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהּמׁשּכב
ּככלים טמאה, ולד - ּומרּכבֹו נּדה ּבֹועל ּומׁשּכב ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻֻהּטמאֹות,
אּלא ּכלים, ולא אדם מטּמאין ׁשאינן ּבהן, נֹוגע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
מּטמאת מׁשּכבֹו טמאת נגרעה ולּמה ּבלבד. ּומׁשקין ְְְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָָָָֻֻאכלין
עליו, נּדתּה "ּותהי נּדה: ּבבֹועל ׁשּנאמר מּפני ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָמׁשּכבּה?
יׁשּכב אׁשר הּמׁשּכב "וכל ּבֹו: ונאמר ימים", ׁשבעת ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָוטמא
יֹודע איני עליו", נּדתּה "ּותהי ׁשּנאמר מאחר יטמא". ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעליו,
אׁשר הּמׁשּכב "וכל נאמר ולּמה מׁשּכב?! מטּמא ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא

הּׁשמּועה מּפי יטמא"? עליו רבינו]יׁשּכב למדּו,[ממשה ְְְְִִִִַַָָָָָ
מּטמא נּתקֹו וכלים,ׁשהּכתּוב אדם מּלטּמא חמּורה, ה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

אדם יטּמא ולא ולד, מׁשּכבֹו ׁשּיהיה קּלה, ּבטמאה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻּותלאֹו
הּטמאֹות. ולדֹות ּכׁשאר ּבלבד, ּומׁשקין אכלין אּלא ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָֻוכלים

יֹום‚. ׁשֹומרת על אֹו הּזבה, על אֹו הּנּדה, על הּבא ִֶֶֶַַַַַַָָָָָאחד
יֹום יומיים]ּכנגד או יום זיבות ראתה -]- הּיֹולדת על אֹו , ְֶֶֶֶַַ

הּגֹומר, ואחד הּמערה אחד ּכדרּכן, ׁשּלא ּבין ּכדרּכן ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבין
הּגדֹולה. על ׁשּבא קטן ּבין הּקטּנה, על ׁשּבא ּגדֹול ְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבין
ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן הּבֹועל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה
ּפחֹות אבל אחד; ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת והּנבעלת ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד,
ּבנּדה נֹוגע מּׁשּום אּלא נּדה, ּבֹועל מּׁשּום נטמא אינֹו ְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמּכאן,
ּכנֹוגע הּוא הרי הּזב, ּבֹועל וכן אב. ואינֹו ולד ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבלבד,

הּזב. מן הּנבעל אֹו ּבּזב, הּנֹוגע ואחד ְְִִֵֶַַַַַָָָָּבֹו;

על„. אף והּיֹולדת יֹום, ּכנגד יֹום וׁשֹומרת והּזבה, ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּנּדה,
אֹו לעת, מעת למפרע מּטּמאֹות ּכּלן - ּדם ראת ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻּפי
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לפקידה האחרונה]מּפקידה מהבדיקה נקרא[- הּוא וזה ; ְְְְִִִִִֶָָָ
לּה ואין טהֹורה, ׁשהיתה אּׁשה ּכיצד? ׁשּבּנּדה. לעת' ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'מעת

קביעות]וסת טהֹור,[- ּומצאה ּבׁשחרית עצמּה ּובדקה , ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָ
הּטהרֹות ּכל הרי - ּדם ּומצאה עצמּה ּבדקה הּיֹום ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָָּובחצי

ּפקידה מּׁשעת בדיקה]ׁשעׂשת ּפקידה[- ׁשעת עד ראׁשֹונה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
טהֹור, ּומצאה הּיֹום ּבדקה אם וכן למפרע. טמאֹות ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָהּׁשנּיה,
ּכל הרי - ּדם ּומצאה ּבדקה ימים ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹּולאחר
וארּבע עׂשרים עד ּדם ׁשּמצאה מעת ׁשעׂשת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּטהרֹות

ועד טמאֹות. למפרע הבדיקה]ׁשעֹות בד ׁשּלאחר[- ְְְְְֵֵֵֶַַַַָ
אינֹו - הּתׁשמיׁש וׁשּלפני ּכפקידה; הּוא הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָהּתׁשמיׁש,

יפה. ּבֹו ּבֹודקת ׁשאינּה מּפני ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָּכפקידה,

ּדּיּה‰. - וסּתּה ּבׁשעת ּדם וראת וסת, לּה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאּׁשה
ואילך]ׁשעתּה מכאן טמאה הּגיע[- למפרע. טמאה ואינּה , ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ

ּומצאה ּבדקה ימים ּולאחר עצמּה, ּבדקה ולא וסּתּה ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָֹׁשעת
מּׁשעת נּדה ּבחזקת היא והרי למפרע, טמאה זֹו הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּדם
ואם מקֹום. ּבכל האמּורה וסתֹות טמאת היא וזֹו ְְְְְְֲִִִַָָָָָָֻוסּתּה;
טהֹורה. זֹו הרי - הּוסת אחר ּכׁשּבדקה טהֹורה עצמּה ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמצאה

.Âאֹו מפהקת, ּבעצמּה ּתרּגיׁש - וסת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכל
חֹוׁשׁשת אֹו אֹו[כואבת]מתעּטׁשת, מעיה, וׁשּפּולי כרׂשּה ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

צמרּורית אֹו[צמרמורת]אֹוחזּתּה עליה, ּכבד ראׁשּה אֹו , ְְִֵֶַַָָָָָֹ
ּבעת לראֹות ׁשּדרּכּה אּׁשה יׁש ּבאּלּו. וכּיֹוצא ּכבדין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאבריה
ׁשּתמּתין אּׁשה ויׁש ּבתחּלתֹו; מּיד מאּלּו, מקרה ּבּה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיתחיל
הּוסת. ּבסֹוף הּדם ּתראה ּכ ואחר ׁשּתים, אֹו ׁשעה זה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבמקרה

למּודה הּטהרֹות[רגילה]היתה ּכל הּוסת, ּבתחּלת לראֹות ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
ּבסֹוף רֹואה להיֹות למּודה היתה טמאֹות; הּוסת ּבתֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָׁשעׂשת
ואינּה טהֹורֹות; הּוסת ּבתֹו ׁשעׂשת הּטהרֹות ּכל ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּוסת,
ּדם. ׁשּמצאה עת עד לראֹות, ׁשּדרּכּה מּׁשעה אּלא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָחֹוׁשׁשת,

.Êּכתם דם]הרֹואה הּפקידה[של עת עד למפרע, טמאה - ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
האחרונה] טמא[הבדיקה הּכתם, עליו ׁשּנמצא הּבגד וכן .ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ולא הּזה, החלּוק 'ּבדקּתי ׁשּתאמר: עד ּכּמה? עד ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹלמפרע;
מּקדם טמא - ּבדקה ולא אֹותֹו, ּכּבסה אפּלּו ּכתם'. עליו ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹֹהיה
לח הּכתם נמצא ואפּלּו הּפקידה. ׁשעת עד למפרע, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָהּכּבּוס
אֹומר: ׁשאני הּבדיקה; ׁשעת עד למפרע, מּטּמא זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

לח. ונעׂשה מים עליו נפלּו ועּתה ׁשם, היה ְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָָמּימים

.Áׁשעתן ׁשּדּין הּנׁשים ולהבא]וכל מכאן רק שטמאות -] ְְִֶַַָָָָָ
אּלּו ּכל למפרע. אֹותן מטּמא ואינֹו ּכראּיתן, ּכתמן -ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
מֹוצאה ּבין ּדם רֹואה ּבין - למפרע הּמּטּמאֹות ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָהּנׁשים
ּובגדים; אדם לטּמא למפרע ּומרּכב מׁשּכב מטּמאֹות ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכתם,
חרׂש ּכלי ואפּלּו למפרע. טמאין רגליהן, ּומימי רּקן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻוכן

ּפתיל צמיד מהודק]הּמּקף למפרע;[כיסוי אֹותֹו מטּמאֹות , ְְְְִִֵַַַַָָָֻ
נּדה, ּבֹועל מּׁשּום למפרע הּבֹועל את מטּמאֹות אינן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאבל
אֹותּה הּבֹועל - ּכתם הרֹואה וכל ּבלבד. נֹוגע מּׁשּום ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא

נּדה. ּבֹועל מּׁשּום טמא הּכתם, ׁשּנמצא ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמאחר

.Ëטמאה אּמֹו - והחזירּה ידֹו את העּבר ׁשהֹוציא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻמעּברת
מּפקידה אֹו לעת מעת וטמאת יד, יֹולדת וטמאת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻֻלדה.
וטמאת וסתֹות, וטמאת ׁשּבארנּו, ּכמֹו למפרע ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻֻלפקידה
אין ,לפיכ ּבספק. וטמאתן סֹופרים, מּדברי הּכל - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֻּכתמים
חּלין וכן ּתֹולין; אּלא וקדׁשים, ּתרּומה עליהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֻׂשֹורפין

אבל ּתֹולין. ּבאּלּו, ׁשּנטמאּו הּקדׁש טהרת על ְְְֲֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנעׂשּו
לחּלה הּטבּולין וחּלין הּתרּומה, טהרת על [שלאהּנעׂשים ְְְְֲֳִִִַַַַַַַָָָֻ

חלה] מהם ׁשהןהופרשה הּטמאֹות אּלּו ּבכל מּטּמאין אין -ְְְִִֵֵֵֶַַָֻ
ּומׁשּכבן הּנׁשים, מאּלּו אחת ׁשּכל למד, נמצאת ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמּדבריהם.
מאחר ּכתם רֹואה ּובֹועל רגליהן, ּומימי ורּקן ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּומרּכבן,
- וחזר האבר ׁשּיצא מאחר יֹולדת ּובֹועל הּכתם, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנמצא

סֹופרים. מּדברי טמאֹות אבֹות ְְְֲִִִֵָֻֻּכּלן

שני יום
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ׁשעתן‡. ּדּין ׁשהן נׁשים ולהבא]ארּבע מכאן רק [טמאות ְְִֵֶַַַָָָָ
ּומניקה, מעּברת, - הן ואּלּו למפרע; מּטּמאֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻואינן

עּברּה מּׁשּיּכר מעּברת? היא איזֹו ּוזקנה. ג'ּובתּולה, -] ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻֻ
הּפילהחודשים] ּכ ואחר ּדם, וראת מעּברת ּבחזקת היתה .ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

ריקה]רּוח שלפוחית זֹו[- הרי - ולד ׁשאינֹו ּדבר אֹו ֲֵֵֶַָָָָ
- עּברּה הּכר ּכ ואחר ּדם, ראת ׁשעתּה; ודּיּה ְְְְְֶַַַַָָָָָָָָָָָֻֻּבחזקתּה,

למפרע מּטּמאה זֹו לעת]הרי מעת איזֹו[- הּנׁשים. ּככל , ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ
אפּלּו הּלדה; מּיֹום חדׁש וארּבעה עׂשרים ּכל מניקה? ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהיא
- למניקה נתנּתּו אֹו ׁשּגמלּתּו, אֹו זה, זמן ּבתֹו ּבנּה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָמת
ּפי על אף חדׁש, וארּבעה עׂשרים אחר אבל ׁשעתּה. ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹּדּיּה
ּככל למפרע, מּטּמאה זֹו הרי - והֹולכת מניקה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהיא
מּימיה; ּדם ראת ׁשּלא ּכל ּבתּולה? היא איזֹו ְִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹהּנׁשים.

ּבתּולים ּבתּולת לא אמרּו, ּדמים נבעלה]ּבתּולת .[שלא ְְְְִִַַָָֹ
נּׂשּואין מחמת ּדם וראת נּׂשאת אפּלּו בעילה]ּכיצד? אֹו[- , ְֲֲִִִִֵֵַַָָָָ

לענין ּבתּולה היא עדין - לדה מחמת ּדם וראת ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָילדה
עליה ׁשעברּו ּכל זקנה? היא איזֹו ׁשעתּה. ודּיּה ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻטמאה,
הּוא ואיזה ּדם. ראת ולא לזקנּותּה, סמּו חדׁשים ְְְְְֳִִֵֶָָָָָָָֹֹׁשלׁשה

ׁשחברֹותיה ּכל לזקנּותּה? ּבפניה,סמּו 'זקנה' לּה קֹוראין ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
וחזרה וראתה, עֹונֹות ׁשלׁש עליה עברּו מקּפדת. ְְְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹואינּה
- וראת יתר אֹו ּפחֹות אֹו אחרֹות עֹונֹות ׁשלׁש עליה ְְְֲֵֵֶָָָָָָָָֹועברּו

למפרע. ּומּטּמאה הּנׁשים, ּככל היא ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָהרי

ׁשֹופעת·. אפּלּו ּדם, ׁשראת דם]ּבתּולה ּכל[שותתת ְֲִֶַַָָָָָ
ּדֹולפת אֹו טיפין]ׁשבעה ראת[טיפין אחת; ּפעם זה הרי - ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָ

פעמים. ׁשּתי זֹו הרי - וראתה וחזרה ּופסק, ְְְְְֲֲִֵֵַָָָָָָָּדם

לראֹות‚. זמּנּה הּגיע ׁשּלא י"ב]ּתינקת גיל וראת[לפני , ְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹ
ׁשליׁשית, ּפעם ראת ׁשעתּה; ּדּיּה ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ּפעם - ְְְִִִִַַַַַָָָָָָָָּדם

חדׁשים ׁשלׁשה עליה עברּו למפרע. ראיה]מּטּמאה ,[ללא ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָָֹ
חדׁשים ׁשלׁשה עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹואחר
ׁשלׁשה עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ואחר ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹאחרים,

למפרע. מּטּמאה - וראתה אחרים, ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַָָָָחדׁשים

לראֹות„. זמּנּה ׁשהּגיע י"ב]ּתינקת ּפעם[מגיל - וראת , ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ
עליה עברּו למפרע. מּטּמאה ׁשנּיה, ׁשעתּה; ּדּיּה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָראׁשֹונה,
עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ואחר חדׁשים, ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹׁשלׁשה
למפרע. מּטּמאה - ראתה ּכ ואחר אחרים, חדׁשים ְְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹׁשלׁשה

ׁשראּו‰. לראֹות, ׁשהּגיעּו ּובתּולה ּוזקנה ּומניקה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֻמעּברת
מּטּמאֹות - ׁשנּיה ּפעם ראּו ׁשעתן; ּדּין - ראׁשֹונה ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָראּיה
הראׁשֹונה ראּו ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּנׁשים, ּככל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלמפרע

ׁשעתן. ּדּין הּׁשנּיה, אף - ְְְִֶַַַָָָָֹּבאנס

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Âׁשלׁשה עליה ועברּו ּדם, ׁשראת מניקה אֹו ְְְְְִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻמעּברת
ׁשלׁשה עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראת ּכ ואחר ְְְְֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹחדׁשים,
לראּיה ׁשליׁשית ׁשהיא ׁשנּיה, ּפעם וראת אחרים, ְְְְֲֳִִִִִִִִֵֶַַָָָָָחדׁשים
טהר ּדם אחר ּדם הרֹואה למפרע. מּטּמאֹות - [-ראׁשֹונה ְְְִִֵַַַַַַַָָָָֹ

לנקיבה] ופ' זכר ללידת יום מ' עד יולדת עׂשריםדם ְְִֶּבתֹו
ּפי על אף - ׁשעתּה ׁשּדּיּה וכל ׁשעתּה. ּדּיּה ׁשעֹות, ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָוארּבע
עצמּה ּבֹודקת להיֹות צריכה למפרע, מּטּמאה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאינּה
הּנּדה מן חּוץ - מׁשּבחת לבּדק, הּמרּבה אּׁשה וכל ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹֻּתמיד;
ּכלּום. להן מֹועלת הּבדיקה ׁשאין טהר, ּדם על ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹויֹוׁשבת

.Êעצמן ּבֹודקֹות להיֹות יׂשראל לבנֹות להן ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָחכמים
ערבית ׁשל טהרֹות מּפני ּבׁשחרית, יֹום בהןּבכל שנגעו -] ְְְְְֲִִִֵֶַַָָ

אֹוכלתאתמול] וכל ׁשחרית; ׁשל טהרֹות מּפני ּובערבית, ,ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ
אּׁשה וכל ּבתרּומה. ׁשאֹוכלת ּבׁשעה ּבֹודקת ְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָּתרּומה,

ׁשעֹוברת ּבׁשעה הולכת]ּבֹודקת מּפני[- מּטתּה, לׁשּמׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
צריכה אינּה ּבטהרֹות, עֹוסקת היתה לא אם אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹהּטהרֹות;
ּבחזקת וסת, להן ׁשּיׁש הּנׁשים ׁשּכל - לבעלּה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבדיקה

נּדה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו לבעליהן, ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָטהרה

.Áלפרקן הּגיעּו ׁשּלא עד יׂשראל, ּבנֹות זמןחזקת -] ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
אבלראייתן] אֹותן. ּבֹודקֹות הּנׁשים ואין טהרה, ּבחזקת -ְְְְֲֳִֵֶַַָָָָָ

אֹותן. ּבֹודקֹות ונׁשים ּבדיקה, צריכֹות - לפרקן ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָמּׁשהּגיעּו

.Ëאם - ּכאּלּו ּדעּתּה ׁשּנטרפה ּומי והּׁשֹוטה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהחרׁשת,
אֹותן מתּקנֹות ּפקחֹות להן אותןיׁש ומכינות [הבודקות ְְְִֵֶַָָ

ּבתרּומה.לטבילה] אֹוכלֹות אּלּו הרי ,ְְֲִֵֵָ

.È;טמאה ּבחזקת יׂשראל, מּבין הּבאים הּכתמים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכל
יׂשראל, ּבערי והּנמצאים טהֹורין. הּגֹוים, מּבין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָוהּבאים
מצניעין אּלא ּכתמיהן, להׁשלי נחׁשדּו ׁשּלא - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹטהֹורין
- טהֹורין מקֹום, ּבכל הּנמצאים הּכתמין ּכל ,לפיכ ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָאֹותן;

הּטמאֹות ּבית ּוסביבֹות ּבחרים הּנמצאים מן מקוםחּוץ -] ְְְְִִִִִֵַַָֹֻ
לנידות] ׁשּבארנּו.מיוחד ּכמֹו ּבספק, טמאתן וכּלן, .ְְְְְֵֵֶַָָָָֻֻ

.‡Èסממנין ׁשבעה עליהן מעבירין הּטמאין, הּכתמים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל
צבע] הם אולי לא[לבדוק ּבין הּכתם עבר ּבין ,ּכ ואחר ;ְֵֵֶֶַַַַָָֹ

צבע; הּוא הרי ּכלל, עבר לא ׁשאם - וטהֹור מטּבילֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹעבר,
ּכהה אֹו עבר ׁשעברּו[נחלש]ואם ּומאחר ּכתם, זה הרי , ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ואפּלּו נּכר. ׁשרּׁשּומֹו ּפי על אף ּבטל ּכבר הּסממנין, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָעליו
ׁשבעת עליו ׁשהעביר ּכיון - וּדאי נּדּות ּדם ׁשל ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכתם
טהרֹות. ּגּביו על ועֹוׂשה ּומטּבילֹו, ּבטל; ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהּסממנים,

.·Èׁשבעה הּבגד ּכל על מעביר - הּכתם ּבֹו ׁשאבד ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבגד
היה אם - זרע ׁשכבת ּבֹו אבדה ּומטּבילֹו. [בגד]סממנים, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ

ׁשחּוק היה ואם ּבמחט; ּבֹודקֹו ּבֹודקֹו[משומש]חדׁש, , ְְְְִַַָָָָָ
.[בשמש]ּבחּמה ַַָ

.‚Èּגּביו על ועׂשה והטּבילֹו ּכתם, עליו ׁשהיה ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבגד
ולא הּסממנים, ׁשבעת הּכתם על העביר ּכ ואחר ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹטהרֹות,
צרי ואינֹו טהֹורֹות; ׁשעׂשה והּטהרֹות צבע, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעבר

עינֹו ּכהה אֹו הּכתם, עבר ואם אחרת. ּפעם [נחלשלהטּבילֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
עלמראהו] הקּפיד ׁשהרי טמאֹות, והּטהרֹות ּכתם, זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

לטהרֹו. אחרת ּפעם להטּבילֹו וצרי להסירֹו; ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָהּכתם

.„Èואחר עבר, ולא סממנים, ׁשׁשת עליו ׁשהעביר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכתם
צאּבֹון עליו העביר סבון]ּכ הּטהרֹות[- הרי - ועבר , ְְֱֲִֵֶַַַָָָָָ

מעביר ׁשהּצאּבֹון ּפי על אף טמאֹות; ּגּביו על ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָׁשּנעׂשּו
ּבחזקת זה הרי הּסממנין, ׁשבעת העביר ולא הֹואיל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּצבע,
עליו העביר עֹובר. היה הּׁשביעי, העביר אּלּו וׁשּמא ְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכתם,
ועבר ׁשנּיה, ּפעם והעבירן וחזר עבר, ולא סממנים, ְְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשבעה
לׁשנּיה, ראׁשֹונה ּתכּבסת ּבין ּגּביו על ׁשּנעׂשּו הּטהרֹות ּכל -ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשנּיה, ּתכּבסת אחר ּגּביו על ׁשּנעׂשּו הּטהרֹות וכל ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹטהֹורֹות;
ורֹוצה עליו, מקּפיד ׁשהּוא ּדעּתֹו וגּלה הֹואיל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָטמאֹות;
ּכבר ויטּבילֹו. ׁשּיבּטלֹו עד טמא, זה הרי - רּׁשּומֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָלהֹוציא
ׁשּמעבירין הּסממנין ׁשבעה ּביאה, אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבארנּו

אֹותם. מעבירין והיא הם, מה הּכתם ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָעל

.ÂË,ּכתם מּׁשּום מטּמא - ּדם מּמּנה ויצא ׁשּמתה, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהאּׁשה
הּדם ׁשּיצא ּפי על אף טמא. מקֹומֹו ׁשהּמקֹור, הּנּדה; ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכדם
יצא, טמא ּומּמקֹום הֹואיל נּדה, ּכאן ואין ׁשּמתה, ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָאחר
מטּמא - רביעית בֹו היה ואם ּכתמים. טמאת ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻמטּמא

ּכתם. מּׁשּום ּומטּמא ְְִֵֶֶֶַֹּבאהל,

ה ּפרק ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמאי ¤¤¨¨§¦¥§©§§¦הלכֹות

ּבטמאתן,‡. הן לעֹולם - והּיֹולדת והּנּדה, והּזבה, ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהּזב,
אפּלּו ׁשּיטּבל; עד ּומרּכב, ּומׁשּכב וכלים אדם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּומטּמאין
הרי - טבלּו ולא טמאה, ראּית ּבלא ׁשנים ּכּמה ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָֹֹֻנתאחרּו

ּבטמאתן. ְְֵָָֻהן

עׂשר·. וארּבעה לזכר, ׁשבעה אחר טבלה ׁשּלא ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹיֹולדת
טהר ימי ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על אף ׁשּתראה, ּדם ּכל - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלנקבה

לנקבה] ופ' זכר ללידת יום מ' הּנּדּות,[עד ּכדם הּוא הרי -ְֲִֵַַ
אּלא ּבלבד, ּבימים הּכתּוב ּתלה לא ויבׁש; לח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּומטּמא

ּוטבילה. ְְִִָָּבימים

ּדם‚. מּמּנה ונעקר לטהרה, מּטמאה לטּבל ׁשּירדה ְְְְְֱֳִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻיֹולדת
הּׁשּנים לבין חּוץ ויצא ברחם]ּבירידתּה, מסויים מקום -]- ְְִִִִֵַַָָָָ

ּפי על ואף זה, לדם מֹועלת הּטבילה ואין טמאה; זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהרי
הּמקוה מן ּבעלּיתּה מּמּנה נעקר ואם ּבבׂשרּה. הּוא ְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשעדין
מֹועלת והּטבילה טהר, ּדם ׁשהּוא מּפני טהֹורה, זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
טהר. ּדם אֹותֹו ּומׂשימה ּבאברים, הּמבלע הּדם ְְְִִֵַַַַָָָָָָֹֻלכל

ׁשל„. עׂשר וארּבעה זכר, ׁשל ׁשבעה אחר ׁשּטבלה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָיֹולדת
יֹולדת היתה אם נקּיים ימי ׁשבעת ספירת אחר אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנקבה,
ועדין ׁשּטבל ּכטמא ׁשּלּה, טהר ימי ּבכל היא הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבזֹוב
הּימים. אֹותן ּבכל יֹום, ּכטבּול היא והרי ׁשמׁשֹו. העריב ְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָָֹלא
ּבמׁשלם אּלא טהר, ימי ּבסֹוף אחרת טבילה צריכה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹואינּה

הטוהר]הּימים ימי כשימלאו יֹום[- ּכטבּול היא הרי - ְֲִִִֵַָ
יֹום? ּכטבּול ׁשהיא אמּורים ּדברים ּבּמה ׁשמׁשֹו. ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַָׁשהעריב
ּכראׁשֹון היא הרי לקדׁשים, אבל ּומעׂשר; ּתרּומה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָלענין
ּבטמא אֹו ּבנּדה ׁשּנגע ּכמי אּלא טבל, לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻלטמאה
טהר ימי ּבתֹו ׁשהּיֹולדת, למד, נמצאת ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמת
ּכמֹו יֹום, ּכטבּול הּתרּומה את ּופֹוסלת ּבמעׂשר אֹוכלת -ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָ
ׁשל ּכּכר על טהרתּה ּומּדם מרּקּה נפל ואם ְְֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּיתּבאר.
טהֹור, יֹום טבּול ׁשּמׁשקה ּבטהרתֹו; הּוא הרי - ְְְְֲֳֵֶֶַָָָָּתרּומה
עד הּטמאֹות, ּכולד הּקדׁשים את ּומטּמא ׁשּיתּבאר; ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּכמֹו
ׁשּמאחר לי, ויראה לּכל. טהֹורה ּותהי טהר ימי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּתׁשלים
ּבּסֹוף, טבילה צריכה ׁשהיא הּקדׁש, את מטּמאה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהיא
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.Âׁשלׁשה עליה ועברּו ּדם, ׁשראת מניקה אֹו ְְְְְִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻמעּברת
ׁשלׁשה עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראת ּכ ואחר ְְְְֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹחדׁשים,
לראּיה ׁשליׁשית ׁשהיא ׁשנּיה, ּפעם וראת אחרים, ְְְְֲֳִִִִִִִִֵֶַַָָָָָחדׁשים
טהר ּדם אחר ּדם הרֹואה למפרע. מּטּמאֹות - [-ראׁשֹונה ְְְִִֵַַַַַַַָָָָֹ

לנקיבה] ופ' זכר ללידת יום מ' עד יולדת עׂשריםדם ְְִֶּבתֹו
ּפי על אף - ׁשעתּה ׁשּדּיּה וכל ׁשעתּה. ּדּיּה ׁשעֹות, ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָוארּבע
עצמּה ּבֹודקת להיֹות צריכה למפרע, מּטּמאה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאינּה
הּנּדה מן חּוץ - מׁשּבחת לבּדק, הּמרּבה אּׁשה וכל ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹֻּתמיד;
ּכלּום. להן מֹועלת הּבדיקה ׁשאין טהר, ּדם על ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹויֹוׁשבת

.Êעצמן ּבֹודקֹות להיֹות יׂשראל לבנֹות להן ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָחכמים
ערבית ׁשל טהרֹות מּפני ּבׁשחרית, יֹום בהןּבכל שנגעו -] ְְְְְֲִִִֵֶַַָָ

אֹוכלתאתמול] וכל ׁשחרית; ׁשל טהרֹות מּפני ּובערבית, ,ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ
אּׁשה וכל ּבתרּומה. ׁשאֹוכלת ּבׁשעה ּבֹודקת ְְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָּתרּומה,

ׁשעֹוברת ּבׁשעה הולכת]ּבֹודקת מּפני[- מּטתּה, לׁשּמׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
צריכה אינּה ּבטהרֹות, עֹוסקת היתה לא אם אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹהּטהרֹות;
ּבחזקת וסת, להן ׁשּיׁש הּנׁשים ׁשּכל - לבעלּה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבדיקה

נּדה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו לבעליהן, ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָטהרה

.Áלפרקן הּגיעּו ׁשּלא עד יׂשראל, ּבנֹות זמןחזקת -] ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
אבלראייתן] אֹותן. ּבֹודקֹות הּנׁשים ואין טהרה, ּבחזקת -ְְְְֲֳִֵֶַַָָָָָ

אֹותן. ּבֹודקֹות ונׁשים ּבדיקה, צריכֹות - לפרקן ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָמּׁשהּגיעּו

.Ëאם - ּכאּלּו ּדעּתּה ׁשּנטרפה ּומי והּׁשֹוטה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהחרׁשת,
אֹותן מתּקנֹות ּפקחֹות להן אותןיׁש ומכינות [הבודקות ְְְִֵֶַָָ

ּבתרּומה.לטבילה] אֹוכלֹות אּלּו הרי ,ְְֲִֵֵָ

.È;טמאה ּבחזקת יׂשראל, מּבין הּבאים הּכתמים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכל
יׂשראל, ּבערי והּנמצאים טהֹורין. הּגֹוים, מּבין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָוהּבאים
מצניעין אּלא ּכתמיהן, להׁשלי נחׁשדּו ׁשּלא - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹטהֹורין
- טהֹורין מקֹום, ּבכל הּנמצאים הּכתמין ּכל ,לפיכ ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָאֹותן;

הּטמאֹות ּבית ּוסביבֹות ּבחרים הּנמצאים מן מקוםחּוץ -] ְְְְִִִִִֵַַָֹֻ
לנידות] ׁשּבארנּו.מיוחד ּכמֹו ּבספק, טמאתן וכּלן, .ְְְְְֵֵֶַָָָָֻֻ

.‡Èסממנין ׁשבעה עליהן מעבירין הּטמאין, הּכתמים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכל
צבע] הם אולי לא[לבדוק ּבין הּכתם עבר ּבין ,ּכ ואחר ;ְֵֵֶֶַַַַָָֹ

צבע; הּוא הרי ּכלל, עבר לא ׁשאם - וטהֹור מטּבילֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹעבר,
ּכהה אֹו עבר ׁשעברּו[נחלש]ואם ּומאחר ּכתם, זה הרי , ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ואפּלּו נּכר. ׁשרּׁשּומֹו ּפי על אף ּבטל ּכבר הּסממנין, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָעליו
ׁשבעת עליו ׁשהעביר ּכיון - וּדאי נּדּות ּדם ׁשל ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכתם
טהרֹות. ּגּביו על ועֹוׂשה ּומטּבילֹו, ּבטל; ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהּסממנים,

.·Èׁשבעה הּבגד ּכל על מעביר - הּכתם ּבֹו ׁשאבד ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבגד
היה אם - זרע ׁשכבת ּבֹו אבדה ּומטּבילֹו. [בגד]סממנים, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ

ׁשחּוק היה ואם ּבמחט; ּבֹודקֹו ּבֹודקֹו[משומש]חדׁש, , ְְְְִַַָָָָָ
.[בשמש]ּבחּמה ַַָ

.‚Èּגּביו על ועׂשה והטּבילֹו ּכתם, עליו ׁשהיה ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבגד
ולא הּסממנים, ׁשבעת הּכתם על העביר ּכ ואחר ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹטהרֹות,
צרי ואינֹו טהֹורֹות; ׁשעׂשה והּטהרֹות צבע, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעבר

עינֹו ּכהה אֹו הּכתם, עבר ואם אחרת. ּפעם [נחלשלהטּבילֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
עלמראהו] הקּפיד ׁשהרי טמאֹות, והּטהרֹות ּכתם, זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

לטהרֹו. אחרת ּפעם להטּבילֹו וצרי להסירֹו; ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָהּכתם

.„Èואחר עבר, ולא סממנים, ׁשׁשת עליו ׁשהעביר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכתם
צאּבֹון עליו העביר סבון]ּכ הּטהרֹות[- הרי - ועבר , ְְֱֲִֵֶַַַָָָָָ

מעביר ׁשהּצאּבֹון ּפי על אף טמאֹות; ּגּביו על ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָׁשּנעׂשּו
ּבחזקת זה הרי הּסממנין, ׁשבעת העביר ולא הֹואיל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּצבע,
עליו העביר עֹובר. היה הּׁשביעי, העביר אּלּו וׁשּמא ְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכתם,
ועבר ׁשנּיה, ּפעם והעבירן וחזר עבר, ולא סממנים, ְְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשבעה
לׁשנּיה, ראׁשֹונה ּתכּבסת ּבין ּגּביו על ׁשּנעׂשּו הּטהרֹות ּכל -ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשנּיה, ּתכּבסת אחר ּגּביו על ׁשּנעׂשּו הּטהרֹות וכל ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹטהֹורֹות;
ורֹוצה עליו, מקּפיד ׁשהּוא ּדעּתֹו וגּלה הֹואיל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָטמאֹות;
ּכבר ויטּבילֹו. ׁשּיבּטלֹו עד טמא, זה הרי - רּׁשּומֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָלהֹוציא
ׁשּמעבירין הּסממנין ׁשבעה ּביאה, אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבארנּו

אֹותם. מעבירין והיא הם, מה הּכתם ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָעל

.ÂË,ּכתם מּׁשּום מטּמא - ּדם מּמּנה ויצא ׁשּמתה, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהאּׁשה
הּדם ׁשּיצא ּפי על אף טמא. מקֹומֹו ׁשהּמקֹור, הּנּדה; ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכדם
יצא, טמא ּומּמקֹום הֹואיל נּדה, ּכאן ואין ׁשּמתה, ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָאחר
מטּמא - רביעית בֹו היה ואם ּכתמים. טמאת ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻמטּמא

ּכתם. מּׁשּום ּומטּמא ְְִֵֶֶֶַֹּבאהל,

ה ּפרק ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמאי ¤¤¨¨§¦¥§©§§¦הלכֹות

ּבטמאתן,‡. הן לעֹולם - והּיֹולדת והּנּדה, והּזבה, ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהּזב,
אפּלּו ׁשּיטּבל; עד ּומרּכב, ּומׁשּכב וכלים אדם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּומטּמאין
הרי - טבלּו ולא טמאה, ראּית ּבלא ׁשנים ּכּמה ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָֹֹֻנתאחרּו

ּבטמאתן. ְְֵָָֻהן

עׂשר·. וארּבעה לזכר, ׁשבעה אחר טבלה ׁשּלא ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹיֹולדת
טהר ימי ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על אף ׁשּתראה, ּדם ּכל - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלנקבה

לנקבה] ופ' זכר ללידת יום מ' הּנּדּות,[עד ּכדם הּוא הרי -ְֲִֵַַ
אּלא ּבלבד, ּבימים הּכתּוב ּתלה לא ויבׁש; לח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּומטּמא

ּוטבילה. ְְִִָָּבימים

ּדם‚. מּמּנה ונעקר לטהרה, מּטמאה לטּבל ׁשּירדה ְְְְְֱֳִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻיֹולדת
הּׁשּנים לבין חּוץ ויצא ברחם]ּבירידתּה, מסויים מקום -]- ְְִִִִֵַַָָָָ

ּפי על ואף זה, לדם מֹועלת הּטבילה ואין טמאה; זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהרי
הּמקוה מן ּבעלּיתּה מּמּנה נעקר ואם ּבבׂשרּה. הּוא ְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשעדין
מֹועלת והּטבילה טהר, ּדם ׁשהּוא מּפני טהֹורה, זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
טהר. ּדם אֹותֹו ּומׂשימה ּבאברים, הּמבלע הּדם ְְְִִֵַַַַָָָָָָֹֻלכל

ׁשל„. עׂשר וארּבעה זכר, ׁשל ׁשבעה אחר ׁשּטבלה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָיֹולדת
יֹולדת היתה אם נקּיים ימי ׁשבעת ספירת אחר אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנקבה,
ועדין ׁשּטבל ּכטמא ׁשּלּה, טהר ימי ּבכל היא הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבזֹוב
הּימים. אֹותן ּבכל יֹום, ּכטבּול היא והרי ׁשמׁשֹו. העריב ְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָָֹלא
ּבמׁשלם אּלא טהר, ימי ּבסֹוף אחרת טבילה צריכה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹואינּה

הטוהר]הּימים ימי כשימלאו יֹום[- ּכטבּול היא הרי - ְֲִִִֵַָ
יֹום? ּכטבּול ׁשהיא אמּורים ּדברים ּבּמה ׁשמׁשֹו. ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַָׁשהעריב
ּכראׁשֹון היא הרי לקדׁשים, אבל ּומעׂשר; ּתרּומה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָלענין
ּבטמא אֹו ּבנּדה ׁשּנגע ּכמי אּלא טבל, לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻלטמאה
טהר ימי ּבתֹו ׁשהּיֹולדת, למד, נמצאת ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמת
ּכמֹו יֹום, ּכטבּול הּתרּומה את ּופֹוסלת ּבמעׂשר אֹוכלת -ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָ
ׁשל ּכּכר על טהרתּה ּומּדם מרּקּה נפל ואם ְְֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּיתּבאר.
טהֹור, יֹום טבּול ׁשּמׁשקה ּבטהרתֹו; הּוא הרי - ְְְְֲֳֵֶֶַָָָָּתרּומה
עד הּטמאֹות, ּכולד הּקדׁשים את ּומטּמא ׁשּיתּבאר; ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּכמֹו
ׁשּמאחר לי, ויראה לּכל. טהֹורה ּותהי טהר ימי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּתׁשלים
ּבּסֹוף, טבילה צריכה ׁשהיא הּקדׁש, את מטּמאה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהיא
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טבילה צריכה ׁשאינּה ּפי על אף ּבּקדׁש, ּתּגע ּכ ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹואחר
הּתרּומה. לאכילת ְֲִֶֶַַַַָאחרת

אֹו‰. זכר ׁשל ׁשבעה אחר וטבלה מצרעת, ׁשהיא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹיֹולדת
ּכרּקּה טמא, ׁשּלּה טהרה ּדם הרי - נקבה ׁשל עׂשר ְְְֲֳֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻארּבעה
הּטמאין, ׁשּכל טמאין; ּכמׁשקין וכּלן רגליה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻּוכמימי
מן חּוץ - ּבהן נֹוגעין ׁשהן ּכמׁשקין מהן הּיֹוצאין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמׁשקין
אבֹות מּמּנּו הּיֹוצאין מׁשקין ׁשלׁשה ׁשהרי ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּזב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַֻהּטמאֹות,

.Âקטּנה יומיים]זבה או יום זיבה שראתה ׁשּטבלה[אשה ְְֶַָָָָָ
ׁשּלּה הּׁשּמּור הראיה]ּביֹום אחרי החּמה,[יום הנץ אחר ְִֵֶַַַַַָָָ

ּובעילתּה מּגעּה הרי - נּדה אּסּור ּבענין ׁשּבארנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכמֹו
בספק]ּתלּויין ּכל[עומדים - ראת ולא הּיֹום, נגמר אם : ְְְִִִַַָָָֹ

אחר ּדם ראת ואם ּופטּור; טהֹור ּובֹועלּה טהֹור, ּבֹו ְְֲִֶַַָָָָָָָָָׁשּנגעה
ועֹוׂשה טמאֹות, ׁשעׂשת טהרֹות ּכל - [מטמאה]ׁשּטבלה ְְְְֵֶֶָָָָָָָ

ּו ּומֹוׁשב, הּׁשּמּורמׁשּכב ּבליל טבלה חּטאת. חּיב בֹועלּה ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָ
ועדין טבלה, ׁשּלא ּכמי זֹו הרי - הּׁשחר עּמּוד ׁשּיעלה ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹקדם

ּומֹוׁשב. מׁשּכב ְִָָָעֹוׂשה

.Êעׂשר אחד ּביֹום ּדם זיבתה]הרֹואה ימי וטבלה[של , ְְְַַָָָָָָָ
אף ּומֹוׁשב, מׁשּכב מטּמאה זֹו הרי - עׂשר ׁשנים ליל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָלערב
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגדֹולה, זבה להיֹות ראּויה ׁשאינּה ּפי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָעל

נּדה. אּסּור ְְִִִַָּבענין

.Áּפי על אף - החּמה הנץ אחר עׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָטבלה
טהֹור; ּבֹועלּה ׁשּמׁשה, אם - לערב עד לׁשּמׁש ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשאסּורה
ׁשנים ּביֹום ּדם ׁשראת ּפי על אף טהֹורין, ּומרּכבּה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּומׁשּכבּה
ׁשּבארנּו ּכמֹו נּדה, ּתחּלת ׁשהּוא מּפני - הּטבילה אחר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָעׂשר
,לפיכ עׂשר. אחד ליֹום מצטרף ואינֹו נּדה, ּבאּסּור ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָׁשם
ועֹוסקת טֹובלת אּלא עׂשר, ׁשנים יֹום לׁשמר צריכה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹאינּה
אחד ּביֹום טֹובלת - ּבעׂשירי ּדם הרֹואה אבל ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָּבטהרֹות.
- טבילה אחר ּדם ּבֹו ּתראה ׁשאם אֹותֹו; ּומׁשּמרת ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָעׂשר,
ּפי על אף ּבֹועלּה, ונטמא ׁשעׂשת, טהרֹות ּכל ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָנטמאּו
ּבנּדה. ׁשם ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגדֹולה, זבה להיֹות ראּויה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשאינּה

.Ëּגדֹולה וזבה שלושה]זב שראתה וזבה יומיים שראה [זב ְְָָָָ
יתעּסקּו לא - ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּלהן ׁשביעי ּביֹום ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּטבלּו
ימי ׁשבעת ויסּתרּו טמאה, יראּו ׁשּמא לערב; עד ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבטהרֹות
על ואף למפרע. טמאֹות הּטהרֹות אֹותן ונמצאּו ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָהּספירה,
ּכלי מטּמאין אין - למפרע ּומרּכב מׁשּכב עֹוׂשין ׁשהם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּפי
טמאה וראּו ׁשחזרּו ּפי על אף ׁשּטבלּו, מאחר ּבהּסט ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻחרׂש
טהֹור. ראּו, ׁשּלא עד ׁשהסיטּו חרׂש ּכלי וכל הּכל; ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹוסתרּו

ו ּפרק ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמאי ¤¤¨¨§¦¥§©§§¦הלכֹות

ּומֹוׁשב‡. מׁשּכב מטּמאין וחבריו ׁשהּזב ּבארנּו, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּכבר
ּבּתֹורה נאמר ולּמה הּוא; אחד והּמֹוׁשב והּמׁשּכב ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָָּומרּכב.
- והּמֹוׁשב לׁשכיבה, הראּוי - ׁשהּמׁשּכב ּומֹוׁשב? ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָמׁשּכב
על ׁשּׁשכב אֹו הּמׁשּכב, על ׁשּיׁשב ּובין ליׁשיבה. ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהראּוי
'מׁשּכב' מקֹום ּבכל אֹומר אני לפיכ טּמאהּו; - ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָהּמֹוׁשב
הראּוי זה מרּכב? הּוא ואיזה למֹוׁשב. הּדין והּוא ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָלבד,

וטּפיטן החמֹור מרּדעת ּכגֹון שטיח]לרכיבה, הּסּוס.[- ְְְְֲִִֵַַַַַַַָ

הּטמאֹות·. מאבֹות אב מהן אחד ּכל - והּמרּכב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּמׁשּכב
אדם ּומטּמאין ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאין ּתֹורה, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשל
אם - ּבמׁשּכב ׁשהּנֹוגע למרּכב? מׁשּכב ּבין ּומה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמּׂשא.
ּפרׁש ׁשּלא עד ּכלים ּובׁשאר ּבבגדים ונגע אדם, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהיה

ומרכב]מּמטּמאיו במשכב נוגע עדיין טּמאן,[- זה הרי - ְְְֲִִֵֶַָָ
מטּמא אינֹו - ּבמרּכב והּנֹוגע לטמאה; ראׁשֹון אֹותן ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻועׂשה
את הּנֹוׂשא אבל מּגעֹו. ּבׁשעת אפּלּו כלים, ולא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבגדים
ּוׁשאר ּבגדים מטּמא זה הרי - הּמרּכב את אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמׁשּכב
ּומּנין מּמטּמאיו. ּפרׁש ׁשּלא עד נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּכלים
חּלק? לא ּובמׁשּכב מּמּׂשאֹו, מּגעֹו חּלק מרּכב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּבטמאת
- ּבמׁשּכבֹו יּגע אׁשר "ואיׁש ּבמׁשּכב: אֹומר הּוא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָׁשהרי
אׁשר הּמרּכב "וכל אֹומר: הּוא ּובמרּכב ּבגדיו", ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָיכּבס
תחּתיו יהיה אׁשר ּבכל הּנגע וכל יטמא, - הּזב עליו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹירּכב
מלּמד, ּבגדיו'; 'יכּבס ּבֹו נאמר ולא הערב", עד יטמא -ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
אֹותם "והּנֹוׂשא ונאמר: מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאינֹו
הּנֹוׂשא אֹו הּמרּכב את הּנֹוׂשא אחד - ּבגדיו" יכּבס -ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

נׂשיאתֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ׁשהּזבמׁשּכב, למד, נמצאת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ודם רגליהן, ּומימי ורּקן ּומׁשּכבן והּיֹולדת, והּנּדה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻוהּזבה
ואדם אב. מאּלּו אחד ּכל - זב ׁשל וזֹובֹו ויֹולדת, וזבה ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָנּדה
ּוׁשאר ּבגדים מטּמא - נׂשאֹו אֹו אּלּו מּכל ּבאחד ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּנגע
לא מטּמא ואינֹו נׂשיאתֹו, ּבׁשעת אֹו נגיעתֹו ּבׁשעת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹּכלים
חרׂש; ּכלי מטּמא אדם, המטּמא ׁשּכל חרׂש; ּכלי ולא ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאדם
למדּת, הּנה חרׂש. ּכלי מטּמא אינֹו אדם, מטּמא ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכל
מטּמא זה הרי - ּבגדיו" "יכּבס ּבֹו ׁשּנאמר טמא ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכל
ועֹוׂשה מּמטּמאיו, ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ּבהן ׁשּיּגע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבגדים
הּכלים ׁשאר ּומטּמא ּכמֹוהּו; לטמאה ראׁשֹון ְְְְִִֵֵַַָָָָֻאֹותן
ּכלי ולא אדם לא מטּמא ׁשאינֹו - חרׂש מּכלי חּוץ ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹּכבגדים,
נאמר ׁשּלא טמא וכל ּפרׁש. לא ׁשעדין ּפי על אף ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹחרׂש,
ׁשּפרׁש; ּכאחר ּפרׁש, ׁשּלא עד הּוא הרי - ּבגדיו" "יכּבס ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבֹו
לֹומר צרי ואין ולד; ׁשהּוא מּפני ּבגדים, מטּמא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאינֹו
ּבמרּכב, הּנֹוגע ,לפיכ חרׂש. ּכלי ולא אדם, מטּמא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשאינֹו
הּמרּכב, את והּנֹוׂשא מּגעֹו; ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאינֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ּבגדים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָמטּמא

ׁשּיּנׂשאּו‚. הּכלים הּזב[ימצאו]ּכל מן [אע"פלמעלה ְְְִִִֵֶַַַָָָָ
בו] נוגעין ׁשהּואשאינן ּככלים ּכּלן והן 'מּדף'. הּנקראין הן ,ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻ

אדם לא מטּמאין ואינן לטמאה, ראׁשֹון ׁשהן - ּבהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻנֹוגע
ולדֹות ּכׁשאר ּומׁשקים, אכלין מטּמאין אבל כלים; ְְְְְְֲֳִִִִִֵַַַָָָֹולא

מּדבריהם מּדף, וטמאת .[מדרבנן]הּטמאה. ְְְְִִֵֶַַַָָֻֻ

הן„. הרי - ׁשּמתּו והּמצרע והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּזב
חּיין, ּכׁשהן ּכׁשהיּו מיתתן, אחר ּומרּכב מׁשּכב ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמטּמאין

ׁשּיּמֹוק ּגזרה[ירקב]עד - מּדבריהם זֹו וטמאה הּבׂשר; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
מת. לא עדין והּוא ׁשּמת, וידּמּו מאּלּו, אחד יתעּלף ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּמא
ּדברי ׁשל טמאה אב מיתה, ׁשּלאחר ּומרּכבן מׁשּכבן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻנמצא
ׁשהרי מׁשּכב; עֹוׂשה אינֹו ׁשּמת, נכרי אבל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָסֹופרים.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, אּלא מטּמא אינֹו חי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכׁשהּוא

אינֹו‰. ּומרּכב', מׁשּכב 'טמאת ׁשֹומע ׁשאּתה מקֹום ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל
עליהם;[בידיו]ׁשּיּגע ׁשּיּנׂשא ּבּמרּכב אֹו ּבּמׁשּכב הּטמא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
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למׁשּכב העׂשּוי הּכלי מן למעלה ּגדֹולֹות אבנים אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָאּלא
נטמא - מּלמעלה האבנים על הּזב ונּׂשא למרּכב, ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָאֹו
מׁשּכב אלף אפּלּו טמאה. אב ונעׂשה הּמרּכב, אֹו ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמׁשּכב
אחד ויׁשב העליֹון, על ואבן מּזה, למעלה זה מרּכב ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו
הּכל. נטמאּו - האבן מן למעלה ּומרּכב מׁשּכב ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמּמטּמאי

ׁשּלמעלה הּמׁשּכב אֹו ּבארץ, הּנֹוגע הּמׁשּכב [העליון]ואחד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבֹו נגע אם באבן]- אב[- מהם אחד ּכל ׁשכיבתֹו, ּבׁשעת ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

ואבן למּטה, מׁשּכב מּמטּמאי אחד היה אם וכן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהּטמאה.
זה האבן, ּגב על ואדם וכלים ּומׁשקין ואכלין ּגּביו, ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
אֹו ּכלי ואחד לטמאה. וראׁשֹון טמאין, ּכּלן - מּזה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻֻלמעלה
אֹו אכל אֹו ּכלי אֹו ּבּזב, הּנֹוגע אדם אֹו מׁשקה אֹו ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאכל
הּכל - ּגּביו ׁשעל האבן על למעלה ׁשהּוא אדם אֹו ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמׁשקה
מן חּוץ כלים, ולא אדם לא מטּמא ואינֹו הּטמאה; ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹֹֻולד
מטּמא מּמטּמאיו, ּפרׁש ׁשּלא ׁשעד - הּזב ּגּבי ׁשעל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהאדם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכלים, ְְְִֵֵֶַָׁשאר

.Âׁש והּכלים והּמׁשקין למׁשּכבהאכלין לא עׂשּויין אינן ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
עליהן ּבֹו וכּיֹוצא הּזב ויׁשב למּטה, ׁשהיּו למרּכב ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹולא
האדם היה אם אבל טהֹורין; ּכּלן - ּבהן נגע ולא ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָָֹֻלמעלה,
זה הרי ּבֹו, נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף - למעלה והּזב ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלמּטה
ּבמּׂשא, ׁשּמטּמא ּדבר נֹוׂשא ּככל זב, נֹוׂשא מּׁשּום ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָטמא
למעלה ׁשּיהיה ׁשּכל למדּת, הּנה לטמאה. ראׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהּנֹוׂשא
למׁשּכב העׂשּויין ּכלים ּובין אדם, ּבין טמא; הּזב, ְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָמן
ּבין אכלין ּבין הּכלים, ּכל ׁשאר ּבין ּולמרּכב, ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַָָָָָּולמֹוׁשב
הּזב, מן למּטה ׁשּיהיה וכל לטמאה. ראׁשֹון הּכל - ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻמׁשקין
העׂשּוי ּכלי אֹו האדם, מן חּוץ טהֹור; - ּבֹו יּגע ְְִִִֶַָָָָָֹולא
ראׁשֹון, - ׁשהאדם אּלא למרּכב; אֹו למֹוׁשב אֹו ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָלמׁשּכב
אב - למרּכב אֹו למׁשּכב אֹו למֹוׁשב העׂשּויים ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָוהּכלים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַָֻהּטמאה,

שלישי יום
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והּמרּכב‡. הּמֹוׁשב ואת הּמׁשּכב את מטּמא ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּזב
ונׁשען. נתלה, ׁשֹוכב, יֹוׁשב, עֹומד, - ּדרכים ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָּבחמּׁשה
אפּלּו למרּכב, אֹו למֹוׁשב אֹו למׁשּכב העׂשּוי ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּכיצד?
על מׁשּכב מּמטּמאי אחד עמד אם - האבן ּתחת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיה
נתלה אֹו עליה, נׁשען אֹו ׁשכב אֹו עליה, יׁשב אֹו ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהאבן,
נטמא מקֹום, מּכל הּזה הּכלי על ונתנּׂשא הֹואיל - ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּבּה
הּנקרא הּוא אּלּו, דרכים מחמּׁשה אחד וכל אב. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָונעׂשה

מקֹום. ּבכל ְְִָָָ'מדרס'

ּבׁשבעה·. האדם את מטּמאין והּמרּכב הּמׁשּכב ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָוכן
ּובמּׂשא. ּובמּגע, ׁשּמנינּו, אּלּו דרכים ּבחמּׁשה - ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָדרכים
ּבמדרסֹו ונטמא הּזב, עליו ׁשּדרס מרּכב אֹו מׁשּכב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּכיצד?
העֹומד, אֹו עליו, הּיֹוׁשב וכן טמא. הּנֹוׂשאֹו, אֹו ּבֹו הּנֹוגע -ְְֵֵֵֵֵַַַַָָָָ
ׁשהיתה ּפי על אף - הּנׁשען אֹו הּנתלה, אֹו הּׁשֹוכב, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָאֹו
נטמא, זה הרי הּמדרס, ּובין הּטהֹור ּבין מבּדלת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאבן
יטמא". - הּזב עליו יׁשב אׁשר הּכלי על "והּיׁשב ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

הּׁשמּועה רבינו]מּפי יֹוׁשב[ממשה ׁשהּזב ׁשּמקֹום למדּו, ְְִִֵֶֶַַָָָָ
מטּמא הּזב מה נטמא; - הּטהֹור ׁשם יׁשב אם ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָּומטּמא,

מן מתטּמא הּטהֹור אף - האבן ׁשּתחת ּומֹוׁשב ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמרּכב
ׁשאין ּפי על ואף האבן, מּתחת ׁשהּוא הּמרּכב אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמׁשּכב
הּמדרס מן למעלה ׁשהּוא זה ואדם הּמׁשּכב. על ׁשם ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָהּזב

מּמטּמאיו ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ּבגדים מטּמא נוגע- עדיין -] ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשּבארנּו.בהם] ּכמֹו ,ְְֵֶַ

על‚. רּבֹו ׁשּיּנׂשא עד הּמׁשּכב, את מטּמא הּזב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻאין
על ׁשּדרס הּטהֹור וכן הּמרּכב; אֹו הּמֹוׁשב אֹו ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּמׁשּכב
רּבֹו ׁשּיּנׂשא עד הּמדרס, מחמת מתטּמא אינֹו - הּזב ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻמדרס
זה הרי נגע, ולא הֹואיל - מעּוטֹו נּׂשא אם אבל ְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹעליו.
הּטהֹור ּומקצת הּמׁשּכב, על הּטמא מקצת ּכיצד? ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָטהֹור.
מקצתֹו ׁשּנּׂשא והּטהֹור טהֹור, הּמׁשּכב - מׁשּכב אֹותֹו ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָעל
אֹו הּמׁשּכב מקצת על רּבֹו ׁשּנּׂשא הּטמא טהֹור. ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻעליו
הּטהֹור וכן ּכּלֹו; והּמרּכב ּכּלֹו הּמׁשּכב נטמא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהּמרּכב,
ׁשּלא ּפי על ואף נטמא, - הּמדרס מקצת על רּבֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּנּׂשא

הּמֹוׁשב. מקצת על אּלא ְִִֶַַָָָָנּׂשא

לארּכן„. מּנחין ׁשהן ספסלין חמּׁשה על מּטל ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻזב
מּנחין היּו מהן; אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא ׁשהרי טמאין, -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻ
מהן. אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא לא ׁשהרי טהֹורין, - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻלרחּבן
נתהּפ ׁשּמא טמאים; ּכ ּובין ּכ ּבין - עליהם יׁשן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָואם
כלים ׁשּׁשה על מּטל היה אחד. ּכל על רּבֹו ונמצא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻעליהם,
על רגליו ּוׁשּתי ׁשנים, על ידיו ׁשּתי למׁשּכב, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָהעׂשּויים

ו אחד, על וראׁשֹו מּׁשּוםׁשנים, טמא אין - אחד על גּופֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
עמד עליו; רּבֹו נּׂשא ׁשהרי ּגּופֹו, ׁשּתחת זה אּלא ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמׁשּכב
על ׁשנּיה ורגלֹו אחד על אחת רגלֹו מׁשּכבֹות, ׁשני ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָעל

טמאין. ׁשניהם - ְְִִֵֵֵֶַהּׁשני

ּתחת‰. מׁשּכבֹות וארּבעה הּמּטה, ּגּבי על יֹוׁשב ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָהיה
יכֹולה ׁשאינּה מּפני טמאֹות, ּכּלן - הּמּטה רגלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻארּבע

ׁשלׁש. על ֲַַָֹֹלעמד

.Âּתחת מׁשּכבֹות וארּבעה בהמה, ּגּבי על רֹוכב ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָהיה
מּפני טהֹורֹות? הן מה ּומּפני טהֹורֹות. ּכּלן - רגליה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻארּבע
מסּיע, הרביעית ונמצאת ׁשלׁש, על לעמד יכֹולה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשּבהמה
מסּיע, להיֹות ראּויה אחת וכל והֹואיל מּמׁש. ּבֹו אין ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָּומסּיע
נׁשען היה ׁשּלא היא רגל ואיזֹו יד איזֹו יֹודעים אנּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹואין

החזקה לא הרי - מהן;[בוודאות]עליה ּבאחת טמאה ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻ
מּנח אחד מׁשּכב היה אם ,לפיכ טהֹורֹות. ּכּלן ְְְְִִִִֶָָָָָָָָֻֻלפיכ
ידּה ּתחת אֹו רגליה, ׁשּתי ּתחת אֹו הּבהמה, ידי ׁשּתי ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָּתחת
מׁשּכב על הּזב נּׂשא וּדאי ׁשהרי טמא; זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָורגלּה

ׁשּתים. על לעמד יכֹולה הּבהמה ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹזה,

.Êׁשּבעקל הּכלים - הּבד ּבית קֹורת על הּטמא [הסליׁשב ִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
נסחטים] הזיתים ּתחתשבו רצּוצים הם ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶַַטמאים,

מכּבׁש על יׁשב אם אבל הבגדים]הּקֹורה. מיישר ׁשל[- ְֲִֵֶַַַַָָָ
מּפני טהֹורים; הּמכּבׁש לּוח ׁשּתחת הּכלים הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַּכֹובסין,

רגליו על הּמכּבׁש מׁשענת ונמצאת רפּוי, [שלׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
להכניסמכבש] אדם ירצה ׁשאם - ׁשּתחּתיו הּכלים על לא ,ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

הּכלים ּבין ּבּה וכּיֹוצא בגדים]סּכין ּובין[- הּמכּבׁש ׁשּתחת ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
קׁשּור. ׁשהּוא ּפי על אף מכניס ְְִִֵֶַַַַַָהּמכּבׁש,

.Áנעׂשה ׁשּלא ּכלי על ׁשּדרס נוצר]זב אֹו[- למׁשּכב ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ
- למׁשּכב ראּוי ׁשהּוא ּפי על אף - למרּכב אֹו ְְְְְִִֶֶַַָָָָלמֹוׁשב
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למׁשּכב העׂשּוי הּכלי מן למעלה ּגדֹולֹות אבנים אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָאּלא
נטמא - מּלמעלה האבנים על הּזב ונּׂשא למרּכב, ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָאֹו
מׁשּכב אלף אפּלּו טמאה. אב ונעׂשה הּמרּכב, אֹו ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמׁשּכב
אחד ויׁשב העליֹון, על ואבן מּזה, למעלה זה מרּכב ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו
הּכל. נטמאּו - האבן מן למעלה ּומרּכב מׁשּכב ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמּמטּמאי

ׁשּלמעלה הּמׁשּכב אֹו ּבארץ, הּנֹוגע הּמׁשּכב [העליון]ואחד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבֹו נגע אם באבן]- אב[- מהם אחד ּכל ׁשכיבתֹו, ּבׁשעת ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

ואבן למּטה, מׁשּכב מּמטּמאי אחד היה אם וכן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהּטמאה.
זה האבן, ּגב על ואדם וכלים ּומׁשקין ואכלין ּגּביו, ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
אֹו ּכלי ואחד לטמאה. וראׁשֹון טמאין, ּכּלן - מּזה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻֻלמעלה
אֹו אכל אֹו ּכלי אֹו ּבּזב, הּנֹוגע אדם אֹו מׁשקה אֹו ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאכל
הּכל - ּגּביו ׁשעל האבן על למעלה ׁשהּוא אדם אֹו ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמׁשקה
מן חּוץ כלים, ולא אדם לא מטּמא ואינֹו הּטמאה; ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹֹֻולד
מטּמא מּמטּמאיו, ּפרׁש ׁשּלא ׁשעד - הּזב ּגּבי ׁשעל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהאדם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכלים, ְְְִֵֵֶַָׁשאר

.Âׁש והּכלים והּמׁשקין למׁשּכבהאכלין לא עׂשּויין אינן ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
עליהן ּבֹו וכּיֹוצא הּזב ויׁשב למּטה, ׁשהיּו למרּכב ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹולא
האדם היה אם אבל טהֹורין; ּכּלן - ּבהן נגע ולא ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָָֹֻלמעלה,
זה הרי ּבֹו, נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף - למעלה והּזב ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלמּטה
ּבמּׂשא, ׁשּמטּמא ּדבר נֹוׂשא ּככל זב, נֹוׂשא מּׁשּום ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָטמא
למעלה ׁשּיהיה ׁשּכל למדּת, הּנה לטמאה. ראׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהּנֹוׂשא
למׁשּכב העׂשּויין ּכלים ּובין אדם, ּבין טמא; הּזב, ְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָמן
ּבין אכלין ּבין הּכלים, ּכל ׁשאר ּבין ּולמרּכב, ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַָָָָָּולמֹוׁשב
הּזב, מן למּטה ׁשּיהיה וכל לטמאה. ראׁשֹון הּכל - ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻמׁשקין
העׂשּוי ּכלי אֹו האדם, מן חּוץ טהֹור; - ּבֹו יּגע ְְִִִֶַָָָָָֹולא
ראׁשֹון, - ׁשהאדם אּלא למרּכב; אֹו למֹוׁשב אֹו ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָלמׁשּכב
אב - למרּכב אֹו למׁשּכב אֹו למֹוׁשב העׂשּויים ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָוהּכלים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַָֻהּטמאה,

שלישי יום

ז ּפרק ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמאי ¤¤¨¨§¦¥§©§§¦הלכֹות

והּמרּכב‡. הּמֹוׁשב ואת הּמׁשּכב את מטּמא ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּזב
ונׁשען. נתלה, ׁשֹוכב, יֹוׁשב, עֹומד, - ּדרכים ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָּבחמּׁשה
אפּלּו למרּכב, אֹו למֹוׁשב אֹו למׁשּכב העׂשּוי ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּכיצד?
על מׁשּכב מּמטּמאי אחד עמד אם - האבן ּתחת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיה
נתלה אֹו עליה, נׁשען אֹו ׁשכב אֹו עליה, יׁשב אֹו ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהאבן,
נטמא מקֹום, מּכל הּזה הּכלי על ונתנּׂשא הֹואיל - ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּבּה
הּנקרא הּוא אּלּו, דרכים מחמּׁשה אחד וכל אב. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָונעׂשה

מקֹום. ּבכל ְְִָָָ'מדרס'

ּבׁשבעה·. האדם את מטּמאין והּמרּכב הּמׁשּכב ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָוכן
ּובמּׂשא. ּובמּגע, ׁשּמנינּו, אּלּו דרכים ּבחמּׁשה - ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָדרכים
ּבמדרסֹו ונטמא הּזב, עליו ׁשּדרס מרּכב אֹו מׁשּכב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּכיצד?
העֹומד, אֹו עליו, הּיֹוׁשב וכן טמא. הּנֹוׂשאֹו, אֹו ּבֹו הּנֹוגע -ְְֵֵֵֵֵַַַַָָָָ
ׁשהיתה ּפי על אף - הּנׁשען אֹו הּנתלה, אֹו הּׁשֹוכב, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָאֹו
נטמא, זה הרי הּמדרס, ּובין הּטהֹור ּבין מבּדלת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאבן
יטמא". - הּזב עליו יׁשב אׁשר הּכלי על "והּיׁשב ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

הּׁשמּועה רבינו]מּפי יֹוׁשב[ממשה ׁשהּזב ׁשּמקֹום למדּו, ְְִִֵֶֶַַָָָָ
מטּמא הּזב מה נטמא; - הּטהֹור ׁשם יׁשב אם ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָּומטּמא,

מן מתטּמא הּטהֹור אף - האבן ׁשּתחת ּומֹוׁשב ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמרּכב
ׁשאין ּפי על ואף האבן, מּתחת ׁשהּוא הּמרּכב אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמׁשּכב
הּמדרס מן למעלה ׁשהּוא זה ואדם הּמׁשּכב. על ׁשם ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָהּזב

מּמטּמאיו ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ּבגדים מטּמא נוגע- עדיין -] ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשּבארנּו.בהם] ּכמֹו ,ְְֵֶַ

על‚. רּבֹו ׁשּיּנׂשא עד הּמׁשּכב, את מטּמא הּזב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻאין
על ׁשּדרס הּטהֹור וכן הּמרּכב; אֹו הּמֹוׁשב אֹו ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּמׁשּכב
רּבֹו ׁשּיּנׂשא עד הּמדרס, מחמת מתטּמא אינֹו - הּזב ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻמדרס
זה הרי נגע, ולא הֹואיל - מעּוטֹו נּׂשא אם אבל ְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹעליו.
הּטהֹור ּומקצת הּמׁשּכב, על הּטמא מקצת ּכיצד? ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָטהֹור.
מקצתֹו ׁשּנּׂשא והּטהֹור טהֹור, הּמׁשּכב - מׁשּכב אֹותֹו ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָעל
אֹו הּמׁשּכב מקצת על רּבֹו ׁשּנּׂשא הּטמא טהֹור. ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻעליו
הּטהֹור וכן ּכּלֹו; והּמרּכב ּכּלֹו הּמׁשּכב נטמא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהּמרּכב,
ׁשּלא ּפי על ואף נטמא, - הּמדרס מקצת על רּבֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּנּׂשא

הּמֹוׁשב. מקצת על אּלא ְִִֶַַָָָָנּׂשא

לארּכן„. מּנחין ׁשהן ספסלין חמּׁשה על מּטל ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻזב
מּנחין היּו מהן; אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא ׁשהרי טמאין, -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻ
מהן. אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא לא ׁשהרי טהֹורין, - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻלרחּבן
נתהּפ ׁשּמא טמאים; ּכ ּובין ּכ ּבין - עליהם יׁשן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָואם
כלים ׁשּׁשה על מּטל היה אחד. ּכל על רּבֹו ונמצא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻעליהם,
על רגליו ּוׁשּתי ׁשנים, על ידיו ׁשּתי למׁשּכב, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָהעׂשּויים

ו אחד, על וראׁשֹו מּׁשּוםׁשנים, טמא אין - אחד על גּופֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
עמד עליו; רּבֹו נּׂשא ׁשהרי ּגּופֹו, ׁשּתחת זה אּלא ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמׁשּכב
על ׁשנּיה ורגלֹו אחד על אחת רגלֹו מׁשּכבֹות, ׁשני ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָעל

טמאין. ׁשניהם - ְְִִֵֵֵֶַהּׁשני

ּתחת‰. מׁשּכבֹות וארּבעה הּמּטה, ּגּבי על יֹוׁשב ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָהיה
יכֹולה ׁשאינּה מּפני טמאֹות, ּכּלן - הּמּטה רגלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻארּבע

ׁשלׁש. על ֲַַָֹֹלעמד

.Âּתחת מׁשּכבֹות וארּבעה בהמה, ּגּבי על רֹוכב ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָהיה
מּפני טהֹורֹות? הן מה ּומּפני טהֹורֹות. ּכּלן - רגליה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻארּבע
מסּיע, הרביעית ונמצאת ׁשלׁש, על לעמד יכֹולה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשּבהמה
מסּיע, להיֹות ראּויה אחת וכל והֹואיל מּמׁש. ּבֹו אין ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָּומסּיע
נׁשען היה ׁשּלא היא רגל ואיזֹו יד איזֹו יֹודעים אנּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹואין

החזקה לא הרי - מהן;[בוודאות]עליה ּבאחת טמאה ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻ
מּנח אחד מׁשּכב היה אם ,לפיכ טהֹורֹות. ּכּלן ְְְְִִִִֶָָָָָָָָֻֻלפיכ
ידּה ּתחת אֹו רגליה, ׁשּתי ּתחת אֹו הּבהמה, ידי ׁשּתי ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָּתחת
מׁשּכב על הּזב נּׂשא וּדאי ׁשהרי טמא; זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָורגלּה

ׁשּתים. על לעמד יכֹולה הּבהמה ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹזה,

.Êׁשּבעקל הּכלים - הּבד ּבית קֹורת על הּטמא [הסליׁשב ִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
נסחטים] הזיתים ּתחתשבו רצּוצים הם ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶַַטמאים,

מכּבׁש על יׁשב אם אבל הבגדים]הּקֹורה. מיישר ׁשל[- ְֲִֵֶַַַַָָָ
מּפני טהֹורים; הּמכּבׁש לּוח ׁשּתחת הּכלים הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַּכֹובסין,

רגליו על הּמכּבׁש מׁשענת ונמצאת רפּוי, [שלׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
להכניסמכבש] אדם ירצה ׁשאם - ׁשּתחּתיו הּכלים על לא ,ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

הּכלים ּבין ּבּה וכּיֹוצא בגדים]סּכין ּובין[- הּמכּבׁש ׁשּתחת ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
קׁשּור. ׁשהּוא ּפי על אף מכניס ְְִִֵֶַַַַַָהּמכּבׁש,

.Áנעׂשה ׁשּלא ּכלי על ׁשּדרס נוצר]זב אֹו[- למׁשּכב ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ
- למׁשּכב ראּוי ׁשהּוא ּפי על אף - למרּכב אֹו ְְְְְִִֶֶַַָָָָלמֹוׁשב
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ּבֹו נגע ולא אֹומרים[בידיו]הֹואיל ׁשהרי טהֹור, זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹ
עליו:]לֹו ליושב ּבכלי[כביכול, מלאכּתנּו ונעׂשה 'עמד :ְְְְֲֲִִֵֶַַֹ
לישיבה]זה' מיועד סאה[אינו ּכפה ּכיצד? כלי]. ויׁשב[- ְְֵֶַַָָָָ

על אֹו ּפרכת על ׁשּיׁשב אֹו עליה, ויׁשב ערבה ּכפה ְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹעליה,
מפרש]קלע טהֹורים,[- אּלּו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ספינה, ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

לא ליׁשיבה, המיחד - עליו" יׁשב "אׁשר ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּנאמר:
לא זה ׁשּכלי מּפני מלאכּתנּו', ונעׂשה 'עמד לֹו: ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹׁשאֹומרים

עם ליׁשיבה, מׁשּמׁש הּכלי היה ליׁשיבה. בנוסףנעׂשה -] ְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָ
ּכגֹוןל] ּבמדרס; מתטּמא זה הרי - לּה ׁשּנעׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָמלאכּתֹו

גדול]הרדיד והּתרמל[צעיף והּטּלית, והחלּוק, ,[ילקוט], ְְְְְִִֶַַַָָָֻ
מּתחּלתֹו נעׂשה לא מהם אחד ׁשּכל ּפי על ׁשאף - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוהחמת

הּמׁשּכב את מׁשּמׁש הּוא הרי עם[לשכיבה]למׁשּכב, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
ל] ּכלים[בנוסף ּובהלכֹות ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵַַֹמלאכּתֹו;

מּטּמאין ׁשאין וכלים ּבמדרס, הּמּטּמאין הּכלים ּכל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאבאר
לׁשכיב ראּוי ואיזה ליׁשיבה, ראּוי ּכלי ואיזה ה,ּבמדרס, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָ

לרכיבה. ראּוי ְְִִֵֶָָואיזה

ח ּפרק ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמאי ¤¤¨¨§¦¥§©§§¦הלכֹות

הסיט‡. ׁשאם זה, ספר ּבתחּלת ּבארנּו האדם[הזיז]ּכבר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
נֹוׂשא; מּׁשּום נטמא ּבמּׂשא, מטּמאה ׁשהיא הּטמאה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻאת

נטמא. לא האדם, את הּטמאה הסיטה אם ְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹֻאבל

את·. ּתסיט ׁשאם טמאה ּכּלן, הּטמאֹות אבֹות ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֻֻֻאין
הּזב אּלא - אֹותן ּותטּמא הּטהֹור, הּכלי את אֹו הּטהֹור ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהאדם
מצינּו ׁשּלא ּבּזב, היתרה הּטמאה היא וזֹו ּבלבד; חבריו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻאֹו
טּמאן. הּטהֹורין, את הסיט ׁשאם - הּתֹורה ּבכל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּכמֹותֹו
אֹו טהֹור ואדם הּגדר, ראׁש על מּטלת קֹורה היתה ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻּכיצד?
הּקצה את הּזב והניד קצתּה, על חרׂש, ּכלי אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכלים,
ּבהן; ׁשּנגע ּכמי זה הרי הּזב, מחמת ונתנדנדּו הֹואיל - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּׁשני
לֹומר, צרי ואין ּתֹורה. ּדין לטמאה, ראׁשֹון ונעׂשּו ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֻוטּמאן,
זב ואחד ׁשּטּמאן. הּכלים, את אֹו האדם את הּזב נׂשא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשאם
ׁשאדם למדּת, הּנה הּדברים. אּלּו ּבכל ויֹולדת ונּדה זבה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָאֹו
והּזב זב; נֹוׂשא מּׁשּום נטמא הּזב, את ׁשהסיט ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּטהֹור
- חרׂש ּכלי אפּלּו ּכלים, ּבין אדם ּבין הּטהֹור, את ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהסיט

ּבהן. נגע ּכאּלּו לאחרים הּזב ׁשּנּדת מּפני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָטּמאן,

הּמּקף‚. חרׂש ּבכלי נגע ׁשאם - מּמּגעֹו הּזב ּבהּסט ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻחמר
ּפתיל מהודק]צמיד כיסוי טּמאהּו.[- הסיטֹו, ואם טהֹור; , ְְֱִִִִִָָָָ

נבּוב ׁשהּוא חרׂש ּכלי נעׂשה[חלול]וכן לא ועדין ּככּדּור, ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּפה אירנּיֹות[פתח]לֹו לּפסין ּכמֹו כך, מחוברות'. ['מחבתות ְִִִִֶָָ

הייצור] בתהליך החרס ואףנראה טּמאן; הּזב, הסיטן אם -ְְֱִִִַַָָָ
חרׂש ּככלי הם ׁשהרי הּמת, ּבאהל טהֹורֹות ׁשהם ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹעל
ּבלּועה ׁשהיתה מחט וכן סתּום. ׁשּפתחֹו ּפתיל צמיד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻמּקף
את הּזב והסיט הּלבנה, ּבתֹו הּבלּועה וטּבעת העץ, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבתֹו
ׁשּבתֹוכן; הּבלּועין הּכלים נטמאּו - הּלבנה את אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהעץ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

ולא„. הֹואיל - חרׂש ּכלי לאויר רגלֹו אֹו ידֹו ׁשהכניס ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָֹזב
הּנּדה ׁשאין טהֹור; זה הרי - הנידֹו ולא מּתֹוכֹו ּבֹו ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹנגע

לאברים מטּמאין ּבּה בלבד]וכּיֹוצא באבריהם -]. ְְְְִִֵֵַַָָ

קמטֹו‰. ּבתֹו אחּוז קנה ׁשהיה בגופו]זב קמט והסיט[- , ְְְִֵֶֶָָָָָֻ

ׁשּנאמר: טהֹורין, הם הרי - ּכלים אֹו אדם הּקנה ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבקצה
מּפי ּבּמים"; ׁשטף לא וידיו הּזב, ּבֹו יּגע אׁשר ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֹ"וכל
והֹוציאֹו הּזב, ּבהּסט מדּבר הּזה ׁשהּכתּוב למדּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשמּועה
ּגּופֹו מּׁשאר לידיו והּדֹומה ּבידיו ּנגיעה מה נגיעה; ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָּבלׁשֹון
ׁשּבגּופֹו, ּבּגלּוי ׁשּיסיט עד - הּסטֹו אף נגיעה, אצל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּגלּוי

הּסתרים ּבבית ׁשּיסיט בגוף]לא מוסתרים מקומות היה[- . ְְִִֵֶַָָָָֹ
נטמא; - הּזב את ּבֹו והסיט טהֹור, ׁשל ּבקמטֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻהּקנה
ּבבית ׁשהּנֹוׂשא ּוכׁשם אֹותּה; ּכנֹוׂשא הּטמאה את ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשהּמסיט
הּמסיט ּכ - זה ספר ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו טמא, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּסתרים

טמא. הּסתרים ְְִֵֵַָָּבבית

.Âאֹו[שנמצא]הּזב למׁשּכב העׂשּוי ּוכלי מאזנים, ּבכף ְְְְְִִִֶַַַָָָֹ
ּבכ ּכנגּדֹו ּכרעלמרּכב - ׁשנּיה הם[הכריע]ף הרי - הּזב ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

אּלּו הרי - הם ּכרעּו הסיטן. ׁשהרי ּבהן, ׁשּנגע ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּככלים
הּזב, נׂשאּו ׁשהרי אב; ונעׂשּו מׁשּכב, מּׁשּום ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָמטּמאין
אכלין אֹו ּכלים, ׁשאר ׁשנּיה ּבכף היה עליהן. עמד ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַָָָָָָּוכאּלּו
ּכּלן הּזב, ׁשּכרע ּבין הן ׁשּכרעּו ּבין - אדם אֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּומׁשקין,

לטמאה. ְְִָֻראׁשֹון

.Êהּנסר על אֹו הּספסל על ׁשּיׁשבּו והּטהֹור עץ]הּזב ,[גזיר ְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָ
מחּגירין ׁשהן מתנדנדין]ּבזמן ׁשּכחֹו[- ּבאילן ׁשעלּו אֹו , ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

חלש]רע עּקרֹו[- ּבעבי ׁשאין האילן והּוא לחק[גזעו], ּכדי ְְֳִִִֵֵֶַָָָָָֹ
[- של מדה ּבסֹוכה[לחקוק ׁשעלּו אֹו הּקב, ענף]רבע -] ְֶַַַָָֹ

בּה ׁשהּנחּבא והיא רע, ידו]ׁשּכחּה בכף ודֹוחק[כשאוחזה ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּתזּוז[מקפל] מצרי[תתקפל]אֹותּה ּבסּלם ׁשעלּו אֹו [-ּבֹו, ְְִִֶָָָָֻ

הּכבׁשקטן] על ׁשעלּו אֹו ּבמסמר, קבּוע גשר]ׁשאינֹו ועל[- ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
הּדלת ועל מוטין]הּקֹורה מחּברין[כשהן ׁשאינן ּבזמן , ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

ּוכאּלּו ּבהן, מתנדנדין ׁשהן מּפני טמא זה הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבטיט
ּבספינה יׁשבּו אם אבל ׁשעּמֹו. הּטהֹור את הּזב ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָהסיט

להמיט יכֹולה ׁשאינּה לנוד]ּגדֹולה הּנסר[- על אֹו ּבאדם, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ּבאילן ׁשעלּו אֹו מחּגירין, ׁשאינן ּבזמן הּספסל על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאֹו
אֹו ּבמסמר, הּקבּוע מצרי ּבסּלם אֹו יפה, ׁשּכחן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּובסֹוכה
מּצד עלּו אפּלּו - ּבטיט עׂשּויין ׁשהן ּובדלת ּובקֹורה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּבכבׁש

טהֹור. זה הרי ֲֵֶֶָָאחד,

.Áמגיפין ּכאחד ׁשניהם ׁשהיּו וטהֹור סוגרים]זב את[- ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָ
ּפֹותח וזה מגיף זה היה טהֹור; זה הרי - ּפֹותחין אֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּדלת,
את העלה הּטמא אם - הּבֹור מן זה את זה העלּו נטמא. -ְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
את העלה הּטהֹור ואם ׁשהסיטֹו; מּפני טּמאהּו, - ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּטהֹור

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּׂשא, נטמא - ְְְְִֵֵֶַַַָָָהּטמא

.Ëמפׁשילין ׁשהיּו וטהֹור מותחים]זב אם[- - ּבחבלים ְְֲִִִִֶַַָָָָ
אֹורגין, היּו נטמא. - היל מֹוׁש וזה ,היל מֹוׁש זה ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָהיה
מן ּפֹורקין אֹו טֹוחנין, אֹו ּביֹוׁשבין, ּבין ּבעֹומדין ְְְְְֲִִִִִֵֵּבין
טמא; זה הרי ּכבד, ׁשּמּׂשאן ּבזמן - טֹוענין אֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהחמֹור,

טהֹור. קל, מּׂשאֹוי היה ְִַַָָָואם

.Èׁשהּכה וזב טהֹור. זה הרי הּזב, את מּכה ׁשהיה ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָטהֹור
נֹופל, הּטמא הרי הּטהֹור, יּמׁש ׁשאם טּמאהּו; הּטהֹור, ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאת
טמאין. הּטהֹור ּבגדי אף ּולפיכ עליו, נׁשען ּכאּלּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָונמצא

.‡Èמקצתֹו ׁשּנּׂשא טהֹור אֹו הּטהֹור, על מקצתֹו ׁשּנּׂשא ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָזב
למעלה ׁשהּניחּה זב ׁשל אצּבעֹו ּכיצד? נטמא. - הּזב ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָעל
אף - הּזב מן למעלה אצּבעֹו ׁשהּניח טהֹור אֹו הּטהֹור, ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָמן

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

זה הרי ּבהן, וכּיֹוצא קֹורה אֹו אבן ּביניהן ׁשּיׁש ּפי ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָעל
הּזב חּבּורי וכן לגופו]טמא. המחוברים על[דברים ׁשּנּׂשאּו ְְִִֵֵֵֶַַָָ

הּזב על ׁשּנּׂשאּו טהֹור חּבּורי אֹו טמא,הּטהֹור, זה הרי - ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
הם ואּלּו חברֹו. ׁשל עצמֹו מהם אחד ּכל נׂשא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּוכאּלּו
לי ויראה ׁשּלהן; והּׂשער והּצּפרנים, הּׁשּנים, - ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהחּבּורים

מּדבריהם זֹו .[מדרבנן]ׁשּטמאה ְְִִֵֶֶָֻ

ט ּפרק ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמאי ¤¤¨¨§¦¥§©§§¦הלכֹות

אם‡. - ּבמסמרים מסּמר אֹו ּבארץ, מחּבר ׁשהיה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֻֻּדבר
והּקיׁש וחזק, יפה ּכחֹו ׁשהּקיׁש[דפק]היה ּובעת הּזב, עליו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ

- ׁשהּפילן אֹו הּכיתֹו, מּכח ּומׁשקין אכלין אֹו ּכלי ְְֳִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹהניד
היה אּלא וחזק, יפה ּכחֹו היה לא ואם טהֹורין. אּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹהרי
הּכיתֹו ּבכח הניד אֹו והּפיל הּזב, עליו והּקיׁש ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹמתנדנד,
הסיטן ּוכאּלּו טמאין; אּלּו הרי - ּומׁשקין אכלין אֹו ְְְֱֲֳִִִִִִֵֵֵֵַָָּכלים

מּכח[הזיזם] ׁשּנפל ּכל הּכלל: זה נפלּו. מּכחֹו ׁשהרי ,ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
אילן על הּקיׁש ּכיצד? טהֹור. הרעדה, מּכח טמא; ְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּסטֹו,

סֹוכה ענף]אֹו מצרי[- סּלם על אֹו רע, קטן]ׁשּכחן ׁשאינֹו[- ְִִֵֶֶַַָָָֹֻ
וכבׁש ודלת קֹורה על אֹו ּבמסמר, והםקבּוע גשר, -] ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָ

הּנגרמשופעים] על ׁשהּקיׁש אֹו ּבטיט, מחּברין [יתד]ׁשאינן ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻ
הּמׁשֹוט ועל הּמנעּול ספינה]ועל ׁשהּקיׁש[של ּובׁשעה , ְְְְִִֶַַַַַָָָ

- נפלּו ולא הנידן, אפּלּו - ּכלים אֹו ּומׁשקין אכלין ְְְֱֲֳִִִִִִִֵַָָָֹהּפיל
סֹוכה על אֹו אילן על הּקיׁש אם אבל טמאין. אּלּו ְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָהרי
אֹו קֹורה אֹו ּכבׁש על אֹו מסּמר, סּלם על אֹו יפה, ְֶֶֶֶַַָָָָָֹֻֻׁשּכחן

הּמריׁש על אֹו ּבטיט, המחּברין עבה]ּדלת על[קורה אֹו , ְְִִִֶֶַַַַָָֻ
- ּומׁשקין אכלין אֹו ּכלים הניד ׁשהּקיׁש ּובׁשעה ְְֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּתּנּור,
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹורין. אּלּו הרי הּפילן, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָֹאפּלּו

ונפל·. הּתּנּור, על והּקיׁש ּבֹו, ּדבּוקה הּפת ׁשהיתה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָּתּנּור
מן חרׂש היה ואם טהֹור; זה הרי ּתרּומה, היה אפּלּו - ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָּכּכר
טמא. זה הרי חּלין, היה אפּלּו - ׁשּנפל ּבּכּכר מדּבק ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻהּתּנּור

אכלין‚. אֹו ּכלים מטּמא הּמרּכב אֹו הּמׁשּכב ְְְֳִִִֵֵֵֶַַַָָָאין
אכלים אֹו ּכלים היּו אם אבל ּבלבד; ּבמּגע אּלא ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָּומׁשקין,
למעלה הּמדרס ׁשהיה אֹו הּמדרס, מן למעלה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָּומׁשקין
ולא הֹואיל - ניר אּלא ּביניהם הפסיק לא אפּלּו - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹמהם
את הּמׁשּכב הסיט אם וכן טהֹורין. אּלּו הרי ּבהם, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנגע

טהֹורין. אּלּו הרי והּמׁשקין, האכלין את אֹו ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָהּכלים

להמיט„. היכֹולה הּקטּנה ּבּספינה ׁשּיׁשבּו והּטהֹור ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָהּזב
לנוד] ּבאסּדא[- אֹו אחד, רפסודה]ּבאדם על[- ׁשרכבּו אֹו , ְְְְֶֶַַָָָָָ

הרי ּבזה, זה נֹוגעין ּבגדיהן ׁשאין ּפי על אף - בהמה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגּבי
ּדרס ׁשּמא ּבספק, וטמאתן מדרס; טמאים הּטהֹור ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻּבגדי
ּבגדיה - ּבמּטה הּטהֹורה עם ׁשּיׁשבה נּדה וכן עליהן. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהּזב

מּכפח חּוץ מדרס, כיפה]טמאין הּבגדים[- וכן ׁשּבראׁשּה; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
הּנס תורן]ׁשּבראׁש טהֹורין.[- ׁשּבּספינה, ְְְִִֵֶֶַַָֹ

ּברחים‰. הטחינה]הּנדחק מקום זב[- אֹו ּבתֹוכן, ׁשהּגֹוי ְְְִִֵֶַַַָָָ
ּבגד הרי - ּבֹו אמרּו?וכּיֹוצא רחים ּבאיזֹו מדרס. טמאין יו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

העֹומד את ׁשעֹוקרין עד הּקרקע, את ׁשּמנדנדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּברחים
זֹו ׁשּטמאה הּוא ּברּור ודבר מּמקֹומֹו. אֹותֹו ודֹוחפין ְְְְֲִִֶָָָָָֻּכאן

הּטהֹור. ּבגדי על ודרס הּטמא, נעקר ׁשּמא - ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבספק

רביעי יום
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ּבתֹורה‡. ויׁשנֹו הּוא, ׁשּיׂשראל ּפי על אף - הארץ ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעם
ּובגדיו טמא, ּבחזקת הּוא הרי - מדרס[נחשבים]ּומצוֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָ

טמאין; הן הרי ּומׁשקין, ּבאכלין ּבגדיו נגעּו ואם ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵַָָָָָָלטהרֹות.
את וׂשֹורפין טּמאהּו. זה הרי מאוירֹו, חרׂש ּבכלי נגע ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָואם
ואינן ּבספק. ׁשּטמאתן ּפי על אף מּגען, על ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻהּתרּומה
טמאֹות ּבדקּדּוקי ּבקיאין ׁשאינן לפי הּטהרֹות, על ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻנאמנין
על נאמן ואינֹו טמא, ּבחזקת הּוא ּולעֹולם ְְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָּוטהרֹות;

חברּות ּדברי עליו ׁשּיקּבל עד שלהּטהרֹות [החמרות ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ
חכמים] תלמידי ׁשּיקּבל"חברים", חברּות ּדברי הן ּומה .ְְֲִֵֵֵֵֶַַ

ׁשּלא ּובטהרֹות ּבהן, יּטּמא ׁשּלא ּבטמאֹות ׁשּיּזהר ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻעליו?
וׁשּלא הּידים; ּובטהרת ידים, ּבנטילת ויּזהר אֹותן, ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹיטּמא
ולא הארץ, עם אצל יתארח ולא לח, הארץ מעם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹיּקח

ּבכסּותֹו אצלֹו .[מעילו]יארחֹו ְְְְִֶָ

אין·. מהן, אחד מּדבר חּוץ חברּות ּדברי לקּבל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּבא
ׁשּנֹוהג ראינּוהּו אֹותֹו. חברות]מקּבלין ּבתֹו[מנהג ּבצנעה ְְְְְְִִִֵֶַָ

טמאה עסקי אֹותֹו מלּמדין ּכ ואחר אֹותֹו, מקּבלין - ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֻּביתֹו
מלּמדין - ּבביתֹו ּבצנעה ׁשּנֹוהג ראינּוהּו לא ואם ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָֹוטהרה;
לטהרת אֹותֹו ּומקּבלין אֹותֹו. מקּבלין ּכ ואחר ְְְְְְֳִִַַַַַָָאֹותֹו,
אמר: ואם לטהרֹות. אֹותֹו מקּבלין ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָהּידים
קּבל אֹותֹו; מקּבלין ידים', לטהרת אּלא מקּבל ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ'איני
אֹותֹו. מקּבלין אין לטהרֹות אף לּידים, קּבל ולא ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹלטהרֹות
ׁשּילמד עד יֹום, ׁשלׁשים ּכל לֹו חֹוׁשׁשין אֹותֹו, ְְְְְְִִִִֶֶַַַָֹּכׁשּמקּבלין
ּדברי מּׁשּקּבל יֹום ׁשלׁשים ואחר ּבטהרֹות. רגיל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹויהיה
טהֹורין, ּומׁשקיו אכליו וכל טהֹורין, ּבגדיו הרי - ְְְְְֲֲֳִִֵֵַָָָָָָחברּות
ׁשאינֹו ּפי על ואף החברים, ּכׁשאר הּטהרֹות ּכל על ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָונאמן

חכמים. ְֲִִַָּתלמיד

ואינן‚. ונאמנין, טהרה, ּבחזקת הם הרי - חכמים ְְְְְֱֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתלמידי
הּמקּדׁש, ּבית מּׁשחרב אבל חברּות; ּדברי לקּבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָצריכין
אפּלּו טהרֹות מֹוסרין יהיּו ׁשּלא - ּבעצמן סלסּול ּכהנים ְְְְְְֲֲֲִִִִִֶַָָָֹֹנהגּו

חברּות. ּדברי עליו ׁשּיקּבל עד חכמים, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָלתלמיד

חכם]זקן„. לקּבל,[תלמיד צרי אינֹו - ּביׁשיבה יֹוׁשב ְִִִֵֵֵֵַָָָ
ׁשּיׁשב. מּׁשעה קּבל ְִִֵֶֶַָָָָׁשּכבר

ׁשלׁשה‰. ּבפני לקּבל צרי חברּות, ּדברי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹהמקּבל
ׁשלׁשה ּבפני לקּבל צריכין אין ביתֹו, ּובני ּובניו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹחברים;
ואׁשת טהרה. ּבדר ּומרּגילן מלּמדן, ׁשהּוא מּפני - ְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָחברים
ׁשּמת וחבר ּכחבר; הן הרי ועבדיו, ביתֹו ּובני ּובניו ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָחבר
ׁשּיחׁשדּו. עד חברים, ּבחזקת ביתֹו ּובני ּובניו אׁשּתֹו -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

.Âעבּדֹו וכן לחבר, ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו הארץ, עם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאׁשת
חברּות ּדברי עליהן לקּבל צריכין אּלּו הרי - לחבר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשּנמּכר
הארץ, לעם ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו חבר, אׁשת אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכבּתחּלה;

עבּדֹו ּדבריוכן לקּבל צריכין אין - הארץ לעם ׁשּנמּכר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּכבּתחּלה. ְְֲִֵַָחברּות

.Êטהרֹות לֹו והיּו חברּות, ּדברי עליו ׁשּקּבל הארץ ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעם
נטמאּו' ׁשּלא ּבוּדאי יֹודע 'אני ואמר: הארץ, עם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכׁשהיה
ּכׁשהיּו אסּורֹות הן הרי אחרים, ּבהן ׁשּנתעּסקּו ּבזמן -ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
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זה הרי ּבהן, וכּיֹוצא קֹורה אֹו אבן ּביניהן ׁשּיׁש ּפי ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָעל
הּזב חּבּורי וכן לגופו]טמא. המחוברים על[דברים ׁשּנּׂשאּו ְְִִֵֵֵֶַַָָ

הּזב על ׁשּנּׂשאּו טהֹור חּבּורי אֹו טמא,הּטהֹור, זה הרי - ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
הם ואּלּו חברֹו. ׁשל עצמֹו מהם אחד ּכל נׂשא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּוכאּלּו
לי ויראה ׁשּלהן; והּׂשער והּצּפרנים, הּׁשּנים, - ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהחּבּורים

מּדבריהם זֹו .[מדרבנן]ׁשּטמאה ְְִִֵֶֶָֻ
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אם‡. - ּבמסמרים מסּמר אֹו ּבארץ, מחּבר ׁשהיה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֻֻּדבר
והּקיׁש וחזק, יפה ּכחֹו ׁשהּקיׁש[דפק]היה ּובעת הּזב, עליו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ

- ׁשהּפילן אֹו הּכיתֹו, מּכח ּומׁשקין אכלין אֹו ּכלי ְְֳִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹהניד
היה אּלא וחזק, יפה ּכחֹו היה לא ואם טהֹורין. אּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹהרי
הּכיתֹו ּבכח הניד אֹו והּפיל הּזב, עליו והּקיׁש ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹמתנדנד,
הסיטן ּוכאּלּו טמאין; אּלּו הרי - ּומׁשקין אכלין אֹו ְְְֱֲֳִִִִִִֵֵֵֵַָָּכלים

מּכח[הזיזם] ׁשּנפל ּכל הּכלל: זה נפלּו. מּכחֹו ׁשהרי ,ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
אילן על הּקיׁש ּכיצד? טהֹור. הרעדה, מּכח טמא; ְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּסטֹו,

סֹוכה ענף]אֹו מצרי[- סּלם על אֹו רע, קטן]ׁשּכחן ׁשאינֹו[- ְִִֵֶֶַַָָָֹֻ
וכבׁש ודלת קֹורה על אֹו ּבמסמר, והםקבּוע גשר, -] ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָ

הּנגרמשופעים] על ׁשהּקיׁש אֹו ּבטיט, מחּברין [יתד]ׁשאינן ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻ
הּמׁשֹוט ועל הּמנעּול ספינה]ועל ׁשהּקיׁש[של ּובׁשעה , ְְְְִִֶַַַַַָָָ

- נפלּו ולא הנידן, אפּלּו - ּכלים אֹו ּומׁשקין אכלין ְְְֱֲֳִִִִִִִֵַָָָֹהּפיל
סֹוכה על אֹו אילן על הּקיׁש אם אבל טמאין. אּלּו ְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָהרי
אֹו קֹורה אֹו ּכבׁש על אֹו מסּמר, סּלם על אֹו יפה, ְֶֶֶֶַַָָָָָֹֻֻׁשּכחן

הּמריׁש על אֹו ּבטיט, המחּברין עבה]ּדלת על[קורה אֹו , ְְִִִֶֶַַַַָָֻ
- ּומׁשקין אכלין אֹו ּכלים הניד ׁשהּקיׁש ּובׁשעה ְְֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּתּנּור,
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹורין. אּלּו הרי הּפילן, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָֹאפּלּו

ונפל·. הּתּנּור, על והּקיׁש ּבֹו, ּדבּוקה הּפת ׁשהיתה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָּתּנּור
מן חרׂש היה ואם טהֹור; זה הרי ּתרּומה, היה אפּלּו - ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָּכּכר
טמא. זה הרי חּלין, היה אפּלּו - ׁשּנפל ּבּכּכר מדּבק ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻהּתּנּור

אכלין‚. אֹו ּכלים מטּמא הּמרּכב אֹו הּמׁשּכב ְְְֳִִִֵֵֵֶַַַָָָאין
אכלים אֹו ּכלים היּו אם אבל ּבלבד; ּבמּגע אּלא ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָּומׁשקין,
למעלה הּמדרס ׁשהיה אֹו הּמדרס, מן למעלה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָּומׁשקין
ולא הֹואיל - ניר אּלא ּביניהם הפסיק לא אפּלּו - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹמהם
את הּמׁשּכב הסיט אם וכן טהֹורין. אּלּו הרי ּבהם, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנגע

טהֹורין. אּלּו הרי והּמׁשקין, האכלין את אֹו ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָהּכלים

להמיט„. היכֹולה הּקטּנה ּבּספינה ׁשּיׁשבּו והּטהֹור ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָהּזב
לנוד] ּבאסּדא[- אֹו אחד, רפסודה]ּבאדם על[- ׁשרכבּו אֹו , ְְְְֶֶַַָָָָָ

הרי ּבזה, זה נֹוגעין ּבגדיהן ׁשאין ּפי על אף - בהמה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגּבי
ּדרס ׁשּמא ּבספק, וטמאתן מדרס; טמאים הּטהֹור ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻּבגדי
ּבגדיה - ּבמּטה הּטהֹורה עם ׁשּיׁשבה נּדה וכן עליהן. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהּזב

מּכפח חּוץ מדרס, כיפה]טמאין הּבגדים[- וכן ׁשּבראׁשּה; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
הּנס תורן]ׁשּבראׁש טהֹורין.[- ׁשּבּספינה, ְְְִִֵֶֶַַָֹ

ּברחים‰. הטחינה]הּנדחק מקום זב[- אֹו ּבתֹוכן, ׁשהּגֹוי ְְְִִֵֶַַַָָָ
ּבגד הרי - ּבֹו אמרּו?וכּיֹוצא רחים ּבאיזֹו מדרס. טמאין יו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

העֹומד את ׁשעֹוקרין עד הּקרקע, את ׁשּמנדנדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּברחים
זֹו ׁשּטמאה הּוא ּברּור ודבר מּמקֹומֹו. אֹותֹו ודֹוחפין ְְְְֲִִֶָָָָָֻּכאן

הּטהֹור. ּבגדי על ודרס הּטמא, נעקר ׁשּמא - ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבספק

רביעי יום
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ּבתֹורה‡. ויׁשנֹו הּוא, ׁשּיׂשראל ּפי על אף - הארץ ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעם
ּובגדיו טמא, ּבחזקת הּוא הרי - מדרס[נחשבים]ּומצוֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָ

טמאין; הן הרי ּומׁשקין, ּבאכלין ּבגדיו נגעּו ואם ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵַָָָָָָלטהרֹות.
את וׂשֹורפין טּמאהּו. זה הרי מאוירֹו, חרׂש ּבכלי נגע ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָואם
ואינן ּבספק. ׁשּטמאתן ּפי על אף מּגען, על ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻהּתרּומה
טמאֹות ּבדקּדּוקי ּבקיאין ׁשאינן לפי הּטהרֹות, על ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻנאמנין
על נאמן ואינֹו טמא, ּבחזקת הּוא ּולעֹולם ְְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָּוטהרֹות;

חברּות ּדברי עליו ׁשּיקּבל עד שלהּטהרֹות [החמרות ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ
חכמים] תלמידי ׁשּיקּבל"חברים", חברּות ּדברי הן ּומה .ְְֲִֵֵֵֵֶַַ

ׁשּלא ּובטהרֹות ּבהן, יּטּמא ׁשּלא ּבטמאֹות ׁשּיּזהר ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻעליו?
וׁשּלא הּידים; ּובטהרת ידים, ּבנטילת ויּזהר אֹותן, ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹיטּמא
ולא הארץ, עם אצל יתארח ולא לח, הארץ מעם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹיּקח

ּבכסּותֹו אצלֹו .[מעילו]יארחֹו ְְְְִֶָ

אין·. מהן, אחד מּדבר חּוץ חברּות ּדברי לקּבל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּבא
ׁשּנֹוהג ראינּוהּו אֹותֹו. חברות]מקּבלין ּבתֹו[מנהג ּבצנעה ְְְְְְִִִֵֶַָ

טמאה עסקי אֹותֹו מלּמדין ּכ ואחר אֹותֹו, מקּבלין - ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֻּביתֹו
מלּמדין - ּבביתֹו ּבצנעה ׁשּנֹוהג ראינּוהּו לא ואם ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָֹוטהרה;
לטהרת אֹותֹו ּומקּבלין אֹותֹו. מקּבלין ּכ ואחר ְְְְְְֳִִַַַַַָָאֹותֹו,
אמר: ואם לטהרֹות. אֹותֹו מקּבלין ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָהּידים
קּבל אֹותֹו; מקּבלין ידים', לטהרת אּלא מקּבל ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ'איני
אֹותֹו. מקּבלין אין לטהרֹות אף לּידים, קּבל ולא ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹלטהרֹות
ׁשּילמד עד יֹום, ׁשלׁשים ּכל לֹו חֹוׁשׁשין אֹותֹו, ְְְְְְִִִִֶֶַַַָֹּכׁשּמקּבלין
ּדברי מּׁשּקּבל יֹום ׁשלׁשים ואחר ּבטהרֹות. רגיל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹויהיה
טהֹורין, ּומׁשקיו אכליו וכל טהֹורין, ּבגדיו הרי - ְְְְְֲֲֳִִֵֵַָָָָָָחברּות
ׁשאינֹו ּפי על ואף החברים, ּכׁשאר הּטהרֹות ּכל על ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָונאמן

חכמים. ְֲִִַָּתלמיד

ואינן‚. ונאמנין, טהרה, ּבחזקת הם הרי - חכמים ְְְְְֱֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתלמידי
הּמקּדׁש, ּבית מּׁשחרב אבל חברּות; ּדברי לקּבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָצריכין
אפּלּו טהרֹות מֹוסרין יהיּו ׁשּלא - ּבעצמן סלסּול ּכהנים ְְְְְְֲֲֲִִִִִֶַָָָֹֹנהגּו

חברּות. ּדברי עליו ׁשּיקּבל עד חכמים, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָלתלמיד

חכם]זקן„. לקּבל,[תלמיד צרי אינֹו - ּביׁשיבה יֹוׁשב ְִִִֵֵֵֵַָָָ
ׁשּיׁשב. מּׁשעה קּבל ְִִֵֶֶַָָָָׁשּכבר

ׁשלׁשה‰. ּבפני לקּבל צרי חברּות, ּדברי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹהמקּבל
ׁשלׁשה ּבפני לקּבל צריכין אין ביתֹו, ּובני ּובניו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹחברים;
ואׁשת טהרה. ּבדר ּומרּגילן מלּמדן, ׁשהּוא מּפני - ְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָחברים
ׁשּמת וחבר ּכחבר; הן הרי ועבדיו, ביתֹו ּובני ּובניו ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָחבר
ׁשּיחׁשדּו. עד חברים, ּבחזקת ביתֹו ּובני ּובניו אׁשּתֹו -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

.Âעבּדֹו וכן לחבר, ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו הארץ, עם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאׁשת
חברּות ּדברי עליהן לקּבל צריכין אּלּו הרי - לחבר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשּנמּכר
הארץ, לעם ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו חבר, אׁשת אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכבּתחּלה;

עבּדֹו ּדבריוכן לקּבל צריכין אין - הארץ לעם ׁשּנמּכר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּכבּתחּלה. ְְֲִֵַָחברּות

.Êטהרֹות לֹו והיּו חברּות, ּדברי עליו ׁשּקּבל הארץ ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעם
נטמאּו' ׁשּלא ּבוּדאי יֹודע 'אני ואמר: הארץ, עם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכׁשהיה
ּכׁשהיּו אסּורֹות הן הרי אחרים, ּבהן ׁשּנתעּסקּו ּבזמן -ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
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מּתרֹות אּלּו הרי - ּבהן נתעּסק ּבעצמֹו הּוא ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻמּקדם;
ּומֹורה טהרֹותיו, על החבר ונׁשאל אדם. לכל ואסּורֹות ְְְֲֳִֵֶֶַַָָָָָָָלֹו,

.ּבכ אֹותֹו חֹוׁשדין ואין לעצמֹו; טהרה ְְְְְֳִֵֶַָָָָּבהן

.Áּגּבאי ׁשּנעׂשה מיסים]חבר גובה מֹוכס,[- אֹו ,לּמל ֲֵֵֶֶֶַַַַָָ
הרעים מּמעׂשיו ּפרׁש מחברּותֹו; אֹותֹו ּדֹוחין - ּבהן ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוכּיֹוצא
ּכבּתחּלה. חברּות ּדברי לקּבל וצרי אדם, ּככל הּוא הרי -ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ

.Ëאחד לדבר ונחׁשד חברּות, ּדברי עליו ׁשּקּבל הארץ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעם
טומאה] החׁשּוד[בדיני וכל ּדבר. אֹותֹו על אּלא חׁשּוד אינֹו -ְֵֶֶַָָָָָָ

לחמּור. נחׁשד לא לקל, והּנחׁשד לקל; נחׁשד ְְְְְְְְֶֶֶַַַָָָָָֹלחמּור,

.Èטמאין אכלין ׁשּמכר ּכגֹון הּטהרֹות, על הּנחׁשד ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָחבר
עד לעֹולם, נאמן אינֹו זה הרי - טהֹורין ׁשהן ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבחזקת

ּגמּורה. ּבתׁשּובה ׁשחזר ְְִִֶֶַַָָָָׁשּיּודע

.‡Èלׁשם ׁשּמכרן הּתרּומה, על אֹו הּׁשביעית על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהחׁשּוד
ׁשל ּדבר על ׁשהחׁשּוד הּטהרֹות; על חׁשּוד זה הרי - ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻחּלין
והאכלין סֹופרים; ּדברי על חׁשּוד הּוא הרי ְְְֲֳִִִֵֵַָָָָּתֹורה,
ּכמֹו סֹופרים, מּדברי אּלא אחרים מטּמאין אין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָהּטמאין,
לאחרים, ּבֹו להעיד נאמן - ּדבר על החׁשּוד וכל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיתּבאר.

ּבֹו דיין]ולדּון חֹוטא[להיות אדם ׁשאין חזקה לאחרים; ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָ
אחרים. ׁשּיהנּו ְֲִֵֵֵֶָּכדי
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ּפרת‡. טהרת על נאמנין הארץ ׁשעּמי ּבארנּו, ְְֱֳִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכבר
אדומה]חּטאת פרה וכן[- ּבּה. מזלזלין אין חמרתּה, מּפני ; ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֻ

אמרּו אם - נסכים ׁשל וׁשמן יין טהרת על הן ְְְֱֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָנאמנין
נזהרין חמרתֹו, מּפני טהרה; ּבחזקת זה הרי הּוא', ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ'טהֹור
והּבּדים הּגּתֹות ּבׁשעת הּתרּומה על הן נאמנין וכן [-ּבֹו. ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

פתיחתם] ּוכליהם,בעונת עצמם מטהרין העם ׁשּכל מּפני -ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
והּבּדים, הּגּתֹות עברּו ּבטהרה. וׁשמנם יינם לעׂשֹות ְְְְְְֲֳִִֵֵַַַַַָָָָָּכדי

נאמנין; ֱִֵֶָָאינם

ׁשל·. ׁשמן אֹו יין חבית הארץ עם לֹו ׁשהביא ּכהן ִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאּלא
טמאה. ּבחזקת ׁשהיא מּפני מּמּנּו, יקּבלּנה לא - ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּתרּומה
- לֹו והביאּה הּבאה, ּגת עד אצלֹו הארץ עם ְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּניחּה
ׁשּלא אׁשּתקד; מּׁשל ׁשהיא יֹודע ׁשהּוא ּפי על אף ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹיקּבלּנה,

והּבּדים. הּגּתֹות ּבׁשעת טמאה עליהם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֻּגזרּו

העם‚. ׁשּגמרּו ּבׁשעה ּגּתֹו אֹו ּבּדֹו ּבית ׁשּנעל הארץ ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָעם
ׁשּׁשהה ּפי על אף - לּכהן מּיד הּמפּתח את והֹולי ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלדר
ּופֹותח ּבא הּכהן הרי - הּגּתֹות ׁשעברּו אחר ימים ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּכּמה

ּומטּבילֹו הארץ]ּבפניו, עם ּתרּומה[את ונֹוטל ,ודֹור ְְְְְִֵֵַָָָ
אּלא הארץ מעם ּתרּומה יּטל לא - כן עׂשה לא ואם ְְְֳִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹּבטהרה;

מקּבלין ׁשאינן מכׁשרין, ׁשאינן ענבים אֹו טמאה.זיתים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻ

ימֹות„. ּבׁשאר ּתרּומה ׁשל חבית הארץ עם לֹו ְְְִִִֵֶֶַָָָָָהביא
ׁשּנאמן מּתֹו - רביעית אפּלּו קדׁש', 'ּבתֹוכּה ואמר: ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשנה,
הּגּתֹות ּבׁשעת אפּלּו הּכל. על נאמן הּקדׁש, טהרת ְֱֲֳִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹעל
נאמנין אינן - הּתרּומה על נאמנין הארץ ׁשעּמי ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוהּבּדים,
אינן וכן לתרּומה; טהֹור ׁשהּוא לֹומר הריקן, הּכלי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָעל
לקדׁש. טהֹור ׁשהּוא לֹומר ריקם, ּכלי על לעֹולם ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹנאמנין

יֹוׁשב‰. הארץ עם וראינּו ׁשמן, אֹו יין ּבתֹוכֹו ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכלי
על נאמן זה הרי - נסכים מּמּנּו להֹוציא ּכדי ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּומׁשּמרֹו

יֹום; ּבׁשבעים ולּבּדים לּגּתֹות קדם ואפּלּו הּכלי, ְְְְֲֳִִִִִִֶַַַַַַָֹטהרת
אמּורים? ּדברים ּבּמה נאמנין. אינן לׁשבעים, קדם ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאבל
חרׂש ּכלי על נאמנין ּבירּוׁשלים, אבל יׂשראל. ארץ ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבׁשאר
ּדּקים ּכלים ּבין לעֹולם; לקדׁש טהֹור ׁשהּוא לֹומר ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהריקן
מלאים ׁשהיּו ּבין ריקנים הּכלים ׁשהיּו ּבין ּגּסים, ּכלים ְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּבין
ׁשּבתֹוכֹו ׁשהּמׁשקין ּפי על אף הּכלי, על נאמן הּוא הרי -ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
הרי הּכלי, ּבתֹו מדרס ׁשהּוא ּבגדֹו היה אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָטמאין;
מּפני ּבהם? הקּלּו מה ּומּפני לקדׁש. טהרה ּבחזקת ְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּכלי

ּכבׁשֹונֹות עֹוׂשין חרס]ׁשאין כלי ּבירּוׁשלים.[לייצור ְִִִִֵֶַָ

.Âהּמֹודעית מודיעין]מן ירושלים]ולפנים[- כלפי -], ְְִִִִַָ
נאמנין; אינן ולחּוץ, הּמֹודעית ּומן חרׂש; ּכלי על ְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנאמנין
ּכיצד? ּכלחּוץ. ּופעמים ּכלפנים ּפעמים עצמּה, ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָהּמֹודעית
זה הרי - ּבידֹו חרׂש ּוכלי יֹוצא הארץ ועם נכנס, חבר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהיה
ׁשניהם היּו לקדׁש; טהֹור ׁשהּוא לֹומר ּבמֹודעית ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹנאמן
לפנים ׁשּיהיּו עד נאמן, אינֹו - יֹוצאין ׁשניהם אֹו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָָנכנסין

הּמֹודעית. ִִַָמן

.Êקדירות]קּדר מן[מוכר לפנים והּניחן קדרֹות, ׁשהביא ְְְִִִִִִֵֵֶַָָ
טהֹורֹות, ׁשהן להם אֹומר והּוא הּלֹוקחין, ּובאּו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָהּמֹודעית,
לא אבל לקדׁש, טהֹורה היא הרי - ּבּה ונכנס קדרה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹולקח
חּוץ ּבּה ויצא קדרה, לקח ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָלתרּומה,
על אף לקדׁש; ּבין לתרּומה ּבין טמאה, זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹלמֹודעית
אּלא נאמן אינֹו - עצמֹו הּקּדר והּוא הּקדרֹות, הן ׁשהן ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּפי

הּמֹודעית. מן ְִִִִַָלפנים

.Áאּלּו הרי - מקֹום ּבכל הּכבׁשן מן חרׂש ּכלי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּלֹוקח
נגע 'ׁשּמא אֹומרין: ואין לתרּומה, ּבין לקדׁש ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹטהֹורין

הראׁשֹון הּסדר מן לקח ואפּלּו הארץ'; עם [שורהּבהן ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
חציֹו;הראשונה] נלקח ּוכבר ּפתּוח ׁשהּכבׁשן ּפי על ואף ,ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ

ׁשּבּכבׁשן. ּכלים על טמאה ּגזרּו ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻׁשּלא

.Ëּברגל הארץ עּמי הרגלים]טמאת ּכטהרה[משלושת , ְְֳֵֶֶֶַַָָָָָֻ
חברים יׂשראל ׁשּכל - חׁשּובה תלמידיהיא [נחשבים ְֲֲִִִֵֵֶָָָ

טהֹוריםחכמים] ּומׁשקיהם ואכליהם ּכּלם ּוכליהם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻּברגל,
לפיכ לרגל. ועֹולים עצמם מטהרין ׁשהּכל מּפני ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּברגל,
על ּבין הּקדׁש על ּבין הרגל, ימֹות ּבכל נאמנים ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהם

לטמאתן. חֹוזרין הרגל, ּומּׁשעבר ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֻהּתרּומה;

.Èּברגל ּבעּסתֹו והּמתחיל חביתֹו מהם]הּפֹותח ,[ומוכר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
טמאה, ּבחזקת העּסה ּוׁשאר החבית ׁשאר הרי - הרגל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻועבר
אּלא ּבּה נגע ׁשּלא ּפי על ואף הארץ; עּמי בּה נגעּו ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהרי
ּבלבד. הרגל ּבימי אּלא טהֹורה אינּה ּכחבר, ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבזמן

.‡Èּכל את מטּבילין היּו טֹוב, יֹום ּבמֹוצאי הרגל, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאחר
ּברגל הארץ עּמי ּבהן ׁשּנגעּו מּפני ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּכלים
תּגעּו ׁשּלא 'הּזהרּו אֹומרין: היּו ּולפיכ החג. ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹּבׁשעת
ׁשּלא ּכדי רגלים; לעֹולי אֹותֹו ׁשּמראין ּבׁשעה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבּׁשלחן',
והערב טבילה צרי ונמצא הרגל, אחר ּבמּגען טמא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיהיה

החמה]ׁשמׁש ּתמיד".[שקיעת "לפני הּפנים: ּבלחם ונאמר , ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָ
מּמזּבח חּוץ ׁשמׁש, והערב טבילה טעּונים היּו הּכלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוכל
לגּביהם. ּכבטלין ׁשּצּפּוייהם מּפני - הּנחׁשת ּומזּבח ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּזהב

.·Èאֹו מת', מּטמאת אני 'טהֹור ׁשאמר: הארץ ְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻעם
ּומטּבילין נאמן, - מת' מּטמאת טהֹור זה 'ּכלי ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשאמר:

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ׁשמׁש, הערב וצרי ּבלבד; הארץ עם טמאת מּׁשּום ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻאֹותֹו
הּזיה צרי אדומה]ואינֹו פרה אמּורים?[ממי ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִֵֶַַָָָָ

מרׁשּות סתם ּכלי הּלֹוקח אבל הּוא'. 'טהֹור ואמר ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָּבׁשּׁשאלּו
עליו ּומּזין הּוא, מת טמא ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין - הארץ ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָעם
חּוץ מקֹום ּבכל הּנמצאים הּכלים ּככל ּוׁשביעי ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָׁשליׁשי
הּנמצאים הּכלים על טמאה ּגזרּו ׁשּלא ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻלירּוׁשלים;

הּספקֹות. ּבטמאת ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻּבירּוׁשלים,

יב ּפרק ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמאי ¤¤¨¨§¦¥§©§§¦הלכֹות

לאּמן‡. ּכלי ׁשּנתן אֹו הארץ, עם אצל ּכלים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּמפקיד
מדרס ּוטמאין מת, טמא טמאים אּלּו הרי - הארץ ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָעם

הזב] טהֹורים[כמדרס - ּבתרּומה אֹוכל ׁשהּוא מּכירֹו ואם .ְְְִִִִֵֶַָ
יֹוׁשבת נּדה ׁשאׁשּתֹו מּפני מדרס; טמאים אבל מת, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמּטמא
ּבבּתי הּטמאֹות מן נזהרין אין ׁשהרי מּדעּתֹו, ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻעליהן

הארץ. ֵֶַָָעּמי

את·. לי 'ׁשמר לֹו: ואמר הארץ, עם ּבפני ּכליו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמּניח
הּניחן מת; מּטמא ּוטהֹורין מדרס, טמאין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵָָאּלּו'
ּבבית ּכליו ׁשכח מת. ּוטמא מדרס טמאין - ּכתפֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָעל
ּגמּורה. הארץ עם רׁשּות ׁשאינּה טהֹורין, הן הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּכנסת
ּומלּמדין טהֹורין; - ׁשהן ּכמֹות ּומצאן ּבּמרחץ, ּכליו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּניח
ׁשּנכנס ּפי על אף - ּובֹורֹו ּגּתֹו הּניח כן. יעׂשה ׁשּלא ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹאֹותֹו

ּבצּדֹו הארץ עם ּומצא ּובא מּפני[לידו]לעיר, טהֹורין; - ְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
ׁשּיּכנס. רׁשּות לֹו ְִֵֵֶֶָׁשאין

טהֹור;‚. ׁשּבּבית ּכל - הארץ לעם ּביתֹו מפּתח ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמֹוסר
הּמפּתח. ׁשמירת אּלא לֹו מסר ְְִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּלא

ּבחּלֹונֹות„. ּכליו עליהם[תאים]הּמּניח ונעל ׁשּבּמרחץ, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
וכן טהֹורין; ּכליו הארץ, לעם הּמפּתח ׁשּנתן ּפי על אף -ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
החֹותם מצא אפּלּו - סימן לֹו עׂשה אֹו החּלֹון, על חתם ֲִִִַַַַַָָָָָָָאם

טהֹורין. ּכליו הרי ְְְֲִֵֵָָֻמקלקל,

הּוא‰. ויׁשב לׁשמרֹו, ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם ְְְְִֵֶַַַַַָָָָהּמּניח
ואת[השומר] הּנכנסין את רֹואה ׁשהּוא ּבזמן - ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָמרחֹוק

ּוכלי הּמׁשקין ּומן האכלין מן ׁשּבּבית ּכל הרי - ְְְֲֳִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹהּיֹוצאין
צמ מּקף ׁשאינֹו ּפתילחרׂש מהודק]יד כיסוי טמאין;[- , ְִִִֵֵֶֶֶָָָֻ

והּמרּכבֹות הּמׁשּכבֹות ומרכב]אבל משכב חרׂש[- ּוכלי ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָ
את לא רֹואה, אינֹו ואם טהֹורין. ּפתיל, צמיד ְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻהּמּקף
היה אפּלּו טמא; ׁשּבּבית ּכל - הּיֹוצאין את ולא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנכנסין

מּפני[השומר] טמא, הּכל - ורגלים ידים ּכרּות אֹו ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹּכפּות
הארץ. עם ּברׁשּות ְִֵֶֶַָָׁשהן

.Âתּכנס ׁשּלא זֹו ּפרה לי 'ׁשמר הארץ: לעם ׁשאמר ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹחבר
והּכלים הּבית הרי - הּכלים' תׁשּבר ׁשּלא אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַֹלּבית,
אמר אם אבל הּפרה. ׁשמירת אּלא לֹו מסר ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹטהֹורים;
אּלּו וכלים הּפרה, ּבֹו תּכנס ׁשּלא זה ּבית לי 'ׁשמר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹלֹו:

טמאין. הם הרי - ּתׁשּברם' ְְְֲִֵֵֵֵֶַֹׁשּלא

.Êּכליו והיּו הארץ, עם ׁשל ּבביתֹו יׁשן ׁשהיה [-חבר ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
לפניובגדיו] וחביתֹו וסנּדליו ראׁשֹו, ּתחת ּומּנחין ְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹֻֻמקּפלין

ּבעליהם, ׁשמירת ּבחזקת ׁשהם מּפני טהֹורין; אּלּו הרי -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַ
יעֹור 'עּתה אֹומר: הּוא ׁשהרי - הארץ עם ּבהם יּגע ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹולא

ּבי'. ְִִַויּביט

.Áויׁשן עליה, ׁשּייׁשן מּטה מחבר ׁשּׁשאל הארץ ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעם
הּמּטה, אֹותּה אּלא טמא אין - חבר ׁשל ּביתֹו ּבתֹו ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָעליה
ולּגע. הּמּטה מאֹותּה ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא מקֹום ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹועד

.Ëּומצאֹו ער והּניחֹו ויצא, ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמּניח
ּכל - יׁשן ּומצאֹו ער ׁשהּניחֹו אֹו יׁשן, ּומצאֹו יׁשן אֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָער,
הּקרֹוב מקֹום ּכל - ער ּומצאֹו יׁשן הּניחֹו טהֹור; ְִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּבּבית
הּמּניח וכן טמא. ּבֹו, ולּגע ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּמּנּו
לפׁשט ׁשּיכֹולין מקֹום עד אּלא טמא, אין - ּביתֹו ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻאּמנין
אֹו ּכּסא ּגּבי על עלּו 'ׁשּמא אֹומרים: ואין ולּגע; ידיהם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאת
ּבּכתל'. למעלה הּתלּויין אכלין אֹו ּבכלים ונגעּו ְְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָֹֻסּלם,

.Èּביתּה ּבתֹו טֹוחנת הארץ עם לאׁשת ׁשהּניחה חבר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאׁשת
הרחים ּפסקה אפּלּו הפסקה]- עשתה -]- ׁשּתים היּו ואפּלּו , ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ

ואין ולּגע. ידיהן את לפׁשט ׁשּיכֹולין מקֹום אּלא טמא, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹאין
ׁשּבּבית, ּכל ּבלׁשה והּׁשנּיה טֹוחנת, האחת 'ׁשּמא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאֹומרין:

נתלת טיפסה]וׁשּמא הּגבֹוהֹות'.[- ּבּמקֹומֹות ועלת ְְְְְִֶַַָָָָ

.‡Èעֹומד ּומצאּתּו יצאת לעני, ּפת להֹוציא ׁשּנכנסה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה
ׁשאין טהֹורֹות; הן הרי ּתרּומה, היּו אפּלּו - ּכּכרֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָּבצד
אׁשת ּומצאה ׁשּיצאה האּׁשה וכן ּברׁשּות. ׁשּלא לּגע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹחזקתֹו
טהֹורה. הּקדרה הרי הּקדרה, מּתחת ּבגחלים חֹותה הארץ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָעם

.·Èמלכּות מס]ּגּבאי גובי למׁשּכן,[- הּבית לתֹו ׁשּנכנסּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָ
'לא לֹומר: נאמנין ּגֹוי, עּמהם יׁש אם טמא; ׁשּבּבית ֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהן. הּגֹוי ׁשאימת מּפני - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנגענּו'
ּבידם. הּמׁשּכֹון ׁשהיה אֹו ׁשּנכנסּו, עדים ׁשם ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבזמן
- נגענּו' לא אבל 'נכנסנּו, מעצמן: הן אמרּו אם ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹאבל

ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר, ׁשהּפה ֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָנאמנין;

.‚Èמקֹום אּלא טמא אין - הּבית לתֹו ׁשּנכנסּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגּנבים
מפחדין ׁשהן מּפני הּגּנבים; ּדבררגלי אּלא מּלבלׁש, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

האכלין הליכתן? ּבמקֹום מטּמאין הן ּומה ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָׁשּנֹוטלין.
הּמׁשּכבֹות אבל הּפתּוחים. חרׂש ּוכלי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָוהּמׁשקין,
ואם טהֹורין; ּפתיל, צמיד הּמּקפין חרׂש ּוכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻוהּמרּכבֹות

טמא. הּכל אּׁשה, אֹו ּגֹוי עּמהן ִִֵֵֶַָָָֹיׁש

.„Èלא מעצמן, והחזירּו ּתׁשּובה ׁשעׂשּו והּגּנבים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּגּבאים
ּבּבית ּׁשהיה מה ּבכל נגענּו 'לא ואמרּו: יראה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמחמת
רגליהן. מקֹום על אפּלּו נאמנין, אּלּו הרי - ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּכׁשּנכנסנּו'

.ÂËׁשּמצאֹו אֹו ּפתּוח, ּומצאֹו ּפתּוח ּביתֹו את ְְִֵֶֶַַַַַָָָָהּמּניח
ּכלּום מּמּנּו נגנב ולא ּפתּוח ּומצאֹו נעּול הּניחֹו אפּלּו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹנעּול,
ּפתחּוהּו 'הּגּנבים אֹומר: ׁשאני טהֹור; ׁשּבּבית ּכל -ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

נכנסּו'. ולא להם והלכּו ְְְְְְְְִִֶָָֹונמלכּו,

.ÊËגרזן]קרּדם ּובא[- זֹו ּבזוית ׁשהּניחֹו אֹו ּבּבית, ׁשאבד ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ
'אדם אֹומר: ׁשאני טמא; הּבית - אחרת ּבזוית ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומצאֹו

ּונטלֹו'. לכאן נכנס ְְְִֵַָָָטמא

.ÊÈאפּלּו - ּבחצר ּכלים וׁשכח ּבחצר, הארץ עם עם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדר
- ּפתיל צמיד מּקף ּתּנּור אֹו ּפתיל, צמיד מּקפֹות ִִִִִַָָָָָָָֻֻחבּיֹות
עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה לּתּנּור ׁשּיעׂשה עד טמאין; אּלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

הארץ. עם ּברׁשּות יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹטפחים,

.ÁÈעם ׁשל ּפתחֹו לפני סּכה אֹו מחיצה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻחבר
ּפתחֹו לפני הארץ לעם סּכה אֹו מחיצה ׁשהיתה אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻהארץ,
טמאים, ׁשּבּמחיצה ּכלים אֹו ׁשּבּסּכה ּכלים - חבר ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשל
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ׁשמׁש, הערב וצרי ּבלבד; הארץ עם טמאת מּׁשּום ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻאֹותֹו
הּזיה צרי אדומה]ואינֹו פרה אמּורים?[ממי ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִֵֶַַָָָָ

מרׁשּות סתם ּכלי הּלֹוקח אבל הּוא'. 'טהֹור ואמר ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָּבׁשּׁשאלּו
עליו ּומּזין הּוא, מת טמא ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין - הארץ ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָעם
חּוץ מקֹום ּבכל הּנמצאים הּכלים ּככל ּוׁשביעי ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָׁשליׁשי
הּנמצאים הּכלים על טמאה ּגזרּו ׁשּלא ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻלירּוׁשלים;

הּספקֹות. ּבטמאת ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻּבירּוׁשלים,

יב ּפרק ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמאי ¤¤¨¨§¦¥§©§§¦הלכֹות

לאּמן‡. ּכלי ׁשּנתן אֹו הארץ, עם אצל ּכלים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּמפקיד
מדרס ּוטמאין מת, טמא טמאים אּלּו הרי - הארץ ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָעם

הזב] טהֹורים[כמדרס - ּבתרּומה אֹוכל ׁשהּוא מּכירֹו ואם .ְְְִִִִֵֶַָ
יֹוׁשבת נּדה ׁשאׁשּתֹו מּפני מדרס; טמאים אבל מת, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמּטמא
ּבבּתי הּטמאֹות מן נזהרין אין ׁשהרי מּדעּתֹו, ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻעליהן

הארץ. ֵֶַָָעּמי

את·. לי 'ׁשמר לֹו: ואמר הארץ, עם ּבפני ּכליו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמּניח
הּניחן מת; מּטמא ּוטהֹורין מדרס, טמאין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵָָאּלּו'
ּבבית ּכליו ׁשכח מת. ּוטמא מדרס טמאין - ּכתפֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָעל
ּגמּורה. הארץ עם רׁשּות ׁשאינּה טהֹורין, הן הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּכנסת
ּומלּמדין טהֹורין; - ׁשהן ּכמֹות ּומצאן ּבּמרחץ, ּכליו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּניח
ׁשּנכנס ּפי על אף - ּובֹורֹו ּגּתֹו הּניח כן. יעׂשה ׁשּלא ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹאֹותֹו

ּבצּדֹו הארץ עם ּומצא ּובא מּפני[לידו]לעיר, טהֹורין; - ְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
ׁשּיּכנס. רׁשּות לֹו ְִֵֵֶֶָׁשאין

טהֹור;‚. ׁשּבּבית ּכל - הארץ לעם ּביתֹו מפּתח ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמֹוסר
הּמפּתח. ׁשמירת אּלא לֹו מסר ְְִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּלא

ּבחּלֹונֹות„. ּכליו עליהם[תאים]הּמּניח ונעל ׁשּבּמרחץ, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
וכן טהֹורין; ּכליו הארץ, לעם הּמפּתח ׁשּנתן ּפי על אף -ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
החֹותם מצא אפּלּו - סימן לֹו עׂשה אֹו החּלֹון, על חתם ֲִִִַַַַַָָָָָָָאם

טהֹורין. ּכליו הרי ְְְֲִֵֵָָֻמקלקל,

הּוא‰. ויׁשב לׁשמרֹו, ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם ְְְְִֵֶַַַַַָָָָהּמּניח
ואת[השומר] הּנכנסין את רֹואה ׁשהּוא ּבזמן - ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָמרחֹוק

ּוכלי הּמׁשקין ּומן האכלין מן ׁשּבּבית ּכל הרי - ְְְֲֳִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹהּיֹוצאין
צמ מּקף ׁשאינֹו ּפתילחרׂש מהודק]יד כיסוי טמאין;[- , ְִִִֵֵֶֶֶָָָֻ

והּמרּכבֹות הּמׁשּכבֹות ומרכב]אבל משכב חרׂש[- ּוכלי ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָ
את לא רֹואה, אינֹו ואם טהֹורין. ּפתיל, צמיד ְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻהּמּקף
היה אפּלּו טמא; ׁשּבּבית ּכל - הּיֹוצאין את ולא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנכנסין

מּפני[השומר] טמא, הּכל - ורגלים ידים ּכרּות אֹו ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹּכפּות
הארץ. עם ּברׁשּות ְִֵֶֶַָָׁשהן

.Âתּכנס ׁשּלא זֹו ּפרה לי 'ׁשמר הארץ: לעם ׁשאמר ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹחבר
והּכלים הּבית הרי - הּכלים' תׁשּבר ׁשּלא אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַֹלּבית,
אמר אם אבל הּפרה. ׁשמירת אּלא לֹו מסר ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹטהֹורים;
אּלּו וכלים הּפרה, ּבֹו תּכנס ׁשּלא זה ּבית לי 'ׁשמר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹלֹו:

טמאין. הם הרי - ּתׁשּברם' ְְְֲִֵֵֵֵֶַֹׁשּלא

.Êּכליו והיּו הארץ, עם ׁשל ּבביתֹו יׁשן ׁשהיה [-חבר ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
לפניובגדיו] וחביתֹו וסנּדליו ראׁשֹו, ּתחת ּומּנחין ְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹֻֻמקּפלין

ּבעליהם, ׁשמירת ּבחזקת ׁשהם מּפני טהֹורין; אּלּו הרי -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַ
יעֹור 'עּתה אֹומר: הּוא ׁשהרי - הארץ עם ּבהם יּגע ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹולא

ּבי'. ְִִַויּביט

.Áויׁשן עליה, ׁשּייׁשן מּטה מחבר ׁשּׁשאל הארץ ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעם
הּמּטה, אֹותּה אּלא טמא אין - חבר ׁשל ּביתֹו ּבתֹו ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָעליה
ולּגע. הּמּטה מאֹותּה ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא מקֹום ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹועד

.Ëּומצאֹו ער והּניחֹו ויצא, ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמּניח
ּכל - יׁשן ּומצאֹו ער ׁשהּניחֹו אֹו יׁשן, ּומצאֹו יׁשן אֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָער,
הּקרֹוב מקֹום ּכל - ער ּומצאֹו יׁשן הּניחֹו טהֹור; ְִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּבּבית
הּמּניח וכן טמא. ּבֹו, ולּגע ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּמּנּו
לפׁשט ׁשּיכֹולין מקֹום עד אּלא טמא, אין - ּביתֹו ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻאּמנין
אֹו ּכּסא ּגּבי על עלּו 'ׁשּמא אֹומרים: ואין ולּגע; ידיהם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאת
ּבּכתל'. למעלה הּתלּויין אכלין אֹו ּבכלים ונגעּו ְְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָֹֻסּלם,

.Èּביתּה ּבתֹו טֹוחנת הארץ עם לאׁשת ׁשהּניחה חבר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאׁשת
הרחים ּפסקה אפּלּו הפסקה]- עשתה -]- ׁשּתים היּו ואפּלּו , ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ

ואין ולּגע. ידיהן את לפׁשט ׁשּיכֹולין מקֹום אּלא טמא, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹאין
ׁשּבּבית, ּכל ּבלׁשה והּׁשנּיה טֹוחנת, האחת 'ׁשּמא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאֹומרין:

נתלת טיפסה]וׁשּמא הּגבֹוהֹות'.[- ּבּמקֹומֹות ועלת ְְְְְִֶַַָָָָ

.‡Èעֹומד ּומצאּתּו יצאת לעני, ּפת להֹוציא ׁשּנכנסה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה
ׁשאין טהֹורֹות; הן הרי ּתרּומה, היּו אפּלּו - ּכּכרֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָּבצד
אׁשת ּומצאה ׁשּיצאה האּׁשה וכן ּברׁשּות. ׁשּלא לּגע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹחזקתֹו
טהֹורה. הּקדרה הרי הּקדרה, מּתחת ּבגחלים חֹותה הארץ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָעם

.·Èמלכּות מס]ּגּבאי גובי למׁשּכן,[- הּבית לתֹו ׁשּנכנסּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָ
'לא לֹומר: נאמנין ּגֹוי, עּמהם יׁש אם טמא; ׁשּבּבית ֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהן. הּגֹוי ׁשאימת מּפני - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנגענּו'
ּבידם. הּמׁשּכֹון ׁשהיה אֹו ׁשּנכנסּו, עדים ׁשם ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבזמן
- נגענּו' לא אבל 'נכנסנּו, מעצמן: הן אמרּו אם ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹאבל

ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר, ׁשהּפה ֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָנאמנין;

.‚Èמקֹום אּלא טמא אין - הּבית לתֹו ׁשּנכנסּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגּנבים
מפחדין ׁשהן מּפני הּגּנבים; ּדבררגלי אּלא מּלבלׁש, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

האכלין הליכתן? ּבמקֹום מטּמאין הן ּומה ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָׁשּנֹוטלין.
הּמׁשּכבֹות אבל הּפתּוחים. חרׂש ּוכלי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָוהּמׁשקין,
ואם טהֹורין; ּפתיל, צמיד הּמּקפין חרׂש ּוכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻוהּמרּכבֹות

טמא. הּכל אּׁשה, אֹו ּגֹוי עּמהן ִִֵֵֶַָָָֹיׁש

.„Èלא מעצמן, והחזירּו ּתׁשּובה ׁשעׂשּו והּגּנבים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּגּבאים
ּבּבית ּׁשהיה מה ּבכל נגענּו 'לא ואמרּו: יראה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמחמת
רגליהן. מקֹום על אפּלּו נאמנין, אּלּו הרי - ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּכׁשּנכנסנּו'

.ÂËׁשּמצאֹו אֹו ּפתּוח, ּומצאֹו ּפתּוח ּביתֹו את ְְִֵֶֶַַַַַָָָָהּמּניח
ּכלּום מּמּנּו נגנב ולא ּפתּוח ּומצאֹו נעּול הּניחֹו אפּלּו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹנעּול,
ּפתחּוהּו 'הּגּנבים אֹומר: ׁשאני טהֹור; ׁשּבּבית ּכל -ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

נכנסּו'. ולא להם והלכּו ְְְְְְְְִִֶָָֹונמלכּו,

.ÊËגרזן]קרּדם ּובא[- זֹו ּבזוית ׁשהּניחֹו אֹו ּבּבית, ׁשאבד ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ
'אדם אֹומר: ׁשאני טמא; הּבית - אחרת ּבזוית ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומצאֹו

ּונטלֹו'. לכאן נכנס ְְְִֵַָָָטמא

.ÊÈאפּלּו - ּבחצר ּכלים וׁשכח ּבחצר, הארץ עם עם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדר
- ּפתיל צמיד מּקף ּתּנּור אֹו ּפתיל, צמיד מּקפֹות ִִִִִַָָָָָָָֻֻחבּיֹות
עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה לּתּנּור ׁשּיעׂשה עד טמאין; אּלּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

הארץ. עם ּברׁשּות יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹטפחים,

.ÁÈעם ׁשל ּפתחֹו לפני סּכה אֹו מחיצה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻחבר
ּפתחֹו לפני הארץ לעם סּכה אֹו מחיצה ׁשהיתה אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻהארץ,
טמאים, ׁשּבּמחיצה ּכלים אֹו ׁשּבּסּכה ּכלים - חבר ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשל
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רׁשּות זֹו ּבמחיצה אֹו זֹו ּבסּכה הארץ לעם ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻמּפני
בה] .[להלך

.ËÈהרי - הארץ עם ׁשל מּגּגֹו למעלה ּגּגֹו ׁשהיה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָחבר
על ואף ּבחזקתן; והן טהרֹות, ּומּניח ּכלים ׁשם ׁשֹוטח ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָזה
אינֹו ולּגע, ידֹו את לפׁשט יכֹול ּגֹוי אֹו הארץ ׁשעם ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּפי
הּגּגֹות היּו .נס יין מּׁשּום ולא טמאה מּׁשּום לא ְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻחֹוׁשׁש
וׁשטח למעלה, הארץ עם ׁשל ּגּגֹו ׁשהיה אֹו זה, ּבצד ְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָזה
ׁשּיכֹול מקֹום ּכל הרי - ּבגּגֹו טהרֹות ׁשהּניח אֹו ּכלים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחבר

טמאה. ּבחזקת ולּגע, ידֹו את לפׁשט הארץ ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֻעם

.Îחבר ׁשל הּפנימית מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָׁשּתי
וׁשֹוטח ּכלים ׁשם מּניח חבר - הארץ עם ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהחיצֹונה
מּפני לׁשם; מּגעת הארץ עם ׁשּיד ּפי על אף ּפרֹות, ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשם

ּכגּנב. עליו ְְִֶַָָָָׁשּנתּפׂש

.‡Îּבפסיפס החלּוקה נמוכה]חצר ּבצד[מחיצה וחבר , ְְְֲִֵֵֵַַָָָָ
ׁשּיד ּפי על אף טהֹורֹות, טהרֹותיו - זה ּבצד הארץ ועם ְְְֳִֶֶֶֶַַַַַָָָָזה

החבר. ּברׁשּות ׁשהם מּפני מּגעת; הארץ ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעם

.·Îּדליֹו ׁשּנפל דלי]חבר הארץ,[- עם ׁשל ּבֹורֹו לתֹו ְְֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשהּנח מּפני טמא; זה הרי - יעלּנּו ּבּמה להביא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻוהל

אחת. ׁשעה הארץ עם ְִֶַַַָָָָּברׁשּות

.‚Îלהֹוציא חבר ׁשל ּביתֹו לתֹו ׁשּנכנסה הארץ עם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאׁשת
ּבהמּתֹו אֹו ּבּתֹו אֹו החבר]ּבנֹו טהֹור,[של ׁשּבּבית ּכל - ְְְִִֶֶַַָָ

קּדר ּברׁשּות. ׁשּלא ׁשּנכנסה קדירות]מּפני ברח[מוכר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
הּפנימּיֹות הרי - לׁשּתֹות וירד ׁשּמֹוכר, קדרֹותיו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהּניח
אמּורים? ּדברים ּבּמה טמאֹות. והחיצֹונֹות ְְְְֲִִִֵֶַַָטהֹורֹות,
והּׁשבים ׁשהעֹוברים מּפני - הרּבים לרׁשּות סמּו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבׁשהּניחן

הליכה. ּבׁשעת ּבחיצֹונֹות ְְֲִִִִַַָנֹוגעים

.„Îאּמנּותֹו ּכלי היּו אֹו הרּבים מרׁשּות רחֹוקֹות ְְְִֵֵַָָָָֻהיּו
למּכר, ׁשהּנחּו מֹוכיחין ׁשּכליו מּפני טמאֹות; הּכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹֻּבידֹו,
הּכל ּבידֹו, אּמנּותֹו ּכלי אין ואם ּבהן. ממׁשמׁשֹות הּכל ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֹֻויד

אדם. ּבהם נגע ׁשּלא חזקתן - ְְֶֶֶַָָָָָָֹטהֹורֹות

.‰Î- ונכנס חנּותֹו, ּפתח על ּומׁשקין אכלין ׁשהּניח ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָחבר
ּבהם. ממׁשמׁשין ׁשהעֹוברים מּפני טמאים, אּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהרי

חמישי יום
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הרי‡. - הּבאה לּגת והּניחן זֹו, לגת ּכליו ׁשּטהר ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּכהן
זה ּכהן ׁשל ּבכליו נֹוגעין הארץ עּמי ׁשאין ּבחזקתן; ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאּלּו
יׂשראל ׁשל אבל טהרֹות. אֹוכל ׁשהּוא מּפני ּגּתֹו, ּבתֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשהן
עם לׁשמר היה 'ּבלּבי ׁשּיאמר: עד טמאֹות, אּלּו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

ּבּכלים'. יּגע ׁשּלא לּגת ׁשּיּכנס ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהארץ

הרי·. הארץ, עּמי ּבאּמנין ּבטהרה יינֹו לעׂשֹות ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהרֹוצה
מטּביל ׁשמן, עֹוׂשה היה אם וכן הּבֹוצרין; את מטּביל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָזה

השמן]הּבּדדין את עד[הדורכים האּמנין על לעמד וצרי ; ְֲִִִַַַַַָָָָֹֻ
טבילה הלכֹות יֹודעים אינם ׁשהרי - ּבפניו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָׁשּיטּבלּו
הּגדר, לאחֹורי ונפנּו הּבד, ּבית לפתח חּוץ יצאּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוחציצה.
טהֹורין? והם ירחיקּו ּכּמה עד ּבטהרתן. אּלּו הרי - ְְְְְְֲֳִִֵֵֵַַַָָָָָוחזרּו
חזרּו - מעיניו נסּתרּו אם אבל מעיניו; יּסתרּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹעד

ׁשמׁשן. ויעריבּו ׁשנּיה, ּפעם ׁשּיטּבלּו עד ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֻלטמאתן,

נאמנין‚. לפניהם, טמאה ׁשּנמצאת והּבֹוצרים ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּבּדדין
ׁשּביניהן ּבּתינֹוקֹות וכן נגענּו'; 'לא לומרלֹומר [נאמנים ְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ

נגע] לא .שהתינוק

עליהם„. ונעל הּבד לבית והכניסן הּבּדדין, את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהמטהר
ּכּלֹו הּבד ּבית הרי - ּבמדרס ׁשּנטמאּו ּכלים ׁשם היּו אם -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
מּקדם אֹותן ראה ואפּלּו הּכלים. ּבאֹותן נגעּו ׁשּמא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹטמא,
הּבד ּבית הרי - טמאתם מּפני הּכלים, מאֹותם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻנזהרין
טמא; הּמסיט ׁשאין ּומדּמין אֹותן, הסיטּו ׁשּמא ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמא;

הּסט. ּבטמאת ּבקיאין הארץ עּמי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻׁשאין

ועֹוברין‰. טהרֹות, טעּונין ּופֹועליו חּמריו [הולכים]היּו ְְְְֲִִַָָָָָ
טהֹורֹות; אּלּו הרי מּמיל, יֹותר ׁשהפליגּו ּפי על אף - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָלפניו
לּגע, מפחדין והן ׁשֹומרן, ׁשהּוא ּבחזקת ׁשהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמּפני
אמר אם אבל אחרינּו'. הּוא ׁשהרי יבֹוא, 'עכׁשו ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָואֹומרים:
מעיניו, ׁשּנתּכּסּו ּכיון - אחריכם' אבֹוא ואני 'צאּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם:

טמאֹות. הן ְֲֵֵֵהרי

.Â,ּומהּל ּבטּלית ועֹוטף ּבחלּוק לבּוׁש ׁשהיה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָחבר
ּבֹו, נזהר והייתי החלּוק, את לׁשמר היה 'ּבלּבי ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָֹואמר:
והּטּלית ּבטהרתֹו; החלּוק הרי - הּטּלית' מן ּדעּתי ְְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַַַַָָָוהּסחּתי
ּכתפֹו, על סל היה הארץ. עם ּבּה נגע ׁשּמא ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָטמאה,
הּסל את לׁשמר היה 'ּבלּבי ואמר: הּסל, ּבתֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּומגרפה

מ לא אבל המטּמאּה, מּדבר הּמגרפה את ּדברולׁשמר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
הלאה]הּפֹוסלּה' מטמאה שאינה טומאה טהֹור,[- הּסל - ְַַַָָ

מּפני ּפסּולה, ׁשּבּסל ּתרּומה וכל טמאה; ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָוהּמגרפה
מן מׁשּתּמׁש היה ׁשּבּסל. האכלין ׁשּפֹוסלת ְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמגרפה
נמצאת ּכ ואחר חּלין, ׁשהיא ּבחזקת ּבטהרה ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהחבית
ּבאכילה; אסּורה זֹו הרי טהֹורה, ׁשהיא ּפי על אף - ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָּתרּומה
וטהֹור ּבתרּומה ּפֹוסל ׁשהּוא יֹום, טבּול ּבּה נגע ְְְִֵֶֶַָָָָָׁשּמא
למׁשּמר ּתרּומה מׁשּמר ּדֹומה ואינֹו ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻּבחּלין,
מּדבר אפּלּו לׁשמרּה היה 'ּבלּבי אמר: ואם ְְְְֲִִִִִִַָָָָָָָֻחּלין.
ׁשל ּכלים לֹו נתחּלפּו ּבאכילה. מּתרת זֹו הרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻהּפֹוסלּה',
ׁשל ּכלים מׁשּמר ׁשאינֹו נטמאּו; - ּולבׁשם חל, ּבׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבת
חברֹות, נׁשים ּבׁשּתי מעׂשה ׁשּבת. ׁשל ּככלים ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹחל
לפני מעׂשה ּובא הּמרחץ; ּבבית ּכליהן להן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנתחּלפּו

מעפרּתֹו נפלה אפּלּו הּכלים. וטּמאּו מּמּנּו,[סודר]חכמים, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָ
ׁשּמא ּגזרה נטמאת; - לֹו ּונתנּה לי', 'ּתנה לחבר: ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָואמר

אֹו הארץ, עם לֹו נוספת:]יּתנּנה סיבה החבר[- יהיה ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
אּלא ּככליו, ׁשּלֹו ׁשאינן ּכלים מׁשּמר אדם ׁשאין - ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמׁשּמרּה

עליו. וסמ הֹודיעֹו ּכן ְִִֵַָָָאם

.Êהּניח טהֹורֹות. אּלּו הרי - טהרֹות והּניח ׁשּמת, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָחבר
והּזה נטמאּו, ׁשּמא אֹומר: ׁשאני טמאֹות; הם הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָּכלים,
ׁשּמא אֹו ּבּׁשביעי; עליהן הּזה לא ועדין ּבּׁשליׁשי, ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹעליהן
לא עדין ׁשּמא אֹו הטּביל; לא ועדין ּבּׁשביעי, עליהן ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹהּזה

עּקר. ּכל עליהן ֲִִֵֶָָָהּזה

.Áוהּלה ,'טהרֹותי 'נטמאּו אחד: עד לֹו ׁשאמר ְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָָמי
הכחיׁשֹו ואם טמאֹות; הן והרי נאמן, זה הרי - ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָׁשֹותק
ׁשנים. ׁשּיעידּו עד ּבחזקתן, הן הרי - נטמאּו' 'לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹואמר:

עֹוׂשה מתעסק]היה ּולאחר[- ּבזבחים, אֹו ּבטהרֹות עּמֹו ְְְִִִִֶַַָָָָ
ׁשעׂשיתי 'טהרֹות ּבֹו: ׁשּפגע ּבׁשעה לֹו ואמר מצאֹו, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָזמן

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

נתּפּגלּו' עּמ ׁשעׂשיתי ּו'זבחים נטמאּו', נפסלועּמ -] ְְְְְְְִִִִִִִֶַָָ
לֹובמחשבה] אמר ולא ּבֹו ּפגע אם אבל נאמן; זה הרי -ְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָֹ

נאמן; אינֹו - לֹו ואמר ׁשנּיה ּפעם ּבֹו ּפגע ּכ ואחר ְְְְֱִֵֶַַַַַַָָָָָּכלּום,
טהרה. ּבחזקת וטהרֹותיו ּכׁשרּות, ּבחזקת זבחיו הרי ְְְְְְְֲֳֳֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

zF`nHd zFa` x`W zFkld¦§§¨£©ª§
ּדין (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֹיׁש
ׁשכבת טמאת ּדין (ג) ׁשרץ; טמאת ּדין (ב) נבלה; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֻֻֻטמאת
מּדברי וטמאתּה ּכׁשרץ, מטּמאה זרה ועבֹודה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻזרע.

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִִֵֵֵָסֹופרים.

א ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות

מטּמא‡. - מּבׂשרּה ּכּזית הּטמאֹות; מאבֹות אב ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֻהּנבלה,
האדם את ּומטּמא ּבאויר; חרׂש ּוכלי ּבמּגע, וכלים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאדם
ׁשּנגע אדם ּכיצד? הּזב. ּכמרּכב ּבגדים, לטּמא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבמּׂשא
נגע ואם לטמאה. ראׁשֹון הּוא והרי נטמא, - ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻּבנבלה
וכן טהֹורין; הם הרי - ּבנבלה מּגעֹו ּבׁשעת אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָּבכלים,
מטּמא ולד ואין ולד, ׁשהּוא לפי - טהֹורין ׁשעליו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּכלים
ּבׁשעת ּכלים מטּמא - הּנבלה את הּנֹוׂשא אבל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּכלים.
ּבגדיו"; יכּבס - נבלתם את "והּנׂשא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנׂשיאתֹו,
ולא אדם לא מטּמא ואינֹו לטמאה. ראׁשֹון הּבגדים, ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָֹֹֻואֹותן
ּבמטּמאי ׁשּבארנּו ּכמֹו נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ואפּלּו חרׂש, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּכלי

ּומֹוׁשב. ְִָָמׁשּכב

מן·. ּבין ּבאכילה הּמּתרין מן ּבין וחּיה, ּבהמה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻאחד
ּוׁשחיטת ּבכּזית. מטּמא ּבׂשרן ּכּלן מתּו, אם - ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֻהאסּורין
מקֹום; ּבכל אֹותּה מטהרת טהֹורה, וחּיה טהֹורה ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָּבהמה
אּלּו הרי - ּבחּוץ וקדׁשים ּבעזרה, חּלין ׁשחט ְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻואפּלּו
ּכמֹו נבלה, זֹו הרי - ּבּׁשחיטה ּפסּול ארע ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָטהֹורין;

ּבמּׂשא. ּומטּמאה ׁשחיטה, ּבהלכֹות ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָׁשּבארנּו

ּבּה;‚. מֹועלת הּׁשחיטה אין טמאה, וחּיה טמאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבהמה
ׁשּמתה אֹו החֹונק אֹו הּנֹוחר אֹו אֹותּה, הּׁשֹוחט ְֵֵֵֵֶֶַַַָָָואחד
לענין מצטרפֹות הּנבלֹות וכל נבלה. זֹו הרי - ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָּכדרּכּה

טהֹורֹות. ואחד טמאֹות אחד לכּזית, ְְְְְִֵֶֶַַָָָֻטמאה

שבעצם]מח„. אינֹו[- - הּנבלה ודם ּכבׂשר. הּוא הרי , ְְְֲֵֵֵַַַָָָֹ
ׁשאינֹו טמאין, ּכמׁשקין הּוא הרי אּלא ּכנבלה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמטּמא

הּתֹורה. מן ּכלים, ולא אדם ְְִִֵֵַַָָָֹמטּמא

"וחלב‰. ׁשּנאמר: טהֹור, - ׁשּמתה טהֹורה ּבהמה ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָחלב
מּׁשּום ׁשאּסּורֹו מי מלאכה", לכל יעׂשה טרפה, וחלב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָנבלה

הכׁשר ואם ּוטרפה. טומאה]נבלה ּבּמׁשקין[לקבלת ְְְְְִִֵֵַַַָָֻ
משקים]הּמכׁשירין ז' ואינֹו[- טמאין, ּכאכלין זה הרי - ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַָָ

הפרׁשה קדם הּכליה את החֹופה ּבחלב והּנֹוגע נבלה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכבׂשר
הכליה] ּכּמה[מן ׁשהרי עצמּה; ּבּכליה ּכנֹוגע טמא, זה הרי -ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

בשר]חּוטין טמאה,[של ּבהמה אבל ּבחלב. מּמּנה נמׁשכין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
חלּבּה ואחד ּבׂשרּה אחד - טהֹורה ּובין טמאה ּבין ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָוחּיה

הּנבלה. ּכבׂשר ּבכּזית, וכלים אדם ּומטּמא ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻלטמאה,

.Âחיה]הּכֹוי ספק בהמה ספק ּכבׂשרֹו,[- מטּמא חלּבֹו - ְְְִֵֶַַָ
וקדׁשים, ּתרּומה עליו ׂשֹורפין אין ,לפיכ ּבספק. ְְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָָֻוטמאתֹו
אכילת אֹו הּמקּדׁש ּביאת על טמאתֹו על ּכרת חּיבין ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻואין

ָָָקדׁשיו.

.Ê;העצמֹות הּנבלֹות: מן מטּמאין ׁשאין דברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָואּלּו
והּטלפים הרגלים]והּקרנים כפות עּקרן[- אפּלּו [שורשן]- ְְְְֲִִִִַַַַַָָָ

ּפי על אף והעֹור, ּדם; ויֹוציא החי מן יחת ׁשאם ,ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהר
והאלל מעּבד; לעור]ׁשאינֹו הדבוק והּמרק[בשר והּגידים, , ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻ

ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה עּמּה. הּמתּבּׁשלין ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָוהּתבלין
ּכׁשהן אּלּו מּכל ּבאחד הּנֹוגע אבל הּנבלה. מן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּפרׁשּו
- ּכּזית ּבּבׂשר ׁשּיהיה והּוא, טמא; זה הרי ּבּבׂשר, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמחּברין

לכּזית. מצטרף אּלּו מּכל אחד ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשאין

.Áׁשּפלטּתּו ּבין כשהופשטהאלל, בעור דבוק נשאר -] ְֲֵֶַָָָ
[- ׁשּפלטּתּובאמצעות ּבין -]סּכין אינֹו[הפשיטתו - חּיה ְִֵֵֶַַַָָ

אחר]מצטרף דבר ּכּנסֹו[עם ואם יחד]לכּזית; החתיכות [את ְְְְִִִִֵַַָ
מטּמא. - ּכּזית ּבֹו ְְִֵַַַָָוהיה

.Ëׁשל החזיר עֹור ּכבׂשרן: ׁשעֹורֹותיהן ּבהמֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָואּלּו
ועֹור הּבׁשת, ּבית ועֹור הרּכה, הּגמל חטֹורת ועֹור ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹיּׁשּוב,

עובר]הּׁשליל מטּמאין[- אּלּו הרי - האליה ׁשּתחת ועֹור , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ
הּל אֹו עּבדן, ואם הּנבלה. דרך]מן עֹובדּה[- ּכדי [-ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ

עיבוד] מעׂשהשיעור ּבהן עׂשה ואם טהֹורים. אּלּו הרי -ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָ
עֹובדּה. ּכדי ּבהן הּל ׁשּלא ּפי על אף טהֹורין, - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבּטלן

לקפיפתֹו ׁשּטליּה חמֹור אזן לסלו]ּכיצד? טלאי עשאה -], ְְֲִִֵֶֶַָָָֹ
היא ואיזֹו מילין. ארּבעת עֹובדּה? ּכדי הּוא ּכּמה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָטהֹורה.

טענּה ׁשּלא זמן ּכל רּכה? משא]חטֹורת זמן[- הּגיע ; ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ
-[בגיל] זמּנּה ׁשּיּגיע קדם ׁשּטענּה אֹו טענּה, ולא ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹלטען

ספק. זה ֲֵֵֶָהרי

.È,טהֹורה ּבין טמאה ּבין חּיה, אֹו ּבהמה נבלת ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּמפׁשיט
ׁשהפׁשיט ּכיון - הפׁשיט לׁשטיח אם - ּגּסה ּבין ּדּקה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבין
זה ּבעֹור הּנֹוגע טפחים, ׁשני והּוא אחיזה, ּכדי העֹור ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָמן
ּבעֹור הּנֹוגע טפחים, ׁשני הפׁשט ׁשּלא ועד טהֹור; ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻׁשהפׁשט,

חמת העֹור מן לעׂשֹות ּכדי הפׁשיט ּבּבׂשר. -[נוד]ּכנֹוגע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
הפׁשיטּה ואם החזה. ּכל את ׁשּיפׁשיט עד חּבּור, העֹור ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהרי
ּכנֹוגע ּבעֹור והּנֹוגע חּבּור, ּכּלֹו העֹור הרי - ּבלבד ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻמרגלּה
הּמפׁשיט וכן הּבׂשר. מעל ּכּלֹו העֹור ׁשּיפריׁש עד ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻּבּבׂשר,
הּצּואר ׁשעל עֹור ּכּלֹו. העֹור ׁשּיפׁשיט עד חּבּור, - ְְִִִֶֶַַַַַַָָָֻּבּׁשרצים
לטּמא, חּבּור ׁשהּוא עֹור וכל ּכּלֹו. את ׁשּיפׁשיט עד חּבּור, -ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֻ
ונגעה ׁשחּוטה, היתה ׁשאם להתטּמא; חּבּור הּוא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָּכ

הּבׂשר. טּמא - חּבּור ׁשהּוא זה ּבעֹור ְְִִֵֶֶַָָָֻטמאה

.‡Èּבּציב הּנֹוגע - נבלה ּכּזית עליו ׁשּיׁש [חוט]עֹור ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשּכנגּדֹו ּובׂשערה מּמּנּו, הכזית]הּיֹוצא העֹור[כנגד מאחֹורי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּדברים ּבּמה לּבׂשר. ׁשֹומר ּבׂשערֹו ׁשהעֹור מּפני נטמא; -ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשּפלטּתּו -[השאירתו]אמּורים? סּכין ּפלטּתּו אבל חּיה; ְְֲֲִִֶַַַַָָָָ

מרּדד היה העֹור.[דק]אם ּגב על ּבטל , ְִֵַַָָָָָֻ

.·Èהעֹור נבלה, ּבׂשר זיתים חציי ּכׁשני עליו ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָעֹור
ׁשאינֹו ׁשּכל - ּבמּׂשא ולא ּבמּגע לא מטּמאין ואינן ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמבּטלן;
ׁשני אבל ּבמּׂשא. מטּמא אינֹו ּבמּגע, הּנבלה מן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָמטּמא
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נתּפּגלּו' עּמ ׁשעׂשיתי ּו'זבחים נטמאּו', נפסלועּמ -] ְְְְְְְִִִִִִִֶַָָ
לֹובמחשבה] אמר ולא ּבֹו ּפגע אם אבל נאמן; זה הרי -ְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָֹ

נאמן; אינֹו - לֹו ואמר ׁשנּיה ּפעם ּבֹו ּפגע ּכ ואחר ְְְְֱִֵֶַַַַַַָָָָָּכלּום,
טהרה. ּבחזקת וטהרֹותיו ּכׁשרּות, ּבחזקת זבחיו הרי ְְְְְְְֲֳֳֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

zF`nHd zFa` x`W zFkld¦§§¨£©ª§
ּדין (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֹיׁש
ׁשכבת טמאת ּדין (ג) ׁשרץ; טמאת ּדין (ב) נבלה; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֻֻֻטמאת
מּדברי וטמאתּה ּכׁשרץ, מטּמאה זרה ועבֹודה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻזרע.

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִִֵֵֵָסֹופרים.

א ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות

מטּמא‡. - מּבׂשרּה ּכּזית הּטמאֹות; מאבֹות אב ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֻהּנבלה,
האדם את ּומטּמא ּבאויר; חרׂש ּוכלי ּבמּגע, וכלים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאדם
ׁשּנגע אדם ּכיצד? הּזב. ּכמרּכב ּבגדים, לטּמא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבמּׂשא
נגע ואם לטמאה. ראׁשֹון הּוא והרי נטמא, - ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻּבנבלה
וכן טהֹורין; הם הרי - ּבנבלה מּגעֹו ּבׁשעת אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָּבכלים,
מטּמא ולד ואין ולד, ׁשהּוא לפי - טהֹורין ׁשעליו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּכלים
ּבׁשעת ּכלים מטּמא - הּנבלה את הּנֹוׂשא אבל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּכלים.
ּבגדיו"; יכּבס - נבלתם את "והּנׂשא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנׂשיאתֹו,
ולא אדם לא מטּמא ואינֹו לטמאה. ראׁשֹון הּבגדים, ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָֹֹֻואֹותן
ּבמטּמאי ׁשּבארנּו ּכמֹו נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ואפּלּו חרׂש, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּכלי

ּומֹוׁשב. ְִָָמׁשּכב

מן·. ּבין ּבאכילה הּמּתרין מן ּבין וחּיה, ּבהמה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻאחד
ּוׁשחיטת ּבכּזית. מטּמא ּבׂשרן ּכּלן מתּו, אם - ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֻהאסּורין
מקֹום; ּבכל אֹותּה מטהרת טהֹורה, וחּיה טהֹורה ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָּבהמה
אּלּו הרי - ּבחּוץ וקדׁשים ּבעזרה, חּלין ׁשחט ְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻואפּלּו
ּכמֹו נבלה, זֹו הרי - ּבּׁשחיטה ּפסּול ארע ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָטהֹורין;

ּבמּׂשא. ּומטּמאה ׁשחיטה, ּבהלכֹות ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָׁשּבארנּו

ּבּה;‚. מֹועלת הּׁשחיטה אין טמאה, וחּיה טמאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבהמה
ׁשּמתה אֹו החֹונק אֹו הּנֹוחר אֹו אֹותּה, הּׁשֹוחט ְֵֵֵֵֶֶַַַָָָואחד
לענין מצטרפֹות הּנבלֹות וכל נבלה. זֹו הרי - ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָּכדרּכּה

טהֹורֹות. ואחד טמאֹות אחד לכּזית, ְְְְְִֵֶֶַַָָָֻטמאה

שבעצם]מח„. אינֹו[- - הּנבלה ודם ּכבׂשר. הּוא הרי , ְְְֲֵֵֵַַַָָָֹ
ׁשאינֹו טמאין, ּכמׁשקין הּוא הרי אּלא ּכנבלה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמטּמא

הּתֹורה. מן ּכלים, ולא אדם ְְִִֵֵַַָָָֹמטּמא

"וחלב‰. ׁשּנאמר: טהֹור, - ׁשּמתה טהֹורה ּבהמה ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָחלב
מּׁשּום ׁשאּסּורֹו מי מלאכה", לכל יעׂשה טרפה, וחלב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָנבלה

הכׁשר ואם ּוטרפה. טומאה]נבלה ּבּמׁשקין[לקבלת ְְְְְִִֵֵַַַָָֻ
משקים]הּמכׁשירין ז' ואינֹו[- טמאין, ּכאכלין זה הרי - ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַָָ

הפרׁשה קדם הּכליה את החֹופה ּבחלב והּנֹוגע נבלה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכבׂשר
הכליה] ּכּמה[מן ׁשהרי עצמּה; ּבּכליה ּכנֹוגע טמא, זה הרי -ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

בשר]חּוטין טמאה,[של ּבהמה אבל ּבחלב. מּמּנה נמׁשכין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
חלּבּה ואחד ּבׂשרּה אחד - טהֹורה ּובין טמאה ּבין ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָוחּיה

הּנבלה. ּכבׂשר ּבכּזית, וכלים אדם ּומטּמא ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻלטמאה,

.Âחיה]הּכֹוי ספק בהמה ספק ּכבׂשרֹו,[- מטּמא חלּבֹו - ְְְִֵֶַַָ
וקדׁשים, ּתרּומה עליו ׂשֹורפין אין ,לפיכ ּבספק. ְְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָָֻוטמאתֹו
אכילת אֹו הּמקּדׁש ּביאת על טמאתֹו על ּכרת חּיבין ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻואין

ָָָקדׁשיו.

.Ê;העצמֹות הּנבלֹות: מן מטּמאין ׁשאין דברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָואּלּו
והּטלפים הרגלים]והּקרנים כפות עּקרן[- אפּלּו [שורשן]- ְְְְֲִִִִַַַַַָָָ

ּפי על אף והעֹור, ּדם; ויֹוציא החי מן יחת ׁשאם ,ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהר
והאלל מעּבד; לעור]ׁשאינֹו הדבוק והּמרק[בשר והּגידים, , ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻ

ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה עּמּה. הּמתּבּׁשלין ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָוהּתבלין
ּכׁשהן אּלּו מּכל ּבאחד הּנֹוגע אבל הּנבלה. מן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּפרׁשּו
- ּכּזית ּבּבׂשר ׁשּיהיה והּוא, טמא; זה הרי ּבּבׂשר, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמחּברין

לכּזית. מצטרף אּלּו מּכל אחד ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשאין

.Áׁשּפלטּתּו ּבין כשהופשטהאלל, בעור דבוק נשאר -] ְֲֵֶַָָָ
[- ׁשּפלטּתּובאמצעות ּבין -]סּכין אינֹו[הפשיטתו - חּיה ְִֵֵֶַַַָָ

אחר]מצטרף דבר ּכּנסֹו[עם ואם יחד]לכּזית; החתיכות [את ְְְְִִִִֵַַָ
מטּמא. - ּכּזית ּבֹו ְְִֵַַַָָוהיה

.Ëׁשל החזיר עֹור ּכבׂשרן: ׁשעֹורֹותיהן ּבהמֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָואּלּו
ועֹור הּבׁשת, ּבית ועֹור הרּכה, הּגמל חטֹורת ועֹור ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹיּׁשּוב,

עובר]הּׁשליל מטּמאין[- אּלּו הרי - האליה ׁשּתחת ועֹור , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ
הּל אֹו עּבדן, ואם הּנבלה. דרך]מן עֹובדּה[- ּכדי [-ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ

עיבוד] מעׂשהשיעור ּבהן עׂשה ואם טהֹורים. אּלּו הרי -ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָ
עֹובדּה. ּכדי ּבהן הּל ׁשּלא ּפי על אף טהֹורין, - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבּטלן

לקפיפתֹו ׁשּטליּה חמֹור אזן לסלו]ּכיצד? טלאי עשאה -], ְְֲִִֵֶֶַָָָֹ
היא ואיזֹו מילין. ארּבעת עֹובדּה? ּכדי הּוא ּכּמה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָטהֹורה.

