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*`"lyz'd haya xyr dyng 'c mei .c"qa

‰Ú·¯‡בשבט באחד כו' בתשרי באחד כו' באלול באחד כו' בניסן באחד הם שנים ראשי
בו עשר בחמשה אומרים הלל בית שמאי, בית כדברי לאילן השנה והלכה1ראש ,

הלל ראשי2כבית שג' הראשונים, שנים ראשי מג' לאילן דר"ה השינוי טעם להבין וצריך .
המבואר דע"פ ולהוסיף, עשר. בחמשה הוא לאילן ור"ה חודש בראש הם הראשונים שנים

הרגלים3במק"א דג' שלימות4שהשייכות הוא הט"ו ביום כי הוא בחודש הט"ו ליום
ללבנה ודומין ללבנה שמונין דישראל השלימות על גם מורה שזה לומר,5הלבנה, צריך ,

בעת חודש, בראש הם שנים] הראשי ד' כל ב"ש [ולדעת שנים הראשי של שרובם דזה
הענין נמשך שבו הוא השנה ראש שענין לפי הוא נקודה, רק היא הלבנה שאז הלבנה מולד
להבין צריך ועפ"ז נקודה, רק הם המשכתם בתחלת שהם כמו והענינים אליו, ר"ה שהוא

עשר בחמשה הוא לאילן שר"ה מה יותר .6עוד

דרושיםÔ·ÂÈÂב) בכמה המבואר בהקדים ואסיפת7זה גמר בזמני נקבעו שהרגלים דזה ,

שעורים) גמר (זמן האביב בזמן להיות צריך הפסח [דחג מזה8התבואות ויתרה
בשם שנקרא השבועות הקציר9בחג חטים10חג קציר בכורי שם שנקרא11על הסוכות חג וכן ,

האסיף חג בהו12בשם דכתיב ישראל, הם הרוחניית, לתבואה (בעיקר) הוא המכוון קודש13],
ואסיפת גמר בזמני להיות צריכים שהרגלים וזה גו'. תבואתה ראשית להוי' ישראל

השנה את מעברים זה שבשביל [ועד בגשמיות שבגשמיות14התבואות הענינים כל כי הוא, ,[
ברוחניות מענינם הוא15משתלשלים ענינו שעיקר לאילן, ר"ה בנוגע גם לומר יש ועפ"ז .

ב לאור יצא (*`"ypz ± haya e"h qxhpewחמשה "לקראת ,

. . בשבט dxiyעשר w"yven,`"ypz'd zpy."

ר"ה.1) מס' ריש משנה

ה"ב.2) פ"א שני מעשר הל' הי"א. פ"ה תרומות הל' רמב"ם

ע'3) ו כרך ואתחנן באוה"ת (הובא א קצד, ח"ב זהר ראה

פגימותא". בה שלטא לא דסיהרא חדוה יום כו' "מועד ב'קצד)

סיון,4) בחודש קבוע יום שאינו כיון השבועות דחג גם

הנ"א יום הוא אדה"זe"hnוקביעותו שו"ע ב. ו, (ר"ה בניסן

וסוכות "פסח ב ע' דברים אוה"ת וראה תצ"ד). סימן ריש או"ח

פסח". של עצרת זהו ושבועות . . לחודש עשר בחמשה הם

ג.5) פ"ו, ב"ר א. כט, סוכה

ט"ו6) סוד על "דרוש – בסופו השבועות חג שער בפע"ח

תתחנט . . הלבנה מילוי "הוא בשבט דבט"ו בשבט", וט"ו באב

דלכאורה ביאור, וצריך אילן". פירות של העליםzhpgעלים

רק השייכותzlgzdהוא ומהי הלבנה.ielinlהצמיחה,

ואילך).7) א'קעח (ע' משפטים באוה"ת רגלים שלש ד"ה

ד"ה ואילך). א'ריב (ע' פינחס באוה"ת לה' ישראל קדש ד"ה

תר"ל (סה"מ תר"ל לה' ישראל קדש וד"ה ושבתה גו' תבואו כי

תשמ"ג האסיף וחג ד"ה ואילך). רה ע' שם ואילך. קלב ע'

ואילך). תמא ע' ח"א מלוקט (סה"מ

טז.8) פסוק שם ראב"ע וראה טו. כג, משפטים

שלו9) החיות שהוא ועד ענינו, על מורה דבר כל של דשמו

ובכ"מ). פ"א. (שעהיוה"א

זמן10) "שהוא שם רש"י שבפירוש ולהעיר טז. שם, משפטים

z`adבהדרושים (הובא שם הבחיי בפירוש אבל ביכורים".

הוא וחגה"ש התבואה, על הם המועדים שג' (7 onfaשבהערה

mihg xivw ixekia.שם הראב"ע בפירוש וכ"מ .

כב.11) לד, תשא

שם.12) ותשא משפטים

ג.13) ב, ירמי'

שיהיו14) "שיזהרו יפות פנים מס' מובא הנ"ל בדרושים

והיינו האסיפה, ובזמן הקציר בזמן האביב בזמן רגלים השלשה

שחג בכדי גם השנה את שמעברין היינו השנה". עיבור ע"י

שלשה "על ב יא, סנהדרין וראה האסיפה. בזמן יהי' הסוכות

ועל האילן פירות ועל האביב על השנה, את מעברין דברים

צ"ל דחגה"ס תשרי, תקופת על גם שקאי שם ובפרש"י התקופה"

פ"ד קדה"ח הל' ברמב"ם אבל א). יג, שם (ראה תשרי בתקופת

התקופה" "על ופירוש תשרי, בתקופת צ"ל שחגה"ס מביא אינו

הט"ז.t"dbgyהוא שם כס"מ וראה ה"ב). (שם ניסן בתקופת יהי'

רפ"ג.15) תניא ראה



�

*`"lyz'd haya xyr dyng 'c mei .c"qa

‰Ú·¯‡בשבט באחד כו' בתשרי באחד כו' באלול באחד כו' בניסן באחד הם שנים ראשי
בו עשר בחמשה אומרים הלל בית שמאי, בית כדברי לאילן השנה והלכה1ראש ,

הלל ראשי2כבית שג' הראשונים, שנים ראשי מג' לאילן דר"ה השינוי טעם להבין וצריך .
המבואר דע"פ ולהוסיף, עשר. בחמשה הוא לאילן ור"ה חודש בראש הם הראשונים שנים

הרגלים3במק"א דג' שלימות4שהשייכות הוא הט"ו ביום כי הוא בחודש הט"ו ליום
ללבנה ודומין ללבנה שמונין דישראל השלימות על גם מורה שזה לומר,5הלבנה, צריך ,

בעת חודש, בראש הם שנים] הראשי ד' כל ב"ש [ולדעת שנים הראשי של שרובם דזה
הענין נמשך שבו הוא השנה ראש שענין לפי הוא נקודה, רק היא הלבנה שאז הלבנה מולד
להבין צריך ועפ"ז נקודה, רק הם המשכתם בתחלת שהם כמו והענינים אליו, ר"ה שהוא

עשר בחמשה הוא לאילן שר"ה מה יותר .6עוד

דרושיםÔ·ÂÈÂב) בכמה המבואר בהקדים ואסיפת7זה גמר בזמני נקבעו שהרגלים דזה ,

שעורים) גמר (זמן האביב בזמן להיות צריך הפסח [דחג מזה8התבואות ויתרה
בשם שנקרא השבועות הקציר9בחג חטים10חג קציר בכורי שם שנקרא11על הסוכות חג וכן ,

האסיף חג בהו12בשם דכתיב ישראל, הם הרוחניית, לתבואה (בעיקר) הוא המכוון קודש13],
ואסיפת גמר בזמני להיות צריכים שהרגלים וזה גו'. תבואתה ראשית להוי' ישראל

השנה את מעברים זה שבשביל [ועד בגשמיות שבגשמיות14התבואות הענינים כל כי הוא, ,[
ברוחניות מענינם הוא15משתלשלים ענינו שעיקר לאילן, ר"ה בנוגע גם לומר יש ועפ"ז .

ב לאור יצא (*`"ypz ± haya e"h qxhpewחמשה "לקראת ,

. . בשבט dxiyעשר w"yven,`"ypz'd zpy."

ר"ה.1) מס' ריש משנה

ה"ב.2) פ"א שני מעשר הל' הי"א. פ"ה תרומות הל' רמב"ם

ע'3) ו כרך ואתחנן באוה"ת (הובא א קצד, ח"ב זהר ראה

פגימותא". בה שלטא לא דסיהרא חדוה יום כו' "מועד ב'קצד)

סיון,4) בחודש קבוע יום שאינו כיון השבועות דחג גם

הנ"א יום הוא אדה"זe"hnוקביעותו שו"ע ב. ו, (ר"ה בניסן

וסוכות "פסח ב ע' דברים אוה"ת וראה תצ"ד). סימן ריש או"ח

פסח". של עצרת זהו ושבועות . . לחודש עשר בחמשה הם

ג.5) פ"ו, ב"ר א. כט, סוכה

ט"ו6) סוד על "דרוש – בסופו השבועות חג שער בפע"ח

תתחנט . . הלבנה מילוי "הוא בשבט דבט"ו בשבט", וט"ו באב

דלכאורה ביאור, וצריך אילן". פירות של העליםzhpgעלים

רק השייכותzlgzdהוא ומהי הלבנה.ielinlהצמיחה,

ואילך).7) א'קעח (ע' משפטים באוה"ת רגלים שלש ד"ה

ד"ה ואילך). א'ריב (ע' פינחס באוה"ת לה' ישראל קדש ד"ה

תר"ל (סה"מ תר"ל לה' ישראל קדש וד"ה ושבתה גו' תבואו כי

תשמ"ג האסיף וחג ד"ה ואילך). רה ע' שם ואילך. קלב ע'

ואילך). תמא ע' ח"א מלוקט (סה"מ

טז.8) פסוק שם ראב"ע וראה טו. כג, משפטים

שלו9) החיות שהוא ועד ענינו, על מורה דבר כל של דשמו

ובכ"מ). פ"א. (שעהיוה"א

זמן10) "שהוא שם רש"י שבפירוש ולהעיר טז. שם, משפטים

z`adבהדרושים (הובא שם הבחיי בפירוש אבל ביכורים".

הוא וחגה"ש התבואה, על הם המועדים שג' (7 onfaשבהערה

mihg xivw ixekia.שם הראב"ע בפירוש וכ"מ .

כב.11) לד, תשא

שם.12) ותשא משפטים

ג.13) ב, ירמי'

שיהיו14) "שיזהרו יפות פנים מס' מובא הנ"ל בדרושים

והיינו האסיפה, ובזמן הקציר בזמן האביב בזמן רגלים השלשה

שחג בכדי גם השנה את שמעברין היינו השנה". עיבור ע"י

שלשה "על ב יא, סנהדרין וראה האסיפה. בזמן יהי' הסוכות

ועל האילן פירות ועל האביב על השנה, את מעברין דברים

צ"ל דחגה"ס תשרי, תקופת על גם שקאי שם ובפרש"י התקופה"

פ"ד קדה"ח הל' ברמב"ם אבל א). יג, שם (ראה תשרי בתקופת

התקופה" "על ופירוש תשרי, בתקופת צ"ל שחגה"ס מביא אינו

הט"ז.t"dbgyהוא שם כס"מ וראה ה"ב). (שם ניסן בתקופת יהי'

רפ"ג.15) תניא ראה



�md mipy iy`x drax`

אדם קרויין (אתם להאדם ר"ה כמ"ש16שהוא לאילן, שנמשל ומזה17) השדה, עץ האדם כי
מארז"ל וע"פ בגשמיות. כפשוטו לאילן ר"ה שהוא השדה17עה"פ18נשתלשל עץ האדם כי

וכו' שעורים (חטים תבואה בשם נקראים שישראל דזה לומר, יש כו', חכם תלמיד )19אם

השדה) (עץ אילן בשם שנקראים וזה (כדלקמן), המצוות בקיום שלהם העבודה מצד הוא
אדם דשם דייקא), (אדם השדה עץ האדם כי מ"ש דזהו לומר ויש התורה. עסק ע"י הוא

לאיש אדם בין החילוק בכ"מ (כמבואר השכל שם על ).20הוא

בהדרושיםÂ‰�‰ג) (בג'21מבואר אז כי התבואות, בישול לזמני הרגלים דג' השייכות
דכתיב הוא, והענין הזריעה. שע"י הרוחניית התבואה צמיחת הוא 22רגלים)

וידוע בארץ, לי להתלבש23וזרעתי' למטה הרוחניית) (תבואה הנשמות ירידת על קאי שזה
(ארץ) הבהמית ונפש יות24בגוף ובפרטיות דהגלות, הירידה על לצורך25ר היא בזה שהכוונה .

שהי' מכמו יותר בריבוי הצמיחה בשביל שהיא (כפשוטה) בארץ זריעה בדוגמת עלי',
דנוסף26בתחילה זריעה. בשם ג"כ שנקרא התומ"צ קיום ע"י היא (העלי') והצמיחה .

) למטה הנשמה דירידת גםd"awdyלהזריעה להיות צריכה למטה), הנשמה את הוריד
zcearהזריעהl`xyic,הגלות בזמן ובפרט למטה, ירדו שהנשמות דע"י התומ"צ. קיום ,

ואתהפכא (באתכפיא תומ"צ מקיימים הם גילוי27ומ"מ המשכת – הצמיחה נעשה עי"ז ,(

הצמיחה גילוי ועיקר למטה. ירידתה קודם להנשמה שהי' מהגילוי ערוך באין יותר נעלה
המצות) (חג הראשון ברגל רגלים. בג' עכשיו, גם מאיר מזה והארה לבוא. לעתיד יהי'

הראשון שער שהיא היראה, הו"ע שעורים, בישול צמיחת לדבקה28שהוא נכנסים ידו שעל
ה' שעור אותיות היא ששעורה וזהו ית'. תתאה29בו ה' היא והה' שער מלשון הוא שעור ,

התורה הוא אדם, מאכל שהם חטים צמיחת הוא השבועות) (חג השני וברגל (מלכות).
בה התורה30דכתיב אותיות כ"ב על שרומז כ"ב בגימטריא שחטה וזהו אדם. התורה .31זאת

האילן פירות על (בעצרת האילן לפירות דעצרת השייכות שזוהי הנ"ל, בדרושים ),32ומבואר

אחת (לדיעה אילן מין היא חטה ובחג33כי השדה, עץ האדם כי כמ"ש אדם על שרומז ,(

רע"א.16) סא, יבמות

יט.17) כ, שופטים

א.18) ז, תענית

תבואתה"19) "ראשית שם) (ירמי' דמ"ש ב. קנ, זח"ב ראה

שועל שבולת כוסמת שעורה חטה תבואה, מיני ה' על רומז בה'

ושיפון.

ת20) סה"מ א. כה, שה"ש לקו"ת ועוד.ראה קנז. ע' רכ"ט

ס"ט. אדם ערך א כרך הערכיםֿחב"ד ספר .p"yeוראה

(21.7 שבהערה תר"ל וסה"מ פינחס אוה"ת

כה.22) ב, הושע

ובכ"מ.23) .25 שבהערה תו"ח ג. עד, האזינו לקו"ת

גו'24) היורדת הבהמה רוח כא) ג, (קהלת נאמר נה"ב דעל

ux`l.(שם (לקו"ת

ואילך.25) א סא, בשלח תו"א בארוכה וראה ב. פז, פסחים

ב קלג, ח"א – החדשה [בהוצאה ואילך ב קסט, שם תו"ח

ובכ"מ. ואילך. שנג ע' שם אוה"ת ואילך].

(פסחים26) כורין כמה להכניס אלא סאה זורע אדם דכלום

שם).

ע'27) תר"ל סה"מ א'ריד. ע' פינחס באוה"ת הלשון כ"ה

.35 הערה לקמן וראה רו. ע' שם קלב.

ודא28) כו' ראשית דאקרי ה' "יראת ב) יא, (ח"א זהר ראה

דכולא". תרעא כו' לאעלאה תרעא איהי

ב.29) קפח, זח"ג

יד.30) יט, חוקת

(ס"א)).31) ב (קיד, תס"ט תקו"ז שם. זהר

רע"א).32) (טז, מ"ב פ"א ר"ה

סע"א).33) (מ, בברכות יהודה ר' דעת

`"lyz'd ,haya xyr dyng 'c mei

מין היא שחטה דזה דכיון לומר, ויש אדם. התורה זאת תורה, ניתנה (עצרת) השבועות
אילן מין רק הוא זו לדיעה וגם אחת, לדיעה רק הוא המרומזת34אילן התורה ענין לכן ,

המצוות, מענין שלמעלה עצמה והתורה למצוות. ששייכת כמו התורה דרגת היא בחטים
האילן. בפירות מרומזת אדם), התורה (זאת האדם ענין עיקר

עניניםÔÈ�Ú‰Âד) שני מצד הוא זריעה בשם נקרא התומ"צ שקיום דזה שע"י35הוא, לפי .
דהגוף השרש מתגלה ועי"ז הבהמית, ונפש הגוף בירור נעשה התומ"צ קיום
התבואה זריעת שע"י כפשוטה, הזריעה בדוגמת – האלקית דנפש מהשרש שלמעלה ונה"ב

שבארץ הצומח כח ומתגלה מתעורר בארץ להיות36והגרעין צריך התומ"צ שקיום לפי וגם, .
הקב"ה ציווי לקיים בכדי אלא) הטעם מצד קדשנו37(לא אשר המצוות בברכת כהלשון ,

בארץepeveבמצוותיו הגרעין דהשרשת כפשוטה, הזריעה בדוגמת – עול דקבלת ביטול ,

ע"י בזמןoeawxהיא התומ"צ קיום ע"י היא הצמיחה שעיקר זה על הטעם וזהו הגרעין.
הי' לא המצוות), קיום שע"י הגילוי גם (כולל אלקות גילוי כשהי' הבית, בזמן כי הגלות,
הביטול ועיקר המצוות. שע"י הגילוי אז שנרגש מכיון עול, דקבלת הביטול כ"כ נרגש
אז המצוות שקיום ועד דמשיחא, דעקבתא בדרא ובפרט הגלות, בזמן הוא עול דקבלת

דהזורעים באופן יקצורוdrnca38הוא ברנה דוקא ועי"ז ,38.

ציוויים39ידועÂ‰�‰ה) הם דהמצוות למצוות, תורה בין והתוmc`dlהחילוק דבר, היא רה
mydהאדם בשכל ונתלבשה למטה שירדה אלא הקב"ה, של חכמתו ומזה40, .

בקיום בעיקר הם דקב"ע) וביטול ונה"ב הגוף (בירור שבזריעה הנ"ל ענינים דשני מובן,
הוא בהם שהכוונה לומר שייך להאדם, ציוויים שהם דבמצוות בתורה. משא"כ המצוות,

הבריות את בהם לצרף שמקיים41בכדי דהאדם ונה"ב הגוף של והזיכוך הבירור בשביל ,

המצוה. את מקיימים שבהם שבעולם הדברים של והזיכוך הבירור ובשביל המצוה את
לפעול בכדי ח"ו אמצעי שהיא לומר שייך אין הקב"ה, של חכמתו שהיא התורה משא"כ
התורה לימוד שע"י הוא, הלומדה, בהאדם ידה על שנעשית והפעולה ובהעולם. בהאדם
הלומדה בהאדם התורה [והמשכת מעולם שלמעלה הקב"ה של חכמתו בו נמשכת שלו

עמה מתאחד שהוא באופן דזריעה),42היא השני (ענין דקב"ע להביטול בנוגע הוא ועד"ז .[
מקום), תפיסת להאדם יש דמצוות שבהדרגא מורה (שזה להאדם ציוויים שהם דבמצוות

מציאות הוא כעבד43האדם עול, דקבלת הביטול מצד הוא הציווי את שמקיים וזה המקיים44.
ממנו, שחוץ למציאות מקום נתינת שם אין הקב"ה, של חכמתו שהיא ובתורה המלך. מצות

פרי34) בורא החטה על מברכים אין יהודה ר' לדעת דגם

שם). (ברכות העץ

אתכפיא35) דוגמת הם בפנים) (דלקמן הענינים דשני להעיר,

ואתהפכא.

(36.23 שבהערה האזינו לקו"ת

דרוש37) ראש עטרת – ובארוכה א. מ, שלח לקו"ת ראה

ב). נט, א. (נז, לעשי"ת

ה.38) קכו, תהלים

(39– מנחם (תורת סכ"ו תשמ"ח משנה סדרי ששה על הדרן

תו). ע' וש"ס הרמב"ם על הדרנים

ב).40) (ח, פ"ד תניא

וש"נ.41) רפמ"ד. ב"ר

בפנים.42) לקמן וראה פ"ה. תניא

דמצוות43) הרצון שמצד מציאות.jixvהיינו להיות האדם

א.44) נו, וארא ב. כז, וישב תו"א
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אילן מין רק הוא זו לדיעה וגם אחת, לדיעה רק הוא המרומזת34אילן התורה ענין לכן ,
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עניניםÔÈ�Ú‰Âד) שני מצד הוא זריעה בשם נקרא התומ"צ שקיום דזה שע"י35הוא, לפי .
דהגוף השרש מתגלה ועי"ז הבהמית, ונפש הגוף בירור נעשה התומ"צ קיום
התבואה זריעת שע"י כפשוטה, הזריעה בדוגמת – האלקית דנפש מהשרש שלמעלה ונה"ב

שבארץ הצומח כח ומתגלה מתעורר בארץ להיות36והגרעין צריך התומ"צ שקיום לפי וגם, .
הקב"ה ציווי לקיים בכדי אלא) הטעם מצד קדשנו37(לא אשר המצוות בברכת כהלשון ,

בארץepeveבמצוותיו הגרעין דהשרשת כפשוטה, הזריעה בדוגמת – עול דקבלת ביטול ,

ע"י בזמןoeawxהיא התומ"צ קיום ע"י היא הצמיחה שעיקר זה על הטעם וזהו הגרעין.
הי' לא המצוות), קיום שע"י הגילוי גם (כולל אלקות גילוי כשהי' הבית, בזמן כי הגלות,
הביטול ועיקר המצוות. שע"י הגילוי אז שנרגש מכיון עול, דקבלת הביטול כ"כ נרגש
אז המצוות שקיום ועד דמשיחא, דעקבתא בדרא ובפרט הגלות, בזמן הוא עול דקבלת

דהזורעים באופן יקצורוdrnca38הוא ברנה דוקא ועי"ז ,38.

ציוויים39ידועÂ‰�‰ה) הם דהמצוות למצוות, תורה בין והתוmc`dlהחילוק דבר, היא רה
mydהאדם בשכל ונתלבשה למטה שירדה אלא הקב"ה, של חכמתו ומזה40, .

בקיום בעיקר הם דקב"ע) וביטול ונה"ב הגוף (בירור שבזריעה הנ"ל ענינים דשני מובן,
הוא בהם שהכוונה לומר שייך להאדם, ציוויים שהם דבמצוות בתורה. משא"כ המצוות,

הבריות את בהם לצרף שמקיים41בכדי דהאדם ונה"ב הגוף של והזיכוך הבירור בשביל ,

המצוה. את מקיימים שבהם שבעולם הדברים של והזיכוך הבירור ובשביל המצוה את
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התורה לימוד שע"י הוא, הלומדה, בהאדם ידה על שנעשית והפעולה ובהעולם. בהאדם
הלומדה בהאדם התורה [והמשכת מעולם שלמעלה הקב"ה של חכמתו בו נמשכת שלו

עמה מתאחד שהוא באופן דזריעה),42היא השני (ענין דקב"ע להביטול בנוגע הוא ועד"ז .[
מקום), תפיסת להאדם יש דמצוות שבהדרגא מורה (שזה להאדם ציוויים שהם דבמצוות

מציאות הוא כעבד43האדם עול, דקבלת הביטול מצד הוא הציווי את שמקיים וזה המקיים44.
ממנו, שחוץ למציאות מקום נתינת שם אין הקב"ה, של חכמתו שהיא ובתורה המלך. מצות

פרי34) בורא החטה על מברכים אין יהודה ר' לדעת דגם
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שדבר באופן הוא שלו כשהלימוד היא התורה דעסק השלימות ולכן דעבד, למציאות לא גם
שארז"ל וזהו בפיו. מדבר שדבר45ה' באופן היא שלהם התורה לימוד כי רבנן, מלכי מאן

שכל ועד דעבד, מהביטול גם שלמעלה הביטול בתכלית הם ולכן ידם, על מדבר ה'
עצמו המלך היא חד44מציאותם כולא וקוב"ה ישראל אורייתא שע"י שאינו46, מי וגם .

בפיו מדבר ה' שדבר זה באופן יהי' שלו התורה שלימוד זו ההדגשה47בדרגא עיקר מ"מ, ,

שלו שהמציאות זה על אדרבה, אלא והאתכפיא, הביטול ענין על לא הוא התורה בעסק
התורה. עם חד תהי' וההשגה) (ההבנה

Â‰ÊÂתענוג48שאמרו בו שיש רצון הוא דחפץ חפץ, שלבו במקום אדם ילמוד דהגם49לעולם ,
) דעבד הביטול צ"ל התורה בלימוד תורהdlerשגם דאתכפיא50של הביטול וגם (

ואחד פעמים מאה פרקו הוא51(לשנות התורה בלימוד ההדגשה עיקר מ"מ, שהתורה52),
שעי"ז הוא התורה לימוד שענין דכיון לזה, טעם לומר ויש שלו. והחיות התענוג תהי' שלומד
ואהי' דהקב"ה, התענוג היא התורה שבהקב"ה, כמו לכן, חד, כולא וקוב"ה ישראל נעשים

שעשועים התענוג53אצלו תהי' שלומד שהתורה בתורה, העוסק בהאדם להיות צריך כמו"כ ,
במקום מענין גם כמובן שבה, השכל מצד הוא שלומד בהתורה דהאדם שהתענוג [ואף שלו.

לומר, יש חפץ, mipiprdשלבו zeiniptayהיא שהתורה מפני הוא בתורה שלו התענוג
דישראל], התענוג גם היא התורה לכן חד, כולא וקוב"ה שישראל [וכיון דהקב"ה שעשועים

שבה]. השכל מצד הוא בתורה שלו שהתענוג נרגש שלו הגלוי שבתענוג אלא

[דגםÈÂ˘ו) תבואה שהיא דחטה ובאילן. בחטה מרומזים שבתורה הענינים דשני לומר,
רק היא ר"י (שלימודoinלדעת למצוות ששייכת כמו התורה על רומזת אילן]
לקיים בכדי הוא עצמהzevnהתורה מצד שהיא כמו והתורה וכיו"ב), תורה, תלמוד

דבר היא חטים) (גם שתבואה היא, תבואה לגבי האילן דמעלת באילן. המוכרחמרומזת
מצמיח שהוא הוא האילן וענין האדם, של שלzexitלקיומו לקיומו מוכרחים שאינם ,

של דברים אלא גורמתbeprzהאדם, פירותיו) אכילת רק (לא האילן ראיית שגם ולהוסיף, .
כמ"ש בגן,54לתענוג, שהטיול בפועל, שרואים וכמו גו'. למראה נחמד עץ כל גו' ויצמח

לירקות, ר"ה על לאילן דר"ה העילוי יובן ועפ"ז תענוג. הוא אילנות, בו שצומחים מקום
לירקות בר"ה דההמשכה התורה, על שרומזים אדם) (מאכל חטים גם נכלל שבירקות אף

שם.45) וישב תו"א וראה א. סב, גיטין

חד"46) ד"כולא שהענין פכ"ג תניא וראה א. עג, זח"ג ראה

במצוות. משא"כ בתורה דוקא הוא

נאמר47) בפיך") המדברת המשנה ("אני זה שענין להעיר

פקודיi"adlבנוגע בלקו"ת הובא – ויקרא ר"פ מישרים (מגיד

ובכ"מ). א. ו,

א.48) יט, ע"ז

וש"נ.49) ד. כח, שה"ש לקו"ת

שמואל50) מדרש רפ"ב. תדא"ר כא. פי"ח, במדב"ר ראה

פכ"ט.

זו51) שנה לגני באתי ד"ה פט"ו. תניא וראה ב. ט, חגיגה

ס וש"נ.(ה'תשל"א) קס-א). ע' ח"ה מלוקט (סה"מ "י

שאינה52) בעבד מעלה דיש גֿד, כט, ראה פ' מלקו"ת להעיר

" וענין מאהdxezשלdlerבבן, פרקו דשונה הענין (כולל "

ג"כ שהוא בן דיש פמ"א בסש"ב "כמ"ש הוא ואחד) פעמים

שבלימוד בכדי הוא תורה של עולה דענין מובן, ומזה עבד".

עצמו התורה לימוד אבל דעבד, המעלה גם תהי' שלו התורה

גם הוא האב רצון שהוא "דמה הוא הבן ענין והרי – בן הו"ע

שח). ס"ע תרס"ו (המשך הבן" רצון

ל.53) ח, משלי

ט.54) ב, בראשית

`"lyz'd ,haya xyr dyng 'c mei

לעסק בנוגע היא (חטים) התורה לעסק שבנוגע ההמשכה וגם המצוות, לקיום בנוגע היא
כמו התורה ללימוד בנוגע היא לאילן בר"ה וההמשכה המצוות, לקיום ששייך כמו התורה

דתורה. התענוג ענין עצמו, מצד שהוא

עבודתÈÂ˘ז) בדרך צ"ל המצוות שקיום זה וגם מהתורה, נמשכות שהמצוות דע"י לומר,
לפי הוא וגו'55אמרהdxezdyעבד אלקיכם ה' את נמשך56ועבדתם עי"ז ,oirn

המבואר וע"ד המצוות. שבקיום עבד) (עבודת עול דקבלת בעבודה גם דתורה התענוג
תרס"ו מצד57בהמשך היא [שעבודתו פשוט עבד שגם דזה ,lerמשתדל עליו] המוטל האדון

תענוג לו יש הפשוט עבד שגם לפי הוא לאדונו, ולתפארת לנוי תהי' שעושה שהמלאכה
אלא העבד, של ומציאותו ענינו מצד [לא הוא הפשוט דעבד שהתענוג אלא בהעבודה,

שלו הביטול מצד הוא58אדרבה] האדון של התענוג לכן לעצמו מציאות שאינו דלהיות ,

אלא התענוג, ענין גם יש עול דקבלת שבהעבודה ה', בעבודת הוא ועד"ז שלו. התענוג
הוא התענוג, ענין יש דקב"ע בהעבודה שגם דזה לומר, ויש דלמעלה. התענוג הוא שהתענוג
גו'. אלקיכם ה' את ועבדתם אמרה שהתורה מהתורה, נמשכת דקב"ע העבודה שגם לפי

להוÔÈ�Ú‰Âח) קרית זמירות ד"ה באגה"ק דאיתא ותחתונים59הוא, עליונים העולמות שכל ,

אאמו"ר ומבאר ותפילין. קרבן לזה, דוגמאות שתי ומביא מצוה, בדקדוק תלויים
לתניא המצוות60בהערותיו ענין כלל כי הוא, ותפילין) (קרבן אלו מצוות ב' שתפס דהטעם ,

התורה חוקת זאת בד"ה בלקו"ת (כמ"ש ושוב רצוא והמשכה, העלאה ב'61הוא תפס ולכן ,(
בדרושי בלקו"ת (כמ"ש שוב המשכה, הוא ותפילין רצוא, העלאה, הוא קרבן כי אלו, מצוות

תלויים62הנסכים העולמות [שכל הנ"ל באגה"ק המבואר להענין נוגע מה להבין, וצריך .(
באגה"ק שמבאר דזה לומר, ויש והמשכה. העלאה הוא המצוות שענין לרמז מצוה] בדקדוק

בדקדוק תלויים העולמות בטליםdevnשכל העולמות שכל לאח"ז שם למ"ש הקדמה הוא
מדקדוקי אחד דקדוק לגבי דודdxezבמציאות שאמר דזה הוא63. גו' חוקיך לי היו זמירות

העולמותziixe`c`שבחא שכל הוא והשבח בתחלתה), הנ"ל באגה"ק milha(כמ"ש

ze`ivna(תלויים רק דתורה64(ולא זה ענין שגילוי אלא תורה, מדקדוקי אחד דקדוק לגבי
העולמות שכל ע"י ציווייםmiielzהוא שהם המצוות דלגבי והיינו, מצוה. mc`dlבדקדוק

שיתנהג הםmleraאיך שהעולמות וזה להעולמות, מקום ותפיסת ערך איזה שיש בהכרח ,
ze`ivna milha(מדקדוקי אחד (דקדוק לגבי (דוקא) מזהdxezהוא היא זה על וההוכחה .

א).55) (נז, פמ"א בתניא אדה"ז לשון

כה.56) כג, משפטים

ואילך.57) שכה ס"ע

דעבד58) המעלה הוא זה דחילוק שם, תרס"ו בהמשך

(ועבד בבן גם מעלה יש זה חילוק שמצד לומר, ויש פשוט.

ענינו מצד גם הוא באלקות שהתענוג – התורה עסק נאמן),

.mc`dcומציאותו

ואילך.59) א קס,

נג).60) (ע' שם לאגה"ק לוי"צ לקוטי

ואילך.61) ב נו, חוקת לקו"ת

ואילך.62) א מ, שלח לקו"ת

נד.63) קיט, תהלים

בעת64) התורה בעסק לבו משמח הי' שדוד דזה ולהעיר,

של אחד בדקדוק תלויים העולמות שכל מפני (לא הוא צרתו

העולמות שכל מפני אלא) ze`ivnaתורה, milhaלגבי

לא העולם שעניני בעצמו פעל שעי"ז תורה, של אחד דקדוק

סה"מ ואילך. רד ס"ע תרפ"ז סה"מ (ראה אצלו מקום יתפסו

נו). ע' ח"ב מלוקט
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לעסק בנוגע היא (חטים) התורה לעסק שבנוגע ההמשכה וגם המצוות, לקיום בנוגע היא
כמו התורה ללימוד בנוגע היא לאילן בר"ה וההמשכה המצוות, לקיום ששייך כמו התורה

דתורה. התענוג ענין עצמו, מצד שהוא

עבודתÈÂ˘ז) בדרך צ"ל המצוות שקיום זה וגם מהתורה, נמשכות שהמצוות דע"י לומר,
לפי הוא וגו'55אמרהdxezdyעבד אלקיכם ה' את נמשך56ועבדתם עי"ז ,oirn

המבואר וע"ד המצוות. שבקיום עבד) (עבודת עול דקבלת בעבודה גם דתורה התענוג
תרס"ו מצד57בהמשך היא [שעבודתו פשוט עבד שגם דזה ,lerמשתדל עליו] המוטל האדון

תענוג לו יש הפשוט עבד שגם לפי הוא לאדונו, ולתפארת לנוי תהי' שעושה שהמלאכה
אלא העבד, של ומציאותו ענינו מצד [לא הוא הפשוט דעבד שהתענוג אלא בהעבודה,

שלו הביטול מצד הוא58אדרבה] האדון של התענוג לכן לעצמו מציאות שאינו דלהיות ,

אלא התענוג, ענין גם יש עול דקבלת שבהעבודה ה', בעבודת הוא ועד"ז שלו. התענוג
הוא התענוג, ענין יש דקב"ע בהעבודה שגם דזה לומר, ויש דלמעלה. התענוג הוא שהתענוג
גו'. אלקיכם ה' את ועבדתם אמרה שהתורה מהתורה, נמשכת דקב"ע העבודה שגם לפי

להוÔÈ�Ú‰Âח) קרית זמירות ד"ה באגה"ק דאיתא ותחתונים59הוא, עליונים העולמות שכל ,

אאמו"ר ומבאר ותפילין. קרבן לזה, דוגמאות שתי ומביא מצוה, בדקדוק תלויים
לתניא המצוות60בהערותיו ענין כלל כי הוא, ותפילין) (קרבן אלו מצוות ב' שתפס דהטעם ,

התורה חוקת זאת בד"ה בלקו"ת (כמ"ש ושוב רצוא והמשכה, העלאה ב'61הוא תפס ולכן ,(
בדרושי בלקו"ת (כמ"ש שוב המשכה, הוא ותפילין רצוא, העלאה, הוא קרבן כי אלו, מצוות

תלויים62הנסכים העולמות [שכל הנ"ל באגה"ק המבואר להענין נוגע מה להבין, וצריך .(
באגה"ק שמבאר דזה לומר, ויש והמשכה. העלאה הוא המצוות שענין לרמז מצוה] בדקדוק

בדקדוק תלויים העולמות בטליםdevnשכל העולמות שכל לאח"ז שם למ"ש הקדמה הוא
מדקדוקי אחד דקדוק לגבי דודdxezבמציאות שאמר דזה הוא63. גו' חוקיך לי היו זמירות

העולמותziixe`c`שבחא שכל הוא והשבח בתחלתה), הנ"ל באגה"ק milha(כמ"ש

ze`ivna(תלויים רק דתורה64(ולא זה ענין שגילוי אלא תורה, מדקדוקי אחד דקדוק לגבי
העולמות שכל ע"י ציווייםmiielzהוא שהם המצוות דלגבי והיינו, מצוה. mc`dlבדקדוק

שיתנהג הםmleraאיך שהעולמות וזה להעולמות, מקום ותפיסת ערך איזה שיש בהכרח ,
ze`ivna milha(מדקדוקי אחד (דקדוק לגבי (דוקא) מזהdxezהוא היא זה על וההוכחה .

א).55) (נז, פמ"א בתניא אדה"ז לשון

כה.56) כג, משפטים

ואילך.57) שכה ס"ע

דעבד58) המעלה הוא זה דחילוק שם, תרס"ו בהמשך

(ועבד בבן גם מעלה יש זה חילוק שמצד לומר, ויש פשוט.

ענינו מצד גם הוא באלקות שהתענוג – התורה עסק נאמן),

.mc`dcומציאותו

ואילך.59) א קס,

נג).60) (ע' שם לאגה"ק לוי"צ לקוטי

ואילך.61) ב נו, חוקת לקו"ת

ואילך.62) א מ, שלח לקו"ת

נד.63) קיט, תהלים

בעת64) התורה בעסק לבו משמח הי' שדוד דזה ולהעיר,

של אחד בדקדוק תלויים העולמות שכל מפני (לא הוא צרתו

העולמות שכל מפני אלא) ze`ivnaתורה, milhaלגבי

לא העולם שעניני בעצמו פעל שעי"ז תורה, של אחד דקדוק

סה"מ ואילך. רד ס"ע תרפ"ז סה"מ (ראה אצלו מקום יתפסו

נו). ע' ח"ב מלוקט
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בדקדוק (אפילו מצוה בדקדוק תלויים שהעולמות דזה מצוה. בדקדוק תלויים העולמות שכל
לאחרי גם ולכן, במציאות, בטלים העולמות שלגבה תורה, דקדוק שהוא מפני הוא קל)

בו. תלויים העולמות כל מצוה", "דקדוק ונעשה במצוות שנמשך

È„Î·Â,התורה ענין בגילוי בהם מאיר בהמצוות תורה דקדוקי המשכת לאחרי שגם לבאר
העלאה הוא המצוות שענין ותפילין) דקרבן הדוגמאות הבאת (ע"י באגה"ק מרמז
בהם שנרגש הוא שבמצוות והרצוא ההעלאה שענין לומר, דיש ושוב. רצוא והמשכה,
שהם הוא שבהם והשוב ההמשכה וענין מהעולם, שלמעלה בתורה שהם כמו מקורם

ציוויים להיות שלמעלהmc`dlנמשכים בתורה הוא שלהם שהמקור בהם נרגש אז וגם ,
הרצוא של רישומו ניכר השוב לאחרי שגם הוא ושוב רצוא ענין [כי ולהעיר65מעולמות .[

במצוותיו שקדשנו לומר, דיש וצונו, במצוותיו קדשנו אשר המצוות בברכת שאומרים מזה
בכבודו הקב"ה של קדושתו שהיא ב"ה העליון קודש למעלת שהעלנו ההעלאה, הו"ע

שציוה66ובעצמו ההמשכה, הו"ע וצונו ,epze`המצוות בברכת שאומרים לזה והטעם .
להמצוות epl(בנוגע epzipyציוויים (ונעשו שצונו לאחרי גם כי הוא, במצוותיו, קדשנו (

מצוו הם לאדם.eizלהאדם) הציווי מענין ומובדל קדוש שהוא כמו דהקב"ה

כיÂ‰ÊÂט) המצוות. שבקיום עול דקבלת בעבודה גם התענוג המשכת הוא התורה שע"י
[שהעבד המלך מצות המקיים כעבד עול דקבלת באופן הוא המצוות שקיום זה
(ציוויים המצוות בענין שהכוונה מפני הוא להאדון] בטל שהוא אלא האדון לא הוא
יהי' ואעפ"כ באלקות) תענוג לו (שאין ממנו שחוץ מציאות יהי' שהאדם היא להאדם)
עול דקבלת ובהעבודה בהמצוות לאדם) מציווי (שלמעלה התורה המשכת וע"י אליו. בטל

)dxezdyבכדי הוא ית' ממנו שחוץ מציאות הוא שהאדם דזה נרגש, ועבדתם), אמרה
שנעשה זה שגם היינו מציאותו, בכל הוא דקב"ע הביטול ועי"ז, העליונה. הכוונה להשלים
להתענוג סתירה אינה שלו המציאות ולכן הכוונה. להשלים בכדי הוא לעצמו מציאות כמו
בכדי היא שלו המציאות שגם לפי בו), שנמשכת האדון לתענוג (היינו בעבודתו לו שיש

הכוונה. להשלים

Ê"ÙÚÂשהמלאכה משתדל שהעבד דזה תרס"ו, מהמשך ז) (סעיף לעיל שמובא מה יובן
והתענוג בהעבודה תענוג לו שיש לפי הוא לאדונו ולתפארת לנוי תהי' שעושה
לדרגת היא להאדון דהעבד השייכות הרי מובן, אינו דלכאורה האדון. תענוג הוא שלו
בהנוי דהאדון התענוג בו נרגש ואיך להאדון), משועבד (שהוא אליו ששייכת האדון
ויש להאדון. דהעבד והביטול להשעבוד (לכאורה) שייכת שאינה דהמלאכה והתפארת
(כמו דקב"ע שהביטול דע"י בהמשל), גם משתלשל (ומזה בהנמשל בזה הביאור לומר

זה מצד צמצםdxezdyשהוא שהקב"ה בזה הכוונה להשלים הוא גו') ועבדתם אמרה
לכן הציווי, מענין שלמעלה עצמו בהקב"ה היא זו דכוונה להאדם, לצוות כביכול עצמו

עצמו. דהאדון התענוג ענין גם בו נרגש

א.65) נז, שם חוקת א).66)לקו"ת (סו, פמ"ו תניא

`"lyz'd ,haya xyr dyng 'c mei

שביוםÂ‰ÊÂיו"ד) ב), סעיף (כנ"ל תורה על רומז דאילן לאילן, ר"ה בשבט עשר בחמשה
יהי' התורה שלימוד התורה, לעסק בנוגע השנה כל על כח נתינת נמשך זה
התענוג, הו"ע (דאילן שלו והחיות התענוג תהי' שלומד ושהתורה ובהתמדה, בשקידה

הידוע וע"פ ו). סעיף דבר"ה67כנ"ל לומר, יש זל"ז, שייכים השנים ראשי ארבעה שכל
שנה ראשי בג' (הנמשכים האדם דעבודת הענינים כל שגם כח הנתינת נמשך לאילן
דקב"ע העבודה גם התורה, שע"י ט סעיף לעיל המבואר ע"ד תענוג, מתוך יהיו הראשונים)
ראשי כג' ולא הלבנה, שלימות הוא שבו עשר בחמשה הוא לאילן שר"ה וזהו בתענוג. היא
נקודה רק היא שהלבנה זה כי נקודה, רק היא הלבנה שאז בר"ח שהם הראשונים שנים

הביטול ענין על השלימות.68מורה הו"ע דתורה, התענוג ובפרט ה', שבעבודת והתענוג ,
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג שבט, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה פנחס ליביש שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מה' שבט, בו שואל דעתי בהנוגע לענין ניטל, ומנהג ישראל שלא ללמוד בליל זה 

עד חצות, ואשר כן הוא גם מנהגנו, וכמבוא בלוח היום יום י"ז טבת ה'תש"ג.

וכיון שענין ביטול לימוד תורה חידוש גדול הוא ולכן אין לך בו אלא חידושו, ולכן אין לבטל אלא 

לילה אחד.

ע"פ מה שכתבתי ל... נראה לי שבכל מדינה יש לנהוג בהנ"ל ע"פ לוח האינם יהודים שבמדינתם, 

ואם יש ביניהם מנהגים שונים בזה, לנהוג בהנ"ל בלילה שאז חוגגים רוב האינם יהודים, ז. א. באותה 

הלילה שנתקבלה על רוב האינם יהודים, כי הרי ענין דאזלינן בתר רובא שייך גם באינם יהודים, וכדמוכח 

בסוגיא דאזלינן בתר רובא, ועוד ראיות ואכ"מ.

ת"ח על המשך בשורותיו הטובות בהנוגע להתועדות ובודאי גם להבא ינהג במנהג טוב זה.

בברכה.
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הפסוק‡. הדברים1על כל את אלקים "וידבר
חז"ל דרשו עשרת2האלה" הקב"ה שאמר "מלמד

כן, לומר לאדם אפשר שאי מה אחד, בדיבור הדברות
שחזר לך, יהי' ולא אלקיך ה' אנכי עוד ת"ל מה א"כ

עצמו". בפני ודיבור דיבור כל על ופירש
בדיבור הדברות עשרת כל אמירת כללות על ונוסף
בפרטיות נתפרשה אחד בדיבור שהאמירה מצינו אחד,

יותר:

הראשונות דברות לשתי בנוגע ולא3א) "אנכי -

שמענום" הגבורה מפי לך "דכתיב4יהי' דיבר5, אחת
שמעתי" זו שתים .6אלקים

ו"שמור" ל"זכור" בנוגע ושמור7ב) "זכור -

יומת מות מחללי' וכן אחד, שני8בדיבור השבת וביום
זו9כבשים שתים אלקים דיבר אחת שנאמר הוא . .

"זכור10שמעתי" כלומר, ושמור11, עשה מצות היינו
תעשה לא מצות רבותינו12היינו ששנו כמו מקום13, כל

תעשה" לא אלא אינו ואל פן השמר ואעפ"כ,14שנאמר ,
יהי' ולא ד"אנכי אחד הדיבור כמו אחד, בדיבור נאמרו
הוא לך" יהי' ו"לא עשה מצות הוא ש"אנכי" לך",

תעשה לא .15מצות

הדברות·. דאמירת הענין כללות תוכן לבאר ויש
- אלקים" דיבר "אחת אחד" "בדיבור הקב"ה ע"י

להבין צריך :16דלכאורה

לפה אפשר ש"שאי לפי שמעתי" זו ש"שתים כיון
ופירש "חזר שלכן לשמוע", לאוזן לה אפשר ואי לומר
אלקים דיבר למה - עצמו" בפני ודיבור דיבור כל על
שתים? מלכתחילה דיבר ולא שתים, ופירש וחזר אחת

הם התורה עניני שכל הידוע ע"פ עיקר: וג"ז ועוד
הוראה מלשון ("תורה" האדם בעבודת -17הוראות (

בעבודת וההוראה הלימוד ש"אחתmc`dמהו מזה
"מה`miwlדיבר ,"mc`l xyt` i`y!?"כן לומר

להבין: צריך גם

הטעם דיברltkdlמהו ("אחת אחד בדיבור דאמירה
(ש"מפי לך" יהי' ולא ל"אנכי בנוגע רק לא - אלקים")
כל וכללות עשה"ד, כללות להיותם - שמענום" הגבורה

ושמור". ל"זכור בנוגע גם אלא כולה), התורה

עשה אחד", בדיבור ושמור ד"זכור שהתוכן ובפרט
ד"אנכי אחד" בה"דיבור כלול - אחד בדיבור תעשה ולא

כידוע לך", יהי' מצות18ולא רמ"ח כל כולל ש"אנכי"
תעשה לא מצות שס"ה כל כולל לך" יהי' ו"לא .19עשה,

א.1) כ, פרשתנו
עה"פ.2) ופרש"י מכילתא
בנ"י3) ע"י ושמיעתן הדברות עשרת אמירת באופן הדעות פרטי

ואילך. רכא ע' טז כרך (פרשתנו) לתו"ש מילואים ראה -p"ye.

רע"א).4) (כד, בסופה מכות
יב.5) סב, תהלים
(6" המקור: ומציין - שם. מכות ולהעיר,zlikna`פרש"י ."

"זכור בהדרשה גו'" אלקים דיבר "אחת הפסוק הובא שבמכילתא*
שתים אלקים דבר אחת שנאמר . . אחד בדיבור נאמרו שניהם ושמור
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עלי'". יבוא יבמה אחיך, אשת ערות וכן לך, תעשה גדילים שעטנז,

וש"נ. .2 הערה 231 ע' חט"ז לקו"ש וראה
עה"פ.11) וחזקוני ריב"א
וביום12) יומת מות למחללי' ושמור זכור דמי "היכי מובן ועפ"ז

שזכור זה, את זה סותרים נמי ושמור ש"זכור כיון כבשים", שני השבת
גרמא שהזמן עשה דמצות שבת, מקדושת בנשים שפוטר עשה מצות
דכל בקידוש הנשים ומחייב תעשה לא . . הוא ושמור פטורות, נשים

הקודמת). שבהערה (מפרשים חייבות" נשים ל"ת מצות
א.13) צו, עירובין
תורה,14) דבר היום בקדוש חייבות שנשים לומר "ובא ומסיים:

ב). כ, שבועות - חז"ל (כדרשת בזכור" ישנו בשמור שישנו שכל
הדברים15) כל את אלקים "וידבר ד: פכ"ח, (פרשתנו) שמו"ר ראה

יום את זכור דיבור וכן . . אחת בבת הכל את עושה שהוא לאמר, האלה
אחת". בבת אמרן כולן . . כבשים שני השבת וביום ואומר לקדשו השבת

האוזן16) שאין מאחר כי להבין "וצריך ד: ע, פרשתנו תו"א ראה
זו". בחי' הי' תועלת ולאיזה כזאת, ה' השמיענו למה לשמוע, יכולה

ועוד.17) ב. נג, זח"ג ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
רפ"כ.18) תניא
איהו19) ודא . . לך יהי' ולא "אנכי רע"א: צא, פרשתנו זהר וראה

ושמור". זכור

cg` oiprl mdipy oldl exn`py od o`k exn`py mixacdy cnln ,miwl` xacie" - zexacd zxyr lkl rbepa df weqt `aed i"ayxc `zliknae (*

mizy miwl` xac zg` xne` `ed oldle ,dl`d mixacd lk z` miwl` xacie xne` `ed o`k ,renyl ofe`l dl xyt` i`e xnel dtl xyt` i`y dn

i`w "oldl"y t"dr y"ez d`xe ."ze`xwn dnkl `vei cg` xeaic jk zevevip dnkl wlgp df y` dn ,'d m`p y`k ixac dk `ld xne`e ,izrny ef

.zeyxcd 'a okez deye mi`zn f"tre ,"xeny" xn`p myy dxez dpynay c"dyr lr

."meprny dxeabd itn jl 'idi `le ikp` ,ied ixq cge d`n ziy `ixhniba dxez" :my zeknak (**

`"ypz'd hay i"g ,exzi t"y

ושמור‚. "זכור שבהוספת - בזה הביאור ונקודת
לך" יהי' ולא ד"אנכי אחד" ה"דיבור על אחד" בדיבור
האדם: לעבודת אלקים" דיבר ד"אחת השייכות מרומזת
כל את אלקים "וידבר במ"ש הביאור ובהקדם

האלה ולדברxn`l"20הדברים לאמר הוא ש"פירושו -

. . מסיני למשה נאמר שכבר מה התורה דברי כל את
jitaכענין izny xy` ixac21לישראל ניתן זה וכח ,

הלכה להיות הדברות) בעשרת התורה קבלת (בזמן
. מסיני למשה שנאמרה ממש ה' דבר מפיהם היוצאת
מפי יוצא להיות האדם אצל נפרד נעשה הדיבור שאין .

כמ"ש רק שלו, הוא כאילו אמרתך,22עצמו לשוני תען
היא אחר`jzxnשהתורה כעונה תען שלשוני אלא ,

אומר" שהוא מה מדבר23האומר שהאדם "הדיבור ,

ממש הוא zi'בד"ת exeaicממש בו מדבר שה' היינו, ,

וכמ"ש האדם, של פיו ופי24ע"י תפתח שפתי אדנֿי . .
לשון . . יגיד פי רק ית', מאתו הכל כי תהלתך, יגיד
ויתגלה ידו על שיומשך כלי רק הוא שהפה . . המשכה

ממש" ורצונו וחכמתו ית' .25דיבורו

" שתיבת שה'xn`lוכיון ה', דבר לומר (שפירושה "
אלקים ל"וידבר בנוגע נתפרשה פיו) מתוך lkמדבר z`

dl`d mixacdהדברות עשרת הקב"ה "שאמר ,"xeaica

cg`אחת") זה שענין עכצ"ל אלקים", דיבר "אחת ,"
ד) התורה ב(לימוד גם וישנו שייך אלקים") mc`dדיבר

אלא כן"), לומר לאדם אפשר (ש"אי עצמו בכח לא -
תהלתך". יגיד פי . . ממש בו מדבר ש"ה' זה בכח

ד"אחת הענין יש האדם בעבודת (שגם זה וענין
ב"זכור מרומז ביחד) תעשה ולא עשה אלקים", דיבר

אחד": בדיבור ושמור

ומתגלה בא אחד" בדיבור ושמור xeaigdב"זכור

dyrz `le dyrc("לך יהי' ולא mc`d("אנכי dyrna-

- כבשים" שני השבת וביום יומת מות e`ldy"מחללי'

יומת") מות בפועלdyrde("מחללי' cgiaבאים

אחד").`cgותוכנם ("בדיבור

היא השבת קדושת `cgכלומר, oiprע"י שנעשה
e`ld"'ד"מחללי ד"שניdyrde(שלילה) (חיוב)

שקיום26כבשים" -e`ldכלל (שבדרך ד"מחללי'"
ע"י iyrd'מתקיים zlilyע"י הוא (dyrdפעולה)

אחר שבמקום (פעולה כבשים" ד"שני היא27חיובית)
zay leligהשבת בקדושת נוסף שעי"ז כיון (כשם28),

כבשים שני בהקרבת מוסיפה שבת ),29שקדושת

כדלקמן.

ומצוות„. עשה דמצוות הענין תחילה לבאר ויש
ושמור": "זכור לך", יהי' ולא "אנכי - תעשה לא

- הוא תעשה לא למצוות עשה מצוות בין החילוק
ומצוות טוב", "עשה ענינם עשה שמצוות - בפשטות
הם עשה מצוות כלומר: מרע". "סור ענינם תעשה לא

ממשיך30(בעיקר ידם שעל ועשה, קום חיובי, ענין (

ומצוות גם)בעולם, ו(עי"ז בנפשו אלקות גילוי האדם
(בעיקר הם תעשה תעשה,30לא ואל שב שלילי, ענין (

של רצונו היפך שהם הענינים ושולל מתרחק שהאדם
ובי שלילת גם נעשית ועי"ז הטומאההקב"ה, רוח טול

.31שבעולם

תעשה לא דמצוות התוכן ראשונה שבהשקפה ואף
(רק) בזהdlilyהוא שיש לומר בהכרח הרע, דחיית ,

של ענין .aeig(גם)

בפירוש (בחדא"ג) המהרש"א ביאור ובהקדם
לאוין32מארז"ל שס"ה למשה, לו נאמרו מצוות "תרי"ג

מורשה משה לנו צוה תורה . . עשה ורמ"ח . תורה33. ,
הגבורה מפי לך יהי' ולא אנכי הוי, תרי"א בגימטריא

לאמר20) כל כמו ואינה הבנה, לה אין לאמר מלת "דלכאורה,
שהרי כך, לפרש א"א בעשה"ד משא"כ לזולתו, לאמר שפי' שבמקרא

אש את ה' דבר ופב"פ שמעו, ישראל איננוכל אשר ואת פה ישנו ר
ב). מ, שה"ש לקו"ת וראה ב. סז, פרשתנו (תו"א כו'" פה

כא.21) נט, ישעי'
קעב.22) קיט, תהלים
שם.23) תו"א
יז.24) נא, שם
ובכ"מ.25) א. מא, שם לקו"ת
שהעשה26) באופן באופןxiznאוdgecולא לא ואפילו הלאו,

הוא מלכחילה)i`pzשהעשה האיסור נאמר לא זה (שבמקום בהלאו
באמירה צורך ואין אופנים, בשאר להיות יכול זה דין לימוד כי, -

חט"ז לקו"ש (ראה כן" לומר לאדם אפשר שאי "מה אחד", "בדיבור
וש"נ). ואילך. 237 ע'

זמנם27) שאין קרבנות - בביהמ"ק קרבנות להקרבת בנוגע גם
פ"ו). ריש פסחים (ראה קבוע

(28" ממש"נ שלמדין להדעה - בשבת בפיקוחֿנפש exnyeועד"ז

"כדי השבת", את ישראל קרויxenyiyבני זה ש"אין הרבה", שבתות
קרוי זה אדרבה zayחילול zxiny.(שם בלקו"ש (נסמן "

קרח.29) ר"פ צפע"נ רע"א. צא, זבחים ראה
ע"י30) גם הרי, קדושה, עניני שבכל ההתכללות ענין מצד כי,

דוחה שאור (כמו הטומאה רוח ומתבטל נדחה אלקות וגילוי המשכת
אור ומתגלה נמשך הטומאה רוח וביטול דחיית ע"י וגם חושך),

הקב"ה. של רצונו מתקיים שעי"ז כיון הקדושה,
של31) גידים שס"ה להפריד - מל"ת "שס"ה ב): (מז, פל"ז תניא ראה

משלש מאחת זו בעבירה חיות ויקבלו יינקו שלא שבגוף החיונית נפש דם
להעלות למטה ב"ה א"ס אור להמשיך - מ"ע ורמ"ח . . הטמאות קליפות
הגוף", אברי שברמ"ח החיונית הנפש כללות בו ולייחד ולקשר לו
גם פועלת מישראל כאו"א של שעבודתו ואילך), א (מח, הענין ובהמשך

כולו. העולם בכל הפעולה נעשית כולם ובצירוף בעולם, בחלקו
ואילך).32) סע"ב (כג, בסופה מכות
ד.33) לג, ברכה
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ושמור‚. "זכור שבהוספת - בזה הביאור ונקודת
לך" יהי' ולא ד"אנכי אחד" ה"דיבור על אחד" בדיבור
האדם: לעבודת אלקים" דיבר ד"אחת השייכות מרומזת
כל את אלקים "וידבר במ"ש הביאור ובהקדם

האלה ולדברxn`l"20הדברים לאמר הוא ש"פירושו -

. . מסיני למשה נאמר שכבר מה התורה דברי כל את
jitaכענין izny xy` ixac21לישראל ניתן זה וכח ,

הלכה להיות הדברות) בעשרת התורה קבלת (בזמן
. מסיני למשה שנאמרה ממש ה' דבר מפיהם היוצאת
מפי יוצא להיות האדם אצל נפרד נעשה הדיבור שאין .

כמ"ש רק שלו, הוא כאילו אמרתך,22עצמו לשוני תען
היא אחר`jzxnשהתורה כעונה תען שלשוני אלא ,

אומר" שהוא מה מדבר23האומר שהאדם "הדיבור ,

ממש הוא zi'בד"ת exeaicממש בו מדבר שה' היינו, ,

וכמ"ש האדם, של פיו ופי24ע"י תפתח שפתי אדנֿי . .
לשון . . יגיד פי רק ית', מאתו הכל כי תהלתך, יגיד
ויתגלה ידו על שיומשך כלי רק הוא שהפה . . המשכה

ממש" ורצונו וחכמתו ית' .25דיבורו

" שתיבת שה'xn`lוכיון ה', דבר לומר (שפירושה "
אלקים ל"וידבר בנוגע נתפרשה פיו) מתוך lkמדבר z`

dl`d mixacdהדברות עשרת הקב"ה "שאמר ,"xeaica

cg`אחת") זה שענין עכצ"ל אלקים", דיבר "אחת ,"
ד) התורה ב(לימוד גם וישנו שייך אלקים") mc`dדיבר

אלא כן"), לומר לאדם אפשר (ש"אי עצמו בכח לא -
תהלתך". יגיד פי . . ממש בו מדבר ש"ה' זה בכח

ד"אחת הענין יש האדם בעבודת (שגם זה וענין
ב"זכור מרומז ביחד) תעשה ולא עשה אלקים", דיבר

אחד": בדיבור ושמור

ומתגלה בא אחד" בדיבור ושמור xeaigdב"זכור

dyrz `le dyrc("לך יהי' ולא mc`d("אנכי dyrna-

- כבשים" שני השבת וביום יומת מות e`ldy"מחללי'

יומת") מות בפועלdyrde("מחללי' cgiaבאים

אחד").`cgותוכנם ("בדיבור

היא השבת קדושת `cgכלומר, oiprע"י שנעשה
e`ld"'ד"מחללי ד"שניdyrde(שלילה) (חיוב)

שקיום26כבשים" -e`ldכלל (שבדרך ד"מחללי'"
ע"י iyrd'מתקיים zlilyע"י הוא (dyrdפעולה)

אחר שבמקום (פעולה כבשים" ד"שני היא27חיובית)
zay leligהשבת בקדושת נוסף שעי"ז כיון (כשם28),

כבשים שני בהקרבת מוסיפה שבת ),29שקדושת

כדלקמן.

ומצוות„. עשה דמצוות הענין תחילה לבאר ויש
ושמור": "זכור לך", יהי' ולא "אנכי - תעשה לא

- הוא תעשה לא למצוות עשה מצוות בין החילוק
ומצוות טוב", "עשה ענינם עשה שמצוות - בפשטות
הם עשה מצוות כלומר: מרע". "סור ענינם תעשה לא

ממשיך30(בעיקר ידם שעל ועשה, קום חיובי, ענין (

ומצוות גם)בעולם, ו(עי"ז בנפשו אלקות גילוי האדם
(בעיקר הם תעשה תעשה,30לא ואל שב שלילי, ענין (

של רצונו היפך שהם הענינים ושולל מתרחק שהאדם
ובי שלילת גם נעשית ועי"ז הטומאההקב"ה, רוח טול

.31שבעולם

תעשה לא דמצוות התוכן ראשונה שבהשקפה ואף
(רק) בזהdlilyהוא שיש לומר בהכרח הרע, דחיית ,

של ענין .aeig(גם)

בפירוש (בחדא"ג) המהרש"א ביאור ובהקדם
לאוין32מארז"ל שס"ה למשה, לו נאמרו מצוות "תרי"ג

מורשה משה לנו צוה תורה . . עשה ורמ"ח . תורה33. ,
הגבורה מפי לך יהי' ולא אנכי הוי, תרי"א בגימטריא

לאמר20) כל כמו ואינה הבנה, לה אין לאמר מלת "דלכאורה,
שהרי כך, לפרש א"א בעשה"ד משא"כ לזולתו, לאמר שפי' שבמקרא

אש את ה' דבר ופב"פ שמעו, ישראל איננוכל אשר ואת פה ישנו ר
ב). מ, שה"ש לקו"ת וראה ב. סז, פרשתנו (תו"א כו'" פה

כא.21) נט, ישעי'
קעב.22) קיט, תהלים
שם.23) תו"א
יז.24) נא, שם
ובכ"מ.25) א. מא, שם לקו"ת
שהעשה26) באופן באופןxiznאוdgecולא לא ואפילו הלאו,

הוא מלכחילה)i`pzשהעשה האיסור נאמר לא זה (שבמקום בהלאו
באמירה צורך ואין אופנים, בשאר להיות יכול זה דין לימוד כי, -

חט"ז לקו"ש (ראה כן" לומר לאדם אפשר שאי "מה אחד", "בדיבור
וש"נ). ואילך. 237 ע'

זמנם27) שאין קרבנות - בביהמ"ק קרבנות להקרבת בנוגע גם
פ"ו). ריש פסחים (ראה קבוע

(28" ממש"נ שלמדין להדעה - בשבת בפיקוחֿנפש exnyeועד"ז

"כדי השבת", את ישראל קרויxenyiyבני זה ש"אין הרבה", שבתות
קרוי זה אדרבה zayחילול zxiny.(שם בלקו"ש (נסמן "

קרח.29) ר"פ צפע"נ רע"א. צא, זבחים ראה
ע"י30) גם הרי, קדושה, עניני שבכל ההתכללות ענין מצד כי,

דוחה שאור (כמו הטומאה רוח ומתבטל נדחה אלקות וגילוי המשכת
אור ומתגלה נמשך הטומאה רוח וביטול דחיית ע"י וגם חושך),

הקב"ה. של רצונו מתקיים שעי"ז כיון הקדושה,
של31) גידים שס"ה להפריד - מל"ת "שס"ה ב): (מז, פל"ז תניא ראה

משלש מאחת זו בעבירה חיות ויקבלו יינקו שלא שבגוף החיונית נפש דם
להעלות למטה ב"ה א"ס אור להמשיך - מ"ע ורמ"ח . . הטמאות קליפות
הגוף", אברי שברמ"ח החיונית הנפש כללות בו ולייחד ולקשר לו
גם פועלת מישראל כאו"א של שעבודתו ואילך), א (מח, הענין ובהמשך

כולו. העולם בכל הפעולה נעשית כולם ובצירוף בעולם, בחלקו
ואילך).32) סע"ב (כג, בסופה מכות
ד.33) לג, ברכה
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שנאמר אחת, על והעמידן חבקוק בא . . 34שמענום

מצד מצוות) (תרי"ג ש"הריבוי - יחי'" באמונתו וצדיק
lawndמצד כי ,ozepdוז"ש אחת, כמצוה הם כולם ב"ה

. במדרש ואמרו שמענום, הגבורה מפי יהי' ולא אנכי
לבו"ד שא"א מה אחד בדיבור עשה"ד המקום שאמר .

יקבלו ולא אחד ומצוותיו אחד הוא כי . . כן לומר
שהיא אנכי במצות כי והוא ב"ה, ית' מצדו ריבוי
הלאוין כל נכללו . . לך יהי' לא והיפוכה היחוד אמונת
שהוא מצד כי כן, לומר לאדם שא"א אלא ועשין,
כולם כלל ושוב . . הריבוי לו בא ובזמן בחומר מוטבע

לכולם". ומקור השורש שהיא אמונה במצות

הוא התורה שבמצוות האחדות שענין לומר, ויש
ושלילה דחיוב הקוין לב' ההתחלקות לאחרי גם
המקבל", שמצד ל"הריבוי ועד לך"), יהי' ולא ("אנכי

כדלקמן. מל"ת, ושס"ה מ"ע רמ"ח

הענין:‰. וביאור
ענינם תעשה לא מצוות `zewlגם ielibe zkynd

בעולם) גם ידו ועל האדם, ענין35(בנפש ,iaeigאלא ,

היא תעשה) לא (במצוות והגילוי ההמשכה שפעולת
ע"י אלא) עשה, כבמצוות עשי', ע"י iyrd'(לא xcrd36,

גבוה ממקום תעשה הלא ששורש "לפי - הדבר וטעם
ואל שב ע"י רק למטה כלים להם אין ע"כ . . מאד

בהשגה37תעשה" עכשיו בא שאינו . . מבחי' "שרשם ,
בבחינת רק החיוב) (השגת dlilydנגלית zbyd38לכן ,

ע"י להיות אפשר אי זה גילוי להמשיך למטה הכלי
לית דהא כלי שייך לא . . ועשה קום שהיא מ"ע
לעשות שלא ל"ת, ע"י רק כלל, בי' תפיסא מחשבה

כו'" המנגד מן השלילה ענין שהוא . . .39המנגד

מל"ת שס"ה של ענינם תוכן לבאר יש ועפ"ז
מוחלפת" תהי' לא הזו ש"התורה [דכיון לבוא ,40לעתיד

התורה מצוות תרי"ג כל אז גם יהיו בודאי
מל"ת41(בשלימותם שס"ה והן מ"ע רמ"ח הן אף42), ,[

ש"את מפני הרע וביטול בדחיית צורך יהי' רוח43שלא
הארץ" מן אעביר המכוון44הטומאה עיקר כי, -

אלא) הרע, וביטול דחיית (לא הוא תעשה לא במצוות
zewl`a zilrp `bxc zkynde ielibרק לבוא שיכולה

dlilydבדרך zbyd.שלילה ע"י רק נעשה זה שענין ,

הזה), (בזמן מנגד של מציאות שכשישנו אלא, -

עי"ז וכשאיןmbנעשית המנגד, מציאות וביטול דחיית
הטומאה רוח ש"את לבוא, (לעתיד מנגד של מציאות
מאומה נגרע לא שעי"ז בודאי הארץ"), מן אעביר
וגילוי המשכת - תעשה לא דמצוות המכוון בעיקר

השלילה בהשגת שבא העשי'45האלקות שלילת ע"י ,46.

.Âדחיוב סוגים לב' המצוות התחלקות גם והנה,
המקבל" "מצד אלא אינה תעשה) ולא (עשה ושלילה
אחד ענינם הנותן" "מצד אבל שמעתי", זו "שתים -

אלקים": דיבר "אחת - הוא
שלילה, של באופן שקיומם מצוות שיש לכך הסיבה
והעולם: האדם הגבלת מצד - היא תעשה, ואל שב

בלתיֿ מענינים להשלילה בנוגע - לראש לכל
דברים בעולם שיש דכיון - מרע" "סור רצויים,
בדרך (גם) האדם עבודת להיות צריכה בלתיֿרצויים,

המנגד". לעשות "שלא תעשה, ואל שב שלילה,

ד.34) ב, חבקוק
(וחיבור),35) צוותא מלשון מצוה - "מצוות" - בשמם גם וכמודגש

לקו"ת (ראה הקב"ה עם והעולם דהאדם החיבור נעשה ידם שעל
ובכ"מ). ב. מז, ג. מה, בחוקותי

כעושה36) שכר לו נותנים עבירה עבר ולא "ישב חז"ל ובלשון
סע"ב). לט, (קידושין מצוה"

ובכ"מ.37) ב. ג, פקודי לקו"ת
הם38) החיוב שתוארי החיוב, לתוארי השלילה תוארי בין "ההפרש

בשום דבר יודיענו לא השלילה ותוארי מהו, הדבר מהות על מורים
מדבר מושלל שהוא שיודיענו אלא הוא, מה המבוקש העצם מן פנים
הוא שהקב"ה לפי ולכן ומהותו, המבוקש העצם לאותו וסותר המנגד
יתכן לא ע"כ פנים, בשום מהותו להשיג אפשר ואין מהשגה למעלה
עצמיים תוארים בלשון . . ורוצה וחכם יכול התוארים ית' עליו לומר
יכול ענין היינו, שלילה, בלשון נאמרו שהם רק החיוב), (תוארי
היכולת היפך שהוא מה כל ית' ממנו מפשיט הוא ית' עליו שנאמר

ג). ו, (שם כו'"
ואילך.39) ד ג, שם
העיקרים.40) מי"ג הט' עיקר
הם41) הזה בזמן המצוות קיום - המצוותואדרבה לקיום "ציונים"

בתכלית קיומם יהי' שאז כה), יח, אחרי רמב"ן (ראה לבוא לעתיד
תרל"ז וככה המשך ויחי. ר"פ תו"ח (ראה רצונך" "כמצות השלימות,

ובכ"מ). ואילך. פי"ז
רמ"ח42) כנגד הם מל"ת ושס"ה מ"ע שרמ"ח הידוע ע"פ ובפרט

(ובעיקר) גם - ועוד) ב. קע, (זח"א האדם של גידים ושס"ה אברים
oeilrd mc`cאברים סע"א)),klnc`[רמ"ח (עד, ת"ל תקו"ז (ראה

קיום תלוי שבזה - דמלכא] גידים לשס"ה בנוגע גם מובן ומזה
(כביכול). העליון דאדם גם האדם, מציאות

ב.43) יג, זכרי'
עסק44) יהי' הבירור כשיושלם "לע"ל א: קס, קו"א תניא ראה

שהן למעלה בשרשן ל"ת בשס"ה וגם . . לבד טוב עשה בבחי' התורה
כו'". קדושות גבורות

הוא45) שהקב"ה seqדכיון oi`בהשגת העילויים כל לאחרי הרי, ,
בהשגת אם כי להשיגם שאיֿאפשר יותר נעלים ענינים ישנם אלקות,
בהשגת אלה ענינים גם ומשיג יותר עוד שמתעלה ולאחרי השלילה,
הלאה, וכן יותר, עוד נעלים בענינים השלילה השגת נעשית החיוב,

ובכ"מ). ב. ז, ואתחנן לקו"ת (ראה סוף אין עד
(בפשטות)46) י"ל - דוקא אלה בענינים היא שהשלילה והטעם

בשלילת נכללת היתה - מנגד של למציאות אפשרות היתה שאילו
מצות - לדבר (דוגמא המנגד" לעשות "שלא המנגד, שלילת גם העשי'
היתה שאילו כיון שבטלו, לאחרי גם עמלק ומחיית עממין ז' איבוד
קפז)). מ"ע להרמב"ם (סהמ"צ לאבדם חייבים היו קיימת, מציאותם
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הטומאה רוח "את הרע, ביטול לאחרי - לזה ונוסף
יכול והעולם האדם הגבלת שמצד - הארץ" מן אעביר
ולפיֿערך ומוגבל שמדוד אלקות גילוי רק לקבל
בדרגא אלקות גילוי לקבל יכול ואינו מציאותו,
ע"ד שלילה, של באופן אם כי אליו, שבאיןֿערוך

השלילה. השגת

להיות מוכרח והעולם האדם הגבלת שמצד וכיון
עשה סוגים, לב' המצוות נתחלקו שלילה, של ענין גם
- שמעתי" זו "שתים - (שלילה) תעשה ולא (חיוב)

mc`dשמצד zriny" ".mizyישנם

- אחד ענינם הקב"ה מצד שהם כפי המצוות אבל
אלקים". דיבר "אחת - אלקות וגילוי המשכת

דיבר ש"אחת - בזה ":`miwlוהחידוש

אחד) ענינם המצוות (שכל דיבר" ד"אחת הענין
של מגדר למעלה שהם כפי המצוות מצד רק לא הוא

מצוות - הקב"ה,dxezdהתחלקות של ורצונו חכמתו ,

שלמעלה אחד" מ"הוי' שנמשכת אחת", "תורה
שהם כפי גם אלא העולם, גדרי שמצד מההתחלקות

של ציווייםzeevnבציור ,mc`lלהתנהג ,mleraאיך

של באופן באים רמ"חzewlgzdשאז מצוות, (תרי"ג
להתחלקות וביחס לפיֿערך מל"ת) ושס"ה מ"ע
שב"עולם גידים ושס"ה אברים (רמ"ח ובעולם שבאדם

האדם" זה ע"י47קטן כפשוטו), בעולם ודוגמתם ,

" משם רבים`miwlהמשכתם לשון זו48", בדרגא גם -
בעולם.`cgענינם אלקות וגילוי המשכת ,

.Êשהיא (כמו התורה ניתנה שבמתןֿתורה וכיון
גנוזה" "חמודה הקב"ה, דוקא49אצל בארץ למטה (

היא" בשמים לכאו"א50("לא הכח שניתן לומר, יש - (
תוכל בארץ למטה התומ"צ בקיום שעבודתו מישראל

" והעולם, האדם גדרי מצד רק (לא ותהי' mizyלהיות

" - הקב"ה מצד שהם כפי גם אלא) שמעתי", `zgזו

אלקים": דיבר
באה שתחילה הוא דמתןֿתורה שהסדר - ובהקדמה
לתחתונים", ירדו ("עליונים למטה מלמעלה ההמשכה

המתחיל" מלמטה51"ואני ההעלאה נעשית ואח"כ ,(
לעליונים" יעלו ("תחתונים בנדו"ד,51למעלה ועד"ז ,(

מ" ההמשכה באה ל"`zgשתחילה אלקים" mizyדיבר

מ" ההעלאה נעשית ואח"כ שמעתי", זוmizyזו
ל" אלקים"`zgשמעתי" .52דיבר

בזה: והביאור

ד"שתים באופן היא התומ"צ בקיום העבודה התחלת
שמ עניןזו הם המצוות כל הקב"ה שמצד דאף - עתי"

האדם גדרי מצד מ"מ, אלקים", דיבר "אחת אחד,
"שתים התחלקות, של באופן ה"ה ("שמעתי") והעולם
אלקות המשכת - עשה חיוב, קוין: לב' שמעתי", זו

הרע. וביטול דחיית - תעשה לא ושלילה, בעולם,

באופן היא התומ"צ בקיום העבודה ושלימות
ענינם מודגש שמעתי" זו ד"שתים שבהתחלקות
"אחת הקב"ה, מצד שהם כפי המצוות של העיקרי
הוא שהעיקר האדם בעבודת שנרגש - אלקים" דיבר

zeevne dxezd,הקב"ה של ורצונו חכמתו גילוי ,

התומ"צ, קיום בשביל אלא אינה העולם ומציאות
הקב"ה. של ורצונו חכמתו ויתגלה שיומשך

ציוויים שהם כפי המצוות בדרגת גם כלומר:
באופן זה אין - בעולם להתנהג איך להאדם והוראות

הוא mleraשהעיקר dlertdההתחלקות מודגשת שאז ,

הרע וביטול דחיית שמעתי"), זו ("שתים קוין לב'
באופן אלא (חיוב), הקדושה וגילוי והמשכת (שלילה),

הוא d"awdשהעיקר ly epevxe eznkgכאשר גם ולכן, ,
חיוב של בקו קוין, בב' להיות צריכה בפועל העבודה

תעשה) (לא בהשלילה נרגש שלילה, של aeigdובקו

הקב"ה, של (רצונו) ציווי הוא תעשה" ה"לא שגם -

ויתירה הקב"ה, עם וחיבור צוותא עי"ז נעשה ובמילא,
ומתגלה נמשכת תעשה) (לא השלילה שע"י bxc`מזה,

zewl`a xzei zilrpשל בדרך אלא להשיגה שאיֿאפשר
ה)שלילה. (השגת

של המענה באופן הפלוגתא תוכן לבאר יש ועפ"ז
לאו ועל הן הן על אומרים "שהיו עשה"ד, על בנ"י

לאו" לאו ועל הן הן "על או ואלו53הן", ש"אלו (וכיון
חיים" אלקים לאו54דברי ש"על - אמת) שניהם ,od"

תעשה לא במצוות (גם) שישנו החיובי הענין מדגיש
לאו ו"על אלקות, גילוי נמשך ידם "e`lש(גם)על

דרגא בהמשכת תעשה לא דמצוות המעלה מדגיש
השלילה השגת ע"י באלקות יותר .55נעלית

א).47) קא, ב. (ק, תס"ט תקו"ז ב. לג, זח"ג ג. פקודי תנחומא
ז.48) לה, וישלח יג. כ, וירא פרש"י
ב.49) פח, שבת
ב.50) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים
ג.51) פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
אמונה",52) במצות כולם כלל "שוב - הריבוי לאחר גם שלכן,

על ס"ד).`zg"העמידן לעיל - מהרש"א (חדא"ג "
א.53) כ, פרשתנו מכילתא
וש"נ.54) ב. יג, עירובין
במה55) מגיע דהן להן, קודם "לאו קכו: ע' עטר"ת סה"מ ראה

הן, ע"י להמשיך א"א הרי הרצון גילוי יש כשלא אבל רצונו, שהוא
כו'". הרצון מבחי' למעלה גם מגיע הלאו כ"א
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מצוות - הקב"ה,dxezdהתחלקות של ורצונו חכמתו ,
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שהם כפי גם אלא העולם, גדרי שמצד מההתחלקות

של ציווייםzeevnבציור ,mc`lלהתנהג ,mleraאיך

של באופן באים רמ"חzewlgzdשאז מצוות, (תרי"ג
להתחלקות וביחס לפיֿערך מל"ת) ושס"ה מ"ע
שב"עולם גידים ושס"ה אברים (רמ"ח ובעולם שבאדם

האדם" זה ע"י47קטן כפשוטו), בעולם ודוגמתם ,

" משם רבים`miwlהמשכתם לשון זו48", בדרגא גם -
בעולם.`cgענינם אלקות וגילוי המשכת ,

.Êשהיא (כמו התורה ניתנה שבמתןֿתורה וכיון
גנוזה" "חמודה הקב"ה, דוקא49אצל בארץ למטה (

היא" בשמים לכאו"א50("לא הכח שניתן לומר, יש - (
תוכל בארץ למטה התומ"צ בקיום שעבודתו מישראל

" והעולם, האדם גדרי מצד רק (לא ותהי' mizyלהיות

" - הקב"ה מצד שהם כפי גם אלא) שמעתי", `zgזו

אלקים": דיבר
באה שתחילה הוא דמתןֿתורה שהסדר - ובהקדמה
לתחתונים", ירדו ("עליונים למטה מלמעלה ההמשכה

המתחיל" מלמטה51"ואני ההעלאה נעשית ואח"כ ,(
לעליונים" יעלו ("תחתונים בנדו"ד,51למעלה ועד"ז ,(

מ" ההמשכה באה ל"`zgשתחילה אלקים" mizyדיבר

מ" ההעלאה נעשית ואח"כ שמעתי", זוmizyזו
ל" אלקים"`zgשמעתי" .52דיבר

בזה: והביאור

ד"שתים באופן היא התומ"צ בקיום העבודה התחלת
שמ עניןזו הם המצוות כל הקב"ה שמצד דאף - עתי"

האדם גדרי מצד מ"מ, אלקים", דיבר "אחת אחד,
"שתים התחלקות, של באופן ה"ה ("שמעתי") והעולם
אלקות המשכת - עשה חיוב, קוין: לב' שמעתי", זו

הרע. וביטול דחיית - תעשה לא ושלילה, בעולם,

באופן היא התומ"צ בקיום העבודה ושלימות
ענינם מודגש שמעתי" זו ד"שתים שבהתחלקות
"אחת הקב"ה, מצד שהם כפי המצוות של העיקרי
הוא שהעיקר האדם בעבודת שנרגש - אלקים" דיבר

zeevne dxezd,הקב"ה של ורצונו חכמתו גילוי ,

התומ"צ, קיום בשביל אלא אינה העולם ומציאות
הקב"ה. של ורצונו חכמתו ויתגלה שיומשך

ציוויים שהם כפי המצוות בדרגת גם כלומר:
באופן זה אין - בעולם להתנהג איך להאדם והוראות

הוא mleraשהעיקר dlertdההתחלקות מודגשת שאז ,

הרע וביטול דחיית שמעתי"), זו ("שתים קוין לב'
באופן אלא (חיוב), הקדושה וגילוי והמשכת (שלילה),

הוא d"awdשהעיקר ly epevxe eznkgכאשר גם ולכן, ,
חיוב של בקו קוין, בב' להיות צריכה בפועל העבודה

תעשה) (לא בהשלילה נרגש שלילה, של aeigdובקו

הקב"ה, של (רצונו) ציווי הוא תעשה" ה"לא שגם -

ויתירה הקב"ה, עם וחיבור צוותא עי"ז נעשה ובמילא,
ומתגלה נמשכת תעשה) (לא השלילה שע"י bxc`מזה,

zewl`a xzei zilrpשל בדרך אלא להשיגה שאיֿאפשר
ה)שלילה. (השגת

של המענה באופן הפלוגתא תוכן לבאר יש ועפ"ז
לאו ועל הן הן על אומרים "שהיו עשה"ד, על בנ"י

לאו" לאו ועל הן הן "על או ואלו53הן", ש"אלו (וכיון
חיים" אלקים לאו54דברי ש"על - אמת) שניהם ,od"

תעשה לא במצוות (גם) שישנו החיובי הענין מדגיש
לאו ו"על אלקות, גילוי נמשך ידם "e`lש(גם)על

דרגא בהמשכת תעשה לא דמצוות המעלה מדגיש
השלילה השגת ע"י באלקות יותר .55נעלית

א).47) קא, ב. (ק, תס"ט תקו"ז ב. לג, זח"ג ג. פקודי תנחומא
ז.48) לה, וישלח יג. כ, וירא פרש"י
ב.49) פח, שבת
ב.50) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים
ג.51) פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
אמונה",52) במצות כולם כלל "שוב - הריבוי לאחר גם שלכן,

על ס"ד).`zg"העמידן לעיל - מהרש"א (חדא"ג "
א.53) כ, פרשתנו מכילתא
וש"נ.54) ב. יג, עירובין
במה55) מגיע דהן להן, קודם "לאו קכו: ע' עטר"ת סה"מ ראה

הן, ע"י להמשיך א"א הרי הרצון גילוי יש כשלא אבל רצונו, שהוא
כו'". הרצון מבחי' למעלה גם מגיע הלאו כ"א
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.Á:יותר ובעומק
מודגשים תעשה לא שבמצוות mc`dאף ixcb

mlerdeשלילת (הן השלילה ב)ענין ש(הצורך כיון ,

השגת של באופן אלקות גילוי והן מרע", "סור המנגד,
מצד היא mlerdeהשלילה) mc`dc dlabdd,(ס"ו (כנ"ל

אלקות גילוי ובעיקר) (גם בהם מודגש לאידך, הרי
dlrnly) והעולם האדם zeaygzddמגדרי xcrdבגדרי

במקום גם אלקות וגילוי המשכת - והעולם) האדם
עצמו ie`xשמצד epi`(א) אלקות: וגילוי להמשכה

לדחותם שצריך בלתיֿרצויים ענינים בו שיש מקום
לאחרי (גם בו להיות יכול שלא מקום (ב) ולבטלם,
כי באלקות נעלות דרגות השגת הרע) וביטול דחיית

השלילה. השגת ע"י אם

תעשה לא במצוות מודגש זה מאשרxzeiוענין
עשה: במצוות

במדידה אלקות גילוי נמשך עשה מצוות ע"י
שלכן, - והעולם האדם גדרי לפיֿערך והגבלה
במקום (ולא טוב" ד"עשה בענינים רק היא ההמשכה
האדם מעשה ע"י בלתיֿרצויים) ענינים בו ,56שיש

שיכולים לעולם, שבערך האלקות דרגת רק ונמשכת
תעשה לא מצוות וע"י החיוב; השגת ע"י לקבלה
לפיֿ ומוגבל מדוד שאינו באופן אלקות גילוי נמשך
גם היא ההמשכה שלכן, - והעולם האדם גדרי ערך
העשי' שלילת ע"י המנגד לשלול שצריך ,56במקום

ע"י לקבל שאיֿאפשר האלקות דרגת (גם) ונמשכת
השלילה. השגת ע"י אם כי החיוב השגת

כנ הם עשה מצוות שרמ"ח בהחילוק גם גדוכמודגש

שס"הmixa`57רמ"ח כנגד הם תעשה לא מצוות ושס"ה ,
ומביאים57גידים הממשיכים הם שהגידים -mcd58:

הידוע הוא59ובהקדם לתורה מצוות בין שהחילוק
באופן הם שהאברים - לדם אברים שבין החילוק ע"ד
("הדם חיות שממשיך הדם משא"כ התחלקות, של

הנפש" במצוות60הוא ודוגמתו בשוה, האברים לכל (

(גדרי וזמן" עת התחלקות "יש שבמצוות ותורה,
המקדש שבית בזמן אלא נוהגות שאינם "יש העולם),
מהן יש התורה מצוות בשאר וכן . . דוקא קיים הי'
נוהגין אין ולולב סוכה שופר שבת כמו בזמן שתלויין
כלל", היא מצוה לאו בזמנן שלא אבל בזמנן, אלא
בדברי לעסוק זמן בכל מצוה "שהוא תורה, משא"כ
העוסק ו"כל כו'", וסוכה שבת בהלכות ואפילו תורה

כו'" הקריב כאילו כו' .61בתורת

לומר, dfויש znbece oirnyשבין בהחילוק גם הוא
שכנגד מל"ת לשס"ה אברים רמ"ח שכנגד מ"ע רמ"ח

גידי תעשהmcd62שס"ה לא דמצוות המעלה שמצד -

באופן הם ההגבלה) (העדר עשה מצוות xcrdcלגבי

zewlgzddכמודגש עשה, שבמצוות להתחלקות ביחס
חילוק יש עשה שבמצוות - ונשים לאנשים בחיובם
עשה ממצוות פטורות שנשים לנשים, אנשים בין
נשים שוים תעשה לא במצוות משא"כ גרמא, שהזמן

הזהר63לאנשים ובלשון שמור64. לדכורא (עשה) "זכור :
לנוקבא" תעשה) .65(לא

.Ëקדושה נמשכת במל"ת (שגם זה שענין לומר, ויש
בלשון מרומז העולם) מגדרי שלמעלה ובאופן בעולם,

"דאסר - אשה קידושי בענין כהקדש":66חז"ל אכ"ע לה

(56. . ש"העשין שם, למכות מהרש"א בחדא"ג מהמבואר ולהעיר
ודאי הוי "הלאוין משא"כ מתקיימין", היו לא ודאי נברא לא אילו

נברא". לולא מתקיימין
(57.41 הערה לעיל ראה
הדם58) בחי' למעלה הן . . ל"ת "שס"ה א: קס, קו"א תניא ראה

אורה שערי - ובארוכה ג. יא, שה"ש לקו"ת וראה האברים". המחי'
62 הערה לקמן (וראה ואילך ב צד, הפורים) ).(שער

ואילך.59) א יג, במדבר לקו"ת ראה
כג.60) יב, ראה פ'
בסופה.61) מנחות
(62icibולא דייקא, ושעריmcdהדם לקו"ת (ראה תורה כמו עצמו

בחי' . . ל"ת "שס"ה (שם) בתניא הלשון וצע"ק - .58 שבהערה אורה
mcd."האברים המחי'

תשחית63) בל תקיף, בל - בנשים נוהגים שאינם הלאוין מלבד
המציאות מצד בהן שייכים שאינם הלאוין וכן למתים, תטמא ובל

בדינים תלויים שהם מפני או בו"), יאכל לא ערל ד"וכל הלאו (כמו
לעדות בנוגע הלאוין (כמו בנשים נוהגים שאינם אחרים ובמצוות
ערך תלמודית אנציק' ראה - לעדות) שפסולות בנשים שייכים שאינם

ואילך). רמב (ע' בתחלתו .p"yeאשה

ובכ"מ.64) א. קפח, דא"ח) (עם סידור וראה ב. מח, ח"א
במתןֿתורה65) לאנשים הנשים בקדימת ביאור להוסיף יש ועפ"ז

ואח"כ הנשים", "אלו יעקב", לבית תאמר "כה בפרשתנו* (כמ"ש
כיון - עה"פ)) ופרש"י ובמכילתא ג (יט, האנשים ישראל", לבני "ותגיד
מההתחלקות שלמעלה ("דם" שבתורה מהתחלקות שלמעלה שהנקודה

במצוות יותר מודגשת dyrzד"אברים") `lשלמעלה הדם (גידי
גם שחיובם אברים), רמ"ח שכנגד מ"ע דרמ"ח .miyplמהתחלקות

כלומר66) לי, מקודשת את "והרי שם: ובתוס' רע"ב. ב, קידושין
לשמים, מקודשין הן הרי כמו בשבילי, לעולם מקודשת לי, להיות

לשמים". להיות

(xihtn) dxezl 'ilrd `id eae ,r"if r"p `wyen 'ig zxn zipwcvd zipaxd ly `lelidÎzewlzqdd mei jxazn exzi zyxt w"yd meiny ,xirdl (*
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דמתןֿתורה הענין שכללות - ע"ד67ובהקדמה הוא
(הקב"ה) לבעלה (כנס"י) אשה קידושי ,68ובדוגמת

הזקן רבינו כפירוש המצוות, בענין ביותר 69ומודגש

"כאדם - במצוותיו" קדשנו "אשר המצוות ברכת בנוסח
כו'". גמור ביחוד עמו מיוחדת להיות אשה המקדש

הידוע (א)70וע"פ ענינים: ב' ישנם שבקידושין
(לבעלה)" נקנית לי"71"האשה "להיות "האיש72, (ב) ,

אכ"ע73מקדש" לה דאסר . . דרבנן "לישנא ,

לעולם"66כהקדש" ואסורה) (מובדלת "מקודשת ,72,

נקנית שכנס"י להקב"ה, דכנס"י בהקידושין ודוגמתו
ונעשית גמור, ביחוד עמו מיוחדת להיות להקב"ה
הפרישות שזהו"ע העולם, לכל (מקודשת) אסורה

בלתיֿרצויים מענינים לומר,74וההבדלה יש -

עשה המצוות, סוגי דב' החלוקה ה"ז יותר שבפרטיות
הקב"ה עם היחוד נעשה עשה מצוות ע"י תעשה: 75ולא

תעשה לא מצוות וע"י (לבעלה)", נקנית "האשה -

- בלתיֿרצויים מענינים וההבדלה הפרישות נעשית
כהקדש". אכ"ע לה "אסר

ד" הלשון שבדיוק לומר, אכ"ע`xqויש "ycwdkלה

נמשכתמרומ תעשה לא במצוות שגם לעיל) (האמור ז
העולם מגדרי שלמעלה וקדושה בעולם, :76קדושה

של ענין גם נעשה ("דאסר") האיסור שלילת ע"י

dyecw"אסר") ומתחבר שמתקשר היינו, ("כהקדש"),
קשירה הקדושה.77מלשון עם (

קדושה שנמשכת מזה, mlerdויתירה ixcbn dlrnly

" -ycwdkקדושת שקדושתו דייקא, "minyע"י רק (לא
בקדושה גם) אלא לשמים, שהקדישו האדם פעולת

ש"מקדשא78עצמית שבת קדושת כמו ,80וקיימא"79,

שקדוש בכור) כל בלידת (שמתחדשת בכור וקדושת
העולם.81מרחם מגדרי שלמעלה קדושה -

.Èוגילוי שהמשכת (ס"ח) לעיל שנתבאר אף והנה,
היא תעשה לא מצוות שע"י מגדריdlrnlאלקות

והעולם יכולה82האדם אינה זו שהמשכה כיון מ"מ, ,

ע"י אם כי ועשה), (קום חיובית פעולה ע"י להיות
'iyrd zlilyסו"ס ה"ז תעשה), ואל ,dlabd(שב

מצד mlerdeהגבלה mc`d ixcb83.

אלקים" דיבר ד"אחת הענין ושלימות עיקר ולכן,
של באופן שהיא בפועל בעבודה [שגם האדם בעבודת
תעשה, ולא עשה שמעתי", זו ד"שתים התחלקות

ענינם מצדמודגש שהם כפי המצוות של העיקרי
מתבטא אלקים"] דיבר "אחת dyrcהקב"ה, xeaigda

cg` oipra dyrz `leכפי אחד") בדיבור ושמור ("זכור
יחד mc`dשבאים ziiyra84וביום יומת מות "מחללי' -

כבשים", שני e`ldהשבת meiwy"יומת מות ד"מחללי'
(שלילה), העשי' העדר ע"י (רק) לא הוא ("שמור")

קהלת67) מורשה גו' "תורה הכתוב בפירוש ממארז"ל להעיר
אלא מורשה "א"ת - אכ"עdqxe`nיעקב" לה "אסר שעי"ז ,"

א. נז, (ברכות מיתה" חייב בתורה שעוסק "עכו"ם שלכן, כהקדש",
וש"נ). רע"א. נט, סנהדרין

היו,68) חיתונין סיני זה חתונתו "ביום ח: פי"ב, במדב"ר ראה
המ"כ). (פי' ממש" קידושין "לשון וקדשתם", יו"ד) יט, (פרשתנו שנאמר

פמ"ו.69) תניא
ובכ"מ.70) הט"ו. פ"ג אישות הל' צפע"נ ראה
קידושין.71) מס' ריש
(72.66 שבהערה תוס'
רפ"ב.73) קידושין
מן74) פרושים "הוו - תהיו" "קדושים הפסוק על חז"ל כדרשת

קדושים). ר"פ ופרש"י (תו"כ העבירה" ומן העריות
ברמ"ח75) מעשיות מצוות קיום הוא חיבוק "בחי' שם: תניא ראה

להיות אשה המקדש כאדם במצוותיו קדשנו אשר וז"ש . . אברים
הבאה). הערה (וראה כו'" גמור ביחוד עמו מיוחדת

"וז"ש76) (שם) בתניא הביאור שלאחרי הטעם לבאר יש ועפ"ז
כו'" עמו מיוחדת להיות אשה המקדש כאדם במצוותיו קדשנו אשר

מ"ע), רמ"ח lteke(ע"י xfeg) במצוותיו קדשנו אשר )siqene"וז"ש

בכבודו הקב"ה של קדושתו שהיא ב"ה העליון קודש למעלת שהעלנו
מובדל הוא שהקב"ה מה הבדלה לשון היא וקדושה ובעצמו,
בהן להתלבש יכול שאינו מה עלמין כל סובב בחי' והיא מהעולמות
העמים מן אתכם ואבדיל אני קדוש כי קדושים לי והייתם וז"ש . .
ע"י שנעשית להקדושה לרמז שכוונתו לומר, דיש - לי" להיות
שאינו סוכ"ע מבחי' ממשיכים שעי"ז תעשה, לא שבמצוות ההבדלה

השלילה. בהשגת אם כי החיוב, בהשגת להתלבש יכול

(תניא77) החיצונים בידי וקשור שאסור - ד"איסור" הפירוש ע"ד
ובכ"מ). פ"ז.

א78) שהקדושה מציאותו,כלומר, על שנוסף חידוש של באופן ינה
הקדושה הוא שהעיקר שנרגש כיון - העצמית מציאותו זוהי אלא
הקדושה וגילוי המשכת בשביל אלא אינה העולם ומציאות (תומ"צ),

ס"ז). (כנ"ל
א.79) יז, ביצה
אלא80) קודש, אינו שמצ"ע קודש", "מקראי יו"ט, כקדושת דלא

תקראו "אשר האדם, עבודת ע"י - קדושה בו וממשיכים שקורין
ישראל "מקדש הברכה כנוסח בב"ד, שתלוי אתם", "תקראו אותם",
וראה א. מט, (ברכות לזמני" דקדשינהו אינהו "ישראל והזמנים",

ובכ"מ). ואילך. סע"ג סט, פרשתנו תו"א
להקדיש81) "מצוה ה"ד: פ"א בכורות הל' רמב"ם וראה ב. יג, בא

מאליו מתקדש זה הרי הקדישו לא ואם . . טהורה בהמה בכור
היא". מרחם וקדושתו

בלתיֿרצויים,82) ענינים בו שיש במקום גם היא שההמשכה מפני
נעלות דרגות לקבל יכול שאינו במקום וביטולם) דחייתם (לאחרי וגם

השלילה. השגת ע"י אם כי באלקות
אור83) להמשיך אפשר אי בלתיֿרצויים ענינים שיש שבמקום

ההגבלה בו יש המנגד ביטול לאחרי וגם חיובית, פעולה ע"י הקדושה
החיוב. בהשגת באלקות נעלות דרגות להשיג יכול שאינו

ושמור84) "זכור ואילך: ב'תרצז ס"ע ז') (כרך פרשתנו אוה"ת ראה
הגבוה בחי' מאיר . . ומל"ת מ"ע יחוד . . נאמרו אחד בדיבור
יוכל השלילה) בהשגת (שבא הל"ת של האור בחי' ששם משניהם,
.(91 הערה לקמן (וראה במ"ע" כמו החיוב) (בהשגת בגילוי להאיר
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דמתןֿתורה הענין שכללות - ע"ד67ובהקדמה הוא
(הקב"ה) לבעלה (כנס"י) אשה קידושי ,68ובדוגמת

הזקן רבינו כפירוש המצוות, בענין ביותר 69ומודגש

"כאדם - במצוותיו" קדשנו "אשר המצוות ברכת בנוסח
כו'". גמור ביחוד עמו מיוחדת להיות אשה המקדש

הידוע (א)70וע"פ ענינים: ב' ישנם שבקידושין
(לבעלה)" נקנית לי"71"האשה "להיות "האיש72, (ב) ,

אכ"ע73מקדש" לה דאסר . . דרבנן "לישנא ,

לעולם"66כהקדש" ואסורה) (מובדלת "מקודשת ,72,

נקנית שכנס"י להקב"ה, דכנס"י בהקידושין ודוגמתו
ונעשית גמור, ביחוד עמו מיוחדת להיות להקב"ה
הפרישות שזהו"ע העולם, לכל (מקודשת) אסורה

בלתיֿרצויים מענינים לומר,74וההבדלה יש -

עשה המצוות, סוגי דב' החלוקה ה"ז יותר שבפרטיות
הקב"ה עם היחוד נעשה עשה מצוות ע"י תעשה: 75ולא

תעשה לא מצוות וע"י (לבעלה)", נקנית "האשה -
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כהקדש". אכ"ע לה "אסר

ד" הלשון שבדיוק לומר, אכ"ע`xqויש "ycwdkלה

נמשכתמרומ תעשה לא במצוות שגם לעיל) (האמור ז
העולם מגדרי שלמעלה וקדושה בעולם, :76קדושה

של ענין גם נעשה ("דאסר") האיסור שלילת ע"י

dyecw"אסר") ומתחבר שמתקשר היינו, ("כהקדש"),
קשירה הקדושה.77מלשון עם (

קדושה שנמשכת מזה, mlerdויתירה ixcbn dlrnly

" -ycwdkקדושת שקדושתו דייקא, "minyע"י רק (לא
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מצד mlerdeהגבלה mc`d ixcb83.
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קהלת67) מורשה גו' "תורה הכתוב בפירוש ממארז"ל להעיר
אלא מורשה "א"ת - אכ"עdqxe`nיעקב" לה "אסר שעי"ז ,"

א. נז, (ברכות מיתה" חייב בתורה שעוסק "עכו"ם שלכן, כהקדש",
וש"נ). רע"א. נט, סנהדרין
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פמ"ו.69) תניא
ובכ"מ.70) הט"ו. פ"ג אישות הל' צפע"נ ראה
קידושין.71) מס' ריש
(72.66 שבהערה תוס'
רפ"ב.73) קידושין
מן74) פרושים "הוו - תהיו" "קדושים הפסוק על חז"ל כדרשת

קדושים). ר"פ ופרש"י (תו"כ העבירה" ומן העריות
ברמ"ח75) מעשיות מצוות קיום הוא חיבוק "בחי' שם: תניא ראה

להיות אשה המקדש כאדם במצוותיו קדשנו אשר וז"ש . . אברים
הבאה). הערה (וראה כו'" גמור ביחוד עמו מיוחדת

"וז"ש76) (שם) בתניא הביאור שלאחרי הטעם לבאר יש ועפ"ז
כו'" עמו מיוחדת להיות אשה המקדש כאדם במצוותיו קדשנו אשר

מ"ע), רמ"ח lteke(ע"י xfeg) במצוותיו קדשנו אשר )siqene"וז"ש

בכבודו הקב"ה של קדושתו שהיא ב"ה העליון קודש למעלת שהעלנו
מובדל הוא שהקב"ה מה הבדלה לשון היא וקדושה ובעצמו,
בהן להתלבש יכול שאינו מה עלמין כל סובב בחי' והיא מהעולמות
העמים מן אתכם ואבדיל אני קדוש כי קדושים לי והייתם וז"ש . .
ע"י שנעשית להקדושה לרמז שכוונתו לומר, דיש - לי" להיות
שאינו סוכ"ע מבחי' ממשיכים שעי"ז תעשה, לא שבמצוות ההבדלה

השלילה. בהשגת אם כי החיוב, בהשגת להתלבש יכול

(תניא77) החיצונים בידי וקשור שאסור - ד"איסור" הפירוש ע"ד
ובכ"מ). פ"ז.

א78) שהקדושה מציאותו,כלומר, על שנוסף חידוש של באופן ינה
הקדושה הוא שהעיקר שנרגש כיון - העצמית מציאותו זוהי אלא
הקדושה וגילוי המשכת בשביל אלא אינה העולם ומציאות (תומ"צ),

ס"ז). (כנ"ל
א.79) יז, ביצה
אלא80) קודש, אינו שמצ"ע קודש", "מקראי יו"ט, כקדושת דלא

תקראו "אשר האדם, עבודת ע"י - קדושה בו וממשיכים שקורין
ישראל "מקדש הברכה כנוסח בב"ד, שתלוי אתם", "תקראו אותם",
וראה א. מט, (ברכות לזמני" דקדשינהו אינהו "ישראל והזמנים",

ובכ"מ). ואילך. סע"ג סט, פרשתנו תו"א
להקדיש81) "מצוה ה"ד: פ"א בכורות הל' רמב"ם וראה ב. יג, בא

מאליו מתקדש זה הרי הקדישו לא ואם . . טהורה בהמה בכור
היא". מרחם וקדושתו

בלתיֿרצויים,82) ענינים בו שיש במקום גם היא שההמשכה מפני
נעלות דרגות לקבל יכול שאינו במקום וביטולם) דחייתם (לאחרי וגם

השלילה. השגת ע"י אם כי באלקות
אור83) להמשיך אפשר אי בלתיֿרצויים ענינים שיש שבמקום

ההגבלה בו יש המנגד ביטול לאחרי וגם חיובית, פעולה ע"י הקדושה
החיוב. בהשגת באלקות נעלות דרגות להשיג יכול שאינו

ושמור84) "זכור ואילך: ב'תרצז ס"ע ז') (כרך פרשתנו אוה"ת ראה
הגבוה בחי' מאיר . . ומל"ת מ"ע יחוד . . נאמרו אחד בדיבור
יוכל השלילה) בהשגת (שבא הל"ת של האור בחי' ששם משניהם,
.(91 הערה לקמן (וראה במ"ע" כמו החיוב) (בהשגת בגילוי להאיר
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ד"זכור" (התוכן העשה ע"י (גם) ziaeig)85אלא dlert

השבת מקדושת חלק שנעשית כבשים, שני ,86דהקרבת

ס"ג). (כנ"ל ד"מחללי'" היפך

קיום - לאידך כבשים)dyrdועד"ז שני (הקרבת
"מחללי'")e`ldע"י היא אחר שבמקום ,87(פעולה

שנרגשת בה"עשה" נוסף ללאו) נהפך (שהעשה שעי"ז
שהוא כפי והעולם, האדם מגדרי שלמעלה הנקודה בו

אלקים". דיבר "אחת - בתורה הקב"ה ציווי מצד

ועוד: זאת

ע"י תעשה דלא (הקיום תעשה ולא דעשה החיבור
השבת וביום יומת מות ד"מחללי' בהענין חיובית) פעולה

אלא אינו כבשים", micgeinשני mi`pzae ihxt oipra-

קבוע) זמנם שאין קרבנות שאר (ולא הכבשים הקרבת
בזמן מיוחדת, (מצוה בביהמ"ק הכהנים ע"י השבת ביום

מיוחדים) אנשים וע"י מיוחד, במקום .88מיוחד,

פעולה ע"י תעשה דלא הקיום ישנו לזה, ונוסף
ובכל זמן בכל המצוות, בכל ששייך באופן חיובית

ע"י - מישראל ובכאו"א dxezdמקום, cenil89:

רמ"ח85) י"ה עם "זכור ב'תשח: ע' (שם) פרשתנו אוה"ת ראה
וזכרי שס"ה י"ה עם "שמי בי"ה, ומל"ת בו"ה הם שמ"ע דאף מ"ע",
המצוות גם . . העולמות עליית שהוא "בשבת מ"מ, רמ"ח", ו"ה עם
וזה י"ה, בבחי' מתעלות מ"ע רמ"ח גם אז ולכן שאת, ביתר מתעלות
ג"כ המ"ע מתעלות דשבת זכור שע"י מ"ע, רמ"ח י"ה עם זכור ענין

י"ה". בחי' ע"ד שיהיו
"זכור86) (14* (שבהערה השמו"ר לשון ע"פ - בזה להוסיף ויש

אחת", בבת . . כבשים שני השבת וביום ואומר לקדשו השבת יום את
יומת", מות "מחללי' הפסוק "זכור*dlilyשבמקום הפסוק מביא ,

לקדשו", השבת יום יוםaeigאת את "זכור במ"ש הביאור ובהקדם :
מקדשאeycwlהשבת והלא השבת, את מקדשים שישראל "דמשמע ,"

היינו ולקדשו דהשתלשלות, במדרי' זהו וקיימא ש"מקדשא - וקיימא"
בדיבור נאמר ולכן ב"ה". א"ס עצמות מבחי' עבודה ע"י שממשיכים
("שהוא כבשים" שני השבת וביום לקדשו השבת יום את "זכור אחד

בשבת מלאכה עשיית דאסור דמהטעם אחד, mrhdענין eze`nמותר
הוא, בשבת, מלאכה דאיסור שהטעם כיון - בשבת") הקרבנות עבודת
מדרגא נמשך (שאז דהשתלשלות מהדרגא השביתה היא שבשבת מפני
שפעולתה ממלאכה שביתה צ"ל ולכן מהשתלשלות), שלמעלה

דהשתלשלות, הדרגא dfבהמשכת mrhneהקרבנות עבודת מותרת
שלמעלה מדרגא ממשיכים הקרבנות עבודת שע"י כיון בשבת,

השבת יום את ד"זכור הדרגא שזוהי (ד"הeycwlמהשתלשלות, **"
ואילך)). קצז ע' עת"ר (סה"מ עת"ר השבת וביום

" בשמו"ר, הלשון דיוק לבאר יש eycwlועפ"ז zayd mei z` xekf

השבת "וביום שע"י - אחת" בבת . . כבשים שני השבת וביום ואומר
וקיימא" ד"מקדשא הדרגא רק לא ממשיכים כבשים" r"vnyשני

ע"י שהמשכתה האדם), עבודת dk`lnd(ללא xcrdמות ("מחללי'
השבת יום את ד"זכור הדרגא גם אלא שלמעלהeycwlיומת"), "

וקיימא". ד"מקדשא מהדרגא
(העדר יומת" מות "מחללי' - אלו דרגות שב' י"ל, ואולי
ב' הם - לקדשו" השבת יום את ו"זכור וקיימא") "מקדשא המלאכה,

בשבת* שמותרת הארבעים) (מלאכת האחת במלאכה (א)דרגות :**
" - מלאכות אבות לל"ט ששייכת שבה התחתונה zek`lnדרגא zea`

mirax`ע"י שהמשכתה אחת)", "dziayd(חסר - `zgמהם xqg,"

לגמרי שלמעלה העליונה דרגא (ב) יומת", מות ד"מחללי' שזהו"ע

ה" מלאכה - המלאכות כשלעצמה,`zgמל"ט (הארבעים) "

" ע"י אלא) המלאכות, מל"ט השביתה ע"י (לא zk`lnשהמשכתה

השבת יום את "זכור - ועשי') (מלאכה ".eycwlהצדיקים"

העשה87) קיום - עלי'" יבוא יבמה אחיך, אשת ב"ערות ועד"ז
ללאו). נהפך (שהעשה לאו במקום

ב"ש שלדעת שהטעם ב) יג, (יבמות בגמרא מ"ש לבאר יש ועפ"ז
וחייל אח אשת איסור אתי דלא "כיון הוא צרתה פוטרת ערוה אין
ושריא", מצוה במקום שלא ערוה צרת לה הויא אשה אחות אאיסור
רק לכאורה נוגע אחיו אשת לייבם בהמצוה מובן: אינו דלכאורה

ze`ivndפירוש ומהו אח), דאשת האיסור בזה כשאין (גם אח דאשת
אתי דלא מצוה"?`xeqi"כיון במקום שלא כו' לה הויא כו' אח אשת
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dynl epzipאחד r"dtq)חסר ini h"nc dceard zenily ixg`l) zkynpy ("cg` xqg . . miying") mixryd h"nl jxray dpezgzd `bxc - בדרך"

(i"rממילא dzkyndy ,envrlyk o"epd xry - mixryd h"nn ixnbl dlrnly dpeilrd `bxce ,(dcear i"r `ly)העבודהozn onf"a (dxezd zlawc

.(5Î101 zexrdae ,`"iq onwl d`xe) "epzxez

`"ypz'd hay i"g ,exzi t"y

חז"ל עליו61אמרו מעלה כו' בתורת העוסק "כל
כקיום חשיב התורה שלימוד היינו, כו'", כאילו הכתוב
לא דמצוות בהלימוד גם הוא שכן לומר, ויש המצוה.

תעשה90תעשה לא מצוות בפרטי התורה לימוד שע"י -

מצוות מקיים dyrzודיניהם, `lע"יziaeig dlert91

dribie(הפעולה cenilc92בתורה.(

ד"אחת הענין ושלימות שעיקר לומר, יש ועפ"ז
הוא האדם בעבודת אלקים" dxezdדיבר cenila:

דעשה שמעתי") זו ("שתים קוין לב' ההתחלקות
אינו העשי') (העדר ושלילה (עשי') חיוב תעשה, ולא

המצוות בקיום לימודoheytkאלא ע"י בקיומן משא"כ ,
ה"קיום" נעשה שעי"ז לכך [נוסף רמ"חlkcהתורה

ובמקום בזמן שתלויות המצוות גם מל"ת, ושס"ה מ"ע
מישראל כאו"א וע"י מקום ובכל זמן בכל אין93כו', - [

דמצוות לה"קיום" עשה דמצוות ה"קיום" בין חילוק
ויש צ"ל שבשניהם תעשה, ziaeigלא dlertדלימוד
" - ממש בשוה בתורה .zg`"94ויגיעה

ד"אחת באופן הוא שהלימוד אלא עוד xaicולא

miwl`הוא בד"ת מדבר שהאדם ש"הדיבור כיון - "

zi'ממש exeaicפיו ע"י ממש בו מדבר שה' היינו, ,

ס"ג). (כנ"ל האדם" של

.‡È"אלקים דיבר ד"אחת שהענין להוסיף, ויש
תורה, דמתן השבוע בפרשת גם מודגש האדם בעבודת
החיובי הענין מודגש הפרשה שבהתחלת - יתרו פרשת
דיבר "אחת מ"ע, כמו חיובי ענין הם מל"ת (שגם שבמל"ת
דיבר ד"אחת השלימות מודגשת הפרשה ובסיום אלקים"),

התורה: בלימוד בשוה) ומל"ת (מ"ע אלקים"
היא הפרשה exziהתחלת z`cedaנקראת שמו (ועל

"כהן מדין", "כהן תחילה שהי' כולה), הפרשה
בתכלית95לע"ז" הקדושה הניח96(היפך ש"לא ועד ,(

עבדה" שלא נתגייר97ע"ז ואח"כ כי98, ידעתי ("עתה
האלקים" מכל ה' ש"אסתלק99גדול פעל שעי"ז - (

אורייתא יהב ולבתר ותתא עילא ביקרי' קוב"ה
(שהיא100בשלימו" הכנה היא יתרו שהודאת היינו, ,

למתןֿתורה ודוגמא) .101מעין

בזה לפעול102ומהביאורים הוא דמ"ת שהענין -

אלא לעולם, שבערך רק (לא אלקות וגילוי המשכת בעולם
mlerdnגם) dlrnlyגילוי - והחסידות הקבלה ובלשון ,

שבעולם בינה שערי למ"ט שבאיןֿערוך הנו"ן ,103שער

שאנכי" מי "אנכי ביותר104שזהו"ע מודגש זה וענין ,
חשוכא דאתהפכא באופן מדין) (כהן החושך בבירור

בתורה" אחת פרשה ("יתר נעשה105לנהורא שעי"ז ,(

(90.93 הערה לקמן ראה
ששם91) באשה, ניתנה יתירה בינה "תושבע"פ שם: אוה"ת ראה

במ"ע, כמו בכלים לשכון יוכל י"ה מבחי' מל"ת ע"י הנמשך האור
ד"שמור מהענין גם (ולהעיר תושבע"פ" שהיא שמור ענין זהו ואפ"ל

ס"ח). כנ"ל לנוקבא", (מל"ת)
בפה"92) "למוציאיהם - בפה בדיבור צ"ל התורה שלימוד ולהעיר

א), סה, (סנהדרין מעשה" הוי שפתיו ו"עקימת - רע"א) נד, (עירובין
שם), (עירובין אברים" ברמ"ח ד"ערוכה באופן שצ"ל מזה, ויתירה

רפל"ז. תניא - יו"ד) לה, (תהלים תאמרנה" עצמותי "כל
מארז"ל93) בפירוש פ"ז בהקדמה (להמבי"ט) ספר קרית ראה

הם מ"ע שרמ"ח לסהמ"צ) הרמב"ם בהקדמת הובא - בסופה (מכות
שכל החמה, שנת ימי כמנין הם מל"ת ושס"ה אדם של אבריו כמנין
עבירה, בי תעשה אל לו אומר יום וכל מצוה, בי עשה לו אומר אבר
זמן ובכל אדם בכל שייכים שאינם מצוות כו"כ יש הרי, דלכאורה,
אלו מצוות שקיום הב'), (בדרך ומתרץ בפרטיות), שם שמונה (כפי

ע"י dxezaהוא wqrde dlawdשאמרו מה . . נתקיים כן "ואם ומסיים, ,
בה ועסקנו בקריאתנו הזה בזמן אפילו . . מצוות תרי"ג ישראל נצטוו

בארוכה. עיי"ש ולילה", יומם (בתורה)
אחד"94) בדיבור ושמור ש"זכור ואילך, ב'תרצג ע' שם אוה"ת ראה

סו"מ להיות הוא "שמור שלום", בקש טוב ועשה מרע "סור ע"ד הוא

נאמרו אחד ובדיבור . . מ"ע רמ"ח וזכור מל"ת, שס"ה קיום דהיינו
שלום" ו"בקש משניהם", הגבוה בחי' ע"י . . שלום בקש בחי' . .

א). עד, בלק (לקו"ת התורה לימוד הו"ע
פרשתנו.95) ריש מכילתא
ב)96) לא, (מטות שעז"נ - מדין דקליפת הענין מחומר להעיר
ועוד.d'"נקמת תרנ"ט. החלצו קונטרס בארוכה וראה במדין".
יא.מכילת97) יח, פרשתנו ופרש"י א
משפחתו"98) בני "לגייר ארצו", אל לו "וילך - הענין לסיום ועד

כז). שם, ופרש"י (מכילתא
יא.99) שם, יתרו
א.100) סח, ב. סז, פרשתנו זהר
או101) מ"ת לפני היתה יתרו ביאת אם הדעות מחילוקי להעיר

א). קטז, (זבחים מ"ת לאחרי
ואילך.102) רצא ע' עטר"ת סה"מ פרשתנו. ריש אוה"ת גם ראה

ואילך. 74 ע' חי"א לקו"ש ואילך. (הב') 56 ס"ע תש"ט
שערים",103) המ"ט כל הכולל הוא שבו התחתונה "בחי' רק ולא

בינה" שערי מגדר לגמרי (ש)למעלה . . העליונה "בחי' גם אלא
ב). יב, במדבר (לקו"ת

שם.104) לקו"ת
פרשתנו.105) ריש ופרש"י מכילתא
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ב). יב, במדבר (לקו"ת

שם.104) לקו"ת
פרשתנו.105) ריש ופרש"י מכילתא
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בקדושה יותר גדול יתרון) מלשון ("יתרו" ,106יתרון

החושך"107"יתרון מן בחי'108האור ומתגלה שנמשך ,

- בכלים התלבשות בבחינת לבוא יכולה שאינה האלקות
דמצוות והגילוי ההמשכה מעלת dyrzע"ד `lשמצד

בכלים להתלבש יכול אינו האור מעלת .109גודל

שמי את אזכיר אשר המקום "בכל - הפרשה וסיום
וברכתיך" אליך :110אבוא

חז"ל ועוסק111אמרו שיושב אחד שאפילו "מנין
אזכיר אשר המקום בכל שנאמר עמו, ששכינה בתורה

על שמי יזכר ("אשר שמי ודברי"112את )113מצוותי

וברכתיך". אליך אבוא

" (א) - הכתוב בלשון הדיוק המקום",lkaובביאור
" (ב) סתם, במקום תזכיר`xikfולא ולא שמי", (ג)114את ,

"`ea`:לומר יש - סתם "ברכתיך" ולא וברכתיך", אליך

"lkaלשון הוא סוגיieaix(המקום)" ב' בכלל -

היא בו (שהעבודה לכך הראוי (דרגא) מקום מקום,
שמצד (דרגא) ומקום טוב"), "עשה חיוב, של באופן
של באופן היא בו (שהעבודה לכך ראוי אינו עצמו
הוא התורה דלימוד החיוב שהרי מרע"), "סור שלילה,

מרע". ד"סור העבודה ושלימות גמר לפני גם

אינו עצמו שמצד במקום גם (ששייך הדבר וטעם
(שהיא האדם פעולת בכח זה שאין כיון - לכך) ראוי

של בכחו אלא והגבלה) "d"awdבמדידה -xikf`את
תזכיר "דהל"ל ה'115שמי", רוח דוד כמאמר הוא אך ,

לשוני על ומלתו בי מדבר116דיבר שהאדם שהדיבור ,

ממש בו מדבר שה' היינו, ית', דיבורו ממש הוא בד"ת
האדם" של פיו הקב"ה25ע"י של לדיבורו ובנוגע ,

")xikf`בכל" שנמשך כלל, הגבלה אין שמי") את
לכך ראוי אינו עצמו שמצד במקום גם .117המקום",

סט"א106) אתכפייא כד בזהר "מ"ש רע"א: ז, פקודי לקו"ת ראה
מל"ת קיום ענין זהו סט"א אתכפיא ענין כי דקוב"ה*, יקרא אשתלים
היינו דקוב"ה יקרא אשתלים עי"ז לכן הרע, הרחקת הכל הם אשר . .

