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(dgpd)

ÈÎזו בפרשה הנה גו', משכן1תשא דאקרי ובמקדש במשכן העבודה ענין ענין2מבואר ,

הקודמת, בפרשה שגם ואעפ"י במשכן, העקריות מהעבודות הי' שזה הקטרת, מעשה
תצוה ויקהל3פ' פ' הבאה, בפרשה וכן הקטרת, מענין מדובר רק4, מדובר שם אבל ,

הקטרת שהי' וממה לזה, ההכנות דהיינו בפרטות, הענין מבואר זו ובפרשה בכללות,
של לענין ועד שבהם הענין וחומר בזה הקשורים והלאוים שבזה, הענין גודל וכן נעשית,
מאחר זו בפרשה דוקא מבואר החיים דהיפך זה ענין גם אשר עליהם, להעובר החיים היפך
בעזרה חולין כמו לאוים כו"כ ישנם בקרבנות שגם והגם הענין, חומר מבואר שכאן
החיים היפך של לענין עד כ"כ שחמורה לקטרת מגיע זה אין אך וכו', חוץ ושחוטי

במתכונתה. להעושה

‰�‰Âההילולא דיום במאמר וכמשנ"ת המשכן, עבודת ה"ז הקטרת ומעשה הקרבנות ענין
הקטרת), מעשה גם (שכולל הקרבנות עבודת הו"ע ומקדש במשכן העבודה שעיקר
בתוכם, הושכנתי נעשה ועיכ"ז שם) (כמבואר וכו' דוקא שטים מעצי המשכן הי' ולכן

הכחות כל קירוב הו"ע הקרבנות ענין כללות עולה5דהנה דקורבנא רזא אשר להקירוב ועד
דא"ס רזא אכילה6עד נקראים דקרבנות הקטרת, למעשה סתם קרבנות בין חילוק ישנו אך ,

רעיתי7וכמ"ש ישראל נקראים ולכן גו', לאשי לחמי קרבני בשני8את פרנסתי רעיתי דפי' ,
במדרש וכדאיתא כו' הקטרת9תמידין מעשה משא"כ שבשמים, לאביהן מפרנסין ישראל

הריח, ענין ישנו בקרבנות גם הנה שבקדושה ההתכללות ענין שמצד ואע"פ הריח, הו"ע
לה' ניחוח ריח בין10וכמ"ש מחלקים היכן וע"כ האכילה, ענין הם הקרבנות בעיקר אך

הנה בקטרת שדוקא כיון דוקא, קטרת גבי השמאלית, לפרדשקא הימנית דפרדשקא נוקבא
הקרבנות דהנה הלעו"ז, להפך הוא דוקא הקטרת בכח הנה וע"כ הריח, הוא ענינה עיקר
וכמו הלעו"ז שזהו"ע המור ענין גם ישנו בקטרת משא"כ דוקא, בפיך המותר מן צ"ל

הזקן אדמו"ר שהמור11שמבאר רק ולא דכיא, מירא ומרדכי המור בשמן חדשים ששה בענין
בקטרת שהרי הלעו"ז, ענין עם קשור הקטרת מסממני ואחד אחד שכל אלא מלעו"ז, הוא
י"א, מן אחד הוא הקטרת מסממני אחד שכל היינו כו'), א' חסר (ואם סממנים י"א דוקא
שהרי ועוד עשר, אחד ולא עשר הוא) ששם בקדושה (כמו שאינו הלעו"ז ענין הוא שי"א
כנגד הוא הקטרת מסממני אחד שכל דהיינו עשו, אלופי י"א כנגד הם אלו סממנים י"א

בשעתו. וי"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (*

ואילך.)1 לד ל,

וש"נ.)2 א. ב, עירובין

ואילך.)3 ז ל,

כט.)4 לז,

סמ"ו.)5 הבהיר ספר

ב.)6 כו, זח"ג א. רלט, זח"ב

ב.)7 כח, פנחס

ט.)8 א, שה"ש

ב.)9 ז, זח"ג לסוסתי. ע"פ א' שהש"ר

תרד"ע)10 הניחוח ריח את ה' וירח ד"ה ב. לו, ראש עטרת

רפט, ב. קל, זח"ג ואילך). תלו ע' ח"א תער"ב (המשך ואילך

א.

א).)11 צט, א. (צב, פורים דרושי בתו"א
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הזקן אדמו"ר שהמור11שמבאר רק ולא דכיא, מירא ומרדכי המור בשמן חדשים ששה בענין
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א).)11 צט, א. (צב, פורים דרושי בתו"א
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הקטרת שענין הלעו"ז, ענין עם קשור סממנים הי"א מן אחד כל וא"כ עשו, מאלופי אחד
למעלה שמגיע הריח הו"ע שקטרת מאחר הוא לזה והכח לקדושה, הלעו"ז את להפך הוא

מקרבנות. יותר

‰�‰Âלעורר חזק, ריח ודוקא הריח, בכח וע"כ הנפש, בעצם שמגיע הוא הריח מעלת
גורמת שאכילה ואדרבה, האכילה, בכח ואי"ז דוקא הריח בכח שזה מהשינה,

יומא במס' איתא וע"כ שהמאכל12לשינה, מפני יוה"כ, בערב באכילתו למעט צריך שהכ"ג
מה וזהו הנפש, בעצם שמגיע מאחר מהשינה, מעורר ריח משא"כ השינה, את מביא
למטה באדם דכמו הריח, שהו"ע דוקא בקטרת היתה בשנה אחת ביוה"כ הכה"ג שעבודת
בקה"ק, הוא בריח שעבודה במקדש הוא כמו"כ הנפש, עצם את לעורר בכחו הריח הנה
בקטרת, היתה בקה"ק העבודה עיקר אך הקרבנות, דם עם גם לשם נכנס שהי' ואע"פ
לא אדם וכל ע"כ הקטרת ענין מעלת ומצד בקה"ק, הוא ביוה"כ הקטרת מעשה וחידוש

וגו' מועד באהל יוה"כ13יהי' לגבי זה ענין מבואר (שבחסידות השנה בכל וגם כן14, אבל –
השנה בכל כמו15הוא והנה הנפש, בעצם שמגיע הריח שהו"ע הקטרת), מעלת מצד

מהשינה לעורר שבכדי ברוחניות הוא כמו"כ מהשינה לעורר דוקא הריח בכח שבגשמיות
דפורים במאמר נתבאר השינה ענין והנה דוקא, הריח ע"י מש"כ16הוא ישנה17בענין אני

שלבי מאחר אך בגלותא, ישנה ישראל דכנסת שהגם והיינו וגו', דופק דודי קול ער ולבי
פתחי דופק דודי קול ע"כ כאו"א, אצל וער בשלימות היא שבנפש שהיחידה דהיינו ער,
ישנה דאני זה פסוק נתבאר הנ"ל במאמר (והנה תמתי יונתי רעיתי אחותי שיהי' בכדי לי,
דודי הקול דלאחר הוא בהם הביאור אשר וגו', כתנתי את פשטתי הפסוקים והמשך וגו'
אדמו"ר ומביא אלבשנה, איככה כתנתי את פשטתי ישראל כנסת עונה ע"ז הנה דופק)

(עה"פ לשה"ש ברשימותיו הצ"צ ואדמו"ר שה"ש18מהר"ש דבמד"ר וגו') ידו שלח דודי
ממנו שפשטו מלכות ובגדי כהונה בגדי על דקאי איתא, וגו' כתנתי את פשטתי עה"פ
שאני דמאחר ומבארים, לכאן, וכו' כהונה דבגדי השייכות מובן אינו דלכאורה בגלות,
כתנתי, את דפשטתי היא ע"ז התשובה ע"כ מהשינה, לעורר דופק דודי וקול בגלותא ישנה
ניחוח ריח שנק' הקרבנות עבודת שתהי' אפשר אי ולכן כו', כהונה הבגדי לה שחסרים
בגדי דפשטתי ומאחר מהשינה, מעורר והריח הריח, שהו"ע הקטרת מעשה ובפרט לה',
רעיתי אחותי בבחי' להתעורר אלבשנה איככה א"כ והקטרת, הקרבנות ריח ואין כהונה
ביהמ"ק דהנה אטנפם, איככה רגלי את רחצתי הקב"ה בשם הקדש רוח משיבה וע"ז כו',

כמ"ש19נקרא השכינה, השראת הי' ובביהמ"ק הקב"ה, של רגליו ושמי20הדום השמים הנה
את שרחצתי לאחר אך קיימת, תמיהה היא שזו הזה, הבית כי אף יכלכלוך לא השמים
כו'. איככה א"כ המקדש, בבית מתלבש מלהיות אּפגעוואשן זיך האב איך אז ַַָָרגלי,

א.)12 יח,

יז.)13 טז, אחרי

ואילך).)14 א'תקנה (ע' אדם וכל ד"ה יוה"כ אוה"ת

א.)15 מד, יומא

לפ')16 מלכות" ב"דבר (נדפס ואילך פ"ב ההוא בלילה ד"ה

תרומה).

ב.)17 ה, שה"ש

ד.)18 שם,

ב.)19 כח, הימיםֿא דברי

כז.)20 ח, מלכיםֿא

xc` f"h ,`yz t"yg"kyz'd ,

Ù"Ú‡Âתקנום קרבנות כנגד דתפלות הקרבנות ענין ישנו הגלות בזמן ישנו21שגם וכמו"כ ,
וכמבואר קטרת, מנחת שנקראת מנחה, תפלת ענין שזהו עכשיו, הקטרת ענין גם
אלא נענה לא אלי' ואף התפלות, שאר על המנחה תפלת מעלת המבארים בהדרושים

המנחה זו22בתפלת דשבת בהפטרה כמ"ש בפנימיות23, רק היא התפלה שע"י ההמשכה אך .
התורה בענין כמבואר העולמות בחיצוניות גם להיות צריכה שההמשכה וידוע העולמות,

בפה למוציאיהם להיות בתניא24שצריך הזקן אדמו"ר שמאריך וכמו במצוות25דוקא, וכן ,
למטה דוקא הוא ומצות התורה ענין שכללות ועד דוקא, המצוות מעשה להיות צריך

ירדתם דלמצרים גם26בעוה"ז ההמשכה גילוי הוא ידם שעל הוא כן אמנם ובקרבנות ,
רק היא ההמשכה תקנום קרבנות דבמקום התפלות ע"י משא"כ העולמות, בחיצוניות
ע"ז הנה העולמות, בחיצוניות היא ההמשכה המצוות שע"י ולהיות העולמות, בפנימיות

וגו'. כתנתי את פשטתי ישראל כנסת עונה

Ê"ÚÂבשם משיבה דרוה"ק שהגם והיינו החור, מן ידו שלח דודי בהפסוק, ממשיך
דודי אשר ידו, שלח דדודי הענין מצד אבל גו', איככה רגלי את רחצתי הקב"ה
בהמאמר הזקן אדמו"ר שמבאר (וכמו ישראל לנשמות הקב"ה של עצמית האהבה הו"ע

נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק בשיחת ונתבאר לדודי, לפתוח אני קמתי הפסוק ומצד27על ,(
חרות מל' וכן כרפס חור מל' גם הוא דחור החור, מן ידו שלח הנה עצמית, ועי"ז28האהבה

ד' הן שאלו תמתי, יונתי רעיתי דאחותי דרגות הד' לי הפתחי ולאחר לי, הפתחי נעשה
דרחימותא כפולחנא פולחנא דלית האהבה, בענין בהעבודה בין בעבודה29מדריגות ובין ,

הוי'דק דשם אותיות ד' כנגד הן אלו מדריגות דד' המצוות, היתה30יום ליהודים הנה ועי"ז ,
ויקר וששון ושמחה הד'31אורה כנגד הם וגו' ושמחה דאורה ענינים שהד' י"ל בד"א אשר ,

תורה זו דאורה הוי', דשם ספירת33וכמ"ש32אותיות שזהו"ע אור, ותורה מצוה נר כי
מועדים הו"ע שמחה מילה32החכמה, זו וששון הבינה, ספירת שהו"ע שזהו"ע32לשמחה,

תפלין אלו ויקר הז"א, עיקר שהוא היסוד בסוף32ספירת וכמבואר המלכות בחי' שהם
אורה חדש34דשערי בזהר מש"כ שזהו ב"ה, א"ס בעצמות בשרשה שהיא שתפלין35וכמו

שע"י והיינו המלכות, ספירת הו"ע וחותם דדיוקנא עילאה, דמלכא דחותמי' דיוקנאה הם
וגו'. ושמחה בהאורה וכן בעבודה, הוי' דשם אותיות הד' נמשך לי הפתחי

ב.)21 כו, ברכות

ב.)22 ו, ברכות

לו.)23 יח, מלכיםֿא

א.)24 נד, עירובין

פל"ז.)25

סע"ב.)26 פח, שבת

כ"ק)27 בהנחת – תרס"ו שמח"ת ליל שלום תורת בסה"ש

ואילך). 59 (ע' אדמו"ר מו"ח

תקכט).)28 ע' ח"ב שה"ש (אוה"ת הצ"צ רשימות

ג.)29 מב, שלח לקו"ת א. רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זהר ראה

דאדמו"ר)30 ובמאמר ואילך) א שה"ש(לד, בלקו"ת וכמבואר

ואילך). פב (ע' תרכ"ח דשנת מוהר"ש

טז.)31 ח, אסתר מגלת

ב.)32 טז, מגילה

כג.)33 ו, משלי

ואילך.)34 ב מח,

ב.)35 עט, שה"ש
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Â‰ÊÂמש"כ בגמראmicedilג"כ וכמ"ש וגו' אורה יהודי,36היתה נק' בע"ז הכופר דכל
לי הפתחו וזהו"ע הפורים, בימי אז עמדו שבזה המס"נ ענין ישנו שקודם והיינו
וזהו ויקר, וששון ושמחה דאורה מדרי' הד' הן ואח"כ המס"נ, שהו"ע מחט של כחודה

מש"כ שנאמר37ג"כ מנין התורה מן דמרדכי מרדכי, ושמו הבירה בשושן הי' יהודי 38איש

דכיא מירא ומתרגמינן דרור, בתו"א39מר וכמבואר הוא40, דיהודי כנ"ל, המס"נ הו"ע ויהודי ,
דוקא יהודים נק' שכולם המס"נ ענין את בכולם פעל וזה מטו"ד, שלמעלה הודאה מל'

בגמרא כמסופר לאנדרטי' שהשתחוו הקודם מצבם היפך שזהו נמשך41וכבמרז"ל ואח"כ ,
וששון ושמחה לאורה ועד וגו' וששון ושמחה אורה הוי', דשם אותיות בהד' זה ממס"נ

מקרא. של כפשוטו טפחים, מעשרה למטה ויקר

•

רע"א.)36 יג, מגילה

ה.)37 ב, מג"א

כג.)38 ל, תשא

ב.)39 קלט, חולין

ד.)40 צ, מג"א

א.)41 ג, ע"ז שלא תוד"ה א. יב, מגילה

,`yz ik 't w"y meie w"yre 'd ,'c ,'b zelil zegiyn .c"qa

.a"pyz'd oey`x xc` g"iÎc"i

― מאידית תרגום ―

חידוש:‡. דבר מצינו תשא כי בפרשת
אל הקצה מן ענינים אודות מדובר זו בפרשה

הראשונות הלוחות ― ושבירת1הקצה העגל חטא ,

משה2הלוחות תפלת ע"י החטא על וכפרה תיקון ,3,

הקב"ה של כבודו משה הרחמים4ראיית מדות י"ג ,5,

האחרונות לוחות עור6נתינת "קרן אודות להסיום עד ,
משה" מאורעות7פני הם אלו שענינים דאע"פ .

מדוע להבין שיש לכך נוסף הרי אחד, בהמשך שאירעו
הוראה (מלשון אודות8התורה באריכות לנו מספרת (

דהוה מאי דלכאורה: (ובפרט רצויים הבלתי הענינים
הכתוב"9הוה דיבר לא טמאה בהמה "בגנות ואפילו ,10(

בריחוק הקצה, אל הקצה מן לגמרי, שונים ענינים ה"ה
ביניהם: גדול הכי הערך

שניתנו נעלה הכי ענין הם הראשונות הלוחות
מכתב והמכתב אלקים מעשה "הלוחות מלמעלה,

הוא11אלקים" העגל) מעשה (בגלל הלוחות שבירת ,

משה וראיית הרחמים מדות י"ג כמותה, שאין ירידה
נתינת מכן ולאחר נעלה, הכי ענין ― ה' של בכבודו
("פסל לגמרי אחר לוחות סוג ― האחרונות לוחות

jl"12ושבירת החטא בגלל שבאו משה), ידי מעשה ,

לוחות [נתינת שונה בזמן וניתנו הראשונות, הלוחות
ונתינת הראשונים, יום ארבעים בסוף הראשונות
האחרונים, יום ארבעים בסוף ― האחרונות לוחות

הכפורים בפרשה13ביום כולם כאן באים ואעפ"כ ,[
שכולם לידע שנוגע מובן שמזה אחד. בהמשך אחת,

אחד. ענינים מהמשך חלק הם

מזו: יתירה

הפרטים אודות מדובר הלוחותzlrnaבפרשתנו
zepey`xd"אלקים באצבע כתובים אבן ,14("לוחות

והלוחות גו' ומזה מזה עבריהם משני כתובים "לוחות
חרות הוא אלקים מכתב והמכתב המה אלקים מעשה

הלוחות" מדגישים15על האחרונות בלוחות שגם עד ,

לוחות שני לך "פסל ― הראשונות הלוחות מעלת את
מגיעים12גו'"mipey`xkאבנים אינם כי הדמיון, בכ"ף ,

אלקים"). "מעשה שהם ה"ראשונים" למעלת

היו הראשונות הלוחות מעלת פרטי ולכאורה:
מקום הוא שם משפטים, פ' בסוף להכתב צריכים
אלי ("עלה הראשונות לוחות אודות המדבר העיקרי

גו'" האבן לחת את לך ואתנה גו' וכאן,16ההרה .(

(כהקדמה בקיצור כתוב שיהי' מספיק הי' בפרשתנו,
ככלתו משה אל "ויתן הלוחות) ושבירת העגל למעשה
אבן" לוחות העדות לוחות שני סיני בהר אתו ,14לדבר

גו'" משה בושש כי העם "וירא .2ולאח"ז

שהביא (החטא אודות המדבר שבמקום מתאים איך
הראשונותzxiayל) miycgzlrnaעניניםetiqeiהלוחות

לרש לועג ע"ד ה"ז ― הראשונות ח"ו?!17הלוחות

הראשונות הלוחות באים שכאן עכצ"ל, אלא ―

הלוחות, ושבירת העגל למעשה והקדמה כטפל (לא
ובהמשך הענין מכל כחלק הלוחות`cgאלא) של ―

האחרונות. ולוחות הלוחות שבירת הראשונות,

פירש"י לפי בתורה,18אפילו ומאוחר מוקדם ש"אין ,

רבים ימים המשכן מלאכת לציווי קודם העגל מעשה
הכפורים וביום הלוחות נשתברו תמוז בי"ז שהרי הי',
בנדבת התחילו ולמחרת לישראל הקב"ה נתרצה
בנוגע ביאור אי"ז לכאורה א) הרי ― כו'" המשכן
הראשונות, הלוחות אודות כאן המסופרים להפרטים

כנ"ל משפטים, בס"פ הוא ב)19שמקומו .xwireע"פ :

טוֿטז.1) לב, יח. לא,
ואילך.2) א לב,
ואילך.3) ל שם,
ואילך.4) יז לג,
ואילך.5) ה לד,
ואילך.6) א שם,
ואילך.7) כט שם,
ב.8) נג, זח"ג וראה ועוד. ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
ועוד.9) ב. ה, יומא ע"ד
א.10) ג, פסחים וראה א. קכג, ב"ב
טז.11) לב, פרשתנו

א.12) לד, שם
כט.13) שם, פרש"י
יח.14) לא, פרשתנו
טוֿטז.15) לב, שם
יב.16) כד, משפטים
ב.17) מג, סוטה א. יח, ברכות ה. יז, משלי
יא18) לג, (בסופו). טז ל, שם פרש"י גם וראה יח. לא, פרשתנו

ח. תרומה התנחומא כדעת ―
א)19) קצה, ח"ב הזהר כדעת ― ויקהל (ר"פ הרמב"ן לפי' וכן

למשה ה' ציווי לאחרי הי' העגל חטא (כי הסדר על נאמרו שהפרשיות
צריך ― ויקהל) בפ' לישראל משה ציווי וקודם המשכן, עשיית על
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ד' אד"ר.

בעת רצון אזכיר את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

מלהודיעני,  הטוב  ימנע  לא  בזה  בשו"ט  לו  כשיהי'  ובודאי  לכתבו,  מתאים  להם  להמצטרך  זי"ע  נבג"מ 

והרי זהו אחד מפרטי המצוה היסודית ואהבת לרעך כמוך, לגרום שמחה לאיש הישראלי, אשר אם בכל 

התקופות נשתוקקו לזה, עאכו"כ בתקופתנו זו רבת התלאות, ורבת היגון, שכל ענין של טוב ושמחה יקר 

ביותר.

במה שכותב אודות בנו... שי', - מהנכון הי' שיהי' זהיר בהנחת תפילין בכל יום חול, ושהתפילין 

יהיו בדוקים כשרים לכל פרטיהם, הפרשיות הבתים והרצועות ואופן קשירתן, וכיון שענין התפילין הוא 

לשעבד הלב והמוח שהן השכל והן הרגש מתאימים יהיו לרצון מצוה המצות ובורא העולם )ראה תניא ריש 

פרק מ"א(. בטוחני שזה יביא שינוי לטוב במחשבת בנו ורגש שלו, ויצליח אז הטפול בדרך הטבע ע"י רופא 

מומחה במקצוע זה.

כיון שהשגחה העליונה העמידתו בעבודה בשטח החינוך  ובודאי למותר להאריך לדכוותי' אשר 

שיהיו  שבשמים  לאבינו  התלמידים  של  לבן  לקרב  בהשתדלות  שירבה  ככל  הנה  ספר,  בית  מנהל  בתור 

תמימים עם הוי' אלקינו בריאים בנפשם, הנה במדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים 

ככה, יתוסף בבריאות בנו ויו"ח הוא.

בברכת הצלחה להעמיד תלמידים ממלאים תפקידם בחיים כדבר משנה )סוף קידושין( אני נבראתי 

לשמש את קוני ולבשו"ט בכל האמור.

המחכה לבשו"ט בהנ"ל.



�

,`yz ik 't w"y meie w"yre 'd ,'c ,'b zelil zegiyn .c"qa

.a"pyz'd oey`x xc` g"iÎc"i

― מאידית תרגום ―

חידוש:‡. דבר מצינו תשא כי בפרשת
אל הקצה מן ענינים אודות מדובר זו בפרשה

הראשונות הלוחות ― ושבירת1הקצה העגל חטא ,

משה2הלוחות תפלת ע"י החטא על וכפרה תיקון ,3,

הקב"ה של כבודו משה הרחמים4ראיית מדות י"ג ,5,

האחרונות לוחות עור6נתינת "קרן אודות להסיום עד ,
משה" מאורעות7פני הם אלו שענינים דאע"פ .

מדוע להבין שיש לכך נוסף הרי אחד, בהמשך שאירעו
הוראה (מלשון אודות8התורה באריכות לנו מספרת (

דהוה מאי דלכאורה: (ובפרט רצויים הבלתי הענינים
הכתוב"9הוה דיבר לא טמאה בהמה "בגנות ואפילו ,10(

בריחוק הקצה, אל הקצה מן לגמרי, שונים ענינים ה"ה
ביניהם: גדול הכי הערך

שניתנו נעלה הכי ענין הם הראשונות הלוחות
מכתב והמכתב אלקים מעשה "הלוחות מלמעלה,

הוא11אלקים" העגל) מעשה (בגלל הלוחות שבירת ,

משה וראיית הרחמים מדות י"ג כמותה, שאין ירידה
נתינת מכן ולאחר נעלה, הכי ענין ― ה' של בכבודו
("פסל לגמרי אחר לוחות סוג ― האחרונות לוחות

jl"12ושבירת החטא בגלל שבאו משה), ידי מעשה ,

לוחות [נתינת שונה בזמן וניתנו הראשונות, הלוחות
ונתינת הראשונים, יום ארבעים בסוף הראשונות
האחרונים, יום ארבעים בסוף ― האחרונות לוחות

הכפורים בפרשה13ביום כולם כאן באים ואעפ"כ ,[
שכולם לידע שנוגע מובן שמזה אחד. בהמשך אחת,

אחד. ענינים מהמשך חלק הם

מזו: יתירה

הפרטים אודות מדובר הלוחותzlrnaבפרשתנו
zepey`xd"אלקים באצבע כתובים אבן ,14("לוחות

והלוחות גו' ומזה מזה עבריהם משני כתובים "לוחות
חרות הוא אלקים מכתב והמכתב המה אלקים מעשה

הלוחות" מדגישים15על האחרונות בלוחות שגם עד ,

לוחות שני לך "פסל ― הראשונות הלוחות מעלת את
מגיעים12גו'"mipey`xkאבנים אינם כי הדמיון, בכ"ף ,

אלקים"). "מעשה שהם ה"ראשונים" למעלת

היו הראשונות הלוחות מעלת פרטי ולכאורה:
מקום הוא שם משפטים, פ' בסוף להכתב צריכים
אלי ("עלה הראשונות לוחות אודות המדבר העיקרי

גו'" האבן לחת את לך ואתנה גו' וכאן,16ההרה .(

(כהקדמה בקיצור כתוב שיהי' מספיק הי' בפרשתנו,
ככלתו משה אל "ויתן הלוחות) ושבירת העגל למעשה
אבן" לוחות העדות לוחות שני סיני בהר אתו ,14לדבר

גו'" משה בושש כי העם "וירא .2ולאח"ז

שהביא (החטא אודות המדבר שבמקום מתאים איך
הראשונותzxiayל) miycgzlrnaעניניםetiqeiהלוחות

לרש לועג ע"ד ה"ז ― הראשונות ח"ו?!17הלוחות

הראשונות הלוחות באים שכאן עכצ"ל, אלא ―

הלוחות, ושבירת העגל למעשה והקדמה כטפל (לא
ובהמשך הענין מכל כחלק הלוחות`cgאלא) של ―

האחרונות. ולוחות הלוחות שבירת הראשונות,

פירש"י לפי בתורה,18אפילו ומאוחר מוקדם ש"אין ,

רבים ימים המשכן מלאכת לציווי קודם העגל מעשה
הכפורים וביום הלוחות נשתברו תמוז בי"ז שהרי הי',
בנדבת התחילו ולמחרת לישראל הקב"ה נתרצה
בנוגע ביאור אי"ז לכאורה א) הרי ― כו'" המשכן
הראשונות, הלוחות אודות כאן המסופרים להפרטים

כנ"ל משפטים, בס"פ הוא ב)19שמקומו .xwireע"פ :

טוֿטז.1) לב, יח. לא,
ואילך.2) א לב,
ואילך.3) ל שם,
ואילך.4) יז לג,
ואילך.5) ה לד,
ואילך.6) א שם,
ואילך.7) כט שם,
ב.8) נג, זח"ג וראה ועוד. ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
ועוד.9) ב. ה, יומא ע"ד
א.10) ג, פסחים וראה א. קכג, ב"ב
טז.11) לב, פרשתנו

א.12) לד, שם
כט.13) שם, פרש"י
יח.14) לא, פרשתנו
טוֿטז.15) לב, שם
יב.16) כד, משפטים
ב.17) מג, סוטה א. יח, ברכות ה. יז, משלי
יא18) לג, (בסופו). טז ל, שם פרש"י גם וראה יח. לא, פרשתנו

ח. תרומה התנחומא כדעת ―
א)19) קצה, ח"ב הזהר כדעת ― ויקהל (ר"פ הרמב"ן לפי' וכן

למשה ה' ציווי לאחרי הי' העגל חטא (כי הסדר על נאמרו שהפרשיות
צריך ― ויקהל) בפ' לישראל משה ציווי וקודם המשכן, עשיית על
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ומאוחר20הידוע מוקדם "אין שאומרים במקום שגם
גם ― בתורה דבר (כל זה לסדר טעם ישנו בתורה"

הוא ― בתורה להביןzilkzaסדר צריך ― הדיוק)
תשא כי בפ' כאן מסופרים הנ"ל הענינים .21מדוע

ענין עוד הפרשה לסיום קרוב מובא לכך, נוסף
על הציווי ― לכאן כלל שייכות לו אין שלכאורה

רגלים !22שלש

.·― הפרשה שם מצד יותר עוד מתחזקת השאלה
תשא" :23"כי

הפרשה.24ידוע כל תוכן על מורה הפרשה ששם
("כי הפרשה שם לפרשתנו: בנוגע ביאור צריך ועפ"ז
הפרשה בתחלת הציווי על רק בפשטות קאי תשא")
הפרשה לרוב כלל שייכות לו ואין השקל, מחצית לתת
ענינים אודות מדברת הפרשה שרוב לעיל, כמדובר ―
להתחלת שייכות כל להם אין שלכאורה לגמרי, אחרים

הפרשה!

חשוב חלק שתופס ― העגל מעשה מזו: יתירה
ה"ה ― dzenkמהפרשה oi`y dcixiחזרה" עי"ז ,

הדעת25זוהמתן" עץ זוהמתן"26מחטא ש"פסקה (לאחרי
כמ"ש27במ"ת החטאים, דכל ושרש ראש שזהו עד ,(28

"תמיד חטאתם", עליהם ופקדתי פקדי "וביום
מן מעט עליהם ופקדתי עונותיהם עליהם כשאפקוד
על באה פורענות ואין העונות, שאר עם הזה העון
להיפך בדיוק ― העגל" מפרעון קצת בה שאין ישראל
בני ראש את תשא "כי (― הפרשה (שם מתוכן

ziilreישראל", y`x z`iypd29בנ"י!

דרוש ― ההוד קרני בענין ― הפרשה בסוף וכן
פניו" עור ד"קרן המעלה במשה נוספה מדוע ביאור:

הלוחות את שקיבל לאחר בקבלתzepexg`dדוקא ולא ,
הראשונות "והלא30לוחות השכינה31, מזיו נהנה כבר

יום בארבעים כמו הראשונים יום בארבעים
בלוחות32השלישיים" אלקות הגילוי ואדרבה: ?

יותר נעלה ה"ה אלקים") "מעשה (בהיותם הראשונות
נוסף משה), ידי מעשה (שהיו האחרונות מהלוחות
הגילוי לאחר באה הראשונות לוחות שנתינת לכך
הלוחות (משא"כ תורה דמתן וברקים והקולות הנעלה

בחשאי) ניתנו שדוקא33האחרונות היתכן וא"כ, ―
עור "קרן במשה ניתווסף האחרונות לוחות בקבלת

פניו"?!

פרשה‚. שבכל בהקדים יובן זה בכל הביאור
פרשיות היא34(מג"ן בה ובפ"ע מיוחד ענין יש בתורה (

הפרשיות. משאר כלנחלקת שקורין מזה גם כמובן
סופה ועד (מתחלתה פעם35פרשה רק (zg`.בשנה

תשא שכי ע"ז יחד תשא: כי לפרשת בנוגע ועד"ז
חידוש בה שיש נפלאה פרשה ה"ה בפ"ע, פרשה היא
כל את בתוכה כוללת שהיא הפרשיות) שאר כל (לגבי
שהוא כפי החל סופו. ועד מתחלתו ההשתלשלות, סדר

העולמות השתלשלות סדר הוא (שממנה ―36בתורה (

התורה. לסיום עד התורה מהתחלת כולה התורה כל
כולם. הענינים כל את הפרשה כוללת ובמילא

לוחות מעלת על הפרטים כאן לספר נוגע מה כנ"לzepey`xביאור, ,

בפנים.
ב.20) תב, של"ה ראה
לפני21) משה תפלת הזכיר כן "ואחר פרשתנו: ריש ראב"ע ראה

ההר, מן התפללjxvedeרדתו למה לדעת בתחלה העגל מעשה להזכיר
אבל התפלל. למה לדעת כדי המוסגר" "מאמר כאילו שזהו היינו כו'".
מעשה שהזכרת מובן, הדיוק, בתכלית הם התורה עניני שכל מכיון

הענינים. והמשך לתוכן נוגע בפרשתנו העגל
ואילך.22) יח לד, פרשתנו
אהבה.23) בסו"ס השנה כל תפלות בסדר ברמב"ם נקראת כן
ועוד.24) ואילך. 57 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה ראה
ספל"ו.25) תניא וראה ב. קצג, ח"ב ב. נב, ח"א זהר
א.26) קמו, שבת
שם.27) זהר שם. שבת
ובפרש"י.28) לד לב, פרשתנו
מחצית29) נתינת (ע"י בנ"י" ראש את ש"תשא חז"ל פירוש לפי גם

ה"ג. סוף פ"ב שקלים (ירושלמי העגל חטא על לכפר באה השקל)
ועוד). יֿיא. פרשתנו תנחומא

תנחומא30) ו. פמ"ז, (משמו"ר כט לד, פרשתנו פרש"י ראה
ביוהכ"פ אחרונות לוחות כשהביא ― משה ברדת "ויהי לז): פרשתנו
שנתן המערה מן אמרו רבותינו ההוד לקרני משה זכה ומהיכן . .
ובמפרשי כפי". ושכותי כב) לג, (פרשתנו שנאמר פניו על ידו הקב"ה
לא למה היא: רש"י שקושיית מבואר דוד) דברי גו"א. (רא"ם. רש"י

("דלכאורה הראשונות בלוחות ההוד קרני באמת אומריםהיו אנו
טפי באחרונות מעלייתא יש ולמה הלוחות ממעלת לה שזכה

המערהמה "מן רש"י פירש זה ועל שם). דוד דברי ― ראשונות"
לו בא ש"זה (היינו כפי" ושכותי שנאמר פניו על ידו הקב"ה שנתן
― עצמן) הלוחות ע"י (ולא אחרונות" קודם שהי' מעשה ע"י דוקא

שם). דוד דברי
ושני סיני מהר משה ברדת "ויהי הכתוב לשון מפשטות אבל:
שיש מובן, אתו" בדברו פניו עור קרן כי גו' משה ביד העדות לוחות
הראשונות). ללוחות (ולא דוקא האחרונות דלוחות לענין שייכות לזה
שבירת לאחרי משה תפלת ע"י דוקא הי' כפי" ש"ושכותי ובפרט

הראשונות. לוחות
שם.31) הרא"ם לשון
הובא32) לא זה פירוש (אבל שם בתנחומא שני פירוש לפי ובפרט

מפי שיצאו מניצוצות תורה מלמדו הקב"ה שהי' "בשעה בפרש"י)
השכינה) (מפי התורה לימוד עיקר ולכאורה, ההוד". קרני נטל השכינה

הראשונים. ימים בארבעים הראשונות לוחות נתינת לפני הי'
ג.33) לד, פרשתנו פרש"י לא. פרשתנו תנחומא ראה
סידור34) ע"ב). ריש (כט, תי"ג תקו"ז ב. רו, זח"ב ב. קד, זח"א

עג. סי' תורה ספר הל' לרש"י האורה ספר התורה. קריאת ― הרס"ג
בשנהmiwlgמשא"כ35) אחרים בזמנים גם קורין סדרות מכמה

וכיו"ב). השנה מועדי קריאת פרשיות, הארבע (כמו
אֿב.36) קסא, זח"ב בתחלתו. ב"ר ראה
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הענינים, כל את למצוא אפשר בתורה ענין בכל ―
בה37כמאחז"ל והפך בה da"הפך `lekcשקאי די"ל ,"

פרטי ענין כל על גם אלא התורה, כללות על רק לא
הענינים ברוב אבל ― שלימה פרשה ועאכו"כ בתורה,
למצוא וצריך וכיו"ב ברמז רק נמצא בה" ה"כולא
משא"כ בה"); והפך בה "הפך יגיעה (ע"י זאת ולגלות
נמצא בה" שה"כולא הוא, החידוש תשא כי בפרשת

דתורהielbaשם באופן ,azkay.בגלוי בכתב ―

והענין:„.
בכללות נחלקים הענינים שכל קבע הקב"ה

וסוף (אמצע) תוך ראש, בא38לשלשה: לראש לכל .

ותכלית) (כוונת בתוכו שכולל ― הכל והתחלת הראש
התוך עצמו, הדבר בא ― מכן לאחר הדבר. כל
מעשה "סוף (כי התכלית נעשה שעלֿידו והאמצע,

תחלה" ).39במחשבה

― תורה א) של הענינים בג' נחלק ה"ז ובכללות
חז"ל כדברי הענינים, כל והתחלת ש"תורה40היסוד

לעולם41נקראת קדמה היא כי דרכו", וזהו42ראשית ,
בשביל "בראשית הענינים, דכל והכוונה התכלית

ראשית" שנקראת (וסדר40התורה העולם בריאת ב) .

את למלאות כדי בבריאה והעבודה בכלל) השתלשלות
― הכל ושלימות גמר ג) התורה), (בשביל תכליתה
"תכלית כשמתמלא והשלימה, האמיתית בגאולה

מתחלתו" נברא שלכך הזה עולם בריאת .43ושלימות

בשלשת מרומזים אלו ענינים שג' לומר, ויש
כלולה התורה כל ג': ב' א' הראשונות האותיות

הדברות "אנכי"44בעשרת הראשונה בתיבה 45הכלולים

באל"ף ומתחילה ―46הנכללת העולם בריאת .

הארץ" ואת השמים את אלקים ברא ―47"בראשית

בבי"ת כמבואר48מתחיל העולם", נברא ב"בי"ת כי ,

גימ"ל.49בחז"ל האות ― דגאולה התיבה וראש .

בסדר אלו ענינים ג' ישנם יותר ובפרטיות
עלה ― כל קודם א) עצמה: הבריאה השתלשלות
בפועל. הבריאה ב) העולם. את לברוא יתברך ברצונו
ע"י ― העתידה בגאולה ― הבריאה שלימות ג)
בעולם אלקות ולגלות להמשיך ועבודתינו" .50"מעשינו

והחסידות הקבלה אין51ובלשון אור לראש, לכל א) :

ב) הצמצום. לפני אוא"ס ― המציאות כל ממלא סוף
פנוי. ומקום חלל שנשאר כך האור צמצום ― לאח"ז
גילוי שיהי' ― הגילוי בשביל היא הצמצום וכוונת
הגילוי, שלימות ג) אל שמגיעים עד בעולם, אלקות
עד אוא"ס, ― פנוי ומקום החלל בתוך שממשיכים
― שנעשה עד הצמצום, שלפני גבול הבלי לאוא"ס

לעצמותו52דירה לו ― יתברך בתחתונים.53לו ―

ע"י‰. נמשכים הענינים שכל שמכיון לומר ויש
ואסתכל העולם, של ופינקסאות" (ה"דיפתראות התורה

עלמא וברא עצמה36באורייתא התורה נחלקת לכן ― (

אלו: ענינים לג' בהתאם
― כולל שזה "בראשית" היא התורה התחלת א)
האל"ף לראש לכל אלא הבריאה, התחלת רק לא
"בראשית" שכן לעולם, שקדמה התורה של (ראשית)
(כנ"ל). ראשית" שנקראת התורה "בשביל פירושו
שבי"ת עצמו, (ד"בראשית") בבי"ת גם וכמודגש
האל"ף ― האל"ף לאחר כשני בא שהוא "מכריז"

דתורה. (אנכי)

הארץ" ואת השמים את אלקים ברא "בראשית ב)
ג' גופא בזה ישנם ― [ובפרטיות העולם בריאת ―

שבתורה, הפרשיות כל המשך ולאח"ז כנ"ל], דרגות,
בעולם המאורעות סיפור המשך אודות מדובר בם
(בשביל העולם דבריאת הכוונה את למלאות והעבודה
הפרשיות בכל בארוכה ומצווה כמסופר ― התורה)

תורה. חומשי דחמשה

ספ"ה.37) אבות
ח"ג38) תש"נ (התוועדויות ס"ד תש"נ בהו"ב ש"פ שיחת גם ראה

ואילך). 206 ע'
דודי".39) "לכה פיוט
ה.40) שם תנחומא וראה בראשית. ר"פ ורמב"ן פרש"י
כב.41) ח, משלי
ועוד.42) ב. פח, שבת
פל"ו.43) תניא
תניא44) יב. כד, משפטים פרש"י ה"א. פ"ו שקלים ירושלמי ראה

וש"נ. ס"א. מילואים טז כרך תו"ש וראה רפנ"ג.
(ראה45) אנכי שבדיבור הפרטים כל כוללת "אנכי" שתיבת כידוע

כללות הם לך יהי' ולא ש"אנכי הבעש"ט), בשם ד) (כג, יוסף פורת
מזו ויתירה וש"נ), שם. תו"ש וראה רפ"כ. (תניא כולה" התורה כל
― מנחם תורת (ראה לך יהי' לא הדיבור גם כולל אנכי שדיבור ―

ואילך). מח ס"ע וש"ס הרמב"ם על הדרנים

ב.46) כ, יתרו ההפלאה) (לבעל יפות פנים ראה
בראשית.47) ר"פ
אל"ף48) באות אינה העולם ובריאת התורה שהתחלת והטעם

תכלית והוא לעולם קדמה דאנכי ואל"ף האותיות, כל ראשון (דאנכי),
במדרשי בזה הביאורים עם והתיווך ו. סעיף לקמן ראה ― הבריאה
תקסו, בראשית (אוה"ת החסידות ע"ד והביאור הבאה שבהערה חז"ל
תשמ"ז שלח ש"פ שיחת ראה ― ועוד) ב. יט, ראה לקו"ת וראה א.

ואילך. ס"ז
יתרו49) (באבער) תנחומא י. פ"א, ב"ר ה"ב. פ"ב חגיגה ָירושלמי

בראשית. ר"פ שלימה בתורה הובאו ― ועוד טז.
רפל"ז.50) תניא ראה
בתחלתו.51) תרס"ו המשך בתחלתו. ע"ח .n"kaeראה

ובכ"מ.52) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
ח"ב53) מלוקט בסה"מ הנסמן תפט. ע' ח"א תקס"ה סה"מ ראה

.32 הערה רמא ע'
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הענינים, כל את למצוא אפשר בתורה ענין בכל ―
בה37כמאחז"ל והפך בה da"הפך `lekcשקאי די"ל ,"

פרטי ענין כל על גם אלא התורה, כללות על רק לא
הענינים ברוב אבל ― שלימה פרשה ועאכו"כ בתורה,
למצוא וצריך וכיו"ב ברמז רק נמצא בה" ה"כולא
משא"כ בה"); והפך בה "הפך יגיעה (ע"י זאת ולגלות
נמצא בה" שה"כולא הוא, החידוש תשא כי בפרשת

דתורהielbaשם באופן ,azkay.בגלוי בכתב ―

והענין:„.
בכללות נחלקים הענינים שכל קבע הקב"ה

וסוף (אמצע) תוך ראש, בא38לשלשה: לראש לכל .

ותכלית) (כוונת בתוכו שכולל ― הכל והתחלת הראש
התוך עצמו, הדבר בא ― מכן לאחר הדבר. כל
מעשה "סוף (כי התכלית נעשה שעלֿידו והאמצע,

תחלה" ).39במחשבה

― תורה א) של הענינים בג' נחלק ה"ז ובכללות
חז"ל כדברי הענינים, כל והתחלת ש"תורה40היסוד

לעולם41נקראת קדמה היא כי דרכו", וזהו42ראשית ,
בשביל "בראשית הענינים, דכל והכוונה התכלית

ראשית" שנקראת (וסדר40התורה העולם בריאת ב) .

את למלאות כדי בבריאה והעבודה בכלל) השתלשלות
― הכל ושלימות גמר ג) התורה), (בשביל תכליתה
"תכלית כשמתמלא והשלימה, האמיתית בגאולה

מתחלתו" נברא שלכך הזה עולם בריאת .43ושלימות

בשלשת מרומזים אלו ענינים שג' לומר, ויש
כלולה התורה כל ג': ב' א' הראשונות האותיות

הדברות "אנכי"44בעשרת הראשונה בתיבה 45הכלולים

באל"ף ומתחילה ―46הנכללת העולם בריאת .

הארץ" ואת השמים את אלקים ברא ―47"בראשית

בבי"ת כמבואר48מתחיל העולם", נברא ב"בי"ת כי ,

גימ"ל.49בחז"ל האות ― דגאולה התיבה וראש .

בסדר אלו ענינים ג' ישנם יותר ובפרטיות
עלה ― כל קודם א) עצמה: הבריאה השתלשלות
בפועל. הבריאה ב) העולם. את לברוא יתברך ברצונו
ע"י ― העתידה בגאולה ― הבריאה שלימות ג)
בעולם אלקות ולגלות להמשיך ועבודתינו" .50"מעשינו

והחסידות הקבלה אין51ובלשון אור לראש, לכל א) :

ב) הצמצום. לפני אוא"ס ― המציאות כל ממלא סוף
פנוי. ומקום חלל שנשאר כך האור צמצום ― לאח"ז
גילוי שיהי' ― הגילוי בשביל היא הצמצום וכוונת
הגילוי, שלימות ג) אל שמגיעים עד בעולם, אלקות
עד אוא"ס, ― פנוי ומקום החלל בתוך שממשיכים
― שנעשה עד הצמצום, שלפני גבול הבלי לאוא"ס

לעצמותו52דירה לו ― יתברך בתחתונים.53לו ―

ע"י‰. נמשכים הענינים שכל שמכיון לומר ויש
ואסתכל העולם, של ופינקסאות" (ה"דיפתראות התורה

עלמא וברא עצמה36באורייתא התורה נחלקת לכן ― (

אלו: ענינים לג' בהתאם
― כולל שזה "בראשית" היא התורה התחלת א)
האל"ף לראש לכל אלא הבריאה, התחלת רק לא
"בראשית" שכן לעולם, שקדמה התורה של (ראשית)
(כנ"ל). ראשית" שנקראת התורה "בשביל פירושו
שבי"ת עצמו, (ד"בראשית") בבי"ת גם וכמודגש
האל"ף ― האל"ף לאחר כשני בא שהוא "מכריז"

דתורה. (אנכי)

הארץ" ואת השמים את אלקים ברא "בראשית ב)
ג' גופא בזה ישנם ― [ובפרטיות העולם בריאת ―

שבתורה, הפרשיות כל המשך ולאח"ז כנ"ל], דרגות,
בעולם המאורעות סיפור המשך אודות מדובר בם
(בשביל העולם דבריאת הכוונה את למלאות והעבודה
הפרשיות בכל בארוכה ומצווה כמסופר ― התורה)

תורה. חומשי דחמשה

ספ"ה.37) אבות
ח"ג38) תש"נ (התוועדויות ס"ד תש"נ בהו"ב ש"פ שיחת גם ראה

ואילך). 206 ע'
דודי".39) "לכה פיוט
ה.40) שם תנחומא וראה בראשית. ר"פ ורמב"ן פרש"י
כב.41) ח, משלי
ועוד.42) ב. פח, שבת
פל"ו.43) תניא
תניא44) יב. כד, משפטים פרש"י ה"א. פ"ו שקלים ירושלמי ראה

וש"נ. ס"א. מילואים טז כרך תו"ש וראה רפנ"ג.
(ראה45) אנכי שבדיבור הפרטים כל כוללת "אנכי" שתיבת כידוע

כללות הם לך יהי' ולא ש"אנכי הבעש"ט), בשם ד) (כג, יוסף פורת
מזו ויתירה וש"נ), שם. תו"ש וראה רפ"כ. (תניא כולה" התורה כל
― מנחם תורת (ראה לך יהי' לא הדיבור גם כולל אנכי שדיבור ―

ואילך). מח ס"ע וש"ס הרמב"ם על הדרנים

ב.46) כ, יתרו ההפלאה) (לבעל יפות פנים ראה
בראשית.47) ר"פ
אל"ף48) באות אינה העולם ובריאת התורה שהתחלת והטעם

תכלית והוא לעולם קדמה דאנכי ואל"ף האותיות, כל ראשון (דאנכי),
במדרשי בזה הביאורים עם והתיווך ו. סעיף לקמן ראה ― הבריאה
תקסו, בראשית (אוה"ת החסידות ע"ד והביאור הבאה שבהערה חז"ל
תשמ"ז שלח ש"פ שיחת ראה ― ועוד) ב. יט, ראה לקו"ת וראה א.

ואילך. ס"ז
יתרו49) (באבער) תנחומא י. פ"א, ב"ר ה"ב. פ"ב חגיגה ָירושלמי

בראשית. ר"פ שלימה בתורה הובאו ― ועוד טז.
רפל"ז.50) תניא ראה
בתחלתו.51) תרס"ו המשך בתחלתו. ע"ח .n"kaeראה

ובכ"מ.52) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
ח"ב53) מלוקט בסה"מ הנסמן תפט. ע' ח"א תקס"ה סה"מ ראה

.32 הערה רמא ע'
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מראה שה' כך על מדובר בה התורה, סיום ג) עד
האחרון" היום "עד ―54למשה ממש להסיום עד ,

אשר הגדול המורא ולכל גו' והמופתים האותות "לכל
ישראל" כל לעיני משה ושלימות55עשה סיום ―

האמיתית דהגאולה לשלימות שקשורה התורה,
ראשון גואל הוא (שמשה צדקנו משיח ע"י והשלימה

אחרון גואל אלקות56הוא דגילוי השלימות כשיהי' ,(

כמ"ש ישראל", כל "לעיני והמופתים") 57("האותות

נפלאות". אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי

אבות פרקי התחלת א) אבות: בפרקי גם כמרומז
התורה ענין כללות ― מסיני" תורה קיבל "משה היא

ניתן58(כמאחז"ל לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה "כל
תלמידים והעמידו וכו' "ומסרה ב) מסיני"). למשה

וכו'" ―59הרבה לדור מדור התורה דמסורת הסדר ,

ותיק "תלמיד (ע"י בפרטיות התורה התגלות אופן
ימלוך "ה' ― אבות הפרקי כל סיום ג) לחדש"). עתיד

ועד" כל60לעולם סוף עד הזמן המשך כל שכולל ,

כש"ה' והשלימה, האמיתית הגאולה ― הזמנים
המלוכה שכל לבוא "לעתיד ועד", לעולם ימלוך

התורה61שלו" דקבלת הכוונה מילוי שלימות ―

הדורות. כל במשך התורה ולימוד ומסירת

(מתן) מדוע לכך הטעמים אחד שזהו לומר, ויש
חז"ל כדברי ― ד"תליתאי" לענין קשורה 62תורה

על תליתאי לעם תליתאי אוריאן דיהיב) רחמנא "(בריך
גאון (ור"נ תליתאי" בירחא תליתאי ביום תליתאי ידי
תורה), למתן בקשר שלשה של ענינים עוד מבאר שם
סדר כל תכלית מתמלא תורה (מתן) שע"י היות כי
וסוף), תוך (ראש לשלשה הנחלקת ― השתלשלות

ג' ב' א' ל"תליתאי", התורה נחלקת .63לכן

.Âבגלוי נמצאים ― אלו ענינים שג' לומר ויש
בפרשתנו:

עשרת חקוק שעליהם ― הראשונות הלוחות א)
הראשונות (החל64הדברות תורה במתן שנאמרו

דכל ויסוד) (ההתחלה האל"ף הם ד"אנכי"), מהאל"ף
"בשביל שנברא העולם, בריאת כל כולל הענינים,

ראשית". שנקראת התורה

הלוחות לשבירת שהביאה העגל דחטא הירידה ב)
בעולם הכללית הירידה הבי"ת, ענין על רומזת ―

החטא לענין מקום שנותנת גו'"), ברא ("בראשית
כידוע כו', לחטא65והשבירה (שקשור העגל שחטא

ושבירת הראשון מצמצום כתוצאה בא כנ"ל) הראשון,
ריבוי ולאחרי הלבנה, ומיעוט קטרוג ולאח"ז הכלים
נותן ה"ז ― כו' ופרסאות וצמצומים השתלשלות

ר"ל. בפועל חטא של לענין מקום

אפילו למטה, העבודה שע"י היא, בזה והכוונה
"בשביל הבריאה, כוונת את ימלאו ירידה, של במצב

(כדלקמן). התורה"

הגימ"ל ענין את מבטאים האחרונות הלוחות ג)
הלוחות: ושבירת הירידה ע"י שבאה העלי' ―

בחז"ל (בסיום66מבואר ישראל" כל "לעיני על
"נשאו שמשה הלוחות שבירת על דקאי לבו67התורה)

שנאמר לעיניהם הלוחות לעיניכם,68לשבור ואשברם
שנאמר לדעתו הקב"ה דעת שברת,69והסכימה אשר

משבירת העילוי מהו ולכאורה: ששברת". כחך יישר
כחך"?! "יישר כך על יאמר שהקב"ה עד הלוחות

בזה הביאור ניתווסף70וי"ל העגל חטא שע"י כשם :
תשובה דבעלי המעלה החטא,71בבנ"י הי' זה [ובגלל

שבעלי ("מקום הצדיקים מעבודת שלמעלה כדלקמן],
עומדין" אינם גמורין צדיקים עומדין עד72תשובה ,

" בו"oilekiשאין לשבירת73לעמוד בנוגע גם כך ― (

כך על (פנימי) שהטעם העגל), דחטא (המסובב הלוחות
הלוחות ― בתורה עילוי יתווסף שעי"ז בכדי הוא
הראשונות, הלוחות לגבי מעלה בהם שיש האחרונות

חז"ל (ע"ז74כדברי רבינו למשה אמר שהקב"ה
בלוחות תצטער "אל הלוחות) שבירת על שהצטער

ב.54) לד, ברכה ורש"י ספרי
יאֿיב).55) (לד, ברכה ס"פ
פ'56) הפסוקים שער א. רנג, זח"א ו. שם, ד. פ"ב, שמו"ר ראה

ב. עה, משפטים תו"א ויחי.
טו.57) ז, מיכה
רפמ"ז.58) שמו"ר ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ראה

.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן
מ"א.59) פ"א אבות
יח.60) טו, בשלח
יז.61) שם, פרש"י
א.62) פח, שבת
בית63) אלף משולשות שאותיותי' "תורה שם, גאון ר"נ פי' ראה
גימל".

וש"נ.64) .(211 ע' (לעיל 10 הערה זו שנה יתרו ש"פ שיחת ראה
ב65) קצא, ח"א קונטרסים (סה"מ תרצ"א יאמרו כן על ד"ה ראה

ואילך). קנה ע' ח"ה מלוקט (סה"מ תשל"א לגני באתי ד"ה ואילך).
וש"נ.

ברכה.66) ס"פ ורש"י ספרי
שם.67) רש"י ל'
יז.68) ט, עקב
ב.69) י, עקב א. לד, פרשתנו
ואילך.70) 240 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה
בפנים.71) לקמן נעתק ― סע"ב ד, ע"ז ראה
ב.72) לד, ברכות
ה"ד.73) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
רפמ"ו.74) שמו"ר
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ובלוחות לבד הדברות עשרת אלא היו שלא הראשונות
. ואגדות מדרש הלכות בהם שיהא לך נותן אני השניים

כפלים הגמרא75. וכדברי חטאו76לתושי'". לא "אלמלא
וספר תורה חומשי חמשה אלא להם ניתן לא ישראל

שנאמר בלבד "לפי77יהושע כעס", רוב חכמה ברוב כי
יותר" להטריחן חכמה רוב להם נוסף וחטאו .78שבעטו

היו האחרונות שהלוחות בכך העילוי גם וזהו
ידי כמוdynמעשה אלקים" "מעשה לא לך"), ("פסל

הראשונות: הלוחות

כפי הוא (האל"ף) הראשונות הלוחות מעלת
גם לעבודה כח נותן וזה מלמעלה ניתנת שהתורה
הוא שאל"ף הענין כפשטות וגימ"ל), (הבי"ת למטה
היות אבל וגימ"ל. לבי"ת מוליך וזה האותיות כל ראש
ואינו בערך לא הוא מלמעלה) (הגילוי מצ"ע שאל"ף
שייך ד"בראשית"), (הבי"ת התחתונים בגדרי חודר
מוכנים לא הבריאה מצד כי כו', השבירה ענין בזה
ולא בבי"ת אכן היא התורה התחלת [ולכן לכך
בעולם, ויחדור שיומשך היא הכוונה כי באל"ף,
עד הדורות בכ"ו העבודה ע"י נפעלו לזה שההכנות

תורה ].79מתן

עבודת ע"י שבאים האחרונות, לוחות ע"י משא"כ
משה ידי מעשה הם עצמן והלוחות (תשובה), האדם
בעולם שיגלו הבריאה, וכוונת תכלית מתמלאת ―

העילוי עי"ז נפעל ולכן התורה". "בשביל שהוא איך
כלל, שבירה בזה ואין ― האחרונות דלוחות בתורה
ובאופן לתושי'", "כפלים בתורה מיתווסף ― ואדרבה
באופן למטה בשלימות נשארת (הלוחות) שהתורה

עולמים ולעולמי לעד .80נצחי

― הגימ"ל ענין לשלימות מביא שזה ― עד
בשלימות יתגלה שאז והשלימה, האמיתית 81הגאולה

העגל חטא על דבנ"י התשובה הלוחות82מעלת ומעלת
―83האחרונות הראשונות) לוחות שבירת ע"י (שבאו

ע"י (ובפרט למטה האדם עבודת ע"י שבאה המעלה
"בשביל ― הבריאה תכלית למלאות התשובה) עבודת

התורה".

הענינים ג' כל בגלוי נמצאים תשא כי שבפ' נמצא
ברא ד"בראשית הבי"ת דתורה, ("ראשית") האל"ף ―
ישראל", כל "לעיני התורה, סיום ― והגימ"ל גו'",

ששברת". כחך "יישר

.Êבהמשך באים תשא כי בפ' אלו ענינים ג' וכל
הלוחות את להשוות אפשר כיצד ולכאורה: אחד.
הלוחות ושבירת לחטא מלמעלה) (שניתנו הראשונות
לאח"ז מביא שזה (דאע"פ למטה חסרון בגלל שבאה

האדם)? חטא ע"י בא ה"ז יותר, נעלית לעלי'
בזה: הביאור וי"ל

סדר הם הנ"ל ושלבים הענינים קבע,d"awdyג'
וגימ"ל בי"ת אל"ף, ― לשלש יתחלקו הענינים שכל

וס תוך יבוא(ראש (אל"ף) הענין ראשית שלאחר וף):
התכלית, מתמלאת שעלֿידו (בי"ת) הענין אמצע
(גימ"ל), הענין ושלימות לגמר מביא זה ודוקא

לעיל. כמדובר

לכללות בנוגע רק לא היא הבי"ת שדרגת לומר ויש
שבאים לתוצאות בנוגע גם אלא (הצמצום), הבריאה
ע"י (שנעשה כו' ושבירה החטא לענין עד מזה,

ס"ו), כנ"ל כו', הצמצום

שחסידות מאחז"ל84כפי את "נורא86עה"פ85מבארת
ש"עלילה עי"ז בא עה"ד שחטא אדם", בני על עלילה
גובר ש"לפעמים שזה ― הראשון) (באדם בו" נתלה
ש"מלמעלה משום ה"ז ויחטא" האדם על דיצה"ר הרע

זה" לחטא להביאו היצה"ר עליו .87הסיתו

לענין וכלל כלל שייכים אינם עצמם מצד בנ"י שכן
ח"ו שהקב"ה88החטא זה בגלל רק בא הענין וכל ,

גדולה הכי לעלי' בנ"י את להביא רצה הגדול בחסדו
בו" נתלה "עלילה לכן מצ"ע), ממצבם (למעלה

ו.75) יא, איוב
ע'76) תרס"ו המשך ב'נז. ע' פרשתנו אוה"ת וראה ב. כב, נדרים

ועוד. ואילך. 36 ע' תש"ו סה"מ ואילך. פז
יח.77) א, קהלת
שם.78) נדרים פרש"י
תשמ"ז.79) שלח ש"פ שיחת ראה
(יומא80) נגנז שבתוכו) לוחות ושברי הלוחות (עם הארון שהרי

לע"ל. ויתגלה רפ"ד), ביהב"ח הל' רמב"ם ב. נב,
"יישר81) שפרש"י הטעם שזהו ושם, .241 ע' ח"ט לקו"ש ראה

רבינו למשה מראה כשהקב"ה ברכה, פ' בסיום דוקא ששברת" כחך
האחרונות. לוחות ע"י הבאה המעלה תתגלה אז כי האחרון", היום "עד

העגל82) לחטא חטאתם" עליהם ופקדתי פקדי ש"ביום ומכיון
כשיבטל לע"ל דוקא תהי' התשובה ששלימות מובן בפנים), (כנ"ל

לגמרי. החטא
הוא83) דלעתיד" הגילוי ש"אמיתת שנט ע' עטר"ת סה"מ ראה

ויתן ד"ה וראה האחרונות. לוחות של התורה בכח הבירורים ע"י דוקא
תלמוד לגבי בבלי דתלמוד להמעלה [בנוגע צב) (ס"ע תרס"ו לך
לוחות לגבי השניות שבלוחות המעלה בדוגמת שהיא ירושלמי,

לעתיד". יהי' מזה הגילוי ש"עיקר צג)] ע' (שם האחרונות
ובכ"מ84) ואילך). א (יג, ואילך פ"י לך ויתן ד"ה תולדות תו"ח

.(45 הערה 395 ע' חי"ח בלקו"ש (נסמן
ד.85) וישב תנחומא
ה.86) סו, תהלים
שם.87) התו"ח ל'
(88― תחטא כי "נפש א) טז, רע"ב. יג, (ח"ג הזהר ובלשון
תווהא".
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ובלוחות לבד הדברות עשרת אלא היו שלא הראשונות
. ואגדות מדרש הלכות בהם שיהא לך נותן אני השניים

כפלים הגמרא75. וכדברי חטאו76לתושי'". לא "אלמלא
וספר תורה חומשי חמשה אלא להם ניתן לא ישראל

שנאמר בלבד "לפי77יהושע כעס", רוב חכמה ברוב כי
יותר" להטריחן חכמה רוב להם נוסף וחטאו .78שבעטו

היו האחרונות שהלוחות בכך העילוי גם וזהו
ידי כמוdynמעשה אלקים" "מעשה לא לך"), ("פסל

הראשונות: הלוחות

כפי הוא (האל"ף) הראשונות הלוחות מעלת
גם לעבודה כח נותן וזה מלמעלה ניתנת שהתורה
הוא שאל"ף הענין כפשטות וגימ"ל), (הבי"ת למטה
היות אבל וגימ"ל. לבי"ת מוליך וזה האותיות כל ראש
ואינו בערך לא הוא מלמעלה) (הגילוי מצ"ע שאל"ף
שייך ד"בראשית"), (הבי"ת התחתונים בגדרי חודר
מוכנים לא הבריאה מצד כי כו', השבירה ענין בזה
ולא בבי"ת אכן היא התורה התחלת [ולכן לכך
בעולם, ויחדור שיומשך היא הכוונה כי באל"ף,
עד הדורות בכ"ו העבודה ע"י נפעלו לזה שההכנות

תורה ].79מתן

עבודת ע"י שבאים האחרונות, לוחות ע"י משא"כ
משה ידי מעשה הם עצמן והלוחות (תשובה), האדם
בעולם שיגלו הבריאה, וכוונת תכלית מתמלאת ―

העילוי עי"ז נפעל ולכן התורה". "בשביל שהוא איך
כלל, שבירה בזה ואין ― האחרונות דלוחות בתורה
ובאופן לתושי'", "כפלים בתורה מיתווסף ― ואדרבה
באופן למטה בשלימות נשארת (הלוחות) שהתורה

עולמים ולעולמי לעד .80נצחי

― הגימ"ל ענין לשלימות מביא שזה ― עד
בשלימות יתגלה שאז והשלימה, האמיתית 81הגאולה

העגל חטא על דבנ"י התשובה הלוחות82מעלת ומעלת
―83האחרונות הראשונות) לוחות שבירת ע"י (שבאו

ע"י (ובפרט למטה האדם עבודת ע"י שבאה המעלה
"בשביל ― הבריאה תכלית למלאות התשובה) עבודת

התורה".

הענינים ג' כל בגלוי נמצאים תשא כי שבפ' נמצא
ברא ד"בראשית הבי"ת דתורה, ("ראשית") האל"ף ―
ישראל", כל "לעיני התורה, סיום ― והגימ"ל גו'",

ששברת". כחך "יישר

.Êבהמשך באים תשא כי בפ' אלו ענינים ג' וכל
הלוחות את להשוות אפשר כיצד ולכאורה: אחד.
הלוחות ושבירת לחטא מלמעלה) (שניתנו הראשונות
לאח"ז מביא שזה (דאע"פ למטה חסרון בגלל שבאה

האדם)? חטא ע"י בא ה"ז יותר, נעלית לעלי'
בזה: הביאור וי"ל

סדר הם הנ"ל ושלבים הענינים קבע,d"awdyג'
וגימ"ל בי"ת אל"ף, ― לשלש יתחלקו הענינים שכל

וס תוך יבוא(ראש (אל"ף) הענין ראשית שלאחר וף):
התכלית, מתמלאת שעלֿידו (בי"ת) הענין אמצע
(גימ"ל), הענין ושלימות לגמר מביא זה ודוקא

לעיל. כמדובר

לכללות בנוגע רק לא היא הבי"ת שדרגת לומר ויש
שבאים לתוצאות בנוגע גם אלא (הצמצום), הבריאה
ע"י (שנעשה כו' ושבירה החטא לענין עד מזה,

ס"ו), כנ"ל כו', הצמצום

שחסידות מאחז"ל84כפי את "נורא86עה"פ85מבארת
ש"עלילה עי"ז בא עה"ד שחטא אדם", בני על עלילה
גובר ש"לפעמים שזה ― הראשון) (באדם בו" נתלה
ש"מלמעלה משום ה"ז ויחטא" האדם על דיצה"ר הרע

זה" לחטא להביאו היצה"ר עליו .87הסיתו

לענין וכלל כלל שייכים אינם עצמם מצד בנ"י שכן
ח"ו שהקב"ה88החטא זה בגלל רק בא הענין וכל ,

גדולה הכי לעלי' בנ"י את להביא רצה הגדול בחסדו
בו" נתלה "עלילה לכן מצ"ע), ממצבם (למעלה

ו.75) יא, איוב
ע'76) תרס"ו המשך ב'נז. ע' פרשתנו אוה"ת וראה ב. כב, נדרים

ועוד. ואילך. 36 ע' תש"ו סה"מ ואילך. פז
יח.77) א, קהלת
שם.78) נדרים פרש"י
תשמ"ז.79) שלח ש"פ שיחת ראה
(יומא80) נגנז שבתוכו) לוחות ושברי הלוחות (עם הארון שהרי

לע"ל. ויתגלה רפ"ד), ביהב"ח הל' רמב"ם ב. נב,
"יישר81) שפרש"י הטעם שזהו ושם, .241 ע' ח"ט לקו"ש ראה

רבינו למשה מראה כשהקב"ה ברכה, פ' בסיום דוקא ששברת" כחך
האחרונות. לוחות ע"י הבאה המעלה תתגלה אז כי האחרון", היום "עד

העגל82) לחטא חטאתם" עליהם ופקדתי פקדי ש"ביום ומכיון
כשיבטל לע"ל דוקא תהי' התשובה ששלימות מובן בפנים), (כנ"ל

לגמרי. החטא
הוא83) דלעתיד" הגילוי ש"אמיתת שנט ע' עטר"ת סה"מ ראה

ויתן ד"ה וראה האחרונות. לוחות של התורה בכח הבירורים ע"י דוקא
תלמוד לגבי בבלי דתלמוד להמעלה [בנוגע צב) (ס"ע תרס"ו לך
לוחות לגבי השניות שבלוחות המעלה בדוגמת שהיא ירושלמי,

לעתיד". יהי' מזה הגילוי ש"עיקר צג)] ע' (שם האחרונות
ובכ"מ84) ואילך). א (יג, ואילך פ"י לך ויתן ד"ה תולדות תו"ח

.(45 הערה 395 ע' חי"ח בלקו"ש (נסמן
ד.85) וישב תנחומא
ה.86) סו, תהלים
שם.87) התו"ח ל'
(88― תחטא כי "נפש א) טז, רע"ב. יג, (ח"ג הזהר ובלשון
תווהא".
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קטן "ברגע מש"נ (ע"ד שעה לפי ירידה ונעשית
בכדי89עזבתיך" עינים), למראה (רק ובחיצוניות (

קטן לרגע עלי' רק ולא בערך, שלא העלי' את להביא
שאין נצחית עלי' אלא עזבתיך"), קטן "רגע (כנגד
האמיתית בגאולה שיהי' כפי כלל. הפסק אחרי'
― בגלות הגדולה הירידה ע"י שבאה ― והשלימה

גלות אחרי' שאין נצחית ―90גאולה ואדרבה ,

קץ, אין עד עלי' אחר עלי' עליות, עוד מתווספות
בציון" אלקים אל יראה חיל אל מחיל .91"ילכו

בנוגע הרי עלי', צורך היא ירידה שכל להכלל נוסף
ירידה, אינה היא לאמיתתה עצמה הירידה ― לבנ"י

בערך. שלא יותר נעלית לעלי' הדרך אלא

עה"ד) חטא (שבדוגמת העגל לחטא בנוגע ועד"ז
בגמרא כמפורש העגל92― את ישראל עשו ש"לא ,

ישראל היו "לא תשובה", לבעלי פה פתחון ליתן אלא
כדי כו' היתה המלך "גזירת אלא מעשה", לאותו ראוין

תשובה" לבעלי פה פתחון .93ליתן

― (ד"בראשית") שהבי"ת בכך גם כמודגש
מבטא ענינו עצם מצד ― והחטא הירידה את שכולל
שהבי"ת היינו (דאנכי), האל"ף בא לזה שקודם
שבא שני שלב רק באמת היא בחיצוניות) (הירידה

(הגאולה). לגימ"ל ומוליך האל"ף לאחר

.Áלוחות ― בפרשה הענינים ג' שכל מובן עפ"ז
העגל חטא ואפילו האחרונות לוחות הראשונות,
ופרשה מסדר חלק הם ― שבינתיים הלוחות ושבירת

― מזו ויתירה תשא", "כי ynnאחת cg` oipr,

דבנ"י ועלי' ראש הנשיאת תשא", "כי ― .94שתוכנו

בי"ת אל"ף, ודרגות: שלבים לג' נחלק שהענין אלא
בנ"י: ראש נשיאת בביטוי ואופנים ענינים ג' וגימ"ל,

(s"l`)עליית בפשטות שפעלו הראשונות, לוחות
במ"ת. כחך(z"ia)בנ"י ("יישר הלוחות ושבירת החטא

פה ("פתחון התשובה ענין את שפעל ששברת"),
גם כולל אז, דבנ"י מהתשובה החל תשובה"), לבעלי
למשה הקב"ה של כבודו דגילוי נעלה הכי הענין ―

רחמים" בקשת ("סדר הרחמים מדות י"ג וזה95וגילוי ,(

לאח"ז דלוחות(l"nib)הביא גדולה הכי העלי' ―

פני עור ד"קרן נעלה הכי הגילוי ― כולל האחרונות,
בגאולה שלהם הגילוי לשלימות עד (כדלקמן), משה"

והשלימה. האמיתית

וכו' הלוחות שענין לכך הטעם גם לומר יש ועפ"ז
מעשה על הציווי לאחר ― תשא בפ' כאן מסופר
מקודם, היתה הלוחות ששבירת (אע"פ המשכן
לי ("ועשו המשכן עשיית כי, ― הנ"ל) כפרש"י

בתוכם" ושכנתי סדר96מקדש דכל הכוונה היא (

לו להיות הקב"ה ה"נתאוה את למלאות ההשתלשלות,
בתחתונים" דירה בעולם97יתברך שמגלים עי"ז ,

ישראל" ובשביל התורה "בשביל הוא כפי40שתכליתו ,
אד' "מקדש השלישי, המקדש בבית בשלימות שיהי'

ידיך" .98כוננו

אודות לספר מסיימת שהתורה לאחרי כך: ומשום
תצוה תרומה, (בפ' המשכן מעשה על למשה ה' ציווי
(בפ' לבנ"י זאת מוסר שמשה לפני תשא), פ' ותחלת
שישנם כלליים שלבים ג' התורה מספרת ― ויקהל)
בי"ת הראשונות, הלוחות ― אל"ף הכוונה: במילוי
להביא ― הוא שענינה הלוחות ושבירת הירידה ―

האחרונות. הלוחות ― הגימ"ל ענין יותר, נעלית עלי'

.Ëתשא כי פ' בכללות שגם לומר, יש יותר ובכללות
אלו: ענינים ג' מרומזים ― סופה עד מתחלתה ―

את תשא "כי l`xyiא) ipa y`x(הפרשה (בתחלת "
ישראל שהם הענינים, דכל (אל"ף) ה"ראש" על קאי
התורה בשביל העולם, נברא שבשבילם ותורה,

שנקראו ישראל ובשביל ראשית .40ראשית99שנקראת

נמצא שה"ראש" וכפי ישראל", בני "ראש ועאכו"כ
ד"תשא". במצב

האחרים הענינים ב' גופא בזה נכללים [ובפרטיות
האמצע וגימ"ל, הבי"ת גם נכלל ואל"ף בראש (שכן

הפקודים" על "העובר ― הירידה והעלי'100וסוף): ,
נפשותיכם" על "לכפר ― מזה ע"י101שבאה ,

.103נפשו"]102"כופר

ז.89) נד, ישעי'
ועוד.90) ב. קטז, ―פסחים ונאמר ה"ג תוד"ה א. טו, בשלח מכילתא
ח.91) פד, תהלים
סע"ב.92) ד, ע"ז
שם.93) פרש"י
א94) צ, גיטין (ראה ודאי לשון גם הוא (תשא)" "כי והרי

שם). ובפרש"י
יט.95) לג, פרשתנו פרש"י
ח.96) כה, תרומה
ביום97) בארץ השכינה שרתה אימתי ב: פי"ג, במדב"ר ראה

המשכן. שהוקם
יז.98) טו, בשלח
ג.99) ב, ירמי'
(100.29 הערה כנ"ל העגל חטא על וקאי יגֿיד. ל, פרשתנו
טו.101) שם,
יב.102) שם,
(לוחות103) ענינים דהג' השייכות יותר עוד תומתק ועפ"ז

("כי הפרשה לשם האחרונות) ולוחות הלוחות שבירת הראשונות,
(שבירת הבי"ת ענין גם נכלל (אל"ף) ה"ראש" בענין כי ― תשא")

(לוח"א). והגימ"ל הלוחות)
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ושבירת העגל מעשה ― הפרשה המשך ב)
הבי"ת. ענין הלוחות,

(ענין האחרונות לוחות ― הפרשה סיום ג)
ההר מן משה ירידת ― ממש להסיום עד הגימ"ל),
פניו עור ד"קרן המעלה עם האחרונות הלוחות עם

אליו" מגשת חמשה104וייראו (בסיום הענין ע"ד שזהו ,

ולכל גו' והמופתים האותות ד"לכל תורה) חומשי
ישראל" כל לעיני משה עשה אשר הגדול 105המורא

בפרשה לפנ"ז המדובר נפלאות" "אעשה על ].106[נוסף

(קרוב רגלים בשלש אלו ענינים ג' מרומזים ועד"ז
הוא הפסח חג הפרשה): ,107לרגליםoey`xdלסוף

האביב" ל"חודש בא108וקשור ולאח"ז אל"ף (ר"ת
למטה109הבי"ת מלמעלה גילוי ("שהתבואה110),

בבישולה" השני111מתבכרת ― השבועות חג .(

חטים" קציר ל"בכורי וקשור עבודת112לרגלים, ―

למעלה מלמטה תקופת110האדם האסיף ו"חג
השדה112השנה" מן תבואתך אוסף שאתה "בזמן ―

השנה" בחזרת "שהוא ברגלים,113לבית", השלישי ―
ששלימותה העבודה, דכל ושלימות להאסיפה קשור
כל אסיפת כשיהי' והשלימה, האמיתית בגאולה הוא

(כמ"ש כל114בנ"י ושל ה'"), נאום אסיפם "אסף
כולו. העולם שבכל קדושה ניצוצי

.Èשל ההוד דקרני החידוש ג"כ יובן הנ"ל ע"פ
האחרונות לוחות ע"י שניתוספו ע"ד115משה [שזהו

העגל חטא דבי"ת, העבודה ע"י שבא דגימ"ל, העילוי
הלוחות]: ושבירת

הירידה ע"י שבאו ― האחרונות הלוחות דוקא
ע"י נפעל (שזה הבירורים עבודת לפעול למטה
הגילוי את פועלים ― האחרונות) הלוחות

לתושי'" כפלים חכמה בחי'75ד"תעלומות בתורה,
הגלוי' מחכמה למעלה החכמה, ועצמית פנימית

רבינו במשה עי"ז ניתווסף שלכן הראשונות. בלוחות
(ע"ד פניו" עור "קרן האחרונות) הלוחות (מקבל

פניו"116"חכמת תאיר עצמי117אדם אור שזהו ― (

מהתלבשות. שלמעלה

באה האחרונות דלוחות שהמעלה היות ולאידך:
(הבי"ת בעולם למטה והתלבשות הירידה ע"י דוקא
כמו (לא בעולם דאבנים לך" "פסל ד"בראשית"),
עד אלקים"), "מעשה שהם הראשונות הלוחות
לכן ― רצויים הבלתי הענינים את גם שמהפכים
ולכן אליו", מגשת "וייראו פעל פניו" עור ה"קרן

מסוה" פניו על להסתיר118"ויתן בכדי אלקות119, גילוי
הבירורים" בענין מה"התלבשות ;120שבתורה

מצד לבנ"י בנוגע לא הוא המסוה הסתר mnvrאבל

" שכן ―mipta mipt"עמכם ה' הסתר121דיבר (בלי
את ישראל בני אל "דיבר שמשה בשעה ולכן, כלל).

יצוה" פני122אשר את בנ"י "וראו המסוה את הסיר הוא
משה" פני עור קרן כי שלמשה123משה בשעה ורק .

את שם לפעול (בכדי העולם לעניני שייכות יש ובנ"י
את משה "והשיב אז ― התלבשות) בדרך הבירור

ולא124המסוה" הגילוי את לקבל יוכל שהעולם בכדי ,

― כוונתו המסוה שגם כלומר, ממציאותו. להתבטל
בעולם. להתקבל יוכל שהגילוי בכדי אלא העלם, לא

הוא העולם וזיכוך בבירור יהודי של עבודתו וע"י
את לקבל יוכל הוא בעולם נמצא שיהודי כפי שגם פועל,
בגאולה בשלימות שיהי' כפי פניו", עור ד"קרן הגילוי
מוריך עוד יכנף "ולא ― (גימ"ל) והשלימה האמיתית

א רואות עיניך מוריך"והיו שנמצאים125ת כפי גם בבנ"י
עצמו בעולם גם יהי' שעד"ז עד העולם, עם ומתעסקים

כל וראו ה' כבוד "ונגלה ―xya"מקיר126יחדיו "אבן ,
בנפעל.127תזעק" הפועל דכח הגילוי ,

ל.104) לד, פרשתנו
אהרן105) וירא כאמרו ישראל, כל לעיני ברכה: ס"פ ספורנו ראה

אליו. מגשת וייראו פניו עור קרן והנה משה את ישראל בני וכל
י.106) לד, פרשתנו
א.107) ד, ר"ה
יח.108) לד, פרשתנו
א.109) קפו, זח"ב ראה
וש"נ.110) .148 ע' חי"ז לקו"ש ראה
שם.111) פרשתנו פרש"י
כב.112) שם, פרשתנו
שם.113) פרש"י
יג.114) ח, ירמי'
ב'עזֿעח.115) ע' ב'עה. ס"ע פרשתנו אוה"ת ראה ― לקמן בהבא

ועוד. תכ. ע' עטר"ת א'קעז. ע' ח"ב תער"ב המשך קלב. ע' תרס"ח סה"מ
ב.116) מט, נדרים וראה א. ח, קהלת

שם.117) אוה"ת
לג.118) שם, פרשתנו
כ"א119) כרך שלימה תורה ראה ― המסוה ענין ופירוש ביאור

וס' הפסוקים שער ראה ― והחסידות הקבלה וע"ד ו. סימן מילואים
המשך ב'פא. ע' פרשתנו אוה"ת פרשתנו. סוף (להאריז"ל) הליקוטים

ועוד. קצט. ע' יצחק לוי תורת שם. תער"ב
סוף120) והאברבנאל העקידה פירוש וראה שם. תער"ב המשך

שם). מילואים בתו"ש (נעתקו פרשתנו
ד.121) ה, ואתחנן
לד.פר122) שם, שתנו
לה.123) שם,
שם.124)
פל"ו.125) תניא וראה כ. ל, ישעי'
ה.126) מ, שם
א.127) טז, חגיגה א. יא, תענית וראה יא. ב, חבקוק
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ושבירת העגל מעשה ― הפרשה המשך ב)
הבי"ת. ענין הלוחות,

(ענין האחרונות לוחות ― הפרשה סיום ג)
ההר מן משה ירידת ― ממש להסיום עד הגימ"ל),
פניו עור ד"קרן המעלה עם האחרונות הלוחות עם

אליו" מגשת חמשה104וייראו (בסיום הענין ע"ד שזהו ,

ולכל גו' והמופתים האותות ד"לכל תורה) חומשי
ישראל" כל לעיני משה עשה אשר הגדול 105המורא

בפרשה לפנ"ז המדובר נפלאות" "אעשה על ].106[נוסף

(קרוב רגלים בשלש אלו ענינים ג' מרומזים ועד"ז
הוא הפסח חג הפרשה): ,107לרגליםoey`xdלסוף

האביב" ל"חודש בא108וקשור ולאח"ז אל"ף (ר"ת
למטה109הבי"ת מלמעלה גילוי ("שהתבואה110),

בבישולה" השני111מתבכרת ― השבועות חג .(

חטים" קציר ל"בכורי וקשור עבודת112לרגלים, ―

למעלה מלמטה תקופת110האדם האסיף ו"חג
השדה112השנה" מן תבואתך אוסף שאתה "בזמן ―

השנה" בחזרת "שהוא ברגלים,113לבית", השלישי ―
ששלימותה העבודה, דכל ושלימות להאסיפה קשור
כל אסיפת כשיהי' והשלימה, האמיתית בגאולה הוא

(כמ"ש כל114בנ"י ושל ה'"), נאום אסיפם "אסף
כולו. העולם שבכל קדושה ניצוצי

.Èשל ההוד דקרני החידוש ג"כ יובן הנ"ל ע"פ
האחרונות לוחות ע"י שניתוספו ע"ד115משה [שזהו

העגל חטא דבי"ת, העבודה ע"י שבא דגימ"ל, העילוי
הלוחות]: ושבירת

הירידה ע"י שבאו ― האחרונות הלוחות דוקא
ע"י נפעל (שזה הבירורים עבודת לפעול למטה
הגילוי את פועלים ― האחרונות) הלוחות

לתושי'" כפלים חכמה בחי'75ד"תעלומות בתורה,
הגלוי' מחכמה למעלה החכמה, ועצמית פנימית

רבינו במשה עי"ז ניתווסף שלכן הראשונות. בלוחות
(ע"ד פניו" עור "קרן האחרונות) הלוחות (מקבל

פניו"116"חכמת תאיר עצמי117אדם אור שזהו ― (

מהתלבשות. שלמעלה

באה האחרונות דלוחות שהמעלה היות ולאידך:
(הבי"ת בעולם למטה והתלבשות הירידה ע"י דוקא
כמו (לא בעולם דאבנים לך" "פסל ד"בראשית"),
עד אלקים"), "מעשה שהם הראשונות הלוחות
לכן ― רצויים הבלתי הענינים את גם שמהפכים
ולכן אליו", מגשת "וייראו פעל פניו" עור ה"קרן

מסוה" פניו על להסתיר118"ויתן בכדי אלקות119, גילוי
הבירורים" בענין מה"התלבשות ;120שבתורה

מצד לבנ"י בנוגע לא הוא המסוה הסתר mnvrאבל

" שכן ―mipta mipt"עמכם ה' הסתר121דיבר (בלי
את ישראל בני אל "דיבר שמשה בשעה ולכן, כלל).

יצוה" פני122אשר את בנ"י "וראו המסוה את הסיר הוא
משה" פני עור קרן כי שלמשה123משה בשעה ורק .

את שם לפעול (בכדי העולם לעניני שייכות יש ובנ"י
את משה "והשיב אז ― התלבשות) בדרך הבירור

ולא124המסוה" הגילוי את לקבל יוכל שהעולם בכדי ,

― כוונתו המסוה שגם כלומר, ממציאותו. להתבטל
בעולם. להתקבל יוכל שהגילוי בכדי אלא העלם, לא

הוא העולם וזיכוך בבירור יהודי של עבודתו וע"י
את לקבל יוכל הוא בעולם נמצא שיהודי כפי שגם פועל,
בגאולה בשלימות שיהי' כפי פניו", עור ד"קרן הגילוי
מוריך עוד יכנף "ולא ― (גימ"ל) והשלימה האמיתית

א רואות עיניך מוריך"והיו שנמצאים125ת כפי גם בבנ"י
עצמו בעולם גם יהי' שעד"ז עד העולם, עם ומתעסקים

כל וראו ה' כבוד "ונגלה ―xya"מקיר126יחדיו "אבן ,
בנפעל.127תזעק" הפועל דכח הגילוי ,

ל.104) לד, פרשתנו
אהרן105) וירא כאמרו ישראל, כל לעיני ברכה: ס"פ ספורנו ראה

אליו. מגשת וייראו פניו עור קרן והנה משה את ישראל בני וכל
י.106) לד, פרשתנו
א.107) ד, ר"ה
יח.108) לד, פרשתנו
א.109) קפו, זח"ב ראה
וש"נ.110) .148 ע' חי"ז לקו"ש ראה
שם.111) פרשתנו פרש"י
כב.112) שם, פרשתנו
שם.113) פרש"י
יג.114) ח, ירמי'
ב'עזֿעח.115) ע' ב'עה. ס"ע פרשתנו אוה"ת ראה ― לקמן בהבא

ועוד. תכ. ע' עטר"ת א'קעז. ע' ח"ב תער"ב המשך קלב. ע' תרס"ח סה"מ
ב.116) מט, נדרים וראה א. ח, קהלת

שם.117) אוה"ת
לג.118) שם, פרשתנו
כ"א119) כרך שלימה תורה ראה ― המסוה ענין ופירוש ביאור

וס' הפסוקים שער ראה ― והחסידות הקבלה וע"ד ו. סימן מילואים
המשך ב'פא. ע' פרשתנו אוה"ת פרשתנו. סוף (להאריז"ל) הליקוטים

ועוד. קצט. ע' יצחק לוי תורת שם. תער"ב
סוף120) והאברבנאל העקידה פירוש וראה שם. תער"ב המשך

שם). מילואים בתו"ש (נעתקו פרשתנו
ד.121) ה, ואתחנן
לד.פר122) שם, שתנו
לה.123) שם,
שם.124)
פל"ו.125) תניא וראה כ. ל, ישעי'
ה.126) מ, שם
א.127) טז, חגיגה א. יא, תענית וראה יא. ב, חבקוק
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.‡Èבעבודת לימוד ישנו תשא בפ' אלו ענינים מג'
פרשה שבהיותה לעיל, כאמור הזמנים, בכל האדם
לכל לימוד מזה ישנו בשנה, אחת פעם אותה שקוראין
עצמו תשא פ' בשבת בעמדנו ועאכו"כ כולה, השנה

עם לחיות וצריך ― הפרשה:128כשקוראין כל ―
את לפעול הכח ניתן mlekליהודי mipiprd lk―

עד מ"אל"ף שבינתיים, מה וכל סופם ועד מתחלתם
האותיות בשלשת שנחלקים כפי ― ובכללות תי"ו",

גימ"ל. בי"ת אל"ף הראשונות,

בכל בעבודתו נמצאים אלו ענינים ג' שכל כפי החל
ויום: יום

חדשה" "ברי' (כשנעשה משנתו כשניעור )129מיד

נשמתי" בי שהחזרת כו' לפניך אני "מודה אומר .130הוא

יהודי של עבודתו ―של והתחלה ―היסוד האל"ף
ד"אנכי"). (האל"ף להקב"ה וההודאה הביטול הוא:

. . "מודה ― ד"אני" האל"ף מציאותו, שכל עד
למטה) שנמצא כפי (גם יהודי של ה"אני" שכן לפניך",
(ישראל שלמעלה ד"אנכי" ה"אני" עם אחד דבר הוא

חד כולא יו"ד131וקוב"ה א': אות בצורת ―וכמרומז (

המחברם וקו למעלה (הקב"ה) ויו"ד למטה .132(יהודי)

פשיטות עם אחד דבר היא יהודי של שפשיטות וכידוע
בגלוי133העצמות ביטוי לידי בא הפשיטות וענין .

ענין מכל למעלה ההודאה, (ענין אני" "מודה באמירת
אפילו134השמות) ― בנ"י שכל ישראל מנהג שלכן .

אני". "מודה אומרים ― קטנים וקטני קטנים ילדים

אל ובטלה טפלה "מודה" תיבת אפילו מזו: יתירה
הוא (לכאורה) כאן העיקר שכן "אני", של) (האל"ף
לכל ישנו משנתו כשניעור מיד כי ― "אני" תיבת
ושס"ה אברים רמ"ח (עם האדם של מציאותו לראש
החל פעולה, עושה (ה"אני") הוא לאח"ז ורק גידים),
ואעפ"כ לפניך". . . ד"מודה והפעולה מהאמירה
כדי עד כי ― מודה" "אני ולא אני" "מודה אומרים
שבזמן שהגם הקב"ה, עם קשור יהודי של ה"אני" כך
במצב תיכף ה"אני" אעפ"כ ה"אני", מציאות קודמת

לפניך. דהודאה

שחרית, ותפלת השחר ברכות באים זה ולאחרי
לביהמ"ד דעבודת135ומביהכנ"ס האל"ף כללות ―

היום.

― יהודי של היומית בעבודתו הבי"ת בא לאח"ז
ערב" עדי ולעבודתו לפעלו אדם יוצא136"יצא הוא ,

ברא ד"בראשית (הבי"ת לעולם וביהמ"ד) (מביהכנ"ס
"הנהג כולו, היום כל במשך העבודה את לעשות גו'")

ארץ" דרך מנהג בעניני137בהן והתעסקותו התלבשותו ,
באמונה ומתנו דמשאו באופן .138העולם

גמר ― הגימ"ל בא היום וחותם בסיום לאח"ז,
וסךֿ הנפש חשבון כשעושה היום, עבודת ושלימות
― ובכללות היום, במשך ומעשיו עניניו דכל הכל
"אך ― לסיומה עד ערבית, בתפלת זאת עושה הוא

גו'" לשמך יודו "מודה139צדיקים (כמו לה' הודאה ,

עד העבודה, ושלימות גמר בתור אבל בבוקר), אני"
לגמרי עצמו ומוסר המטה, שעל שמע קריאת ―

רוחי" אפקיד "בידך ― .140להקב"ה

של עבודתו בכללות אלו ענינים ג' ישנם ועד"ז
טובות ושנים ימים לאריכות ― חייו ימי במשך יהודי
ושלימות סיום עד העבודה, אמצע העבודה, תחלת ―
בגלות האחרון הדור ― זה בדורנו ועאכו"כ העבודה.
הריבוי כבר שישנו ―לאחרי דהגאולה הראשון והדור

ד"מעשינ גדול כלהכי במשך דבנ"י ועבודתינו" ו
את גם סיימו וכעת זה, שלפני והשנים הדורות
ולכל בעיקר ההדגשה כעת ―הרי האחרונים הבירורים
את להביא ― העבודה וגמר ושלימות סיום על לראש

ממש! בפועל והשלימה האמיתית דגאולה הגימ"ל

.·Èכל את לפעול יכול יהודי שכל לכך והכח
הראשון מהאל"ף בא סופם) ועד (מתחלתם הענינים
עם אחד ודבר קשור יהודי כל של שה"אני" ―

למטה יורד שיהודי כפי שאפילו עד שלמעלה, "אנכי"
ישראל "בשביל נברא העולם כל הרי ― בעולם
כולה. הבריאה דכל וראשית הראש ראשית", שנקראו
ממשה בא יהודי בכל זאת לגלות שהכח לומר ויש

דור שבכל דמשה אתפשטותא ועד"ז ובדורנו141רבינו, ,

ובכ"מ.128) חשון. ב' יום" "היום ― הידועה הזקן אדמו"ר כתורת
רס"ו.129) רס"ד. או"ח אדה"ז שו"ע
אדה"ז130) שו"ע או"ח. שו"ע ריש בעט"ז הובא ― היום" "סדר

קונטרס וראה בתחלתו. אדה"ז סידור ס"ו). שם (ובמהדו"ת ס"ה ס"א
ס"ט. החסידות תורת של ענינה

א.131) עג, זח"ג ראה
א'.132) אדר ח' יום" "היום ראה
סקנ"ד.133) הוספות טוב שם כתר ראה

סי"א.134) הנ"ל קונטרס ראה
ועוד.135) ברכות. סוף ראה
כג.136) קד, תהלים
ב.137) לה, ברכות
א.138) לא, שבת ראה
יד.139) קמ, תהלים
ו.140) לא, שם
פמ"ד.141) תניא וראה תס"ט. תקו"ז א. רעג, זח"ג
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שעלֿידו דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ― זה
שבירת הראשונות, דלוחות ענינים הג' כל נפעלים

ההוד. קרני עם יחד האחרונות, ולוחות הלוחות

כל את שקוראין בשבת כשנמצאים ועאכו"כ
― (תשא ישראל" בני ראש את תשא ד"כי הפרשה
בכלל, ראש הם שבנ"י לכך שנוסף ― רבינו) משה
ראש הנשיאת ― רבינו משה של בכחו ― גם נעשה
תוכן את לפעול לאח"ז הכח את נותן שזה דבנ"י,
הראשונות), (לוחות דאל"ף הענין ― הפרשה המשך
במצב אפילו עד בעולם, העבודה ― דבי"ת הענין
ולהעלותו ולהפכו ממנו, למטה תחתון שאין דתחתון
ההוד, דקרני הגילוי עם האחרונות, דלוחות להדרגא
בעולם העבודה שע"י עד לקבל, יהודי כל של שבכחו

זאת. לקבל יוכל בעולם בהיותו שגם פועל הוא

הגילוי את מקבל יהודי שכל לכך נוסף מזו: יתירה
עצמו ביהודי ההוד דקרני הענין נפעל ההוד, 142דקרני

שבקרבו: משה בחי' מצד ―

בתניא מבאר הזקן 145עה"פ144במאחז"ל143אדמו"ר

אם כי מעמך שואל אלקיך ה' מה ישראל "ועתה
זוטרתא מילתא יראה "אטו אלקיך", ה' את ליראה
שמצד ― היא" זוטרתא מילתא משה לגבי אין היא?
אצלו. זוטרתא" מילתא "יראה אחד שבכל משה בחי'

לומר מתאים איך גיסא: לאידך להבין צריך לפי"ז
ד"זוטרתא" ענין ישנו א') שבכל (ומשה משה שאצל

(קטנות)?

דרגות: וכמה כמה ישנם גופא שבמשה לומר, ויש

של וכתרו לראשו עד משה, של גופו משה, של רגלו
ליראה ובנוגע שלd`zz146משה. רגלו עם הקשור ,

" (ע"ד בקרבו"ilbxמשה אנכי אשר נאמר147העם ,(
"מילתא ישנםzxhef`הלשון מזה למעלה אבל ."

רבתי, בדרגת עד בינוני, בדרגת שהם ענינים במשה
מהראש, שלמעלה כתר ― מזה ולמעלה הראש דרגת

הכתר דרגת ― משה של ההוד דקרני הענין ,148שזהו

כידוע מלכות, .149כתר

ישראל שבכל משה לבחי' בנוגע ג"כ מובן ועד"ז
הדרגות, כל בתוכו כולל יהודי זה שמצד ―

הכתר לענין ― עד "רבתי", עד "בינוני", מ"זוטרתא",
הוא בדבר והחידוש ההוד). הכתר150(קרני שענין ―

הם (שכן ליהודי דוקא וניתן בלעו"ז שייך לא (אמיתי)
מלכים" "מלכים"151"בני ― מזו שבכל152ויתירה ,(

הגלות ומצב בזמן אפילו ― המצבים ובכל הזמנים
ההוד. דקרני מלכות הכתר את ליהודי יש ―

עד הרצון כח על קאי כתר ― הנפש ובכחות
נפש בתוקף153למסירת נמצא יהודי של לה' שהרצון .

לעמוד הכח לבנ"י תמיד ויש הי' שלכן הזמנים, בכל
ותומ"צ קדושה בעניני כשרצונו אפילו כי ― בגלות
רצון את לקיים הוא האמיתי רצונו אז גם ― ניכר לא

הידוע הרמב"ם כפס"ד .154ה',

הענין הי' כשעוד הגלות, זמן בתחלת מיבעי ולא
רבי" בימי המשיכ155ד"ותותר זמן ובמשך ע"פ, לקדש ו

זה156הראי' לאחרי גם אלא הגלות157, בעומק ―אפילו
בבנ"י. ההוד דקרני הכתר והגילוי התוקף בכל ―מאיר

דכתיב142) משה של קרנו כו' הן קרנות עשר ו: פ"ב, איכ"ר ראה
שחטאו וכיון ישראל של בראשן נתונות היו וכולן כו', פניו עור קרן כי
למקומם. מחזירן הקב"ה תשובה עושין וכשישראל כו', מהן ניטלו

רפמ"ב.143)
ב.144) לג, ברכות
יב.145) י, עקב
שם.146) תניא ראה
כא.147) יא, בהעלותך
סופן148) (ד"נעוץ וסיומה הפרשה דתחלת הקשר לבאר יש ועפ"ז

משה (ע"י ישראל" בני ראש את "תשא ע"י בסופן"): ותחלתן בתחלתן
הראש. מן שלמעלה הכתר לדרגת והעלי' ההתנשאות נעשית רבינו)
ומעין הפרשה), (בסוף משה של ההוד בקרני הוא זה גילוי ושלימות

מישראל. א' שבכל משה בבחי' זה
אות149) פרשתנו שלימה (תורה טו בהעלותך ישן תנחומא ראה

שלקח מכתרים באו ההוד (שקרני א פח, שבת פרש"י וראה רלג).
דאז מלוכה גדר "הוה פניו עור שקרן כאן, עה"ת ובצפע"נ משה).

מלכות". וכתר מלך נעשה
ואילך.150) סע"ב צא, אסתר מגילת תו"א
א.151) סז, שבת
רע"ב).152) (א, בהקדמה תקו"ז

שם.153) תו"א ראה
ספ"ב.154) גירושין הל'
ב.155) קיג, שבת יד. ב, רות
ה"ג.156) פ"ה קדה"ח הל' רמב"ם ראה
לאחרי157) (גם הראי' ע"פ לקדש אפשר סמוך שב"ד ולהעיר

בסה רמב"ן (ראה כמוהחורבן) בסופו). שם מג"א וראה קנג. מ"ע מ"צ
סי"ט ער"ה ליל שיחות בארוכה (ראה הרי"ף של בב"ד כנראה שהי'
ואילך סל"ח תשמ"ה ב') (התוועדות בראשית וש"פ ואילך
466 ע' ח"א תשמ"ה ואילך. 2683 ע' ח"ד תשד"מ (התוועדויות
הי"א) פ"ד סנהדרין (הל' הרמב"ם בדברי הב"י שיטת וידועה ואילך)).
רב בי ממהר"י סמיכה קיבל שהב"י ועד הזה, בזמן לסמיכה בנוגע
חי"ב תו"ש מהרלב"ח. שו"ת שבסוף הסמיכה קונטרס (ראה
"נראין הרמב"ם: וז"ל הנ"ל), בראשית ש"פ שיחת וראה במילואים.
דיינים למנות ישראל שבארץ החכמים כל הסכימו שאם הדברים לי
להן ויש קנסות דיני לדון להן ויש סמוכים, אלו הרי אותם, ולסמוך
שאם מבאר, מ"ג) פ"א (סנהדרין המשניות ובפירוש לאחרים". לסמוך
הגדול ב"ד שתמצא אפשר אי היום גם לסמוך שאפשר כן תאמר לא
כבראשונה שופטיך "ואשיבה שנאמר שישובו הבטיח והקב"ה לעולם

כבתחלה". ויועציך
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שעלֿידו דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ― זה
שבירת הראשונות, דלוחות ענינים הג' כל נפעלים

ההוד. קרני עם יחד האחרונות, ולוחות הלוחות

כל את שקוראין בשבת כשנמצאים ועאכו"כ
― (תשא ישראל" בני ראש את תשא ד"כי הפרשה
בכלל, ראש הם שבנ"י לכך שנוסף ― רבינו) משה
ראש הנשיאת ― רבינו משה של בכחו ― גם נעשה
תוכן את לפעול לאח"ז הכח את נותן שזה דבנ"י,
הראשונות), (לוחות דאל"ף הענין ― הפרשה המשך
במצב אפילו עד בעולם, העבודה ― דבי"ת הענין
ולהעלותו ולהפכו ממנו, למטה תחתון שאין דתחתון
ההוד, דקרני הגילוי עם האחרונות, דלוחות להדרגא
בעולם העבודה שע"י עד לקבל, יהודי כל של שבכחו

זאת. לקבל יוכל בעולם בהיותו שגם פועל הוא

הגילוי את מקבל יהודי שכל לכך נוסף מזו: יתירה
עצמו ביהודי ההוד דקרני הענין נפעל ההוד, 142דקרני

שבקרבו: משה בחי' מצד ―

בתניא מבאר הזקן 145עה"פ144במאחז"ל143אדמו"ר

אם כי מעמך שואל אלקיך ה' מה ישראל "ועתה
זוטרתא מילתא יראה "אטו אלקיך", ה' את ליראה
שמצד ― היא" זוטרתא מילתא משה לגבי אין היא?
אצלו. זוטרתא" מילתא "יראה אחד שבכל משה בחי'

לומר מתאים איך גיסא: לאידך להבין צריך לפי"ז
ד"זוטרתא" ענין ישנו א') שבכל (ומשה משה שאצל

(קטנות)?

דרגות: וכמה כמה ישנם גופא שבמשה לומר, ויש

של וכתרו לראשו עד משה, של גופו משה, של רגלו
ליראה ובנוגע שלd`zz146משה. רגלו עם הקשור ,

" (ע"ד בקרבו"ilbxמשה אנכי אשר נאמר147העם ,(
"מילתא ישנםzxhef`הלשון מזה למעלה אבל ."

רבתי, בדרגת עד בינוני, בדרגת שהם ענינים במשה
מהראש, שלמעלה כתר ― מזה ולמעלה הראש דרגת

הכתר דרגת ― משה של ההוד דקרני הענין ,148שזהו

כידוע מלכות, .149כתר

ישראל שבכל משה לבחי' בנוגע ג"כ מובן ועד"ז
הדרגות, כל בתוכו כולל יהודי זה שמצד ―

הכתר לענין ― עד "רבתי", עד "בינוני", מ"זוטרתא",
הוא בדבר והחידוש ההוד). הכתר150(קרני שענין ―

הם (שכן ליהודי דוקא וניתן בלעו"ז שייך לא (אמיתי)
מלכים" "מלכים"151"בני ― מזו שבכל152ויתירה ,(

הגלות ומצב בזמן אפילו ― המצבים ובכל הזמנים
ההוד. דקרני מלכות הכתר את ליהודי יש ―

עד הרצון כח על קאי כתר ― הנפש ובכחות
נפש בתוקף153למסירת נמצא יהודי של לה' שהרצון .

לעמוד הכח לבנ"י תמיד ויש הי' שלכן הזמנים, בכל
ותומ"צ קדושה בעניני כשרצונו אפילו כי ― בגלות
רצון את לקיים הוא האמיתי רצונו אז גם ― ניכר לא

הידוע הרמב"ם כפס"ד .154ה',

הענין הי' כשעוד הגלות, זמן בתחלת מיבעי ולא
רבי" בימי המשיכ155ד"ותותר זמן ובמשך ע"פ, לקדש ו

זה156הראי' לאחרי גם אלא הגלות157, בעומק ―אפילו
בבנ"י. ההוד דקרני הכתר והגילוי התוקף בכל ―מאיר

דכתיב142) משה של קרנו כו' הן קרנות עשר ו: פ"ב, איכ"ר ראה
שחטאו וכיון ישראל של בראשן נתונות היו וכולן כו', פניו עור קרן כי
למקומם. מחזירן הקב"ה תשובה עושין וכשישראל כו', מהן ניטלו

רפמ"ב.143)
ב.144) לג, ברכות
יב.145) י, עקב
שם.146) תניא ראה
כא.147) יא, בהעלותך
סופן148) (ד"נעוץ וסיומה הפרשה דתחלת הקשר לבאר יש ועפ"ז

משה (ע"י ישראל" בני ראש את "תשא ע"י בסופן"): ותחלתן בתחלתן
הראש. מן שלמעלה הכתר לדרגת והעלי' ההתנשאות נעשית רבינו)
ומעין הפרשה), (בסוף משה של ההוד בקרני הוא זה גילוי ושלימות

מישראל. א' שבכל משה בבחי' זה
אות149) פרשתנו שלימה (תורה טו בהעלותך ישן תנחומא ראה

שלקח מכתרים באו ההוד (שקרני א פח, שבת פרש"י וראה רלג).
דאז מלוכה גדר "הוה פניו עור שקרן כאן, עה"ת ובצפע"נ משה).

מלכות". וכתר מלך נעשה
ואילך.150) סע"ב צא, אסתר מגילת תו"א
א.151) סז, שבת
רע"ב).152) (א, בהקדמה תקו"ז

שם.153) תו"א ראה
ספ"ב.154) גירושין הל'
ב.155) קיג, שבת יד. ב, רות
ה"ג.156) פ"ה קדה"ח הל' רמב"ם ראה
לאחרי157) (גם הראי' ע"פ לקדש אפשר סמוך שב"ד ולהעיר

בסה רמב"ן (ראה כמוהחורבן) בסופו). שם מג"א וראה קנג. מ"ע מ"צ
סי"ט ער"ה ליל שיחות בארוכה (ראה הרי"ף של בב"ד כנראה שהי'
ואילך סל"ח תשמ"ה ב') (התוועדות בראשית וש"פ ואילך
466 ע' ח"א תשמ"ה ואילך. 2683 ע' ח"ד תשד"מ (התוועדויות
הי"א) פ"ד סנהדרין (הל' הרמב"ם בדברי הב"י שיטת וידועה ואילך)).
רב בי ממהר"י סמיכה קיבל שהב"י ועד הזה, בזמן לסמיכה בנוגע
חי"ב תו"ש מהרלב"ח. שו"ת שבסוף הסמיכה קונטרס (ראה
"נראין הרמב"ם: וז"ל הנ"ל), בראשית ש"פ שיחת וראה במילואים.
דיינים למנות ישראל שבארץ החכמים כל הסכימו שאם הדברים לי
להן ויש קנסות דיני לדון להן ויש סמוכים, אלו הרי אותם, ולסמוך
שאם מבאר, מ"ג) פ"א (סנהדרין המשניות ובפירוש לאחרים". לסמוך
הגדול ב"ד שתמצא אפשר אי היום גם לסמוך שאפשר כן תאמר לא
כבראשונה שופטיך "ואשיבה שנאמר שישובו הבטיח והקב"ה לעולם

כבתחלה". ויועציך
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רבנן" מלכי ב"מאן יותר בגלוי נמצא ,158וזה

זה, לדורנו עד ודור, דור בכל ו"יועציך" ה"שופטיך"
ל"ואשיבה כהכנה דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח מכ"ק החל

כבתחלה" ויועציך כבראשונה ―159שופטיך ובראשם ,
"וירם המשיח, "מלכות160משיחו"oxwמלך יחזיר והוא ,

המקדש ובונה הראשונה ולממשלה ליושנה דוד בית
כשהיו בימיו המשפטים כל וחוזרין ישראל, נדחי ומקבץ

וכו'" קרבנות מקריבין .161מקודם,

.‚È,אדרֿראשון בחודש שבעמדנו רצון, ויהי
גאולה ו"מיסמך ― שני לאדר הכנה המהווה

פסח162לגאולה" לגאולת שני) (באדר פורים גאולת ,
ממש ומיד שתיכף ― הגאולה חודש ניסן, בחודש
יהיו ממילא ובדרך והשלימה, האמיתית הגאולה תבוא
באופן הגאולה, חדשי ניסן וחודש שני אדר חודש

לגאולה". גאולה ד"מיסמך
חז"ל הוראת בקיום שמוסיפים עי"ז 163ובפרט

כבר שנמצאים ובפרט בשמחה", מרבין אדר "משנכנס
ולאחר ראשון, אדר דחודש הכניסה לאחר ימים כו"כ
גדול לפורים הכנה המהוים קטן, פורים ושושן קטן, פורים

יהי'" גדול הקטן ד"זה באופן ― גדול פורים ,164ושושן

והוה, עבר לשון "הי'" אלא עתיד, לשון "יהי'" רק ולא
בשמחה קטן פורים ושושן קטן פורים את שחגגו עי"ז
באופן ליום מיום ושמחה ואור והולך ומוסיף גדולה,

בקודש" גדול165ד"מעלין דפורים יהי'" ה"גדול שאז ,

מגדול למעלה גדול יותר, עוד יהיו גדול פורים .166ושושן

הגדרים כל פורצים שמחה ―167וע"י לעיקר עד ,

הראשון הרגע נעשה דהגלות האחרון שמהרגע
ממש. ומיד תיכף ― העיקר והוא ועוד דהגאולה,

•

סע"א.158) סב, גיטין ראה
תנש"א159) שופטים ש"פ שיחת בארוכה וראה כו. א, ישעי'

ואילך). 190 ע' ח"ד תנש"א (התוועדויות
י.160) ב, שמואלֿא
רפי"א.161) מלכים הל' רמב"ם
ב.162) ו, מגילה
סע"א.163) כט, תענית
המילה.164) סדר נוסח
וש"נ.165) א. כח, ברכות
עם166) קטן) פורים ושושן קטן (פורים אלו מועדים לקשר ויש

יש השנה של המועדים שבכל (כידוע השבוע בפרשת לעיל המבואר
ר"פ תושב"כ חלק של"ה ― בהן שחלות הפרשיות לאותן שייכות

א)): (רצז, וישב
שבת כז. ט, (אסתר במ"ת כבר" שקבלו מה "קיימו הפורים בימי
קטן פורים קונטרס (ראה ההוא בזמן היהודים של המס"נ ע"י א) פח,
לגבי האחרונות לוחות של המעלה ע"ד וש"נ), .(332 ע' (לעיל תשנ"ב
מ"ת הוא כֿפורים, רק שהוא הכפורים, יום (והרי הראשונות לוחות
ב)). ל, שם גמרא ובפרש"י. ב כו, תענית (משנה האחרונות לוחות של
"ונהפוך העגל), חטא (כמו דלעו"ז הענינים גם מהפכים ― זה ובכח

הוא".
בפוריא לבסומי איניש "חייב ב) ז, (מגילה המאחז"ל מובן ועפ"ז
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
ÔÎ˘Ó‰ ÈÏÎ ¯‡˘Ó ‰�Â˘ ¯ÂÈÎ‰

נבדל1בפרשתנו בכך הכיור. עשיית על הציווי מופיע

בשתי מדובר שאודותם המשכן, כלי שאר מכל הכיור

הקודמות בבנין2הפרשות "עיקר הוא הכיור שגם למרות ,

בהמשך3הבית" מוזכר הוא המשחה בשמן משיחה ולגבי ,

אומרת יחדיו כולם ועל האחרים, הכלים עם ביחד הפרשה

קדשים" קודש "והיו הציווי4התורה מופיע אפוא, מדוע, .

הכלים? שאר מכל בנפרד הכיור עשיית על

המפרשים שהכיור5אומרים מפני שזאת ,epi`עומד

מועד" אהל אל ל"בבואם הכנה מהווה אלא עצמו, בפני

המזבח". אל ו"בגשתם

מתבטא אינו המשכן כלי שאר כל לבין הכיור בין זה הבדל

הכיור עשיית על הציווי מופיע שבו במקום "ועשיתdxezaרק ,

הכיור עמד שבו במקום גם אלא :okynaכיור",

מזבח גם מועד. באהל היה המשכן כלי כל של מקומם

אהל משכן "פתח זאת בכל עמד בחצר, היה אשר הנחושת,

בצד,6מועד" אלא המשכן, בפתח עמד לא הכיור ואילו .

" אשר מועד"`oiעד אהל לפני היה7כיור ניתן כך ומשום ,

ל אליו ש"ביןלגשת למרות ורגלים, ידים רחיצת צורך

דעות מספר לפי היה, אסור למזבח" לפני8האולם להיכנס ,

ורגלים ידים .9קידוש

.·
˙„ÁÂÈÓ ‰ÏÚÓÂ ‰„Â·ÚÏ ‰�Î‰ Y ¯ÂÈÎ‰

המשכן לעבודת הכנה מהווה שהכיור זה, ענין

הכיור: של בגודלו גם מתבטא בכללותה,

ובניו" ואהרן משה ממנו "ורחצו הפסוק שבו10מן ,

ובניו (=שנים) תרין ואהרן "משה אנשים: ארבעה מוזכרים

הגמרא11תרין" לומדת לקדש12, כדי בו שאין כיור "כל :

בו". מקדשין אין ממנו, כהנים ארבעה

בימי רק מהכיור לרחוץ היה צריך משה ולכאורה:

הדעה לפי בכהונה.13המילואים, שימש לא מכן שלאחר ,

מדוע כך, אם ובניו. אהרן את רק הכיור שימש כך, ואחר

הכיור עבורzexeclצריך מים גם`draxלהכיל אנשים,

שם? הגמרא במפרשי זה קושי שמובא וכפי משה, כנגד

הוא לכך שההסבר לומר, היוו14ויש המילואים ימי :

שגם וכיון יותר. מאוחר בכללותה ובניו אהרן לעבודת הכנה

צריכה כדלעיל, בכללותה, לעבודה הכנה מהווה הכיור

"כנגד רק לא כהנים", ארבעה לקדש "כדי להיות מדתו

מהכיור קידשו אשר ובניו", המילואים,xg`lאהרן ימי

– משה" "כנגד גם המשכןlk15אלא חנוכת בזמן הכהנים

–lk.ההכנה זמן המילואים, בימי ממנו קידשו אשר אלו

לעבודה, הכנה רק היווה שהכיור שלמרות מובן, מכך

המשכן כלי מעל מיוחדת, מעלה בו היתה זאת בכל

היה בו דוקא זו מעלה שמפני הנעלההאחרים, למשה, רמז

כל עם ביחד למשה רמז בו היה מכך: ויותר מאהרן. גם

אז. שהיו הכהנים

.‚
"˙Â‡·Âˆ‰ ˙Â‡¯Ó"· Ì‚ ÌÈ„Â‚È�‰

– בכיור אלו ניגודים שני

דוקא שני ומצד בלבד, הכנה מהווה הוא אחד שמצד

בכלי שאיננו דבר בגלוי, הכהנים) (וכל משה נרמז בו

– האחרים המשכן

הכיור: נעשה שמהן הצובאות", ב"מראות גם נרמזים

עד ביותר, נחות דבר הן הצובאות המראות אחד, מצד

ישראל" "אוהב היותו למרות רבינו, משה מאס16שאפילו ,

בין מפורטות אינן והן הרע", ליצר שעשויים "מפני בהן

ב"פקודי נכללות ואינן פקודי, שבפרשת המשכן נדבות כל

הצובאות" ה"מראות על דוקא ואףֿעלֿפיֿכן, המשכן".

עלי חביבין "אלו הקדושֿברוךֿהוא: אמר lkdהללו on"17.

ואילך.1) יז ל,

(2– תרומה) בפ' (ולא תצוה בפ' הוא מזה"פ על שהציווי זה על הטעם

ונראה. ד"ה ט כה, תרומה אוה"ח א. ל, תצוה וספורנו רמב"ן ראה

שרש3) שלו מספהמ"צ ולהעיר ה"הֿו. פ"א ביהב"ח הל' רמב"ם ראה

כ. מ"ע יב.

כט.4) ל,

יח.5) ל, וספורנו חזקוני

כט.6) ו, – מ פקודי

עה"פ.7) מראב"ע ולהעיר רע"א). נט, (מזבחים יח ל, פרשתנו רש"י

כלים8) ובר"ש הבאה שבהערה בתוס' (הובא שם תוספתא ספ"א. כלים

סט"ז. תמיד תוס' פסקי שם).

ב.9) נח, זבחים מני, הא תוד"ה ראה

לא.10) מ, פקודי

הש"ס11) מפרשי ראה – ואביהוא נדב גם שהיו ואף ב. יט, זבחים רש"י

ועוד. לא) (מ, פקודי תמימה תורה שם,

שם.12) ובנ"כ הי"ג) (פ"ה מקדש ביאת הל' רמב"ם ראה אבל שם. זבחים

(13.28 הערה 175 ע' ח"ו לקו"ש וראה א. קב, זבחים

וכו'.14) מקובצת שיטה ברש"י, תירוצים: כמה וראה

רש"י15) וכדעת ב). קא, (זבחים לזמרי שהרגו עד פנחס נתכהן דלא למ"ד

יג). כה, (פנחס עה"ת בפי'

א.16) סה, מנחות

ט.17) פקודי תנחומא גם וראה ח. לח, ויקהל רש"י
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הוא: לכך ההסבר

רבות פעמים הוסבר מקדש18כבר לי ב"ועשו שהחידוש ,

בתוכם" דברים19ושכנתי יקחו שישראל בכך, miinybהוא

עשרmdnויעשו שבשלשה עד לקדושֿברוךֿהוא, 20מקדש

עשר בחמשה "ושכנתי21או יהיה אלו גשמיים חומרים

mkezaנתאוה" של המטרה תושלם כך ידי שעל הקדוש22ֿ",
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מנדבות נחותות הצובאות" ה"מראות שבגלוי כשם

"פקודי בין מוזכרות הן שאין ג', בסעיף (כדלעיל המשכן

הכל"; מן "חביבין הן זאת למרות אך המשכן"),

הכנה מהווה שהוא למרות מהן: העשוי הכיור גם כך

כלי שאר מכל בגלוי, יותר, נחות הוא כך ומשום בלבד,

עם יחד מופיע אינו הכיור עשיית על (והציווי המשכן

המשכן כלי שאר על ),35הציוויים

רגליהם" ואת ידיהם את "ורחצו של ההכנה זאת בכל

רחיצה – רצויים הבלתי מהענינים עצמו רוחץ שיהודי –

עצמה, מהעבודה יותר הקדושֿברוךֿהוא אצל חביבה זו

מועד באהל או המזבח על מכן לאחר ,36המתבצעת

סטרא "אתכפיא של הענין ישנו ברחיצה דוקא כי

המגיעים עול), (קבלת הוי'" ל"צבאות בדומה אחרא",

הצובאות". ה"מראות באמצעות

נרמז בכיור שדוקא לכך הסיבה (וכל37זוהי משה גם

מתגלית38הכהנים) עול ובקבלת באתכפיא דוקא כי –

העצמית ההתבטלות של המוחלטת והשלמות ,39האמיתיות

משה של שעבודתם40מהותו הכהנים, וכל אהרן (ובצירוף

בחשאי קדשים41היא קודש אהרן ויבדל – התבטלות ,42,

הכהנים). כל על שנאמר

(h"iyz ldwie t"y zgiye xn`nn)

תוכנה)35) –) דשמה לפרשתנו דכיור הואyz`השייכות ענינו כי י"ל, –

(ראה ע"ז והתשובה העגל חטא לאחרי שהוא כמו בתוכם" ד"ושכנתי העילוי

.(31 הערה לעיל

תרל"ז36) וככה מהמשך גם ולהעיר .64 הערה 161 ע' ח"ו לקו"ש ראה

הגורם. בדבר שיש המעלה בענין פט"ו,

"מן37) לבחי' שייכים דכיור שהמים ב'רכט, ס"ע ויקהל אוה"ת גם ראה

דמשה. משיתיהו" המים

הקב"ה38) לו שאמר לאחרי הרי – לקבלן משה רצה לא שבתחלה ואף

ובפרט – עליmrhdלוx`iay"קבל" חביבין אלו "כי ע"ז ושכל) חכמה (ע"פ

) משה של ענינו נעשה זה הרי – הכל" ע'znbecaeמן ח"ו לקו"ש המבואר

ענין גם במשה נמשך כו'", דאבדין על "חבל הקב"ה שאמר שאחר ואילך, 39

הבאה. הערה וראה גו'"). הרעותה "למה הקשה שלפנ"ז אף – זה

שאמיתית39) שם, ובהערות 74ֿ73 ע' ח"ט שיחות לקוטי zednראה

באריכות. עיי"ש דוקא. היש בביטול הוא הביטול

שע"י המעלותdynyוי"ל, ב' בזה נעשה הצובאות, מראות את מהן קיבל

המעלה ס"ז): 75 ע' שם שיחות בלקוטי המבואר הביטולzednc(ע"ד

יהי' זה ושביטול ו"אתכפיא"; היש" הישielibaשב"ביטול כבביטול (לא

ומסתיר). מעלים שהיש לפי המציאות, בעצם חודר אינו שהביטול

והביטול40) דמ"ה מ"ה בחי' הוא דמשה שהביטול ג), (צט, תו"א ראה

דמ"ה. ב"ן דאהרן

וידעת41) ד"ה ואתחנן, לקו"ת ויצא. ר"פ הזהר ביאורי וראה א. לט, זח"ג

פ"א. (השני) ושאבתם ד"ה ושם פ"ב. (השני)

יג.42) כג, דה"א

•
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אגרות קודש•

 ב"ה,  י"ד אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

מחות' הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהר"ש

שי' הכהן

וזוגתו היא ש"ב מרת דבורה לאה תחי'

שלום וברכה!

כיון שלא הזדמן להתראות ביום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אף 

ששואל הנני וגם מקבל הנני פ"ש מהנעשה אתם לעתים קרובות.

הנני מנצל הענין וההזדמנות דפורים קטן, שגם הוא והחדש שלו אדר ראשון נכנסים בציווי חז"ל 

משנכנס אדר מרבין בשמחה, ולאחל אשר השמחה תומשך מחדש וימים אלו על כל השנה כולה, ושמחה 

הרוחנים  מענינים  שמחה  הגוף,  שמחת  וגם  הנפש  שמחת  החסידות,  תורת  הבעש"ט  לתורת  מתאימה 

זה  דהכתוב  הלשון  ובצחות  אמיתית,  הדעת  והרחבת  בריאות  מתוך  שתבוא  הגשמים,  מענינים  ושמחה 

הקטן גדול יהי', הנה מפורים קטן זה, שגם שמחה קטנה עלי' נאמר שמחה פורץ גדר, יזכו כל בני ישראל 

וכאו"א מאתנו בכללם, לקיום היעוד, תשא את ראש בני ישראל להוציאם מן המיצר והגבול - אל המרחב 

בכל עניניהם.

בכבוד ובברכה.

`yz ik zyxt zegiyÎihewl
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מנדבות נחותות הצובאות" ה"מראות שבגלוי כשם

"פקודי בין מוזכרות הן שאין ג', בסעיף (כדלעיל המשכן

הכל"; מן "חביבין הן זאת למרות אך המשכן"),

הכנה מהווה שהוא למרות מהן: העשוי הכיור גם כך

כלי שאר מכל בגלוי, יותר, נחות הוא כך ומשום בלבד,

עם יחד מופיע אינו הכיור עשיית על (והציווי המשכן

המשכן כלי שאר על ),35הציוויים

רגליהם" ואת ידיהם את "ורחצו של ההכנה זאת בכל

רחיצה – רצויים הבלתי מהענינים עצמו רוחץ שיהודי –

עצמה, מהעבודה יותר הקדושֿברוךֿהוא אצל חביבה זו

מועד באהל או המזבח על מכן לאחר ,36המתבצעת

סטרא "אתכפיא של הענין ישנו ברחיצה דוקא כי

המגיעים עול), (קבלת הוי'" ל"צבאות בדומה אחרא",

הצובאות". ה"מראות באמצעות

נרמז בכיור שדוקא לכך הסיבה (וכל37זוהי משה גם

מתגלית38הכהנים) עול ובקבלת באתכפיא דוקא כי –

העצמית ההתבטלות של המוחלטת והשלמות ,39האמיתיות

משה של שעבודתם40מהותו הכהנים, וכל אהרן (ובצירוף

בחשאי קדשים41היא קודש אהרן ויבדל – התבטלות ,42,

הכהנים). כל על שנאמר

(h"iyz ldwie t"y zgiye xn`nn)

תוכנה)35) –) דשמה לפרשתנו דכיור הואyz`השייכות ענינו כי י"ל, –

(ראה ע"ז והתשובה העגל חטא לאחרי שהוא כמו בתוכם" ד"ושכנתי העילוי

.(31 הערה לעיל

תרל"ז36) וככה מהמשך גם ולהעיר .64 הערה 161 ע' ח"ו לקו"ש ראה

הגורם. בדבר שיש המעלה בענין פט"ו,

"מן37) לבחי' שייכים דכיור שהמים ב'רכט, ס"ע ויקהל אוה"ת גם ראה

דמשה. משיתיהו" המים

הקב"ה38) לו שאמר לאחרי הרי – לקבלן משה רצה לא שבתחלה ואף

ובפרט – עליmrhdלוx`iay"קבל" חביבין אלו "כי ע"ז ושכל) חכמה (ע"פ

) משה של ענינו נעשה זה הרי – הכל" ע'znbecaeמן ח"ו לקו"ש המבואר

ענין גם במשה נמשך כו'", דאבדין על "חבל הקב"ה שאמר שאחר ואילך, 39

הבאה. הערה וראה גו'"). הרעותה "למה הקשה שלפנ"ז אף – זה

שאמיתית39) שם, ובהערות 74ֿ73 ע' ח"ט שיחות לקוטי zednראה

באריכות. עיי"ש דוקא. היש בביטול הוא הביטול

שע"י המעלותdynyוי"ל, ב' בזה נעשה הצובאות, מראות את מהן קיבל

המעלה ס"ז): 75 ע' שם שיחות בלקוטי המבואר הביטולzednc(ע"ד

יהי' זה ושביטול ו"אתכפיא"; היש" הישielibaשב"ביטול כבביטול (לא

ומסתיר). מעלים שהיש לפי המציאות, בעצם חודר אינו שהביטול

והביטול40) דמ"ה מ"ה בחי' הוא דמשה שהביטול ג), (צט, תו"א ראה

דמ"ה. ב"ן דאהרן

וידעת41) ד"ה ואתחנן, לקו"ת ויצא. ר"פ הזהר ביאורי וראה א. לט, זח"ג

פ"א. (השני) ושאבתם ד"ה ושם פ"ב. (השני)

יג.42) כג, דה"א

•



אגרות קודש��
 ב"ה,  י"ב אדר, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרב משה שי'

המכונה ד"ר מונק

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ' שבט והקודמו, ת"ח על שימת לבבו לכתוב לי בנוגע מוסדות חנוך חב"ד באה"ק 

ת"ו, ותקותי אשר גם להבא ימשיך בכגון דא, ות"ח מראש. ובודאי ובודאי שגם להבא יושיט עזרתו לכל 

ידו מגעת על המוסדות ואישים שיש  ובזה גם להשפיע ככל אשר  יכלתו,  ואיביזרייהו ככל  מוסדות אלו 

בידם לעשות לביסוס והתפתחות המוסדות האלו. ולדכוותי' לא צריך להאריך בגודל הענין של חינוך על 

טהרת הקדש דוקא.