טענּה ׁשּלא זמן ּכל רּכה? משא]חטֹורת זמן[- הּגיע ; ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ
-[בגיל] זמּנּה ׁשּיּגיע קדם ׁשּטענּה אֹו טענּה, ולא ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹלטען

ספק. זה ֲֵֵֶָהרי

.È,טהֹורה ּבין טמאה ּבין חּיה, אֹו ּבהמה נבלת ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּמפׁשיט
ׁשהפׁשיט ּכיון - הפׁשיט לׁשטיח אם - ּגּסה ּבין ּדּקה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבין
זה ּבעֹור הּנֹוגע טפחים, ׁשני והּוא אחיזה, ּכדי העֹור ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָמן
ּבעֹור הּנֹוגע טפחים, ׁשני הפׁשט ׁשּלא ועד טהֹור; ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻׁשהפׁשט,

חמת העֹור מן לעׂשֹות ּכדי הפׁשיט ּבּבׂשר. -[נוד]ּכנֹוגע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
הפׁשיטּה ואם החזה. ּכל את ׁשּיפׁשיט עד חּבּור, העֹור ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהרי
ּכנֹוגע ּבעֹור והּנֹוגע חּבּור, ּכּלֹו העֹור הרי - ּבלבד ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻמרגלּה
הּמפׁשיט וכן הּבׂשר. מעל ּכּלֹו העֹור ׁשּיפריׁש עד ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻּבּבׂשר,
הּצּואר ׁשעל עֹור ּכּלֹו. העֹור ׁשּיפׁשיט עד חּבּור, - ְְִִִֶֶַַַַַַָָָֻּבּׁשרצים
לטּמא, חּבּור ׁשהּוא עֹור וכל ּכּלֹו. את ׁשּיפׁשיט עד חּבּור, -ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֻ
ונגעה ׁשחּוטה, היתה ׁשאם להתטּמא; חּבּור הּוא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָּכ

הּבׂשר. טּמא - חּבּור ׁשהּוא זה ּבעֹור ְְִִֵֶֶַָָָֻטמאה

.‡Èּבּציב הּנֹוגע - נבלה ּכּזית עליו ׁשּיׁש [חוט]עֹור ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשּכנגּדֹו ּובׂשערה מּמּנּו, הכזית]הּיֹוצא העֹור[כנגד מאחֹורי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּדברים ּבּמה לּבׂשר. ׁשֹומר ּבׂשערֹו ׁשהעֹור מּפני נטמא; -ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשּפלטּתּו -[השאירתו]אמּורים? סּכין ּפלטּתּו אבל חּיה; ְְֲֲִִֶַַַַָָָָ

מרּדד היה העֹור.[דק]אם ּגב על ּבטל , ְִֵַַָָָָָֻ

.·Èהעֹור נבלה, ּבׂשר זיתים חציי ּכׁשני עליו ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָעֹור
ׁשאינֹו ׁשּכל - ּבמּׂשא ולא ּבמּגע לא מטּמאין ואינן ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמבּטלן;
ׁשני אבל ּבמּׂשא. מטּמא אינֹו ּבמּגע, הּנבלה מן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָמטּמא
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ׁשהרי טמא, אֹותן הּנֹוׂשא - ּבקיסם ׁשּתחבן זיתים ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָחציי
והּוא חּבּור; אדם חּבּורי ׁשאין טהֹור, ונֹוגע ּכּזית; ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָנׂשא

מרּדדין ׁשניהן ׁשּיּנטלּו[דקים]ׁשּיהיּו ּכדי ּבזה, זה ּודבּוקין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻ
ּבפני וזה עצמֹו ּבפני זה זית חצי היה אם אבל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכאחד;
טהֹור. הּיֹום, ּכל והביא הֹולי אפּלּו - אחד ּבקיסם ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָעצמֹו,

.‚È- הּכלב מּלאכל ונפסל והבאיׁש, ׁשּנפסד נבלה ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּבׂשר
נצל ,לפיכ וקרש]טהֹור; שנימוח אם[בשר ספק הּנבלה, ְְִִֵֵֶֶַָָָָ

יכֹול אם - ׁשּיבׁש נבלה ּבׂשר מטּמא. אינֹו אֹו ּבכּזית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָמטּמא
מטּמא; לכלב, וראּוי לח ולחזר לעת מעת ּבפֹוׁשרין ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹלׁשרֹות
מטּמא. אינֹו טמאין ּכאכלין ואפּלּו טהֹור, - לאו ְְְֲֳִִִִֵֵֵַַָָָָואם

.„Èלמאכל ראּוי ואינֹו מעּקרֹו, סרּוח ׁשהיה נבלה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבׂשר
ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר "לּגר ׁשּנאמר: טהֹור, זה הרי - ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאדם

ׁשּיה עד לּגר.ואכלּה", ראּויה ּתחּלתּה יה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

.ÂËוכרעי ּכפרׁש היא הרי - נבלה ׁשל צואה]ׁשליה -], ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָ
מתטּמאה לאכילה, עליה חׁשב ואם ּכנבלה; מטּמאה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָואינּה
מּכלּום. טהֹורין נבלה, ׁשל והחלב הּקבה אכלין. ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻטמאת

.ÊËּדם חררת ׁשּׁשפעה מת]ּבהמה עובר של דם -[גוש ְְֲֵֶַָָָָָ
ּבמּגע לא מטּמאה אינּה - הּבכֹורה מן ׁשּנפטרה ּפי על ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹאף
ּבטלה ׁשהיא לפי נפל, צּורת ּבּה ׁשּיהיה עד ּבמּׂשא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹולא
ׁשהיתה ּפי על אף טהֹורה, היא לפיכ עּמּה; הּיֹוצא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּברב

אּמּה. ּגב על לּגר ְִֵַַַָָראּויה

.ÊÈ- הּׁשחּוטה מן רב אם - ּבׁשחּוטה ׁשּנתערבה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹנבלה
אם אבל ּבמּגע; מטּמא הּכל ואין ּבּׁשחּוטה, הּנבלה ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹּבטלה

ׁשּתחזר לׁשחּוטה אפׁשר ׁשאי נטמא; הּכל, תיהפךנׂשא -] ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ּכׁשּתסרח,להיות] ׁשּתטהר אפׁשר - הּנבלה אבל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנבלה,

ּתּבטל. ְִִֵָָלפיכ
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מטּמאה‡. אינּה - ׁשּנׁשחטה טמאה חּיה אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה
עד אֹו ׁשּתמּות, עד מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל נבלה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמּׁשּום

נחרּה טמאין. ּכאכלין היא והרי ראׁשּה; את ,[הרגה]ׁשּיּתיז ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
זמן ּכל אכלין, טמאת אפּלּו ּבּה אין - מפרּכסת היא ְְְְֲֲֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻועדין
לבני אסּור המפרּכסת מן הּפֹורׁש ואבר מפרּכסת. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשהיא
החי. מן ּכפֹורׁש מּמּנה, הּפֹורׁש ּובׂשר החי; מן ּכפֹורׁש ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹנח,
מפרּכסת. היא ועדין ּבׁשחיטתּה, ׁשּנפסלה טהֹורה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוכן

אחד ּבּה וושט]ׁשחט קנה אין[מהסימנים, - אחד רב אֹו , ֵֶֶַָָָָֹ
אֹו לׁשנים, הּבהמה חּלק ׁשּתמּות. עד ּכלל, טמאה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּבּה

ׁשּלּה וחלל יר שסביבה]ׁשּנּטלה נבלה,[בשר זֹו הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָ
אם וכן ּבחּיים. היא ׁשעדין אפּלּו ּובמּׂשא, ּבמּגע ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָּומטּמאה
הרי - עּמּה ּבׂשר ורב מפרקת ׁשּנׁשּברה אֹו מּגּבּה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹקרעּה

ּדבר. לכל ּכנבלה ְְִֵָָָָזֹו

ידֹו·. הרֹועה והֹוׁשיט מעיה, ּבתֹו עּברּה ׁשּמת ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻּבהמה
הּנֹוגע זה הרי - ּבטהֹורה ּבין טמאה, ּבבהמה ּבין - ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָונגע

העֹולם. לאויר הּנפל ׁשּיצא עד טהֹור. ֲִֵֵֵֶֶַַַָָָּבֹו

טמאין‚. ּבין חּיין, ּכׁשהן וחּיה הּבהמה מן הּפֹורׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבׂשר
אבל ּכנבלה. מטּמא ואינֹו טהֹור, הּוא הרי - טהֹורין ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָּבין
מן אבר אחד - ּכנבלה מטּמא מהן, הּפֹורׁש החי מן ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאבר
הּׁשליל מן הּפֹורׁש אבר אֹו עצמּה, הּבהמה מן הּפֹורׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהחי

היה[עובר] אפּלּו - ׁשעּור להם אין והאברים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשּבבטנּה.
ּכברּיתֹו, האבר ׁשּיהיה והּוא מטּמא; ּפחֹות, אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכׂשעֹורה
ארּוכה להעלֹות ּכדי ּבׂשר עליו ויהיה ועצמֹות, וגידין ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּבׂשר

רפואה] אֹו[- ּבחי, ארּוכה מּלהעלֹות ּפחֹות הּבׂשר היה ;ְֲֲִַַַַָָָָָָ
עצמֹו מהעצם]ׁשחסר טהֹור.[נחסר זה הרי - ְֲֵֵֶֶַָָ

ׁשהן„. ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא והּׂשפה והּלׁשֹון ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּכליה
חליפין עֹוׂשין ואין נחתכו]אברים, אם בחזרה -[גדלים ְֲִִִִֵֵָ

ואי ּכבׂשר.הֹואיל הן הרי עצם, ּבהן ן ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָ

ׁשאינן‰. חּיה, אֹו ּבבהמה המדלּדלין האבר אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּבׂשר
הּגּוף ּבׁשאר ּולהּדבק לחזר ולהתרפאות]יכֹולין אינן[- - ְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ

ּכׁשאר הן והרי ּבחּיים; ׁשהּבהמה זמן ּכל ּכנבלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמטּמאין
נׁשחטה ּבמקֹומן. טמאה מקּבלין הכׁשרּו, אם - ְְְְְְְֲֳִִִִִַָָָָֻֻאכלין
ׁשאין ּכנבלה; מטּמאין ואינן ּבׁשחיטה, הכׁשרּו - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻהּבהמה
מתה אם אבל מחּיים. ׁשּפרׁשּו ּכמֹו אֹותן עֹוׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּׁשחיטה

הכׁשר צרי ּבּה, מדלּדל ׁשהיה הּבׂשר - [לקבלתהּבהמה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻ
צריטומאה] ואינֹו החי, מן אבר מּׁשּום מטּמא והאבר, ;ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

אבר ּבין ּומה הּנבלה. מן אבר מּׁשּום מטּמא ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהכׁשר,
החי, מן מאבר הּפֹורׁש ׁשהּבׂשר הּנבלה? מן לאבר החי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמן
ּבכּזית מטּמא הּנבלה, מן מאבר הּפֹורׁש והּבׂשר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָטהֹור;

ׁשעּור. לֹו אין וזה וזה ּובמּׂשא. ְְְִֵֶֶַַָָָּבמּגע

.Âׁשהיא ּפי על אף - ּכׁשרה ׁשחיטה ׁשּנׁשחטה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָטרפה
את הּׁשֹוחט וכן טהֹורה; היא הרי ּבאכילה, ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָאסּורה
מידי מטהרּתּו אּמֹו ׁשחיטת - מת עּבר ּבּה ּומצא ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻהּבהמה,

ׁשמֹונה ּבן ּבּה מצא הריון]נבלה. על[חודשי אף - נטרף חי ְְְִֵֶַַַַָָָָָ
מידי מטהרּתּו ׁשחיטתֹו אין ׁשּנטרף, אחר ׁשּנׁשחט ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּפי

למינֹו ׁשאין לפי גילו]נבלה; ּבהמה[- ולד ,לפיכ ׁשחיטה. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ׁשהה ּבתֹו[מלידתו]ׁשּלא ׁשחטֹו אם - ּגמּורין ימים ׁשבעה ְְְְִִִִֶָָָָָֹ

ּכנפל. ׁשהּוא מּפני מטהרּתּו, ׁשחיטתֹו אין - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשבעה

.Êקדם חי ּתׁשעה ּבן ּבּה ּומצא הּבהמה, את ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשֹוחט
ּכמֹו ׁשחיטה צרי ׁשאינֹו ּפי על אף - הּקרקע על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשּיהּל
אּמֹו, נטמאת אם - מטהרּתּו אּמֹו ׁשחיטת ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַׁשּבארנּו,
ׁשאין טהֹור; הּוא הרי אּמֹו, נתנּבלה ואם הּוא; נטמא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹלא
על ואף נבלה, טמאת ולא אכלין טמאת לא מטּמא ְְְְְְֳִֵֵַַַַַַַָָֹֹֻֻהחי

ׁשּיפריס קדם מת ואם מאבריה. ּכאבר ׁשהּוא [העמידּפי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
אּמֹופרסותיו] ׁשּׁשחיטת טהֹור, הּוא הרי - קרקע ּגּבי ְְֲִִֵֵֶַַַַַָעל

ְֲַַמטהרּתּו.

.Áהּתֹורה מן טהֹורה ׁשהיא ּפי על אף - ׁשּנׁשחטה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָטרפה
מעלה וזֹו סֹופרים; מּדברי נטמא הּקדׁש, ּבּה נגע אם -ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ

ּבּקדׁש. ׁשעׂשּו ְֵֶֶַָָֹיתרה

.Ë,וחתכּה ידֹו, העּבר והֹוציא לילד, המקּׁשה ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻּבהמה
ּבׂשר ּוׁשאר נבלה, ׁשּנחּת האבר - אּמֹו את ׁשחט ּכ ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָואחר
האבר - חתכּה ּכ ואחר אּמֹו, את ׁשחט טהֹור; ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהעּבר
טרפה מּגע - העּבר ּבׂשר ּוׁשאר ׁשּנׁשחטה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּכטרפה
הּתרּומה. את לא אבל הּקדׁש, את מטּמא ׁשהּוא ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשחּוטה,

סימן ׁשחיטת ּבין ידֹו את העּבר וושט]הֹוציא או [קנה ְִִִֵֶַָָָָֻ
לסימן סימן ׁשחיטת מצטרף - וחתכּה סימן, ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָלׁשחיטת

נבלה. מידי האבר ְְִֵֵֵֵֶַָָלטהר

.Èיׂשראל ואפּלּו ּבמּׂשא; ּומטּמא נבלה, - הּנכרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָׁשחיטת
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אחד ּכראּוי. ׁשחיטה יפה ּבסּכין וׁשחט ּגּביו, על ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָעֹומד
ּתֹוׁשב ּגר אֹו הּכּותי ואחד מצוות]הּנכרי, ז' שקיבל -[גוי ְְִִֵֶַַָָָ

וקרֹוב נבלה. נראה]ׁשחיטתם מּדברי[- זה ׁשאף ּבעיני, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּתק וטמאת זרה עבֹודה טמאת ׁשהרי - רבּתּהסֹופרים ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֻֻ

נתרחקּו זרה עבֹודה ּובגלל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּדבריהם,
אסּורה היא והלא ּתאמר: ואם ׁשחיטתן. ונאסרה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹהּגֹוים,
ׁשהרי מטּמא, ּבאכילה האסּור ּכל לא ּתֹורה? ּדין ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּבאכילה
טמאה על ּכרת לחּיב אפׁשר ואי ּוטהֹורה. אסּורה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻהּטרפה
ּברּורה. ּבראיה אּלא קדׁשיו, ואכילת מקּדׁש ּביאת על ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָזֹו

.‡Èהירך]קּולית עצם נֹוׂשאּה,[- אֹו ּבּה הּנֹוגע - הּנבלה ְְִֵֵַַַָָָ
אינֹו ּבמּגע, מטּמא ׁשאינֹו הּנבלה מן ּדבר ׁשּכל ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָטהֹור;
נֹוׂשאּה, אֹו ּבּה הּנֹוגע - ׁשהּוא ּכל נּקבה ּבמּׂשא. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָמטּמא
מתקׁשקׁש הּמח ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹטמא.

העצם] ארּוכה[כשמנענעים מעלה אינּה ׁשהרי [רפואה, ֲֲֲֵֵֶַָָָ
חיה] ּבֹובבהמה יׁש אם - ּבמקֹומֹו עֹומד היה אם אבל ;ְֲִִִֵֵָָָ

ּבמּגע מטּמאה זֹו הרי מּבחּוץ, לעצם ארּוכה להעלֹות ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּכדי
העצם היא ׁשהּקּולית ּפרׁשנּו, ּוכבר האברים. ּככל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּובמּׂשא

צדדיו. מּׁשני ְְִֵַָָָהּסתּום

.·Èהרי - נּקבּה לא ועדין לנּקבּה, עליה ׁשחּׁשב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹקּולית
מחּסר אם ספק, ּבּדבר יׁש ׁשהרי טמא; ספק ּבּה ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּנֹוגע

מעׂשה. ּכמחּסר אינֹו אֹו מעׂשה, ּכמחּסר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָֻֻנקיבה
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מּפי‡. הּתֹורה; מן מטּמאה הּטהֹור, העֹוף ְְְִִִִַַַַָָָָנבלת
נבלה ּתאכל אׁשר נפׁש "וכל ׁשּנאמר: ׁשּזה למדּו, ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשמּועה
אינֹו - ּבּמים" ורחץ ּבגדיו וכּבס - ּובּגר ּבאזרח ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּוטרפה,
מּׁשּום אסּור ׁשהּוא ּבלבד, הּטהֹור העֹוף ּבנבלת אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמדּבר
לא מטּמאה אינּה טמאתּה? היא וכיצד ּוטרפה. ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹֻנבלה
ּכׁשהיא אּלא הּפה, ּבתֹו ּכׁשהיא ולא ּבמּׂשא, ולא ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבמּגע
ּתאכל", אׁשר נפׁש "וכל ׁשּנאמר: - הּבליעה ּבית ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבתֹו

הּנפׁש ּבבית ּכׁשהיא אּלא מטּמאה הנאתאינּה עיקר שם -] ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
לטמאתּההנפש] ׁשעּור לתת - "ּתאכל" ׁשּנאמר: וזה .ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹֻ

"וכּבס ּבּה: נאמר והרי ּכּזית. ׁשהיא אכילה, ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּכׁשעּור
ׁשּיפרׁש עד ּבגדיו מטּמא ּבּה ׁשהּמתטּמא מלּמד - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבגדיו"
העֹוף מּנבלת ּכּזית הּבֹולע ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָמּמטּמאיו,
ראׁשֹון ונעׂשּו טּמאן, - ּבליעתֹו ּבׁשעת ּבכלים ונגע ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָהּטהֹור,
לא - ּבליעתֹו ּבׁשעת חרׂש ּובכלי ּבאדם נֹוגע היה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻלטמאה.
ׁשּבלע ואחר הּטמאֹות. אבֹות ּבׁשאר ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻטּמאן,
לטמאה ראׁשֹון ּככל הּוא ׁשהרי ּכלים, ׁשאר מטּמא אינֹו -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
טבילה טעּון ׁשהּוא ּפי על ׁשאף מּמטּמאיו; ׁשּפרׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאחר

ׁשמׁש שקיעה]והערב ּכלי.[- מטּמא אינֹו , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַ

טמאה·. לטּמא מחׁשבה, צריכה הּטהֹור העֹוף נבלת ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֻאין
הרי מקֹום, מּכל ּכּזית מּמּנה ׁשּבלע ּכיון אּלא החמּורה; ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָזֹו
זֹו הרי - לאכילה עליה חּׁשב הּבליעה. ּבבית מטּמאה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָזֹו
אף לטמאה, ראׁשֹון ּכאכל היא והרי אכלין; טמאת ְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָֹֻֻמּטּמאה
הכׁשר. צריכה אינּה אחרת; טמאה בּה נגעה ׁשּלא ּפי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻעל

ׁשהן‚. ּפי על אף ּכן; אינן הּנׂשרפין ּוׂשעירין אדּמה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּפרה

צריכין - לאכילה עליהן חּׁשב אם ּבהן, הּמתעּסק ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמטּמאין
אכלין. טמאת יּטּמאּו ּכ ואחר הּטמאה, ּבהן ְְְְֳִִִֶֶַַַַַַָָָָֻֻׁשּתּגע

ּבכֹוׁש(„). ׁשּתחבֹו ּבהמה, מּנבלת מקל]ּכּזית והכניס[- ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
מ האּׁשה מעי ׁשללתֹו ּבליעתֹו לתֹו ׁשהכניסֹו אֹו ּלמּטה, ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָ

מּׁשּום טמא זה הרי - מטּמאה העֹוף ׁשּנבלת ּבּמקֹום ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחברֹו
הּספר. ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוגע, מּׁשּום לא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹנֹוׂשא,

וכּיֹוצא‰. ּבחזרת הּטהֹור העֹוף נבלת מּבׂשר ּכּזית ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּכֹור
טמא; זה הרי ּבגרֹונֹו, נגע ׁשּלא ּפי על אף - ּובלעֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבּה,

ּבסיב דקים]ּכרכֹו טהֹור.[חוטים זה הרי - ּובלעֹו ְְְֲִֵֶָָָ

.Âקדם הקיאּה ׁשּבלעּה ואחר הּטהֹור, העֹוף נבלת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּבֹולע
תתעכל]ׁשּתתאּכל לגרֹונֹו[- ּכׁשּתצא מטּמא אינֹו זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַ

ּבׁשעת אּלא הּנפׁש ּבבית מטּמאה ׁשאינּה ׁשּמקיאּה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשעה
אֹותּה. ׁשּמקיא ּבׁשעה לא ְְִִֵֶָָָָֹּבליעה,

.Êּבבית מקצתֹו ׁשּבלעֹו, הּטהֹור העֹוף נבלת ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָמעי
הּבליעה ּבבית יׁש אם - ּפיו ּבתֹו ּבחּוץ ּומקצתֹו ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהּבליעה

טהֹור. לאו, ואם טמא; זה הרי ְֲִִֵֵֶַַָָָּכּזית,

.Á.מתטּמא אינֹו ּכּזית, ּבֹו ׁשאין ׁשלם אבר מּמּנה ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבלע
ואם נטמא; ּכּזית, ּבּה יׁש אם - ואכלּה צּפֹור, נטל ְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָאפּלּו

טהֹור. ָָלאו,

.Ëוהּנֹוצה העוף]הּכנפים על ׁשהן[שנשארו ּפי על אף - ְְִִֵֶַַַַַָָ
אינן - אכלין טמאת ּומטּמאין ּומתטּמאין ְְְְְֳֳִִִִִֵַַַָָָָֻּכאכלין,
הּמקֹומֹות אבל לכּזית; הּטהֹור העֹוף ּבנבלת ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָמצטרפין
הן הרי - והּצּפרנים החרטֹום, מן לּבׂשר הּקרֹובים ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהרּכים
הּזנב, וראׁש אגּפין, ראׁשי לכּזית. ּומצטרפין ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹּכבׂשר,

מצטרפין. אינן - הרּכֹות אפּלּו ְְְֲֲִִִֵַָָָָָוהעצמֹות,

.Èאֹו הרּכין, העצמֹות מן הּטהֹור, העֹוף מּנבלת ְֲִִִִֵַַַָָָָָָהאֹוכל
הּׁשלל ּומן הּגידין, אשכול]מן כמין ּביצים[- [שבתוךׁשל ִִִִִֵֶֶֶַַ

טהֹור;גופם] זה הרי - מּמּנּו החי מן ּומּבׂשר הּדם, ּומן ,ֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּומּבני הּקרקבן, ּומן ּביצים, ׁשל האׁשּכֹול מן האֹוכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻאבל

החלב את ׁשהמחה אֹו השומן]הּמעים, -]- ּוגמאֹו ּבאּור ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
אֹוכל. ּבכלל ׁשהּׁשֹותה מּבׂשרּה, ּכאֹוכל טמא זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

הסריחֹו ׁשהרי טהֹור, - ּוגמאֹו ּבחּמה .[-קלקלו]המחהּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

.‡È;טהֹורה הּכלב, מּלאכל ׁשּנפסדה הּטהֹור העֹוף ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹנבלת
מעת ּבפֹוׁשרין להּׁשרֹות יכֹולה ואינּה ּכחרׂש, יבׁשה אם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָוכן
נצל והאֹוכל טהֹורה. זֹו הרי - ׁשהיתה לכמֹות ותחזר ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלעת

וניקרש] שנימוח טהֹור.[בשר זה הרי הּטהֹור, העֹוף נבלת ְֲִֵֶֶַַָָָׁשל

.·Èׁשחיטתֹו - ּכׁשרה ׁשחיטה ונׁשחט ׁשּנטרף, טהֹור ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָעֹוף
טרפה ונמצא נמלק, ואם ּבעזרה; נׁשחט ואפּלּו ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָמטהרּתּו,
עֹוף ׁשהּׁשֹוחט אֹומר, נמצאת מטהרּתּו. מליקתֹו אין -ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
הרי - חּלין ּבין קדׁשים ּבין ּבפנים, ּבין ּבחּוץ ּבין - ְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָֻטהֹור
ּבחּוץ קדׁשים ׁשּמלק אֹו ּבפנים, חּלין והּמֹולק טהֹור; ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻזה

הּבליעה. ּבבית ּבגדים מטּמאין אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָ

.‚Èולא לקרּבן, ראּויין היּו אם - ּבפנים קדׁשים ְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹהּמֹולק
טהֹורין. אּלּו הרי - ּבמקֹומן ׁשּבארנּו מּומין ּבהם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָנמצאּו

טהֹורה;ּכּיֹו - ּכהלכתּה ׁשּנערפה ערּופה עגלה ּבֹו, צא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ירידתּה אחרי נׁשחטה אם וכן ּכקדׁשים. ּבּה, ּכתּוב ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָָּכּפרה
ׁשחיטתּה אֹותּה הּצילה ּבהניה, ׁשאסּורה ּפי על אף - ְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָלּנחל

נבלה. ְִֵֵָמידי
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אחד ּכראּוי. ׁשחיטה יפה ּבסּכין וׁשחט ּגּביו, על ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָעֹומד
ּתֹוׁשב ּגר אֹו הּכּותי ואחד מצוות]הּנכרי, ז' שקיבל -[גוי ְְִִֵֶַַָָָ

וקרֹוב נבלה. נראה]ׁשחיטתם מּדברי[- זה ׁשאף ּבעיני, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּתק וטמאת זרה עבֹודה טמאת ׁשהרי - רבּתּהסֹופרים ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֻֻ

נתרחקּו זרה עבֹודה ּובגלל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּדבריהם,
אסּורה היא והלא ּתאמר: ואם ׁשחיטתן. ונאסרה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹהּגֹוים,
ׁשהרי מטּמא, ּבאכילה האסּור ּכל לא ּתֹורה? ּדין ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּבאכילה
טמאה על ּכרת לחּיב אפׁשר ואי ּוטהֹורה. אסּורה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻהּטרפה
ּברּורה. ּבראיה אּלא קדׁשיו, ואכילת מקּדׁש ּביאת על ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָזֹו

.‡Èהירך]קּולית עצם נֹוׂשאּה,[- אֹו ּבּה הּנֹוגע - הּנבלה ְְִֵֵַַַָָָ
אינֹו ּבמּגע, מטּמא ׁשאינֹו הּנבלה מן ּדבר ׁשּכל ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָטהֹור;
נֹוׂשאּה, אֹו ּבּה הּנֹוגע - ׁשהּוא ּכל נּקבה ּבמּׂשא. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָמטּמא
מתקׁשקׁש הּמח ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹטמא.

העצם] ארּוכה[כשמנענעים מעלה אינּה ׁשהרי [רפואה, ֲֲֲֵֵֶַָָָ
חיה] ּבֹובבהמה יׁש אם - ּבמקֹומֹו עֹומד היה אם אבל ;ְֲִִִֵֵָָָ

ּבמּגע מטּמאה זֹו הרי מּבחּוץ, לעצם ארּוכה להעלֹות ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּכדי
העצם היא ׁשהּקּולית ּפרׁשנּו, ּוכבר האברים. ּככל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּובמּׂשא

צדדיו. מּׁשני ְְִֵַָָָהּסתּום

.·Èהרי - נּקבּה לא ועדין לנּקבּה, עליה ׁשחּׁשב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹקּולית
מחּסר אם ספק, ּבּדבר יׁש ׁשהרי טמא; ספק ּבּה ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּנֹוגע

מעׂשה. ּכמחּסר אינֹו אֹו מעׂשה, ּכמחּסר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָֻֻנקיבה

שישי יום
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מּפי‡. הּתֹורה; מן מטּמאה הּטהֹור, העֹוף ְְְִִִִַַַַָָָָנבלת
נבלה ּתאכל אׁשר נפׁש "וכל ׁשּנאמר: ׁשּזה למדּו, ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשמּועה
אינֹו - ּבּמים" ורחץ ּבגדיו וכּבס - ּובּגר ּבאזרח ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּוטרפה,
מּׁשּום אסּור ׁשהּוא ּבלבד, הּטהֹור העֹוף ּבנבלת אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמדּבר
לא מטּמאה אינּה טמאתּה? היא וכיצד ּוטרפה. ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹֻנבלה
ּכׁשהיא אּלא הּפה, ּבתֹו ּכׁשהיא ולא ּבמּׂשא, ולא ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבמּגע
ּתאכל", אׁשר נפׁש "וכל ׁשּנאמר: - הּבליעה ּבית ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבתֹו

הּנפׁש ּבבית ּכׁשהיא אּלא מטּמאה הנאתאינּה עיקר שם -] ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
לטמאתּההנפש] ׁשעּור לתת - "ּתאכל" ׁשּנאמר: וזה .ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹֻ

"וכּבס ּבּה: נאמר והרי ּכּזית. ׁשהיא אכילה, ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּכׁשעּור
ׁשּיפרׁש עד ּבגדיו מטּמא ּבּה ׁשהּמתטּמא מלּמד - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבגדיו"
העֹוף מּנבלת ּכּזית הּבֹולע ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָמּמטּמאיו,
ראׁשֹון ונעׂשּו טּמאן, - ּבליעתֹו ּבׁשעת ּבכלים ונגע ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָהּטהֹור,
לא - ּבליעתֹו ּבׁשעת חרׂש ּובכלי ּבאדם נֹוגע היה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻלטמאה.
ׁשּבלע ואחר הּטמאֹות. אבֹות ּבׁשאר ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻטּמאן,
לטמאה ראׁשֹון ּככל הּוא ׁשהרי ּכלים, ׁשאר מטּמא אינֹו -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
טבילה טעּון ׁשהּוא ּפי על ׁשאף מּמטּמאיו; ׁשּפרׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאחר

ׁשמׁש שקיעה]והערב ּכלי.[- מטּמא אינֹו , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַ

טמאה·. לטּמא מחׁשבה, צריכה הּטהֹור העֹוף נבלת ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֻאין
הרי מקֹום, מּכל ּכּזית מּמּנה ׁשּבלע ּכיון אּלא החמּורה; ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָזֹו
זֹו הרי - לאכילה עליה חּׁשב הּבליעה. ּבבית מטּמאה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָזֹו
אף לטמאה, ראׁשֹון ּכאכל היא והרי אכלין; טמאת ְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָֹֻֻמּטּמאה
הכׁשר. צריכה אינּה אחרת; טמאה בּה נגעה ׁשּלא ּפי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻעל

ׁשהן‚. ּפי על אף ּכן; אינן הּנׂשרפין ּוׂשעירין אדּמה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּפרה

צריכין - לאכילה עליהן חּׁשב אם ּבהן, הּמתעּסק ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמטּמאין
אכלין. טמאת יּטּמאּו ּכ ואחר הּטמאה, ּבהן ְְְְֳִִִֶֶַַַַַַָָָָֻֻׁשּתּגע

ּבכֹוׁש(„). ׁשּתחבֹו ּבהמה, מּנבלת מקל]ּכּזית והכניס[- ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
מ האּׁשה מעי ׁשללתֹו ּבליעתֹו לתֹו ׁשהכניסֹו אֹו ּלמּטה, ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָ

מּׁשּום טמא זה הרי - מטּמאה העֹוף ׁשּנבלת ּבּמקֹום ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחברֹו
הּספר. ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוגע, מּׁשּום לא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹנֹוׂשא,

וכּיֹוצא‰. ּבחזרת הּטהֹור העֹוף נבלת מּבׂשר ּכּזית ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּכֹור
טמא; זה הרי ּבגרֹונֹו, נגע ׁשּלא ּפי על אף - ּובלעֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבּה,

ּבסיב דקים]ּכרכֹו טהֹור.[חוטים זה הרי - ּובלעֹו ְְְֲִֵֶָָָ

.Âקדם הקיאּה ׁשּבלעּה ואחר הּטהֹור, העֹוף נבלת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּבֹולע
תתעכל]ׁשּתתאּכל לגרֹונֹו[- ּכׁשּתצא מטּמא אינֹו זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַ

ּבׁשעת אּלא הּנפׁש ּבבית מטּמאה ׁשאינּה ׁשּמקיאּה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשעה
אֹותּה. ׁשּמקיא ּבׁשעה לא ְְִִֵֶָָָָֹּבליעה,

.Êּבבית מקצתֹו ׁשּבלעֹו, הּטהֹור העֹוף נבלת ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָמעי
הּבליעה ּבבית יׁש אם - ּפיו ּבתֹו ּבחּוץ ּומקצתֹו ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהּבליעה

טהֹור. לאו, ואם טמא; זה הרי ְֲִִֵֵֶַַָָָּכּזית,

.Á.מתטּמא אינֹו ּכּזית, ּבֹו ׁשאין ׁשלם אבר מּמּנה ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבלע
ואם נטמא; ּכּזית, ּבּה יׁש אם - ואכלּה צּפֹור, נטל ְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָאפּלּו

טהֹור. ָָלאו,

.Ëוהּנֹוצה העוף]הּכנפים על ׁשהן[שנשארו ּפי על אף - ְְִִֵֶַַַַַָָ
אינן - אכלין טמאת ּומטּמאין ּומתטּמאין ְְְְְֳֳִִִִִֵַַַָָָָֻּכאכלין,
הּמקֹומֹות אבל לכּזית; הּטהֹור העֹוף ּבנבלת ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָמצטרפין
הן הרי - והּצּפרנים החרטֹום, מן לּבׂשר הּקרֹובים ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהרּכים
הּזנב, וראׁש אגּפין, ראׁשי לכּזית. ּומצטרפין ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹּכבׂשר,

מצטרפין. אינן - הרּכֹות אפּלּו ְְְֲֲִִִֵַָָָָָוהעצמֹות,

.Èאֹו הרּכין, העצמֹות מן הּטהֹור, העֹוף מּנבלת ְֲִִִִֵַַַָָָָָָהאֹוכל
הּׁשלל ּומן הּגידין, אשכול]מן כמין ּביצים[- [שבתוךׁשל ִִִִִֵֶֶֶַַ

טהֹור;גופם] זה הרי - מּמּנּו החי מן ּומּבׂשר הּדם, ּומן ,ֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּומּבני הּקרקבן, ּומן ּביצים, ׁשל האׁשּכֹול מן האֹוכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻאבל

החלב את ׁשהמחה אֹו השומן]הּמעים, -]- ּוגמאֹו ּבאּור ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
אֹוכל. ּבכלל ׁשהּׁשֹותה מּבׂשרּה, ּכאֹוכל טמא זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

הסריחֹו ׁשהרי טהֹור, - ּוגמאֹו ּבחּמה .[-קלקלו]המחהּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

.‡È;טהֹורה הּכלב, מּלאכל ׁשּנפסדה הּטהֹור העֹוף ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹנבלת
מעת ּבפֹוׁשרין להּׁשרֹות יכֹולה ואינּה ּכחרׂש, יבׁשה אם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָוכן
נצל והאֹוכל טהֹורה. זֹו הרי - ׁשהיתה לכמֹות ותחזר ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלעת

וניקרש] שנימוח טהֹור.[בשר זה הרי הּטהֹור, העֹוף נבלת ְֲִֵֶֶַַָָָׁשל

.·Èׁשחיטתֹו - ּכׁשרה ׁשחיטה ונׁשחט ׁשּנטרף, טהֹור ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָעֹוף
טרפה ונמצא נמלק, ואם ּבעזרה; נׁשחט ואפּלּו ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָמטהרּתּו,
עֹוף ׁשהּׁשֹוחט אֹומר, נמצאת מטהרּתּו. מליקתֹו אין -ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
הרי - חּלין ּבין קדׁשים ּבין ּבפנים, ּבין ּבחּוץ ּבין - ְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָֻטהֹור
ּבחּוץ קדׁשים ׁשּמלק אֹו ּבפנים, חּלין והּמֹולק טהֹור; ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻזה

הּבליעה. ּבבית ּבגדים מטּמאין אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָ

.‚Èולא לקרּבן, ראּויין היּו אם - ּבפנים קדׁשים ְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹהּמֹולק
טהֹורין. אּלּו הרי - ּבמקֹומן ׁשּבארנּו מּומין ּבהם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָנמצאּו

טהֹורה;ּכּיֹו - ּכהלכתּה ׁשּנערפה ערּופה עגלה ּבֹו, צא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ירידתּה אחרי נׁשחטה אם וכן ּכקדׁשים. ּבּה, ּכתּוב ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָָּכּפרה
ׁשחיטתּה אֹותּה הּצילה ּבהניה, ׁשאסּורה ּפי על אף - ְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָלּנחל

נבלה. ְִֵֵָמידי
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.„Èּבבית מטּמאה ואינּה טהֹורה, - הּטמא העֹוף ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָנבלת
היא הרי - והכׁשרה לאכילה, עליה חּׁשב ואם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻהּבליעה;
והּנֹוצה, הּכנפים, לטמאה. ראׁשֹון ׁשהן טמאין, ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכאכלין
הרי - ׁשּלּה הּצּפרנים ּומן החרטֹום מן הרּכין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָוהּמקֹומֹות

ּכבׂשרּה. ְִֵָָהן

.ÂËאבר - הּטמא העֹוף ואחד הּטהֹור, העֹוף ְֵֵֶֶֶַַָָָָָָאחד
"ּולאּלה ׁשּנאמר: ּכלל; טמאה ּבֹו ואין טהֹור, מהן ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻהּפֹורׁש
לֹו ׁשאין העֹוף, את להֹוציא - הּבהמה" לכל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּתּטּמאּו

הּׁשמּועה ּומּפי רבינו]ּפרסה; ּבא[ממשה ׁשּלא למדּו, ְְְִִֶַַָָָָֹ
חּיה. ׁשל אֹו ּבהמה ׁשל החי מן אבר לטּמא אּלא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּכתּוב

.ÊËהעֹוף ּכנבלת הּוא הרי העֹוף, מן הּמת מן ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָאבר
טמאה מטּמא טהֹור, עֹוף נבלת היתה אם מּמּנּו: ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּפרׁש
לאכילה, עליו חּׁשב ואם ּבכּזית; הּבליעה ּבבית ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָחמּורה
מטּמא טמא, עֹוף נבלת היתה ואם אכלין. טמאת ְְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַָָָָֻמטּמא
אכלין מטּמא ואינֹו והכׁשר; עליו, חּׁשב אם אכלין, ְְְְְֳֳִִִִֵֵֵַַַָָָָֻֻטמאת
לטּמא, האכלין ּכל ּכׁשעּור ּכביצה, ּבֹו ׁשּיהיה עד ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחרים,

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

ד ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות

והעכּבר,‡. החלד, והן - ּבּתֹורה האמּורין ׁשרצים ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשמֹונה
- והּתנׁשמת והחמט, והּלטאה, והּכח, והאנקה, ְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹוהּצב,

טמאה. לענין 'ׁשרץ' הּנקראין והן ׁשוה, ּכּלן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻֻטמאת

וכלים·. אדם מטּמא הּטמאֹות, מאבֹות אב - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּׁשרץ
ּבֹו, והּנֹוגע ּבמּׂשא; מטּמא ואינֹו ּבאויר, חרׂש ּוכלי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבמּגע,
ּכעדׁשה טמאתן וׁשעּור מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻאינֹו

צמח] לכעדׁשה.[סוג מצטרפין הּׁשרצים וכל ,ְְְְְֲִִִַַָָָָָ

ּכברּיתֹו‚. הּׁשרץ מן אבר ׁשעּור; להם אין .[שלם]האברים, ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּבין„. - מּכעדׁשה ּפחֹות ׁשהּוא ועצם, וגידים ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּבׂשר
טמאתֹו; מטּמא - הּמת מן ׁשּפרׁש ּבין החי, מן ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻׁשּפרׁש
להעלֹות ּכדי ׁשּבעצם ּבּמח אֹו ׁשעליו ּבּבׂשר ׁשּיהיה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהּוא,

בחי]ארּוכה רפואה, -]. ֲָ

מטּמא‰. ׁשאין טהֹור; - הּׁשרץ מן הּפֹורׁש החי מן ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבׂשר
וגידים ּבׂשר ּׁשרץ מה - ּכּלֹו לּׁשרץ הּדֹומה אבר ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻאּלא
ועצמֹות. וגידים ּבׂשר מּמּנּו הּפֹורׁש אבר אף ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָועצמֹות,

.Âׁשהן ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא והּלׁשֹון והּכבד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּכליה
חליפין עֹוׂשין ואין חוזרים]אבר, אינם נחתכו הרי[אם - ְֲֲִִִֵֵֵֶ

טהֹורין. החי, מן ּפרׁשּו ואם ּכבׂשר; ְְְְִִִֵֵַַָָהן

.Êׁשהּוא זמן ּכל לכעדׁשה ּומצטרף ּכבׂשרֹו, הּׁשרץ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּדם
ּבּבׂשר. ְַָָָֻמחּבר

.Áו הּׁשרץ החלדעצמֹות ועֹור טהֹורין. וצּפרניו, גידיו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ
לח, ׁשהּוא ּפי על אף טהֹור, - והּתנׁשמת והּצב ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהעכּבר

הּל ולא עּבדֹו לא ּכדי[דרך]ועדין -]ּבֹו שיעור עֹובדּה.[- ְְְְֲִִִֵֵַַָֹֹ
ּומטּמא ּכבׂשרן, - והחמט והּלטאה והּכח האנקה עֹור ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאבל
טהֹורין. - עֹובדּה ּכדי ּבהן הּל אֹו עּבדן, ואם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָּבכעדׁשה;

מילין. ארּבעת הּלּו ּכדי עֹובדּה? ּכדי ְְְְְִִִֵֵַַַַָָוכּמה

.Ëהירך]קּולית עצם על[- אף טהֹור, ּבּה הּנֹוגע - הּׁשרץ ִֵֶֶַַַַַָָ
הּמח ׁשּיהיה והּוא מח; מלאה ׁשהיא [בקולית]ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ

ארּוכה מעלה ׁשאינֹו רפואה]מתקׁשקׁש, היה[- אם אבל ; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

- מּבחּוץ ּבחי ארּוכה להעלֹות ּכדי ּבֹו ויׁש ּבמקֹומֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָעֹומד
להעלֹות ּבהם ׁשּיׁש האברים ּככל טמא ּבּה הּנֹוגע ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהרי
הּנֹוגע - ׁשהּוא ּבכל הּקּולית נּקבה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָארּוכה,

טמא. מקֹום, מּכל ִֵָָָָּבּה

.Èהמרּקמת הּׁשרץ חי]ּביצת הבעל תבנית בה שיש אף[- - ְֵֶֶֶֶַַַַֻ
ׁשהּוא, ּכל נּקבה טהֹורה; מּתֹוכּה, נראה ׁשהּׁשרץ ּפי ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָעל

טמא. ּבּה ֵֵַַָָהּנֹוגע

.‡È,ּבּבׂשר הּנֹוגע - אדמה וחציֹו ּבׂשר ׁשחציֹו ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשרץ
הּנֹוגע - ּכּלֹו ּפני על הׁשריץ ואם טהֹור. ּובאדמה, ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֻטמא;

טמא. צּורתֹו, נגמרה לא ׁשעדין ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָֹּבאדמה

.·È- הּכלב מּלאכל ונפסל והבאיׁש, ׁשּנפסד הּׁשרץ ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַֹּבׂשר
להּׁשרֹות יכֹול אם - ּכחרׂש ׁשּנעׂשה עד יבׁש ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָטהֹור.
לאו, ואם מטּמא; לכׁשהיה, ולחזר לעת מעת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבפֹוׁשרין
ּדברים ּבּמה מטּמא. אינֹו טמאים ּכאכלין ואפּלּו - ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָטהֹור
אֹו קּים, וׁשלּדֹו ׁשּיבׁש ׁשרץ אבל הּׁשרץ. ּבמקצת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאמּורים?
זה הרי קּים, ּכּלֹו ותבנית הֹואיל - קּים וׁשלּדֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשּנׂשרף

וקרֹוב נראה]מטּמא; מּדבריהם.[- זֹו ׁשּטמאה ּבעיני, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

.‚Èוחסרּו ׁשּצמקּו הּׁשרץ, מן ּכעדׁשה אֹו הּנבלה מן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכזית
מן מּכזית ּופחֹות הּׁשרץ מן מּכעדׁשה ּפחֹות טהֹורין; -ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָ
מּדברי מטּמאין - ּכּׁשעּור על ועמדּו ׁשּנתּפחּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּנבלה,
עד ונתּפחּו וחזרּו וצמקּו ּבּתחּלה, ּכּׁשעּור היּו ְְְְְְְְְִִִִַַַָָָָסֹופרים.
ּתֹורה; ּדין ּכׁשהיּו, מטּמאין אּלּו הרי - לׁשעּורן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּגיעּו

הּמת. מן ּבכזית אֹומר אּתה ְְִִִֵֵֵַַַָוכן

.„Èאף - ראׁשיהן הּתזּו ׁשּימּות; עד מטּמא, אינֹו ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּׁשרץ
מערה הראׁש ׁשעדין ּפי מחובר]על על[- ואף הּגּוף, ּבעֹור ְְְֲִִֶֶַַַַַָֹֹ

ׁשאר טמאין. אּלּו הרי - הּלטאה ּכזנב מפרּכסין ׁשהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפי
והּנּדל והעקרב והּנחׁש הּצפרּדע ּכגֹון ּכּלן, ּורמׂשים ְְְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָֻׁשקצים
הם הרי - ּבאכילה אסּורין ׁשהן ּפי על אף - ּבהן ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
ואין מטּמאין; אינן טמאין ּכאכלין ואפּלּו מּכלּום, ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵַַָָָטהֹורין
מּׁשמֹונת חּוץ ּבמֹותֹו, ּׁשּמטּמא מה ּכּלן הּׁשרצים ּבכל ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻל

ּבּתֹורה. המפרׁשין ְִִִַַָָֹמינין

ה ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות

אדם‡. מטּמאה הּטמאֹות, מאבֹות אב - זרע ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֻׁשכבת
ּבמּׂשא; מטּמאה ואינּה ּבאויר, חרׂש ּוכלי ּבמּגע, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכלים

וא מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ּבּה הּמּטּמא הּנֹוגעואין חד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּדין לטמאה, ראׁשֹון ׁשניהן - מּבׂשרֹו אֹותּה הרֹואה אֹו ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻּבּה,
ּבכל ולרֹואה, ּבכעדׁשה; לנֹוגע, ׁשעּורּה? וכּמה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָּתֹורה.
אּמה ּפי ויחתם מּמּנּו ׁשּתצא עד טמא, הרֹואה ואין ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא.
"אֹו ונאמר: זרע", ׁשכבת מּמּנּו ּתצא "אׁשר ׁשּנאמר: -ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ּבקיסם ראה אפּלּו ,לפיכ ּבׂשרֹו"; [שהכניסהחּתים ְְְְֲִִִֵֶָָָָָ
הרֹואהלמילתו] ואחד נטמא. אּמה, לפי והּגיעה הֹואיל -ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ
טמא.[קישוי]מחמת זה הרי - ּבאנס הרֹואה אֹו ּבׂשרֹו, ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

ּתׁשע·. ּבן ׁשּיהיה עד מטּמאה, קטן ׁשל זרע ׁשכבת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאין
אחד. ויֹום ְִֶָָׁשנים

לבנה,‚. ׁשּתהיה עד טהֹורה; - אדּמה זרע ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֻׁשכבת
.[נוזלת]ונמׁשכת ְְִֶֶ

ּבּה,„. מרּגיׁש אדם ׁשל ּגּופֹו ּכל ׁשאין זרע ׁשכבת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָוכל

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

- ּתאוה ולא קּׁשּוי, ּבלא ראה אם ,לפיכ מטּמאה; ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֹאינּה
אף - ּבהרּגׁשה נעקרה זרע. ׁשכבת מּׁשּום מטּמאה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאינּה

טמאה. ּבהרּגׁשה, ׁשּלא ׁשּיצאת ּפי ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹעל

ועמד‰. ּבחלֹום, מּטה ׁשּׁשּמׁש וראה ּבּלילה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהמהרהר
ּבׁשרֹו מילתו]ונמצא ׁשכבת[- מצא ׁשּלא ּפי על אף - חם ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ

ראה ּכבר ּבחלֹום, ׁשּׁשּמׁש ּכיון טמא; זה הרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזרע,
ונתקּנחה מעט והיתה חם, ּבׂשרֹו מצא ּולפיכ ְְְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָּבהרּגׁשה,
ולא הרהר לחלּוחית. מצא לא ּולפיכ ּבכליו, אֹו ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹּבבׂשרֹו
טהֹור. - הרהר ולא חם ּבׂשרֹו ׁשּמצא אֹו חם, ּבׂשרֹו ְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹמצא

.Âחלקין מים וראה מים, טיפות]הּמטיל טיפות אֹו[- ְֲִִִִֵַַַָָָ
- ּבּסֹוף אֹו ּבאמצע, אֹותם ראה טהֹור; - ּבּתחּלה ְְֲִִֶַַַָָָָָָעכּורין
סֹוף, ועד מּתחּלה ּכּלן ׁשהטיל הּמים היּו טמא. זה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהרי
ונמׁשכין, לבנים היּו טהֹור. זה הרי - עכּורין אֹו ְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָָחלקין

טהֹור. האּמה, מּתֹו עבֹות טּפין והּמטיל ְִִִִֵֵַַָָָָָטמא.

.Ê- ׁשּיטּבל קדם מים הטיל ולא ׁשּטבל, קרי ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּבעל
ׁשּצחצּוחי מּפני טמא; הּמים, זרע[טיפות]ּכׁשּיטיל ׁשכבת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

אמּורים? ּדברים ּבּמה מים. ּכׁשּיטיל אּלא יֹוצאין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאינן
יֹורה ׁשהּוא מּפני טהֹור, - ּבריא ילד אבל ּבזקן; אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָּבחֹולה
עד האּמה. מן ּתּנתק ּכּלּה והיא ּכחץ, ּבחזקה זרע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻׁשכבת
אֹו ונֹועל אחת, רגלֹו על ׁשעֹומד זמן ּכל ילד? הּוא ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכּמה
חליֹו מּפני ּכן לעׂשֹות יכֹול אינֹו ואם מנעלֹו; [-חֹולץ ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָ

זה.חולשה] לענין חֹולה זה הרי ,ְְֲִֵֶֶֶָ

.Áקדם וטבלה וירדה מּטתּה, ׁשּׁשּמׁשה אּׁשה ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָָָָֹוכל
ּבטמאתּה. היא הרי - יפה יפה עצמּה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּתקּנח

.Ëׁשניהם מּטתן, ׁשּׁשּמׁשּו האּׁשה ואחד האיׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָאחד
האּׁשה ואין ּתֹורה. ּדין לטמאה, ראׁשֹון ּוׁשניהם ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֻטמאים;
הּסתרים ּבית ׁשּנגיעת - זרע ּבׁשכבת נֹוגעת מּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָטמאה

שבגוף] מוסתרים מקומות המׁשּמׁשת,[- אּלא - נגיעה ְְִֵֶֶֶַַָָָאינּה
ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת ׁשּתהיה והּוא קרי, ּכרֹואה היא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהרי
מּבת קטּנה היתה אּׁשה". את יׁשּכב "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד,

אב ּבׁשכיבה; מּטּמאה אינּה ׁשנים, ּבנגיעתׁשלׁש מּטּמאה ל ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָָֹ
הּבֹועל ,לפיכ מּבחּוץ. ּבבׂשרּה נגעה אם זרע, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשכבת
אֹותּה הּכתּוב טּמא ׁשּלא - טהֹורה ּכדרּכּה, ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹּגדֹולה

ּכדרּכּה. אּלא הּסתרים, ּבית ְְְְְִֵֶַַַָָָֻּבטמאת

.Èאף טהֹור, - זרע ׁשכבת הֹוציא ולא האּׁשה, את ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּבֹועל
האיׁש. ׁשּיֹוציא עד טהֹורה, האּׁשה וכן ׁשהערה; ּפי ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָעל

.‡Èּבתֹו אֹותּה ּפלטה אם - זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה
עֹונֹות לילה]ׁשלׁש או יום – טמאה["עונה" היא הרי , ְֲִֵֵָָֹ

ּכאיׁש זבה, היתה אם אחד יֹום סֹותרת לפיכ קרי, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָּכרֹואה
יצאת ׁשּלא ּפי על אף ׁשהּוא. ּבכל ּומּטּמאה קרי; ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשראה

הּׁשּנים לבין והּגיעה נעקרה אּלא מסוייםלחּוץ, מקום -] ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
מטּמאברחם] ּדמּה מה ּכדמּה: זרע ׁשכבת ׁשהרי נטמאה, -ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבפנים. אֹותּה ּתטּמא ׁשּתפלט זרע ׁשכבת אף ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹּבפנים,

.·È- עֹונֹות הּׁשלׁש ּבתֹו ׁשּנפלטה עצמּה זרע ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹׁשכבת
ׁשּפלטה האּׁשה ׁשּטּמאה ּכדר בּה, ׁשּנגעּו אחרים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמטּמאה
טהֹורה; האּׁשה הרי עֹונֹות, ׁשלׁש אחר ּפלטה ואם ְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹאֹותּה.
צּורתּה. נפסדה ׁשּכבר - טהֹורה ׁשּנפלטה, זרע ׁשכבת ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

.‚Èהעֹונה ואין לילה. אֹו יֹום אֹו עֹונה? היא ְְְִֵַַָָָָָוכּמה

ׁשלׁש - ׁשּבת ּבלילי נבעלה ּכיצד? הּמנין. מן בּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשּנבעלה
ּבּׁשּבת; ואחד ּבּׁשּבת אחד וליל הּׁשּבת יֹום ׁשּלּה, ְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעֹונֹות
והלאה, ׁשני מּליל ּפלטה טמאה. זה, זמן ּבתֹו ּפלטה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָואם
לאחר אפּלּו זרע, ׁשכבת מּמּנּו ׁשּפרׁשה והאיׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָטהֹורה.
והּפֹורׁשת לחה; ׁשהיא זמן ּכל טמאה זֹו הרי - עֹונֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכּמה

טמא. ִֵֶָמּמּנּו,

.„Èיבׁשה לחה. ּכׁשהיא אּלא מטּמאה אינּה זרע, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשכבת
ּבפֹוׁשרין לעת מעת להּׁשרֹות יכֹולה ואם טהֹורה. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָּכחרׂש,

טמאה. זֹו הרי ׁשהיתה, לכמֹות ְְְְְֲִֵֵֶַָָָֹולחזר

.ÂËׁשּׁשכב והאּׁשה קרי, ׁשהרֹואה זה, ּבפרק ּבארנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּכבר
מן טמאים - זרע ּבׁשכבת והּנֹוגע זרע, ׁשכבת אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאיׁש
היא הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו ׁשּפלטה האּׁשה וכן ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹהּתֹורה;
ּבפרק האמּורין ׁשאר אבל קרי. ּכרֹואה הּתֹורה, מן ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָטמאה
טמאין אינם - מים ּומטיל מהרהר ּכגֹון טמאים, ׁשהם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה

מּדבריהם אּלא[מדרבנן]אּלא טמאה, עליהם ּגזרּו ולא . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻ
טהֹורין. לחּלין, אבל ְְְֲִִִָָֻלתרּומה;

.ÊËהּׁשלׁש ּבתֹו יׂשראל ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹנכרית
ּבתֹו יׂשראל ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ּבהמה וכן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעֹונֹות,
זה זמן לאחר ּפלטּו טמאה; הּנפלטת אֹותּה הרי - זה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָזמן

נסרחה. לא עדין אֹו נסרחה, ספק היא הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָֹ

.ÊÈׁשּׁשכבת ּומֹוׁשב, מׁשּכב מטּמאי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּכבר
ׁשּפלטה יׂשראל ּבת ,לפיכ מּכלּום; טהֹורה נכרי ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָזרעֹו
היא הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו אפּלּו נכרי, ׁשל זרע ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָֹׁשכבת

ְָטהֹורה.

.ÁÈׁשהרּגיׁש ויצאה[קרי]ּגֹוי וטבל, לטּבל וירד ונתּגּיר , ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ספק זה הרי - ׁשּטבל אחר ּבּה, ׁשהרּגיׁש זרע ׁשכבת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּמּנּו

ֵָטמא.

.ËÈאֹו ׁשנים, ּתׁשע מּבן ּפחֹות קטן אֹותּה ׁשּׁשכב ְִִֵֶֶַַָָָָָָָּגדֹולה
יׁשּכב אׁשר "ואיׁש ׁשּנאמר: טהֹורה, זֹו הרי - ּבהמה אֹו ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָנכרי
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומּיׂשראל, איׁש, הּׁשֹוכב ׁשּיהיה עד אּׁשה"; ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאת

קודש שבת

ו ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות

מן‡. רמז לּה ויׁש סֹופרים, מּדברי - זרה עבֹודה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻטמאת
והּטהרּו ּבתככם, אׁשר הּנכר אלהי את "הסרּו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּתֹורה:
זרה עבֹודה ּבּה: יׁש הּטמאֹות אבֹות ארּבעה ְְְֲֲֲִֵַַַָָָָָָֻוהחליפּו".

ּומׁשּמׁשיה כליה]עצמּה, ותקרבת[- קרבנות], ויין[- ׁשּלּה, ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
מּדבריהם. ּכּלן, וטמאת לּה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻֻׁשּנתנּס

ּוכלי·. ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאה - עצמּה זרה ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָעבֹודה
ׁשּנאמר: ּכׁשרץ, ּבמּׂשא, מטּמאה ואינּה ּבאויר, ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָחרׂש
ׁשאינּה זאת תהיה לא ּכזית; - וׁשעּורּה ּתׁשּקצּנּו". ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ"ׁשּקץ
הּצּורה היתה אם אבל הּמת; מן חמּורה הּתֹורה, [-מן ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָ

טהֹורה.הפסל] זֹו הרי מּכזית, ְְְֲִִֵַָָּפחּותה

ּכמרּדע‚. היה אפּלּו - מּמּנה אבר הרי[מחרישה]קצץ , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
אּלא לאברים, מטּמאה אינּה זרה ׁשעבֹודה טהֹור; ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָזה
- ּדוה" ּכמֹו "ּתזרם ׁשּנאמר: ׁשלמה, ּכׁשהיא ּכּלּה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּצּורה

לאברים מטּמאה אינּה ּדוה אינומה אבר ממנה נחתך -] ְְְִֵֵַַָָָָָ
אבֹותטמא] ּכקּלי לאברים. מטּמאה אינּה זרה עבֹודה אף ,ְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָֻ
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- ּתאוה ולא קּׁשּוי, ּבלא ראה אם ,לפיכ מטּמאה; ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֹאינּה
אף - ּבהרּגׁשה נעקרה זרע. ׁשכבת מּׁשּום מטּמאה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאינּה

טמאה. ּבהרּגׁשה, ׁשּלא ׁשּיצאת ּפי ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹעל

ועמד‰. ּבחלֹום, מּטה ׁשּׁשּמׁש וראה ּבּלילה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהמהרהר
ּבׁשרֹו מילתו]ונמצא ׁשכבת[- מצא ׁשּלא ּפי על אף - חם ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ

ראה ּכבר ּבחלֹום, ׁשּׁשּמׁש ּכיון טמא; זה הרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזרע,
ונתקּנחה מעט והיתה חם, ּבׂשרֹו מצא ּולפיכ ְְְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָּבהרּגׁשה,
ולא הרהר לחלּוחית. מצא לא ּולפיכ ּבכליו, אֹו ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹּבבׂשרֹו
טהֹור. - הרהר ולא חם ּבׂשרֹו ׁשּמצא אֹו חם, ּבׂשרֹו ְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹמצא

.Âחלקין מים וראה מים, טיפות]הּמטיל טיפות אֹו[- ְֲִִִִֵַַַָָָ
- ּבּסֹוף אֹו ּבאמצע, אֹותם ראה טהֹור; - ּבּתחּלה ְְֲִִֶַַַָָָָָָעכּורין
סֹוף, ועד מּתחּלה ּכּלן ׁשהטיל הּמים היּו טמא. זה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהרי
ונמׁשכין, לבנים היּו טהֹור. זה הרי - עכּורין אֹו ְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָָחלקין

טהֹור. האּמה, מּתֹו עבֹות טּפין והּמטיל ְִִִִֵֵַַָָָָָטמא.

.Ê- ׁשּיטּבל קדם מים הטיל ולא ׁשּטבל, קרי ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּבעל
ׁשּצחצּוחי מּפני טמא; הּמים, זרע[טיפות]ּכׁשּיטיל ׁשכבת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

אמּורים? ּדברים ּבּמה מים. ּכׁשּיטיל אּלא יֹוצאין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאינן
יֹורה ׁשהּוא מּפני טהֹור, - ּבריא ילד אבל ּבזקן; אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָּבחֹולה
עד האּמה. מן ּתּנתק ּכּלּה והיא ּכחץ, ּבחזקה זרע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻׁשכבת
אֹו ונֹועל אחת, רגלֹו על ׁשעֹומד זמן ּכל ילד? הּוא ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכּמה
חליֹו מּפני ּכן לעׂשֹות יכֹול אינֹו ואם מנעלֹו; [-חֹולץ ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָ

זה.חולשה] לענין חֹולה זה הרי ,ְְֲִֵֶֶֶָ

.Áקדם וטבלה וירדה מּטתּה, ׁשּׁשּמׁשה אּׁשה ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָָָָֹוכל
ּבטמאתּה. היא הרי - יפה יפה עצמּה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּתקּנח

.Ëׁשניהם מּטתן, ׁשּׁשּמׁשּו האּׁשה ואחד האיׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָאחד
האּׁשה ואין ּתֹורה. ּדין לטמאה, ראׁשֹון ּוׁשניהם ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֻטמאים;
הּסתרים ּבית ׁשּנגיעת - זרע ּבׁשכבת נֹוגעת מּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָטמאה

שבגוף] מוסתרים מקומות המׁשּמׁשת,[- אּלא - נגיעה ְְִֵֶֶֶַַָָָאינּה
ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת ׁשּתהיה והּוא קרי, ּכרֹואה היא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהרי
מּבת קטּנה היתה אּׁשה". את יׁשּכב "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד,

אב ּבׁשכיבה; מּטּמאה אינּה ׁשנים, ּבנגיעתׁשלׁש מּטּמאה ל ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָָֹ
הּבֹועל ,לפיכ מּבחּוץ. ּבבׂשרּה נגעה אם זרע, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשכבת
אֹותּה הּכתּוב טּמא ׁשּלא - טהֹורה ּכדרּכּה, ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹּגדֹולה

ּכדרּכּה. אּלא הּסתרים, ּבית ְְְְְִֵֶַַַָָָֻּבטמאת

.Èאף טהֹור, - זרע ׁשכבת הֹוציא ולא האּׁשה, את ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּבֹועל
האיׁש. ׁשּיֹוציא עד טהֹורה, האּׁשה וכן ׁשהערה; ּפי ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָעל

.‡Èּבתֹו אֹותּה ּפלטה אם - זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה
עֹונֹות לילה]ׁשלׁש או יום – טמאה["עונה" היא הרי , ְֲִֵֵָָֹ

ּכאיׁש זבה, היתה אם אחד יֹום סֹותרת לפיכ קרי, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָּכרֹואה
יצאת ׁשּלא ּפי על אף ׁשהּוא. ּבכל ּומּטּמאה קרי; ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשראה

הּׁשּנים לבין והּגיעה נעקרה אּלא מסוייםלחּוץ, מקום -] ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
מטּמאברחם] ּדמּה מה ּכדמּה: זרע ׁשכבת ׁשהרי נטמאה, -ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבפנים. אֹותּה ּתטּמא ׁשּתפלט זרע ׁשכבת אף ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹּבפנים,

.·È- עֹונֹות הּׁשלׁש ּבתֹו ׁשּנפלטה עצמּה זרע ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹׁשכבת
ׁשּפלטה האּׁשה ׁשּטּמאה ּכדר בּה, ׁשּנגעּו אחרים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמטּמאה
טהֹורה; האּׁשה הרי עֹונֹות, ׁשלׁש אחר ּפלטה ואם ְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹאֹותּה.
צּורתּה. נפסדה ׁשּכבר - טהֹורה ׁשּנפלטה, זרע ׁשכבת ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

.‚Èהעֹונה ואין לילה. אֹו יֹום אֹו עֹונה? היא ְְְִֵַַָָָָָוכּמה

ׁשלׁש - ׁשּבת ּבלילי נבעלה ּכיצד? הּמנין. מן בּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשּנבעלה
ּבּׁשּבת; ואחד ּבּׁשּבת אחד וליל הּׁשּבת יֹום ׁשּלּה, ְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעֹונֹות
והלאה, ׁשני מּליל ּפלטה טמאה. זה, זמן ּבתֹו ּפלטה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָואם
לאחר אפּלּו זרע, ׁשכבת מּמּנּו ׁשּפרׁשה והאיׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָטהֹורה.
והּפֹורׁשת לחה; ׁשהיא זמן ּכל טמאה זֹו הרי - עֹונֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכּמה

טמא. ִֵֶָמּמּנּו,

.„Èיבׁשה לחה. ּכׁשהיא אּלא מטּמאה אינּה זרע, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשכבת
ּבפֹוׁשרין לעת מעת להּׁשרֹות יכֹולה ואם טהֹורה. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָּכחרׂש,

טמאה. זֹו הרי ׁשהיתה, לכמֹות ְְְְְֲִֵֵֶַָָָֹולחזר

.ÂËׁשּׁשכב והאּׁשה קרי, ׁשהרֹואה זה, ּבפרק ּבארנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּכבר
מן טמאים - זרע ּבׁשכבת והּנֹוגע זרע, ׁשכבת אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאיׁש
היא הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו ׁשּפלטה האּׁשה וכן ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹהּתֹורה;
ּבפרק האמּורין ׁשאר אבל קרי. ּכרֹואה הּתֹורה, מן ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָטמאה
טמאין אינם - מים ּומטיל מהרהר ּכגֹון טמאים, ׁשהם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה

מּדבריהם אּלא[מדרבנן]אּלא טמאה, עליהם ּגזרּו ולא . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻ
טהֹורין. לחּלין, אבל ְְְֲִִִָָֻלתרּומה;

.ÊËהּׁשלׁש ּבתֹו יׂשראל ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹנכרית
ּבתֹו יׂשראל ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ּבהמה וכן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעֹונֹות,
זה זמן לאחר ּפלטּו טמאה; הּנפלטת אֹותּה הרי - זה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָזמן

נסרחה. לא עדין אֹו נסרחה, ספק היא הרי -ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָֹ

.ÊÈׁשּׁשכבת ּומֹוׁשב, מׁשּכב מטּמאי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּכבר
ׁשּפלטה יׂשראל ּבת ,לפיכ מּכלּום; טהֹורה נכרי ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָזרעֹו
היא הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו אפּלּו נכרי, ׁשל זרע ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָֹׁשכבת

ְָטהֹורה.

.ÁÈׁשהרּגיׁש ויצאה[קרי]ּגֹוי וטבל, לטּבל וירד ונתּגּיר , ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ספק זה הרי - ׁשּטבל אחר ּבּה, ׁשהרּגיׁש זרע ׁשכבת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּמּנּו

ֵָטמא.

.ËÈאֹו ׁשנים, ּתׁשע מּבן ּפחֹות קטן אֹותּה ׁשּׁשכב ְִִֵֶֶַַָָָָָָָּגדֹולה
יׁשּכב אׁשר "ואיׁש ׁשּנאמר: טהֹורה, זֹו הרי - ּבהמה אֹו ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָנכרי
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומּיׂשראל, איׁש, הּׁשֹוכב ׁשּיהיה עד אּׁשה"; ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאת

קודש שבת

ו ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות

מן‡. רמז לּה ויׁש סֹופרים, מּדברי - זרה עבֹודה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻטמאת
והּטהרּו ּבתככם, אׁשר הּנכר אלהי את "הסרּו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּתֹורה:
זרה עבֹודה ּבּה: יׁש הּטמאֹות אבֹות ארּבעה ְְְֲֲֲִֵַַַָָָָָָֻוהחליפּו".

ּומׁשּמׁשיה כליה]עצמּה, ותקרבת[- קרבנות], ויין[- ׁשּלּה, ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
מּדבריהם. ּכּלן, וטמאת לּה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻֻׁשּנתנּס

ּוכלי·. ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאה - עצמּה זרה ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָעבֹודה
ׁשּנאמר: ּכׁשרץ, ּבמּׂשא, מטּמאה ואינּה ּבאויר, ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָחרׂש
ׁשאינּה זאת תהיה לא ּכזית; - וׁשעּורּה ּתׁשּקצּנּו". ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ"ׁשּקץ
הּצּורה היתה אם אבל הּמת; מן חמּורה הּתֹורה, [-מן ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָ

טהֹורה.הפסל] זֹו הרי מּכזית, ְְְֲִִֵַָָּפחּותה

ּכמרּדע‚. היה אפּלּו - מּמּנה אבר הרי[מחרישה]קצץ , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
אּלא לאברים, מטּמאה אינּה זרה ׁשעבֹודה טהֹור; ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָזה
- ּדוה" ּכמֹו "ּתזרם ׁשּנאמר: ׁשלמה, ּכׁשהיא ּכּלּה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּצּורה

לאברים מטּמאה אינּה ּדוה אינומה אבר ממנה נחתך -] ְְְִֵֵַַָָָָָ
אבֹותטמא] ּכקּלי לאברים. מטּמאה אינּה זרה עבֹודה אף ,ְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָֻ
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אֹותּה עׂשּו מּדבריהם; ׁשּטמאתּה מּפני ּבּה, ּדנּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻהּטמאֹות
אּלא מטּמא ׁשאינֹו ּוכמת ּבמּׂשא, מטּמא ׁשאינֹו ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכׁשרץ

לאברים. מטּמאה ׁשאינּה ּוכנּדה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבכזית,

יכֹול„. ׁשההדיֹוט ּפי על אף - זרה עבֹודה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָנתּפרקה
מטּמאה. אינּה - קּימין אבריה ּכל ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלהחזירּה,

וכלים‰. אדם מטּמאין - ּכׁשרץ זרה עבֹודה מׁשּמׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
וׁשעּור ּבמּׂשא; מטּמאין ואינן ּבאויר, חרׂש ּוכלי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמּגע,
- הּכלי מן ּכזית מּמׁשּמׁשיה קצץ ואפּלּו ּבכזית. ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָֻטמאתן
זרה מעבֹודה יֹותר ּבמׁשּמׁשיה, חמר וזה ּכׁשרץ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמטּמא
מטּמאין - ועפרֹו ועציו, אבניו, זרה, עבֹודה ּובית ְְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָעצמּה.

המׁשּמׁשין. ּככל ּבמּגע, ְְְְְִִַַַַַָָּבכּזית

.Â.ּכנֹוגע נטמא זרה, עבֹודה לבית ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹֻהּמכניס
נטמא; זרה, עבֹודה לבית אוירֹו ׁשהכניס חרׂש ּכלי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָוכן

וקּתדראֹות כיסאות]ספסלים עבֹודה[- לבית רּבן ׁשהכניס ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻ
לטמאה. ראׁשֹון וכּלן טמאים. ְְְְִִֵָָָָֻֻזרה,

.Ê;ּכנבלה ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאה - זרה עבֹודה ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹּתקרבת
ׁשאר ּבין ּבׂשר ּבין לּה, ׁשּמקריבין ּדבר ּכל ּבכזית. ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוׁשעּורּה
'זבחי קראן ׁשהּכתּוב ּכנבלה, הּכל - ּומׁשקין ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאכלין
אכלין ׁשל זרה עבֹודה ּתקרבת ׁשאין ּפי על ואף ְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמתים'.
ספק זֹו הרי ּבטלה, אם - ּבהניה להּתירּה לעֹולם ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָּבטלה
ׁשּבּטלֹו, זרה עבֹודה ּתקרבת ׁשהּוא ּכלי אבל ְְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹֻלטמאה.

טהֹורין. ׁשּבּטלן, ּומׁשּמׁשיה זרה עבֹודה וכן ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָטהֹור;

.Áוכל אדם מטּמא - זרה לעבֹודה ׁשּנתנּס ּבמּגע,יין ים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
וטמאתֹו ּכנבלה. ּבמּׂשא אדם ּומטּמא ּבאויר, חרׂש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּוכלי
יין יׁשּתּו יאכלּו, זבחימֹו חלב "אׁשר ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּבכזית
מטּמא ואין זבחימֹו". ּכ"חלב נסיכם" "יין הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָנסיכם",
אבל זרה; עבֹודה לפני ּבּיד ׁשּנתנּס יין אּלא זֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻטמאה

יינם נתנסך]סתם אם ידוע שלא טמאה[- מטּמא - ּגֹוים ׁשל ְְְִֵֵֶַָָָֻ
טמאין. מׁשקין ּכל ּכׁשאר ְְְִִִֵַַָָָקּלה,

.Ëאּתה ּכאן, עד הּספר מּתחּלת ׁשּבארנּו הּדברים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמּכל
ּומהם ּתֹורה, ׁשל אבֹות מהם - הּטמאֹות ׁשאבֹות ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻלמד

סֹופרים. ּדברי ׁשל ְְִִֵֶָאבֹות

.Èטמאה ולד הּוא הרי ּתֹורה, ׁשל אב מחמת הּמּטּמא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻוכל
הרי סֹופרים, ּדברי ׁשל אב מחמת הּמּטּמא וכל ּתֹורה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל

ּדבריהם. ׁשל ולד ְִֵֶֶֶָָזה

.‡Èמטּמא ואינֹו ּבמּגע מטּמא ׁשהּוא טמאה אב ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָֻּכל
אדם - סֹופרים ּדברי ׁשל אב ּבין ּתֹורה ׁשל אב ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבמּׂשא,
ולא אדם ולא מּגעֹו, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא אינֹו ּבֹו, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹהּנֹוגע
הּוא והרי מּמטּמאיו; ּפרׁש לא ׁשעדין ּפי על אף חרׂש, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּכלי
מטּמא ׁשהּוא - ולד ׁשּיפרׁש, קדם אֹו מּמטּמאיו ׁשּפרׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאחר
ראׁשֹון. ׁשהּוא מּפני לטמאה, ׁשני אֹותן ועֹוׂשה ְְְְֳִִִִֵֵֶֶָָָֻאכלין,

.·Èאב ּבין ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא ׁשהּוא טמאה אב ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָֻוכל
אֹו ּבֹו הּנֹוגע אדם - ּדבריהם ׁשל אב ּבין ּתֹורה ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
נׂשיאתֹו, ּובׁשעת מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָהּנֹוׂשאֹו,
עֹוׂשה ּבאכלין, נגע אם וכן לטמאה; ראׁשֹון אֹותן ְְְְֳִִִֵֶֶַָָָָָֻועֹוׂשה
מּמטּמאיו ּפרׁש מּמטּמאיו. ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ראׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאֹותן
ּבגדים; מטּמא ואינֹו ּדבר, לכל לטמאה ראׁשֹון הּוא הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָֻ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשני. הן הרי ּבאכלין, נגע ְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֶַַָָָָואם

והּמרּכב הּנבלה מן חּוץ האבֹות, ּכל זב]ּבׁשאר אבל[של . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ
ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ׁשהן ּפי על אף - והּמרּכב ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּנבלה
ּבאכלין, נגע ואם מּגעֹו; ּבׁשעת ּבגדים מטּמא אינֹו ְְְְֳִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָהּנֹוגע
ּבׁשעת ּבגדים מטּמא והּנֹוׂשאן לטמאה. ׁשני הן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֻהרי
ראׁשֹון הן הרי ּפרׁש, ׁשּלא עד ּבאכלין נגע ואם ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹנׂשיאתֹו;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֵֶַָֻלטמאה,

.‚Èחּטאת אדומה]מי פרה אף[- - הּזיה ּכדי ּבהם ׁשּיׁש ְֵֵֵֶֶַַַָָָָ
אּלא ּבגדים מטּמא ׁשאין ּוכמרּכב, ּכנבלה ׁשהן ּפי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָעל
מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ּבהן הּנֹוגע הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּנֹוׂשאן
אֹותן; יסיט ולא ּבּמים, ׁשּיּגע לֹו אפׁשר ׁשאי נֹוׂשא; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשּום
הּנֹוגע וכן הּמסיט. ואחד הּנֹוׂשא ׁשאחד ּבארנּו, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּוכבר

ּבנימי ׁשּנגע אֹו הּנבלה, בולטים]ּבצמר -[חוטים הּמרּכב ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
לּנֹוגע אפׁשר ׁשאי נֹוׂשא; מּׁשּום מּגעֹו ּבׁשעת ּבגדים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמטּמא
עד ּבגדים מטּמא ּולפיכ אֹותם; יסיט ׁשּלא אּלּו, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבדברים

הּנֹוׂשא. ּכדין ּפרׁש, ְִֵֵֵֶַֹׁשּלא

.„Èמטּמא ּבליעתֹו, ּבׁשעת - הּטהֹור עֹוף נבלת ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָהּבֹולע
נגע אם וכן לטמאה. ראׁשֹון והם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻּבגדים,
זה הרי ׁשּבלע, ואחר לטמאה. ראׁשֹון הם הרי ְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבאכלין,

מּמטּמאיו. ְְִֵֵַָּפרׁש

.ÂË,הּנׂשרפים ּוׂשעירים ּופרים אדּמה, ּפרה ְְֲִִִִִֵַַָָָָָֻהּׂשֹורף
מעׂשיהם ׁשּבׁשעת ּפי על אף - לעזאזל הּׂשעיר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָוהמׁשּלח
אפּלּו ּבאכלין נגעּו אם - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבגדים, ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָמטּמאין

לט ׁשני הם הרי מעׂשיהם, מאה.ּבׁשעת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָֻ

.ÊË,הּמקוה ּבתֹו הּמׁשל הּטמאֹות מאבֹות ּבאב ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֻֻהּנֹוגע
מׁשּכב אֹו ׁשרץ אֹו נבלה זב]ּכגֹון ונגע[של ּבּמקוה, ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מים, מקוה ּובֹור מעין א" ׁשּנאמר: טמא, זה הרי - ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבֹו
ּבתֹו ּכׁשהם אפּלּו - יטמא" ּבנבלתם, ונגע טהֹור; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹיהיה
הּנֹוגע. יטהר הּמקוה, מן זה ּוכׁשּיעלה מטּמאין. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַהּמקוה,
הּמׁשּכב הרי ּבּמקוה, מּנח ׁשהּוא הּמׁשּכב על ׁשּדרס זב ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻוכן
עלתה ׁשהרי יטהר, - הּמקוה מן הּמׁשּכב ּוכׁשּיעלה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָטמא;
ּפׁשט אם - ּבּמקוה ּכׁשהּוא ּבּמׁשּכב הּנֹוגע וזה טבילה. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָלֹו
צרי ואין ּבגדים; מטּמא זה הרי לּמקוה, חּוץ ונגע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָידֹו

ּומׁשקין. אכלין מטּמא ׁשהּוא ְְֳִִֵֶַַַָלֹומר,

ז ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות

מּטּמאין,‡. והּמׁשקין ׁשהאכלין ּבּתֹורה, מפרׁש ְְְְֳִִִִֶַַַַָָָָָָֹּדבר
- מים עליו יבֹוא אׁשר יאכל, אׁשר האכל "מּכל ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
ואין יטמא". - ּכלי ּבכל יּׁשתה אׁשר מׁשקה וכל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָיטמא;
הּמׁשקין ולא הּתֹורה; מן אחר אכל מטּמא ׁשּנטמא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹהאכל
מּדברי אבל הּתֹורה. מן אחר ּדבר מטּמאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּנטמאּו
אחר, ּבאכל נגע ׁשאם הּטמא, האכל על ּגזרּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹסֹופרים
ואין טּמאן. ּבמׁשקין, הּטמא האכל נגע אם וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּטּמאהּו;
וכן מּדבריהם. ואפּלּו לעֹולם, ּבֹו ׁשּנגע ּכלי מטּמא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאכל
אֹו מׁשקין אֹו אכל ׁשּיטּמאּו הּטמאים, הּמׁשקין על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹּגזרּו

ּבהן. ׁשּנגעּו ְִֵֶֶָָּכלים

מׁשקין·. אּלא ּכלים, ׁשּמטּמא טמאה ולד ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֻאין
אֹותן ׁשּיהיּו והּוא מּדבריהם; זֹו, וטמאה ּבלבד; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֻטמאים
ׁשל ּבין הּטמאֹות, מאבֹות אב מחמת טמאין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֻהּמׁשקין

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

טמאין מׁשקין על ּגזרּו מה ּומּפני ּדבריהם. ׁשל ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּתֹורה,
מׁשקה מּׁשּום ּגזרה ּכלים? מגוף]ׁשּיטּמאּו הּזב,[שיוצא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

הּזב ירק "וכי ׁשּנאמר: - ּתֹורה ּדין ּכלים ּומטּמא אב ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַָּבּטהֹור",

ׁשּיהיּו‚. ּגזרּו הּכלים, את ׁשּיטּמאּו הּמׁשקין על ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשּגזרּו
ּכלי לאויר נפלּו אם ּכיצד? מּתֹוכן. הּכלים את ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָמטּמאין
ּכלים ּבׁשאר נגעּו ואם ׁשני; הּוא והרי ּכּלֹו, נטמא - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻחרׂש
מׁשקין נגעּו אם אבל ׁשני. ונעׂשּו ּכּלן, נטמאּו - ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֻמּתֹוכן
ּבכלי ּבין חרׂש ּבכלי ּבין ,ּתֹו לֹו ׁשּיׁש הּכלי ּבאחֹורי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַטמאים
אחֹוריו והרי ּבלבד; אחֹוריו נטמאּו - מּתכֹות ּוכלי ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשטף
אבל לתרּומה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹוכֹו. נטמא ולא ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָֹׁשני,
לטמאה. ׁשני ּכּלֹו נטמא אחֹוריו, ׁשּנטמאּו ּכלי - ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָֹֻֻלקדׁש

והּמׁשקין„. ּכלים, מטּמאין אין ׁשהאכלין ּבארנּו, ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכבר
ואמרּו זה, הּכר מׁשקין ּבטמאת עׂשּו ולּמה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻמטּמאין;
ּתֹוכֹו נטמא לא ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין בֹו ׁשּנגעּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשהּכלי
ּכדי מּדבריהם, אּלּו ּכלים ׁשּטמאת להֹודיע, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻלתרּומה?

וקדׁשים. ּתרּומה זֹו טמאה על יׂשרפּו ְְְְְִִֶַָָָָֹֻׁשּלא

מאבֹות‰. ּבאב ׁשּנגעּו והּמׁשקין ׁשהאכלין ּבארנּו, ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכבר
ּבאדם אכל נגע אם וכן לטמאה; ראׁשֹון הן הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻֻהּטמאֹות,
ואכל לטמאה. ׁשני האכל אֹותֹו הרי ּבאב, ׁשּנטמא ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻאֹו
הּׁשליׁשי נגע ואם לטמאה'; 'ׁשליׁשי נקרא הּׁשני, ּבזה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנגע
ּדברים ּבּמה לטמאה'. 'רביעי נקרא זה הרי רביעי, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּבאכל
ּבאב ׁשּנגע מׁשקה אחד - הּמׁשקין אבל ּבאכלין. ְְְֲֲֳִִִֶֶֶַַַַַָָָָָאמּורים?