שנמשך גם או"א יחוד בבחי' והוא המעלות, ברום שעולה ז"א בחי'
שע"י מובן, שמזה - השבועות" חג גבי כמבואר ממש, מא"א כתר בו

אור נמשך mlerdnמל"ת dlrnlyמא"א ה"כתר המשכת שזהו"ע ,

הבאה). הערה (וראה הנו"ן** שער השבועות", (ב)חג . . ממש
"בחי'107) היא", בכל ארץ "יתרון ח) ה, (קהלת ממ"ש גם להעיר

יסוד, בחי' בכל, ע"י הוא לארץ שיש ויתרון מלכות, היינו ארץ
בחי' בה הנק'p'שממשיך . . בינה -lkשערי חמישים) (בגימטריא "

אור "יוצר שאומרים כמו החושך, והפיכת בירור ע"י נעשה זה שענין
את ובורא שלום עושה חושך "ובוראlkdובורא במקום "rx'ישעי) "

הנו"ן שער גילוי היינו, הכל", ובורא נעשה רע בורא ש"מבחי' ז), מה,
")lk.(אֿב תשפד, שרה חיי אוה"ת (ראה החושך והפיכת בירור ע"י ("

- (וצדקניות***) הצדיקים בעבודת גם שייך זה שענין להוסיף, ויש
אברהם את ברך וה' בימים בא זקן "ואברהם א) כד, שרה (חיי כמ"ש

lka,הנו"ן שער גילוי רע"א), יז, (ב"ב עוה"ב" "מעין שהטעימו ,"

ש" היא ("בכל") זו x"dviשברכה hly `lש"בא היינו, שם), (ב"ב "
וע"י מ"ע, הם x"dvidבימים ly `ktdz`בקיוםz"ln'לבחי זכה

lka.(שם (אוה"ת ממ"ע" גם שלמעלה
שמצוות לנוקבא", "שמור בענין ס"ח) (סוף לעיל האמור וע"פ
הנו"ן שער (גילוי "בכל" שהברכה י"ל, - בנשים גם הם תעשה לא
היא מל"ת) בקיום היצה"ר של דאתהפכא העבודה שלימות ע"י
גמר ההסתלקות****, ביום ובפרט צדקניות, נשים אצל יתירה בהדגשה

עבודתן. ושלימות

(ס"ע108) פרשתנו ריש לזהר הערות לוי"צ לקוטי וראה יג. ב, קהלת
ואילך). עד
שאפשר109) "מה שם: (51 (ע' ותש"ט רצ) (ע' עטר"ת סה"מ ראה

הפנימיות בחי' אבל . . האור חיצוניות בחי' רק הוא בכלים להתלבש
לנהורא, חשוכא אתהפכא ע"י רק בכלים, שיתלבש א"א דאוא"ס
בחי' הם דמ"ע . . ומ"ע מל"ת וע"ד . . הכלים העדר בחי' דהיינו
שאינם במל"ת רק עצמיות, בחי' התלבשות בזה להיות א"א כלים
כו'". האור עצמות בחי' התלבשות להיות יכול דוקא בזה כלים בבחי'

השייכות בארוכה מבואר הענין exziובהמשך z`cedl.עיי"ש ,

כא.110) כ,
א.111) ו, ברכות מ"ו. פ"ג אבות
על112) שמי "יזכר שם: לברכות הב"ח ודברי".itבהגהות מצוותי

שבלימוד השם להזכרת שהכוונה - שלפנינו הגירסא גם ליישב ויש
בדרך . . שמי "להזכיר שם: מהרש"א מחדא"ג גם ולהעיר התורה.
ויעסוק שמו את "שיזכור שם: לאבות שמואל במדרש ועד"ז לימוד".

הקב"ה". של שמותיו כולה התורה כל "כי בתורתו",
שם.113) ברכות פרש"י
לך114) "אתן מקרא) של (בפשוטו ולהוסיף לפרש רש"י צריך שלכן

שלי". המפורש שם להזכיר רשות
מבעי115) שמי את תזכיר שמי, את "אזכיר א: רלט, מזח"ג גם להעיר

וברכתיך". אליך אבוא מדה בההיא שמי את דאזכיר מדה בההיא אלא לי,
ב.116) כג, שמואלֿב
מקבלין117) תורה דברי "אין א) כב, (ברכות ממארז"ל להעיר

כה הלא שנאמר מקבלixacטומאה, אינו אש מה ה', נאם כאש
ממארז"ל גם ולהעיר טומאה". מקבלין אינן תורה דברי אף טומאה

."exzi t"x (xdf) k"b 're" (dxrda) oiivn (` ,b) oiprd zlgzdae (*

ziiyra z"lcrz`d i"ry ,milka xe` zkynd 'igaa ody zeevnd epiide ,daeg ody zevn yi ,mipipr 'a yi zevna" :jli`e gx 'r z"xt n"dq d`xe (**

linn jxca jynpy `"k z"lcrz` 'igaa jiyndl `"`y zepeilr zekynd yie . . xe`d 'iga mikiynn zevndz"lcrz`ac dceard zenily i"r `

od r"nc ,z"lne r"n oia yxtdd zellk `ed k"enke . . o"epd xry `linn jynp mei h"n mixteqy xg`ly . . mei miying extqz enke ,r"lcrz`

."'ek `linn jxcay dkynd edfy ielibde xe`d jynp 'iyrd xcrd i"r `wecy `ed z"lne ,xe`d jynp `wec 'iyrd i"re dyre mewa

.(dxrdd mipta onwl d`xe) "`id lka (dy` ,zekln) ux` oexzi" - daxc`e (***

eci lr ozipy) `lelidd jynda x"enc` g"en w"k x`any itk] r"keq 'iga ,zennex 'igaay xzeia zilrp dkynd lr dxen "zewlzqd"y ,xirdl (****

`"hq `itkz` ck" yexita ("zipwcvd zipaxd ezpwf en` ceak h"v`i"l xywaאסתלקdkyndd c"r - ["r"keqd xe` jynpy . . d"aewc `xwi

.(zncewd dxrday z"ewla x`eank) dyrz `l zeevn i"r ziyrpy
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סוגי בב' המקום", "בכל שהמשכתו אלא עוד ולא
היא "deyaהמקום, -zg`"אלקים כמרומז118דיבר ,

ד" האותיות`ea`בהוספה (ג' ש"אבוא" וברכתיך", אליך
א' ב' א' שגם119העיקריות רומז (ixg`l"ה `zgהמשכת

ב"`'( אלקים" דיבר (mizy)'aבדרגא היינו, שמעתי", זו (
דמקום החילוק מצד קוין, דב' התחלקות בה שיש כזו

ד" באופן ה"ז - ראוי שאינו ומקום דיבר`zgהראוי
("אב הב')`אלקים" שלאחרי א' ,"120.

.·Èשמתחילין הפרשה עם גם ולקשר להוסיף ויש
לפניהם": תשים אשר המשפטים "ואלה במנחה, לקרוא

" הראשוניםdl`eא) מה הראשונים, על מוסיף . .

מסיני" אלו אף שיש121מסיני ודרגא במקום שגם -

zewlgzdועד"ז) "משפטים" בין שמעתי") זו ("שתים
שלמעלה למצוות האדם בשכל שמובנים "עדות")

אלו ש"אף ניכר ("חוקים"), ששניהםipiqnמהשכל ,"

" - הקב"ה אלקים".`zgציווי דיבר

לפני לאכול ומוכן הערוך כשולחן . . "לפניהם ב)
"שולחן121האדם" שיהי' שכדי הרגיל שהסדר דאף -

לנקות צורך יש האדם" לפני לאכול ומוכן ערוך
(כללות השולחן נמצא שבה (והדירה) החדר תחילה

מרע") ד"סור הסדר122העבודה מ"מ, ,dxezd cenilaהוא
cenildשגם zlgzdaלהתחיל צורך שיש במצב (גם

" כבר ה"ז מרע") ד"סור okeneבעבודה jexrd ogley

mc`d iptl lek`lבלימוד ההדגשה שעיקר כיון ,"

דהאדם, וזיכוך הבירור פעולת על (לא היא התורה
עם מתאחד האדם ששכל d"awdאלא) ly epevxe eznkg,

האדם וזיכוך דבירור הפעולה שגם מזה, 123ויתירה

linn`נעשית jxcaהתורה עם ההתאחדות היינו,124ע"י ,
(דחיית והשלילה התורה) דלימוד (המ"ע שהחיוב
אחת, בפעולה נעשים דמל"ת) התוכן הרע, וביטול

" - התורה) (דיבור אחד אלקים".`zgבדיבור דיבר

.‚È:בפועל למעשה בנוגע לעיל מהאמור מההוראות
(בציבור קורין שבו יתרו, פרשת הש"ק ביום בעמדנו
ובלשון דמתןֿתורה, הפרשה ולאחרי') לפני' ובברכה

פ'125חז"ל בשבת זה ומעין תורתנו", מתן ל"זמן (בנוגע
דמתןֿתורה הפרשה שקורין אתם126יתרו "כאילו (

לקבל יש - התורה" את ומקבלין סיני הר לפני עומדים
וקביעת התורה בלימוד יותר עוד להוסיף טובות החלטות
הלימוד). ובאיכות הזמן בכמות (הוספה לתורה עתים

והן דתורה, בנגלה הן להוסיף - יותר ובפרטיות
דמתןֿתורה, בהפרשה (א) כמודגש התורה, בפנימיות
(ובעיקר) גם נתגלו כפשוטן הדברות עשרת על שנוסף

מרכבה מעשה התורה, דפנימיות (ב)127הענינים ,

המשפטים "ואלה במנחה: לקרוא שמתחילין בהפרשה
לאכול ומוכן הערוך "כשולחן לפניהם", תשים אשר
(כולל התורה (דיני) משפטי לימוד - האדם" לפני

הלכה - ברמב"ם) (ועד"ז ערוך" ב"שולחן dxexaובפרט)

של (בשו"ע בטעמיהן" "הלכות ובפרט בפועל, למעשה
הזקן) חז"ל128רבינו כדרשת לפניהם,129, תשים "אשר

טעם לפניהם לשום אתה צריך תלמדם, אשר נאמר ולא
מלשון "תשים" וגם בלבם", ומשימו תלמודם המיישב
נגלית אינה הזאת הסימה . . תורה "רזי (ואוצר)", "סימה

ברי'" התורה130לכל פנימיות לימוד שגם אלא עוד ולא ,
טעם לפניהם "לשום לפניהם", ד"תשים באופן הוא
והשגה בהבנה בלבם", ומשימו תלמודם המיישב
בפועל). (ובמעשה הלב ברגש גם ופועל שנמשך בחב"ד

לעיל להאמור (בהמשך ולהדגיש להוסיף ויש
התורה שלימוד שאף אלקים"), דיבר "אחת בפירוש
לפיֿערך דילי', שיעורא לפום וחד חד בכל הוא
והנשים מהאנשים מישראל דכאו"א והשגה ההבנה

שבה "המאור ב) דאיכ"ר פתיחתא ה"ז. פ"א חגיגה ירושלמי (ראה
למוטב". מחזירו

ע"ד118) (6 בהערה לעיל (נעתק במכילתא חז"ל שבדרשת להעיר,
אלקים") דיבר "אחת הפסוק על (נוסף מובא אחד" "בדיבור האמירה
במקום שההמשכה מודגש שבזה כאש", דברי כה "הלא הפסוק גם
דברי כה הלא שנאמר טומאה, מקבלין תורה דברי ("אין ראוי שאינו

" - הראוי במקום ההמשכה כמו אופן באותו היא דיבר`zgכאש")
דברי כה "הלא כךy`kאלקים", ניצוצות לכמה נחלק זה אש "מה ,"

cg` xeaic.(דרשב"י במכילתא (כהסיום מקראות" לכמה יוצא
אינה119) הוא"ו שהברת הניקוד, מאותיות שהוא הוא"ו משא"כ

שלאח"ז. הערה וראה התיבה. באמירת נשמעת
ד"אב120) שהוא"ו לומר, צמצוםeויש בבחי' "ההמשכה הוא א"

למקום היא ההמשכה ואז . . בפנימיות התלבשות בבחי' שיהי' בכדי
הראוי, מקום להיות מתהפך ראוי שאינו המקום שגם (כיון הראוי"
ד"יתר להוא"ו בנוגע המבואר ע"ד - לנהורא) חשוכא "eאתהפכא

שם). (58 (ע' ותש"ט רצב) (ע' עטר"ת (סה"מ
שם).121) (ממכילתא עה"פ פרש"י

(122.174 ע' תש"ג סה"ש ג. ע, בלק לקו"ת ראה
(123.(117 הערה (כנ"ל למוטב" מחזירו שבה "המאור
בשבט124) ט"ו (קונטרס תשל"א הם שנים ראשי ארבע ד"ה גם ראה

ה). ע' לעיל (נדפס פ"ה. זו) שנה
סרצ"ו).125) ברוקח (הובא השלישי בחודש פ' דר"כ פסיקתא
הפסוק126) על חז"ל כדרשת - יום שבכל ה"מתןֿתורה" על נוסף

כאילו עליך חדשים תורה דברי "שיהיו הזה", "ביום א) יט, (פרשתנו
וביראה באימה להלן ש"מה כך, כדי ועד עה"פ), (פרש"י ניתנו" היום
שבכ"א התורה עסק גם "כי א), כב, (ברכות כו'" כאן אף ובזיע וברתת
אימה עליו תפול . . מסיני למשה שנאמר ממש ה' דבר הוא זמן ובכל

.(20 שבהערה (תו"א סיני" מהר היום קבלה כאילו ויראה
(127.150 ע' ריש ח"א לקו"ש וש"נ. ב. פכ"ט, פרשתנו שמו"ר ראה

ועוד.
אדה"ז.128) לשו"ע ז"ל" המחבר הגאון בני הרבנים "הקדמת לשון
ב).129) נד, (מעירובין הי"ח פ"ד לאדה"ז ת"ת הל'
סה"ז.130) פ"ב ע"ז ירושלמי
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סוגי בב' המקום", "בכל שהמשכתו אלא עוד ולא
היא "deyaהמקום, -zg`"אלקים כמרומז118דיבר ,

ד" האותיות`ea`בהוספה (ג' ש"אבוא" וברכתיך", אליך
א' ב' א' שגם119העיקריות רומז (ixg`l"ה `zgהמשכת

ב"`'( אלקים" דיבר (mizy)'aבדרגא היינו, שמעתי", זו (
דמקום החילוק מצד קוין, דב' התחלקות בה שיש כזו

ד" באופן ה"ז - ראוי שאינו ומקום דיבר`zgהראוי
("אב הב')`אלקים" שלאחרי א' ,"120.

.·Èשמתחילין הפרשה עם גם ולקשר להוסיף ויש
לפניהם": תשים אשר המשפטים "ואלה במנחה, לקרוא

" הראשוניםdl`eא) מה הראשונים, על מוסיף . .

מסיני" אלו אף שיש121מסיני ודרגא במקום שגם -

zewlgzdועד"ז) "משפטים" בין שמעתי") זו ("שתים
שלמעלה למצוות האדם בשכל שמובנים "עדות")

אלו ש"אף ניכר ("חוקים"), ששניהםipiqnמהשכל ,"

" - הקב"ה אלקים".`zgציווי דיבר

לפני לאכול ומוכן הערוך כשולחן . . "לפניהם ב)
"שולחן121האדם" שיהי' שכדי הרגיל שהסדר דאף -

לנקות צורך יש האדם" לפני לאכול ומוכן ערוך
(כללות השולחן נמצא שבה (והדירה) החדר תחילה

מרע") ד"סור הסדר122העבודה מ"מ, ,dxezd cenilaהוא
cenildשגם zlgzdaלהתחיל צורך שיש במצב (גם

" כבר ה"ז מרע") ד"סור okeneבעבודה jexrd ogley

mc`d iptl lek`lבלימוד ההדגשה שעיקר כיון ,"

דהאדם, וזיכוך הבירור פעולת על (לא היא התורה
עם מתאחד האדם ששכל d"awdאלא) ly epevxe eznkg,

האדם וזיכוך דבירור הפעולה שגם מזה, 123ויתירה

linn`נעשית jxcaהתורה עם ההתאחדות היינו,124ע"י ,
(דחיית והשלילה התורה) דלימוד (המ"ע שהחיוב
אחת, בפעולה נעשים דמל"ת) התוכן הרע, וביטול

" - התורה) (דיבור אחד אלקים".`zgבדיבור דיבר

.‚È:בפועל למעשה בנוגע לעיל מהאמור מההוראות
(בציבור קורין שבו יתרו, פרשת הש"ק ביום בעמדנו
ובלשון דמתןֿתורה, הפרשה ולאחרי') לפני' ובברכה

פ'125חז"ל בשבת זה ומעין תורתנו", מתן ל"זמן (בנוגע
דמתןֿתורה הפרשה שקורין אתם126יתרו "כאילו (

לקבל יש - התורה" את ומקבלין סיני הר לפני עומדים
וקביעת התורה בלימוד יותר עוד להוסיף טובות החלטות
הלימוד). ובאיכות הזמן בכמות (הוספה לתורה עתים

והן דתורה, בנגלה הן להוסיף - יותר ובפרטיות
דמתןֿתורה, בהפרשה (א) כמודגש התורה, בפנימיות
(ובעיקר) גם נתגלו כפשוטן הדברות עשרת על שנוסף

מרכבה מעשה התורה, דפנימיות (ב)127הענינים ,

המשפטים "ואלה במנחה: לקרוא שמתחילין בהפרשה
לאכול ומוכן הערוך "כשולחן לפניהם", תשים אשר
(כולל התורה (דיני) משפטי לימוד - האדם" לפני

הלכה - ברמב"ם) (ועד"ז ערוך" ב"שולחן dxexaובפרט)

של (בשו"ע בטעמיהן" "הלכות ובפרט בפועל, למעשה
הזקן) חז"ל128רבינו כדרשת לפניהם,129, תשים "אשר

טעם לפניהם לשום אתה צריך תלמדם, אשר נאמר ולא
מלשון "תשים" וגם בלבם", ומשימו תלמודם המיישב
נגלית אינה הזאת הסימה . . תורה "רזי (ואוצר)", "סימה

ברי'" התורה130לכל פנימיות לימוד שגם אלא עוד ולא ,
טעם לפניהם "לשום לפניהם", ד"תשים באופן הוא
והשגה בהבנה בלבם", ומשימו תלמודם המיישב
בפועל). (ובמעשה הלב ברגש גם ופועל שנמשך בחב"ד

לעיל להאמור (בהמשך ולהדגיש להוסיף ויש
התורה שלימוד שאף אלקים"), דיבר "אחת בפירוש
לפיֿערך דילי', שיעורא לפום וחד חד בכל הוא
והנשים מהאנשים מישראל דכאו"א והשגה ההבנה

שבה "המאור ב) דאיכ"ר פתיחתא ה"ז. פ"א חגיגה ירושלמי (ראה
למוטב". מחזירו

ע"ד118) (6 בהערה לעיל (נעתק במכילתא חז"ל שבדרשת להעיר,
אלקים") דיבר "אחת הפסוק על (נוסף מובא אחד" "בדיבור האמירה
במקום שההמשכה מודגש שבזה כאש", דברי כה "הלא הפסוק גם
דברי כה הלא שנאמר טומאה, מקבלין תורה דברי ("אין ראוי שאינו

" - הראוי במקום ההמשכה כמו אופן באותו היא דיבר`zgכאש")
דברי כה "הלא כךy`kאלקים", ניצוצות לכמה נחלק זה אש "מה ,"

cg` xeaic.(דרשב"י במכילתא (כהסיום מקראות" לכמה יוצא
אינה119) הוא"ו שהברת הניקוד, מאותיות שהוא הוא"ו משא"כ

שלאח"ז. הערה וראה התיבה. באמירת נשמעת
ד"אב120) שהוא"ו לומר, צמצוםeויש בבחי' "ההמשכה הוא א"

למקום היא ההמשכה ואז . . בפנימיות התלבשות בבחי' שיהי' בכדי
הראוי, מקום להיות מתהפך ראוי שאינו המקום שגם (כיון הראוי"
ד"יתר להוא"ו בנוגע המבואר ע"ד - לנהורא) חשוכא "eאתהפכא

שם). (58 (ע' ותש"ט רצב) (ע' עטר"ת (סה"מ
שם).121) (ממכילתא עה"פ פרש"י

(122.174 ע' תש"ג סה"ש ג. ע, בלק לקו"ת ראה
(123.(117 הערה (כנ"ל למוטב" מחזירו שבה "המאור
בשבט124) ט"ו (קונטרס תשל"א הם שנים ראשי ארבע ד"ה גם ראה

ה). ע' לעיל (נדפס פ"ה. זו) שנה
סרצ"ו).125) ברוקח (הובא השלישי בחודש פ' דר"כ פסיקתא
הפסוק126) על חז"ל כדרשת - יום שבכל ה"מתןֿתורה" על נוסף

כאילו עליך חדשים תורה דברי "שיהיו הזה", "ביום א) יט, (פרשתנו
וביראה באימה להלן ש"מה כך, כדי ועד עה"פ), (פרש"י ניתנו" היום
שבכ"א התורה עסק גם "כי א), כב, (ברכות כו'" כאן אף ובזיע וברתת
אימה עליו תפול . . מסיני למשה שנאמר ממש ה' דבר הוא זמן ובכל

.(20 שבהערה (תו"א סיני" מהר היום קבלה כאילו ויראה
(127.150 ע' ריש ח"א לקו"ש וש"נ. ב. פכ"ט, פרשתנו שמו"ר ראה

ועוד.
אדה"ז.128) לשו"ע ז"ל" המחבר הגאון בני הרבנים "הקדמת לשון
ב).129) נד, (מעירובין הי"ח פ"ד לאדה"ז ת"ת הל'
סה"ז.130) פ"ב ע"ז ירושלמי
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שיש הלימוד בהתחלת גם מודגש מ"מ, והטף,
האורך כל שבתורה ענין בכל מהלומדים) (לכאו"א
רמז דפשט הלימוד אופני מד' א' שבכל ועומק ורוחב

וסוד התורה131דרוש פירושי ריבוא ששים כל עם ,

הלימוד אופני מד' א' ונאמרו132שבכל שניתנו כפי -

" `cgבמתןֿתורה xeaica,("אלקים דיבר ("אחת "

חז"ל במדרשי בעשה"ד,133כמבואר כלולה התורה שכל
כלול ראשון ודיבור ראשון, בדיבור כלולים ועשה"ד
באות כלולה ראשונה ותיבה ראשונה, בתיבה

ד"אנכי" אל"ף - .134הראשונה

התורה בלימוד להוספה בנוגע מיוחדת והדגשה
zayd meia135חז"ל כדרשת אמר136- . . משה "ויקהל

ברבים לפניהם ודרוש גדולות קהלות לך עשה הקב"ה
בכל קהלות להקהיל הבאים דורות ממך שילמדו כדי . .
תורה". דברי לישראל ולהורות ללמד . . ושבת שבת

.„Èהתורה בלימוד ההוספה ע"ד שההחלטה ויה"ר
זה) הש"ק ביום ממש בפועל תומ"י תבוא (שבודאי
הש"ק יום של (בעיצומו תיכף ותביא ותזרז תמהר
משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה את דמ"ת)

הרמב"ם כפס"ד (גם137צדקנו, אחת "מצוה שע"י
כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע אחד") ב"דיבור

והצלה" תשועה ולהם לו וגרם זכות .138לכף

"ואלה ואומר באצבעו מראה כאו"א - (תומ"י) ואז
תורה טעמי - לפניהם" תשים אשר שיתגלו139המשפטים

תצא" (ש)מאתי חדשה ואחת140ב"תורה אחד לכל

- במתןֿתורה (וכהסדר והנשים האנשים מבנ"י,
לאנשים קדמו והטף,141שהנשים (

שלפנ"ז הדורות שבכל בנ"י כל גם ,142כולל

עפר" שוכני ורננו אלה143ש"הקיצו ובמיוחד כולל ,

מרבינו החל - זמן בסמיכות שלהם ההילולא שיום
מו"ח וכ"ק טבת, בכ"ד שלו ההילולא שיום הזקן
בעשירי שלו ההילולא שיום דורנו נשיא אדמו"ר

ביתם בני וכן לחיים144בשבט, תומ"י שזוכים -

("עת145נצחיים הזמן בהתחלקות שנמשכים גו'146כפי
גו'" עתים).147ועת כ"ח -

נשמות זה, שבדורנו בנ"י כל עם ביחד יחד, וכולם
הנה" ישובו גדול "קהל - הקדושה,148בגופים לארצנו ,

אלקיך ה' עיני תמיד אותה דורש אלקיך ה' אשר "ארץ
שנה" אחרית ועד השנה מרשית ,149בה

בנ"י בה יושבים הגאולה לפני גם שלכן, -ghal,

מתרעשים העולם ש"אומות מזה פחד ללא
זה מתגרים העולם אומות ש"מלכי בגלל ומתבהלים"
אל בני, (לישראל), להם "אומר שהקב"ה כיון בזה",
. בשבילכם אלא עשיתי לא שעשיתי מה כל תתייראו
"מלך גאולתכם", זמן הגיע תיראו, אל הענין) (וכופל .
להם משמיע והוא המקדש בית גג על עומד . . המשיח

גאולתכם" זמן הגיע ענוים ואומר -150לישראל

הקודש, עיר לירושלים - גופא הקדושה ובארצנו
המקדש הקדשים.151לבית ולקדש ,

פשוטים131) לאנשים גם (ששייך יעקב" "עין בלימוד ולדוגמא:
סודות ש"רוב - שבגמרא) הסוגיות ללמוד להם קשה שלעתֿעתה
ז"ל אאמו"ר מהנהגת ולהעיר - סכ"ג). אגה"ק (תניא בה" גנוזין התורה
וסודות רמזים מבאר הי' פשוטים לאנשים יעקב" "עין בלימוד שגם

פשוטים. לאנשים מובן שיהי' באופן וגם בקודש), (כדרכו התורה
על132) היחודים בענין רוה"ק בש' וכ"כ יז. הקדמה הגלגולים שער

מאמרי שער שבסוף מהרח"ו לקוטי ב). (קח, ג' הקדמה צדיקים קברי
להאריז"ל. רז"ל

פרשתנו133) תו"ש ב. פה, פרשתנו זהר וראה פרשתנו. יפות פנים
וש"נ. רד. ע'

האותיות134) לימוד שהתחלת אדמו"ר מו"ח כ"ק מפתגם ולהעיר
ד" קמץ בניקוד האל"ף הוא א", א' "קמץ (ראה`והנקודות, נכי" ָ

קמו). ע' ח"ז שלו אג"ק .144 ע' תש"ג סה"ש
(שבת135) לישראל" תורה ניתנה בשבת "דכו"ע ממארז"ל להעיר

ובכ"מ). ג. ע, פרשתנו תו"א וראה ב. פו,
ס"ג.136) סר"צ או"ח אדה"ז שו"ע ויקהל. ר"פ יל"ש
ה"ד.137) פ"ג תשובה הל'
ש"תשועה"138) די"ל - והצלה" "תשועה הלשון מכפל להעיר

(חיוב הפכו שלילת מדגישה ו"הצלה" שבגאולה, החיוב עיקרה
תעשה), ולא עשה ע"ד "mdipyeושלילה, ע"י `zgנעשים devn,"

לחיי ומנוחה שבת שכולו "יום עם שקשור - (דשבת ושמור "זכור ע"ד
אחד". בדיבור העולמים")

(139- פיהו" מנשיקות "ישקני ב) א, (שה"ש עה"פ פרש"י ראה
ומקורו צפונותי'". ומסתר טעמי' סוד להם לבאר . . מאתו "מובטחים
הפה את עליהם שמשיקין "דברים (130 שבהערה (ירושלמי בדרז"ל -

משה)) (פני לגלותן ואין הפה את וסותמין עליהם השפתים (שמשיקין
פיהו". מנשיקות ישקני כד"א

ג.140) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
(141.65 הערה לעיל ראה
הדורות142) כל סוף עד בנ"י דכל הנשמות כל שהיו כבמתןֿתורה

ועוד). פמ"א. (פרדר"א
יט.143) כו, ישעי'
מו"ח144) כ"ק של בתו הצדקנית הרבנית - דהזמ"ג הענין כולל

(וראה זה הש"ק מיום שמתברך שבט בכ"ב שלה שהיאצ"ט אדמו"ר
הבאות). הערות

בעלת145) של בלה"ק) - והעיקרי (הראשון בשמה מהרמז להעיר
נצחיים. חיים הם החיים שאמיתת "חי'", - שבט דכ"ב היאצ"ט

(146" שמספר שלzrלהעיר השמות דב' הגימטריא הוא (ת"ע) "
" - היאצ"ט wyen`בעלת 'ig."

ואילך.147) א ג, קהלת
ז.148) לא, ירמי'
יב.149) יא, עקב
תצט.150) רמז ישעי' יל"ש
אתי151) תעשון "לא פרשתנו: שבסוף הציוויים פרטי יקויימו שבו

על להזהיר "בא גו'", כסף "מזבחmiaexkdאלהי ובפרש"י), כ (כ, "
המקום בכל שלמיך ואת עולותיך את עליו וזבחת לי תעשה אדמה
להזכיר לכהנים רשות ניתן שם הבחירה, ב"בית שמי", את אזכיר אשר
אבנים מזבח "ואם ובפרש"י), כא (שם, כפים" בנשיאת המפורש שם

כבֿכג). (שם, מזבחי" על במעלות תעלה ולא גו' לי תעשה
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הקודש ללשון מתורגם
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ויהי הבוקר בהיות השלישי ביום וברקיםzelew"ויהי

ההר על כבד ויהיleweוענן השופר...lewשופר...

יעננו חמשהlewa"1והאלקים מוזכרים אלו בפסוקים –

בגמרא נאמר כך על ל"תורה2קולות. זוכה חתן שהמשמח ,

מוזכרים לחתן בקשר גם כי קולות", בחמשה שניתנה

"קול קולות: וקול3חמשה חתן קול שמחה, וקול ששון

צבאות". ה' את הודו אומרים קול כלה,

היא לתורה, זוכה חתן שהמשמח לכך שהסיבה מובן,

במהותם משותפת משמעות יש ולחתן שלתורה משום

מפני4ובענינם רק לתורה זוכה שהוא לומר הגיוני זה אין שהרי ,

מושווים וחתן ומלבדwxשתורה קולות, חמשה של במספר

הקולות מספר אדרבה: אלא מהותי, קשר ביניהם אין זאת

המשותפת. ממהותם כתוצאה נובע ולחתן לתורה הזהה

הזקן אדמו"ר מבאר שאכן החתן5כפי את שהמשמח ,

התורה אף – מדה" כנגד "מדה שזו מפני לתורה" "זוכה

בדומה לישראל, "משפיעה" שהיא משום "חתן" נקראת

לכלה. החתן ל"השפעת"

קולות" בחמשה שניתנה לתורה "זוכה אומרת והגמרא

מספר כי בלבד), שולית תוצאה לכאורה, שזוהי, (למרות

מבטא התורה ולגבי החתן לגבי הזהה מהותם6הקולות את

קולות", בחמשה ניתנה שה"תורה בכך כלומר, המשותפת.

שהן בלבד זו שלא רואים, חתן, לגבי הקולות כמספר בדיוק

צורך אין שלכך "משפיעים", שניהם – החתן והן התורה

להשפעה זהה לישראל התורה שהשפעת גם אלא בהוכחות,

השכלית כהשפעה ואינה לכלה, החתן של והנעלה הפנימית

להלן. שיוסבר כפי וכדומה, לתלמיד רב של

ואף הוראה, ומהווים מדוייקים בתורה הענינים כל

שמדובר המדייקת הגמרא, סתםdyngaדברי ולא קולות,

בעניננו. ולימוד הוראה בהם יש – זהה במספר
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במספר המתבטאת המיוחדת המעלה את להבין כדי

"חמשה המיוחד7של הקשר מתבטא שבו קולות",

את תחילה לבאר יש לחתן, תורה שבין וההשוואה

בכלל: "קול" של המשמעות

כן לפני שהיה דבר של וגילוי המשכה הוא "קול"

את8בהעלם ומגלה מביע לדוגמא, אדם, של שקולו כפי ,

וכדומה. תחושותיו מחשבותיו,

המתגלה לתוכן מותאם אדם של שקולו וכשם

הקול דומה שאינו לדוגמא, שרואים, (כפי באמצעותו

המבטא לקול יותר, ותקיף חזק שהוא – פקודה המבטא

"דברי אשר מחשבתי, 10נשמעים"zgpaחכמים9רעיון

למעלה11וכדומה גם יש כך – אופנים12) שונים, "קולות"

אחד כל כי מזה, זה השונים אלקית, "המשכה" של שונים

באמצעותו. ה"נמשכת" הייחודית להשפעה מתאים מהם

חמשה קולות", "בחמשה ניתנה שהתורה מובן, בכך

מעל זה שונים, ענינים חמשה בה יש כי המשכה, אופני

מחמשת13זה אחד באמצעות "נמשך" מהם אחד כל אשר ,

הקולות. סוגי

בכך מתבטא התורה של ששבחה לכך ההסבר זהו

ידוע קולות: בחמשה ניתנה ש"סדר14שהיא ,

(הדומים עולמות סוגי לארבעה נחלק בכלל ההשתלשלות"

ומדבר חי צומח, דומם, הסוגים: סוגים15לארבעת ארבעה .(

טזֿיט.1) יט, פרשתנו

ב.2) ו, ברכות

יא.3) לג, ירמי'

לבו4) שמחת יום היתה היא נתינתה כי שם: מהרש"א חדא"ג גם ראה

ישראל. עם וחתונתו

א.5) צד, ברכה לקו"ת

פל"ב)6) (פרדר"א מרז"ל ביאור ,49 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש ראה

לשני בנוגע מחז"ל בכו"כ הוא [ועד"ז מאמרות" עשרה כנגד ברכות.. "עשר

מצד היא וה"מאמרות" ה"ברכות" של שהשייכות במספרם], המשתווים ענינים

"עשר.. שאמרו ומה במספרם]. להשתוות הסיבה היא גופא [וזה מהותם עצם

המאוחר מן הוא ידיעתנו אופן דברים שבכמה לפי – הוא כו'" עשרה כנגד

באריכות. עיי"ש (הסיבה). המוקדם אל (המסובב)

באוה"ת7) – בנדו"ז בי' וכמה קולות)* ה' ענין (להבין אדה"ז מאמר עיין

ואילך). תתקנח (ע' העם וכל עה"פ .p"yeלהצ"צ

החקירה8) ע"ד ועוד. ואילך. סע"א כט, נשא לקו"ת רע"ג. עד, תו"א ראה

פל"א ח"ד עבוה"ק פל"ג. ח"ב מו"נ ראה – בפרט הנ"ל בקולות והקבלה

וש"נ. הנ"ל. להצ"צ אוה"ת ועוד. עליו). (שהקשה

יז.9) ט, קהלת

פ"ג.10) תש"ז תקעו תער"ב. שופטים ד"ה ראה

יח).11) לב, (תשא ענות קול חלושה.. גבורה.. ענות קול שנאמר: וע"ד

שם.12) רז"ל ובד' ואילך) ג (כט, תהלים ראה

עם13) – תורה ניתנה קולות דבחמשה הנ"ל מרז"ל לתווך יש ועפ"ז

קולו דבז' כאן) רמב"ן וראה ספכ"ח. (שמו"ר "במקום"מרז"ל הם הז' דכל – ת

כאן. ריקאנטי וראה מדות. אחד,

פ"י.14) ח"ב ממו"נ גם להעיר

ובכ"מ.15) פ"ה. תש"ב חכם איזהו תרצ"ו. ישראל חביבין ד"ה בארוכה ראה
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ההר על כבד ויהיleweוענן השופר...lewשופר...

יעננו חמשהlewa"1והאלקים מוזכרים אלו בפסוקים –
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מוזכרים לחתן בקשר גם כי קולות", בחמשה שניתנה

"קול קולות: וקול3חמשה חתן קול שמחה, וקול ששון

צבאות". ה' את הודו אומרים קול כלה,

היא לתורה, זוכה חתן שהמשמח לכך שהסיבה מובן,

במהותם משותפת משמעות יש ולחתן שלתורה משום
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הקולות מספר אדרבה: אלא מהותי, קשר ביניהם אין זאת

המשותפת. ממהותם כתוצאה נובע ולחתן לתורה הזהה

הזקן אדמו"ר מבאר שאכן החתן5כפי את שהמשמח ,

התורה אף – מדה" כנגד "מדה שזו מפני לתורה" "זוכה

בדומה לישראל, "משפיעה" שהיא משום "חתן" נקראת

לכלה. החתן ל"השפעת"

קולות" בחמשה שניתנה לתורה "זוכה אומרת והגמרא

מספר כי בלבד), שולית תוצאה לכאורה, שזוהי, (למרות

מבטא התורה ולגבי החתן לגבי הזהה מהותם6הקולות את

קולות", בחמשה ניתנה שה"תורה בכך כלומר, המשותפת.

שהן בלבד זו שלא רואים, חתן, לגבי הקולות כמספר בדיוק

צורך אין שלכך "משפיעים", שניהם – החתן והן התורה

להשפעה זהה לישראל התורה שהשפעת גם אלא בהוכחות,

השכלית כהשפעה ואינה לכלה, החתן של והנעלה הפנימית

להלן. שיוסבר כפי וכדומה, לתלמיד רב של

ואף הוראה, ומהווים מדוייקים בתורה הענינים כל

שמדובר המדייקת הגמרא, סתםdyngaדברי ולא קולות,

בעניננו. ולימוד הוראה בהם יש – זהה במספר
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אחד כל כי מזה, זה השונים אלקית, "המשכה" של שונים

באמצעותו. ה"נמשכת" הייחודית להשפעה מתאים מהם

חמשה קולות", "בחמשה ניתנה שהתורה מובן, בכך

מעל זה שונים, ענינים חמשה בה יש כי המשכה, אופני

מחמשת13זה אחד באמצעות "נמשך" מהם אחד כל אשר ,

הקולות. סוגי

בכך מתבטא התורה של ששבחה לכך ההסבר זהו

ידוע קולות: בחמשה ניתנה ש"סדר14שהיא ,

(הדומים עולמות סוגי לארבעה נחלק בכלל ההשתלשלות"

ומדבר חי צומח, דומם, הסוגים: סוגים15לארבעת ארבעה .(

טזֿיט.1) יט, פרשתנו

ב.2) ו, ברכות

יא.3) לג, ירמי'

לבו4) שמחת יום היתה היא נתינתה כי שם: מהרש"א חדא"ג גם ראה

ישראל. עם וחתונתו

א.5) צד, ברכה לקו"ת

פל"ב)6) (פרדר"א מרז"ל ביאור ,49 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש ראה

לשני בנוגע מחז"ל בכו"כ הוא [ועד"ז מאמרות" עשרה כנגד ברכות.. "עשר

מצד היא וה"מאמרות" ה"ברכות" של שהשייכות במספרם], המשתווים ענינים

"עשר.. שאמרו ומה במספרם]. להשתוות הסיבה היא גופא [וזה מהותם עצם

המאוחר מן הוא ידיעתנו אופן דברים שבכמה לפי – הוא כו'" עשרה כנגד

באריכות. עיי"ש (הסיבה). המוקדם אל (המסובב)

באוה"ת7) – בנדו"ז בי' וכמה קולות)* ה' ענין (להבין אדה"ז מאמר עיין
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פל"א ח"ד עבוה"ק פל"ג. ח"ב מו"נ ראה – בפרט הנ"ל בקולות והקבלה

וש"נ. הנ"ל. להצ"צ אוה"ת ועוד. עליו). (שהקשה

יז.9) ט, קהלת

פ"ג.10) תש"ז תקעו תער"ב. שופטים ד"ה ראה

יח).11) לב, (תשא ענות קול חלושה.. גבורה.. ענות קול שנאמר: וע"ד

שם.12) רז"ל ובד' ואילך) ג (כט, תהלים ראה

עם13) – תורה ניתנה קולות דבחמשה הנ"ל מרז"ל לתווך יש ועפ"ז

קולו דבז' כאן) רמב"ן וראה ספכ"ח. (שמו"ר "במקום"מרז"ל הם הז' דכל – ת

כאן. ריקאנטי וראה מדות. אחד,

פ"י.14) ח"ב ממו"נ גם להעיר

ובכ"מ.15) פ"ה. תש"ב חכם איזהו תרצ"ו. ישראל חביבין ד"ה בארוכה ראה
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בעולמות רק קיימים אינם להבדיל,mieedzndאלו גם, אלא ,

מהווה (מלשון הוי' אשר16בשם (deednיש העולמות, את

rax`העולמות סוגי לארבעת המקור שהן ובכל17אותיות, ,

ומדבר חי צומח, דומם, של הסוגים לארבעת – .18עולם

עלמא" וברא באורייתא ש"אסתכל מה19וכיון וכל ,

מובן, מהתורה, ונובע נמצא העולמות ובחיות בסדר שיש

הוי'. שם של אלו דרגות ארבע ישנן בתורה שגם

ב"ניתנה המתבטא התורה של שבחה מהו מובן בכך

dynga"של20קולות הוי', שם של הדרגות לארבע בנוסף :

משם הנעלה חמישי, ענין בתורה יש ההשתלשלות, סדר

במתן כמפורש – הוי' שם של מה"יו"ד" ואפילו הוי',

אתפס דלא שאנכי, (מי אנכי למטה: מלמעלה שהיה תורה,

כלל וקוצא אות בשום אתרמיז ולא זה)21בשם (וכל הוי' (

(כוח שלך22אלקיך הללו23וחיות הענינים חמשת וכל ,(

למטה כאן ניתנו הוי', משם הנעלית הדרגה כולל שבתורה,

" –dynga dpzip."קולות

.‚
¯·„ÓÂ ÈÁ ,ÁÓÂˆ ,ÌÓÂ„

שהם, כפי רוחניים ענינים להשיג יכולים שאיננו כיון

מהם, המשתלשלים הגשמיים הענינים שבאמצעות אלא

מקורם של מסויימת ולהבנה להשערה להגיע ,24ביכולתנו

את מעט להבין כדי לפיכך, הרוחניים, הענינים שהם

את – כך ידי (ועל הוי' שם של האותיות ארבע של המשמעות

"ניתנה אשר התורה, של המופלאה קולות",dyngaמעלתה

הבנת עלֿפי זאת להשיג אפשר כדלעיל), הוי', שם שמעל

שהם למטה, כאן – ומדבר חי צומח, דומם, – הסוגים ארבעת

מושפעים".25"כנגד שממנו הוא ברוך הוי' שם אותיות ארבע

ניכרת בדומם הוא: "צומח" לבין "דומם" בין ההבדל

שיש למרות חיונית, תנועה שום ללא הגוף, חומריות רק

רוחנית וחיות נפש הדוממת, נפש גם זאת,26לו לעומת .

להשיגהzxkipבצומח שאין רוחנית חיות שבו, החיות

החושים. בחמשת

מההבדל מסויימת, מבחינה יותר, הרבה גדול זה הבדל

ו"מדבר" "חי" לבין "צומח" הסוגים27שבין לשלושת כי :

גילוי לידי באה כולם שאצל בכך שווה" "צד יש האחרונים

רק הוא ביניהם וההבדל הרוחנית, הגילוי,ote`aהחיות

רוחניות. של גילוי כלל אין בדומם ואילו כדלהלן,

יותר קרוב ביניהם, הכללית בהשוואה זאת, בכל אך,

ולמדבר לחי מאשר לדומם מחלקים28הצומח שכאשר עד ,

לשתי ומדבר, חי צומח, דומם, – הדרגות ארבע את

בסוג הצומח נחשב ו"נפש", "גוף" של הכלליות ההבחנות

ה"דומם", עם ביחד "גוף" שאליוle`של "נפש" של בסוג

והמדבר החי עצמו,29משתייכים השם שמבטא כפי .

היה המבול לאחר שעד כך כדי עד "חי", איננו ש"צומח"

daeg,הצומח מן החיxeq`eלאכול מן .30לאכול

היא החיות (א) הרי "חי" של בסוג הוא: לכך ההסבר

ziytpרצון כוח חיים לבעל יש כך משום אשר שבו31, ,

ה"נפש" מתבטא32מתבטאת החי של בגופו אף (ב) וכן ,

`linn33אשר הנפש, שהוא35עמוcge`n34רצון עד ,

ezednaנפש אלא) חומריות, .36(איננו

אינה שחיותו בלבד זו לא ב"צומח", זאת, לעומת

אצלו החיות אלא הגוף, במהות לשינוי וגורמת משפיעה

מצמיחה שהיא היא, מהותה כל כי – גופנית חיות היא

הגוף. את ומגדילה

רפ"ד.16) שעהיוה"א

וש"נ.17) א. צה, מסעי לקו"ת

יט,18) בראשית ובתו"ח ואילך סע"ד ג, תו"א וראה ב). (נ, פל"ח תניא

האותיות. לד' דצח"מ הסוגים דד' השייכות ביאור – ואילך רע"ג

אֿב.19) קסא, זח"ב

תתקסאֿב.20) ע' יתרו אוה"ת עד"ז ראה

ב.21) רנז, זח"ג וראה ב. פ, פנחס לקו"ת

ס"ה.22) או"ח טושו"ע

ב).23) (סז, יתרו ר"פ תו"א ראה

ועוד.24) ואילך. 148 ע' תש"ג סה"ש ואילך. 76 ע' תש"ב סה"ש ראה

.6 הערה לעיל גם וראה

שם.25) תניא

בסופו.26) ע"ח – בכהנ"ל ועיין פ"א. היחוה"א שער

ס"ב),27) כנ"ל דצח"מ, דוגמת (שהם אבי"ע עולמות בד' גם הוא ועד"ז

ז) מג, (ישעי' נאמר הוא`sשבעשי' שהמעשה לפי הענין) (הפסיק עשיתיו

ובכ"מ). בלק. ר"פ (לקו"ת בפ"ע נפרד דבר

(28.64 הערה לקמן ראה – אבי"ע עולמות בד' מצינו זה ענין וגם

נ"ע29) (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק הערות גם וראה א). (נא, שם תניא ראה

כ"א וצומח הדומם ונפש אמר "ולא קטו): ע' והערות" ("קיצורים ספ"ו לתניא

נפש". אמר וחי במדבר

וגם30) רע"א. נז, סנה' גם וראה ג). ט, נח בפרש"י (הובא ב. נט, סנה'

המחובר. מן גם שאוכלו צומח משא"כ החי, מן ובשר אבר איסור – אח"כ

שם.31) ובפי' ספ"ג יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

אין32) א) טו, (ירמי' ופרש"יiytpכמ"ש הזה העם הערותipevxאל וראה *

עיי"ש. נפש. יקרא לא והרגש.. רצון בהם שאין וצומח בדומם שם: הנ"ל

רפכ"ג).33) (תניא להן" ואמירה ציווי שום "בלי

ובכ"מ.34) סע"ג. יג, תו"א ראה

להרוכב,35) מרכבה וביטול להנפש הגוף ביטול בין ההפרש שזהו

הרוכב צריך אליו) שבטילה (ורק מהרוכב בפ"ע דבר להיותה שהמרכבה,

dbidpdlממילא הם נשמעים – הנפש עם מיוחדים להיותם הגוף אברי משא"כ ,

אעת"ר). מחלוקת כל (ד"ה הנפש לרצון

הם36) זל"ז בערכם וגוף שנפש ובכ"מ) פ"ב. ש"ת עמך כי (ד"ה כידוע

עצמו את מרגיש ואינו עצמו** את נושא שהחי מזה ולהעיר ומציאות. מהות

פ"ב). תש"א מיומים יחיינו ד"ה (וראה

.227 'r h"yz n"dqa dxrd d`x ± `wec ef 'i`xa weicd .g"`ca n"kae .my mixeviw .a ,el `"eza d`aed ef 'i`x (*

cin hinydl onvr oiciakny epiid ,ediiytp ihaxync itl `ed ± aiig sere 'ig dnda `ivendy [t"q g"yq f"dc` r"ey ± dkldd d"ke] my opax zrcl mbe .` ,cv zay (**

.mdly ytpdl rbep df oi` la` ,(my i"yxt) o`yepd
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מתבטא, לעיל, שהוזכר החי, לבין הצומח בין ההבדל

תלויה הצומח של וצמיחתו שחיותו בכך, גם היתר, בין

אותו עוקרים וכאשר מסויים, במקום שתול בהיותו

של חיותו ואילו "צומח", היותו את "מאבד" הוא ממקומו

מוגבלת אינה efהחי dlabda37.מסויים במקום גדילה של

וכיון ל"מקום", מוגבל "גשמי" דבר היא: לכך הסיבה

הוא לכן גופנית, חיות לעיל, כאמור היא, הצומח של שחיותו

ה"חי" של שחיותו כיון זאת, לעומת מסויים. למקום מוגבל

במקום. כך כל מוגבל הוא אין לפיכך כדלעיל, רוחנית, היא
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במובן גדול, הצומח לבין הדומם שבין שההבדל כשם

החי, לבין הצומח שבין ההבדל מאשר יותר הרבה מסויים,

של לסוג משתייכים ששניהם למרות ג', בסעיף כדלעיל

של בסוג הדרגות שתי לגבי מכך, יותר ואף כך, "גוף",

שונה שהמדבר ומדבר, חי כיoihelgl"נפש", החי. מן

ה"חי", כולל הנבראים, וכל הנבראים, בחיר הוא האדם

האדםickנבראו את .38לשרת

ואף הסוגים, שאר מכל הדומם את שהמבדיל וכשם

החומריות, רק בו שניכרת בכך מתבטא מה"צומח",

מן גם כך שם), (לעיל שהוסבר כפי הדומם, של ה"גוף"

מן ואף הנבראים, מכל המדבר את המבדיל השני: הצד

"נפש" של האמיתיות ניכרת שב"מדבר" הוא ה"חי",

כדלהלן. ורוחניות,
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מכל עליונותה היא "רוחניות" של האמיתית המשמעות

ולתפוס "למשש" יהיה ניתן שבאמצעותה מוגדרת, הגבלה

לחמשת שמעל בכוחות אף הרוחנית, המציאות את

גשמי. דבר "קולטים" אשר החושים

מסויימת בהגדרה מוגדר רוחני דבר גם אמנם, כי

רוחני דבר לבין בינו ומבדילה מציאותו את הקובעת

בו39אחר מורגשת "רוחניותו" מפני זאת למרות אך ,

בדרך40"פשיטות" וקליטתה ירידה של מאפשרות הנעלית ,

.41כלשהי

מתבטאת רוחני, בדבר המורגשת זו, ו"פשיטות"

ומהם: אופנים, במספר

אחרת מציאות סותר אינו רוחני דבר שרואים42א) כפי .

שככל ו"מופשטות", רוחניות עדינות, ומחשבות סברות לגבי

פחות לזו זו מפריעות הן כך יותר, רוחניות .43שהסברות

שאנו כפי ממנו, לנעלה הדבר נמשך רוחניותו מפני ב)

שזהו למשל, האש, לגבי שבגשמיות, ברוחניות אף רואים

היסודות מארבעת ביותר הרוחני שהיא44היסוד שמפני ,

בטבעה נוטה היא לכן למעלה45רוחנית, מטרתו46לעלות כי ,

שלו,47האמיתית במציאותו להישאר איננה הרוחני הדבר של

למעלה. במקורו ולהיכלל ממציאותו לצאת להיפך, אלא,
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אמיתית מהות יש ל"מדבר" שדוקא לכך ההסבר זהו

הוא ה"חי" על האדם של יתרונו כי ורוחניות, נפש של

שמ"ב37) ע"ח וראה ה"ה). פ"ח, (כלאים השדה דאדני ההגבלה משא"כ

והחי". הצומח "בין ממוצע שהוא בתחלתו

שם38) (וחשיב לשמשני אלא נבראו לא קידושין) סוף (משנה כמרז"ל

ועוף). חי'

ה"הֿז.39) פ"ב יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

ע"י40) הוא הנפש שבכחות הציור שעיקר תרנ"ט, וערבה לולב ד"ה ראה

עצמם מצד הכחות שגם לומר שבהכרח ואף הגוף. באברי התלבשותם

ההשגה ענין יש למעלה שהיא כמו בהנשמה גם (שהרי ציור באיזה מצויירים

יש איך כלל יודעים ואין הדבר נפלא אצלנו "באמת הנה המדות), והתפעלות

המופשט רוחני בדבר ציור איזה דשיהי' הם. אופן ובאיזה כחות ציור שם

אופן ובאיזה ציור שם שייך איך כלל לנו מובן אינו זה לגמרי ולבוש מגשם

לאחרי הכחות ציור שגם מובן, הבאה בהערה ומהמובא דשם". הציור הוא

ציור אינו הגוף באברי .xenbהתלבשותם

(41(54 ע' – העבודה קונט' בסוף (נדפס אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב ראה

מתיקות.. של בטעמים גוונים.. של במראות אבנים.. במחיצת מוגדר אינו "הרוחני

זה" מעין זה בדומה שהם ענפים בהם ימצא האהבה סוגי ג' כל הרי א"כ

גדרים הם האהבה סוגי שבג' החילוקים הרי דלכאורה: –miipgexומהי ,

האהבה סוגי שבג' והגולם", החומר ב"גדרי מוגדר אינו שהרוחני מזה ההוכחה

מג' א' שכל אף שברוחני, הפשיטות מצד כי אלא – זל"ז הדומים ענפים ישנם

משאר גם היא שכלולה לומר בהכרח בכ"ז בענינה, מוגדרת האהבה סוגי

ועצ"ע. הסוגים.

נמצאים42) רוחניים דברים שכמה לזה נצביםmewnaונוסף לקו"ת (ראה אחד

ואילך) פי"ז החסידות לימוד קונט' פ"י. (תשי"א) תרצ"ד חלק כי ד"ה א. מט,

רק) מהותם, בעצם (לא היא זו התכללות כי כ"כ, הוכחה אין מזה אבל –

באותו ושורים שנמצאים –mewndמה

כבהערה כ"כ, ומצויירים מוגדרים אינם מהותם עצם מצד גם הנה

הקודמת.

תער"ב.43) שלח ד"ה ראה

כנגד44) הוא האש יסוד ארמ"ע, היסודות שבד' בכ"מ, מהמבואר ולהעיר

שבתניא קטו) ע' (ריש תרס"ו נ"ח ובד"ה ג. יט, בראשית (תו"ח המדבר סוג

פ"א) אבי"ע דרושי שער הע"ח דעת שהיא זו דיעה ע"פ הוא ועולםרפי"ט

והר תר"ס. היום זה ד"ה תתכו. ע' יתרו אוה"ת ד. ד, שה"ש (לקו"ת האצילות

לתחלתו). קרוב תרס"ב סיני

שם.45) תניא יב. פי"ד, במדב"ר גם ראה

ג"כ שזהו י"ל, – שבו הרוחניות מצד הוא זה שטבע בפנים מ"ש וע"פ

"ש שם בתניא אדה"ז שמדייק שגם`xeמה אף כי כו'", בטבע חפץ xnegהאש

להרוחניות בדומה אינה זו רוחניות הרי ועפר), רוח מים (לגבי רוחני הוא האש

הוא`xeשב בשרשו, ולידבק מהפתילה ליפרד שהחפץ מדייק ולכן האש.

ב האש.`xe(בעיקר)

תרס"א.46) מלכותך כבוד ד"ה

חפץ47) "הוא שם בתניא שמ"ש שם, העלי'erahaראה שטבע משמע "

אם כי מקורו, מעלת את שמרגיש לפי עליו) נוסף דבר (כמו [לא היא שבו
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מתבטא, לעיל, שהוזכר החי, לבין הצומח בין ההבדל

תלויה הצומח של וצמיחתו שחיותו בכך, גם היתר, בין

אותו עוקרים וכאשר מסויים, במקום שתול בהיותו

של חיותו ואילו "צומח", היותו את "מאבד" הוא ממקומו

מוגבלת אינה efהחי dlabda37.מסויים במקום גדילה של

וכיון ל"מקום", מוגבל "גשמי" דבר היא: לכך הסיבה

הוא לכן גופנית, חיות לעיל, כאמור היא, הצומח של שחיותו

ה"חי" של שחיותו כיון זאת, לעומת מסויים. למקום מוגבל

במקום. כך כל מוגבל הוא אין לפיכך כדלעיל, רוחנית, היא
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במובן גדול, הצומח לבין הדומם שבין שההבדל כשם

החי, לבין הצומח שבין ההבדל מאשר יותר הרבה מסויים,

של לסוג משתייכים ששניהם למרות ג', בסעיף כדלעיל

של בסוג הדרגות שתי לגבי מכך, יותר ואף כך, "גוף",

שונה שהמדבר ומדבר, חי כיoihelgl"נפש", החי. מן

ה"חי", כולל הנבראים, וכל הנבראים, בחיר הוא האדם

האדםickנבראו את .38לשרת

ואף הסוגים, שאר מכל הדומם את שהמבדיל וכשם

החומריות, רק בו שניכרת בכך מתבטא מה"צומח",

מן גם כך שם), (לעיל שהוסבר כפי הדומם, של ה"גוף"

מן ואף הנבראים, מכל המדבר את המבדיל השני: הצד

"נפש" של האמיתיות ניכרת שב"מדבר" הוא ה"חי",

כדלהלן. ורוחניות,
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מכל עליונותה היא "רוחניות" של האמיתית המשמעות

ולתפוס "למשש" יהיה ניתן שבאמצעותה מוגדרת, הגבלה

לחמשת שמעל בכוחות אף הרוחנית, המציאות את

גשמי. דבר "קולטים" אשר החושים

מסויימת בהגדרה מוגדר רוחני דבר גם אמנם, כי

רוחני דבר לבין בינו ומבדילה מציאותו את הקובעת

בו39אחר מורגשת "רוחניותו" מפני זאת למרות אך ,

בדרך40"פשיטות" וקליטתה ירידה של מאפשרות הנעלית ,

.41כלשהי

מתבטאת רוחני, בדבר המורגשת זו, ו"פשיטות"

ומהם: אופנים, במספר

אחרת מציאות סותר אינו רוחני דבר שרואים42א) כפי .

שככל ו"מופשטות", רוחניות עדינות, ומחשבות סברות לגבי

פחות לזו זו מפריעות הן כך יותר, רוחניות .43שהסברות

שאנו כפי ממנו, לנעלה הדבר נמשך רוחניותו מפני ב)

שזהו למשל, האש, לגבי שבגשמיות, ברוחניות אף רואים

היסודות מארבעת ביותר הרוחני שהיא44היסוד שמפני ,

בטבעה נוטה היא לכן למעלה45רוחנית, מטרתו46לעלות כי ,

שלו,47האמיתית במציאותו להישאר איננה הרוחני הדבר של

למעלה. במקורו ולהיכלל ממציאותו לצאת להיפך, אלא,
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אמיתית מהות יש ל"מדבר" שדוקא לכך ההסבר זהו

הוא ה"חי" על האדם של יתרונו כי ורוחניות, נפש של

שמ"ב37) ע"ח וראה ה"ה). פ"ח, (כלאים השדה דאדני ההגבלה משא"כ

והחי". הצומח "בין ממוצע שהוא בתחלתו

שם38) (וחשיב לשמשני אלא נבראו לא קידושין) סוף (משנה כמרז"ל

ועוף). חי'

ה"הֿז.39) פ"ב יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

ע"י40) הוא הנפש שבכחות הציור שעיקר תרנ"ט, וערבה לולב ד"ה ראה

עצמם מצד הכחות שגם לומר שבהכרח ואף הגוף. באברי התלבשותם

ההשגה ענין יש למעלה שהיא כמו בהנשמה גם (שהרי ציור באיזה מצויירים

יש איך כלל יודעים ואין הדבר נפלא אצלנו "באמת הנה המדות), והתפעלות

המופשט רוחני בדבר ציור איזה דשיהי' הם. אופן ובאיזה כחות ציור שם

אופן ובאיזה ציור שם שייך איך כלל לנו מובן אינו זה לגמרי ולבוש מגשם

לאחרי הכחות ציור שגם מובן, הבאה בהערה ומהמובא דשם". הציור הוא

ציור אינו הגוף באברי .xenbהתלבשותם

(41(54 ע' – העבודה קונט' בסוף (נדפס אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב ראה

מתיקות.. של בטעמים גוונים.. של במראות אבנים.. במחיצת מוגדר אינו "הרוחני

זה" מעין זה בדומה שהם ענפים בהם ימצא האהבה סוגי ג' כל הרי א"כ

גדרים הם האהבה סוגי שבג' החילוקים הרי דלכאורה: –miipgexומהי ,

האהבה סוגי שבג' והגולם", החומר ב"גדרי מוגדר אינו שהרוחני מזה ההוכחה

מג' א' שכל אף שברוחני, הפשיטות מצד כי אלא – זל"ז הדומים ענפים ישנם

משאר גם היא שכלולה לומר בהכרח בכ"ז בענינה, מוגדרת האהבה סוגי

ועצ"ע. הסוגים.

נמצאים42) רוחניים דברים שכמה לזה נצביםmewnaונוסף לקו"ת (ראה אחד

ואילך) פי"ז החסידות לימוד קונט' פ"י. (תשי"א) תרצ"ד חלק כי ד"ה א. מט,

רק) מהותם, בעצם (לא היא זו התכללות כי כ"כ, הוכחה אין מזה אבל –

באותו ושורים שנמצאים –mewndמה

כבהערה כ"כ, ומצויירים מוגדרים אינם מהותם עצם מצד גם הנה

הקודמת.

תער"ב.43) שלח ד"ה ראה

כנגד44) הוא האש יסוד ארמ"ע, היסודות שבד' בכ"מ, מהמבואר ולהעיר

שבתניא קטו) ע' (ריש תרס"ו נ"ח ובד"ה ג. יט, בראשית (תו"ח המדבר סוג

פ"א) אבי"ע דרושי שער הע"ח דעת שהיא זו דיעה ע"פ הוא ועולםרפי"ט

והר תר"ס. היום זה ד"ה תתכו. ע' יתרו אוה"ת ד. ד, שה"ש (לקו"ת האצילות

לתחלתו). קרוב תרס"ב סיני

שם.45) תניא יב. פי"ד, במדב"ר גם ראה

ג"כ שזהו י"ל, – שבו הרוחניות מצד הוא זה שטבע בפנים מ"ש וע"פ

"ש שם בתניא אדה"ז שמדייק שגם`xeמה אף כי כו'", בטבע חפץ xnegהאש

להרוחניות בדומה אינה זו רוחניות הרי ועפר), רוח מים (לגבי רוחני הוא האש

הוא`xeשב בשרשו, ולידבק מהפתילה ליפרד שהחפץ מדייק ולכן האש.

ב האש.`xe(בעיקר)

תרס"א.46) מלכותך כבוד ד"ה

חפץ47) "הוא שם בתניא שמ"ש שם, העלי'erahaראה שטבע משמע "

אם כי מקורו, מעלת את שמרגיש לפי עליו) נוסף דבר (כמו [לא היא שבו
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לעיל:48השכל שהוזכרו המעלות שתי בו יש ולפיכך ,

של ההגבלות ידי על מוכתב ואינו מוגדר אינו שכל (א)

שכל בעל הוא שהאדם כיון לפיכך, המדות. אין49טבע ,

נטייתו הוא אשר "קו" באותו להישאר מוכרח הוא

לשנות50הטבעית יכולים שאינם האחרים הנבראים ככל ,

טבעם בחירה51את בידו אלא ,ziytg.דרכו את לבחור

הנבראים סוגי כל בתוכו כולל שהאדם הטעם ג"כ וזהו

קטן"] "עולם נקרא הוא זה [שמפני בהבריאה 52הנמצאים

בגדרים מוגבל הוא אין .53כי

ולהתרומם מעצמו לצאת היא השכל של תכונתו (ב)

האדם, בין העיקרי ההבדל מתבטא בכך גם למעלה. יותר

ומדות, תכונות שעיקרו החיים, בעל לבין שכל, שעיקרו

היורדת הבהמה ורוח למעלה, היא העולה האדם ש"רוח

למטה" של54היא גופניים, לענינים נמשכת בהמה –

ל נמשך האדם ואילו למעלה."מטה", עלות
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ז', בסעיף כדלעיל קטן", "עולם הוא שהאדם מכך

– ומדבר חי צומח, דומם, – הסוגים ארבעת שכל מובן,

קיימים גדול", ה"עולם מורכב הקטן,ielba55שמהם בעולם

בתורת כנאמר בנפשו. אף אלא בגופו, רק ולא באדם,

המדות56החסידות שבנפש, הדומם בבחינת הן שהאותיות ,

מדבר. – הדיבור כוח של ושורשו חי, – השכל צומח, –

הוא: לכך ההסבר

"אתא מלשון – ה"אותיות" של –58בוקר"57מהותן

מכל ה"אותיות" של ייחודן כלומר, וגילוי. המשכה היא

קשורים האחרים שהכוחות בכך, הוא הנפש כוחות שאר

המדות (לדוגמא: עצמו האםzex`znלאדם האדם: את

רק הן האותיות ואילו הגבורה), בקו או חסד, איש הוא

נוגעות הן אין אך כוחותיו, מתגלים שבאמצעותן כלים

עצמו .59לאדם

הנפש אור לפיכך חיצוני, ענין הן שהאותיות וכיון

עד עצום, ובהעלם ביותר, מצומצם באופן בהן "מלובש"

חיות לא ואפילו (בגלוי), חיות כלל בהן מורגשת אין אשר

"דומם". נקראות הן ולפיכך צמיחה, של

כוחות שאר כל לבין האותיות בין ההבדל זו, מבחינה

הנפש כוחות של מההבדל יותר הרבה עמוק הוא הנפש

כיון האחרים, הכוחות כל כי עצמם. לבין בינם האחרים

הנפש אור הרי – עצמו האדם את ומבטאים קשורים שהם

וסוג גודל לגבי רק הוא ביניהם וההבדל בגלוי, אצלם קיים

להמשכה כלי רק שהן האותיות, ואילו כדלהלן. הגילוי,

כמציאות הן מהנפש,zwzepndוגילוי,

גדול", ה"עולם של ומדבר חי צומח, שבדומם, כשם

בינו וההבדל חיות, כלל מורגשת אין בדומם זו שמבחינה

ההבדלים מאשר יותר הרבה גדול האחרים הסוגים לבין

אלו בכל אשר עצמם, ומדבר חי צומח, הסוגים שבין

חיות. ניכרת
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(הרגש), המדות – שבנפש ה"צומח" השני, הסוג

כאותיות, "דומם" אינן ולכן כדלעיל, האדם, לנפש קשורות

רבה, והתלהבות חיות יש שבמדות בבירור רואים ואדרבה:

ו שווה, אינה שב"מדות" החיות זאת, למרות Îoi`aאך

jexr:"שב"שכל לחיות ,

להיות רוצה הוא שבו המציאות) העדר (בחי' הרוחניות ענין עצם שמצד לפי]

המציאות העדר בכ"מixnblבבחי' המובא עם זה לתווך אפשר אם וצ"ע .lky

xacואולי כו'. למעלה עולה ואש כו'. למטה נופל עפר ולכן לשרשו נמשך

ואורו. האש חומר בין החילוק זהו

ספ"א48) תש"ט עמלק ויבא ד"ה ה"ח. פ"ד, יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

פל"ח בתניא משמע וכן ובכ"מ. המשניות) לפי' הרמב"ם הקדמת (ע"פ ואילך

י', סעיף לקמן וראה סע"א). מהחי)xwiry(נא, שנבדל (במה שבאדם היתרון

ובמדבר סע"ד: ג, ובתו"א "מדבר". נקרא שלכן שבו, הדבור כח ב(שרש) הוא

כולם על עוד zxacndנוסף ytp zilkyd ytp.

בו49) שיש מצד הוא שבאדם הבחירה שכח ב), (לח, אמור בלקו"ת

] אוא"ס שםdlrnlyהשראת מהמבואר אבל ע"א]. שם ראה – חב"ד מבחי'

השכל לענין שייך שזה מובן דוקא, התיקון בעולם היא אוא"ס שהשראת

עיקרו תיקון כי בשכל?) רפ"הoigen(מתלבש תשובה הל' רמב"ם וראה .

מעצמו הוא שיהא שם) בלקו"ת חפץ.rcei(הובא שהוא מה כל ועושה כו'

בעל שהוא המדבר שם: תניא גם dxigaeוראה lky,יד תולדות תו"ח ועייג"כ .

שלאחריו. ובהמאמר תר"ס המיצר מן ד"ה בארוכה וראה ואילך. ב

שם50) תו"ח ה"ד. שם תשובה הל' לח"מ רפ"ח. להרמב"ם ח"פ ראה

ספ"ז. – האמצעי לאדמו"ר – הבחירה שער א. יד,

משא"כ51) גמור ציור הוא שבבע"ח שהטבע לפי שזהו לומר, יש לכאורה

" שם) הרמב"ם (בלשון רק שהוא הריokenבאדם – אבל לחסרון". או למעלה

באופן היא ההכנה באדם שגם מכיון נקראdhepy(א) זו הכנה שמצד [ועד לזה

רשעים זורו ד: נח, תהלים (ראה רשע בשם הואmgxnבכתוב צריך הרי ,[(

אינה שבאדם שההכנה גופא זה (ב) נטייתו. היפך לבחור שיוכל מיוחד לכח

(כמבואר מוגדר מציור שלמעלה (ד"ע) מבחי' [ששרשו מצד הוא גמור, ציור

שבו. הבחירה כח שרש [– שם) בתו"ח

ספל"א.52) אדר"נ – ובארוכה פ"א. קה"ר ופי"ב. פ"ח ב"ר ראה

ועוד.53) ואילך. ג לז, אמור לקו"ת

לא54) מעולם הבהמה תש"ב: אני שחורה מד"ה ולהעיר כא. ג, קהלת

שמים. שיש מזה יודעת ואינה השמים את ראתה

המה55) הנקודים כו' ענין להבין ד"ה וראה ודומם. צומח בחי משא"כ

תשל"א) ברוקלין – בפ"ע ובקונט' קיד. ע' תקס"ח אדה"ז (מאמרי לאדה"ז כו'

לסופו. קרוב

בראש56) תו"ח א. נח, חקת לקו"ת ואילך. א ד, ואילךתו"א ד יט, ית

פ"ה. תש"ב חכם איזהו תרצ"ו. ישראל חביבין ד"ה

יב.57) כא, ישעי'

ועוד.58) ב. מב, תו"א

(מהורש"ב)59) אדמו"ר הגהות בארוכה (ראה "לבושים" נקראים שלכן

ובכ"מ). תרע"ג. הזאת והאבן ד"ה בתחלתם. אלי' פתח ד"ה לתו"א נ"ע
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התלהבות היא המדות שתכונת העובדה, עצם כי

(מלשון עלdlertו"התפעלות" משפיעות שהמדות ,(

מהשכל, בשונה וממצבו, ממעמדו אותו ו"מוציאות" האדם

אותו מוציאות הן אין מחשבותיו, יהיו שרבות שככל

במקום נוגעות אינן שהמדות מוכיחה, – הנינוח ממצבו

קשורה שהנפש במקום אלא לעצמה, רק היא שהנפש

המדות:jkaeלזולת. שמעוררות ה"התפעלות" היא

על משפיעות מכך, ההיפך או הזולת, של מעלותיו

או אהבה, של במשיכה הזולת אל נמשך שהוא כך, האדם

יראה. בתחושת ממנו מתרחק שהוא

שהנפש במקום רק משפיעות שהמדות זה, ובפרט

על רק ומשפיע הקשור מהשכל, בשונה – לזולת קשורה

יותר האותיות אל המדות קרובות בכך – כשלעצמה הנפש

קשורות אינן המדות והן האותיות הן כי השכל, אל מאשר

אלא, ל"זולת". וקשורות לעצמה, שהיא כפי הנפש אל

רק יש מורגשתdkyndשבאותיות במדות ואילו מהנפש,

כפיytpdגם ,`idy.בהמשכה

דומם, – הסוגים ארבעת לתכונת בדומה הוא זה דבר

כיון הצומח, סוג גדול": שב"עולם – ומדבר חי צומח,

חיות בו לסוגziptebשיש הדומם עם ביחד שייך הוא לכן ,

שאליו "נפש", של לסוג ולא כדלעיל, "גוף", של

והמדבר. החי משתייכים

"צומ בין שההבדל הוא,וכשם "חי" לבין ח"

מקום, לכל לנוע יכול וה"חי" במקומו, קבוע שה"צומח"

שהם ו"שכל", "מדות" לגבי גם כך – ד' בסעיף כדלעיל

קטן": ב"עולם וה"חי" ה"צומח"

קבועה, הגדרה יש למדות, השייך השכל כולל למדות,

– החסד לקו בטבעו ששייך מי ממנה: לצאת יכולות הן שאין

בקו להישאר מוכרח מתרחשתdfאהבה, עצמו זה בקו אלא, .

מאוחר צומחת הקטנה שהאהבה – לגדלות מקטנות צמיחה

וכדומה. הגבורה בקו גם וכך גדולה. לאהבה יותר

אינו עצמו שהשכל בלבד זו לא הדבר: שונה השכל לגבי

גם להבין מסוגל שאדם שרואים, כפי מסויים, בקו מוגדר

שהוא אלא,`epiענין שכלו, תכונת מצד אפילו לסובלו יכול

שמעל בדרגה ועיקרו, השכל אמיתיות מפני מכך, שיותר

של ההגבלות את גם לשנות יכול הוא למדות, הקשור לשכל

המדות שהם60טבע רבים אנשים יש הרי – עצמו ובשכל ,

חסד מהמדות בשונה ידענים, וגם מבינים וגם חכמים גם

בכך מתערב השכל כאשר רק שזה וכו', .61וגבורה
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בבחינת מאשר יותר אינו השכל גם זאת, כל עם אך

ה"מדבר", סוג של העיקרית והמעלה האדם. בנפש "חי"

כוחoihelglהשונה של בשורש מתבטאת החי, מסוג

"מדבר", בשם האדם נקרא כך שמשום שבנפש, הדיבור

"משכיל" בשם .62ולא

הוא: לכך ההסבר

שכלו, מצד באדם שיש וה"פשיטות" ה"רוחניות"

הוא שבה בדרך ולבחור מהמגבלות לצאת לו המאפשרת

בזו אפילו טבעוdpi`yחפץ, שינוי כדי ועד טבעו, לפי

קשורה שעדיין רוחניות זאת בכל היא – ,ze`ivnlעצמו

לטבע הנוגד בדבר שכלו, לפי האדם, של בחירתו אף כי

זאת. מחייבת הבנתו של שהמציאות מכך נובעת מדותיו,

הענין לגבי גם שלוכך הרוחניות מתבטאת שבו השני

היא העולה האדם "רוח של התכונה – שכלו מצד האדם

יוצא הוא למעלה עלייתו ידי על אמנם, למעלה":

ששכלו מכך נובע שהדבר כיון אך העצמית, ממציאותו

מחייב עצמו השכל כי שמעליו, במה שיש המעלה את מבין

דברים שיש ידיעתו ואת במגבלותיו האדם של הכרתו את

"מציאותו". מעורבת עצמה זו עליה בעצם הרי – שמעליו

מוגבל אינו שהאדם כיון הדיבור", ב"כוח זאת, לעומת

איֿ שהרי הזולת, עם לדבר וביכולתו שלו במציאותו

זו הכוחeze`ivnlקשורה`dpiהגבלה כי האדם, של

הזולת עם מחייבת`epiלדבר שלו שמציאותו מכך נובע

הוא הדיבור כוח של ששורשו משום אלא לזולת, להתקשר

לא אפילו מגבלות, שום בו שאין בנפש, נעלה כה במקום

הדיבור בכוח מתבטאת ולכן – זולתו לבין בינו ההפרדה

הנפש. של האמיתית הרוחניות
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דומם, – הסוגים ארבעת של מהותם על זה הסבר

קטן", וב"עולם גדול" ב"עולם – ומדבר חי צומח,

ארבעת שבין ההבחנה את לנו מבהיר שביניהם, וההבחנות

ואצילות: בריאה יצירה, עשיה, – העולמות

הראשונה הבריאה,63ההתחלה בעולם היא "יש" של

לפיכך ה"אין", מאיר עדיין הבריאה שבעולם כיון אך

בחי'60) שזהו (ושם, א'קלד ע' משפטים אוה"ת א. פד, דרמ"צ ).d`ixaראה

יראה61) במקום אהבה אין ה): ו, (ואתחנן ואהבת עה"פ מספרי ולהעיר

בלבד. הקב"ה במדת אלא אהבה במקום ויראה

(62.245 ע' תו"ש פכ"ב. תרל"ז וככה המשך קסז. ע' תרכ"ח סה"מ ראה

הוא שהדיבור לפי הוא, מדבר שנקרא שזה מבואר zlgzdולפעמים

פ"ד). תש"ב השלישי בחדש (ד"ה האדם מעלת

ובכ"מ.63) תפר"ח. צעקו ד"ה בכ"ז ראה
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התלהבות היא המדות שתכונת העובדה, עצם כי

(מלשון עלdlertו"התפעלות" משפיעות שהמדות ,(

מהשכל, בשונה וממצבו, ממעמדו אותו ו"מוציאות" האדם

אותו מוציאות הן אין מחשבותיו, יהיו שרבות שככל

במקום נוגעות אינן שהמדות מוכיחה, – הנינוח ממצבו

קשורה שהנפש במקום אלא לעצמה, רק היא שהנפש

המדות:jkaeלזולת. שמעוררות ה"התפעלות" היא

על משפיעות מכך, ההיפך או הזולת, של מעלותיו

או אהבה, של במשיכה הזולת אל נמשך שהוא כך, האדם

יראה. בתחושת ממנו מתרחק שהוא

שהנפש במקום רק משפיעות שהמדות זה, ובפרט

על רק ומשפיע הקשור מהשכל, בשונה – לזולת קשורה

יותר האותיות אל המדות קרובות בכך – כשלעצמה הנפש

קשורות אינן המדות והן האותיות הן כי השכל, אל מאשר

אלא, ל"זולת". וקשורות לעצמה, שהיא כפי הנפש אל

רק יש מורגשתdkyndשבאותיות במדות ואילו מהנפש,

כפיytpdגם ,`idy.בהמשכה

דומם, – הסוגים ארבעת לתכונת בדומה הוא זה דבר

כיון הצומח, סוג גדול": שב"עולם – ומדבר חי צומח,

חיות בו לסוגziptebשיש הדומם עם ביחד שייך הוא לכן ,

שאליו "נפש", של לסוג ולא כדלעיל, "גוף", של

והמדבר. החי משתייכים

"צומ בין שההבדל הוא,וכשם "חי" לבין ח"

מקום, לכל לנוע יכול וה"חי" במקומו, קבוע שה"צומח"

שהם ו"שכל", "מדות" לגבי גם כך – ד' בסעיף כדלעיל

קטן": ב"עולם וה"חי" ה"צומח"

קבועה, הגדרה יש למדות, השייך השכל כולל למדות,

– החסד לקו בטבעו ששייך מי ממנה: לצאת יכולות הן שאין

בקו להישאר מוכרח מתרחשתdfאהבה, עצמו זה בקו אלא, .

מאוחר צומחת הקטנה שהאהבה – לגדלות מקטנות צמיחה

וכדומה. הגבורה בקו גם וכך גדולה. לאהבה יותר

אינו עצמו שהשכל בלבד זו לא הדבר: שונה השכל לגבי

גם להבין מסוגל שאדם שרואים, כפי מסויים, בקו מוגדר

שהוא אלא,`epiענין שכלו, תכונת מצד אפילו לסובלו יכול

שמעל בדרגה ועיקרו, השכל אמיתיות מפני מכך, שיותר

של ההגבלות את גם לשנות יכול הוא למדות, הקשור לשכל

המדות שהם60טבע רבים אנשים יש הרי – עצמו ובשכל ,

חסד מהמדות בשונה ידענים, וגם מבינים וגם חכמים גם

בכך מתערב השכל כאשר רק שזה וכו', .61וגבורה
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בבחינת מאשר יותר אינו השכל גם זאת, כל עם אך

ה"מדבר", סוג של העיקרית והמעלה האדם. בנפש "חי"

כוחoihelglהשונה של בשורש מתבטאת החי, מסוג

"מדבר", בשם האדם נקרא כך שמשום שבנפש, הדיבור

"משכיל" בשם .62ולא

הוא: לכך ההסבר

שכלו, מצד באדם שיש וה"פשיטות" ה"רוחניות"

הוא שבה בדרך ולבחור מהמגבלות לצאת לו המאפשרת

בזו אפילו טבעוdpi`yחפץ, שינוי כדי ועד טבעו, לפי

קשורה שעדיין רוחניות זאת בכל היא – ,ze`ivnlעצמו

לטבע הנוגד בדבר שכלו, לפי האדם, של בחירתו אף כי

זאת. מחייבת הבנתו של שהמציאות מכך נובעת מדותיו,

הענין לגבי גם שלוכך הרוחניות מתבטאת שבו השני

היא העולה האדם "רוח של התכונה – שכלו מצד האדם

יוצא הוא למעלה עלייתו ידי על אמנם, למעלה":

ששכלו מכך נובע שהדבר כיון אך העצמית, ממציאותו

מחייב עצמו השכל כי שמעליו, במה שיש המעלה את מבין

דברים שיש ידיעתו ואת במגבלותיו האדם של הכרתו את

"מציאותו". מעורבת עצמה זו עליה בעצם הרי – שמעליו

מוגבל אינו שהאדם כיון הדיבור", ב"כוח זאת, לעומת

איֿ שהרי הזולת, עם לדבר וביכולתו שלו במציאותו

זו הכוחeze`ivnlקשורה`dpiהגבלה כי האדם, של

הזולת עם מחייבת`epiלדבר שלו שמציאותו מכך נובע

הוא הדיבור כוח של ששורשו משום אלא לזולת, להתקשר

לא אפילו מגבלות, שום בו שאין בנפש, נעלה כה במקום

הדיבור בכוח מתבטאת ולכן – זולתו לבין בינו ההפרדה

הנפש. של האמיתית הרוחניות
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דומם, – הסוגים ארבעת של מהותם על זה הסבר

קטן", וב"עולם גדול" ב"עולם – ומדבר חי צומח,

ארבעת שבין ההבחנה את לנו מבהיר שביניהם, וההבחנות

ואצילות: בריאה יצירה, עשיה, – העולמות

הראשונה הבריאה,63ההתחלה בעולם היא "יש" של

לפיכך ה"אין", מאיר עדיין הבריאה שבעולם כיון אך

בחי'60) שזהו (ושם, א'קלד ע' משפטים אוה"ת א. פד, דרמ"צ ).d`ixaראה

יראה61) במקום אהבה אין ה): ו, (ואתחנן ואהבת עה"פ מספרי ולהעיר

בלבד. הקב"ה במדת אלא אהבה במקום ויראה

(62.245 ע' תו"ש פכ"ב. תרל"ז וככה המשך קסז. ע' תרכ"ח סה"מ ראה

הוא שהדיבור לפי הוא, מדבר שנקרא שזה מבואר zlgzdולפעמים

פ"ד). תש"ב השלישי בחדש (ד"ה האדם מעלת

ובכ"מ.63) תפר"ח. צעקו ד"ה בכ"ז ראה
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המהווה ה"אין" אלא ה"יש", איננה שהאמת שם מורגש

הוא זה הרגש ומפני לסוגlhaznאותו, בדומה מישותו.

עד לנפשו, בטל שגופו (כדלעילezednyהחי, הנפש היא

הנמשך – שבאדם החי – השכל כמציאות או ג'), בסעיף

העצמית מציאותו את ו"מאבד" שמעליו .64למה

הפשוט", "חומר הוא הבריאה שבעולם ה"יש" לפיכך

שיש ובעשיה שביצירה מה"יש" בשונה צורה, לוללא

פרטית. צורה – ובעשיה כללית, צורה – ביצירה צורה:

שלהם שה"גוף" ולדומם, לצומח שם,xkipבדומה כדלעיל ,

הגוף בצומח, לאותיות`epiשגם בדומה או לחיותו, בטל

– ה"זולת" בהן שמורגש ולמדות,

הוא הבריאה של הפשוט" ה"חומר גם זאת, עם אך

של רוחניות רק היא – "פשיטותו" – ורוחניותו "יש",

zeyi–xnegשאף השכל, לפשיטות בדומה הפשוט",

י'. בסעיף כדלעיל מציאות, היא עצמה הפשיטות

ממש אלקות הוא האצילות עולם זאת, ,65לעומת

"אין". בבחינת מישותו, לחלוטין ש"מתפשט"
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– העולמות ארבעת לגבי אמורים שהדברים כשם

(כולל שהם שלמרות – ועשיה יצירה בריאה, אצילות,

יש זאת ובכל רוחניים, עולמות הרוחני) העשיה עולם

ארבעת ובין שבעולמות הדרגות ארבע בין מסויים שויון

חי צומח, בדומם, רק ולא ומדבר, חי צומח, דומם, הסוגים

של ומדבר חי צומח, בדומם, אפילו אלא שבנפש, ומדבר

בגשמיות גדול", "עולם

ארבעת את ומחיה המהווה ובמקור בשורש גם כך –

הוי', שם של האותיות ארבע – מהם נעלה והוא העולמות,

ב"איןֿ נעלית בדרגה כמובן, כי, (אם דמיון יש בהן שגם

המקבלים ומדבר, חי צומח, דומם, הסוגים, לארבעת ערוך")

רבות. וירידות וצמצומים השתלשלות לאחר השפע את מהן

עדיין ה"יו"ד", כולל האותיות, ארבע שכל מובן, מכך

כי הוא, ברוך איןֿסוף אור של ה"פשיטות" אמיתות אינן

הגבלות. של למציאות כלשהו קשר להן יש

"ניתנה שהיא בכך המתבטאת התורה, מעלת וזוהי

dyngaהדרגה גם בה שיש הוכחה זוהי קולות":

הנעלית `zraxהחמישית, lkn– האפשריים הסוגים

שהיא כפי התורה, עצמיות שזוהי ה"פשיטות", אמיתות

הוא. ברוך סוף אין אור עצמות עם מאוחדת

"תורה" לבין "חתן" בין שהקשר לכך, ההסבר וזהו

של מספר אותו יש שבשניהם בכך כיdyngהוא קולות,

היא ורבו" "פרו (אשר ההולדה כוח מתגלה בחתן גם

הנישואין האיןֿסוף"66תכלית "כוח הנעלה67),

הללו. הסוגים ארבעת של ההגדרות של מ"מציאות"
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העצמיות דרגת של העצומה המעלה למרות אך

שם של האותיות מארבע הנעלית שבתורה, וה"פשיטות"

" התורה ניתנה זאת בכל כלומר,dyngaהוי', קולות".

שם של לאותיות הקשורות הדרגות גם ניתנו תורה במתן

ניתנה ביותר והנעלה החמישית הדרגה מכך: ויותר הוי',

שהרי האחרות, הדרגות ארבע כל עם התורהzellkביחד

קולות". "בחמשה ניתנה

שבתורה הדרגות ארבע ידי על הוא: לכך וההסבר

ידי ועל וחיה. נשמה רוח, נפש, הדרגות: ארבע מתעוררות

הקשורה "יחידה" של הדרגה מתעוררת התורה עצמיות

– ל"יחיד"

ביחד שבתורה הדרגות חמש כל ניתנו כדי68ולכן ,

רוח, נפש, הבחינות בארבע גם תאיר ה"יחידה" שבחינת

ב – וחיה בכוחוze`ivnנשמה כך ידי שעל האדם, של

צומח, דומם, הסוגים מארבעת המורכב העולם, את להפוך

יתברך. לעצמותו לדירה ומדבר, חי

(f"iyz rxevn t"y zgiyn)

•

הניגון64) אודות אדנ"ע) כ"ק אביו (בשם אדמו"ר מו"ח כ"ק מכ' ראה

[רמג]), סא ע' ח"ה ב"התמים" (נדפס הזקן אדמו"ר כ"ק של הבבות ד' בן

לפי הוא הד' לבבא כ"א הב' לבבא לא נמשכת הג' שבבא מה שהטעם

צו ווי האצילות עולם צו שייכות איהר מיט נאהענטער איז הבריאה ש"עולם

באופן הוא הג' בבא של יוצא שהפועל [רמד]) סג (ע' ושם היצירה". עולם

dhytdeשל dlily.

רפמ"ט.65) תניא

(גליון66) נישואין בברכת שהחינו מברכים אין שלכן שי"א כ"כ ועד

ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש וראה – סק"ה). ש"ך סכ"ח יו"ד לשו"ע מהרש"א

שם. ובהערות (ס"ט) 119

א.67) מ, שה"ש לקו"ת

הכל68) נתגלה – (ויחיד) דיחידה היא שכשההתגלות מפני שזהו י"ל כן

.(55 הערה (הנ"ל כו' המה הנקודים כו' ענין להבין ד"ה ראה – אחת בבת
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.zeize`çëa Baìa äåàzäå äãîçä äìôð øákL øçàì ÷ø©§©©¤§¨¨§¨©¤§¨§©©£¨§¦§Ÿ©
,Búòéãéå BìëNå Búîëçgek''a dcngd dzid ok iptly ixg` - ¨§¨§¦§¦¦¨

,ala dcngd dxvep epnne ''lkydäúìòå äøæç Ck øçàå- §©©¨¨§¨§¨§¨
,dcngdéà da øäøäìe áMçì çnì áläîBúåàz àéöBäì C ¥©¥©Ÿ©§©¥§©§¥¨¥§¦©£¨

ìòôa äîëçä úãéîì Bà ìëànä âéOäì ìòtä ìà çkîe` - ¦Ÿ©¤©Ÿ©§©¦©©£¨§¦©©¨§¨§Ÿ©
,lreta ,dze` cneg `edy ,dnkgd z` cenllïàëa éøäwx - £¥§¨

ji` ayeg `edyk ,f`

iciÎlr eze`z z` ynnl

cenil e` ,lk`nd zbyd

,zxg` e` ef dnkgäãìBð§¨
,Bçîa úBiúBà úðéça§¦©¦§Ÿ

ìk úBiúBà ïäLíò ïBL ¤¥¦¦§©
íòå,mr lk ztyk - ¨¨

íéøäøäîäå íéøaãîä©§©§¦§©§©§£¦
íäa,zeize` oze`a -ìk ¨¤¨

:íìBòä éðéðòcg` lk - ¦§§¥¨¨
dtyd zeize`a dbede ayeg

,j` .da xacl libx `edy

dlere zxfeg dcngdy iptl

aeygl ,genl aldn

`l` - ziyrnd dyenina

aevir ly avna diexy `id

gena dligza ,"dcn" xeza

oi` - ala okn xg`le

iehia oiicr dcngl

lkl mewn f` oi` `linne cala dybxd meyn f` jka yi ;zeize`a

oi`y ,epcnly dn oaen ,xen`l m`zda .zepeyd zetyd oia lcad

miaygpd ,"zecn"le "lky"l d`eeyda cg` xeaicl llk jxr

ea ,xeaicl llk jxr mey oi`y i`ceae .mc`d ly ytpd "zenvr"l

,ixd .llk laben epi`y ,d"awd iabl ,zenlerd miniiwzne e`xap

- xeaicdn `a mneiwe mzeig ,mzxiviy ,mi`xapde zenlerd lky

,jk meyn ,"milret" mpi`e ,d"awd iabl qt`ke oi`k mdmeyiepiy

.d"awd ly ezecg`a

øNa úcîk àlL àeä-Ceøa-LBãwä úcî ,äpäå .àë ÷øt¤¤§¦¥¦©©¨¨¤Ÿ§¦©¨¨
íãå1;eze`n ,mc`a `hazn `edy itk ''byen''d ixnbl dpey - ¨¨

:d''awdl qgia ea miynzyny itk envr ''byen''íãàäL¤¨¨¨
ìáä éøä ,øeac øaãnLk§¤§©¥¦£¥¤¤

åéôaL øeacädrya - ©¦¤§¦
,xacn `edy,Lbøî àeäª§¨

Bîöò éðôa øác äàøðå§¦§¤¨¨¦§¥©§
,BLøMî ìcáîly - ª§¨¦¨§

,xeaicdúBðéça øNò ïäL¤¥¤¤§¦
.dîöò Lôpäxnelk - ©¤¤©§¨

;xeaicd yxey md mcewd wxta xaqedy itky ,"zecn"e "lky"

"ze`ivn"k ze`xidl leki `ed ,eyxeyn lcaen xeaicdy xg`ne

ixnbl lha `ed ,eyxeya `vnp `edyky zexnl ,envrl ,(xack)

xacd jk .jxr mey el oi`e

.mc`d ly exeaicl qgia

àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨
epnî ìcáî Bøeac ïéà¥¦ª§¨¦¤
ïéà ék ,íBìLå ñç Cøaúé¦§¨¥©§¨¦¥
øúà úéìå ,epnî õeç øác̈¨¦¤§¥£¨

dépî éeðt2,mey oi` - ¨¦¥

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äáùçîä øå÷îå ùøù ïä 'åë ã"áç 'éçá øùò ìáà
ùåáìá úåùáìúîù íãå÷ ïééãò úåéúåà 'éçá íäá ïéàå

ëåáìá äãîçå äáäà åæéà úìôåðùë ìùîì .äáùçîä
øäøäìå áùçì çåîä ìà áìäî äìåòù íãå÷ íãà ìù
ä÷éùçå èåùô õôç ÷ø ïééãò úåéúåà 'éçá äá ïéà äá
äìôðù íãå÷ ù"ëå åìöà ãîçðä àåää øáãä ìà áìá
çëá äúéä ÷ø øáã åúåàì åáìá äãîçäå äåàúä
øáã åúåà åìöà òãåð äéäù åúòéãéå åìëùå åúîëç
ïåâë åá ÷áãéìå åâéùäì äôéå áåèå íéòðå ãîçð àåäù
÷ø áøò ìëàî åæéà ìåëàì åà äîëç åæéà ãåîìì

52åúîëç çëá åáìá äåàúäå äãîçä äìôð øáëù øçàì
áùçì çåîì áìäî äúìòå äøæç ë"çàå åúòéãéå åìëùå
âéùäì ìòåôä ìà çëî åúåàú àéöåäì êéà äá øäøäìå
äãìåð ïàëá éøä ìòåôá äîëçä úãéîì åà ìëàîä
íòå íò ïåùìë úåéúåà ïäù åçåîá úåéúåà 'éçá

:íìåòä éðééðò ìë íäá íéøäøäîäå íéøáãîä

äðäå àë ÷øôíãå øùá úãîë àìù ä"á÷ä úãî
ìáä éøä øåáã øáãîùë íãàäù
åîöò éðôá øáã äàøðå ùâøåî àåä åéôáù øåáãä
ìáà äîöò ùôðä 'éçá øùò ïäù åùøùî ìãáåî
õåç øáã ïéà éë å"ç 'úé åðîî ìãáåî åøåáã ïéà ä"á÷ä

א.1. מ, ב).2.ברכות עמוד צ''א (דף נ''ז תקון זהר תקוני
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שבט י"ג ראשון יום
יוםראשוןושניי"ג-י"דשבט

שבט י"ד שני יום
פרקכא

øB÷îe LøL ïä ,'eë úòc-äðéa-äîëç úBðéça øNò ìáà£¨¤¤§¦¨§¨¦¨©©¥Ÿ¤§
,äáLçnä,lirl xkfenk -íäa ïéàå''lky''d zegeka - ©©£¨¨§¥¨¤
,''zecn''deLeáìa úBLaìúnL íã÷ ïéãò úBiúBà úðéça§¦©¦£©¦Ÿ¤¤¦§©§¦§
.äáLçnäzece` ezaygn geka ayeg mc`dyk ,okn xg`l wx - ©©£¨¨

mixacd zece` e` ''lky''d

- mdn ybxzn `edy

xg`n .zeize`d zeriten

llka md "zecn"e "lky"y

i`cea - zeize`n dlrnl

mey mdiabl oi`y i`ceae

oldl .cg` xeaicl jxr

ji` ,owfd epax xiaqn

oiicr oi` zecnae lkya

:zeize`úìôBpLk ,ìLîì§¨¨§¤¤¤
Baìa äcîçå äáäà Bæéà¥©£¨§¤§¨§¦
äìBòL íã÷ ,íãà ìL¤¨¨Ÿ¤¤¨
áMçì çnä ìà áläî¥©¥¤©Ÿ©§©¥
da ïéà ¯ da øäøäìe- §©§¥¨¥¨

,ald zcngaúðéça§¦©
õôç ÷ø ,ïéãò úBiúBà¦£©¦©¥¤
ìà ála ä÷éLçå èeLẗ©£¦¨©¥¤
ãîçpä àeää øácä©¨¨©©¤§¨
íã÷ ïkL ìëå .Bìöà¤§§¨¤¥Ÿ¤

çëa äúéä ÷ø ,øác BúBàì Baìa äcîçäå äåàzä äìôðL¤¨§¨©©£¨§©¤§¨§¦§¨¨©¨§¨§Ÿ©
BìëNå Búîëç,dpia -,Búòéãéå,zrcd gek -Bìöà òãBð äéäL ¨§¨§¦§¦¦¨¤¨¨¨¤§

,Ba ÷ácìå BâéOäì äôéå áBèå íéòðå ãîçð àeäL øác BúBà¨¨¤¤§¨§¨¦§§¨¤§©¦§¦¨¥
áøò ìëàî äæéà ìëàì Bà ,äîëç Bæéà ãîìì :ïBâk,ixd - §¦§Ÿ¥¨§¨¤¡Ÿ¥¤©£¨¨¥

"qtz" elkya wx ,iybx iehia icil oiicr d`a `l xacl dcngdyk

oiicr oi` dpad dze`ay i`ce - xac eze`ay "aeh"d z` biyde

.zeize`çëa Baìa äåàzäå äãîçä äìôð øákL øçàì ÷ø©§©©¤§¨¨§¨©¤§¨§©©£¨§¦§Ÿ©
,Búòéãéå BìëNå Búîëçgek''a dcngd dzid ok iptly ixg` - ¨§¨§¦§¦¦¨

,ala dcngd dxvep epnne ''lkydäúìòå äøæç Ck øçàå- §©©¨¨§¨§¨§¨
,dcngdéà da øäøäìe áMçì çnì áläîBúåàz àéöBäì C ¥©¥©Ÿ©§©¥§©§¥¨¥§¦©£¨

ìòôa äîëçä úãéîì Bà ìëànä âéOäì ìòtä ìà çkîe` - ¦Ÿ©¤©Ÿ©§©¦©©£¨§¦©©¨§¨§Ÿ©
,lreta ,dze` cneg `edy ,dnkgd z` cenllïàëa éøäwx - £¥§¨

ji` ayeg `edyk ,f`

iciÎlr eze`z z` ynnl

cenil e` ,lk`nd zbyd

,zxg` e` ef dnkgäãìBð§¨
,Bçîa úBiúBà úðéça§¦©¦§Ÿ

ìk úBiúBà ïäLíò ïBL ¤¥¦¦§©
íòå,mr lk ztyk - ¨¨

íéøäøäîäå íéøaãîä©§©§¦§©§©§£¦
íäa,zeize` oze`a -ìk ¨¤¨

:íìBòä éðéðòcg` lk - ¦§§¥¨¨
dtyd zeize`a dbede ayeg

,j` .da xacl libx `edy

dlere zxfeg dcngdy iptl

aeygl ,genl aldn

`l` - ziyrnd dyenina

aevir ly avna diexy `id

gena dligza ,"dcn" xeza

oi` - ala okn xg`le

iehia oiicr dcngl

lkl mewn f` oi` `linne cala dybxd meyn f` jka yi ;zeize`a

oi`y ,epcnly dn oaen ,xen`l m`zda .zepeyd zetyd oia lcad

miaygpd ,"zecn"le "lky"l d`eeyda cg` xeaicl llk jxr

ea ,xeaicl llk jxr mey oi`y i`ceae .mc`d ly ytpd "zenvr"l

,ixd .llk laben epi`y ,d"awd iabl ,zenlerd miniiwzne e`xap

- xeaicdn `a mneiwe mzeig ,mzxiviy ,mi`xapde zenlerd lky

,jk meyn ,"milret" mpi`e ,d"awd iabl qt`ke oi`k mdmeyiepiy

.d"awd ly ezecg`a

øNa úcîk àlL àeä-Ceøa-LBãwä úcî ,äpäå .àë ÷øt¤¤§¦¥¦©©¨¨¤Ÿ§¦©¨¨
íãå1;eze`n ,mc`a `hazn `edy itk ''byen''d ixnbl dpey - ¨¨

:d''awdl qgia ea miynzyny itk envr ''byen''íãàäL¤¨¨¨
ìáä éøä ,øeac øaãnLk§¤§©¥¦£¥¤¤

åéôaL øeacädrya - ©¦¤§¦
,xacn `edy,Lbøî àeäª§¨

Bîöò éðôa øác äàøðå§¦§¤¨¨¦§¥©§
,BLøMî ìcáîly - ª§¨¦¨§

,xeaicdúBðéça øNò ïäL¤¥¤¤§¦
.dîöò Lôpäxnelk - ©¤¤©§¨

;xeaicd yxey md mcewd wxta xaqedy itky ,"zecn"e "lky"

"ze`ivn"k ze`xidl leki `ed ,eyxeyn lcaen xeaicdy xg`ne

ixnbl lha `ed ,eyxeya `vnp `edyky zexnl ,envrl ,(xack)

xacd jk .jxr mey el oi`e

.mc`d ly exeaicl qgia

àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨
epnî ìcáî Bøeac ïéà¥¦ª§¨¦¤
ïéà ék ,íBìLå ñç Cøaúé¦§¨¥©§¨¦¥
øúà úéìå ,epnî õeç øác̈¨¦¤§¥£¨

dépî éeðt2,mey oi` - ¨¦¥

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äáùçîä øå÷îå ùøù ïä 'åë ã"áç 'éçá øùò ìáà
ùåáìá úåùáìúîù íãå÷ ïééãò úåéúåà 'éçá íäá ïéàå

ëåáìá äãîçå äáäà åæéà úìôåðùë ìùîì .äáùçîä
øäøäìå áùçì çåîä ìà áìäî äìåòù íãå÷ íãà ìù
ä÷éùçå èåùô õôç ÷ø ïééãò úåéúåà 'éçá äá ïéà äá
äìôðù íãå÷ ù"ëå åìöà ãîçðä àåää øáãä ìà áìá
çëá äúéä ÷ø øáã åúåàì åáìá äãîçäå äåàúä
øáã åúåà åìöà òãåð äéäù åúòéãéå åìëùå åúîëç
ïåâë åá ÷áãéìå åâéùäì äôéå áåèå íéòðå ãîçð àåäù
÷ø áøò ìëàî åæéà ìåëàì åà äîëç åæéà ãåîìì

52åúîëç çëá åáìá äåàúäå äãîçä äìôð øáëù øçàì
áùçì çåîì áìäî äúìòå äøæç ë"çàå åúòéãéå åìëùå
âéùäì ìòåôä ìà çëî åúåàú àéöåäì êéà äá øäøäìå
äãìåð ïàëá éøä ìòåôá äîëçä úãéîì åà ìëàîä
íòå íò ïåùìë úåéúåà ïäù åçåîá úåéúåà 'éçá

:íìåòä éðééðò ìë íäá íéøäøäîäå íéøáãîä

äðäå àë ÷øôíãå øùá úãîë àìù ä"á÷ä úãî
ìáä éøä øåáã øáãîùë íãàäù
åîöò éðôá øáã äàøðå ùâøåî àåä åéôáù øåáãä
ìáà äîöò ùôðä 'éçá øùò ïäù åùøùî ìãáåî
õåç øáã ïéà éë å"ç 'úé åðîî ìãáåî åøåáã ïéà ä"á÷ä

א.1. מ, ב).2.ברכות עמוד צ''א (דף נ''ז תקון זהר תקוני
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שבט ט"ו שלישי יום

ea mewn lka ,ixd .d"awdn ,epnn iept `edy (dbixcn e`) mewn

xeaicde ,d"awd `vnp envr mewn eze`a ,d"awd ly exeaic miiw

a cinz `vnpjez.eyxeyñç eðøeaãk Cøaúé Bøeac ïéà ïëìå§¨¥¥¦¦§¨¥§¦¥©
íBìLåd`xpe eyxeyn cxtp ,exeaic zrya ,mc`d "xeaic" - §¨

mb ,envrl ''ze`ivn''k

,j` .xacnd mc`d ipira

lha d''awd ly exeaic

.eyxeyl cinzBîk]- §
,xacd oaenyïéàL¤¥

BzáLçî,d''awd ly - ©£©§
áéúëãk ,eðzáLçîk3: §©£©§¥§¦§¦

éúBáLçî àì ék"¦Ÿ©§§©
áéúëe ,"íëéúBáLçî4: ©§§¥¤§¦

íëéëøcî éëøã eäáb ïk"¥¨§§¨©¦©§¥¤
.["'Bâå:miiqn weqtde - §

."mkizeaygnn izeaygne"

mi`ven ep`y myk ,ixd

`id d"awd ly ezaygny

d"awd ly exeaicy ,mipian mb ep` jk ixnbl xg` daygn beq

d"awd ly exeaicy xacd jk m` ,`l` .eply xeaicdn ixnbl dpey

ew recn ,epnn cxtp epi`ep`y dlrnly oipr lk ?"xeaic" el mi`x

.epxyae epnvrn ,eply mibyend itl eze` mibiyn ep` ,oiadl mivex

od okle ,epnn zecxtp - xacn `edy milndy mc`a mi`ex ep`

mr zecge`nd daygnd zeize`a xacd dpey ;zlefl ribdl zeleki

xeaicd byen oi` jkl m`zda .zlefdn zenlrpe ,envr mc`d

,xg`n - dlrnl `edy enk xeaicd oiprn dpenz epl ozep mc`ay

ep` ,`eti` ,recn - eyxeyn lcaen epi` xeaicd mb dlrnly

zepekz izy opyiy ,oldl exaqei mixacd ?"xeaic" mya el mi`xew

,xacnd ly ezaygna xzqeny dn zlefl zelbl gekd (` :xeaica

.eyxeyn ezecxtid zcaer (awxezelbl - dpey`xd ezpekz llba

mya dlrnl `xwp `ed - xacnd ly ezaygna xzqend z` zlefl

.mi`xaple zenlerl iwl`d xe`d ly eielib - "xeaic"àø÷ð àìå§Ÿ¦§¨
øeacL Bîk ,ìLî Cøc ìò ÷ø "øeac" íLa Cøaúé Bøeac¦¦§¨¥§¥¦©©¤¤¨¨§¤¦
íìòðå ïeôö äéäM äî íéòîBMì älâî àeä íãàaL ïBzçzä©©§¤¨¨¨§©¤©§¦©¤¨¨¨§¤§¨
äìòîì Ck ,BzáLçîa§©£©§¨§©§¨
,àeä-Ceøa óBñ-ïéàa§¥¨
epnî úeiçäå øBàä úàéöé§¦©¨§©©¦¤
éelbä ìà íìòääî Cøaúé¦§¨¥¥©¤§¥¤©¦
zeigde xe`d eid dligza -

md dzre ,mlrda

,zelbzdaúBîìBò àøáì¦§Ÿ¨
,íúBéçäìeiptl - §©£¨

eid ''zeig''de ''xe`''dy

zenler eid `l zelbzda

zelbzd ixg` wx ,`vnpa

mi`xap ,''zeig''de ''xe`''d

,ixd - zenler miniiwzne

ef zelbzdíLa àø÷ð¦§¨§¥
."øeac",xnelk ,zlefl zelbzd meyn jka yi dlrnl mb ,oky - ¦

.sqep xack ,zlef enk mnvr miyibxnd mi`xape zenler eidiyïäå§¥
úBøîàî äøNò ïä,dxeza miaezkd -ïäaL,oci lre -àøáð ¥£¨¨©£¨¤¨¤¦§¨

íìBòä5,-zeigde xe`d zelbzd mieedn zexn`nd dxyr ¨¨
seq ''dpen`de cegid xry'' oiir .mi`xape zenler `exal ,ziwl`d

.c wxtïëåzenler `exal ick epi`y xg` ''xeaic''a mb - §¥
- xnelk ,zeigdleíéáeúëe íéàéáð äøBzä ìk øàLsqepay - §¨¨©¨§¦¦§¦

,elbzd ixd md ,oky ''xeaic'' mya mi`xwp ,zexn`n dxyrl

.íúàeáð äàøîa íéàéápä eâéOäLzelbzd meyn mda yi - ¤¦¦©§¦¦§©§¥§¨¨
mya mdl mi`xew ,"zelbzd"d oipr zngne .mi`iapl iwl`d xe`d

oipr ,j` .dhnl xeaic lka dfy enk ,"xeaic"cexitdexeaica miiwy

.dlrnly xeaica `vnpa epi` - mc`d ly

,ãeçiä úéìëúa Bnò úBãçéî ìBëéák BzáLçîe Bøeac éøäå©£¥¦©£©§¦§¨§ª¨¦§©§¦©¦
íãà ìL BzáLçîe Bøeac Bîk ,ìLî Cøcayeg `edy iptl - ¤¤¨¨§¦©£©§¤¨¨

,lreta mze` xacneïãBòa§¨
Bà ,BìëNå Búîëç çëa§Ÿ©¨§¨§¦§
BaìaL äãîçå ä÷eLúa¦§¨§¤§¨¤§¦

íã÷,iptl -äúìòL Ÿ¤¤¨§¨
da øäøäì çnì áläî¥©¥©Ÿ©§©§¥¨

,úBiúBà úðéçáa- ¦§¦©¦
.daygnd zeize`aæàL¤¨

äáLçnä úBiúBà eéä̈¦©©£¨¨
úBëLîpä ,äfä øeacäå§©¦©¤©¦§¨
çëa Bæ ä÷eLúe äcîçî¥¤§¨§¨§Ÿ©
íL úBãçéîe ,ála©¥§ª¨¨
,ïLøLa ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦§¨§¨

.álaL ä÷eLúe äcîçå çnaL ìëNå äîëçä ïäLmd ody - ¤¥©¨§¨§¥¤¤©Ÿ©§¤§¨§¨¤©¥
,mc`a dfy myk ixd .xeaicde daygnd ''yxey''iptly`edy

zeize`d z` dbede ayeg

lilk zecge`n od - xeaica

xeaica jk ,oyxeya

(mb) ,dlrnlyixg`

daygnd - zelbzdd

- d''awdn lekiak xeaicde

mr zilkza micgein md

:d''awdCøc ,Lnî äëëå§¨¨©¨¤¤
Bøeac úBãçéî ,ìLî̈¨§ª¨¦
-LBãwä ìL BzáLçîe©£©§¤©¨
ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøä§©§¦©¦
,Cøaúé Búeîöòå Búeäîa§¨§©§¦§¨¥

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'úé åøåáã ïéà ïëìå 'éðéî éåðô øúà úéìå åðîî
åðéúáùçîë åúáùçî ïéàù åîë] å"ç åðéøåáãë
åäáâ ïë áéúëå íëéúåáùçî éúåáùçî àì éë áéúëãë
øåáã íùá 'úé åøåáã àø÷ð àìå ['åâå íëéëøãî éëøã
äìâî àåä íãàáù ïåúçúä øåáãù åîë î"ãò ÷ø
äìòîì êë åúáùçîá íìòðå ïåôö äéäù äî íéòîåùì
ìà íìòääî 'úé åðîî úåéçäå øåàä úàéöé ä"á ñ"àá
ïäå øåáã íùá '÷ð íúåéçäìå úåîìåò àåøáì éåìéâä
ìë øàù ïëå íìåòä àøáð ïäáù úåøîàî äøùò ïä

ùäù íéáåúëå íéàéáð äøåúääàøîá íéàéáðä åâé
.íúàåáð

åîò úåãçåéî ìåëéáë åúáùçîå åøåáã éøäå
íãà ìù åúáùçîå åøåáã åîë î"ã ãåçéä úéìëúá
åáìáù äãîçå ä÷åùúá åà åìëùå åúîëç çëá ïãåòá
úåéúåà 'éçáá äá øäøäì çåîì áìäî äúìòù íãå÷
úåëùîðä äæä øåáãäå äáùçîä úåéúåà åéä æàù
úéìëúá íù úåãçåéîå áìá çëá åæ ä÷åùúå äãîçî

æëäãîçå çåîáù ìëùå äîëçä ïäù ïùøùá ãåçéä
åøåáã úåãçåéî î"ã ùîî äëëå .áìáù ä÷åùúå
åúåîöòå åúåäîá ãåçéä úéìëúá ä"á÷ä ìù åúáùçîå

ח.3. נה, ט.4.ישעי' נה, א.5.שם משנה ה. פרק אבות

hay f"h iriax mei Ð `k wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

שבט ט"ז רביעי יום

úBàéøáa ìòtä ìà Cøaúé Bøeac àöiL øçà íb,úBîìBòä ©©©¤¨¨¦¦§¨¥¤©Ÿ©¦§¦¨¨
,d''awd mr f` cgein `ed -úàéøa íã÷ Bnò ãçéî äéäL Bîk§¤¨¨§ª¨¦Ÿ¤§¦©

Cøaúé åéðôì ììk éepL íeL ïéàå ,úBîìBòäd`ixad iptl oia - ¨¨§¥¦§¨§¨¨¦§¨¥
,d`ixad ixg` oialàlàwx `ed iepiyd -ìà,iabl -íéàeøaä ¤¨¤©§¦

úðéçaî íúeiç íéìa÷îä©§©§¦©¨¦§¦©
Cøaúé Bøeaciepiyd - ¦¦§¨¥

dligza :zehyta `hazn

xg`le ,llk mi`exa eid `l

mde zenlerd e`xap okn

- xeaicdn mzeig milawn

- ?izn z`feúðéçáa¦§¦©
øák Búàéöéxeaicd ly - §¦¨§¨

úàéøáa ìòtä ìà¤©Ÿ©¦§¦©
íäa LaìúnL úBîìBòä̈¨¤¦§©¥¨¤

d''awd ly exeaic -

,zenlera yalznìzLä éãé ìò íúBéçäììeìòì älòî úeìL §©£¨©§¥¦§©§§¥¦¨§¨
dbixcnd .dizgzn dbixcnl dpeilr dbixcnn ezcixi iciÎlr -

dbixcnl (mxeb) ''daiq'' `idy xnelk ,''dlir'' z`xwp dpeilrd

.(d`vez) ''aaeqn'' - ''lelr'' z`xwpd ,dizgznúBâøãnä úãéøéå¦¦©©©§¥
,dbixcnl dbixcnn xeaicd zcixi iciÎlr -íéaø íéîeöîöa§¦§¦©¦

,íéðBLå,xeaicd ly iwl`d ''zeig''de ''xe`''d z` minvnvnd - §¦
epnî íúeeäúäå íúeiç ìa÷ì íéàeøaä eìëeiL ãòexeaicn - ©¤§©§¦§©¥©¨§¦§©¨¦¤

,d''awd lyeìhaúé àìå§Ÿ¦§©§
,úeàéönam` ,oky - ©§¦

`l ,xeaicd ly ''zeig''d

,jk lk znvnvzn dzid

zelbzda dxi`n dzid `l`

mi`xapd eid ,`idy itk

mze`ivn z` mica`n

.ziwl`d zeigd iabl ixnbl

`id dpeilrd dpeekd ,mxa

yibxi mi`xapdy ,ixde

iciÎlre ,''ze`ivn''k mnvr

''zeig''d lr okl - zewl`l zelhazdl eribi zinvrd mzcear

mzrtyd ze`hazn dna ,oldl xaqeiy itke ;miax minevnv xearl

:minevnvd ly

,"íéðt øzñä" úðéça íä íéîeöîvä ìëåzeigd zeinipt - §¨©¦§¦¥§¦©¤§¥¨¦
:zxzzqn - ziwl`dCLîpä úeiçäå øBàä íéìòäìe øézñäì§©§¦§©§¦¨§©©©¦§¨

áø éelb úðéçáa älbúé àlL ,Cøaúé Bøeacîdf did f`y - ¦¦¦§¨¥¤Ÿ¦§©¤¦§¦©¦©
ote`aíéðBzçzä eìëeé àlL,mipezgzd zenleray mi`xapd - ¤Ÿ§©©§¦
ìa÷ì,mzeig -ïëìå- §©¥§¨¥

zxaer ''zeig''dy zngn

,miaxd minevnvd jxcíb©
íäì äîãð ïk,mi`xapl - ¥¦§¤¨¤

ìL øeacä úeiçå øBà§©©¦¤
Laìîä àeä-Ceøa íB÷î̈¨©§ª¨
ìcáî øác àeä elàk íää¤§¦¨¨ª§¨
,Cøaúé Búeîöòå Búeänî¦¨§©§¦§¨¥

,d''awdn -CLîpL ÷ø©¤¦§¨
øeac Bîk Cøaúé epnî¦¤¦§¨¥§¦

íãà ìLjynp -.BLôpî ¤¨¨¦©§
dyrp xac ly eteqae -

dncp jk .cxtp xack

ziwl`d ''zeig''d mi`xapl

z`fe dlrnly xeaicd ly

xeaicd ly ''zeig''dy ori

mi`xapd iable ,miax minevnv ixg` mdil` dribn ,dlrnly

zencidl leki okle ,''zeig''d lr minevnvd mixizqnmdl

.mc`d ly exeaicl dnec dlrnly xeaicdy-LBãwä éaâì Cà©§©¥©¨
íéìòîe øézñî íìòäå øzñäå íeöîö íeL ïéà ,àeä-Ceøä¥¦§§¤§¥§¤§¥©§¦©£¦

äëLçë"å ,åéðôì,mlrd -,"äøBàk.d''awd iptl ,ielib - §¨¨§©£¥¨¨¨
áéúëãk6éLçé àì CLç íb" :,"'Bâå jnî Cjyegd mb ,oky - §¦§¦©Ÿ¤Ÿ©£¦¦¤¨§

itk ,d''awd ipta xizqn jyegd oi` okle ,d''awdn ,''jnn'' `ed

xfe ipevig xac wxy ,oldl hxetnd`vnpa oi` j` ,xizqdl egeka

xizqnde xzqendy xg`n ,envr mr envr z` xizqnd ''yi'' mey

:xne` owfd epaxy enk - cg` eze` mdíéîeöîvä ïéàL íeMî¦¤¥©¦§¦
epnî ãøôð øác íéLeáläå§©§¦¨¨¦§¨¦¤

,íBìLå ñç Cøaúéenk - ¦§¨¥©§¨
xac mey oi`y ,epcnly

zn`a cxtp didiy

,d''awdnïéãäk àlà¤¨§¨¥
dépî déLeáìc àöî÷©§¨¦§¥¦¥

déáe7,av eze`k - ¥
.envr epnn gnev eyealy

minevnvd ,dlrnl mb jk

mnvr md - miyealde

.zewl`áeúkL Bîk8ék" : §¤¨¦
,"íéäìàä àeä 'ämy - ¨¡Ÿ¦

- ''ielib'' lr fnex 'ied

mye ,ziwl` zelbzd

iwl`d gekd `ed ,miwl`

`iagdl ,''mlrd''ay

`ed miwl` my :xnelk ,cg` xac md ixd ,zewl` lr xizqdle

,'ied my enk dcn dze`a zewl`øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe9. §¤¦§¨¥§¨©¥
mvr `edy xg`n ,d''awd lr xizqi miwl` myy jiiy `l `linn -

,ielib ly gek `edy ,'ied my mr cg`àìk àlk ¯ dén÷ ïëìå§¨¥©¥ª¨§¨
:Lnî áéLçdn ,oky .ynn melkl aygp lkd ,d''awd iptl - ¨¦©¨

mditlky ,jkn raep ,''ze`ivn''k mnvr yibxdl mi`xapl xyt`y

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåàéøáá ìòåôä ìà 'úé åøåáã àöéù øçà íâ 'úé
'åîìåòä úàéøá íãå÷ åîò ãçåéî äéäù åîë úåîìåòä
íéàåøáä ìà àìà 'úé åéðôì ììë éåðéù íåù ïéàå
øáë åúàéöé 'éçáá 'úé åøåáã 'éçáî íúåéç íéìá÷îä
íäá ùáìúîù úåîìåòä úàéøáá ìòåôä ìà
'åâøãîä úãéøéå ìåìòì äìòî 'åìùìúùä é"ò íúåéçäì
ìá÷ì íéàåøáä åìëåéù ãò íéðåùå íéáø íéîåöîöá

úåàéöîá åìèáúé àìå åðîî íúååäúäå íúåéç

ìëå
íéìòäìå øéúñäì íéðô øúñä 'éçá íä íéîåöîöä
'éçáá äìâúé àìù 'úé åøåáãî êùîðä úåéçäå øåàä
äîãð ë"â ïëìå ìá÷ì íéðåúçúä åìëåé àìù áø éåìéâ
íäá ùáåìîä ä"á íå÷î ìù øåáãä úåéçå øåà íäì
êùîðù ÷ø 'úé åúåîöòå åúåäîî ìãáåî øáã àåä åìàë
ä"á÷ä éáâì êà .åùôðî íãà ìù øåáã åîë 'úé åðîî
åéðôì íéìòîå øéúñî íìòäå øúñäå íåöîö íåù ïéà
êîî êéùçé àì êùç íâ áéúëãë äøåàë äëùçëå
åðîî ãøôð øáã 'éùåáìäå íéîåöîöä ïéàù íåùî 'åâå
ù"îë äéáå äéðéî 'éùåáìã àöî÷ ïéãäë àìà å"ç 'úé
àìåë äéî÷ ïëìå à"îá ù"îëå íéäìàä àåä 'ä éë

:ùîî áéùç àìë

יב.6. קלט, ה.7.תהלים כא, רבה, לה.8.בראשית ד, ו.9.דברים פרק והאמונה היחוד שער לקמן ראה



�י hay f"h iriax mei Ð `k wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

שבט ט"ז רביעי יום

úBàéøáa ìòtä ìà Cøaúé Bøeac àöiL øçà íb,úBîìBòä ©©©¤¨¨¦¦§¨¥¤©Ÿ©¦§¦¨¨
,d''awd mr f` cgein `ed -úàéøa íã÷ Bnò ãçéî äéäL Bîk§¤¨¨§ª¨¦Ÿ¤§¦©

Cøaúé åéðôì ììk éepL íeL ïéàå ,úBîìBòäd`ixad iptl oia - ¨¨§¥¦§¨§¨¨¦§¨¥
,d`ixad ixg` oialàlàwx `ed iepiyd -ìà,iabl -íéàeøaä ¤¨¤©§¦

