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לזכות הרה"ח משה מאיר הכהן בן חנה להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות מתוך בריאות איתנה והרחבה

ממעלות הכהנים ועבודתם, הקיימות לאחר חורבן בית המקדש, היא נשיאות כפיים בשעת התפילה, 
שהרי בתי כנסת אכן נקראים 'מקדש מעט'. אחד הדברים שהעלייה לרגל בבית המקדש הייתה פועלת 
בנשמתו.  גם  אלא  הגוף,  עם  בחיצוניות  רק  לא  משתחווה  שהיה  מבארת,  שחסידות  כפי  ביהודים, 

כלומר, שהיה מבטל את כל כוחות הנשמה שלו; הרצון, השכל והמידות לקב"ה. 

ממילא מובן, שבית־הכנסת, בו ההשתחוויה הפנימית מתבצעת בצורה הטובה ביותר, הוא יותר מקדש 
מעט, קרוב יותר למעלת בית־המקדש. 

את זאת משיג מוצא חסיד כאשר הוא מתפלל בבית המדרש של רבו, שהרי כל חסיד בטל, פחות או 
יותר, לרבי. וחסיד כהן הנושא את כפיו בבית־המדרש של רבו, הרי שבהשוואה לנשיאות כפיים בבית־

מדרש רגיל קרוב יותר לנשיאות כפיים בבית־המקדש!
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מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
א' במנחם-אב ה'תשע"ט – ח' במנחם-אב ה'תשע"ט

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
הל' מלכים ומלחמותיהם.. בפרקים אלו. א' במנחם-אבו'

מ"ע קעג. מל"ת שסב. שסד. שסג. שסה.הל' טומאת אוכלין פרק ו.פרק א-ג.

מ"ע קפז. מל"ת מט. מ"ע קפח. קפט. פרק ז.פרק ד-ו.ב' במנחם-אבש"ק
מל"ת נט.

מל"ת מו. מ"ע קצ. מל"ת נו. נז. מ"ע פרק ח.פרק ז-ט.ג' במנחם-אבא'
קצב. קצג.

פרק י-יב.ד' במנחם-אבב'
מ"ע קצא. ריד. מל"ת שיא. נח. מ"ע פרק ט.סיום מחזור ל"ח

רכא. מל"ת רסג. רסד. סיום מחזור ל"ח

תחילת מחזור ל"טה' במנחם-אבג'
אז וגו'. כל המצות.. שנת החמה.

פרק אחד ליום, מחזור י"ג -שנה 
שלישית )ספר טהרה, הל' טומאת 

אוכלין ( פרק י.

הספר הזה שאבאר בו... שזכרנו*. ואני 
עתה מתחיל בזכרון השרשים... במצות 

עשה...

השרשים**.פרק יא.מצות עשה. א מצוה ראשונה.. אין לו.ו' במנחם-אבד'

מצות לא תעשה. א מצוה.. אלו הם.. בין ז' במנחם-אבה'
השרשים**.פרק יב.עשה ובין לא תעשה.

השרשים**.פרק יג.וראיתי לחלק.. בעזרת ש-די.ח' במנחם-אבו'

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
7:008:147:158:177:088:187:168:16מסעי

6:548:077:098:107:018:117:108:09דברים - חזון

אור וחום ההתקשרות

 * סיום הקדמת הרמב"ם לספר זה, בו מדבר אודות הספר. 
** בימי לימוד הקדמת היד – ילמוד כאו"א מ"השרשים" כפום שיעורא 

דילי', ולחלק השאר ללמדו בימים הסמוכים שלאחרי זה  )נוסף על 
לימוד המצות דהיום(.



הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

"שבחסדיו הביאם" 

פרשת מסעי | צבא חדור באהבת ישראל

ה"חזק" דפרשת מסעי הוא החוזק והתוקף שמצד התחתון – "אלה מסעי בני ישראל 
והעלאת  בבירור  בנ"י  שבעבודת  והתוקף  החוזק   – גו'"  מצרים  מארץ  יצאו  אשר 

התחתון,

לפי־ )תחתון(  ב"מדבר"  המסעות  שבפרטי  הדרגות  וחילוקי  השינויים  שלמרות 
ומצבו של התחתון )מצד המנגד(, נמצאים תמיד בתנועה של הליכה  ערך מעמדו 
דקדושה(. )המרחב  ישראל  לארץ  דהתחתון(  וגבולים  )המיצרים  ממצרים   ונסיעה 

)ש"פ מטות־מסעי, ב' מנחם־אב ה'תנש"א(

ב"ה, כ"ה תמוז תשי"ט
ברוקלין

        הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 
        מוה' חיים זוסיא שי'

שלום וברכה!
וז"ע  תמוז  כ"ג  שנשלח  המצורף  עם  תמוז  מז'  למכתבו  במענה 

נתקבל.
דימי  לההתועדות  בהנוגע  כותב  שאינו  והתמי'  הפליאה  ומובנת 
חג הגאולה יב' ויג' תמוז, ובטח ימלא בהזדמנות הבאה הכי קרובה, 
בהימים  ניכר  יהי'  שרישומה   – התועדות  מכל  הפנימית  ובנקודה 
שלאחרי זה, בענינים הכללים והפרטים, שהא בהא תליא, ובאופן 

דמוסיף והולך מוסיף ואור עד לקיום היעוד דלילה כיום יאיר,
מקרבים  עי"ז  אשר  חוצה,  המעינות  דהפצת  הפנימית  ובנקודה 
בלי  לנחלה  דידן(  בעגלא  נזכה  אלו  מצרים  )שמבין  היעוד  קיום 

מצרים.
בברכה לבשו"ט בכל האמור

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
א. קווינט, מזכיר  

*וילימובסקי )ז"ל(, 'הפרטיזן'

מבין המצרים לנחלה בלי מצרים

זמני השבוע*

תאריך

זמןעלות השחר**
ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף
זמן ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה***

צאת 
הכוכבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
לפני 

הזריחה
3.354.355.006.039.2012.471.217.37.48.04ו', א' במנחם-אב 

3.364.365.016.049.2012.471.217.36.68.03ש"ק, ב' במנחם-אב 
3.374.375.026.059.2012.471.217.35.88.02א', ג' במנחם-אב 
3.384.385.026.059.2012.471.217.34.98.01ב', ד' במנחם-אב 
3.404.395.036.069.2112.461.207.34.18.00ג', ה' במנחם-אב 
3.414.405.046.079.2112.461.207.33.27.59ד', ו' במנחם-אב 
3.424.415.056.079.2112.461.207.32.37.58ה', ז' במנחם-אב 
3.434.415.066.089.2212.461.207.31.37.57ו', ח' במנחם-אב 



בין 'בית הבחירה' 
ל'בית המקדש'

מדוע בחר הרמב"ם לקרוא להלכות בניין הבית "בית הבחירה"? • 
מהו הטעם האמתי לבריאת העולם  ומהי מעלתם העיקרית של בני 
ישראל? • למה חשוב לדקדק בכל פרטי ודקדוקי המצוות? • מעלת 

ה'בחירה' • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
 בהמשך למדובר שבימים אלו צריכים להוסיף 
“בית  עם  הקשורים  בעניינים  התורה  בלימוד 
הבחירה" – מובן, שכאשר יושבים בהתוועדות עם 
חסידים צריכים לבאר עניין מסויים בהלכות בית 

הבחירה:
לכל לראש – צריך להבין: מדוע קורא הרמב"ם 
להלכות אלו “הלכות בית הבחירה" )כידוע שגם 
ה"כותרת" נכתבה על ידי הרמב"ם(, ולא “הלכות 
דרך  על   – מקדש"(  “הלכות  )או  המקדש"  בית 
מקדש"  ביאת  ו"הלכות  מקדש"  כלי  “הלכות 

שב"ספר עבודה"?! 
בית  )“הלכות  ה"כותרת"  לאחרי  מזו:  ויתרה 
הבחירה"( כותב הרמב"ם: “יש בכללן שש מצוות, 
שלוש מצוות עשה, ושלוש מצוות לא תעשה, וזה 
הוא פרטן: א( לבנות בית המקדש וכו'", ועל דרך 
בית  לעשות  עשה  “מצוות  א':  פרק  בהתחלת  זה 
מדוע  כן,  ואם  מקדש".  לי  ועשו  שנאמר  לה'... 
קורא הרמב"ם להלכות אלו “הלכות בית הבחירה" 

)ולא  “הלכות מקדש"(?!
“בית  אמנם  נקרא  המקדש  בית  אומרת:  זאת 
יבחר  אשר  “המקום  הכתוב1  שם  על  הבחירה", 
ה'", וכלשון הספרי )המובא ברמב"ם ריש הלכות 
בעת  ישראל  נצטווו  מצוות  “שלוש  מלכים(: 

1( ראה יב, ה.

כניסתן לארץ, למנות להם מלך, ולבנות להם בית 
הבחירה וכו'" – אבל אף על פי כן אינו מובן: לשם 
מה מדייק הרמב"ם – בספרו “יד החזקה", שעניינו 
“הלכות הלכות"2 – לקרוא להלכות אלו “הלכות 
דבריו  שבהמשך  ובפרט  דווקא,  הבחירה"  בית 

מדגיש בעצמו את הלשון “מקדש"!

ב
 ...הביאור בזה:

בריש פרק שני כותב הרמב"ם: “המזבח מקומו 
אברהם  בו  שבנה  המקום  הוא  ביותר...  מכוון 
המזבח ועקד עליו יצחק, והוא המקום שבנה בו 
נח כשיצא מן התיבה והא המזבח שהקריב עליו 
קין והבל, ובו הקריב אדם הראשון קרבן כשנברא, 

ומשם נברא".
ביותר,  מכוון  מקומו  ש"המזבח  מאחר  והנה, 
שבית  מובן,  לעולם",  ממקומו  אותו  משנין  ואין 
)כי  דווקא  זה  במקום  להיות  מוכרח  המקדש 
המזבח צריך להיות תוך בית המקדש דווקא( ועל 
פי זה – צריך להבין: כיצד אומרים שבית המקדש 
הוא “המקום אשר יבחר ה'", הרי בית המקדש היה 
מוכרח להיות במקום זה דווקא – במקום שממנו 

נברא אדם הראשון, ובו הקריב קרבן וכו'?!

2( הקדמת הרמב"ם לספר משנה תורה.

דבר מלכות

4
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והביאור בזה – בפשטות:
ישנו מקום מסוים שבו הייתה בחירת העצמות 
– “המקום אשר יבחר ה'". ולאחרי שנבחר מקום 
זה – נברא משם אדם הראשון, ובו הקריב קרבן, 
ובו נעקד יצחק וכו'. זאת אומרת, שהסיבה לגודל 
חשיבות מקום זה )שבו הקריב אדם הראשון וכו' 

ובו נעקד יצחק( היא – להיותו “המקום אשר יבחר 
ה'".

ועל־פי־זה מובן מדוע מדגיש הרמב"ם בכותרת 
של הלכות אלו את השם “בית הבחירה" דווקא:

לכל לראש מדגיש הרמב"ם שבית המקדש נקרא 
החשיבות  את  מבאר  זה  שם  כי  הבחירה",  “בית 
והמעלה של בית המקדש – להיותו “המקום אשר 

יבחר ה'", “בית הבחירה". 
ולאחרי זה, כאשר מדובר אודות פרטי ההלכות 
הרמב"ם  כותב   – המקדש  בית  עם  הקשורות 
שנאמר3  המקדש",  בית  “לבנות  היא  שהמצווה 
כלי  “הלכות  זה  דרך  ועל  מקדש",  לי  “ועשו 
המקדש" ו"הלכות ביאת מקדש", כי השם “מקדש" 
קשור ונוגע לעניין של הלכה בפועל, היינו שמפני 
להיות  צריכה  אליו  הרי הכניסה  “מקדש",  היותו 
צריכים  שבו  והכלים  דווקא,  קדושה  של  באופן 
להיות באופן של קדושה דווקא )מקדשין כשהם 
מלאים, וכיוצא בזה( ככל פרטי הדינים המבוארים 

בהלכות “כל המקדש" והלכות “ביאת מקדש".

3( תרומה כה, ח.

ג
העניין  ישנו  לראש  שלכל   – לעיל  האמור 
נעשה  מזה  וכתוצאה  ה'",  יבחר  אשר  ד"המקום 
וכמה  בכמה  מצינו   – ומעולה  חשוב  זה  מקום 

עניינים4:

“עשר ספירות": המספר של עשר הספירות הוא 
סיבה  כל  )ללא  יתברך  ברצונו  עלה  שכך  לפי   –
בכל  בדבר,  טעם  גם  ישנו   – זה  ולאחרי  וטעם(, 

עולם ועולם לפי עניינו5.
ועל דרך זה בנוגע לטעמים של כללות הבריאה: 
הטעם העיקרי לכללות הבריאה הוא – לפי שכך 
נתאווה הקדוש ברוך הוא, ללא כל סיבה. ולאחרי 
זה, כאשר מדובר אודות עולמות ודרגות פרטיות, 
ישנם גם טעמים בדבר – לגלות שלימות כוחותיו 
 – העיקרי  העניין  ישנו  בזה,  וכיוצא  ופעולותיו, 
בחירת העצמות בבני ישראל, וכתוצאה מזה באים 

כל המעלות הפרטיות של בני ישראל.
בראש  שמדגישים  הבחירה  עניין  גודל  וזהו 
יעקב  גאון  את  נחלתנו  את  לנו  “יבחר   – השנה 
אשר אהב"6, שזוהי בחירת העצמות בבני ישראל, 
שלכן, גם בדרגא )שלמעלה מהשתלשלות( ששם 

4( ראה גם כן התוועדות שבת פרשת חוקת בלק - י"ב תמוז 
תשמ"ב סעיף מ"ט ואילך.

5( ראה מה שנתבאר בזה בתחילת התוועדות זו – התוועדות 
שבת פרשת מטות מסעי תשמ"ב )סעיף ד'(.

6( תהלים מז, ה.