ּבר ׁשּנגע אֹו אֹותֹוהּטמאה, הרי - ּבׁשני ׁשּנגע אֹו אׁשֹון, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּתחּלה ראשון]מׁשקה וחברֹו[- חברֹו את ּומטּמא לטמאה; ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

יין ּכיצד? ּבמׁשקין. מֹונין ׁשאין מאה; הם אפּלּו חברֹו, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָאת
זה יין הרי - ּבׁשני אֹו ּבראׁשֹון, אֹו הּטמאה, ּבאב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּנגע
ּבחלב, וׁשמן ּבׁשמן, זה יין נגע אם וכן לטמאה; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּכראׁשֹון
לעֹולם עד וכן אחר, ּביין ּומים ּבמים, ּודבׁש ּבדבׁש, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָוחלב
ּבאב נטמא מהם אחד ּכל ּוכאּלּו לטמאה, ראׁשֹון ּכּלן -ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻֻ
אחֹוריו ׁשּנטמאּו ּכלי וכן הּכלים. את מטּמאין וכּלן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּתחּלה.
- הּטמאין הּכלים ּבאחֹורי אחרים מׁשקין ונגעּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָּבמׁשקין,
ּתחּלה האחרים הּמׁשקין נעׂשּו - חּלין מׁשקה היּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֻאפּלּו
ואין ׁשני; אֹותן ועֹוׂשין אחרים, ּכלים ּומטּמאין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָֻלטמאה,

אחרים. ּומׁשקין אכלין מטּמאין ׁשהן לֹומר, ְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָצרי

.Âּבאחֹורי אכלין ונגעּו ּבמׁשקין, ׁשּנטמאּו הּכלי ְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַָָאחֹורי
טהֹורין; אּלּו הרי תרּומה, אכלי אפּלּו - הּטמא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָהּכלי
אּלא אכלין מטּמא אינֹו ּבלבד, אחֹוריו ׁשּנטמאּו ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּכלי
ּכּלֹו טמא זה הרי - אחֹוריו ׁשּנטמאּו ׁשהּכלי ּבלבד; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻלקדׁש

הּקדׁש. אכלי מטּמא ּולפיכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלקדׁש,

ח ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות

אֹותֹו‡. ׁשהיה ּבין לטמאה, ּבראׁשֹון ּבידיו הּנֹוגע ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל
נטמאּו - טמאין מׁשקין אֹו אכל אֹו ּכלי אֹו אדם ְְְְְִִִִִֵֶַָָֹראׁשֹון

הּפרק עד ּבלבד, הזרוע]ידיו עם היד כף חיבור וכן[מקום ; ְְִֵֶֶַַַָָ
אֹו הּטמאה, ּבאב ׁשּנטמא חרׂש ּכלי לאויר ידיו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמכניס
הּידים, וטמאת ידיו. נטמאּו - המנּגע לבית ידיו ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָֻֻׁשהכניס

סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי

מּדבריהם,·. אּלא טמאתן ׁשאין לעֹולם; ׁשנּיֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּידים
אפּלּו לטמאה. ּכׁשני ׁשּיהיּו ּגזרּו עליהן, טמאה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻֻּוכׁשּגזרּו
ׁשהּוא ּבאדם ּבידיו ׁשּנגע אֹו המנּגע, לבית ידֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּמכניס
ׁשנּיֹות. ידיו הרי - מּמטּמאיו ּפרׁש ׁשּלא עד ּבגדים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמטּמא

במחשבה]הּפּגּול‚. שנפסל והּנֹותר[קרבן זמן, שעבר [קרבן ְִַַָ
וצרידאכילתו] לכלי], שנדבקו שיריים הרי[- - מנחֹות ׁשל ְְֲִֵֶָָ

,לפיכ וׁשני; ראׁשֹון ּבהם ּומֹונין לטמאה, ּכראׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָֻהם
והּנֹותר הּפּגּול ואין ּבכביצה. הּידים את ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָמטּמאין
הֹואיל ּבכביצה, ׁשוה ׁשּׁשעּורם ּפי על אף ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָמצטרפין,
מצטרפין, האכלין ׁשאר אבל מּדבריהם; הּידים ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻוטמאת
ּכביצה. ׁשּיהיּו עד הּידים את מטּמאין טמאין אכלין ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאין

הירך]קּולית„. עצם ּפי[- על אף - הּנֹותר אֹו הּפּגּול ִִִַַַַָ
ׁשהעצמֹות ידיו; נטמאּו ּבידיו, ּבּה הּנֹוגע - סתּומה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשהיא
הּידים, את מטּמאין ּפּגּול, אֹו נֹותר ׁשּׁשּמׁשּו קדׁשים ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשל

אסּור. לדבר ּבסיס ונעׂשּו ְְֲִִַָָָָהֹואיל

למחיצתֹו‰. חּוץ ׁשּיצא קדׁש אוּבׂשר ישראל עזרת -] ְְִִֶֶַָָָֹ
אינֹוירושלים] אֹו הּידים, את מטּמא אם ספק הּוא הרי -ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

טהֹור, הּידים טמאת ׁשּספק - מטּמא אינֹו לפיכ ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמטּמא;
הרי הּוא, לּבית חּוץ ׁשּיצא ּפסח ּבׂשר ואם ׁשּיתּבאר. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

הן. זריזין חבּורה, ּבני - טהֹור ְְֲִִֵֵָָהּוא

.Âעל טמאה ׁשּגזרּו ׁשּבׁשעה - ּבּמקּדׁש ידים טמאת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻאין
טמאים ּבאכלין הּנֹוגע אּלא ּבּמקּדׁש; ּגזרּו לא ְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהּידים,
ונגע לּמקּדׁש, חּוץ ׁשּנגע ּבין ּבּמקּדׁש ׁשּנגע ּבין ּבהם, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָוכּיֹוצא
הרי - לּמקּדׁש חּוץ נגע ואם טּמאן. לא - ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹּבקדׁשים
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּתרּומה, את ּופֹוסל הּקדׁש, את מטּמא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹזה

.Êהאחרת - ּבאחרת ונגעה אחת, ידֹו ׁשּנטמאת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמי
אמּורים? ּדברים ּבּמה ודּיֹו. הּטמאה, את ונֹוטל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָטהֹורה;
ּבּׁשנּיה ונגע אחת, ידֹו נטמאת אם - לקדׁש אבל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלתרּומה.
לתרּומה, אבל לקדׁש; טבילה צריכֹות ּוׁשּתיהן טּמאּה, -ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹ

ידיו. יטהרּו ּבלבד ידים ְְְֲִִִִִַַַָָָּבנטילת

.Á,ׁשנּיֹות ׁשּיהיּו הּידים על ּגזרּו ּדינֹו ּובית הּמל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשלמה
ׁשהּידים מּפני - ׁשּנטמאּו ּבוּדאי ידע ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאף

בטומאה]עסקנּיֹות נגע הּידים[ושמא על ׁשלמה ּגזר ולא . ְְְִִַַַַַָָָֹֹֹ
אף ׁשאחריו חכמים ּגזרּו ּכ ואחר לקדׁש, אּלא ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻטמאה
נגע ואם לתרּומה; ידים נטילת צרי ּולפיכ ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָלתרּומה,
זֹו. טמאה על ונׂשרפת ּפסּולה, - ידיו ׁשּיּטל קדם ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּבתרּומה

.Ëּבלא[כורך]לט ּבתרּומה ואֹוכל ּבמּפה, ידיו אדם ְְְְִֵַָָָָָָָֹ
כן יעׂשה לא אבל יּגע. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ידים; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנטילת
ּגזרה הּתרּומה; טהרת אֹו הּקדׁש טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְְֲֳֳִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻּבחּלין

עליהן. מקּפיד ׁשאינֹו לפי יּגע, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָׁשּמא

.Èׁשנּיֹות והּידים ּבמׁשקין,[לטומאה]הֹואיל נגעּו אם - ְְְְְִִִִִַַַָָ
עֹוׂשין ּבאכלין, אּלּו מׁשקין נגעּו ואם ּתחּלה; אֹותן ְְְְֳִִִִִֵַָָָָָָעׂשּו
אּלּו עֹוׂשין אחרים, אּלּו ּבמׁשקין נגעּו ואם ׁשני. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָאֹותן
ׁשּבארנּו; ּכמֹו לעֹולם, ּתחּלה ׁשהּמׁשקין - ּתחּלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָאֹותם
ּכלים מטּמאין ידים מחמת ׁשּנטמאּו אּלּו מׁשקין אין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָאבל
על חכמים ּגזרּו וכן מּדבריהם. הּידים טמאת ׁשעּקר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּכלל,
אֹו ראׁשֹון אכל ׁשאכל ּבין טמאין, אכלין ׁשּיאכל אדם ְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּכל
ׁשני ׁשּיהיה - טמאים מׁשקין הּׁשֹותה ּכל ועל ׁשני, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹאכל
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טמאין מׁשקין על ּגזרּו מה ּומּפני ּדבריהם. ׁשל ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּתֹורה,
מׁשקה מּׁשּום ּגזרה ּכלים? מגוף]ׁשּיטּמאּו הּזב,[שיוצא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

הּזב ירק "וכי ׁשּנאמר: - ּתֹורה ּדין ּכלים ּומטּמא אב ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַָּבּטהֹור",

ׁשּיהיּו‚. ּגזרּו הּכלים, את ׁשּיטּמאּו הּמׁשקין על ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשּגזרּו
ּכלי לאויר נפלּו אם ּכיצד? מּתֹוכן. הּכלים את ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָמטּמאין
ּכלים ּבׁשאר נגעּו ואם ׁשני; הּוא והרי ּכּלֹו, נטמא - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻחרׂש
מׁשקין נגעּו אם אבל ׁשני. ונעׂשּו ּכּלן, נטמאּו - ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֻמּתֹוכן
ּבכלי ּבין חרׂש ּבכלי ּבין ,ּתֹו לֹו ׁשּיׁש הּכלי ּבאחֹורי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַטמאים
אחֹוריו והרי ּבלבד; אחֹוריו נטמאּו - מּתכֹות ּוכלי ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשטף
אבל לתרּומה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹוכֹו. נטמא ולא ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָֹׁשני,
לטמאה. ׁשני ּכּלֹו נטמא אחֹוריו, ׁשּנטמאּו ּכלי - ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָֹֻֻלקדׁש

והּמׁשקין„. ּכלים, מטּמאין אין ׁשהאכלין ּבארנּו, ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכבר
ואמרּו זה, הּכר מׁשקין ּבטמאת עׂשּו ולּמה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻמטּמאין;
ּתֹוכֹו נטמא לא ּבאחֹוריו טמאין מׁשקין בֹו ׁשּנגעּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשהּכלי
ּכדי מּדבריהם, אּלּו ּכלים ׁשּטמאת להֹודיע, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻלתרּומה?

וקדׁשים. ּתרּומה זֹו טמאה על יׂשרפּו ְְְְְִִֶַָָָָֹֻׁשּלא

מאבֹות‰. ּבאב ׁשּנגעּו והּמׁשקין ׁשהאכלין ּבארנּו, ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכבר
ּבאדם אכל נגע אם וכן לטמאה; ראׁשֹון הן הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻֻהּטמאֹות,
ואכל לטמאה. ׁשני האכל אֹותֹו הרי ּבאב, ׁשּנטמא ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻאֹו
הּׁשליׁשי נגע ואם לטמאה'; 'ׁשליׁשי נקרא הּׁשני, ּבזה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנגע
ּדברים ּבּמה לטמאה'. 'רביעי נקרא זה הרי רביעי, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּבאכל
ּבאב ׁשּנגע מׁשקה אחד - הּמׁשקין אבל ּבאכלין. ְְְֲֲֳִִִֶֶֶַַַַַָָָָָאמּורים?

ּבר ׁשּנגע אֹו אֹותֹוהּטמאה, הרי - ּבׁשני ׁשּנגע אֹו אׁשֹון, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּתחּלה ראשון]מׁשקה וחברֹו[- חברֹו את ּומטּמא לטמאה; ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

יין ּכיצד? ּבמׁשקין. מֹונין ׁשאין מאה; הם אפּלּו חברֹו, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָאת
זה יין הרי - ּבׁשני אֹו ּבראׁשֹון, אֹו הּטמאה, ּבאב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּנגע
ּבחלב, וׁשמן ּבׁשמן, זה יין נגע אם וכן לטמאה; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּכראׁשֹון
לעֹולם עד וכן אחר, ּביין ּומים ּבמים, ּודבׁש ּבדבׁש, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָוחלב
ּבאב נטמא מהם אחד ּכל ּוכאּלּו לטמאה, ראׁשֹון ּכּלן -ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֻֻ
אחֹוריו ׁשּנטמאּו ּכלי וכן הּכלים. את מטּמאין וכּלן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּתחּלה.
- הּטמאין הּכלים ּבאחֹורי אחרים מׁשקין ונגעּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָּבמׁשקין,
ּתחּלה האחרים הּמׁשקין נעׂשּו - חּלין מׁשקה היּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֻאפּלּו
ואין ׁשני; אֹותן ועֹוׂשין אחרים, ּכלים ּומטּמאין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָֻלטמאה,

אחרים. ּומׁשקין אכלין מטּמאין ׁשהן לֹומר, ְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָצרי

.Âּבאחֹורי אכלין ונגעּו ּבמׁשקין, ׁשּנטמאּו הּכלי ְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַָָאחֹורי
טהֹורין; אּלּו הרי תרּומה, אכלי אפּלּו - הּטמא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָהּכלי
אּלא אכלין מטּמא אינֹו ּבלבד, אחֹוריו ׁשּנטמאּו ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּכלי
ּכּלֹו טמא זה הרי - אחֹוריו ׁשּנטמאּו ׁשהּכלי ּבלבד; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻלקדׁש

הּקדׁש. אכלי מטּמא ּולפיכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלקדׁש,

ח ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות

אֹותֹו‡. ׁשהיה ּבין לטמאה, ּבראׁשֹון ּבידיו הּנֹוגע ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֻּכל
נטמאּו - טמאין מׁשקין אֹו אכל אֹו ּכלי אֹו אדם ְְְְְִִִִִֵֶַָָֹראׁשֹון

הּפרק עד ּבלבד, הזרוע]ידיו עם היד כף חיבור וכן[מקום ; ְְִֵֶֶַַַָָ
אֹו הּטמאה, ּבאב ׁשּנטמא חרׂש ּכלי לאויר ידיו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמכניס
הּידים, וטמאת ידיו. נטמאּו - המנּגע לבית ידיו ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָֻֻׁשהכניס

סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי

מּדבריהם,·. אּלא טמאתן ׁשאין לעֹולם; ׁשנּיֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּידים
אפּלּו לטמאה. ּכׁשני ׁשּיהיּו ּגזרּו עליהן, טמאה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻֻּוכׁשּגזרּו
ׁשהּוא ּבאדם ּבידיו ׁשּנגע אֹו המנּגע, לבית ידֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּמכניס
ׁשנּיֹות. ידיו הרי - מּמטּמאיו ּפרׁש ׁשּלא עד ּבגדים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמטּמא

במחשבה]הּפּגּול‚. שנפסל והּנֹותר[קרבן זמן, שעבר [קרבן ְִַַָ
וצרידאכילתו] לכלי], שנדבקו שיריים הרי[- - מנחֹות ׁשל ְְֲִֵֶָָ

,לפיכ וׁשני; ראׁשֹון ּבהם ּומֹונין לטמאה, ּכראׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָֻהם
והּנֹותר הּפּגּול ואין ּבכביצה. הּידים את ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָמטּמאין
הֹואיל ּבכביצה, ׁשוה ׁשּׁשעּורם ּפי על אף ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָמצטרפין,
מצטרפין, האכלין ׁשאר אבל מּדבריהם; הּידים ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻוטמאת
ּכביצה. ׁשּיהיּו עד הּידים את מטּמאין טמאין אכלין ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאין

הירך]קּולית„. עצם ּפי[- על אף - הּנֹותר אֹו הּפּגּול ִִִַַַַָ
ׁשהעצמֹות ידיו; נטמאּו ּבידיו, ּבּה הּנֹוגע - סתּומה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשהיא
הּידים, את מטּמאין ּפּגּול, אֹו נֹותר ׁשּׁשּמׁשּו קדׁשים ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשל

אסּור. לדבר ּבסיס ונעׂשּו ְְֲִִַָָָָהֹואיל

למחיצתֹו‰. חּוץ ׁשּיצא קדׁש אוּבׂשר ישראל עזרת -] ְְִִֶֶַָָָֹ
אינֹוירושלים] אֹו הּידים, את מטּמא אם ספק הּוא הרי -ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

טהֹור, הּידים טמאת ׁשּספק - מטּמא אינֹו לפיכ ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻמטּמא;
הרי הּוא, לּבית חּוץ ׁשּיצא ּפסח ּבׂשר ואם ׁשּיתּבאר. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

הן. זריזין חבּורה, ּבני - טהֹור ְְֲִִֵֵָָהּוא

.Âעל טמאה ׁשּגזרּו ׁשּבׁשעה - ּבּמקּדׁש ידים טמאת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻאין
טמאים ּבאכלין הּנֹוגע אּלא ּבּמקּדׁש; ּגזרּו לא ְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהּידים,
ונגע לּמקּדׁש, חּוץ ׁשּנגע ּבין ּבּמקּדׁש ׁשּנגע ּבין ּבהם, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָוכּיֹוצא
הרי - לּמקּדׁש חּוץ נגע ואם טּמאן. לא - ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹּבקדׁשים
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּתרּומה, את ּופֹוסל הּקדׁש, את מטּמא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹזה

.Êהאחרת - ּבאחרת ונגעה אחת, ידֹו ׁשּנטמאת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמי
אמּורים? ּדברים ּבּמה ודּיֹו. הּטמאה, את ונֹוטל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָטהֹורה;
ּבּׁשנּיה ונגע אחת, ידֹו נטמאת אם - לקדׁש אבל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלתרּומה.
לתרּומה, אבל לקדׁש; טבילה צריכֹות ּוׁשּתיהן טּמאּה, -ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹ

ידיו. יטהרּו ּבלבד ידים ְְְֲִִִִִַַַָָָּבנטילת

.Á,ׁשנּיֹות ׁשּיהיּו הּידים על ּגזרּו ּדינֹו ּובית הּמל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשלמה
ׁשהּידים מּפני - ׁשּנטמאּו ּבוּדאי ידע ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאף

בטומאה]עסקנּיֹות נגע הּידים[ושמא על ׁשלמה ּגזר ולא . ְְְִִַַַַַָָָֹֹֹ
אף ׁשאחריו חכמים ּגזרּו ּכ ואחר לקדׁש, אּלא ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻטמאה
נגע ואם לתרּומה; ידים נטילת צרי ּולפיכ ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָלתרּומה,
זֹו. טמאה על ונׂשרפת ּפסּולה, - ידיו ׁשּיּטל קדם ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּבתרּומה

.Ëּבלא[כורך]לט ּבתרּומה ואֹוכל ּבמּפה, ידיו אדם ְְְְִֵַָָָָָָָֹ
כן יעׂשה לא אבל יּגע. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ידים; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנטילת
ּגזרה הּתרּומה; טהרת אֹו הּקדׁש טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְְֲֳֳִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻּבחּלין

עליהן. מקּפיד ׁשאינֹו לפי יּגע, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָׁשּמא

.Èׁשנּיֹות והּידים ּבמׁשקין,[לטומאה]הֹואיל נגעּו אם - ְְְְְִִִִִַַַָָ
עֹוׂשין ּבאכלין, אּלּו מׁשקין נגעּו ואם ּתחּלה; אֹותן ְְְְֳִִִִִֵַָָָָָָעׂשּו
אּלּו עֹוׂשין אחרים, אּלּו ּבמׁשקין נגעּו ואם ׁשני. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָאֹותן
ׁשּבארנּו; ּכמֹו לעֹולם, ּתחּלה ׁשהּמׁשקין - ּתחּלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָאֹותם
ּכלים מטּמאין ידים מחמת ׁשּנטמאּו אּלּו מׁשקין אין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָאבל
על חכמים ּגזרּו וכן מּדבריהם. הּידים טמאת ׁשעּקר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּכלל,
אֹו ראׁשֹון אכל ׁשאכל ּבין טמאין, אכלין ׁשּיאכל אדם ְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּכל
ׁשני ׁשּיהיה - טמאים מׁשקין הּׁשֹותה ּכל ועל ׁשני, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹאכל
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ׁשליׁשי. עׂשאם ּבאכלין, נגע ואם ׁשּיטּבל. עד ְְְְְֲֳִִִִִֶַַָָָָָָֹֻלטמאה,
ּתחּלה, אֹותן עׂשה - חּלין מׁשקה אפּלּו ּבמׁשקין, נגע ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֻואם
הֹואיל ּכלים, לטּמא לא אבל אחרים, ּומׁשקין אכלין ְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹלטּמא
זֹו טמאה ּגזרּו מה ּומּפני מּדבריהם. זה אדם טמאת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻועּקר
ׁשני אֹו ראׁשֹון אכל יאכל ׁשּמא טמאים? אכלין האֹוכל ְֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹעל
טמא תרּומה מׁשקה ונמצא תרּומה, מׁשקה עליו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָויׁשּתה
יאכל ׁשּמא טמאים, מׁשקין הּׁשֹותה וכן ׁשּבפיו. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבאכל
ּוכבר ׁשּבפיו. ּבּמׁשקין טמא ונמצא ּתרּומה, אכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹעּמהם

טמאה. ּתרּומה לאכל ׁשאסּור ּבתרּומֹות, ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָֹּבארנּו

.‡È,ּפרס ּכחצי טמאים אכלים ׁשּיאכל עד מּטּמא ְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאינֹו
ׂשֹוחקת ּומחצה ּכביצה ומחצה]ׁשהּוא מביצה יותר קצת -]; ְֱֵֶֶֶֶָָ

טמאין מּמׁשקין ׁשּיׁשּתה עד מּטּמא אינֹו הּׁשֹותה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַוכן
הּגוּיה לפסל ּפרס, לחצי מצטרפין האכלים וכל ְְְְְְְֲֳִִִִִִִִַַָָָָָָֹרביעית.

הגוף] אֹו[- אכל ואם לרביעית. מצטרפין הּמׁשקין וכל ;ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָ
וחזר וׁשהה, מעט אכל טהֹור. זה, מּׁשעּור ּפחֹות ְְְִִֶַַַָָָָָָָָׁשתה

אכילת ּכדי סֹוף ועד מּתחּלה יׁש אם - וׁשהה מעט ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָואכל
ׁשתה אם וכן מצטרפין. אין לאו, ואם מצטרפין; ְְְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָָּפרס,

מּתח יׁש אם - מעט וׁשתה וׁשהה, ּכדימעט סֹוף ועד ּלה ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ
אכל מצטרפין. אין לאו, ואם מצטרפין; ּפרס, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָאכילת
לא אם - מּיד מעט ואכל ועלה, וטבל מּכּׁשעּור, ְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹּפחֹות
ּבכדי וׁשּלאחריה טבילה ׁשּלפני אכילה והרי ּביניהן, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהה

מצטרפין. אּלּו הרי - ּפרס ְְְֲֲִִִֵֵַָָאכילת

.·Èהרי - ּבנּה את ּומניקה לטמאה, ראׁשֹון ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻאּׁשה
ׁשּינק ּתאמר ׁשאפּלּו טמאה; עליו ּגזרּו ולא טהֹור, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהּבן
אכילת מּכדי יתר סֹוף ועד מּתחּלה ׁשּיׁש אפׁשר - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָרביעית

אחת. ּבבת יֹונק אינֹו ׁשהרי ְְֲֵֵֵֶַַַָּפרס,

.‚Èטמאין אכלין אֹוכלת ׁשּתהיה לּה הּתירּו - ְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻהמעּברת
מּפני הרּבה; אֹוכלת ׁשהיא ּפי על ואף מּכּׁשעּור, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּפחֹות
טהֹורה. היא הרי אּלא טבילה, צריכה ואינּה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּסּכנה.
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ראשון יום

ד ּפרק ּבכֹורֹות ¤¤§§¦הלכֹות

.‡ּבקר" נאמר לא ּבּבכֹורה. חּיבת הּׁשּתפין, ְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּבהמת
ּבּפרה ׁשּתף היה ׁשאם הּגֹוי; ׁשּתפּות למעט אּלא ,"ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻוצאנ
הרי - ּבּולד אֹו ּבאם מאלף אחד לּגֹוי היה אפּלּו ּבעּבר, ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻאֹו
אחד, אבר מּׁשניהן ּבאחד לֹו היה הּבכֹורה. מן ּפטּור ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָזה
מּום ּבעל יהיה ,יחת ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - רגל אֹו יד ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּכגֹון
יּפסל ולא הּגֹוי, אבר ׁשּיחת אפׁשר ואם ּפטּור; זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ּבּבכֹורה. חּיב זה הרי -ְֲֵֶַַָָ

ּפרתֹו·. עּבר הּמֹוכר אֹו נכרי, ׁשל ּפרתֹו עּבר ְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻהּלֹוקח
מן ּפטּור זה הרי - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלנכרי

זה. ּדבר על אֹותֹו קֹונסין ואין ְְְִֵֶַַָָָהּבכֹורה,

ּבּה,[ישראל]‚. מּטּפל להיֹות הּגֹוי מן ּבהמה ְְְִִִֵֵֵַַַַָָהמקּבל
-[יחלקו]והּולדֹות ּכזה מּיׂשראל ׁשּקּבל נכרי אֹו ּביניהן, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּבבני רחם ּכל "ּפטר ׁשּנאמר: הּבכֹורה, מן ּפטּורין אּלּו ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָהרי
ּביׂשראל. הּכל ׁשּיהיה עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹיׂשראל",

קצּוב„. ּבממֹון הּגֹוי מן צאן הישראלהמקּבל ויתן -] ְְִֵַַַָָֹ
תקופה] לאחר ּופסקהכסף הּׂשכר[סיכם], ׁשּיהיה עּמֹו ְִִֶֶַַָָָ

ברווח]ּביניהן יתחלקו הבהמות יתייקרו אם ּפחתּו[- ואם , ְֲִִֵֵֶ
הן,[יוזלו] יׂשראל ׁשּברׁשּות ּפי על אף - ליׂשראל ּפחתּו ,ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ממֹון אצלֹו הּגֹוי ימצא לא ואם הֹואיל ּכקנינֹו, הן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹוהרי
נעׂשה - ּומּולדֹותיהן האּלּו הּבהמֹות מן יגּבה מּמּנּו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלגּבֹות
הּגֹוי יד והרי ולדֹותיהן, ועל עליהן אחריּות לֹו ׁשּיׁש ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּכמי
ולד אבל ּוולדֹותיהן. הן הּבכֹורה, מן ּופטּורין ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּבאמצע,
עליהן לּגֹוי ואין הן, יׂשראל ׁשל ׁשהרי - חּיבין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָולדֹות

ְרׁשּות.

מּגֹוי‰. ּבהמה ּבהן לֹו וקנה לּגֹוי, מעֹות ׁשּנתן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָיׂשראל
בכסף]ּבדיניהן – התורה שע"פ גוי ׁשּלא[בקנין ּפי על אף - ְִִֵֶֶַַֹ

מּיׂשראל הּגֹוי קנה אם וכן ּבּבכֹורה; וחּיבת קנה ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמׁש

ּופטּורה קנה ,מׁש ׁשּלא ּפי על אף - מעֹות ונתן ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבדיניהן,
הּבכֹורה. ְִַָמן

.Â,ּפרתֹו ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּגר
מּספק. ּבכֹור זה הרי - ׁשּנתּגּיר אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָאֹו

.Êּבּכרה אם ידּוע ואין הּגֹוי, מן ּבהמה ילדה]הּלֹוקח -] ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ
ויאכל ּבכֹור, ספק זה הרי - אצלֹו וילדה ּבּכרה, לא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָֹאֹו

מום]ּבמּומֹו לו ׁשהּמֹוציא[כשיהיה לּכהן; ואינֹו לּבעלים, ְְְִִֵֵֶַַַָֹ
הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחברֹו,

.Áּבנּה ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּגֹוי מן מניקה ּבהמה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָלקח
ואפּלּו ׁשּילדה; ּבחזקת זֹו הרי אּלא מניקה, היא אחרת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל
הרי - חזיר ּכמין ואפּלּו אחר, מין ּכמֹו ׁשּמניקה זה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָהיה

חֹולבת ׁשהיא ּבהמה וכן הּבכֹורה. מן ּפטּורה [נותנתזֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ
חֹולבֹותחלב] אינן הּבהמֹות, ׁשרב - הּבכֹורה מן ּפטּורה ,ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ

ילדּו. ּכבר אם ְְִֶָָָאּלא

.Ëעד ׁשּבּכרה, ּבחזקת זֹו הרי - מּיׂשראל ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלֹוקח
ׁשֹותק הּיׂשראלי ׁשאין ילדה; לא ׁשעדין הּמֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיֹודיעֹו
ּולפיכ ׁשּבּכרה, ּווּדאי ּבחּוץ, קדׁשים לאכל לֹו ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹוגֹורם

סתם. ְְָָָמכרּה

.Èצּורתֹו נתּבארה לא ׁשעדין עּבר ׁשהּפילה ּדּקה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּבהמה
אמרּו אם - 'טּנּוף' הּנקרא הּוא וזה לּכל, ונּכרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהרּבה
מן ּפטּורה זֹו הרי - ׁשּנפסד' אּלא הּוא, 'עּבר ְְֲִִִֵֶֶָָָָָֻהרֹועים:
הּלֹוקח ,לפיכ חכם; לרֹועה להראֹותֹו וצרי ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּבכֹורה,
ּבתֹו אצלֹו וילדה קטּנה, היתה אפּלּו הּגֹוי, מן ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָּבהמה
ּברׁשּות הּפילה טּנּוף ׁשּמא ּבכֹור, ספק זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָׁשנתּה

ׁשליה ׁשהּפילה ּגּסה ּבהמה וכן העובר]הּגֹוי. הרי[שק - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הּבכֹורה. מן ונפטרה ולד; ּבלא ׁשליה ׁשאין ולד, סימן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹזה
מתקּדׁש ׁשאין - לּכלבים הּׁשליה אֹותּה להׁשלי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּומּתר
ּומחצה זכרים מחצה הּנֹולדים וחזקת זכרים, אּלא ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּבכֹורה
אּמֹו, סימני מקצת ּבֹו ׁשאין ׁשהּזכר ּבארנּו, ּוכבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנקבֹות;
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הן הּנֹולדים מעּוט ונמצא ּבּבכֹורה. מתקּדׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָאינֹו
ּבהמת אבל למעּוט. חֹוׁשׁשין ואין ּבּבכֹורה, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָהּמתקּדׁשין
ּכּנקבֹות. ּבּה ׁשהּזכרים ּתּקבר, - ׁשליה ׁשהּפילה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָקדׁשים

.‡Èחררת ׁשהּפילה ּגּסה זֹו[חתיכת]ּבהמה הרי - ּדם ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ
עליו ורבה ּבתֹוכּה, ׁשהּולד ׁשחזקתּה הּבכֹורה; מן ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָנפטרה
ּכל נפל ּכמֹו זֹו חררה וקֹוברין ּובּטלֹו. והפסידֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָהּדם,
קֹוברין ולּמה קדּׁשה; זֹו ּבחררה ׁשאין ּפי על אף ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמבּכרת,

הּבכֹורה. מן ׁשּנפטרה הּדבר לפרסם ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאֹותּה?

.·Èלארּבעים נגמר ּבאדם ׁשהּולד נּדה, ּבענין ּבארנּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּכבר
ּבהמה ולד אבל ולד. אינֹו מארּבעים, לפחֹות והּמּפלת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיֹום,
אמרּו, אבל ּבֹו; ׁשּיּגמר הּימים מנין על חכמים עמדּו לא -ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ולד מקּבלת ולא אחריו מתעּברת אינּה טּנּוף, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּמּפלת

יֹום. מּׁשלׁשים לפחֹות ְְִִֵַָֹאחר

.‚Èׁשּיצאת ריקנית[מעוברת]מלאה[לשדה]ּבהמה ּובאה , ְְִֵֵֵֶָָָָָָָ
הּבא ׁשאינֹו[הנולד]- ּדבר ׁשּמא מּספק; ּבכֹור ּכן אחר ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

רחם ּפטירת ּבהמה לנפלי ואין הּפילה, ּבּבכֹורה עדּפֹוטר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ערב ׁשל ּכפּקה ראׁש טוויה]ׁשּיעּגילּו .[חוט ְְִִֵֶֶֶַָֹ

.„Èּומׁשלי אבר, אבר מחּת - לילד המקּׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמבּכרת
יּקבר, זה הרי - רּבֹו יצא ּבכֹור. אחריו, והּבא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלּכלבים;

והּניחֹו אבר חת ואם הּבכֹורה. מן השליכוונפטרה [ולא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ
ּכללכלב] הרי - רּבֹו ׁשהׁשלים עד והּניחֹו, אבר וחת ,ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻ

ׁשּיצא ּכיון הּבכֹורה; מן ונפטרה קבּורה, צריכין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָהאברים
למפרע. נתקּדׁש - לפנינּו הּוא והרי ,מחּת ּבין ׁשלם ּבין ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָֻֻרּבֹו,

.ÂË- אחר ׁשליׁש ויצא וחזר לגֹוי, ּומכרֹו ׁשליׁש, ְְְְְְִִֵַַָָָָָָיצא
ּדפן ּדר ׁשליׁש יצא הּבכֹורה. מן ונפטרה למפרע, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתקּדׁש

ׁשהרב[הרחם] קדֹוׁש; אינֹו - רחם ּדר ׁשליׁשים ּוׁשני ,ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹ
ּולמפרע רחם, ּדר יצא לא לכתחילההראׁשֹון אם רק -] ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

מהרחם] מתקּדׁש.יצא ְִֵַהּוא

.ÊËעּבר ׁשל רּבֹו הּיֹוצא זה והרי ּגדֹול, אבר מעּוט ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻיצא
מהדופן] יצא הּיֹוצא.[והשאר ויּקבר הּבכֹורה, מן נפטרה -ְְְְִִִֵֵַַָָָ

ספק זה הרי - הּיֹוצא אבר ׁשל רּבֹו והּוא העּבר, חצי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻיצא
הּבא ,לפיכ נפטרה; לא אֹו הּבכֹורה, מן נפטרה ְְְְְְִִִִִַַָָָָָֹאם

ּבכֹור. ספק - ְְֲֵַָאחריו

.ÊÈּבסיב ׁשּכרכֹו דקל]ּבכֹור נגע[סיבי ולא והֹוציאֹו, ְְְְְִִֶַָָֹ
עליו ׁשּנכרכה אֹו אחרת, ּבהמה ּבׁשלית ׁשּכרכֹו אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּברחם,
זה הרי מקֹום, מּכל ּברחם נגע ולא הֹואיל - ויצא ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאחֹותֹו,

ּבכֹור. ְְֵספק

.ÁÈהרי - לזה ונכנס מּזה ויצא לזה, זה רחמים ׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהדּביק
הּבכֹור, ּבּה ׁשּנכנס הּבהמה הּבכֹורה מן נפטרה אם ספק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָזה
ולדּה. רחמּה ׁשּיפטר עד נפטרה, לא אֹו רחם, ּפטר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשהרי

.ËÈויצא הרחם, ּבית ּכתלי ברחם]נפּתחּו נגע הרי[ולא - ְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָ
אוירֹו. אֹו מקּדׁשת, רחם נגיעת אם ספק ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָזה

.Îהרחם ּבית ּכתלי ספק[ונתלו]נעקרּו זה הרי - ּבצּוארֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
למקֹומֹו. חּוץ אף מקּדׁש אֹו מקּדׁש, ּבמקֹומֹו ְְְְִִִֵֵַַַאם

.‡Îונעלמו]נגממּו אינֹו[הצטמקו הרחם, ּבית ּכתלי ְְְִֵֵֵֶֶָָ
ּדר ויצא הּפרּוץ, על מרּבה ועֹומד מקצתֹו, נפרץ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻקדֹוׁש.
ּדר ויצא העֹומד, על מרּבה הּפרּוץ ׁשהיה אֹו ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּפרּוץ,

ּבכֹור. ספק זה הרי - ְְֲֵֵֵֶָהעֹומד

שני יום
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ּבּכרה‡. ׁשּלא מעולם]רחל ילדה -[לא זכרים ׁשני וילדה , ְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹ
אחד; קדם ׁשּלא אפׁשר אי ּכאחד, ראׁשיהן ׁשני יצאּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאפּלּו
הּכחּוׁש, את נֹוטל הּכהן - ראׁשֹון יצא איזה ידּוע ואין ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהֹואיל
החי ׁשּזה ּכלּום; לּכהן אין מהן, אחד מת ּבכֹור. ספק ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹוהּׁשני
ילדה אם וכן הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא הּוא, ספק -ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ

הרי - ּונקבה ּתחּלה;זכר יצאת הּנקבה ׁשּמא ספק, הּזכר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָ
הראיה. עליו מחברֹו, ׁשהּמֹוציא - ּכלּום לּכהן אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹלפיכ

וילדּו·. ּבּכרּו, ׁשּלא רחלֹות -[יחד]ׁשּתי זכרים ׁשני ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָֹ
לּכהן שניהם]ׁשניהם את ילדה שאחת נאמר זכר[ולא ; ְֵֵֶַָָֹ

את נֹוטל הּכהן - ּונקבה זכרים ׁשני לּכהן. הּזכר ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּונקבה,
לּכהן אין מהן, אחד מת ואם ּבכֹור; ספק והּׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהּכחּוׁש,
מחברֹו והּמֹוציא הּוא, ּבכֹור ספק החי, הּזכר ׁשּזה - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָּכלּום
ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ילדּו הראיה. ְְְְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָָָעליו
הּנקבה ׁשּמא אֹומר: ׁשאני ּבכֹור; ספק הּזכרים הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָנקבֹות
ּכלּום לּכהן ּכאן אין ,לפיכ הּזכר; ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָֹנֹולדה
ׁשּלא ואחת ּבּכרה אחת הראיה. עליו מחברֹו, ׁשהּמֹוציא -ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
אחד וכל לּכהן, ואחד לֹו אחד - זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבּכרה,
מהן, אחד מת הּכחּוׁש. את נֹוטל הּכהן ּבכֹור; ספק ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמהם
זכר ילדּו אם וכן הּוא. ספק החי, ׁשּזה ּכלּום; לּכהן ּכאן ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאין
הּוא. ּבכֹור ספק הּזכר, ׁשּזה ּכלּום; לּכהן ּכאן אין ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּונקבה,

מּום,‚. ּבֹו ׁשּיּפל עד ׁשּירעה ּדינֹו - ספק ׁשהּוא ּבכֹור ְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹּכל
מּידֹו; אֹותֹו מֹוציאין אין הּכהן, ּתפׂשֹו ואם לבעליו. ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹויאכל
מקריב ׁשאין - מקריבֹו אינֹו אבל ּבמּומֹו, אֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָואֹוכל

ּבעזרה. חּלין יׁשחט ׁשּמא וּדאי, ּבכֹור אּלא ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֻלעֹולם

ואין„. וילדּו מבּכרֹות, וׁשאינן מבּכרֹות ּבעדרֹו ׁשהיה ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָמי
ואת נקבֹות, מניקֹות המבּכרֹות את ּומצא ונכנס אדם, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשם
ׁשל ּבנּה ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - זכרים מניקֹות מבּכרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאינן
הרי אּלא זֹו; אצל לֹו ּבא זֹו ׁשל ּובנּה זֹו, אצל לֹו ּבא ְֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָזֹו

ּבנּה. מניקה אחת ׁשּכל ּבחזקתֹו, ְְְְִֶֶַַַָָָָָָהּדבר

ּבכֹור‰. האחד רֹועה, אצל זכרים ׁשני ׁשהפקידּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשנים
ּביניהן הּׁשני הרֹועה מּניח - מהן אחד ּומת ּפׁשּוט, ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּׁשני
אֹותֹו, חֹולקין ּוׁשניהן ּבכֹור, ספק הּוא והרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַּומסּתּלק;

ׁשּלֹו. את מּכיר מהן אחד ִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשאין

.Âעם הּבית ּבעל והּניחֹו הּבית, ּבעל אצל ּבכֹור ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַהפקיד
הּמֹוציא - הּוא איזה ידּוע ואין מהן, אחד ּומת ׁשּלֹו, ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּפׁשּוט
רֹועה ואפּלּו ּבכֹור. ספק הּוא והרי הראיה; עליו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָמחברֹו,
ּבעל ׁשל ּפׁשּוט עם הּבית, ּבעל ּבחצר ּבכֹורֹו ׁשהּניח ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹּכהן
הראיה; עליו מחברֹו, הּמֹוציא - מהן אחד ּומת ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּבית,
ׁשהרי - ּבראיה אּלא הּבית, ּבעל מחצר מֹוציאין ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָואין
הּבית. ּבעל ׁשל הּפׁשּוט עם הּניחֹו הּבכֹור ּבעל ְִִִִִֶַַַַַַַַַַָמּדעת

.Êנאמן ,לפיכ הּבכֹורֹות; על יׂשראל נחׁשדּו ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹלא
מּומֹו, לֹו ורֹואין הּוא', ּבכֹור ספק 'זה לֹומר: ְְְְְִִִֵֵֶַַהּיׂשראלי

ּבמּומֹו. אֹותֹו ְְֵואֹוכל

.Áחּיבין - ונפּדּו להקּדׁשן, קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל
ׁשהקּדיׁשן אֹו להקּדׁשן, עֹובר מּום קדם ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּבכֹורה;
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הן הּנֹולדים מעּוט ונמצא ּבּבכֹורה. מתקּדׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָאינֹו
ּבהמת אבל למעּוט. חֹוׁשׁשין ואין ּבּבכֹורה, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָהּמתקּדׁשין
ּכּנקבֹות. ּבּה ׁשהּזכרים ּתּקבר, - ׁשליה ׁשהּפילה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָקדׁשים

.‡Èחררת ׁשהּפילה ּגּסה זֹו[חתיכת]ּבהמה הרי - ּדם ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ
עליו ורבה ּבתֹוכּה, ׁשהּולד ׁשחזקתּה הּבכֹורה; מן ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָנפטרה
ּכל נפל ּכמֹו זֹו חררה וקֹוברין ּובּטלֹו. והפסידֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָהּדם,
קֹוברין ולּמה קדּׁשה; זֹו ּבחררה ׁשאין ּפי על אף ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמבּכרת,

הּבכֹורה. מן ׁשּנפטרה הּדבר לפרסם ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאֹותּה?

.·Èלארּבעים נגמר ּבאדם ׁשהּולד נּדה, ּבענין ּבארנּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּכבר
ּבהמה ולד אבל ולד. אינֹו מארּבעים, לפחֹות והּמּפלת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיֹום,
אמרּו, אבל ּבֹו; ׁשּיּגמר הּימים מנין על חכמים עמדּו לא -ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ולד מקּבלת ולא אחריו מתעּברת אינּה טּנּוף, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּמּפלת

יֹום. מּׁשלׁשים לפחֹות ְְִִֵַָֹאחר

.‚Èׁשּיצאת ריקנית[מעוברת]מלאה[לשדה]ּבהמה ּובאה , ְְִֵֵֵֶָָָָָָָ
הּבא ׁשאינֹו[הנולד]- ּדבר ׁשּמא מּספק; ּבכֹור ּכן אחר ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

רחם ּפטירת ּבהמה לנפלי ואין הּפילה, ּבּבכֹורה עדּפֹוטר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ערב ׁשל ּכפּקה ראׁש טוויה]ׁשּיעּגילּו .[חוט ְְִִֵֶֶֶַָֹ

.„Èּומׁשלי אבר, אבר מחּת - לילד המקּׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמבּכרת
יּקבר, זה הרי - רּבֹו יצא ּבכֹור. אחריו, והּבא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלּכלבים;

והּניחֹו אבר חת ואם הּבכֹורה. מן השליכוונפטרה [ולא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ
ּכללכלב] הרי - רּבֹו ׁשהׁשלים עד והּניחֹו, אבר וחת ,ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻ

ׁשּיצא ּכיון הּבכֹורה; מן ונפטרה קבּורה, צריכין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָהאברים
למפרע. נתקּדׁש - לפנינּו הּוא והרי ,מחּת ּבין ׁשלם ּבין ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָֻֻרּבֹו,

.ÂË- אחר ׁשליׁש ויצא וחזר לגֹוי, ּומכרֹו ׁשליׁש, ְְְְְְִִֵַַָָָָָָיצא
ּדפן ּדר ׁשליׁש יצא הּבכֹורה. מן ונפטרה למפרע, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתקּדׁש

ׁשהרב[הרחם] קדֹוׁש; אינֹו - רחם ּדר ׁשליׁשים ּוׁשני ,ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹ
ּולמפרע רחם, ּדר יצא לא לכתחילההראׁשֹון אם רק -] ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

מהרחם] מתקּדׁש.יצא ְִֵַהּוא

.ÊËעּבר ׁשל רּבֹו הּיֹוצא זה והרי ּגדֹול, אבר מעּוט ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻיצא
מהדופן] יצא הּיֹוצא.[והשאר ויּקבר הּבכֹורה, מן נפטרה -ְְְְִִִֵֵַַָָָ

ספק זה הרי - הּיֹוצא אבר ׁשל רּבֹו והּוא העּבר, חצי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻיצא
הּבא ,לפיכ נפטרה; לא אֹו הּבכֹורה, מן נפטרה ְְְְְְִִִִִַַָָָָָֹאם

ּבכֹור. ספק - ְְֲֵַָאחריו

.ÊÈּבסיב ׁשּכרכֹו דקל]ּבכֹור נגע[סיבי ולא והֹוציאֹו, ְְְְְִִֶַָָֹ
עליו ׁשּנכרכה אֹו אחרת, ּבהמה ּבׁשלית ׁשּכרכֹו אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּברחם,
זה הרי מקֹום, מּכל ּברחם נגע ולא הֹואיל - ויצא ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאחֹותֹו,

ּבכֹור. ְְֵספק

.ÁÈהרי - לזה ונכנס מּזה ויצא לזה, זה רחמים ׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהדּביק
הּבכֹור, ּבּה ׁשּנכנס הּבהמה הּבכֹורה מן נפטרה אם ספק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָזה
ולדּה. רחמּה ׁשּיפטר עד נפטרה, לא אֹו רחם, ּפטר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשהרי

.ËÈויצא הרחם, ּבית ּכתלי ברחם]נפּתחּו נגע הרי[ולא - ְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָ
אוירֹו. אֹו מקּדׁשת, רחם נגיעת אם ספק ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָזה

.Îהרחם ּבית ּכתלי ספק[ונתלו]נעקרּו זה הרי - ּבצּוארֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
למקֹומֹו. חּוץ אף מקּדׁש אֹו מקּדׁש, ּבמקֹומֹו ְְְְִִִֵֵַַַאם

.‡Îונעלמו]נגממּו אינֹו[הצטמקו הרחם, ּבית ּכתלי ְְְִֵֵֵֶֶָָ
ּדר ויצא הּפרּוץ, על מרּבה ועֹומד מקצתֹו, נפרץ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻקדֹוׁש.
ּדר ויצא העֹומד, על מרּבה הּפרּוץ ׁשהיה אֹו ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּפרּוץ,

ּבכֹור. ספק זה הרי - ְְֲֵֵֵֶָהעֹומד

שני יום
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ּבּכרה‡. ׁשּלא מעולם]רחל ילדה -[לא זכרים ׁשני וילדה , ְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹ
אחד; קדם ׁשּלא אפׁשר אי ּכאחד, ראׁשיהן ׁשני יצאּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאפּלּו
הּכחּוׁש, את נֹוטל הּכהן - ראׁשֹון יצא איזה ידּוע ואין ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהֹואיל
החי ׁשּזה ּכלּום; לּכהן אין מהן, אחד מת ּבכֹור. ספק ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹוהּׁשני
ילדה אם וכן הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא הּוא, ספק -ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ

הרי - ּונקבה ּתחּלה;זכר יצאת הּנקבה ׁשּמא ספק, הּזכר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָ
הראיה. עליו מחברֹו, ׁשהּמֹוציא - ּכלּום לּכהן אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹלפיכ

וילדּו·. ּבּכרּו, ׁשּלא רחלֹות -[יחד]ׁשּתי זכרים ׁשני ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָֹ
לּכהן שניהם]ׁשניהם את ילדה שאחת נאמר זכר[ולא ; ְֵֵֶַָָֹ

את נֹוטל הּכהן - ּונקבה זכרים ׁשני לּכהן. הּזכר ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּונקבה,
לּכהן אין מהן, אחד מת ואם ּבכֹור; ספק והּׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהּכחּוׁש,
מחברֹו והּמֹוציא הּוא, ּבכֹור ספק החי, הּזכר ׁשּזה - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָּכלּום
ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ילדּו הראיה. ְְְְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָָָעליו
הּנקבה ׁשּמא אֹומר: ׁשאני ּבכֹור; ספק הּזכרים הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָנקבֹות
ּכלּום לּכהן ּכאן אין ,לפיכ הּזכר; ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָֹנֹולדה
ׁשּלא ואחת ּבּכרה אחת הראיה. עליו מחברֹו, ׁשהּמֹוציא -ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
אחד וכל לּכהן, ואחד לֹו אחד - זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבּכרה,
מהן, אחד מת הּכחּוׁש. את נֹוטל הּכהן ּבכֹור; ספק ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמהם
זכר ילדּו אם וכן הּוא. ספק החי, ׁשּזה ּכלּום; לּכהן ּכאן ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאין
הּוא. ּבכֹור ספק הּזכר, ׁשּזה ּכלּום; לּכהן ּכאן אין ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּונקבה,

מּום,‚. ּבֹו ׁשּיּפל עד ׁשּירעה ּדינֹו - ספק ׁשהּוא ּבכֹור ְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹּכל
מּידֹו; אֹותֹו מֹוציאין אין הּכהן, ּתפׂשֹו ואם לבעליו. ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹויאכל
מקריב ׁשאין - מקריבֹו אינֹו אבל ּבמּומֹו, אֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָואֹוכל

ּבעזרה. חּלין יׁשחט ׁשּמא וּדאי, ּבכֹור אּלא ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֻלעֹולם

ואין„. וילדּו מבּכרֹות, וׁשאינן מבּכרֹות ּבעדרֹו ׁשהיה ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָמי
ואת נקבֹות, מניקֹות המבּכרֹות את ּומצא ונכנס אדם, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשם
ׁשל ּבנּה ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - זכרים מניקֹות מבּכרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאינן
הרי אּלא זֹו; אצל לֹו ּבא זֹו ׁשל ּובנּה זֹו, אצל לֹו ּבא ְֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָזֹו

ּבנּה. מניקה אחת ׁשּכל ּבחזקתֹו, ְְְְִֶֶַַַָָָָָָהּדבר

ּבכֹור‰. האחד רֹועה, אצל זכרים ׁשני ׁשהפקידּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשנים
ּביניהן הּׁשני הרֹועה מּניח - מהן אחד ּומת ּפׁשּוט, ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּׁשני
אֹותֹו, חֹולקין ּוׁשניהן ּבכֹור, ספק הּוא והרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַּומסּתּלק;

ׁשּלֹו. את מּכיר מהן אחד ִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשאין

.Âעם הּבית ּבעל והּניחֹו הּבית, ּבעל אצל ּבכֹור ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַהפקיד
הּמֹוציא - הּוא איזה ידּוע ואין מהן, אחד ּומת ׁשּלֹו, ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּפׁשּוט
רֹועה ואפּלּו ּבכֹור. ספק הּוא והרי הראיה; עליו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָמחברֹו,
ּבעל ׁשל ּפׁשּוט עם הּבית, ּבעל ּבחצר ּבכֹורֹו ׁשהּניח ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹּכהן
הראיה; עליו מחברֹו, הּמֹוציא - מהן אחד ּומת ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּבית,
ׁשהרי - ּבראיה אּלא הּבית, ּבעל מחצר מֹוציאין ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָואין
הּבית. ּבעל ׁשל הּפׁשּוט עם הּניחֹו הּבכֹור ּבעל ְִִִִִֶַַַַַַַַַַָמּדעת

.Êנאמן ,לפיכ הּבכֹורֹות; על יׂשראל נחׁשדּו ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹלא
מּומֹו, לֹו ורֹואין הּוא', ּבכֹור ספק 'זה לֹומר: ְְְְְִִִֵֵֶַַהּיׂשראלי

ּבמּומֹו. אֹותֹו ְְֵואֹוכל

.Áחּיבין - ונפּדּו להקּדׁשן, קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל
ׁשהקּדיׁשן אֹו להקּדׁשן, עֹובר מּום קדם ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּבכֹורה;
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מן ּפטּורין - ונפּדּו קבּוע, מּום להן נֹולד ּכ ואחר ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּתמימין
ׁשהן מּפני - ּדבר לכל לחּלין יצאּו לא ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻהּבכֹורה;
מעילה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ועבֹודה, ּבגּזה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָאסּורין

.Ëחּיבת ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר מּמעֹות ּבהמה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּלֹוקח
ׁשביעית מּפרֹות ּבהמה הּלֹוקח אבל תמורתם]ּבּבכֹורה. -], ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

מ ּפטּורה זֹו סחֹורההרי לעׂשֹות רּׁשאי ׁשאינֹו לפי הּבכֹורה; ן ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָ
לכם הארץ ׁשּבת "והיתה ּבּה: נאמר ׁשהרי ׁשביעית, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבפרֹות
זה הרי - ּבּבכֹורה חּיבת ּתהיה ואם לסחֹורה, ולא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאכלה",
ּכבר ׁשביעית. ּפרֹות מּתֹורת יצא ׁשהרי ּבּבכֹור, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמׂשּתּכר
סחֹורה לעׂשֹות ׁשאסּור אסּורֹות, מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָּבארנּו
ׁשאסּור ּבתרּומֹות, ּבארנּו וכן ּבאכילה; האסּורים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבדברים
סחֹורה לעׂשֹות אסּור וכן ּבּתרּומֹות. סחֹורה ְְְְֲֲֵַַַָָָלעׂשֹות
ׁשּבארנּו. ּדר על למכרם ׁשּמּתר ּפי על אף ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבּבכֹורֹות,

.Èלרגל[קנה]לקח אֹו ּבנֹו, למׁשּתה בחג]ּבכֹור ,[לאוכלו ְְְְִֵֶֶַָָ
למכרֹו. מּתר - לֹו צר ְְְַָָָֹֻולא

.‡Èלהן ׁשמין אבל ליׂשראל, ּתמימין ּבכֹורֹות ׁשמין ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָאין
ּבּזמן לכהנים ּתמימין ּבכֹורֹות וׁשמין מּומין. ּבעלי ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָֹּבכֹורֹות
לֹומר, צרי ואין ּבמּומן; להאכל עֹומדין ׁשהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּזה,

מּומין. ּבעלי להן ֲִִֵֶֶַָָׁשּׁשמין

שלישי יום
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ּבהמֹות‡. מּכל מעׂשרה אחד להפריׁש עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָמצות
זֹו מצוה ואין וׁשנה; ׁשנה ּבכל לאדם, ׁשּיּולדּו ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָָטהֹורֹות
ּבקר מעׂשר "וכל ׁשּנאמר: ּבלבד, וצאן ּבבקר אּלא ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנֹוהגת

וגֹו'". ְָֹוצאן

ונֹוהג·. ּבמקּדׁשין; לא אבל ּבחּלין, נֹוהג ּבהמה ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָֹֻֻמעׂשר
הּבית ּבפני לארץ, ּובחּוצה המקדש]ּבארץ וׁשּלא[בזמן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

הּזה, ּבּזמן ּבהמה לעּׂשר אסרּו חכמים אבל הּבית. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבפני
ׁשּמא ּגזרה - הּבית ּבפני אּלא מעּׂשרין ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָותּקנּו
ׁשחיטת ׁשהּוא ּכרת אּסּור לידי ּבא ונמצא ּתמים, ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹיאכלּוהּו
מעׂשר, זה הרי - הּזה ּבּזמן ועּׂשר עבר ואם ּבחּוץ. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָקדׁשים

ּבמּומֹו. ְְֵֵָויאכל

ויׂשראלּיים.‚. לוּיים ּכהנים ּבהמה, ּבמעׂשר חּיבין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹהּכל

וזֹורקין„. ּבעזרה, נׁשחט ׁשּיהיה - ּבהמה מעׂשר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָודין
היסֹוד ּכנגד אחת זריקה המזבח]ּדמֹו ּומקטירין[בסיס , ְְְְִִִֶֶַַַַָָ

ּבירּוׁשלים,[אבריו]אמּוריו לּבעלים נאכל הּבׂשר ּוׁשאר ; ְְֱִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּכּלֹו אּלא ּכלּום, ּבֹו לּכהנים ואין קּלים. קדׁשים ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֻּכׁשאר
מּום, ּבֹו ׁשּנפל ּבין - מּום ּבעל היה ואם ּכפסח. ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָלּבעלים,
מקֹום. ּבכל נאכל זה הרי - ּבמּומֹו ּבתחּלה ׁשהפריׁשֹו ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָּבין

לפי‰. ּתמים, ּכׁשהּוא אֹותֹו למּכר אסּור - ּבהמה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹמעׂשר
הּׁשמּועה מּפי יּגאל"; "לא ּבֹו: ממשהׁשּנאמר [מסורת ְֱִִִֵֶֶַַָָֹ

מכירהרבינו] אּסּור אף - יּגאל" "לא ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלמדּו,
ׁשהּמֹוכר לי, ויראה ּכלל. נמּכר ואינֹו נגאל ׁשאינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבכללֹו,
לֹוקה אינֹו ּולפיכ לֹוקח; קנה ולא ּכלּום, עׂשה לא ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹמעׂשר
ּתאר, יפת ּוכמֹוכר לֹוקח, קנה ׁשּלא ּכהנים חרמי ּכמֹוכר -ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו

.Âסֹופרים חכמים]מּדברי ּבעל[- אֹותֹו למּכר ׁשאסּור , ְְְִִִִֵֶַַָֹ

אין ,לפיכ חי; ימּכרּנּו ׁשּמא ּגזרה, - ׁשחּוט ואפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמּום,
ּבּמעׂשר מנה ּכנגד מנה במשקל][-ׁשֹוקלין חולקים ,לא ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ

ּכמֹוכר. נראה ׁשהּוא מּפני - ּבּבכֹור ׁשּׁשֹוקלין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַּכדר

.Êּבמּומֹו ׁשּנׁשחט יתֹומים ׁשל ּבהמה מומו]ּומעׂשר ,[מפני ְְְְֲִִֵֶֶַַַָ
ּגזרּו לא ליתֹומים, אבדה הׁשב מּפני ּכדרּכֹו; למכרֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֹֻמּתר

ָָעליו.

.Áוגידיו חלּבֹו למּכר מּתר - ּבמּומֹו ׁשּנׁשחט ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֻמעׂשר
ואם ּבלבד. ּבׂשרֹו אּלא למּכר אסרּו ולא ועצמֹותיו, ְְְְְְְְְִִִֶַַָָָָֹֹועֹורֹו

והּגידין,[כלל]הבליע והחלב העֹור ּבדמי הּבׂשר ּדמי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
יקרים, העצמֹות ּדמי היּו ואם מּתר; - ּבהבלעה הּכל ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹֻּומכר

מּתר. - העצמֹות ּבדמי הּבׂשר ּדמי ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֻוהבליע

.Ëמאליו זה 'מּום לֹומר: מעׂשר, מּומי על נאמנין ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּכל
לדעת' נעׂשה ולא נאמנין[בכוונה]ּבא, ׁשאינן אּלּו אפּלּו ; ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

מעׂשר מּומי אדם ורֹואה הּמעׂשר. על נאמנין הּבכֹור, ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל
ּבכל מּום יּטיל ירצה, ׁשאם ממחה; היה אם - ּומּתירֹו ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֻׁשּלֹו,
מּתחּלתֹו. מּום ּבעל הּמעׂשר ונמצא יעּׂשר, ּכ ואחר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָעדרֹו

.Èלֹו[קונה]הּלֹוקח ׁשּנּתנּו אֹו זֹו, ּבׁשנה ׁשּנֹולדּו טלאים ְְְְִִֵֶֶַַָָָ
ּברׁשּותֹו. ׁשּיּולדּו עד הּמעׂשר; מן ּפטּורין הן הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבמּתנה
מאה זה והביא ּבּבהמֹות, ׁשּנׁשּתּתפּו הּׁשּתפין ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻלפיכ
ונׁשּתּתפּו אֹותן, וערבּו טלאים, מאה זה והביא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָטלאים,
מהן טלה ׁשּכל הּמעׂשר, מן ּפטּורין הּמאתים הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבהן
הן הרי מאביהן, טלאים ׁשּירׁשּו האחים וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּכמכּור.
לאחר ּבׁשּתפּות להן הּנֹולדין אבל הּמעׂשר. מן ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻּפטּורין
חּיבין - לאחים ּבין לּׁשּתפין ּבין הּבהמֹות, מאּלּו ְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻמּכאן
מּמעֹות ּבהמֹות וקנּו ּבמעֹות, ׁשּתפין היּו אם וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֻּבּמעׂשר.
הרי - הּירּׁשה מּמעֹות ּבהמֹות ׁשּקנּו והאחים ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻֻהּׁשּתפּות,
ּברׁשּותן ׁשהרי ּבמעׂשר; חּיבין מּכאן לאחר מהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹולדין
אחר והּׁשּתפין האחים חלקּו אחד. ּכאיׁש הן והרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻנֹולדּו,
אּלּו הרי - ונׁשּתּתפּו וחזרּו ּברׁשּותן, הּבהמֹות להן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּנֹולדּו
לקּוחין הּכל נעׂשּו - ׁשחלקּו ׁשּבׁשעה הּמעׂשר; מן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹּפטּורין

קונים] הרי[כדין - ונׁשּתּתפּו ּוכׁשחזרּו ּפטּור; והּלקּוח ,ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָ
ׁשּתּוף אחר ּברׁשּותן להן ילדּו לא ועדין ּבּבהמֹות, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹנׁשּתּתפּו
ּוטלאים ּגדיים, ּכנגד ּגדיים ׁשחלקּו ּפי על ואף הּׁשני. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
מן ּפטּורין הּכל - עׂשרה ּכנגד ועׂשרה טלאים, ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכנגד

ּכלקּוחין. הם והרי ְֲֲִִֵֵֵַַַהּמעׂשר,

.‡Èּבּבהמה חלקּו ולא ּבּכספים, ׁשחלקּו והּׁשּתפין ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהאחין
אבל לקּוחין; הּבהמֹות נעׂשּו לא ׁשעדין ּבּמעׂשר, חּיבין -ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ
הּכספים, חלקּו לא ׁשעדין ּפי על אף - הּבהמֹות חלקּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹאם

ּפטּורין. אּלּו ְֲִֵֵהרי

.·Èלּדיר נכנסין ּכּלן - אּמן ּבמעי עּברין עׂשרה ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻהּלֹוקח
נֹולדּו. ּברׁשּותֹו ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶַלהתעּׂשר,

.‚Èלֹו ׁשּנפלּו הּגר[שקיבל]ּכהן ּבגזל ּבהמֹות [שמת,עׂשר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
יורשים] לו ּכהּנה,ואין ׁשּמּתנֹות - הּמעׂשר מן ּפטּורים ,ְְְֲִִֵֶַַַָֻ

הּמעׂשר. מן ּפטּור - ּבמּתנה ׁשהּנּתן ּבארנּו, ּוכבר הן; ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָמּתנֹות

.„Èּבעלי ּבין ּתמימין ּבין - להתעּׂשר לּדיר נכנסין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹהּכל
הּכלאים מן חּוץ מזּבח; אּסּורי וכל ואמומּומין, [שאביו ְְְִִִִִִֵֵַַַָ

אחד] ממין ּדפןלא ויֹוצא והּטרפה, קיסרי], בניתוח ,[נולד ְְְֵֵֶַָֹ
זמן מלידתו]ּומחּסר ימים ז' תוך מן[- ּפטּורין אּלּו ׁשּכל - ְְְִִֵֶַַָֻ
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- לדתֹו עם נׁשחטה אֹו אּמֹו, ׁשּמתה הּיתֹום וכן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּמעׂשר.
הּׁשמּועה מּפי אּלּו, ּודברים מתעּׂשר. ממשהאינֹו [מסורת ְְְִִִִֵֵֵַַָָ

ֵהן.רבינו]

.ÂËׁשּנראה אחר נלקח ּכן אם אּלא ּפטּור, הּלקּוח ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאין
ראוי] ּבתֹו[שהיה טלאים הּלֹוקח ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵַַַָָלהתעּׂשר.

ׁשּכיון לעּׂשרן; חּיב זמּנן, ּכׁשּיּגיע - הּלדה ימי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשבעת
ׁשּלקח ּכמי זה הרי - להתעּׂשר ראּוי זמן מחּסר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻׁשאין

ּברׁשּותֹו. ונֹולדּו ְְְִִָֻעּברין,

.ÊËאינּה אֹו היא מעׂשר ּבת אם ספק ׁשהיא ּבהמה ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכל
טלאים ,לפיכ הּמעׂשר; מן ּפטּורה היא הרי - מעׂשר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָּבת

לקּוח אֹו יתֹום ּבהן ּכּלן[קנוי]ׁשּנתערב הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
הּוא. ספק מהן אחד ׁשּכל ְִֵֵֶֶֶָָָּפטּורין,

רביעי ,יום
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היּו‡. מעׂשרה, אחד והפריׁש טלאים, עׂשרה לֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָמי
אּלא מעׂשר. אּלּו אין - למעׂשר עׂשרה והפריׁש מאה, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָלֹו
לּדיר, העגלים ּכל אֹו הּטלאים ּכל ּכֹונס עֹוׂשה? הּוא ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכיצד
ּומעמיד ּכאחד, ׁשנים יצאּו ׁשּלא ּכדי קטן ּפתח לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹועֹוׂשה
קֹולן הּטלאים ׁשּיׁשמעּו ּכדי ּגֹועֹות, והן מּבחּוץ, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָאּמֹותיהם
ּתחת יעבר אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: לקראתן, הּדיר מן ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹויצאּו
ּוכׁשּיצאּו ּבידֹו. ׁשּיֹוציאֹו ולא מעצמֹו, ׁשּיעבר עד - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּׁשבט"

ּבׁשבט ּומֹונן מתחיל זה, אחר זה הּדיר רועים]מן :[מקל ְְִִִֵֶֶֶַַַַָ
ׁשבעה, ׁשּׁשה, חמּׁשה, ארּבעה, ׁשלׁשה, ׁשנים, ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹאחד,
ּבין נקבה, ּבין זכר ּבין - עׂשירי והּיֹוצא ּתׁשעה; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָׁשמֹונה,

ּבסקרא סֹוקרֹו - מּום ּבעל ּבין באדום]ּתמים ,[צובעו ְְְִִֵַַָָ
מנין ולא ּבסקרא, סקרֹו לא מעׂשר'. זה 'הרי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹואֹומר:
מעׂשר; אּלּו הרי - עֹומדין אֹו רבּוצין ׁשּמנין אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָּבׁשבט,
מעׂשר. זה הרי - עׂשירי וקּדׁש עׂשרה, עׂשרה ּומנין ְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָהֹואיל

לדיר·. ּברׁשּותֹו ׁשּנֹולדה ּבהמה ּכל לצרף צרי ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָאין
חמּׁשה לֹו היּו לבּדֹו; ועדר עדר ּכל מצרף אּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאחד,
מצטרפין, אין - ּבעּכֹו טלאים וחמּׁשה ּבירּוׁשלם, ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָטלאים
לאּלּו, אּלּו ּבין יהיה וכּמה הּמעׂשר. מן ּפטּורין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻוכּלן

מיל. עׂשר לׁשּׁשה ְְְְִִִָָָָויצטרפּו?

מיל‚. עׂשר ׁשּׁשה ואחד אחד ּכל ּובין עדרים, ׁשלׁשה ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָֹהיּו
ותׁשעה מּכאן, ּתׁשעה היּו ּכיצד? מצטרפין. ׁשלׁשּתן הרי -ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָ
לּדיר ונכנסין מצטרפין ׁשלׁשּתן הרי - ּבאמצע ואחד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמּכאן,

ְְִֵַלהתעּׂשר.

על„. הּבקר מן ולא הּבקר, על הּצאן מן מעּׂשרין ְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹֹאין
העּזים ּומן העּזים, על הּכבׂשים מן מעּׂשרין אבל ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָֹהּצאן;
מׁשמע ּכל וצאן", ּבקר מעׂשר "וכל ׁשּנאמר: הּכבׂשים, ְְְְֱִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹעל
אחד. ּכמין הם והרי 'ׂשה', נקראים ׁשּׁשניהם אחד; – ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹצאן

ּבׁשנה‰. הּנֹולדים על זֹו ּבׁשנה הּנֹולדים מן מעּׂשרים ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָאין
על החדׁש מן הארץ ּבזרע מעּׂשרין ׁשאין ּכׁשם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת,
הּׂשדה "הּיצא ׁשּנאמר: - החדׁש על הּיׁשן מן ולא ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהּיׁשן,
ׁשנה על מּׁשנה ּבהמה עּׂשר ׁשאם לי, ויראה ׁשנה". ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשנה
הקּפידה לא ׁשהרי הּקדׁשים; חמרת מּפני מעׂשר, זה הרי -ְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ

ׁשנה. ׁשנה ׁשּיהיה ּבפרּוׁש, ּבהמה מעׂשר על ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתֹורה

.Âּבאלּול ותׁשעה עׂשרים עד ּבתׁשרי מאחד הּנֹולדים ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
טלאים חמּׁשה נֹולדּו אּלּו. על מאּלּו ּומעּׂשרין מצטרפין, -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָ
אין - ּבתׁשרי ּבאחד וחמּׁשה ּבאלּול, ועׂשרים ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבתׁשעה
ּובּתּה היא הרי ׁשנתן, ּבתֹו הּולדֹות ילדּו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָמצטרפין;

להתעּׂשר. לּדיר ְְְִִִֵַַָנכנסֹות

.Êהּטבל ּכמֹו הּנֹולדים הּטלאים שאינהאין [תבואה ְְִִֵֶֶַַַָָ
ׁשּבארנּומעושרת] ּכמֹו ׁשּיתעּׂשר, עד מּמּנּו לאכל ׁשאסּור ,ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

עד ּׁשּירצה, מה ּכל ולׁשחט למּכר מּתר אּלא ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֻּבמקֹומֹו.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכהלכתֹו, ויאכל קדׁש, הּמעׂשר ויהיה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיעּׂשר;

.Á,ּבהמה למעׂשר ּבּׁשנה זמּנים ׁשלׁשה חכמים ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָֹקבעּו
ׁשּיעּׂשר; עד לׁשחט אֹו למּכר לֹו אסּור - מהן זמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּומּׁשּיּגיע
ּבחמּׁשה זמּנים: הּׁשלׁשה הן ואּלּו מּתר. זה הרי ׁשחט, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻואם
עצרת קדם יֹום עׂשר ּובחמּׁשה הּפסח, קדם יֹום ֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעׂשר

מאּלּו,[שבועות] זמן וכל החג; קדם יֹום עׂשר ּובחמּׁשה ,ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשל ׁשהּגרנֹות אֹומר, נמצאת ּבהמה'. מעׂשר 'ּגרן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנקרא
חמּׁשה ּוביֹום אדר, מחדׁש אחרֹון ּביֹום - ּבהמה ְְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַָָָֹמעׂשר
ולּמה אלּול. מחדׁש אחרֹון ּוביֹום העמר, מּספירת ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹּוׁשלׁשים
מצּויֹות הּבהמֹות ׁשּתהיינה ּכדי אּלּו? ּבימים הּגרנֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָקבעּו
ּכמֹו ׁשּיעּׂשר, קדם למּכר ׁשּמּתר ּפי על ׁשאף רגלים; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻלעֹולי
הּמצוה. ויעׂשּו ׁשּיעּׂשרּו עד למּכר, נמנעים היּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּבארנּו,

.Ëלמנֹות והתחיל לּדיר, הּבקר ּכל אֹו הּצאן ּכל ְְְְִִִִִִַַַָָָָֹהכניס
- מעׂשרה ּפחֹות הּדיר ּבתֹו ׁשּנׁשארּו עד עׂשירי, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּולקּדׁש
ׁשּיּולדּו, לאּלּו מצטרפין והן אחר; לגרן מּניחן זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהרי

אחד ּבגרן הּכל הבאה]ויתעּׂשרּו לשנה מניחם על[ולא ואף . ְְְְְִֶֶַַַַָֹֹ
הּכל להכניס חּיב ּבּמנין, יּׁשארּו ׁשאּלּו יֹודע ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפי

יּׁשאר. והּנׁשאר ְְִִִֵַַָָלּדיר,

חמישי יום
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והּוא‡. אחד, אחד לצאת והתחילּו לּדיר, צאן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּמכניס
אֹו לּׁשמיני וקרא ּבּמנין, וטעה ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָמֹונה
אֹו עׂשר לּׁשנים ׁשּקרא אֹו 'עׂשירי', מּמּנּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָלׁשּלמּטה
קרא אם אבל נתקּדׁשּו; לא - 'עׂשירי' מּמּנּו ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֹלׁשּלמעלה
מּפי זה, ודבר נתקּדׁשּו. - 'עׂשירי' עׂשר לאחד אֹו ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָלּתׁשיעי

רבינו]הּקּבלה ּבמעׂשר[ממשה מקּדׁשת ׁשהּטעּות נׁשמע, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּלפניהן לא אבל מּמּנּו, וׁשּלמּטה מּמּנּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלמעלה
ולעׂשירי 'עׂשירי', לּתׁשיעי קרא אפּלּו ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָוׁשּלאחריהן.
- ּבכּונה ּבין ּבטעּות ּבין 'עׂשירי', עׂשר ולאחד ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ'ּתׁשיעי',

מקּדׁשין. ְְְִָָָֻׁשלׁשּתן

ּבמּומֹו·. נאכל אּלא קרב, אינֹו - הּתׁשיעי ּדינם? ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהיא
מום] בו יקרב[כשיפול - עׂשר והאחד מעׂשר. והעׂשירי, ;ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָ

ּתמּורה עֹוׂשה ואינֹו ּכׁשלמים; נסכים וטעּון [אםׁשלמים, ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָ
מתקדש] אינו באחר, ּכתמּורה.מחליפו עצמֹו ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִֵֶַָ

הּבהמֹות. ּבעל הּוא הּמֹונה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבּמה
ּבין ּבּתׁשיעי ּבין וטעה לֹו, לעּׂשר ׁשליח העֹוׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאבל
ּבלבד; הּוּדאי העׂשירי אּלא מתקּדׁש אין - עׂשר ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבאחד
ּכראּוי. לקּדׁש אּלא ּולהפסיד, לטעֹות ׁשליח עׂשהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

נתקּדׁש‚. 'עׂשירי', עׂשר לאחד קרא ׁשאם ׁשאמרנּו, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָזה
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- לדתֹו עם נׁשחטה אֹו אּמֹו, ׁשּמתה הּיתֹום וכן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּמעׂשר.
הּׁשמּועה מּפי אּלּו, ּודברים מתעּׂשר. ממשהאינֹו [מסורת ְְְִִִִֵֵֵַַָָ

ֵהן.רבינו]

.ÂËׁשּנראה אחר נלקח ּכן אם אּלא ּפטּור, הּלקּוח ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאין
ראוי] ּבתֹו[שהיה טלאים הּלֹוקח ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵַַַָָלהתעּׂשר.

ׁשּכיון לעּׂשרן; חּיב זמּנן, ּכׁשּיּגיע - הּלדה ימי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשבעת
ׁשּלקח ּכמי זה הרי - להתעּׂשר ראּוי זמן מחּסר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻׁשאין

ּברׁשּותֹו. ונֹולדּו ְְְִִָֻעּברין,

.ÊËאינּה אֹו היא מעׂשר ּבת אם ספק ׁשהיא ּבהמה ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכל
טלאים ,לפיכ הּמעׂשר; מן ּפטּורה היא הרי - מעׂשר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָּבת

לקּוח אֹו יתֹום ּבהן ּכּלן[קנוי]ׁשּנתערב הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
הּוא. ספק מהן אחד ׁשּכל ְִֵֵֶֶֶָָָּפטּורין,

רביעי ,יום
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היּו‡. מעׂשרה, אחד והפריׁש טלאים, עׂשרה לֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָמי
אּלא מעׂשר. אּלּו אין - למעׂשר עׂשרה והפריׁש מאה, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָלֹו
לּדיר, העגלים ּכל אֹו הּטלאים ּכל ּכֹונס עֹוׂשה? הּוא ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכיצד
ּומעמיד ּכאחד, ׁשנים יצאּו ׁשּלא ּכדי קטן ּפתח לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹועֹוׂשה
קֹולן הּטלאים ׁשּיׁשמעּו ּכדי ּגֹועֹות, והן מּבחּוץ, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָאּמֹותיהם
ּתחת יעבר אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: לקראתן, הּדיר מן ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹויצאּו
ּוכׁשּיצאּו ּבידֹו. ׁשּיֹוציאֹו ולא מעצמֹו, ׁשּיעבר עד - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּׁשבט"

ּבׁשבט ּומֹונן מתחיל זה, אחר זה הּדיר רועים]מן :[מקל ְְִִִֵֶֶֶַַַַָ
ׁשבעה, ׁשּׁשה, חמּׁשה, ארּבעה, ׁשלׁשה, ׁשנים, ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹאחד,
ּבין נקבה, ּבין זכר ּבין - עׂשירי והּיֹוצא ּתׁשעה; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָׁשמֹונה,

ּבסקרא סֹוקרֹו - מּום ּבעל ּבין באדום]ּתמים ,[צובעו ְְְִִֵַַָָ
מנין ולא ּבסקרא, סקרֹו לא מעׂשר'. זה 'הרי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹואֹומר:
מעׂשר; אּלּו הרי - עֹומדין אֹו רבּוצין ׁשּמנין אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָּבׁשבט,
מעׂשר. זה הרי - עׂשירי וקּדׁש עׂשרה, עׂשרה ּומנין ְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָהֹואיל

לדיר·. ּברׁשּותֹו ׁשּנֹולדה ּבהמה ּכל לצרף צרי ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָאין
חמּׁשה לֹו היּו לבּדֹו; ועדר עדר ּכל מצרף אּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאחד,
מצטרפין, אין - ּבעּכֹו טלאים וחמּׁשה ּבירּוׁשלם, ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָטלאים
לאּלּו, אּלּו ּבין יהיה וכּמה הּמעׂשר. מן ּפטּורין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻוכּלן

מיל. עׂשר לׁשּׁשה ְְְְִִִָָָָויצטרפּו?

מיל‚. עׂשר ׁשּׁשה ואחד אחד ּכל ּובין עדרים, ׁשלׁשה ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָֹהיּו
ותׁשעה מּכאן, ּתׁשעה היּו ּכיצד? מצטרפין. ׁשלׁשּתן הרי -ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָ
לּדיר ונכנסין מצטרפין ׁשלׁשּתן הרי - ּבאמצע ואחד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמּכאן,

ְְִֵַלהתעּׂשר.