ובמענה על הנקודות שנוגע בהן -

בנוגע רמת הלמודים  מה שמגיב שאפשר להיות שבמוסדות חב"ד דורשים מרובה מהתלמידים 

ובנוגע להנהגה וכו', ואפשר שיש כאלו שיפחדו לקבל עליהם עול זה וסכנה שילכו לחינוך בלתי רצוי או 

עכ"פ לא רצוי כל כך.

הנה נוסף על מה שגם כ' כותב שבאם יגרעו בתביעות האמורות ברמת הלמודים וכו' הרי ישפיע זה 

גם על שאר התלמידים הטובים והבינונים, שקרוב לומר שיצא שכרו בהפסדו, הרי עוד נקודה עקרית בזה. 

כי הנה מוסדות חב"ד יש להם אופי מיוחד והשם עצמו מורה ומשמיע לכל שומע כי במוסד זה מתנהגים 

כל  יסודיים,  עכ"פ בקוים  בזה,  ובמדה הכי חשובה משתווים  ולומדים ברמה מסויימת,  באופן מסויים 

תוצאות  מכריחה  אחד  במקום  והרמה  הקבע  שהנמכת  אומרת  זאת  כולו.  העולם  שבכל  חב"ד  מוסדות 

בכיוון זה בשאר מוסדות חב"ד, ולא רק במדינה זו עצמה אלא גם מחוצה לה.

ועוד נקודה בזה, על פי סיפור ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר, שיש השתלשלות מסויימת במבנה 

חברת בני אדם, ואם בשלב מיוחד מתחילה ירידה בדרגא אחת, עלול זה לגרום לירידה מדרגא לדרגא בכל 

השלבים שלאחרי זה, ולכן אפילו אם הירידה בשלב הראשון היתה מקדש הקדשים לקדש, הרי באופן 

אוטומאטי תגרום ירידה בשלבים שלאחרי זה מקדש לחול ולמטה יותר - מהיתר לאיסור. וכ"ק מו"ח 

אדמו"ר הסביר בהאמור איך שכל אחד במעמדו ומצבו צריך להעלות בקדש ופשיטא שלא להוריד אפילו 

אם גם לאחרי הירידה עדיין יהי' מורם מכל סביבתו. והנמשל בנוגע למוסדות הנ"ל מובן.

כל הנ"ל אמור אפילו באם לא הי' נוהג מסויים במשך כמה שנים שני חזקה על אחת כמה וכמה 

שמשך הרבה שנים התנהגו באופן מיוחד שאין כדאית כלל ירידה בזה.

וכו'.  הדרישות  גם  וממילא  ומשתנים המנהגים  הזמנים  שיפרשוה שנשתנו  לומר  ובפרט שקרוב 

ובפרט באה"ק ת"ו - שבכמה מוסדות חינוך רצויים הנה מסבות שונות אין דורשים מהתלמידים אותם 

חב"ד  מוסדות  לתוך  יתקבלו  שלא  שהמועמדים  ח"ו  סכנה  אין  ובמילא  במכתבו  כ'  שמזכיר  הענינים 

מוכרחים יהיו להקלט למוסד שונה בתכלית, שהרי אפשר שיקובלו במוסד שרק דרישות האמורות אין 

בתכניתו.

לפני זמן היתה לי שיחה מעין האמור, ועניתי לשואל שגם בזה הוראה מפורשת בדברי חכמינו ז"ל, 

וכדרכם בפתגם קצר אבל קולע להמטרה, והוא: רב בקעה מצא וגדר בה גדר. ופירושו, כשראה רב שישנו 

ענין שמזלזלין בו, החמיר והוסיף בגדר וגזירות דוקא בענין זה. זאת אומרת, שכשרואים שישנו חוג בו 

נמצאת פרצה בענין מסויים, שלכאורה יש חשש כנ"ל שבאם יקפידו עליהם בענין זה ירחיקום בכלל או 

ידחפום לענינים גרועים עוד יותר, ההוראה היא לעשות דוקא בהיפך, לזרזם ולהחמיר עליהם דוקא בענין 

הפרוץ, וק"ל.



�� אגרות קודש
ב( בנוגע להסברה לצעירים וצעירות בגיל הבגרות בנוגע לנושא ובעיות הקשורות ביצר וחיי המין, 

קשה לקבוע עמדה מסויימת בהאמור שהרי למרות מאמר רז"ל בהפסוק שמצטטו במכתבו דאגה בלב 

)הנוער( - ישיחנה לאחרים, הרי נראה שבאותו השטח אמרו חכמינו ז"ל אבר קטן יש לו לאדם מרעיבו 

שבע משביעו רעב, שלכאורה בגדר משביעו הוא גם שיחה ע"ד האמור, פרט באם השיחה מתנהלת ממומחה 

הכי מצויין למנוע בטויים ואסוסיאציות מסוימות. וכפי שראיתי בכמה מקומות המוצא המתאים הוא 

שבהתיעצות המורים במקום יקבעו ההנהגה ואופן שיחה עם תלמיד פלוני )או תלמידה פלונית( ולכל היותר 

יצרפו ב' או ג' מהם המתאימים זה לזה, כמובן בכל אופן נערים לחוד ונערות לחוד ]אבל לא בפרסום כפי 

שנוהגים בכמה מקומות[. וגם אז צע"ג להזהר מלהכשיל ומלהכשל בהאיסור ]מה"ת, ועכ"פ מדרבנן[ דאל 

יביא לידי הרהור כו' )שו"ע אה"ע סכ"ג, ס"ג וראה תניא פי"א(.

וכאן עלי להביע צערי העמוק זה מכמה שנים שכשהתחילה העלי' בהמונים של אחינו בני ישראל 

הספרדים לאה"ק ת"ו, מצאו "לנכון" להגבי' גיל הנשואין בהיפך ממה שנהגו בהן בארצות משם באו. ואם 

כשיצאה גזירה האמורה בספק הי' מה גדול, השכר או ההפסד, הנה התוצאות המרות שהביאה גזירה זו 

משך שנים אלו בעוה"ר ולצערנו הרב הוכיחו על ההיזק הכי גדול בזה. פשוט שאין כוונתי לצעוק על העבר, 

אלא שמזמן לזמן מתחדשות סברות בשטח האמור, אם להוריד הגיל או להגבי', ודעתי בהחלט מובנה 

מהאמור, והלואי שגם האשכנזים היו מתרגלים לנשואין בגיל הכי רך, וכדברי רב חסדא )קדושין כט, ב(.

ובהמצאנו בערב ימי הפורים, עת שהיה ונהפוך הוא, יהי רצון שכל הענינים המבלבלים והשליליים 

יהפכו לאורה ושמחה וששון ויקר כפשוטם וכמשמעם על פי דרשת רבותינו ז"ל: אורה זו תורה וכו'.

בכבוד ובברכת חג פורים שמח.

 ב"ה,  י"ב אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה מרדכי אהרן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' אד"ר, בו כותב אודות עתונים החילונים ואותם הגרועים עוד יותר שנדפסים 

בהם לא רק ענינים חילונים גרידא אלא גם ענינים האסורים, ואיך שיש להזהר מזה.

בדברים  לקרות  האיסור  בשו"ע  הוא  מפורש  פס"ד  והרי  ראי',  צריכות  אינן  המפורסמות  והנה 

האסורים, וכמדומה שלאחרונה נתפרסמו באה"ק ת"ו מכתבים וכרוזים בזה.

והתעניניות  החסידות,  תורת  בלימוד  הוא  מתענין  בודאי  בהנ"ל  אלי  שכותב  כיון  אשר  תקותי 

לידי  ג"כ  וזה מביא  ותלמידי תלמידיו,  בלימוד תורת הבעש"ט תלמידיו  לו קביעות עתים  כפשוטו שיש 

הנהגה מתאימה לתורת החסידות, וכמרז"ל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אבל כיון שלכל דבר צריך 

נועם ה' בפנימיות התורה, בטח ישפיע עכ"פ מכאן ולהבא בכל  סייעתא דשמיא ועאכו"כ לזכות לראות 

מקום שידו מגעת להפיץ לימוד זה, שבמדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה, 

יזכוהו לראות פרי טוב בעמלו בתורה ובפנימיות התורה, ויהי רצון שבקרוב יבשר טוב בכל האמור.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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ד.11. מה, דברים תורה א.12.לקוטי קל, ה.13.תהלים נא, ˘Ú‰:‡''ËÈÏ¯14.תהלים ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î דבר˙ שאין - פלא זהו לכאורה ''והנה

ולבי שאמר לאחר גם תמיד, נגדי וחטאתי דוד אמר ולכן מהכתוב זה מכריח ולכן בהגוף. דנשמתא נהורא סליק יהא לא ובכ''ז המבדיל, (עוון)

פעם? חטא שהוא מה לנגדו ולעמוד בזכרון אצלו להיות תמיד צריך מדוע וא''כ - פ''א כדלעיל צדיק, מדרי' - ועון רע יצה''ר לו שאין - חלל

כו'''. יותר תשו''ע עצמו, הטוב במדרי' עלי' בשביל שזהו לומר א.15.ומוכרח קעח, זח''ג ראה
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ãöî íìåë åéä íà äæä íåéä ãò åúåéä íåéî åøáòå
úåáùçîä ìë åðééäã ì"ø äàîåèä ãöî åà äùåã÷ä
åðåöøìå äîä 'äì àì øùà íéùòîäå íéøåáéãäå
úàæ úòãåîå [å"ôá] ì"ðë à"ñ ïåùì 'éô åäæù åúãåáòìå

ד.11. מה, דברים תורה א.12.לקוטי קל, ה.13.תהלים נא, ˘Ú‰:‡''ËÈÏ¯14.תהלים ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î דבר˙ שאין - פלא זהו לכאורה ''והנה

ולבי שאמר לאחר גם תמיד, נגדי וחטאתי דוד אמר ולכן מהכתוב זה מכריח ולכן בהגוף. דנשמתא נהורא סליק יהא לא ובכ''ז המבדיל, (עוון)

פעם? חטא שהוא מה לנגדו ולעמוד בזכרון אצלו להיות תמיד צריך מדוע וא''כ - פ''א כדלעיל צדיק, מדרי' - ועון רע יצה''ר לו שאין - חלל

כו'''. יותר תשו''ע עצמו, הטוב במדרי' עלי' בשביל שזהו לומר א.15.ומוכרח קעח, זח''ג ראה
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א' אדר ט"ו חמישי יום

,xacdáMçî íãàäL úò ìk ék,ayeg -¯ úBLBã÷ úBáLçî ¦¨¥¤¨¨¨§©¥©£¨§
úBòtLî ïänL ,äMãwä úBìëéäì Bæ úòa äákøî äNòð©£¤¤§¨¨§¥§¥¨©§ª¨¤¥¤ª§¨

.eìlä úBáLçîzad`l dwif odl yiy zeaygn ayeg mc`yk - ©£¨©¨
ayeg `edyk ;dlrnly "dad`d lkid"n drtyd f` lawn `ed ,'d

odl yiy zeaygnzekiiy

f` lawn `ed ,'d z`xil

"d`xid lkid"n drtyd

;d`ld jke ,dlrnlyïëå§¥
Côäìayeg `edyk - §¥¤

zeaygn`ly,dyecwd on

úòa äàîè äákøî äNòð©£¤¤§¨¨§¥¨§¥
,äàîhä úBìëéäì Bæ§¥¨©ª§¨

úBòtLî ïänL,zeig zelawne -øeaãa ïëå ,úBòø úBáLçî ìk ¤¥¤ª§¨¨©£¨¨§¥§¦
.äNòîe`ed ,dyecw ly miyrn dyer e` xacn `edy dryay - ©£¤

mb jk .dyecwd zelkidn zeige drtyd lawne "dakxn" dyrp

`ed ,"`xg` `xhq" ly miyrn dyer e` xacn `edyk ,jtidl

mincewd miwxta xaqed xak .d`nehd zelkidl "dakxn" dyrp16,

epevxl dlek lk dpezpy dakxn enk ,ernyn "dakxn" byendy

elek xeqn `edy edyin lr xnel mivexyk mb jk ,dilr akexd ly

mixne` - dyecwl lhae

.dyecwl "dakxn" `edy

lk lr .iktdd cva mb jke

`ven epi`yk mb ,ixd ,mipt

lka `ed ,envra zexiar

al"l ribdl leki z`f

dyriy iciÎlr ,"xayp

,eizeaygn lkn eytp oeayg

m`e .dyecwd cvn eid mlek `ly `vni enekiqay ,eiyrne eixeaic

ixd ."`xg` `xhq"d cvn eid mdy ixd - dyecwd cvn eid `l md

."`xg` `xhq"le d`nehl "dakxn" f` did `edy -

,Baì ìà íéNé ãBò,''xayp al''l ribdl ick -åéúBîBìç áø- ¨¦¤¦Ÿ£¨
`edy onfdn izin`d eavn lr cenll leki mc`y dnn xzei ,oky

,dpiyd zrya eizenelgn eze` cenll leki `ed - xrìáä íäL¤¥¤¤
çeø úeòøe17,?dnl jk lke -,äìòîì äìBò BLôð ïéàL íeMî §©¦¤¥©§¨§©§¨

,dpiyd zrya -Bîëe§
áeúkL18øäa äìòé éî" : ¤¨¦©£¤§©

,"'Bâå íétë é÷ð ,'ä- §¦©©¦§
mitk iwp epi`y in ,eli`e

dlrnl dler eytp oi` ,'eke

eytpy in .dpiyd zrya

dpiyd zrya dlrnl dler

;xzei milrp eizenelg -

lbnmipipr d`ex `ede el mi

dxez ipipr epiid ,dlrnly

eizenelg eli`e .dyecwe

`ed.gex zerxe lad md

ïééúà ïéLéa ïéøèñ ïeðéà"å§¦¦§¦¦¦¨§¨
déa ï÷acúîemze`e - ¦§©§¨¥

miwaczne mi`a rxd iccv

,eaàîìça déì ïéòãBîe§¦¥§¤§¨
,'eëå àîìòc ïélî- ¦¦§¨§¨§

,dnecke oileg ixac melga el miricenedéa ïëéçc ïéðîæìe§¦§¦§©§¨¥
ø÷L élî déì eàéæçàåel mi`xne epnn miwgev md minrtle - §©£¦¥¦¥¤¤

,xwy ixac,"'eë déîìça déì ïéøòöå,melga eze` mixrvne - §©£¦¥§¤§¥
`pngx eze` e`nhi mby xacd ixyt` ,''xdef''a my miiqny itke

xac jiiy `l eay ,''ipepia'' zece` xaecn ixd o`ky `l` ,olvil

,dfïiò ,[á ãenòå à ãenò äë óc] àø÷iå øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¦§¨©©§©©¥
.úeëéøàa íLeavn lr cenll leki `ed eizenelgny ixd - ¨©£¦

`evnl ezlkia oi`y s` - "xayp al"l `eai - jk ici lre ,izin`d

,"xayp al"l ribdl eilre .xara `l mb - zexeng zexiar envra

znerl dnvr ddiabnd ,eay "`xg` `xhq"d gex z` xeayl ick

xi`dl dnypd xe`l zpzep dpi`e ,ziwl`d eytp ly dyecwd xe`

.etebaäî ìk ,äpäå§¦¥¨©
éøàiMelà íéðéðòa C ¤©£¦§¦§¨¦¥

Bðeiòa íâå BzáLçîa§©£©§§©§¦
,íéøôqamipipra mipcd - ©§¨¦

,''xayp al'' minxebd

,Baø÷a øaLð Baì úBéäì¦§¦¦§¨§¦§
"ñàîð åéðéòa äæáð"å§¦§¤§¥¨¦§¨

áeúkk3úéìëúa , ©¨§©§¦
Lnî åéiç ñàîìe ,ñeànä©¦§¨¥©¨©¨
eilr miq`np eiigy -

,ipgexd eavn lr eayga

äfáîe ñàîî äæa éøä£¥¨¤§¨¥§©¤
dìétLîe àøçà àøèqä©¦§¨¨¢¨©§¦¨
dúlãbî dãéøBîe ,øôòì¤¨¨¦¨¦§ª¨¨
,dúeäáâå dçeø úeqâå§©¨§©§¨

ò úà déaânLìò dîö ¤©§¦©¤©§¨©
úéäìàä Lôð úMã÷ øBà§ª©¤¤¨¡Ÿ¦

éLçäì.døBà C''ipepia''a ,xen`k oky .ziwl`d ytpd ly - §©£¦¨
xayp ealy iciÎlre ;dtilwd ony zindad ytpd `ed ,eay mc`d
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z` xeayi `edy iciÎlr ,''zepeayg'' zervn`a ''`xg` `xhq''d

envrzltyd ly dcear ote` xaqei oldl .''xayp al''l ribie

,rxd exvie zindad eytp lr mirxiy iciÎlr ,''`xg` `xhq''d

.eavne ecnrn lr zepeaygl qpkidl ilanäéìò íéòøé íâålr - §©©§¦¨¤¨

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äùòð úåùåã÷ úåáùçî áùçî íãàäù úò ìë éë
æìúåòôùåî ïäîù äùåã÷ä úåìëéäì åæ úòá äáëøî

úòá äàîè äáëøî äùòð êôäì ïëå åììä úåáùçî
úåáùçî ìë úåòôùåî ïäîù äàîåèä úåìëéäì åæ

.äùòîå øåáãá ïëå úåòø

áåø åáì ìà íéùé ãåò
åùôð ïéàù íåùî çåø úåòøå ìáä íäù åéúåîåìç
'åâå íéôë é÷ð 'ä øäá äìòé éî ù"îëå äìòîì äìåò
äéì ïéòãåîå äéá ï÷áãúîå ïééúà ïéùéá ïéøèñ ïåðéàå
åàéæçàå äéá ïëééçã ïéðîæìå 'åëå àîìòã ïéìéî àîìçá
øäæá ù"îë 'åë äéîìçá äéì ïéøòöå ø÷ù éìéî äéì
äî ìë äðäå .úåëéøàá ù"ò [á"òå à"ò ä"ë 'ã] àø÷éå
íéøôñá åðåéòá íâå åúáùçîá åìà íéðééðòá êéøàéù
áåúëë ñàîð åéðéòá äæáðå åáø÷á øáùð åáì úåéäì
ñàîî äæá éøä ùîî åééç ñàîìå ñåàéîä úéìëúá
úåñâå äúìåãâî äãéøåîå øôòì äìéôùîå à"ñä äæáîå
úùåã÷ øåà ìò äîöò úà äéáâîù äúåäáâå äçåø
ìå÷á äéìò íéòøé íâå .äøåà êéùçäì úéäìàä ùôð

כג.16. פרק לעיל ו.17.ראה פרק לעיל ג-ד.18.ראה כד, תהלים
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,dcáì äðáäåy dn ,zecg`d oipr :xnelk -cigi seq oi` xe` ©£¨¨§©¨
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íeL Ba ïéàL ,CLçì§Ÿ¤¤¥
àìénîe ,ììk úeLnî©¨§¨¦¥¨
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dgcp - miieqn mewna

ilan ,`linn jyegd

ik ,dnglnl wwcfdl

da oi` jyegd ze`ivn
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jyegd dgcp ,xe`d z`
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ìàøNéaL úéîäaä Lôð íâå ,íìBòä úBnà úBLôðå íéàîhä©§¥¦§©§ª¨¨§©¤¤©§¥¦¤§¦§¨¥

ìéòì økæpk24''`xg` `xhq''dn mzeig milawn mixacd lky - ©¦§¨§¥
lk z` zeigdl zeig daxd ''`xg` `xhq''l yiy s` ,ixd -
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äMãwä ãvî àlà ,íBìLåmbe ,lkd z` dign dyecw ,oky - §¨¤¨¦©©§ª¨

,dyecwd on dzeig zlawn ''`xg` `xhq''dìéòì økæpk25ïëìå , ©¦§¨§¥§¨¥
àéä,''`xg` `xhq''d -äìèaìehák ,äMãwä éðtî éøîâì ¦§¥¨§©§¥¦§¥©§ª¨§¦

.éîLbä øBàä éðtî CLçäon zraep dzeig lky xg`n ,oky - ©Ÿ¤¦§¥¨©©§¦
.llk zeynn mey da oi`e ,dyecwl dlha `linn `id ,dyecwd

-LBãwä dì ïúð ,íãàaL úéäìàä Lôð úMã÷ éaâlL ÷ø©¤§©¥§ª©¤¤¨¡Ÿ¦¤¨¨¨¨©¨©¨
,dcâðk dîöò déaâäì úìëéå úeLø àeä-Ceøazyecw cbpk - ¨§¦Ÿ¤§©§¦©©§¨§¤§¨

- z`fe ,ziwl`d ytpd,äéìò øabúäì øøBòúé íãàäL éãk- §¥¤¨¨¨¦§¥§¦§©¥¨¤¨

íéøîà éèå÷éì
íãà æéâøé íìåòì ì"æø øîàîë äìéôùäì æâåøå ùòø
ùôð ìò æåâøì åðééäã 'åâå åæâø øîàðù ø"äöé ìò è"öé
åúáùçîá æâåøå ùòø ìå÷á òøä åøöé àéäù úéîäáä
'åëå ìååðîå áòåúîå õ÷åùîå òùøå òø äúà åì øîåì
éúî ãò úîàá ì"æ åðéîëç åì åàø÷ù úåîùä ìëë
äåä äéä ïéîìò ìë àìîîä ä"á ñ"à øåà éðôì øéúñú

åîë åéìò éðàù äæ íå÷îá íâ äåùá äéäéåäéäù
íåù éìá íìåòä àøáðù íãå÷ åãáì ä"á ñ"à øåà
ïîæäî äìòîì àåä éë éúéðù àì 'ä éðà ù"îë éåðéù
íéðéòì äàøðä úîàä ùéçëî 'åëå ìååðî äúàå 'åëå
.úééùåç äééàø 'éçáá úîàá ùîî àìë äéî÷ àìåëã

74äéðéò øéàäì úéäìàä åùôðì ìéòåé äæ éãé ìò äðäå
'éçá àìå úééùåç äééàøá óåñ ïéà øåà ãåçé úîàá
ìë ùøù åäæù à"îá ù"îë äãáì äðáäå äòéîù
ììë úåùîî íåù ïéà úîàáù éôì íòèäå äãåáòä
úåùîî íåù åá ïéàù êùçì äìùîð ïëìù à"ñá
äá ùéù óà à"ñä êëå øåàä éðôî äçãð àìéîîå ììë
úåùôðå íéàîèä íééç éìòá ìë úåéçäì äáøä úåéç
î"î ì"ðë ìàøùéáù úéîäáä ùôð íâå í"åëò úåîåà
äùåã÷ä ãöî àìà å"ç äîöò ãöî äðéà äúåéç ìë éøä
ìåèéáë äùåã÷ä éðôî éøîâì äìèá àéä ïëìå ì"ðë
ùôð úùåã÷ éáâìù ÷ø éîùâä øåàä éðôî êùçä
äéáâäì úìåëéå úåùø ä"á÷ä äì ïúð íãàáù úéäìàä
äéìò øáâúäì øøåòúé íãàäù éãë äãâðë äîöò

א.19. ה, ה.20.ברכות ד, א.21.תהלים ל, קידושין נ''ע22.ראה מוהריי''צ אדמו''ר כ''ק אמר כך - בצירי נ' בשבא, פ' בחיריק, ל' - לפני

תרצ''ט. בשנת ושוטרים'' ''שופטים ו.23.במאמר ג, ז.24.מלאכי - ו כב.25.פרק ופרק ו פרק
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(eyxyak) `lc] 'ek zn`a

dfe - wxtd seqa dpefd

gxken.''[yehiad zglvdl

éðôì øézñz éúî ãò22 ©¨©©§¦¦§¥
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨

,ïéîìò ìk àlîîä- ©§©¥¨¨§¦
,zenlerd lk z` `lnnd

zpigal o`k oeekzn `ed oi`

enk ,''oinlr lk `lnn''

- `l` ,mixg` zenewna

lka `vnpd seq oi` xe`

,zenlerdäéäéå äåä äéä̈¨Ÿ¤§¦§¤
äæ íB÷îa íb ,äåLa§¨¤©§¨¤
äéäL Bîk ,åéìò éðàL¤£¦¨¨§¤¨¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨
,íìBòä àøápL íã÷ Bcáì§©Ÿ¤¤¦§¨¨¨

áeúkL Bîk ,éepL íeL éìa23,"éúéðL àì 'ä éðà" :,ea oi`y - §¦¦§¤¨£¦Ÿ¨¦¦
,mlerd z`ixa ixg`l cre mlerd z`ixa iptln iepiy mey ,lekiak

àeä ék,seq oi` xe` -,'eëå ïîfäî äìòîìea jiiy `ly ixd - ¦§©§¨¥©§©§
dn raepd iepiyonf,d`ixad ixg`ll d`ixad iptln ,äzàå- §©¨

,rxd xvidàlëc ,íéðéòì äàøpä úîàä Léçëî 'eëå ìeðî§ª¨§©§¦¨¡¤©¦§¤¨¥©¦§ª¨
,úîàa Lnî àìk dén÷ynn qt`k - d''awd iabl lkdy - ©¥§¨©¨¤¡¤

,zn`a.úéiLeç äiàø úðéçáaeze` ze`xl milekiy xac - ¦§¦©§¦¨¦¦
zindad ytpd lr fbexe yrx ly ,zexen`d zeaygnay ,ygena

ly dyecwd xe` cbpk dzedabn dlitydl gilvi ,rxd xvide

.dnypd xe` ea hlwiie ,ziwl`d ytpdäæ éãé ìò ,äpäåribiy - §¦¥©§¥¤
,''`xg` `xhq''d gex z` xeayi ,jkay - ''xayp al''le zeltyl

,úîàa äéðéò øéàäì ,úéäìàä BLôðì ìéòBé,ze`xl -ãeçé ¦§©§¨¡Ÿ¦§¨¦¥¤¨¤¡¤¦
óBñ-ïéàixg` ,cgeine cigi `edy seq oi` xe` ly zecg`zdd - ¥

,ziwl`d ytpd z`f d`xz - d`ixad iptl enk d`ixadäiàøa¦§¦¨
,úéiLeç,ynn eipira z`f d`x eli`k -äòéîL úðéça àìå ¦¦§Ÿ§¦©§¦¨

,dcáì äðáäåy dn ,zecg`d oipr :xnelk -cigi seq oi` xe` ©£¨¨§©¨
ynn z`f d`x eli`k ,zn` zcn dze`a eilr laewn didi ,cgeine

zpad jezn `le ,eipira

,cala elkyøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
LøL eäfL ,øçà íB÷îa§¨©¥¤¤Ÿ¤

.äãBáòä ìk,oky - ¨¨£¨
oevxd lr drityn dpadd

,cala zewl`l dweyzde

zewl`a dxkdd eli`e

- ziiyeg di`x ly dxeva

zelhazdl drityn

dlrnl ody zexqnzdle

.dweyze oevxn,íòhäå- §©©©
,al oexaye zeltyd recn

mehnh z` xiqdl miriiqn

ribiy jk icil `iadle ,ald

,zewl`a ziyeg di`xléôì§¦
úeLnî íeL ïéà úîàaL¤¤¡¤¥©¨
ïëlL ,àøçà àøèqa ììk§¨©¦§¨¨¢¨¤¨¥

äìLîð,''`xg` `xhq''d - ¦§§¨
íeL Ba ïéàL ,CLçì§Ÿ¤¤¥
àìénîe ,ììk úeLnî©¨§¨¦¥¨

äçãð,jyegd -éðtî ¦§¤¦§¥
,øBàäxe` miqipknyk - ¨

dgcp - miieqn mewna

ilan ,`linn jyegd

ik ,dnglnl wwcfdl

da oi` jyegd ze`ivn

miqipknyne - llk zeynn

jyegd dgcp ,xe`d z`

,`linnCëå,mb -àøèqä §¨©¦§¨
íéiç éìòa ìk úBéçäì ,äaøä úeiç da LiL óà ,àøçà̈¢¨©¤¥¨©©§¥§©£¨©£¥©¦
ìàøNéaL úéîäaä Lôð íâå ,íìBòä úBnà úBLôðå íéàîhä©§¥¦§©§ª¨¨§©¤¤©§¥¦¤§¦§¨¥

ìéòì økæpk24''`xg` `xhq''dn mzeig milawn mixacd lky - ©¦§¨§¥
lk z` zeigdl zeig daxd ''`xg` `xhq''l yiy s` ,ixd -

,mixacdñç dîöò ãvî dðéà dúeiç ìk éøä ,íB÷î ìkî¦¨¨£¥¨©¨¥¨¦©©§¨©
äMãwä ãvî àlà ,íBìLåmbe ,lkd z` dign dyecw ,oky - §¨¤¨¦©©§ª¨

,dyecwd on dzeig zlawn ''`xg` `xhq''dìéòì økæpk25ïëìå , ©¦§¨§¥§¨¥
àéä,''`xg` `xhq''d -äìèaìehák ,äMãwä éðtî éøîâì ¦§¥¨§©§¥¦§¥©§ª¨§¦

.éîLbä øBàä éðtî CLçäon zraep dzeig lky xg`n ,oky - ©Ÿ¤¦§¥¨©©§¦
.llk zeynn mey da oi`e ,dyecwl dlha `linn `id ,dyecwd

-LBãwä dì ïúð ,íãàaL úéäìàä Lôð úMã÷ éaâlL ÷ø©¤§©¥§ª©¤¤¨¡Ÿ¦¤¨¨¨¨©¨©¨
,dcâðk dîöò déaâäì úìëéå úeLø àeä-Ceøazyecw cbpk - ¨§¦Ÿ¤§©§¦©©§¨§¤§¨

- z`fe ,ziwl`d ytpd,äéìò øabúäì øøBòúé íãàäL éãk- §¥¤¨¨¨¦§¥§¦§©¥¨¤¨

íéøîà éèå÷éì
íãà æéâøé íìåòì ì"æø øîàîë äìéôùäì æâåøå ùòø
ùôð ìò æåâøì åðééäã 'åâå åæâø øîàðù ø"äöé ìò è"öé
åúáùçîá æâåøå ùòø ìå÷á òøä åøöé àéäù úéîäáä
'åëå ìååðîå áòåúîå õ÷åùîå òùøå òø äúà åì øîåì
éúî ãò úîàá ì"æ åðéîëç åì åàø÷ù úåîùä ìëë
äåä äéä ïéîìò ìë àìîîä ä"á ñ"à øåà éðôì øéúñú

åîë åéìò éðàù äæ íå÷îá íâ äåùá äéäéåäéäù
íåù éìá íìåòä àøáðù íãå÷ åãáì ä"á ñ"à øåà
ïîæäî äìòîì àåä éë éúéðù àì 'ä éðà ù"îë éåðéù
íéðéòì äàøðä úîàä ùéçëî 'åëå ìååðî äúàå 'åëå
.úééùåç äééàø 'éçáá úîàá ùîî àìë äéî÷ àìåëã

74äéðéò øéàäì úéäìàä åùôðì ìéòåé äæ éãé ìò äðäå
'éçá àìå úééùåç äééàøá óåñ ïéà øåà ãåçé úîàá
ìë ùøù åäæù à"îá ù"îë äãáì äðáäå äòéîù
ììë úåùîî íåù ïéà úîàáù éôì íòèäå äãåáòä
úåùîî íåù åá ïéàù êùçì äìùîð ïëìù à"ñá
äá ùéù óà à"ñä êëå øåàä éðôî äçãð àìéîîå ììë
úåùôðå íéàîèä íééç éìòá ìë úåéçäì äáøä úåéç
î"î ì"ðë ìàøùéáù úéîäáä ùôð íâå í"åëò úåîåà
äùåã÷ä ãöî àìà å"ç äîöò ãöî äðéà äúåéç ìë éøä
ìåèéáë äùåã÷ä éðôî éøîâì äìèá àéä ïëìå ì"ðë
ùôð úùåã÷ éáâìù ÷ø éîùâä øåàä éðôî êùçä
äéáâäì úìåëéå úåùø ä"á÷ä äì ïúð íãàáù úéäìàä
äéìò øáâúäì øøåòúé íãàäù éãë äãâðë äîöò

א.19. ה, ה.20.ברכות ד, א.21.תהלים ל, קידושין נ''ע22.ראה מוהריי''צ אדמו''ר כ''ק אמר כך - בצירי נ' בשבא, פ' בחיריק, ל' - לפני

תרצ''ט. בשנת ושוטרים'' ''שופטים ו.23.במאמר ג, ז.24.מלאכי - ו כב.25.פרק ופרק ו פרק
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,''`xg` `xhq''d lr,Bçeø úeëéîðe úeìôL éãé ìò dìétLäì§©§¦¨©§¥¦§§¦
."ñàîð åéðéòa äæáð"åz` q`nne lityn `ed jk ici lry - §¦§¤§¥¨¦§¨

.''`xg` `xhq''dàzúìc àúeøòúàáezexxerzdd iciÎlr - §¦§¨¨¦§©¨
,''`xg` `xhq''d z` litydl xxerzn mc`dy ,dhnlàúeøòúà¦§¨¨

,àìéòìcdeedzn - ¦§¥¨
dlrnl mb zexxerzd

z` litydle cixedl

,''`xg` `xhq''däî íi÷ì§©¥©
øîàpM26,EãéøBà íMî" : ¤¤¡©¦¨¦§

,"'ä íàð`xhq''d z` - §ª
z` diabdl dqpnd ''`xg`

zewl` lr xizqdle dnvr

;dyecwedøéñnL eðéäc§©§¤§¦¨
,dzìëéå dzìLînî¦¤§©§¨¦¨§¨
úeLøe çkä dpnî ÷lñîe§©¥¦¤¨©Ÿ©§
dîöò déaâäì dì ïúpL¤¨©¨§©§¦©©§¨
Lôð úMã÷ øBà ãâð¤¤§ª©¤¤

éæàå ,úéäìàämilhepyk - ¨¡Ÿ¦©£©
gekd z` ''`xg` `xhq''dn

cbpzdl zeyxd z`e

,dyecwlàìénî,`id - ¦¥¨
ìehák úéçãðå äìèa§¥¨§¦§¥§¦

CLçä,`linn -øBà éðtî ©Ÿ¤¦§¥
.éîLbäiciÎlry ,ixd - ©©§¦

envr z` lityn `edy

lhip - eal z` xaeye

`xhq''dn gekd `linn

rixtdle xizqdl ''`xg`

dzceara ziwl`d ytpl

.'d z`eðéönL Bîëeøác §¤¨¦¨¨
éab äøBza Løôî äæ¤§Ÿ̈©¨©¥
:eøîà älçznL ,íéìbøî§©§¦¤¦§¦¨¨§

"epnî àeä ÷æç ék"27¯ ¦¨¨¦¤
,"'eë epnî éø÷z ìà"- ©¦§¥¦¤
mixne` l''f epinkg28,

- ''epnn'' wx `l epeekzd milbxndyepz`nseba - ''epnn'' `l` ,

,lekiak d''awdn ,iyily,'ä úìëéa eðéîàä àlLmqipkdl - ¤Ÿ¤¡¦¦Ÿ¤
,l`xyi ux`l"Bâå eðéìòå eppä" :eøîàå eøæç Ck øçàå29;- §©©¨¨§§¨§¦¤§¨¦§

- d''awd xn`y enk ,l`xyi ux`líäì äàáe äøæç ïéàîe¥©¦¨§¨¨¨¨¤
?'ä úìëéa äðeîàä,l`xyi ux`l zkll mipken mdy xnel - ¨¡¨¦Ÿ¤

,revia xa dfy epin`d `l dligzay s`íäì äàøä àì éøä£¥Ÿ¤§¨¨¤
,íéúðéa äæ ìò úôBîe úBà íeL íBìMä åéìò eðaø äLî- Ÿ¤©¥¨¨©¨¥©¤¥§©¦

,'d zlekia dpen`l mze` e`iaiyíäì øîàL ÷ø30éàóöwL C ©¤¨©¨¤¥¤¨©
äæ ìéòBä äîe ;õøàä ìà íàéáäì àlL òaLðå íäéìò 'ä£¥¤§¦§©¤Ÿ©£¦¨¤¨¨¤©¦¤
à"ì Laëì íBìLå ñç 'ä úìëéa íéðéîàî eéä àì íà ,íäì̈¤¦Ÿ¨©£¦¦¦Ÿ¤©§¨¦§Ÿ

íéëìî31,,l`xyi ux`a f` elyny -ììk eöø àì äæ éðtîe §¨¦¦§¥¤Ÿ¨§¨

íéðéîàî" íä ïîöò ìàøNiL éðtî ,éàcå àlà ?õøàì ñðkì¦¨¥¨¨¤¤¨©©¦§¥¤¦§¨¥©§¨¥©£¦¦
,"íéðéîàî éðamipa mzeida ,d''awda cinz mipin`n mnvr md - §¥©£¦¦

- ''epnn `ed wfg ik'' exn`y dry dze`a mbe ;mipin`n zea`l

ux`l m`iadl ezlkiae d''awda - mdizenyp cvn - epin`d

,l`xyiàøèqäL ÷ø©¤©¦§¨
àøçàytpd ony - ¨¢¨

,zindadíôeâa úLaìîä©§ª¤¤§¨
øBà ìò dîöò déaâä¦§¦©©§¨©
úéäìàä íLôð úMã÷§ª©©§¨¨¡Ÿ¦
,dúeäáâå dçeø úeqâa§©¨§©§¨
,úòãå íòè éìa ätöça§ª§¨§¦©©¨©©
ik'' xnel mze` `iady -

.''epnn `ed wfgãiî ïëìå§¨¥¦¨
íéòøäå ,íäéìò 'ä óöwL¤¨©£¥¤§¦§¦

:æâøå Lòø ìB÷a- §©©§Ÿ¤
exn`a32:äãòì éúî ãò"©¨©¨¥¨

,"'Bâå úàfä äòøä̈¨¨©Ÿ§
eìté äfä øaãna"©¦§¨©¤¦§
'ä éðà" ,"Bâå íëéøâô¦§¥¤§£¦
úàæ àì íà ,ézøac¦©§¦¦ŸŸ
äòøä äãòä ìëì äNòà¤¡¤§¨¨¥¨¨¨¨

,"'Bâå úàfä,dl` lky - ©Ÿ§
miyw mixac ,ixd md

,mixengeíéøác eòîMLëe§¤¨§§¨¦
øaLðå òðëð ålà íéL÷̈¦¥¦§©§¦§©

íaø÷a íaì33:áéúëãk , ¦¨§¦§¨§¦§¦
,"ãàî íòä eìaàúiå"©¦§©§¨¨§Ÿ
àøèqä àìôð àìénîe¦¥¨¨§¨©¦§¨
dzìLînî àøçà̈¢¨¦¤§©§¨
,dçeø úeqâå dúeäáâå§©§¨§©¨

ïîöò ìàøNéåcvn - §¦§¨¥©§¨
,mznypíä,ixd - ¥

.íéðéîàîepin`d md - ©£¦¦
okle ,'d zlekia dligzkl

zkll mipken mdy exn`

erityiy ztene ze` mey erxi` `l miizpiay s` ,l`xyi ux`l

`xhq''d z` litydle cixedl wx yxcp did ;jka oin`dl mdilr

dnypd xe`yk :mc` lka xacd jke ,dzlbzp mzpen`e - ''`xg`

`xhq"d ly dzee`be dzedab iptn df ixd - eteba xi`n epi`

`edy iciÎlre .ziwl`d ytpd cbpk dnvr ddiabnd ,"`xg`

dnypd xe`e ,"`xg` `xhq"d z` xaey `ed - eal z` xaey

.ea xi`nBzáLçîa Bì ìôBpL íãà ìk ãîìì ìBëé äfîe¦¤¨¦§Ÿ¨¨¨¤¥§©£©§
,dcáì àøçà àøèqä çeø éøác íä ék ,äðeîà ìò úB÷ôñ§¥©¡¨¦¥¦§¥©©¦§¨¨¢¨§©¨

d -zewitq ly zeaygn ea zxxerny ef `id ''`xg` `xhq''

,dpen`a,BLôð ìò dîöò déaânä,ziwl`d -ìàøNé ìáà ©©§¦©©§¨©©§£¨¦§¨¥
ïîöò,mznyp cvn -."'eë íéðéîàî" íäoi`e ,mipin`n ipa - ©§¨¥©£¦¦

íéøîà éèå÷éì
ñàîð åéðéòá äæáðå åçåø úëéîðå úåìôù é"ò äìéôùäì
ù"î íéé÷ì àìéòìã àúåøòúà àúúìã àúåøòúàáå
äúìùîîî äøéñîù åðééäã 'ä íàð êãéøåà íùî
äéáâäì äì ïúðù úåùøå çëä äðîî ÷ìñîå äúìëéå
àìéîî éæàå úéäìàä ùôð úùåã÷ øåà ãâð äîöò
åîëå .éîùâä øåà éðôî êùçä ìåèéáë úéçãðå äìéèá
äìçúîù íéìâøî éáâ äøåúá ùøåôî äæ øáã åðéöîù
åðéîàä àìù 'åë åðîî éø÷ú ìà åðîî àåä ÷æç éë åøîà
ïéàîå 'åâå åðéìòå åððä åøîàå åøæç ë"çàå 'ä úìåëéá
äàøä àì éøä 'ä úìåëéá äðåîàä íäì äàáå äøæç
÷ø íééúðá äæ ìò úôåîå úåà íåù ä"òøùî íäì
íàéáäì àìù òáùðå íäéìò 'ä óö÷ù êéà íäì 'îàù
íéðéîàî åéä àì íà íäì äæ ìéòåä äîå õøàä ìà
ììë åöø àì äæ éðôîå 'éëìî à"ì ùåáëì å"ç 'ä úìåëéá

çìíä ïîöò ìàøùéù éðôî éàãå àìà õøàì ñðëéì
íôåâá úùáåìîä à"ñäù ÷ø íéðéîàî éðá íéðéîàî
úåñâá úéäìàä íùôð úùåã÷ øåà ìò äîöò äéáâä
óö÷ù ãéî ïëìå úòãå íòè éìá äôöåçá 'úåäáâå äçåø
äãòì éúî ãò æâåøå ùòø ìå÷á íéòøäå íäéìò 'ä
'ä éðà 'åâå íëéøâô åìôé äæä øáãîá 'åâå úàæä äòøä
úàæä äòøä äãòä ìëì äùòà úàæ àì íà éúøáã
íáì øáùðå òðëð åìà íéù÷ íéøáã åòîùùëå 'åâå
äìôð àìéîîå ãàî íòä åìáàúéå áéúëãë íáø÷á
ïîöò ìàøùéå äçåø úåñâå äúåäáâå äúìùîîî à"ñä
åì íéìôåðù íãà ìë ãåîìì ìåëé äæîå íéðéîàî íä
à"ñä çåø éøáã íä éë äðåîà ìò úå÷éôñ åúáùçîá
íä ïîöò ìàøùé ìáà åùôð ìò äîöò äéáâîä äãáì

ד.26. א, לא.27.עובדי' יג, א.28.במדבר טו, ערכין ב. נג, מנחות א. לה, מ.29.סוטה יד, לא.30.במדבר פסוק ביהושע31.שם מפורטים

לה.32.יב. כט, כז, פסוקים יד, לט.33.במדבר פסוק שם
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א' אדר ט"ז שישי יום
פרקל

.dpen`a zewitq mey mdadîöò àøçà àøèqä íâåyxey - §©©¦§¨¨¢¨©§¨
,zindad ytpd,äðeîàa ììk úB÷ôñ dì ïéàepcnly itk - ¥¨§¥§¨¤¡¨

opi` ,seba zeyaeln opi`y ,zeipgexd zetilwdy ,a''k wxta

,d''awda zextekdì ïzpL ÷ø,''`xg` `xhq''l -ìaìáì úeLø ©¤¦©¨§§©§¥
ø÷L éøáãa íãàä̈¨¨§¦§¥¤¤

,äîøîe,ick -úBaøäì ¦§¨§©§
,BøëNmc`dy iciÎlre - §¨

ezrc z` lalal ozi `l

lawi - lley ekiledle

,xky xzeiäðBfä ééezôk§¦¥©¨
äîøîe ø÷La Cìnä ïáì§¤©¤¤§¤¤¦§¨

LBãwä øäfa áeúkL Bîk ,Cìnä úeLøa34:jlnl lyn - ¦§©¤¤§¤¨©Ÿ©©¨
la` ,dxyid jxcdn ezehdle epa z` zeztl dqpzy dpef xkeyd

,jlnd oa ly eznkg z` zelbl ick :`id ,jka jlnd ly ezpeek

,zn`a dvex dpi` ok mb dnvr dpefd .lley ekiledl ozep epi`y

oevx z` `lnl dvex ixd `id ik ,dixacl rnyi jlnd oay

mc`dy dvex dpi` dnvr "`xg` `xhq"d :lynpa mb jk .jlnd

lhedy ciwtzd dfy `l` ,df oi` ."rx"d z` dyrie dlewa rnyi

`lyk xky xzei lawiy ick ,mc`d z` zeztl zeqpl ,dilr

"`xg` `xhq"d zbxca `ed df xacy `l` .dlewa rnyi

"k zynyndyxeymey da oi` ,`id - rxd xvile zindad ytpl "

eli`e .dci lr lykii mc`dy dvex dppi`e dpen`a zewitq

,izin` "rx" df ixd - seba mi`vnp rxd xvide zindad ytpdyk

,df ixd lyna .dxyid jxcd on mc`d z` zehdl `id ezpeeky

,jlnd xky dze` dpefdyk

dipy dpef dnewna dpnn

dpnn dipyde ,df ciwtzl

,d`ld jke ,ziyily dpef

zca`n dpexg`dy cr

ljlnd zpeek z` oihelg

zpeekzn `ide ,zizin`d
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hprxrl oe` ,yxcnd zia oi` hvif ci` xryiciqg ` f` ,xexa fi` xin `a :xn` x"en``
x`t witqn fi` dgny xriif oe` ,qrciif ic `a dgny ` fi` ,miaxa zeciqg ` h'xfg xrc`̈

.zeipgexae zeinyba aeh aex xrcpiw q'cpiw oe` xrcpiw ,mdi`

iytg mebxz

lv` dgny ef ixd ,miaxa zeciqg xfeg e` cnele yxcnd ziaa ayei iciqg icedi xy`k ,il xexa :xn` x"en``

.zeipgexe zeinyba aeh aex - eipa ipale eipal ,exear zwtqn mzgnye ,iipiwf

iyy meiohw mixet ,` xc` cib"yz'd

תחנון. אומרים אין

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,devz :yneg
.erÎar :mildz

.dyrne ÎflÎ . . . in mbe :`ipz

rh`h xrc h`d ,dxez ihewl oi` hwexcrb orpiif q`ee mixn`n ic :x"en``l xtiq x"enf``¨©
.mixn`n hprfieh iieev oet orailwrbqie` (v"vd)

iytg mebxz

.mixn`n miitl` jezn mxxa (v"vd) `a` ,dxez ihewla eqtcpy mixn`nd :x"en``l xtiq x"enf``

íåé
ïåùàø
:mildz

q wxtn

dq wxt cr

íåé
éðù
:mildz

eq wxtn

gq wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

hq wxtn

`r wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

ar wxtn

er wxt cr
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iyily mei` xc` `ib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,devz :yneg
.dqÎq :mildz

.envr mc`d ÎelÎ . . . lld xn`nke :`ipz

dricid xcrd iptn ,oeekl dti mzrc oi`y el` xy` ,dltzay zepeekd oipra laewne reci
zeidl :zillk dpeek epeekiy witqn ,dltzd zra zeihxtd zepeek xekfl mgka oi`y iptn e`

.dlaw ixtqa zex`eand zepeekd lk mr 'zi eiptl zrnyp ezltz

iriax mei` xc` aib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,devz :yneg
.gqÎeq :mildz

.b"itq Î72Î . . . `ed k"`e :`ipz

e` mznkga myd ilecb mdy miyp` jl yi .epgpi milecb iptle el aigxi mc` ozn aizk
la` ,mxyraאדם dykefמתן `l dpd ,zcd zwfgda zewqrzd dfi`a ely mc`d z` ozep mc`

ik z`f cer `l` ,el aigxi ik calaלפני.epgpi milecb

iying mei` xc` bib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,devz :yneg
.`rÎhq :mildz

.cinz icbp Î72Î . . . hxtae :`ipz

תחנון. אומרים אין במנחה

hprxrl oe` ,yxcnd zia oi` hvif ci` xryiciqg ` f` ,xexa fi` xin `a :xn` x"en``
x`t witqn fi` dgny xriif oe` ,qrciif ic `a dgny ` fi` ,miaxa zeciqg ` h'xfg xrc`̈

.zeipgexae zeinyba aeh aex xrcpiw q'cpiw oe` xrcpiw ,mdi`

iytg mebxz

lv` dgny ef ixd ,miaxa zeciqg xfeg e` cnele yxcnd ziaa ayei iciqg icedi xy`k ,il xexa :xn` x"en``

.zeipgexe zeinyba aeh aex - eipa ipale eipal ,exear zwtqn mzgnye ,iipiwf

iyy meiohw mixet ,` xc` cib"yz'd

תחנון. אומרים אין

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,devz :yneg
.erÎar :mildz

.dyrne ÎflÎ . . . in mbe :`ipz

rh`h xrc h`d ,dxez ihewl oi` hwexcrb orpiif q`ee mixn`n ic :x"en``l xtiq x"enf``¨©
.mixn`n hprfieh iieev oet orailwrbqie` (v"vd)

iytg mebxz

.mixn`n miitl` jezn mxxa (v"vd) `a` ,dxez ihewla eqtcpy mixn`nd :x"en``l xtiq x"enf``

íåé
ïåùàø
:mildz

q wxtn

dq wxt cr

íåé
éðù
:mildz

eq wxtn

gq wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

hq wxtn

`r wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

ar wxtn

er wxt cr
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zayohw t"ey ,` xc` ehb"yz'd

וצדקתך. הרחמים אב אומרים אין

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,devz :yneg
.grÎfr :mildz

.w"dfa y"nk . . . miyi cer :`ipz

לחתוך. שלא נזהרים אבל המוציא, ברכת קודם הלחם על רושמים

מרנן. סברי אומרין הפת על בקדוש גם

,mnec xrc hbiieey xrhvi` .dppri urn qitke wrfz xiwn oa` :hdrhy `eal cizrl sie`
,cizrl oet ielib mrc oi` hiiv ` ornew hree qr xra` .hbiieey xr oe` mdi` sie` hrxh'n¨
bicpriib h`d orn aie` ,orp`n hree xr oe` ,orliivxrc ,orciix oraiedp` hree mnec xrc q`ee¨¨¨¨

.orh`xhrb mdi` sie` orn h`d q`ee x`t ,dxez ixac hcrxrb xrc` hk`xhrb hip©¨¨¨¨

oe` ,ziy`xa ini zyy oet ,orxd`i xrhprfieh hx`ee ,xdi` sie` hrxh orn q`ee cxr ic¨¨
,ci` ` orhrxh hx`c hree qr fia ,'ek miig ilra mi`exa dnk liieexrc xdi` sie` orhrxh qr¨
.dnda ` iee jie` j`c hfia ec :if hb`f - e`l m`ae .dxez xac ` orciix orlree oe` ,orci` iieev¨¨

iytg mebxz

`ede - eilr mikxec ."mnec"d yixgn zrk ."dppri urn qitke wrfz xiwn oa`" :aezk "`al cizrl" zece`

ey e` exdxd `l dkild ick jez m` ,razie ,xtql ,xacl ligzi mnecdy ,cizrly ieliba onf `ai j` .wzeyegg

!?eilr ekxc recn ,dxez ixaca

,mi`exa dnk dilr mikxec miizpia xy`k ,ziy`xa ini zyy f`n ,mipy itl` dpiznn ,mikxec dilr dnc`d

!dnda enk mb dz` ixd :`id zxne` - e`l m`ae .dxez ixaca eggeyie ,micedi ipy ,icedi my crviy cr 'ek miig ilra

oey`x mei` xc` fhb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x 't ,`yz ik :yneg
.atÎhr :mildz

.`"na y"nk Î76Î . . . cer .l wxt :`ipz

ze`xn zlef wixand xac 'id `le .zyegpe sqke adf eid okynd znexza :xn` owfd epiax
mi`ad md epke xeikd .epke xeikd eyrp odny ze`aevd[dxeza],okynd ilk lka dpexg`a

y`xa `ed eyinyze[zlgzd].oteqa ozlgz uerp ik ,okynd zecear lk

ipy mei` xc` fib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,`yz ik :yneg
.ftÎbt :mildz

.ezcleza Î76Î . . . zn`a dpde :`ipz

l`n` iax xrhl` xrc fi` ,(h"pwz zpya my xq`nd) bxeaxrhrR x`t j`p orxd`i jq `¨¨©¨
irain `l .dfd mler oet hiiwxriih ic orn hxrdxrc ocr ob oi` :hb`frb h`d oe` mler mev qiex`¨¨
`ax 'iny `di on` ` x`t orarbrbwree` ul` orhl`ee mipey`xd milv`p elit` ,zxyd ik`ln¨

.mrc oi` orvp`bpi` fi` xr f` epiid ,ezpeek lka eyexitk egk lka hb`f xr f` ,orci` ` oet¨©

ic `a zehdlzde zeadlzd `f` hlretrb h`d xr oe` ,xn`n xrvp`b xrc oreerb fi` q`c¨¨
.orxa ` hin x"yi` hb`frb orn h`d xd`i up`b ` f` ,xrxrd©¨¨¨

íåé
éùéîç
:mildz

fr wxtn

gr wxt cr

íåé
éùù
:mildz

hr wxtn

at wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

bt wxtn

ft wxt cr

. . .mei meid

iytg mebxz

ocrÎoba :xn`e ldwd l` owfd epiax mrt `vi (h"pwz zpya xq`nd did my) bxeaxhrt iptl cer zeax mipy

on`" xeara lkd lr mixzeen eid - mipey`xd milv`p mb (`l`) ,zxyd ik`ln wx `l ;dfd mler ly exweia miyg

.dfa gpen eleky xnelk - ezpeek lka ,eyexitk ,egk lka exne`y icedi ly "`ax 'iny `di

'`axÎdinyÎ`diÎon`' exn` dpyd lky ,efk zehdlzde zeadlzd eirney lv` lrt `ede .xn`nd lk 'id df

.hdla
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iytg mebxz

ocrÎoba :xn`e ldwd l` owfd epiax mrt `vi (h"pwz zpya xq`nd did my) bxeaxhrt iptl cer zeax mipy

on`" xeara lkd lr mixzeen eid - mipey`xd milv`p mb (`l`) ,zxyd ik`ln wx `l ;dfd mler ly exweia miyg

.dfa gpen eleky xnelk - ezpeek lka ,eyexitk ,egk lka exne`y icedi ly "`ax 'iny `di

'`axÎdinyÎ`diÎon`' exn` dpyd lky ,efk zehdlzde zeadlzd eirney lv` lrt `ede .xn`nd lk 'id df

.hdla

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

דודי היקר וו"ח אי"א נו"נ מו"ה בן ציון שי'

שלום וברכה!

בשמחה קבלתי מכתבו מז' באד"ר, בו כותב אודות הטבת בריאותו ואשר כבר הסתדרו בדירה, 

ויהי רצון אשר ההסתדרות בכלל בהנוגע לעניני פרנסה תתגשם ג"כ בקרוב ממש מתאים לרצונו.

במה שכותב אשר כמה ענינים באה"ק ת"ו בכדי להשיגם צריך להזקק להיכירות ופראטעקציע, 

בטוחני אשר אנ"ש שם בודאי יסייעו בידו ככל אשר יציע להם, ומובן ופשוט שאם ביכולתי לעשות מה בזה 

אעשה בחפץ לב, ובלבד שיודיעני הפרטים למי, ואודות מה.

ומ"ש בהנוגע להשפה, בטח רוב העולים ידיעתם בשפה קלה מאד ובכל זה סו"ס מסתדרים, וכפי 

הנשמע כאן גם במשרדים השונים ובאחרית השנים מתחשבים עם זה שאי אפשר לעולה בזמן האחרון 

שתהי' לו ידיעה רחבה בשפה, שהרי זה דורש כמה זמן, ואם במדינתנו לפנים בה היו קישוים מבהילים 

ובכ"ז הזן ומפרנס לכל המציא הפרנסה מחיתו ומחית ביתו, בודאי שאין מקום כלל לדאגה בענין זה, וכפי 

שראינו במוחש, ככל שתתגדל מדת הבטחון גדל ג"כ המרץ, ובמילא מתקדמת ג"כ ההסתדרות.

ת"ח על הפ"ש מכמה אנ"ש שמזכירם בסיום מכתבו, ואם לפי דעתו רצונם ומותר ע"פ המצב שם 

לשלוח להם חבילות, אולי יהי' בטובו להודיעני הכתובת על שמה תושלחנה החבילות, ואשתדל לעשות 

בזה.

המחכה לבשו"ט בכל האמור, ויה"ר שכמו שראה הוא וזוגתו תי' חסדי השי"ת עד עתה, כן ימצאם 

אך טוב וחסד במקומם העכשוי להסתדרות טובה מתוך בריאות והרחבת הדעת.

החותם בכבוד ובברכה.
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ראשון יום הידיים... את טמאו הקודש כשספרי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ˙ÂÎÏ‰eéä äðBLàøä¦¨¨

,íéøaëòä ïéàáe . . íéøôqä ãöa äîeøz ìL úBøkk ïéçépî©¦¦¦¨¤§¨§©©§¨¦¨¦¨©§¨¦

òâðå ,úBøBäè åéãé eéäL éî . . eøæb Cëéôì .íéøôqä úà ïéòø÷îe§¨§¦¤©§¨¦§¦¨¨§¦¤¨¨¨§§¨©

.øôqä ïî úBànhî ïä . . Lãwä éáúkî ãçàa§¤¨¦¦§¥©Ÿ¤¥¦©§¦©¥¤

תרומה מאכלי יניחו לא שאנשים כדי לתמוה: ניתן לכאורה

די – בספרים לכרסם עכברים יפסיקו וכך קודש, ספרי ליד

לגזור שייך מה התרומה. את מטמאים קודש שספרי בגזירה

על תרומה?!miicidטומאה יפסלו שהם בספר, הנוגעות

המשניות בפירוש רבינו מ"ג)מסביר פ"ג מתחילה(ידיים שאכן, ,

רצו שחכמים אלא טמא. יהא תורה בספר שהנוגע גזרו לא

שהאדם לגזור הוסיפו ולכן תוקף, לה ולתת הגזירה את לקיים

התרומה. את ופוסלות שניות ידיו יהיו הקודש בכתבי הנוגע

הידיים שכל – כוללת גזירה וגזרו חכמים חשו מכן לאחר

לכך: הסיבה נגעו. לא בין קודש בספרי נגעו בין תרומה, יפסלו

הן" עסקניות – יד)"ידיים .(שבת

שני יום לקערה? כף בין מה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ˙ÂÎÏ‰äìòîì Lé æîøå§¤¤¥§©£¨

:íéîëç eøîà ¯ "úøè÷ äàìî ,áäæ äøNò úçà ók" :äøBza Bæ©¨©©©£¨¨¨¨§¥¨§Ÿ¤¨§£¨¦

.'ãçà óeâk àeä éøä ,ókaM äî ìk'¨©¤©©£¥§¤¨

מאכלים מצויים שבכלי העובדה שחרף ההלכה, משמעות

mipeyלדבר אותם הופכת כלי באותו ההימצאות זאת בכל ,

cg`,"אחת "כף מהפסוק זאת למדו חכמים הפלא, למרבה .

מדוע? אחת". כסף "קערת יותר קדום מפסוק ללומדו במקום

לומר: ויש

בכך(ה"ח)להלן מותנה בכלי הצירוף דין כי הרמב"ם כתב

אופנים: בשני דבריו את לפרש ניתן לכלי". "הצריך דבר שזהו

במובן לכלי" "צריך שהכליizkldהאחד: דבר היינו, ,

הימצאותו הכלי, ידי על קידושו שאין דבר ואילו אותו. מקדש

'צירוף'; בו ואין בלבד מקרית הינה בכלי

במובן לכלי" "צריך קטניםizcaerהשני: דברים היינו, ,

הניטלים גדולים דברים אבל יתפזרו. שלא כדי בכלי המונחים

מצרפם. הכלי אין ביד,

הפסוקים: שני בין ההבדל בדיוק וזה

אחת", כסף "קערת מהפסוק נלמד היה בכלי צירוף דין אילו

רק מתבצע שהצירוף הראשון, האופן כמו לומר מקום היה אכן

שבתוכו; מה את מקדש הכלי אם

מלאה זהב עשרה אחת "כף מהפסוק זאת למדים ואנו היות אך

zxehwהקטורת שהרי בכלי, המתקדש בדבר צורך שאין ודאי ,"

השני. האופן כמו להניח אלא לנו אין במכתשת. התקדשה כבר

[atw 'r ,`yp a"ivpd wnr]

שלישי יום גזירות עשרה... שמונה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ˙ÂÎÏ‰éøác ÷ôñ̈¥¦§¥

ïéàîè ïé÷Lî äúL Bà ïéàîè ïéìëà ìëà íà ïëå . . ?ãöék íéøôBñ§¦¥©§¥¦¨©¢¨¦§¥¦¨¨©§¦§¥¦

.äéeìz äîeøz ìëBàä ïëå . .§¥¨¥§¨§¨

בו פסוקים כמה שכן יחזקאל, ספר את לגנוז חשבו חכמים

נבלה "כל שם נאמר לדוגמה: בתורה. לאמור מנוגדים נראו

יאכלו לא הבהמה ומן העוף מן לא)"mipdkdוטרפה בה(מד, ,

אסורה נבלה כי נאמר שבתורה l`xyiבשעה llkl.

חזקיה בן חנניה רבי התבודד הללו, הסתירות את ליישב כדי

עולים היו הדור וחכמי יחזקאל, ספר בפירוש ועסק גג בעליית

לבקרו. אליו

של גדולה קבוצה גגו בעליית הזדמנה הפעמים, באחת

להוראה הראוי אדם היה שלא עד הלל, ובית שמאי בית תלמידי

הוכרעו, שטרם בהלכות לפסוק אפוא, החליטו, שם. שהה שלא

רחבה. הסכמה מתוך הוכרעו הדברים רוב ואכן

בין מחלוקת נפלה בהם נושאים עשר שמונה נותרו ואולם,

כמותי רוב שמאי לבית היה חריג, באורח הלל. לבית שמאי בית

רבים "אחרי לכלל ובהתאם הלל, לבית ביחס מעמד באותו

שמאי. בית כדעת נפסקה ההלכה להטות",

מציין שהרמב"ם זהו דבר". י"ח "גזירות נקראות אלה הלכות

"דברי נקראו – חכמים שגזרו דברים עשר שמונה כי כאן

סופרים".

[`"t zay ,m"anxl zeipynd yexit ;bi zay]

רביעי יום חזקה המציאות

:„È ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ˙ÂÎÏ‰úeLøa òâð̈©¦§

Bàöîe ,ãîò øçMáe ,úî íà éç íà òeãé ïéàå ,äìéla ãçàa íéaøä̈©¦§¤¨©©§¨§¥¨©¦©¦¥©©©¨©§¨

éç eäàø íàå .ïúàéöî úòLk ,úBàîhä ìkL ;àîè äæ éøä ¯ úî¥£¥¤¨¥¤¨©ª§¦§©§¦¨¨§¦¨¨©

.øBäè . . Y úî Bàöî øçMáe ,áøòä¤¤©©©§¨¥¨

מקרים: שני מובאים שלפנינו בהלכה

במקרה שמת. מצאו ובבוקר אדם בגוף בלילה שנגע האחד:

– בבוקר – אדם אותו מצב שהוברר בעת כי טמא, הנוגע זה

כאן בו. שנגע לפני שעות כמה חי שראהו השני: מת; הוא היה

רק ומת הנגיעה, בעת גם חי היה שהלה יתכן כי טהור, הנוגע

בבוקר.

אדם אותו מקרה בכל הרי פשוטה: שאלה מתעוררת זה לפי

במקרה גם ונאמר חיים' 'חזקת על נעמיד לא ומדוע בעבר, חי

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

בבוקר? רק אירע שמותו הראשון

חי נצפה לא שהלה העובדה צדק': ה'צמח רבינו מסביר

העובדה לכך, אי שלו. החיים' 'חזקת את מחלישה בערב,

על עדיפה מציאתו"), ("שעת בבירור מת נמצא שבבוקר הנגדית

א)החזקה קכו, סי' יו"ד צ"צ שו"ת .(ראה

הטומאות ש"כל זה דין הרמב"ם לדעת כי לציין, הראוי מן

בלבד טומאה בדיני מסיני למשה הלכה הוא מציאתן" כשעת

שם) במהד"ב .(שוע"ר

אם לדוגמה: איסורים. בשאר גם כך פוסקים למעשה, אך

מאכל בו בישלו לכן שקודם חמים מים מלא בכלי חמץ מצאו

גם שם היה שהחמץ ואומרים מציאתו", "כשעת דנים – בפסח

התבשל שהמאכל לב)בעת תסז, .(שוע"ר

חמישי יום זה לעומת זה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ãçéîä ìëà ìk̈Ÿ¤©§ª¨

éøä ¯ íãà ìëàîì ãçéî BðéàL ìëå ;äàîè ìa÷î . . íãà ìëàîì§©£©¨¨§©¥ª§¨§¨¤¥§ª¨§©£©¨¨£¥

.äàîè ìa÷î Bðéàå øBäè äæ¤¨§¥§©¥ª§¨

לקונו: האדם בעבודת זו הלכה לבאר יש

חיות כי קדושה, של במקום רק "נדבקת" הטומאה

אותה חיות, תוספת מבקשות והן ביותר מצומצמת ה'קליפות'

קדוש. ממקור רק "לשאוב" ניתן

טומאה מקבלים אינם גויים יג)לכן, א, מת טומאת וגם(הל' ,

רוח "כי השפעה, אין בבוקר ידיים נטילת לפני גוי לנגיעת

קודש" של בכלי אלא לשרות מתאווה אינה זו (שוע"רטומאה

ב) ד, מהד"ב .או"ח

ב"אוכל רק הינה מאכלים שטומאת לכך ההסבר גם זה

אדם": למאכל המיוחד

לעליון" "אדמה שם על הוא יד)"אדם" יד, ו"מאכל(ישעיה ,

צרכי כולל האדם, צרכי כל – משמעו הרחב במובן אדם"

"אדם של מזונו את המהווים ומצוותיה, התורה שהם הנשמה

כביכול הקב"ה, הוא ב)העליון", ז, אדם"(זח"ג ב"מאכל לכן .

בו. השורה מהקדושה חיות לקבל הטומאה כוחות מנסים

והוא העליון" ל"אדם קשור אינו המאכל כאשר זאת, לעומת

אין כי אליו, להתחבר מנסה ה"קליפה" אין מהקדושה, מנותק

טומאה". מקבל ואינו טהור זה "הרי ולכן ממנו, לשאוב מה לה

[74 cenr ,fk jxk ,zegiy ihewl]

שישי יום ומקראות הלכות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰Bà íLîL elôà£¦ª§Ÿ

ïéàå .àeäL ìk ,"ìëàé øLà ìëàä ìkî" :øîàpL ¯ ànhî ,ìcøç©§¨¦©¥¤¤¡©¦¨¨Ÿ¤£¤¥¨¥¨¤§¥

.äöéák Ba äéäiL ãò . . ìëà ànèî àîè ìëàŸ¤¨¥§©¥Ÿ¤©¤¦§¤§¥¨

אוכל של קטן גרגר שאפילו בעוד כאן. כתוב מעניין דין

ביכולתו אין עצמו, כלפי טומאה לקבל יכול שהוא") ("כל

ביצה. בגודל שיהא עד הלאה טומאה להעביר

אשר האוכל "מכל – הרמב"ם הביא אותו הפסוק לעיין: ויש

בגמרא משמש – פ)יאכל" "מכלipyל(יומא המילים לימודים:

"אשר והמילים שהוא, בכל נטמא שאוכל מלמדים האוכל"

בכביצה. טומאה מעביר שאוכל מלמדים יאכל"

ללימוד רק כראיה הפסוק את מביא הרמב"ם הפלא, למרבה

השני. הדין ללימוד ולא שהוא, בכל טומאה דין

לבאר: ויש

אומרים ריח)יש ע' ח"כ אנצ"ת יכול(ראה אינו אוכל התורה מן כי

"טמא מהפסוק שלומדים כפי אחר, לאוכל טומאה להעביר כלל

`ed"(לח יא, חכמים(ויקרא טמא. בו כיוצא עושה ואין טמא, הוא –

אחר. לאוכל טומאה יעביר שאוכל האפשרות עצם את שתיקנו הם

אלא אינו יאכל" "אשר מהמילים שהלימוד איפוא, מובן,

הביאו. לא הרמב"ם כך ובגין בעלמא, אסמכתא

[xtq zixw]

קודשֿשבת בשרי לכלי פרווה מכלי עירוי

:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïé÷Lî äøòîä©§¨¤©§¦

eàîèðå ,øeaç ÷Bvpä éøä ¯ ïénç ïéàîè ïé÷Lî CBúì ïðBö ïéøBäè§¦¥§©§¦§¥¦©¦£¥©¦¦§¦§§

.ïäî äøòî àeäL ïlk ïðBvä ïé÷Lnä©©§¦©¥ª¨¤§¨¤¥¤

בין חיבור נחשבת לכלי מכלי נוזל שיציקת – הניצוק דין

ניתן האם הראשונים ונחלקו נסך. ביין גם נאמר – השניים

שאדם במקרה כמו בחלב, בשר לדיני באשר גם מכאן להסיק

האש. על העומד בשרי מאכל לתוך פרווה מכלי מים שופך

כשם בשרי, העליון הכלי נעשה כך ידי שעל אומרים יש

הקילוח בשל העליון את מטמא התחתון הכלי טומאה שלגבי

עולה (האדים) החמין שעשן "מפני הרמב"ם: ובלשון המחברם.

העליון"; שבכלי ובמים בנצוק ומתערב עשן כתמרות

תלוי הדבר נסך ויין בטומאה הנושאים: בין המבדילים ויש

rbna;והאיסור הטומאה חלים השניים בין מגע שנוצר והיות ,

תלוי הדבר וחלב בבשר mrhואולם, zpizpaשניצוק למרות .

טעם. גם מעביר החיבור כי אומר זה אין עדיין במגע, חיבור נחשב

להחמיר יש לכתחילה ולמעשה להלכה, הובאו הדעות שתי

הראשונה. כדעה

[h"pq `pz oniq f"dc` jexr ogley .my `"xbdae b"q ,dw 'iq c"ei `"nx]



�� v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

בבוקר? רק אירע שמותו הראשון

חי נצפה לא שהלה העובדה צדק': ה'צמח רבינו מסביר

העובדה לכך, אי שלו. החיים' 'חזקת את מחלישה בערב,

על עדיפה מציאתו"), ("שעת בבירור מת נמצא שבבוקר הנגדית

א)החזקה קכו, סי' יו"ד צ"צ שו"ת .(ראה

הטומאות ש"כל זה דין הרמב"ם לדעת כי לציין, הראוי מן

בלבד טומאה בדיני מסיני למשה הלכה הוא מציאתן" כשעת

שם) במהד"ב .(שוע"ר

אם לדוגמה: איסורים. בשאר גם כך פוסקים למעשה, אך

מאכל בו בישלו לכן שקודם חמים מים מלא בכלי חמץ מצאו

גם שם היה שהחמץ ואומרים מציאתו", "כשעת דנים – בפסח

התבשל שהמאכל לב)בעת תסז, .(שוע"ר

חמישי יום זה לעומת זה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ãçéîä ìëà ìk̈Ÿ¤©§ª¨

éøä ¯ íãà ìëàîì ãçéî BðéàL ìëå ;äàîè ìa÷î . . íãà ìëàîì§©£©¨¨§©¥ª§¨§¨¤¥§ª¨§©£©¨¨£¥

.äàîè ìa÷î Bðéàå øBäè äæ¤¨§¥§©¥ª§¨

לקונו: האדם בעבודת זו הלכה לבאר יש

חיות כי קדושה, של במקום רק "נדבקת" הטומאה

אותה חיות, תוספת מבקשות והן ביותר מצומצמת ה'קליפות'

קדוש. ממקור רק "לשאוב" ניתן

טומאה מקבלים אינם גויים יג)לכן, א, מת טומאת וגם(הל' ,

רוח "כי השפעה, אין בבוקר ידיים נטילת לפני גוי לנגיעת

קודש" של בכלי אלא לשרות מתאווה אינה זו (שוע"רטומאה

ב) ד, מהד"ב .או"ח

ב"אוכל רק הינה מאכלים שטומאת לכך ההסבר גם זה

אדם": למאכל המיוחד

לעליון" "אדמה שם על הוא יד)"אדם" יד, ו"מאכל(ישעיה ,

צרכי כולל האדם, צרכי כל – משמעו הרחב במובן אדם"

"אדם של מזונו את המהווים ומצוותיה, התורה שהם הנשמה

כביכול הקב"ה, הוא ב)העליון", ז, אדם"(זח"ג ב"מאכל לכן .

בו. השורה מהקדושה חיות לקבל הטומאה כוחות מנסים

והוא העליון" ל"אדם קשור אינו המאכל כאשר זאת, לעומת

אין כי אליו, להתחבר מנסה ה"קליפה" אין מהקדושה, מנותק

טומאה". מקבל ואינו טהור זה "הרי ולכן ממנו, לשאוב מה לה

[74 cenr ,fk jxk ,zegiy ihewl]

שישי יום ומקראות הלכות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰Bà íLîL elôà£¦ª§Ÿ

ïéàå .àeäL ìk ,"ìëàé øLà ìëàä ìkî" :øîàpL ¯ ànhî ,ìcøç©§¨¦©¥¤¤¡©¦¨¨Ÿ¤£¤¥¨¥¨¤§¥

.äöéák Ba äéäiL ãò . . ìëà ànèî àîè ìëàŸ¤¨¥§©¥Ÿ¤©¤¦§¤§¥¨

אוכל של קטן גרגר שאפילו בעוד כאן. כתוב מעניין דין

ביכולתו אין עצמו, כלפי טומאה לקבל יכול שהוא") ("כל

ביצה. בגודל שיהא עד הלאה טומאה להעביר

אשר האוכל "מכל – הרמב"ם הביא אותו הפסוק לעיין: ויש

בגמרא משמש – פ)יאכל" "מכלipyל(יומא המילים לימודים:

"אשר והמילים שהוא, בכל נטמא שאוכל מלמדים האוכל"

בכביצה. טומאה מעביר שאוכל מלמדים יאכל"

ללימוד רק כראיה הפסוק את מביא הרמב"ם הפלא, למרבה

השני. הדין ללימוד ולא שהוא, בכל טומאה דין

לבאר: ויש

אומרים ריח)יש ע' ח"כ אנצ"ת יכול(ראה אינו אוכל התורה מן כי

"טמא מהפסוק שלומדים כפי אחר, לאוכל טומאה להעביר כלל

`ed"(לח יא, חכמים(ויקרא טמא. בו כיוצא עושה ואין טמא, הוא –

אחר. לאוכל טומאה יעביר שאוכל האפשרות עצם את שתיקנו הם

אלא אינו יאכל" "אשר מהמילים שהלימוד איפוא, מובן,

הביאו. לא הרמב"ם כך ובגין בעלמא, אסמכתא

[xtq zixw]

קודשֿשבת בשרי לכלי פרווה מכלי עירוי

:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïé÷Lî äøòîä©§¨¤©§¦

eàîèðå ,øeaç ÷Bvpä éøä ¯ ïénç ïéàîè ïé÷Lî CBúì ïðBö ïéøBäè§¦¥§©§¦§¥¦©¦£¥©¦¦§¦§§

.ïäî äøòî àeäL ïlk ïðBvä ïé÷Lnä©©§¦©¥ª¨¤§¨¤¥¤

בין חיבור נחשבת לכלי מכלי נוזל שיציקת – הניצוק דין

ניתן האם הראשונים ונחלקו נסך. ביין גם נאמר – השניים

שאדם במקרה כמו בחלב, בשר לדיני באשר גם מכאן להסיק

האש. על העומד בשרי מאכל לתוך פרווה מכלי מים שופך

כשם בשרי, העליון הכלי נעשה כך ידי שעל אומרים יש

הקילוח בשל העליון את מטמא התחתון הכלי טומאה שלגבי

עולה (האדים) החמין שעשן "מפני הרמב"ם: ובלשון המחברם.

העליון"; שבכלי ובמים בנצוק ומתערב עשן כתמרות

תלוי הדבר נסך ויין בטומאה הנושאים: בין המבדילים ויש

rbna;והאיסור הטומאה חלים השניים בין מגע שנוצר והיות ,

תלוי הדבר וחלב בבשר mrhואולם, zpizpaשניצוק למרות .

טעם. גם מעביר החיבור כי אומר זה אין עדיין במגע, חיבור נחשב

להחמיר יש לכתחילה ולמעשה להלכה, הובאו הדעות שתי

הראשונה. כדעה

[h"pq `pz oniq f"dc` jexr ogley .my `"xbdae b"q ,dw 'iq c"ei `"nx]



��

`"i - meil miwxt dyly m"anx ixeriyÎg"qyz'd '` xc` f"i

ראשון יום

ט ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות

ורּבֹו‡. ראׁשֹו גופו]הּבא ׁשּנפלּו[רוב אֹו ׁשאּובין, ּבמים ְְְְִִֶַַָָֹֻ
והרי נטמא, - ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה רּבֹו ועל ראׁשֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹֻֻעל
אֹותן עׂשה ּבאכלין, נגע ואם ׁשּיטּבל. עד לטמאה ּכׁשני ְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻהּוא
ּתחּלה אֹותן ועׂשה טּמאן, - ּבמׁשקין נגע ואם ְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָׁשליׁשי.
ּומּפני ּכלים. לטּמא לא אבל אחרים, ּומׁשקין אכלין ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹלטּמא
טֹובלין יֹום טבּולי ׁשהיּו מּפני זה? אדם על טמאה ּגזרּו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻמה

רעים ׁשּמימיהן מזוהמים]ּבמערֹות ּכן[- אחר רֹוחצין והיּו , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשהיּו עד ,ּכ הּמנהג ּופׁשט נקּיּות; ּדר יפים ׁשאּובים ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבמים
הן - ּבאחרֹונה ׁשרֹוחצים ׁשאּובים ׁשּמים מדּמים העם ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹרב
ּבזלזּול טֹובלין והיּו הּמקוה, ׁשּבמי הּטבילה לא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּמטהרים,

ּכּונה דקדוק]ּבלא ללא ורּבֹו[- ראׁשֹו ּבא ׁשּכל ּגזרּו, לפיכ . ְְְְִֶַָָָָָָֹֹֻ
ונעׂשה נטמא, - ורּבֹו ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין, ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָֹֻּבמים
על נפלּו אם - יֹום טבּול ׁשאינֹו טהֹור אפּלּו לטמאה. ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֻּכׁשני
ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּבא אֹו ׁשאּובין, מים לּגין ׁשלׁשת ורּבֹו ְְְְִִִֶֶַָֹֹֹֻֻֻראׁשֹו
- טבל ׁשּיטּבל; עד לטמאה ּכׁשני זה הרי - ׁשאּובין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻּבמים

ׁשמׁש הערב צרי שקיעה]אינֹו זֹו[- טמאה ׁשעּקר מּפני , ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
מׁשקין והּׁשֹותה טמאים אכלין האֹוכל וכן ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמּדבריהם.
ׁשּנטמאּו ּכלים וכן ׁשמׁש; הערב צרי אינֹו - וטבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָטמאין,
ׁשמׁש; הערב צריכין ואינן טהרּו ׁשהטּבילן, ּכיון - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבמׁשקין

מּדבריהם אּלּו טמאֹות ׁשעּקר .[מדרבנן]מּפני ְְְִִִִֵֵֵֶֶַֻ

ּכלים,·. מּׁשני ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה עליו ׁשּנפלּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹֻמי
הראׁשֹון, ּפסק ׁשּלא עד הּׁשני התחיל אם - מּׁשלׁשה ְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹאֹו
ּכלים, מארּבעה נפלּו מצטרפין. אין לאו, ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָמצטרפין;
זה, ּפסק ׁשּלא עד זה ׁשהתחיל ּפי על ואף מצטרפין; ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאינן
ׁשּנפלּו אֹו רּבֹו, על לא אבל ראׁשֹו, על נפלּו טהֹור. זה ְְֲֲֵֶֶַַָָָָֹֹֻהרי
ּבלבד ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ראׁשֹו, על נפלּו ולא רּבֹו, ְְְְִֶַַַַָָֹֹֹֻעל
זה הרי - מּלמּטה אֹו הּצד מן רּבֹו על ונפלּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֻמּלמעלה,
לראׁשֹו, הּסמּו רּבֹו ועל ראׁשֹו על ׁשּיּפלּו עד ְְְִֶַַַַָָֹֹֻטהֹור;
אֹו רּבֹו, ּבא ולא ׁשאּובין, ּבמים ראׁשֹו ּבא אם וכן ְְְְְְִִִֵַַָָָֹֹֻּכדרּכן.
מּׁשאר ּובא ּבלבד, ראׁשֹו ׁשּבא אֹו ראׁשֹו, ּבא ולא רּבֹו, ְְְִִֶַָָָָָֹֹֹֻּבא
זה הרי - הּצד מן אֹו מּלמּטה ׁשאּובין ּבמים רּבֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָֻּגּופֹו
ּכדרּכֹו. לראׁשֹו, הּסמּו ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּיבֹוא עד ְְְְֶַַַָָָֹֹֻטהֹור;

על‚. ונפלּו ׁשאּובין, ּבמים החצי ורּבֹו מראׁשֹו ְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹֻהּבא
וחציֹו ּבנפילה וחציֹו הֹואיל - ׁשאּובין מים האחר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָהחצי

טהֹור. זה הרי ְֲִֵֶָָּבביאה,

מקצתן„. ּבהן, ׁשּבא אֹו עליו ׁשּנפלּו לּגין ׁשלׁשת ְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻהיּו
וׁשמן יין ּבהם ׁשּנתערב אֹו ׁשאּובין, אינם ּומקצתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאּובין
ּכּלן הּׁשלׁשה ׁשּיהיּו עד טהֹור; זה הרי - וחלב ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּודבׁש
ּבהן, ׁשּבא אֹו הּטהֹור על ׁשּנפלּו אּלּו לּגין ׁשלׁשת ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשאּובין.
האּלּו הּמים הרי לטמאה, ּכׁשני ׁשּנעׂשה ּכיון - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻוטּמאּוהּו
לזה אֹומרין הּמים אּלּו והרי ּבׁשני; נגעּו ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָטמאין,

וטּמאנּו'. אֹותֹו, 'טּמאנּו ְְִִֵַָָהּטהֹור:

ּבצד‰. ּתרּומה ׁשל ּכּכרֹות מּניחין היּו ְְִִִִֶַַָָָָָּבראׁשֹונה
'זה ואֹומרים: התרומה]הּספרים, וזה[- הספר]קדׁש, -] ְְְְִִֶֶֶַָֹ

ּגזרּו לפיכ הּספרים. את ּומקרעין העכּברים, ּובאין ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹקדׁש',
היא והרי נטמאת, הּקדׁש, מּכתבי ּבאחד ׁשּנגעה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּתרּומה
ּכתבי ּכל ונמצאּו ּבׁשני; נגעה ּכאּלּו לטמאה, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵָָָָֻּכׁשליׁשי
ׁשהיּו מי אּלא עֹוד, ולא ּכׁשני. הּתרּומה ּפֹוסלין ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהּקדׁש,
ידיו נעׂשּו - הּקדׁש מּכתבי ּבאחד ונגע טהֹורֹות, ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹידיו
ּפי על ואף הּמׁשקין; ואת הּתרּומה את ּומטּמאין ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָׁשנּיֹות,
ׁשּבארנּו, ּכמֹו לטמאה מראׁשֹון אּלא מּטּמאֹות הּידים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשאין

הּספר. מן מּטּמאֹות הן ְֲִִֵֵֵֶַַהרי

.Âוגּליֹון הּתפּלין, עם ּתפּלין, מכתיבה]רצּועֹות [הריק ְְְְִִִִִִַָ
ּכׁשהן וׁשּבּסֹוף, ׁשּבּתחּלה וׁשּלמּטן ׁשּלמעלן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבּספר
וחמׁש ׁשמֹונים ּבֹו ונׁשּתּיר ׁשּנמחק וספר לּספר, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמחּברין
אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמֹונים ּבּה ׁשּכתּוב ּומגּלה ְְְִִִִֵֶָָָָאֹותּיֹות,
את מטּמאין אּלּו הרי - הארֹון" ּבנסע "וּיהי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּכפרׁשת
- הּקדׁש ּכתבי ּכל אּלא ּבלבד, תֹורה ּדברי ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּידים.
מטּמאין - חכמה ּדברי ׁשהן וקהלת, הּׁשירים ׁשיר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאפּלּו

הּידים. ִֶַַָאת

.Êּכתבי מּכלל הּוא הרי וׁשּבדנּיאל, ׁשּבעזרא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּתרּגּום
ׁשּכתבֹו ועברית עברית, ׁשּכתבֹו ּתרּגּום אבל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹהּקדׁש.

עברי ּבכתב הּקדׁש ּכתבי ׁשּכתב אֹו עבריּתרּגּום, [כתב ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ
ּכתּוביםעתיק] ׁשּיהיּו עד הּידים; את מטּמאין אינן -ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

ּובדיֹו. העֹור, על ְִִַַָאּׁשּורי,

.Áּפי על אף ּבֹו, להתלּמד לּתינֹוק ּוׁשמע הּלל ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַהּכֹותב
הּידים. את מטּמאין אּלּו הרי - רּׁשאי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשאינֹו

.Ëחוטים]הּמׁשיחֹות על[- אף - לּספר ׁשּתפרן והרצּועֹות ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ
לּספר, מחּברין ׁשהן זמן ּכל - לקּימן רּׁשאי ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּפי

הּידים. את ְְִִֶַַַָמטּמאין

.Èּבזמן - ספרים ּומטּפחֹות ספר, ׁשל ותבה ספר, ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּתיק
ּתפּורֹות -[לספר]ׁשהן הּברכֹות אבל הּידים. את מטּמאין , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

הרּבה ּומענינֹות ׁשם, ׁשל מאֹותּיֹות ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאף
הּידים. את מטּמאין אינן - ּתֹורה ְְִִֵֶֶַַַָָָׁשל

.‡Èמינים האפיקורסים]ספרי את[- מטּמאין אינן , ְְְִִִִֵֵֶַָ
אינּה עֹומדת, ולמחיקה הֹואיל - ׂשֹוטה ּפרׁשת ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּידים.

הּידים. את ְְִֶַַַָָמטּמאה

י ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות

ּכלים‡. ּבין אדם ּבין הּטמאֹות, מאבֹות ּבאב הּמּטּמא ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻּכל
טבל ׁשּיטּבל. עד ׁשּבארנּו, ּכמֹו לטמאה ראׁשֹון הּוא הרי -ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ׁשּנאמר: ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד לטמאה, ּכׁשני הּוא הרי -ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ
לטבּול קרא הּכתּוב וטהר"; הערב, עד וטמא יּובא, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ"ּבּמים

טמא. ֵָיֹום

מּזיבּות·. ׁשּטבל ּכגֹון חמּורה, מּטמאה יֹום טבּול ְְְֲִִִֶֶַָָָָֻאחד
ׁשרץ מּטמאת יֹום טבּול ואחד וצרעת, מת מּטמאת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֻֻאֹו
ּכלים, ּבין אדם ּבין - ׁשמׁש הערב הּטעּון וכל ּבֹו. ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא
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לטמאה, ּכׁשני הּוא הרי - מּדבריהם ּבין תֹורה מּדברי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָֻּבין
ׁשּי ׁשמׁשֹו.עד עריב ְֲִִֶַַ

ּפֹוסל‚. יֹום ּומׁשקה[מטמא]טבּול הּתרּומה, אכלי ְְְְֵֵֵַַָָ
הּכל. ּפֹוסל - הּקדׁש ּומׁשקה הּקדׁש, ואכלי ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהּתרּומה,
ׁשליׁשי עׂשאן - ּתרּומה ׁשל ּבאכלין ׁשּנגע יֹום טבּול ְְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָָּכיצד?
ׁשל ּבמׁשקין נגע אם וכן ּכׁשני; ׁשהּוא מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻלטמאה,
יֹום טבּול נגע לטמאה. ׁשליׁשי הן והרי טּמאן, - ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֻּתרּומה
אם וכן לטמאה; רביעי הן והרי טּמאן, - קדׁש ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻּבמׁשקין
יֹום טבּול נגע אם אבל רביעי. עׂשאן הּקדׁש, ּבאכלי ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹנגע
מחּסר ודין טהֹורין. הם הרי חּלין, ּומׁשקה חּלין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָֻֻֻּבאכלי

קרבנו]ּכּפּורים הביא ולא שטבל וכיו"ב זב יֹום[- טבּול אֹו ְִִ
אּלּו מּכל ל נתּבאר הּנה הּוא. אחד - הּקדׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבנגיעת
הּמׁשקין אּלא לעֹולם, ׁשנּיֹות מׁשקין ׁשם ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּדברים,

ראשון]ּתחּלה יֹום[- טבּול ּבהם ׁשּנגע מּמׁשקין חּוץ לעֹולם; ְְְְִִֶֶַַַָָָָ
קדׁש. היּו אם רביעי, אֹו ּתרּומה; היּו אם ׁשליׁשי, ׁשהן -ְְְִִִִִִֵֶֶָָָֹ

הּיֹוצאין„. מׁשקין - קּלין ּבין חמּורין ּבין הּטמאין, ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָּכל
ּבהן; ׁשּיּגעּו ּכמׁשקין הן הרי רגליהן, ּומימי רּקן ּכגֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻמהן,
וחבריו מּזב חּוץ - ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה ראׁשֹון ואּלּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻאּלּו

יולדת] נדה זבה טמאה.[- אב מהן הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין ,ְְְִִֵֶֶַַַַָֻ
אֹוכל אפּלּו ּתחּלה. ּבהן, נֹוגעין וחבריו ׁשהּזב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומׁשקין
הּמׁשקין הרי - טמאין מׁשקין ׁשֹותה אֹו טמאין, ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָאכלין
ׁשהן ּבהן, ׁשּיּגע הּמׁשקין ּכמֹו ׁשּיטּבל, קדם מּמּנּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּיֹוצאין
ּכמׁשקין מּמּנּו, הּיֹוצאין מׁשקין - יֹום טבּול וכן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָּתחּלה.
אם אּלא ּכלל. אחרים מטּמאין ׁשאינן ּבהם; נֹוגע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּבמׁשקה נגע ואם טהֹורין; הן הרי חּלין, ּבמׁשקה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֻנגע
אֹו הּוא קדׁש, ּבמׁשקה נגע ואם ׁשליׁשי; הן הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹתרּומה,

רביעי. הן הרי ּכּפּורים, ְְֲִִִִֵֵַֻמחּסר

רביעי‰. ולא ׁשּבּתרּומה ׁשליׁשי ׁשאין יתּבאר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹועּתה
צרי ואין אחר; אכל אֹו אחר מׁשקה מטּמא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּבּקדׁש
מלאה ׁשהיא קדרה ,לפיכ ּכלים. מטּמא ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלֹומר,
הּכל חּלין, מׁשקה היה אם - יֹום טבּול ּבהן ונגע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻמׁשקה,
והּקדרה ּפסּולין הּמׁשקין תרּומה, מׁשקה היה ואם ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָטהֹור;
ּבין טמא, הּמׁשקה הרי - טמאֹות ידיו היּו ואם ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָטהֹורה.
ּׁשאין מה ּבּידים, חמר וזה חּלין; מׁשקה ּבין ּתרּומה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻמׁשקה
ׁשּספק - טמאֹות מּידים יֹום ּבטבּול וחמר יֹום. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹּבטבּול
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טהֹור הּידים, ּוספק ּפֹוסל; יֹום, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָטבּול

.Âטמאֹות ׁשּידיו יֹום טבּול אֹו טמאֹות, ׁשּידיו טהֹור ְְְְֵֵֶֶֶָָָָָָואחד
לטּמא ּתחּלה אֹותן ועֹוׂשה חּלין, מׁשקה מטּמא זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ
ׁשּיצא ׁשּמׁשקה ּומאחר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומׁשקין ְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאכלין
מרּקֹו ׁשּנפל יֹום טבּול - ּבהם ׁשּיּגע ּכמׁשקין יֹום ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻמּטבּול
מּפני טהֹור; זה הרי ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על רגליו מּמימי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו

ּבהן. ׁשּיּגע ּכמׁשקין ְְִִֵֶֶֶַַָׁשהם

.Êלמד אּתה לבארם, ׁשהקּדמנּו הּדברים אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָמּכל
מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיה טמאה אב יהיה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻֻׁשהאדם
מּדברי אּלא לטמאה ׁשני האדם יהיה לא ּולעֹולם ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻתֹורה,
מׁשקין הּׁשֹותה אֹו טמאים, אכלין האֹוכל והּוא ְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָסֹופרים;
ּכׁשני אּלּו ׁשּכל - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו הּבא אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻטמאין,

- חרׂש מּכלי חּוץ הּכלים, ּכל ׁשאר וכן מּדבריהם. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻלטמאה
ולא ּתֹורה, מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיּו טמאה אב ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָֹֻֻיהיּו

מּדבר אּלא לטמאה ׁשני לעֹולם הּכלי ׁשאםיהיה סֹופרים; י ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, ׁשני יהיה טמאים, ּבמׁשקין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָיּטּמא

.Á,לעֹולם טמאה אב יהיה לא - חרׂש ׁשּכלי ּבארנּו, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּכבר
ראׁשֹון ויהיה סֹופרים; מּדברי ולא תֹורה מּדברי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָֹֹלא
ּבמׁשקין נטמא אם - מּדבריהם וׁשני תֹורה, מּדברי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֻלטמאה
ׁשליׁשי לעֹולם הּכלים ולא האדם יהיה ולא הּכלים. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּכׁשאר

סֹופרים. מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא רביעי, ְְְְְְִִִִִִִֵֵָֹֹֹולא

.Ëתֹורה מּדברי לא לעֹולם, הּטמאה אב יהיּו לא - ְְְְֳִִִִֵַַָָָָָֹֹֻהאכלים
ׁשהאדם תֹורה, מּדברי וׁשני ראׁשֹון ויהיּו סֹופרים. מּדברי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹולא
ׁשני. עׂשהּו ּבאכל, נגע אם - לטמאה ראׁשֹון ׁשהּוא הּכלי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻאֹו

סֹופרים. מּדברי לטמאה ּורביעי ׁשליׁשי האכלין ְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵָָָֻויהיּו

.Èמי ּכגֹון תֹורה, מּדברי טמאה אב יהיּו - ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻהּמׁשקין
אדומה]חּטאת ויהיּו[פרה רגליו; ּומימי זב ׁשל ורּקֹו ְְְְִֵֵֶַַָָָֻ

מאבֹות ּבאב ׁשּנגעּו ּכגֹון תֹורה, מּדברי לטמאה ְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָֻראׁשֹון
אדם ּבין הּטמאה, ּבולד הּמׁשקין נגעּו אם וכן ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֻֻהּטמאֹות.
לטמאה ּכראׁשֹון הן והרי תֹורה, מּדברי נטמאּו - ּכלים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָֻּבין
ּבאדם ּבין ּבׁשני, נגעּו אם וכן מּדבריהם. אחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָלטּמא
אחרים לטּמא ראׁשֹון נעׂשּו - ּבאכלין ּבין ּבכלים ְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֵַַָָּבין
ׁשליׁשי הּמׁשקין ויהיּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו סֹופרים, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַמּדברי
ּבמׁשקה יֹום טבּול נגע אם ּכיצד? מּדבריהם. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָּורביעי
עׂשהּו קדׁש, ּבמׁשקה נגע ואם ׁשליׁשי; עׂשהּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹתרּומה,
מׁשקה ולא לעֹולם, ׁשנּיֹות מׁשקין מֹוצא אּתה ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹרביעי.
ּכּפּורים מחּסר אֹו יֹום טבּול מּמׁשקה חּוץ - ּתחּלה ְְְְִִִִֵֵֶַַָֻׁשאינֹו
מטּמא. ואינֹו מּדבריהם ּפסּול ׁשהּוא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּבקדׁש,
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האכל‡. ׁשּיהיה הּוא - 'ּפסּול' ּבאכלין ׁשּנאמר מקֹום ְֱֳִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּכל
ּבאכל נגע אם אּלא אחר; אכל יטּמא ולא טמא, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹעצמֹו

טהֹור. הּוא הרי ֲֵֵַָאחר,

ולא·. ּפסּול הּׁשני, ּומטּמא. טמא ׁשּבחּלין, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻהראׁשֹון
ׁשני לאכל ּומּנין ּבחּלין. ׁשליׁשי עֹוׂשה ׁשני ואין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֻמטּמא.
יּפל אׁשר חרׂש ּכלי "וכל ׁשּנאמר: ּבחּלין? ּפסּול ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשהּוא
אב, הּׁשרץ נמצא יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ּתֹוכֹו, אל ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמהם
ׁשּבּכלי והאכל ראׁשֹון, לאוירֹו הּׁשרץ ׁשּנפל חרׂש ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּוכלי
לאויר ׁשּנפל ׁשרץ וכן "יטמא". אֹומר הּוא והרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשני,

ראׁשֹון. ׁשהּתּנּור ׁשנּיה; הּפת - ְִִֶַַַַַַָהּתּנּור

ּומטּמאים.‚. טמאים ׁשּבתרּומה, והּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָהראׁשֹון
רביעי עֹוׂשה ׁשליׁשי ואין מטּמא. ולא ּפסּול ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹהּׁשליׁשי,
ׁשּנאמר: ּבתרּומה? ׁשּנפסל ׁשליׁשי לאכל ּומּנין ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּבתרּומה.
נמצא הּקדׁשים". מן יאכל ואחר וטהר; הּׁשמׁש, ְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ"ּובא
ּבּה, נגע ואם ׁשמׁשֹו; ׁשּיעריב עד ּבתרּומה אסּור יֹום ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָטבּול
ׁשהּׁשני למדּת, הא הּוא. לטמאה ּכׁשני יֹום, ּוטבּול ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻּפסלּה.

ּבתרּומה. ׁשליׁשי ְְִִִֶָעֹוׂשה

ּומטּמאין.„. טמאין ּבקדׁש, והּׁשליׁשי והּׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹהראׁשֹון
חמיׁשי עֹוׂשה רביעי ואין מטּמא. ואינֹו ּפסּול ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָהרביעי,
ׁשּנאמר: טמא? ׁשהּוא ּבקדׁש לׁשליׁשי ּומּנין ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹלעֹולם.
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לטמאה, ּכׁשני הּוא הרי - מּדבריהם ּבין תֹורה מּדברי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָֻּבין
ׁשּי ׁשמׁשֹו.עד עריב ְֲִִֶַַ

ּפֹוסל‚. יֹום ּומׁשקה[מטמא]טבּול הּתרּומה, אכלי ְְְְֵֵֵַַָָ
הּכל. ּפֹוסל - הּקדׁש ּומׁשקה הּקדׁש, ואכלי ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהּתרּומה,
ׁשליׁשי עׂשאן - ּתרּומה ׁשל ּבאכלין ׁשּנגע יֹום טבּול ְְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָָּכיצד?
ׁשל ּבמׁשקין נגע אם וכן ּכׁשני; ׁשהּוא מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻלטמאה,
יֹום טבּול נגע לטמאה. ׁשליׁשי הן והרי טּמאן, - ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֻּתרּומה
אם וכן לטמאה; רביעי הן והרי טּמאן, - קדׁש ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻּבמׁשקין
יֹום טבּול נגע אם אבל רביעי. עׂשאן הּקדׁש, ּבאכלי ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹנגע
מחּסר ודין טהֹורין. הם הרי חּלין, ּומׁשקה חּלין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָֻֻֻּבאכלי

קרבנו]ּכּפּורים הביא ולא שטבל וכיו"ב זב יֹום[- טבּול אֹו ְִִ
אּלּו מּכל ל נתּבאר הּנה הּוא. אחד - הּקדׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבנגיעת
הּמׁשקין אּלא לעֹולם, ׁשנּיֹות מׁשקין ׁשם ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּדברים,

ראשון]ּתחּלה יֹום[- טבּול ּבהם ׁשּנגע מּמׁשקין חּוץ לעֹולם; ְְְְִִֶֶַַַָָָָ
קדׁש. היּו אם רביעי, אֹו ּתרּומה; היּו אם ׁשליׁשי, ׁשהן -ְְְִִִִִִֵֶֶָָָֹ

הּיֹוצאין„. מׁשקין - קּלין ּבין חמּורין ּבין הּטמאין, ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָּכל
ּבהן; ׁשּיּגעּו ּכמׁשקין הן הרי רגליהן, ּומימי רּקן ּכגֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻמהן,
וחבריו מּזב חּוץ - ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה ראׁשֹון ואּלּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻאּלּו

יולדת] נדה זבה טמאה.[- אב מהן הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין ,ְְְִִֵֶֶַַַַָֻ
אֹוכל אפּלּו ּתחּלה. ּבהן, נֹוגעין וחבריו ׁשהּזב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומׁשקין
הּמׁשקין הרי - טמאין מׁשקין ׁשֹותה אֹו טמאין, ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָאכלין
ׁשהן ּבהן, ׁשּיּגע הּמׁשקין ּכמֹו ׁשּיטּבל, קדם מּמּנּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּיֹוצאין
ּכמׁשקין מּמּנּו, הּיֹוצאין מׁשקין - יֹום טבּול וכן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָּתחּלה.
אם אּלא ּכלל. אחרים מטּמאין ׁשאינן ּבהם; נֹוגע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּבמׁשקה נגע ואם טהֹורין; הן הרי חּלין, ּבמׁשקה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֻנגע
אֹו הּוא קדׁש, ּבמׁשקה נגע ואם ׁשליׁשי; הן הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹתרּומה,

רביעי. הן הרי ּכּפּורים, ְְֲִִִִֵֵַֻמחּסר

רביעי‰. ולא ׁשּבּתרּומה ׁשליׁשי ׁשאין יתּבאר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹועּתה
צרי ואין אחר; אכל אֹו אחר מׁשקה מטּמא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּבּקדׁש
מלאה ׁשהיא קדרה ,לפיכ ּכלים. מטּמא ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלֹומר,
הּכל חּלין, מׁשקה היה אם - יֹום טבּול ּבהן ונגע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻמׁשקה,
והּקדרה ּפסּולין הּמׁשקין תרּומה, מׁשקה היה ואם ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָטהֹור;
ּבין טמא, הּמׁשקה הרי - טמאֹות ידיו היּו ואם ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָטהֹורה.
ּׁשאין מה ּבּידים, חמר וזה חּלין; מׁשקה ּבין ּתרּומה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻמׁשקה
ׁשּספק - טמאֹות מּידים יֹום ּבטבּול וחמר יֹום. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹּבטבּול
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טהֹור הּידים, ּוספק ּפֹוסל; יֹום, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָטבּול

.Âטמאֹות ׁשּידיו יֹום טבּול אֹו טמאֹות, ׁשּידיו טהֹור ְְְְֵֵֶֶֶָָָָָָואחד
לטּמא ּתחּלה אֹותן ועֹוׂשה חּלין, מׁשקה מטּמא זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ
ׁשּיצא ׁשּמׁשקה ּומאחר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומׁשקין ְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאכלין
מרּקֹו ׁשּנפל יֹום טבּול - ּבהם ׁשּיּגע ּכמׁשקין יֹום ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻמּטבּול
מּפני טהֹור; זה הרי ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על רגליו מּמימי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו

ּבהן. ׁשּיּגע ּכמׁשקין ְְִִֵֶֶֶַַָׁשהם

.Êלמד אּתה לבארם, ׁשהקּדמנּו הּדברים אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָמּכל
מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיה טמאה אב יהיה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻֻׁשהאדם
מּדברי אּלא לטמאה ׁשני האדם יהיה לא ּולעֹולם ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻתֹורה,
מׁשקין הּׁשֹותה אֹו טמאים, אכלין האֹוכל והּוא ְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָסֹופרים;
ּכׁשני אּלּו ׁשּכל - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו הּבא אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻטמאין,

- חרׂש מּכלי חּוץ הּכלים, ּכל ׁשאר וכן מּדבריהם. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻלטמאה
ולא ּתֹורה, מּדברי לטמאה ראׁשֹון ויהיּו טמאה אב ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָֹֻֻיהיּו

מּדבר אּלא לטמאה ׁשני לעֹולם הּכלי ׁשאםיהיה סֹופרים; י ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, ׁשני יהיה טמאים, ּבמׁשקין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָיּטּמא

.Á,לעֹולם טמאה אב יהיה לא - חרׂש ׁשּכלי ּבארנּו, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּכבר
ראׁשֹון ויהיה סֹופרים; מּדברי ולא תֹורה מּדברי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָֹֹלא
ּבמׁשקין נטמא אם - מּדבריהם וׁשני תֹורה, מּדברי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֻלטמאה
ׁשליׁשי לעֹולם הּכלים ולא האדם יהיה ולא הּכלים. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּכׁשאר

סֹופרים. מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא רביעי, ְְְְְְִִִִִִִֵֵָֹֹֹולא

.Ëתֹורה מּדברי לא לעֹולם, הּטמאה אב יהיּו לא - ְְְְֳִִִִֵַַָָָָָֹֹֻהאכלים
ׁשהאדם תֹורה, מּדברי וׁשני ראׁשֹון ויהיּו סֹופרים. מּדברי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹולא
ׁשני. עׂשהּו ּבאכל, נגע אם - לטמאה ראׁשֹון ׁשהּוא הּכלי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻאֹו

סֹופרים. מּדברי לטמאה ּורביעי ׁשליׁשי האכלין ְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵָָָֻויהיּו

.Èמי ּכגֹון תֹורה, מּדברי טמאה אב יהיּו - ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻהּמׁשקין
אדומה]חּטאת ויהיּו[פרה רגליו; ּומימי זב ׁשל ורּקֹו ְְְְִֵֵֶַַָָָֻ

מאבֹות ּבאב ׁשּנגעּו ּכגֹון תֹורה, מּדברי לטמאה ְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָֻראׁשֹון
אדם ּבין הּטמאה, ּבולד הּמׁשקין נגעּו אם וכן ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֻֻהּטמאֹות.
לטמאה ּכראׁשֹון הן והרי תֹורה, מּדברי נטמאּו - ּכלים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָֻּבין
ּבאדם ּבין ּבׁשני, נגעּו אם וכן מּדבריהם. אחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָלטּמא
אחרים לטּמא ראׁשֹון נעׂשּו - ּבאכלין ּבין ּבכלים ְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֵַַָָּבין
ׁשליׁשי הּמׁשקין ויהיּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו סֹופרים, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַמּדברי
ּבמׁשקה יֹום טבּול נגע אם ּכיצד? מּדבריהם. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָּורביעי
עׂשהּו קדׁש, ּבמׁשקה נגע ואם ׁשליׁשי; עׂשהּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹתרּומה,
מׁשקה ולא לעֹולם, ׁשנּיֹות מׁשקין מֹוצא אּתה ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹרביעי.
ּכּפּורים מחּסר אֹו יֹום טבּול מּמׁשקה חּוץ - ּתחּלה ְְְְִִִִֵֵֶַַָֻׁשאינֹו
מטּמא. ואינֹו מּדבריהם ּפסּול ׁשהּוא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּבקדׁש,

יא ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות

האכל‡. ׁשּיהיה הּוא - 'ּפסּול' ּבאכלין ׁשּנאמר מקֹום ְֱֳִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּכל
ּבאכל נגע אם אּלא אחר; אכל יטּמא ולא טמא, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹעצמֹו

טהֹור. הּוא הרי ֲֵֵַָאחר,

ולא·. ּפסּול הּׁשני, ּומטּמא. טמא ׁשּבחּלין, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻהראׁשֹון
ׁשני לאכל ּומּנין ּבחּלין. ׁשליׁשי עֹוׂשה ׁשני ואין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֻמטּמא.
יּפל אׁשר חרׂש ּכלי "וכל ׁשּנאמר: ּבחּלין? ּפסּול ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשהּוא
אב, הּׁשרץ נמצא יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ּתֹוכֹו, אל ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמהם
ׁשּבּכלי והאכל ראׁשֹון, לאוירֹו הּׁשרץ ׁשּנפל חרׂש ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּוכלי
לאויר ׁשּנפל ׁשרץ וכן "יטמא". אֹומר הּוא והרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשני,

ראׁשֹון. ׁשהּתּנּור ׁשנּיה; הּפת - ְִִֶַַַַַַָהּתּנּור

ּומטּמאים.‚. טמאים ׁשּבתרּומה, והּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָהראׁשֹון
רביעי עֹוׂשה ׁשליׁשי ואין מטּמא. ולא ּפסּול ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹהּׁשליׁשי,
ׁשּנאמר: ּבתרּומה? ׁשּנפסל ׁשליׁשי לאכל ּומּנין ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּבתרּומה.
נמצא הּקדׁשים". מן יאכל ואחר וטהר; הּׁשמׁש, ְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ"ּובא
ּבּה, נגע ואם ׁשמׁשֹו; ׁשּיעריב עד ּבתרּומה אסּור יֹום ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָטבּול
ׁשהּׁשני למדּת, הא הּוא. לטמאה ּכׁשני יֹום, ּוטבּול ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻּפסלּה.