ישנו מקום מסוים שבו הייתה בחירת העצמות – “המקום 
אשר יבחר ה'". ולאחרי שנבחר מקום זה – נברא משם 
אדם הראשון, ובו הקריב קרבן, ובו נעקד יצחק וכו', 
והסיבה לגודל חשיבות מקום זה היא – להיותו “המקום 

אשר יבחר ה'"
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“אח עשו ליעקב"7 – הנה “ואוהב את יעקב" דווקא, 
לו  שאין  העצמות,  בחירת  מצד  באה  זו  אהבה  כי 
כל  ללא  חופשית  בחירה  היינו:  כו',  וסיבה  עילה 
עצמות  מצד  רק  להיות  יכולה  כלל,  וטעם  סיבה 

ומהות שאין לו עילה וסיבה כו'.
ועל דרך זה גם בנוגע לכללות העניין של תורה 
ומצוות: לכל לראש ישנו העניין העיקרי – בחירת 
ישנם  מזה  וכתוצאה  ומצוותיה,  בתורה  העצמות 
מעלות וסגולות פרטיות בענייני התורה ומצוותיה, 
גם  חודר  התורה  במצוות  הבחירה  שעניין  היינו, 

ישנם  זה  ידי  ועל  המדות,  ובעולם  השכל  בעולם 
המעלות והסגולות בנוגע לשכל ומדות. אבל עיקר 
גם  וכמודגש  העצמות.  בחירת   – הוא  בזה  העניין 
בנוסח של ברכת המצוות – “אשר קדשנו במצוותיו 

וצוונו" – צוותא וחיבור עם עצמות ומהות.
ורצון  בחירת העצמות  הוא  )שהעיקר  זה  ועניין 
פרטי,  באופן  ומצווה  מצווה  בכל  הוא  העצמות( 
לבחור  ברצונו  שעלה  שלאחרי  הכוונה  אין  היינו: 
במצווה אחת, הרי זה מחייב )בדרך ממילא( מצווה 
שניה, ולדוגמא: מצוות אהבת ישראל מחייבת את 
הוא  צדקה  מצוות  קיום  כן,  ואם  הצדקה,  מצוות 
מצד הטעם והעילוי שבזה )שעל ידי זה מקיים את 
מצווה  בכל  אלא  כמוך"(,  לרעך  “ואהבת  הציווי 
פרטית בפני עצמם ישנו העניין דבחירת העצמות, 
ולכן, כאשר מדובר אודות קיום מצוות צדקה, הנה 
צוותא  ד"וצוונו",  העניין  נפעל  גופא  זה  ידי  על 
זה  שעניין  זקוקים  )ולא  ומהות  עצות  עם  וחיבור 

יהיה על ידי המצווה ד"ואהבת לרעך כמוך"(.
)ההלכות(  לפרטים  בנוגע  מובן  זה  דרך  ועל 
יעדער  )“אין  ופרט  פרט  שבכל   – מצווה  שבכל 

7( מלאכי א, ב.

קליינעקייט"(  ישנו בחירת ורצון העצמות.
באופן  ישראל  בני  לבחירת  בנוגע  זה  דרך  ועל 

פרטי.  

ד
על פי האמור לעיל, מובן עד כמה נוגע ומוכרח 
ואחת  אחד  )כל  העם"  “שלימות  של  העניין 
מישראל( ו"שלימות התורה" )כל עניין בתורה וכל 
מצווה פרטית( – היינו, להשתדל שכל אחד ואחת 

 – ומצוותיה  התורה  ענייני  כל  את  יקיים  מישראל 
מאחר שבחירת העצמות בישראל ובתורה ומצוות 

היא נוגע לכל פרט ופרט.
ועל פי זה מובן גם שלא שייך סדר מדויק בעניין 
לעניינים  בנוגע  לפעול  צריכים  לראש  שלכל  זה, 
אינה  פרטית  מצווה  שכל  מכיוון   – וכו'  עיקריים 
עניין “טפל" ו"מסובב" ממצווה אחרת, אלא על ידי 
העניין  נפעל  כחמורות,  קלות  פרטית,  מצווה  כל 

דצוותא וחיבור עם עצמות ומהות.
עם  ביחד  העם"  “שלימות  של  העניין  וכללות 
“שלימות התורה" – מתבטא במיוחד על ידי זה שכל 
ישראל מתאחדים ב"תורה אחת" ]באופן ד"ויחן שם 
יחיד, “כאיש אחד  ויחן לשון   – נגד ההר"8  ישראל 
בלב אחד"9, כי עמידתם היא “נגד ההר" – ההר שבו 
ניתנה תורה[, על־ידי־זה שכל אחד ואחד מישראל 
כל  כי  הכלליים,  התורה  מספרי  באחת  אות  קונה 
ספרי התורה עניינם אחד הוא, וכולם קשורים עם 
הספר תורה השלוש עשרה שכתב משה רבינו עבור 

8( יתרו יט, ב.
9( מכילתא, הובא בפירוש רש"י על הפסוק.

וכללות העניין של “שלימות העם" ביחד עם “שלימות 
ישראל  שכל  זה  ידי  על  במיוחד  מתבטא   – התורה" 
ואחד  מתאחדים ב"תורה אחת" על־ידי־זה שכל אחד 

מישראל קונה אות באחת מספרי התורה הכלליים
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)נוסף על שנים עשר ספרי התורה  ישראל  כלל 
עבור כל שבט בפני עצמו(.

ה
)“בנערינו  העם"  “שלימות  ידי  על  והנה, 
ובזקנינו בבנינו ובבנותינו"10( ו"שלימות התורה" 
– זוכים בקרוב ממש ל"שלימות הארץ", בגאולה 
שאז  צדקנו,  משיח  ידי  על  והשלימה  האמיתית 
יקוים הייעוד “כי ירחיב ה' אלוקיך את גבולך"11, 

ארץ קיני קינזי וקדמוני.
ישראל  ארץ  כל  לשלימות  זוכים  זה  ידי  ועל 
לגבולותיה, בדרכי נועם ובדרכי שלום – כאשר 
בעל  וכפתגם  גבולך",  את  אלוקיך  ה'  “ירחיב 

10( בא י, ט.
11( ראה יב, כ.

“לא  תמוז(:  בג'  )שנאמר  והגאולה  המאסר 
בכוחינו נשוב לארץ ישראל, אבינו מלכנו... הוא 
יתברך יגאלנו ויקבץ נדחינו... ויוליכנו קוממיות 

על ידי משיח צדקנו לארצנו".
שלושת  בכל  הבחירה  עניין  בגלוי  יהיה  ואז 
שלימות   – בישראל  )הבחירה  הנ"ל  העניינים 
העם, הבחירה בתורה ומצוות – שלימות התורה, 
והבחירה בבית המקדש – הקשורה עם שלימות 
הארץ( – דהנה, בזמן הזה מאירים בגלוי המעלות 
מעניין  באים  )שהם  אלו  שבעניינים  הפרטיות 
בהעלם,  הוא  הבחירה  עניין  ואילו  הבחירה(, 
תתגלה בחירת העצמות בכל  אבל לעתיד לבוא 

עניינים אלו. 

 )משיחת ש"פ מטות-מסעי, תשמ"ב. 
תורת מנחם תשמ"ב, ד', עמ' 1933(

נקראות:  לרמב"ם  החזקה  ביד  המקדש  בית  הלכות 
“הלכות בית הבחירה".

וצריך להבין: 
הבחירה",  “בית  גם  מכונה  המקדש  שבית  אמת  הן 
אך מדוע מדייק הרמב"ם לכנותו בשם זה דווקא ולא 

בשמו הרגיל? 
בספר  ה"הלכות"  בשאר  שכן  מתחזקת,  השאלה 
עבודה אכן נקרא מכונה הבית “מקדש" – “הלכות כלי 
המקדש", “הלכות ביאת מקדש", מדוע אם כן תחילה 

מכנה הרמב"ם את הבית “בית הבחירה"?
ויש לומר הביאור בזה – בהקדים:

על מקום המקדש נאמר שהוא “המקום אשר יבחר 
ה'" – היינו שחשיבותו נובעת מצד בחירת ה' בו. 

הוא  כי  הרמב"ם  כתב  המזבח  מקום  על  מאידך, 
נעלים  דברים  אירעו  זה  במקום   – ביותר"  “מכוון 
ביותר: עקידת יצחק, הקרבת קרבנות על ידי נח ועוד. 
וממילא   – המזבח  שמקום  מזה  משמע  ולכאורה 
של בית המקדש שבו המזבח – נקבע לפי חשיבות 

המאורעות שאירעו בו ולא מחמת בחירת ה'.
במקום  ה'  בחר  תחילה  פשוט:  הינו  בזה  והביאור 
זה כל אותם  בו ה' אירעו במקום  זה, ומשום שבחר 

האירועים הנעלים. 
על פי האמור מובן מדוע תחילה מכנה הרמב"ם את 

הבית “בית הבחירה" – היסוד לכל ענייני בית המקדש 
הבחירה"  “בית  ה'"  “יבחר  אשר  המקום  שזהו  הוא 
הרמב"ם  מכנהו  הבית,  בפרטי  כשעוסקים  כך,  אחר 

“מקדש".
כך  ואחר  ה'  בחירת  תחילה  ישנה  שבמקדש  כשם 
נעשה המקום חשוב ונעלה, כן הוא בעניינים נוספים:

תורה ומצוות – תחילה ישנה בחירת הקב"ה בתורה 
ענייני  גם  ישנם  הבחירה  שישנה  ולאחרי  ובמצוות, 

חשיבות ומעלה בתורה ומצוות.
אינה  לישראל  ברוך  הקדוש  אהבת   – ישראל  עם 
תלויה באיזה טעם, כי אם בבחירתו של הקב"ה – “אח 

עשו ליעקב... ואוהב את יעקב".
בכל  היא  ומצוות  בתורה  הוא  ברוך  הקדוש  בחירת 
מצווה ומצווה באופן פרטי, שכן על כל מצווה מברכים 
אשר קדשנו... וצוונו", היינו, שעל ידי כל מצווה נפעל 
צוותא וחיבור עם הקב"ה. וכך גם כן בבחירת הקב"ה 
מישראל  ואחד  אחד  בכל  היא  הבחירה   – בישראל 

בפרטיות. 
מכך מובן עד כמה חשוב להשתדל ב"שלימות העם" 
כל   – ו"שלימות התורה"  ואחד מישראל,  כל אחד   –
מצווה ומצווה בתורה. ועל ידי השמירה על שלימות 
 – הארץ"  ל"שלימות  זוכים  התורה  ושלימות  העם 

“ירחיב ה' אלוקיך את גבולך" בגאולה השלמה. 

סיכום
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משיח וגאולה

טעימה של גאולה
לימוד הלכות בית הבחירה מתוך כוסף והשתוקקות

כיוון שעומדים על סף הגאולה שבאה תיכף ומיד ממש, מובן, שלימוד הלכות בית הבחירה בשנה זו 
צריך להיות באופן אחר לגמרי: לכל לראש – שהלימוד הוא לא מצד התגברות רגש האבילות וההשתדלות 
לתקן החיסרון דחורבן בית־המקדש, אלא )גם לולי החורבן( מצד הכוסף וההשתוקקות למעלה והשלימות 

של בית־המקדש השלישי...
ועוד ועיקר – שהלימוד הוא מתוך ידיעה והכרה בוודאות גמורה שאין זה “הלכתא למשיחא", כי אם, 
)כבר עתה  ומשוכלל  בנוי  כיוון שמקדש העתיד שאנו מצפין  הלכה למעשה בפועל ברגע שלאחר־זה, 

למעלה, ותיכף( ייגלה ויבוא משמים ברגע כמימרא!

)משיחת שבת פרשת בלק, י"ז )טו"ב( בתמוז, התנש"א. התוועדויות תנש"א, כרך ד, עמ' 40(

הליכה בדרכיו של אהרון
..ועניין זה בא במעשה בפועל על־ידי ההליכה בדרכיו של אהרון )שיום הסתלקותו בחודש החמישי 
באחד לחודש(... לא )רק( מפני שביטול הגלות הוא על־ידי ביטול סיבת הגלות... אלא ההדגשה דאהבת־

נקודת  והשלימה הקשורה עם  ועד לההתחלה דהגאולה האמיתית  בתור טעימה  – שבאה  היא  ישראל 
האחדות שלמעלה מהתחלקות, שמודגשת באחדותם של ישראל, מצד בחינת ה'יחידה' )דרגה החמישית( 

שבכל ישראל בשווה, שהיא ניצוץ מנשמתו של משיח, ‘יחידה' הכללית.
ועל־פי־זה יש להוסיף גם בפירוש “ומקרבן לתורה" – שהכוונה היא לקירוב ללימוד התורה דגאולה 

העתידה, “תורה חדשה מאתי תצא".

 )מהתוועדות שבת־קודש פרשת מטות־מסעי, ב' במנחם־אב ה'תנש"א – ספר־השיחות תנש"א, כרך ב, עמ' 719-717(

מעלת הגלות – בהכנת הגילויים שלעתיד
...כיון שכל הגילויים שלעתיד תלויים “במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות", הרי מובן גודל מעלת 
העבודה שבזמן הגלות – שנוסף על המבואר בתניא שם “שאין לבן חכם להפוך עורף", שגם עניין זה הוא 
ביאור על מעלת זמן הגלות על זמן הבית, כיון שהגלות הוא עניין המשכת חסדים הפנימיים, הרי, כיון 
שעל־ידי עבודה זו פועלים את הגילויים דלעתיד, שאז יהיה תכלית הטוב והחסד, מובן עוד יותר גודל 

מעלת העבודה שבזמן הגלות.
כלומר: היוקר של העבודה דעתה לגבי הגילויים שהיו בבית שני ואפילו מהגילויים שהיו בבית ראשון, 
מצד מעלת חסדים הפנימיים – לא זהו כל מעלת העבודה עתה; אלא עיקר מעלת העבודה דעתה היא 
שעל־ידה פועלים את הגילויים דלעתיד, שהם תכלית הטוב והחסד, כיון שיש בהם ב' המעלות: א( עניינם 

חסדים פנימיים, ב( והם באים בגילוי.
ואף שלעת־עתה עניינים אלו הם בהעלם, הרי ידוע, שכל העניינים דלעתיד – ובכלל זה גם החידוש 
שלעתיד לבוא יהיו העניינים בגילוי – נפעלים עתה, אלא שלעת־עתה אינם נראים לעיניים, וכמשל הידוע 
מרבותינו נשיאינו מאוצר המונח בתיבה חתומה. וכן הוא בענייננו, שגוף עניין ההמשכה שגם חסדים 

הפנימיים יהיו בגילוי, נתחדש עכשיו על־ידי עבודתנו.