על„. הּבקר מן ולא הּבקר, על הּצאן מן מעּׂשרין ְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹֹאין
העּזים ּומן העּזים, על הּכבׂשים מן מעּׂשרין אבל ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָֹהּצאן;
מׁשמע ּכל וצאן", ּבקר מעׂשר "וכל ׁשּנאמר: הּכבׂשים, ְְְְֱִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹעל
אחד. ּכמין הם והרי 'ׂשה', נקראים ׁשּׁשניהם אחד; – ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹצאן

ּבׁשנה‰. הּנֹולדים על זֹו ּבׁשנה הּנֹולדים מן מעּׂשרים ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָאין
על החדׁש מן הארץ ּבזרע מעּׂשרין ׁשאין ּכׁשם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת,
הּׂשדה "הּיצא ׁשּנאמר: - החדׁש על הּיׁשן מן ולא ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהּיׁשן,
ׁשנה על מּׁשנה ּבהמה עּׂשר ׁשאם לי, ויראה ׁשנה". ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשנה
הקּפידה לא ׁשהרי הּקדׁשים; חמרת מּפני מעׂשר, זה הרי -ְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ

ׁשנה. ׁשנה ׁשּיהיה ּבפרּוׁש, ּבהמה מעׂשר על ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתֹורה

.Âּבאלּול ותׁשעה עׂשרים עד ּבתׁשרי מאחד הּנֹולדים ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
טלאים חמּׁשה נֹולדּו אּלּו. על מאּלּו ּומעּׂשרין מצטרפין, -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָ
אין - ּבתׁשרי ּבאחד וחמּׁשה ּבאלּול, ועׂשרים ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבתׁשעה
ּובּתּה היא הרי ׁשנתן, ּבתֹו הּולדֹות ילדּו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָמצטרפין;

להתעּׂשר. לּדיר ְְְִִִֵַַָנכנסֹות

.Êהּטבל ּכמֹו הּנֹולדים הּטלאים שאינהאין [תבואה ְְִִֵֶֶַַַָָ
ׁשּבארנּומעושרת] ּכמֹו ׁשּיתעּׂשר, עד מּמּנּו לאכל ׁשאסּור ,ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

עד ּׁשּירצה, מה ּכל ולׁשחט למּכר מּתר אּלא ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֻּבמקֹומֹו.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכהלכתֹו, ויאכל קדׁש, הּמעׂשר ויהיה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיעּׂשר;

.Á,ּבהמה למעׂשר ּבּׁשנה זמּנים ׁשלׁשה חכמים ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָֹקבעּו
ׁשּיעּׂשר; עד לׁשחט אֹו למּכר לֹו אסּור - מהן זמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּומּׁשּיּגיע
ּבחמּׁשה זמּנים: הּׁשלׁשה הן ואּלּו מּתר. זה הרי ׁשחט, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻואם
עצרת קדם יֹום עׂשר ּובחמּׁשה הּפסח, קדם יֹום ֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעׂשר

מאּלּו,[שבועות] זמן וכל החג; קדם יֹום עׂשר ּובחמּׁשה ,ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשל ׁשהּגרנֹות אֹומר, נמצאת ּבהמה'. מעׂשר 'ּגרן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנקרא
חמּׁשה ּוביֹום אדר, מחדׁש אחרֹון ּביֹום - ּבהמה ְְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַָָָֹמעׂשר
ולּמה אלּול. מחדׁש אחרֹון ּוביֹום העמר, מּספירת ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹּוׁשלׁשים
מצּויֹות הּבהמֹות ׁשּתהיינה ּכדי אּלּו? ּבימים הּגרנֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָקבעּו
ּכמֹו ׁשּיעּׂשר, קדם למּכר ׁשּמּתר ּפי על ׁשאף רגלים; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻלעֹולי
הּמצוה. ויעׂשּו ׁשּיעּׂשרּו עד למּכר, נמנעים היּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּבארנּו,

.Ëלמנֹות והתחיל לּדיר, הּבקר ּכל אֹו הּצאן ּכל ְְְְִִִִִִַַַָָָָֹהכניס
- מעׂשרה ּפחֹות הּדיר ּבתֹו ׁשּנׁשארּו עד עׂשירי, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּולקּדׁש
ׁשּיּולדּו, לאּלּו מצטרפין והן אחר; לגרן מּניחן זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהרי

אחד ּבגרן הּכל הבאה]ויתעּׂשרּו לשנה מניחם על[ולא ואף . ְְְְְִֶֶַַַַָֹֹ
הּכל להכניס חּיב ּבּמנין, יּׁשארּו ׁשאּלּו יֹודע ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפי

יּׁשאר. והּנׁשאר ְְִִִֵַַָָלּדיר,

חמישי יום
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והּוא‡. אחד, אחד לצאת והתחילּו לּדיר, צאן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּמכניס
אֹו לּׁשמיני וקרא ּבּמנין, וטעה ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָמֹונה
אֹו עׂשר לּׁשנים ׁשּקרא אֹו 'עׂשירי', מּמּנּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָלׁשּלמּטה
קרא אם אבל נתקּדׁשּו; לא - 'עׂשירי' מּמּנּו ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֹלׁשּלמעלה
מּפי זה, ודבר נתקּדׁשּו. - 'עׂשירי' עׂשר לאחד אֹו ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָלּתׁשיעי

רבינו]הּקּבלה ּבמעׂשר[ממשה מקּדׁשת ׁשהּטעּות נׁשמע, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּלפניהן לא אבל מּמּנּו, וׁשּלמּטה מּמּנּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלמעלה
ולעׂשירי 'עׂשירי', לּתׁשיעי קרא אפּלּו ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָוׁשּלאחריהן.
- ּבכּונה ּבין ּבטעּות ּבין 'עׂשירי', עׂשר ולאחד ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ'ּתׁשיעי',

מקּדׁשין. ְְְִָָָֻׁשלׁשּתן

ּבמּומֹו·. נאכל אּלא קרב, אינֹו - הּתׁשיעי ּדינם? ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהיא
מום] בו יקרב[כשיפול - עׂשר והאחד מעׂשר. והעׂשירי, ;ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָ

ּתמּורה עֹוׂשה ואינֹו ּכׁשלמים; נסכים וטעּון [אםׁשלמים, ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָ
מתקדש] אינו באחר, ּכתמּורה.מחליפו עצמֹו ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִֵֶַָ

הּבהמֹות. ּבעל הּוא הּמֹונה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבּמה
ּבין ּבּתׁשיעי ּבין וטעה לֹו, לעּׂשר ׁשליח העֹוׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאבל
ּבלבד; הּוּדאי העׂשירי אּלא מתקּדׁש אין - עׂשר ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבאחד
ּכראּוי. לקּדׁש אּלא ּולהפסיד, לטעֹות ׁשליח עׂשהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

נתקּדׁש‚. 'עׂשירי', עׂשר לאחד קרא ׁשאם ׁשאמרנּו, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָזה
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לעׂשירי קרא אם אבל 'ּתׁשיעי'. לעׂשירי ּכׁשּקרא -ְְֲֲֲִִִִִִִֶָָָָָָָ
נתקּדׁש לא - 'עׂשירי' עׂשר לאחד אחריו וקרא ְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ'עׂשירי',
'עׂשירי' ׁשם עקר לא הּוּדאי, העׂשירי ׁשהרי עׂשר; ֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹאחד
ולא 'עׂשירי' לא קראהּו, ולא העׂשירי, יצא ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָָָָֹֹֹמעליו.
ּוקראהּו עׂשר, אחד יצא ּכ ואחר ׁשתק, אּלא עׂשר', ְְֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ'אחד
על ואף יתקּדׁש; מעצמֹו ׁשהעׂשירי, נתקּדׁש; לא - ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ'עׂשירי'
'עׂשירי' ׁשם עקר ולא הֹואיל 'עׂשירי', קראהּו ׁשּלא ְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָֹֹּפי

מקּדׁש. עׂשר אחד אין ְֵֵַַָָָָָֻמעליו,

'ּתׁשיעי',„. ׁשניהן ׁשּקרא ּבין - ּכאחד ועׂשירי ּתׁשיעי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָיצאּו
ואינן ּבמּומן, ויאכלּו מקּדׁשין; ׁשניהן - 'עׂשירי' ׁשּקראן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻּבין
קראן אם - ּכאחד עׂשר ואחד עׂשירי יצא אם וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָקרבין.
ּכמֹו והן ּבזה, זה מערבין עׂשר ואחד עׂשירי הרי - ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ'עׂשירי'
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמּומן, ׁשּיאכלּו ּבׁשלמים, ׁשּנתערב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמעׂשר
הרי - עׂשר' 'אחד קראן ואם הּמקּדׁשין; ּפסּולי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֻּבהלכֹות

ּבמּומן. ויאכלּו ּבזה, זה מערבין והחּלין ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻהעׂשירי

וׁשני‰. ראׁשֹון ׁשהן ׁשנים ּתחּלה ויצאּו למנֹות, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָהתחיל
אם וכן עׂשירי; זּוג ּומקּדׁש זּוג, זּוג הּכל מֹונה זה הרי -ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַֹ
- חמּׁשה חמּׁשה אֹו ופעם, ּפעם ּבכל ׁשלׁשה ׁשלׁשה ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָֹֹמנין

העׂשירית. הּכת ְֲִִֵַַַָמקּדׁש

.Âהּׁשליׁשי וקרא 'אחד', אֹותן וקרא ׁשנים, ּבּתחּלה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָיצאּו
הרי - אחד אחד ּכדרּכֹו ּומנה 'ׁשני', אחריהן ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיצא
- הּתׁשיעי ּבמּומן: ויאכלּו מקּדׁשין, והעׂשירי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָֻהּתׁשיעי
ּבּתחּלה; יצאּו ׁשנים ׁשהרי הּוּדאי, העׂשירי ׁשהּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּפני
עׂשר לאחד והּקֹורא עׂשר, אחד הּוא - 'עׂשירי' ׁשּקראֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָוזה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נתקּדׁש, ְְְֲִִִֵֵֶַַ'עׂשירי',

.Êויצא 'עׂשרה', ואמר ראׁשֹון ׁשּיצא ּכגֹון למפרע, ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָמנין
הרי - 'אחד' ּומנה העׂשירי ׁשּיצא עד 'ּתׁשעה', ואמר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשני

יתקּדׁש. מאליו ׁשהעׂשירי קדֹוׁש; ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָזה

.Á- ּבּדיר העׂשירי ונׁשאר 'עׂשירי', לּתׁשיעי ְְְֲֲִִִִִִִִַַַָָָקרא
על אף מעׂשר, - ּבּדיר ׁשּנׁשאר וזה ּבמּומֹו, יאכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּתׁשיעי

ּבררֹו ולא יצא ׁשּלא מאליו[קידשו]ּפי ׁשהעׂשירי, ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
וכל ּבמּומֹו; יאכל הּתׁשיעי ּבּדיר, העׂשירי מת ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמתקּדׁש.
נתקּדׁש ׁשּלא ּפי על ואף ּפטּורין, ונמנּו ׁשּיצאּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹהּׁשמֹונה
הראּוי ׁשהּמנין - ׁשּיצא קדם מת אּלא לּקרב ׁשּלהן ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹעׂשירי

פטורים]ּפֹוטר להיות ראויים שהיו -]. ֵ

.Ëּומת ,והֹול מֹונה והיה לּדיר, טלאים עׂשרה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָהכניס
עׂשירי, ּומקּדׁש ּכדרּכֹו ּומׁשלים מֹונה - הּמנּויין מן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָאחד

ּתׁשעה. אּלא חּיים עּתה ׁשם ׁשאין ּפי על ְִִִֵֶֶַַַַָָָָאף

.Èמא אחד מּפנימת ּפטּורין, ׁשּנמנּו אּלּו - הּדיר ׁשּבתֹו ּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָ
הפריׁש ׁשּלא ּפי על אף ּפֹוטר, למעׂשר הראּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּמנין
לגרן מּניחן - הּדיר ׁשּבתֹו ואּלּו ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעליהם,
עׂשר ארּבעה לֹו ׁשהיּו מי וכן לאחרים. ׁשּיצטרפּו עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאחר,
זה, ּבפתח אֹותן ּומנה ארּבעה, ויצאּו לּדיר, והכניסן ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָטלאים,
ארּבעה ׁשם ונׁשארּו אחר, מּפתח אֹותן ּומנה ׁשּׁשה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָויצאּו
ׁשּיצאּו הּפתח מן הּנׁשארים הארּבעה יצאּו אם - הּדיר ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבתֹו
הארּבעה ׁשאֹותן ּפטּורין; וכּלן אחד, מהם נֹוטל - הּׁשּׁשה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּבֹו
יצאּו ואם ּפטרן. הראּוי מנין ראׁשֹון, מּפתח ּתחּלה ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָׁשּיצאּו
הארּבעה ּבֹו ׁשּיצאּו הּפתח מן הּנׁשארים הארּבעה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאּלּו

הּׁשּׁשה ואֹותם ּבּתחּלה, ׁשּיצאּו הארּבעה אֹותם הרי - ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּתחּלה
נמנה מהם אחד ׁשּכל ּפטּורין, ׁשני, ּבפתח אחריהם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיצאּו
אחרים ּבּדיר ׁשם נׁשארּו ׁשהרי למעׂשר, הראּוי ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָמנין
אף - ׁשּנׁשארּו הארּבעה אּלּו אבל ּולעּׂשר; הּמנין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלהׁשלים
הראּוי, מנין אינֹו - הראׁשֹון מּפתח ונמנּו ׁשּיצאּו ּפי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָעל
זה, מּפתח ארּבעה יצאּו אחר. לגרן מצטרפין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפיכ
הּׁשּׁשה יצאּו אם - ׁשּׁשה ׁשם ונׁשארּו ׁשני, מּפתח ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָוארּבעה
וכּלן מעׂשר, אחד מהם נֹוטל - הּפתחים מּׁשני ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻמאחד
הּׁשּׁשה הרי - הּפתחים ּבׁשני הּׁשּׁשה יצאּו ואם ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָּפטּורין.
ּומּכאן מּכאן ּתחּלה ׁשּיצאּו והּׁשמֹונה אחר, לגרן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמצטרפין
עליו להׁשלים הראּוי מנין נמנּו מהן ארּבעה ׁשּכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּפטּורין;
הּדיר. ּבתֹו נׁשארים ׁשם היּו ׁשּׁשה ׁשהרי ּולעּׂשר, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעׂשרה

.‡Èּתׁשעה ויצאּו הּדיר, ּבתֹו טלאים עׂשר ּתׁשעה לֹו ְְְְְְִִִִַָָָָָָָהיּו
מעׂשר, לׁשם האחד נֹוטל - ׁשני ּבפתח ותׁשעה זה, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבפתח

הראּוי. מנין נמנּו הּתׁשעה ׁשאֹותם ּפטּורין; ְְְְְִִִִֶַָָָָָָֻוכּלן

.·Èוחזר הּדיר מן ורּבֹו ראׁשֹו הּטלה והֹוציא מֹונה, ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻהיה
ּדבר. לכל ּכמנּוי הּוא הרי -ְְֲֵָָָָ

.‚Èאֹו עּמֹו, ׁשּדּבר חברֹו מּפני הּמנין והפסיק מֹונה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָהיה
.ּכ אחר מנינֹו ּומׁשלים חֹוזר זה הרי - ׁשּבת לילי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשחׁשכה

.„Èוקפץ עׂשירי, ּומקּדׁש אחד, אחד הּיֹוצאין מֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
נמנּו לא ׁשעדין אּלּו לתֹו הּדיר, לתֹו הּמנּויין מן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹאחד
הּוא אם ספק מהם אחד ׁשּכל הּכל; נפטרּו - נתעּׂשרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹולא
ּפטּורין. הּמנּויין ׁשּכל ּבארנּו ּוכבר אחר, אֹו ׁשּקפץ ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמנּוי

.ÂËעד ירעּו ּכּלן - הּדיר לתֹו העׂשירּיים מן אחד ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֻקפץ
ּבמּומן. ויאכלּו מּום, ּבהן ְְְִֵֶֶָָָֹׁשּיּפל

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

שישי יום
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ׁשּיקריב (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיׁש
אׁשם ׁשּיקריב (ב) ׁשגגתֹו; על קבּועה חּטאת קרּבן ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָהּיחיד
לֹו ׁשּיּודע עד חטא, לא אם חטא אם לֹו נֹודע ׁשּלא ִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמי
ׁשּיקריב (ג) ּתלּוי'; 'אׁשם הּנקרא הּוא וזה חּטאתֹו, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָויביא
'אׁשם הּנקרא הּוא וזה ידּועֹות, עברֹות על אׁשם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהחֹוטא
אם ידּועֹות; עברֹות על קרּבן החֹוטא ׁשּיקריב (ד) ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָוּדאי';
עׂשירית אֹו עֹוף - עני היה ואם ּבהמה, - עׁשיר ְְֲִִִִִֵָָָָָָָהיה
ׁשּיקריבּו (ה) ויֹורד'; עֹולה 'קרּבן הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהאיפה;
מן ּבאחת ּכהלכה ׁשּלא והֹורּו טעּו אם קרּבן, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּסנהדרין

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְֲִִִֵֵֵַָהחמּורֹות.

א ּפרק ׁשגגֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

ׁשּיׁש‡. תעׂשה לא מּמצוֹות אחת על ּבׁשגגה העֹובר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכל
קרּבן להקריב חּיב זה הרי - ּכרת עליה ׁשחּיבין מעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבּה
ׁשגגתֹו. על חּטאתֹו ׁשּיקריב היא עׂשה ּומצות ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָחּטאת,

ׁשגגתּה·. על חּיבין ּכרת, זדֹונּה על ׁשחּיבין עברה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוכל
מגּדף עברֹות, מּׁשלׁש חּוץ - ה']חּטאת מילה[את ּומבּטל ְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹ

עׂשה, מצוֹות ׁשהן מּפני - והּמילה הּפסח ּפסח; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוקרּבן
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ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ׁשגגת על אּלא חּטאת מביאין ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹואין
מּפני - והמגּדף תעׂשינה"; לא אׁשר ה' מּמצֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ"אחת
מגּדף, יצא ּבׁשגגה", "לעׂשה ונאמר: מעׂשה, ּבֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ּבאלֹוּה זרה עבֹודה עליו המקּבל ,לפיכ מעׂשה. ּבֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאין
אם - נסקל מזיד היה ואם ּכרת, חּיב ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מעׂשה, עׂשה ׁשּלא לפי הּקרּבן; מן ּפטּור ּבׁשגגה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹקּבל

וכּו'". אחת "ּבעׂשתּה ְְֱֲֶַַַַָֹונאמר:

אם‚. - ׁשּבארנּו ּכרתֹות מּׁשלׁש חּוץ ׁשּבּתֹורה ּכרתֹות ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכל
חּוץ קבּועה; חּטאת מביא ּבׁשגגה, מהן אחת על הּיחיד ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָעבר
אין ׁשּׁשניהם - לּמקּדׁש ׁשּנכנס וטמא קדׁש, ׁשאכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּטמא
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן אּלא קבּועה, חּטאת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמביאין

וקרּבן„. ּבלבד. הּבהמה מן הּבאה היא קבּועה, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָחּטאת
עׁשיר היה אם אּלא קבּוע; ׁשאינֹו הּקרּבן הּוא ויֹורד, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעֹולה
אֹו עֹוף, מביא - עני היה ואם ּבהמה, חּטאת מביא -ְְִִִִֵֵֵַָָָָָ

האיפה מנחה]עׂשירית למד,[- נמצאת ׁשּיתּבאר. ּכמֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ
קבּועה, חּטאת ׁשגגתן על מביא ׁשהּיחיד העברֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל
והּבא (ב) אּמֹו, על הּבא (א) הן: ואּלּו וארּבעים; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹׁשלׁש
אם על והּבא (ד) אּמּה, אם על והּבא (ג) אׁשּתֹו, אם ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָעל
והּבא (ז) ּבּתֹו, ּבת על והּבא (ו) ּבּתֹו, על הּבא (ה) ְְִִִַַַַַַָָָָָאביה,
ּבת על והּבא (ט) אׁשּתֹו, ּבת על והּבא (ח) ּבנֹו, ּבת ְְְְִַַַַַַַַָָעל
(יב) אחֹותֹו, על הּבא (יא) ּבנּה, ּבת על והּבא (י) ְְֲִַַַַַָָָָּבּתּה,
על והּבא (יג) אביו, אׁשת ּבת ׁשהיא אחֹותֹו על ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָוהּבא
על והּבא (טו) אּמֹו, אחֹות על והּבא (יד) אביו, ְְֲֲִִַַַַָָָאחֹות
על והּבא (יז) אביו, אׁשת על והּבא (טז) אׁשּתֹו, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָאחֹות
על והּבא (יט) ּבנֹו, אׁשת על והּבא (יח) אביו, אחי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשת
על והּבא (כא) איׁש, אׁשת על והּבא (כ) אחיו, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשת
(כד) אביו, על הּבא (כג) זכּור, עם הּׁשֹוכב (כב) ִִִֵַַַַָָָָהּנּדה,
האּׁשה (כו) ּבהמה, עם הּׁשֹוכב (כה) אביו, אחי על ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָהּבא
ׁשּבעריֹות, ּכרתֹות ּכל נמצאּו עליה; הּבהמה את ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהמביאה
הן: ואּלּו עׂשר; ׁשבעה העברֹות, ּובׁשאר ועׂשרים. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָׁשּׁשה
לּמל מּזרעֹו הּנֹותן (ב) ּבמעׂשה, זרה עבֹודה העֹובד ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ(א)

שורפו] אינו אך ע"ז לשם באש מעבירו אֹוב[אביו ּבעל (ג) ,ַַ
כישוף] ּבמעׂשה[מין יּדעֹוני ּבעל (ד) כישוף], (ה)[מין , ְְֲִִֶַַַ

(ז) הּכּפּורים, ּביֹום מלאכה העֹוׂשה (ו) הּׁשּבת, את ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָהמחּלל
ּבפסח, חמץ האֹוכל (ח) הּכּפּורים, ּביֹום וׁשֹותה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהאֹוכל

נֹותר האֹוכל (יא) ּדם, האֹוכל (י) חלב, האֹוכל [קרבן(ט) ֵֵֵֵֶָָָָָ
זמנו] ּפּגּולשעבר האֹוכל (יב) שנפסל], הּׁשֹוחט[קרבן (יג) , ִֵֵַָ

(טו) לעזרה, חּוץ קרּבן הּמעלה (יד) לעזרה, חּוץ ְֲֲֲִֶַַָָָָָָָָָָקדׁשים
הּמׁשחה[עושה]המפּטם ׁשמן המפּטם[עבורו]את (טז) , ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָ

הּקטרת אּלּו[עבורו]את הרי הּמׁשחה. ּבׁשמן הּס (יז) , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ו קבּועה.ׁשלׁש חּטאת ׁשגגתן על ׁשּמביאין עברֹות ארּבעים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

אם מאּלּו? ּבאחת הּׁשֹוגג ׁשּמביא הּקרּבן הּוא ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּומה
והיא לחּטאת, ׁשנתּה ּבת עז מביא - ׁשגג זרה ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָּבעבֹודה
אֹו הדיֹוט, החֹוטא ׁשהיה ּבין ;'ל 'ׁשלח ּבפרׁשת ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָהאמּורה

מׁשיח ּכהן אֹו ,משיחתמל ידי על שמונה בזמן גדול, [כהן ִֵֶֶַָֹ
[- המשחה אםשמן אבל זרה. עבֹודה ּבׁשגגת ׁשוין הּכל -ְְֲֲִִִַַָָָָָֹ

- הדיֹוט היה אם - וארּבעים הּׁשּתים מּׁשאר ּבאחת ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשגג
חּטאת היא וזֹו הּכבׂשים; מן נקבה אֹו עּזים, ׂשעירת ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָמביא

הּמל ואם 'וּיקרא'. ּבפרׁשת האמּורה הארץ מעם אחד ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשל
ואם לחּטאת. עּזים ׂשעיר מביא - מהן ּבאחת ׁשּׁשגג ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּוא
והּוא לחּטאת, ּבקר ּבן ּפר מביא הּוא - מׁשיח ּכהן ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהיה

ׁשם. ׁשּנתּפרׁש ּכמֹו ְְְִִֵֶָָָנׂשרף,

ׁשּנאמר:‰. - מרּבין אֹו מאּלּו, ּבאחת ׁשּׁשגג יחיד ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻאחד
אנׁשי ּכיצד? ּבׁשגגה". לעׂשה לכם, ּתהיה אחת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ"ּתֹורה
הּכּפּורים, יֹום הּוא והרי חל, ׁשהּיֹום ודּמּו ׁשּׁשגגּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹמדינה
ׁשּתי מביא ואחד אחד ּכל - מלאכה ועׂשּו אכלּו ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָֻוכּלן
והקטירּו ּכּלן ׁשגגּו אם וכן ׂשעירֹות; אֹו ּכבׂשֹות ְְְְְְִִִִֵַָָָָֻחּטאֹות,
ּבת עז מביא העֹובדים מן ואחד אחד ּכל - זרה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלעבֹודה

לחּטאת. ְְַָָָׁשנתּה

קודש שבת

ב ּפרק ׁשגגֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

ׁשֹוגג‡. ׁשּיהיה עד ׁשגגתֹו, על חּטאת חּיב אדם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאין
אֹו ּבּסֹוף, והזיד ּבּתחּלה ׁשגג אם אבל סֹוף; ועד ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָמּתחּלה
ּכיצד? חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - ּבּסֹוף וׁשגג ּבּתחּלה ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָהזיד

ּבׁשּבת לרׁשּות מרׁשּות חפץ ׁשהֹוציא מרשותּכגֹון [כגון: ְְְְִִֵֵֶֶַָ
הרבים] לרשות עקרהיחיד היחיד], והּניח[מרשות ּבזדֹון ְְִִַַָָ

הרבים] -[ברשות ּבזדֹון והּניח ּבׁשגגה ׁשעקר אֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָָָּבׁשגגה,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשגגה. ויּניח ּבׁשגגה ׁשּיעקר עד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּפטּור;

תעׂשה·. ּבלא ׁשהיא וידע עברה, אסורה]עבר אבל[- , ְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּומביא ׁשגגה, זֹו הרי - ּכרת עליה ׁשחּיבין יֹודע ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאינֹו
ידע ולא ּבּקרּבן, וׁשגג ּבכרת, ׁשהיא ידע אם אבל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹחּטאת;
ׁשּׁשגגת מזיד; זה הרי - לאו אם קרּבן, עליה חּיבין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאם
ּכרת. עליהן ׁשחּיבין אּלּו ּבעברֹות ׁשגגה אינּה ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָקרּבן,

ׁשל‚. עצמֹו לֹו נֹודע ׁשּלא איזה]מי אף[- - ׁשחטא חטא ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ
ּכרת, ּבֹו ׁשּיׁש תעׂשה לא על ׁשעבר ּבוּדאי ׁשּידע ּפי ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹעל
ּבּה", חטא "אׁשר ׁשּנאמר: חּטאת, מּקרּבן ּפטּור זה ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהרי

ונֹותר חלב ּכיצד? ּבֹו. ׁשחטא החטא ׁשּידע הקרבןעד מן -] ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אכילתו] זמן ידּועאחר ואין מהן, אחד את ואכל ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָלפניו,

על ּובא וׁשגג ּבּבית, עּמֹו ואחֹותֹו נּדה אׁשּתֹו אכל, ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָאיזה
הּכּפּורים ויֹום ׁשּבת ּבעל, מהן איזֹו ידּוע ואין מהן, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאחת
מהן ּבאיזה ידּוע ואין מהן, ּבאחד מלאכה ועׂשה ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלפניו,

חּטאת. מּקרּבן ּפטּור זה הרי - ְֲִֵֶַַָָָָָעׂשה

מביא„. זה הרי - ּוׁשכחֹו וחזר חטאֹו, לֹו ונֹודע ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָחטא,
ּׁשהּוא מה לׁשם חטאחּטאת איזה עבור שיהיה אומר -] ְֵֶַַָ

הּנאכלֹות.שחטא] חּטאֹות ּכׁשאר ותאכל ,ְְֱִֵֵֶַַָָָָ

ּב‰. חּיב.[איסור]ׁשםׁשגג - ּגּופין ׁשני והן מהן, אחד ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
היא; איזֹו ידּוע ואין מהן, ּבאחת וׁשגג נּדֹות, ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּכיצד?
- היא איזֹו ידּוע ואין מהן, ּבאחת וׁשגג אחיֹותיו, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשּתי
ּדֹומה? זה למה חטא. ׁשל עצמֹו ידע ׁשהרי חּטאת, ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחּיב
נר איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ׁשּכּבה ּדֹולקֹות נרֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלׁשּתי

ּתמחּויין לׁשני אֹו מאחד[קערות]היא, ׁשאכל חלב ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּכל וכן חּיב. ׁשהּוא - אכל ּתמחּוי מאיזה ידּוע ואין ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמהן,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

Âקבּועה חּטאת המחּיב ועׂשה[רגילה]ּכל ׁשגגתֹו, על ְְְְִַַַָָָָָָָֻ
לֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף - ׁשחטא אחר לֹו ונֹודע ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשגגה,
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ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ׁשגגת על אּלא חּטאת מביאין ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹואין
מּפני - והמגּדף תעׂשינה"; לא אׁשר ה' מּמצֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ"אחת
מגּדף, יצא ּבׁשגגה", "לעׂשה ונאמר: מעׂשה, ּבֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ּבאלֹוּה זרה עבֹודה עליו המקּבל ,לפיכ מעׂשה. ּבֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאין
אם - נסקל מזיד היה ואם ּכרת, חּיב ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מעׂשה, עׂשה ׁשּלא לפי הּקרּבן; מן ּפטּור ּבׁשגגה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹקּבל

וכּו'". אחת "ּבעׂשתּה ְְֱֲֶַַַַָֹונאמר:

אם‚. - ׁשּבארנּו ּכרתֹות מּׁשלׁש חּוץ ׁשּבּתֹורה ּכרתֹות ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכל
חּוץ קבּועה; חּטאת מביא ּבׁשגגה, מהן אחת על הּיחיד ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָעבר
אין ׁשּׁשניהם - לּמקּדׁש ׁשּנכנס וטמא קדׁש, ׁשאכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּטמא
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן אּלא קבּועה, חּטאת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמביאין

וקרּבן„. ּבלבד. הּבהמה מן הּבאה היא קבּועה, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָחּטאת
עׁשיר היה אם אּלא קבּוע; ׁשאינֹו הּקרּבן הּוא ויֹורד, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעֹולה
אֹו עֹוף, מביא - עני היה ואם ּבהמה, חּטאת מביא -ְְִִִִֵֵֵַָָָָָ

האיפה מנחה]עׂשירית למד,[- נמצאת ׁשּיתּבאר. ּכמֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ
קבּועה, חּטאת ׁשגגתן על מביא ׁשהּיחיד העברֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל
והּבא (ב) אּמֹו, על הּבא (א) הן: ואּלּו וארּבעים; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹׁשלׁש
אם על והּבא (ד) אּמּה, אם על והּבא (ג) אׁשּתֹו, אם ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָעל
והּבא (ז) ּבּתֹו, ּבת על והּבא (ו) ּבּתֹו, על הּבא (ה) ְְִִִַַַַַַָָָָָאביה,
ּבת על והּבא (ט) אׁשּתֹו, ּבת על והּבא (ח) ּבנֹו, ּבת ְְְְִַַַַַַַַָָעל
(יב) אחֹותֹו, על הּבא (יא) ּבנּה, ּבת על והּבא (י) ְְֲִַַַַַָָָָּבּתּה,
על והּבא (יג) אביו, אׁשת ּבת ׁשהיא אחֹותֹו על ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָוהּבא
על והּבא (טו) אּמֹו, אחֹות על והּבא (יד) אביו, ְְֲֲִִַַַַָָָאחֹות
על והּבא (יז) אביו, אׁשת על והּבא (טז) אׁשּתֹו, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָאחֹות
על והּבא (יט) ּבנֹו, אׁשת על והּבא (יח) אביו, אחי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשת
על והּבא (כא) איׁש, אׁשת על והּבא (כ) אחיו, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשת
(כד) אביו, על הּבא (כג) זכּור, עם הּׁשֹוכב (כב) ִִִֵַַַַָָָָהּנּדה,
האּׁשה (כו) ּבהמה, עם הּׁשֹוכב (כה) אביו, אחי על ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָהּבא
ׁשּבעריֹות, ּכרתֹות ּכל נמצאּו עליה; הּבהמה את ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהמביאה
הן: ואּלּו עׂשר; ׁשבעה העברֹות, ּובׁשאר ועׂשרים. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָׁשּׁשה
לּמל מּזרעֹו הּנֹותן (ב) ּבמעׂשה, זרה עבֹודה העֹובד ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ(א)

שורפו] אינו אך ע"ז לשם באש מעבירו אֹוב[אביו ּבעל (ג) ,ַַ
כישוף] ּבמעׂשה[מין יּדעֹוני ּבעל (ד) כישוף], (ה)[מין , ְְֲִִֶַַַ

(ז) הּכּפּורים, ּביֹום מלאכה העֹוׂשה (ו) הּׁשּבת, את ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָהמחּלל
ּבפסח, חמץ האֹוכל (ח) הּכּפּורים, ּביֹום וׁשֹותה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהאֹוכל

נֹותר האֹוכל (יא) ּדם, האֹוכל (י) חלב, האֹוכל [קרבן(ט) ֵֵֵֵֶָָָָָ
זמנו] ּפּגּולשעבר האֹוכל (יב) שנפסל], הּׁשֹוחט[קרבן (יג) , ִֵֵַָ

(טו) לעזרה, חּוץ קרּבן הּמעלה (יד) לעזרה, חּוץ ְֲֲֲִֶַַָָָָָָָָָָקדׁשים
הּמׁשחה[עושה]המפּטם ׁשמן המפּטם[עבורו]את (טז) , ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָ

הּקטרת אּלּו[עבורו]את הרי הּמׁשחה. ּבׁשמן הּס (יז) , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ו קבּועה.ׁשלׁש חּטאת ׁשגגתן על ׁשּמביאין עברֹות ארּבעים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

אם מאּלּו? ּבאחת הּׁשֹוגג ׁשּמביא הּקרּבן הּוא ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּומה
והיא לחּטאת, ׁשנתּה ּבת עז מביא - ׁשגג זרה ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָּבעבֹודה
אֹו הדיֹוט, החֹוטא ׁשהיה ּבין ;'ל 'ׁשלח ּבפרׁשת ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָהאמּורה

מׁשיח ּכהן אֹו ,משיחתמל ידי על שמונה בזמן גדול, [כהן ִֵֶֶַָֹ
[- המשחה אםשמן אבל זרה. עבֹודה ּבׁשגגת ׁשוין הּכל -ְְֲֲִִִַַָָָָָֹ

- הדיֹוט היה אם - וארּבעים הּׁשּתים מּׁשאר ּבאחת ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשגג
חּטאת היא וזֹו הּכבׂשים; מן נקבה אֹו עּזים, ׂשעירת ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָמביא

הּמל ואם 'וּיקרא'. ּבפרׁשת האמּורה הארץ מעם אחד ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשל
ואם לחּטאת. עּזים ׂשעיר מביא - מהן ּבאחת ׁשּׁשגג ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּוא
והּוא לחּטאת, ּבקר ּבן ּפר מביא הּוא - מׁשיח ּכהן ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהיה

ׁשם. ׁשּנתּפרׁש ּכמֹו ְְְִִֵֶָָָנׂשרף,

ׁשּנאמר:‰. - מרּבין אֹו מאּלּו, ּבאחת ׁשּׁשגג יחיד ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻאחד
אנׁשי ּכיצד? ּבׁשגגה". לעׂשה לכם, ּתהיה אחת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ"ּתֹורה
הּכּפּורים, יֹום הּוא והרי חל, ׁשהּיֹום ודּמּו ׁשּׁשגגּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹמדינה
ׁשּתי מביא ואחד אחד ּכל - מלאכה ועׂשּו אכלּו ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָֻוכּלן
והקטירּו ּכּלן ׁשגגּו אם וכן ׂשעירֹות; אֹו ּכבׂשֹות ְְְְְְִִִִֵַָָָָֻחּטאֹות,
ּבת עז מביא העֹובדים מן ואחד אחד ּכל - זרה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלעבֹודה

לחּטאת. ְְַָָָׁשנתּה

קודש שבת

ב ּפרק ׁשגגֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

ׁשֹוגג‡. ׁשּיהיה עד ׁשגגתֹו, על חּטאת חּיב אדם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאין
אֹו ּבּסֹוף, והזיד ּבּתחּלה ׁשגג אם אבל סֹוף; ועד ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָמּתחּלה
ּכיצד? חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - ּבּסֹוף וׁשגג ּבּתחּלה ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָהזיד

ּבׁשּבת לרׁשּות מרׁשּות חפץ ׁשהֹוציא מרשותּכגֹון [כגון: ְְְְִִֵֵֶֶַָ
הרבים] לרשות עקרהיחיד היחיד], והּניח[מרשות ּבזדֹון ְְִִַַָָ

הרבים] -[ברשות ּבזדֹון והּניח ּבׁשגגה ׁשעקר אֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָָָּבׁשגגה,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשגגה. ויּניח ּבׁשגגה ׁשּיעקר עד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּפטּור;

תעׂשה·. ּבלא ׁשהיא וידע עברה, אסורה]עבר אבל[- , ְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּומביא ׁשגגה, זֹו הרי - ּכרת עליה ׁשחּיבין יֹודע ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאינֹו
ידע ולא ּבּקרּבן, וׁשגג ּבכרת, ׁשהיא ידע אם אבל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹחּטאת;
ׁשּׁשגגת מזיד; זה הרי - לאו אם קרּבן, עליה חּיבין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאם
ּכרת. עליהן ׁשחּיבין אּלּו ּבעברֹות ׁשגגה אינּה ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָקרּבן,

ׁשל‚. עצמֹו לֹו נֹודע ׁשּלא איזה]מי אף[- - ׁשחטא חטא ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ
ּכרת, ּבֹו ׁשּיׁש תעׂשה לא על ׁשעבר ּבוּדאי ׁשּידע ּפי ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹעל
ּבּה", חטא "אׁשר ׁשּנאמר: חּטאת, מּקרּבן ּפטּור זה ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהרי

ונֹותר חלב ּכיצד? ּבֹו. ׁשחטא החטא ׁשּידע הקרבןעד מן -] ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אכילתו] זמן ידּועאחר ואין מהן, אחד את ואכל ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָלפניו,

על ּובא וׁשגג ּבּבית, עּמֹו ואחֹותֹו נּדה אׁשּתֹו אכל, ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָאיזה
הּכּפּורים ויֹום ׁשּבת ּבעל, מהן איזֹו ידּוע ואין מהן, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאחת
מהן ּבאיזה ידּוע ואין מהן, ּבאחד מלאכה ועׂשה ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלפניו,

חּטאת. מּקרּבן ּפטּור זה הרי - ְֲִֵֶַַָָָָָעׂשה

מביא„. זה הרי - ּוׁשכחֹו וחזר חטאֹו, לֹו ונֹודע ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָחטא,
ּׁשהּוא מה לׁשם חטאחּטאת איזה עבור שיהיה אומר -] ְֵֶַַָ

הּנאכלֹות.שחטא] חּטאֹות ּכׁשאר ותאכל ,ְְֱִֵֵֶַַָָָָ

ּב‰. חּיב.[איסור]ׁשםׁשגג - ּגּופין ׁשני והן מהן, אחד ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
היא; איזֹו ידּוע ואין מהן, ּבאחת וׁשגג נּדֹות, ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּכיצד?
- היא איזֹו ידּוע ואין מהן, ּבאחת וׁשגג אחיֹותיו, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשּתי
ּדֹומה? זה למה חטא. ׁשל עצמֹו ידע ׁשהרי חּטאת, ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחּיב
נר איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ׁשּכּבה ּדֹולקֹות נרֹות ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלׁשּתי

ּתמחּויין לׁשני אֹו מאחד[קערות]היא, ׁשאכל חלב ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּכל וכן חּיב. ׁשהּוא - אכל ּתמחּוי מאיזה ידּוע ואין ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמהן,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

Âקבּועה חּטאת המחּיב ועׂשה[רגילה]ּכל ׁשגגתֹו, על ְְְְִַַַָָָָָָָֻ
לֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף - ׁשחטא אחר לֹו ונֹודע ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשגגה,
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ּכיצד? חּטאת. חּיב זה הרי הּוא, חטא ׁשּזה ּבּתחּלה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָידיעה
הם מה יֹודע ואינֹו וגדל הּגֹוים, לבין ׁשּנׁשּבה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּתינֹוק
ודם חלב ואכל ּבׁשּבת, מלאכה ועׂשה ּדתם, ולא ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹיׂשראל
ּכל על ּומצּוה יׂשראלי, ׁשהּוא לֹו ּכׁשּיּודע - ּבהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻוכּיֹוצא
ּכל וכן ועברה. עברה ּכל על חּטאת להביא חּיב ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹאּלּו,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Êחּיב - אסּורֹות ּבמאכלֹות אֹו ּבעריֹות, ּכּונה ּבלא ְְֲֲֲֵַַַַַָָָָָֹהּׁשֹוגג
עם מתעּסק היה ּכיצד? מחּטאת. ּפטּור ּובׁשּבת, ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָחּטאת;
עליו; ערוה היא והרי לבעילה, ּכּונה ּבלא ּובעלּה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹאּׁשה,
אכילה לׁשם ּכּונה ּבלא ּובלעֹו הּוא, רק ׁשּבפיו ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּדּמה
נתּכּון חּטאת. חּיב זה הרי - חלב הּוא והרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבעֹולם,

ּכּונה[בשבת] ּבלא המחּבר את וחת הּתלּוׁש, את ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻלהגּביּה
ּכמֹו ּתֹורה, אסרה מחׁשבת מלאכת ּפטּור; - ְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָלחתיכתֹו

ּבמקֹומֹו. ְְִֵֶַׁשּבארנּו

.Áנעׂשית עׂשּיתּה ּובכלל הּמצוֹות, מן מצוה העֹוׂשה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל
מּקרּבן ּפטּור זה הרי - ּבׁשגגה ּכרת, עליה ׁשחּיבין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָעברה

יבמּתֹו על הּבא ּכיצד? ּברׁשּות. ׁשעׂשה מּפני [אשתחּטאת, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
בנים] בלא שמת הריאחיו - ידע לא והּוא נּדה, היא והרי ,ְֲֲִִֵֵַַָָֹ

נּדה היא והרי אׁשּתֹו, על ּבא אם אבל מחּטאת. ּפטּור ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָזה
אבל יבעל; ּכ ואחר ׁשאלּה, ׁשּלא מּפני חּטאת: חּיב -ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
לֹו ׁשהיּו מי וכן לּה. ׁשּיׁשאל ּכדי ּבּה רגיל אינֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָיבמּתֹו,
ׁשּבת ּבערב למּול ואחד ּבׁשּבת למּול אחד ּתינֹוקֹות, ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשני
ּפטּור - ּבׁשּבת ׁשניהם ּומל וׁשכח, הּׁשּבת, אחר ְְְֵֶַַַַַַָָָָָאֹו
ּבׁשּבת, מהן אחד למּול רׁשּות לזה יׁש ׁשהרי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמחּטאת;
ׁשהם ּפי על אף עׂשה; ּומצוה אצלֹו, היא ּדחּויה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוׁשּבת
לא אם אבל מדקּדק. אינֹו ּבהּול, ּוזמּנֹו הֹואיל ּגּופין, ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָֹׁשני
מי ּבׁשּבת ּומל וׁשכח ּבׁשּבת, למּול ראּוי מהן אחד ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהיה

חּטאת. חּיב - ּבׁשּבת למּולֹו ראּוי ְְֵֶַַַָָָָׁשאינֹו

.Ëמומחה]אּמן ּביֹום[מוהל הּיֹום לפנֹות למּול ׁשּבא ְְִֶַָָָֻ
ואם ׁשּתמּול, ּכדי ּבּיֹום ּפנאי נׁשאר 'לא לֹו: ואמרּו ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹהּׁשּבת,
חֹובל ונמצאת הּׁשּבת, יציאת עד ּתׁשלים לא למּול ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹּתתחיל
ּובמהרה וזריז, אני 'רגיל ואמר: מצוה', עֹוׂשה ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּבׁשּבת
זה הרי - הּׁשּבת יציאת עד אּלא הׁשלים לא אם - ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאמּול'

ּבֹו. התרּו ׁשהרי חּטאת, ְֲִֵֶַַָָחּיב

.Èהרבים]הּמֹוציא לרשות היחיד ּביֹום[מרשות הּלּולב את ְִֶַַָ
ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון המקדש,טֹוב בזמן -] ְְִִֶֶַָָָָ

בשבת] גם נוטלין היו ּבֹושבמקדש לצאת ּכדי [חובת, ְֵֵָ
-המצוה] ּבׁשֹוגג הרּבים ּברׁשּות אּמֹות ארּבע והעבירֹו ,ְְְְֱִִִֵֶַַַַָ

ּביֹום הּפסח את הּׁשֹוחט וכן הֹוציא. ּברׁשּות ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָּפטּור,
ׁשּמׁשכּו ּכן אחר לֹו ונֹודע ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל עׂשר ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָארּבעה

ידיהן את בו]הּבעלים נטמאּו[מהשותפות אֹו ׁשּמתּו אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָ
אֹו מעים נקּוב ּכגֹון ּבּסתר, טרפה ׁשּנמצא אֹו ׁשחיטה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹקדם

נמצא אם אבל ּברׁשּות; ׁשּׁשחט מּפני ּפטּור, זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָראה
חּטאת, חּיב זה הרי - ּגלּויה טרפה ׁשהיתה אֹו מּום, ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבעל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יׁשחט. ּכ ואחר לבּדק לֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹמּפני

.‡Èלׁשמֹו ׁשּלא ּבׁשּבת הּפסח את אחר]ׁשחט קרבן לשם -] ְְִֶֶֶַַַַָָֹ
ּבטעּות ׁשמֹו ׁשעקירת ּכׁשר; ׁשהּזבח מּפני ּפטּור, - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבטעּות
הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו עקירה, אינּה -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֻ

.·Èראּויין אם - ּבטעּות ּפסח לׁשם אחרים זבחים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָׁשחט
ׁשּׁשחט מּפני חּטאת, מּקרּבן ּפטּור - ּפסח לקרּבן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהם
ׁשּתים ּבן אֹו נקבה ׁשהיתה ּכגֹון ראּויין, אינם אם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברׁשּות;
ׁשגג אם וכן הּפסח. למצות ראּוי אינֹו ׁשהרי חּטאת, חּיב -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּבׁשּבת -]ּוׁשחטֹו לשם לאֹוכליו[- יכוליםׁשּלא שלא [אנשים ְְְְֶַָָָֹ
חולים] כגון למנּוייולאכול ׁשּלא אֹו לערלים,[בעליו], אֹו , ְֲִִֵֶַָֹ

לאֹוכליו, וׁשּלא לאֹוכליו ׁשחטֹו חּטאת. חּיב - לטמאים ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹאֹו
לטמאים ולערלים, למּולים למנּוייו, וׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹלמנּוייו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכׁשר. הּפסח ׁשהרי ּפטּור, - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹולטהֹורים

.‚Èזה הרי - לׁשמן ׁשּלא הּצּבּור קרּבנֹות ּבׁשּבת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּׁשֹוחט
אמּורין ויקטיר חּטאת, ׁשחט[האברים]חּיב אם וכן לערב; ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּתֹוספת. על חּטאת חּיב הּיֹום, חֹובת על ֵֶֶַַַַַַַָָָיתר

.„Èּבׁשּבת הּׁשּבת, את ּדֹוחין ׁשאין יחיד קרּבנֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשחט
את זֹורקין ואין ּבהנאה. מּתר והּבׂשר חּטאת, חּיב - ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻּבׁשגגה

המזבח]הּדם ּבׁשֹוגג[על ּבין לׁשמן, ּדמן וזרק עבר ואם ; ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָ
אמּורין ויקטיר חֹובה, לׁשם לּבעלים עלּו - ּבמזיד ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָּבין
ׁשגגתֹו. על חּטאת הּׁשֹוחט ויביא יאכל, והּבׂשר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלערב;

.ÂËואחת ּכחּוׁשה אחת צּבּור, ׁשל ּבהמֹות ׁשּתי לפניו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהיּו
עֹולה, ּבין חּטאת ּבין ּבאחת, הּיֹום חֹובת והיתה ְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָׁשמנה,
ּכ ואחר ּבּתחּלה, ּכחּוׁשה ׁשחט אם - הּׁשּתים וׁשחט ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָוׁשגג
אּלא עֹוד, ולא חּטאת; מּקרּבן ּפטּור - הּׁשמנה ְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹׁשחט
אם אבל לכּתחּלה. ּוׁשחט', ׁשמנה 'הבא לֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹׁשאֹומרים
על חּטאת חּיב - הּכחּוׁשה ּכ ואחר ּתחּלה, הּׁשמנה ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָָָׁשחט

ּבבני[אם]הּתֹוספת. טרפה הּׁשמנה הראׁשֹונה נמצאת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ׁשּׁשחט ּבעת טרפה ׁשהיא ידע ׁשּלא ּפי על אף - ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמעים
האחרֹונה ונׁשחטה הֹואיל - נתּכּון לזה ולא ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהּכחּוׁשה,
מצּודה הּפֹורס וכן מחּטאת. ּפטּור זה הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכמצותּה,
- הּדגים עם ּתינֹוק והעלה ּבׁשגגה, הּים מן ּדגים ְְְֱֲִִִִִִֶַַַָָָָָָלהעלֹות
והעלה הֹואיל - ׁשמע ׁשּלא ּבין ּתינֹוק, ׁשּטבע ׁשּׁשמע ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבין
ּכּונתֹו היתה ׁשּלא ּפי על אף מחּטאת, ּפטּור זה הרי ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּתינֹוק,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹוגג. ׁשהיה מּפני לצּוד, ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאּלא

.ÊËונֹו ּפסח, ׁשל צלי הּפסח ּבלילי לפניו ׁשהיה תרמי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ואכל וׁשגג מצוה, ׁשהיא צלי לאכל ונתּכּון הּקדׁשים, ְְְְְֱֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמן
מצוה עׂשה לא ׁשהרי חּטאת, חּיב זה הרי - ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּנֹותר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זֹו. ְֲִֵֵֶַַָָֹּבאכילה
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ראשון יום

.Ëˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הצ"ט הּנּדההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מּטמאה]. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻטמאה

ְִֶָָוכלּֿדיניה.

שני יום

.˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― מאה הּמׁשלמת ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. הּיֹולדת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלהיֹות

ֶֶַהּיֹולדת.

שלישי יום

.Â˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ו זבההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָמטמאה,
אחר זּולתּה מטּמאה ואי זבה, נעׂשית ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָהיא

זבה. ְֶֶֶָָָׁשּנעׂשתה

רביעי יום

.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ד הּזבהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
ׁשּבהם הּדברים ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּמא,
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ּובאיזה זב, נעׂשה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹהּוא

חמישי יום

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� „"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הצ"ו להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה מטמאה, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻהּנבלה
אׁשר הקּדמה, עּתה ל מזּכיר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלּֿדיניה.
מּמיני לקּמן מהּֿׁשּיּזכר ּבכל ׁשּתזּכרּנה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹראּוי
ומין ּכלֿמין מֹונים ׁשאנּו זה והּוא: ְְִִִֶֶַָָָֻהּטמאֹות,
חּיבים ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ּכמצות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻמןֿהּטמאֹות

מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ּבטמאה ְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻֻלהּטּמא
ׁשּיהיּו עד ּבּה, llka)מּלהּטּמא f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ

ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ׁשהּתֹורה זה אּלא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתעׂשה,
למי ּכזה, ּבאפן מטּמא זה ׁשּדבר אֹו נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה ּדין ּכלֹומר: עׂשה, מצות ― ּבֹו ְְֲִִֵֶֶַַַָׁשּנגע
אֹומרים ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ְְְְִִִִֶֶַַָָׁשּנצטּוינּו
הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּנֹוגע
הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָּבמּצב
אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה אם רׁשּות: ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַָָָּדבר

ספרא ּולׁשֹון ipiny)מּטּמא. zyxt)ּובנבלתם" : ְְְְִִִֵַָָָ
תּגעּו" g)לא ,`i `xwie)אדם נגע אם "יכֹול ― ִִַָָָָָֹ

"ּולאּלה לֹומר: ּתלמּוד ארּבעים? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּבּנבלה
ck)ּתּטּמאּו" ,`i my)נבלה אדם ראה אם יכֹול ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד לּה? ויּטּמא ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל
ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ּכיצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָתּגעּו",
אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר הּדין ― היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָהּמצוה
וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ּבזה ׁשהּנֹוגע לנּו ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
ׁשכינה למחנה חּוץ לצאת הּטמאים: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָּבכלֿחּיּובי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹוׁשּלא
הּצּוּוי, וזהּו ― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו לנּגע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקדׁש
אם אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ׁשּנעׂשה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּכלֹומר:
ּבכלֿמין זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ּבקרבתֹו ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

הּטמאה. ְִִֵַָֻמּמיני

שישי יום

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Â"ˆ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

קודש- שבת

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הצ"ז להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָ
זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים מן מינים ְְְְְִִִִִִַַָָָׁשמֹונה

ודיניה. ׁשרץ טמאת ְְִֶֶֶֶֶַָֻּכֹוללת

�
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ראשון יום

.Ëˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הצ"ט הּנּדההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מּטמאה]. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻטמאה

ְִֶָָוכלּֿדיניה.

שני יום

.˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― מאה הּמׁשלמת ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. הּיֹולדת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלהיֹות

ֶֶַהּיֹולדת.

שלישי יום

.Â˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ו זבההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָמטמאה,
אחר זּולתּה מטּמאה ואי זבה, נעׂשית ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָהיא

זבה. ְֶֶֶָָָׁשּנעׂשתה

רביעי יום

.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ד הּזבהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
ׁשּבהם הּדברים ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּמא,
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ּובאיזה זב, נעׂשה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹהּוא

חמישי יום

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� „"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הצ"ו להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה מטמאה, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻהּנבלה
אׁשר הקּדמה, עּתה ל מזּכיר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלּֿדיניה.
מּמיני לקּמן מהּֿׁשּיּזכר ּבכל ׁשּתזּכרּנה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹראּוי
ומין ּכלֿמין מֹונים ׁשאנּו זה והּוא: ְְִִִֶֶַָָָֻהּטמאֹות,
חּיבים ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ּכמצות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻמןֿהּטמאֹות

מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ּבטמאה ְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻֻלהּטּמא
ׁשּיהיּו עד ּבּה, llka)מּלהּטּמא f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ

ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ׁשהּתֹורה זה אּלא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתעׂשה,
למי ּכזה, ּבאפן מטּמא זה ׁשּדבר אֹו נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה ּדין ּכלֹומר: עׂשה, מצות ― ּבֹו ְְֲִִֵֶֶַַַָׁשּנגע
אֹומרים ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ְְְְִִִִֶֶַַָָׁשּנצטּוינּו
הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּנֹוגע
הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָּבמּצב
אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה אם רׁשּות: ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַָָָּדבר

ספרא ּולׁשֹון ipiny)מּטּמא. zyxt)ּובנבלתם" : ְְְְִִִֵַָָָ
תּגעּו" g)לא ,`i `xwie)אדם נגע אם "יכֹול ― ִִַָָָָָֹ

"ּולאּלה לֹומר: ּתלמּוד ארּבעים? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּבּנבלה
ck)ּתּטּמאּו" ,`i my)נבלה אדם ראה אם יכֹול ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד לּה? ויּטּמא ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל
ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ּכיצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָתּגעּו",
אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר הּדין ― היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָהּמצוה
וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ּבזה ׁשהּנֹוגע לנּו ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
ׁשכינה למחנה חּוץ לצאת הּטמאים: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָּבכלֿחּיּובי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹוׁשּלא
הּצּוּוי, וזהּו ― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו לנּגע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקדׁש
אם אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ׁשּנעׂשה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּכלֹומר:
ּבכלֿמין זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ּבקרבתֹו ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

הּטמאה. ְִִֵַָֻמּמיני

שישי יום

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Â"ˆ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

קודש- שבת

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הצ"ז להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָ
זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים מן מינים ְְְְְִִִִִִַַָָָׁשמֹונה

ודיניה. ׁשרץ טמאת ְְִֶֶֶֶֶַָֻּכֹוללת

�
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mixe`ia

çåìùì øúåîלקצוץ שצריך המלאכות לשאר הדין והוא –
מלאכתו בעד שכר שבה1לו החידושים משום אגרת ונקט

המבואר וכן קצץ, כשלא קבוע דואר בית שיהיה שצריך
יט. אות להלן

íéìëå íéöôç øàù åàכשאר דינם וכלים חפצים שאר –

לשלחם שמותר דהיינו אע"פ2המלאכות, קצץ כשלא גם
של שהם הניכרים חפצים אבל קבוע, דואר בית שאין

כאגרת דינם .3ישראל

íåé ãåòáîשמא הוא והטעם השקיעה, קודם היינו –

בשבת האגרת לו שנתן .4יחשבו

åçåìùë äàøð åðéàåעושה – שכר תמורת העובד שנכרי –

אבל התחייבותו, למלאות כדי עצמו לצורך מלאכתו
בחינם כדי5כשעושה רק היא שעבודתו לומר אפשר אי ,

כוונתו ודאי אלא בה, חייב אינו שהרי העבודה, להשלים
כשלוחו. ונראה הישראל, רצון למלאות

úáùá íâ êìéùביום שם שתהיה ראה לו יאמר לא וכן –
כן אם אלא שם להיות לו אפשר שאי יודע והוא ב' או א'

בשבת גם .6ילך

úáùä íãå÷ åì øîåàùמטעם איסור כאן שאין דהיינו –

ממצוא מטעם ולא שכר), לו קצץ (שהרי כשלוחו, שנראה
השבת) קודם לו אמר (שהרי .7חפציך

ìàøùé ìéáùá çøåè éøëðäאחרון בקונטרס שני8– מובאים
קצץ; כשלא אגרת שליחת האוסרים שיטת לבאר אפשריות
דהיינו ישראל; בשביל טורח שהנכרי מטעם שהוא או

הישרא של כשלוחו כלל),שנחשב קבלנות נחשב (ואינו ל,
כאילו נראה קצץ שכשלא שכיון בלבד, עין מראית משום או
במידה ולכן כשלוחו, נחשב אינו אבל בשבת, לעשות שלחו
– א' ביום לו שיתן כגון עין, המראית את להסיר שיתאפשר
ישראל, בשביל טורח שהנכרי הכריע זה ובסעיף מותר.

בלבד כשלוחו נראה ולא ממש שלוחו שהוא .9דהיינו

ìàøùé ìéáùá çøåè éøëðäהנכרי של דעתו שאין דכיון –
בשביל בספק טורח שהוא נמצא בודאי, עליו סמוכה

שליחותו כעושה ונראה .10הישראל

íéøôåñ éøáãî àìàתקנת הינו לנכרי אמירה איסור שכל –

רמג. סימן בתחלת המבוארת חכמים
ì÷äì ïéìåúלחומה סמוך גר שאינו בבירור לנו ידוע 11–אפילו

.

zexewn

רנב.1) בסי' כמבואר
בעיר.2) הראשון לבית שיגיע שהות כשיש
וסק"ה.3) סק"א כאן ובמשנ"ב ס"ח, רנב ובסי' ו, סעיף להלן ראה
להלן4) וכן לנכרי, חפץ השאלת לגבי ס"ד רמו סי' כדלעיל

הנכרי שאם הוסיף ושם בע"ש, לנכרי מכירה לגבי ס"ג רנב סי'
את להוציא לו ליתן אפשר ממנו ומתיירא אלים החפץ שקנה

בשבת. מביתו החפץ
הישראל5) לו הודיע לא שעדיין אלא שכר, לקבל דעתו אפילו

כך. על
אחרונים.6) בשם סק"ב משנ"ב
שהובאה7) נוספים מקומות צוינו 27 הערה רמד סי' לעיל

בשוע"ר. זו הלכה
א.8) ס"ק
העין,9) מראית משום שהאיסור רבינו נקט ו סעיף להלן אבל

בשביל טורח שהוא מה חיישינן שלא והטעם בקו"א, הב' כפי'
זאת עושה שהנכרי הישראל יודע אם ואפילו בשבת, ישראל
דלא דאף ומיהו, ד"ה ז ס"ק קו"א רנב סי' לקמן יתבאר בשבת,
בשבת שעושה מה מ"מ דנפשיה, אדעתא המלאכה עיקר עביד
לה. אות להלן וראה לעשות, שנתחייב קבלנותו להשלים כדי הוא

ס"ו.10) רנב סימן
כדמשמע11) ידוע, מקום שהוא הדואר בבית מדובר שהרי

הבא. בסעיף

"c"ag i`iyp" zxezn

‚˙BÁeÏM‰ ˙B¯b‡‰ Ïk ıa˜Ó ‡e‰L ,¯ÈÚ d˙B‡a LiL Úe·˜ Ì„‡Ï ˙¯b‡‰ ÁlLnLk ,*ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na©¤§¨¦£¦§¤§©¥©¨¦¤¤§¨¨¨©¤¥§¨¦¤§©¥¨¨¦§©§
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mixe`ia

íéøåîà íéøáã äîáלעיר להגיע שהות לנכרי שכשיש –

לאסור. אין השבת קודם
åéìà òéâäì úåäù ùéù,לחומה הסמוך לבית או –

עיר. שבאותה הדואר בית הוא כשהיעד

א-ג סעיפים בשבת כתבים המביאים נכרים דין רמז, סימן ב', חלק

•
oilitz zekld - jexr ogley

נֹוהגין�‚ ― הּכל לדברי סתּומה לעׂשֹותּה אפׁשר ׁשאי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכיון
עּקר ׁשּכן לפי להרמּב"ם, סתּומה לעׂשֹותּה מדינֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּבהרּבה
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּכל, לדברי לעׂשֹות אפׁשר אי אם ּתֹורה ּבספר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאף

ערה. סימן ּדעה ְִֵֶָָּביֹורה

הּפרׁשּיֹות ּכמֹו ּפתּוחה לעׂשֹותּה נֹוהגין אּלּו ּבמדינֹות ְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָאבל
לפי לכּתחּלה,ׁשּלפניה, אפּלּו ּפתּוחה לעׂשֹותּה ׁשּמּתיר מי ׁשּיׁש ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּדבריו ׁשאין ואף "ׁשמע". לפרׁשת ּבּתֹורה סמּוכה ואינּה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָהֹואיל
ואי ענין, ּבכל ּכׁשר ׁשּבדיעבד הּוא ׁשהעּקר ּכיון מקֹום מּכל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָעּקר,
על האחרֹונים סמכּו ― הּכל לדברי סתּומה לעׂשֹותּה ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹאפׁשר
הראׁשֹונים: על לעז להֹוציא ׁשּלא ּכדי הּמנהג, לבּטל ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּדבריו

ׁשהּפרׁשּיֹות�„ ראׁש ׁשל ּבתפּלין אבל יד, ׁשל ּבתפּלין זה ְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹוכל
ּבפתּוחֹות ּבהן להקּפיד אין ― קלפים ארּבעה על ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָנכּתבים

להקּפיד: נהגּו א ְְְֲִַַָּוסתּומֹות.

חכמים�‰ קּבלּו ראׁש, ׁשל ּבתפּלין ּתֹורה ׁשאמרה ְְְֲִִִִִֶֶָָָָָֹ"טֹוטפֹות"
ּפרׁשה ּכל ּפרׁשּיֹות, לארּבע עֹור ׁשל ּבּתים ארּבעה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָׁשהן
ׁשל אחד ּבית ― יד ׁשל ּתפּלין ׁשל ולּפרׁשּיֹות עצמֹו. ּבפני ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבבית
יֹותר: ולא אמרּתי, אחת ―אֹות " לאֹות ל "והיה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹעֹור,

Â�להיֹות צרי ― ראׁש ׁשל ּבין יד ׁשל ּבין הּבּתים ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹועֹור
ׁשּלהן, ּוטרפֹות מּנבלֹות אפּלּו הּטהֹורים, ועֹוף חּיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּבהמה

.ּבפי הּמּתר מן ׁשהּוא ְִִֶַַָֻרק

מי ויׁש עֹור. נקרא הּוא ׁשּגם מּקלף, הּבּתים לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָורּׁשאי
הּקלף ׁשּיׂשים ּכן אם אּלא מּקלף, ּבּתים לעׂשֹות ׁשאין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאֹומר
ּבהם ׁשּמעּבדין למ"א) אׁשּכנז: ּבלׁשֹון (ׁשּקֹורין עצים קלּפת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבמי

לכּתחּלה. לדבריו לחּוׁש וטֹוב ְְְְִִַָָָָעֹורֹות.

אף זה, לענין עֹור נקראת היא ׁשּגם ׁשליל, מעֹור לעׂשֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָורּׁשאי
לעׂשֹותן יכֹול הרצּועֹות וכן טמאה. לענין ּכבׂשר ׁשהיא ּפי ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻעל

ׁשליל. ועֹור ְְְִִָמּקלף

נעבדה לא ּכי למצוה, הגּון יֹותר הּוא ׁשליל ׁשעֹור אֹומרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹויׁש
ּונקבה. זכר ׁשל ּתׁשמיׁש ּבֹו היה ׁשּלא עברה, ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹּבֹו

עֹוף, עֹור הגּון יֹותר ― ׁשליל עֹור ׁשאחר ׁשאֹומר מי ְְִִֵֵֵֶֶַַָויׁש
ואחרּֿכ הּכׁשרה, הּבהמה עֹור ואחרּֿכ החּיה, עֹור ְְְְְֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָואחרּֿכ

ּוטרפה: נבלה ְְֵֵָָעֹור

Ê�קלף ּכמֹו לׁשמֹו, מעּבד ׁשּיהא צרי ― הּבּתים ְְְְְִִִֵֶַַָָָֻעֹור
ִַָָהּפרׁשּיֹות.

עּקר הן ׁשהּפרׁשּיֹות הּפרׁשּיֹות, לקלף ּדֹומה ׁשאינֹו אֹומרים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָויׁש
צרי ואין להם, ּומׁשּמׁשים טפלים הן הּבּתים אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהּקדּׁשה,
אחר, ּבענין אפׁשר ּכׁשאי ּדבריהם על לסמ ויׁש לׁשמֹו. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹעּבּוד
עד עליהן לבר ּכן ּגם ויכֹול ּתפּלין. מּמצות להתּבּטל ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכדי

אחרים: ְֲִִֵֶָׁשּימצא

Á�:ׁשּנאמר אחד, מעֹור להיֹות צריכים ראׁש ׁשל ּבּתים ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹארּבעה
וג' ב' ולא ,ל אמרּתי אחד זּכרֹון ― "עיני ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ"ּולזּכרֹון
(והּוא אחד ּכעֹור חׁשּובים יחד ּתפּורים עֹור וחתיכֹות ְְְְֲֲִִִִֶַַַָזכרֹונֹות.
לעׂשֹותם ונכֹון טֹוב מקֹום ּומּכל ּבדבק). ּדבּוקים הם אם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָהּדין
ּבחריצי אֹותֹו ּומכניסין הר עגל עֹור ׁשּנֹוטלין מּמׁש, אחד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמעֹור
מּתֹוכֹו, הּדפּוס ונֹוטלין ׁשּיתיּבׁש, עד ּכ אֹותֹו ּומּניחין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָהּדפּוס,

מאליהם: עׂשּויים הּבּתים ְְְֲֲִִִֵֵֶַָונמצאּו

Ë�מּסיני למׁשה הלכה ― ראׁש ׁשל ּבין יד ׁשל ּבין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּתפּלין
ּבענין ּכרחּבֹו, ׁשארּכֹו מכּון רּבּוע מרּבעֹות ְְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֻֻׁשּתהיינה

ּבקרּוב. ארּכֹו חמׁשי ׁשני ארּכֹו על עֹודף יהיה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֻׁשאלכסֹונֹו

ׁשהיא מֹוׁשבן ּבמקֹום ּבין ּבהן מכּון להיֹות צרי זה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻורּבּוע
ּבתפרן, ּבין ׁשּיתּבאר, ּכמֹו מרּבעת להיֹות ׁשּצריכה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻהּתּתֹורא,
הּבּתים, ּבגּוף ּבין ּכרחּבּה, ארּכּה מּמׁש מרּבעת הּתפירה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻׁשּתהא
על אבל ּגבהֹו). מׁש (ּבכל ּכרחּבֹו ארּכֹו מרּבע הּבית ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּיהיה

ורחּבֹו מארּכֹו יֹותר הּוא אם להקּפיד אין .ּגבהֹו ְְְְְְִִֵֵֵַָָָ

אּלּו מּמקֹומֹות ּבאחד רּבּוען נתקלקל ואחרּֿכ מרּבעים, היּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻואם
היא ׁשרּבּוען ּכיון ּפסּולים, ― ּתּקנן לא ואם לתּקנן. צרי ―ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֹ

מּסיני. למׁשה ְֲִִֶַָָהלכה

אחד ּכל ולא מרּבעין, יחד ּבּתים הארּבעה ּכל יהיה ראׁש ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻוׁשל
יהא ׁשּלא ׁשוין, ּבּתים הארּבעה ּכל יעׂשה ּולכּתחּלה עצמֹו. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבפני

מחברֹו: רחב ֲֵֵֶָָָאחד

נג-נט סעיפים התפילין כתיבת דין לב סימן א', חלק
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נֹוהגין�‚ ― הּכל לדברי סתּומה לעׂשֹותּה אפׁשר ׁשאי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכיון
עּקר ׁשּכן לפי להרמּב"ם, סתּומה לעׂשֹותּה מדינֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּבהרּבה
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּכל, לדברי לעׂשֹות אפׁשר אי אם ּתֹורה ּבספר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאף

ערה. סימן ּדעה ְִֵֶָָּביֹורה

הּפרׁשּיֹות ּכמֹו ּפתּוחה לעׂשֹותּה נֹוהגין אּלּו ּבמדינֹות ְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָאבל
לפי לכּתחּלה,ׁשּלפניה, אפּלּו ּפתּוחה לעׂשֹותּה ׁשּמּתיר מי ׁשּיׁש ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּדבריו ׁשאין ואף "ׁשמע". לפרׁשת ּבּתֹורה סמּוכה ואינּה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָהֹואיל
ואי ענין, ּבכל ּכׁשר ׁשּבדיעבד הּוא ׁשהעּקר ּכיון מקֹום מּכל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָעּקר,
על האחרֹונים סמכּו ― הּכל לדברי סתּומה לעׂשֹותּה ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹאפׁשר
הראׁשֹונים: על לעז להֹוציא ׁשּלא ּכדי הּמנהג, לבּטל ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּדבריו

ׁשהּפרׁשּיֹות�„ ראׁש ׁשל ּבתפּלין אבל יד, ׁשל ּבתפּלין זה ְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹוכל
ּבפתּוחֹות ּבהן להקּפיד אין ― קלפים ארּבעה על ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָנכּתבים

להקּפיד: נהגּו א ְְְֲִַַָּוסתּומֹות.

חכמים�‰ קּבלּו ראׁש, ׁשל ּבתפּלין ּתֹורה ׁשאמרה ְְְֲִִִִִֶֶָָָָָֹ"טֹוטפֹות"
ּפרׁשה ּכל ּפרׁשּיֹות, לארּבע עֹור ׁשל ּבּתים ארּבעה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָׁשהן
ׁשל אחד ּבית ― יד ׁשל ּתפּלין ׁשל ולּפרׁשּיֹות עצמֹו. ּבפני ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבבית
יֹותר: ולא אמרּתי, אחת ―אֹות " לאֹות ל "והיה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹעֹור,

Â�להיֹות צרי ― ראׁש ׁשל ּבין יד ׁשל ּבין הּבּתים ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹועֹור
ׁשּלהן, ּוטרפֹות מּנבלֹות אפּלּו הּטהֹורים, ועֹוף חּיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּבהמה

.ּבפי הּמּתר מן ׁשהּוא ְִִֶַַָֻרק

מי ויׁש עֹור. נקרא הּוא ׁשּגם מּקלף, הּבּתים לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָורּׁשאי
הּקלף ׁשּיׂשים ּכן אם אּלא מּקלף, ּבּתים לעׂשֹות ׁשאין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאֹומר
ּבהם ׁשּמעּבדין למ"א) אׁשּכנז: ּבלׁשֹון (ׁשּקֹורין עצים קלּפת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבמי

לכּתחּלה. לדבריו לחּוׁש וטֹוב ְְְְִִַָָָָעֹורֹות.

אף זה, לענין עֹור נקראת היא ׁשּגם ׁשליל, מעֹור לעׂשֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָורּׁשאי
לעׂשֹותן יכֹול הרצּועֹות וכן טמאה. לענין ּכבׂשר ׁשהיא ּפי ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻעל

ׁשליל. ועֹור ְְְִִָמּקלף

נעבדה לא ּכי למצוה, הגּון יֹותר הּוא ׁשליל ׁשעֹור אֹומרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹויׁש
ּונקבה. זכר ׁשל ּתׁשמיׁש ּבֹו היה ׁשּלא עברה, ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹּבֹו

עֹוף, עֹור הגּון יֹותר ― ׁשליל עֹור ׁשאחר ׁשאֹומר מי ְְִִֵֵֵֶֶַַָויׁש
ואחרּֿכ הּכׁשרה, הּבהמה עֹור ואחרּֿכ החּיה, עֹור ְְְְְֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָואחרּֿכ

ּוטרפה: נבלה ְְֵֵָָעֹור

Ê�קלף ּכמֹו לׁשמֹו, מעּבד ׁשּיהא צרי ― הּבּתים ְְְְְִִִֵֶַַָָָֻעֹור
ִַָָהּפרׁשּיֹות.

עּקר הן ׁשהּפרׁשּיֹות הּפרׁשּיֹות, לקלף ּדֹומה ׁשאינֹו אֹומרים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָויׁש
צרי ואין להם, ּומׁשּמׁשים טפלים הן הּבּתים אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהּקדּׁשה,
אחר, ּבענין אפׁשר ּכׁשאי ּדבריהם על לסמ ויׁש לׁשמֹו. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹעּבּוד
עד עליהן לבר ּכן ּגם ויכֹול ּתפּלין. מּמצות להתּבּטל ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכדי

אחרים: ְֲִִֵֶָׁשּימצא

Á�:ׁשּנאמר אחד, מעֹור להיֹות צריכים ראׁש ׁשל ּבּתים ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹארּבעה
וג' ב' ולא ,ל אמרּתי אחד זּכרֹון ― "עיני ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ"ּולזּכרֹון
(והּוא אחד ּכעֹור חׁשּובים יחד ּתפּורים עֹור וחתיכֹות ְְְְֲֲִִִִֶַַַָזכרֹונֹות.
לעׂשֹותם ונכֹון טֹוב מקֹום ּומּכל ּבדבק). ּדבּוקים הם אם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָהּדין
ּבחריצי אֹותֹו ּומכניסין הר עגל עֹור ׁשּנֹוטלין מּמׁש, אחד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמעֹור
מּתֹוכֹו, הּדפּוס ונֹוטלין ׁשּיתיּבׁש, עד ּכ אֹותֹו ּומּניחין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָהּדפּוס,

מאליהם: עׂשּויים הּבּתים ְְְֲֲִִִֵֵֶַָונמצאּו

Ë�מּסיני למׁשה הלכה ― ראׁש ׁשל ּבין יד ׁשל ּבין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּתפּלין
ּבענין ּכרחּבֹו, ׁשארּכֹו מכּון רּבּוע מרּבעֹות ְְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֻֻׁשּתהיינה

ּבקרּוב. ארּכֹו חמׁשי ׁשני ארּכֹו על עֹודף יהיה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֻׁשאלכסֹונֹו

ׁשהיא מֹוׁשבן ּבמקֹום ּבין ּבהן מכּון להיֹות צרי זה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻורּבּוע
ּבתפרן, ּבין ׁשּיתּבאר, ּכמֹו מרּבעת להיֹות ׁשּצריכה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻהּתּתֹורא,
הּבּתים, ּבגּוף ּבין ּכרחּבּה, ארּכּה מּמׁש מרּבעת הּתפירה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻׁשּתהא
על אבל ּגבהֹו). מׁש (ּבכל ּכרחּבֹו ארּכֹו מרּבע הּבית ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּיהיה

ורחּבֹו מארּכֹו יֹותר הּוא אם להקּפיד אין .ּגבהֹו ְְְְְְִִֵֵֵַָָָ

אּלּו מּמקֹומֹות ּבאחד רּבּוען נתקלקל ואחרּֿכ מרּבעים, היּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻואם
היא ׁשרּבּוען ּכיון ּפסּולים, ― ּתּקנן לא ואם לתּקנן. צרי ―ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֹ

מּסיני. למׁשה ְֲִִֶַָָהלכה

אחד ּכל ולא מרּבעין, יחד ּבּתים הארּבעה ּכל יהיה ראׁש ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻוׁשל
יהא ׁשּלא ׁשוין, ּבּתים הארּבעה ּכל יעׂשה ּולכּתחּלה עצמֹו. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבפני

מחברֹו: רחב ֲֵֵֶָָָאחד

נג-נט סעיפים התפילין כתיבת דין לב סימן א', חלק
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הפרק: עדןתוכן בגן הנשמה שתענוג מחז"ל ביאור

וטעם בידו", כש"תלמודו רק הוא השכינה מזיו

לעסוק לו שאפשר מי בין תורה ביטול בעונש החילוק

לו אפשר ואי

åãåîìúå ïàëì àáù éî éøùà ì"æø åøîàù åäæå
.åãéá

שהיא תורה, של במהותה לעיל המבואר ע"פ
שבא מי "אשרי מארז"ל יתבאר הקדמוני", "משל
עדן, דגן להשכר לזכות שכדי בידו", ותלמודו לכאן
לגן בידו אתו להביא צריכים השכינה, מזיו ליהנות

"תלמודו". את עדן

ìùîðä ìò ãåîòì øùôà éà ,ìùîå ìùîðá åîëã
ìò ãåîòé æ"éò æà ìùîä úà äìçúî ïéáéù àì íà
àì ìùîäî íéøáã åæéà âéùäìî øñçé íàå ,ìùîðä

.ììë ìùîðä úà âéùäì ìëåé
ו"מאחר המשל, בהשגת תלוי' נמשל השגת
א"כ המשל, ידי על אם כי להשיגו אופן אין שהנמשל
על לעמוד דרך אין בטוב המשל כל מבין כשאינו

הנמשל".

במשל יחסר לא אם שגם רואים "אנו זאת: ועוד
תוכן כל ג"כ יושג לא אזי בלבד, נקודה כמו רק
אפילו כשחסר כלומר, - הנמשל" של עומק פנימיות
מהשגת עי"ז שיחסר יתכן המשל, בהבנת אחד פרט רק
בלבד" זו קטנה נקודה ערך "כפי רק לא הנמשל

אלא המשל), בהבנת הנמשל(שהחסיר כל .כללות

æ"éòù ìùîä úðéçá àéä àéä äøåúäù ïåéë æ"ãòå
åãåîìú úåéäì êéøö ïë ìò ,íìåò ìù åðåîã÷ âùåé
æà áéèéä ìùîä âéùîù é"òù ,ïàëì àáùë åãéá
,ä"éåä íòåð àåäù ,ìùîðäá úåæçì ìëåé à÷åã

.åë åùôð úåçöçöá òéáùäì
מזיו שנהנין מה עדן, דגן השכר בענין הוא עד"ז
צריך זה שבשביל עולם"), של ("קדמונו השכינה
ה"משל" הוא "תלמודו" כי בידו", "תלמודו להיות
בנדו"ד דה"נמשל" הנמשל, משיגים דוקא ידו שעל
מתענגת שהנשמה והעונג הנעימות הוי'", "נועם הוא
צמאון) (בעת בצחצחות משביע זה שעונג השם, מאור

נפשו. את

âéùäì êøã åì ïéà ìùîä åãéá ïéàùë ë"àùî
.ì"ðä ìùîðä úðéçá

אין בידו, - תלמודו - ה"משל" כשאין משא"כ

(קדמונו הוי'" "נועם הנמשל, את להשיג דרך לאדם
במשל יו"ד של כקוצו אפילו יחסר ד"אם עולם). של
למעלה שהוא כמו סוף אין אור יושג לא דתורה זה

קץ". אין עד

éî ìëã ì"æø åøîàù äî ïáåîå õøåúî äæáå
øîàð åéìò ÷ñåò åðéàå äøåúá ÷åñòì åì øùôàù
÷øôá åì éã åì à"àù éîã â"òà ,'åë úøëú úøëä

.úéáøò 'à ÷øôå úéøçù 'à
שיהי'' יתכן כיצד - הנ"ל השאלה מתורצת ובזה
תורה ביטול בעוון הקצה אל הקצה מן כ"כ עצום הבדל

לו. אפשר שאי ומי בתורה לעסוק לו שאפשר מי בין

äèîìù ìùîå ìùîðá àîâåã êøã ìò åîë ,ïéðòäå
ìùîð '÷ðä ¯ íééìëùä ìë àì äðä ,íãàä ìëùáù
øùà ìùîðå ìëù ùéù ,íéìùîä ïéðòì íéåù íä ¯
ùéå ,ì÷å èåùôå ãçà ìùî é"ò åéìò ãåîòì íéìåëé
íéìùî é"ò àåä åâéùäì éãëù øúåé ìåãâ ìëù

.øúåé ÷åîòå äìòð àåä ìùîä íâå ,øúåé
למטה ו"נמשל" ב"משל" כמו בזה, הענין אך
ד"כשאין בשכל, מדריגות ריבוי יש האדם, בשכל
בלי להשיגה ויכולים משל צריך אין עמוקה החכמה

וקל פשוט אחד במשל שדי (נמשל) שכל ויש משל",
להשיגו שכדי יותר ודק עמוק שכל ויש להשיגו, כדי

יותר הם עצמם והמשלים משלים, בכמה צורך יש
נצרך יותר עמוקה שהחכמה ד"כל ודקים, עמוקים
שלחכמת עד עלי', שיעמדו עד משלים לריבוי יותר

משל". אלפים שלשת צ"ל הי' שלמה

ìù úåâùä ìë ïéà éøä äìòîì íâ äðä êëå
,õ÷ ïéà úåìòîå úåâøãî íäá ùéå ,íéåù úåîùðä

.åøéáç ìù åúôåçî äåëð ÷éãö ìëù ì"æøàîëå
שיש השכינה, זיו גילוי בענין למעלה, הוא וככה

יש התורה שבהשגת וכמשנת"ל מדריגות, ריבוי בזה
כמו היא השגה שכל קץ, אין עד מדריגות ריבוי

המדריגות הן והן ממנה, שלמעלה ההשגה אל "משל"
נשמה כל מעלת גודל לפי ותלוי עדן, שבגן הרבות
השכינה, מזיו ולקלוט להשיג יכולה היא כמה ונשמה

נעלות מדריגות להשיג יכולה יותר גבוהה דנשמה
ממדריגה ששרשה נשמה משא"כ השכינה, מזיו יותר

יותר. נמוכה
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כל לבוא שלעתיד רז"ל מאמר פירוש גם וזהו
אינו דלכאורה חבירו, של מחופתו נכווה וצדיק צדיק
רוצה מדוע חבירו של מחופתו נכווה דאם מובן,
שכשרואה לפי זהו אלא שנכווה? עד לשם להתקרב
השכינה מזיו נעלים יותר לגילויים זוכה שהוא בחבירו
את דוחק ולכן הגילויים לאותם תשוקה בו מתעוררת
פחיתות שמצד היות אבל חבירו, של לחופתו עצמו
(שהן כאלו נעלות להשגות ראוי אינו נשמתו מעלת

" ה"ה כן על ממנו) ערוך באין מחופתונכוהלמעלה
יכולת מבלי חבירו השגת מפני שמתבטל חבירו", של

חבירו. זוכה שלהם מהגילויים וליהנות לקלוט

,úéáøò 'à ÷øôå úéøçù 'à ÷øôá åì éãù éî ïëìå)
.(åúîùð ùøù ìù äâùää êøòì äæ ìùîá åì éãù
äàøåä åæù 'åë ÷åñòì åì øùôà éàùë à÷åã åðééäå

.äæá åì éãù
לעסוק לו אפשר שאי במצב נמצא שאדם גופא זה
ממדריגה הוא נשמתו ששורש הוראה זו הרי בתורה,
מזיו יותר נעלות להשגות שייכת שאינה יותר נמוכה

שחריתהש א' (פרק מועט בלימוד לו די ולפיכך כינה,
ממדריגת וליהנות לקבל שיוכל כדי ערבית) א' ופרק
"נמשל" (כמו נשמתו ושורש יכולתו כפי השכינה זיו
הנמשל). את להשיג כדי ופשוט א' במשל שדי פשוט

äàøåä åäæ äøåúá ÷åñòì åì øùôàù éî ìáà
ïëì ,äìòîì äáøä âéùäì ìëåéù äðéçáî åúîùðù
øåòéùë ,ãàî áøå ìåãâ ë"â ìùîä úåéäì êéøö
ìùî úðéçá àéäù ,äøåúá ÷åñòì åì øùôàù ïîæä

.éðåîã÷ä
בתורה לעסוק לאדם לו שאפשר הזמן שיעור לפי
ללמוד שעליו התורה כמות של השיעור הוא כך

זיו של זו למדריגה עי"ז לזכות שיוכל כדי ולהשיג
ומדריגת לערך המתאימה הקדמוני"), ("משל השכינה

נשמתו.

להשיג ויכול יותר עליונה ממדריגה נשמתו ואם
התורה בלימוד יותר לעסוק עליו השכינה, מזיו יותר
משל שצריכים יותר עמוק נמשל וכמו הזה, בעולם
בחינות: משתי - ורב" ("גדול להשיגו כדי ורב גדול
צריכים אלא אחד במשל די שלא בכמות, ריבוי הן
עצמם שהמשלים - באיכות ריבוי והן משלים; כמה

ונעלים). עמוקים יותר מענינים הם

àåä éøä ÷åñòì åì øùôàù ïîæ ìë ÷ñåò åðéàùëå
úøëä øîàð åéìò ïëìå .êéøöä ìùîä ïî øñçî
úðéçáá øñçù ïåøñç úîçîù åðééäã ,'åë úøëú
àåäù 'åë 'ä íòåð âéùäì ìëåé àì éðåîã÷ä ìùî

.ìùîðä
שלו, האפשרויות כפי בתורה יעסוק לא ח"ו אם
תחילה להשיג מבלי נמשל להבין שרוצה כמי זה הרי
ממנו נמנע שאז בוריו, על לאשורו המשל פרטי כל את
כקוצו אפילו חסר שאם ("כנ"ל, הנמשל את להשיג
היינו - הנמשל" להבין אפשר אי בהמשל יו"ד של

בהבנת הנמשל).כללותשחסר

שחסר מאחר כי תכרת, הכרת עליו נאמר ולכן
לזכות לו אפשר אי ה"משל", בהשגת אצלו
להתדבק ממנו ונמנע ה', בנועם לחזות לה"נמשל",
ענין וזה מנשמתו, הנדרשת כזו במדריגה השכינה בזיו
ההתקשרות מדריגת אותה ונפסק שנכרת הכרת,

נשמתו. מדריגת ערך לפי הדרושה להקב"ה

b wxt ypi` aiig d''c

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

Û‡Âז"ל ופירש"י כו' והמשפטים החוקים אלה שנאמר
ניתן חק יעבור ולא חק כמו חוקים שהן מצות שיש
[ומצות] חזיר תאכל לא מצות כמו טעם, בלא המלך מאת
מצות ויש וכדומה. הקן שילוח ומצות שעטנז תלבש לא
שבעת תשבו בסוכות כמו כן לעשות וטעם משפט שיש
בצקם הספיק שלא מצה אכילת ומצות כו' ידעו למען ימים
רבים, וכדומה הנשה גיד את בנ"י יאכלו לא ע"כ וכמו כו'
[שייך ולאוה"ע להשטן [להשיב] אלא אינו זה טעם מ"מ

גופי' רש"י (כמ"ש טעם] אין ולזה טעם יש שלזה לומר
ואיך דוקא, כך הרצון הי' למה לאמיתו באמת אבל שם),

ממצוה מתענג ית' בחב"דהוא אפי' נתפס אינו זה טעם זו,
וד"ל. דאצי' בכתר הם התומ"צ ששרש וזהו דאצי',

Â‰ÊÂהתומ"צ המה כתר) (בחי' ה' רצון בעמו, ה' רוצה כי
שביהמ"ק בזמן באמת הי' וזה ישראל. בעמו הוא
בעוה"ר עכשיו אבל במילואם, המצות כל שהיו קיים הי'
מצות כמו ככולם רובם המצות בטלו ביהמ"ק שחרב
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כל לבוא שלעתיד רז"ל מאמר פירוש גם וזהו
אינו דלכאורה חבירו, של מחופתו נכווה וצדיק צדיק
רוצה מדוע חבירו של מחופתו נכווה דאם מובן,
שכשרואה לפי זהו אלא שנכווה? עד לשם להתקרב
השכינה מזיו נעלים יותר לגילויים זוכה שהוא בחבירו
את דוחק ולכן הגילויים לאותם תשוקה בו מתעוררת
פחיתות שמצד היות אבל חבירו, של לחופתו עצמו
(שהן כאלו נעלות להשגות ראוי אינו נשמתו מעלת

" ה"ה כן על ממנו) ערוך באין מחופתונכוהלמעלה
יכולת מבלי חבירו השגת מפני שמתבטל חבירו", של

חבירו. זוכה שלהם מהגילויים וליהנות לקלוט

,úéáøò 'à ÷øôå úéøçù 'à ÷øôá åì éãù éî ïëìå)
.(åúîùð ùøù ìù äâùää êøòì äæ ìùîá åì éãù
äàøåä åæù 'åë ÷åñòì åì øùôà éàùë à÷åã åðééäå

.äæá åì éãù
לעסוק לו אפשר שאי במצב נמצא שאדם גופא זה
ממדריגה הוא נשמתו ששורש הוראה זו הרי בתורה,
מזיו יותר נעלות להשגות שייכת שאינה יותר נמוכה

שחריתהש א' (פרק מועט בלימוד לו די ולפיכך כינה,
ממדריגת וליהנות לקבל שיוכל כדי ערבית) א' ופרק
"נמשל" (כמו נשמתו ושורש יכולתו כפי השכינה זיו
הנמשל). את להשיג כדי ופשוט א' במשל שדי פשוט

äàøåä åäæ äøåúá ÷åñòì åì øùôàù éî ìáà
ïëì ,äìòîì äáøä âéùäì ìëåéù äðéçáî åúîùðù
øåòéùë ,ãàî áøå ìåãâ ë"â ìùîä úåéäì êéøö
ìùî úðéçá àéäù ,äøåúá ÷åñòì åì øùôàù ïîæä

.éðåîã÷ä
בתורה לעסוק לאדם לו שאפשר הזמן שיעור לפי
ללמוד שעליו התורה כמות של השיעור הוא כך

זיו של זו למדריגה עי"ז לזכות שיוכל כדי ולהשיג
ומדריגת לערך המתאימה הקדמוני"), ("משל השכינה

נשמתו.