ּבתרּומה. ׁשליׁשי ְְִִִֶָעֹוׂשה

ּומטּמאין.„. טמאין ּבקדׁש, והּׁשליׁשי והּׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹהראׁשֹון
חמיׁשי עֹוׂשה רביעי ואין מטּמא. ואינֹו ּפסּול ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָהרביעי,
ׁשּנאמר: טמא? ׁשהּוא ּבקדׁש לׁשליׁשי ּומּנין ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹלעֹולם.
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הּכתּוב קרא ּוכבר יאכל"; לא טמא ּבכל יּגע אׁשר ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ"והּבׂשר
הּנה יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: 'טמא', ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלּׁשני
ּומּנין ויּׂשרף. טמא ּבׁשני, ׁשּנגע הּקדׁש ׁשּבׂשר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלמדּת,

ו מּקל ּפסּול? ׁשהּוא ּבקדׁש ּמחּסרלרביעי ּומה חמר: ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹֹֻ
ׁשּיביא עד ּבקדׁש אסּור ּבתרּומה, מּתר ׁשהּוא ְְִִִִֶֶֶַָָָָֹֻּכּפּורים
ׁשּיעׂשה ּדין אינֹו ּבתרּומה, ּפסּול ׁשהּוא הּׁשליׁשי - ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכּפרתֹו

טהֹור. החמיׁשי אבל ּבקדׁש?! ְְֲֲִִִִֶַָָֹרביעי

ּתאוה‰. עליו[חולין]ּבׂשר ּגזרּו טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף - ְְֲִֶַַַַָָָָָ
את ּפֹוסל ואינֹו הּקדׁש, את מטּמא לטמאה, ּכׁשליׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻׁשּיהיה
יערבּו ׁשּלא ּכדי אּלא עליו, ּגזרּו ׁשּלא לי, ויראה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּתרּומה.
וידּמּו ּבֹו, ולׁשּגג לטעֹות ויבֹואּו הּקדׁש, ּבׂשר עם אֹותֹו ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹהעם

ּבטמאה. אֹותֹו ויאכלּו קדׁש, והּוא חל זה ְְְְְֶֶֶַָָָֹֹֹֻׁשהּבׂשר

.Âלטּמא חּבּור הם הרי מׁשקין, ידי על אכלין ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵַַַָחּבּורי
אחד ּכגּוף חׁשּובין הן אם ספק, והּדבר אכלין; ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻטמאת
האכל זה חֹוׁשבין אֹו ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון ּבהם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָֹלמנֹות

ׁשני. לֹו המחּבר והאכל ראׁשֹון, הּטמאה ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻׁשּנגעה

.Êאֹותן ועֹוׂשה תרּומה, אכלי ּפֹוסל - ׁשּבחּלין ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻהּׁשני
אם לֹומר, צרי ואין טּמאן; חּלין, ּבמׁשקה נגע ואם ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָֻׁשליׁשי.
הּכל. מטּמא ׁשהּוא - קדׁש ּבמׁשקה אֹו תרּומה ּבמׁשקה ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹנגע

.Áונעׂשּו ּפסלן קדׁש, ּבאכלי ׁשּנגע ׁשּבתרּומה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשליׁשי
אבל ּתחּלה. ונעׂשּו טּמאן הּקדׁש, ּבמׁשקה נגע ואם ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹרביעי;
טהֹור; הּוא הרי תרּומה, ּבמׁשקה ׁשּבתרּומה ׁשליׁשי נגע ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאם
טהֹור. הּוא הרי קדׁש, ּבמׁשקה נגע אם - ׁשּבּקדׁש רביעי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹוכן

.Ëּפסּול ׁשּבהן הּׁשליׁשי ּתרּומה, טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָָֻחּלין
ואפּלּו רביעי; עֹוׁשהּו אינֹו ּבקדׁש, נגע ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹּכתרּומה.
הּקדׁש טהרת על ׁשּנעׂשּו וחּלין ּפֹוסל. אינֹו קדׁש, ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻמׁשקה

ּכחּלין. טהֹור ׁשּבהן הּׁשליׁשי -ְְִִִֶֶַָָֻ

.È;הּקדׁש את לאכל לֹו אסּור ׁשּבקדׁש, רביעי ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹהאֹוכל
ּבקדׁש לּגע קודש]ּומּתר ּתבׁשיל[של אפּלּו ּפֹוסלֹו. ואינֹו , ְְְְֲִִִֵֶַַָֹֻ

ּפרס אכילת ּבכדי ּכזית ּבֹו ואין הּקדׁש, ּבֹו [-ׁשּנתערב ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
חול] של ביצים 3 קדׁשבתוך ׁשל ּברביעי יאכל לא זה הרי -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶָֹֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור ׁשהּוא ּבחמיׁשי, ְְֲִִֵֶֶֶַַָָאּלא

.‡Èחּלין ׁשל אֹו עצמּה, ׁשּבּתרּומה ׁשליׁשי ְְְִִִֵֶֶַַָָָֻהאֹוכל
את לאכל אסּור זה הרי - הּתרּומה טהרת על ְֱֲֲֳֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנעׂשּו
היא והרי ּבתרּומה, לּגע ּומּתר ׁשּיטּבל; עד ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֻהּתרּומה

מעלה עׂשּו ּבאכילה עׂשּו[חומרה]טהֹורה; לא ּבנגיעה , ְְֲֲִִִַַָָָָָָֹ
ּתבׁשיל אבל עצמּה. ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָמעלה.
ּפרס אכילת ּבכדי ּכזית ׁשם אין אם - ּתרּומה ּבֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּנתערבה
מּתר ׁשהּוא ּכדר ּתבׁשיל, מאֹותֹו לאכל מּתר זה הרי -ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻֻ

ּבתרּומה. ְִִַָלּגע

.·Èעל ׁשּנעׂשּו חּלין ׁשל אֹו ׁשּבתרּומה, ׁשליׁשי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻהאֹוכל
הּתרּומה, לנגיעת טהֹור ׁשהּוא ּפי על אף - הּתרּומה ְְְֳִִִֶַַַַַַָָָָטהרת
היא טמאה הּתרּומה, ׁשּטהרת קדׁש; לענין ּכׁשני הּוא ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהרי
על ׁשּנעׂשּו ׁשּבחּלין ׁשליׁשי האֹוכל אבל הּקדׁש. ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻאצל
רביעי ׁשעֹוׂשה ל ׁשאין - טהֹור הּוא הרי הּקדׁש, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹטהרת

ּבלבד. מּקדׁש קדׁש אּלא ְְִִֶֶֶֶַָֹֹֹּבקדׁש,

.‚Èהּוא - ּומׁשקין אכלין טמאת ּבענין האמּור 'קדׁש' ְְְְֳִִִֶַַַָָָָֹֻּכל
ּובׂשר קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ּכגֹון המקּדׁשין; מּקדׁש קדׁשיםקדׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ

נזיר ּורקיקי ּתֹודה וחּלֹות שנילושוקּלים, חלות הם [רקיקים ְְִִִֵַַָָ
ּוׁשּתיבמים] ּבכלי, ׁשּקדׁשּו והּמנחֹות הּזבח, עליהן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנׁשחט

ׁשּקרמּו הּפנים ולחם חּלֹות[השחימו]הּלחם אבל ּבּתּנּור. ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשּלא והּמנחֹות הּזבח, עליהן נׁשחט ׁשּלא נזיר ּורקיקי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּתֹודה
ּכתרּומה. אּלא ּכחּלין, ולא ּכקדׁש לא אינם - ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָֹֹֹֻקדׁשּו

.„Èתרּומה ותׁשלּומי והּבּכּורים, זרהחּלה, [שמשלם ְְְְִִֵַַַַָָ
תרומה] ּכתרּומה.שאכל הן הרי - ְְְֲִֵֵָָֻוחמׁשּה

.ÂËהופרשו]הּטבל שלא והמדּמע[פירות שנפלו, [חולין ְְֶֶַַָֻ
תרומה] הּטבּולהלתוכן ועּסה ׁשני, ּומעׂשר תרּומה, וגּדּולי ,ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָ

ּפסּול, וׁשני ּבהן, טמא והראׁשֹון ּכחּלין; הן הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻלחּלה
ׁשליׁשי. ּבהן ְְִִֵֶָואין

.ÊËּגזרּו - הּתֹורה מן החּלין את מטּמא ׁשּוּדאֹו ּדבר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכל
העּסה אֹותּה ׁשּתעׂשה לחּלה, הּטבּולין ּבחּלין ספקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻעל
לא - ּתלּויה וחּלתּה חּלה, מּמּנה ּומפריׁשין ְְְְֳִִִֶַַַָָָָָָָֹּבטהרה;

נׂשרפת. ולא ְְֱִֶֶֶֶֶֹנאכלת,

שני יום
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מעלֹות‡. עׂשרה על[חומרות]אחת לּקדׁש חכמים עׂשּו ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָֹ
ּכלים ּבתֹו ּכלים להטּביל לאדם יׁש הן: ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָהּתרּומה,

גדולים] בתוך ׁשּמא[קטנים ּגזרה לקדׁש; לא אבל ְְְֲִֵֶֶָָָָֹֹלתרּומה,
הּכלי ּפי ּכׁשפֹופרת[הגדול]יהיה בֹו יהיה ולא [שבפיצר, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַֹ

מקוואות]הּנֹוד-] עירב ׁשּבתֹוכֹו[שיעור הּכלים ונמצאּו , ְְְְִִֵֶַַ
ּדברים ּבּמה ּבּמקוה. לא ׁשּבּכלי, ּבּמים טבלּו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹּכאּלּו
הּטמאין, הּכלים ּבתֹוכֹו ׁשּיׁש הּגדֹול הּכלי ּבׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאמּורים?
טבילה, לֹו ׁשעלתה מּתֹו - טמא היה אם אבל ְְֲִִִֵֶָָָָָָָָטהֹור;

ּבקדׁש. ּבהן להׁשּתּמׁש אפּלּו ׁשּבתֹוכֹו, לּכלים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹעלתה

ולא·. ּתֹוכֹו, נטמא לא - ּבמׁשקין אחֹוריו ׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲִִִִֶַָָֹֹּכלי
ׁשּבבית אֹו ׁשּבתֹוכֹו והּמׁשקין ׂשפתיו; ׁשּבעבי אצּבע ְְְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבית

האצבע]צביעתֹו הנחת מקום ואינֹו[- ּבֹו, וׁשֹותה טהֹורין; , ְְְְִִֵֶָ
ויחזרּו הּכלי ּבאחֹורי ׁשּבפיו מׁשקין יּגעּו ׁשּמא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָחֹוׁשׁש
לקדׁש אבל ּבתרּומה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹוכֹו. ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֹויטּמאּו

ּכּלן. נטמאּו אחֹוריו, נטמאּו ְְְְֲִִִָָֻאם

הּמדרס‚. את זב]הּנֹוׂשא ּתרּומה[של עּמֹו לּׂשא לֹו מּתר , ְְִִִֵֶַַָָָָֻ
הּתרּומה ולא ּבּתרּומה נֹוגע הּנֹוׂשא ואין הֹואיל - ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכאחד
על אף הּקדׁש, לא אבל טהֹורה; היא הרי ּבּמדרס, ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹנֹוגעת
לּקדׁש, חבית ׁשּנׂשא ּבאחד היה מעׂשה ּבֹו. נגע ׁשּלא ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּפי
ׁשהּנֹוׂשא ּגזרּו, ׁשעה ּבאֹותּה עּמּה. ׁשּנׂשא ּבּמדרס ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָוטּמאּה
ּבמדרס אּלא ּגזרּו ולא הּקדׁש; את יּׂשא לא הּמדרס, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹאת
ולא הֹואיל - ונׂשא עבר ואם ׁשהיה. ּכּמעׂשה הּקדׁש, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעם

טהֹור. הּקדׁש הרי ּבּקדׁש, ֲֵֶֶַַַָָֹֹנגע

ׁשהן„. ּפי על אף - תרּומה אֹוכלי ונזהריןּבגדי טהֹורין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ
לּקדׁש. מדרס ּבגדיהם הרי הּטמאֹות, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֻמן

מפּצל‰. ׁשהּוא מחלקים]ּכלי וקֹורֹותיו[מורכב ולּוחֹותיו , ְְְְִֶָָָֻ
וצרי נטמא, אם - ּבּה וכּיֹוצא מּטה ּכגֹון ְְְְְִִִִֵַָָָָָֻמקּׁשרֹות,
ּכׁשהּוא ּכאחת, ּכּלֹו להטּבילֹו לֹו יׁש - לתרּומה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֻלהטּבילֹו

ּומנּגב מּתיר - לקדׁש אבל מנקה]מקּׁשר. ׁשם[- יׁש ׁשּמא , ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
קֹוׁשר. ּכ ואחר ּומטּביל, החֹוצץ; ְְִֵֵַַַַָָָּדבר
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.Âהּנגמרין מלאכתם]ּכלים גמר היה[- אפּלּו - ּבטהרה ְְֲֳִִִִֵַָָָָָ
צריכין אּלּו הרי - ּבהן ונזהר חכמים, ּתלמיד אֹותן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהעֹוׂשה
- לתרּומה אבל ׁשמׁש. הערב צריכין ואינן לקדׁש, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹטבילה
מה ּומּפני ּבטהרה. נעׂשּו ׁשהרי טבילה, ּבלא ּבהן ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמׁשּתּמׁש
הארץ עם רק מּׁשּום ּגזרּו לקדׁש? טבילה ּבהן ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹהצריכּו
ׁשּנגמרּו. אחר לח הּוא ועדין מלאכה, ּבׁשעת ּבהן ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיּגע

.Êמצרף -]הּכלי אחד לגוש לקדׁש,[מחשיב ּׁשּבתֹוכֹו מה ְְְְִֵֶֶַַָֹ
זה ּפרּודין ּפרֹות מלא ׁשהּוא ּכלי ּכיצד? לתרּומה. לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאבל
- מהם ּבאחד טמאה ונגעה ּוגרֹוגרֹות, צּמּוקין ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֻמּזה,
הּמעלֹות, וכל לתרּומה. לא אבל לקדׁש, ׁשּבּכלי ּכל ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֹנטמא
אחת "ּכף ּבּתֹורה: זֹו למעלה יׁש ורמז הן; ּדבריהם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשל
מה 'ּכל חכמים: אמרּו - קטרת" מלאה זהב, ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָֹעׂשרה
,ּתֹו לֹו ׁשאין ּכלי אפּלּו אחד'. ּכגּוף הּוא הרי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָּׁשּבּכף,
הּלּוח ּגּבי על צבּורין ׁשהיּו ּכגֹון לקדׁש; ּׁשעליו מה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמצרף
ּבזה. זה נֹוגעין הּפרֹות ׁשאין ּפי על ואף העֹור, ּגּבי על ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאֹו

.Á,ּביניהן אחר ודבר הּכלי, ּבתֹו הּצּבּורין ׁשני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהיּו
לּכלי צרי ׁשּביניהן הּדבר היה אם - מּׁשניהן אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונטמא

לבונה] צרי[כגון אינֹו ואם הּכל; ונטמא מצרפן הּכלי ,ְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹ
ּבלבד. הּטמאה ּבֹו ׁשּנגעה זה אּלא נטמא לא ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻלּכלי,

.Ëמחּבר האחד והּצּבּור אחד, ּבכלי צּבּורין ׁשני ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֻהיּו
נטמאּו - הּׁשני ּבּצּבּור טמא ונגע הּכלי, ׁשאחֹורי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלּמים
מחמת הּכלי ׁשאחֹורי הּמים ונטמאּו הּכלי; ּבצרּוף ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַׁשניהן
נגע הּכלי. אחֹורי ׁשהן ּפי על אף להן, המחּבר האכל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻזה
להם; המחּבר האכל נטמא הּכלי, ׁשאחֹורי ּבּמים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּטמא
לא אֹו הּכלי, ּבצרּוף הּׁשני האכל נטמא אם ספק, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹוהּדבר

הּצרּוף. מחמת ְֲִֵֵַַָנטמא

.Èאכל הּכלי ּובתֹו ּבכלי, והּניחֹו ׁשּנטמא, קדׁש ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָֹֹֹאכל
ּבטהרתֹו, הּטהֹור - ּבזה זה נֹוגעין ואין טהֹור, אחר ְְְֳִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקדׁש
יׁש - הּטמא ּבאכל ונגע יֹום, טבּול ּבא ּבטמאתֹו. ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻוהּטמא
מּפני יֹום טבּול מּגע מחמת הּטהֹור נפסל אם ספק, ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבּדבר
ּבאכל אּלא יֹום טבּול נגע ׁשּלא נפסל; לא אֹו הּכלי, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹצרּוף

הּטמאה מן נטמא]ׁשּׂשבע כבר ּכלּום.[- לֹו הֹוסיף ולא , ְְְִִֶַַָָֹֻ

.‡Èוכן טהֹור. ּבתרּומה אבל ּפסּול, ּבּקדׁש ְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹהרביעי
נטמא זה הרי קדׁש, ּבמׁשקה נגע אם - ׁשּבתרּומה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּׁשליׁשי
נגע אם - ׁשּבקדׁש אֹו ׁשּבתרּומה והּׁשליׁשי ׁשּבארנּו. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכמֹו

ּפסלֹו. לא תרּומה, ְְְְֵַָָֹּבמׁשקה

.·Èאח ידֹו ׁשּנטמאת ּבידמי אֹו ׁשנּיה ּבידֹו ּבּה ונגע ת, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ
היתה ואם ּכׁשליׁשי. היא והרי הּׁשנּיה, את ּפסל - ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָחברֹו

ּבלּולה רטובה]ידֹו נגע,[- ׁשּלא ּפי על אף - ּבמׁשקה ְְְִֶֶַַַַָָָֹ
יּגע ּכ ואחר ׁשּתיהן, את להטּביל וצרי חברּתּה; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנטמאת
נטמאת לא האחת, ידֹו נטמאת אם - ּבתרּומה אבל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּבקדׁש.
צרי ואינֹו נגּובה; ּכׁשהיא ּבּה נגע ואפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָחברּתּה,

ּבתרּומה. ונֹוגע נֹוטלּה אּלא ׁשּנטמאת, ידֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָלהטּביל

.‚Èנגּובים הכׁשרּו[יבשים]אכלין טומאה]ׁשּלא ,[לקבל ְְְֳִִֶָֹֻ
מסאבֹות ּבידים אֹותן מדרבנן]אֹוכלין ּדברים[טמאות ּבּמה . ְְְְִִִֶַַָָָָֹ

מכׁשרּתן, הּקדׁש חּבת - ּבקדׁש אבל ּבתרּומה. ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹאמּורים?
ואפּלּו הכׁשר; ׁשּלא קדׁש לאכל טמאֹות ׁשּידיו למי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻואסּור

ּבכֹוׁש אּלא ּבֹו נגע לתֹו[מקל]לא חברֹו לֹו ׁשּתחב אֹו , ְְֲֵֶֶַַָָָֹ

טמאה נגעה ׁשאם לֹומר, צרי אין אסּור. זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּפיהּו
ׁשחּבת מּפני - ׁשּנטמאּו הכׁשרּו, ׁשּלא קדׁש ׁשל ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֻּבאכלין

מכׁשרּתן. ְְֶַַַָֹהּקדׁש

.„Èּולאסרֹו עצמֹו האכל לפסל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹּבּמה
ּכיצד? ספק. זה הרי וׁשני, ראׁשֹון ּבֹו למנֹות אבל ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבאכילה;
הרי - ׁשהכׁשר ׁשני ּבאכל הכׁשר ּבלא ׁשּנטמא זה אכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻנגע

הכׁשר. לא ׁשהראׁשֹון מּפני ספק, הּׁשני ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻזה

.ÂËאנינּותֹו ימי ׁשּתּמּו אחר מתו]האֹונן שנקבר היום ,[תם ְֲִֵֵֶַַַָ
טבילה צריכין - ּכּפרתֹו ׁשהביא אחר ּכּפּורים ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֻּומחּסר
ּכּפּורים ּומחּסר ׁשהאֹונן לתרּומה; לא אבל הּקדׁש, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻלאכילת
טבילה הצריכּו מה ּומּפני הּתרּומה. את לאכל ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻמּתרין
והּסיחּו הּקדׁש, את לאכל אסּורין היּו עּתה עד ׁשהרי ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלקדׁש?
אּלא זֹו מעלה עׂשּו ולא ידעּו. לא והם נטמאּו, וׁשּמא ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֹּדעּתם;
טבילה. קדם ּבּקדׁשים נֹוגעים - לנגיעה אבל ְְְֲֲֳִִִִִִֶַַָָָָָֹלאכילה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפסּול, - ּבּקדׁש ׁשּנגעּו ּכּפרה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּומחּסרי

.ÊËּבין לקדׁש ּבין אֹותן עׂשּו - הראׁשֹונֹות מעלֹות ְֲִֵֵֵֶַָָָֹׁשׁש
מן ׁשהן אחרֹונֹות, וחמׁש הּקדׁש. טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְֲֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻלחּלין

של:] עׂשּו[מהכלל - והלאה ּׁשּבתֹוכֹו' מה מצרף ְְְְִֵֶַַָָָָָ'הּכלי
טהרת על ׁשּנעׂשּו ּבחּלין לא אבל ּבלבד, ּבּקדׁש ְְֲֲֳִִֶֶַַַַַָָָֹֹֻאֹותן
חּלין ,לפיכ ּכחּלין. אּלּו ּבחמׁש הן הרי אּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻֻהּקדׁש,
והּׁשני ּבהן, טמא הראׁשֹון - הּקדׁש טהרת על ְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנעׂשּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכחּלין, טהֹור והּׁשליׁשי ְְְְְִִִֵֶַַָָֻּפסּול,

יג ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות

מעלֹות‡. ּבבגדים;[חומרות]חמׁש חכמים אֹותן עׂשּו , ְֲֲִִִֵַָָָָָ
מדרס הארץ, עּמי ּבגדי הן: -]ואּלּו הזב לאֹוכלי[כמדרס ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָ

ּכמֹו לטהרֹות, ּכזבין עצמן, הארץ עּמי וכן ּבטהרה; ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻחּליהן
לאֹוכלי מדרס ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי ּובגדי ְְְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּבארנּו.
הּנקראין והן ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי אבל ׁשני. ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻמעׂשר
הּפרּוׁש, זה והרי לתרּומה; אפּלּו ּכזבים, אינם - ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ'ּפרּוׁשים'
ׁשני, מעׂשר אֹוכלי ּובגדי ּבגּופֹו. ּבּה נגע אם אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָטהֹור
מדרס תרּומה, אֹוכלי ּובגדי עצמן. תרּומה לאֹוכלי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָמדרס
לּקדׁש. ּכזבין אינם עצמן, תרּומה אֹוכלי אבל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלּקדׁש;

מ הּקדׁש, אֹוכלי ּבהלכֹותּובגדי ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּטאת, דרס ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
לחּטאת. ּכזב אינֹו לּקדׁש, הּטהֹור אבל אדּמה; ְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָֹֻּפרה

ׁשּטבל·. מי ּכיצד? ּבטבילה. מעלֹות חכמים עׂשּו ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוכן
עד ׁשני ּבמעׂשר ואסּור לחּלין, טהֹור זה הרי - כּונה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻּבלא
ּבחזקת זה הרי - ׁשני למעׂשר טבל למעׂשר. לטּבל ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיתּכּון
החזק - לתרּומה טבל ּבתרּומה; ואסּור למעׂשר, ְְְְְֲֳִִֵַַַָָָָָָֻטהרה

החזק[בטהרה] - לקדׁש טבל ּבקדׁש; ואסּור ְְְְְִֶֶַַָָָֹֹֻלתרּומה,
לּכל, החזק - לחּטאת טבל לחּטאת; ואסּור ְְְְְֶַַַַַָָָָֹֹֻלקדׁש,
לאחד נתּכּון ולא סתם, טבל לּקל. החזק לחמּור ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻׁשהּטֹובל
ּכׁשהיה וטמא ּבלבד, לחּלין טהֹור זה הרי - אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻמּכל
ּכּונה צרי - הטּבילן אֹו ידיו, הּנֹוטל וכן למעׂשר. ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָאפּלּו
אבל ּכּונה; צרי ומעלה הּמעׂשר ּומן למעׂשר. ְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָאפּלּו
מּדברי האּלּו, הּמעלֹות וכל ּכּונה. צרי אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻלחּלין,
הרי מקֹום, מּכל וטבל הֹואיל - ּתֹורה ּדין אבל ְְֲֲִִִִֵַָָָָָסֹופרים;

לּכל. טהֹור ַָֹהּוא
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.Âהּנגמרין מלאכתם]ּכלים גמר היה[- אפּלּו - ּבטהרה ְְֲֳִִִִֵַָָָָָ
צריכין אּלּו הרי - ּבהן ונזהר חכמים, ּתלמיד אֹותן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהעֹוׂשה
- לתרּומה אבל ׁשמׁש. הערב צריכין ואינן לקדׁש, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹטבילה
מה ּומּפני ּבטהרה. נעׂשּו ׁשהרי טבילה, ּבלא ּבהן ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמׁשּתּמׁש
הארץ עם רק מּׁשּום ּגזרּו לקדׁש? טבילה ּבהן ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹהצריכּו
ׁשּנגמרּו. אחר לח הּוא ועדין מלאכה, ּבׁשעת ּבהן ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיּגע

.Êמצרף -]הּכלי אחד לגוש לקדׁש,[מחשיב ּׁשּבתֹוכֹו מה ְְְְִֵֶֶַַָֹ
זה ּפרּודין ּפרֹות מלא ׁשהּוא ּכלי ּכיצד? לתרּומה. לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאבל
- מהם ּבאחד טמאה ונגעה ּוגרֹוגרֹות, צּמּוקין ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֻמּזה,
הּמעלֹות, וכל לתרּומה. לא אבל לקדׁש, ׁשּבּכלי ּכל ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֹנטמא
אחת "ּכף ּבּתֹורה: זֹו למעלה יׁש ורמז הן; ּדבריהם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשל
מה 'ּכל חכמים: אמרּו - קטרת" מלאה זהב, ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָֹעׂשרה
,ּתֹו לֹו ׁשאין ּכלי אפּלּו אחד'. ּכגּוף הּוא הרי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָּׁשּבּכף,
הּלּוח ּגּבי על צבּורין ׁשהיּו ּכגֹון לקדׁש; ּׁשעליו מה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמצרף
ּבזה. זה נֹוגעין הּפרֹות ׁשאין ּפי על ואף העֹור, ּגּבי על ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאֹו

.Á,ּביניהן אחר ודבר הּכלי, ּבתֹו הּצּבּורין ׁשני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהיּו
לּכלי צרי ׁשּביניהן הּדבר היה אם - מּׁשניהן אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונטמא

לבונה] צרי[כגון אינֹו ואם הּכל; ונטמא מצרפן הּכלי ,ְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹ
ּבלבד. הּטמאה ּבֹו ׁשּנגעה זה אּלא נטמא לא ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻלּכלי,

.Ëמחּבר האחד והּצּבּור אחד, ּבכלי צּבּורין ׁשני ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֻהיּו
נטמאּו - הּׁשני ּבּצּבּור טמא ונגע הּכלי, ׁשאחֹורי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלּמים
מחמת הּכלי ׁשאחֹורי הּמים ונטמאּו הּכלי; ּבצרּוף ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַׁשניהן
נגע הּכלי. אחֹורי ׁשהן ּפי על אף להן, המחּבר האכל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻזה
להם; המחּבר האכל נטמא הּכלי, ׁשאחֹורי ּבּמים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּטמא
לא אֹו הּכלי, ּבצרּוף הּׁשני האכל נטמא אם ספק, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹוהּדבר

הּצרּוף. מחמת ְֲִֵֵַַָנטמא

.Èאכל הּכלי ּובתֹו ּבכלי, והּניחֹו ׁשּנטמא, קדׁש ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָֹֹֹאכל
ּבטהרתֹו, הּטהֹור - ּבזה זה נֹוגעין ואין טהֹור, אחר ְְְֳִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקדׁש
יׁש - הּטמא ּבאכל ונגע יֹום, טבּול ּבא ּבטמאתֹו. ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻוהּטמא
מּפני יֹום טבּול מּגע מחמת הּטהֹור נפסל אם ספק, ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבּדבר
ּבאכל אּלא יֹום טבּול נגע ׁשּלא נפסל; לא אֹו הּכלי, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹצרּוף

הּטמאה מן נטמא]ׁשּׂשבע כבר ּכלּום.[- לֹו הֹוסיף ולא , ְְְִִֶַַָָֹֻ

.‡Èוכן טהֹור. ּבתרּומה אבל ּפסּול, ּבּקדׁש ְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹהרביעי
נטמא זה הרי קדׁש, ּבמׁשקה נגע אם - ׁשּבתרּומה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּׁשליׁשי
נגע אם - ׁשּבקדׁש אֹו ׁשּבתרּומה והּׁשליׁשי ׁשּבארנּו. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכמֹו

ּפסלֹו. לא תרּומה, ְְְְֵַָָֹּבמׁשקה

.·Èאח ידֹו ׁשּנטמאת ּבידמי אֹו ׁשנּיה ּבידֹו ּבּה ונגע ת, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ
היתה ואם ּכׁשליׁשי. היא והרי הּׁשנּיה, את ּפסל - ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָחברֹו

ּבלּולה רטובה]ידֹו נגע,[- ׁשּלא ּפי על אף - ּבמׁשקה ְְְִֶֶַַַַָָָֹ
יּגע ּכ ואחר ׁשּתיהן, את להטּביל וצרי חברּתּה; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנטמאת
נטמאת לא האחת, ידֹו נטמאת אם - ּבתרּומה אבל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּבקדׁש.
צרי ואינֹו נגּובה; ּכׁשהיא ּבּה נגע ואפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָחברּתּה,

ּבתרּומה. ונֹוגע נֹוטלּה אּלא ׁשּנטמאת, ידֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָלהטּביל

.‚Èנגּובים הכׁשרּו[יבשים]אכלין טומאה]ׁשּלא ,[לקבל ְְְֳִִֶָֹֻ
מסאבֹות ּבידים אֹותן מדרבנן]אֹוכלין ּדברים[טמאות ּבּמה . ְְְְִִִֶַַָָָָֹ

מכׁשרּתן, הּקדׁש חּבת - ּבקדׁש אבל ּבתרּומה. ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹאמּורים?
ואפּלּו הכׁשר; ׁשּלא קדׁש לאכל טמאֹות ׁשּידיו למי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻואסּור

ּבכֹוׁש אּלא ּבֹו נגע לתֹו[מקל]לא חברֹו לֹו ׁשּתחב אֹו , ְְֲֵֶֶַַָָָֹ

טמאה נגעה ׁשאם לֹומר, צרי אין אסּור. זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּפיהּו
ׁשחּבת מּפני - ׁשּנטמאּו הכׁשרּו, ׁשּלא קדׁש ׁשל ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֻּבאכלין

מכׁשרּתן. ְְֶַַַָֹהּקדׁש

.„Èּולאסרֹו עצמֹו האכל לפסל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹּבּמה
ּכיצד? ספק. זה הרי וׁשני, ראׁשֹון ּבֹו למנֹות אבל ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבאכילה;
הרי - ׁשהכׁשר ׁשני ּבאכל הכׁשר ּבלא ׁשּנטמא זה אכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻנגע

הכׁשר. לא ׁשהראׁשֹון מּפני ספק, הּׁשני ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻזה

.ÂËאנינּותֹו ימי ׁשּתּמּו אחר מתו]האֹונן שנקבר היום ,[תם ְֲִֵֵֶַַַָ
טבילה צריכין - ּכּפרתֹו ׁשהביא אחר ּכּפּורים ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֻּומחּסר
ּכּפּורים ּומחּסר ׁשהאֹונן לתרּומה; לא אבל הּקדׁש, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻלאכילת
טבילה הצריכּו מה ּומּפני הּתרּומה. את לאכל ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻמּתרין
והּסיחּו הּקדׁש, את לאכל אסּורין היּו עּתה עד ׁשהרי ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלקדׁש?
אּלא זֹו מעלה עׂשּו ולא ידעּו. לא והם נטמאּו, וׁשּמא ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֹּדעּתם;
טבילה. קדם ּבּקדׁשים נֹוגעים - לנגיעה אבל ְְְֲֲֳִִִִִִֶַַָָָָָֹלאכילה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפסּול, - ּבּקדׁש ׁשּנגעּו ּכּפרה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּומחּסרי

.ÊËּבין לקדׁש ּבין אֹותן עׂשּו - הראׁשֹונֹות מעלֹות ְֲִֵֵֵֶַָָָֹׁשׁש
מן ׁשהן אחרֹונֹות, וחמׁש הּקדׁש. טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְֲֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻלחּלין

של:] עׂשּו[מהכלל - והלאה ּׁשּבתֹוכֹו' מה מצרף ְְְְִֵֶַַָָָָָ'הּכלי
טהרת על ׁשּנעׂשּו ּבחּלין לא אבל ּבלבד, ּבּקדׁש ְְֲֲֳִִֶֶַַַַַָָָֹֹֻאֹותן
חּלין ,לפיכ ּכחּלין. אּלּו ּבחמׁש הן הרי אּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻֻהּקדׁש,
והּׁשני ּבהן, טמא הראׁשֹון - הּקדׁש טהרת על ְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנעׂשּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכחּלין, טהֹור והּׁשליׁשי ְְְְְִִִֵֶַַָָֻּפסּול,

יג ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות

מעלֹות‡. ּבבגדים;[חומרות]חמׁש חכמים אֹותן עׂשּו , ְֲֲִִִֵַָָָָָ
מדרס הארץ, עּמי ּבגדי הן: -]ואּלּו הזב לאֹוכלי[כמדרס ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָ

ּכמֹו לטהרֹות, ּכזבין עצמן, הארץ עּמי וכן ּבטהרה; ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻחּליהן
לאֹוכלי מדרס ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי ּובגדי ְְְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּבארנּו.
הּנקראין והן ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי אבל ׁשני. ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻמעׂשר
הּפרּוׁש, זה והרי לתרּומה; אפּלּו ּכזבים, אינם - ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ'ּפרּוׁשים'
ׁשני, מעׂשר אֹוכלי ּובגדי ּבגּופֹו. ּבּה נגע אם אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָטהֹור
מדרס תרּומה, אֹוכלי ּובגדי עצמן. תרּומה לאֹוכלי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָמדרס
לּקדׁש. ּכזבין אינם עצמן, תרּומה אֹוכלי אבל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלּקדׁש;

מ הּקדׁש, אֹוכלי ּבהלכֹותּובגדי ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּטאת, דרס ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
לחּטאת. ּכזב אינֹו לּקדׁש, הּטהֹור אבל אדּמה; ְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָֹֻּפרה

ׁשּטבל·. מי ּכיצד? ּבטבילה. מעלֹות חכמים עׂשּו ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוכן
עד ׁשני ּבמעׂשר ואסּור לחּלין, טהֹור זה הרי - כּונה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻּבלא
ּבחזקת זה הרי - ׁשני למעׂשר טבל למעׂשר. לטּבל ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיתּכּון
החזק - לתרּומה טבל ּבתרּומה; ואסּור למעׂשר, ְְְְְֲֳִִֵַַַָָָָָָֻטהרה

החזק[בטהרה] - לקדׁש טבל ּבקדׁש; ואסּור ְְְְְִֶֶַַָָָֹֹֻלתרּומה,
לּכל, החזק - לחּטאת טבל לחּטאת; ואסּור ְְְְְֶַַַַַָָָָֹֹֻלקדׁש,
לאחד נתּכּון ולא סתם, טבל לּקל. החזק לחמּור ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻׁשהּטֹובל
ּכׁשהיה וטמא ּבלבד, לחּלין טהֹור זה הרי - אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻמּכל
ּכּונה צרי - הטּבילן אֹו ידיו, הּנֹוטל וכן למעׂשר. ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָאפּלּו
אבל ּכּונה; צרי ומעלה הּמעׂשר ּומן למעׂשר. ְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָאפּלּו
מּדברי האּלּו, הּמעלֹות וכל ּכּונה. צרי אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻלחּלין,
הרי מקֹום, מּכל וטבל הֹואיל - ּתֹורה ּדין אבל ְְֲֲִִִִֵַָָָָָסֹופרים;

לּכל. טהֹור ַָֹהּוא
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.‚- מּלאכל לּבֹו את והּסיע לתרּומה, טהֹור ׁשהיה ְְֱִִִִִִֶֶֶַָָָָֹמי
ּפעם ׁשּיטּבל עד ּתרּומה לאכל ואסּור הּדעת, ּבהּסח ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹנטמא

ׁשמׁש הערב צרי ואינֹו טהֹורֹות[שקיעה]ׁשנּיה; ידיו היּו . ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
'יֹודע ׁשאמר: ּפי על אף - מּלאכל לּבֹו את והּסיע ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלתרּומה,
הּדעת; ּבהּסח טמאֹות ידיו הרי - ידי' נטמאּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאני
ׁשּכל - לקדׁש וחמר קל ּכן, לתרּומה אם עסקנּיֹות. ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשהּידים
מּטמאת עצמֹו ׁשמר לא ואם טבילה. צרי ּדעּתֹו, ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָֹֻהּמּסיח
הּזיה צרי זה הרי - נטמא ׁשּלא ּבוּדאי ידע ולא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמת,

ּוׁשביעי מת]ׁשליׁשי ידע[כטמא ואם הּדעת; הּסח מּפני , ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
צרי - הּטמאֹות מּׁשאר ּדעּתֹו והּסיח ּבמת, נטמא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֻׁשּלא
ׁשּכל הּוא, ּברּור ודבר לתרּומה. אף ׁשמׁש והערב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָטבילה

מּדבריהם. האּלּו ְְִִִֵֵֶַָהּטבילֹות

ּבּׁשוקים„. הּנמצאים הּכלים על חכמים ּגזרּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָוכן
ׁשּמא טמאה; ּבחזקת ׁשּיהיּו - ּבּמדּברֹות אפּלּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻּוברחֹובֹות,
ּבחזקת ׁשם, הּנמצאין הרּקין וכן ּבמת. אֹו נטמאּו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻּבזב

הּזה. הרק הּוא ּבֹו וכּיֹוצא זב רק ׁשּמא - ְְֵֶֶַַָָָָֹֹֻטמאה

נמצאּו‰. אפּלּו טהֹורין, - ּבירּוׁשלים הּנמצאין הּכלים ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָּכל
הּכלים על טמאה ּגזרּו ׁשּלא הּטבילה; לבית ירידה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּדר
הּקדׁשים, לׁשחיטת הּסּכינין מן חּוץ - ּבירּוׁשלים ְְֳִִִִִִִִִִַַַַַַָָָהּנמצאים
ּבסּכין אמּורים? ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. חמרת ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַָָֻמּפני
נמצא אם אבל הּׁשנה; ימֹות ּבׁשאר ּבירּוׁשלים ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָהּנמצאת
ּבּה ׁשֹוחט - ּבניסן עׂשר ארּבעה ּביֹום ּבירּוׁשלים ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָסּכין
ׁשּלא ּבׁשּבת; להיֹות עׂשר ארּבעה חל ואפּלּו מּיד, ְְְֲֳִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹהּקדׁשים
ּביֹום מצאּה אם וכן הּזה. ּבּיֹום הּנמצאים הּסּכינין על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּגזרּו
טהֹורין. טֹוב ּביֹום הּכלים ּכל ׁשחזקת מּיד, ּבּה ׁשֹוחט - ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָטֹוב

.Â,ּומטּבילּה עליה מּזה - עׂשר ׁשלׁשה ּביֹום הּסּכין ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹמצא
יֹום ּכאּלּו זה, ּביֹום אֹותּה ׁשעׂשּו מּפני למחר; ּבּה ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָוׁשֹוחט

ׁשּלּה. ׁשביעי עׂשר ְְִִֶָָָָֹׁשלׁשה

.Êאצלֹו הידּועה לסּכין קׁשּורה סּכין אםמצא [יודע ְְְְִִֶַַַָָָָ
היא] טמאה אם -טהורה הּימים ּבׁשאר ּבין טֹוב ּביֹום ּבין ,ְְִִֵֵַָָ

טמאה. טמאה, ואם טהֹורה; טהֹורה, אם ּכמֹוה: היא ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָהרי

.Áהּנמ הרּקין ּגזרּוּכל - הּדר ּבאמצע ּבירּוׁשלים צאים ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
וכל מקֹום; ּבכל הּנמצאים הרּקין ּכׁשאר טמאה, ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֻֻעליהם
ׁשהּפרּוׁשים - טהֹורים ּבירּוׁשלים, ּבּצדדין הּנמצאים ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָֻהרּקין
עּמי ּבמּגע יתטּמאּו ׁשּלא ּכדי ּבּצדדין, ׁשּמהּלכין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהם
ׁשּכל טהֹורים, הּדר ׁשּבאמצע - הרגל ּובׁשעת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהארץ.
ׁשהּטמאים טמאים, וׁשּבּצדדין ּברגל; טהֹורים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיׂשראל

הּדרכים. לצּדי ּפֹורׁשין והן מּועטין, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּברגל

.Ëּכן - ׁשליׁשי עֹוׂשה והּׁשני ׁשני, עֹוׂשה ׁשהראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָּכׁשם
ׁשליׁשי. ספק עֹוׂשה ׁשני ּוספק ׁשני, ספק עֹוׂשה ראׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶספק

.Èהּטמאֹות מאבֹות אב ּבספק ׁשּנטמאּו וקדׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֻּתרּומה
לֹו ׁשּנסּתּפק ּכגֹון זֹו, ּבטמאה נׂשרפין אּלּו הרי - ּתֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשל

נגע. לא אֹו זה ּבאב נגע ְִֶַַָָָֹאם

.‡Èאֹוכלין ואין עליהם; ׂשֹורפין ׁשאין ספקֹות ׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָויׁש
אֹוכלין, לא - ּתֹולין אּלא ּבהם, לֹו ׁשּנסּתּפק אכלין ְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאֹותן
הּתרּומה, עליהם ׁשּׂשֹורפין ספקֹות ׁשם ויׁש ׂשֹורפין. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹולא

קדׁשים. לֹומר צרי ְִִֵַָָָואין

.·È,לעֹולם ּתרּומה עליו ׂשֹורפין אין - ספק ספק על ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָאבל

ולא אֹוכלין, לא - ּתֹולין אּלא קדׁשים; לֹומר צרי ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹואין
ְִׂשֹורפין.

.‚Èּגזרה וכּלם הּתרּומה, את ׂשֹורפין ספקֹות ׁשּׁשה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻעל
הּפרס ּבית על הן: ואּלּו קבר]מּדבריהם; בה שנחרש ,[שדה ְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

ועל הארץ, עם ּבגדי ועל העּמים, מארץ הּבא עפר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָועל
אדם רגלי מי ועל הּנמצאים; הרּקין ועל הּנמצאים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻהּכלים
ידּוע ואין למחצה, מחצה ּבהמה רגלי ּבמי ׁשּנתערב ְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָטמא
ּתרּומה נטמאת אם ּכיצד? ּבטלּו. לא אֹו מראיהן ּבטלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹאם
ּבספק, טמאתֹו ׁשעּקר ּפי על אף - אּלּו מּׁשּׁשה אחד ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻמחמת
מן טמאתם אּלּו, ספקֹות ּווּדאי הֹואיל ּתּׂשרף; זֹו ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֻהרי
ּתרּומה ואחד הּתֹורה. מן טמאין והּזב ׁשהּמת - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּתֹורה
אחת מחמת ׁשּנטמאת אֹו אּלּו, טמאֹות מּׁשׁש ּבאחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻׁשּנגעה
אם אבל ּתּׂשרף. זֹו הרי - מהן לאחת ׁשליׁשי היא והרי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמהן
העּמים, ּובארץ הּפרס ּבבית נגע אם מקֹום ּבכל לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנסּתּפק
אּלּו, רגלים ּומי ורּקין וכלים ּבבגדים נגע אם נגע, לא ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻאֹו
מּפני טמאתן ׁשעּקר מּפני ּתֹולין; אּלּו הרי - נגע לא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻאֹו
טמאין, ּתאמר ואם טמאין, אֹו הם טהֹורין ׁשּמא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹהּספק,
ׂשֹורפין ואין ספקֹות, ׁשני ונמצאּו נגע; לא ׁשּמא נגע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּמא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתֹולין אּלא ספקֹות, ׁשני ְְְְִֵֵֵֶֶַַָעל

יד ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות

ספק‡. (א) הן: ואּלּו חכמים, טהרּו ספקֹות עׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵָָָׁשנים
הּמים; ּפני על צפה טמאה ספק (ב) לּמקוה; ׁשאּובים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻמים
טמאים עצמן לטמאת אבל אחרים, לטּמא מׁשקין ספק ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֻ(ג)
לטּמא ּבין עצמן, לטמאת ּבין - הּידים ספק (ד) ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֻמּספק;
ּדברי ספק (ה) מּטמאתן; ידים לטהרת ּבין ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻאחרים,
ספק (ח) הּקרּבנֹות; ספק (ז) החּלין; ספק (ו) ְְְְְִִֵֵֵַַָָֻסֹופרים;
ספק (יא) ׁשרצים; ספק (י) ועֹומד; עֹובר ספק (ט) ְְְְְְִִֵֵֵֵֵָָנגעים;

רׁשּיֹות. ׁשּתי ספק (יב) הרּבים; ְְְְִֵֵַָֻרׁשּות

מים·. לּגין ׁשלׁשה ּכיצד? לּמקוה ׁשאּובין מים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֻספק
נפלּו, לא אֹו נפלּו ספק ּפסלּוהּו; לּמקוה, ׁשּנפלּו ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹׁשאּובין
ספקֹו - ּבהן אין אֹו ּכּׁשעּור ּבהם יׁש ספק נפלּו, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואפּלּו
זֹו ּבמקוה לֹו מֹורין ואין ּבכׁשרּותֹו. הּמקוה והרי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָטהֹור,
ועׂשה, טבל ואם לכּתחּלה; טהרֹות, ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹלטּבל

טהֹורֹות. ְֳָָטהרֹותיו

צף‚. ׁשהיה ׁשרץ ּכיצד? הּמים ּפני על צפה טמאה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻספק
ּבקרקעֹות, ׁשהיּו ּבין ּבכלים הּמים ׁשהיּו ּבין הּמים, ּפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל
הרי - וטמאה אדם מלא אּלא ׁשם אין אפּלּו לּמים, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻוירד
טמאה 'ספק אמרּו ולא ׁשּנגע; ּבוּדאי ׁשּידע עד טהֹור, ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻזה

הּנתלין וכל ּבלבד. לׁשרץ אּלא טהֹור', ונוגעיםצפה [בחבל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
המים]והּנגרריןבמים] ּכמּנחין.[על הם הרי , ְְְֲִִִֵֵַָָֻ

אֹו„. הּמים, ּפני על צף ּוכלי ּבכלי, מּנח ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשרץ
נבלה נּמֹוחה ואפּלּו הּנבלה, על אֹו הּמת על מּנח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻׁשהיה
זרע, ׁשכבת על מּנח ׁשהיה אֹו ׁשּתחּתיו, מת ּבׂשר ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻאֹו
ׁשּספקֹו הארץ, על ּכמּנח זה הרי - הּמים ּפני על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּצפין
ׁשרץ ּגּבי על ׁשרץ היה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טמא, הּיחיד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּברׁשּות
ּפני על ׁשּצפה עבה ּכטמאה זה הרי - הּמים ּפני על ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻצף
ּומי חּטאת, מי ּגּבי על מּנח היה טהֹור. ּוספקֹו ְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֻהּמים,
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אֹו ּכמּנח, הּוא אם ספק זה הרי - הּמים ּפני על צף ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻחּטאת
טהֹור. ׁשּספקֹו לי יראה לפיכ ּכמּנח; ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֻאינֹו

הּמים,‰. ּפני על צפה טמאה ספק חכמים ׁשּטהרּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכדר
הּצפה טהרה ספק טהרּו ּכ - ּבקרקעֹות ּבין ּבכלים ְְְְֲֳִִֵֵֵֵַַָָָָָָּבין
ערבה ּכיצד? ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ּבין הּמים, ּפני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָעל
ונתּון ּבניר אֹו ּבסיב ּכרּו ּתרּומה וכּכר מת, טמא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָׁשהיא
הּניר, ונפׁשט ונתמּלאת, גׁשמים מי לתֹוכּה וירדּו ְְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָּבתֹוכּה,
לבין ּבינֹו מבּדיל והּניר הּמים, ּפני על צף הּכּכר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָוהרי

צּדֹו נגע וספק כיכר]הּמים, -[של נגע לא ספק ּבערבה ְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ
צף. ׁשהּוא מּפני ּבטהרתֹו, הּוא ְְֲֳִֵֵֶָָָהרי

.Âהּגת ּבתֹו ּבֹור ּגּבי על צף ׁשּנמצא דריכתׁשרץ [בית ְְִֵֶֶֶַַַַָָ
מּפנייין] טהֹור, ספקֹו ּולפֹועלין, טמא; ספקֹו לתרּומה, -ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָ

צפה. טמאה ְִֶָָָֻׁשהיא

.Ê,עצמן ּולטמאת טהֹור; אחרים, לטּמא - מׁשקין ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֻספק
טמאים, מׁשקין ּובראׁשֹו ּבידֹו, מּקל היה ּכיצד? ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹטמא.
טהֹורֹות. אּלּו הרי נגעּו, ספק - טהֹורֹות ּכּכרֹות לבין ְְְְְֲִֵֵֵֵָָָָָּוזרקן
אֹו זה, ּבכלי טמאין מׁשקין נגעּו אם לֹו נסּתּפק אם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָוכן
נגעּו אם לֹו נסּתּפק אם וכן טהֹור. הּכלי הרי - נגעּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹלא
הרי - נגעּו לא אֹו אחרים, ּבמׁשקין הּטמאין אּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹמׁשקין
רגלֹו אֹו ידֹו ׁשּפׁשט טמא אבל טהֹורין. האחרים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמׁשקין
מׁשקין לבין טמא ּכּכר ׁשּזרק אֹו טהֹורין, מׁשקין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָלבין
טמאין אּלּו הרי - נגע לא ספק ּבּמׁשקין, נגע ספק ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹטהֹורין,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַָָֹּבספק.

.Áידֹו את הּטמא ּופׁשט מׁשקין, מלאה ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחבית
טמאין הּמׁשקין - נגע לא ספק ּבּמׁשקין, נגע ספק ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹלאוירּה,
נכנסּו אם וכן מטּמא. הּמׁשקין ספק ׁשאין טהֹורה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוהחבית
החבית הרי - החבית לאויר מּספק טמאין ׁשהן ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמׁשקין
אּלא מּטּמאין ׁשאינם טהֹורין, ׁשּבתֹוכּה והּמׁשקין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָטהֹורה,
ּבּמׁשקין הּספק אּלּו מׁשקין נתערבּו ואם החבית. ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמן
ּבספק, טמאין ׁשּבחבית הּמׁשקין ּכל הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבחבית
הּתּנּור, לתֹו אּלּו מׁשקין נפלּו אם וכן טהֹורה. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָוהחבית

טהֹורין. והּפת הּתּנּור ְְֲִֵַַַַהרי

.Ëשוטף]המרּבץ ׁשּזּלפן[- אֹו טמאים ּבמים [שפךּביתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ
טיפות] לאטיפות ספק עליהן, נּתזּו ספק טהרֹות, ׁשם והיּו ,ְְְֲִֵֵֵֶָָָָָֹ

טהֹור. ספקֹו - ְְִֵָנּתזּו

.Èאחר ונמצאּו הּבית, ּבתֹו ּוטמאים טהֹורין מׁשקין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַזּלף
הרי עליה, ונׁשאל נטלּה - ּתרּומה ׁשל הּכּכר על מׁשקין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכ
עד הּכּכר הּניח טהֹור. לטּמא, הּמׁשקין ׁשּספק טהֹורה; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָזֹו
טמאה ׁשּספק ּבספק; טמאה זֹו הרי ׁשעליה, הּמים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּנּגבּו
מׁשקין, ּכאן אין והרי ׁשּיתּבאר, ּכמֹו טמא, הּיחיד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּברׁשּות

טהֹורה. ספק טמאה ספק ׁשהיא ּכּכר ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָאּלא

.‡Èּבין אחרים, לטּמא ּבין להתטּמא, ּבין ידים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָספק
ׁשני ּולפניו טהֹורֹות ידיו היּו ּכיצד? טהֹור. - ְְְְֳֵֵַָָָָָָָָָלטהרתן
ידיו ׁשהיּו אֹו נגע, לא ספק נגע ספק טמאין, ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹּכּכרים
נגע, לא ספק נגע ספק טהֹורים, ּכּכרים ׁשני ּולפניו ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹטמאֹות
ּכּכרים ׁשני ּולפניו טהֹורה ואחת טמאה אחת ידיו ׁשהיּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָאֹו
ּבּטהֹורה ספק נגע ּבּטמאה ספק מהם ּבאחת נגע ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָטהֹורים,
טמא אחד ּכּכרים ׁשני ּולפניו טהֹורֹות ידיו ׁשהיּו אֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָנגע,

ּבּטהֹור ספק נגע ּבּטמא ספק מהם ּבאחד ונגע טהֹור, ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָואחד
ּכּכר ּולפניו טהֹורה ואחת טמאה אחת ידיו ׁשהיּו אֹו ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָנגע,
ּבּטמא טמאה ספק ּבׁשניהם, ונגע טהֹור, וכּכר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָטמא
הּידים - ּבּטמא ּוטהֹורה ּבּטהֹור טמאה אֹו ּבּטהֹור ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָּוטהֹורה
ידיו היּו אם וכן ׁשהיּו. ּכמֹות והּכּכרים ׁשהיּו, ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָּכמֹות
ּבהם ׁשּטהרן ׁשהּמים ספק נטלן, אֹו והטּבילן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָטמאֹות
ּכּׁשעּור ּבהם יׁש ספק ּפסּולין, ׁשהם ספק לּידים ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשרים
לא ספק ידֹו על חֹוצץ ּדבר ׁשהיה ספק ּבהם, ׁשאין ֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹספק

טהֹורֹות. ידיו הרי - ְֲֵָָָָהיה

.·Èאֹומרין - היא איזֹו יֹודע ואינֹו טמאה, אחת ידֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָהיתה
ּבאחת נגע ואם ידיו; ׁשּתי ׁשּיּטל עד טהרֹות יעׂשה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלֹו

טהֹורֹות. טהרֹותיו - ׁשּיּטל קדם ּבטהרֹות ְְֳִִֵֶֶֶָָָֹֹמהן

שלישי יום
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טמאין‡. אכלין אכל ספק ּכיצד? סֹופרים ּדברי ְְְֳִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָספק
ספק אכל, וׁשּלא ׁשתה ׁשּלא ספק טמאין, מׁשקין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹוׁשתה
מים עליו ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻׁשּבא
אם וכן טהֹור. זה הרי - נפלּו ולא ּבא ׁשּלא ספק ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹׁשאּובין,
ּבמים ּבא אֹו טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין אכלין ְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָָאכל
ּבטהרֹות נגע וספק ׁשאּובין, מים עליו נפלּו אֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָׁשאּובין
האֹוכל וכן טהֹורֹות. אּלּו טהרֹות הרי - נגע לא ספק ְְְֲֵֵֵֵֵֵַָָָָֹאּלּו,
ּבספק טמאים ׁשהם מׁשקין והּׁשֹותה טמאים, אכלין ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָספק

ּתלּויה ּתרּומה האֹוכל וכן טהֹור; הּוא הרי [טמאה- ְְְֲֵֵֵָָָָ
ׁשהןמדרבנן] הּטמאֹות מּולדי ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹור. ,ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָֹֻ

מּדברי ׁשהּוא אב אבל טהֹור. ספקֹו - סֹופרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָמּדברי
טמא עצמֹו האב היה אם אּלא טמא; ספקֹו ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָסֹופרים,
על ׂשֹורפין ׁשאין העּמים, וארץ הּפרס ּבית ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבספק,

טהֹור. ספקֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֵֵֶַַָָָמּגען,

והן·. ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי טהרת היא - החּלין ְְְְֳֳִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻספק
ׁשּנֹולד ּבטהרה חּליהן אֹוכלי ּכיצד? - 'ּפרּוׁשים' ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּנקראין
ּככל טהֹורֹות אּלּו הרי - ּבטהרֹותיהן טמאה ספק ְְְְְֲֳֵֵֵֵֶֶָָָָֻלהן

וּדיית. טמאה אּלא טמאה להן ואין ּכּלן, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻֻהּספקֹות

הּקרּבנֹות‚. ספקספק עליו ׁשּיׁש ּכּפּורים מחּסר ּכיצד? ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ
זיבֹות, חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש האּׁשה ּכגֹון - קרּבנֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָחמּׁשה
לאכל וטהר אחד, קרּבן מביאין - לדֹות חמׁש ספק ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹו
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו חֹובה, עליו הּׁשאר ואין ְְְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָּבּקדׁשים;

ּכּפרה. ְְֵַָָֻמחּסרי

לטמאה„. נזקק ׁשּלא עד ּכיצד? נגעים טימאוספק לא -] ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻ
מהלכֹותהכהן] ׁשּׁשי ּבפרק ׁשּבארנּו ּכמֹו טהֹור, ספקֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ְִָנגעים.

ּתחת‰. יֹוׁשב ׁשהיה מצרע ּכיצד? ועֹובר עֹומד ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹספק
ונטמא, האילן עליו האהיל ספק הּטהֹור, ועבר ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָהאילן,
האילן ּתחת יֹוׁשב הּטהֹור היה אם וכן האהיל, לא ְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹספק
הּטהֹור, ונטמא הּמצרע עמד ספק ּתחּתיו, עֹובר ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹוהּמצרע

טהֹור. ספקֹו - עמד לא ְֵֵַָָָֹספק

.Âאֹו ׁשרץ זרק ּכיצד? הּנזרקין; ספק זה ׁשרצים, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָספק
לבין טהֹור ּכּכר ׁשּזרק אֹו הּכּכרֹות, לבין טמא ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּדבר
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אֹו ּכמּנח, הּוא אם ספק זה הרי - הּמים ּפני על צף ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻחּטאת
טהֹור. ׁשּספקֹו לי יראה לפיכ ּכמּנח; ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֻאינֹו

הּמים,‰. ּפני על צפה טמאה ספק חכמים ׁשּטהרּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכדר
הּצפה טהרה ספק טהרּו ּכ - ּבקרקעֹות ּבין ּבכלים ְְְְֲֳִִֵֵֵֵַַָָָָָָּבין
ערבה ּכיצד? ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ּבין הּמים, ּפני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָעל
ונתּון ּבניר אֹו ּבסיב ּכרּו ּתרּומה וכּכר מת, טמא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָׁשהיא
הּניר, ונפׁשט ונתמּלאת, גׁשמים מי לתֹוכּה וירדּו ְְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָּבתֹוכּה,
לבין ּבינֹו מבּדיל והּניר הּמים, ּפני על צף הּכּכר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָוהרי

צּדֹו נגע וספק כיכר]הּמים, -[של נגע לא ספק ּבערבה ְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ
צף. ׁשהּוא מּפני ּבטהרתֹו, הּוא ְְֲֳִֵֵֶָָָהרי

.Âהּגת ּבתֹו ּבֹור ּגּבי על צף ׁשּנמצא דריכתׁשרץ [בית ְְִֵֶֶֶַַַַָָ
מּפנייין] טהֹור, ספקֹו ּולפֹועלין, טמא; ספקֹו לתרּומה, -ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָ

צפה. טמאה ְִֶָָָֻׁשהיא

.Ê,עצמן ּולטמאת טהֹור; אחרים, לטּמא - מׁשקין ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֻספק
טמאים, מׁשקין ּובראׁשֹו ּבידֹו, מּקל היה ּכיצד? ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹטמא.
טהֹורֹות. אּלּו הרי נגעּו, ספק - טהֹורֹות ּכּכרֹות לבין ְְְְְֲִֵֵֵֵָָָָָּוזרקן
אֹו זה, ּבכלי טמאין מׁשקין נגעּו אם לֹו נסּתּפק אם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָוכן
נגעּו אם לֹו נסּתּפק אם וכן טהֹור. הּכלי הרי - נגעּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹלא
הרי - נגעּו לא אֹו אחרים, ּבמׁשקין הּטמאין אּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹמׁשקין
רגלֹו אֹו ידֹו ׁשּפׁשט טמא אבל טהֹורין. האחרים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמׁשקין
מׁשקין לבין טמא ּכּכר ׁשּזרק אֹו טהֹורין, מׁשקין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָלבין
טמאין אּלּו הרי - נגע לא ספק ּבּמׁשקין, נגע ספק ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹטהֹורין,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַָָֹּבספק.

.Áידֹו את הּטמא ּופׁשט מׁשקין, מלאה ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחבית
טמאין הּמׁשקין - נגע לא ספק ּבּמׁשקין, נגע ספק ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹלאוירּה,
נכנסּו אם וכן מטּמא. הּמׁשקין ספק ׁשאין טהֹורה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוהחבית
החבית הרי - החבית לאויר מּספק טמאין ׁשהן ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמׁשקין
אּלא מּטּמאין ׁשאינם טהֹורין, ׁשּבתֹוכּה והּמׁשקין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָטהֹורה,
ּבּמׁשקין הּספק אּלּו מׁשקין נתערבּו ואם החבית. ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמן
ּבספק, טמאין ׁשּבחבית הּמׁשקין ּכל הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבחבית
הּתּנּור, לתֹו אּלּו מׁשקין נפלּו אם וכן טהֹורה. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָוהחבית

טהֹורין. והּפת הּתּנּור ְְֲִֵַַַַהרי

.Ëשוטף]המרּבץ ׁשּזּלפן[- אֹו טמאים ּבמים [שפךּביתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ
טיפות] לאטיפות ספק עליהן, נּתזּו ספק טהרֹות, ׁשם והיּו ,ְְְֲִֵֵֵֶָָָָָֹ

טהֹור. ספקֹו - ְְִֵָנּתזּו

.Èאחר ונמצאּו הּבית, ּבתֹו ּוטמאים טהֹורין מׁשקין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַזּלף
הרי עליה, ונׁשאל נטלּה - ּתרּומה ׁשל הּכּכר על מׁשקין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכ
עד הּכּכר הּניח טהֹור. לטּמא, הּמׁשקין ׁשּספק טהֹורה; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָזֹו
טמאה ׁשּספק ּבספק; טמאה זֹו הרי ׁשעליה, הּמים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּנּגבּו
מׁשקין, ּכאן אין והרי ׁשּיתּבאר, ּכמֹו טמא, הּיחיד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּברׁשּות

טהֹורה. ספק טמאה ספק ׁשהיא ּכּכר ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָאּלא

.‡Èּבין אחרים, לטּמא ּבין להתטּמא, ּבין ידים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָספק
ׁשני ּולפניו טהֹורֹות ידיו היּו ּכיצד? טהֹור. - ְְְְֳֵֵַָָָָָָָָָלטהרתן
ידיו ׁשהיּו אֹו נגע, לא ספק נגע ספק טמאין, ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹּכּכרים
נגע, לא ספק נגע ספק טהֹורים, ּכּכרים ׁשני ּולפניו ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹטמאֹות
ּכּכרים ׁשני ּולפניו טהֹורה ואחת טמאה אחת ידיו ׁשהיּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָאֹו
ּבּטהֹורה ספק נגע ּבּטמאה ספק מהם ּבאחת נגע ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָטהֹורים,
טמא אחד ּכּכרים ׁשני ּולפניו טהֹורֹות ידיו ׁשהיּו אֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָנגע,

ּבּטהֹור ספק נגע ּבּטמא ספק מהם ּבאחד ונגע טהֹור, ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָואחד
ּכּכר ּולפניו טהֹורה ואחת טמאה אחת ידיו ׁשהיּו אֹו ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָנגע,
ּבּטמא טמאה ספק ּבׁשניהם, ונגע טהֹור, וכּכר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָטמא
הּידים - ּבּטמא ּוטהֹורה ּבּטהֹור טמאה אֹו ּבּטהֹור ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָּוטהֹורה
ידיו היּו אם וכן ׁשהיּו. ּכמֹות והּכּכרים ׁשהיּו, ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָּכמֹות
ּבהם ׁשּטהרן ׁשהּמים ספק נטלן, אֹו והטּבילן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָטמאֹות
ּכּׁשעּור ּבהם יׁש ספק ּפסּולין, ׁשהם ספק לּידים ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשרים
לא ספק ידֹו על חֹוצץ ּדבר ׁשהיה ספק ּבהם, ׁשאין ֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹספק

טהֹורֹות. ידיו הרי - ְֲֵָָָָהיה

.·Èאֹומרין - היא איזֹו יֹודע ואינֹו טמאה, אחת ידֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָהיתה
ּבאחת נגע ואם ידיו; ׁשּתי ׁשּיּטל עד טהרֹות יעׂשה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלֹו

טהֹורֹות. טהרֹותיו - ׁשּיּטל קדם ּבטהרֹות ְְֳִִֵֶֶֶָָָֹֹמהן
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טמאין‡. אכלין אכל ספק ּכיצד? סֹופרים ּדברי ְְְֳִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָספק
ספק אכל, וׁשּלא ׁשתה ׁשּלא ספק טמאין, מׁשקין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹוׁשתה
מים עליו ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻׁשּבא
אם וכן טהֹור. זה הרי - נפלּו ולא ּבא ׁשּלא ספק ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹׁשאּובין,
ּבמים ּבא אֹו טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין אכלין ְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָָאכל
ּבטהרֹות נגע וספק ׁשאּובין, מים עליו נפלּו אֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָׁשאּובין
האֹוכל וכן טהֹורֹות. אּלּו טהרֹות הרי - נגע לא ספק ְְְֲֵֵֵֵֵֵַָָָָֹאּלּו,
ּבספק טמאים ׁשהם מׁשקין והּׁשֹותה טמאים, אכלין ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָספק

ּתלּויה ּתרּומה האֹוכל וכן טהֹור; הּוא הרי [טמאה- ְְְֲֵֵֵָָָָ
ׁשהןמדרבנן] הּטמאֹות מּולדי ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹור. ,ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָֹֻ

מּדברי ׁשהּוא אב אבל טהֹור. ספקֹו - סֹופרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָמּדברי
טמא עצמֹו האב היה אם אּלא טמא; ספקֹו ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָסֹופרים,
על ׂשֹורפין ׁשאין העּמים, וארץ הּפרס ּבית ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבספק,

טהֹור. ספקֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֵֵֶַַָָָמּגען,

והן·. ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי טהרת היא - החּלין ְְְְֳֳִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻספק
ׁשּנֹולד ּבטהרה חּליהן אֹוכלי ּכיצד? - 'ּפרּוׁשים' ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּנקראין
ּככל טהֹורֹות אּלּו הרי - ּבטהרֹותיהן טמאה ספק ְְְְְֲֳֵֵֵֵֶֶָָָָֻלהן

וּדיית. טמאה אּלא טמאה להן ואין ּכּלן, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻֻהּספקֹות

הּקרּבנֹות‚. ספקספק עליו ׁשּיׁש ּכּפּורים מחּסר ּכיצד? ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ
זיבֹות, חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש האּׁשה ּכגֹון - קרּבנֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָחמּׁשה
לאכל וטהר אחד, קרּבן מביאין - לדֹות חמׁש ספק ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹו
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו חֹובה, עליו הּׁשאר ואין ְְְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָּבּקדׁשים;

ּכּפרה. ְְֵַָָֻמחּסרי

לטמאה„. נזקק ׁשּלא עד ּכיצד? נגעים טימאוספק לא -] ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻ
מהלכֹותהכהן] ׁשּׁשי ּבפרק ׁשּבארנּו ּכמֹו טהֹור, ספקֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ְִָנגעים.

ּתחת‰. יֹוׁשב ׁשהיה מצרע ּכיצד? ועֹובר עֹומד ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹספק
ונטמא, האילן עליו האהיל ספק הּטהֹור, ועבר ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָהאילן,
האילן ּתחת יֹוׁשב הּטהֹור היה אם וכן האהיל, לא ְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹספק
הּטהֹור, ונטמא הּמצרע עמד ספק ּתחּתיו, עֹובר ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹוהּמצרע

טהֹור. ספקֹו - עמד לא ְֵֵַָָָֹספק

.Âאֹו ׁשרץ זרק ּכיצד? הּנזרקין; ספק זה ׁשרצים, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָספק
לבין טהֹור ּכּכר ׁשּזרק אֹו הּכּכרֹות, לבין טמא ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּדבר
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ּומצא הֹואיל טהֹור, - נגע לא ספק נגע, ספק ְִֵֵֵַַַָָָָָָָֹהּטמאֹות,
ּכׁשעת - הּטמאֹות ׁשּכל ּבטמאה; נֹוגע ׁשאינֹו הּטהֹור ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהּכּכר
ּבצּדֹו', נפל ּכ ואחר ּבֹו נגע 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָמציאתן,

מציאתן. ּכׁשעת הן הרי ְְֲִִֵֵֶַָָָאּלא

.Êׁשל ּכּכרֹות ּגּבי על ּומהּלכת החלּדה, ּבפי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻהּׁשרץ
ׁשּלא מּפני טהֹור, ספקֹו - נגע לא ספק נגע, ספק ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹּתרּומה,

ונגע ּבֹו, מהּלכת היתה הּטמאה; ּבּכּכרֹות,[השרץ]נחה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֻ
אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורֹות. הן הרי - מת ספק חי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָספק
הרי ּבפיה, מת נמצא אם אבל לּה. והלכה ׁשּנטלּתּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבזמן
ׁשּמצאּוהּו ּפי על אף - ּבפיה חי ראּוהּו טמאֹות; ְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּכּכרֹות
והּנבלה החלּדה, ּבפי הּׁשרץ וכן טהֹורֹות. הן הרי ּבפיה, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻמת
הּטהֹורים ׁשעברּו אֹו הּטהֹורים, ּבין ועברּו הּכלב, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּבפי
היּו קבּוע. מקֹום לּטמאה ׁשאין מּפני טהֹור, ספקֹו - ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּביניהן
למפרע ּומטּמאין ּכמּנחין, הן הרי - הארץ על ּבהן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻמנּקרין

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּיחיד, ּברׁשּות היּו אם ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָמּספק

.Áּברׁשּות מּנחת ׁשהיא טמאה ּכיצד? הרּבים רׁשּות ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻספק
היתה טהֹור; ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה, נגע ספק ְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹהרּבים,
ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה, נגע וספק הּיחיד, ּברׁשּות ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֻמּנחת
ּברׁשּות אפּלּו חכמים, ׁשּטהרּו הּספקֹות אּלּו וכל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָטמא.
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להּׁשאל, ּדעת ּבהם ׁשאין מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּיחיד,

.Ëהּיחיד ּברׁשּות טמא ּדבר היה ּכיצד? רׁשּיֹות ׁשּתי ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻספק
ּברׁשּות הּטמא הּדבר ׁשהיה אֹו הרּבים, ּברׁשּות טהֹור ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָודבר
מהן, ּבאחד ונגע הּיחיד, ּברׁשּות הּטהֹור והּדבר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהרּבים
ואין מהן, אחד ׁשהסיט אֹו נגע, מהן ּבאיזה ידּוע ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואין
ּבמּׂשא, מטּמא הּטמא הּדבר היה אם - הסיט איזה ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָידּוע
מהן, אחד על והאהיל ּבאהל, מטּמא מהן אחד ׁשהיה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאֹו
על אף טהֹור. זה הרי - האהיל מהן איזה על ידּוע ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָואין
לֹו: אֹומרין לּׁשאל, ּכׁשּיבֹוא טהֹור, הרּבים רׁשּות ׁשּספק ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּפי

הפסד' ּבכ אין טבלּת, טבול]'אם זה[לכן הרי טבל, אם . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
טהֹורֹות, הן הרי - טהרֹות ועׂשה טבל, לא ואם ְְְְְֲִֵֵַָָָָָֹֻמׁשּבח;

טהֹור. הרּבים רׁשּות ְְִֵֶַָָׁשּספק

.Èטּלית וכן אכלין, ּגּבי על ּומּנח ׂשרּוף ׁשּנמצא ְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשרץ
מהּוהה[שנטמאה] ׁשּנמצאת[בלויה]ׁשּנמצאת ּומחט , ְְְִִֵֵֶֶַַָ

ּבין טהֹורין, אּלּו הרי - הּכלים ּבין חלּודה אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָׁשבּורה
'ׁשּמא אֹומרין: ואין הרּבים; ּברׁשּות ּבין הּיחיד ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּברׁשּות
ּבמּגע הּכלים ׁשּנטמאּו ואחר נׂשרף, ּבאכלין ׁשּנגע ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָאחר
עד הּטּלית ּובלתה החלדה, אֹו נׁשּברה והּמחט, ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָֻהּטּלית

מציאתן. ּבׁשעת הּטמאֹות, ׁשּכל ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻׁשּטהרה';

.‡Èטהֹור' אֹומר והּוא 'נטמאת', לֹו אֹומרין עדים ְְְְִִִֵֵֵֵָָׁשני
אֹומרין אין כן, ּפי על ואף עצמֹו. ידי על נאמן הּוא - ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָאני'
הן הרי - טהרֹות עׂשה אם אּלא ּבטהרֹות'; 'עסק ְְֲֲִִֵֵֶָָָָָֹלֹו:

ויחּוׁש 'נטמא',[להחמיר]טהֹורֹות, אֹומר עד עצמֹו. על ְְְְִֵֵַַָָ
ּבין הרּבים, ּברׁשּות ּבין - נטמא' 'לא אֹומרים ְְְְִִִִִֵֵַַָָֹּוׁשנים
אֹומר ועד 'נטמא', אֹומרים ׁשנים טהֹור. - הּיחיד ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָּברׁשּות
הרי - הּיחיד ּברׁשּות ּבין הרּבים, ּברׁשּות ּבין - נטמא' ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹ'לא
אּׁשה נטמא', 'לא אֹומר ועד 'נטמא', אֹומר עד טמא. ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹזה
הּיחיד, ּברׁשּות - נטמא' 'לא אֹומרת ואּׁשה 'נטמא', ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹאֹומרת

טהֹור. הרּבים, ּברׁשּות ְִִֵַָָָטמא;

טז ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות

ׁשהרי‡. הרּבים? רׁשּות ספק חכמים טהרּו מה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָמּפני
אם מרּבין. ׁשהּטמאים ּבזמן ּבטמאה, הּפסח עֹוׂשין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻֻהּצּבּור
- טמאה לספק וחמר קל מּפניהם, נדחית וּדאית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻטמאה
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, הּספקֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשאּסּור
הּיחיד? רׁשּות ּבספק החמירּו מה ּומּפני אסּורֹות. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָּביאֹות
היא הרי - ספק ׁשהּדבר ּפי על אף - ׁשּנסּתרה ׂשֹוטה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהרי

ׁשּתׁשּתה. עד לבעלּה ְְְֲִֵֶֶַַָָטמאה

טמאה·. ספק ּכ ׁשנים, ּובֹועלּה ׁשהּׂשֹוטה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֻּוכׁשם
ספק הרי - הּיחיד ּברׁשּות ׁשלׁשה היּו אם אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹּבׁשנים;
אמּורים? ּדברים ּבּמה הרּבים. ּכרׁשּות טהֹור, ׁשם ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֻטמאתם
מּמּנּו ולדרׁש להּׁשאל ּדעת ּבֹו יׁש ּבספק ׁשּנטמא זה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבׁשהיה
אֹו ׁשֹוטה, אֹו חרׁש היה אם אבל ּכׂשֹוטה; לֹו, ּׁשארע ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָמה
הרי - אֹותֹו ּכׁשּׁשֹואלין הענין על להׁשיב יֹודע ׁשאינֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָקטן
ּדעת ּבֹו ׁשאין קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ּכיצד? טהֹור. ְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָספקֹו
ספק טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש ּבמבֹוי אֹו ּבחצר ׁשּנמצאּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻלהּׁשאל,
להּׁשאל ּדעת ּבֹו ׁשאין ּכל וכן טהֹורין; - נגעּו לא ספק ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹנגעּו
טהֹור. ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות הּספק לֹו ׁשּנֹולד ּפי על אף -ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ

הּיחיד‚. ּברׁשּות ספקֹו - ּבּלילה והמהּל והּיׁשן, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָהּסּומה,
אמּורים ּדברים ּבּמה להּׁשאל. ּדעת לֹו ׁשּיׁש מּפני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָטמא,
הּדבר ּבׁשהיה טהֹור? ספקֹו להּׁשאל, ּדעת ּבֹו ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל
ׁשחזקתֹו ידּוע הּדבר היה אם אבל חזקה; ׁשם ואין ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשקּול,
ּבצד ׁשּנמצא טמא ּתינֹוק ּכיצד? טמא. זה הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנטמא,
הּתינֹוק ׁשּדר טמאה; העּסה הרי - ּבידֹו והּבצק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהעּסה,
זֹו. חזקה על ׂשֹורפין ואין חזקתֹו; היא ּובכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָלטּפח,

אֹו„. חּיה אֹו ּובהמה טהֹור, ּובצק טמאין מׁשקין ְְְִִֵֵֵַַָָָָָהיּו
ׁשּׁשתּו חזקה - נׁשיכתן מקֹום ּבּבצק ונמצא ּבּבית, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָעֹופֹות
ּובין ּפרה, ׁשם היה ואם וטּמאּוהּו. ּבּבצק ונׁשכּו ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָמׁשקין,

והּבצק -]הּמׁשקין דיו מקום -[יש לׁשֹונּה את ׁשּתלח ּכדי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
את ׁשּתנּגב ּכדי הּבהמֹות, ּכל ּובׁשאר טהֹור; הּבצק ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהרי
היה אפּלּו - ּכלב היה ואם טמא. הּבצק מּזה, ּפחֹות ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּפיה;
ּכלב ׁשל ּדרּכֹו ׁשאין טהֹור; זה הרי הּבצק, ּבצד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמׁשקין
נקירת ּבּבצק נמצא הּמים. אל לֹו וליל הּמזֹון ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלהּניח

ׁשּינ ּכדי והּבצק הּמׁשקין ּבין יׁש אם - אתהּתרנגֹולין ּגבּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ׁשחזקתן - טמא לאו, ואם טהֹור; הּבצק ּבארץ, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּפיהן
ּדברים ּבּמה ׁשּבפיהן. ּבּמׁשקין ּבּבצק ונקרּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשתּו,
ּתינֹוק ׁשל ׁשּבבּואה צלּולין, הּמׁשקין ּבׁשהיּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָאמּורים?
נּקרּו ׁשאּלּו טהֹור; הּבצק - עכּורין אבל ּבהן; ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָנּכרת
צלּולין היּו ואם ּבּבצק. נּכר הּמׁשקין מקֹום היה ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָּבּמׁשקין,
חזקה על ׂשֹורפין אין טמאה, ּבחזקת ׁשהּבצק ּפי על אף -ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

ּתֹולין. אּלא ִֶָזֹו

עּסה‰. הּיחיד? ּברׁשּות עליה ׁשּׂשֹורפין חזקה היא ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָאיזֹו
חתיכֹות ונמצאּו ׁשם, מנּפלין ּוצפרּדעים ּוׁשרצים ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָֻּבּבית
טמאה העּסה ׁשרצים, המנּפלין רב אם - ּבעּסה ְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָָֹֻמּבׂשרן

טהֹורה. צפרּדעים, הרב ואם ְְְְְְִִִֵַָָָֹותּׂשרף;

.Âונתעּטף מּמּנּו, למעלה אֹו ּבצּדֹו ּוטהרֹות טמאֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻהיּו
נגעּו וספק ׁשּנתעּטף[בטלית]ּבטּליתֹו, ּבעת נגעּו לא ספק , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
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הּבאה טמאה ׁשּספק טמא; ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות היּו אם -ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
קרקע, ּגּבי על הּמּנח ּבכלי אפּלּו עליה; נׁשאלין אדם, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּבידי
ּברׁשּות היּו ואם להּׁשאל. ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש ּכמי טמא זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
טמא. ספקֹו יּגע, ׁשּלא אפׁשר אי ואם טהֹור; ספקֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהרּבים,

.Êהּדף ּגּבי על ׁשּנתּון ּתרּומה ׁשל ּומדרס[מדף]ּכּכר , ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבּמדרס[הזב] יּגע ׁשּלא ּכׁשּיּפל לֹו אפׁשר ואי ּתחּתיו, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹנתּון

מדרֹון ּבמקֹום ׁשהּוא ּפי על אף שיפוע]- ּומצא[- ּובא , ְְִִִֶַַָָָ
אדם אֹומר: ׁשאני ּבטהרתֹו; הּוא הרי - אחר ּבמקֹום ְְֲֲֳִִֵֵֵֶַַָָָָָָהּכּכר
ּבא ׁשּלא לי 'ּבריא אמר: ואם זה; ּבמקֹום ּונתנֹו ּונטלֹו, ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹּבא
ּכׁשּנפל. ּבּמדרס ונגע נפל, ׁשּוּדאי טמא, - לכאן' ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָאדם

.Á- ּבידֹו והּׁשֹוׁשּנים הּקברֹות, ּבית ּבצד ׁשּנמצא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָּתינֹוק
ספקֹו הּטמאה, ּבמקֹום אּלא ׁשֹוׁשּנים ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאף
ּבבית העֹומד חמֹור וכן לֹו. ּונתנן לּקטן, אחר ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָטהֹור;
ּבהן, נתמע 'ׁשּמא אֹומרין: ואין טהֹורין; ּכליו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּקברֹות,
לא ּוכׁשּנמצאּו להּׁשאל, ּדעת ּבֹו ׁשאין מּפני - ּבקבר' ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹונגע

מציאתן. ּכׁשעת - הּטמאֹות וכל נֹוגעין, ְְְְְְְִִִִַַָָָֻנמצאּו

.Ëעל רֹוכב ׁשהיה אֹו אביו, ׁשל ּבידֹו ּתֹופׂש ׁשהיה ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּתינֹוק
ׁשאביו מּפני טמא; הּיחיד, ּברׁשּות ספקֹו - אביו ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּכתפֹו

עליו. ְִָָָנׁשאל

.Èׁשאינֹו ּתינֹוק ּבתינֹוק: חכמים אמרּו ספקֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָוארּבע
ּכמֹות אֹותֹו ּומצאה ּובאה אּמֹו ׁשהּניחּתּו ,להּל ְְְִִִֵֶַַָָָָָיכֹול
ּבאה, טמאה 'ׁשּמא אֹומרין: ואין טהֹור; - ּבמקֹומֹו ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָׁשהּוא
ּבגדיו - ּולהּכנס לצאת הּתינֹוק התחיל וגּפפּתּו'. ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָונּׁשקּתּו
ּפי על ואף הארץ; עּמי ּבגדי ּכׁשאר מדרס ואינן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָטהֹורין,
אין - הארץ עּמי ּבגדי ּכׁשאר מדרס ואינן טהֹורין, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהן
ּדעת ּבֹו ׁשּיהיה עד הגּדיל טהרֹות. ּגּביהן על ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָעֹוׂשין
ּבֹו ׁשּיהיה עד הגּדיל הּיחיד. ּברׁשּות טמא ספקֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלהּׁשאל,
יֹודע טהרֹות; ּגּופֹו ּגב על אֹוכלין ּגּופֹו, את לׁשמר ְְְִִֵֶַַַַַָֹּדעת
ּבֹודקין ּכיצד טהרֹות. ידיו ּגב על אֹוכלין ידיו, את ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹלׁשמר
אם - ּתרּומה לׁשם חּלין לֹו ונֹותנין אֹותֹו, מטּבילין ְְְְְִִִִִֵַָֻאֹותֹו?
טהרֹות; ּגּופֹו ּגב על אֹוכלין ּגּופֹו, את לׁשמר יֹודע ְְְִִֵֶַַַָָָֹהיה
טהרֹות. ידיו ּגב על אֹוכלין ידיו, את לׁשמר יֹודע היה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹואם
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ועל‡. האדם על האהיל ספק העֹורב, ּבפי הּמת מן ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכזית
טמא האדם הרי - האהיל לא ספק הּיחיד, ּברׁשּות ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּכלים
טהֹורין, והּכלים להּׁשאל. ּדעת ּבֹו ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּספק;
ונתן ּבכלי, הממּלא וכן להּׁשאל. ּדעת ּבהן ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּפני
וכּלם טמא הּוא - מהן ּבאחד הּׁשרץ ונמצא ּכלים, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבעׂשרה
ׁשּמּלא ּבּכלי הּׁשרץ ׁשּמא ספק ׁשּכּלן ּפי על אף ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטהֹורין,
להּׁשאל. ּדעת ּבהן ואין ּכלים, ׁשהם מּפני ּתחּלה, היה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבֹו

אגנים ּבֹו ׁשּמּלא לּכלי היה פנימה]ואם כפופה שפה -]- ְְֳִִִִֵֶַָָָ
ּכּלן הּׁשרץ, ּבֹו ויתאחר הּמים ׁשּיצאּו ואפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהֹואיל
ונתן זה, אחר זה ּדליים ּבעׂשרה הממּלא וכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָטמאין.
הראׁשֹון ידּוע ואין אחד, לכלי אחד מּדלי ּכלים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבעׂשרה

האחרֹון אחרון]מן ואיזה ראשון מילא איזה ׁשרץ[- ונמצא , ְְֲִִֶֶַָָ
הּדליים עׂשרת עם ּכלים ּתׁשעה הרי - מהן אחד ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבכלי
הּׁשרץ היה זה ּבכלי 'ׁשּמא אֹומר: ׁשאני ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָטהֹורין,

ּכל עם הּדליים ּכל הרי אגנים, לּדליים יׁש ואם ְְְְֲֳִִִִִִִֵֵַַָָָָָָמּתחּלתֹו';
ּבּתחּתֹון הּׁשרץ ונמצא לכלי, מּכלי המערה טמאים. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּכלים
ׁשּמא אּלא נפל', העליֹון 'מן אֹומרין ואין טהֹור; העליֹון -ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
להּׁשאל. ּדעת להם ואין ּכלים, ׁשהן מּפני היה, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּתחּתֹון

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

יׁש·. אם - ׁשרץ ּבּה ונמצא טהרֹות, ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻקּפה
הרי - ׁשּולים לּה ׁשאין ּפי על אף אגנים אֹו ׁשּולים, ֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָלּה
ּבדּוקה היתה ואפּלּו טמאֹות, ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁשּו הּטהרֹות ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָּכל
הּׁשרץ. נפל הּבדיקה מן ידֹו הגּבהת עם ׁשּמא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומכּסה;
לזוית וטלטלּה זֹו, ּבזוית ּבטהרֹות ּבּה נׁשּתּמׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָאפּלּו
ׁשּמחזיקין לפי טמאֹות; ּכּלן - הּׁשרץ ּבּה ונמצא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻאחרת,

-]טמאה עברה שהיא לתלֹות[מעריכים למקֹום מּמקֹום ְְְִִָָָֻ
מספק] לׂשרף.[לטמא לא אבל ,ְֲִָֹֹ

היה[שואב]הּזֹולף‚. אם - חבּיֹות מּמּנּו ּומּלא הּבֹור, את ִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ונמצא אֹותּה, ּוממּלא ּבּבֹור וחבית חבית ּכל ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָמׁשקיע
היא - ּבאחרֹונה נמצא טמאֹות. ּכּלן - ּבראׁשֹונה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻהּׁשרץ
את ׁשּמּלא 'אחר אֹומר: ׁשאני טהֹורֹות; וכּלן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻטמאה,
לתֹו ונֹותן ּבכלי, זֹולף היה לּבֹור'. הּׁשרץ נפל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹונֹות,
היא - מהן ּבאחת הּׁשרץ ונמצא אֹותן, ׁשּמּלא עד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהחבּיֹות
נפל ּבלבד 'ּבזֹו אֹומר: ׁשאני טהֹורֹות; וכּלן ּבלבד, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻטמאה
היה אם ,לפיכ לתֹוכּה'. זּלף ׁשּלא עד בּה היה אֹו ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּׁשרץ,
הּיין, ּבּה נֹותן ּכ ואחר מהן, וחבית חבית ּכל ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבֹודק
ּבאחת הּׁשרץ ונמצא לתֹוכּה, ׁשּזֹולף אחר אֹותּה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּומכּסה
ּבּכלי אֹו ּבּבֹור הּׁשרץ נמצא אם וכן טמאֹות; ּכּלן - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמהן

טמא. הּכל - ּבֹו ֵֵֶַָֹׁשּזֹולף

קֹוצה„. הּמעטן[מלקט]היה מן זיתים]זיתים ,[חפירת ֲִִֵֶַַָָָ
ׁשּבּמעטן זיתים - ּבּגג הּׁשרץ ונמצא לּגג, אֹותן ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּומעלה
הּכתל ּבין נמצא טמא; הּמעטן ּבּמעטן, נמצא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹטהֹורין;
ׁשל ּגּוׁש ּבתֹו הּׁשרץ נמצא טהֹורין. הּזיתים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָלּזיתים,
הּמעטן אף ימים, ׁשלׁשה ּבתֹו אם - ּבּגג והּגּוׁש ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹזיתים,
והּׁשרץ עלה, הּמעטן מן זה 'ּגּוׁש אֹומר: ׁשאני ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָטמא;
הּזיתים מּׁשהעלה ימים ׁשלׁשה אחר נמצא ואם ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבתֹוכֹו'.
גּוׁש ונעׂשּו נתקּבצּו ּבּגג ׁשּמא טהֹור; הּמעטן הרי ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָלּגג,

ימים. הּׁשלׁשה ְְִַָָֹּבתֹו

מקרצת‰. -]הּקֹורץ חתיכה ׁשרץ[חותך ונמצא העּסה, מן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
העּסה ּבעּסה, נמצא טמאה; לבּדּה הּמקרצת - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּמקרצת
טמאה. העּסה אף הּמקרצת, ּבתֹו נמצא טמאה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלבּדּה

.Âעל אֹו הּכּכר ּבתֹו ׁשּלֹו ּגלעינה ׁשּנמצאת טמא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאכל
טֹופח, מׁשקה עליה ׁשאין ּפי על אף - רֹותח ּתבׁשיל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּגּבי
ונּמֹוח ׁשם נפל ּכּלֹו 'האכל אֹומר: ׁשאני טמאים; הם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהרי
ּגרעינתֹו'. ונׁשארה הרתיחה, מחמת אֹו הּכּכר, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָּבתֹו
- צֹונן ּתבׁשיל ּבתֹו אֹו הּכּכר ּגּבי על הּגרעינה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָנמצאת
ׁשאני מׁשקה; עליה ׁשּיׁש ּפי על אף טהֹורין, אּלּו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי
מעליה, האכל ׁשאבד אחר נפלה לבּדּה זֹו 'ּגרעינה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאֹומר:

מטּמאה'. אינּה ְְֲֵֵֶַָָׁשהרי

.Êונמצאת טהֹורים, ואכלין טמאין אכלין ּבּבית ְְְְֳֳִִִִִִֵֵַַָָָָהיּו
ּדמים היּו אם וכן הרב; אחר הֹולכין - ּבּבית ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹּגרעינה
האכל על ּדם ונמצא הּבית, ּבתֹו טהֹורים ודמים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹטמאים
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הּבאה טמאה ׁשּספק טמא; ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות היּו אם -ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
קרקע, ּגּבי על הּמּנח ּבכלי אפּלּו עליה; נׁשאלין אדם, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּבידי
ּברׁשּות היּו ואם להּׁשאל. ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש ּכמי טמא זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
טמא. ספקֹו יּגע, ׁשּלא אפׁשר אי ואם טהֹור; ספקֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהרּבים,

.Êהּדף ּגּבי על ׁשּנתּון ּתרּומה ׁשל ּומדרס[מדף]ּכּכר , ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבּמדרס[הזב] יּגע ׁשּלא ּכׁשּיּפל לֹו אפׁשר ואי ּתחּתיו, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹנתּון

מדרֹון ּבמקֹום ׁשהּוא ּפי על אף שיפוע]- ּומצא[- ּובא , ְְִִִֶַַָָָ
אדם אֹומר: ׁשאני ּבטהרתֹו; הּוא הרי - אחר ּבמקֹום ְְֲֲֳִִֵֵֵֶַַָָָָָָהּכּכר
ּבא ׁשּלא לי 'ּבריא אמר: ואם זה; ּבמקֹום ּונתנֹו ּונטלֹו, ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹּבא
ּכׁשּנפל. ּבּמדרס ונגע נפל, ׁשּוּדאי טמא, - לכאן' ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָאדם

.Á- ּבידֹו והּׁשֹוׁשּנים הּקברֹות, ּבית ּבצד ׁשּנמצא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָּתינֹוק
ספקֹו הּטמאה, ּבמקֹום אּלא ׁשֹוׁשּנים ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאף
ּבבית העֹומד חמֹור וכן לֹו. ּונתנן לּקטן, אחר ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָטהֹור;
ּבהן, נתמע 'ׁשּמא אֹומרין: ואין טהֹורין; ּכליו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּקברֹות,
לא ּוכׁשּנמצאּו להּׁשאל, ּדעת ּבֹו ׁשאין מּפני - ּבקבר' ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹונגע

מציאתן. ּכׁשעת - הּטמאֹות וכל נֹוגעין, ְְְְְְְִִִִַַָָָֻנמצאּו

.Ëעל רֹוכב ׁשהיה אֹו אביו, ׁשל ּבידֹו ּתֹופׂש ׁשהיה ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּתינֹוק
ׁשאביו מּפני טמא; הּיחיד, ּברׁשּות ספקֹו - אביו ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּכתפֹו

עליו. ְִָָָנׁשאל

.Èׁשאינֹו ּתינֹוק ּבתינֹוק: חכמים אמרּו ספקֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָוארּבע
ּכמֹות אֹותֹו ּומצאה ּובאה אּמֹו ׁשהּניחּתּו ,להּל ְְְִִִֵֶַַָָָָָיכֹול
ּבאה, טמאה 'ׁשּמא אֹומרין: ואין טהֹור; - ּבמקֹומֹו ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָׁשהּוא
ּבגדיו - ּולהּכנס לצאת הּתינֹוק התחיל וגּפפּתּו'. ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָונּׁשקּתּו
ּפי על ואף הארץ; עּמי ּבגדי ּכׁשאר מדרס ואינן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָטהֹורין,
אין - הארץ עּמי ּבגדי ּכׁשאר מדרס ואינן טהֹורין, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהן
ּדעת ּבֹו ׁשּיהיה עד הגּדיל טהרֹות. ּגּביהן על ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָעֹוׂשין
ּבֹו ׁשּיהיה עד הגּדיל הּיחיד. ּברׁשּות טמא ספקֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלהּׁשאל,
יֹודע טהרֹות; ּגּופֹו ּגב על אֹוכלין ּגּופֹו, את לׁשמר ְְְִִֵֶַַַַַָֹּדעת
ּבֹודקין ּכיצד טהרֹות. ידיו ּגב על אֹוכלין ידיו, את ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹלׁשמר
אם - ּתרּומה לׁשם חּלין לֹו ונֹותנין אֹותֹו, מטּבילין ְְְְְִִִִִֵַָֻאֹותֹו?
טהרֹות; ּגּופֹו ּגב על אֹוכלין ּגּופֹו, את לׁשמר יֹודע ְְְִִֵֶַַַָָָֹהיה
טהרֹות. ידיו ּגב על אֹוכלין ידיו, את לׁשמר יֹודע היה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹואם
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ועל‡. האדם על האהיל ספק העֹורב, ּבפי הּמת מן ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכזית
טמא האדם הרי - האהיל לא ספק הּיחיד, ּברׁשּות ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּכלים
טהֹורין, והּכלים להּׁשאל. ּדעת ּבֹו ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּספק;
ונתן ּבכלי, הממּלא וכן להּׁשאל. ּדעת ּבהן ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּפני
וכּלם טמא הּוא - מהן ּבאחד הּׁשרץ ונמצא ּכלים, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבעׂשרה
ׁשּמּלא ּבּכלי הּׁשרץ ׁשּמא ספק ׁשּכּלן ּפי על אף ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטהֹורין,
להּׁשאל. ּדעת ּבהן ואין ּכלים, ׁשהם מּפני ּתחּלה, היה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבֹו

אגנים ּבֹו ׁשּמּלא לּכלי היה פנימה]ואם כפופה שפה -]- ְְֳִִִִֵֶַָָָ
ּכּלן הּׁשרץ, ּבֹו ויתאחר הּמים ׁשּיצאּו ואפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהֹואיל
ונתן זה, אחר זה ּדליים ּבעׂשרה הממּלא וכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָטמאין.
הראׁשֹון ידּוע ואין אחד, לכלי אחד מּדלי ּכלים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבעׂשרה

האחרֹון אחרון]מן ואיזה ראשון מילא איזה ׁשרץ[- ונמצא , ְְֲִִֶֶַָָ
הּדליים עׂשרת עם ּכלים ּתׁשעה הרי - מהן אחד ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבכלי
הּׁשרץ היה זה ּבכלי 'ׁשּמא אֹומר: ׁשאני ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָטהֹורין,

ּכל עם הּדליים ּכל הרי אגנים, לּדליים יׁש ואם ְְְְֲֳִִִִִִִֵֵַַָָָָָָמּתחּלתֹו';
ּבּתחּתֹון הּׁשרץ ונמצא לכלי, מּכלי המערה טמאים. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּכלים
ׁשּמא אּלא נפל', העליֹון 'מן אֹומרין ואין טהֹור; העליֹון -ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
להּׁשאל. ּדעת להם ואין ּכלים, ׁשהן מּפני היה, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּתחּתֹון

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

יׁש·. אם - ׁשרץ ּבּה ונמצא טהרֹות, ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻקּפה
הרי - ׁשּולים לּה ׁשאין ּפי על אף אגנים אֹו ׁשּולים, ֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָלּה
ּבדּוקה היתה ואפּלּו טמאֹות, ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁשּו הּטהרֹות ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָּכל
הּׁשרץ. נפל הּבדיקה מן ידֹו הגּבהת עם ׁשּמא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומכּסה;
לזוית וטלטלּה זֹו, ּבזוית ּבטהרֹות ּבּה נׁשּתּמׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָאפּלּו
ׁשּמחזיקין לפי טמאֹות; ּכּלן - הּׁשרץ ּבּה ונמצא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻאחרת,

-]טמאה עברה שהיא לתלֹות[מעריכים למקֹום מּמקֹום ְְְִִָָָֻ
מספק] לׂשרף.[לטמא לא אבל ,ְֲִָֹֹ

היה[שואב]הּזֹולף‚. אם - חבּיֹות מּמּנּו ּומּלא הּבֹור, את ִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ונמצא אֹותּה, ּוממּלא ּבּבֹור וחבית חבית ּכל ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָמׁשקיע
היא - ּבאחרֹונה נמצא טמאֹות. ּכּלן - ּבראׁשֹונה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻהּׁשרץ
את ׁשּמּלא 'אחר אֹומר: ׁשאני טהֹורֹות; וכּלן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻטמאה,
לתֹו ונֹותן ּבכלי, זֹולף היה לּבֹור'. הּׁשרץ נפל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹונֹות,
היא - מהן ּבאחת הּׁשרץ ונמצא אֹותן, ׁשּמּלא עד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהחבּיֹות
נפל ּבלבד 'ּבזֹו אֹומר: ׁשאני טהֹורֹות; וכּלן ּבלבד, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻטמאה
היה אם ,לפיכ לתֹוכּה'. זּלף ׁשּלא עד בּה היה אֹו ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּׁשרץ,
הּיין, ּבּה נֹותן ּכ ואחר מהן, וחבית חבית ּכל ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבֹודק
ּבאחת הּׁשרץ ונמצא לתֹוכּה, ׁשּזֹולף אחר אֹותּה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּומכּסה
ּבּכלי אֹו ּבּבֹור הּׁשרץ נמצא אם וכן טמאֹות; ּכּלן - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמהן

טמא. הּכל - ּבֹו ֵֵֶַָֹׁשּזֹולף

קֹוצה„. הּמעטן[מלקט]היה מן זיתים]זיתים ,[חפירת ֲִִֵֶַַָָָ
ׁשּבּמעטן זיתים - ּבּגג הּׁשרץ ונמצא לּגג, אֹותן ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּומעלה
הּכתל ּבין נמצא טמא; הּמעטן ּבּמעטן, נמצא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹטהֹורין;
ׁשל ּגּוׁש ּבתֹו הּׁשרץ נמצא טהֹורין. הּזיתים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָלּזיתים,
הּמעטן אף ימים, ׁשלׁשה ּבתֹו אם - ּבּגג והּגּוׁש ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹזיתים,
והּׁשרץ עלה, הּמעטן מן זה 'ּגּוׁש אֹומר: ׁשאני ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָטמא;
הּזיתים מּׁשהעלה ימים ׁשלׁשה אחר נמצא ואם ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבתֹוכֹו'.
גּוׁש ונעׂשּו נתקּבצּו ּבּגג ׁשּמא טהֹור; הּמעטן הרי ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָלּגג,

ימים. הּׁשלׁשה ְְִַָָֹּבתֹו

מקרצת‰. -]הּקֹורץ חתיכה ׁשרץ[חותך ונמצא העּסה, מן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
העּסה ּבעּסה, נמצא טמאה; לבּדּה הּמקרצת - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּמקרצת
טמאה. העּסה אף הּמקרצת, ּבתֹו נמצא טמאה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלבּדּה

.Âעל אֹו הּכּכר ּבתֹו ׁשּלֹו ּגלעינה ׁשּנמצאת טמא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאכל
טֹופח, מׁשקה עליה ׁשאין ּפי על אף - רֹותח ּתבׁשיל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּגּבי
ונּמֹוח ׁשם נפל ּכּלֹו 'האכל אֹומר: ׁשאני טמאים; הם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהרי
ּגרעינתֹו'. ונׁשארה הרתיחה, מחמת אֹו הּכּכר, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָּבתֹו
- צֹונן ּתבׁשיל ּבתֹו אֹו הּכּכר ּגּבי על הּגרעינה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָנמצאת
ׁשאני מׁשקה; עליה ׁשּיׁש ּפי על אף טהֹורין, אּלּו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי
מעליה, האכל ׁשאבד אחר נפלה לבּדּה זֹו 'ּגרעינה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאֹומר:

מטּמאה'. אינּה ְְֲֵֵֶַָָׁשהרי

.Êונמצאת טהֹורים, ואכלין טמאין אכלין ּבּבית ְְְְֳֳִִִִִִֵֵַַָָָָהיּו
ּדמים היּו אם וכן הרב; אחר הֹולכין - ּבּבית ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹּגרעינה
האכל על ּדם ונמצא הּבית, ּבתֹו טהֹורים ודמים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹטמאים
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עליו ׁשּנמצא ּתרּומה ׁשל ּבכּכר מעׂשה הרב. אחר הֹולכים -ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ
'ּדם נאמר: ׁשאפּלּו וטהרּוהּו; חכמים לפני מעׂשה ּובא ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹּדם,
טהֹור'. ׁשהּוא הּוא, חי ׁשרץ 'ּדם אֹומר: אני - הּוא' ֲִֵֶֶֶֶֶַַַָהּׁשרץ

.Á,ּבּה הּנמצא ּבׂשר - ּוׁשחּוטֹות נבלֹות ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶַָָָָָעיר
ספק ׁשרץ ספק הּנמצא היה אם וכן הרב; אחר ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהֹולכין
ּבאֹותֹו העיר ּבאֹותּה ׁשּיׁש הרב אחר הֹולכין - ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹצפרּדע

הרב. אחר הלֹו ּבנמצא, הּכלל: זה ְְְְִֶַַַַַָָָָֹהּזמן.

.Ëּגבבא מגּבבת ׁשהיתה תבואה]האּׁשה שאריות [קוצרת ְְְִֶֶֶַָָָָָָ
ׁשאין טהֹורה; זֹו הרי - הּגבבא ּבתֹו ׁשרץ ונמצא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבחצר,
זֹו הרי - הּגבבא ּגּבי על נמצא ּבמּׂשא. מטּמא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּׁשרץ
ׁשרץ ונמצא ּבכברה, ּכֹוברת היתה בֹו. נגעה ׁשּמא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָטמאה,
ּגּבי על נמצא טהֹורה. זֹו הרי - ׁשּבּכברה הּפרֹות ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּבתֹו
ספק וכל ּבֹו, נגעה ׁשּמא טמאה; ספק זֹו הרי - ְְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָהּכברה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טמא, הּיחיד ְְְִִֵֵֶַַָָּברׁשּות

רביעי יום

יח ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות

ּברׁשּות‡. - ספקֹות ּוספק ספקֹות לרּבֹות יכֹול ׁשאּתה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹּכל
למבֹוי נכנס ּכיצד? טמא. הּיחיד, ּוברׁשּות טהֹור; ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהרּבים,
טמאה נכנס; לא ספק לחצר נכנס ספק ּבחצר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻֻוהּטמאה
ספק נכנס, ואפּלּו נכנס; לא ספק לּבית נכנס ספק ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹּבּבית,
ּתאמר ואם ׁשם, היתה ׁשּלא ספק ׁשּנכנס ּבעת ׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהיתה
ּתאמר ואם ּבּה, ׁשאין ספק ּכּׁשעּור ּבּה יׁש ספק ׁשם, ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהיתה
היא ואפּלּו טמאה, ׁשאינּה ספק טמאה ׁשהיא ספק ּבּה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻיׁש
ּבאחד ונגע הּיחיד, ּברׁשּות אחד וׁשרץ צפרּדעים ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה,
נגע לא ספק נגע ספק ספקֹו - הּוא איזה יֹודע ואינֹו ְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמהן,

הּיחיד. רׁשּות ׁשהּמבֹוי טמא, ספקֹו -ְְִֵֵֶַַָָָ

ּברׁשּות·. אחד ּוצפרּדע ׁשרצים ּתׁשעה טמא; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּתׁשעה
ספק ּכל הּכלל: זה טהֹור. ספקֹו - מהם ּבאחד ונגע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהרּבים,
וכל ּבוּדאי'; 'נטמאתי ׁשּיאמר עד טהֹור, - הרּבים ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּברׁשּות
ׁשּלא 'וּדאי ׁשּיאמר עד טמא, - הּיחיד ּברׁשּות ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹספק
הרּבים, ּברׁשּות נבלה ועצם הּמת עצמֹות ,לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנטמאתי'.

הּפרס מּבית וגּוׁשים טהֹורה מארץ ּגּוׁש שנחרשאֹו שדה -] ְְְִִֵֵֶֶַָָ
קבר] הסיטֹו,בה אֹו מהן ּבאחד ונגע העּמים, מארץ ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו

וּכּזית הּמת מן ּכּזית הסיט; ּובמה מהן ּנגע ּבמה ידּוע ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָואין
ע והאהיל הּנבלה, מהםמן איזה על ידּוע ואין מהם אחת ל ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין ׁשני ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאהיל;
ואין ,ּבּדר ּבאדם ׁשּנגע אֹו ;הל ּבאיזה ידּוע ואין ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמהם
אנׁשים ׁשני ׁשהיּו אֹו טהֹור; הּוא ואם טמא הּוא אם ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָידּוע
ּבאיזה ידּוע ואין מהם ּבאחד ונגע טהֹור, ואחד טמא ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאחד

טהֹור. הּספקֹות, אּלּו ּבכל - נגע ְְֵֵֵֶַַָָָמהם

ׁשלם,‚. היה אם - ּדר ׁשל לרחּבֹו מׁשּכב מת ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהּמֹוצא
לתרּומה, טמא זה הרי - הּקצה אל הּקצה מן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוהּוא
מׁשּבר ׁשהיה אֹו לעבר, מקֹום לֹו היה ׁשּנגע; ְְֲֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשחזקתֹו
טהֹור. זה הרי - ּופרקיו ׁשֹוקיו ּבין ׁשעבר ׁשאפׁשר ְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּומפרק

מצרפֹו הּקבר - הּדר רחב לכל קבר היה חלקיוואם [את ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אחד] ספקֹות,לגוש ּכׁשאר זה ׁשאין טמא; ׁשם והעֹובר ,ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ׁשּנגע. חזקתֹו ְֶֶֶַָָָאּלא

העת„. עד למפרע, מטּמא - ּבמבֹוי ׁשּנמצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשרץ
בֹו היה ולא ּפלֹוני, ּביֹום הּזה הּמבֹוי את 'ּבדקּתי ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיאמר:
למפרע מטּמא זה הרי - ּבדקֹו ולא ּכּבדֹו, אפּלּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשרץ';
אבל יבׁש; ׁשּמצאֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכּבּוד. ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּקדם
ׁשאפׁשר ׁשעה עד אּלא למפרע מטּמא אינֹו - לח מצאֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאם

ׁשּנמצא. ּכמֹו לח עּתה ויהיה ּבּה, ְְְְִִֶֶֶַַָָָָׁשּימּות

הרּקין‰. מן ואחד טהֹור אחד הּיחיד, ּברׁשּות רּקין ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻׁשני
ּבאחד ונגע ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאה עליהן ׁשּגזרּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּנמצאין
את עליו ּתֹולין - מהן איזה ידּוע ואין הסיטֹו, אֹו ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהם

מספק]הּתרּומה ספק[מטמאין ספקֹות: ׁשני ׁשהם מּפני ; ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָ
ׁשהּוא ספק - ּבּנמצא ּתאמר ואם ּבּנמצא, ספק נגע, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבּטהֹור
- הרּבים ּברׁשּות הרּקין ׁשני היּו טהֹור. ׁשהּוא ספק ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻטמא,
טהֹור. ספקֹו מהן, ּבאחד ונגע ׁשם ּומּנחין נגּובין היּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻאם
מּנח אינֹו מּׁשּנׂשאֹו, ׁשהרי עליו; ּתֹולין מהן, אחד ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻנׂשא
הרק ּבֹו ונתלה לח, מהם אחד היה אם וכן הרּבים. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּברׁשּות
ּכדי הרּבים ּברׁשּות מּנח אינֹו ׁשהרי עליו; ּתֹולין - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּלח
ּבארנּו, ּכבר ּבגדֹו. על הּוא הרי אּלא טהֹור, ספקֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיהיה
- מקֹום ּבכל הסיטֹו, אֹו נׂשאֹו אֹו הּנמצא, ּברק נגע ְְְְֱִִִֶַַָָָָָֹׁשאם
ּבֹו, וכּיֹוצא הּפרס ּכבית הּתרּומה, את עליו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָׂשֹורפין

מקֹום. ּבכל מּגען וּדאי על ְְִֶַַַַָָָָׁשּׂשֹורפין

.Âאֹו ּבגדיו, על ודרס אחד ּובא הרּבים, ּברׁשּות ׁשּיׁשב ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָמי
ועל הּתרּומה. את ׂשֹורפין הרק, על - הרק ּבֹו ונגע ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשרקק

ּבגדיו טמאין, העיר רב אם הרב: אחר הֹולכין [טמאיםּבגדיו, ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹֹ
[- טהֹור.[הזב]מדרסבטומאת טהֹורים, העיר רב ואם ; ְְְִִִִָָָֹ

.Êטמא זה הרי - הּיחיד ּברׁשּות ּומצאֹו ּכלי, לֹו ׁשאבד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמי
ּומצאֹו הרּבים, ּברׁשּות לֹו אבד מת. טמא וטמא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָמדרס,
טהֹור; - ּבּיֹום ּבֹו ּומצאֹו ּבּיֹום, אבד אם - הרּבים ְְִִִַַַַָָָָּברׁשּות
ּבּיֹום, ּומצאֹו ּבּלילה ׁשאבד אֹו ּבּלילה, ּומצאֹו ּבּיֹום ְְְְֶַַַַַַַַָָָָָָאבד
ּבחזקת זה הרי - ׁשּלאחריו ּבּיֹום ּומצאֹו ּבּיֹום ׁשאבד ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָאֹו
טמא. מקצתֹו, אֹו הּלילה עליו ׁשעבר ּכל הּכלל: זה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָטמא.

.Áׁשעבר ּפי על אף - הרּבים ּברׁשּות ׁשכחֹו אֹו ּכלי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָהּניח
זה הרי - הּיחיד ּברׁשּות ׁשכח אֹו הּניח טהֹור; הּלילה, ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָעליו
ּבׁשֹוכח החמירּו לא מה ּומּפני מת. מּטמא וטהֹור מדרס, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹטמא
ּבֹו. ּגזרּו לא ּתמיד, מצּוי ּדבר ׁשאינֹו מּפני ּכמאּבד? ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּומּניח

.Ëמּפני טהֹור, זה הרי - הּבית ּבתֹו ּומצא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָהמאּבד
ׁשמּור. ּבחזקת ְְֶֶַָׁשהּוא

.Èּוברׁשּות טהֹורין. אּלּו הרי הרּבים, ּברׁשּות ּכלים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָהּׁשֹוטח
היה ואם טמאים; ּבהם נגעּו ׁשּמא טמאים, - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּיחיד
ׁשהרי טמאים, - להביאם והל נפלּו טהֹורים. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָמׁשּמרם,
ּומצאם הּיחיד, ּברׁשּות ּכליו ׁשאבדּו מי וכן מעיניו. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָנעלמּו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מת, ּוטמא מדרס הם הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָאפּלּו

.‡Èׁשּבעיר הרּקין ּכל - נכרית אֹו ּבעיר, אחת ְִִִִֶַַָָָָָָֻׁשֹוטה
מקֹום. ּבכל לעֹולם, טמאה ְְְְְֶַָָָָֻּבחזקת

.·Èּבספינה עּמֹו ׁשּיׁשבה אֹו ּבגדיו, על אּׁשה ׁשּדרסה ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָמי
ואם טהֹורין; ּכליו ּבתרּומה, אֹוכל ׁשהּוא מּכירּתּו אם -ְְְִִִִִֵֵֶַַָָ

יׁשאלּנה טמאה]לאו, היא .[אם ְִֶָָָ

.‚È.טהֹורין ּכליו - ועמד הרּבים, ּברׁשּות ׁשּיׁשן ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָמי

.„Èחי אם ידּוע ואין ּבּלילה, ּבאחד הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָנגע

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ׁשּכל טמא; זה הרי - מת ּומצאֹו עמד, ּובּׁשחר מת, ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאם
ּובּׁשחר ּבערב, חי ראהּו ואם מציאתן. ּכׁשעת ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻהּטמאֹות,

וטהֹור. הרּבים, ּברׁשּות ספק זה הרי - מת ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָמצאֹו

.ÂË[- ידּוע[חולה ואין ונתעּלף הּיחיד, ּברׁשּות ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֻהמסּכן
וחזרּו הרּבים, לרׁשּות והֹוציאּוהּו חי, הּוא עדין ְְְְֲִִִִִַַַָָאם
ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות ּכׁשהּוא - הּיחיד לרׁשּות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָוהכניסּוהּו
ּבאחד מעׂשה טהֹור. ספקֹו הרּבים, ּברׁשּות ּוכׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָטמא;
ּכּתֹות והיּו ּבמּטה, לעיר מעיר והֹוליכּוהּו מסּכן, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָֻׁשהיה
טּמאּו ולא מת; נמצא ּובאחרֹונה ּתחּתיו, ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹמתחּלפֹות

ּבלבד. אחרֹונה ּכת אּלא ְֲֲִִֶַַַָָָחכמים

.ÊËצּנֹורה ונּתזה הּבֹור, על ּומדּבר עֹומד ׁשהיה [-טמא ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
רוק] אםטיפת - הּגיעה לא ספק לּבֹור, הּגיעה ספק ִִִִִִִֵֵַָָָָֹמּפיו,

היה ואם הּיחיד; ּברׁשּות טמא ספקֹו ׁשמן, ׁשל ּבֹור ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהיה
הּבֹור ׁשּׂשפת מּפני - מקֹום ּבכל טהֹור ספקֹו יין, ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּבֹור

לבור]קֹולטת הרוק כניסת .[מונעת ֶֶ

יט ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות

מהן‡. ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשני
והּזה ונאכלּו, טהרֹות, ועׂשה ,הל ּבאיזה ידּוע ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻואין
- טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני והל וטהר, וטבל ּוׁשביעי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָׁשליׁשי
ואּלּו אּלּו - הראׁשֹונֹות קּימֹות ואם טהֹורֹות; אּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵַָָהרי
טהר לא ואם טמא. הּטהרֹות מן ׁשאחד ׁשּבוּדאי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּתלּויֹות,
הן ׁשהרי יּׂשרפּו; והּׁשנּיֹות ּתלּויֹות הראׁשֹונֹות - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּבינתים
ׁשבילין. ּבׁשני ׁשהל מּפני הּוא טמא ׁשּזה ּבוּדאי, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָטמאֹות
נּכרת, צּורתן ואין הרּבים, ּברׁשּות והּׁשרץ הּצפרּדע ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכן
ועׂשה מהם ּבאחד ונגע הּׁשרץ, הּוא איזה ידּוע ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואין
אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני ונגע וטבל ונאכלּו, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָטהרֹות
אם ּתלּויֹות. ואּלּו אּלּו הראׁשֹונֹות, קּימֹות ואם ְְְִִִֵֵַָָָטהֹורֹות;
יּׂשרפּו. והּׁשנּיֹות ּתלּויֹות, הראׁשֹונֹות - ּבינתים טבל ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹלא

מהן·. ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשני
ו ּבּׁשני והל חברֹו, ּובא טהרֹות, אםועׂשה - טהרֹות עׂשה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָ

ּבפני מהן אחד לכל מֹורין - זה אחר זה ונׁשאלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבאּו
האחד ׁשּבא אֹו ּכאחת, ׁשניהן ּבאּו טהֹור; ׁשהּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָעצמֹו,
ּובׁשני היינּו, 'ׁשנים ואמר: חברֹו, ועל עליו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָוׁשאל
ׁשניהן הרי - עׂשינּו' טהרֹות ּוׁשּתי הלכנּו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשבילים
ּבטמאה נטמאּו אם וכן יּׂשרפּו. ׁשעׂשּו ּוטהרֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֻטמאין,
את אכל טהֹור, ואחד טמא אחד ּכּכרים, ׁשני ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקּלה.
ועׂשה הּׁשני את ואכל חברֹו, ּובא טהרֹות, ועׂשה מהן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאחד
מּפני טהֹורים; ׁשניהם זה, אחר זה נׁשאלּו אם - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָטהרֹות
ׁשּטהרּו ספקֹות מּכלל ׁשהּוא סֹופרים, ּדברי ספק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַׁשהן
ׁשּׁשאל אֹו ּכאחת, ׁשניהם נׁשאלּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָחכמים,
וטהרֹותיהן מּספק, טמאין ׁשניהם - חברֹו ועל ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָעליו
ּכּכר ואפּלּו טמאה. הּטהרֹות מן אחת ׁשּוּדאי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָנׂשרפֹות;
ּכּלן הרי - טהֹורֹות ּכּכרֹות ּבמאה ׁשּנתערבה טמאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻאחת

ויּׂשרפּו. ְְְִִֵָטמאין,

ּובאּו‚. טהֹורין, ּכּכרֹות ּבתׁשעה ׁשּנתערב טמא ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָּכּכר
חמּׁשה ּובאּו מהם, ּכּכרֹות חמּׁשה ואכלּו אדם ּבני ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָָחמּׁשה
הרי - הּנׁשארֹות החמּׁשה ואכלּו אחרים אדם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָּבני

ּבהם ׁשּיתלּו אחרים אנׁשים להם ׁשאין טמאים, ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָהראׁשֹונים
הטמא] ׁשהם[שאכלו מּפני טהֹורין, האחרֹונים והחמּׁשה ;ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָ

ּבראׁשֹונים. ִִִָּתֹולין

ׁשני„. ּבהם והלכּו טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשני
האחד היה אפּלּו טמא, אחד ואיׁש טהֹור אחד איׁש ְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאנׁשים

טמא]ּתלּוי 'זה[ספק ואֹומרין: ּבּתלּוי, ּתֹולה הּטהֹור זה הרי - ְְֲִֵֶֶֶַַָָָ
הּתלּוי וזה ּבטהרתֹו, הּוא והרי הּטהֹור ּבּׁשביל הל ְְְֲֳִֵֶַַַַַַָָָָָָהּטהֹור
ּכאחד. ׁשניהם ׁשּנׁשאלּו ּפי על ואף - הּטמא' ּבּׁשביל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהל
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הּוא‡. ּכ ׁשּבת, לענין הרּבים רׁשּות ׁשהּוא מקֹום ְְְִִֶַַַָָָָָּכל
טמאה. לענין הרּבים ְְְְִִַַָָֻרׁשּות

ּכרׁשּות·. הן הרי הרּבים, לרׁשּות הּסמּוכֹות אּמֹות ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָוארּבע
הּכרמלית וכן לטמאה; רה"ר]הרּבים ואינו רה"י שאינו -], ְְְְְִִֵַַַָָֻ

והאצטונית הּים ציבורי]ּכגֹון אולם ּכרׁשּות[- הן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵַָָָ
לטמאה. ְְִַָָֻהרּבים

לׁשּבת,‚. הּיחיד רׁשּות ׁשהן ּפי על אף - מקֹומֹות ׁשם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָיׁש
הּׁשבילין הן: ואּלּו טמאה; לענין הרּבים ּכרׁשּות הן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֻהרי

והּבקעה[פתוחים]המפּלׁשין ּולגּתֹות; ּולבֹורֹות לׁשיחין ְְְְְְִִִִִַַָָֻ
שדות] של ּובסילקי[מקום החּמה; ּבימי ּגדר ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּמּקפת

הּמרּכבה אנׁשי ּבֹו לעמד הרּבה רחב ּבנין ׁשהּוא - ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמלכים
המלך] הרּבים;[של לרׁשּות ּפתּוחים הרּבה ּפתחים לֹו ויׁש ,ְְְְְִִִִֵֵַַָָ

ּכנגד זה ּפתחים ׁשני לֹו ׁשּיׁש הּגדֹול הּבנין והּוא - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהּפֹורן
אחר. ּבפתח ויֹוצאין זה ּבפתח נכנסין ׁשהרּבים וחצר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָזה;
ׁשּגדּורין ּפי על אף לּנהר, אֹו לּים הּיֹורדין מבֹואֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָוכן
והּבימֹוסֹות ּבהן, ועֹולין מטּפסין ורּבים ּומּכאן ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָמּכאן

לטמאה.[ארמונות] הרּבים ּכרׁשּות הן הרי - והּמרחצאֹות ,ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֻ
לטמאה. הרּבים ּכרׁשּות העזרה, ּכל ְְְְֲִִֵַָָָָָָֻוכן

הרּבים„. רׁשּות עליהן, עֹוברת העיר ׁשּדר העיר ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּגּגֹות
טמאה.ל ְְָֻ

ּובזמן‰. הּיחיד; רׁשּות מׁשּתּמרת, ׁשהיא ּבזמן - ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּגּנה
ּבסילקי וכן לטמאה. הרּבים רׁשּות מׁשּתּמרת, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשאינּה
לטמאה; הרּבים רׁשּות אֹותּה, ׁשּפֹותחין ּבזמן - ְְְְְְִִִֶַַָָָָֻּגדֹולה

לּכל. הּיחיד רׁשּות אֹותּה, ׁשּנֹועלין ְְֲִִִֶַַַָָֹּובזמן

.Âהּיחיד רׁשּות הּגׁשמים, ּבימֹות - ּגדר הּמּקפת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּבקעה
רׁשּות היא הרי מּקפת, היתה לא ואם ּולטמאה; ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֻֻלׁשּבת
הּגׁשמים ימֹות עליה ׁשעברּו ּובקעה ּבלבד. לטמאה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻהּיחיד
החּמה. ּבימֹות אפּלּו לטמאה, הּיחיד רׁשּות היא הרי -ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָֻ
ואּלּו מּתֹוכּה; הּתבּואה מּׁשּתעקר החּמה? ימֹות הן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָואּלּו

ׁשנּיה רביעה מּׁשּתרד הּגׁשמים? ימֹות השני]הן ּבין[הגשם . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
לדריכה]העּגּולים המוכנים לּזּוגין[ענבים ענבים ׁשל ֲִִִִֶַָָ

נדרכו] שכבר לטמאה.[ענבים הרּבים רׁשּות ,ְְְִַָָֻ

.Êוׁשּלאחר הּיחיד; רׁשּות הּבֹוצרים, ׁשּלפני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָּכרם
ׁשהרּבים ּבזמן אימתי? לטמאה. הרּבים רׁשּות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻהּבֹוצרים,
ּכל ׁשאר ׁשּכנגדּה. ּברּוח ויֹוצאים זֹו ּברּוח ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָנכנסים
רׁשּות ׁשהם ּכׁשם - ּדינם ׁשּבארנּו מאּלּו חּוץ ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָהּמקֹומֹות

טמאה. לענין הּיחיד רׁשּות הם ּכ לׁשּבת, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻהּיחיד

.Áכן ּפי על ואף לׁשּבת, הּיחיד רׁשּות ׁשאינן מקֹומֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָויׁש
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ׁשּכל טמא; זה הרי - מת ּומצאֹו עמד, ּובּׁשחר מת, ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאם
ּובּׁשחר ּבערב, חי ראהּו ואם מציאתן. ּכׁשעת ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻהּטמאֹות,

וטהֹור. הרּבים, ּברׁשּות ספק זה הרי - מת ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָמצאֹו

.ÂË[- ידּוע[חולה ואין ונתעּלף הּיחיד, ּברׁשּות ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֻהמסּכן
וחזרּו הרּבים, לרׁשּות והֹוציאּוהּו חי, הּוא עדין ְְְְֲִִִִִַַַָָאם
ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות ּכׁשהּוא - הּיחיד לרׁשּות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָוהכניסּוהּו
ּבאחד מעׂשה טהֹור. ספקֹו הרּבים, ּברׁשּות ּוכׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָטמא;
ּכּתֹות והיּו ּבמּטה, לעיר מעיר והֹוליכּוהּו מסּכן, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָֻׁשהיה
טּמאּו ולא מת; נמצא ּובאחרֹונה ּתחּתיו, ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹמתחּלפֹות

ּבלבד. אחרֹונה ּכת אּלא ְֲֲִִֶַַַָָָחכמים

.ÊËצּנֹורה ונּתזה הּבֹור, על ּומדּבר עֹומד ׁשהיה [-טמא ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
רוק] אםטיפת - הּגיעה לא ספק לּבֹור, הּגיעה ספק ִִִִִִִֵֵַָָָָֹמּפיו,

היה ואם הּיחיד; ּברׁשּות טמא ספקֹו ׁשמן, ׁשל ּבֹור ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהיה
הּבֹור ׁשּׂשפת מּפני - מקֹום ּבכל טהֹור ספקֹו יין, ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּבֹור

לבור]קֹולטת הרוק כניסת .[מונעת ֶֶ
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מהן‡. ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשני
והּזה ונאכלּו, טהרֹות, ועׂשה ,הל ּבאיזה ידּוע ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻואין
- טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני והל וטהר, וטבל ּוׁשביעי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָׁשליׁשי
ואּלּו אּלּו - הראׁשֹונֹות קּימֹות ואם טהֹורֹות; אּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵַָָהרי
טהר לא ואם טמא. הּטהרֹות מן ׁשאחד ׁשּבוּדאי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּתלּויֹות,
הן ׁשהרי יּׂשרפּו; והּׁשנּיֹות ּתלּויֹות הראׁשֹונֹות - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּבינתים
ׁשבילין. ּבׁשני ׁשהל מּפני הּוא טמא ׁשּזה ּבוּדאי, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָטמאֹות
נּכרת, צּורתן ואין הרּבים, ּברׁשּות והּׁשרץ הּצפרּדע ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכן
ועׂשה מהם ּבאחד ונגע הּׁשרץ, הּוא איזה ידּוע ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואין
אּלּו הרי - טהרֹות ועׂשה ּבּׁשני ונגע וטבל ונאכלּו, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָטהרֹות
אם ּתלּויֹות. ואּלּו אּלּו הראׁשֹונֹות, קּימֹות ואם ְְְִִִֵֵַָָָטהֹורֹות;
יּׂשרפּו. והּׁשנּיֹות ּתלּויֹות, הראׁשֹונֹות - ּבינתים טבל ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹלא

מהן·. ּבאחד הל טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשני
ו ּבּׁשני והל חברֹו, ּובא טהרֹות, אםועׂשה - טהרֹות עׂשה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָ

ּבפני מהן אחד לכל מֹורין - זה אחר זה ונׁשאלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבאּו
האחד ׁשּבא אֹו ּכאחת, ׁשניהן ּבאּו טהֹור; ׁשהּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָעצמֹו,
ּובׁשני היינּו, 'ׁשנים ואמר: חברֹו, ועל עליו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָוׁשאל
ׁשניהן הרי - עׂשינּו' טהרֹות ּוׁשּתי הלכנּו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשבילים
ּבטמאה נטמאּו אם וכן יּׂשרפּו. ׁשעׂשּו ּוטהרֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֻטמאין,
את אכל טהֹור, ואחד טמא אחד ּכּכרים, ׁשני ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקּלה.
ועׂשה הּׁשני את ואכל חברֹו, ּובא טהרֹות, ועׂשה מהן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאחד
מּפני טהֹורים; ׁשניהם זה, אחר זה נׁשאלּו אם - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָטהרֹות
ׁשּטהרּו ספקֹות מּכלל ׁשהּוא סֹופרים, ּדברי ספק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַׁשהן
ׁשּׁשאל אֹו ּכאחת, ׁשניהם נׁשאלּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָחכמים,
וטהרֹותיהן מּספק, טמאין ׁשניהם - חברֹו ועל ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָעליו
ּכּכר ואפּלּו טמאה. הּטהרֹות מן אחת ׁשּוּדאי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָנׂשרפֹות;
ּכּלן הרי - טהֹורֹות ּכּכרֹות ּבמאה ׁשּנתערבה טמאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻאחת

ויּׂשרפּו. ְְְִִֵָטמאין,

ּובאּו‚. טהֹורין, ּכּכרֹות ּבתׁשעה ׁשּנתערב טמא ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָּכּכר
חמּׁשה ּובאּו מהם, ּכּכרֹות חמּׁשה ואכלּו אדם ּבני ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָָחמּׁשה
הרי - הּנׁשארֹות החמּׁשה ואכלּו אחרים אדם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָּבני

ּבהם ׁשּיתלּו אחרים אנׁשים להם ׁשאין טמאים, ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָהראׁשֹונים
הטמא] ׁשהם[שאכלו מּפני טהֹורין, האחרֹונים והחמּׁשה ;ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָ

ּבראׁשֹונים. ִִִָּתֹולין

ׁשני„. ּבהם והלכּו טהֹור, ואחד טמא אחד ׁשבילין, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשני
האחד היה אפּלּו טמא, אחד ואיׁש טהֹור אחד איׁש ְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאנׁשים

טמא]ּתלּוי 'זה[ספק ואֹומרין: ּבּתלּוי, ּתֹולה הּטהֹור זה הרי - ְְֲִֵֶֶֶַַָָָ
הּתלּוי וזה ּבטהרתֹו, הּוא והרי הּטהֹור ּבּׁשביל הל ְְְֲֳִֵֶַַַַַַָָָָָָהּטהֹור
ּכאחד. ׁשניהם ׁשּנׁשאלּו ּפי על ואף - הּטמא' ּבּׁשביל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהל

כ ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות

הּוא‡. ּכ ׁשּבת, לענין הרּבים רׁשּות ׁשהּוא מקֹום ְְְִִֶַַַָָָָָּכל
טמאה. לענין הרּבים ְְְְִִַַָָֻרׁשּות

ּכרׁשּות·. הן הרי הרּבים, לרׁשּות הּסמּוכֹות אּמֹות ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָוארּבע
הּכרמלית וכן לטמאה; רה"ר]הרּבים ואינו רה"י שאינו -], ְְְְְִִֵַַַָָֻ

והאצטונית הּים ציבורי]ּכגֹון אולם ּכרׁשּות[- הן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵַָָָ
לטמאה. ְְִַָָֻהרּבים

לׁשּבת,‚. הּיחיד רׁשּות ׁשהן ּפי על אף - מקֹומֹות ׁשם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָיׁש
הּׁשבילין הן: ואּלּו טמאה; לענין הרּבים ּכרׁשּות הן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֻהרי

והּבקעה[פתוחים]המפּלׁשין ּולגּתֹות; ּולבֹורֹות לׁשיחין ְְְְְְִִִִִַַָָֻ
שדות] של ּובסילקי[מקום החּמה; ּבימי ּגדר ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּמּקפת

הּמרּכבה אנׁשי ּבֹו לעמד הרּבה רחב ּבנין ׁשהּוא - ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמלכים
המלך] הרּבים;[של לרׁשּות ּפתּוחים הרּבה ּפתחים לֹו ויׁש ,ְְְְְִִִִֵֵַַָָ

ּכנגד זה ּפתחים ׁשני לֹו ׁשּיׁש הּגדֹול הּבנין והּוא - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהּפֹורן
אחר. ּבפתח ויֹוצאין זה ּבפתח נכנסין ׁשהרּבים וחצר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָזה;
ׁשּגדּורין ּפי על אף לּנהר, אֹו לּים הּיֹורדין מבֹואֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָוכן
והּבימֹוסֹות ּבהן, ועֹולין מטּפסין ורּבים ּומּכאן ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָמּכאן

לטמאה.[ארמונות] הרּבים ּכרׁשּות הן הרי - והּמרחצאֹות ,ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֻ
לטמאה. הרּבים ּכרׁשּות העזרה, ּכל ְְְְֲִִֵַָָָָָָֻוכן

הרּבים„. רׁשּות עליהן, עֹוברת העיר ׁשּדר העיר ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּגּגֹות
טמאה.ל ְְָֻ

ּובזמן‰. הּיחיד; רׁשּות מׁשּתּמרת, ׁשהיא ּבזמן - ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָהּגּנה
ּבסילקי וכן לטמאה. הרּבים רׁשּות מׁשּתּמרת, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשאינּה
לטמאה; הרּבים רׁשּות אֹותּה, ׁשּפֹותחין ּבזמן - ְְְְְְִִִֶַַָָָָֻּגדֹולה

לּכל. הּיחיד רׁשּות אֹותּה, ׁשּנֹועלין ְְֲִִִֶַַַָָֹּובזמן

.Âהּיחיד רׁשּות הּגׁשמים, ּבימֹות - ּגדר הּמּקפת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּבקעה
רׁשּות היא הרי מּקפת, היתה לא ואם ּולטמאה; ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֻֻלׁשּבת
הּגׁשמים ימֹות עליה ׁשעברּו ּובקעה ּבלבד. לטמאה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻהּיחיד
החּמה. ּבימֹות אפּלּו לטמאה, הּיחיד רׁשּות היא הרי -ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָֻ
ואּלּו מּתֹוכּה; הּתבּואה מּׁשּתעקר החּמה? ימֹות הן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָואּלּו

ׁשנּיה רביעה מּׁשּתרד הּגׁשמים? ימֹות השני]הן ּבין[הגשם . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
לדריכה]העּגּולים המוכנים לּזּוגין[ענבים ענבים ׁשל ֲִִִִֶַָָ

נדרכו] שכבר לטמאה.[ענבים הרּבים רׁשּות ,ְְְִַָָֻ

.Êוׁשּלאחר הּיחיד; רׁשּות הּבֹוצרים, ׁשּלפני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָּכרם
ׁשהרּבים ּבזמן אימתי? לטמאה. הרּבים רׁשּות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻהּבֹוצרים,
ּכל ׁשאר ׁשּכנגדּה. ּברּוח ויֹוצאים זֹו ּברּוח ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָנכנסים
רׁשּות ׁשהם ּכׁשם - ּדינם ׁשּבארנּו מאּלּו חּוץ ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָהּמקֹומֹות

טמאה. לענין הּיחיד רׁשּות הם ּכ לׁשּבת, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻהּיחיד

.Áכן ּפי על ואף לׁשּבת, הּיחיד רׁשּות ׁשאינן מקֹומֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָויׁש
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העם ׁשאין מּפני - טמאה לענין הּיחיד רׁשּות הם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻהרי
וחרי האילנֹות הן: ואּלּו ּבהן; של]מׁשּתּמׁשין [הכתלים ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ

ארּבעה. על ארּבעה ּבהן ׁשאין ּפי על אף הרּבים, ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָרׁשּות
ּבתֹוכֹו, וטמאה הרּבים, ּברׁשּות עֹומד ׁשהּוא אילן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻּכיצד?
הכניס טמא; ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק לראׁשֹו, ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹועלה
טמא. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש לחר ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻידֹו

.Ëספק הרּבים, לרׁשּות ּופתּוחה טמאה, ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָחנּות
ׁשרץ ּכמֹו החנּות ׁשּכל טהֹור; ספקֹו - נכנס לא ספק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנכנס
חנּיֹות ׁשּתי היּו טהֹור. מּגעֹו ׁשּספק הרּבים, ּברׁשּות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻהּמּנח
ספק מהן, לאחת נכנס - טהֹורה ואחת טמאה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאחת
ספק ׁשּזה טמא; ספקֹו - נכנס לּטהֹורה ספק נכנס ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלּטמאה
ּבימֹות ּבקעה וכן הּיחיד. רׁשּות ׁשהחנּות הּיחיד, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָרׁשּות
טמאה, אחת ׂשדה ּובּה הרּבה, ׂשדֹות ּבּה ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּגׁשמים
- נכנסּתי' לא ספק ׂשדה, לאֹותּה נכנסּתי 'ספק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹואֹומר:
ּביאה ספק אפּלּו הּיחיד, ּברׁשּות טמאה ׁשּספק טמא; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻספקֹו

כניסה] טמא.[- -ֵָ

.Èוחזר הרּבים, רׁשּות ונעׂשה הּיחיד, רׁשּות ׁשהיה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָמקֹום
טמא; ספקֹו הּיחיד, רׁשּות ּכׁשהּוא - הּיחיד רׁשּות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָונעׂשה

טהֹור. ספקֹו הרּבים, רׁשּות ְְְִֵֶַָָּוכׁשהּוא

.‡È.הרּבים ּכרׁשּות הן הרי הרּבים, ּברׁשּות ׁשהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּדברים
טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה הרּבים ּברׁשּות קּפה ְְְֲִִִֵַַָָָָָָֻּכיצד?

נגע ספק ּבתֹוכּה, בתוכה]והּטמאה -[בידיו נגע לא ספק ְְְֵֵַַַָָָָָָֹֻ
- נגע לא ספק נגע ספק לתֹוכּה, ידֹו הכניס טהֹור; ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֹספקֹו

ּכפיׁשה היתה טמא. אבן]ספקֹו כלי ּכתפֹו,[- על נתּונה ְְְְְִֵֵֵַָָָָָ
ּבסיב ּכרּו ּתרּומה האילן]וכּכר מן ונתּון[חוט ּבניר אֹו ְְְְְִִִַָָָָ

נ לא ספק אחר, ּבּה נגע ספק טמא.לתֹוכּה, ספקֹו - גע ְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹ

.·Èוטמאה טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲֲִִִַַָָָָָָֻחמֹור
ּפׁשט טהֹור; ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ּגּביו, על ְְֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֹנתּונה
סלע וכן טמא. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ּגּביו, על ְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹידֹו
נתּונה וטמאה טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָֻֻהּמּנח
לראׁש עלה טהֹור; ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְְֵֵֵַַָָָָָָָָָֹֹעליו,

טמא. ספקֹו - נגע לא ספק נגע ספק ְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהּסלע,

.‚Èּומהּלכין חמֹורֹו, על רֹוכב וזה חמֹורֹו על רֹוכב זה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָהיה
מרּכב טמא ּתינֹוק נגעּו; לא ספק ּבזה, זה נגעּו ספק ,ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻּבּדר
אביו, ׁשל ּכתפֹו על מרּכב טהֹור ותינֹוק אביו, ׁשל ּכתפֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻעל
על חבילה נגע; לא ספק נגע ספק זה, ּבצד זה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהלכּו
ּכלים נגע; לא ספק נגע ספק ּבּכתל, מדּבק והרק ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹֻּכתפֹו,
עֹובר, והּטמא מעׂשרה, למעלה הרּבים ּברׁשּות ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָׁשטּוחין

הסיט טהֹור.[הזיז]ספק הּכל - הסיט לא ספק ִִֵֵֵֵַָָָֹֹ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

חמישי יום
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והכׁשרן. ואכלין מׁשקין טמאת ּדין והּוא אחת, עׂשה ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

וענבים‡. ּובׂשר לחם ּכגֹון אדם, למאכל המיחד אכל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּכל
מיחד ׁשאינֹו וכל טמאה; מקּבל - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻוזיתים
אם אּלא טמאה, מקּבל ואינֹו טהֹור זה הרי - אדם ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻלמאכל
מקּבל אינֹו וזה וזה אדם. למאכל ויחדֹו עליו חּׁשב ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכן

ׁשּיּבלל עד מׁשקין;[יתרטב]טמאה, מּׁשבעה ּבאחד ּתחּלה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ
זרע". על מים יּתן "וכי ׁשּנאמר: 'הכׁשר', הּנקרא הּוא ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻוזה

האכלין·. את ׁשּמכׁשירין מׁשקין הּׁשבעה הם ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָואּלּו
והּדם, והחלב, והּיין, והּׁשמן, והּטל, הּמים, ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻלטמאה:
ּברצֹון האכלין על ׁשּיּפלּו עד מכׁשירין ואינן ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָוהּדבׁש.
מכׁשיר. אינֹו הּסרּוח ׁשּמׁשקה סרּוחין, יהיּו ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּבעלים;
נגּוב, הּוא והרי ׁשּיבׁש ּפי על אף - האכל ׁשהכׁשר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻוכיון

טמאה. מקּבל זה ְְֲֵֵֶַָֻהרי

ורּמֹונים‚. ּתּותים מי ּכגֹון ּפרֹות, ּבמי ּבלּול ׁשהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹאכל
- הּמת ּבׂשר אֹו הּזב ּבֹו ונגע ּבלּול, ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִֵֶַַַַַַָָָ
מׁשקין. מּׁשבעה ּבאחד הכׁשר ׁשּלא מּפני טהֹור, הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻהרי

הּמׁשקין„. ׁשבעת אּלא טמאה, ׁשּמקּבל מׁשקה ׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻאין
מכׁשירין, ׁשאין ּכדר - ּפרֹות מי ׁשאר אבל ּבלבד; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּמנינּו

ּכלל. טמאה מקּבלין אין ְְְְִֵַָָָֻּכ

הביאּו‰. ׁשּלא וענבים גדלו]זיתים מׁשקין[- - ׁשליׁש ְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹ
הרי אּלא טמאה; מקּבלין ולא מכׁשירין, אינן מהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּיֹוצאין

לעֹולם. טהֹורין ׁשהן ּפרֹות, מי ּכׁשאר ְְְִִֵֵֵֵֶָָהן

.Âׁשּבני ּפי על ואף טמאה, מקּבלין ׁשאין דברים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻאּלּו
ּגּופן להנאת נאכלין ׁשאינן לפי אֹותן, אֹוכלין [-אדם ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

מּפנעצמם] אֹו ּבּמאכלֹות, טעם ׁשּנֹותנין מּפני אּלא הריח,, י ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
וראׁשי והחמס, הּקׁשט, הן: ואּלּו הּמראה; מּפני ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָֹאֹו

חריע וחּלֹות והּפלּפלין, והחלּתית, והּתּיה, מיניבׂשמים, -] ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָ
ּבהן.תבלין] ּכּיֹוצא ּכל וכן ,ְֵֵֶַָֹ

.Êירק]הּׁשבת מין ירקֹות[- ּכׁשאר ּגּופֹו, לאכילת סתמֹו - ְְְֲִִֶֶַַַַָָ
לּקדרה עליו חּׁשב ואם בתבשיל]ׂשדה; אינֹו[לבשלו , ְְִִֵֵֵֶַָָָָ

- ּבּקדרה טעם מּׁשּנתנה - והּׁשבת אכלין. טמאת ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻמּטּמא
אכלין. טמאת מּטּמאה ואינּה ּכזבל, היא ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַָָָֻהרי

.Áהן עדין - ּכתבלין לּקדרה ׁשּנתנן והּגרֹוגרֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּתמרים
אדם. מּלאכל ׁשּיּפסדּו עד אכלין, טמאת ְְְֱֳִִִִִֶֶַַַָָָָֹֻמּטּמאין

.Ëבדוחק]הּכרׁשינין רק אדם מאכל יחדן[שהם אם - ְֲִִִִַַָ
אכלין. טמאת מּטּמאין אדם, ְְְֲֳִִִַַַַָָָֻלמאכל

.Èהדקל]הּקֹור ראש ואם[- ּדבר; לכל ּכעץ הּוא הרי , ְְְֲִֵֵַָָָ
אכלין. טמאת מּטּמא וטּגנֹו, ְְְְֳִִִֵַַָָֻׁשלקֹו

.‡Èוהּזּוגין הענבים]החרצּנין קליפי ּפי[- על אף - ְְִִִַַַַַַ
מּטּמאין. אין לאכלין, ְְֳִִִֵֶַָָָָׁשּכנסן

.·Èהּקֹורה מּתחת ויֹוצאין ׁשּנפרצין הּקׁשין וענבים ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָזיתים
עד ּכּמה? ועד טמאה. מקּבלין אינן הּדריכה, ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֻּבׁשעת
מקּבלין מּזה, יתר הּנפרץ היה ּכֹור; לכל קּבין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָארּבעת
מארּבעת ּפחֹות ׁשהן ּפי על אף - לאכלין ּכנסן ואם ְְְְֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻטמאה.