)מהתוועדות ש"פ מסעי ה'תשי"ז, תורת מנחם כרך כ, עמ' 200(
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הרבי וגדולי ספרד 
בארץ־הקודש

שלושת ה'ראשונים לציון', הגאונים הרבנים רבי יצחק רחמים נסים 
תשט"ו־תשל"ג, רבי עובדיה יוסף תשל"ג־תשמ"ג; רבי מרדכי אליהו 

תשמ"ג־תשנ"ג וצוהר לקשריהם עם הרבי • חלק ראשון

תרנ"ו  כסלו  בכ"ה  שנולד  נסים,  ברב  נפתח 
בתפקיד  לציון'.  ל'ראשון  נבחר  תשט"ו  ובשנת 
 86( ימים  האריך  תשל"ג.  שנת  עד  זה  שימש  זה 
ציטטנו  בעבר  תשמ"א.  בשנת  פטירתו  עד  שנים( 
אגודת־חסידי־חב"ד  של  הברכה  מברק  את  כאן 
בארץ־הקודש עם מינויו לרב ראשי, ואת תשובתו 

הלבבית.
בספר שיצא לאור על אודותיו, ‘מן ההר אל העם' 
247 מתועד: “תיק שלם של חילופי מכתבים  עמ' 
תנועת  של  מנהיגה  עם  אמיץ  קשר  על  גם  מלמד 
נתונה  מיוחדת  )תודה  מלובביץ..."  הרב]י[  חב"ד 
שהעמיד  לוד  שי'  רוזן  יהודה  יצחק  ר'  להרה"ת 

לרשותינו את החומר מתוך ‘יד הרב ניסים'(.
ביצור  אמונה,  תורה,  בנושאי  ענפה  התכתבות 
חומות הדת ועוד – נדפסה בסדרת ‘אגרות־קודש'. 
דווקא  נתייחס  אלא  המפורסמות,  אל  נחזור  לא 

לאפיזודות.
לאחד מימי ההולדת של הרבי, כתב הרב ניסים 
הרבי  לשליחי  המתייחסים  הבאים,  הדברים  את 
המגיעים לכל פינה בעולם להביא דבר ה' ולקרב 
ישראל לכור מחצבתם )צוטטו בספר ‘מן ההר אל 

העם' עמ' 247(:
“אין מקום נידח ממנו ואין פינה אשר דברו לא 
ומצודתו  אמריקה  בגולת  הוא  יושב  אליהם,  יגיע 
יום  מה  ברם  ובמערב.  ובמזרח  בירושלים  פרוסה 
ליום  מיום  והולכת  נמשכות  פעולותיו  מימים? 
ומשעה לשעה, וכל יום הוא הילולו ושיבוחו. ועוד 
היד נטויה בע"ה לשנים רבות וארוכות של מעשים 

גדולים ומפוארים"...

נפתח בחלופת מכתבים שגרתיים בין הרבי לרב 
ניסים לקראת החגים.

חילופי ברכות
בברכה  ניסים  הרב  נתכבד  תשי"ז  שנת  לקראת 

לשנה טובה מאת הרבי, והוא מיהר להשיב:
הגדול  הגאון  הרב  לכבוד  תשי"ז,  תשרי  “כ"ו 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי

מכתב הברכה של הרבי אל הרב ניסים לקראת השנה החדשה
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ברוקלין,  שליט"א,  שניאורסון  מ.  מנחם  ר'  כש"ת 
שלמא רבא להדר"ג,

“הריני מודה לכב' מקרב לב על הברכות והאיחולים 
הערבים לשנה החדשה ומשיב ברכה.

“יהי רצון שתהא שנה זו שנת ברכה והרווחה לעם 
ישראל בארצו ובפזורה. שנה שבה יעלו גאולים לציון 
ובבנין  לציון  שכינה  בהחזרת  לראות  ונזכה  ברינה 

ירושלים. ברגשי כבוד ויקר, יצחק נסים".
גם לקראת חג הפסח תשכ"ה איחל לו הרבי כמנהגו, 

והרב ניסים השיב:
לכבוד  התשכ"ה,  בניסן  כ"ג  ירושלים,  “ב"ה, 
מנדל  מנחם  מוהר"ר  כש"ת  המפורסם  הגאון  הרב 
ברוקלין.  מליובביץ',  אדמו"ר  שליט"א,  שניאורסון 

שלום וישע רב,
קיבלתי  הפסח  לחג  הטובים  ואיחוליו  כב'  “ברכות 
דמיטב  מילי  בכל  המברך  יבורך  ויקרא.  תודה  ברב 
יצחק  רב,  בכבוד  ויצליח.  ישכיל  יפנה  אשר  ובכל 

נסים".
ושוב בחודש ניסן תשל"א:

לכבוד  התשל"א,  בניסן  כ"ג  ירושלים,  “ב"ה, 
מנדל  מנחם  מוהר"ר  כקש"ת  המפורסם  הגאון  הרב 

שניאורסון שליט"א ליובאוויטש. שלום וישע רב,
“עתרת ברכותיו הגיעוני במועד והנני משיב ברכה 
למברכי. יהי רצון שיזכהו השם להוסיף ולפעול עוד 
קנייניה.  והאדרת  תורה  ריבוץ  למען  בשנים  רבות 
יפנה  אשר  ובכל  לטובה  לבו  משאלות  העם  ימלא 

ישכיל ויצליח. בהוקרה ובכבוד רב, יצחק נסים".

ודי לחכימא ברמיזא
בקיץ תשכ"ו ערך הרב ניסים ביקור בפזורות ישראל 

ואחרי שובו משם שיגר לרבי את המכתב הבא:
“ב"ה, ירושלים, כ"ב באב התשכ"ו. אל מע"כ ]מעלת 
שניאורסון  מנדל  מנחם  האדמו"ר  הגאון  הרב  כבוד[ 

שליט"א לובאביץ'. שלום וישע רב,
איטליה  בפרט,  ישראל  בקהילות  מסיור  “שבתי 
ותורכיה, לראות מה שלום אחינו. מצבם הרוחני הוא 
בדרגת ירידה. תורה לא היתה בפרס, אבל בתורכיה 
היו קהילות וישיבות שמהן יצאה תורה ואורה לעולם 
כולו, ומה מצער לראות קהילות אלו היום שאין בהן 
רבים  ומתדלדלא.  אזלא  התורה  וידיעת  מדרש,  בתי 
לטפחה  שצריך  תמימה  אמונה  בעלי  הם  ההמון  מן 

חזקה  לעשות,  הרוצה  וכל  הניצוץ,  את  ולהבעיר 
שיעשה רבות.

“אמירתי שמא ראוי והגון מה שעשה כב' בקהילות 
בפרס  גם  יקימו  אלה.  במקומות  גם  יעשה  אחרות 
מורים  אליהם  יישלחו  תורה,  תלמודי  ובתורכיה 
ומדריכים מסורים, שידעם על מבועי התורה והיראה 

וישיבו בנים תועים אל צור מחצבתם.
עושים  שמוסדותיו  המעשה  גודל  על  הברכה  “עם 
תבוא  לתפקידם,  שלוחיו  של  המסירות  ועל  בפזורה 
גם תפילה שישלח פארותיו מים אל ים להגדיל תורה 
לעלייה  הלבבות  את  ולהכשיר  ולעודד  ולהאדירה 
והנני  נפשנו.  ולפדות  לגאולתנו  פתח  שהיא  לציון, 
וברוב  הטהור[  שלומו  ]בדרישת  בדרשה"ט  חותם 

כבוד ויקר, יצחק נסים".
בספר  )מצוטטת  לבוא  איחרה  לא  הרבי  תשובת 

הביוגראפי ‘מן ההר אל העם' עמ' 248(:
שם  התחלנו  אשר  נודע  בתורכיה  בביקורו  בוודאי 
המצב  שמפני  אלא  קטנה  ישיבה  בכעין  כשנה  מלפני 
לחכימא  ודי  רשמי  בלתי  באופן  ומבחוץ(  )מבפנים  שם 

ברמיזא.
]וראה על חב"ד תורכיה ב'התקשרות' גליון תנז )כ"ג 
ניסן תשס"ג( עמ' 13-10; ולהוסיף: שליחו הראשון של 
הרבי ליהדות תורכיה היה הרה"ח ר' אוריאל צימער 
ר'  לרה"ח  כך  על  שמדווח  תשט"ז  בקיץ  שם  שביקר 
טוביה שי' בלוי במוצש"ק כי תצא תשט"ז: ה'יחידות' 
נמשכה משעה עשר וחצי לערך עד שתים וחצי וזאת 
6 על ארץ־ לאחר שהגשתי דו"ח ארוך )8 עמודים – 

ישראל 2 על תורכיה( – ראה ‘אגרות־חסיד'.

התעוררות לשנת ה-200
ש־שא(  עמ'  יט  כרך  )‘אגרות־קודש'  תש"כ  בשנת 
פנה הרבי לרב ניסים )ראה גם ‘התקשרות' מדור זה 
גליון שעא עמ' 14-13( בבקשה להכריז על התעוררות 

בקשר עם שנת המאתיים לבעל־שם־טוב.
הרב ניסים נענה לפניית הרבי, כדלהלן:

“ב"ה, ירושלים, כ' באלול התש"ך, לכבוד הרב הגאון 
שניאורסון  מנדל  מנחם  כמוהר"ר  וכו',  המפורסם 

שליט"א, ליובאוויטש, ברוקלין, נ.י.
“שלום וישע רב, כמשאלת כת"ר ערכתי פנייה אל 
הרבנים וראשי הקהל בישראל להעלות בשבת פרשת 
יום  לרגל  זצ"ל,  הבעש"ט  של  זכרו  את  תבוא"  “כי 
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הולדתו החל באותו יום, וכה עשו. ברחשי יקר ובברכת 
כוח"ט, יצחק נסים".

הפניה הראשונה של הרבי הייתה כדלהלן:
בתגובה, שיגר הרב ניסים לרבי את המכתב הבא:

“ב"ה, ירושלים, ג' בסיון התש"ך, לכבוד הרב הגאון 
שניאורסון  מנדל  מנחם  כמוהר"ר  וכו',  המפורסם 

שליט"א, ליובאביץ.
ל"ג  מיום  כת"ק  מכתב  קיבלתי  רב,  וישע  “שלום 
הייתי  שחפץ  לאמר  צורך  ואין  זו,  ]שנה  ש"ז  לעומר 

למלא משאלת כת"ר שנראתה בעיני כרצויה ונכבדה.
“עם קבלת המכתב נועצתי אף עם ידידנו הרב הגאון 
ר' ש"ז זוין שליט"א, והחלטנו שמפאת קוצר הזמן נקבע 
את  בית־ישראל  יעלו  שבו  ליום  נשא  פרשת  את שבת 
זכרו של הבעש"ט זצ"ל. כי זאת לדעת שלפי התכניות 
שקבענו – אנו מייחדים לעתים קרובות שבתות להעלאת 
דמותם של מאורות גדולים שהיו לישראל. ואנו עושים 
זאת בצורה שתגיע הידיעה לכל בתי־הכנסת והרבנים 
במדינה, ולשם־כך אנו שולחים אליהם חוזר ובו פרטים 
לפיכך,  האישיות.  על  מתאים  וחומר  הפעולה  על 
המועד המוקדם ביותר שיכולנו לבצע את הדבר הוא 

פרשת נשא, ואף החילונו בהכנות לצורך זה.

“אלא שבינתיים קראנו בכמה עתונים ששר הדתות 
פונה באמצעות העתונות אל הרבנים ואנשי המועצות 
בחג  זצ"ל  הבעש"ט  של  זכרו  את  להעלות  הדתיות 
בקשת  לפי  נעשה  זה  שדבר  נאמר  ועוד  השבועות. 
כה  שעד  משום  תמיהה,  בנו  עוררה  זו  ידיעה  כת"ר, 
בלבד,  הראשית  הרבנות  ע"י  נערכו  לרבנים  פניות 
וכמו־כן, אין הרבנים כפופים כלל ועיקר לשר הדת אלא 

לרבנות הראשית.
“לפיכך, היינו נאלצים לבטל את התכנית שלנו, כדי 

שלא יווצר רושם לא־טוב בציבור על חוסר התיאום.
הדתות  משרד  ע"י  נעשה  שהדבר  על  מצטער  “אני 
ובתי־ חסידים  הרבנים,  מקרב  עורר  שקמו  לכך  וגרם 
זצ"ל,  הבעש"ט  של  לכבודו  זה  שאין  בטענה  כנסת, 
ועוד אני מצטער שהצעת כת"ר לא הוגשמה כראוי מן 

הסיבות דלעיל.
“ברגשי כבוד ויקר, יצחק נסים".

במענה על כך כתב לו הרבי:



הנשיא והדרשה
עובדיה  רבי  הגדול  והגאון  הרבי  בין  הקשרים 
יוסף זצ"ל פורסם במקומות רבים. נוסיף כאן פרט 

שיש בו חידוש:
בו' ניסן תשל"ג התקיימה ב'בית הנשיא' שז"ר, 
ילדי  על־ידי  שנתרם  תורה  ספר  הכנסת  מסיבת 
הרב  דברים  נשא  הטקס  במהלך  לכבודו.  ישראל 
עובדיה שלא מכבר נכנס לתפקידו. – הרב עובדיה 
העלה את הדברים על הכתב ולימים בשנת תשס"ט 
)עמודים  דרושים  ישראל'  ‘מאור  בספרו  פירסמם 

רכט־רלא(.
בולטת באותה דרשה הדברים הקשורים ברבינו 

נשיא־דורינו )שם עמ' רל(:
"כבוד הנשיא קנה לו מדות תרומיות ונאצלות 
חכמים,  לתלמידי  רב  בכבוד  לנהוג  וידע 
ובהזדמנויות שונות אף היה נועץ עם גדולי הדור, 
הרב הראשי והאדמו"ר מליובאוויטש שהוא ראשי 
לפני  אשר  בעת  רוחנית,  מבחינה  ישראל  אלפי 
בריטניה  ממשלת  ראש  בלוית  התיצב,  מלכים 
ועוד,  טרומן,  ארה"ב  נשיא  של  ובלויה  צ'רצ'יל, 
וצעד  בשבת,  ההלויה  במסע  להתנהג  איך  וידע 
שבת,  חלול  לגרום  לבל  ברגל,  קילומטרים  כמה 
וככה ייצג את מדינתינו בכבוד וגאון על פי התורה 
אשר יורוך )ולמרות ביקורת שהופנתה על צעדיו 
אדמו"ר  את  לבקר  שהלך  על  חילוניים  בעתונים 

בביתו לא חשש לדבריהם(. 
"ולכן בלי ספק לו נאה ולא יאה הכבוד הגדול 
בהגשת שי הספר תורה לכבודו, שאין כבוד אלא 
ובשלשה  ינחלו.  חכמים  כבוד  שנאמר  תורה, 
כהונה,  וכתר  תורה,  כתר  ישראל,  נבחרו  כתרים 
ימלוכו  מלכים  בי  תורה,  כתר  מלכות,  וכתר 
למדת  הא  ישורו,  שרים  בי  צדק  יחוקקו  ורוזנים 
שכתר תורה גדול מכולם )הרמב"ם פר' ב' מהלכות 
תלמוד תורה(. והרדב"ז הובא בכנסת הגדולה יו"ד 
יד( הביא שמנהג ישראל להוציא  )סימן ריב אות 
כבוד  מפני  מלך  או  הגמון  לקראת  תורה  ספר 
מלכות. )ועיין בשו"ת יביע אומר ח"ד סימן טו אות 

ח(. וידוע המעשה של נס הפורים של סראגוסא.
"ולכן דבר בעתו מה טוב להעניק לנשיאנו היקר 
ימי  כל  בו  וקרא  עמו  והיתה  התורה,  הספר  את 

חייו, למען יאריך ימים על ממלכתו וכו'".

עבודת הדור
מעשה ְּבֶעְרָּכה 'מיותרת'

הרב ראובן גורביץ', לוד

לפני החגים, אני נוהג לערוך ביקור אצל מכריי עם 
ערכות החג המופקות על–ידי אגף המבצעים.