úðéçaî íúeiç íéìa÷îä©§©§¦©¨¦§¦©
Cøaúé Bøeaciepiyd - ¦¦§¨¥

dligza :zehyta `hazn

xg`le ,llk mi`exa eid `l

mde zenlerd e`xap okn

- xeaicdn mzeig milawn

- ?izn z`feúðéçáa¦§¦©
øák Búàéöéxeaicd ly - §¦¨§¨

úàéøáa ìòtä ìà¤©Ÿ©¦§¦©
íäa LaìúnL úBîìBòä̈¨¤¦§©¥¨¤

d''awd ly exeaic -

,zenlera yalznìzLä éãé ìò íúBéçäììeìòì älòî úeìL §©£¨©§¥¦§©§§¥¦¨§¨
dbixcnd .dizgzn dbixcnl dpeilr dbixcnn ezcixi iciÎlr -

dbixcnl (mxeb) ''daiq'' `idy xnelk ,''dlir'' z`xwp dpeilrd

.(d`vez) ''aaeqn'' - ''lelr'' z`xwpd ,dizgznúBâøãnä úãéøéå¦¦©©©§¥
,dbixcnl dbixcnn xeaicd zcixi iciÎlr -íéaø íéîeöîöa§¦§¦©¦

,íéðBLå,xeaicd ly iwl`d ''zeig''de ''xe`''d z` minvnvnd - §¦
epnî íúeeäúäå íúeiç ìa÷ì íéàeøaä eìëeiL ãòexeaicn - ©¤§©§¦§©¥©¨§¦§©¨¦¤

,d''awd lyeìhaúé àìå§Ÿ¦§©§
,úeàéönam` ,oky - ©§¦

`l ,xeaicd ly ''zeig''d

,jk lk znvnvzn dzid

zelbzda dxi`n dzid `l`

mi`xapd eid ,`idy itk

mze`ivn z` mica`n

.ziwl`d zeigd iabl ixnbl

`id dpeilrd dpeekd ,mxa

yibxi mi`xapdy ,ixde

iciÎlre ,''ze`ivn''k mnvr

''zeig''d lr okl - zewl`l zelhazdl eribi zinvrd mzcear

mzrtyd ze`hazn dna ,oldl xaqeiy itke ;miax minevnv xearl

:minevnvd ly

,"íéðt øzñä" úðéça íä íéîeöîvä ìëåzeigd zeinipt - §¨©¦§¦¥§¦©¤§¥¨¦
:zxzzqn - ziwl`dCLîpä úeiçäå øBàä íéìòäìe øézñäì§©§¦§©§¦¨§©©©¦§¨

áø éelb úðéçáa älbúé àlL ,Cøaúé Bøeacîdf did f`y - ¦¦¦§¨¥¤Ÿ¦§©¤¦§¦©¦©
ote`aíéðBzçzä eìëeé àlL,mipezgzd zenleray mi`xapd - ¤Ÿ§©©§¦
ìa÷ì,mzeig -ïëìå- §©¥§¨¥

zxaer ''zeig''dy zngn

,miaxd minevnvd jxcíb©
íäì äîãð ïk,mi`xapl - ¥¦§¤¨¤

ìL øeacä úeiçå øBà§©©¦¤
Laìîä àeä-Ceøa íB÷î̈¨©§ª¨
ìcáî øác àeä elàk íää¤§¦¨¨ª§¨
,Cøaúé Búeîöòå Búeänî¦¨§©§¦§¨¥

,d''awdn -CLîpL ÷ø©¤¦§¨
øeac Bîk Cøaúé epnî¦¤¦§¨¥§¦

íãà ìLjynp -.BLôpî ¤¨¨¦©§
dyrp xac ly eteqae -

dncp jk .cxtp xack

ziwl`d ''zeig''d mi`xapl

z`fe dlrnly xeaicd ly

xeaicd ly ''zeig''dy ori

mi`xapd iable ,miax minevnv ixg` mdil` dribn ,dlrnly

zencidl leki okle ,''zeig''d lr minevnvd mixizqnmdl

.mc`d ly exeaicl dnec dlrnly xeaicdy-LBãwä éaâì Cà©§©¥©¨
íéìòîe øézñî íìòäå øzñäå íeöîö íeL ïéà ,àeä-Ceøä¥¦§§¤§¥§¤§¥©§¦©£¦

äëLçë"å ,åéðôì,mlrd -,"äøBàk.d''awd iptl ,ielib - §¨¨§©£¥¨¨¨
áéúëãk6éLçé àì CLç íb" :,"'Bâå jnî Cjyegd mb ,oky - §¦§¦©Ÿ¤Ÿ©£¦¦¤¨§

itk ,d''awd ipta xizqn jyegd oi` okle ,d''awdn ,''jnn'' `ed

xfe ipevig xac wxy ,oldl hxetnd`vnpa oi` j` ,xizqdl egeka

xizqnde xzqendy xg`n ,envr mr envr z` xizqnd ''yi'' mey

:xne` owfd epaxy enk - cg` eze` mdíéîeöîvä ïéàL íeMî¦¤¥©¦§¦
epnî ãøôð øác íéLeáläå§©§¦¨¨¦§¨¦¤

,íBìLå ñç Cøaúéenk - ¦§¨¥©§¨
xac mey oi`y ,epcnly

zn`a cxtp didiy

,d''awdnïéãäk àlà¤¨§¨¥
dépî déLeáìc àöî÷©§¨¦§¥¦¥

déáe7,av eze`k - ¥
.envr epnn gnev eyealy

minevnvd ,dlrnl mb jk

mnvr md - miyealde

.zewl`áeúkL Bîk8ék" : §¤¨¦
,"íéäìàä àeä 'ämy - ¨¡Ÿ¦

- ''ielib'' lr fnex 'ied

mye ,ziwl` zelbzd

iwl`d gekd `ed ,miwl`

`iagdl ,''mlrd''ay

`ed miwl` my :xnelk ,cg` xac md ixd ,zewl` lr xizqdle

,'ied my enk dcn dze`a zewl`øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe9. §¤¦§¨¥§¨©¥
mvr `edy xg`n ,d''awd lr xizqi miwl` myy jiiy `l `linn -

,ielib ly gek `edy ,'ied my mr cg`àìk àlk ¯ dén÷ ïëìå§¨¥©¥ª¨§¨
:Lnî áéLçdn ,oky .ynn melkl aygp lkd ,d''awd iptl - ¨¦©¨

mditlky ,jkn raep ,''ze`ivn''k mnvr yibxdl mi`xapl xyt`y

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåàéøáá ìòåôä ìà 'úé åøåáã àöéù øçà íâ 'úé
'åîìåòä úàéøá íãå÷ åîò ãçåéî äéäù åîë úåîìåòä
íéàåøáä ìà àìà 'úé åéðôì ììë éåðéù íåù ïéàå
øáë åúàéöé 'éçáá 'úé åøåáã 'éçáî íúåéç íéìá÷îä
íäá ùáìúîù úåîìåòä úàéøáá ìòåôä ìà
'åâøãîä úãéøéå ìåìòì äìòî 'åìùìúùä é"ò íúåéçäì
ìá÷ì íéàåøáä åìëåéù ãò íéðåùå íéáø íéîåöîöá

úåàéöîá åìèáúé àìå åðîî íúååäúäå íúåéç

ìëå
íéìòäìå øéúñäì íéðô øúñä 'éçá íä íéîåöîöä
'éçáá äìâúé àìù 'úé åøåáãî êùîðä úåéçäå øåàä
äîãð ë"â ïëìå ìá÷ì íéðåúçúä åìëåé àìù áø éåìéâ
íäá ùáåìîä ä"á íå÷î ìù øåáãä úåéçå øåà íäì
êùîðù ÷ø 'úé åúåîöòå åúåäîî ìãáåî øáã àåä åìàë
ä"á÷ä éáâì êà .åùôðî íãà ìù øåáã åîë 'úé åðîî
åéðôì íéìòîå øéúñî íìòäå øúñäå íåöîö íåù ïéà
êîî êéùçé àì êùç íâ áéúëãë äøåàë äëùçëå
åðîî ãøôð øáã 'éùåáìäå íéîåöîöä ïéàù íåùî 'åâå
ù"îë äéáå äéðéî 'éùåáìã àöî÷ ïéãäë àìà å"ç 'úé
àìåë äéî÷ ïëìå à"îá ù"îëå íéäìàä àåä 'ä éë

:ùîî áéùç àìë

יב.6. קלט, ה.7.תהלים כא, רבה, לה.8.בראשית ד, ו.9.דברים פרק והאמונה היחוד שער לקמן ראה



��hay f"i iying mei Ð ak wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

שבט י"ז חמישי יום
פרקכב

''zeig''de ''xe`''d lr dxzqd ,zenlrde minevnvd mieedn

''yi''l mnvr z` aiygdl mewn mdl ozep df xac - ziwl`d

mixizqn zenlrde minevnvd oi` d''awd iabl ,j` - ''ze`ivn''le

ly ze`ivnd lk - ''ynn aiyg `lk 'inw `lek'' `linn ,llk

iepiy mey ''milret'' md oi`e ;qt`e oi` ynn md mi`xape zenler

e`xapy ixg` cgeine cigi `ed - d''awd ly zihlgdd ezecg`a

.e`xapy iptl enk zenlerdoi` d''awd iably epcnly dnl qgia

md mi`xapde zenlerd lk okle ,dxzqd mieedn mlrdde mevnvd

mi`xapa wxe ,ynn ze`ivna mpi` eli`k ,d''awd iabl qt`e oi`

on - ''ze`ivn''k d`ixad z` lawl elkeiy ,dxzqdd ''zlret''

xn` ezewlzqd iptl :uipfewn cibndn xvw xetiq siqedl ie`xd

:el xn`e ecia oad qtz .llk seb xak il oi`... :epal uipfewn cibnd

dz`y iptn - :eia` el dpr !seb jl yi ok`y yibxn ipixd ,`a`

xac ly ezin`l ,xnelk ..seb yibxn dz` okl - seb mr yynn

mr miynynny zngny ,z`f wx ,llk seb ly ze`ivn eppi` eteb

.seb miyibxn - seb

.áë ÷øtdnec d"awd ly exeaic oi`y owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
,envrl xack xeaicd d`xp ,eitn xeaic `iven mc`yk :mc` ly exeaicl

ly exeaicl qgia ,j` .alay dweyzde genay "lky"d ,eyxeyn cxtp

uegny xac okzi `l ixd ,ik .d"awdn cxtp `edy xnel jiiy `l d"awd

ly exeaic ,okle .d"awdl

eyxeya cinz cge`n d"awd

d"awd ly exeaic .eil` lhae

,"xeaic" mya `ed mb `xwp

dpyiy zxg` dpekz llba
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`xapd ly ezeinipta

ziwl` zeig .ez` zcg`zne

itl zn`zene znvnevn ,ef

dnk cr ,`xapd ly ezcn

"zeig" - .helwl leki `edy

`xapa drityne dignd

zeig ."dtiwn" dxeva

znvnevn dppi` ,ef ziwl`

dpi`e `xapd icnin itl

dzxeva `l` ;ea zyalzn

`idy itk ,`iddlrnl

`id - `xapa zeyalzdn

.`xapd z` digne drityn

"`xg` `xhq"le "zetilw"l

.dl` zeig ibeq ipy ok mb

zetilwa ,ipyd "zeig"d beq

xg`n ,"`xg` `xhq"e

zpigaa odil` `a `edy

rixtn `ed oi` ,"siwn"

zeleki od ,"oze`ivn"l

zexnl ,ef "zeig" yigkdl zekixv opi`e ,"yi"l onvr z` wifgdl

ze`xew ody ,oldl xn`py itk) ef "zeig"n e`xap ody zercei ody

,"ze`ivn"l onvr z` zeayeg od :"`iwl`c `wl`" d"awdl

`xay "`wl`" odl yiy zexikn onvr ody zexnl ,"`iwl`"l

ody iptn ,"mixg` miwl`" ze`xwp od ,ef ziwl` zeig zngn .(oze`

yalznd "zeig"d beq eli`e .miixeg` zpigan ozeig z` zelawn

,ef "zeig"a zecen "`xg` `xhq"de "zetilw"d eid m`y ,zeinipta

ixd `id ef "zeig" ik ,odly "ze`ivn"l dxizq meyn jka dzid

`ide ,oihelgl zeyigkn od ,ef "zeig" - envr `xapd ly "ezenvr"

miwl`" ze`xwp od - ef "zeig" llba .zelb zpigaa oda z`vnp

,"miixeg`"n zelawn ody iptn wx `l ,"mixg`ody iptn `l`

- d"awd ly ezecg`a zexteke "dxf dcear"l onvr z` zewifgn

:oldl xaqeiy itkäMã÷c úeiçå øBàL øçàî ék''zeig''d - ¦¥©©¤§©¦§ª¨
,ziniptdéaâì ììk äìèa dðéà ¯ dëBúa úeìb úðéçáa àeä¦§¦©¨§¨¥¨§¥¨§¨§©¥

,øLpk dîöò déaâî ,äaøcàå ;àeä-Ceøa-LBãwä úMã÷§ª©©¨¨§©§©¨©§¦©©§¨©¤¤
"ãBò éñôàå éðà" :øîBì5øîàîëe ,6:drxt xn`y - :éì øàé" ©£¦§©§¦§©£©§Ÿ¦

."éðúéNò éðàåz` iziyr ip`e ,ily `ed - qelipd - ''xe`i''d - ©£¦£¦¦¦
,invrì"æø eøîà ïëìå7äøæ äãBáòk äìe÷L çeøä úeqbL , §¨¥¨§©©¤©¨©§¨©£¨¨¨

íéøîà éèå÷éì
úéîéðô àåä íéðô 'éçá äìòîì êë åúåà åúàðùî
òéôùäì 'ä õôç øùà éúéîàä åöôçå ïåéìòä ïåöøä
à"ñä ìáà äùåã÷ã àøèñî åéìà áåø÷ä ìëì úåéç
äì òéôùî åðéàå àðù øùà 'ä úáòåú àéä äàîåèäå
å"ç äá õôç øùà éúéîàä åöôçå ïåöøä úéîéðôî úåéç
åðåöøá àìù åàðåùì éåôúë øúá éãùã ïàîë à"ë
'é÷éãöì áåè øëù ïúéìå íéòùøä úà ùéðòäì éãë ÷ø
ïåéìòä ïåöøã íééøåçà 'éçá àø÷ð äæå à"ñì ïééôëàã
íééçä øå÷î àåä íéðô 'éçáá ïåéìòä ïåöø äðäå .ä"á
ìò ììë äøåù åðéàù éôìå úåîìåòä ìë úà äéçîä
ùáåìî åðéà ïåéìòä ïåöø ìù íééøåçà 'éçá íâå à"ñä

é÷î àìà ùîî äëåúáíå÷î àéä êëì äìòîìî äéìò ó
úåéçå øåà øòæî èòî éë åðøîùé 'ä äàîåèäå äúéîä
äùåã÷ã íééøåçà 'éçáî äëåúì úìá÷îå ú÷ðåéù
úåìâ ãåñá äëåúá ùîî úåìâ 'éçáá àåä äìòîìù
àéäù íéøçà íéäìà íùá àø÷ð ïëìå ì"ðä äðéëùä
øçàî éë ä"á÷ä ä"îî ìù åúåãçàá äøéôëå ùîî æ"ò

á àåä äùåã÷ã úåéçå øåàùäðéà äëåúá úåìâ 'éçá
çëäîöò äéáâî äáøãàå ä"á÷ä úùåã÷ éáâì ììë äìéèá

éðàå éì øåàé øîàîëå ãåò éñôàå éðà øîåì øùðë
æ"òë äìå÷ù çåøä úåñâù ì"æø åøîà ïëìå éðúéùò

לא.3. יב, יט.4.דברים ח.5.פרק מז, ג).6.ישעי' - (ט כט א.7.יחזקאל ד, סוטה



��hay g"i iyiy mei Ð bk wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

שבט י"ח שישי יום
פרקכג

áLçpM äî àeä ,äøæ äãBáò ìL LøLå øwò ék ,Lnî`ed - ©¨¦¦¨§Ÿ¤¤£¨¨¨©¤¤§¨
,envr z` aiygn,íB÷î ìL BúMãwî ãøôð ,Bîöò éðôa øáãì- §¨¨¦§¥©§¦§¨¦§ª¨¤¨

,d''awd ly,éøîâì 'äa äøéôk àìåmixtek `lyk mb ,xnelk - §Ÿ§¦¨©§©§¥
enk ,envr ipta xacl mnvr z` miaiygn wx `l` ,d''awda ixnbl

`xhq''de ''zetilw''d

dcear'' ze`xwpd ''`xg`

opi` od ,epcnly itky ,''dxf

,ixnbl d''awda zextek

`l`àúéàãkep`y enk - ¦§¦¨
,mi`venàøîba8déì eø÷c ©§¨¨§¨¥

,"àiäìàc àäìà"- ¡¨¨¤¡¨©¨
`xhq''de ''zetilw''d

d''awdl ze`xew ''`xg`

ody ixd - ''`iwl`c `wl`''

`edy ,d''awda zecen

`wl`df z`f lkae ,`iwl`c

miwl`''e ''dxf dcear'' `xwp

.''mixg`,Bîöò éðôa øáãå Léì íîöò íéáéLçî íä íbL àlà¤¨¤©¥©£¦¦©§¨§¥§¨¨¦§¥©§
äæáeod ,''yi''l onvr z` zeaiygn ody dna -íîöò úà íéãéøôî ¨¤©§¦¦¤©§¨

ïéàL øçàî ,àeä Ceøa íB÷î ìL BúMãwî,od -Bì íéìèa ¦§ª¨¤¨¨¥©©¤¥§¥¦
Cøaúé Bì ìèaM äî ìò àlà äøBL äðBéìò äMã÷ ïéà ék ,Cøaúé¦§¨¥¦¥§ª¨¤§¨¨¤¨©©¤¨¥¦§¨¥

ìéòì økæpk9íéàø÷ð ïëìå ,,''`xg` `xhq''e zetilwd -éøeè" ©¦§¨§¥§¨¥¦§¨¦¥

"àãBøôc,cexitd ixd -,LBãwä øäfamnvr z` miwifgny dl` - ¦§¨©Ÿ©©¨
mnvr z` midiabne ''ze`ivn''lmixdkmnvr z` miyibxnemicxtp

.d''awdnBæ éøäåmeyn jka yi -,úézîàä Búecçàa äøéôkly - ©£¥§¦¨§©§¨£¦¦
- `idy ,d''awd,áéLç àìk dén÷ àlëcaygp lkd d''awd iabl - §ª¨©¥§¨¨¦

,melklBì úîàa ìèáe¨¥¤¡¤
äiçîä ,BðBöøìå Cøaúé¦§¨¥§¦§©§©¤
íúBà äeäîe ílk úà¤ª¨§©¤¨

:ãéîz Léì ïéàîxg`n - ¥©¦§¥¨¦
ly zizin`d ezecg`y

,eil` lha lkdy `id d"awd

"yi"l zeaygiddy ixd

meyn da yi - "ze`ivn"le

.d"awd ly ezecg`a dxitk

dey gexd zeqb okle

ixg`y ,ixd ."dxf dcear"l

,mipeye miax minevnv

,d"awd ly exeaica e`xap

mnvr z` miyibxnd ,"`xg` `xhq"e "zetilw" enk ,dl`k mi`xap

mya ,dxeza dlrnly xeaicd `xwp ,okl .d"awdn cxtp xack

xeaica mb miiw (dhnly xeaicd z` oiivnd) cexitd oipr ik ,"xeaic"

ybxdle mi`xapl zekiiya wx `edy `l` ,dlrnlymdlyitlk

.epnn cxtpy xac mey oi` - d"awd iabl eli`e .myxey

.âë ÷øtexeaic ik ,epnn cxtp xac oi` d"awd iably ,mcewd wxta epcnl ¤¤
l dnec epi` ,mi`xapd exvep ezervn`ay ,d"awd ly:mc`d ly exeaic

cinz cge`n xeaicd ,d"awd iabl eli`e ;eyxeyn cxtp mc`d ly exeaic

,mi`xapd z` dignd ,iwl`d "zeig"de "xe`"d zcixiy xg`n ,`l` .ez`

miax minevnv iciÎlr `id

zeinipty jk ,mipt zxzqde

zxzqen d"awd ly epevx

mileki - mi`xapdnmd,

ybxdamzmnvr z` aiygdl ,

zeaxzd mre ."ze`ivn"l

zelelr - minevnvd zexabzde

ixnbl zecxtpk onvr z` zeyibxnd ,"`xg` `xhq"e "zetilw" mb xveeidl

zraep "ze`ivn"l mnvr z` mi`xapd zybxdy ,ixd .d"awdne dyecwdn

oaen xen`dn .mdn zxzqene dqekn d"awd ly epevx zeinipty dcaerdn

elek cge`ne xeyw - zelbzda d"awd ly epevx zeinipt ea xi`ny xacy

z` yibxdl lkei `xapdy znxebd ,mipt zxzqd o`k oi` ,oky ,d"awd mr

."ze`ivn"l envr

äî øeàa úôñBza áèéä øàáéå ïáeé ,ìéòì økæpä ìk íòå§¦¨©¦§¨§¥©¦Ÿ©¥¥§¤¤¥©
øäfa eøîàM1éøa àLã÷å àúéøBà"c,"ãç àlk àeä Cdxez - ¤¨§©Ÿ©§©§¨§ª§¨§¦ª¨©

,cg` xac md d''awdeíéðewzáe2ïéãewt ç"îø"c eLøt- ©¦¦¥§¦§¨¦¦
,dyrdÎzeevn dpenye mirax` miz`nyïeðéà,od -ïéøáà ç"îø ¦§¨¥¨¦

."àkìîcjln d"awd ,jlnd ixa` dpenye mirax` miz`n - §©§¨

,(jlnd ixa`) "`klnc oixa`" mya zeevnd iepik zernyn .mlerd

eze`a yalznd ,ytpa cgein gekl ilk `ed xa` lky myk :`id

`ed ofe`d ,di`xd gekl cgein ilke xa` `id oird - lynl ,xa`

ilk `id ,devn lk jk - d`ld jke ,drinyd gekl cgein ilk

zcgein "dkynd"l cgein

zeevnd .d"awd oevxn

ly epevx od ozellka

d"awd - d"awddvexipay

lke - zeevn eniiwi l`xyi

ilk `id ,dnvrlyk devn

zcgein dkyndl cgein

miiwn icediy iciÎlr dhnl dribne zkynpd ,d"awd oevx ly

oixa`" zeevnd ze`xwp ,okl .dzeyrl d"awd deeivy devn dze`

on ixdy - xaqd ,`eti` ,ywazn o`k .(jlnd ixa`) "`klnc

pr lk) zeevndy ,`vei mipewiza xn`pdyexit `ed dxezd ly dpi

"`klnc mixa`" od (zeevnd zxaqdecala,xa`dy s` ,epiid ,

ynn cg` xac `ed oi` j` ,ea yaelnd gekd mr cge`n ,mpn`

s` lre ,micxtp mixac ipy md gekde xa`d :gek eze` mr

mzecg`zdxac md oi`cg`xn`p ,dxezl qgia eli`e .ynn

cg` xac md d"awde dxezdy ,"xdef"aynn,xnelk -xzei

z` owfd epax xiaqn jk .zegekd mr mixa`d zecg`zd xy`n

- zeevn meiwl dxez cenil oia lcaddúeiîéðt ïä úBönäL éôì§¦¤©¦§¥§¦¦

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øáãì áùçðù äî àåä æ"ò ùøùå ø÷éò éë ùîî
'äá äøéôë àìå íå÷î ìù åúùåã÷î ãøôð åîöò éðôá
àìà àéäìàã àäìà äéì åø÷ã 'îâá àúéàãë éøîâì
äæáå åîöò éðôá øáãå ùéì íîöò íéáéùçî íä íâù
øçàî ä"á íå÷î ìù åúùåã÷î íîöò úà íéãéøôî
àìà äøåù äðåéìò äùåã÷ ïéà éë 'úé åì íéìèá ïéàù
àãåøôã éøåè 'éàø÷ð ïëìå ì"ðë 'úé åì ìèáù äî ìò
äéî÷ àìåëã úéúéîàä åúåãçàá äøéôë åæ éøäå ÷"äæá
úà äéçîä åðåöøìå 'úé åì úîàá ìèáå áéùç àìë

:ãéîú ùéì ïéàî íúåà äåäîå íìåëáë

íòå âë ÷øô'ôñåúá áèéä øàåáéå ïáåé ì"ðä ìë
'úééøåàã øäæá åøîàù äî øåàéá

àìåë ä"á÷åïåðéà ïéãå÷éô ç"îøã åùøéô 'éðå÷éúáå ãç
úåéîéðô ïä úåöîäù éôì àëìîã ïéøáà ç"îøïåöø

א.8. קי, ו.9.מנחות א.1.פרק כד, א ל.2.חלק תיקון

hay h"i ycew zay Ð bk wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

שבט י"ט קודש שבת

íéðBéìòä úBîìBòä ìëa Laìîä ,ézîàä Böôçå ïBéìòä ïBöø§¨¤§§¤§¨£¦¦©§ª¨§¨¨¨¨¤§¦
,íúBéçäì íéðBzçúå`edy ,zenlera d"awd ly epevx :xnelk - §©§¦§©£¨

zeiniptd od zeevnd dpd - oevx eze`a mze` digne mneiwa dvex

ayeze`lka d"awd dvex recn ,oky .zenlera d"awdl yiy oevx

`edy iptn - ?zenlerd

l`xyi ipay ,zeevna dvex

d"awd ;zeevn eniiwi

ipay dnn ,lekiak ,bprzn

.zeevn miniiwn l`xyi

yiy beprzde oevxd zngne

`ed - zeevnd meiwn el

ixd) zenlerd lk z` dign

jxca rqepy ink ,lynl df

wx `hazn driqpd mvray xexa ,sqk gieexdl ick dwegx

mbe ;sqk gieexdl - `ed ,iniptd oevxdy drya - oevxd zeipevig

geeixa oiipern `ed oky ,izin`d iniptd oevxd oiicr eppi` geeixd

iniptd epevxy ,ixd - eytp iigl el yexcd z` ea zepwl ick wx

oevxn .mdn bprzie ,sqk eze`a dpwi `edy mixaca `ed izin`d

df.driqpd z` jexrl epevx mb `linne ,sqk gieexdl epevx raep ,

,zenlerd meiwa dvex d"awd ,zeevnle zenlerl qgia mb oiap jk

ebeprze epevx od od zeevndy ixd .zeevna dvex `edy iptn

mb dvex `ed - zeevna df epevx llbae ,d"awd ly iniptd

.(mze` digne zenleraék¦
íòôLå íúeiç ìkly - ¨©¨§¦§¨

,zenlerd lkäNòîa éeìz̈§©£¥
,íéðBzçzä ìL úBönä©¦§¤©©§¦

,òãBpkicediy iciÎlry - ©©
`ed - devn miiwn

lka rtye zeig ''jiynn''

.zenlerdàöîðå,ixd - §¦§¨
ïîei÷å úBönä äNònL¤©£¥©¦§§¦¨

,ïBéìòä ïBöø úéîéðôì éîéðtä Leáì àeä,d''awd ly - §©§¦¦¦§¦¦§¨¤§
äæ äNònnL,zeevnd ly -ïBéìòä ïBöø úeiçå øBà CLîð ¤¦©£¤¤¦§¨§©§¨¤§

.úBîìBòa Laìúäìmda yiy iptn ,zenlera dvex d''awd - §¦§©¥¨¨
sqka dpwi mze` mixacd :lyna epxn`y itk ,zeevnd dyrn

.ipevigd epevxl iniptd yeald md - gieexiy

íéàø÷ð ïëìå,zeevnd -,"àkìîc éøáà",jlnd ixa` -Cøc §¨¥¦§¨¦¥§¥§©§¨¤¤
íéìèáe BLôðì Leáì íä íãàä óeb éøáàL Bîk ,ìLî̈¨§¤¥§¥¨¨¨¥§§©§§¥¦

,ìëå ìkî äéìà éøîâìmi`ex ep`y enk -äìBòL ãiî ék §©§¥¥¤¨¦Ÿ¨Ÿ¦¦¨¤¤
èLôì íãà ìL BðBöøa¦§¤¨¨¦§Ÿ
úBòîLð ïä ,Bìâø Bà Bãé̈©§¥¦§¨
éìa ãiîe óëz BðBöøì¦§¥¤¦¨§¦
,ïäì äøéîàå éeeö íeL¦©£¦¨¨¤

,elbxl e` ecil -éìáe§¦
àlà ,ììk äiäL íeL§¦¨§¨¤¨
äìòLk Lnî òâøk§¤©©¨§¤¨¨

BðBöøaeci rbx eze`a - ¦§
,epevx z` zervan elbxe

meyl wewf epi` mc`d

epevx ly un`ne letih

e` cid z` lirtdl ick

milnd zernyn ef - epevx z` rval odilr ritydle lbxd

zlrtdl "gek"d ly eletih ,oky ,"dxin`e ieeiv mey ila"

lr rtyenl dcewt ozne ieeiv ly jxca eli`k `ed ezrtyd

milha md ixd ,mixa`a mi`ex ep`y itk .edyn dyriy eci

.dzi` micge`ne ytpl oihelglìL úeiçä ìLî Cøc Ck̈¤¤¨¨©©¤
,ïîei÷å úBönä äNòî- ©£¥©¦§§¦¨

dpeekdy ,rnyn dxe`kl

z` dignd "zeig"l o`k

,devnd revia z`e diyrd

meiway miigdÎgex :xnelk

"zeig"d `l ;devnd

,bexz`d "ze`ivn"ay

ly "zeig"d `l` ,lynl

zevnitk ,bexz`d

meiwa diexy "zeig"dy

zeevnd dyrnae3,àeä-

,ef zeigéaâì éøîâì ìèä¥§©§¥§©¥
,Ba Laìîä ïBéìòä ïBöø,zeevnd dyrn ''zeig''a -äNòðå §¨¤§©§ª¨§©£¨

''zeig'' dze` -Bì,oeilrd oevxl -.äîLðì óeâk Lnî©¨§¦§¨¨

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'éðåéìòä 'åîìåòä ìëá ùáåìîä éúéîàä åöôçå ïåéìòä
ìë éë íúåéçäì 'éðåúçúåäùòîá éåìú íòôùå íúåéç

úåöîä äùòîù àöîðå .òãåðë 'éðåúçúä ìù úåöîä
àåä ïîåé÷åïåéìòä ïåöø úéîéðôì éîéðôä ùåáì

ùáìúäì ïåéìòä ïåöø úåéçå øåà êùîð äæ äùòîîù
úåîìåòá

éøáàù åîë î"ã àëìîã éøáà 'àø÷ð ïëìå
éøîâì íéìèáå åùôðì ùåáì íä íãàä óåâìëî äéìà

åà åãé èåùôì íãà ìù åðåöøá äìåòù ãéî éë ìëå
óëú åðåöøì úåòîùð ïä åìâøéååö íåù éìá ãéîå

ùîî òâøë àìà ììë äééäù íåù éìáå ïäì äøéîàå
56êë .åðåöøá äìòùëúåöîä äùòî ìù úåéçä î"ã

åá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø éáâì éøîâì ìèá àåä ïîåé÷å
åì äùòðå.äîùðì óåâë ùîî

החיות3. הנעשית, המצוה של החיות - המצות'' מעשה של "החיות כך: להסביר לכאורה היה אפשר וקיומן'', המצוות ''מעשה הלשון כפילות

ועושה המקיים שבאדם שכתוב ש''ממה רבינו, כ''ק כאן מעיר העליון). לרצון (בטלים האתרוג של הפיזי קיומו - ''וקיומן'' למשל: האתרוג של

הוא ש''קיום'' משמע לא - ומקיים עושה שהוא לאדם, ביחס ו''קיום'' ''מעשה'' הביטויים שני מובאים שלהלן ממה כן'' משמע לא המצות

עשיית פעולת - מעשה המצוה: בביצוע אופנים שני הם המצוות, ו"קיום" ש"מעשה" מובן, זו מהערה המצוה. נעשית בו הדבר של הפיזי קיומו

נעשית כבר כשהמצוה - קיום וכדומה; הראש, על ראש" ה"של הנחת בטלית, ההתעטפות למשל: המצוה, של המעשי לביצוע המביאה המצוה,

מצוות שישנן היא, ב"קיום" שהכוונה אפשר או וכדומה. בסוכה, כבר יושב כשהוא ובתפילין, בטלית לבוש כבר כשהוא בפועל; ומתקיימת

ל" קשורה אינה הםÚÓ˘‰שקיומן ואלה עשה''), ''כאילו גם שהן במצוות-לא-תעשה, במיוחד מצוות, בהרבה שהדבר (כמו ממשית בעשייה ,"

אם - "בו" (המלובש) המלה את גם כמו לגמרי...), (בטל ''הוא'' המלה את להבין יש עדיין אך המצוה. ו''קיום'' ''מעשה'' הביטויים: שני

''עושה''? מכן ולאחר "המקיים" להלן: הסדר את הזקן רבנו משנה ומדוע נקבה? בלשון כאן להשתמש צריך לכאורה היה "חיות", למלה הכוונה
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.úòc ïa BðéàL ïè÷k ïä éøäL ,úìëàð ïúàhçå ;íéLãwa ïìéëàäì§©£¦¨©¢¨¦§©¨¨¤¡¤¤¤£¥¥§¨¨¤¥¤©©

פרטים: מספר להקדים יש ההלכה להבנת

לעיל נתבאר ה"א)א) כלומר,(פ"א כפרה', מ'מחוסרי הוא שהזב

הוא עדיין – שמשו והעריב וטבל מטומאתו שטהר פי על "אף

קרבנו". שיביא עד בקדשים, לאכול כדי טהרתו גמרה ולא חסר,

אחד יונה, בני שני או תורים שתי הבאת כולל הזב קרבן ב)

חטאת ואחד ה"ג)עולה פ"א והעולה(לעיל לכהנים נאכלת החטאת .

למזבח. כליל עולה

חוץ מדעתן, אלא ידן על מקריבין אין קרבן מחויבי "כל ג)

מביא אדם שהרי בעלים, דעת צריכים שאין כפרה ממחוסרי

ומאכילן כפרה מחוסרי היו אם הקטנים ובנותיו בניו על קרבן

ה"ה)בזבחים" פ"א .(לעיל

כאן: הרמב"ם דברי מובנים האמור פי על

והשוטה; החרש על – כפרה" עליהן שמביאין לי "יראה

לא זה בלי כי לטובתם, כן שעושים – בקדשים" להאכילן "כדי

לעולם תקנה להם קורקוס)תהא כדין(מהר"י – נאכלת" "וחטאתן ;

שאביו – דעת" בן שאינו כקטן הן "שהרי רגיל; חטאת קרבן

בידיעתו. שלא אפילו קרבן עליו להביא יכול

שני יום בדיבור... שהיה מעשה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÂÓ˙ ˙ÂÎÏ‰ìkL ,eãîì äòeîMä étî¦¦©§¨¨§¤¨

.øéîîe ,òaLpî õeç ¯ äéìò ïé÷Bì ïéà ,äNòî da ïéàL äNòú àì úåöî¦§©Ÿ©£¤¤¥¨©£¤¥¦¨¤¨¦¦§¨¥¦

גרידא? אמירה על להעניש ניתן האם

עושה אינו הממיר האדם כזה. מקרה על מדובר היומי ברמב"ם

ודיבורו הקרבן, תמורת תהא חולין שבהמת אמירה מלבד מאום

מלקות. מחייב אינו כלל שבדרך מעשה" בו שאין כ"לאו מוגדר

שכירות בהלכות הנאמר את סותרים אלו דברים (יג,לכאורה,

שם) ומ"מ בשעתב. האכילה את ממנה למנוע כדי בהמתו שהחוסם ,

אלא מעשה עשה לא אם אף תחסום", "לא משום לוקה מלאכה

כמעשה! מוגדר כן שדיבור היינו בלבד, בקולו אותה חסם

דיבור יש הדיבור: סוגי בין להבחין שעלינו מסתבר,

כמעשה; מוגדר הוא לכך ובהתאם מעשה, היה ממנו שכתוצאה

מעשה. חשוב אינו והלכך ממשי, למעשה מביא שאינו דיבור ויש

לוקה, בקולו בהמתו החוסם המקרים: בין ההבדל טמון כאן

ותימנע פיה את תסגור שהבהמה – למעשה בכך גרם כי

התקדשה החולין בהמת קרבן, בממיר זאת לעומת מאכילה.

'מעשה' כל כאן ואין מהדיבור, מאליה שנגרמה (נו"בכתוצאה

קסח) יו"ד .תנינא,

אמת' ג)וה'שפת הסתירה:(תמורה ליישוב משלו הסבר מציע

הפעולה דבר של בסופו מתבצעת הדיבור ידי על כאשר

לכן כמעשה. ייחשב אכן דיבורו – לבצע האדם רצה אותה

את הביא דיבורו שהרי מעשה, מוגדרת בקולו הבהמה חסימת

לאכול. מהבהמה ומנע המבוקשת התוצאה

שבהמת כדי נעשתה חולין בבהמת קרבן בהמת המרת אבל

הקרבן בהמת שהרי מתבצע, לא זה רצון לחולין. תיהפך הקרבן

מעשה. נחשב אינו כזה דיבור לכך, אי בקדושתה. נשארת

שלישי יום עצות או פקודות

:‚È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯ÂÓ˙ ˙ÂÎÏ‰éwç ìkL ét ìò óà©©¦¤¨ª¥

ïðBaúäì éeàø . . ïä úBøæb äøBzäBì ïzì ìBëé äzàL ìëå ;ïäa ©¨§¥¥¨§¦§¥¨¤§¨¤©¨¨¦¥

.íòè Bì ïz ,íòè©©¥©©

וזו ו'משפטים', 'חוקים' בסוגיית רבות עסק מדורינו

נוסף. פן בה להאיר ההזדמנות

האם – ישראל גדולי בדברי נידונה יומין עתיקת שאלה

ותכלית? תועלת יש למצוות

בצורה השאלה את הרמב"ם מגדיר נבוכים', 'מורה בחיבורו

המצוות, מקור מהו אוoevxnמעניינת: אםeznkgnה' .

מהחכמה, גם אם אך תועלת; לשם הם אין המוחלט", "מהרצון

כלשהי. מטרה בהם שיש בודאי

יתברך, מחכמתו והן מרצונו הן באו המצוות דבריו, למסקנת

עמדת גם זו וסיבה. טעם – ל'חוקים' גם – לכולם יש והלכך

מהראשונים א)חלק כ, יתרו אב"ע ו. כב, תצא .(רמב"ן

מצוות בתור ל'חוקים' הרמב"ם התייחסות תובן זאת לאור

טעמן מעילה)"reci"שאין אלא(סוף טעם, להם יש לב: נשים .

לנו. ידוע שאינו

" כמצוות ל'חוקים' מתייחס זאת, לעומת mrhרש"י, oi`y

ועוד)בדבר" ה. כו, טעם(תולדות יש למשפטים אמנם אומר: הווי .

וסיבה. טעם שום אין לחוקים ואולם מסוים,

שלכל לשיטתו נאמן שלנו. בהלכה החידוש את נבין כעת

כי ואומר, הלאה שלב הרמב"ם כאן הולך טעם, יש המצוות

גם חובה mc`dמוטלת lr.טעמים אותם את למצוא לנסות

[174 cenr ,al jxk ,zegiy ihewl t"r]

רביעי יום הכיצד? – טהור שהוא מת

:È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰.øBäè ¯ ïéôeøOä øôà ïëå§¥¥¤©§¦¨

שנשרף המת שלד שאם הרמב"ם כותב הקודמת בהלכה

ויש טהור. – צורתו התבלבלה אם אך מטמא; הריהו – קיים

כי כאן משמיענו מה לשם כן, אם טהור,`xtלתמוה: השרופים

ממת קל-וחומר דברים התבלבלה?!mlyוהרי שצורתו

לכך: ההסברים אחד

אף שלם, המת שלד כאשר א) אופנים: שני מת בטומאת

המת. מבשר כזית ב) בשר. עליו שאין

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

שאין שלם לשלד הרמב"ם מתייחס הקודמת בהלכה ובכן,

פקע ובכך התבלבלה וצורתו מאחר טהור והוא בשר, כזית עליו

טומאה דין יש המת מבשר בכזית אבל שלם. מת דין ממנו

ב כלל תלוי מטמא.zxevשאינו בלבד כזית אפילו שהרי המת,

המת ובשר במידה כי זו, בהלכה לחדש הרמב"ם נדרש כך לשם

טהור הריהו – אפר קיד)נעשה יו"ד להועיל, .(מלמד

"אפר כי חידש, הוא ייחודית. בשיטה נקט הרגצ'ובי הגאון

מי של באפר דווקא טהור" eiigaהשרופין sxypy,רח"ל

– מותו לאחר שנשרף מי ואילו טומאה; עליו חלה לא ומעולם

פוקעת היא אין הטומאה, עליו חלה שכבר מהדו"תכיון פענח (צפנת

(22 .ע'

חלקו מהם רבים הפוסקים. כל נחלת אינה זו עמדה ברם,

טהור מותו לאחר הנשרף של אפרו גם כי ח"בוהוכיחו אש (שרידי

ועוד) קלג. .סי'

חמישי יום במים דג כמו

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰¯ BøBòå âcä úBîöò©§©¨§

M äî ìkL . . ììk äàîè ïéìa÷î ïðéà ,íéìk ïäî äNBòä.øBäè íia ¨¤¥¤¥¦¥¨§©§¦ª§¨§¨¤¨©¤©¨¨

פני שעל הברואים יתר פני על בים הדגים של ייחודם

– חיותם במקום תמיד נמצאים שהדגים בכך, מתבטא האדמה

ימותו. – ייצאו אם שכן משם, לפרוש יכולים ואינם – הים במי

ה': בעבודת נפלא לקח כאן יש

חיותו מקור הוא שה' בעובדה במוחו להתבונן הנברא על

זו תחושה בליבו. זאת וירגיש שיחוש עד חיים, לו אין ובלעדיו

אחד, לרגע אפילו אלוקות מענייני להיפרד יוכל שלא תגרום

חיותו! מקור זה שהרי

טהור": שבים מה "כל ההלכה משמעות אפוא זוהי

הים דגי בדוגמת – חיותו מקור את מרגיש הנברא כאשר

רצון היפך הטהרה, היפך של מצב ממנו מושלל – שבים") ("כל

אלוקות, אלא אינה חיותו כל כי מרגיש שהוא היות חלילה. ה'

מצד חיותו.erahהרי מקור מהקב"ה, להיפרד ביכולתו אין

[494 cenr ,`"g ,e"nyz ,zeiecreezd ± mgpn zxez]

שישי יום מוחלטים בדברים עוסקת התורה

:·È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰,äøBzä ïî àîè ïéà¥¨¥¦©¨

,úBàîèa ïéa ¯ úB÷ôqä ìk ìáà .úéàcå äàîè àîèpL éî àlà¤¨¦¤¦§¨ª§¨©¨¦£¨¨©§¥¥§ª§

àlà ïäì ïéLLBç ïéà ¯ úBúaLå úBéøòa ïéa ,úBøeñà úBìëàîa ïéa¥§©£¨£¥©£¨§©¨¥§¦¨¤¤¨

.íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦

"ספיקא הכלל כי הידוע, יסודו את כאן מציב רבינו

אסרה "לא עצמה והתורה מדרבנן, הוא לחומרא" דאורייתא

מהתורה זה כלל כי וסוברים חולקים מהראשונים רבים ספקות".

ועוד) פ"א סוף קידושין .(רשב"א

קושיות מעלים ישראל גדולי כאשר בנושא, נשפך רב דיו

שלפנינו: בדוגמה כמו צד. לכל ותירוצים

אסרה שהתורה מכך בגמרא נלמד הרוב אחר ההליכה דין

הק שמא חוששים לא זאת ולמרות טריפה, טריפה,להקריב רבן

כשרות. הבהמות רוב כי

הרוב, אחר נלך לא אם אפילו הרי מובן: לא הרמב"ם ולפי

אין התורה ומן טריפה, הבהמה שמא ספק קיים היותר לכל

הרוב? אחר שהולכים ההוכחה מה כן, ואם בספק. להחמיר

מקורית: בצורה ענה דעת' 'חוות בעל הגאון

כאשר הספק. על לא הודאי, על מקום בכל דברה התורה

והספקzlleyהיא ודאי, במקרה רק חל האיסור מה, דבר

דבר דורשת היא כאשר לאידך, באיסור; כלול ,iaeigאינו

כמילוי ייחשב לא הספק – הפוך יהא הדין שאדרבה, הרי

החובה.

מצוה שיש אומרת התורה דווקאziaeigובענייננו: להקריב

כשרה שהיא בהמה רק שיקריבו כוונתה כן ואם כשרה, בהמה

ze`ceea.טריפה ספק ולא ,

לחשוש מבלי בסתם להקריב התירה שהתורה ומאחר

הרוב. אחר שהולכים ההוכחה זו – לטריפה

[ezligza wtqd zia ,iw oniq drc dxei ,zrc zeeg]

שבת-קודש הקדושים קברי על הנצחה בתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰òaøî çôè ìò çôè¤©©¤©§ª¨

.äàîhä éðôa õöBçå äàîhä úà àéáî ¯ çôè íeø ìò©¤©¥¦¤©ª§¨§¥¦§¥©ª§¨

נקברו בהם אחים קברי השואה לאחר נותרו אירופה ברחבי

היא הלכה והנה, ימ"ש. הנאצים קרבנות יהודים, ואלפי מאות

שאלה: נתעוררה אך אלו, מקומות על לדרוך לכהנים שאסור

לקדושים הנצחה בית אלה אחים קברי על לבנות ניתן האם

להיכנס? לכהנים גם שיאפשר באופן

בוקעת שטומאה סתום, קבר מדין לאסור מקום היה לכאורה,

וכן התהום עד ולמטה הרקיע עד למעלה ממנו ועולה

עצמו מת של כגופו נעשה למת, קבר שהוא וכל מהצדדים.

ד-ה) ז, מת .(טומאת

המשניות בפירוש מ"ב)אולם, פ"ג בונים(פרה שאם רבנו כתב

בפני חוצץ המקיף, האהל – הקבר על שבנוי אהל גבי על אהל

טפח עליו שיש סתום קבר וכן שעליו. מה יטמא שלא הטומאה

שעליו. מה מטמא אינו – טפח רום על טפח על

רום על מרובע טפח על "טפח להלכה: כאן פוסק הוא וכך

הטומאה את מביא הטומאה".uvegeטפח בפני

טפח חלל עם אוהל האחים קברי שטח על בונים אם זה, לפי

– זה גבי על ההנצחה אתר את ובונים טפח, בגובה מרובע

שתחתיו והחלל הואיל בו, להיכנס לכהנים להתיר יש לכאורה

הטומאה. בפני חוצץ

[gl oniq ,onfd zel`ya l`ifer iwqt z"ey]
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שאין שלם לשלד הרמב"ם מתייחס הקודמת בהלכה ובכן,

פקע ובכך התבלבלה וצורתו מאחר טהור והוא בשר, כזית עליו

טומאה דין יש המת מבשר בכזית אבל שלם. מת דין ממנו

ב כלל תלוי מטמא.zxevשאינו בלבד כזית אפילו שהרי המת,

המת ובשר במידה כי זו, בהלכה לחדש הרמב"ם נדרש כך לשם

טהור הריהו – אפר קיד)נעשה יו"ד להועיל, .(מלמד

"אפר כי חידש, הוא ייחודית. בשיטה נקט הרגצ'ובי הגאון

מי של באפר דווקא טהור" eiigaהשרופין sxypy,רח"ל

– מותו לאחר שנשרף מי ואילו טומאה; עליו חלה לא ומעולם

פוקעת היא אין הטומאה, עליו חלה שכבר מהדו"תכיון פענח (צפנת

(22 .ע'

חלקו מהם רבים הפוסקים. כל נחלת אינה זו עמדה ברם,

טהור מותו לאחר הנשרף של אפרו גם כי ח"בוהוכיחו אש (שרידי

ועוד) קלג. .סי'

חמישי יום במים דג כמו

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰¯ BøBòå âcä úBîöò©§©¨§

M äî ìkL . . ììk äàîè ïéìa÷î ïðéà ,íéìk ïäî äNBòä.øBäè íia ¨¤¥¤¥¦¥¨§©§¦ª§¨§¨¤¨©¤©¨¨

פני שעל הברואים יתר פני על בים הדגים של ייחודם

– חיותם במקום תמיד נמצאים שהדגים בכך, מתבטא האדמה

ימותו. – ייצאו אם שכן משם, לפרוש יכולים ואינם – הים במי

ה': בעבודת נפלא לקח כאן יש

חיותו מקור הוא שה' בעובדה במוחו להתבונן הנברא על

זו תחושה בליבו. זאת וירגיש שיחוש עד חיים, לו אין ובלעדיו

אחד, לרגע אפילו אלוקות מענייני להיפרד יוכל שלא תגרום

חיותו! מקור זה שהרי

טהור": שבים מה "כל ההלכה משמעות אפוא זוהי

הים דגי בדוגמת – חיותו מקור את מרגיש הנברא כאשר

רצון היפך הטהרה, היפך של מצב ממנו מושלל – שבים") ("כל

אלוקות, אלא אינה חיותו כל כי מרגיש שהוא היות חלילה. ה'

מצד חיותו.erahהרי מקור מהקב"ה, להיפרד ביכולתו אין
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שישי יום מוחלטים בדברים עוסקת התורה

:·È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰,äøBzä ïî àîè ïéà¥¨¥¦©¨

,úBàîèa ïéa ¯ úB÷ôqä ìk ìáà .úéàcå äàîè àîèpL éî àlà¤¨¦¤¦§¨ª§¨©¨¦£¨¨©§¥¥§ª§

àlà ïäì ïéLLBç ïéà ¯ úBúaLå úBéøòa ïéa ,úBøeñà úBìëàîa ïéa¥§©£¨£¥©£¨§©¨¥§¦¨¤¤¨

.íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦

"ספיקא הכלל כי הידוע, יסודו את כאן מציב רבינו

אסרה "לא עצמה והתורה מדרבנן, הוא לחומרא" דאורייתא

מהתורה זה כלל כי וסוברים חולקים מהראשונים רבים ספקות".

ועוד) פ"א סוף קידושין .(רשב"א

קושיות מעלים ישראל גדולי כאשר בנושא, נשפך רב דיו

שלפנינו: בדוגמה כמו צד. לכל ותירוצים

אסרה שהתורה מכך בגמרא נלמד הרוב אחר ההליכה דין

הק שמא חוששים לא זאת ולמרות טריפה, טריפה,להקריב רבן

כשרות. הבהמות רוב כי

הרוב, אחר נלך לא אם אפילו הרי מובן: לא הרמב"ם ולפי

אין התורה ומן טריפה, הבהמה שמא ספק קיים היותר לכל

הרוב? אחר שהולכים ההוכחה מה כן, ואם בספק. להחמיר

מקורית: בצורה ענה דעת' 'חוות בעל הגאון

כאשר הספק. על לא הודאי, על מקום בכל דברה התורה

והספקzlleyהיא ודאי, במקרה רק חל האיסור מה, דבר

דבר דורשת היא כאשר לאידך, באיסור; כלול ,iaeigאינו

כמילוי ייחשב לא הספק – הפוך יהא הדין שאדרבה, הרי

החובה.

מצוה שיש אומרת התורה דווקאziaeigובענייננו: להקריב

כשרה שהיא בהמה רק שיקריבו כוונתה כן ואם כשרה, בהמה

ze`ceea.טריפה ספק ולא ,

לחשוש מבלי בסתם להקריב התירה שהתורה ומאחר

הרוב. אחר שהולכים ההוכחה זו – לטריפה

[ezligza wtqd zia ,iw oniq drc dxei ,zrc zeeg]

שבת-קודש הקדושים קברי על הנצחה בתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰òaøî çôè ìò çôè¤©©¤©§ª¨

.äàîhä éðôa õöBçå äàîhä úà àéáî ¯ çôè íeø ìò©¤©¥¦¤©ª§¨§¥¦§¥©ª§¨

נקברו בהם אחים קברי השואה לאחר נותרו אירופה ברחבי

היא הלכה והנה, ימ"ש. הנאצים קרבנות יהודים, ואלפי מאות

שאלה: נתעוררה אך אלו, מקומות על לדרוך לכהנים שאסור

לקדושים הנצחה בית אלה אחים קברי על לבנות ניתן האם

להיכנס? לכהנים גם שיאפשר באופן

בוקעת שטומאה סתום, קבר מדין לאסור מקום היה לכאורה,

וכן התהום עד ולמטה הרקיע עד למעלה ממנו ועולה

עצמו מת של כגופו נעשה למת, קבר שהוא וכל מהצדדים.

ד-ה) ז, מת .(טומאת

המשניות בפירוש מ"ב)אולם, פ"ג בונים(פרה שאם רבנו כתב

בפני חוצץ המקיף, האהל – הקבר על שבנוי אהל גבי על אהל

טפח עליו שיש סתום קבר וכן שעליו. מה יטמא שלא הטומאה

שעליו. מה מטמא אינו – טפח רום על טפח על

רום על מרובע טפח על "טפח להלכה: כאן פוסק הוא וכך

הטומאה את מביא הטומאה".uvegeטפח בפני

טפח חלל עם אוהל האחים קברי שטח על בונים אם זה, לפי

– זה גבי על ההנצחה אתר את ובונים טפח, בגובה מרובע

שתחתיו והחלל הואיל בו, להיכנס לכהנים להתיר יש לכאורה

הטומאה. בפני חוצץ

[gl oniq ,onfd zel`ya l`ifer iwqt z"ey]
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טמא.‡. הּוא הרי זיבּות, ּבהם רֹואה ׁשהּזב הּימים ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל
וטֹובל ּכזבה, נקּיים ימי ׁשבעת מֹונה הּזיבּות, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּוכׁשּיפסק

ׁשמׁשֹו ּומעריב השמש]ּבּׁשביעי, כשתשקע ּובּׁשמיני[נטהר ; ְְְֲִִִִִִַַַ
ׁשל ראּיה ראה ואם ראּיֹות. ׁשלׁש ּבעל היה אם קרּבנֹו, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹמביא
הּכל, סֹותר - ׁשּטבל אחר ׁשביעי יֹום ּבסֹוף אפּלּו ְְֲִִִֵֶַַַַָֹזֹוב,
האחרֹונה. ראּיה יֹום מאחר נקּיים ימי ׁשבעת למנֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָּומתחיל

אינֹו·. - הּספירה ימי מּׁשבעת ּבאחד קרי ׁשראה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזב
קרּבנֹו. ּומביא ימים ׁשבעת ּומׁשלים ּבלבד, יֹומֹו אּלא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָסֹותר
ׁשלׁשה אחריו סֹופר - החמיׁשי ּבּיֹום קרי ראה ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּכיצד?

ּברביעי. קרּבנֹו ּומביא ּבּׁשליׁשי, וטֹובל ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָימים,

טהֹור,‚. ּומצא הּספירה, מימי ראׁשֹון ּביֹום ׁשּבדק ְְִִִֵֶַַָָָָָָזב
- טהֹור ּומצא ּבדק הּׁשביעי ּובּיֹום ׁשבעה, ּכל ּבדק ְְְִִִַַַַָָָָָָָֹולא
עצמֹו הּטמאה ּביֹום ּבדק אפּלּו טהֹור. ּבחזקת זה ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֻהרי

שנטמא] למחר[לאחר ּבדק ולא הּזֹוב, ּופסק טהֹור, ּומצא ,ְְַַַָָָָָָָֹ
ּומצא ּבּׁשמיני, אֹו ּבּׁשביעי ּובדק הּספירה, ימי ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָּבתחּלת
טהרה. ּבחזקת זה והרי הּספירה, ימי לֹו עלּו - ְְְְֲֳִֵֵֶֶַַַָָָָָטהֹור

קרּבן.„. לידי מביאה אינּה סֹותרת, ׁשהיא ראּיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּכל
יֹומים, אֹו יֹום והפסיק ּבלבד, ראּיֹות ׁשּתי ראה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָּכיצד?
ראה הּׁשבעה ּובתֹו נקּיים, ימי ׁשבעת מֹונה הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָוהרי
סֹותרת; אּלא לּׁשּתים, מצטרפת אינּה - זֹוב ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָראּיה
ימי ּבתֹו ראה אפּלּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו למנֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָּומתחיל
ּביֹום אֹותן ראה אפּלּו זֹו, אחר זֹו ראּיֹות ׁשלׁש ְְְֲִִִַַַָָָָָֹהּספירה
ׁשבעת ׁשל ׁשביעי יֹום ּבסֹוף ראּיֹות ׁשלׁש ראה אפּלּו ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹאחד,
הן. לסתירה אּלּו, ׁשראּיֹות קרּבן; מביא אינֹו - נקּיים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָימי
ראּיֹות ׁשאין קרּבן, מביא - ׁשמיני ּבליל ראּיֹות ׁשלׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹראה
ראּיֹות. ׁשּתי ּבעל ּבזב אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹותרין. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָאּלּו
ׁשאחר ׁשמיני ּבליל ראּיֹות ׁשלׁש ׁשראה ׁשלׁש ּבעל זב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאבל
ראּיֹות ׁשלׁש על ׁשני קרּבן מביא אינֹו - נקּיים ימי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹׁשבעת
ּפי על ׁשאף הראׁשֹונֹות; הּׁשלׁש על אחד קרּבן אּלא ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּלּו,
ׁשראּוי לזמן יצא לא הרי סֹותרֹות, אחרֹונֹות ׁשלׁש ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשאין
מּיֹולדת חּוץ - לּכל הּוא זמן מחּסר והּלילה ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָֹֻלקרּבן;
ׁשני, קרּבן מביאה ׁשהיא ּוׁשמֹונים, אחד ּבליל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשהּפילה

הּקּבלה מּפי זה, ודבר ׁשּבארנּו. החכמים]ּכמֹו ביד .[מסורת ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשמיני‰. ּביֹום ראּיֹות ּוׁשּתי ׁשמיני, ּבליל אחת ראּיה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָראה
זֹו זיבּות על ׁשני קרּבן ּומביא מצטרפין, אּלּו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָ
זרע ּכׁשכבת זב, ּכל ׁשל ראׁשֹונה ראּיה ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהאחרֹונה;
עּמהן מצטרפת ׁשּתים, אחריה ראה ואם חׁשּובה, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָהיא
ׁשמיני ּביֹום ואחת ׁשמיני, ּבליל ׁשּתים ראה אם אבל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָלקרּבן.
האחרֹונה. זֹו זיבּות על קרּבן מביא ואינֹו מצטרפֹות, אין -ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָ

.Â,והּגרים יֹומֹו, ּבן קטן אפּלּו - ּבזיבה מתטּמאין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹהּכל
ּכּפרה עליהן ׁשּמביאין לי ויראה וׁשֹוטה. וחרׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָוהעבדים,

נאכלת, וחּטאתן ּבּקדׁשים; להאכילן ּכקטןּכדי הן ׁשהרי ְְְְֱֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּוסריס ּדעת. ּבן ע"י]ׁשאינֹו חּמה[שנסתרס ּוסריס אדם ְְִִֵֶֶַַַָָָ
האנׁשים.[מלידה] ּככל ּבזיבה מתטּמאין ,ְְְְֲִִִִַָָָָ

.Êניכר]הּטמטּום מינו ואין בווהאנּדרֹוגינֹוס[סתום [יש ְְְְִַַָֻ
ונקבה] זכר וחמריסימני האיׁש חמרי עליהן נֹותנין -ְְְְֲִִֵֵֵֶָֻֻ

וטמאתן ּכאנׁשים; ּובלבן ּכנׁשים, ּבדם מתטּמאין ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהאּׁשה:
ראּיֹות, ׁשלׁש ּבעל זב מהן אחד היה אם ,לפיכ ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבספק.
מביאין - זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ּדם ׁשראת זבה ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹאֹו
ללבן, נקּיים ימי ׁשבעת מֹונה היה נאכל. ואינֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹקרּבן,
סֹותר. אינֹו זה הרי - לבן וראה לאדם, אֹו אדם, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹוראה

ד ּפרק ּכּפרה מחּסרי ¤¤¨¨©¥§ª§§¦הלכֹות

ּבעץ‡. אֹותֹו ׁשּמטהרין אחר מּצרעּתֹו, הּצרּוע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשּיתרּפא
ּכל את ּומגּלחין צּפרים, ּוׁשּתי ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָארז
לירּוׁשלם, יּכנס זאת, ּכל אחר - אֹותֹו ּומטּבילין ְְִִִִִֵַַַַָָָָֹּבׂשרֹו,
ׁשנּיה ּתגלחת מגּלח הּׁשביעי ּובּיֹום ימים, ׁשבעת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָּומֹונה
ּומעריב יֹום, טבּול הּוא והרי וטֹובל; הראׁשֹונה, ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָּכּתגלחת

השמש]ׁשמׁשֹו כשתשקע ּפעם[נטהר טֹובל ּבּׁשמיני ּולמחר . ְְְִִִֵַַַָָ
טֹובל מה ּומּפני קרּבנֹותיו. מקריבין ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָׁשנּיה,

רגיל ׁשהיה מּפני מאמׁש? ׁשּטבל אחר [לגעת]ּבּׁשמיני, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
חלטֹו ּבימי כמצורע]ּבטמאה מּׁשּום[בידודו נזהר ואינֹו , ְְְְֲִִִֵֵָָָֻ

ּבּׁשמיני טֹובל לפיכ ׁשּטבל, אחר נטמא וׁשּמא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻטמאה,
ׁשּלא ּפי על אף ׁשּׁשם, המצרעים ּבלׁשּכת הּנׁשים ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעזרת

ּדעּתֹו מטומאה]הּסיח .[ונזהר ְִִַַ

ּכּמה·. אחר אֹו ּבּׁשמיני וגּלח ּבּׁשביעי, ּגּלח ולא ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַָֹנתאחר
יביא ּולמחר ׁשמׁשֹו, ויעריב יטּבל ׁשּיגּלח ּבּיֹום - ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹימים
ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשנּיה, ּפעם ׁשּיטּבל אחר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹקרּבנֹותיו
ּפתח ּכנגד יׂשראל לעזרת חּוץ עֹומד הּמצרע לֹו? ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעֹוׂשין
ּבעת ּכּפרה מחּסרי ּכל עֹומדין וׁשם למערב; ּופניו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָֻמזרחי,
לֹוקח והּכהן הּׂשֹוטֹות. את מׁשקין וׁשם אֹותם, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּמטהרין
הּׁשמן לג עם אֹותֹו ּומניף חי, ּכׁשהּוא מצרע ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהאׁשם
וזה עצמֹו ּבפני זה הניף ואם הּתנּופֹות; ּכל ּכדר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבמזרח,
עד למצרע האׁשם את מביא ּכ ואחר יצא. - עצמֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבפני

ּומכניס עליו,[המצורע]הּפתח, וסֹומ לעזרה, ידיו ׁשּתי ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָ
אחד - ּדמֹו את ּכהנים ׁשני ּומקּבלין מּיד. אֹותֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹוׁשֹוחטין
הימנית, ּבידֹו ואחד הּמזּבח, ּגּבי על לזרקֹו ּבכלי, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמקּבל

ּומּזה הּׂשמאלית, לידֹו המצורע]ּומערה ּבאצּבעֹו[על ְְְְְִֶֶֶַַָָָָ
הּכהן ּפסל. ּתחּלה, ּבׂשמאל וקּבל ׁשּנה ואם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹהימנית;
הּמזּבח על וזֹורקֹו מֹוליכֹו, - ּבּכלי הּדם מקצת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשּקּבל
אצל ּבכּפֹו הּדם ׁשּקּבל הּכהן יבֹוא ּכ ואחר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתחּלה.
הּמצרע ּומכניס מּבחּוץ; והּמצרע מּבפנים הּכהן ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹֹֹֹהּמצרע,

השער]ראׁשֹו ּתנּו[לתוך על ׁשּבכּפֹו הּדם מן הּכהן ונֹותן , ְְְִֵֵֶַַַַָֹֹ
הימנית האוזן]אזנֹו שבתוך הקשה יכניס[הבשר ּכ ואחר , ְְְְִִַַַַָָָ

רגלֹו יכניס ּכ ואחר ידֹו, ּבהן על ויּתן הימנית, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹידֹו
יצא. לא הּׂשמאל, על נתן ואם רגלֹו. ּבהן על ויּתן ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹהימנית,

חּטא מקריב ּכ עלואחר הּדם ׁשּיּתן ואחר ועֹולתֹו. תֹו ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָ

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ׁשל ּכּפֹו לתֹו ויֹוצק הּׁשמן, מּלג הּכהן נֹוטל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹהּבהֹונֹות,
וטֹובל יצא. עצמֹו, ּכף לתֹו יצק ואם הּׂשמאלית; ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָחברֹו
ּכנגד ּפעמים ׁשבע ּומּזה ׁשּבכּפֹו, ּבּׁשמן הימנית ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאצּבעֹו
ּבּׁשמן; אצּבע טבילת הּזיה, ּכל על - הּקדׁשים קדׁש ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבית
ּכׁשרֹות. - הּקדׁשים קדׁש ּבית ּכנגד ּכּון ולא הּזה, ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹואם
ּדם מקֹום על הּׁשמן מן ויּתן הּמצרע, אצל יבֹוא ּכ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹואחר
הּׁשמן מן והּנֹותר רגל; ּובהן יד ּובהן אזן ּבתנּו ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹהאׁשם,
ּכּפר. לא נתן, לא ואם הּמּטהר. ראׁש על יּתנּנּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּבכּפֹו,

לּכהנים. מתחּלק הּלג, ְְֲִִֵַַַָֹֹּוׁשאר

ּכהּנה,‚. לזכרי ּבעזרה אּלא נאכל אינֹו - הּלג ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻׁשירי
לאכל ואסּור לאׁשם. הּקׁש ׁשהרי קדׁשים; קדׁשי ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻּכׁשאר
ואם ּבהֹונֹות; ּומּתן ׁשבע מּתן מּמּנּו ׁשּיּתן עד הּׁשמן, ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹמּלג

זריקה. קדם קדׁשים ּכאֹוכל לֹוקה, - ְְִִֵֶֶַָָָָֹאכל
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האמצעי‡. ּגדר זה אזן? ּתנּו הּוא הקשהאיזה [הבשר ְְִֵֵֶֶֶֶָָָֹ
האוזן] הּבהֹונֹותשבפנים צּדי על נתן הציפורן]. ,[בצידי ְִֵַַַָ

צּדיהן צּדי על נתן הציפורן]ּכׁשר; שכנגד ּבין[בצד ּפסּול. , ִִֵֵֵֵֶַַָָָ
מּלמעלה עצמֹו האׁשם ּדם על הּׁשמן הדםׁשּנתן ואין [כשר, ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּיּתןחוצץ] קדם הּדם נתקּנח אפּלּו - הּדם ּבצד ׁשּנתן ּבין ,ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּדם מקֹום "על ׁשּנאמר: הּבהֹונֹות, על הּׁשמן נֹותן - ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַהּׁשמן
אֹו ימנית, רגל ּבהן אֹו ימנית, יד ּבהן לֹו אין ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹהאׁשם".

עֹולמית. טהרה לֹו אין - ימנית אזן לֹו ְֳִִֵֵֶֶָָָָֹׁשאין

לׁשמֹו·. ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו מצרע עולה]אׁשם לשם אֹו[כגון , ְְְֲִֶֶַָָֹֹ
לּמזּבח, עֹולה זה הרי - ּבהֹונֹות ּגּבי על מּדמֹו נתן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
אחר אׁשם הּמצרע וצרי מצרע; אׁשם ּכנסּכי נסכים ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹוטעּון

ְְִַלהכׁשירֹו.

אחד[שחיטת]הקּדים‚. יהיה לא - לאׁשמֹו חּטאתֹו ְְֲִִִֶֶַַָָָֹ
ישחטוּבדמּה[מערבב]ממרס ובינתיים ייקרש, [שלא ְְֵָָָ
צּורתּההאשם] ּתעּבר אּלא בלינה], תיפסל או ,[תתעפש ְֶָָָָֻ

הּׂשרפה. לבית ְְְֵֵֵֵַָותצא

ולּגֹו„. הּיֹום, אׁשמֹו להביא לאדם השמן]יׁש אחר[לוג ְְְֲִֵַַַָָָָֻ
- אחר מצרע לאׁשם הּלג לׁשּנֹות רצה ואם ימים; ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָֹֹעׂשרה

יצק ׁשּלא עד הּלג חסר ּבּכלי. ׁשּקדׁש ּפי על אף [לכףמׁשּנה, ְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
ּכּתחּלה.הכהן] אחר יביא ׁשּיצק, מאחר חסר ימּלאּנּו; ,ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

.‰- הּלג ונׁשּפ להּזֹות, והתחיל לכּפֹו, הּׁשמן מן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹיצק
ׁשבע מּתן ּגמר ׁשּלא עד יביא[הזיות]אם - הּלג נׁשּפ ְִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹ

- הּלג ונׁשּפ ׁשבע מּתן ּגמר ׁשבע; ּבמּתן ויתחיל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָֹאחר,
ּבּבהֹונֹות, התחיל ּבּבהֹונֹות; לכּתחּלה ויתחיל אחר, ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָיביא
לכּתחּלה ויתחיל אחר, יביא - ׁשּיגמר קדם הּלג ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹונׁשּפ
ׁשּיּתן קדם הּלג, נׁשּפ ּכ ואחר הּבהֹונֹות, ּגמר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹּבּבהֹונֹות.
להביא צרי אינֹו - הּמּטהר ראׁש על ׁשּבכּפֹו הּׁשמן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאר
"והּנֹותר ׁשּנאמר: - מעּכבת אינּה הראׁש ׁשּמּתנת אחר; ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלג

הּׁשמן". "ּומּיתר ִֶֶֶֶֶֶַַּבּׁשמן",

.Âויחזר ׁשמן, הּלג ימּלא - הּדם למּתן הּׁשמן מּתן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹהקּדים
הּבהֹונֹות על הּׁשמן מּתן הקּדים הּדם; אחר הּׁשמן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָויּתן

ׁשבע הקדשים]למּתן קודש כנגד הּלג,[ההזיות ימּלא - ְְֵֶַַַַַֹ

"זאת ׁשּנאמר: ׁשבע, מּתן אחר הּבהֹונֹות על ויּתן ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַֹֹויחזר
הּסדר. על ּתֹורתֹו ּכל ׁשּתהיה הּמצרע", ּתֹורת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּתהיה

.Êלׁשמן ׁשּלא הּמּתנֹות ׁשבע זה]נתן מצורע לשם -[לא ְִֶֶַַַַָָָֹ
הּמצרע. והכׁשר הרצה, ְְְְַַָָֹֹֻֻלא

.Áאחר קרּבן צרי אׁשמֹו, ׁשהביא אחר ׁשּנתנּגע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמצרע
אׁשמֹו, והביא ונתנּגע, אׁשמֹו, הביא אם וכן ׁשנּיה; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלצרעת
נתנּגע, אם אבל ואחת. אחת ּכל על קרּבן צרי - ְְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָָָָונתנּגע
והביא ונתרּפא, ונתנּגע, וחזר צּפרים, והביא ְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָונתרּפא,

לכּלן. אחד קרּבן - ְְֳִִֶָָָָֻצּפרים

.Ë,והעני עׁשיר אֹו והעׁשיר, עני, קרּבן ׁשהביא ְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמצרע
היה אם האׁשם: אחר הֹול הּכל - קרּבנֹותיו ׁשּיקריב ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹקדם
היה ואם עׁשיר; קרּבן יׁשלים עׁשיר, האׁשם ׁשחיטת ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָָָּבׁשעת

עני. קרּבן יׁשלים ְְִִִַַָָָעני,

.Èאחת ּדם ונזרק קרּבנֹותיהן, ׁשּנתערבּו מצרעין ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשני
- המצרעים מן אחד מת ּכ ואחר ׁשּלהן, החּטאֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמּׁשּתי
אינֹו ּבהמה, חּטאת להביא החי? הּמצרע זה עֹוׂשה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּכיצד
מביאין ואין היא, חּטאתֹו ּדמּה ׁשּנזרק זֹו ׁשּמא - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָיכֹול
יכֹול אינֹו העֹוף, חּטאת ּולהביא הּספק; על ּבהמה ְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָחּטאת
יכּתב יעׂשה? וכיצד יצא. לא עני, קרּבן ׁשהביא ׁשעׁשיר -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
מּספק, העֹוף חּטאת ויביא עני, ונמצא לאחר, נכסיו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָּכל

ּבּקדׁשים. אֹוכל ונמצא ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּתאכל, ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַָָָֹולא

.‡Èוהיה עלי', זה מצרע ׁשל 'קרּבנֹו ׁשאמר: ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָֹעׁשיר
ׁשהרי עׁשיר, קרּבנֹות ידֹו על מביא זה הרי - עני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּמצרע
עלי', זה מצרע ׁשל 'קרּבנֹו ׁשאמר: ועני מּׂשגת. הּנֹודר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיד
עׁשיר, קרּבנֹות ידֹו על מביא זה הרי - עׁשיר הּמצרע ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוהיה

עׁשיר. ּבקרּבנֹות חּיב הּנּדר זה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָׁשהרי

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

שני יום
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מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹיׁש
ׁשּתהיה (ב) ימיר; ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹלא
הּקדׁשים יׁשּנה ׁשּלא (ג) המיר; אם קדׁש, ְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּתמּורה
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור לקדּׁשה. ְְְְִִִִִֵֵֵָָָֻֻמּקדּׁשה

א ּפרק ּתמּורה ¤¤¨§§¦הלכֹות

הּממיר‡. קודש]ּכל בבהמת חולין בהמת לֹוקה[החליף - ִֵֶַָ
ולא יחליפּנּו, "לא ׁשּנאמר: ׁשּימיר, ּובהמה ּבהמה ּכל ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹעל
הּׁשמּועה מּפי מעׂשה. עׂשה ׁשּלא ּפי על ואף אתֹו"; ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹימיר

רבינו] ממשה ׁשאין[מסורת תעׂשה לא מצות ׁשּכל ְְֲִֵֶֶֶַַָָֹלמדּו,
ּומקּלל ּוממיר, מּנׁשּבע, חּוץ - עליה לֹוקין אין מעׂשה, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבּה

ּבׁשם חברֹו ׁשּי[ה']את אפׁשר אי - אּלּו לאוין ׁשלׁשה היה; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
הּתמּורה, על לֹוקין ולּמה עליהן. ולֹוקין ּכלל, מעׂשה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבהן

נּתק ׁשּבּה לאו עליו]לעׂשה[סמוך]והרי לוקין ׁשהרי[ואין , ֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָ
ּקדׁש"? יהיה ּותמּורתֹו הּוא והיה ימיר... המר "ואם ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָֹנאמר:
ׁשּבּה לאו ׁשאין ועֹוד, לאוין; ּוׁשני עׂשה, ּבּה ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָמּפני
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ׁשל ּכּפֹו לתֹו ויֹוצק הּׁשמן, מּלג הּכהן נֹוטל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹהּבהֹונֹות,
וטֹובל יצא. עצמֹו, ּכף לתֹו יצק ואם הּׂשמאלית; ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָחברֹו
ּכנגד ּפעמים ׁשבע ּומּזה ׁשּבכּפֹו, ּבּׁשמן הימנית ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאצּבעֹו
ּבּׁשמן; אצּבע טבילת הּזיה, ּכל על - הּקדׁשים קדׁש ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבית
ּכׁשרֹות. - הּקדׁשים קדׁש ּבית ּכנגד ּכּון ולא הּזה, ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹואם
ּדם מקֹום על הּׁשמן מן ויּתן הּמצרע, אצל יבֹוא ּכ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹואחר
הּׁשמן מן והּנֹותר רגל; ּובהן יד ּובהן אזן ּבתנּו ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹהאׁשם,
ּכּפר. לא נתן, לא ואם הּמּטהר. ראׁש על יּתנּנּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּבכּפֹו,

לּכהנים. מתחּלק הּלג, ְְֲִִֵַַַָֹֹּוׁשאר

ּכהּנה,‚. לזכרי ּבעזרה אּלא נאכל אינֹו - הּלג ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻׁשירי
לאכל ואסּור לאׁשם. הּקׁש ׁשהרי קדׁשים; קדׁשי ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻּכׁשאר
ואם ּבהֹונֹות; ּומּתן ׁשבע מּתן מּמּנּו ׁשּיּתן עד הּׁשמן, ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹמּלג

זריקה. קדם קדׁשים ּכאֹוכל לֹוקה, - ְְִִֵֶֶַָָָָֹאכל

ה ּפרק ּכּפרה מחּסרי ¤¤¨¨©¥§ª§§¦הלכֹות

האמצעי‡. ּגדר זה אזן? ּתנּו הּוא הקשהאיזה [הבשר ְְִֵֵֶֶֶֶָָָֹ
האוזן] הּבהֹונֹותשבפנים צּדי על נתן הציפורן]. ,[בצידי ְִֵַַַָ

צּדיהן צּדי על נתן הציפורן]ּכׁשר; שכנגד ּבין[בצד ּפסּול. , ִִֵֵֵֵֶַַָָָ
מּלמעלה עצמֹו האׁשם ּדם על הּׁשמן הדםׁשּנתן ואין [כשר, ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּיּתןחוצץ] קדם הּדם נתקּנח אפּלּו - הּדם ּבצד ׁשּנתן ּבין ,ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּדם מקֹום "על ׁשּנאמר: הּבהֹונֹות, על הּׁשמן נֹותן - ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַהּׁשמן
אֹו ימנית, רגל ּבהן אֹו ימנית, יד ּבהן לֹו אין ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹהאׁשם".

עֹולמית. טהרה לֹו אין - ימנית אזן לֹו ְֳִִֵֵֶֶָָָָֹׁשאין

לׁשמֹו·. ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו מצרע עולה]אׁשם לשם אֹו[כגון , ְְְֲִֶֶַָָֹֹ
לּמזּבח, עֹולה זה הרי - ּבהֹונֹות ּגּבי על מּדמֹו נתן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
אחר אׁשם הּמצרע וצרי מצרע; אׁשם ּכנסּכי נסכים ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹוטעּון

ְְִַלהכׁשירֹו.

אחד[שחיטת]הקּדים‚. יהיה לא - לאׁשמֹו חּטאתֹו ְְֲִִִֶֶַַָָָֹ
ישחטוּבדמּה[מערבב]ממרס ובינתיים ייקרש, [שלא ְְֵָָָ
צּורתּההאשם] ּתעּבר אּלא בלינה], תיפסל או ,[תתעפש ְֶָָָָֻ

הּׂשרפה. לבית ְְְֵֵֵֵַָותצא

ולּגֹו„. הּיֹום, אׁשמֹו להביא לאדם השמן]יׁש אחר[לוג ְְְֲִֵַַַָָָָֻ
- אחר מצרע לאׁשם הּלג לׁשּנֹות רצה ואם ימים; ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָֹֹעׂשרה

יצק ׁשּלא עד הּלג חסר ּבּכלי. ׁשּקדׁש ּפי על אף [לכףמׁשּנה, ְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
ּכּתחּלה.הכהן] אחר יביא ׁשּיצק, מאחר חסר ימּלאּנּו; ,ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

.‰- הּלג ונׁשּפ להּזֹות, והתחיל לכּפֹו, הּׁשמן מן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹיצק
ׁשבע מּתן ּגמר ׁשּלא עד יביא[הזיות]אם - הּלג נׁשּפ ְִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹ

- הּלג ונׁשּפ ׁשבע מּתן ּגמר ׁשבע; ּבמּתן ויתחיל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָֹאחר,
ּבּבהֹונֹות, התחיל ּבּבהֹונֹות; לכּתחּלה ויתחיל אחר, ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָיביא
לכּתחּלה ויתחיל אחר, יביא - ׁשּיגמר קדם הּלג ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹונׁשּפ
ׁשּיּתן קדם הּלג, נׁשּפ ּכ ואחר הּבהֹונֹות, ּגמר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹּבּבהֹונֹות.
להביא צרי אינֹו - הּמּטהר ראׁש על ׁשּבכּפֹו הּׁשמן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאר
"והּנֹותר ׁשּנאמר: - מעּכבת אינּה הראׁש ׁשּמּתנת אחר; ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלג

הּׁשמן". "ּומּיתר ִֶֶֶֶֶֶַַּבּׁשמן",

.Âויחזר ׁשמן, הּלג ימּלא - הּדם למּתן הּׁשמן מּתן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹהקּדים
הּבהֹונֹות על הּׁשמן מּתן הקּדים הּדם; אחר הּׁשמן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָויּתן

ׁשבע הקדשים]למּתן קודש כנגד הּלג,[ההזיות ימּלא - ְְֵֶַַַַַֹ

"זאת ׁשּנאמר: ׁשבע, מּתן אחר הּבהֹונֹות על ויּתן ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַֹֹויחזר
הּסדר. על ּתֹורתֹו ּכל ׁשּתהיה הּמצרע", ּתֹורת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּתהיה

.Êלׁשמן ׁשּלא הּמּתנֹות ׁשבע זה]נתן מצורע לשם -[לא ְִֶֶַַַַָָָֹ
הּמצרע. והכׁשר הרצה, ְְְְַַָָֹֹֻֻלא

.Áאחר קרּבן צרי אׁשמֹו, ׁשהביא אחר ׁשּנתנּגע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמצרע
אׁשמֹו, והביא ונתנּגע, אׁשמֹו, הביא אם וכן ׁשנּיה; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלצרעת
נתנּגע, אם אבל ואחת. אחת ּכל על קרּבן צרי - ְְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָָָָונתנּגע
והביא ונתרּפא, ונתנּגע, וחזר צּפרים, והביא ְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָונתרּפא,

לכּלן. אחד קרּבן - ְְֳִִֶָָָָֻצּפרים

.Ë,והעני עׁשיר אֹו והעׁשיר, עני, קרּבן ׁשהביא ְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמצרע
היה אם האׁשם: אחר הֹול הּכל - קרּבנֹותיו ׁשּיקריב ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹקדם
היה ואם עׁשיר; קרּבן יׁשלים עׁשיר, האׁשם ׁשחיטת ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָָָּבׁשעת

עני. קרּבן יׁשלים ְְִִִַַָָָעני,

.Èאחת ּדם ונזרק קרּבנֹותיהן, ׁשּנתערבּו מצרעין ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשני
- המצרעים מן אחד מת ּכ ואחר ׁשּלהן, החּטאֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמּׁשּתי
אינֹו ּבהמה, חּטאת להביא החי? הּמצרע זה עֹוׂשה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּכיצד
מביאין ואין היא, חּטאתֹו ּדמּה ׁשּנזרק זֹו ׁשּמא - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָיכֹול
יכֹול אינֹו העֹוף, חּטאת ּולהביא הּספק; על ּבהמה ְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָחּטאת
יכּתב יעׂשה? וכיצד יצא. לא עני, קרּבן ׁשהביא ׁשעׁשיר -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
מּספק, העֹוף חּטאת ויביא עני, ונמצא לאחר, נכסיו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָּכל

ּבּקדׁשים. אֹוכל ונמצא ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּתאכל, ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַָָָֹולא

.‡Èוהיה עלי', זה מצרע ׁשל 'קרּבנֹו ׁשאמר: ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָֹעׁשיר
ׁשהרי עׁשיר, קרּבנֹות ידֹו על מביא זה הרי - עני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּמצרע
עלי', זה מצרע ׁשל 'קרּבנֹו ׁשאמר: ועני מּׂשגת. הּנֹודר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיד
עׁשיר, קרּבנֹות ידֹו על מביא זה הרי - עׁשיר הּמצרע ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוהיה

עׁשיר. ּבקרּבנֹות חּיב הּנּדר זה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָׁשהרי

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

שני יום
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מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹיׁש
ׁשּתהיה (ב) ימיר; ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹלא
הּקדׁשים יׁשּנה ׁשּלא (ג) המיר; אם קדׁש, ְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּתמּורה
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור לקדּׁשה. ְְְְִִִִִֵֵֵָָָֻֻמּקדּׁשה

א ּפרק ּתמּורה ¤¤¨§§¦הלכֹות

הּממיר‡. קודש]ּכל בבהמת חולין בהמת לֹוקה[החליף - ִֵֶַָ
ולא יחליפּנּו, "לא ׁשּנאמר: ׁשּימיר, ּובהמה ּבהמה ּכל ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹעל
הּׁשמּועה מּפי מעׂשה. עׂשה ׁשּלא ּפי על ואף אתֹו"; ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹימיר

רבינו] ממשה ׁשאין[מסורת תעׂשה לא מצות ׁשּכל ְְֲִֵֶֶֶַַָָֹלמדּו,
ּומקּלל ּוממיר, מּנׁשּבע, חּוץ - עליה לֹוקין אין מעׂשה, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבּה

ּבׁשם חברֹו ׁשּי[ה']את אפׁשר אי - אּלּו לאוין ׁשלׁשה היה; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
הּתמּורה, על לֹוקין ולּמה עליהן. ולֹוקין ּכלל, מעׂשה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבהן

נּתק ׁשּבּה לאו עליו]לעׂשה[סמוך]והרי לוקין ׁשהרי[ואין , ֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָ
ּקדׁש"? יהיה ּותמּורתֹו הּוא והיה ימיר... המר "ואם ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָֹנאמר:
ׁשּבּה לאו ׁשאין ועֹוד, לאוין; ּוׁשני עׂשה, ּבּה ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָמּפני
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לעׂשה המקרים]ׁשוה עֹוׂשין[הכל אין והּׁשּתפין ׁשהּצּבּור , ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
ימירּו. ׁשּלא מזהרין ׁשהן ּפי על אף - המירּו אם ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻּתמּורה,
קדׁש, הּתמּורה הרי - ׁשהמיר ׁשהּיחיד אֹומר, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹנמצאת

ּבׁשּבת המיר בשבת]ואפּלּו מקדישים שאין ולֹוקה[למרות ; ְְֲִִֵֶַַָ
ּבקרּבן ׁשהמיר מי אֹו ׁשהמיר, הּׁשּתפין מן ואחד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻארּבעים.
זה הרי ׁשּתפּות, ּבהם לֹו ויׁש הֹואיל - הּצּבּור ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻמּקרּבנֹות

קדׁש. הּתמּורה ואין ְְֵֶֶַָֹלֹוקה;

עֹוׂשה·. זה הרי - ּבׁשגגה ׁשהמיר אֹו ּבזדֹון הּממיר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד
קדוש]ּתמּורה נהיה החולין שגם הּמתּכּון[- ּכיצד? ולֹוקה. , ְְְִֵֵֶַַַָ

זֹו 'הרי ואמר: לי', ׁשּיׁש עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָלֹומר:
אם אבל ולֹוקה. ּתמּורה, זֹו הרי - לי' ׁשּיׁש ׁשלמים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָּתמּורת
זה לבית 'אּכנס ׁשאמר: אֹו והמיר, להמיר, ׁשּמּתר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּדּמה

מּדעּתי' מּדעּתֹו[במזיד]ואמיר ׁשּלא והמיר וׁשכח ונכנס , ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
עליה. לֹוקה ואינֹו ּתמּורה, זֹו הרי -ְְֲֵֵֶֶָָָ

ּבהמּתֹו‚. ממיר אדם תמורה]אין דיני חלים לא ּבקרּבן[- ְְְְִֵֵֶָָָָ
להמיר הרֹוצה 'ּכל הּקרּבן: ּבעל אמר ואם ׁשּלֹו; ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאינֹו
קרּבנֹו המיר ּבּה. ממיר זה הרי - וימיר' יבֹוא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּבבהמּתי
מקּדיׁש אדם ׁשאין ּתמּורה; אינּה - ׁשּלֹו ׁשאינּה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבבהמה

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ֵֶֶָָּדבר

הּמקּדיׁש.„. לא אבל ּתמּורה, ׁשעֹוׂשה הּוא - ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹהּמתּכּפר
ׁשהקּדיׁש ּכגֹון חברֹו, ּבּה ׁשּיתּכּפר ּבהמה הקּדיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכיצד?
הּוא הּנזיר, אֹותֹו - הּנזיר ּפלֹוני ּבהם ׁשּיתּכּפר נזיר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָקרּבנֹות
ׁשּלֹו. ׁשאינן לפי ׁשהקּדיׁש, זה לא אבל ּתמּורה; ּבהן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשעֹוׂשה

זֹו‰. הרי - ומת ּבניו, לׁשני ּבהמה הּניח ממיר. ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָהּיֹורׁש
והּׁשּתפין ׁשּתפין, ּבּה הן ׁשהרי ּבּה, ממירין ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻקרבה;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורה, עֹוׂשין ְְְִֵֵֶַָאין

.Âמּדברי אבל הּתֹורה; מן ּתמּורה, עֹוׂשין ּגֹוים קדׁשי ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָאין
ּבהמה הּגֹוי הקּדיׁש ּתמּורה. זֹו הרי ׁשהמיר, ׁשהּגֹוי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָסֹופרים,
ּתמּורה. ספק זֹו הרי - הּגֹוי ּבּה והמיר יׂשראל, ּבּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָׁשּיתּכּפר

.Ê.ּתמּורה עֹוׂשין המירּו, אם - נׁשים ואחד אנׁשים ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָאחד

.Áנדרים לעֹונת ׁשהּגיע י"ב]קטן ּפי[בן על אף - ׁשהמיר ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
עֹוׂשה. אינֹו אֹו ּתמּורה עֹוׂשה אם ספק ּבֹו יׁש לֹוקה, ְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָׁשאינֹו

.Ëּובאׁשם ּבחּטאת ממירין הּכהנים [שקיבלואין ְְְֲִִִֵַַָָָֹ
ׁשּלהןלהקריב] ׁשהן ּפי על ׁשאף לאכילה]- זֹוכין[- אין , ִִֵֵֶֶֶֶַַָ

ואין הּדם. ׁשּיּזרק עד ּבּבׂשר, להן ׁשאין מחּיים; ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבהן
ּבֹו זֹוכה ׁשהּוא ּפי על ׁשאף - ּבּבכֹור ממירין ְְֲִִִִֶֶֶַַַַֹהּכהנים

ּבֹו זֹוכה אינֹו יׂשראלמחּיים, ּבבית ּתחּלתֹו, ׁשהרי מּתחּלה; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּבביתם ׁשהּוא זמן ּכל ּבּבכֹור ׁשהמירּו הּבעלים אבל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהּוא.
לא לֹו, ׁשּנֹולד ּבּבכֹור ׁשהמיר ּכהן וכן ּתמּורה; עֹוׂשין -ְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ

ּתמּורה. זֹו הרי - מּיׂשראל ׁשּלקח ְְְֲִִֵֵֶַַָָָּבּבכֹור

.Èּגדֹול ּכהן ׁשל כיפור]אילֹו ביום עֹוׂשה[שמקריבו ֵֵֶֶָֹ
ׁשהּוא ּפי על אף ּתמּורה, עֹוׂשה אינֹו ּפרֹו אבל ְְֲִֵֶֶַַָָָָּתמּורה;
הן הרי ּבֹו, מתּכּפרין הּכהנים ואחיו הֹואיל - ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹמּׁשּלֹו

ּבֹו. ְִָֻּכׁשּתפין

.‡Èנאמר ׁשּלא ּתמּורה, עֹוׂשין אינן - והּמנחֹות ְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹהעֹופֹות
"ּבהמה". ְֵֶָָאּלא

.·Èהּבית ּבדק ודמיהםקרּבנֹות שימכרו מנת על [שנתרמו ְְִֶֶַַָ
המקדש] להחזקת ׁשּנאמריהיו ּתמּורה, עֹוׂשין אינן -ְֱִֵֶֶַָָ

והלא ימירּנּו". ולא לרע, טֹוב ּבין יבּקר "לא ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹּבּמעׂשר:
על ללּמד יצא? ולּמה היה, הּקדׁשים ּכל ּבכלל ְְְֲֳִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהּמעׂשר

הקרבנות]הּכלל יצאּו[לשאר - יחיד קרּבן ּמעׂשר מה : ְְְֲִֵַַַַָָָָ
יצאּו - מזּבח קרּבן ּמעׂשר מה הּׁשּתפין. וכן צּבּור, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻקרּבנֹות
ּדגן, למעׂשר הּקׁש ּבהמה ּמעׂשר מה הּבית. ּבדק ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻקדׁשי
קרּבנֹות יצאּו - ּגֹוים ולא יׂשראל אּלא ּבֹו חּיבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשאין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורה, עֹוׂשין ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶַָּגֹוים,

.‚È- ּתמּורה עֹוׂשה אינּה קבּוע, מּום ּבעלת ְְֲִֵַַַַַָָָָהּמקּדיׁש
קדּׁשת אּלא ואינּה ּגמּור, קּדּוׁש ּגּופּה נתקּדׁש ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻמּפני
ׁשהקּדיׁש אֹו עֹובר, מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָּדמים;

נֹולד ּכ ואחר זֹו[נהיה]ּתמימה הרי - קבּוע מּום לּה ְְֲִֵַַַַָָָָ
ּתמּורה. ְָָעֹוׂשה

.„È,ּבתמים מּום ּבעל אֹו מּום, ּבבעל ּתמים הּממיר ְְִִִֵֶַַַַַָָָאחד
אֹו ּבעּזים, ּכבׂשים אֹו ּבבקר, צאן אֹו ּבצאן, ּבקר ׁשהמיר ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹאֹו
אֹו ּבנקבֹות, זכרים אֹו ּבזכרים, נקבֹות אֹו ּבכבׂשים, ְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָעּזים
ּבזה ּבין אחת, ּבבת ּבין ּבאחד, מאה אֹו ּבמאה, אחד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהמיר
ׁשהמיר. הּבהמֹות ּכמנין ולֹוקה ּתמּורה, אּלּו הרי - זה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָאחר

.ÂËההקּדׁש ּבהמת ולד ולא ּתמּורה, עֹוׂשה הּתמּורה ְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָֹאין
"הּוא", - ּותמּורתֹו" הּוא "והיה ׁשּנאמר: ּתמּורה, ְְְֱֶֶֶַָָָָעֹוׂשה
הּממיר אבל ּתמּורתֹו. ּתמּורת ולא "ּותמּורתֹו", ולדֹו; ְְְְְְֲִֵַַָָָָֹֹולא
ּכּלן אלף, אפּלּו - והמיר וחזר ּבּה, והמיר וחזר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּבבהמה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ואחד, אחד ּכל על ולֹוקה ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָּתמּורה;

.ÊËׁשלמים ולא ּבׁשלמים, עּברים אֹו אברים ממירין ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵָָֹֻאין
ּתחת 'ידּה, אֹו זֹו', ּבהמה ׁשל 'רגלּה האֹומר: ּכיצד? ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהן.
אינּה - זֹו' עֹולה ּתחת זֹו ּבהמה 'עּבר ׁשאמר: אֹו זֹו', ְֵֵֶַַַַָָָָָֻעֹולה
ׁשל 'רגלּה אֹו ידּה' ּתחת זֹו 'ּבהמה האֹומר: וכן ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָּתמּורה.
זֹו' חּטאת ׁשל עּברּה ּתחת זֹו 'ּבהמה ׁשאמר: אֹו זֹו', ְֵֶֶַַַַָָָָָָֻעֹולה

ּתמּורה. אינּה -ְֵָָ

.ÊÈּבכלאים וכבשה]הּממיר מגדי ּבטרפה[נולד אֹו [חולה, ְְְִִִִֵֵַַָ
הממית] ּדפןבחולי ויֹוצא קיסרי], בניתוח אֹו[נולד , ְֵֶֹ

ניכר]ּבטמטּום מינו ואין זכרואנּדרּגינס[סתום סימני בו [יש ְְְְְִַַַֻ
ׁשהמירונקבה] ּכמֹו זה והרי עליהן, חלה הּקדּׁשה אין -ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

ל ּבחמֹור, אֹו אינֹוּבגמל ּולפיכ קרּבן; ּבמינן ׁשאין פי ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ
קרּבן; ּבמינֹו יׁש מּום, ּבעל מּום? לבעל אּלּו ּבין מה ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָלֹוקה.

קרּבן. ּבמינן אין ְְִֵֵָָָאּלּו,

.ÁÈאשה]הרֹובע על שבא עליהוהּנרּבע[שור שבא [בהמה ְְִֵַַָָ
ּבהן.אדם] ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתמּורה; ועֹוׂשין מּום, ּכבעל הן הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

.ËÈחל וחציּה קדׁש ׁשחציּה ואחדּבהמה שותפים של [כגון ְְְְֵֶֶֶֶָָָֹֹ
חלקו] ּתמּורה.הקדיש נעׂשית ולא ּתמּורה, עֹוׂשה לא -ְְְֲֵַָָָֹֹ

.Îׁשּימּותּו ׁשּדינן החּטאֹות הקרבן]ּכל בעלי שמתו ,[כגון ִֶֶַַָָָָ
ׁשּיּפל עד ׁשּתרעה ׁשּדינּה חּטאת וכל ּתמּורה; עֹוׂשין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאינן

ּתמּורה. עֹוׂשה ותּמכר, מּום ְְִֵָָָָּבּה

.‡Î- לאׁשמֹו אֹו לעֹולתֹו אֹו לפסחֹו נקבה ְְְְְֲִִֵַַַָָָהּמפריׁש
הֹואיל לּקרב; ראּויין ׁשאינן ּפי על ואף ּתמּורה, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָעֹוׂשה
לקדּׁשת ירדּו - ּתמימין הן והרי ּדמים, לקדּׁשת ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֻֻוירדּו
ׁשהפריׁש ונׂשיא לחּטאתֹו, ׂשעיר הּמפריׁש אבל ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָהּגּוף.

לחּטאתֹו ּפרה ׁשהפריׁש ּגדֹול וכהן לחּטאתֹו, [שכלׂשעירה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ
להם] הראוי קרבן הפרישו לא ּתמּורה;אלו עֹוׂשין אינן -ְִֵָָ
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קדּׁשת ואפּלּו ּכלל, נתקּדׁשה לא - ּבחּטאת המׁשּנה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֻׁשּכל
הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻּדמים,
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חּלין‡. ּבהמת על הּקרּבן ּבעל ׁשּיאמר היא - ְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּתמּורה
ואין זֹו'; חליפת זֹו 'הרי אֹו זֹו', ּתחת זֹו 'הרי לֹו: ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַׁשּיׁש
'ּתחת אֹו זֹו', חּטאת ּתחת זֹו 'הרי אמר: אם לֹומר, ֲִִֵַַַַַַַָָָצרי
ּתחת זֹו 'הרי אמר: אם וכן ּתמּורה. ׁשהיא - זֹו' ְְֲִִֵֵֶַַַָָָעֹולה
לי ׁשּיׁש עֹולה 'ּתחת אֹו הּבית', ּבתֹו לי ׁשּיׁש ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָחּטאת
אם אבל לֹו. ׁשּיׁש והּוא ּתמּורה; זֹו הרי - ּפלֹוני' ְְְְֲֲִִֵֵֶָָָּבמקֹום
ּתחת זֹו 'הרי אֹו עֹולה', ּתחת זֹו 'הרי חּלין: ּבהמת על ֱֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָֻאמר
מחּללת זֹו 'הרי אמר: אם וכן ּכלּום; אמר לא - ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֻחּטאת'

ּתמּורה. אינּה זֹו', ְֵַָָעל

ׁשּנפל·. הקּדׁש ואחת חּלין אחת ּבהמֹות, ׁשּתי לפניו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהיּו
ּתחת זֹו 'הרי ואמר: חּלין ּבהמת על ידֹו הּניח מּום, ְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָֻּבּה
הקּדׁש ּבהמת על ידֹו הּניח ולֹוקה; ּתמּורה, זֹו הרי - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָזֹו'
החּלין, ּבהמת על חּללּה זה הרי - זֹו' ּתחת זֹו 'הרי ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻואמר:
הּבהמה. ּבזֹו מּום ּבעלת ּכפֹודה אּלא ּתמּורה זֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָואין

ּבעלת‚. מהן ואחת מזּבח, קדׁשי ּבהמֹות ׁשלׁש לפניו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהיּו
ּתמימֹות ּבהמֹות וׁשלׁש לפדיֹון, עֹומדת היא ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָֹמּום
החּלין מן ׁשּתים הרי - אּלּו' ּתחת אּלּו 'הרי ואמר: ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֻֻחּלין,
עליהן ולֹוקה ּתמּורה, ּותמּורתן הּתמימֹות, ׁשּתים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּתחת
מּום ּבעלת ּתחת היא - הּׁשליׁשית והּבהמה ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָׁשּתים.
ׁשּכיון ּבּה; להמיר ולא נתּכּון ּולחּללּה עליה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּנתחּללה
והּוא הּתר, ודר הּתמּורה, והיא אּסּור, ּדר לפניו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּיׁש
ועֹוׂשה ההּתר מּניח אדם ׁשאין היא, חזקה - ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחּלּול
אמר: אם וכן מלקּיֹות. ׁשלׁש לֹוקה אינֹו ּולפיכ ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻהאּסּור;
מהן ואחת אּלּו', ּבהמֹות עׂשר ּתחת אּלּו ּבהמֹות ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ'עׂשר
ׁשהּבהמה מלקּיֹות; ּתׁשע אּלא לֹוקה אינֹו - מּום ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻּבעלת
ּפי על ׁשאף ּבּה; להמיר ולא נתּכּון, לחּללּה - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהעׂשירית
אינֹו הּתר, ּדר ׁשם ויׁש הֹואיל הרּבה, ּבמלקּיֹות זה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻֻׁשהחזק

ו ההּתר, ּדבר הקּדׁש,מּניח ׁשל ּבהמֹות ׁשּתי האּסּור. עֹוׂשה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
מהן ואחת חּלין, ׁשל ּבהמֹות ּוׁשּתי מּום, ּבעלת מהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֻואחת
הּתמימה הרי - אּלּו' ּתחת אּלּו 'הרי ואמר: מּום, ְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַַַָָּבעלת
על מחּללת הּמּום ּובעלת אחת, ולֹוקה הּתמימה, ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָֻּתמּורת

האּסּור. ועֹוׂשה ההּתר, מּניח ׁשאינֹו הּמּום; ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבעלת

ּדבריו„. - ּוׁשלמים' עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי ְְְֲִֵֵַָָָָָהאֹומר:
ּובחצי עֹולה, ּתמּורת ּדמיה ּבחצי ויביא ותּמכר, ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָקּימין,
ּותמּורת עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי אמר: ׁשלמים. ּתמּורת ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָּדמיה
לא ואם קּימין; ּדבריו מּתחּלה, נתּכּון לכ אם - ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָֹׁשלמים'
'ּותמּורת ואמר: וחזר עֹולה, לתמּורת אּלא ּבּתחּלה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָנתּכּון
ּתֹופׂשין אין - ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזר ּפי על אף - ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשלמים'

ּבלבד. עֹולה ּתמּורת היא והרי ראׁשֹון, לׁשֹון ְְֲִִִֵֶַַַָָָאּלא
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ּתקרב‡. העֹולה, ּתמּורת לּקרב? הּתמּורה ּדין ְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכיצד
ּתרעה - מּום ּבעלת אֹו נקבה, ּתמּורתּה היתה ואם ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָעֹולה;
עֹולה. ּבדמיה ויביא ותּמכר, מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּנקבה

הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתמּות החּטאת, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻּתמּורת
ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - האׁשם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹּתמּורת
טעּונה - ּדבר לכל ּכׁשלמים הּׁשלמים, ּתמּורת ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָלנדבה.

השחיטה]סמיכה לפני ידים חזה[סמיכת ּותנּופת ּונסכים, , ְְְִִֶַָָָ
לחם טעּונה ׁשאינּה אּלא ּכתֹודה, הּתֹודה, ּתמּורת ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָוׁשֹוק.

התודה] עם ּפסּולי[שמביאים ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְִֵֵֶַ
יֹום חצֹות קדם ּבֹו המיר אם - הּפסח ּתמּורת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֻהּמקּדׁשין.
ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה, ּתמּורתֹו אין עׂשר, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹארּבעה
חצֹות, אחר ּבֹו המיר ואם ׁשלמים; ּבדמיה ויביא מּום, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּבּה
הּבכֹור ּתמּורת ׁשלמים. ּתקרב עצמּה הּתמּורה ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָהרי
"לה' ּבּבכֹור: ׁשּנאמר לעֹולם, קרבין אינן - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמעׂשר

הּׁשמּועה מּפי רבינו]הּוא"; ממשה הּוא[מסורת למדּו, ְְִִַָָ
ּתמּורתן ּכּבכֹור. הּמעׂשר, ודין קרבה; ּתמּורתֹו ואין ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָקרב,

ותאכל. מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ְְִִֵֵֶֶַָָֹּתרעה

לּבעלים.·. הּמעׂשר, ּותמּורת לּכהנים; הּבכֹור, ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָֹּתמּורת
ּכמֹו מּום, ּבהן ׁשּנפל ּומעׂשר ּבכֹור ּפֹודין ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּוכׁשם
ּתמּורתן. ּפֹודין אין ּכ - מזּבח אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו

ׁשלמים,‚. וחציּה עֹולה חציּה ׁשהקּדיׁשּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָּבהמה
מּפני קרבה ׁשאינּה הקּדׁש ּבהמת ּכל וכן ּכמֹוה; ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּתמּורתּה
זֹו ּבהמה 'חצי אמר: ּכמֹוה. ּתמּורתּה הרי הּקדּׁשה, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻּתחּלת
עֹולה 'חציּה עֹולה; ּתקרב זֹו הרי עֹולה', וחציּה ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָּתמּורה
מעׂשר' וחציּה ּתמּורה 'חציּה עֹולה; ּתקרב מעׂשר', ְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוחציּה

קרבה. ואינּה ספק, זֹו הרי -ְְֲֵֵֵֵָָָ

ּתמימה,„. לֹומר צרי ואין עֹובר, מּום ּבעלת ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּמקּדיׁש
אחר ּבּה והמיר ונפּדית, קבּוע מּום ּבּה נֹולד ּכ ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָואחר

חולין]ׁשּנפּדית זֹו[בבהמת הרי ואינּה[החולין]- ּתמּורה. ְְְֲִֵֵֵֶָָ
קרבה, אינּה ׁשּתמּות; עד מּניחּה אּלא נפּדית, ואינּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָקרבה

ּדחּויה קדּׁשה מּכח ׁשּבאה כבר]מּפני נפדתה ;[שהראשונה ְְְִִֵֶַָָָָֹֻ
ּפדיֹונּה לתּפׂש קדּׁשתּה ּבכח ׁשאין נפּדית, אתואינּה [לקדש ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹֻ

.המעות]

מ‰. ּבעלי ׁשהיּו הּתמּורֹות -ּכל מּתחּלתן קבּועין ּומין ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ
ׁשּיהיּו ּכדי ּדבר, לכל לחּלין יֹוצאין ואינן יּפדּו; אּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻהרי
חלה ׁשהּקדּׁשה - ּפדיֹונן אחר ועבֹודה ּבגּזה ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָֻֻמּתרין
- ּבטֹוב" רע "אֹו ׁשּנאמר: קבּוע, מּום ּבעלת על ְְֱֲִֶֶַַַַַַָָּבתמּורה
ראּוי ׁשאינֹו ּבֹו וכּיֹוצא מּום ּבעל הּוא ּכאן, האמּור ְְֵֵֶַַַַָָָָו"רע"

ּקדׁש". "יהיה ּבֹו: ּכתּוב כן ּפי על ואף ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹלקרּבן,

.Âּבזבחים ׁשּנתערבה מן[שלמים]עֹולה ּבאחד והמיר , ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ
ּתמּורת 'אם ואֹומר: אחרת, ּבהמה מביא זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּתערבת
ׁשלמים ּתמּורת ואם ׁשלמים; זֹו ּבהמה הרי זֹו, היא ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָעֹולה
עם ׁשהביא ּבהמה ונמצאת עֹולה'; זֹו ּבהמה הרי זֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָהיא

ּבזה זה ׁשּנתערבּו ּוׁשלמים ּכעֹולה עדהּתמּורה, [ותרעה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָ
מום] בה ידּועשיפול ואין מּׁשּתיהן, ּבאחת והמיר חזר .ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

זבח מביא - המיר מהן חולין]ּבאיזה מּתֹו[בהמת אחר ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַ
היא ּתמּורה ּתמּורת 'אם הּׁשנּיה: הּתמּורה על ואֹומר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָּביתֹו,
ׁשלמים אֹו עֹולה ּתמּורת ואם חּלין; ׁשהביא זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֻזֹו,
ׁשהביא זה והרי ׁשלמים'; אֹו עֹולה ׁשהביא זה הרי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהיא,
ּבזה. זה ׁשּנתערבּו ּותמּורה ּכזבח הּׁשנּיה, הּתמּורה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָעם
הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות הּתערבת ּדין ּבארנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֻּוכבר
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קדּׁשת ואפּלּו ּכלל, נתקּדׁשה לא - ּבחּטאת המׁשּנה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֻׁשּכל
הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻּדמים,
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חּלין‡. ּבהמת על הּקרּבן ּבעל ׁשּיאמר היא - ְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּתמּורה
ואין זֹו'; חליפת זֹו 'הרי אֹו זֹו', ּתחת זֹו 'הרי לֹו: ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַׁשּיׁש
'ּתחת אֹו זֹו', חּטאת ּתחת זֹו 'הרי אמר: אם לֹומר, ֲִִֵַַַַַַַָָָצרי
ּתחת זֹו 'הרי אמר: אם וכן ּתמּורה. ׁשהיא - זֹו' ְְֲִִֵֵֶַַַָָָעֹולה
לי ׁשּיׁש עֹולה 'ּתחת אֹו הּבית', ּבתֹו לי ׁשּיׁש ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָחּטאת
אם אבל לֹו. ׁשּיׁש והּוא ּתמּורה; זֹו הרי - ּפלֹוני' ְְְְֲֲִִֵֵֶָָָּבמקֹום
ּתחת זֹו 'הרי אֹו עֹולה', ּתחת זֹו 'הרי חּלין: ּבהמת על ֱֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָֻאמר
מחּללת זֹו 'הרי אמר: אם וכן ּכלּום; אמר לא - ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֻחּטאת'

ּתמּורה. אינּה זֹו', ְֵַָָעל

ׁשּנפל·. הקּדׁש ואחת חּלין אחת ּבהמֹות, ׁשּתי לפניו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהיּו
ּתחת זֹו 'הרי ואמר: חּלין ּבהמת על ידֹו הּניח מּום, ְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָֻּבּה
הקּדׁש ּבהמת על ידֹו הּניח ולֹוקה; ּתמּורה, זֹו הרי - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָזֹו'
החּלין, ּבהמת על חּללּה זה הרי - זֹו' ּתחת זֹו 'הרי ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻואמר:
הּבהמה. ּבזֹו מּום ּבעלת ּכפֹודה אּלא ּתמּורה זֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָואין

ּבעלת‚. מהן ואחת מזּבח, קדׁשי ּבהמֹות ׁשלׁש לפניו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהיּו
ּתמימֹות ּבהמֹות וׁשלׁש לפדיֹון, עֹומדת היא ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָֹמּום
החּלין מן ׁשּתים הרי - אּלּו' ּתחת אּלּו 'הרי ואמר: ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֻֻחּלין,
עליהן ולֹוקה ּתמּורה, ּותמּורתן הּתמימֹות, ׁשּתים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּתחת
מּום ּבעלת ּתחת היא - הּׁשליׁשית והּבהמה ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָׁשּתים.
ׁשּכיון ּבּה; להמיר ולא נתּכּון ּולחּללּה עליה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּנתחּללה
והּוא הּתר, ודר הּתמּורה, והיא אּסּור, ּדר לפניו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּיׁש
ועֹוׂשה ההּתר מּניח אדם ׁשאין היא, חזקה - ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחּלּול
אמר: אם וכן מלקּיֹות. ׁשלׁש לֹוקה אינֹו ּולפיכ ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻהאּסּור;
מהן ואחת אּלּו', ּבהמֹות עׂשר ּתחת אּלּו ּבהמֹות ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ'עׂשר
ׁשהּבהמה מלקּיֹות; ּתׁשע אּלא לֹוקה אינֹו - מּום ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻּבעלת
ּפי על ׁשאף ּבּה; להמיר ולא נתּכּון, לחּללּה - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהעׂשירית
אינֹו הּתר, ּדר ׁשם ויׁש הֹואיל הרּבה, ּבמלקּיֹות זה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻֻׁשהחזק

ו ההּתר, ּדבר הקּדׁש,מּניח ׁשל ּבהמֹות ׁשּתי האּסּור. עֹוׂשה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
מהן ואחת חּלין, ׁשל ּבהמֹות ּוׁשּתי מּום, ּבעלת מהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֻואחת
הּתמימה הרי - אּלּו' ּתחת אּלּו 'הרי ואמר: מּום, ְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַַַָָּבעלת
על מחּללת הּמּום ּובעלת אחת, ולֹוקה הּתמימה, ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָֻּתמּורת

האּסּור. ועֹוׂשה ההּתר, מּניח ׁשאינֹו הּמּום; ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבעלת

ּדבריו„. - ּוׁשלמים' עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי ְְְֲִֵֵַָָָָָהאֹומר:
ּובחצי עֹולה, ּתמּורת ּדמיה ּבחצי ויביא ותּמכר, ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָקּימין,
ּותמּורת עֹולה ּתמּורת זֹו 'הרי אמר: ׁשלמים. ּתמּורת ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָּדמיה
לא ואם קּימין; ּדבריו מּתחּלה, נתּכּון לכ אם - ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָֹׁשלמים'
'ּותמּורת ואמר: וחזר עֹולה, לתמּורת אּלא ּבּתחּלה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָנתּכּון
ּתֹופׂשין אין - ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזר ּפי על אף - ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָׁשלמים'

ּבלבד. עֹולה ּתמּורת היא והרי ראׁשֹון, לׁשֹון ְְֲִִִֵֶַַַָָָאּלא
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ּתקרב‡. העֹולה, ּתמּורת לּקרב? הּתמּורה ּדין ְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכיצד
ּתרעה - מּום ּבעלת אֹו נקבה, ּתמּורתּה היתה ואם ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָעֹולה;
עֹולה. ּבדמיה ויביא ותּמכר, מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּנקבה

הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתמּות החּטאת, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻּתמּורת
ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - האׁשם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹּתמּורת
טעּונה - ּדבר לכל ּכׁשלמים הּׁשלמים, ּתמּורת ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָלנדבה.

השחיטה]סמיכה לפני ידים חזה[סמיכת ּותנּופת ּונסכים, , ְְְִִֶַָָָ
לחם טעּונה ׁשאינּה אּלא ּכתֹודה, הּתֹודה, ּתמּורת ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָוׁשֹוק.