טמאה. מקּבלין ְְְִִַַָֻקּבין,

.‚Èבוסר]הּכפנּיֹות בוסר]והּפּגין[תמרי [שלוהּבסר[תאני ְְְִִֶַַַַַֹ
טמאה.[כמון]והּקצחענבים] ּומקּבלין ּכאכלין, הן הרי - ְְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָֻ
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.„Èזרדין דקים]לּולבי עצים קצוות וׁשל[- והחרּובין, , ְְְְִִֵֶֶָָ
צמח]עדל הּלּוף[מין ועלי בצל], אינן[סוג - הּׁשֹוטה ֲֲֵֵֶַַַָָ

ׁשּימּתקּו. עד טמאה, ְְְְְִִֶַַָֻמקּבלין

.ÂËוהּתּורמּוסין קטניות]החרּדל הּנכּבׁשין[מין ּכל ּוׁשאר ְְְְְִִִַַַַָָָָ
ׁשּלא עד ּבין מּׁשהמּתיקּו ּבין אכלין, טמאת מּטּמאין -ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻ

ְִִהמּתיקּו.

.ÊËמקּבלין העלין אין - ׁשּלהן ּבעלין ׁשּכבׁשן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָזיתים
למראה אּלא לאכלן, ּכבׁשן ׁשּלא .[לנוי]טמאה; ְְְְְְֶֶֶַָָָָָָֹֻ

.ÊÈׁשּלּה[שערות]ּכׁשּות והּנץ קּׁשּות, שעליה]ׁשל -[פרח ְְִֵֶֶַָ
אכל. ׁשאינן מּפני טמאה, מקּבלת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻאינּה

.ÁÈ.ּבמחׁשבה ׁשּלא אכלין טמאת מּטּמא ּבכּורּתֹו, ְְְְְֲֳִִֵֶַַַַַַָָָֹֻּדבׁש
הּדבׁש מהכוורת]רדה החלות החּלֹות,[הוציא מּׁשּירּסק - ְְִֵֶַַַַַָָ

טמאת מּטּמא מּכּורּתֹו, הּזב ּדבׁש מׁשקה. מּׁשּום ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֻמּטּמא
אחר אכלין טמאת מּטּמא לאכלין, עליו חּׁשב ְְֳֳִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻמׁשקין;

ְֶָֻׁשּיכׁשר.

.ËÈעליו חּׁשב מׁשקה; ולא אכל, אינֹו - הּקרּוׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּׁשמן
וכן דעּתֹו. ּבטלה - למׁשקין ּבין לאכלין, ּבין קרּוׁש, ְְְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָּכׁשהּוא
לאכלין, עליו חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, אינֹו - ׁשּקרׁש ְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּדם
דעּתֹו. ּבטלה למׁשקין, עליו חּׁשב אכלין; טמאת ְְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָָֻמּטּמא

.Îעליו חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא אינֹו - ׁשּקרׁש ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹחלב
דעּתֹו. ּבטלה למׁשקה, אכלין; טמאת מּטּמא ְְְְְֳֳִִִֵֶַַַַָָָָָֻלאכלין,

.‡Îעליו חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא - ּתמרים ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹּדבׁש
דעּתֹו. ּבטלה למׁשקין, אכלין; טמאת מּטּמא ְְְְְֳֳִִִִֵַַַַָָָָָֻלאכלין,
חּׁשב מׁשקה; ולא אכל, לא - ּכּלן ּפרֹות מי ּכל ְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹֻּוׁשאר

דעּתֹו. ּבטלה - למׁשקין ּבין לאכלין ּבין ְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַָָָָעליהן,

.·Îעליו חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא אינֹו - ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּׁשלג
טמאת מּטּמא למׁשקה, עליו חּׁשב דעּתֹו; ּבטלה ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻלאכלין,
ּגּבי על העבירֹו ּכּלֹו; נטמא לא מקצתֹו, נטמא [-מׁשקין. ְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָֹֻ

ּכּלֹו.בתוך] נטמא הּטמא, חרׂש ְְִִֵֶֶַָָֻּכלי

.‚Îׁשּבּכחל הבהמה]החלב דד ּבטלה[- - עליו ׁשחּׁשב ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשּבּקבה החלב על חּׁשב טהֹור; הּוא והרי [-דעּתֹו, ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

אכלין.לאוכלו] טמאת מּטּמא זה הרי ,ְֲֳִִֵֵֶַַָֻ

.„Î,וערב ׁשתי הּדֹור ּבהן מּׁשיהל - ׁשּדרכן ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹענבים
אֹותן ׁשלמֹות, ּגרּגרין ּבהם נׁשּתּירּו מׁשקין; טמאת ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֻמּטּמאין
מּׁשּיּטענּו - הּזיתים וכן אכלין. טמאת מּטּמאין [-ּגרּגרין ְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻ

הסוחטתן] הקורה עליהם מׁשקין;יניחו טמאת מּטּמאין ,ְְְִִִַַַֻ
אכלין. טמאת מּטּמאין ׁשלמים, ּגרּגרין ּבהן ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָֻנׁשארּו

.‰Îועגלה ׁשּנׁשחט, הּנסקל וׁשֹור הּכרם, וכלאי ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהערלה,
ּופטר מצרע, וצּפרי ׁשּנערפה, ּבין ׁשּנׁשחטה ּבין ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹערּופה
- והּנֹותר והּפּגּול, אדּמה, ּפרה ּובׂשר ּבחלב, ּובׂשר ְְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֻחמֹור,
טמאת מּטּמאין ּכּלן ּבהניה, אסּורין אּלּו ׁשּכל ּפי על ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻֻאף

ֳִָאכלין.

ב ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

טמאה‡. מקּבלין אינן - הּקרקע מן הּגדלין האכלין ְְְְְֳִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻּכל
קטן ּבׁשרׁש אפּלּו מחּברין, ׁשהן זמן ּכל אבל ׁשּיעקרּו; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻעד

טמאה. מקּבלין אינן - מּמּנּו לחיֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֻׁשּיכֹולין

ׁשּנפׁשח[ענף]יחּור·. ּתאנה ּבקלּפה[נשבר]ׁשל ּומערה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ

לחיֹות יכֹול ׁשּבֹו[לגדול]ׁשאינֹו האכלין ּכל - מּמּנה ְֳִִִֵֶֶֶָָָָָ
יד ּכמֹו האילן ׁשאר יהיה אם ספק, ּבּדבר ויׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָמּטּמאין;

לטומאה] חיבור לא.[- אֹו ׁשּנׁשּבר, הּיחּור ְְִִֶֶַַֹלזה

ּבאּביהן‚. ׁשּיבׁשּו מחוברים]ירקֹות ּכרּוב[בעודן ּכגֹון , ְְְְְִֵֶֶָָ
הרי - ליּבׁשן לּקטן אכלין; טמאת מּטּמאין אינן - ְְְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַַָָָָֻּודלעת

ּכעץ. ויעׂשּו ׁשּייבׁשּו עד ּכׁשהיּו, אכלין ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַָָָהן

ׁשּנפׁשח„. ּכתלּוׁשין;[נשבר]אילן הן הרי - ּפרֹות ּובֹו , ְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
ּכתלּוׁשין. הן הרי - ּפרֹות ּובֹו האילן, יבׁש אם ְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָוכן

ּבאּביהן‰. ׁשּיבׁשּו העץ]ּתאנים על מּטּמאֹות[בעודן , ְְְְִִִֵֵֶֶַָ
ּבמקֹומן. אכלין ְְֳִִַָָֻטמאת

.Â,טמאה מקּבלין אינן - חּיים מּבעלי ׁשהן האכלין ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכל
ּפי על אף - עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשחט ׁשּימּותּו. ְִֵֶַַַַַָָָָעד
מאימתי ודגים טמאה; מקּבלין מפרּכסין, הן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻׁשעדין

ּבהן נֹולד מּׁשּימּותּו. טמאה? בדגים]מקּבלין טרפה,[- ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ
הן אם ספק, ּבּדבר יׁש הרי - מתנדנדין ּכׁשהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָונטמאּו
טמאה מקּבלין אינן אֹו ונטרפּו, הֹואיל ּכמתים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָֻחׁשּובין
המדלּדלין הּבׂשר אֹו האבר יתנדנדּו. ולא ּכאבן ׁשּיּדמּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻעד

לחיֹות יכֹולין ׁשאינן חּיה אֹו להרפא]ּבבהמה אם[- - ְְְִִִִֵֵֶַָָָ
חׁשּובין ׁשהן מּפני ּבמקֹומן, טמאה מקּבלין - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֻֻהכׁשרּו
ּבּׁשחיטה; הכׁשרּו הּבהמה, נׁשחטה ׁשּפרׁש. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכאכל
האבר הכׁשר ׁשהכׁשר ויד זה, לאבר יד ּכמֹו ּכּלּה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻׁשהּבהמה
הּבהמה ּתהיה אם ספק, זה ּבדבר ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכּלֹו,

ּבּה. המדלּדלין ּבׂשר אֹו לאבר יד ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻּבחּייה

.Êהכׁשר ועֹוף, חּיה ּבהמה טומאה]הּׁשֹוחט לקבל ּכל[- ְְְֵֵַַַָָָֻ
ּדם מהן יצא לא אם ,לפיכ ּבּׁשחיטה; ׁשּיצא ּבּדם ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹהּבׂשר
ׁשּלא אכלין ּכל ּכמֹו הכׁשר, צרי ּבׂשרן ּכל הרי ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבּׁשחיטה,

ְְֻהכׁשרּו.

.Áׁשהכׁשרּו אֹו לּקרקע, מחּברין ּכׁשהן ׁשהכׁשרּו ְְְְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָֻֻֻאכלין
ׁשּנעקרּו, אחר ׁשּיכׁשרּו עד הכׁשר; אינֹו - ׁשּבּקרקע ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֻּבּמים
ׁשּנאמר: - מׁשקין ּבׁשאר אֹו הּקרקע מן הּתלּוׁשין ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַָּבמים
הּמים ּכעין הּקרקע מן ׁשּיּתלׁש עד מכׁשיר אינֹו ּכלי", ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ"ּבכל
מכׁשירין. אינן - ּבּקרקע ּונתנן ּבכלי, הּמים ׁשאב ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָׁשּבּכלים.

.Ëּבעציץ[קישוא]קּׁשּות על[נקוב]ׁשּנטעּה אף - והגּדילה , ְְְְִִִִֶַַָָָָ
ׁשהּוא ועציץ טמאה. מקּבלת אינּה לעציץ, חּוץ ׁשּיצאת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּפי
ּבֹו והּנטּוע ּכארץ, הּוא הרי - קטן ׁשרׁש ּבֹו ׁשּיצא ּכדי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹנקּוב
מכׁשירין. אינן מים, בֹו היּו אם וכן טמאה; מקּבל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֻאינֹו

.Èואם טמאה; מקּבל ּבֹו הּנטּוע הרי נקּוב, ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻעציץ
מכׁשירין. ּבתֹוכֹו, מים ְְִִִַַָהיּו

.‡Èּבהן לבקע יכֹולין ׁשהּׁשרׁשים אדמה ּוכלי גללים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכלי
–]ולצאת, שבהם ואף[המים הּזרעים; את מכׁשירין אינן ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

ּכנקּובין. הן הרי נקּובין, ׁשאינן ּפי ְְֲִִִִֵֵֵֶַָעל

.·È,ּכלי חׁשּוב אינֹו - ׂשפתֹו עד עפר ׁשּמלאהּו ְְְִִִֵֶַָָָָָָעציץ
קּבּול.אּל ּכלי ׁשאינֹו ׂשפה, לּה ׁשאין ּכטבלה הּוא הרי א ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

.‚Èעל אף נטמאּו, - האכלין על ׁשּנפלּו טמאין ְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָמׁשקין
וההכׁשר הּטמאה ׁשהרי הּבעלים, ּברצֹון ׁשּלא ׁשּנפלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻּפי

ּבּקרקע יהיּו ׁשּלא והּוא, ּכאחת; בכלי]ּבאין .[אלא ְְְְִִֶַַַַַָֹ

.„Èאדם למאכל ראּוי ׁשאינֹו עד ונסרח, ׁשּנפסד אכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכל
ראּוי ואינֹו ונפסד, ׁשּנסרח מׁשקה וכן טמאה. מקּבל אינֹו -ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
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.„Èזרדין דקים]לּולבי עצים קצוות וׁשל[- והחרּובין, , ְְְְִִֵֶֶָָ
צמח]עדל הּלּוף[מין ועלי בצל], אינן[סוג - הּׁשֹוטה ֲֲֵֵֶַַַָָ

ׁשּימּתקּו. עד טמאה, ְְְְְִִֶַַָֻמקּבלין

.ÂËוהּתּורמּוסין קטניות]החרּדל הּנכּבׁשין[מין ּכל ּוׁשאר ְְְְְִִִַַַַָָָָ
ׁשּלא עד ּבין מּׁשהמּתיקּו ּבין אכלין, טמאת מּטּמאין -ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻ

ְִִהמּתיקּו.

.ÊËמקּבלין העלין אין - ׁשּלהן ּבעלין ׁשּכבׁשן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָזיתים
למראה אּלא לאכלן, ּכבׁשן ׁשּלא .[לנוי]טמאה; ְְְְְְֶֶֶַָָָָָָֹֻ

.ÊÈׁשּלּה[שערות]ּכׁשּות והּנץ קּׁשּות, שעליה]ׁשל -[פרח ְְִֵֶֶַָ
אכל. ׁשאינן מּפני טמאה, מקּבלת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻאינּה

.ÁÈ.ּבמחׁשבה ׁשּלא אכלין טמאת מּטּמא ּבכּורּתֹו, ְְְְְֲֳִִֵֶַַַַַַָָָֹֻּדבׁש
הּדבׁש מהכוורת]רדה החלות החּלֹות,[הוציא מּׁשּירּסק - ְְִֵֶַַַַַָָ

טמאת מּטּמא מּכּורּתֹו, הּזב ּדבׁש מׁשקה. מּׁשּום ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֻמּטּמא
אחר אכלין טמאת מּטּמא לאכלין, עליו חּׁשב ְְֳֳִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻמׁשקין;

ְֶָֻׁשּיכׁשר.

.ËÈעליו חּׁשב מׁשקה; ולא אכל, אינֹו - הּקרּוׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּׁשמן
וכן דעּתֹו. ּבטלה - למׁשקין ּבין לאכלין, ּבין קרּוׁש, ְְְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָּכׁשהּוא
לאכלין, עליו חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, אינֹו - ׁשּקרׁש ְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּדם
דעּתֹו. ּבטלה למׁשקין, עליו חּׁשב אכלין; טמאת ְְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָָֻמּטּמא

.Îעליו חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא אינֹו - ׁשּקרׁש ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹחלב
דעּתֹו. ּבטלה למׁשקה, אכלין; טמאת מּטּמא ְְְְְֳֳִִִֵֶַַַַָָָָָֻלאכלין,

.‡Îעליו חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא - ּתמרים ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹּדבׁש
דעּתֹו. ּבטלה למׁשקין, אכלין; טמאת מּטּמא ְְְְְֳֳִִִִֵַַַַָָָָָֻלאכלין,
חּׁשב מׁשקה; ולא אכל, לא - ּכּלן ּפרֹות מי ּכל ְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹֻּוׁשאר

דעּתֹו. ּבטלה - למׁשקין ּבין לאכלין ּבין ְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַָָָָעליהן,

.·Îעליו חּׁשב מׁשקה. ולא אכל, לא אינֹו - ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּׁשלג
טמאת מּטּמא למׁשקה, עליו חּׁשב דעּתֹו; ּבטלה ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻלאכלין,
ּגּבי על העבירֹו ּכּלֹו; נטמא לא מקצתֹו, נטמא [-מׁשקין. ְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָֹֻ

ּכּלֹו.בתוך] נטמא הּטמא, חרׂש ְְִִֵֶֶַָָֻּכלי

.‚Îׁשּבּכחל הבהמה]החלב דד ּבטלה[- - עליו ׁשחּׁשב ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשּבּקבה החלב על חּׁשב טהֹור; הּוא והרי [-דעּתֹו, ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

אכלין.לאוכלו] טמאת מּטּמא זה הרי ,ְֲֳִִֵֵֶַַָֻ

.„Î,וערב ׁשתי הּדֹור ּבהן מּׁשיהל - ׁשּדרכן ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹענבים
אֹותן ׁשלמֹות, ּגרּגרין ּבהם נׁשּתּירּו מׁשקין; טמאת ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֻמּטּמאין
מּׁשּיּטענּו - הּזיתים וכן אכלין. טמאת מּטּמאין [-ּגרּגרין ְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻ

הסוחטתן] הקורה עליהם מׁשקין;יניחו טמאת מּטּמאין ,ְְְִִִַַַֻ
אכלין. טמאת מּטּמאין ׁשלמים, ּגרּגרין ּבהן ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָֻנׁשארּו

.‰Îועגלה ׁשּנׁשחט, הּנסקל וׁשֹור הּכרם, וכלאי ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהערלה,
ּופטר מצרע, וצּפרי ׁשּנערפה, ּבין ׁשּנׁשחטה ּבין ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹערּופה
- והּנֹותר והּפּגּול, אדּמה, ּפרה ּובׂשר ּבחלב, ּובׂשר ְְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֻחמֹור,
טמאת מּטּמאין ּכּלן ּבהניה, אסּורין אּלּו ׁשּכל ּפי על ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻֻאף

ֳִָאכלין.

ב ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

טמאה‡. מקּבלין אינן - הּקרקע מן הּגדלין האכלין ְְְְְֳִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻּכל
קטן ּבׁשרׁש אפּלּו מחּברין, ׁשהן זמן ּכל אבל ׁשּיעקרּו; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻעד

טמאה. מקּבלין אינן - מּמּנּו לחיֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֻׁשּיכֹולין

ׁשּנפׁשח[ענף]יחּור·. ּתאנה ּבקלּפה[נשבר]ׁשל ּומערה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ

לחיֹות יכֹול ׁשּבֹו[לגדול]ׁשאינֹו האכלין ּכל - מּמּנה ְֳִִִֵֶֶֶָָָָָ
יד ּכמֹו האילן ׁשאר יהיה אם ספק, ּבּדבר ויׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָמּטּמאין;

לטומאה] חיבור לא.[- אֹו ׁשּנׁשּבר, הּיחּור ְְִִֶֶַַֹלזה

ּבאּביהן‚. ׁשּיבׁשּו מחוברים]ירקֹות ּכרּוב[בעודן ּכגֹון , ְְְְְִֵֶֶָָ
הרי - ליּבׁשן לּקטן אכלין; טמאת מּטּמאין אינן - ְְְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַַָָָָֻּודלעת

ּכעץ. ויעׂשּו ׁשּייבׁשּו עד ּכׁשהיּו, אכלין ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַָָָהן

ׁשּנפׁשח„. ּכתלּוׁשין;[נשבר]אילן הן הרי - ּפרֹות ּובֹו , ְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
ּכתלּוׁשין. הן הרי - ּפרֹות ּובֹו האילן, יבׁש אם ְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָוכן

ּבאּביהן‰. ׁשּיבׁשּו העץ]ּתאנים על מּטּמאֹות[בעודן , ְְְְִִִֵֵֶֶַָ
ּבמקֹומן. אכלין ְְֳִִַָָֻטמאת

.Â,טמאה מקּבלין אינן - חּיים מּבעלי ׁשהן האכלין ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכל
ּפי על אף - עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשחט ׁשּימּותּו. ְִֵֶַַַַַָָָָעד
מאימתי ודגים טמאה; מקּבלין מפרּכסין, הן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻׁשעדין

ּבהן נֹולד מּׁשּימּותּו. טמאה? בדגים]מקּבלין טרפה,[- ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ
הן אם ספק, ּבּדבר יׁש הרי - מתנדנדין ּכׁשהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָונטמאּו
טמאה מקּבלין אינן אֹו ונטרפּו, הֹואיל ּכמתים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָֻחׁשּובין
המדלּדלין הּבׂשר אֹו האבר יתנדנדּו. ולא ּכאבן ׁשּיּדמּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻעד

לחיֹות יכֹולין ׁשאינן חּיה אֹו להרפא]ּבבהמה אם[- - ְְְִִִִֵֵֶַָָָ
חׁשּובין ׁשהן מּפני ּבמקֹומן, טמאה מקּבלין - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֻֻהכׁשרּו
ּבּׁשחיטה; הכׁשרּו הּבהמה, נׁשחטה ׁשּפרׁש. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכאכל
האבר הכׁשר ׁשהכׁשר ויד זה, לאבר יד ּכמֹו ּכּלּה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻׁשהּבהמה
הּבהמה ּתהיה אם ספק, זה ּבדבר ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכּלֹו,

ּבּה. המדלּדלין ּבׂשר אֹו לאבר יד ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻּבחּייה

.Êהכׁשר ועֹוף, חּיה ּבהמה טומאה]הּׁשֹוחט לקבל ּכל[- ְְְֵֵַַַָָָֻ
ּדם מהן יצא לא אם ,לפיכ ּבּׁשחיטה; ׁשּיצא ּבּדם ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹהּבׂשר
ׁשּלא אכלין ּכל ּכמֹו הכׁשר, צרי ּבׂשרן ּכל הרי ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבּׁשחיטה,

ְְֻהכׁשרּו.

.Áׁשהכׁשרּו אֹו לּקרקע, מחּברין ּכׁשהן ׁשהכׁשרּו ְְְְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָֻֻֻאכלין
ׁשּנעקרּו, אחר ׁשּיכׁשרּו עד הכׁשר; אינֹו - ׁשּבּקרקע ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֻּבּמים
ׁשּנאמר: - מׁשקין ּבׁשאר אֹו הּקרקע מן הּתלּוׁשין ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַָּבמים
הּמים ּכעין הּקרקע מן ׁשּיּתלׁש עד מכׁשיר אינֹו ּכלי", ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ"ּבכל
מכׁשירין. אינן - ּבּקרקע ּונתנן ּבכלי, הּמים ׁשאב ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָׁשּבּכלים.

.Ëּבעציץ[קישוא]קּׁשּות על[נקוב]ׁשּנטעּה אף - והגּדילה , ְְְְִִִִֶַַָָָָ
ׁשהּוא ועציץ טמאה. מקּבלת אינּה לעציץ, חּוץ ׁשּיצאת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּפי
ּבֹו והּנטּוע ּכארץ, הּוא הרי - קטן ׁשרׁש ּבֹו ׁשּיצא ּכדי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹנקּוב
מכׁשירין. אינן מים, בֹו היּו אם וכן טמאה; מקּבל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֻאינֹו

.Èואם טמאה; מקּבל ּבֹו הּנטּוע הרי נקּוב, ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻעציץ
מכׁשירין. ּבתֹוכֹו, מים ְְִִִַַָהיּו

.‡Èּבהן לבקע יכֹולין ׁשהּׁשרׁשים אדמה ּוכלי גללים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכלי
–]ולצאת, שבהם ואף[המים הּזרעים; את מכׁשירין אינן ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

ּכנקּובין. הן הרי נקּובין, ׁשאינן ּפי ְְֲִִִִֵֵֵֶַָעל

.·È,ּכלי חׁשּוב אינֹו - ׂשפתֹו עד עפר ׁשּמלאהּו ְְְִִִֵֶַָָָָָָעציץ
קּבּול.אּל ּכלי ׁשאינֹו ׂשפה, לּה ׁשאין ּכטבלה הּוא הרי א ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

.‚Èעל אף נטמאּו, - האכלין על ׁשּנפלּו טמאין ְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָמׁשקין
וההכׁשר הּטמאה ׁשהרי הּבעלים, ּברצֹון ׁשּלא ׁשּנפלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻּפי

ּבּקרקע יהיּו ׁשּלא והּוא, ּכאחת; בכלי]ּבאין .[אלא ְְְְִִֶַַַַַָֹ

.„Èאדם למאכל ראּוי ׁשאינֹו עד ונסרח, ׁשּנפסד אכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכל
ראּוי ואינֹו ונפסד, ׁשּנסרח מׁשקה וכן טמאה. מקּבל אינֹו -ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
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מכׁשיר, ׁשאינֹו ּכדר טמאה, מקּבל אינֹו - האדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלׁשתּית
יּׁשתה". "אׁשר ֱֲִֶֶֶֶַָׁשּנאמר:

.ÂËׁשּׁשלקֹו בישלו]העֹור עליה[- ׁשחּׁשב והּׁשליה , ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ
עצמן. ּבפני אכלין טמאת מּטּמאין - ְְְְֲֳִִִִִֵַַַַָָָֻלאכילה

.ÊËטמאת מּטּמא אם ספק זה הרי - ׁשּׁשלקֹו חמֹור ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻעֹור
מאּוס ׁשהּוא מּפני מּטּמא, אינֹו אֹו ׁשּׁשלקֹו, מּפני ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאכלין

ְֵַהרּבה.

.ÊÈהּבהמה ׁשּבגללי ּוׂשעֹורין הּבקר ׁשּבגללי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחּטין
לאכילה, עליהן חּׁשב ואם טמאה; מקּבלין אינן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּלּקטן,

אכלין. טמאת ְְֳִִַַָֻמּטּמאֹות

.ÁÈאם - ונסרח נפסד ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא, אכל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּכל
ּכחרׂש ׁשּיבׁש אֹו הּכלב, מּלאכל חרס]נפסל זה[- הרי - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ

זה הרי - לכלב ראּוי הּוא ועדין אדם, מּלאכל נפסל ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹטהֹור;
ּבמקוה. טהרה להן אין ׁשּנטמאּו, האכלין וכל ּכׁשהיה. ְְְְְְֳֳִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָטמא

.ËÈ,טהֹור מהן הּצֹומח הרי - ׁשּזרען טמאים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָזרעים
ּכלה זרעֹו ׁשאין ּבדבר נשאר]ואפּלּו והּוא,[הגרעין ; ְְְֲִֵֶֶַַָָָ

אפּלּו ּבטמאתן, הן הרי - הׁשרׁשה קדם אבל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשהׁשריׁשּו.
ּכלה. ׁשּזרעֹו ְְֶֶַָָָּבדבר

.Îואם אכל; מּתֹורת ּבטלּו לכלים, מחּברין ׁשהן ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻאכלין
והן הֹואיל - הּכלי ּכטמאת מּטּמאין הם הרי הּכלי, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָֻנטמא

ּכעץ. הם הרי עץ, ּתׁשמיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵַַמׁשּמׁשין

.‡Îהרי - ונסרח נפסד ׁשּנטמא ואחר ׁשּנטמא, מׁשקה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכל
לעֹולם הּכלב ידי יֹוצא הּמׁשקה ׁשאין לעֹולם; ּבטמאתֹו ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻזה

משקה] כל מן[מלקק חּוץ טהרה, ׁשּנטמא למׁשקה ואין .ְְְְֳִִֵֶֶַָָָ
מי ׁשּצף ּכיון - ּבמקוה מים הטּביל ׁשאם ּבלבד: ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּמים
וצֹונן ּבצֹונן, חּמין ּומטּבילין טהרּו; עליהם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּמקוה

ּברעים. ויפים ּביפים, ורעים ְְְְְִִִִִַָָָָּבחּמין,

.·Îמלאה ׁשהיא מקצתּה[רטובה]מּקל והטּביל מׁשקין, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
ּכּלּה. את ׁשּיטּביל עד מקצתּה, ׁשעל הּמים טהרּו לא - ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻּבּמקוה

.‚Îהֹואיל - מקוה למי מקצתֹו והּׁשיק ׁשּנטמא, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָׁשלג
ּכּלֹו. טהר מקצתֹו, ְְִַַָָָֻוטהר

.„Îשמרים]הּתמד עם אחר[מים ׁשּנטמא ּבין הּטמא, ְִֵֵֶֶֶַַַַָָ
החמיץ, ׁשּלא עד - טמאים ּבמים ׁשּתּמדֹו ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹׁשּתּמדֹו,

הרימּׁשיקֹו - מּׁשהחמיץ ּכמים; הּוא ׁשהרי ויטהר, ּבמקוה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַ
ּבמקוה. טהרה לֹו ואין ּכיין, ְְְְֳִִֵֶַָָהּוא

.‰Îוכּיֹוצא ויין ּדבׁש ּכגֹון מׁשקין, מלאה ׁשהיתה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָקדרה
ונגע ידֹו את לטמאה הראׁשֹון ּופׁשט ּבּמקוה, ּונתּונה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבהן,

במשקין]ּבּה ּפי[- על אף הּמׁשקין, את מטּמא זה הרי - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָ
ּפי על אף הּמׁשקין, מחמת הּקדרה ונטמאת ּבּמקוה; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָׁשהן
טהֹורה, הּקדרה - מים מלאה היתה מקוה. ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיא
הּמים ואין לעֹולם; חרׂש ּכלי מטּמא הראׁשֹון ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאין

מקוה ּבמי מערבין ׁשהן מּפני טמאים, ע"יׁשּבתֹוכּה -] ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
נטמאתהשקה] - ּבּה ונגע ידֹו את הּטמאה אב ּפׁשט .ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ

חרׂש. ּכלי מטהר הּמקוה ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּקדרה,

.ÂÎׁשפיכּות שופכים]מי ירדּו[מי טמאה. ּבחזקת הן הרי , ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָֻ
מחצה טהֹורין; הן הרי עליהן, רּבּו אם - גׁשמים מי ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעליהן
אימתי? ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ּבין טמא הּכל ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹלמחצה,
וירדּו גׁשמים, מי קדמּו אם אבל ׁשפיכּות; מי ׁשּקדמּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָּבזמן

ׁשהּמׁשקין טמא; הּכל - ׁשפיכּות מּמי ׁשהּוא ּכל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלהן
ׁשהּוא. ּבכל מטּמאין לטהֹורים, ׁשּירדּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָהּטמאין

.ÊÎּגּגֹו את הטיט]הּטֹורף את ּכסּותֹו,[מחליק את והמכּבס ְְְֵֵֶֶַַַַ
ורּבּו עליהם, ּגׁשמים וירדּו מנּטפין, הן [התגברו]והרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָ

טהֹורין. מהן והּנֹוטפין עליהן, גׁשמים מי רּבּו הרי - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּנטיפֹות

.ÁÎוהרי וטבל, האדם, זה ונטמא טהֹור, ׁשמן ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּס
קטן אבר סיכת ּכדי היה אם - ּבׂשרֹו על [-אצבעהּׁשמן ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

וטבלקטנה] טמא, ׁשמן ס קדם. ּכׁשהיה טהֹור הּוא הרי ,ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
מׁשקה מּמּנּו נׁשאר אם אּלא ׁשעליו; הּׁשמן טהר לא -ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

בו]טֹופח הנוגעת האצבע את מרטיב הּׁשמן[- הרי , ֲֵֵֶֶַַ
ּבמעּוטֹו. ּבטל להטּפיח, ּכדי מּמּנּו נׁשאר לא ואם ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֻּבטמאתֹו;

ג ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

ׁשּיכׁשרּו;‡. עד מּטּמאין האכלין ׁשאין ּבארנּו, ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּכבר
טמאה מקּבל אינֹו אדם, למאכל מיחד ׁשאינֹו אכל ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻוׁשּכל

לאדם. ׁשּיחדֹו ְֲִֶַָָעד

לאדם·. מיחד ואינֹו זה, ּבמקֹום לאדם מיחד ׁשהּוא ְְְְְְֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻאכל
מחׁשבה צרי אינֹו ּבֹו, מיחד ׁשהּוא ּבמקֹום - אחר ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻּבמקֹום
מחׁשבה צרי ּבֹו, מיחד ׁשאינֹו ּובמקֹום לאדם; ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָֻליחדֹו
ׁשּסֹופֹו אכל וכל טמאה. יקּבל ּכ ואחר לאדם, ְְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֻליחדֹו

הכׁשר. צרי אינֹו וכלים, אדם ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָלטּמא

הכׁשר‚. ׁשּצריכין אכלין צריכין[לטומאה]יׁש ואינן ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶָָ
צריכין[לאכילה]מחׁשבה ואינן מחׁשבה ׁשּצריכין ויׁש , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

צריכין ׁשאינן ויׁש והכׁשר, מחׁשבה ׁשּצריכין ויׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהכׁשר,
המיחדין האכלין ּכל ּכיצד? הכׁשר. ולא מחׁשבה ְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֻלא
מחׁשבה. צריכין ואינן הכׁשר, צריכין - מקֹום ּבכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָלאדם
טמאים ודגים מקֹום, ּבכל טהֹורים וחגבים טהֹורים ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָּדגים

לא מיחדין הם הרי - ּבּכפרים טמאים ּוצריכיןוחגבין דם, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֻ
טהֹורה ּבהמה חלב וכן מחׁשבה; צריכין ואין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהכׁשר
מקֹום. ּבכל מחׁשבה, צרי ואינֹו הכׁשר צרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּמתה
ּבין - החי מן הּפֹורׁש ּבׂשר והכׁשר: מחׁשבה צריכין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָואּלּו
העֹוף ונבלת העֹוף; מן ּבין הּבהמה, מן ּבין האדם, ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָמן
ׁשהכׁשר ּפי על אף - ּבּכפרים ׁשחּוטה ּבהמה וחלב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהּטמא;
ּכל ּוׁשאר הּמחׁשבה; אחר ׁשני הכׁשר צרי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבּׁשחיטה,

ׁשמרקעין ּכגֹון הּׂשדה חריפים]ירקֹות והּבצלים[בצלים , ְְְְְְִִֶַַַַָָָ
- קטּנים ודגים החגבים וכן והּפטרּיֹות, ּביֹותר, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָהּקׁשים

עלׁשין ּבּכפרים. מחׁשבה ירק]צריכין לבהמה,[מין ׁשּזרען ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ
ׁשּיחׁשב עד טמאה, מקּבלין אינן - לאדם עליהן ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻונמל

ׁשּמחׁשבת ׁשּיּתלׁשּו; אחר אינּה[בשעת]עליהן חּבּור ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
והדיחן לבהמה ׁשּלּקטן עלׁשין ונמל[במים]מחׁשבה. , ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ

ּכל וכן הּמחׁשבה; אחר ׁשני הכׁשר צריכֹות - לאדם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעליהן
האלל ּבהן. שנפשט]ּכּיֹוצא בעור הדבוק בשר אם[שאריות - ֲִֵֶַָָָ

חּׁשב לא ואם אכלין; טמאת מקּבל לאכילה, עליו ְְְֲֳִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻחּׁשב
העצמֹות וכן טמאה. מקּבל ואינֹו ּכעץ הּוא הרי ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵַָָָָָֻעליו,
הּקרנים מן הרּכין והּמקֹומֹות והּגידין, ּבּבׂשר, ְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָָָֻהמחּברין
מן הרּכים והּמקֹומֹות והּנֹוצה, והּכנפים הּטלפים, ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָּומן
מחׁשבה צריכין - ּבּבׂשר הּמבלעין החרטֹום ּומן ְְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָָָָֻהּצּפרנים
נבלת הכׁשר: ולא מחׁשבה לא צריכין ׁשאין ואּלּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹוהכׁשר.
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וחלב הּטהֹור, העֹוף ונבלת מקֹום, ּבכל טהֹורה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָּבהמה
מחׁשבה, צרי מאּלּו אחד אין - ּבּכרּכים טמאה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבהמה
מּפני הכׁשר, צריכין ואינן אדם; למאכל מיחדין ׁשהן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻלפי
טמאה המטּמא וכל ּבכזית, וכלים אדם לטּמא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשּסֹופן
ואין מחׁשבה, צריכין ואּלּו הכׁשר. צרי אינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָחמּורה,
ּבהמה ונבלת ּבּכפרים, הּטהֹור העֹוף נבלת הכׁשר: ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָצריכין
אבל מּכזית; ּפחֹות על ׁשחּׁשב והּוא, מקֹום; ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָטמאה

הּוא. טמאה אב ְְִַַָֻּכזית,

ׁשנים„. ּבּה וׁשחט לנכרי, טמאה ּבהמה ׁשּׁשחט ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָיׂשראל
וושט] ׁשהיא[קנה זמן ּכל אכלין טמאת מּטּמאה זֹו הרי -ְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָֻ

ׁשחטּה יׂשראל ׁשהרי - מחׁשבה צריכה ואינּה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמפרּכסת;
צריכה ואינּה מּזֹו; ּגדֹולה מחׁשבה ל ואין הּגֹוי, ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלאכילת
אחד, ּבּה ׁשחט חמּורה. טמאה לטּמא ׁשּסֹופּה לפי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהכׁשר,

ׁשּנחרּה חד]אֹו וכן[בכלי אכלין. טמאת מּטּמאה אינּה - ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָֻ
רב אֹו ׁשנים ּבּה וׁשחט ליׂשראל, טהֹורה ּבהמה ׁשּׁשחט ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּגֹוי
מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל אכלין טמאת מּטּמאה - ְְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻׁשנים
אינּה - נחרּה אֹו אחד, ּבּה ׁשחט הכׁשר; צריכה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָואינּה

הּנבלֹות. ּכׁשאר היא והרי אכלין, טמאת ְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָֻמּטּמאה

חּׁשב‰. ּכ ואחר ּבהמה, ׁשל החי מן מאבר ּבׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהחֹות
אינֹו - חתכֹו ּכ ואחר עליו, חּׁשב הכׁשר. צרי - ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָעליו
וכל ּכנבלה, חמּורה טמאה ׁשּמטּמא מּפני הכׁשר; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻצרי

הכׁשר. צרי אינֹו חמּורה טמאה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻהמטּמא

.Â,עליו ׁשחּׁשב טמאה ּבהמה מּנבלת מּכזית ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּפחֹות
צרי הּכל אין - אחרים מאכלים ּכביצה עליו ְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹוהׁשלים
הׁשלימֹו אם הּביצה, ׁשּבכלל מּכזית ּופחֹות הֹואיל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָהכׁשר;
ּבהמה מּנבלת ּכזית וכן חמּורה. טמאה מטּמא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻלכזית,
ׁשהׁשלים עד ּבבצק אֹותֹו וחּפה עליה, ׁשחּׁשב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָטמאה

ו הֹואיל - זהלכביצה הרי הּבצק, מּפני ּבמּגע מטּמא אינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
וכל הֹואיל הכׁשר, צרי הּזה הּבצק ואין מחׁשבה. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָצרי
אף ׁשּבתֹוכֹו; נבלה ּכזית מּפני ּבמּׂשא מטּמא הּזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּׁשעּור
טמאה לטּמא סֹופֹו הרי ּבמּגע, מטּמא ׁשאינֹו ּפי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֻעל

הכׁשר. צרי אין לפיכ ְְֲִִֵֵֶָָָחמּורה;

.Êּכביצה עליו ׁשהׁשלים הּמת, מּבׂשר מּכזית ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּפחֹות
אצל הּכל ּבטל ׁשהרי מחׁשבה, צרי הּכל - אכלין ְֲֲֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּׁשאר
ׁשּבכללֹו. הּמת ּבׂשר מּפני הכׁשר, צרי הּכל ואין אדם; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכל

.Áטמאה מטּמא הּכל - ּבבצק ׁשחּפהּו הּמת, מן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻּכזית
ֲָחמּורה.

.Ëחּׁשב אם - לכלבים להאכילֹו חי מאדם ּבׂשר ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהחֹות
הכׁשר. צרי ואינֹו מחׁשבה צרי זה הרי אדם, למאכל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָעליו

.Èלגת ׁשּנפל השמן]ּגֹוזל ׁשהּגת[בית ּפי על אף - ומת , ְִֵֶֶַַַַַַָָָ
מחׁשבה[בעיר]ּבּמדינה צרי ּולפיכ ּבּגת, נמאס הרי - ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָ

זה[לאכילה] הרי - לנכרי להאכילֹו ּכׁשהעלהּו עליו חּׁשב .ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
עליו חּׁשב אדם; למאכל עליו חּׁשב ׁשהרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמּטּמא,
ׁשחּׁשב זה היה אכלין. טמאת מּטּמא אינֹו לכלב, ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻלהאכילֹו
טהֹור; זה הרי וקטן, ׁשֹוטה חרׁש לאדם להאכילֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָעליו

ׁשּיׁש[החרש]העלהּו - טמא זה הרי לאדם, להאכילֹו ּכדי ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מחׁשבה. להם ואין מעׂשה, ְֲֲֵֶֶֶַַָָָָלהם
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ׁשהן;‡. ּכל עצמן, לטמאת לטמאה? אכלין ׁשעּור ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָֻֻּכּמה
האכל "מּכל ׁשּנאמר: - מּטּמא חרּדל, אֹו ׁשמׁשם ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻאפּלּו
אחר אכל מטּמא טמא אכל ואין ׁשהּוא. ּכל יאכל", ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאׁשר
קלּפתּה. ּבלא ּכביצה ּבֹו ׁשּיהיה עד - ידים אֹו מׁשקין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹו
ּכביצה ׁשּיאכל עד נפסל אינֹו - טמאים אכלין האֹוכל ְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹוכן

ּפרס. חצי הּוא וזה ְְֱֲִֶֶָָּומחצה,

אפּלּו·. ׁשהן; ּבכל ּומטּמאין ׁשהן, ּכל מּטּמאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמׁשקין
ּבכלים, אֹו ּבאכלין, ׁשּנגעה ּכחרּדל טמאים מׁשקין ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָטּפת
הּׁשֹותה אין כן, ּפי על ואף נטמאּו. - אחרים ּבמׁשקין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַאֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו רביעית, ׁשּיׁשּתה עד נפסל, טמאין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמׁשקין

הּגוּיה‚. את לפסל מצטרפין הּמׁשקין האדם]ּכל ,[גוף ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ
טמאת לטּמא לכביצה, מצטרפין האכלין וכל ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵַַָָָָָֻלרביעית.
עם חּטה אפּלּו הּגוּיה; את לפסל ּפרס, ּולכחצי ְְְְֲֲֳִִִִִִִֶַַָָָָֹאכלים,
הּכל - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּובׂשר ּתאנה עם ּבצק, עם ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹקמח

ְִֵָמצטרף.

והאלל„. והּתבלין והּמרק ּבּבׂשר, המחּבר [שאריותהעֹור ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָָֻ
שנפשט] בעור הדבוק עליובשר חּׁשב ׁשּמקצתֹו ּפי על אף ,ְִִִֵֶַַָָָ

ּפלטּתּו[לאכילה] מקצתֹו עליו, חּׁשב לא [השאירהּומקצתֹו ְְְִִִֵַָָָָָֹ
סּכיןשאריות] ּפלטּתּו ּומקצתֹו שנותרוחּיה [שאריות ְְִִַַַָָָ

בסכין] והּגידיםכשחתכו ּבּבׂשר, המחּברין והעצמֹות ,ְְְֲִִִַַַָָָָָֻ
הּקרני מן הרּכין והּנֹוצה,והּמקֹומֹות והּכנפים והּטלפים, ם ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַַַָָָָ

הּמבלעין החרטֹום ּומן הּצּפרנים מן הרּכין ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָֻוהּמקֹומֹות
ּומצטרפין ּומטּמאין מּטּמאין מאּלּו אחד ּכל - ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבּבׂשר

ּפרס. לכחצי אֹו ְְְֲִִֵַָָלכביצה,

אינן‰. - ונתמעטּו ּבחּמה, ׁשהּניחן טמאין אכלין ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכביצה
מן וכעדׁשה הּנבלה מן אֹו הּמת מן ּכזית וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָמטּמאין;

טהֹורין. - ונתמעטּו ּבחּמה, ׁשהּניחן ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָהּׁשרץ

.Âונֹותר ודם חלב זמנן]ּכזית אחר הקדשים ּופּגּול[מן ְְְִִֵֶַָָ
במחשבה] שנפסלו אין[קדשים - ונתמעטּו ּבחּמה, ְְֲִִִֵֶַַַָָׁשהּניחן

לכמֹות חזרּו - ונתּפחּו ּבּגׁשמים, הּניחן ּכרת. עליהן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָחּיבין
לאּסּור. ּבין קּלה, לטמאה ּבין חמּורה, לטמאה ּבין ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֻֻׁשהיּו,

.Êבצלים ּובני בצלים תלושין]עלי בצלים ׁשהן[עלי ְְְֲִִֵֵֵֶָָ
היּו ואם ׁשהן; ּכמֹות מׁשּתערין ריר, ּבהן יׁש אם - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָחלּולין

חללן. את ממע וריקנין, ְְֲֲִִֵֵֶַָָָחלּולין

.Áספּגנין יׁש[כספוג]ּפת ואם ׁשהיא; ּכמֹות מׁשּתערת , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֻ
חללה. את ממע חלל, ְֲֵֶַָָָָָלּה

.Ëׁשּנתּפח העגל -[בבישול]ּבׂשר ׁשּנתמעט זקנה ּובׂשר , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשהן. ּכמֹות ְְֲִִֵֶַמׁשּתערין

.Èהּמתקרקׁשין והּׁשקד והּתמרה מחמתהאגֹוז [מקשקשים ְְְְְְֱִִֵַַַַָָָָ
ׁשהן.יובשם] ּכמֹות מׁשּתערין ,ְְֲִִֵֶַ

.‡Èהיּו זה; עם זה מצטרפין ׁשוין, וׁשעּורֹו ׁשּטמאתֹו ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָֻּכל
- טמאתן לא אבל ׁשעּורן ׁשעּורן, לא אבל ׁשוין ְְֲֲִִִָָָָָָָָָֹֹֻֻטמאתן
טמאתן ּכיצד ׁשּבהן. ּכּקל לטּמא ואפּלּו מצטרפין, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻאין
ולא ׁשעּורֹו ׁשּלֹו; ורקב הּמת ּבׂשר ּכגֹון ׁשעּורן? לא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹאבל

ּבׂשר ּכגֹון -]טמאתֹו, צרי[האדם ואין הּנבלה. ּובׂשר הּמת ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֻ
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וחלב הּטהֹור, העֹוף ונבלת מקֹום, ּבכל טהֹורה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָּבהמה
מחׁשבה, צרי מאּלּו אחד אין - ּבּכרּכים טמאה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבהמה
מּפני הכׁשר, צריכין ואינן אדם; למאכל מיחדין ׁשהן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻלפי
טמאה המטּמא וכל ּבכזית, וכלים אדם לטּמא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשּסֹופן
ואין מחׁשבה, צריכין ואּלּו הכׁשר. צרי אינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָחמּורה,
ּבהמה ונבלת ּבּכפרים, הּטהֹור העֹוף נבלת הכׁשר: ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָצריכין
אבל מּכזית; ּפחֹות על ׁשחּׁשב והּוא, מקֹום; ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָטמאה

הּוא. טמאה אב ְְִַַָֻּכזית,

ׁשנים„. ּבּה וׁשחט לנכרי, טמאה ּבהמה ׁשּׁשחט ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָיׂשראל
וושט] ׁשהיא[קנה זמן ּכל אכלין טמאת מּטּמאה זֹו הרי -ְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָֻ

ׁשחטּה יׂשראל ׁשהרי - מחׁשבה צריכה ואינּה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמפרּכסת;
צריכה ואינּה מּזֹו; ּגדֹולה מחׁשבה ל ואין הּגֹוי, ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלאכילת
אחד, ּבּה ׁשחט חמּורה. טמאה לטּמא ׁשּסֹופּה לפי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהכׁשר,

ׁשּנחרּה חד]אֹו וכן[בכלי אכלין. טמאת מּטּמאה אינּה - ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָֻ
רב אֹו ׁשנים ּבּה וׁשחט ליׂשראל, טהֹורה ּבהמה ׁשּׁשחט ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּגֹוי
מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל אכלין טמאת מּטּמאה - ְְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻׁשנים
אינּה - נחרּה אֹו אחד, ּבּה ׁשחט הכׁשר; צריכה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָואינּה

הּנבלֹות. ּכׁשאר היא והרי אכלין, טמאת ְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָֻמּטּמאה

חּׁשב‰. ּכ ואחר ּבהמה, ׁשל החי מן מאבר ּבׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהחֹות
אינֹו - חתכֹו ּכ ואחר עליו, חּׁשב הכׁשר. צרי - ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָעליו
וכל ּכנבלה, חמּורה טמאה ׁשּמטּמא מּפני הכׁשר; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻצרי

הכׁשר. צרי אינֹו חמּורה טמאה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻהמטּמא

.Â,עליו ׁשחּׁשב טמאה ּבהמה מּנבלת מּכזית ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּפחֹות
צרי הּכל אין - אחרים מאכלים ּכביצה עליו ְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹוהׁשלים
הׁשלימֹו אם הּביצה, ׁשּבכלל מּכזית ּופחֹות הֹואיל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָהכׁשר;
ּבהמה מּנבלת ּכזית וכן חמּורה. טמאה מטּמא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻלכזית,
ׁשהׁשלים עד ּבבצק אֹותֹו וחּפה עליה, ׁשחּׁשב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָטמאה

ו הֹואיל - זהלכביצה הרי הּבצק, מּפני ּבמּגע מטּמא אינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
וכל הֹואיל הכׁשר, צרי הּזה הּבצק ואין מחׁשבה. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָצרי
אף ׁשּבתֹוכֹו; נבלה ּכזית מּפני ּבמּׂשא מטּמא הּזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּׁשעּור
טמאה לטּמא סֹופֹו הרי ּבמּגע, מטּמא ׁשאינֹו ּפי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֻעל

הכׁשר. צרי אין לפיכ ְְֲִִֵֵֶָָָחמּורה;

.Êּכביצה עליו ׁשהׁשלים הּמת, מּבׂשר מּכזית ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּפחֹות
אצל הּכל ּבטל ׁשהרי מחׁשבה, צרי הּכל - אכלין ְֲֲֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּׁשאר
ׁשּבכללֹו. הּמת ּבׂשר מּפני הכׁשר, צרי הּכל ואין אדם; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכל

.Áטמאה מטּמא הּכל - ּבבצק ׁשחּפהּו הּמת, מן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֻּכזית
ֲָחמּורה.

.Ëחּׁשב אם - לכלבים להאכילֹו חי מאדם ּבׂשר ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהחֹות
הכׁשר. צרי ואינֹו מחׁשבה צרי זה הרי אדם, למאכל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָעליו

.Èלגת ׁשּנפל השמן]ּגֹוזל ׁשהּגת[בית ּפי על אף - ומת , ְִֵֶֶַַַַַַָָָ
מחׁשבה[בעיר]ּבּמדינה צרי ּולפיכ ּבּגת, נמאס הרי - ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָ

זה[לאכילה] הרי - לנכרי להאכילֹו ּכׁשהעלהּו עליו חּׁשב .ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
עליו חּׁשב אדם; למאכל עליו חּׁשב ׁשהרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמּטּמא,
ׁשחּׁשב זה היה אכלין. טמאת מּטּמא אינֹו לכלב, ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻלהאכילֹו
טהֹור; זה הרי וקטן, ׁשֹוטה חרׁש לאדם להאכילֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָעליו

ׁשּיׁש[החרש]העלהּו - טמא זה הרי לאדם, להאכילֹו ּכדי ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מחׁשבה. להם ואין מעׂשה, ְֲֲֵֶֶֶַַָָָָלהם

שישי יום

ד ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

ׁשהן;‡. ּכל עצמן, לטמאת לטמאה? אכלין ׁשעּור ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָֻֻּכּמה
האכל "מּכל ׁשּנאמר: - מּטּמא חרּדל, אֹו ׁשמׁשם ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻאפּלּו
אחר אכל מטּמא טמא אכל ואין ׁשהּוא. ּכל יאכל", ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאׁשר
קלּפתּה. ּבלא ּכביצה ּבֹו ׁשּיהיה עד - ידים אֹו מׁשקין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹו
ּכביצה ׁשּיאכל עד נפסל אינֹו - טמאים אכלין האֹוכל ְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹוכן

ּפרס. חצי הּוא וזה ְְֱֲִֶֶָָּומחצה,

אפּלּו·. ׁשהן; ּבכל ּומטּמאין ׁשהן, ּכל מּטּמאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמׁשקין
ּבכלים, אֹו ּבאכלין, ׁשּנגעה ּכחרּדל טמאים מׁשקין ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָטּפת
הּׁשֹותה אין כן, ּפי על ואף נטמאּו. - אחרים ּבמׁשקין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַאֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו רביעית, ׁשּיׁשּתה עד נפסל, טמאין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמׁשקין

הּגוּיה‚. את לפסל מצטרפין הּמׁשקין האדם]ּכל ,[גוף ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ
טמאת לטּמא לכביצה, מצטרפין האכלין וכל ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵַַָָָָָֻלרביעית.
עם חּטה אפּלּו הּגוּיה; את לפסל ּפרס, ּולכחצי ְְְְֲֲֳִִִִִִִֶַַָָָָֹאכלים,
הּכל - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּובׂשר ּתאנה עם ּבצק, עם ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹקמח

ְִֵָמצטרף.

והאלל„. והּתבלין והּמרק ּבּבׂשר, המחּבר [שאריותהעֹור ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָָֻ
שנפשט] בעור הדבוק עליובשר חּׁשב ׁשּמקצתֹו ּפי על אף ,ְִִִֵֶַַָָָ

ּפלטּתּו[לאכילה] מקצתֹו עליו, חּׁשב לא [השאירהּומקצתֹו ְְְִִִֵַָָָָָֹ
סּכיןשאריות] ּפלטּתּו ּומקצתֹו שנותרוחּיה [שאריות ְְִִַַַָָָ

בסכין] והּגידיםכשחתכו ּבּבׂשר, המחּברין והעצמֹות ,ְְְֲִִִַַַָָָָָֻ
הּקרני מן הרּכין והּנֹוצה,והּמקֹומֹות והּכנפים והּטלפים, ם ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַַַָָָָ

הּמבלעין החרטֹום ּומן הּצּפרנים מן הרּכין ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָֻוהּמקֹומֹות
ּומצטרפין ּומטּמאין מּטּמאין מאּלּו אחד ּכל - ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבּבׂשר

ּפרס. לכחצי אֹו ְְְֲִִֵַָָלכביצה,

אינן‰. - ונתמעטּו ּבחּמה, ׁשהּניחן טמאין אכלין ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכביצה
מן וכעדׁשה הּנבלה מן אֹו הּמת מן ּכזית וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָמטּמאין;

טהֹורין. - ונתמעטּו ּבחּמה, ׁשהּניחן ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָהּׁשרץ

.Âונֹותר ודם חלב זמנן]ּכזית אחר הקדשים ּופּגּול[מן ְְְִִֵֶַָָ
במחשבה] שנפסלו אין[קדשים - ונתמעטּו ּבחּמה, ְְֲִִִֵֶַַַָָׁשהּניחן

לכמֹות חזרּו - ונתּפחּו ּבּגׁשמים, הּניחן ּכרת. עליהן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָחּיבין
לאּסּור. ּבין קּלה, לטמאה ּבין חמּורה, לטמאה ּבין ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֻֻׁשהיּו,

.Êבצלים ּובני בצלים תלושין]עלי בצלים ׁשהן[עלי ְְְֲִִֵֵֵֶָָ
היּו ואם ׁשהן; ּכמֹות מׁשּתערין ריר, ּבהן יׁש אם - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָחלּולין

חללן. את ממע וריקנין, ְְֲֲִִֵֵֶַָָָחלּולין

.Áספּגנין יׁש[כספוג]ּפת ואם ׁשהיא; ּכמֹות מׁשּתערת , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֻ
חללה. את ממע חלל, ְֲֵֶַָָָָָלּה

.Ëׁשּנתּפח העגל -[בבישול]ּבׂשר ׁשּנתמעט זקנה ּובׂשר , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשהן. ּכמֹות ְְֲִִֵֶַמׁשּתערין

.Èהּמתקרקׁשין והּׁשקד והּתמרה מחמתהאגֹוז [מקשקשים ְְְְְְֱִִֵַַַַָָָָ
ׁשהן.יובשם] ּכמֹות מׁשּתערין ,ְְֲִִֵֶַ

.‡Èהיּו זה; עם זה מצטרפין ׁשוין, וׁשעּורֹו ׁשּטמאתֹו ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָֻּכל
- טמאתן לא אבל ׁשעּורן ׁשעּורן, לא אבל ׁשוין ְְֲֲִִִָָָָָָָָָֹֹֻֻטמאתן
טמאתן ּכיצד ׁשּבהן. ּכּקל לטּמא ואפּלּו מצטרפין, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻאין
ולא ׁשעּורֹו ׁשּלֹו; ורקב הּמת ּבׂשר ּכגֹון ׁשעּורן? לא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹאבל

ּבׂשר ּכגֹון -]טמאתֹו, צרי[האדם ואין הּנבלה. ּובׂשר הּמת ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֻ
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ּכגֹון ּבטמאה, ולא ּבׁשעּור לא ׁשוין היּו לא ׁשאם ְְְְְִִִֶַָָָֹֹֹֻלֹומר,
מצטרפין. ׁשאין - הּׁשרץ ּובׂשר הּנבלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבׂשר

.·Èאינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, ׁשעּורן - טמאים ְֳִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאכלין
אינֹו טמא אכל ׁשּכל ׁשוה, וטמאתן ּבכביצה; אּלא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻמטּמא
לפיכ כלים. ולא אדם, מטּמא ואינֹו ּבמּגע, אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹמטּמא
אכל ּביצה ּכחצי ּכיצד? ׁשּבׁשניהן. ּכּקל לטּמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמצטרפין
זה הרי - ּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּביצה וכחצי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹראׁשֹון
ׁשני אכל ּביצה ּכחצי ּפסלּה. ּבתרּומה, נגע ואם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשני;
ׁשליׁשי. זה הרי - ּבזה זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּביצה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹוכחצי
וחצי ראׁשֹון אכל ּביצה חצי אפּלּו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹוכן
הּכל הרי - ּבזה זה ׁשּבללן קדׁש ׁשל רביעי אכל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּביצה

ְִִרביעי.

.‚Èּבזה זה ׁשּבללן ׁשני אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
חּלקן ראׁשֹון; הּכל חלקים]- לשני ׁשני.[- מהן אחד ּכל , ְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּפסלּוהּו; ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על לעצמֹו וזה לעצמֹו זה ְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָנפל
ׁשני. עׂשּוהּו ּכאחד, ׁשניהן ְְְִֵֵֶֶָָָנפלּו

.„Èּבזה זה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּוכביצה ׁשני אכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּכביצה
לעצמֹו זה נפל ׁשליׁשי. מהם אחד ּכל חּלקן, ׁשני; הּכל -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשניהן נפלּו ּפסלּוהּו; לא ּתרּומה, ׁשל ּכּכר על לעצמֹו ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹוזה

ׁשליׁשי. ׁשעׂשּוהּו מּפני ּפסלּוהּו, - ְְְְִִִֵֶַַָָּכאחת

.ÂËזה ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ּוכביצה ראׁשֹון אכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹּכביצה
ׁשהּׁשליׁשי - ׁשני וזה ׁשני זה חּלקן, ראׁשֹון; הּכל - ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבזה

ׁשני. נעׂשה ּבראׁשֹון, ֲִִֵֶַַָָָׁשּנגע

.ÊËׁשני אכל ביצים וכׁשּתי ראׁשֹון, אכל ביצים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֹֹּכׁשּתי
ראׁשֹון; מהן אחד ּכל לׁשנים, חּלקן ראׁשֹון. הּכל - ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבללן
וכן ׁשני. מהן אחד ּכל ארּבעה, אֹו חלקים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹחּלקן
ׁשּבללן ׁשליׁשי אכל ביצים וכׁשּתי ׁשני, אכל ביצים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹּכׁשּתי
לׁשלׁשה ׁשני; מהן אחד ּכל לׁשנים, חּלקן ׁשני. הּכל -ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשליׁשי. מהן אחד ּכל ְְְִִֵֶֶַָָָָּולארּבעה,

ה ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

לאכל,‡. הּסמּוכין הרּכין העצים הן האכלין, ְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָֹידֹות
והאּגסים תאנים עקצי ּכמֹו האילן, מן ּבהן נתלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשהאכל
מּדברים ּבהן וכּיֹוצא הּגלעינין, וכן האׁשּכֹול; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּוקצה
ׁשעל הּקלּפה הם האכלין, וׁשֹומרי להן. צרי ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהאכל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותֹו; ׁשֹומרת ׁשהיא ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹהאכל

ולא·. ּומטּמא, מּטּמא - ׁשֹומר ואינֹו יד, ׁשהּוא ְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹּכל
טומאה]מצטרף לשיעור ּפי[- על אף ׁשֹומר, ׁשהּוא וכל ; ְְִִֵֵֶַַָֹ

ׁשֹומר לא ׁשאינֹו וכל ּומצטרף; ּומּטּמא מטּמא - יד ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשאינֹו
ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין מטּמא, ולא מּטּמא אינֹו - יד ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹולא
נגעה ׁשאם מצטרף? ואינֹו ּומטּמא, מּטּמא ּכיצד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמצטרף.
טמאה נגעה ואם ּבֹו; הּתלּוי האכל נטמא ּבּיד, ְְְְְִִֶַַָָָָָָָָֹֻֻטמאה
האכל, עם מצטרפת הּיד ואין הּיד. נטמאת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאכל,
ׁשֹומר, היה אם אבל ּפרס; לחצי אֹו לכביצה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָלהׁשלימֹו

ּפרס. ולחצי לכביצה מצטרף זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָהרי

להכׁשר‚. יד יׁש ּכ לטמאה, ׁשּיד לקבלתּכׁשם -] ְְְְְֵֵֵֶֶָָָָֻ
ּבֹו;טומאה] הּתלּוי האכל ּכל הכׁשר הּיד, הכׁשר ׁשאם -ְְִֶֶַַַַָָָָֹֻֻ

מּכזית לפחֹות יד מכזית]ויׁש פחות האוכל ויׁש[אפי' , ְְְְִִֵֵַָָ

מּכפֹול לפחֹות שעועית]ׁשֹומר סוג - פול של וׁשֹומר[מגודל . ְְְִֵֵָ
האכל.[לשנים]ׁשחּלקֹו עם מצטרף אינֹו , ְְִִִֵֵֶֶָָֹ

ּכׁשהן„. האכלין עם מּטּמאין ׁשהן אכלין לׁשֹומרי ְְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומּנין
- יּזרע" אׁשר זרּוע זרע ּכל "על ׁשּנאמר: ּבהן? ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻמחּברין
ּבׂשעירן חּטים לזריעה, מֹוציאין אדם ׁשּבני ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָּכדר

והּוא[קליפתן] ּבקלּפיהן; ועדׁשים ּבקלּפיהן, ּוׂשעֹורין ,ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָ
הּׁשֹומרין. לׁשאר ְְִִִַַָהּדין

ּכׁשהן‰. ּומטּמאֹות מּטּמאֹות ׁשהן האכלין לידֹות ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָּומּנין
לכל - לכם" הּוא "טמא ׁשּנאמר: האכל? עם ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻמחּברין

ְְֵֶֶָׁשּבצרכיכם.

.Âיין]לּגת[ענבים]הּבֹוצר ידֹות;[לעשותם לֹו אין - ֵֵַַַָ
ׁשּמֹוצץ מּפני ּבּיד, צר לֹו אין הּמׁשקה.[היד]ׁשהרי את ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

.Êלסּכּו לסוכתו]הּקֹוצר אינֹו[- ׁשהרי ידֹות; לֹו אין - ְֲִֵֵֵֵֶַָ
לּיד. ִַָָצרי

.Áׁשּבססן האכלין ידֹות טהֹורין.[ריסקם]ּכל ּבּגרן, ְְְֳִִֶֶַָָָָָֹ

.Ëקטן]ּפסיגה ׁשרּקנּה[אשכול אׁשּכֹול ,[מענביה]ׁשל ְְְִִֶֶֶָָ
לאֹותֹו יד זה הרי - אחד ּגרּגר ּבּה נׁשּתּיר ואם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹורה;

ׁשרביט וכן טמאה. ּומקּבלת ׁשרּקנֹו,[אשכול]ּגרּגר, ּתמרה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
קטנּיֹות ׁשרביט וכן טמא. אחת, ּתמרה ּבֹו ׁשּיר ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָטהֹור;

טמאה. מקּבל אחד, ּגרּגר ּבֹו ׁשּיר טהֹור; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשרּקנֹו,

.Èׁשֹומר ּגּבי על ׁשֹומר אין עללעֹולם קליפה [כגון ְֵֵֵֵַַָ
הּואקליפה] לאכל, הּסמּו ּבלבד אחד ׁשֹומר אּלא ;ְִֵֶֶֶַַָָָָֹ

עּמֹו. ְִֶַָהּנחׁשב

.‡Èּפנימית ּבבצל: קלּפֹות הנאכל]ׁשלׁש ּבין[הבצל - ְְְִִִֵָָָֹ
קדּורה ּבין אמצעית[חתוכה]ׁשלמה מצטרפת; [שאינה, ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

מצטרפת;נאכלת] אינּה קדּורה מצטרפת, ׁשלמה -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
טהֹורה. ,ּכ ּובין ּכ ּבין - ְִֵֵַָָָָהחיצֹונה

.·Èמּפני ּומצטרפֹות, ּומטּמאֹות מּטּמאֹות הּקלּפין ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָּכל
תּורמּוסין ּוקלּפי פֹולין קלּפי ׁשֹומר. קטנית]ׁשהן מין -]- ְְְִִִִֵֵֵֵֶ

נׁשאר ואם מּטּמאין; לאכלין, ּכנסן מּטּמאין; אינן ְְְְְְֳִִִִִִִֵַַַָָָָָָָזרקן,
אף - מלפפֹון קלּפי מּטּמאין. ּכ ּובין ּכ ּבין - אכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבהן
אכלין. טמאת מּטּמאֹות הּמלפפֹון, מּתֹו ּבהן ׁשאין ּפי ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַָָָֻעל
עּמהן; מצטרפת קלּפתן יבׁשין, ׁשהן ּבזמן - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּׂשעֹורין
לחה ּבין - החּטה אבל מצטרפת. אין לחין, ׁשהן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּובזמן

מצטרפת. קלּפתּה יבׁשה, ְְְִִֵֵֶֶָָָָּבין

.‚È,מצטרפֹות ולא ּומטּמאֹות מּטּמאֹות - הּגרעינין ְְְְְְְִִִִַַַַָָֹּכל
הרטב מּגלעינת ורך]חּוץ רטוב ּתמרה[תמר ׁשל אבל ; ְְֲִִֶֶַַָָָָֹ

מצטרף. אין ְְִֵֵֵָָיבׁשה,

.„Èלתמר]החֹותל הגרעין שבין ׁשל[קרום הּגרעינה ׁשעל ְִֶֶַַַַָָ
מּפני - מצטרף היבׁשה, ּגרעינת וׁשעל מצטרף; אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹרטב,

ּכאכל. נחׁשב ּבאכל, ּדבק ְְֵֶֶֶֶָָָֹֹׁשהּוא

.ÂËמקצתּה ׁשּיצאת רטב ׁשל לתמר]ּגרעינה ּכל[מחוץ - ְְִִֶֶֶַָָָָָָֹ
ׁשּיׁש עצם וכן מצטרף. אינֹו והּיֹוצא מצטרף, האכל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּכנגד
מּצד הּבׂשר עליו היה מצטרף. הּבׂשר ׁשּכנגד ּכל ּבׂשר, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָעליו
חלל עד הּבׂשר ׁשּתחת העצם אּלא מּמּנּו מצטרף אין ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחד,
הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין חלל, לעצם היה לא ואם ְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹהעצם;

האזֹוב מצטרפת]ּכעבי העצם מן דקה העצם[שכבה ּוׁשאר , ְֳִֵֶֶָָָָ
חׁשּובין. הן ׁשֹומר ּכמֹו לּבׂשר ׁשהעצמֹות מצטרף, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאין

iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.ÊËהירך]קּולית -[עצם ּכפֹול אפּלּו ּבׂשר, עליה ׁשהיה ְֲִִֶֶָָָָָָ
לטמאה. ּכּלּה את ְְֵֶָָֻֻּגֹורר

.ÊÈׁשּׁשלקן ּפי על אף - תמרה וגרעיני זיתים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּגלעיני
מּטּמאין.[בישלן] אין ְֳִִִֵַָָלאכלין,

.ÁÈאין לאכלין, ׁשּכנסן ּפי על אף - חרּובין ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָּגלעיני
מּטּמאין. לאכלין, ׁשלקן ְְְֳִִִִִַַָָָָמּטּמאין;

.ËÈהּׁשּום ׁשרׁשי ּומצטרפין: ּומטּמאין מּטּמאין ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָאּלּו
והּקפלֹוטֹות בצל]והּבצלים והּפטמה[מין לחין, ׁשהן ּבזמן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ

הבצל] והעּמּוד[ראש יבׁשה, ּבין לחה ּבין קנה]ׁשּלהן [כעין ְְֵֵֵֶֶַַָָָָ
האכל ּכנגד מכּון בבצל]ׁשהּוא הנאכל החלק וׁשרׁשי[- , ְְְְֵֶֶֶֶָָָֹֻ

צנון]והּנפּוס[חסה]החזרין ּגדֹול[מין צנֹון וׁשרׁשי ; ְְְְְִֵַַַָָָ
והּסיב הּמנתה[חוטים]מצטרף, וׁשרׁשי מצטרף; אינֹו ׁשּלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

עשב]והּפיגם מיני ּגּנה[- וירקֹות ׂשדה ירקֹות וׁשרׁשי , ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
לׁשתלים והּלבּוׁש[לשותלם]ׁשעקרן ׁשּבלת ׁשל והּׁשדרה , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

והּכלסין[קליפה] ּוגרֹוגרֹות, תאנים ועקצי [תאניםׁשּלּה, ְְְְְְִִֵֵֶַָָָֻ
ְִֶָוהחרּובין.דקות]

.Îהּׁשּום ׁשרׁשי מצטרפין: ולא ּומטּמאין מתטּמאין ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹואּלּו
ׁשאינֹו והעּמּוד יבׁשין, ׁשהן ּבזמן והּקפלֹוטֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּבצלים
הּׂשערֹות והן ׁשּבלים, ׁשל ּומלעין האכל, ּכנגד ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמכּון

מּסר ּכמֹו ּדֹומין ׁשהן הּׁשּבלת ׁשּבראׁש משור]הּׁשחרֹות -], ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
והּפריׁשין האּגסין [תפוחיםוהּקרּוסטמלין[חבושים]ועקצי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻ

לאכל,קטנים] הּסמּו טפח הּדלעת ועקץ ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוהעזרּורדין,
קּונדס מר]ועקץ מּכאן[ירק טפח הּפרּכיל יד וכן טפח. ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

הּׂשריג הּוא והּפרּכיל מּכאן, הגפן]וטפח [ענפי ְְְִִִֶַַַַָָ
האׁשּכֹול ויד ּבֹו, ּתלּויֹות עצמו]ׁשהאׁשּכֹולֹות ּכל[הגפן ְְְְֶֶֶַָָָ

ּוזנב ׁשרּקנֹו[סוף]ׁשהּוא, רקהאׁשּכֹול ונשארו [מענבים ְְְִֶֶֶַָ
והּמכּבדבראשו] טפחים, ארּבעה ּתמרה ׁשל הּמכּבד ויד ,ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּדבּוקֹות והּתמרין ּבֹו ּתלּויין ׁשהּׁשרביטין האדם העץ ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהּוא
ּכל ויד טפחים; ׁשלׁשה ׁשּבלת ׁשל וקנה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹּבּׁשרביטין,
ידיהן להּקצר ּדרּכן וׁשאין טפחים, ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּנקצרין

ׁשהן ּכל שהם]וׁשרׁשיהן ּומטּמאין[כמו מּטּמאין אּלּו ּכל - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אכלין. ידֹות ׁשהן מּפני מצטרפין, ְְְְְֳִִִִֵֵֶָָֹולא

.‡Îׁשאר מצטרפין: ולא מטּמאין ולא מּטּמאין לא ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָֹֹֹואּלּו
ּתרדין וחֹולפֹות הּכרּוב, קלסי וׁשרׁשי העקצין, [סלק]ּכל ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָֻ

ּכׁשּלּקטּו ּבּקרקע ׁשּנׁשארין העּקרין והן הּלפת, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוחֹולפֹות
והחליפּו וחזרּו והּלפת שנית]הּכרּוב הּׁשרׁשין[צמחו וכל , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

הּפטמה האכל. עם ׁשּנעקרּו להּגזז כפתורׁשּדרּכן [כעין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
והּנץבראשו] מצטרפת, רּמֹון מצטרף.[שער]ׁשל אינֹו ׁשּלֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.·Îׁשּנּמֹוק והאבּטיח אין[הרקיב]הרּמֹון מקצתֹו, ְְֲִִִִֵֶַַָָָ
הּקלּפה מן הּנׁשאר ואין ׁשּנּמֹוק; לאֹותֹו חּבּור ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָהּנׁשאר
היה אם וכן ּכלּום. מֹועלת ׁשמירתֹו אין ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָמצטרף,
חּבּור הּצדדין אין - האמצע מן ונּמֹוק ּומּכאן, מּכאן ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשלם
ירּקין, ירקֹות עלי מצטרפת. קלּפתֹו ואין לזה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻזה

ּכלּום. אינן ׁשהרי מצטרפין, אין ּולבנים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָמצטרפין;

ו ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

חּבּור‡. הּוא עדין - קלּפתן ׁשּנסּדקה והּׁשקדים ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָָהאגֹוזים
ׁשּירּצץ עד הּקלּפה.[ישבר]לאכל, את ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

מגלּגלת·. קצת]ּביצה לגמעּה[צלויה מקֹום ּבּה מּׁשּיּקב - ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֻ
ּוׁשלּוקה חּבּור. קלּפתּה ׁשאר אין היטב]מּמּנּו, ,[מבושלת ְְְִִִֵֶָָָָ

נּתּבלה ואם הּקלּפה; את ׁשּירּצץ עד חּבּור בהקלּפתּה [נתן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
חּבּור.תבלינים] ּכּלּה ׁשרּצצּה, ּפי על אף - ְְִִִִִֶַַָָָָֻּבקלּפתּה

ׁשּירּצץ‚. עד חּבּור מח, ּבֹו ׁשּיׁש העצם]עצם צמר[ישבר . ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹ
ּפי על אף - הּתיׁשים ׁשּבזקן וׂשער הּכבׂשים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבראׁשי

לתלׁש. ׁשּיתחיל עד חּבּור, הן הרי - ּבאּור ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשחרכן

סּכין„. ׁשהעביר ּפי על אף - דגים וקׂשקּׂשי חגבים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכנפי
קצת]עליהן הרּמֹון[הפרידם לקּלף. ׁשּיתחיל עד חּבּור , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

ּבקנה.[לחתיכות]ׁשּפרדֹו עליו ׁשּיקיׁש עד חּבּור , ְְִִֶֶֶַָָָָָ

האשכולות]הּׁשרביטין‰. חּבּור[ענפי אינן ּתמרים, ׁשל ְְִִִִֵֶַַָָ
לזה. ֶֶָזה

.Âהּׁשלחן על ּונתנֹו ׁשחתכֹו הפרוסותמלפפֹון נפרדו [ולא ְְְְֲֶַַָָָָֻ
חתיכהלגמרי] - לפרק התחיל לפרק; ׁשּיתחיל עד חּבּור ,ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

עּמּה העֹולה בה]וכל נדבק חּבּור.[- אינֹו והּׁשאר חּבּור, ְְְִִִֵֶַָָָָ
הּתחּתֹונה שלו]ּפּקה התחתון ואינּה[קצה לעצמּה, חּבּור - ְְְְִִֵַַַָָָָ

ּכל וחת מלפפֹונֹות, ׁשלׁשה אֹו ׁשנים היּו לחתיכֹות. ְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹחּבּור
זה - מהם ּבאחד והתחיל הּׁשלחן, על והּניחם מהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
'חציֹו אמר: אפּלּו חּבּור; אינֹו והּׁשאר חּבּור, ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשהתחיל
ּבֹו ׁשהתחיל החצי זה - ערבית' וחציֹו ׁשחרית נֹוטל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַאני

חּבּור. אינֹו והּׁשאר ְְִִֵַָחּבּור,

.Êׁשּלא ּפי על אף - לבּׁשל ּבהן וכּיֹוצא ירקֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהמחּת
והבּדיל החתיכות]מרק הפריד אם[לא אּלא חּבּור; אינֹו , ְְִִִִֵֵֶַָ

מערה ׁשהּוא ּפי על אף זה, נטמא לא - זה [מחוברנטמא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ
-קצת] הּׁשלחן על להּניח אֹו לׁשלק אֹו לכּבׁש חּת ְְְְִִִִֵַַַַָֹֹֻּבֹו.

.ּׁשחּת מה לפרק התחיל ואפּלּו חּבּור, זה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָהרי

.Á,מקצתֹו נטמא ואם חּבּור; ּפרקֹו, לא ׁשעדין אכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹּכל
ּכּלֹו. ְִָֻנטמא

.Ëׁשּנפרס ּבאחד[נחלק]אכל טמא ונגע ּבמקצת, ּומערה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
זה הרי עּמֹו, עֹולה והּׁשני ּבֹו ׁשּנגע ּבזה אחז אם - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהם
ויּפל האחר יּׁשמט ּומגּביהֹו, הּטמא ּבזה ּכׁשאֹוחז ואם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹחּבּור;
ׁשּנטמא. ּבראׁשֹון ּכנֹוגע האחר זה הרי אּלא חּבּור, אינֹו -ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

.Èאת - ּבהם מחּברין קלחין אֹו עלין ׁשהיּו האכלין ְְֳִִִִֶֶֶָָָָָָָָֻּכל
אֹוחזין ּבּקלח, ּבעלה; אֹותֹו אֹוחזין ּבעלה, להאחז ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּדרּכֹו
יֹום ּבטבּול חּבּור זה הרי - עּמֹו נתלה אם ּבּקלח; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָאֹותֹו

השקיעה] עד שטבל טמאֹות.[טמא ּבׁשאר לֹומר צרי ואין ,ְְְִִֵַָָֻ
ׁשּלֹו ּבּיד אֹותֹו אֹוחזין יד, לֹו היה אם אםוכן [ובודקין ְֲִִֵֶַָָָָ

עמו] מהןעולה ּבאיזה אֹותֹו אֹוחזין ועלה, יד לֹו היה ;ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָ
אֹוחזֹו אם אמרּו: ּבזה - עלה ולא יד לֹו היה לא ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּירצה.
חּבּור. אינֹו לאו, ואם חּבּור; עּמֹו, עֹולה והּׁשני ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּבּטמא

.‡Èּבעקציהן ׁשּקּבצן עוקציהם]האגֹוזין רּכין,[עם ּכׁשהם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֻ
חבל[צירפם]ואמנן ּכמֹו הּבצלים[כשרשרת]ּכּלן וכן , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֻ

לפרק התחיל חּבּור. אּלּו הרי - הּזאת ּכּדר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשחּברן
ּבּבצלים ּולפּקל מהשרשרת]ּבאגֹוזים הּׁשאר[פרקם אין , ְְְֱִִֵֵַַַָָָ

ׁשהרי חּבּור, ּכּלן אין - ּכֹור מאה לפניו היּו אפּלּו ְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָֻחּבּור;
הּכל. לפרק ׁשּדעּתֹו ְְִֵֶַַַָֹהֹוכיח

.·Èׁשל -[עלי]קליעה מהן אחד על מׁשקין ׁשּנפלּו ׁשּום ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
חּבּורי ׁשאין טהֹור; וחּבּורֹו טמא, חּבּור[ידי]הּוא אדם ְִִִֵֵֵֶָָָָ
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.ÊËהירך]קּולית -[עצם ּכפֹול אפּלּו ּבׂשר, עליה ׁשהיה ְֲִִֶֶָָָָָָ
לטמאה. ּכּלּה את ְְֵֶָָֻֻּגֹורר

.ÊÈׁשּׁשלקן ּפי על אף - תמרה וגרעיני זיתים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּגלעיני
מּטּמאין.[בישלן] אין ְֳִִִֵַָָלאכלין,

.ÁÈאין לאכלין, ׁשּכנסן ּפי על אף - חרּובין ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָּגלעיני
מּטּמאין. לאכלין, ׁשלקן ְְְֳִִִִִַַָָָָמּטּמאין;

.ËÈהּׁשּום ׁשרׁשי ּומצטרפין: ּומטּמאין מּטּמאין ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָאּלּו
והּקפלֹוטֹות בצל]והּבצלים והּפטמה[מין לחין, ׁשהן ּבזמן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ

הבצל] והעּמּוד[ראש יבׁשה, ּבין לחה ּבין קנה]ׁשּלהן [כעין ְְֵֵֵֶֶַַָָָָ
האכל ּכנגד מכּון בבצל]ׁשהּוא הנאכל החלק וׁשרׁשי[- , ְְְְֵֶֶֶֶָָָֹֻ

צנון]והּנפּוס[חסה]החזרין ּגדֹול[מין צנֹון וׁשרׁשי ; ְְְְְִֵַַַָָָ
והּסיב הּמנתה[חוטים]מצטרף, וׁשרׁשי מצטרף; אינֹו ׁשּלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

עשב]והּפיגם מיני ּגּנה[- וירקֹות ׂשדה ירקֹות וׁשרׁשי , ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
לׁשתלים והּלבּוׁש[לשותלם]ׁשעקרן ׁשּבלת ׁשל והּׁשדרה , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

והּכלסין[קליפה] ּוגרֹוגרֹות, תאנים ועקצי [תאניםׁשּלּה, ְְְְְְִִֵֵֶַָָָֻ
ְִֶָוהחרּובין.דקות]

.Îהּׁשּום ׁשרׁשי מצטרפין: ולא ּומטּמאין מתטּמאין ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹואּלּו
ׁשאינֹו והעּמּוד יבׁשין, ׁשהן ּבזמן והּקפלֹוטֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּבצלים
הּׂשערֹות והן ׁשּבלים, ׁשל ּומלעין האכל, ּכנגד ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמכּון

מּסר ּכמֹו ּדֹומין ׁשהן הּׁשּבלת ׁשּבראׁש משור]הּׁשחרֹות -], ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
והּפריׁשין האּגסין [תפוחיםוהּקרּוסטמלין[חבושים]ועקצי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻ

לאכל,קטנים] הּסמּו טפח הּדלעת ועקץ ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוהעזרּורדין,
קּונדס מר]ועקץ מּכאן[ירק טפח הּפרּכיל יד וכן טפח. ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

הּׂשריג הּוא והּפרּכיל מּכאן, הגפן]וטפח [ענפי ְְְִִִֶַַַַָָ
האׁשּכֹול ויד ּבֹו, ּתלּויֹות עצמו]ׁשהאׁשּכֹולֹות ּכל[הגפן ְְְְֶֶֶַָָָ

ּוזנב ׁשרּקנֹו[סוף]ׁשהּוא, רקהאׁשּכֹול ונשארו [מענבים ְְְִֶֶֶַָ
והּמכּבדבראשו] טפחים, ארּבעה ּתמרה ׁשל הּמכּבד ויד ,ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּדבּוקֹות והּתמרין ּבֹו ּתלּויין ׁשהּׁשרביטין האדם העץ ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהּוא
ּכל ויד טפחים; ׁשלׁשה ׁשּבלת ׁשל וקנה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹּבּׁשרביטין,
ידיהן להּקצר ּדרּכן וׁשאין טפחים, ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּנקצרין

ׁשהן ּכל שהם]וׁשרׁשיהן ּומטּמאין[כמו מּטּמאין אּלּו ּכל - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אכלין. ידֹות ׁשהן מּפני מצטרפין, ְְְְְֳִִִִֵֵֶָָֹולא

.‡Îׁשאר מצטרפין: ולא מטּמאין ולא מּטּמאין לא ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָֹֹֹואּלּו
ּתרדין וחֹולפֹות הּכרּוב, קלסי וׁשרׁשי העקצין, [סלק]ּכל ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָֻ

ּכׁשּלּקטּו ּבּקרקע ׁשּנׁשארין העּקרין והן הּלפת, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוחֹולפֹות
והחליפּו וחזרּו והּלפת שנית]הּכרּוב הּׁשרׁשין[צמחו וכל , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

הּפטמה האכל. עם ׁשּנעקרּו להּגזז כפתורׁשּדרּכן [כעין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
והּנץבראשו] מצטרפת, רּמֹון מצטרף.[שער]ׁשל אינֹו ׁשּלֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.·Îׁשּנּמֹוק והאבּטיח אין[הרקיב]הרּמֹון מקצתֹו, ְְֲִִִִֵֶַַָָָ
הּקלּפה מן הּנׁשאר ואין ׁשּנּמֹוק; לאֹותֹו חּבּור ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָהּנׁשאר
היה אם וכן ּכלּום. מֹועלת ׁשמירתֹו אין ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָמצטרף,
חּבּור הּצדדין אין - האמצע מן ונּמֹוק ּומּכאן, מּכאן ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשלם
ירּקין, ירקֹות עלי מצטרפת. קלּפתֹו ואין לזה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻזה

ּכלּום. אינן ׁשהרי מצטרפין, אין ּולבנים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָמצטרפין;

ו ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

חּבּור‡. הּוא עדין - קלּפתן ׁשּנסּדקה והּׁשקדים ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָָהאגֹוזים
ׁשּירּצץ עד הּקלּפה.[ישבר]לאכל, את ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

מגלּגלת·. קצת]ּביצה לגמעּה[צלויה מקֹום ּבּה מּׁשּיּקב - ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֻ
ּוׁשלּוקה חּבּור. קלּפתּה ׁשאר אין היטב]מּמּנּו, ,[מבושלת ְְְִִִֵֶָָָָ

נּתּבלה ואם הּקלּפה; את ׁשּירּצץ עד חּבּור בהקלּפתּה [נתן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
חּבּור.תבלינים] ּכּלּה ׁשרּצצּה, ּפי על אף - ְְִִִִִֶַַָָָָֻּבקלּפתּה

ׁשּירּצץ‚. עד חּבּור מח, ּבֹו ׁשּיׁש העצם]עצם צמר[ישבר . ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹ
ּפי על אף - הּתיׁשים ׁשּבזקן וׂשער הּכבׂשים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבראׁשי

לתלׁש. ׁשּיתחיל עד חּבּור, הן הרי - ּבאּור ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשחרכן

סּכין„. ׁשהעביר ּפי על אף - דגים וקׂשקּׂשי חגבים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכנפי
קצת]עליהן הרּמֹון[הפרידם לקּלף. ׁשּיתחיל עד חּבּור , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

ּבקנה.[לחתיכות]ׁשּפרדֹו עליו ׁשּיקיׁש עד חּבּור , ְְִִֶֶֶַָָָָָ

האשכולות]הּׁשרביטין‰. חּבּור[ענפי אינן ּתמרים, ׁשל ְְִִִִֵֶַַָָ
לזה. ֶֶָזה

.Âהּׁשלחן על ּונתנֹו ׁשחתכֹו הפרוסותמלפפֹון נפרדו [ולא ְְְְֲֶַַָָָָֻ
חתיכהלגמרי] - לפרק התחיל לפרק; ׁשּיתחיל עד חּבּור ,ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

עּמּה העֹולה בה]וכל נדבק חּבּור.[- אינֹו והּׁשאר חּבּור, ְְְִִִֵֶַָָָָ
הּתחּתֹונה שלו]ּפּקה התחתון ואינּה[קצה לעצמּה, חּבּור - ְְְְִִֵַַַָָָָ

ּכל וחת מלפפֹונֹות, ׁשלׁשה אֹו ׁשנים היּו לחתיכֹות. ְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹחּבּור
זה - מהם ּבאחד והתחיל הּׁשלחן, על והּניחם מהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
'חציֹו אמר: אפּלּו חּבּור; אינֹו והּׁשאר חּבּור, ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשהתחיל
ּבֹו ׁשהתחיל החצי זה - ערבית' וחציֹו ׁשחרית נֹוטל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַאני

חּבּור. אינֹו והּׁשאר ְְִִֵַָחּבּור,

.Êׁשּלא ּפי על אף - לבּׁשל ּבהן וכּיֹוצא ירקֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהמחּת
והבּדיל החתיכות]מרק הפריד אם[לא אּלא חּבּור; אינֹו , ְְִִִִֵֵֶַָ

מערה ׁשהּוא ּפי על אף זה, נטמא לא - זה [מחוברנטמא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ
-קצת] הּׁשלחן על להּניח אֹו לׁשלק אֹו לכּבׁש חּת ְְְְִִִִֵַַַַָֹֹֻּבֹו.

.ּׁשחּת מה לפרק התחיל ואפּלּו חּבּור, זה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָהרי

.Á,מקצתֹו נטמא ואם חּבּור; ּפרקֹו, לא ׁשעדין אכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹּכל
ּכּלֹו. ְִָֻנטמא

.Ëׁשּנפרס ּבאחד[נחלק]אכל טמא ונגע ּבמקצת, ּומערה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
זה הרי עּמֹו, עֹולה והּׁשני ּבֹו ׁשּנגע ּבזה אחז אם - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהם
ויּפל האחר יּׁשמט ּומגּביהֹו, הּטמא ּבזה ּכׁשאֹוחז ואם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹחּבּור;
ׁשּנטמא. ּבראׁשֹון ּכנֹוגע האחר זה הרי אּלא חּבּור, אינֹו -ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

.Èאת - ּבהם מחּברין קלחין אֹו עלין ׁשהיּו האכלין ְְֳִִִִֶֶֶָָָָָָָָֻּכל
אֹוחזין ּבּקלח, ּבעלה; אֹותֹו אֹוחזין ּבעלה, להאחז ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּדרּכֹו
יֹום ּבטבּול חּבּור זה הרי - עּמֹו נתלה אם ּבּקלח; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָאֹותֹו

השקיעה] עד שטבל טמאֹות.[טמא ּבׁשאר לֹומר צרי ואין ,ְְְִִֵַָָֻ
ׁשּלֹו ּבּיד אֹותֹו אֹוחזין יד, לֹו היה אם אםוכן [ובודקין ְֲִִֵֶַָָָָ

עמו] מהןעולה ּבאיזה אֹותֹו אֹוחזין ועלה, יד לֹו היה ;ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָ
אֹוחזֹו אם אמרּו: ּבזה - עלה ולא יד לֹו היה לא ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּירצה.
חּבּור. אינֹו לאו, ואם חּבּור; עּמֹו, עֹולה והּׁשני ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּבּטמא

.‡Èּבעקציהן ׁשּקּבצן עוקציהם]האגֹוזין רּכין,[עם ּכׁשהם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֻ
חבל[צירפם]ואמנן ּכמֹו הּבצלים[כשרשרת]ּכּלן וכן , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֻ

לפרק התחיל חּבּור. אּלּו הרי - הּזאת ּכּדר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשחּברן
ּבּבצלים ּולפּקל מהשרשרת]ּבאגֹוזים הּׁשאר[פרקם אין , ְְְֱִִֵֵַַַָָָ

ׁשהרי חּבּור, ּכּלן אין - ּכֹור מאה לפניו היּו אפּלּו ְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָֻחּבּור;
הּכל. לפרק ׁשּדעּתֹו ְְִֵֶַַַָֹהֹוכיח

.·Èׁשל -[עלי]קליעה מהן אחד על מׁשקין ׁשּנפלּו ׁשּום ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
חּבּורי ׁשאין טהֹור; וחּבּורֹו טמא, חּבּור[ידי]הּוא אדם ְִִִֵֵֵֶָָָָ
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ּבכֹוׁש ּותחבֹו ׁשּנפרס, אתרֹוג וכן ּדבר. אריגה]לכל [מוט ְְְְְְִֵֶֶַָָָָ
ּבקיסם עץ]אֹו חּבּור[נסר אינֹו .[להם]- ְִֵֵָ

.‚Èׁשאין חּבּור; אינּה זֹו הרי - ּפרֹות ּבמי ׁשּלׁשּה ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָעּסה
ּבלבד. מׁשקין ׁשבעה אּלא האכלין, את ׁשּמחּבר ּדבר ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָל

.„Èהּדבלה ּכגֹון וקּבצן, ּבזה זה אכלין תאנההממע] ְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָ
-יבישה] אחד ּגּוף ועׂשאן ׁשּקּבצן והּצּמּוקין ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוהּתמרים

עּגּול ,לפיכ חּבּור; מׁשקין[גוש]אינן ׁשּנפלּו ּדבלה ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
הּמׁשקה מקֹום מּמּנּו נֹוטל זה הרי - מקצתֹו על ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָטמאין

טהֹור. והּׁשאר ְְְִַַָָּבלבד,

.ÂËאם ונעׂשּו ׁשּׁשלקן והּגרֹוגרֹות הרי[גוש]הּתמרים , ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹ
חּבּור. ִֵאּלּו

.ÊËׁשעטנן הקרקע]הּזיתים בחפירת ּגּוׁש[הניחם ונעׂשּו ְֲֲִֵֶַַָָ
ה - אּלאאחד לּמעטן נתנן לא ׁשּמּתחּלה מּפני חּבּור, זה רי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּיינקּו מנת אם[שמן]על על ׁשּנמצא ׁשרץ ,לפיכ מּזה; זה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
נגע אפּלּו - אחד ּגּוף ּכּלן ׁשּנעׂשּו זיתים והם זיתים, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשל
ׁשל אם לֹו היתה אחד. ּגּוף ׁשהּכל טמא, הּכל - ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּבכׂשעֹורה

להפכּה ועתיד הזיתים]זיתים את[ולפרק ּבּה ׁשּתקע ּכיון - ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּגּופין[להופכה]הּיתד ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף הרּבה,[גושים], ְִִֵֵֵֶַַַַָָ

נעׂשּו מּׁשהפכּה ואם חּבּור; חּבּור.[שוב]אינן אינן אם, ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

.ÊÈּפי על אף - ּבזה זה ודבק מכּנס ּכּלֹו ׁשהּוא ּפרּוד ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻאכל
הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו אחד ּכגּוף ואינֹו להּטמא, חּבּור ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשאינֹו
ּכּנסֹו, לא ואם אחרים; אכלים לטּמא לכביצה, מצטרף ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵַָָָֹהּוא

קדרה ּכמעׂשה מפרד הּוא הרי תבואהאּלא גרעיני -] ְְְֲֲֵֵֵֶַָָָֹ
בקדירה] ׁשּיקּבצםהמתבשלים עד מצטרף, אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָוהּקטנּיֹות

ונגע זה, ּבצד זה הרּבה ּגּוׁשין היּו אחד. ּגּוף אֹותן ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָויעׂשה
ׁשּבצּדֹו והּגּוׁש ראׁשֹון, הּוא הרי - מהן ּבאחד הּטמאה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֻאב
רביעי. הּׁשליׁשי וׁשּבצד ׁשליׁשי, הּׁשני ׁשּבצד והּגּוׁש ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַׁשני,

.ÁÈלּה והּׁשי לטמאה, ראׁשֹון ׁשהיתה ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָֻּכּכר
וכּלן[הצמיד]אחרֹות ראׁשֹון, היא - ּפרׁשה ראׁשֹון; ּכּלן - ְְֲִִִֵֵָָָֻֻ

ׁשנּיֹות; ּכּלן - אחרֹות לּה והּׁשי ׁשנּיה, היתה ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָֻׁשנּיֹות.
ׁשליׁשית, היתה ׁשליׁשּיֹות. וכּלן ׁשנּיה, היא - ְְְְְְִִִִִִֵָָָָָֻּפרׁשה
ּבין טהֹורֹות; וכּלן ׁשליׁשית, היא - אחרֹות לּה ְְְְֲִִִִִֵֵָָֻוהּׁשי

ּפרׁשּו. ׁשּלא ּבין ְְֵֵֵֶֶֹׁשּפרׁשּו,

.ËÈנֹוׁשכֹות ּתרּומה ׁשל קצת]ּכּכרֹות -[מחוברות ּבזֹו זֹו ְְִֶָָָ
ׁשּפרׁשּו ּפי על ואף ראׁשֹון, ּכּלן - ּבׁשרץ מהן אחת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻנטמאת
ּכּלן - טמאין ּבמׁשקין מהן אחת נטמאת מּכאן; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאחר
מהן אחת נטמאת מּכאן; אחר ׁשּפרׁשּו על אף ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשנּיֹות,
ׁשהיּו מּפני ׁשּפרׁשּו; ּפי על ואף ׁשליׁשּיֹות, ּכּלן - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּבידים

טמאתן. ּבׁשעת אחד ְְִֶַָָָֻּגּוף

קודש שבת
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לכלי]הּנּצֹוק‡. מכלי הקילוח זרם לטמאה[- לא חּבּור, אינֹו ְְִִֵַָֹֻ
ּכלי לתֹו טהֹורין מׁשקין מערה היה ּכיצד? לטהרה. ְְְְְְְֳִִִֵֶַַָָָָָֹולא
ואם טהֹור; הּנּצֹוק העּמּוד הרי - הּׁשרץ ּגּבי על אפּלּו ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָטמא,
ואין טהֹור. ׁשּקלט זה הרי האויר, מן הּנּגרין הּמׁשקין מן ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָקלט

טהֹורין. מהן ׁשּמערה ׁשהּמׁשקין לֹומר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָצרי

ּומחם·. לצֹונן, מּצֹונן ּבׁשערה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבּמה
צֹונן טהֹורין מׁשקין המערה אבל לצֹונן. מחם אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָלחם,
ונטמאּו חּבּור, הּנּצֹוק הרי - חּמין טמאין מׁשקין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַלתֹו
ׁשערה הּכלי ונטמא מהן, מערה ׁשהּוא ּכּלן הּצֹונן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּמׁשקין
מה ּומּפני נטמאּו. ׁשהרי ׁשּבתֹוכֹו, הּמׁשקין מחמת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמּמּנּו

ׁשענן לפי חּבּור'? לחּמין מּצֹונן 'המערה [אד]אמרּו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ
ׁשּבּכלי ּובּמים ּבּנּצֹוק ּומתערב עׁשן, ּכתימרֹות עֹולה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהחּמין
מׁשקין החּמין, מן העֹולה ׁשהענן - הּכל ּומטּמא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהעליֹון,

חׁשּוב. ָהּוא

והגיסה‚. טהֹורֹות, ידיה ׁשהיּו האּׁשה ,בחשהלפיכ] ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָ
נטמאּובכף] - הּקדרה מהבל ידיה והּזיעּו טמאה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבקדרה

ידיה היּו אם וכן ׁשּבּקדרה; ּבּמׁשקין נגעה ּכאּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָידיה,
ּכל נטמא - ידיה והּזיעּו טהֹורה, ּבקדרה והגיסה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָטמאֹות,

ׁשּבּקדרה. ּבּמׁשקה נגעה ּכאּלּו ּׁשּבּקדרה, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמה

הּצּפחת„. ּודבׁש הּזיפים מקומות]ּדבׁש הּנּצֹוק[שמות - ְְִִִַַַַַַַַ
ׁשּיׁש מּפני לצֹונן, מּצֹונן מערה היה ואפּלּו חּבּור, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּלהן
אין - האכלין ּכל ,לפיכ ּכדבק. נמׁשכין זה והרי ריר, ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלהן
הּגריסין ּכגֹון הרּבה, עבים היּו ואפּלּו חּבּור, ׁשּלהן ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּנּצֹוק

הּמּת וכן[סמיך]והחלב ריר; להן ׁשאין לפי ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
ּכן אם אּלא חּבּור, ׁשּלהן הּנּצֹוק אין - הּמׁשקין ּכל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לחם, מּצֹונן ְְְִֵֵֵֶַַָערה

מים‰. ערה ׁשאם ּכיצד? לטהרה. חּבּור אינֹו ְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּנּצֹוק
אֹומרים, אין - הּמקוה לתֹו ּבהן וכּיֹוצא אבן מּכלי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָטמאים
הן הרי אּלא הּמים'; טהרּו לּמקוה, הּנּצֹוק קצת ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ'מּׁשהּגיע
ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחד, מּצד לכּלן הּמקוה ׁשּיּׁשיק עד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻּבטמאתן

הּקטפרס שיפוע]וכן טֹופח[מקום מׁשקה עליו [-ׁשּיׁש ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הנוגעת] האצבע את הּמׁשקיןמרטיב לׁשאר מחּברין אינן -ְְְְִִִֵַַַָָ

הּמׁשקין אבל לטהרה; ולא לטמאה לא ְְְְְְֲֳִִֶַַַָָָָֹֹֻׁשּבּמדרֹון,
באדמה]ׁשּבאׁשּברן ּולטהרה.[משקע לטמאה חּבּור ּכּלן , ְְְְֳִֶֶַָָָָָֹֻֻ

.Âקטפרס ׁשהיא משופעת]ערבה תחתיתה ועליה[- ְְְֲִֵֵֶֶַָָָ
מּנחין ּכביצה טמאין אכלין חתיכֹות וׁשלׁש טֹופח, ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻמׁשקה
אּלּו הרי ׁשּתים, היּו מצטרפֹות; אינן - מּזֹו למּטה זֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָעליה

עֹומד מׁשקה ּתחּתיהן היה ואם כלמצטרפֹות. [תחת ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
ּכּלן.החתיכות] את מצרף זה הרי - החרּדל ּכעין אפּלּו ,ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

.Êיֹום ׁשּטבּול ּבארנּו, העריבּכבר ולא שטבל טמא -] ְְְֵֶַָ
תרּומהשמשו] אכלי ּפֹוסל אבל ּכלל, חּלין מטּמא ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָֻאינֹו

ּבאכלי נגע אם וכן ׁשליׁשי; הּכל ועֹוׂשה תרּומה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומׁשקה
רביעי. אֹותן ועׂשה ּפסלן קדׁש, מׁשקה אֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹקדׁש

.Áׁשהן ּפי על אף יֹום, ּבטבּול חּבּור ׁשאינן ּדברים ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָיׁש
ּפסל לא יֹום, טבּול ּבהן נגע אם אּלא הּטמאֹות, ּבכל ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֻחּבּור
אדם יֹום טבּול ּבמקֹום הּנֹוגע היה ואּלּו ּבֹו; ׁשּנגע זה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא

ׁשאכל[טמא]אחר אדם הּנֹוגע היה אפּלּו הּכל. ּפֹוסל היה , ֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
קּלה טמאה ׁשהיא טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻאכלין
צרי ואין יֹום; טבּול ּפסלֹו ׁשּלא הּכל, ּפסל זה הרי -ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ׁשהּוא ראׁשֹון, אֹו טמאה אב הּנֹוגע היה ׁשאם ְִִֵֶֶַַַַָָָֻלֹומר,
ׁשּכבר מּפני יֹום? ּבטבּול הקּלּו מה ּומּפני הּכל. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹמטּמא
ּבטבּול הקּלּו ועֹוד ׁשמׁש. הערב אּלא מחּסר ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻטהר
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ּבכל ּומּטּמאין לאדם מיחדין ׁשהם אכלין ׁשּיׁש ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻיֹום,
הּׂשעֹורין הן: ואּלּו יֹום; ּבטבּול טהֹורין והן ְְְְְְִִִֵֵֵַַֻהּטמאֹות,
קלּופין, ׁשהן ּבזמן אבל קלּופין. ׁשאינן ּבזמן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻוהּכּסמין,

והּקצח קלּופה, ׁשאינּה ּפי על אף כמון]והחּטה ,[מין ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּבט נפסלין - ׁשהןוהּׁשמׁשמין לֹומר צרי ואין יֹום, בּול ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֻ

הּטמאֹות. ּבכל ְְְִִַַָֻמּטּמאין

.Ëהאכלין ידֹות אליהם]ּכל המחוברים חּבּור[דברים ׁשהן ְֳִִֵֶָָָ
אכל ּכל וכן יֹום; ּבטבּול חּבּור הן הרי הּטמאה, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹֻּבאב

ּבאב[מחובר]ּומערה[נחתך]ׁשּנפרס חּבּור ׁשהּוא ּבמקצת ְְְְְִִִֶֶֶַַָֹ
חּבּור ׁשאינֹו וכל יֹום. ּבטבּול חּבּור הּוא ּכ ְְְִִִֵֶַָָָֻהּטמאה,

ּבּידים חּבּור הּוא הרי יֹום, ידים]ּבטבּול זה[טומאת וגם ; ְְֲִִִֵֶַַַָ
יֹום. מּטבּול ידים ּבטמאת ְְְִִֶַַָֹֻחמר
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נֹוׁשכֹות‡. והן ׁשּכנסן ּכּכרים אֹו ּבזֹו[מחוברות]חּלֹות זֹו ְְְִִֵֶַָָָָ
ועדין ּבּתּנּור חּלה ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו להפריׁשן, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָודעּתֹו

פניה קרמּו קשתה]לא -[לא מהן ּבאחת יֹום טבּול ונגע , ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשהרּתיחּו הּמים וכן ּבּה; ׁשּנגע החּלה אּלא ּפסל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלא

ּכקּבה והּגריסין[בועה]ונעׂשה רתיחה[פולים], ׁשהרּתיחּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֻ
יֹום טבּול ונגע ׁשהרּתיחּו, וארז חדׁש ויין [טמאראׁשֹונה, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ

שמשו] העריב ולא חּבּור,[בבועות]ּברתיחהשטבל אינֹו - ְִִֵָָ
ּבין הּטמאֹות, ּכל ּובׁשאר ּבלבד. הרתיחה אּלא ּפסל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻולא
נֹוׁשכֹות ׁשהיּו חּלֹות אבל חּבּור. הּכל - חמּורֹות ּבין ְֲֲִֵֶַַַָָֹקּלֹות
חּלה ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו להפריׁש, ּדעּתֹו ואין ּבזֹו ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָזֹו

אליו]ונׁשכּו ּבּתּנּור[התחבר מחוברים]וקרמּו ,[כשהם ְְְְַַָָ
ּכקּבה מחלחלת ׁשאינּה הּמים קטנות]ּורתיחת ,[הבועות ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻֻ

ּבין הּׁשמן ּורתיחת יׁשן, יין ּורתיחת ׁשנּיה, ּגריסין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּורתיחת
ּבטבּול חּבּור אּלּו הרי - עדׁשים ּורתיחת יׁשן, ּבין ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָחדׁש

הּטמאֹות. ּבכל לֹומר צרי ואין ְְְִֵַַָָֻיֹום,

אפּיה·. ּבעת ׁשּיצא הכיכר]ּבצק גבי ּבאמצע[על ונמצא , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
ונחר ׁשּנמׁש הּבצק קצת וכן יֹוצא, מסמר ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּכּכר

ּפחּותין[נשרף] היּו אם - 'חרחּור' הּנקרא והּוא אפּיה, ְְְְְֲִִִִֵַַָָָּבעת
אם וכן הּכּכר; ּכל ּפסל - ּבהן יֹום טבּול ונגע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמּכאצּבע,
צרי ואין הּכּכר. ּכל נפסל ׁשּבּכּכר, קטן מלח ּבגרּגר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָנגע

צרֹור אבל הּטמאֹות. ּבכל ּתּורמּוס[אבן]לֹומר אֹו ׁשּבּכּכר ְְְְֲִֶַַַָָָֻ
קטנית] ׁשּנגע[מין מּכאצּבע, יתר וחרחּור ּגדֹול, מלח ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוגרּגר

לֹומר צרי ואין טהֹור; הּכּכר - הּטמאה אב אפּלּו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻּבהן
יֹום. ְִּבטבּול

דק]רקיק‚. הרי[נשרף]ׁשּנחר[מאפה קּים, וחציּה חציּה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ
חּבּור אינם - קּימין והּצדדין האמצע נחר חּבּור; אינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה
יֹום. ּבטבּול לֹומר צרי ואין הּטמאה, ּבאב אפּלּו לזה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻזה

ׁשּקרם קדׁש ּבּקֹופה[נקרש]ּבׂשר יֹום טבּול ונגע הּמרק, עליו ְְְֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
הח[בקרישה] ּבחתיכה, נגע מּתרֹות; החתיכֹות וכל- תיכה ְֲֲֲִִִַַַַָָָָָֻ

עּמּה כשיגביהה]העֹולין קטנּיֹות[- ּבתבׁשיל וכן חּבּור. ְְְְִִִִִִֵַָָ
ּפרּוסֹות ּגּבי על לחם]ׁשּקרם ּגּבי[של על צף ׁשהּוא ׁשמן . ְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

הּׁשמן. אּלא ּפסל לא - ּבּׁשמן יֹום טבּול ונגע ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹיין,

טרּופה„. ּוביצה ּתרּומה ׁשל על[מעורבבת]ירק ּונתּונה ְְְֵֶַָָָָָָ
הירק]ּגּביו על אּלא[- ּפסל לא - ּבּביצה יֹום טבּול ונגע , ְְֵֶַַַַָָָָָֹ

נגיעתו]ׁשּכנגּדֹו[חתיכה]קלח מקום מול היתה[- ואם ; ְְְְִֶֶֶַָָ
ּכֹובע חּבּור.[מנופחת]ּכמין אינּה , ְִִֵַָ

לפס‰. ׁשל ּדפנּה על ׁשּקרם ּביצה ׁשל [מחבתחּוט ְְֵֶֶֶַַָָָָָ
חּבּורגדולה] ולפנים, הּׂשפה מן - יֹום טבּול ּבֹו ונגע ,ְְְְִִִִַַָָָ

שבמחבת] וכן[לתבשיל חּבּור. אינֹו ולחּוץ, הּׂשפה מן נגע ;ְְִִֵֵַַַָָָ
קטניות]ּבקטנּיֹות הּקדרה.[תבשיל ׂשפת על ׁשּקרמּו ְְְְְִִֵֶַַַָָ

.Âמּׁשּוליה ּבין ׁשּנּקבה מּצּדיה,[תחתיתה]חבית ּבין ְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
ּכּלּה. נפסלה - ּבידֹו הּנקב יֹום טבּול ְְְְְִֶֶַַָָָָֻוסתם

.Êמׁשערין - ּבּקּלּוח יֹום טבּול ונגע לכלי, מּכלי ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָהמערה
ּבֹו ׁשּנגע שנגע]זה מה טמאה[מדת ׁשּתרּומה ּומאה; ּבאחד ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמעּוטּה, ּבטלה ּומאה ּבאחד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּנתערבה
ּתרּומֹות. ְְְִּבהלכֹות

.Áּתֹורם ׁשהיה יֹום תרומה]טבּול הּבֹור[מפריש [שלאת ְֵֶֶַָָ
ייןיין] ׁשל ּבבֹור וׁשקעה ּתרּומה ׁשל חבית מּמּנּו ונפלה ,ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָ

הּׂשפה מן - ׁשּבּבֹור ּבּיין חבית]ונגע אינֹו[של ולחּוץ, ְְִִֵֶַַַַַַָָָ
ולפנים הּׂשפה מן החבית]חּבּור; לתוך יין קצת ,[נכנס ְְִִִִַָָ
ּפיטס הּבֹור היה ואם כבור]חּבּור. גדול היה[כלי אפּלּו - ְֲִִִִַָָָָָ

ּבמקצת נגע ואם חּבּור; ּכּלֹו ּכֹור, מאה ׁשּמחזיק ּגדֹול ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻּכלי
הּכלי. ׁשּבקרקע ׁשּבחבית הּתרּומה ּפסל ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָהּיין,

.Ëוהּלבֹונה מנחֹות, ׁשל הקטורת]הּסלת מסממני [אחד ְְְֶֶַַָָֹ
והּגחלים הקטורת]והּקטרת ּבמקצתן,[של יֹום טבּול ׁשּנגע ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשחֹותה ּבּגחלים אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכּלן. את ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּפסל
נכנס ּבּה ׁשחֹותה ׁשהּמחּתה הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָּבּמחּתה
מערה ּכׁשהּוא יֹום, ּבכל ׁשחֹותה ּגחלים אבל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָלהיכל;
- הּגחלים מן נתּפּזרּו אם - זהב לׁשל ּכסף ׁשל ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָמּמחּתה

לאּמה. מכּבדן אּלא קדּׁשה, ּבהן ְְְֵֶֶַַָָָָָָֻאין

.Èסמיך]מקּפה רקיק[תבשיל אֹו חּלין דק]ׁשל ׁשל[מאפה ְִִִֶֶָָֻ
יֹום טבּול ונגע ּגּביהן, על צף ּתרּומה ׁשל וׁשמן ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻחּלין,

חּבץ אם ּבלבד; הּׁשמן אּלא ּפסל לא - השמןּבּׁשמן [ערבב ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּפסל.בהם] הּׁשמן, ׁשהל מקֹום ּכל -ֶֶֶַַַָָָָ

.‡Èּבֹו ונגע ּתרּומה, ׁשל ּבׁשמן ׁשּבּׁשלֹו חּלין ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֻירק
מּגעֹו. מקֹום אּלא ּפסל לא - יֹום ְְֶַַָָָֹטבּול

.·Èׁשּנגע חּלין, ׁשל והּׁשמן והּׁשּום ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה
ּכּלן. את ּפסל - ּבמקצתן יֹום ְְְִֶַָָָָֻטבּול

.‚Èׁשּנגע ּתרּומה, ׁשל והּׁשמן והּׁשּום חּלין, ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה
היה אם מּגעֹו; מקֹום אּלא ּפסל לא - ּבמקצתן יֹום ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹטבּול
ּגּוׁש ׁשהּוא ּבזמן אימתי? הרב. אחר הֹולכין מרּבה, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּׁשּום

ּבמדֹוכה מפּזר היה אם אבל כתישתו]ּבקערה. ונגע[מקום , ְְְְֲִִִַָָָָָָָָֻ
רֹוצה ׁשהּוא מּפני מּגעֹו, מקֹום אּלא ּפסל לא - ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבמקצתֹו
ּכגֹון ּבמׁשקין, לדּוכן ׁשּדרּכן הּנּדֹוכין ּכל ּוׁשאר ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָּבפּזּורֹו.
ּפי על אף - וקּבצן ּבמׁשקין, ׁשּלא ּדכן אם - ּבׁשמן ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּום
מּגעֹו; מקֹום אּלא ּפסל לא ּבהן, ונגע ּבקערה ּגּוׁש ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהן

ּדבלה ׁשל ּכעּגּול הן יבישות]ׁשהרי תאנים ׁשאם[גוש - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָ
ּכּלֹו. נטמא לא מקצתֹו, ְְְִִִָָָֹֻנטמא

.„Èּבדרֹומּה אֹו ּבצפֹונּה חּלתּה ׁשם ׁשּקרא [צייןעּסה ְְִִִֵֶַָָָָָָָ
מהעיסה] חלק היא עדיין אך החלה, מקום קּׁשּותבדיבור וכן ,ְִֵ

הרי[קישואין] - ּבדרֹומּה אֹו ּבצפֹונּה ּתרּומתּה ׁשם ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָׁשּקרא
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ּבכל ּומּטּמאין לאדם מיחדין ׁשהם אכלין ׁשּיׁש ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻיֹום,
הּׂשעֹורין הן: ואּלּו יֹום; ּבטבּול טהֹורין והן ְְְְְְִִִֵֵֵַַֻהּטמאֹות,
קלּופין, ׁשהן ּבזמן אבל קלּופין. ׁשאינן ּבזמן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻוהּכּסמין,

והּקצח קלּופה, ׁשאינּה ּפי על אף כמון]והחּטה ,[מין ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּבט נפסלין - ׁשהןוהּׁשמׁשמין לֹומר צרי ואין יֹום, בּול ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֻ

הּטמאֹות. ּבכל ְְְִִַַָֻמּטּמאין

.Ëהאכלין ידֹות אליהם]ּכל המחוברים חּבּור[דברים ׁשהן ְֳִִֵֶָָָ
אכל ּכל וכן יֹום; ּבטבּול חּבּור הן הרי הּטמאה, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹֻּבאב

ּבאב[מחובר]ּומערה[נחתך]ׁשּנפרס חּבּור ׁשהּוא ּבמקצת ְְְְְִִִֶֶֶַַָֹ
חּבּור ׁשאינֹו וכל יֹום. ּבטבּול חּבּור הּוא ּכ ְְְִִִֵֶַָָָֻהּטמאה,

ּבּידים חּבּור הּוא הרי יֹום, ידים]ּבטבּול זה[טומאת וגם ; ְְֲִִִֵֶַַַָ
יֹום. מּטבּול ידים ּבטמאת ְְְִִֶַַָֹֻחמר

ח ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

נֹוׁשכֹות‡. והן ׁשּכנסן ּכּכרים אֹו ּבזֹו[מחוברות]חּלֹות זֹו ְְְִִֵֶַָָָָ
ועדין ּבּתּנּור חּלה ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו להפריׁשן, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָודעּתֹו

פניה קרמּו קשתה]לא -[לא מהן ּבאחת יֹום טבּול ונגע , ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשהרּתיחּו הּמים וכן ּבּה; ׁשּנגע החּלה אּלא ּפסל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלא

ּכקּבה והּגריסין[בועה]ונעׂשה רתיחה[פולים], ׁשהרּתיחּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֻ
יֹום טבּול ונגע ׁשהרּתיחּו, וארז חדׁש ויין [טמאראׁשֹונה, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ

שמשו] העריב ולא חּבּור,[בבועות]ּברתיחהשטבל אינֹו - ְִִֵָָ
ּבין הּטמאֹות, ּכל ּובׁשאר ּבלבד. הרתיחה אּלא ּפסל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻולא
נֹוׁשכֹות ׁשהיּו חּלֹות אבל חּבּור. הּכל - חמּורֹות ּבין ְֲֲִֵֶַַַָָֹקּלֹות
חּלה ּגּבי על חּלה ׁשאפה אֹו להפריׁש, ּדעּתֹו ואין ּבזֹו ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָזֹו

אליו]ונׁשכּו ּבּתּנּור[התחבר מחוברים]וקרמּו ,[כשהם ְְְְַַָָ
ּכקּבה מחלחלת ׁשאינּה הּמים קטנות]ּורתיחת ,[הבועות ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻֻ

ּבין הּׁשמן ּורתיחת יׁשן, יין ּורתיחת ׁשנּיה, ּגריסין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּורתיחת
ּבטבּול חּבּור אּלּו הרי - עדׁשים ּורתיחת יׁשן, ּבין ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָחדׁש

הּטמאֹות. ּבכל לֹומר צרי ואין ְְְִֵַַָָֻיֹום,

אפּיה·. ּבעת ׁשּיצא הכיכר]ּבצק גבי ּבאמצע[על ונמצא , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
ונחר ׁשּנמׁש הּבצק קצת וכן יֹוצא, מסמר ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּכּכר

ּפחּותין[נשרף] היּו אם - 'חרחּור' הּנקרא והּוא אפּיה, ְְְְְֲִִִִֵַַָָָּבעת
אם וכן הּכּכר; ּכל ּפסל - ּבהן יֹום טבּול ונגע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמּכאצּבע,
צרי ואין הּכּכר. ּכל נפסל ׁשּבּכּכר, קטן מלח ּבגרּגר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָנגע

צרֹור אבל הּטמאֹות. ּבכל ּתּורמּוס[אבן]לֹומר אֹו ׁשּבּכּכר ְְְְֲִֶַַַָָָֻ
קטנית] ׁשּנגע[מין מּכאצּבע, יתר וחרחּור ּגדֹול, מלח ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוגרּגר

לֹומר צרי ואין טהֹור; הּכּכר - הּטמאה אב אפּלּו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻּבהן
יֹום. ְִּבטבּול

דק]רקיק‚. הרי[נשרף]ׁשּנחר[מאפה קּים, וחציּה חציּה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ
חּבּור אינם - קּימין והּצדדין האמצע נחר חּבּור; אינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה
יֹום. ּבטבּול לֹומר צרי ואין הּטמאה, ּבאב אפּלּו לזה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻזה

ׁשּקרם קדׁש ּבּקֹופה[נקרש]ּבׂשר יֹום טבּול ונגע הּמרק, עליו ְְְֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
הח[בקרישה] ּבחתיכה, נגע מּתרֹות; החתיכֹות וכל- תיכה ְֲֲֲִִִַַַַָָָָָֻ

עּמּה כשיגביהה]העֹולין קטנּיֹות[- ּבתבׁשיל וכן חּבּור. ְְְְִִִִִִֵַָָ
ּפרּוסֹות ּגּבי על לחם]ׁשּקרם ּגּבי[של על צף ׁשהּוא ׁשמן . ְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

הּׁשמן. אּלא ּפסל לא - ּבּׁשמן יֹום טבּול ונגע ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹיין,

טרּופה„. ּוביצה ּתרּומה ׁשל על[מעורבבת]ירק ּונתּונה ְְְֵֶַָָָָָָ
הירק]ּגּביו על אּלא[- ּפסל לא - ּבּביצה יֹום טבּול ונגע , ְְֵֶַַַַָָָָָֹ

נגיעתו]ׁשּכנגּדֹו[חתיכה]קלח מקום מול היתה[- ואם ; ְְְְִֶֶֶַָָ
ּכֹובע חּבּור.[מנופחת]ּכמין אינּה , ְִִֵַָ

לפס‰. ׁשל ּדפנּה על ׁשּקרם ּביצה ׁשל [מחבתחּוט ְְֵֶֶֶַַָָָָָ
חּבּורגדולה] ולפנים, הּׂשפה מן - יֹום טבּול ּבֹו ונגע ,ְְְְִִִִַַָָָ

שבמחבת] וכן[לתבשיל חּבּור. אינֹו ולחּוץ, הּׂשפה מן נגע ;ְְִִֵֵַַַָָָ
קטניות]ּבקטנּיֹות הּקדרה.[תבשיל ׂשפת על ׁשּקרמּו ְְְְְִִֵֶַַַָָ

.Âמּׁשּוליה ּבין ׁשּנּקבה מּצּדיה,[תחתיתה]חבית ּבין ְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
ּכּלּה. נפסלה - ּבידֹו הּנקב יֹום טבּול ְְְְְִֶֶַַָָָָֻוסתם

.Êמׁשערין - ּבּקּלּוח יֹום טבּול ונגע לכלי, מּכלי ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָהמערה
ּבֹו ׁשּנגע שנגע]זה מה טמאה[מדת ׁשּתרּומה ּומאה; ּבאחד ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמעּוטּה, ּבטלה ּומאה ּבאחד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּנתערבה
ּתרּומֹות. ְְְִּבהלכֹות

.Áּתֹורם ׁשהיה יֹום תרומה]טבּול הּבֹור[מפריש [שלאת ְֵֶֶַָָ
ייןיין] ׁשל ּבבֹור וׁשקעה ּתרּומה ׁשל חבית מּמּנּו ונפלה ,ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָ

הּׂשפה מן - ׁשּבּבֹור ּבּיין חבית]ונגע אינֹו[של ולחּוץ, ְְִִֵֶַַַַַַָָָ
ולפנים הּׂשפה מן החבית]חּבּור; לתוך יין קצת ,[נכנס ְְִִִִַָָ
ּפיטס הּבֹור היה ואם כבור]חּבּור. גדול היה[כלי אפּלּו - ְֲִִִִַָָָָָ

ּבמקצת נגע ואם חּבּור; ּכּלֹו ּכֹור, מאה ׁשּמחזיק ּגדֹול ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻּכלי
הּכלי. ׁשּבקרקע ׁשּבחבית הּתרּומה ּפסל ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָהּיין,