האנשים  אצל  מותיר  שהדבר  הרושם  עוצמת  את 
בתורה  שהתחזקו  אנשים  מלתאר;  היריעה  קצרה   -
ומצוות; ששינו את דעתם כלפי הדת ושומרי־הדת מן 

הקצה אל הקצה וכו' וכו'.

בסיפורה  דווקא  להתמקד  בחרתי  הבאות  בשורות 
תשרי,  בחגי  בידיי  שנותרה  'מיותרת',  ערכה  של 
ושרעייתי תחי' החליטה להעניק לאחות בטיפת חלב 

אצלה אנו מבקרים עם ילדינו.

השמועה עשתה לה כנפיים בטיפת החלב, ולחנוכה 
כבר הענקנו לכל הצוות ערכת חנוכייה ונרות.

אחת  של  בעלה  במקום  נוכח  היה  בשבט,  בט"ו 
הערכה  פרטית  ובהשגחה  במקצועו,  טבח  העובדות, 
הכשרות.  הלכות  עם  כשרים  מתכונים  ספר  כללה 
ואותו  בארץ,  השפים  טובי  בידי  נכתבו  המתכונים 
הם  ַּבמקום  ומההשקעה.  מהספר  מאוד  התפעל  טבח 

התקשרו למנהלת התחנה, לברך על היוזמה.

באותה שיחה ביקשה מאיתנו מנהלת התחנה לבדוק 
את כל המזוזות במבנה, שכבר שנים ארוכות לא נבדקו.

מנהלת  לרעייתי  התקשרה  מספר,  חודשים  לאחר 
הסת"ם  סופר  של  המספר  את  שוב  וביקשה  התחנה, 
שבדק אצלה את המזוזות, כיוון שבתחנה אחרת שמעו 

על בדיקת המזוזות כאן והחליטו לבדוק גם אצלם...

*

לפעמים אנחנו טועים לחשוב, שאיננו דיי מתאימים 
המקרה  השליחות.  בעבודת  לעסוק  מוכשרים  או 
הנ"ל, כמו רבים אחרים בהם נתקלתי, לימדו אותי את 
העיקרון שלימד אותנו הרבי, שכל אחד הוא שליח של 
פשוט  זה  הפעילות,  למעגל  וכשנכנסים  דורנו.  נשיא 
אידישקייט  לענייני  לכתובת  הופך  אתה  אותך.  סוחף 

עבור האנשים שאותם אתה מבקר.

קורה  כבר  השאר  העגלה,  אל  לקפוץ  פשוט  צריך 
לבד.

Mivtzoim.co.il
12    כל מה שאתה צריך למבצעים שלך



13

המחזור ה-38

 ביום שני ד' מנחם אב תשע"ט (5/8/2019) 
בשעה 19:30 בערב, במתחם הציון

בשעה 20:30 תערך החגיגה באולם 'מופת'
 רחוב גולני 1, טבריה

שלושה פרקים ליום - מחזור שלושים ותשעה
מתחיל בה' מנחם אב תשעט ויסתיים ביום יז בתמוז תש"פ

פרק אחד ליום  - מחזור שלשה עשר
נמשך מיום ה מנחם אב ויסתיים ביום יז תמוז תש"פ

כיבוד קל  •  הכניסה חופשית
מקומות מיוחדים לנשים

המחזור ה-39

ובית חב"ד טבריה

בליל
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עת לדעת
נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

עשה לך רב

יותר  )"ועוד  נפשית  בבקשה  הציע  אדמו"ר  כ"ק 
מזה, אלא שאין בידי לע"ע ביטוי מתאים יותר"( 
שכל אחד ואחד יקיים את דברי המשנה "עשה לך 
יצטרך  ולו  ענייניו,  בכל  יתייעץ  עמו  אשר  רב", 

ליתן "דין וחשבון" מידי פעם בפעם.
)תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ו ח"ד ע' 175(

רדיפת החסידים

מחודשת  התעוררות  החלה  בוילנא 
ברדיפת החסידים עד חרמה. 

במסגרת זו פורסם כתב )חרם(, עליו 
שמואל  רבי  והגאון  הגר"א  חתמו 

אב"ד דווילנא. 
ממקומות  לזה  הצטרפו  בהמשך 

נוספים. 
)ספר התולדות אדמו"ר הזקן ח"ב ע' 440(

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, מגיע לביקור בארץ הקודש
מטרת הביקור הייתה להתפלל במקומות הקדושים, וכפי שכותב הרבי:
רגיל הייתי בארץ מולדתי, לבקר מזמן לזמן בהיכלי קודש ציוני אבות 
הקדושים, לשאת רינה ותפלה בהתעוררות רחמים רבים בעדנו ובעד 
כל תלמידינו ואנ"ש בתוך כלל אחינו בני ישראל שי'. בזמן הזה הנני 
לעשות  ית'  בעזרתו  והחלטתי  מולדתי,  לארץ  לנסוע  היכולת  מושלל 

מסעי לאה"ק תובב"א, לבקר במקומות הקודש... 
)אג"ק מוהריי"צ ח"ב ע' קפה. קפז. קצג(

הרבי ביקר בירושלים, בעפולה, בטבריה, בצפת )ביום ה' מנחם אב – 
הילולא של האר"י ז"ל(, במירון, בחברון, בתל אביב, בבני ברק ובפתח 

תקוה. 
)ימי חב"ד ע' 221(

אל מסעו הצטרף אח"כ גם הרה"ח ר' משה הכהן הורנשטיין, חתנו של 
כ"ק אדמו"ר מהר"ש. 

)ראה שם בסה"ש תרפ"ח(

תקמ"טתשמ"ו

 ד'
אב

 ה'
אב  ב'

אב

מודעה שהתפרסמה מטעם 
הרבנות הראשית לישראל לקראת 

ביקור הרבי. צילום: ויקיפדיה
תרפ"ט
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יום ו' ועש"ק מטו"מ, ראש חודש מנחם אב תנש"א
שחרית הלל וקרה"ת: בשעה 10:00 הגיע כ"ק אדמו"ר 
"שיבנה  ניגנו בקטע  לפני התפילה  שליט"א לתפילה. 
ביהמ"ק )כמו בשבת(. וכנהוג גם – בקטע "אלי אתה" 
לתורה  לעלייה  ניגש  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שבהלל. 
הלך  להיכל  הס"ת  הכנסת  ובשעת  בידו,  כשהסידור 
לחלוץ   10:45 ב-  לחדרו  מיד  ועלה  הס"ת  אחרי 

התפילין וכו'.
מוסף: כעבור רבע שעה, נכנס לתפילת מוסף. בעלייתו 
מיד  הסתובב.  לא  אך  בחוזקה  עודד  התפילה  לבימת 
לברכת  הש"ץ  לכיוון  הסתובב  דרבנן"  "מודים  בסיום 

כהנים.

שיחה בלתי צפויה ושליחות מצווה לצדקה 
מנחה.  לתפילת  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  נכנס  ב-3:20 
בסיום התפילה סימן לחלוקה לצדקה, )הגבאי הכריז 
הקבוע  לסטנדר  וירד  ופנה  ב-9:05(  מעריב  על 
לחלוקה. לאחר שהגיע אל הסטנדר )לא פתח בחלוקה 

אלא( המתין רגע.
אדמו"ר  כ"ק  המיקרופון.  הובא  ומיד  הובן  הרמז 
שליט"א פתח בשיחה שארכה כ-2 דקות )מיד בהשמע 
כל  התקרב  ברמקול  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של  קולו 
הקהל לעבר כ"ק אדמו"ר שליט"א ונעמד בצפיפות(. 
מורכן  הק'  ראשו  היה  השיחה  אמירת  זמן  כל  במשך 

ועיניו הק' היו עצומות.
לאחר השיחה החל לחלק לכ"א שני דולר.

לאחר שעבר הרה"ח ר' שניאור זלמן גוראריה שי' הביט 
לעברו וחיכה שיקראו לו. כשהגיע נתן לו כ"ק אדמו"ר 
"כפליים  )התוכן(:  באומרו  דולר  שני  עוד  שליט"א 
לתושיה פאר דיין טאכטער אסתר" ]־כפליים לתושיה 
דולר  שני  עוד  לו  ונתן  והוסיף  אסתר[,  בתך  עבור 
באומרו )התוכן(: "דאס איז כפליים לתושייה פאר דעם 
איידים נחום, און מ'זאל הערן בשורות טובות" ]־זהו 
כפליים לתושייה עבור חתנך נחום, ושנשמע בשורות 

טובות[.
הביט  שי'  נוטיק  שמואל  ר'  הרה"ח  השליח  כשעבר 

לעברו במיוחד.
בסיום החלוקה שארכה כ-10 דקות הניח שני דולרים 

בסידורו, ויצא.

ליל שבת קודש
קבלת שבת ומעריב: ב-9:25 נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א 
לביהכנ"ס כשמעודד את השירה בשמחה, ושלא כרגיל 
ב"לכה  התפילה.  לבימת  במדריגות  ובחוזקה  עודד 
אדמו"ר  וכ"ק  דשמח"ת,  שמחה  ניגון  ניגנו  דודי" 
שליט"א עודד. הקהל היה בהתעוררות ושרו בשמחה 
רבה. כבר בקטע של "לקראת שבת" עודד כ"ק אדמו"ר 
"בואי  אחרי  שבת  בכל  )כמו  רבה  במהירות  שליט"א 
בשלום"(, והשירה הלכה וגברה בשמחה עצומה. ב"לא 
תבושי" ניגנו בניגון "זאל שוין זיין די גאולה". גם כאן 
שרו בשמחה רבה, ובעיקר אחרי סיום ה"לכה דודי". 
בשלום"  ב"בואי  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  )כשהסתובב 

הסתכל שלא כרגיל לכיוון ארון הקודש(.
שבתות(  כמה  )זה  מסתובב  "כגוונא"  לפני  בקדיש 
לעבר הילדים. כנראה שארף. אבל לא כתוב ואולי לא 

יהיה מובן.
זכר"  ה"שלום  על  הגבאי  הכרזות  לאחר  ביציאתו 
בשכונה ושיעור באוה"ת לאחר התפילה, אמר בלחש 
"גוט שבת" ועודד לאורך כל הדרך. אחד מהמתפללים 
"גם  וענה:  וכו'|,  ושנים  ימים  "אריכות  לרבי  איחל 

אתם".
שבת חזק, פרשת מטות־מסעי, ב' מנחם אב – שבת חזק

אדמור  כק  נכנס   10:00 השעה  לפני  ומוסף:  שחרית 
את  פתח  מקומו  אל  כשהגיע  לביהכנ"ס.  שליטא 
בניגון  הסידור(.  בתוך  היו  ההפטרה  )דפי  החומש, 
אדון"  ב"א־ל  במיוחד.  חזק  עודד  ביהמ"ק"  "שייבנה 
)שאז יושב( עודד בידו על מדף הסטנדר. את ההפטרה 
למקומו  כשחזר  מהרגיל.  יותר  טוב  הפעם  שמעו 
העביר את דפי ההפטרה לחומש. באמצע חזרת הש"ץ 

של מוסף פתח את החומש במקום ההפטרה. 
ביציאתו לחץ את ידו של הילד גלעד יצחק יונה שי' 

)בנו של הצלם אלי יונה(.

ההתוועדות
ההתוועדות  קודש.  שיחות  ארבע  היו  בהתוועדות 
מנחה  תפילת  לאחר  לחדרו.  ועלה  ב-3:25  הסתיימה 

ב-3:55.
שתים  לאחר  וכמו"כ  ההתוועדות,  וסיום  בתחילת 
מהשיחות, עודד בידיו, חילק תשעה בקבוקים, ביניהם 

תנש"א / יומן מבית חיינו
מתוך ‘בית חיינו', 'אראנו נפלאות'
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 ז'
 אב

 ה'
אב

 התלמידים השלוחים
לארץ הקודש

    שנים-עשר מתלמידי התמימים, שלוחי 
הקודש  לארץ  מגיעים  אדמו"ר,  כ"ק 
הספר  בבית  הקטלני  הפיגוע  בעקבות 
אייר  חודש  בראש  חב"ד  בכפר  למלאכה 
תלמידים  חמישה  נרצחו  בו  תשט"ז, 

ומדריכם בידי מרצחים שפלים. 
ולחזק  לעודד  מנת  על  נשלחה  הקבוצה 
את חסידי חב"ד בכלל ותושבי כפר חב"ד 

בפרט.
    ביום שישי ה' אב נחתו השלוחים בארץ 
הייתה  אנ"ש  בקרב  ההתרגשות  הקודש. 
הגיעו  וטף  נשים  אנשים  המוני  עצומה. 
השלוחים,  פני  את  לקבל  התעופה  לנמל 

ששהו בארץ עד א' אלול. 
)ימי חב"ד ע' 222(.

ביקור בעיר האבות

בחברון  מבקר  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק     
בית  המכפלה,  מערת  הבאים:  במקומות 
בית  רומנו,  בית  אבינו",  "אברהם  הכנסת 
סלונים,  יוסף  יעקב  הרב  בית  הדסה, 

ובישיבת סלבודקה.

תרפ"טתשט"ז

 התלמידים השלוחים לארץ הקודש בתמונה קבוצתית עם נחיתתם בשדה התעופה בלוד
)צילום: קובץ השלוחים הראשונים, 'ַא חסידישער דערהער'(
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תנש"א / יומן
ענינו  וההוראות:  העניינים  אחד  סיומים.  וכמה  לכמה 
של אהרון – אהבה רבה, בלי גבול )למעלה מאברהם, 
משה ומרים( – צריך להיות גם ליהודי שלמטה מהשורה, 
 – וכן  יהודי,  כל  לאהוב  ואחד  אחד  לכל  הוראה  ומזה 
עריכת  דבר  על  עורר  ובתפילה.  בק"ש  ה'זוהר'  עניין 

סיומים עם נתינת צדקה בתשעת הימים. 

יום ראשון ג' מנחם אב, פרשת דברים
בחלוקה.  הרבי  התחיל  לערך  ב-1:30  דולרים:  חלוקת 
ונכנס  החלוקה,  הסתיימה  שעות  וחצי  חמש  כעבור 

לחדרו ב6:45.
יום שני ד' מנחם אב

צדקה  חילק  שם  למקווה,  יצא  שחרית  תפילת  לאחר 
למשב"ק שהיה שם. ב-3:10 נסע לאוהל.

נכנס  דקות  כמה  ולאחר  מהאוהל,  הרבי  חזר  ב-8:50 
לתפילות מנחה וערבית.

לאורכו  דק  גרטל  החזיק  ערבית  תפילת  סיום  לקראת 
)מקופל לשניים( ואחר כך קיפלו והכניסו לכיסו. 