התודה] עם ּפסּולי[שמביאים ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְְִֵֵֶַ
יֹום חצֹות קדם ּבֹו המיר אם - הּפסח ּתמּורת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֻהּמקּדׁשין.
ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה, ּתמּורתֹו אין עׂשר, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹארּבעה
חצֹות, אחר ּבֹו המיר ואם ׁשלמים; ּבדמיה ויביא מּום, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּבּה
הּבכֹור ּתמּורת ׁשלמים. ּתקרב עצמּה הּתמּורה ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָהרי
"לה' ּבּבכֹור: ׁשּנאמר לעֹולם, קרבין אינן - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמעׂשר

הּׁשמּועה מּפי רבינו]הּוא"; ממשה הּוא[מסורת למדּו, ְְִִַָָ
ּתמּורתן ּכּבכֹור. הּמעׂשר, ודין קרבה; ּתמּורתֹו ואין ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָקרב,

ותאכל. מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ְְִִֵֵֶֶַָָֹּתרעה

לּבעלים.·. הּמעׂשר, ּותמּורת לּכהנים; הּבכֹור, ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָֹּתמּורת
ּכמֹו מּום, ּבהן ׁשּנפל ּומעׂשר ּבכֹור ּפֹודין ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּוכׁשם
ּתמּורתן. ּפֹודין אין ּכ - מזּבח אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו

ׁשלמים,‚. וחציּה עֹולה חציּה ׁשהקּדיׁשּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָּבהמה
מּפני קרבה ׁשאינּה הקּדׁש ּבהמת ּכל וכן ּכמֹוה; ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּתמּורתּה
זֹו ּבהמה 'חצי אמר: ּכמֹוה. ּתמּורתּה הרי הּקדּׁשה, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻּתחּלת
עֹולה 'חציּה עֹולה; ּתקרב זֹו הרי עֹולה', וחציּה ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָּתמּורה
מעׂשר' וחציּה ּתמּורה 'חציּה עֹולה; ּתקרב מעׂשר', ְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוחציּה

קרבה. ואינּה ספק, זֹו הרי -ְְֲֵֵֵֵָָָ

ּתמימה,„. לֹומר צרי ואין עֹובר, מּום ּבעלת ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָהּמקּדיׁש
אחר ּבּה והמיר ונפּדית, קבּוע מּום ּבּה נֹולד ּכ ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָואחר

חולין]ׁשּנפּדית זֹו[בבהמת הרי ואינּה[החולין]- ּתמּורה. ְְְֲִֵֵֵֶָָ
קרבה, אינּה ׁשּתמּות; עד מּניחּה אּלא נפּדית, ואינּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָקרבה

ּדחּויה קדּׁשה מּכח ׁשּבאה כבר]מּפני נפדתה ;[שהראשונה ְְְִִֵֶַָָָָֹֻ
ּפדיֹונּה לתּפׂש קדּׁשתּה ּבכח ׁשאין נפּדית, אתואינּה [לקדש ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹֻ

.המעות]

מ‰. ּבעלי ׁשהיּו הּתמּורֹות -ּכל מּתחּלתן קבּועין ּומין ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ
ׁשּיהיּו ּכדי ּדבר, לכל לחּלין יֹוצאין ואינן יּפדּו; אּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻהרי
חלה ׁשהּקדּׁשה - ּפדיֹונן אחר ועבֹודה ּבגּזה ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָֻֻמּתרין
- ּבטֹוב" רע "אֹו ׁשּנאמר: קבּוע, מּום ּבעלת על ְְֱֲִֶֶַַַַַַָָּבתמּורה
ראּוי ׁשאינֹו ּבֹו וכּיֹוצא מּום ּבעל הּוא ּכאן, האמּור ְְֵֵֶַַַַָָָָו"רע"

ּקדׁש". "יהיה ּבֹו: ּכתּוב כן ּפי על ואף ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹלקרּבן,

.Âּבזבחים ׁשּנתערבה מן[שלמים]עֹולה ּבאחד והמיר , ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ
ּתמּורת 'אם ואֹומר: אחרת, ּבהמה מביא זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּתערבת
ׁשלמים ּתמּורת ואם ׁשלמים; זֹו ּבהמה הרי זֹו, היא ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָעֹולה
עם ׁשהביא ּבהמה ונמצאת עֹולה'; זֹו ּבהמה הרי זֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָהיא

ּבזה זה ׁשּנתערבּו ּוׁשלמים ּכעֹולה עדהּתמּורה, [ותרעה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָ
מום] בה ידּועשיפול ואין מּׁשּתיהן, ּבאחת והמיר חזר .ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

זבח מביא - המיר מהן חולין]ּבאיזה מּתֹו[בהמת אחר ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַ
היא ּתמּורה ּתמּורת 'אם הּׁשנּיה: הּתמּורה על ואֹומר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָּביתֹו,
ׁשלמים אֹו עֹולה ּתמּורת ואם חּלין; ׁשהביא זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֻזֹו,
ׁשהביא זה והרי ׁשלמים'; אֹו עֹולה ׁשהביא זה הרי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהיא,
ּבזה. זה ׁשּנתערבּו ּותמּורה ּכזבח הּׁשנּיה, הּתמּורה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָעם
הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּבהלכֹות הּתערבת ּדין ּבארנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֻּוכבר
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.Êּבאחד והמיר ּבמעׂשר, אֹו ּבבכֹור ׁשּנתערבּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָׁשלמים
מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה אּלא יקרב; לא זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹמהן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכּמעׂשר, אֹו ּכּבכֹור ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָויאכל

שלישי יום
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ּתמּורת‡. ּוולד ׁשלמים, ולד הּקדׁשים? ולדֹות ּדין ְְְְְֳִִִֵַַַַַַָָּכיצד
ּדבר. לכל ּכׁשלמים עצמן והן ּכׁשלמים, אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָׁשלמים
ּכתֹודה, יקרבּו אּלּו הרי - ּתמּורתּה ּוולד הּתֹודה, ולד ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָוכן
עם אּלא לחם מביאין ׁשאין לחם; טעּונין ׁשאין ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָאּלא
על ולא עליו, - הּתֹודה" זבח "על ׁשּנאמר: עצמּה, ְְֱֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּתֹודה
ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתמּורתּה, על ולא ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹולדּה
- קרבים אינם ולדֹות, ולדי אבל עצמן; ּבולדֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָאמּורים?
עדרים מהן לגּדל אֹותן מׁשהה ׁשהּוא נּכר מעׂשיו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמּתֹו

יקריבם. ולא אֹותֹו קֹונסין ּולפיכ ְְְְֲִִִִֵַָָֹעדרים,

ּתמּורתּה.·. ולד לֹומר צרי ואין ימּות, - החּטאת ְְְְִֵַַַַַָָָָָולד

ּבּה‚ ּומצא החּטאת, את חי[בבטנה]הּׁשֹוחט ארּבעה ּבן ְֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבמעי הּקדׁשים, ׁשּולדי החּטאת; ּכבׂשר נאכל זה הרי -ְְְֱֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

קדֹוׁשים. הם ְִִֵָאּמן

הרי„. - העֹולם סֹוף עד ולדּה ּוולד העֹולה, ּתמּורת ְְְְֲֵַַַַָָָָָָולד
לעֹולתֹו נקבה הפריׁש עֹולה. יקרבּו עצמן והן ּכעֹולה, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָאּלּו

עולה] כדין זכר, -[ולא זכר ׁשּילדה ּפי על אף - וילדה ,ְְְִֶַַָָָָָָ
עֹולה. ּבדמיו ויביא מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְִִִֶֶַָָָָֹירעה

ירעּו‰. - העֹולם סֹוף עד ולדּה ּוולד האׁשם, ּתמּורת ְְְְְִַַַַָָָָָָָולד
ואם לנדבה; ּדמיהם ויּפלּו ויּמכרּו מּום, ּבהם ׁשּיּפל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹעד
עֹולה. יקרב עצמֹו הּולד אׁשמֹו, ׁשהקריב אחר זכר ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָילדה

לאׁשמֹו נקבה אשם]הפריׁש כדין זכר, ּתרעה[ולא - וילדה , ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ׁשניה ּבדמי ויביא ויּמכרּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ּובנּה םהיא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ּכבר לנדבה. ּדמיהן יּפלּו אׁשמֹו, הקריב ּכבר ואם ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָָאׁשמֹו;
'יּפלּו אֹומרין: ׁשאנּו מקֹום ׁשּכל הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבארנּו

לּׁשֹופרֹות הּמעֹות ׁשּיּתן הּוא - ׁשהיּו[קופות]לנדבה' ְִִֵֶֶַַָָָָָ
מקריבין ּדין ּובית ּבׁשקלים; הן ּכּמה ׁשּבארנּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבּמקּדׁש,
ואינן צּבּור, מּׁשל ונסּכיהן נדבה, עֹולֹות הּמעֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבאֹותן

סמיכה ידים]טעּונין 'הּוא[סמיכת ׁשּנאמר: מקֹום אבל . ְְֲִִֶַָָָֹ
טעּונה זֹו הרי - עֹולה' ּבדמיו 'יביא אֹו עֹולה', יקרב ְְְְֲִִֵַַָָָָָָעצמֹו

מּׁשּלֹו. ּונסכיה ְְִִֶֶָָָסמיכה,

.Âּתמּורת ּוולד הּמעׂשר, ּתמּורת ּוולד הּמעׂשר, ְְְְְֲֲֵֵַַַַַַַַַולד
לא אּלּו הרי - העֹולם סֹוף עד ולדֹותיהן ּוולדי ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּבכֹור,
ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹיקרבּו;
לּכהן; הּבכֹור, ּתמּורת ולדֹות מּום. ּבהן ׁשּנפל ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹּוכמעׂשר

לבעליו. ּותמּורתֹו, מעׂשר ְְְֲִֵַַָָָולדֹות

.Êאּמֹו היתה אם הּפסח: ּכתמּורת הּפסח, ּתמּורת ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָולד
ּדינּה היה ואם ׁשלמים; יקרב ולדּה ׁשלמים, ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָקרבה
ויביא נמּכר, ולדּה אף - ׁשלמים ּבדמיה ויביא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָׁשּתּמכר,
ׁשהפריׁשּה אֹו וילדה, לפסחֹו נקבה הפריׁש ׁשלמים. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָּבדמיו
ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ּוולדּה היא - ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻמעּברת
אֹו הּפסח, אחר עד זֹו נקבה נׁשארה ואם ּפסח; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבדמיהן

ּבהן ׁשּיּפל עד ּוולדּה היא ּתרעה - הּפסח אחר ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּילדה
ׁשלמים. ּבדמיהן ויביא ְְְִִִֵֶָָמּום,

.Áּדפן ּדר ׁשּיצאּו הּקדׁשים קיסרי]ולדֹות אֹו[בניתוח , ְְֳִֶֶֶֶַַָָֹ
טמטּום מינו]ׁשּילדּו ניכר ואין בוואנּדרּגינס[סתום [יש ְְְְְִֶַַַָֻ

ונקבה] זכר וכלאיםסימני וכשבה], מעז ּוטרפה[נולד [חולה, ְְְִִֵַָ
שממית] הראּויבחולי קרּבן ּבדמיהן ויביא יּפדּו, אּלּו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָ

זֹו. ׁשל ולד ּבדמי ְְִִֵֶָָָלהביא

.Ë,ּדבר לכל הּתמימה ּכולד הּוא הרי - מּום ּבעלת ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָולד
לֹו. ּכראּוי ְְִַָָויקרב

.Èׁשליה אֹו נפל ׁשהּפילּו בו]קדׁשים מונח שהעובר [כיס ְִִִִֵֶֶָָָ
ּבהניה. אסּורין הן והרי יּקברּו, -ְֲֲֲִִֵֵַַָָָ

.‡Èּבלא עֹובר לקדּׁשה, מּקדּׁשה הּקדׁשים את ְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻהמׁשּנה
ׁשּלא אתֹו", איׁש יקּדיׁש "לא ּבּבכֹור: ׁשּנאמר ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַֹֹֹתעׂשה,
ׁשאין הּקדׁשים, לׁשאר הּדין והּוא ׁשלמים; אֹו עֹולה ְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָיעׂשּנּו
מזּבח, קדׁשי אחד - אחרת לקדּׁשה מּקדּׁשה אֹותם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻמׁשּנין

לבדק הקּדיׁש אם ּכיצד? הּבית. ּבדק קדׁשי [החזקת]ואחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ואין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמזּבח; לבדק יׁשּנה לא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹההיכל,

זה. לאו על ִֶַָלֹוקין

.·Èהקּדׁש לּמזּבח להקּדיׁשֹו הּבכֹור, על מערימין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַּכיצד
יבּכר "אׁשר ׁשּנאמר: ׁשּיּולד, קדם ּבּבטן מקּדיׁשֹו ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֻאחר?
אּתה אי מּׁשּיבּכר, - אתֹו" איׁש יקּדיׁש לא ּבבהמה ְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֻלה'
לֹומר: לֹו יׁש לפיכ ּבּבטן. מקּדיׁשֹו אּתה אבל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָמקּדיׁשֹו;
עֹולה'; זֹו הרי זכר, הּוא אם זֹו, מבּכרת ׁשל ּׁשּבמעיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ'מה
אֹותֹו מפקיע ׁשאינֹו - ׁשלמים' 'זבחי לֹומר: יכֹול אינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאבל
ראׁשֹו: רב יציאת עם אמר ואם ּבֹו. להנֹות ּכדי ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹֻמּקדּׁשתֹו,

עֹול עֹולה.'יהיה ואינֹו ּבכֹור, זה הרי - ה' ְְְֲִֵֵֶֶָָ

.‚Èקדּׁשה עּברּה להקּדיׁש הקּדׁש ּבהמת על מערימין ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻֻואין
הּקדׁשים, ׁשּולדֹות - אּמֹו ּכקדּׁשת הּוא הרי אּלא ְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻאחרת,
מהם עּבר ּכל והרי ׁשּבארנּו; ּכמֹו קדֹוׁשים, הם אּמן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמּמעי
ׁשעֹוׂשה ּכדר ּבּבטן לׁשּנֹותֹו יכֹול ואינֹו אּמֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֻּבקדּׁשת
ּפי על אף ׁשּמתקּדׁש. הּוא ּביציאתֹו ׁשהּבכֹור, - ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּבּבכֹור
מעילה, ּבסֹוף ׁשּבארנּו ּכמֹו הן, ּגזרֹות הּתֹורה חּקי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשּכל
לֹו ּתן טעם, לֹו לּתן יכֹול ׁשאּתה וכל ּבהן; להתּבֹונן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָראּוי
הבין ׁשלמה ׁשהּמל הראׁשֹונים, חכמים אמרּו הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹטעם.
ׁשאמר ׁשּזה לי, יראה הּתֹורה. חּקי ּכל ׁשל הּטעמים ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻרב
ׁשאמר: ּכענין ּקדׁש", יהיה ּותמּורתֹו הּוא "והיה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּכתּוב:
ערּכ ּכסף חמיׁשית ויסף ּביתֹו, את יגאל הּמקּדיׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ"ואם
הרע יצרֹו ּוקצת האדם, מחׁשבת לסֹוף ּתֹורה ירדה ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָָָָעליו".
ממֹונֹו, על ולחּוס קנינֹו להרּבֹות נֹוטה אדם ׁשל ׁשּטבעֹו -ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָ
ויפּדה ונחם, ּבֹו ׁשחזר אפׁשר והקּדיׁש, ׁשּנדר ּפי על ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָואף
יֹוסיף לעצמֹו, ּפדה אם ּתֹורה: אמרה מּׁשויֹו; ְְְְְִִִַָָָָָָָּבפחֹות
ּבֹו; יחזר ׁשּמא הּגּוף, קדּׁשת ּבהמה הקּדיׁש אם וכן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻחמׁש.
ואם מּמּנה, ּבפחּותה יחליפּנה לפּדֹותּה, יכֹול ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוכיון
ּברע, הּיפה יחליף ּביפה, הרע להחליף רׁשּות לֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּתּתן
ׁשּלא ּבפניו הּכתּוב סתם ,לפיכ הּוא'. 'טֹוב ְְְִֶַַַָָָָָֹֹויאמר:
ּותמּורתֹו הּוא "והיה ואמר: החליף, אם ּוקנסֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָיחליף,
ּולתּקן יצרֹו את לכף ּכדי - הּדברים אּלּו וכל ּקדׁש". ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹיהיה

iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

מּגדֹול מרחֹוק עצֹות אּלא אינם הּתֹורה, ּדיני ורב ְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּדעֹותיו.
אֹומר: הּוא וכן הּמעׂשים; ּכל ּוליּׁשר הּדעֹות לתּקן ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהעצה,
קׁשט להֹודיע ודעת, ּבמעצֹות ׁשליׁשים ל כתבּתי ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָֹֹֹ"הלא

."לׁשלחי אמת אמרים להׁשיב אמת, ְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶָָֹאמרי

ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ּתׁשיעי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ּפסח, קרּבן הלכֹות וארּבעים: חמּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּפרקים
הלכֹות ּפרקים; ׁשלׁשה חגיגה, הלכֹות ּפרקים; ְְְְְֲֲִִִִִָָָָָָֹעׂשרה
עׂשר חמּׁשה ׁשגגֹות, הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה ְְְְְֲִִִָָָָָָּבכֹורֹות,
הלכֹות ּפרקים; חמּׁשה ּכּפרה, מחּסרי הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֻּפרקים;

ּפרקים. ארּבעה ְְְִַָָָָּתמּורה,
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- זֹו מצוה ּובאּור מת. טמאת ּדין והיא אחת, עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻמצות

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א ּפרק מת טמאת ¤¤¥©§ª§¦הלכֹות

ׁשבעה;‡. טמאת ּובאהל, ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהּמת
"הּנגע ׁשּנאמר: - ּבּתֹורה מפרׁשין ואהל, מּגע ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻוטמאת
"ּכל ונאמר: ימים", ׁשבעת וטמא - אדם נפׁש לכל ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבמת,
ימים". ׁשבעת יטמא ּבאהל, אׁשר וכל האהל אל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהּבא

הּׁשמּועה·. מּפי מּׂשא, רבינו]טמאת ממשה וקל[מסורת ; ְְְִִַַַַָָֻ
ערב טמאת ׁשהיא נבלה אם הּדברים: הערב]וחמר עד -] ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ

"והּנׂשא ׁשּנאמר: ּבמּׂשא, מטּמאה ּבאהל מטּמאה ְְְְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹואינּה
ׁשּמּגעּה ּנבלה ּומה ׁשּכן?! ּכל לא הּמת, - נבלתם" ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאת
טמאת ׁשּמּגעֹו הּמת אף - ערב טמאת מּׂשאּה ערב, ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻֻטמאת
מּדברי ּבמת מּׂשא טמאת אין ׁשבעה. טמאת מּׂשאֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻׁשבעה,
הּכתּוב מּמּנה ׁשּׁשתק לי, ויראה ּתֹורה. ּדין אּלא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָסֹופרים,

בפירוש] מלכותבה מאּסּור[- ׁשּׁשתק ּכדר -][לב, על וא ְִֵֶֶֶַָ
מאּסּור וׁשתק הּבת, ּבת אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשאסר לפי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּבת,
ּכ - ּבּׁשּולֹו אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשאסר לפי ּבחלב, ּבׂשר ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָאכילת
טמאת אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשּטּמא לפי ּבמת, מּׂשא מּטמאת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻׁשתק

מּׂשאֹו. ׁשּכן וכל ְֳֵֶַָָָאהלֹו,

ּבׁשאר‚. ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּגע ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻטמאת
ּבין עצמּה; ּבּטמאה ּבבׂשרֹו האדם ׁשּיּגע הּוא - ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהמטּמאים
זה הרי - ּבלׁשֹונֹו אפּלּו ּגּופֹו, ּבׁשאר אֹו ּברגלֹו, ּבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָּבידֹו,
נטמא; - ּבׁשּנֹו אֹו ּבצּפרנֹו נגע ׁשאם לי, יראה וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָטמא.
ּתחב אם אבל ּכּגּוף. הם הרי לּגּוף, מחּברים ׁשהם ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּכיון

ּבכֹוׁש טמאה מקל]אדם אדם[- ׁשל ּגרֹונֹו לתֹו והכניסּה , ְְְְְְִִֶָָָָָָֻ
האּׁשה מעי לתֹו ׁשהכניסּה אֹו ּבלׁשֹונֹו, נגעה ולא ְְְְְְִִִִִֶָָָָָָֹטהֹור,
מּׁשּום הּבֹולע נטמא לא - ּבבׂשרּה נגעה ולא ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹמּלמּטה,

נגיעה. אינּה ּפנים, ׁשּנגיעת נגע; לא ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹנֹוגע,

מּגע„. לענין הּבׂשר ּכעֹור הּוא הרי הּמּכה, ׁשעל ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָקרּום
ּוכׁשּות שער]טמאֹות. ּכיצד?[- הּבׂשר. ּכעֹור אינן קטן, ׁשל ְְְֵֵֶַַָָָָָֻ

נגעה ּכאּלּו נטמא, - מּכתֹו ּבקרּום טמאה ׁשּנגעה ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָֻמי
וכן נטמא. לא הּקטן, ּבׂשר ׁשעל הּדק ּבּׂשער נגעה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּבעֹורֹו;
מּכת ּבקרּום הּטהֹור ונגע מּכה, ּבֹו ׁשהיתה טמא ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָאדם
ּבּכׁשּות הּטהֹור ונגע טמא, קטן היה אם נטמא; - ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָהּטמא
הּטמאֹות. ּבׁשאר ּבין מת, ּבטמאת ּבין נטמא; לא - ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֻֻׁשּלֹו
על ׁשחֹוצצין מּדברים ּבהן וכּיֹוצא וטיט, צֹואה לכלּוכי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
להתטּמא. ולא לטּמא לא הּבׂשר, ּכעֹור אינם - ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹֹהּגּוף

הּכלים;‰. ּכ ּבטמאה, ּבנגיעתֹו מתטּמא ׁשאדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּכׁשם
- חרׂש מּכלי חּוץ ּבהן, הּטמאה ּבנגיעת מתטּמאין ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֻֻׁשּכּלן
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבלבד, מאוירֹו אּלא מתטּמא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו
ּבמּגע, אדם המטּמא ּכל ּבּטמאֹות: ּגדֹול ּכלל וזה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּכלים.
מטּמא אינֹו ּבמּגע, אדם מטּמא ׁשאינֹו וכל ּכלים; ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָמטּמא
הּטמאה) מאב אּלא טמאה מקּבלים וכלים אדם (ואין .ּכלים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻ

.Âּבׁשאר ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּׂשא ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻטמאת
על אף הּטמאה, האדם ׁשּיּׂשא הּוא - ּבמּׂשא המטּמאים ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֻּכל
ּונׂשאּה, - אבן לבינּה ּבינֹו היה אפּלּו ּבּה; נגע ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּפי
ׁשאר על אֹו ידֹו, על אֹו ראׁשֹו, על הּנֹוׂשא ואחד ְְְִֵֶַַַַָָָָֹנטמא.
והּניחּה אחר ׁשּנׂשאּה אֹו ּבעצמֹו, הּוא הּנֹוׂשא ואחד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּגּופֹו,

מּזה גבו]למעלה על מקֹום,[- מּכל עליו ונּׂשאת הֹואיל - ְְְִִִִֵֶַָָָָָ
ּבׂשערה, אֹו ּבחּוט, ּתלּויה הּטמאה היתה ואפּלּו ְְְְְְֲֲִִַַַָָָָָָֻנטמא.
זה הרי - ׁשהּוא ּכל הּטמאה והגּביּה ּבידֹו, החּוט ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻותלה

ונטמא. ְְִֵָנֹוׂשא,

.Êמזיז]מסיט ׁשּמטּמא[- ּדבר וכל הּוא; נֹוׂשא ּבכלל , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
על מּנחת ׁשהיא קֹורה ּכיצד? ּבהּסט. מטּמא ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻּבמּׂשא,
הּטהֹור ּובא ּבהן, וכּיֹוצא נבלה אֹו מת צּדּה ועל ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּכתל,
הּטמאה את ׁשהניד ּכיון - והנידֹו הּׁשני, הּקֹורה ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻלקצה
אם לֹומר, צרי ואין נֹוׂשא; מּׁשּום טמא הּׁשני, ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבּקצה
הּטמאה ׁשהגּביּה עד הארץ, ּכנגד הּׁשני הּקצה את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמׁש
וכל וזֹו וּדאי. נֹוׂשא ׁשּזה - הארץ על הּטמאה ׁשּגרר ְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻאֹו

מקֹום. ּבכל האמּורה הּסט טמאת היא ּבּה, ְְֲִֵֵֶַַָָָָָֻּכּיֹוצא

.Áהּסתרים ּבית ּבתֹו בגוף]הּנֹוׂשא מוסתרים -[מקומות ְְִֵֵַַָ
ׁשם הּנֹוׂשא נגיעה, ׁשם הּנגיעה ׁשאין ּפי על ׁשאף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטמא.
מעיו; ּבתֹו הּטמאה נבלעה ּכן אם אּלא הּוא, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻנֹוׂשא
נֹוׂשא. ולא נֹוגע לא אינֹו ּבטנֹו, לתֹו ׁשהּגיעה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּמאחר
מעיו. ּבתֹו ׁשהּטמאה ּפי על ואף טהר, - טבל ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻואם

.Ë.הּכלים לא ּבלבד, האדם אּלא ּבמּׂשא מתטּמא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאין
ּגּבי על זה ּכלים, עׂשרה ידֹו על מּנח ׁשהיה הרי ֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכיצד?
מּׁשּום טמא האדם - העליֹון ּבּכלי ּבּה וכּיֹוצא והּנבלה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָזה,
מּכלי חּוץ טהֹורים, ּכּלם ידיו ׁשעל והּכלים נבלה, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻנֹוׂשא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּטמאה. ּבֹו ׁשּנגעה ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻהעליֹון,

.Èּובין ּבלבד. ּבמת אּלא טמאֹות, ּבׁשאר אינּה - אהל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻֻטמאת
אֹו הּמת, על ׁשהאהילה מחט אפּלּו הּכלי, אֹו האדם ְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהאהיל
עם הּמת ׁשהיה אֹו הּכלי, על אֹו האדם על הּמת ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהאהיל
טמאים. אּלּו הרי - אחד אהל ּתחת הּכלים עם אֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאדם

.‡Èׁשּתטּמא הּוא - מקֹום ּבכל האמּורה אהל ְְְְֲֵֶֶַַָָָָֹֻוטמאת
מּׁשלׁשה ּבאחת הּכלים, את אֹו האדם את טמאה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻאֹותּה



�� iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

מּגדֹול מרחֹוק עצֹות אּלא אינם הּתֹורה, ּדיני ורב ְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּדעֹותיו.
אֹומר: הּוא וכן הּמעׂשים; ּכל ּוליּׁשר הּדעֹות לתּקן ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהעצה,
קׁשט להֹודיע ודעת, ּבמעצֹות ׁשליׁשים ל כתבּתי ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָֹֹֹ"הלא

."לׁשלחי אמת אמרים להׁשיב אמת, ְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶָָֹאמרי

ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ּתׁשיעי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ּפסח, קרּבן הלכֹות וארּבעים: חמּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּפרקים
הלכֹות ּפרקים; ׁשלׁשה חגיגה, הלכֹות ּפרקים; ְְְְְֲֲִִִִִָָָָָָֹעׂשרה
עׂשר חמּׁשה ׁשגגֹות, הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה ְְְְְֲִִִָָָָָָּבכֹורֹות,
הלכֹות ּפרקים; חמּׁשה ּכּפרה, מחּסרי הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֻּפרקים;

ּפרקים. ארּבעה ְְְִַָָָָּתמּורה,
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- זֹו מצוה ּובאּור מת. טמאת ּדין והיא אחת, עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻמצות

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים
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ׁשבעה;‡. טמאת ּובאהל, ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֻהּמת
"הּנגע ׁשּנאמר: - ּבּתֹורה מפרׁשין ואהל, מּגע ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻוטמאת
"ּכל ונאמר: ימים", ׁשבעת וטמא - אדם נפׁש לכל ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבמת,
ימים". ׁשבעת יטמא ּבאהל, אׁשר וכל האהל אל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהּבא

הּׁשמּועה·. מּפי מּׂשא, רבינו]טמאת ממשה וקל[מסורת ; ְְְִִַַַַָָֻ
ערב טמאת ׁשהיא נבלה אם הּדברים: הערב]וחמר עד -] ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ

"והּנׂשא ׁשּנאמר: ּבמּׂשא, מטּמאה ּבאהל מטּמאה ְְְְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹואינּה
ׁשּמּגעּה ּנבלה ּומה ׁשּכן?! ּכל לא הּמת, - נבלתם" ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאת
טמאת ׁשּמּגעֹו הּמת אף - ערב טמאת מּׂשאּה ערב, ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻֻטמאת
מּדברי ּבמת מּׂשא טמאת אין ׁשבעה. טמאת מּׂשאֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻׁשבעה,
הּכתּוב מּמּנה ׁשּׁשתק לי, ויראה ּתֹורה. ּדין אּלא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָסֹופרים,

בפירוש] מלכותבה מאּסּור[- ׁשּׁשתק ּכדר -][לב, על וא ְִֵֶֶֶַָ
מאּסּור וׁשתק הּבת, ּבת אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשאסר לפי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּבת,
ּכ - ּבּׁשּולֹו אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשאסר לפי ּבחלב, ּבׂשר ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָאכילת
טמאת אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשּטּמא לפי ּבמת, מּׂשא מּטמאת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻׁשתק

מּׂשאֹו. ׁשּכן וכל ְֳֵֶַָָָאהלֹו,

ּבׁשאר‚. ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּגע ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻטמאת
ּבין עצמּה; ּבּטמאה ּבבׂשרֹו האדם ׁשּיּגע הּוא - ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהמטּמאים
זה הרי - ּבלׁשֹונֹו אפּלּו ּגּופֹו, ּבׁשאר אֹו ּברגלֹו, ּבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָּבידֹו,
נטמא; - ּבׁשּנֹו אֹו ּבצּפרנֹו נגע ׁשאם לי, יראה וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָטמא.
ּתחב אם אבל ּכּגּוף. הם הרי לּגּוף, מחּברים ׁשהם ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּכיון

ּבכֹוׁש טמאה מקל]אדם אדם[- ׁשל ּגרֹונֹו לתֹו והכניסּה , ְְְְְְִִֶָָָָָָֻ
האּׁשה מעי לתֹו ׁשהכניסּה אֹו ּבלׁשֹונֹו, נגעה ולא ְְְְְְִִִִִֶָָָָָָֹטהֹור,
מּׁשּום הּבֹולע נטמא לא - ּבבׂשרּה נגעה ולא ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹמּלמּטה,

נגיעה. אינּה ּפנים, ׁשּנגיעת נגע; לא ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹנֹוגע,

מּגע„. לענין הּבׂשר ּכעֹור הּוא הרי הּמּכה, ׁשעל ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָקרּום
ּוכׁשּות שער]טמאֹות. ּכיצד?[- הּבׂשר. ּכעֹור אינן קטן, ׁשל ְְְֵֵֶַַָָָָָֻ

נגעה ּכאּלּו נטמא, - מּכתֹו ּבקרּום טמאה ׁשּנגעה ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָֻמי
וכן נטמא. לא הּקטן, ּבׂשר ׁשעל הּדק ּבּׂשער נגעה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּבעֹורֹו;
מּכת ּבקרּום הּטהֹור ונגע מּכה, ּבֹו ׁשהיתה טמא ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָאדם
ּבּכׁשּות הּטהֹור ונגע טמא, קטן היה אם נטמא; - ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָהּטמא
הּטמאֹות. ּבׁשאר ּבין מת, ּבטמאת ּבין נטמא; לא - ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֻֻׁשּלֹו
על ׁשחֹוצצין מּדברים ּבהן וכּיֹוצא וטיט, צֹואה לכלּוכי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
להתטּמא. ולא לטּמא לא הּבׂשר, ּכעֹור אינם - ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹֹהּגּוף

הּכלים;‰. ּכ ּבטמאה, ּבנגיעתֹו מתטּמא ׁשאדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּכׁשם
- חרׂש מּכלי חּוץ ּבהן, הּטמאה ּבנגיעת מתטּמאין ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֻֻׁשּכּלן
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבלבד, מאוירֹו אּלא מתטּמא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו
ּבמּגע, אדם המטּמא ּכל ּבּטמאֹות: ּגדֹול ּכלל וזה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּכלים.
מטּמא אינֹו ּבמּגע, אדם מטּמא ׁשאינֹו וכל ּכלים; ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָמטּמא
הּטמאה) מאב אּלא טמאה מקּבלים וכלים אדם (ואין .ּכלים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻ

.Âּבׁשאר ּבין ּבמת ּבין מקֹום, ּבכל האמּורה מּׂשא ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻטמאת
על אף הּטמאה, האדם ׁשּיּׂשא הּוא - ּבמּׂשא המטּמאים ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֻּכל
ּונׂשאּה, - אבן לבינּה ּבינֹו היה אפּלּו ּבּה; נגע ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּפי
ׁשאר על אֹו ידֹו, על אֹו ראׁשֹו, על הּנֹוׂשא ואחד ְְְִֵֶַַַַָָָָֹנטמא.
והּניחּה אחר ׁשּנׂשאּה אֹו ּבעצמֹו, הּוא הּנֹוׂשא ואחד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּגּופֹו,

מּזה גבו]למעלה על מקֹום,[- מּכל עליו ונּׂשאת הֹואיל - ְְְִִִִֵֶַָָָָָ
ּבׂשערה, אֹו ּבחּוט, ּתלּויה הּטמאה היתה ואפּלּו ְְְְְְֲֲִִַַַָָָָָָֻנטמא.
זה הרי - ׁשהּוא ּכל הּטמאה והגּביּה ּבידֹו, החּוט ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻותלה

ונטמא. ְְִֵָנֹוׂשא,

.Êמזיז]מסיט ׁשּמטּמא[- ּדבר וכל הּוא; נֹוׂשא ּבכלל , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
על מּנחת ׁשהיא קֹורה ּכיצד? ּבהּסט. מטּמא ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻּבמּׂשא,
הּטהֹור ּובא ּבהן, וכּיֹוצא נבלה אֹו מת צּדּה ועל ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּכתל,
הּטמאה את ׁשהניד ּכיון - והנידֹו הּׁשני, הּקֹורה ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻלקצה
אם לֹומר, צרי ואין נֹוׂשא; מּׁשּום טמא הּׁשני, ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבּקצה
הּטמאה ׁשהגּביּה עד הארץ, ּכנגד הּׁשני הּקצה את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמׁש
וכל וזֹו וּדאי. נֹוׂשא ׁשּזה - הארץ על הּטמאה ׁשּגרר ְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻאֹו

מקֹום. ּבכל האמּורה הּסט טמאת היא ּבּה, ְְֲִֵֵֶַַָָָָָֻּכּיֹוצא

.Áהּסתרים ּבית ּבתֹו בגוף]הּנֹוׂשא מוסתרים -[מקומות ְְִֵֵַַָ
ׁשם הּנֹוׂשא נגיעה, ׁשם הּנגיעה ׁשאין ּפי על ׁשאף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטמא.
מעיו; ּבתֹו הּטמאה נבלעה ּכן אם אּלא הּוא, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻנֹוׂשא
נֹוׂשא. ולא נֹוגע לא אינֹו ּבטנֹו, לתֹו ׁשהּגיעה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּמאחר
מעיו. ּבתֹו ׁשהּטמאה ּפי על ואף טהר, - טבל ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻואם

.Ë.הּכלים לא ּבלבד, האדם אּלא ּבמּׂשא מתטּמא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאין
ּגּבי על זה ּכלים, עׂשרה ידֹו על מּנח ׁשהיה הרי ֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכיצד?
מּׁשּום טמא האדם - העליֹון ּבּכלי ּבּה וכּיֹוצא והּנבלה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָזה,
מּכלי חּוץ טהֹורים, ּכּלם ידיו ׁשעל והּכלים נבלה, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻנֹוׂשא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּטמאה. ּבֹו ׁשּנגעה ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻהעליֹון,

.Èּובין ּבלבד. ּבמת אּלא טמאֹות, ּבׁשאר אינּה - אהל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻֻטמאת
אֹו הּמת, על ׁשהאהילה מחט אפּלּו הּכלי, אֹו האדם ְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהאהיל
עם הּמת ׁשהיה אֹו הּכלי, על אֹו האדם על הּמת ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהאהיל
טמאים. אּלּו הרי - אחד אהל ּתחת הּכלים עם אֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאדם

.‡Èׁשּתטּמא הּוא - מקֹום ּבכל האמּורה אהל ְְְְֲֵֶֶַַָָָָֹֻוטמאת
מּׁשלׁשה ּבאחת הּכלים, את אֹו האדם את טמאה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻאֹותּה
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הרי - מקצתֹו הּבא אֹו הּמת, לאהל ּכּלֹו הּבא אחד ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּדרכים.
אצּבעֹותיו, ראׁשי אֹו ידֹו, הכניס אפּלּו ּבאהל; נטמא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹזה
ּבּמׁשקֹוף, נגע ּכּלֹו. נטמא זה הרי - הּמת לאהל חטמֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻאֹו

חיבר]וצרף ּבא[- ּוכאּלּו נטמא, - הּמׁשקֹוף עם ידֹו ְְְְִִִֵֵַַָָָ
ּבאסקּפה נגע לארץ,[מפתן]מקצתֹו. קרֹוב ּולמּטן מּטפח - ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

זה ׁשּדבר לי, ויראה טמא. ּולמעלן, ּומּטפח ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָטהֹור;
מדרבנן]מּדבריהם -]. ְִִֵֶ

.·Èּבמּגע מטּמא - הּגֹוים מן אֹו מּיׂשראל הּמת ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד
ְַָּובמּׂשא.

.‚Èהּוא קּבלה - זה ודבר ּבאהל. מטּמא הּגֹוי [ממשהואין ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבחלל",רבינו] נגע "כל מדין: ּבמלחמת אֹומר הּוא והרי ;ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

אּלא מת; טמא נעׂשה אינֹו הּגֹוי, וכן אהל. ׁשם הזּכיר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹולא
ּכמי הּוא הרי - עליו האהיל אֹו נׂשאֹו, אֹו ּבמת, ׁשּנגע ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָּגֹוי
אֹו ּבמת ׁשּנגעה לבהמה ּדֹומה? זה למה הא נגע. ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
ּבכל אּלא ּבלבד, הּמת ּבטמאת ולא הּמת. על ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻהאהילה
ּבהן. מתטּמאין הּבהמה ולא הּגֹוים אין - ּכּלן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻֻהּטמאֹות

.„È.ּדבריהם לכל ּכזבים הּגֹוים ׁשיהּו סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָּומּדברי
אֹו חי, והּוא ּׁשּמתטּמא מה חּיה נפׁש מיני ּבכל ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואין
ׁשּיהיה והּוא, ּבלבד; האדם מן חּוץ - חי והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָמטּמא
הּטמאֹות. ּבכל מתטּמאין - קטן ואחד ּגדֹול אחד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻיׂשראלי.
- יטמא" אׁשר "ואיׁש ּבּה: ׁשּנאמר הּמת, ּבטמאת ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֻאפּלּו
"ועל ׁשם: אֹומר הּוא ׁשהרי הּקטן; ואחד ּבּה, האיׁש ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד
ׁשּנגע, יֹומֹו ּבן קטן אפּלּו ׁשם". היּו אׁשר הּנפׁשֹות ְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָ(ּכל)
טמא הּוא והרי נטמא, - עליו הּמת האהיל אֹו נׂשא, ְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָָאֹו

לתׁשעה ׁשּנֹולד והּוא, הריון]מת; ׁשמֹונה[חודשי ּבן אבל ; ְְְְֲִֵֶֶַָָָ
טמאה. מקּבל ואינֹו ּכאבן, הּוא הרי -ְְְְֲֵֵֵֶֶַָֻ

.ÂËמגּיד אפּלּו נפׁשֹו; ׁשּתצא עד מטּמא, אינֹו [-הּמת ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָֻ
חתוך] אינֹוגופו - הּסימנין ׁשני ּבֹו נׁשחטּו אפּלּו ּגֹוסס, אֹו ,ְְֲֲִִִִֵֵֵַָ

אׁשר האדם "ּבנפׁש ׁשּנאמר: נפׁשֹו, ׁשּתצא עד ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמטּמא,
נׁש ּכדגימּות". ׁשּנקרע אֹו עּמּה, ּבׂשר ורב מפרקּתֹו ּברה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹ

- ּבבטנֹו חלקים לׁשני ׁשּנחּת אֹו ראׁשֹו, ׁשהּתז אֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹֻמּגּבֹו,
מרפרף הּוא ׁשעדין ּפי על אף מטּמא, זה [מפרפר]הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַ

מאבריו. ְֵֵֶָָָּבאחד

ב ּפרק מת טמאת ¤¤¥©§ª§¦הלכֹות

הריונו]הּנפל‡. באמצע מת נולד ׁשעדין[- ּפי על אף - ֲִִֵֶֶַַַַ
ּובאהל, ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא - ּבגידין אבריו נתקּׁשרּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹלא
אדם". נפׁש לכל ּבמת, "הּנגע ׁשּנאמר: ׁשּמת, ּגדֹול ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכאדם
מטּמא - ּכחרׂש יבׁש ּבין לח ּבין הּמת, מּבׂשר ּכזית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָוכן
הּוא איזה ּבכזית. ּומטּמא ּכּבׂשר, - והּנצל ׁשלם. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכמת
והּוא, סרּוחה; לחה ונעׂשה ׁשּנּמֹוח הּבׂשר זה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָנצל?
קרׁשה, ׁשאם - הּמת מן הּנמצאת הּלחה אֹותּה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּתקרש
- מטּמאה אינּה קרׁשה, לא ואם מּבׂשרֹו; ׁשהיא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹּבידּוע

הּוא. וניעֹו ּכיחֹו ְִִֶָׁשּמא

הם,·. מּסיני למׁשה הלכה ּכּלן, ׁשהּׁשעּורין ּפי על ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻאף
ׁשעּור ּולפיכ ּכזית, אדם ׁשל ּברּיתֹו 'ּתחּלת חכמים: ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָאמרּו

ּכזית'. ּבׂשרֹו ְְְִַַָֻטמאת

ׁשלם,‚. ּכמת הּוא הרי - החי האדם מן ׁשּנחּת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאבר

ּבן קטן ׁשל קטן אבר אפּלּו ּובאהל, ּובמּׂשא ּבמּגע ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמטּמא
יּגע אׁשר "וכל ׁשּנאמר: ׁשעּור, להן אין - ׁשהאברים ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹיֹומֹו;
ידּוע והּדבר וכּו'", ּבמת אֹו חרב ּבחלל הּׂשדה, ּפני ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעל
ּומּפי ּדברים; ׁשאר חלל אֹו אבן חלל ּכדין חרב, חלל ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשּדין
ּבאבר נֹוגע לטּמא אּלא זה, ּבא ׁשּלא למדּו, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשמּועה

אותו]ׁשּפלטּתּו כרתה אמּורים?[- ּדברים ּבּמה החרב. ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָ
- ועצמֹות וגידים ּבׂשר ּכברּיתֹו, ׁשלם האבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּבׁשהיה
אדם, מה ּכאדם: ׁשהּוא עצם אדם", ּבעצם "אֹו ְְֱֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּנאמר:
ׁשּיהיה עד החי, מן אבר אף - ועצמֹות וגידים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבׂשר
וכּיֹוצא והּלׁשֹון הּכליה אבל ועצמֹות. וגידים ּבׂשר ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָּכברּיתֹו,
ּבהן ואין הֹואיל - עצמֹו ּבפני אבר ׁשהן ּפי על אף - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבהן
ּכל אבר ׁשל העצם מן חסר הּבׂשר. ּכׁשאר הן הרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָעצם,
נׁשאר אם - מּבׂשרֹו חסר טהֹור. ּכּלֹו האבר הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשהּוא

ארּוכה ּבֹו לעלֹות ׁשראּוי ּבׂשר ּבחי,[להתרפא]עליו ְֲֲֶַַָָָָָָ
ויׁשלם בשר]ויתרּפא ּבמּגע[יתמלא מטּמא זה הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָ

ואינֹו ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא - לאו ואם ּובאהל; ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּובמּׂשא
ּבלא עצם וכן טהֹור; החי, מן הּפֹורׁש ּובׂשר ּבאהל. ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמטּמא

טהֹור. החי, מן הּפֹורׁש ִֵַַַָָָּבׂשר

ּובאהל„. ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא הּמת, מן הּפֹורׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאבר
ועצמֹות. וגידים ּבׂשר ּכברּיתֹו, ׁשלם ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּכמת;

עצמֹו שלו]חסר עצם ּכזית,[- ּבׂשר עליו נׁשאר אם - ְְְִִִֵַַַָָָָָ
ּכדי עליו נׁשאר אם - הּבׂשר חסר ׁשלם. ּכמת ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָמטּמא
הּוא הרי לאו, ואם ׁשלם; ּכמת מטּמא ּבחי, ארּוכה ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַָָָלעלֹות

ּבׂשר. עליהן ׁשאין הּמתים עצמֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּכׁשאר

מּבחּוץ‰. ארּוכה מעלה הּוא הרי העצם, ׁשּבתֹו ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹמח
העצם] שעל לבשר רפואה קּולית[גורם ,לפיכ עצם. -] ְִִָ

יׁשהירך] אם - קצֹותיו מּׁשני הּסתּום העצם והּוא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהּמת,
היה ׁשלם; ּכמת זה הרי ארּוכה, לעלֹות ּכדי מח ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּבתֹוכּה

הּמתנדנד מח לעצם]ּבּה מחובר אינו ּכזית,-[- ּבֹו יׁש אם ְְְִִִֵֵַַַַָֹ
מּכל סתּום ׁשהעצם ּפי על אף ּבאהל. מטּמא זה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהרי
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ויֹורדת ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻצדדיו,

ּדבר. לכל ּכבׂשר ְְֶַַָָָָָֹׁשהּמח,

.Âׁשאין ּפי על אף - ּבאדם המדלּדלין והּבׂשר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהאבר
הּבׂשר הרי האדם, מת טהֹורים. ולחיֹות, לחזר ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹיכֹולין
מטּמא ואינֹו החי, מן אבר מּׁשּום מטּמא והאבר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָטהֹור;
הּמת? מן לאבר החי, מן אבר ּבין מה הּמת. מן אבר ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַמּׁשּום
מּמּנּו, הּפֹורׁש ועצם מּמּנּו הּפֹורׁש ּבׂשר - החי מן ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאבר
הּפֹורׁש ועצם מּמּנּו הּפֹורׁש ּבׂשר - הּמת מן אבר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָטהֹורים.

ּבׁשעּורן. ּומטּמאין הּׁשלם; הּמת מן ּכפֹורׁשין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמּמּנּו,

.Êׁשעּור להם אין - הּמת מן אבר ּבין החי, מן אבר ִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָּובין
אברים[לטמא] ּוׁשמֹונה וארּבעים מאתים חכמים: אמרּו .ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָ

ואין ועצם; וגידים ּבׂשר מהן ואחד אחד ּכל ּבאיׁש, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָיׁש
אבר ּכל וחמּׁשים. ואחד מאתים ּובאּׁשה, הּמנין. מן ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשּנים
מטּמא - הּמת מן ּבין החי מן ּבין ּכברּיתֹו, ׁשּפרׁש ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָמהם
יתרֹות אברים מּׁשלׁשה חּוץ ּובאהל; ּובמּׂשא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹּבמּגע

יתרה אצּבע וכן ּבאהל. מטּמאין ׁשאינן [שישית]ׁשּבאּׁשה, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
נסּפרת אם - צּפרן ּבּה ואין עצם, ּבּה בשורתׁשּיׁש נמצאת -] ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹ

אינּההאצבעות] ואם האברים. רב למנין עֹולה הּיד, ּגב ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹעל
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ּבאהל; מטּמאה ואינּה ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאה - ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנסּפרת
ּכׁשאר היא הרי צּפרן, ּבּה היה ואם מּדבריהם. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֻוטמאתּה
נסּפרת? ׁשאינּה אצּבע על טמאה ּגזרּו מה ּומּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻהאברים.
לּה עׂשּו ּבאהל? טּמאּוה לא ולּמה הּנסּפרת. מּׁשּום ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּגזרה
ּכדי - ּגזרה מּׁשּום מּדבריהם ׁשּטמאתּה להֹודיע ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻהּכר,

וקדׁשים. ּתרּומה טמאתּה על יׂשרפּו ְְְְְִִֶַָָָָָֹֻׁשּלא

.Áצּורת ּבהן נּכרת אם - ּבׂשר עליהן ׁשאין הּמת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעצמֹות
ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין אּלּו הרי האדם, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹעצמֹות
הן ואּלּו אדם". "עצם ּבהם קֹורא ׁשאני ׁשלם; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּכמת
ורב והּגלּגלת, הּׁשדרה, ּכמת: מטּמאין ׁשהן ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻהעצמֹות
היא הרי הּׁשלמה, ׁשדרה ּכיצד? הּׁשדרה מנינֹו. ורב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּבנינֹו,
עׂשרה מּׁשמֹונה אחת חליה אפּלּו חסרה ואם ׁשלם; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּכמת
ּגלּגלת ּכיצד? הּגלּגלת העצמֹות. ּכׁשאר היא הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻֻֻחליֹות,
היא הרי ּכסלע, חסרה ואם ּכמת; היא הרי ׁשלמה, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשהיא
מצטרפין ּכּלן קטּנים, נקבים ּבּה היּו העצמֹות. ְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָָֻּכׁשאר
והירכים, הּׁשֹוקים, ׁשּתי הּוא - אדם ׁשל ּבנינֹו ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלכסלע.
ּכמת הּוא הרי מת, ׁשל ּבנינֹו ורב והּׁשדרה. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹוהּצלעֹות,
רב חסר אם אחת. ויר ׁשֹוקיו ׁשּתי ּכגֹון ּכיצד? ְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹׁשלם;
ּכיצד? מנינֹו רב העצמֹות. ּכׁשאר הן הרי ׁשהּוא, ּכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּבנינֹו
ועׂשרים חמּׁשה מאה ׁשהיּו ּכגֹון הּמת, עצמֹות מנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹרב
הרי ועׂשרים, ארּבעה מאה היּו ׁשלם; ּכמת אּלּו הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָעצם
ּבאבריו, יתר זה אדם ׁשהיה ּפי על אף העצמֹות. ּכׁשאר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָהן
אדם; ּכל רב מנין על אּלא מׁשּגיחין אין - ּבאבריו חסר ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹאֹו
נסּפרת ׁשהיתה אֹו צּפרן, ּבּה ׁשּיׁש אצּבע היתה ּכן אם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאּלא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּמנין, עֹולה ׁשהיא - הּיד ּגב ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָעל

.Ë,ּבנין רב ולא מנין, רב ּבהן ׁשאין הּמת עצמֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹׁשאר
רבע ּבהן היה אם - ׁשלמה ּגלּגלת ולא ׁשלמה, ׁשדרה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹֻולא
היּו ּובאהל; ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמאין אּלּו הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּקב,
ּבמּגע מטּמא - ּכׂשעֹורה עצם אפּלּו הּקב, מרבע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפחֹות

ּבאהל. מטּמא ואינֹו ְְְְֵֵֶַַָֹּובמּׂשא,

.Èמטּמא זה הרי - רבע ּבֹו יׁש אפּלּו - אחד עצם ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהיה
אחד, עצם טמאת ּבאהל. מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא, ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּבמּגע

" ׁשּנאמר: לפי הּקּבלה; מּפי הּנגע[ועל]הלכה (ּכל) ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
מטּמא ּכׂשעֹורה, עצם אפּלּו הּׁשמּועה, מּפי למדּו - ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבעצם"

הלכה ׁשּטמאתֹו ּולפי ּובמּׂשא; רבינו]ּבמּגע הרי[ממשה - ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָֻ
סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה, ּדין ְְְִִִִֵָֹהּוא

.‡Èמלא - רקב ונעׂשה ּבּקבר, עצמֹותיו ׁשהרקיבּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמת
ואינֹו ּכמת. ּובאהל ּבמּׂשא מטּמא רקב, מאֹותֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹחפנים
ּגּוף אינֹו ׁשהרי ּבכּלֹו, לּגע אפׁשר ׁשאי לפי - ּבמּגע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמטּמא

ּגּבלֹו ואפּלּו חּבּור.[ערבו]אחד; אינֹו ּבמים, ְְֲִִִִֵֶַַָ

.·È:ׁשּנאמר - ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמא הּמת, ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּדם
וכּמה הּנפׁש". הּוא הּדם "ּכי ונאמר: האדם", ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ"ּבנפׁש

הּדם ּתמצית ואפּלּו רביעית. הדםׁשעּורֹו? שסביב טבעת -] ְְֲִִִִִַַַָ
ּכמת.הקרוש] ּבאהל מטּמא אדמּומית, ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל -ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ

.‚Èנחירה ּדם אפּלּו החי, הריגה]ּדם טהֹור,[- זה הרי - ְֲֲִִֵֶַַַַָָ
סמּו ּבאחרֹונה מּמּנּו ׁשּיצא הּדם נתערב חי. ׁשהּוא זמן ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכל
הּתערבת וכל ׁשּמת, אחר מּמּנּו ׁשּיצא הּדם עם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלמיתה,

מאחר יצא וכּמה מחּיים יצא ּכּמה ידּוע ואין ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָרביעית,
- מיתה אחר וחציּה מחּיים, רביעית חצי אפּלּו - ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָמיתה
ּובאהל; ּובמּגע ּבמּׂשא ּומטּמא ּתבּוסה', 'ּדם נקרא זה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרי

סֹופרים. מּדברי ׁשּטמאתֹו ְְְִִִֵֶֶָָֻאּלא

.„Èחי ּכׁשהּוא מנּטף ודמֹו הּמּטה, על מּטל ׁשהיה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻהרּוג
ויֹורד מֹותֹו אחר מנּטף הּדם והרי ּומת, לגּמה, ְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַַָָֻויֹורד
טּפה ׁשּטּפה טהֹור; ׁשּבּה הּדם ּכל הרי - ּגּמה ְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֻלאֹותּה

ראׁשֹונה אחת]ראׁשֹונה אחת מחּיים.[- ׁשּיצא ּבּדם ּבטלה , ְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּכּלּה ספק מחּיים ּכּלּה וספק ּבלבד, ּדם רביעית מּמּנּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻיצא
והּנֹוגע הּספקֹות; ּכׁשאר טמאה, ספק זֹו הרי - מיתה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻלאחר
ּכמֹו טהֹור, - הרּבים ּברׁשּות טמא, - הּיחיד ּברׁשּות ְְְִִִִֵַַָָָָָּבּה

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר

.ÂËּבמּגע מטּמא ּבתֹוכֹו, ׁשהּטמאה זמן ּכל - ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּקבר
בעצם אֹו במת, "אֹו ׁשּנאמר: ּתֹורה, ּדין ּכמת, ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַָֹּובאהל
הּנֹוגע אֹו קבר, ׁשל ּבגּגֹו הּנֹוגע ואחד בקבר". אֹו ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאדם,
ּכּלֹו יהיה ּכ ואחר וסתּום, ּבנּוי ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֻּבכתליו;
אבנים אֹו ּכלים הּמעמיד אבל ּובאהל. ּבמּגע ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹמטּמא
אֹו ּבכלים מלמעלה עליו וכּסה הּמת, ּבצּדי ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוכּיֹוצא
נקרא מלמעלה, הּמּטל הּכּסּוי זה - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻּבאבנים
נׁשען ׁשהּוא הּגֹולל את הּמעמידין הּצדדין ואּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ'ּגֹולל';
- הּדֹופק אֹו הּגֹולל ּוׁשניהם, 'ּדֹופק'. נקראין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָעליהן,
סֹופרים; מּדברי וטמאתם ּכקבר, ּובאהל ּבמּגע ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻמטּמאין
ּבחבלים הּגֹולל את ּגרר אם ,לפיכ ּבמּׂשא. מטּמאין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָואינן
ׁשּגרר אֹו הּמת, מעל ּוׁשמטֹו ּגררֹו אֹו הּמת, ּבֹו ׁשּכּסה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעד
ּבחבלים ׁשמטֹו אֹו הּגֹולל, עליו ׁשהעמיד עד ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּדֹופק
את ׁשּסֹומכין ּודברים טהֹור. זה הרי - הּגֹולל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּתחת
טהֹורין. הן הרי - ּדֹופקין' 'ּדֹופק הּנקראין והן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָהּדֹופק,

.ÊËּבעפרּה הּמת עצמֹות ואבדּו הּקבר, ּבּה ׁשּנחרׁש ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׂשדה
הּנקראת היא ּובמּׂשא,- ּבמּגע מטּמא ועפרּה הּפרס'. 'ּבית ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ

ּכל וכן ּבאהל. מטּמאה ואינּה ּכׂשעֹורה; עצם ּבֹו יׁש ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּמא
מּפני ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא עפרן - העּמים ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָארצֹות
וארץ הּפרס ּבית וטמאת ּבהן; נזהרין ׁשאין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהעצמֹות

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו סֹופרים, מּדברי - ְְְְִִִִִֵֵֶַָָהעּמים

רביעי יום

ג ּפרק מת טמאת ¤¤¥©§ª§¦הלכֹות

נפל‡. אפּלּו הּמת, ּובאהל: ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאּלּו
נצל ּוכזית הּמת, מּבׂשר ּוכזית ּבגידין, אבריו נתקּׁשרּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא

שנימוח] בשר עליהן[- ׁשּיׁש הּמת מן ואבר החי מן ואבר ,ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ
מנינֹו ורב ּבנינֹו, ורב והּגלּגלת, והּׁשדרה, ּכראּוי, [שלּבׂשר ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹֹֻ

ּבהןהעצמות] ׁשאין ּפי על אף מקֹום מּכל עצמֹות ורבע ,ְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּדם ּורביעית ּדם, ּורביעית מנין, רב ולא ּבנין רב ְְְְְִִִִִִַָָָֹֹֹֹלא

הריגה]ּתבּוסה בעת היוצא עׂשרה.[- ׁשּתים הּכל - ְְְֵֵֶַָֹ

ּבאהל:·. מטּמאין ואין ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹואּלּו
אֹו ּבׁשרֹו ׁשחסר הּמת מן ואבר ּבׁשרֹו, ׁשחסר החי מן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאבר
והּגלּגלת עצמֹות, רבע ּבּה ואין ׁשחסרה והּׁשדרה ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻעצמֹו,

רבע ּבּה ואין אפּלּו[הקב]ׁשחסרה אחד ועצם עצמֹות, ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ׁשבעה. הּכל - הּפרס ּובית העּמים, וארץ ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכׂשעֹורה,
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ּבאהל; מטּמאה ואינּה ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאה - ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנסּפרת
ּכׁשאר היא הרי צּפרן, ּבּה היה ואם מּדבריהם. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֻוטמאתּה
נסּפרת? ׁשאינּה אצּבע על טמאה ּגזרּו מה ּומּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻהאברים.
לּה עׂשּו ּבאהל? טּמאּוה לא ולּמה הּנסּפרת. מּׁשּום ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּגזרה
ּכדי - ּגזרה מּׁשּום מּדבריהם ׁשּטמאתּה להֹודיע ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻהּכר,

וקדׁשים. ּתרּומה טמאתּה על יׂשרפּו ְְְְְִִֶַָָָָָֹֻׁשּלא

.Áצּורת ּבהן נּכרת אם - ּבׂשר עליהן ׁשאין הּמת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעצמֹות
ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין אּלּו הרי האדם, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹעצמֹות
הן ואּלּו אדם". "עצם ּבהם קֹורא ׁשאני ׁשלם; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּכמת
ורב והּגלּגלת, הּׁשדרה, ּכמת: מטּמאין ׁשהן ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻהעצמֹות
היא הרי הּׁשלמה, ׁשדרה ּכיצד? הּׁשדרה מנינֹו. ורב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּבנינֹו,
עׂשרה מּׁשמֹונה אחת חליה אפּלּו חסרה ואם ׁשלם; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּכמת
ּגלּגלת ּכיצד? הּגלּגלת העצמֹות. ּכׁשאר היא הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻֻֻחליֹות,
היא הרי ּכסלע, חסרה ואם ּכמת; היא הרי ׁשלמה, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשהיא
מצטרפין ּכּלן קטּנים, נקבים ּבּה היּו העצמֹות. ְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָָֻּכׁשאר
והירכים, הּׁשֹוקים, ׁשּתי הּוא - אדם ׁשל ּבנינֹו ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלכסלע.
ּכמת הּוא הרי מת, ׁשל ּבנינֹו ורב והּׁשדרה. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹוהּצלעֹות,
רב חסר אם אחת. ויר ׁשֹוקיו ׁשּתי ּכגֹון ּכיצד? ְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹׁשלם;
ּכיצד? מנינֹו רב העצמֹות. ּכׁשאר הן הרי ׁשהּוא, ּכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּבנינֹו
ועׂשרים חמּׁשה מאה ׁשהיּו ּכגֹון הּמת, עצמֹות מנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹרב
הרי ועׂשרים, ארּבעה מאה היּו ׁשלם; ּכמת אּלּו הרי - ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָעצם
ּבאבריו, יתר זה אדם ׁשהיה ּפי על אף העצמֹות. ּכׁשאר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָהן
אדם; ּכל רב מנין על אּלא מׁשּגיחין אין - ּבאבריו חסר ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹאֹו
נסּפרת ׁשהיתה אֹו צּפרן, ּבּה ׁשּיׁש אצּבע היתה ּכן אם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאּלא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּמנין, עֹולה ׁשהיא - הּיד ּגב ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָעל

.Ë,ּבנין רב ולא מנין, רב ּבהן ׁשאין הּמת עצמֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹׁשאר
רבע ּבהן היה אם - ׁשלמה ּגלּגלת ולא ׁשלמה, ׁשדרה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹֻולא
היּו ּובאהל; ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמאין אּלּו הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּקב,
ּבמּגע מטּמא - ּכׂשעֹורה עצם אפּלּו הּקב, מרבע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפחֹות

ּבאהל. מטּמא ואינֹו ְְְְֵֵֶַַָֹּובמּׂשא,

.Èמטּמא זה הרי - רבע ּבֹו יׁש אפּלּו - אחד עצם ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהיה
אחד, עצם טמאת ּבאהל. מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא, ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּבמּגע

" ׁשּנאמר: לפי הּקּבלה; מּפי הּנגע[ועל]הלכה (ּכל) ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
מטּמא ּכׂשעֹורה, עצם אפּלּו הּׁשמּועה, מּפי למדּו - ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבעצם"

הלכה ׁשּטמאתֹו ּולפי ּובמּׂשא; רבינו]ּבמּגע הרי[ממשה - ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָֻ
סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה, ּדין ְְְִִִִֵָֹהּוא

.‡Èמלא - רקב ונעׂשה ּבּקבר, עצמֹותיו ׁשהרקיבּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמת
ואינֹו ּכמת. ּובאהל ּבמּׂשא מטּמא רקב, מאֹותֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹחפנים
ּגּוף אינֹו ׁשהרי ּבכּלֹו, לּגע אפׁשר ׁשאי לפי - ּבמּגע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמטּמא

ּגּבלֹו ואפּלּו חּבּור.[ערבו]אחד; אינֹו ּבמים, ְְֲִִִִֵֶַַָ

.·È:ׁשּנאמר - ּובאהל ּובמּׂשא ּבמּגע ּכמת מטּמא הּמת, ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּדם
וכּמה הּנפׁש". הּוא הּדם "ּכי ונאמר: האדם", ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ"ּבנפׁש

הּדם ּתמצית ואפּלּו רביעית. הדםׁשעּורֹו? שסביב טבעת -] ְְֲִִִִִַַַָ
ּכמת.הקרוש] ּבאהל מטּמא אדמּומית, ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל -ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ

.‚Èנחירה ּדם אפּלּו החי, הריגה]ּדם טהֹור,[- זה הרי - ְֲֲִִֵֶַַַַָָ
סמּו ּבאחרֹונה מּמּנּו ׁשּיצא הּדם נתערב חי. ׁשהּוא זמן ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכל
הּתערבת וכל ׁשּמת, אחר מּמּנּו ׁשּיצא הּדם עם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלמיתה,

מאחר יצא וכּמה מחּיים יצא ּכּמה ידּוע ואין ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָרביעית,
- מיתה אחר וחציּה מחּיים, רביעית חצי אפּלּו - ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָמיתה
ּובאהל; ּובמּגע ּבמּׂשא ּומטּמא ּתבּוסה', 'ּדם נקרא זה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרי

סֹופרים. מּדברי ׁשּטמאתֹו ְְְִִִֵֶֶָָֻאּלא

.„Èחי ּכׁשהּוא מנּטף ודמֹו הּמּטה, על מּטל ׁשהיה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻהרּוג
ויֹורד מֹותֹו אחר מנּטף הּדם והרי ּומת, לגּמה, ְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַַָָֻויֹורד
טּפה ׁשּטּפה טהֹור; ׁשּבּה הּדם ּכל הרי - ּגּמה ְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֻלאֹותּה

ראׁשֹונה אחת]ראׁשֹונה אחת מחּיים.[- ׁשּיצא ּבּדם ּבטלה , ְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּכּלּה ספק מחּיים ּכּלּה וספק ּבלבד, ּדם רביעית מּמּנּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻיצא
והּנֹוגע הּספקֹות; ּכׁשאר טמאה, ספק זֹו הרי - מיתה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻלאחר
ּכמֹו טהֹור, - הרּבים ּברׁשּות טמא, - הּיחיד ּברׁשּות ְְְִִִִֵַַָָָָָּבּה

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר

.ÂËּבמּגע מטּמא ּבתֹוכֹו, ׁשהּטמאה זמן ּכל - ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּקבר
בעצם אֹו במת, "אֹו ׁשּנאמר: ּתֹורה, ּדין ּכמת, ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַָֹּובאהל
הּנֹוגע אֹו קבר, ׁשל ּבגּגֹו הּנֹוגע ואחד בקבר". אֹו ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאדם,
ּכּלֹו יהיה ּכ ואחר וסתּום, ּבנּוי ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֻּבכתליו;
אבנים אֹו ּכלים הּמעמיד אבל ּובאהל. ּבמּגע ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹמטּמא
אֹו ּבכלים מלמעלה עליו וכּסה הּמת, ּבצּדי ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוכּיֹוצא
נקרא מלמעלה, הּמּטל הּכּסּוי זה - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻּבאבנים
נׁשען ׁשהּוא הּגֹולל את הּמעמידין הּצדדין ואּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ'ּגֹולל';
- הּדֹופק אֹו הּגֹולל ּוׁשניהם, 'ּדֹופק'. נקראין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָעליהן,
סֹופרים; מּדברי וטמאתם ּכקבר, ּובאהל ּבמּגע ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻמטּמאין
ּבחבלים הּגֹולל את ּגרר אם ,לפיכ ּבמּׂשא. מטּמאין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָואינן
ׁשּגרר אֹו הּמת, מעל ּוׁשמטֹו ּגררֹו אֹו הּמת, ּבֹו ׁשּכּסה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעד
ּבחבלים ׁשמטֹו אֹו הּגֹולל, עליו ׁשהעמיד עד ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּדֹופק
את ׁשּסֹומכין ּודברים טהֹור. זה הרי - הּגֹולל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּתחת
טהֹורין. הן הרי - ּדֹופקין' 'ּדֹופק הּנקראין והן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָהּדֹופק,

.ÊËּבעפרּה הּמת עצמֹות ואבדּו הּקבר, ּבּה ׁשּנחרׁש ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׂשדה
הּנקראת היא ּובמּׂשא,- ּבמּגע מטּמא ועפרּה הּפרס'. 'ּבית ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ

ּכל וכן ּבאהל. מטּמאה ואינּה ּכׂשעֹורה; עצם ּבֹו יׁש ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּמא
מּפני ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמא עפרן - העּמים ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָארצֹות
וארץ הּפרס ּבית וטמאת ּבהן; נזהרין ׁשאין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהעצמֹות

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו סֹופרים, מּדברי - ְְְְִִִִִֵֵֶַָָהעּמים

רביעי יום
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נפל‡. אפּלּו הּמת, ּובאהל: ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמאין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאּלּו
נצל ּוכזית הּמת, מּבׂשר ּוכזית ּבגידין, אבריו נתקּׁשרּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא

שנימוח] בשר עליהן[- ׁשּיׁש הּמת מן ואבר החי מן ואבר ,ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ
מנינֹו ורב ּבנינֹו, ורב והּגלּגלת, והּׁשדרה, ּכראּוי, [שלּבׂשר ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹֹֻ

ּבהןהעצמות] ׁשאין ּפי על אף מקֹום מּכל עצמֹות ורבע ,ְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּדם ּורביעית ּדם, ּורביעית מנין, רב ולא ּבנין רב ְְְְְִִִִִִַָָָֹֹֹֹלא

הריגה]ּתבּוסה בעת היוצא עׂשרה.[- ׁשּתים הּכל - ְְְֵֵֶַָֹ

ּבאהל:·. מטּמאין ואין ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹואּלּו
אֹו ּבׁשרֹו ׁשחסר הּמת מן ואבר ּבׁשרֹו, ׁשחסר החי מן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאבר
והּגלּגלת עצמֹות, רבע ּבּה ואין ׁשחסרה והּׁשדרה ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻעצמֹו,

רבע ּבּה ואין אפּלּו[הקב]ׁשחסרה אחד ועצם עצמֹות, ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ׁשבעה. הּכל - הּפרס ּובית העּמים, וארץ ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכׂשעֹורה,
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והּדֹופק‚. הקבר]הּגֹולל כיסויי ּבמּגע[- מטּמאין - ְְְְִֵֵַַַַָ
הרקב ּבמּׂשא. מטּמאין ואינן ּכקבר, שנרקב]ּובאהל מת -] ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

רבע טמאת ּבמּגע. מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא, ּבאהל מטּמא -ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֻ
ׁשאין אבר וטמאת ּדם, רביעית וטמאת ּבאהל, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻֻעצמֹות

ּכראּוי ּבׂשר כשיעור]עליו -]- החי מן ּבין הּמת מן ּבין ִִֵֵֵַַַָָָָָָ
הּנזיר אין ׁשהרי ּתֹורה; ּדין אינּה טמאתן ׁשּכּלן לי, ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻיראה
על עליהן חּיבין ואין ּבנזירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו עליהן, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָמגּלח
על חּיב - ּתֹורה ׁשל ּבטמאה הּטמא וכל הּמקּדׁש, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּביאת
הּמת מן טמאה ׁשּכל אֹומר, אני לפיכ הּמקּדׁש. ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּביאת

ּתֹורה. ּדין אינּה עליה, מגּלח הּנזיר ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאין

ׁשל„. ּבארֹון ערם, ׁשּיּקבר עד - מטּמא הּמת רקב ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאין
חסר ׁשלם. ּכּלֹו ויהיה ּבהן, וכּיֹוצא זכּוכית ׁשל אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשיׁש
ׁשל אֹו עץ ׁשל ּבארֹון אֹו ּבכסּותֹו, ׁשּנקּבר אֹו אבר, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָמּמּנּו
העץ רקב אֹו הּכסּות ׁשרקב מּפני טמא; רקבֹו אין - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמּתכת
המטּמא ורקב ּבהויתֹו. ּברקב ּתתערב הּמּתכת חלּדת ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻאֹו
אמרּו ולא ּבטמאתֹו. הּוא הרי ׁשהּוא, ּכל עפר ּבֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָֹֻׁשּנתערב

רקב. לֹו אין הרּוג, אבל ּבלבד; למת אּלא ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָרקב,

צּפרניו‰. אֹו ׂשערֹו ׁשּגזזּו אֹו ּכאחד, מתים ׁשני ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָקברּו
אין - ּבמעיה ועּברּה עּברה אּׁשה ׁשּקברּו אֹו עּמֹו, ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻּוקברּום

רקב. ֶָָָלהן

.Âׁשּירקיב עד - מטּמא אינֹו רקב, ׁשּנעׂשה עד הּמת ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָטחן
ֵֵָמאליו.

.Êמקצתֹו ׁשהרקיב אֹו ׁשהרקיב, עד והּניחֹו ּכּלֹו, ְְְְְִִִִִִִֶֶַָָֻטחנֹו
נטמא ואם ספק; זה הרי - ּכּלֹו והרקיב ּומת חי, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻּכׁשהּוא

ּבספק. טמא זה הרי זה, מרקב חפנים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹלמלא

.Áמעפר אֹו הּמת, ּתחת הּנמצא מעפר ועֹוד חפנים ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹמלא
ׁשּמטּמא רקב הּוא אם ּטיבֹו, מה ידּוע ואין ּבקבר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּנמצא

הּמת ּבנצל ׁשּנתלכל עפר אּלא אינֹו אֹו בשרוּבאהל, -] ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
יׁשהרקוב] ׁשהרי ּובאהל; ּבמּׂשא מטּמא זה הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹודמֹו

זֹו ׁשאף לי, ויראה רקב. חפנים מלא ועֹוד, חפנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבמלא
סֹופרים. מּדברי ְְְִִִֵָֻטמאה

.Ëוהּצלעֹות הּׁשדרה והיא קּימת, וׁשלּדֹו ׁשּנׂשרף, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמת
נחר אם לֹומר צרי ואין ׁשלם, ּכמת מטּמא זה הרי --] ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

האש] צּורתליחכתו ׁשּנתּבלּבלה עד נׂשרף אם אבל ;ְְְְֲִִִֶַַַַָָ
מרּקם ׁשפיר וכן טהֹור. עוברו]ּתבניתֹו, צורת ניכרה -] ְְְִִֵַָָָֻ

צּורתֹו. נתּבלּבלה ׁשהרי טהֹור, - ּבּמים ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשּטרפֹו

.Èאפר וכן טהֹור; ּכקמח, ונעׂשה ׁשּנפר הּמת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבׂשר
ּבין הּמת, מּבׂשר הּנהוין הּתֹולעים וכן טהֹור. ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׂשרּופין,
ּבכל ּכבׂשר ׁשהּמח ּבארנּו, ּוכבר טהֹורין. - מתים ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹחּיים

וׁשרץ. ּבנבלה ּבין ּבמת, ּבין - ְְְִֵֵֵֵֶֶָָמקֹום

.‡Èהּל אֹו צרּכֹו, ּכל עּבדֹו אם ּכבׂשרֹו. - האדם [-עֹור ְְְִִִִֵָָָָָָ
עֹובדּהדרך] ּכדי הּתֹורה;[עיבוד]ּבֹו מן טהֹור זה הרי - ְְֲִֵֵֶַָָָ

ּכדי ּגזרה, - הּמת ּכבׂשר ּבכזית מטּמא מּדבריהם, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאבל
ּבהן. ויׁשּתּמׁשּו האדם עֹורֹות לעּבד אדם ּבני להרּגיל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

.·Èׁשהיה ּבין - ּכׁשּיּולד אדם ׁשל ּפניו ּכנגד הּבא ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָעֹור
טהֹור, זה הרי - מתה ואּמֹו מת ׁשּנֹולד ּבין חּיה, ואּמֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחי

ּבהן. וכּיֹוצא וקיא צֹואה אֹו ּפרׁש ּכמֹו ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָמּפני

.‚È,והּצּפרן והּׂשער הּׁשּנים מן חּוץ טמא, - ׁשּבּמת ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכל
מחליף וגזען כשניטלים]הֹואיל מתחלפים ּובׁשעת[- ; ְְְְִִִִַַָ

הּבית ּבתֹו ּוׂשערֹו ּבחּוץ, הּמת ּכיצד? טמא. הּכל ְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹחּבּורן,
אֹו ּבׁשּניו אֹו ּבׂשערֹו הּנֹוגע וכן ּבּבית; אׁשר ּכל נטמא -ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
להּגזז, העֹומד ׂשערֹו נטמא. - מחּברין ּכׁשהן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻּבצּפרניו,
יׁש להּנטל, עֹומדין והן הֹואיל - להּנטל העֹומד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵָָָָוצּפרנֹו
ּכל טמא. ספק הּוא הרי - ּבהן הּנֹוגע ,לפיכ ספק; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבהן
מראה וכל מּדמֹו; חּוץ טהֹור, - הּמת מן הּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָמׁשקה

אדמימות]ּדמים ּומּפני[- ׁשּבארנּו. ּכמֹו טמא, - הּמת מן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ
מׁשקין על ׁשּגזרּו ּכדר הּמת, מׁשקה על ּגזרּו לא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמה
ּבדלין הּכל - ׁשהּמת מּפני הּטמאין? מּכל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹהּיֹוצאין

מׁשקיו.[מובדלים] על ּגזרּו לא ְְִֶַַָָֹמּמּנּו,

.„Èּכדם ׁשהיא מּפני ּברביעית, מטּמאה - ׁשּנּמֹוחה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכבד
ּדם[קרוש]קֹופה ּבֹו[ילד]. אין אם - ּכּלֹו ׁשּיצא קטן, ִֵֵֶַָָָָֻ

ׁשּבֹו. ּדם ּכל ׁשהּוא ּפי על אף טהֹור, - ְִִִֶֶַַָָָרביעית

.ÂË,ּדם רביעית טהֹורין: ׁשהּוא, ּכל חסרּו אם ְְְְִִִִֵֶָָָואּלּו,
רקב, חפנים ּומלא נצל, ּוכזית ּבׂשר, ּוכזית ּכׂשעֹורה, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹועצם

ׁשהּוא. ּכל מעצמֹו ׁשחסר החי מן ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָואבר
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ׁשּתהיה‡. עד טהֹורה; - מתים מּׁשני הּבאה ּדם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָרביעית
ׁשּנגמרה ׁשדרה אחד. מּמת מתים,[נבנתה]הרביעית מּׁשני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

ותׁשלּומן מאחד החליֹות מקצת ׁשהיּו מּמת[השאר]ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ורבע מתים, ׁשני ׁשל הּגלּגלת וכן מּׁשני[קב]אחר, עצמֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹֻ

מטּמאין אינן אּלּו ּכל - מתים מּׁשני הּמת מן ואבר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָמתים,
עצמֹות. ּכל ּכׁשאר ּובמּׂשא ּבמּגע אּלא ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹּבאהל,

אחד·. מאיׁש אפּלּו טהֹור; אנׁשים, מּׁשני החי מן ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאבר
טהֹור. לׁשנים, נחלק אם -ְְִִִֶַַָ

נצל‚. ּוכזית מתים, מּׁשני ּבׂשר נימוח]ּכזית מּׁשני[בשר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
יׁש מהן אחד ׁשּכל מתים מּׁשני רקב חפנים ּומלא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמתים,

של-]לֹו וכן[הגדרה זה; עם זה מצטרפין אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָרקב
זה. עם זה מצטרפין - נצל זית וכחצי ּבׂשר, זית ְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּכחצי
מּפני זה, עם זה מצטרפין אין - ׁשּבמת הּטמאֹות ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּוׁשאר

ּבׁשעּוריהן. ׁשוּו ְִֵֶֶָֹׁשּלא

רבע„. וכן ּבמּׂשא; מטּמא לׁשנים, ׁשּנחלק ּכׂשעֹורה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹעצם
ׁשּנּדקּדקּו אחד מּמת אחד[לחתיכות]עצמֹות ּבכל ואין , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ

נּדקּדקּו. לא ּכאּלּו ּבאהל, מטּמאין - ּכׂשעֹורה עצם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹמהן

ורּדדֹו‰. חלקים, ׁשחתכֹו הּמת מן כתשו]ּכזית ודּבקֹו[- ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָ
על אף קצתֹו, ּבמּגע מטּמא ואינֹו ּובמּׂשא; ּבאהל מטּמא -ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

חּבּורי ׁשאין - ׁשחּברֹו -]ּפי חּבּור.[ידי אדם ְִִִִֵֵֶֶָָ

.Âׁשהּתיכֹו ׁשלם, חלב נוזל]ּכזית עשאו היה[- טמא; - ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
טהֹור. - והּתיכֹו ְְִִָָֹמפרר,

.Êׁשּׁשלּדּה ּפי על אף - ׁשּלּה חליֹות רב ׁשּנגרדּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֻׁשדרה
- הּקבר ּבתֹו ׁשהיא ּובזמן ּבאהל; מטּמאה אינּה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹקּימת,
מּפני ּבאהל, מטּמאה - מכּתתת ואפּלּו מׁשּברת, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֻֻאפּלּו

מצרפּה. ְְֶֶֶַָָׁשהּקבר

.Á- הּבית לתֹו והכניסן ׁשּנחלקּו, ּבאהל המטּמאין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹּכל
ּבאהל. ּומטּמאין מצרפן, ְְְְְִֶֶַָָָֹֹהאהל

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Ëוהכניס ׁשמים, ּבידי ּבׂשר ּכזית עליו ׁשּיׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעצם
עצמֹות, ׁשני הּבית. נטמא - הּבית מן לפנים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָמקצתֹו
- לפנים מקצתן והכניס ּבׂשר, זיתים חציי ּכׁשני ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָועליהם
- אדם ּבידי ּבעצמֹות ּתחּוב הּבׂשר היה ואם טמא; ְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָהּבית

חּבּור. אדם חּבּורי ׁשאין טהֹור; ִִִֵֵֶַַָָָהּבית

.Èחפנים -]מלא טמא.[בשר הּבית הּבית, ּבתֹו ׁשּנתּפּזר רקב ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

.‡È;להּבא טהֹור הּבית הּבית, ּבתֹו ׁשּנבלעה ּדם ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָרביעית
טמא. ּבארץ, הרביעית ׁשּנבלעה ּבעת ּבֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָוכל

.·Èׁשאבד הּמת מן ּובּקׁשּכזית הּבית, חופש]ּבתֹו ולא[- ְְְִִִֵֶַַַַַַָֹֻ
למפרע, טמא הּבית - ולכׁשּיּמצא טהֹור; הּבית - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָנמצא

ׁשּנמצא. עד ׁשאבד ְִֵֵֶֶַַָָמעת

.‚Èּבאויר ׁשּנׁשּפ ּדם השמים]רביעית קרׁש,[תחת אם - ְְֲִִִִִֶַַָָָ
אׁשּברן ּבמקֹום ׁשהיה מים]אֹו בה שנאספים והּוא[גומא , ְְְִֶֶַָָֹ

- מקצתֹו על הּמאהיל והאהיל ּגּמה, ּכמֹו הּנמּו ְְְֱֲִִִֶַַַַַָָָָֻהּמקֹום
ּבמֹורד האסקּפה על נׁשּפ ּבין[משופע]נטמא. [אם, ְְְְִִֵַַַָָָָֻ

[- נחהשיפוע לא ׁשהרי טהֹור, הּבית - לחּוץ ּבין ְֲִִִֵֵֶַַַָָֹלפנים
ׁשּקרׁש אֹו אׁשּברן, האסקּפה היתה ואם האסקּפה; על ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻהּדם
- ּבכסּות ׁשּנבלעה ּדם רביעית טמא. הּבית - עליה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּדם
הּכסּות זֹו הרי - ּדם רביעית מּמּנה ויֹוצא מתּכּבסת, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָאם
מטּמאה אינּה - לאו ואם ּובאהל. ּובמּׂשא ּבמּגע ְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹמטּמאה
ׁשאינֹו הּבלּוע ׁשּכל ּבמת; ׁשּנגעה ּככסּות היא והרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבאהל,
אֹותּה מכּבסין אֹותּה? מׁשערין ּכיצד טהֹור. לצאת, ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָיכֹול
אם - ּדם רביעית לתֹוכן ונֹותן ּכמּדתן, מים ּומביא ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָּבמים,
מּמי יֹותר אדם הּכּבּוס מי ׁשהיה אֹו ׁשוה, מראיהן ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיה

דם]הּמזג לתוכן שמזגו רביעית.[- מּמּנה ׁשּיצא ּבידּוע - ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ

.„Èׁשהּוא וכל הן. ׁשמֹות ׁשלׁשה והאהל, והּמּגע ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהּמּׂשא
אינֹו - ׁשמֹות ּומּׁשני ּומטּמא; מצטרף, - אחד ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמּׁשם
אֹו זיתים, חציי ּבכׁשני הּנֹוגע ּכיצד? וטהֹור. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָמצטרף,
ּכׁשני על ׁשהאהיל אֹו אחת, ּבבת זיתים חציי ׁשני ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנׂשא
אחר זית וחצי זית חצי על ׁשהאהיל אֹו זיתים, ֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָחציי
והאהיל האהל, ּתחת זית וחצי הּוא ׁשהיה אֹו עליו, ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹמאהיל
על זית חצי האהיל אֹו אחר זית חצי על ּגּופֹו ְְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָּבמקצת
הּנֹוגע אבל אחד. ׁשם ׁשהּוא מּפני טמאים, הּכל - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמקצתֹו
ועל עליו מאהיל אחר ודבר זית, חצי הּנֹוׂשא אֹו זית ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָּבחצי
ׁשהאהיל אֹו אחר, זית חצי עליו ׁשהאהיל אֹו זית, ֱֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּכחצי
זית חצי ונׂשא זית ּבחצי הּנֹוגע וכן אחר, זית חצי על ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָהּוא
לא הּמּׂשא, עם מצטרף הּמּגע ׁשאין טהֹורין; הּכל - ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹאחר
האהל, עם מצטרף הּמּגע ולא טמאֹות; ּבׁשאר ולא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹֻּבמת

הּמּׂשא. עם מצטרף האהל ְְִִֵֶַַָָָֹֹולא
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.‡- ּכלים ּבין אדם ּבין הּמת, מחמת הּמתטּמאין ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָּכל
ׁשבעה טמאת ׁשּנגע[ימים]טמאין ּכלי אֹו אדם ּכיצד? . ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻ

ּבאהל ׁשּנטמא אֹו ּבמּגע, הּמת מן ׁשּמטּמאין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבדברים
ּדברים ׁשּנׂשא אדם וכן ּבאהל, ׁשּמטּמאין מּדברים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבאחד
ׁשבעה, טמאת טמאין הּכל - ּבמּׂשא הּמת מן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻׁשּמטּמאין
יטמא ּבאהל, אׁשר וכל האהל אל הּבא "ּכל ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

ימים". ְִִַָׁשבעת

.·- זה אדם ּבהם ׁשּיּגע וכלים ּבמת, ׁשּנטמא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאדם
ּבּיֹום ּבגדיכם "וכּבסּתם ׁשּנאמר: ׁשבעה, טמאת ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻטמאין
ּבמת ׁשּנטמא ּבאדם ׁשּיּגע אדם אבל ּוטהרּתם". ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּׁשביעי,
ּבֹו ׁשּנגע ּבין מּמטּמאיו, ׁשּפרׁש אחר ּבֹו ׁשּנגע ּבין -ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ערב, טמאת טמא הּׁשני זה הרי - ּבּמת נֹוגע עדין ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻּכׁשהּוא
ּדין הּוא זה הערב". עד ּתטמא הּנגעת, "והּנפׁש ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
אחר, ּבאדם ונגע ּבמת הּנֹוגע סֹופרים, מּדברי אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּתֹורה;
ׁשבעה, טמאת טמאין ׁשניהם - ּבּמת מחּבר הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻועדין

ּדב ּבּמה עצמֹו. ּבּמת הּׁשני זה נגע אמּורים?ּוכאּלּו רים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ּבין ּפסח, ּולעֹוׂשה לנזיר אבל וקדׁשים; ּתרּומה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָלענין
טמאת אּלא טמא אינֹו - ׁשּפרׁש אחר ּבין חּבּור ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻּבׁשעת

ּתֹורה. ּכדין ְִֶֶָערב,

הן‚. הרי - ּבאהל ּבין ּבמּגע ּבין ּבמת, ׁשּנטמאּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹּכלים
ּבֹו, הּנֹוגע מטּמא הּמת מה עצמֹו; ּבּמת ּכנֹוגע ּבהן, ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָלּנֹוגע
ׁשּנטמאּו ּכלים אף - ׁשבעה טמאת ּכלים, ּבין אדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּבין
טמאת טמאין ּבהם, ׁשּיּגע האדם אֹו והּכלים הם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבמת,
הּׁשמּועה מּפי ּבמת"; אֹו חרב "ּבחלל ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשבעה,
ּכלי ּבין ּכלים, לׁשאר הּדין והּוא ּכּמת. ׁשחרב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלמדּו,

ׁשטף ּכלי ּבין במקווה]מּתכֹות המיטהרים ּובגדים.[כלים ְְִֵֵֶֶַָָ
ּתעלה וכי ּבחלל"; נגע וכל נפׁש הרג "ּכל אֹומר: הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹהרי
נטמא - והרג אבן זרק והרג, חץ ירה ׁשּזה ,ּדעּת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
מּפני ּבּה; וכּיֹוצא ּבחרב נפׁש הֹורג אּלא ימים?! ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשבעת
ּבּמת. הּכלי נגע ׁשהרי - ּבֹו ׁשהרג ּבּכלי ּבנגיעתֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנטמא
ׁשּנטמאּו ּבכלים ׁשּנגע ּבאדם הּנֹוגעין הּכלים ׁשאף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּומּנין
"וכּבסּתם אֹומר: הּוא ׁשהרי ׁשבעה? טמאת טמאים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻּבמת,
אדם ׁשּכל למדּת, הא ּוטהרּתם"; הּׁשביעי, ּבּיֹום ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבגדיכם

ׁשבעה. טמאת ּבגדים מטּמא ׁשבעה, טמאת ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻֻהּטמא

.„- אחר ּבאדם ואדם ּבמת, ׁשּנגע אדם אֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָנמצאת
ּכלים ערב. טמאת והּׁשני ׁשבעה, טמאת טמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻהראׁשֹון
טמאת טמאים ׁשניהן - ּבכלים וכלים ּבמת, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַֻהּנֹוגעין
ערב. טמאת טמא - ּכלים ּבין אדם ּבין הּׁשליׁשי, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשבעה;
ׁשלׁשּתן - ּבאדם וכלים ּבכלים, ואדם ּבמת, הּנֹוגעין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָּכלים
טמא - ּכלים ּבין אדם ּבין הרביעי, ׁשבעה; טמאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻטמאין

ערב. ְֶֶַֻטמאת

אבל‰. וקדׁשים; ּתרּומה לענין אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָּבּמה
אינֹו - קדׁשים אכילת על אֹו מקּדׁש, ּביאת על ּכרת ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלחּיב
ׁשּנגע והּׁשני ּבּמת ׁשּנגע הראׁשֹון ּבלבד, הּׁשנים אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָחּיב
יטמא". הּטמא, ּבֹו יּגע אׁשר "וכל ׁשּנאמר: ּתֹורה, ּכדין ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבֹו,
ׁשּנגע ּבאדם הּנֹוגע אֹו ּבאדם, ׁשּנגעּו ּבכלים הּנֹוגע ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאבל
ּביאת ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור, - ּבמת ׁשּנגעּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבכלים
קּבלה ּדברי ׁשהם ּפי על אף האּלּו, ׁשהּדברים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמקּדׁש;

רבינו] ּבּתֹורה,[ממשה נתּפרׁשּו לא ׁשהרי - ּתֹורה ּדין אינן ,ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ
ׁשהּוא ּבֹו הּנֹוגע והּׁשני אב, ׁשהּוא ּבמת ׁשּנטמא זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאּלא

ּכלים. ּבין אדם, ּבין ִִֵֵֵָָראׁשֹון,

.Â;טמא - ּבאהל עּמֹו ׁשהיה אֹו ּבמת, ׁשּנגע חרׂש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּכלי
- ּכלים ׁשאר ולא חרׂש, ּכלי ולא אדם, לא מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹואינֹו
ולא ּבמת לא לעֹולם, הּטמאה אב נעׂשה חרׂש ּכלי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשאין
קּבלה. ׁשהּוא ּפי על אף ּתֹורה, ּדין הּוא וזה טמאֹות. ְְְִִִֶֶַַַָָָָֻּבׁשאר
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.Ëוהכניס ׁשמים, ּבידי ּבׂשר ּכזית עליו ׁשּיׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעצם
עצמֹות, ׁשני הּבית. נטמא - הּבית מן לפנים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָמקצתֹו
- לפנים מקצתן והכניס ּבׂשר, זיתים חציי ּכׁשני ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָועליהם
- אדם ּבידי ּבעצמֹות ּתחּוב הּבׂשר היה ואם טמא; ְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָהּבית

חּבּור. אדם חּבּורי ׁשאין טהֹור; ִִִֵֵֶַַָָָהּבית

.Èחפנים -]מלא טמא.[בשר הּבית הּבית, ּבתֹו ׁשּנתּפּזר רקב ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

.‡È;להּבא טהֹור הּבית הּבית, ּבתֹו ׁשּנבלעה ּדם ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָרביעית
טמא. ּבארץ, הרביעית ׁשּנבלעה ּבעת ּבֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָוכל

.·Èׁשאבד הּמת מן ּובּקׁשּכזית הּבית, חופש]ּבתֹו ולא[- ְְְִִִֵֶַַַַַַָֹֻ
למפרע, טמא הּבית - ולכׁשּיּמצא טהֹור; הּבית - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָנמצא

ׁשּנמצא. עד ׁשאבד ְִֵֵֶֶַַָָמעת

.‚Èּבאויר ׁשּנׁשּפ ּדם השמים]רביעית קרׁש,[תחת אם - ְְֲִִִִִֶַַָָָ
אׁשּברן ּבמקֹום ׁשהיה מים]אֹו בה שנאספים והּוא[גומא , ְְְִֶֶַָָֹ

- מקצתֹו על הּמאהיל והאהיל ּגּמה, ּכמֹו הּנמּו ְְְֱֲִִִֶַַַַַָָָָֻהּמקֹום
ּבמֹורד האסקּפה על נׁשּפ ּבין[משופע]נטמא. [אם, ְְְְִִֵַַַָָָָֻ

[- נחהשיפוע לא ׁשהרי טהֹור, הּבית - לחּוץ ּבין ְֲִִִֵֵֶַַַָָֹלפנים
ׁשּקרׁש אֹו אׁשּברן, האסקּפה היתה ואם האסקּפה; על ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻהּדם
- ּבכסּות ׁשּנבלעה ּדם רביעית טמא. הּבית - עליה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּדם
הּכסּות זֹו הרי - ּדם רביעית מּמּנה ויֹוצא מתּכּבסת, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָאם
מטּמאה אינּה - לאו ואם ּובאהל. ּובמּׂשא ּבמּגע ְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹמטּמאה
ׁשאינֹו הּבלּוע ׁשּכל ּבמת; ׁשּנגעה ּככסּות היא והרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבאהל,
אֹותּה מכּבסין אֹותּה? מׁשערין ּכיצד טהֹור. לצאת, ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָיכֹול
אם - ּדם רביעית לתֹוכן ונֹותן ּכמּדתן, מים ּומביא ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָּבמים,
מּמי יֹותר אדם הּכּבּוס מי ׁשהיה אֹו ׁשוה, מראיהן ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיה

דם]הּמזג לתוכן שמזגו רביעית.[- מּמּנה ׁשּיצא ּבידּוע - ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ

.„Èׁשהּוא וכל הן. ׁשמֹות ׁשלׁשה והאהל, והּמּגע ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהּמּׂשא
אינֹו - ׁשמֹות ּומּׁשני ּומטּמא; מצטרף, - אחד ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמּׁשם
אֹו זיתים, חציי ּבכׁשני הּנֹוגע ּכיצד? וטהֹור. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָמצטרף,
ּכׁשני על ׁשהאהיל אֹו אחת, ּבבת זיתים חציי ׁשני ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנׂשא
אחר זית וחצי זית חצי על ׁשהאהיל אֹו זיתים, ֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָחציי
והאהיל האהל, ּתחת זית וחצי הּוא ׁשהיה אֹו עליו, ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹמאהיל
על זית חצי האהיל אֹו אחר זית חצי על ּגּופֹו ְְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָּבמקצת
הּנֹוגע אבל אחד. ׁשם ׁשהּוא מּפני טמאים, הּכל - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמקצתֹו
ועל עליו מאהיל אחר ודבר זית, חצי הּנֹוׂשא אֹו זית ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָּבחצי
ׁשהאהיל אֹו אחר, זית חצי עליו ׁשהאהיל אֹו זית, ֱֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּכחצי
זית חצי ונׂשא זית ּבחצי הּנֹוגע וכן אחר, זית חצי על ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָהּוא
לא הּמּׂשא, עם מצטרף הּמּגע ׁשאין טהֹורין; הּכל - ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹאחר
האהל, עם מצטרף הּמּגע ולא טמאֹות; ּבׁשאר ולא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹֻּבמת

הּמּׂשא. עם מצטרף האהל ְְִִֵֶַַָָָֹֹולא
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.‡- ּכלים ּבין אדם ּבין הּמת, מחמת הּמתטּמאין ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָּכל
ׁשבעה טמאת ׁשּנגע[ימים]טמאין ּכלי אֹו אדם ּכיצד? . ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻ

ּבאהל ׁשּנטמא אֹו ּבמּגע, הּמת מן ׁשּמטּמאין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבדברים
ּדברים ׁשּנׂשא אדם וכן ּבאהל, ׁשּמטּמאין מּדברים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבאחד
ׁשבעה, טמאת טמאין הּכל - ּבמּׂשא הּמת מן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻׁשּמטּמאין
יטמא ּבאהל, אׁשר וכל האהל אל הּבא "ּכל ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

ימים". ְִִַָׁשבעת

.·- זה אדם ּבהם ׁשּיּגע וכלים ּבמת, ׁשּנטמא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאדם
ּבּיֹום ּבגדיכם "וכּבסּתם ׁשּנאמר: ׁשבעה, טמאת ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻטמאין
ּבמת ׁשּנטמא ּבאדם ׁשּיּגע אדם אבל ּוטהרּתם". ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּׁשביעי,
ּבֹו ׁשּנגע ּבין מּמטּמאיו, ׁשּפרׁש אחר ּבֹו ׁשּנגע ּבין -ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ערב, טמאת טמא הּׁשני זה הרי - ּבּמת נֹוגע עדין ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻּכׁשהּוא
ּדין הּוא זה הערב". עד ּתטמא הּנגעת, "והּנפׁש ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
אחר, ּבאדם ונגע ּבמת הּנֹוגע סֹופרים, מּדברי אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּתֹורה;
ׁשבעה, טמאת טמאין ׁשניהם - ּבּמת מחּבר הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻועדין

ּדב ּבּמה עצמֹו. ּבּמת הּׁשני זה נגע אמּורים?ּוכאּלּו רים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ּבין ּפסח, ּולעֹוׂשה לנזיר אבל וקדׁשים; ּתרּומה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָלענין
טמאת אּלא טמא אינֹו - ׁשּפרׁש אחר ּבין חּבּור ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻּבׁשעת

ּתֹורה. ּכדין ְִֶֶָערב,

הן‚. הרי - ּבאהל ּבין ּבמּגע ּבין ּבמת, ׁשּנטמאּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹּכלים
ּבֹו, הּנֹוגע מטּמא הּמת מה עצמֹו; ּבּמת ּכנֹוגע ּבהן, ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָלּנֹוגע
ׁשּנטמאּו ּכלים אף - ׁשבעה טמאת ּכלים, ּבין אדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּבין
טמאת טמאין ּבהם, ׁשּיּגע האדם אֹו והּכלים הם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבמת,
הּׁשמּועה מּפי ּבמת"; אֹו חרב "ּבחלל ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשבעה,
ּכלי ּבין ּכלים, לׁשאר הּדין והּוא ּכּמת. ׁשחרב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלמדּו,

ׁשטף ּכלי ּבין במקווה]מּתכֹות המיטהרים ּובגדים.[כלים ְְִֵֵֶֶַָָ
ּתעלה וכי ּבחלל"; נגע וכל נפׁש הרג "ּכל אֹומר: הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹהרי
נטמא - והרג אבן זרק והרג, חץ ירה ׁשּזה ,ּדעּת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
מּפני ּבּה; וכּיֹוצא ּבחרב נפׁש הֹורג אּלא ימים?! ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשבעת
ּבּמת. הּכלי נגע ׁשהרי - ּבֹו ׁשהרג ּבּכלי ּבנגיעתֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנטמא
ׁשּנטמאּו ּבכלים ׁשּנגע ּבאדם הּנֹוגעין הּכלים ׁשאף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּומּנין
"וכּבסּתם אֹומר: הּוא ׁשהרי ׁשבעה? טמאת טמאים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֻּבמת,
אדם ׁשּכל למדּת, הא ּוטהרּתם"; הּׁשביעי, ּבּיֹום ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבגדיכם

ׁשבעה. טמאת ּבגדים מטּמא ׁשבעה, טמאת ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻֻהּטמא

.„- אחר ּבאדם ואדם ּבמת, ׁשּנגע אדם אֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָנמצאת
ּכלים ערב. טמאת והּׁשני ׁשבעה, טמאת טמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻהראׁשֹון
טמאת טמאים ׁשניהן - ּבכלים וכלים ּבמת, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַֻהּנֹוגעין
ערב. טמאת טמא - ּכלים ּבין אדם ּבין הּׁשליׁשי, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשבעה;
ׁשלׁשּתן - ּבאדם וכלים ּבכלים, ואדם ּבמת, הּנֹוגעין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָּכלים
טמא - ּכלים ּבין אדם ּבין הרביעי, ׁשבעה; טמאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻטמאין

ערב. ְֶֶַֻטמאת

אבל‰. וקדׁשים; ּתרּומה לענין אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָּבּמה
אינֹו - קדׁשים אכילת על אֹו מקּדׁש, ּביאת על ּכרת ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלחּיב
ׁשּנגע והּׁשני ּבּמת ׁשּנגע הראׁשֹון ּבלבד, הּׁשנים אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָחּיב
יטמא". הּטמא, ּבֹו יּגע אׁשר "וכל ׁשּנאמר: ּתֹורה, ּכדין ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבֹו,
ׁשּנגע ּבאדם הּנֹוגע אֹו ּבאדם, ׁשּנגעּו ּבכלים הּנֹוגע ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאבל
ּביאת ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור, - ּבמת ׁשּנגעּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבכלים
קּבלה ּדברי ׁשהם ּפי על אף האּלּו, ׁשהּדברים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמקּדׁש;

רבינו] ּבּתֹורה,[ממשה נתּפרׁשּו לא ׁשהרי - ּתֹורה ּדין אינן ,ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ
ׁשהּוא ּבֹו הּנֹוגע והּׁשני אב, ׁשהּוא ּבמת ׁשּנטמא זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאּלא

ּכלים. ּבין אדם, ּבין ִִֵֵֵָָראׁשֹון,

.Â;טמא - ּבאהל עּמֹו ׁשהיה אֹו ּבמת, ׁשּנגע חרׂש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּכלי
- ּכלים ׁשאר ולא חרׂש, ּכלי ולא אדם, לא מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹואינֹו
ולא ּבמת לא לעֹולם, הּטמאה אב נעׂשה חרׂש ּכלי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשאין
קּבלה. ׁשהּוא ּפי על אף ּתֹורה, ּדין הּוא וזה טמאֹות. ְְְִִִֶֶַַַָָָָֻּבׁשאר
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.Êאדם מטּמא - טמאה אב ּכל ּבטמאֹות: ּגדֹול ּכלל ְְְְְֵֶַַָָָָָָֻֻזה
ּכלי ּבין ׁשטף ּכלי ּבין מּתכֹות ּכלי ּבין וכלים, ּבגדים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּומטּמא
טמאה. אב זה הרי ּבנגיעה, וכלים אדם המטּמא וכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻחרׂש;
לא מטּמא ואינֹו ּומׁשקין; אכלין מטּמא - הּטמאֹות ולד ְְְְְְְֳִִֵֵֵַַַַַָָֹֻוכל

ּובגדים. ּכלים ׁשאר ולא חרׂש, ּכלי לא וכלים, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹאדם

.Áוהּנֹוגע 'ראׁשֹון'; הּנקרא הּוא ּבאב, הּנֹוגע ְְְְִִֵֵַַַַַָָָוכל
'ׁשליׁשי'; נקרא ּבׁשני, והּנֹוגע 'ׁשני'; נקרא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָּבראׁשֹון,
מּמּנּו, וׁשּלמּטה והראׁשֹון 'רביעי'. נקרא ּבׁשליׁשי, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָוהּנֹוגע

הּטמאה'. 'ולד נקראין ְְְִִַַָָָֻֻּכּלן

.Ëּבין אדם ּבין ׁשבעה, טמאת הּמת מחמת הּמתטּמא ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֻּכל
הּטמאֹות, מאבֹות אב והּוא מת'. 'טמא הּנקרא הּוא - ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָֻּכלים
ּכדי ׁשּבארנּו, ּכמֹו קדׁשים וטמאת ּתרּומה טמאת ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻֻלענין
ּבמּגע וכלים אדם לטּמא ּוכדי וׁשני, ראׁשֹון מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלמנֹות

ּבמּׂשא. מטּמא ואינֹו הּטמאֹות; אבֹות ְְְְְֲִֵֵַַַָָֻּכׁשאר

.Èולד הּוא - ערב טמאת הּמת מחמת הּמתטּמא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָֻּכל
מן הרביעי ׁשּיהיה ואפׁשר לטמאה; הראׁשֹון והּוא ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֻֻהּטמאה,
וקדׁשים. ּתרּומה לענין ׁשּבארנּו ּכמֹו לטמאה, ראׁשֹון ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻהּמת,

.‡Èּובית העּמים ארץ ּבמּגע ׁשּנטמאּו ּכלים אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאדם
ּתבּוסה ּדם ּבמּגע אֹו ּבמּׂשאן, אֹו בשעתהּפרס, היוצא -] ְְְְַַַַַָָָָ

ודֹופקההריגה] הקבר]וגֹולל כיסויי וכן[- ּבאהלן, אֹו , ְְְְֳֵֵֵָָ
וכּיֹוצא ּכּלן אּלּו הרי - ּתבּוסה ּדם ּבמּׂשא ׁשּנטמא ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻאדם
ּבגדים וכן סֹופרים; ּדברי ׁשל טמאֹות אבֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֻּבהם,
הּטמאֹות אבֹות ּכּלן ׁשבעה, טמאת אּלּו מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָֻֻֻהּמתטּמאין

סֹופרים. ּדברי ְְִִֵֶׁשל

.·Èׁשּלא ּפי על אף - הּטמאה על הּמאהיל עצמֹו ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָֹֹֻהאהל
הּתֹורה, מן ׁשבעה טמאת טמא הּוא הרי - טמאה ּבֹו ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻֻנגעה
על "והּזה ׁשּנאמר: ּבמת, ׁשּנגעּו ּכבגדים הּוא ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהרי
ׂשק אֹו ּבגד האהל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהאהל".
הּמּתרין ּבין וחּיה, ּבהמה עֹור אחד עֹור, אֹו עץ ּכלי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻאֹו
את "וּיפרׂש ׁשּנאמר: - לאכילה האסּורין ּבין ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלאכילה
ּכמׁשּכן. ועֹור אריג אּלא אהל קרּוי אין הּמׁשּכן", על ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהאהל
אֹו הּתקרה ּכגֹון עץ, ׁשל נסרין האהל היה אם ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹאבל
הרי - מּתכת ׁשל אֹו עצם, ׁשהיה אֹו ּבהן, וכּיֹוצא ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמחצלת
טהֹור. ׁשהּוא ּבנין, היה ׁשאם לֹומר, צרי ואין טהֹור; ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָזה
וכלים אדם אּלא אינֹו טמא', 'הּבית ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכל
טמאת מתטּמא ׁשהּוא העץ מן יֹוצא ל ואין הּבית. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּבכל

ּבלבד. הּפׁשּתן אּלא ְְִִִֶַַָָָֹאהלים,

.‚Èלטּמא ּכמת ׁשהן ּפי על אף - ּבמת הּנֹוגעין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבגדים
ּבאהל לטּמא ּכמת אינן ׁשבעה, טמאת ּבהן ׁשּנגעּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאחרים
ׁשּבארנּו, ּכמֹו מפרׁש אינֹו עצמֹו לּמת ׁשהּמּׂשא ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּובמּׂשא;
,לפיכ ּבאהל". ימּות ּכי "אדם אֹומר: הּוא אהל ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹֻּובטמאת
הּמאהיל וכל ּבהן, נגע ולא ּבמת ׁשּנגעּו ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנֹוׂשא
זה הרי - ּבאהל עּמֹו ׁשהיּו אֹו עליו, ׁשהאהילּו אֹו ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹעליהם,
הרי - הּכלים על והאהיל ּבמת, ׁשּנטמא אדם וכן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹור.
ּבלבד. ּבמּגע אּלא מטּמא מת טמא ׁשאין טהֹורין; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהן

.„Èמּדף ולא מּתחּתיו, ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמא אינֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּמת
ּגּביו שמעליו]מעל בגדים ּבּמת[- ׁשּיּגע ּכלי אחד אּלא ; ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבגדים עׂשרה ּכיצד? ּגּביו. על אֹו ּתחּתיו, ׁשהיה אֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָמּצּדֹו,

על אחרים ּבגדים ועׂשרה למעלה, והּמת זה, ּגּבי על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָזה
ּבּבגד ׁשּנגע הּׁשני והּבגד ּבֹו, הּנֹוגע ּבגד - מלמעלה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָּגּבֹו
טמא - והּׁשליׁשי ׁשבעה; טמאת טמאים ׁשניהם - ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּנגע
ּומן והרביעי, ׁשּלמּטה; ּבין ׁשּלמעלה ּבין ערב, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻטמאת
מה טהֹורין; ּכּלן - ּולמעלה הרביעי ּומן ּולמּטה, ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָֻהרביעי
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּומֹוׁשב, מׁשּכב ּבמטּמאי ּכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּׁשאין
ׁשּתחּתיו הּכלים אֹו הּבגדים ׁשּכל אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
רצּוצה טמאה ׁשם היתה ּבׁשּלא טהֹורין? מּמּנּו ְְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻוׁשּלמעלה

טפח] חלל מעליה שאין ׁשהיה[- אֹו אהל, טמאת ְְֶֶַָָֹֹֻולא
ׁש ּכמֹו אבן, הּכלים ּובין ּבינֹו ּיתּבאר.מבּדיל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
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מקּבלין‡. אינן ּכלים, מהן העֹוׂשה - ועֹורֹו הּדג ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָעצמֹות
וכן סֹופרים; מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֻטמאה
טהֹור, ּׁשּבּים מה ׁשּכל ּבּה; וכּיֹוצא הּמים, ּפני ׁשעל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָירֹוקה
מעֹור אהל העֹוׂשה ,לפיכ ּכלים. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּכמֹו
מקּבל זה אהל ׁשל עצמֹו אין - ּבּים ׁשּגדל מּצמר אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדג,
יהיה אׁשר לכל הּטמאה את ׁשּמביא ּפי על אף ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻטמאה,

אהלים. ּכׁשאר ְְִִַָָָֹּתחּתיו

מקּבלין·. אינן - אדמה ּוכלי אבנים, ּוכלי ּגללים, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָּכלי
ּבין סֹופרים, מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֻטמאה
לנחת העׂשּוי עץ ּכלי וכן הּטמאֹות. ׁשאר ּבין מת, ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֻֻטמאת

אחד] במקום לעמוד ׁשהן[- והּכּורת והּמגּדל הּתבה ּכגֹון ,ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשּולים להן ויהיה ּבלח סאה ארּבעים תחתית]מחזיקין -] ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, טמאה מקּבלין אינן -ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹֻ
ּבמּדה'. הּבא עץ 'ּכלי הּנקראין הן ואּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָסֹופרים;

ּכלי‚. טמאין). מקּבליהן טהֹורין, ּפׁשּוטיהן - עץ ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַ(ּכלי
ּפׁשּוטיהן - קיבול]חרׂש בית ללא ּומקּבליהן[- [-טהֹורין, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַ
קיבול] בית אֹועם מאוירן, אּלא מּטּמאין ואינן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָטמאין;

מּגּבֹו ּבמת חרׂש ּכלי נגע אפּלּו הּזב; כלי]ּבהּסט אינֹו[של , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
על ואף - ּבאוירֹו הּטמאֹות מן טמאה נכנסה ואם ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֻֻמתטּמא.
ּבאהל הּמת עם חרׂש ּכלי היה נטמא. ּבֹו, נגעה ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּפי
מּקף היה ואם ּבאוירֹו. נכנסה הּטמאה ׁשהרי נטמא, -ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֻֻ

ּפתיל[סגור] מהודק]צמיד כיסוי ּׁשּבתֹוכֹו[- ּומה הּוא - ְִִֶַָָ
אּלא לֹו נכנסת טמאה ׁשאין ּבּתֹורה, ׁשּנתּפרׁש ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻטהֹור,

-]מּפתחֹו, ּבכּלֹו.[או ׁשּנגע ּכמי הּוא ׁשהרי - הּזב ּובהּסט ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֻ

הּגֹולל„. לקבר]העֹוׂשה כיסוי מקּבל[- ׁשאינֹו מּדבר ְִֵֵֵֶֶַַָָָ
אדמה, ּכלי אֹו אבן, הּקבר ּגּבי על ׁשהּניח ּכגֹון - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטמאה
ּפתיל, צמיד הּמּקף חרׂש ּכלי אֹו ּבמּדה, הּבא עץ ּכלי ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻאֹו
טמא ּבהן הּנֹוגע - ּבאּלּו וכּיֹוצא ועצמֹו, הּדג עֹור ְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאֹו
מּלהיֹות ּפרׁשּו ואם ּבגֹולל; נֹוגע מּׁשּום ׁשבעה, ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֻטמאת
וכן טהֹורין. הן הרי - מּתחּתיהן הּמת ׁשהסיר אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַּגֹולל,
טמאת טמא ּבּה הּנֹוגע - ּגֹולל אֹותּה ועׂשה ׁשּכפתּה ְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻּבהמה
היא הרי הּבהמה, הּתיר ּגֹולל; ׁשהיא זמן ּכל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשבעה,
מׁשקין מלאה ׁשהיא חבית וכן הּבהמֹות. ּכׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָטהֹורה
ּבּה הּנֹוגע - למת ּגֹולל אֹותּה ועׂשה ּפתיל, צמיד ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּומּקפת

טהֹורין. והּמׁשקין והחבית ׁשבעה, טמאת ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻטמא

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

על‰. מּטה ּבין עֹומדת ּבין לקבר, ּגֹולל ׁשעׂשיּה ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻקֹורה
ּבּקצה והּנֹוגע הּקבר; ּפתח ּכנגד אּלא טמא אין - ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָצּדּה
והרי לקבר, ּגֹולל ראׁשּה עׂשה טהֹור. לּקבר, חּוץ ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּמּנח
ּבארּבעה מּמּנה הּנֹוגע - אילן ּכמֹו הּקבר על עֹומדת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהיא
טפחים ּומארּבעה ּגֹולל; מּׁשּום טמא לּקבר, סמּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטפחים
עתיד ׁשהּוא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹור. ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּולמעלה,

ּגֹולל.[לחתוך]לקץ ּכּלּה לקץ, עתיד אינֹו אם אבל אֹותּה; ֲִִֵֵָָָָָָֹֹֻ

.Âׁשעׂשין טפחים ארּבעה ארּבעה ׁשל ּגדֹולֹות אבנים ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּתי
- מהן אחת נּטלה טמא. ׁשּתיהן, ּגּבי על הּמאהיל - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּגֹולל
ּדר לּטמאה ׁשּיׁש מּפני טהֹור, - ׁשנּיה ּגּבי על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּמאהיל

ּבֹו. ֵֵֶׁשּתצא

.Êאּלא טמא אין - לקבר ּגֹולל ׁשעׂשהּו צרֹורֹות ׁשל ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּגל
הּפנימי תחתונה]סדר שורה אבל[- קבר; ׁשל צרּכֹו ׁשהּוא , ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָ

טהֹור. האבנים, ּבׁשאר ְֲִִֵַַָָָָהּנֹוגע

.Áחקּוק ׁשהּוא הּמת,[חצוב]ארֹון ּבֹו והּניח ּבסלע, ְְִִֵֶֶַַַָָ
והּנֹוגע טהֹור; מקֹום, ּבכל ּבּסלע הּנֹוגע - ּבגֹולל ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוכּסהּו
ואבן מתים, מלא ּגדֹול לבֹור ּדֹומה? זה למה טמא. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבּגֹולל,
ּבנה ואם חללּה. ּכנגד אּלא טמא ׁשאין - ּפיו על ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּגדֹולה

חדרון]נפׁש מּכל[- ּומטּמא סתּום, ּכקבר זֹו הרי - ּגּבּה על ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
וצרה מּלמּטן רחבה ּבּסלע החקּוקה הארֹון היתה ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָָָסביביו.
טהֹור; מּלמּטן, ּבּה הּנֹוגע - ּבתֹוכּה והּמת ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָמּלמעלן,
ּגּבי על סּככּו ׁשּלמעלה הּצדדין ׁשהרי טמא: ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּומּלמעלן,
וצרה מּלמעלן רחבה הארֹון היתה ּכגֹולל. ונעׂשּו ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָהּמת,
הּנֹוגע - ׁשוה היתה טמא. מקֹום, מּכל ּבּה הּנֹוגע - ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָמּלמּטן
מּטפח טמא; ּולמעלה, לקרקעיתּה הּסמּו מּטפח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבּה

נּקב טהֹור. חצב]ּולמּטה, הּמת[- והכניס ּבסלע, ארֹון ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
נגר ּכמֹו יתד]ּבתֹוכּה טהֹור;[- מקֹום, מּכל ּבּה הּנֹוגע - ְְִֵֶֶַַָָָָָ

ּפתחּה. מּמקֹום ְְִִָחּוץ

.Ëּבזמן - הּמערה לפני וחצר ּבתֹוכּה, ׁשהּקבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמערה
לאויר מקורה]ׁשהחצר אינה טהֹור,[- ּבתֹוכּה העֹומד - ְֲִֵֵֶֶָָָָָ

ּבׁשּקּוף יּגע ׁשּלא ׁשהחצר[משקוף]ּובלבד ּובזמן הּמערה. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה ּבּה היה אם - ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָֹמקרה
- מארּבעה ּפחּותה היתה טהֹור; לׁשם הּנכנס יתר, ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָאֹו
הּמערה. ּבפתח נגע ׁשּלא ּפי על ואף טמא, לׁשם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּנכנס
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והּנֹוגע‡. סביביו; מּכל מטּמא ּבתֹוכֹו, ׁשהּמת סתּום ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבית
ּכקבר ׁשהּוא מּפני ׁשבעה, טמא - מּגּגֹו אֹו מאחֹוריו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו
את ּפרץ לא אם - סתמֹו אפּלּו ּפתח, ּבֹו נפּתח ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹסתּום.

לדלת]ּפּצימיו שקשורים והמרכיבים המשקוף ּבֹו[- הּנֹוגע - ִֵַַַָ
וכּמה הּפתח. ּכנגד אּלא טמא ואין טהֹור, ּומּגּגֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמאחֹוריו
ּוכזית טפחים; ּבארּבעה ּפתחֹו הּמת, הּפתח? ׁשעּור ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָיהיה
ּכמת, הּוא הרי - מּכזית וגדֹול ּבטפח; ּפתחֹו הּמת, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָמן

ּבארּבעה. ְְְִַָָּופתחֹו

ׁשּכּלן·. ּבזמן - הרּבה ּפתחים ּובֹו הּבית, ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמת
ּתחת מהן ּפתח ּכל ּבצד והּיֹוׁשב טמאין, ּכּלן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻנעּולין,
אֹו מהן, אחד נפּתח נטמא. הּפתח, על הּיֹוצאת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּתקרה
ׁשּמת אחר ׁשחׁשב ּפי על ואף מהן, ּבאחד להֹוציאֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשחׁשב

על ארּבעה ׁשהיא ּבחּלֹון להֹוציאֹו חׁשב אפּלּו ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהּמת,
ּכנגד אּלא טמא ואינֹו ּכּלן, הּפתחים על הּציל - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻארּבעה
מּפני - טהֹורין והּׁשאר עליו; ׁשחׁשב אֹו ׁשּנפּתח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּפתח
התחיל אם וכן סתּום. ּכקבר הּבית אין והרי נעּולין, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהן

מּׁשּיח - ּבֹו להֹוציאֹו ּפתח ארּבעה,לחּתר על ארּבעה ּתר ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
וחׁשב סתּום, ּפתח ׁשם היה ּכּלן; הּפתחים ּכל על ְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֻהּציל
על הּציל לפּתח, מּׁשּיתחיל - לפתחֹו והתחיל ּבֹו, ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָֹלהֹוציאֹו

מּוגפֹות וכּלן הרּבה, חּלֹונֹות ּבֹו היּו ּכּלן. [סגורים]הּפתחים ְְְִֵַַַָָָָָֻֻ
על הּצילּו ולא טמאֹות, ּכּלן - נפּתחּו טהֹורֹות; ּכּלן -ְְְְְִִִֵַָָֹֻֻ
ּגּבי על הּמאהיל - ּגדֹול ּפתח ּבתֹו קטן ּפתח ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּפתחים.
הּגדֹול. את קטן טהר ּבּקטן, להֹוציאֹו חׁשב טמא; ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשניהם,

מתאימין ׁשניהם ׁשניהם,[בגובהם]היּו ּגּבי על הּמאהיל - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
היה חברֹו. את טהר מהם, ּבאחד להֹוציאֹו חׁשב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָטמא;
וחׁשב לדרֹום, אחד ּופתח לצפֹון, אחד ּפתח ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָלּבית
ואמרּו: קרֹוביו אֹו אחיו ּבאּו ּכ ואחר ּבּצפֹוני, ְְְְְְִִֶַַַָָָָָלהֹוציאֹו
את ּדרֹומי טהר - ּבּדרֹומי' אּלא אֹותֹו מֹוציאין ְְִִִִִֵֵֶֶַָ'אין

יערים ׁשּלא ּובלבד יתחכם]הּצפֹוני, הערים,[- ואם ; ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַֹ
טמאים. ְְִֵֵֶׁשניהם

לאכסדרה‚. הּפתּוחין מהם[מרפסת]ּבּתים ּבאחד והּמת , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבחצר לצאת מת ׁשל ּדרּכֹו היה אם לא- להוציאו [תכננו ְִֵֵֵֶֶַָָָָ

האכסדרה] ׁשערדרך ּבית הרי האכסדרה]- והּבּתים[- טהֹור, ְֲִֵֵַַַָָ
טהֹורים. והּבּתים טמא, ׁשער ּבית - לאו ואם ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָטמאים;

מּוגף הּבית מן ׁשּלפנים סגור]החדר טמאה[- ונכנסה , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֻ
הבית]לּפנימי החיצֹון[- הּבית - חּלֹון החדר]ּדר טהֹור,[- ְִִִִֶֶַַַַַָ

ּבֹו. ׁשּנכנסה החּלֹון ּדר ויֹוצאת חֹוזרת ׁשהּטמאה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻמּפני

ׁשם„. ׁשּיהיה עד סביביו, מּכל מטּמא הּקבר [בתוכו]אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
על הּבנין הגּביּה אפּלּו טפח. רּום על טפח על טפח ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָחלל
היתה ּכקבר. ׁשהּכל טמא, הּכל - לרקיע עד טפח, חלל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּגּבי

רצּוצה טפח]טמאה חלל ללא טפח[- חלל ׁשם היה ולא , ְְְֶַָָָָָָָֹֻ
אּלא טמא ואין ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה -ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
עליה הּמאהיל אֹו מלמעלה, הּטמאה ּכנגד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּנֹוגע
עליו ּׁשּתאהיל מה אֹו מּלמּטה, ּכנגּדּה הּנֹוגע אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמלמעלה,

טהֹור. הּבנין, ּבצד הּנֹוגע אבל ְְְֲִִֵַַַַַָָָָמּלמּטה;

ּבאהל‰. המטּמא ּדבר ׁשּכל מת: ּבטמאת ּגדֹול ּכלל ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻזה
הרי - טפח חלל לֹו ׁשאין רצּוץ, היה אם - הּמת ֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמן
עד ויֹורדת ּובֹוקעת לרקיע, עד ועֹולה ּבֹוקעת ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָָֻהּטמאה

ּכרי ּכיצד? הּצדדין. מן מטּמאה ואינּה ערימה]הּתהֹום; -] ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ
וכלים ּבתֹוכֹו, הּמת מן ּוכזית אבנים, ׁשל ּגל אֹו ּתבּואה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשל
ּכלי וכל טהֹורין; הּכלים - ּבּה נֹוגעין ואינן הּטמאה, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻּבצד
- מּלמּטה אֹו מלמעלה הּטמאה ּכנגד מכּון הּגל ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֻֻׁשּבתֹו
היה ואם ויֹורדת. ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ׁשהּטמאה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻטמא,
הרי - טפח רּום על טפח על טפח חלּול הּטמאה ְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֻמקֹום

סביביו. מּכל ּומטּמא סתּום, ּכקבר ְְְִִֵֶֶַָָָהּוא

.Âהּבית ּבּטל זה הרי - צרֹורֹות אֹו עפר ׁשּמּלאהּו [-ּבית ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
אינו] ואםכאילו צרֹורֹות; אֹו עפר ׁשל ּכגל הּוא והרי ,ְְְֲִֵֶַַָָ

ויֹורדת, ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת - העפר ּבתֹו טמאה ְְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָֻהיתה
טהֹורים. העפר ּבתֹו ׁשּבצּדיה ְְְְִִִֵֶֶֶָָָוכלים



�י iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

על‰. מּטה ּבין עֹומדת ּבין לקבר, ּגֹולל ׁשעׂשיּה ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻקֹורה
ּבּקצה והּנֹוגע הּקבר; ּפתח ּכנגד אּלא טמא אין - ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָצּדּה
והרי לקבר, ּגֹולל ראׁשּה עׂשה טהֹור. לּקבר, חּוץ ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּמּנח
ּבארּבעה מּמּנה הּנֹוגע - אילן ּכמֹו הּקבר על עֹומדת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהיא
טפחים ּומארּבעה ּגֹולל; מּׁשּום טמא לּקבר, סמּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטפחים
עתיד ׁשהּוא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹור. ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּולמעלה,

ּגֹולל.[לחתוך]לקץ ּכּלּה לקץ, עתיד אינֹו אם אבל אֹותּה; ֲִִֵֵָָָָָָֹֹֻ

.Âׁשעׂשין טפחים ארּבעה ארּבעה ׁשל ּגדֹולֹות אבנים ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּתי
- מהן אחת נּטלה טמא. ׁשּתיהן, ּגּבי על הּמאהיל - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּגֹולל
ּדר לּטמאה ׁשּיׁש מּפני טהֹור, - ׁשנּיה ּגּבי על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּמאהיל

ּבֹו. ֵֵֶׁשּתצא

.Êאּלא טמא אין - לקבר ּגֹולל ׁשעׂשהּו צרֹורֹות ׁשל ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּגל
הּפנימי תחתונה]סדר שורה אבל[- קבר; ׁשל צרּכֹו ׁשהּוא , ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָ

טהֹור. האבנים, ּבׁשאר ְֲִִֵַַָָָָהּנֹוגע

.Áחקּוק ׁשהּוא הּמת,[חצוב]ארֹון ּבֹו והּניח ּבסלע, ְְִִֵֶֶַַַָָ
והּנֹוגע טהֹור; מקֹום, ּבכל ּבּסלע הּנֹוגע - ּבגֹולל ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוכּסהּו
ואבן מתים, מלא ּגדֹול לבֹור ּדֹומה? זה למה טמא. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבּגֹולל,
ּבנה ואם חללּה. ּכנגד אּלא טמא ׁשאין - ּפיו על ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּגדֹולה

חדרון]נפׁש מּכל[- ּומטּמא סתּום, ּכקבר זֹו הרי - ּגּבּה על ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
וצרה מּלמּטן רחבה ּבּסלע החקּוקה הארֹון היתה ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָָָסביביו.
טהֹור; מּלמּטן, ּבּה הּנֹוגע - ּבתֹוכּה והּמת ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָמּלמעלן,
ּגּבי על סּככּו ׁשּלמעלה הּצדדין ׁשהרי טמא: ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּומּלמעלן,
וצרה מּלמעלן רחבה הארֹון היתה ּכגֹולל. ונעׂשּו ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָהּמת,
הּנֹוגע - ׁשוה היתה טמא. מקֹום, מּכל ּבּה הּנֹוגע - ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָמּלמּטן
מּטפח טמא; ּולמעלה, לקרקעיתּה הּסמּו מּטפח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבּה

נּקב טהֹור. חצב]ּולמּטה, הּמת[- והכניס ּבסלע, ארֹון ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
נגר ּכמֹו יתד]ּבתֹוכּה טהֹור;[- מקֹום, מּכל ּבּה הּנֹוגע - ְְִֵֶֶַַָָָָָ

ּפתחּה. מּמקֹום ְְִִָחּוץ

.Ëּבזמן - הּמערה לפני וחצר ּבתֹוכּה, ׁשהּקבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמערה
לאויר מקורה]ׁשהחצר אינה טהֹור,[- ּבתֹוכּה העֹומד - ְֲִֵֵֶֶָָָָָ

ּבׁשּקּוף יּגע ׁשּלא ׁשהחצר[משקוף]ּובלבד ּובזמן הּמערה. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה ּבּה היה אם - ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָֹמקרה
- מארּבעה ּפחּותה היתה טהֹור; לׁשם הּנכנס יתר, ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָאֹו
הּמערה. ּבפתח נגע ׁשּלא ּפי על ואף טמא, לׁשם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּנכנס

ז ּפרק מת טמאת ¤¤¥©§ª§¦הלכֹות

והּנֹוגע‡. סביביו; מּכל מטּמא ּבתֹוכֹו, ׁשהּמת סתּום ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבית
ּכקבר ׁשהּוא מּפני ׁשבעה, טמא - מּגּגֹו אֹו מאחֹוריו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו
את ּפרץ לא אם - סתמֹו אפּלּו ּפתח, ּבֹו נפּתח ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹסתּום.