.Ëוהּלבֹונה מנחֹות, ׁשל הקטורת]הּסלת מסממני [אחד ְְְֶֶַַָָֹ
והּגחלים הקטורת]והּקטרת ּבמקצתן,[של יֹום טבּול ׁשּנגע ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשחֹותה ּבּגחלים אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכּלן. את ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּפסל
נכנס ּבּה ׁשחֹותה ׁשהּמחּתה הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָּבּמחּתה
מערה ּכׁשהּוא יֹום, ּבכל ׁשחֹותה ּגחלים אבל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָלהיכל;
- הּגחלים מן נתּפּזרּו אם - זהב לׁשל ּכסף ׁשל ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָמּמחּתה

לאּמה. מכּבדן אּלא קדּׁשה, ּבהן ְְְֵֶֶַַָָָָָָֻאין

.Èסמיך]מקּפה רקיק[תבשיל אֹו חּלין דק]ׁשל ׁשל[מאפה ְִִִֶֶָָֻ
יֹום טבּול ונגע ּגּביהן, על צף ּתרּומה ׁשל וׁשמן ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻחּלין,

חּבץ אם ּבלבד; הּׁשמן אּלא ּפסל לא - השמןּבּׁשמן [ערבב ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּפסל.בהם] הּׁשמן, ׁשהל מקֹום ּכל -ֶֶֶַַַָָָָ

.‡Èּבֹו ונגע ּתרּומה, ׁשל ּבׁשמן ׁשּבּׁשלֹו חּלין ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֻירק
מּגעֹו. מקֹום אּלא ּפסל לא - יֹום ְְֶַַָָָֹטבּול

.·Èׁשּנגע חּלין, ׁשל והּׁשמן והּׁשּום ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה
ּכּלן. את ּפסל - ּבמקצתן יֹום ְְְִֶַָָָָֻטבּול

.‚Èׁשּנגע ּתרּומה, ׁשל והּׁשמן והּׁשּום חּלין, ׁשל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמקּפה
היה אם מּגעֹו; מקֹום אּלא ּפסל לא - ּבמקצתן יֹום ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹטבּול
ּגּוׁש ׁשהּוא ּבזמן אימתי? הרב. אחר הֹולכין מרּבה, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּׁשּום

ּבמדֹוכה מפּזר היה אם אבל כתישתו]ּבקערה. ונגע[מקום , ְְְְֲִִִַָָָָָָָָֻ
רֹוצה ׁשהּוא מּפני מּגעֹו, מקֹום אּלא ּפסל לא - ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבמקצתֹו
ּכגֹון ּבמׁשקין, לדּוכן ׁשּדרּכן הּנּדֹוכין ּכל ּוׁשאר ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָּבפּזּורֹו.
ּפי על אף - וקּבצן ּבמׁשקין, ׁשּלא ּדכן אם - ּבׁשמן ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּום
מּגעֹו; מקֹום אּלא ּפסל לא ּבהן, ונגע ּבקערה ּגּוׁש ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהן

ּדבלה ׁשל ּכעּגּול הן יבישות]ׁשהרי תאנים ׁשאם[גוש - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָ
ּכּלֹו. נטמא לא מקצתֹו, ְְְִִִָָָֹֻנטמא

.„Èּבדרֹומּה אֹו ּבצפֹונּה חּלתּה ׁשם ׁשּקרא [צייןעּסה ְְִִִֵֶַָָָָָָָ
מהעיסה] חלק היא עדיין אך החלה, מקום קּׁשּותבדיבור וכן ,ְִֵ

הרי[קישואין] - ּבדרֹומּה אֹו ּבצפֹונּה ּתרּומתּה ׁשם ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָׁשּקרא
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נפסלה. העּסה, ּבמקצת יֹום טבּול נגע ואם חּבּור; ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָזה
חּבּור. אינּה - לתֹוכּה וחזרה מּתֹוכּה, חּלתּה ְְְְִִִֵַָָָָָָָָנּטלה

.ÂËׁשּנּדּמעה תרומה]עּסה בה ׁשּנתחּמצה[נתערב אֹו ְְְִִִֶֶַַָָָ
יֹום. ּבטבּול נפסלת אינּה ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶָָּבׂשאֹור

.ÊËׁשהכׁשרה ּבמי[לטומאה]עּסה ונּלֹוׁשה ּבמׁשקין, ְְְְְְִִִֵֶַָָָֻ
מּגעֹו. מקֹום אּלא ּפסל לא - יֹום טבּול ּבּה ונגע ְְְֵֶַַַָָָָָֹּפרֹות,

.ÊÈידים אֹו יֹום טבּול ּבֹו ונגע ׁשהכׁשר, ראׁשֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָֻמעׂשר
מדרבנן]מסאבֹות טמאות מעׂשר[- ּתרּומת מּמּנּו מפריׁשין - ְְְֲִִִֵֶַַַָֹ

וידים יֹום ּוטבּול ּכחּלין, ראׁשֹון ׁשּמעׂשר מּפני ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַָָָֻּבטהרה;
טהֹור, ּבחּלין ׁשהּׁשליׁשי החּלין, את ּפֹוסלין אינן ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֻֻמסאבֹות
את לׁשה יֹום, טבּולת ׁשהיא האּׁשה וכן ׁשּבארנּו. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכמֹו

לּה וקֹוצה חותכת]העּסה ּומּניחּתה[- ּומפריׁשּתה חּלה, ְְִִִַַַַַָָָָָָָ
עם הּכלי ונֹותנת ליד]ּבכלי, ּומּקפת[- ּכאחת, העּסה ׁשאר ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

מקרבת] הּמּקף[- מן לתרם ּכדי הּכל הסמוך]על ואחר[- , ְְְִִֵַַַַַָֹֹֻ
לּה ּומּׁשּתקרא חּלה'; זֹו 'הרי ואֹומרת: ׁשם לּה קֹוראה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכ
אם עֹוׂשה, היא וכ אֹותּה. ּתפסל ׁשּלא ּבּה, ּתּגע לא - ְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֹׁשם

ׁשהיא ּבערבה יֹום.[העריבה]לׁשה טבּולת ְֲִֵֶַָָָָ

.ÁÈמעׂשר[כד]לגין מחבית ׁשּמּלאהּו יֹום טבּול ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
מה על מעׂשר ּתרּומת זֹו 'הרי ואמר: ּתרּומתֹו, נּטלה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא
לפי טהֹורה; ּתרּומה זֹו הרי - 'ׁשּתחׁש אחר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּׁשּבחבית
ּתנאֹו, ּכפי ,ׁשּתחׁש עד מעׂשר ּתרּומת נעׂשית ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשאינּה

,ׁשּתחׁש נׁשּברהואחר ויטהר. לגין ׁשל ׁשמׁשֹו יעריב ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָ
ּבטבלֹו הּלגין ,ׁשּתחׁש קדם הפרשה]החבית מחוייב -]; ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ

ּבטבלּה. החבית הּלגין, ְְְִִִִֶַַָָָנׁשּבר

.ËÈעֹוׂשה נּדה, ּומּבעילת מת מּטמאת יֹום [עוסק]טבּול ְְְִִִִֵֶַַָֻ
הּבד שמן]ּבבית עֹוׂשין[- ׁשּטבלּו, הּטמאים ׁשאר וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

על ׁשאף - ׁשּלהן ּבּׁשביעי והּזבה הּזב מן חּוץ ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבטהרֹות;
ּבטהרֹות, יתעּסקּו ולא הּבד ּבבית יעׂשּו לא ׁשּטבלּו, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹּפי

יראּו סֹותרין[זוב]ׁשּמא ׁשהרי למפרע, טמאים ונמצאּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ
ספירתם]הּכל ימי כל ׁשּנתּבאר.[- ּכמֹו , ְְִֵֶַָֹ

ט ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

.‡ּכ ואחר קרׁשּו, ּכ ואחר ׁשּנטמאּו, הּדבׁש אֹו ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָהּׁשמן
ׁשהן מּפני לעֹולם; לטמאה ראׁשֹון הן הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָֻנּמֹוחּו

ׁשּנטמאּו. אחר ׁשּקפאּו ּפי על ואף ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָּכמׁשקין,

ּכאכלין,·. הם הרי - ׁשּקרׁשּו והחלב והּגריסין ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהרטב
מחׁשבה אֹו[לאכילה]ּוצריכין ראׁשֹון אכל ּבהן נגע ואם ; ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

טֹופח מׁשקה ּבהן היה ׁשנּיים. נעׂשּו אתמׁשקין, [מרטיב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
בו] הנוגעת לטמאה.האצבע ּתחּלה והן ּכמׁשקין, הן הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָֻ

אּלּו הרי - וקרׁשּו כן אחרי וקפאּו מׁשקין, ּכׁשהן ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָנטמאּו
ּכׁשהן נטמאּו טמאין. ּבמׁשקין ׁשּנטמא אכל ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹׁשנּיים,
מכּון ּכביצה היּו אם - מׁשקה ונעׂשּו ונּמֹוחּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻקפּויין,

פחות] או מּכביצה[בדיוק, יֹותר היה טהֹור. הּמׁשקה הרי ,ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
נטמאת ראׁשֹונה, טּפה ׁשּכׁשּנּמֹוחה טמא; הּמׁשקה -ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּתטּמא הּטּפה ואֹותּה מּמּנּו, ׁשּנּמֹוחה טמא אכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבכביצה
זיתים ׁשּסחט מת טמא וכן אחריה. ׁשּנּמֹוחּו הּמׁשקין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכל
הּמׁשקין הרי מכּון, ּכביצה היּו אם - ׁשהכׁשרּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻוענבים
הּמׁשקה; ּבמקֹום יּגע ׁשּלא ּובלבד טהֹורין, מהם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹהּיֹוצאין

ּבאכל ּכמפקד בכלי]ׁשהּמׁשקה ּגּוף[כנמצא הּוא ּוכאּלּו , ְְְְִֶֶֶַַָָֹֻ
הּמׁשקין הרי מּכביצה, יתר וענבים הּזיתים אֹותן היּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָאחר.
נטמאת ראׁשֹונה, טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמאין; מהן ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהּיֹוצאין
וזבה זב הּסֹוחט היה ואם הּמׁשקין. ּכל וטּמאה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָּבכביצה,
נגע ולא הכׁשר ׁשּלא יחידי ּגרּגר סחט אפּלּו - ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֻוכּיֹוצא
הראׁשֹונה, טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמא; הּמׁשקה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּמׁשקה,
מׁשקין, אֹו אכלין ׁשּנׂשא ׁשהּזב - הּזב ּבמּׂשא ְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנטמאת
- טמא החלב העז, את ׁשחלב זב וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָטּמאן
הּזב. ּבמּׂשא נטמאת הראׁשֹונה, הּטּפה ׁשּיצאת ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּכיון

ּכבׁשין‚. מלאה ׁשהיתה כבושים]קדרה ירקות ׁשל[- ְְְְִֵֵֶֶָָָָָ
עלה ויצא ירק]חּלין, הּטמאה[של אב ונגע הּקדרה, מן ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻֻ

ּפי על אף - הּנגּוב ּבּמקֹום לּקדרה ׁשחּוץ ּבעלה ראׁשֹון ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
לּקדרה חזר טהֹור. והּכל טמא הּוא ּכביצה, ּבעלה ּבֹו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיׁש
הּכבׁשין. וכל הּקדרה ונטמאת ׁשּבּה, הּמׁשקין את טּמא -ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּבעלה יׁש אם - מׁשקה ּבֹו והיה לּקדרה, ׁשחּוץ ּבעלה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנגע
ׁשעליו, מׁשקה מטּמא ׁשהעלה טמא; הּכל ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכביצה,
הּקדרה. ּומטּמא ׁשּבּקדרה, מׁשקין ּכל מטּמא ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָוהּמׁשקה

ונער ּתרּומה, ׁשל ּכבׁשים מלאה הּקדרה [עירב]היתה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ
הּקדרה מן ספק - ידֹו על מׁשקין וראה יֹום, טבּול ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָאֹותּה

ׁשהּקלח ספק ּפסּול,[חתיכה]נּתזּו, הּירק - ּבידֹו נגע ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
טהֹורה. ְְְֵַָָוהּקדרה

מכׁשרין„. ענבים אֹוכל ׁשהיה טומאה]טמא ,[לקבלת ְֲִִֵֵֶָָָָָֻ
לּגת יחידי ּגרּגר מּמּנּו לדריכה]ונפל המוכנים הענבים [על ְְְִִִֵֶַַַַָ

עקצֹו מּמּנּו נׁשמט ולא ׁשלם היה אם הּגת[ראשו]- , ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻ
ּבעביט מּוכנים הענבים והיּו עקצֹו נּטל ואם [כליטהֹורה; ְְְְְֲִִִִִַָָָָָָֻ

הּיֹוצאיןלענבים] ּבּמׁשקין רֹוצה ׁשהרי לדרכן, ּבֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
ּבמקֹום הּגרּגר ׁשּבראׁש מׁשקה ּבטּפת הּגת נטמאת - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹמהן

מפנה ּבמקֹום ּודרכן ענבים, מּמּנּו נפלּו [ללאהעקץ. ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָָֹֻ
מכּוןענבים] ּכביצה היּו אם פחות]- או הרי[בדיוק , ְְֲִֵֵָָָֻ

יתר היּו ׁשּבארנּו; ּכמֹו טהֹורין מהן הּיֹוצאין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמׁשקין
הראׁשֹונה טּפה ׁשּיצאת ׁשּכיון טמא, מהן הּיֹוצא ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמּכביצה,
אחריה. הּיֹוצא הּמׁשקה ּכל את ּומטּמאה ּבכביצה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנטמאת

והׁשליכֹו‰. ּומחּבר, מקּבץ ׁשהיה טמאין זיתים ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֻֻּגּוׁש
והּסק ּתּנּור שמן]לתֹו מכּון,[והוציא ּכביצה היה אם - ְְְְִֵַַָָָָֻֻ

והּמׁשקה ּכלים, מטּמאין האכלין ׁשאין טהֹור; ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתּנּור
- מּכביצה יתר ּגּוׁש היה ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור מהן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּיֹוצא
ּבכביצה נטמאת אחת, טּפה ׁשּכׁשּיצאה הּתּנּור; ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטמא
ּפרּודין הּטמאין זיתים היּו אם ,לפיכ הּתּנּור. את ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָוטּמאה

טהֹור. הּתּנּור - סאה הם ואפּלּו ּגּוׁש, ְְֲִֵֵַַַָָָואינן

.Âהּתּנּור - והּסיקן טמאין, מׁשקין ּבהן ׁשּנבלעּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָעצים
ׁשּיּפלּו העצים הֹוציא ואפּלּו ּבעצים. ּבטלּו ׁשהרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָטהֹור,
ואין טהֹור, הּתּנּור - והּסיקן לרצֹונֹו, ונפלּו ּגׁשמים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעליהם
ולא ּבהן. הּבלּועין הּמׁשקין מן מּטּמאין ׁשעליהן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּמים
הּטמא, יּסיקן ׁשּלא ּגזרה טהֹורֹות; ּבידים אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיּסיקן

הּתּנּור. את מטּמאין ׁשעליהן הּמׁשקין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַונמצאּו

.Êמקֹום אּלא טמא אין זיתים, ׁשל ּברחים ׁשּנמצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשרץ
מהּל מׁשקה היה אם הזיתים]מּגעֹו. בכל הּכל[ונוגע - ְְִֵֶַַַַָָָֹ

והּׁשמן ּכּלֹו, נטמא - הּמׁשקה מקצת ׁשּנטמא ׁשּכיון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻטמא;
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מן למעלה העלין ּגּבי על נמצא הּזיתים. ּכל את ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמטּמא
הּבּדדין יּׁשאלּו הבד]הּזיתים, בית 'לא[עובדי אמרּו אם : ְֲִִִִֵַַַָָָֹ

אם[בשרץ]נגענּו' על נמצא נאמנין. -[גוש], זיתים ׁשל ְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹ
זיתים ּגּבי על נמצא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּגּוׁש, ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָנטמא
ׁשהּוא ׁשהאכל טמא; הּכל - ּבכביצה נֹוגע והּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּפרּודין,
ׁשאר מטּמא והּמׁשקה ּבֹו, המערב הּמׁשקה מטּמא ְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּכביצה
- מּלמּטה והּמׁשקה ּפרּודין, ּגּבי על ּפרּודין היּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּזיתים.
מּגעֹו. מקֹום אּלא טמא אין ּבכביצה, ׁשּנגע ּפי על ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאף

.Á- ּבאׁשּכֹולֹות ונגע לּגת, ידֹו ׁשהֹוׁשיט הארץ ְְִֶֶֶַַַַָָָָָעם
מּפני טהֹורה, ּכּלּה הּגת וכל טמאין, סביבֹותיו וכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻאׁשּכֹול
ּובין ּבינֹו האׁשּכֹול זה ׁשּסביבֹות האׁשּכֹולֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּמפסיקין

הּגת. ְַַָׁשאר

.Ëזיתים]הּגפת ענבים]והּזּוגין[פסולת ׁשּנעׂשּו[פסולת ְֲִֶֶֶַַַ
מׁשקין מהן יצאּו ּכ ואחר טמאין, עליהם והלכּו ְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבטהרה,
נעׂשּו ואם ּבטהרה. נעׂשּו ׁשּמּתחּלה טהֹורין, אּלּו הרי -ְְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֶַַָָָ
טמאין. אּלּו הרי - מׁשקין מהן ונמצּו ּבטמאה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָֻמּתחּלה

.Èּבתֹו טמאין ּומׁשקין ויֹוצאין, נכנסין ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָהּבּדדין
לּזיתים מׁשקין ּבין יׁש אם - הּבד די]ּבית ּכדי[מקום ְְִִִֵֵֵֵֵַַַַ

ׁשהּנֹוגע טהֹורין; הּזיתים הרי ּבארץ, רגליהם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּינּגבּו
ּכּכרֹות לקדׁש. ואפּלּו טהֹור, - ּבידיו ׁשּלא טמאים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבמׁשקין

ׁשל מׁשקין הּגּמֹות ּבתֹו והיּו ּגּמֹות, ּבהן ׁשהיּו קדׁש ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻׁשל
ּבׁשנּיה, ראׁשֹונה ונגעה מהן, ּבאחת הּׁשרץ ונגע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹקדׁש,
מּפני לטמאה, ראׁשֹון ּכּלן - מאה אפּלּו ּבׁשליׁשית, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵָָָָֻֻּוׁשנּיה
ׁשאין ּכמׁשקין ּכּלן הרי הּקדׁש; וחּבת ׁשּבּגּמֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻֻהּמׁשקה

ּבהם וכו']מֹונין שני ׁשל[ראשון ּכּכרֹות היּו אם אבל . ֲִִִֶֶָָָָ
ּומּׁשליׁשית ּפסּולה, ּבלבד הּׁשליׁשית הּכּכר הרי - ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָּתרּומה
אף הּכּכרֹות, ּכל על טֹופח מׁשקה היה ואם טהֹור. ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָוהלאה
הראׁשֹונה מן חּוץ ׁשנּיֹות, וכּלן טמאֹות; הּכל ְְְְִִִִֵַָָָָֹֻּבתרּומה

ראׁשֹון. ׁשהיא הּׁשרץ, ּבּה ִִֶֶֶֶַַָָׁשּנגע

.‡Èּכלי[חלל]ּבעּבּוע ּכמֹו הּוא והרי החבית, ּבעבי שּנעׂשה ְְְֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַַָָ
נקב ונּקב החבית, לאויר האבעּבּוע נּקב אם - ּבצּדּה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאחר
מּלמּטן הּפנימי הּנקב ׁשהיה אֹו זה, ּכנגד זה לחּוץ ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאחר
- מׁשקין מלאים והאבעּבּוע החבית והיה מּלמעלן, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָוהחיצֹון
הּמׁשקין ּכל נטמאּו ׁשּבאבעּבּוע, ּבּמׁשקה הּטמאה אב נגע ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֻאם

ּפתיל צמיד מּקפת החבית היתה מהודק]ׁשּבחבית. ,[כיסוי ְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֻ
זה, ׁשּבאבעּבּוע הּנקב מּפני נטמאת - הּמת ּבאהל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּונתּונה

מפּלׁש הּוא הּנקב[פתוח]ׁשהרי היה אם וכן לאוירּה. ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
אינּה זֹו הרי מּלמּטן, והחיצֹון מּלמעלן ׁשּבפנים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבאבעּבּוע
לא - ּבאבעּבּוע הּטמאה אב נגע אם אבל ּפתיל; ּבצמיד ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻנּצלת

מּמּנה. ּכמבּדלין הם והרי ׁשּבחבית, מׁשקין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻנטמאּו

�
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ראשון יום

ג ּפרק ׁשגגֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

עליו‡. ׁשחּיבין חטא ׁשחטא עדים עליו ׁשהעידּו ְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָמי
קבּועה 'אנּו[רגילה]חּטאת אמרּו: אּלא ּבֹו, התרּו ולא , ְְְְִֶַָָָָָֹ

והּוא חלב', ׁשאכלּת אֹו ּבׁשּבת מלאכה ׁשעׂשית ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָראינּו
חּיב אינֹו - זה' ּדבר עׂשיתי ׁשּלא ּבוּדאי יֹודע 'אני ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאֹומר:
הּקרּבן, מן יּפטר הייתי', 'מזיד יאמר: ואם הֹואיל ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹחּטאת;
'לא ּכאֹומר: נעׂשה עׂשיתי', ולא אכלּתי 'לא להם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹּכׁשאמר
ולא הּקרּבן, מן ּפטּור ׁשהּוא ּבזדֹון', אּלא ּבׁשגגה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֹאכלּתי

העדים. את ְִִִֵֶָהכחיׁש

הפליג·. ולא הכחיש]ׁשתק, לא אפּלּו[- - העדים את ְְֲִִִִֵֶַָָֹ
אחת אּׁשה לֹו לעדות]אמרה שפסולה אֹו[- חלב', 'אכלּת : ְְִֵֶַַַָָָָָ

וׁשת ּבׁשּבת', מלאכה אמר'עׂשית חּטאת. להביא חּיב - ק ְְְְִִַַַַַָָָָָָָָָָ
- ּבׁשגגה ואכלֹו וחזר וׁשתק, זה', הּוא 'חלב אחד: עד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלֹו
ׁשעּקר ּפי על אף עליו, לֹוקה - ּבֹו התרּו ואם חּטאת; ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָמביא

אחד. ּבעד ְֵֵֶָָהעדּות

ׁשהּמפריׁש‚. הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻּכבר
ׁשחּלל, הּׁשּבת על יביאּנה לא - ׁשאכל החלב על ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹחּטאתֹו
עּזים ׂשעירת קרּבנֹו "והביא ׁשּנאמר: ׁשאכל, הּדם על ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
לׁשם קרּבנֹו ׁשּיהיה עד - חטא" אׁשר חּטאתֹו על ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָוגֹו'
הקריב, ואם חטא. על מחטא ׁשּיקריבּנה לא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹחטאֹו,

ׁשאכל חלב על חּטאתֹו הפריׁש אמרּו: זה על יתר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּפסּולה.
הביא, ואם הּיֹום; ׁשאכל חלב על יביאּנה לא - ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאמׁש
ומת, אביו, הפריׁשּה ׁשאם לֹומר, צרי ואין ּכּפר. ְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ{לא}
על הּבן יביאּנה ׁשּלא - החטא ּבאֹותֹו מחּיב הּבן ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻוהיה

ׁשם. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְִֵֶֶָָחטאֹו,

ּבּה„. ׁשּיּפל עד ּתרעה - חטאים ׁשני על חּטאת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּמביא
חציּה ּובדמי זה, לחטא חציּה ּבדמי ויביא ותּמכר, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָמּום,
ׁשני על אחת חּטאת ׁשהביאּו ׁשנים וכן הּׁשני. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָלחטא
זה ויביא ותּמכר, מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹחטאים
חציּה. ּבדמי חּטאתֹו זה ויביא חציּה, ּבדמי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחּטאתֹו

ׁשּירצה,‰. איזֹו יקריב - אחד חטא על חּטאֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהביא
לנדבה. ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹוהּׁשנּיה

.Âלׁשם ּתּׁשחט זֹו - חטאים ׁשני על חּטאֹות ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהביא
הּׁשני. החטא לׁשם והּׁשנּיה האחד, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהחטא

.Êׁשהמׁשּמד הּקרּבנֹות, מעׂשה ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֻּכבר
ּבפרהסיא ׁשּבתֹות לחּלל אֹו זרה אין[ברבים]לעבֹודה - ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָ

עברֹות מּׁשאר לעברה והמׁשּמד ּכלל; קרּבן מּמּנּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמקּבלין
מׁשּמד ּכיצד? החטא. אֹותֹו על חּטאת מּמּנּו מקּבלין אין -ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
אין - חּטאתֹו והביא ּבׁשגגה, חלב ׁשאכל חלב, ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאכל
מׁשּמד היה אפּלּו ּבתׁשּובה. ׁשּיחזר עד מּמּנּו, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֻמקּבלין

לתאבֹון חלב להכעיס]לאכל בשביל ולא לתאווה -], ְֱֵֵֶֶָֹ
מקּבלין אין - קרּבן והביא ואכלֹו, ּבׁשּמן, חלב לֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻונתחּלף
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מן למעלה העלין ּגּבי על נמצא הּזיתים. ּכל את ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמטּמא
הּבּדדין יּׁשאלּו הבד]הּזיתים, בית 'לא[עובדי אמרּו אם : ְֲִִִִֵַַַָָָֹ

אם[בשרץ]נגענּו' על נמצא נאמנין. -[גוש], זיתים ׁשל ְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹ
זיתים ּגּבי על נמצא ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּגּוׁש, ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָנטמא
ׁשהּוא ׁשהאכל טמא; הּכל - ּבכביצה נֹוגע והּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּפרּודין,
ׁשאר מטּמא והּמׁשקה ּבֹו, המערב הּמׁשקה מטּמא ְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּכביצה
- מּלמּטה והּמׁשקה ּפרּודין, ּגּבי על ּפרּודין היּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּזיתים.
מּגעֹו. מקֹום אּלא טמא אין ּבכביצה, ׁשּנגע ּפי על ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאף

.Á- ּבאׁשּכֹולֹות ונגע לּגת, ידֹו ׁשהֹוׁשיט הארץ ְְִֶֶֶַַַַָָָָָעם
מּפני טהֹורה, ּכּלּה הּגת וכל טמאין, סביבֹותיו וכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻאׁשּכֹול
ּובין ּבינֹו האׁשּכֹול זה ׁשּסביבֹות האׁשּכֹולֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּמפסיקין

הּגת. ְַַָׁשאר

.Ëזיתים]הּגפת ענבים]והּזּוגין[פסולת ׁשּנעׂשּו[פסולת ְֲִֶֶֶַַַ
מׁשקין מהן יצאּו ּכ ואחר טמאין, עליהם והלכּו ְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבטהרה,
נעׂשּו ואם ּבטהרה. נעׂשּו ׁשּמּתחּלה טהֹורין, אּלּו הרי -ְְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֶַַָָָ
טמאין. אּלּו הרי - מׁשקין מהן ונמצּו ּבטמאה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָֻמּתחּלה

.Èּבתֹו טמאין ּומׁשקין ויֹוצאין, נכנסין ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָהּבּדדין
לּזיתים מׁשקין ּבין יׁש אם - הּבד די]ּבית ּכדי[מקום ְְִִִֵֵֵֵֵַַַַ

ׁשהּנֹוגע טהֹורין; הּזיתים הרי ּבארץ, רגליהם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּינּגבּו
ּכּכרֹות לקדׁש. ואפּלּו טהֹור, - ּבידיו ׁשּלא טמאים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבמׁשקין

ׁשל מׁשקין הּגּמֹות ּבתֹו והיּו ּגּמֹות, ּבהן ׁשהיּו קדׁש ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻׁשל
ּבׁשנּיה, ראׁשֹונה ונגעה מהן, ּבאחת הּׁשרץ ונגע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹקדׁש,
מּפני לטמאה, ראׁשֹון ּכּלן - מאה אפּלּו ּבׁשליׁשית, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵָָָָֻֻּוׁשנּיה
ׁשאין ּכמׁשקין ּכּלן הרי הּקדׁש; וחּבת ׁשּבּגּמֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻֻהּמׁשקה

ּבהם וכו']מֹונין שני ׁשל[ראשון ּכּכרֹות היּו אם אבל . ֲִִִֶֶָָָָ
ּומּׁשליׁשית ּפסּולה, ּבלבד הּׁשליׁשית הּכּכר הרי - ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָּתרּומה
אף הּכּכרֹות, ּכל על טֹופח מׁשקה היה ואם טהֹור. ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָוהלאה
הראׁשֹונה מן חּוץ ׁשנּיֹות, וכּלן טמאֹות; הּכל ְְְְִִִִֵַָָָָֹֻּבתרּומה

ראׁשֹון. ׁשהיא הּׁשרץ, ּבּה ִִֶֶֶֶַַָָׁשּנגע

.‡Èּכלי[חלל]ּבעּבּוע ּכמֹו הּוא והרי החבית, ּבעבי שּנעׂשה ְְְֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַַָָ
נקב ונּקב החבית, לאויר האבעּבּוע נּקב אם - ּבצּדּה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאחר
מּלמּטן הּפנימי הּנקב ׁשהיה אֹו זה, ּכנגד זה לחּוץ ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאחר
- מׁשקין מלאים והאבעּבּוע החבית והיה מּלמעלן, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָוהחיצֹון
הּמׁשקין ּכל נטמאּו ׁשּבאבעּבּוע, ּבּמׁשקה הּטמאה אב נגע ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֻאם

ּפתיל צמיד מּקפת החבית היתה מהודק]ׁשּבחבית. ,[כיסוי ְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֻ
זה, ׁשּבאבעּבּוע הּנקב מּפני נטמאת - הּמת ּבאהל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּונתּונה

מפּלׁש הּוא הּנקב[פתוח]ׁשהרי היה אם וכן לאוירּה. ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
אינּה זֹו הרי מּלמּטן, והחיצֹון מּלמעלן ׁשּבפנים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבאבעּבּוע
לא - ּבאבעּבּוע הּטמאה אב נגע אם אבל ּפתיל; ּבצמיד ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻנּצלת

מּמּנה. ּכמבּדלין הם והרי ׁשּבחבית, מׁשקין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻנטמאּו

�
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ראשון יום

ג ּפרק ׁשגגֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

עליו‡. ׁשחּיבין חטא ׁשחטא עדים עליו ׁשהעידּו ְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָמי
קבּועה 'אנּו[רגילה]חּטאת אמרּו: אּלא ּבֹו, התרּו ולא , ְְְְִֶַָָָָָֹ

והּוא חלב', ׁשאכלּת אֹו ּבׁשּבת מלאכה ׁשעׂשית ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָראינּו
חּיב אינֹו - זה' ּדבר עׂשיתי ׁשּלא ּבוּדאי יֹודע 'אני ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאֹומר:
הּקרּבן, מן יּפטר הייתי', 'מזיד יאמר: ואם הֹואיל ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹחּטאת;
'לא ּכאֹומר: נעׂשה עׂשיתי', ולא אכלּתי 'לא להם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹּכׁשאמר
ולא הּקרּבן, מן ּפטּור ׁשהּוא ּבזדֹון', אּלא ּבׁשגגה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֹאכלּתי

העדים. את ְִִִֵֶָהכחיׁש

הפליג·. ולא הכחיש]ׁשתק, לא אפּלּו[- - העדים את ְְֲִִִִֵֶַָָֹ
אחת אּׁשה לֹו לעדות]אמרה שפסולה אֹו[- חלב', 'אכלּת : ְְִֵֶַַַָָָָָ

וׁשת ּבׁשּבת', מלאכה אמר'עׂשית חּטאת. להביא חּיב - ק ְְְְִִַַַַַָָָָָָָָָָ
- ּבׁשגגה ואכלֹו וחזר וׁשתק, זה', הּוא 'חלב אחד: עד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלֹו
ׁשעּקר ּפי על אף עליו, לֹוקה - ּבֹו התרּו ואם חּטאת; ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָמביא

אחד. ּבעד ְֵֵֶָָהעדּות

ׁשהּמפריׁש‚. הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻּכבר
ׁשחּלל, הּׁשּבת על יביאּנה לא - ׁשאכל החלב על ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹחּטאתֹו
עּזים ׂשעירת קרּבנֹו "והביא ׁשּנאמר: ׁשאכל, הּדם על ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
לׁשם קרּבנֹו ׁשּיהיה עד - חטא" אׁשר חּטאתֹו על ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָוגֹו'
הקריב, ואם חטא. על מחטא ׁשּיקריבּנה לא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹחטאֹו,

ׁשאכל חלב על חּטאתֹו הפריׁש אמרּו: זה על יתר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּפסּולה.
הביא, ואם הּיֹום; ׁשאכל חלב על יביאּנה לא - ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאמׁש
ומת, אביו, הפריׁשּה ׁשאם לֹומר, צרי ואין ּכּפר. ְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ{לא}
על הּבן יביאּנה ׁשּלא - החטא ּבאֹותֹו מחּיב הּבן ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻוהיה

ׁשם. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְִֵֶֶָָחטאֹו,

ּבּה„. ׁשּיּפל עד ּתרעה - חטאים ׁשני על חּטאת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּמביא
חציּה ּובדמי זה, לחטא חציּה ּבדמי ויביא ותּמכר, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָמּום,
ׁשני על אחת חּטאת ׁשהביאּו ׁשנים וכן הּׁשני. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָלחטא
זה ויביא ותּמכר, מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹחטאים
חציּה. ּבדמי חּטאתֹו זה ויביא חציּה, ּבדמי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחּטאתֹו

ׁשּירצה,‰. איזֹו יקריב - אחד חטא על חּטאֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהביא
לנדבה. ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹוהּׁשנּיה

.Âלׁשם ּתּׁשחט זֹו - חטאים ׁשני על חּטאֹות ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהביא
הּׁשני. החטא לׁשם והּׁשנּיה האחד, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהחטא

.Êׁשהמׁשּמד הּקרּבנֹות, מעׂשה ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֻּכבר
ּבפרהסיא ׁשּבתֹות לחּלל אֹו זרה אין[ברבים]לעבֹודה - ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָ

עברֹות מּׁשאר לעברה והמׁשּמד ּכלל; קרּבן מּמּנּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמקּבלין
מׁשּמד ּכיצד? החטא. אֹותֹו על חּטאת מּמּנּו מקּבלין אין -ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
אין - חּטאתֹו והביא ּבׁשגגה, חלב ׁשאכל חלב, ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאכל
מׁשּמד היה אפּלּו ּבתׁשּובה. ׁשּיחזר עד מּמּנּו, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֻמקּבלין

לתאבֹון חלב להכעיס]לאכל בשביל ולא לתאווה -], ְֱֵֵֶֶָֹ
מקּבלין אין - קרּבן והביא ואכלֹו, ּבׁשּמן, חלב לֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻונתחּלף
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הרי - לתאבֹון ּבין להכעיס ּבין ּבזדֹון, ׁשּמּׁשאכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמּמּנּו;
- ּדם ואכל וׁשגג חלב, לאכל מׁשּמד היה מׁשּמד. ְְְְֱֵֶֶַַָָָָָָָֹֻֻהּוא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּמּנּו, ְְְְִִֵֶֶַַמקּבלין

.Áוחזר נׁשּתּמד ּכ ואחר חּטאתֹו, והפריׁש ׁשּׁשגג ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָמי
ונׁשּתּפה וחזר נׁשּתּטה אֹו ּפי[נרפא]ּבתׁשּובה, על אף - ְְְְְִִִִַַַַַָָָָ

ונראה חזר הרי ּבינתים, הּקרּבן ראויׁשּנדחה [נהיה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבהלכֹותלהקרבה] ׁשּבארנּו ּכמֹו נדחין, חּיים ּבעלי ׁשאין ;ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַ

ׁשאם ּוכׁשם עצמּה. יקריבּנה ,לפיכ הּמקּדׁשין; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּפסּולי
נדחּו אם ּכ - לכׁשרּותֹו יחזר ונתרּפא, עֹובר מּום ּבֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹנֹולד

יקרב. ונראּו, וחזרּו ְְְְְְִִִַַָָהּבעלים

.Ëיֹום עליהן ׁשעבר וּדאין ואׁשמֹות חּטאֹות ֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָחּיבי
וחּיבי הּכּפּורים; יֹום לאחר להביא חּיבין ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָהּכּפּורים,

ּתלּויין חטאו]אׁשמֹות האם ׁשּנאמר:[שמסתפקים ּפטּורין, ְְֱֲִִֶֶַָ
מּפי למדּו ּכ - ּתטהרּו" ה' לפני חּטאתיכם ְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹֹ"מּכל

רבינו]הּׁשמּועה ממשה ּבֹו[מסורת מּכיר ׁשאין חטא ׁשּכל , ְְִֵֵֶֶַַָָ
נתּכּפ ה', עברהאּלא ספק ידֹו על ׁשּבא מי ,לפיכ לֹו. ר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּתלּוי; מאׁשם ּפטּור - חׁשכה עם אפּלּו הּכּפּורים, ְֲֲִִִִֵֵַָָָָָּביֹום
הֹודע לא על מביאין ׁשאין למד, נמצאת מכּפר. הּיֹום ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּכל

עבירה] לא[ספק ּכן אם אּלא ּתלּוי, אׁשם הּכּפּורים יֹום ִִִֵֶֶַָָָָֹׁשל
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּכּפּורים, יֹום לֹו ְְִִִִֵֶֶַָּכּפר

.Èאּלא מכּפרין, האׁשם ולא החּטאת ולא הּכּפּורים יֹום ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹאין
אינם ּבהם, המבעט אבל ּבכּפרתן; הּמאמינים הּׁשבים ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָעל
אׁשמֹו, אֹו חּטאתֹו והביא מבעט, היה ּכיצד? לֹו. ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָמכּפרין
ּפי על אף - מכּפרין אּלּו ׁשאין ּבלּבֹו, מחּׁשב אֹו אֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַוהּוא
ּבתׁשּובה ּוכׁשּיחזר לֹו. נתּכּפר לא ּכמצותן, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּקרבּו
ּביֹום המבעט וכן ואׁשמֹו. חּטאתֹו להביא צרי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָמּבעיטתֹו,
נתחּיב אם ,לפיכ עליו. מכּפר הּכּפּורים יֹום אין ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָהּכּפּורים,
הרי - ּבֹו מבעט והּוא הּכּפּורים, יֹום עליו ועבר ּתלּוי, ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָּבאׁשם
הּכּפּורים, יֹום אחר ּבתׁשּובה ּוכׁשּיחזר לֹו; נתּכּפר לא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹזה

ּבֹו. חּיב ׁשהיה ּתלּוי אׁשם ּכל להביא ְִֶַַָָָָָָָָָחּיב

.‡Èחּוץ - הּכּפרה את מעּכבין ׁשּבּתֹורה, אׁשמֹות ְְֲִֶֶַַַַָָָָָּכל
ׂשֹוטה ּוספק ּכּפרה, מחּסרי ּוספק נזיר, ספק נזיר. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֻמאׁשם

הּכּפּורים. יֹום אחר קרּבנֹותיהן מביאין ּכּלן -ְְְִִִִֵֶַַַָָֻ

.·Èיֹוצא הּוא והרי אׁשם, אֹו חּטאת מחּיב ׁשהּוא ְֲִֵֵֶַַָָָָֻמי
זבּוח זבחֹו היה אם - ּדין מּבית אֹותֹו[שחוט]להרג מׁשהין , ְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ

נׁשחט לא עדין ואם יהרג; ּכ ואחר הּדם, ׁשּיּזרק ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹעד
עליו. ׁשּיקריבּו עד אֹותֹו מׁשהין אין ְְִִֵֶֶַַַַַָָהּזבח,

שני יום
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אחד‡. ּבעלם הרּבה עברֹות עלהעֹוׂשה ידע שלא -] ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָ
עׂשהאיסורם] אפּלּו ואחת; אחת ּכל על חּטאת חּיב ,ְֲִַַַַַַַָָָָָ

ׁשלׁש מביא אחד, ּבעלם ׁשּמנינּו אּלּו וארּבעים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהּׁשלׁש
חּיב ׁשהּוא אחד מעׂשה עׂשה אם וכן חּטאֹות. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוארּבעים

הרּבה ׁשמֹות מּׁשּום איסורים]עליו כמה שכולל על[- חּיב , ְִֵֵַַַָָָ
אֹו ּכאחת, ּבאין ּכּלן האּסּורין ׁשּיהיּו והּוא, - וׁשם ׁשם ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻּכל

מֹוסיף יבאר]אּסּור הּׁשֹוחט[- ּכיצד? ּכֹולל. אּסּור אֹו , ִִִֵֵֵַַ
חּיב - זרה לעבֹודה ּבׁשּבת לעזרה חּוץ קדׁשים ְֱֲֲִֶַַַַָָָָָָָָָָּבהמת

מחּלל ּומּׁשּום ּבחּוץ, קדׁשים ׁשֹוחט מּׁשּום חּטאֹות: ְִִִֵֵַַַָָָָֹׁשלׁש
האּסּורין ׁשלׁשת ׁשהרי - זרה עבֹודה עֹובד ּומּׁשּום ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּבת,
זביחה 'ּבגמר ּבאֹומר: אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכאחד. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבאין

אֹותּה'[ש][שחיטה] עֹובד זרה]הּוא לעבודה אם[- אבל . ֲִֵָָ
עבֹודה לׁשם מעט ּבּה מּׁשּיׁשחט - לכ ּכּונתֹו היתה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹֹלא
ׁשּיׁשחט עד ּבחּוץ ׁשֹוחט מּׁשּום חּיב ואינֹו ּתאסר, ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹזרה,

וושט]ׁשנים הּׁשחיטה,[קנה ּכׁשּגמר ונמצא, ׁשנים; רב אֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹ
מּׁשּום עליה חּיב ׁשאינֹו לקרּבן, האסּורה ּבהמה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשחט
היתה הּקרּבנֹות. ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבחּוץ, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָׁשֹוחט

ּפגּום ׁשּלּה הּקנה חצי והיה העֹוף, והֹוסיף[שחוט]חּטאת , ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ
חּטאֹות, ׁשלׁש חּיב - זרה עבֹודה לׁשם ּבׁשּבת ׁשהּוא ּכל ְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹּבֹו
מלאכה העֹוׂשה וכן ּכאחת. ּבאים האּסּורין ׁשלׁשת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהרי
חּטאֹות, ׁשּתי חּיב - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּביֹום
אחיו, אׁשת על הּבא ּכאחת. ּבאין האּסּורין ׁשּׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּפני

מּׁשּום[החי]הּקּים חּטאֹות: ׁשלׁש מביא - נּדה ּכׁשהיא , ְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
הּבאים אּסּורין ׁשני והם - אח אׁשת ּומּׁשּום איׁש, ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָאׁשת

מֹוסיף אּסּור ׁשהּוא - נּדה ּומּׁשּום ׁשּמּתֹו[נוסף]ּכאחת; , ְִִִִִֶֶַַָ
ליבמּה נֹוסף לבעלּה, זה אּסּור ּבּה בעלה]ׁשּנּתֹוסף .[אח ְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

"ערות מּׁשּום - ׁשּתים חּיב אביו, על הּבא ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוכן
וכן תׁשּכב". לא זכר "ואת ּומּׁשּום תגּלה", לא ...ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹאבי
אבי אחי "ערות ׁשּנאמר: - ׁשּתים חּיב אביו אחי על ְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָהּבא
אחד ּבעלם עליו, זכּור והביא הּזכּור, על הּבא תגּלה". ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלא
אחת, חּטאת אּלא חּיב אינֹו ּגּופין, ׁשני ׁשהם ּפי על אף -ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ׁשם והּנׁשּכב, הּׁשֹוכב - תׁשּכב" לא זכר "ואת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּבעלם עליו, ּבהמה והביא הּבהמה, על הּבא וכן הּוא. ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאחד
והּנׁשּכב הּׁשֹוכב עׂשּו אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאחד

אחת. ּכבעילה ּוזכּור, ְְְִִִֵַַָָּבבהמה

חּטאֹות.·. ׁשמֹונה עליה וחּיב אחת, ּבעילה ּבֹועל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׁש
לבן נׂשא ּתמנע; ּוׁשמּה מּזלּפה ּבת לֹו ׁשהיתה יעקב ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹּכיצד?
אּלא ּבת ללבן ואין סרח, ּוׁשמּה ּבת, מּמּנה והֹוליד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּתמנע,
אׁשּתֹו ואחֹות יעקב, ּבת ּבת סרח נמצאת לבּדּה. ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹרחל
סרח נּׂשאת ּכאחת. הּבאין אּסּורין ׁשני והם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמאביה;
אּסּור ּבּה נֹוסף יעקב; ּבני ׁשאר על ונאסרה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹלראּובן,
סרח ונּׂשאת ּגרׁש, אֹו ראּובן, מת ּכּלתֹו. היא והרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹליעקב,
יעקב, אחי ׁשאר על ׁשּנאסרה מּתֹו - מאּמֹו יעקב לאחי ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹזֹו
ונּׂשאת ּגרׁש, אֹו מת אחיו. אׁשת אּסּור ּבּה ליעקב ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנֹוסף
יׁשמעאל, אחי ׁשאר על ׁשּנאסרה מּתֹו - ליׁשמעאל זֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָסרח
מת אביו. אחי אׁשת מּׁשּום ליעקב אּסּור ּבּה ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹנֹוסף
אף ויּבמּה, יצחק ועבר יצחק, לפני ליּבּום ונפלה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָָיׁשמעאל,
אחיו, ׁשאר על ׁשּנאסרה מּתֹו - לֹו ׁשנּיה ׁשהיא ּפי ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָעל
אׁשת ּומּׁשּום אביו, אׁשת מּׁשּום ליעקב אּסּור ּבּה ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹנֹוסף
על ּובא יעקב ׁשגג אם ּכאחד. ּבאין האּסּורין ׁשּׁשני ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאיׁש;
אׁשת רחל ּובחּיי ּבעלּה יצחק ּבחּיי נּדה, ּכׁשהיא זֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָסרח
ּבּתֹו, ּבת מּׁשּום חּטאֹות: ׁשמֹונה עליה חּיב זה הרי - ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹיעקב
אחיו, אׁשת ּומּׁשּום ּכּלתֹו, ּומּׁשּום אׁשּתֹו, אחֹות ְֲִִִִִֵֶַָָּומּׁשּום
אׁשת ּומּׁשּום אביו, אׁשת ּומּׁשּום אביו, אחי אׁשת ֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָּומּׁשּום

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נּדה. ּומּׁשּום ְִִִֵֵֶַָָֹאיׁש,
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.‚צרי - מֹוסיף ּבאּסּור עליהן הערוה זֹו ׁשּתאסר אּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּכל
ׁשּתאסר ּכדי ּבעֹולם מצּויין האחרים האנׁשים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָׁשּיהּו
לזה. אחר אּסּור יּתֹוסף עליהן, ׁשּתאסר ּומּתֹו ֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעליהן;
לזה היה ואּלּו 'הֹואיל אֹומרין: אין מצּויין, אינם אם ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָאבל
אּסּור ּבּה יּתֹוסף עליהם, נאסרת היתה אחים, אֹו ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבנים

אחר]לּזקן' באיסור כבר לו אסורה שהיא לזה אין[- ׁשהרי ; ֲֵֵֵֶַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אח. ולא ּבן לא עּתה ְְֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹׁשם

אחת„. ׁשל אּמּה על ּובא נׁשים, ׁשלׁש נׂשּוי ׁשהיה ִִִֶֶַַַָָָָָָָֹמי
ׁשל אביה אם ׁשהיא ׁשנּיה, ׁשל אּמּה אם ׁשהיא ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָמהן,
חמֹותֹו, ואם חמֹותֹו, היא זֹו ׁשּזקנה ּפי על אף - ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָׁשליׁשית
אינֹו - היא אחת ּבת ואּסּור הם, ׁשמֹות ּוׁשלׁשה חמיו, ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֹואם
ּבנּה ּובת ּובּתּה ּבאּׁשה ׁשּנאמר לפי אחת, חּטאת אּלא ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָחּיב
ׁשלׁשה עׂשה הּכתּוב - הּוא" זּמה הּנה, "ׁשארה ּבּתּה: ְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹּובת
אחד. ּכׁשם ׁשמֹות הּׁשלׁשה יחׁשבּו לפיכ אחד, ּכגּוף ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּגּופין

אחֹות‰. ׁשהיא אביו, אחֹות ׁשהיא אחֹותֹו, על הּבא ֲֲֲֲִִִֶֶַַָָָאבל
ּגּלה", אחתֹו "ערות ׁשּנאמר: חּטאֹות, ׁשלׁש חּיב - ְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹאּמֹו
אחֹות ׁשהיא ּפי על ואף - עצמּה ּבפני אחֹותֹו על ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָלחּיב

והיא אביו. ואחֹות אּמֹו,אּמֹו על ׁשּבא ּכגֹון זאת? ּתהיה  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹ
והֹוליד מּבנֹותיו, אחת ּובעל ּבנֹות, ׁשּתי מּמּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָוהֹוליד
ׁשהיא הּׁשנית, הּבת על הּזה הּממזר ּכׁשּיבֹוא - ּבן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמּמּנה
אחֹות ׁשהיא מאביו, אחֹותֹו ׁשהיא הּממזרת, אּמֹו ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָאחֹות
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּטאֹות. ׁשלׁש חּיב - מאּמֹו ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹאביו
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ה ּפרק ׁשגגֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

אחת‡. ערוה על לו]הּבא שאסורה הרּבה[אשה ּביאֹות ְְִֵֶַַַַַָָ
אחד אחת]ּבעלם רצופה בשגגה - כולן ׁשהיה[- ּפי על אף - ְִֵֶֶֶַַָָָ

לֹו נֹודע ולא הֹואיל - הרּבה ימים ּובעילה ּבעילה ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹּבין
ואינֹו אחת, ׁשגגה הּכל הרי אחד, ּגּוף היא והרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבינתים,
נֹודע ּכ ואחר ּבּה, ׁשגג אם אבל אחת. חּטאת אּלא ְֲִֶַַַַַַַַָָָָָָָחּיב

ּכל[האיסור]לֹו על חּיב - ּובעלּה עצמּה, ּבּה וׁשגג וחזר ,ְְְְַַַַַָָָָָָָָ
הּׁשגגֹות. מחּלקֹות ׁשהּידיעֹות, ּובעילה; ְְְְְְִִִֶַַַָָָּבעילה

הּנבעלת·. וזֹו אחד, ּבעלם הרּבה ּביאֹות הערוה על ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּבא
ידיעה לּה האיסור]היתה ּוביאה[על ּביאה ּכל [ואח"כּבין ְְִִִֵָָָָָָָ

הּואשכחה] - הרּבה ּבהעלמֹות אצלּה הּביאֹות ׁשּנמצאּו ,ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ
ּביאה ּכל על חּטאת מביאה והיא אחת, חּטאת ְְִִִִֵַַַַַָָָָָמביא
- אחד ּבהעלם והיא ּבינתים, ידיעֹות הּוא לֹו היּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּוביאה;
אחת. חּטאת מביאה והיא הרּבה, חּטאֹות מביא ְְְִִִֵֵַַַַַָָָהּוא

ׁשּכּלן‚. ּפי על אף - אחד ּבעלם הרּבה עריֹות על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּבא
איסור]מּׁשם חּיב[סוג מחּלקין, ּגּופים והן הֹואיל - אחד ְְִִִִֵֵֶַָָָֻ

נּדֹות, נׁשים חמׁש ׁשּבעל הרי ּכיצד? ואחת. אחת ּכל ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָעל
ּבעלם ּבנֹותיו, חמׁש על אֹו אחיֹותיו, חמׁש על ׁשּבא ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
ׁשאמרּו ׁשּזה למד, אּתה מּכאן וגּוף. ּגּוף ּכל על חּיב - ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד
- אחד ּבעלם עליו זכּור והביא הּזכּור על 'הּבא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָחכמים:
אם אבל עצמֹו. הּזכּור אֹותֹו ּבׁשהיה אחת', חּטאת ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָחּיב
זה על ׁשּבא ּבין ׁשניהן, על ׁשּבא ּבין - אחר זכּור ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהיה
ּבבא הּדין והּוא וגּוף. ּגּוף ּכל על חּיב - עליו זה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָוהביא

עליו. ּבהמה והביא הּבהמה ְְְִֵֵֵַַָָָָעל

.„- אחד ּבעלם הרּבה ּבהמֹות עליה ׁשהביאה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאּׁשה
ּגּופין הן ׁשהרי ּובהמה; ּבהמה ּכל על חּטאת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחּיבת
אחד ּבעלם הרּבה לאנׁשים ׁשּנבעלה ּכמי זֹו והרי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמחּלקין.

ואיׁש. איׁש ּכל על חּטאת חּיבת ׁשהיא -ִִִֶֶֶַַַָָָ

הּים‰. למדינת ּבעלּה ׁשהל וׁשמעה[לחו"ל]האּׁשה , ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָ
עצמּה ּפי על ּבין ונּׂשאת ׁשּמת, עדים ּבאּו אֹו [ע"פׁשּמת, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

עדים] ב' ּדיןעדות ּבית ּפי על אחד]ּבין עד ונֹודע[ע"פ , ְִִֵֵַַ
לאנׁשים נּׂשאת ואם אחד; קרּבן חּיבת - קּים ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבעלּה

זּנת אֹו על[זנתה]הרּבה, חּטאת חּיבת - הרּבה אנׁשים עם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשהּכל ּפי על ואף מחּלקין, ּגּופין ׁשהן מּפני ואיׁש, איׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּכל
מּנּדתּה וטהרה ּבׁשגגה, הּנּדה על הּבא אחת. ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָּבׁשגגה
ׁשנּיה ּפעם עליה ּובא נּדה, ּדם וראת וחזרה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָָָוטבלה,
ּפי על אף ופעם, ּפעם ּכל על חּיב - עצמּה ׁשגגה ְְְִַַַַַַַַַָָָָָָָּבאֹותּה
חּוץ - זה נּדּות ׁשּזמן אחד; ּגּוף והּוא אחד ּבעלם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשהּוא

ּכׁשּתי הן והרי הּׁשני, נּדּות נּדֹות.מּזמן נׁשים ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָ

.Âוסּתּה ּבׁשעת ׁשּלא אׁשּתֹו על כשרגילההּבא לא -] ְְְִִִֶַַַָָֹ
דם] וראתלראות ּפטּורין[ה], אּלּו הרי - הּתׁשמיׁש ּבעת ּדם ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ

ׁשֹוגג; ואינֹו הּוא ּכאנּוס ׁשּזה מּפני חּטאת, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָמּקרּבן
יפה יפה ּבדק ואּלּו ּולדקּדק, לבּדק לֹו היה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּׁשֹוגג,
טרח ׁשּלא ּולפי ׁשגגה; לידי ּבא היה לא ּבׁשאלֹות, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹודקּדק
זה, אבל ּכּפרה. צרי יעׂשה, ּכ ואחר וחקירה ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָּבדריׁשה
ּבׁשעת וׁשּלא היתה, טהֹורה הרי לעׂשֹות? לֹו היה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹמה
על ּדם ׁשּנמצא ּבין ,לפיכ אנס. אּלא זה אין ּבעל; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹוסּתּה

אבל[בגד]עד ּפטּורין. - ׁשּלֹו עד על ׁשּנמצא ּבין ׁשּלּה, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ויפרׁש ׁשּיבעל ודּמה לוסּתּה, סמּו עליה ּובא עבר, ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָֹֹאם
ּבקרּבן; חּיבין - הּתׁשמיׁש ּבׁשעת וראתה ּדם, ׁשּתראה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹקדם
ׁשניהם - ׁשּלֹו עד על ּדם נמצא אם ,לפיכ היא. ׁשגגה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּזֹו
קּנחה אם - ׁשּלּה עד על ּדם נמצא ּבקרּבן; וחּיבין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָטמאים,

ׁשהת ולא הּבעל, ּכׁשּפרׁש מּיד טמאים,[ה]עצמּה ׁשניהם - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּכר, לתחת ידּה ׁשּתֹוׁשיט ּכדי ׁשהת ואם ּבקרּבן. ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָוחּיבין
קּנחה ּכ ואחר ּבֹו, לבּדק עד ותּטל הּכסת, לתחת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹאֹו
ׁשהת ואם מּקרּבן; ּופטּורין ּבספק, טמאים ׁשניהם - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָעצמּה
קּנחה ּכ ואחר ּפניה, את ותדיח הּמּטה מן ׁשּתרד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכדי

טהֹור. ּבעלּה - ּדם ונמצא ְְְֲִַַָָָָָעצמּה

.Êּביאתֹו ׁשּתקּדם ּדעת על לּוסת, סמּו ּובעל ׁשעבר ְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמי
ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת ׁשּנטמאת האּׁשה והרּגיׁשה הּדם, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָלראּית
מתקּׁשה, ּכׁשהּוא יפרׁש לא זה הרי - 'נטמאתי' לֹו: ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹואמרה
ׁשאסּור ידע לא ואם ּביאה. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכמֹו
חּטאֹות: ׁשּתי חּיב - מתקּׁשה ּכׁשהּוא ּופרׁש מּיד, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלפרׁש
יציאתֹו, על ואחת נּדה, ּבעל ׁשהרי ּכניסתֹו, על ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָאחת
ּבׁשּידע אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכביאתֹו. לֹו הנאה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּיציאתֹו
ּבעילתֹו ׁשּתקּדם ודּמה הּוסת, ּבׁשעת לבעל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשאסּור
ׁשּתי לֹו ׁשּנמצאּו - מּיד לפרׁש ׁשאסּור ידע ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹלראּיתּה,
לבעל ׁשאסּור ידע לא אם אבל הּבעילֹות. ּבׁשּתי ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹהעלמֹות
- הּטמאה מן מּיד לפרׁש ׁשאסּור ידע ולא הּוסת, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻּבׁשעת
חּטאת אּלא חּיב אינֹו מתקּׁשה, והּוא מּיד ׁשּפרׁש ּפי על ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאף
ּבעילֹות, ּכׁשּתי ׁשהן ויציאתֹו, ׁשּכניסתֹו מּפני ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָאחת;
הּדין והּוא הּכל. עׂשה אחד ּובהעלם הן, אחת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשגגה
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.‚צרי - מֹוסיף ּבאּסּור עליהן הערוה זֹו ׁשּתאסר אּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּכל
ׁשּתאסר ּכדי ּבעֹולם מצּויין האחרים האנׁשים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָׁשּיהּו
לזה. אחר אּסּור יּתֹוסף עליהן, ׁשּתאסר ּומּתֹו ֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעליהן;
לזה היה ואּלּו 'הֹואיל אֹומרין: אין מצּויין, אינם אם ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָאבל
אּסּור ּבּה יּתֹוסף עליהם, נאסרת היתה אחים, אֹו ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבנים

אחר]לּזקן' באיסור כבר לו אסורה שהיא לזה אין[- ׁשהרי ; ֲֵֵֵֶַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אח. ולא ּבן לא עּתה ְְֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹׁשם

אחת„. ׁשל אּמּה על ּובא נׁשים, ׁשלׁש נׂשּוי ׁשהיה ִִִֶֶַַַָָָָָָָֹמי
ׁשל אביה אם ׁשהיא ׁשנּיה, ׁשל אּמּה אם ׁשהיא ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָמהן,
חמֹותֹו, ואם חמֹותֹו, היא זֹו ׁשּזקנה ּפי על אף - ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָׁשליׁשית
אינֹו - היא אחת ּבת ואּסּור הם, ׁשמֹות ּוׁשלׁשה חמיו, ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֹואם
ּבנּה ּובת ּובּתּה ּבאּׁשה ׁשּנאמר לפי אחת, חּטאת אּלא ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָחּיב
ׁשלׁשה עׂשה הּכתּוב - הּוא" זּמה הּנה, "ׁשארה ּבּתּה: ְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹּובת
אחד. ּכׁשם ׁשמֹות הּׁשלׁשה יחׁשבּו לפיכ אחד, ּכגּוף ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּגּופין

אחֹות‰. ׁשהיא אביו, אחֹות ׁשהיא אחֹותֹו, על הּבא ֲֲֲֲִִִֶֶַַָָָאבל
ּגּלה", אחתֹו "ערות ׁשּנאמר: חּטאֹות, ׁשלׁש חּיב - ְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹאּמֹו
אחֹות ׁשהיא ּפי על ואף - עצמּה ּבפני אחֹותֹו על ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָלחּיב

והיא אביו. ואחֹות אּמֹו,אּמֹו על ׁשּבא ּכגֹון זאת? ּתהיה  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹ
והֹוליד מּבנֹותיו, אחת ּובעל ּבנֹות, ׁשּתי מּמּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָוהֹוליד
ׁשהיא הּׁשנית, הּבת על הּזה הּממזר ּכׁשּיבֹוא - ּבן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמּמּנה
אחֹות ׁשהיא מאביו, אחֹותֹו ׁשהיא הּממזרת, אּמֹו ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָאחֹות
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּטאֹות. ׁשלׁש חּיב - מאּמֹו ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹאביו

שלישי יום
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אחת‡. ערוה על לו]הּבא שאסורה הרּבה[אשה ּביאֹות ְְִֵֶַַַַַָָ
אחד אחת]ּבעלם רצופה בשגגה - כולן ׁשהיה[- ּפי על אף - ְִֵֶֶֶַַָָָ

לֹו נֹודע ולא הֹואיל - הרּבה ימים ּובעילה ּבעילה ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹּבין
ואינֹו אחת, ׁשגגה הּכל הרי אחד, ּגּוף היא והרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבינתים,
נֹודע ּכ ואחר ּבּה, ׁשגג אם אבל אחת. חּטאת אּלא ְֲִֶַַַַַַַַָָָָָָָחּיב

ּכל[האיסור]לֹו על חּיב - ּובעלּה עצמּה, ּבּה וׁשגג וחזר ,ְְְְַַַַַָָָָָָָָ
הּׁשגגֹות. מחּלקֹות ׁשהּידיעֹות, ּובעילה; ְְְְְְִִִֶַַַָָָּבעילה

הּנבעלת·. וזֹו אחד, ּבעלם הרּבה ּביאֹות הערוה על ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּבא
ידיעה לּה האיסור]היתה ּוביאה[על ּביאה ּכל [ואח"כּבין ְְִִִֵָָָָָָָ

הּואשכחה] - הרּבה ּבהעלמֹות אצלּה הּביאֹות ׁשּנמצאּו ,ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ
ּביאה ּכל על חּטאת מביאה והיא אחת, חּטאת ְְִִִִֵַַַַַָָָָָמביא
- אחד ּבהעלם והיא ּבינתים, ידיעֹות הּוא לֹו היּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּוביאה;
אחת. חּטאת מביאה והיא הרּבה, חּטאֹות מביא ְְְִִִֵֵַַַַַָָָהּוא

ׁשּכּלן‚. ּפי על אף - אחד ּבעלם הרּבה עריֹות על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּבא
איסור]מּׁשם חּיב[סוג מחּלקין, ּגּופים והן הֹואיל - אחד ְְִִִִֵֵֶַָָָֻ

נּדֹות, נׁשים חמׁש ׁשּבעל הרי ּכיצד? ואחת. אחת ּכל ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָעל
ּבעלם ּבנֹותיו, חמׁש על אֹו אחיֹותיו, חמׁש על ׁשּבא ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
ׁשאמרּו ׁשּזה למד, אּתה מּכאן וגּוף. ּגּוף ּכל על חּיב - ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד
- אחד ּבעלם עליו זכּור והביא הּזכּור על 'הּבא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָחכמים:
אם אבל עצמֹו. הּזכּור אֹותֹו ּבׁשהיה אחת', חּטאת ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָחּיב
זה על ׁשּבא ּבין ׁשניהן, על ׁשּבא ּבין - אחר זכּור ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהיה
ּבבא הּדין והּוא וגּוף. ּגּוף ּכל על חּיב - עליו זה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָוהביא

עליו. ּבהמה והביא הּבהמה ְְְִֵֵֵַַָָָָעל

.„- אחד ּבעלם הרּבה ּבהמֹות עליה ׁשהביאה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאּׁשה
ּגּופין הן ׁשהרי ּובהמה; ּבהמה ּכל על חּטאת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחּיבת
אחד ּבעלם הרּבה לאנׁשים ׁשּנבעלה ּכמי זֹו והרי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמחּלקין.

ואיׁש. איׁש ּכל על חּטאת חּיבת ׁשהיא -ִִִֶֶֶַַַָָָ

הּים‰. למדינת ּבעלּה ׁשהל וׁשמעה[לחו"ל]האּׁשה , ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָ
עצמּה ּפי על ּבין ונּׂשאת ׁשּמת, עדים ּבאּו אֹו [ע"פׁשּמת, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

עדים] ב' ּדיןעדות ּבית ּפי על אחד]ּבין עד ונֹודע[ע"פ , ְִִֵֵַַ
לאנׁשים נּׂשאת ואם אחד; קרּבן חּיבת - קּים ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבעלּה

זּנת אֹו על[זנתה]הרּבה, חּטאת חּיבת - הרּבה אנׁשים עם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשהּכל ּפי על ואף מחּלקין, ּגּופין ׁשהן מּפני ואיׁש, איׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּכל
מּנּדתּה וטהרה ּבׁשגגה, הּנּדה על הּבא אחת. ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָּבׁשגגה
ׁשנּיה ּפעם עליה ּובא נּדה, ּדם וראת וחזרה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָָָוטבלה,
ּפי על אף ופעם, ּפעם ּכל על חּיב - עצמּה ׁשגגה ְְְִַַַַַַַַַָָָָָָָּבאֹותּה
חּוץ - זה נּדּות ׁשּזמן אחד; ּגּוף והּוא אחד ּבעלם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשהּוא

ּכׁשּתי הן והרי הּׁשני, נּדּות נּדֹות.מּזמן נׁשים ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָ

.Âוסּתּה ּבׁשעת ׁשּלא אׁשּתֹו על כשרגילההּבא לא -] ְְְִִִֶַַַָָֹ
דם] וראתלראות ּפטּורין[ה], אּלּו הרי - הּתׁשמיׁש ּבעת ּדם ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ

ׁשֹוגג; ואינֹו הּוא ּכאנּוס ׁשּזה מּפני חּטאת, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָמּקרּבן
יפה יפה ּבדק ואּלּו ּולדקּדק, לבּדק לֹו היה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּׁשֹוגג,
טרח ׁשּלא ּולפי ׁשגגה; לידי ּבא היה לא ּבׁשאלֹות, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹודקּדק
זה, אבל ּכּפרה. צרי יעׂשה, ּכ ואחר וחקירה ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָּבדריׁשה
ּבׁשעת וׁשּלא היתה, טהֹורה הרי לעׂשֹות? לֹו היה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹמה
על ּדם ׁשּנמצא ּבין ,לפיכ אנס. אּלא זה אין ּבעל; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹוסּתּה

אבל[בגד]עד ּפטּורין. - ׁשּלֹו עד על ׁשּנמצא ּבין ׁשּלּה, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ויפרׁש ׁשּיבעל ודּמה לוסּתּה, סמּו עליה ּובא עבר, ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָֹֹאם
ּבקרּבן; חּיבין - הּתׁשמיׁש ּבׁשעת וראתה ּדם, ׁשּתראה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹקדם
ׁשניהם - ׁשּלֹו עד על ּדם נמצא אם ,לפיכ היא. ׁשגגה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּזֹו
קּנחה אם - ׁשּלּה עד על ּדם נמצא ּבקרּבן; וחּיבין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָטמאים,

ׁשהת ולא הּבעל, ּכׁשּפרׁש מּיד טמאים,[ה]עצמּה ׁשניהם - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּכר, לתחת ידּה ׁשּתֹוׁשיט ּכדי ׁשהת ואם ּבקרּבן. ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָוחּיבין
קּנחה ּכ ואחר ּבֹו, לבּדק עד ותּטל הּכסת, לתחת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹאֹו
ׁשהת ואם מּקרּבן; ּופטּורין ּבספק, טמאים ׁשניהם - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָעצמּה
קּנחה ּכ ואחר ּפניה, את ותדיח הּמּטה מן ׁשּתרד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכדי

טהֹור. ּבעלּה - ּדם ונמצא ְְְֲִַַָָָָָעצמּה

.Êּביאתֹו ׁשּתקּדם ּדעת על לּוסת, סמּו ּובעל ׁשעבר ְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמי
ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת ׁשּנטמאת האּׁשה והרּגיׁשה הּדם, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָלראּית
מתקּׁשה, ּכׁשהּוא יפרׁש לא זה הרי - 'נטמאתי' לֹו: ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹואמרה
ׁשאסּור ידע לא ואם ּביאה. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכמֹו
חּטאֹות: ׁשּתי חּיב - מתקּׁשה ּכׁשהּוא ּופרׁש מּיד, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלפרׁש
יציאתֹו, על ואחת נּדה, ּבעל ׁשהרי ּכניסתֹו, על ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָאחת
ּבׁשּידע אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכביאתֹו. לֹו הנאה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּיציאתֹו
ּבעילתֹו ׁשּתקּדם ודּמה הּוסת, ּבׁשעת לבעל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשאסּור
ׁשּתי לֹו ׁשּנמצאּו - מּיד לפרׁש ׁשאסּור ידע ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹלראּיתּה,
לבעל ׁשאסּור ידע לא אם אבל הּבעילֹות. ּבׁשּתי ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹהעלמֹות
- הּטמאה מן מּיד לפרׁש ׁשאסּור ידע ולא הּוסת, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻּבׁשעת
חּטאת אּלא חּיב אינֹו מתקּׁשה, והּוא מּיד ׁשּפרׁש ּפי על ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאף
ּבעילֹות, ּכׁשּתי ׁשהן ויציאתֹו, ׁשּכניסתֹו מּפני ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָאחת;
הּדין והּוא הּכל. עׂשה אחד ּובהעלם הן, אחת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשגגה
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ׁשהיא ּדעת על הערוה על ּובא ׁשגג ׁשאם עריֹות, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּבׁשאר
לא - הּתׁשמיׁש ּבתֹו והּוא ערוה, ׁשהיא לֹו ונֹודע ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֻמּתרת,
ידע לא ואם ּכביאתֹו. לֹו הנאה ׁשּיציאתֹו מּיד; ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹֹיפרׁש
אּלא חּיב אינֹו - מתקּׁשה והּוא ּופרׁש מּיד, לפרׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאסּור

היא. אחת ׁשגגה ׁשהּכל אחת; ְִֶַַַַַַָָָֹחּטאת

רביעי יום

ו ּפרק ׁשגגֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

.‡,לפיכ הּבעילֹות; ׁשגגת ּכדין הּמאכלֹות, ׁשגגת ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָּדין
מּׁשם הרּבה אכילֹות אכל איסור]אם אחד[של ּבעלם אחד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

אחת] בשגגה הכל רּבים,[- ימים ּביניהן ׁשּיׁש ּפי על אף -ִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ואכל הּיֹום, חלב אכל ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב ְֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאינֹו
ׁשהן ּפי על אף - אחד ּבעלם למחר, וחלב למחר, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחלב

ּתמחּויין אחת.[קערות]ּבׁשלׁשה חּטאת אּלא חּיב אינֹו , ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
חלב, ּכזית ואכל וחזר לֹו, ונֹודע חלב, ּכזית אכל אם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאבל

ואכילה; אכילה ּכל על חּיב - לֹו ׁשהּידיעֹות,ונֹודע ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָ
הּׁשגגֹות מחייבת]מחּלקֹות ידיעה שאחר שכחה אכל[כל . ְְְַַַָָ

- אחד ּבעלם חלב זית ּכחצי ואכל וחזר חלב, זית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכחצי
ּביניהן ׁשהפסיק ּפי על ואף ּתמחּויין, ׁשני ׁשהם ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַאף
הּתמחּויין ׁשאין חּטאת; ּומביא מצטרפין, אּלּו הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

מּכדי יֹותר ּביניהן יׁשהה ׁשּלא והּוא, זמןמחּלקין. [שיעור ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹ
מאכלֹותשל] ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּביצים, ׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹאכילת

ּכ למלקּות, למזיד הּׁשעּור ׁשּמצטרף ׁשּכׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָאסּורֹות;
ּבקרּבן. לׁשֹוגג הּׁשעּור ְְְְִִֵֵַָָָמצטרף

נֹותר·. אכילתו]אכל זמן לאחר קרבן בשר מחמּׁשה[- ֲִֵַָָָ
ׁשאכלן ּפי על אף - אחד ּבעלם זבח, מּכל ּכזית ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָזבחים,
ׁשם ׁשּכּלן אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו ּתמחּויין, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבחמּׁשה

הּזבחים[איסור] וגּופי מחּלקין. אינן והּתמחּויין הן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד
אֹו רּבים, מּזבחים ּבׂשר האֹוכל ׁשאחד - מחּלקין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאינן

ּבחּוץ זבחים חמּׁשה הּׁשֹוחט וכן אחד. חוץמּזבח -] ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
האלמקדש] אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחד ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבעלם

צּורֹות לחמׁש למׁשּתחוה ּדֹומה? זה זרה]למה עבודה [של ְְְְֲִֵֶֶֶַָָ
אחד. ְֵֶֶָּבעלם

ּבעלם‚. ּוׁשתין ּכֹוסֹות, ּבׁשני וקּבלֹו לבהמּתֹו, ּדם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָהּקיז
אחת. חּטאת אּלא מביא אינֹו - ִֵֵֶֶַַַָָָאחד

הרּבה„. מּׁשמֹות הרּבה, מאכלֹות [מאיסוריםהאֹוכל ְְֲִֵֵֵֵַַַָָ
ּכגֹוןשונים] ּכיצד? וׁשם. ׁשם ּכל על חּיב - אחד ּבעלם ,ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּופּגּול ונֹותר ודם חלב שנפסל]ׁשאכל מּכל[קרבן ּכזית , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ּכל וכן חּטאֹות; ארּבע מביא - אחד ּבעלם ואחד, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד
ׁשמֹות ּבֹו ׁשּנתקּבצּו אחד ּכזית האֹוכל וכן ּבאּלּו. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכּיֹוצא

מֹוסיף ּבאּסּור נתקּבצּו אם - אחד ּבעלם [שהאיסורהרּבה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
האיסור] תחומי את במשהו הרחיב ּכֹוללהנוסף ּבאּסּור אֹו ,ְִֵ

כיפור] ביום חלב ּבאּסּור[כגון אֹו ב], כולם אחת[שחלו ּבת ְִַַַ
חלב, ּכזית ׁשאכל הּטמא ,לפיכ וׁשם. ׁשם ּכל על חּיב -ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
חּטאת ואׁשם: חּטאֹות, ארּבע מביא - הּכּפּורים ּביֹום ְְְִִִֵַַַַַָָָָָנֹותר,
חלב, אֹוכל מּׁשּום ואחת קדׁש, ׁשאכל טמא מּׁשּום ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאחת
- הּכּפּורים יֹום מּׁשּום ואחת נֹותר; אֹוכל מּׁשּום ְְִִִִֵַַַַַָואחת
ׁשּיׁשלימֹו עד זה, ּכזית עם אחר אכל ׁשּיצטרף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹוהּוא

כיפור]לכּכֹותבת ביום האיסור –שיעור אׁשם[כתמר ּומביא . ְִֵֶֶַָָ
ּבׁשגגה. ההקּדׁש מן נהנה ׁשהרי למעילה, ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוּדאי

חּיב‰. אינֹו - אחד ּבעלם הּכּפּורים ּביֹום וׁשֹותה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהאֹוכל
היא. אחת ּוׁשתּיה, אכילה אחת; חּטאת ְֲִִִֶַַַַַָָָָאּלא

.Â- ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ּביֹום מלאכה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָהעֹוׂשה
ּכאחד. הּבאין אּסּורין ׁשני ׁשהן מּפני חּטאֹות, ׁשּתי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחּיב

.Êאינֹו - אחד ּבעלם ּדם, זית וכחצי חלב, זית ּכחצי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאכל
ּכמֹו למלקּות, מצטרפין האּסּורין ׁשאין ּכׁשם קרּבן; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָחּיב
מצטרפין אין ּכ - אסּורֹות מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו

ְְָָלקרּבן.

.Áזיתאכ ּכחצי בשוגג]ל לֹו[מאיסור ונֹודע ,[שאכל], ְֲִִַַַַָ
וׁשכח אסור]וחזר ׁשני[שזה ּבעלם אחר זית ּכחצי ואכל , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשעּור לחצי ידיעה ויׁש ּבינתים, לֹו נֹודע ׁשהרי ּפטּור; --] ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
האכילות] שתי בין מחלקת אחתשהיא אֹות ּכתב אם וכן .ְִֵַַַָ

ׁשנּיה אֹות וכתב וׁשכח, וחזר לֹו, ונֹודע ּבׁשגגה, ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָּבׁשּבת
ּכל וכן חּטאת. מּקרּבן ּפטּור - ׁשני ּבעלם לּה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹסמּוכה

הּמעביר וכן ּבזה. הרבים]ּכּיֹוצא אּמֹות[ברשות ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֶַַַַָ
אם - ּבׁשֹוגג אּמֹות ּוׁשּתי ּבמזיד, אּמֹות ּוׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַּבׁשֹוגג,
אּלא ׁשעּור, לחצי ידיעה ׁשאין מּפני לא חּיב; ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבזריקה,
הידיעה לֹו הֹועילה לא ּולפיכ להחזירּה, ּבידֹו ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמּפני
ׁשעּור, לחצי ידיעה ׁשּיׁש - ּפטּור ּבהעברה, ואם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבינתים.

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.Ëלֹו ונֹודע אחד, ּבעלם חלב ּוכזית חלב ּכזית ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהאֹוכל
ׁשּתי מביא - הּׁשני על לֹו ונֹודע וחזר הראׁשֹון, ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָעל

מחּלקֹות ׁשהידיעֹות האכילות]חּטאֹות; בין שאינם ,[אפילו ְְְִֶַַַָ
לֹו נֹודע אם אבל הּקרּבן. הפריׁש לא ׁשעדין ּפי על ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָֹואף
ׁשהּוא לי יראה וכן אחת. חּטאת מביא ּכאחת, ׁשניהן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָעל

ּבּבעילֹות. ְִִַַהּדין

.Èוחזר ּכזית, על לֹו ונֹודע אחד, ּבעלם ּומחצה ּכזית ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאכל
חּטאת אּלא חּיב אינֹו - ׁשני ׁשל ּבהעלמֹו זית חצי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָואכל
ּפי על אף לראׁשֹון, מצטרף האחרֹון זית חצי ׁשאין ְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאחת;
ראׁשֹונה. העלמה מקצת על לֹו נֹודע ׁשהרי - ּבהעלמֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

.‡Èאחד על לֹו ונֹודע אחד, ּבעלם חלב זיתי ׁשני ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאכל
והביא ׁשני, ׁשל ּבהעלמֹו אחר ּכזית ואכל וחזר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמהן,
ׁשליׁשי אבל מתּכּפרין, וׁשני ראׁשֹון - הראׁשֹון על ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָחּטאת
אחרת. חּטאת יביא עליו, לֹו ּכׁשּיּודע אּלא נתּכּפר; ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלא
מתּכּפרין, וׁשני ׁשליׁשי - הּׁשליׁשי על חּטאת ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָהביא
הביא זֹו. ּבחּטאת נתּכּפר לא וראׁשֹון אחד; ּבעלם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּׁשניהן
ׁשהראׁשֹון מּפני מתּכּפרין, ׁשלׁשּתן - האמצעי על ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָחּטאת
הראׁשֹון על לֹו ּוכׁשּיּודע אמצעי; ׁשל ּבהעלמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהּׁשליׁשי

אחרת. חּטאת להביא צרי אינֹו הּׁשליׁשי, ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָועל

.·Èאם לֹו ונסּתּפק חתיכֹות, מּׁשּתי חתיכה ׁשאכל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָמי
מּׁשּתי אחרת חתיכה ואכל וחזר ׁשּמן, אֹו אכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻחלב
נֹודע ּכ ואחר ׁשּמן, אֹו אכל חלב אם לֹו ונסּתּפק ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻחתיכֹות,
אּלא חּיב אינֹו - ּובּׁשנּיה ּבראׁשֹונה אכל ׁשחלב ּבוּדאי ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלֹו
ּפי על אף - ּבינתים לֹו היתה ספק ׁשּידיעת אחת; ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָחּטאת

לאׁשמֹות תלוי]ׁשּמחּלקת אשם בשתי אינּה[ומתחייב , ְֲֵֶֶֶַַָָ
לחּטאֹות. ְְֶֶַַָמחּלקת

iyiy mei ,iying mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

חמישי ,יום

ז ּפרק ׁשגגֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

אחד‡. ּבעלם וזּבח, וקּטר ונּס זרה לעבֹודה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמׁשּתחוה
אחת] בשגגה ּפער[כולם אם וכן חּטאֹות; ארּבע חּיב -ְְִִֵֵַַַַָָ

צרכיו]עצמֹו עבודתה]לפעֹור[עשה שכך אבן[- וזרק ְְְִֶֶַַָ
עבודתה]למרקּוליס שכך ׁשּתים.[ע"ז חּיב - אחד ּבעלם , ְְְְִִֵֶֶַַַָָ

ע ּכל על חּיב יהא ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל ּבּמהוכן ועבֹודה. בֹודה ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבעבֹודֹות וׁשגג זרה, ּבעבֹודה ּבׁשהזיד אמּורים? ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָּדברים

אסורות]אּלּו שהן ידע אּלּו,[שלא ּבעבֹודֹות הזיד אם אבל ; ֲֲִִֵֵֵַָ
ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - זרה ּבעבֹודה ְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָוׁשגג
ידע לא אבל לעבדּה, וׁשאסּור זרה, עבֹודה ׁשּזֹו ְְְֲֲֶֶַַָָָָָָָָָֹידע
חּיב - ונּס והׁשּתחוה עבֹודה, והּנּסּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשההׁשּתחויה
אחר, לאל ּבהן לעבד ואסּור הן, עבֹודֹות ׁשאּלּו ידע ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתים;
וזהב, ּכסף ׁשל היתה ׁשּלא לפי זרה, עבֹודה ׁשּזֹו ידע ְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹולא
ּכסף ׁשל אּלא זרה עבֹודה קרּויה ׁשאין ּדעּתֹו על ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָועלה
אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - העבֹודֹות ּבכל ועבדּה ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָוזהב,

עּקר·. הּׁשֹוכח ּכל ּבׁשּבת: אמרּו ּגדֹול המושג]ּכלל את -] ְְְִֵַַַַָָָָָ
והּוא ׁשּנׁשּבה אֹו הּׁשּבת, על יׂשראל ׁשּנצטּוּו וׁשכח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבת,
על אף - הּגֹוים ּבין והּוא קטן נתּגּיר אֹו הּגֹוים, לבין ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָקטן
אּלא חּיב אינֹו - הרּבה ּבׁשּבתֹות הרּבה מלאכֹות ׁשעׂשה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּפי
אחת חּטאת חּיב וכן היא. אחת ׁשגגה ׁשהּכל אחת, ְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹחּטאת
ׁשאכל; ּדם ּכל על אחת חּטאת וחּיב ׁשאכל, חלב ּכל ְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָעל
אבל ׁשּבת, עּקר הּיֹודע וכל אּלּו. ּבעברֹות ּכּיֹוצא ּכל ְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹוכן
ׁשעׂשה ּפי על אף - חל ׁשהּוא ודּמה ׁשּבת, ׁשהּיֹום ְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשכח
וכן ּכּלֹו; הּיֹום ּכל על אחת חּטאת חּיב הרּבה, מלאכֹות ְְְֵֵַַַַַַַָָָָֻּבֹו

ּבֹו. ׁשּׁשגג וׁשּבת ׁשּבת ּכל על ְֶַַַַַָָָָָחּטאת,

ידע‚. ולא ּבּמלאכֹות וׁשגג ׁשּבת, ׁשהּיֹום הּיֹודע ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָֹוכל
ידע ולא אסּורֹות ׁשהן ׁשּידע אֹו אסּורֹות, אּלּו ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמלאכֹות
חּטאת חּיב - הרּבה מלאכֹות ועׂשה ּכרת, עליהן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשחּיבין
חסר הארּבעים עׂשה אפּלּו ּומלאכה; מלאכה אב ּכל ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָָָעל

חּטאֹות. ּוׁשלׁשים ּתׁשע מביא אחד, ּבעלם ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאחת

ידע„. ולא ּבּמלאכֹות אף וׁשגג ׁשּבת, ׁשהּיֹום ְְְֶַַַַַַַָָָָָֹׁשכח
אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אסּורֹות אּלּו ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּמלאכֹות

אב‰. מלאכה]העֹוׂשה לה]ותֹולדֹותיו[- שדומה [מלאכה ְְֶָָָ
לֹומר, צרי ואין אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחד ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבעלם
אּלא חּיב ׁשאינֹו אחד, אב ׁשל הרּבה ּתֹולדֹות ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהעֹוׂשה

אחת. ַַַָחּטאת

.Âּבעלם זה, אב ׁשל ותֹולדה זה, אב ׁשל ּתֹולדה ְְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָעׂשה
חּטאֹות. ׁשּתי חּיב ׁשהּוא לי יראה - ְִֵֵֶֶֶַַָָָָאחד

.Êׁשּזרע ּכגֹון אחת, מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָעׂשה
והברי בקרקעונטע והשחילו לעץ המחובר ענף [כפף ְְְִִַָ

לחוץ] ראשו אחר]והרּכיבוהוציא בעץ עץ ענף ּבעלם[חיבר , ְְְִִֵֶ
ּבהלכֹות נתּבאר ּוכבר אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאחד
האבֹות. מעין ׁשהן והּמלאכֹות והּתֹולדֹות האבֹות ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּבת,

.Áּבׁשּבתֹות אחת, מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵַַַַָָָָָָעׂשה
ׁשּבת ּבׁשגגת ּבין מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּבין - ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָהרּבה
ידע ּכיצד? ּומלאכה. מלאכה ּכל על חּיב - מלאכֹות ְְְְֵַַַַָָָָָָָָּוזדֹון

מלאכה, ׁשהּזריעה ידע ׁשּלא מּפני ּבֹו וזרע ׁשּבת, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּיֹום
ׁשּלא מּפני ּבּה ונטע ׁשּבת, ׁשהּוא ידע ׁשנּיה ּבׁשּבת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
ׁשליׁשית ּבׁשּבת וכן מלאכה, מּׁשּום אסּורה ׁשהּנטיעה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָידע
ּכל על חּיב - מלאכה ׁשההברכה ידע ׁשּלא מּפני ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהברי

אח מלאכה מעין ׁשהיא ּפי על אף ואחת, מּפניאחת ת; ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
מחּלקין ּכגּופין עריותׁשהּׁשּבתֹות, כמה על הבא כדין -] ְְִִֶַַָָֻ

אחת] .בשגגה

.Ëׁשהּזריעה יֹודע והּוא ּבֹו, וזרע ׁשּבת, ׁשהּיֹום ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשגג
ּבֹו, ונטע ׁשּבת, ׁשהּוא ׁשכח ׁשנּיה ּבׁשּבת וכן ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָמלאכה,
ׁשהּוא ׁשכח ּבּׁשליׁשית וכן מלאכה, ׁשהּנטיעה יֹודע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא
הרי - מלאכה ׁשההברכה ׁשּיֹודע ּפי על אף ,והברי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבת,
לׁשּבת, ׁשּבת ׁשּבין ׁשהּימים ואחת; אחת ּכל על חּיב ְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָזה

לחּלק ּכידיעה הם בנפרד]הרי עליהם ולחייב השגגות בין -]. ְֲִִֵֵֵַָ

.Èּכגרֹוגרת וטחן ׁשּקצר כתאנה]מי שיעור ׁשּבת[- ּבׁשגגת ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ
וקצר וחזר אחת, חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו מלאכֹות, ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָּוזדֹון
על חּיב ׁשהּוא מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּכגרֹוגרת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָוטחן
ׁשּבת ׁשגגת ׁשל קצירה על לֹו ונֹודע ּומלאכה, מלאכה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָּכל

קצירה - מלאכֹות מלאכות]ּוזדֹון וזדון שבת שגגת [של ְְְִָָ
קצירה שבת]ּגֹוררת וזדון מלאכות שגגת ּוטחינה[של , ְְִִֶֶָָ

ּוזדֹון ׁשּבת ּבׁשגגת ארּבעּתן עׂשה ּוכאּלּו טחינה, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּגֹוררת
ׁשהקריב וכיון אחת, חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמלאכֹות,
אינֹו ּכן, אחר ּוכׁשּידעם הּכל; על לֹו נתּכּפר - זֹו ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹחּטאת
על ּתחּלה לֹו נֹודע אם אבל אחרת. חּטאת להביא ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָצרי
- חּטאת והקריב מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת זדֹון ׁשל ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָקצירה
הּקצירה ועל עליה, לֹו ׁשּנֹודע הּקצירה זֹו על לֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָנתּכּפר
ׁשּׁשּתיהן מּפני מלאכֹות, ּוזדֹון ׁשּבת ׁשגגת ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהּטחינה
הּקצירה. עם ּוטחינה קצירה ונגררה אחת, ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָּכמלאכה
ויביא עליה, לֹו ׁשּיּודע עד ׁשּבת זדֹון ׁשל הּטחינה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָותּׁשאר
ּוזדֹון ׁשּבת ּבׁשגגת ּגרֹוגרת ּכחצי קצר ׁשנּיה. ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָחּטאת
וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּגרֹוגרת ּכחצי וקצר וחזר ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָמלאכֹות,
וכן קצירה. ּגֹוררת קצירה מצטרפין; אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָמלאכֹות

מלאכֹות. ּבׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ְְִֵֶַָָָֹּכל

.‡Èהּתלּוׁש את לחּת הקרקע]הּמתּכּון את[מן וחת , ְְְִֵֶֶַַַַַָָֹ
עׂשה ולא הֹואיל - לחתיכה ׁשּנתּכּון ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻהמחּבר

ּכמתעּסק ׁשּזה החּטאת; מן ּפטּור לאמחׁשבּתֹו, [כאילו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ
כלל] לעשות מלאכתנתכוון אּלא ּתֹורה אסרה ולא ,ְְְֶֶֶָָָָֹ

ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָמחׁשבת,

.·Èהעליֹונֹות את מכּבה ׁשהּוא ּבׁשּבת, ּגחלים ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהחֹותה
חּיב ּולהבעיר, לכּבֹות נתּכּון אם - הּתחּתֹונֹות את ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָּומדליק
חּיב - מאליהן והבערּו מהן, להתחּמם ּגחלים חתה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתים.
עליה, חּיב לגּופּה צריכה ׁשאינּה ׁשּמלאכה מּפני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּתים;
ּכרת, זדֹונּה על ׁשחּיב ּוכׁשם ׁשּבת. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכמֹו

חּטאת. קרּבן ׁשגגתּה על חּיב ְְִַַַַָָָָָָּכ

שישי יום

ח ּפרק ׁשגגֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

קבּועה‡. חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין חטא ,[רגילה]ּכל ְְְִִֵֶַַַָָָָָ
הֹודע? לא הּוא ּומה ּתלּוי. אׁשם ׁשּלֹו הֹודע לא על ִֶַַַַַָָָָֹֹחּיבין
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ז ּפרק ׁשגגֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

אחד‡. ּבעלם וזּבח, וקּטר ונּס זרה לעבֹודה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמׁשּתחוה
אחת] בשגגה ּפער[כולם אם וכן חּטאֹות; ארּבע חּיב -ְְִִֵֵַַַַָָ

צרכיו]עצמֹו עבודתה]לפעֹור[עשה שכך אבן[- וזרק ְְְִֶֶַַָ
עבודתה]למרקּוליס שכך ׁשּתים.[ע"ז חּיב - אחד ּבעלם , ְְְְִִֵֶֶַַַָָ

ע ּכל על חּיב יהא ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל ּבּמהוכן ועבֹודה. בֹודה ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבעבֹודֹות וׁשגג זרה, ּבעבֹודה ּבׁשהזיד אמּורים? ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָּדברים

אסורות]אּלּו שהן ידע אּלּו,[שלא ּבעבֹודֹות הזיד אם אבל ; ֲֲִִֵֵֵַָ
ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - זרה ּבעבֹודה ְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָוׁשגג
ידע לא אבל לעבדּה, וׁשאסּור זרה, עבֹודה ׁשּזֹו ְְְֲֲֶֶַַָָָָָָָָָֹידע
חּיב - ונּס והׁשּתחוה עבֹודה, והּנּסּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשההׁשּתחויה
אחר, לאל ּבהן לעבד ואסּור הן, עבֹודֹות ׁשאּלּו ידע ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתים;
וזהב, ּכסף ׁשל היתה ׁשּלא לפי זרה, עבֹודה ׁשּזֹו ידע ְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹולא
ּכסף ׁשל אּלא זרה עבֹודה קרּויה ׁשאין ּדעּתֹו על ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָועלה
אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - העבֹודֹות ּבכל ועבדּה ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָוזהב,

עּקר·. הּׁשֹוכח ּכל ּבׁשּבת: אמרּו ּגדֹול המושג]ּכלל את -] ְְְִֵַַַַָָָָָ
והּוא ׁשּנׁשּבה אֹו הּׁשּבת, על יׂשראל ׁשּנצטּוּו וׁשכח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבת,
על אף - הּגֹוים ּבין והּוא קטן נתּגּיר אֹו הּגֹוים, לבין ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָקטן
אּלא חּיב אינֹו - הרּבה ּבׁשּבתֹות הרּבה מלאכֹות ׁשעׂשה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּפי
אחת חּטאת חּיב וכן היא. אחת ׁשגגה ׁשהּכל אחת, ְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹחּטאת
ׁשאכל; ּדם ּכל על אחת חּטאת וחּיב ׁשאכל, חלב ּכל ְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָעל
אבל ׁשּבת, עּקר הּיֹודע וכל אּלּו. ּבעברֹות ּכּיֹוצא ּכל ְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹוכן
ׁשעׂשה ּפי על אף - חל ׁשהּוא ודּמה ׁשּבת, ׁשהּיֹום ְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשכח
וכן ּכּלֹו; הּיֹום ּכל על אחת חּטאת חּיב הרּבה, מלאכֹות ְְְֵֵַַַַַַַָָָָֻּבֹו

ּבֹו. ׁשּׁשגג וׁשּבת ׁשּבת ּכל על ְֶַַַַַָָָָָחּטאת,

ידע‚. ולא ּבּמלאכֹות וׁשגג ׁשּבת, ׁשהּיֹום הּיֹודע ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָֹוכל
ידע ולא אסּורֹות ׁשהן ׁשּידע אֹו אסּורֹות, אּלּו ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמלאכֹות
חּטאת חּיב - הרּבה מלאכֹות ועׂשה ּכרת, עליהן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשחּיבין
חסר הארּבעים עׂשה אפּלּו ּומלאכה; מלאכה אב ּכל ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָָָעל

חּטאֹות. ּוׁשלׁשים ּתׁשע מביא אחד, ּבעלם ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאחת

ידע„. ולא ּבּמלאכֹות אף וׁשגג ׁשּבת, ׁשהּיֹום ְְְֶַַַַַַַָָָָָֹׁשכח
אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אסּורֹות אּלּו ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּמלאכֹות

אב‰. מלאכה]העֹוׂשה לה]ותֹולדֹותיו[- שדומה [מלאכה ְְֶָָָ
לֹומר, צרי ואין אחת; חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחד ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבעלם
אּלא חּיב ׁשאינֹו אחד, אב ׁשל הרּבה ּתֹולדֹות ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהעֹוׂשה

אחת. ַַַָחּטאת

.Âּבעלם זה, אב ׁשל ותֹולדה זה, אב ׁשל ּתֹולדה ְְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָעׂשה
חּטאֹות. ׁשּתי חּיב ׁשהּוא לי יראה - ְִֵֵֶֶֶַַָָָָאחד

.Êׁשּזרע ּכגֹון אחת, מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָעׂשה
והברי בקרקעונטע והשחילו לעץ המחובר ענף [כפף ְְְִִַָ

לחוץ] ראשו אחר]והרּכיבוהוציא בעץ עץ ענף ּבעלם[חיבר , ְְְִִֵֶ
ּבהלכֹות נתּבאר ּוכבר אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאחד
האבֹות. מעין ׁשהן והּמלאכֹות והּתֹולדֹות האבֹות ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּבת,

.Áּבׁשּבתֹות אחת, מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְֵֵֵַַַַָָָָָָעׂשה
ׁשּבת ּבׁשגגת ּבין מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּבין - ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָהרּבה
ידע ּכיצד? ּומלאכה. מלאכה ּכל על חּיב - מלאכֹות ְְְְֵַַַַָָָָָָָָּוזדֹון

מלאכה, ׁשהּזריעה ידע ׁשּלא מּפני ּבֹו וזרע ׁשּבת, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּיֹום
ׁשּלא מּפני ּבּה ונטע ׁשּבת, ׁשהּוא ידע ׁשנּיה ּבׁשּבת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
ׁשליׁשית ּבׁשּבת וכן מלאכה, מּׁשּום אסּורה ׁשהּנטיעה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָידע
ּכל על חּיב - מלאכה ׁשההברכה ידע ׁשּלא מּפני ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהברי

אח מלאכה מעין ׁשהיא ּפי על אף ואחת, מּפניאחת ת; ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
מחּלקין ּכגּופין עריותׁשהּׁשּבתֹות, כמה על הבא כדין -] ְְִִֶַַָָֻ

אחת] .בשגגה

.Ëׁשהּזריעה יֹודע והּוא ּבֹו, וזרע ׁשּבת, ׁשהּיֹום ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשגג
ּבֹו, ונטע ׁשּבת, ׁשהּוא ׁשכח ׁשנּיה ּבׁשּבת וכן ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָמלאכה,
ׁשהּוא ׁשכח ּבּׁשליׁשית וכן מלאכה, ׁשהּנטיעה יֹודע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא
הרי - מלאכה ׁשההברכה ׁשּיֹודע ּפי על אף ,והברי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבת,
לׁשּבת, ׁשּבת ׁשּבין ׁשהּימים ואחת; אחת ּכל על חּיב ְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָזה

לחּלק ּכידיעה הם בנפרד]הרי עליהם ולחייב השגגות בין -]. ְֲִִֵֵֵַָ

.Èּכגרֹוגרת וטחן ׁשּקצר כתאנה]מי שיעור ׁשּבת[- ּבׁשגגת ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ
וקצר וחזר אחת, חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו מלאכֹות, ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָּוזדֹון
על חּיב ׁשהּוא מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּכגרֹוגרת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָוטחן
ׁשּבת ׁשגגת ׁשל קצירה על לֹו ונֹודע ּומלאכה, מלאכה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָּכל

קצירה - מלאכֹות מלאכות]ּוזדֹון וזדון שבת שגגת [של ְְְִָָ
קצירה שבת]ּגֹוררת וזדון מלאכות שגגת ּוטחינה[של , ְְִִֶֶָָ

ּוזדֹון ׁשּבת ּבׁשגגת ארּבעּתן עׂשה ּוכאּלּו טחינה, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּגֹוררת
ׁשהקריב וכיון אחת, חּטאת אּלא חּיב ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמלאכֹות,
אינֹו ּכן, אחר ּוכׁשּידעם הּכל; על לֹו נתּכּפר - זֹו ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹחּטאת
על ּתחּלה לֹו נֹודע אם אבל אחרת. חּטאת להביא ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָצרי
- חּטאת והקריב מלאכֹות, וׁשגגת ׁשּבת זדֹון ׁשל ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָקצירה
הּקצירה ועל עליה, לֹו ׁשּנֹודע הּקצירה זֹו על לֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָנתּכּפר
ׁשּׁשּתיהן מּפני מלאכֹות, ּוזדֹון ׁשּבת ׁשגגת ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהּטחינה
הּקצירה. עם ּוטחינה קצירה ונגררה אחת, ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָּכמלאכה
ויביא עליה, לֹו ׁשּיּודע עד ׁשּבת זדֹון ׁשל הּטחינה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָותּׁשאר
ּוזדֹון ׁשּבת ּבׁשגגת ּגרֹוגרת ּכחצי קצר ׁשנּיה. ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָחּטאת
וׁשגגת ׁשּבת ּבזדֹון ּגרֹוגרת ּכחצי וקצר וחזר ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָמלאכֹות,
וכן קצירה. ּגֹוררת קצירה מצטרפין; אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָמלאכֹות

מלאכֹות. ּבׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ְְִֵֶַָָָֹּכל

.‡Èהּתלּוׁש את לחּת הקרקע]הּמתּכּון את[מן וחת , ְְְִֵֶֶַַַַַָָֹ
עׂשה ולא הֹואיל - לחתיכה ׁשּנתּכּון ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻהמחּבר

ּכמתעּסק ׁשּזה החּטאת; מן ּפטּור לאמחׁשבּתֹו, [כאילו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ
כלל] לעשות מלאכתנתכוון אּלא ּתֹורה אסרה ולא ,ְְְֶֶֶָָָָֹ

ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָמחׁשבת,

.·Èהעליֹונֹות את מכּבה ׁשהּוא ּבׁשּבת, ּגחלים ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהחֹותה
חּיב ּולהבעיר, לכּבֹות נתּכּון אם - הּתחּתֹונֹות את ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָּומדליק
חּיב - מאליהן והבערּו מהן, להתחּמם ּגחלים חתה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתים.
עליה, חּיב לגּופּה צריכה ׁשאינּה ׁשּמלאכה מּפני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּתים;
ּכרת, זדֹונּה על ׁשחּיב ּוכׁשם ׁשּבת. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכמֹו

חּטאת. קרּבן ׁשגגתּה על חּיב ְְִַַַַָָָָָָּכ

שישי יום

ח ּפרק ׁשגגֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

קבּועה‡. חּטאת ׁשגגתֹו על ׁשחּיבין חטא ,[רגילה]ּכל ְְְִִֵֶַַַָָָָָ
הֹודע? לא הּוא ּומה ּתלּוי. אׁשם ׁשּלֹו הֹודע לא על ִֶַַַַַָָָָֹֹחּיבין
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זה הרי - ׁשגג לא אֹו זה ּבדבר ׁשגג אם לֹו נסּתּפק ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאם
ונׂשא ואׁשם, ידע "ולא ׁשּנאמר: אׁשם, להקריב ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻמצּוה
הּוא וזה לאׁשם". ּבערּכ הּצאן, מן ּתמים איל והביא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹעֹונֹו.
ותֹולה הּספק, על מכּפר ׁשהּוא מּפני - ּתלּוי' 'אׁשם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנקרא

ּב לֹו ׁשּיּודע עד חּטאתֹו.לֹו, ויקריב ּבׁשגגה, ׁשחטא וּדאי ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ

קבּוע·. אּסּור ׁשם ׁשּיהיה עד ּתלּוי, ּבאׁשם חּיב ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָאינֹו
בפעולה] הוא והספק ומזוהה, מוכר חלב,[ברור אכל ּכיצד? .ֵֵֶַַָ

לפניו ׁשהיתה אֹו מּכזית, ּפחֹות אֹו ּכזית היה אם ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָוספק
איזה ידּוע ואין מהן אחת ואכל ׁשּמן, וחתיכת חלב ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻחתיכת
ואין מהן אחת ּבעל ּבּבית, עּמֹו ואחֹותֹו אׁשּתֹו אכל, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמהן
ּבאחד מלאכה ועׂשה חל, ויֹום ׁשּבת ּבעל, מהן איזֹו ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹידּוע
ּבׁשּבת, מעׂשה ׁשעׂשה אֹו עׂשה, מהן ּבאיזה ידּוע ואין ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמהן
אׁשם מביא זה הרי - עׂשה מלאכה איזֹו מעין ידע ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹולא
חתיכה לפניו היתה אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָֹּתלּוי.
ּפטּור, - ואכלּה אליה, ׁשהיא ספק חלב ׁשהיא ספק ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאחת,

הּכֹוי חלב האֹוכל וכן קבּוע. אּסּור ּכאן אין שהואׁשהרי -] ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
מותר] חלבה וחיה בהמה, או חיה ּתלּוי,ספק מאׁשם ּפטּור -ֵָָָָ

נּדה, ספק ׁשהיא אּׁשה על הּבא וכן קבּוע. אּסּור ּכאן ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאין
ּבׂשר קרּוב ׁשל ערוה ספק משפחתית]אֹו ּפטּור[קירבה - ְְֵֵֶֶָָָָ

עד על ּדם ׁשּנמצא האּׁשה ,לפיכ ּתלּוי. [מטלית]מאׁשם ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
חדׁשים ׁשלׁשה ּבתֹו יבמּתֹו והּנֹוׂשא זמן, לאחר ְְְְְְְֳִִֵֶַַַַָָָֹׁשּלּה

בעלה] ידּוע[מפטירת ואין וילדה, אביו:], ּבן[מיהו אם ְְְִֵֶַָָָ
-]ּתׁשעה עיבור יבוםלראׁשֹון[חודשי צריכה היתה לא [וא"כ ְִִָָ

עליו] ואסורה ּפטּורין– אּלּו הרי - לאחרֹון ׁשבעה ּבן ְְֲֲִִֵֵֶַָָאֹו
קבּוע. אּסּור ׁשם אין ׁשהרי ּבאּלּו, ּכּיֹוצא ּכל וכן הּקרּבן. ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹמן

חלב‚. ׁשאכלּת, 'זה לֹו: אֹומר אחד ועד חתיכה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאֹוכל
אֹומרת אּׁשה חלב', אכלּת 'לא אֹומר: אחד ועד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהיה',
האּסּור, ונקּבע הֹואיל - אכל' 'לא אֹומרת ואּׁשה ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ'אכל',
אׁשם מביא זה הרי - חטא לא אֹו חטא אם יֹודע אינֹו ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹוהּוא
'מת אֹומר אחד ׁשעד איׁש, אׁשת על הּבא ּכל וכן ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּתלּוי.
והּוא ּתלּוי. ּבאׁשם חּיבין - מת' 'לא אֹומר ואחד ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹּבעלּה',
ספק אבל האּסּור; נקּבע ׁשהרי מגרׁשת, לספק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּדין

האּסּור. נקּבע לא ְְִִֶֶַָֹֻמקּדׁשת,

ׁשל„. ואחת חלב ׁשל אחת חתיכֹות, ׁשּתי לפניו ׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמי
הּׁשנּיה, את ואכל ּכלב אֹו ּגֹוי ּובא מהן, אחת ואכל ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּמן,
ואכל יׂשראל ּובא הראׁשֹונה, את ּכלב אֹו ּגֹוי ׁשאכל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאֹו
אֹו ּבׁשגגה, ּוׁשנּיה ּבזדֹון ראׁשֹונה ׁשאכל אֹו הּׁשנּיה, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָאת
ּבאׁשם חּיב זה הרי - ּבזדֹון ּוׁשנּיה ּבׁשגגה ראׁשֹונה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשאכל
ּבזדֹון, ׁשּתיהן אכל קבּוע. אּסּור ׁשם והיה הֹואיל ְְְִִֵֶַַָָָָָָָּתלּוי,
את אכל חּטאת; מביא ּבׁשגגה, ׁשּתיהן אכל מּקרּבן; ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּפטּור
- ּבׁשגגה הּׁשנּיה את ואכל אחר ּובא ּבׁשגגה, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָהראׁשֹונה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתלּוי. ּבאׁשם חּיבין ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשניהם

ונֹותר‰. אכילתו]חלב זמן לאחר קרבן בשר אכל[- לפניו, ְְֵֶַָָָָ
ואחֹותֹו נּדה אׁשּתֹו אכל, מהן איזֹו ידּוע ואין מהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאחת
ּבעל, מהן איזֹו ידּוע ואין מהן ּבאחת וׁשגג ּבּבית, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָעּמֹו
ׁשּביניהן הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה ועׂשה הּכּפּורים, ויֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבת
אינֹו ׁשהרי חּטאת, מביא ואינֹו מּקרּבן, ּפטּור זה הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשל עצמֹו ה:]יֹודע מין מביא[- ואינֹו ׁשּבארנּו, ּכמֹו חטא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַ
ׁשחטא. ּבוּדאי ידע ׁשהרי ּתלּוי, ְֲֵֶֶַַַָָָָָָאׁשם

.Âחּיבין אחת, קבּועה חּטאת וּדאֹו על ׁשחּיבין ּדבר ְִִֶַַַַַַַָָָָָָָָּכל
על ׁשחּיבין ּדבר וכל אחד; ּתלּוי אׁשם ׁשּלֹו הֹודע לא ְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹעל
אׁשמֹות ׁשּלֹו הֹודע לא על חּיבין הרּבה, חּטאֹות ְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹוּדאֹו
אכל ׁשאם ּכׁשם ּכיצד? החּטאֹות. ּכמנין הרּבה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּתלּויין

ּופּגּול ונֹותר ודם פסול]חלב אחד[קרבן [בשגגהּבעלם ְְְִֵֵֶֶֶָָָ
אכלן,אחת] אם לֹו נסּתּפק אם ּכ - חּטאֹות ארּבע חּיב ,ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ

מביא - עּמהן ׁשהיּו הּתר ׁשל חתיכֹות אּלא אכל לא ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאֹו
ׁשּבא האּׁשה אם לֹו נסּתּפק אם וכן ּתלּויין. אׁשמֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָארּבעה
עליה ׁשחּיב עּמּה ׁשהיתה הערוה ּפלֹונית אֹו אׁשּתֹו, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָעליה
ּתלּויין. אׁשמֹות ׁשמֹונה מביא זה הרי - חּטאֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָׁשמֹונה

.Êחלב ׁשל אם לֹו ונסּתּפק חתיכֹות, מּׁשּתי חתיכה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹוכל
אכל הּספק, לֹו ׁשּנֹולד ואחר אכל, ׁשּמן ׁשל אֹו ְֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻאכל
חלב ׁשל אם לֹו ונסּתּפק אחרֹות, חתיכֹות מּׁשּתי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָחתיכה
ּתלּויין. אׁשמֹות ׁשני מביא זה הרי - ׁשּמן ׁשל אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻאכל

.Áּבינתים וּדאי ׁשּידיעת חתיכותּכׁשם שתי שאכל [כגון ְְְִִֵֵֶַַַַ
בנפרד] אחת כל על לו ונודע לחּטאֹותחלב [וחייבמחּלקת ְְֶֶַַָ

לפיכ,שתיים] לאׁשמֹות. מחּלקת ּבינתים ספק ידיעת ּכ ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ידיעת לֹו ונֹודע אחד, ּבעלם חלב זיתי חמּׁשה אכל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאם
על אחרת ספק ידיעת לֹו ונֹודע וחזר מהן, אחד על ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָספק
ּכל על ּתלּוי אׁשם חּיב - ואחד אחד ּכל על וכן ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּׁשני,

ואחד. ְֶֶָָאחד

.Ëמהן אחת אכל חלב, ׁשל וחתיכה ׁשּמן ׁשל ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻחתיכה
את ואכל וחזר ּתלּוי, אׁשם והביא היא, איזֹו ידּוע ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואין
- הּׁשנּיה את אחר אכל אם וכן חּטאת. מביא - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשנּיה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתלּוי, אׁשם האחר ְְִֵֵֵֶַַָָָָמביא

.Èנֹותר חלב ׁשל וחתיכה חלב ׁשל שניחתיכה שבה -] ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מביאאיסורים] - היא איזֹו ידּוע ואין מהן אחת את אכל ,ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

הּׁשנּיה את אכל נֹותר. מּׁשּום ּתלּוי ואׁשם החלב, על ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָחּטאת
ׁשוה ּבּה היה ואם חּטאֹות; ׁשלׁש מביא - ׁשני ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבעלם
את אחד אכל מעילה. מּׁשּום וּדאי אׁשם מביא ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפרּוטה,
מביא זה - הּׁשנּיה את ואכל אחר ּובא מּׁשּתיהן, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאחת
ּכל וכן ּתלּוי; ואׁשם חּטאת מביא וזה ּתלּוי, ואׁשם ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹחּטאת

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

קודש שבת

ט ּפרק ׁשגגֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

הּנקרא‡. והּוא אׁשם, קרּבן מביאין עברֹות חמׁש ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָעל
על הן: ואּלּו ספק; מּׁשּום ּבא אינֹו ׁשהרי וּדאי', ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ'אׁשם

חרּופה חורין]ׁשפחה בת וחציה שפחה הּגזל,[חציה ועל , ְְֲִֵַַָָָ
ּכׁשּיטהר הּצרעת ועל נזיר, טמאת ועל הּמעילה, ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָֻועל
חרּופה, ׁשפחה על הּבא ּכיצד? חרּופה ׁשפחה על ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמּמּנה.
הּׁשפחה ׁשּתהיה והּוא אׁשם. מביא - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבין
ׁשּתלקה, ּכדי - ּבעּולה ותהיה ּוברצֹונּה, ּומזידה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָּגדֹולה,
לֹוקה היא אׁשמֹו", את והביא ּתהיה... "ּבּקרת ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:

קרּבן. מביא ְְִֵָָוהּוא

הּׁשמּועה·. רבינו]ּומּפי ממשה ׁשּבזמן[מסורת למדּו, ְְְִִִֶַַָָ

ycew zay Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

ׁשהיא ּובזמן ּבקרּבן; חּיב הּוא מלקּות, חּיבת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשהיא
ּפטּור הּוא הּמלקּות, מן הּקרּבן.ּפטּורה מן ְְְִִַַַָָָָ

היא‚. - חרּופה ׁשפחה על ׁשּבא אחד ויֹום ּתׁשע ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבן
עד מביא, ׁשאינֹו לי, ויראה קרּבן; מביא והּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָלֹוקה,

ּדעת. ּבן ויהיה ְְְִִֶֶֶַַַׁשּיגּדיל

הּׁשפחה„. היא מה אסּורֹות, ּביאֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָּכבר
ּכדרּכּה ׁשּיבעל עד חּיבין וׁשאינן ּבּתֹורה, האמּורה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחרּופה
חרּופה', ׁשפחה 'ּבעלּת ׁשנים: לֹו אמרּו אם ,לפיכ ְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָֹויגמר.
על קרּבן מביא ואינֹו נאמן, - ּבעלּתי' 'לא אֹומר: ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָָָֹוהּוא
וזה ּגמר; לא אֹו ּביאתֹו, ּגמר אם יֹודע הּוא ׁשהרי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּפיהם;

ּגמרּתי'. 'לא ּכלֹומר: ּבעלּתי', 'לא ְְְִִֶַַַַָָָֹֹׁשאמר

אׁשם‰. אּלא חּיב אינֹו הרּבה, ּביאֹות הּׁשפחה על ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּבא
אֹו ּבזדֹון, הרּבה ּביאֹות הּׁשפחה על הּבא ּכיצד? ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָאחד.
ּבׁשגגה, עליה ּובא וחזר לֹו, ונֹודע ּבׁשגגה, עליה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשּבא
מקריב - העלמֹות ּבמאה ּפעמים מאה אפּלּו לֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָונֹודע
ועל ׁשּבּה, הּזדֹונֹות על הּכל: על לֹו ּומתּכּפר אחד, ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאׁשם
הּבא אבל אחת; ּבׁשפחה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָהּׁשגגֹות.
ּכל על אׁשם חּיב - אחד ּבעלם אפּלּו הרּבה, ׁשפחֹות ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעל
ּובעלּה וחזר אׁשמֹו, והפריׁש ׁשפחה ּבעל וׁשפחה. ְְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָׁשפחה
ואחת; אחת ּכל על חּיב - אׁשמֹו ׁשהפריׁש ְְֲִִֶַַַַַַַַָָָאחר
ּבעל. ּכ ואחר ׁשהקריב ּכמי ונמצא מחּלקת, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשההפרׁשה

.Â,אחת ּבׁשפחה אחד ּבעלם ּבעילֹות חמׁש ּבעל אם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוכן
נֹודע ּכ ואחר אׁשמֹו, והפריׁש מהן, אחת על לֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָונֹודע
אחד ׁשּבעלם ּפי על אף אחר; אׁשם מפריׁש - הּׁשנּיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעל
נמצא ׁשהפריׁש, אחר אּלא לֹו נֹודע ולא הֹואיל ּכּלן, ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֻהיּו
- ּבּׁשפחה והּמזיד הּׁשֹוגג ׁשּדין ׁשהפריׁש, אחר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּכבֹועל

הּוא. ֶָאחד

.Êּפרּוטה מּׁשוה ּבידֹו ׁשּיׁש מי ּכל ּכיצד? הּגזל ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעל
ּבין ׁשּגנבֹו, ּבין ׁשּגזלֹו, ּבין יׂשראל, מּממֹון ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָומעלה
מּׁשאר אֹו ׁשּתפּות, מּׁשּום אֹו הלוהּו, אֹו אצלֹו, ְְְְִִִִִֶֶָָָֻׁשהפקידֹו

ּבֹו וכפר שקיבל]ּדרכים, ּבין[הכחיש ׁשקר, על ונׁשּבע ְְְְִִֵֶֶַַַָָ
וזה חּטאתֹו; על אׁשם מביא זה הרי - ּבׁשגגה ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבזדֹון
מתּכּפר ׁשאין ּבּתֹורה, ּומפרׁש ּגזלֹות'. 'אׁשם הּנקרא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּוא
אבל לבעליו; ׁשּבידֹו הּממֹון ׁשּיׁשיב עד זה, ּבאׁשם ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָלֹו

לקרן]החמׁש שבנוסף ּכבר[מהקרן, הּכּפרה. מעּכב אינֹו , ְְֵֵֶַַַַָָָֹ
זֹו ּבׁשבּועה חּיב יהיה אימתי ׁשבּועֹות, ּבהלכֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּבארנּו
ועל מּמּנה, ּפטּור יהיה ואימתי זה, אׁשם עליה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּמקריב

ועל הּׁשבּועֹות, חּיּוב ּכמנין רּבֹות אׁשמֹות יתחּיב ּדר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָאיזֹו
אחד. אׁשם אּלא חּיב יהיה לא ּדר ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאיזֹו

.Áמן ּפרּוטה ּבׁשוה הּנהנה ּכל ּכיצד? הּמעילה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָעל
ויקריב חמׁש; ויֹוסיף ּׁשּנהנה, מה מחזיר - ּבׁשגגה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹההקּדׁש
ׁשהּקרּבן מעילה, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר לֹו. ויתּכּפר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָאׁשם,

מעּכב. החמׁש ואין הּכּפרה, מעּכבין ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוהּקרן

.Ëּתמחּויין ּבחמּׁשה ּבֹו, ׁשּמֹועלין מּדבר ְֲֲִִִִֵֶַַָָָָהאֹוכל
-[תבשילים] אחד מּזבח ׁשהּוא ּפי על אף - אחד ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבעלם

ּכל על אׁשם חּיב ּפרּוטה, ׁשוה ואכילה אכילה ּבכל יׁש ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָאם
ּכמינין הם והרי ּבמעילה, מחּלקין ׁשהּתמחּויין ואחד; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד
חמרה הּכרתֹות. ּבחּיּוב מחּלקין ׁשאין ּפי על אף - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻהרּבה

ּכּנהנה המהּנה ּבּה עׂשה ׁשהרי - ּבמעילה יׁש [נתןיתרה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
מעל] הנותן מרּבהלחבירו לזמן ּומצטרפת שיעור, חצי -] ְְְִִֶֶֶַָֻ

רב] זמן לאחר חצי ׁשליחּותֹולעוד ׁשעׂשה וׁשליח [ובכך, ְְִִֶַָָָ
האּסּורין.מעל] ּבׁשאר אּלּו ּדברים ּׁשאין מה המׁשּלח; ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּיב

.È,ּתחּלה חטאֹו לֹו ׁשּיּודע צרי - וּדאי אׁשם המחּיב ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻּכל
לֹו, ׁשּיּודע קדם הקריבֹו אם אבל אׁשמֹו; יקריב ּכ ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹואחר
ׁשחּיבין חטא וכל לֹו. עֹולה אינֹו - ׁשהקריב אחר לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָונֹודע

מׁשיח ּכהן אֹו ,הּמל אחד - וּדאי אׁשם גדול]עליו ,[כהן ִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבֹו. ׁשוין - הארץ עם ׁשאר ְִֶַָָָָאֹו

.‡Èלֹו נסּתּפק אם - וּדאי אׁשם עליו ׁשחּיבין חטא ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל
על הּבא ,לפיכ מּכלּום; ּפטּור עׂשהּו, לא אֹו עׂשהּו ְְִִִַַָָָָָָָֹאם
ּבמעילה. ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכלּום, חּיב אינֹו - מעילה ספק ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָידֹו

.·È,הקּדׁש ׁשל וחתיכה חּלין ׁשל חתיכה לפניו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻהיתה
ואכל חזר ּפטּור. - היא איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאכל
הּׁשנּיה, את אחר אכל מעילתֹו; על אׁשם מביא הּׁשנּיה, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאת

ּפטּורין. ְְִֵֶׁשניהן

.‚Èמהן אחת אכל הקּדׁש, ׁשל וחתיכה חלב ׁשל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָחתיכה
מביא - הּׁשנּיה את אכל חלב. מּׁשּום ּתלּוי אׁשם מביא -ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבא ההקּדׁש; על מעילה ׁשל וּדאי ואׁשם החלב, על ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת
חתיכה ּתלּוי. אׁשם מביא הּׁשני אף הּׁשנּיה, את ואכל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאחר
מביא - מהן אחת אכל הקּדׁש, חלב ׁשל וחתיכה חלב ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל
- הראׁשֹונה על לֹו ׁשּנֹודע אחר הּׁשנּיה את אכל ְִִֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת.
ואכל אחר ּבא מעילתֹו; על וּדאי ואׁשם חּטאֹות, ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמביא

ּבלבד חּטאת, מביא וזה חּטאת מביא זה - הּׁשנּיה ּכבראת . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
אּסּור נֹוסף טעם מאיזה אסּורֹות, מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָּבארנּו
האּסּורין. ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן חלב; אּסּור על ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹהקּדׁש

�



�י ycew zay Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

ׁשהיא ּובזמן ּבקרּבן; חּיב הּוא מלקּות, חּיבת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשהיא
ּפטּור הּוא הּמלקּות, מן הּקרּבן.ּפטּורה מן ְְְִִַַַָָָָ

היא‚. - חרּופה ׁשפחה על ׁשּבא אחד ויֹום ּתׁשע ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבן
עד מביא, ׁשאינֹו לי, ויראה קרּבן; מביא והּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָלֹוקה,

ּדעת. ּבן ויהיה ְְְִִֶֶֶַַַׁשּיגּדיל

הּׁשפחה„. היא מה אסּורֹות, ּביאֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָּכבר
ּכדרּכּה ׁשּיבעל עד חּיבין וׁשאינן ּבּתֹורה, האמּורה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחרּופה
חרּופה', ׁשפחה 'ּבעלּת ׁשנים: לֹו אמרּו אם ,לפיכ ְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָֹויגמר.
על קרּבן מביא ואינֹו נאמן, - ּבעלּתי' 'לא אֹומר: ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָָָֹוהּוא
וזה ּגמר; לא אֹו ּביאתֹו, ּגמר אם יֹודע הּוא ׁשהרי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּפיהם;

ּגמרּתי'. 'לא ּכלֹומר: ּבעלּתי', 'לא ְְְִִֶַַַַָָָֹֹׁשאמר

אׁשם‰. אּלא חּיב אינֹו הרּבה, ּביאֹות הּׁשפחה על ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּבא
אֹו ּבזדֹון, הרּבה ּביאֹות הּׁשפחה על הּבא ּכיצד? ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָאחד.
ּבׁשגגה, עליה ּובא וחזר לֹו, ונֹודע ּבׁשגגה, עליה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשּבא
מקריב - העלמֹות ּבמאה ּפעמים מאה אפּלּו לֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָונֹודע
ועל ׁשּבּה, הּזדֹונֹות על הּכל: על לֹו ּומתּכּפר אחד, ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאׁשם
הּבא אבל אחת; ּבׁשפחה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָהּׁשגגֹות.
ּכל על אׁשם חּיב - אחד ּבעלם אפּלּו הרּבה, ׁשפחֹות ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעל
ּובעלּה וחזר אׁשמֹו, והפריׁש ׁשפחה ּבעל וׁשפחה. ְְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָׁשפחה
ואחת; אחת ּכל על חּיב - אׁשמֹו ׁשהפריׁש ְְֲִִֶַַַַַַַַָָָאחר
ּבעל. ּכ ואחר ׁשהקריב ּכמי ונמצא מחּלקת, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשההפרׁשה

.Â,אחת ּבׁשפחה אחד ּבעלם ּבעילֹות חמׁש ּבעל אם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוכן
נֹודע ּכ ואחר אׁשמֹו, והפריׁש מהן, אחת על לֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָונֹודע
אחד ׁשּבעלם ּפי על אף אחר; אׁשם מפריׁש - הּׁשנּיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעל
נמצא ׁשהפריׁש, אחר אּלא לֹו נֹודע ולא הֹואיל ּכּלן, ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֻהיּו
- ּבּׁשפחה והּמזיד הּׁשֹוגג ׁשּדין ׁשהפריׁש, אחר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּכבֹועל

הּוא. ֶָאחד

.Êּפרּוטה מּׁשוה ּבידֹו ׁשּיׁש מי ּכל ּכיצד? הּגזל ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעל
ּבין ׁשּגנבֹו, ּבין ׁשּגזלֹו, ּבין יׂשראל, מּממֹון ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָומעלה
מּׁשאר אֹו ׁשּתפּות, מּׁשּום אֹו הלוהּו, אֹו אצלֹו, ְְְְִִִִִֶֶָָָֻׁשהפקידֹו

ּבֹו וכפר שקיבל]ּדרכים, ּבין[הכחיש ׁשקר, על ונׁשּבע ְְְְִִֵֶֶַַַָָ
וזה חּטאתֹו; על אׁשם מביא זה הרי - ּבׁשגגה ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבזדֹון
מתּכּפר ׁשאין ּבּתֹורה, ּומפרׁש ּגזלֹות'. 'אׁשם הּנקרא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּוא
אבל לבעליו; ׁשּבידֹו הּממֹון ׁשּיׁשיב עד זה, ּבאׁשם ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָלֹו

לקרן]החמׁש שבנוסף ּכבר[מהקרן, הּכּפרה. מעּכב אינֹו , ְְֵֵֶַַַַָָָֹ
זֹו ּבׁשבּועה חּיב יהיה אימתי ׁשבּועֹות, ּבהלכֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּבארנּו
ועל מּמּנה, ּפטּור יהיה ואימתי זה, אׁשם עליה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּמקריב

ועל הּׁשבּועֹות, חּיּוב ּכמנין רּבֹות אׁשמֹות יתחּיב ּדר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָאיזֹו
אחד. אׁשם אּלא חּיב יהיה לא ּדר ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאיזֹו

.Áמן ּפרּוטה ּבׁשוה הּנהנה ּכל ּכיצד? הּמעילה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָעל
ויקריב חמׁש; ויֹוסיף ּׁשּנהנה, מה מחזיר - ּבׁשגגה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹההקּדׁש
ׁשהּקרּבן מעילה, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר לֹו. ויתּכּפר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָאׁשם,

מעּכב. החמׁש ואין הּכּפרה, מעּכבין ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוהּקרן

.Ëּתמחּויין ּבחמּׁשה ּבֹו, ׁשּמֹועלין מּדבר ְֲֲִִִִֵֶַַָָָָהאֹוכל
-[תבשילים] אחד מּזבח ׁשהּוא ּפי על אף - אחד ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבעלם

ּכל על אׁשם חּיב ּפרּוטה, ׁשוה ואכילה אכילה ּבכל יׁש ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָאם
ּכמינין הם והרי ּבמעילה, מחּלקין ׁשהּתמחּויין ואחד; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד
חמרה הּכרתֹות. ּבחּיּוב מחּלקין ׁשאין ּפי על אף - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻהרּבה

ּכּנהנה המהּנה ּבּה עׂשה ׁשהרי - ּבמעילה יׁש [נתןיתרה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
מעל] הנותן מרּבהלחבירו לזמן ּומצטרפת שיעור, חצי -] ְְְִִֶֶֶַָֻ

רב] זמן לאחר חצי ׁשליחּותֹולעוד ׁשעׂשה וׁשליח [ובכך, ְְִִֶַָָָ
האּסּורין.מעל] ּבׁשאר אּלּו ּדברים ּׁשאין מה המׁשּלח; ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּיב

.È,ּתחּלה חטאֹו לֹו ׁשּיּודע צרי - וּדאי אׁשם המחּיב ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻּכל
לֹו, ׁשּיּודע קדם הקריבֹו אם אבל אׁשמֹו; יקריב ּכ ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹואחר
ׁשחּיבין חטא וכל לֹו. עֹולה אינֹו - ׁשהקריב אחר לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָונֹודע

מׁשיח ּכהן אֹו ,הּמל אחד - וּדאי אׁשם גדול]עליו ,[כהן ִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבֹו. ׁשוין - הארץ עם ׁשאר ְִֶַָָָָאֹו

.‡Èלֹו נסּתּפק אם - וּדאי אׁשם עליו ׁשחּיבין חטא ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל
על הּבא ,לפיכ מּכלּום; ּפטּור עׂשהּו, לא אֹו עׂשהּו ְְִִִַַָָָָָָָֹאם
ּבמעילה. ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכלּום, חּיב אינֹו - מעילה ספק ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָידֹו

.·È,הקּדׁש ׁשל וחתיכה חּלין ׁשל חתיכה לפניו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻהיתה
ואכל חזר ּפטּור. - היא איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאכל
הּׁשנּיה, את אחר אכל מעילתֹו; על אׁשם מביא הּׁשנּיה, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאת

ּפטּורין. ְְִֵֶׁשניהן

.‚Èמהן אחת אכל הקּדׁש, ׁשל וחתיכה חלב ׁשל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָחתיכה
מביא - הּׁשנּיה את אכל חלב. מּׁשּום ּתלּוי אׁשם מביא -ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבא ההקּדׁש; על מעילה ׁשל וּדאי ואׁשם החלב, על ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת
חתיכה ּתלּוי. אׁשם מביא הּׁשני אף הּׁשנּיה, את ואכל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאחר
מביא - מהן אחת אכל הקּדׁש, חלב ׁשל וחתיכה חלב ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל
- הראׁשֹונה על לֹו ׁשּנֹודע אחר הּׁשנּיה את אכל ְִִֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת.
ואכל אחר ּבא מעילתֹו; על וּדאי ואׁשם חּטאֹות, ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמביא

ּבלבד חּטאת, מביא וזה חּטאת מביא זה - הּׁשנּיה ּכבראת . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
אּסּור נֹוסף טעם מאיזה אסּורֹות, מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָּבארנּו
האּסּורין. ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן חלב; אּסּור על ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹהקּדׁש
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ראשון יום

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הצ"ז להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָ
זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים מן מינים ְְְְְִִִִִִַַָָָׁשמֹונה

ודיניה. ׁשרץ טמאת ְְִֶֶֶֶֶַָֻּכֹוללת

שני, שלישייום יום

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הק"ה ׁשכבתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָ
זרע. ׁשכבת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה מּטמאה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָזרע

רביעי, חמישייום יום

שישי, קודש-יום שבת

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הצ"ח לדּוןהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֶַַַַָָ
ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין אכלין ְְְֲֳִִִִִֶַַַָָָֻּבטמאת
ּומׁשקין אכלין טמאת ּכלּֿתֹורת ּכֹוללת זֹו ְְְֳִִִֶֶַַַָָָֻּומצוה

ָֻּכּלם.