להשיג ויכול יותר עליונה ממדריגה נשמתו ואם
התורה בלימוד יותר לעסוק עליו השכינה, מזיו יותר
משל שצריכים יותר עמוק נמשל וכמו הזה, בעולם
בחינות: משתי - ורב" ("גדול להשיגו כדי ורב גדול
צריכים אלא אחד במשל די שלא בכמות, ריבוי הן
עצמם שהמשלים - באיכות ריבוי והן משלים; כמה

ונעלים). עמוקים יותר מענינים הם

àåä éøä ÷åñòì åì øùôàù ïîæ ìë ÷ñåò åðéàùëå
úøëä øîàð åéìò ïëìå .êéøöä ìùîä ïî øñçî
úðéçáá øñçù ïåøñç úîçîù åðééäã ,'åë úøëú
àåäù 'åë 'ä íòåð âéùäì ìëåé àì éðåîã÷ä ìùî

.ìùîðä
שלו, האפשרויות כפי בתורה יעסוק לא ח"ו אם
תחילה להשיג מבלי נמשל להבין שרוצה כמי זה הרי
ממנו נמנע שאז בוריו, על לאשורו המשל פרטי כל את
כקוצו אפילו חסר שאם ("כנ"ל, הנמשל את להשיג
היינו - הנמשל" להבין אפשר אי בהמשל יו"ד של

בהבנת הנמשל).כללותשחסר

שחסר מאחר כי תכרת, הכרת עליו נאמר ולכן
לזכות לו אפשר אי ה"משל", בהשגת אצלו
להתדבק ממנו ונמנע ה', בנועם לחזות לה"נמשל",
ענין וזה מנשמתו, הנדרשת כזו במדריגה השכינה בזיו
ההתקשרות מדריגת אותה ונפסק שנכרת הכרת,

נשמתו. מדריגת ערך לפי הדרושה להקב"ה

b wxt ypi` aiig d''c

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

Û‡Âז"ל ופירש"י כו' והמשפטים החוקים אלה שנאמר
ניתן חק יעבור ולא חק כמו חוקים שהן מצות שיש
[ומצות] חזיר תאכל לא מצות כמו טעם, בלא המלך מאת
מצות ויש וכדומה. הקן שילוח ומצות שעטנז תלבש לא
שבעת תשבו בסוכות כמו כן לעשות וטעם משפט שיש
בצקם הספיק שלא מצה אכילת ומצות כו' ידעו למען ימים
רבים, וכדומה הנשה גיד את בנ"י יאכלו לא ע"כ וכמו כו'
[שייך ולאוה"ע להשטן [להשיב] אלא אינו זה טעם מ"מ

גופי' רש"י (כמ"ש טעם] אין ולזה טעם יש שלזה לומר
ואיך דוקא, כך הרצון הי' למה לאמיתו באמת אבל שם),

ממצוה מתענג ית' בחב"דהוא אפי' נתפס אינו זה טעם זו,
וד"ל. דאצי' בכתר הם התומ"צ ששרש וזהו דאצי',

Â‰ÊÂהתומ"צ המה כתר) (בחי' ה' רצון בעמו, ה' רוצה כי
שביהמ"ק בזמן באמת הי' וזה ישראל. בעמו הוא
בעוה"ר עכשיו אבל במילואם, המצות כל שהיו קיים הי'
מצות כמו ככולם רובם המצות בטלו ביהמ"ק שחרב
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חורבן ענין וצ"ל כולם. הקרבנות כל ומצות בארץ התלויות
ומפני הבית, נחרב העונות שבשביל שידוע ביהמ"ק
רובם המצות לקיים יכולים אנו ואין מארצנו גלינו חטאינו
שיחזרו החורבן קודם הנביאים הוכיחו (שע"ז ככולם
בשביל וכי רבה תמי' הוא ולכאורה יחרב), ולא בתשובה
ע"ז העונש יהי' ית' מצותו וביטלו ה' מצות על שעברו
בגופם להענישם ראוי הי' יותר המצות, ויתבטלו שיחסרו
יבטלו לא והמצות עי"ז בתשובה שיחזרו בכדי ובממונם
השעבוד ועונש ה'. במצות יותר ויתחזקו במילואם ויהיו
ביהמ"ק שהי' אף להיות יכול הי' שעשו העוונות על מל'
שמצותיו שביארנו מה ע"פ אך במילואם. היו והמצות קיים
שהוא הבית חורבן ענין ג"כ היטב יובן ה' רצון נק' ית'
תמיד מלובש רצונו ואזי חבירו את שאוהב אדם כמשל
ממילא אזי רצונו היפך עושה חבירו אם אך לו, להיטיב
וכמו"כ מאד. לו להיטיב שהי' והרצון האהבה מסתלקת
הפשוט ברצונו עלה שמתחלה ביהמ"ק, חורבן בענין יובן
חסד עולם כמ"ש וחסדו טובו במדת העולם את לברוא
אתם בנים כמ"ש שעבמ"ח ישראל בשביל הוא והכל יבנה,
רצונו קיום ע"י להיטיב הי' ית' שרצונו בלק"א, וכמ"ש כו'
אין (אך דכסופא) נהמא הנשמות יאכלו (שלא בתומ"צ
מזה עונג השי"ת שיקבל בשביל כ"א עמלק"פ לעשות

קטרוג הי' ית' רצונו היפך שהם העונות וע"י וד"ל),
אינו העונש כי כלל, עונש בדרך ולא ית', רצונו שנסתלק
רצונו כל לא מ"מ אך מל'. ובשעבוד ר"ל ביסורין כ"א ניכר
כשהוא הצבי מה לצבי דודי דומה ע"פ כמארז"ל נסתלק,
שייך איך וצ"ל כן, הקב"ה אף לאחוריו ראשו מחזיר בורח
שייך] ואיך הגוף דמות לו אין הלא ית' אצלו ראשו [לשון
שניתי, לא ה' אני [כתיב] הלא ית', אצלו בורח לשון
כתיב מלא אני הארץ ואת השמים את כמ"ש] הוא ו[תמיד
בלק"א כמ"ש הוא הענין אך כלל, מיני' פנוי אתר דלית
האדם ביכולת ואין כו' המדע הוא כי א' ורצונו דהוא
ולא מחשבותיכם מחשבותי לא כי כמ"ש בוריו על להבינו
כשהוא הקב"ה אף כו' הצבי מה פי' וזהו כו', דרכי דרכיכם
ראשו מחזיר ומ"ש ית'. רצונו הסתלקות בחי' שהוא בורח
פ"ז היינו פ"ז, כתם ראשו כמ"ש הוא ראשו הנה לאחוריו,
אלו מצות ופ"ז נתבטלו, קס"א כי מרמ"ח שנשארו מצות
שחרב הגם כי העולם. קיום עיקר המה כי ראשו, בחי' נק'
העולם נחרב לא הרי מ"מ מצות קס"א ונתבטלו ביהמ"ק
עיקר המה שנשארו מצות שהפ"ז כו'. בריתי לא אם משום
מתפשט ששם שבאדם הראש כמו עד"מ העולם, קיום
לכל החיות מתפשט ומשם ביותר הנשמה חיות עיקר

כידוע. נערווין) (הנק' הגידים ע"י והגוף האברים

lig iyp` zgiwl oipr oiadl d''c

•
.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

˙‡Êכל לכם המול גו' וביניכם ביני תשמרו אשר בריתי
וביום ג') י"ב (ויקרא ואומר י') י"ז (בראשית זכר,
עפמ"ש המילה, ענין שרש הנה ערלתו, בשר ימול השמיני
וז"ל לך, לך פ' מצות ובטעמי האונאה בדרוש באוצ"ח
שהיא הערלה אז דז"א בו"ק החסדים שיתפשטו טרם
ונוגה וזהו סביב שלו ביסוד ונאחזת חופפת נוגה קליפת
על חופפת זו ערלה ובהיות ד') א' (יחזקאל כו' סביב לו
מחזה שהוא המגולה מקום בכל יורדים החסדים אין היסוד
וכשנמול שלו בדעת למעלה ונשארים ולמטה דז"א
ואז הנז' נוגה קליפת משם ומסתלקת הערלה וכורתים
ונו"ה ת"ת שלישי בב' ומתפשטים הנז' החסדים יורדים
ע' הם שליש וב' חסדים וב' כ"ו הוי' גימ' חסד וכל דז"א
וע"י דחשמל מ"ל המגולים דחסדים אורות ע' והם
דז"א דת"ת העליון דשליש חסד גם מתגלה הפריעה
כו' האונאה ענין ג"כ זהו וכי ע"ש כו' ז"א ביסוד ויורדים

ע"ש: בהר פ' ע"ז שנצטוינו
‰�‰Âהאריז"ל האלקי האור דבר אשר האלה הדברים

מאנשים החתום כספר הם בו דבר ה' רוח אשר

ענין כל כי להבין השכל אל הדבר ולקרב כמונו, פשוטים
בעליונים ית' אלקותו גילוי בבחי' ה' בעבודת הוא זה
בעל הרב שכתב וע"ד סגולתו עם ישראל ע"י ובתחתונים
נקרא להיות הבדיל אשר בעם לקבוע הש"י שרצה החינוך
בצורת העמים משאר להבדילם בגופם קבוע אות שמו על
אשר נפשותם בצורת מהם מובדלים שהיו כמו גופם
כו' הזהב בגולת ההבדל ונקבע שוה איננו ומובאם מוצאם
באמת אבל פשוט עפ"י אלה דברים כתב כי ועם ע"ש,
כגוף הסתים כפי הוא הגליא וגם וגליא סתים אורייתא
וכמ"ש ותכלית קץ אין עד לפנים פנים כמה ויש לנפש
הזאת המצוה והנה ותכלית. קץ בלי כו' סלה יודוך הכל
הערלה, העברת ענין ביאור הא' חלקים לב' בביאור יתחלק

אח"כ: שנמשכים הה"ח התגלות ענין ביאור הב'
קליפתÔÈ·‰ÏÂא) הנק' הערלה בחי' שרש ענין מתחלה

בחי' ענין תחלה להקדים יש מהו נוגה
מארז"ל זאת מודעת כי לגשמיות מרוחניות ההשתלשלות
(רבות גדל לו ואומר בו המכה מזל לו שאין עשב לך אין
גלגל וביחוד ברקיע הקבועים המזלות והן פ"י) בראשית
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לכל ידוע שזה ת"ג מצוה החינוך וכ"כ הירח וגלגל השמש
פועלים הירח וגלגל השמש גלגל כי אדם בבני לב חכם
השפל בעולם הכחות כל מאדון עליהם הנאצל בכחם
גם בע"ח שאר מיני ובכל אדם בני בגופות גדולות פעולות
הדקי' העשבים עד הגדולים הארזים מן בארץ הצומח בכל
ותחת מהם למטה שהם יסודות ד' מן שהוא בכל כלל ודרך
תבואות וממגד הברכה וזאת בסדר כתוב וכן ממשלתם
בכל ומפורסם י"ד) ל"ג (דברים ירחים גרש וממגד שמש
אשר בכל ניכר הלבנה כח כי זקנים עם נערים העם המון
שהאריך ע"ש כו' האילנות לכורתי כידוע בארץ נעשה
דברים ובכלל בסופו בע"ח וכ"כ מוחשיות בראיות
השמש מן גדילים וכה"ג התבואות כמו מהחום שגידולם
מן גידולם וכה"ג הירקות כמו הקור מן שגידולם ודברים
ולעומתם זמ"ז שונים המזלות כל כחות ועד"ז הלבנה
יסודות מד' המחוברים הנמצאים ושארי העשבים שינויי
לעין ונראה ידוע והנה כנ"ל. השפל בעולם מדורהון אשר
כוכבי וז' הלבנה (וכן והולך סובב הוא בהילוכה דהשמש
י"א שרחבו השמש גוף בגודל התכונה בס' וכידוע לכת)
ולא פרסאות רבבות כמה הולך א' ובסבוב פרסאות אלפים
שזהו הענין אך כ"כ, עצומה במהירות סיבובו טעם ידעו
בגמ' וכדאי' ונורא גדול בביטול שלו השתחוואה בחי'
משתחוים לך השמים וצבא ע"פ א') כ"ה (ב"ב בתרא
והוא וצורה חומר לשמש שיש ידוע הנה כי ו') ט' (נחמי'
ומשתחוה סובב גופו ולזאת ונפשו השמש כדור גוף
הרוחני' ההשתחוואה מחמת ית' עוזו לשכינת בגשמיות
בגשמיות ראשו שמרכין האדם השתחוואת ע"ד שבנפשו
עצמו שמבטל ונפשו שבשכלו הרוחני' השתחוואה מחמת
בחי' ג"כ הגורמת היא זו השתחוואה באמת והנה ית', אליו

לכל השפל לעולם השמש מן הכחות והשפעת המשכת
הי' לא ומשתחווה מסבבת היתה לא ואלולי הנמצאים
באמרו יהושע כוונת היתה וזאת למטה הכחות ממנה נשפע
י"ב י' (יהושע אויביו גוי יקום עד כו' דום בגבעון שמש
וכמשי"ת לחמה המונין לאומות השפע למנוע שרצה י"ג)
עשה יהושע אל ה' אמר ההיא בעת ע"פ במ"א ג"כ ונת'
ואע"פ ב'): ה' (יהושע ע"ש צורים חרבות לך
מ"מ אדוניו לגבי העבד ביטול בחי' הוא זו שהשתחוואה

ג הגורמת ההשתחוואההיא ע"ד ויובן למטה, ההשפעה "כ
זו שכריעה שאע"פ בברוך שכורע דש"ע ברכות שבח"י
דוקא ידו ועל ממנו מ"מ לגמרי עצמותו ביטול בחי' היא
וידוע דוקא בברוך היא הכריעה שהרי למטה שפע נמשך
אומר גזרו ולכן למטה, המשכה בחי' הוא שברוך
דוקא והביטול הכריעה שע"י לפי בברוך תהי' שהכריעה
שכופף ע"ז מורה הכריעה צורת וגם למטה השפע נמשך
לגבי ביטול בחי' שזהו גם וא"כ למטה ראשו ומרכין
ממוחי' ושפע המשכה בחי' ה"ז אבל הימנו העליון
השתחואה בענין הוא וכך הימנו התחתון לגבי שבראשו
בשמש שהכח לפי פשוט הוא והטעם וכמשנ"ת, דשמש
ומאיר הכחות כל מאדון עליהם שנאצל ממה הוא וירח
מאין תמיד מתחדשת דהבריאה וידוע לגופו ומנפשו בנפשו
חיות וקבלת לעצמו וחיות כח לקבל הוא צריך א"כ ליש
רנה בקול שירה אומר שאז הנ"ל השתחוואה ע"י הוא זו
ז') ל"ח (איוב כו' בקר כוכבי כל יחד ברן וכמ"ש גדולה
הרח"ו וכמ"ש משרשו ומזונו חיותו מקבל שירה אותו וע"י
ג"כ משפיע הוא ואז ע"ש ואתחנן פ' מצות בטעמי
שבעולם מהם והנמצאים יסודות ד' לכל הימנו לשלמטה

כנ"ל: השפל

dlin zevn ± zeevnd xtq

•
.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

הים,Ê"Î·Â[מג)] אל הולכים הנחלים כל מ"ש ענין יובן
דאצי', סודכ"ד המל' בחי' הוא ים שפי'
אל הולכי' שהם המדות כל של המל' בחי' הוא והנחלים
מלא איננו הים ומ"מ שבע"ס, מהמל' הוא המל' שבנין הים,
ארץ. בשם שנק' המל' בחי' ע"י אח"כ בבי"ע משפיע להיותו
שמקבל ר"ל גיסא, בהאי ויהיב גיסא מהאי נקיט בזהר וז"ש
והוא ממוצע בחי' הוא שהמל' והיינו לבי"ע, ומשפיע מאצי'
ראש תהי ואל לאריות זנב הוי וזהו מקבל. וגם משפיע
ים, בשם שנק' המל' בחי' הוא לאריות זנב פי' לשועלים,

שמאיר החכ' אריות שנק' דאצי' ע"ס לאריות זנב ה"ה
המשלים בענין כמשנת"ל ארי' בחי' הוא שהחכ' באצי',

לו ראשית ארי',64וירא אותיות ראי' הוא וירא חכ', ראשית ,
שהיא ארץ בשם שנק' המל' בחי' היינו לשועלים ראש ופי'
לשועלים, ראש תהי ואל לאריות זנב הוי ואמרו לבי"ע, ראש
מבחי' ונעלה גבוה יותר היא שבמל' עליונה הבחי' כי הוא
בלק בבה"ז וע' לשועלים, ראש שנעשה ארץ שנק' המל'

אני שחורה לפנים65במאמר באחור אחור בין ההפרש שזהו
שיומשך כדי כי והיינו ביניהם, ערוך שאין ביאר ושם בפנים

(64el ziy`x `xie milynd oipra l"zpynkהרם ואתה ד"ה לעיל :
מטך. את

(65ip` dxegy xn`na wla f"daa.ד ק, לאדהאמ"צ ביאוה"ז :
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לכל ידוע שזה ת"ג מצוה החינוך וכ"כ הירח וגלגל השמש
פועלים הירח וגלגל השמש גלגל כי אדם בבני לב חכם
השפל בעולם הכחות כל מאדון עליהם הנאצל בכחם
גם בע"ח שאר מיני ובכל אדם בני בגופות גדולות פעולות
הדקי' העשבים עד הגדולים הארזים מן בארץ הצומח בכל
ותחת מהם למטה שהם יסודות ד' מן שהוא בכל כלל ודרך
תבואות וממגד הברכה וזאת בסדר כתוב וכן ממשלתם
בכל ומפורסם י"ד) ל"ג (דברים ירחים גרש וממגד שמש
אשר בכל ניכר הלבנה כח כי זקנים עם נערים העם המון
שהאריך ע"ש כו' האילנות לכורתי כידוע בארץ נעשה
דברים ובכלל בסופו בע"ח וכ"כ מוחשיות בראיות
השמש מן גדילים וכה"ג התבואות כמו מהחום שגידולם
מן גידולם וכה"ג הירקות כמו הקור מן שגידולם ודברים
ולעומתם זמ"ז שונים המזלות כל כחות ועד"ז הלבנה
יסודות מד' המחוברים הנמצאים ושארי העשבים שינויי
לעין ונראה ידוע והנה כנ"ל. השפל בעולם מדורהון אשר
כוכבי וז' הלבנה (וכן והולך סובב הוא בהילוכה דהשמש
י"א שרחבו השמש גוף בגודל התכונה בס' וכידוע לכת)
ולא פרסאות רבבות כמה הולך א' ובסבוב פרסאות אלפים
שזהו הענין אך כ"כ, עצומה במהירות סיבובו טעם ידעו
בגמ' וכדאי' ונורא גדול בביטול שלו השתחוואה בחי'
משתחוים לך השמים וצבא ע"פ א') כ"ה (ב"ב בתרא
והוא וצורה חומר לשמש שיש ידוע הנה כי ו') ט' (נחמי'
ומשתחוה סובב גופו ולזאת ונפשו השמש כדור גוף
הרוחני' ההשתחוואה מחמת ית' עוזו לשכינת בגשמיות
בגשמיות ראשו שמרכין האדם השתחוואת ע"ד שבנפשו
עצמו שמבטל ונפשו שבשכלו הרוחני' השתחוואה מחמת
בחי' ג"כ הגורמת היא זו השתחוואה באמת והנה ית', אליו

לכל השפל לעולם השמש מן הכחות והשפעת המשכת
הי' לא ומשתחווה מסבבת היתה לא ואלולי הנמצאים
באמרו יהושע כוונת היתה וזאת למטה הכחות ממנה נשפע
י"ב י' (יהושע אויביו גוי יקום עד כו' דום בגבעון שמש
וכמשי"ת לחמה המונין לאומות השפע למנוע שרצה י"ג)
עשה יהושע אל ה' אמר ההיא בעת ע"פ במ"א ג"כ ונת'
ואע"פ ב'): ה' (יהושע ע"ש צורים חרבות לך
מ"מ אדוניו לגבי העבד ביטול בחי' הוא זו שהשתחוואה

ג הגורמת ההשתחוואההיא ע"ד ויובן למטה, ההשפעה "כ
זו שכריעה שאע"פ בברוך שכורע דש"ע ברכות שבח"י
דוקא ידו ועל ממנו מ"מ לגמרי עצמותו ביטול בחי' היא
וידוע דוקא בברוך היא הכריעה שהרי למטה שפע נמשך
אומר גזרו ולכן למטה, המשכה בחי' הוא שברוך
דוקא והביטול הכריעה שע"י לפי בברוך תהי' שהכריעה
שכופף ע"ז מורה הכריעה צורת וגם למטה השפע נמשך
לגבי ביטול בחי' שזהו גם וא"כ למטה ראשו ומרכין
ממוחי' ושפע המשכה בחי' ה"ז אבל הימנו העליון
השתחואה בענין הוא וכך הימנו התחתון לגבי שבראשו
בשמש שהכח לפי פשוט הוא והטעם וכמשנ"ת, דשמש
ומאיר הכחות כל מאדון עליהם שנאצל ממה הוא וירח
מאין תמיד מתחדשת דהבריאה וידוע לגופו ומנפשו בנפשו
חיות וקבלת לעצמו וחיות כח לקבל הוא צריך א"כ ליש
רנה בקול שירה אומר שאז הנ"ל השתחוואה ע"י הוא זו
ז') ל"ח (איוב כו' בקר כוכבי כל יחד ברן וכמ"ש גדולה
הרח"ו וכמ"ש משרשו ומזונו חיותו מקבל שירה אותו וע"י
ג"כ משפיע הוא ואז ע"ש ואתחנן פ' מצות בטעמי
שבעולם מהם והנמצאים יסודות ד' לכל הימנו לשלמטה

כנ"ל: השפל

dlin zevn ± zeevnd xtq

•
.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

הים,Ê"Î·Â[מג)] אל הולכים הנחלים כל מ"ש ענין יובן
דאצי', סודכ"ד המל' בחי' הוא ים שפי'
אל הולכי' שהם המדות כל של המל' בחי' הוא והנחלים
מלא איננו הים ומ"מ שבע"ס, מהמל' הוא המל' שבנין הים,
ארץ. בשם שנק' המל' בחי' ע"י אח"כ בבי"ע משפיע להיותו
שמקבל ר"ל גיסא, בהאי ויהיב גיסא מהאי נקיט בזהר וז"ש
והוא ממוצע בחי' הוא שהמל' והיינו לבי"ע, ומשפיע מאצי'
ראש תהי ואל לאריות זנב הוי וזהו מקבל. וגם משפיע
ים, בשם שנק' המל' בחי' הוא לאריות זנב פי' לשועלים,

שמאיר החכ' אריות שנק' דאצי' ע"ס לאריות זנב ה"ה
המשלים בענין כמשנת"ל ארי' בחי' הוא שהחכ' באצי',

לו ראשית ארי',64וירא אותיות ראי' הוא וירא חכ', ראשית ,
שהיא ארץ בשם שנק' המל' בחי' היינו לשועלים ראש ופי'
לשועלים, ראש תהי ואל לאריות זנב הוי ואמרו לבי"ע, ראש
מבחי' ונעלה גבוה יותר היא שבמל' עליונה הבחי' כי הוא
בלק בבה"ז וע' לשועלים, ראש שנעשה ארץ שנק' המל'

אני שחורה לפנים65במאמר באחור אחור בין ההפרש שזהו
שיומשך כדי כי והיינו ביניהם, ערוך שאין ביאר ושם בפנים

(64el ziy`x `xie milynd oipra l"zpynkהרם ואתה ד"ה לעיל :
מטך. את

(65ip` dxegy xn`na wla f"daa.ד ק, לאדהאמ"צ ביאוה"ז :
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כי להיות דוקא, ממוצע ע"י כ"א א"א לבי"ע מאצי' השפע
מאין יש בריאה הם ובי"ע מאלקות, ההעלם גילוי הוא אצי'
שאין עד כ"כ ביניהם גדול שהריחוק כתי' לך ערוך שאין
ע"י זהו לבי"ע מאצי' ההשפעה שיומשך בכדי לכן לך, ערוך
לבי"ע אצי' בין ממוצע שהיא המל' בחי' וזהו דוקא, ממוצע
דוקא, הבחי' מב' כלול צ"ל הממוצע כי נודע והנה כו'.

מבחי' בו שיש צ"ל ע"כ שניהם, יחבר האיך דאל"כ
בחי' ב' וזהו שבתחתון, העליונה ומבחי' שבעליון התחתונה
שהרי אצי' לבחי' קצת דומה שהוא מה הוא ים בחי' שבמל',
דומה הוא ארץ ובחי' כו', דאצי' דרגין כל סוף שהוא מה זהו
וזהו אותם, המהוה בחי' זהו שהרי דבי"ע להנבראים קצת

כו'. שבממוצע הבחי' ב'

mid l` mikled milgpd lk d''c

`"lxz mixgde jynd

•
.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

oirne qxhpew

‰p‰Âאת לדעת ּגדֹול, ּבעּיּון ּתֹורה לֹומד ׁשהּוא ּתֹורה הּבן ¿ƒ≈ְִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּדבר ּדבר דיניה ּפרטי ּבכל לֹומד ׁשהּוא ההלכה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּדבר
הראׁשֹונים ׁשיּטֹות ּבכּמה ודעת טעם ּבטּוב אֹופּנֹו ְְִִִַַַַַַַָָָעל
ּבעבֹודה העֹוסק וגם יׁשרֹות, ּבסברֹות חיּדּוׁשים ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָּומחּדׁש
ּבהענינים הּתפּלה ּבעת ההתּבֹוננּות ּבאריכּות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבלב
ּבפנימּיּותֹו נרּגׁש ׁשהענין והיינּו למד, אׁשר הּתֹורה ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָּדפנימּיּות
איהם ּביי ווערט ענין דער טֹובה, ּבהּנחה אצלֹו ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָּומּוּנח
זה ּדבהרּגׁש אּפ, גּוט איהם ּביי זי לייגט אּון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָדערהערט
ּבהענין. נדּבק והּוא ּבמֹוחֹו הענין ּדבקּות נעׂשה זֹו ְְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָּובהּנחה

‰p‰cּבעּיּון אֹופּנים ׁשני ׁשּיׁש ּבחּוׁש רֹואים אנּו ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֶַָ
ּבגליא ּבין סּוגיא, איזה ׁשּלֹומד מי ּדיׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּמּוׂשּכלֹות,

ה ּבפנימּיּות ּבין וטבעׁשּבּתֹורה רב, ּבעּיּון הּוא וליּמּודֹו ּתֹורה, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
מתייחד הּוא הרי עּיּונֹו ׁשּבעת הּדבקּות, טבע הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָהעּיּון
הּוא זה ּכל אבל ּבּה, מעּיין ׁשהּוא ההׂשּכלה אֹותּה עם ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָודבּוק
הענין את ׁשּלמד לאחר אבל ּבהענין, מעּיין ׁשהּוא ּבׁשעה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָרק
נׁשּכחה הּנה אחרת, סּוגיא ללמֹוד דעּתֹו ּומפּנה היטב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוהבינֹו
ּכאׁשר אבל עּיּונֹו, ּבׁשעת לֹו ׁשהיתה העמקּות אֹותּה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָמאּתֹו
ּבהּנחה אצלֹו הּוא הענין ׁשעֹומק ּכזה ּבאֹופן הּוא הּׂשגתֹו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָענין
ּתמיד ׁשהּוא ראׁשֹון, מּוׂשּכל ּבאֹופן היא הּדבקּות הּנה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָטֹובה,
ּבאריכּות הּלב ּבעבֹודת גדֹולה עבֹודה ּדזֹוהי ּבהירי, ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָּבאֹופן
ּבזה לעצמֹו טֹובה מחזיק ּכאׁשר הּנה ּבתפּלה, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָההתּבֹוננּות
עֹוסק ואׁשר הּתֹורה ליּמּוד ּבׁשקידת העבֹודה לֹו ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּבחר
ׁשּוחה ּכֹורה הּוא הרי ּכׁשּמתייהר, ׁשּכן וכל ׁשּבלב ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבעבֹודה
ּגּופֹו ׁשּנׁשּפל ׁשחת ּבבֹור הּנֹופל ּוכמֹו ּבּה, ונֹופל ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָלעצמֹו
הּנֹופל ּכן האדמה, ּפני על הֹול אֹו ׁשעֹומד האדם ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָמּׁשאר
יֹותר הרּבה ּגרּועה עצּומה ּבנפילה נֹופל הּוא הרי ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָּבגאוה
ּבלבד זֹו ולא ּדיעה, חסר לּצלן רחמנא ׁשהּוא ּפׁשּוט, ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹמאדם
ההתּבֹוננּות ּבאריכּות ּתפּלתֹו ׁשּגם אּלא ּכלּום, ּתֹורתֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשאין
מזמֹורי ואֹומר הּמתּפּלל הּפׁשּוט איׁש מעלת ּבער ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאינּה

עֹול. קּבלת ּבדר ְְִִֶֶַַָתהּלים
e‰ÊÂּתׁשּפלּנּו אדם ּגאות כג) כט. (מׁשלי הּכתּוב ׁשאמר ¿∆ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּפֹוגם הּגאוה וחטא לׁשפל, האדם את עֹוׂשה ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּדהּגאוה

מסּפרֹו עֹולה ּגאוה ּכי י"ה, הוי' ּדׁשם ראׁשֹונֹות אֹותּיֹות ְְְֲִִִִֵֶַָָּבב'
יּובן מּזה אׁשר י"ה, לבחינת מּגיע ׁשהּפגם י"ה, ּכמסּפר ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַט"ו
היא עבֹודתֹו ׁשהרי ּכלל, עבֹודתֹו ּבער ׁשּלא נפילתֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹענין
י"ה, נגד ּכן ּגם ׁשהם ׁשּבנפׁשֹו ּובינה חכמה ּבחינת ידי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעל
ידי על ׁשּפֹוגם והּפגם האדם, ׁשּבנפׁש י"ה ּבחינת זהּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאמנם
ּבער ׁשאינֹו ׁשּלמעלה י"ה ּבבחינת ּפֹוגם הּוא הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָגאוה
לא ההׁשּתלׁשלּות ּכללּות ׁשהרי ׁשּבאדם, מֹוחין לגּבי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכלל
הּבא עֹולם נברא ּוביּו"ד אחרֹונה, ה' מּבחינת אּלא ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָנברא
נפׁשֹו ּבׁשאט והּוא נקּיה, עבֹודה על ׂשכר ּתׁשלּום ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָׁשהּוא

כו'. ּבי"ה ּפֹוגם הּוא הרי ְְֲִֵֵֵֶַׁשּמתייהר
‰p‰Âלהיֹות ּכזֹו ׁשפילה למדריגה הּגיע לא אם ּגם ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹ

לעצמֹו, טֹובה ׁשּמחזיק אּלא מּמׁש, ּבפֹועל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָמתייהר
הנ"ל, הּפׁשּוט מהאיׁש יֹותר ּופחּות מאד ּגרּוע ּכן ּגם זה ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהרי
ואֹומר ּׁשּמתּפּלל מה זה הּנה הּפׁשּוט ּדאיׁש זאת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּמּלבד
הּנה מבין ׁשאינֹו ּדמאחר ּכחֹו, ּכל זהּו הּנה תהּלים, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמזמֹורי
עבֹודתֹו ועצם גּוף הרי זאת לבד הּנה עֹוד. לעׂשֹות ּיכֹול ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹמה
עֹול דקּבלת העבֹודה ּכי ונֹודע עֹול, קּבלת ּבדר ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָהּוא
ּדלכן ּביֹותר, ּוגבֹוהה נעלית עבֹודה היא ׁשמים ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָמלכּות
מלכּות עֹול ׁשּיקּבל ּבכדי ׁשמע אם לוהיה ׁשמע ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹקדמה
היסֹוד ׁשעל ּוכמֹו העבֹודה, וׁשרׁש יסֹוד ׁשּזהּו ּתחּלה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשמים
לכל יסֹוד הּוא ׁשמים מלכּות עֹול קּבלת ּכן הּבנין, ּכל ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָעֹומד
ׁשּכל מראה הּנה לעצמֹו טֹובה ׁשּמחזיק וזה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהעבֹודה,
הּתענּוגים ּכל ּכמֹו זה והרי עצמֹו, את ׁשעֹובד הּוא ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָעבֹודתֹו
ּוׁשתּיה אכילה ּבתאוֹות ּכמֹו עצמֹו, ּגין ׁשעֹוׂשה ְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָוהּתאוֹות
ּכל מהּפ הרי לעצמֹו טֹובה ׁשּמחזיק ׁשּמאחר ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָוׁשינה
העבֹודה זה ׁשּלפי ּומּלבד עצמֹו, ּולאהבת להּנאתֹו ְְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָהעבֹודה
עצמֹו את ּומלכל נפׁשֹו ּפֹוגם הּוא הרי ּכלל, עבֹודה ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָאינּה
ּגּבי מעל יֹותר ּגרּוע הּוא הרי חׁשּוב ּבגד ׁשעל והרבב ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמאד,
הּפׁשּוט האדם ּׁשאצל ׁשּמה ּבּנמׁשל יּובן וכן ּפׁשּוט, ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבגד
חכם הּתלמיד לגּבי הּנה ועֹון, לחטא ּכלל נחׁשב ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאינֹו
ּוכמאמר ּפלילי, לעֹון נחׁשב ּבדבקּות ּומתּפּלל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלֹומד
ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ב) קכט. (יבמֹות לברכה זכרֹונם ְְְִִֵֶַַָָָָָָרּבֹותינּו

"c"ag i`iyp" zxezn

ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּׂשערה, ּכחּוט סביביו עם מדקּדק ְְְְְְִִֵֶַַָָָָהּוא
הּׂשכל ּפי על וגם מאד, נׂשערה ּוסביביו ג) נ. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹ(ּתהּלים

ּכ לעׂשֹות יכֹול המֹוני איׁש ׁשהרי יּובן, דבריםהּפׁשּוט ּמה ְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָ
יֹודע חכם הּתלמיד אבל והבנתֹו, ידיעתֹו העּדר ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמחמת
לּכל מּובן יֹודע ׁשאינֹו לגּבי הּיֹודע ועֹונׁש להּזהר, אי ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהיטב
אם הּפׁשּוט ׁשּלגּבי ּדברים יׁש וגם מאד, הרּבה יֹותר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּגדֹול
ּכן ׁשאין מה ידֹו על ׁשמים ׁשם מתחּלל אינֹו כן ְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָעׂשה
פו, (יֹומא לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ּוכמאמר חכם, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָהּתלמיד

ּבדברים וכן כו' מּטּבחא ּבׂשרא ׁשקילנא אי אנא ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָא)
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ּכּוונּו זה ועל לּמקֹום, אדם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבין

כו'. סביביו עם מדקּדק הּוא ּברּו ְְְִִֵֶַַָָָׁשהּקדֹוׁש
.¯evÈ˜ׁשּבלב ּבעבֹודה והעֹוסק ּגדֹול ּבעּיּון ּתֹורה הּלֹומד ƒְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ

עד אלקית, ּבהּׂשגה ּבתפּלה ההתּבֹוננּות ְְְְֱֲִִִִִַַַַָָָֹּבאריכּות
מחזיק אם ראׁשֹון, ּבמּוׂשּכל ּבדבקּות אצלֹו הּוּנח ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָׁשהענין
קּבלת ּבי"ה, ּפֹוגם הּמתּגאה ּדעה, מחסר ּגרּוע לעצמֹו ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָטֹובה

העבֹודה. יסֹוד ׁשמים מלכּות ְְֲִַַָָָעֹול
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Â‰ÊÂ'בבחי שיהי' נפלאות, אראנו מאמ"צ צאתך כימי
ממש וכמ"ש57ראי' דזהו58, כו', יראו בעין עין כי

דפנימיות התורה, לפנימיות שבתורה גליא בין ההפרש
בחי' היא החכ' ועצמות ח"ע, עצמות בחי' היא התורה
לבינה, השייך חכ' בחי' היא שבתורה דגליא והיינו ראי',
והבנה, בהשגה באה הרי ומ"מ נקודה היא דחכ' והגם
עצם דאמיתת החכ', עצמות בחי' היא התורה ופנימיות
החכ' כח הרי שבנפש החכ' בכח וכמו בראי', הוא ענינה
ושייך שכל מציאות ה"ה המבריק הברק שהוא הגלוי'
למעלה היא החכ' כח ועצמות פנימיות אבל להשגה,

הוא59מהשגה ההואושם הדבר מהות שרואה הראי' ענין
החכ' פנימיות בחי' גילוי שיהי' לע"ל הנה ולזאת בשכלו.
בתומ"צ העבודה וע"י אלקות, במהות ממש ראי' בחי' יהי'
דעיקר התורה, פנימיות לבחי' יזכו האחרון זה בגלות
הרי לעוה"ז הנשמה ירידת תכלית דהנה לע"ל. יהי' הגילוי

הוי' בנועם לחזות כדי עלי' צורך היא זו לעוה"ב60ירידה
שנהנים מה הנשמות השגת שהוא והעליון, התחתון בג"ע

השכינה בלי61מזיו ותכלית קץ אין עד נפלא תענוג שהוא ,

וכמא' דבכדי62גבול, דאתי, לעלמא וליתי דלידייני' מוטב
והגם גיהנם, יסורי כל כדאי דג"ע להענג ולהגיע לעלות

ע' איוב שיסורי מה ומרים קשים יסורים הם גיהנם דיסורי
בגיהנם א' דשעה היסורים בערך אינם מ"מ63שנה כדאי64,

געה"ע וכש"כ דגעה"ת, העונג בשביל ר"ל גיהנם יסורי כל
לעליון מגעה"ת בהעלי' הנה ולכן מגעה"ת, למעלה שהוא
כלל בערך שאינו דגעה"ת הענג על לשכוח טבילה צריכים

געה"ע תענוג65לגבי הוא דג"ע התענוג דכללות להיות ,

ועז"נ קץ. אין עד שמו66נפלא עד עדי ומפואר משובח
והנה בל"ג, בחי' שהוא נצחי ל' הוא עד עדי פי' 67הגדול,

לפרשו אפשר אי הרי ומ"מ נצחי, ל' הוא עד דעדי הגם
אינו ב"ה אוא"ס עצמות דעל ב"ה, אוא"ס עצמות על דקאי
נצחיות, ל' שהוא גם עד עדי ענין ית' עליו לומר שייך
ל' הוי' שם פי' דזהו ממש, הזמן מן למעלה ית' הוא שהרי

ממש כאחד ויהי' הוה ענין68הי' היפך הוא הוי' דשם ,

וזמן מקום הגבלת דעולם למעלה69עולם, הוי' ושם ,

לומר שייך אינו הזמן מן למעלה ית' שהוא ומכיון מהזמן,
שייך לזמן ששייך מה דדוקא הזמן, דנצחיית ההפלאה
אינו כלל לזמן שייך שאינו מה אבל הזמן, נצחית בו לומר

הזמן נצחית לומר ג"כ דבההארה70שייך ידוע דהנה .

האלקי האור הוא הא' ומדריגות, בחי' ב' יש הרי האלקית
סוכ"ע, שבבחי' האלקי האור הוא והב' ממכ"ע, שבבחי'

ובכ"מ.57) ב. שם, צו לקו"ת ראה
ח.58) נב, ישעי'
תרנ"ח59) המאמרים [ספר רנ"ח העיט, וירד בד"ה מזה ועמ"ש

.1 שבהערה תרנ"ח פה שם מי גו' ויאמר ד"ה - ואילך] יז ע'
ד.60) כז, תהלים
א.61) יז, ברכות ראה
ע"ד.62) ריש א, בשלח לקו"ת ראה ב. טו, חגיגה
ע'63) תשכ"ג) (ירושלים, רמב"ן [כתבי לאיוב הרמב"ן הקדמת

פי"ב. אגה"ת בתניא הובא כג]
תקיז.64) ע' תפא. ע' ח"ב צז. ע' ח"א תרל"ב המאמרים ספר ראה

ובכ"מ. ריג. ע' תרח"ץ תטז. ע' תרע"ח

ד.65) ז, בראשית תו"א ועוד. ב. ריא, ח"ב א. רא, ח"א זהר ראה
לקו"ת ג. ק, א. צו, א. צב, אסתר מגילת ג. סט, יתרו ד. כב, ויצא

ד. פד, שמע"צ ד. לג, בהעלותך שם. בשלח
שאמר.66) ברוך ברכת
המאמרים67) ספר ואילך. א'תקכ ס"ע שובה שבת אוה"ת ראה

שובה ד"ה א'שמה. ע' ח"ג תער"ב המשך ואילך. קפב ע' תרס"ח
ואילך). יג ס"ע תשכ"ב המאמרים (ספר תשכ"ב ישראל

תשע)68) ולא עשר (שער א שער פרדס (ברע"מ). סע"ב רנז, זח"ג
א). (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא פ"ט.

שם.69) תניא
(70.67 בהערה שצויינו מקומות ג. סז, שובה שבת לקו"ת ראה
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ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּׂשערה, ּכחּוט סביביו עם מדקּדק ְְְְְְִִֵֶַַָָָָהּוא
הּׂשכל ּפי על וגם מאד, נׂשערה ּוסביביו ג) נ. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹ(ּתהּלים

ּכ לעׂשֹות יכֹול המֹוני איׁש ׁשהרי יּובן, דבריםהּפׁשּוט ּמה ְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָ
יֹודע חכם הּתלמיד אבל והבנתֹו, ידיעתֹו העּדר ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמחמת
לּכל מּובן יֹודע ׁשאינֹו לגּבי הּיֹודע ועֹונׁש להּזהר, אי ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהיטב
אם הּפׁשּוט ׁשּלגּבי ּדברים יׁש וגם מאד, הרּבה יֹותר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּגדֹול
ּכן ׁשאין מה ידֹו על ׁשמים ׁשם מתחּלל אינֹו כן ְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָעׂשה
פו, (יֹומא לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ּוכמאמר חכם, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָהּתלמיד

ּבדברים וכן כו' מּטּבחא ּבׂשרא ׁשקילנא אי אנא ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָא)
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ּכּוונּו זה ועל לּמקֹום, אדם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבין

כו'. סביביו עם מדקּדק הּוא ּברּו ְְְִִֵֶַַָָָׁשהּקדֹוׁש
.¯evÈ˜ׁשּבלב ּבעבֹודה והעֹוסק ּגדֹול ּבעּיּון ּתֹורה הּלֹומד ƒְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ

עד אלקית, ּבהּׂשגה ּבתפּלה ההתּבֹוננּות ְְְְֱֲִִִִִַַַַָָָֹּבאריכּות
מחזיק אם ראׁשֹון, ּבמּוׂשּכל ּבדבקּות אצלֹו הּוּנח ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָׁשהענין
קּבלת ּבי"ה, ּפֹוגם הּמתּגאה ּדעה, מחסר ּגרּוע לעצמֹו ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָטֹובה

העבֹודה. יסֹוד ׁשמים מלכּות ְְֲִַַָָָעֹול

d wxt eh xn`n
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Â‰ÊÂ'בבחי שיהי' נפלאות, אראנו מאמ"צ צאתך כימי
ממש וכמ"ש57ראי' דזהו58, כו', יראו בעין עין כי

דפנימיות התורה, לפנימיות שבתורה גליא בין ההפרש
בחי' היא החכ' ועצמות ח"ע, עצמות בחי' היא התורה
לבינה, השייך חכ' בחי' היא שבתורה דגליא והיינו ראי',
והבנה, בהשגה באה הרי ומ"מ נקודה היא דחכ' והגם
עצם דאמיתת החכ', עצמות בחי' היא התורה ופנימיות
החכ' כח הרי שבנפש החכ' בכח וכמו בראי', הוא ענינה
ושייך שכל מציאות ה"ה המבריק הברק שהוא הגלוי'
למעלה היא החכ' כח ועצמות פנימיות אבל להשגה,

הוא59מהשגה ההואושם הדבר מהות שרואה הראי' ענין
החכ' פנימיות בחי' גילוי שיהי' לע"ל הנה ולזאת בשכלו.
בתומ"צ העבודה וע"י אלקות, במהות ממש ראי' בחי' יהי'
דעיקר התורה, פנימיות לבחי' יזכו האחרון זה בגלות
הרי לעוה"ז הנשמה ירידת תכלית דהנה לע"ל. יהי' הגילוי

הוי' בנועם לחזות כדי עלי' צורך היא זו לעוה"ב60ירידה
שנהנים מה הנשמות השגת שהוא והעליון, התחתון בג"ע

השכינה בלי61מזיו ותכלית קץ אין עד נפלא תענוג שהוא ,

וכמא' דבכדי62גבול, דאתי, לעלמא וליתי דלידייני' מוטב
והגם גיהנם, יסורי כל כדאי דג"ע להענג ולהגיע לעלות

ע' איוב שיסורי מה ומרים קשים יסורים הם גיהנם דיסורי
בגיהנם א' דשעה היסורים בערך אינם מ"מ63שנה כדאי64,

געה"ע וכש"כ דגעה"ת, העונג בשביל ר"ל גיהנם יסורי כל
לעליון מגעה"ת בהעלי' הנה ולכן מגעה"ת, למעלה שהוא
כלל בערך שאינו דגעה"ת הענג על לשכוח טבילה צריכים

געה"ע תענוג65לגבי הוא דג"ע התענוג דכללות להיות ,

ועז"נ קץ. אין עד שמו66נפלא עד עדי ומפואר משובח
והנה בל"ג, בחי' שהוא נצחי ל' הוא עד עדי פי' 67הגדול,

לפרשו אפשר אי הרי ומ"מ נצחי, ל' הוא עד דעדי הגם
אינו ב"ה אוא"ס עצמות דעל ב"ה, אוא"ס עצמות על דקאי
נצחיות, ל' שהוא גם עד עדי ענין ית' עליו לומר שייך
ל' הוי' שם פי' דזהו ממש, הזמן מן למעלה ית' הוא שהרי

ממש כאחד ויהי' הוה ענין68הי' היפך הוא הוי' דשם ,

וזמן מקום הגבלת דעולם למעלה69עולם, הוי' ושם ,

לומר שייך אינו הזמן מן למעלה ית' שהוא ומכיון מהזמן,
שייך לזמן ששייך מה דדוקא הזמן, דנצחיית ההפלאה
אינו כלל לזמן שייך שאינו מה אבל הזמן, נצחית בו לומר

הזמן נצחית לומר ג"כ דבההארה70שייך ידוע דהנה .

האלקי האור הוא הא' ומדריגות, בחי' ב' יש הרי האלקית
סוכ"ע, שבבחי' האלקי האור הוא והב' ממכ"ע, שבבחי'

ובכ"מ.57) ב. שם, צו לקו"ת ראה
ח.58) נב, ישעי'
תרנ"ח59) המאמרים [ספר רנ"ח העיט, וירד בד"ה מזה ועמ"ש

.1 שבהערה תרנ"ח פה שם מי גו' ויאמר ד"ה - ואילך] יז ע'
ד.60) כז, תהלים
א.61) יז, ברכות ראה
ע"ד.62) ריש א, בשלח לקו"ת ראה ב. טו, חגיגה
ע'63) תשכ"ג) (ירושלים, רמב"ן [כתבי לאיוב הרמב"ן הקדמת

פי"ב. אגה"ת בתניא הובא כג]
תקיז.64) ע' תפא. ע' ח"ב צז. ע' ח"א תרל"ב המאמרים ספר ראה

ובכ"מ. ריג. ע' תרח"ץ תטז. ע' תרע"ח

ד.65) ז, בראשית תו"א ועוד. ב. ריא, ח"ב א. רא, ח"א זהר ראה
לקו"ת ג. ק, א. צו, א. צב, אסתר מגילת ג. סט, יתרו ד. כב, ויצא

ד. פד, שמע"צ ד. לג, בהעלותך שם. בשלח
שאמר.66) ברוך ברכת
המאמרים67) ספר ואילך. א'תקכ ס"ע שובה שבת אוה"ת ראה

שובה ד"ה א'שמה. ע' ח"ג תער"ב המשך ואילך. קפב ע' תרס"ח
ואילך). יג ס"ע תשכ"ב המאמרים (ספר תשכ"ב ישראל

תשע)68) ולא עשר (שער א שער פרדס (ברע"מ). סע"ב רנז, זח"ג
א). (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא פ"ט.

שם.69) תניא
(70.67 בהערה שצויינו מקומות ג. סז, שובה שבת לקו"ת ראה



�"c"ag i`iyp" zxezn

אלקי וחיות האור הוא הממכ"ע דאור הוא ביניהם דההפרש
מתלבש הוא ולכן העולמות, אופן לפי וגבול במדה שבא

וכמאמר ערכו, לפי עולם בכל בפנימיותם, מה71בעולמות
שהוא העולם, את מחי' הקב"ה כך הגוף את ממלא הנשמה

לפ"ע עולם שבכל פנימי והחיות סוכ"ע72האור בחי' אבל ,

ולכן בל"ג, בחי' והוא העולם, מהגבלת שלמעלה מה הוא
בלבד, מקיף בבחי' כ"א העולמות בפנימיות מתלבש אינו
ששייך אלקית הארה בחי' הוא סוכ"ע בחי' גם הנה מ"מ
שייכות לו שיש סוכ"ע נקרא טעמא דמהאי העולמות, אל

בהם,73לעלמין שיתלבש ממש העולמות לפ"ע שאינו אלא ,
לגבי בל"ג נקרא ה"ז העולמות מהגבלת למעלה ולהיותו
בחי' אבל לעולמות, מקיף בבחי' הוא ולכן העולמות,

הסוכ"ע74העצמיות אור מבחי' גם שלמעלה מה האור
לומר שייך אינו הרי כלל העולמות בגדר שאינו מה היינו
שאינו מאחר העולמות מהגבלת למעלה שהוא זה גם בו
לעולמות שייכות לו שיש סוכ"ע בחי' דדוקא כלל, זה בגדר
ונעשה העולמות דהגבלת גבול בלי שהוא לומר שייך עכ"פ
כלל העולמות בגדר שאינו מה אבל לעולמות, מקיף בבחי'
העולמות. דהגבלת גבול בלי בחי' בו לומר שייך אינו
שייכות שיש במה דדוקא נצחיות, בחי' בענין יובן וכמו"כ
כלל שייך שאינו מה אבל הזמן, נצחי' לומר שייך לזמן
הרי עד עדי דמ"ש ונמצא ג"כ. נצחי' לומר שייך אינו לזמן
הוא להיותו ב"ה, אוא"ס עצמות על דקאי לפרשו אפשר אי

ממש. הזמן מן למעלה ית'

minia `a owf mdxa`e d''c

א.71) קג, תהלים מדרש ח. פ"ד, ויק"ר ראה
ובכ"מ.72) ב. לא, אמור לקו"ת ראה
ספר73) ד. צט, ויחי תו"ח ב. צח, אסתר מגילת תו"א ראה

.192 ע' תרצ"ז .40 ע' תרפ"ט שעא. ע' עטר"ת רא. ע' תרנ"ז המאמרים
עצמיות.74) ואוצ"ל: בכתי"ק. כ"ה

•
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יצחק„. לוי ר' הצדיק הרב השכים אחד, קיץ ביום

את סיים הוא תלמידיו. את שהפליא דבר להתפלל,

כמה אליו קרא הבוקר, של המוקדמות בשעות תפלתו

אל לנסוע אותו ושכר עגלה בעל להזמין ציווה מתלמידיו,

מברדיצ'וב. קילומטר שלשים־ארבעים הישובים, אחד

באותו נמצא מי ידעו התלמידים ולא העגלה בעל לא

מסעו. את מברדיצ'וב הרב עורך שבגללו מקום,

ליד גדולה חווה היתה נוצרי, מסויים, אחוזה לבעל

בעל את הכירו וכולם זו חווה על ידעו כולם ברדיצ'וב.

לו היו לעיר. קרובות לעתים לבוא רגיל שהיה האחוזה,

ושאר תבואה אצלו קונים שהיו יהודים סוחרים כמה

בטחנות בחכירה שונים יהודים החזיקו כן הארץ. יבול

והאחוזה. החווה של ובנהרות הקמח

מבעל וקנה מגרמניה אדם לשם בא אחת פעם

קטן ונחל לזריעה קרקע יער, שכלל קרקע שטח האחוזה

ויפה צעיר יער היה הנחל של האחד בצדו בינותם, עובר

השני ובצדו דשא, צמחיית מכוסה תל ולידו אורן עצי של

פוריה. אדמה של שדות השתערו הנחל של

לקשרים ופרט ההוא, הגרמני את הכיר לא אחד אף

אחד. לאף הדבר נגע לא אתו, מסחריים

בהדרת ביותר היפה במקום יפים בנינים הקים הגרמני

עם חי בהם האחוזה, מבעל שקנה הקרקע בשטח הטבע,

האדמה. את שעיבדו שונים אנשים לו היו משפחתו.

(טחנת משוכללת קמח טחנת יפה, חווה לו הקים כן

והעסיק הימים), באותם חידוש משום בה שהיה מכונה

בהפע שונים הרוויחואנשים יהודים הרבה החווה. לת

ממנו. בשפע פרנסתם

רב, קמח הפיקה הקמח טחנת מסויים, זמן עבר

האחוזה, בעל והגרמני מאד, הצליח האחוזה של היבול

האחוזה את לנהל כיצד היטב שידע חדש מנהל הביא

הקמח. וטחנת

משפחה. בלי ערירי לו שחי יהודי היה החדש המנהל

למשפחה‰. בגרמניה נולד האחוזה של מנהלה

היה דתית, לא בסביבה היותו משום אך מכובדת, יהודית

מיהדות. רחוק

מוצאו על שכח לאט ולאט בצבא, שירת בבגרותו

יהודי. שהוא ידעו לא אותו הסובבים גם היהודי.

ובעל זריז חרוץ, והיה בריא, גוף נאים, פנים לו היו

לדרגא שהגיע כך טובים, שכליים כשרונות בעל רב, מרץ

המלכותי. במשמר שנכלל עד הצבאי בשירותו גבוהה

� מיוחדת ובהצלחה לעבודתו ביותר מסור בהיותו

חיל. אל מחיל עלה

משתכר, שותה, היה מאד, גרועים היו הפרטיים חייו

עם התחתן היהודי, מוצאו על ששכח עד בתאוות, שקוע

בחיי המשיך כך עם ויחד ילדים, ממנה לו ונולדו נכריה

שלו. המופקרים התאוה

האחוזה בעל עם אותו הפגיש הטובים ממכריו אחד

בו עלתה האחוזה. בעל משפחת עם התידד והוא הגרמני

המלכות, בחצר עבודתו את עזב שבגללה רעה מחשבה

יחד נסע רכושו, כל את להם השאיר ממשפחתו, התנתק

האחוזה. של הראשי כמנהל ומונה מכרו עם
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בה נקבעו לאחוזה, החדש המנהל של בואו עם

לסבול היהודים החלו ובראשונה בראש חדשים. סדרים

לסחור הפסיקו מהאחוזה, אותם גירשו גדולים, בזיונות

אז עד קשורים שהיו היהודים כל את שגירשו עד אתם,

לאחוזה.

הצדיק הרב ערך ברעתו, השקוע יהודי אותו ובגלל

אחוזה. לאותה מסעו את יצחק לוי הר'

.Âכמה נסעו לנסוע. כיצד הורה מברדיצ'וב הרב

ציווה שם ליער. והגיעו מאד, טובה היתה הדרך שעות.

והוא הסוסים, את להאכיל העגלה לבעל והורה לעצור

היער. עומק אל לבדו נכנס עצמו

מהעגלה, הרחק לא במקומם המתינו התלמידים

בתוך תהלים. אומר מברדיצ'וב הרב את שמעו ומרחוק

הבינו אז ורק דבר. שום אכל לא עדיין שהרב נזכרו כך

בתענ יושב אליו.שהוא לגשת העיזו לא הם ית.

ממקומו, מברדיצ'וב הרב קם ולפתע כשעתיים, עברו

לרתום העגלה בעל על וציווה העגלה אל במהירות ניגש

בנסיעה. ולהמשיך הסוסים את

מברדיצ'וב הרב יתפלל שבודאי חשבו התלמידים

מברדיצ'וב הרב נענה דבר. אמרו לא אך ביער. מנחה

שם פריץ, של קטן ישוב ישנו מכאן רחוק לא : ואמר

נמשכה. והנסיעה מנחה. אי"ה נתפלל

מאד, גבוה בנין קצה נראה ומרחוק לשעה, קרוב עבר

עמדו ובה איתן מעקה בעלת גזוזטרה צמודה שאליו

הסביבה כל את לראות ניתן היה ומשם ספסלים,

למרחקים.

מברדיצ'וב: הרב אמר ישוב, לאותו שהגיעו לפני

אל לגשת ימהרו אל בתים, וכמה כמה שם ישנם בודאי

לגשת. בית לאיזה להם שיראה עד מהם, אחד

לנבוח. כלבים החלו לחצר, כשנכנסו

ואמר: מברדיצ'וב הרב נענה

כתוב ממצרים, יצאו ישראל כלב3כשבני יחרץ "לא

לנבוח. הכלבים על למצרים, כשנכנסים ואילו לשונו",

כשיוסף גם ותביעות. טענות של מקום היא מצרים

יעקב, בני הראשונים, והיהודים במצרים, היה הצדיק

כלפיהם, ותביעות טענות הצדיק ליוסף היו לשם, הגיעו

תביעות. של מקום היא מצרים

.Êהורה להתקרב, בית לאיזה הצביע מברדיצ'וב הרב

הרב צדיק, כאן שעובר ולומר לבית להיכנס העגלה לבעל

רשות מבקש והוא מנחה להתפלל ועליו מברדיצ'וב,

שם. להתפלל

ומתוך מהעגלה, לרדת העגלה בעל הספיק לא עוד

בעל גבוה אדם האמצעיות, בשנותיו אדם יוצא הבית

מסולסלות, ארוכות שערות עם ראש גלוי חזק, גוף מבנה

בידו, ושוט גנרל כמו הדר לבוש שחור, שפם עם מגולח

אקדח תלוי הימיני צדה שעל רחבה, עור חגורת חגור

נוצצות עיניו מכעס, אדום כולו כידון, � השמאלי ובצדה

לצעוק. והתחיל שיכרותו, בשיא שיכור היותו בשל

לנבוח והתחיל מהבית בריצה שחור כלב יצא כך בתוך

העגלה. ועל הסוסים על ולהתנפל

של בכיפה ונשאר כובעו, את הסיר העגלה בעל

לו הורה מברדיצ'וב שהרב הדברים לומר ורצה קטיפה,

כולו והוא כלל, לשמוע רוצה אינו הגוף בעל אך לומר,

מרציחה. בוער

נראו ומתוכם בבית, חלונות כמה נפתחו בינתיים

צוענים. עגלת אה! שצעקו: שיכורים של פניהם

.Áלהוצ בכוונה להתרומם, החל מברדיצ'וב יאהרב

רגע ובאותו התלמידים, גם עשו וכך מהעגלה, ראשו את

לכוונו והחל באקדחו תפס רצח, בחמת הגוף בעל נתקף

בעגלה. לירות כדי

מהאקדח. נפלטו לא שהכדורים אלא ירה, הגוף בעל

התנפל והמולה, רעש נהיה שבעגלה הכלב בראות

יותר. חזק לנבוח והחל העגלה על שוב

וכעסו � כדורים ירה לא האקדח אבל ירה, הגוף בעל

התקלקל, לא הוא אם לבדוק באקדח תפס יותר. עוד גבר

שוב אך לירות, שוב ניסה גמור, בסדר האקדח והנה

יורה. אינו האקדח

את הגוף בעל היטה מאיליו, וכאילו כוונה בלי

פגע כדורים, שני ירה העגלה, תחתית לעבר האקדח

והרגו. בכלב

עליו האהוב בכלבו ירה עצמו שהוא הגוף בעל בראות

את איבד כאילו לדבר, יכולת מבלי התבלבל ביותר,

תדהמה. מרוב כמשותק מקומו על עומד ונשאר לשונו,

העגלה, של השני מצדה התלמידים אחד ירד כך בתוך

הצדיק כאן שנוסע לו ואמר הגוף בעל אל ניגש

והוא מנחה, להתפלל ועליו מברדיצ'וב, הרב המפורסם,

להתפלל לו שירשה מבקש והוא בביתו, להתפלל רוצה

בביתו. מנחה

ומכובד ידוע שהיה מברדיצ'וב, הצדיק השם בשמעו

השתנה להבדיל, יהודים האינם בין גם הסביבה, בכל

להתפלל. לביתו להיכנס שאפשר ואמר לגמרי, האיש

החלו והתלמידים והוא לבית, נכנס מברדיצ'וב הרב

מנחה. לתפלת עצמם להכין

החצר. לאחורי העגלה את הפנה העגלה בעל

שבאם העגלה, לבעל למסור הורה מברדיצ'וב הרב

לקחת, ימאן � לסוסים מספוא מהבית לו לתת ירצו

המספוא. את יקנה הצורך ובמדת
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בה נקבעו לאחוזה, החדש המנהל של בואו עם

לסבול היהודים החלו ובראשונה בראש חדשים. סדרים

לסחור הפסיקו מהאחוזה, אותם גירשו גדולים, בזיונות

אז עד קשורים שהיו היהודים כל את שגירשו עד אתם,

לאחוזה.

הצדיק הרב ערך ברעתו, השקוע יהודי אותו ובגלל

אחוזה. לאותה מסעו את יצחק לוי הר'

.Âכמה נסעו לנסוע. כיצד הורה מברדיצ'וב הרב

ציווה שם ליער. והגיעו מאד, טובה היתה הדרך שעות.

והוא הסוסים, את להאכיל העגלה לבעל והורה לעצור

היער. עומק אל לבדו נכנס עצמו

מהעגלה, הרחק לא במקומם המתינו התלמידים

בתוך תהלים. אומר מברדיצ'וב הרב את שמעו ומרחוק

הבינו אז ורק דבר. שום אכל לא עדיין שהרב נזכרו כך

בתענ יושב אליו.שהוא לגשת העיזו לא הם ית.

ממקומו, מברדיצ'וב הרב קם ולפתע כשעתיים, עברו

לרתום העגלה בעל על וציווה העגלה אל במהירות ניגש

בנסיעה. ולהמשיך הסוסים את

מברדיצ'וב הרב יתפלל שבודאי חשבו התלמידים

מברדיצ'וב הרב נענה דבר. אמרו לא אך ביער. מנחה

שם פריץ, של קטן ישוב ישנו מכאן רחוק לא : ואמר

נמשכה. והנסיעה מנחה. אי"ה נתפלל

מאד, גבוה בנין קצה נראה ומרחוק לשעה, קרוב עבר

עמדו ובה איתן מעקה בעלת גזוזטרה צמודה שאליו

הסביבה כל את לראות ניתן היה ומשם ספסלים,

למרחקים.

מברדיצ'וב: הרב אמר ישוב, לאותו שהגיעו לפני

אל לגשת ימהרו אל בתים, וכמה כמה שם ישנם בודאי

לגשת. בית לאיזה להם שיראה עד מהם, אחד

לנבוח. כלבים החלו לחצר, כשנכנסו

ואמר: מברדיצ'וב הרב נענה

כתוב ממצרים, יצאו ישראל כלב3כשבני יחרץ "לא

לנבוח. הכלבים על למצרים, כשנכנסים ואילו לשונו",

כשיוסף גם ותביעות. טענות של מקום היא מצרים

יעקב, בני הראשונים, והיהודים במצרים, היה הצדיק

כלפיהם, ותביעות טענות הצדיק ליוסף היו לשם, הגיעו

תביעות. של מקום היא מצרים

.Êהורה להתקרב, בית לאיזה הצביע מברדיצ'וב הרב

הרב צדיק, כאן שעובר ולומר לבית להיכנס העגלה לבעל

רשות מבקש והוא מנחה להתפלל ועליו מברדיצ'וב,

שם. להתפלל

ומתוך מהעגלה, לרדת העגלה בעל הספיק לא עוד

בעל גבוה אדם האמצעיות, בשנותיו אדם יוצא הבית

מסולסלות, ארוכות שערות עם ראש גלוי חזק, גוף מבנה

בידו, ושוט גנרל כמו הדר לבוש שחור, שפם עם מגולח

אקדח תלוי הימיני צדה שעל רחבה, עור חגורת חגור

נוצצות עיניו מכעס, אדום כולו כידון, � השמאלי ובצדה

לצעוק. והתחיל שיכרותו, בשיא שיכור היותו בשל

לנבוח והתחיל מהבית בריצה שחור כלב יצא כך בתוך

העגלה. ועל הסוסים על ולהתנפל

של בכיפה ונשאר כובעו, את הסיר העגלה בעל

לו הורה מברדיצ'וב שהרב הדברים לומר ורצה קטיפה,

כולו והוא כלל, לשמוע רוצה אינו הגוף בעל אך לומר,

מרציחה. בוער

נראו ומתוכם בבית, חלונות כמה נפתחו בינתיים

צוענים. עגלת אה! שצעקו: שיכורים של פניהם

.Áלהוצ בכוונה להתרומם, החל מברדיצ'וב יאהרב

רגע ובאותו התלמידים, גם עשו וכך מהעגלה, ראשו את

לכוונו והחל באקדחו תפס רצח, בחמת הגוף בעל נתקף

בעגלה. לירות כדי

מהאקדח. נפלטו לא שהכדורים אלא ירה, הגוף בעל

התנפל והמולה, רעש נהיה שבעגלה הכלב בראות

יותר. חזק לנבוח והחל העגלה על שוב

וכעסו � כדורים ירה לא האקדח אבל ירה, הגוף בעל

התקלקל, לא הוא אם לבדוק באקדח תפס יותר. עוד גבר

שוב אך לירות, שוב ניסה גמור, בסדר האקדח והנה

יורה. אינו האקדח

את הגוף בעל היטה מאיליו, וכאילו כוונה בלי

פגע כדורים, שני ירה העגלה, תחתית לעבר האקדח

והרגו. בכלב

עליו האהוב בכלבו ירה עצמו שהוא הגוף בעל בראות

את איבד כאילו לדבר, יכולת מבלי התבלבל ביותר,

תדהמה. מרוב כמשותק מקומו על עומד ונשאר לשונו,

העגלה, של השני מצדה התלמידים אחד ירד כך בתוך

הצדיק כאן שנוסע לו ואמר הגוף בעל אל ניגש

והוא מנחה, להתפלל ועליו מברדיצ'וב, הרב המפורסם,

להתפלל לו שירשה מבקש והוא בביתו, להתפלל רוצה

בביתו. מנחה

ומכובד ידוע שהיה מברדיצ'וב, הצדיק השם בשמעו

השתנה להבדיל, יהודים האינם בין גם הסביבה, בכל

להתפלל. לביתו להיכנס שאפשר ואמר לגמרי, האיש

החלו והתלמידים והוא לבית, נכנס מברדיצ'וב הרב

מנחה. לתפלת עצמם להכין

החצר. לאחורי העגלה את הפנה העגלה בעל

שבאם העגלה, לבעל למסור הורה מברדיצ'וב הרב

לקחת, ימאן � לסוסים מספוא מהבית לו לתת ירצו

המספוא. את יקנה הצורך ובמדת
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תרס"ז] טבת [ד.

עש"ק ו' יום בע"ה

אלקים בית תלמידי נפשי אהובי ידידי כבוד

ויתענגו יחיו עליהם ה' תמימים" "תומכי

ובשרי, רוחני טוב רוב על

באהבה, אחדשה"ט

עליו התענגתי ומאד במועדו הגיעני היקר מכתבם

התכלית כפי הלימוד על שוקדים ת"ל כי בו מפורש ומהכתוב

חפץ למחוץ להגיע להשתדל לראות עיניכם נפקחה וכי הנרצה,

החפץ הטוב ה' יהי' שליט"א הרה"ק אאמו"ר כ"ק מדריכנו

במעלות תעלו עלה ית' ובעזרתו עמכם, ונחלתו עמו בטוב

ידידכם אוהביכם לבב לשמחת עילוי אחר בעילוי הקדש

את אחת אך אני. גם להתחשב אתכבד בתוכם אשר הנאמנים

ההרגש את בכם ועוררה בקרבכם שהופיע ממרום הרוח

בה תאחזו תרפו, אל שבלב, ה' עבודת על לשקוד הנעלה

להפריע עליכם הקמים היצר של בסערות ורדו והרחיבוה

בעת יפריע, ובזה חפצו כזב שונות, בטענות מזה, אתכם

ורנה, תפלה לקבל הקב"ה המלכים מלכי למלך המיוחדת

ויהי' ומלה. מלה בכל ועיון במתינות נפשכם שפיכות הגישו

בודאי כאחד ושניהם לבכם, הגיון עם מיוחדת פיכם אמרי

(בגלל יעטרכם אשר ורוח, בשר כל אדון לפני לרצון יתקבלו

הבשר על שולט הרוח להיות טוב כי באור הלזה) הטוב הדבר

וכו'. התפלה בעת דוקא ולא היום כל

אבל ותלמיד שם פרט בלי לכלכם זה מכתבי כותב הנני

בעזרו יהי' ה' כי מברכו והנני בפרט, לכאו"א שלום תקרא לבי

את לראות עיניכם ושיופקחו כו' להצילו ימינו על ויעמוד

אחי ברוח, וקרובים במקום אנחנו רחוקים הוא, באשר האמת

את ישיגו הם גם למען שבכם, רפות ידים גם חזקו ורעי

הוא כי העת את שמרו בשקידה עבודתכם עבדו המטרה,

יהי' בודאי הטוב והאל יוצרו ימים כי יקרה היותר הסגולה

בטוב חיו באמת, וברכה חיים שפעת לכם להשפיע בעזרכם

ועבודתכם תורתכם ומשלום משלומכם והודיעונו ובנעימים

פב"פ אי"ה נתראה אשר עד מרחוק אנכי גם ואתענג בקודש

לב. וטובי שמחים

דו"ש. אחיכם ידידכם והנני

[al 'nr '` wlg]

תרס"ט מ"א כ"ב ב' יום ב"ה.