לדלת]ּפּצימיו שקשורים והמרכיבים המשקוף ּבֹו[- הּנֹוגע - ִֵַַַָ
וכּמה הּפתח. ּכנגד אּלא טמא ואין טהֹור, ּומּגּגֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמאחֹוריו
ּוכזית טפחים; ּבארּבעה ּפתחֹו הּמת, הּפתח? ׁשעּור ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָיהיה
ּכמת, הּוא הרי - מּכזית וגדֹול ּבטפח; ּפתחֹו הּמת, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָמן

ּבארּבעה. ְְְִַָָּופתחֹו

ׁשּכּלן·. ּבזמן - הרּבה ּפתחים ּובֹו הּבית, ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמת
ּתחת מהן ּפתח ּכל ּבצד והּיֹוׁשב טמאין, ּכּלן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻנעּולין,
אֹו מהן, אחד נפּתח נטמא. הּפתח, על הּיֹוצאת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּתקרה
ׁשּמת אחר ׁשחׁשב ּפי על ואף מהן, ּבאחד להֹוציאֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשחׁשב

על ארּבעה ׁשהיא ּבחּלֹון להֹוציאֹו חׁשב אפּלּו ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהּמת,
ּכנגד אּלא טמא ואינֹו ּכּלן, הּפתחים על הּציל - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻארּבעה
מּפני - טהֹורין והּׁשאר עליו; ׁשחׁשב אֹו ׁשּנפּתח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּפתח
התחיל אם וכן סתּום. ּכקבר הּבית אין והרי נעּולין, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהן

מּׁשּיח - ּבֹו להֹוציאֹו ּפתח ארּבעה,לחּתר על ארּבעה ּתר ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
וחׁשב סתּום, ּפתח ׁשם היה ּכּלן; הּפתחים ּכל על ְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֻהּציל
על הּציל לפּתח, מּׁשּיתחיל - לפתחֹו והתחיל ּבֹו, ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָֹלהֹוציאֹו

מּוגפֹות וכּלן הרּבה, חּלֹונֹות ּבֹו היּו ּכּלן. [סגורים]הּפתחים ְְְִֵַַַָָָָָֻֻ
על הּצילּו ולא טמאֹות, ּכּלן - נפּתחּו טהֹורֹות; ּכּלן -ְְְְְִִִֵַָָֹֻֻ
ּגּבי על הּמאהיל - ּגדֹול ּפתח ּבתֹו קטן ּפתח ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּפתחים.
הּגדֹול. את קטן טהר ּבּקטן, להֹוציאֹו חׁשב טמא; ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשניהם,

מתאימין ׁשניהם ׁשניהם,[בגובהם]היּו ּגּבי על הּמאהיל - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
היה חברֹו. את טהר מהם, ּבאחד להֹוציאֹו חׁשב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָטמא;
וחׁשב לדרֹום, אחד ּופתח לצפֹון, אחד ּפתח ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָלּבית
ואמרּו: קרֹוביו אֹו אחיו ּבאּו ּכ ואחר ּבּצפֹוני, ְְְְְְִִֶַַַָָָָָלהֹוציאֹו
את ּדרֹומי טהר - ּבּדרֹומי' אּלא אֹותֹו מֹוציאין ְְִִִִִֵֵֶֶַָ'אין

יערים ׁשּלא ּובלבד יתחכם]הּצפֹוני, הערים,[- ואם ; ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַֹ
טמאים. ְְִֵֵֶׁשניהם

לאכסדרה‚. הּפתּוחין מהם[מרפסת]ּבּתים ּבאחד והּמת , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבחצר לצאת מת ׁשל ּדרּכֹו היה אם לא- להוציאו [תכננו ְִֵֵֵֶֶַָָָָ

האכסדרה] ׁשערדרך ּבית הרי האכסדרה]- והּבּתים[- טהֹור, ְֲִֵֵַַַָָ
טהֹורים. והּבּתים טמא, ׁשער ּבית - לאו ואם ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָטמאים;

מּוגף הּבית מן ׁשּלפנים סגור]החדר טמאה[- ונכנסה , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֻ
הבית]לּפנימי החיצֹון[- הּבית - חּלֹון החדר]ּדר טהֹור,[- ְִִִִֶֶַַַַַָ

ּבֹו. ׁשּנכנסה החּלֹון ּדר ויֹוצאת חֹוזרת ׁשהּטמאה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻמּפני

ׁשם„. ׁשּיהיה עד סביביו, מּכל מטּמא הּקבר [בתוכו]אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
על הּבנין הגּביּה אפּלּו טפח. רּום על טפח על טפח ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָחלל
היתה ּכקבר. ׁשהּכל טמא, הּכל - לרקיע עד טפח, חלל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּגּבי

רצּוצה טפח]טמאה חלל ללא טפח[- חלל ׁשם היה ולא , ְְְֶַָָָָָָָֹֻ
אּלא טמא ואין ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה -ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
עליה הּמאהיל אֹו מלמעלה, הּטמאה ּכנגד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּנֹוגע
עליו ּׁשּתאהיל מה אֹו מּלמּטה, ּכנגּדּה הּנֹוגע אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמלמעלה,

טהֹור. הּבנין, ּבצד הּנֹוגע אבל ְְְֲִִֵַַַַַָָָָמּלמּטה;

ּבאהל‰. המטּמא ּדבר ׁשּכל מת: ּבטמאת ּגדֹול ּכלל ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻזה
הרי - טפח חלל לֹו ׁשאין רצּוץ, היה אם - הּמת ֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמן
עד ויֹורדת ּובֹוקעת לרקיע, עד ועֹולה ּבֹוקעת ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָָֻהּטמאה

ּכרי ּכיצד? הּצדדין. מן מטּמאה ואינּה ערימה]הּתהֹום; -] ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ
וכלים ּבתֹוכֹו, הּמת מן ּוכזית אבנים, ׁשל ּגל אֹו ּתבּואה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשל
ּכלי וכל טהֹורין; הּכלים - ּבּה נֹוגעין ואינן הּטמאה, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻּבצד
- מּלמּטה אֹו מלמעלה הּטמאה ּכנגד מכּון הּגל ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֻֻׁשּבתֹו
היה ואם ויֹורדת. ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת ׁשהּטמאה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻטמא,
הרי - טפח רּום על טפח על טפח חלּול הּטמאה ְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֻמקֹום

סביביו. מּכל ּומטּמא סתּום, ּכקבר ְְְִִֵֶֶַָָָהּוא

.Âהּבית ּבּטל זה הרי - צרֹורֹות אֹו עפר ׁשּמּלאהּו [-ּבית ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
אינו] ואםכאילו צרֹורֹות; אֹו עפר ׁשל ּכגל הּוא והרי ,ְְְֲִֵֶַַָָ

ויֹורדת, ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת - העפר ּבתֹו טמאה ְְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָֻהיתה
טהֹורים. העפר ּבתֹו ׁשּבצּדיה ְְְְִִִֵֶֶֶָָָוכלים
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.Êרצּוצה ׁשהיא גבה]טמאה על טפח אין -]וסמ ּבכתל, ְְְְִֶֶַָָָֹֻ
מּצּדי צד הּכתל נעׂשה ׁשהרי טמאה; הּסּכה - לּכתל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻסּכה
היה לא אּלּו לּנֹוגע, טהֹורים ׁשהּצדדין ּפי על ואף ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהאהל.
טמא, ּכּלֹו האהל - אהל עליהן מּׁשּנעׂשה אבל אהל, ֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֻעליהן

ּבתֹוכֹו. הּטמאה ְְֲֵֶַָֻׁשהרי
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ׁשאבד‡. של]ׂשדה מטּמא[מיקומו עפרּה - ּבתֹוכּה קבר ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ויהיּו ּבּה, הּקבר נּדֹוׁש ׁשּמא הּפרס; ּכבית ּובמּׂשא, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמּגע
הּמאהיל - ּכּלּה הּׂשדה וכל עפרּה. ּבתֹו ּכׂשעֹורה ְְְֲֲֲִִֶַַַָָָָָָָֻעצמֹות
ׁשּיׁש ּכל נטמא - אהל ּבתֹוכּה העמיד ואם נטמא. ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹעליה,
הּוא הּקבר על ׂשדה, ּבאֹותּה ׁשהעמיד האהל ׁשּמא ְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאהל;

ֲִַמאהיל.

ׁשל·. ּפתחּה היה אם - ּגּביו על ועלּיה ּבית, ּבּה ְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָּבנה
ּבית ׁשל ּפתחֹו ּכנגד מכּון ובאותועלּיה השני מעל [אחד ְְְֲִִִֶֶֶַָָֻ

בדיוק] ּתחתרוחב הּקבר היה ׁשאפּלּו טהֹורה; העלּיה ,ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּגּבי על אהל היא ׁשהרי - טהֹורה העלּיה הּבית, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמׁשקֹוף

מכּון היה לא ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אינםאהל, [הפתחים ְְְְִִֵֶֶָָָָֹֹֻ
זה] על זה בדיוק אסקּפתמכוונים ׁשּמא טמאה; העלּיה אף ,ְְֲִֵֶַַַָָָָֻ

מפתן] הּקבר.[- על מאהילה העלּיה והרי הּקבר, על ֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעלּיה

ׁשרׁשי‚. ׁשאין לפי זרע, ּכל ּבתֹוכּה לזרע מּתר - זֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻוׂשדה
אילני ּבתֹוכּה נֹוטעין אין אבל לּקבר; עד מּגיעין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזרעים
הּתלּולּיֹות הּמת. עד מּגיעין ׁשהּׁשרׁשין מּפני ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָמאכל,

נמוכות] אֹו[גבעות הּקברֹות לבית הּסמּוכה לעיר, ְְְְִֵַַַָָָהּקרֹובֹות
אּלּו הרי יׁשנֹות, ואחד חדׁשֹות אחד - הּקברֹות ּבית ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלדר
הּנפלים, את ׁשם קֹוברֹות ׁשהּנׁשים מּפני טמאה; ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבחזקת
החדׁשֹות הרחֹוקֹות אבל אבריהן. ׁשם קֹוברין ׁשחין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָֻּומּכי
מעיר קרֹובֹות היּו ׁשּמא טמאֹות, - והיׁשנֹות טהֹורֹות; -ְְְְְִֵֵֶַָָָ
ׁשאין ּכל קרֹוב? ּתל הּוא ואיזה ׁשאבדה. מּדר אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשחרבה
זֹוכרֹו. אדם ׁשאין ויׁשן, מּמּנּו; יֹותר קרֹוב אחר ּתל ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשם

הּקברֹות„. לבית הּקרֹוב הּמקֹום והּוא ּבֹוכין, ְְְְִֵֵַַַָָָׂשדה
טהֹור, ׁשעפרֹו ּפי על אף - ּובֹוכֹות ׁשם יֹוׁשבֹות ְֲִִֶֶַַַָָָָׁשהּנׁשים
ואין אֹותֹו, נֹוטעין אין - טמאה ׁשם החזקה לא ְְְְְֲִֵֵֵֶָָָֹֻֻׁשהרי
ׁשם יׁש ׁשּמא ׁשם, אדם רגל להרּגיל ׁשּלא אֹותֹו, ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹזֹורעין
נתיאׁשּו ּכבר הּקברֹות, לבית קרֹוב ׁשהּוא מּפני ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֻטמאה;
ּומּפני ּבֹו, ויקּבר אדם ׁשּיבֹוא אפׁשר לפיכ מּמּנּו, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹּבעליו

ועֹוׂשין לֹו. חׁשׁשּו לעשות]זה מותר זה[- מקֹום מעפר ְְֲִֵֶֶַָָ
ׁשם. טמאה החזקה לא ׁשהרי לקדׁש, ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹֹֻֻּתּנּורים

מקֹומֹו‰. - ּפּנהּו ואם לפּנֹותֹו; מּתר הּנמצא, [-קבר ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ
ׁשּיתּבאר.סביבתו] ּכמֹו ׁשּיּבדק עד ּבהניה, ואסּור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטמא,

הּידּוע כאן]וקבר הוא שרק ידוע ואם[- לפּנֹותֹו; אסּור , ְְְִֶֶַַַָָ
ּבהניה. ּומּתר טהֹור, מקֹומֹו - ְֲִַָָָָָֻּפּנהּו

.Âּומקֹומֹו אֹותֹו; מפּנין הרּבים, את מּזיק ׁשהּוא ְְִִִֶֶֶֶַַַָקבר
ּבהניה. ואסּור ְֲֵַָָָָטמא,

.Êמצא אם - מצוה ּבמת הּתחּוםהּפֹוגע ּבתֹו ביתֹו [של ְְְְְִִֵֵַַַָָ
אמה] אלפיים של מרחק עד הּקברֹות;קברות לבית מביאֹו ,ְְְִֵַָ

ּכרּכם ׂשדה ּבתֹו אפּלּו - לּתחּום חּוץ יקר]מצאֹו -[צמח ְְְְְֲִֵַַָֹ
הּמצר על מצאֹו ׁשּנמצא. ּבּמקֹום ויּקבר מקֹומֹו, ,[דרך]קנה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבּור ׂשדה לצדדין. חרוש]מסּלקֹו לא ניר[- ּוׂשדה זה, מּצד ְְְְְִִִִֵֵֶַַָ
זרע[חרוש] ּוׂשדה ניר ׂשדה ּבּור; ּבׂשדה קֹוברֹו - זה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַמּצד

ּבׂשדה קֹוברֹו - ּכרם ּוׂשדה זרע ׂשדה ניר; ּבׂשדה קֹוברֹו -ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַ
מּפני ּכרם, ּבׂשדה קֹוברֹו - ּכרם ּוׂשדה אילן ׂשדה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָזרע.

הּטמאה נמוכים]אהל ענפיהן מסּלקֹו[- ׁשוין, ׁשניהם היּו . ְְְְִֵֶֶַַָָָֹֻ
ׁשּירצה. צד ְְִֵֶֶֶַלאיזה

.Á:ואמר אחר ּבא ואם למפרע; מטּמא הּנמצא, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָקבר
- ׁשנה' לעׂשרים קדם אפּלּו קבר, ּכאן היה ׁשּלא לי ְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ'ּברי

.ואיל מציאה מּׁשעת אּלא מטּמא ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָאינֹו

.Ëמן ּבאהל ׁשּמטּמא ּדבר אֹו מת, אֹו קבר, הּמֹוצא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכל
לאחרים; ּתּקלה יהיה ׁשּלא ּכדי עליו, לצּין חּיב - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּמת
הּקברֹות. על לצּין ּדין מּבית יֹוצאין היּו מֹועד, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻּובחּלֹו

מצמצם ּכזית על מצּינין בדיוק]אין ׁשּסֹופֹו[- לפי הּמת, מן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֻ
ירקב]יחסר -]וׁשֹופ ממחה, ּבסיד; מצּינין? ּובּמה ּבארץ. ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

הּטמאה ּגּבי על הּצּיּון את מעמידין אין הּטמאה. מקֹום ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻֻעל
ׁשּלא[בדיוק] הּטמאה, ּבצּדי ּומּכאן מּכאן עֹודף יהי אּלא ,ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ

מּמקֹום הּצּיּון את מרחיקין ואין הּטהרֹות; את ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָלהפסיד
להפסיד ׁשּלא לגרוע]הּטמאה, יׂשראל[- ארץ [בשטחאת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻ

הּוּדיֹותטהור] על מצּינין ואין ודאיות]. הן[טומאות ׁשהרי , ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָ
קבר, ּבּה ׁשאבד ׂשדה ּכגֹון הּספקֹות, על אּלא לּכל; ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹידּועין

והּפרעֹות הקברות]והּסככֹות מבית היוצאים וזיזים .[עצים ְְְְַַָָ

.Èּבּה אין אם - ּטיבּה מה ידּוע ואין מצּינת, ׂשדה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמצא
ּבידּוע אילנֹות, ּבּה יׁש קבר; ּבּה ׁשאבד ּבידּוע ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאילנֹות,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו קבר, ּבּה ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָׁשּנחרׁש

.‡È- ׁשּתים היּו טמא. ּתחּתיה מצּינת, אחת אבן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמצא
ּביניהן, סיד אין ואם טמא. ּביניהן ּביניהן, סיד יׁש ְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָאם

יׁש אם - ראׁשיהן על -]אּלא של -[חתיכות ּביניהן חרׂש ִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
והיה ּביניהן, חרׂש אין ואם ּבנין; אּלא זה ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָטהֹור,

מרּודה מפוזר]הּסיד זה[- הרי - ּומּכאן מּכאן ראׁשיהן על ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מצר מצא וטמא. גבול]צּיּון, טמא,[- הּוא - מצּין אחד ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָֻ

ארּבעת מצא ׁשלׁשה. וכן ׁשנים, וכן טהֹורה; הּׂשדה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוכל
טמאה; ּכּלּה הּׂשדה וכל טהֹורין, הם - מצּינין ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻמצריה

הּטמאה. מּמקֹום הּצּיּון מרחיקין ְְְִִִִֵֶַַַָֻׁשאין

שישי יום
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אחת,‡. ּבגּמה רּבים מתים ּומצא ּבׂשדה, חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמי
ז אֹו זה, ּגב על ׁשּמצאזה אֹו הרּוגים, ׁשּמצא אֹו זה, ּבצד ה ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

מקֹום ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - ּברּכיו ּבין ראׁשֹו אֹו יֹוׁשב, ְִֵֵֵֵֵֶָָָֹמת
ּכל ונֹוטל ׁשּמצא, הּמת נֹוטל אּלא היה; הּקברֹות ּבית ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָזה

הּתחּוח רך]העפר קרקע[- ּבבתּולת וחֹופר [-ׁשּתחּתיו, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
חרוש] לא הּׂשדהמקום ּוׁשאר הּכל; ּומֹוציא אצּבעֹות, ְְִֶֶַַָָָָֹֹׁשלׁש

עם זה ועפר ׁשּימצא. מּקדם ּכׁשהיתה טהרה, ּבחזקת -ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
הּמת'. 'ּתבּוסת הּנקרא הּוא ׁשחֹופר, אצּבעֹות ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשלׁש

ׁשּבּה,·. העצמֹות ּכל מלּקט - הרּוגים ּבּה ׁשּנהרגּו ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׂשדה
מלּקט - ׂשדהּו מּתֹו קבר המפּנה וכן טהֹורה; היא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי
ּבֹור וכן טהֹורה. היא והרי עצם, עצם העצמֹות ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָּכל
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העצמֹות ּכל מלּקט - הרּוגים אֹו נפלים לתֹוכֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָׁשּמטילים
טהֹור. הּוא והרי עצם, עצם ֲֵֶֶֶֶֶַָׁשּבֹו

.‚- הּמתים ׁשּקֹוברין ּכדר מׁשּכב מת ּומצא חֹופר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהיה
אחד ּכל נֹוטל - ׁשנים מצא אם וכן ּתבּוסתֹו; ואת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנֹוטלֹו
ׁשלׁשה מצא טהֹורה. הּׂשדה וכל עּמֹו. ּותבּוסתֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹמהם,
זה ּבין יׁש אם - הּנקּברין ּכדר מּטל מהן אחד ּכל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻמתים,
הרי - וקֹובריה מּטה ּכמלא ׁשמֹונה, ועד אּמֹות מארּבע ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלזה
מן לבּדק וצרי זה. הּוא הּקברֹות ּבית ׁשּמא חֹוׁשׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹזה
ׁשּביניהן; וחצר מערֹות ּכׁשּתי ׁשהן אּמה, עׂשרים ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאחרֹון
ׁשּבדק העׂשרים אֹותן הרי - אחר מת ׁשם מצא לא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹואם

ׁשכּונת ׁשהן ּפי על אף -]טהֹורֹות, ל בשכנות קברֹות.[- ְְְִֵֶַַַָ
מּמּנּו לבּדק צרי - אּמה עׂשרים ּבסֹוף אחד מת ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹמצא

לּדבר ׁשרגלים אחרֹות, אּמה קברותעׂשרים שבית [מסתבר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
הרּוג,כאן] ּבּסֹוף אֹו ּבּתחּלה ׁשּמצא מאּלּו אחד היה ואם .ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּבין ראׁשֹו ׁשּיהיה ּכדרּכֹו, ׁשּלא מׁשּכב אֹו יֹוׁשב, ְְְְִֵֵֶֶֶַָֹֹֻאֹו
ואת נֹוטלן אּלא אּמה, עׂשרים ּבֹודק אינֹו - ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָירכֹותיו

ּגֹוים. ׁשחזקתן ּבלבד; ְְְִִֶֶַָָָָּתבּוסתן

מטּמאין„. ואינן הֹואיל קברֹות; טמאת להן אין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻהּגֹוים,
ׁשל ּבעצמּה ׁשּיּגע עד טהֹור, ּבקברן הּנֹוגע הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבאהל

יּׂשאּנה. אֹו ְִֶָָָֻטמאה,

לֹו‰. אין - ימּות החי מן יּנטל ׁשאם אבר ׁשחסר ִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמת
דין] שמקיפו, דםּתבּוסה[ולעפר את סופג העפר אין [כי ְָ

ולאהנפש] קברֹות[דין], סביבותיוׁשכּונת אמה כ' -] ְְְַָֹ
איןטהורות] - הּׂשדה ּפני על ּגלּויים הּנמצאים ּומתים .ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

עצם, עצם מלּקט אּלא ּתבּוסה, ולא קברֹות, ׁשכּונת ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלהם
ואין ּתבּוסה, לֹו יׁש - ּברׁשּות ׁשּלא והּנקּבר טהֹור. ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹוהּכל

קברֹות. ׁשכּונת ְְַָלֹו

.Âּבּתחּלה ּכדרּכן מתים ׁשלׁשה הּמֹוצא ידעואחד [שלא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הימצאותם] ּכּוכיןעל ׁשלׁשה ׁשּמצא אֹו ּכּו[בסלע], אֹו , ְִֶָָָֹ

מצא[בקרקע]ּונקיע קברֹות. ׁשכּונת זה הרי - ּומערה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָ
ׁשכּונת להם ואין ּתבּוסה, להם יׁש - ידּוע היה ואחד ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשנים,

עֹוׂשה אינֹו הּידּוע, ׁשהּקבר המקום]קברֹות; ׁשכּונה.[את ְְֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּצרי הּוא ּכּתחּלה, ׁשלׁשה הּמֹוצא אּלא אמרּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹולא
עד חֹופר ׁשאמרנּו? אּמה העׂשרים ּבֹודק ּכיצד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבדיקה.
הּנראית קרקע והיא לבתּולה, אֹו לסלע, מּגיע ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָׁשהּוא

עבּוד הריׁשאינּה - חרׂש ּומצא אּמה, מאה אפּלּו העמיק ה. ֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הּגיע לבתּולה; ׁשּיּגיע עד להעמיק וצרי ּכבּתחּלה, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָזֹו

ּכבתּולה. זֹו הרי ְְֲִִֵַָלמים,

.Êּתלם לחּפר צרי העׂשרים[שורה]אינֹו מּתחּלת אחד, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
וחֹופר אּמה, ּומּניח אּמה על אּמה חֹופר אּלא סֹופן; ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָעד
לקבר קבר ּבין ׁשאין - סֹופן עד אּמה, ּומּניח אּמה על ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאּמה

מאּמה. ֵַָָּפחֹות

.Áלׁשלּולית אֹו לנהר העׂשרים ּבתֹו והּגיע ּבֹודק, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָהיה
נפסקה ׁשהרי לבּדק; צרי ואינֹו יפסיק, - הרּבים לדר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאֹו

הּקברֹות. ְְַַָׁשכּונת

.Ëמצא ּכן אם אּלא טהֹור, - ּבדיקה ׁשל זה עפר ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָהּמֹוציא
ּבתרּומה. אֹוכל ׁשּימצא, קדם אבל ׁשחפר; ּבּמקֹום ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻטמאה

ּבּגל ההרוג]והמפּקח ׁשהרי[שעל ּבתרּומה; אֹוכל אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָ

מקֹומן. מּכיר ׁשאינֹו אּלא הּגל, ּתחת ׁשם ׁשהּמתים וּדאי ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָיֹודע

.Èמהם אחד ּבדק - טהֹורין ּגּלין ּבׁשני ׁשּנתערב טמא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּגל
ונמצאּו ׁשנים ּבדק טמאין; והּׁשנים טהֹור הּוא טהֹור, ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָּומצאֹו
ׁשלׁשּתם ּבדק טמא; ּבחזקת והּׁשליׁשי טהֹורים הם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָטהֹורים,
עד ׁשלׁשּתן ׁשּיבּדק עד - טמאה ּבחזקת ּכּלם טהֹור, ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻּומצא

טהֹורין. ׁשלׁשּתן ויהיּו לבתּולה, אֹו לסלע ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָׁשּיּגיע

.‡Èטמא עליו, הּמאהיל - נפלים לתֹוכֹו ׁשּמטילין ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּבֹור
אין ׁשם, מצּויין ּוברּדלס ׁשחלּדה ּפי על ואף ּתֹורה; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻּדין
נפל, אּׁשה ׁשם הּפילה אם אבל וּדאי. מידי מֹוציא ֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָספק
הֹואיל - הּפילה לא אֹו המטּמא ּדבר הּפילה אם ידּוע ְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹואין

וטהֹור. ספק, זה הרי ׁשם, מצּויין ּוברּדלס ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֻוחלּדה

.·Èׁשהן ּבהן, וכּיֹוצא הּטמאֹות אּלּו ׁשּכל ידּוע, ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּדבר
ּדבריהם ׁשל הן הרי - ספק מן[מדרבנן]מּׁשּום טמא ואין ; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָ

הּספקֹות ּכל אבל וּדאית. טמאה ׁשּנטמא מי אּלא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּתֹורה,
ּבעריֹות ּבין אסּורֹות, ּבמאכלֹות ּבין ּבטמאֹות, ּבין -ְְְֲֲֲֵֵֵַַָָֻ
ּכמֹו סֹופרים, מּדברי אּלא להן חֹוׁשׁשין אין - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָוׁשּבתֹות

מקֹומֹות. ּובכּמה ּביאה אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַָָׁשּבארנּו

י ּפרק מת טמאת ¤¤¥©§ª§¦הלכֹות

קבר,‡. ּבֹו ׁשּנחרׁש מקֹום זה הּפרס? ּבית הּוא ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאיזה
ּבכל ונתּפרסּו העפר, ּבתֹו הּמת עצמֹות נּדקּדקּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהרי
הּקבר; ּבּה ׁשּנחרׁש הּׂשדה ּכל על טמאה וגזרּו ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּׂשדה.

מׁשקע היה ואפּלּו הארֹון, ּגּבי על חרׁש ומוגן]אפּלּו [טמון ְֲֲִִֵַַַַָָָָָָֻ
שיש]ּברֹובדין הארֹון[לוחות ּגּבי על היה ואפּלּו ואבנים, ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָ

ּבית עֹוׂשה זה הרי קבר, וחרׁש הֹואיל - קֹומֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָרּום
על אּמה מאה הּפרס? ּבית נעׂשה הּוא ּכּמה עד ְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּפרס.

הּקבר. מּמקֹום אּמה ְִֵֶֶַַָָמאה

ּבית·. הּוא הרי - סאין ארּבעת ּבית ׁשהּוא הרּבּוע ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּכל
ואינֹו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ועפרֹו ְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּפרס,
טהֹור. הּזה, הּפרס ּבית על הּמאהיל וכן ּבאהל; ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹמטּמא

וקדם‚. ,והֹול חֹורׁש והיה הּקבר, את לחרׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהתחיל
ׁשהט אֹו הּמחרׁשה, את נער אּמה מאה יחׁשּיגמר ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבית[המחרישה] עֹוׂשה הּוא ׁשם עד - ּבגדר אֹו ְְֵֵֶֶַַָָּבסלע
ּבמׁש אליו הּגיע לא ׁשהרי טהֹור, והּׁשאר ּבלבד; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּפרס

וחזר יתר, אֹו אּמה חמּׁשים ּכמֹו חרׁש [אחרהּמחרׁשה. ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ
היההפסקה] הּפרס; ּבית הּכל - הּמאה ׁשהׁשלים עד ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹוחרׁש

ׁשאין טהֹור, ולחּוץ מּמאה - אּמה למאה חּוץ והֹול ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָחֹורׁש
מּמאה. ליתר מּגיעֹות קבר ְְִִֵֵֶֶַַָָעצמֹות

ׁשּיּודע„. עד אדם, ׁשל ׁשהן - המכּסֹות העצמֹות ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחזקת
ׁשל ׁשהן - המגּלֹות העצמֹות וחזקת ּבהמה; ׁשל ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשהן

חריץ ׁשם היה אדם. ׁשל ׁשהן ׁשּיּודע עד מלא[בור]ּבהמה, ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
קרקע, ּגב על צבּורֹות אדם עצמֹות ׁשהיּו אֹו אדם, ְְְְֶַַַַַַָָָָָעצמֹות
ּבּה ׁשאבד ׂשדה ׁשחרׁש אֹו הּׂשדה, עם אּלּו עצמֹות ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוחרׁש

של] אינֹו[מיקומו זה הרי - קבר) ּבֹו ׁשּנמצא (אֹו ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶָקבר
ׁשּנחרׁש ׂשדה על אּלא טמאה ּגזרּו ׁשּלא הּפרס; ּבית ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻעֹוׂשה
עֹוׂשה אינֹו ּבׂשדה, הּמת את החֹורׁש וכן וּדאי. קבר ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבּה
ּגזרּו ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר אּלּו, ׁשּכל הּפרס; ְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבית

הּמצּוי. הּדבר ׁשהּוא ׁשּנחרׁש, ּבקבר ְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
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העצמֹות ּכל מלּקט - הרּוגים אֹו נפלים לתֹוכֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָׁשּמטילים
טהֹור. הּוא והרי עצם, עצם ֲֵֶֶֶֶֶַָׁשּבֹו

.‚- הּמתים ׁשּקֹוברין ּכדר מׁשּכב מת ּומצא חֹופר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהיה
אחד ּכל נֹוטל - ׁשנים מצא אם וכן ּתבּוסתֹו; ואת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנֹוטלֹו
ׁשלׁשה מצא טהֹורה. הּׂשדה וכל עּמֹו. ּותבּוסתֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹמהם,
זה ּבין יׁש אם - הּנקּברין ּכדר מּטל מהן אחד ּכל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻמתים,
הרי - וקֹובריה מּטה ּכמלא ׁשמֹונה, ועד אּמֹות מארּבע ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלזה
מן לבּדק וצרי זה. הּוא הּקברֹות ּבית ׁשּמא חֹוׁשׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹזה
ׁשּביניהן; וחצר מערֹות ּכׁשּתי ׁשהן אּמה, עׂשרים ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאחרֹון
ׁשּבדק העׂשרים אֹותן הרי - אחר מת ׁשם מצא לא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹואם

ׁשכּונת ׁשהן ּפי על אף -]טהֹורֹות, ל בשכנות קברֹות.[- ְְְִֵֶַַַָ
מּמּנּו לבּדק צרי - אּמה עׂשרים ּבסֹוף אחד מת ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹמצא

לּדבר ׁשרגלים אחרֹות, אּמה קברותעׂשרים שבית [מסתבר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
הרּוג,כאן] ּבּסֹוף אֹו ּבּתחּלה ׁשּמצא מאּלּו אחד היה ואם .ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּבין ראׁשֹו ׁשּיהיה ּכדרּכֹו, ׁשּלא מׁשּכב אֹו יֹוׁשב, ְְְְִֵֵֶֶֶַָֹֹֻאֹו
ואת נֹוטלן אּלא אּמה, עׂשרים ּבֹודק אינֹו - ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָירכֹותיו

ּגֹוים. ׁשחזקתן ּבלבד; ְְְִִֶֶַָָָָּתבּוסתן

מטּמאין„. ואינן הֹואיל קברֹות; טמאת להן אין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻהּגֹוים,
ׁשל ּבעצמּה ׁשּיּגע עד טהֹור, ּבקברן הּנֹוגע הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבאהל

יּׂשאּנה. אֹו ְִֶָָָֻטמאה,

לֹו‰. אין - ימּות החי מן יּנטל ׁשאם אבר ׁשחסר ִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמת
דין] שמקיפו, דםּתבּוסה[ולעפר את סופג העפר אין [כי ְָ

ולאהנפש] קברֹות[דין], סביבותיוׁשכּונת אמה כ' -] ְְְַָֹ
איןטהורות] - הּׂשדה ּפני על ּגלּויים הּנמצאים ּומתים .ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

עצם, עצם מלּקט אּלא ּתבּוסה, ולא קברֹות, ׁשכּונת ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלהם
ואין ּתבּוסה, לֹו יׁש - ּברׁשּות ׁשּלא והּנקּבר טהֹור. ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹוהּכל

קברֹות. ׁשכּונת ְְַָלֹו

.Âּבּתחּלה ּכדרּכן מתים ׁשלׁשה הּמֹוצא ידעואחד [שלא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הימצאותם] ּכּוכיןעל ׁשלׁשה ׁשּמצא אֹו ּכּו[בסלע], אֹו , ְִֶָָָֹ

מצא[בקרקע]ּונקיע קברֹות. ׁשכּונת זה הרי - ּומערה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָ
ׁשכּונת להם ואין ּתבּוסה, להם יׁש - ידּוע היה ואחד ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשנים,

עֹוׂשה אינֹו הּידּוע, ׁשהּקבר המקום]קברֹות; ׁשכּונה.[את ְְֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּצרי הּוא ּכּתחּלה, ׁשלׁשה הּמֹוצא אּלא אמרּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹולא
עד חֹופר ׁשאמרנּו? אּמה העׂשרים ּבֹודק ּכיצד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבדיקה.
הּנראית קרקע והיא לבתּולה, אֹו לסלע, מּגיע ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָׁשהּוא

עבּוד הריׁשאינּה - חרׂש ּומצא אּמה, מאה אפּלּו העמיק ה. ֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הּגיע לבתּולה; ׁשּיּגיע עד להעמיק וצרי ּכבּתחּלה, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָזֹו

ּכבתּולה. זֹו הרי ְְֲִִֵַָלמים,

.Êּתלם לחּפר צרי העׂשרים[שורה]אינֹו מּתחּלת אחד, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
וחֹופר אּמה, ּומּניח אּמה על אּמה חֹופר אּלא סֹופן; ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָעד
לקבר קבר ּבין ׁשאין - סֹופן עד אּמה, ּומּניח אּמה על ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאּמה

מאּמה. ֵַָָּפחֹות

.Áלׁשלּולית אֹו לנהר העׂשרים ּבתֹו והּגיע ּבֹודק, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָהיה
נפסקה ׁשהרי לבּדק; צרי ואינֹו יפסיק, - הרּבים לדר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאֹו

הּקברֹות. ְְַַָׁשכּונת

.Ëמצא ּכן אם אּלא טהֹור, - ּבדיקה ׁשל זה עפר ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָהּמֹוציא
ּבתרּומה. אֹוכל ׁשּימצא, קדם אבל ׁשחפר; ּבּמקֹום ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻטמאה

ּבּגל ההרוג]והמפּקח ׁשהרי[שעל ּבתרּומה; אֹוכל אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָ

מקֹומן. מּכיר ׁשאינֹו אּלא הּגל, ּתחת ׁשם ׁשהּמתים וּדאי ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָיֹודע

.Èמהם אחד ּבדק - טהֹורין ּגּלין ּבׁשני ׁשּנתערב טמא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּגל
ונמצאּו ׁשנים ּבדק טמאין; והּׁשנים טהֹור הּוא טהֹור, ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָּומצאֹו
ׁשלׁשּתם ּבדק טמא; ּבחזקת והּׁשליׁשי טהֹורים הם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָטהֹורים,
עד ׁשלׁשּתן ׁשּיבּדק עד - טמאה ּבחזקת ּכּלם טהֹור, ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻּומצא

טהֹורין. ׁשלׁשּתן ויהיּו לבתּולה, אֹו לסלע ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָׁשּיּגיע

.‡Èטמא עליו, הּמאהיל - נפלים לתֹוכֹו ׁשּמטילין ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּבֹור
אין ׁשם, מצּויין ּוברּדלס ׁשחלּדה ּפי על ואף ּתֹורה; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻּדין
נפל, אּׁשה ׁשם הּפילה אם אבל וּדאי. מידי מֹוציא ֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָספק
הֹואיל - הּפילה לא אֹו המטּמא ּדבר הּפילה אם ידּוע ְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹואין

וטהֹור. ספק, זה הרי ׁשם, מצּויין ּוברּדלס ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֻוחלּדה

.·Èׁשהן ּבהן, וכּיֹוצא הּטמאֹות אּלּו ׁשּכל ידּוע, ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּדבר
ּדבריהם ׁשל הן הרי - ספק מן[מדרבנן]מּׁשּום טמא ואין ; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָ

הּספקֹות ּכל אבל וּדאית. טמאה ׁשּנטמא מי אּלא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּתֹורה,
ּבעריֹות ּבין אסּורֹות, ּבמאכלֹות ּבין ּבטמאֹות, ּבין -ְְְֲֲֲֵֵֵַַָָֻ
ּכמֹו סֹופרים, מּדברי אּלא להן חֹוׁשׁשין אין - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָוׁשּבתֹות

מקֹומֹות. ּובכּמה ּביאה אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַָָׁשּבארנּו

י ּפרק מת טמאת ¤¤¥©§ª§¦הלכֹות

קבר,‡. ּבֹו ׁשּנחרׁש מקֹום זה הּפרס? ּבית הּוא ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאיזה
ּבכל ונתּפרסּו העפר, ּבתֹו הּמת עצמֹות נּדקּדקּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהרי
הּקבר; ּבּה ׁשּנחרׁש הּׂשדה ּכל על טמאה וגזרּו ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּׂשדה.

מׁשקע היה ואפּלּו הארֹון, ּגּבי על חרׁש ומוגן]אפּלּו [טמון ְֲֲִִֵַַַַָָָָָָֻ
שיש]ּברֹובדין הארֹון[לוחות ּגּבי על היה ואפּלּו ואבנים, ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָ

ּבית עֹוׂשה זה הרי קבר, וחרׁש הֹואיל - קֹומֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָרּום
על אּמה מאה הּפרס? ּבית נעׂשה הּוא ּכּמה עד ְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּפרס.

הּקבר. מּמקֹום אּמה ְִֵֶֶַַָָמאה

ּבית·. הּוא הרי - סאין ארּבעת ּבית ׁשהּוא הרּבּוע ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּכל
ואינֹו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ועפרֹו ְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּפרס,
טהֹור. הּזה, הּפרס ּבית על הּמאהיל וכן ּבאהל; ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹמטּמא

וקדם‚. ,והֹול חֹורׁש והיה הּקבר, את לחרׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהתחיל
ׁשהט אֹו הּמחרׁשה, את נער אּמה מאה יחׁשּיגמר ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבית[המחרישה] עֹוׂשה הּוא ׁשם עד - ּבגדר אֹו ְְֵֵֶֶַַָָּבסלע
ּבמׁש אליו הּגיע לא ׁשהרי טהֹור, והּׁשאר ּבלבד; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּפרס

וחזר יתר, אֹו אּמה חמּׁשים ּכמֹו חרׁש [אחרהּמחרׁשה. ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ
היההפסקה] הּפרס; ּבית הּכל - הּמאה ׁשהׁשלים עד ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹוחרׁש

ׁשאין טהֹור, ולחּוץ מּמאה - אּמה למאה חּוץ והֹול ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָחֹורׁש
מּמאה. ליתר מּגיעֹות קבר ְְִִֵֵֶֶַַָָעצמֹות

ׁשּיּודע„. עד אדם, ׁשל ׁשהן - המכּסֹות העצמֹות ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחזקת
ׁשל ׁשהן - המגּלֹות העצמֹות וחזקת ּבהמה; ׁשל ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשהן

חריץ ׁשם היה אדם. ׁשל ׁשהן ׁשּיּודע עד מלא[בור]ּבהמה, ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
קרקע, ּגב על צבּורֹות אדם עצמֹות ׁשהיּו אֹו אדם, ְְְְֶַַַַַַָָָָָעצמֹות
ּבּה ׁשאבד ׂשדה ׁשחרׁש אֹו הּׂשדה, עם אּלּו עצמֹות ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוחרׁש

של] אינֹו[מיקומו זה הרי - קבר) ּבֹו ׁשּנמצא (אֹו ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶָקבר
ׁשּנחרׁש ׂשדה על אּלא טמאה ּגזרּו ׁשּלא הּפרס; ּבית ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻעֹוׂשה
עֹוׂשה אינֹו ּבׂשדה, הּמת את החֹורׁש וכן וּדאי. קבר ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבּה
ּגזרּו ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר אּלּו, ׁשּכל הּפרס; ְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבית

הּמצּוי. הּדבר ׁשהּוא ׁשּנחרׁש, ּבקבר ְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
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ּבית‰. עֹוׂשה אינֹו - ׁשּלֹו ׁשאינּה ּבׂשדה הּקבר את ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָהחֹורׁש
אֹו ׁשּתף, אפּלּו ׁשּלֹו; ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר אדם ׁשאין ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהּפרס,

יבול]אריס תמורת עובד ּבית[- עֹוׂשה אינֹו - אּפיטרֹוּפֹוס אֹו , ְִִֵֵֶֶָ
חברֹו וׁשל ׁשּלֹו ּבׂשדה קבר חרׁש עמו]הּפרס. ּכאחת[הגובל ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּפרס. ּבית עֹוׂשה אינֹו חברֹו, וׁשל הּפרס; ּבית עֹוׂשה ׁשּלֹו, -ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

.Â,הּפרס ּבית עֹוׂשה אינֹו - ּבׂשדהּו קבר ׁשחרׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָונכרי
לגֹוים. ּפרס ּבית ְְִֵֵֶָׁשאין

.Êוׁשטפּו למּטה, טהֹורה וׂשדה למעלה, ּפרס ּבית ְְְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָׂשדה
אדּמה היתה אפּלּו - לּטהֹורה הּפרס ּבית מעפר ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻּגׁשמים

והאּדימה לבנה אֹו ביתוהלּבינה, לצבע צבעה [נשתנה ְְְְְִִִֶָָָָ
ולאהפרס] הּפרס, ּבית עֹוׂשה הּפרס ּבית ׁשאין טהֹורה; -ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ּגּוׁש על אּלא טמאה ּכברּיתֹו.[אדמה]ּגזרּו ְְְִִֶַָָָָֻ

.Áׁשהּׁשרׁשין לפי נטע; ּכל ּבֹו לנטע מּתר הּזה, הּפרס ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻּבית
טהֹור הּפרס ּבבית מּׁשלׁשה ּולמּטה מּׁשלׁשה, למּטה ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹֹיֹורדין

נפרס הּקבר ׁשהרי התפזר]- אין[- אבל הּׂשדה. ּפני על ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּנקצר זרע אּלא ּבתֹוכּה, הנעקר]זֹורעין זרע[ולא ואם . ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

ּבׁשּתי הּתבּואה את וכֹובר ּבתֹוכֹו, ּגרנֹו את צֹובר - ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָועקר
נפות]ּכברֹות עצם[- ּבהן יׁש ׁשּמא ּכברֹות, ּבׁשלׁש וקטנּיֹות , ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ

העצה ואת הּקׁש את וׂשֹורף הקטנית]ּכׂשעֹורה; -[קש ׁשם ְְְִֵֵֶֶַַָָָָ
ּבהניה, לֹו ּתּתיר ואם ּכׂשעֹורה, עצם ּבהן יׁש ׁשּמא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּגזרה,

מרּגיל ונמצא ּומֹוכרֹו, מפיץ]מֹוציאֹו הּטמאה.[- את ְְְְְִִִֶַַָָֻ

.Ëּבית היא אפּלּו הּפרס, ּבית ׁשהיא ׁשהחזקה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻׂשדה
ׁשאינֹו הר הּטיט מּמקֹום מׁשּוכה ואפּלּו ּכֹורין, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָארּבעת
אֹותּה מּקפת טהֹורה ואפּלּו הּפרס, ּבית נעׂשה ולא ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנחרׁש

ּבחזקתּה. היא הרי - רּוחֹותיה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָמארּבע

.Èהמצּינת ׂשדה מסומנת]מצא -]- ּטיבּה מה ידּוע ואין , ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּבתֹוכּה קבר ׁשּנחרׁש ּבידּוע אילן, ּבּה יׁש [ומותרתאם ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבתֹוכּהבנטיעה] קבר ׁשאבד ּבידּוע אילן, ּבּה אין [אסור; ְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
אֹולנוטעה] זקן מקֹום ּבאֹותֹו ׁשּיהיה והּוא, ׁשּבארנּו; ּכמֹו ,ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּמּתר ויֹודעין ּבכ ּבקיאין אדם ּכל ׁשאין - חכמים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻּתלמיד
ּבאחרת. לנטע ואסּור ּבזֹו ְְְִִֶֶַַַָָָֹֹלנטע

.‡Èּתחת מתנדנדין ׁשאין אבנים על הּפרס ּבבית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהמהּל
רֹוכב והּוא לּה ׁשּנכנס אֹו עליהן, ׁשּמהּל ּבׁשעה אדם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָרגלי
אם אבל טהֹור. זה הרי - יפה ׁשּכחן ּובהמה אדם ּגּבי ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעל
ּפי על אף - הּלּו ּבׁשעת ׁשּמזּדעזעין אבנים ּגּבי על ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָהּל
העפר על ׁשהּל ּכמי טמא זה הרי נדנד, ולא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנׁשּתּמר
ׁשּתהיינה עד רע, ׁשּכחֹו אדם ּגּבי על הּל אם וכן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעצמֹו;
נֹוׂשאֹו, ּכׁשהּוא מרעידֹות וׁשֹוקיו לזֹו זֹו נֹוקׁשֹות ְְְְְְִֶַַָָָֻארּכּבֹותיו
ּבׁשעת ּגללים ׁשּתטיל עד רע, ׁשּכחּה ּבהמה ּגּבי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹו

מאמץ]רכיבה ּברגליו.[מרוב הּל ּוכאּלּו טמא, זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ

.·Èׁשני ּבמעמד לטהרֹו צרי הּפרס, ּבית ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַָָהמטהר
העפר ּכל את ּכֹונס אֹותֹו? מטהרין וכיצד חכמים. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתלמידי
לתֹו ונֹותנֹו הּׂשדה, ּכל ּפני מעל להסיטֹו יכֹול ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא

ּוממחה ּדּקין, ׁשּנקביה עצם[מפורר]ּכברה ּכל ּומֹוציא ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשלׁשה ּגּביו על נתן אם וכן ויטהר. ׁשם, הּנמצא ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֹּכׂשעֹורה
ׁשלׁשה ּפניו ּכל מעל ׁשּנטל אֹו אחר, מּמקֹום עפר ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹטפחים
טפחים, ׁשלׁשה אחד מחציֹו נטל טהֹור; זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹטפחים
נטל טהֹור. זה הרי - טפחים ׁשלׁשה האחר חציֹו על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹונתן

עפר ּומחצה טפח עליו ונתן ּומחצה, טפח ּפניו ְֱֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָמעל
עּזקֹו אם וכן ּכלּום; עׂשה לא - אחר אבניו]מּמקֹום ,[סילק ְְְִִִֵֵַָָָֹ

רּצפֹו ּכלּום. עׂשה לא - מלמעלה עּזּוק ּבׁשעת ְְְְְִִִִַַַָָָָֹּובדק
טהֹור. זה הרי אדם, מהּלּו מתנדנדין ׁשאינן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבאבנים
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ּגּוׁשּה‡. על ּגזרּו ּבּתחּלה - העּמים אדמתה]ארץ -] ְְִִֶֶַַַָָָָ
אֹו ּבּה, המהּל אּלא מטּמאין היּו ולא הּפרס, ּכבית ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּבלבד,
ואף ׁשּיטּמא, אוירּה על וגזרּו חזרּו מעפרּה. נֹוׂשא אֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָנֹוגע
ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס ּכיון אּלא נׂשא, ולא נגע ׁשּלא ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻעל
אוירֹו ׁשהכניס חרׂש ּכלי וכן נטמא; העּמים, ארץ ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָלאויר
ארץ לאויר רּבן ׁשהכניס ּכלים ּוׁשאר העּמים, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻלארץ

נטמאּו. - ְְִִַָהעּמים

ּכטמאת·. אֹותּה עׂשּו לא - העּמים ארץ אויר ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֻֻטמאת
ׂשֹורפין עפרּה, טמאת ׁשעל מּמּנה: היא קּלה אּלא ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻעפרּה,
ׁשבעה, טמאת טמא ּבגּוׁשּה והּמתטּמא וקדׁשים; ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻּתרּומה
אין ּבאוירּה, הּמתטּמא אבל ּוׁשביעי. ׁשליׁשי הּזיה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָוצרי
וכן ׁשמׁש; והערב טבילה אּלא ּוׁשביעי, ׁשליׁשי הּזיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָצרי
לא ּתֹולין, - אוירּה מחמת ׁשּנטמאּו וקדׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹּתרּומה

ׂשֹורפין. ולא ְְְִִֹאֹוכלין

ּבמּגע‚. מטּמאין - הּפרס ּבית ועפר העּמים ארץ ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָעפר
הּמרצּופין ּכחֹותם ׁשעּורן? וכּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָּובמּׂשא,

דרכים] הולכי ּכפיקה,[שק לאריגה]והּוא צמר חוטי [כדור ְְִָ
לארץ חּוצה ועפר הּפרס ּבית עפר סּקאין. ׁשל ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָּגדֹולה

ישראל]ׁשּבאּו ירק]ּבירק[לארץ עם ּבמקֹום[- יׁש אם - ְְִֵֶָָָָ
מצטרף; אינֹו לאו, ואם מטּמא; הּמרצּופין, ּכחֹותם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד
ּבאֹות אּגרֹות ׁשהיּו מעׂשה ּכברּיתֹו. ּגּוׁש על אּלא ּגזרּו ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

ּבהן והיּו ּגדֹולים, ּכהנים לבני לארץ שיעורמחּוצה [בכולן, ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹ
מּׁשּוםשל] להן חׁשּו ולא - חֹותמֹות ּוכסאתים ְְְִִִֶַָָָָָֹּכסאה

הּמרצּופין. ּכחֹותם מהן ּבחֹותם היה ׁשּלא לפי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֻטמאה,

עד„. - לארץ מחּוצה חרׂש ּוכלי ּוספלים ּתּנּורים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמביא
הּסקּו העּמים;[בכבשן]ׁשּלא ארץ מּׁשּום טמאים , ְְִִִֵֶֶֶַָֹֻ

העּמים, ּבארץ ׁשּנטמא חרׂש ּכלי מּׁשּום טמאים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻמּׁשהּסקּו,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו וכלים, אדם מטּמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאינֹו

טמא‰. - ּובּסלעים ּבהרים - העּמים ּבארץ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהמהּל
ּבזעּפֹו עֹולה ׁשהּים ּובמקֹום ּבּים ׁשבעה; [עלטמאת ְְְְְִֶֶַַַַָָָָֻ

מּׁשּוםגדותיו] וטמא העּמים, ּבארץ נֹוגע מּׁשּום טהֹור -ְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּפֹורחין ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה העּמים לארץ הּנכנס ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאוירּה.

זרּוק ׁשאהל טמא; - נייד]ּבאויר אהל.[- קרּוי אינֹו ֲִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ

.Â;טהֹור ואוירּה לארץ, ּכחּוצה מטּמא עפרּה - ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָסּוריה
יׂשראל לארץ סמּוכה היתה אם ,לפיכ אוירּה. על ּגזרּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹלא
העּמים, ארץ לא ּביניהן, מפסיק היה ולא ּבׂשפה, ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׂשפה
להּכנס יכֹול זה הרי - הּפרס ּבית ולא הּקברֹות, ּבית ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹולא
ּבגּוׁשּה. יּגע ׁשּלא והּוא, ּומגּדל; ּתבה ּבׁשּדה ּבטהרה, ְְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָֹלּה
מקֹום ּביניהן ואין יׂשראל, לארץ הּסמּוכה העּמים ארץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוכן

נבּדקת זֹו הרי - ּוטהֹורה.[מקבר]טמא , ְְֲִֵֵֶֶָָ

.Êמטּמא זה הרי - יׂשראל ּבארץ ּגֹוים ּבֹו ׁשּׁשכנּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמקֹום
נפלים. ּבֹו קברּו ׁשּמא ׁשּיּבדק, עד העּמים ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכארץ
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.Áמדֹור מחמת ׁשּנטמאּו וקדׁשים מגורי]ּותרּומה -] ְְְְְֲִִֵֶַָָָ
יׁשהּו וכּמה ׂשֹורפין. ולא אֹוכלין לא ּתֹולין, - ְְְְְִִִִִַַָָֹֹהעּמים
ׁשּתתעּבר ּכדי יֹום, ארּבעים ּבדיקה? צרי ויהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמקֹום,
- אּׁשה עּמֹו ׁשאין איׁש אפּלּו ׁשּמטּמא. נפל ותּפיל ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאּׁשה
ּגזרה ׁשּיּבדק; עד טמא מדֹורֹו יֹום, ארּבעים ׁשהה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאם
אֹו אּׁשה, אֹו עבד, אפּלּו אּׁשה. ּבֹו ׁשּתהיה מדֹור ְֲִִִִִֶֶֶֶָָָמּׁשּום

עֹוׂשה - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן אֹו [טומאתסריס, ְִִֵֶֶֶַָָָָָ
העּמים.-] ְִַָמדֹור

.Ëקטן אֹו אּׁשה, אֹו מּיׂשראל, עבד ּבֹו ׁשהיה ּגֹוים ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָמדֹור
צרי אינֹו - נפל ׁשם יקּברּו ׁשּלא אֹותֹו מׁשּמרין ּתׁשע, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבן

הּביבין את - ּבֹודקין הן מה ואת ניקוזּבדיקה. [תעלות ְְְִִִִֵֶֶַָָ
ׁשהחזירהמים] מקֹום וכל הּסרּוחין; הּמים ואת ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֻהעמּקין,

ּבדיקה, צרי אינֹו - הּנפל מּׁשם להֹולי יכֹולין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻוהחלּדה
הרי ׁשחרב, העּמים מדֹור מּׁשם. אֹותן ּגֹוררין ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּפני

ׁשּיּבדק. עד ּבטמאתֹו ְְִֵֶַָָֻהּוא

.Èאכסדראות]האיצטונּיֹות ּגֹוים,[- מדֹור מּׁשּום ּבהן אין , ְְְִִִִֵֶָָָ
ועׂשרה הּנפלים. להטמין מקֹום ּבּה ואין ּגלּויה, ׁשהיא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָלפי
ּדירתן ׁשאין לפי - ּגֹוים מדֹור מּׁשּום ּבהן אין ְְְִִִִֵֵֶֶָָָמקֹומֹות,
מקֹומֹות: העׂשרה הם ואּלּו טמאה. עליהן ּגזרּו לא ְְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָֹֻקבּועה,

והּברּגנין והּצריפין, והּסּכֹות, הערבים, קיבוץאהלי [מקום ְְְְְְֳִִִִֵַַַַָָָֻֻ
ּבּתיפירות] והן ּדפנֹות לּה ואין העּמּודים ּגּבי ׁשעל ותקרה ,ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּובית ה-]הּקיץ, והּמרחץ,[שלפני חצר, ׁשל ואוירּה ׁשער, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ּומקֹום הּמלחמה, ּוכלי החּצים ּבֹו ׁשעֹוׂשין ְְְִִִִֵֶַַָָָּומקֹום

הפרשים]הּלגיֹונֹות מרוצת -]. ְִַ

.‡Èהיה ּכן אם אּלא ּגֹוים, מדֹור מּׁשּום ּבּה אין - ְֲִִִֵֵֶַָָָָהחנּות
הרי העּמים, מדֹור מּׁשּום טמאה ׁשהיא חצר ּבתֹוכּה. ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּדר
העּמים מדֹור ואין ּכמֹוה. טמאין ואוירּה ׁשּלּה ׁשער ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבית

לארץ. ּבחּוצה הּפרס ּבּתי ְְְֵֶַָָָָָֹולא

.·Èסיסית ּכגֹון - יׂשראל ּבארץ הּמבלעֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֻעירֹות
מן ׁשּפטּורֹות ּפי על אף - וחברֹותיה אׁשקלֹון ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָוחברֹותיה,
העּמים. ארץ מּׁשּום ּבהן אין הּׁשביעית, ּומן ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמעׂשרֹות
ׁשהן ּפי על אף טהֹורֹות, ּבבל עֹולי ׁשל ּדרכים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוחזקת

העּמים. ּבארץ ְְִֶֶַָָֻמבלעֹות

קודש שבת
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את‡. מביא - טפח רּום על מרּבע טפח על ְִֵֶֶֶֶַַַַַָֻטפח
אהל קרּוי ׁשאין ּתֹורה; ּדין הּטמאה, ּבפני וחֹוצץ ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻהּטמאה
ּכיצד? זה. על יתר אֹו טפח, ּברּום טפח על טפח ְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאּלא
מחטין ּכגֹון ּכלים ּובצּדֹו לאויר, מּנח הּמת מן ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֻּכזית
האהיל אם - ּבּטמאה נֹוגעין ואינן ּבהם, וכּיֹוצא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֻוצּנֹורֹות
מעל ּגבֹוּה והיה טפח, על טפח ּבֹו ׁשּיׁש אהל ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעליהם
ּוטמאין; לּכלים, הּטמאה את מביא זה הרי - טפח ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻהארץ
טפח על טפח ּבֹו ׁשּיׁש זה אהל ּגּבי על אחרים ּכלים ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהיּו
הּטמאה. ּובין ּבינם חֹוצץ ׁשהאהל מּפני טהֹורים, הם הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
מּציל ּכ - ׁשּתחּתיו ּכל מטּמא ׁשהאהל ׁשּכׁשם למדּת, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּנה
ּגּביו; ׁשעל ּכלים ּובין הּטמאה ּבין וחֹוצץ לֹו, ׁשחּוצה ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּכל
הּכלים - ּתחּתיו וכלים ּגּביו, על הּטמאה היתה אם ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻוכן

ּפחֹות האהל היה הּטמאה. ּבפני חֹוצץ ׁשהאהל ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֻטהֹורין,
ׁשהּוא ּפי על אף טפח על מּטפח ּפחֹות אֹו טפח, ִִֵֶֶֶֶַַַַַַָמרּום
טהֹורים. הּטמאה ׁשּבצד הּכלים - טפחים ּכּמה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּגבֹוּה
טמא; הּטמאה, ׁשּכנגד ּכל - זה אהל מן ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻוכלים

לחץ אהל ׁשם ואין הּטמאה, על ׁשהאהילּו לחצוץ]מּפני -] ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ
זה, אהל ּגּבי על טמאה היתה אם וכן הּטמאה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻּבפני
הּטמאה ׁשהרי טמא; הּטמאה, ׁשּכנגד ּכל - ּתחּתיו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻוכלים
- הּטמאה ּבפני ׁשּיחץ אהל ׁשם ואין עליהם, ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻהאהילה

חׁשּוב הּוא ּכנגיעה טפח, מרּום ּפחֹות נגעהׁשּכל [כאילו ְִִֵֶֶַָָָָ
בכלים] רצּוצההטומאה טמאה ׁשּתחּתיו, וטמאה שאין, -] ְְְְְֶַָָָָֻֻ

טפח] חלל ּדבריםמעליה ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִִֵֶֶַַָהיא,
אֹו אדם אבל ּכלים; אֹו אדם האהל היה ּבׁשּלא ְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹאמּורים?
אהל, עצמם הם ׁשהיּו ּבין - הּטמאה על אהל ׁשּנעׂשּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻּכלים
מקּבלין ׁשאין ּכלים היּו אפּלּו האהל, עּמּודי ׁשהיּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבין
ואינן הּטמאה, את מביאין אּלּו הרי - עּקר ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻֻטמאה
ּגּבי על מּנח ׁשהיה לּוח ּכיצד? הּטמאה. ּבפני ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻֻחֹוצצין
ּכלי אפּלּו ּכלים, ארּבעה ּגּבי על אֹו אדם, ּבני ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָארּבעה
צרי ואין טמאה, למינם ׁשאין מּכלים ּבהם וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻאבנים

ארּבע אֹו ׁשּפּודין ארּבעה על מּנח היה אם קניםלֹומר, ה ְְִִִַַַַַָָָָָָָָֻ
הּכלים - ּתחּתיו וכלים טמאה והיתה טפח, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּגבֹוהין
הּטמאה ּכנגד ׁשּלא אפּלּו ּגּביו, על ּכלים היּו ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻטמאים.
ּתחּתיו וכלים הּלּוח, ּגּבי על טמאה היתה ואם טמאים; -ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ
מּנח הּלּוח היה אם טמאין.אבל הּלּוח ׁשּתחת ּכלים ּכל -ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ
והיתה וחּיה, ּבהמה ּגּבי על אֹו אבנים, ארּבע ּגּבי ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָעל

טהֹורין. ּגּביו ׁשעל הּכלים הרי - ּתחּתיו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻטמאה

ּגּביו·. על טמאה המוזכר]היתה הלוח על ּכל[- הרי - ְְֲֵַַָָָָָֻ
ּבפני חֹוצץ ׁשהאהל מּפני טהֹורין, ׁשּתחּתיו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּכלים
הּבאים אדמה, ּוכלי אבנים ּוכלי ּגללים ּוכלי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָֻהּטמאה.

ניידים]ּבמּדה ואינם סאה מ' מכילים ּכאהלים,[- הם הרי - ְְֲִִֵֵָָֹ
הּטמאה. ּבפני חֹוצצים ּולפיכ ּככלים; ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָֻואינם

עץ]נסר‚. ועֹודף[- חדׁש, ּתּנּור ּפי על נתּון [-ׁשהּוא ְִֵֶֶֶַַָָָ
הּנסריוצא] ּתחת טמאה והיתה טפח, ּבפֹותח צדדיו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻמּכל

הּכלים ּכל - ּגּביו על טמאה טהֹורין; ּגּביו ׁשעל ּכלים -ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
זה. לענין ּככלים אינֹו חדׁש ׁשּתּנּור מּפני טהֹורים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּתחּתיו

טמא. הּכל יׁשן, היה ְִֵַָָָָָֹואם

יׁשנים,„. אפּלּו ּתּנּורים, ׁשני ּפי על נתּון ׁשהּוא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָנסר
הּטמאה והיתה זה, לתּנּור ּומחּוצה זה לתּנּור מחּוצה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻועֹודף
ּכלים אבל טמא; ּבלבד ּביניהם - הּתּנּורים ׁשני ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּתחּתיו
הן ׁשהרי טהֹורים; - לּתּנּורים ׁשחּוצה הּקצוֹות ׁשּתי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּתחת
ּתּנּור, ּפי על נתּון ׁשהּוא נסר וכן זה. ּבצד זה אהלים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכׁשני
מן לא אבל טפח, ּומּזה טפח מּזה ויֹוצא יׁשן, ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאפּלּו
טהֹורין. הּׁשני ׁשּבּצד ּכלים - זה ּבצד וטמאה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻהּצדדין,

מרּדע‰. ּכגֹון ּכלי ׁשּנׂשא מחרישה]אדם ּבֹו,[- וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
ּבהּקפֹו היה אם - הּטמאה על האחד הּכלי צד ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוהאהיל
- ּוׁשליׁש אצּבע רחב אּלא ּברחּבֹו ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹטפח,
מּדבריהם; טמאה לֹו ּומביא הּנֹוׂשא, את מטּמא זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֻהרי
אבל טפח. ּברחּבֹו ׁשּיׁש מּׁשּום טפח, ּבהּקפֹו ׁשּיׁש על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּגזרּו
אדם ולׁשאר ׁשּתחּתיו, לכלים הּטמאה את מביא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאינֹו



�� ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Áמדֹור מחמת ׁשּנטמאּו וקדׁשים מגורי]ּותרּומה -] ְְְְְֲִִֵֶַָָָ
יׁשהּו וכּמה ׂשֹורפין. ולא אֹוכלין לא ּתֹולין, - ְְְְְִִִִִַַָָֹֹהעּמים
ׁשּתתעּבר ּכדי יֹום, ארּבעים ּבדיקה? צרי ויהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמקֹום,
- אּׁשה עּמֹו ׁשאין איׁש אפּלּו ׁשּמטּמא. נפל ותּפיל ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאּׁשה
ּגזרה ׁשּיּבדק; עד טמא מדֹורֹו יֹום, ארּבעים ׁשהה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאם
אֹו אּׁשה, אֹו עבד, אפּלּו אּׁשה. ּבֹו ׁשּתהיה מדֹור ְֲִִִִִֶֶֶֶָָָמּׁשּום

עֹוׂשה - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן אֹו [טומאתסריס, ְִִֵֶֶֶַָָָָָ
העּמים.-] ְִַָמדֹור

.Ëקטן אֹו אּׁשה, אֹו מּיׂשראל, עבד ּבֹו ׁשהיה ּגֹוים ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָמדֹור
צרי אינֹו - נפל ׁשם יקּברּו ׁשּלא אֹותֹו מׁשּמרין ּתׁשע, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבן

הּביבין את - ּבֹודקין הן מה ואת ניקוזּבדיקה. [תעלות ְְְִִִִֵֶֶַָָ
ׁשהחזירהמים] מקֹום וכל הּסרּוחין; הּמים ואת ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֻהעמּקין,

ּבדיקה, צרי אינֹו - הּנפל מּׁשם להֹולי יכֹולין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻוהחלּדה
הרי ׁשחרב, העּמים מדֹור מּׁשם. אֹותן ּגֹוררין ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּפני

ׁשּיּבדק. עד ּבטמאתֹו ְְִֵֶַָָֻהּוא

.Èאכסדראות]האיצטונּיֹות ּגֹוים,[- מדֹור מּׁשּום ּבהן אין , ְְְִִִִֵֶָָָ
ועׂשרה הּנפלים. להטמין מקֹום ּבּה ואין ּגלּויה, ׁשהיא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָלפי
ּדירתן ׁשאין לפי - ּגֹוים מדֹור מּׁשּום ּבהן אין ְְְִִִִֵֵֶֶָָָמקֹומֹות,
מקֹומֹות: העׂשרה הם ואּלּו טמאה. עליהן ּגזרּו לא ְְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָֹֻקבּועה,

והּברּגנין והּצריפין, והּסּכֹות, הערבים, קיבוץאהלי [מקום ְְְְְְֳִִִִֵַַַַָָָֻֻ
ּבּתיפירות] והן ּדפנֹות לּה ואין העּמּודים ּגּבי ׁשעל ותקרה ,ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּובית ה-]הּקיץ, והּמרחץ,[שלפני חצר, ׁשל ואוירּה ׁשער, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ּומקֹום הּמלחמה, ּוכלי החּצים ּבֹו ׁשעֹוׂשין ְְְִִִִֵֶַַָָָּומקֹום

הפרשים]הּלגיֹונֹות מרוצת -]. ְִַ

.‡Èהיה ּכן אם אּלא ּגֹוים, מדֹור מּׁשּום ּבּה אין - ְֲִִִֵֵֶַָָָָהחנּות
הרי העּמים, מדֹור מּׁשּום טמאה ׁשהיא חצר ּבתֹוכּה. ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּדר
העּמים מדֹור ואין ּכמֹוה. טמאין ואוירּה ׁשּלּה ׁשער ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבית

לארץ. ּבחּוצה הּפרס ּבּתי ְְְֵֶַָָָָָֹולא

.·Èסיסית ּכגֹון - יׂשראל ּבארץ הּמבלעֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֻעירֹות
מן ׁשּפטּורֹות ּפי על אף - וחברֹותיה אׁשקלֹון ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָוחברֹותיה,
העּמים. ארץ מּׁשּום ּבהן אין הּׁשביעית, ּומן ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמעׂשרֹות
ׁשהן ּפי על אף טהֹורֹות, ּבבל עֹולי ׁשל ּדרכים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוחזקת

העּמים. ּבארץ ְְִֶֶַָָֻמבלעֹות

קודש שבת
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את‡. מביא - טפח רּום על מרּבע טפח על ְִֵֶֶֶֶַַַַַָֻטפח
אהל קרּוי ׁשאין ּתֹורה; ּדין הּטמאה, ּבפני וחֹוצץ ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻהּטמאה
ּכיצד? זה. על יתר אֹו טפח, ּברּום טפח על טפח ְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאּלא
מחטין ּכגֹון ּכלים ּובצּדֹו לאויר, מּנח הּמת מן ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֻּכזית
האהיל אם - ּבּטמאה נֹוגעין ואינן ּבהם, וכּיֹוצא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֻוצּנֹורֹות
מעל ּגבֹוּה והיה טפח, על טפח ּבֹו ׁשּיׁש אהל ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעליהם
ּוטמאין; לּכלים, הּטמאה את מביא זה הרי - טפח ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻהארץ
טפח על טפח ּבֹו ׁשּיׁש זה אהל ּגּבי על אחרים ּכלים ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהיּו
הּטמאה. ּובין ּבינם חֹוצץ ׁשהאהל מּפני טהֹורים, הם הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
מּציל ּכ - ׁשּתחּתיו ּכל מטּמא ׁשהאהל ׁשּכׁשם למדּת, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּנה
ּגּביו; ׁשעל ּכלים ּובין הּטמאה ּבין וחֹוצץ לֹו, ׁשחּוצה ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּכל
הּכלים - ּתחּתיו וכלים ּגּביו, על הּטמאה היתה אם ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻוכן

ּפחֹות האהל היה הּטמאה. ּבפני חֹוצץ ׁשהאהל ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֻטהֹורין,
ׁשהּוא ּפי על אף טפח על מּטפח ּפחֹות אֹו טפח, ִִֵֶֶֶֶַַַַַַָמרּום
טהֹורים. הּטמאה ׁשּבצד הּכלים - טפחים ּכּמה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּגבֹוּה
טמא; הּטמאה, ׁשּכנגד ּכל - זה אהל מן ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻוכלים

לחץ אהל ׁשם ואין הּטמאה, על ׁשהאהילּו לחצוץ]מּפני -] ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ
זה, אהל ּגּבי על טמאה היתה אם וכן הּטמאה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻּבפני
הּטמאה ׁשהרי טמא; הּטמאה, ׁשּכנגד ּכל - ּתחּתיו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻוכלים
- הּטמאה ּבפני ׁשּיחץ אהל ׁשם ואין עליהם, ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻהאהילה

חׁשּוב הּוא ּכנגיעה טפח, מרּום ּפחֹות נגעהׁשּכל [כאילו ְִִֵֶֶַָָָָ
בכלים] רצּוצההטומאה טמאה ׁשּתחּתיו, וטמאה שאין, -] ְְְְְֶַָָָָֻֻ

טפח] חלל ּדבריםמעליה ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִִֵֶֶַַָהיא,
אֹו אדם אבל ּכלים; אֹו אדם האהל היה ּבׁשּלא ְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹאמּורים?
אהל, עצמם הם ׁשהיּו ּבין - הּטמאה על אהל ׁשּנעׂשּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻּכלים
מקּבלין ׁשאין ּכלים היּו אפּלּו האהל, עּמּודי ׁשהיּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבין
ואינן הּטמאה, את מביאין אּלּו הרי - עּקר ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻֻטמאה
ּגּבי על מּנח ׁשהיה לּוח ּכיצד? הּטמאה. ּבפני ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻֻחֹוצצין
ּכלי אפּלּו ּכלים, ארּבעה ּגּבי על אֹו אדם, ּבני ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָארּבעה
צרי ואין טמאה, למינם ׁשאין מּכלים ּבהם וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻאבנים

ארּבע אֹו ׁשּפּודין ארּבעה על מּנח היה אם קניםלֹומר, ה ְְִִִַַַַַָָָָָָָָֻ
הּכלים - ּתחּתיו וכלים טמאה והיתה טפח, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּגבֹוהין
הּטמאה ּכנגד ׁשּלא אפּלּו ּגּביו, על ּכלים היּו ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻטמאים.
ּתחּתיו וכלים הּלּוח, ּגּבי על טמאה היתה ואם טמאים; -ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ
מּנח הּלּוח היה אם טמאין.אבל הּלּוח ׁשּתחת ּכלים ּכל -ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ
והיתה וחּיה, ּבהמה ּגּבי על אֹו אבנים, ארּבע ּגּבי ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָעל

טהֹורין. ּגּביו ׁשעל הּכלים הרי - ּתחּתיו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻטמאה

ּגּביו·. על טמאה המוזכר]היתה הלוח על ּכל[- הרי - ְְֲֵַַָָָָָֻ
ּבפני חֹוצץ ׁשהאהל מּפני טהֹורין, ׁשּתחּתיו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּכלים
הּבאים אדמה, ּוכלי אבנים ּוכלי ּגללים ּוכלי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָֻהּטמאה.

ניידים]ּבמּדה ואינם סאה מ' מכילים ּכאהלים,[- הם הרי - ְְֲִִֵֵָָֹ
הּטמאה. ּבפני חֹוצצים ּולפיכ ּככלים; ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָֻואינם

עץ]נסר‚. ועֹודף[- חדׁש, ּתּנּור ּפי על נתּון [-ׁשהּוא ְִֵֶֶֶַַָָָ
הּנסריוצא] ּתחת טמאה והיתה טפח, ּבפֹותח צדדיו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻמּכל

הּכלים ּכל - ּגּביו על טמאה טהֹורין; ּגּביו ׁשעל ּכלים -ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
זה. לענין ּככלים אינֹו חדׁש ׁשּתּנּור מּפני טהֹורים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּתחּתיו

טמא. הּכל יׁשן, היה ְִֵַָָָָָֹואם

יׁשנים,„. אפּלּו ּתּנּורים, ׁשני ּפי על נתּון ׁשהּוא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָנסר
הּטמאה והיתה זה, לתּנּור ּומחּוצה זה לתּנּור מחּוצה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻועֹודף
ּכלים אבל טמא; ּבלבד ּביניהם - הּתּנּורים ׁשני ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּתחּתיו
הן ׁשהרי טהֹורים; - לּתּנּורים ׁשחּוצה הּקצוֹות ׁשּתי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּתחת
ּתּנּור, ּפי על נתּון ׁשהּוא נסר וכן זה. ּבצד זה אהלים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכׁשני
מן לא אבל טפח, ּומּזה טפח מּזה ויֹוצא יׁשן, ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאפּלּו
טהֹורין. הּׁשני ׁשּבּצד ּכלים - זה ּבצד וטמאה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻהּצדדין,

מרּדע‰. ּכגֹון ּכלי ׁשּנׂשא מחרישה]אדם ּבֹו,[- וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
ּבהּקפֹו היה אם - הּטמאה על האחד הּכלי צד ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוהאהיל
- ּוׁשליׁש אצּבע רחב אּלא ּברחּבֹו ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹטפח,
מּדבריהם; טמאה לֹו ּומביא הּנֹוׂשא, את מטּמא זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֻהרי
אבל טפח. ּברחּבֹו ׁשּיׁש מּׁשּום טפח, ּבהּקפֹו ׁשּיׁש על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּגזרּו
אדם ולׁשאר ׁשּתחּתיו, לכלים הּטמאה את מביא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאינֹו
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טפח. רחב ּבֹו ׁשּיהיה עד - הּטמאה ועל עליהם ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֻׁשּיאהיל

.Âאּלא ּכקבר; אינן הּמת, ּבהן ׁשּמּניחין עץ ׁשל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָארֹונֹות
והעֹומד חֹוצץ, טפח, ּגבּה והּמת הארֹון ּכּסּוי ּבין יׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹאם
ארֹונֹות ׁשרב ּפי על ואף הּתֹורה. מן טהֹור - הארֹון ּגּבי ְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹעל
- טפח חלל ׁשם ׁשאין ויׁש הֹואיל - טפח חלל ּבהם ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיׁש
על המהּל וׁשּיהיה חֹוצצין, ׁשאינן הארֹונֹות ּכל על ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּגזרּו

ּבקבר. אֹו ּבמת ּכנֹוגע הארֹון ְְְֵֵֵֶֶַַָָּגּבי

.Êאם - ּתחּתיה והּטמאה לכתל, מּכתל נתּונה ׁשהיא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻקֹורה
ּבּה ּכּלּה;[ברחבה]יׁש ּתחת הּטמאה את מביאה - טפח ּפֹותח ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻ

ּכּלּה ׁשאין ּפי על אף טמאין, ׁשּתחּתיה האדם אֹו הּכלים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻוכל
ּוקצתּה ממנה]ׁשוה ׁשּקצתּה[חלק מּפני מּטפח, ּפחּותה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ

ּבֹוקעת טמאה - טפח ּפֹותח ּבּה אין ואם הּוא. אהל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻמקצת
ּבהּקפּה יהיה ּכּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויֹורדת, ּבֹוקעת [שלועֹולה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשלׁשהקורה] עגּלה, ׁשהיא ּבזמן טפח? ּפֹותח ּבּה ויהיה ,ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּוב טפחים.טפחים; ארּבעה מרּבעת, ׁשהיא זמן ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻ

.Áעגול]סאה מדידה צּדּה[כלי על מּטה [העגול]ׁשהיא ְִִֶַָָָֻ
השמים]ּבאויר תחת ּתחת[- הּטמאה את מביאה אינּה - ְְֲִִֵֶַַַָָָָֻ

ּבקרּוב, ּומחצה טפחים ארּבעה ּבהּקפּה ׁשּיהיה עד ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּכּלּה,
הּטפח ויהיה ּומחצה, טפח העליֹון הּצד ּגבּה ׁשּיהיה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכדי
היתה אם ,לפיכ טפח; הארץ מעל ּגבהֹו מּמּנה טפח ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעל
- ׁשלׁשה ּבהּקפּה והיה טפח, חצי הארץ מעל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּגבֹוהה
לאויר, מּטל ׁשהּוא עגל עּמּוד וכן הּטמאה. את ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמביאה
ׁשּיהיה עד ּדפנֹו, ּתחת טמאה מביא אינֹו - הארץ על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּומּנח
עׂשרים ּבהּקפֹו אין ואם טפחים; וארּבעה עׂשרים הּקף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבֹו
זה ויֹורדת. ּבֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת טמאה טפחים, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֻוארּבעה
ׁשּסֹומכים העּקרין על טפחים, וארּבעה עׂשרים ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשהצריכּו
ּבהּקפֹו ׁשּיׁש ׁשּכל הּמׁשּפטים: ּכל ּבחׁשּבֹון חכמים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעליהם
טפח על טפח וכל טפח; רחב ּבֹו יׁש טפחים, ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשלׁשה
היה אם ,לפיכ חמׁשין. ּוׁשני טפח ּבאלכסֹונֹו יׁש ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָּברּבּוע,
ּכל ּתחת נמצא - טפחים וארּבעה עׂשרים העּמּוד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבהּקף
אּלּו ׁשחׁשּבֹונֹות מעט, ויתר מרּבע טפח רּום על טפח ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּדפנֹו

הן; ְֵֵּבקרּוב
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ּכמֹו‡. אהל, קרּוי - טפח רּום על טפח על טפח ְֶֶֶֶַַַַַָָֹּכל
ּבין הּטמאה; את ּומביא הּטמאה, ּבפני וחֹוצץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֻֻׁשּבארנּו;
ּבידי היה ׁשּלא אפּלּו מאליו, ׁשּנעׂשה ּבין להאהיל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשעׂשהּו
ׁשחררּוהּו חר אחד ּכיצד? וחֹוצץ. מביא זה הרי - ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאדם

מלחת ׁשאכלּתּו אֹו ׁשרצים, אֹו עלמים, 'נאכלה' [הקרקע ְְֲִִֶַַַַָָ
שבקרקע] המלחים ונעׂשהידי קֹורֹות אֹו אבנים ׁשּצבר אֹו ,ְֲֲִֶַַָָָ

וחֹוצץ. ּומביא אהל, זה הרי - טפח חלל ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבהן

אבל·. ּובריא. חזק האהל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹּבּמה
ּבפני חֹוצץ ואינֹו הּטמאה את מביא אינֹו - רעּוע ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻאהל
את מביא סֹופרים, מּדברי אבל הּתֹורה; מן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻהּטמאה,
על הּסֹוככים האילנֹות ׂשריגי ּכיצד? חֹוצץ. ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻהּטמאה
הּגדר מן הּיֹוצאֹות ואבנים 'סככֹות', הּנקראין והם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהארץ,
יכֹולין אם - 'ּפרעֹות' הּנקראין והן הארץ, על ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּסֹוככֹות

כובד]לקּבל טיט]מעזיבה[לסבול שכבת והן[- ּבינֹונית, ְְֲִִֵֵֵַַָ

אינן ואם הּתֹורה; מן וחֹוצצין, מביאין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָעֹומדין
אּלּו הרי - נֹופלין והן אּלא ּבינֹונית, מעזיבה לקּבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָראּויין
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹוצצין. ואינן מּדבריהם, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹמביאין

ּבמּדה‚. הּבא עץ ּכלי וחֹוצצין: מביאין, סאהאּלּו [מ' ְְְְְִִִִִֵֵַָָ
נייד] הּבאיןשאינו אדמה ּכלי ּגללים, ּכלי אבנים, ּכלי וכן ,ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָ

עֹור ּכלי ּופׁשּוטי קיבול]ּבמּדה, בית ללא וסדין[- ויריעה , ְְְְִִִִֵֵָָָ
מצע]ּומּפץ אֹו[- ּובהמֹות אהלים, עׂשּויין ׁשהן ּומחצלת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבין זֹו ראׁש ׁשּיהיה והּוא, טהֹורֹות; ּבין טמאֹות ּבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶַֹחּיֹות
והחֹוטט ׁשּׁשכן, והעֹוף ּדבּוקֹות; ּכּלן ויהיּו זֹו, [-רגלי ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָֻ

ואכליןחופר] הּׁשמׁש, מן להּצילֹו לקטן מקֹום ְְְֳֳִִִִִֶֶַַָָָָָּבׁשּבלים
ּבימֹות הּמתקּימין ירקֹות יּטּמאּו. ׁשּלא ּכדי מכׁשרין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשאינן

הן הרי - והּגׁשמים וחֹוצצין;החּמה ּומביאין ּכאילנֹות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָ
יונית. ּודלעת חמֹור, וירקֹות והּקיסֹוס, הארּוס, הן: ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָואּלּו

והּגזּוזטריֹות והּזיזין והּפרעֹות, הּסככֹות, בליטותוכן [סוגי ְְְְְְְְְִִֵַַַַָָָ
והּׁשקיפיןבכותל] והּׁשֹובכֹות, בהר], בליטות והּסלעין,[- , ְְְְְִִִַַַָָ

הקיר]והּגחירים מן היוצא שיפוע והּׁשננין[- סלע, [שיני ְְְְִִִַַָ
הר] וחֹוצצין.בראש מביאין אּלּו ּכל -ְְְִִִֵָ

ׁשאינן„. עץ ּוכלי האדם, חֹוצצין: ולא מביאין, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹואּלּו
ּבמּדה ניידים]ּבאין הּכלים,[- ּככל ׁשהן מּפני - ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

ּומחצלת ּומּפץ וסדין ויריעה עֹור, ּכלי ּופׁשּוטי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּומתטּמאין;
ׁשּפּוע להם ואין ּבלבד, מתּוחין אּלא אהלים, עׂשּויין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאינן
אֹו טמאים ואכלין ׁשּמתּו, וחּיה ּובהמה ּכתלים; ׁשם ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָואין
היא ׁשהרי יד, ׁשל ורחים חֹוצץ; אינֹו טמא ׁשּדבר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻמכׁשרין,

חֹוצצין. ואינן מביאין, אּלּו ּכל אבנים. ּכלי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָּבכלל

והּירקֹות‰. הּזרעים חֹוצצין: ולא מביאין, לא ְְְְְְְִִִִֵַַָָֹֹואּלּו
וכּפת ׁשּמנינּו; ירקֹות הארּבעה מן חּוץ לּקרקע, ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֻהמחּברין

ערימת] והּמלח;[- והּגליד, והּכפֹור, והּׁשלג, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָהּברד,
למקֹום מּמקֹום כאן]והּדֹולג ורגל כאן רגל והּקֹופץ[- , ְְְִֵֵַַָָ

הּמּנפנפת וטּלית הּפֹורח, והעֹוף למקֹום, ,[ברוח]מּמקֹום ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
מביאין, לא אּלּו ּכל הּמים. ּפני על ׁשטה ׁשהיא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּוספינה
הּמתקּים. אהל אינֹו ׁשהאהילּו, ּפי על ׁשאף - חֹוצצין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹולא

.Âּכבׁש להעמידּה, יכֹול ׁשהּוא ּבדבר הּספינה את ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָקׁשר
הּטמאה. את מביאה זֹו הרי - ּבאבן הּטּלית ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֻּכנף

.Êעץ]נסר גזיר ּתחת[- וטמאה הּמים, ּפני על צף ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֻ
ׁשּכבר טהֹורים; הּׁשני צּדֹו ׁשּתחת הּכלים הרי - האחד ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָצּדֹו
הּטמאה. את מביאה אינּה הּׁשטה, ׁשהּספינה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּבארנּו,

.Áמּסכת מביאין: ולא חֹוצצין, מחצלת]אּלּו ּפרּוסה,[- ְְְְִִִֵֶֶַָֹ
-]וחבילי של והּמׁשּפלֹות[חבלים זבל]מּטה, סלי -], ְְֲִִֵֵַַַָ

ׁשאם[רשתות]והּסריגֹות חֹוצצין? הן ּכיצד ׁשּבחּלֹונֹות. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַ
אחד והיה אחד, ּבבית והּטמאה ּבּתים, ׁשני ּבין חּלֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהיה
ּביניהם ׁשּיׁש ּפי על אף - ּוסתמֹו זה ּבחּלֹון מתּוח ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמאּלּו
הּׁשני; לּבית הּטמאה ּתּכנס ולא חֹוצצין, אּלּו הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹֻאויר,

ּבעיני אֹו אּלּו, ּבסריגֹות ׁשם יהיה ׁשּלא חורי]והּוא, -] ְְְְִִִֵֵֵֶֶָֹ
היה ׁשאם - טפח ּפֹותח לחבל, חבל ּבין אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּמׁשּפלֹות,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּטמאה, ּבֹו ּתּכנס טפח, ּפֹותח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשם
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ּבפחֹות‡. מּמּנּו, יֹוצאה ולא לאהל נכנסת טמאה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָֹֹֻאין
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ׁשּבין אֹו לבית, ּבית ׁשּבין חּלֹון ּכיצד? טפח. על ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמּטפח
והיתה מרּבע, טפח על טפח ּבֹו יׁש אם - לעלּיה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּבית
ּפֹות ּבחּלֹון אין טמא; הּׁשני הּבית - מהן ּבאחד חטמאה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ

הּׁשני. לאהל נכנסת ולא מּמּנּו, יֹוצאה הּטמאה אין - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻטפח
האדם אֹותֹו ׁשעׂשה ּבחּלֹון אמּורים? ּדברים ְְֲִִֶֶַַָָָָָָּבּמה
ׁשּיּכנס ּכדי לאֹורה, האדם ׁשעׂשהּו חּלֹון אבל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָלתׁשמיׁש;

ּכפּונדיֹון ׁשעּורֹו - האֹור מטבע]מּמּנּו יֹוצאה[- והּטמאה , ְְְְְְִִֶַָָָֻ
לחּלֹון ונסמ אדם ּובא ּבּבית, טמאה היתה ּכיצד? ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻמּמּנּו.
אהל עליו ׁשהאהיל אֹו ּכלי, ּבֹו ׁשהּניח אֹו מאֹור, ׁשל ְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹזה
לֹו; יֹוצאה ׁשהּטמאה ׁשּבאהל, ּכל נטמא - הּכתל ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻּבצד
ּגלּוי אּלא ּתקרה עליו ׁשאין הּוא לאֹורה, הּנעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָוחּלֹון

לּׁשמׁש. ֶֶַהּוא

מים·. ׁשחררּוהּו ּכגֹון - אדם ּבידי ׁשּלא הּנעׂשה ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹחּלֹון
ידי על מאליו נאכל מלחת ׁשאכלּתּו אֹו ׁשרצים, ְְֲִֶַַַָָאֹו

ּפקּוקהמלחים] חּלֹון ׁשהיה אֹו אֹו[בפקק], הּפקק, ונּטל ְְִֶַַַָָָָ
והּוא אגרֹוף, מלא ׁשעּורֹו - ונׁשּברה זכּוכית ּבֹו ְְְְְְְְִִִֶֶָָָֹׁשהיתה
אם אבל עליו. חׁשב ׁשּלא והּוא, אדם; ׁשל ּגדֹול ְְֲִֶֶַָָָָָָָֹֹּכראׁש
עליו חׁשב טפח; ּבפֹותח ׁשעּורֹו לתׁשמיׁש, עליו ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָחׁשב
ּכמעׂשה. ּכאן ׁשהּמחׁשבה - ּבפּונדיֹון ׁשעּורֹו ְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָלמאֹור,

ׁשּלא‚. מּפני לגמרֹו, הסּפיק ולא לסתמֹו, ׁשהתחיל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹמאֹור
ׁשּבת, לילי ׁשחׁשכה אֹו חברֹו, ׁשּקראֹו אֹו טיט, לֹו ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָהיה
רחב על אצּבעים רּום מּמּנּו נׁשאר אם - מעט מּמּנּו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹונׁשאר
ּכסתּום. הּוא הרי מּכאן, ּפחֹות הּטמאה; את מביא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֻהּגּודל,

ׂשבכה„. ּבּה והיה לאֹורה, העׂשּוי ּגדֹול רש]חּלֹון -] ְְְֶַָָָָָָָָ
מביא ּכפּונדיֹון, מּמּנה אחד ּבמקֹום יׁש אם - ּבּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכּיֹוצא
ּדּקין, הּׂשבכה נקבי היּו הּטמאה; את ּומֹוציא הּטמאה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאת
חּלֹון וכן ּכסתּומה. זֹו הרי - ּכפּונדיֹון מהן ּבאחד ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָואין

ּורפפֹות סבכֹות ּובּה לתׁשמיׁש, מנסרים]העׂשּויה רשתות -] ְְְְֲִַָָָָָ
ּומֹוציא; מביא מרּבע, טפח על טפח אחד ּבמקֹום יׁש אם -ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּכסתּומה. היא הרי לאו, ְְֲִִִֵָָואם

מּפני‰. ּכפּונדיֹון, ׁשעּורּה לאויר, ּגלּויה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָחּלֹון
חּוצה ּבית ּבנה ׁשאמרנּו. ּכמֹו לאֹורה, אּלא עׂשּויה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשאינּה
ּבּתים ׁשני ּבין היא והרי ּתקרה, ּתחת זֹו חּלֹון ונעׂשת ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָלּה,
החּלֹון ּבאמצע הּתקרה את נתן טפח. ּבפֹותח ׁשעּורּה -ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

[- הּתחּתֹון[חלקו החלון]- ׁשעּורֹו[של הּתקרה, ׁשּתחת ְְִִֶַַַַַָ
ׁשעּורֹו הּתקרה, מן ׁשּלמעלה ועליֹון טפח; ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּבפֹותח

לאויר. ּגלּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִֵֶָָּבפּונדיֹון,

.Âהחרׁש ּבּה ׁשּׁשּיר אֹו ׁשּבּדלת, נגר]החר ּפתּוח[- מקֹום ִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
מרקּה ולא הּדלת את ׁשהגיף אֹו מּלמּטה, אֹו [-מלמעלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

למשקוף] ׁשּסגרהידקה אֹו הּדלתֹות, ׁשּתי ּבין אויר ונׁשאר ,ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ
ּכאגרֹוף הּפתּוח היה אם אּלּו, ּבכל - הרּוח ּופתחֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדלת
ואם זה; ּפתּוח ּבמקֹום לֹו ונכנסת מּמּנּו יֹוצאה הּטמאה -ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּכסתּום. הּוא הרי מּכאגרֹוף, ּפחֹות ְְְֲִֵֶָָָָהיה

.Ê,ּגדֹול מסמר אֹו קנה, ּבֹו להּניח ּכדי ּבכתל, חר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהעֹוׂשה
- חברֹו עם לדּבר אֹו והּׁשבים, העֹוברים מּמּנּו לראֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָאֹו
טפח. ּבפֹותח וׁשעּורּה לתׁשמיׁש, העׂשּויה ּכחּלֹון זה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהרי
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ראשון יום

ד ּפרק מעילה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

לתֹורים‡. ולאׁשמֹו, לעֹולתֹו לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְֲִִַַַַָָָָהּמפריׁש
לׁשלמים הפריׁש ׁשהפריׁש; מּׁשעה ּבהן מֹועלין - יֹונה ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָָּובני

ּבהן. מֹועלין אין -ֲִֵֶָ

אחד·. אבר בו]הקּדיׁש תלוים הבהמה [-לדמיו[שחיי ְְִִֵֶֶָָָ
שוויו] ּבכּלֹואת קדּׁשה ּפׁשטה אם ספק זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻלּמזּבח

אין נפּדה, ואם יּפדה; ולא ּתקרב, לפיכ ּפׁשטה. לא ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹֹאֹו
ּבפדיֹונֹו. ְְֲִִמֹועלין

לנזירּותֹו‚. מעֹות לקרבנותיו]הּמפריׁש להנֹות[- אסּור , ְְִִִֵַַָָָ
ּכּלן לבֹוא ראּויין ׁשהן מּפני - מעל לא נהנה, ואם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּבהן;

ּבאמּוריהן אּלא מעילה ּבׁשלמים ואין [אבריהם]ׁשלמים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
מפרׁשין היּו לנדבה: יּפלּו מת, ּדמים. זריקת פירשאחר -] ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹ

מסוים] לקרבן מטבע הּמלחכל לים ילכּו חּטאת ּדמי -ְְְֵֵֶַַַָָ
בהם] יהנו -[שלא עֹולה ּדמי מֹועלין; ולא נהנין ולא ,ְְְֱֲִִֵֶָֹֹ

והּׁשאר לחּטאתי, 'אּלּו אמר: ּבהן. ּומֹועלין עֹולה, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָיביאּו
ּבמקצתֹו, נהנה מעל; הּׁשאר, ּבכל נהנה אם - ְְְְְֱֱִִִִִֶֶַַָָָָָָלנזירּותי'
לנזירּותי', והּׁשאר לעֹולתי, 'אּלּו אמר: אם וכן מעל. ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹלא

ּבדמי ׁשאין מעל, לא - ּבמקצתן נהנה מעל; - ּבכּלן ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻונהנה
ואּלּו לעֹולתי 'אּלּו ואמר: מעֹות הפריׁש מעילה. ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָׁשלמים
ּומֹועלין ּבכּלן, מֹועלין - ונתערבּו לׁשלמי', ואּלּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֻלחּטאתי

ּומחּלל ּבהמֹות, ׁשלׁש יּקח יעׂשה? וכיצד [פודה]ּבמקצתן. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
על עֹולה ּודמי החּטאת, על ׁשהּוא מקֹום ּבכל חּטאת ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָּדמי

ׁשלמים. על ׁשלמים ּודמי ְְְִִֵַָָָָהעֹולה,

קּנין„. מּמחּיבי עופות]אחד קיני מעֹות[- ׁשהפריׁש ְְְִִִִִֵֶֶָָֻ
ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן, מֹועלין - לחֹובתי' 'אּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֻואמר:
ּבהן. ּומֹועלין ּבנזירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו לנדבה יּפלּו - מת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָואם

אכילת‰. על והביאּה חלב, אכילת על חּטאת ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמפריׁש
מעֹות הפריׁש מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֹּדם
לפיכ ּכּפר, - ּבׁשֹוגג לדם חּטאת ּבהן וקנה חלב, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלחּטאת

מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא - ּבמזיד ְְִִִֵֵַַָָָֹֹמעל;

.Âאילים ׁשני ּבהן ולקח לאׁשם, סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמפריׁש
לׁשּלם וחּיב מעל, אׁשם, ּבדמי חּלין וקנה הֹואיל - ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻלחּלין
אׁשם; ּבהן ויביא וחמׁשן, סלעים ׁשני ׁשהן דינרים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֻעׂשרה
מּׁשני אחד היה אם ,לפיכ מעילתֹו. על אׁשם ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָויביא
דינרין עׂשרה יפה והּׁשני סלעים ׁשּתי יפה ׁשּקנה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהאילים
ויביא החמׁש, עם הּמעילה ּתחת אׁשם עׂשרה הּׁשוה יביא -ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
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ׁשּבין אֹו לבית, ּבית ׁשּבין חּלֹון ּכיצד? טפח. על ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמּטפח
והיתה מרּבע, טפח על טפח ּבֹו יׁש אם - לעלּיה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּבית
ּפֹות ּבחּלֹון אין טמא; הּׁשני הּבית - מהן ּבאחד חטמאה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ

הּׁשני. לאהל נכנסת ולא מּמּנּו, יֹוצאה הּטמאה אין - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻטפח
האדם אֹותֹו ׁשעׂשה ּבחּלֹון אמּורים? ּדברים ְְֲִִֶֶַַָָָָָָּבּמה
ׁשּיּכנס ּכדי לאֹורה, האדם ׁשעׂשהּו חּלֹון אבל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָלתׁשמיׁש;

ּכפּונדיֹון ׁשעּורֹו - האֹור מטבע]מּמּנּו יֹוצאה[- והּטמאה , ְְְְְְִִֶַָָָֻ
לחּלֹון ונסמ אדם ּובא ּבּבית, טמאה היתה ּכיצד? ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻמּמּנּו.
אהל עליו ׁשהאהיל אֹו ּכלי, ּבֹו ׁשהּניח אֹו מאֹור, ׁשל ְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹזה
לֹו; יֹוצאה ׁשהּטמאה ׁשּבאהל, ּכל נטמא - הּכתל ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻּבצד
ּגלּוי אּלא ּתקרה עליו ׁשאין הּוא לאֹורה, הּנעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָוחּלֹון

לּׁשמׁש. ֶֶַהּוא

מים·. ׁשחררּוהּו ּכגֹון - אדם ּבידי ׁשּלא הּנעׂשה ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹחּלֹון
ידי על מאליו נאכל מלחת ׁשאכלּתּו אֹו ׁשרצים, ְְֲִֶַַַָָאֹו

ּפקּוקהמלחים] חּלֹון ׁשהיה אֹו אֹו[בפקק], הּפקק, ונּטל ְְִֶַַַָָָָ
והּוא אגרֹוף, מלא ׁשעּורֹו - ונׁשּברה זכּוכית ּבֹו ְְְְְְְְִִִֶֶָָָֹׁשהיתה
אם אבל עליו. חׁשב ׁשּלא והּוא, אדם; ׁשל ּגדֹול ְְֲִֶֶַָָָָָָָֹֹּכראׁש
עליו חׁשב טפח; ּבפֹותח ׁשעּורֹו לתׁשמיׁש, עליו ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָחׁשב
ּכמעׂשה. ּכאן ׁשהּמחׁשבה - ּבפּונדיֹון ׁשעּורֹו ְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָלמאֹור,

ׁשּלא‚. מּפני לגמרֹו, הסּפיק ולא לסתמֹו, ׁשהתחיל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹמאֹור
ׁשּבת, לילי ׁשחׁשכה אֹו חברֹו, ׁשּקראֹו אֹו טיט, לֹו ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָהיה
רחב על אצּבעים רּום מּמּנּו נׁשאר אם - מעט מּמּנּו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹונׁשאר
ּכסתּום. הּוא הרי מּכאן, ּפחֹות הּטמאה; את מביא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֻהּגּודל,

ׂשבכה„. ּבּה והיה לאֹורה, העׂשּוי ּגדֹול רש]חּלֹון -] ְְְֶַָָָָָָָָ
מביא ּכפּונדיֹון, מּמּנה אחד ּבמקֹום יׁש אם - ּבּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכּיֹוצא
ּדּקין, הּׂשבכה נקבי היּו הּטמאה; את ּומֹוציא הּטמאה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאת
חּלֹון וכן ּכסתּומה. זֹו הרי - ּכפּונדיֹון מהן ּבאחד ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָואין

ּורפפֹות סבכֹות ּובּה לתׁשמיׁש, מנסרים]העׂשּויה רשתות -] ְְְְֲִַָָָָָ
ּומֹוציא; מביא מרּבע, טפח על טפח אחד ּבמקֹום יׁש אם -ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּכסתּומה. היא הרי לאו, ְְֲִִִֵָָואם

מּפני‰. ּכפּונדיֹון, ׁשעּורּה לאויר, ּגלּויה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָחּלֹון
חּוצה ּבית ּבנה ׁשאמרנּו. ּכמֹו לאֹורה, אּלא עׂשּויה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשאינּה
ּבּתים ׁשני ּבין היא והרי ּתקרה, ּתחת זֹו חּלֹון ונעׂשת ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָלּה,
החּלֹון ּבאמצע הּתקרה את נתן טפח. ּבפֹותח ׁשעּורּה -ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

[- הּתחּתֹון[חלקו החלון]- ׁשעּורֹו[של הּתקרה, ׁשּתחת ְְִִֶַַַַַָ
ׁשעּורֹו הּתקרה, מן ׁשּלמעלה ועליֹון טפח; ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּבפֹותח

לאויר. ּגלּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִֵֶָָּבפּונדיֹון,

.Âהחרׁש ּבּה ׁשּׁשּיר אֹו ׁשּבּדלת, נגר]החר ּפתּוח[- מקֹום ִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
מרקּה ולא הּדלת את ׁשהגיף אֹו מּלמּטה, אֹו [-מלמעלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

למשקוף] ׁשּסגרהידקה אֹו הּדלתֹות, ׁשּתי ּבין אויר ונׁשאר ,ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ
ּכאגרֹוף הּפתּוח היה אם אּלּו, ּבכל - הרּוח ּופתחֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדלת
ואם זה; ּפתּוח ּבמקֹום לֹו ונכנסת מּמּנּו יֹוצאה הּטמאה -ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּכסתּום. הּוא הרי מּכאגרֹוף, ּפחֹות ְְְֲִֵֶָָָָהיה

.Ê,ּגדֹול מסמר אֹו קנה, ּבֹו להּניח ּכדי ּבכתל, חר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהעֹוׂשה
- חברֹו עם לדּבר אֹו והּׁשבים, העֹוברים מּמּנּו לראֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָאֹו
טפח. ּבפֹותח וׁשעּורּה לתׁשמיׁש, העׂשּויה ּכחּלֹון זה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהרי
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ראשון יום

ד ּפרק מעילה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

לתֹורים‡. ולאׁשמֹו, לעֹולתֹו לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְֲִִַַַַָָָָהּמפריׁש
לׁשלמים הפריׁש ׁשהפריׁש; מּׁשעה ּבהן מֹועלין - יֹונה ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָָּובני

ּבהן. מֹועלין אין -ֲִֵֶָ

אחד·. אבר בו]הקּדיׁש תלוים הבהמה [-לדמיו[שחיי ְְִִֵֶֶָָָ
שוויו] ּבכּלֹואת קדּׁשה ּפׁשטה אם ספק זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻלּמזּבח

אין נפּדה, ואם יּפדה; ולא ּתקרב, לפיכ ּפׁשטה. לא ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹֹאֹו
ּבפדיֹונֹו. ְְֲִִמֹועלין

לנזירּותֹו‚. מעֹות לקרבנותיו]הּמפריׁש להנֹות[- אסּור , ְְִִִֵַַָָָ
ּכּלן לבֹוא ראּויין ׁשהן מּפני - מעל לא נהנה, ואם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּבהן;

ּבאמּוריהן אּלא מעילה ּבׁשלמים ואין [אבריהם]ׁשלמים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
מפרׁשין היּו לנדבה: יּפלּו מת, ּדמים. זריקת פירשאחר -] ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹ

מסוים] לקרבן מטבע הּמלחכל לים ילכּו חּטאת ּדמי -ְְְֵֵֶַַַָָ
בהם] יהנו -[שלא עֹולה ּדמי מֹועלין; ולא נהנין ולא ,ְְְֱֲִִֵֶָֹֹ

והּׁשאר לחּטאתי, 'אּלּו אמר: ּבהן. ּומֹועלין עֹולה, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָיביאּו
ּבמקצתֹו, נהנה מעל; הּׁשאר, ּבכל נהנה אם - ְְְְְֱֱִִִִִֶֶַַָָָָָָלנזירּותי'
לנזירּותי', והּׁשאר לעֹולתי, 'אּלּו אמר: אם וכן מעל. ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹלא

ּבדמי ׁשאין מעל, לא - ּבמקצתן נהנה מעל; - ּבכּלן ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻונהנה
ואּלּו לעֹולתי 'אּלּו ואמר: מעֹות הפריׁש מעילה. ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָׁשלמים
ּומֹועלין ּבכּלן, מֹועלין - ונתערבּו לׁשלמי', ואּלּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֻלחּטאתי

ּומחּלל ּבהמֹות, ׁשלׁש יּקח יעׂשה? וכיצד [פודה]ּבמקצתן. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
על עֹולה ּודמי החּטאת, על ׁשהּוא מקֹום ּבכל חּטאת ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָּדמי

ׁשלמים. על ׁשלמים ּודמי ְְְִִֵַָָָָהעֹולה,

קּנין„. מּמחּיבי עופות]אחד קיני מעֹות[- ׁשהפריׁש ְְְִִִִִֵֶֶָָֻ
ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן, מֹועלין - לחֹובתי' 'אּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֻואמר:
ּבהן. ּומֹועלין ּבנזירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו לנדבה יּפלּו - מת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָואם

אכילת‰. על והביאּה חלב, אכילת על חּטאת ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמפריׁש
מעֹות הפריׁש מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֹּדם
לפיכ ּכּפר, - ּבׁשֹוגג לדם חּטאת ּבהן וקנה חלב, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלחּטאת

מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא - ּבמזיד ְְִִִֵֵַַָָָֹֹמעל;

.Âאילים ׁשני ּבהן ולקח לאׁשם, סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמפריׁש
לׁשּלם וחּיב מעל, אׁשם, ּבדמי חּלין וקנה הֹואיל - ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻלחּלין
אׁשם; ּבהן ויביא וחמׁשן, סלעים ׁשני ׁשהן דינרים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֻעׂשרה
מּׁשני אחד היה אם ,לפיכ מעילתֹו. על אׁשם ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָויביא
דינרין עׂשרה יפה והּׁשני סלעים ׁשּתי יפה ׁשּקנה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהאילים
ויביא החמׁש, עם הּמעילה ּתחת אׁשם עׂשרה הּׁשוה יביא -ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
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לאׁשם אחד לקח מעילתֹו. על אׁשם סלעים ׁשני ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּׁשוה
יביא סלעים, ׁשּתי יפה אׁשם ׁשל היה אם - לחּלין ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻואחד
ׁשּתים יפה החּלין זה היה אם וכן הראׁשֹון. לאׁשמֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻאֹותֹו
מּדמי אחת ּבסלע מעל ׁשהרי מעילתֹו, אׁשם אֹותֹו יביא -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

לנדבה. ויּפלּו דינרין, חמּׁשה ויׁשּלם ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָהאׁשם;

.Êיֹוסיף - חּטאתֹו קרבה ׁשּלא עד חּטאת מּדמי ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּנהנה
חּטאתֹו ּבּדמים ויביא ּׁשּנהנה, מה על יותרחמׁש בהמה -] ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

מּדמייפה] נהנה אם וכן מעילתֹו; על אׁשם קרּבן ויביא ,ְְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
ּבּדמים ויביא חמׁש, יֹוסיף - אׁשמֹו קרב ׁשּלא עד ְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאׁשם
הּמזּבח, ׁשּקרּבנֹות למעילתֹו; אחר אׁשם ויביא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאׁשמֹו,

הּמזּבח[דמי] לקרּבנֹות קרבן]מעילתן לרכישת וקדׁשי[- , ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָ
ואחר ׁשּמעל, לֹו נֹודע הּבית. לבדק מעילתן הּבית, ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּבדק
ׁשהפריׁשּה אֹו מעילתֹו, הפריׁש לא ועדין חּטאתֹו קרבה ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָֹּכ
לים וחמׁשּה הּמעילה יֹולי - חּטאתֹו ּבדמי ּכללּה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֻולא
מעֹות יּפלּו - חּטאתֹו ׁשּקרבה אחר ׁשּמעל לֹו נֹודע ְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמלח;
לאּבּוד ּכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין לנדבה; וחמׁשּה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻהּמעילה

לקרבן] כבר לצרפם יכול יביא[שאינו ,ּכ ּובין ּכ ּובין .ִֵֵָָָ
ׁשּקרב קדם ׁשּמעל לֹו ׁשּנֹודע ּבין ּובאׁשם, מעילתֹו. ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאׁשם
לנדבה, וחמׁשּה מעילתֹו ּתּפל - ׁשּקרבּו אחר אֹו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹֻאׁשמֹו

מעילתֹו. אׁשם ויביא אׁשם; ּכמֹותר ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמּפני

.Á,ּתֹורה ודין ּכלּום. עׂשה לא - ּוׁשלמיו עֹולתֹו ְְְִֵַָָָָָָֹהּמֹוכר
חכמים, אֹותֹו וקנסּו ׁשהיּו; ּכמֹות חּלין הּמעֹות ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֻׁשּיחזרּו
ארּבעה ׁשוה הּבהמה היתה אפּלּו לנדבה; הּמעֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשּיּפלּו
ּכאן ואין לנדבה. יּפלּו ּכּלן החמּׁשה - ּבחמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָֻּומכרּה

סֹופרים. מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא ְְְְְִִִִִִֵֵָָֹֹמעילה

.Ëעלי זֹו 'ּכּכר האֹומר: ּכיצד? ּבנדרים. מעילה ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָיׁש
מּתרת ׁשהיא ּפי על אף מעל, - ואכלּה 'הקּדׁש', אֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻקרּבן',

ּפדיֹון לּה אין לפיכ לפדותה]לאחרים; אפשר אי ׁשהרי[- , ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָ
אֹו קדׁש', זֹו 'ּכּכר אמר: ּבלבד. לזה אּלא קדׁש ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאינּה
לּה יׁש לפיכ מעל; - אחר ּבין הּוא ּבין ואכלּה ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ'קרּבן',
הקּדׁש' זֹו 'ּכּכר ואמר: הפקר, ׁשל ּכּכר לפניו היתה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּפדיֹון.
מנת 'על ּכּלּה; לפי מעל לאכלּה, מנת על נטלּה -ְְְְְְִַַַָָָָָָָָֻ

ׁשּבּה. הניה טֹובת לפי מעל ְְֲִִֶַַָָָָָלהֹוריׁשּה',

.È- לֹו ּונתנּה וחזר הקּדׁש', עלי 'ּכּכרי לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהאֹומר
לכׁשּיֹוציא מעל זֹו מּתנה בה]המקּבל כשיהנה ׁשהרי[- , ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן עליו. אסּורה אינּה ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּנֹותן
קרבן]הּקֹונמֹות קדושת התפסת באמצעות ּבהן[נדרים יׁש , ֵֶַָָ

ּכזה, ּבנדר עליו הּנאסרין ּדברים וכל ּבהן. לּנאסר ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמעילה
מעל. ּפרּוטה, ּבׁשוה מּכּלן נהנה ואם ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָָֻמצטרפין;

.‡Èנקצצֹות אינן אם קרּבן האּלּו הּנטיעֹות 'הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָהאֹומר:
ולא הּיֹום ועבר הּיֹום', תּׂשרף לא אם קרּבן זֹו וטּלית ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹֹהּיֹום,
ויּפדּו הקּדׁש; הן הרי - הּטּלית נׂשרפה ולא הּנטיעֹות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹנקצצּו
'הרי אמר: אם אבל ּבהן. יהנה ּכ ואחר ההקּדׁשֹות, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכׁשאר
ׁשּבכל לפּדֹותן; יכֹול אינֹו - ׁשּיּקצצּו' עד קרּבן האּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּנטיעֹות
אינן - ׁשּנקצצּו וכיון ׁשּיּקצצּו; עד הקּדׁש יחזרּו - ׁשּיּפדּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָעת
אמּורים? ּדברים ּבּמה מּיד. ּבהן נהנין אּלא ּפדיֹון, ְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָצריכין
יֹוצאין אּלּו הרי - אחר ּפדין אם אבל הּמקּדיׁש. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבׁשּפדין
לּמקּדיׁש. אף מּתרין ויהיּו נקצצּו, לא ׁשעדין ּפי על אף ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָֹֻֻלחּלין

שני יום
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הּבית‡. לבדק הּמקּדיׁש המקדש]אחד הוצאות ּדבר[- ְְִִֶֶֶַַַַָָָ
לבדק הּמקּדיׁש אֹו קֹורה, אֹו אבן ּכגֹון הּבית, לבדק ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהראּוי
אֹו ותֹורים, ּכבׂשים ּכגֹון לּמזּבח, הראּוי ּדבר ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָהּבית
אֹו אבן ּכגֹון הּבית, לבדק הראּוי ּדבר לּמזּבח ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמקּדיׁש
לזה לא ראּויין ׁשאינן ּדברים ולזה לזה הּמקּדיׁש אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹקֹורה,
קרקע, אֹו וציר וחמץ ּתרנגֹולין הּמקּדיׁש ּכגֹון לזה, ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹֹולא
מֹועלין - אפר אֹו עפר אֹו זבל מלאה אׁשּפה הקּדיׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאפּלּו
להּפדֹות. הראּויין ּדברים ׁשּיּפדּו עד ׁשהקּדׁשּו, מּׁשעה ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָֻֻּבכּלן

ּבהם·. ׁשּמֹועלין ּדברים עם הּבית, בדק קדׁשי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכל
נהנה ואם למעילה; זה עם זה מצטרפין - מזּבח ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמּקדׁשי

מעל. מּכּלן, ּפרּוטה ְְִֶַָָָָֻּבׁשוה

אכילתֹו‚. - חברֹו ּומהּנה נהנה אֹו חברֹו, והאכיל ְְֱֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָאכל
מצטרפין ּכּלן - והניתֹו חברֹו אכילת אֹו חברֹו, ְְֲֲֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻוהנית

מעל. ּבפרּוטה, הניה הּכל מן נעׂשה ואם ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָֹלמעילה;

מן„. הּיֹום נהנה ּכיצד? מרּבה. לזמן מצטרפת ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמעילה
אחד ּבהעלם ימים ּכּמה לאחר ונהנה נודעההקּדׁש, שלא -] ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

הראשונה] מעילתו על בנתיים מצטרפיןלו אּלּו הרי -ְְֲִִֵֵָ
ּומעל. ְִַָָלפרּוטה,

הּנהנה‰. אבל הּקרקע; מן ּבתלּוׁש אּלא מעילה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָאין
ּכיצד? פגם. אפּלּו מעל, לא - לּה ּבמחּבר אֹו עצמּה ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹֻּבּקרקע
מאבקּה נטל ּפטּור; - ּבּה הּזֹורע אֹו הקּדׁש, ׂשדה ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהחֹורׁש
מעל; - הקּדׁש ּבׂשדה הּדׁש מעל. - ּופגמּה ּבֹו, ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָָונהנה
הּׂשדה. ּופגם ּבאבק נהנה והרי לּׂשדה, מֹועיל ׁשּלּה ֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשהאבק
ׁשּנתן לעׂשב אבק להעלֹות ּכדי הקּדׁש ׂשדה חרׁש אם ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכן
אילן, ּבצל אֹו הקּדׁש, ּבמערת הּדר מעל. - העׂשב ונטל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבּה,
וכן מעל; לא ׁשּנהנה, ּפי על אף - הקּדׁש ׁשל ׁשֹוב ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאֹו
עצים הּמקּדיׁש אבל מעל. לא ּבֹו הּדר - ּבנּוי ּבית ְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מעל, ׁשם הּדר - ּבית ּבהן ּובנה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָואבנים

.Âׂשדה הקּדיׁש ּכיצד? ּבהן. מֹועלין הקּדׁש ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּגּדּולי
אבל ּבהן; מֹועלין - פרֹות ועׂשה אילן עׂשבים, ְְֲֲֲִִִִֵֶָָָָָָָוהֹוציאה
הקּדיׁש מים, נתמּלא ּכ ואחר ריקן הּבֹור את ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמקּדיׁש
- יֹונים ונתמּלא ׁשֹוב זבל, נתמּלאת ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאׁשּפה
הּזבל וכ ּבהן. מֹועלין אין הקּדׁש, ּגּדּולי ואינן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהֹואיל
ּיעׂשה ּומה מֹועלין; ולא נהנין לא - הקּדׁש ׁשּבחצר ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹוהּפרׁש

לּלׁשּכה ּדמיהן ויּפלּו יּמכרּו, לקרבנות]ּבהן? מעין[- . ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ּבּמים להנֹות אסּור - הקּדׁש ׂשדה מּתֹו יֹוצא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהּוא
הּמים יצאּו מעל. לא והּנהנה הּׂשדה; ּבתֹו מּמּנּו ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיֹוצאין
הקּדׁש ּבׂשדה הּגדלה ערבה ּבהן. להנֹות מּתר - לּׂשדה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻחּוץ
לׂשדה הּסמּו הדיֹוט ׁשל אילן מֹועלין. ולא נהנין לא -ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֹ
לבין ּבינֹו אם - הּׂשדה ּבתֹו יֹוצאין וׁשרׁשיו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָהקּדׁש,
ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין אֹותן הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש עד ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּׂשדה
רחֹוק האילן היה מעל; לא ּבהן והּנהנה אסּורין, ְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהּׂשדה
ׁשל אילן מעל. ּבהן הּנהנה - אּמה עׂשרה ׁשׁש על ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיתר
הּׂשדה ּבתֹו יֹוצאין וׁשרׁשיו הדיֹוט, לׂשדה הּסמּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש
רחֹוק היה ּבהן; מֹועלין אּמה, עׂשרה ׁשׁש ּבתֹו היה אם -ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
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ׂשדה ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין אֹותן - אּמה עׂשרה ׁשׁש על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָיתר
מֹועלין. ולא נהנין לא ְְֱֲִִֶֶֹֹהדיֹוט,

.Êה אֹותֹו ׁשּבנה הקּדׁש, ׁשל האילן ׁשּבראׁש עֹוףקן ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ
ׁשּבֹו, הּביצים עם הּקן, ּכל - ּבהן וכּיֹוצא ועׂשבים ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמעצים
והּנהנה ּבהן; נהנין אין - לאּמן הּצריכין האפרֹוחים ְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָעם

מעל. ַָֹלא

.Áּבין ּבאילנֹות, ּבין ּבכּלֹו, מֹועלין - הּיער את ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמקּדיׁש
ׁשּביניהם. אֹו האילנֹות ׁשּבראׁש קן ְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹּבכל

.Ëׁשּׁשּפּו -[שייפו]ּגזּברים אֹותן וקּצצּו הקּדׁש עצי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָ
אבל ׁשּקצצּו; ּבעת ׁשחתכּו הּקטּנים העצים ּבאֹותן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָמֹועלין
עצים, ׁשל ּבּנבּיה ולא ּבּנסרת, ולא ּבּׁשּפּוי, לא מֹועלין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹֹאין
ׁשּלא ליּבלת, הּדֹומה העץ ׁשּבתֹו העגל הּקׁשה הּגּוף ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוהּוא

למלאכה. ְְִִַָָיצלח

.Èעל אף ּבׂשערֹו, ולא ּבֹו, מֹועלין אין - עבּדֹו ְְְְֲִִִֵַַַַַָֹהּמקּדיׁש
זמן וכל לֹו; מחּבר ׁשהּוא מּפני להּגזז, עֹומד ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּפי

ּומׁשּביח. הֹול מחּבר, ְְִֵֶַַָֻׁשהּוא

.‡Èואף זרען; ּבׁשעת אֹותן ּפֹודה הקּדׁש, ּפרֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּזֹורע
ּבהן, מֹועלין ואין חּלין, הּגּדּולים הרי - ּפדה ׁשּלא ּפי ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻעל

ּבחּלה. וחּיבין וחמׁש, קרן מהן מׁשּלמין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹואין

.·Èוׁשני ראׁשֹון - מים עליהן ׁשּנתן הקּדׁש ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשמרים
מּתר. רביעי, מעל. לא והּנהנה ּבֹו; להנֹות אסּור ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּוׁשליׁשי,
קדׁשי אבל הּבית; בדק ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה

אסּור. לעֹולם ,ואיל מרביעי אף - ְְְִִִֵֵֵַַַָָָמזּבח

.‚È;ּובביצתּה ּבּה מֹועלין - לּמזּבח ּתרנגלת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש
הקּדיׁש ּובחלבּה. ּבּה מֹועלין - לּמזּבח חמֹור ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָהקּדיׁש
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּובביציהן, ּבהן מֹועלין - הּבית לבדק ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּתֹורים

.„È;קדׁשים ּכׁשאר ּבהן מֹועלין - ׁשּבלּו ּכהּנה ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָֻּכתנֹות
ּבהן. מֹועלין אין ּבהן, להנֹות ונּתנּו הֹואיל - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָוהחדׁשים

.ÂË.ּבהן מֹועלין הקּדיׁשּו, הּבית לבדק אם - גֹויים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָקדׁשי
ׁשּנאמר הּתֹורה, מן מעילה ּבהן אין - הן מזּבח קדׁשי ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואם
ּבהן להנֹות אסּור אבל יׂשראל"; ּבני אל "ּדּבר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּקרּבנֹות:

סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי

.ÊË.מֹועלין ולא נהנין לא - הקּדׁש ׁשל וריח ּומראה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹקֹול
ׁשעלת אחר הּקטרת ּבׁשהריח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּמה
מעל. ּתימרּתּה, ּכׁשּתעלה ּבּקטרת הריח אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּתימרת;

שלישי יום

ו ּפרק מעילה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

ּכגֹון‡. - יּפגמּו ולא ּבהן נהנה ׁשהאדם ּדברים ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹיׁש
ּכגֹון - ׁשּיּפגמּו ּדברים ויׁש טהֹור; זהב ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמׁשּתּמׁש
והּנהנה ּבהן. וכּיֹוצא ּוברזל, ּונחׁשת ּכסף ּוכלי ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבגדים,
נהנה אם - ּבּקרקע מחּבר ׁשאינֹו ההקּדׁש מן ּפרּוטה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבׁשוה
הקּדׁש ׁשל זהב ּבכלי ׁשּנׁשּתּמׁש ּכגֹון ּפגם, ּבֹו ׁשאין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבדבר
אֹו הקּדׁש, ּבגדי ׁשּלבׁש ּכגֹון - ׁשּיּפגם ּבדבר נהנה מעל. -ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּפרּוטה ּבׁשוה ּבהקּדׁש ׁשּיפּגם עד מעל, לא - ּבקרּדם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻּבקע
ויהנה ויפּגם להנֹות, ויתּכּון ּבֹו, ׁשּנהנה עצמֹו ּדבר ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבאֹותֹו
אֹו ּפרּוטה, ּבכחצי ּופגם ּפרּוטה ּבכחצי נהנה ְְְְְֱֲֲִִֶַַַַַָָָָּכאחת.
ולא אחר, ּבדבר ּפרּוטה ּבׁשוה ּופגם ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּנהנה

לא זה הרי - ּׁשּנהנה ּבמה ּפגם ולא ּׁשּפגם ּבמה ְְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹנהנה
ּבׁשו ׁשּיהנה עד ּבׁשוהמעל; הניה ּבאֹותּה ויפּגם ּפרּוטה, ה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

מּבגד מטלית ׁשהּתיר הרי ּכיצד? עצמֹו. ּבּדבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּפרּוטה
ּפרּוטה, ּבׁשוה ּבּה ונהנה ּולבׁשּה ּבבגּדֹו ּותפרּה ְְְְְְְְֱִֵֶֶֶָָָָָָָָהקּדׁש,
הפסיד ולא ּפרּוטה, ּבׁשוה מּמּנּו ׁשהּתירּה ּבּבגד ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹוהפסיד
ּבדבר, ׁשּנהנה מּפני מעל; לא זה הרי - ּכלּום ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּמטלית
- חברֹו ּומהּנה ׁשהּנהנה ּבארנּו ּוכבר אחר. ּבדבר ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּופגם

מרּבה. לזמן ואפּלּו ְְְֲִִִֵֶַַָֻמצטרף,

ׁשּנהנה·. ּכיון מּצמרן, ׁשּתלׁש הּתמימים קדׁשים ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדׁשי
לכֹוס ּדֹומין הן ׁשהרי ּפגם; ׁשּלא ּפי על אף מעל, - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבפרּוטה
אֹותם ּפֹוסלת הּצמר ּתליׁשת ׁשאין - נפּגם ׁשאינֹו זהב, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשל
עֹומדין, ולמכירה הֹואיל - מּום ּבהן נפל אם אבל ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָמּלּקרב.
ּבפרּוטה. ויפּגם ׁשּיהנה עד מעל, לא - ּדמיהן ּפֹוגמת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוהּגּזה
ּפגם ׁשאין מעל; ׁשּנהנה, ּכיון - ׁשּמתּו אחר מהן ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּתלׁש

מּדבריהם זֹו ּומעילה חכמים]למתה. ׁשּבארנּו.[של ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

.‚- ּבׁשגגה ׁשּמעל ּכיון - הּבית בדק ּבקדׁשי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמֹועל
- ּבזדֹון מעל ּפטּור. אחריו ׁשּיהנה וזה הקּדׁש, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנתחּלל
אּלא הקּדׁש, נתחּלל לא - מעילה ּבקרּבן חּיב ואינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהֹואיל
מעל. ּבׁשגגה, ּבֹו ונהנה אחר ּבא ואם ּבהויתֹו, הּוא ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָהרי
ּבתֹורת והֹוציאֹו ּבּקדׁש, ּבׁשּמעל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹּבּמה
הקנהּו ולא ּופגמֹו, ּבֹו נהנה אם אבל לאחר; והקנהּו ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַָָָָָֹֻחּלין,

מֹועל. אחר מֹועל ּבֹו יׁש - ְֵֵֵֵַַַלאחר

ּוכלי„. ּבבהמה אּלא ּבמקּדׁשין, מֹועל אחר מֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואין
ונהנה הקּדׁש, ׁשל ּבקרּדם ּבקע ּכיצד? ּבלבד. ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּתׁשמיׁש
ּובא ּופגם, ונהנה ּבֹו, ּובקע חברֹו ּובא ּופגם, ְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָָּבפרּוטה
הּקרּדם נטל מעלּו; ּכּלן - ּופגם ונהנה ּבֹו, ּובקע ְְֱֲֲֵֶַַַַָָָָָָֹֻֻחברֹו
ּבכֹוס ׁשתה מעל. לא חברֹו אבל מעל, הּוא - לחברֹו ְְֲֲֲֵֵַַַָָָָָָֹּונתנֹו
ּובא ונהנה, וׁשתה חברֹו ּובא ּבפרּוטה, ונהנה זהב ְְְְֱֱֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָׁשל
לחברֹו ּונתנֹו הּכֹוס נטל מעלּו; ּכּלן - ונהנה וׁשתה ְְְֱֲֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָֻחברֹו
ּגּבי על רכב מעל. לא וחברֹו מעל, הּוא - מכרֹו אֹו ְֲֵֵַַַַַַַָָָָָָֹמּתנה
ונהנה עליו, ורכב חברֹו ּובא ּופגם, ּבפרּוטה ונהנה ְְְְֱֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָהחמֹור,
נתן מעלּו; ּכּלן - ּופגם ונהנה עליו, ורכב חברֹו ּובא ְְֱֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָָָֻּופגם,
מעל, הּוא - ׂשכרֹו אֹו מכרֹו, אֹו מּתנה, לחברֹו ְְֲֲֵַַַַָָָָָהחמֹור
מעל הּוא - הקּדׁש ׁשל קרּדם הּמׁשאיל וכן מעל. לא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֻוחברֹו
לכּתחּלה; ּבֹו לבּקע מּתר וחברֹו ׁשּבֹו, הניה טֹובת ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻלפי

לבהמה. הּדין ְְִִֵַָוהּוא

אחר‰. מֹועל ּבּה יׁש אּלא ּכן, אינּה מזּבח קדׁשי ְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמת
חברֹו ּובא החּטאת, מן ּתלׁש ּכיצד? ּפנים. ּכל על ֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָמֹועל
לחברֹו, נתנּה אם וכן מעלּו; ּכּלן - ותלׁש חברֹו ּובא ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻותלׁש,
הּמנחֹות, ׁשּדין לי ויראה מעלּו. ּכּלן - לחברֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוחברֹו
ׁשּכּלן הּבהמה; ּכדין - ׁשרת ּוכלי והּנסכים, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻוהעֹופֹות,

הן. הּגּוף ְֵַַֻקדּׁשת

.Âעֹומדת והיא הֹואיל - מּום ּבּה ׁשּנפל קדׁשים קדׁשי ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבהמת
ּדמים; קדּׁשת ׁשהּוא הּבית, ּבדק ּכקדׁשי היא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלפדיֹון,
מעל. ּבלבד הראׁשֹון - לחברֹו וחברֹו לחברֹו, נתנּה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָואם

.Ê,הקּדׁש ׁשל קֹורה אֹו אבן ׁשהּנֹוטל חכמים, ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאמרּו
הּגזּבר לזה נתנּה ואם מעלּו; ׁשניהן - לחברֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּונתנּה
לי, ויראה מעל. לא והּגזּבר מעל, הּוא - ידֹו ּתחת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשהיתה
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ׂשדה ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין אֹותן - אּמה עׂשרה ׁשׁש על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָיתר
מֹועלין. ולא נהנין לא ְְֱֲִִֶֶֹֹהדיֹוט,

.Êה אֹותֹו ׁשּבנה הקּדׁש, ׁשל האילן ׁשּבראׁש עֹוףקן ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ
ׁשּבֹו, הּביצים עם הּקן, ּכל - ּבהן וכּיֹוצא ועׂשבים ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמעצים
והּנהנה ּבהן; נהנין אין - לאּמן הּצריכין האפרֹוחים ְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָעם

מעל. ַָֹלא

.Áּבין ּבאילנֹות, ּבין ּבכּלֹו, מֹועלין - הּיער את ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמקּדיׁש
ׁשּביניהם. אֹו האילנֹות ׁשּבראׁש קן ְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹּבכל

.Ëׁשּׁשּפּו -[שייפו]ּגזּברים אֹותן וקּצצּו הקּדׁש עצי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָ
אבל ׁשּקצצּו; ּבעת ׁשחתכּו הּקטּנים העצים ּבאֹותן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָמֹועלין
עצים, ׁשל ּבּנבּיה ולא ּבּנסרת, ולא ּבּׁשּפּוי, לא מֹועלין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹֹאין
ׁשּלא ליּבלת, הּדֹומה העץ ׁשּבתֹו העגל הּקׁשה הּגּוף ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוהּוא

למלאכה. ְְִִַָָיצלח

.Èעל אף ּבׂשערֹו, ולא ּבֹו, מֹועלין אין - עבּדֹו ְְְְֲִִִֵַַַַַָֹהּמקּדיׁש
זמן וכל לֹו; מחּבר ׁשהּוא מּפני להּגזז, עֹומד ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּפי

ּומׁשּביח. הֹול מחּבר, ְְִֵֶַַָֻׁשהּוא

.‡Èואף זרען; ּבׁשעת אֹותן ּפֹודה הקּדׁש, ּפרֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּזֹורע
ּבהן, מֹועלין ואין חּלין, הּגּדּולים הרי - ּפדה ׁשּלא ּפי ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻעל

ּבחּלה. וחּיבין וחמׁש, קרן מהן מׁשּלמין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹואין

.·Èוׁשני ראׁשֹון - מים עליהן ׁשּנתן הקּדׁש ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשמרים
מּתר. רביעי, מעל. לא והּנהנה ּבֹו; להנֹות אסּור ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּוׁשליׁשי,
קדׁשי אבל הּבית; בדק ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה

אסּור. לעֹולם ,ואיל מרביעי אף - ְְְִִִֵֵֵַַַָָָמזּבח

.‚È;ּובביצתּה ּבּה מֹועלין - לּמזּבח ּתרנגלת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש
הקּדיׁש ּובחלבּה. ּבּה מֹועלין - לּמזּבח חמֹור ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָהקּדיׁש
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּובביציהן, ּבהן מֹועלין - הּבית לבדק ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּתֹורים

.„È;קדׁשים ּכׁשאר ּבהן מֹועלין - ׁשּבלּו ּכהּנה ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָֻּכתנֹות
ּבהן. מֹועלין אין ּבהן, להנֹות ונּתנּו הֹואיל - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָוהחדׁשים

.ÂË.ּבהן מֹועלין הקּדיׁשּו, הּבית לבדק אם - גֹויים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָקדׁשי
ׁשּנאמר הּתֹורה, מן מעילה ּבהן אין - הן מזּבח קדׁשי ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואם
ּבהן להנֹות אסּור אבל יׂשראל"; ּבני אל "ּדּבר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּקרּבנֹות:

סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי

.ÊË.מֹועלין ולא נהנין לא - הקּדׁש ׁשל וריח ּומראה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹקֹול
ׁשעלת אחר הּקטרת ּבׁשהריח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּמה
מעל. ּתימרּתּה, ּכׁשּתעלה ּבּקטרת הריח אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּתימרת;

שלישי יום

ו ּפרק מעילה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

ּכגֹון‡. - יּפגמּו ולא ּבהן נהנה ׁשהאדם ּדברים ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹיׁש
ּכגֹון - ׁשּיּפגמּו ּדברים ויׁש טהֹור; זהב ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמׁשּתּמׁש
והּנהנה ּבהן. וכּיֹוצא ּוברזל, ּונחׁשת ּכסף ּוכלי ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבגדים,
נהנה אם - ּבּקרקע מחּבר ׁשאינֹו ההקּדׁש מן ּפרּוטה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבׁשוה
הקּדׁש ׁשל זהב ּבכלי ׁשּנׁשּתּמׁש ּכגֹון ּפגם, ּבֹו ׁשאין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבדבר
אֹו הקּדׁש, ּבגדי ׁשּלבׁש ּכגֹון - ׁשּיּפגם ּבדבר נהנה מעל. -ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּפרּוטה ּבׁשוה ּבהקּדׁש ׁשּיפּגם עד מעל, לא - ּבקרּדם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻּבקע
ויהנה ויפּגם להנֹות, ויתּכּון ּבֹו, ׁשּנהנה עצמֹו ּדבר ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבאֹותֹו
אֹו ּפרּוטה, ּבכחצי ּופגם ּפרּוטה ּבכחצי נהנה ְְְְְֱֲֲִִֶַַַַַָָָָּכאחת.
ולא אחר, ּבדבר ּפרּוטה ּבׁשוה ּופגם ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּנהנה

לא זה הרי - ּׁשּנהנה ּבמה ּפגם ולא ּׁשּפגם ּבמה ְְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹנהנה
ּבׁשו ׁשּיהנה עד ּבׁשוהמעל; הניה ּבאֹותּה ויפּגם ּפרּוטה, ה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

מּבגד מטלית ׁשהּתיר הרי ּכיצד? עצמֹו. ּבּדבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּפרּוטה
ּפרּוטה, ּבׁשוה ּבּה ונהנה ּולבׁשּה ּבבגּדֹו ּותפרּה ְְְְְְְְֱִֵֶֶֶָָָָָָָָהקּדׁש,
הפסיד ולא ּפרּוטה, ּבׁשוה מּמּנּו ׁשהּתירּה ּבּבגד ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹוהפסיד
ּבדבר, ׁשּנהנה מּפני מעל; לא זה הרי - ּכלּום ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּמטלית
- חברֹו ּומהּנה ׁשהּנהנה ּבארנּו ּוכבר אחר. ּבדבר ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּופגם

מרּבה. לזמן ואפּלּו ְְְֲִִִֵֶַַָֻמצטרף,

ׁשּנהנה·. ּכיון מּצמרן, ׁשּתלׁש הּתמימים קדׁשים ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדׁשי
לכֹוס ּדֹומין הן ׁשהרי ּפגם; ׁשּלא ּפי על אף מעל, - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבפרּוטה
אֹותם ּפֹוסלת הּצמר ּתליׁשת ׁשאין - נפּגם ׁשאינֹו זהב, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשל
עֹומדין, ולמכירה הֹואיל - מּום ּבהן נפל אם אבל ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָמּלּקרב.
ּבפרּוטה. ויפּגם ׁשּיהנה עד מעל, לא - ּדמיהן ּפֹוגמת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוהּגּזה
ּפגם ׁשאין מעל; ׁשּנהנה, ּכיון - ׁשּמתּו אחר מהן ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּתלׁש

מּדבריהם זֹו ּומעילה חכמים]למתה. ׁשּבארנּו.[של ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

.‚- ּבׁשגגה ׁשּמעל ּכיון - הּבית בדק ּבקדׁשי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמֹועל
- ּבזדֹון מעל ּפטּור. אחריו ׁשּיהנה וזה הקּדׁש, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנתחּלל
אּלא הקּדׁש, נתחּלל לא - מעילה ּבקרּבן חּיב ואינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהֹואיל
מעל. ּבׁשגגה, ּבֹו ונהנה אחר ּבא ואם ּבהויתֹו, הּוא ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָהרי
ּבתֹורת והֹוציאֹו ּבּקדׁש, ּבׁשּמעל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹּבּמה
הקנהּו ולא ּופגמֹו, ּבֹו נהנה אם אבל לאחר; והקנהּו ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַָָָָָֹֻחּלין,

מֹועל. אחר מֹועל ּבֹו יׁש - ְֵֵֵֵַַַלאחר

ּוכלי„. ּבבהמה אּלא ּבמקּדׁשין, מֹועל אחר מֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואין
ונהנה הקּדׁש, ׁשל ּבקרּדם ּבקע ּכיצד? ּבלבד. ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּתׁשמיׁש
ּובא ּופגם, ונהנה ּבֹו, ּובקע חברֹו ּובא ּופגם, ְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָָּבפרּוטה
הּקרּדם נטל מעלּו; ּכּלן - ּופגם ונהנה ּבֹו, ּובקע ְְֱֲֲֵֶַַַַָָָָָָֹֻֻחברֹו
ּבכֹוס ׁשתה מעל. לא חברֹו אבל מעל, הּוא - לחברֹו ְְֲֲֲֵֵַַַָָָָָָֹּונתנֹו
ּובא ונהנה, וׁשתה חברֹו ּובא ּבפרּוטה, ונהנה זהב ְְְְֱֱֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָׁשל
לחברֹו ּונתנֹו הּכֹוס נטל מעלּו; ּכּלן - ונהנה וׁשתה ְְְֱֲֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָֻחברֹו
ּגּבי על רכב מעל. לא וחברֹו מעל, הּוא - מכרֹו אֹו ְֲֵֵַַַַַַַָָָָָָֹמּתנה
ונהנה עליו, ורכב חברֹו ּובא ּופגם, ּבפרּוטה ונהנה ְְְְֱֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָהחמֹור,
נתן מעלּו; ּכּלן - ּופגם ונהנה עליו, ורכב חברֹו ּובא ְְֱֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָָָֻּופגם,
מעל, הּוא - ׂשכרֹו אֹו מכרֹו, אֹו מּתנה, לחברֹו ְְֲֲֵַַַַָָָָָהחמֹור
מעל הּוא - הקּדׁש ׁשל קרּדם הּמׁשאיל וכן מעל. לא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֻוחברֹו
לכּתחּלה; ּבֹו לבּקע מּתר וחברֹו ׁשּבֹו, הניה טֹובת ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻלפי

לבהמה. הּדין ְְִִֵַָוהּוא

אחר‰. מֹועל ּבּה יׁש אּלא ּכן, אינּה מזּבח קדׁשי ְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמת
חברֹו ּובא החּטאת, מן ּתלׁש ּכיצד? ּפנים. ּכל על ֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָמֹועל
לחברֹו, נתנּה אם וכן מעלּו; ּכּלן - ותלׁש חברֹו ּובא ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻותלׁש,
הּמנחֹות, ׁשּדין לי ויראה מעלּו. ּכּלן - לחברֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוחברֹו
ׁשּכּלן הּבהמה; ּכדין - ׁשרת ּוכלי והּנסכים, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻוהעֹופֹות,

הן. הּגּוף ְֵַַֻקדּׁשת

.Âעֹומדת והיא הֹואיל - מּום ּבּה ׁשּנפל קדׁשים קדׁשי ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבהמת
ּדמים; קדּׁשת ׁשהּוא הּבית, ּבדק ּכקדׁשי היא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלפדיֹון,
מעל. ּבלבד הראׁשֹון - לחברֹו וחברֹו לחברֹו, נתנּה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָואם

.Ê,הקּדׁש ׁשל קֹורה אֹו אבן ׁשהּנֹוטל חכמים, ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאמרּו
הּגזּבר לזה נתנּה ואם מעלּו; ׁשניהן - לחברֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּונתנּה
לי, ויראה מעל. לא והּגזּבר מעל, הּוא - ידֹו ּתחת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשהיתה
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ׁשהרי - ּבזדֹון ּבמֹועל אּלא אמּורים, הּדברים אּלּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאין
ּדעת על הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה הּנֹוטל הקּדׁש. נתחּלל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹלא

ּבחפציו, אֹותּה ׁשּיֹוציא עד מעל לא - ׁשּלֹו עדׁשהיא אֹו ֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
לא וחברֹו מעל, הּוא - לחברֹו נתנּה ּבמּתנה. אֹותּה ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּיּתן
ּכמֹו הקּדׁשֹות, ּבׁשאר מֹועל אחר מֹועל ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָמעל;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶֶַַָֹׁשּבארנּו.

.Áלא ׁשהרי מעל, לא - הקּדׁש ׁשל קֹורה אֹו אבן ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹנטל
ּגּבי על נתנּה מעל; - ּביתֹו ּבתֹו אֹותּה ּבנה עדין. ְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָנהנה
ּתחּתיה ׁשּידּור עד מעל, לא - חּברּה ולא ׁשּבּתקרה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹחּלֹון

הּנּכרת. הניה זֹו ׁשאין ּפרּוטה; ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָּבׁשוה

.Ëׁשּלא ּפי על אף - לּבּלן ּונתנּה הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנטל
ׁשּירצה. עת ּבכל רֹוחץ ּבהיֹותֹו נהנה ׁשהרי מעל, - ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָרחץ
ּפי על אף מעל, - אּמנּיֹות מּבעלי לאחד נתנּה אם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻוכן

מלאכּתֹו. עׂשּו לא ְְֲִֶַַָֹׁשעדין

.Èמעל הּגֹוי, מן אם - מׁש ולא חפץ ּבּה שמעותקנה -] ְִִֵֶַַַָָָָָֹ
בגוי] מעלקונות לא מּיׂשראל, ואם במשיכה]; ישראל .[שקנין ְְִִִֵַָָֹ

.‡È- חּלין ׁשהן ּדעת על ּבצרכיו הקּדׁש מעֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻהּמֹוציא
הּמביא ּכיצד? מעל. חל, ּבדברי הֹוציאן ׁשּלא ּפי על ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹאף
ּכּפרה מחּסר וכן ההקּדׁש, מן ּופסחֹו ואׁשמֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻחּטאתֹו
עד מֹועלין אין וכּלן מעל; - ההקּדׁש מן ּכּפרתֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהביא
ּתֹודה ולחם ּונסכים מנחֹות הּמביא ,לפיכ הּדם. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּיּזרק
ׁשאין מעל, לא - עברה ׁשעבר ּפי על אף - ההקּדׁש ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמן

עליו. לכּפר ּדם זריקת ְְִֵַַָָָָּכאן

.·Èויקנּו הּתרּומה, ּכׁשּיתרמּו - הקּדׁש מּמעֹות ׁשקלֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָנתן
ׁשהרי הּׁשֹוקל, ימעל - ּדמּה ויּזרק אחת ּבהמה אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּמּנה

ּדמּה. ׁשּנזרק הּבהמה ּבאֹותּה ְְְְִֵֶֶַַָָָָחלקֹו

.‚Èּבין הּוא ּבין צרכיו, ּבׁשאר והֹוציאֹו ׁשקלֹו ְְְְְִִִִִֵֵָָָהפריׁש
על ּוׁשקלֹו הל ידֹו, על לׁשקלֹו לחברֹו נתנֹו מעל. - ְְְְֲֲֵֵַַַַַָָָָָָחברֹו
ׁשהּתֹורם הּׁשֹוקל; מעל הּתרּומה, נתרמה אם - עצמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָידי
ּוכאּלּו ּבׁשקלים, ׁשּבארנּו ּכמֹו להּגבֹות, העתיד על ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתֹורם
נתרמה לא עדין ואם מעל. ּולפיכ לּלׁשּכה; זה ׁשקל ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּגיע
הּלׁשּכה. ּבׁשירי מֹועלין אין ּולעֹולם מעל. לא ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹּתרּומה,

רביעי יום

ז ּפרק מעילה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

לׁשליח‡. ּונתנֹו הקּדׁש, מעֹות אֹו הקּדׁש ולקח ׁשּׁשגג ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמי
ׁשליחּותֹו, הּׁשליח עׂשה אם - חּלין ּבתֹורת ְְְִִִִִַַַָָָֻלהֹוציאֹו
עׂשה אּלא ׁשליחּותֹו, עׂשה לא ואם ׁשּמעל; הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהמׁשּלח
ּבעל ּכיצד? ׁשּמעל. הּוא הּׁשליח - עצמֹו מּדעת ְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָהּׁשליח
הל לאֹורחין', ּבׂשר מאֹותֹו לי 'ּתן לׁשלּוחֹו: ׁשאמר ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּבית
להם ונתן ּכּכר', להם 'ּתן לֹו: ׁשאמר אֹו ּכּכר, להם ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָונתן
מן לֹו והביא החּלֹון', מן לי 'הבא לׁשלּוחֹו: אמר ְְִִִִִֵֵַַַָָָָּבׂשר,
החּלֹון מן והביא הּמגּדל', מן 'הבא לֹו: ׁשאמר אֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמגּדל,
מן והביא הּׁשליח הל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מעל; הּׁשליח -ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
היה 'לא הּׁשֹולח: ׁשאמר ּפי על אף - לֹו ׁשאמר ּכמֹו ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹהחּלֹון,
ׁשהרי מעל, הּבית ּבעל - הּמגּדל' מן אּלא ׁשּיביא ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָבלּבי
ואפּלּו ּדברים. אינן ׁשּבּלב ּודברים מאמרֹו, ׁשליחּות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָעׂשה

- ׁשליחּות להן ׁשאין קטן, אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש הּׁשליח ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהיה
ׁשליחּותֹו, עׂשּו לא ואם מעל; הּבית ּבעל ּכמאמרֹו, עׂשּו ְְְֲִִִִַַַַַַָָָָֹאם
ׁשל חתיכה לאֹורחי 'ּתן לׁשלּוחֹו: אמר ּפטּור. הּבית ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָּבעל
ּבעל ׁשּתים', ׁשּתים 'טלּו להן: ואמר הּׁשליח הל ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָָּבׂשר',

מּפ ּפטּור, והּׁשליח ּדברֹו; נעׂשה ׁשהרי מעל, ׁשהּואהּבית ני ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
הּׁשליחּות. את עקר ולא הּבית, ּבעל ׁשליחּות על ְְְִִִִֶַַַַַַַָֹמֹוסיף
- מּדעּתי' ׁשּתים ׁשּתים 'טלּו הּׁשליח: להן אמר אם ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָאבל
האֹורחין אף - ׁשלׁש ׁשלׁש האֹורחים נטלּו מעלּו. ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹֹׁשניהן
והֹוסיף חברֹו ׁשליחּות עׂשה מהן אחד ׁשּכל מּפני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָמעלּו,
נעקרה ולא ּדבריו ׁשּנעׂשּו לפי חּיב חברֹו נמצא ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּדעּתֹו;

מּדעּתֹו. ׁשהֹוסיף זה על חּיב והּוא ְְְִִִֶֶַַַַָהּׁשליחּות,

בדק·. מּקדׁשי החתיכֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה
המקדש]הּבית רכוש וכּיֹוצא[- עֹולה ּבׂשר היּו אם אבל . ְְֲִִֵַַַַָָָ

ּבאּסּור חּיב הּוא ׁשהרי ּבלבד; האֹוכל אּלא מעל לא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבֹו,
עולה]אחת אכילת יתר[- ּובכל[בנוסף], הּמעילה; על ְְִֵַַַַָָָ

לבּדּה ּבמעילה אּלא עברה, לדבר ׁשליח אין ּכּלּה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻהּתֹורה
אחר. אּסּור עּמּה יתערב ְִִִֵֵֶַָָֹׁשּלא

לי‚. 'הבא לֹו: ואמר לׁשלּוחֹו, הקּדׁש ּפרּוטת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָהּנֹותן
נרֹות, ּבכּלּה לֹו והביא הל ּפתילֹות', ּובחציּה נרֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּבחציּה
אֹו נרֹות', ּבכּלּה לי 'הבא לֹו: ׁשאמר אֹו ּפתילֹות, ּבכּלּה ְְְִִֵֵֶַָָָָֻֻאֹו
ּפתילֹות ּובחציּה נרֹות ּבחציּה והביא הל ּפתילֹות', ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻ'ּבכּלּה
נעׂשית לא ׁשהרי מעל, לא הּבית ּבעל ּפטּורין; ׁשניהם -ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹ
עקר לא ׁשהרי מעל, לא והּׁשליח ּבפרּוטה; ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹׁשליחּותֹו
נרֹות ּבחציּה לי 'הבא לֹו: אמר אם אבל ּבפרּוטה. ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָׁשליחּותֹו
והביא והל ּפלֹוני', מּמקֹום ּפתילֹות ּובחציּה ּפלֹוני, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָמּמקֹום
מעל. הּׁשליח - נרֹות מּמקֹום ּופתילֹות ּפתילֹות, מּמקֹום ְְְְִִִִִֵֵַַַָָנרֹות

.„והל אתרֹוג', לי 'הבא לֹו: ואמר ּפרּוטֹות ׁשּתי לֹו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָנתן
מעל, הּׁשליח - רּמֹון ּובפרּוטה אתרֹוג ּבפרּוטה לֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָוהביא
ׁשּׁשוה אתרֹוג לֹו לקנֹות ׁשלחֹו ׁשהרי ּפטּור; הּבית ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּובעל
ּבפרּוטה לֹו ׁשהביא האתרֹוג היה אם לפיכ פרּוטֹות; ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָׁשּתי

מעלּו. ׁשניהן - פרּוטֹות ׁשּתי ְְְֲֵֵֶֶָָׁשוה

ונזּכר‰. חפץ, ּבּה לֹו לקנֹות ׁשלּוחֹו ּביד ּפרּוטה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָהּׁשֹולח
הּׁשליח - החנוני ליד ׁשּתּגיע קדם הקּדׁש ׁשהיא הּבית ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹּבעל
חּיב הּמזיד ואין נזּכר, ּכבר הּבית ּובעל ׁשֹוגג, ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָמעל,
ׁשהיא וידע הּׁשליח אף נזּכר ׁשּבארנּו. ּכמֹו מעילה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּבקרּבן
מעילה, מּקרּבן ּפטּורין ׁשניהן - לחנוני ׁשּתּגיע קדם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהקּדׁש

ּכׁשּיֹוציא חּיב ּפרּוטהׁשּנתערבה[כשישתמשב:]והחנוני אֹותּה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּנתן ׁשּפרּוטה לחנוני הֹודיעּו ׁשֹוגג. הּוא ׁשהרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבמעֹותיו

להקּדׁש. הּמּקח ונתּפס ּפטּורין, ׁשלׁשּתן - הקּדׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָלֹו

.Âׁשּיהיה עד החטא, מן החנוני להּציל ּכדי יעׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָוכיצד
אֹו חּלין ׁשל ּפרּוטה נֹוטל הּמעֹות? ּבכל להׁשּתּמׁש ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּתר
מקֹום ּבכל הקּדׁש ׁשל 'ּפרּוטה ואֹומר: ׁשהּוא ּכל ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָּכלי
הּכלי אֹו ּפרּוטה אֹותּה ותעׂשה זה'; על מחּללת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשהיא
ּפרּוטה וכן הּמעֹות. ּבכל להׁשּתּמׁש החנוני ויּתר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהקּדׁש,
ּבכיס 'ּפרּוטה ׁשאמר: אֹו הּכיס, ּבכל ׁשּנתערבה הקּדׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
ואם ּבּכיס; יׁשּתּמׁש ּכ ואחר אֹותּה, מחּלל - הקּדׁש' ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָזה
הּכיס. ּכל את ׁשּיֹוציא עד מעל, לא - חּלל ולא ְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹהֹוציא
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.Ê- הקּדׁש' מּׁשורי ו'ׁשֹור הקּדׁש', מּכיסי 'ּכיס ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָאמר:
את מביא עֹוׂשה? ּכיצד ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻמֹועלין
ואם הקּדׁש; זה הרי הּוא, הקּדׁש 'אם ואֹומר: ׁשּבהם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּגדֹול
ּבּקטן. ויהנה זה'; על מחּלל ׁשהּוא מקֹום ּבכל ההקּדׁש ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻלאו,

.Áּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָהּמֹועל
לי ויראה קרּבן. ולא חמׁש חּיב ואינֹו הּקרן, את מׁשּלם -ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
מזיד. היה אם ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות על לֹוקה ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאינֹו

.Ëּבהן ונׁשּתּמׁש הּבית, ּבעל אצל הקּדׁש מעֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּמפקיד
להׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו אין ׁשהרי מעל; הּבית ּבעל - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוהֹוציאן

הרׁשהּו. לא הּפּקדֹון ּובעל ְִִֶַַַָָָֹּבהן,

.Èולא חתּומין היּו ולא חנוני, אֹו ׁשלחני אצל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֹֻהפקידן
הּדין מן רׁשּות לֹו ויׁש הֹואיל - מׁשּנה קׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶַֻקׁשּורין
הּפּקדֹון ּבעל ּפטּורין: ׁשניהן הֹוציאן, אם - ּבהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלהׁשּתּמׁש
ּפטּור והחנוני ּבהן'; 'הׁשּתּמׁש לֹו אמר לא ׁשהרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּפטּור
ּוכאּלּו חתּומין, ולא מׁשּנה קׁשר קׁשּורין ׁשאינן מּפני -ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֻ

ּברׁשּות. ְְִִֵַהׁשּתּמׁש

.‡Èׁשהכניסה הקּדׁש[בנישואיה]האּׁשה ׁשל מעֹות ְְִִִֵֶֶֶָָָָ
הקּדׁשֹות לּה ונפלּו ומת מֹוריׁשּה ׁשהקּדיׁש אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלבעלּה,

ימעל. ּבחפציו, הּמעֹות הּבעל לכׁשּיֹוציא - ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֻּבירּׁשה

חמישי יום
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ׁשּפסקּו‡. ּפי על אף - ּבהקּדׁש עֹוׂשין ׁשהן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָהּפֹועלין
אכלּו, ואם הקּדׁש; ׁשל מּגרֹוגרֹות יאכלּו לא מזֹונֹות, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָֹֹעּמהן

מזֹונֹות. ּדמי להן נֹותן ההקּדׁש אּלא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָמעלּו;

ּבכרׁשיני·. בהמה]הּדׁש מאכל את[- חֹוסם זה הרי - הקּדׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
לֹו. הראּוי ּדיׁש ּבדיׁשֹו", ׁשֹור תחסם "לא ׁשּנאמר: ְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֹהּפרה,

על‚. אּלא הּמלאכה, על ההקּדׁש את מחּללין ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאין
אין - ּבמנה ּבהקּדׁש מלאכה ׁשעׂשה אּמן ּכיצד? ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהּמעֹות.
עד ּבׂשכרֹו, הקּדׁש טּלית אֹו הקּדׁש ּבהמת לֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָנֹותנין
נֹותנין חּלין, ׁשּיעׂשּו ואחר הּמעֹות; על אֹותן ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻׁשּמחּללין
מּמּנּו ולֹוקחין וחֹוזרין רצּו, אם - ּבׂשכרֹו לאּמן ְְְְְִִִִִֶָָָָָֻאֹותן

הּלׁשּכה. מּתרּומת ְְְִִֵַַַָָהּבהמה

מן„. ואבנים עצים לֹוקחין אין ּבּמקּדׁש, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָּכׁשּבֹונין
אּלא קדׁש, ׁשהּוא ּדעת על הּבנין את ּבֹונין ולא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹההקּדׁש,
יּׁשען אֹו הּבנין, ּבצל יהנה ׁשּמא ּגזרה החל; מן הּכל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבֹונין
הּבנין, ׁשּיׁשלם ואחר מלאכה. ּבׁשעת קֹורה אֹו אבן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָעל
הּגזּברין צרכּו ואם הּבנין. על ההקּדׁש מעֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמחּללין
מּמעֹות אֹותן לֹוקחין - ּבלבד הּיֹום לאֹותֹו לּקדׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹלעצים
ׁשּמא להן ׁשּנחּוׁש ּכדי ימים, מתאחרין אינן ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהקּדׁש,

וימעל. עליהן אדם ְְֲִִֵֵֶָָָֹיּׁשען

.‰- ּובעזרֹות ּבּמקּדׁש לבנֹות האּמנין עם ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֻּכׁשּפֹוסקין
ּבת ּבאּמה סלע, וכ ּבכ אּמה וכ ּכ עּמהן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָּפֹוסקין

ּוכׁשּמֹוׁשחין אצּבע; ּׁשּבנּו,[כשמודדים]עׂשרים מה להן ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָ
וארּבע עׂשרים ּבת ּגדֹולה ּבאּמה להן ּומחּׁשבין ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָמֹוׁשחין
ׁשאין מּפני מעילה, לידי יבֹואּו ׁשּלא ּכדי - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאצּבעֹות

ּבּמׁשיחה. ְְְְִִַַָמדקּדקין

.Âנאֹותין הּכהנים ׁשּיהיּו ּדין, ּבית [משתמשים]ּתנאי ְְֲִִִִֵֵֶַַֹ
אבל ּבחלקן; ׁשאֹוכלין קרּבנֹות ּבאכילת ּובעצים, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמלח

ׁשּלהן. ּבחּלין הּמקּדׁש מלח יּתנּו ְְִִִֶֶֶַַַָָֹֻלא

.Êהּכבׁש ּגּבי ׁשעל ּבֹו; מֹועלין - האבר ּגּבי ׁשעל ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמלח
ּבֹו. מֹועלין אין - הּמזּבח ראׁש ְְֲִִֵֵֶַַַֹוׁשעל

.Á,הּקדֹוׁשה הּתֹורה ּבמׁשּפטי להתּבֹונן לאדם ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָראּוי
ולא טעם לֹו ימצא ׁשּלא ודבר ּכחֹו. ּכפי ענינּה סֹוף ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹּולידע
אל לעלֹות יהרס ואל ּבעיניו; קל יהי אל - עּלה לֹו ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹידע
ּבׁשאר ּכמחׁשבּתֹו ּבֹו מחׁשבּתֹו תהא ולא ּבֹו. יפרץ ּפן ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָֹֹה',
ּומה ּבמעילה: ּתֹורה החמירה ּכּמה ּוראה, ּבֹוא החל. ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּדברי
אדֹון ׁשם ׁשּנקרא ּכיון ואפר, ועפר ואבנים עצים ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאם
ּבהן הּנֹוהג וכל נתקּדׁשּו, - ּבלבד ּבדברים עליהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעֹולם
קל ּכּפרה, צרי ׁשֹוגג היה ואפּלּו ּבה', מעל - חל ְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֹמנהג
יבעט אל - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לנּו ׁשחקק לּמצוֹות ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹוחמר
אׁשר דברים יחּפה ולא טעמן, ידע ׁשּלא מּפני ּבהן ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאדם
הרי החל. ּבדברי מחׁשבּתֹו ּבהן יחׁשב ולא ה', על כן ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹֹלא
מׁשּפטי ּכל ואת חּקתי ּכל את "ּוׁשמרּתם ּבּתֹורה: ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻנאמר
לחּקים ועׂשּיה ׁשמירה לּתן חכמים ואמרּו אתם", ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֻועׂשיתם
החּקים; ׁשּיעׂשה והיא ידּועה, והעׂשּיה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֻּכמׁשּפטים:
מן ּפחּותין ׁשהן ידּמה ולא ּבהן ׁשּיּזהר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהּׁשמירה,
וטֹובת ּגלּוי, ׁשּטעמן הּמצוֹות הן והּמׁשּפטים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמׁשּפטים.
ּדמים ּוׁשפיכּות ּגזל אּסּור ּכגֹון ידּועה, הּזה ּבעֹולם ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָעׂשּיתן
ּגלּוי. טעמן ׁשאין הּמצוֹות הן והחּקים, ואם; אב ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻוכּבּוד
להרהר רׁשּות ל ואין ,ל ׁשחקקּתי חּקים חכמים: ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻאמרּו
מׁשיבין העֹולם ואּמֹות ּבהן, נֹוקפֹו אדם ׁשל ויצרֹו ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֻּבהן.
ועגלה ּבחלב, ּובׂשר חזיר, ּבׂשר אּסּור ּכגֹון - ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָעליהן
ּדוד היה וכּמה הּמׁשּתּלח. וׂשעיר אדּמה, ּופרה ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָֻערּופה,

הּמינים מן מצטער ׁשהיּו[אפיקורסים]הּמל והּגֹויים ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ
ּבתׁשּובֹות אֹותֹו רֹודפין ׁשהיּו זמן וכל החּקים; על ְְְְְִִִִִֶַַַָָֻמׁשיבין
ּדבקה מֹוסיף היה האדם, ּדעת קצר לפי ׁשעֹורכין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשקר
לב ּבכל - אני זדים; ׁשקר, עלי "טפלּו ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבּתֹורה,
אמּונה; מצֹותי "ּכל ּבענין: ׁשם ונאמר ,"ּפּקּודי ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַָָָָָֹאּצר
הן. החּקים מּכלל ּכּלן הּקרּבנֹות וכל עזרני". רדפּוני, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשקר
העֹולם הּקרּבנֹות עבֹודת על ׁשאף חכמים, אמרּו ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָלפיכ
לחּיי היׁשרים זֹוכין והּמׁשּפטים החּקים ׁשּבעׂשּית - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻעֹומד
ׁשּנאמר: החּקים, על צּוּוייה ּתֹורה והקּדימה הּבא; ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻהעֹולם
אֹותם יעׂשה אׁשר מׁשּפטי, ואת חּקתי את ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ"ּוׁשמרּתם

ּבהם". וחי ֶַָָָָָהאדם

ּומנין ׁשדי. ּבעזרת ׁשמיני, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ּבית הלכֹות ּפרקים: ותׁשעים חמּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָּפרקים
עׂשרה הּמקּדׁש, ּכלי הלכֹות פרקים; ׁשמֹונה ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָהּבחירה,
הלכֹות פרקים; ּתׁשעה הּמקּדׁש, ּביאת הלכֹות ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָפרקים;
הּקרּבנֹות, מעׂשה הלכֹות פרקים; ׁשבעה מזּבח, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָאּסּורי
עׂשרה ּומּוספין, ּתמידין הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְֲִִִִִִָָָָָָָּתׁשעה
ּפרקים; עׂשר ּתׁשעה הּמקּדׁשין, ּפסּולי הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָֻפרקים;
הלכֹות פרקים; חמּׁשה הּכּפּורים, יֹום עבֹודת ְְְֲֲִִִִִִַַָָהלכֹות

פרקים. ׁשמֹונה ְְְִִָָָמעילה,
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.Ê- הקּדׁש' מּׁשורי ו'ׁשֹור הקּדׁש', מּכיסי 'ּכיס ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָאמר:
את מביא עֹוׂשה? ּכיצד ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻמֹועלין
ואם הקּדׁש; זה הרי הּוא, הקּדׁש 'אם ואֹומר: ׁשּבהם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּגדֹול
ּבּקטן. ויהנה זה'; על מחּלל ׁשהּוא מקֹום ּבכל ההקּדׁש ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻלאו,

.Áּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָהּמֹועל
לי ויראה קרּבן. ולא חמׁש חּיב ואינֹו הּקרן, את מׁשּלם -ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
מזיד. היה אם ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות על לֹוקה ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאינֹו

.Ëּבהן ונׁשּתּמׁש הּבית, ּבעל אצל הקּדׁש מעֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּמפקיד
להׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו אין ׁשהרי מעל; הּבית ּבעל - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוהֹוציאן

הרׁשהּו. לא הּפּקדֹון ּובעל ְִִֶַַַָָָֹּבהן,

.Èולא חתּומין היּו ולא חנוני, אֹו ׁשלחני אצל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֹֻהפקידן
הּדין מן רׁשּות לֹו ויׁש הֹואיל - מׁשּנה קׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶַֻקׁשּורין
הּפּקדֹון ּבעל ּפטּורין: ׁשניהן הֹוציאן, אם - ּבהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלהׁשּתּמׁש
ּפטּור והחנוני ּבהן'; 'הׁשּתּמׁש לֹו אמר לא ׁשהרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּפטּור
ּוכאּלּו חתּומין, ולא מׁשּנה קׁשר קׁשּורין ׁשאינן מּפני -ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֻ

ּברׁשּות. ְְִִֵַהׁשּתּמׁש

.‡Èׁשהכניסה הקּדׁש[בנישואיה]האּׁשה ׁשל מעֹות ְְִִִֵֶֶֶָָָָ
הקּדׁשֹות לּה ונפלּו ומת מֹוריׁשּה ׁשהקּדיׁש אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלבעלּה,

ימעל. ּבחפציו, הּמעֹות הּבעל לכׁשּיֹוציא - ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֻּבירּׁשה

חמישי יום
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ׁשּפסקּו‡. ּפי על אף - ּבהקּדׁש עֹוׂשין ׁשהן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָהּפֹועלין
אכלּו, ואם הקּדׁש; ׁשל מּגרֹוגרֹות יאכלּו לא מזֹונֹות, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָֹֹעּמהן

מזֹונֹות. ּדמי להן נֹותן ההקּדׁש אּלא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָמעלּו;

ּבכרׁשיני·. בהמה]הּדׁש מאכל את[- חֹוסם זה הרי - הקּדׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
לֹו. הראּוי ּדיׁש ּבדיׁשֹו", ׁשֹור תחסם "לא ׁשּנאמר: ְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֹהּפרה,

על‚. אּלא הּמלאכה, על ההקּדׁש את מחּללין ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאין
אין - ּבמנה ּבהקּדׁש מלאכה ׁשעׂשה אּמן ּכיצד? ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהּמעֹות.
עד ּבׂשכרֹו, הקּדׁש טּלית אֹו הקּדׁש ּבהמת לֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָנֹותנין
נֹותנין חּלין, ׁשּיעׂשּו ואחר הּמעֹות; על אֹותן ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻׁשּמחּללין
מּמּנּו ולֹוקחין וחֹוזרין רצּו, אם - ּבׂשכרֹו לאּמן ְְְְְִִִִִֶָָָָָֻאֹותן

הּלׁשּכה. מּתרּומת ְְְִִֵַַַָָהּבהמה

מן„. ואבנים עצים לֹוקחין אין ּבּמקּדׁש, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָּכׁשּבֹונין
אּלא קדׁש, ׁשהּוא ּדעת על הּבנין את ּבֹונין ולא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹההקּדׁש,
יּׁשען אֹו הּבנין, ּבצל יהנה ׁשּמא ּגזרה החל; מן הּכל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבֹונין
הּבנין, ׁשּיׁשלם ואחר מלאכה. ּבׁשעת קֹורה אֹו אבן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָעל
הּגזּברין צרכּו ואם הּבנין. על ההקּדׁש מעֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמחּללין
מּמעֹות אֹותן לֹוקחין - ּבלבד הּיֹום לאֹותֹו לּקדׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹלעצים
ׁשּמא להן ׁשּנחּוׁש ּכדי ימים, מתאחרין אינן ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהקּדׁש,

וימעל. עליהן אדם ְְֲִִֵֵֶָָָֹיּׁשען

.‰- ּובעזרֹות ּבּמקּדׁש לבנֹות האּמנין עם ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֻּכׁשּפֹוסקין
ּבת ּבאּמה סלע, וכ ּבכ אּמה וכ ּכ עּמהן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָּפֹוסקין

ּוכׁשּמֹוׁשחין אצּבע; ּׁשּבנּו,[כשמודדים]עׂשרים מה להן ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָ
וארּבע עׂשרים ּבת ּגדֹולה ּבאּמה להן ּומחּׁשבין ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָמֹוׁשחין
ׁשאין מּפני מעילה, לידי יבֹואּו ׁשּלא ּכדי - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאצּבעֹות

ּבּמׁשיחה. ְְְְִִַַָמדקּדקין

.Âנאֹותין הּכהנים ׁשּיהיּו ּדין, ּבית [משתמשים]ּתנאי ְְֲִִִִֵֵֶַַֹ
אבל ּבחלקן; ׁשאֹוכלין קרּבנֹות ּבאכילת ּובעצים, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמלח

ׁשּלהן. ּבחּלין הּמקּדׁש מלח יּתנּו ְְִִִֶֶֶַַַָָֹֻלא

.Êהּכבׁש ּגּבי ׁשעל ּבֹו; מֹועלין - האבר ּגּבי ׁשעל ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמלח
ּבֹו. מֹועלין אין - הּמזּבח ראׁש ְְֲִִֵֵֶַַַֹוׁשעל

.Á,הּקדֹוׁשה הּתֹורה ּבמׁשּפטי להתּבֹונן לאדם ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָראּוי
ולא טעם לֹו ימצא ׁשּלא ודבר ּכחֹו. ּכפי ענינּה סֹוף ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹּולידע
אל לעלֹות יהרס ואל ּבעיניו; קל יהי אל - עּלה לֹו ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹידע
ּבׁשאר ּכמחׁשבּתֹו ּבֹו מחׁשבּתֹו תהא ולא ּבֹו. יפרץ ּפן ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָֹֹה',
ּומה ּבמעילה: ּתֹורה החמירה ּכּמה ּוראה, ּבֹוא החל. ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּדברי
אדֹון ׁשם ׁשּנקרא ּכיון ואפר, ועפר ואבנים עצים ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאם
ּבהן הּנֹוהג וכל נתקּדׁשּו, - ּבלבד ּבדברים עליהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעֹולם
קל ּכּפרה, צרי ׁשֹוגג היה ואפּלּו ּבה', מעל - חל ְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֹמנהג
יבעט אל - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לנּו ׁשחקק לּמצוֹות ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹוחמר
אׁשר דברים יחּפה ולא טעמן, ידע ׁשּלא מּפני ּבהן ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאדם
הרי החל. ּבדברי מחׁשבּתֹו ּבהן יחׁשב ולא ה', על כן ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹֹלא
מׁשּפטי ּכל ואת חּקתי ּכל את "ּוׁשמרּתם ּבּתֹורה: ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻנאמר
לחּקים ועׂשּיה ׁשמירה לּתן חכמים ואמרּו אתם", ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֻועׂשיתם
החּקים; ׁשּיעׂשה והיא ידּועה, והעׂשּיה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֻּכמׁשּפטים:
מן ּפחּותין ׁשהן ידּמה ולא ּבהן ׁשּיּזהר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהּׁשמירה,
וטֹובת ּגלּוי, ׁשּטעמן הּמצוֹות הן והּמׁשּפטים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמׁשּפטים.
ּדמים ּוׁשפיכּות ּגזל אּסּור ּכגֹון ידּועה, הּזה ּבעֹולם ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָעׂשּיתן
ּגלּוי. טעמן ׁשאין הּמצוֹות הן והחּקים, ואם; אב ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻוכּבּוד
להרהר רׁשּות ל ואין ,ל ׁשחקקּתי חּקים חכמים: ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻאמרּו
מׁשיבין העֹולם ואּמֹות ּבהן, נֹוקפֹו אדם ׁשל ויצרֹו ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֻּבהן.
ועגלה ּבחלב, ּובׂשר חזיר, ּבׂשר אּסּור ּכגֹון - ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָעליהן
ּדוד היה וכּמה הּמׁשּתּלח. וׂשעיר אדּמה, ּופרה ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָֻערּופה,

הּמינים מן מצטער ׁשהיּו[אפיקורסים]הּמל והּגֹויים ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ
ּבתׁשּובֹות אֹותֹו רֹודפין ׁשהיּו זמן וכל החּקים; על ְְְְְִִִִִֶַַַָָֻמׁשיבין
ּדבקה מֹוסיף היה האדם, ּדעת קצר לפי ׁשעֹורכין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשקר
לב ּבכל - אני זדים; ׁשקר, עלי "טפלּו ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבּתֹורה,
אמּונה; מצֹותי "ּכל ּבענין: ׁשם ונאמר ,"ּפּקּודי ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַָָָָָֹאּצר
הן. החּקים מּכלל ּכּלן הּקרּבנֹות וכל עזרני". רדפּוני, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשקר
העֹולם הּקרּבנֹות עבֹודת על ׁשאף חכמים, אמרּו ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָלפיכ
לחּיי היׁשרים זֹוכין והּמׁשּפטים החּקים ׁשּבעׂשּית - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻעֹומד
ׁשּנאמר: החּקים, על צּוּוייה ּתֹורה והקּדימה הּבא; ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻהעֹולם
אֹותם יעׂשה אׁשר מׁשּפטי, ואת חּקתי את ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ"ּוׁשמרּתם

ּבהם". וחי ֶַָָָָָהאדם

ּומנין ׁשדי. ּבעזרת ׁשמיני, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ּבית הלכֹות ּפרקים: ותׁשעים חמּׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָּפרקים
עׂשרה הּמקּדׁש, ּכלי הלכֹות פרקים; ׁשמֹונה ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָהּבחירה,
הלכֹות פרקים; ּתׁשעה הּמקּדׁש, ּביאת הלכֹות ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָפרקים;
הּקרּבנֹות, מעׂשה הלכֹות פרקים; ׁשבעה מזּבח, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָאּסּורי
עׂשרה ּומּוספין, ּתמידין הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְֲִִִִִִָָָָָָָּתׁשעה
ּפרקים; עׂשר ּתׁשעה הּמקּדׁשין, ּפסּולי הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָֻפרקים;
הלכֹות פרקים; חמּׁשה הּכּפּורים, יֹום עבֹודת ְְְֲֲִִִִִִַַָָהלכֹות

פרקים. ׁשמֹונה ְְְִִָָָמעילה,
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ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות עׂשרה ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָיׁש
לׁשחט (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹעׂשרה
ׁשּלא (ג) החמץ; על אֹותֹו לזּבח ׁשּלא (ב) ּבזמּנֹו; ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹהּפסח
הּפסח ּבׂשר לאכל (ה) ׁשני; ּפסח לׁשחט (ד) אמּוריו; ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּתלין
ּפסח ּבׂשר לאכל (ו) עׂשר; חמּׁשה ּבליל ּומרֹור מּצה ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹעל

ּבליל ּומרֹור מּצה על (ז)ׁשני הּׁשני; לחדׁש עׂשר חמּׁשה ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
חּוץ הּפסח מּבׂשר יֹוצא ׁשּלא (ח) ּומבּׁשל; נא יאכל ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻׁשּלא
יאכיל ׁשּלא (י) מׁשּמד; מּמּנּו יאכל ׁשּלא (ט) ְֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹֹֻלחבּורה;
(יב) ערל; מּמּנּו יאכל ׁשּלא (יא) ׂשכיר; אֹו לתֹוׁשב ְִִִֵֶֶֶַָָָֹֹמּמּנּו
ׁשני; ּבפסח עצם יׁשּבר ׁשּלא (יג) עצם; ּבֹו יׁשּבר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹֹׁשּלא
מּפסח יׁשאיר ׁשּלא (טו) לּבקר; מּמּנּו יׁשאיר ׁשּלא ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹ(יד)
ארּבעה יֹום חגיגת מּבׂשר יׁשאיר ׁשּלא (טז) לּבקר; ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשני
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ׁשליׁשי. יֹום עד ְְְִִִִִֵֵֵַָָָעׂשר

א ּפרק ּפסח קרּבן ¤¤©¤©§¨§¦הלכֹות

ניסן,‡. לחדׁש עׂשר ּבארּבעה הּפסח לׁשחט עׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמצות
העּזים מן אֹו הּכבׂשים מן אּלא ׁשֹוחטין ואין חצֹות; ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָאחר
חּיבין האּׁשה ואחד האיׁש ואחד ׁשנה. ּבן זכר ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבלבד,

זֹו. ְְִָּבמצוה

ולא·. עׂשר ארּבעה יֹום ועבר ּבזדֹון, זֹו מצוה ׁשּבּטל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹּומי
רחֹוקה ּבדר ולא טמא, לא והּוא המקדש]הקריב, [מבית ְְְְְִִֵֶֶָָֹֹ

ּפטּור. ּבׁשגגה, ּבּטלּה ואם ּכרת; חּיב זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ

הּקדׁשים;‚. ּכׁשאר ּבעזרה, אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ְֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאין
הּבמֹות הּתר ּבׁשעת מקום]אף בכל להקריב מותר כשהיה -], ְִֵֶַַַָ

ּבבמת הּפסח את מקריבין היּו ּבבמת[מזבח]לא אּלא יחיד ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּכאּלּו לֹוקה, - יחיד ּבבמת מקריבֹו ׁשהיה ּומי ְְְִִִִִֶֶַַָָָָצּבּור.
ּבאחד הּפסח את לזּבח תּוכל "לא ׁשּנאמר: ּבּׁשּוק, ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹֹהקריבֹו

הּׁשמּועה מּפי - "רבינו]ׁשערי ממשה ׁשּזֹו[מסורת למדּו, ְְְִִֶֶַָָָ
הּבמֹות. הּתר ּבׁשעת אפּלּו יחיד, ּבבמת לׁשֹוחט ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָאזהרה

חצֹות,„. קדם ׁשחטֹו ואם חצֹות; אחר - הּפסח ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָֹׁשחיטת
מאחר אּלא אֹותֹו ׁשֹוחטין ואין ּבין[קרבן]ּפסּול. ׁשל ּתמיד ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ואחר הערּבים, ּבין ׁשל קטרת ׁשּמקטירין אחר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהערּבים;
עד הּפסחים, את לׁשחט מתחילין הּנרֹות, את ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּמטיבין
ּבין ׁשל ּתמיד קדם חצֹות, אחר ׁשחטֹו ואם הּיֹום. ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹסֹוף

ממרס אחד ויהיה ּכׁשר; - יקרוש]הערּבים שלא [מערבב ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּדם יזרק ּכ ואחר הּתמיד, ּדם ׁשּיּזרק עד הּפסח, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹּבדם
ּכׁשר. הּתמיד, ּדם קדם הּפסח ּדם נזרק ואם אחריו; ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּפסח

ּברׁשּותֹו‰. חמץ ּכזית לֹו והיה ּבזמּנֹו, הּפסח את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשֹוחט
יזּבח ׁשּלא - זבחי" ּדם חמץ על תזּבח "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
הּדם, את הּזֹורק ואחד הּׁשֹוחט, אחד קּים. והחמץ ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּפסח,

האמּורין את הּמקטיר אחד[אברים]ואחד ּברׁשּות היה אם - ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכזית זה, ּפסח ׁשאֹוכלין חבּורה מּבני אחד ּברׁשּות אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמהן,

ּכׁשר. והּפסח לֹוקה, זה הרי - הקרבתֹו ּבׁשעת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָחמץ

.Âׁשפיכה טעּון הּפסח, זריקה]ּדם ולא היסֹוד[- ּכנגד ְְְִֶֶֶַַַַָָ
המזבח] אֹותֹו,[בסיס מפׁשיטין - ּדמֹו ׁשּׁשֹופכין ואחר .ְְְִִִֶַַַָ

אֹותן ּומקטירין אמּוריו, את ּומֹוציאין ּבטנֹו, את ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָוקֹורעין
עם ּפסחֹו נֹוטל הּזבח ּובעל לבּדֹו. וזבח זבח ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָחלבין,
לערב. ואכלֹו וצֹולהּו, לירּוׁשלים, לביתֹו ויֹוצא ׁשּלֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהעֹור

.Êׁשּלנּו עד הקטירן ולא אמּורין, הבוקר]הּמּניח [עד ְְִִִִֵֶַַַַָָֹ
"ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ּבלינה ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹונפסלּו
לֹוקה; אינֹו - ׁשעבר ּפי על ואף ּבקר". עד חּגי חלב ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹילין

מעׂשה. ּבֹו ׁשאין ְֲִֵֶֶַלפי

.Áעּמּוד ׁשּיעלה עד הּלילה, ּכל ּפסחים חלבי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמקטירין
להיֹות עׂשר ארּבעה ּכׁשחל אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשחר.
חל אם אבל טֹוב; ּביֹום קרבין ׁשּבת חלבי ׁשהרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבׁשּבת
טֹוב. ּביֹום חל חלבי מקטירין אין ּבחל, להיֹות עׂשר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹארּבעה

.Ëּכל אתֹו "וׁשחטּו ׁשּנאמר: ּכּתֹות, ּבׁשלׁש נׁשחט ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹהּפסח
ּפֹוחתין ואין ויׂשראל. ועדה, קהל, - יׂשראל" עדת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָקהל

וכת. ּכת ּבכל אדם ּבני ְְְִִֵַַָָָָֹמּׁשלׁשים

.È;וׁשֹוחטין ׁשלׁשים, ּבּתחּלה נכנסין - חמּׁשים הּכל ְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָֹֹהיּו
עׂשרה, ויֹוצאין וחֹוזרין עׂשרה; ונכנסין עׂשרה, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִָָָָָָָויֹוצאין

עׂשרה. ְְֲִִָָָונכנסין

.‡È,הּפסח את ׁשֹוחטין אין - מחמּׁשים ּפחֹות ֲֲִִִֵֵֶֶַַָָהיּו
נׁשחט? ּכיצד ּכׁשר. אחת, ּבבת ּכּלן ׁשחטּו ואם ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֻלכּתחּלה.
ונֹועלין העזרה, ׁשּתתמּלא עד הראׁשֹונה הּכת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָנכנסה
זמן וכל ּפסחיהם. את לׁשחט ּומתחילין העזרה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּדלתֹות
אם ההּלל. את הּלוּים קֹוראין ּומקריבין, ׁשֹוחטין ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַׁשהם
ׁשֹונין - מּלהקריב הּכת ׁשלמה לא ועדין ההּלל, את ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹּגמרּו

שוב] מׁשּלׁשין.[קוראים - להקריב ׁשלמּו ולא ׁשנּו, ואם ;ְְְְְְְִִִַַָָֹ
ׁשּלׁשּו. לא ְִֵָֹּומעֹולם

.·Èּתקיעֹות ׁשלׁש ּתֹוקעין ּוקריאה, קריאה ּכל ְְְְִִִִַָָָָֹעל
לֹו ואין הֹואיל ּותקיעה; ּותרּועה ּתקיעה - [-ּבחצֹוצרֹות ְְְְְֲִִִֵַָָָ

ׁשחיטה.לפסח] ּבׁשעת ּתֹוקעין ,נּסּו ּבׁשעת לתקע ְְְְְְִִִִִִִַַַָָֹנסכים

.‚Èּכסף מזרקי ּובידיהם ׁשּורֹות, ׁשּורֹות עֹומדים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַֹהּכהנים
זהב ׁשּכּלּה וׁשּורה ּכסף, - ּכסף ׁשּכּלּה ׁשּורה זהב, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻֻּומזרקי
היּו ולא נֹואי. להם ׁשּיהיה ּכדי מערבין, היּו ולא זהב; -ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹ

ׁשּולים הּדם.[ישרות]לּמזרקין ויּקרׁש יּניחּום ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

.„Èוחברֹו לחברֹו, נֹותנֹו - הּכהן וקּבל הּׁשֹוחט, ְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַָֹׁשחט
אצל הּדם ׁשּיּגיע עד ּבּמצוה, רּבים ׁשּיתעּסקּו ּכדי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלחברֹו,
היסֹוד, ּכנגד אחת ׁשפיכה ׁשֹופכֹו לּמזּבח; הּקרֹוב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכהן
ותֹולין הריקן. את מחזיר ּכ ואחר מלא, אחד מזרק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּומקּבל

וקֹורעֹו ּכּלֹו, את בטנו]ּומפׁשיטין את ּוממחה[- את[מנקה], ְְְְִִֶֶֶַַֻ
והּפרׁש[מעיו]קרביו הּצֹואה מהן ׁשּמסיר עד ;[זוהמה], ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הּכהן ּומקטירן ּומֹולחן, ּבכלי, ונֹותנן האמּורין, את ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּומֹוציא
ּברזל ׁשל מסמרֹות ּומפׁשיטין? ּתֹולין וכיצד הּמזּבח. ּגּבי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַעל
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ּומפׁשיטין; ּתֹולין ׁשּבהם ּובעּמּודים, ּבּכתלים קבּועין ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָהיּו
היּו חלקין ּדּקין מּקלין לתלֹות, מקֹום מצא ׁשּלא מי ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָֹוכל
ּומפׁשיט. ותֹולה חברֹו, ּכתף ועל ּכתפֹו על מּניח ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשם,

.ÂËהעזרה,[סיימו]ׁשלמּו ּדלתֹות ּפֹותחין מּלהקריב, ְְְְְֲִִִַַָָָָ
ונכנסה ׁשנּיה, יצאת ׁשנּיה; ונכנסה הראׁשֹונה, ּכת ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָויֹוצאת
ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה מעׂשה ּכ ראׁשֹונה, ּכמעׂשה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָׁשליׁשית.

העזרה. את רֹוחצין ויצאת, ׁשליׁשית ּכת ְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָׁשלמה

.ÊËּכ ּבחל, ּכמעׂשהּו - ּבׁשּבת להיֹות עׂשר ארּבעה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹחל
אּסּור ׁשאין ּבׁשּבת; העזרה את ורֹוחצין ּבׁשּבת. ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמעׂשהּו

מדרבנן]ׁשבּות איסור -]צר ׁשאינֹו ּבדבר אפּלּו ּבּמקּדׁש, ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ
הּוא. הּתר ּבּמקּדׁש, - ׁשבּות אּסּור ְְֲִִֵֶַָָעבֹודה.

.ÊÈ;ּבׁשּבת לביתֹו ּפסחֹו את מֹולי ואחד אחד ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָאין
הּבית; ּבהר ויֹוׁשבין ּבפסחיהן, יֹוצאין - הראׁשֹונה ּכת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָאּלא

ּבחיל ויֹוׁשבין ּבפסחיהן, יֹוצאין - העזרהוהּׁשנּיה בין -] ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָ
הבית] וׁשֹוהיןלהר ּבעזרה. ּבמקֹומן עֹומדין - והּׁשליׁשית ;ְְְְְֲִִִִִַָָָָ

לביתֹו. ּבפסחֹו אחד ּכל והֹול ׁשּבת, מֹוצאי עד ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּכל

.ÁÈוהקטר קרביו, ּומחּוי ּדמֹו, ּוזריקת הּפסח, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשחיטת
קדם לעׂשֹותן אפׁשר ׁשאי הּׁשּבת; את ּדֹוחין - ְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹחלביו
אבל "ּבמֹועדֹו". ׁשּנאמר: זמן, לֹו קבּוע ׁשהרי - ְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָהּׁשּבת

הרבים]הרּכבתֹו לּתחּום[ברשות מחּוץ והבאתֹו אלפיים, -] ְְֲִַַַָָָָ
לעיר] מחוץ יּבלּתֹואמה וחתיכת מום], אינן[שהיא - ּבכלי ְְֲִִִֵַַַַָ

ואם הּׁשּבת. קדם לעׂשֹותן אפׁשר ׁשהרי הּׁשּבת, את ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּדֹוחין
יבׁשה, היתה ואם ;חֹות ּבׁשּבת, ּבידֹו יּבלּתֹו לחּת ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹיכֹול
צלּיתֹו, וכן ּכלל. ּבּמקּדׁש ׁשבּות ׁשאין - ּבכלי אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָחֹותכּה
אפׁשר ׁשהרי הּׁשּבת, את ּדֹוחין אינן - קרביו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהדחת

הּׁשּבת. לאחר ְֲַַַַַָָלעׂשֹותן

.ËÈאּלא ּבׁשּבת; יביאּנה לא סּכין, הביא ולא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשכח
ׁשּמביאֹו עד ּומּכיׁשֹו ּבצמרֹו, אֹו הּכבׂש, קרני ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָנֹותנּה

ׁשם ּומקּדיׁשֹו הקרבן]לעזרה, את ׁשהּוא[- ּפי על ואף . ְְֲִִֶַַַָָָָ
משא]מחּמר עם בהמה מנהיג יד[- ּכלאחר מחּמר - ּבׁשּבת ְְְְִֵֵַַַַַָָ
הרגילה]הּוא בדרך לא ּבּמה[- מּתר. הּמצוה, ּומּפני ;ְְִִֵֶַַָָֻ

'זה אמר ולא עדין, ּפסחֹו הקּדיׁש ּבׁשּלא אמּורים? ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָֹֹּדברים
ׁשהּוא מּפני עליו, סּכין יביא לא - הקּדיׁשֹו אם אבל ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּפסח';
ּבׁשּבת? ּפסחֹו להקּדיׁש הּתירּו מה ּומּפני ּבּקדׁשים. ְְְְְֳִִִִִִֵֵַַַָָָעֹובד
מקּדיׁש וכן ּבׁשּבת; להקּדיׁשֹו מּתר זמן, לֹו וקבּוע ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻהֹואיל

חֹוׁשׁש.[קרבן]אדם ואינֹו טֹוב, ּביֹום חגיגתֹו ְְֲִֵֵָָָ

.Îהרי - טרפה אֹו מּום, ּבעל ונמצא הּפסח, את ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט
אחר זה מאה אפּלּו ּבׁשּבת; ּבין ּבחל ּבין אחר, ׁשֹוחט ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹזה
ׁשּתחׁש עד אֹו אחד, ׁשּיכׁשר עד ,והֹול ׁשֹוחט - ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָזה

הּוא. אנּוס ׁשהרי - לּׁשני ְֲִִֵֵֶֶַָָויּדחה

קודש שבת
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למנּוייו‡. אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין החבורהאין -] ְֲִִֵֶֶֶַַָָ
בו] ׁשהןשהשתתפה מלּמד, - הּׂשה" על "ּתכּסּו ׁשּנאמר: ,ְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

'ּבני הּנקראין הן הּמתמּנין, ואּלּו חי. ּכׁשהּוא עליו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמתמּנין
ֲָחבּורה'.

לעצמ·. הּפסח את ׁשּׁשחט ׁשּיהיהויחיד והּוא, ּכׁשר; - ֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

על לכּתחּלה יּׁשחט ׁשּלא ּומׁשּתּדלין ּכּלֹו. את לאכל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻראּוי
אתֹו". "יעׂשּו ׁשּנאמר: ֱֲִֶֶַַָֹיחיד,

היה‚. לאכל. ׁשראּוי מי על אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאין
לאכל יכֹול אם - חֹולה אֹו זקן, אֹו קטן, חבּורה מּבני ְֱֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאחד
ׁשּנאמר: עליו, ׁשֹוחטין אין לאו, ואם עליו; ׁשֹוחטין ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּכזית,
חבּורה אפּלּו לאכל. ראּוי ׁשּיהיה עד אכלֹו", לפי ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַָָָֹ"איׁש
אין - ּכזית לאכל יכֹול מהן אחד ּכל ואין מאה, ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשל

עליהם. ֲֲִֵֶׁשֹוחטין

.„- ועבדים קטּנים אֹו ועבדים, נׁשים חבּורה עֹוׂשין ְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָאין
נׁשים, ּכּלּה חבּורה עֹוׂשין אבל ּביניהן; ׁשּתהיה קּלּות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻמּפני
הּקטּנים, על וׁשֹוחטין עבדים. ּכּלּה אֹו ׁשני, ּבפסח ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָֻאפּלּו
קטּנים, ּכּלּה חבּורה ׁשּתהיה לא - חבּורה ּבני מּכלל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיהיּו

ּדעת ּבני ממנו]ׁשאינן ּכּלּה[ויותירו חבּורה עֹוׂשין אין וכן . ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
אֹוננים אֹו זקנים אֹו להתאבלחֹולים שחייב קרובו מת -] ְְִִִֵ

נקבר] וטרם הֹואילעליו, - לאכל יכֹולין ׁשּכּלן ּפי על אף ,ְֱִִִֶֶַַָֹֻ
לידי ויביאּוהּו הּפסח, יׁשאירּו ׁשּמא מעּוטה; ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָואכילתן
אין וכן ּכׁשר. זֹו, חבּורה על וׁשחטּו עברּו ואם ְְְְְֲֲִֵֵֵַָָָָּפסּול.

ידקּדקּו ׁשּמא - ּגרים ּכּלּה חבּורה ּבֹו,[יחמירו]עֹוׂשין ְְְֲִִֵֶַָָָֻ
ּכׁשר. עליהם, ׁשחטּו ואם ּפסּול; לידי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָויביאּוהּו

אחד[וכיון-]ׁשחטֹו‰. ּכל ׁשאין למי אֹו למנּוייו, ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶָָָָֹ
לערלים ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכזית, לאכל יכֹול שלאמהן [יהודים ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשחטֹונימולו] ּפסּול. - לטמאים ׁשּיכֹול[בשיתוף]אֹו למי ְְְִִִֵֶָָָ
וׁשּלא למנּוייו ּכזית, לאכל יכֹול ׁשאינֹו ּולמי ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹלאכל

למּולים -[נמולים]למנּוייו, ולטמאים לטהֹורים ולערלים, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָ
ּכאּלּו והאחרים, ּכהלכה; אֹוכלין לֹו, הראּויין ׁשאּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכׁשר;

עליהם. חׁשב ֲֵֶַָֹלא

.Â;ּפסּול - וערלים מּולים לׁשם ּדמֹו וזרק למּולים, ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָׁשחטֹו
למּולים, ׁשחטֹו הּקרּבן. עּקר ׁשהּוא חמּורה, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָׁשהּזריקה
ערלים מחׁשבת יׁש ׁשהרי ּפסּול, - ערלים ּבֹו ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּיתּכּפרּו
הּפסח - לאֹוכליו ׁשּלא ּדמֹו לזרק לאֹוכליו, ׁשחטֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹּבּזריקה.
מחׁשבת ׁשאין לפי חֹובתֹו, ידי ּבֹו יֹוצא אדם ואין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכׁשר;

ּבּזריקה. ְְִִַָאֹוכלין

.Ê,זריקה ּבׁשעת וחֹולה ׁשחיטה, ּבׁשעת ּבריא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָמי
אין - זריקה ּבׁשעת ּובריא ׁשחיטה, ּבׁשעת חֹולה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָאֹו
ׁשחיטה, מּׁשעת ּבריא ׁשּיהיה עד עליו; וזֹורקין ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָׁשֹוחטין

זריקה. ׁשעת ְְִַַָעד

.Áידי על אדם עבור]ׁשֹוחט ועל[- הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָ
ׁשּלא ּבין מּדעּתן, ּבין הּכנענּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹידי
ולא הּגדֹולים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ׁשֹוחט אינֹו אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹמּדעּתן.
אּלא - אׁשּתֹו ידי על ולא העברּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעל

מּדעּתן. זה הרי מחּו, ולא ׁשתקּו ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹמּדעּתן;

.Ëעבּדֹו ידי ועל הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָׁשחט
יֹוצאין - לעצמן הן וׁשחטּו והלכּו הּכנענּיים, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָוׁשפחתֹו

רּבם .[אדונם]ּבׁשל ְֶַָ

.Èועבּדֹו הּגדֹולים, ּובּתֹו ּובנֹו אׁשּתֹו ידי על ְְְְְְִִִֵַַַַָׁשחט
ּגדֹול מחּוי ל אין - לעצמן הם וׁשחטּו העברּיים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָוׁשפחתֹו

עצמן. ּבׁשל אּלא יֹוצאין ואינן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָמּזה,
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ּומפׁשיטין; ּתֹולין ׁשּבהם ּובעּמּודים, ּבּכתלים קבּועין ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָהיּו
היּו חלקין ּדּקין מּקלין לתלֹות, מקֹום מצא ׁשּלא מי ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָֹוכל
ּומפׁשיט. ותֹולה חברֹו, ּכתף ועל ּכתפֹו על מּניח ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשם,

.ÂËהעזרה,[סיימו]ׁשלמּו ּדלתֹות ּפֹותחין מּלהקריב, ְְְְְֲִִִַַָָָָ
ונכנסה ׁשנּיה, יצאת ׁשנּיה; ונכנסה הראׁשֹונה, ּכת ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָויֹוצאת
ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה מעׂשה ּכ ראׁשֹונה, ּכמעׂשה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָׁשליׁשית.

העזרה. את רֹוחצין ויצאת, ׁשליׁשית ּכת ְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָׁשלמה

.ÊËּכ ּבחל, ּכמעׂשהּו - ּבׁשּבת להיֹות עׂשר ארּבעה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹחל
אּסּור ׁשאין ּבׁשּבת; העזרה את ורֹוחצין ּבׁשּבת. ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמעׂשהּו

מדרבנן]ׁשבּות איסור -]צר ׁשאינֹו ּבדבר אפּלּו ּבּמקּדׁש, ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ
הּוא. הּתר ּבּמקּדׁש, - ׁשבּות אּסּור ְְֲִִֵֶַָָעבֹודה.

.ÊÈ;ּבׁשּבת לביתֹו ּפסחֹו את מֹולי ואחד אחד ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָאין
הּבית; ּבהר ויֹוׁשבין ּבפסחיהן, יֹוצאין - הראׁשֹונה ּכת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָאּלא

ּבחיל ויֹוׁשבין ּבפסחיהן, יֹוצאין - העזרהוהּׁשנּיה בין -] ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָ
הבית] וׁשֹוהיןלהר ּבעזרה. ּבמקֹומן עֹומדין - והּׁשליׁשית ;ְְְְְֲִִִִִַָָָָ

לביתֹו. ּבפסחֹו אחד ּכל והֹול ׁשּבת, מֹוצאי עד ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּכל

.ÁÈוהקטר קרביו, ּומחּוי ּדמֹו, ּוזריקת הּפסח, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשחיטת
קדם לעׂשֹותן אפׁשר ׁשאי הּׁשּבת; את ּדֹוחין - ְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹחלביו
אבל "ּבמֹועדֹו". ׁשּנאמר: זמן, לֹו קבּוע ׁשהרי - ְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָהּׁשּבת

הרבים]הרּכבתֹו לּתחּום[ברשות מחּוץ והבאתֹו אלפיים, -] ְְֲִַַַָָָָ
לעיר] מחוץ יּבלּתֹואמה וחתיכת מום], אינן[שהיא - ּבכלי ְְֲִִִֵַַַַָ

ואם הּׁשּבת. קדם לעׂשֹותן אפׁשר ׁשהרי הּׁשּבת, את ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּדֹוחין
יבׁשה, היתה ואם ;חֹות ּבׁשּבת, ּבידֹו יּבלּתֹו לחּת ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹיכֹול
צלּיתֹו, וכן ּכלל. ּבּמקּדׁש ׁשבּות ׁשאין - ּבכלי אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָחֹותכּה
אפׁשר ׁשהרי הּׁשּבת, את ּדֹוחין אינן - קרביו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהדחת

הּׁשּבת. לאחר ְֲַַַַַָָלעׂשֹותן

.ËÈאּלא ּבׁשּבת; יביאּנה לא סּכין, הביא ולא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשכח
ׁשּמביאֹו עד ּומּכיׁשֹו ּבצמרֹו, אֹו הּכבׂש, קרני ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָנֹותנּה

ׁשם ּומקּדיׁשֹו הקרבן]לעזרה, את ׁשהּוא[- ּפי על ואף . ְְֲִִֶַַַָָָָ
משא]מחּמר עם בהמה מנהיג יד[- ּכלאחר מחּמר - ּבׁשּבת ְְְְִֵֵַַַַַָָ
הרגילה]הּוא בדרך לא ּבּמה[- מּתר. הּמצוה, ּומּפני ;ְְִִֵֶַַָָֻ

'זה אמר ולא עדין, ּפסחֹו הקּדיׁש ּבׁשּלא אמּורים? ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָֹֹּדברים
ׁשהּוא מּפני עליו, סּכין יביא לא - הקּדיׁשֹו אם אבל ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּפסח';
ּבׁשּבת? ּפסחֹו להקּדיׁש הּתירּו מה ּומּפני ּבּקדׁשים. ְְְְְֳִִִִִִֵֵַַַָָָעֹובד
מקּדיׁש וכן ּבׁשּבת; להקּדיׁשֹו מּתר זמן, לֹו וקבּוע ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻהֹואיל

חֹוׁשׁש.[קרבן]אדם ואינֹו טֹוב, ּביֹום חגיגתֹו ְְֲִֵֵָָָ

.Îהרי - טרפה אֹו מּום, ּבעל ונמצא הּפסח, את ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט
אחר זה מאה אפּלּו ּבׁשּבת; ּבין ּבחל ּבין אחר, ׁשֹוחט ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹזה
ׁשּתחׁש עד אֹו אחד, ׁשּיכׁשר עד ,והֹול ׁשֹוחט - ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָזה

הּוא. אנּוס ׁשהרי - לּׁשני ְֲִִֵֵֶֶַָָויּדחה

קודש שבת

ב ּפרק ּפסח קרּבן ¤¤©¤©§¨§¦הלכֹות

למנּוייו‡. אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין החבורהאין -] ְֲִִֵֶֶֶַַָָ
בו] ׁשהןשהשתתפה מלּמד, - הּׂשה" על "ּתכּסּו ׁשּנאמר: ,ְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

'ּבני הּנקראין הן הּמתמּנין, ואּלּו חי. ּכׁשהּוא עליו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמתמּנין
ֲָחבּורה'.

לעצמ·. הּפסח את ׁשּׁשחט ׁשּיהיהויחיד והּוא, ּכׁשר; - ֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

על לכּתחּלה יּׁשחט ׁשּלא ּומׁשּתּדלין ּכּלֹו. את לאכל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻראּוי
אתֹו". "יעׂשּו ׁשּנאמר: ֱֲִֶֶַַָֹיחיד,

היה‚. לאכל. ׁשראּוי מי על אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאין
לאכל יכֹול אם - חֹולה אֹו זקן, אֹו קטן, חבּורה מּבני ְֱֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאחד
ׁשּנאמר: עליו, ׁשֹוחטין אין לאו, ואם עליו; ׁשֹוחטין ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּכזית,
חבּורה אפּלּו לאכל. ראּוי ׁשּיהיה עד אכלֹו", לפי ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַָָָֹ"איׁש
אין - ּכזית לאכל יכֹול מהן אחד ּכל ואין מאה, ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשל

עליהם. ֲֲִֵֶׁשֹוחטין

.„- ועבדים קטּנים אֹו ועבדים, נׁשים חבּורה עֹוׂשין ְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָאין
נׁשים, ּכּלּה חבּורה עֹוׂשין אבל ּביניהן; ׁשּתהיה קּלּות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻמּפני
הּקטּנים, על וׁשֹוחטין עבדים. ּכּלּה אֹו ׁשני, ּבפסח ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָֻאפּלּו
קטּנים, ּכּלּה חבּורה ׁשּתהיה לא - חבּורה ּבני מּכלל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיהיּו

ּדעת ּבני ממנו]ׁשאינן ּכּלּה[ויותירו חבּורה עֹוׂשין אין וכן . ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
אֹוננים אֹו זקנים אֹו להתאבלחֹולים שחייב קרובו מת -] ְְִִִֵ

נקבר] וטרם הֹואילעליו, - לאכל יכֹולין ׁשּכּלן ּפי על אף ,ְֱִִִֶֶַַָֹֻ
לידי ויביאּוהּו הּפסח, יׁשאירּו ׁשּמא מעּוטה; ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָואכילתן
אין וכן ּכׁשר. זֹו, חבּורה על וׁשחטּו עברּו ואם ְְְְְֲֲִֵֵֵַָָָָּפסּול.

ידקּדקּו ׁשּמא - ּגרים ּכּלּה חבּורה ּבֹו,[יחמירו]עֹוׂשין ְְְֲִִֵֶַָָָֻ
ּכׁשר. עליהם, ׁשחטּו ואם ּפסּול; לידי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָויביאּוהּו

אחד[וכיון-]ׁשחטֹו‰. ּכל ׁשאין למי אֹו למנּוייו, ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶָָָָֹ
לערלים ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכזית, לאכל יכֹול שלאמהן [יהודים ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשחטֹונימולו] ּפסּול. - לטמאים ׁשּיכֹול[בשיתוף]אֹו למי ְְְִִִֵֶָָָ
וׁשּלא למנּוייו ּכזית, לאכל יכֹול ׁשאינֹו ּולמי ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹלאכל

למּולים -[נמולים]למנּוייו, ולטמאים לטהֹורים ולערלים, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָ
ּכאּלּו והאחרים, ּכהלכה; אֹוכלין לֹו, הראּויין ׁשאּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכׁשר;

עליהם. חׁשב ֲֵֶַָֹלא

.Â;ּפסּול - וערלים מּולים לׁשם ּדמֹו וזרק למּולים, ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָׁשחטֹו
למּולים, ׁשחטֹו הּקרּבן. עּקר ׁשהּוא חמּורה, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָׁשהּזריקה
ערלים מחׁשבת יׁש ׁשהרי ּפסּול, - ערלים ּבֹו ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּיתּכּפרּו
הּפסח - לאֹוכליו ׁשּלא ּדמֹו לזרק לאֹוכליו, ׁשחטֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹּבּזריקה.
מחׁשבת ׁשאין לפי חֹובתֹו, ידי ּבֹו יֹוצא אדם ואין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכׁשר;

ּבּזריקה. ְְִִַָאֹוכלין

.Ê,זריקה ּבׁשעת וחֹולה ׁשחיטה, ּבׁשעת ּבריא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָמי
אין - זריקה ּבׁשעת ּובריא ׁשחיטה, ּבׁשעת חֹולה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָאֹו
ׁשחיטה, מּׁשעת ּבריא ׁשּיהיה עד עליו; וזֹורקין ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָׁשֹוחטין

זריקה. ׁשעת ְְִַַָעד

.Áידי על אדם עבור]ׁשֹוחט ועל[- הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָ
ׁשּלא ּבין מּדעּתן, ּבין הּכנענּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹידי
ולא הּגדֹולים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ׁשֹוחט אינֹו אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹמּדעּתן.
אּלא - אׁשּתֹו ידי על ולא העברּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעל

מּדעּתן. זה הרי מחּו, ולא ׁשתקּו ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹמּדעּתן;

.Ëעבּדֹו ידי ועל הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָׁשחט
יֹוצאין - לעצמן הן וׁשחטּו והלכּו הּכנענּיים, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָוׁשפחתֹו

רּבם .[אדונם]ּבׁשל ְֶַָ

.Èועבּדֹו הּגדֹולים, ּובּתֹו ּובנֹו אׁשּתֹו ידי על ְְְְְְִִִֵַַַַָׁשחט
ּגדֹול מחּוי ל אין - לעצמן הם וׁשחטּו העברּיים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָוׁשפחתֹו

עצמן. ּבׁשל אּלא יֹוצאין ואינן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָמּזה,
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.‡Èוׁשחט אביה עליה ׁשחט ּבעלּה, ּבבית ׁשהיא ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה
לבית ליל נחּפזת היתה ּבעלּה. מּׁשל ּתאכל - ּבעלּה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעליה
הּבנֹות, ּכל ּכדר לנּׂשּואיה הּסמּו הראׁשֹון ּברגל ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאביה
אביה; מּׁשל ּתאכל - ּבעלּה עליה וׁשחט אביה עליה ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹוׁשחט
ׁשּתברר והּוא, - רֹוצה ׁשהיא מּמקֹום ּתאכל ,ואיל ְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹמּכאן
עליו ׁשּׁשחטּו יתֹום וכן ׁשחיטה. ּבׁשעת ׁשּתרצה מקֹום ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָלּה

עליו]אּפיטרֹוּפין האחראי רֹוצה.[- ׁשהּוא מּמקֹום יאכל , ְִִִֶֶֶַָֹ
נעׂשה - ּגדֹול אבל קטן; ּביתֹום אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִֶַַָָָָָָָּבּמה
ׁשני על עצמֹו והממּנה ּפסחים, ׁשני על עצמֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָּכממּנה

ראׁשֹון. הּנׁשחט מן אּלא אֹוכל אינֹו ְְִִִִֵֵֶַָָָּפסחים,

.·Èׁשּתפין ׁשני ׁשל עליו]עבד שחטו ּבזמן[ושניהם - ְְִִֵֶֶֶַָֻ
אינן ואם ׁשניהם; מּׁשל יאכל לא זה, על זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּמקּפידין

יאכל. ׁשּירצה מּמקֹום ְְִִִִֶֶַַָֹמקּפידין,

.‚Èמּׁשל לא יאכל לא - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹמי
חֹורין. ּבן ּכּלֹו ׁשּיעׂשה עד עצמֹו, מּׁשל ולא ְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֻרּבֹו

.„Èלכל ּכזית ּבֹו ׁשּיהיה עד הּפסח? על נמנין ּכּמה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָעד
מּמּנּו ידיהן את ּומֹוׁשכין עליו ונמנין ואחד. יוצאיםאחד -] ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

למׁשמהשותפות] יכֹול אינֹו - ׁשּנׁשחט ּכיון ׁשּיּׁשחט; עד ,ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ונמנּו אחרים וחזרּו עליו, נמנּו עליו. נׁשחט ׁשהרי ידֹו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאת
ּופטּורים אֹוכלים, - ּכזית להם ׁשּיׁש ראׁשֹונים - ְְְִִִִִֵֶֶַָָָעליו

ׁשרּבּו ואחרֹונים ׁשני; ּפסח ׁשּלא[שנוספו]מּלעׂשֹות עד ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹ
לעׂשֹות וחּיבין אֹוכלין, אינן - אחד לכל ּכזית ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָנמצא

ׁשני. ִֵֶַּפסח

.ÂËּבני ּבהם ידעּו ולא חלקֹו, על עּמֹו אחרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהממּנה
אחר חלקֹו לֹו לּתן רּׁשאין החבּורה ּבני הרי - ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהחבּורה
והּוא מּׁשּלהם, אֹוכלין החבּורה ּובני האכילה, ּבעת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּצלה
וכן ׁשנּיה. חבּורה עליו, ׁשּמּנה האחרים עם חלקֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאֹוכל

ּגרּגרן מהן אחד ׁשהיה חבּורה רּׁשאין[זולל]ּבני - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ואם ּבחבּורתֹו; ויאכלהּו חלקֹו, לֹו ונֹותנין מהם, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹלהֹוציאֹו

לחלק. רּׁשאין אינן זֹולל, ִֵֵֵֵֵַָָָאינֹו
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ראשון יום

.ÊÚ .„Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"ד ׁשּכלֿאיׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַָָָ

הּוא: זה וקרּבן קרּבן, יקריב מּזיבּותֹו נרּפא אם ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָזב
והאחד חּטאת אחד יֹונה ּבני ׁשני אֹו תרים ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ"ׁשּתי
עד ּכּפרה מחּסר והּוא הּזב, קרּבן וזהּו ― ְְְְֶַַַַַָָָָָֹֻעלה"

meid)ׁשּיקריבּנּו aixrde lahy s`)אמרֹו והּוא . ְְְִֶֶַָ
הּׁשמיני ּובּיֹום וגֹו' מּזֹובֹו הּזב "וכיֿיטהר ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָיתעּלה:

וגֹו'" תרים ׁשּתי ehÎbi)יּקחֿלֹו ,eh `xwie). ְְִִֵַֹ
― הע"ז ׁשּכלֿמצרעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ

z`xpy)(exera zipepal dנרּפא אם קרּבן ְְְִִִַָָָיקריב
ולֹוג ואׁשם וחּטאת עֹולה ּבהמֹות: ׁשלׁש והן ְְְְְְִִֵֵַָָָָָֹמּנגעֹו,
ּוׁשּתי לאׁשם ּכבׂש מקריב ― עני הּוא ואם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשמן.
לחּטאת, ואחד לעלה אחד יֹונה ּבני ׁשני אֹו ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹֹּתרים
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכּפרה. מּמחּסרי הרביעי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻוזהּו
וכבׂשה ּתמימים ׁשניֿכבׂשים יּקח הּׁשמיני ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָ"ּובּיֹום

i)אחת" ,ci my)מֹונה אינ מּדּוע אדם: יאמר ואם . ְְִֵֶַַַַַָָֹ
ׁשּיׁש ּכיון אחת ּכמצוה ּכּלם ּכּפרה מחּסרי ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻקרּבן
ואז הּכּפרה, חּסּור והּוא הּכֹוללם, אחד ענין ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָלהם
והיית מןֿהּטמאה הּטהרה מּמיני מין היה ְְֳִִִִִֵֶַַָָָָָָָֻזה
ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ― הּפלֹונית הּמצוה ְְְִִִִִֵֶַַַַָאֹומר:
וזבה זב והם הּטמאים, מקצת טהרת ּתׁשלם ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּלא

אּתה ּכן ׁשהרי קרּבן, ׁשּיקריבּו עד ּומצרע, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹויֹולדת
ּבמקוה טהרה hw)מֹונה dyr zevn)― אחת מצוה ְְְֳִִֶַַָָָָ

למין חֹוׁשׁש ואינ ׁשּיהיה, טמא איזה ּבּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָיתחּיב
קרּבן למנֹות יכֹול היית ּכ― ּבּה ׁשּנטמא ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻהּטמאה
למין ּתחּוׁש ולא אחת, ּכמצוה ּכּפרה ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹֻמחּסרי
להיֹות צרי היה ׁשּכ ועד יֹודע הּׁשם ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻטמאתֹו?!
מחּסרי מארּבעת ּכלֿאחד קרּבן היה אּלּו ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּבהחלט,
טהרה ּכמֹו ׁשּנּוי, ּבֹו ׁשאין אחד קרּבן אּלּו ְְֳִֵֵֶֶַָָָָָָָּכּפרה

ּכלֿ(dewna)ּבּמים על וחֹובה טהרה מין ׁשהיא ְֳִִִֶַַַָָָָ
ׁשאּתה ּכמֹו קרּבנֹותיהם ׁשּנׁשּתּנּו מּכיון אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָטמא;
ּכי ּבהכרח, לבּדֹו ּכלֿקרּבן למנֹות צרי ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָרֹואה,
ׁשּבֹו הּדבר אינֹו זה ׁשל טהרתֹו נׁשלמת ׁשּבֹו ְֳִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהּדבר

נּדה מי ּכמֹו זה והרי זה. ׁשל טהרתֹו (inנׁשלמת ְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
(dxtd xt` z` miaxrn eid mday d`fdמקוה ְִֵָּומי

ׁשּבמצרע מינין ezxdhl:וארּבעה miynzyn mda) ְְְִִִֶַָָָֹ
('eke fx` ur ,mixtvאףֿעלּֿפי מצות, ׁשלׁש ְִִֵֶַַָֹֹׁשהן

ׁשאבאר ּכמֹו טמאים לטהרת iw)ׁשּכּלן dyr zevn). ְְְֲֳִֵֵֶֶַָָָֻ
ּדיניהם נתּבארּו ּכבר אּלּו ּכּפרה מחּסרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻוארּבעת
ח' ּבפרק ּופרטּות ּבכללּות קרּבנֹותיהם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָודיני
רּבים ּובמקֹומֹות קּנים ּומּסכת נגעים וסֹוף ְְְְִִִִִִִֶֶַַָמּנזירּות
ּבּמקֹומֹות ּככּלם ׁשרּבם אּלא ּבּתלמּוד, ְְְְִֶֶַַַַָָָָֻֻֻהּמפּזרים

עליהם. ֲֲִֵֶֶֹׁשהעירנּו

ycew zay - ipy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

שני -יום

.ÊÙ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Â˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הק"ו מּלהחליףהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ

silgzk)הּקדׁשים(znda)את zxg` dnda zzle) ֳִֶַָ
"לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתמּורה, היא ְְְְְִִֶַַָָֹוזֹו

אתֹו" ולאֿימיר i)יחליפּנּו ,fk `xwie)ּבא ּוכבר . ְְֲִִֶַָָָֹֹ
ּׁשאמרּו מה לכ והּטעם ּבלבד. ּבּמעׂשר מיחד ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֻלאו

izewega)ּבספרא zyxt)מעׂשר" אמרם: והּוא , ְְְְֲִֵַָָָ
ּכׁשם אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה היה ְְְְִֵֵַַָָָָָָָָּבּכלל
ּכ ― להמירֹו ואסּור מזּבח קדׁשי ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשהּמעׂשר
"לא ּבאמרֹו: ּתמּורתם על ׁשהזהיר ְְְְֳִִִֶַַָָָָָֹּכלֿהּקדׁשים
ּומי ּבלבד; מזּבח קדׁשי אּלא אינם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָיחליפּנּו"
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָׁשהמיר

ּתמּורה. ְְֶֶַָּבמּסכת

― הפ"ז ׁשּתהאהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
zndaהּתמּורה zxenza dyicwdy oilegd znda) ְַָ

ef mewna zcner dpi` dyrnly s` ixd .miycwd

(Ð `id mb ,ycew ly:יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְִֶֶַָֹקדׁש,
יהיהֿקדׁש" ּותמּורתֹו bl)"והיהֿהּוא ,my). ְְְִֶֶָָָֹ
ּתמּורה מּסכת ּבריׁש אמרּו ׁשאמרֹו(c:)ּובפרּוׁש , ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשּנּתק לאֿתעׂשה מצות הּוא ימירּנּו" "לא ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַֹֹיתעּלה:
zwzpnלעׂשה Ð ycew dxenzdy Ð dyrd meiwy) ֲֵַ

(e`ld z` zlhaneׁשּנּתק ּדלאו ממיר הלא אמרּו: .ְְֲִִֵֶַָָֹ
ׁשהּממיר לכ טעם ּגם נאמר וׁשם הּוא? ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָלעׂשה

לעׂשה: ׁשּנּתק לאו ׁשהּוא אףֿעלּֿפי "לאלֹוקה, ֲִִֵֶֶֶַַַַָָ
על הּלאו ּכלֹומר: לאוין". ּתרי ועקר עׂשה ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָאתי
ימיר ו"לא יחליפּנּו" "לא ּפעמים: נכּפל ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֹֹהּתמּורה

i)אֹותֹו" ,my)והיהֿהּוא" ― אחד עׂשה ּובא ,ְֲֵֶָָָָ
מהּֿׁשרצינּו. נתּבאר הּנה יהיהֿקדׁש". ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּותמּורתֹו
ּתמּורה, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּוכבר
ּומהּֿדינּה ּתתקּים לא ואי ּתתקּים אי ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָֹּכלֹומר:

קרבה. ְְֵֵָואי

שלישי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Ê˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הק"ז מּלׁשּנֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ

ׁשלמים, ׁשהיה ּכגֹון לקרּבן, מּקרּבן ְְְְְֳִִִֶֶַָָָָָָָָאתֿהּקדׁשים
ׁשּזה ― חּטאת לעׂשֹותֹו אׁשם, אֹו אׁשם, ֲֲֶֶַַַָָָָָלעׂשֹותֹו
ּבבכֹור יתעּלה אמרֹו והּוא ּבלאֿתעׂשה, ּבֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹוכּיֹוצא

אתֹו" איׁש "לאֿיקּדיׁש ek)ּבהמה: ,fk `xwie)ּובא . ְְִִֵַָָֹֹ
f)ּבּקּבלה dpyn g wxt oikxr)איׁש "לאֿיקּדיׁש ְִִַַַָָֹ

ספרא ּולׁשֹון מזּבח. הקּדׁש ― (zyxtאתֹו" ְְְְִִֵֵֶַָֹ
(izewegaלכלֿהּקדׁשים מּנין ּבכֹור, אּלא לי "אין :ְְֳִִִִֵֶַַָָָ

ּתלמּוד לקדּׁשה? מקדּׁשה אֹותם מׁשּנין ְְְְִִִֵֶַַָָָֻֻׁשאין
על רמז ― אתֹו" איׁש לאֿיקּדיׁש "ּבבהמה ְְִִִֵַַַַָָֹֹלֹומר:
לאֿיקּדיׁש ּבבהמה לה' יבּכר "אׁשר ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹֻמהּֿׁשּנאמר:
ּבּבהמה לה' ּׁשּיהא ּכלֿמה אמר: ּכאּלּו אתֹו" ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹאיׁש
יּׁשאר אּלא אחרת, קדּׁשה אתֹו איׁש יקּדיׁש ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻלא
ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשהּוא. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָּכמֹו

ְִָמּתמּורה.

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

רביעי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

חמישי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

שישי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

קודש שבת

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

�
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שני -יום

.ÊÙ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Â˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הק"ו מּלהחליףהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ

silgzk)הּקדׁשים(znda)את zxg` dnda zzle) ֳִֶַָ
"לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתמּורה, היא ְְְְְִִֶַַָָֹוזֹו

אתֹו" ולאֿימיר i)יחליפּנּו ,fk `xwie)ּבא ּוכבר . ְְֲִִֶַָָָֹֹ
ּׁשאמרּו מה לכ והּטעם ּבלבד. ּבּמעׂשר מיחד ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֻלאו

izewega)ּבספרא zyxt)מעׂשר" אמרם: והּוא , ְְְְֲִֵַָָָ
ּכׁשם אליו: להּקיׁש יצא? ולּמה היה ְְְְִֵֵַַָָָָָָָָּבּכלל
ּכ ― להמירֹו ואסּור מזּבח קדׁשי ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשהּמעׂשר
"לא ּבאמרֹו: ּתמּורתם על ׁשהזהיר ְְְְֳִִִֶַַָָָָָֹּכלֿהּקדׁשים
ּומי ּבלבד; מזּבח קדׁשי אּלא אינם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָיחליפּנּו"
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָׁשהמיר

ּתמּורה. ְְֶֶַָּבמּסכת

― הפ"ז ׁשּתהאהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
zndaהּתמּורה zxenza dyicwdy oilegd znda) ְַָ

ef mewna zcner dpi` dyrnly s` ixd .miycwd

(Ð `id mb ,ycew ly:יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְִֶֶַָֹקדׁש,
יהיהֿקדׁש" ּותמּורתֹו bl)"והיהֿהּוא ,my). ְְְִֶֶָָָֹ
ּתמּורה מּסכת ּבריׁש אמרּו ׁשאמרֹו(c:)ּובפרּוׁש , ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשּנּתק לאֿתעׂשה מצות הּוא ימירּנּו" "לא ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַֹֹיתעּלה:
zwzpnלעׂשה Ð ycew dxenzdy Ð dyrd meiwy) ֲֵַ

(e`ld z` zlhaneׁשּנּתק ּדלאו ממיר הלא אמרּו: .ְְֲִִֵֶַָָֹ
ׁשהּממיר לכ טעם ּגם נאמר וׁשם הּוא? ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָלעׂשה

לעׂשה: ׁשּנּתק לאו ׁשהּוא אףֿעלּֿפי "לאלֹוקה, ֲִִֵֶֶֶַַַַָָ
על הּלאו ּכלֹומר: לאוין". ּתרי ועקר עׂשה ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָאתי
ימיר ו"לא יחליפּנּו" "לא ּפעמים: נכּפל ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֹֹהּתמּורה

i)אֹותֹו" ,my)והיהֿהּוא" ― אחד עׂשה ּובא ,ְֲֵֶָָָָ
מהּֿׁשרצינּו. נתּבאר הּנה יהיהֿקדׁש". ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּותמּורתֹו
ּתמּורה, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּוכבר
ּומהּֿדינּה ּתתקּים לא ואי ּתתקּים אי ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָֹּכלֹומר:

קרבה. ְְֵֵָואי

שלישי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Ê˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הק"ז מּלׁשּנֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ

ׁשלמים, ׁשהיה ּכגֹון לקרּבן, מּקרּבן ְְְְְֳִִִֶֶַָָָָָָָָאתֿהּקדׁשים
ׁשּזה ― חּטאת לעׂשֹותֹו אׁשם, אֹו אׁשם, ֲֲֶֶַַַָָָָָלעׂשֹותֹו
ּבבכֹור יתעּלה אמרֹו והּוא ּבלאֿתעׂשה, ּבֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹוכּיֹוצא

אתֹו" איׁש "לאֿיקּדיׁש ek)ּבהמה: ,fk `xwie)ּובא . ְְִִֵַָָֹֹ
f)ּבּקּבלה dpyn g wxt oikxr)איׁש "לאֿיקּדיׁש ְִִַַַָָֹ

ספרא ּולׁשֹון מזּבח. הקּדׁש ― (zyxtאתֹו" ְְְְִִֵֵֶַָֹ
(izewegaלכלֿהּקדׁשים מּנין ּבכֹור, אּלא לי "אין :ְְֳִִִִֵֶַַָָָ

ּתלמּוד לקדּׁשה? מקדּׁשה אֹותם מׁשּנין ְְְְִִִֵֶַַָָָֻֻׁשאין
על רמז ― אתֹו" איׁש לאֿיקּדיׁש "ּבבהמה ְְִִִֵַַַַָָֹֹלֹומר:
לאֿיקּדיׁש ּבבהמה לה' יבּכר "אׁשר ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹֻמהּֿׁשּנאמר:
ּבּבהמה לה' ּׁשּיהא ּכלֿמה אמר: ּכאּלּו אתֹו" ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹאיׁש
יּׁשאר אּלא אחרת, קדּׁשה אתֹו איׁש יקּדיׁש ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻלא
ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשהּוא. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָּכמֹו

ְִָמּתמּורה.

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

רביעי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

חמישי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

שישי יום

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

קודש שבת

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

�
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‡ÈÏ·‡ ,˙aM‰ Ì„˜ BÏ ‰p¯ÈÊÁiL BnÚ ‰�˙‰L ,¯z‰a È¯Î�Ï dÏÈ‡L‰ B‡ d¯ÈkN‰ ¯·kL ,„·ÚÈ„a ‰Ê ÏÎÂ§¨¤§¦£©¤§¨¦§¦¨¦§¦¨§¨§¦§¤¥¤¦§¨¦¤©£¦¤¨Ÿ¤©©¨£¨
ÈÙÏ ,È¯Îp‰Ï d˙B‡ ‰�˜È B‡ ‰p¯È˜ÙÈ ˙aM‰ ÚÈbiLkL ÍÓÒ ÏÚ Ì˙Ò dÏÈ‡L‰Ï B‡ d¯ÈkN‰Ï ¯eÒ‡ ‰lÁzÎÏ§©§¦¨¨§©§¦¨§©§¦¨§¨©§©§¤§¤©¦©©©¨©§¦¤¨©§¤¨§©¨§¦§¦

.*ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó LLÁ Ô‡k LÈÂ ÏÏk ÌÈÓÒ¯ÙÓ Ô�È‡ ‰‡�˜‰‰Â ¯˜Ù‰‰Â ,Ï‡¯NÈ ˙Ó‰a ‡È‰L ÌÈa¯Ï ÌÒ¯ÙnL¤§ª§¨¨©¦¤¦¤¡©¦§¨¥§©¤§¥§©©§¨¨¥¨§ª§¨¦§¨§¥¨£©©§¦¨©¦
‰˘ÏL È�Ùa È¯Îp‰Ï d˙B‡ ‰�˜È B‡ ‰p¯È˜ÙÈ ˙aM‰ ÚÈbiLkL ÍÓÒ ÏÚ ‰lÁzÎÏ ÏÈ‡L‰Ï B‡ ¯ÈkN‰Ï ÔÈ¯ÈzÓ LÈÂ§¥©¦¦§©§¦§©§¦§©§¦¨©§©§¤§¤©¦©©©¨©§¦¤¨©§¤¨§©¨§¦¦§¥§Ÿ¨

ÏM‰ È„È ÏÚL ,ÌÈÏ‡¯NÈ.Ï‡¯NÈ ˙Ó‰a ‡È‰L Ú„BiL ÈÓ ÏÎÏ ¯·c‰ ÌÒ¯t˙È ÌÈÏ‡¯NÈ ‰L ¦§§¥¦¤©§¥©§Ÿ¨¦§§¥¦¦§©§¥©¨¨§¨¦¤¥©¤¦¤¡©¦§¨¥
Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙eÒÈ¯‡a È¯Î�Ï Ô�zÏ BÏ ¯LÙ‡ È‡Â ˙B„N BÏ LiL ÈÓ ÔB‚k ,˜Ác‰ ˙ÚLa Ì‰È¯·c ÏÚ ÍÓÒÏ LÈÂ§¥¦§Ÿ§©¦§¥¤¦§©©Ÿ©§¦¤¥¨§¦¤§¨¦§¨§¨§¦©£¦¤¨¦¥
Ïk ÂÈÏÚ ÏÈh‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡ Ì‚Â ,˙aLa Ì‰a L¯ÁÈ ‡lL BÚ�ÓÏ BÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,Ì‰a L¯ÁÏ ÌÈ¯ÂL Ìb BÏ ¯ÈkNÈ©§¦©§¨¦©£Ÿ¨¤§¦¤§¨§¨§¤Ÿ©£Ÿ¨¤§©¨§©¦¤§¨§©¦¨¨¨
˙B¯B‰Ï ·BËÂ ,'‚ È�Ùa Ì¯È˜ÙiL BÏ ¯Èz‰Ï LÈ ÈÊ‡ ,¯‡a˙iL „"Ú Ò�‡a ‰˙ÈÓe ÏBÊÂ ¯˜È ÔÈ�ÚÏ Û‡ ÌÈ¯ÂM‰ ˙eÈ¯Á‡©£¨©§¨¦©§¦§©Ÿ¤§¦¨§Ÿ¤¤¦§¨¥£©¥§©¦¤©§¦¥¦§¥§§

‰ È�ic È�Ùa Ì¯È˜ÙiL BÏÏÚ Ì‡ elÙ‡ È¯Îp‰ ÔÓ Úa˙È ‡ÏÂ ‡ÏÓ ·Ïa Ì¯È˜ÙiL ¯˜Ù‰‰ ÔÈ�Ú BÏ eL¯ÙÈ Ì‰Â ¯ÈÚ ¤©§¦¥¦§¥©¨¥¨¦§¥§¨§¦§©©¤§¥¤©§¦¥§¥¨¥§Ÿ¦§©¦©¨§¦£¦¦©
¯Èz‰Ï LÈ ÔÎÂ .ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó LLÁ ‰È‰È ‡lL ÏkÏ ¯˜Ù‰‰ eÓÒ¯ÙÈ Ì‰Â ,˙aLa „ÒÙ‰ Ì‰a Ú¯‡È B˙eÚÈLt È„È§¥§¦¤¡©¨¤¤§¥§©¨§¥§©§§©¤§¥©Ÿ¤Ÿ¦§¤£©©§¦¨©¦§¥¥§©¦

Ï ÔB‚k ,‰ÂˆÓ Í¯ˆÏÈ�Ùa BzÓ‰a ¯È˜ÙÓ Ì‡ *‰"�¯˙ ÔÓÈÒa ¯‡a˙iL „"Ú È¯Î� È"Ú BzÓ‰a ÏÚ ÌÈ‚B¯˙‡ ÁÏL §Ÿ¤§¦§¨§¦§Ÿ©¤§¦©§¤§¨§¦¤¦§¨¥§¦¨¦©§¦§¤§¦§¥
ÏL‡lL Ï·‡ .ÔÈÚ‰ ˙È‡¯ÓÏ LeÁÏ ÔÈ‡ ‰ÂˆÓ ¯·„lL ,BÓˆÚ ÔÈ·Ï B�Èa elÙ‡ ¯È˜Ù‰Ï ÏÎÈ BÏ ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â ,‰L §Ÿ¨§¦¦¤§¨¨Ÿ§©§¦£¦¥§¥©§¤¦§©¦§¨¥¨§©§¦¨©¦£¨¤Ÿ

‰Ó‰a‰ Ûeb ‰�˜nL B‡ d¯È˜ÙnL ÌÈa¯Ï ÌÒ¯ÙÏ ‰ˆB¯ elÙ‡ ‰lÁzÎÏ ¯Èz‰Ï ÔÈ‡ ˜Ác‰ ˙ÚLa ‡lLÂ ‰ÂˆÓ Í¯ˆÏ§Ÿ¤§¦§¨§¤Ÿ¦§©©Ÿ©¥§©¦§©§¦¨£¦¤§©§¥¨©¦¤©§¦¨¤©§¤©§¥¨
Ô�È‡Â ,Úe·M‰ ˙BÓÈ ÏÎÏ Ô‰L ‰Ï‡M‰Â ˙e¯ÈÎO‰Ó ÌÈÚ„BiL ‰a¯‰ e‡ˆniL ¯LÙ‡L ÈÙÏ ,˙aM‰ ÌBÈÏ È¯Îp‰Ï§©¨§¦§©©¨§¦¤¤§¨¤¦¨§©§¥¤§¦¥©§¦§©§¥¨¤¥§¨§©¨©§¥¨

Ï Ô‰L ‰‡�˜‰‰Â ¯˜Ù‰‰Ó ÌÈÚ„BÈÛe‚Â È¯Îp‰Ï „·Ïa ‰Ïe‡Le ‰¯eÎN ‡È‰ ˙aLa ÌbL Ì‰Ï ‰‡¯ÈÂ ,„·Ïa ˙aL §¦¥©¤§¥§©©§¨¨¤¥§©¨¦§©§¥¨¤¨¤¤©§©¨¦§¨§¨¦§©§©¨§¦§
.Úe·M‰ ˙BÓÈ ÏÎa BÓk Ï‡¯NÈ ÏL ‰Ó‰a‰©§¥¨¤¦§¨¥§§¨§©¨©

d¯ÎÓÏ B„Èa ˙eL¯ ‡‰iL ¯eÓ‚ ÔÈ�˜ BÏ ‰�˜‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,*È¯Îp‰Ï Èe�˜ ‰Ó‰a‰ Ûeb ÏÁ‰ ˙BÓÈa Ìb Ì‡ Ï·‡£¨¦©¦©Ÿ©§¥¨¨§©¨§¦©©¦¤Ÿ¦§¨¦§¨¨¤§¥§§¨§¨§¨
ÌÈÓ„a d˙B‡ ÌML e�È‰c ,‰˙ÈÓ ˙eÈ¯Á‡Â ÏBÊÂ ¯˜È ÔÈ�ÚÏ ˜¯ BÏ d˙B‡ ‰�˜‰ ‡Ï ‡l‡ ,‰ÈÓc Ï‡¯Ni‰Ï ÔzÏÂ§¦¥§©¦§¨¥¨¤¨¤¨Ÿ¦§¨¨©§¦§©Ÿ¤§§©£¨¦¨§©§¤¨¨§¨¦
Ï‡¯Ni‰Ï ‰p¯ÈÊÁiLk ,B˙Ï‡L B‡ B˙e¯ÈÎN ÔÓÊ ÍLÓ ÛBÒa ¯wÈ˙z Ì‡Â ,BÏ dÏÈ‡L‰ B‡ d¯ÈkN‰L ‰ÚLa È¯Îp‰Ï§©¨§¦§¨¨¤¦§¦¨¦§¦¨§¦¦§©¥§¤¤§§©§¦§¥¨§¤©£¦¤¨§©¦§¨¥

Ï ·iÁ˙È ÏÊez Ì‡Â ,* È¯Îp‰Ï Û„BÚ‰ ‰È‰ÈelÙ‡ ˙eÓz Ì‡ ÔÎÂ ,‰Ê ÏBÊa Òe�‡ ‡e‰L Ù"Ú‡ B˙ÈaÓ Û„BÚ‰ BÏ ÌlL ¦§¤¨¥§©¨§¦§¦©¦§©¥§©¥¨¥¦¥¤¨§¤§¥¦¨£¦
Ï ·iÁ˙È Ò�‡aÏ‡¯Ni‰ ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏ ,LnÓ BzÓ‰a ‰˙È‰ el‡k È¯ÎpÏ Ïk‰ d�B¯ÒÁÂ BÊ ‰Ó‰a ÁÂ¯ ‡ˆÓ�Â ,ÌlL §Ÿ¤¦§©¥§©¥§¦§¨¤©§¥¨§¤§¨©Ÿ©¨§¦§¦¨§¨§¤§©¨§¦¨§¥©¦§¨¥

ÔÓÊ Ïk ÌB˜Ó ÏkÓ ,BzÚcÓ ‡lL d¯ÎÓÏ È¯Îp‰ ÏÎeÈ ‡lL BÏ „aÚLÓ ‰Ó‰a‰ ÛebL Û‡L ,‰˙È·L ÏÚ ‰eˆÓ§ª¤©§¦¨¤©¤©§¥¨§ª§¨¤Ÿ©©¨§¦§¨§¨¤Ÿ¦©§¦¨¨¨§©
Ï‡¯Ni‰Ï ÔÈ‡L ÔÂÈk ,È¯Îp‰ ˙Ó‰·k ‡È‰ È¯‰ ,B˙È·Ï È¯Îp‰ ˙ÈaÓ d˙B‡ ‰·b ‡Ï ÔÈ„ÚL ,‡�È·b ˙¯qÁÓ ‡È‰L¤¦§ª¤¤ª©§¨¤£©¦Ÿ¨¨¨¦¥©¨§¦§¥£¥¦§¤¡©©¨§¦¥¨¤¥§©¦§¨¥

.È¯Îp‰Ï dÁÂ¯Â d�B¯ÒÁ ÏÎÂ ‡ÓÏÚa „eaÚL ‡l‡ ‰ÈÏÚ̈¤¨¤¨¦§§¨§¨§¨¤§¨§¦§¨§©¨§¦
elÙ‡ B˙Ï‡L B‡ B˙e¯ÈÎN ÍLÓ ÔÓÊ ÏÎa ‡l‡ „·Ï ˙aLa È¯Îp‰ ÏL d�È‡L ÔÂÈk ;*ÔÈÚ‰ ˙È‡¯ÓÏ LeÁÏ ÔÈ‡Â§¥¨§©§¦¨©¦¥¨¤¥¨¤©¨§¦§©¨§©¤¨§¨§©¤¤§§¦§¥¨£¦
˙È‡¯Ó LLÁ ÌL ÔÈ‡L ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ da ‰NBÚ È¯Îp‰Â È¯Î�Ï BzÓ‰a ¯ÎBÓÏ ‰ÓBc ‰Ê È¯‰ Ôk Ì‡ ,ÏÁ‰ ˙BÓÈa¦©Ÿ¦¥£¥¤¤§¥§¤§§¨§¦§©¨§¦¤¨§¨¨§©¨¤¥¨£©©§¦

mixe`ia

ïéò úéàøî ùùçולא חל, ההפקר – והפקיר עבר ואם –
היתה לא כבר השבת שכשהגיעה דכיון להערמה, חיישינן
שלא כדי כדבעי, הפקיר מסתמא א"כ ברשותו, הבהמה

תורה איסור על .18לעבור

äðøú ïîéñá øàáúéù,לידינו הגיע לא בשוע"ר זה סי' –

לעכו"ם אמירה לדחות שראוי הביא ב ס"ק שם ובט"ז
דרבים עשה שהיא לולב מצות מקמי שבות, .19שהוא

éøëðäì éåð÷ äîäáä óåâ ìåçä úåîéá íâכשגוף גם –

שמחשב אלא בלבד, שנה חצי למשך לנכרי קנוי הבהמה
מראית חשש אין השנה, של והיו"ט השבתות כל את בתוכה

החול מימות לחלק גם לו קנויה שהבהמה כיון .20עין,

éøëðäì óãåòä äéäéיהיה הפטום שבח אם אפילו –

מעצמה הבהמה (ופיחות) ששבח הוא שהעיקר להישראל,
לנכרי .21יהיו

zexewn

כה.18) אות לעיל ראה
מהדורה19) לשוע"ר ציונים פי (על בסופו. שו סי' להלן וראה

החדשה).