�

"c"ag i`iyp" zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley
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‰Ï ¯eq‡ ÔÈ‡ ıˆ˜ ‡Ï elÙ‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂÏ ÍeÓÒ BÁlLnL ÔÂÈÎc ,˙aL ·¯Úa ‡l‡ BÁÏLel‡k ‰‡¯� È¯‰ ˙aL §¥§¦¤£¦Ÿ¨©¥¦§¨§¤¨§¤¤©¨§¥¨¤§©§¨§§©¨£¥¦§¤§¦
d˙B‡aL ‰ÓBÁÏ ÍeÓq‰ ˙ÈaÏ ÌBÈ „BÚaÓ ÚÈb‰Ï ÏÎeiL ÌBia ˙e‰L ‡‰iL ÍÈ¯ˆ ÍÎÈÙÏ ,˙aLa ÍÏÈÏ BÏ ¯ÓB‡¥¥¥§§©¨§¦¨§¨¦§¤§¥§©¤©§©¦©¦§©©¦©¨§©¨¤§¨

Ï ¯eÒ‡ ¯‡c Èa ÌL Úe·˜ ‡Ï Ì‡Â ,¯‡c Èa ÌL Úe·˜ Ì‡ ¯ÈÚ‰BÁlLnLk Ï·‡ .ıˆ˜ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙aL ·¯Úa BÁÏL ¨¦¦¨©¨¥Ÿ©§¦Ÿ¨©¨¥Ÿ©¨§¨§§¤¤©¨¤¨¦¥¨©£¨§¤§©§
¯zÓ ıˆ˜ ‡lL Ù"Ú‡ ÍÎÈÙÏe ,˙aLa ÍÏÈÏ BÏ ¯ÓB‡k ‰‡¯� ÔÈ‡ ,˙aM‰ È�ÙÏ ‚ÏÙÓ ‡e‰L ÔÂÈk ,ÔÎÏ Ì„˜ B‡ '‰Â '„a§§Ÿ¤¨¥¥¨¤ª§¨¦§¥©©¨¥¦§¤§¥¥¥§§©¨§¦¨§¤Ÿ¨©ª¨

Ï:*ÍÎÏ ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‡ Ì‰È¯·c ÏÚ ÍÓÒÏ LÈÂ .¯ÈÚ‰ d˙B‡a Úe·˜ ¯‡c Èa ÔÈ‡L Ù"Ú‡ *„‡Ó ‰˜BÁ¯ Í¯„Ï elÙ‡ BÁÏL §¨§£¦§¤¤§§¨§Ÿ¤¥¥Ÿ©¨©§¨¨¦§¥¦§Ÿ§©¦§¥¤¦§¦¦§¨§

ÂÏ ¯ÈÚ‰ d˙B‡a ¯‡c Èa Úe·wL ÔÈa ˜elÁ ÔÈ‡ÏkÏ ¯kpL ,*Ï‡¯NÈ „È ·˙k ‡È‰L ˙¯b‡a ‡l‡ ,Úe·˜ B�È‡L ¥¦¥¤¨©¥Ÿ©§¨¨¦§¤¥¨©¤¨§¦¤¤¤¦§©©¦§¨¥¤¦¨©Ÿ
˙aLaL e¯Ó‡iL ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ˙ˆ˜ LÈ ,ÂÈÏ‡ ‰ÁÏLpL LÈ‡‰ ¯Á‡ ˙aLa dÎÈÏBÓ È¯Îp‰LÎe ,Ï‡¯NÈ ÏL ‡È‰L¤¦¤¦§¨¥§¤©¨§¦¦¨§©¨©©¨¦¤¦§§¨¥¨¥§¨©§¦¨©¦¤Ÿ§¤§©¨
‰Êk ÔÈÚ‰ ˙È‡¯ÓÏ LeÁÏ *Ík Ïk e¯ÈÓÁ‰ ‡Ï ˙aM‰ È�ÙÏ ‚ÏÙÓ BÁlLnLk Î"ÙÚ‡Â ,dÎÈÏB‰Ï Ï‡¯Ni‰ BÏ d�˙�§¨¨©¦§¨¥§¦¨§¤§©§ª§¨¦§¥©©¨Ÿ¤§¦¨¨¨§©§¦¨©¦¨¤

.*Ïk‰ È¯·„Ï e¯ÈÓÁ‰ ‡Ï ıˆwLÎe ,¯‡a˙pL ‰�B¯Á‡‰ ‡¯·Ò ÈÙÏ§¦§¨¨¨©£¨¤¦§¨¥§¤¨©Ÿ¤§¦§¦§¥©Ÿ
ÌÈˆÙÁ ¯‡L ÔÈc‰ ‡e‰Â ,È¯Î� „È ·˙k ‡È‰ Ì‡ Ï·‡Ï ¯zÓ - Ï‡¯NÈ ÏL Ì‰L ÏkÏ ÌÈ¯k� Ì�È‡LelÙ‡ ÌÁÏL £¨¦¦§©©¨§¦§©¦§¨£¨¦¤¥¨¦¨¦©Ÿ¤¥¤¦§¨¥ª¨§¨§¨£¦

ÌBÈ „BÚaÓ ÚÈb‰Ï ÏÎeiL ÌBia ˙e‰L LiL Ïk ,Ïk‰ È¯·„Ï ˙aL ·¯Úa23¯ÈÚ‰ d˙B‡aL ‰ÓBÁÏ ÍeÓq‰ ˙ÈaÏ * §¤¤©¨§¦§¥©Ÿ¨¤¥§©¤©§©¦©¦§©©¦©¨§©¨¤§¨¨¦

mixe`ia

åçìùì øúåî õö÷ íàשנותנים בזמנינו מכתב שליחת –

שממנו במקום אותו ומניחים המכתב על 'חותמת' או 'בול'
שכר לו כקצץ דינו ליעדם, לשלחם המכתבים אוספים

שבת בערב ואפילו רחוק למקום גם .12שמותר

åçìùì øúåîששירות וכיו"ב 'אקספרס' מיוחד מכתב –

נחשב האפשרית, במהירות לשולחו מתחייב הדואר
בשבת לעשות הורה כאילו אם13לכאורה כי להתיר ואין ,

גדול צורך .1415במקום

åçìùì øúåîאגרות למישהו שכשיש נהוג בהם מקומות –

נות הוא הבית,לשלוח, שלפני שלו הפרטי דואר בתיבת נו
מרים הוא לשלוח דואר בתיבה יש ואם אדום דגל בצד ויש
הדואר את וליקח לעצור דואר להבי סימן וזהו הדגל את
בהתיבת אגרות ליתן מותר היעד. למקום לשלחו ע"מ
לפני שבת בערב הדגל את ולהרים שלו הפרטי דואר
בשבת, המכתבים שנתן עין מראית חשש ואין השקיעה,

השבת. קודם הדגל שהרים כיון
åúéáî àöåé åìéôàå,יום מבעוד אפילו לו יתן לא אבל –

חשיכה לאחר מביתו יוצא .17אם

ãåàî ä÷åçø.שלם שבוע מהלך דרך אפילו –

ãàî ä÷åçø êøãì åìéôàשיעשה ודאי יודע ואפילו –

רואהו שלא כיון .18בשבת,

êëì íéëéøö íàעל סומכים אחרת במלאכה אבל –

בדרך שכששולחו ביניהם: והחילוק זו, דיעה על לכתחילה
לו אומר כאלו נראה – חפצו למחוז שיוליכנה אגרת עם
חפצו, למחוז שיגיע עד בשבת אפילו יום בכל לילך
אף – השבת קודם לשם להגיע יכול שיהיה צריך ולפיכך
כבמלאכה שלא השבת. קודם ימים הרבה שמשלחו פי על

יום בכל משלחו כאילו נראה אין בה .19אחרת

êëì íéëéøö íàשיש רבינו הוסיף בתרא ובמהדורא –
שלא אף ועל קצץ, שלא אף זו סברא על לכתחילה לסמוך

השבת מן מופלג ביום שמשלחו כל – הדואר .20קבוע

ìàøùé ãé áúëהקודש בלשון שכתובה היינו –21.

êë ìë åøéîçä àìשיש הקודם, הסעיף בסוף כמבואר –

הצורך. בשעת להקל
ìëä éøáãì åøéîçä àì.שבת בערב שלחו אפילו –

íåé ãåòáî òéâäì ìëåéùהוס בתרא במהדורא רבינו– יף
עוד כל – יום מבעוד להגיע יכול אינו אפילו להתיר שיש

חמישי או ברביעי לנכרי .22שנתנו

zexewn

מהיר.12) דואר לענין הבאה באות וראה
א.13) סעיף לעיל שנאסר
סי"ח.14) ח"ו מנח"י שו"ת
סכ"ז.15) שז בסי' נתבארו בשבת דואר קבלת דיני
מהר"ג16) תתכח, גליון תורה אהלי – וביאורים הערות

נדער.אבערלא
א.17) סעיף לעיל
גם18) הוא כן אם בצ"ע השאיר ושם ז, ס"ק רנב סי' קו"א

ממש. רואהו כאילו והוי לביתו קרוב הנכרי כשנמצא
ו.19) סעיף רנב סי' להלן

שבת.20) בערב אפילו המתירה דיעה שישנה כיון
ישראל.21) של שהיא לכל ניכר אז שרק
היא22) ישראל של שהוא ניכר באינו המתירים שדעת כיון

אלא קצץ, כשלא אפילו שבת, בערב אפילו ולהתיר להוסיף
השיטות לב' שאסור – שבת בערב להקל זה על לסמוך שאין
(בסעיף דיעה שישנה וחמישי ברביעי אבל הקודמים, שבסעיפים
אפילו להקל יש ישראל, של שהוא ניכר אפילו המקילה הקודם)
ד"ה רמג סי' (מהדו"ב שליחותו לעשות הנכרי ביד שהות אין

והשתא). וד"ה מקום ומכל
מלאכות.23) שאר לגבי ס"ו רנב סי' להלן הוא וכן

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום הרביעי, ולפלא מה שכותב בתוך דבריו אודות רוחו הנדכאה, אף 

שהשגחה העליונה העמידתו על חלק היפה לעודד רוח נדכאים, שבמדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה 

אלא שכמה פעמים ככה, בודאי מעודדים אותו מלמעלה בכמה ענינים ואופנים שגם מלכתחלה לא יבוא 

למצב כזה ח"ו, וע"ד מ"ש לא אשים עליך כי אני ה' רופאך, שזהו אופן רפואה של בורא עולם ומנהיגו 

שמלכתחלה לא ישנו מצב בלתי רצוי.

משא"כ ברפואה לאחר שחל המצב שעכ"פ נשאר איזה רושם, וכמרז"ל יומא פ"ו ע"א.

ה' בשמחה, שכ"כ השתדל  עבדו את  כת"ר המאמר  יודגש אצל  יותר  עוד  ולהבא  ויה"ר שמכאן 

פסק  ע"פ  ובפרט  החסידות,  נשיאי  תלמידיו  ותלמידי  ותלמידיו  הבעש"ט  מורנו  כ"ק  זו  עבודה  בהפצת 

דרך  מורים  נפלאים  דברי  לולב.  בהלכות  דבריו  עיין  דוקא,  זה  באופן  עבודה  אופן  הכרח  ע"ד  הרמב"ם 

לנבוכים בזה, ובפרט בתקופתנו הדורשת כחות נוספים אצל כאו"א להלחם נגד הכחות הבלתי רצוים, והרי 

ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר חיל היוצא למלחמה מנגן בשעת מעשה שיר נצחון שמח, וזה גופא 

מאפשר וגם מקרב את הנצחון, וק"ל.

ומסוגלים ימים אלו להוספה בכל האמור וכפסק רז"ל משנכנס אדר מרבין בשמחה, ובשנה זו הרי 

נתוספו שלשים יום בקיום זה, ופשוט שהכונה היא להמשיך השמחה על כל השנה כולה.

בכבוד ובברכה.
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mixe`ia

åçìùì øúåî õö÷ íàשנותנים בזמנינו מכתב שליחת –

שממנו במקום אותו ומניחים המכתב על 'חותמת' או 'בול'
שכר לו כקצץ דינו ליעדם, לשלחם המכתבים אוספים

שבת בערב ואפילו רחוק למקום גם .12שמותר

åçìùì øúåîששירות וכיו"ב 'אקספרס' מיוחד מכתב –

נחשב האפשרית, במהירות לשולחו מתחייב הדואר
בשבת לעשות הורה כאילו אם13לכאורה כי להתיר ואין ,

גדול צורך .1415במקום

åçìùì øúåîאגרות למישהו שכשיש נהוג בהם מקומות –

נות הוא הבית,לשלוח, שלפני שלו הפרטי דואר בתיבת נו
מרים הוא לשלוח דואר בתיבה יש ואם אדום דגל בצד ויש
הדואר את וליקח לעצור דואר להבי סימן וזהו הדגל את
בהתיבת אגרות ליתן מותר היעד. למקום לשלחו ע"מ
לפני שבת בערב הדגל את ולהרים שלו הפרטי דואר
בשבת, המכתבים שנתן עין מראית חשש ואין השקיעה,

השבת. קודם הדגל שהרים כיון
åúéáî àöåé åìéôàå,יום מבעוד אפילו לו יתן לא אבל –

חשיכה לאחר מביתו יוצא .17אם

ãåàî ä÷åçø.שלם שבוע מהלך דרך אפילו –

ãàî ä÷åçø êøãì åìéôàשיעשה ודאי יודע ואפילו –

רואהו שלא כיון .18בשבת,

êëì íéëéøö íàעל סומכים אחרת במלאכה אבל –

בדרך שכששולחו ביניהם: והחילוק זו, דיעה על לכתחילה
לו אומר כאלו נראה – חפצו למחוז שיוליכנה אגרת עם
חפצו, למחוז שיגיע עד בשבת אפילו יום בכל לילך
אף – השבת קודם לשם להגיע יכול שיהיה צריך ולפיכך
כבמלאכה שלא השבת. קודם ימים הרבה שמשלחו פי על

יום בכל משלחו כאילו נראה אין בה .19אחרת

êëì íéëéøö íàשיש רבינו הוסיף בתרא ובמהדורא –
שלא אף ועל קצץ, שלא אף זו סברא על לכתחילה לסמוך

השבת מן מופלג ביום שמשלחו כל – הדואר .20קבוע

ìàøùé ãé áúëהקודש בלשון שכתובה היינו –21.

êë ìë åøéîçä àìשיש הקודם, הסעיף בסוף כמבואר –

הצורך. בשעת להקל
ìëä éøáãì åøéîçä àì.שבת בערב שלחו אפילו –

íåé ãåòáî òéâäì ìëåéùהוס בתרא במהדורא רבינו– יף
עוד כל – יום מבעוד להגיע יכול אינו אפילו להתיר שיש

חמישי או ברביעי לנכרי .22שנתנו
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מהיר.12) דואר לענין הבאה באות וראה
א.13) סעיף לעיל שנאסר
סי"ח.14) ח"ו מנח"י שו"ת
סכ"ז.15) שז בסי' נתבארו בשבת דואר קבלת דיני
מהר"ג16) תתכח, גליון תורה אהלי – וביאורים הערות

נדער.אבערלא
א.17) סעיף לעיל
גם18) הוא כן אם בצ"ע השאיר ושם ז, ס"ק רנב סי' קו"א

ממש. רואהו כאילו והוי לביתו קרוב הנכרי כשנמצא
ו.19) סעיף רנב סי' להלן

שבת.20) בערב אפילו המתירה דיעה שישנה כיון
ישראל.21) של שהיא לכל ניכר אז שרק
היא22) ישראל של שהוא ניכר באינו המתירים שדעת כיון

אלא קצץ, כשלא אפילו שבת, בערב אפילו ולהתיר להוסיף
השיטות לב' שאסור – שבת בערב להקל זה על לסמוך שאין
(בסעיף דיעה שישנה וחמישי ברביעי אבל הקודמים, שבסעיפים
אפילו להקל יש ישראל, של שהוא ניכר אפילו המקילה הקודם)
ד"ה רמג סי' (מהדו"ב שליחותו לעשות הנכרי ביד שהות אין

והשתא). וד"ה מקום ומכל
מלאכות.23) שאר לגבי ס"ו רנב סי' להלן הוא וכן
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ïìá÷ì äîåãובודאי המלאכה, כל לעשות עליו שקיבל –

הדרך באמצע יחזור .24לא

â"îø ïîéñ ïééòשהנכרי יום): שכיר (לענין ד סעיף –

ששכרו השכירות מחמת הוא מתעסק בשבת שמתעסק
של שכירו שהוא היום בדעתו והרי ימים לאיזה הישראל
אף לפיכך הישראל שליחות עושה והוא היום ישראל

כלום מועיל זה אין עצמו טובת בשביל .25שעושה

ã"îøåויום יום כל בעד לו שאמר . . יום שכיר א: סעיף –
הוא קבלנות תורת . . אבל . . וכך כך לך אתן לי שתעבוד
שהנכרי . . וכך כך שכר בעד וכך כך לעשות עליו שקיבל
למהר עצמו בשביל אלא הישראל טובת בשביל עושה אינו

יום לשכיר דומה ואינו שכרו.. לקבל כדי מלאכתו להשלים
להשלים כדי בעבודתו כוונתו אין . . יום שהשכיר
תועלת לו ואין לגמור המלאכה עליו לא שהרי המלאכה
כדי היום כל הישראל את לעבוד כוונתו אלא בהגמרה כלל
הישראל שליחות כעושה זה הרי לפיכך שכרו לו שיתן
המלאכה להשלים היא בעבודתו כוונתו . . הקבלן אבל

ישראל. של כשלוחו ואינו שכרו, ליטול כדי
íåìë äæ ïéàמכתב שליחת כגון ידוע שקצבתו דבר אבל –

במוסדות שנפוץ (כפי הדואר דמי את משלם כשהנמען
בסתם לחשכה סמוך אפילו לו ליתן מותר גדולות), וחברות

עמו יקצוץ ופעם פעם בכל דאטו קציצה .26בלא
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בו24) לחזור יכול אם הוא לקבלן יום שכיר בין שהחילוק
ולפי, ד"ה א ס"ק רמג סי' בקו"א כמבואר המלאכה, באמצע
יום כל מתחשב יום שבשכיר החילוק ביאר שם במהדו"ב אמנם
דידן בנדון האם צ"ע זה ולפי כבקבלנות, שלא עצמו, בפני
אבל הימים, לפי מתחשב ששכרו מחמת יום כשכיר נחשב
על ולא שעושה, המלאכה ולפי על שכרו מקבל הוא מאידך
אות כט סי' או"ח בשו"ת צדק הצמח מדברי מבואר אמנם היום,
נאמר אם וגם ולכאן, לכאן מתפרשים זה בסעיף רבינו שדברי ו,

רבינו דברי לפרש נצטרך הימים, לפי מחושב אינו שכרו שקבלן
אינו אבל בשבת, שהותר בכך לקבלן דומה רק שהוא זה בסעיף

התחתונה. על ידו בו החוזר כל לענין ממש קבלן
אריסות25) שנה, שכיר להתיר ואילך ו סעיף שם וראה

לקבלן, יום שכיר בין החילוק ביאור 24 הערה וראה והשכרה,
א. ס"ק רמג סי' בקו"א רבינו מדברי

אחרות26) מלאכות לגבי אלו הלכות הובאו ס"ו רנב סי' להלן
איגרת. בשליחת הוא כן ולכאורה לכובס, כלים כגון

ד-ח סעיפים בשבת כתבים המביאים נכרים דין רמז, סימן

•
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Òעל ואף הרצּועֹות. ּכמֹו ׁשחר לעׂשֹותן מצוה ― הּבּתים ְְְְֲִִַַַַָָָָָֹעֹור
מּכל ּבּתים, ולא מּסיני, למׁשה הלכה הּוא ׁשּברצּועֹות ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָֹּפי

ׁשחר: הּכל ׁשּיהיה הּוא ּתפּלין מצות ְְְִִִִֶֶַַָָֹֹמקֹום

‡Ò.הּתפר מקֹום עד ׁשּיּגיע צרי ― לבית ּבית ׁשּבין ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָחריץ
למעלה, החריץ נּכר ׁשּיהיה והּוא ּכׁשרה, ― הּגיע לא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹואם

לּכל. נראֹות ראׁשיה ארּבעה ׁשּיהיה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכדי

ּבין ּגם מּבפנים הּבּתים מחּצֹות ּכׁשעׂשה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה
מחּצֹות עם אחד מעֹור הּפרׁשה רחב סֹוף עד מלמעלה לבית ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבית
אחרּֿכ ונקרע ּכן ׁשעׂשה אֹו ּכן, עׂשה לא אם אבל ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהחיצֹונים,

לג: סימן ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּפסּול, ― לפרׁשה ּפרׁשה ׁשּבין ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָהעֹור

·Òאֹו ּגדֹולים לעׂשֹותן ויכֹול ׁשעּור, להם אין הּבּתים ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּגבּה
ּדינים ּבּתי ואבֹות החכמים ׁשל והּמנהג ׁשּירצה. ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָקטּנים
ׁשּמניחין ּכיון אצּבעֹות, מּׁשלׁש יֹותר ּגבֹוהים ראׁש ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹלעׂשֹות

כז. סימן ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבגּלּוין, ׁשבח ויׁש ּבגּלּוי, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָאֹותן

ארץ ּדר ׁשאין רּבֹו ּבפני ותלמיד ותלמידים, החכמים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאבל
ּומחצה ּכאצּבע קטּנֹות ּתפּלין מניחין ― ּבפניו ּתפּלין ְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָלגּלֹות
לרּבֹותיהן עצמם את יׁשוּו ׁשּלא ארץ ּדר מּפני הּמצנפת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּתחת
ּכבֹוד ּדר הם ׁשהּתפּלין מּפני ּפנים, ּכעּזּות ונראין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבפניהם,
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עלי נקרא ה' ׁשם ּכי הארץ עּמי ּכל "וראּו ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻּוגדּלה,
ׁשּבראׁש": ּתפּלין "אּלּו רז"ל: ודרׁשּו מּמּך", ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹויראּו

‚Òורחב אר אבל ׁשעּור. לֹו אין ― הּבּתים ורחב אר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹֹוכן
מּכאצּבע יֹותר לכּתחּלה ׁשּיהיה ׁשעּור, לּה יׁש ― ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּתּתֹורא
ׁשני להניח ּבראׁש יׁש "מקֹום חכמים: אמרּו ׁשהרי הּפחֹות, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹלכל
ׁשלׁשה להניח מקֹום היה ― ּבכאצּבע ּכׁשרים היּו ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּתפּלין",

ְִִּתפּלין.

על אצּבעים להיֹות צריכים ראׁש ׁשל ׁשהּבּתים אמרּו ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹוהּגאֹונים
אצּבע יד ׁשל ּובּתים ּפסל. לא ― ּפחת ואם לכּתחּלה, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאצּבעים
לחּוׁש ויׁש ּגּודל. היא סתם אצּבע וכל לכּתחּלה. אצּבע ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָעל

ּכן: נהגּו ׁשּלא אף ְְֲִֵֵֶֶַָֹלדבריהם,

„Òּבעֹור ׁשּיעׂשה מּסיני, למׁשה הלכה ― ּתפּלין ׁשל ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָׁשי"ן
אחד העֹור, מּקמטי ּבֹולטת ׁשי"ן ּכמין ראׁש ׁשל ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹהּבּתים
הּמניח ימין ׁשל ׁשהּׁשי"ן הּגאֹונים וקּבלּו מּׂשמאלֹו. ואחד ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹמימינֹו
ארּבעה ׁשל הּמניח ׂשמאל וׁשל ראׁשים, ׁשלׁשה ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּתהיה
ּבׁשל ּבין הּׁשי"נין, ׁשל והּיּו"דין ּפסל. לא ― הפ ואם ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹראׁשים,
למּטה לּגע צריכים ― ראׁשים ארּבעה ּבׁשל ּבין ראׁשים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשלׁשה
עד ׁשּיּגיע צרי ― הּׁשי"נין ׁשּולי ׁשל וחּדן הּׁשי"נין. ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבׁשּולי
ׁשּגם אּלא הרּבה, הּׁשי"נין ימׁשי ולא לכּתחּלה, הּתפר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹמקֹום

לכּתחּלה: הּתפר על נראה יהיה ׁשּוליהן ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻחּדן

‰Òואם העֹור, מּקמטי להיֹות צריכים ׁשהּׁשי"נין אֹומרים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַָיׁש
ׁשאף ּתֹוכֹות, ּכחק ׁשהּוא מּפני יצא, לא ― ּבדפּוס ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹעׂשאן

ּב וחֹוקקֹות העֹור ּדֹוחקֹות ּבדפּוס הּבֹולטֹות צּורתּה,ׁשהּׁשי"נין ֹו ְְְְֲִִִֶַַָָָ
ׁשהּוא העֹור מקֹום מּכל ּתֹוכּה, ולא האֹותּיֹות ּגּוף חקיקת זה ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹוהרי
הּׁשני ּדפּוס ידי על ׁשּבּדפּוס, הּׁשי"ן ּבליטת סביבת ּגם נדחק ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָר
ּתֹוכֹות ודֹוחקין ּבֹו ּבֹולטין ותֹוכֹותיה ּבֹו ׁשֹוקע הּׁשי"ן ְְְֲִִִֵֶֶַַָׁשּגּוף

ּתֹוכֹות. חק זה והרי ּבעֹור, ֲִֵֶַַַָהּׁשי"ן

חק ּפסלּו ׁשּלא ּתֹוכֹות, לחק זֹו ּבׁשי"ן לחּוׁש ׁשאין אֹומרים ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹויׁש
ּובגט, ּתֹורה ּבספר וכן ּומזּוזֹות, ּתפּלין ׁשל ּבפרׁשּיֹות אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּתֹוכֹות
ּבׁשי"ן אבל חקיקה, ולא ― ּכתיבה ּבּתֹורה, ּכתיבה ּבהן ְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר
ּפׁשּוט הּמנהג וכן ּבּה. ּכתיבה מּסיני למׁשה ּבהלכה נאמר לא ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹזֹו
הראׁשֹונה: לּסברא לחּוׁש טֹוב ואףֿעלּֿפיֿכן ּבדפּוס. ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָלעׂשֹותּה

ÂÒּבין יד ּבׁשל ּבין מּסיני, למׁשה הלכה ― ּתפּלין ׁשל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּתּתֹורא
ׁשּיׂשים ּדהינּו ארּמי, ּבלׁשֹון ּגׁשר הּוא ּתּתֹורא ראׁש, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹּבׁשל

ּגׁשר. ׁשל ּדף ּכעין ונראה הּבּתים, ּפי לכּסֹות למּטה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָעֹור

יד ּבׁשל ּבין מּסיני, למׁשה הלכה ― ּתפּלין ׁשל מעּברּתא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן
אחד, מּצד ּובֹולט אר יהיה הּתּתֹורא ׁשעֹור ּדהינּו ראׁש, ּבׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבין
נקרא ּכן ועל ּבתֹוכּה, הרצּועה לעבר ּכפּולה ּתהיה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹוהּבליטה

מעּברּתא. זֹו ְְְִַַָָּבליטה

הּתּתֹורא ּדהינּו הּתפּלין מֹוׁשב ׁשּמקֹום מּסיני למׁשה ׁשהלכה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָּולפי
צדדין מּׁשני המעּברּתא לחּת צרי לפיכ מּמׁש, מרּבע ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻיהיה
רחבה המעּברּתא ּתהא ׁשּלא הּתּתֹורא), רּבּוע ׁשּמסּתּים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ(ּבמקֹום

הּתּתֹורא: רּבּוע נּכר ׁשּיהיה ּכדי הּתּתֹורא, רחב ּכמֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ(ׁשם)

ס-סו סעיפים התפילין כתיבת דין לב סימן א' חלק

•
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הפרק: "כפהתוכן חז"ל במאמר הפנימי הפירוש

כגיגית" הר עליהם

והיא קצרה, הקדמה להקדים יש זה פרק [להבנת

אחת היתה (שזו תורה מתן של וענינו מהותו בענין

" המאמר בתחילת תורההשאלות מתן ענין )."מהו

במאמר כאן עד שנתבארה העיקרית הנקודה דהנה

" ענינה שתורה הקדמוניהיא, אפשר"משל ידה שעל היינו ,

" לגילוי לזכות עולםלאדם של שהאדם"קדמונו ידי דעל ,

את לתפוס באפשרותו הרי התורה חכמת את ומשיג לומד

שע"הקב כמו - ובעצמו בכבודו את"ה להשיג אפשר משל י

הנמשל.

" של ענינו עיקר גם תורהוזהו שאז"מתן רק זה אין :

הקב תרי"הודיע הן מה לישראל התורה"ה מצות ג

האבות קיימו שהרי - התורה) חלקי שאר (וכן והלכותיהן

פרשה לא ומעולם ניתנה שלא עד כולה התורה כל את

וא במצרים, ואפילו מאבותינו דברי"ישיבה לימוד עצם כ

אלא סיני; הר על התורה נתינת קודם גם קיים הי' תורה

" גילוי בענין הוא תורה מתן של עולםעיקרו של ,"קדמונו

סוף"ד אין אור השגת ישראל קיבלו התורה קבלת בעת

בפנים פנים גלוי] [באופן שבתורה ירד"בחכמה אז כי ,

במו השכינה את לראות זכו ישראל ובני סיני הר על השם

וכמ האלקים,"עיניהם הוא ה' כי לדעת הראת אתה ש

ב זאת חושיית"שראו ."ראי'

דהנה סיני. הר דמעמד מהחידושים אחד זהו באמת

אע התורה, ""בלימוד היא שהתורה הקדמוניפ ,"משל

ע הנלמדת התורה חכמת ""ובתוך מלובש האדם ה"הקבי

ובעצמו מכל"בכבודו המלך, של לבוש היא דהתורה ,

מבלי התורה את ללמוד לאדם אפשר אתלהרגישמקום

ב אתמלך"דביקותו הרגשתו דהעדר דאף מעשה, בשעת "

" תורה לומד שכשהוא מהמציאות, מגרע אינו הריהדבר

המלך את כמחבק מרגישזה דכשאינו מובן, מקום מכל - "

האדם. נפש על התורה לימוד בפעולת חסר זאת,

יכול שהאדם כזה, באופן לנו ניתנה שהתורה ונמצא,

ח ל"להפריד התורה חכמת בין התורה"ו והרגשת"נותן ,

מעצם ממילא בדרך תוצאה אינה שבתורה האלקות

להרגיש מיוחדת, ויגיעה עבודה לכך דרושה אלא הלימוד,

זו, מצוה של הסופית המטרה את התורה לימוד בעת

" עם עולםלהתדבק של ."קדמונו
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עלי נקרא ה' ׁשם ּכי הארץ עּמי ּכל "וראּו ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻּוגדּלה,
ׁשּבראׁש": ּתפּלין "אּלּו רז"ל: ודרׁשּו מּמּך", ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹויראּו

‚Òורחב אר אבל ׁשעּור. לֹו אין ― הּבּתים ורחב אר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹֹוכן
מּכאצּבע יֹותר לכּתחּלה ׁשּיהיה ׁשעּור, לּה יׁש ― ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּתּתֹורא
ׁשני להניח ּבראׁש יׁש "מקֹום חכמים: אמרּו ׁשהרי הּפחֹות, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹלכל
ׁשלׁשה להניח מקֹום היה ― ּבכאצּבע ּכׁשרים היּו ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּתפּלין",

ְִִּתפּלין.

על אצּבעים להיֹות צריכים ראׁש ׁשל ׁשהּבּתים אמרּו ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹוהּגאֹונים
אצּבע יד ׁשל ּובּתים ּפסל. לא ― ּפחת ואם לכּתחּלה, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאצּבעים
לחּוׁש ויׁש ּגּודל. היא סתם אצּבע וכל לכּתחּלה. אצּבע ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָעל

ּכן: נהגּו ׁשּלא אף ְְֲִֵֵֶֶַָֹלדבריהם,

„Òּבעֹור ׁשּיעׂשה מּסיני, למׁשה הלכה ― ּתפּלין ׁשל ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָׁשי"ן
אחד העֹור, מּקמטי ּבֹולטת ׁשי"ן ּכמין ראׁש ׁשל ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹהּבּתים
הּמניח ימין ׁשל ׁשהּׁשי"ן הּגאֹונים וקּבלּו מּׂשמאלֹו. ואחד ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹמימינֹו
ארּבעה ׁשל הּמניח ׂשמאל וׁשל ראׁשים, ׁשלׁשה ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּתהיה
ּבׁשל ּבין הּׁשי"נין, ׁשל והּיּו"דין ּפסל. לא ― הפ ואם ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹראׁשים,
למּטה לּגע צריכים ― ראׁשים ארּבעה ּבׁשל ּבין ראׁשים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשלׁשה
עד ׁשּיּגיע צרי ― הּׁשי"נין ׁשּולי ׁשל וחּדן הּׁשי"נין. ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבׁשּולי
ׁשּגם אּלא הרּבה, הּׁשי"נין ימׁשי ולא לכּתחּלה, הּתפר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹמקֹום

לכּתחּלה: הּתפר על נראה יהיה ׁשּוליהן ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻחּדן

‰Òואם העֹור, מּקמטי להיֹות צריכים ׁשהּׁשי"נין אֹומרים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַָיׁש
ׁשאף ּתֹוכֹות, ּכחק ׁשהּוא מּפני יצא, לא ― ּבדפּוס ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹעׂשאן

ּב וחֹוקקֹות העֹור ּדֹוחקֹות ּבדפּוס הּבֹולטֹות צּורתּה,ׁשהּׁשי"נין ֹו ְְְְֲִִִֶַַָָָ
ׁשהּוא העֹור מקֹום מּכל ּתֹוכּה, ולא האֹותּיֹות ּגּוף חקיקת זה ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹוהרי
הּׁשני ּדפּוס ידי על ׁשּבּדפּוס, הּׁשי"ן ּבליטת סביבת ּגם נדחק ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָר
ּתֹוכֹות ודֹוחקין ּבֹו ּבֹולטין ותֹוכֹותיה ּבֹו ׁשֹוקע הּׁשי"ן ְְְֲִִִֵֶֶַַָׁשּגּוף

ּתֹוכֹות. חק זה והרי ּבעֹור, ֲִֵֶַַַָהּׁשי"ן

חק ּפסלּו ׁשּלא ּתֹוכֹות, לחק זֹו ּבׁשי"ן לחּוׁש ׁשאין אֹומרים ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹויׁש
ּובגט, ּתֹורה ּבספר וכן ּומזּוזֹות, ּתפּלין ׁשל ּבפרׁשּיֹות אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּתֹוכֹות
ּבׁשי"ן אבל חקיקה, ולא ― ּכתיבה ּבּתֹורה, ּכתיבה ּבהן ְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר
ּפׁשּוט הּמנהג וכן ּבּה. ּכתיבה מּסיני למׁשה ּבהלכה נאמר לא ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹזֹו
הראׁשֹונה: לּסברא לחּוׁש טֹוב ואףֿעלּֿפיֿכן ּבדפּוס. ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָלעׂשֹותּה

ÂÒּבין יד ּבׁשל ּבין מּסיני, למׁשה הלכה ― ּתפּלין ׁשל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּתּתֹורא
ׁשּיׂשים ּדהינּו ארּמי, ּבלׁשֹון ּגׁשר הּוא ּתּתֹורא ראׁש, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹּבׁשל

ּגׁשר. ׁשל ּדף ּכעין ונראה הּבּתים, ּפי לכּסֹות למּטה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָעֹור

יד ּבׁשל ּבין מּסיני, למׁשה הלכה ― ּתפּלין ׁשל מעּברּתא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן
אחד, מּצד ּובֹולט אר יהיה הּתּתֹורא ׁשעֹור ּדהינּו ראׁש, ּבׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבין
נקרא ּכן ועל ּבתֹוכּה, הרצּועה לעבר ּכפּולה ּתהיה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹוהּבליטה

מעּברּתא. זֹו ְְְִַַָָּבליטה

הּתּתֹורא ּדהינּו הּתפּלין מֹוׁשב ׁשּמקֹום מּסיני למׁשה ׁשהלכה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָּולפי
צדדין מּׁשני המעּברּתא לחּת צרי לפיכ מּמׁש, מרּבע ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻיהיה
רחבה המעּברּתא ּתהא ׁשּלא הּתּתֹורא), רּבּוע ׁשּמסּתּים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ(ּבמקֹום

הּתּתֹורא: רּבּוע נּכר ׁשּיהיה ּכדי הּתּתֹורא, רחב ּכמֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ(ׁשם)

ס-סו סעיפים התפילין כתיבת דין לב סימן א' חלק

•
xe` dxez

הפרק: "כפהתוכן חז"ל במאמר הפנימי הפירוש

כגיגית" הר עליהם

והיא קצרה, הקדמה להקדים יש זה פרק [להבנת

אחת היתה (שזו תורה מתן של וענינו מהותו בענין

" המאמר בתחילת תורההשאלות מתן ענין )."מהו

במאמר כאן עד שנתבארה העיקרית הנקודה דהנה

" ענינה שתורה הקדמוניהיא, אפשר"משל ידה שעל היינו ,

" לגילוי לזכות עולםלאדם של שהאדם"קדמונו ידי דעל ,

את לתפוס באפשרותו הרי התורה חכמת את ומשיג לומד

שע"הקב כמו - ובעצמו בכבודו את"ה להשיג אפשר משל י

הנמשל.

" של ענינו עיקר גם תורהוזהו שאז"מתן רק זה אין :

הקב תרי"הודיע הן מה לישראל התורה"ה מצות ג

האבות קיימו שהרי - התורה) חלקי שאר (וכן והלכותיהן

פרשה לא ומעולם ניתנה שלא עד כולה התורה כל את

וא במצרים, ואפילו מאבותינו דברי"ישיבה לימוד עצם כ

אלא סיני; הר על התורה נתינת קודם גם קיים הי' תורה

" גילוי בענין הוא תורה מתן של עולםעיקרו של ,"קדמונו

סוף"ד אין אור השגת ישראל קיבלו התורה קבלת בעת

בפנים פנים גלוי] [באופן שבתורה ירד"בחכמה אז כי ,

במו השכינה את לראות זכו ישראל ובני סיני הר על השם

וכמ האלקים,"עיניהם הוא ה' כי לדעת הראת אתה ש

ב זאת חושיית"שראו ."ראי'

דהנה סיני. הר דמעמד מהחידושים אחד זהו באמת

אע התורה, ""בלימוד היא שהתורה הקדמוניפ ,"משל

ע הנלמדת התורה חכמת ""ובתוך מלובש האדם ה"הקבי

ובעצמו מכל"בכבודו המלך, של לבוש היא דהתורה ,

מבלי התורה את ללמוד לאדם אפשר אתלהרגישמקום

ב אתמלך"דביקותו הרגשתו דהעדר דאף מעשה, בשעת "

" תורה לומד שכשהוא מהמציאות, מגרע אינו הריהדבר

המלך את כמחבק מרגישזה דכשאינו מובן, מקום מכל - "

האדם. נפש על התורה לימוד בפעולת חסר זאת,

יכול שהאדם כזה, באופן לנו ניתנה שהתורה ונמצא,

ח ל"להפריד התורה חכמת בין התורה"ו והרגשת"נותן ,

מעצם ממילא בדרך תוצאה אינה שבתורה האלקות

להרגיש מיוחדת, ויגיעה עבודה לכך דרושה אלא הלימוד,

זו, מצוה של הסופית המטרה את התורה לימוד בעת

" עם עולםלהתדבק של ."קדמונו
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כזה לפירוד מקום שום הי' לא תורה, מתן בעת אולם

אלקים אלינו נגלה סיני הר במעמד שכן, הדבקים, בין

" אלקיךואמר ה' הגבורה.,"אנכי מפי הדברות את ושמענו

של קדמונו שבתורה, האלקות את להרגיש כדי והנה

ענין והוא האדם, מצד מיוחדת להכנה זקוקים עולם,

הקב"ביטול"ה שאין התניא ובלשון דבר", על אלא שורה ה

שום ואין בי' תפיסא מחשבה לית כי יתברך. אצלו שבטל

הבורא את לתפוס יוכל ידו שעל ומוגבל נברא באדם כח

ע רק אלא גבול, בעל בלתי הרגשת"שהוא והעדר הביטול י

" שנאמר וכמו שכינה. לגילוי כלי שזהו וקדושעצמו מרום

רוח ושפל דכא ואת וקדוש"אשכון, מרום יתברך דהוא ,

" לו אפשר ואיפה מנבראים, ב"לשכוןומובדל רק דכא"?

רוח הרוח,"ושפל והגבהת גאווה של הרגש שום לו שאין ,

רז אמרו וכן וביטול. הלב שבירת [בעל"רק והוא אני אין ל

יחד. לדור יכולין גאוה]

ישראל בני הגיעו אליו הביטול - לבאר שממשיך וזהו

ראויים כלים נעשו זה ביטול ידי שעל תורה, מתן קודם

" - האלקית עולםלההתגלות של תורה:]קדמונו מתן בעת - "

úåìâã íéøåñé éãé ìò äøåú ïúîì åëæ ìàøùé äðäå
.íéðáìáå øîåçá íéøöî

תורה מתן בעת זו אלקית להתגלות לזכות כדי
דגלות היסורים את תחילה לעבור ישראל בני הוצרכו
ישות את מבטלים יסורים כי ובלבנים, בחומר מצרים,
לגילוי הכלי הוא זה וביטול רוחו, את ושוברים האדם

ב"ה. סוף אין

éåìéâ úåéäì øùôà éà éë ,òîùðì äùòð åîéã÷äå
ùéù íå÷îá àìà ä"á óåñ ïéà øåàî äëùîäå

.à÷åã ìåèá úðéçá
הנה מצרים, דגלות הכללית ההכנה מלבד אולם,
להיות ישראל בני הוצרכו גופא תורה מתן בשעת גם
גילוי שיהי' אפשר אי כי יתברך. אליו ביטול בבחינת
דוקא. ביטול בחינת שיש במקום אלא ב"ה סוף אין אור

ìåèáä úðéçá àåäù òîùðì äùòð úîã÷ä ïéðò åäæå
éðôá ïåöø åì ïéà åìàë ,ìëå ìëî åðåöø ìèáîù
.ä"á ïåéìòä ïåöø àåäù äî ìë äöøéù ÷ø ,åîöò
כל ("נעשה") לקיים עצמם על קיבלו שבנ"י זה
הציווי יהי' מה נפק"מ כל ללא עליהם, שיצווה מה
זה הרי הציוויים), הם מה וידעו שמעו טרם (שהרי
האדם של רצונו דכל ית', אליו מוחלט ביטול על מורה

א ב"ה.אינו העליון רצון שהוא מה לא

åì ïéà ãáòäù ,åãáòú åúåàå ,äãåáò úðéçá åäæå
.äùåò åáø øîàé øùà úà ÷ø ,åîöò éðôá äòã

לשון הוא דעבודה "עבודה", הנקרא הוא זה ביטול
(שאין לנשמע נעשה דהקדמת הביטול שכן, עבדות,
שהוא מה כל לעשות ומוכן עצמו בפני רצון לאדם
משועבד שהוא לרבו, העבד כביטול הוא העליון), רצון

עושה. הוא רבו לו שיאמר מה את ורק לאדונו,

ìëåé ,äæ ìåèá àåäù ,äùòð úðéçá åîéã÷äù é"òå
óåñ ïéàî øåàäå éåìâä ìá÷ì åðééäã ,òîùðå úåéäì

.àåä êåøá
עמוק תוכן כוללת ונשמע" "נעשה אמירת זה, ולפי
"נשמע", אח"כ להיות יכול "נעשה" שע"י - יותר
לרצון וכל מכל הביטול הוא "נעשה" אמירת פירוש:
להיות יכול זה ביטול ידי ועל לאחרי ורק ב"ה, העליון

מלשון - דברים"נשמע" כליקבלת להיעשות היינו -

הוא. ברוך סוף מאין והאור הגילוי לקבל

äùòð úîã÷äã äæ ìåèá úðéçáì åàáéù éãë êà
úðéçáá ïééãò åéä íéøöî úàéöéá éøäù ,òîùðì

.äæë ìåãâ ìåèá úðéçáì åàáé êéàå ,úåðè÷
עדיין ישראל היו מצרים שביציאת ידוע הנה אך
ע"י הזיכוך (למרות השם בעבודת קטנות בבחינת
שבמצרים בכ"מ וכמבואר מצרים), שבגלות היסורים
ובעת טומאה, שערי במ"ט מושקעים ישראל היו
רק היו מצרים מטומאת וגאולתם ממצרים יציאתם
בכתבי הנק' השם, עבודת של הראשונות בשליבות
כזה קצר בזמן הגיעו ואיך "קטנות", בשם האריז"ל
מוחלט ביטול השם, בעבודת גבוהה כה למדריגה

לנשמע? נעשה שהקדימו עד ב"ה העליון לרצון

àåäù ,úéâéâë øä íäéìò äôëù ïéðò äéä äæì äðä
äáäà úåìâúä åðééäã ,éð÷áçú åðéîéå úðéçá
íëúà éúáäà ù"îë ,ìàøùé ìò äìòîìî äðåéìòä

.'ä øîà
עליהם ד"כפה הפירוש אין הענינים פנימיות ע"פ
אלא הפשוט, במובן כפי' כאן שהיתה כגיגית", הר
יתברך אהבתו את ישראל לבני גילה שהקב"ה הכוונה,
אתכם אהבתי וכמ"ש עצומה אהבה שהיא אליהם,
נאמר לישראל זו עליונה אהבה גילוי ועל ה', אמר
על מורה (דימין הקב"ה של שימינו תחבקני", "וימינו

ישראל.חס כנסת את מחבקת ואהבה) ד

åúåà úô÷îå ìàøùé úñðëì éð÷áçú åæ äáäàù
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åçéðî åðéàù ãò ,íééøåçà úðéçáì åìéôà ,ãö ìëî
.íéðôá íéðô åîò ãîåò úåéäì çøëåîå åðîî úåðôì
יד גשמי בחיבוק דכמו – "תחבקני" הלשון ודיוק
אפילו צד מכל חבירו את מקיפה החובק האדם
עד זה, בחיבוק כולו נתפס שהאדם אחוריים, לבחינת
פנים עמו לעמוד ומוכרח אחר לצד לפנות יכול שאינו
את חובק העליונה האהבה שגילוי בנמשל, כך בפנים,
לפניו לעמוד שמוכרחים עד צד, מכל ישראל כנסת

בפנים. פנים יתברך

את "כפה" לבנ"י הקב"ה אהבת שגילוי ונמצא
ית'. אליו להתבטל ונשמע", "נעשה לומר בנ"י

äáäàä ë"â øøåòúð åæ äðåéìò äáäà é"òù åðééäã
äâøãîå äìòîì åàáù ãò ,ìàøùé úåîùðá

.'åë äùòð åîéã÷äù
העליונה האהבה גילוי יותר: פשוטות במלים
אהבתם את ישראל בנשמות עורר ישראל לכנסת
בלבם שבערה להקב"ה זו אהבה ומחמת להקב"ה,
הגיעו העליונה) האהבה מגילוי (כתוצאה שעה באותה
שמצינו דרך (על לנשמע נעשה שהקדימו כזו למדריגה
אהבה ברגשי מתעורר שאדם דבשעה למטה, באדם
מה כל יעשה שעה באותה הנה לחבירו, עצומה

אהבתו). מחמת ממנו יבקש שחבירו

ביאור: [ליתר

בחינת היתה לבנ"י שנתגלתה העליונה האהבה
ועי"ז הדעת, מן שלמעלה דלמעלה, רבה" "אהבה
בכלות רבה "אהבה בחינת ג"כ ישראל בלב נתעוררה
זו אהבה באה ולכן והדעת", הטעם מן למעלה הנפש
ביטול שהוא לנשמע, נעשה בהקדמת ביטוי לידי

השכל]. מן שלמעלה להקב"ה מוחלט

.íãàä ìà íãàä áì ïë íéðôì íéðôä íéîë ù"îëå
הפנים "כמים בכתוב הפנימי הפירוש גם וזהו

לאדם". האדם לב כן לפנים

דכמו אדם, בני על דקאי הוא, הפשוט דהפירוש
לב יחס הוא כך במים, פניו נראים במים מביט שכשאדם
לחבירו, אהבתו את מגלה דכשאדם האדם, אל האדם

אליו. באהבה ממילא, בדרך חבירו, לב גם מתמלא

úåîã ìòå ù"î àåä ïåéìòä íãàä áì ,ùåøéô
.íãà äàøîë úåîã àñëä

לב ד"כן הוא, זה בכתוב הפנימי הפירוש אמנם,
שנקרא הקב"ה הוא העליון", "אדם על קאי האדם"
אדם", כמראה דמות הכסא דמות "ועל כמ"ש אדם

אדם בצורת נבואתו במראה הקב"ה את ראה שיחזקאל
אדם"). ("מראה

ç"îø ïåðéàã äùò úåöî ç"îø úðéçá àåäù
.íéãéâ ä"ñù íä äùòú àì ä"ñùå ,àëìîã íéøáà
דמות לו אין והרי העליון? אדם "צורת" ומהי

ח"ו. הגוף

מצוות רמ"ח ענין הוא העליון" אדם "מראה אלא
אברים "רמ"ח בשם הקדוש בזהר הנקראות עשה
כנגד שהם תעשה לא מצוות שס"ה וכן דמלכא",
נמשלו הקב"ה של מצוותיו שתרי"ג הרי גידים, שס"ה

וגידים. אברים אדם, לצורת

äøéöé äàéøááù íãà úðéçá åðééä ,íãàä ìà
.íãà éðô íäéðô úåîãå ù"îë ,'éùò

("אדם הנברא האדם על קאי - האדם" ו"אל
משלשת ועולם עולם בכל אדם בחינת שיש התחתון"),
"נברא" בגדר הם שכולם עשי', יצירה בריאה העולמות
האצילות, עולם של אדם בחינת הוא העליון" [ד"אדם
אלקי, עולם אלא בריאה בבחינת שאינו העולם שהוא
יתברך, כוחותיו וגילוי התפשטות רק הוא ענינו וכל
נברא]. של גדר מתחיל ולמטה הבריאה מעולם דרק

עליונים בעולמות רוחני "אדם" בחינת שיש וראי'
מלאכים שיש אדם", פני פניהם "ודמות שנאמר ממה -
שמלבד הרי אדם. כפני שפניהם העליונה במרכבה
בעולמות רוחניים נבראים עוד יש שלמטה, האדם
מ"ש קאי כולם ועל - "אדם" בשם שנקראים עליונים

האדם". "אל

úåìâúä é"òù åðééäã ,íéðôì íéðôä íéîë àåä äðä
éãé ìò ,íëúà éúáäà úðéçá äìòîìî äáäàä øåà

.äìòîì äèîìî äáäàä ïë íâ øøåòúî äæ
אל העליון האדם לב שבין והקשר היחס על גם
שעל גו'", לפנים הפנים "כמים נאמר התחתון האדם
(הקב"ה), העליון אדם של האהבה אור גילוי ידי
בדרך מתעוררת זה ידי על הנה ה'", אמר אתכם "אהבתי
למעלה", "מלמטה האהבה טבעי ובאופן ממילא

הקב"ה. אל התחתון אדם של אהבה כלומר

.'úé åéìà ùôðä úåìëá ìàøùé úñðë úàìòä àåäå
בחינת היא הקב"ה אל ישראל כנסת של זו אהבה
ועולות נמשכות ישראל שנשמות מה "העלאה",

יתברך.ונכ אליו הנפש בכלות ללות

úåìë íù ìò ,"äìë" [íùá] ìàøùé úñðë '÷ð ïëìå
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åçéðî åðéàù ãò ,íééøåçà úðéçáì åìéôà ,ãö ìëî
.íéðôá íéðô åîò ãîåò úåéäì çøëåîå åðîî úåðôì
יד גשמי בחיבוק דכמו – "תחבקני" הלשון ודיוק
אפילו צד מכל חבירו את מקיפה החובק האדם
עד זה, בחיבוק כולו נתפס שהאדם אחוריים, לבחינת
פנים עמו לעמוד ומוכרח אחר לצד לפנות יכול שאינו
את חובק העליונה האהבה שגילוי בנמשל, כך בפנים,
לפניו לעמוד שמוכרחים עד צד, מכל ישראל כנסת

בפנים. פנים יתברך

את "כפה" לבנ"י הקב"ה אהבת שגילוי ונמצא
ית'. אליו להתבטל ונשמע", "נעשה לומר בנ"י

äáäàä ë"â øøåòúð åæ äðåéìò äáäà é"òù åðééäã
äâøãîå äìòîì åàáù ãò ,ìàøùé úåîùðá

.'åë äùòð åîéã÷äù
העליונה האהבה גילוי יותר: פשוטות במלים
אהבתם את ישראל בנשמות עורר ישראל לכנסת
בלבם שבערה להקב"ה זו אהבה ומחמת להקב"ה,
הגיעו העליונה) האהבה מגילוי (כתוצאה שעה באותה
שמצינו דרך (על לנשמע נעשה שהקדימו כזו למדריגה
אהבה ברגשי מתעורר שאדם דבשעה למטה, באדם
מה כל יעשה שעה באותה הנה לחבירו, עצומה

אהבתו). מחמת ממנו יבקש שחבירו

ביאור: [ליתר

בחינת היתה לבנ"י שנתגלתה העליונה האהבה
ועי"ז הדעת, מן שלמעלה דלמעלה, רבה" "אהבה
בכלות רבה "אהבה בחינת ג"כ ישראל בלב נתעוררה
זו אהבה באה ולכן והדעת", הטעם מן למעלה הנפש
ביטול שהוא לנשמע, נעשה בהקדמת ביטוי לידי

השכל]. מן שלמעלה להקב"ה מוחלט

.íãàä ìà íãàä áì ïë íéðôì íéðôä íéîë ù"îëå
הפנים "כמים בכתוב הפנימי הפירוש גם וזהו

לאדם". האדם לב כן לפנים

דכמו אדם, בני על דקאי הוא, הפשוט דהפירוש
לב יחס הוא כך במים, פניו נראים במים מביט שכשאדם
לחבירו, אהבתו את מגלה דכשאדם האדם, אל האדם

אליו. באהבה ממילא, בדרך חבירו, לב גם מתמלא

úåîã ìòå ù"î àåä ïåéìòä íãàä áì ,ùåøéô
.íãà äàøîë úåîã àñëä

לב ד"כן הוא, זה בכתוב הפנימי הפירוש אמנם,
שנקרא הקב"ה הוא העליון", "אדם על קאי האדם"
אדם", כמראה דמות הכסא דמות "ועל כמ"ש אדם

אדם בצורת נבואתו במראה הקב"ה את ראה שיחזקאל
אדם"). ("מראה

ç"îø ïåðéàã äùò úåöî ç"îø úðéçá àåäù
.íéãéâ ä"ñù íä äùòú àì ä"ñùå ,àëìîã íéøáà
דמות לו אין והרי העליון? אדם "צורת" ומהי

ח"ו. הגוף

מצוות רמ"ח ענין הוא העליון" אדם "מראה אלא
אברים "רמ"ח בשם הקדוש בזהר הנקראות עשה
כנגד שהם תעשה לא מצוות שס"ה וכן דמלכא",
נמשלו הקב"ה של מצוותיו שתרי"ג הרי גידים, שס"ה

וגידים. אברים אדם, לצורת

äøéöé äàéøááù íãà úðéçá åðééä ,íãàä ìà
.íãà éðô íäéðô úåîãå ù"îë ,'éùò

("אדם הנברא האדם על קאי - האדם" ו"אל
משלשת ועולם עולם בכל אדם בחינת שיש התחתון"),
"נברא" בגדר הם שכולם עשי', יצירה בריאה העולמות
האצילות, עולם של אדם בחינת הוא העליון" [ד"אדם
אלקי, עולם אלא בריאה בבחינת שאינו העולם שהוא
יתברך, כוחותיו וגילוי התפשטות רק הוא ענינו וכל
נברא]. של גדר מתחיל ולמטה הבריאה מעולם דרק

עליונים בעולמות רוחני "אדם" בחינת שיש וראי'
מלאכים שיש אדם", פני פניהם "ודמות שנאמר ממה -
שמלבד הרי אדם. כפני שפניהם העליונה במרכבה
בעולמות רוחניים נבראים עוד יש שלמטה, האדם
מ"ש קאי כולם ועל - "אדם" בשם שנקראים עליונים

האדם". "אל

úåìâúä é"òù åðééäã ,íéðôì íéðôä íéîë àåä äðä
éãé ìò ,íëúà éúáäà úðéçá äìòîìî äáäàä øåà

.äìòîì äèîìî äáäàä ïë íâ øøåòúî äæ
אל העליון האדם לב שבין והקשר היחס על גם
שעל גו'", לפנים הפנים "כמים נאמר התחתון האדם
(הקב"ה), העליון אדם של האהבה אור גילוי ידי
בדרך מתעוררת זה ידי על הנה ה'", אמר אתכם "אהבתי
למעלה", "מלמטה האהבה טבעי ובאופן ממילא

הקב"ה. אל התחתון אדם של אהבה כלומר

.'úé åéìà ùôðä úåìëá ìàøùé úñðë úàìòä àåäå
בחינת היא הקב"ה אל ישראל כנסת של זו אהבה
ועולות נמשכות ישראל שנשמות מה "העלאה",

יתברך.ונכ אליו הנפש בכלות ללות

úåìë íù ìò ,"äìë" [íùá] ìàøùé úñðë '÷ð ïëìå
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.'åë ïééî êéãã åáåè äî äìë éúåçà ù"îëå ,ùôðä
כנסת נקראת זו הנפש וכלות "העלאה" שם על
טובו מה כלה "אחותי וכמ"ש "כלה", בשם ישראל
הנפש. כלות מלשון מיין", וחבתך] [אהבתך דודיך

øåáãä é"òù ,ïúîùð äçøô øåáã ìë ìò ïéðò åäæå
ìåèá úðéçáá ,ïúîùð äçøô äìòîìî éåìéâäå

.ä"á óåñ ïéà øåàì
כל על תורה מתן שבשעת רז"ל מאמר תוכן גם זהו
הכוונה אין חסידות שע"פ נשמתן, פרחה ודיבור דיבור
בחינת על מורה נשמתן" "פרחה אלא פחד, מרוב שמתו
לה' רבה אהבה ענין והוא לאלקות. במציאות" "ביטול

" הנפשבבחינת ידיכלות על ישראל בבני שנתעוררה "

ישראל. לבני הקב"ה של אהבתו אור גילוי

של שדיבורו ודיבור", דיבור כל "על פירוש שזהו
"גילוי", אלא) ח"ו, גשמי דיבור (לא ענינו הקב"ה
מה לחבירו האדם מגלה הדיבור שע"י דכמו פירוש,
ענינו הקב"ה של דיבורו כך במחשבתו, ונעלם שצפון
בני נתעוררו זה גילוי וע"י הסתום, יתברך אורו גילוי
שפרחה מה שזהו יתברך, אליו הנפש בכלות ישראל

ב"ה. סוף אין לאור הביטול ענין שהוא נשמתן

äáäà úðéçá àåä ,øä íäéìò äôëù ïéðò åäæå
.øä '÷ðù äðåéìò

הר עליהם בכפה שהכוונה לעיל, שנתבאר מה
"כפה בלשון נרמז עליונה, אהבה גילוי הוא כגיגית

וכנרמזהרעליהם "הר", נקראת עליונה אהבה כי ,"

והאהבה) החסד מדת (שמדתו שאברהם חז"ל במאמר
.הרקראו

é÷îä øáã úðéçá àåäù ,úéâéâë,ïéîìò ìë øåçñ ó
.äáäàä íäá øøåòúð æ"éòù

נרמז (כנ"ל), תחבקני" "וימינו העליון, החיבוק
" וכךכגיגיתבלשון עיגולי, דבר הוא גיגית כי ,"

הנחבק את מקיף ועי"זהחיבוק - כנ"ל צד מכל סביב
להשם. האהבה ישראל בבני נתעוררה

àáø àòãåî ïàëî ì"æø åøîàù äî ùåøéô åäæå
úìá÷ì íáìá åæ úåøøåòúäù ,åðééäã ,àúééøåàì
åîéã÷äù ãò ìåèáå ùôð úøéñî úðéçáá äøåúä
ïåöøå äøéçáá íãöî äæ 'éä àì ,òîùðì äùòð
äìòîìî éåìéâä éãé ìòù àìà ,ãáì íîöòî øùà
øøåòúð à÷åã äæ éãé ìò íëúà éúáäà úðéçáã

.'åë äáäàäå ïåöøä íäá
הכפי' נשתנתה במה - דלעיל השאלה מתורצת עפ"ז
כו')? המן (גזירת אחשורוש בימי הכפי' לגבי מ"ת בעת

לאורייתא", רבה מודעה "מכאן רז"ל שאמרו זה כי
לקבל כפשוטו אנוסים שהיו חסידות ע"פ הכוונה אין
הקבלה דגם יוקשה (שאז התורה את עצמם על
המן, גזירת מצד היתה אחשורוש בימי והתשובה
בני שהרגישו הביטול בענין כאן איירי אלא כנ"ל),
נשמתן" "פרחה של באופן תורה, מתן בשעת ישראל
ראויים כלים אותם עשה זה (שביטול נפש ומסירת
דביטול - סיני") הר על ה' ד"וירד האלקית להתגלות
ידי על אלא ויגיעתם, עבודתם מחמת בהם נולד לא זה
ה', אמר אתכם אהבתי אליהם, הקב"ה אהבת גילוי
להקב"ה עזה באהבה הם גם נתעוררו ממילא שבדרך
לנשמע. נעשה הקדימו בלבם שבערה זו אהבה ומצד

,ùåøåùçà éîéá øåîâ ïåöøá äåìá÷å øãä ïë ô"òàå
.íîöòî ìàøùé ìëá ùôð úøéñî äéäù

בימי התורה" "קבלת גם הענינים, פנימיות לפי
במובן פירושה אין קבלוה"), ("הדר אחשורוש

מדריגת משמעה אלא כדיהביטולהפשוט, הנצרכת
אור גילוי (היינו התורה לקבלת ראויים כלים להיות
לידי בא אחשורוש בימי הביטול וענין ב"ה), סוף אין

נפש. מסירת לבחינת אז הגיעו שבנ"י בכך ביטוי

éåìâ êøã ìò äìçúá äìòîìî úåøøåòúä é"ò àìù
øúñä úðéçá äéä æà àäã ,éð÷áçú åðéîéå úðéçá
ïî øúñà ì"æøàîëå ,(÷áçî ÷çøì úòå ã"ò) íéðô
íåéá éðô øéúñà øúñä éëðàå áéúëã ïéðî äøåúä

.àåää
נולדה לא אחשורוש בימי זו נפש מסירת אולם
שהרי מלמעלה, ה' אהבת גילוי ע"י ישראל של בלבם
- פנים הסתר של זמן הי' אחשורוש בימי אדרבה,
שבמתן בפנים פנים הארת גילוי מבחינת ממש "היפך

ועת מ"ש (וע"ד תחבקני" "וימינו והיפך לרחקתורה",

מניןמחבק), התורה מן "אסתר חז"ל במאמר וכנרמז
שאסתר ההוא", ביום פני אסתיר הסתר ואנכי דכתיב
פנים הסתר יהא אסתר "בימי כי הסתר, מלשון הוא

ורעות". רבות צרות ומצאוהו

.íîöò ãöî àúúìã àúåøòúà úðéçá äéä ïë íàå
בלב נפש והמסירות הביטול התעוררות אלא

עצמם. מצד היתה ישראל

:øåîâ ïåöøá äåìá÷å øãä åäæå
אחשורוש" בימי וקבלוה "הדר מרז"ל פירוש וזהו
ע"י בבנ"י נפעל לאלקות זה שביטול - גמור ברצון

מלמעלה). הגילוי מצד (ולא עצמם עבודת
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ÔÈ·‰ÏÂהפ"ז גם שנסתלקו דמשמע ראשו, החזיר לשון
דמתי הניח הל"ל כמקדם, שהחזירם אך מצות
הבית שנחרב זמן ב[אותו] דבאמת הוא הענין אך נסתלקו.
גם הנוהגות מצות הפ"ז אפי' ית' רצונו כל הסתלקות הי'
אבלים, ישראל כל אז היו כי ראשו, בחי' שהם עכשיו
דבעת בלק פ' בזו"ח וז"ש המצות. מכל פטור ואבל
והיינו תתהפך, עלמא דכל שמיא חילא כל חשבו החורבן
לא אם וכתי' מצות, הפ"ז ואפילו רצונו כל שנסתלק מפני
שעתיד ידעו לא [וזה כו' וארץ שמים חוקות כו' בריתי
אח"כ אך וד"ל]. ראשו בחי' מצות הפ"ז להחזיר השי"ת
קיום עיקר שהם מצות הפ"ז שהו"ע ראשו בחי' החזיר
יכולים אינם כי כלל, נתבטלו לא ו[ה]מל"ת העולם,
ולמשל במקצתם, אפי' מ"ע שיש כ"ז לעולם להתבטל
ושמור וזה, זה תשתה ואל תאכל אל לחולה שאמר רופא
לבריאותך המזיקים דברים שהמה וכדומה הצינה מן עצמך

רפואות [לו] יתן אם נפק"מ שאין רפואות, לך אתן ואח"כ
שצוה האזהרות בכל ליזהר צריך עכ"פ מעט, או רבים
ולא בראשו דמו א' דבר על אפילו יעבור שאם הרופא,
עיקר ואפ"ה גופו. להחיות לו שיתן הרפואות יועילו
וכ"ה א"א. זה בלא שזה אך הרפואות, מן היא הרפואה
בעולמות, אא"ס שממשיכים מצות תרי"ג ב[ענין] ממש
היום [כמ"ש ליכא עלמא בהאי [מצוה] שכר כי ואף
בשבת יאכל בע"ש שטרח מי כ"א כו'], ולמחר לעשותם
ביום כמ"ש ה' כבוד שיגלה לע"ל דייקא שבת שכולו ביום
לאו האידנא אטו ואמרז"ל אחד ושמו אחד הוי' יהי' ההוא

גי יהי' דלע"ל אלא שםאחד, שיומשך היינו אחד, כמו לוי
ברורה שפה העמים אל אהפך אז כמ"ש ית' מלכותו כבוד
ה' בשוב כו' ה' כבוד ונגלה וכמ"ש בעולמות יתגלה כי
ילמדו ולא דעה הארץ ומלאה כמ"ש כו' ציון שיבת את

כו'. עוד
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ע"יÌÚË‰Âב) כ"א חיות לקבל לו שא"א מה זה לכל
ב') קל"ו (תלים מ"ש עפ"י יובן הנה השירה,
רבים ל' הוא אלקים הנה כי כל"ח, האלקים לאלקי הודו
אליו נגלו אשר י"ט) כ"ד (יהושע קדושים אלקים כמ"ש
המחי' ומקור כח ל' אלקים וגם ז') ל"ה (בראשית האלקים
אילי וכן כ"ט) ל"א (בראשית ידי לאל יש כמו ומשפיע
ריבוי היינו רבים ל' אלקים וא"כ י"ג) י"ז (יחזקאל הארץ
ועצומים רבים נמצאים ומהוים המשפיעים האלהות כחות
מאחדותו נמשכים וכולם עליהם וגבוהים דדצח"מ
הריבוי יסתעף איך הפלסופים קושיות וידוע ית' הפשוטה
אך ודעת טעם למצוא בזה ונלאו הפשוט האחדות מן
הפשוט ית' אורו שצמצם צמצום ע"י שזהו באמת הענין
היא וגם מצומצמת הארה להאיר בע"ג ובלתי הבבע"ת
צמצום ובחי' שונות השפעות לריבוי ותתחלק תתצמצם
הוי' ומגן שמש כדכתיב אלקים שם ענין הוא זה ודין
שהוא (פ"ד) ח"ב בלק"א כמ"ש י"ב) פ"ד (תלים אלקים
החיות בתוכו ומסתיר המעלים ולבוש ונרתק מגן בחי' כמו
מל' הוי' בש' נק' זו השפעה שכללות ית' מאתו הנמשך
מחומר בע"ג נבראים התהוות להיות יכול ועי"ז התהוות

הוי' דשם החיות מצד נמשכת הנפש ונפש גוף וצורה
ומלביש המעלים אלקים מש' והגוף אלקים בשם המאיר
ומסתיר ומעלים הנפש את מלביש הגוף גם ולכן הוי' לש'
וידעת מקומות בכמה התורה הזהירתנו ולזאת כנודע, עליו
שבחי' דהיינו ל"ט) ד' (דברים האלקים הוא הוי' כי כו'
וכלל כלל נפרד שאינו אלקים ש' ע"י הנעשה הריבוי
לאחר וגם חד* כולא באמת כי הוי' דשם האח"פ מבחי'
בבחי' עומד ה"ז אלקים שם ע"י הריבוי בבחי' שנעשה
שנברא קודם שהי' כמו ממש הוי' דשם האמיתי היחוד
ויובן באמת**, כלל ופירוד ריבוי בחי' כאן ואין העולם
כלים מים מליאה גדולה מחבית למלאות כשרוצים עד"מ
וכל מאד הרבה צינורות שעושים ביותר קטנים מאד רבים
יחולק ממילא ע"כ לבד הכלי מדת כפי מצומצם צנור
באפשרי הי' שלא מה ביותר קטנים כלים לרבוי השפע
והנה אחת, בבת שוטף הי' אלא עצמה מהחבית כן לעשות
כלי אלא אינו מ"מ המים צמצום גרם שהצנור הגם באמת
נפרדו לא ועדיין שבחבית אותן עצמן המים בו לעבור
מים מהווה שהצנור ולא מחברן הקילוח כי ממקורם
שם שבחי' הנמשל וכמ"כ פשוט, וזה אחרים מצומצמים
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ÔÈ·‰ÏÂהפ"ז גם שנסתלקו דמשמע ראשו, החזיר לשון
דמתי הניח הל"ל כמקדם, שהחזירם אך מצות
הבית שנחרב זמן ב[אותו] דבאמת הוא הענין אך נסתלקו.
גם הנוהגות מצות הפ"ז אפי' ית' רצונו כל הסתלקות הי'
אבלים, ישראל כל אז היו כי ראשו, בחי' שהם עכשיו
דבעת בלק פ' בזו"ח וז"ש המצות. מכל פטור ואבל
והיינו תתהפך, עלמא דכל שמיא חילא כל חשבו החורבן
לא אם וכתי' מצות, הפ"ז ואפילו רצונו כל שנסתלק מפני
שעתיד ידעו לא [וזה כו' וארץ שמים חוקות כו' בריתי
אח"כ אך וד"ל]. ראשו בחי' מצות הפ"ז להחזיר השי"ת
קיום עיקר שהם מצות הפ"ז שהו"ע ראשו בחי' החזיר
יכולים אינם כי כלל, נתבטלו לא ו[ה]מל"ת העולם,
ולמשל במקצתם, אפי' מ"ע שיש כ"ז לעולם להתבטל
ושמור וזה, זה תשתה ואל תאכל אל לחולה שאמר רופא
לבריאותך המזיקים דברים שהמה וכדומה הצינה מן עצמך

רפואות [לו] יתן אם נפק"מ שאין רפואות, לך אתן ואח"כ
שצוה האזהרות בכל ליזהר צריך עכ"פ מעט, או רבים
ולא בראשו דמו א' דבר על אפילו יעבור שאם הרופא,
עיקר ואפ"ה גופו. להחיות לו שיתן הרפואות יועילו
וכ"ה א"א. זה בלא שזה אך הרפואות, מן היא הרפואה
בעולמות, אא"ס שממשיכים מצות תרי"ג ב[ענין] ממש
היום [כמ"ש ליכא עלמא בהאי [מצוה] שכר כי ואף
בשבת יאכל בע"ש שטרח מי כ"א כו'], ולמחר לעשותם
ביום כמ"ש ה' כבוד שיגלה לע"ל דייקא שבת שכולו ביום
לאו האידנא אטו ואמרז"ל אחד ושמו אחד הוי' יהי' ההוא

גי יהי' דלע"ל אלא שםאחד, שיומשך היינו אחד, כמו לוי
ברורה שפה העמים אל אהפך אז כמ"ש ית' מלכותו כבוד
ה' בשוב כו' ה' כבוד ונגלה וכמ"ש בעולמות יתגלה כי
ילמדו ולא דעה הארץ ומלאה כמ"ש כו' ציון שיבת את

כו'. עוד
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ע"יÌÚË‰Âב) כ"א חיות לקבל לו שא"א מה זה לכל
ב') קל"ו (תלים מ"ש עפ"י יובן הנה השירה,
רבים ל' הוא אלקים הנה כי כל"ח, האלקים לאלקי הודו
אליו נגלו אשר י"ט) כ"ד (יהושע קדושים אלקים כמ"ש
המחי' ומקור כח ל' אלקים וגם ז') ל"ה (בראשית האלקים
אילי וכן כ"ט) ל"א (בראשית ידי לאל יש כמו ומשפיע
ריבוי היינו רבים ל' אלקים וא"כ י"ג) י"ז (יחזקאל הארץ
ועצומים רבים נמצאים ומהוים המשפיעים האלהות כחות
מאחדותו נמשכים וכולם עליהם וגבוהים דדצח"מ
הריבוי יסתעף איך הפלסופים קושיות וידוע ית' הפשוטה
אך ודעת טעם למצוא בזה ונלאו הפשוט האחדות מן
הפשוט ית' אורו שצמצם צמצום ע"י שזהו באמת הענין
היא וגם מצומצמת הארה להאיר בע"ג ובלתי הבבע"ת
צמצום ובחי' שונות השפעות לריבוי ותתחלק תתצמצם
הוי' ומגן שמש כדכתיב אלקים שם ענין הוא זה ודין
שהוא (פ"ד) ח"ב בלק"א כמ"ש י"ב) פ"ד (תלים אלקים
החיות בתוכו ומסתיר המעלים ולבוש ונרתק מגן בחי' כמו
מל' הוי' בש' נק' זו השפעה שכללות ית' מאתו הנמשך
מחומר בע"ג נבראים התהוות להיות יכול ועי"ז התהוות

הוי' דשם החיות מצד נמשכת הנפש ונפש גוף וצורה
ומלביש המעלים אלקים מש' והגוף אלקים בשם המאיר
ומסתיר ומעלים הנפש את מלביש הגוף גם ולכן הוי' לש'
וידעת מקומות בכמה התורה הזהירתנו ולזאת כנודע, עליו
שבחי' דהיינו ל"ט) ד' (דברים האלקים הוא הוי' כי כו'
וכלל כלל נפרד שאינו אלקים ש' ע"י הנעשה הריבוי
לאחר וגם חד* כולא באמת כי הוי' דשם האח"פ מבחי'
בבחי' עומד ה"ז אלקים שם ע"י הריבוי בבחי' שנעשה
שנברא קודם שהי' כמו ממש הוי' דשם האמיתי היחוד
ויובן באמת**, כלל ופירוד ריבוי בחי' כאן ואין העולם
כלים מים מליאה גדולה מחבית למלאות כשרוצים עד"מ
וכל מאד הרבה צינורות שעושים ביותר קטנים מאד רבים
יחולק ממילא ע"כ לבד הכלי מדת כפי מצומצם צנור
באפשרי הי' שלא מה ביותר קטנים כלים לרבוי השפע
והנה אחת, בבת שוטף הי' אלא עצמה מהחבית כן לעשות
כלי אלא אינו מ"מ המים צמצום גרם שהצנור הגם באמת
נפרדו לא ועדיין שבחבית אותן עצמן המים בו לעבור
מים מהווה שהצנור ולא מחברן הקילוח כי ממקורם
שם שבחי' הנמשל וכמ"כ פשוט, וזה אחרים מצומצמים
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מימי שפע צמצום הגורם והגבורה הדין מדת שהוא אלקים
מלא אלקים פלג כמ"ש רבים לחלקים שיתחלקו החסדים
ההתחלקות גורם אלקים ששם ר"ל י') ס"ה (תלים מים
מ"י כ"ו) מ' (ישעי' אלה ברא מי כמ"ש ה"ג ע"י והיינו
הריבוי על המורה דאלקים אלה בחי' להיות גורם דאלקים
והוא ומתחלק נפלג אלקים ששם אלקים פלג וזהו והפירוד
המלבישים אותיות צירופי בחי' שהן צינורות ע"י
ויהי' הוה היה הוי' שבשם א"ס אור להשפעת ומעלימים
להיות שיבא ותכלה, תחלה לו אין כי בעצם מוגבל הבלתי
מלאך גבול בעלי נבראים להחיות ומדה בגבול נשפע
צירופי הרי מ"מ הנה וכיוצא, שנה ת"ק מהלך מיכאל
עצם ידם על שתעבור כלים בחי' רק אינן אלו אותיות
נפרדה לא בהם שנתלבשה אחר וגם הוי' דש' השפע
והאותיות הכלים גוף גם הרי באמת וגם חד, וכולא ממקורו
שהרי ית' אצלו באמת כלל העלם נק' אינו המעלימים עצמן
לה שאין גבורתו מדת וזוהי ית' ממנו ונתהוים נמשכים הם
אין ולגדודיו נאמר ולזאת חסדו למדת שא"ס כמו סוף

ב' י"ג חגיגה (גמרא מחמתמספר לא"ס התחלקו' שגורם (

רק הוא וההעלם בעצמותו, ובבע"ת בבע"ג כח בחי' שהיא
לאחר שגם היטב מובן הרי וא"כ המקבלים, לעינינו
עומד הכל אלקים שם דהתהוות והריבוי הפירוד התהוות
הפשוט ית' אחדותו ואדרבה ית' באחדותו האמיתי ביחוד
והצמצום הנ"ל צמצום ע"י לא"ס הריבוי העושה הוא
כמו בטל הכל ית' קמי' אבל לפנינו אלא רק אינו וההסתר
בשמש השמש כזיו הוא כי העולם בריאת קודם שהי'

וז"ש האלקים: הוא הוי' וז"ס פכ"ב ח"א בלק"א כמ"ש
מקור הוא עצמו הוי' שם פי' האלקים לאלקי הודו
כל"ח ולכן האלקים אלקי לכך ונק' אלקים דש' הצמצומים
שיוכלו כדי גמור חסד הם הנ"ל הצמצומים שבאמת
כל"ח פעמים כ"ו נאמר ולכן השפע לקבל בע"ג המקבלים
ומאירים שבוקעים כ"ו גימ' הוי' דש' החסדים ניצוצי שהן
שהאותיות וכמשנת"ל חסדו לעולם להיות אלקים שם ע"י
ויאמר ל"ב ענין הוא וכמ"כ כלים רק הן אלקים דשם
ממקור נתיבות לל"ב השפע התחלקות בחי' שהן דאלקים
חכמה בחי' והוא כולם הכולל דבראשית מאמר הראשון
מ"א) פ"ה (אבות להבראות יכול א' במאמר נאמר שע"ז
הגעת הגורמים רק הן שהכלים מכ"ז מובן ונמצא כנודע:
בתוכן המאיר האור הוא העיקר ומ"מ למקבלים השפע
השמש בענין ג"כ יובן ולזאת כנ"ל המחי' עיקר שהוא
בנמצאים פעולתו פועל דוקא סיבובו שבשעת הנ"ל
ע"י ושפע חיות מקבל דוקא שאז לפי ממנו המקבלים
האור שהיא הנפש ע"י הוא הפעולה עיקר הרי כי הביטול
שהמקבלים רק כנ"ל הוי' משם ששרשה שבתוכה וחיות
ומעלמת המסתרת דייקא הכלי ע"י אלא לקבל יכולים אינן
בשעת ולזאת כיכולתן למקבלים ומאירה הנפש בתוכה
הוא הוי' כי מחמת ונפשו בגופו ביטול בבחי' השירה
בכלי ההארה מאיר אז כנ"ל בטל הכלי גם שבאמת האלקים
בדברו אשר נאמר ולזה בתחתונים, פעולתה פועלת להיות
הם כולם כי אור גולל הכוכבים את ומסדר ערבים מעריב
בו: החוצב ביד כגרזן באמת ידם על הפועל והוא בידו
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בחי'Â‡È·Â¯[מד)] שיתהוה שבכדי כמשנת"ל הוא הענין
מיכאל מחנה עד"מ מאין, יש בריאה
ממוצע ע"י כ"א א"א דאצי', החסד מבחי' באהבה דבריאה
באברהם וכמ"ש שביניהם, הערך ריחוק מחמת ביניהם
ששמע מה ט"ו סי' באגה"ק מזה ונת' ואפר עפר ואנכי

ע"ה66ממורו אבינו אברהם שאמר ואפר עפר ואנכי ע"פ
והיא עליון, חסד מאור בגופו המאירה נשמתו הארת על
להקב"ה אוהב שהי' אאע"ה של רבה אהבה מדת 67מדתו

להקב"ה, מרכבה שנעשה עד כ"כ ועליונה גדולה אהבה

בספירות שלמעלה ואהבה חסד שבחי' מעין68וסד"א היא
ונפלאה גדולה שהיא רק אאע"ה של רבה אהבה מדת וסוג
ממדות כנודע ותכלית, קץ אין עד מעלה למעלה ממנה
ב"ה אוא"ס כי עצמן מצד ותכלית סוף להם שאין עליונות
משא"כ חד, וגרמוהי ואיהו ממש בתוכן ומתלבש מאיר

בחומר המלובש האדם וגבול,69בנשמת קץ למדותיה שיש
עליונות, מדות וסוג מעין הם שמדותיה סד"א מ"מ אבל
מהות הוא שהאפר דכמו ואפר עפר ואנכי אמר ולזה
וג"י ארמ"ע, מד"י מורכב שהוא הנשרף העץ של עצמותו

(66exenn rnyy dn e"h 'iq w"db`a.ואילך סע"א קכא, דף :

שם האגה"ק לשון הוא ומליצה) במשל התיבות: (עד לקמן והבא
פירושים ליקוט גם וראה נו-ז. ע' תר"ל סה"מ בכ"ז וראה בשינויים.

שם. לאגה"ק חיטריק) שי' (להר"א ומ"מ

(67d"awdl ade`את אוהב ואילך: תר"ס וילנא דפוס באגה"ק :

הקב"ה.
(68zexitqa.העליונות בספירות שם: באגה"ק :

(69xnega yaelnd.בחומר המלובשת שם: באגה"ק :

"c"ag i`iyp" zxezn

ויסוד כנודע, מהרכבתן המתהוה בעשן וכלו חלפו אמ"ר
האש ואין למטה היורד שבו העפר שהוא בעץ שהי' הד'
מהות כל והנה האפר, והוא קיים הנשאר הוא בו שולטת
נראה שהי' ועובי ורוחב באורך וצורתו וחומרו וממשו העץ
רק שבו העפר מיסוד הי' עיקרו שנשרף, קודם לעין
ויש מכולם יותר חומרי הוא העפר כי בו, כלולים שאמ"ר
מעט הם ומים ורוח באש משא"כ ועובי, ורוחב אורך לו
העפר מן הי' הכל ועוביו ורחבו ארכו וכל בעץ, מזעיר
שנפרדו אחרי הנשאר האפר שהוא העפר אל שב והכל
וערך דמיון לו אין שהאפר כמו והנה ועובי. אמ"ר ממנו
שנשרף קודם ועובי ורוחב באורך הגדול העץ מהות אל
וממנו ועצמותו מהותו שהוא אף באיכותו ולא בכמותו לא
החסד מדת מדתו על אע"ה אברהם אמר כך נתהוה,
מדת היא שהיא דאף בגופו ומלובשת בו המאירה והאהבה
מרכבה שהיתה בנשמתו המאיר שבאצי' עליון וחסד אהבה
ע"י בגופו להתלבש למטה בירידתה אעפ"כ עליונה,
רבים צמצומי' ע"י למדרגה ממדריגה העולמות השתלשלו'
מהות אל בו המאיר האהבה אור מהות וערך דמיון אין
מהות ודמיון כערך אלא שבאצי' עליון וחסד אהבה אור
נחמד עץ כשהי' ואיכותו מהותו אל אפר הנעשה העפר
באלפים להבדיל מזה ויותר עד"מ, למאכל וטוב למראה
ומליצה. במשל אדם בני כלשון תורה שדיברה רק הבדלות
האבות (וכ"ש מהמלאכי' גבוהים שהנשמות נודע והנה
הכלים פנימיות מבחי' הם שהנשמות דאצי'), נשמות שהיו
על אמר אברהם לנשמת ומה הכלים, מחיצוניות והמלאכים
דבריאה מיכאל על כ"ש ואפר עפר בחי' שהוא עצמו

שיהי' כדי ולכן הכלים. חיצוני' מבחי' ובע"ג נברא שהוא
והוא ממוצע בחי' ע"י זהו נשמות ואפי' המלאכי' התהוות

דאצי'. מל' בחי'
ÔÈ�ÚÂואח"כ תחלה בו מתעלמת שההשפעה הוא הממוצע

המתורגמן וכענין להמקבל, שומע70בא שהי'
לרבים, קולו משמיע ואח"כ בו שמתעלם הרב מפי הדרשה
משה הי' שבממוצע בחי' וב' מסיני, תורה קיבל משה או

כל71ואהרן בין ממוצע יש בדצח"מ וכמו מצרים. ביציאת
שהם72מין אלמוגים עצי הוא לצומח דומם בין שהממוצע ,

שיש ממוצע לחי צומח בין וכן צומחין, הם ועכ"ז אבן בעצם
בש"ע כמבואר האילן מן שצומח למדבר73עוף חי בין וכן ,

יוסי ר' שהרי השדה, אדני י"ל או הקוף, והוא ממוצע יש
כלליות ובין מ"ה. דכלאים בפ"ח כאדם שמטמא סובר
ולכן דעשי', כתר בחי' הוא הממוצע ליצי' שבעשי' דצח"מ
ביום בד"ה בלק"ת כמ"ש מעשיך תחלת הג"ע נק'

לאצי'.74השמע"צ בי"ע בין ממוצע היא דאצי' והמל' ,

לבי"ע המאציל אוא"ס בין ממוצע הוא אצי' שכדי75וכמו"כ
צ"ל בע"ג הבלתי מאוא"ס בע"ג בחי' בי"ע התהוות להיות
זהו שבממוצע בחי' וב' בכלל, אצי' הוא והממוצע ממוצע,
שזהו אלקינו להוי' הנסתרות מ"ש שזהו ו"ה, ובחי' י"ה בחי'
בחכ' הוא ב"ה אוא"ס השראת כי שבממוצע, העליונה בחי'

הקדמוני ים בחי' והוא החכמה ים שורה76ונק' שבו והיינו ,
ו"ה בחי' זהו ולבנינו לנו והנגלות כו', קדמוני בחי' ומתלבש
זכור וכתי' יבנה, חסד עולם אמרתי כי לבי"ע ומקור שרש
בענין לעיל וכמש"נ כו' המה מעולם כי וחסדיך רחמיך

למדות מוחין בין הנ"ל.77ההפרש דארי' המשלי' בענין

mid l` mikled milgpd lk d''c

(70onbxeznd oiprke . .rvennd oipreבארוכה ראה לקמן בהבא :

ואילך. קצ ע' תרנ"ט סה"מ
(71oxd`e dyn 'id rvennay 'iga 'aeלאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה :

תמא. ע' א) (כרך ולהצ"צ ג. קמב,
(72oin lk oia rvenn yi n"gvca.שם תרנ"ט סה"מ גם ראה :
(73r"ya x`eankלעיל שנסמנו מקומות (ובעוד תרל"ב בסה"מ :

סט"ו. פ"ד סי' ביו"ד כמבואר ע"ז: מציין המאמר) בתחילת
(74v"rnyd meia d"ca z"wla.ד פד, לשמע"צ דרושים :
(75r"ial liv`nd q"`e` oia rvenn . .'iv`מג"א תו"א ראה :

ועוד. א. צג,
(76'lnd 'iga . .seq mie . .'kgd 'iga . .ipencwd miהגליון בשולי :

ים חכ', הקדמוני ים דרגין, דכל סופא מל' סוף ים בגוכי"ק: נרשם
לים מלמעלמ"ט הם שהנחלים סתם. הים נאמר לכן שניהם, סובל סתם
כי נחל נאמר שלכן יתורץ בזה אשר דחכ', בים ומלמטלמ"ע דמל',

נהר. ולא הם נחל החכ' לגבי
(77zecnl oigen oia yxtdd oipra lirl p"ynkeהרם ואתה ד"ה :

וש"נ. מטך. את

•
.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

oirne qxhpew

‰p‰Âוהעֹוסק ּתֹורה הּבן ׁשל הּגדֹולה הירידה את הּגֹורם ¿ƒ≈ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּמחזיק ּגם אף אֹו ׁשּמתּגאה ּבזה ׁשּבלב ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבעבֹודה
ׁשטּות הּוא הּגאּות ענין ּכל ּכי הּׁשטּות, הּוא לעצמֹו ְְְְְִִֵַַַַָָטֹובה
אם יתּגאה, ולּמה מה על ּכי ׁשֹוטה, ּגיא ּכל ּוכמאמר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָנפלא
ּבכלל נכלל וזה ּכלל, מּׁשּלֹו זה אין הרי הּׂשכל הבנת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּפני

ׁשאּתה מּׁשּלֹו לֹו ּתן ג) (ּפרק דאבֹות ּבמיּלי הּמׁשנה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמאמר
ׁשּזה ּדעת, לאדם חֹונן אּתה אֹומרים ׁשאנּו ּוכמֹו ׁשּלֹו, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָוׁשּל
להיֹות יכֹול לּמּודֹו התמדת מּפני ואם מלמעלה, ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָניּתן
על זהּו אם ואפילּו ׁשחֹורה, הּמרה טבע מּפני ּכ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּטבעֹו
חיל, לעׂשֹות ּכח ל הּנֹותן הּוא יתּבר הּוא הרי עבֹודה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָֹידי
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ויסוד כנודע, מהרכבתן המתהוה בעשן וכלו חלפו אמ"ר
האש ואין למטה היורד שבו העפר שהוא בעץ שהי' הד'
מהות כל והנה האפר, והוא קיים הנשאר הוא בו שולטת
נראה שהי' ועובי ורוחב באורך וצורתו וחומרו וממשו העץ
רק שבו העפר מיסוד הי' עיקרו שנשרף, קודם לעין
ויש מכולם יותר חומרי הוא העפר כי בו, כלולים שאמ"ר
מעט הם ומים ורוח באש משא"כ ועובי, ורוחב אורך לו
העפר מן הי' הכל ועוביו ורחבו ארכו וכל בעץ, מזעיר
שנפרדו אחרי הנשאר האפר שהוא העפר אל שב והכל
וערך דמיון לו אין שהאפר כמו והנה ועובי. אמ"ר ממנו
שנשרף קודם ועובי ורוחב באורך הגדול העץ מהות אל
וממנו ועצמותו מהותו שהוא אף באיכותו ולא בכמותו לא
החסד מדת מדתו על אע"ה אברהם אמר כך נתהוה,
מדת היא שהיא דאף בגופו ומלובשת בו המאירה והאהבה
מרכבה שהיתה בנשמתו המאיר שבאצי' עליון וחסד אהבה
ע"י בגופו להתלבש למטה בירידתה אעפ"כ עליונה,
רבים צמצומי' ע"י למדרגה ממדריגה העולמות השתלשלו'
מהות אל בו המאיר האהבה אור מהות וערך דמיון אין
מהות ודמיון כערך אלא שבאצי' עליון וחסד אהבה אור
נחמד עץ כשהי' ואיכותו מהותו אל אפר הנעשה העפר
באלפים להבדיל מזה ויותר עד"מ, למאכל וטוב למראה
ומליצה. במשל אדם בני כלשון תורה שדיברה רק הבדלות
האבות (וכ"ש מהמלאכי' גבוהים שהנשמות נודע והנה
הכלים פנימיות מבחי' הם שהנשמות דאצי'), נשמות שהיו
על אמר אברהם לנשמת ומה הכלים, מחיצוניות והמלאכים
דבריאה מיכאל על כ"ש ואפר עפר בחי' שהוא עצמו

שיהי' כדי ולכן הכלים. חיצוני' מבחי' ובע"ג נברא שהוא
והוא ממוצע בחי' ע"י זהו נשמות ואפי' המלאכי' התהוות

דאצי'. מל' בחי'
ÔÈ�ÚÂואח"כ תחלה בו מתעלמת שההשפעה הוא הממוצע

המתורגמן וכענין להמקבל, שומע70בא שהי'
לרבים, קולו משמיע ואח"כ בו שמתעלם הרב מפי הדרשה
משה הי' שבממוצע בחי' וב' מסיני, תורה קיבל משה או

כל71ואהרן בין ממוצע יש בדצח"מ וכמו מצרים. ביציאת
שהם72מין אלמוגים עצי הוא לצומח דומם בין שהממוצע ,

שיש ממוצע לחי צומח בין וכן צומחין, הם ועכ"ז אבן בעצם
בש"ע כמבואר האילן מן שצומח למדבר73עוף חי בין וכן ,

יוסי ר' שהרי השדה, אדני י"ל או הקוף, והוא ממוצע יש
כלליות ובין מ"ה. דכלאים בפ"ח כאדם שמטמא סובר
ולכן דעשי', כתר בחי' הוא הממוצע ליצי' שבעשי' דצח"מ
ביום בד"ה בלק"ת כמ"ש מעשיך תחלת הג"ע נק'

לאצי'.74השמע"צ בי"ע בין ממוצע היא דאצי' והמל' ,

לבי"ע המאציל אוא"ס בין ממוצע הוא אצי' שכדי75וכמו"כ
צ"ל בע"ג הבלתי מאוא"ס בע"ג בחי' בי"ע התהוות להיות
זהו שבממוצע בחי' וב' בכלל, אצי' הוא והממוצע ממוצע,
שזהו אלקינו להוי' הנסתרות מ"ש שזהו ו"ה, ובחי' י"ה בחי'
בחכ' הוא ב"ה אוא"ס השראת כי שבממוצע, העליונה בחי'

הקדמוני ים בחי' והוא החכמה ים שורה76ונק' שבו והיינו ,
ו"ה בחי' זהו ולבנינו לנו והנגלות כו', קדמוני בחי' ומתלבש
זכור וכתי' יבנה, חסד עולם אמרתי כי לבי"ע ומקור שרש
בענין לעיל וכמש"נ כו' המה מעולם כי וחסדיך רחמיך

למדות מוחין בין הנ"ל.77ההפרש דארי' המשלי' בענין

mid l` mikled milgpd lk d''c

(70onbxeznd oiprke . .rvennd oipreבארוכה ראה לקמן בהבא :

ואילך. קצ ע' תרנ"ט סה"מ
(71oxd`e dyn 'id rvennay 'iga 'aeלאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה :

תמא. ע' א) (כרך ולהצ"צ ג. קמב,
(72oin lk oia rvenn yi n"gvca.שם תרנ"ט סה"מ גם ראה :
(73r"ya x`eankלעיל שנסמנו מקומות (ובעוד תרל"ב בסה"מ :

סט"ו. פ"ד סי' ביו"ד כמבואר ע"ז: מציין המאמר) בתחילת
(74v"rnyd meia d"ca z"wla.ד פד, לשמע"צ דרושים :
(75r"ial liv`nd q"`e` oia rvenn . .'iv`מג"א תו"א ראה :

ועוד. א. צג,
(76'lnd 'iga . .seq mie . .'kgd 'iga . .ipencwd miהגליון בשולי :

ים חכ', הקדמוני ים דרגין, דכל סופא מל' סוף ים בגוכי"ק: נרשם
לים מלמעלמ"ט הם שהנחלים סתם. הים נאמר לכן שניהם, סובל סתם
כי נחל נאמר שלכן יתורץ בזה אשר דחכ', בים ומלמטלמ"ע דמל',

נהר. ולא הם נחל החכ' לגבי
(77zecnl oigen oia yxtdd oipra lirl p"ynkeהרם ואתה ד"ה :

וש"נ. מטך. את

•
.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

oirne qxhpew

‰p‰Âוהעֹוסק ּתֹורה הּבן ׁשל הּגדֹולה הירידה את הּגֹורם ¿ƒ≈ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּמחזיק ּגם אף אֹו ׁשּמתּגאה ּבזה ׁשּבלב ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבעבֹודה
ׁשטּות הּוא הּגאּות ענין ּכל ּכי הּׁשטּות, הּוא לעצמֹו ְְְְְִִֵַַַַָָטֹובה
אם יתּגאה, ולּמה מה על ּכי ׁשֹוטה, ּגיא ּכל ּוכמאמר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָנפלא
ּבכלל נכלל וזה ּכלל, מּׁשּלֹו זה אין הרי הּׂשכל הבנת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּפני

ׁשאּתה מּׁשּלֹו לֹו ּתן ג) (ּפרק דאבֹות ּבמיּלי הּמׁשנה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמאמר
ׁשּזה ּדעת, לאדם חֹונן אּתה אֹומרים ׁשאנּו ּוכמֹו ׁשּלֹו, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָוׁשּל
להיֹות יכֹול לּמּודֹו התמדת מּפני ואם מלמעלה, ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָניּתן
על זהּו אם ואפילּו ׁשחֹורה, הּמרה טבע מּפני ּכ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּטבעֹו
חיל, לעׂשֹות ּכח ל הּנֹותן הּוא יתּבר הּוא הרי עבֹודה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָֹידי
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על הּכח לֹו נֹותנים הרי ּודבקּות ּבאהבה ׁשּבלב ּבעבֹודה ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹוכן
ּבדבר יתּגאה איׁשים הּׁשפל האדם ולמה מלמעלה, ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָזה
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו ּכלל, ׁשּלֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאינֹו
טֹובה ּתחזק אל הרּבה ּתֹורה למדּת אם ב) ּפרק ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָ(אבֹות
ׁשני, טעם זהּו נֹוצרּת לכ ּכי אמרּו ׁשּׁשם והגם ,ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָלעצמ
הּוא האדם ּכי ,ּכ ּכל מסּפיק אינֹו הראׁשֹון טעם ּכי ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָוהיינּו
ּולהׂשּכיל להבין הּכח לֹו ׁשּניּתן היֹות ועם ּבחירה ְְְְְֱִִִִִֶַַַַַַָָֹּבעל
ולא ילמֹוד ׁשּלא לבחֹור יכֹול מקֹום מּכל ה' את ְְְְֲִִִֶֶַָָָֹֹולעבֹוד
ׁשּתחּלת נֹוצרּת לכ ּכי אמר ולזה הּלב, ּבכּוונת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָיתּפּלל
ּברא ּבראׁשית ׁשּכתּוב ּוכמֹו זה, ּבׁשביל הּוא האדם ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָיצירת
ׁשּנקראת הּתֹורה ּבׁשביל לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָואמרּו
על ׁשּיתעּלּו והיינּו ראׁשית, ׁשּנקראּו יׂשראל ּובׁשביל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָראׁשית
ּבזהר וכדאיתא ,יתּבר ּורצֹונֹו חכמתֹו ׁשהיא הּתֹורה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹידי
מתקּׁשראין יׂשראל ּבדא ּדא מתקּׁשראין קׁשרין ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָּתלת
אמצעּיּות ידי ׁשעל הּוא, ּברי ּבקּודׁשא ואֹורייתא ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּבאֹורייתא
רּבֹותינּו ּוכמאמר לאלקּות, יׂשראל נׁשמֹות מתקּׁשרין ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָֹהּתֹורה
עׂשרה עׂשרה ּפסּוק על ב) יא. ג חלק (זהר לברכה ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹזכרֹונם
ואמרּו מאמרֹות עׂשרה נגד מכּוונים הּדּברֹות ׁשעׂשרת ְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּכף
הּקדֹוׁש התנה ׁשּתנאי א) פח. (ׁשּבת לברכה זכרֹונם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָרּבֹותינּו
ּתֹורתי את יׂשראל יקּיימּו אם בראׁשית ּבמעׂשה הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּברּו
ואמרּו ובהּו לתהּו העֹולם את יחזֹור לאו ּובאם ְְְְֲִֶַַָָָָָֹֹמּוטב
ּפסּוק על מ"ח) ּפרׁשה רּבה (ׁשמֹות לברכה זכרֹונם ְְְְִִֵַַַַָָָָָָרּבֹותינּו
מי ּבזכּות אּלה ּבהּבראם והארץ הּׁשמים תֹולדֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלה
יׂשראל, ּבני ׁשמֹות אּלה ּבזכּות עֹומדין, מי ּובזכּות ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָנבראּו
והחּקים העדֹות אּלה ּבזכּות עֹומדין הם מי ּבזכּות ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻואּלה
ּבריאת עיּקר ּכי נֹוצרּת, לכ ּכי אמרּו ולכן ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָוהּמׁשּפטים,

סֹוף יג) יב. (קהלת ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּתֹורה, ּבׁשביל הּוא ְְִִֶֶֶַָָָָָֹהאדם
האל את נׁשמע הּכל זהּדבר ּכי ׁשמֹור מצֹותיו ואת ירא קים ְְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ

אין נברא ּכ ׁשּבׁשביל הּדבר ּכׁשעֹוׂשה ּכן ואם האדם, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכל
לידי ּכׁשּבא ּבעבֹודתֹו כן ּוכמֹו לעצמֹו, טֹובה להחזיק ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָלֹו
ׁשּזה אחרי לעצמֹו, טֹובה להחזיק לֹו אין ּודבקּות ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָאהבה
ידי על ׁשּיתעּלה ּתכליתֹו ׁשּזהּו ּבעֹולם, ּבריאתֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּתכלית
ג-ד) ּפרק א (מאמר ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּכנ"ל והעבֹודה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּתֹורה
טֹובה ׁשּמחזיק מּזה ואדרּבא ּבריאה, ּכל ּתכלית ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָּבענין
ּבבחינת להיֹות ּבעבֹודתֹו פעל ׁשּלא מּזה ׁשּניּכר ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹלעצמֹו
להתמרמר צרי הּנרצה, הּתכלית אל הּגיע לא הרי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּביּטּול,
אם ּבריאתֹו ּכּוונת לתכלית בא ׁשּלא מאחר זה על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבנפׁשֹו
אינֹו אם ּובפרט ּמעׂשהּו, ּומה ּבעֹולם נברא מה ּבׁשביל ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָּכן
מעלתֹו ׁשּלפי קּלים ּדברים אפילּו דברים, ּבאיזה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָנזהר
יׁש אם ׁשּכן וכל ה), ּפרק טו (מאמר ּכנ"ל הּמה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּגדֹולים
ואם נברא, ׁשּלא לֹו טֹוב הרי וׁשלֹום חס הּׁשם חּלּול ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבהם
היה ׁשּלא טֹוב יֹותר היה ועבֹודה ּבּתֹורה עֹוסק היה ֲֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹלא
ׁשאינּה עבֹודתֹו מּפני הּוא זה וכל ּפנים, ּכל על הּׁשם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָחיּלּול
ּבנפׁשֹו הּביּטּול ּפֹועל היה אז אמיּתית היתה ׁשאם ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָאמיּתית,
ׁשהיה ׁשּכן וכל ּוכלל, ּכלל לעצמֹו טֹובה מחזיק היה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּלא

ּבתכלית. הּפרטים ּבכל ְְְְִִִַַָָָזהיר
‰p‰Âאֹו מּליּמּודֹו ׁשּיתּגאה מסיתֹו ׁשטּות ּכׁשהרּוח זהּו ¿ƒ≈ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָ

לעצמֹו. טֹובה ְְֲִַַָיחזיק
.¯evÈ˜ּבליּמּוד וההבנה ּדההׂשּכלה ׁשטּות, היא הּגיאּות ƒְְְְְֲִִֵַַַַָָָָ

ּובׁשביל יתּבר מאּתֹו הּוא ה' ּבעבֹודת והּכח ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹהּתֹורה
ׁשּלא ניּכר לעצמֹו טֹובה ׁשּמחזיק ּובזה ּבריאתֹו, היתה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹזה
ׁשמים. ׁשם מחּלל והּמתּגאה האמיּתי, הּתכלית אל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּגיע
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‰�‰Âלפרשו אפשר אי הרי עד עדי דמ"ש מובן זה גם
נצ פירושו עד עדי דהרי העולמות, על חיות,דקאי

שהעולם דכשם ממש, וגבול בזמן מוגבלים ה"ה והעולמות
ומאחר בזמן, מוגבל העולם הרי כמו"כ הנה במקום מוגבל
עדי עליהם לומר אפשר אי הרי בזמן מוגבלים שהעולמות
ספירת על דקאי הוא עד עדי פי' אלא נצחיות, שהוא עד

וכמ"ש עולמים75המל', דכל עולמים, כל מלכות מלכותך

המל' ספי' ע"י הוא התהוותם מקור76הרי הוא מל' דבחי' ,
ימלוך, מלך דמלך הזמן שייך הוא ושם בע"ג לעולמות
מתלבש ואינו לבד מקור בחי' להיותו הנה ומ"מ
בחי' נעשה דאצי' שמל' מה דזהו בפנימיותם, בהעולמות

לבריאה ועתיק לכן77כתר לבד, ועתיק כתר בחי' שהוא
וכמ"ש נצחי, הוא שהזמן דהיינו זמן, מבחי' למעלה 78הוא

וכ"מ לע"ו ימלוך הפסק79ד' לו אין ועד סלה נצח .80שנא'

יג.75) קמה, תהלים
ואילך).76) ב (קל, כ סימן אגה"ק תניא
דרושי77) (שער מב שער פ"ב. עקודים) (שער ו שער חיים עץ

פ"ב. אבי"ע)
יח.78) טו, בשלח

א.79) נד, עירובין
וע'80) כאן: מוסיף 1 שבהערה תרכ"ז פה שם מי גו' ויאמר בד"ה

ספר ב. תשפג, ח"ד בראשית [אוה"ת בראשית בס' ואברהם בד"ה
נברא הוא שהזמן ובענין זמנים, סדר בענין ואילך] לז ס"ע תרכ"ז המאמרים
יעו"ש. גבול, בלי זמן נמשך שיהי' יכול הבורא ברצות ואעפ"כ ומחודש
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שמו הנה הראשון דבשרש נצחי', בחי' שהוא עד עדי וזהו
לעולמות, מקור בחי' שהוא דא"ס מל' בחי' הוא הגדול
וזהו בהשואה, העולמות כל שסובב ומקיף סובב בחי' והוא
ובלי נצחי בחי' שהוא דא"ס מל' בחי' הגדול שמו עד עדי
מל' בחי' דגם כ"ע, מלכות מלכותך בחי' וכמו"כ גבול,
דג"ע ההשגות ולכן בג"ע, מאיר זו ובחינה בל"ג, הוא דאצי'
יש וכן בל"ג. בחי' דהיינו קץ, אין עד נפלא תענוג בחי' הם
קץ אין עד עליות ופרטי בג"ע השגות פרטי מדריגות ריבוי

וכמא' שיעור, בעוה"ז81ואין לא מנוחה להם אין צדיקים
שנא' בעוה"ב עליות82ולא ריבוי והיינו חיל, אל מחיל ילכו

לפי הוא דכ"ז שיעור, אין עד השגות מדריגות פרטי בריבוי
ובל"ג. נצחי בחי' שהוא בג"ע מאיר דאצי' מל' שבחי'
התענוגים מקור בחי' דא"ס מל' מבחי' הוא ההמשכה ושרש
משמו זה תענוג וגילוי המשכת שיהי' וכדי בל"ג. שהוא

וכמ"ש המצות, ע"י הוא לעבדה83הגדול בג"ע ויניחהו
ל"ת שס"ה זו ולשמרה מ"ע רמ"ח זו לעבדה ,84ולשמרה,

וזהו בג"ע, אור תוס' ממשיכים ל"ת ושס"ה מ"ע רמ"ח דע"י
הוא אשר במצותיו, קדשנו אשר מברכים אנו המצות שעל

תענוג התענוג85בחי' מבחי' ממשיכים המצות דע"י והיינו ,
הענג לקבל תוכל שהנשמה בכדי אמנם הגדול, דשמו
הרי בע"ג ונפש גבול, ובעלת נבראה היא דהנשמה העליון,
עדי בחי' גבול בלי שהוא העליון תענוג הארת לקבל לו א"א
וזהו ולבוש. בכלי התענוג אור של התלבשותו ע"י אלא עד

התורה86דכתי' אור שהוא כשלמה, אור דאורייתא87עוטה ,

נפקת שאנו88מחכ' וכמו התענוג, גילוי בחי' שורה דבחכ' ,
ומשכיל ממציא האדם דכאשר בנ"א בטבעי במוחש רואין
ואורייתא ותענוג, חדוה מתמלא הרי וחכ' השכלה דבר איזה

וכמ"ש האלקי, התענוג אור בה מלובש נפקת ונהר89דמחכ'
מקוה"ת בחי' הוא דעדן הגן, את להשקות מעדן ,90יוצא

סדרים ג"ן היינו הגן את להשקות מעדן יוצא ונהר
הארת91דאורייתא לקבל הנשמה תוכל תומ"צ דע"י וזהו .

שהיא כמו בהנשמה הוא דכ"ז הגדול. שמו דבחי' התענוג
בכדי הנה בגוף, להתלבש למטה ירידתה קודם למעלה
דתורה הכלי ע"י הוא העליון ענג הארת לקבל שתוכל
למטה יורדת הנשמה כאשר ובפרט דמצות, והלבושים
דהלא טו"ר, תערובות בה ונעשה ונה"ב בגוף ונתלבשה
בהכחות מלובש הנה"א הרי זו ובהתלבשות זאת בירידה
פועלים הנה"ב של הגשמים שהתענוגי' מיבעי ולא דנה"ב,
המותרי' דדברים המחדו"מ גם אף אלא הנה"א, על לרעה
ומגשמי' (פארגרעבין) מעבים הם האנושי בשכל ַהמלובשי'
את פוגמים שהם האסורים מחדו"מ וכש"כ הנה"א, את
מכל לנקותו הנפש את לטהר בכדי הנה ולזאת במאד. הנפש

ברזל כור שנק' ושעבוד הגלות ע"י הוא ופסולת וכמו92סיג ,
ונשארהמצרף הכור תוך נשרפים והסיגים שהפסולת לכסף

ענג אור לקבל הנפש שתוכל כדי כך סיג, מכל נקי הכסף
לפעול ובכדי לעוה"ב השכינה מזיו נהנים להיות העליון
ע"י הוא לאלקות כלים אותם ולעשות עולם בעניני הבירור

דוקא. הגלות בזמן התומ"צ בקיום ההתחזקות

minia `a owf mdxa`e d''c

•

ומו"ק81) (יז,ברכות בהקדמה בשל"ה שהובאה (כהגירסא בסופן
בלקו"ש נתבאר צ ג) (סא, פ"ח הדיקנא) (שער יא שער המלך עמק א).

ואילך). 137 ע' חט"ו ואילך. 179 ע' חי"ד
ח.82) פד, תהלים
טו83) ב, בראשית
תכ"א84) תקו"ז ב. קסה, ח"ב א. כז, זח"א עה"פ. תיב"ע ראה

אבות להאריז"ל הש"ס לקוטי עה"פ. יל"ר ב). (פח, תנ"ה א). (סב,
שה"ש לקו"ת א. פ"ו, אבות להאריז"ל רז"ל מאמרי שער מ"ב. פ"א

ובכ"מ. .214 ע' תרצ"ז המאמרים ספר ד. מח,
תרפ"ט85) המאמרים ספר א. פא, תצוה ב. יח, תולדות תו"א ראה

.261 ע' תרצ"ו .270 ע'
ב.86) קד, תהלים
(יהל87) אוה"ת ב. צא, א. פו, שמע"צ א. לט, שלח לקו"ת ראה

ה'ש"ת .138 ע' תרפ"ט המאמרים ספר שצח). (ע' עה"פ לתהלים אור)
.67 ע'
א.88) רסא, א. קפב, א. פא, ח"ג א. קכא, א. פה, א. סב, זח"ב
י.89) ב, בראשית
ע"ז90) מציין בהגהה שם שמות בתו"א - התענוגים. מקור =

:(1 שבהערה ותרנ"ח תרכ"ז פה שם מי גו' ויאמר בד"ה (הועתק
[בהקדמה זוהר התיקוני בשם עדן ערך הכינויים בערכי בפרדס כמ"ש
נאמר ולכן עליון כתר בחינת הוא עילאה עדן א)] (פה, תנ"ה א. יא,

כו'. ראתה לא עין ג] סד, [ישעי' עדן בחי' על
(כט,91) תי"ג תקו"ז ב. רו, ח"ב (במהנ"ע). ב קד, ח"א זהר ראה

ובכ"מ. ע"ב). ריש
יתרו92) תו"א ראה ד. יא, ירמי' נא. ח, מלכיםֿא כ. ד, ואתחנן

ובכ"מ. ואילך. סע"א עד,
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.Ëאת לדעת מבלי והמום טרוד התהלך הבית בעל

אתו. הנעשה

של בואו לפני יחד והשתכרו אתו שישבו האנשים כל

את להסית החלו אירע, אשר כל וראו מברדיצ'וב הרב

נזק לו נגרם לכאן שהגיעו היהודונים שבגלל הגוף, בעל

לנקום עליו כך ובגלל ביותר, הטוב כלבו באיבוד כזה

ביהודים.

לחזור יכולת מבלי מאד, מבולבל עדיין היה הגוף בעל

הצדיק של פניו שבראותו אמר קצת כשנרגע עצמו. אל

הקיסר את ראה כאילו ארץ דרך של כזה פחד עליו נפל

נטה שהאקדח כך כל אותו הרעיד הדבר הגרמני,

מעצמו. וירה ממקומו

הקיסרב של משמרו מחיילי אחד בעבר היותו

ולתאר לספר החל הקיסר על כשנזכר הרי הגרמני,

והמורא הקיסר, של חדרו דלת ליד המשמר על עמידתו

אל להיכנס צריכים כשהיו המלוכה שרי על שנפל והפחד

הקיסר.

אף שמעו ולא ידעו לא השיכורים, חבריו האנשים,

ובקשוהו הקיסר, אל להיכנס כשצריכים הסדר מהו פעם

כך. על להם לספר

.„ÂÈ:להם ולהסביר לספר החל הגוף ובעל

עליו נופל � האלף שר אל להיכנס המאה שר כשעל

על שר המחנה, שר אל להיכנס האלף שר וכשעל פחד.

יותר ומורא פחד עליו נופל חיל, אנשי אלף עשרים

� המחנות שר אל להיכנס המחנה שר וכשעל גדולים,

עליו נופל � אלף עשרים של מחנות עשר הנהגתו שתחת

המחנות שר וכשעל גדולים, יותר עוד ומורא פחד

שרי כל על הראשי הממונה � הצבא שר אל להיכנס

וכשעל גדולים. יותר עוד ומורא פחד עליו נופל � הצבא

עוד והפחד המורא � המלחמה שר אל להיכנס הצבא שר

� הקיסר אל להיכנס המלחמה שר וכשעל גדולים. יותר

ביותר. הגדולים והפחד האימה עליו נופלים

שהוא שראו כזו, ברצינות כך על סיפר הגוף בעל

אשר כל את בתוכו מרגיש הוא התהליך. כל את "חי"

למשנהו, אחד משר הולך עצמו הוא כאילו מספר, הוא

כפי הגדולים והפחדים המוראים את מחדש חי והוא

אותם. שפירט

תארו � השיכורים לחבריו הגוף בעל אומר � כעת

משר בשליחות ללכת צריך פשוט כשחיל לעצמכם,

משר המחנה, שר אל האלף משר האלף, שר אל המאה

הצבא, שר אל המחנות משר המחנות, שר אל המחנה

על מצוה המלחמה ושר המלחמה, שר אל הצבא משר

לתאר בכוחכם אין � הקיסר אל להיכנס פשוט חיל אותו

חיל אותו על הנופלת והפחד האימה מידת לעצמכם

פשוט.

מתעלף. נפל � האמור התיאור את ובסיימו

את היטב הכירו הם התבלבלו, הגוף בעל של חבריו

דבר לו שיארע ופתאום חזק, לב בעל בריא כאחד חברם

ובהתאוששותו מהתעלפותו עוררוהו הם שיתעלף. כזה,

אל להיכנס עליו שהוטל הפשוט החיל את כשתיאר אמר

אותו הוא עצמו הוא כאילו הדבר את "חי" הוא � הקיסר

שלא דבר ופחד, אימה אותם נופלים ועליו פשוט חיל

לשאת. בכוחו היה

.‡Èכולם באחוזה, מיד נודע הכלב עם המאורע

הגוף שבעל היתה היחידה הנחמה שאירע, ממה נבהלו

בכלבו. ירה בעצמו

מאד, תקיף כאדם נודע היה הגוף בעל האחוזה מנהל

מע היה פעוט דבר כל שאחדעל כשהבחין גם קשות. ניש

להלקותו. מצוה היה בקול צחק המשרתים

העמיד הוא במאד. לו יקר היה שהכלב ידעו כולם

שתיית זמני על לשמור הכלב, את להאכיל מיוחד משרת

וניקוי. רחיצה בשר, אכילת חלב,

רצה אחד גדול שגראף לספר יכולים האחוזה אנשי

אף מיאן הגוף ובעל מרובים, בדמים הכלב את לקנות

כך. על לשמוע

הוא הכלב את רכש שמאז תמיד, לומר רגיל היה הוא

הכלב. את אתו לוקח היה בואו מקום בכל בכל. מצליח

בכלבו בכוונה שלא ירה עצמו שהוא כזה, אירוע ופתאום

האהוב.

איך הסביבה, בכל מיד נודע פרטיו, כל על הסיפור

ישב בה בעגלה, פעמיים לירות רצה האחוזה שמנהל

ירה, לא והאקדח ותלמידיו, מברדיצ'וב הרב הצדיק

האהוב. בכלבו ירה בכוונה ושלא

בו גדול כפר היה מהאחוזה, קילומטר חצי במרחק

מברדיצ'וב שהרב בשמעם יהודיות. משפחות שלש חיו

הצטערו האחוזה, מנהל של בביתו ונמצא בסביבה עובר

בבתיהם. התעכב לא שהרב על מאד

ואותם בערב, שש־שבע השעה היום, ירד בינתיים

את לראות לאחוזה ללכת אם הסתפקו עדיין יהודים

שלא כיוון אך לאחוזה. להיכנס פחדו הם לא. או הרב

יסע קט מעט שעוד הדבר ואפשר הרב, נוסע להיכן ידעו

שלהם הכפר דרך יעבור לא ואז הרחבה, הראשית לדרך

הילדים שבת, בגדי לבשו הם לאחוזה. לגשת החליטו �

נשאו הקטנים הילדים ואת אליהם, נילוו יותר הגדולים

הרב אל האחוזה, לעבר לדרך כולם יצאו וכך ידיהם. על

מברדיצ'וב.

.·È,נפשות משלשים למעלה מנו המשפחות שלש

תמהון עורר האחוזה לעבר הילוכם וטף. נשים אנשים

להיכן הבינו לא הם הכפר. של הגויים בתושבים רב

להם נודע מיד אך חג. בגדי לבושים היהודים הולכים
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בביתו ומתעכב בסביבה נמצא מברדיצ'וב הגדול שהצדיק

האחוזה. מנהל של

ידוע כך כל היה מברדיצ'וב הרב של הקדוש שמו

הם גם הלכו מהגויים שרבים הסביבה, בכל ומכובד

הצדיק. את לראות

פחדו כי שוט, ומי מקל מי אתם לקחו היהודים

של לכלבו היהודים שקראו כפי השחורה", מ"הקליפה

אמיתית. נשיכה ממנו חטפו פעמים שהרבה המנהל,

לאף הרשו ולא ורגזנים, כעסנים היו החווה כלבי כל

לעבו השחוראחד לכלב ואילו מלווה. בלי החווה את ר

מסתפק היה מתגרה, היה לא בגוי מיוחד, טבע היה

ונושך. מתנפל היה יהודי על ואילו בלבד, נביחות בכמה

ואילו החווה, משטח יוצאים היו לא החווה כלבי כל

על מתנפל החווה, משטח גם יוצא היה השחור הכלב

ומריצים מרחמים היו הבית שאנשי עד ונושך, האנשים

בשם היהודים הכתירוהו כך משום הביתה. אותו

השחורה". "הקליפה

מ"הקליפה פחדם ומתוך החווה, לעבר בהילוכם

יחפות, ברגלים ילכו לא שהילדים השגיחו השחורה",

ביד. משהו יהיה אחד ושלכל

.‚Èמתהלך הבית ובעל מנחה, מתפלל מברדיצ'וב הרב

ואינו מיוחדת חוויה מחדש חי שהוא עליו ניכר מבולבל.