"כשמשיח  זו:  שנה  בראשית  ש"פ  משיחת  ]להעיר 
כדי  יתמהמה  האם  כולל  הספיקות  כל  יפתרו  יבוא 

ידי חגירת אבנט, או עכ"פ  שנהיה מוכנים לביאתו על 
שני  להם  שיש  כאלו  שישנם  ובפרט  מחבירו,  להשאיל 
אבנטים מפני שהם חגורים כל הזמן באבנט על בגדיהם 
הפנימיים מפני "מחזי כיוהרא". ועד"ז מצינו אצל כהנים 

גדולים"[
בסיום התפילה, הסתובב וסימן בידו לחלוקה לצדקה, 
מעט,  חיכה  החלוקה  של  הסטנדר  וליד  מהבימה,  ירד 
הביאו את הרמקול והרבי פתח בשיחה. השיחה ארכה 
השיחה  עצומות.  הק'  עיניו  היו  ובחלקה  דקות,  כ-3 
נסבה אודות הילולת האריז"ל והשייכות בינו להרמ"ק. 
לאחר השיחה חילק שטרות לצדקה במשך כ-10 דקות 
ניגנו  החלוקה  באמצע  דולר.  של  שטר  אחד  לכל   –
לסעודתא"  "אסדר  מסביב  העומדים  ואנ"ש  התמימים 
אדמו"ר  כ"ק  שפני  במוחש  נראה  והיה  )להאריז"ל( 

שליט"א האירו.
הרבי נכנס לחדרו ב-9:40.

יום שלישי ה' מנחם אב, יום הסתלקות האריז"ל החי
יצא   3:45 בשעה  למקווה.  מ-770  יצא   2:10 בשעה 
בלילה  ב-10:00  שעות,  משש  יותר  כעבור  לאוהל. 
חילק  ערבית  תפילת  לאחר  ל-770.  הרבי  חזר  לערך, 

במשך כ-10 דקות לכל אחד ואחד שטר דולר לצדקה.
יום רביעי ו' מנחם אב

כשיצא מחדרו לתפילת ערבית אמר הרבי כמה מילים 
בסיום  דולרים.  להביא  להריל"ג  סימן  ומיד  להריל"ג 
וירד  ופנה  בידו  הסידור  את  הרבי  לקח  התפילה 

מהבימה, והחל לחלק לכל אחד ואחד דולר לצדקה.
יום חמישי ז' מנחם אב

בשעה 3:35 נסע הרבי למקווה, ואחר כך נסע לאוהל. 
בשעה 10:00 בלילה הגיע חזרה ל-770.

לאחר תפילת ערבית חילק לכל אחד ואחד שטר אחד 
בסיום  דקות.  כ-10  ארכה  החלוקה  לצדקה.  דולר  של 
ראו  האחרונה  בכריכה  הסידור  את  כשפתח  החלוקה 
היה  שזה  )כנראה  קה"ת  חותמת  שמאחוריו  קונטרס 
המאמר שיצא היום לראשונה – מגוף כתב היד של כ"ק 

אדמו"ר נ"ע ד"ה "ציון במשפט תפדה", תרע"ח(.
יום שישי ח' מנחם אב 

 לאחר תפילת מנחה, שהתקיימה בזאל הגדול למטה, 
חילק הרבי לכל אחד ואחד שני דולר לצדקה!

הרמז הובן ומיד הובא 
המיקרופון. כ"ק אדמו"ר 

שליט"א פתח בשיחה שארכה 
כ-2 דקות. מייד בהישמע 

קולו של כ"ק אדמו"ר 
שליט"א ברמקול, התקרב 
כל הקהל ונעמד בצפיפות. 

במשך כל זמן אמירת השיחה 
היה ראשו הק' מורכן ועיניו 

הק' עצומות
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פרשת מסעי
מוצאיהם למסעיהם... מסעיהם 

למוצאיהם )לג,ב(
נכנס פעם אחת  ‘תומכי תמימים'  אחד מתלמידי 
אל המשפיע רבי גרונם ז"ל, כדי לקבל ממנו ברכת 

פרידה לפני שנסע הביתה לחג־הפסח.
פתח המשפיע ואמר: 

לקנות  לויטבסק,  שנוסע  מליובאוויטש  חנווני 
עשרים  מליובאוויטש  נוסע  כשהוא  הנה  סחורה, 
לליובאוויטש  התקרב  בעצם  הרי  למשל,  ק"מ, 

בעשרים ק"מ. 
זהו “מסעיהם למוצאיהם" – מטרת הנסיעה היא 

כדי לחזור למקום מוצאו. 
מליובאוויטש  הנוסע  ויטבסק  איש  זה,  לעומת 
לביתו, הנה לאחר עשרים ק"מ התרחק מליובאוויטש 
כוונת   – למסעיהם"  “מוצאיהם  זהו  ק"מ.  בעשרים 

היציאה היא להגיע למקום אשר לשם הוא נוסע.
עליך לנסוע בבחינת “מסעיהם למוצאיהם"...

)מפי השמועה(

ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על־
פי ה' וימת שם )לג,לח(

פרשתנו נקראת תמיד בסמיכות לראש־חודש אב.
בין  הקשר  על  מצביע  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק 

פטירת אהרן לבין חודש אב:
של  מיתתן  “שקולה  יח(  )ר"ה  אמרו  רז"ל  א. 

צדיקים כשריפת בית אלוקינו".
חינם,  שנאת  היתה  שני  בית  חורבן  סיבת  ב. 
שתיקונה אהבת חינם, שהיא מידתו של אהרן הכהן, 

“אוהב את הבריות ומקרבן לתורה".

)לקוטי שיחות כרך יח עמ' 411(

זאת הארץ אשר תיפול לכם 
)לד,ב(

מן הגבולים הללו ולפנים המצוות 
נוהגות )רש"י(

רומזת  רצוא,  מלשון  “ארץ",   – הארץ"  “זאת 
לנשמה, המשתוקקת תמיד לאביה שבשמים.

“אשר תיפול לכם" – רומז לירידת הנשמה למטה.
“מן הגבולים הללו ולפנים המצוות נוהגות" – כוונת 
הירידה היא קיום מצוות מעשיות, שאפשר לקיימן 

רק בתוך ה'גבולים' של העולם הזה הגשמי.

)לקוטי שיחות כרך יג, עמ' 126(

אלה שמות האנשים אשר ינחלו 
לכם את הארץ )לד,יז(

כל נשיא ונשיא אפוטרופוס לשבטו... 
ובורר לכל אחד ואחד חלק הגון )רש"י(

אינה  בישראל  נשיא  של  גדלותו   – אומר  הווי 
‘אפוטרופוס  היותו  אלא  וצדקותו,  למדנותו  רק 
את  להם  ומספק  שבטו  לאנשי  דואג  הוא  לשבטו', 
לכללות השבט,  רק  לא  היא  ודאגתו  צורכיהם.  כל 
אלא גם לצרכיו של כל יחיד: “ובורר לכל אחד ואחד 

חלק הגון".

)שיחת ש"פ מטו"מ תשל"ז(

פרשת מסעי
אף פרשת מסעי נקראת לעולם בימי בין־המצרים.

לאור  והקדמה  הכנה  אלא  אינו  הגלות  חושך 
מסעות  של  הפנימית  המשמעות  וגם  הגאולה, 
לגאולה;  מגלות  הדורות  מסע   – היא  בני־ישראל 
רמז  יריחו",  ל"ירדן  הגלות,  סמל  שהוא  מהמדבר 
למשיח שעליו נאמר )ישעיהו יא(, “והריחו ביראת 

ה'".

)מהתוועדות שבת־קודש פרשת מסעי תשד"מ. 
התוועדויות תשד"מ כרך ד, עמ' 2273(

ממעייני החסידות
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת־קודש פרשת מסעי1

ב' במנחם־אב
האחרון,  בפסוק  לעמוד  ישראל  מנהג  התורה2:  קריאת 
ורצוי שהקורא יפסיק קימעא לפני־כן, מפני הרעש הנגרם 

בעמידת כל הקהל.
גם העולה לתורה אומר “חזק, חזק ונתחזק!". 

ובו  תשוב...  אם  יהודה.  אלוקיך  “שמעו...  הפטרה: 
יתהללו" )ירמיה ב,ד־כח; ד,א־ב(3.

אחר התפילה – התוועדות בבית־הכנסת, שהרי זו ‘שבת 
חזק'4. גם השבת עורכים ‘סיום' עם סעודה5. פרקי אבות 

– פרק ב.
מוצאי  שבת:

מבדילים על היין6.

1( בחו"ל: מטות־מסעי. 
ועוד כו"כ בעלי־ 2( הבעל־קורא בבית־חיינו, הר"ר מרדכי שוסטערמאן ע"ה, 
)ראה לוח  ובעלי־מסורת, קראו את המסעות בקריאה רגילה  ותיקים  קריאה 

‘דבר בעתו' ע"ד המנהגים בזה(.
3( ספר־המנהגים עמ' 33. לוח כולל־חב"ד.

4( ספר־השיחות תש"נ ח"א עמ' 332.
וצריך  ב'לוח השבוע' בשבוע שעבר(.  )נעתק   807 5( סה"ש תנש"א ח"ב עמ' 
ביאור לחלק זאת ממה שביארצייט פרטי, ההוראה היא שלא לעשות ‘סיום', 
כיוון שבש"ק אין כל קס"ד של תענית )התוועדויות תשד"מ ח"ב עמ' 378, שערי 

הל' ומנהג יו"ד סו"ס קמז(.
6( בלוח כולל־חב"ד, ע"פ הרמ"א סי' תקנ"א ס"י, כתב שנותנים לשתות לתינוק 
ירושלים  על  להתאבל  יודע  אינו  עדיין  אך  ברכות,  בענייני  לחינוך  שהגיע 
]ובאמת קשה להגדיר מצב כזה. וראה א"א להרה"צ מבוטשאטש על אתר[, 
ואם אין תינוק – שותה המבדיל בעצמו, ע"כ. וראה שיחות קודש תשל"ח ח"ג 
עמ' 694 )בהוצאה החדשה: ח"ד עמ' 883(, שבמוצש"ק מטו"מ, ב' מנ"א, שכח 
היין  והחל לשתות את  ישראל־מרדכי שי' קאזאמינסקי[  ]הת' הר"ר  המבדיל 
לילד  בידו[ שיתנו  סימן  ]או  ואמר  תנועת־תמיהה,  בידו  הורה  והרבי  מהכוס, 
לשתות ]היו שם מעט בחורים. הילד היה אלחנן־דוב שי' בר"ד מרוזוב, בן י"א 
אז, שחונך בביתו שלא לשתות מהיין ולכן סירב לראשונה, ושוב סימן לו הרבי 
לשתות, ולבסוף נענה[ וכשהילד שתה, חייך הרבי ]ביותר, ויצא לחדרו[ )והוא 
מרשימת הרה"ח ר' ]אז: הת'[ שלום־יעקב שי' חזן. ההוספות במוסגר מפי ר' 

אלחנן ואחרים שהיו שם(.

יום ראשון
ג' במנחם־אב

בשיעור חומש היומי דשיעורי חת"ת, מסיימים: “כאשר 
דיבר לכם" )א,יא(.

יום שני
ד' במנחם־אב

לימוד הרמב"ם  היום מסיימים את המחזור ה־ל"ח של 
המחזור  ומתחיל  המצוות,  וספר  ליום,  פרקים  ג'  היומי 

ה־ל"ט.
בלימוד  אדמו"ר  כ"ק  בתקנת  להתחזקות  המתאים  זמן 
זו.  תקנה  לקיום  נוספים  אנשים  ולצרף  היומי,  הרמב"ם 

באחד משלושת המסלולים. 

יום שלישי
ה' במנחם־אב

יום ההילולא של האריז"ל – מעורר בפשטות – שנוסף 
להוספה ב'משפט' ו'צדקה' בכלל, שהם בהדגשה מיוחדת 
אצל האריז"ל – שיוסיפו בכל הפעולות דהפצת המעיינות 
חסידות  בתורת  כמוסבר  ובפרט  החכמה",  “זאת  חוצה 

חב"ד7.

ערב שבת־קודש
ח' במנחם־אב

ל'שבת חזון' לובשים8 בגדי שבת כרגיל9.

7( ‘התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 901.
8( לעניין רחיצה וטבילה, ראה לעיל בלוח לפ' פינחס.

זה.  וש"נ לפוסקים הדנים בעניין  נהג אדה"ז,  64, שכך  9( ספר המנהגים עמ' 
 1846 עמ'  ה־ו  חלק  הישנה  במהדורה  אדה"ז,  לשו"ע  בהוספות  גם  וראה 

בשולי־הגיליון ]במהדורה החדשה לא מצאתי זאת[.

לוח השבוע

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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שניים מקרא ואחד תרגום

àeàöé øLà ìàøNé-éðá éòñî älà¥¹¤©§¥´§¥«¦§¨¥À£¤¬¨«§²
äLî-ãéa íúàáöì íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§©−¦§¦§Ÿ¨®§©¤−

:ïøäàåeàöé øLà ìàøNé-éðá éòñî älà §©«£«Ÿ¥¹¤©§¥´§¥«¦§¨¥À£¤¬¨«§²
ïøäàå äLî-ãéa íúàáöì íéøöî õøàî: ¥¤¬¤¦§©−¦§¦§Ÿ¨®§©¤−§©«£«Ÿ

מארעא  נפקּו ּדי יׂשראל בני מּטלני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָאּלין

ואהרן: דמׁשה ּבידא לחיליהֹון ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֹדמצרים

áíäéòñîì íäéàöBî-úà äLî ázëiå©¦§¸Ÿ¤¹¤¨«¥¤²§©§¥¤−
:íäéàöBîì íäéòñî älàå ýåýé ét-ìò©¦´§Ÿ̈®§¥¬¤©§¥¤−§¨«¥¤«
-ìò íäéòñîì íäéàöBî-úà äLî ázëiå©¦§¸Ÿ¤¹¤¨«¥¤²§©§¥¤−©

:íäéàöBîì íäéòñî älàå ýåýé ét ּוכתב ¦´§Ÿ̈®§¥¬¤©§¥¤−§¨«¥¤«ְַ

מימרא  על למּטלניהֹון מּפקניהֹון ית ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָֹמׁשה

למּפקניהֹון: מּטלניהֹון ואּלין âeòñiåדיי ְְְְְִֵֵֵַַַָָָ©¦§³
øNò äMîça ïBLàøä Lãça ññîòøî¥«©§§¥Æ©´Ÿ¤¨«¦½©«£¦¨¬¨¨²
eàöé çñtä úøçnî ïBLàøä Lãçì íBé−©´Ÿ¤¨«¦®¦¨«¢©´©¤À©¨«§³
:íéøöî-ìk éðéòì äîø ãéa ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥Æ§¨´¨½̈§¥¥−¨¦§¨«¦
äMîça ïBLàøä Lãça ññîòøî eòñiå©¦§³¥«©§§¥Æ©´Ÿ¤¨«¦½©«£¦¨¬

Nòçñtä úøçnî ïBLàøä Lãçì íBé ø ¨¨²−©´Ÿ¤¨«¦®¦¨«¢©´©¤À©
-ìk éðéòì äîø ãéa ìàøNé-éðá eàöé̈«§³§¥«¦§¨¥Æ§¨´¨½̈§¥¥−¨