תמימים" "תומכי אגודת תלמידי שהיו למי

יחיו עליהם ה'

וביותר ומהותו, ערכו לפי איש איש באהבה אחדשה"ט

בו. חי הוא אשר המעשה גודל לפי

אלקים. בית פני על המאיר - השי"ת בחסדי - האמת אור

והרגש הרוח את והעיר לנו האיר תמימים, תומכי המוסד הוא

בזה, הרצוף בהגליון המתבאר כפי חדש, מוסד לכונן האלקי

לכאו"א. ופרטי כללי במכתב

החפץ שהתלמיד והוא הוא, קדש הזה המוסד מטרת

ועניניובחיים, דרכיו יהיו ביהמ"ד מכותלי יצאו בעת גם הנה

ומפורסם. ידוע מטרתו אשר הזה, המפעל למטרת מתאימים

כו'. וישמרהו יחייהו הטוב והאל

להגליון (המצורף פרטי בהמכתב האמור מלבד הנה ועתה

לזה נוסף ומענה, תשובה ליתן תלמיד כל דרוש שעליו הנדפס)

כל ממש בפרטיות לי יענה אשר ואחד, אחד מכל דורש הנני

הלימוד, מהות עסק, תפלה, זמן בבקר, קומו זמן הנהגותיו,

הכנסתו דא"ח, וכמה ענינים ובאיזה נגלה כמה הוא, ובמה

בעזה"י, העתיד על מטרתו מה לו, יש וכמה לקיומו, והמצטרך

פרטי' תשובה דורש הנני אלה כל ועל והתחברותו. הילוכו

האפשרי. בהקדם מכאו"א

ובאיזה מקום באיזה דא"ח. ללמוד מתאספים מתי כן

כו'. הבאים ומי מי ענין, ובאיזה זמן,

וזאת אליהם. בכתובים אבוא ברור זה כל ידעי ואחרי

וכבר טובים. חברים ת"ל לה מצאה הזאת האגודה כי למודעי

תשובתם. ונתקבלה תמימים וכמה לכמה נשלח

ת"ל הספיקה התחוללה היא אשר חדשי' שני במשך

מסחר לבעל לעשותו ואחד אחד, ורב שו"בים, ב' להעמיד

יעזור וה' רצון המפיק מאנ"ש א' אצל מסחר בבית עוזר בתור

ברו"ג. ולכם לנו

עמוק ולב מקרב אתכם האוהב ידידכם והנני

ש"ס יצחק יוסף

[an 'nr '` wlg]

"c"ag i`iyp" zxezn

ב"ה,

"תומכי מוסד תלמידי ואהוביי ידידיי אל

אשר אמת" "תורת בית יסודי תמימים"

ת"ו חברון בעיה"ק

התורה במעלת רוה כגן ויפרחו יעלו עליהם ד'

והיראה

הלב, מעומק רב שלום

בבשורת תפקידונו אשר המועד, בא כבר זה הנה ידידיי

בעת בקדש, הרוחני חייכם מארחות האמיתי, שלומכם

בעתים להודיע הבטחתנו בקדש עלותכם טרם פרידתינו

ובדא"ח בנגלה בעבודתו איש איש אתכם אשר מכל קרובות

קיימתם לא עתה עד והנה האלקים, יעזרכם הלב, ובעבודת

שמענו שתים ולא פעם לא כי אף הבטחתכם, פעם אף

אמת תורת נשיא נכבד הכי ידידינו ע"י ומעבודתכם משלומכם

ולמכתביכם אתם לדבריכם זאת בכל שי', הררש"ז בחברות"ו

חבריכם ועם אתכם הנעשה מכל והודיעוני מאד. עד אתאבה

הכוונה אל ההתמסרות ובמהות הלימודים במצב בקדש אשר

בה אשר הדרך להראותם שולחתם זאת בגלל אשר האמיתית,

בארחות ללכת הם אף יתלמדו ומכם ובאונס, ברצון חונכתם,

ותבונה. בדעת הנקנים האמיתים, חיים חיים,

ויראת תורה בני הבנים, אם תמימים" "תומכי המוסד

כאישון לה ויקר חביב יחיו, מתלמידי' אחד כל אשר אלקים,

קדש, לעם דעה להורות שולחתם כי אף לכם תדאג עין,

נכבדה מלאכות הוא החיצוני ובציור הקדש, מסילת להראות

ת"ל אבל ומעולים, חרוצים ע"י שנעשית להפליא, עד ונעלה

גס טעות לטעות שנוכל כזו למדה הגיעה לא עוד העוורון כי

הזה. הסולת יצא נפה בי"ג הניפוי שלאחר לאמר כזה,

ודי עכ"פ במקצתו האמת יודעים כי אפונה לא אתם, אף

מטרת לדעת ועליכם הגס, הטעות לשלול הלזה המקצת הוא

ג"כ, בשבילכם רק הזולת, בשביל כולה לא שהיא השילוח,

תמימים" "תומכי מוסד האהובה אמכם בשם הספר עם והנה

ונפשה לבה ובכל יחיו, היקרים בני' בשלום בשמה נדרוש

העת במשך ועשו פעלו מה להודיעם מבני' היא דורשת

(לבד זו מנסיעתם תועלת איזה הגיעם והאם הלזו, הארוכה

נפשם.הקאפלושין ומצב במעמד והקאפטון)

באתי ומליצה במשל כי לחשוב תטעו אל תלמידינו,

פרטי חשבון הרציאו ופקודה, בדרישה אם כי לא, אליכם,

אלינו באו נפשכם. ומצב מעמד ונבין נדע ומזה שם, ממעשיכם

המדות מן ומה הלזו, העת במשך למדתם מה מכל, בכתבים

על יקיריי לי (סלחו הנפש במצב ונצחתם כבשתם אשר

פנימיות בתוך לכנוס לגבול, מעבר הלזו הגדולה היציאה

הפנימי' תמימים" "תומכי אהבת גודל יודע כמוני מי כי הנפש,

אחד כל בגלל ממש ומאד במס"נ והתמסרותה לתלמידי',

אלי' מסורים יהיו תלמידי' אשר זכתה בזה אשר ואחד,

החפץ הבן (כמו תמימים" ל"תומכי אתם בנים אם במקצת)

(הוא לטובתה עשיתם מה לנו נא הראו אביו) עסקי בטובת

(בחיים לחיים ד' יראת והעיקר התורה בהרמת כאחבנ"י טובת

ועבודה החסידות תורת היא ה') יראת ג"כ נראה הגשמיים

אשר הזה המוסד לכוונת וקרבתם עשיתם מי את שבלב)

ל"תומכי אתם לק"פ) (ע"מ כעבדים ואם יסודו, בקדש

וכו'. ועבודה בתורה אתם עבודתכם לנו הראו תמימים",

הכתב ביופי המרבה אחד הנ"ל, כל על בבקשה הדברים אכפול

הכתיבה, ביכולת הממעיט ואחד אמת) שיהי' (רק והמליצה

לקריאתם לי יהי' נעים הדברים, ויתפרשו יתבארו רק

חיבה. בקריאת

בחו"ש, ת"ל יחיו, פה, היושבים התלמידים אחיכם,

ומדריגה במעלה עומד ת"ל ונגלה דא"ח בלימוד וההתעסקות

ת"ל הרבה מהם הנפש, ושקידת הזמן בשקידת נעלית,

ומהם ונפשם, לבם בכל אחריו ונמשכים האמת את שמכירים

חודרת בעין להמביט ובד"כ בו, וחפצים אמת שישנו היודעים

ברכה לראות השי"ת יעזרינו כה מרובה, וברכה טובה רואה

הארץ. בקרב

בפרט ה"תמימים" אחד לכל האוהב הדו"ש ידידכם והנני

עד ונצחי זמני באושר מאושרים לראותם והחפץ אח כאהבת

ו"תורת תמימים" "תומכי תלמידי ע"י כי ומקוה די, בלי

מעיינות ויפוצו והדעת החכמה יתרבה יחיו עליהם ה' אמת"

אוהב דעה, הארץ ומלאה היעוד ויקויים ויראה בתורה אלקים

תמימים") "תומכי כוונת אחרי (להנמשכים ה"תמימים"

מוגבלת בלתי באהבה

שניאורסאהן יצחק יוסף

עח] עמ' א' [חלק
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ב"ה,

"תומכי מוסד תלמידי ואהוביי ידידיי אל

אשר אמת" "תורת בית יסודי תמימים"

ת"ו חברון בעיה"ק

התורה במעלת רוה כגן ויפרחו יעלו עליהם ד'

והיראה

הלב, מעומק רב שלום

בבשורת תפקידונו אשר המועד, בא כבר זה הנה ידידיי

בעת בקדש, הרוחני חייכם מארחות האמיתי, שלומכם

בעתים להודיע הבטחתנו בקדש עלותכם טרם פרידתינו

ובדא"ח בנגלה בעבודתו איש איש אתכם אשר מכל קרובות

קיימתם לא עתה עד והנה האלקים, יעזרכם הלב, ובעבודת

שמענו שתים ולא פעם לא כי אף הבטחתכם, פעם אף

אמת תורת נשיא נכבד הכי ידידינו ע"י ומעבודתכם משלומכם

ולמכתביכם אתם לדבריכם זאת בכל שי', הררש"ז בחברות"ו

חבריכם ועם אתכם הנעשה מכל והודיעוני מאד. עד אתאבה

הכוונה אל ההתמסרות ובמהות הלימודים במצב בקדש אשר

בה אשר הדרך להראותם שולחתם זאת בגלל אשר האמיתית,

בארחות ללכת הם אף יתלמדו ומכם ובאונס, ברצון חונכתם,

ותבונה. בדעת הנקנים האמיתים, חיים חיים,

ויראת תורה בני הבנים, אם תמימים" "תומכי המוסד

כאישון לה ויקר חביב יחיו, מתלמידי' אחד כל אשר אלקים,

קדש, לעם דעה להורות שולחתם כי אף לכם תדאג עין,

נכבדה מלאכות הוא החיצוני ובציור הקדש, מסילת להראות

ת"ל אבל ומעולים, חרוצים ע"י שנעשית להפליא, עד ונעלה

גס טעות לטעות שנוכל כזו למדה הגיעה לא עוד העוורון כי

הזה. הסולת יצא נפה בי"ג הניפוי שלאחר לאמר כזה,

ודי עכ"פ במקצתו האמת יודעים כי אפונה לא אתם, אף

מטרת לדעת ועליכם הגס, הטעות לשלול הלזה המקצת הוא

ג"כ, בשבילכם רק הזולת, בשביל כולה לא שהיא השילוח,

תמימים" "תומכי מוסד האהובה אמכם בשם הספר עם והנה

ונפשה לבה ובכל יחיו, היקרים בני' בשלום בשמה נדרוש

העת במשך ועשו פעלו מה להודיעם מבני' היא דורשת

(לבד זו מנסיעתם תועלת איזה הגיעם והאם הלזו, הארוכה

נפשם.הקאפלושין ומצב במעמד והקאפטון)

באתי ומליצה במשל כי לחשוב תטעו אל תלמידינו,

פרטי חשבון הרציאו ופקודה, בדרישה אם כי לא, אליכם,

אלינו באו נפשכם. ומצב מעמד ונבין נדע ומזה שם, ממעשיכם

המדות מן ומה הלזו, העת במשך למדתם מה מכל, בכתבים

על יקיריי לי (סלחו הנפש במצב ונצחתם כבשתם אשר

פנימיות בתוך לכנוס לגבול, מעבר הלזו הגדולה היציאה

הפנימי' תמימים" "תומכי אהבת גודל יודע כמוני מי כי הנפש,

אחד כל בגלל ממש ומאד במס"נ והתמסרותה לתלמידי',

אלי' מסורים יהיו תלמידי' אשר זכתה בזה אשר ואחד,

החפץ הבן (כמו תמימים" ל"תומכי אתם בנים אם במקצת)

(הוא לטובתה עשיתם מה לנו נא הראו אביו) עסקי בטובת

(בחיים לחיים ד' יראת והעיקר התורה בהרמת כאחבנ"י טובת

ועבודה החסידות תורת היא ה') יראת ג"כ נראה הגשמיים

אשר הזה המוסד לכוונת וקרבתם עשיתם מי את שבלב)

ל"תומכי אתם לק"פ) (ע"מ כעבדים ואם יסודו, בקדש

וכו'. ועבודה בתורה אתם עבודתכם לנו הראו תמימים",

הכתב ביופי המרבה אחד הנ"ל, כל על בבקשה הדברים אכפול

הכתיבה, ביכולת הממעיט ואחד אמת) שיהי' (רק והמליצה

לקריאתם לי יהי' נעים הדברים, ויתפרשו יתבארו רק

חיבה. בקריאת

בחו"ש, ת"ל יחיו, פה, היושבים התלמידים אחיכם,

ומדריגה במעלה עומד ת"ל ונגלה דא"ח בלימוד וההתעסקות

ת"ל הרבה מהם הנפש, ושקידת הזמן בשקידת נעלית,

ומהם ונפשם, לבם בכל אחריו ונמשכים האמת את שמכירים

חודרת בעין להמביט ובד"כ בו, וחפצים אמת שישנו היודעים

ברכה לראות השי"ת יעזרינו כה מרובה, וברכה טובה רואה

הארץ. בקרב

בפרט ה"תמימים" אחד לכל האוהב הדו"ש ידידכם והנני

עד ונצחי זמני באושר מאושרים לראותם והחפץ אח כאהבת

ו"תורת תמימים" "תומכי תלמידי ע"י כי ומקוה די, בלי

מעיינות ויפוצו והדעת החכמה יתרבה יחיו עליהם ה' אמת"

אוהב דעה, הארץ ומלאה היעוד ויקויים ויראה בתורה אלקים

תמימים") "תומכי כוונת אחרי (להנמשכים ה"תמימים"

מוגבלת בלתי באהבה

שניאורסאהן יצחק יוסף

עח] עמ' א' [חלק
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Ï‡¯NÈכ È�a ˙È „wÙz z‡Â¿«¿¿«≈»¿≈ƒ¿»≈

‡ÈÎ„ ‡˙ÈÊ ‡ÁLÓ CÏ Ôe·qÈÂ¿ƒ¿»ƒ¿»≈»«¿»

‡˜Ï„‡Ï ‡¯‰�‡Ï ‡LÈ˙k»ƒ»¿«¿»»¿«¿»»

:‡¯È„z ‡i�ÈˆB·כאÔkLÓa ƒ«»¿ƒ»¿«¿«

ÏÚc ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡�ÓÊƒ¿»ƒ»»¿»À¿»ƒ«

È‰B�·e Ô¯‰‡ d˙È ¯cÒÈ ‡˙e„‰Ò«¬»¿««»≈«¬…¿ƒ

ÌÈ˜ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Ùˆ „Ú ‡LÓ¯Ó≈«¿»««¿»√»¿»¿»

:Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ»»¿»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

‡CeÁא Ô¯‰‡ ˙È C˙ÂÏ ·¯˜ z‡Â¿«¿»≈¿»»»«¬…»

Ï‡¯NÈ È�a BbÓ dnÚ È‰B�a ˙ÈÂ¿»¿ƒƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

·„� Ô¯‰‡ ÈÓ„˜ ‡LnLÏ¿«»»√»»«¬…»»

È�a ¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ∆¿»»¿ƒ»»¿≈

:Ô¯‰‡ב‡L„e˜ ÈLe·Ï „aÚ˙Â «¬…¿«¿≈¿≈¿»

:ÔÁaL˙Ïe ¯˜ÈÏ CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï¿«¬…»ƒ»¿À¿¿»

aÏ‡ג ÈÓÈkÁ Ïk ÌÚ ÏlÓz z‡Â¿«¿¿«≈ƒ»«ƒ≈ƒ»

‡˙ÓÎÁ Áe¯ dnÚ ˙ÈÓÏL‡cƒ«¿≈ƒƒ≈«»¿¿»

Ô¯‰‡ ÈLe·Ï ˙È Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»¿≈«¬…

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ d˙eLc˜Ï¿«»≈¿«»»√»»

Ôe„aÚÈד Èc ‡iLe·Ï ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«»ƒ«¿¿

‡�ezÎÂ ‡ÏÈÚÓe ‡„BÙ‡Â ‡�LeÁ¿»¿≈»¿ƒ»¿ƒ»

‡�ÈÓ‰Â ‡zÙ�ˆÓ ‡ˆn¯Ó¿«¿»ƒ¿∆¿»¿∆¿»»

Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈¿»¿«¬…
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(Î)CÊ .‰eˆz ‰z‡Â.,ׁשמרים ׁשּׁשנינּוּבלי ּכמֹו ¿«»¿«∆»ְְְִִִֶָָ

פו)ּבמנחֹות: וכּו'':'מגרּגרֹו(דף הּזית ּבראׁש ְְְְְְִִַַַָֹ

˙È˙k.טֹוחנן ואינֹו ּבמכּתׁשת ּכֹותׁש היה הּזיתים »ƒְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

יהיה ׁשּלא ּכדי ׁשהֹוציאּבריחים, ואחר ׁשמרים, ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ראׁשֹונה, והּׁשמןטּפה וטֹוחנן, לריחים מכניסן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשּנאמר: למנחֹות, וכׁשר למנֹורה ּפסּול ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָהּׁשני

למנחֹות: ּכתית ולא לּמאֹור" �¯"ּכתית ˙ÏÚ‰Ï ְְִִִַָָָָֹ¿«¬…≈
„ÈÓz.ׁשלהבת ׁשּתהא עד מאליהמדליק עֹולה »ƒְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

כא) ּתמיד,.ÈÓz„:(שבת קרּוי ולילה לילה ּכמֹוּכל »ƒְְְְִַַָָָָָ

אֹומר כח)ׁשאּתה אּלא(במדבר ואינּה ּתמיד" "עֹולת ְִֵֵֶֶַַָָָָ

נאמר חביתין ּבמנחת וכן ליֹום, ו)מּיֹום (ויקרא ְְְְֱֲִִִִֵֶַַ

ּומחציתּה ּבּבקר מחציתּה אּלא ואינּה ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ"ּתמיד"

הּפנים ּבלחם האמּור "ּתמיד" אבל מּׁשּבתּבערב, ְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

הּוא: aŒ„Ú˜¯(Î‡)לׁשּבת ·¯ÚÓ.,מּדתּה לּה ּתן ְַָ≈∆∆«…∆ִֵָָָ

חצי חכמים וׁשערּו ּבקר, עד מערב ּדֹולקת ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּתהא

ואם הּלילֹות, לכל וכן הארּכין, טבת ללילי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַָָֻלֹוג

ּכלּום: ּבכ אין ‡EÈÏ(‡)יּותר ·¯˜‰ ‰z‡Â. ְְִֵֵָָ¿«»«¿≈≈∆
הּמׁשּכן: מלאכת ׁשּתגמר BLc˜Ï(‚)לאחר ְְְְִִֶֶֶַַַָֹ¿«¿

ÈÏŒB�‰ÎÏ.ידי על ּבכהּנה להכניסֹו לקּדׁשֹו, ¿«¬ƒְְְְְְִִֵַַַָֻ

הּוא, ׁשרּות ּכהּנה, ּולׁשֹון לי. ּכהן ׁשּיהא ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֻהּבגדים,

ּבלע"ז: הּלב:.ÔLÁ(„)שנטריא"ה ּכנגד ּתכׁשיט ְַַ…∆ְְִֵֶֶַַ

„BÙ‡Â.ׁשמעּתי לבוש)לא מצאתי(שהוא ולא , ¿≈ְְִִַָָָֹֹ

חגּור ׁשהּוא לי אֹומר ולּבי ּתבניתֹו. ּפרּוׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּבּבריתא

סינר ּכמין איׁש, ּגב ּכרחב רחּבֹו מאחֹוריו, ְְְֲִִִֵַַָָָֹלֹו

על ּכׁשרֹוכבֹות הּׂשרֹות ׁשחֹוגרֹות פרצינ"ט, ְְְִֶֶֶַַָׁשּקֹורין

מעׂשהּו ּכ ׁשּנאמר:הּסּוסים. במּלמּטה, (שמואל ְֱֲִִֵֶֶַַַַָָ

חגֹורהו) ׁשהאפֹוד למדנּו, ּבד". אפֹוד חגּור ְְֲִֵֵֶַָָָָָָ"ודוד

לבּדּה, חגֹורה אּלא ּבֹו ׁשאין לֹומר אפׁשר ואי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָהיא.

devzgkoey`x mei qelwpe`

éìi''yx:äúìëzä-úàå áäfä-úà eç÷é íäå ¦«§¥Æ¦§´¤©¨½̈§¤©§¥−¤
-úàå éðMä úrìBz-úàå ïîbøàä-úàå§¤¨«©§¨¨®§¤©¬©©¨¦−§¤

LMäi''yx:éåì)(ôåúìëz áäæ ãôàä-úà eùrå ©¥«§¨−Ÿ¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ È‰B�·ÏÂ CeÁ‡»¿ƒ¿ƒ¿«»»√»»

ÈÂ˙ה ‡·‰c ˙È Ôe·qÈ Ôep‡Â¿ƒƒ¿»«¬»¿»

È¯B‰Ê Ú·ˆ ˙ÈÂ ‡�Âb¯‡ ˙ÈÂ ‡ÏÎzƒ¿»¿»«¿¿»»¿»¿«¿ƒ

:‡ˆea ˙ÈÂו‡„BÙ‡ ˙È Ôe„aÚÈÂ ¿»»¿«¿¿»≈»

È¯B‰Ê Ú·ˆ ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ
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נאמר: ח)ׁשהרי האפֹוד",(ויקרא את עליו "וּיּתן ֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ותרּגם האפֹוד", ּבחׁשב אֹותֹו "וּיחּגר ּכ ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹואחר

הּוא ׁשהחׁשב למדנּו, אפֹודא'. 'ּבהמין ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָאּונקלֹוס:

לֹומר אפׁשר ואי לבּדֹו, ּתכׁשיט ׁשם והאפֹוד ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָהחגֹור

ׁשהרי אפֹוד, קרּוי הּוא ׁשּבֹו הּכתפֹות ׁשּתי ׁשם ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשעל

ׁשם ׁשהאפֹוד למדנּו האפֹוד, ּכתפֹות ׁשּתי ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָנאמר

לכ לבד. ׁשם והחׁשב לבד, ׁשם והּכתפֹות ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָלבד,

על אפֹוד קרּוי מּטה ׁשל הּסינר ׁשם ׁשעל אֹומר ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאני

ׁשּנאמר:ׁשם ּכמֹו ּבֹו, ּומקּׁשטֹו (שם)ׁשאֹופדֹו ְְְְֱֵֶֶֶַַ

הימּנּו ׁשּלמעלה חגֹור הּוא והחׁשב ּבֹו". לֹו ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹ"וּיאּפד

ׁשּיׁש לּבי, לי אֹומר ועֹוד ּבֹו. קבּועֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַוהּכתפֹות

חגּור "ודוד יֹונתן ׁשּתרּגם לבּוׁש, מין ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָראיה

כן: ּכמֹו ותרּגם דבּוץ'. 'ּכרדֹוט ּבד", ְְְְְִֵֵֵַָאפֹוד

אחֹות"מעילים", ּתמר ּבמעׂשה ּכרּדֹוטין, ְְְֲֲִִִֵַַָָ

יג)אבׁשלֹום: ב הּמל(שמואל ּבנֹות ּתלּבׁשן כן "ּכי ְְְְִִֵֶֶַַַָָ

מעילים": וכן.ÏÈÚÓeהּבתּולֹות חלּוק, ּכמין הּוא ְְִִַ¿ƒְְִֵָ

קרּוי ּומעיל לבׂשרֹו, סמּו ׁשהּכּתנת אּלא ְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻהּכּתנת,

העליֹון: לנֹוי,.ıaLzחלּוק מׁשּבצֹות עׂשּויין ְֶָָ«¿≈ְְְֲִִ

ּבתכׁשיטי העׂשּויֹות ּגּמֹות ּכמין הם ְְְְְְֲִִִֵֵַַָֻוהּמׁשּבצֹות

ּכמֹו ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות אבנים קביעת למֹוׁשב ְְְְֲִִִַַַָָָָזהב,

זהב", מׁשּבצֹות "מּוסּבֹות האפֹוד: ּבאבני ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנאמר

קׁשטונ"ש אֹותֹו קֹוראין ּכמין.Ù�ˆÓ˙:ּובלע"ז ְְִַַƒ¿∆∆ְִ

אחרּכּפת ּבמקֹום ׁשהרי קופי"א, ׁשּקֹורין ּכֹובע ְֲִִֵֵֶֶַַַָ

ּומתרגמינן 'מגּבעֹות' להם יומאּכֹובעיןקֹורא (עיין ְְְְִִִֵֶַָָָָ

היא.Ë�·‡Â:כה) והאפֹוד הּכּתנת, על חגֹורה היא ¿«¿≈ְֲִִֵֶַַָָֹֻ

לביׁשתן: ּבסדר ׁשּמצינּו ּכמֹו הּמעיל, על ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָחגֹורה

וּילּבׁש ּבאבנט אֹותֹו וּיחּגר הּכּתנת את עליו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻ"וּיּתן

האפֹוד": את עליו וּיּתן הּמעיל את ŒÈ„‚aאֹותֹו ְִִֵֵֶֶַַָָָƒ¿≈
L„˜.,לׁשמי המקּדׁשת אֹותם:מּתרּומה יעׂשּו …∆ְְְֲִִִֶֶַַָָֻ

(‰)eÁ˜È Ì‰Â.לב חכמי הּבגדים,אֹותם ׁשּיעׂשּו ¿≈ƒ¿ְְֲִֵֵֶַַַָָ

הּתכלת, ואת הּזהב את הּמתנּדבים מן ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָיקּבלּו

הּבגדים: את מהן ‡˙Ù‡‰Œ„(Â)לעׂשֹות eNÚÂ. ְֲִֵֶֶַַָ¿»∆»≈…

סדר על והחׁשן האפֹוד מעׂשה לפרׁש ּבאתי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאם

הּקֹורא ויׁשּגה ּפרקים, ּפרּוׁשן הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּמקראֹות,

ׁשהּוא ּכמֹות מעׂשיהם ּכֹותב אני לכ ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָּבצרּופן,

סדר על אפרׁש ּכ ואחר ּבֹו, הּקֹורא ירּוץ ְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָלמען

נׁשים ׁשל סינר ּכמין עׂשּוי האפֹוד ְְִִִִֵֶַָָָָָהּמקראֹות.

לּבֹו ּכנגד מאחֹוריו, אֹותֹו וחֹוגר סּוסים, ְְְֲִִֵֵֶֶָרֹוכבֹות

ּכמּדת רחּבֹו מאּציליו. אדםלמּטה ׁשל ּגּבֹו רחב ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

על ּבראׁשֹו מחּבר והחׁשב עקביו, עד ּומּגיע ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻויֹותר

ּכדי ּולכאן, לכאן ּומארי אֹורג מעׂשה רחּבֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָּפני

אחת ּבחׁשב מחּברֹות והּכתפֹות ּבֹו, ולחּגר ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָֹֻלהּקיף

הבּדלת ׁשעּור מּזֹו זֹו מרחקֹות לׂשמאל ואחת ְְְְְִִִִַַַַָָָֹֻלימין

סינר, ׁשל רחּבֹו קצֹות לׁשני הּכהן, מאחֹורי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּכתפים,

ּכמין והן ּכתפיו ׁשני על לֹו עֹומדֹות ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָּוכׁשּזֹוקפן,

ּכדי ארּכֹות האפֹוד, מּמין עׂשּויֹות רצּועֹות ְְְֲֲִִֵֵֵָֻׁשּתי

ונקּפלֹות ּומּכאן, מּכאן צּוארֹו אצל לזקפן ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָׁשעּור

קבּועֹות הּׁשהם ואבני מעט, מּכתפיו למּטה ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹלפניו

ׂשמאל, ּכתף על ואחת ימין ּכתף על אחת ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבהם,

לפני ּבראׁשיהם נתּונֹות ּוׁשּתיוהּמׁשּבצֹות ּכתפיו, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָ

ּבׁשני ׁשּבחׁשן טּבעֹות ּבׁשּתי ּתחּובֹות הּזהב ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹעבֹותֹות

לׂשמאל, ואחת לימין אחת העליֹון, רחּבֹו ְְְְְְִִֶַַַַָָָֹקצֹות

לימין, ּבמׁשּבצֹות ּתקּועים הּׁשרׁשרֹות ראׁשי ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָּוׁשני

ראׁשי ׁשני ּתקּועיןוכן הּׂשמאלּיֹות הּׁשרׁשרֹות ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָ

ּתלּוי החׁשן נמצא, ׂשמאל. ׁשּבכתף ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָֹֹּבמׁשּבצֹות

ׁשּתי ועֹוד מּלפניו, לּבֹו על האפֹוד ְְְְְְִִִֵֵַָָָּבמׁשּבצֹות

ׁשּתי ּוכנגּדם ּבתחּתיתֹו, החׁשן קצֹות ּבׁשני ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹטּבעֹות

ּבראׁשֹו מּלמּטה האפֹוד ּכתפֹות ּבׁשּתי ְְְְִִִֵֵַַָָָֹטּבעֹות

מּול אל החׁשן, וטּבעֹות ּבחׁשב, המחּבר ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָֹֻהּתחּתֹון

זה על זה ׁשֹוכבים האפֹוד, ּבפתילטּבעֹות ּומרּכסן ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

ׁשּיהא והחׁשן, האפֹוד ּבטּבעֹות ּתחּוב ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָֹּתכלת

נד יהא ולא האפֹוד לחׁשב ּדבּוק החׁשן ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּתחּתית

וחֹוזר: הֹול ÚÏBz˙ונבּדל ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎz ·‰Ê ְְְִֵֵָ»»¿≈∆¿«¿»»««
¯ÊLÓ LLÂ È�L.ּבכל ׁשזּורין הּללּו מינים חמׁשת »ƒ¿≈»¿»ְְֲִִִֵֶַָָ



�� devzgkoey`x mei qelwpe`

éìi''yx:äúìëzä-úàå áäfä-úà eç÷é íäå ¦«§¥Æ¦§´¤©¨½̈§¤©§¥−¤
-úàå éðMä úrìBz-úàå ïîbøàä-úàå§¤¨«©§¨¨®§¤©¬©©¨¦−§¤

LMäi''yx:éåì)(ôåúìëz áäæ ãôàä-úà eùrå ©¥«§¨−Ÿ¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ È‰B�·ÏÂ CeÁ‡»¿ƒ¿ƒ¿«»»√»»

ÈÂ˙ה ‡·‰c ˙È Ôe·qÈ Ôep‡Â¿ƒƒ¿»«¬»¿»

È¯B‰Ê Ú·ˆ ˙ÈÂ ‡�Âb¯‡ ˙ÈÂ ‡ÏÎzƒ¿»¿»«¿¿»»¿»¿«¿ƒ

:‡ˆea ˙ÈÂו‡„BÙ‡ ˙È Ôe„aÚÈÂ ¿»»¿«¿¿»≈»

È¯B‰Ê Ú·ˆ ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

é"ùø

נאמר: ח)ׁשהרי האפֹוד",(ויקרא את עליו "וּיּתן ֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ותרּגם האפֹוד", ּבחׁשב אֹותֹו "וּיחּגר ּכ ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹואחר

הּוא ׁשהחׁשב למדנּו, אפֹודא'. 'ּבהמין ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָאּונקלֹוס:

לֹומר אפׁשר ואי לבּדֹו, ּתכׁשיט ׁשם והאפֹוד ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָהחגֹור

ׁשהרי אפֹוד, קרּוי הּוא ׁשּבֹו הּכתפֹות ׁשּתי ׁשם ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשעל

ׁשם ׁשהאפֹוד למדנּו האפֹוד, ּכתפֹות ׁשּתי ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָנאמר

לכ לבד. ׁשם והחׁשב לבד, ׁשם והּכתפֹות ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָלבד,

על אפֹוד קרּוי מּטה ׁשל הּסינר ׁשם ׁשעל אֹומר ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאני

ׁשּנאמר:ׁשם ּכמֹו ּבֹו, ּומקּׁשטֹו (שם)ׁשאֹופדֹו ְְְְֱֵֶֶֶַַ

הימּנּו ׁשּלמעלה חגֹור הּוא והחׁשב ּבֹו". לֹו ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹ"וּיאּפד

ׁשּיׁש לּבי, לי אֹומר ועֹוד ּבֹו. קבּועֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַוהּכתפֹות

חגּור "ודוד יֹונתן ׁשּתרּגם לבּוׁש, מין ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָראיה

כן: ּכמֹו ותרּגם דבּוץ'. 'ּכרדֹוט ּבד", ְְְְְִֵֵֵַָאפֹוד

אחֹות"מעילים", ּתמר ּבמעׂשה ּכרּדֹוטין, ְְְֲֲִִִֵַַָָ

יג)אבׁשלֹום: ב הּמל(שמואל ּבנֹות ּתלּבׁשן כן "ּכי ְְְְִִֵֶֶַַַָָ

מעילים": וכן.ÏÈÚÓeהּבתּולֹות חלּוק, ּכמין הּוא ְְִִַ¿ƒְְִֵָ

קרּוי ּומעיל לבׂשרֹו, סמּו ׁשהּכּתנת אּלא ְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻהּכּתנת,

העליֹון: לנֹוי,.ıaLzחלּוק מׁשּבצֹות עׂשּויין ְֶָָ«¿≈ְְְֲִִ

ּבתכׁשיטי העׂשּויֹות ּגּמֹות ּכמין הם ְְְְְְֲִִִֵֵַַָֻוהּמׁשּבצֹות

ּכמֹו ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות אבנים קביעת למֹוׁשב ְְְְֲִִִַַַָָָָזהב,

זהב", מׁשּבצֹות "מּוסּבֹות האפֹוד: ּבאבני ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנאמר

קׁשטונ"ש אֹותֹו קֹוראין ּכמין.Ù�ˆÓ˙:ּובלע"ז ְְִַַƒ¿∆∆ְִ

אחרּכּפת ּבמקֹום ׁשהרי קופי"א, ׁשּקֹורין ּכֹובע ְֲִִֵֵֶֶַַַָ

ּומתרגמינן 'מגּבעֹות' להם יומאּכֹובעיןקֹורא (עיין ְְְְִִִֵֶַָָָָ

היא.Ë�·‡Â:כה) והאפֹוד הּכּתנת, על חגֹורה היא ¿«¿≈ְֲִִֵֶַַָָֹֻ

לביׁשתן: ּבסדר ׁשּמצינּו ּכמֹו הּמעיל, על ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָחגֹורה

וּילּבׁש ּבאבנט אֹותֹו וּיחּגר הּכּתנת את עליו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻ"וּיּתן

האפֹוד": את עליו וּיּתן הּמעיל את ŒÈ„‚aאֹותֹו ְִִֵֵֶֶַַָָָƒ¿≈
L„˜.,לׁשמי המקּדׁשת אֹותם:מּתרּומה יעׂשּו …∆ְְְֲִִִֶֶַַָָֻ

(‰)eÁ˜È Ì‰Â.לב חכמי הּבגדים,אֹותם ׁשּיעׂשּו ¿≈ƒ¿ְְֲִֵֵֶַַַָָ

הּתכלת, ואת הּזהב את הּמתנּדבים מן ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָיקּבלּו

הּבגדים: את מהן ‡˙Ù‡‰Œ„(Â)לעׂשֹות eNÚÂ. ְֲִֵֶֶַַָ¿»∆»≈…

סדר על והחׁשן האפֹוד מעׂשה לפרׁש ּבאתי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאם

הּקֹורא ויׁשּגה ּפרקים, ּפרּוׁשן הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּמקראֹות,

ׁשהּוא ּכמֹות מעׂשיהם ּכֹותב אני לכ ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָּבצרּופן,

סדר על אפרׁש ּכ ואחר ּבֹו, הּקֹורא ירּוץ ְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָלמען

נׁשים ׁשל סינר ּכמין עׂשּוי האפֹוד ְְִִִִֵֶַָָָָָהּמקראֹות.

לּבֹו ּכנגד מאחֹוריו, אֹותֹו וחֹוגר סּוסים, ְְְֲִִֵֵֶֶָרֹוכבֹות

ּכמּדת רחּבֹו מאּציליו. אדםלמּטה ׁשל ּגּבֹו רחב ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

על ּבראׁשֹו מחּבר והחׁשב עקביו, עד ּומּגיע ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻויֹותר

ּכדי ּולכאן, לכאן ּומארי אֹורג מעׂשה רחּבֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָּפני

אחת ּבחׁשב מחּברֹות והּכתפֹות ּבֹו, ולחּגר ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָֹֻלהּקיף

הבּדלת ׁשעּור מּזֹו זֹו מרחקֹות לׂשמאל ואחת ְְְְְִִִִַַַַָָָֹֻלימין

סינר, ׁשל רחּבֹו קצֹות לׁשני הּכהן, מאחֹורי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹּכתפים,

ּכמין והן ּכתפיו ׁשני על לֹו עֹומדֹות ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָּוכׁשּזֹוקפן,

ּכדי ארּכֹות האפֹוד, מּמין עׂשּויֹות רצּועֹות ְְְֲֲִִֵֵֵָֻׁשּתי

ונקּפלֹות ּומּכאן, מּכאן צּוארֹו אצל לזקפן ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָׁשעּור

קבּועֹות הּׁשהם ואבני מעט, מּכתפיו למּטה ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹלפניו

ׂשמאל, ּכתף על ואחת ימין ּכתף על אחת ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבהם,

לפני ּבראׁשיהם נתּונֹות ּוׁשּתיוהּמׁשּבצֹות ּכתפיו, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָ

ּבׁשני ׁשּבחׁשן טּבעֹות ּבׁשּתי ּתחּובֹות הּזהב ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹעבֹותֹות

לׂשמאל, ואחת לימין אחת העליֹון, רחּבֹו ְְְְְְִִֶַַַַָָָֹקצֹות

לימין, ּבמׁשּבצֹות ּתקּועים הּׁשרׁשרֹות ראׁשי ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָּוׁשני

ראׁשי ׁשני ּתקּועיןוכן הּׂשמאלּיֹות הּׁשרׁשרֹות ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָ

ּתלּוי החׁשן נמצא, ׂשמאל. ׁשּבכתף ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָֹֹּבמׁשּבצֹות

ׁשּתי ועֹוד מּלפניו, לּבֹו על האפֹוד ְְְְְְִִִֵֵַָָָּבמׁשּבצֹות

ׁשּתי ּוכנגּדם ּבתחּתיתֹו, החׁשן קצֹות ּבׁשני ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹטּבעֹות

ּבראׁשֹו מּלמּטה האפֹוד ּכתפֹות ּבׁשּתי ְְְְִִִֵֵַַָָָֹטּבעֹות

מּול אל החׁשן, וטּבעֹות ּבחׁשב, המחּבר ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָֹֻהּתחּתֹון

זה על זה ׁשֹוכבים האפֹוד, ּבפתילטּבעֹות ּומרּכסן ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

ׁשּיהא והחׁשן, האפֹוד ּבטּבעֹות ּתחּוב ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָֹּתכלת

נד יהא ולא האפֹוד לחׁשב ּדבּוק החׁשן ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּתחּתית
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¯ÊLÓ LLÂ È�L.ּבכל ׁשזּורין הּללּו מינים חמׁשת »ƒ¿≈»¿»ְְֲִִִֵֶַָָ
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é"ùø

ּדּקים טּסים ּכמין הּזהב את מרּדדין היּו וחּוט. ְְְְִִִִֶַַַַָָָחּוט

זהב ׁשל חּוט אֹותן: וטֹווין מהם, ּפתילים ְְְְִִִִֵֶֶָָָוקֹוצצין

ׁשׁש עם זהב ׁשל וחּוט ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָעם

ׁשּכל ּבּׁשׁש. וכן ׁשני, ּבתֹולעת וכן ארּגמן ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָחּוטין

ּכל עם זהב ׁשל וחּוט ׁשּׁשה ּכפּול חּוטן ְִִִִֶַָָָָָָהּמינין

את ׁשֹוזר ּכ ואחר ואחד, נמצאאחד ּכאחד, ּכּלם ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

ּבמּסכת מפרׁש וכן ּוׁשמֹונה, עׂשרים ּכפּול ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹחּוטן

ּפחי את "וירּקעּו הּזה: הּמקרא מן ולמד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָיֹומא,

הּזהב) ּפתילי (את לעׂשֹות ּפתילים וקּצץ ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּזהב,

ׁשחּוט למדנּו, וגֹו'". הארּגמן ּובתֹו הּתכלת ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָּבתֹו

ּומין: מין ּכל עם ׁשזּור זהב LÁ·ׁשל ‰NÚÓ.ּכבר ִִִֶָָָָ«¬≈…≈ְָ

ׁשני צּורת ׁשאין קירֹות, ׁשּתי אריגת ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַּפרׁשּתי

לזֹו: זֹו ּדֹומֹות B‚Â'(Ê)עבריה ˙Ù˙Î ÈzL.הּסינר ֲֶָָָ¿≈¿≈…¿ִַָ

לֹו ּוצמּודה החגֹורה היא האפֹוד וחׁשב ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָמּלמּטה

היּו ּכהן ׁשל ּומּגּבֹו הּנׁשים, סינר ּדגמת ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻמלמעלה,

רצּועֹות ׁשּתי ּכמין חתיכֹות ׁשּתי ּבחׁשב ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָֻמחּברֹות

ׁשּתי על וזֹוקפן וכתף, ּכתף ּכל ּכנגד אחת ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָרחבֹות,

ידי ועל החזה, ּכנגד לפניו ׁשּנקּפלֹות עד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכתפֹותיו

לּבֹו, ּכנגד מּלפניו נאחזין החׁשן לטּבעֹות ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹחּבּורן

זקּופֹות והיּו ּבענין, ׁשּמפרׁש ּכמֹו נֹופלֹות, ְְְְְְִֵֶֶָָָָֹׁשאין

קבּועֹות ׁשהם אבני ּוׁשּתי ּכתפיו, ּכנגד ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַָֹוהֹולכֹות

אחת: ּבכל אחת ˜ˆÂÈ˙Bּבהן, È�LŒÏ‡.רחּבֹו אל ְֶַַַַָָ∆¿≈¿»ְֶָ

ּכהן, ׁשל ּגּבֹו ּכנגד אּלא רחּבֹו היה ׁשּלא אפֹוד, ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשל

ׁשּנאמר קודי"ׁש, ׁשּקֹורין האּצילים ּכנגד עד ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָוגבהֹו

מד) ּבמקֹום(יחזקאל חֹוגרין אין ּבּיזע", יחּגרּו "לא :ְְְְִִֵַַַָֹ

מּמתניהם, למּטה ולא מאּציליהם למעלה לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹזיעה,

אּציליהם: ּכנגד ׁשּתי.aÁÂ¯אּלא אֹותן עם האפֹוד ְִֵֶֶֶֶַָ¿À»ְִֵֵָָ

ּבחׁשב, למּטה ּבמחט אֹותם יחּבר האפֹוד ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָּכתפֹות

אֹורּג אּלא עּמֹו, יארּגם ּכולא ואחר לבד ם ְְְְְִֵֶַַַַַָָָֹ

‡B˙cÙ.(Á)מחּברם: ·LÁÂהּוא ידֹו ׁשעל וחגֹור ְְַָ¿≈∆¬À»ֲֶַַָ

ּומקּׁשטֹו: לּכהן ּומתּקנהּו ÂÈÏÚמאּפדֹו ¯L‡. ְְְְְְֵֵַַַַֹ¬∆»»
החגֹורה: היא הּסינר, ּבׂשפת .e‰NÚÓkלמעלה ְְְֲִִִַַַַָָָ¿«¬≈

ּכ מינים, ּומחמׁשת חֹוׁשב מעׂשה הּסינר, ֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּכאריגת

הּמינים: ּומחמׁשת חֹוׁשב מעׂשה החׁשב, ֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַאריגת

‰È‰È epnÓ.לבד יארּגּנּו ולא ארּוג יהיה עּמֹו ƒ∆ƒ¿∆ְְְְִִֶֶַַָָֹ

ׁשּנֹולדּו:.Ì˙B„ÏB˙k(È)ויחּברּנּו: ראּובן,ּכּסדר ְִֶַ¿¿»ְְֵֵֶֶַ

ועל האחת, על ונפּתלי ּדן יהּודה, לוי, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָׁשמעֹון,

ּובנימין יֹוסף, זבּולן, יׂששכר, ואׁשר, ּגד ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֻהּׁשנּיה:

אֹותּיֹות כ"ה ּתֹולדּתֹו, ּבמקֹום ּכתּוב הּוא ׁשּכן ְְִִֵֵֶַָָמלא,

ואחת: אחת ‡·Ô(È‡)ּבכל L¯Á ‰NÚÓ.מעׂשה ְְַַַַָ«¬≈»«∆∆ֲֵַ

לּתיבה הּוא ּדבּוק זה חרׁש אבנים. ׁשל ֲֳִֵֶֶַַָָָָָאמן

וכן: ּבסֹופֹו, ּפּתח נקּוד הּוא ּולפיכ ְְְְֲִֵֶַַָָָָׁשּלאחריו,

מד) עצים,(ישעיה ׁשל חרׁש קו", נטה עצים ִִֵֵֶַָָָָָָ"חרׁש

יב)וכן: ּדבּוקים(שם אּלה ּכל מעצד", ּברזל "חרׁש ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ

Ì˙Áּופתּוחים: ÈÁezt.מפרׁש ּכתב ּכתרּגּומֹו: ְִƒ≈…»ְְְְַַַָ

ּכמֹוּכגלף ּבתֹוכן האֹותּיֹות חרּוצֹות דעזקא, ְְְְְֲִִִָָָֹ
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é"ùø

ּכתב אּגרֹות לחּתם ׁשהם טּבעֹות, חֹותמי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹׁשחֹורצין

ּומפרׁש aÒÓ˙ּבׁשמֹות:ּכמֹו.ÓLŒÏÚ˙:נּכר ְִָָֹ«¿…ְְִÀ«…
˙BˆaLÓ.,זהב ּבמׁשּבצֹות האבנים מּקפֹות ƒ¿¿ְְְֲִִָָָָָֻ

האבן למּדת ּגּמא ּכמין ּבזהב, האבן מֹוׁשב ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשעֹוׂשה

את סֹובבת הּמׁשּבצת נמצאת ּבּמׁשּבצֹות. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָּומׁשּקעּה

האפֹוד: ּבכתפֹות הּמׁשּבצֹות ּומחּבר סביב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהאבן

(·È)Ô¯kÊÏ.הּוא ּברּו הּקדֹוׁש רֹואה ׁשּיהא ¿ƒ»…ְֵֶֶַָָ

לפניו, ּכתּובים צדקתם:הּׁשבטים ויזּכר ְְְְְְִִִִַָָָָָֹ

(‚È)˙ˆaLÓ ˙ÈNÚÂ.,ׁשּתים מׁשּבצֹות, מעּוט ¿»ƒ»ƒ¿¿…ְְְִִִַ

צרּכן, מקצת אּלא זֹו, ּבפרׁשה עּתה ל ּפרׁש ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֹולא

ּפרּוׁשן: ל ּגֹומר החׁשן L¯L¯˙(È„)ּובפרׁשת ְְֵֵֶַַָָָֹ«¿¿…
·‰Ê.:ׁשלׁשלאֹות˙Ïa‚Ó.החׁשן ּגבּול לסֹוף »»ְְַָƒ¿»…ְְֶַֹ

אֹותם: Ú·˙ּתעׂשה ‰NÚÓ.חּוטין קליעת מעׂשה ֲֶַָ«¬≈¬…ְֲִִֵַַ

ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן ּוכפלים, נקבים מעׂשה ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹולא

לערּדסקאֹות, ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן אּלא ׁשּקֹוריןלבֹורֹות, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָ

כב)אינשינשייר"ׁש L¯L¯˙:(ביצה ˙‡ ‰z˙�Â.ׁשל ¿»«»∆«¿¿…ֶ

מׁשּבצֹות על עבת, מעׂשה העׂשּויֹות ְְֲֲֲֲִֵַַָֹעבֹותֹות,

ׁשל עׂשּיתן צּואת מקֹום הּוא זה ולא ְְֲִֶֶַַַָָָָֹהּללּו,

וא קביעּותן. צּואת ולא "ּתעׂשה"ׁשרׁשרֹות ין ְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹ

ּכאן האמּור "ונתּתה" ואין צּוּוי, לׁשֹון ּכאן ְְְִֵַָָָָָָָָהאמּור

החׁשן ּבפרׁשת ּכי עתיד, לׁשֹון אּלא צּוּוי, ְְְִִִֶֶַַָָָָֹלׁשֹון

נכּתב ולא קביעּותן, ועל עׂשּיתן על ּומצּוהּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹחֹוזר

ׁשּצּוה הּמׁשּבצֹות צר מקצת להֹודיע אּלא ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֹּכאן

,ל לֹומר זאת ל וכתב האפֹוד. עם ְְְֲִֵַַַָָֹלעׂשֹות

ׁשרׁשרֹות לכׁשּתעׂשה ל יזקקּו הּללּו ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָֻהּמׁשּבצֹות

הּללּו: הּמׁשּבצֹות על ּתּתנם החׁשן, על ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹמגּבלת

(ÂË)ËtLÓ ÔLÁ.ּדבר הּדין. קלקּול על ׁשּמכּפר …∆ƒ¿»ְְִִֵֶַַַָָ

אמת, והבטחתֹו ּדבריו ׁשּמברר מׁשּפט, ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָאחר:

לׁשֹונֹות: ג' מׁשּמׁש ׁשהּמׁשּפט ּבלע"ז, ְְְְִֵֶַַַַָדרישנמ"ט

אם הּדין, וענׁש הּדין ּוגמר הּדין, ּבעלי טענֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַֹּדברי

וזה, ממֹון, ענׁש אם מּכֹות, ענׁש אם מיתה, ְִִִֶֶֶֶַָָֹֹֹענׁש

ּדברים, ּברּור לׁשֹון ּדבריו:מׁשּמׁש ּומברר ׁשּמפרׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָ

„Ù‡ ‰NÚÓk.:מינין ּומחמׁשת חֹוׁשב מעׂשה ¿«¬≈≈…ֲֲִִֵֵֵֵֶַ

(ÊË)BaÁ¯ ˙¯ÊÂ Bk¯‡ ˙¯Ê.לפניו לֹו ּומּטל ּכפּול ∆∆»¿¿∆∆»¿ְָָָָֻ

ּתלּוי אהרן", לב על "והיּו ׁשּנאמר: לּבֹו, ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכנגד

ּכתפיו, על מאחֹוריו הּבאֹות האפֹוד ְְְֲִֵֵֵַַָָָָּבכתפֹות



�� devzgkipy mei qelwpe`

íéðáàä ézL-úà çzôz íúç éçezt ïáà¤¼¤¼¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´¨«£¨¦½
áäæ úBöaLî úañî ìûøNé éða úîL-ìr©§−Ÿ§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬¨−̈

íúà äNrzi''yx:áéíéðáàä ézL-úà zîNå ©«£¤¬Ÿ¨«§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À
ìàøNé éðáì ïøkæ éðáà ãôàä úôúk ìr©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®
ézL-ìr ýåýé éðôì íúBîL-úà ïøäà àNðå§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈¦§¥¯§Ÿ̈²©§¥¬

ïøkæì åéôúëi''yx:ñ(ìåçá ë''ò)éðùâéúéNrå §¥−̈§¦¨«Ÿ§¨¦¬¨
áäæ úöaLîi''yx:ãéøBäè áäæ úøLøL ézLe ¦§§−Ÿ¨¨«§¥³©§§ŸÆ¨¨´¨½

äzúðå úár äNrî íúà äNrz úìaâî¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ−̈©«£¥´£®Ÿ§¨«©¨²
úöaLnä-ìr úúárä úøLøL-úài''yx:ñ ¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©©¦§§«Ÿ

åèî ètLî ïLç úéùråäNrîk áLç äNr §¨¦¹Ÿ¨³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬
éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz áäæ epNrz ãôà¥−Ÿ©«£¤®Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²

Búà äNrz øæLî LLåi''yx:æèäéäé reáø §¥¬¨§−̈©«£¤¬Ÿ«¨¬©¦«§¤−

˙È ÛBÏ‚z Ô˜ÊÚc ÛÏ‚k L¯ÙÓ¿»«ƒ¿…¿ƒ¿»ƒ¿»

È�a ˙‰ÓL ÏÚ ‡i�·‡ ÔÈz¯z«¿≈«¿«»«¿»«¿≈

·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÚwLÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿«

:ÔB‰˙È „aÚzיבÔÈz¯z ˙È ÈeL˙e «¿≈»¿¿«ƒ»«¿≈

È�·‡ ‡„BÙ‡ Èt˙k ÏÚ ‡È�·‡«¿«»«ƒ¿≈≈»«¿≈

Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ Ï‡¯NÈ È�·Ï ‡�¯Î„»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«¬…

ÔÈ¯z ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙‰ÓL ˙È»¿»»¿√»¿»«¿≈

:‡�¯Î„Ï È‰Bt˙kיג„aÚ˙Â ƒ¿ƒ¿»¿»»¿«¿≈

:·‰„c Ôˆn¯ÓידÔÈkz ÔÈz¯˙Â ¿«¿»ƒ¿»¿«¿≈ƒƒ

ÔB‰˙È „aÚz ÔÓÁ˙Ó ÈÎc ·‰c¿«¿≈¿«¿»«¿≈»¿

‡ikz ˙È Ôz˙Â eÏÈ„b „·BÚ«¿ƒ¿ƒ≈»ƒ«»

:‡˙ˆn¯Ó ÏÚ ‡˙ÏÈ„‚טו„aÚ˙Â ¿ƒ»»«¿«¿»»¿«¿≈

„·BÚk ÔÓ‡ „·BÚ ‡�Èc ÔLÁ∆ƒ»«√»¿«

‡ÏÎz ‡·‰c dp„aÚz ‡„BÙ‡≈»«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»

¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ

:d˙È „aÚzטזÛÈÚ È‰È Úa¯Ó «¿≈»≈¿««¿≈ƒ

é"ùø

ּכתב אּגרֹות לחּתם ׁשהם טּבעֹות, חֹותמי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹׁשחֹורצין

ּומפרׁש aÒÓ˙ּבׁשמֹות:ּכמֹו.ÓLŒÏÚ˙:נּכר ְִָָֹ«¿…ְְִÀ«…
˙BˆaLÓ.,זהב ּבמׁשּבצֹות האבנים מּקפֹות ƒ¿¿ְְְֲִִָָָָָֻ

האבן למּדת ּגּמא ּכמין ּבזהב, האבן מֹוׁשב ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשעֹוׂשה

את סֹובבת הּמׁשּבצת נמצאת ּבּמׁשּבצֹות. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָּומׁשּקעּה

האפֹוד: ּבכתפֹות הּמׁשּבצֹות ּומחּבר סביב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהאבן

(·È)Ô¯kÊÏ.הּוא ּברּו הּקדֹוׁש רֹואה ׁשּיהא ¿ƒ»…ְֵֶֶַָָ

לפניו, ּכתּובים צדקתם:הּׁשבטים ויזּכר ְְְְְְִִִִַָָָָָֹ

(‚È)˙ˆaLÓ ˙ÈNÚÂ.,ׁשּתים מׁשּבצֹות, מעּוט ¿»ƒ»ƒ¿¿…ְְְִִִַ

צרּכן, מקצת אּלא זֹו, ּבפרׁשה עּתה ל ּפרׁש ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֹולא

ּפרּוׁשן: ל ּגֹומר החׁשן L¯L¯˙(È„)ּובפרׁשת ְְֵֵֶַַָָָֹ«¿¿…
·‰Ê.:ׁשלׁשלאֹות˙Ïa‚Ó.החׁשן ּגבּול לסֹוף »»ְְַָƒ¿»…ְְֶַֹ

אֹותם: Ú·˙ּתעׂשה ‰NÚÓ.חּוטין קליעת מעׂשה ֲֶַָ«¬≈¬…ְֲִִֵַַ

ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן ּוכפלים, נקבים מעׂשה ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹולא

לערּדסקאֹות, ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן אּלא ׁשּקֹוריןלבֹורֹות, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָ

כב)אינשינשייר"ׁש L¯L¯˙:(ביצה ˙‡ ‰z˙�Â.ׁשל ¿»«»∆«¿¿…ֶ

מׁשּבצֹות על עבת, מעׂשה העׂשּויֹות ְְֲֲֲֲִֵַַָֹעבֹותֹות,

ׁשל עׂשּיתן צּואת מקֹום הּוא זה ולא ְְֲִֶֶַַַָָָָֹהּללּו,

וא קביעּותן. צּואת ולא "ּתעׂשה"ׁשרׁשרֹות ין ְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹ

ּכאן האמּור "ונתּתה" ואין צּוּוי, לׁשֹון ּכאן ְְְִֵַָָָָָָָָהאמּור

החׁשן ּבפרׁשת ּכי עתיד, לׁשֹון אּלא צּוּוי, ְְְִִִֶֶַַָָָָֹלׁשֹון

נכּתב ולא קביעּותן, ועל עׂשּיתן על ּומצּוהּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹחֹוזר

ׁשּצּוה הּמׁשּבצֹות צר מקצת להֹודיע אּלא ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֹּכאן

,ל לֹומר זאת ל וכתב האפֹוד. עם ְְְֲִֵַַַָָֹלעׂשֹות

ׁשרׁשרֹות לכׁשּתעׂשה ל יזקקּו הּללּו ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָֻהּמׁשּבצֹות

הּללּו: הּמׁשּבצֹות על ּתּתנם החׁשן, על ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹמגּבלת

(ÂË)ËtLÓ ÔLÁ.ּדבר הּדין. קלקּול על ׁשּמכּפר …∆ƒ¿»ְְִִֵֶַַַָָ

אמת, והבטחתֹו ּדבריו ׁשּמברר מׁשּפט, ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָאחר:

לׁשֹונֹות: ג' מׁשּמׁש ׁשהּמׁשּפט ּבלע"ז, ְְְְִֵֶַַַַָדרישנמ"ט

אם הּדין, וענׁש הּדין ּוגמר הּדין, ּבעלי טענֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַֹּדברי

וזה, ממֹון, ענׁש אם מּכֹות, ענׁש אם מיתה, ְִִִֶֶֶֶַָָֹֹֹענׁש

ּדברים, ּברּור לׁשֹון ּדבריו:מׁשּמׁש ּומברר ׁשּמפרׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָ

„Ù‡ ‰NÚÓk.:מינין ּומחמׁשת חֹוׁשב מעׂשה ¿«¬≈≈…ֲֲִִֵֵֵֵֶַ

(ÊË)BaÁ¯ ˙¯ÊÂ Bk¯‡ ˙¯Ê.לפניו לֹו ּומּטל ּכפּול ∆∆»¿¿∆∆»¿ְָָָָֻ

ּתלּוי אהרן", לב על "והיּו ׁשּנאמר: לּבֹו, ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכנגד

ּכתפיו, על מאחֹוריו הּבאֹות האפֹוד ְְְֲִֵֵֵַַָָָָּבכתפֹות
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Baçø úøæå Bkøà úøæ ìeôki''yx:æéBá úàlîe ¨®¤¬¤¨§−§¤¬¤¨§«¦¥¨¬Æ
íãà øeè ïáà íéøeè äraøà ïáà úàlî¦ª´©¤½¤©§¨−̈¦´¨®¤À³Ÿ¤

ãçàä øehä ú÷øáe äãèti''yx:çéøehäå ¦§¨Æ¨¤½¤©−¨«¤¨«§©−
:íìäéå øétñ Côð éðMäèééLéìMä øehäå ©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ§©−©§¦¦®

ì:äîìçàå BáL íLëéréáøä øehäå ¤¬¤§−§©§¨«¨§©Æ¨«§¦¦½
eéäé áäæ íéöaLî äôLéå íäLå LéLøz©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬¨¨²¦«§−

íúàelîai''yx:àëúîL-ìr ïééäz íéðáàäå §¦«Ÿ¨«§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§¯Ÿ
éçezt íúîL-ìr äøNr íézL ìûøNé-éða§¥«¦§¨¥²§¥¬¤§¥−©§Ÿ¨®¦¥³

ì ïééäz BîL-ìr Léà íúBçøNr éðL ¨Æ¦´©§½¦«§¤¾¨¦§¥¬¨−̈
èáLi''yx:áëúìáb úLøL ïLçä-ìr úéNrå ¨«¤§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−

øBäè áäæ úár äNrîi''yx:âë-ìr úéùrå ©«£¥´£®Ÿ¨−̈¨«§¨¦̧Ÿ¨Æ©
ézL-úà zúðå áäæ úBòaè ézL ïLçä©½¤§¥−©§´¨¨®§¨«©À̈¤§¥Æ

ïLçä úBö÷ éðL-ìr úBòahäi''yx:ãëäzúðå ©©¨½©§¥−§¬©«¤§¨«©À̈

:dÈ˙Ù ‡z¯ÊÂ dk¯‡ ‡z¯Ê∆¿»À¿≈¿∆¿»¿»≈

‡·�‡יז ˙eÓÏL‡ da ÌÏL˙Â¿«¿≈≈«¿»«¿»

‡¯„Ò ‡·Ë Ô·‡ ÔÈ¯„Ò ‡Úa¯‡«¿¿»ƒ¿ƒ∆∆»»ƒ¿»

‡¯„Ò Ô˜¯·e Ô˜¯È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„«̃¿»»«¿»«¿»«¿»ƒ¿»

:„ÁיחÔÈc‚¯ÓÊ‡ ‡�È�z ‡¯„ÒÂ «¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ

:ÌBÏ‰·ÒÂ ÊÈÊ·LÂיט‡¯„ÒÂ ¿«¿ƒ¿ƒ¿¬¿ƒ¿»

ÔÈÚÂ ‡È˜¯Ë È¯Èk�˜ ‰‡˙ÈÏz¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈

:‡Ï‚ÚכÌe¯k ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„ÒÂ ∆¿»¿ƒ¿»¿ƒ»»¿

Ôˆn¯Ó È¯Ë�Ùe ‡Ï¯e·e ‡nÈ«»¿»«¿≈≈¿«¿«

:ÔB‰˙eÓÏL‡a ÔB‰È ·‰„cƒ¿«¿¿«¿»¿

È�aכא ˙‰ÓL ÏÚ ÔÈÂ‰È ‡i�·‡Â¿«¿«»¿∆¿»«¿»«¿≈

ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ È¯ÒÚ Èz¯z Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿≈∆¿≈«¿»»¿

¯·b ‡˜ÊÚc ÛBÏ‚k L¯ÙÓ ·˙k¿«¿»«ƒ¿¿ƒ¿»¿«

¯ÒÚ ÔÈ¯˙Ï ÔÈÂ‰z dÓL ÏÚ«¿≈¿∆¿»ƒ¿≈¬«

:ÔÈË·Lכב‡�LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â ƒ¿ƒ¿«¿≈«¿»

˙Ó ÔÈkz·‰c eÏÈ„b „·BÚ ÔÓÁ ƒƒ¿«¿»«¿ƒ¿«

:ÈÎcכג‡�LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â ¿≈¿«¿≈«¿»

ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»«¿≈

:‡�LeÁ È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»«¿≈ƒ¿≈¿»

c„‰·כד ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈¿ƒ»ƒ¿«

é"ùø

ּבהן ּתלּוי והחׁשן מעט, לפניו ויֹורדֹות ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָֹונקּפלֹות

ּבענין: ׁשּמפרׁש ּכמֹו וטּבעֹות, ְְְְְְְִֶַַָָָָֹּבׁשרׁשרֹות

(ÊÈ)B· ˙‡lÓe.ּגּמֹות ממּלאֹות ׁשהאבנים ׁשם על ƒ≈»ְְֲִֵֶַַָָֻ

ּבלׁשֹון אֹותן קֹורא להן, המתּקנֹות ְְְְִִֵֶַַָָָֻהּמׁשּבצֹות

Ê‰·(Î)מּלּואים: ÌÈˆaLÓ.הּטּורים יהיּו ִִ¿À»ƒ»»ְִִַ

ׁשעּור ּבעמק זהב מׁשּבצֹות מּקפים ְְְְִִִִֶָָָָֹֹֻּבמּלּואתם,

ּבמּלּואֹותם, לׁשֹון זהּו האבן, ּבעבי ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּיתמּלא

עמק יהיה אבנים ׁשל עבין מּלּוי ְְְֲִִִִֶֶֶָָָֹּכׁשעּור

יֹותר: ולא ּפחֹות לא ‡LÈ(Î‡)המׁשּבצֹות, ְְְִֵַָֹֹƒ
BÓLŒÏÚ.,ּתֹולדֹותם אדםּכסדר האבנים: סדר «¿ְְֲִֵֵֶֶֶָָָֹ

ּכּלם: וכן לׁשמעֹון, ּפטדה ÏÚ(Î·)לראּובן, ְְְְְִִִֵֵָָֻ«
ÔLÁ‰.ּכמֹו ּבטּבעֹותיו, לקבעם החׁשן, ּבׁשביל «…∆ְְְְְְִִֶַַָָָֹ

ּבענין: למּטה אילן.L¯L˙ׁשּמפרׁש ׁשרׁשי לׁשֹון ְְְִֶַָָָָֹ«¿…ְְִֵָָ

אּלּו אף ּבארץ. ּולהּתקע להאחז לאילן ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּמאחיזין

והן ּבאפֹוד, ּתלּוי יהיה ׁשּבהם לחׁשן, מאחיזין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹיהיּו

הּמׁשּבצֹות. ּבענין למעלה, האמּורֹות ׁשרׁשרֹות ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָׁשּתי

ׁשרׁשים, לׁשֹון סרּוק ּבן מנחם ּפתר ׁשרׁשרֹות ְְְְְִֵֶַַַַָָָָואף

ּומ"ם ׁשּבׁשלׁשם מ"ם ּכמֹו יתרה ׁשהרי"ׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹואמר

ׁשרׁשרת אּלא ּדבריו, את רֹואה ואיני ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּבריקם.

ּכׁשלׁשלת עברית מׁשנה:ּבלׁשֹון הּוא.Ï·b˙ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִִִֶֶַָ«¿À
ׁשּיהיּו ּבּטּבעֹות ׁשּתתקעם למעלה, האמּור ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמגּבלֹות

אשומי"ל קצה, לׁשֹון ּגבּול וכל החׁשן, ְְְְִֶֶַָָֹּבגבּול

Ú·˙ּבלע"ז: ‰NÚÓ.:קליעה ÏÚ(Î‚)מעׂשה ְַַ«¬≈¬…ְֲִֵַָ«
ÔLÁ‰.יּתכן ולא ּבֹו, לקבעם ּכדי החׁשן, לצר «…∆ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ

מהּו ּכן ׁשאם עליו, עׂשּיתן ּתחּלת ׁשּתהא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָלֹומר

והלא הּטּבעֹות", ׁשּתי את "ונתּת ואֹומר: ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשחֹוזר

הּמקרא: ּבתחּלת לכּתב לֹו היה ּבֹו? נתּונים ְְְְְִִִִִַַָָָָֹּכבר

החׁשן קצֹות על ואף'ועׂשית זהב'?! טּבעֹות ׁשּתי ְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹ

אּתה צרי ּכןּבׁשרׁשרֹות ˜ˆB˙:לפּתר È�LŒÏÚ ְְְְִִֵַַָָֹ«¿≈¿
ÔLÁ‰.לּימנית הּצּואר, ׁשּכנגד ּפאֹות לׁשּתי «…∆ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

האפֹוד: ּכתפֹות מּול הּבאים ְְְִִִֵַַָָָולּׂשמאלית

(„Î)·‰f‰ ˙˙·Ú ÈzLŒ˙‡ ‰z˙�Â.הן הן ¿»«»∆¿≈¬……«»»ֵֵ

devzgkipy mei qelwpe`

úòahä ézL-ìr áäfä úúár ézL-úà¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ
ïLçä úBö÷-ìài''yx:äëézL úBö÷ ézL úàå ¤§−©«¤§¥̧§¥³§Æ§¥´

äzúðå úBöaLnä ézL-ìr ïzz úúárä̈«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´©¦§§®§¨«©¨²
åéðt ìeî-ìà ãôàä úBôúk-ìri''yx:åëúéùrå ©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«§¨¦ÀŸ¨

úBö÷ éðL-ìr íúà zîNå áäæ úBòaè ézL§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−§´
ãBôàä øár-ìà øLà BúôN-ìr ïLçä©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−

äúéai''yx:æëäzúðå áäæ úBòaè ézL úéùrå ¨«§¨§¨¦Ÿ»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´
ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë ézL-ìr íúàŸ¿̈©§¥Á¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´
áLçì ìrnî Bzøaçî únrì åéðẗ½̈§ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤

:‡�LeÁ È¯ËÒÏ ‡˙˜ÊÚ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿»»¿ƒ¿≈¿»

ÔÈz¯zכה ÏÚc ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»¿««¿≈

‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z ÏÚ Ôzz È‰B¯ËÒƒ¿ƒƒ≈««¿≈¿«¿»»

Ï·˜Ï ‡„BÙ‡ Èt˙k ÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈«ƒ¿≈≈»»√≈

:È‰Bt‡כוÔ˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â «ƒ¿«¿≈«¿≈ƒ¿»

ÔÈ¯z ÏÚ ÔB‰˙È ÈeL˙e ·‰„cƒ¿«¿«ƒ»¿«¿≈

Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡�LeÁ È¯ËÒƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„ ‡¯·ÚÏ¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿»

c„‰·כז Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«

Èt˙k ÔÈz¯z ÏÚ ÔB‰˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»¿««¿≈ƒ¿≈

È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ú¯lÓ ‡„BÙ‡≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ

ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï·˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«

é"ùø

מקֹום ּפרׁש ולא למעלה, הּכתּובֹות ּגבלת" ְְְְְְְֵַַַַַָֹֹֻ"ׁשרׁשת

אֹותן ּתֹוחב ׁשּיהא ל מפרׁש עכׁשו, ּבחׁשן. ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹקּבּוען

ׁשהרי הראׁשֹונֹות, הן ׁשהן ל ותדע ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבּטּבעֹות,

הכּפלּו: לא פקּודי" "אּלה Â‡˙(Î‰)ּבפרׁשת ְְְְֵֵֶַָָֹֻ¿≈
˙Bˆ˜ ÈzL.ׁשל ראׁשיהם ב' העבֹותֹות, ׁשּתי ׁשל ¿≈¿ְֲֵֵֶֶֶָָ

ואחת: אחת ‰BˆaLn˙ּכל ÈzLŒÏÚ Ôzz.הן הן ְַַַַָƒ≈«¿≈«ƒ¿¿ֵֵ

ּופרׁשת החׁשן ּפרׁשת ּבין למעלה, ְְְֵֶַַַַַָָָָָֹהּכתּובֹות

עכׁשו, מקֹומן. ואת צרּכן את ּפרׁש ולא ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֹהאפֹוד,

הּתחּובֹות העבֹותֹות ראׁשי ּבהן ׁשּיתקע ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָמפרׁש

ׁשני הּצּואר, אצל ולׂשמאל לימין החׁשן, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּבטּבעֹות

ימין, ׁשל ּבּמׁשּבצֹות ּתֹוקע הימנית ׁשרׁשרֹות: ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָראׁשי

הּׂשמאלית ׁשרׁשרֹות ראׁשי ׁשני ׂשמאל, ּבׁשל :וכן ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹ

‰z˙�Â.:הּמׁשּבצֹות„BÙ‡‰ ˙BÙ˙k ÏÚ.ּבזֹו אחת ¿»«»ְְִַ«ƒ¿»≈ְַַ

את מחזיקין האפֹוד ּכתפֹות נמצאּו ּבזֹו. ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָואחת

החׁשן ׂשפת ועדין ּתלּוי. הּוא ּובהן יּפל ׁשּלא ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹהחׁשן

ואינּה ּכרסֹו, על ונֹוקׁשת ּובאה הֹולכת ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּתחּתֹונה

טּבעֹות ב' עֹוד הצר לכ יפה, לֹו ְְְֶַַָָָָָּדבּוקה

:והֹול ׁשּמפרׁש ּכמֹו ÂÈ�tלתחּתיתֹו ÏeÓ Ï‡.ׁשל ְְְְְִֵֵֶַָ∆»»ֶ

ׁשּכלּפי הּכתפֹות ּבעבר הּמׁשּבצֹות יּתן ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַֹאפֹוד,

והּוא החּוץ, ׁשּכלּפי העליֹון ּבעבר אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמעיל,

ׁשאינֹו עבר אֹותֹו ּכי אפֹוד, ׁשל ּפניו מּול ִֵֵֵֶֶֶָָָקרּוי

ּפנים: קרּוי אינֹו ˜ˆB˙(ÂÎ)נראה, È�L ÏÚ ְְִִֵֶָ«¿≈¿
ÔLÁ‰.לימין הּתחּתֹונֹות, ּפאֹותיו ׁשּתי הן «…∆ְְְִֵֵֵַַָָ

Èa˙‰ולׂשמאל: „BÙ‡‰ ¯·Ú Ï‡ ¯L‡ B˙ÙN ÏÚ. ְְִֹ«¿»¬∆∆≈∆»≈»¿»
ׁשל קצוֹות ּבׁשני ׁשּיּתנם האחד סימנין: ׁשני ל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָהרי

ּכנגד אינֹו ׁשעליֹונֹו האפֹוד, ּכנגד ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָּתחּתיתֹו,

על נתּון והאפֹוד הּוא, לּצּואר סמּו ׁשהרי ְֲֵֵֵֶַַַָָָָָהאפֹוד,

החׁשן ּבעבר יקּבעם ׁשּלא סימן נתן ועֹוד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמתניו,

ׁשּנאמר: ּפנים, ׁשּכלּפי ּבעבר אּלא החּוץ, ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּכלּפי

ׁשחׁשב האפֹוד, לצד הּוא העבר ואֹותֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָ"ּביתה",

על הּכהן לפני הּסינר ונקּפל לּכהן חֹוגרֹו ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹֹהאפֹוד

קצֹות ּכנגד עד ּומּכאן, מּכאן ּכרסֹו ּוקצת ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָמתניו

עליו: ׁשֹוכבין ּוקצֹותיו ÈzL(ÊÎ)החׁשן, ÏÚ ְְִֶַָָָֹ«¿≈
‰hÓlÓ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙Î.נתּונֹות ׁשהּמׁשּבצֹות ƒ¿»≈ƒ¿«»ְְְִֶַ

ּכתפיו על הּבאים העליֹונים האפֹוד ּכתפֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבראׁשי

צּוה והּטּבעֹות לפניו, ויֹורדֹות ונקּפלֹות ּגרֹונֹו, ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָּכנגד

מחּבר ׁשהּוא הּׁשני ּבראׁשן והּואליּתן לאפֹוד, ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֻ

חּבּורן למקֹום סמּו מחּברּתֹו", "לעּמת ְְְְֱִִֶֶַַַַָָֻׁשּנאמר:

ׁשהּמחּברת מעט, החגֹורה מן למעלה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָּבאפֹוד

זקיפת ּבגבּה מעט נתּונים ואּלּו החגֹורה, ְְְְְְֲִִֵַַַַַָֹֻלעּמת

האפֹוד", לחׁשב "מּמעל ׁשּנאמר: הּוא ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּכתפֹות,

ּבאֹותן ּתכלת ּפתיל ונֹותן החׁשן, סֹוף ּכנגד ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָֹוהן

ּפתיל ּבאֹותֹו ורֹוכסן החׁשן, ּובטּבעֹות ְְְְְְִֶַַַַָָֹהּטּבעֹות

הֹול החׁשן ּתחּתית יהא ׁשּלא ולׂשמאל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹלימין

מיּׁשב ונמצא ּכרסֹו, על ונֹוקׁש לאחֹור וחֹוזר ְְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֻלפנים

יפה: הּמעיל ÂÈ�tעל ÏenÓ.:החיצֹון ּבעבר ְִֶַַָƒ»»ִֵֶַָ
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מקֹום ּפרׁש ולא למעלה, הּכתּובֹות ּגבלת" ְְְְְְְֵַַַַַָֹֹֻ"ׁשרׁשת

אֹותן ּתֹוחב ׁשּיהא ל מפרׁש עכׁשו, ּבחׁשן. ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹקּבּוען

ׁשהרי הראׁשֹונֹות, הן ׁשהן ל ותדע ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבּטּבעֹות,

הכּפלּו: לא פקּודי" "אּלה Â‡˙(Î‰)ּבפרׁשת ְְְְֵֵֶַָָֹֻ¿≈
˙Bˆ˜ ÈzL.ׁשל ראׁשיהם ב' העבֹותֹות, ׁשּתי ׁשל ¿≈¿ְֲֵֵֶֶֶָָ

ואחת: אחת ‰BˆaLn˙ּכל ÈzLŒÏÚ Ôzz.הן הן ְַַַַָƒ≈«¿≈«ƒ¿¿ֵֵ

ּופרׁשת החׁשן ּפרׁשת ּבין למעלה, ְְְֵֶַַַַַָָָָָֹהּכתּובֹות

עכׁשו, מקֹומן. ואת צרּכן את ּפרׁש ולא ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֹהאפֹוד,

הּתחּובֹות העבֹותֹות ראׁשי ּבהן ׁשּיתקע ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָמפרׁש

ׁשני הּצּואר, אצל ולׂשמאל לימין החׁשן, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּבטּבעֹות

ימין, ׁשל ּבּמׁשּבצֹות ּתֹוקע הימנית ׁשרׁשרֹות: ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָראׁשי

הּׂשמאלית ׁשרׁשרֹות ראׁשי ׁשני ׂשמאל, ּבׁשל :וכן ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹ

‰z˙�Â.:הּמׁשּבצֹות„BÙ‡‰ ˙BÙ˙k ÏÚ.ּבזֹו אחת ¿»«»ְְִַ«ƒ¿»≈ְַַ

את מחזיקין האפֹוד ּכתפֹות נמצאּו ּבזֹו. ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָואחת

החׁשן ׂשפת ועדין ּתלּוי. הּוא ּובהן יּפל ׁשּלא ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹהחׁשן

ואינּה ּכרסֹו, על ונֹוקׁשת ּובאה הֹולכת ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּתחּתֹונה

טּבעֹות ב' עֹוד הצר לכ יפה, לֹו ְְְֶַַָָָָָּדבּוקה

:והֹול ׁשּמפרׁש ּכמֹו ÂÈ�tלתחּתיתֹו ÏeÓ Ï‡.ׁשל ְְְְְִֵֵֶַָ∆»»ֶ

ׁשּכלּפי הּכתפֹות ּבעבר הּמׁשּבצֹות יּתן ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַֹאפֹוד,

והּוא החּוץ, ׁשּכלּפי העליֹון ּבעבר אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמעיל,

ׁשאינֹו עבר אֹותֹו ּכי אפֹוד, ׁשל ּפניו מּול ִֵֵֵֶֶֶָָָקרּוי

ּפנים: קרּוי אינֹו ˜ˆB˙(ÂÎ)נראה, È�L ÏÚ ְְִִֵֶָ«¿≈¿
ÔLÁ‰.לימין הּתחּתֹונֹות, ּפאֹותיו ׁשּתי הן «…∆ְְְִֵֵֵַַָָ

Èa˙‰ולׂשמאל: „BÙ‡‰ ¯·Ú Ï‡ ¯L‡ B˙ÙN ÏÚ. ְְִֹ«¿»¬∆∆≈∆»≈»¿»
ׁשל קצוֹות ּבׁשני ׁשּיּתנם האחד סימנין: ׁשני ל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָהרי

ּכנגד אינֹו ׁשעליֹונֹו האפֹוד, ּכנגד ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָּתחּתיתֹו,

על נתּון והאפֹוד הּוא, לּצּואר סמּו ׁשהרי ְֲֵֵֵֶַַַָָָָָהאפֹוד,

החׁשן ּבעבר יקּבעם ׁשּלא סימן נתן ועֹוד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמתניו,

ׁשּנאמר: ּפנים, ׁשּכלּפי ּבעבר אּלא החּוץ, ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּכלּפי

ׁשחׁשב האפֹוד, לצד הּוא העבר ואֹותֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָ"ּביתה",

על הּכהן לפני הּסינר ונקּפל לּכהן חֹוגרֹו ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹֹהאפֹוד

קצֹות ּכנגד עד ּומּכאן, מּכאן ּכרסֹו ּוקצת ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָמתניו

עליו: ׁשֹוכבין ּוקצֹותיו ÈzL(ÊÎ)החׁשן, ÏÚ ְְִֶַָָָֹ«¿≈
‰hÓlÓ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙Î.נתּונֹות ׁשהּמׁשּבצֹות ƒ¿»≈ƒ¿«»ְְְִֶַ

ּכתפיו על הּבאים העליֹונים האפֹוד ּכתפֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבראׁשי

צּוה והּטּבעֹות לפניו, ויֹורדֹות ונקּפלֹות ּגרֹונֹו, ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָּכנגד

מחּבר ׁשהּוא הּׁשני ּבראׁשן והּואליּתן לאפֹוד, ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֻ

חּבּורן למקֹום סמּו מחּברּתֹו", "לעּמת ְְְְֱִִֶֶַַַַָָֻׁשּנאמר:

ׁשהּמחּברת מעט, החגֹורה מן למעלה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָּבאפֹוד

זקיפת ּבגבּה מעט נתּונים ואּלּו החגֹורה, ְְְְְְֲִִֵַַַַַָֹֻלעּמת

האפֹוד", לחׁשב "מּמעל ׁשּנאמר: הּוא ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּכתפֹות,

ּבאֹותן ּתכלת ּפתיל ונֹותן החׁשן, סֹוף ּכנגד ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָֹוהן

ּפתיל ּבאֹותֹו ורֹוכסן החׁשן, ּובטּבעֹות ְְְְְְִֶַַַַָָֹהּטּבעֹות

הֹול החׁשן ּתחּתית יהא ׁשּלא ולׂשמאל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹלימין

מיּׁשב ונמצא ּכרסֹו, על ונֹוקׁש לאחֹור וחֹוזר ְְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֻלפנים

יפה: הּמעיל ÂÈ�tעל ÏenÓ.:החיצֹון ּבעבר ְִֶַַָƒ»»ִֵֶַָ
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(ÁÎ)eÒk¯ÈÂ.וכן חּבּור, לא)לׁשֹון (תהלים ¿ƒ¿¿ְְִֵ

וכן רׁשעים, חבלי חּבּורי איׁש", מד)"מרכסי (ישעיה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָֻ

ׁשאי לזה, זה הּסמּוכים הרים לבקעה", ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָ"והרכסים

ּגדֹול, ּבקׁשי אּלא ׁשּביניהם לּגיא לירד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאפׁשר

לבקעת יהיּו ועמּקה, זקּופה הּגיא סמיכתן ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֻׁשּמּתֹו

:ליל ונֹוחה ‰‡BÙ„מיׁשֹור ·LÁŒÏÚ ˙BÈ‰Ï. ְִֵֵָƒ¿«≈∆»≈
האפֹוד: חׁשב אל ּדבּוק החׁשן ÁfÈלהיֹות ‡ÏÂ. ְִֵֵֶֶֶַָָֹ¿…ƒ«

ּבן ּדּונׁש ּכדברי הּוא, ערבי ולׁשֹון נּתּוק, ְְְְְִִִֵֶַָָלׁשֹון

ÌÈnz‰Œ˙‡Â(Ï)לברט: ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡.ּכתב הּוא ְַַ∆»ƒ¿∆«Àƒְַ

ׁשעל החׁשן ּכפלי ּבתֹו נֹותנֹו ׁשהיה הּמפרׁש ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשם

ּדבריו את ּומתּמם ּדבריו, מאיר הּוא עג)ידֹו .(יומא ְְְִֵֵֶַָָָָָ

ּגדֹול לכהן אפׁשר ׁשאי החׁשן, היה ׁשני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּובמקּדׁש

היה לא הּׁשם אֹותֹו אבל ּבגדים, מחּסר ְְְֲִִֵַַָָָָֹֻלהיֹות

מׁשּפט, קרּוי הּוא הּכתב אֹותֹו ׁשם ועל ְְְְִֵַַָָָּבתֹוכֹו,

כז)ׁשּנאמר האּורים":(במדבר ּבמׁשּפט לֹו "וׁשאל : ְְְֱִִֶֶַַַָָ

Ï‡¯NÈŒÈ�a ËtLÓŒ˙‡.נׁשּפטים ׁשהם ּדבר ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ְִִֵֶָָָ

לעׂשֹות. לא אֹו ּדבר לעׂשֹות אם ידֹו, על ְְֲֲִִַַַָָָֹונֹוכחים

הּדין, מעּותי על מכּפר ׁשהחׁשן אּגדה המדרׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻּולפי

הּמׁשּפט: סליחת ׁשם על מׁשּפט ‡˙Œ(Ï‡)נקרא ְְְְִִִִֵַַַָָָ∆
„BÙ‡‰ ÏÈÚÓ.עליו נּתן ÏÈÏkלחגֹורה:ׁשהאפֹוד ¿ƒ»≈ֲִֵֶַָָָָָ¿ƒ

˙ÏÎz.:ּבֹו מערב אחר מין ׁשאין ּתכלת, ּכּלֹו ¿≈∆ְְִֵֵֵֶֶַָֹֻ

(·Ï)BL‡¯ŒÈÙ ‰È‰Â.הּוא ּבגבהֹו, הּמעיל ּפי ¿»»ƒ…ְְְִִַָ

הּצּואר: ּבית "ּכפיל.BÎB˙aּפתיחת ּכתרּגּומֹו: ְִֵַַַָ¿ְְִַָ

ּכפילתֹו, לׂשפה לֹו להיֹות לתֹוכֹו, ּכפּול ְְְְְִִֵַָָָָלגּוּה",

ּבמחט: ולא אֹורג מעׂשה ˙Á¯‡והיה ÈÙk.,למדנּו ְְְֲֵֵַַַָָֹ¿ƒ«¿»ְַָ

לתֹוכן: ּכפּול ּפיהם ׁשּלהם Ú¯wÈׁשהּׁשריֹונים ‡Ï. ְְִִִֶֶֶֶַָָָ…ƒ»≈«
יּקרע, ׁשּלא מּמניןּכדי ׁשּזה ּבלאו, עֹובר והּקֹורעֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

"לא וכן החׁשן", יּזח "ולא וכן: ׁשּבּתֹורה, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹלאוין

הארֹון: ּבבּדי הּנאמר מּמּנּו", .¯È�n(Ï‚)יסּורּו ְֱִֵֶֶַַַָָָƒ…≈
ּכביצת העׂשּויים רּמֹונים ּכמין היּו וחלּולים ְְֲֲֲִִִִִִֵַַָָֻעגּלים
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Ê‰·ּתרנגלת: È�ÓÚÙe.:ׁשּבתֹוכם ענּבלים עם זגין ְְֶַֹ«¬…≈»»ְְִִִִֶָָָ

·È·Ò ÌÎB˙a.רּמֹונים ׁשני ּבין סביב, ּביניהם ¿»»ƒְִִִֵֵֵֵֶָ

הּמעיל: ּבׁשּולי ותלּוי ּדבּוק אחד ְְְֲִֵֶַַָָָּפעמֹון

(„Ï)'B‚Â ÔBn¯Â ·‰Ê ÔÓÚt.ורּמֹון זהב, ּפעמֹון «¬…»»¿ƒ¿ְֲִַָָ

eÓÈ˙(Ï‰)אצלֹו: ‡ÏÂ.ׁשֹומע אּתה לאו מּכלל ְֶ¿…»ְִֵַַַָָ

יּכנס אם הא מיתה. יתחּיב לא לֹו, יהיּו אם ְְִִִִִִֵֵֵַָָָֹהן:

ּבידי מיתה חּיב הּללּו, הּבגדים מן אחד ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻמחּסר

ה).ˆıÈ(ÂÏ)ׁשמים: זהב(סוכה ׁשל טס ּכמין ִַָƒְִֶָָָ

מאזן הּמצח על מּקיף אצּבעֹות, ׁשני רחב ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹהיה,

ÏÎz˙(ÊÏ)לאזן: ÏÈ˙t ÏÚ.הּוא אחר ּובמקֹום ְֶֹ«¿ƒ¿≈∆ְֵַָ

לט)אֹומר ועֹוד(שמות ּתכלת", ּפתיל עליו "וּיּתנּו : ְְְְִִֵֵֶַָָ

הּוא ּולמּטה הּמצנפת", על "והיה ּכאן: ְְְְִִֶַַַָָָָָּכתיב

קדׁשים ּובׁשחיטת אהרן", מצח על "והיה ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹאֹומר:

יט) ציץ(זבחים ּבין נראה היה 'ׂשערֹו ׁשנינּו: ,ְְִִִֵֶָָָָ

ׁשהּמצנפת למדנּו, ּתפּלין'. מּניח ׁשּׁשם - ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָלּמצנפת

ּכל ּבּה להּכנס עמּקה ואינה הראׁש, ּבגבּה ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָֹֹֻלמעלה

היּו והּפתילים מּלמּטה והּציץ הּמצח, עד ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹהראׁש

ׁשּׁשה. ּובאמצעֹו ראׁשים. ּבׁשני ּבֹו ּותלּויין ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָּבּנקבים

מּבחּוץ אחד מלמעלה, ּפתיל הּללּו מקֹומֹות ְְְְְִִִֶַַַָָָּבג'

הּפתילים ראׁשי וקֹוׁשר ּכנגּדֹו, מּבפנים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָואחד

הּטס אר ּבין ונמצאּו ׁשלׁשּתן, הערף ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹמאחֹורי

האמצעי ּופתיל הּקדקד, את מּקיפין ראׁשיו, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּופתילי

ּפני על והֹול הּׁשנים ראׁשי עם קׁשּור ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשּבראׁשֹו

ועל ּכֹובע, ּכמין עׂשּוי נמצא מלמעלה. הראׁש ְְְְְִִִַַַַָָָָֹֹרחב

הּמצנפת", על "והיה אֹומר הּוא האמצעי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּפתיל

הּמצנפת, על ּכֹובע ּכמין ראׁשֹו על הּציץ נֹותן ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹוהיה

ּתלּוי והּטס נֹופל, ׁשאינֹו מחזיקֹו האמצעי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָוהּפתיל

על ּפתיל הּמקראֹות: ּכל ונתקּימּו מצחֹו, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָּכנגד

הּמצנפת על ּופתיל הּפתיל על וציץ ְְְְִִִִִֶֶַַַַַהּציץ,

‡‰¯Ô(ÁÏ)מלמעלה: ‡N�Â.ואף סליחה, לׁשֹון ְְִַָ¿»»«¬…ְְְִַָ

הּמּׂשא את נֹוׂשא אהרן מּמׁשמעֹו: זז אינֹו כן ּפי ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעל

הּקדׁשים: מן העון מסּלק נמצא עון. ‡˙ÔÂÚŒׁשל ְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹֻ∆¬…
ÌÈL„w‰.ׁשּקרבּו החלב ועל הּדם על לרּצֹות «√»ƒְְְֵֶֶַַַַַָָ

ׁשּׁשנינּו ּכמֹו הּואכה)(מנחותּבטמאה, עון זה אי : ְְְִֵֶֶָָָֹֻ

ירצה". "לא נאמר: ּכבר הרי ּפּגּול, עון אם ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹֹנֹוׂשא?

לֹומר ואין יחׁשב". "לא נאמר: הרי נֹותר, עון ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶַַָָֹֹואם

"עון ׁשהרי טמא, ׁשהקריב הּכהן עון על ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּיכּפר

אינֹו הא הּמקריבים, עון ולא נאמר ְְֱֲֳִִִֵֶַַַַָָֹֹהּקדׁשים"

הּקרּבן: להכׁשיר אּלא BÁˆÓŒÏÚמרּצה, ‰È‰Â ְְְְִֶֶַַַָָָ¿»»«ƒ¿
„ÈÓz.,ּתמיד מצחֹו על ׁשּיהא לֹומר אפׁשר אי »ƒְְְִִִֵֶֶַַָָ
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ÏÎz˙(ÊÏ)לאזן: ÏÈ˙t ÏÚ.הּוא אחר ּובמקֹום ְֶֹ«¿ƒ¿≈∆ְֵַָ

לט)אֹומר ועֹוד(שמות ּתכלת", ּפתיל עליו "וּיּתנּו : ְְְְִִֵֵֶַָָ

הּוא ּולמּטה הּמצנפת", על "והיה ּכאן: ְְְְִִֶַַַָָָָָּכתיב

קדׁשים ּובׁשחיטת אהרן", מצח על "והיה ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹאֹומר:

יט) ציץ(זבחים ּבין נראה היה 'ׂשערֹו ׁשנינּו: ,ְְִִִֵֶָָָָ

ׁשהּמצנפת למדנּו, ּתפּלין'. מּניח ׁשּׁשם - ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָלּמצנפת

ּכל ּבּה להּכנס עמּקה ואינה הראׁש, ּבגבּה ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָֹֹֻלמעלה

היּו והּפתילים מּלמּטה והּציץ הּמצח, עד ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹהראׁש

ׁשּׁשה. ּובאמצעֹו ראׁשים. ּבׁשני ּבֹו ּותלּויין ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָּבּנקבים

מּבחּוץ אחד מלמעלה, ּפתיל הּללּו מקֹומֹות ְְְְְִִִֶַַַָָָּבג'

הּפתילים ראׁשי וקֹוׁשר ּכנגּדֹו, מּבפנים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָואחד

הּטס אר ּבין ונמצאּו ׁשלׁשּתן, הערף ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹמאחֹורי

האמצעי ּופתיל הּקדקד, את מּקיפין ראׁשיו, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּופתילי

ּפני על והֹול הּׁשנים ראׁשי עם קׁשּור ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשּבראׁשֹו

ועל ּכֹובע, ּכמין עׂשּוי נמצא מלמעלה. הראׁש ְְְְְִִִַַַַָָָָֹֹרחב

הּמצנפת", על "והיה אֹומר הּוא האמצעי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּפתיל

הּמצנפת, על ּכֹובע ּכמין ראׁשֹו על הּציץ נֹותן ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹוהיה

ּתלּוי והּטס נֹופל, ׁשאינֹו מחזיקֹו האמצעי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָוהּפתיל

על ּפתיל הּמקראֹות: ּכל ונתקּימּו מצחֹו, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָּכנגד

הּמצנפת על ּופתיל הּפתיל על וציץ ְְְְִִִִִֶֶַַַַַהּציץ,

‡‰¯Ô(ÁÏ)מלמעלה: ‡N�Â.ואף סליחה, לׁשֹון ְְִַָ¿»»«¬…ְְְִַָ

הּמּׂשא את נֹוׂשא אהרן מּמׁשמעֹו: זז אינֹו כן ּפי ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעל

הּקדׁשים: מן העון מסּלק נמצא עון. ‡˙ÔÂÚŒׁשל ְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹֻ∆¬…
ÌÈL„w‰.ׁשּקרבּו החלב ועל הּדם על לרּצֹות «√»ƒְְְֵֶֶַַַַַָָ

ׁשּׁשנינּו ּכמֹו הּואכה)(מנחותּבטמאה, עון זה אי : ְְְִֵֶֶָָָֹֻ

ירצה". "לא נאמר: ּכבר הרי ּפּגּול, עון אם ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹֹנֹוׂשא?