לעצמו. מקום מוצא

הוא שכן כלל, לו איכפת לא הכלב עם שהנזק ניכר

ליער הנבלה את להעביר המשרתים לאחד הורה

הכל. את שהתמיה דבר שם, ולקברה

עם (בודאי מברדיצ'וב הרב של המנחה תפלת

הידוע כסיפור � זכרונות להעלאת הגורמות הכוונות

נבג"מ זצוקללה"ה מוהר"ש אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק מהוד

הבית. בבעל למהפכה גרם (� זי"ע

אל ניגש ביותר, טרוד שהתהלך מסויים זמן אחרי

מברדיצ'וב. הרב של בהתנהגותו והתעניין התלמידים

גויים במספר היהודים פגשו החווה, לעבר בהילוכם

צדיק כאן שעובר להם סיפרו והם בחווה שעבדו מהכפר

מנהל של ביתו ליד עצר להתפלל, צריך שהיה אחד

מאד, התרגז המנהל שם, להתפלל רשות וביקש האחוזה

ירה, לא האקדח אך בצדיק, לירות כדי באקדחו תפס

והרגו. בכלב בעצמו ירה כוונה ובלי

.„Èהבינו השחורה", מ"הקליפה נפטרו שהם בשמעם

רצה מברדיצ'וב שהרב כך, כל פשוט דבר זה שאין

הרשה שלא הצורר של בביתו דוקא מנחה להתפלל

וחוותו. ביתו סף על לעבור ליהודי

דרכם והמשיכו כאן, יארע נעלם שמשהו הבינו כולם

סיפרו והם במשרתים נפגשו לחווה בבואם שמחה. ביתר

גם הם פרטים, ביתר אירע אשר כל הפעם עוד להם

בביתו. ילון שהצדיק רצונו הביע שהמנהל להם סיפרו

להחשיך. והתחיל לשקוע השמש התחילה בינתיים

ובראות מברדיצ'וב, הרב שהה בו לבית ניגשו היהודים

בקשו והיהודים אליהם, יצאו היהודים, את התלמידים

בעל ב"יחידות". אותם לקבל הרב אצל לפעול אותם

לכבד והורה שמחה, התמלא היהודים, את בראותו הבית

ו מלוחים דגים בבירה, במשקה, פירות.אותם

אמר מברדיצ'וב והרב ערבית תפלת זמן הגיע וכך

שליח בתור התפלל עצמו והוא מעריב להתפלל שצריכים

ציבור.

נכנס כו', יכפר רחום והוא לומר שהתחיל לפני

עמוקה בעצבות בתחילה ניגון. וניגן חזקה לדביקות

דבר הלב, מעומק רחמים ומבקש שבוכה כמי ובתחנונים,

ובהתלהבות גדולה בשמחה מכן ולאחר כולם, ללב שחדר

והוא המלים אמר הניגון אחרי ממש. הנפש לכלות עד

יעיר ולא אפו להשיב והרבה ישחית ולא עון יכפר רחום

עמוקה בעצבות הניגון, של הראשון בחלק חמתו כל

ה' והמלים הנוכחים, כל לבבות שעורר דבר ובתחנונים,

של השני החלק עם � קראנו ביום יעננו המלך הושיעה

ובהתלהבות. גדולה בשמחה הניגון,

.ÂËשל הידוע ניגונו לנגן אבי הורה תרס"ג, כסלו י"ט

לנגן כשסיימו אליו. הצטרפו וכולם לנגן החל הוא הרבי,

ארבעת כנגד שהן הניגון של הבבות ארבעת אבי הסביר

שניגון ואמר עשיה, יצירה, בריאה, אצילות, : העולמות

בו. ולהתעמק ללמוד יש

פירושו היטב להבין הענין, את היטב להבין נחוץ

� הענין את שמרגישים רגש, לידי מביאה שההבנה

הרב כשהחל הענין, את ואסביר הסיפור את כאן אפסיק

ומרגש הנעים מהקול כולם התרגשו לנגן, מברדיצ'וב

השני. עושה מה ראה לא שאחד והרחמנות, הצער

באותו חי כאילו אחד כל בעצמו, עסוק היה אחד כל

זה הרי יחיד. של עולם יותר, ונעלה אטום בעולם רגע

לא מחשבה, של עולם הרבים, רשות ולא היחיד רשות

יחידי הוא האדם כאילו איש, רואים ולא איש שומעים

בעבר. חייו על ובוכה ודואג באויר החי

בעמדו מברדיצ'וב הרב שניגן מהניגון תנועה בכל

וכו' רחום והוא לומר שהתחיל לפני העמוד, לפני

עד טובים, הלא החיים בשל במרירות יותר נשקעים

שברים, של דקה דממה בקול זה ניגון בחלק התנועה

עם שקטה עמוקה לבבית אנחה יליל, וילולי גנח גנוחי

הנפש. כלות לפני העומד כאחד עמוקה, פנימית בכיה

הולכים שהכוחות בבירור מבטאת הניגון של התנועה

הנשמה, על מילל והגוף הגוף על בוכה הנשמה וכלים,

המרירות. מגודל מתעלפים כאילו יחד ושניהם

ביחד, להיות עוד רוצים � והגוף הנשמה � שניהם

וחשים מרגישים שניהם אבל לחיות, רוצים שניהם

להיפרדשהרגע מוכרחים רגע ועוד רגע עוד ספורים, ים
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טובה. הלא התנהגותם על עונש �

מהנוכחים חלק מברדיצ'וב, הרב משתתק כך בתוך

שאפפה וההתרגשות מבולבל, סתם אחר חלק התעלף,

לתאר. אפשר אי כולם את

בחלק החל מברדיצ'וב הרב אדיר, קול נשמע פתאום

מבשר. קול של בתנועה המתחיל הניגון, של השני

איתנות תקוה, של זיק בתוכו הנושא וחזק גבוה קול

ובטחון. תוקף נשמה, חיי של

כולם, את אפף הלב, ורחב הנעים השמח, הניגון

חדשה, בחיות חש אחד וכל כולם, את ועורר ריענן

מודע. בלתי ופנימי נעלה וברגש

.ÊËהניגון שעשה הרושם את ולתאר לספר אפשר אי

בלבד, המשל את והרגישו שמעו כולם התלמידים. על

אותם והעלה הלב, לנקודת עד אותם החדיר הניגון

להם. מוכר בלתי לעולם

מכל הענין, בהבנת אחיזה שום להם היתה לא ברם,

הרב שתיאר בגוף הנשמה ירידת של בנמשל שכן

בניגונו. מברדיצ'וב

את תנועה בכל והרגישו שידעו התלמידים ואילו

בגוף. הנשמה ירידת פרשת כל את מחדש אז חיו הנמשל,

דברים, כסיפור לגבם היה מברדיצ'וב הרב של ניגונו

� ניגון דבר, של לאמיתו להם. וסיפר איתם דיבר כאילו

סיפור מאשר יותר בו יש � שומע שהוא מה שמבין למי

דברים.

ירידת אירוע על סיפר שהניגון מה שמעו התלמידים

ביותר הנעלים השמימיים בעולמות הנמצאת הנשמה

של בגופו מתלבשת שהיא עד לעולם, מעולם ויורדת

אדם.

של הפנימי הרגש את מביע הניגון של הראשון חלקו

הראשונה הידיעה את מקבלת שהיא בשעה הנשמה.

ונפרדת הולכת היא בגוף, ולהתלבש לרדת שעליה

העליונים, והגילויים מהאורות הנשמות, באוצר ממקומה

אותה. המלמד מהרבי חבריה, מנשמות

ללכת ומתחילה אלה, מכל נפרדת וכשהנשמה

הוא ברוך הבורא עליה שהטיל השליחות לבצע בדרכה,

היא שאין על מר יאוש מתמלאת היא � גוף להחיות

הולכת. היא להיכן יודעת

שום להן אין הנשמות, באוצר בהיותן נשמות שהרי,

הכללית הידיעה גשמי. גוף ומהו הזה העולם מהו ידיעה

גשמי, גוף להחיות ולהתלבש הזה בעולם לרדת שעליה

גדולה. ולחרדה יאוש של לרגש אותה מביאה
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תרפ"א שבט, כ"א א' ב"ה,

רוסטוב-דאן

מוה"ר אי"א וו"ח הנעלה, תלמידינו ידידי,

עבער שי' אלי'

וברכה. שלום

הכ"מ, זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

הי' אשר מלאכתו, מעין ופועל עבודה תלמידיו, מאתנו, דורש

תורת קדש באמרי נפשות להחיות הארץ, בקרב עושה

ככה, על אותנו ומזהיר מאתנו דורש הוא ואותה החסידות,

וכנתינתן. כהוויתן דברים ברבים, ולחזור ללמוד,

ד' היקרים, תלמידינו משלום לדעת נפשי איותה מאד

מה והסביבה. נעויל, בעיר והחונים הנמצאים יחיו, עליהם

בשלום לפרוס נא יואיל אשר בגו"ר, חייהם ואורחות מעשיהם

לי לכתוב יועיל אחד כל ואשר ובבירור, ביחוד ואחד אחד כל

ולברכה. לטובה עמו אתו מהנעשה

להם, וימסור יחיו, התמימים האברכים את נא ויקהיל

ביחוד, אחד כל של האדרעס לי נודע מבלי כי אלה, דבריי

הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד מטעם למשפיע נבחר ובהיותו

על כן על אליהם.הכ"מ, אדברה ידו

אבותינו כ"ק מקושרי עמם, ואתם התמימים, תלמידי

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ואהובי חסידי הקדושים, רבותינו

דרישת וראו שמעו התיצבו הכ"מ. זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

בטרם הכ"מ, מורינו, אבינו אפינו, ורוח נפשינו מאור ופקודת

בדרך הלוך ביחוד. ואחד, אחד לכל פקדנו, מאתנו, עלותו

לתורה. עתים קבוע ויצונו, לפנינו, סלל אשר הטובה

בפועל ובעבודה התפלה, היא שבלב בעבודה הלב ובהתעוררות

אל ברכת לנו ויעד חברים. ובדבוק המדות, וזיכוך בבירור

האלקים ולברכה, לטובה נפנה אשר ובכל ונצחי, בזמני עליון,

בעזרינו. יהי'

האמורה, הכללית המצוה על נוסף ביחוד, צותי ואנכי

המשמר, על ולעמוד מתלמידיו, אחד כל בטובת התענין

פקודתו קיים למען המצטרך, בכל יתברך, בעזרתו מלאות

הוי'. יעזרנו אשר ככל ותועלתם בעזרם, והיות האמורה,

אבינו לעלות חדש, עשר אחד ויתמלאו מעט, עוד והנה

עוד ומה בפועל. באו וציו[יו] מפקודותיו מה השמימה. רבינו,
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עליון, בסתר עתה היושב ורבכם, מורכם כי דעו לבוא. צריך

רינה לשאת אחריו, הניח אשר מרעיתו. צאן בעד דואג עתה גם

ונשא. רם אל לפני ביתם, ובעד בעדם, ותפלה

בנפשכם כי האמורה, ואזהרתו פקודתו קיים התעוררו

והחזיקו התחזקו, היא. ולברכה, לטובה וזרעכם ביתכם ונפש

אשר היעוד, בכם יקויים ואז וריעות, באהבה רעהו, את איש

עולמים. בטוב יעד,

נפשי מהלך עם התחשב מבלי שנצטויתי כפי לעשות עלי

בל"נ אהי', הקדוש רצונו ועבד הייתי, אבי אדוני עבד הפרטי,

מהאל אבקש אחת אך ומאודי, נפשי לבי בכל יתברך, ובעזרתו

נפשינו, מעוז תפארתינו, הוד פקודת לקיים יעזריני כי הטוב,

בכל הכ"מ, זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק, אאמו"ר כ"ק

שלם. ובלב בתום ועבודה, בתורה הענינים

בשר. ועד מנפש בכל ומאושרים ברוכים היו

כי רצוני זה, והוא אליו, בהנוגע הפרט אל אשובה עתה

האראדאק, האלה בעיירות עתה לעת נסיעה, עשות עליו יקח

רוח לעודד ארשע. סמאלענסק. רודניא, ליאזניא, ויטעבסק,

קופת וליסד חיים, אלקים דברי לשמוע החפצים ידידינו

קופת דבר ולעורר לזה, המיוחדים במכתביי כאמור רבינו.

יזכו אלה בשלשה אשר תומכי-תמימים. וקופת מאיר, רבינו

יחיו. אנ"ש ידידינו

נוסע ואשר בדיוק, הזמן מקודם יודיע בואו מקום בכל

זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד פקודת במלאכות הוא

התלמידים כי להשתדל, עלי פקד אשר הכ"מ, זי"ע, נבג"מ

להסביבה נסיעות לעשות ישתדלו המשפיעים ובפרט יחיו,

המקומי. עבודתם על נוסף אליהם, הקרובה

(ובהם כאמור ועד לסדר ישתדל כמובן היותו מקום בכל

מהועד או מפה, מכתבים עפ"י עשוי כבר ועד ימצא אפשר

אחד את שלחתי שמה אשר יצ"ו מאסקווא דעיר המרכזי

רבה עבודה העמסתי ועליו קאראסיק, ש" י"ל מר תלמידינו

ביותר, מהחרוצים נבחרים תהיו המקומות) ובשאר אתר, על

אחת, למטרה כולם ולאחד הלבבות, לקרב לראות ובד"כ

בהתעוררות ענינו, כפי מקום בכל לתורה, עתים קביעות

חברים. ובדבוק העבודה,

לזה. מסכים שבריאותו באם אמורים אלה דבריי כל

בערך, שבועות כששה זמן דורשת כזו נסיעה אשר חושב שהנני

גודל לעומת ענין זה אין ממקומו, שיסע מה הזמן ועצם וגוף

עליו שיכבד באם בריאותו, מצד שהוא ומה והנחיצות, ההכרח

ציווי עפ"י הורגלתי אנכי דעתו. חוות על הדבר מניח הנני ח"ו

בריאותי על הבט בעצמו.מבלי וישקול הענין, גודל מבין והוא .

ועיכוב, מניעה שום לו יהי' שלא יזכהו השי"ת כי אקווה אך

בנו, יאיר כי ונזכה ועלינו. עליו יגן וזכותו צדיק, רצון מלעשות

האלקית. והעבודה החסידות אור ואחד, אחד בכל תלמידינו,

מכתבים וגם כללי מכתבים. כמה לו שולח הנני פה מוסגר

יוכל אתם אשר לי מהידועים יחיו, אנ"ש ורשימת פרטים.

הראשונים, מכתביי העתקת שולח הנני כן בהענינים. לדבר

העבר. מקיץ

מתלמידינו שלשה לשלוח אי"ה הימים בקרב בתקוותי

לארשע, והשלישי לויטעבסק, והשני לסמאלענסק, האחד

רצון לקיים בעזר יהי' הרחמן והאל זמנים. משפיעים בתור

אבקשו ועוז. כח תתן ואדרבא לנסיעתו, סותר זה ואין הקדש.

אהלי על ויהי' לליובאוויטש, א' יום על יסע ברודניא, בהיותו

מקום בכל כמו יחיה והשו"ב להרב מקודם ויודיע הקדש,

ברבים. דא"ח שמה ויחזור

כפי שי' תלמידים מכל פרטיות ידיעות ממנו לקבל ואחכה

כולם עסקים, והבעלי אהל, מהיושבי מכתבי בתחלת האמור

ואלקי צלחה. נסיעתו מקומי מפרטיות כן האלקים. יעזרם

יעזרהו. אבותינו

אלקינו הוי' יהי' כי במלאכתו, ויצליח ושלום, ברכה והי'

בן ונפש נפשו כאוות אמונה, מלאכתו ותהי' ובלבבו, פיו, עם

העולם, אבות קדש הדרת הוד זיו לאור המשתוקק ורבו מורו

שניאורסאהן יצחק יוסף
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עליון, בסתר עתה היושב ורבכם, מורכם כי דעו לבוא. צריך

רינה לשאת אחריו, הניח אשר מרעיתו. צאן בעד דואג עתה גם

ונשא. רם אל לפני ביתם, ובעד בעדם, ותפלה

בנפשכם כי האמורה, ואזהרתו פקודתו קיים התעוררו

והחזיקו התחזקו, היא. ולברכה, לטובה וזרעכם ביתכם ונפש

אשר היעוד, בכם יקויים ואז וריעות, באהבה רעהו, את איש

עולמים. בטוב יעד,

נפשי מהלך עם התחשב מבלי שנצטויתי כפי לעשות עלי

בל"נ אהי', הקדוש רצונו ועבד הייתי, אבי אדוני עבד הפרטי,

מהאל אבקש אחת אך ומאודי, נפשי לבי בכל יתברך, ובעזרתו

נפשינו, מעוז תפארתינו, הוד פקודת לקיים יעזריני כי הטוב,

בכל הכ"מ, זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק, אאמו"ר כ"ק

שלם. ובלב בתום ועבודה, בתורה הענינים

בשר. ועד מנפש בכל ומאושרים ברוכים היו

כי רצוני זה, והוא אליו, בהנוגע הפרט אל אשובה עתה

האראדאק, האלה בעיירות עתה לעת נסיעה, עשות עליו יקח

רוח לעודד ארשע. סמאלענסק. רודניא, ליאזניא, ויטעבסק,

קופת וליסד חיים, אלקים דברי לשמוע החפצים ידידינו

קופת דבר ולעורר לזה, המיוחדים במכתביי כאמור רבינו.

יזכו אלה בשלשה אשר תומכי-תמימים. וקופת מאיר, רבינו

יחיו. אנ"ש ידידינו

נוסע ואשר בדיוק, הזמן מקודם יודיע בואו מקום בכל

זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד פקודת במלאכות הוא

התלמידים כי להשתדל, עלי פקד אשר הכ"מ, זי"ע, נבג"מ

להסביבה נסיעות לעשות ישתדלו המשפיעים ובפרט יחיו,

המקומי. עבודתם על נוסף אליהם, הקרובה

(ובהם כאמור ועד לסדר ישתדל כמובן היותו מקום בכל

מהועד או מפה, מכתבים עפ"י עשוי כבר ועד ימצא אפשר

אחד את שלחתי שמה אשר יצ"ו מאסקווא דעיר המרכזי

רבה עבודה העמסתי ועליו קאראסיק, ש" י"ל מר תלמידינו

ביותר, מהחרוצים נבחרים תהיו המקומות) ובשאר אתר, על

אחת, למטרה כולם ולאחד הלבבות, לקרב לראות ובד"כ

בהתעוררות ענינו, כפי מקום בכל לתורה, עתים קביעות

חברים. ובדבוק העבודה,

לזה. מסכים שבריאותו באם אמורים אלה דבריי כל

בערך, שבועות כששה זמן דורשת כזו נסיעה אשר חושב שהנני

גודל לעומת ענין זה אין ממקומו, שיסע מה הזמן ועצם וגוף

עליו שיכבד באם בריאותו, מצד שהוא ומה והנחיצות, ההכרח

ציווי עפ"י הורגלתי אנכי דעתו. חוות על הדבר מניח הנני ח"ו

בריאותי על הבט בעצמו.מבלי וישקול הענין, גודל מבין והוא .

ועיכוב, מניעה שום לו יהי' שלא יזכהו השי"ת כי אקווה אך

בנו, יאיר כי ונזכה ועלינו. עליו יגן וזכותו צדיק, רצון מלעשות

האלקית. והעבודה החסידות אור ואחד, אחד בכל תלמידינו,

מכתבים וגם כללי מכתבים. כמה לו שולח הנני פה מוסגר

יוכל אתם אשר לי מהידועים יחיו, אנ"ש ורשימת פרטים.

הראשונים, מכתביי העתקת שולח הנני כן בהענינים. לדבר

העבר. מקיץ

מתלמידינו שלשה לשלוח אי"ה הימים בקרב בתקוותי

לארשע, והשלישי לויטעבסק, והשני לסמאלענסק, האחד

רצון לקיים בעזר יהי' הרחמן והאל זמנים. משפיעים בתור

אבקשו ועוז. כח תתן ואדרבא לנסיעתו, סותר זה ואין הקדש.

אהלי על ויהי' לליובאוויטש, א' יום על יסע ברודניא, בהיותו

מקום בכל כמו יחיה והשו"ב להרב מקודם ויודיע הקדש,

ברבים. דא"ח שמה ויחזור

כפי שי' תלמידים מכל פרטיות ידיעות ממנו לקבל ואחכה

כולם עסקים, והבעלי אהל, מהיושבי מכתבי בתחלת האמור

ואלקי צלחה. נסיעתו מקומי מפרטיות כן האלקים. יעזרם

יעזרהו. אבותינו

אלקינו הוי' יהי' כי במלאכתו, ויצליח ושלום, ברכה והי'

בן ונפש נפשו כאוות אמונה, מלאכתו ותהי' ובלבבו, פיו, עם

העולם, אבות קדש הדרת הוד זיו לאור המשתוקק ורבו מורו

שניאורסאהן יצחק יוסף

[lw 'nr ,'` jxk ,v"iixden w"b`]
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(·È)‡O˙ Èk.,קּבלה ּכׁשּתחּפץלׁשֹון ּכתרּגּומֹו, ƒƒ»ְְְְְֶַַַָָֹ

ּתמנם אל הם, ּכּמה לדעת מנינם סכּום ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָלקּבל

ותמנהלּגלּגלת, הּׁשקל, מחצית אחד ּכל יּתנּו אּלא ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

מנינם: ותדע הּׁשקלים �‚Ûאת Ì‰· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ. ְְְִִֵֶַַָָָ¿…ƒ¿∆»∆∆∆
ּכמֹו עליהם, ּבא והּדבר הרע, עין ּבֹו ׁשֹולט ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּמנין

ּדוד: ּבימי e�zÈ(È‚)ׁשּמצינּו ‰Ê.(רבה (שמות ִִִֵֶָָ∆ƒ¿
אׁש ׁשל מטּבע ּכמין לֹו מחציתהראה ּומׁשקלּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

יּתנּו ּכזה לֹו: ואמר ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ:הּׁשקל, ¯·Ú‰. ְְִֶֶֶַַָָ»…≈««¿Àƒ
וכן זה, אחר זה הּנמנין את מעבירין הּמֹונין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַּדר

כז) וכן(ויקרא הּׁשבט", ּתחת יעבר אׁשר "ּכל :ְֲֲֵֶֶַַַַָֹֹ

לג) מֹונה":(ירמיה ידי על הּצאן "ּתעברנה :˙ÈˆÁÓ ְְֲֵֶַַַָֹֹ«¬ƒ
L„w‰ Ï˜La Ï˜M‰.ל ׁשּקצבּתי הּׁשקל ּבמׁשקל «∆∆¿∆∆«…∆ְְְְִִֶֶֶַַַָ

האמּורין ׁשקלים ּכגֹון הּקדׁש, ׁשקלי ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶַָָֹֹלׁשקל

אחּזה ּוׂשדה ערכין ‰Ï˜M:ּבפרׁשת ‰¯b ÌÈ¯NÚ. ְְֲֲִֵַָָָָֻ∆¿ƒ≈»«∆∆
הּוא ּכּמה ל ּפרׁש וכן.b¯‰:עכׁשו מעה, לׁשֹון ְְֵַַַָָ≈»ְְֵָָ

ב) א לֹו(שמואל להׁשּתחֹות "יבֹוא ּכסף: לאגֹורת ְְֲֲִֶֶַַַָ

‰Ï˜M":וכּכרֿלחם ‰¯b ÌÈ¯NÚ.הּׁשלם ׁשהּׁשקל ְִֶַָ∆¿ƒ≈»«∆∆ֵֶֶֶַַָ

אּלא מעֹות, חמׁש מּתחּלתֹו והּזּוז זּוזים, ּבאּוד' ְְִִִֵֶַָָָָָ

ׁשתּות, עליו ּכסף,והֹוסיפּו מעה לׁשׁש והעלּוהּו ְְְְֱִֵֶֶֶָָָָ

ּתרּומה יּתנּו ,ל ׁשאמרּתי הּזה הּׁשקל ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָּומחצית

ÏÚÓÂ‰(È„)לה': ‰�L ÌÈ¯NÚ ÔaÓ.ּכאן לּמד ַƒ∆∆¿ƒ»»»»¿»ְִֶָ

ּבכלל ונמנה לּצבא יֹוצא עׂשרים מּבן ּפחּות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאין

ÌÎÈ˙LÙ�ŒÏÚ(ÂË)אנׁשים: ¯tÎÏ.ּתּנגפּו ׁשּלא ֲִָ¿«≈««¿…≈∆ְִֶָֹ

לפי נפׁשתיכם, על לכּפר אחר: ּדבר מנין. ידי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹעל

ה' ּתרּומת ּכאן ׁשּנכּתב ּתרּומֹות, ג' ּכאן להם ְְְִֶֶֶַַַָָָָׁשרמז

ׁשּמנאן אדנים, ּתרּומת אחת, ּפעמים: ְְְֲִִֶַַַָָָָג'

ואחד אחד ּכל וּנתנּו הּמׁשּכן, ּבנדבת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָּכׁשהתחילּו

ׁשּנאמר הּכּכר למאת ועלה הּׁשקל (לקמןמחצית ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ

נעׂשּולח) ּומהם ּכּכר", מאת העדה ּפקּודי "וכסף :ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

וגֹו'". הּכסף ּכּכר מאת "ויהי ׁשּנאמר ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָהאדנים,

מּׁשהּוקם ׁשּמנאן מנין, ידי על היא אף ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּׁשנית

הּפקּודים חּמׁש ּבתחּלת האמּור הּמנין הּוא ְְְְִִִִִַַַַַָָָָֻהּמׁשּכן,

א) הּׁשנית",(במדבר ּבּׁשנה הּׁשני לחדׁש "ּבאחד :ְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

מהן לקנֹות והן הּׁשקל, מחצית אחד ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָונתנּו

ענּיים ּבהם והׁשוּו וׁשנה, ׁשנה ּכל ׁשל צּבּור ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָָָֻקרּבנֹות

על "לכּפר נאמר: ּתרּומה אֹותּה ועל ְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָועׁשירים,

ּבאים. הם לכּפרה ׁשהּקרּבנֹות ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹנפׁשתיכם",

ׁשּנאמר ּכמֹו הּמׁשּכן, ּתרּומת היא ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָוהּׁשליׁשית,

לה) מ(לקמן "ּכל ולא: ּונחׁשת" ּכסף ּתרּומת רים ְְְִֵֶֶֶַָֹֹ

ּׁשּנדבֹו מה איׁש איׁש אּלא ּבּה, ׁשוה ּכּלם יד ְְִִֶֶַַָָָָָָָָֻהיתה
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ÚBÓ„(ÊË)לּבֹו: Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ B˙‡ z˙�Â. ִ¿»«»…«¬…«…∆≈
אחר הּמׁשּכן נדבת ּבתחּלת למנֹותם ׁשּנצטוּו ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָלמדּת,

ּכמֹו מּגפה, ּבהם ׁשּנכנס מּפני העגל, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמעׂשה

לב)ׁשּנאמר לצאן(לקמן מׁשל העם", את ה' "וּיּגף : ְֱִֶֶֶַַָָָָֹֹ

אמר ּומּׁשּפסק, ּדבר, ּבּה ׁשּנפל ּבעליה, על ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהחביבה

ּכּמה ודע צאני, את מנה ,מּמ ּבבּקׁשה לרֹועה: ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹלֹו

אפׁשר ואי עליו, חביבה ׁשהיא להֹודיע ּבהם, ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָנֹותרּו

הּפקּודים, ּבחּמׁש האמּור הּוא הּזה ׁשהּמנין ְְְִִֶֶַַַַַָָָֻלֹומר

ּבֹו נאמר א)ׁשהרי הּׁשני",(במדבר לחדׁש "ּבאחד : ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשּנאמר הראׁשֹון, לחדׁש ּבאחד הּוקם ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּמׁשּכן

מ) לחדׁש(לקמן ּבאחד הראׁשֹון החדׁש "ּביֹום :ְְִֶֶֶַַָָֹֹ

מּׁשקלים האדנים, נעׂשּו הּזה ּומהּמנין וגֹו'", ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּתקים

ׁשּנאמר לח)ׁשּלֹו, הּכסף(לקמן ּכּכר מאת "ויהי : ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַ

ּבתחּלת אחת היּו: ׁשּׁשּתים למדּת, הא וגֹו'", ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָלצקת

ואחת הראׁשֹונה, ּבּׁשנה הּכּפּורים יֹום אחר ְְִִִִַַַַַַָָָָָָנדבתן

ּתאמר: ואם הּמׁשּכן. מּׁשהּוקם ּבאּיר, ּׁשנּיה ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹּבּׁשנה

מאֹות ׁשׁש ׁשוים יׂשראל היּו ׁשּבׁשניהם אפׁשר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָוכי

ׁשהרי וחמּׁשים, מאֹות וחמׁש אלפים ּוׁשלׁשת ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאלף

אף הּפקּודים ּובחּמׁש ּכן, נאמר העדה ּפקּודי ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבכסף

ּכן נאמר א)ּבֹו ׁשׁש(במדבר הּפקּודים ּכל "וּיהיּו : ְְֱִִֵֵֶַַַָ

וחמּׁשים". מאֹות וחמׁש אלפים ּוׁשלׁשת אלף ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹמאֹות

ּבׁשעת היּו ׁשּלא אפׁשר ואי היּו, ׁשנים ּבׁשּתי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹוהלא

ּובּׁשנּיה נמנּו, ׁשּלא ׁשנה י"ט ּבני הראׁשֹון ְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹמנין

האנׁשים ׁשנֹות אצל לּדבר, ּתׁשּובה כ'? ּבני ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָנעׂשּו

היּו מצרים יציאת למנין אבל נמנּו, אחת ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָּבׁשנה

ּכמֹו מּניסן, מֹונין מצרים ׁשּליציאת לפי ׁשנים, ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָׁשּתי

ּבמּסכ הּמׁשּכןׁשּׁשנינּו ונבנה הּׁשנה, ראׁש ת ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבאחד ׁשנה ׁשּנתחּדׁשה ּבּׁשנּיה והּוקם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָּבראׁשֹונה

ׁשנֹות למנין מנּויין האנׁשים ׁשנֹות אבל ְְְְְְֲֲִִִִַָָָָּבניסן,

הּמנינים ׁשני נמצאּו מּתׁשרי, הּמתחילין ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָעֹולם

אחת, יֹוםּבׁשנה לאחר ּבתׁשרי, היה הראׁשֹון הּמנין ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָ

להם, לסלח ליׂשראל הּמקֹום ׁשּנתרּצה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּכּפּורים

ּבאּיר ּבאחד והּׁשני הּמׁשּכן, על ÚŒÏÚ·„˙:ונצטּוּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ«¬…«
„ÚBÓ Ï‰‡.:ּבֹו ׁשּנעׂשּו אדנים .Bik¯(ÁÈ)הן …∆≈ֲֲִֵֶַָƒ

מים: ּבפיהם הּמריקים ּדּדים ולּה ּגדֹולה ּדּוד ְְְְְִִִִִִֶַַַָָּכמין

BpÎÂ.:לכּיֹור מתּקן מֹוׁשב ּובסיסּה, ּכתרּגּומֹו: ¿«ְְְְְִִֵַַָֻ

‰ˆÁ¯Ï.:הּכּיֹור על ‰ÁaÊnמּוסב ÔÈ·e.מזּבח ¿»¿»ִַַָ≈«ƒ¿≈«ְִַ

אהל מׁשּכן ּפתח לפני ׁשהּוא ּבֹו ׁשּכתּוב ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהעלה,

אויר ּכנגד ועֹומד קמעא מׁשּו הּכּיֹור והיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָמֹועד,

ּבינתים, ּכלל מפסיק ואינֹו והּמׁשּכן, הּמזּבח ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשּבין

ׁשּנאמר מ)מּׁשּום ׂשם(לקמן העֹולה מזּבח "ואת : ְְֱִִֶֶֶַַָָָ

אהל לפני מזּבח ּכלֹומר אהלֿמֹועד", מׁשּכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹּפתח

מׁשּו ּכיצד? הא מֹועד, אהל לפני ּכּיֹור ואין ְְִִֵֵֵֵֵֶַָָֹמֹועד,

ּבזבחים: ׁשנּויה ּכ הּדרֹום, ּכלּפי ‡˙Œ(ËÈ)קמעא ְְְְִִִֵַַָָָָָ∆
Ì‰ÈÏ‚¯Œ˙‡Â Ì‰È„È.ידיו מקּדׁש היה אחת ּבבת ¿≈∆¿∆«¿≈∆ְְֵַַַַָָָָ

ידים קּדּוׁש ּכיצד ּבזבחים: ׁשנינּו וכ ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָורגליו,

הימנית, רגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח ְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָורגלים?

ּומקּדׁשן: הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָוידֹו
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ÚBÓ„(ÊË)לּבֹו: Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ B˙‡ z˙�Â. ִ¿»«»…«¬…«…∆≈
אחר הּמׁשּכן נדבת ּבתחּלת למנֹותם ׁשּנצטוּו ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָלמדּת,

ּכמֹו מּגפה, ּבהם ׁשּנכנס מּפני העגל, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמעׂשה

לב)ׁשּנאמר לצאן(לקמן מׁשל העם", את ה' "וּיּגף : ְֱִֶֶֶַַָָָָֹֹ

אמר ּומּׁשּפסק, ּדבר, ּבּה ׁשּנפל ּבעליה, על ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהחביבה

ּכּמה ודע צאני, את מנה ,מּמ ּבבּקׁשה לרֹועה: ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹלֹו

אפׁשר ואי עליו, חביבה ׁשהיא להֹודיע ּבהם, ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָנֹותרּו

הּפקּודים, ּבחּמׁש האמּור הּוא הּזה ׁשהּמנין ְְְִִֶֶַַַַַָָָֻלֹומר

ּבֹו נאמר א)ׁשהרי הּׁשני",(במדבר לחדׁש "ּבאחד : ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשּנאמר הראׁשֹון, לחדׁש ּבאחד הּוקם ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּמׁשּכן

מ) לחדׁש(לקמן ּבאחד הראׁשֹון החדׁש "ּביֹום :ְְִֶֶֶַַָָֹֹ

מּׁשקלים האדנים, נעׂשּו הּזה ּומהּמנין וגֹו'", ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּתקים

ׁשּנאמר לח)ׁשּלֹו, הּכסף(לקמן ּכּכר מאת "ויהי : ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַ

ּבתחּלת אחת היּו: ׁשּׁשּתים למדּת, הא וגֹו'", ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָלצקת

ואחת הראׁשֹונה, ּבּׁשנה הּכּפּורים יֹום אחר ְְִִִִַַַַַַָָָָָָנדבתן

ּתאמר: ואם הּמׁשּכן. מּׁשהּוקם ּבאּיר, ּׁשנּיה ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹּבּׁשנה

מאֹות ׁשׁש ׁשוים יׂשראל היּו ׁשּבׁשניהם אפׁשר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָוכי

ׁשהרי וחמּׁשים, מאֹות וחמׁש אלפים ּוׁשלׁשת ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאלף

אף הּפקּודים ּובחּמׁש ּכן, נאמר העדה ּפקּודי ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבכסף

ּכן נאמר א)ּבֹו ׁשׁש(במדבר הּפקּודים ּכל "וּיהיּו : ְְֱִִֵֵֶַַַָ

וחמּׁשים". מאֹות וחמׁש אלפים ּוׁשלׁשת אלף ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹמאֹות

ּבׁשעת היּו ׁשּלא אפׁשר ואי היּו, ׁשנים ּבׁשּתי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹוהלא

ּובּׁשנּיה נמנּו, ׁשּלא ׁשנה י"ט ּבני הראׁשֹון ְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹמנין

האנׁשים ׁשנֹות אצל לּדבר, ּתׁשּובה כ'? ּבני ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָנעׂשּו

היּו מצרים יציאת למנין אבל נמנּו, אחת ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָּבׁשנה

ּכמֹו מּניסן, מֹונין מצרים ׁשּליציאת לפי ׁשנים, ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָׁשּתי

ּבמּסכ הּמׁשּכןׁשּׁשנינּו ונבנה הּׁשנה, ראׁש ת ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבאחד ׁשנה ׁשּנתחּדׁשה ּבּׁשנּיה והּוקם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָּבראׁשֹונה

ׁשנֹות למנין מנּויין האנׁשים ׁשנֹות אבל ְְְְְְֲֲִִִִַָָָָּבניסן,

הּמנינים ׁשני נמצאּו מּתׁשרי, הּמתחילין ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָעֹולם

אחת, יֹוםּבׁשנה לאחר ּבתׁשרי, היה הראׁשֹון הּמנין ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָ

להם, לסלח ליׂשראל הּמקֹום ׁשּנתרּצה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּכּפּורים

ּבאּיר ּבאחד והּׁשני הּמׁשּכן, על ÚŒÏÚ·„˙:ונצטּוּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ«¬…«
„ÚBÓ Ï‰‡.:ּבֹו ׁשּנעׂשּו אדנים .Bik¯(ÁÈ)הן …∆≈ֲֲִֵֶַָƒ

מים: ּבפיהם הּמריקים ּדּדים ולּה ּגדֹולה ּדּוד ְְְְְִִִִִִֶַַַָָּכמין

BpÎÂ.:לכּיֹור מתּקן מֹוׁשב ּובסיסּה, ּכתרּגּומֹו: ¿«ְְְְְִִֵַַָֻ

‰ˆÁ¯Ï.:הּכּיֹור על ‰ÁaÊnמּוסב ÔÈ·e.מזּבח ¿»¿»ִַַָ≈«ƒ¿≈«ְִַ

אהל מׁשּכן ּפתח לפני ׁשהּוא ּבֹו ׁשּכתּוב ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהעלה,

אויר ּכנגד ועֹומד קמעא מׁשּו הּכּיֹור והיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָמֹועד,

ּבינתים, ּכלל מפסיק ואינֹו והּמׁשּכן, הּמזּבח ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשּבין

ׁשּנאמר מ)מּׁשּום ׂשם(לקמן העֹולה מזּבח "ואת : ְְֱִִֶֶֶַַָָָ

אהל לפני מזּבח ּכלֹומר אהלֿמֹועד", מׁשּכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹּפתח

מׁשּו ּכיצד? הא מֹועד, אהל לפני ּכּיֹור ואין ְְִִֵֵֵֵֵֶַָָֹמֹועד,

ּבזבחים: ׁשנּויה ּכ הּדרֹום, ּכלּפי ‡˙Œ(ËÈ)קמעא ְְְְִִִֵַַָָָָָ∆
Ì‰ÈÏ‚¯Œ˙‡Â Ì‰È„È.ידיו מקּדׁש היה אחת ּבבת ¿≈∆¿∆«¿≈∆ְְֵַַַַָָָָ

ידים קּדּוׁש ּכיצד ּבזבחים: ׁשנינּו וכ ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָורגליו,

הימנית, רגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח ְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָורגלים?

ּומקּדׁשן: הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָוידֹו
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íúøãì Bòøæìei''yx:ô(ìåçá ë''ò)áëýåýé øaãéå §©§−§«ŸŸ¨«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàâëíéîNa Eì-ç÷ äzàå ¤¤¬¥«Ÿ§©¨´©§»§¨¦´

íNa-ïîp÷å úBàî Lîç øBøc-øî LàøŸ¼¨§Æ£¥´¥½§¦§¨¤¬¤
íéMîç íNá-äð÷e íéúàîe íéMîç Búéöçî©«£¦−£¦¦´¨¨®¦§¥−Ÿ¤£¦¦¬

íéúàîei''yx:ãëì÷La úBàî Lîç äc÷å ¨¨«¦§¦¾̈£¥¬¥−§¤´¤
ïéä úéæ ïîLå Lãwäi''yx:äëïîL Búà úéNrå ©®Ÿ¤§¤¬¤©−¦¦«§¨¦´¨ŸÀ¤ µ¤

ïîL ç÷ø äNrî úç÷øî ç÷ø Lã÷-úçLî¦§©½Ÿ¤¬Ÿ©¦§©−©©«£¥´Ÿ¥®©¤¬¤
äéäé Lã÷-úçLîi''yx:åë-úà Bá zçLîe ¦§©−Ÿ¤¦«§¤«¨«©§¨¬−¤

ÓÊ�‡כ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÈÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»

B‡ Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡iÓ ÔeLc˜È¿«¿«»¿»¿

‡LnLÏ ‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó·¿ƒ¿»¿¿«¿¿»¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡˜q‡Ï¿«»»À¿»»√»¿»

ÔB‰ÈÏ‚¯Âכא ÔB‰È„È ÔeLc˜ÈÂƒ«¿¿≈¿«¿≈

ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰Ï È‰˙e Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ¿»¿¿≈¿¿»»»

:ÔB‰È¯„Ï È‰B�·ÏÂ dÏכבÏÈlÓe ≈¿ƒ¿ƒ¿»≈«ƒ

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚ ÈÈכג·Ò z‡Â ¿»ƒ…∆¿≈»¿«¿«

‡ÈÎ„ ‡¯ÈÓ ‡LÈ¯ ÔÈÓÒea CÏ»¿ƒ≈»≈»«¿»

ÌOa ÔÓp˜Â ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó«¿«¬≈¿»¿ƒ¿»…∆

ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó Ï˜˙Ó d˙ebÏt«¿≈«¿«»»¿«¿ƒ

Ô˙‡Ó Ï˜˙Ó ‡ÓÒe· ‰�˜e¿≈¿»«¿«»»

:ÔÈLÓÁÂכדÏ˜˙Ó ‡˙ÚÈˆ˜e ¿«¿ƒ¿ƒ»»«¿«

ÁLÓe ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‰‡Ó LÓÁ¬≈¿»¿ƒ¿≈¿»¿«

:‡�È‰ ‡ÏÓ ‡˙ÈÊכהd˙È „aÚ˙Â ≈»¿≈ƒ»¿«¿≈»≈

Ìq·Ó ÌÒa ‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ¿«¿¿»…∆¿«»

‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ e�ÓÒea „·BÚ«¿»¿«¿¿»

:‡‰ÈכוÔkLÓ ˙È d· Èa¯˙e ¿≈¿«ƒ≈»«¿«

é"ùø

(Î)„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ì‡·a.פרשת כהנים, (תורת ¿…»∆…∆≈
יט) זבחים הערּביםשמיני, ּובין ׁשחרית להקטיר :ְְְֲִִִֵַַַַָ

ּוׂשעירי הּמׁשיח ּכהן ּפר מּדם להּזֹות אֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹֹקטרת,

אלילים: e˙ÓÈעבֹודת ‡ÏÂ.,ירחצּו לא אם הא ֱֲִִַ¿…»Àְֲִִָֹ

ּכללּות, נאמרּו ׁשּבּתֹורה אּתהימּותּו, לאו ּומּכלל ְְְִֶֶֶַַַָָָָָ

הן: ּביאתהחיצֹון,.‡ÁaÊn‰ŒÏׁשֹומע ּכאן ׁשאין ֵֵַ∆«ƒ¿≈«ִִֵֶַַָ

ּבחצר: אּלא מֹועד, e˙ÓÈ(Î‡)אהל ‡ÏÂ.לחּיב ֵֵֶֶֶָָֹ¿…»Àְֵַ

ידים רחּוץ ואינֹו ּבּמזּבח המׁשּמׁש על ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָמיתה

על אּלא ׁשמענּו לא הראׁשֹונה ׁשּמּמיתה ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹורגלים,

להיכל: ¯‡L(Î‚)הּנכנס ÌÈÓNa.:חׁשּובים ְִֵַַָָ¿»ƒ…ֲִ

ÌNaŒÔÓp˜Â.יׁש הּוא, עץ קלּפת ׁשהּקּנמֹון לפי ¿ƒ¿»∆∆ְְִִִֵֵֶַַָ

אּלא ׁשאינֹו ויׁש וטעם, טֹוב ריח ּבֹו ויׁש טֹוב ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהּוא

הּטֹוב: מן "קּנמןּֿבׂשם", לֹומר הצר לכ ְְְְִִֵֶֶַַַָָֻּכעץ,

ÌÈ˙‡Óe ÌÈMÓÁ B˙ÈˆÁÓ.הבאתֹו ּתהאמחצית «¬ƒ¬ƒƒ»»ƒְֲֲִֵַָָ

ּכמֹו מאֹות, חמׁש ּכּלֹו נמצא ּומאתים, ְְֲֲִִִִֵֵַָָֻחמּׁשים

מרּֿדר חצאין?ׁשעּור ּבֹו נאמר לּמה ּכן, אם ֹור. ְֱֲִִִֵֶַָָָָ

ב' ּבֹו להרּבֹות לחצאין, להביאֹו היא הּכתּוב ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָּגזרת

ּבעין, עין ׁשֹוקלין ׁשאין ׁשנּויההכרעֹות, וכ ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

ה)ּבכריתֹות לפי.ÌN·Œ‰�˜e:(דף ּבׂשם, ׁשל קנה ְִִ¿≈…∆ְִֶֶֶָֹ

ּבׂשם: לֹומר הצר ּבׂשם, ׁשל ׁשאינן קנים ְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻׁשּיׁש

ÌÈ˙‡Óe ÌÈMÓÁ.מׁשקל ּכּלֹו:ס(„Î)‰c˜Â. ¬ƒƒ»»ƒְִַַֻ¿ƒ»
קציעה: חכמים: ּובלׁשֹון עׂשב, ׁשרׁש י"ב.‰ÔÈׁשם ְְֲִִִֵֵֶֶָָֹƒ

אֹומר: מאיר רּבי יׂשראל, חכמי ּבֹו ונחלקּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָלֹוגין,

והלא יהּודה: רּבי לֹו אמר העּקרין. את ׁשלקּו ְְֲִִִֶַַַָָָָָֹּבֹו

סּפק? אינֹו העּקרין את ׁשראּוםלסּו ּבמיםאּלא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

עליהם הציף ּכ ואחר הּׁשמן, את יבלעּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּלא

וקּפחֹו הריח, ׁשּקלט עד מעלהּׁשמן לּׁשמן ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

Á˜¯Ó˙(Î‰)העּקרין: Á˜¯.,הּוא ּדבר ׁשם רקח, ִִָָ…«ƒ¿««ֵַָָֹ

למעלה ׁשהּוא מֹוכיח, רקע,והּטעם ּכמֹו הּוא והרי ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָ

ּכמֹורגע, נא)ואינֹו ּוכמֹו(ישעיה הּים", "רגע (שם: ְְְֵֶַַַָֹ

ּדברמב) וכל למּטה. ׁשהּטעם הארץ", "רקע :ְְֶֶַַַַַָָָָָָֹ

מּזה, קֹופח ׁשּזה עד ּבחברֹו אֹוהמערב ריח, אֹו ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

מרקחת: קרּוי Á˜¯Ó˙טעם, Á˜¯.על העׂשּוי רקח ְִַַַַָ…«ƒ¿««ֶַַָֹ

ותערֹובֹות: אמנּות ¯˜Áידי ‰NÚÓ.האמן ׁשם ְְֲֳֵַָ«¬≈…≈«ֳֵָָ

·B(ÂÎ)ּבּדבר: zÁLÓe.ּכ"ף ּכמין הּמׁשיחֹות ּכל ַָָ»«¿»ְְִִַָָ

נזר:יונית, ּכמין ׁשהן מלכים, מּׁשל חּוץ ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָ

`yz ikloey`x mei qelwpe`

úãrä ïBøà úàå ãrBî ìäài''yx:æë-úàå ´Ÿ¤¥®§¥−£¬¨«¥ª«§¤
-úàå äøðnä-úàå åéìk-ìk-úàå ïçìMä©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤©§Ÿ̈−§¤

:úøèwä çaæî úàå äéìkçëçaæî-úàå ¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤§¤¦§©¬
:Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä̈«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−Ÿ§¤©«

èërâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ eéäå íúà zLc÷å§¦©§¨´Ÿ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨©Ÿ¥¬©
Lc÷é íäai''yx:ìåéða-úàå ïøäà-úàå ¨¤−¦§¨«§¤©«£¬Ÿ§¤¨−̈

ì ïäëì íúà zLc÷å çLîz:éàìéða-ìàå ¦§¨®§¦©§¨¬Ÿ−̈§©¥¬¦«§¤§¥¬
äéäé Lã÷-úçLî ïîL øîàì øaãz ìûøNé¦§¨¥−§©¥´¥®ŸÂ¤¤¦§©¸Ÿ¤¦«§¤¬

íëéúøãì éì äæi''yx:áìàì íãà øNa-ìr ¤²¦−§Ÿ«Ÿ¥¤«©§©³¨¨Æ´Ÿ
àeä Lã÷ eäîk eùrú àì Bzðkúîáe Cñéé¦½̈§©̧§ª§½¬Ÿ©«£−Ÿ¨®Ÿ´Ÿ¤½

íëì äéäé Lã÷i''yx:âìeäîk ç÷øé øLà Léà −Ÿ¤¦«§¤¬¨¤«¦ µ£¤´¦§©´¨½Ÿ
åénrî úøëðå øæ-ìr epnî ïzé øLàåi''yx:ñ ©«£¤¬¦¥²¦¤−©¨®§¦§©−¥«©¨«

ãìóèð íénñ Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå| ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¤¤¹©§´©¦À¨¨³

:‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡ ˙ÈÂ ‡�ÓÊƒ¿»¿»¬»¿«¬»

ÈÂ˙כז È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»»ƒ¿»

‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰�Ó ˙ÈÂ ‡z¯�Ó¿«¿»¿»»»»¿»«¿¿»

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜„כחÁa„Ó ˙ÈÂ ƒ¿…∆¿«»¿»«¿«

‡¯Bik ˙ÈÂ È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚc«¬»»¿»»»ƒ¿»ƒ»

:dÒÈÒa ˙ÈÂכטÔB‰˙È Lc˜˙e ¿»¿ƒ≈¿«≈»¿

·¯˜Èc Ïk ‡iL„e˜ L„˜ ÔB‰ÈÂƒ…∆¿«»»¿ƒ¿«

:Lc˜˙È ÔB‰aל˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ¿ƒ¿«»¿»«¬…¿»

ÔB‰˙È Lc˜˙e Èa¯z È‰B�a¿ƒ¿«ƒ¿«≈»¿

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏלאÈ�a ÌÚÂ ¿«»»√»»¿ƒ¿≈

˙e·¯ ÁLÓ ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«¿

:ÔBÎÈ¯„Ï ÈÓ„˜ ÔÈ„ È‰È ‡L„e˜¿»¿≈≈√»«¿»≈

Cq�˙Èלב ‡Ï ‡L�‡„ ‡¯Òa ÏÚ«ƒ¿»«¬»»»ƒ¿««

d˙Âk Ôe„aÚ˙ ‡Ï d˙eÓ„·eƒ¿≈»«¿¿¿»≈

:ÔBÎÏ È‰È ‡L„e˜ ‡e‰ ‡L„e˜¿»¿»¿≈¿

ÔzÈלג È„Â d˙ÂÎc Ìq·È Èc ¯·b¿«ƒ¿««ƒ¿»≈¿ƒƒ≈

:dnÚÓ ÈˆzLÈÂ È�BlÁ ÏÚ dpÓƒ≈«ƒ»¿ƒ¿≈≈≈«≈

CÏלד ·Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»

‡˙�aÏÁÂ ‡¯ÙeËÂ ‡ÙBË� ÔÈÓÒea¿ƒ¿»¿¿»¿∆¿¿≈»

é"ùø

(ËÎ)Ì˙‡ zLc˜Â.מקּדׁשּתם זֹו להיֹותמׁשיחה ¿ƒ«¿»…»ְְְְִִַַָָ

וגֹו", הּנֹוגע "ּכל קדּׁשתם? היא ּומה קדׁשים, ְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻקדׁש

קדּׁשת קדֹוׁש לתֹוכֹו, מּׁשּנכנס ׁשרת, לכלי הראּוי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻּכל

נפּדה ואינֹו ּוטבּולֿיֹום ולינה ּביֹוצא, להּפסל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָהּגּוף

אין – להם ראּוי ׁשאינֹו ּדבר אבל לחּלין, ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָֻלצאת

מזּבח, אצל ׁשלמה מׁשנה היא ּוׁשנּויה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמקּדׁשין,

ׁשּנאמר כט)מּתֹו ּבּמזּבח(לעיל הּנֹוגע "ּכל : ְֱִִֵֵֶֶַַַַַָ

ראּוי? ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין אני ׁשֹומע ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָיקּדׁש",

אף ראּויים, ּכבׂשים מה "ּכבׂשים", לֹומר: ְְְְִִִַַַַָָּתלמּוד

מתרּגם ּומלכים וכהנים מׁשּכן מׁשיחת ּכל ראּוי. ְְְְְְֲִִִִַָָָָָָֹֻּכל

לגדּלה, אּלא מׁשיחתן צר ׁשאין לפי 'רּבּוי', ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻלׁשֹון

ּוׁשאר ּגדּלתן, חּנּו ׁשּזה "הּמל יּסד כן ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻ"ּכי

מׁשּוחין, רקיקין ּכגֹון: ו)מׁשיחֹות "וראׁשית(עמוס ְְְְְִִִִִֵ

ּכלׁשֹו ּבהן ארּמית לׁשֹון ימׁשחּו", עברית:ׁשמנים ן ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָ

(‡Ï)ÌÎÈ˙¯„Ï.(יא רּבֹותינּו(הוריות למדּו מּכאן ¿……≈∆ְִֵַָָ

לבא לעתיד קּים ׁשּכּלֹו ּבגימטרּיא.Ê‰:לֹומר ִֶֶַַָָָֹֻ∆ְְִִַָ

הוּו: לֹוגין CÒÈÈ.(Ï·)ּתריסר ‡Ïיּודי"ן ּבׁשני ְֲִֵַ…ƒ»ְִִֵ

ּכמֹו יּפעל, לא ו)לׁשֹון ל':(דברים ייטב 'למען : ְְְִִֵַַַָָֹ

CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ ¯NaŒÏÚ.:עצמֹו הּזה הּׁשמן מן «¿«»»…ƒ»ְִֶֶֶַַַ

e‰Ók eNÚ˙ ‡Ï Bz�k˙Ó·e.(ה ּבסכּום(כריתות ¿«¿À¿…«¬»…ְִ

סממנין ּבמׁשקל ּכמֹוהּו אחר תעׂשּו לא ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹסממניו,

ׁשמן, הין מּדת לפי רּבההּללּו, אֹו ּפחת אם אבל ְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָ

העׂשּוי ואף מּתר, – ׁשמן הין מּדת לפי ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֻסממנין

אּלא חּיב, מּמּנּו הּס אין זה, ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבמתּכנּתֹו

ּכמֹו.Bz�k˙Ó·eהרֹוקחֹו: חׁשּבֹון, ה)לׁשֹון :(לעיל ְָ¿«¿À¿ְְְֶ

קטרת: ׁשל "ּבמתּכנּתּה" וכן הּלבנים", ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻ"מתּכנת

(‚Ï)epnÓ ÔzÈ ¯L‡Â.:מׁשה ׁשל Ê¯מאֹותֹו ÏÚ. «¬∆ƒ≈ƒ∆ֵֶֶֹ«»
ּומלכּות: ּכהּנה צר צרי,.�ÛË(Ï„)ׁשאינֹו הּוא ְְֵֶֶַָֹֻ»»ֳִ

קרּוי הּקטף, מעצי הּנֹוטף ׂשרף אּלא ׁשאינֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָועל

טריאק"ה לֹו קֹורין והּצרי גומ"י, ּובלע"ז :נטף, ְְֳִִַַַָָ

.˙ÏÁLeּובלׁשֹון ּכּצּפרן, ּומצהיר חלק ּבׂשם ׁשרׁש ¿≈∆ְְִִִֶֶֶַַָָֹֹֹ

אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו 'צּפרן', קרּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹהּמׁשנה

לֹו.aÏÁÂ�‰'וטּופרא': וקֹורין רע ׁשריחֹו ּבׂשם ְְָ¿∆¿¿»ְִֵֶֶַֹ

הּקטרת, סממני ּבין הּכתּוב ּומנאּה ְְְֵֵֶַַַָָָָֹגלבנ"א,
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úãrä ïBøà úàå ãrBî ìäài''yx:æë-úàå ´Ÿ¤¥®§¥−£¬¨«¥ª«§¤
-úàå äøðnä-úàå åéìk-ìk-úàå ïçìMä©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤©§Ÿ̈−§¤

:úøèwä çaæî úàå äéìkçëçaæî-úàå ¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤§¤¦§©¬
:Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä̈«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−Ÿ§¤©«

èërâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ eéäå íúà zLc÷å§¦©§¨´Ÿ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨©Ÿ¥¬©
Lc÷é íäai''yx:ìåéða-úàå ïøäà-úàå ¨¤−¦§¨«§¤©«£¬Ÿ§¤¨−̈

ì ïäëì íúà zLc÷å çLîz:éàìéða-ìàå ¦§¨®§¦©§¨¬Ÿ−̈§©¥¬¦«§¤§¥¬
äéäé Lã÷-úçLî ïîL øîàì øaãz ìûøNé¦§¨¥−§©¥´¥®ŸÂ¤¤¦§©¸Ÿ¤¦«§¤¬

íëéúøãì éì äæi''yx:áìàì íãà øNa-ìr ¤²¦−§Ÿ«Ÿ¥¤«©§©³¨¨Æ´Ÿ
àeä Lã÷ eäîk eùrú àì Bzðkúîáe Cñéé¦½̈§©̧§ª§½¬Ÿ©«£−Ÿ¨®Ÿ´Ÿ¤½

íëì äéäé Lã÷i''yx:âìeäîk ç÷øé øLà Léà −Ÿ¤¦«§¤¬¨¤«¦ µ£¤´¦§©´¨½Ÿ
åénrî úøëðå øæ-ìr epnî ïzé øLàåi''yx:ñ ©«£¤¬¦¥²¦¤−©¨®§¦§©−¥«©¨«

ãìóèð íénñ Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå| ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¤¤¹©§´©¦À¨¨³

:‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡ ˙ÈÂ ‡�ÓÊƒ¿»¿»¬»¿«¬»

ÈÂ˙כז È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»»ƒ¿»

‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰�Ó ˙ÈÂ ‡z¯�Ó¿«¿»¿»»»»¿»«¿¿»

:‡iÓÒea ˙¯Ë˜„כחÁa„Ó ˙ÈÂ ƒ¿…∆¿«»¿»«¿«

‡¯Bik ˙ÈÂ È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚc«¬»»¿»»»ƒ¿»ƒ»

:dÒÈÒa ˙ÈÂכטÔB‰˙È Lc˜˙e ¿»¿ƒ≈¿«≈»¿

·¯˜Èc Ïk ‡iL„e˜ L„˜ ÔB‰ÈÂƒ…∆¿«»»¿ƒ¿«

:Lc˜˙È ÔB‰aל˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ¿ƒ¿«»¿»«¬…¿»

ÔB‰˙È Lc˜˙e Èa¯z È‰B�a¿ƒ¿«ƒ¿«≈»¿

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏלאÈ�a ÌÚÂ ¿«»»√»»¿ƒ¿≈

˙e·¯ ÁLÓ ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«¿

:ÔBÎÈ¯„Ï ÈÓ„˜ ÔÈ„ È‰È ‡L„e˜¿»¿≈≈√»«¿»≈

Cq�˙Èלב ‡Ï ‡L�‡„ ‡¯Òa ÏÚ«ƒ¿»«¬»»»ƒ¿««

d˙Âk Ôe„aÚ˙ ‡Ï d˙eÓ„·eƒ¿≈»«¿¿¿»≈

:ÔBÎÏ È‰È ‡L„e˜ ‡e‰ ‡L„e˜¿»¿»¿≈¿

ÔzÈלג È„Â d˙ÂÎc Ìq·È Èc ¯·b¿«ƒ¿««ƒ¿»≈¿ƒƒ≈

:dnÚÓ ÈˆzLÈÂ È�BlÁ ÏÚ dpÓƒ≈«ƒ»¿ƒ¿≈≈≈«≈

CÏלד ·Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»

‡˙�aÏÁÂ ‡¯ÙeËÂ ‡ÙBË� ÔÈÓÒea¿ƒ¿»¿¿»¿∆¿¿≈»

é"ùø

(ËÎ)Ì˙‡ zLc˜Â.מקּדׁשּתם זֹו להיֹותמׁשיחה ¿ƒ«¿»…»ְְְְִִַַָָ

וגֹו", הּנֹוגע "ּכל קדּׁשתם? היא ּומה קדׁשים, ְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻקדׁש

קדּׁשת קדֹוׁש לתֹוכֹו, מּׁשּנכנס ׁשרת, לכלי הראּוי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻּכל

נפּדה ואינֹו ּוטבּולֿיֹום ולינה ּביֹוצא, להּפסל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָהּגּוף

אין – להם ראּוי ׁשאינֹו ּדבר אבל לחּלין, ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָֻלצאת

מזּבח, אצל ׁשלמה מׁשנה היא ּוׁשנּויה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמקּדׁשין,

ׁשּנאמר כט)מּתֹו ּבּמזּבח(לעיל הּנֹוגע "ּכל : ְֱִִֵֵֶֶַַַַַָ

ראּוי? ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין אני ׁשֹומע ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָיקּדׁש",

אף ראּויים, ּכבׂשים מה "ּכבׂשים", לֹומר: ְְְְִִִַַַַָָּתלמּוד

מתרּגם ּומלכים וכהנים מׁשּכן מׁשיחת ּכל ראּוי. ְְְְְְֲִִִִַָָָָָָֹֻּכל

לגדּלה, אּלא מׁשיחתן צר ׁשאין לפי 'רּבּוי', ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻלׁשֹון

ּוׁשאר ּגדּלתן, חּנּו ׁשּזה "הּמל יּסד כן ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻ"ּכי

מׁשּוחין, רקיקין ּכגֹון: ו)מׁשיחֹות "וראׁשית(עמוס ְְְְְִִִִִֵ

ּכלׁשֹו ּבהן ארּמית לׁשֹון ימׁשחּו", עברית:ׁשמנים ן ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָ

(‡Ï)ÌÎÈ˙¯„Ï.(יא רּבֹותינּו(הוריות למדּו מּכאן ¿……≈∆ְִֵַָָ

לבא לעתיד קּים ׁשּכּלֹו ּבגימטרּיא.Ê‰:לֹומר ִֶֶַַָָָֹֻ∆ְְִִַָ

הוּו: לֹוגין CÒÈÈ.(Ï·)ּתריסר ‡Ïיּודי"ן ּבׁשני ְֲִֵַ…ƒ»ְִִֵ

ּכמֹו יּפעל, לא ו)לׁשֹון ל':(דברים ייטב 'למען : ְְְִִֵַַַָָֹ

CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ ¯NaŒÏÚ.:עצמֹו הּזה הּׁשמן מן «¿«»»…ƒ»ְִֶֶֶַַַ

e‰Ók eNÚ˙ ‡Ï Bz�k˙Ó·e.(ה ּבסכּום(כריתות ¿«¿À¿…«¬»…ְִ

סממנין ּבמׁשקל ּכמֹוהּו אחר תעׂשּו לא ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹסממניו,

ׁשמן, הין מּדת לפי רּבההּללּו, אֹו ּפחת אם אבל ְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָ

העׂשּוי ואף מּתר, – ׁשמן הין מּדת לפי ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֻסממנין

אּלא חּיב, מּמּנּו הּס אין זה, ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבמתּכנּתֹו

ּכמֹו.Bz�k˙Ó·eהרֹוקחֹו: חׁשּבֹון, ה)לׁשֹון :(לעיל ְָ¿«¿À¿ְְְֶ

קטרת: ׁשל "ּבמתּכנּתּה" וכן הּלבנים", ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻ"מתּכנת

(‚Ï)epnÓ ÔzÈ ¯L‡Â.:מׁשה ׁשל Ê¯מאֹותֹו ÏÚ. «¬∆ƒ≈ƒ∆ֵֶֶֹ«»
ּומלכּות: ּכהּנה צר צרי,.�ÛË(Ï„)ׁשאינֹו הּוא ְְֵֶֶַָֹֻ»»ֳִ

קרּוי הּקטף, מעצי הּנֹוטף ׂשרף אּלא ׁשאינֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָועל

טריאק"ה לֹו קֹורין והּצרי גומ"י, ּובלע"ז :נטף, ְְֳִִַַַָָ

.˙ÏÁLeּובלׁשֹון ּכּצּפרן, ּומצהיר חלק ּבׂשם ׁשרׁש ¿≈∆ְְִִִֶֶֶַַָָֹֹֹ

אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו 'צּפרן', קרּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹהּמׁשנה

לֹו.aÏÁÂ�‰'וטּופרא': וקֹורין רע ׁשריחֹו ּבׂשם ְְָ¿∆¿¿»ְִֵֶֶַֹ

הּקטרת, סממני ּבין הּכתּוב ּומנאּה ְְְֵֵֶַַַָָָָֹגלבנ"א,
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ãáa ãa äkæ äðáìe íénñ äðaìçå úìçLe§¥̧¤Æ§¤§§½̈©¦−§Ÿ¨´©®̈©¬§©−
äéäéi''yx:äìäNrî ç÷ø úøè÷ dúà úéNrå ¦«§¤«§¨¦³¨Ÿ¨Æ§½Ÿ¤−Ÿ©©«£¥´

Lã÷ øBäè çlîî ç÷Bøi''yx:åìäpnî z÷çLå ¥®©§ª−̈¨¬«Ÿ¤§¨«©§¨´¦¤»¨»
ãrBî ìäàa úãrä éðôì äpnî äzúðå ÷ãä̈¥¼§¨«©¨̧¦¤¹¨¦§¥³¨«¥ªÆ§´Ÿ¤¥½
äéäz íéLã÷ Lã÷ änL Eì ãreà øLà£¤²¦¨¥¬§−¨®¨¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«§¤¬

íëìi''yx:æìdzðkúîa äùrz øLà úøèwäå ¨¤«§©§¸Ÿ¤Æ£¤´©«£¤½Ÿ§©̧§ª§½̈
ýåýéì Eì äéäz Lã÷ íëì eùrú àìi''yx: ¬Ÿ©«£−Ÿ¨¤®²Ÿ¤¦«§¤¬§−©«Ÿ̈«

çìúøëðå da çéøäì äBîë äNré-øLà Léà¦²£¤©«£¤¬¨−¨§¨¦´©¨®§¦§©−
åénrîi''yx:ñàìàäLî-ìà ýåýé øaãéå ¥«©¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàláéøeà-ïa ìûìöa íLá éúàø÷ äàø ¥«Ÿ§¥−¨¨´¦§¥®§©§¥²¤¦¬

äãeäé ähîì øeç-ïái''yx:âçeø Búà àlîàå ¤−§©¥¬§¨«¨«£©¥¬Ÿ−´©
-ìëáe úrãáe äðeáúáe äîëça íéýìû¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬§©−©§¨

Ï˜˙Ó ‡˙ÈÎ„ ‡˙�e·Ïe ÔÈÓÒea¿ƒ¿¿»»ƒ»«¿«

:È‰È Ï˜˙Óaלהd˙È „aÚ˙Â ¿«¿«¿≈¿«¿≈»«

e�ÓÒea „·BÚ ÌÒa ÔÈÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿ƒ…∆«¿»

:‡L„e˜ ÈÎc ·¯ÚÓלו˜BÁL˙Â ¿»«¿≈¿»¿ƒ¿

Ì„˜ dpÓ Ôz˙Â ˜Èc˙Â dpÓƒ«¿«ƒ¿ƒ≈ƒ«√»

c ‡�ÓÊ ÔkLÓa ‡˙e„‰ÒÔnÊ‡ È «¬»¿«¿«ƒ¿»ƒ¡«≈

È‰z ÔÈL„e˜ L„˜ Ônz CÏ È¯ÓÈÓ≈¿ƒ»«»…∆¿ƒ¿≈

:ÔBÎÏלזÈc ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜e ¿¿…∆¿ƒƒ

ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï d˙eÓ„a „aÚ«̇¿≈ƒ¿»»«¿¿¿

:ÈÈ Ì„˜ CÏ È‰z ‡L„e˜לח¯·b ¿»¿≈»√»¿»¿«

d· ‡Á¯‡Ï d˙ÂÎc „aÚÈ„¿«¿≈ƒ¿»««¬»»«

:dnÚÓ ÈˆzLÈÂאÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ¿ƒ¿≈≈≈«≈«ƒ¿»ƒ

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓבÈ˙Èa¯„ ÈÊÁ …∆¿≈»¬≈¿«≈ƒ

¯eÁ ¯· È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆa ÌeL·¿¿«¿≈«ƒ«

:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏג˙ÈÓÏL‡Â ¿ƒ¿»ƒ»¿«¿≈ƒ

‡˙ÓÎÁa ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Áe¯ dnÚƒ≈«ƒ√»¿»¿»¿¿»

:‡„È·Ú ÏÎ·e ÚcÓ·e e�˙ÏÎeÒ·e¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

é"ùø

ּבאגּדת עּמנּו לצרף ּבעינינּו יקל ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻללּמדנּו,

יׂשראל ּפֹוׁשעי את ּותפּלֹותינּו ׁשּיהיּוּתענּיֹותינּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָ

עּמנּו: kÊ‰אחרים:.ÌÈnÒנמנין ‰�·Ïe.כריתות) ְִִִָ«ƒֲִֵ¿…»«»
לֹוו) נאמרּו סממנין י"א רּבֹותינּו: למדּו ְְְִִֵֶֶַַָָָמּכאן

ּוׁשחלת נטף ׁשנים. "סּמים", מעּוט ּבסיני: ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹלמׁשה

לרּבֹות "סּמים", ה'. הרי ג', אּלּו,וחלּבנה ּכמֹו עֹוד ְְְְְֲִֵֵֶַַָ

הּצרי הן: ואּלּו י"א, הרי ּולבנה, עׂשר. ְְֲֲֳִֵֵֵֵֶֶַָֹהרי

ׁשּבלתֿ ּוקציעה, מֹור והּלבֹונה, החלּבנה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹוהּצּפרן,

ׁשהּנרּד אחד, ונרּד ׁשהּׁשּבלת ח', הרי וכרּכם, ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹנרּד

הרי והּקּנמֹון, והּקּלּופה, הּקֹוׁשט לׁשּבלת. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹּדֹומה

את ׁשפין ּבֹו אּלא נקטר, אינֹו ּכרׁשינה ּבֹורית ְְִִִִֵֶֶַָָָָי"א.

נאה: ׁשּתהא ללּבנּה, È‰È‰הּצּפרן „·a „a.אּלּו ְְְִֵֶֶַַָָָֹ«¿«ƒ¿∆ֵ

ּבמׁשקל, מׁשקל ׁשוין יהיּו ּכאן הּנזּכרים ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָָהארּבעה

ׁשנינּו: וכן זה, ׁשל מׁשקלֹו ּכ זה ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָּכמׁשקלֹו

ׁשבעים מׁשקל והּלבֹונה, החלּבנה והּצּפרן, ְְְְְְְֳִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּצרי

לׁשֹון ׁשהּוא ּבעיני נראה 'ּבד' ּולׁשֹון מנה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָׁשבעים

ז יהיה, ּבאחד אחד זה:יחיד, ּכמֹו ה ְְְִִֶֶֶֶֶָָָ

(‰Ï)ÁlÓÓ.ׁשחיקתן ׁשּיערב 'מערב', ּכתרּגּומֹו: ¿À»ְְְְְִֵֶַַָָָָ

לֹו ׁשּדֹומה אני, ואֹומר זה, עם זה יפה (יונהיפה ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָ

הּמּלחים",א) "וּייראּו כז): "מּלחי(יחזקאל ְִִִַַַַַָָ

ּבמׁשֹוטֹות הּמים את ׁשּמהּפכין ׁשם על ,"ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹוחבלי

ּבכף הּמהּפ ּכאדם הּספינה, את ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּכׁשּמנהיגים

ׁשהאדם ּדבר וכל הּמים, עם לערבן טרּופֹות ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָּביצים

:ּבבז אֹו ּבאצּבע, מהּפכֹו יפה יפה לערב ְְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָרֹוצה

L„˜ ¯B‰Ë ÁlÓÓ.,יהיה וטהֹור יהיה, ממּלח ¿À»»…∆ְְְְִִֶֶָָֻ

יהיה: B‚Â'(ÂÏ)וקדׁש ‰pnÓ ‰z˙�Â.קטרת היא ְְִֶֶֹ¿»«»ƒ∆»¿ְִֶֹ

ויֹום, יֹום ּבאהלׁשּבכל ׁשהּוא הּפנימי הּמזּבח ׁשעל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

nL‰:מֹועד EÏ „Úe‡ ¯L‡.ּדּבּור מֹועדי ּכל ֵ¬∆ƒ»≈¿»»ֲִֵָ

,ל מקֹום:ׁשאקּבע לאֹותֹו קֹובעם אני ְְְְֲִֶֶַָָ

(ÊÏ)dz�k˙Óa.:סממניה EÏּבמנין ‰È‰z L„˜ ¿«¿À¿»ְְְִֶַַָָ…∆ƒ¿∆¿
'‰Ï.:לׁשמי אּלא ּתעׂשּנה da(ÁÏ)ׁשּלא ÁÈ¯‰Ï. «ְֲִִֶֶֶַָָֹ¿»ƒ«»
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למּדת הּמׁשּבצת לעׂשֹות ּבמּלּואּה ׁשּלּה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָּבּמׁשּבצת

ועביּה: האבן B‚Â'(Â)מֹוׁשב ·ÏŒÌÎÁŒÏk ·Ï·e. ְְֶֶַָָָ¿≈»¬«≈¿
ּבֹו נתּתי אׁשר וכל ׁשּבכם לב חכמי ׁשאר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָועֹוד

צּוית אׁשר ּכל את "ועׂשּו Â‡˙(Ê)":חכמה, ְְֲִִִֵֶָָָָ¿∆
˙„ÚÏ Ô¯‡‰.:העדּות לּוחֹות לצר(Á)‰¯‰h‰. »»…»≈Àְֵֶָֹ«¿…»
זהב ׁשם כט)טהֹורעל È„‚a(È):(מנחות ˙‡Â ֵַָָָ¿≈ƒ¿≈

„¯O‰.ׁשאי מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי אני אֹומר «¿»ְְְֲִִִִֵֶֶָ

ׁשּנאמר לפי מדּבר, ּכהּנה ׁשּבבגדי לֹומר ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻאפׁשר

ואתּֿבגדי הּכהן לאהרן הּקדׁש "ואתּֿבגדי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹאצלם:

ּבגדי הם הּׂשרד, ּבגדי אּלּו אּלא לכהן", ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבניו

ּבפרׁשת האמּורים ׁשני, ותֹולעת והארּגמן ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּתכלת

ד)מּסעֹות "ונתנּו(במדבר ּתכלת", ּבגד עליו "ונתנּו : ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָ

ּתֹולעת ּבגד עליהם "ונתנּו ארּגמן", ּבגד ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעליו

ׁשּנאמר ּדברי, ונראין לט)ׁשני". "ּומן(לקמן : ְְְֱִִִִֶֶַַָָ

ׂשרד ּבגדי עׂשּו הּׁשני ותֹולעת והארּגמן ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּתכלת

ּבבגדי ואם עּמהם. ׁשׁש הזּכר ולא ּבּקדׁש", ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻלׁשרת

אֹו ארּגמן, מהם ּבאחד מצינּו לא מדּבר, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻּכהּנה

ׁשׁש: ּבלא ׁשני ‰O¯„ּתֹולעת È„‚a.מפרׁשים יׁש ְִֵַַָֹƒ¿≈«¿»ְְִֵָ

ׁשּמּוׁשא', 'לבּוׁשי ּכתרּגּומֹו וׁשרּות, עבֹודה ְְְְְֲִֵֵַָָלׁשֹון

לׁשֹון ׁשהּוא אֹומר ואני ּבּמקרא, ּדמיֹון לֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָואין

"מכּבר", ׁשל ותרּגּום "קלעים" ׁשל ּכּתרּגּום ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָארּמי

נקבים, נקבים עׂשּויים ּבמחט, ארּוגים ְְְֲֲִִִִֶַַָָָׁשהיּו

ּבלע"ז: ‰ÌÈnq(È‡)לצידי"ן ˙¯Ë˜Œ˙‡Â ְַַ¿∆¿…∆««ƒ
L„wÏ.קדׁש:לצר ׁשהּוא ההיכל הקטרת «…∆ְְֵֶֶֶַַַָָֹֹ
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ּכמֹו אמנּות, מ)לׁשֹון חכם",(ישעיה "חרׁש : ְְֳָָָָָ

קרּוי אבנים ׁשאמן ּבפרּוׁשן, וׁשּנה ּפרׁש ְְְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָואּונקלֹוס

נּגר קרּוי עץ וחרׁש להֹוׁשיבּה.lÓÏ‡˙:אמן, ְֳֵַַָָָָ¿«…ְִָ

למּדת הּמׁשּבצת לעׂשֹות ּבמּלּואּה ׁשּלּה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָּבּמׁשּבצת

ועביּה: האבן B‚Â'(Â)מֹוׁשב ·ÏŒÌÎÁŒÏk ·Ï·e. ְְֶֶַָָָ¿≈»¬«≈¿
ּבֹו נתּתי אׁשר וכל ׁשּבכם לב חכמי ׁשאר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָועֹוד

צּוית אׁשר ּכל את "ועׂשּו Â‡˙(Ê)":חכמה, ְְֲִִִֵֶָָָָ¿∆
˙„ÚÏ Ô¯‡‰.:העדּות לּוחֹות לצר(Á)‰¯‰h‰. »»…»≈Àְֵֶָֹ«¿…»
זהב ׁשם כט)טהֹורעל È„‚a(È):(מנחות ˙‡Â ֵַָָָ¿≈ƒ¿≈

„¯O‰.ׁשאי מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי אני אֹומר «¿»ְְְֲִִִִֵֶֶָ

ׁשּנאמר לפי מדּבר, ּכהּנה ׁשּבבגדי לֹומר ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻאפׁשר

ואתּֿבגדי הּכהן לאהרן הּקדׁש "ואתּֿבגדי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹאצלם:

ּבגדי הם הּׂשרד, ּבגדי אּלּו אּלא לכהן", ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבניו

ּבפרׁשת האמּורים ׁשני, ותֹולעת והארּגמן ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּתכלת

ד)מּסעֹות "ונתנּו(במדבר ּתכלת", ּבגד עליו "ונתנּו : ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָ

ּתֹולעת ּבגד עליהם "ונתנּו ארּגמן", ּבגד ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעליו

ׁשּנאמר ּדברי, ונראין לט)ׁשני". "ּומן(לקמן : ְְְֱִִִִֶֶַַָָ

ׂשרד ּבגדי עׂשּו הּׁשני ותֹולעת והארּגמן ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּתכלת

ּבבגדי ואם עּמהם. ׁשׁש הזּכר ולא ּבּקדׁש", ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻלׁשרת

אֹו ארּגמן, מהם ּבאחד מצינּו לא מדּבר, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻּכהּנה

ׁשׁש: ּבלא ׁשני ‰O¯„ּתֹולעת È„‚a.מפרׁשים יׁש ְִֵַַָֹƒ¿≈«¿»ְְִֵָ

ׁשּמּוׁשא', 'לבּוׁשי ּכתרּגּומֹו וׁשרּות, עבֹודה ְְְְְֲִֵֵַָָלׁשֹון

לׁשֹון ׁשהּוא אֹומר ואני ּבּמקרא, ּדמיֹון לֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָואין

"מכּבר", ׁשל ותרּגּום "קלעים" ׁשל ּכּתרּגּום ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָארּמי

נקבים, נקבים עׂשּויים ּבמחט, ארּוגים ְְְֲֲִִִִֶַַָָָׁשהיּו

ּבלע"ז: ‰ÌÈnq(È‡)לצידי"ן ˙¯Ë˜Œ˙‡Â ְַַ¿∆¿…∆««ƒ
L„wÏ.קדׁש:לצר ׁשהּוא ההיכל הקטרת «…∆ְְֵֶֶֶַַַָָֹֹ
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eùré Eúéeö-øLài''yx:ôáé-ìà ýåýé øîàiå £¤¦¦¦−©«£«Ÿ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤
:øîàl äLîâéìàøNé éða-ìà øac äzàå ¤¬¥«Ÿ§©º̈©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ

àåä úBà ék eøîLz éúúaL-úà Cà øîàì¥½Ÿ©¬¤©§Ÿ©−¦§®Ÿ¦Á¸¦¹
ýåýé éðà ék úrãì íëéúøãì íëéðéáe éðéa¥¦³¥«¥¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−

íëLc÷îi''yx:ãéék úaMä-úà ízøîLe §©¦§¤«§©§¤Æ¤©©½̈¦²
ék úîeé úBî äéììçî íëì àåä Lã÷¬Ÿ¤¦−¨¤®§©«£¤̧¨Æ´½̈¦À
àåää Lôpä äúøëðå äëàìî dá äNòä-ìk̈¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

äénr áøwîi''yx:åèäëàìî äNré íéîé úLL ¦¤¬¤©¤«¨¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼
ýåýéì Lã÷ ïBúaL úaL éréáMä íBiáe©´©§¦¦À©©¯©¨²−Ÿ¤©«Ÿ̈®
úBî úaMä íBéa äëàìî äNòä-ìk̈¨«Ÿ¤¯§¨¨²§¬©©−̈¬

úîeéi''yx:æèúaMä-úà ìûøNé-éðá eøîLå ¨«§¨«§¬§¥«¦§¨¥−¤©©¨®
:íìBò úéøa íúøãì úaMä-úà úBùrì©«£¯Ÿ¤©©¨²§«ŸŸ−̈§¦¬¨«

æéíìòì àåä úBà ìàøNé éða ïéáe éðéa¥¦À¥Æ§¥´¦§¨¥½¬¦−§Ÿ¨®
-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé úLL-ék¦¥´¤¨¦À¨¨³§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦§¤

Lôpiå úáL éréáMä íBiáe õøàäi''yx:ñéðù ¨½̈¤©Æ©§¦¦½¨©−©¦¨©«
çéúçì úãrä úçì éðL éðéñ øäa Bzà øaãì Búlëk äLî-ìà ïziå©¦¥´¤¤À§©ŸÆ§©¥³¦Æ§©´¦©½§¥−ª´Ÿ¨«¥ª®ª´Ÿ

ÓÈÓÏ¯:יב ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

Ï‡¯NÈיג È�a ÌÚ ÏlÓ z‡Â¿«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÈÏ Èc ‡iaL ÈÓBÈ ˙È Ì¯a ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿«»≈««»ƒƒ

È¯ÓÈÓ ÔÈa ‡È‰ ˙‡ È¯‡ Ôe¯hzƒ¿¬≈«ƒ≈≈¿ƒ

‡�‡ È¯‡ ÚcÓÏ ÔBÎÈ¯„Ï ÔBÎÈ�È·e≈≈¿»≈¿ƒ«¬≈¬»

:ÔBÎLc˜Ó ÈÈיד˙È Ôe¯h˙Â ¿»¿«ƒ¿¿ƒ¿»

ÔBÎÏ ‡È‰ ‡L„e˜ È¯‡ ‡˙aL«¿»¬≈¿»ƒ¿

È¯‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ dpÏlÁÓ¿«¿ƒ«ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬≈

ÈˆzLÈÂ ‡„È·Ú da „aÚÈc Ïk»¿«¿∆«ƒƒ»¿ƒ¿≈≈

:dnÚ BbÓ ‡e‰‰ ‡L�‡טו‡zL ¬»»«ƒ«≈ƒ»

‡ÓBÈ·e ‡„È·Ú „·Ú˙È ÔÈÓBÈƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿»

‡L„e˜ ‡˙aL ˙·L ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿««»»¿»

‡ÓBÈa ‡z„·Ú „aÚÈc Ïk ÈÈ Ì„√̃»¿»»¿«¿≈ƒƒ¿»¿»

:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡˙aL„¿«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

aL˙‡טז ˙È Ï‡¯NÈ È�a Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿»

ÌÈ˜ ÔB‰È¯„Ï ‡˙aL ˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»«¿»¿»≈¿«

:ÌÏÚיזÈ�a ÔÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa »»≈≈¿ƒ≈¿≈

‡zL È¯‡ ÌÏÚÏ ‡È‰ ˙‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«ƒ¿»»¬≈ƒ»

‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡iÓL ˙È ÈÈ „·Ú ÔÈÓBÈƒ¬«¿»»¿«»¿»«¿»

:Á�Â ˙·L ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»¿«¿»

ÏlÓÏ‡יח ÈˆÈL „k ‰LÓÏ ·‰ÈÂƒ«¿…∆«≈≈¿«»»

ÈÁeÏ ÔÈ¯z È�ÈÒ„ ‡¯eËa dnÚƒ≈¿»¿ƒ«¿≈≈

é"ùø

(‚È)Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡ ¯ac ‰z‡Â.על אף ואּתה, ¿«»«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְַַַָ

הּמׁשּכן, מלאכת על לצּוֹותם ׁשהפקדּתי אלּפי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָ

מלאכה: אֹותּה מּפני הּׁשּבת את לדחֹות ּבעיני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיקל

e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡ C‡.רדּופין ׁשּתהיּו ּפי על אף «∆«¿…«ƒ¿…ְְִִִֶַַ

מּפניה. ּתּדחה אל ׁשּבת הּמלאכה, ּבזריזּות ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָּוזריזין

מּמלאכת ׁשּבת למעט מעּוטין, ורּקין אּכין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּכל

ÌÎÈ�È·eהמׁשּכן: È�Èa ‡Â‰ ˙B‡ Èk.גדּולה אֹות ְִַָƒƒ≈ƒ≈≈∆ְָ

יֹום את לכם ּבהנחילי ּבכם ׁשּבחרּתי ּבינינּו, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהיא

למנּוחה: ה'.Ú„Ï˙מנּוחתי אני "ּכי ּבּה, האּמֹות ְְִִָָ»««ֲִִָָֻ

ÓeÈ˙(È„)":מקּדׁשכם ˙BÓ.עדים יׁש אם ְְִֶַ»ִִֵֵ

התראה:.Î�Â¯˙‰והתראה: הּנֹוהג.ÈÏlÁÓ‰ּבלא ְְַָָ¿ƒ¿¿»ְְַָָֹ¿«¿∆»ֵַ

ּבקדּׁשתּה: חֹול ÔB˙aL(ÂË)ּבּה ˙aL.מנּוחת ְִָָָֻ«««»ְַ

עראי: מנּוחת ולא ÔB˙aL(מרּגֹוע, ˙aL.לכ ְְְֲַַַָֹ«««»ְָ

אפּלּו מלאכה, ּבכל ׁשאסּור לֹומר הּכתּוב, ְְְֲִֶַַָָָָָָּכפלֹו

ּבֹו: ׁשּנאמר הּכּפּורים, יֹום וכן נפׁש, (ויקראאכל ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַֹ

מלאכה,כג) ּבכל אסּור לכם", היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת :ְְִֶַַַָָָָָָ

הראׁשֹון "ּבּיֹום אם: ּכי ּבֹו נאמר לא טֹוב יֹום ֱֲִִִֶַַָָֹאבל

ׁשּבתֹון" הּׁשמיני ּובּיֹום ּבכל(שם)ׁשּבתֹון אסּורים , ְְֲִִִַַַַָָָ

נפׁש): אכל ּבמלאכת ּומּתרים עבֹודה, ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶָָֹֻמלאכת

'‰Ï L„˜.:ּובמצותי לׁשמי קדּׁשתּה ׁשמירת …∆«ְְְְְִִִִִַָָָֻ

(ÊÈ)LÙpiÂ.הּוא נֹופׁש לׁשֹון וכל 'ונח', ּכתרּגּומֹו «ƒ»«ְְְְְֶַָָ

מּטרח ּבהרּגיעֹו ּונׁשימתֹו נפׁשֹו ׁשּמׁשיב נפׁש, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹלׁשֹון

ּבֹו ׁשּכתּוב ּומי מ)הּמלאכה, ולא(ישעיה ייעף "לא : ְְִִֶַַָָָֹֹ

ּפעלֹו וכל מנּוחהייגע" הכּתיב לעצמֹו,ּבמאמר, ְְְְְְֲֳִִִַַָָָָָ

לׁשמע: יכלה ּׁשהיא מה האזן ÔziÂ(ÁÈ)לׂשּבר ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ«ƒ≈
'B‚Â ‰LÓ Ï‡.מעׂשה ּבּתֹורה, ּומאחר מקּדם אין ∆…∆¿ְְֲֵֵַַָָָֻֻ
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íéýìû òaöàa íéáúk ïáài''yx:áìààøiå ¤½¤§ª¦−§¤§©¬¡Ÿ¦«©©´§
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ÔÈ·È˙k ‡�·‡ ÈÁeÏ ‡˙e„‰Ò«¬»≈«¿»¿ƒƒ

:ÈÈ„ ‡Úaˆ‡aאÈ¯‡ ‡nÚ ‡ÊÁÂ ¿∆¿¿»«¿»«¬»«»¬≈

‡¯eË ÔÓ ˙ÁÓÏ ‰LÓ ¯ÁB‡«…∆¿≈«ƒ»

e¯Ó‡Â Ô¯‰‡ ÏÚ ‡nÚ L�k˙‡Â¿ƒ¿¿≈«»««¬…«¬»

ÔeÎ‰Èc ÔÏÁ„ ‡�Ï „·Ú Ìe˜ dÏ≈ƒ∆»»«¬»ƒ¿»

Èc ‡¯·‚ ‰LÓ ÔÈ„ È¯‡ ‡�Ó„√̃»»»¬≈≈…∆«¿»ƒ

‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡�˜q‡«¿»»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»

:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡�Ú„Èב¯Ó‡Â ¿«¿»»¬»≈«¬«

‡·‰„„ ÈL„˜ e˜È¯t Ô¯‰‡ ÔB‰Ï¿«¬…¿ƒ»»≈¿«¬»

ÔBÎÈ�a ÔBÎÈL� È�„e‡a Ècƒ¿¿≈¿≈¿≈

:È˙ÂÏ ei˙È‡Â ÔBÎÈ˙�·e¿»≈¿«¿ƒ¿»ƒ

˜„ÈLג ˙È ‡nÚ Ïk e˜È¯t˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ»«»»»»≈

é"ùø

היה, רּבים ימים הּמׁשּכן מלאכת לצּוּוי קֹודם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהעגל

ּוביֹום הּלּוחֹות, נׁשּתּברּו ּבתּמּוז ּבי"ז ְְְְְֲִֵֶַַַׁשהרי

ליׂשראל, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתרּצה ְְְִִִִֵַַַָָָָהּכּפּורים

ּבאחד והּוקם הּמׁשּכן ּבנדבת התחילּו ְְְְְְְֳִִִִֶַַַָָָָּולמחרת

וצּוּוי ּכּסדר, הּכל ּדלמא טּובא, עּיּון צרי) ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּבניסן.

ימים ּבארּבעים היה למׁשה הּוא ּברּו ְְְִִֶַַָָָָָָֹהּקדֹוׁש

מההר רדּתֹו וקדם העגל, עׂשֹותם טרם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹהראׁשֹונים,

צּוּוי ליׂשראל הּגיד לא ּומׁשה העגל, את ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹעׂשּו

יׂשראל ׁשהיּו הּכּפּורים, יֹום למחרת עד ְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָהּמׁשּכן

ּב'זהר' ּבהדיא הּוא וכן הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש ְְְְְְִֵֶַַָָָֹֻמרּצים

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבצּוּוי ּכן, על אׁשר ְְֲִֵֵֶַַַַָָ"וּיקהל".

ּכמֹו ערבֿרב, ּגם ּדהינּו איׁש", ּכל "מאת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָּכתיב:

איׁש", "איׁש לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְִִִִֵֶַָָָָׁשּדרׁשּו

"קחּו ליׂשראל אמר ּבּצּוּוי ּומׁשה וכּו'. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹמלּמד

ּגרמּו ׁשהם לפי מערבֿרב, ולא ּדיקא, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמאּתכם"

להבין): וקל חסר,.B˙lÎkּבנזקין, ּכתיב ּככּלתֹו ְְְִִִַָָ¿«…ְְִֵַָָ

היה ׁשּלא לחתן, ּככּלה ּבמּתנה ּתֹורה לֹו ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשּנמסרה

ללמד מהיכל אחר: ּדבר ּכזה. מּועט ּבזמן ּכּלּה ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻ

ּבספר האמּורים הן קּׁשּוטין, בכ"ד מתקּׁשטת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָּכּלה

ּבכ"ד ּבקי להיֹות צרי חכם ּתלמיד אף ְְְְְִִִִַַַָָָָָיׁשעיה,

‡Bzספרים: ¯a„Ï.ׁשּב"ואּלה והּמׁשּפטים החּקים ְִָ¿«≈ƒְְְְִִִֵֶֶַַָֻ

‡Bzהּמׁשּפטים": ¯a„Ï.ׁשֹומע מׁשה ׁשהיה מלּמד ְִִַָ¿«≈ƒְֵֵֶֶַַָָֹ

וׁשֹונין וחֹוזרין הּגבּורה, ׁשניהםמּפי ההלכה את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

ּכתיב,.ÁÏ˙יחד: ׁשוֹות:לחת ׁשּתיהן ׁשהיּו ַַÀ…ְְִֵֶֶַָָֻ

(‡)‰LÓ LL· Èk.:וכן אחּור, לׁשֹון ּכתרּגּומֹו, ƒ…≈…∆ְְְְִֵַ

רכּבֹו" ה)"ּבׁשׁש ּבֹוׁש"(שופטים עד "וּיחילּו (שם, ְִִֵַַָֹ

לסֹוףג') להם: אמר להר, מׁשה ּכׁשעלה ּכי ,ְְִֶֶֶַָָָָָָֹ

הם ּכסבּורים ׁשעֹות. ו' ּבתֹו ּבא, אני יֹום ְְְֲִִִִֵַָָָארּבעים

להם אמר והּוא הּוא, הּמנין מן ׁשעלה יֹום ְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשאֹותֹו

לילֹו אין עלּיתֹו ויֹום עּמֹו, ולילֹו יֹום מ' ְְְֲִִִֵֵֵֵָׁשלמים,

ּבי"ז מ' יֹום נמצא עלה, ּבסיון ּבז' ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶָָָָעּמֹו,

והראה העֹולם את וערּבב הּׂשטן ּבא ּבט"ז ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָּבתּמּוז,

מת וּדאי לֹומר: וערּבּוביא, ואפלה חׁש ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹּדמּות

מת להם: אמר לעֹולם. ערּבּוביא ּבא לכ ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹמׁשה,

ּבאּו ׁשּכבר ּכדאיתאמׁשה, וכּו', ּבא ולא ׁשעֹות ׁשׁש ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹ

ׁשּבת פט)ּבמּסכת טעּו.(דף ׁשּלא לֹומר אפׁשר ואי ְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹ

חצֹות, לאחר ּבין חצֹות קדם ּבין הּמעּנן, ּבּיֹום ְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָֹֻאּלא

ׁשּנאמר הּמחרת, יֹום עד מׁשה ירד לא ֱֲֳֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשהרי

עֹולֹות": וּיעלּו מּמחרת eÎÏÈ"וּיׁשּכימּו ¯L‡ ְֲֳִִַַַַָָ¬∆≈¿
.e�È�ÙÏלהם אּוּו הרּבה LÓ‰:אלהּות ‰Ê Èk ¿»≈ְֱִֵֶַָָƒ∆…∆
LÈ‡‰.הּׂשטן להם הראה מׁשה ּדמּות ּכמין »ƒְְְִֶֶֶַָָָָֹ

הׁשמים: רקיע ּבאויר אֹותֹו ‰e�ÏÚׁשּנֹוׂשאים ¯L‡ ְְֲִִִִֶַַַַָ¬∆∆¡»
.ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Óנעלה אׁשר הּדר לנּו מֹורה והיה ≈∆∆ƒ¿«ƒְֲֲֶֶֶֶֶַַָָָ

לפנינּו: ילכּו אׁשר לאלהּות אנּו צריכין עּתה, ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבּה.

(·)ÌÎÈL� È�Ê‡a.הּנׁשים' ּבלּבֹו: אהרן אמר ¿»¿≈¿≈∆ְֲִִַַַָָֹ

הּדבר יתעּכב ׁשּמא הן, ּבתכׁשיטיהן חסים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהילדים

מעל ּופרקּו המּתינּו לא והם מׁשה', יבא ּכ ְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹֹּובתֹו

ּכמֹו.e˜¯tעצמן: ליחיד, 'ּפרק' מּגזרת צּוּוי לׁשֹון ְַָ»¿ְְְְִִִִֵַָָ

:'ּבר' מּגזרת ּפריקת.e˜¯t˙iÂ(‚)'ּברכּו' לׁשֹון ְְִִֵַָָ«ƒ¿»¿ְְִַ

הם נמצאּו מאזניהם, ּכׁשּנטלּום מפרקיםמּׂשא, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
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היה, רּבים ימים הּמׁשּכן מלאכת לצּוּוי קֹודם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהעגל

ּוביֹום הּלּוחֹות, נׁשּתּברּו ּבתּמּוז ּבי"ז ְְְְְֲִֵֶַַַׁשהרי

ליׂשראל, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתרּצה ְְְִִִִֵַַַָָָָהּכּפּורים

ּבאחד והּוקם הּמׁשּכן ּבנדבת התחילּו ְְְְְְְֳִִִִֶַַַָָָָּולמחרת

וצּוּוי ּכּסדר, הּכל ּדלמא טּובא, עּיּון צרי) ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּבניסן.

ימים ּבארּבעים היה למׁשה הּוא ּברּו ְְְִִֶַַָָָָָָֹהּקדֹוׁש

מההר רדּתֹו וקדם העגל, עׂשֹותם טרם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹהראׁשֹונים,

צּוּוי ליׂשראל הּגיד לא ּומׁשה העגל, את ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹעׂשּו

יׂשראל ׁשהיּו הּכּפּורים, יֹום למחרת עד ְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָהּמׁשּכן

ּב'זהר' ּבהדיא הּוא וכן הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש ְְְְְְִֵֶַַָָָֹֻמרּצים

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבצּוּוי ּכן, על אׁשר ְְֲִֵֵֶַַַַָָ"וּיקהל".

ּכמֹו ערבֿרב, ּגם ּדהינּו איׁש", ּכל "מאת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָּכתיב:

איׁש", "איׁש לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ְְְִִִִֵֶַָָָָׁשּדרׁשּו

"קחּו ליׂשראל אמר ּבּצּוּוי ּומׁשה וכּו'. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹמלּמד

ּגרמּו ׁשהם לפי מערבֿרב, ולא ּדיקא, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמאּתכם"

להבין): וקל חסר,.B˙lÎkּבנזקין, ּכתיב ּככּלתֹו ְְְִִִַָָ¿«…ְְִֵַָָ

היה ׁשּלא לחתן, ּככּלה ּבמּתנה ּתֹורה לֹו ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשּנמסרה

ללמד מהיכל אחר: ּדבר ּכזה. מּועט ּבזמן ּכּלּה ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻ

ּבספר האמּורים הן קּׁשּוטין, בכ"ד מתקּׁשטת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָּכּלה

ּבכ"ד ּבקי להיֹות צרי חכם ּתלמיד אף ְְְְְִִִִַַַָָָָָיׁשעיה,

‡Bzספרים: ¯a„Ï.ׁשּב"ואּלה והּמׁשּפטים החּקים ְִָ¿«≈ƒְְְְִִִֵֶֶַַָֻ

‡Bzהּמׁשּפטים": ¯a„Ï.ׁשֹומע מׁשה ׁשהיה מלּמד ְִִַָ¿«≈ƒְֵֵֶֶַַָָֹ

וׁשֹונין וחֹוזרין הּגבּורה, ׁשניהםמּפי ההלכה את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

ּכתיב,.ÁÏ˙יחד: ׁשוֹות:לחת ׁשּתיהן ׁשהיּו ַַÀ…ְְִֵֶֶַָָֻ

(‡)‰LÓ LL· Èk.:וכן אחּור, לׁשֹון ּכתרּגּומֹו, ƒ…≈…∆ְְְְִֵַ

רכּבֹו" ה)"ּבׁשׁש ּבֹוׁש"(שופטים עד "וּיחילּו (שם, ְִִֵַַָֹ

לסֹוףג') להם: אמר להר, מׁשה ּכׁשעלה ּכי ,ְְִֶֶֶַָָָָָָֹ

הם ּכסבּורים ׁשעֹות. ו' ּבתֹו ּבא, אני יֹום ְְְֲִִִִֵַָָָארּבעים

להם אמר והּוא הּוא, הּמנין מן ׁשעלה יֹום ְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשאֹותֹו

לילֹו אין עלּיתֹו ויֹום עּמֹו, ולילֹו יֹום מ' ְְְֲִִִֵֵֵֵָׁשלמים,

ּבי"ז מ' יֹום נמצא עלה, ּבסיון ּבז' ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶָָָָעּמֹו,

והראה העֹולם את וערּבב הּׂשטן ּבא ּבט"ז ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָּבתּמּוז,

מת וּדאי לֹומר: וערּבּוביא, ואפלה חׁש ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹּדמּות

מת להם: אמר לעֹולם. ערּבּוביא ּבא לכ ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹמׁשה,

ּבאּו ׁשּכבר ּכדאיתאמׁשה, וכּו', ּבא ולא ׁשעֹות ׁשׁש ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹ

ׁשּבת פט)ּבמּסכת טעּו.(דף ׁשּלא לֹומר אפׁשר ואי ְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹ

חצֹות, לאחר ּבין חצֹות קדם ּבין הּמעּנן, ּבּיֹום ְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָֹֻאּלא

ׁשּנאמר הּמחרת, יֹום עד מׁשה ירד לא ֱֲֳֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשהרי

עֹולֹות": וּיעלּו מּמחרת eÎÏÈ"וּיׁשּכימּו ¯L‡ ְֲֳִִַַַַָָ¬∆≈¿
.e�È�ÙÏלהם אּוּו הרּבה LÓ‰:אלהּות ‰Ê Èk ¿»≈ְֱִֵֶַָָƒ∆…∆
LÈ‡‰.הּׂשטן להם הראה מׁשה ּדמּות ּכמין »ƒְְְִֶֶֶַָָָָֹ

הׁשמים: רקיע ּבאויר אֹותֹו ‰e�ÏÚׁשּנֹוׂשאים ¯L‡ ְְֲִִִִֶַַַַָ¬∆∆¡»
.ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Óנעלה אׁשר הּדר לנּו מֹורה והיה ≈∆∆ƒ¿«ƒְֲֲֶֶֶֶֶַַָָָ

לפנינּו: ילכּו אׁשר לאלהּות אנּו צריכין עּתה, ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבּה.

(·)ÌÎÈL� È�Ê‡a.הּנׁשים' ּבלּבֹו: אהרן אמר ¿»¿≈¿≈∆ְֲִִַַַָָֹ

הּדבר יתעּכב ׁשּמא הן, ּבתכׁשיטיהן חסים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהילדים

מעל ּופרקּו המּתינּו לא והם מׁשה', יבא ּכ ְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹֹּובתֹו

ּכמֹו.e˜¯tעצמן: ליחיד, 'ּפרק' מּגזרת צּוּוי לׁשֹון ְַָ»¿ְְְְִִִִֵַָָ

:'ּבר' מּגזרת ּפריקת.e˜¯t˙iÂ(‚)'ּברכּו' לׁשֹון ְְִִֵַָָ«ƒ¿»¿ְְִַ

הם נמצאּו מאזניהם, ּכׁשּנטלּום מפרקיםמּׂשא, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
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ּבלע"ז: דיׁשקריי"ר �ÈÓÊמּנזמיהם, ּכמֹו.‡˙ ְְִִֵֶַַ∆ƒ¿≈ְ

ּכמֹו ט)מּנזמי, מן(לעיל העיר", את "ּכצאתי : ְְְִִִִִֵֵֶָ

Ë¯Áa(„)העיר: B˙‡ ¯ˆiÂ.ּבׁשני לתרּגמֹו יׁש ִָ«»«…«∆∆ְְְְִֵֵַ

לׁשֹון - ּבחרט קׁשירה, לׁשֹון וּיצר האחד: ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָּפנים,

ּכמֹו ג)סּודר, והחריטים",(ישעיה "והּמטּפחֹות : ְְְְֲִִִַָָָ

ה) ב חרטים",(מלכים ּבׁשני ּכסף ּכּכרים "וּיצר :ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָ

אמנּות ּכלי – ּבחרט צּורה. לׁשֹון 'וּיצר', ְְְֳִִֵֶֶַַַַָָָוהּׁשני:

ּכעט ּבזהב, צּורֹות ּבֹו וחֹורטין ׁשחֹורצין ְְְְְְִִִֵֶַָָהּצֹורפין

ּכמֹו ּופנקסין, ּבלּוחֹות אֹותּיֹות החֹורט (ישעיהסֹופר ְְְִִִֵֵַָ

ׁשּתרּגםח) וזהּו אנֹוׁש", ּבחרט עליו "ּוכתב :ְְְְֱִֵֶֶֶֶָָֹ

ּכלי הּוא זּיּוף, לׁשֹון ּבזיפא', יתּה 'וצר ְְְְְְִִִֵַָָאּונקלֹוס:

ׁשּקֹורין ּוׁשקדים, אֹותיֹות ּבזהב ּבֹו ׁשחֹורצין ְְְֳִִִִֵֶֶָָָאמנּות

ידֹו על ּומזּיפין (גראבשטיכל), ניי"ל ְְְִַַַַָּבלע"ז

ÎqÓ‰חֹותמֹות: Ï‚Ú.,ּבּכּור לאּור ׁשהׁשליכֹו ּכיון ָ≈∆«≈»ְִִֵֶַָָ

מּמצרים עּמהם ׁשעלּו ערבֿרב מכּׁשפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבאּו

ׁשם היה מיכה אֹומרים ויׁש ּבכׁשפים. ְְְֲִִִִֵַָָָָָָועׂשאּוהּו

ּדּמּוסי מּתֹו ּבמצרים,ׁשּיצא ּבֹו ׁשּנתמע ּבנין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשֹור! "עלה מׁשה: ּבֹו ׁשּכתב וטס ׁשם ּבידֹו ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָֹוהיה

נילּוס מּתֹו יֹוסף ׁשל ארֹונֹו להעלֹות ׁשֹור!" ְֲֲֲִִֵֵֶַעלה

הּכּור, לתֹו העגלוהׁשליכֹו קא)ויצא :(סנהדרין ְְְְִִֵֶַָָָ

‰ÎqÓ.זהב קנטרין קכ"ה אחר: ּדבר מּתכת. לׁשֹון «≈»ְְִֵֶֶַַַָָָָָ

מּסכה: ׁשל ּבגימטרּיא ּבֹו ‡EÈ‰Ïהיּו ‰l‡.ולא ְְִִֵֶַַָָָ≈∆¡…∆ְֹ

מּמצרים, ׁשעלּו ׁשערבֿרב מּכאן 'אלהינּו', ְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹנאמר

והם אהרן על ׁשּנקהלּו ּכהם ואחר ׁשעׂשאּוהּו, ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ

אחריו: יׂשראל את ‡‰¯Ô(‰)הטעּו ‡¯iÂ.ׁשהיה ְְֲִִֵֶַָָ««¿«¬…ֶָָ

ׁשּנאמר חּיים, רּוח קו)ּבֹו ׁשֹור(תהלים "ּבתבנית : ְְֱִִֶֶַַַַ

עׂשב", ׂשטן,אֹוכל מעׂשה ׁשהצליח היוראה הולא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

לגמרי: לדחֹותם ּפה ÁaÊÓלֹו Ô·iÂ.לדחֹותם: ְְְִֵֶַָ«ƒ∆ƒ¿≈«ְִָ

¯ÁÓ '‰Ï ‚Á ¯Ó‡iÂ.מׁשה יבא ׁשּמא הּיֹום, ולא «…«««»»ְֶֶַָָֹֹֹ

ּבוּיקרא ּומדרׁשֹו ּפׁשּוטֹו. זהּו ׁשּיעבדּוהּו, ְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹקדם

אחֹותֹו ּבן חּור ראה אהרן, ראה הרּבה ּדברים ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹרּבה:

"וּיבן וזהּו והרגּוהּו, מֹוכיחם בינה)ׁשהיה (לשון ְֲִִֶֶֶַַָָָָ

לפניו, מּזבּוח וּיבן לפניו", ואמר,מזּבח ראה ועֹוד ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

ראה ועֹוד ּבהם, ולא הּסרחֹון ּבי ׁשּיּתלה ְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹמּוטב

צרֹור מביא זה הּמזּבח, את ּבֹונים הם אם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָואמר,

ּבבת עׂשּויה מלאכּתן ונמצאת אבן, מביא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָוזה

ּבמלאכּתי, ּומתעּצל אֹותֹו ּבֹונה ׁשאני מּתֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַאחת.