:íéøöî קדמאה ּבירחא מרעמסס ּונטלּו ¦§¨«¦ְְְְְְֵֵַַַָָָָ

קדמאה  לירחא יֹומא עׂשרא ְְְְְְַַַַָָָָָָּבחמׁשא

ּגלי  ּבריׁש יׂשראל בני נפקּו ּפסחא ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָמּבתר

מצראי: ּכל ãúàלעיני íéøa÷î íéøöîe ְְִֵֵֵָָ¦§©´¦§©§¦À¥Á
øBëa-ìk íäa ýåýé äkä øLà£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨¤−¨§®

:íéèôL ýåýé äNò íäéäìàáeíéøöîe ¥´Ÿ¥¤½¨¨¬§Ÿ̈−§¨¦«¦§©´¦
-ìk íäa ýåýé äkä øLà úà íéøa÷î§©§¦À¥Á£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨¤−¨
:íéèôL ýåýé äNò íäéäìàáe øBëa§®¥´Ÿ¥¤½¨¨¬§Ÿ̈−§¨¦«
ּכל  ּבהֹון יי קטל ּדי ית מקּברין ְְְְְְִִִֵַַָָָָּומצראי

ּדינין: יי עבד ּובטעותהֹון äeòñiåּבּוכרא ְְְְֲֲִִַַַָָ©¦§¬
:úkña eðçiå ññîòøî ìàøNé-éðáeòñiå §¥«¦§¨¥−¥«©§§¥®©©«£−§ª«Ÿ©¦§¬
:úkña eðçiå ññîòøî ìàøNé-éðáּונטלּו §¥«¦§¨¥−¥«©§§¥®©©«£−§ª«Ÿְָ

ּבסּכת: ּוׁשרֹו מרעמסס יׂשראל åeòñiåבני ְְְְְְִֵֵֵֵַָֹֻ©¦§−
:øaãnä äö÷a øLà íúàá eðçiå úkqî¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈£¤−¦§¥¬©¦§¨«
äö÷a øLà íúàá eðçiå úkqî eòñiå©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈£¤−¦§¥¬

:øaãnä ּדי באתם ּוׁשרֹו מּסּכת ּונטלּו ©¦§¨«ְְְִִֵָָֹֻ

מדּברא: æ-ìòּבסטר áLiå íúàî eòñiå ְְְִַַָ©¦§Æ¥«¥½̈©¨̧¨Æ©
eðçiå ïBôö ìòa éðt-ìò øLà úøéçä ét¦´©«¦½Ÿ£¤¬©§¥−©´©§®©©«£−

:ìcâî éðôìét-ìò áLiå íúàî eòñiå ¦§¥¬¦§«Ÿ©¦§Æ¥«¥½̈©¨̧¨Æ©¦´
éðôì eðçiå ïBôö ìòa éðt-ìò øLà úøéçä©«¦½Ÿ£¤¬©§¥−©´©§®©©«£−¦§¥¬

ìcâî: חירתא ּפּום על ותב מאתם ּונטלּו ¦§«Ÿְְִֵֵַָָָָָ

מגּדל: קדם ּוׁשרֹו צפֹון ּבעל קדם ְְְְֳֳִִֵָָֹּדי

çíiä-CBúá eøáòiå úøéçä éðtî eòñiå©¦§Æ¦§¥´©«¦½Ÿ©©«©§¬§«©−̈
ìL Cøc eëìiå äøaãnäíéîé úL ©¦§¨®¨©¥̧§¹¤´¤§³¤¨¦Æ
:äøîa eðçiå íúà øaãîaéðtî eòñiå §¦§©´¥½̈©©«£−§¨¨«©¦§Æ¦§¥´

eëìiå äøaãnä íiä-CBúá eøáòiå úøéçä©«¦½Ÿ©©«©§¬§«©−̈©¦§¨®¨©¥̧§¹
ìL Cøceðçiå íúà øaãîa íéîé úL ¤´¤§³¤¨¦Æ§¦§©´¥½̈©©«£−

äøîa:ּבגֹו ועברּו חירתא ּפּום מן ּונטלּו §¨¨«ְְֲִִַָָָָ

יֹומין  ּתלתא מהל ואזלּו למדּברא ְְְְֲֲִַַַַַָָָָָיּמא

ּבמרה: ּוׁשרֹו דאתם èeòñiåּבמדּברא ְְְְְְֵַָָָָ©¦§Æ
íézL íìéàáe äîìéà eàáiå äønî¦¨½̈©¨−Ÿ¥¦®¨Â§¥¦Â§¥̧
-eðçiå íéøîz íéòáLå íéî úðéò äøNò¤§¥¹¥¬Ÿ©²¦§¦§¦¬§¨¦−©©£

:íLíìéàáe äîìéà eàáiå äønî eòñiå ¨«©¦§Æ¦¨½̈©¨−Ÿ¥¦®¨Â§¥¦Â
íéøîz íéòáLå íéî úðéò äøNò íézL§¥̧¤§¥¹¥¬Ÿ©²¦§¦§¦¬§¨¦−

íL-eðçiå: לאילם ואתֹו מּמרה ּונטלּו ©©£¨«ְְֲִִֵַָָָ

וׁשבעין  ּדמּין מּבּועין עׂשר ּתרי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַּובאילם

תּמן: ּוׁשרֹו éeðçiåּדקלין íìéàî eòñiå ְְִִַָ©¦§−¥«¥¦®©©«£−
:óeñ-íé-ìò-íé-ìò eðçiå íìéàî eòñiå ©©«©¦§−¥«¥¦®©©«£−©©

óeñ::דסּוף יּמא על ּוׁשרֹו מאילם ּונטלּו «ְְְִֵֵַַָָ

àé:ïéñ-øaãîa eðçiå óeñ-íiî eòñiå©¦§−¦©®©©«£−§¦§©¦«
ïéñ-øaãîa eðçiå óeñ-íiî eòñiå:ּונטלּו ©¦§−¦©®©©«£−§¦§©¦«ְָ

דסין: ּבמדּברא ּוׁשרֹו דסּוף áéeòñiåמּיּמא ְְְְְְִִַַָָ©¦§−
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î:ä÷ôãa eðçiå ïéñ-øaãn-øaãnî eòñiå ¦¦§©¦®©©«£−§¨§¨«©¦§−¦¦§©
ä÷ôãa eðçiå ïéñ: דסין מּמדּברא ּונטלּו ¦®©©«£−§¨§¨«ְְְְִִַָָ

ּבדפקה: âéeðçiåּוׁשרֹו ä÷ôcî eòñiå ְְְָָ©¦§−¦¨§®̈©©«£−
:Leìàa:Leìàa eðçiå ä÷ôcî eòñiå §¨«©¦§−¦¨§®̈©©«£−§¨«

ּבאלּוׁש: ּוׁשרֹו מּדפקה ãéeòñiåּונטלּו ְְְְִָָָָ©¦§−
íéî íL äéä-àìå íãéôøa eðçiå Leìàî¥¨®©©«£Æ¦§¦¦½§Ÿ¨̧¨¨¬©²¦

ì íòì:úBzLeðçiå Leìàî eòñiå ¨−̈¦§«©¦§−¥¨®©©«£Æ
ì íòì íéî íL äéä-àìå íãéôøa:úBzL ¦§¦¦½§Ÿ¨̧¨¨¬©²¦¨−̈¦§«

הוה  ולא ּברפידם ּוׁשרֹו מאלּוׁש ְְְְֲִִִֵָָָָּונטלּו

למׁשּתי: לעּמא מּיא åèeòñiåתּמן ְְְִֵַַַָָָ©¦§−
:éðéñ øaãîa eðçiå íãéôøîeòñiå ¥«§¦¦®©©«£−§¦§©¬¦¨«©¦§−
:éðéñ øaãîa eðçiå íãéôøîּונטלּו ¥«§¦¦®©©«£−§¦§©¬¦¨«ְָ

דסיני: ּבמדּברא ּוׁשרֹו æèeòñiåמרפידם ְְְְְְִִִֵַָָ©¦§−
eðçiå éðéñ øaãnî:äåàzä úøá÷aeòñiå ¦¦§©´¦¨®©©«£−§¦§¬Ÿ©©«£¨«©¦§−

:äåàzä úøá÷a eðçiå éðéñ øaãnîּונטלּו ¦¦§©´¦¨®©©«£−§¦§¬Ÿ©©«£¨«ְָ

דמׁשאלי: ּבקברי ּוׁשרֹו דסיני ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָמּמדּברא

æé:úøöça eðçiå äåàzä úøáwî eòñiå©¦§−¦¦§´Ÿ©©«£¨®©©«£−©«£¥«Ÿ
:úøöça eðçiå äåàzä úøáwî eòñiå©¦§−¦¦§´Ÿ©©«£¨®©©«£−©«£¥«Ÿ
ּבחצרת: ּוׁשרֹו דמׁשאלי מּקברי ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָֹּונטלּו

çé:äîúøa eðçiå úøöçî eòñiåeòñiå ©¦§−¥«£¥®Ÿ©©«£−§¦§¨«©¦§−
å úøöçîäîúøa eðçi: מחצרת ּונטלּו ¥«£¥®Ÿ©©«£−§¦§¨«ְֲֵֵָֹ

ּברתמה: èéeðçiåּוׁשרֹו äîúøî eòñiå ְְְִָ©¦§−¥«¦§¨®©©«£−
:õøt ïnøaõøt ïnøa eðçiå äîúøî eòñiå: §¦¬Ÿ¨«¤©¦§−¥«¦§¨®©©«£−§¦¬Ÿ¨«¤

ּפרץ: ּברּמן ּוׁשרֹו מרתמה ëeòñiåּונטלּו ְְְְִִֵֶָָָֹ©¦§−
:äðáìa eðçiå õøt ïnøîõøt ïnøî eòñiå ¥¦´Ÿ¨®¤©©«£−§¦§¨«©¦§−¥¦´Ÿ¨®¤

äðáìa eðçiå:ּוׁשרֹו ּפרץ מרּמן ּונטלּו ©©«£−§¦§¨«ְְִֵֶָָֹ

àë:äqøaּבלבנה: eðçiå äðálî eòñiå ְְִָ©¦§−¦¦§¨®©©«£−§¦¨«
:äqøa eðçiå äðálî eòñiå מּלבנה ּונטלּו ©¦§−¦¦§¨®©©«£−§¦¨«ְְִִָָ

ּברּסה: áëeðçiåּוׁשרֹו äqøî eòñiå ְְִָ©¦§−¥«¦¨®©©«£−
:äúìä÷aäúìä÷a eðçiå äqøî eòñiå: ¦§¥¨«¨©¦§−¥«¦¨®©©«£−¦§¥¨«¨

ּבקהלתה: ּוׁשרֹו מרּסה âëeòñiåּונטלּו ְְְִִֵֵָָָָ©¦§−
:øôL-øäa eðçiå äúìäwîeòñiå ¦§¥¨®¨©©«£−§©¨«¤©¦§−

øôL-øäa eðçiå äúìäwî:ּונטלּו ¦§¥¨®¨©©«£−§©¨«¤ְָ

דׁשפר: ּבטּורא ּוׁשרֹו ãëeòñiåמקהלתה ְְְְִֵֶָָָָ©¦§−
:äãøça eðçiå øôL-øäîøôL-øäî eòñiå ¥«©¨®¤©©«£−©«£¨¨«©¦§−¥«©¨®¤

åäãøça eðçi:ּוׁשרֹו דׁשפר מּטּורא ּונטלּו ©©«£−©«£¨¨«ְְְִֶָָָ

äëeðçiåּבחרדה: äãøçî eòñiå ֲַָָ©¦§−¥«£¨¨®©©«£−
:úìä÷îaúìä÷îa eðçiå äãøçî eòñiå: §©§¥«Ÿ©¦§−¥«£¨¨®©©«£−§©§¥«Ÿ

ּבמקהלֹות: ּוׁשרֹו מחרדה åëeòñiåּונטלּו ְְְְֲֵֵַָָָ©¦§−
:úçúa eðçiå úìä÷nîúìä÷nî eòñiå ¦©§¥®Ÿ©©«£−§¨«©©¦§−¦©§¥®Ÿ

úçúa eðçiå:ּוׁשרֹו מּמקהלֹות ּונטלּו ©©«£−§¨«©ְְְִֵַָֹ

æë:çøúaּבתחת: eðçiå úçzî eòñiå ְַָ©¦§−¦¨®©©©«£−§¨«©
:çøúa eðçiå úçzî eòñiå מּתחת ּונטלּו ©¦§−¦¨®©©©«£−§¨«©ְִַָָ

ּבתרח: çëeðçiåּוׁשרֹו çøzî eòñiå ְְַָ©¦§−¦¨®©©©«£−
:ä÷úîaä÷úîa eðçiå çøzî eòñiå: §¦§¨«©¦§−¦®̈©©©«£−§¦§¨«

ּבמתקה: ּוׁשרֹו מּתרח èëeòñiåּונטלּו ְְְְִִַָָָ©¦§−
:äðîLça eðçiå ä÷únîä÷únî eòñiå ¦¦§®̈©©«£−§©§Ÿ¨«©¦§−¦¦§®̈

äðîLça eðçiå:ּוׁשרֹו מּמתקה ּונטלּו ©©«£−§©§Ÿ¨«ְְְִִָָ

ìeðçiåּבחׁשמנה: äðîLçî eòñiå ְְַָֹ©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−
:úBøñîaúBøñîa eðçiå äðîLçî eòñiå: §«Ÿ¥«©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿ¥«

ּבמסרֹות: ּוׁשרֹו מחׁשמנה àìeòñiåּונטלּו ְְְְֵֵַָָֹֹ©¦§−
:ï÷òé éðáa eðçiå úBøñnîúBøñnî eòñiå ¦«Ÿ¥®©©«£−¦§¥¬©«£¨«©¦§−¦«Ÿ¥®

ï÷òé éðáa eðçiå:ּוׁשרֹו מּמסרֹות ּונטלּו ©©«£−¦§¥¬©«£¨«ְְִֵָֹ

יעקן: áìøçaּבבני eðçiå ï÷òé éðaî eòñiå ְֲִֵַָ©¦§−¦§¥´©«£®̈©©«£−§¬Ÿ
:ãbãbä:ãbãbä øça eðçiå ï÷òé éðaî eòñiå ©¦§¨«©¦§−¦§¥´©«£®̈©©«£−§¬Ÿ©¦§¨«

הּגדּגד: ּבחר ּוׁשרֹו יעקן מּבני ְְְְְֲִִֵַַָָָֹּונטלּו

âì:äúáèéa eðçiå ãbãbä øçî eòñiå©¦§−¥´Ÿ©¦§¨®©©«£−§¨§¨«¨
:äúáèéa eðçiå ãbãbä øçî eòñiåּונטלּו ©¦§−¥´Ÿ©¦§¨®©©«£−§¨§¨«¨ְָ