לֹומר ואין יחׁשב". "לא נאמר: הרי נֹותר, עון ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶַַָָֹֹואם

"עון ׁשהרי טמא, ׁשהקריב הּכהן עון על ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּיכּפר

אינֹו הא הּמקריבים, עון ולא נאמר ְְֱֲֳִִִֵֶַַַַָָֹֹהּקדׁשים"

הּקרּבן: להכׁשיר אּלא BÁˆÓŒÏÚמרּצה, ‰È‰Â ְְְְִֶֶַַַָָָ¿»»«ƒ¿
„ÈÓz.,ּתמיד מצחֹו על ׁשּיהא לֹומר אפׁשר אי »ƒְְְִִִֵֶֶַַָָ
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ýåýé éðôì íäì ïBöøìi''yx:èìúðúkä zöaLå §¨¬¨¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤
äNrz èðáàå LL úôðöî úéNrå LL¥½§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬©«£¤−

í÷ø äNrîi''yx:îúðzë äNrz ïøäà éðáìå ©«£¥¬Ÿ¥«§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ
íäì äNrz úBòaâîe íéèðáà íäì úéNrå§¨¦¬¨¨¤−©§¥¦®¦§¨Æ©«£¤´¨¤½

úøàôúìe ãBáëìi''yx:àî-úà íúà zLaìäå §¨−§¦§¨«¤§¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤
éçà ïøäàíúà zçLîe Bzà åéða-úàå E ©«£´Ÿ¨¦½§¤¨−̈¦®¨«©§¨̧Ÿ¹̈

éì-eðäëå íúà zLc÷å íãé-úà úàlîei''yx: ¦¥¨¯¤¨¨²§¦©§¨¬Ÿ−̈§¦«£¦«
áîäåør øNa úBqëì ãá-éñðëî íäì äNrå©«£¥³¨¤Æ¦§§¥½̈§©−§©´¤§¨®

eéäé íéëøé-ãrå íéðúnîi''yx:âîïøäà-ìr eéäå ¦¨§©¬¦§©§¥©−¦¦«§«§¨Á©©«£¸Ÿ
íàáa åéða-ìrå|ízLâá Bà ãrBî ìäà-ìà §©¨¹̈§Ÿ¨´¤´Ÿ¤¥À´§¦§¨³
ì çaænä-ìàïår eàNé-àìå Lãwa úøL ¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬¨−Ÿ

åéøçà Bòøæìe Bì íìBò úwç eúîåi''yx:ñ ¨¥®ª©¬¨²−§©§¬©«£¨«
éòéáøèëàíäì äNrz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²

ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì íúà Lc÷ì§©¥¬Ÿ−̈§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²

ÔB‰Ï ‡ÂÚ¯Ï ‡¯È„z È‰B�ÈÚ ˙Èa≈≈ƒ¿ƒ»¿«¬»¿

:ÈÈ Ì„˜לט‡ˆe· ‡�ezk ın¯˙e √»¿»¿«≈ƒ»»

‡�ÈÓ‰Â ‡ˆe·„ ‡zÙ�ˆÓ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ¿∆¿»¿»¿∆¿»»

:¯iˆ „·BÚ „aÚzמÔ¯‰‡ È�·ÏÂ «¿≈««»¿ƒ¿≈«¬…

ÔÈ�ÈÓ‰ ÔB‰Ï „aÚ˙Â ÔÈ�ezk „aÚz«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿∆¿»ƒ

¯˜ÈÏ ÔB‰Ï „aÚz ÔÈÚ·BÎÂ¿»ƒ«¿≈¿ƒ»

:ÔÁaL˙Ïeמא˙È ÔB‰˙È LaÏ˙Â ¿À¿¿»¿«¿≈»¿»

dnÚ È‰B�a ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡«¬…»¿»¿ƒƒ≈

ÔB‰�a¯˜ ˙È ·¯˜˙e ÔB‰˙È Èa¯˙e¿«≈»¿¿»≈»À¿«¿

:ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ«¿√»»

ıe·cמב ÔÈÒ�ÎÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ¿ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿

„ÚÂ Ôˆ¯ÁÓ ‡˙È¯Ú ¯Na ‰‡qÎÏ¿«»»¿«∆¿¿»≈«¿»¿«

:ÔB‰È Ôk¯ÈמגÔ¯‰‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂ «¿»¿ƒ««¬…

ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÓa È‰B�a ÏÚÂ¿«¿ƒ¿≈«¿¿«¿«

‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ ‡�ÓÊƒ¿»¿ƒ¿»¿¿«¿¿»

ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ¿«»»¿¿»¿»¿«¿

dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe˙eÓÈÂ ‡·BÁ»ƒ¿»»»≈

:È‰B¯˙· È‰B�·ÏÂא‡Ób˙t ÔÈ„Â ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»

ÔB‰˙È ‡Lc˜Ï ÔB‰Ï „aÚ˙ Ècƒ«¿≈¿¿«»»»¿

¯a „Á ¯Bz ·Ò ÈÓ„˜ ‡LnLÏ¿«»»√»»«»«

é"ùø

אּלא העבֹודה, ּבׁשעת אּלא עליו אינֹו ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשהרי

ׁשּלא מצחֹו, על אינֹו אפּלּו להם לרּצֹות ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ'ּתמיד',

האֹומר: ּולדברי ׁשעה. ּבאֹותּה עֹובד ּגדֹול ּכהן ְְְִֵֵֵֵָָָָָָָֹהיה

אינֹו לאו, ואם ּומרּצה, מכּפר מצחֹו, על ְְְְִִֵֵֵֶַַַָעֹודהּו

ׁשּממׁשמׁש מלּמד ּתמיד", מצחֹו "על נדרׁש: ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמרּצה,

מּמּנּו: ּדעּתֹו יסיח ׁשּלא מצחֹו, על ּבעֹודֹו ְְְִִִֶֶַַַָֹּבֹו

(ËÏ)zˆaLÂ.,מׁשּבצֹות מׁשּבצֹות אֹותם עׂשה ¿ƒ«¿»ְְְְֲִִֵָ

ׁשׁש: ׁשל zÎ�˙(Ó)וכּלם ‰NÚz Ô¯‰‡ È�·ÏÂ. ְֵֶָֻ¿ƒ¿≈«¬…«¬∆À√…
יֹותר:ארּבעה ולא הּללּו ואבנטּבגדים ּכּתנת ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻ

למּטה הּכתּובים ּומכנסים מצנפת, היא – ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָּומגּבעֹות

‡˙Ô¯‰‡Œ(Ó‡)ּבּפרׁשה: Ì˙‡ zLaÏ‰Â.אֹותם ַָָָ¿ƒ¿«¿»…»∆«¬…ָ

ּוכתנתֿ ּומעיל ואפֹוד חׁשן ּבאהרן: ְְְְֲֲִִֵֶֶַָֹֹֹהאמּורים

הּכתּובים ּומכנסים וציץ, ואבנט מצנפת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָּתׁשּבץ,

ּבכּלם: ‡Bzלמּטה ÂÈ�aŒ˙‡Â.הּכתּוביםאֹותם ְְַָָֻ¿∆»»ƒְִַָ

‡˙Ìּבהם: zÁLÓe.,ּבניו ואת אהרן ּבׁשמןאת ֶָ»«¿»…»ְְֲֶֶֶֶַָָֹ

‡˙Ì„ÈŒהּמׁשחה: ˙‡lÓe.לׁשֹון ידים, מּלּוי ּכל ְִַָƒ≈»∆»»ְִִַָָ

ּבֹו מחזק להיֹות לדבר נכנס ּכׁשהּוא הּוא, ְְְְְִִִֶָָָָֻחּנּו

אדם ּכׁשּממּנין לע"ז, ּובלׁשֹון והלאה, יֹום ְְְְִִֵֶַַַָָָָָמאֹותֹו

עֹור, ׁשל יד ּבית ּבידֹו הּׁשּליט נֹותן ּדבר ּפקידת ְְִִֵֵֶַַַַָָָָעל

גוואנט"ו מחזיקֹו(האנדשו"ה)ׁשּקֹורין הּוא ידֹו ועל , ְֲִִֶַַָ

ווירסטי"ר מסירה לאֹותה וקֹורין מּלּויּבּדבר, והּוא ְְְְִִִַָָָָ

Ì‰Ï(Ó·)ידים: ‰NÚÂ.ּולבניו ŒÈÒ�ÎÓ:לאהרן ִַָ«¬≈»∆ְְֲַָָֹƒ¿¿≈
לכהן.·„ וארּבעה ּגדֹול לכהן ּבגדים ח' הרי »ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָֹֹ

Ô¯‰‡ŒÏÚ(Ó‚)הדיֹוט: eÈ‰Â.האּלה הּבגדים ּכל ְֶ¿»««¬…ְִֵֶַָָָ

לֹו: הראּויין אהרן ּבהם:.ÂÈ�aŒÏÚÂעל האמּורים ְֲִַַָֹ¿«»»ֲִֶָָ

„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ì‡·a.לּמׁשּכן וכן .e˙ÓÂ:להיכל, ¿…»∆…∆≈ְְִֵֵַַָָ»≈
ּבמיתה ּבגדים מחּסר ׁשהמׁשּמׁש למדּת, Œ˙wÁ:הא ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻÀ«

BÏ ÌÏBÚ.הּוא עֹולם", "חּקת ׁשּנאמר: מקֹום ּכל »ֱֶֶַַָָָֻ

ּבֹו: לעּכב ּולדֹורֹות, מּיד קח,.Á˜Ï(‡)ּגזרה ּכמֹו ְְְִֵֵַָָ¿«ְַ

לקיחה ׁשל ואחת קיחה ׁשל אחת הן: ּגזרֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּוׁשּתי
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íîéîz íéðL íìéàåi''yx:áúlçå úBvî íçìå §¥¦¬§©−¦§¦¦«§¤´¤©À§©³Ÿ
íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´

íúà äNrz íéhç úìñ ïîMai''yx:âzúðå ©¨®¤¬Ÿ¤¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«§¨«©¨³
ìqa íúà záø÷äå ãçà ìñ-ìr íúBà¨Æ©©´¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®

íìéàä éðL úàå øtä-úàåi''yx:ãïøäà-úàå §¤̧©½̈§¥−§¥¬¨«¥¦«§¤©«£³Ÿ
ãrBî ìäà çút-ìà áéø÷z åéða-úàå§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©´Ÿ¤¥®

íéna íúà zöçøåi''yx:äíéãâaä-úà zç÷ìå §¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦§¨«©§¨´¤©§¨¦À
ìérî úàå úðzkä-úà ïøäà-úà zLaìäå§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´
Bì zãôàå ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä̈«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤§¨«©§¨´½

ãôàä áLçai''yx:å-ìr úôðönä zîNå §¥−¤¨«¥«Ÿ§©§¨¬©¦§¤−¤©
úôðönä-ìr Lãwä øæð-úà zúðå BLàøi''yx: Ÿ®§¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤©©¦§¨«¤

æöéå äçLnä ïîL-úà zç÷ìåBLàø-ìr z÷ §¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®
Búà zçLîei''yx:çáéø÷z åéða-úàå ¨«©§−̈Ÿ«§¤¨−̈©§¦®

:úðzk ízLaìäåèïøäà èðáà íúà zøâçå §¦§©§−̈ª¢«Ÿ§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ
íäì äúéäå úòaâî íäì zLáçå åéðáe¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²
-ãéå ïøäà-ãé úàlîe íìBò úwçì äpäk§ª−̈§ª©´®̈¦¥¨¬©©«£−Ÿ§©

åéðai''yx:éãrBî ìäà éðôì øtä-úà záø÷äå ¨¨«§¦§©§¨Æ¤©½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®

:ÔÈÓÏL ÔÈ¯z ÔÈ¯Î„Â È¯Bz≈¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ

ÔÈ¯Èhtב ÔÈˆÈ¯‚e ¯Èht ÌÁÏe¿≈«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ

ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â ÁLÓa ÔÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ«ƒƒ

ÔÈhÁ ‡zÏÒ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓcƒ¿ƒƒƒ¿»À¿»ƒƒ

:ÔB‰˙È „aÚzגÏÚ ÔB‰˙È Ôz˙Â «¿≈»¿¿ƒ≈»¿«

˙ÈÂ ‡lÒa ÔB‰˙È ·¯˜˙e „Á ‡lÒ«»«¿»≈»¿¿«»¿»

:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z ˙ÈÂ ‡¯Bzד˙ÈÂ »¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»

Ú¯˙Ï ·¯˜z È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡«¬…¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿«

:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡�Óf ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

È˙ה LaÏ˙Â ‡iLe·Ï ˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿«»¿«¿≈»

‡„BÙ‡ ÏÈÚÓ ˙ÈÂ ‡�ezk ˙È Ô¯‰‡«¬…»ƒ»¿»¿ƒ≈»

dÏ Ô˜˙˙Â ‡�LeÁ ˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ˙ÈÂ¿»≈»¿»¿»¿«¿≈≈

:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰aוÈeL˙e ¿∆¿«≈»¿«ƒ

˙È Ôz˙Â dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙ�ˆÓƒ¿∆¿»«≈≈¿ƒ≈»

:‡zÙ�ˆÓ ÏÚ ‡L„e˜c ‡ÏÈÏk¿ƒ»¿¿»«ƒ¿∆¿»

„¯·e˙‡ז ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»

:d˙È Èa¯˙e dLÈ¯ ÏÚ ˜È¯˙e¿ƒ«≈≈¿«ƒ»≈

ÔepLaÏ˙Âח ·¯˜z È‰B�a ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈ƒ

:ÔÈ�ezkטÔÈ�ÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯Ê˙e ƒƒ¿»≈»¿∆¿»ƒ

ÔÈÚ·Bk ÔB‰Ï Ô˜˙˙Â È‰B�·e Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿«¿«¿»ƒ

ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ‡z�‰k ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿¿À¿»ƒ¿»»»

‡�a¯˜Â Ô¯‰‡„ ‡�a¯˜ ·¯˜˙e¿»≈À¿»»¿«¬…¿À¿»»

:È‰B�·„יÌ„˜Ï ‡¯Bz ˙È ·¯˜˙e ƒ¿ƒ¿»≈»»ƒ√»

È‰B�·e Ô¯‰‡ CBÓÒÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«¬…¿ƒ

é"ùø

אחד: ּפתרֹון ‡Á„ולהן ¯t.מעׂשה על לכּפר ְְִֶֶָָ«∆»ְֲֵֵַַַ

ּפר:עגל,ה vÓ˙(·)ׁשהּוא ˙lÁÂ ˙BvÓ ÌÁÏÂ ֵֶֶַָ¿∆∆«¿«…«…
˙BvÓ È˜È˜¯e.וחּלֹות רבּוכה, מינין: ג' אּלּו הרי ¿ƒ≈«ְְֲִִֵֵַָ

ּבענין. למּטה הּקרּויה היא מּצֹות לחם ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּורקיקין,

לחם ּכנגדחּלת ּברבּוכה ׁשמן ׁשּנֹותן ׁשם על ׁשמן, ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ

עׂשר עׂשר ּבאים הּמינין וכל והרקיקין, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָהחּלֹות

עו)חּלֹות ÔÓMa:(מנחות ˙ÏeÏa.,קמח יֹוצקּכׁשהן ַ¿…«∆∆ְֵֵֶֶַ

ּובֹוללן ׁשמן עה)ּבהן ÔÓMa:(שם ÌÈÁLÓ.אחר ְֶֶֶָָ¿Àƒ«»∆ַַ

ּכנּו"ן עׂשּויה ׁשהיא יונית, ּכ"ף ּכמין מֹוׁשחן ְְְְֲֲִִִִֶָָָָָָאפּיתן

‡˙Ì(‚):(שם)ׁשּלנּו z·¯˜‰Â.,הּמׁשּכן חצר אל ֶָ¿ƒ¿«¿»…»ְֲִֶַַָ

הקמתֹו: טבילת.zˆÁ¯Â(„)ּביֹום הּגּוף:זֹו ּכל ְֲָָ¿»«¿»ְִַַָ

(‰)z„Ù‡Â.והּסינר החגֹורה ותּקן קּׁשט ¿»«¿»ְְֲִֵֵַַַַָָ

‰L„w(Â)סביבֹותיו: ¯Ê�.:הּציץ ŒÏÚזה ְִָ≈∆«…∆ִֶַ«
˙Ù�ˆn‰.הּפתיל ידי על למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו «ƒ¿»∆ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

ׁשלׁשּתן הּקׁשּורין ׁשּבראׁשֹו ּפתילין ּוׁשני ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹהאמצעי,

ּכֹובע: ּכמין הּמצנפת על נֹותנֹו הּוא הערף, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹמאחֹורי

(Ê)B˙‡ zÁLÓe.(כהנים זֹו(תורת מׁשיחה אף »«¿»…ְִַָ

ׁשמן נֹותן יונית. ּכף ריסיּכמין ּובין ראׁשֹו על ְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

ּבאצּבעֹו: ּומחּברן Ì‰Ï(Ë)עיניו ‰˙È‰Â.מּלּוי ְְְְֵֶַָָָ¿»¿»»∆ִ

עֹולם: לכהּנת זה, ידי.lÓe‡˙ידים הּדבריםעל ְִִֶַַָָֻƒ≈»ְְִֵַַָ



�� devzhkiriax mei qelwpe`

íîéîz íéðL íìéàåi''yx:áúlçå úBvî íçìå §¥¦¬§©−¦§¦¦«§¤´¤©À§©³Ÿ
íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´

íúà äNrz íéhç úìñ ïîMai''yx:âzúðå ©¨®¤¬Ÿ¤¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«§¨«©¨³
ìqa íúà záø÷äå ãçà ìñ-ìr íúBà¨Æ©©´¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®

íìéàä éðL úàå øtä-úàåi''yx:ãïøäà-úàå §¤̧©½̈§¥−§¥¬¨«¥¦«§¤©«£³Ÿ
ãrBî ìäà çút-ìà áéø÷z åéða-úàå§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©´Ÿ¤¥®

íéna íúà zöçøåi''yx:äíéãâaä-úà zç÷ìå §¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦§¨«©§¨´¤©§¨¦À
ìérî úàå úðzkä-úà ïøäà-úà zLaìäå§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´
Bì zãôàå ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä̈«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤§¨«©§¨´½

ãôàä áLçai''yx:å-ìr úôðönä zîNå §¥−¤¨«¥«Ÿ§©§¨¬©¦§¤−¤©
úôðönä-ìr Lãwä øæð-úà zúðå BLàøi''yx: Ÿ®§¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤©©¦§¨«¤

æöéå äçLnä ïîL-úà zç÷ìåBLàø-ìr z÷ §¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®
Búà zçLîei''yx:çáéø÷z åéða-úàå ¨«©§−̈Ÿ«§¤¨−̈©§¦®

:úðzk ízLaìäåèïøäà èðáà íúà zøâçå §¦§©§−̈ª¢«Ÿ§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ
íäì äúéäå úòaâî íäì zLáçå åéðáe¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²
-ãéå ïøäà-ãé úàlîe íìBò úwçì äpäk§ª−̈§ª©´®̈¦¥¨¬©©«£−Ÿ§©

åéðai''yx:éãrBî ìäà éðôì øtä-úà záø÷äå ¨¨«§¦§©§¨Æ¤©½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®

:ÔÈÓÏL ÔÈ¯z ÔÈ¯Î„Â È¯Bz≈¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ

ÔÈ¯Èhtב ÔÈˆÈ¯‚e ¯Èht ÌÁÏe¿≈«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ

ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â ÁLÓa ÔÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ«ƒƒ

ÔÈhÁ ‡zÏÒ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓcƒ¿ƒƒƒ¿»À¿»ƒƒ

:ÔB‰˙È „aÚzגÏÚ ÔB‰˙È Ôz˙Â «¿≈»¿¿ƒ≈»¿«

˙ÈÂ ‡lÒa ÔB‰˙È ·¯˜˙e „Á ‡lÒ«»«¿»≈»¿¿«»¿»

:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z ˙ÈÂ ‡¯Bzד˙ÈÂ »¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»

Ú¯˙Ï ·¯˜z È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡«¬…¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿«

:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡�Óf ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

È˙ה LaÏ˙Â ‡iLe·Ï ˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿«»¿«¿≈»

‡„BÙ‡ ÏÈÚÓ ˙ÈÂ ‡�ezk ˙È Ô¯‰‡«¬…»ƒ»¿»¿ƒ≈»

dÏ Ô˜˙˙Â ‡�LeÁ ˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ˙ÈÂ¿»≈»¿»¿»¿«¿≈≈

:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰aוÈeL˙e ¿∆¿«≈»¿«ƒ

˙È Ôz˙Â dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙ�ˆÓƒ¿∆¿»«≈≈¿ƒ≈»

:‡zÙ�ˆÓ ÏÚ ‡L„e˜c ‡ÏÈÏk¿ƒ»¿¿»«ƒ¿∆¿»

„¯·e˙‡ז ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»

:d˙È Èa¯˙e dLÈ¯ ÏÚ ˜È¯˙e¿ƒ«≈≈¿«ƒ»≈

ÔepLaÏ˙Âח ·¯˜z È‰B�a ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈ƒ

:ÔÈ�ezkטÔÈ�ÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯Ê˙e ƒƒ¿»≈»¿∆¿»ƒ

ÔÈÚ·Bk ÔB‰Ï Ô˜˙˙Â È‰B�·e Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿«¿«¿»ƒ

ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ‡z�‰k ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿¿À¿»ƒ¿»»»

‡�a¯˜Â Ô¯‰‡„ ‡�a¯˜ ·¯˜˙e¿»≈À¿»»¿«¬…¿À¿»»

:È‰B�·„יÌ„˜Ï ‡¯Bz ˙È ·¯˜˙e ƒ¿ƒ¿»≈»»ƒ√»

È‰B�·e Ô¯‰‡ CBÓÒÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«¬…¿ƒ

é"ùø

אחד: ּפתרֹון ‡Á„ולהן ¯t.מעׂשה על לכּפר ְְִֶֶָָ«∆»ְֲֵֵַַַ

ּפר:עגל,ה vÓ˙(·)ׁשהּוא ˙lÁÂ ˙BvÓ ÌÁÏÂ ֵֶֶַָ¿∆∆«¿«…«…
˙BvÓ È˜È˜¯e.וחּלֹות רבּוכה, מינין: ג' אּלּו הרי ¿ƒ≈«ְְֲִִֵֵַָ

ּבענין. למּטה הּקרּויה היא מּצֹות לחם ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּורקיקין,

לחם ּכנגדחּלת ּברבּוכה ׁשמן ׁשּנֹותן ׁשם על ׁשמן, ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ

עׂשר עׂשר ּבאים הּמינין וכל והרקיקין, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָהחּלֹות

עו)חּלֹות ÔÓMa:(מנחות ˙ÏeÏa.,קמח יֹוצקּכׁשהן ַ¿…«∆∆ְֵֵֶֶַ

ּובֹוללן ׁשמן עה)ּבהן ÔÓMa:(שם ÌÈÁLÓ.אחר ְֶֶֶָָ¿Àƒ«»∆ַַ

ּכנּו"ן עׂשּויה ׁשהיא יונית, ּכ"ף ּכמין מֹוׁשחן ְְְְֲֲִִִִֶָָָָָָאפּיתן

‡˙Ì(‚):(שם)ׁשּלנּו z·¯˜‰Â.,הּמׁשּכן חצר אל ֶָ¿ƒ¿«¿»…»ְֲִֶַַָ

הקמתֹו: טבילת.zˆÁ¯Â(„)ּביֹום הּגּוף:זֹו ּכל ְֲָָ¿»«¿»ְִַַָ

(‰)z„Ù‡Â.והּסינר החגֹורה ותּקן קּׁשט ¿»«¿»ְְֲִֵֵַַַַָָ

‰L„w(Â)סביבֹותיו: ¯Ê�.:הּציץ ŒÏÚזה ְִָ≈∆«…∆ִֶַ«
˙Ù�ˆn‰.הּפתיל ידי על למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו «ƒ¿»∆ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

ׁשלׁשּתן הּקׁשּורין ׁשּבראׁשֹו ּפתילין ּוׁשני ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹהאמצעי,

ּכֹובע: ּכמין הּמצנפת על נֹותנֹו הּוא הערף, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹמאחֹורי

(Ê)B˙‡ zÁLÓe.(כהנים זֹו(תורת מׁשיחה אף »«¿»…ְִַָ

ׁשמן נֹותן יונית. ּכף ריסיּכמין ּובין ראׁשֹו על ְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

ּבאצּבעֹו: ּומחּברן Ì‰Ï(Ë)עיניו ‰˙È‰Â.מּלּוי ְְְְֵֶַָָָ¿»¿»»∆ִ

עֹולם: לכהּנת זה, ידי.lÓe‡˙ידים הּדבריםעל ְִִֶַַָָֻƒ≈»ְְִֵַַָ



��devzhkiying meiqelwpe`

øtä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñå: §¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ©¨«
àéìäà çút ýåýé éðôì øtä-úà zèçLå§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®¤−©¬Ÿ¤

ãrBîi''yx:áé-ìr äzúðå øtä ícî zç÷ìå ¥«§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²©
CtLz ícä-ìk-úàå Eraöàa çaænä úðø÷©§¬Ÿ©¦§¥−©§¤§¨¤®§¤¨©¨´¦§½Ÿ

çaænä ãBñé-ìài''yx:âéáìçä-ìk-úà zç÷ìå ¤§−©¦§¥«©§¨«©§À̈¤¨©¥»¤»
ãákä-ìr úøúiä úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½
ïäéìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤£¤´£¥¤®

äçaænä zøè÷äåi''yx:ãéøtä øNa-úàå §¦§©§−̈©¦§¥«¨§¤§©³©¨Æ
õeçî Làa óøNz BLøt-úàå Bøò-úàå§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ¨¥½¦−

àeä úàhç äðçnìi''yx:åèãçàä ìéàä-úàå ©©«£¤®©−̈«§¤¨©¬¦¨«¤−̈
Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñå çwz¦®̈§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ

:ìéàäæèBîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå ¨¨«¦§¨«©§−̈¤¨¨®¦§¨«©§¨Æ¤¨½
áéáñ çaænä-ìr z÷øæåi''yx:æéìéàä-úàå §¨«©§¨¬©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦

ðzzúðå åérøëe Baø÷ zöçøå åéçúðì çz §©¥−©¦§¨¨®§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈§¨«©¨¬
BLàø-ìrå åéçúð-ìri''yx:çéäìò äçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå ©§¨−̈§©Ÿ«§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬

àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø ýåýéì àeäi''yx:éùéîçèézç÷ìå −©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«§¨´©§½̈

:‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È»¿≈«≈»

Ú¯˙Ïיא ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»»√»¿»ƒ¿«

:‡�ÓÊ ÔkLÓיב‡ÓcÓ ·q˙Â «¿«ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿»

‡Áa„Ó ˙�¯˜ ÏÚ Ôz˙Â ‡¯B˙„¿»¿ƒ≈««¿««¿¿»

„BLÈ˙ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ CÚaˆ‡a¿ƒ¿»»¿»»¿»≈

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏיג˙È ·q˙Â ƒ»¿«¿¿»¿ƒ«»

‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z Ïk»«¿»¿»≈»«»¿»ƒ¿»

˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ÏÚcƒ««¿»¿»«¿≈»¿»¿»
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é"ùø

ÂÈ�aŒ„ÈÂהאּלה: Ô¯‰‡Œ„È.הּכהּנה:ּבמּלּוי ּופקּדת ֵֶָ««¬…¿«»»ְְְִַַָֻֻ

(‡È)„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t.ׁשּלפניּבחצר הּמׁשּכן ∆«…∆≈ְְֲִִֵֶַַַָ

נג).ŒÏÚ˜¯�˙(È·)הּפתח: למעלה(זבחים ֶַַ««¿…ְְַָ

מּמׁש: הּדם:.Ìc‰ŒÏkŒ˙‡Âּבּקרנֹות ‡ŒÏׁשירי ְַַָָ¿∆»«»ְֵַָָ∆
ÁaÊn‰ „BÒÈ.(דמדות ג' ּבית(פרק ּבליטת ּכמין ¿«ƒ¿≈«ְְִִֵַ

מן אּמה ׁשעלה לאחר סביב, סביב לֹו עׂשּוי ְִִִִֶַַַָָָָָָקּבּול

‡˙w‰Œ¯·(È‚)הארץ: ‰qÎÓ‰ ·ÏÁ‰.הּוא ֶָָ«≈∆«¿«∆∆«∆∆
טיל"א: ׁשּקֹורין הּכרס, ׁשעל ‰i˙¯˙הּקרּום ˙‡Â. ְִֵֶֶַַַָ¿≈«…∆∆

אובר"ׁש: ׁשּקֹורין דכבדא, טרּפׁשא .k‰ŒÏÚ·„הּוא ְְְְִֶַַָָ««»≈
הּכבד מן עּמּהאף כהנים)יּטל Û¯Nz(È„):(תורת ִִִֵַַָָֹƒ¿…

.L‡a:זֹו אּלא נׂשרפת, חיצֹונה חּטאת מצינּו לא »≈ְִִִֶֶֶַָָָָֹ
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קרּבן ואין ּולכאן, לכאן ׁשּיראה ּכדי הּקרן ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּכנגד
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איל הּקרן צּדי ּבׁשני נראית מּתנה וכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבאלכסֹון,

לכואי סביב, רּוחֹות ּבד' נתּון הּדם נמצא, .ל ְְְִִֵַָָָָָָָ
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רצֹונילפני, ונעׂשה אׁש,.‡M‰:ׁשאמרּתי לׁשֹון ְְְְֲִִֶַַַָָָƒ∆ְֵ
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é"ùø

האׁש: ׁשעל אברים הקטרת (תורת.Ce�z(Î)והיא ְְִִֵֵֶַַַָָָ¿
צו) פרשת ׁשּבתֹוכהנים, האמצעי ּגדר הּסחּוס, הּוא :ְְְִֵֶֶַָָָ

טנדרו"ס: ׁשּקֹורין Ì„Èהאזן, Ô‰a.ּובּפרק הּגּודל, ִֶֶָֹ…∆»»ֶֶַַָ

אֹו.‰ÏÁ·(Î·)האמצעי: הּדּקים, חלב זה ְִֶָָ«≈∆ִֵֶֶַַ

מט)הּקיבה ּולמּטה,.ÈÏ‡‰Â‰:(חולין הּכליֹות מן ֵַָ¿»«¿»ְְִַַָָ

ּבוּיקרא ׁשּמפרׁש ט)ּכמֹו העצה(ג "לעּמת ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

הּפר ּובאמּורי יֹועצֹות. ׁשהּכליֹות מקֹום ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָיסירּנה",

ּבכבׂש אּלא קרבה אליה ׁשאין 'אליה', נאמר ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלא

אליה: טעּונים אין ועז ׁשֹור אבל ואיל, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָוכבׂשה

ÔÈÓi‰ ˜BL ˙‡Â.הּימין ּבׁשֹוק הקטרה מצינּו לא ¿≈«»ƒְְִִַַָָָָֹ

ּבלבד:עם זֹו אּלא ‰e‡האמּורים, ÌÈ‡lÓ ÏÈ‡ Èk. ְִִִֵֶָָָƒ≈ƒÀƒ
ּבּכל. ׁשהׁשלם ׁשלמּות, לׁשֹון הּכתּובׁשלמים מּגיד ְְְְִִֵֶַַַַָָֹֻ

לּמזּבח, ׁשלֹום ׁשּמׂשימים ׁשלמים, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָׁשהּמּלּואים

החזה מצריכֹו אני לכ ולּבעלים. העבֹודה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָּולעֹובד

מׁשה וזהּו למנה, העבֹודה לעֹובד לֹו ְְְְֲִֵֶֶָָָָֹלהיֹות

ׁשהם ּובניו, אהרן אכלּו והּׁשאר ּבּמּלּואים, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּׁשּמׁש

ּבענין: ּכּמפרׁש ÌÁÏ(Î‚)ּבעלים ¯kÎÂ.מן ְְְִִַָָָָֹ¿ƒ«∆∆ִ

ÔÓL.החּלֹות: ÌÁÏ ˙lÁÂתורתהרבּוכהמּמין) ַַ¿««∆∆∆∆ְִִָָ

עה).È˜¯Â˜:כהנים) אחד(מנחות הרקיקין, מן ¿»ƒְִִִֶָָ

לחם ּתרּומת מצינּו ולא ומין. מין ׁשּבכל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמעׂשר

לחמי ׁשּתרּומת ּבלבד, זֹו אּלא נקטרת זבח עם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּבא

וׁשֹוק, חזה עם לּכהנים נתּונה נזיר ואיל ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹּתֹודה

ּבלבד: חזה אּלא למנה, למׁשה היה לא ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּומּזה

(„Î)zÙ�‰Â 'B‚Â Ô¯‰‡ Ètk ÏÚ.עסּוקין ׁשניהם ««≈«¬…¿¿≈«¿»ְֲִֵֶ
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¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ˜B¯Ê˙Â¿ƒ¿»¿»««¿¿»¿

:¯BÁÒכאÏÚ Èc ‡Óc ÔÓ ·q˙Â ¿¿ƒ«ƒ¿»ƒ«

Èc˙Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓe ‡Áa„Ó«¿¿»ƒƒ¿»ƒ¿»¿«≈

ÏÚÂ È‰BLe·Ï ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ««¬…¿«¿ƒ¿«

dnÚ È‰B�· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰B�a¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈

È‰B�·e È‰BLe·Ïe ‡e‰ Lc˜˙ÈÂ¿ƒ¿««¿ƒ¿ƒ

:dnÚ È‰B�· ÈLe·Ïeכב·q˙Â ¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ«

˙ÈÂ ‡˙Èl‡Â ‡a¯z ‡¯Îc ÔÓƒƒ¿»«¿»¿«ƒ»¿»

¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁ„ ‡a¯z«¿»¿»≈»«»¿»¬«

‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k«¿»¿»«¿≈»¿»¿»«¿»

È¯‡ ‡�ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰ÈÏÚ Ècƒ¬≈∆¿»»¿«ƒ»¬≈

:‡e‰ ‡�a¯˜ ¯Îcכג‡zÙe ¿«À¿»»ƒ»

ÁLÓ ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e „Á ÌÁÏ„ƒ¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«

‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓ „Á ‚BtÒ‡Â ‡„Á¬»¿∆¿«ƒ«»¿«ƒ«»

:ÈÈ Ì„˜ ÈcכדÏÚ ‡lÎ ÈeL˙e ƒ√»¿»¿«ƒ…»«

é"ùø

האׁש: ׁשעל אברים הקטרת (תורת.Ce�z(Î)והיא ְְִִֵֵֶַַַָָָ¿
צו) פרשת ׁשּבתֹוכהנים, האמצעי ּגדר הּסחּוס, הּוא :ְְְִֵֶֶַָָָ

טנדרו"ס: ׁשּקֹורין Ì„Èהאזן, Ô‰a.ּובּפרק הּגּודל, ִֶֶָֹ…∆»»ֶֶַַָ

אֹו.‰ÏÁ·(Î·)האמצעי: הּדּקים, חלב זה ְִֶָָ«≈∆ִֵֶֶַַ

מט)הּקיבה ּולמּטה,.ÈÏ‡‰Â‰:(חולין הּכליֹות מן ֵַָ¿»«¿»ְְִַַָָ

ּבוּיקרא ׁשּמפרׁש ט)ּכמֹו העצה(ג "לעּמת ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

הּפר ּובאמּורי יֹועצֹות. ׁשהּכליֹות מקֹום ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָיסירּנה",

ּבכבׂש אּלא קרבה אליה ׁשאין 'אליה', נאמר ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלא

אליה: טעּונים אין ועז ׁשֹור אבל ואיל, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָוכבׂשה

ÔÈÓi‰ ˜BL ˙‡Â.הּימין ּבׁשֹוק הקטרה מצינּו לא ¿≈«»ƒְְִִַַָָָָֹ

ּבלבד:עם זֹו אּלא ‰e‡האמּורים, ÌÈ‡lÓ ÏÈ‡ Èk. ְִִִֵֶָָָƒ≈ƒÀƒ
ּבּכל. ׁשהׁשלם ׁשלמּות, לׁשֹון הּכתּובׁשלמים מּגיד ְְְְִִֵֶַַַַָָֹֻ

לּמזּבח, ׁשלֹום ׁשּמׂשימים ׁשלמים, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָׁשהּמּלּואים

החזה מצריכֹו אני לכ ולּבעלים. העבֹודה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָּולעֹובד

מׁשה וזהּו למנה, העבֹודה לעֹובד לֹו ְְְְֲִֵֶֶָָָָֹלהיֹות

ׁשהם ּובניו, אהרן אכלּו והּׁשאר ּבּמּלּואים, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּׁשּמׁש

ּבענין: ּכּמפרׁש ÌÁÏ(Î‚)ּבעלים ¯kÎÂ.מן ְְְִִַָָָָֹ¿ƒ«∆∆ִ

ÔÓL.החּלֹות: ÌÁÏ ˙lÁÂתורתהרבּוכהמּמין) ַַ¿««∆∆∆∆ְִִָָ

עה).È˜¯Â˜:כהנים) אחד(מנחות הרקיקין, מן ¿»ƒְִִִֶָָ

לחם ּתרּומת מצינּו ולא ומין. מין ׁשּבכל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמעׂשר

לחמי ׁשּתרּומת ּבלבד, זֹו אּלא נקטרת זבח עם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּבא

וׁשֹוק, חזה עם לּכהנים נתּונה נזיר ואיל ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹּתֹודה

ּבלבד: חזה אּלא למנה, למׁשה היה לא ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּומּזה

(„Î)zÙ�‰Â 'B‚Â Ô¯‰‡ Ètk ÏÚ.עסּוקין ׁשניהם ««≈«¬…¿¿≈«¿»ְֲִֵֶ



��devzhkiying meiqelwpe`

ýåýé éðôì äôeðz íúà zôðäå åéðá étki''yx: ©¥´¨¨®§¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
äëäçaænä zøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬©¦§¥−¨

äìòä-ìràeä äMà ýåýé éðôì çBçéð çéøì ©¨«Ÿ¨®§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦¤¬−
ýåýéìi''yx:åëìéàî äæçä-úà zç÷ìå ©«Ÿ̈«§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³

äôeðz Búà zôðäå ïøäàì øLà íéàlnä©¦ª¦Æ£¤´§©«£½Ÿ§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈
äðîì Eì äéäå ýåýé éðôìi''yx:æëzLc÷å ¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−§¨¨«§¦©§º̈

úà|øLà äîeøzä ÷BL úàå äôeðzä äæç ¥´£¥´©§À̈§¥Æ´©§½̈£¤¬
ðeäøLàî íéàlnä ìéàî íøeä øLàå ó ©−©«£¤´¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬

åéðáì øLàîe ïøäàìi''yx:çëïøäàì äéäå §©«£−Ÿ¥«£¤¬§¨¨«§¨¨Á§©«£¸Ÿ
ék ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ§¥´¦§¨¥½¦¬
ìàøNé-éða úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³§¥«¦§¨¥Æ

ýåýéì íúîeøz íäéîìL éçáfîi''yx:èëéãâáe ¦¦§¥´©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«¦§¥³
åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£¨®

íãé-úà íá-àlîìe íäá äçLîìi''yx: §¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«
ì-ìà àáé øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé úráL¦§©´¨¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈¦¨¨®£¤¬¨²Ÿ¤

È‰B�·„ ‡„È ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„È¿»¿«¬…¿«¿»ƒ¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ ÔB‰˙È ÌÈ¯˙e¿ƒ»¿¬»»√»¿»

È˙כה ·q˙Â˜Èq˙Â ÔB‰È„ÈÓ ÔB‰ ¿ƒ«»¿ƒ≈¿«≈

‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«¬»»¿ƒ¿«»»

Ì„˜ ‡e‰ ‡�a¯˜ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»√»¿»À¿»»√»

:ÈÈכו¯ÎcÓ ‡È„Á ˙È ·q˙Â ¿»¿ƒ«»∆¿»ƒ¿«

d˙È ÌÈ¯˙e Ô¯‰‡Ï Èc ‡i�a¯À̃¿»«»ƒ¿«¬…¿ƒ»≈

:˜ÏÁÏ CÏ È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡¬»»√»¿»ƒ≈»»√»

„‡¯eÓ˙‡כז ‡È„Á ˙È Lc˜˙e¿«≈»∆¿»«¬»»

Ì¯z‡ Èc ‡˙eL¯Ù‡„ ‡˜BL ˙ÈÂ¿»»¿«¿»»ƒƒ»«

ÈcÓ ‡i�a¯˜ ¯ÎcÓ L¯Ùz‡ È„Â¿ƒƒ«¿»ƒ¿«À¿»«»ƒƒ

:È‰B�·Ï ÈcÓe Ô¯‰‡ÏכחÈ‰ÈÂ ¿«¬…ƒƒƒ¿ƒƒ≈

ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ï¿«¬…¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ

‡e‰ ‡˙eL¯Ù‡ È¯‡ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈¬≈«¿»»

Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ È‰È ‡˙eL¯Ù‡Â¿«¿»»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÔB‰˙eL¯Ù‡ ÔB‰ÈL„e˜ ˙ÒÎpÓƒƒ¿«¿≈«¿»¿

:ÈÈ Ì„˜כטÈc ‡L„e˜ ÈLe·Ïe √»¿»¿≈¿»ƒ

È‰B¯˙a È‰B�·Ï ÔB‰È Ô¯‰‡Ï¿«¬…¿ƒ¿ƒ«¿ƒ

˙È ÔB‰· ‡·¯˜Ïe ÔB‰· ‰‡k„Ï¿«»»¿¿»»»¿»

:ÔB‰�a¯˜לÔÈÓBÈ ˙Ú·L À¿»¿ƒ¿«ƒ

È‰B�aÓ È‰B˙BÁz ‡�‰k ÔepLaÏÈ«¿≈ƒ«¬»¿ƒƒ¿ƒ

é"ùø

ידֹו מּניח ּכהן ּכיצד? הא והּכהן, הּבעלים ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹּבתנּופה,

ּובניו אהרן היּו ּובזה ּומניף, הּבעלים יד ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹּתחת

ּכהן: ּומׁשה סב).Ùe�z‰ּבעלים מֹולי(מנחות ְִֵֶָֹֹ¿»ִ

ּותנּופהּומביא ׁשּלֹו, העֹולם רּוחֹות ׁשארּבע למי ְְְִִֵֶֶַַָָָ

ּתרּומה, רעֹות. ורּוחֹות ּפרענּיֹות ּומבּטלת ְְְְְֶֶֶֶַַָָָֻֻמעּכבת

ּומעּכבת ׁשּלֹו, והארץ ׁשהּׁשמים למי ּומֹוריד ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמעלה

רעים: ‰ÏÚ‰(Î‰)טללים ÏÚ.הראׁשֹון האיל על ְִִָָ«»…»ִִַַָָ

�ÁBÁÈעֹולה:ׁשהעלית ÁÈ¯Ï.למי רּוח, לנחת ֱֵֶֶָָ¿≈«ƒ«ְְִַַַ

רצֹונֹו: ונעׂשה נּתן:.‡M‰ׁשאמר לׁשמֹו.Ï‰'לאׁש ְְֲֶַַָָƒ∆ְִֵַ«ְִ

מקֹום: והבאה,.Ùe�z‰(ÂÎ)ׁשל הֹולכה לׁשֹון ֶָ¿»ְֲַָָָָ

ּבלע"ז: ‰Ùe�z‰(ÊÎ)וינטלי"ר ‰ÊÁ ˙‡ zLc˜Â ְַַ¿ƒ«¿»≈¬≈«¿»
'B‚Â ‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â.להיֹות לדֹורֹות, קּדׁשם ¿≈«¿»¿ְְְִֵַ

וׁשֹוק ּבחזה] [נ"א ּכחזה והנפתם ּתרּומתם ְְֲֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָנֹוהגת

"והיה אּלא: להקטרה, לא אבל ׁשלמים, ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָֹׁשל

לאכל: ּולבניו" ּומֹוריד:.‰Ì¯eלאהרן מעלה לׁשֹון ְְֱֲֶַָָֹֹ»ְֲִֶַ

(ÁÎ)Ï‡¯NÈ È�a ˙‡Ó ÌÏBÚŒ˜ÁÏ.ׁשהּׁשלמים ¿»»≈≈¿≈ƒ¿»≈ְִֶַָ

לּכהן: יּתנּו הּׁשֹוק ואת החזה ואת Èkלּבעלים ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹƒ
‡e‰ ‰Óe¯˙.:הּזה וׁשֹוק ÂÈ�·Ï(ËÎ)החזה ¿»ֶֶֶַָָ¿»»

ÂÈ¯Á‡.ּבגדּלה ׁשּבא .ÁLÓÏ‰אחריו:למי «¬»ְְֲִִֶַָָָֻ¿»¿»
ׂשררה, לׁשֹון ׁשהיא מׁשיחה ׁשּיׁש ּבהם, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלהתּגּדל

יח)ּכמֹו למׁשחה",(במדבר נתּתים ל" קה): :(תהלים ְְְְְִַָָ

ּבמׁשיחי": ּתּגעּו ‡˙Ì„ÈŒ"אל Ì·Œ‡lÓÏe.ידי על ְְִִִַָ¿«≈»∆»»ְֵַ

מתלּבׁש הּוא ּגדֹולה:הּבגדים Ú·L˙(Ï)ּבכהּנה ְְְְִִִֵַַָָָֻƒ¿«
ÌÈÓÈ.:רצּופיןÔ‰k‰ ÌLaÏÈ.מּבניו יקּום אׁשר »ƒְִƒ¿»»«…≈ֲִֶָָָ

ּגדֹול:ּתחּתיו ּכהן להיֹות ּכׁשּימּנּוהּו ּגדֹולה, לכהּנה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֻ

„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ ‡·È ¯L‡.(עג ּכהן(יומא אֹותֹו ¬∆»…∆…∆≈ֵֹ

devzhkiying mei qelwpe`

ì ãrBî ìäàLãwa úøLi''yx:àììéà úàå ¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤§¥²¥¬
í÷îa BøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−§¨¬Ÿ

Lã÷i''yx:áììéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå ¨«§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦
ãrBî ìäà çút ìqa øLà íçlä-úàåi''yx: §¤©¤−¤£¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«

âì-úà àlîì íäa øtk øLà íúà eìëàå§¨«§³Ÿ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤
Lã÷-ék ìëàé-àì øæå íúà Lc÷ì íãé̈−̈§©¥´Ÿ¨®§¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤

íäi''yx:ãì-ïîe íéàlnä øNaî øúeé-íàå ¥«§¦¦¨¥º¦§©¯©¦ª¦²¦
Làa øúBpä-úà zôøùå ø÷aä-ãr íçlä©¤−¤©©®Ÿ¤§¨«Ÿ©§¨³¤©¨Æ¨¥½

:àeä Lã÷-ék ìëàé àìäìïøäàì úéùrå ¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤«§¨¦¹Ÿ¨§©«£³Ÿ
úráL äëúà éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦Ÿ¨®¨¦§©¬

íãé àlîz íéîéi''yx:åìäNrz úàhç øôe ¨¦−§©¥¬¨¨«©̧©¹̈©«£¤³
Eøtëa çaænä-ìr úàhçå íéøtkä-ìr íBiì©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ©©¦§¥½©§©¤§−

BLc÷ì Búà zçLîe åéìri''yx:æìíéîé úráL ¨¨®¨«©§¨¬Ÿ−§©§«¦§©´¨¦À

‡LnLÏ ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ÏBÚÈ Ècƒ≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»

:‡L„e˜·לא‡i�a¯˜ ¯Îc ˙ÈÂ ¿¿»¿»¿«À¿»«»

¯˙‡a d¯Òa ˙È ÏM·˙e ·qzƒ»¿«≈»ƒ¿≈«¬«

:LÈc˜לב˙È È‰B�·e Ô¯‰‡ ÏeÎÈÂ «ƒ¿≈«¬…¿ƒ»

‡lÒ· Èc ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ ‡¯Îc ¯Òa¿«ƒ¿»¿»«¿»ƒ¿«»

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙ÏלגÔeÏÎÈÈÂ ƒ¿««¿«ƒ¿»¿≈¿

˙È ‡·¯˜Ï ÔB‰a ¯tk˙È Èc ÔB‰˙È»¿ƒƒ¿««¿¿»»»»

È�BlÁÂ ÔB‰˙È ‡Lc˜Ï ÔB‰�a¯À̃¿»¿¿«»»»¿¿ƒ«

:Ôep‡ ‡L„e˜ È¯‡ ÏeÎÈÈ ‡Ï»≈¬≈¿»ƒ

˜¯i�a‡לד ¯ÒaÓ ¯‡zLÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿»«ƒ¿«À¿»«»

˙È „È˜B˙Â ‡¯Ùˆ „Ú ‡ÓÁÏ ÔÓeƒ«¿»««¿»¿ƒ»

È¯‡ ÏÎ‡˙È ‡Ï ‡¯e�a ¯‡zL‡c¿ƒ¿»«¿»»ƒ¿¬≈¬≈

:‡e‰ ‡L„e˜להÔ¯‰‡Ï „aÚ˙Â ¿»¿«¿≈¿«¬…

C˙È ˙È„wÙ Èc ÏÎk ÔÈ„k È‰B�·ÏÂ¿ƒ¿ƒ¿≈¿…ƒ«≈ƒ»»

:ÔB‰�a¯˜ ·¯˜z ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿»≈À¿»¿

„hÁלו ‡¯B˙Â‡ÓBÈÏ „aÚz ‡˙‡ ¿»¿«»»«¿≈¿»

‡Áa„Ó ÏÚ Èk„˙e ‡i¯etk ÏÚ«ƒ«»¿«≈««¿¿»

d˙È Èa¯˙e È‰BÏÚ C˙e¯tÎa¿«»»¬ƒ¿«≈»≈

:d˙eLc˜ÏלזÔÈÓBÈ ˙Ú·L ¿«»≈ƒ¿«ƒ

é"ùø

ולפנים לפני ליּכנס וזהּוהּמּוכן הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ

אּלא ּכׁשרה הּכּפּורים יֹום עבֹודת ׁשאין ּגדֹול, ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן

ÂÈ�aÓּבֹו: ÂÈzÁz.ּגדֹול לכהן לֹו יׁש ׁשאם מלּמד, «¿»ƒ»»ְְִֵֵֵֶַָֹ

מקֹומֹו, את ממּלא ּתחּתיוּבן ּגדֹול ּכהן ימּנּוהּו ְְְְֵֵֵֶַַַָָֹ

כהנים) ÂÈ�aÓ:(תורת ÂÈzÁz Ô‰k‰.:ראיה מּכאן «…≈«¿»ƒ»»ְִָָָ

נּגּון ,לפיכ מּמׁש. עֹובד ּפֹועל, לׁשֹון ּכהן לׁשֹון ְְְִִֵֵֵַָָָֹּכל

לפניו: נמׁש ˜„L(Ï‡)ּתביר Ì˜Óa.ּבחצר ְְְִִָָָ¿»…»…ֲַַ

מֹועד, הּללּואהל היּו:ׁשהּׁשלמים קדׁשים קדׁשי ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

(·Ï)„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t.:ּכן קרּוי החצר ּכל ∆«…∆≈ֵֵֶָָָ

(‚Ï)Ì˙‡ eÏÎ‡Â.ׁשהם לפי ּובניו, אהרן ¿»¿…»ְֲִֵֶַָָֹ

Ì‰aּבעליהם: ¯tk ¯L‡.זרּות ּכל ותעּוב:להם, ֲֵֶַ¬∆À«»∆ְִֶָָָ

Ì„ÈŒ˙‡ ‡lÓÏ.ולחם ‡˙Ìהּללּו:ּבאיל Lc˜Ï. ¿«≈∆»»ְְִֶֶַַָ¿«≈…»
ונתקּדׁשּו ידיהם נתמּלאּו הּללּו הּמּלּואים ידי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשעל

‰Ì:לכהּנה L„˜ Èk.למדנּו ּומּכאן קדׁשים, קדׁשי ְִָֻƒ…∆≈ְְִִֵַָָָָָ

קדׁשים, קדׁשי האֹוכל לזר הּמקראאזהרה ׁשּנתן ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

הם: דקדׁש מּׁשּום לּדבר ÈNÚÂ˙(Ï‰)טעם ְִֵֶַַַָָֹ¿»ƒ»

‰Îk ÂÈ�·Ïe Ô¯‰‡Ï.,לעּכב וכפל, הּכתּוב ׁשנה ¿«¬…¿»»»»ְְֵַַַָָָָ

לא ּבענין, האמּור מּכל אחד ּדבר חּסר ְִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹׁשאם

ּפסּולה: ועבֹודתם ּכהנים להיֹות ידיהם ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹנתמּלאּו

‰Î˙‡.אֹות lÓz‡:ּכמֹו ÌÈÓÈ ˙Ú·L'B‚Â. …»»ְְƒ¿«»ƒ¿«≈¿
הּללּו, ּובּקרּבנֹות הּזה יֹום:ּבענין ÏÚ(ÂÏ)ּבכל ְְְִֶַַַָָָָָָ«

ÌÈ¯tk‰.מּכל הּמזּבח על לכּפר הּכּפּורים, ּבׁשביל «ƒÀƒְְְִִִִִִֵֵַַַַַָ

ּתמּלא ימים "ׁשבעת ׁשּנאמר: ּולפי ותעּוב, ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָזרּות

ּכגֹון ּבׁשבילם, הּבא ּדבר אּלא לי אין ְְִִִֵֶַָָָָָָָידם",

ּכגֹון הּמזּבח, ּבׁשביל הּבא אבל והּלחם, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהאילים

הצר לכ ׁשמענּו. לא הּמזּבח לחּטּוי ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֻּפר

ּכּפרת אֹומר: ּכהנים' 'ּתֹורת ּומדרׁש זה. ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹמקרא

ּגזּול ּדבר איׁש התנּדב ׁשּמא הצר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּמזּבח

והּמזּבח: הּמׁשּכן לׁשֹון.hÁÂ‡˙ּבמלאכת ּותדּכי, ְְְְִִִֵֶֶַַַָ¿ƒ≈»ְְֵַ

חּטּוי: קרּוי ּבאצּבע, הּנתּונים ּדמים zÁLÓeמּתנת ְְְְִִִֶַַַַָָ»«¿»
B˙‡.ּכ"ף ּכמין הּמׁשיחֹות וכל הּמׁשחה, ּבׁשמן …ְְְְְִִִֶֶַַָָָ

˜„L(ÊÏ)יונית: ÁaÊn‰ ‰È‰Â.היא ּומה ְִָ¿»»«ƒ¿≈«…∆ִַ
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ì ãrBî ìäàLãwa úøLi''yx:àììéà úàå ¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤§¥²¥¬
í÷îa BøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−§¨¬Ÿ

Lã÷i''yx:áììéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå ¨«§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦
ãrBî ìäà çút ìqa øLà íçlä-úàåi''yx: §¤©¤−¤£¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«

âì-úà àlîì íäa øtk øLà íúà eìëàå§¨«§³Ÿ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤
Lã÷-ék ìëàé-àì øæå íúà Lc÷ì íãé̈−̈§©¥´Ÿ¨®§¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤

íäi''yx:ãì-ïîe íéàlnä øNaî øúeé-íàå ¥«§¦¦¨¥º¦§©¯©¦ª¦²¦
Làa øúBpä-úà zôøùå ø÷aä-ãr íçlä©¤−¤©©®Ÿ¤§¨«Ÿ©§¨³¤©¨Æ¨¥½

:àeä Lã÷-ék ìëàé àìäìïøäàì úéùrå ¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤«§¨¦¹Ÿ¨§©«£³Ÿ
úráL äëúà éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦Ÿ¨®¨¦§©¬

íãé àlîz íéîéi''yx:åìäNrz úàhç øôe ¨¦−§©¥¬¨¨«©̧©¹̈©«£¤³
Eøtëa çaænä-ìr úàhçå íéøtkä-ìr íBiì©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ©©¦§¥½©§©¤§−

BLc÷ì Búà zçLîe åéìri''yx:æìíéîé úráL ¨¨®¨«©§¨¬Ÿ−§©§«¦§©´¨¦À

‡LnLÏ ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ÏBÚÈ Ècƒ≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»

:‡L„e˜·לא‡i�a¯˜ ¯Îc ˙ÈÂ ¿¿»¿»¿«À¿»«»

¯˙‡a d¯Òa ˙È ÏM·˙e ·qzƒ»¿«≈»ƒ¿≈«¬«

:LÈc˜לב˙È È‰B�·e Ô¯‰‡ ÏeÎÈÂ «ƒ¿≈«¬…¿ƒ»

‡lÒ· Èc ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ ‡¯Îc ¯Òa¿«ƒ¿»¿»«¿»ƒ¿«»

:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙ÏלגÔeÏÎÈÈÂ ƒ¿««¿«ƒ¿»¿≈¿

˙È ‡·¯˜Ï ÔB‰a ¯tk˙È Èc ÔB‰˙È»¿ƒƒ¿««¿¿»»»»

È�BlÁÂ ÔB‰˙È ‡Lc˜Ï ÔB‰�a¯À̃¿»¿¿«»»»¿¿ƒ«

:Ôep‡ ‡L„e˜ È¯‡ ÏeÎÈÈ ‡Ï»≈¬≈¿»ƒ

˜¯i�a‡לד ¯ÒaÓ ¯‡zLÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿»«ƒ¿«À¿»«»

˙È „È˜B˙Â ‡¯Ùˆ „Ú ‡ÓÁÏ ÔÓeƒ«¿»««¿»¿ƒ»

È¯‡ ÏÎ‡˙È ‡Ï ‡¯e�a ¯‡zL‡c¿ƒ¿»«¿»»ƒ¿¬≈¬≈

:‡e‰ ‡L„e˜להÔ¯‰‡Ï „aÚ˙Â ¿»¿«¿≈¿«¬…

C˙È ˙È„wÙ Èc ÏÎk ÔÈ„k È‰B�·ÏÂ¿ƒ¿ƒ¿≈¿…ƒ«≈ƒ»»

:ÔB‰�a¯˜ ·¯˜z ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿»≈À¿»¿

„hÁלו ‡¯B˙Â‡ÓBÈÏ „aÚz ‡˙‡ ¿»¿«»»«¿≈¿»

‡Áa„Ó ÏÚ Èk„˙e ‡i¯etk ÏÚ«ƒ«»¿«≈««¿¿»

d˙È Èa¯˙e È‰BÏÚ C˙e¯tÎa¿«»»¬ƒ¿«≈»≈

:d˙eLc˜ÏלזÔÈÓBÈ ˙Ú·L ¿«»≈ƒ¿«ƒ

é"ùø

ולפנים לפני ליּכנס וזהּוהּמּוכן הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ

אּלא ּכׁשרה הּכּפּורים יֹום עבֹודת ׁשאין ּגדֹול, ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן

ÂÈ�aÓּבֹו: ÂÈzÁz.ּגדֹול לכהן לֹו יׁש ׁשאם מלּמד, «¿»ƒ»»ְְִֵֵֵֶַָֹ

מקֹומֹו, את ממּלא ּתחּתיוּבן ּגדֹול ּכהן ימּנּוהּו ְְְְֵֵֵֶַַַָָֹ

כהנים) ÂÈ�aÓ:(תורת ÂÈzÁz Ô‰k‰.:ראיה מּכאן «…≈«¿»ƒ»»ְִָָָ

נּגּון ,לפיכ מּמׁש. עֹובד ּפֹועל, לׁשֹון ּכהן לׁשֹון ְְְִִֵֵֵַָָָֹּכל

לפניו: נמׁש ˜„L(Ï‡)ּתביר Ì˜Óa.ּבחצר ְְְִִָָָ¿»…»…ֲַַ

מֹועד, הּללּואהל היּו:ׁשהּׁשלמים קדׁשים קדׁשי ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

(·Ï)„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t.:ּכן קרּוי החצר ּכל ∆«…∆≈ֵֵֶָָָ

(‚Ï)Ì˙‡ eÏÎ‡Â.ׁשהם לפי ּובניו, אהרן ¿»¿…»ְֲִֵֶַָָֹ

Ì‰aּבעליהם: ¯tk ¯L‡.זרּות ּכל ותעּוב:להם, ֲֵֶַ¬∆À«»∆ְִֶָָָ

Ì„ÈŒ˙‡ ‡lÓÏ.ולחם ‡˙Ìהּללּו:ּבאיל Lc˜Ï. ¿«≈∆»»ְְִֶֶַַָ¿«≈…»
ונתקּדׁשּו ידיהם נתמּלאּו הּללּו הּמּלּואים ידי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשעל

‰Ì:לכהּנה L„˜ Èk.למדנּו ּומּכאן קדׁשים, קדׁשי ְִָֻƒ…∆≈ְְִִֵַָָָָָ

קדׁשים, קדׁשי האֹוכל לזר הּמקראאזהרה ׁשּנתן ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

הם: דקדׁש מּׁשּום לּדבר ÈNÚÂ˙(Ï‰)טעם ְִֵֶַַַָָֹ¿»ƒ»

‰Îk ÂÈ�·Ïe Ô¯‰‡Ï.,לעּכב וכפל, הּכתּוב ׁשנה ¿«¬…¿»»»»ְְֵַַַָָָָ

לא ּבענין, האמּור מּכל אחד ּדבר חּסר ְִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹׁשאם

ּפסּולה: ועבֹודתם ּכהנים להיֹות ידיהם ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹנתמּלאּו

‰Î˙‡.אֹות lÓz‡:ּכמֹו ÌÈÓÈ ˙Ú·L'B‚Â. …»»ְְƒ¿«»ƒ¿«≈¿
הּללּו, ּובּקרּבנֹות הּזה יֹום:ּבענין ÏÚ(ÂÏ)ּבכל ְְְִֶַַַָָָָָָ«

ÌÈ¯tk‰.מּכל הּמזּבח על לכּפר הּכּפּורים, ּבׁשביל «ƒÀƒְְְִִִִִִֵֵַַַַַָ

ּתמּלא ימים "ׁשבעת ׁשּנאמר: ּולפי ותעּוב, ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָזרּות

ּכגֹון ּבׁשבילם, הּבא ּדבר אּלא לי אין ְְִִִֵֶַָָָָָָָידם",

ּכגֹון הּמזּבח, ּבׁשביל הּבא אבל והּלחם, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהאילים

הצר לכ ׁשמענּו. לא הּמזּבח לחּטּוי ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֻּפר

ּכּפרת אֹומר: ּכהנים' 'ּתֹורת ּומדרׁש זה. ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹמקרא

ּגזּול ּדבר איׁש התנּדב ׁשּמא הצר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּמזּבח

והּמזּבח: הּמׁשּכן לׁשֹון.hÁÂ‡˙ּבמלאכת ּותדּכי, ְְְְִִִֵֶֶַַַָ¿ƒ≈»ְְֵַ

חּטּוי: קרּוי ּבאצּבע, הּנתּונים ּדמים zÁLÓeמּתנת ְְְְִִִֶַַַַָָ»«¿»
B˙‡.ּכ"ף ּכמין הּמׁשיחֹות וכל הּמׁשחה, ּבׁשמן …ְְְְְִִִֶֶַַָָָ

˜„L(ÊÏ)יונית: ÁaÊn‰ ‰È‰Â.היא ּומה ְִָ¿»»«ƒ¿≈«…∆ִַ
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çaænä äéäå Búà zLc÷å çaænä-ìr øtëz§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®§¨¨³©¦§¥̧©Æ
Lc÷é çaæna râpä-ìk íéLã÷ Lã÷i''yx:ñ ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©¦§¨«

éùùçìíéNák çaænä-ìr äNrz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯
:ãéîz íBiì íéðL äðL-éðaèìNákä-úà §¥«¨¨²§©¬¦©−¨¦«¤©¤¬¤

éðMä Nákä úàå ø÷aá äNrz ãçàä̈«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½
:íéaørä ïéa äNrzîìeìa úìñ ïøOrå ©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸

ïéé ïéää úréáø Cñðå ïéää òáø úéúk ïîLa§¤³¤¨¦Æ¤´©©¦½§¥¾¤§¦¦¬©¦−®̈¦
ãçàä Nákìi''yx:àîéðMä Nákä úàå ©¤−¤¨«¤¨«§¥Æ©¤´¤©¥¦½

dkñðëe ø÷aä úçðîk íéaørä ïéa äNrz©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§¨Æ
ýåýéì äMà ççéð çéøì dl-äNrzi''yx: ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«
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קרּבן אפּלּו יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻקדּׁשתֹו?

ׁשּלא להכׁשירֹו הּמזּבח קּדׁשֹו עליו, ׁשעלה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּפסּול

יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל ׁשּנאמר: מּתֹו ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָירד.

ּדבר ּכגֹון ראּוי, ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין אני ְֲִֵֵֵֵֶַָָָָׁשֹומע

והּנרּבע, הרֹובע ּכגֹון: ּבּקדׁש, ּפסּולֹו היה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

ונעבד לֹומר:ּומקצה ּתלמּוד ּבהן? וכּיֹוצא והּטרפה ְְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

אחריו הּסמּו ּתעׂשה" אׁשר פרשת"וזה כהנים (תורת ְֲֲֲֶֶֶַַַָָ

לֹוצו) ׁשּנראה ראּויה, ּכל אף ראּויה, עֹולה מה ,ְְְִֶַָָָָָָ

והּיֹוצא הּלן ּכגֹון: לעזרה מּׁשּבא ונפסל ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּכבר

לזמּנֹו חּוץ ּבמחׁשבת וׁשּנׁשחט וחּוץוהּטמא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ

ּבהן וכּיֹוצא נז)למקֹומֹו ÏÒ˙(Ó):(זבחים Ô¯OÚÂ. ְְִֵֶַָ¿ƒ»……∆
וחמׁש ּביצים מ"ג האיפה, ÔÓLaּביצה:עׂשירית ְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ¿∆∆

˙È˙k.,להכׁשיר אּלא 'ּכתית', נאמר לחֹובה לא »ƒְְְֱִִֶֶַַָָָֹ

ולא למאֹור ּומׁשמע לּמאֹור" "ּכתית ׁשּנאמר ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָֹלפי

ּכאן לֹומר ּתלמּוד למנחֹות? לפסלֹו יכֹול ְְְְְִִַַָָָָָלמנחֹות,

למעט אּלא לּמאֹור" "ּכתית נאמר ולא ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹ"ּכתית",

ּבריחים הּטחּון ׁשאף ּכתית, צרי ׁשאין ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמנחֹות

ּבהן פו)ּכׁשר ‰‰ÔÈ:(מנחות Ú·¯.:לֹוגין ׁשלׁשה ֵֶָָ∆««ƒְִָֹ

CÒ�Â.,ׁשנילספלים סּכה: ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ¿≈∆ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֻ

ּכמין ּומנּקבים הּמזּבח ּבראׁש היּו ּכסף ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻספלים

מקּלח והּוא לתֹוכֹו, הּיין נֹותן ּדּקים. חטמין ְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָׁשני

יֹורד ּומּׁשם הּמזּבח ּגג על ונֹופל החטם ּדר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹויֹוצא

יֹורדלּׁשיתין הּנחׁשת ּובמזּבח עֹולמים, ּבית ּבמזּבח ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹ

לארץ: הּמזּבח �ÁÁÈ(Ó‡)מן ÁÈ¯Ï.הּמנחה על ְִִֵֶַַָָ¿≈«ƒ…«ְִַַָ

הקרבתם: וסדר ּכליל, ּכּלּה נסכים ׁשּמנחת ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻנאמר,

ׁשּנאמר הּמנחה, ּכ ואחר ּבתחּלה, (ויקראהאברים ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּומנחה":כג) "עֹולה :(·Ó)„ÈÓz.,יֹום אל מּיֹום ְִָָ»ƒִֶ

ּבנתים: יֹום יפסיק ÌÎÏולא „Úe‡ ¯L‡.ּכׁשאקּבע ְְְִִֵַַֹ¬∆ƒ»≈»∆ְְֶֶַ

אקּבעּנּו ׁשם ,אלי לדּבר מרּבֹותינּומֹועד ויׁש לבא. ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

הּקדֹוׁש היה הּנחׁשת מזּבח ׁשּמעל מּכאן, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלמדים

ויׁש הּמׁשּכן, מּׁשהּוקם מׁשה עם מדּבר הּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּברּו

ׁשּנאמר ּכמֹו הּכּפרת" "מעל כה)אֹומרים: :(שמות ְְֱִֵֶֶֶַַַַֹ

לכם" אּועד ו"אׁשר הּכּפרת", מעל אּת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ"ודּברּתי

אהל על אּלא הּמזּבח, על אמּור אינֹו ּכאן ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהאמּור
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ּבּמקרא: הּנזּכר nL‰(Ó‚)מֹועד Èz„ÚB�Â. ְְִִֵַַָָ¿«¿ƒ»»
ּבדּבּור, עּמם מֹועדאתועד מקֹום הּקֹובע ּכמל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשם: עבדיו עם .È„·Îaהּמׁשּכן:.Lc˜�Âלדּבר ְֲִֵַָָָ¿ƒ¿«ְִַָƒ¿…ƒ
ּתקרי אל אּגדה: ּומדרׁש ּבֹו, ׁשכינתי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּתׁשרה

לֹו רמז ּכאן ׁשּלי. ּבמכּבדים ּבמכּבדי, אּלא ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻֻּבכבדי,

מׁשה ׁשאמר וזהּו הקמתֹו, ּביֹום אהרן ּבני ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹמיתת

י) ּבקרֹובי(ויקרא לאמר ה' ּדּבר אׁשר "הּוא :ְֲִִֵֶֶַֹ

ּבכבדי": "ונקּדׁש ּדּבר? והיכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹאּקדׁש",

(ÂÓ)ÌÎB˙· È�ÎLÏ.:ּבתֹוכם אני לׁשּכן מנת על ¿»¿ƒ¿»ְְְֲִִַַָֹ

(‡)˙¯Ë˜ ¯Ë˜Ó.עׁשן קיטֹור עליו להעלֹות ƒ¿«¿…∆ְֲֲִַַָָ

Bbb(‚)סּמים: מזּבח.‡˙ אבל ּגג, לֹו היה זה ִַ∆«ְֲִֶַַָָָ

אדמה חללֹו ממּלאים אּלא ּגג, לֹו היה לא ְְֲֲִֶַַָָָָָָָָֹהעֹולה

חנּיתם: Ê‰·ּבכל ¯Ê.:ּכהּנה לכתר הּוא סימן ְֲִָָָ≈»»ְְִֶֶָָֻ

(„)ÂÈ˙ÚÏˆ.,זוּיֹות לׁשֹון היא לפיּכאן ּכתרּגּומֹו, «¿…»ְְְְִִִַָָ

ׁשּבׁשני זוּיֹותיו ׁשּתי על צּדיו", ׁשני "על ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:

הּטּבעֹות.È‰Â‰צּדיו: ÌÈz·Ïהאּלה:מעׂשה ִָ¿»»ֲֵֵֶַַַָָ¿»ƒ
ÌÈc·Ï.הּטּבעת ּתהיה ּבית È�ÙÏ(Â)לבד:לכל ¿«ƒְְְִִֶַַַַַָָƒ¿≈
˙Î¯t‰.לצפֹון הארֹון מּכנגד מׁשּו ּתאמר ׁשּמא «»…∆ְְִֶֶֶַָָָָָֹ
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ì íéøöî õøàî íúà éúàöBä øLàéðëL £¤̧¥¯¦Ÿ¨²¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´

íäéäìà ýåýé éðà íëBúái''yx:ôéòéáù §¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
ìàíéhL éör úøè÷ øè÷î çaæî úéNrå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬¦¦−

Búà äNrzi''yx:áBaçø änàå Bkøà änà ©«£¤¬Ÿ«©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ
:åéúðø÷ epnî Búî÷ íéúnàå äéäé reáø̈´©¦«§¤½§©¨©−¦«Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«

âåéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²
áäæ øæ Bl úéNrå åéúðø÷-úàå áéáñ̈¦−§¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈

áéáñi''yx:ãBl-äNrz áäæ úòaè ézLe| ¨¦«§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´
éðL-ìr äNrz åéúòìö ézL ìr Bøæì úçzî¦©´©§¥À©µ§¥´©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´
Búà úàNì íécáì íézáì äéäå åécö¦¨®§¨¨Æ§¨¦´§©¦½¨¥¬Ÿ−

änäai''yx:äíéhL éör íécaä-úà úéNrå ¨¥«¨§¨¦¬¨¤©©¦−£¥´¦¦®
:áäæ íúà úétöååúëøtä éðôì Búà äzúðå §¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤

øLà úøtkä éðôì úãrä ïøà-ìr øLà£¤−©£´Ÿ¨«¥ª®¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ

:ÔnzמגÈ�·Ï Ôn˙ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡Â «»∆¡«≈≈¿ƒ«»ƒ¿≈

:È¯˜Èa Lc˜˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿««ƒ»ƒ

ÈÂ˙מד ‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙È Lc˜‡Â∆¡«≈»«¿«ƒ¿»¿»

È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»«¬…¿»¿ƒ

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Lc˜‡¡«≈¿«»»√»»

È�aמה B‚a Èz�ÎL È¯L‡Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈

:dÏ‡Ï ÔB‰Ï ÈÂ‰‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿∆¡≈¿∆¡»

Ècמו ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬ƒ

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È ˙È˜t‡«≈ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ

ÈÈ ‡�‡ ÔB‰È�Èa Èz�ÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿ƒ≈≈¬»¿»

:ÔB‰‰Ï‡א‡Áa„Ó „aÚ˙Â ¡»¬¿«¿≈«¿¿»

‡iÓÒea ˙¯Ë˜ È‰BÏÚ ‡¯Ë˜‡Ï¿«¿»»¬ƒ¿…∆¿«»

:d˙È „aÚz ÔÈhL ÈÚ‡cב‡˙n‡ ¿»≈ƒƒ«¿≈»≈«¿»

È‰È Úa¯Ó dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡À¿≈¿«¿»¿»≈¿««¿≈

:È‰B�¯˜ dpÓ dÓe¯ ÔÈn‡ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈«¿ƒ

‡d¯bג ˙È ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈»ƒ»≈

˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ È‰BÏ˙k ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿¿¿»

·‰„c ¯Èc dÏ „aÚ˙Â È‰B�¯«̃¿ƒ¿«¿∆≈≈ƒ¿«

:¯BÁÒ ¯BÁÒדÔ˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â ¿¿¿«¿≈ƒ¿«

ÏÚ d¯È„Ï Ú¯lÓ dÏ „aÚz ·‰„cƒ¿««¿∆≈ƒ¿«¿≈≈«

ÔÈ¯z ÏÚ „aÚz d˙ÈÂÊ ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿»≈«¿≈«¿≈

‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï È‰ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒƒ≈¿«¿»«¬ƒ«»

:ÔB‰a d˙È ÏhÓÏה˙È „aÚ˙Â ¿ƒ«»≈¿¿«¿≈»

ÔB‰˙È ÈÙÁ˙Â ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈»¿

:‡·‰cו‡zÎ¯t Ì„˜ d˙È Ôz˙Â «¬»¿ƒ≈»≈√»»À¿»

Ì„˜Ï ‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡ ÏÚ Ècƒ«¬»¿«¬»ƒ√»

é"ùø

ּבּמקרא: הּנזּכר nL‰(Ó‚)מֹועד Èz„ÚB�Â. ְְִִֵַַָָ¿«¿ƒ»»
ּבדּבּור, עּמם מֹועדאתועד מקֹום הּקֹובע ּכמל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשם: עבדיו עם .È„·Îaהּמׁשּכן:.Lc˜�Âלדּבר ְֲִֵַָָָ¿ƒ¿«ְִַָƒ¿…ƒ
ּתקרי אל אּגדה: ּומדרׁש ּבֹו, ׁשכינתי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּתׁשרה

לֹו רמז ּכאן ׁשּלי. ּבמכּבדים ּבמכּבדי, אּלא ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻֻּבכבדי,

מׁשה ׁשאמר וזהּו הקמתֹו, ּביֹום אהרן ּבני ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹמיתת

י) ּבקרֹובי(ויקרא לאמר ה' ּדּבר אׁשר "הּוא :ְֲִִֵֶֶַֹ

ּבכבדי": "ונקּדׁש ּדּבר? והיכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹאּקדׁש",

(ÂÓ)ÌÎB˙· È�ÎLÏ.:ּבתֹוכם אני לׁשּכן מנת על ¿»¿ƒ¿»ְְְֲִִַַָֹ

(‡)˙¯Ë˜ ¯Ë˜Ó.עׁשן קיטֹור עליו להעלֹות ƒ¿«¿…∆ְֲֲִַַָָ

Bbb(‚)סּמים: מזּבח.‡˙ אבל ּגג, לֹו היה זה ִַ∆«ְֲִֶַַָָָ

אדמה חללֹו ממּלאים אּלא ּגג, לֹו היה לא ְְֲֲִֶַַָָָָָָָָֹהעֹולה

חנּיתם: Ê‰·ּבכל ¯Ê.:ּכהּנה לכתר הּוא סימן ְֲִָָָ≈»»ְְִֶֶָָֻ

(„)ÂÈ˙ÚÏˆ.,זוּיֹות לׁשֹון היא לפיּכאן ּכתרּגּומֹו, «¿…»ְְְְִִִַָָ

ׁשּבׁשני זוּיֹותיו ׁשּתי על צּדיו", ׁשני "על ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:

הּטּבעֹות.È‰Â‰צּדיו: ÌÈz·Ïהאּלה:מעׂשה ִָ¿»»ֲֵֵֶַַַָָ¿»ƒ
ÌÈc·Ï.הּטּבעת ּתהיה ּבית È�ÙÏ(Â)לבד:לכל ¿«ƒְְְִִֶַַַַַָָƒ¿≈
˙Î¯t‰.לצפֹון הארֹון מּכנגד מׁשּו ּתאמר ׁשּמא «»…∆ְְִֶֶֶַָָָָָֹ



�devzliriay meiqelwpe`

änL Eì ãreà øLà úãrä-ìri''yx:æøéè÷äå ©¨´¥ª½£¤²¦¨¥¬§−¨«¨§¦§¦¬
Báéèéäa ø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìr̈¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤§¥«¦²

äpøéè÷é úøpä-úài''yx:øéèôîçïøäà úìräáe ¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ
ãéîz úøè÷ äpøéè÷é íéaørä ïéa úøpä-úà¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦©§¦¤®¨§¯Ÿ¤¨¦²

íëéúøãì ýåýé éðôìi''yx:èåéìr eìrú-àì ¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«Ÿ©«£¬¨¨²
eëqú àì Cñðå äçðîe äìòå äøæ úøè÷§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤¬Ÿ¦§−

åéìri''yx:éäðMa úçà åéúðø÷-ìr ïøäà øtëå ¨¨«§¦¤³©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®
åéìr øtëé äðMa úçà íéøtkä úàhç ícî¦©º©©´©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ

ýåýéì àeä íéLã÷-Lã÷ íëéúøãìi''yxôôô : §Ÿ́Ÿ¥¤½«Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«
.ïîéñ ì"àëéî .íé÷åñô à"÷

ÔnÊ‡ Èc ‡˙e„‰Ò ÏÚ Èc ‡z¯tk«À¿»ƒ««¬»ƒ¬«≈

:Ônz CÏ È¯ÓÈÓזÈ‰BÏÚ ¯Ë˜ÈÂ ≈¿ƒ»«»¿«¿«¬ƒ

¯Ùˆa ¯Ùˆa ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ Ô¯‰‡«¬…¿…∆¿ƒƒ¿«ƒ¿«

:dp˜qÈ ‡i�ÈˆBa ˙È d˙e�˜˙‡a¿«¿»≈»ƒ«»«≈ƒ«

i�ÈˆBa‡ח ˙È Ô¯‰‡ ˙e˜Ï„‡·e¿«¿»«¬…»ƒ«»

˙¯Ë˜ dp˜qÈ ‡iLÓL ÔÈa≈ƒ¿«»«≈ƒ«¿…∆

:ÔBÎÈ¯„Ï ÈÈ Ì„˜ ‡¯È„˙ ‡iÓÒea¿«»¿ƒ»√»¿»¿»≈

˜Ë¯˙ט È‰BÏÚ Ôe˜q˙ ‡Ï»«¿¬ƒ¿…∆

‡˙Á�Óe ‡˙ÏÚÂ ÔÈ‡¯Îe� ÔÈÓÒea¿ƒ¿»ƒ«¬»»ƒ¿»»

:È‰BÏÚ ÔeÎq�˙ ‡Ï ‡kÒ�Â¿ƒ¿»»¿«¿¬ƒ

Á„‡י È‰B�¯˜ ÏÚ Ô¯‰‡ ¯tÎÈÂƒ«≈«¬…««¿ƒ¬»

‡i¯etk ˙‡hÁ ‡ÓcÓ ‡zLa¿«»ƒ¿»««ƒ«»

ÔBÎÈ¯„Ï È‰BÏÚ ¯tÎÈ ‡zL· ‡„Á¬»¿«»¿«≈¬ƒ¿»≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ÙÙÙ …∆¿ƒ√»¿»

é"ùø

מכּון הּכּפרת", "לפני לֹומר: ּתלמּוד לדרֹום? ְְְְִֵֶַַַַָָֹֻאֹו

מּבחּוץ: הארֹון נּקּוי.B·ÈËÈ‰a(Ê)ּכנגד לׁשֹון ְִֶֶַָָ¿≈ƒְִ

ׁשּנׂשרפּו הּפתילֹות מּדׁשן הּמנֹורה ׁשל ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָהּבזיכין

ּובקר: ּבקר ּבכל מטיבן והיה .‰p¯˙ּבּלילה, ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹ«≈…
ּבּמנֹורה, האמּורֹות נרֹות ּכל וכן ּבלע"ז, ְְְֲֵֵַַַָָָלוצי"ׁש

לׁשֹון ׁשהּוא העלאה, ׁשם ׁשּנאמר מּמקֹום ְֱֲִֶֶֶַַָָָָחּוץ

להעלֹות.ÏÚ‰·e˙(Á)הדלקה: ּכׁשּידליקם ְַָָ¿«¬…ְְְֲִֵֶַַ

ׁשחרית.p¯ÈË˜È‰להבּתן: מקטיר ּפרס יֹום, ּבכל ְַַָ«¿ƒ∆»ְְְֲִִַַָָ

הערּבים: ּבין מקטיר ÂÈÏÚ(Ë)ּופרס eÏÚ˙Œ‡Ï. ְְְִִֵַַַָָ…«¬»»
מזּבח Ê¯‰זה:על ˙¯Ë˜.,נדבה ׁשל קטרת ׁשּום ְִֵֶַַ¿…∆»»ְְֶֶָָֹ

מּזֹו חּוץ לֹו זרֹות Á�Óe‰:ּכּלן ‰ÏÚÂ.עֹולה ולא ִָָֻ¿…»ƒ¿»ְָֹ

ׁשל היא ּומנחה ועֹוף, ּבהמה ׁשל עֹולה ְְְְִִִֵֶֶָָָָּומנחה.

‡‰¯Ô(È)לחם: ¯tÎÂ.:ּדמים Ma�‰מּתן ˙Á‡. ֶֶ¿ƒ∆«¬…ִַַָ«««»»
מֹות" ּב"אחרי ׁשּנאמר הּוא הּכּפּורים, (ויקראּביֹום ְְֱֲִִֵֶֶַַַ

עליו":יז) וכּפר ה' לפני אׁשר הּמזּבח אל "ויצא :ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ÌÈ¯tk‰ ˙‡hÁ.הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ּפר הם «««ƒÀƒְִִִֵֶַַָ

וקדׁשיו: מקּדׁש טמאת על ˜„Lהמכּפרים ְְְְְִִַַַַָָָָֻ…∆
ÌÈL„˜.ולא ּבלבד הּללּו לּדברים מקּדׁש הּמזּבח »»ƒְְְְְִִִֵַַַַַָָָֹֻ

אחרת: ֲֶֶַַָלעבֹודה

תצוה 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¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

äåöú úøèôäâî ÷øô ìà÷æçéá

é:úéðëz-úà eããîe íäéúBðBrî eîìkéå úéaä-úà ìàøNé úéa-úà ãbä íãà-ïá äzà©¨´¤¨À̈©¥³¤¥¦§¨¥Æ¤©©½¦§¦¨§−¥£«¥¤®¨§−¤¨§¦«
àéúàå åéúøeö-ìëå åéàáBîe åéàöBîe Búðeëúe úéaä úøeö eùr-øLà ìkî eîìëð-íàå§¦¦§§º¦´Ÿ£¤¨ÀŸ©´©©¿¦§«¨¿«¨¿̈«¨¨´§¨«Ÿ¿̈§¥´

Búøeö-ìk-úà eøîLéå íäéðérì áúëe íúBà òãBä åéúøBz-ìëå åéúøeö-ìëå åéúwç-ìk̈ªŸ¨Á§¨¸Ÿ¨³§¨«Ÿ¨Æ©´½̈§−Ÿ§¥¥¤®§¦§§º¤¨«¨²
:íúBà eùrå åéúwç-ìk-úàåáéáéáñ Bìáb-ìk øää Làø-ìr úéaä úøBz úàæ|áéáñ §¤¨ªŸ−̈§¨¬Ÿ¨«−Ÿ©´©¨®¦©´ŸÂ̈Â̈¨§ªº¨¦³¨¦Æ

:úéaä úøBz úàæ-äpä íéLã÷ Lã÷âéçôèå änà änà úBnàa çaænä úBcî älàå ´Ÿ¤¨¨¦½¦¥−Ÿ©¬©¨«¦§¥̧¤¦³©¦§¥̧©Æ¨©½©¨¬©−̈¨®Ÿ©
:çaænä áb äæå ãçàä úøæ áéáñ dúôN-ìà dìeáâe áçø-änàå änàä ÷éçåãé÷éçîe §¥̧¨©¹̈§©¨ÀŸ©§¨̧¤§¨¨³¨¦Æ¤¤́¨¤½̈§¤−©¬©¦§¥«©¥¥̧

äøærä-ãr äpèwä äøæräîe úçà änà áçøå úBnà íézL äðBzçzä äøærä-ãr õøàä̈¹̈¤©¨£¨¨³©©§¨Æ§©´¦©½§−Ÿ©©¨´¤¨®¥¨£¨¨̧©§©¹̈©¨£¨¨³
:änàä áçøå úBnà òaøà äìBãbäåèúBðøwä äìrîìe ìûéøàäîe úBnà òaøà ìûøääå ©§¨Æ©§©´©½§−Ÿ©¨©¨«§©©§¥−©§©´©®¥¨£¦¥´§©½§¨©§¨−
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Ce¯a,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

,ÌÁ¯ּבמהרה ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,e�ÁnN,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה

ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי

לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .2

זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .3

לוח זמנים לשבוע פרשת תצוה 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.

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת
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הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .2

זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .3

לוח זמנים לשבוע פרשת תצוה 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.

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת
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