ּבא: מׁשה ּכ ּובין ּכ Ï‰'ּבין ‚Á.היה ּבלּבֹו ֵֵֶָָָֹ««ְִָָ

את ויעבדּו מׁשה ׁשּיבא היה ּבטּוח ְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלּׁשמים,

ׁשּיחטאּו.eÓÈkLiÂ(Â)הּמקֹום: ּכדי זרזם, :הּׂשטן ַָ««¿ƒְְְֵֵֶֶֶַָָָ

˜ÁˆÏ.ׁשּנאמר ּכמֹו עריֹות, ּגלּוי הּזה ּבּמׁשמע יׁש ¿«≈ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָ

לט) ּכמֹו(בראשית ּדמים, ּוׁשפיכּות ּבי", "לצחק :ְְְִִִֶַָ

ב)ׁשּנאמר ב ויׂשחקּו(שמואל הּנערים נא "יקּומּו : ְֱֲִִֶֶַַַָָָ

חּור: נהרג ּכאן אף לׁשֹון.a„ÈÂ¯(Ê)לפנינּו", ְֱֵֶַַָָ«¿«≈ְ

ּכמֹוקׁשי מב)הּוא, קׁשֹות"(בראשית אּתם "וידּבר :: ְְִִֵַַָָֹ

„¯ŒCÏ.(לב ּגדּלה(ברכות ל נתּתי לא ,מּגדּלת רד ∆≈ְְְְִִֵַָָָֹֻֻ
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„aÚÓÏ ‡zÏlÓc ‡˙LÈa ÔÓƒƒ»»¿«∆¿»¿∆¿«

:CnÚÏיגÌ‰¯·‡Ï ¯k„‡ ¿«»ƒ¿«¿«¿»»

Èc CÈc·Ú Ï‡¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿»ƒ

‡zÏlÓe C¯ÓÈÓa ÔB‰Ï ‡zÓi«̃∆¿»¿¿≈¿»«∆¿»

é"ùø

ּבית מּפי מׁשה נתנּדה ׁשעה, ּבאֹותּה ּבׁשבילם. ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹאּלא

מעלה: ׁשל EnÚּדין ˙ÁL.,נאמר לא העם ׁשחת ְִֶַָƒ≈«¿ֱִֵֶַָָֹ

ולא וגּירּתם מעצמ ׁשּקּבלּת ערבֿרב ,עּמ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא

הם ּבּׁשכינה, ּגרים ׁשּיּדבקּו טֹוב ואמרּת ּבי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָנמלכּת

והׁשחיתּו: קׁשי.˜Û¯ÚŒ‰L(Ë)ׁשחתּו מחזירין ְְֲִִִ¿≈…∆ְֲִִִַ

לׁשמע: ּוממאנים מֹוכיחיהם לנגד ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹערּפם

(È)Èl ‰ÁÈp‰.מׁשה ׁשהתּפּלל ׁשמענּו לא עדין «ƒ»ƒְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹ

ּפתח ּכאן אּלא לי"? "הּניחה אֹומר: והּוא ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָעליהם

יתּפּלל ׁשאם ּבֹו ּתלּוי ׁשהּדבר והֹודיעֹו ּפתח ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָלֹו

יכּלם לא רבה)עליהם B‚Â'(È‡):(שמות '‰ ‰ÓÏ. ְֲֵֵֶַֹ»»¿
ּבגּבֹור: ּגּבֹור ּבחכם, חכם אּלא מתקּנא ְְְְִִִֵֶַָָָָָּכלּום

(·È)ÌÁp‰Â.להטיב אחרת מחׁשבה התעּׁשת ¿ƒ»≈ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ

להם:.Ú¯‰ŒÏÚ‰להם: חׁשבּת ÎÊ¯(È‚)אׁשר ֶָ«»»»ְֲֶֶַָָָ¿…
Ì‰¯·‡Ï.(רבה עׂשרת(שמות על עברּו 'אם : ¿«¿»»ְֲִֶֶַָ

נסיֹונֹות ּבעׂשר נתנּסה אביהם אברהם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָהּדּברֹות,

ּבעׂשר: עׂשר ויצאּו לֹו, ּתנהּו ׂשכרֹו. קּבל לא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹועדין

Ï‡¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï.(רבה אם(שמות ¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ִ

לאברהם זכר הם, להּׂשרףלׂשרפה עצמֹו ׁשּמסר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשּפׁשט ליצחק זכר להרגה, אם ּכׂשּדים. ּבאּור ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹעלי

לחרן. ׁשּגלה ליעקב זכר לגלּות, אם לעקדה. ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹֹצּוארֹו

לי אֹומר אּתה מה ּבזכּותן, נּצֹולין אינן ְְִִִִִֵֵַָָָָואם

רגלים ג' ׁשל ּכּסא ואם ּגדֹול"? לגֹוי אֹות ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ"ואעׂשה

לכּסא וחמר קל ,ּכעס ּבׁשעת לפני עֹומד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאינֹו

אחד רגל לב)ׁשל Ca:(ברכות Ì‰Ï zÚaL� ¯L‡. ֶֶֶֶָ¬∆ƒ¿«¿»»∆»
ולא ּבּׁשמים לא ּכלה, ׁשהּוא ּבדבר להם נׁשּבעּת ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹלא

ׁשאּתה ,ּב אּלא ּבגבעֹות, ולא בהרים לא ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּבארץ,

ׁשּנאמר לעֹולם, קּימת ּוׁשבּועת כבקּים (בראשית ְְְֱֶֶֶֶַַַָָָ

נאמרטז) ּוליצחק ה'", נאם נׁשּבעּתי "ּבי כו: (שם ְְְְְֱִִִִֶַַָֻ



�� `yz ikalipy mei qelwpe`

íéøöîi''yx:çíúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ ¦§¨«¦¨´©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´¦¦¦½
Bì-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqî ìâr íäì eùr̈´Ÿ¨¤½¥−¤©¥®̈©¦§©«£Æ©¦§§½

éäìà älà eøîàiåEeìrä øLà ìàøNé E ©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−
:íéøöî õøàîèäLî-ìà ýåýé øîàiå ¥¤¬¤¦§¨«¦©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®

óøò-äL÷-ír äpäå äfä írä-úà éúéàø̈¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½§¦¥¬©§¥−Ÿ¤
àeäi''yx:éíäá étà-øçéå él äçépä äzrå «§©¨Æ©¦´¨¦½§¦«©©¦¬¨¤−

ìBãb éBâì EúBà äNràå ílëàåi''yx:àéìçéå ©«£©¥®§¤«¡¤¬«§−§¬¨«©§©´
ýåýé äîì øîàiå åéäìà ýåýé éðt-úà äLî¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤¨¨³§Ÿ̈Æ

úàöBä øLà Enra Età äøçéõøàî ¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ¥¤´¤
ä÷æç ãéáe ìBãb çëa íéøöîi''yx:áéänì ¦§©½¦§¬Ÿ©¨−§¨¬£¨¨«Á̈¨Á

âøäì íàéöBä ärøa øîàì íéøöî eøîàé«Ÿ§¸¦§©¹¦¥ÀŸ§¨¨³«¦¨Æ©«£³Ÿ
áeL äîãàä éðt ìrî íúlëìe íéøäa íúàŸ¨Æ¤«¨¦½§©̧Ÿ½̈¥©−§¥´¨«£¨¨®µ

Enrì ärøä-ìr íçpäå Età ïBøçîi''yx: ¥«£´©¤½§¦¨¥¬©¨«¨−̈§©¤«
âééãár ìûøNéìe ÷çöéì íäøáàì øëæøLà E §¿Ÿ§©§¨¨Á§¦§¨̧§¦§¨¥¹£¨¤À£¤̧

äaøà íäìà øaãzå Ca íäì zraLð¦§©´§¨¨¤»¨¼©§©¥´£¥¤½©§¤Æ

:ÌÈ¯ˆÓ„חÔÓ ÚÈ¯Ùa eËÒ ¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ

ÔB‰Ï e„·Ú Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯B‡¿»ƒ«∆¿ƒ¬»¿

dÏ eÁa„Â dÏ e„È‚Òe ‡ÎzÓ Ï‚Ú≈««¿»¿ƒ≈¿«»≈

Èc Ï‡¯NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ e¯Ó‡Â«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ce˜q‡«¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

˜„ÈÓט ÈÏb ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈√»«

Ï„˜ ÈL˜ ‡nÚ ‡‰Â ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈¿»«»¿≈¿«

:‡e‰יÔÓ C˙eÚa Áp‰ ÔÚÎe¿«««»»ƒ

ÔB‰· ÈÊ‚e¯ Û˜˙ÈÂ ÈÓ„√̃»«¿ƒ¿«¿ƒ¿

:ÈbÒ ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ÔepˆÈLÈ‡Â¿≈≈ƒ¿∆¿≈»»¿««ƒ

‡d‰Ïיא ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¡»≈

CnÚa CÊ‚e¯ Û˜˙È ÈÈ ‡ÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»ƒ¿≈¿»¿«»

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜t‡ Ècƒ«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡ÙÈw˙ ‡„È·e ·¯ ÏÈÁaיב‡ÓÏ ¿≈«ƒ»«ƒ»¿»

‡zLÈ·a ¯ÓÈÓÏ È‡¯ˆÓ Ôe¯ÓÈÈ≈¿ƒ¿»≈¿≈«¿ƒ¿»

È�Èa ÔB‰˙È ‡Ïh˜Ï Ôepz˜t‡«∆¿ƒ¿«»»»¿≈≈

Èt‡ ÏÚÓ ÔB‰˙eÈˆÈLÏe ‡i¯eË«»¿≈»¿≈««≈

·È˙‡Â CÊ‚e¯ ÛB˜zÓ ·ez ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿¿»¿»≈

„aÚÓÏ ‡zÏlÓc ‡˙LÈa ÔÓƒƒ»»¿«∆¿»¿∆¿«

:CnÚÏיגÌ‰¯·‡Ï ¯k„‡ ¿«»ƒ¿«¿«¿»»

Èc CÈc·Ú Ï‡¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿»ƒ

‡zÏlÓe C¯ÓÈÓa ÔB‰Ï ‡zÓi«̃∆¿»¿¿≈¿»«∆¿»

é"ùø

ּבית מּפי מׁשה נתנּדה ׁשעה, ּבאֹותּה ּבׁשבילם. ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹאּלא

מעלה: ׁשל EnÚּדין ˙ÁL.,נאמר לא העם ׁשחת ְִֶַָƒ≈«¿ֱִֵֶַָָֹ

ולא וגּירּתם מעצמ ׁשּקּבלּת ערבֿרב ,עּמ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא

הם ּבּׁשכינה, ּגרים ׁשּיּדבקּו טֹוב ואמרּת ּבי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָנמלכּת

והׁשחיתּו: קׁשי.˜Û¯ÚŒ‰L(Ë)ׁשחתּו מחזירין ְְֲִִִ¿≈…∆ְֲִִִַ

לׁשמע: ּוממאנים מֹוכיחיהם לנגד ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹערּפם

(È)Èl ‰ÁÈp‰.מׁשה ׁשהתּפּלל ׁשמענּו לא עדין «ƒ»ƒְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹ

ּפתח ּכאן אּלא לי"? "הּניחה אֹומר: והּוא ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָעליהם

יתּפּלל ׁשאם ּבֹו ּתלּוי ׁשהּדבר והֹודיעֹו ּפתח ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָלֹו

יכּלם לא רבה)עליהם B‚Â'(È‡):(שמות '‰ ‰ÓÏ. ְֲֵֵֶַֹ»»¿
ּבגּבֹור: ּגּבֹור ּבחכם, חכם אּלא מתקּנא ְְְְִִִֵֶַָָָָָּכלּום

(·È)ÌÁp‰Â.להטיב אחרת מחׁשבה התעּׁשת ¿ƒ»≈ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ

להם:.Ú¯‰ŒÏÚ‰להם: חׁשבּת ÎÊ¯(È‚)אׁשר ֶָ«»»»ְֲֶֶַָָָ¿…
Ì‰¯·‡Ï.(רבה עׂשרת(שמות על עברּו 'אם : ¿«¿»»ְֲִֶֶַָ

נסיֹונֹות ּבעׂשר נתנּסה אביהם אברהם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָהּדּברֹות,

ּבעׂשר: עׂשר ויצאּו לֹו, ּתנהּו ׂשכרֹו. קּבל לא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹועדין

Ï‡¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï.(רבה אם(שמות ¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ִ

לאברהם זכר הם, להּׂשרףלׂשרפה עצמֹו ׁשּמסר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשּפׁשט ליצחק זכר להרגה, אם ּכׂשּדים. ּבאּור ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹעלי

לחרן. ׁשּגלה ליעקב זכר לגלּות, אם לעקדה. ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹֹצּוארֹו

לי אֹומר אּתה מה ּבזכּותן, נּצֹולין אינן ְְִִִִִֵֵַָָָָואם

רגלים ג' ׁשל ּכּסא ואם ּגדֹול"? לגֹוי אֹות ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ"ואעׂשה

לכּסא וחמר קל ,ּכעס ּבׁשעת לפני עֹומד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאינֹו

אחד רגל לב)ׁשל Ca:(ברכות Ì‰Ï zÚaL� ¯L‡. ֶֶֶֶָ¬∆ƒ¿«¿»»∆»
ולא ּבּׁשמים לא ּכלה, ׁשהּוא ּבדבר להם נׁשּבעּת ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹלא

ׁשאּתה ,ּב אּלא ּבגבעֹות, ולא בהרים לא ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּבארץ,

ׁשּנאמר לעֹולם, קּימת ּוׁשבּועת כבקּים (בראשית ְְְֱֶֶֶֶַַַָָָ

נאמרטז) ּוליצחק ה'", נאם נׁשּבעּתי "ּבי כו: (שם ְְְְְֱִִִִֶַַָֻ
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õøàä-ìëå íéîMä éáëBëk íërøæ-úà¤©§£¤½§«§¥−©¨¨®¦§¨¨¨̧¤
eìçðå íërøæì ïzà ézøîà øLà úàfä©¹Ÿ£¤´¨©À§¦¤¥Æ§©§£¤½§¨«£−

íìòìi''yx:ãéøLà ärøä-ìr ýåýé íçpiå §Ÿ¨«©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈£¤¬
:Bnrì úBùrì øacôåèäLî ãøiå ïôiå ¦¤−©«£¬Ÿ§©«©¦¹¤©¥³¤¤Æ

íéáúk úçì Bãéa úãrä úçì éðLe øää-ïî¦¨½̈§¥²ª¬Ÿ¨«¥ª−§¨®ªÀŸ§ª¦Æ
íéáúk íä äfîe äfî íäéøár éðMîi''yx: ¦§¥´¤§¥¤½¦¤¬¦¤−¥¬§ª¦«

æèázënäå änä íéýìû äNrî úçläå§©̧ª½Ÿ©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨§©¦§À̈
úçlä-ìr úeøç àeä íéýìû ázëîi''yx: ¦§©³¡Ÿ¦Æ½¨−©©ª«Ÿ

æéøîàiå äòøa írä ìB÷-úà rLBäé òîLiå©¦§©¯§ª²©¤¬¨−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ
äðçna äîçìî ìB÷ äLî-ìài''yx:çéøîàiå ¤¤½¬¦§¨−̈©©«£¤«©ÀŸ¤

äLeìç úBðr ìB÷ ïéàå äøeáb úBðr ìB÷ ïéà¥¬Æ£´§½̈§¥¬−£´£¨®
rîL éëðà úBpr ìB÷i''yx:èéáø÷ øLàk éäéå ´©½¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©©§¦À©«£¤³¨©Æ

óà-øçiå úìçîe ìârä-úà àøiå äðçnä-ìà¤©©«£¤½©©¬§¤¨¥−¤§Ÿ®Ÿ©¦«©©´
Léå úçlä-úà åãiî CìLiå äLîíúà øa ¤À©©§¥³¦¨¨Æ¤©ª½Ÿ©§©¥¬Ÿ−̈

øää úçzi''yx:ëeNr øLà ìârä-úà çwiå ©¬©¨¨«©¦©º¤¨¥̧¤£¤³¨Æ
éðt-ìr øæiå ÷c-øLà ãr ïçèiå Làa óøNiå©¦§´Ÿ¨¥½©¦§©−©´£¤¨®©¦̧¤Æ©§¥´

È·ÎBÎk ÔBÎÈ�a ˙È ÈbÒ‡ ÔB‰nÚƒ¿«¿≈»¿≈¿¿≈

˙È¯Ó‡ Èc ‡„‰ ‡Ú¯‡ ÏÎÂ ‡iÓL¿«»¿»«¿»»»ƒ¬»ƒ

:ÌÏÚÏ Ôe�ÒÁÈÂ ÔBÎÈ�·Ï Ôz‡∆≈ƒ¿≈¿«¿¿«¬»

LÈaיד ÔÓ ÈÈ ·˙ÂÏÈlÓ Èc ‡˙ ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ«≈

:dnÚÏ „aÚÓÏטו˙Á�e È�t˙‡Â ¿∆¿«¿«≈¿ƒ¿¿≈¿«

ÈÁeÏ ÔÈ¯˙e ‡¯eË ÔÓ ‰LÓ…∆ƒ»¿≈≈

ÔÈ·È˙k ÈÁeÏ d„Èa ‡˙e„‰Ò«¬»ƒ≈≈¿ƒƒ

Ôep‡ ‡kÓe ‡kÓ ÔB‰È¯·Ú ÔÈ¯zÓƒ¿≈ƒ¿≈ƒ»ƒ»ƒ

:ÔÈ·È˙kטזÈÈ„ ‡„·BÚ ‡iÁeÏÂ ¿ƒƒ¿«»»»«¿»

‡e‰ ÈÈ„ ‡·˙k ‡·˙Îe Ôep‡ƒ¿»»¿»»«¿»

:‡iÁeÏ ÏÚ L¯ÙÓיזÚÓLe ¿»«««»¿«

ÔÈ·aÈÓ „k ‡nÚ Ï˜ ˙È ÚLB‰È¿À«»««»«¿«¿ƒ

‡·¯˜ Ï˜ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆«¿»»

:‡˙È¯LÓaיחÏ˜ ‡Ï ¯Ó‡Â ¿«¿ƒ»«¬«»«

Ï˜ ‡Ï Û‡Â ‡·¯˜a ÔÈÁˆ�c ÔÈ¯abƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¿«»«

ÔÈÎiÁÓc Ï˜ ÔÈ¯azÓc ÔÈLlÁ«»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ

:ÚÓL ˜¯È·יט‡�‡ „k ‰Â‰Â ¬»¿»«¬»«»ƒ

ÔÈb�ÁÂ ‡Ï‚Ú ˙È ‡ÊÁÂ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»«¬»»∆¿»¿ƒ¿ƒ

‡Ó¯e ‰LÓ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e¿≈¿»¿…∆¿»

ÔB‰˙È ¯a˙Â ‡iÁeÏ ˙È È‰B„ÈÓƒƒ»«»¿««»¿

:‡¯eË ÈÏBtLaכ˙È ·ÈÒ�e ¿ƒ≈»¿≈»

ÛLÂ ‡¯e�a „˜B‡Â e„·Ú È„ ‡Ï‚Úƒ¿»ƒ¬»¿≈¿»¿«

‡iÓ Èt‡ ÏÚ ‡¯Êe ˜Èw„ ‰Â‰c „Ú««¬»«ƒ¿»««≈«»

é"ùø

לאברהםג) נׁשּבעּתי אׁשר אתֿהּׁשבּועה "והקימתי :ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ

נאמר ּוליעקב ,"יא)אבי לה ׁשּדי(שם אל "אני : ְֱֲֲִִֵֶַַַַָֹ

ׁשּדי: ּבאל לֹו נׁשּבע ּורבה", È�MÓ(ÂË)ּפרה ְְְְִֵֵֵַַַƒ¿≈
Ì‰È¯·Ú.נּסים ּומעׂשה נקראֹות, האֹותּיֹות היההיּו ∆¿≈∆ְֲִִִִֵַָָָָָ

קד) ‰n‰(ÊË):(שבת ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚÓ.,ּכמׁשמעֹו «¬≈¡…ƒ≈»ְְַָ

האֹומר ּכאדם אחר: ּדבר עׂשאן. ּבכבֹודֹו ְְֲִֵֵַָָָָָָָהּוא

ּכ ּפלֹונית', ּבמלאכה ּפלֹוני ׁשל עסקיו 'ּכל ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָלחברֹו:

ּבּתֹורה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשעׁשּועיו .e¯Á˙:ּכל ֲֶַַַָָָָָ»
חּקּוק, לׁשֹון ׁשניהם הּוא, אחד וחרט חרת ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָלׁשֹון

(איינׁשניידען): ּבלע"ז .Ú¯a‰(ÊÈ)אנטליי"ר ְַַ¿≈…
וצֹוחקים: ּוׂשמחים מריעים, ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִִֵֶַָּבהריעֹו,

(ÁÈ)‰¯e·b ˙B�Ú ÏB˜ ÔÈ‡.נראה הּזה קֹול אין ≈¬¿»ְִֵֶֶַ

חּלׁשים קֹול ולא נּצחֹון, הּצֹועקים ּגּבֹורים ענּית ְֲֲִִִִִִַַַָָֹקֹול

ניסה: אֹו וי, BpÚ˙ׁשּצֹועקים ÏB˜.חרּופין קֹול ֲִִֶַָ«ִֵ

לֹו: ּכׁשּנאמרין ׁשֹומען נפׁש את המעּנין ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָוגּדּופין

(ËÈ)'B‚Â ÂÈ„iÓ CÏLiÂ.(פז ּפסח(שבת מה 'אמר: ««¿≈ƒ»»¿ֶַַַָ

"ּכלּֿבןֿנכר ּתֹורה: אמרה הּמצות, מן אחד ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשהּוא

יׂשראל וכל ּכאן ּכּלּה הּתֹורה ּבֹו", ְְִֵַַָָָָָֹֹֻלאֿיאכל

להם'?: ואּתנּנּה ‰‰¯מּומרים, ˙Áz.:ההר לרגלי ְְִֶֶֶָָָ««»»ְְֵַָָ

(Î)¯ÊiÂ.:וכן נּפּוץ, יא)לׁשֹון על(איוב "יזרה «ƒ∆ְְְִֵֶַֹ

וכן ּגפרית", א)נוהּו מזרה(משלי חּנם "ּכי : ְְְִִִֵֵָָָָֹ

וקטנּיֹות: ּדגן ּבּה ׁשּזֹורין ‡˙È�aŒהרׁשת", ˜LiÂ ְְִִִֶֶָָָָָ««¿¿∆¿≈
Ï‡¯NÈ.(סז ּכסֹוטֹות.(יומא לבדקם ׁשלׁשנתּכּון ƒ¿»≈ְְְְִֵַָָָֹ

ּבסיף, והתראה, עדים יׁש אם ׁשם, נּדֹונּו ְְְִִִִִֵֵַַָָָמיתֹות

`yz ikalipy mei qelwpe`

ìàøNé éða-úà ÷Liå íénäi''yx:àëøîàiå ©©½¦©©−§¤§¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤
äfä írä Eì äNr-äî ïøäà-ìà äLî¤Æ¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®

äìãâ äàèç åéìr úàáä-éki''yx:áëøîàiå ¦«¥¥¬¨¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«©´Ÿ¤
írä-úà zrãé äzà éðãà óà øçé-ìà ïøäà©«£½Ÿ©¦¬©©−£Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨¤¨½̈

àeä òøá éki''yx:âëeðì-äNr éì eøîàiå ¦¬§−̈«©´Ÿ§¦½£¥¨´
äæ-ék eðéðôì eëìé øLà íéýìû|äLî ¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®¦¤´¤´

eðrãé àì íéøöî õøàî eðìrä øLà Léàä̈¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§
:Bì äéä-äîãëe÷øtúä áäæ éîì íäì øîàå ¤¨¬¨«¨«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈¦§¨−̈

äfä ìârä àöiå Làá eäëìLàå éì-eðziåi''yx: ©¦§¦®¨«©§¦¥´¨¥½©¥¥−¨¥¬¤©¤«
äë-ék àeä røô ék írä-úà äLî àøiå©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®¦«

ì ïøäà äòøôíäéî÷a äöîLi''yx:åëãîriå §¨´Ÿ©«£½Ÿ§¦§−̈§¨«¥¤«©©«£³Ÿ
éìà ýåýéì éî øîàiå äðçnä ørLa äLî¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−¥®̈

éåì éða-ìk åéìà eôñàiåi''yx:æëíäì øîàiå ©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«©´Ÿ¤¨¤À
-Léà eîéN ìàøNé éýìû ýåýé øîà-äk«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬¦«

ì ørMî eáeLå eøár Bëøé-ìr BaøçørL ©§−©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ
eärø-úà Léàå åéçà-úà-Léà eâøäå äðçna©©«£¤½§¦§¯¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−

Báø÷-úà Léàåi''yx:çëøáãk éåì-éðá eùriå §¦¬¤§Ÿ«©©«£¬Ÿ§¥«¥¦−¦§©´
ìLk àeää íBia írä-ïî ìtiå äLîúL ¤®©¦³Ÿ¦¨¨Æ©´©½¦§¬¤

ìà:Léà éôèëíBiä íëãé eàìî äLî øîàiå ©§¥−¦«©´Ÿ¤¤À¦§¸¤§¤³©Æ

:Ï‡¯NÈ È�a ˙È È˜L‡Âכא¯Ó‡Â ¿«¿≈»¿≈ƒ¿»≈«¬«

‡nÚ CÏ „·Ú ‰Ó Ô¯‰‡Ï ‰LÓ…∆¿«¬…»¬«»«»

‡·BÁ È‰BÏÚ ‡˙È˙È‡ È¯‡ ÔÈ„‰»≈¬≈«¿≈»¬ƒ»

:‡a¯כבÛ˜˙È ‡Ï Ô¯‰‡ ¯Ó‡Â «»«¬««¬…»ƒ¿≈

‡nÚ ˙È zÚ„È z‡ È�Ba¯„ ‡Ê‚e¯¿»¿ƒƒ«¿¿««¿»«»

:‡e‰ LÈ·a È¯‡כגÈÏ e¯Ó‡Â ¬≈¿ƒ«¬»ƒ

‡�Ó„˜ ÔÎ‰È Èc ÔÏÁc ‡�Ï „È·Úƒ≈»»«¬«ƒ¿»»√»»»

‡�˜q‡ Èc ‡¯·b ‰LÓ ÔÈ„ È¯‡¬≈≈…∆«¿»ƒ«¿»»

‰Ó ‡�Ú„È ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»«

:dÏ ‰Â‰כדÔÓÏ ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡Â ¬»≈«¬»ƒ¿¿»

d˙ÈÓ¯e ÈÏ e·‰ÈÂ e˜È¯t ‡·‰c«¬»»ƒƒ»ƒ¿ƒ≈

:ÔÈ„‰ ‡Ï‚Ú ˜Ù�e ‡¯e�a¿»¿«∆¿»»≈

‡¯Èכה ‡nÚ ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»«»¬≈

Ô¯‰‡ ÔepÏÈË· È¯‡ ‡e‰ ÏÈË·¿ƒ¬≈»≈ƒ«¬…

:ÔB‰È¯„Ï LÈa ÌeL ÔB‰˙e·Ò‡Ï«¬»¿ƒ¿»≈

È¯LÓ˙‡כו Ú¯˙a ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒ¿««¿ƒ»

È˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ÈÈ„ ‡iÏÁc ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»«¬«»«¿»≈¿»ƒ

:ÈÂÏ È�a Ïk d˙ÂÏ eLpk˙‡Â¿ƒ¿«»¿»≈»¿≈≈ƒ

Ó‡ÂÈÈכז ¯Ó‡ Ô�„k ÔB‰Ï ¯ «¬«¿ƒ¿«¬«¿»

da¯Á ¯·‚ eeL Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»≈«¿««¿≈

Ú¯zÓ e·e˙Â e¯·Ú dk¯È ÏÚ««¿≈ƒ«¿ƒ¿«

˙È ¯·‚ eÏeË˜e ‡˙È¯LÓa Ú¯˙Ïƒ¿«¿«¿ƒ»¿¿«»

˙È L�‡Â d¯·Á ˙È ¯·‚e È‰eÁ‡»ƒ¿«»«¿≈∆¡«»

:d·È¯˜כחÈÂÏ È�· e„·ÚÂ »ƒ≈«¬»¿≈≈ƒ

‡nÚ ÔÓ ÏÙ�e ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿…∆¿«ƒ«»

ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙k ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«ƒ¿»»«¿ƒ

:‡¯·bכטe·È¯˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â «¿»«¬«…∆»ƒ

ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡�a¯˜ ÔBÎ„È∆¿À¿»»»≈√»¿»

é"ùø

הּנּדחת עיר אנׁשי ּבלאּכמׁשּפט עדים מרּבים. ׁשהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַֹֻ

לא העם". את ה' "וּיּגף ׁשּנאמר: ּבמּגפה, ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהתראה,

וצבּו הּמים ׁשּבדקּום ּבהדרֹוקן, התראה, ולא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹעדים

‰f‰(Î‡)ּבטניהם: ÌÚ‰ EÏ ‰NÚŒ‰Ó.ּכּמה ְִֵֶ∆»»¿»»«∆ַָ

חטא עליהם ּתביא ׁשּלא עד ,ׁשּיּסרּו סבלּת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹיּסּורים

‰e‡(Î·)זה: Ú¯· Èk.הֹולכיןּבדר הם רע ֶƒ¿»ְְִֵֶֶַ

הּמקֹום: לפני ּובנסיֹונֹות Ì‰Ï(Î„)ּתמיד ¯Ó‡Â. ְְְִִִֵַָָ»…«»∆
לבד, זהב' 'למי אחד: והתּפרקּוּדבר מהרּו והם ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ

לי: ·‡Lוּיּתנּו e‰ÎÏL‡Â.העגל ׁשּיצא ידעּתי ולא ְִִַ»«¿ƒ≈»≈ְְִֵֵֵֶֶַָָֹ

ׁשמצֹו.Ú¯Ù(Î‰)ויצא:הּזה, נתּגּלה מגּלה, ְֶַָָ»À«ְְְִִֶַָֻ

ּכמֹו ה)ּוקלֹונֹו, האּׁשה":(במדבר ראׁש את "ּופרע : ְְִֶַָָָֹ

Ì‰ÈÓ˜a ‰ˆÓLÏ.לגנּות הּזה הּדבר להם להיֹות ¿ƒ¿»¿»≈∆ְְִִֶֶַַָָָ

עליהם: הּקמים ּכל ‡ÈÏ(ÂÎ)ּבפי '‰Ï ÈÓ.יבא ְֲִִֵֶַָָƒ«≈»ָֹ

ÈÂÏאלי: È�a Ïk.(סו הּׁשבט(יומא ׁשּכל מּכאן ֵַ»¿≈≈ƒִֵֶֶַָָ

B‚Â'(ÊÎ)ּכׁשר: ¯Ó‡ ‰k.?אמר כב)והיכן :(לעיל ֵָ…»«¿ְֵַָָ

ּבּמכילתא: ׁשנּויה ּכ יחרם", לאלהים .‡ÂÈÁ"זבח ְְְֱֳִִֵַַָָָָָָֹֹ»ƒ



�� `yz ikalipy mei qelwpe`

ìàøNé éða-úà ÷Liå íénäi''yx:àëøîàiå ©©½¦©©−§¤§¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤
äfä írä Eì äNr-äî ïøäà-ìà äLî¤Æ¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®

äìãâ äàèç åéìr úàáä-éki''yx:áëøîàiå ¦«¥¥¬¨¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«©´Ÿ¤
írä-úà zrãé äzà éðãà óà øçé-ìà ïøäà©«£½Ÿ©¦¬©©−£Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨¤¨½̈

àeä òøá éki''yx:âëeðì-äNr éì eøîàiå ¦¬§−̈«©´Ÿ§¦½£¥¨´
äæ-ék eðéðôì eëìé øLà íéýìû|äLî ¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®¦¤´¤´

eðrãé àì íéøöî õøàî eðìrä øLà Léàä̈¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§
:Bì äéä-äîãëe÷øtúä áäæ éîì íäì øîàå ¤¨¬¨«¨«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈¦§¨−̈

äfä ìârä àöiå Làá eäëìLàå éì-eðziåi''yx: ©¦§¦®¨«©§¦¥´¨¥½©¥¥−¨¥¬¤©¤«
äë-ék àeä røô ék írä-úà äLî àøiå©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®¦«

ì ïøäà äòøôíäéî÷a äöîLi''yx:åëãîriå §¨´Ÿ©«£½Ÿ§¦§−̈§¨«¥¤«©©«£³Ÿ
éìà ýåýéì éî øîàiå äðçnä ørLa äLî¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−¥®̈

éåì éða-ìk åéìà eôñàiåi''yx:æëíäì øîàiå ©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«©´Ÿ¤¨¤À
-Léà eîéN ìàøNé éýìû ýåýé øîà-äk«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬¦«

ì ørMî eáeLå eøár Bëøé-ìr BaøçørL ©§−©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ
eärø-úà Léàå åéçà-úà-Léà eâøäå äðçna©©«£¤½§¦§¯¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−

Báø÷-úà Léàåi''yx:çëøáãk éåì-éðá eùriå §¦¬¤§Ÿ«©©«£¬Ÿ§¥«¥¦−¦§©´
ìLk àeää íBia írä-ïî ìtiå äLîúL ¤®©¦³Ÿ¦¨¨Æ©´©½¦§¬¤

ìà:Léà éôèëíBiä íëãé eàìî äLî øîàiå ©§¥−¦«©´Ÿ¤¤À¦§¸¤§¤³©Æ

:Ï‡¯NÈ È�a ˙È È˜L‡Âכא¯Ó‡Â ¿«¿≈»¿≈ƒ¿»≈«¬«

‡nÚ CÏ „·Ú ‰Ó Ô¯‰‡Ï ‰LÓ…∆¿«¬…»¬«»«»

‡·BÁ È‰BÏÚ ‡˙È˙È‡ È¯‡ ÔÈ„‰»≈¬≈«¿≈»¬ƒ»

:‡a¯כבÛ˜˙È ‡Ï Ô¯‰‡ ¯Ó‡Â «»«¬««¬…»ƒ¿≈

‡nÚ ˙È zÚ„È z‡ È�Ba¯„ ‡Ê‚e¯¿»¿ƒƒ«¿¿««¿»«»

:‡e‰ LÈ·a È¯‡כגÈÏ e¯Ó‡Â ¬≈¿ƒ«¬»ƒ

‡�Ó„˜ ÔÎ‰È Èc ÔÏÁc ‡�Ï „È·Úƒ≈»»«¬«ƒ¿»»√»»»

‡�˜q‡ Èc ‡¯·b ‰LÓ ÔÈ„ È¯‡¬≈≈…∆«¿»ƒ«¿»»

‰Ó ‡�Ú„È ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»«

:dÏ ‰Â‰כדÔÓÏ ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡Â ¬»≈«¬»ƒ¿¿»

d˙ÈÓ¯e ÈÏ e·‰ÈÂ e˜È¯t ‡·‰c«¬»»ƒƒ»ƒ¿ƒ≈

:ÔÈ„‰ ‡Ï‚Ú ˜Ù�e ‡¯e�a¿»¿«∆¿»»≈

‡¯Èכה ‡nÚ ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»«»¬≈

Ô¯‰‡ ÔepÏÈË· È¯‡ ‡e‰ ÏÈË·¿ƒ¬≈»≈ƒ«¬…

:ÔB‰È¯„Ï LÈa ÌeL ÔB‰˙e·Ò‡Ï«¬»¿ƒ¿»≈

È¯LÓ˙‡כו Ú¯˙a ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒ¿««¿ƒ»

È˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ÈÈ„ ‡iÏÁc ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»«¬«»«¿»≈¿»ƒ

:ÈÂÏ È�a Ïk d˙ÂÏ eLpk˙‡Â¿ƒ¿«»¿»≈»¿≈≈ƒ

Ó‡ÂÈÈכז ¯Ó‡ Ô�„k ÔB‰Ï ¯ «¬«¿ƒ¿«¬«¿»

da¯Á ¯·‚ eeL Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»≈«¿««¿≈

Ú¯zÓ e·e˙Â e¯·Ú dk¯È ÏÚ««¿≈ƒ«¿ƒ¿«

˙È ¯·‚ eÏeË˜e ‡˙È¯LÓa Ú¯˙Ïƒ¿«¿«¿ƒ»¿¿«»

˙È L�‡Â d¯·Á ˙È ¯·‚e È‰eÁ‡»ƒ¿«»«¿≈∆¡«»

:d·È¯˜כחÈÂÏ È�· e„·ÚÂ »ƒ≈«¬»¿≈≈ƒ

‡nÚ ÔÓ ÏÙ�e ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿…∆¿«ƒ«»

ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙k ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«ƒ¿»»«¿ƒ

:‡¯·bכטe·È¯˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â «¿»«¬«…∆»ƒ

ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡�a¯˜ ÔBÎ„È∆¿À¿»»»≈√»¿»

é"ùø

הּנּדחת עיר אנׁשי ּבלאּכמׁשּפט עדים מרּבים. ׁשהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַֹֻ

לא העם". את ה' "וּיּגף ׁשּנאמר: ּבמּגפה, ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהתראה,

וצבּו הּמים ׁשּבדקּום ּבהדרֹוקן, התראה, ולא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹעדים

‰f‰(Î‡)ּבטניהם: ÌÚ‰ EÏ ‰NÚŒ‰Ó.ּכּמה ְִֵֶ∆»»¿»»«∆ַָ

חטא עליהם ּתביא ׁשּלא עד ,ׁשּיּסרּו סבלּת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹיּסּורים

‰e‡(Î·)זה: Ú¯· Èk.הֹולכיןּבדר הם רע ֶƒ¿»ְְִֵֶֶַ

הּמקֹום: לפני ּובנסיֹונֹות Ì‰Ï(Î„)ּתמיד ¯Ó‡Â. ְְְִִִֵַָָ»…«»∆
לבד, זהב' 'למי אחד: והתּפרקּוּדבר מהרּו והם ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ

לי: ·‡Lוּיּתנּו e‰ÎÏL‡Â.העגל ׁשּיצא ידעּתי ולא ְִִַ»«¿ƒ≈»≈ְְִֵֵֵֶֶַָָֹ

ׁשמצֹו.Ú¯Ù(Î‰)ויצא:הּזה, נתּגּלה מגּלה, ְֶַָָ»À«ְְְִִֶַָֻ

ּכמֹו ה)ּוקלֹונֹו, האּׁשה":(במדבר ראׁש את "ּופרע : ְְִֶַָָָֹ

Ì‰ÈÓ˜a ‰ˆÓLÏ.לגנּות הּזה הּדבר להם להיֹות ¿ƒ¿»¿»≈∆ְְִִֶֶַַָָָ

עליהם: הּקמים ּכל ‡ÈÏ(ÂÎ)ּבפי '‰Ï ÈÓ.יבא ְֲִִֵֶַָָƒ«≈»ָֹ

ÈÂÏאלי: È�a Ïk.(סו הּׁשבט(יומא ׁשּכל מּכאן ֵַ»¿≈≈ƒִֵֶֶַָָ

B‚Â'(ÊÎ)ּכׁשר: ¯Ó‡ ‰k.?אמר כב)והיכן :(לעיל ֵָ…»«¿ְֵַָָ

ּבּמכילתא: ׁשנּויה ּכ יחרם", לאלהים .‡ÂÈÁ"זבח ְְְֱֳִִֵַַָָָָָָֹֹ»ƒ



�`yz ikblipy meiqelwpe`

íëéìr úúìå åéçàáe Bðáa Léà ék ýåýéì©«Ÿ̈½¦²¦¬¦§−§¨¦®§¨¥¯£¥¤²
äëøa íBiäi''yx:ìäLî øîàiå úøçnî éäéå ©−§¨¨«©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤¤Æ

äzrå äìãâ äàèç íúàèç ízà írä-ìà¤¨½̈©¤¬£¨¤−£¨¨´§Ÿ¨®§©¨Æ
ãra äøtëà éìeà ýåýé-ìà äìrà¤«¡¤´¤§Ÿ̈½©¬£©§−̈§©¬

íëúàhçi''yx:àìøîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå ©©§¤«©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®
eùriå äìãâ äàèç äfä írä àèç àpà́̈À̈¨º̈¨¨³©¤Æ£¨¨´§Ÿ½̈©©«£¬Ÿ

áäæ éýìû íäìi''yx:áìàOz-íà äzrå ¨¤−¡Ÿ¥¬¨¨«§©−̈¦¦¨´
øLà Eøôqî àð éðçî ïéà-íàå íúàhç©¨¨®§¦©¾¦§¥´¦½̈¦¦§§−£¤¬

záúki''yx:âìøLà éî äLî-ìà ýåýé øîàiå ¨¨«§¨©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¦ µ£¤´
:éøôqî epçîà éì-àèçãìCì äzrå|äçð ¨«¨¦½¤§¤−¦¦§¦«§©º̈¥´§¥´

éëàìî äpä Cì ézøac-øLà ìà írä-úà¤¨À̈¤³£¤¦©̧§¦Æ½̈¦¥¬©§¨¦−
éðôì Cìéíäìr ézã÷ôe éã÷t íBéáe E ¥¥´§¨¤®§´¨§¦½¨«©§¦¬£¥¤−
íúàhçi''yx:äìbiåøLà ìr írä-úà ýåýé ó ©¨¨«©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨¨®©µ£¤´

ïøäà äNr øLà ìârä-úà eùri''yx:ñ ¨´Ÿ¤¨¥½¤£¤¬¨−̈©«£«Ÿ
âìàäfî äìr Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥̧§Ÿ̈³¤¤Æ¥´£¥´¦¤½

ézraLð øLà õøàä-ìà íéøöî õøàî úéìrä øLà íräå äzà©¨´§¨½̈£¤¬¤«¡¦−¨¥¤´¤¦§¨®¦¤¨À̈¤£¤´¦Â§©Â§¦

È‰eÁ‡·e d¯·a ¯·b È¯‡¬≈¿«ƒ¿≈¿»ƒ

:ÔÎ¯a ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÏÚ ‰‡˙È‡Ïe¿«¿»»¬≈»≈ƒ¿»

Ó‡Â¯ל È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ«¬«

‡·BÁ Ôez·Á Ôez‡ ‡nÚÏ ‰LÓ…∆¿«»««¿»

ÌÈ‡Ó ÈÈ Ì„˜ ˜q‡ ÔÚÎe ‡a«̄»¿«∆«√»¿»»ƒ

:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ ¯tÎ‡לא·˙Â ¬«≈«≈¿«

·Á eÚ·a ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜Ï ‰LÓ…∆ƒ√»¿»«¬»¿»«

e„·ÚÂ ‡a¯ ‡·BÁ ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈»«»«¬»

:·‰„c ÔÏÁc ÔB‰ÏלבÌ‡ ÔÚÎe ¿«¬«ƒ¿»¿«ƒ

È�ÁÓ ‡Ï Ì‡Â ÔB‰È·BÁÏ ˙˜·L«¿«¿≈¿ƒ»¿≈ƒ

:‡z·˙Î Èc C¯ÙqÓ ÔÚÎ¿«ƒƒ¿»ƒ¿«¿»

Á·לג Èc ÔÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ«

:È¯ÙÒÓ dpÁÓ‡ ÈÓ„˜לדÔÚÎe √»«∆¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿«

Èc ¯˙‡Ï ‡nÚ ˙È ¯ac ÏÈf‡ƒ≈««»«»«¬«ƒ

CÓ„˜ C‰È ÈÎ‡ÏÓ ‡‰ CÏ ˙ÈÏlÓ«≈ƒ»»«¿»ƒ¿«√»»

ÔB‰ÈÏÚ ¯ÚÒ‡Â È˙e¯ÚÒ‡ ÌBÈ·e¿«¿¬ƒ¿«¿«¬≈

:ÔB‰È·BÁלה‡nÚ ˙È ÈÈ ‡ÁÓe ≈¿»¿»»«»

„·Ú Èc ‡Ï‚ÚÏ e„aÚzL‡ Èc ÏÚ«ƒƒ¿«¿»¿∆¿»ƒ¬«

:Ô¯‰‡א‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe «¬…«ƒ¿»ƒ…∆

‡nÚÂ z‡ ‡kÓ ˜Ò ÏÈf‡ƒ≈«ƒ»«¿¿«»

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡c¿«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

é"ùø

יׂשראל:מאּמֹו, ÌÎ„È(ËÎ)והּוא e‡ÏÓ.אּתם ְְִִֵֵָƒ¿∆¿∆ֶַ

ּתתחּנכּו זה ּבּדבר אֹותם, ּכהניםההֹורגים להיֹות ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹ

קטו)לּמקֹום ‡LÈ:(זבחים Èk.ּבבנֹו ידֹו ימּלא מּכם ַָƒƒְְִִֵֶַָ

ÌÎ˙‡hÁ(Ï)ּובאחיו: „Úa ‰¯tÎ‡.ּכפר אׂשים ְִָ¬«¿»¿«««¿∆ִֶָֹ

ּביניכם להבּדיל חּטאתכם, לנגד ּוסתימה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָוקּנּוח

החטא: Ê‰·(Ï‡)ּובין È‰Ï‡.יומא לב; (ברכות ְֵֵַ¡…≈»»
להם,פו) ׁשּגרמּת הּוא 'אּתה זהב: להם ׁשהׁשּפעּת ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

למל מׁשל יחטאּו? ׁשּלא ּיעׂשּו מה חפצם, ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹוכל

לֹו ותֹולה ּומקּׁשטֹו ּבנֹו את ּומׁשקה מאכיל ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָׁשהיה

ּיעׂשה מה זֹונֹות. ּבית ּבפתח ּומעמידֹו ּבצּוארֹו, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָּכיס

יחטא'?: ׁשּלא ‡OzŒÌ‡(Ï·)הּבן ‰zÚÂ ֱֵֶֶַָֹ¿«»ƒƒ»
Ì˙‡hÁ.ואם מחני! ל אֹומר 'איני טֹוב: הרי «»»ְְְֲִִִֵֵֵֵ

הרּבה: וכן קצר, מקרא וזה מחני'! .E¯ÙqÓאין, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָƒƒ¿¿
לב) עלי(ברכות יאמרּו ׁשּלא ּכּלּה, הּתֹורה מּכל :ְִֶַַָָָָֹֹֻ

רחמים: עליהם לבּקׁש ּכדאי הייתי ‡Ï(Ï„)ׁשּלא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ∆
CÏ Èz¯ac ¯L‡.ּבמקֹום ּדּבּור אצל 'ל' ּכאן יׁש ¬∆ƒ«¿ƒ»ְִִֵֵֶָָ

וכן ,'ב)'אלי א אדנּיהּו"(מלכים על לֹו "לדּבר :: ְְֲִֵֵֵֶַַָֹ

ÈÎ‡ÏÓ ‰p‰.אני:ולא'B‚Â È„˜t ÌBÈ·e.עּתה ƒ≈«¿»ƒְֲִֹ¿»¿ƒ¿ַָ

תמיד, ותמיד יחד, מּלכּלֹותם אלי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָׁשמעּתי

מעט עליהם" "ּופקדּתי עונֹותיהם, עליהם ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹּכׁשאפקד

ּבאה ּפרענּות ואין העונֹות. ׁשאר עם הּזה העון ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֻמן

העגל: עון מּפרעֹון קצת ּבּה ׁשאין יׂשראל, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹעל

(‰Ï)ÌÚ‰ ˙‡ '‰ ÛbiÂ.לעדים ׁשמים ּבידי מיתה «ƒ…∆»»ְִִִִֵֵַָָ

התראה: fÓ‰(‡)ּבלא ‰ÏÚ CÏ.יׂשראל ארץ ְְַָָֹ≈¬≈ƒ∆ְִֵֶֶָ

`yz ikblipy mei qelwpe`

îàì á÷réìe ÷çöéì íäøáàìErøæì ø §©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£−
äpðzài''yx:áéðôì ézçìLåézLøâå Càìî E ¤§¤«¨§¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®§¥«©§¦À

éeçä éføtäå ézçäå éøîàä éðrðkä-úà¤©§©«£¦Æ¨«¡Ÿ¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½©«¦¦−
éñeáéäåi''yx:âék Láãe áìç úáæ õøà-ìà §©§¦«¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á

äzà óøò-äL÷-ír ék Eaø÷a äìrà àì̧Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À¦³©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨
Cøca Eìëà-ïti''yx:ãøácä-úà írä òîLiå ¤£¤§−©¨«¤©¦§©´¨À̈¤©¨¨¬

Béãr Léà eúL-àìå eìaàúiå äfä òøä̈¨²©¤−©¦§©¨®§Ÿ¨²¦¬¤§−
åéìri''yx:ä-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå ¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ¤

ãçà òâø óøò-äL÷-ír ízà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥Æ©¤´©§¥½Ÿ¤¤¯©¤¨²
éúélëå Eaø÷á äìràéãr ãøBä äzrå EE ¤«¡¤¬§¦§§−§¦¦¦®§©À̈¥³¤§§Æ

éìrîCl-äNrà äî ärãàå Ei''yx:åeìvðúiå ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬¤«¡¤¨«©¦§©§¯
áøBç øäî íéãr-úà ìûøNé-éðái''yx:æäLîe §¥«¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«¤Á

Bì-äèðå ìäàä-úà çwé|äðçnì õeçî ¦©̧¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À
äéäå ãrBî ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî ÷çøä©§¥Æ¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ

Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ«≈ƒ¿«¿»»

CÈ�·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»

:dp�z‡בCÓ„˜ ÁÏL‡Â ∆¿ƒ«¿∆¿«√»»

È‡�Ú�k ˙È C¯˙‡Â ‡Î‡ÏÓ«¿»»¿≈»≈»¿«¬»≈

ÁÂ È‡¯BÓ‡È‡eÁ È‡f¯Ùe È‡z ¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈

:È‡Òe·ÈÂג·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡Ï ƒ»≈¿«¿»«¿»¬»

Èz�ÎL ˜lÒ‡ ‡Ï È¯‡ L·„e¿»¬≈»¬«≈¿ƒ¿ƒ

z‡ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ È¯‡ C�ÈaÓƒ≈»¬≈«¿≈¿««¿

:‡Á¯‡a CpˆÈL‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈≈ƒ»¿»¿»

·LÈ‡ד ‡Ób˙t ˙È ‡nÚ ÚÓLe¿««»»ƒ¿»»ƒ»

¯·b eÈeL ‡ÏÂ eÏa‡˙‡Â ÔÈ„‰»≈¿ƒ¿«»¿»«ƒ¿«

:È‰BÏÚ d�ÈÊ ÔewzהÈÈ ¯Ó‡Â ƒ≈≈¬ƒ«¬«¿»

Ôez‡ Ï‡¯NÈ È�·Ï ¯ÓÈ‡ ‰LÓÏ¿…∆≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈«

˜lÒ‡ ‡„Á ‰ÚL Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ«¿≈¿«»»¬»¬«≈

ÔÚÎe CpˆL‡Â C�ÈaÓ Èz�ÎL¿ƒ¿ƒƒ≈»¿≈≈ƒ»¿«

ÈÓ„˜ ÈÏb CpÓ C�ÈÊ Ôewz È„Ú‡«¿ƒƒ≈»ƒ»¿≈√»«

:CÏ „aÚ‡ ‰ÓוÈ�· e‡ÈcÚ‡Â »«¿≈»¿«¿ƒ¿≈

‡¯ehÓ ÔB‰È�ÈÊ Ôewz ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ≈≈ƒ»

:·¯BÁ„ז˙È ·ÈÒ� ‰LÓe ¿≈…∆¿ƒ»

‡¯aÓ dÏ dÒ¯Ùe ‡�kLÓ«¿¿»«¿≈≈ƒ»»

‡˙È¯LÓ ÔÓ ˜ÈÁ¯‡ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»«¿≈ƒ«¿ƒ»

é"ùø

ּדבר "עלה!". נאמר: לכ הארצֹות, מּכל ְְֱֲֲִֵֶַָָָָָָָֹּגבהה

"לֿרד!" הּכעס: ּבׁשעת לֹו ׁשאמר ּכלּפי ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָאחר:

עלה!": ל" רצֹון: ּבׁשעת לֹו ÌÚ‰Âאמר ‰z‡. ְֲִֵֵַַָָ«»¿»»
:'ועּמ' אמר: לא ‰È�Ú�k(·)ּכאן ˙‡ ÈzL¯‚Â ְְַַָָֹ¿≈«¿ƒ∆«¿«¬ƒ

'B‚Â.מּפניהם ּופנה עמד והּגרּגׁשי הן, אּמֹות ׁשּׁשה ¿ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

L·„e(‚)מאליו: ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ Ï‡.אֹומר אני ֵֵָ∆∆∆»«»»¿»ֲִֵ

להעלֹותם:לEa¯˜a ‰ÏÚ‡ ‡Ï Èk.אני לכ ְְֲַָƒ…∆¡∆¿ƒ¿¿ְֲִָ

:ל מלא":אֹומר לפני Œ‰L˜ŒÌÚ"וׁשלחּתי Èk ְְְְְִֵֶַַָָָƒ«¿≈
‰z‡ Û¯Ú.,ּבי ממרים ואּתם ּבקרּבכם ּוכׁשּׁשכינתי …∆«»ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָ

זעם: עליכם אני ּכּליֹון:.‡EÏÎמרּבה לׁשֹון ְֲֲִֵֶֶַַַ¬∆¿ְִָ

(„)Ú¯‰ ¯·c‰.ּומהּלכת ׁשֹורה הּׁשכינה ׁשאין «»»»»ְְִֵֶֶֶַַָָ

BÈ„Úעּמם: LÈ‡.(פח להם(שבת ׁשּנּתנּו ּכתרים ִָƒ∆¿ְְִִֶֶָָ

ונׁשמע': 'נעׂשה ּכׁשאמרּו: ‡Á„(‰)ּבחֹורב Ú‚¯ ְְְְְֲִֵֶֶַַָ∆«∆»
EÈ˙ÈlÎÂ Ea¯˜· ‰ÏÚ‡.ואּתם ּבקרּב אעלה אם ∆¡∆¿ƒ¿¿¿ƒƒƒְְְְֱִִֶֶֶַ

רגע עליכם אזעם ערּפכם, ּבקׁשיּות ּבי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹממרים

ׁשּנאמר זעמי, ׁשעּור ׁשהּוא כו)אחד, "חבי(ישעיה : ְֱֲִִִֶֶֶֶַַָ

,לפיכ אתכם. ואכּלה זעם", יעבר עד רגע ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָֹּכמעט

מלא ׁשאׁשלח לכם ּתלקּו.zÚÂ‰:טֹוב זֹו ּפרענּות ְְֶֶֶַַָָ¿«»ְְִָֻ

מעליכם: עדיכם ׁשּתֹורידּו Ó‰מּיד, ‰Ú„‡Â ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָ¿≈¿»»
.ClŒ‰NÚ‡מה יֹודע אני העון, ׁשאר ּבפקּדת ∆¡∆»ְְֲִִֵֶַַַָָֹֻ

:ל לעׂשֹות BÁ¯·(Â)ּׁשּבלּבי ¯‰Ó ÌÈ„ÚŒ˙‡. ְֲִִֶַָ∆∆¿»≈«≈
חֹורב: מהר ּבידם ׁשהיה העדי .LÓe‰(Ê)את ְֲִֵֵֶֶַָָָָָ…∆

והלאה: עון ‡˙Ï‰‡‰Œמאֹותֹו ÁwÈ.הוה לׁשֹון ְֵָָָָֹƒ«∆»…∆ְֶֹ

אמר: לּמחנה. מחּוץ ונֹוטהּו אהלֹו לֹוקח ְֲֳִֵֵֶַַַַָָהּוא,

לרב, לּתלמידמנּדה אּמה,.‰¯Á˜:מנּדה אלּפים ְְְִֶֶַַַָֻֻ«¿≈ְִַַַָ

ׁשּנאמר ג)ּכענין ּביניכם(יהושע יהיה רחֹוק א" : ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

אּמה ּכאלּפים BÏ:ּבּמּדה"ּובינו ‡¯˜Â.קֹורא והיה ְְִִֵַַַַָָָ¿»»ְֵָָ

ּתֹורה: למבקׁשי ועד ּבית הּוא מֹועד, אהל ְְִֵֵֵֶַַַָֹלֹו

'‰ Lw·ÓŒÏk.ּפני ּכמקּבל זקן, ּפני למבּקׁש מּכאן »¿«≈ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָ

ÚBÓ„ׁשכינה: Ï‰‡ŒÏ‡ ‡ˆÈ.ּדבר יֹוצא. ּכמֹו ְִָ≈≈∆…∆≈ְֵָָ



�י `yz ikblipy mei qelwpe`

îàì á÷réìe ÷çöéì íäøáàìErøæì ø §©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£−
äpðzài''yx:áéðôì ézçìLåézLøâå Càìî E ¤§¤«¨§¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®§¥«©§¦À

éeçä éføtäå ézçäå éøîàä éðrðkä-úà¤©§©«£¦Æ¨«¡Ÿ¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½©«¦¦−
éñeáéäåi''yx:âék Láãe áìç úáæ õøà-ìà §©§¦«¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á

äzà óøò-äL÷-ír ék Eaø÷a äìrà àì̧Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À¦³©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨
Cøca Eìëà-ïti''yx:ãøácä-úà írä òîLiå ¤£¤§−©¨«¤©¦§©´¨À̈¤©¨¨¬

Béãr Léà eúL-àìå eìaàúiå äfä òøä̈¨²©¤−©¦§©¨®§Ÿ¨²¦¬¤§−
åéìri''yx:ä-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå ¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ¤

ãçà òâø óøò-äL÷-ír ízà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥Æ©¤´©§¥½Ÿ¤¤¯©¤¨²
éúélëå Eaø÷á äìràéãr ãøBä äzrå EE ¤«¡¤¬§¦§§−§¦¦¦®§©À̈¥³¤§§Æ

éìrîCl-äNrà äî ärãàå Ei''yx:åeìvðúiå ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬¤«¡¤¨«©¦§©§¯
áøBç øäî íéãr-úà ìûøNé-éðái''yx:æäLîe §¥«¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«¤Á

Bì-äèðå ìäàä-úà çwé|äðçnì õeçî ¦©̧¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À
äéäå ãrBî ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî ÷çøä©§¥Æ¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ

Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ«≈ƒ¿«¿»»

CÈ�·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»

:dp�z‡בCÓ„˜ ÁÏL‡Â ∆¿ƒ«¿∆¿«√»»

È‡�Ú�k ˙È C¯˙‡Â ‡Î‡ÏÓ«¿»»¿≈»≈»¿«¬»≈

ÁÂ È‡¯BÓ‡È‡eÁ È‡f¯Ùe È‡z ¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈

:È‡Òe·ÈÂג·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡Ï ƒ»≈¿«¿»«¿»¬»

Èz�ÎL ˜lÒ‡ ‡Ï È¯‡ L·„e¿»¬≈»¬«≈¿ƒ¿ƒ

z‡ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ È¯‡ C�ÈaÓƒ≈»¬≈«¿≈¿««¿

:‡Á¯‡a CpˆÈL‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈≈ƒ»¿»¿»

·LÈ‡ד ‡Ób˙t ˙È ‡nÚ ÚÓLe¿««»»ƒ¿»»ƒ»

¯·b eÈeL ‡ÏÂ eÏa‡˙‡Â ÔÈ„‰»≈¿ƒ¿«»¿»«ƒ¿«

:È‰BÏÚ d�ÈÊ ÔewzהÈÈ ¯Ó‡Â ƒ≈≈¬ƒ«¬«¿»

Ôez‡ Ï‡¯NÈ È�·Ï ¯ÓÈ‡ ‰LÓÏ¿…∆≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈«

˜lÒ‡ ‡„Á ‰ÚL Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ«¿≈¿«»»¬»¬«≈

ÔÚÎe CpˆL‡Â C�ÈaÓ Èz�ÎL¿ƒ¿ƒƒ≈»¿≈≈ƒ»¿«

ÈÓ„˜ ÈÏb CpÓ C�ÈÊ Ôewz È„Ú‡«¿ƒƒ≈»ƒ»¿≈√»«

:CÏ „aÚ‡ ‰ÓוÈ�· e‡ÈcÚ‡Â »«¿≈»¿«¿ƒ¿≈

‡¯ehÓ ÔB‰È�ÈÊ Ôewz ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ≈≈ƒ»

:·¯BÁ„ז˙È ·ÈÒ� ‰LÓe ¿≈…∆¿ƒ»

‡¯aÓ dÏ dÒ¯Ùe ‡�kLÓ«¿¿»«¿≈≈ƒ»»

‡˙È¯LÓ ÔÓ ˜ÈÁ¯‡ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»«¿≈ƒ«¿ƒ»

é"ùø

ּדבר "עלה!". נאמר: לכ הארצֹות, מּכל ְְֱֲֲִֵֶַָָָָָָָֹּגבהה

"לֿרד!" הּכעס: ּבׁשעת לֹו ׁשאמר ּכלּפי ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָאחר:

עלה!": ל" רצֹון: ּבׁשעת לֹו ÌÚ‰Âאמר ‰z‡. ְֲִֵֵַַָָ«»¿»»
:'ועּמ' אמר: לא ‰È�Ú�k(·)ּכאן ˙‡ ÈzL¯‚Â ְְַַָָֹ¿≈«¿ƒ∆«¿«¬ƒ

'B‚Â.מּפניהם ּופנה עמד והּגרּגׁשי הן, אּמֹות ׁשּׁשה ¿ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

L·„e(‚)מאליו: ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ Ï‡.אֹומר אני ֵֵָ∆∆∆»«»»¿»ֲִֵ

להעלֹותם:לEa¯˜a ‰ÏÚ‡ ‡Ï Èk.אני לכ ְְֲַָƒ…∆¡∆¿ƒ¿¿ְֲִָ

:ל מלא":אֹומר לפני Œ‰L˜ŒÌÚ"וׁשלחּתי Èk ְְְְְִֵֶַַָָָƒ«¿≈
‰z‡ Û¯Ú.,ּבי ממרים ואּתם ּבקרּבכם ּוכׁשּׁשכינתי …∆«»ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָ

זעם: עליכם אני ּכּליֹון:.‡EÏÎמרּבה לׁשֹון ְֲֲִֵֶֶַַַ¬∆¿ְִָ

(„)Ú¯‰ ¯·c‰.ּומהּלכת ׁשֹורה הּׁשכינה ׁשאין «»»»»ְְִֵֶֶֶַַָָ

BÈ„Úעּמם: LÈ‡.(פח להם(שבת ׁשּנּתנּו ּכתרים ִָƒ∆¿ְְִִֶֶָָ

ונׁשמע': 'נעׂשה ּכׁשאמרּו: ‡Á„(‰)ּבחֹורב Ú‚¯ ְְְְְֲִֵֶֶַַָ∆«∆»
EÈ˙ÈlÎÂ Ea¯˜· ‰ÏÚ‡.ואּתם ּבקרּב אעלה אם ∆¡∆¿ƒ¿¿¿ƒƒƒְְְְֱִִֶֶֶַ

רגע עליכם אזעם ערּפכם, ּבקׁשיּות ּבי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹממרים

ׁשּנאמר זעמי, ׁשעּור ׁשהּוא כו)אחד, "חבי(ישעיה : ְֱֲִִִֶֶֶֶַַָ

,לפיכ אתכם. ואכּלה זעם", יעבר עד רגע ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָֹּכמעט

מלא ׁשאׁשלח לכם ּתלקּו.zÚÂ‰:טֹוב זֹו ּפרענּות ְְֶֶֶַַָָ¿«»ְְִָֻ

מעליכם: עדיכם ׁשּתֹורידּו Ó‰מּיד, ‰Ú„‡Â ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָ¿≈¿»»
.ClŒ‰NÚ‡מה יֹודע אני העון, ׁשאר ּבפקּדת ∆¡∆»ְְֲִִֵֶַַַָָֹֻ

:ל לעׂשֹות BÁ¯·(Â)ּׁשּבלּבי ¯‰Ó ÌÈ„ÚŒ˙‡. ְֲִִֶַָ∆∆¿»≈«≈
חֹורב: מהר ּבידם ׁשהיה העדי .LÓe‰(Ê)את ְֲִֵֵֶֶַָָָָָ…∆

והלאה: עון ‡˙Ï‰‡‰Œמאֹותֹו ÁwÈ.הוה לׁשֹון ְֵָָָָֹƒ«∆»…∆ְֶֹ

אמר: לּמחנה. מחּוץ ונֹוטהּו אהלֹו לֹוקח ְֲֳִֵֵֶַַַַָָהּוא,

לרב, לּתלמידמנּדה אּמה,.‰¯Á˜:מנּדה אלּפים ְְְִֶֶַַַָֻֻ«¿≈ְִַַַָ

ׁשּנאמר ג)ּכענין ּביניכם(יהושע יהיה רחֹוק א" : ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

אּמה ּכאלּפים BÏ:ּבּמּדה"ּובינו ‡¯˜Â.קֹורא והיה ְְִִֵַַַַָָָ¿»»ְֵָָ

ּתֹורה: למבקׁשי ועד ּבית הּוא מֹועד, אהל ְְִֵֵֵֶַַַָֹלֹו

'‰ Lw·ÓŒÏk.ּפני ּכמקּבל זקן, ּפני למבּקׁש מּכאן »¿«≈ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָ

ÚBÓ„ׁשכינה: Ï‰‡ŒÏ‡ ‡ˆÈ.ּדבר יֹוצא. ּכמֹו ְִָ≈≈∆…∆≈ְֵָָ



��`yz ikblipy meiqelwpe`

øLà ãrBî ìäà-ìà àöé ýåýé Lwáî-ìk̈§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−
äðçnì õeçîi''yx:ç-ìà äLî úàök äéäå ¦¬©©«£¤«§¨À̈§¥³¤Æ¤

Bìäà çút Léà eávðå írä-ìk eîe÷é ìäàä̈½Ÿ¤¨¸Æ¨¨½̈§¦̧§½¦−¤´©¨«¢®
äìäàä Bàa-ãr äLî éøçà eèéaäåi''yx: §¦¦̧Æ©«£¥´¤½©Ÿ−¨«Ÿ¡¨

èïðrä ãenr ãøé äìäàä äLî àák äéäå§¨À̈§³Ÿ¤Æ¨½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈
äLî-ír øaãå ìäàä çút ãîråi''yx: §¨©−¤´©¨®Ÿ¤§¦¤−¦¤«

éçút ãîò ïðrä ãenr-úà írä-ìë äàøå§¨¨³¨¨¨Æ¤©´¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©
çút Léà eåçzLäå írä-ìk í÷å ìäàä̈®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ§¦§©«£½¦−¤¬©

äàBìi''yx:àé-ìà íéðt äLî-ìà ýåýé øaãå ¨«¢«§¦¤̧§Ÿ̈³¤¤Æ¨¦´¤
-ìà áLå eärø-ìà Léà øaãé øLàk íéðẗ¦½©«£¤²§©¥¬¦−¤¥¥®§¨Æ¤
Léîé àì ørð ïeð-ïa rLBäé BúøLîe äðçnä©©«£¤½§¨̧§¹§ª³©¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−

È‰ÈÂ ‡�ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓ dÏ È¯˜Â¿»≈≈«¿«≈¿»»ƒ≈

˜Ù� ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÙÏe‡ Ú·˙c Ïk»¿»«¿«ƒ√»¿»¿«

‡¯aÓ ‡�ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓÏ¿«¿«≈¿»»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏח˜Ù� „k ‰Â‰Â ¿«¿ƒ»«¬»«¿«

‡nÚ Ïk ÔÈÓi˜ ‡�kLÓÏ ‰LÓ…∆¿«¿¿»«¿ƒ»«»

‡�kLÓ Ú¯˙a ¯·b ÔÈ„zÚ˙Óeƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿¿»

ÏÏÚc „Ú ‰LÓ È¯BÁ‡ ÔÈÏkzÒÓeƒ¿«¿ƒ¬≈…∆«¿»≈

:‡�kLÓÏט‰LÓ ÏÏÚ „k ‰Â‰Â ¿«¿¿»«¬»«»≈…∆

‡��Úc ‡„enÚ ˙ÈÁ� ‡�kLÓÏ¿«¿¿»»ƒ«»«¬»»

ÌÚ ÏlÓ˙Óe ‡�kLÓ Ú¯˙a Ì‡˜Â¿»≈ƒ¿««¿¿»ƒ¿«≈ƒ

:‰LÓי˙È ‡nÚ Ïk ÔÊÁÂ …∆«¬»»«»»

Ú¯˙a Ì‡˜ ‡��Ú„ ‡„enÚ«»«¬»»»≈ƒ¿«

ÔÈ„‚ÒÂ ‡nÚ Ïk ÔÈÓi˜Â ‡�kLÓ«¿¿»¿«¿ƒ»«»¿»¿ƒ

:d�kLÓ Ú¯˙a ¯·bיאÏlÓ˙Óe ¿«ƒ¿««¿¿≈ƒ¿«≈

ÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ¿»ƒ…∆«¿«ƒ«¿«

d¯·Á ÌÚ ¯·b ÏlÓÓc ‡Ók¿»ƒ¿«≈¿«ƒ«¿≈

é"ùø

הּׁשרת, מלאכי אפּלּו ה'", ּכלֿמבּקׁש "והיה ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָאחר:

אֹומרים חבריהם ׁשכינה, מקֹום ׁשֹואלים ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָּכׁשהיּו

מׁשה: ׁשל ּבאהלֹו הּוא הרי .‰È‰Â(Á)להם: ְֲֳֵֶֶֶָָֹ¿»»
הוה: LÓ‰לׁשֹון ˙‡ˆk.אל ללכת הּמחנה, מן ְֶֹ¿≈…∆ֲִֶֶֶֶַַָ

ÌÚ‰ŒÏkהאהל: eÓe˜È.ואין מּפניו עֹומדים ֶָֹ»»»»ְְִִֵָָ

מהם: ׁשּנתּכּסה עד LÓ‰יֹוׁשבין È¯Á‡ eËÈa‰Â. ְְִִֵֶֶַַָ¿ƒƒ«¬≈…∆
ׁשהּׁשכינה מבטח, ׁשּכ אּׁשה ילּוד אׁשרי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻלׁשבח:

אהלֹו: לפתח אחריו LÓŒÌÚ‰(Ë)ּתּכנס ¯a„Â. ְֲֳִֵֶַַָָָ¿ƒ∆ƒ…∆
עם 'ּומתמּלל ּתרּגּומֹו: מׁשה'. עם 'ּומדּבר ְְְְִִִֵֵֶַַַֹּכמֹו

ּכמֹו ׁשכינה, ּכבֹוד ׁשהּוא ז)מׁשה', "וּיׁשמע(במדבר : ְְְְִִֶֶַַָֹ

(ּבׁשוא) 'מדּבר' קֹורא ואינֹו אליו", מּדּבר הּקֹול ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאת

ּפתרֹונֹו (ּבחיריק), 'מּדּבר' קֹורא ּכׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֵֶַָאליו,

ׁשֹומע וההדיֹוט עצמֹו לבין ּבינֹו 'מּדּבר' ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַהּקֹול

ׁשהּמל מׁשמע 'מדּבר' קֹורא ּוכׁשהּוא ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמאליו,

ההדיֹוט: עם לּׁשכינה:.eÂÁzL‰Â(È)מדּבר ְְִֵֶַַ¿ƒ¿«¬ְִַָ

(‡È)ÌÈ�tŒÏ‡ ÌÈ�t ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯a„Â. ¿ƒ∆∆…∆»ƒ∆»ƒ
מׁשה: עם ‡Án‰ŒÏ�‰ּומתמּלל ·LÂ.לאחר ְִִֵֶַֹ¿»∆««¬∆ְַַ

עּמֹו, ּומלּמדׁשּנדּבר הּמחנה אל ׁשב מׁשה היה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּזה והּדבר ּׁשּלמד. מה מּיֹוםלּזקנים מׁשה נהג ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּבי"ז ׁשהרי יֹותר, ולא הּמׁשּכן ׁשהּוקם עד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹהּכּפּורים

הּלּוחֹות נׁשּתּברּו כח)ּבתּמּוז ׂשרף(תענית ּובי"ח , ְְְְִַַַַָ

ׁשּנאמר עלה, ּובי"ט החֹוטאים, את ודן העגל ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאת

לב) העם(לעיל אל מׁשה וּיאמר מּמחרת "ויהי :ְֳִִֶֶֶַַָָָָֹֹ

רחמים, ּובּקׁש יֹום ארּבעים ׁשם ועׂשה ְְְֲִִִֵַַָָָָוגֹו'",

ט)ׁשּנאמר ּובראׁש(דברים וגֹו'", ה' לפני "ואתנּפל : ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָֹ

סיני" הר אל בּבקר "ועלית לֹו: נאמר אלּול ְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹחדׁש

ׁשּנאמר יֹום, מ' ׁשם ועׂשה האחרֹונֹות, לּוחֹות ְְֱֲֵֶֶַַַָָָָלקּבל

י)ּבהם הראׁשֹונים(שם ּכּימים ּבהר עמדּתי "ואנכי : ְְִִִִִֶַַָָָָָָָֹ

ּברצֹון. האחרֹונים אף ּברצֹון, הראׁשֹונים מה ְְְֲִִִַַָָָָָוגֹו'",

ּבתׁשרי ּבי' ּבכעס. היּו אמצעּיים מעּתה, ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹאמר

ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָנתרּצה

לֹו ּומסר "ּכדבר "סלחּתי למׁשה: לֹו ואמר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשלם,

מלאכת על לצּוֹותֹו והתחיל וירד אחרֹונֹות, ְְְְְֲִִֶֶַַַַָלּוחֹות

לא ּומּׁשהּוקם ּבניסן, אחד עד ועׂשאּוהּו ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹהּמׁשּכן,

מֹועד: מאהל אּלא עֹוד, עּמֹו ‡Ïנדּבר ·LÂ ְִִֵֵֶֶַָֹ¿»∆
‰�Án‰.ׁשהּוא לפי למׁשריתא', 'ותב ּתרּגּומֹו: ««¬∆ְְְְְִִֶַַָָ

וחזן, העם", ּכל "וראה הענין. ּכל וכן הוה, ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָֹלׁשֹון

ּומסּתּכלין. "והּביטּו", וקיימין, ְְְְְְְִִִִִִַָ"ונּצבּו",

אל ה' "ודּבר ּומדרׁשֹו: וסגדין. ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָ"והׁשּתחוּו",

ּבכעס 'אני לֹו: אמר הּמחנה. אל ׁשּיׁשּוב ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָֹמׁשה",
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é"ùø

יקרבם'?: מי ּכן אם ּבכעס, ‡z‰(È·)ואּתה ‰‡¯ ְְְְִִֵֵַַַָָ¿≈«»
ÈÏ‡ ¯Ó‡.אּתה" :ּדברי על ולּב עיני ּתן ראה, …≈≈«ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָ

ואׁשר וגֹו'". הֹודעּתני לא ואּתה וגֹו' אלי ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָֹאֹומר

לי כג)אמרּת מלא",(לעיל ׁשֹולח אנכי "הּנה אין: ְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ

ּבּה: חפץ אני ׁשאין הֹודעה, ‡z¯Óזֹו ‰z‡Â ֲִֵֵֶָָָָ¿«»»«¿»
ÌL· EÈzÚ„È.ּבׁשם אדם ּבני מּׁשאר הּכרּתי ¿«¿ƒ¿≈ְְְְִִִֵֵַָָָ

ליחׁשיבּות, אמרּת יט)ׁשהרי ּבא(לעיל אנכי "הּנה : ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

לעֹולם יאמינּו ּב וגם וגֹו' הענן ּבעב אלי:" ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

(‚È)‰zÚÂ.,ּבעיני חן ׁשּמצאתי אמת אם ¿«»ְֱִִֵֵֶֶֶָָ

נֹותן אּתה ּׂשכר מה ,"ּדרכ את ְִִֵֵֶֶַַָָָָָ"הֹודיעניֿנא

:?ּבעיני חן ‡ÔÁŒ‡ˆÓלמֹוצאי ÔÚÓÏ EÚ„‡Â ְְְֵֵֵֶ¿≈»¬¿««∆¿»≈
EÈ�ÈÚa.מציאת היא מה ,ּתגמּול מּדת ּבזֹו ואדע ¿≈∆ְְְְְִִִֵַַַַַ

חן",חן אמצא "למען ּופתרֹון .ּבעיני ׁשּמצאתי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

אּכיר החן:למען מציאת ׂשכר EnÚּכּמה Èk ‰‡¯e ְְְִִֵַַַַַַַָ¿≈ƒ«¿
‰f‰ ÈBb‰."ּגדֹול לגֹוי אֹות "ואעׂשה ּתאמר ׁשּלא ««∆ְְְֱֶֶֶַָֹֹ

ּבהם ואם מּקדם, הם עּמ ּכי ראה ּתעזב, אּלה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹואת

ׁשּיתקּימּו, מחלצי הּיֹוצאים על סֹומ איני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָּתמאס,

הּזה ּבעם ׁשּלי הּׂשכר ּתׁשלּום ּתֹודיעני.ואת ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּברכֹות ּבמּסכת ּדרׁשּוהּו ז)ורּבֹותינּו ליּׁשב(דף ואני , ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ

ּבאתי: סדרם ועל אפניהם על ְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּמקראֹות

(„È)eÎÏÈ È�t ¯Ó‡iÂ.עֹוד אׁשלח לא ּכתרּגּומֹו, «…«»«≈≈ְְְֶַַֹ

ּכמֹו: ,אל ּבעצמי אני ,יז)מלא ב ּופני"(שמואל ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

ּבּקרב ‡ÂÈÏ(ÂË)":הֹולכים ¯Ó‡iÂ.,חפץ אני ּבזֹו ְְִַָ«…∆≈»ְֲִֵָ

מּזה: ּתעלנּו אל מלא ידי על n·e‰(ÊË)ּכי ְְֲִִֵֵֶַַַַָ«∆
‡BÙ‡ Ú„eÈ.ּבלכּת "הלא החן, מציאּות יּודע ƒ»«≈ְְְְֲִִֵֶַַָֹ

ׁשּלא ,מּמ ׁשֹואל אני אחר ּדבר ועֹוד ְְֲִִִֵֵֶַָָָֹעּמנּו",

ׁשכינת אלילים:תׁשרה עֹובדי אּמֹות על עֹוד ְְְְֱִִִִֵֶַָֻ

EnÚÂ È�‡ e�ÈÏÙ�Â.מּכל הּזה ּבּדבר מבּדלים ונהיה ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿ְְְִִִֶֶַַָָָָֻ

ּכמֹו ט)העם, יׂשראל(לעיל מקנה ּבין ה' "והפלה : ְְְְְִִִֵֵֵָָָָ

‰f‰(ÊÈ)":וגֹו' ¯·c‰Œ˙‡ Ìb.ּתׁשרה ׁשּלא ְ«∆«»»«∆ְִֶֶֹ
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d�LÓeLÓe ‡˙È¯LÓÏ ·‡˙Â¿»≈¿«¿ƒ»¿¿»≈

È„Ú ‡Ï ‡ÓÈÏeÚ Ôe� ¯a ÚLB‰È¿À««≈»»¬≈

:‡�kLÓ BbÓיב‰LÓ ¯Ó‡Â ƒ«¿¿»«¬«…∆

˜Èq‡ ÈÏ ¯Ó‡ z‡„ ÈÊÁ ÈÈ Ì„√̃»¿»¬≈¿«¿»«ƒ«≈

È�zÚ„B‰ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È»«»»≈¿«¿»«¿«ƒ

z¯Ó‡ z‡Â ÈnÚ ÁÏL˙ Èc ˙È»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿»«¿¿

‡zÁkL‡ Û‡Â ÌeLa C˙Èa«̄ƒ»¿¿««¿«¿»

:ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ¯יגÚk Ì‡ ÔÚÎeÔ «¬ƒ√»»¿«ƒ¿«

È�Ú„B‰ CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡«¿»ƒ«¬ƒ√»»«¿ƒ

CÓÁ¯ Úc‡Â C·eË Á¯B‡ ˙È ÔÚÎ¿«»«»¿ƒ««¬»

ÈÏ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡c ÏÈ„a¿ƒ¿«¿««¬ƒ√»»¿≈

:ÔÈ„‰ ‡nÚ CnÚ È¯‡ CÓ„»̃»»¬≈«»«»»≈

CÏ:יד ÁÈ�‡Â C‰˙ Èz�ÎL ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ«»

ÈÏ˙טו Ì‡ È‰BÓ„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»ƒƒ≈

‡Ï ‡��È· ‡Îl‰Ó Cz�ÎL¿ƒ¿»¿«¿»≈»»»

:‡kÓ ‡��È˜Ò˙טזÚcÈ˙È ‰n·e «¿ƒ»»ƒ»«∆ƒ¿««

CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ È¯‡ ‡Î‰»»¬≈«¿»ƒ«¬ƒ√»»

Cz�ÎL C‰Óa ‡Ï‰ CnÚÂ ‡�‡¬»¿«»¬»¿≈«¿ƒ¿»

ÈÏ ÔLÈ¯Ù ‡�Ï Ô„aÚ˙ÈÂ ‡�nÚƒ»»¿ƒ¿«¿«»»¿ƒ»ƒ

ÏÚ Èc ‡nÚ ÏkÓ ÈpLÓ CnÚÏe¿«»¿«≈ƒ»«»ƒ«

:‡Ú¯‡ Èt‡יז‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â «≈«¿»«¬«¿»¿…∆

é"ùø

יקרבם'?: מי ּכן אם ּבכעס, ‡z‰(È·)ואּתה ‰‡¯ ְְְְִִֵֵַַַָָ¿≈«»
ÈÏ‡ ¯Ó‡.אּתה" :ּדברי על ולּב עיני ּתן ראה, …≈≈«ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָ

ואׁשר וגֹו'". הֹודעּתני לא ואּתה וגֹו' אלי ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָֹאֹומר

לי כג)אמרּת מלא",(לעיל ׁשֹולח אנכי "הּנה אין: ְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ

ּבּה: חפץ אני ׁשאין הֹודעה, ‡z¯Óזֹו ‰z‡Â ֲִֵֵֶָָָָ¿«»»«¿»
ÌL· EÈzÚ„È.ּבׁשם אדם ּבני מּׁשאר הּכרּתי ¿«¿ƒ¿≈ְְְְִִִֵֵַָָָ

ליחׁשיבּות, אמרּת יט)ׁשהרי ּבא(לעיל אנכי "הּנה : ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

לעֹולם יאמינּו ּב וגם וגֹו' הענן ּבעב אלי:" ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

(‚È)‰zÚÂ.,ּבעיני חן ׁשּמצאתי אמת אם ¿«»ְֱִִֵֵֶֶֶָָ

נֹותן אּתה ּׂשכר מה ,"ּדרכ את ְִִֵֵֶֶַַָָָָָ"הֹודיעניֿנא

:?ּבעיני חן ‡ÔÁŒ‡ˆÓלמֹוצאי ÔÚÓÏ EÚ„‡Â ְְְֵֵֵֶ¿≈»¬¿««∆¿»≈
EÈ�ÈÚa.מציאת היא מה ,ּתגמּול מּדת ּבזֹו ואדע ¿≈∆ְְְְְִִִֵַַַַַ

חן",חן אמצא "למען ּופתרֹון .ּבעיני ׁשּמצאתי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

אּכיר החן:למען מציאת ׂשכר EnÚּכּמה Èk ‰‡¯e ְְְִִֵַַַַַַַָ¿≈ƒ«¿
‰f‰ ÈBb‰."ּגדֹול לגֹוי אֹות "ואעׂשה ּתאמר ׁשּלא ««∆ְְְֱֶֶֶַָֹֹ

ּבהם ואם מּקדם, הם עּמ ּכי ראה ּתעזב, אּלה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹואת

ׁשּיתקּימּו, מחלצי הּיֹוצאים על סֹומ איני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָּתמאס,

הּזה ּבעם ׁשּלי הּׂשכר ּתׁשלּום ּתֹודיעני.ואת ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּברכֹות ּבמּסכת ּדרׁשּוהּו ז)ורּבֹותינּו ליּׁשב(דף ואני , ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ

ּבאתי: סדרם ועל אפניהם על ְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּמקראֹות

(„È)eÎÏÈ È�t ¯Ó‡iÂ.עֹוד אׁשלח לא ּכתרּגּומֹו, «…«»«≈≈ְְְֶַַֹ

ּכמֹו: ,אל ּבעצמי אני ,יז)מלא ב ּופני"(שמואל ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

ּבּקרב ‡ÂÈÏ(ÂË)":הֹולכים ¯Ó‡iÂ.,חפץ אני ּבזֹו ְְִַָ«…∆≈»ְֲִֵָ

מּזה: ּתעלנּו אל מלא ידי על n·e‰(ÊË)ּכי ְְֲִִֵֵֶַַַַָ«∆
‡BÙ‡ Ú„eÈ.ּבלכּת "הלא החן, מציאּות יּודע ƒ»«≈ְְְְֲִִֵֶַַָֹ

ׁשּלא ,מּמ ׁשֹואל אני אחר ּדבר ועֹוד ְְֲִִִֵֵֶַָָָֹעּמנּו",

ׁשכינת אלילים:תׁשרה עֹובדי אּמֹות על עֹוד ְְְְֱִִִִֵֶַָֻ

EnÚÂ È�‡ e�ÈÏÙ�Â.מּכל הּזה ּבּדבר מבּדלים ונהיה ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿ְְְִִִֶֶַַָָָָֻ

ּכמֹו ט)העם, יׂשראל(לעיל מקנה ּבין ה' "והפלה : ְְְְְִִִֵֵֵָָָָ

‰f‰(ÊÈ)":וגֹו' ¯·c‰Œ˙‡ Ìb.ּתׁשרה ׁשּלא ְ«∆«»»«∆ְִֶֶֹ



��`yz ikbliriax meiqelwpe`

a ïç úàöî-ék äNràíLa Erãàå éðéri''yx: ¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−§¥«
çéEãák-úà àð éðàøä øîàiåi''yx:èéøîàiå ©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«©ÀŸ¤

éðt-ìr éáeè-ìk øéárà éðàíLá éúàø÷å E £¦̧©«£¦³¨¦Æ©¨¤½§¨¨¯¦§¥²
éðôì ýåýéézîçøå ïçà øLà-úà éúpçå E §Ÿ̈−§¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−

íçøà øLà-úài''yx:ëìëeú àì øîàiå ¤£¤¬£©¥«©¾Ÿ¤¬Ÿ©−
éçå íãàä éðàøé-àì ék éðt-úà úàøìi''yx: ¦§´Ÿ¤¨¨®¦²«Ÿ¦§©¬¦¨«¨−̈¨¨«

àë-ìr závðå ézà íB÷î äpä ýåýé øîàiå©´Ÿ¤§Ÿ̈½¦¥¬¨−¦¦®§¦©§−̈©
øeväi''yx:áëézîNå éãák øára äéäåE ©«§¨¨Æ©«£´Ÿ§Ÿ¦½§©§¦−

éìr étë éúkNå øevä úø÷ðaéøár-ãr Ei''yx: §¦§©´©®§©Ÿ¦¬©¦²¨¤−©¨§¦«
âëàì éðôe éøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®¨©−¬Ÿ

‡zÏlÓ Èc ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Û‡«»ƒ¿»»»≈ƒ«∆¿»

ÔÈÓÁ¯ ‡zÁkL‡ È¯‡ „aÚ‡∆¿≈¬≈«¿«¿»«¬ƒ

:ÌeLa C˙Èa¯Â ÈÓ„˜יח¯Ó‡Â √»«¿«ƒ»¿«¬»

:C¯˜È ˙È ÔÚÎ È�ÈÊÁ‡יט¯Ó‡Â «¬≈ƒ¿«»¿»»«¬«

CÈt‡ ÏÚ È·eË Ïk ¯aÚ‡ ‡�‡¬»«¿«»ƒ««»

ÔBÁ‡Â CÓ„˜ ÈÈ„ ‡ÓL· È¯˜‡Â¿∆¿≈ƒ¿»«¿»√»»¿≈

ÔÓ ÏÚ ÌÁ¯‡Â ÔBÁ‡c ÔÓÏ¿»¿≈¿≈«≈«»

:ÌÁ¯‡„כÏeÎÈ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â ¿≈«≈«¬«»ƒ

‡Ï È¯‡ Èz�ÎL Èt‡ ˙È ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈»«≈¿ƒ¿ƒ¬≈»

:Ìi˜˙ÈÂ ‡L�‡ È��ÈÊÁÈכא¯Ó‡Â ∆¡ƒ«ƒ¡»»¿ƒ¿«»«¬«

„zÚ˙˙Â ÈÓ„˜ Ô˜˙Ó ¯˙‡ ‡‰ ÈÈ¿»»»««¿«√»»¿ƒ¿««

:‡¯pË ÏÚכבÈ¯˜È ¯·ÚÓa È‰ÈÂ «ƒ»»ƒ≈¿≈¬«¿»ƒ

ÔÈ‚‡Â ‡¯pË ˙¯ÚÓa C�ÈeL‡Â¿≈«ƒ»ƒ¿»«ƒ»»¿»≈

:¯·Ú‡c „Ú CÏÚ È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¬»«¿∆¿«

ÈÊÁ˙Âכג È¯˜È ˙¯·c ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿≈»ƒ¿«¿»ƒ¿∆¡≈

é"ùø

ּדבריו ואין אעׂשה, אלילים, עֹובדי על עֹוד ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַָָָׁשכינתי

אּלא: ׁשכינה, ׁשרּית ידי על הרׁשע ּבלעם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשל

ּכגֹון עינים" ּוגלּוי ד)"נֹופל ּדבר(איוב "ואלי : ְְְִֵֵֵַָָָ

ׁשליח: ידי על ׁשֹומעין ‰¯‡�È(ÁÈ)יגּנב", ¯Ó‡iÂ ְְְִִֵַַַָֻ«…««¿≈ƒ
'B‚Â ּודבריו.�‡ רצֹון עת ׁשהיה מׁשה ראה »¿ְֵֶֶָָָָָָָֹ

ּכבֹודֹו:מקּבלים, מראית להראֹותֹו לׁשאל והֹוסיף ְְְְְְְִִִִַַָֹֻ

(ËÈ)'B‚Â ¯È·Ú‡ È�‡ ¯Ó‡iÂ.ׁשעה הּגיעה «…∆¬ƒ«¬ƒ¿ִִָָָ

לפי לראֹות, אֹות ּׁשארׁשה מה ּבכבֹודי ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַׁשּתראה

ׁשּכׁשּנצרכּת ּתפּלה, סדר ללּמד וצרי רֹוצה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשאני

אבֹות, זכּות לי הזּכרּת יׂשראל, על רחמים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָלבּקׁש

עֹוד אין אבֹות, זכּות ּתּמה ׁשאם אּתה ְְִֵֶַַָָָָּכסבּור

הּצּור על לפני טּובי מּדת ּכל אעביר אני ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָּתקוה?

ּבּמערה: צפּון EÈ�ÙÏואּתה '‰ ÌL· È˙‡¯˜Â. ְְַַָָָָ¿»»ƒ¿≈¿»∆
זכּות ּתכלה אם אף רחמים, ּבּקׁשֹות סדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָללּמד

יז)אבֹות השנה אֹותי(ראש רֹואה ׁשאּתה זה ּוכסדר , ְִֵֶֶֶֶַָָ

יׂשראל את מלּמד הוי מּדֹות, י"ג וקֹורא ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָֻמעּטף

וחּנּון', 'רחּום לפני ׁשּיזּכירּו ידי ועל ּכן, ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָלעׂשֹות

רחמי ּכי נענין, ּכלים:יהיּו ‡L¯לא ˙‡ È˙pÁÂ ְֲֲִִִִַַַָֹ¿«…ƒ∆¬∆
ÔÁ‡.ּפעמים לחֹוןאֹותן עת.ÈzÓÁ¯Â:ׁשארצה »…ְְִֶֶֶָָָ¿ƒ«¿ƒֵ

עּתים אּלא הבטיחֹו לא ּכאן עד לרחם. ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשאחּפץ

אמר מעׂשה ּבׁשעת אבל אענה, לא ועּתים ְְֱֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאענה

ׁשאינן הבטיחֹו ּברית", ּכֹורת אנכי "הּנה ְְִִִִִֵֵֵֶָָֹלֹו:

ריקם שם)חֹוזרֹות השנה Ï‡(Î):(ראש ¯Ó‡iÂ ְֵָ«…∆…
'B‚Â ÏÎe˙.איני ,ּפני על טּובי ּכל ּכׁשאעביר אף «¿ְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ּפני: את לראֹות רׁשּות ל ÌB˜Ó(Î‡)נֹותן ‰p‰ ְְְִֵֶַָƒ≈»
Èz‡.,עּמ מדּבר אני אׁשר מקֹום,ּבהר יׁש ּתמיד ƒƒְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָ

ּומּׁשם ּתּוזק, ׁשּלא ׁשם ׁשאטמינ ,לצרּכ לי ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹמּוכן

מקֹום על ּומדרׁשֹו, ּפׁשּוטֹו. זהּו ּׁשּתראה, מה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָּתראה

ואינֹו אּתי, הּמקֹום ואֹומר: מדּבר, ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשהּׁשכינה

ׁשל מקֹומֹו הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּבּמקֹום, אני ְֲִֵֶֶַַָָָאֹומר

מקֹומֹו: עֹולמֹו ואין È„·k(Î·)עֹולם, ¯·Úa. ְְֵָָ«¬…¿…ƒ
‰ev¯לפני:ּכׁשאעבר ˙¯˜�a.טז)ּכמֹו :(במדבר ְְֱֶֶֶָֹ¿ƒ¿««ְ

ּתנּקר", ההם האנׁשים ל)"העיני "יּקרּוה(משלי : ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָ

נחל", לז)עֹורבי מים",(ישעיה וׁשתיתי קרּתי "אני : ְְְֲִִִִִֵַַַַָ

ּכרּית הּצּור, נקרת להם. אחת È˙kNÂהּצּור:ּגזרה ְְְִִִֶַַַַַַָָ¿«…ƒ
ÈtÎ.(ויקרא פרשת כהנים, רׁשּות(תורת ׁשּנּתנה מּכאן : «ƒְְִִֶָָ

ּכּנּוי ּבמימרי', 'ואגין ותרּגּומֹו: לחּבל, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָלּמחּבלים

לסֹוכ צרי ׁשאינֹו מעלה, ׁשל ּכבֹוד לדר ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָהּוא

ּבכף ‡˙ÈtkŒ(Î‚)מּמׁש:עליו È˙¯Ò‰Â.ואעדי ְַַָָָ«¬ƒ…ƒ∆«ƒְְֵַ

דברת מּכנגדית ּכבֹודי הנהגת ּכׁשּתסּתּלק יקרי, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
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ּתפּלין: ׁשל מחצב.EÏŒÏÒt(‡)קׁשר הראהּו ְִִֶֶֶ¿»¿ְְֶַַָ

יהיה הּפסלת לֹו: ואמר אהלֹו מּתֹו ְְְְֳִִִִֶֶַַַָָֹסנּפירינֹון

הרּבה: מׁשה נתעּׁשר ּומּׁשם ,ׁשּלEÏŒÏÒt.אּתה ְְְִִֵֵֶֶַַָֹ¿»¿ַָ

מׁשל אחרֹות. ל ּפסל אּתה הראׁשֹונֹות, ְְְֲִֵַַָָָָָָָׁשברּת

עם ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָלמל

ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול מּתֹו ְְְִִֵֶַַָָָָָָהּׁשפחֹות.

יאמר "אם אמר: ּכתּבתּה. וקרע ׁשֹוׁשבינּה עמד ְְְִִַַַַַָָָָָָֹֻרע,

ּבדק ."'אׁשּת אינּה 'עדין לֹו אמר להרגּה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּמל

הּׁשפחֹות, מן אּלא הּקלקּול היה ׁשּלא ּומצא ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמל

ּכתּבה לּה "ּכתב ׁשֹוׁשבינּה: לֹו אמר לּה. ְְְְִִַַָָָָָָֹֻנתרּצה

"אּתה :הּמל לֹו אמר הראׁשֹונה", ׁשּנקרעה ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחרת,

אכּתב ואני אחר, ניר ל קנה אּתה אֹותּה, ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹקרעּת

הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש זה ,הּמל ,ּכ ידי". ּבכתב ְִִֶֶֶַַַָָָָָלּה

מׁשה, זה והּׁשֹוׁשבין, ערבֿרב, אּלּו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹהּׁשפחֹות,

לכ יׂשראל. אּלּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְֲִֵֵֶַָָָָָארּוסתֹו

ל "ּפסל LÈ‡Â(‚)מזּמן:.�ÔBÎ(·)":נאמר: ְְֱֶַָ»ְָֻ¿ƒ
CnÚ ‰ÏÚÈŒ‡Ï.ּבתׁשּואֹות ׁשהיּו ידי על הראׁשֹונֹות …«¬∆ƒ»ְְִִֵֶַָָ

יפה ל אין רעה. עין ּבהן ׁשלטה ּוקהלֹות, ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָוקֹולֹות

הּצניעּות: ‰'(‰)מן ÌLa ‡¯˜iÂ.:מתרּגמינן ְִִַ«ƒ¿»¿≈ְְְִַָ

ּדה'': ּבׁשמא ‰'(Â)'ּוקרא יז).‰' :(ראשֿהשנה ְְִַָָ

קדם אחת היא, רחמים לאחרמּדת ואחת ׁשּיחטא, ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹ

הּוא.‡Ïויׁשּוב:ׁשּיחטא וכן רחמים, מּדת זֹו אף ְֱֶֶָָ≈ְֲִִֵַַַ

כב)אֹומר עז(תהלים למה אלי, "אלי, ואין: בּתני". ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָ

מצאתי ּכ עזבּתני', 'למה הּדין למּדת ְְֲִִִִַַַַָָָָָָלֹומר

‡ÌÈtּבּמכילתא: C¯‡.(קיא אּפֹו(סנהדרין מארי : ְְִַָ∆∆««ƒֲִַַ

ּתׁשּובה: יעׂשה ׁשּמא להּפרע, ממהר Œ·¯Âואינֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ¿«
„ÒÁ.להם ׁשאין חסד, ּכלּצריכים ּכל זכּיֹות ∆∆ְְִִֵֶֶֶֶַָָָֻ
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ּתׁשּובה: יעׂשה ׁשּמא להּפרע, ממהר Œ·¯Âואינֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ¿«
„ÒÁ.להם ׁשאין חסד, ּכלּצריכים ּכל זכּיֹות ∆∆ְְִִֵֶֶֶֶַָָָֻ



��`yz ikcliyy meiqelwpe`

úîàå ãñç-áøåi''yx:æðàNð íéôìàì ãñç øö §©¤¬¤¤«¡¤«Ÿ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬
ã÷t äwðé àì äwðå äàhçå òLôå ïår|ïår ¨²Ÿ¨¤−©§©¨¨®§©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥´£´Ÿ

lL-ìr íéðá éða-ìrå íéða-ìr úBáàíéL ¨À©¨¦Æ§©§¥´¨¦½©¦¥¦−
íéraø-ìråi''yx:çäöøà ãwiå äLî øäîéå §©¦¥¦«©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨

eçzLiåi''yx:èïç éúàöî àð-íà øîàiå ©¦§¨«©¿Ÿ¤¦¨Á¨¨̧¦¥³
éðéra-ír ék eðaø÷a éðãà àð-Cìé éðãà E §¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬£Ÿ−̈§¦§¥®¦³©

eðúàhçìe eððårì zçìñå àeä óøò-äL÷§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²©«£Ÿ¥¬§©¨¥−
eðzìçðei''yx:éùùéúøk éëðà äpä øîàiå §©§¨«©ÀŸ¤¦¥´¨Ÿ¦»Ÿ¥´

øLà úàìôð äNrà Enr-ìk ãâð úéøa§¦¼¤³¤¨©§Æ¤«¡¤´¦§¨½Ÿ£¤²
äàøå íéBbä-ìëáe õøàä-ìëá eàøáð-àì«Ÿ¦§§¬§¨¨−̈¤§¨©¦®§¨¨´
ýåýé äNrî-úà Baø÷á äzà-øLà írä-ìë̈Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹¤©«£¥³§Ÿ̈Æ

Cnr äNò éðà øLà àeä àøBð-éki''yx: ¦«¨´½£¤¬£¦−Ÿ¤¬¦¨«
àééððä íBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®¦«§¦¯

éðtî Løâå éøîàä-úà Eézçäå éðrðkä Ÿ¥´¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ
éñeáéäå éeçäå éføtäåi''yx:áé-ït Eì øîMä §©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦«¦¨´¤§À¤

:ËBL˜e ÔÂ·Ëזe·ÈË ¯Ë� «¿»¿»«ƒ

„B¯ÓÏÂ ÔÈÂÚÏ ˜·L ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï¿«¿≈»ƒ»≈«¬»»¿ƒ¿

d˙È¯B‡Ï ÔÈ·È˙„Ï ÁÏÒ ÔÈ·BÁÏe¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈

¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È˙ ‡Ï„ÏÂ¿ƒ¿»«¿ƒ»¿«≈«¿«

ÔÈ�· È�a ÏÚÂ ÔÈ�a ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ≈¬»»«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ

¯„ ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó»»ƒ««¿ƒ»¿««

:ÈÚÈ·¯חÏÚ Ú¯Îe ‰LÓ ÈÁB‡Â ¿ƒ»¿ƒ…∆¿««

:„È‚Òe ‡Ú¯‡טÔÚk Ì‡ ¯Ó‡Â «¿»¿ƒ«¬«ƒ¿«

C‰z ÈÈ CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡«¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»¿«

ÌÚ È¯‡ ‡��Èa ÈÈ„ ‡z�ÎL ÔÚk¿«¿ƒ¿»«¿»≈»»¬≈«

‡�·BÁÏ ˜BaL˙Â ‡e‰ Ï„˜ ÈL¿̃≈¿«¿ƒ¿¿»»

:‡��ÒÁ˙Â ‡�‡ËÁÏÂי‡‰ ¯Ó‡Â ¿«¬»»»¿«¿¿»»«¬«»

„aÚ‡ CnÚ Ïk Ì„˜ ÌÈ˜ ¯Êb ‡�‡¬»¿«¿«√»»«»∆¿≈

ÏÎa e‡È¯a˙‡ ‡Ï Èc ÔLÈ¯t¿ƒ»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»

ÏÎ ÈÊÁÈÂ ‡iÓÓÚ ÏÎ·e ‡Ú¯‡«¿»¿»«¿«»¿∆¡≈»

‡„·BÚ ˙È ÔB‰È�Èa z‡ Èc ‡nÚ«»ƒ«¿≈≈»»»

„·Ú ‡�‡ Èc ‡e‰ ÏÁ„ È¯‡ ÈÈ„«¿»¬≈»≈ƒ¬»»≈

:CnÚיא‡�‡ Èc ˙È CÏ ¯Ë ƒ»»»»ƒ¬»

C¯˙Ó ‡�‡ ‡‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ Cc˜ÙÓ¿«¿»»≈»¬»¿»≈

È‡�Ú�Îe È‡¯BÓ‡ ˙È CÓ„˜ ÔÓƒ√»»»¡»≈¿«¬»≈

:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡f¯Ùe È‡zÁÂ¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈

˜ÌÈיב ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿«¿«

é"ùø

יז) לעֹוׂשי.Ó‡Â˙:(ראשֿהשנה טֹוב ׂשכר לׁשּלם ∆¡∆ְְֵֵַָָ

ÒÁ„(Ê)רצֹונֹו: עֹוׂשה.�ˆ¯ לפניו:ׁשהאדם ְ…≈∆∆ְֶֶָָָָָ

ÌÈÙÏ‡Ï.:ּדֹורֹות אלפים אּלּו.B�ÂÚ˙לׁשני «¬»ƒְֲִִֵָ¬…ֵ

עֹוׂשה ׁשאדם הּמרדים אּלּו ּפׁשעים, ְְְִִֵֶֶַַָָָָהּזדֹונֹות.

w�È‰להכעיס: ‡Ï ‰w�Â.מׁשמע ּפׁשּוטֹו לפי ְְִַ¿«≈…¿«∆ְְְִַָ

מּמּנּו נפרע אּלא לגמרי, העון על מוּתר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו

לּׁשבים, הּוא מנּקה ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו מעט, ְְְְְִֵֶַַַַַָָמעט

ׁשבים לׁשאינן ינּקה פו)ולא ‡·B˙:(יומא ÔÂÚ „˜t ְְְִֵֶֶַָָֹ…≈¬…»
ÌÈ�aŒÏÚ.,ּבידיהם אבֹותיהם מעׂשה ּכׁשאֹוחזים «»ƒְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַ

לׂשֹונאי: אחר, ּבמקרא ּפרׁש ¯ÌÈÚaׁשּכבר ÏÚÂ. ְְְְְִֵֵֶַַָָָ¿«ƒ≈ƒ
מּדת על מרּבה טֹובה מּדה נמצאת רביעי. ְְְִִִִִֵַַָָָֻּדֹור

לחמׁש אחת הּואּפרענּות טֹובה ׁשּבמּדה מאֹות, ְְֲִֵֵֶַַַָָָֻ

לאלפים חסד "נצר LÓ‰(Á)":אֹומר: ¯‰ÓÈÂ. ֲִֵֵֶֶָָֹ«¿«≈…∆

הּקריאה, קֹול וׁשמע עֹוברת ׁשכינה מׁשה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכׁשראה

"וּיׁשּתחּו e�a¯˜a(Ë)":מּיד: '‰ ‡�ŒCÏÈ.ּכמֹו ְִִַָָ≈∆»¿ƒ¿≈ְ

"עם ואם עון, נֹוׂשא ׁשאּתה מאחר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשהבטחּתנּו,

"ּפן זאת: על ואמרּת ,ּב וימרּו הּוא" ְְְְְְֵֶֶַַַָָֹֹקׁשהֿערף

'ּכי' יׁש וגֹו', לעונינּו ּתסלח אּתה ,"ּבּדר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹאכל

'אם': (ספרים.e�zÏÁ�eּבמקֹום לנחלה ל ותּתננּו ְִִ¿«¿»ְְְְְֲִִֵַָָ

ּבּקׁשת: היא זֹו מיחדת, נחלה) לנּו ׁשּתּתן ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאחרים:

,"ועּמ אני על"ונפלינּו ׁשכינת תׁשרה ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ

אלילים: עֹובדי È¯a˙(È)האּמֹות ˙¯k.זאת:על ְֱִִֵָֻ…≈¿ƒַֹ

˙‡ÏÙ� ‰NÚ‡.ּבזֹו מבּדלים ׁשּתהיּו ונפלינּו, לׁשֹון ∆¡∆ƒ¿»…ְְְְְְִִִִֶָֻ

ׁשכינתי ּתׁשרה ׁשּלא אלילים, עֹובדי האּמֹות ְְְֱִִִִִִֵֶֶָָָֹֻמּכל

B‚Â'(È‡)עליהם: È¯Ó‡‰ ּכאן,.‡˙ יׁש אּמֹות ו' ֲֵֶ∆»¡…ƒ¿ֵָֻ

מּפניהם: ּופנה עמד הּגרּגׁשי ְְִִִִֵֶַַָָָָּכי

`yz ikcliyy mei qelwpe`

àa äzà øLà õøàä áLBéì úéøa úøëz¦§³Ÿ§¦Æ§¥´¨½̈¤£¤¬©−̈¨´
:Eaø÷a L÷Bîì äéäé-ït äéìrâé-úà ék ¨¤®¨¤¦«§¤¬§¥−§¦§¤«¦³¤

-úàå ïeøaLz íúávî-úàå ïeözz íúçaæî¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®§¤
ïeúøëz åéøLài''yx:ãéìàì äåçzLú àì ék £¥−̈¦§Ÿ«¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´

çàøàeä àp÷ ìû BîL àp÷ ýåýé éki''yx: ©¥®¦³§Ÿ̈Æ©¨´§½¥¬©−̈«
åèeðæå õøàä áLBéì úéøa úøëz-ït|éøçà ¤¦§¬Ÿ§¦−§¥´¨¨®¤§¨´©«£¥´

zìëàå Eì àø÷å íäéäìàì eçáæå íäéäìà¡«Ÿ¥¤À§¨§Æ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½§¨«©§−̈
Bçáfîi''yx:æèéðáì åéúðaî zç÷ìåeðæå E ¦¦§«§¨«©§¨¬¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´

éða-úà eðæäå ïäéäìà éøçà åéúðáéøçà E §ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½§¦§Æ¤¨¤½©«£¥−
:ïäéäìàæé:Cl-äNrú àì äëqî éýìû ¡«Ÿ¥¤«¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ©«£¤¨«

çéìëàz íéîé úráL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹Ÿ©³
ék áéáàä Lãç ãrBîì Eúéeö øLà úBvî©Æ£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦µ

íéøönî úàöé áéáàä Lãçai''yx:èéøèt-ìk §´Ÿ¤¨«¨¦½¨−̈¨¦¦§¨«¦¨¤¬¤
ð÷î-ìëå éì íçøäùå øBL øèt øëfz Ei''yx: ¤−¤¦®§¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬¨¤«Ÿ

ëäcôú àì-íàå äùá äcôz øBîç øèôe¤³¤£Æ¦§¤´§¤½Ÿ§¦¬Ÿ¦§¤−

Ú ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏdÏ ¿»≈«¿»ƒ«¿»≈¬«

:C�Èa ‡Ï˜˙Ï È‰È ‡ÓÏÈcיגÈ¯‡ ƒ¿»¿≈¿«¿»≈»¬≈

ÔB‰˙Ó˜ ˙ÈÂ ÔeÚ¯˙z ÔB‰È¯B‚‡ ˙È»¬≈¿«¿¿»»«¿

:Ôeˆv˜z ÔB‰È¯L‡ ˙ÈÂ Ôe¯a˙z¿«¿¿»¬≈≈¿«¿

iÓÓÚ‡יד ˙ÂÚËÏ „BbÒ˙ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿¿«¬««¿«»

:‡e‰ ‡p˜ Ï‡ dÓL ‡p˜ ÈÈ È¯‡¬≈¿»«»¿≈≈«»

‡¯Ú‡טו ·˙ÈÏ ÌÈ˜ ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»

ÔeÁa„ÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ¯˙a ÔeÚËÈÂ¿ƒ¿»««¬«¿¿ƒ¿¿

ÏeÎÈ˙Â CÏ Ôe¯˜ÈÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ¿«¬«¿¿ƒ¿»¿≈

:ÔB‰ÈÁ·cÓטזÔB‰˙�aÓ ·q˙Â ƒƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿«¿

¯˙a ÔB‰˙�a ÔiÚËÈÂ CÈ�·Ïƒ¿»¿ƒ¿««¿«¿»«

¯˙a C�a ˙È ÔiÚËÈÂ ÔB‰˙ÂÚË«¬«¿¿ƒ¿««»¿»»«

:ÔB‰˙ÂÚËיז‡Ï ‡Î˙Óc ÔÏÁc «¬«¿«¬«¿«¿»»

:CÏ „aÚ˙יח‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È «¿≈»»«»¿«ƒ«»

‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ¯hzƒ«ƒ¿»ƒ≈«ƒ»

‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„wÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«≈¿»ƒ¿««¿»

‡·Èa‡„ ‡Á¯Èa È¯‡ ‡·Èa‡„¿«ƒ»¬≈¿«¿»¿«ƒ»

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜Ù�יטÁ˙t Ïk ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ»»«

ÔÈ¯Îc C¯ÈÚa ÏÎÂ ÈÏÈc ‡cÏÂ«¿»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ

:¯ÓÈ‡Â ¯Bz ¯BÎa Lc˜z«¿≈¿¿ƒ»

B¯Ùz˜כ ‡¯ÓÁ„ ‡¯Îe·e¿»«¬»»ƒ¿

dÙ˜�˙Â ˜B¯Ù˙ ‡Ï Ì‡Â ‡¯ÓÈ‡a¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿¿«¿¿≈

é"ùø

(‚È)ÂÈ¯L‡.(מד זרה ׁשעֹובדים(עבודה אילן הּוא ¬≈»ְִִֶָ

BÓL(È„)אֹותֹו: ‡p˜.,מוּתר ואינֹו להּפרע מקּנא «»¿ְְְְִֵֵֵַַַָ

ּופֹורע ּבנצחֹונֹו אֹוחז קנאה, לׁשֹון ּכל ְְְְְִִֵֵֶַָָוזהּו

BÁ·fÓ(ÂË)מעֹוזביו: zÏÎ‡Â.ׁשאין אּתה ּכסבּור ְֵָ¿»«¿»ƒƒ¿ְֵֶַָָ

ּבעבֹודתֹו, ּכמֹודה עלי מעלה ואני ּבאכילתֹו, ְֲֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹענׁש

לבני מּבנֹותיו ולֹוקח ּבא אּתה ּכ ה)ׁשּמּתֹו :(שם ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

(ÁÈ)·È·‡‰ L„Á.ׁשהּתבּואה הּבּכּור, חדׁש …∆»»ƒְִֶֶַַָֹ

ּבבּׁשּולּה: ÈÏ(ËÈ)מתּבּכרת ÌÁ¯ ¯ËtŒÏk. ְְִִֶֶַָ»∆∆∆∆ƒ
B‚Â'ּבאדם: ¯Îfz E�˜ÓŒÏÎÂ.אׁשר מקנ וכל ָָָ¿»ƒ¿¿ƒ»»¿ְְְֲִֶָ

וׂשה, ׁשֹור ּבפטר רחמּה:ּתּזכר את זכר יפטר אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

¯Ët.וכן ּפתיחה, יז)לׁשֹון מים(משלי "ּפֹוטר : ∆∆ְְְִִֵֵַָ

היא, נקבה לׁשֹון ּתּזכר, ׁשל ּתי"ו מדֹון". ְְִִִֵֵֶָָָָָראׁשית

הּיֹולדת: על BÓÁ¯(Î)מּוסב ¯ËÙe.ׁשאר ולא ֶֶַַָ∆∆¬ְְָֹ

טמאה: ·N‰ּבהמה ‰cÙz.והּוא לּכהן ׂשה נֹותן ְְֵֵָָƒ¿∆¿∆ְֵֵֶַֹ

ּביד לּבעלים:חּלין ּבעבֹודה מּתר חמֹור ּופטר ּכהן, ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻ

BzÙ¯ÚÂ.,ּכהן ממֹון הפסיד הּוא ּבקּופיץ. עֹורפֹו «¬«¿ְְְְִִִֵֹ

ממֹונֹו: יפסד לפיכ‰cÙz EÈ�a ¯BÎa Ïk.חמּׁשה ְְִַָָֻ…¿»∆ƒ¿∆ֲִָ

ׁשּנאמר קצּוב, ּפדיֹונֹו יח)סלעים "ּופדּויו(במדבר : ְְְֱִִֶֶַָָָ

ּתפּדה": חדׁש ¯Ì˜Èמּבן È�t e‡¯ÈŒ‡ÏÂ.לפי ְִִֶֶֶֹ¿…≈»»«≈»ְִ

ואינֹו הּוא עצמֹו ּבפני ּדבר מקרא, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶַָָָּפׁשּוטֹו

ּפנים, ראּית ּבכֹור ּבמצות ׁשאין הּבכֹור, על ְְְְְִִִֵֶַַַַָָמּוסב

לראֹות, לרגל ּוכׁשּתעלּו היא, אחרת אזהרה ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא

ראּית עלת להביא עליכם מצוה ריקם, ּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹלאֿיראּו

ּומפנה הּוא יתר מקרא ּבריתא, מדרׁש ּולפי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻּפנים.

עברי, עבד ׁשל הענקתֹו על ללּמד ׁשוה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלגזרה

ּבכֹור. ּכפדיֹון ומין מין מּכל סלעים חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֶָָָָׁשהּוא
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:ïäéäìàæé:Cl-äNrú àì äëqî éýìû ¡«Ÿ¥¤«¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ©«£¤¨«

çéìëàz íéîé úráL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹Ÿ©³
ék áéáàä Lãç ãrBîì Eúéeö øLà úBvî©Æ£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦µ

íéøönî úàöé áéáàä Lãçai''yx:èéøèt-ìk §´Ÿ¤¨«¨¦½¨−̈¨¦¦§¨«¦¨¤¬¤
ð÷î-ìëå éì íçøäùå øBL øèt øëfz Ei''yx: ¤−¤¦®§¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬¨¤«Ÿ

ëäcôú àì-íàå äùá äcôz øBîç øèôe¤³¤£Æ¦§¤´§¤½Ÿ§¦¬Ÿ¦§¤−

Ú ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏdÏ ¿»≈«¿»ƒ«¿»≈¬«

:C�Èa ‡Ï˜˙Ï È‰È ‡ÓÏÈcיגÈ¯‡ ƒ¿»¿≈¿«¿»≈»¬≈

ÔB‰˙Ó˜ ˙ÈÂ ÔeÚ¯˙z ÔB‰È¯B‚‡ ˙È»¬≈¿«¿¿»»«¿

:Ôeˆv˜z ÔB‰È¯L‡ ˙ÈÂ Ôe¯a˙z¿«¿¿»¬≈≈¿«¿

iÓÓÚ‡יד ˙ÂÚËÏ „BbÒ˙ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿¿«¬««¿«»

:‡e‰ ‡p˜ Ï‡ dÓL ‡p˜ ÈÈ È¯‡¬≈¿»«»¿≈≈«»

‡¯Ú‡טו ·˙ÈÏ ÌÈ˜ ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»

ÔeÁa„ÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ¯˙a ÔeÚËÈÂ¿ƒ¿»««¬«¿¿ƒ¿¿

ÏeÎÈ˙Â CÏ Ôe¯˜ÈÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ¿«¬«¿¿ƒ¿»¿≈

:ÔB‰ÈÁ·cÓטזÔB‰˙�aÓ ·q˙Â ƒƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿«¿

¯˙a ÔB‰˙�a ÔiÚËÈÂ CÈ�·Ïƒ¿»¿ƒ¿««¿«¿»«

¯˙a C�a ˙È ÔiÚËÈÂ ÔB‰˙ÂÚË«¬«¿¿ƒ¿««»¿»»«

:ÔB‰˙ÂÚËיז‡Ï ‡Î˙Óc ÔÏÁc «¬«¿«¬«¿«¿»»

:CÏ „aÚ˙יח‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È «¿≈»»«»¿«ƒ«»

‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ¯hzƒ«ƒ¿»ƒ≈«ƒ»

‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„wÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«≈¿»ƒ¿««¿»

‡·Èa‡„ ‡Á¯Èa È¯‡ ‡·Èa‡„¿«ƒ»¬≈¿«¿»¿«ƒ»

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜Ù�יטÁ˙t Ïk ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ»»«

ÔÈ¯Îc C¯ÈÚa ÏÎÂ ÈÏÈc ‡cÏÂ«¿»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ

:¯ÓÈ‡Â ¯Bz ¯BÎa Lc˜z«¿≈¿¿ƒ»

B¯Ùz˜כ ‡¯ÓÁ„ ‡¯Îe·e¿»«¬»»ƒ¿

dÙ˜�˙Â ˜B¯Ù˙ ‡Ï Ì‡Â ‡¯ÓÈ‡a¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿¿«¿¿≈

é"ùø

(‚È)ÂÈ¯L‡.(מד זרה ׁשעֹובדים(עבודה אילן הּוא ¬≈»ְִִֶָ

BÓL(È„)אֹותֹו: ‡p˜.,מוּתר ואינֹו להּפרע מקּנא «»¿ְְְְִֵֵֵַַַָ

ּופֹורע ּבנצחֹונֹו אֹוחז קנאה, לׁשֹון ּכל ְְְְְִִֵֵֶַָָוזהּו

BÁ·fÓ(ÂË)מעֹוזביו: zÏÎ‡Â.ׁשאין אּתה ּכסבּור ְֵָ¿»«¿»ƒƒ¿ְֵֶַָָ

ּבעבֹודתֹו, ּכמֹודה עלי מעלה ואני ּבאכילתֹו, ְֲֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹענׁש

לבני מּבנֹותיו ולֹוקח ּבא אּתה ּכ ה)ׁשּמּתֹו :(שם ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

(ÁÈ)·È·‡‰ L„Á.ׁשהּתבּואה הּבּכּור, חדׁש …∆»»ƒְִֶֶַַָֹ

ּבבּׁשּולּה: ÈÏ(ËÈ)מתּבּכרת ÌÁ¯ ¯ËtŒÏk. ְְִִֶֶַָ»∆∆∆∆ƒ
B‚Â'ּבאדם: ¯Îfz E�˜ÓŒÏÎÂ.אׁשר מקנ וכל ָָָ¿»ƒ¿¿ƒ»»¿ְְְֲִֶָ

וׂשה, ׁשֹור ּבפטר רחמּה:ּתּזכר את זכר יפטר אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

¯Ët.וכן ּפתיחה, יז)לׁשֹון מים(משלי "ּפֹוטר : ∆∆ְְְִִֵֵַָ

היא, נקבה לׁשֹון ּתּזכר, ׁשל ּתי"ו מדֹון". ְְִִִֵֵֶָָָָָראׁשית

הּיֹולדת: על BÓÁ¯(Î)מּוסב ¯ËÙe.ׁשאר ולא ֶֶַַָ∆∆¬ְְָֹ

טמאה: ·N‰ּבהמה ‰cÙz.והּוא לּכהן ׂשה נֹותן ְְֵֵָָƒ¿∆¿∆ְֵֵֶַֹ

ּביד לּבעלים:חּלין ּבעבֹודה מּתר חמֹור ּופטר ּכהן, ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻ

BzÙ¯ÚÂ.,ּכהן ממֹון הפסיד הּוא ּבקּופיץ. עֹורפֹו «¬«¿ְְְְִִִֵֹ

ממֹונֹו: יפסד לפיכ‰cÙz EÈ�a ¯BÎa Ïk.חמּׁשה ְְִַָָֻ…¿»∆ƒ¿∆ֲִָ

ׁשּנאמר קצּוב, ּפדיֹונֹו יח)סלעים "ּופדּויו(במדבר : ְְְֱִִֶֶַָָָ

ּתפּדה": חדׁש ¯Ì˜Èמּבן È�t e‡¯ÈŒ‡ÏÂ.לפי ְִִֶֶֶֹ¿…≈»»«≈»ְִ

ואינֹו הּוא עצמֹו ּבפני ּדבר מקרא, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶַָָָּפׁשּוטֹו

ּפנים, ראּית ּבכֹור ּבמצות ׁשאין הּבכֹור, על ְְְְְִִִֵֶַַַַָָמּוסב

לראֹות, לרגל ּוכׁשּתעלּו היא, אחרת אזהרה ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא

ראּית עלת להביא עליכם מצוה ריקם, ּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹלאֿיראּו

ּומפנה הּוא יתר מקרא ּבריתא, מדרׁש ּולפי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻּפנים.

עברי, עבד ׁשל הענקתֹו על ללּמד ׁשוה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלגזרה

ּבכֹור. ּכפדיֹון ומין מין מּכל סלעים חמּׁשה ְְְְֲִִִִִִֶָָָָׁשהּוא
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éða øBëa ìk Bzôøråéðô eàøé-àìå äcôz E ©«£©§®´Ÿ§³¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«̈¬¨©−
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éñàä âçåäðMä úôe÷z ói''yx:âëìLL §©Æ¨´¨¦½§©−©¨¨«¨¬
éðt-úà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîrt§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥²

ïãàä|ìàøNé éýìû ýåýéi''yx:ãëLéøBà-ék ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¦«¦³
éðtî íéBbãîçé-àìå Eìáb-úà ézáçøäå E ¦Æ¦¨¤½§¦§©§¦−¤§ª¤®§«Ÿ©§¬Ÿ

ýåýé éðt-úà úBàøì Eúìra Eöøà-úà Léà¦Æ¤©§§½©«£«Ÿ§À¥«̈Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´
éäìàìL EäðMa íéîrt Li''yx:äë-àì ¡Ÿ¤½¨¬§¨¦−©¨¨««Ÿ

çñtä âç çáæ ø÷aì ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìr èçLúi''yx: ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤¤−©©¬©¨«©

‡ÏÂ ˜B¯Ùz CÈ�·„ ‡¯Îea Ïk»¿»ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔÈ�˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙Èכא‡zL ƒ¿¬√»«≈»ƒƒ»

‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ÁÏÙz ÔÈÓBÈƒƒ¿»¿»¿ƒ»»

:Áe�z ‡„ˆÁ·e ‡ÚB¯Êa Áe�z¿«ƒ¿»«¬»»¿«

CÏכב „aÚz ‡iÚe·L„ ‡bÁÂ¿«»¿»«»«¿≈»

‡L�Îc ‡bÁÂ ÔÈhÁ „ˆÁ È¯ekaƒ≈¬«ƒƒ¿«»ƒ¿»»

:‡zLc ‡˜ÙÓaכגÔÈ�ÓÊ ˙Ïz ¿ƒ¿»¿«»¿«ƒ¿ƒ

Ì„˜ CÈ¯eÎc Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa¿«»ƒ¿¬»¿»√»

:Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBaƒ̄»¿»¿»¡»»¿ƒ¿»≈

˜„CÓכד ÔÓ ÔÈÓÓÚ C¯˙‡ È¯‡¬≈¬»≈«¿ƒƒ√»»

L�‡ „ÓÁÈ ‡ÏÂ CÓeÁz ˙È ÈzÙ‡Â¿«¿≈»¿»¿»«¿≈¡«

Ì„˜ ‰‡fÁ˙‡Ï C˜ÒÓa CÚ¯‡ ˙È»«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»»√»

È:‡zLa ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz C‰Ï‡ È¿»¡»»¿«ƒ¿ƒ¿«»

ÈÁÒtכה Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ

é"ùø

קּדּוׁשין יז)ּבמּסכת Èˆw·e¯(Î‡):(דף LÈ¯Áa ְִִֶֶַ∆»ƒ«»ƒ
˙aLz.?וקציר חריׁש נזּכר מרּבֹותינּולּמה יׁש ƒ¿…ְְִִִֵֵֵַַָָָָ

הּנכנס ׁשביעית ערב ׁשל חריׁש על ְְְִִִִִֶֶֶַַָָאֹומרים

למֹוצאי הּיֹוצא ׁשביעית ׁשל וקציר ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָלׁשביעית,

הּקדׁש על מחל ׁשּמֹוסיפין ,ללּמד (ראשֿׁשביעית, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַֹֹ

ט) ּובּיֹוםהשנה ּתעבד ימים "ׁשׁשת מׁשמעֹו: וכ ,ְְֲִֵֶַַַַָָֹ

,ל ׁשהּתרּתי הּימים ו' ועבֹודת ּתׁשּבת", ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָֹהּׁשביעי

לֹומר צרי ואין אסּור, והּקציר ׁשהחריׁש ׁשנה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיׁש

נאמר ּכבר ׁשהרי ׁשביעית, ׁשל וקציר (ויקראחריׁש ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָ

ׁשאינֹוכה) אֹומרים ויׁש וגֹו'". תזרע לא ׂשד" :ְְְְְִִֵֵֶָָֹ

לֹומר ּבֹו, ׁשהזּכר וקציר וחריׁש ּבׁשּבת, אּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻמדּבר

רׁשּות, חריׁש, מה ,קצירל יצא רׁשּות, קציר, אף ְְְְִִִֶַָָָָ

הּׁשּבת: את ודֹוחה מצוה ׁשהּוא ְְִֶֶֶֶַַָָָֹהעמר

(·Î)ÌÈhÁ ¯Èˆ˜ È¯eka.ׁשּתי ּבֹו מביא ׁשאּתה ƒ≈¿ƒƒƒְִֵֵֶַָ

החּטיםהּלחם כא)מן השנה ׁשהיא.È¯eka:(ראש ִִִֶֶַַƒ≈ִֶ

חּטים ׁשל החדׁש מן הּבאה ראׁשֹונה ְִִִִִֶֶַָָָָָָמנחה

מן ּבפסח, הּבאה העמר מנחת ּכי ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹלּמקּדׁש,

היא: ‰‡ÛÈÒהּׂשעֹורים ‚ÁÂ.אֹוסף ׁשאּתה ּבזמן ְִִַ¿«»»ƒְִֵֶַַָ

הכנסה לׁשֹון זֹו אסיפה לּבית. הּׂשדה מן ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָּתבּואת

ּכמֹו כב)לּבית, ּבית"(דברים ּתֹו אל "ואספּתֹו :: ְְֲִֵֶֶַַַַ

‰�M‰ ˙Ùe˜z.ּבתחּלת הּׁשנה, ּבחזרת ׁשהיא ¿««»»ְֲִִִֶַַַַָָָ

הּבאה: והּקפה:.Ùe˜z˙הּׁשנה מסּבה לׁשֹון ַַָָָָ¿«ְְְִַָָָ

(‚Î)E¯eÎÊŒÏk.הּזכרים מצוֹותּכל הרּבה .ׁשּב »¿¿ְְְְִִֵֶַַָָ

ּפעמים ׁשלׁש מהם ויׁש ונכּפלּו, נאמרּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבּתֹורה

ועל ׁשּבהם, לאוין מנין על ולענׁש לחּיב ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוארּבע,

ׁשּבהם: עׂשה אתריLÈ¯B‡.,(Î„)מנין ּכתרּגּומֹו ְֲִֵֶֶַָƒְְֲֵַָ

ב)וכן וכן(דברים רׁש", "החל לב): "וּירׁש(במדבר : ְְֵֵֵֶַָָֹ

ּגרּוׁשין: לׁשֹון האמֹורי", EÏ·bאת ˙‡ Èz·Á¯‰Â. ְֱִִֵֶָ¿ƒ¿«¿ƒ∆¿À∆
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(ÂÎ)E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯.הּמינין מּׁשבעת ≈ƒƒ≈«¿»¿ְִִִִַַ

ארצ ּבׁשבח ח)האמּורים חּטה(דברים "ארץ : ְְְֲִִֶֶֶַַָָ

הּוא ּודבׁש, וגֹו'". וגפן ּתמריםּוׂשעֹורה :ּדבׁש ְְְְְְִֶֶַָָָ

È„b ÏM·˙Œ‡Ï.,ּבחלב לבׂשר וׁשלׁשאזהרה …¿«≈¿ƒְְְֶַָָָָָָָֹ

להנאה ואחד לאכילה, אחד ּבּתֹורה: ּכתּוב ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָּפעמים

ּבּׁשּול לאּסּור קטו)ואחד רÈ„b.:(חולין ולד ּכל ְְִִֶָ¿ƒַָָָ

לפרׁש ּׁשהצר מּמה וכבׂש, עגל ואף ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּבמׁשמע,

ּכל סתם ׁשּגדי למדּת, עּזים" "ּגדי מקֹומֹות ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָּבכּמה

ּבמׁשמע: ‡Bnיֹונקים ·ÏÁa.לֹו ׁשאין לעֹוף, ּפרט ְְְִַָ«¬≈ƒְְֵֶָ

סֹופרים: מּדברי אּלא הּתֹורה מן אּסּורֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָחלב,

(ÊÎ)‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰Œ˙‡.לכּתב רּׁשאי אּתה ולא ∆«¿»ƒ»≈∆ְְִַַַָֹֹ

ּפה: ׁשּבעל LÓ‰(ËÎ)ּתֹורה ˙„¯a È‰ÈÂ. ְֶֶַָ«¿ƒ¿∆∆…∆
הּכּפּורים ּביֹום אחרֹונֹות, לּוחֹות ˜¯Ô:ּכׁשהביא Èk. ְְֲִִִֵֶַַƒ»«

קרן. ּכמין ּובֹולט מבהיק ׁשהאֹור קרנים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָלׁשֹון

ההֹוד? לקרני מׁשה זכה מןּומהיכן אמרּו: רּבֹותינּו ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ּפניו, על ידֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּנתן ְֶַַַַָָָָָָָָהּמערה,

לג)ׁשּנאמר כּפי(לעיל "וׂשּכתי ::"(Ï)e‡¯ÈiÂ ְֱִִֶֶַַַֹ«ƒ¿
ÂÈÏ‡ ˙LbÓ.ׁשלּב ּכחּה ּגדֹולה ּכּמה ּוראה א ƒ∆∆≈»ְְֵֶַָָָֹֹ

אֹומר מהּו ּבעברה ידיהם ּפׁשטּו ׁשּלא ׁשעד ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעברה,

כד) ּבראׁש(לעיל אכלת ּכאׁש ה' ּכבֹוד "ּומראה :ְְְְֵֵֶֶַֹֹ

מזּדעזעים, ולא יראים ולא יׂשראל" ּבני לעיני ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹההר

היּו מׁשה ׁשל הֹודֹו מקרני אף העגל, את ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּומּׁשעׂשּו

ּומזּדעזעים: Úa„‰(Ï‡)מרּתיעים ÌÈ‡Np‰.ּכמֹו ְְְְִִִִַַ«¿ƒƒ»≈»ְ

העדה: ‡Ì‰Ïנׂשיאי ‰LÓ ¯a„ÈÂ.ׁשל ׁשליחּותֹו ְִֵֵָָ«¿«≈…∆¬≈∆ְִֶ

הּוא הוה ּולׁשֹון הּזה:מקֹום, הענין ּכל ְְִֶֶַָָָָֹ

(·Ï)eLb� ÔÎŒÈ¯Á‡Â.חֹוזר לּזקנים, ׁשּלּמד אחר ¿«¬≈≈ƒ¿ְִִֵֵֵֶַַַ

רּבנן: 'ּתנּו ליׂשראל: ההלכה אֹו הּפרׁשה ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָּומלּמד

הּגבּורה, מּפי לֹומד היה מׁשה הּמׁשנה? סדר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד
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קרן. ּכמין ּובֹולט מבהיק ׁשהאֹור קרנים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָלׁשֹון

ההֹוד? לקרני מׁשה זכה מןּומהיכן אמרּו: רּבֹותינּו ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ּפניו, על ידֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּנתן ְֶַַַַָָָָָָָָהּמערה,

לג)ׁשּנאמר כּפי(לעיל "וׂשּכתי ::"(Ï)e‡¯ÈiÂ ְֱִִֶֶַַַֹ«ƒ¿
ÂÈÏ‡ ˙LbÓ.ׁשלּב ּכחּה ּגדֹולה ּכּמה ּוראה א ƒ∆∆≈»ְְֵֶַָָָֹֹ

אֹומר מהּו ּבעברה ידיהם ּפׁשטּו ׁשּלא ׁשעד ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעברה,

כד) ּבראׁש(לעיל אכלת ּכאׁש ה' ּכבֹוד "ּומראה :ְְְְֵֵֶֶַֹֹ

מזּדעזעים, ולא יראים ולא יׂשראל" ּבני לעיני ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹההר

היּו מׁשה ׁשל הֹודֹו מקרני אף העגל, את ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּומּׁשעׂשּו

ּומזּדעזעים: Úa„‰(Ï‡)מרּתיעים ÌÈ‡Np‰.ּכמֹו ְְְְִִִִַַ«¿ƒƒ»≈»ְ

העדה: ‡Ì‰Ïנׂשיאי ‰LÓ ¯a„ÈÂ.ׁשל ׁשליחּותֹו ְִֵֵָָ«¿«≈…∆¬≈∆ְִֶ

הּוא הוה ּולׁשֹון הּזה:מקֹום, הענין ּכל ְְִֶֶַָָָָֹ

(·Ï)eLb� ÔÎŒÈ¯Á‡Â.חֹוזר לּזקנים, ׁשּלּמד אחר ¿«¬≈≈ƒ¿ְִִֵֵֵֶַַַ

רּבנן: 'ּתנּו ליׂשראל: ההלכה אֹו הּפרׁשה ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָּומלּמד

הּגבּורה, מּפי לֹומד היה מׁשה הּמׁשנה? סדר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד
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ויׁשב אהרן נסּתּלק ּפרקֹו, מׁשה לֹו ׁשנה אהרן, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹנכנס

מׁשה להם ׁשנה ּבניו, נכנסּו מׁשה, לׂשמאל ְְְִִֶֶֶָָָָָֹֹֹלֹו

מׁשה לימין אלעזר יׁשב הם, נסּתּלקּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּפרקם,

להם ׁשנה זקנים, נכנסּו אהרן, לׂשמאל ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹואיתמר

נכנסּו לצדדין, יׁשבּו זקנים, נסּתּלקּו ּפרקם, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹמׁשה

ּכל ּביד נמצא, ּפרקם. מׁשה להם ׁשנה העם, ְְְִִֶֶַָָָָָָָָָֹּכל

ּביד ׁשלׁשה, אהרן ּבני ּביד ב', הּזקנים ּביד א', ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָֹֹהעם

ּבערּובין ּכדאיתא וכּו'', ארּבעה :(נד)אהרן ְְְְֲִִִֵַַָָָֹ

(‚Ï)‰ÂÒÓ ÂÈ�tŒÏÚ ÔziÂ.,אּפי ּבית ּכתרּגּומֹו: «ƒ≈«»»«¿∆ְְֵֵַַ

ּבּגמרא הּוא ארּמי סב)לׁשֹון לּבא',(כתובות 'סוי : ְֲִִִַַָָָָָ

הּבטה, לׁשֹון לאּפּה', מסוה קא 'הוה ּבכתּבֹות: ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻועֹוד

ּכנגד הּנּתן ּבגד מסוה, ּכאן, אף ּבּה. מסּתּכל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה

ׁשּלא ההֹוד, קרני ולכבֹוד העינים, ּובית ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹהּפרצּוף

ונֹוטלֹו ּכנגּדן הּמסוה נֹותן היה מהם, הּכל ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיזּונּו

ׁשהּמקֹום ּובׁשעה יׂשראל עם מדּבר ׁשהיה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבׁשעה

מסוה: ּבלא יצא ּובצאתֹו צאתֹו עד עּמֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹנדּבר

(„Ï)Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡ ¯a„Â.ההֹוד קרני וראּו ¿ƒ∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְֵַַָ

מהם: מסּתּלק ּוכׁשהּוא LÓ‰(Ï‰)ּבפניו, ·ÈL‰Â ְְְִֵֵֶֶַָָ¿≈ƒ…∆
Bz‡ ¯a„Ï B‡aŒ„Ú ÂÈ�tŒÏÚ ‰ÂÒn‰Œ˙‡.ּוכׁשּבא ∆««¿∆«»»«…¿«≈ƒְֶָ

ּפניו: מעל נֹוטלֹו אּתֹו, תשאלדּבר כי 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¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

àùú éë äøèôäçé à-íéëìîá

çéë:ìîøkä øä-ìà íéàéápä-úà õa÷iå ìûøNé éða-ìëa áàçà çìLiåàëeäiìà Lbiå ©¦§©¬©§−̈§¨§¥´¦§¨¥®©¦§¬Ÿ¤©§¦¦−¤©¬©©§¤«©¦©̧¥¦¹̈
eëì íéýìûä ýåýé-íà íétrqä ézL-ìr íéçñt ízà éúî-ãr øîàiå írä-ìk-ìà¤¨¨À̈©¸Ÿ¤Æ©¨©º©¤´«Ÿ§¦»©§¥´©§¦¦¼¦§Ÿ̈³¨¡Ÿ¦Æ§´

:øác Búà írä eðr-àìå åéøçà eëì ìraä-íàå åéøçàáëéðà írä-ìà eäiìà øîàiå ©£½̈§¦©©−©§´©£¨®§«Ÿ¨¬¨¨²Ÿ−¨¨«©³Ÿ¤¥¦¨̧Æ¤¨½̈£¦º
:Léà íéMîçå úBàî-òaøà ìraä éàéáðe écáì ýåýéì àéáð ézøúBðâëíéðL eðì-eðzéå ©¯§¦¨¦²©Ÿ̈−§©¦®§¦¥´©©½©©§©¥¬©£¦¦−¦«§¦§¹̈§©¦́

äNrà éðàå eîéNé àì Làå íéörä-ìr eîéùéå eäçzðéå ãçàä øtä íäì eøçáéå íéøt| ¨¦À§¦§£´¨¤Á©¨̧¨¤¹̈¦©§ªÀ§¨¦̧ŸÆ©¨´¥¦½§¥−´Ÿ¨¦®©£¦º¤«¡¤´
:íéNà àì Làå íéörä-ìr ézúðå ãçàä øtä-úàãëàø÷à éðàå íëéäìà íLa íúàø÷e ¤©¨´¨¤À̈§¨©¦Æ©¨´¥¦½§¥−¬Ÿ¨¦«§¨¤º§¥´¡«Ÿ¥¤À©£¦Æ¤§¨´

áBè eøîàiå írä-ìk ïriå íéýìûä àeä Làá äðré-øLà íéýìûä äéäå ýåýé-íLá§¥«§Ÿ̈½§¨¨¯¨¡Ÿ¦²£¤©£¤¬¨¥−´¨¡Ÿ¦®©©¯©¨¨¨²©«Ÿ§−¬
:øácääëízà ék äðLàø eùrå ãçàä øtä íëì eøça ìraä éàéáðì eäiìà øîàiå ©¨¨«©¸Ÿ¤¥¦¹̈¦§¦¥´©©À©©£¸¨¤¹©¨³¨¤¨Æ©£´Ÿ¦Ÿ½̈¦¬©¤−

:eîéNú àì Làå íëéäìà íLa eàø÷å íéaøäåëeNriå íäì ïúð-øLà øtä-úà eç÷iå ¨©¦®§¦§Æ§¥´¡«Ÿ¥¤½§¥−¬Ÿ¨¦«©Â¦§Â¤©¨̧£¤¨©´¨¤»©©£¼
eçqôéå äðò ïéàå ìB÷ ïéàå eððr ìraä øîàì íéøävä-ãrå ø÷aäî ìraä-íLá eàø÷iå©¦§§´§¥©Â©Â©¥©¸Ÿ¤§©©¨¢©³¦¥ŸÆ©©´©£¥½§¥¬−§¥´Ÿ¤®©§©Æ§½

:äNr øLà çaænä-ìræëìBãb-ìB÷á eàø÷ øîàiå eäiìà íäa ìzäéå íéøävá éäéå ©©¦§¥−©£¤¬¨¨«©§¦̧©¨¢©¹¦©§©¥¯¨¤´¥¦À̈©¸Ÿ¤Æ¦§³§«¨Æ
å çéN-ék àeä íéýìû-ék:õ÷éå àeä ïLé éìeà Bì Cøã-éëå Bì âéN-éëçëìBãb ìB÷a eàø÷iå ¦¡Ÿ¦´½¦¦¯©§¦¦²−§¦¤´¤®©²¨¥¬−§¦¨«©¦§§Æ§´¨½

:íäéìr íc-CôL-ãr íéçîøáe úBáøça íètLîk eããbúiåèëíéøävä øárk éäéå ©¦§«Ÿ§Æ§¦§¨½̈©£¨−¨§¨¦®©§¨−̈£¥¤«©§¦Æ©£´Ÿ©¨¢©½¦
:áL÷ ïéàå äðò-ïéàå ìB÷-ïéàå äçðnä úBìrì ãr eàaðúiåìeLb írä-ìëì eäiìà øîàiå ©¦§©§½©−©£´©¦§¨®§¥¬§¥Ÿ¤−§¥¬¨«¤©¸Ÿ¤¥¦¨³§¨¨¨Æ§´
:ñeøää ýåýé çaæî-úà àtøéå åéìà írä-ìë eLbiå éìààìäøNr íézL eäiìà çwiå ¥©½©¦§¬¨¨−̈¥¨®©§©¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−¤«¨«©¦©´¥¦À̈§¥³¤§¥Æ

:EîL äéäé ìûøNé øîàì åéìà ýåýé-øáã äéä øLà á÷ré-éðá éèáL øtñîk íéðáà£¨¦½§¦§©−¦§¥´§¥©£®Ÿ£¤Á¨¨̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¦§¨¥−¦«§¤¬§¤«
áì:çaænì áéáñ òøæ íéúàñ úéák äìrz Nriå ýåýé íLa çaæî íéðáàä-úà äðáiå©¦§¤¯¤¨£¨¦²¦§¥−©§¥´§Ÿ̈®©©´©§¨À̈§¥Æ¨©´¦¤½©¨¦−©¦§¥«©
âì:íéörä-ìr íNiå øtä-úà çzðéå íéörä-úà Cøriåãìíécë äraøà eàìî øîàiå ©©£−Ÿ¤¨¥¦®©§©©Æ¤©½̈©−̈¤©¨¥¦«©ÀŸ¤¦§¸©§¨¨³©¦Æ

lL øîàiå eðLiå eðL øîàiå íéörä-ìrå äìòä-ìr e÷öéå íéîlLéå eL:eLäìíénä eëìiå ©½¦§¦§¬©¨Ÿ−̈§©¨¥¦®©³Ÿ¤§Æ©¦§½©¬Ÿ¤©¥−©§©¥«©¥§´©©½¦
:íéî-àlî äìrzä-úà íâå çaænì áéáñåìéäéå|àéápä eäiìà Lbiå äçðnä úBìra ¨¦−©¦§¥®©§©¬¤©§¨−̈¦¥¨«¦©§¦´©£´©¦§À̈©¦©º¥¦¨´©¨¦»

Ecár éðàå ìûøNéa íéýìû äzà-ék òãeé íBiä ìàøNéå ÷çöé íäøáà éýìû ýåýé øîàiå©Ÿ©¼§Ÿ̈À¡Ÿ¥³©§¨¨Æ¦§¨´§¦§¨¥½©´¦¨©À¦©¨¯¡Ÿ¦²§¦§¨¥−©£¦´©§¤®
:älàä íéøácä-ìk úà éúéùr Eøáãáeæìýåýé äzà-ék äfä írä eòãéå éððr ýåýé éððr ¦§¨§´¨¦½Ÿ¦¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤£¥³¦§Ÿ̈Æ£¥½¦§¥§Æ¨¨´©¤½¦©¨¬§Ÿ̈−
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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 תשא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי

כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" )גם בישראל(, צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ.
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הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .2

זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .3

לוח זמנים לשבוע פרשת תשא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי
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