ּביטבתה: ּוׁשרֹו הּגדּגד ãìeòñiåמחר ְְְְִֵַָָָָֹ©¦§−
:äðøáòa eðçiå äúáèiîäúáèiî eòñiå ¦¨§¨®¨©©«£−§©§Ÿ¨«©¦§−¦¨§¨®¨

äðøáòa eðçiå:ּוׁשרֹו מּיטבתה ּונטלּו ©©«£−§©§Ÿ¨«ְְְִָָָָ

äìïéöòaּבעברנה: eðçiå äðøáòî eòñiå ְְַָֹ©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§¤§¬Ÿ
:øábøáb ïéöòa eðçiå äðøáòî eòñiå: ¨«¤©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§¤§¬Ÿ¨«¤

ּגבר: ּבעצין ּוׁשרֹו מעברנה åìeòñiåּונטלּו ְְְְְֵֶֶַָָָֹֹ©¦§−
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:Lã÷ àåä ïö-øaãîa eðçiå øáb ïéöòî¥«¤§Ÿ́¨®¤©©«£¬§Ç¦§©¦−¦¬¨¥«
àåä ïö-øaãîa eðçiå øáb ïéöòî eòñiå©¦§−¥«¤§´Ÿ¨®¤©©«£¬§¦§©¦−¦¬

:Lã÷ ּבמדּברא ּוׁשרֹו ּגבר מעצין ּונטלּו ¨¥«ְְְְְְֵֶֶַָָָֹ

רקם: היא æìøäaדצן eðçiå Lãwî eòñiå ְְִִָ©¦§−¦¨¥®©©«£Æ§´Ÿ
:íBãà õøà äö÷a øääeðçiå Lãwî eòñiå ¨½̈¦§¥−¤¬¤¡«©¦§−¦¨¥®©©«£Æ

:íBãà õøà äö÷a øää øäa מרקם ּונטלּו §´Ÿ¨½̈¦§¥−¤¬¤¡«ְְֵָָ

דאדֹום: ארעא ּבסיפי טּורא ּבהר ְְְְֱִֵֶַָָָֹּוׁשרֹו

çìét-ìò øää øä-ìà ïäkä ïøäà ìòiå©©Á©Á©«£¸Ÿ©Ÿ¥¹¤¬Ÿ¨¨²©¦¬
úàöì íéòaøàä úðLa íL úîiå ýåýé§Ÿ̈−©¨´¨¨®¦§©´¨«©§¨¦À§¥³
éLéîçä Lãça íéøöî õøàî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦©¬Ÿ¤©«£¦¦−

:Lãçì ãçàaøä-ìà ïäkä ïøäà ìòiå §¤¨¬©«Ÿ¤©©Á©Á©«£¸Ÿ©Ÿ¥¹¤¬Ÿ
úðLa íL úîiå ýåýé ét-ìò øää̈¨²©¦¬§Ÿ̈−©¨´¨¨®¦§©´
íéøöî õøàî ìàøNé-éða úàöì íéòaøàä̈«©§¨¦À§¥³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦

Lãçì ãçàa éLéîçä Lãça: אהרן ּוסלק ©¬Ÿ¤©«£¦¦−§¤¨¬©«Ÿ¤ְֲֵַֹ

ּתּמן  ּומית דיי מימרא על טּורא להר ְְְֲִֵַַַַָָָָָֹּכהנא

מארעא  יׂשראל ּבני למּפק ארּבעין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָּבׁשנת

לירחא: ּבחד חמּׁשאה ּבירחא ְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָדמצרים

èììL-ïa ïøäàåäðL úàîe íéøNòå L §©«£½Ÿ¤¨¯§¤§¦²§©−¨¨®
:øää øäa BúîaìL-ïa ïøäàåíéøNòå L §Ÿ−§¬Ÿ¨¨«§©«£½Ÿ¤¨¯§¤§¦²

øää øäa Búîa äðL úàîe: ּבר ואהרן §©−¨¨®§Ÿ−§¬Ÿ¨¨«ְֲַַֹ

ּבהֹור  מית ּכד ׁשנין ּותלת ועׂשרין ְְְְְְִִִַַַָמאה

ñîãøòטּורא: Cìî éðòðkä òîLiå ָ©¦§©À©§©«£¦Æ¤´¤£½̈
éða àáa ïòðk õøàa áâpa áLé-àeäå§«¥¬©¤−¤§¤´¤§¨®©§−Ÿ§¥¬

:ìàøNé-àeäå ãøò Cìî éðòðkä òîLiå ¦§¨¥«©¦§©À©§©«£¦Æ¤´¤£½̈§«
ìàøNé éða àáa ïòðk õøàa áâpa áLé: ¥¬©¤−¤§¤´¤§¨®©§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«

יתב  והּוא דערד מלּכא ּכנענאה ְְְְֲֲֵַַַַָָָָָּוׁשמע

ּבני  ּבמיתי דכנען ּבארעא ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָּבדרֹומא

àîeðçiåיׂשראל: øää øäî eòñiå ְִֵָ©¦§−¥´Ÿ¨¨®©©«£−
:äðîìöaøää øäî eòñiåäðîìöa eðçiå: §©§Ÿ¨«©¦§−¥´Ÿ¨¨®©©«£−§©§Ÿ¨«

ּבצלמנה: ּוׁשרֹו טּורא מהר ְְְְֵַָָָֹֹּונטלּו

áî:ïðeôa eðçiå äðîìvî eòñiåeòñiå ©¦§−¦©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿ©¦§−
:ïðeôa eðçiå äðîìvî מּצלמנה ּונטלּו ¦©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿְְִַָָֹ

ּבפּונן: âî:úáàaּוׁשרֹו eðçiå ïðetî eòñiå ְְֹ©¦§−¦®Ÿ©©«£−§Ÿ«Ÿ
:úáàa eðçiå ïðetî eòñiå מּפּונן ּונטלּו ©¦§−¦®Ÿ©©«£−§Ÿ«Ÿְִָֹ

ּבאבת: ãîéiòaּוׁשרֹו eðçiå úáàî eòñiå ְְֹֹ©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£²§¦¥¬
:áàBî ìeáâa íéøáòäeðçiå úáàî eòñiå ¨«£¨¦−¦§¬¨«©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£²

áàBî ìeáâa íéøáòä éiòa: מאבת ּונטלּו §¦¥¬¨«£¨¦−¦§¬¨«ְֵָֹֹ

מֹואב: ּבתחּום עבראי ּבמגּזת ְְְֲִִִֵַָָָּוׁשרֹו

äî:ãb ïáéãa eðçiå íéiòî eòñiåeòñiå ©¦§−¥«¦¦®©©«£−§¦¬Ÿ¨«©¦§−
ãb ïáéãa eðçiå íéiòî: מּמגּזתא ּונטלּו ¥«¦¦®©©«£−§¦¬Ÿ¨«ְְִִָָָ

גד: ּבדיבן åîeðçiåּוׁשרֹו ãb ïáécî eòñiå ְְִָֹ©¦§−¦¦´Ÿ¨®©©«£−
:äîéúìác ïîìòaeðçiå ãb ïáécî eòñiå §©§¬Ÿ¦§¨¨«§¨©¦§−¦¦´Ÿ¨®©©«£−
:äîéúìác ïîìòaּוׁשרֹו ּגד מּדיבן ּונטלּו §©§¬Ÿ¦§¨¨«§¨ְְִִָָֹ

ּדבלתימה: æîïîìòîּבעלמן eòñiå ְְְְִַָָָֹ©¦§−¥«©§´Ÿ
:Báð éðôì íéøáòä éøäa eðçiå äîéúìác¦§¨¨®§¨©©«£²§¨¥¬¨«£¨¦−¦§¥¬§«
éøäa eðçiå äîéúìác ïîìòî eòñiå©¦§−¥«©§´Ÿ¦§¨¨®§¨©©«£²§¨¥¬

:Báð éðôì íéøáòä מעלמן ּונטלּו ¨«£¨¦−¦§¥¬§«ְְֵַָֹ

ּדקדם  דעבראי ּבטּורי ּוׁשרֹו ְְְְֲֳִִֵֵַָָָָָָדבלתימה

çîeðçiåנבֹו: íéøáòä éøäî eòñiå ְ©¦§−¥«¨¥´¨«£¨¦®©©«£Æ
:Bçøé ïcøé ìò áàBî úáøòaéøäî eòñiå §©«§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«©¦§−¥«¨¥´

:Bçøé ïcøé ìò áàBî úáøòa eðçiå íéøáòä̈«£¨¦®©©«£Æ§©«§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«
ּבמיׁשרּיא  ּוׁשרֹו דעבראי מּטּורי ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָּונטלּו

דירחֹו: ירּדנא על èî-ìòדמֹואב eðçiå ְְְִֵַַָָ©©«£³©
íéhMä ìáà ãò úîLéä úéaî ïcøiä©©§¥Æ¦¥´©§¦½Ÿ©−¨¥´©¦¦®

:áàBî úáøòaúéaî ïcøiä-ìò eðçiå §©§−Ÿ¨«©©«£³©©©§¥Æ¦¥´
áàBî úáøòa íéhMä ìáà ãò úîLéä: ©§¦½Ÿ©−¨¥´©¦¦®§©§−Ÿ¨«

מיׁשר  עד יׁשימֹות מּבית ירּדנא על ְְְְִִֵֵַַַַָּוׁשרֹו

דמֹואב: ּבמיׁשרּיא ס ׁשּטין ְְְִִֵַָָ

éðùðáàBî úáøòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®
:øîàì Bçøé ïcøé-ìò-ìà ýåýé øaãéå ©©§¥¬§¥−¥«Ÿ©§©¥¯§Ÿ̈²¤

øîàì Bçøé ïcøé-ìò áàBî úáøòa äLî: ¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬§¥−¥«Ÿ
על  דמֹואב ּבמיׁשרּיא מׁשה עם יי ְְְְִִֵֶַַַָָָֹּומּליל

למימר: דירחֹו àðéða-ìàירּדנא øac ְְְִֵֵַָָ©¥Æ¤§¥´
íéøáò ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬
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:ïòðk õøà-ìà ïcøiä-úàéða-ìà øac ¤©©§¥−¤¤¬¤§¨«©©¥Æ¤§¥´
-úà íéøáò ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬¤

:ïòðk õøà-ìà ïcøiä יׂשראל ּבני עם מּלל ©©§¥−¤¤¬¤§¨«©ְְִִֵֵֵַָ

ירּדנא  ית עברין אּתּון ארי להֹון ְְְְְֲִֵֵַַַָָָותימר

דכנען: áðéáLé-ìk-úàלארעא ízLøBäå ְְְִַַָָ§¸©§¤¹¤¨«§¥³
-ìk úà ízãaàå íëéðtî õøàä̈¨̧¤Æ¦§¥¤½§¦̧©§¤½¥−¨
eãaàz íúëqî éîìö-ìk úàå íúikNî©§¦Ÿ¨®§¥̧¨©§¥³©¥«Ÿ¨Æ§©¥½

:eãéîLz íúBîa-ìk úàå-úà ízLøBäå §¥¬¨¨«−̈©§¦«§¸©§¤¹¤
-ìk úà ízãaàå íëéðtî õøàä éáLé-ìk̈«§¥³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½§¦̧©§¤½¥−¨
eãaàz íúëqî éîìö-ìk úàå íúikNî©§¦Ÿ¨®§¥̧¨©§¥³©¥«Ÿ¨Æ§©¥½

eãéîLz íúBîa-ìk úàå: ּכל ית ּותתרכּון §¥¬¨¨«−̈©§¦«ְְָָָ

ּכל  ית ותבדּון קדמיכֹון מן ארעא ְְְְֳִֵֵֵַָָָָָיתבי

מּתכתהֹון  צלמי ּכל וית סגּדתהֹון ְְְְְְִֵֵַַַַָָּבית

ּתׁשצּון: ּבמתהֹון ּכל וית ְְְְֵֵַָָָּתבדּון

âðék da-ízáLéå õøàä-úà ízLøBäå§«©§¤¬¤¨−̈¤¦«©§¤¨®¦¬
:dúà úLøì õøàä-úà ézúð íëì̈¤²¨©¬¦¤¨−̈¤¨¤¬¤Ÿ¨«
íëì ék da-ízáLéå õøàä-úà ízLøBäå§«©§¤¬¤¨−̈¤¦«©§¤¨®¦¬¨¤²

dúà úLøì õøàä-úà ézúð: ית ּותתרכּון ¨©¬¦¤¨−̈¤¨¤¬¤Ÿ¨«ְְָָ

יהבית  לכֹון ארי ּבּה ותיתבּון ארעא ְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָיתבי

יתּה: למירת ארעא ְְֵַַַָָָית

éùéìùãðìøBâa õøàä-úà ízìçðúäå§¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤§¹̈
Búìçð-úà eaøz áøì íëéúçtLîì§¦§§«Ÿ¥¤À¨©º©§³¤©«£¨Æ
àöé-øLà ìà Búìçð-úà èéòîz èòîìå§©§©Æ©§¦´¤©«£¨½¤Á£¤¥̧¥
íëéúáà úBhîì äéäé Bì ìøBbä änL Bì¬¨²¨©−̈´¦«§¤®§©¬£«Ÿ¥¤−

:eìçðúzìøBâa õøàä-úà ízìçðúäå ¦§¤¨«§¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤§¹̈
èòîìå Búìçð-úà eaøz áøì íëéúçtLîì§¦§§«Ÿ¥¤À¨©º©§³¤©«£¨Æ§©§©Æ
änL Bì àöé-øLà ìà Búìçð-úà èéòîz©§¦´¤©«£¨½¤Á£¤¥̧¥¬¨²¨

éäé Bì ìøBbä:eìçðúz íëéúáà úBhîì ä ©−̈´¦«§¤®§©¬£«Ÿ¥¤−¦§¤¨«
לזרעיתכֹון  בעדבא ארעא ית ְְְְְְְְְֲַַַַַָָָותחסנּון

ולזעירי  אחסנּתהֹון ית ּתסּגּון ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָלסּגיאי

ּתּמן  לּה לדיּפֹוק אחסנּתהֹון ית ְְְְֲִִִֵַַַַָָּתזעירּון

אבהתכֹון  לׁשבטי יהי לּה ּדי ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָעדבא

äðéáLé-úàּתחסנּון: eLéøBú àì-íàå ְְַ§¦¸Ÿ¦¹¤«§¥´
íäî eøéúBz øLà äéäå íëéðtî õøàä̈»̈¤»¦§¥¤¼§¨¨Æ£¤´¦´¥¤½
eøøöå íëécöa íðéðöìå íëéðéòa íékNì§¦¦Æ§¥´¥¤½§¦§¦¦−§¦¥¤®§¨«§´
:da íéáLé ízà øLà õøàä-ìò íëúà¤§¤½©¨¾̈¤£¤¬©¤−«§¦¬¨«
íëéðtî õøàä éáLé-úà eLéøBú àì-íàå§¦¸Ÿ¦¹¤«§¥´¨»̈¤»¦§¥¤¼
íëéðéòa íékNì íäî eøéúBz øLà äéäå§¨¨Æ£¤´¦´¥¤½§¦¦Æ§¥´¥¤½
õøàä-ìò íëúà eøøöå íëécöa íðéðöìå§¦§¦¦−§¦¥¤®§¨«§´¤§¤½©¨¾̈¤