ד.20) לד, סי' או"ח צדק צמח שו"ת ע"פ
ו.21) ס"ק קו"א
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ÏkL ,*¯z‰ Í¯c ‰NÚL ÌÈa¯Ï ÌÒ¯ÙÏ BÏ LÈ LnÓ BÏ d¯ÎÓ ‡lL ÔÂÈk ÌB˜Ó ÏkÓe ,¯·cÏ ÌeÒ¯t LiL ÈÙÏ ÔÈÚ‰̈©¦§¦¤¥¦§©¨¨¦¨¨¥¨¤Ÿ§¨¨©¨¥§©§¥¨©¦¤¨¨¤¤§¤¥¤¨
:*˙BNÚÏ BÏ LÈ „LÁ ÈcÓ BÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ˙BNÚÏ BÏ ¯LÙ‡M ‰Ó©¤¤§¨©£§¦¤©§¦¥£¨¥©£

·È‰NÚÈÂ B‡�z ÏÚ ¯·ÚiL Ì‡·e ˙aLa da ‰NÚÈ ‡lL B˙B‡ ¯È‰ÊiL È"Ú È¯Î�Ï dÏÈ‡L‰Ï B‡ d¯ÈkN‰Ï ÏÎÈ ÔÎÂ§¥¨Ÿ§©§¦¨§©§¦¨§¨§¦¤©§¦¤Ÿ©£¤¨§©¨§¦¤©£Ÿ©§¨§©£¤
‡aLk ‡ˆÓpL ;Ì‰È˙B‡Î¯Úa Ôk ·zÎÈÂ ,˙aLa dÏ eÚ¯‡iL ÔÈÒ�‡a ·iÁ˙ÈÂ ˙aM‰ ÌBÈÏ BÏ ‰Èe�˜ ‡È‰ ÈÊ‡£©¦§¨§©©¨§¦§©¥¨¢¨¦¤¤¡§¨§©¨§¦§Ÿ¥§©§§¥¤¤¦§¨§¤¨
BÏ ‰Èe�˜ d�È‡L Û‡Â .‰ÈÒ�‡a ·iÁ˙‰Ï È¯Îp‰ d‡�˜ È¯‰L ,ÏÏk Ï‡¯NÈ ˙Ó‰a d�È‡ ˙aLa da ˙BNÚÏ È¯Îp‰©¨§¦©£¨§©¨¥¨¤¡©¦§¨¥§¨¤£¥§¨¨©¨§¦§¦§©¥¨¢¨¤¨§©¤¥¨§¨

:ÌeÒ¯Ùe ÏB˜ ¯·„Ï LÈ Ì‰È˙B‡Î¯Úa Ôk ·˙kL ÔÂÈk ,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯ÓÏ LeÁÏ ÔÈ‡ ,„·Ïa ˙aLa ‡l‡¤¨§©¨¦§©¥¨§©§¦¨©¦¥¨¤¨©¥§©§§¥¤¥§¨¨¦§

mixe`ia

ïéòä úéàøîì ùåçì ïéàåמנת על לקנות דרכם אם אבל –

– גמורה במכירה אפילו להתיר אין ולהשכיר, להשאיל
פסידא במקום .22אלא

øúéä êøã äùòù,הפרסום ללא גם ישנו שההיתר דהיינו –
החשד מן להוציא אלא בהיתר, מוסיף אינו .23והפרסום

úåùòì åì ùéימות כל בבהמה שותפו הנכרי אם אפילו –

(לריוח24השנה כזה באופן הבהמה לו מקנה ובשבת ,

עצמו את להוציא שיכול מה לעשות עליו בלבד) והפסד
חשד .25מידי

zexewn

ה.22) ס"ק קו"א
שם.23) קו"א

העין.24) מראית חשש אין שבשותפין יג סעיף רמה בסי' שנתבאר

א.25) אות לא סי' או"ח בשו"ת צדק הצמח הביא וכן

יא-יב סעיפים בשבת לנכרי והשכרה השאלה דיני רמו, סימן ב' חלק

•

oilitz zekld - jexr ogley

·Ïּבכּונה אז ּכֹותב ׁשאינֹו מּפני יכּתב, לא ― להתנמנם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּכׁשּבא
ּבתחּלת אּלא צרי אינֹו ּבפיו ׁשּלֹומר (ׁשאף ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָלׁשמּה
הּכתיבה ּבכל להיֹות צרי ּבמחׁשבּתֹו מקֹום מּכל ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָהּכתיבה,
צרי ׁשּבגט ּכמֹו ּבעלמא, ּכמתעּסק ולא ּתפּלין לׁשם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּכֹותב
ּכמֹו ולׁשמּה לׁשמֹו ׁשּכֹותבֹו הּגט ּתרף ּבכל ּבמחׁשבּתֹו ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹלהיֹות

למעלה): ְְְִֵֶַָָׁשּנתּבאר

‚Ïאֹות יּתיר אֹו חסר ׁשאם ויתרֹות, ּבחסרֹות מאד לדקּדק ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹצרי
― אֹותן הּמניחים ונמצא הּתפּלין, ּפסּולין ― ְְְְְִִִִִִַַַַָָאחת
מצות ּבלא יֹום ּבכל ׁשרּויין וגם לבּטלה, ּברכה יֹום ּבכל ְְְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹמברכין

מרּבה. הּסֹופר ענׁש ונמצא ְְְְִִִֵֶֶַָֹֻּתפּלין.

הּמתעּסק ה' לדבר וחרד ׁשמים ירא מאד להיֹות צרי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹלכן
ּבסֹופרים ולמחֹות להזהיר צרי וגם ותּקּונם. הּתפּלין ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִַַַַָָּבכתיבת
ׁשּנכּתבּו רֹואה ואם מזּוזֹות, אֹו ּתפּלין לכּתב לנעריהם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַֹהּמּניחים
ּומכׁשילן הרּבים את מחטיא והּוא מֹוכרן, אזי ― ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָּכהלכתן
ּבכתיבתֹו מכּון ואינֹו נער, ― הּנער ּכי ּפסּולין, ּומזּוזֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָּבתפּלין
וכּונת קדּׁשה לׁשם ולא ּבֹו, ּולהתרּגל להתלּמד הּכתב ליּפֹות ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻאּלא
הּדין את לּתן ועתיד מאד, מרּבה הּסֹופר ענׁש והרי ּבעֹולם, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻמצוה
ה' מלאכת עׂשה "ארּור נאמר: ועליו מאד, הרּבה ענׁשֹו ְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּולקּבל

לֹו: וטֹוב מּזה, סֹופר ּכל יּזהר לכן ְְִִִֵֵֵֶָָָָרמּיה",

„Ïׁשּלא הּפרׁשה, לכּתב ׁשּיתחיל קדם הּקּולמּוס לנּסֹות ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹטֹוב
ויפסיד. מּדי יֹותר ּדיֹו עליו ְְְְִִֵֵַַָָיהא

יתחיל ׁשּלא הּׁשם, את ּבֹו לכּתב הּקּולמּוס טֹוב אם יּזהר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹוכן
ּכמֹו יעׂשה אּלא הּדיֹו, ּברּבּוי יפסידּנּו ׁשּלא מּיד הּׁשם את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלכּתב

רעו. סימן ּדעה ּביֹורה ְְִִֵֵֶֶָָָׁשּיתּבאר

ּׁשּכתּוב מה ּכל ולקרֹות לעּין ׁשם, ּכל ׁשּיכּתב קדם יּזהר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹוכן
ּגניזה לידי הּׁשם יבֹוא ולא ּפסּול, ׁשם יהיה ׁשּלא ּפרׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּבאֹותּה

ידֹו. ַָעל

ּפעמים היטב ודקּדּוק ּבכּונה ּכּלּה יקראּנה הּפרׁשה ׁשּיׁשלים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻואחר
ּומּלבד ּובּׁשליׁשית. ּבּׁשנּיה וכן ׁשנּיה, ּפרׁשה ׁשּיכּתב קדם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹוׁשלׁש
ׁשּיּתנּנה קדם ראׁש ׁשל ּבתפּלין ּפרׁשה ּכל ויקרא ׁשּיחזר טֹוב ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹזה,

ּבאחרת. לֹו ּתתחּלף ׁשּמא ּביתֹו, ְְְִֵֵֶֶֶַַָּבתֹו

מּפני ׁשהׁשלימּה? אחר ּפרׁשה ּכל ּולהּגיּה לדקּדק יחזר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹולּמה
לבּדּה היא לא ּפרׁשה ּבאיזה אֹות חסרֹון איזה ימצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאם
מּׁשּום ידּה, על נפסל ּכן ּגם ּׁשּלאחריה מה ּכל אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָנפסלה,
לאחריהן. מחדׁש ׁשּיכּתב הּמקּדמת ּפרׁשה עם ּכסדרן ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשּיהיּו

הּׁשיטֹות ּבין ׁשּנחסרה האֹות לתלֹות יכֹול אינֹו זה מּטעם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכן
― "והיּו" נאמר: ׁשּבתפּלין לפי ּתֹורה ּבספר ׁשּתֹולין ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָּכדר

ּבמזּוזה: וכן ּכסדרן, להיֹות ׁשּצרי יהיּו, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָּבהויתן

‰Ïׁשּיגרר ידי על ּתּקנה לּה יׁש ― אחת אֹות יּתר אם ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאבל
היא אם אבל ּבתחּלתּה. אֹו הּתבה ּבסֹוף היא אם ְְֲִִִִִִֵַָָָָָאֹותּה,
ׁשּכׁשּיגררּנה מּׁשּום מֹועיל, ּתּקּון ׁשאין ּפעמים ― הּתבה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבאמצע
ׁשּיגררּנה ידי על מֹועיל ׁשּתּקּון ּופעמים ּתבֹות, ּכׁשּתי נראה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָיהיה
חלּוקה, הּתבה ּתהיה ולא מקֹומּה ׁשּתמּלא ׁשּלפניה האֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹוימׁש
וימׁש יגררּנה ― הב' אחר וי"ו מלא ׁשּכתב "לאבֹותי" ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכגֹון
אֹו ּבכ"ף ּתלּוי הּתּקּון אם וכן מקֹומּה. ׁשּתמּלא ׁשּלפניה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהב'
היתרה אֹות מקֹום למּלא מעט להמׁשיכן ׁשאפׁשר רי"ׁש אֹו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָדלי"ת

ְְִֶָׁשּנגררה.

ׁשאי היתרה, אֹות אחר הן להמׁשיכן ׁשאפׁשר האֹותּיֹות אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאבל
ׂשאר ּכגֹון ּתחּלה, מהם ׁשּיגרר עד לאחֹוריהם להמׁשיכן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאפׁשר
הרי"ׁש למׁש אפׁשר ׁשאי האל"ף, אחר וי"ו מלא ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּכתב
צּורתּה, ׁשּבּטל ונמצא ּתחּלה, רגלּה ׁשּיגרר עד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלאחריה
ּתּקנה, ואין ּכסדרן. ׁשּלא ּכֹותב נמצא ― אחרּֿכ ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּוכׁשּמתּקנּה
האֹות קצת ׁשּיעּבה ידי על מקֹומֹו למּלאות יכֹול ּכן אם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאּלא

האֹות. ׁשּנּוי מּׁשּום ּבזה ׁשאין וׁשּלאחריה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּלפניה
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·Ïּבכּונה אז ּכֹותב ׁשאינֹו מּפני יכּתב, לא ― להתנמנם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּכׁשּבא
ּבתחּלת אּלא צרי אינֹו ּבפיו ׁשּלֹומר (ׁשאף ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָלׁשמּה
הּכתיבה ּבכל להיֹות צרי ּבמחׁשבּתֹו מקֹום מּכל ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָהּכתיבה,
צרי ׁשּבגט ּכמֹו ּבעלמא, ּכמתעּסק ולא ּתפּלין לׁשם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּכֹותב
ּכמֹו ולׁשמּה לׁשמֹו ׁשּכֹותבֹו הּגט ּתרף ּבכל ּבמחׁשבּתֹו ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹלהיֹות

למעלה): ְְְִֵֶַָָׁשּנתּבאר

‚Ïאֹות יּתיר אֹו חסר ׁשאם ויתרֹות, ּבחסרֹות מאד לדקּדק ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹצרי
― אֹותן הּמניחים ונמצא הּתפּלין, ּפסּולין ― ְְְְְִִִִִִַַַַָָאחת
מצות ּבלא יֹום ּבכל ׁשרּויין וגם לבּטלה, ּברכה יֹום ּבכל ְְְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹמברכין

מרּבה. הּסֹופר ענׁש ונמצא ְְְְִִִֵֶֶַָֹֻּתפּלין.

הּמתעּסק ה' לדבר וחרד ׁשמים ירא מאד להיֹות צרי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹלכן
ּבסֹופרים ולמחֹות להזהיר צרי וגם ותּקּונם. הּתפּלין ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִַַַַָָּבכתיבת
ׁשּנכּתבּו רֹואה ואם מזּוזֹות, אֹו ּתפּלין לכּתב לנעריהם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַֹהּמּניחים
ּומכׁשילן הרּבים את מחטיא והּוא מֹוכרן, אזי ― ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָּכהלכתן
ּבכתיבתֹו מכּון ואינֹו נער, ― הּנער ּכי ּפסּולין, ּומזּוזֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָּבתפּלין
וכּונת קדּׁשה לׁשם ולא ּבֹו, ּולהתרּגל להתלּמד הּכתב ליּפֹות ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻאּלא
הּדין את לּתן ועתיד מאד, מרּבה הּסֹופר ענׁש והרי ּבעֹולם, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻמצוה
ה' מלאכת עׂשה "ארּור נאמר: ועליו מאד, הרּבה ענׁשֹו ְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּולקּבל

לֹו: וטֹוב מּזה, סֹופר ּכל יּזהר לכן ְְִִִֵֵֵֶָָָָרמּיה",

„Ïׁשּלא הּפרׁשה, לכּתב ׁשּיתחיל קדם הּקּולמּוס לנּסֹות ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹטֹוב
ויפסיד. מּדי יֹותר ּדיֹו עליו ְְְְִִֵֵַַָָיהא

יתחיל ׁשּלא הּׁשם, את ּבֹו לכּתב הּקּולמּוס טֹוב אם יּזהר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹוכן
ּכמֹו יעׂשה אּלא הּדיֹו, ּברּבּוי יפסידּנּו ׁשּלא מּיד הּׁשם את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלכּתב

רעו. סימן ּדעה ּביֹורה ְְִִֵֵֶֶָָָׁשּיתּבאר

ּׁשּכתּוב מה ּכל ולקרֹות לעּין ׁשם, ּכל ׁשּיכּתב קדם יּזהר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹוכן
ּגניזה לידי הּׁשם יבֹוא ולא ּפסּול, ׁשם יהיה ׁשּלא ּפרׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּבאֹותּה

ידֹו. ַָעל

ּפעמים היטב ודקּדּוק ּבכּונה ּכּלּה יקראּנה הּפרׁשה ׁשּיׁשלים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻואחר
ּומּלבד ּובּׁשליׁשית. ּבּׁשנּיה וכן ׁשנּיה, ּפרׁשה ׁשּיכּתב קדם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹוׁשלׁש
ׁשּיּתנּנה קדם ראׁש ׁשל ּבתפּלין ּפרׁשה ּכל ויקרא ׁשּיחזר טֹוב ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹזה,

ּבאחרת. לֹו ּתתחּלף ׁשּמא ּביתֹו, ְְְִֵֵֶֶֶַַָּבתֹו

מּפני ׁשהׁשלימּה? אחר ּפרׁשה ּכל ּולהּגיּה לדקּדק יחזר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹולּמה
לבּדּה היא לא ּפרׁשה ּבאיזה אֹות חסרֹון איזה ימצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאם
מּׁשּום ידּה, על נפסל ּכן ּגם ּׁשּלאחריה מה ּכל אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָנפסלה,
לאחריהן. מחדׁש ׁשּיכּתב הּמקּדמת ּפרׁשה עם ּכסדרן ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשּיהיּו

הּׁשיטֹות ּבין ׁשּנחסרה האֹות לתלֹות יכֹול אינֹו זה מּטעם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכן
― "והיּו" נאמר: ׁשּבתפּלין לפי ּתֹורה ּבספר ׁשּתֹולין ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָּכדר

ּבמזּוזה: וכן ּכסדרן, להיֹות ׁשּצרי יהיּו, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָּבהויתן

‰Ïׁשּיגרר ידי על ּתּקנה לּה יׁש ― אחת אֹות יּתר אם ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאבל
היא אם אבל ּבתחּלתּה. אֹו הּתבה ּבסֹוף היא אם ְְֲִִִִִִֵַָָָָָאֹותּה,
ׁשּכׁשּיגררּנה מּׁשּום מֹועיל, ּתּקּון ׁשאין ּפעמים ― הּתבה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבאמצע
ׁשּיגררּנה ידי על מֹועיל ׁשּתּקּון ּופעמים ּתבֹות, ּכׁשּתי נראה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָיהיה
חלּוקה, הּתבה ּתהיה ולא מקֹומּה ׁשּתמּלא ׁשּלפניה האֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹוימׁש
וימׁש יגררּנה ― הב' אחר וי"ו מלא ׁשּכתב "לאבֹותי" ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכגֹון
אֹו ּבכ"ף ּתלּוי הּתּקּון אם וכן מקֹומּה. ׁשּתמּלא ׁשּלפניה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהב'
היתרה אֹות מקֹום למּלא מעט להמׁשיכן ׁשאפׁשר רי"ׁש אֹו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָדלי"ת

ְְִֶָׁשּנגררה.

ׁשאי היתרה, אֹות אחר הן להמׁשיכן ׁשאפׁשר האֹותּיֹות אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאבל
ׂשאר ּכגֹון ּתחּלה, מהם ׁשּיגרר עד לאחֹוריהם להמׁשיכן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאפׁשר
הרי"ׁש למׁש אפׁשר ׁשאי האל"ף, אחר וי"ו מלא ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּכתב
צּורתּה, ׁשּבּטל ונמצא ּתחּלה, רגלּה ׁשּיגרר עד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלאחריה
ּתּקנה, ואין ּכסדרן. ׁשּלא ּכֹותב נמצא ― אחרּֿכ ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּוכׁשּמתּקנּה
האֹות קצת ׁשּיעּבה ידי על מקֹומֹו למּלאות יכֹול ּכן אם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאּלא

האֹות. ׁשּנּוי מּׁשּום ּבזה ׁשאין וׁשּלאחריה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּלפניה
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האֹות לפני הן להמׁשיכן ׁשאפׁשר ּכׁשהאֹותּיֹות ּכן ּׁשאין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמה
ּכלּום: מהם ׁשּיּגרע מּבלי הרּבה להמׁשיכן אפׁשר אזי ― ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהיתרה

ÂÏּוכתבּה חסר, להיֹות ׁשּמׁשּפטּה ּב"מּצת", להסּתּפק יׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹאמנם
ׁשּיגרר אחר למּטה הּצד"י אריכּות מֹועיל אם ― ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹמלא
נחׁשבת למעלה האֹות מארי ׁשאינֹו עֹוד ּכל ׁשּמא ּכי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּוי"ו,
מֹועיל אם ― חסר להיֹות ׁשּמׁשּפטּה ּב"נתן" וכן ּתבֹות. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹּכׁשּתי
ׁשּנראית ּכל מקֹום ּומּכל הּוי"ו. ּגרירת אחר למּטה הּנּו"ן ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָאריכּות

ּפסּולה. ― ּתבֹות ְְִֵֵָּכׁשּתי

והּצד"י הּנּו"ן ׁשל הּתחּתֹון רגל ממׁשי הּכתיבה ּבתחּלת אם ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָאבל
ּכׁשר, ― הוציאנו בבני ּכזה: ּבתֹוכּה הּסמּוכה האֹות ְְְֵֵֶַָָָָָוכֹותב
ּכדי מּדאי יֹותר המׁשי ואם מּדאי. יֹותר ימׁש ׁשּלא ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַֹֹּובלבד
ויׁש (י) לאו. אם ּכׁשר אם להסּתּפק יׁש ― הּׁשיטה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹלמּלאות
ּבכל ׁשעֹוׂשין ּכמֹו טּפׁש, ולא חכם לא ׁשאינֹו לתינֹוק ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹלהראֹות

לו: סימן ׁשּיתּבאר ּכמֹו ספק, ּבּה ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶֶָָָָאֹות

ÊÏואף חלק. מקֹומּה ויהיה ―יגררּנה יתרה אחת ּתבה ּכתב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאם
ּבמקֹום ׁשאין ּכל ּפֹוסל, זה ―אין חלק ׁשם להיֹות צרי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשאין

אֹותּיֹות. ּתׁשע ּכדי ׁשהּוא לפרׁשה, ּפרׁשה ׁשּבין הרוח ּכׁשעּור ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהחלק

יכֹול אינֹו ― קּו"ף אֹו ה"א אֹות הּוא ׁשּלפניה הּתבה סּיּום ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָואם
צרי והקּו"ף הה"א ׁשרגל מּפני החלק, מקֹום למּלאות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלהמׁשיכן
ּכֹותב נמצא ― ּבּסֹוף ויכּתבּנּו הרגל יגרר ואם ּבסֹופן, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹלהיֹות

ּכסדרן. ְְִֶָֹׁשּלא

א היתרה,אבל ּתבה ּכׁשּיגרר אֹותּיֹות ּתׁשע ּכׁשעּור חלק יהיה ם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּפרׁשה ׁשם ׁשאין ּבמקֹום לפרׁשה ּפרׁשה ׁשּבין רוח ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָונמצא
ּתהא ׁשּלא ּפי על אף הה"א למׁש להקל יׁש ― הּתפּלין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹויּפסלּו

ּבּתלמּוד: זה הזּכר ׁשּלא מאחר ּבסֹופה, ְְְְֵֶֶַַַַַַָָֹֻרגלּה

ÁÏוכן ּוגררֹו, ׁשּנתיּבׁש אֹו לח, ּבעֹודֹו ּומחקֹו וטעה ּכֹותב ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָהיה
לאחר ּגררֹו אֹו לח, ּבעֹודֹו ּומחקֹו הּקלף על ּדיֹו נפל ְְְְְְִַַַַַַָָָָאם
הּגרר מקֹום על אֹו הּמחק, מקֹום על לכּתב מּתר ― ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹֻׁשּנתיּבׁש

ּתֹורה. ּבספר ׁשּמּתר ּכמֹו האזּכרה, ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֻאפּלּו

ייּבׁשּנּו אּלא לח, ּבעֹודֹו ימחק ׁשּלא לכּתחּלה טֹוב מקֹום, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹּומּכל
רׁשם: ׁשּום לֹו יּׁשאר ולא ּבקל, יגרר אז ּכי ּבאׁש, ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹיפה

לב-לח סעיפים התפילין כתיבת דין לב סימן א' חלק

•

dxez ihewl

úåéäì éë .'åâå êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå åäæå
øáë ïéîìò ìë àìîî úðéçáá äùâøäå äòéãéä

.'åë úàøä øáë ,'åâå úòãì úàøä äúà øîàð
וידעת בכתוב החידוש גם יתורץ הנ"ל כל ע"פ

גו'" לדעת הראת "אתה לפנ"ז הנאמר לגבי גו' היום

גו' לדעת הראת דאתה - המאמר) בריש שהקשה (וכמו
(מה ומנהיגו העולם בורא הוא שהקב"ה הידיעה היא

ניתן זה שדבר עלמין"), כל "ממלא יתברך שהוא

" נאמר זה ועל ממש, רואה כאילו לדעת".הראתלדעת

åðééäã ,ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá úòãéå úåéäì ìáà
íéîùä åîë ,ááåñ úðéçá íéîù ìòîî íéîùá
íéîùä êåúá àéäù õøàä åîëå ,íéøåãë íäù
úðéçá àåä 'ä øáã äðä êë ,äì ïéôé÷î íéîùäå
ìë ááåñ úðéçáá úô÷åî àéä ïéîìò ìë àìîî

.åðîî õåç øáã ïéàù ,ïéîìò
הדעת ענין על לצוות בא גו' וידעת בכתוב משא"כ

כאן רק ולכן עלמין. כל הסובב באור וההתבוננות
דשמים מתחת", הארץ ועל ממעל "בשמים מדגיש

(שנמשל עלמין כל הסובב אור על מורה כדורים שהם

מתחת שהארץ דכמו היא, הכתוב וכוונת לעיגול),
עלמין כל ממלא בחינת כך ממעל, משמים מוקפת

עלמין. כל הסובב באור מוקפת "ארץ") (הנקראת

פירוש:

חוץ דבר שום אין ובעצמו בכבודו הקב"ה מצד
עלמין כל הממלא אור של הכח גם וא"כ ח"ו, ממנו

העולמות) תוך המתפשט יתברך ממנו וההארה (הזיו
ח"ו. ממנו חוץ אינו

àöé àì ïééãòù ùôðä çëá åãåòá øåáãä ìùîëå
.'åë ãøôðå

בעודו האדם לדבור - דומה הדבר למה ,בכחמשל

דלאחרי הזולת. אל בפועל לדבר מתחיל שאדם בטרם
שנשמע עד האדם מן ונפרד נבדל הדיבור הרי הדיבור

הדיבור הרי בפועל, שמדבר קודם משא"כ להזולת,
ואין פירוד, שום בלי "המדבר" ממציאות חלק עדיין

מה האדם, בשלימות פרט אלא לדברשביכלתוזאת
שום אין עדיין אבל הזולת, אל מחשבותיו את ולגלות

השומע. אל לחוץ ויציאה פירוד

ויש דכולא, שלימותא הוא דהקב"ה בנמשל, וכך

והארה זיו רק ולגלות הגדול אורו את לצמצם הכח בו
הקב"ה של ממבטו אבל הנבראים, כל נמצאו שממנו

בפועל, פירוד שום להיות אפשר אי ובעצמו בכבודו

שייך ולא מקום בכל ונמצא סוף אין יתברך הוא כי
אור שגם ונמצא, ממנו. חוץ מציאות שום להיות

כל הסובב באור וכלול "מוקף" עלמין כל הממלא
על כך עוד, אין ממעל בשמים כמו כן "ועל עלמין,

עוד". אין מתחת הארץ

"c"ag i`iyp" zxezn

àìå íúåùòì íåéä åîë ,íåéä à÷åã àåä åæ äòéãéå
.á"äåòá øçîì

דייקא,והנה, "היום" אומר ד"וידעת" זה ציווי גבי
למחר ולא לעשותם, - "היום רז"ל כמאמר והוא
העבודה על מורה "היום" כלומר, הבא", בעולם
קבלת של ותקופה הזמן את לשלול ובא הזה, בעולם

עדן. בגן שכר

,ïéîìò ìë àìîî úðéçá àåä àáä íìåòäù
øçà äâéøãî ìåìòì äìéòî úåâéøãîä úåìùìúùä
,'åë ìâøå ãéå ùàø åá ùéù óåöøô ìùîëå ,äâéøãî
,'åë ïåúçú ò"âå ïåéìò ò"â úåáø úåâéøãî ùé êë
ïéùåáì åùòð úåáùçîå íéøåáéãå íéùòîä ïëìå
åìàëå íúåà èåùôì ìåëé ïéàå á"äåòì íéàåö
äæá àöåéëå òì÷ä óë é"ò àì íà ÷ùá øåù÷

.'åëå øù÷ä òé÷ôäìå øéúäì
הוא: והענין

רק מאיר - עדן בגן היינו - הבא שבעולם ידוע
בגן מדריגות ריבוי יש ולכן עלמין, כל ממלא בחינת
וגן התחתון עדן גן מדריגות, שתי הן (שבכללות עדן
המדריגה מן "משתלשלת" מדריגה שכל העליון), עדן
בו שיש כנ"ל, באדם כמו לעלול", "מעילה הקודמת,
שלאחרי הטעם וזהו הרגל. עד מראש מדריגות ריבוי
להשתנות, לו אפשר אי כבר העולם מן האדם יציאת
לו אפשר ואי מקומו על דבר כל בא "כבר בעוה"ב כי
לו יש כאו"א שכבר האדם אברי בציור כמו להשתנות,
הזה". בעולם רק התשובה אין ולכך עצמו, בפני מקום

בלתי ומעשים דיבורים המחשבות אותם ולפיכך
האדם, לנפש צואים" "לבושים שנעשו בעוה"ז טובים
עצמו את ו"לפשוט" מהם להפטר לאדם אפשר אי
הקלע כף עונש ע"י ורק הבא, בעולם עצמו בכח מהם

מהם. מתטהר

,êéøöé éðùá êááì ìà úåáùäå ,íåéä ë"àùî
ìåëé íåéäù ,'åë àëôäúàå àééôëúà úðéçáá
ááåñ úðéçáî äëùîä éãé ìò òøä ãéøôäìå øøáì
éëðà øùà äìàä íéøáãä åéäå éãé ìò ,ïéîìò ìë
íä úåöîäå äøåúäù ,à÷åã íåéä êåöî éëðàù éî

.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáî
ניתנו שבו המעשה, עולם הזה, בעולם משא"כ
הסובב אור נמשך ידם שעל ומצוותי', התורה לאדם
להפוך שיכול עד עצמו, את לשנות ניתן עלמין, כל
הרע); "בירור" נקראת זו (עבודה לטוב הרע יצרו את

היום דרק לבבך", אל והשבות היום "וידעת וזהו
על שיפעול באופן באלקות לדעת להגיע לאדם ניתן
רז"ל כמאמר הרע, יצרו על גם לפעול היינו "לבבך",
העבודות שתי ידי על - יצרך" בשני לבבך, "בכל
הטוב) יצרו רצון לעשות היצר (כפיית ד"אתכפיא"
עצמו שהוא לגמרי הרע היצר את (להפוך ו"אתהפכא"

אלקות). אחרי יימשך

(שענינה שמע בקריאת שאומרים מה גם יובן ובזה
"והיו - והרגשה) דעת בבחינת בנפש האמונה לקבוע

אשר האלה "דבריםהיוםמצוךאנכיהדברים :"

מתגלה ידן שעל ומצוותי', התורה על קאי האלה"
הקב"ה שזהו שאנכי"- מי "אנכי "אנכי"- בחינת באדם
רק - לזה להגיע לאדם ניתן ואימתי ובעצמו. בכבודו

לעשותם".היום" "היום ,"

àåä 'éåä ,íéäìàä àåä 'éåä éë íåéä úòãéå äæ é"òå
.íåöîöå øúñä úðéçá íéäìàä éåìéâ úðéçá

קודם - הזה שבזמן לעיל, נתבאר כבר אמנם
הסובב אור גילוי שיהי' אפשר אי - דלעתיד הגילוי
תמיד, שינויים יש ולכן ממש, והרגשה דעת בבחינת

וירידות. עליות

האלקים", הוא ה' כי גו' היום "וידעת מ"ש וזהו
דלפעמים שוות, העתים כל אין הזה, בזמן ד"היום",
בהתגברות, הוא אלקות) גילוי על (המורה הוי' שם
וההסתר. הצמצום מידת אלקים, שם שולט ולפעמים

àìîî úðéçáá íåöîöå øúñä úðéçá ùéù åîë éë
íéðîæ éôì úåãéøéå úåéìò úðéçá ,ïéîìò ìë
ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá ùé êë ,ì"ðë íéôìçúî
øúñä åðééä íéäìà úðéçáå éåìéâ äæ 'éåä úðéçá

.äæ úîåòì äæ úåøáâúäá ,íåöîöå
מאיר הסובב אור אין הזה שבזמן מאחר כי
ושינויים הסתר שיש כשם לפיכך, ממש, בהתגלות
דגילוי המצבים שני ישנם כך הממלא, אור בגילוי

הסובב. באור אלקים) ושם הוי' (שם והסתר

,êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå úåéäì êéøöå
çåø úàå íééå÷éù ,àëôäúàå àéôëúà úðéçáá
äàìîå äéäú æ"éòå ,õøàä ïî øéáòà äàîåèä

.'åâå äòã õøàä
לבבך", אל והשבות היום "וידעת נצטוינו זה ועל
ולהשתדל הסובב באור להתבונן עבודתנו ידי שעל
התורה קיום (ע"י לטוב הרע היצר והפיכת בכפיית
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àìå íúåùòì íåéä åîë ,íåéä à÷åã àåä åæ äòéãéå
.á"äåòá øçîì

דייקא,והנה, "היום" אומר ד"וידעת" זה ציווי גבי
למחר ולא לעשותם, - "היום רז"ל כמאמר והוא
העבודה על מורה "היום" כלומר, הבא", בעולם
קבלת של ותקופה הזמן את לשלול ובא הזה, בעולם

עדן. בגן שכר

,ïéîìò ìë àìîî úðéçá àåä àáä íìåòäù
øçà äâéøãî ìåìòì äìéòî úåâéøãîä úåìùìúùä
,'åë ìâøå ãéå ùàø åá ùéù óåöøô ìùîëå ,äâéøãî
,'åë ïåúçú ò"âå ïåéìò ò"â úåáø úåâéøãî ùé êë
ïéùåáì åùòð úåáùçîå íéøåáéãå íéùòîä ïëìå
åìàëå íúåà èåùôì ìåëé ïéàå á"äåòì íéàåö
äæá àöåéëå òì÷ä óë é"ò àì íà ÷ùá øåù÷

.'åëå øù÷ä òé÷ôäìå øéúäì
הוא: והענין

רק מאיר - עדן בגן היינו - הבא שבעולם ידוע
בגן מדריגות ריבוי יש ולכן עלמין, כל ממלא בחינת
וגן התחתון עדן גן מדריגות, שתי הן (שבכללות עדן
המדריגה מן "משתלשלת" מדריגה שכל העליון), עדן
בו שיש כנ"ל, באדם כמו לעלול", "מעילה הקודמת,
שלאחרי הטעם וזהו הרגל. עד מראש מדריגות ריבוי
להשתנות, לו אפשר אי כבר העולם מן האדם יציאת
לו אפשר ואי מקומו על דבר כל בא "כבר בעוה"ב כי
לו יש כאו"א שכבר האדם אברי בציור כמו להשתנות,
הזה". בעולם רק התשובה אין ולכך עצמו, בפני מקום

בלתי ומעשים דיבורים המחשבות אותם ולפיכך
האדם, לנפש צואים" "לבושים שנעשו בעוה"ז טובים
עצמו את ו"לפשוט" מהם להפטר לאדם אפשר אי
הקלע כף עונש ע"י ורק הבא, בעולם עצמו בכח מהם

מהם. מתטהר

,êéøöé éðùá êááì ìà úåáùäå ,íåéä ë"àùî
ìåëé íåéäù ,'åë àëôäúàå àééôëúà úðéçáá
ááåñ úðéçáî äëùîä éãé ìò òøä ãéøôäìå øøáì
éëðà øùà äìàä íéøáãä åéäå éãé ìò ,ïéîìò ìë
íä úåöîäå äøåúäù ,à÷åã íåéä êåöî éëðàù éî

.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáî
ניתנו שבו המעשה, עולם הזה, בעולם משא"כ
הסובב אור נמשך ידם שעל ומצוותי', התורה לאדם
להפוך שיכול עד עצמו, את לשנות ניתן עלמין, כל
הרע); "בירור" נקראת זו (עבודה לטוב הרע יצרו את

היום דרק לבבך", אל והשבות היום "וידעת וזהו
על שיפעול באופן באלקות לדעת להגיע לאדם ניתן
רז"ל כמאמר הרע, יצרו על גם לפעול היינו "לבבך",
העבודות שתי ידי על - יצרך" בשני לבבך, "בכל
הטוב) יצרו רצון לעשות היצר (כפיית ד"אתכפיא"
עצמו שהוא לגמרי הרע היצר את (להפוך ו"אתהפכא"

אלקות). אחרי יימשך

(שענינה שמע בקריאת שאומרים מה גם יובן ובזה
"והיו - והרגשה) דעת בבחינת בנפש האמונה לקבוע

אשר האלה "דבריםהיוםמצוךאנכיהדברים :"

מתגלה ידן שעל ומצוותי', התורה על קאי האלה"
הקב"ה שזהו שאנכי"- מי "אנכי "אנכי"- בחינת באדם
רק - לזה להגיע לאדם ניתן ואימתי ובעצמו. בכבודו

לעשותם".היום" "היום ,"

àåä 'éåä ,íéäìàä àåä 'éåä éë íåéä úòãéå äæ é"òå
.íåöîöå øúñä úðéçá íéäìàä éåìéâ úðéçá

קודם - הזה שבזמן לעיל, נתבאר כבר אמנם
הסובב אור גילוי שיהי' אפשר אי - דלעתיד הגילוי
תמיד, שינויים יש ולכן ממש, והרגשה דעת בבחינת

וירידות. עליות

האלקים", הוא ה' כי גו' היום "וידעת מ"ש וזהו
דלפעמים שוות, העתים כל אין הזה, בזמן ד"היום",
בהתגברות, הוא אלקות) גילוי על (המורה הוי' שם
וההסתר. הצמצום מידת אלקים, שם שולט ולפעמים

àìîî úðéçáá íåöîöå øúñä úðéçá ùéù åîë éë
íéðîæ éôì úåãéøéå úåéìò úðéçá ,ïéîìò ìë
ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá ùé êë ,ì"ðë íéôìçúî
øúñä åðééä íéäìà úðéçáå éåìéâ äæ 'éåä úðéçá

.äæ úîåòì äæ úåøáâúäá ,íåöîöå
מאיר הסובב אור אין הזה שבזמן מאחר כי
ושינויים הסתר שיש כשם לפיכך, ממש, בהתגלות
דגילוי המצבים שני ישנם כך הממלא, אור בגילוי

הסובב. באור אלקים) ושם הוי' (שם והסתר

,êááì ìà úåáùäå íåéä úòãéå úåéäì êéøöå
çåø úàå íééå÷éù ,àëôäúàå àéôëúà úðéçáá
äàìîå äéäú æ"éòå ,õøàä ïî øéáòà äàîåèä

.'åâå äòã õøàä
לבבך", אל והשבות היום "וידעת נצטוינו זה ועל
ולהשתדל הסובב באור להתבונן עבודתנו ידי שעל
התורה קיום (ע"י לטוב הרע היצר והפיכת בכפיית
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מן אעביר הטומאה רוח "ואת היעוד יקויים והמצוות),
שעי"ז ממשהארץ" בגילוי להיות הסובב אור יוכל

הוי'" את דעה הארץ "מלאה - ובמילא הזה, בעולם
דוקא.

åéäé úåðåãæù åðééäã ,äðåò úà äöøú õøàäå
:úåéëæë

שלא עונה'", את תרצה "והארץ מ"ש יקויים אז

אלא הארץ, מן הטומאה רוח את ה' שיעביר רק

הסתר שום יהי' שלא ומאחר לזכיות. יתהפכו שהעונות

תמיד אלא כלל, ועליות ירידות יהיו לא "א"כ כלל,

בשר כל וראו ה' כבוד ונגלה וכמ"ש בגילוי הוי' יהי'

כו' תשתני דלא עלם מלכות מלכותי' וכמ"ש גו'",

נצחיות. בחינת ועד, לעולם ימלוך ה' וכמ"ש
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‰�‰Âהגיהנם עיקר כי דעמלק למדות רק מועיל אינו כ"ז
שהנפש מחמת לנפש עמוק צער שעושין מה הוא
וכוחותי' ולבושי' הנ"ל ביטול בחי' חיותה עיקר רואה
הוא דעמלק דראש דעת בחי' אבל כנ"ל, ע"ז מסתירים
תיכלא שדי ומזה חיותה להרגיש בעצמה הנפש תאוות
עד תשוקתה מקיפה מהגוף בהפרדה גם וא"כ בכולא.
בה נדבקה המות כי כלל אור רואה ואינו הולך שבחושך
כי חיותה לעולם רואה שאינה מחמת ההסתר לה קשה ואינו
תפשוט לא ומזה והפירוד המות הי' בעוה"ז שלה החיות כל
גיהנם יסורי לה יועיל ולא ח"ו רעה רוח ונעשה כנ"ל לעולם
נידח ממנו ידח לא ומ"מ כלים. אינם והם כלה וגיהנם כלל

לזה גם ויש איבודכתי' אלא בירור נק' לא אבל בירור
בריחוק הנפילה סיבת הוא גיהנם בירורי כי לגמרי, מהותה
העמוקה והמרירות הצעקה נעשה גופא שמזה ממקורה
לא כי כו' יברר לא הנ"ל דעמלק ראש לבחי' אבל כנ"ל,
להאביד ה' חסדי מצד אור עלי' שיאיר אלא כלל אור תראה
מעשה אין כי כמ"ש ואבדון שאול נק' וזה עצמותה. כל
שאינו מאחר שמה הולך אתה אשר בשאול ודעת וחשבון
עצמותה מהרגשת כ"א וחשבון בדעת האור הסתר על בא
חשבון אין וממילא דעת, בחי' על כלל בא אינו לכן ומהותה
הנפש את ולהשיב לרומם מועילים המצות ומעשה ודעת
ואין למטה קשורה הנפש ועצמות שמהות מאחר למקורה
אנו זה ומחמת הנפש, עצם הרגשת רק הנפש וזיו לבוש זה
קשורה עדיין למטה הוי' רצון וגילוי ביוה"כ שגם רואים
וחסד רחמים מצד אלא וכנ"ל. הזמן הבלי עבותות בחבלי
שאול מוריד ה' וכמ"ש מישראל הנפש ועצמות מהות על ה'
על שממשיכים והוא נפשי שאול מן העלית ה' ואתה ויעל
מעצמות שהרגישה ורגע שעה כל על מות, יסורי בחי' הנפש
היסורים והוא ממש, חיותה ואיבוד העדר מרגשת חיותה
כי ממש, קצהו עד העולם מראש נפשו שזורקים הקלע דכף
החיות כללות ואיבוד העדר הוא וקצהו חיות הוא עולם
על שתשכח ממש הנפש ועצם למהות שנוגע עד ממש

קשים יסורים הם בעוה"ז לכן תתעלה. ואז ממש חיותה
עצמו אל גע כמו ממש נפשו חיות למהות שנוגעים ומרים
המות שיבחר עד החיות ביאוש שהוא איוב, דיסורי ובשרו
שקשה השבי' כמו הוא העולם בעסקי וכן ממש, החיים מן
עד ה' חסדי מצד בא שזה ממש, בחייו שימאס עד ממות
הוא שאול בחי' העבודה ע"ד וכן חדשה. כברי' שנעשה
שאינו איך בזכרו ממש בחייו שימאס עד העמוקה המרירות
גם אלקות בעניני וחשבון ומעשה דעת בחי' שום לו מועיל
שכל יראה ומזה מזה, כלל ניזוז אינו מ"מ מאד שמשיג
גם להתברר לו וא"א המקיפו ברע נתקשרה נפשו מהות
יבקש ואזי מזה ויצטער בחייו שימאס עד גיהנם ביסורי
בכל וימאס ממש נתנה אשר האלקי' אל ורוחו נפשו שתשוב
הרע מהות איבוד בחי' נעשה גופא ומזה וגשמי רוחני חיי
עד הפרה שריפת וזהו וד"ל. כו' העצמי נפשו במהות הנדבק

אפר). ונעשית נשרפת נשמתו (וכמאמר אפר שנעשה
'‡ ÁÒÂ�

Î"ÂÓÎÂהעוה"ב חיי וכל איש ממעשה נעשה ג"ע בחי'
כי האדם מעצמיות מעשיות המצות משכר הוא
אינו והעונש השכר כי פי' והטוב הרעות תצא לא מאתו
עושה כשהעבד בו"ד במלך כמו ונקמה התפעלות בדרך
מאד יתפעל רצונו נגד וכשיעשה טוב אתו יגמול רצונו
כי כ"ז שייך אינו ובאלקות כו', נקמה בדרך אותו ומייסר
אדם מין ערכו הוא העבד כי התפעלות שייך בו"ד במלך
יתפעל לא ערכו שאינו מצד שהזבוב רואים אנו כי כמוהו
בהיכלי והיא תתפש בידים שממית כמ"ש ממנו המלך
המלך כמו מאין יש בריאה הוא הזבוב שגם אף מלך,
ריבוא ערכו אינו שהאדם באלקות וקו"ח ומכ"ש וד"ל.
מה צדקת אם וכמ"ש למלך הזבוב ערך מאין יותר רבבות
כמ"ש האדם פעולת הוא והעונש השכר רק כו', תתן
בעצמו הטוב וכן הגיהנם בעצמו הוא שהרע רעתך תייסרך
המצוה הוא הג"ע היינו מצוה מצוה שכר כמ"ש הג"ע הוא
הוא שבמצוה אלקות הגילוי מרגשת שהנפש מה בעצמה

"c"ag i`iyp" zxezn

המעשה רוחני' והתפעלות וחשבון מעשה כי נפלא תענוג
סוף לאין מדריגו' יש זה תענוג ובבחי' בנפש, דבוקה
כי הענין וביאור סלה. יהללוך בכ"י וקדושים כמ"ש
כמו בחי' ב' יש בג"ע המצות ממעשה שכר בקבלת
שאינו מהרע גיהנם היינו הנ"ל, גיהנם בחי' ב' יש בהעונש
הנפש בלבושי הוא ההסתר רק הנפש עצם לעומק נוגע
בעומק הי' כשהרע הוא הקלע כף נק' הב' ובחי' וכחותי',
להנפש בירור אין לכן הנפש עצם קדושת שנסתר עד כ"כ
ב' יש לעו"ז כן הנפש. איבוד ע"י רק כנ"ל גיהנם ביסורי
השכינה, מזיו מתענגים שהצדיקים מה הוא הא' בג"ע בחי'
עומק ערך לפי הוא התענוג כי רבות מדריגות יש ובזה
העונג טבעיים בדו"ר אם כידוע המצוה עשיית בעת הנפש
כו' דבריאה בג"ע הוא שכליים ובדו"ר דיצי' בג"ע הוא
מצד השכינה בזיו רק הוא העליות וכל א"ס, עד עליות ויש
הי' שהעבודה כמו העבודה תענוג גילוי רק הוא שהג"ע
גם כי הנפש. זיו שנק' בלבד הנפש וכחות בלבושי רק
רק בנפשו נוגע אינו בתענוגים באהב' העובד גמור צדיק
חי' בחי' מקיפי' הנק' הנפש מעצם זיו רק שהוא בנר"ן
קבלת גם לכן כלל הגוף בכלי מלובשים שאינם יחידה
נק' בג"ע זה ועונג השכינה, מזיו ג"כ הוא בג"ע התענוג
בגוף העבודה שגם מצד יש אוהבי להנחיל כמ"ש יש בחי'
שמתפעל, מי יש אה' בחי' החיות הרגשת בבחי' הוא
הב' ובחי' הנפש. שבעצם ביטול מערך רחוק זו ועבודה
להם אין ונק' יש בבחי' העונג הרגשת היפוך הוא בג"ע
מחכ' עונג גילוי גם אשר האמיתי אין הרגשת בחי' מנוחה

כולםדאצי' כמ"ש גשמי' עשי' בשם זו בחי' לגבי נק'
שגם מצד ג"כ הוא זה ג"ע בבחי' והשגתו עשית, בחכ'
התפעלות בבחי' הי' שלא היינו אין בבחי' הי' עבודתו
וגם הגשמי' בחייו שמואס אדרבה מורגש בתענוג התשוקה
אל וליכלל להבטל הי' רצונו רק רוחני בחיות רצה לא
והארה גילוי בשום מסתפק ואין לוקחה, משם אשר המקום
לכן זולתו שאין בחייו המיאוס מצד שמרגיש מאחר אלקית
וחכמתו רצונו הוא שהתומ"צ מצד רק הוא התומ"צ עסק
גילוי תענוג שום מצד ולא חד כולא ורצונו והוא ית'
רק רוצה אינו והוא עצמותו לגבי יש בחי' נק' שזה אלקות
הוא החפיצה רק בארץ חפצתי לא ועמך בחי' וזהו עצמותו
מצד אשר הבע"ת רק להשיג יכול לא הבחי' וזה לבדו. לו
בחייו שימאס עד עצומה למרירות יבוא העצום הריחוק
האמיתי אין בחי' מאיר כזו שבעבודה מצד לכן ממש,
וזהו החיות מהעדר הוא האלקית נפשו חיות שמהות היינו
גם לכן האבוקה בפני כנר הביטול בחי' הנה"א עצם מהות

היינו בעצמו שעשה ג"ע בחי' ג"כ יקבל מגופו הפרדו אחר
ג"ע ובחי' מנוחה. להם אין בחי' האמיתי אין גילוי בחי'
בחי' שהוא הקלע כף הנק' הב' גיהנם עונש לעומת הוא זה
חדשה בריאה כמו שהוא עד אין בחי' לגמרי הנפש איבוד
ערך אין הא' מבחי' שג"ע איך יובן כ"ז ואחר וד"ל. כנ"ל
זיו רק הוא הא' שבבחי' ג"ע כי הב' שבבחי' לג"ע ודמיון
זיו בבחי' ג"כ הוא שהעבודה מצד יש ובחי' השכינה
אבל כנ"ל, יש בחי' ההתפעלות הרגש ובבחי' הנפש
לבחי' נוגע כזו עבודה בחייו המיאוס מצד שבא התומ"צ
(בל"א אין בבחי' רק התפעלות הרגש בלי וגם הנפש עצם
המרירות עומק עוצם מצד בתכלית) זיך באיי נישט
עצמות גילוי זה באופן ג"כ הוא הג"ע לכן מהוי' מריחוקו

וד"ל. האמיתי אין בחי' אלקות
'· ÁÒÂ�

ÔÎÂהוא העוה"ב חיי וכל איש ממעשה נעשה ג"ע בחי'
תצא לא מאתו כי האדם עצמות מבחי' מצוה משכר
המעשה רוחני' והתפעלות וחשבון מעשה כי והטוב הרע
כמו למטה ב"ה שאא"ס איך רואה ומזה בנפשו, דבוקה
לגמרי תיכלל שלא שבנפשו שוב בחי' והוא ממש, למעלה
עלי' בכל הוא וכמו"כ וד"ל. כידוע גשמים מדברים הם כי
אותה הנה סלה. יהללוך יום בכל וקדושי' כמ"ש ועלי'
עצמה היא למטה שעשה ומצות דתו' והעסק המחשבה

נפשו ותחי' ממש הנפש את עונגמקפת וזיו בעדן
מדריגות חילוקי ריבוי יש זה ומחמת עצמיי' ושעשועי'
זולתך אין אבל העולם, בזה עסקו לפ"ע העוה"ב בבחי'
ממש מבלעדו אין בעוה"ב שגם היינו כתי' העוה"ב לחיי
כי ועוה"ב ג"ע מבחי' מדריגות רבבות ומתנשא שמרומם
יש בחי' עליון הג"ע גם נק' ולזה השכינה. זיו אלא אינו
שנוגע אלקי החיות מהרגשת השכר קבלת והוא ממש
מנוחה להם אין בחי' שנק' ג"ע בחי' יש אבל כנ"ל, לנפשו
נק' החכמה גילוי גם כי ממש האמיתי אין הרגשת בחי'
בחי' וגם עשית. בחכ' כולם כמ"ש ית' קמי' גשמי' עשי'
מחמת והוא למטה עבודתו ע"י שכר קבלת נעשה הב' זו
הזו ותשוקה המחשבה ומאותיות כנ"ל, בחייו שמואס
רוחני חיות מיני בכל ולמאוס ולהיבטל ליכלל שבנפשו
משם, לוקחה אשר המקום אל הנפש להשיב רק וגשמי
שאינו אלו אותיות אותה מקיפות מגופה בהפרדה גם הנה
אין שבאמת מאחר אלקות והארת גילוי בשום מסתפק
עסקו גם ואזי בעצמותו, ליכלל שתשוקתו רק ממש זולתו
ממש בחייו שמואס אחר העולם בזה שעשה ומצות בתו'

ממש. האמיתי אין בחי' בזה מאיר
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המעשה רוחני' והתפעלות וחשבון מעשה כי נפלא תענוג
סוף לאין מדריגו' יש זה תענוג ובבחי' בנפש, דבוקה
כי הענין וביאור סלה. יהללוך בכ"י וקדושים כמ"ש
כמו בחי' ב' יש בג"ע המצות ממעשה שכר בקבלת
שאינו מהרע גיהנם היינו הנ"ל, גיהנם בחי' ב' יש בהעונש
הנפש בלבושי הוא ההסתר רק הנפש עצם לעומק נוגע
בעומק הי' כשהרע הוא הקלע כף נק' הב' ובחי' וכחותי',
להנפש בירור אין לכן הנפש עצם קדושת שנסתר עד כ"כ
ב' יש לעו"ז כן הנפש. איבוד ע"י רק כנ"ל גיהנם ביסורי
השכינה, מזיו מתענגים שהצדיקים מה הוא הא' בג"ע בחי'
עומק ערך לפי הוא התענוג כי רבות מדריגות יש ובזה
העונג טבעיים בדו"ר אם כידוע המצוה עשיית בעת הנפש
כו' דבריאה בג"ע הוא שכליים ובדו"ר דיצי' בג"ע הוא
מצד השכינה בזיו רק הוא העליות וכל א"ס, עד עליות ויש
הי' שהעבודה כמו העבודה תענוג גילוי רק הוא שהג"ע
גם כי הנפש. זיו שנק' בלבד הנפש וכחות בלבושי רק
רק בנפשו נוגע אינו בתענוגים באהב' העובד גמור צדיק
חי' בחי' מקיפי' הנק' הנפש מעצם זיו רק שהוא בנר"ן
קבלת גם לכן כלל הגוף בכלי מלובשים שאינם יחידה
נק' בג"ע זה ועונג השכינה, מזיו ג"כ הוא בג"ע התענוג
בגוף העבודה שגם מצד יש אוהבי להנחיל כמ"ש יש בחי'
שמתפעל, מי יש אה' בחי' החיות הרגשת בבחי' הוא
הב' ובחי' הנפש. שבעצם ביטול מערך רחוק זו ועבודה
להם אין ונק' יש בבחי' העונג הרגשת היפוך הוא בג"ע
מחכ' עונג גילוי גם אשר האמיתי אין הרגשת בחי' מנוחה

כולםדאצי' כמ"ש גשמי' עשי' בשם זו בחי' לגבי נק'
שגם מצד ג"כ הוא זה ג"ע בבחי' והשגתו עשית, בחכ'
התפעלות בבחי' הי' שלא היינו אין בבחי' הי' עבודתו
וגם הגשמי' בחייו שמואס אדרבה מורגש בתענוג התשוקה
אל וליכלל להבטל הי' רצונו רק רוחני בחיות רצה לא
והארה גילוי בשום מסתפק ואין לוקחה, משם אשר המקום
לכן זולתו שאין בחייו המיאוס מצד שמרגיש מאחר אלקית
וחכמתו רצונו הוא שהתומ"צ מצד רק הוא התומ"צ עסק
גילוי תענוג שום מצד ולא חד כולא ורצונו והוא ית'
רק רוצה אינו והוא עצמותו לגבי יש בחי' נק' שזה אלקות
הוא החפיצה רק בארץ חפצתי לא ועמך בחי' וזהו עצמותו
מצד אשר הבע"ת רק להשיג יכול לא הבחי' וזה לבדו. לו
בחייו שימאס עד עצומה למרירות יבוא העצום הריחוק
האמיתי אין בחי' מאיר כזו שבעבודה מצד לכן ממש,
וזהו החיות מהעדר הוא האלקית נפשו חיות שמהות היינו
גם לכן האבוקה בפני כנר הביטול בחי' הנה"א עצם מהות

היינו בעצמו שעשה ג"ע בחי' ג"כ יקבל מגופו הפרדו אחר
ג"ע ובחי' מנוחה. להם אין בחי' האמיתי אין גילוי בחי'
בחי' שהוא הקלע כף הנק' הב' גיהנם עונש לעומת הוא זה
חדשה בריאה כמו שהוא עד אין בחי' לגמרי הנפש איבוד
ערך אין הא' מבחי' שג"ע איך יובן כ"ז ואחר וד"ל. כנ"ל
זיו רק הוא הא' שבבחי' ג"ע כי הב' שבבחי' לג"ע ודמיון
זיו בבחי' ג"כ הוא שהעבודה מצד יש ובחי' השכינה
אבל כנ"ל, יש בחי' ההתפעלות הרגש ובבחי' הנפש
לבחי' נוגע כזו עבודה בחייו המיאוס מצד שבא התומ"צ
(בל"א אין בבחי' רק התפעלות הרגש בלי וגם הנפש עצם
המרירות עומק עוצם מצד בתכלית) זיך באיי נישט
עצמות גילוי זה באופן ג"כ הוא הג"ע לכן מהוי' מריחוקו

וד"ל. האמיתי אין בחי' אלקות
'· ÁÒÂ�

ÔÎÂהוא העוה"ב חיי וכל איש ממעשה נעשה ג"ע בחי'
תצא לא מאתו כי האדם עצמות מבחי' מצוה משכר
המעשה רוחני' והתפעלות וחשבון מעשה כי והטוב הרע
כמו למטה ב"ה שאא"ס איך רואה ומזה בנפשו, דבוקה
לגמרי תיכלל שלא שבנפשו שוב בחי' והוא ממש, למעלה
עלי' בכל הוא וכמו"כ וד"ל. כידוע גשמים מדברים הם כי
אותה הנה סלה. יהללוך יום בכל וקדושי' כמ"ש ועלי'
עצמה היא למטה שעשה ומצות דתו' והעסק המחשבה

נפשו ותחי' ממש הנפש את עונגמקפת וזיו בעדן
מדריגות חילוקי ריבוי יש זה ומחמת עצמיי' ושעשועי'
זולתך אין אבל העולם, בזה עסקו לפ"ע העוה"ב בבחי'
ממש מבלעדו אין בעוה"ב שגם היינו כתי' העוה"ב לחיי
כי ועוה"ב ג"ע מבחי' מדריגות רבבות ומתנשא שמרומם
יש בחי' עליון הג"ע גם נק' ולזה השכינה. זיו אלא אינו
שנוגע אלקי החיות מהרגשת השכר קבלת והוא ממש
מנוחה להם אין בחי' שנק' ג"ע בחי' יש אבל כנ"ל, לנפשו
נק' החכמה גילוי גם כי ממש האמיתי אין הרגשת בחי'
בחי' וגם עשית. בחכ' כולם כמ"ש ית' קמי' גשמי' עשי'
מחמת והוא למטה עבודתו ע"י שכר קבלת נעשה הב' זו
הזו ותשוקה המחשבה ומאותיות כנ"ל, בחייו שמואס
רוחני חיות מיני בכל ולמאוס ולהיבטל ליכלל שבנפשו
משם, לוקחה אשר המקום אל הנפש להשיב רק וגשמי
שאינו אלו אותיות אותה מקיפות מגופה בהפרדה גם הנה
אין שבאמת מאחר אלקות והארת גילוי בשום מסתפק
עסקו גם ואזי בעצמותו, ליכלל שתשוקתו רק ממש זולתו
ממש בחייו שמואס אחר העולם בזה שעשה ומצות בתו'

ממש. האמיתי אין בחי' בזה מאיר
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¯Â‡È·Â('ב כ"ט (מנחות מארז"ל עפ"י יובן הדברים
ביו"ד ד') כ"ו (ישעי' עולמים צור הוי' בי"ה
שא"ס זאת מודעת כי פי' העוה"ז, נברא בה' העוה"ב נברא
העולמות את שמחי' דהיינו כ"ע, וממלא כ"ע סובב ב"ה
ית' ממנו הארה שמתלבשת מה ע"י הוא הא' פנים, בב'
יוכל אשר מדריגתו כפי א' בכל ובפנימיותם בתוכיותם
דהיינו ממלא נק' זו והארה ממציאותו יתבטל ולא שאת
ממלא הנשמה מה נפשי) ברכי ע"פ תלים (מדרש כמארז"ל
שאור וכמו כולו העולם כל את ממלא הקב"ה אף הגוף את
שעיקר רבות מדריגות בה יש בגוף הנפש חיות וגילוי
ושארי בלב ואח"כ בראש הוא האמיתי וגילויה משכנה
גם שנמשכת עד ורגלים בידים ואח"כ הפנימיים איברים
רבות מעלות מחבירו למטה א' כל וצפרנים בשערות
בכללות הוא וכך הנפש, חיות גילוי וכמות באיכות
ואור עד"מ בכלל א' אדם פרצוף בדמות שהם העולמות
הקרוב וכל להחיותם בתוכיותם ומתלבש מאיר ית' ה'
ואח"כ יותר ובגילוי ההארה ריבוי מקבל ית' אורו אל קרוב
והעלמים בלבושים למדריגה ממדריגה ומתצמצם הולך
ובאורך שאת, יוכלון אשר המקבלים כלי מזג לפי רבים
מקנן דאבא כידוע דאבי"ע העולמות כל הם זו הארה משך
מדריגות וריבוי כו' ביצי' גופא ות"ת בבריאה ואימא באצי'
גבוה מעל גבוה זע"ז רוחניי' העולמות מעלת באופן הנ"ל
דממכ"ע זו הארה מפאת הכל הם ג"ע בענין כנ"ל
דרגין כל סוף כי קץ לאין מדריגות בריבוי שמתלבשת
מה וכל כנ"ל התחתון ג"ע בחי' הוא הרוחניי' בעולמות
הארת גילוי בו ויהי' השרש אל מתקרב מעלה שלמעלה
ביתר התענוג יהי' כ"כ, רבים ומסכים צמצומי' בלי' אלקות
עד"מ בהשגה האלקות מגילוי בא התענוג כי עז ויתר שאת
הוא שכך בהכרח התענוג יבא ההשכלה שבהשגת למטה
ממקור נמשכים וההשגה שהחכמה לפי למעלה גם
וגו' חיים מקור עמך כי כדכתיב דעתיקין עתיקא התענוגים
המדריגות ריבוי הם איפה א"כ תשאל ואם י'), ל"ו (תלים
שהכלל דע א', אדם בחי' כוללם בכלל שהכל מאחר כ"כ
בריבוי שאחריו לפרט כלל הוא הפרט וגם לפרט מתחלק
דרך אמרנו כ"ז הנה כי וכלל ופרט כלל זא"ז מדריגות
יש הנה בפרט אבל כא' העולמות כל כשמעריכים כללות
לכמה מתחלק הוא גם א' וכל מאד עולמות ריבוי בזה
נתלים בו אשר אדם בחי' הוא פרצוף בכל אשר פרצופים
הוא א' כל אשר שיעור לאין פרטיים עולמות אלפים כמה
כח ורב אדונינו גדול ע"פ וכמשנ"ת כנ"ל מחבירו גדול
שיעור הם פרסאות רבבות אלפים שרל"ו ה') קמ"ז (תלים

ב' ואמה אמה אלפים ח' פרסה וכל ועשי' דיצי' קומה
ואצ"ל ע"ש, כו' י"ב) מ' (ישעי' תכן בזרת ושמים זרתות
וכנודע. ואצי' בריאה בחי' שהם מהם שלמעלה בעולמות
בהם השופע ה' ואור א' אדם בחי' הם בכלל כולם אך
נברא ביו"ד רז"ל וז"ש לגוף, כנשמה ממכ"ע נק' להחיותם
היא חכמה כי והענין כנודע, י' נק' חכמה בחי' כי העוה"ב

כדכת ההשתלשלות קי"אראשית (תלים חכמה ראשית יב
וכמ"ש החכמה ע"י הוא באבי"ע אוא"ס והתלבשות י')
כ"ד), ק"ד (תלים עשית בחכ' כולם ע"פ (פ"ב) בלק"א
אבל העולמות השתלשלות בחי' הוא ולמטה מחכמה והנה
הדרגת כדרך שלא תמצא מאין עצמה החכמה
אין מדרגות רבבות מתנשא ב"ה א"ס אור כי ההשתלשלות
המאמר בפי' וכידוע עילאה, חכמה מבחי' למעלה קץ
ב"ה א"ס אור שעצמות כלל איהו מדות אינון מכל דלאו
חכמה י"ס בחי' מגדר ואינו הפשיטות בתכלית פשוט
בחי' התהוות להיות ולזאת במ"א, וכמ"ש כלל ובינה
תמצא מאין וז"ש ועצום גדול צמצום ע"י הוא חכמה
בחי' המדריגה דילוג בבחי' שהתהוותה י"ב) כ"ח (איוב
שאילו מיש יש ועלול עילה השתלשלות בחי' ולא מאין יש
מאחר חכמה בחי' התהוות להיות יכול הי' לא כן הי'
מערך ואינו פשוט שהוא כמו בתכלית פשוט ית' שאורו
הוא כי לומר עכ"פ ונגדר מוגבל מהות שהיא חכמה בחי'
היות על יו"ד החכמה נקראת ולכן פרטי, מיוחד כח
רק שמאיר עד עצום צמצום ע"י ב"ה מאא"ס התהוותה
מתפשטת ואילך ומחכמה עד"מ היו"ד כמו בעלמא כנקודה
ולכן ממכ"ע בחי' וזוהי עו"ע, השתלשלות בבחי' ההארה
הנשמות תענוגי בחי' כל כי ביו"ד נברא שהעוה"ב ארז"ל
דשם גבוה מעל גבוה והעליות הבחי' ריבוי בכל שבג"ע
ונהר בענין כידוע חכמה בחי' הוא ושורשם מקורם הנה
אוא"ס עצמות הנה אמנם י'), ב' (בראשית וגו' מעדן יוצא
ראשית והחכמה מזה מעלה למעלה הוא ב"ה
מאוקיינוס כטיפה בתכלית ובטילה י' נק' ההשתלשלות
שאינו בע"ג לבלתי הגבול בעל ביטול כערך מזה ויותר
עשית בחכ' נאמר וע"ז (פמ"ח) בלק"א כמ"ש כלל נערך
שוה בבע"ג שלגבי כמו אצלו שוים העשי' עם שהחכמה
ממש א' בהשוואה רבבות וריבוא אלפים אלפי עם א'
בעלמין מתלבש שאינו היות עם כי סוכ"ע הנק' והוא ע"ש,
הב' הבחי' וזוהי עליהם ומקיף סובב הוא מ"מ אבל
הבבע"ג ית' שאורו ע"י העולמות מחי' ב"ה שאא"ס
עיקר זהו באמת ואדרבה עליהם ומקיף סובב ובבע"ת
קיום עיקר ממנו הרי א"ס בחי' עיקר שהוא מאחר החיות
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כו'. היו כלא הנמצאים כל היו שפעו יסלק שאילו הנמצאים
מקומו כאן אין היא ומה איך זו הקפה ענין ביאור והנה
ח"ו מקום בבחי' מלמעלה סובב ר"ל שאין במ"א נת' וכבר
מכל עיניך ויאירו היטב ע"ש ח"ו כו' הגוף דמות לו אין כי
השומר ה"ה האחרונים המקובלים שנסתפקו הספיקות
האור סילוק הוא אם ומק"פ הצמצום בענין והמ"ח אמונים
איך א"כ לגמרי סילוק אינו ואם הזה המקום מן לגמרי
בבחי' יאיר שלא נסתלק כי ל"ק דמעיקרא בבהכ"ס נמצא
שנת' וע"ד סובב הנק' מקיף בבחי' אלא ממלא הנק' פנימי
או נקי מקום הוא אם המקום בין נ"מ אין שוב וא"כ שם,
לעוה"ז האדם ירידת תכלית היא וזאת ע"ש: כו' מטונף
הגילוי אל מההעלם הסוכ"ע ב"ה אוא"ס גילוי להמשיך
אין הוא ומה איך זה גילוי וענין ממש פנימית בבחי'
וזוהי גילוי בבחי' לע"ל יהי' שכן נודע אך להשיג בכוחינו
ונגלה כ') ל' (ישעי' וגו' עוד יכנף ולא הנביאים הבטחת
ועיקר הנפלאה המעלה והיא ה') מ' (שם וגו' ה' כבוד
כנ"ל היא רבה כי היות עם הג"ע בחי' כל הרי כי ההבטחה
כטיפה הוא ית' עצמותו שלגבי נת"ל כבר המענה באורך
הרי כי ממש, א' בהשוואה שוי' עשי' עם ואצי' הים מן
עם מערכם ואינו אצלו שוי' בע"ג בחי' כל הבבע"ג הא"ס
מרחקים ביניהם יש עצמן לבין בינן נערכים כשהם כי היות
וזאת במוחו, ולהעריכו לסובלו הדעת שילאה עד רבים
דוקא לגוף הנשמה ירידת ע"י כ"א להגיע א"א המעלה
ומתחת נאמר בו הרי הסוכ"ע ב"ה אא"ס בחי' כי בהיות
שלמטה העיגול ועד"מ כ"ז) ל"ג (דברים וגו' עולם זרועות
אורו כי היות ועם כו' הקו בראשית למעלה כמו מאיר
היטב כ"ז ונת' כו' מקיף הוא למעלה גם הרי מקיף בבחי'
ניצוצים שנפלו שבה"כ מענין נודע הנה כי וגם במ"א,
בשרשו הוא יותר למטה שנפל מה וכל דבי"ע בנוגה דתהו

וכל הבהמית ונפש היצה"ר סוד הוא ומזה נעלה מאד
קדושת אור על מסתירים הם כי ועם הגוף וצרכי המאכלים
מ"ש ע"ד ותבררם האלקית נפשו יגביר כשהאדם אבל ה'
זה שביאר וכמו מי"ב) פ"ב (אבות לש"ש יהיו מעשיך וכל
הנה מאדך בבחי' אש ברשפי ה' באהבת ובפרט הרמב"ם
האורות היו ששם התהו מעולם ואורם כחם בהם יתגלה
הסוכ"ע אלקות גילוי ויעורר כידוע גבול בלי בבחי' מרובים
ומ"ד מ"ן וענין שבזהר אתעדל"ע באתעדל"ת ענין וזוהי
היא רבה הירידה כי עם עלי' צורך ירידה ענין וזהו שבע"ח,
בהדרגה שלא העלי' נפלאה מאד מה אבל רמא, מאיגרא
לומר רצוני נהייתה לא כמוהו אשר ועצום רב ודילוג
הבבע"ג אא"ס גילוי לבחי' גבוליי' מהשגות ההעתקה
עד בא משיח ואין ולרבות לפרות שנצטוינו וזהו כנ"ל,
ענין הוא ותח"ה משיח בחי' כי שבאוצר נשמות שיכלו
שבו דוקא בגוף הנשמות שירדו ע"י וזהו כנ"ל הסובב גילוי

זו:וע הארה ולקבל לעצור הזה הנפלא הכח מגיע ידו ל
Ì‚Âשהחמירו לבטלה זרע הוצאת איסור סוד מכאן יובן

מצות תרי"ג מכל יותר קשה שתשובתה ואמרו בזהר
מנאה סנהדרין תוס' בשם מק"ב לרב* (ובס' בר"ח כדאי'
אשר ונפלאה עצומה רעה גורם הרי כי סמ"ק) ע' מתרי"ג
מוליד שהי' לנשמה מטיב שהי' תחת דהיינו כמוה, אין
הנ"ל הנפלאה הפעולה לה ולגרום לעוה"ז להביאה
יערוך מי אשר אא"ס לגילוי גבול השגת מבחי' וההעתקה
ערוך אין ית' שלו כמו כי לה וישוה ידמה ומי זו לטובה
עוד גם מעשותה נמנע והוא כו', ערוך ית' להארתו אין כך
הקליפות בתוך להשקיע עצומה רעה לה לעשות זאת
בענין במ"א אצלינו כמבואר בנ"א נגעי נעשו שמזה וסט"א
שוחטי א') י"ג (נדה וזשרז"ל ב"ה לקמן עוד וית' הנפילים

רע: מכל ישמרינו ה' הילדים,

'iaxe 'ixt zevn ± zeevnd xtq

•

.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

מהלבנהÔ·ÂÈÂ[מ)] שמאיר האור מהארת זה 53דבר

והיא כלום, מגרמה לה לית שסיהרא שידוע
רואים אנו והנה מהשמש, שמקבלת מה רק חשוך, בעצם
להארת וכלל כלל דומה אינו אח"כ מארת שהיא שהארתה
לאמר וכלל כלל יתכן שלא עד ומאיר, שמבהיק השמש

היא קבלתה שע"י אלא השמש, מאור הארה הפרשת שזהו
דאם ממש, אחר אור מהות להיות לגמרי האור את משנית
האור עצם הי' מהשמש שמקבלת עצמה זו הארה מאיר הי'
עד"מ במים וכמו במיעוט, שהי' רק השמש לאור שוה
ה"ה ועכ"ז מאד קטן חלק הפרשת ה"ה הים נגד טפה

(53dpaldn xi`ny xe`d zx`dn df xac oaeieלקמן בהבא :

אדהאמ"צ מאמרי בארוכה ראה והתלבשות) מעבר (בענין זו בפיסקא
ואילך. תסב ע' ב) (כרך שמיני אוה"ת ואילך. תקלג ע' קונטרסים

שעד-ה. ע' ח"ב וש"נ. ואילך. קמח ע' ח"א תרל"ב סג. ע' תר"ל סה"מ
המאמר]. בתחילת שם [ובהנסמן
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כו'. היו כלא הנמצאים כל היו שפעו יסלק שאילו הנמצאים
מקומו כאן אין היא ומה איך זו הקפה ענין ביאור והנה
ח"ו מקום בבחי' מלמעלה סובב ר"ל שאין במ"א נת' וכבר
מכל עיניך ויאירו היטב ע"ש ח"ו כו' הגוף דמות לו אין כי
השומר ה"ה האחרונים המקובלים שנסתפקו הספיקות
האור סילוק הוא אם ומק"פ הצמצום בענין והמ"ח אמונים
איך א"כ לגמרי סילוק אינו ואם הזה המקום מן לגמרי
בבחי' יאיר שלא נסתלק כי ל"ק דמעיקרא בבהכ"ס נמצא
שנת' וע"ד סובב הנק' מקיף בבחי' אלא ממלא הנק' פנימי
או נקי מקום הוא אם המקום בין נ"מ אין שוב וא"כ שם,
לעוה"ז האדם ירידת תכלית היא וזאת ע"ש: כו' מטונף
הגילוי אל מההעלם הסוכ"ע ב"ה אוא"ס גילוי להמשיך
אין הוא ומה איך זה גילוי וענין ממש פנימית בבחי'
וזוהי גילוי בבחי' לע"ל יהי' שכן נודע אך להשיג בכוחינו
ונגלה כ') ל' (ישעי' וגו' עוד יכנף ולא הנביאים הבטחת
ועיקר הנפלאה המעלה והיא ה') מ' (שם וגו' ה' כבוד
כנ"ל היא רבה כי היות עם הג"ע בחי' כל הרי כי ההבטחה
כטיפה הוא ית' עצמותו שלגבי נת"ל כבר המענה באורך
הרי כי ממש, א' בהשוואה שוי' עשי' עם ואצי' הים מן
עם מערכם ואינו אצלו שוי' בע"ג בחי' כל הבבע"ג הא"ס
מרחקים ביניהם יש עצמן לבין בינן נערכים כשהם כי היות
וזאת במוחו, ולהעריכו לסובלו הדעת שילאה עד רבים
דוקא לגוף הנשמה ירידת ע"י כ"א להגיע א"א המעלה
ומתחת נאמר בו הרי הסוכ"ע ב"ה אא"ס בחי' כי בהיות
שלמטה העיגול ועד"מ כ"ז) ל"ג (דברים וגו' עולם זרועות
אורו כי היות ועם כו' הקו בראשית למעלה כמו מאיר
היטב כ"ז ונת' כו' מקיף הוא למעלה גם הרי מקיף בבחי'
ניצוצים שנפלו שבה"כ מענין נודע הנה כי וגם במ"א,
בשרשו הוא יותר למטה שנפל מה וכל דבי"ע בנוגה דתהו

וכל הבהמית ונפש היצה"ר סוד הוא ומזה נעלה מאד
קדושת אור על מסתירים הם כי ועם הגוף וצרכי המאכלים
מ"ש ע"ד ותבררם האלקית נפשו יגביר כשהאדם אבל ה'
זה שביאר וכמו מי"ב) פ"ב (אבות לש"ש יהיו מעשיך וכל
הנה מאדך בבחי' אש ברשפי ה' באהבת ובפרט הרמב"ם
האורות היו ששם התהו מעולם ואורם כחם בהם יתגלה
הסוכ"ע אלקות גילוי ויעורר כידוע גבול בלי בבחי' מרובים
ומ"ד מ"ן וענין שבזהר אתעדל"ע באתעדל"ת ענין וזוהי
היא רבה הירידה כי עם עלי' צורך ירידה ענין וזהו שבע"ח,
בהדרגה שלא העלי' נפלאה מאד מה אבל רמא, מאיגרא
לומר רצוני נהייתה לא כמוהו אשר ועצום רב ודילוג
הבבע"ג אא"ס גילוי לבחי' גבוליי' מהשגות ההעתקה
עד בא משיח ואין ולרבות לפרות שנצטוינו וזהו כנ"ל,
ענין הוא ותח"ה משיח בחי' כי שבאוצר נשמות שיכלו
שבו דוקא בגוף הנשמות שירדו ע"י וזהו כנ"ל הסובב גילוי

זו:וע הארה ולקבל לעצור הזה הנפלא הכח מגיע ידו ל
Ì‚Âשהחמירו לבטלה זרע הוצאת איסור סוד מכאן יובן

מצות תרי"ג מכל יותר קשה שתשובתה ואמרו בזהר
מנאה סנהדרין תוס' בשם מק"ב לרב* (ובס' בר"ח כדאי'
אשר ונפלאה עצומה רעה גורם הרי כי סמ"ק) ע' מתרי"ג
מוליד שהי' לנשמה מטיב שהי' תחת דהיינו כמוה, אין
הנ"ל הנפלאה הפעולה לה ולגרום לעוה"ז להביאה
יערוך מי אשר אא"ס לגילוי גבול השגת מבחי' וההעתקה
ערוך אין ית' שלו כמו כי לה וישוה ידמה ומי זו לטובה
עוד גם מעשותה נמנע והוא כו', ערוך ית' להארתו אין כך
הקליפות בתוך להשקיע עצומה רעה לה לעשות זאת
בענין במ"א אצלינו כמבואר בנ"א נגעי נעשו שמזה וסט"א
שוחטי א') י"ג (נדה וזשרז"ל ב"ה לקמן עוד וית' הנפילים
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והיא כלום, מגרמה לה לית שסיהרא שידוע
רואים אנו והנה מהשמש, שמקבלת מה רק חשוך, בעצם
להארת וכלל כלל דומה אינו אח"כ מארת שהיא שהארתה
לאמר וכלל כלל יתכן שלא עד ומאיר, שמבהיק השמש

היא קבלתה שע"י אלא השמש, מאור הארה הפרשת שזהו
דאם ממש, אחר אור מהות להיות לגמרי האור את משנית
האור עצם הי' מהשמש שמקבלת עצמה זו הארה מאיר הי'
עד"מ במים וכמו במיעוט, שהי' רק השמש לאור שוה
ה"ה ועכ"ז מאד קטן חלק הפרשת ה"ה הים נגד טפה

(53dpaldn xi`ny xe`d zx`dn df xac oaeieלקמן בהבא :

אדהאמ"צ מאמרי בארוכה ראה והתלבשות) מעבר (בענין זו בפיסקא
ואילך. תסב ע' ב) (כרך שמיני אוה"ת ואילך. תקלג ע' קונטרסים
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עד"מ בספוג יבלע ואם ונהר, שבים המים כמו המים מהות
הנה אותו שסופגי' ע"י אח"כ מהם היוצאי' המים בלבד או
או שהספוג מפני והיינו בתוכו, שנבלעו המים מהות הוא
המים כי להיות כלל, המים מהות משנה אינו הלבד
הלבשה בדרך ולא ממש בכלי כמו בהם מכונסים
הכלי כיסוי ע"ד הוא בהם שההעלם פי' כלל, והתעלמות
על הלבנה אור בחי' העלם כן לא אבל המים, על המכסה
החמה שאור התלבשות ע"ד שמעלמת שמפני החמה אור
האור את משנה ה"ה ומקבל משפיע ע"ד בלבנה מתלבשת

ממש. או"ח שנעשה עד לגמרי
ÔÎÂהמדות אור על שמעלמת המל' בחי' בענין יובן

ממנה המאיר האור את משנית שהיא עד שבתוכה
דבי"ע, לנבראי' מקור להעשות יכולה שהיא עד אח"כ,
בחי' על אחר שם הונח והרי ארץ, בשם נק' במל' זו שבחי'
הוא וכ"ז כו', קבלתה מאור משונה זה אור כי להיות זו
ומכסה בעצמה מהמדות שמקבלת האור שמעלמת ע"י
היות בעת רק מכוסה שאינו בכלים הכיסוי ע"ד ולא אותו,

הראשון מהות ממנה נמשך הרי אח"כ אבל בהכלי, הדבר
המדות אור משנית המל' כן לא כו', שינוי שום בלי ממש
בין ההפרש זהו ובד"כ המדות, אור בה שמתעלם מפני
כו'. מכסה להיותה ים נק' ועש"ז כו'. להתלבשות מעבר
לא הים לא ואם ארץ, מציאות שיהי' גורם ים כי ונמצא
המל' העלם לא אם היינו הארץ, מציאות להיות יכול הי'
אור לשנות יכולה עי"ז הנה שמעלמת, ע"ש ים עש"ז הנק'
ארץ בשם נק' זו שבחי' בנבראים אח"כ להשפיע המדות
בחי' ע"י מקבלים בי"ע שלכן מובן הענין מעצם וגם כו'.
ומשנית המדות אור על מכסה המל' כי להיות דוקא, המל'
ונת' בי"ע, עצמם מהמדות יתהוה לא מדוע דאל"כ אותו,
כו', דאצי' לחסד בערך אינו דבריאה שחסד הטעם לעיל
שנמשך זה יועיל מה האור משנה אינה המל' בחי' ואם
בהיותם המים לשנות יועיל שלא כמו המל', בחי' ע"י
כן לא מעבר, דרך להיותו והיינו כלים כמה דרך נשפכים
אח"כ עי"ז הרי ים בחי' בתוכה שמתעלמת המל' דרך

כו'. לבי"ע מקור ארץ בחי' להיות יכולה

mid l` mikled milgpd lk d''c

`"lxz mixgde jynd

•
.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

oirne qxhpew

‰p‰Âׁשיּנה הּוא ּברּו ּׁשהּקדֹוׁש מה הּדבר וסּבת טעם ¿ƒ≈ְִִֶַַַַַַָָָָָ
ּכל ּגּופֹות יצירת מאֹופן האדם ּגּוף יצירת ְְִִֵֶֶַַָָָָאֹופן
ּובצביֹונן נבראּו ּבקֹומתן חּיים הּבעלי ּדכל חּיים, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָהּבעלי
גּופֹו נברא ּדתחּלה האדמה, מן עפר נברא והאדם ְְְְְְֲִִִִִִָָָָָָָָָָָנבראּו
היא אדרּבא אּלא לגריעּותא אינֹו נׁשמתֹו, בֹו ניּתנה ּכן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָואחר
האדמה מן מעפר נברא ּׁשהאדם מה זה וגם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָלמעלּיּותא,

אדם. נׁשמת מעלת הפלאת ּגֹודל על ְְֲִֶֶַַַַַַָָָמֹורה
ÔÈ�Ú‰Âּכל נחלקּו ׁשּבהם חלּוּקֹות ּבהד' ּדהּנה הּוא ¿»ƒ¿»ְְְְֲִֵֶֶֶַָָ

החלק הּנה ּומדּבר, חי צֹומח ּדֹומם והם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּנבראים
נעלה הּיֹותר והחלק הּדֹומם חלק הּוא וׁשפל ּגרּוע ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּיֹותר
ׁשהּוא האדם ּכי ולהיֹות המדּבר, חלק הּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּומׁשּוּבח
ּבׁשיּנּוי הּוא ּגּופֹו יצירת אֹופן הּנה הּנבראים ּובחיר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָהמעּוּלה
ועצם ּגּוף וגם חּיים, הּבעלי ׁשארי ּגּופֹות יצירת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמאֹופן
האדם ּגּוף את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּברא מּמּנּו אׁשר ֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָהחֹומר
ׁשהיא האדם נׁשמת על מֹורה ּביֹותר הּגס האדמה מן ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָעפר
ּביֹותר ּגבֹוּה הּגבֹוּה ּדכל הּידּוע ּכהּכלל הרֹוממּות, ְְְְְְְִֵַַַַַַַָָָָָָּבתכלית
ּבכֹותל רֹואים אנּו ּבגׁשמּיּות ּוכמֹו יֹותר, ּמּטה למּטה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָיֹורד
הם הּנה נֹופלים הּכֹותל ׁשּבתחּתית ּדכׁשהאבנים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאבנים
הם הּכֹותל ׁשּבראׁש האבנים ּוכׁשּנֹופלים הּכֹותל אל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבקירּוב
הּנה יֹותר ּגבֹוּה גבֹוּה ׁשהיא אבן וכל הּכֹותל, מן ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבריחּוק
ּברּוחנּיּות וכן ּביֹותר, הּכֹותל מן ּבריחּוק היא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָּכׁשּנֹופלת
ּדנׁשמת ּדלהיֹות חי, ּכל ּבנׁשמת והּנפׁשֹות הּנׁשמֹות ְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָּבענין

ּברּו הּקדֹוׁש לֹו נתן הּנה לכן ּביֹותר ּגבֹוּה גבֹוּה היא ְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָהאדם
ּולזּכ לברר ׁשּבכחֹו לפי ּביֹותר, וגס עב מחֹומר ּגּוף ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּוא
ּבמּוחׁש רֹואים אנּו ולכן ּביֹותר, והּגס עב הּיֹותר החֹומר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאת
רחמנא רעֹות מּדֹות ּבעלי ׁשהם ּכאּלּו ּדיׁש אדם, ּבני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָּבטבעי
וחכמים וטֹורפֹות הּדֹורסֹות רעֹות מחּיֹות הרּבה יֹותר ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָלּצלן
דעם ׁשלעכט אּון ענג מאכען לזּולתם, להעיק להרע ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּמה
נפׁשם, ּתאות למּלאות ּבכדי ורֹוצחים וגֹוזלים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹצווייטען,
ּונטּיֹות הּגּוף, ׁשל הרעֹות הּנטּיֹות מּצד הּוא הרֹוב ְְְִִִֶַַַַָָָּדעל
הגּברת היינּו נפׁשם, על לרעה ּפֹועלֹות הּגּוף ׁשל ְְְְֲֶַַַַַַָָָָָָהרעֹות
מזּמֹותיו להפיק אי ויתחּכם ׁשּיׂשּכיל הּנפׁש על ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּגּוף
ּבתכלית היא עצמּה מּצד הּנפׁש אבל ּורציחה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבגזילה
ּבמעׂשה עיּלּוי אחר ּבעיּלּוי לעלֹות האדם ּוביכֹולת ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָהּמעלה,

ּוכהּמעׂשההּטֹוב ּביֹותר, הּנעלֹות רּוחנּיֹות לדרגֹות ּולהּגיע ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַָ
ׁשּבא ּבאחד ד) ּפרק האהבה (ׁשער חכמה ּבראׁשית ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמּובא

הרּוחני. הרּום למעלת הרּוחנית הּׁשפלּות ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמעֹומק
‰Ê·e.טז (חגיגה לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה יּובן »∆ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

ּכמלאכי ׁשלׁשה אדם ּבבני נאמרּו דברים ׁשּׁשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹא)
ּגּופֹו טבע מּצד הּנה ּדהאדם והיינּו ּכּבהמה, ׁשלׁשה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהּׁשרת
הרי בהמה מעׂשה ׁשעֹוׂשה והאדם ּכבהמה, הּוא ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּונטּיֹותיו
לֹו יׁש ואדם ּדעת לּה אין ּדבהמה הּבהמה, מן גרּוע ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָהּוא
ׁשּיכֹול הּׁשרת, ּכמלאכי הּוא ּונטּיֹותיו נפׁשֹו טבע ּומּצד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָדעת,
ּכׁשעֹולה והאדם ּביֹותר, הּנעלֹות הרּוחנּיֹות להּדרּגֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָלהּגיע
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ּדמלאכי הּׁשרת, מּמלאכי ּבמעלה גבֹוּה הּוא הּדעת ְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָּבמעלת
הרע יצר ּכלּום ּוכמאמר רּוחני, ּבעֹולם עמידתם הּנה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָהּׁשרת
ּומׂשּכיל הּגׁשמי הּזה ּבעֹולם ׁשהּוא האדם אבל ּבכם, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיׁש
ּפֹועלת זאת והּׂשגתֹו אלקּות ּבהּׂשגֹות נעלים הּיֹותר ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבהענינים
יֹותר למעלה הּוא הרי ּבאלקּות להּדבק ּותׁשּוקה רצֹוא ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָֹּבֹו
את מעלה הּוא הרי זאת ּבעבֹודתֹו ּכי הּׁשרת, ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמּמלאכי
יצירת אֹופן נׁשּתּנה הּנה טעמא ּומהאי הּזה, ּדעֹולם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּגׁשמּיּות
מהחֹומר הּוא וגּופֹו חּיים הּבעלי ׁשאר מיצירת האדם ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָּגּוף

החׁש את ּגם להאיר נׁשמתֹו ּדבכח להיֹות ּביֹותר, וגס ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹהעב
זהּו ּכי להיֹות לנהֹורא, הּגס הּגּוף ׁשל חׁשֹוכא ּולאהפכא ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָהּגס
הּזה. לעֹולם נׁשמתֹו וירידת האדם ּבבריאת הּכּוונה ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָּתכלית

.¯evÈ˜ׁשהיא האבן ּביֹותר, למּטה יֹורד ּביֹותר הּגבֹוּה ּכל ƒְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ואׁשר לּכֹותל סמּוכה היא ּכׁשּנֹופלת הּכֹותל ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָּבתחּתית
הּנטּיֹות הּכֹותל. מן ּבריחּוק היא ּבנפילתּה הּכֹותל ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָֹּבראׁש
הּנפׁשּיֹות והּנטּיֹות חּיים, מהּבעלי ּגרּועים ׁשּבאדם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּגּופנּיֹות
לנהֹורא. חׁשֹוכא לאהפכא ּוביכלּתֹו הּׁשרת, מּבמלאכי ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָנעלֹות
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Ì‰¯·‡Â1בכל אברהם את ברך והוי' בימים, בא ,2זקן

ענין זה לכאו' הרי בימים ובא הזקנה והנה
בימים, בא הוא והזקן זקן, הוא בשנים שבא דמי אחד,
שאברהם שאומר דמאחר בימים, שבא להשמיענו בא ומה
מכנה למה ועוד בימים, בא שהוא מובן במילא הרי זקן
בשם אותו וקורא האדמה ע"פ האדם דחיי החיים זמן את
בימים דבא מובן דמזה שנים, בשם אותם קורא ואינו ימים
בימים, שבא מי זקן נק' דמי הזקנה, ענין וביאור פי' הוא
שבא מי דוקא אלא זקן, אינו בשנים שבא דמי והיינו
שבא לפי זקן ואברהם וזהו זקן, נקרא דוקא הוא בימים
והוי' בימים. לבא בשנים בא בין ההפרש מהו וצ"ל בימים,
ענין על תרמוז בכל הרמב"ן פי' בכל, אברהם את ברך

תקרא מדה בהקב"ה שיש והוא שהיא3גדול, מפני כל,
נאמר ובה הכל, שנאמר4יסוד והוא כל, עושה הוי' 5אני

הגדול וטובה הארץ יתרון כי יאמר היא, בכל ארץ ויתרון
היא בכל כי בעבור עולם באי כל על הרי6השופע דלפי"ז .

שהזקנה לפי זקן ואברהם הא' אופנים, בב' הכתוב פי' יהי'

במדת אברהם את ברך והוי' לכך בימים, שבא היא שלו
ואברהם לכך בכל אברהם את ברך הוי' כי להיו' והב' כל,
ע"א) דפ"ז (ב"מ בגמרא והנה בימים. שבא בזקנה זקן
רחמי בעא אברהם אתא כו' זקנה הוה לא אברהם עד איתא
סדום באנשי כתי' כבר והא המהרש"א והקשה זקנה, 7והוה

כתיב גופא באברהם וכן זקן, ועד וכתיב8מנער זקן 9ואדני

זקן ואברהם קרא דהאי אולמי' ומאי זקנים, ושרה ואברהם
הדבר דודאי ותירץ זקנה, בהו דאזכרו קראי הני מכל
הזקנה אמנם בעולם, כבר הי' שנים מרוב הבאה שהזקנה
בעא אברהם אתא וזהו בעולם, הי' לא שער בליבון הניכרת
הזקנה שיהי' רחמים ביקש דאאע"ה זקנה, והוה רחמי

פס"ה בראשית במד"ר והנה שער. בליבון א"ר10ניכרת אי'
רבון לפניו אמר זקנה, תבע אברהם סימון בר יהודה

אדם למי11העולמים יודע אדם ואין למקום, נכנסין ובנו
מכבד, למי יודע אדם בזקנה מעטרו שאתה מתוך מכבד,
מתחיל, הוא וממך תבעת טוב דבר חייך הקב"ה א"ל
שעמד וכיון זקנה, כתיב אין כאן ועד הספר מתחלת

ויאמר1) ד"ה על מיוסדים - לך) ויתן (ד"ה ושלאחריו זה מאמר
שהוא ואילך), עז ע' תרנ"ח המאמרים (ספר תרנ"ח פה שם מי גו'
תרכ"ז המאמרים ספר - כו' הגהות ועם להצ"צ. הנ"ל ד"ה על מיוסד

ואילך. פד ע'
תורת לי טוב דכתיב "וזהו המתחיל (קטע לך ויתן מד"ה חלק
שע ע' עטר"ת המאמרים (ספר עטר"ת ה' ויולך ד"ה על מיוסד פיך")
ב רל, בשלח חיים בתורת לה' אשירה ד"ה על מיוסד שהוא ואילך),
הנ"ל ד"ה על שמיוסד ואילך). ב קסד, ח"א - החדשה (בהוצאה ואילך
ה' ויולך ד"ה על שמיוסדים מאמרים עוד ואילך. ג סב, בשלח בתו"א
ואילך. ג ע' תרפ"ד המאמרים ספר תרפ"א. הנ"ל ד"ה עטר"ת: הנ"ל
תש"ט ואילך. 190 ע' תרצ"ז .247ֿ248 ע' שם ואילך. 36 ע' תרפ"ט
ואילך). תיא ס"ע (לקמן זו שנה לדודי אני ד"ה ואילך. (הא') 5 ע'

- זקן) ואברהם (בענין שלאחריו מאמר וסיום זה מאמר התחלת
נה ע' תרנ"ד המאמרים (ספר תרנ"ד זקן ואברהם ד"ה על מיוסד
שם גם [וראה ואילך ב תשעט, ח"ד שרה חיי אוה"ת גם וראה ואילך).

ואילך. כב ע' תרכ"ז המאמרים ספר ואילך. א תתתד, ח"ז ב]. תשעח,
ד"ה ואילך. 62 ע' תש"ב ואילך. קיד ע' תרפ"ו ואילך. לג ע' תרמ"ז
בהוצאה ואילך. תמט ע' ח"א מלוקט המאמרים (ספר תשמ"ו הנ"ל

ואילך). שיד ע' ח"א - החדשה
א.2) כד, שרה חיי
נקראת.3) בהעתקה: ובכתי"ק. ברמב"ן כ"ה
הובא4) תשי"ט) (ירושלים, שאוועל הוצאת ברמב"ן ז. מה, ישעי'

כד). מד, (ישעי' כל" עושה ה' "אנכי הפסוק
ח.5) ה, קהלת
הרמב"ן.6) עכ"ל
ד.7) יט, וירא
יב.8) יח, שם
יא.9) שם,
ט.10) פיסקא
אב.11) בהעתקה: ובכתי"ק. שם במד"ר כ"ה
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ּדמלאכי הּׁשרת, מּמלאכי ּבמעלה גבֹוּה הּוא הּדעת ְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָּבמעלת
הרע יצר ּכלּום ּוכמאמר רּוחני, ּבעֹולם עמידתם הּנה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָהּׁשרת
ּומׂשּכיל הּגׁשמי הּזה ּבעֹולם ׁשהּוא האדם אבל ּבכם, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיׁש
ּפֹועלת זאת והּׂשגתֹו אלקּות ּבהּׂשגֹות נעלים הּיֹותר ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבהענינים
יֹותר למעלה הּוא הרי ּבאלקּות להּדבק ּותׁשּוקה רצֹוא ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָֹּבֹו
את מעלה הּוא הרי זאת ּבעבֹודתֹו ּכי הּׁשרת, ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמּמלאכי
יצירת אֹופן נׁשּתּנה הּנה טעמא ּומהאי הּזה, ּדעֹולם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּגׁשמּיּות
מהחֹומר הּוא וגּופֹו חּיים הּבעלי ׁשאר מיצירת האדם ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָּגּוף

החׁש את ּגם להאיר נׁשמתֹו ּדבכח להיֹות ּביֹותר, וגס ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹהעב
זהּו ּכי להיֹות לנהֹורא, הּגס הּגּוף ׁשל חׁשֹוכא ּולאהפכא ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָהּגס
הּזה. לעֹולם נׁשמתֹו וירידת האדם ּבבריאת הּכּוונה ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָּתכלית

.¯evÈ˜ׁשהיא האבן ּביֹותר, למּטה יֹורד ּביֹותר הּגבֹוּה ּכל ƒְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ואׁשר לּכֹותל סמּוכה היא ּכׁשּנֹופלת הּכֹותל ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָּבתחּתית
הּנטּיֹות הּכֹותל. מן ּבריחּוק היא ּבנפילתּה הּכֹותל ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָֹּבראׁש
הּנפׁשּיֹות והּנטּיֹות חּיים, מהּבעלי ּגרּועים ׁשּבאדם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּגּופנּיֹות
לנהֹורא. חׁשֹוכא לאהפכא ּוביכלּתֹו הּׁשרת, מּבמלאכי ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָנעלֹות

a wxt eh xn`n
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Ì‰¯·‡Â1בכל אברהם את ברך והוי' בימים, בא ,2זקן

ענין זה לכאו' הרי בימים ובא הזקנה והנה
בימים, בא הוא והזקן זקן, הוא בשנים שבא דמי אחד,
שאברהם שאומר דמאחר בימים, שבא להשמיענו בא ומה
מכנה למה ועוד בימים, בא שהוא מובן במילא הרי זקן
בשם אותו וקורא האדמה ע"פ האדם דחיי החיים זמן את
בימים דבא מובן דמזה שנים, בשם אותם קורא ואינו ימים
בימים, שבא מי זקן נק' דמי הזקנה, ענין וביאור פי' הוא
שבא מי דוקא אלא זקן, אינו בשנים שבא דמי והיינו
שבא לפי זקן ואברהם וזהו זקן, נקרא דוקא הוא בימים
והוי' בימים. לבא בשנים בא בין ההפרש מהו וצ"ל בימים,
ענין על תרמוז בכל הרמב"ן פי' בכל, אברהם את ברך

תקרא מדה בהקב"ה שיש והוא שהיא3גדול, מפני כל,
נאמר ובה הכל, שנאמר4יסוד והוא כל, עושה הוי' 5אני

הגדול וטובה הארץ יתרון כי יאמר היא, בכל ארץ ויתרון
היא בכל כי בעבור עולם באי כל על הרי6השופע דלפי"ז .

שהזקנה לפי זקן ואברהם הא' אופנים, בב' הכתוב פי' יהי'

במדת אברהם את ברך והוי' לכך בימים, שבא היא שלו
ואברהם לכך בכל אברהם את ברך הוי' כי להיו' והב' כל,
ע"א) דפ"ז (ב"מ בגמרא והנה בימים. שבא בזקנה זקן
רחמי בעא אברהם אתא כו' זקנה הוה לא אברהם עד איתא
סדום באנשי כתי' כבר והא המהרש"א והקשה זקנה, 7והוה

כתיב גופא באברהם וכן זקן, ועד וכתיב8מנער זקן 9ואדני

זקן ואברהם קרא דהאי אולמי' ומאי זקנים, ושרה ואברהם
הדבר דודאי ותירץ זקנה, בהו דאזכרו קראי הני מכל
הזקנה אמנם בעולם, כבר הי' שנים מרוב הבאה שהזקנה
בעא אברהם אתא וזהו בעולם, הי' לא שער בליבון הניכרת
הזקנה שיהי' רחמים ביקש דאאע"ה זקנה, והוה רחמי

פס"ה בראשית במד"ר והנה שער. בליבון א"ר10ניכרת אי'
רבון לפניו אמר זקנה, תבע אברהם סימון בר יהודה

אדם למי11העולמים יודע אדם ואין למקום, נכנסין ובנו
מכבד, למי יודע אדם בזקנה מעטרו שאתה מתוך מכבד,
מתחיל, הוא וממך תבעת טוב דבר חייך הקב"ה א"ל
שעמד וכיון זקנה, כתיב אין כאן ועד הספר מתחלת

ויאמר1) ד"ה על מיוסדים - לך) ויתן (ד"ה ושלאחריו זה מאמר
שהוא ואילך), עז ע' תרנ"ח המאמרים (ספר תרנ"ח פה שם מי גו'
תרכ"ז המאמרים ספר - כו' הגהות ועם להצ"צ. הנ"ל ד"ה על מיוסד

ואילך. פד ע'
תורת לי טוב דכתיב "וזהו המתחיל (קטע לך ויתן מד"ה חלק
שע ע' עטר"ת המאמרים (ספר עטר"ת ה' ויולך ד"ה על מיוסד פיך")
ב רל, בשלח חיים בתורת לה' אשירה ד"ה על מיוסד שהוא ואילך),
הנ"ל ד"ה על שמיוסד ואילך). ב קסד, ח"א - החדשה (בהוצאה ואילך
ה' ויולך ד"ה על שמיוסדים מאמרים עוד ואילך. ג סב, בשלח בתו"א
ואילך. ג ע' תרפ"ד המאמרים ספר תרפ"א. הנ"ל ד"ה עטר"ת: הנ"ל
תש"ט ואילך. 190 ע' תרצ"ז .247ֿ248 ע' שם ואילך. 36 ע' תרפ"ט
ואילך). תיא ס"ע (לקמן זו שנה לדודי אני ד"ה ואילך. (הא') 5 ע'

- זקן) ואברהם (בענין שלאחריו מאמר וסיום זה מאמר התחלת
נה ע' תרנ"ד המאמרים (ספר תרנ"ד זקן ואברהם ד"ה על מיוסד
שם גם [וראה ואילך ב תשעט, ח"ד שרה חיי אוה"ת גם וראה ואילך).

ואילך. כב ע' תרכ"ז המאמרים ספר ואילך. א תתתד, ח"ז ב]. תשעח,
ד"ה ואילך. 62 ע' תש"ב ואילך. קיד ע' תרפ"ו ואילך. לג ע' תרמ"ז
בהוצאה ואילך. תמט ע' ח"א מלוקט המאמרים (ספר תשמ"ו הנ"ל

ואילך). שיד ע' ח"א - החדשה
א.2) כד, שרה חיי
נקראת.3) בהעתקה: ובכתי"ק. ברמב"ן כ"ה
הובא4) תשי"ט) (ירושלים, שאוועל הוצאת ברמב"ן ז. מה, ישעי'

כד). מד, (ישעי' כל" עושה ה' "אנכי הפסוק
ח.5) ה, קהלת
הרמב"ן.6) עכ"ל
ד.7) יט, וירא
יב.8) יח, שם
יא.9) שם,
ט.10) פיסקא
אב.11) בהעתקה: ובכתי"ק. שם במד"ר כ"ה
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בימים. בא זקן ואברהם שנא' זקנה לו נתן אברהם
דכתיב12והיפ"ת מהא המהרש"א כקושית ג"כ הקשה

גדולים משמע נמי דזקנים ותירץ זקנים, ושרה ואברהם
בשערו' היינו בזקנה, ניכר רישומם שהי' ולא לבד בשנים
ויש דשערות. בזקנה רשום משמע זקן ואברהם אבל דזקן,
דהא זקנים, ושרה ואברהם דכתיב מהא תירוצו להטעים
שער להם אין שהנשים דשערות זקן שייך אינו בשרה
בלבד, דשנים זקנה הוא זה זקן דפי' אלא הזקן,
באברהם גם א"כ כחדא ושרה לאברהם הכתוב ומדכללינהו
סדום באנשי הוא ועד"ז דשנים, זקנה רק הוי זו זקנה הנה
בשנים, להזקנים בשנים מהצעירים זקן ועד מנער שנאמר
והמד"ר דהגמ' נמצא הזקן. שער היינו זקן ואברהם אבל
דלפי' אלא דשערות, בזקנה זקן ואברהם מפרשים שניהם
שערות הי' שלא זקנה הוה לא אברהם עד הנה המד"ר
הוא הגמרא ולפי הזקן, שערות שיהי' זקנה ותבע כלל הזקן

בליבון ניכרת הזקנה הי' שלא זקנה הוה לא אברהם דעד
בלי ניכר הזקנה שיהי' רחמי ובעא אברהם אתא בוןשער,

שער שיהי' דאברהם רחמים הבקשת מהו"ע וצ"ל שער.
הטענה ומהו שער, בליבון ניכרת הזקנה שיהי' או הזקן
בענין מופלא הי' אברהם הרי מכבד, למי יודע אדם ואין

שאמר של13הביטול התביעה ומהו"ע ואפר עפר ואנכי
חייך לו ואומר ידו על מסכים והקב"ה זקן, ועטרת כיבוד
בראשית במד"ר אי' דהנה הוא הענין אך תבעת. טוב דבר

אחרון14פנ"ט ליום ותשחק לבושה והדר והדר15עוז עוז ,

שוחקת היא אימתי אחרון ליום ותשחק תורה, של לבושה
שכתוב ידי על מאברהם, למד אתה ממי לע"ל, שכרה מתן

דע"י16בו והיינו לזקנה, זכה צדקה לעשות הוי' דרך ושמרו
חכמה, שקנה זקן שזהו זקן להדרת זוכים תורה של לבושה
רחמי ובעי אברהם ואתא תורה, של לבושה הוא זקן והדרת

שער. בליבון ניכרת הזקנה שיהי'

minia `a owf mdxa`e d''c

שם.12) לב"ר - הארוך
כז.13) שם, וירא
ב.14) פיסקא

כה.15) לא, משלי
יט.16) שם, וירא

•
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.Áפרטיו כל על היטב, האנושי השכל מבין זה משל

ופירות, ירקות של שונים, מאכלים בסוגי פרטיו, ופרטי

כל על השני לסוג אחד סוג בין ההבדל ויודע ודגים, בשר

פרטיו.

ישנם העולם עניני בכל הנמשל. את להבין יש עתה

דברים כלומר, הרע. וישנו הטוב ישנו דברים. שני

תורה. פי על האסורים ודברים תורה פי על המותרים

הפירות כמו משל, דרך על הם, המותרים הדברים

כאשר יותר טוב כן פי על שאף אלא חיים, הנאכלים

הוא והבישול רע, גם יש הרי בטוב אותם. מבשלים

לך" במותר עצמך .3ה"קדש

משל, דרך על הם, תורה פי על האסורים הדברים

ידי ועל מבושלים כשאינם נזק שגורמים המאכלים כמו

הוא זה בענין הבישול המבריא. לדבר הופכים הבישול

מרע" ה"סור ידי ועל האסור, הדבר את לעשות שלא

רב. כוח לו מתווסף

עצמם, תורה, פי על המותרים הגשמיים, בדברים

אתרוג, מצה, כזית מצוה, שהם כאלה סוגים: שני ישנם

בבגדים גם כך האדם. של קיומו לצורך ההכרחית אכילה

� רוצה האדם אם רשות, שהם וכאלה הגוף. צרכי ובשאר

לעשות. צריכים � שמותר מה כל לא אך לעשותם, לו מותר

אור בדרך העבודה זו מצוה, שהם הגשמיים הדברים

גשמיות, בציציות מתלבש כשאדם למטה. ומלמעלה ישר,

לצורך אכילה או מצה כזית כשאוכל או גשמיים, בתפילין

הדברים כל שכן, אלקי. אור כך ידי על נמשך � גופו קיום

רק היא העבודה האור. לגילוי כלים הם האמורים

גילוי נמשך המצוה, את מקיים הוא וכאשר ב"קיום",

בדרך ישר אור � זו עבודה נקראת ממילא האלקי. האור

למטה. מלמעלה

דברי שהם המותרים הגשמיים הדברים ואילו

מאשר יותר חזקה שלהם הגשמיות עצם הרי הרשות,

הרי שמדובר למרות מצוה, שהם שבדברים הגשמיות

הגשמי הדבר בין הבדל קיים מקום מכל גשמיות, באותה

רשות. שהוא הגשמי הדבר לבין מצוה שהוא

או לבן לחם הגשמי, הלחם יותר: ברורות במלים

מן לחם "המוציא ברכת שמברכים אחרי הרי שחור,

שאר מאשר יותר עדין לחם אותו נעשה הארץ"

כוח,הלחמ לו שיהיה כדי אוכל שהוא הלחם כזית ים.

שהוא לחם אותו מאשר יותר עדין מצוה, שהוא דבר

אותו אוכל הוא וכאשר עצמו. את להשביע כדי אוכל

רע. זה הרי � תאוותו מילוי ולשם תענוג לשם

.Ëהדבר אפשרי כיצד האמורים, בדברים ההבנה

א.3) כ, יבמות
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יותר עדין ממנו אחד חלק יהיה אחד גשמי שבדבר

האדם. מגוף היטב להבין אפשר � השני החלק מאשר

בעצם הבדל קיים מקום ומכל גשמי בשר הוא הגוף

שצומח גם ויש הרגל, בשר או הלב בשר זה אם הבשר,

בכך שיש אלא הגוף, בבשר נכלל הוא שגם בשר�חי,

מקור הוא והבשר�החי בריא, אינו שהגוף הוראה משום

ר"ל. למחלות

שלש ישנן עצמו, לחם באותו הגשמי, שבלחם נבין כך

דרגות:

אמנם הוא כוח. לו שיהיה כדי אוכל שהוא הלחם א)

שבגשמי. העדין הוא אך גשמי, דבר

למרות עצמו. את להשביע כדי אוכל שהוא הלחם ב)

לעשות. צריכים � שמותר מה כל לא אך מותר, שהדבר

הראשונה. הדרגא מאשר יותר חומרי הוא זה גשמי

אכילה נפשו. תאוות למלא כדי אוכל שהוא הלחם ג)

כתוב גמור. רע היא את4כזו היום לפניך נתתי "ראה :

הדברים בכל הרע", ואת המות ואת הטוב ואת החיים

ד) מות. ג) טוב. ב) חיים. א) דרגות: ארבע ישנן הגשמיים

רע.

שבו. ה"חיים" היא נברא, בכל האלקית הכוונה

� שבו האלקית הכוונה לפי נברא בכל ההשתמשות

שבו. ה"טוב" היא

"מות". הוא � האלקית הכוונה בלי � הנברא גוף

הוא � העצמי תענוגו לשם הנברא בגוף ההשתמשות

"רע".

בכל ישנם ורע, מות וטוב, חיים אלה, דברים ארבעה

שהם הדברים תורה. פי על המותרים הגשמיים הדברים

ואילו וטוב, חיים הם הרי � גשמיים שהם למרות מצוה,

ורע. מות הם � רשות שהם הדברים

.Èאור של העבודה העבודות, סוגי שני בין ההבדל זה

שהיא חוזר אור של והעבודה למטה מלמעלה שהיא ישר

למעלה. מלמטה

הוא הגשמי אם הרי מצוה, שהם הגשמיים בדברים

להיות יכול הרי צדדית מסיבה שכן, � תורה פי על כשר

כלי הוא � כשר כשהוא אך לאסור, יהפוך גשמי שאותו

המצוהלקב עבודת נקראת ממילא האלקי, האור גילוי לת

למטה". מלמעלה בדרך ישר "אור

� הרשות דברי שהם הגשמיים הדברים אך,

� "רע" להיות עלולים והם "מות", היא שלהם הגשמיות

ממילא � תאוותו מילוי לשם אותם יעשה או יאכל אם

וגדולה קשה יותר הרבה עבודה בהם להיות צריכה

מצוה. כשהם העבודה מאשר

ירצה שלא עצמו, את לעדן היא, כזה במקרה העבודה

התועלת את ויחפש ירצה אלא הדבר, מגשמיות ליהנות

הדבר. את יעשה ובגללה הרוחנית,

הפסוק האלשיך,5על אומר וגו"' המלך להם "וימן

ללמוד עצמו את מכין שאדם הטובה ההכנה שאחרי

להיות א) תנאים: לשלשה זקוק הוא חכמה, דברי

קלים מאכלים ולשתות לאכול ב) מטרדות. משוחרר

בזמן. התמדה ג) ועדינים.

עדינים, מאכלים ולשתות לאכול השני, התנאי קיום

הרוחנית התועלת בגלל ושותה אוכל זה שאדם משמעותו

מלמטה בדרך חוזר "אור נקראת זו ועבודה שבמאכל,

למעלה".

יותר. ונחות יותר נעלה פירושם: ו"מטה" "מעלה"

מלמעלה המגיע הוא "ישר" פירושם: ו"חוזר" "ישר"

הגורמת הסיבה את מהווה שהמטה הוא "חוזר" למטה,

אליו. יומשך שהעליון

אור באופן היא מצוה, שהם הגשמיים בדברים העבודה

הגשמיים בדברים העבודה אך למטה, מלמעלה בדרך ישר

מלמטה בדרך חוזר אור באופן היא הרשות, דברי שהם

הקודמת. העבודה מאשר בהרבה קשה זו ועבודה למעלה,

את מבצע כשהאדם האנושי, השכל גם מבין זאת אך,

לכלי המטה עושהאת הוא כלומר חוזר, אור בדרך העבודה

גדולה היא כעבודה הרי המעלה, את לקבל שבכוחו שלם

שכן למטה, מלמעלה בדרך ישר באור העבודה מאשר יותר

יותר. גדולה היא � יותר קשה שהיא ככל הרי ה' בעבודת

.‡È,כזו הבנה לדרגת האנושי השכל משהגיע

באופן עבודה א) סוגים: שני ישנם יתברך השם שבעבודת

חוזר אור באופן עבודה ב) למטה. מלמעלה בדרך ישר אור

האופן העבודה, ענין מבחינת ואשר למעלה, מלמטה בדרך

אפשר � הראשון האופן מאשר בהרבה גדול הוא השני

יותר. עליונה להבנה האנושי השכל את להביא כבר

וגוף, נפש יש נברא לכל חי. � הקב"ה שברא מה כל

מהותו היא הנפש הנברא. של והמציאות המהות שהם

הנברא. של המציאות הוא והגוף הנברא, של

כוונה לשם הוא נברא בכל והגוף הנפש של תפקידם

בור שטבע אךמסויימת, נברא. באותו הוא ברוך העולם א

בהיותם והגוף הנפש ידי על רק להתבצע יכולה הכוונה

יחד.

בבריאת גם הוא כך הנבראים, בכל שהדבר כשם

ביצירת הוא ברוך הבורא של המכוונת התכלית האדם.

יחדיו. והגוף הנפש ידי על להתבצע צריכה האדם,

בלבד זו שלא סוגים, שני עולמות, שני הם וגוף נפש

נפש הפכיים, שני הם אלא מהשני, אחד רחוקים שהם

הן וגשמיות ורוחניות גשמי, הוא וגוף רוחנית, היא

לשניה. אחת המנוגדות הפכיות

של ביותר הגדול שהמרחק אומרת הבריאה התבונה

טו.4) ל, ה.5)דברים א, דניאל
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יותר עדין ממנו אחד חלק יהיה אחד גשמי שבדבר

האדם. מגוף היטב להבין אפשר � השני החלק מאשר

בעצם הבדל קיים מקום ומכל גשמי בשר הוא הגוף

שצומח גם ויש הרגל, בשר או הלב בשר זה אם הבשר,

בכך שיש אלא הגוף, בבשר נכלל הוא שגם בשר�חי,

מקור הוא והבשר�החי בריא, אינו שהגוף הוראה משום

ר"ל. למחלות

שלש ישנן עצמו, לחם באותו הגשמי, שבלחם נבין כך

דרגות:

אמנם הוא כוח. לו שיהיה כדי אוכל שהוא הלחם א)

שבגשמי. העדין הוא אך גשמי, דבר

למרות עצמו. את להשביע כדי אוכל שהוא הלחם ב)

לעשות. צריכים � שמותר מה כל לא אך מותר, שהדבר

הראשונה. הדרגא מאשר יותר חומרי הוא זה גשמי

אכילה נפשו. תאוות למלא כדי אוכל שהוא הלחם ג)

כתוב גמור. רע היא את4כזו היום לפניך נתתי "ראה :

הדברים בכל הרע", ואת המות ואת הטוב ואת החיים

ד) מות. ג) טוב. ב) חיים. א) דרגות: ארבע ישנן הגשמיים

רע.

שבו. ה"חיים" היא נברא, בכל האלקית הכוונה

� שבו האלקית הכוונה לפי נברא בכל ההשתמשות

שבו. ה"טוב" היא

"מות". הוא � האלקית הכוונה בלי � הנברא גוף

הוא � העצמי תענוגו לשם הנברא בגוף ההשתמשות

"רע".

בכל ישנם ורע, מות וטוב, חיים אלה, דברים ארבעה

שהם הדברים תורה. פי על המותרים הגשמיים הדברים

ואילו וטוב, חיים הם הרי � גשמיים שהם למרות מצוה,

ורע. מות הם � רשות שהם הדברים

.Èאור של העבודה העבודות, סוגי שני בין ההבדל זה

שהיא חוזר אור של והעבודה למטה מלמעלה שהיא ישר

למעלה. מלמטה

הוא הגשמי אם הרי מצוה, שהם הגשמיים בדברים

להיות יכול הרי צדדית מסיבה שכן, � תורה פי על כשר

כלי הוא � כשר כשהוא אך לאסור, יהפוך גשמי שאותו

המצוהלקב עבודת נקראת ממילא האלקי, האור גילוי לת

למטה". מלמעלה בדרך ישר "אור

� הרשות דברי שהם הגשמיים הדברים אך,

� "רע" להיות עלולים והם "מות", היא שלהם הגשמיות

ממילא � תאוותו מילוי לשם אותם יעשה או יאכל אם

וגדולה קשה יותר הרבה עבודה בהם להיות צריכה

מצוה. כשהם העבודה מאשר

ירצה שלא עצמו, את לעדן היא, כזה במקרה העבודה

התועלת את ויחפש ירצה אלא הדבר, מגשמיות ליהנות

הדבר. את יעשה ובגללה הרוחנית,

הפסוק האלשיך,5על אומר וגו"' המלך להם "וימן

ללמוד עצמו את מכין שאדם הטובה ההכנה שאחרי

להיות א) תנאים: לשלשה זקוק הוא חכמה, דברי

קלים מאכלים ולשתות לאכול ב) מטרדות. משוחרר

בזמן. התמדה ג) ועדינים.

עדינים, מאכלים ולשתות לאכול השני, התנאי קיום

הרוחנית התועלת בגלל ושותה אוכל זה שאדם משמעותו

מלמטה בדרך חוזר "אור נקראת זו ועבודה שבמאכל,

למעלה".

יותר. ונחות יותר נעלה פירושם: ו"מטה" "מעלה"

מלמעלה המגיע הוא "ישר" פירושם: ו"חוזר" "ישר"

הגורמת הסיבה את מהווה שהמטה הוא "חוזר" למטה,

אליו. יומשך שהעליון

אור באופן היא מצוה, שהם הגשמיים בדברים העבודה

הגשמיים בדברים העבודה אך למטה, מלמעלה בדרך ישר

מלמטה בדרך חוזר אור באופן היא הרשות, דברי שהם

הקודמת. העבודה מאשר בהרבה קשה זו ועבודה למעלה,

את מבצע כשהאדם האנושי, השכל גם מבין זאת אך,

לכלי המטה עושהאת הוא כלומר חוזר, אור בדרך העבודה

גדולה היא כעבודה הרי המעלה, את לקבל שבכוחו שלם

שכן למטה, מלמעלה בדרך ישר באור העבודה מאשר יותר

יותר. גדולה היא � יותר קשה שהיא ככל הרי ה' בעבודת

.‡È,כזו הבנה לדרגת האנושי השכל משהגיע

באופן עבודה א) סוגים: שני ישנם יתברך השם שבעבודת

חוזר אור באופן עבודה ב) למטה. מלמעלה בדרך ישר אור

האופן העבודה, ענין מבחינת ואשר למעלה, מלמטה בדרך

אפשר � הראשון האופן מאשר בהרבה גדול הוא השני

יותר. עליונה להבנה האנושי השכל את להביא כבר

וגוף, נפש יש נברא לכל חי. � הקב"ה שברא מה כל

מהותו היא הנפש הנברא. של והמציאות המהות שהם

הנברא. של המציאות הוא והגוף הנברא, של

כוונה לשם הוא נברא בכל והגוף הנפש של תפקידם

בור שטבע אךמסויימת, נברא. באותו הוא ברוך העולם א

בהיותם והגוף הנפש ידי על רק להתבצע יכולה הכוונה

יחד.

בבריאת גם הוא כך הנבראים, בכל שהדבר כשם

ביצירת הוא ברוך הבורא של המכוונת התכלית האדם.

יחדיו. והגוף הנפש ידי על להתבצע צריכה האדם,

בלבד זו שלא סוגים, שני עולמות, שני הם וגוף נפש

נפש הפכיים, שני הם אלא מהשני, אחד רחוקים שהם

הן וגשמיות ורוחניות גשמי, הוא וגוף רוחנית, היא

לשניה. אחת המנוגדות הפכיות

של ביותר הגדול שהמרחק אומרת הבריאה התבונה

טו.4) ל, ה.5)דברים א, דניאל
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כמו כך כל רחוק אינו פרסאות, אלפי בן גדול שטח

באמה לדרום צפון בין או למערב מזרח בין המרחק

הם ומערב מזרח שכן, פשוט, הוא דבר של טעמו אחת.

בלבד. ריחוק הוא בשטח המרחק ואילו הפכיים,

ומוחש. מובן הדבר בנמשל אך בלבד, משל זה במשל

הרוחניים השכל כוחות את מפעיל שאינו הפשוט האיש

רחוק שכל, פי על טובות מדות בקנין עוסק ואינו שלו,

מדות קנין על ועובד במושכלות העוסק האדם מן מאד

להגיע אחד כל ביכולת הפכיים, הם אין ברם, טובות.

הרצויה. לדרגא

שמוסבר כפי הפכיות, הן ועבירה מצוה ואילו

מצוה קיום ידי על חיבור, היא שחסידות בחסידות,

פתוחה) (צ' המצווה עם שרוקה) (צ' המצווה מתחבר

הקדושה מרשות עובר שהוא היא ועבירה הוא, ברוך

אחרא. הסטרא לרשות

מנוגדת מהן אחת כל הפכיות, הן וגשמיות רוחניות

את בשתיהן השי"ת יצר ההתנגדות טבע ובתוך לשניה,

הוא המנוגדים קירוב יחד. לחיות שיוכלו הקירוב, טבע

אחד. בכל הקיים ה"הפכי" ידי על

.·Èישנה וחכמה שכל שבכל הן, החכמה דרכי

ההתפשטות, � השכל" ו"בנין הדבר, בסיס � ה"הנחה"

התוכן כל גלום בה בהתפשטות, הוא הביצוע וכל

והחכמה. השכל של והתכלית

או אדם, לדירת לשמש בית של תכליתו לדוגמא:

פרי. להצמיח � האילן תכלית האדם; לצרכי לשימוש

ההכרח מן האילן, או הבית לתכלית להגיע כדי הרי,

בתחילה מסויימות. והקדמות הכנות בתחילה שתהיינה

הבנין. את עליו להקים פינה, אבן יסוד, להניח ההכרח מן

האילן צומח ממנו השורש שיהיה ההכרח מן בתחילה

הפירות. צומחים גם ואז ועליו, וענפיו

הג וחכמת הבית, את הבונה הבנאי, הנוטעחכמת נן

חוקי כל על שומר שהוא בכך, מתבטאת האילן, את

והזריעה. הנטיעה חוקי כל ועל הבניה

והחכמה. השכל בחכמת הוא כך הזה המשל ככל

היסוד שכלי. יסוד לו שיהיה ההכרח מן המושכל הבנין

היא השכל של השכלית וההנחה השכלית, ההנחה הוא

במושכל. השכל פרי צומח שממנו השורש

על והזריעה הנטיעה חוקי בשמירת תלוי השכל פרי

זקוקים בתחילה השכל. אילן בנטיעת העוסק הגנן ידי

נמצא בה האדמה בעבודת המתבטאת מסויימת, להכנה

השכל. לצמיחת הכוח

יש טובה, תהיה שהצמיחה שכדי לדעת, צריך כן

הצמחים שכן מעצמם, הצומחים הבר צמחי את לשרש

בשכל ישנן כך זריעה. ידי על רק באים הנכונים הטובים

העשבים בדוגמת מעצמן, הצומחות מסויימות סברות

לאילן המזיקים לאילן, מסביב הצומחים השוטים

הפירות. לצמיחת ומפריעים

בראש אנו, מוכרחים להבינו, כדי ענין לוקחים כשאנו

הכשרת שהיא האמיתית ההכנה לעשות ובראשונה,

ויתהווה השכל, גרעין את יקלוט שהקרקע השכל, קרקע

טובים. שכל פירות שיתן שכלי לאילן ועסיסי בריא בסיס

.‚Èהשכלי הענין את להבין עתה מתחילים אנו לדוגמא:

בהתעמקנו הרי לזו, זו הפכיות שהן וגשמיות רוחניות של

ניגודן של האחרונה לנקודה ובהגיענו ומציאותן במהותן

הקירוב. בנקודת בשכלנו אנו חשים � לשניה אחת

קרן בוקעת השכל של מסויימת התלבטות אחרי אך,

ומגיעים כלל, אותה שיערו לא כן שלפני הבנה, של אור

שלו. ה"הפכי" קיים אחד שבכל למסקנה

ישנה ובגשמיות שברוחניות, גשמיות ישנה ברוחניות

שבגשמיות רוחניות � אלה ולשתי שבגשמיות, רוחניות

ידו שעל מסויים דמיון כבר יש � שברוחניות וגשמיות

ורוחניות. גשמיות של ההתחברות להיות יכולה

ל"כלל": אותנו מביאה ההבנה של זו פנימית תחושה

האבן גם כלומר, גוף. יש נפש ולכל נפש, יש גוף לכל

� נפש לה יש ביותר, הנחותים הנבראים מסוג שהיא

שהיא � הנשמה וגם ,� אותה המקיימת החיות על נוסף

ומוכרחים יכולים אדם שבני ביותר הנעלה הנברא סוג

גוף. לה יש � להבין

בעבודת העבודה סוגי שני בין ההבדל מתבטא כך

למטה, מלמעלה בדרך היא ישר אור של העבודה השם,

שהיא חוזר אור של והעבודה הצדיקים, עבודת והיא

התשובה. תנועת של העבודה והיא למעלה, מלמטה בדרך
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(‡)B¯˙È ÚÓLiÂ.?ּובא ׁשמע ּׁשמּועה קריעתמה «ƒ¿«ƒ¿ְְִַַַָָָ

עמלק ּומלחמת סּוף קטז)ים ׁשבע.B¯˙È:(זבחים ְֲִֵֶֶַָƒ¿ֶַ

חבר, חֹובב, יתרֹו, יתר, רעּואל, לֹו: נקראּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָׁשמֹות

ּפּוטיאל ּפרׁשה(מכילתא)קיני, ׁשּיּתר ׁשם על יתר, . ִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

לכׁשּנתּגּיר יתרֹו, תחזה". "ואּתה ּבּתֹורה: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָאחת

חֹובב, ׁשמֹו. על אחת אֹות לֹו הֹוסיפּו הּמצות, ְְְִִִֵַַַַָֹוקּים

יתרֹו, הּוא וחֹובב הּתֹורה, את ׁשּנאמר:ׁשחּבב ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָ

ד) אֹומרים:(שופטים ויׁש מׁשה". חתן חבב ְְְִִֵֵֵֶָֹֹֹ"מּבני

היה, יתרֹו ׁשל אביו אֹומררעּואל ב)ּומהּו (לעיל ְְִִֵֵֶַָָָ

קֹורין ׁשהּתינֹוקֹות אביהן"? רעּואל אל ְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ"וּתבאנה

ּבספרי: אּבא. אביהן: LÓ‰לאבי Ô˙Á.(מכילתא) ְְֲֲִִִֵֶַַָ…≈…∆
,הּמל חֹותן אני ּבמׁשה: מתּכּבד יתרֹו היה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּכאן

ׁשּנאמר: ּבחמיו, הּגדּלה ּתֹולה מׁשה היה ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּולׁשעבר

חֹותנֹו": יתר אל Ï‡¯NÈÏe"וּיׁשב ‰LÓÏ.ׁשקּול ְֶֶֶַָָ¿…∆¿ƒ¿»≈ָ

יׂשראל:מׁשה ּכל Ïkּכנגד ˙‡‰NÚ ¯L‡.להם ְְִֵֶֶֶָָֹ≈»¬∆»»ֶָ

ּובעמלק: ּובּבאר הּמן, B‚Â'ּבירידת '‰ ‡ÈˆB‰ Èk. ְֲִִֵֵַַַַָָƒƒ¿
ּכּלם על ּגדֹולה ÈÁelL‰(·):(מכילתא)זֹו ¯Á‡. ְַָָֻ««ƒ∆»

ׁשב ל" ּבמדין: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְְְִֵֶַַָָָָֻּכׁשאמר

וגֹו'", ּבניו ואת אׁשּתֹו את מׁשה וּיּקח ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹמצרים...

אמר האלהים" ּבהר "וּיפּגׁשהּו לקראתֹו אהרן ְְְְְֱֲִִִֵַַַַָָָָָֹֹויצא

אׁשּתי היא 'זֹו לֹו: אמר הּללּו'? הם 'מי ְִִִִֵַַָָלֹו:

אּתה 'להיכן לֹו: אמר ּבני'. ואּלּו ּבמדין, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשּנׂשאתי

'על לֹו: אמר 'למצרים'. לֹו: אמר ְְִִִַַַַָָָמֹוליכן'?

להֹוסיף ּבא ואּתה מצטערים, אנּו ְְְֲִִִִִַַָָָָהראׁשֹונים

ׁשני נטלה .'אבי לבית 'לכי לּה: אמר ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָעליהם'?

לּה:ּבניה Ú¯t‰(„)והלכה ·¯ÁÓ È�ÏviÂ. ְְֶָָָָָ««ƒ≈ƒ≈∆∆«¿…
להרג ּובּקׁש הּמצרי ּדבר על ואבירם ּדתן ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּכׁשּגּלּו

ׁשיׁש. ׁשל ּכעּמּוד צּוארֹו נעׂשה מׁשה, :(מכילתא)את ְֲִֶֶֶַַַַָָֹ

(‰)¯a„n‰ Ï‡.,היה ׁשּבּמדּבר יֹודעים אנּו אף ∆«ƒ¿»ְְִִֶַַָָָָ

יֹוׁשב ׁשהיה הּכתּוב, ּדּבר יתרֹו ׁשל ּבׁשבחֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא

הּמדּבר, אל לצאת לּבֹו ּונדבֹו עֹולם ׁשל ְְְִִִֵֶֶַָָָָּבכבֹודֹו

ּתֹורה: ּדברי לׁשמע ּתהּו, ‡Ï(Â)מקֹום ¯Ó‡iÂ ְְְִִֵַָֹֹ«…∆∆
‰LÓ.:ׁשליח ידי B‚Â'על B¯˙È E�˙Á È�‡.אם …∆ְִֵַַָ¬ƒ…∆¿ƒ¿¿ִ

,אׁשּת ּבגין צא ּבגיני, יֹוצא אּתה איןאין ואם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָ
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(‡)B¯˙È ÚÓLiÂ.?ּובא ׁשמע ּׁשמּועה קריעתמה «ƒ¿«ƒ¿ְְִַַַָָָ

עמלק ּומלחמת סּוף קטז)ים ׁשבע.B¯˙È:(זבחים ְֲִֵֶֶַָƒ¿ֶַ

חבר, חֹובב, יתרֹו, יתר, רעּואל, לֹו: נקראּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָׁשמֹות

ּפּוטיאל ּפרׁשה(מכילתא)קיני, ׁשּיּתר ׁשם על יתר, . ִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

לכׁשּנתּגּיר יתרֹו, תחזה". "ואּתה ּבּתֹורה: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָאחת

חֹובב, ׁשמֹו. על אחת אֹות לֹו הֹוסיפּו הּמצות, ְְְִִִֵַַַַָֹוקּים

יתרֹו, הּוא וחֹובב הּתֹורה, את ׁשּנאמר:ׁשחּבב ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָ

ד) אֹומרים:(שופטים ויׁש מׁשה". חתן חבב ְְְִִֵֵֵֶָֹֹֹ"מּבני

היה, יתרֹו ׁשל אביו אֹומררעּואל ב)ּומהּו (לעיל ְְִִֵֵֶַָָָ

קֹורין ׁשהּתינֹוקֹות אביהן"? רעּואל אל ְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ"וּתבאנה

ּבספרי: אּבא. אביהן: LÓ‰לאבי Ô˙Á.(מכילתא) ְְֲֲִִִֵֶַַָ…≈…∆
,הּמל חֹותן אני ּבמׁשה: מתּכּבד יתרֹו היה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּכאן

ׁשּנאמר: ּבחמיו, הּגדּלה ּתֹולה מׁשה היה ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּולׁשעבר

חֹותנֹו": יתר אל Ï‡¯NÈÏe"וּיׁשב ‰LÓÏ.ׁשקּול ְֶֶֶַָָ¿…∆¿ƒ¿»≈ָ

יׂשראל:מׁשה ּכל Ïkּכנגד ˙‡‰NÚ ¯L‡.להם ְְִֵֶֶֶָָֹ≈»¬∆»»ֶָ

ּובעמלק: ּובּבאר הּמן, B‚Â'ּבירידת '‰ ‡ÈˆB‰ Èk. ְֲִִֵֵַַַַָָƒƒ¿
ּכּלם על ּגדֹולה ÈÁelL‰(·):(מכילתא)זֹו ¯Á‡. ְַָָֻ««ƒ∆»

ׁשב ל" ּבמדין: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְְְִֵֶַַָָָָֻּכׁשאמר

וגֹו'", ּבניו ואת אׁשּתֹו את מׁשה וּיּקח ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹמצרים...

אמר האלהים" ּבהר "וּיפּגׁשהּו לקראתֹו אהרן ְְְְְֱֲִִִֵַַַַָָָָָֹֹויצא

אׁשּתי היא 'זֹו לֹו: אמר הּללּו'? הם 'מי ְִִִִֵַַָָלֹו:

אּתה 'להיכן לֹו: אמר ּבני'. ואּלּו ּבמדין, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשּנׂשאתי

'על לֹו: אמר 'למצרים'. לֹו: אמר ְְִִִַַַַָָָמֹוליכן'?

להֹוסיף ּבא ואּתה מצטערים, אנּו ְְְֲִִִִִַַָָָָהראׁשֹונים

ׁשני נטלה .'אבי לבית 'לכי לּה: אמר ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָעליהם'?

לּה:ּבניה Ú¯t‰(„)והלכה ·¯ÁÓ È�ÏviÂ. ְְֶָָָָָ««ƒ≈ƒ≈∆∆«¿…
להרג ּובּקׁש הּמצרי ּדבר על ואבירם ּדתן ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּכׁשּגּלּו

ׁשיׁש. ׁשל ּכעּמּוד צּוארֹו נעׂשה מׁשה, :(מכילתא)את ְֲִֶֶֶַַַַָָֹ

(‰)¯a„n‰ Ï‡.,היה ׁשּבּמדּבר יֹודעים אנּו אף ∆«ƒ¿»ְְִִֶַַָָָָ

יֹוׁשב ׁשהיה הּכתּוב, ּדּבר יתרֹו ׁשל ּבׁשבחֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא

הּמדּבר, אל לצאת לּבֹו ּונדבֹו עֹולם ׁשל ְְְִִִֵֶֶַָָָָּבכבֹודֹו

ּתֹורה: ּדברי לׁשמע ּתהּו, ‡Ï(Â)מקֹום ¯Ó‡iÂ ְְְִִֵַָֹֹ«…∆∆
‰LÓ.:ׁשליח ידי B‚Â'על B¯˙È E�˙Á È�‡.אם …∆ְִֵַַָ¬ƒ…∆¿ƒ¿¿ִ

,אׁשּת ּבגין צא ּבגיני, יֹוצא אּתה איןאין ואם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָ
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æBì-÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ì äLî àöiå©¥¥̧¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½
ì eäòøì-Léà eìàLiåeàáiå íBìL ©¦§£¬¦§¥¥−§¨®©¨−Ÿ

äìäàäi''yx:ç-ìk úà Bðúçì äLî øtñéå ¨«Ÿ¡¨©§©¥³¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨
úãBà ìò íéøöîìe äòøôì äBäé äNò øLà£¤̧¨¨³§¨Æ§©§´Ÿ§¦§©½¦©−´Ÿ
Cøca íúàöî øLà äàìzä-ìk úà ìàøNé¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ£¤´§¨¨´©©¤½¤

äBäé íìviåi''yx:(ìàøùé)è-ìk ìò Bøúé cçiå ©©¦¥−§¨«©¦´©§¦§½µ©¨
øLà ìàøNéì äBäé äNò-øLà äáBhä©½̈£¤¨¨¬§−̈§¦§¨¥®£¤¬

íéøöî ãiî Bìéväi''yx:éCeøa Bøúé øîàiå ¦¦−¦©¬¦§¨«¦©»Ÿ¤»¦§¼¨´
ãiîe íéøöî ãiî íëúà ìévä øLà äåäé§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬¦§©−¦¦©´
-ãé úçzî íòä-úà ìévä øLà äòøt©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©©

íéøöîi''yx:àéäBäé ìBãâ-ék ézòãé äzò ¦§¨«¦©¨´¨©½§¦¦«¨¬§−̈
íäéìò eãæ øLà øácá ék íéäìàä-ìkîi''yx: ¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´©¨½̈£¤¬¨−£¥¤«

áéíéäìàì íéçáæe äìò äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©º¦§¸Ÿ¥¬¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®

:dnÚז˙eÓc˜Ï ‰LÓ ˜Ù�e ƒ«¿«…∆¿«»

eÏÈ‡Le dÏ ˜ÈL�e „È‚Òe È‰eÓÁ¬ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ

elÚÂ ÌÏLÏ d¯·ÁÏ ¯·‚¿«¿«¿≈ƒ¿»¿«

:‡�kLÓÏח‰LÓ ÈÚzL‡Â ¿«¿¿»¿ƒ¿»ƒ…∆

‰Ú¯ÙÏ ÈÈ „·Ú Èc Ïk ˙È È‰eÓÁÏ«¬ƒ»»ƒ¬«¿»¿«¿…

Ïk ˙È Ï‡¯NÈ ˜ÒÈÚ ÏÚ È‡¯ˆÓÏe¿ƒ¿»≈«≈«ƒ¿»≈»»

‡Á¯‡a Ôe�zÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú«¿»ƒ«¿«¿¿¿»¿»

:ÈÈ Ôe�·ÊLÂטÏk ÏÚ B¯˙È È„ÁÂ ¿≈¿»¿»«¬ƒƒ¿«»

Èc Ï‡¯NÈÏ ÈÈ „·Ú Èc ‡˙·Ë«¿»ƒ¬«¿»¿ƒ¿»≈ƒ

:È‡¯ˆÓ„ ‡„ÈÓ Ôe�·ÊLי¯Ó‡Â ≈¿»ƒ»¿ƒ¿»≈«¬«

ÔBÎ˙È ·ÈÊL Èc ÈÈ CÈ¯a B¯˙Èƒ¿¿ƒ¿»ƒ≈ƒ»¿

Èc ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓe È‡¯ˆÓ„ ‡„ÈÓƒ»¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿…ƒ

˙Â¯Ó ˙BÁzÓ ‡nÚ ˙È ·ÈÊL≈ƒ»«»ƒ¿«¿«

:È‡¯ˆÓיאÈÈ ·¯ È¯‡ ‡�Ú„È ÔÚk ƒ¿»≈¿«»«¿»¬≈«¿»

‡Ób˙Ùa È¯‡ dpÓ ¯a dÏ‡ ˙ÈÏÂ¿≈¡»«ƒ≈¬≈¿ƒ¿»»

NÈ ˙È ÔcÓÏ È‡¯ˆÓ e·ÈMÁcÏ‡¯ ƒ«ƒƒ¿»≈¿ƒ«»ƒ¿»≈

:Ôep�c daיבÈ‰eÓÁ B¯˙È ·È¯˜Â ≈»ƒ¿»ƒƒ¿¬ƒ

Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ�Â ÔÂÏÚ ‰LÓ„¿…∆¬»»¿ƒ¿«¿ƒ√»

Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡˙‡Â ÈÈ¿»«¬»«¬…¿…»≈ƒ¿»≈
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ּבניה. ׁשני ּבגין צא ,אׁשּת ּבגין יֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָאּתה

LÓ‰(Ê):(מכילתא) ‡ˆiÂ.נתּכּבד ּגדֹול ּכבֹוד «≈≈…∆ְִֵַָָ

אהרן, יצא מׁשה, ׁשּיצא ּכיון ׁשעה, ּבאֹותּה ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹיתרֹו

ולא יֹוצאין, אּלּו את ׁשראה הּוא ּומי ואביהּוא, ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹנדב

BÏיצא?: ˜MiÂ eÁzLiÂ.הׁשּתחוה מי יֹודע איני ָָ«ƒ¿««ƒ«ְֲִִִֵֵַַָ

הּקרּוי מי לרעהּו", "איׁש אֹומר: ּכׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֶַָלמי.

מׁשה" "והאיׁש ׁשּנאמר: מׁשה, זה :(מכילתא)איׁש? ְֱִִֶֶֶֶֶַָֹֹ

(Á)B�˙ÁÏ ‰LÓ ¯tÒÈÂ.לקרבֹו לּבֹו את למׁש «¿«≈…∆¿…¿ְְְִִֶָֹ

‰Ïz‡‰:(מכילתא)לּתֹורה Ïk וׁשל.‡˙ הּים ׁשעל ַָ≈»«¿»»ְֶֶַַָ

היסֹוד.‰Ïz‡‰:(מכילתא)עמלק מן אל"ף למ"ד ֲֵָ«¿»»ְִֶֶַַָ

מּמּנּו הּנֹופל ויסֹוד ּתּקּון הּוא והּתי"ו ּתבה, ְִִִֵֵֶֶַַָָׁשל

ּתנּואה: ּתקּומה, ּתנּופה, ּתרּומה, וכן: ְְְְְְִִֵָָָָָלפרקים,

(Ë)B¯˙È cÁiÂ.,ּפׁשּוטֹו זהּו יתרֹו, ויׂשמח «ƒ«¿ƒ¿ְְְִִֶַַ

צד) ּבׂשרֹו(סנהדרין 'נעׂשה אּגדה: חּדּודיןּומדרׁש ְְֲִִִַַַָָָָ

ּדאמרי הינּו מצרים, אּבּוד על מצר ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָחּדּודין',

ארּמאה ּתבזי לא ּדרי עׂשרה עד "ּגּיֹורא ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָאינׁשי:

Ú‰·Bh‰ŒÏkּבאּפיּה": Ï.והּבאר הּמן, טֹובת ְֵַ«»«»ְְֵַַַָ

עד מצרים'. מּיד הּצילֹו 'אׁשר ּכּלן ועל ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֻוהּתֹורה.

ׁשהיתה מּמצרים, לברח יכֹול עבד היה לא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹעכׁשו

רּבֹוא ׁשּׁשים יצאּו ואּלּו מסּגרת, :(מכילתא)הארץ ְְְִִִֵֶֶֶָָָֻ

(È)ÌÈ¯ˆÓ „iÓ ÌÎ˙‡ ÏÈv‰ ¯L‡.קׁשה :אּמה ¬∆ƒƒ∆¿∆ƒ«ƒ¿«ƒָָָֻ

‰Ú¯t „iÓe.:קׁשה מלÌÈ¯ˆÓ „È ˙ÁzÓ. ƒ««¿…ֶֶֶָƒ«««ƒ¿»ƒ
הּיד ּומרּות, רּדּוי לׁשֹון מכּבידיםּכתרּגּומֹו: ׁשהיּו ְְְְִִִֶַַַָָָ

העבֹודה: היא ÈzÚ„È(È‡)עליהם, ‰zÚ.מּכירֹו ֲֲִֵֶָָ«»»«¿ƒִַ

לׁשעבר, ּביֹותרהייתי ÏkÓ:(מכילתא)ועכׁשו ְְְְִִֵֶַַָָָƒ»
ÌÈ‰Ï‡‰.אלילים עבֹודת ּבכל מּכיר ׁשהיה מלּמד »¡…ƒְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

עבדּהׁשּבעֹולם, ׁשּלא אלילים עבֹודת הּניח ׁשּלא ֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

Ì‰ÈÏÚ:(מכילתא) e„Ê ¯L‡ ¯·c· Èk.:ּכתרּגּומֹו ƒ«»»¬∆»¬≈∆ְְַ

ּבמים: נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו e„Êּבמים ¯L‡. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָ¬∆»
ּדר ורּבֹותינּו הרׁשיעּו. יא)ׁשּוהּואׁשר לׁשֹון(סוטה ְְְְֲִִֵֶַָ

כה) אׁשר(בראשית ּבּקדרה נזיד": יעקב ְֲֲִֵֶֶַַַָָָֹ"וּיזד

נתּבּׁשלּו: ּבּה ׁשהיא.ÏÚ‰(È·)ּבּׁשלּו, ּכמׁשמעּה, ְְְִִַָ…»ְְִֶַָָ
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ìëå ïøäà àáiå|íçì-ìëàì ìàøNé éð÷æ ©¨¸Ÿ©«£¹Ÿ§´Ÿ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤
íéäìàä éðôì äLî ïúç-íòi''yx:(ìåçá ë''ò)éðù ¦Ÿ¥¬¤−¦§¥¬¨«¡Ÿ¦«

âéì äLî áLiå úøçnî éäéåíòä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨¨®
-ãò ø÷aä-ïî äLî-ìò íòä ãîòiå©©«£³Ÿ¨¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©

áøòäi''yx:ãé-øLà-ìk úà äLî ïúç àøiå ¨¨«¤©©§ÆŸ¥´¤½¥²¨£¤
øLà äfä øácä-äî øîàiå íòì äNò àeä¬Ÿ¤−¨¨®©ÀŸ¤¨«©¨¨³©¤Æ£¤̧
Ecáì áLBé äzà òecî íòì äNò äzà©¨³Ÿ¤Æ¨½̈©À©©¨³¥Æ§©¤½

éìò ávð íòä-ìëå:áøò-ãò ø÷a-ïî E §¨¨¨²¦¨¬¨¤−¦¬Ÿ¤©¨«¤
åèíòä éìà àáé-ék Bðúçì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−§«Ÿ§®¦«¨¬Ÿ¥©²¨−̈

íéäìà Løãìi''yx:æèàa øác íäì äéäé-ék ¦§¬¡Ÿ¦«¦¦«§¤̧¨¤³¨¨Æ¨´
ézòãBäå eäòø ïéáe Léà ïéa ézèôLå éìà¥©½§¨´©§¦½¥¬¦−¥´¥¥®§«©§¦²

‰LÓ„ È‰eÓÁ ÌÚ ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ¿≈««¿»ƒ¬ƒ¿…∆

:ÈÈ Ì„˜יג‡ÓBiÓ ‰Â‰Â √»¿»«¬»ƒ»

˙È ÔcÓÏ ‰LÓ ·˙ÈÂ È‰B¯˙·„¿«¿ƒƒ≈…∆¿ƒ«»

ÔÓ ‰LÓ„ È‰BlÚ ‡nÚ Ì˜Â ‡nÚ«»¿»«»ƒ»ƒ¿…∆ƒ

:‡LÓ¯ „Ú ‡¯Ùˆיד‡ÊÁÂ «¿»««¿»«¬»

„·Ú ‡e‰c Ïk ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ¬ƒ¿…∆»»ƒ»≈

Èc ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù ‰Ó ¯Ó‡Â ‡nÚÏ¿«»«¬«»ƒ¿»»»≈ƒ

·˙È z‡ ÔÈ„ ‰Ó ‡nÚÏ „·Ú z‡«¿»≈¿«»»≈«¿»≈

CÂlÚ ÔÈÓÈ˜ ‡nÚ ÏÎÂ C„BÁÏaƒ¿»¿»«»»¿ƒƒ»»

:‡LÓ¯ „Ú ‡¯Ùˆ ÔÓטו¯Ó‡Â ƒ«¿»««¿»«¬«

È˙ÂÏ Ô˙‡ È¯‡ È‰eÓÁÏ ‰LÓ…∆«¬ƒ¬≈»»¿»ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ Úa˙ÓÏ ‡nÚ«»¿ƒ¿«À¿«ƒ√»¿»

È˙ÂÏטז Ô˙‡ ‡�Èc ÔB‰Ï ÈÂ‰ „k«¬≈¿ƒ»»»¿»ƒ

d¯·Á ÔÈ·e ‡¯·b ÔÈa ‡��È‡„Â¿»ƒ¿»≈«¿»≈«¿≈

ÈÈ„ ‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰Ï ‡�Ú„B‰Óe¿«¿»¿»¿»«»«¿»
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ּכליל: B‚Â'ׁשלמים:.ÌÈÁ·Êּכּלּה Ô¯‰‡ ‡·iÂ. ִָָֻ¿»ƒְִָ«»…«¬…¿
וגרם לקראתֹו ׁשּיצא הּוא והלא ,הל היכן ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּומׁשה

ּומׁשּמׁש עֹומד ׁשהיה אּלא הּכבֹוד? ּכל את ְֵֵֶֶֶַַָָָָָלֹו

‰‡ÌÈ‰Ïלפניהם: È�ÙÏ.מּסעּדה ׁשהּנהנה מּכאן ְִֵֶƒ¿≈»¡…ƒְֱִִֶֶֶַָָֻ

מּזיו נהנה ּכאּלּו ּבּה, מסּבין חכמים ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַָָֻׁשּתלמידי

כד)הּׁשכינה ÁnÓ¯˙(È‚):(ברכות È‰ÈÂ.מֹוצאי ְִַָ«¿ƒƒ»√»ֵָ

ּומהּו ּבּספרי. ׁשנינּו ּכ היה, הּכּפּורים ְִִִִֵַַַָָָָיֹום

אימּמחרת? ּכרח ועל ההר. מן רדּתֹו למחרת ְְְְֲֳֳִִִִַָָָָָָָ

ׁשהרי הּכּפּורים, יֹום מּמחרת אּלא לֹומר ְֲֳִִִֵֶֶֶַַָָָָאפׁשר

אתֿ "והֹודעּתי לֹומר: אפׁשר אי ּתֹורה מּתן ְְְִִֶֶֶַַַַָָֹקדם

לא הּכּפּורים, יֹום עד ּתֹורה ּומּׁשּנּתנה וגֹו'" ְְִִִִֵֶַַָָֹֻחּקי

ירד ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי העם, את לׁשּפט מׁשה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹיׁשב

וׁשהה ּבהׁשּכמה עלה ּולמחר הּלּוחֹות, את ְְְְְֶַַַָָָָָָָָָוׁשבר

זֹו ּפרׁשה ואין הּכּפּורים. ּביֹום וירד יֹום ְְְְִִִֵַַָָָָֹׁשמנים

ּכּסדר, עדּכתּובה מּמחרת", "ויהי נאמר: ׁשּלא ְְֱֳִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּתֹורה מּתן קדם יתרֹו האֹומר לדברי אף ׁשנּיה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשנה

ׁשנּיה, ׁשנה עד אּלא היה לא ארצֹו אל ׁשּלּוחֹו ְְִִֶֶַַָָָָָָָֹּבא,

ּומצינּו אתֿחתנֹו", מׁשה "ויׁשּלח ּכאן: נאמר ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשהרי

מׁשה: לֹו ׁשאמר הּדגלים י)ּבמּסע "נֹוסעים(במדבר ְְְִִֶֶַַַַָָֹ

ואם אֹותנּו". ּתעזב נא אל וגֹו' הּמקֹום אל ְְְֲֲִֶַַַַָָָֹאנחנּו

,והל מּׁשּׁשלחֹו ּתֹורה, מּתן קדם מצינּוזּו היכן ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

חֹובב, אּלא יתרֹו נאמר לא ׁשם ּתאמר: ואם ְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשחזר?

ׁשהרי יתרֹו, הּוא חֹובב הּוא היה, יתרֹו ׁשל ְְְֲִִֵֶֶָָָּובנֹו

ד)יב:ּכת מׁשה":(שופטים חֹותן חֹובב LiÂ·"מּבני ְְִִֵֵֶָֹ«≈∆
ÌÚ‰ „ÓÚiÂ 'B‚Â ‰LÓ.,עֹומדים וכּלן ּכמל יֹוׁשב …∆¿««¬…»»ְְְִֵֶֶָֻ

ׁשל ּבכבֹודן מזלזל ׁשהיה ליתרֹו הּדבר ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻוהקׁשה

,ּכ על והֹוכיחֹו אּתהיׂשראל, "מּדּוע ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָ

נּצבים: וכּלם "לבּד ‰Ú¯·יֹוׁשב „Ú ¯˜a‰ ÔÓ. ְְִִֵֶַָָֻƒ«…∆«»»∆
י) ּכן?(שבת לֹומר אמתאפׁשר ּדין ׁשּדן ּדּין ּכל אּלא ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה אחת, ׁשעה אפּלּו ְֲֲֲִִִֶַַַַַָָָָָלאמּתֹו

להּקדֹוׁש ׁשּתף נעׂשה ּוכאּלּו הּיֹום ּכל ּבּתֹורה ְְֲִֵַַַַָָָָָֻעֹוסק

ּבראׁשית ּבמעׂשה הּוא ערבּברּו "ויהי ּבֹו: ׁשּנאמר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

י)וגֹו'" È·‡.(ÂË):(מגילה Èk,בא הֹווה:ּכי לׁשֹון ְƒ»…ְִֶָ

ÌÈ‰Ï‡ L¯„Ï.לׁשאל אלּפן, למתּבע ּכתרּגּומֹו: ƒ¿…¡…ƒְְְְְְִִַַַֹֻ

הּגבּורה: מּפי c·¯(ÊË)ּתלמּוד Ì‰Ï ‰È‰ÈŒÈk ְְִִַַָƒƒ¿∆»∆»»
ÈÏ‡ ‡a.,הּדבר לֹו ׁשהיה אלי:מי ּבא »≈«ִֵֶַַָָָָָ
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ìëå ïøäà àáiå|íçì-ìëàì ìàøNé éð÷æ ©¨¸Ÿ©«£¹Ÿ§´Ÿ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤
íéäìàä éðôì äLî ïúç-íòi''yx:(ìåçá ë''ò)éðù ¦Ÿ¥¬¤−¦§¥¬¨«¡Ÿ¦«

âéì äLî áLiå úøçnî éäéåíòä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨¨®
-ãò ø÷aä-ïî äLî-ìò íòä ãîòiå©©«£³Ÿ¨¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©

áøòäi''yx:ãé-øLà-ìk úà äLî ïúç àøiå ¨¨«¤©©§ÆŸ¥´¤½¥²¨£¤
øLà äfä øácä-äî øîàiå íòì äNò àeä¬Ÿ¤−¨¨®©ÀŸ¤¨«©¨¨³©¤Æ£¤̧
Ecáì áLBé äzà òecî íòì äNò äzà©¨³Ÿ¤Æ¨½̈©À©©¨³¥Æ§©¤½

éìò ávð íòä-ìëå:áøò-ãò ø÷a-ïî E §¨¨¨²¦¨¬¨¤−¦¬Ÿ¤©¨«¤
åèíòä éìà àáé-ék Bðúçì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−§«Ÿ§®¦«¨¬Ÿ¥©²¨−̈

íéäìà Løãìi''yx:æèàa øác íäì äéäé-ék ¦§¬¡Ÿ¦«¦¦«§¤̧¨¤³¨¨Æ¨´
ézòãBäå eäòø ïéáe Léà ïéa ézèôLå éìà¥©½§¨´©§¦½¥¬¦−¥´¥¥®§«©§¦²

‰LÓ„ È‰eÓÁ ÌÚ ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ¿≈««¿»ƒ¬ƒ¿…∆

:ÈÈ Ì„˜יג‡ÓBiÓ ‰Â‰Â √»¿»«¬»ƒ»

˙È ÔcÓÏ ‰LÓ ·˙ÈÂ È‰B¯˙·„¿«¿ƒƒ≈…∆¿ƒ«»

ÔÓ ‰LÓ„ È‰BlÚ ‡nÚ Ì˜Â ‡nÚ«»¿»«»ƒ»ƒ¿…∆ƒ

:‡LÓ¯ „Ú ‡¯Ùˆיד‡ÊÁÂ «¿»««¿»«¬»

„·Ú ‡e‰c Ïk ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ¬ƒ¿…∆»»ƒ»≈

Èc ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù ‰Ó ¯Ó‡Â ‡nÚÏ¿«»«¬«»ƒ¿»»»≈ƒ

·˙È z‡ ÔÈ„ ‰Ó ‡nÚÏ „·Ú z‡«¿»≈¿«»»≈«¿»≈

CÂlÚ ÔÈÓÈ˜ ‡nÚ ÏÎÂ C„BÁÏaƒ¿»¿»«»»¿ƒƒ»»

:‡LÓ¯ „Ú ‡¯Ùˆ ÔÓטו¯Ó‡Â ƒ«¿»««¿»«¬«

È˙ÂÏ Ô˙‡ È¯‡ È‰eÓÁÏ ‰LÓ…∆«¬ƒ¬≈»»¿»ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ Úa˙ÓÏ ‡nÚ«»¿ƒ¿«À¿«ƒ√»¿»

È˙ÂÏטז Ô˙‡ ‡�Èc ÔB‰Ï ÈÂ‰ „k«¬≈¿ƒ»»»¿»ƒ

d¯·Á ÔÈ·e ‡¯·b ÔÈa ‡��È‡„Â¿»ƒ¿»≈«¿»≈«¿≈

ÈÈ„ ‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰Ï ‡�Ú„B‰Óe¿«¿»¿»¿»«»«¿»

é"ùø

ּכליל: B‚Â'ׁשלמים:.ÌÈÁ·Êּכּלּה Ô¯‰‡ ‡·iÂ. ִָָֻ¿»ƒְִָ«»…«¬…¿
וגרם לקראתֹו ׁשּיצא הּוא והלא ,הל היכן ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּומׁשה

ּומׁשּמׁש עֹומד ׁשהיה אּלא הּכבֹוד? ּכל את ְֵֵֶֶֶַַָָָָָלֹו

‰‡ÌÈ‰Ïלפניהם: È�ÙÏ.מּסעּדה ׁשהּנהנה מּכאן ְִֵֶƒ¿≈»¡…ƒְֱִִֶֶֶַָָֻ

מּזיו נהנה ּכאּלּו ּבּה, מסּבין חכמים ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַָָֻׁשּתלמידי

כד)הּׁשכינה ÁnÓ¯˙(È‚):(ברכות È‰ÈÂ.מֹוצאי ְִַָ«¿ƒƒ»√»ֵָ

ּומהּו ּבּספרי. ׁשנינּו ּכ היה, הּכּפּורים ְִִִִֵַַַָָָָיֹום

אימּמחרת? ּכרח ועל ההר. מן רדּתֹו למחרת ְְְְֲֳֳִִִִַָָָָָָָ

ׁשהרי הּכּפּורים, יֹום מּמחרת אּלא לֹומר ְֲֳִִִֵֶֶֶַַָָָָאפׁשר

אתֿ "והֹודעּתי לֹומר: אפׁשר אי ּתֹורה מּתן ְְְִִֶֶֶַַַַָָֹקדם

לא הּכּפּורים, יֹום עד ּתֹורה ּומּׁשּנּתנה וגֹו'" ְְִִִִֵֶַַָָֹֻחּקי

ירד ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי העם, את לׁשּפט מׁשה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹיׁשב

וׁשהה ּבהׁשּכמה עלה ּולמחר הּלּוחֹות, את ְְְְְֶַַַָָָָָָָָָוׁשבר

זֹו ּפרׁשה ואין הּכּפּורים. ּביֹום וירד יֹום ְְְְִִִֵַַָָָָֹׁשמנים

ּכּסדר, עדּכתּובה מּמחרת", "ויהי נאמר: ׁשּלא ְְֱֳִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּתֹורה מּתן קדם יתרֹו האֹומר לדברי אף ׁשנּיה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשנה

ׁשנּיה, ׁשנה עד אּלא היה לא ארצֹו אל ׁשּלּוחֹו ְְִִֶֶַַָָָָָָָֹּבא,

ּומצינּו אתֿחתנֹו", מׁשה "ויׁשּלח ּכאן: נאמר ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשהרי

מׁשה: לֹו ׁשאמר הּדגלים י)ּבמּסע "נֹוסעים(במדבר ְְְִִֶֶַַַַָָֹ

ואם אֹותנּו". ּתעזב נא אל וגֹו' הּמקֹום אל ְְְֲֲִֶַַַַָָָֹאנחנּו

,והל מּׁשּׁשלחֹו ּתֹורה, מּתן קדם מצינּוזּו היכן ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

חֹובב, אּלא יתרֹו נאמר לא ׁשם ּתאמר: ואם ְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשחזר?

ׁשהרי יתרֹו, הּוא חֹובב הּוא היה, יתרֹו ׁשל ְְְֲִִֵֶֶָָָּובנֹו

ד)יב:ּכת מׁשה":(שופטים חֹותן חֹובב LiÂ·"מּבני ְְִִֵֵֶָֹ«≈∆
ÌÚ‰ „ÓÚiÂ 'B‚Â ‰LÓ.,עֹומדים וכּלן ּכמל יֹוׁשב …∆¿««¬…»»ְְְִֵֶֶָֻ

ׁשל ּבכבֹודן מזלזל ׁשהיה ליתרֹו הּדבר ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻוהקׁשה

,ּכ על והֹוכיחֹו אּתהיׂשראל, "מּדּוע ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָ

נּצבים: וכּלם "לבּד ‰Ú¯·יֹוׁשב „Ú ¯˜a‰ ÔÓ. ְְִִֵֶַָָֻƒ«…∆«»»∆
י) ּכן?(שבת לֹומר אמתאפׁשר ּדין ׁשּדן ּדּין ּכל אּלא ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה אחת, ׁשעה אפּלּו ְֲֲֲִִִֶַַַַַָָָָָלאמּתֹו

להּקדֹוׁש ׁשּתף נעׂשה ּוכאּלּו הּיֹום ּכל ּבּתֹורה ְְֲִֵַַַַָָָָָֻעֹוסק

ּבראׁשית ּבמעׂשה הּוא ערבּברּו "ויהי ּבֹו: ׁשּנאמר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

י)וגֹו'" È·‡.(ÂË):(מגילה Èk,בא הֹווה:ּכי לׁשֹון ְƒ»…ְִֶָ

ÌÈ‰Ï‡ L¯„Ï.לׁשאל אלּפן, למתּבע ּכתרּגּומֹו: ƒ¿…¡…ƒְְְְְְִִַַַֹֻ

הּגבּורה: מּפי c·¯(ÊË)ּתלמּוד Ì‰Ï ‰È‰ÈŒÈk ְְִִַַָƒƒ¿∆»∆»»
ÈÏ‡ ‡a.,הּדבר לֹו ׁשהיה אלי:מי ּבא »≈«ִֵֶַַָָָָָ
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åéúøBz-úàå íéäìàä éwç-úài''yx:æéøîàiå ¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤«Ÿ¨«©²Ÿ¤
äzà øLà øácä áBè-àì åéìà äLî ïúçŸ¥¬¤−¥¨®ŸÆ©¨½̈£¤¬©−̈

äNòi''yx:çéäfä íòä-íb äzà-íb ìaz ìáð Ÿ¤«¨´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬©¤−
ìëeú-àì øácä Enî ãáë-ék Cnò øLà£¤´¦¨®¦«¨¥³¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬

Ecáì eäùòi''yx:èéEöòéà éì÷a òîL äzò £−Ÿ§©¤«©º̈§©³§Ÿ¦Æ¦¨´§½
ìeî íòì äzà äéä Cnò íéäìà éäéå¦¦¬¡Ÿ¦−¦¨®¡¥¯©¨´¨À̈µ
-ìà íéøácä-úà äzà úàáäå íéäìàä̈«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬©¨²¤©§¨¦−¤

íéäìàäi''yx:ëíéwçä-úà íäúà äzøäæäå ¨«¡Ÿ¦«§¦§©§¨´¤§¤½¤©«ª¦−
eëìé Cøcä-úà íäì zòãBäå úøBzä-úàå§¤©®Ÿ§«©§¨´¨¤À¤©¤¸¤Æ¥´§

:ïeùòé øLà äNònä-úàå dáàëäzàå ½̈§¤©©«£¤−£¤¬©«£«Ÿ§©¨´
íéäìà éàøé ìéç-éLðà íòä-ìkî äæçú¤«¡¤´¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦¦§¥¯¡Ÿ¦²
éøN íäìò zîNå òöá éàðN úîà éLðà©§¥¬¡¤−´§¥¨®©§©§¨´£¥¤À¨¥³
éøNå íéMîç éøN úBàî éøN íéôìà£¨¦Æ¨¥´¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬

úøNòi''yx:áëäéäå úò-ìëa íòä-úà eèôLå £¨«Ÿ§¨«§´¤¨¨»§¨¥¼§¨º̈

:d˙È¯B‡ ˙ÈÂיזÈ‰eÓÁ ¯Ó‡Â ¿»»»≈«¬«¬ƒ

z‡c ‡Ób˙t ÔÈw˙ ‡Ï dÏ ‰LÓ„¿…∆≈»«ƒƒ¿»»ƒ«¿

:„·Úיחz‡ Û‡ ‰‡Ï˙ ‰‡ÏÓ »≈ƒ¿»ƒ¿∆««¿

¯ÈwÈ È¯‡ CnÚc ÔÈ„‰ ‡nÚ Û‡««»»≈ƒƒ»¬≈«ƒ

d„aÚÓÏ ÏBk˙ ‡Ï ‡Ób˙t CpÓƒ»ƒ¿»»»ƒ¿∆¿¿≈

:C„BÁÏaיטÈpÓ Ïa˜ ÔÚk ƒ¿»¿««≈ƒƒ

CcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È‰ÈÂ CpÎlÓ‡¬«¿ƒ»ƒ≈≈¿»«¿»¿«¿»

ÔÓ ÔtÏ‡ (Ú·z) ‡nÚÏ z‡ ÈÂ‰¡≈«¿¿«»¿«À¿»ƒ

˙È z‡ È˙ÈÓ È‰˙e ÈÈ Ì„√̃»¿»¿≈«¿ƒ«¿»

:ÈÈ Ì„˜Ï ‡iÓb˙tכ¯‰Ê˙Â ƒ¿»«»ƒ√»¿»¿«¿«

‡˙È¯B‡ ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰˙È»¿»¿»«»¿»«¿»

ÔeÎ‰Èc ‡Á¯B‡ ˙È ÔB‰Ï Ú„B‰˙e¿«¿»¿»ƒ¿»

:Ôe„aÚÈc ‡„·BÚ ˙ÈÂ daכאz‡Â «¿»»»ƒ«¿¿¿«¿

‡ÏÈÁc ÔÈ¯·b ‡nÚ ÏkÓ ÈÊÁz∆¡≈ƒ»«»À¿ƒ¿≈»

Ô�Òc ËBL˜c ÔÈ¯·b ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»À¿ƒƒ¿¿»»

È�a¯ ÔB‰ÈÏÚ ÈpÓ˙e ÔBÓÓ ‡Ïa˜Ï¿«»»»¿«≈¬≈«»≈

ÔÈLÓÁ È�a¯ ‡˙Â‡Ó È�a¯ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«»≈»»»«»≈«¿ƒ

:‡˙È¯BOÚ È�a¯Âכב˙È Ôe�e„ÈÂ ¿«»≈ƒ¿»»ƒ»

·¯ Ìb˙t Ïk È‰ÈÂ ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ«»¿»ƒ»ƒ≈»ƒ¿««

Ôe�e„È ¯ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ C˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ«¿¿»»¿»ƒ¿«¿≈¿

pÓ ÔeÏ˜ÈÂ Ôep‡:CnÚ Ôe¯·BÒÈÂ C ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

é"ùø

(ÊÈ)‰LÓ Ô˙Á ¯Ó‡iÂ.:הּכתּוב קֹוראֹו ּכבֹוד ּדר «…∆…≈…∆ְֶֶַָָ

:'מל ׁשל Ïaz(ÁÈ)'חֹותנֹו Ï·�.,ּכתרּגּומֹו ְֶֶֶ»…ƒ…ְְַ

ּכמֹו: ּבלע"ז, פליישטר"א ּכמיׁשה לׁשֹון ְְְְְִַַָּולׁשֹונֹו

ח) נבל",(ירמיה לד)"והעלה עלה(ישעיה "ּכנבל ְְִֵֶֶֶָָָֹ

קרח, ידי ועל חּמה ידי על ּכמּוׁש ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּגפן",

ונלאה: ּתׁש וע'.z‡ŒÌb‰וכחֹו וחּור אהרן לרּבֹות ְְְִֶַֹ««»ְְְֲַַֹ

EnÓזקנים: „·ÎŒÈk.:מּכח יֹותר רב ּכבדֹו ְִֵƒ»≈ƒ¿ְֲִֵַָֹ

(ËÈ)CnÚ ÌÈ‰Ï‡ È‰ÈÂ EˆÚÈ‡.(מכילתא)ּבעצה ƒ»¿ƒƒ¡…ƒƒ»ְֵָ

ּבּגבּורה: הּמל צא, לֹו: ÏeÓאמר ÌÚÏ ‰z‡ ‰È‰ ְִֵֵַַָָָ¡≈«»»»
ÌÈ‰Ï‡‰.וׁשֹואל לּמקֹום, ּבינֹותם ּומליץ ׁשליח »¡…ƒְִִֵֵֵַַָָָ

מאּתֹו: ריבֹותם:.‡˙ÌÈ¯·c‰Œמׁשּפטים ּדברי ְִִִֵָ∆«¿»ƒְִִֵָ

(‡Î)‰ÊÁ˙ ‰z‡Â.הּקדׁש ‡�ŒÈL:ׁשעליּברּוח ¿«»∆¡∆ְֶֶֶַַָֹ«¿≈
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˙Ó‡ ÈL�‡.לסמ ּכדאי ׁשהם הבטחה ּבעלי אּלּו «¿≈¡∆ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ

נׁשמעין: ּדבריהם יהיּו ּכן ידי ׁשעל ּדבריהם, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעל

Úˆ· È‡�N.ּכההיא ּבּדין, ממֹונם את ׁשּׂשֹונאין ¿≈»«ְְִִִֶֶַַָָ

ּבדינא, מיּנּה ממֹונא דמּפקין דּינא 'ּכל ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָּדאמרינן:

הּוא' דּינא נח)לאו ‡ÌÈÙÏ:(ב"ב È¯N.ׁשׁש היּו הם ַָָָ»≈¬»ƒֵֵָ

אלף מאֹות לׁשׁש ׂשרים יח)מאֹות È¯N:(סנהדרין ְִֵֵֵֶֶָ»≈
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˙B¯NÚ È¯NÂ.אל עלׁשּׁשים רׁש"י ּׁשּפרׁש (מה ף. ¿»≈¬»ִִִֵֵֶֶֶַַַ

,צר ללא לכאֹורה והּוא היּו, ּכּמה הּׂשרים ְְְִִֶַַָָָָָֹֹּכל

ּדקחׁשיב ּבּפסּוק קׁשיה ותרץ ּבזה ּתּקן ּבאמת ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻוהּנה

קדם מרּבה הּמסּפר לֹומר: רצה למּטה, ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻמלמעלה
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ׁשּפיר: אתי ּולגּביהּו ּבמנינם, ּוכׁשּתדקּדק ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹוחׁשב
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EÈÏÚÓ Ï˜‰Â.להקל זה ּכמֹוּדבר והקל, .מעלי ¿»≈≈»∆ְְְֵֵֵֶֶָָָָָ

הֹווה: לׁשֹון מֹואב", את "והּכֹות לּבֹו", את ְְְְִֵֶֶֶַַָ"והכּבד

(‚Î)„ÓÚ zÏÎÈÂ ÌÈ‰Ï‡ EeˆÂ.,ּבּגבּורה הּמל ¿ƒ¿¡…ƒ¿»»¿»¬…ְִֵַָָ

עמד, ּתּוכל – ּכ לעׂשֹות אֹות יצּוה (מכילתא)אם ְְֲֲִֶַַַָֹ

לעמד: ּתּוכל לא – יד על יעּכב Ïkואם Ì‚Â ְְְֲִֵַַַַָֹֹ¿«»
‰f‰ ÌÚ‰.הּנלוים זקנים וע' ואביהּוא נדב אהרן, »»«∆ְְְֲֲִִִִֵַַַָָֹ

עּמ ית.eËÙLÂ(ÂÎ):(מכילתא)עּתה ודינין ִַָָ¿»¿ְְִָָ

‰Ì:ןמית.Ôe‡È·Èעּמא: eËetLÈ.,'יׁשּפטּו' ּכמֹו ַָ¿ƒְָָƒ¿≈ְְִֹ

ב)וכן(בחולם) 'לא(רות ּכמֹו: ּתעבּורי" "לא ְְֲִֵַֹֹ

העליֹונים מקראֹות אנּון. ּדינין ותרּגּומֹו: ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָּתעברי',

ידּונּון, ייתּון וידּונּון מתרּגמין לכ צּוּוי, לׁשֹון ְְְְְְִִִַָָָֻהיּו

עׂשּיה: לׁשֹון הּללּו ‡Ï(ÊÎ)ּומקראֹות BÏ CÏiÂ ְְֲִִַָָָ«≈∆∆
Bˆ¯‡.מׁשּפחּתֹולגּיר ÌBia(‡):(מכילתא)ּבני «¿ְְְְִֵֵַַ«

‰f‰.(פו לכּתב(שבת צרי היה לא חדׁש. ּבראׁש «∆ְְִִֶָָָֹֹֹֹ

ּדברי ׁשּיהיּו הּזה? ּבּיֹום מהּו ההּוא. ּבּיֹום ְְִִֵֶֶֶַַַַַָאּלא

נּתנּו: הּיֹום ּכאּלּו עלי חדׁשים eÚÒiÂ(·)ּתֹורה ְְֲִִִֶַָָָ«ƒ¿
ÌÈ„ÈÙ¯Ó.,נסעּו מהיכן ּולפרׁש לחזר הצר לּמה ≈¿ƒƒְְְֲֵֵֵַַָָָָָֹֻ

ּבידּוע חֹונים, היּו ׁשּברפידים ּכתב ּכבר ְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹוהלא

מרפידים נסיעתן להּקיׁש אּלא נסעּו? ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּמּׁשם

סיני למדּבר ּביאתן מה סיני: למדּבר ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָלביאתן

ּבתׁשּובה מרפידים נסיעתן אף :(מכילתא)ּבתׁשּובה, ְְְְִִִִִֵַָָָָ

Ï‡¯NÈ ÌLŒÔÁiÂ.,אחד ּבלב אחד אבלּכאיׁש «ƒ«»ƒ¿»≈ְְֲִֵֶֶָָָ

ּובמחלקת ּבתרעֹומֹות החנּיֹות ּכל :(מכילתא)ׁשאר ְְְְֲֲִֶַַַָָֹ

¯‰‰ ׁשאּתה(מכילתא).�‚„ מקֹום וכל למזרחֹו, ∆∆»»ְְְִֶַָָָָ

נגד, לּמזרח:מֹוצא ÏÚ‰(‚)ּפנים ‰LÓe.ּבּיֹום ְִִֵֶֶַָָ…∆»»ַ

ׁשּנאמר:הּׁשני, היּו, ּבהׁשּכמה עלּיֹותיו (לקמןוכל ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
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לעמד: ּתּוכל לא – יד על יעּכב Ïkואם Ì‚Â ְְְֲִֵַַַַָֹֹ¿«»
‰f‰ ÌÚ‰.הּנלוים זקנים וע' ואביהּוא נדב אהרן, »»«∆ְְְֲֲִִִִֵַַַָָֹ

עּמ ית.eËÙLÂ(ÂÎ):(מכילתא)עּתה ודינין ִַָָ¿»¿ְְִָָ

‰Ì:ןמית.Ôe‡È·Èעּמא: eËetLÈ.,'יׁשּפטּו' ּכמֹו ַָ¿ƒְָָƒ¿≈ְְִֹ

ב)וכן(בחולם) 'לא(רות ּכמֹו: ּתעבּורי" "לא ְְֲִֵַֹֹ

העליֹונים מקראֹות אנּון. ּדינין ותרּגּומֹו: ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָּתעברי',

ידּונּון, ייתּון וידּונּון מתרּגמין לכ צּוּוי, לׁשֹון ְְְְְְִִִַָָָֻהיּו

עׂשּיה: לׁשֹון הּללּו ‡Ï(ÊÎ)ּומקראֹות BÏ CÏiÂ ְְֲִִַָָָ«≈∆∆
Bˆ¯‡.מׁשּפחּתֹולגּיר ÌBia(‡):(מכילתא)ּבני «¿ְְְְִֵֵַַ«

‰f‰.(פו לכּתב(שבת צרי היה לא חדׁש. ּבראׁש «∆ְְִִֶָָָֹֹֹֹ

ּדברי ׁשּיהיּו הּזה? ּבּיֹום מהּו ההּוא. ּבּיֹום ְְִִֵֶֶֶַַַַַָאּלא

נּתנּו: הּיֹום ּכאּלּו עלי חדׁשים eÚÒiÂ(·)ּתֹורה ְְֲִִִֶַָָָ«ƒ¿
ÌÈ„ÈÙ¯Ó.,נסעּו מהיכן ּולפרׁש לחזר הצר לּמה ≈¿ƒƒְְְֲֵֵֵַַָָָָָֹֻ

ּבידּוע חֹונים, היּו ׁשּברפידים ּכתב ּכבר ְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹוהלא

מרפידים נסיעתן להּקיׁש אּלא נסעּו? ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּמּׁשם

סיני למדּבר ּביאתן מה סיני: למדּבר ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָלביאתן

ּבתׁשּובה מרפידים נסיעתן אף :(מכילתא)ּבתׁשּובה, ְְְְִִִִִֵַָָָָ

Ï‡¯NÈ ÌLŒÔÁiÂ.,אחד ּבלב אחד אבלּכאיׁש «ƒ«»ƒ¿»≈ְְֲִֵֶֶָָָ

ּובמחלקת ּבתרעֹומֹות החנּיֹות ּכל :(מכילתא)ׁשאר ְְְְֲֲִֶַַַָָֹ

¯‰‰ ׁשאּתה(מכילתא).�‚„ מקֹום וכל למזרחֹו, ∆∆»»ְְְִֶַָָָָ

נגד, לּמזרח:מֹוצא ÏÚ‰(‚)ּפנים ‰LÓe.ּבּיֹום ְִִֵֶֶַָָ…∆»»ַ

ׁשּנאמר:הּׁשני, היּו, ּבהׁשּכמה עלּיֹותיו (לקמןוכל ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
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éðáì ãébúå á÷òé úéáì øîàú äk øîàì¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬
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·˜ÚÈ ˙È·Ï ¯ÓÈz Ô�„k ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«≈«¿≈«¬…

:Ï‡¯NÈ È�·Ï ÈeÁ˙eדÔez‡ ¿«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«

˙ÈÏË�e ÌÈ¯ˆÓÏ ˙È„·Ú Èc ÔezÊÁ¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

˙È·¯˜Â ÔÈ¯L� ÈÙ„b ÏÚ„k ÔBÎ˙È»¿ƒ¿««¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ

:È�ÁÏÙÏ ÔBÎ˙ÈהÌ‡ ÔÚÎe »¿¿»¿»ƒ¿«ƒ

˙È Ôe¯h˙Â È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa«̃»»¿«¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿»

ÏkÓ ÔÈ·ÈaÁ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e ÈÓÈ¿̃»ƒ¿√»««ƒƒƒ»

:‡Ú¯‡ Ïk ÈÏ È„ È¯‡ ‡iÓÓÚ«¿«»¬≈ƒƒ»«¿»

ÔÈ�‰kו ÔÈÎÏÓ ÈÓ„˜ ÔB‰z Ôez‡Â¿«¿√»««¿ƒ»¬ƒ

Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ LÈc˜ ÌÚÂ¿««ƒƒ≈ƒ¿»«»ƒ

:Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ˙ז‡˙‡Â ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»

¯cÒÂ ‡nÚ È·ÒÏ ‡¯˜e ‰LÓ…∆¿»¿»≈«»¿««

ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÓ„√̃»≈»»ƒ¿»«»»ƒ≈

:ÈÈ d„˜Ùcח‡nÚ ÏÎ e·È˙‡Â ƒ«¿≈¿»«¬ƒ»«»

ÈÈ ÏÈlÓ Èc Ïk e¯Ó‡Â ‡„Ák«¬»«¬»…ƒ«ƒ¿»

é"ùø

ּבּבקר":לד) מׁשה ˙‡Ó¯"וּיׁשּכם ‰k.הּזה ּבּלׁשֹון ְֵֶֶַַַֹֹ……«ֶַַָ

הּזה פו)וכּסדר ÚÈ˜·:(שבת ˙È·Ï.,הּנׁשים אּלּו ְֵֶֶַַ¿≈«¬…ִֵַָ

רּכה: ּבלׁשֹון להם Ï‡¯NÈּתאמר È�·Ï „Èb˙Â. ְֶַַָָָֹ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
הּקׁשין ּדברים לּזכרים ּפרׁש ודקּדּוקין, ְְְְֳִִִִִִֵַַָָָָָענׁשין

¯‡Ì˙È(„):(מכילתא)ּכגידין Ìz‡.(פו לא(שבת ְִִ«∆¿ƒ∆ֹ

לכם, מׁשּגר אני ּבדברים ולא ּבידכם, היא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹמסרת

ראיתם" "אּתם אּלא עליכם, מעיד אני ּבעדים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹלא

למצרים, עׂשיתי חּיביןאׁשר היּו עברֹות ּכּמה על ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

על אּלא מהם, נפרעּתי ולא לכם ׁשּנזּדּוגּו קדם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלי

‡˙ÌÎ:ידכם ‡O‡Â.(מכילתא)ׁשּבאּו ּיֹום זה ְֶֶ»∆»∆¿∆ֶֶָ

ארץ ּבכל מפּזרין יׂשראל ׁשהיּו לרעמסס, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻיׂשראל

נקּבצּו ולצאת, ליּסע ּכׁשּבאּו קּלה ּולׁשעה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּגׁשן,

'ּונטלית 'ואּׂשא', ּתרּגם: ואּונקלֹוס לרעמסס. ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָֻּכּלם

ּדר הּדּבּור, את ּתּקן - אתכם, ואּסיע ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָיתכֹון',

למעלה: �ÌÈ¯Lּכבֹוד ÈÙ�k ÏÚ.הּנֹוׂשאּכּנׁשר ְְַָָ««¿≈¿»ƒֵֶֶַַ

את נֹותנים העֹופֹות ׁשאר ׁשּכל ּכנפיו, על ְְְִֶֶַָָָָָָָּגֹוזליו

אחר מעֹוף ׁשּמתיראין לפי רגליהם, ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּבניהם

מתירא אינֹו הּזה הּנׁשר אבל ּגּביהם, על ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּפֹורח

עֹוף ׁשאין לפי חץ, ּבֹו יזרק ׁשּמא האדם מן ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאּלא

אֹומר: ּכנפיו, על נֹותנן לכ ּגּביו. על ּפֹורח ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָאחר

ּכן: עׂשיתי אני אף ּבבני. ולא ּבי החץ יּכנס ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹמּוטב

מצרים מחנה ּבין וּיבא וגֹו', האלהים מלא ְְְֱֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹ"וּיּסע

ואבני חּצים זֹורקים מצרים והיּו ְְְְְְִִִִִֵַַָוגֹו'",

מקּבלם והענן ‡ÈÏ:ּבּליסטראֹות, ÌÎ˙‡ ‡·‡Â. ְְְְְִֶַַָָָָ»»ƒ∆¿∆≈»
ּתקּבלּו.zÚÂ‰(‰)ּכתרּגּומֹו: עּתה עליכם,אם ְְַ¿«»ְְֲִֵֶַַָ

קׁשֹות התחלֹות ׁשּכל ,ואיל מּכאן לכם ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָָיערב

פז) שבת ‡˙È˙È¯aŒ:(מכילתא. Ìz¯ÓLe.ׁשאכרת ¿«¿∆∆¿ƒƒְֶֶֹ

הּתֹורה:עּמכם ׁשמירת חביב,.l‚Ò‰על אֹוצר ְִִֶַַַָָ¿À»ִָָ

ב)ּכמֹו: ואבנים(קהלת ּכליֿיקר מלכים", "ּוסגּלת ְְְְְֲִִֵַַָָָֻ

לי ּתהיּו אּתם ּכ אֹותם, ּגֹונזים ׁשהּמלכים ְְְִִִִֶֶַַָָָטֹובֹות

ׁשּלי לבּדכם אּתם ּתאמרּו ולא אּמֹות, מּׁשאר ְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֻֻסגּלה

ׁשּתהא עֹוד לי ּיׁש ּומה עּמכם, אחרים לי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָואין

ּולפני ּבעיני והם הארץ", ּכל לי "ּכי נּכרת, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָחּבתכם

ÌÈ�‰k(Â)לכלּום: ˙ÎÏÓÓ ÈÏŒeÈ‰z Ìz‡Â. ְִ¿«∆ƒ¿ƒ«¿∆∆…¬ƒ
אמר: ּדאּת ּכמה ח)ׂשרים, ב ּדוד(שמואל "ּובני ְְְְִִֵֵַַָָָ

היּו" ‰ÌÈ¯·c:ּכהנים ‰l‡.:יֹותר ולא ּפחֹות לא ֲִָֹ≈∆«¿»ƒְֵָֹֹ

(Á)'B‚Â ÌÚ‰ È¯·cŒ˙‡ ‰LÓ ·LiÂ.ּביֹום «»∆…∆∆ƒ¿≈»»¿ְ

עלה. ּבהׁשּכמה ׁשהרי ׁשליׁשי, יֹום ׁשהּוא ְְְֲֳִִֵֶֶַַָָָָָָהּמחרת,

הּכתּוב ּבא אּלא להׁשיב? מׁשה היה צרי ְְִִִֶֶַָָָָָָָֹוכי

ויֹודע הֹואיל אמר: ׁשּלא מּמׁשה, ארץ ּדר ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹללּמד
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‡��˙k d��z ˜ÈÏÒe ‡˙M‡a ÈÈ¿»¿∆»»¿ƒ¿»≈ƒ¿»»

‡„:‡„ÁÏ ‡¯eË Ïk ÚÊÂ ‡�ez ¿«»¿»»»«¬»

Û˜˙Âיט ÏÊ‡ ‡¯ÙBL Ï˜ ‰Â‰Â«¬»«»»»≈¿»≈

ÈÈ Ì„˜ ÔÓe ÏlÓÓ ‰LÓ ‡„ÁÏ«¬»…∆¿«≈ƒ√»¿»
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העם: אל ההר מן אּלא �ÌÈ�Î(ÂË)לעסקיו, eÈ‰ ֲִֶֶַָָָָָָָ¡¿…ƒ
ÌÈÓÈ ˙LÏLÏ.,ימים ׁשלׁשת רביעי,לסֹוף יֹום הּוא ƒ¿…∆»ƒְְְִִִֶָֹ

יֹוסי, רּבי ּכדברי מּדעּתֹו, אחד יֹום מׁשה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשהֹוסיף

פז) נּתנּו(שבת ּבחדׁש 'ּבׁשּׁשה האֹומר: ְְְְִִִֵֵֶַָָֹּולדברי

ולׁשלׁשת ּכלּום. מׁשה הֹוסיף לא הּדּברֹות', ְְְְֲִִִֶֶֶֶַֹֹֹעׂשרת

הּׁשליׁשי: לּיֹום ּכמֹו ‡M‡ŒÏ‰ימים, eLbzŒÏ‡.ּכל ְְִִִַַָ«ƒ¿∆ƒ»ָ

לּיֹום טֹובלֹות הּנׁשים ׁשּיהיּו ּכדי הּללּו, ימים ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשלׁשת

לקּבל טהֹורֹות ותהיינה ׁשאםהּׁשליׁשי ּתֹורה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ

האּׁשה ּתפלט ׁשּמא ימים, ׁשלׁשה ּתֹו ְְְְִִִֶַָָָָָֹֹיׁשּמׁשּו

אבל ותטמא, ותחזר טבילתּה, לאחר זרע ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹׁשכבת

ואינֹו מסריח הּזרע ּכבר ימים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמּׁשּׁשהתה

הּפֹולטת את מּלטּמא וטהֹור להזריע, :ראּוי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

(ÊË)¯˜a‰ ˙È‰a.מה ידם, על ׁשהקּדים מלּמד ƒ¿…«…∆ְְִִֵֶַַַָָ

ממּתין הרב ׁשּיהא ּכן, לעׂשֹות ודם ּבׂשר ּדר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּׁשאין

מצינּו: וכן ג)לּתלמיד, אלֿ(ביחזקאל צא "קּום ְְִִֵֵֶַַָ

והּנהֿׁשם אלֿהּבקעה ואצא ואקּום וגֹו' ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהּבקעה

עֹומד": ‰‡ÌÈ‰Ï(ÊÈ)ּכבֹודֿה' ˙‡¯˜Ï.(מכילתא) ְֵƒ¿«»¡…ƒ
לקראתם, יצאה ׁשהּׁשכינה הּיֹוצאמּגיד ּכחתן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר: וזהּו ּכּלה, לג)לקראת מּסיני(דברים "ה' ְְֱִִִֶֶֶַַַַָ

ּבא' 'לסיני נאמר: ולא ‰‰¯:ּבא", ˙ÈzÁ˙a.לפי ְְֱִֶַַָָֹ¿«¿ƒ»»ְִ

ההר ׁשּנתלׁש ּומדרׁשֹו, ההר, ּברגלי ְְְְְִִֵֶַַָָָָָּפׁשּוטֹו:

עליהם ונכּפה פח)ּכגיגיתמּמקֹומֹו :(שבת ְְְְֲִִִִֵֶָ

(ÁÈ)Blk ÔLÚ.נּקּוד ׁשהרי ּדבר, ׁשם זה עׁשן אין »«Àֲִֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשמר, אמר, ּכמֹו: ּפעל, לׁשֹון אּלא ּפּתח, ְְִֶַַַַַָָָָֹהּׁשי"ן

ּתננא, ּתרּגם ולא ּכּלּה', 'ּתנן ּתרּגּומֹו: ,לכ ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָֹֻׁשמע.

ׁשם ׁשהם מּפני קמץ, נקּודים ׁשּבּמקרא, עׁשן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוכל

יֹותר?.‰ÔL·kּדבר: ולא זה ּככבׁשן יכֹול סיד. ׁשל ָָ«ƒ¿»ְְְִִֵֶֶָָֹ

"ּבֹו לֹומר ּומהּתלמּוד הּׁשמים". לב עד ּבאׁש ער ְִֵֵֵַַַַַַָָ

ּׁשהיא מה האזן את לסּבר ּכבׁשן? לֹומר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹּתלמּוד

ּכּיֹוצא להם. הּנּכר סימן לּברּיֹות נֹותן לׁשמע, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹיכֹולה

יא)ּבֹו: ּבארי,(הושע ּכח נתן מי וכי יׁשאג". ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹ"ּכאריה

מכּנין אנּו אּלא ּכאריה, מֹוׁשלֹו והּכתּוב הּוא, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָאּלא

מה האזן את לסּבר ּכדי לברּיֹותיו, אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּומדּמין

ּבֹו: ּכּיֹוצא לׁשמע. מג)ּׁשּיכֹולה ּכקֹול(יחזקאל "וקֹולֹו ְְְְִֵֶַַָֹ

הּוא, והלא לּמים. קֹול נתן מי וכי רּבים". ְֲִִִִִַַַַַַָֹמים

את לסּבר ּכדי לברּיֹותיו, לדּמֹותֹו אֹותֹו מכּנה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָואּתה

Ó‡„(ËÈ)האזן: ˜ÊÁÂ CÏB‰.ּכל הדיֹוט מנהג ֶָֹ≈¿»≈¿…ְְִֶַָ

אבל וכֹוהה, מחליׁש קֹולֹו לתקע, מארי ׁשהּוא ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹזמן

לסּבר מּתחּלה ?ּכ ולּמה מאד". וחזק הֹול" ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָֹּכאן:

לׁשמע: ּׁשּיכֹולים מה a„È¯אזניהם ‰LÓ.ּכׁשהיה ְְְִִֵֶֶַַָֹ…∆¿«≈ְֶָָ

exzikiyy mei qelwpe`
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לא ׁשהרי ליׂשראל, הּדּברֹות ּומׁשמיע מדּבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹמׁשה

,"ל יהיה ו"לא "אנכי" אּלא הּגבּורה, מּפי ְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹׁשמעּו

קֹולֹו להיֹות ּכח ּבֹו לתת מסּיעֹו הּוא ּברּו ְְְְִֵַַַָָָֹוהּקדֹוׁש

ונׁשמע: ·˜ÏBמגּביר ep�ÚÈ.,הּקֹול ּדבר על יענּנּו ְְְִִַָ«¬∆¿ְֲֶַַַַ

יח)ּכמֹו: א ּדבר(מלכים על ּבאׁש", יענה "אׁשר ְְֲֲֵֶֶַַַָ

להֹורידֹו: È�ÈÒ(Î)האׁש ¯‰ŒÏÚ '‰ „¯iÂ.יכֹול ְִֵָ«≈∆««ƒ«ָ

לֹומר: ּתלמּוד מּמׁש? עליו כ)ירד מן(לקמן "ּכי ְִִַַַַָָָָ

עּמכם". ּדּברּתי ׁשהרּכין(מכילתא)הּׁשמים מלּמד ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָ

ההר ּגּבי על והּציען ותחּתֹונים העליֹונים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשמים

עליהם: הּכבֹוד ּכּסא וירד הּמּטה, על ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָּכמּצע

(‡Î)ÌÚa „Ú‰.ּבהם ּבהר:התרה לעלֹות ׁשּלא »≈»»ְֲֵֶֶַַָָָֹ

'B‚Â eÒ¯‰È Ôt.ידי על מּצבם את יהרסּו ׁשּלא ∆∆∆¿¿ְְֵֶֶֶֶַַָָֹ

ההר: לצד ויקרבּו לראֹות, ה' אל ÏÙ�Âׁשּתאותם ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָ¿»«
·¯ epnÓ.(מכילתא)הּוא ואפּלּו מהם, ּׁשּיּפל מה ּכל ƒ∆»ֲִִֵֶֶַַָֹ

רב:יחידי, לפני eÒ¯‰Èחׁשּוב Ôt.הריסה ּכל ְְִִַָָָ∆∆∆¿ֲִָָ

אנׁשים, מּמּצב הּנפרדין אף הּבנין, אסיפת ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמפרדת

הּמּצב: את ‰ÌÈ�‰k(Î·)הֹורסים Ì‚Â.אף ְִֶַַָ¿««…¬ƒַ

ּבהם ׁשהעבֹודה קטו)הּבכֹורֹות ‡Ï:(זבחים ÌÈLbp‰ ְֲֶֶַָָָ«ƒ»ƒ∆

על.‰' יסמכּו אל הם אף קרּבנֹות, ְְְְְִִֵַַַַָָלהקריב

לעלֹות: להתיּצב.eLc˜˙Èחׁשיבּותם מזּמנים יהיּו ֲֲִַָƒ¿«»ְְְְִִִֵַָֻ

עמדן ּבהם.ı¯ÙÈŒÔt:על יהרג ּפרצה, לׁשֹון ְַָָ∆ƒ¿…ְְֲִֶַָָֹ

ּפרצה: ּבהם ‰ÌÚ(Î‚)ויעׂשה ÏÎeÈŒ‡Ï.איני ְְֲִֶֶַָָ…«»»ִֵ

הּיֹום הם ועֹומדין מּותרין ׁשהרי ּבהם, להעיד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָצרי

רׁשּות: להם ׁשאין לעלֹות, יּוכלּו ולא ימים, ְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹׁשלׁשת

(„Î)„¯ŒCÏ.(מכילתא)ׁשּמזרזין ׁשנית, ּבהם והעד ∆≈ְְְִִֵֵֶֶָָָ

אֹותֹו ּומזרזין וחֹוזרין מעׂשה, קדם האדם ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָֹאת

מעׂשה: ÌÈ�‰k‰Âּבׁשעת CnÚ Ô¯‰‡Â ‰z‡ ˙ÈÏÚÂ. ְֲִֶַַ¿»ƒ»«»¿«¬…ƒ»¿«…¬ƒ
?עּמ הם אף אּתה".יכֹול "ועלית לֹומר: ּתלמּוד ְְְִִֵַַַַָָָָ

לעצ מחּצה אּתה, מעּתה: מחּצהאמר ואהרן, ,מ ְְְְְֱֲִִֵַַַַָָָָָֹֹ

יֹותר נּגׁש מׁשה לעצמם. מחּצה והּכהנים, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹלעצמֹו,

אל עּקר ּכל והעם הּכהנים, מן יֹותר ואהרן ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֹמאהרן,

ה': אל לעלֹות מּצבם את אף.ÌaŒı¯ÙÈŒÔtיהרסּו ְֲֶֶֶֶַַָָ∆ƒ¿»»ַ

ּכ מּגזרתֹו, זז אינֹו קמץ, חטף נקּוד ׁשהּוא ּפי ְֲִִִֵֶַַָָָָָָעל

ּבאה ּכׁשהיא מלאפֹום, ׁשּנקּדתּה ּתבה ּכל ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֻּדר

קמץ: לחטף הּנּקּוד מׁשּתּנה Ó‡iÂ¯(Î‰)ּבמּקף, ְְֲִִֶַַַַַָָָ«…∆
Ì‰Ï‡.:זֹו ‡ÌÈ‰Ï(‡)התראה ¯a„ÈÂ.אין ¬≈∆ְַָָ«¿«≈¡…ƒֵ
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ìB÷á epðòé íéäìàäå øaãéi''yx:éùùëãøiå §©¥½§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«©¥¤̄
äBäé àø÷iå øää Làø-ìà éðéñ øä-ìò äBäé§¨²©©¬¦©−¤´Ÿ¨¨®©¦§¨̧§¨¯

äLî ìòiå øää Làø-ìà äLîìi''yx: §¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«
àëíòa ãòä ãø äLî-ìà äBäé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¥−¨¥´¨¨®

áø epnî ìôðå úBàøì äBäé-ìà eñøäé-ïti''yx: ¤¤«¤§³¤§¨Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«
áëeLc÷úé äBäé-ìà íéLbpä íéðäkä íâå§©¯©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§−̈¦§©¨®

äBäé íäa õøôé-ïti''yx:âë-ìà äLî øîàiå ¤¦§¬Ÿ¨¤−§¨«©³Ÿ¤¤Æ¤
éðéñ øä-ìà úìòì íòä ìëeé-àì äåäé§Ÿ̈½«Ÿ©´¨½̈©«£−Ÿ¤©´¦¨®
øää-úà ìaâä øîàì eða äúãòä äzà-ék¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ¥½Ÿ©§¥¬¤¨−̈

BzLc÷åi''yx:ãëãø-Cì äBäé åéìà øîàiå §¦©§«©Ÿ̧¤¥¨³§¨Æ¤¥½
íòäå íéðäkäå Cnò ïøäàå äzà úéìòå§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ¦¨®§©«Ÿ£¦´§¨À̈

ía-õøôé-ït äBäé-ìà úìòì eñøäé-ìài''yx: ©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§−̈¤¦§¨¨«
äëíäìà øîàiå íòä-ìà äLî ãøiåi''yx:ñëàúà íéäìà øaãéå ©¥¬¤¤−¤¨¨®©−Ÿ¤£¥¤«©§©¥´¡Ÿ¦½¥²

:Ï˜a dÏ È�Ú˙ÓכÏÚ ÈÈ ÈÏb˙‡Â ƒ¿¬≈≈¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»«

ÈÈ ‡¯˜e ‡¯eË LÈ¯Ï È�ÈÒ„ ‡¯eË»¿ƒ«¿≈»¿»¿»

:‰LÓ ˜ÈÏÒe ‡¯eË LÈ¯Ï ‰LÓÏ¿…∆¿≈»¿ƒ…∆

‡È‰Ò„כא ˙eÁ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈

ÈÈ Ì„˜ Ôe¯bÙÈ ‡ÓÏÈc ‡nÚa¿«»ƒ¿»¿«¿√»¿»

:ÈbÒ ÔB‰pÓ ÏtÈÂ ÈÊÁÓÏכבÛ‡Â ¿∆¡≈¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«

ÈÈ Ì„˜ ‡LnLÏ ÔÈ·È¯˜c ‡i�‰k»¬«»ƒ¿ƒƒ¿«»»√»¿»

:ÈÈ ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÔeLc˜˙Èƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿¿»

ÏBkÈכג ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»ƒ

z‡ È¯‡ È�ÈÒ„ ‡¯eËÏ ˜qÓÏ ‡nÚ«»¿ƒ«¿»¿ƒ»¬≈«¿

˙È ÌÈÁz ¯ÓÈÓÏ ‡�a z„‰Ò‡«¿≈¿»»»¿≈««ƒ»

:dLc˜Â ‡¯eËכדÈÈ dÏ ¯Ó‡Â »¿«¿≈«¬«≈¿»

CnÚ Ô¯‰‡Â z‡ ˜q˙Â ˙eÁ ÏÈÊ‡ƒ≈¿ƒ««¿¿«¬…ƒ»

˜qÓÏ Ôe¯bÙÈ ‡Ï ‡nÚÂ ‡i�‰ÎÂ¿»¬«»¿«»»¿«¿¿ƒ«

:ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÈÈ Ì„˜Ïƒ√»¿»ƒ¿»ƒ¿¿

Ó‡Â¯כה ‡nÚÏ ‰LÓ ˙Á�e¿«…∆¿«»«¬«

:ÔB‰ÏאÏk ˙È ÈÈ ÏÈlÓe ¿«ƒ¿»»»
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לא ׁשהרי ליׂשראל, הּדּברֹות ּומׁשמיע מדּבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹמׁשה

,"ל יהיה ו"לא "אנכי" אּלא הּגבּורה, מּפי ְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹׁשמעּו

קֹולֹו להיֹות ּכח ּבֹו לתת מסּיעֹו הּוא ּברּו ְְְְִֵַַַָָָֹוהּקדֹוׁש

ונׁשמע: ·˜ÏBמגּביר ep�ÚÈ.,הּקֹול ּדבר על יענּנּו ְְְִִַָ«¬∆¿ְֲֶַַַַ

יח)ּכמֹו: א ּדבר(מלכים על ּבאׁש", יענה "אׁשר ְְֲֲֵֶֶַַַָ

להֹורידֹו: È�ÈÒ(Î)האׁש ¯‰ŒÏÚ '‰ „¯iÂ.יכֹול ְִֵָ«≈∆««ƒ«ָ

לֹומר: ּתלמּוד מּמׁש? עליו כ)ירד מן(לקמן "ּכי ְִִַַַַָָָָ

עּמכם". ּדּברּתי ׁשהרּכין(מכילתא)הּׁשמים מלּמד ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָ

ההר ּגּבי על והּציען ותחּתֹונים העליֹונים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשמים

עליהם: הּכבֹוד ּכּסא וירד הּמּטה, על ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָּכמּצע

(‡Î)ÌÚa „Ú‰.ּבהם ּבהר:התרה לעלֹות ׁשּלא »≈»»ְֲֵֶֶַַָָָֹ

'B‚Â eÒ¯‰È Ôt.ידי על מּצבם את יהרסּו ׁשּלא ∆∆∆¿¿ְְֵֶֶֶֶַַָָֹ

ההר: לצד ויקרבּו לראֹות, ה' אל ÏÙ�Âׁשּתאותם ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָ¿»«
·¯ epnÓ.(מכילתא)הּוא ואפּלּו מהם, ּׁשּיּפל מה ּכל ƒ∆»ֲִִֵֶֶַַָֹ

רב:יחידי, לפני eÒ¯‰Èחׁשּוב Ôt.הריסה ּכל ְְִִַָָָ∆∆∆¿ֲִָָ

אנׁשים, מּמּצב הּנפרדין אף הּבנין, אסיפת ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמפרדת

הּמּצב: את ‰ÌÈ�‰k(Î·)הֹורסים Ì‚Â.אף ְִֶַַָ¿««…¬ƒַ

ּבהם ׁשהעבֹודה קטו)הּבכֹורֹות ‡Ï:(זבחים ÌÈLbp‰ ְֲֶֶַָָָ«ƒ»ƒ∆

על.‰' יסמכּו אל הם אף קרּבנֹות, ְְְְְִִֵַַַַָָלהקריב

לעלֹות: להתיּצב.eLc˜˙Èחׁשיבּותם מזּמנים יהיּו ֲֲִַָƒ¿«»ְְְְִִִֵַָֻ

עמדן ּבהם.ı¯ÙÈŒÔt:על יהרג ּפרצה, לׁשֹון ְַָָ∆ƒ¿…ְְֲִֶַָָֹ

ּפרצה: ּבהם ‰ÌÚ(Î‚)ויעׂשה ÏÎeÈŒ‡Ï.איני ְְֲִֶֶַָָ…«»»ִֵ

הּיֹום הם ועֹומדין מּותרין ׁשהרי ּבהם, להעיד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָצרי

רׁשּות: להם ׁשאין לעלֹות, יּוכלּו ולא ימים, ְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹׁשלׁשת

(„Î)„¯ŒCÏ.(מכילתא)ׁשּמזרזין ׁשנית, ּבהם והעד ∆≈ְְְִִֵֵֶֶָָָ

אֹותֹו ּומזרזין וחֹוזרין מעׂשה, קדם האדם ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָֹאת

מעׂשה: ÌÈ�‰k‰Âּבׁשעת CnÚ Ô¯‰‡Â ‰z‡ ˙ÈÏÚÂ. ְֲִֶַַ¿»ƒ»«»¿«¬…ƒ»¿«…¬ƒ
?עּמ הם אף אּתה".יכֹול "ועלית לֹומר: ּתלמּוד ְְְִִֵַַַַָָָָ

לעצ מחּצה אּתה, מעּתה: מחּצהאמר ואהרן, ,מ ְְְְְֱֲִִֵַַַַָָָָָֹֹ

יֹותר נּגׁש מׁשה לעצמם. מחּצה והּכהנים, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹלעצמֹו,

אל עּקר ּכל והעם הּכהנים, מן יֹותר ואהרן ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֹמאהרן,

ה': אל לעלֹות מּצבם את אף.ÌaŒı¯ÙÈŒÔtיהרסּו ְֲֶֶֶֶַַָָ∆ƒ¿»»ַ

ּכ מּגזרתֹו, זז אינֹו קמץ, חטף נקּוד ׁשהּוא ּפי ְֲִִִֵֶַַָָָָָָעל

ּבאה ּכׁשהיא מלאפֹום, ׁשּנקּדתּה ּתבה ּכל ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֻּדר

קמץ: לחטף הּנּקּוד מׁשּתּנה Ó‡iÂ¯(Î‰)ּבמּקף, ְְֲִִֶַַַַַָָָ«…∆
Ì‰Ï‡.:זֹו ‡ÌÈ‰Ï(‡)התראה ¯a„ÈÂ.אין ¬≈∆ְַָָ«¿«≈¡…ƒֵ
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øîàì älàä íéøácä-ìki''yx:ñáäBäé éëðà ¨©§¨¦¬¨¥−¤¥«Ÿ¨«Ÿ¦−§¨´
éäìàéúàöBä øLà Eúéaî íéøöî õøàî E ¡Ÿ¤®£¤¯«¥¦²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬
íéãáòi''yx:âíéøçà íéäìà Eì äéäé-àì £¨¦«Ÿ¦«§¤¬§²¡Ÿ¦¬£¥¦−
éðt-ìòi''yx:ãäðeîz-ìëå ìñô Eì äNòú-àì ©¨¨«Ÿ©«£¤̧§¬¤̧¤Æ§¨§½̈

:¯ÓÈÓÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tב‡�‡ ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»¬»

‡Ú¯‡Ó Cz˜Èt‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ«≈ƒ»≈«¿»

:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ג‡Ï ¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»»

:ÈpÓ ¯a Ô¯Á‡ dÏ‡ CÏ È‰È¿≈»¡»»√»«ƒƒ

eÓc˙ד ÏÎÂ ÌÏˆ CÏ „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈»∆∆¿»¿

‡Ú¯‡· È„Â ‡lÚlÓ ‡iÓL· Ècƒƒ¿«»ƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»
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ׁשאם ּבּתֹורה ּפרׁשּיֹות ׁשּיׁש לפי ּדּין, אּלא ְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ'אלהים'

מקּבל אינֹו לאו, ואם ׂשכר, מקּבל אדם ְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָעׂשאן

ּפרענּות, הּדּברֹות(מכילתא)עליהם עׂשרת אף יכֹול ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָֻ

להּפרע: ּדּין אלהים", "וידּבר לֹומר: ּתלמּוד ְְְֱִִֵֵַַַַַַָָֹּכן?

‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk הּקדֹוׁש.‡˙ ׁשאמר מלּמד ≈»«¿»ƒ»≈∆ְֵֶַַַָָ

ּׁשאי מה אחד, ּבדּבּור הּדּברֹות עׂשרת הּוא ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָּברּו

לֹומר ּתלמּוד מה ּכן, אם ּכן. לֹומר לאדם ְְְִֵֵֶַַַַָָָאפׁשר

ּכל על ּופרׁש ׁשחזר - ?'ל יהיה ו'לא 'אנכי' ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹעֹוד

ּפרּוׁש: כּו' ּכן אם (וקׁשית עצמֹו. ּבפני ודּבּור ְְְְְִִִִֵֵֵַַֻּדּבּור

ׁשּגם האּלה' הּדברים ּכל מ'את ׁשּמּוכח זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלפי

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר ּכּלם הּדּברֹות עׂשרת ְְֲִֶֶַַַָָָָָֻׁשאר

"אנכי לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן אם אחד, ְְִִִֵֶַַַָָֹּבדּבּור

ּׁשּפרט ּבמה להֹודיענּו ּבא מה לֹומר, רצה ְְְִֵֵֶַַַַָָָוגֹו'"?

ּבלׁשֹון מּדהֹוציאם מהּׁשאר, אּלּו ּדּברֹות ב' ְְְְְִִִֵֵַָָָלׁשֹון

מּפי ּבפרט ׁשנים אּלּו ּדוקא ׁשהּמׁשמעּות, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָזה

הּקדֹוׁש ּכמֹוהם, ּכּלם זה לפי והלא יצאּו, ְְְְֲִֶֶַַַָָָָֹֻהּגבּורה

ׁשחזר ותרץ ּדּברם? ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו הּוא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָּברּו

החזיר לא החזרה, ּבאֹותּה לֹומר: ורֹוצה וכּו' ְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָֹּופרׁש

ׁשּתי אּלּו הּפרט, על אּלא יצא, הּכלל על ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָללּמד

ודֹוק): ּביחּוד ראׁשֹונֹות ׁשהיּו.Ó‡Ï¯ּדּברֹות מלּמד ְְִִִ≈…ְֵֶַָ

לאו.עֹונין לאו, ועל הן, הן, :(מכילתא)על ְִֵֵַַָָ

(·)ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡.היא ּכדאי ¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒְִַ

לי.ההֹוצאה, מׁשעּבדים ּדבר(מכילתא)ׁשּתהיּו ְְְִִִֶַָָָָָֻ

מלחמה ּכגּבֹור ּבּים ׁשּנגלה לפי ּכאןאחר: ונגלה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ

ׁשּנאמר: רחמים, מלא כד)ּכזקן רגליו(לקמן "ותחת ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּבׁשעת לפניו היתה זֹו הּסּפיר", לבנת ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָּכמעׂשה

ואני הֹואיל מּׁשּנגאלּו. הּׁשמים, ּוכעצם ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָהּׁשעּבּוד,

הן. רׁשּיֹות ׁשּתי ּתאמרּו: אל ּבמראֹות, ְְְְְִֵֵֶַַַָֹֻמׁשּתּנה

ּדבר הּים. ועל מּמצרים הֹוצאתי אׁשר הּוא ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹאנכי

הרּבה קֹולֹות ׁשֹומעין ׁשהיּו לפי ׁשּנאמר:אחר: ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָ

הּׁשמים ּומן רּוחֹות מד' ּבאין קֹולֹות הּקֹולֹות", ִִִִֶַַַָָ"את

אמר ולּמה הן. הרּבה רׁשּיֹות ּתאמרּו אל הארץ, ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻּומן

למׁשה ּפה ּפתחֹון ליּתן ?"אלהי" יחיד: ְְְֱִִִֵֶֶֶָֹֹלׁשֹון

ׁשאמר: וזהּו העגל, ּבמעׂשה סנגֹוריא (לקמןללּמד ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

צּוית:לב) להם לא ?"ּבעּמ אּפ יחרה ה' ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹ"למה

לבּדי: לי אּלא אחרים' אלהים לכם יהיה ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹ'לא

ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ.אֹו לֹו, עבדים ׁשהייתם ּפרעה מּבית ƒ≈¬»ƒְֱֲִִִֵֶֶַָֹ

עבדים ׁשהיּו עבדים", "מּבית אּלא אֹומר ֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָאינֹו

מּיד עבדים מּבית וּיפּד" לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָלעבדים?

היּו למל עבדים מעּתה, אמר מצרים". מל ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּפרעה

לעבדים: עבדים EÏ(‚)ולא ‰È‰ÈŒ‡Ï.לּמה ְֲֲִִַָָֹ…ƒ¿∆¿ָָ

אּלא לי אין ,"ל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: לפי ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹנאמר?
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"ל יהיה "לא ‡ÌÈ¯Á:(מכילתא)לֹומר: ÌÈ‰Ï‡. ְְִֶַֹ¡…ƒ¬≈ƒ
עליהם אלהים עׂשאּום אחרים אּלא אלהּות, ֱֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשאינן
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øåáéöá äàéø÷ì úåøáãä úøùò

éäìà äåäé éëðàéúàöBä øLà Eéðt-ìò íéøçà íéäìà Eì-äéäé àì íéãáò úéaî íéøöî õøàî E ¨«Ÿ¦̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤½£¤´«¥¦ÁÁ¥¤̧¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À´Ÿ¦«§¤´§Á¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À

úçzî | íéna øLàå úçzî õøàa øLàå ìònî | íéîMa øLà äðeîz-ìëå | ìñô El-äNòú àì́Ÿ©£¤«§´¤´¤§¨§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á¨¨̧¤¦©¹©©«£¤´©©´¦¦©´©

exzikiyy mei qelwpe`

úçzî õøàa øLàå ìònî íéîMa øLà£¤³©¨©̧¦Æ¦©½©©«£¤¬¨−̈¤¦¨®©
õøàì úçzî íéna øLàåi''yx:ä-àì ©«£¤¬©©−¦¦©¬©¨¨«¤«Ÿ

äBäé éëðà ék íãáòú àìå íäì äåçzLú¦§©«£¤¬¨¤−§´Ÿ¨«¨§¥®¦´¨«Ÿ¦º§¨³
éäìàíéða-ìò úáà ïåò ã÷t àp÷ ìà E ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£Ÿ̧¨¯Ÿ©¨¦²

lL-ìòéàðùì íéòaø-ìòå íéLi''yx:åäNòå ©¦¥¦¬§©¦¥¦−§«Ÿ§¨«§¬Ÿ¤
ìe éáäàì íéôìàì ãñçéúåöî éøîLi''yx:ñ ¤−¤©«£¨¦®§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«

æéäìà äBäé-íL-úà àOú àìék àåMì E ¬Ÿ¦¨²¤¥«§¨¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´
BîL-úà àOé-øLà úà äåäé äwðé àì³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−

àåMìi''yx:ôçúaMä íBé-úà øBëæ ©¨«§¨²¤¬©©−̈
BLc÷ìi''yx:è-ìk úéNòå ãáòz íéîé úLL §©§«¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨¨

Ezëàìîi''yx:éäBäéì úaL éòéáMä íBéå §©§¤«§Æ©§¦¦½©−̈©«¨´

:‡Ú¯‡Ï Ú¯lÓ ‡iÓ· È„Â Ú¯ÏÓƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«¿«¿»

˙ÔepÁÏÙה ‡ÏÂ ÔB‰Ï „bÒ˙ ‡Ï»ƒ¿À¿¿»ƒ¿¿ƒ

¯ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»»≈«»«¿«

¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈ�a ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ≈¬»»«¿ƒ»»ƒ««

¯ ¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz„k È‡�NÏ ÈÚÈ· ¿ƒ«¿««¿ƒ«¿»¿»«

¯˙a ÈËÁÓÏ ‡i�a ÔÈÓlLÓ¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«

:ÔB‰˙‰·‡וÈÙÏ‡Ï e·ÈË „·ÚÂ ¬»»¿¿»≈≈¿«¿≈

:È„BwÙ È¯Ë�Ïe ÈÓÁ¯Ï ÔÈ¯„»ƒ¿«¬«¿»¿≈ƒ»

‡C‰Ïז ÈÈ„ ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»¡»»

ÈÓÈÈc ˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï È¯‡ ‡�bÓÏ¿«»»¬≈»¿«≈¿»»ƒ≈≈

:‡¯˜LÏ dÓL·ח˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰ ƒ¿≈¿ƒ¿»¡≈¿ƒ»

:d˙eLc˜Ï ‡˙aL„ ‡ÓBÈ»¿«¿»¿«»≈

Ïkט „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»

:Cz„·Úי‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈÂ ƒƒ¿»¿»¿ƒ»»

„aÚ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL«¿»√»¿»¡»»»«¿≈

é"ùø

ׁשם eÓz�‰ׁשּנפסל:על ÏÎÂ.ּדבר ּכל אׁשרּתמּונת ְִֵֶַַ¿»¿»ְֲֶַָָָ

˜p‡(‰)ּבּׁשמים: Ï‡.(מכילתא)להּפרע מקּנא ִַַָ≈«»ְְִֵַַָ

מּדתֹו על עֹובר עבֹודתואינֹו עון על למחל ְְֲֲִִֵֵַַַָֹֹ

נֹותן ּבלע"ז, אנפרימנ"ט קּנא, לׁשֹון ּכל ְְִִֵֶַַַָָאלילים.

להּפרע: ּכׁשאֹוחזין.È‡�NÏלב מעׂשהּכתרּגּומֹו, ְִֵַָ¿¿»ְְְֲֲִֵֶַַ

כז)ּבידיהםאבֹותיהם ÒÁ„(Â):(סנהדרין ‰NÚÂ. ֲִֵֵֶֶ¿…∆∆∆
ּדֹור, לאלּפים עד ׂשכר לׁשּלם עֹוׂשה נמצאתׁשאדם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

חמׁש על אחת ּפרענּיֹות מּדת על יתרה טֹובה ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻמּדה

לאלפים וזֹו ּדֹורֹות לארּבעה ׁשּזֹו יא)מאֹות. :(סוטה ְְְֲִֵֶַַָָָ

(Ê).‡ÂMÏּכמה ּכתרּגּומֹו), ׁשקר לׁשֹון (הּׁשני, «»¿ְְְְִֵֶֶַַַ

את לׁשּנֹות נׁשּבע ׁשוא? ׁשבּועת זהּו אי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָדתימר

(הראׁשֹון זהב ׁשהּוא אבן ׁשל עּמּוד על ִֶֶֶֶַַַַָָָָהּידּוע:

מּגן, עללׁשֹון ּולהבל) לחּנם הּנׁשּבע זה ּכתרּגּומֹו, ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָ

אבן אבן, ועל עץ, עץ, מכילתא)ׁשל כט. :(שבועות ְֵֵֶֶֶֶֶַ

(Á)¯BÎÊ.,נאמרּו אחד ּבדּבּור וׁשמֹור וכןזכֹור »ְְְְִֵֶֶֶָָָ

לא) יּומת",(לקמן מֹות כח)"מחּלליה (במדבר ְְֶַָָ

וכן: כבׂשים" ׁשני הּׁשּבת כב)"ּוביֹום "לא(דברים ְְְְִֵֵַַָָֹ

וכן: ,"ל ּתעׂשה "ּגדלים ׁשעטנז", (ויקראתלּבׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ

אחי",יח) אׁשת כב)"ערות יבא(דברים "יבמּה ְְִֵֶֶַָָָָֹ

ׁשּנאמר: הּוא סב)עליה". ּדּבר(תהלים "אחת ֱִֶֶֶֶַַַָָ

הּוא, ּפעֹול לׁשֹון זכֹור ׁשמעּתי". זּו ׁשּתים ְְְֱִִִַָָָָֹאלהים

כב)ּכמֹו: וׁשתֹו",(ישעיה ג)"אכֹול ב "הלֹו(שמואל ְְָָָ

יֹום את ּתמיד לזּכר לב ּתנּו ּפתרֹונֹו: וכן ְְְְִִִֵֵֶָָֹֹּובכה",

מזמינֹו ּתהא יפה, חפץ ל נזּדּמן ׁשאם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּׁשּבת:

טז)לׁשּבת EzÎ‡ÏÓŒÏk(Ë):(ביצה ˙ÈNÚÂ. ְַָ¿»ƒ»»¿«¿∆
מלאכּת ּכל ּכאּלּו ּבעיני יהא ׁשּבת ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹּכׁשּתבא

א ּתהרהר ׁשּלא מלאכּתעׂשּויה, :(מכילתא)חר ְְְְְֲֵֶַַַַָֹ

(È)Ez·e E�·e ‰z‡.אּלא אינֹו אֹו קטּנים, אּלּו «»ƒ¿ƒ∆ְִֵֵֶַָ
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כז)ּבידיהםאבֹותיהם ÒÁ„(Â):(סנהדרין ‰NÚÂ. ֲִֵֵֶֶ¿…∆∆∆
ּדֹור, לאלּפים עד ׂשכר לׁשּלם עֹוׂשה נמצאתׁשאדם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

חמׁש על אחת ּפרענּיֹות מּדת על יתרה טֹובה ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻמּדה

לאלפים וזֹו ּדֹורֹות לארּבעה ׁשּזֹו יא)מאֹות. :(סוטה ְְְֲִֵֶַַָָָ

(Ê).‡ÂMÏּכמה ּכתרּגּומֹו), ׁשקר לׁשֹון (הּׁשני, «»¿ְְְְִֵֶֶַַַ

את לׁשּנֹות נׁשּבע ׁשוא? ׁשבּועת זהּו אי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָדתימר

(הראׁשֹון זהב ׁשהּוא אבן ׁשל עּמּוד על ִֶֶֶֶַַַַָָָָהּידּוע:

מּגן, עללׁשֹון ּולהבל) לחּנם הּנׁשּבע זה ּכתרּגּומֹו, ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָ

אבן אבן, ועל עץ, עץ, מכילתא)ׁשל כט. :(שבועות ְֵֵֶֶֶֶֶַ

(Á)¯BÎÊ.,נאמרּו אחד ּבדּבּור וׁשמֹור וכןזכֹור »ְְְְִֵֶֶֶָָָ

לא) יּומת",(לקמן מֹות כח)"מחּלליה (במדבר ְְֶַָָ

וכן: כבׂשים" ׁשני הּׁשּבת כב)"ּוביֹום "לא(דברים ְְְְִֵֵַַָָֹ

וכן: ,"ל ּתעׂשה "ּגדלים ׁשעטנז", (ויקראתלּבׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ

אחי",יח) אׁשת כב)"ערות יבא(דברים "יבמּה ְְִֵֶֶַָָָָֹ

ׁשּנאמר: הּוא סב)עליה". ּדּבר(תהלים "אחת ֱִֶֶֶֶַַַָָ

הּוא, ּפעֹול לׁשֹון זכֹור ׁשמעּתי". זּו ׁשּתים ְְְֱִִִַָָָָֹאלהים

כב)ּכמֹו: וׁשתֹו",(ישעיה ג)"אכֹול ב "הלֹו(שמואל ְְָָָ

יֹום את ּתמיד לזּכר לב ּתנּו ּפתרֹונֹו: וכן ְְְְִִִֵֵֶָָֹֹּובכה",

מזמינֹו ּתהא יפה, חפץ ל נזּדּמן ׁשאם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּׁשּבת:

טז)לׁשּבת EzÎ‡ÏÓŒÏk(Ë):(ביצה ˙ÈNÚÂ. ְַָ¿»ƒ»»¿«¿∆
מלאכּת ּכל ּכאּלּו ּבעיני יהא ׁשּבת ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹּכׁשּתבא

א ּתהרהר ׁשּלא מלאכּתעׂשּויה, :(מכילתא)חר ְְְְְֲֵֶַַַַָֹ

(È)Ez·e E�·e ‰z‡.אּלא אינֹו אֹו קטּנים, אּלּו «»ƒ¿ƒ∆ְִֵֵֶַָ
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לא אּלא הם, מזהרים ּכבר הרי אמרּת: ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹֻּגדֹולים?

וזה הּקטּנים, ׁשביתת על ּגדֹולים להזהיר אּלא ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָּבא

קכא)ׁשּׁשנינּו: אין(שבת לכּבֹות, ׁשּבא "קטן ְִֵֶֶַָָָָ

לֹו", עלי:ׁשֹומעין ׁשּׁשביתתֹו Á�iÂ(È‡)מּפני ְְְִִִֵֶֶָָ«»«
ÈÚÈ·M‰ ÌBia.מנּוחה ּבעצמֹו הכּתיב ּכביכֹול ««¿ƒƒְְְְְִִִַָָ

ּבעמל ׁשּמלאכּתֹו לאדם וחמר קל הימּנּו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹללמד

ּבׁשּבת: נח ׁשּיהא e‰Lc˜ÈÂּוביגיעה .C¯a.ּברכֹו ְְִִֵֶַָָָ≈««¿«¿≈ְֵ

ׁשּלא ּבּמן, וקּדׁשֹו מׁשנה, לחם בּׁשּׁשי, לכֹופלֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּבּמן

ּבֹו: יֹורד EÈÓÈ(È·)היה ÔeÎÈ¯‡È ÔÚÓÏ.(מכילתא) ֵָָ¿«««¬ƒ»∆
ּתֹורה ׁשּדברי יּקצרּון, לאו, ואם יאריכּון ּתכּבד, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָאם

לאו ּומּכלל לאו, הן מּכלל נדרׁשים הם: ְְְְִִִִִֵֵָָָָָנֹוטריקֹון

˙�‡Û(È‚)הן: ‡Ï.,איׁש ּבאׁשת אּלא נאּוף אין ֵ…ƒ¿»ְִִֵֵֶֶָ

כ)ׁשּנאמר: והּנֹואפת",(ויקרא הּנֹואף יּומת "מֹות ְֱֵֶֶֶַַַַָ

יז)ואֹומר: איׁשּה(יחזקאל ּתחת המנאפת "האּׁשה ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

זרים": את ˙‚�·ּתּקח ‡Ï.הּכתּוב נפׁשֹות ּבגֹונב ִִֶַָ…ƒ¿…ְְֵַָָ

יט)מדּבר. אֹו(ויקרא ממֹון. ּבגֹונב ּתגנבּו", "לא ְְְִֵֵַָֹֹ

נפׁשֹות? ּבגֹונב ּולהּלן ממֹון ּבגֹונב זה אּלא ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָאינֹו

"לא תרצח", "לא מה מענינֹו. הּלמד ּדבר ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹאמרּת:

ּבית מיתת עליהם ׁשחּיבין ּבדבר מדּבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָתנאף",

ּבית מיתת עליו ׁשחּיב ּדבר תגנב", "לא אף ְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹּדין,
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פו)ּדין ¯ÎÂÌÈ‡B(ÂË):(סנהדרין ÌÚ‰ Ï.מלּמד ִ¿»»»ƒְֵַ

ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין סּומא. אחד ּבהם היה ִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשּלא

ּומּנין העם", כל "וּיענּו לֹומר: ּתלמּוד - ְֲִִִֵַַַַַָָָאּלם?

"נעׂשה לֹומר: ּתלמּוד חרׁש? ּבהם היה ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא

‰ÏBw˙:(מכילתא)ונׁשמע" ˙‡ ÌÈ‡B¯.את רֹואין ְְִַƒ∆«…ִֶ

אחר ּבמקֹום לראֹות אפׁשר ׁשאי ‡˙:(שם)הּנׁשמע, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ∆
˙ÏBw‰.הּגבּורה:הּיֹוצאין אין(שם).eÚ�iÂמּפי «…ְְִִִַַָ«»Àֵ

אּלא Á¯Ó˜זיע:נּוע e„ÓÚiÂ.(שם)נרּתעין היּו ִֶַַָ«««¿≈»…ְִִָָ

מחניהם, ּכאר מיל, עׂשר ׁשנים ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלאחֹוריהם

להחזירן, אֹותן ּומסּיעין ּבאין הּׁשרת ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָּומלאכי

סח)ׁשּנאמר: יּדדּון":(תהלים יּדדּון צבאֹות "מלכי ְְֱִִֵֶֶַַָֹֹ

(ÊÈ)ÌÎ˙‡ ˙Bq� ¯e·Ú·Ï.,ּבעֹולם אתכם לגּדל ¿«¬«∆¿∆ְְֵֶֶַָָ

נגלה ּבכבֹודֹו ׁשהּוא ּבאּמֹות ׁשם לכם ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֻׁשּיצא

ּכמֹו:.�Bq˙עליכם: ּוגדּלה, הרמה (ישעיהלׁשֹון ֲֵֶ«ְְְֲָָָֻ

נס",סב) מט)"הרימּו נּסי",(שם ל)"ארים (שם ֲִִִִֵָ

הּגבעה", על זקּוף:"וכּנס È‰z‰ׁשהּוא ¯e·Ú·e ְְִֵֶַַַָָ«¬ƒ¿∆
B˙‡¯È.י ּתדעּועל ּומאּים, יראּוי אֹותֹו ׁשראיתם די ƒ¿»ְְְְִֵֵֶֶַָָֻ

מּפניו: ותיראּו זּולתֹו אין ‡Ï(ÁÈ)ּכי Lb� ְְִִִֵָָָƒ«∆

ÏÙ¯Ú‰.,וערפל ענן ,חׁש מחּצֹות: מּׁשלׁש לפנים »¬»∆ְְֲִִִִֶֶַָָָָֹֹ

חׁש הּׁשמים עדֿלב ּבאׁש ּבֹוער "וההר ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

"הּנה לֹו: ׁשאמר הענן, עב הּוא ערפל וערפל". ֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָענן

הענן": ּבעב אלי ּבא ˙‡Ó¯(ËÈ)אנכי ‰k. ְִֵֶֶַָָָָֹ……«
הּזה: ¯‡Ì˙Èּבּלׁשֹון Ìz‡.מה ּבין הפרׁש יׁש ֶַַָ«∆¿ƒ∆ְֵֵֵֶַ

ׁשּמה לֹו: מׂשיחין ּׁשאחרים למה רֹואה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָּׁשאדם

חלּוק ׁשּלּבֹו ּפעמים לֹו מׂשיחין ְְֲִִִִִֵֶֶָָּׁשאחרים

Èz¯ac:מּלהאמין ÌÈÓM‰ ÔÓ Èk.אחד וכתּוב ְֲִִַƒƒ«»«ƒƒ«¿ƒְֶָָ

הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא סיני". הר על ה' "וּירד ְִִִֵֵֶַַַַַַָָאֹומר:

ּביניהם ד)והכריע הׁשמיע(דברים הּׁשמים "מן : ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָ

אּׁשֹו את הרא הארץ ועל ליּסרּך קֹולֹו ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָאת

על ּוגבּורתֹו ואּׁשֹו ּבּׁשמים, ּכבֹודֹו ְְְְִִַַַַָָָהּגדֹולה":

ּוׁשמי(מכילתא)הארץ. הּׁשמים הרּכין אחר: ּדבר ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

אֹומר: הּוא וכן ההר, על והּציען (תהליםהּׁשמים ְְִִִֵֵַַַָָָָ

וּירד":יח) ׁשמים ‡Èz(Î)"וּיט ÔeNÚ˙ ‡Ï.לא ִֵֵַַַַָ…«¬ƒƒֹ

ּבּמרֹום. לפני המׁשּמׁשים ׁשּמׁשי ּדמּות ְְְְֲִַַַַַַַָָָּתעשּון

ÛÒÎ:(מכילתא) È‰Ï‡.הּכרּובים על להזהיר ּבא ¡…≈∆∆ְְְִִַַַָ

ׁשאם ּכסף, ׁשל יהיּו ׁשּלא אּתי לעמד עֹוׂשה ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשאּתה
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:Eòøì øLàôéòéáùåè-úà íéàø íòä-ìëå £¤¬§¥¤«§¨¨¨ÁŸ¦̧¤
-úàå øôMä ìB÷ úàå íãétlä-úàå úìBwä©¹Ÿ§¤©©¦¦À§¥Æ´©Ÿ½̈§¤

÷çøî eãîòiå eòðiå íòä àøiå ïLò øääi''yx: ¨−̈¨¥®©©³§¨¨Æ©¨ª½©©«©§−¥«¨«Ÿ
æèäòîLðå eðnò äzà-øac äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤½©¤©¨¬¦−̈§¦§¨®¨

:úeîð-ït íéäìà eðnò øaãé-ìàåæéøîàiå §©§©¥¬¦¨²¡Ÿ¦−¤¨«©Ÿ̧¤
úBqð øeáòáì ék eàøéz-ìà íòä-ìà äLî¤´¤¨¨»©¦¨¼¼¦À§©«£Æ©´
Búàøé äéäz øeáòáe íéäìàä àa íëúà¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®©«£À¦«§¤¯¦§¨²

eàèçú ézìáì íëéðt-ìòi''yx:çéíòä ãîòiå ©§¥¤−§¦§¦¬¤«¡¨«©©«£¬Ÿ¨−̈
ä-ìà Lbð äLîe ÷çøîíL-øLà ìôøò ¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´¤¨«£¨¤½£¤−̈

íéäìàäi''yx:ñøéèôîèéäLî-ìà äBäé øîàiå ¨«¡Ÿ¦«©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½
ék íúéàø ízà ìàøNé éða-ìà øîàú äk¬ŸŸ©−¤§¥´¦§¨¥®©¤´§¦¤½µ¦

íënò ézøac íéîMä-ïîi''yx:ëïeùòú àì ¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«¬Ÿ©«£−Ÿ

:C¯·ÁÏ Èc ÏÎÂ d¯ÓÁÂטוÏÎÂ «¬»≈¿…ƒ¿«¿»¿»

‡i¯BÚa ˙ÈÂ ‡iÏ˜ ˙È ÔÊÁ ‡nÚ«»»»»»«»¿»»«»

Ô�z ‡¯eË ˙ÈÂ ‡¯ÙBL Ï˜ ˙ÈÂ¿»«»»¿»»»≈

:˜ÈÁ¯Ó eÓ˜Â eÚÊÂ ‡nÚ ‡ÊÁÂ«¬»«»¿»¿»≈»ƒ

nÚ�‡טז z‡ ÏlÓ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆«≈«¿ƒ»»

Ì„˜ ÔÓ ‡�nÚ ÏlÓ˙È ‡ÏÂ Ïa˜�e¿«≈¿»ƒ¿«≈ƒ»»ƒ√»

:˙eÓ� ‡ÓÏÈc ÈÈיז‰LÓ ¯Ó‡Â ¿»ƒ¿»¿«¬«…∆

ÏÈ„a È¯‡ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ¿«»»ƒ¿¬¬≈¿ƒ

‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙‡ ÔBÎ˙È ‰‡q�Ï¿«»»»¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»

ÏÚ dzÏÁ„ È‰˙c ÏÈ„·e ÈÈ„«¿»¿ƒƒ¿≈««¿≈«

:Ôe·eÁ˙ ‡Ïc ÏÈ„a ÔBÎÈt‡«≈¿ƒ¿»¿

˜¯·יח ‰LÓe ˜ÈÁ¯Ó ‡nÚ Ì˜Â¿»«»≈»ƒ…∆»≈

„ ‡¯˜È Ôn˙c ‡˙ËÈn‡ „ˆÏ:ÈÈ ¿««ƒ¿»ƒ«»¿»»«¿»

ÓÈz¯יט Ô�„k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«

ÔÓ È¯‡ ÔezÊÁ Ôez‡ Ï‡¯NÈ È�·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ¬≈ƒ

:ÔBÎnÚ ˙ÈÏÈlÓ ‡iÓLכ‡Ï ¿«»«≈ƒƒ¿»

ÔÏÁ„Â ÛÒÎc ÔÏÁc ÈÓ„˜ Ôe„aÚ«̇¿¿√»»«¬»ƒ¿«¿«¬»

é"ùø

פו)ּדין ¯ÎÂÌÈ‡B(ÂË):(סנהדרין ÌÚ‰ Ï.מלּמד ִ¿»»»ƒְֵַ

ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין סּומא. אחד ּבהם היה ִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשּלא

ּומּנין העם", כל "וּיענּו לֹומר: ּתלמּוד - ְֲִִִֵַַַַַָָָאּלם?

"נעׂשה לֹומר: ּתלמּוד חרׁש? ּבהם היה ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא

‰ÏBw˙:(מכילתא)ונׁשמע" ˙‡ ÌÈ‡B¯.את רֹואין ְְִַƒ∆«…ִֶ

אחר ּבמקֹום לראֹות אפׁשר ׁשאי ‡˙:(שם)הּנׁשמע, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ∆
˙ÏBw‰.הּגבּורה:הּיֹוצאין אין(שם).eÚ�iÂמּפי «…ְְִִִַַָ«»Àֵ

אּלא Á¯Ó˜זיע:נּוע e„ÓÚiÂ.(שם)נרּתעין היּו ִֶַַָ«««¿≈»…ְִִָָ

מחניהם, ּכאר מיל, עׂשר ׁשנים ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלאחֹוריהם

להחזירן, אֹותן ּומסּיעין ּבאין הּׁשרת ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָּומלאכי

סח)ׁשּנאמר: יּדדּון":(תהלים יּדדּון צבאֹות "מלכי ְְֱִִֵֶֶַַָֹֹ

(ÊÈ)ÌÎ˙‡ ˙Bq� ¯e·Ú·Ï.,ּבעֹולם אתכם לגּדל ¿«¬«∆¿∆ְְֵֶֶַָָ

נגלה ּבכבֹודֹו ׁשהּוא ּבאּמֹות ׁשם לכם ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֻׁשּיצא

ּכמֹו:.�Bq˙עליכם: ּוגדּלה, הרמה (ישעיהלׁשֹון ֲֵֶ«ְְְֲָָָֻ

נס",סב) מט)"הרימּו נּסי",(שם ל)"ארים (שם ֲִִִִֵָ

הּגבעה", על זקּוף:"וכּנס È‰z‰ׁשהּוא ¯e·Ú·e ְְִֵֶַַַָָ«¬ƒ¿∆
B˙‡¯È.י ּתדעּועל ּומאּים, יראּוי אֹותֹו ׁשראיתם די ƒ¿»ְְְְִֵֵֶֶַָָֻ

מּפניו: ותיראּו זּולתֹו אין ‡Ï(ÁÈ)ּכי Lb� ְְִִִֵָָָƒ«∆

ÏÙ¯Ú‰.,וערפל ענן ,חׁש מחּצֹות: מּׁשלׁש לפנים »¬»∆ְְֲִִִִֶֶַָָָָֹֹ

חׁש הּׁשמים עדֿלב ּבאׁש ּבֹוער "וההר ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

"הּנה לֹו: ׁשאמר הענן, עב הּוא ערפל וערפל". ֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָענן

הענן": ּבעב אלי ּבא ˙‡Ó¯(ËÈ)אנכי ‰k. ְִֵֶֶַָָָָֹ……«
הּזה: ¯‡Ì˙Èּבּלׁשֹון Ìz‡.מה ּבין הפרׁש יׁש ֶַַָ«∆¿ƒ∆ְֵֵֵֶַ

ׁשּמה לֹו: מׂשיחין ּׁשאחרים למה רֹואה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָּׁשאדם

חלּוק ׁשּלּבֹו ּפעמים לֹו מׂשיחין ְְֲִִִִִֵֶֶָָּׁשאחרים

Èz¯ac:מּלהאמין ÌÈÓM‰ ÔÓ Èk.אחד וכתּוב ְֲִִַƒƒ«»«ƒƒ«¿ƒְֶָָ

הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא סיני". הר על ה' "וּירד ְִִִֵֵֶַַַַַַָָאֹומר:

ּביניהם ד)והכריע הׁשמיע(דברים הּׁשמים "מן : ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָ

אּׁשֹו את הרא הארץ ועל ליּסרּך קֹולֹו ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָאת

על ּוגבּורתֹו ואּׁשֹו ּבּׁשמים, ּכבֹודֹו ְְְְִִַַַַָָָהּגדֹולה":

ּוׁשמי(מכילתא)הארץ. הּׁשמים הרּכין אחר: ּדבר ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

אֹומר: הּוא וכן ההר, על והּציען (תהליםהּׁשמים ְְִִִֵֵַַַָָָָ

וּירד":יח) ׁשמים ‡Èz(Î)"וּיט ÔeNÚ˙ ‡Ï.לא ִֵֵַַַַָ…«¬ƒƒֹ

ּבּמרֹום. לפני המׁשּמׁשים ׁשּמׁשי ּדמּות ְְְְֲִַַַַַַַָָָּתעשּון

ÛÒÎ:(מכילתא) È‰Ï‡.הּכרּובים על להזהיר ּבא ¡…≈∆∆ְְְִִַַַָ

ׁשאם ּכסף, ׁשל יהיּו ׁשּלא אּתי לעמד עֹוׂשה ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשאּתה



��exzikiriay meiqelwpe`

eùòú àì áäæ éäìàå óñë éäìà ézà¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ©«£−Ÿ
íëìi''yx:àëzçáæå él-äNòz äîãà çaæî ¨¤«¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´

éúìò-úà åéìòéîìL-úàå Eðàö-úà EE ¨À̈¤«ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤«Ÿ§−
-úà øékæà øLà íB÷nä-ìëa Eø÷a-úàå§¤§¨¤®§¨©¨Æ£¤´©§¦´¤

éìà àBáà éîLézëøáe EEi''yx:áëçaæî-íàå §¦½¨¬¥¤−¥«©§¦«§¦¦§©³
ék úéæb ïäúà äðáú-àì él-äNòz íéðáà£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−¨¦®¦¯

äììçzå äéìò zôðä Eaøçi''yx:âë-àìå ©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨§Ÿ

:ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ·‰„cƒ¿»»«¿¿¿

˜„ÈÓכא „aÚz ‡˙Ó„‡ Áa„Ó«¿««¿¿»«¿≈√»»

˙ÈÂ C˙ÂÏÚ ˙È È‰BÏÚ Áa„ È‰˙e¿≈««¬ƒ»¬»»»¿»

C¯Bz ÔÓe C�Ú ÔÓ CL„e˜ ÒÎ�¿«¿»ƒ»»ƒ»

Èz�ÎL ˙È È¯L‡ Èc ‡¯˙‡ ÏÎa¿»«¿»ƒ«¿≈»¿ƒ¿ƒ

CÏ È˙k¯a ÁÏL‡ ÔnzÏ¿«»∆¿«ƒ¿¿ƒ»

:CpÎ¯·‡ÂכבÔÈ�·‡ Áa„Ó Ì‡Â ∆¡»≈ƒ»¿ƒ«¿««¿ƒ

ÔÏÈÒt Ô‰˙È È�·˙ ‡Ï ÈÓ„˜ „aÚz«¿≈√»«»ƒ¿≈»¿≈¿ƒ»

:dpÏlÁ˙e dÏÚ Ca¯Á ÌÈ¯˙ ‡Ï»¿ƒ«¿»¬«¿«¿ƒ«

é"ùø

ּכאלהּות לפני הן הרי ּכסף, ׁשל לעׂשֹותם :ׁשּניתם ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

·‰Ê È‰Ï‡Â.ׁשאם ב': על יֹוסיף ׁשּלא להזהיר ּבא ≈…≈»»ְְִִִֶֶַַָֹ

זהב: ּכאלהי לפני הן הרי ד', ˙eNÚעׂשית ‡Ï ְֱֲִֵֵֵֶַָָָָָֹ…«¬
ÌÎÏ.ּבבּתי ּכרּובים עֹוׂשה הריני ּתאמר: לא »∆ְְֲִִֵֵֶַָֹֹ

ּבבית עֹוׂשה ׁשאני ּכדר מדרׁשֹות, ּובבּתי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָּכנסּיֹות

לכם": תעׂשּו "לא נאמר: לכ ְֱֲִֶֶַַָָָֹעֹולמים,

(‡Î)ÊÓ.‰Ó„‡ Áaּבאדמה עלמחּבר יבנּנּו ׁשּלא ƒ¿«¬»»ְְֲִֶֶַָָָָֹֻ
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ּפי על ואף ּפסיעֹותי להרחיב צרי ְְְְִִִִֶַַַַָָאּתה

"ועׂשה ּכתיב ׁשהרי מּמׁש, ערוה ּגּלּוי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינֹו

הּפסיעֹות הרחבת מקֹום, מּכל מכנסיּֿבד", ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָלהם

מנהג ּבהם נֹוהג ואּתה הּוא, ערוה לגּלּוי ְְְְִִֵֶֶַַָָָָקרֹוב

הּללּו אבנים ּומה וחמר: קל ּדברים והרי ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּבּזיֹון.

אמרה ּבזיֹונן, על להקּפיד ּדעת ּבהם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשאין

ּבהם ּתנהג לא ,צר ּבהם ויׁש הֹואיל ְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹּתֹורה:

ּומקּפיד יֹוצר ּבדמּות ׁשהּוא חבר ּבּזיֹון, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָמנהג

וכּמה: ּכּמה אחת על ּבזיֹונֹו, ְְִַַַַַַָָעל

יתרו 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¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
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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 יתרו 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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