:da íéáLé ízà øLà תתרכּון לא ואם £¤¬©¤−«§¦¬¨«ְְְִָָ

ּדי  ויהי קדמיכֹון מן ארעא יתבי ְְֳִִִֵֵֵַָָָָית

לקבליכֹון  זין נטלן לסיען מּנהֹון ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָתׁשארּון

ארעא  על לכֹון ויעיקּון מקּפנכֹון ְְְְְְִִִַַַַַַָּולמּׁשרין

ּבּה: יתבין אּתּון åðéúéncּדי øLàk äéäå ְִִַַָ§¨À̈©«£¤¬¦¦²¦
:íëì äNòà íäì úBNòìøLàk äéäå ©«£¬¨¤−¤«¡¤¬¨¤«§¨À̈©«£¤¬

íëì äNòà íäì úBNòì éúénc: ויהי ¦¦²¦©«£¬¨¤−¤«¡¤¬¨¤«ִֵ

אעּבד  להֹון למעּבד חׁשבית די ְְְְְֲִִֵֶֶַָָּכמא

ôà:øîàlלכֹון: äLî-ìà ýåýé øaãéå ְ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå עם יי ּומּליל ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿְִִַָ

למימר: ázøîàåמׁשה ìàøNé éða-úà åö ְֵֶָֹ©º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´
ïòðk õøàä-ìà íéàa ízà-ék íäìà£¥¤½¦«©¤¬¨¦−¤¨¨´¤§¨®©

äìçða íëì ìtz øLà õøàä úàæõøà ´Ÿ¨À̈¤£¤̧¦³Ÿ¨¤Æ§©«£½̈¤¬¤
:äéúìáâì ïòðkzøîàå ìàøNé éða-úà åö §©−©¦§ª«Ÿ¤«¨©º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´

úàæ ïòðk õøàä-ìà íéàa ízà-ék íäìà£¥¤½¦«©¤¬¨¦−¤¨¨´¤§¨®©´Ÿ
ïòðk õøà äìçða íëì ìtz øLà õøàä̈À̈¤£¤̧¦³Ÿ¨¤Æ§©«£½̈¤¬¤§©−©

:äéúìáâì ותימר יׂשראל ּבני ית ּפּקד ¦§ª«Ÿ¤«¨ְְְִֵֵֵֵַַָָ

ּדא  דכנען לארעא עלין אּתּון ארי ְְְְֲִִֵַַַָָָָלהֹון

ארעא  ּבאחסנא לכֹון תתּפלג ּדי ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָארעא

לתחּומהא: âáâð-úàtדכנען íëì äéäå ְְִִַַָָ§¨¨̧¨¤¯§©¤²¤
ìeáb íëì äéäå íBãà éãé-ìò ïö-øaãnî¦¦§©¦−©§¥´¡®§¨¨³¨¤Æ§´

:äîã÷ çìnä-íé äö÷î áâðíëì äéäå ¤½¤¦§¥¬¨«©¤−©¥«§¨§¨¨̧¨¤¯
äéäå íBãà éãé-ìò ïö-øaãnî áâð-úàt§©¤²¤¦¦§©¦−©§¥´¡®§¨¨³
:äîã÷ çìnä-íé äö÷î áâð ìeáb íëì̈¤Æ§´¤½¤¦§¥¬¨«©¤−©¥«§¨
על  דצן מּמדּברא ּדרֹומא רּוח לכֹון ְְְְְִִִֵַַַָָויהי
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ּדרֹומא  ּתחּום לכֹון ויהי אדֹום ְְְְֱִֵֵָּתחּומי

קּדּומא: דמלחא יּמא ãíëìמּסיפי áñðå ְְְִִִֵַָָָָ§¨©´¨¤Á
äðö øáòå íéaø÷ò äìòîì áâpî ìeábä©§¸¦¤¹¤§©«£¥³©§©¦Æ§¨´©¦½¨

È¯˜ ‰È‰Â ·È˙ÎLã÷ì áâpî åéúàöBz eéäå§¨Æ«§Ÿ½̈¦¤−¤§¨¥´
:äðîöò øáòå øcà-øöç àöéå òðøaáñðå ©§¥®©§¨¨¬£©©−̈§¨©¬©§«Ÿ¨§¨©´

øáòå íéaø÷ò äìòîì áâpî ìeábä íëì̈¤Á©§¸¦¤¹¤§©«£¥³©§©¦Æ§¨´©
àöéå òðøa Lã÷ì áâpî åéúàöBz eéäå äðö¦½¨§¨Æ«§Ÿ½̈¦¤−¤§¨¥´©§¥®©§¨¨¬

äðîöò øáòå øcà-øöç: לכֹון ויסחר £©©−̈§¨©¬©§«Ÿ¨ְְְַַ

דעקרּבים  למסקנא מּדרֹומא ְְְְְְִִַַַָָָָּתחּומא

לרקם  מּדרֹומא מּפקנֹוהי ויהֹון לצן ְְְְִִִִִִִַַַָָויעבר

לעצמן: ויעבר אּדר לחצר ויּפֹוק ְְְֲִִִֵַַַַַָָֹּגיאה

äeéäå íéøöî äìçð ïBîöòî ìeábä áñðå§¨©¯©§²¥«©§−©´§¨¦§¨®¦§¨¬
:äniä åéúàöBúïBîöòî ìeábä áñðå «§Ÿ−̈©¨«¨§¨©¯©§²¥«©§−

äniä åéúàöBú eéäå íéøöî äìçð: ויסחר ©´§¨¦§¨®¦§¨¬«§Ÿ−̈©¨«¨ְְַַ

ויהֹון  דמצרים לנחלא מעצמֹון ְְְְְֲִִִֵַַָָָּתחּומא

ליּמא: åíiäמּפקנֹוהי íëì äéäå íé ìeáâe ְְִַַָָ§´½̈§¨¨¬¨¤²©¨¬
:íé ìeáb íëì äéäi-äæ ìeáâe ìBãbäìeáâe ©¨−§®¤¦«§¤¬¨¤−§¬¨«§´

äéäi-äæ ìeáâe ìBãbä íiä íëì äéäå íé̈½§¨¨¬¨¤²©¨¬©¨−§®¤¦«§¤¬
:íé ìeáb íëì לכֹון ויהי מערבא ּותחּום ¨¤−§¬¨«ְְְִֵַַָ

ּתחּום  לכֹון יהי ּדין ּותחּומּה רּבא ְְְְֵֵֵַַָָיּמא

æ-ïîמערבא: ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæå ְַַָ§¤¦«§¤¬¨¤−§´¨®¦
:øää øä íëì eàúz ìãbä íiääéäi-äæå ©¨Æ©¨½Ÿ§¨¬¨¤−¬Ÿ¨¨«§¤¦«§¤¬

íëì eàúz ìãbä íiä-ïî ïBôö ìeáb íëì̈¤−§´¨®¦©¨Æ©¨½Ÿ§¨¬¨¤−
:øää øä מן צּפּונא ּתחּום לכֹון יהי ודין ¬Ÿ¨¨«ְְְְִִֵֵָ

טּורא: להר לכֹון ּתכּונּון רּבא çøäîיּמא ְְְְַַַָָָֹ¥´Ÿ
ìábä úàöBz eéäå úîç àáì eàúz øää̈½̈§¨−§´Ÿ£¨®§¨²«§¬Ÿ©§ª−

:äããöeéäå úîç àáì eàúz øää øäî §¨«¨¥´Ÿ¨½̈§¨−§´Ÿ£¨®§¨²
:äããö ìábä úàöBz ּתכּונּון טּורא מהר «§¬Ÿ©§ª−§¨«¨ְְֵַָֹ

דתחּומא  מּפקנֹוהי ויהֹון חמת ְְְֲִִִִֵַָָָלמטי

èåéúàöBúלצדד: eéäå äðøôæ ìábä àöéå ְִָ§¨¨³©§ªÆ¦§½Ÿ¨§¨¬«§Ÿ−̈
:ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæ ïðéò øöçàöéå £©´¥®̈¤¦«§¤¬¨¤−§¬¨«§¨¨³

-äæ ïðéò øöç åéúàöBú eéäå äðøôæ ìábä©§ªÆ¦§½Ÿ¨§¨¬«§Ÿ−̈£©´¥®̈¤

ïBôö ìeáb íëì äéäi: ּתחּומא ויּפֹוק ¦«§¤¬¨¤−§¬¨«ְְִָ

וי  יהי לזפרֹון ּדין עינן לחצר מּפקנֹוהי הֹון ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ

צּפּונא: ּתחּום éíëìלכֹון íúéeàúäå ְְִָ§¦§©¦¤¬¨¤−
:äîôL ïðéò øöçî äîã÷ ìeáâì¦§´¥®§¨¥«£©¬¥−̈§¨«¨
ïðéò øöçî äîã÷ ìeáâì íëì íúéeàúäå§¦§©¦¤¬¨¤−¦§´¥®§¨¥«£©¬¥−̈

:äîôL קּדּומא לתחּום לכֹון ּותכּונּון §¨«¨ְְְְִִַָ

לׁשפם: עינן àéíôMîמחצר ìábä ãøéå ְֲִֵֵַָָ§¨©̧©§ª¯¦§¨²
äçîe ìábä ãøéå ïéòì íãwî äìáøä̈«¦§−̈¦¤´¤¨¨®¦§¨©´©§ªÀ¨¨²

:äîã÷ úøpk-íé óúk-ìòìábä ãøéå ©¤¬¤¨«¦¤−¤¥«§¨§¨©̧©§ª¯
ìábä ãøéå ïéòì íãwî äìáøä íôMî¦§¨²¨«¦§−̈¦¤´¤¨¨®¦§¨©´©§ªÀ

:äîã÷ úøpk-íé óúk-ìò äçîe ויחֹות ¨¨²©¤¬¤¨«¦¤−¤¥«§¨ְֵ

לעין  מּמדנח לרבלה מּׁשפם ְְְְְִִִִַַָָָָָּתחּומא

גנסר  ים ּכיף על וימטי ּתחּומא ְְְְִִֵֵֵֵַַַָויחֹות

áéeéäåקּדּומא: äðcøiä ìeábä ãøéå ִָ§¨©³©§Æ©©§¥½¨§¨¬
íëì äéäz úàæ çìnä íé åéúàöBú«§Ÿ−̈¨´©¤®©ŸÁ¦«§¤̧¨¤¬

:áéáñ äéúìáâì õøàäìeábä ãøéå ¨¨²¤¦§ª«Ÿ¤−¨¨¦«§¨©³©§Æ
äéäz úàæ çìnä íé åéúàöBú eéäå äðcøiä©©§¥½¨§¨¬«§Ÿ−̈¨´©¤®©ŸÁ¦«§¤̧

áéáñ äéúìáâì õøàä íëì: ּתחּומא ויחֹות ¨¤¬¨¨²¤¦§ª«Ÿ¤−¨¨¦«ְְֵָ

ּדא  דמלחא ליּמא מּפקנֹוהי ויהֹון ְְְְְְְִִִַַַָָָָָלירּדנא

סחֹור: סחֹור לתחּומהא ארעא לכֹון ְְְְְְִֵַָָָתהי

âéúàæ øîàì ìàøNé éða-úà äLî åöéå©§©´¤½¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ´Ÿ
øLà ìøBâa dúà eìçðúz øLà õøàä̈À̈¤£¤̧¦§©«£³Ÿ¨Æ§½̈£¤Æ
éöçå úBhnä úòLúì úúì ýåýé äeö¦¨´§Ÿ̈½¨¥²§¦§©¬©©−©«£¦¬

nä:ähøîàì ìàøNé éða-úà äLî åöéå ©©¤«©§©´¤½¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ
øLà ìøBâa dúà eìçðúz øLà õøàä úàǽŸ¨À̈¤£¤̧¦§©«£³Ÿ¨Æ§½̈£¤Æ
éöçå úBhnä úòLúì úúì ýåýé äeö¦¨´§Ÿ̈½¨¥²§¦§©¬©©−©«£¦¬

:ähnä יׂשראל ּבני ית מׁשה ּופּקיד ©©¤«ְְִִֵֵֶַָָֹ

יתּה תתחסנּון ּדי ארעא ּדא ְְְְִִֵַַַָָָָלמימר

ׁשבטין  לתׁשעת למּתן יי ּפּקיד ּדי ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָּבעדבא

ׁשבטא: ãééðáּופלּגּות ähî eç÷ì ék ְְִַָ¦´¨«§º©¥̧§¥³
éãbä-éðá ähîe íúáà úéáì éðáeàøä̈«¥¦Æ§¥´£Ÿ½̈©¥¬§¥«©¨¦−
eç÷ì äMðî ähî éöçå íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®©«£¦Æ©¥´§©¤½¨«§−
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:íúìçðúéáì éðáeàøä éðá ähî eç÷ì ék ©«£¨¨«¦´¨«§º©¥̧§¥³¨«¥¦Æ§¥´
éöçå íúáà úéáì éãbä-éðá ähîe íúáà£Ÿ½̈©¥¬§¥«©¨¦−§¥´£Ÿ¨®©«£¦Æ

:íúìçð eç÷ì äMðî ähîקּבילּו ארי ©¥´§©¤½¨«§−©«£¨¨«ֲִֵַ

אבהתהֹון  לבית ראּובן דבני ְְְְְֲִִֵֵֵַָָׁשבטא

ּופלּגּות  אבהתהֹון לבית גד דבני ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָוׁשבטא

אחסנּתהֹון: קּבילּו דמנּׁשה åèéðLׁשבטא ְְְְֲִִִֶַַַַָ§¥¬
øáòî íúìçð eç÷ì ähnä éöçå úBhnä©©−©«£¦´©©¤®¨«§´©«£¨À̈¥¥²¤

:äçøæî äîã÷ Bçøé ïcøéìúBhnä éðL §©§¥¬§¥−¥¬§¨¦§¨«¨§¥¬©©−
ïcøéì øáòî íúìçð eç÷ì ähnä éöçå©«£¦´©©¤®¨«§´©«£¨À̈¥¥²¤§©§¥¬

:äçøæî äîã÷ Bçøé ּופלּגּות ׁשבטין ּתרין §¥−¥¬§¨¦§¨«¨ְְְִִֵַ

לירּדנא  מעברא אחסנּתהֹון קּבילּו ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָׁשבטא

מּדינחא: קּדּומא פ דירחֹו ְִִִֵַָָ

éòéáøæè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåøaãéå ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬
øîàl äLî-ìà ýåýé: מׁשה עם יי ּומּליל §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿְִִֶַָֹ

æé-øLàלמימר: íéLðàä úBîL älà ְֵָ¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤
ïäkä øæòìà õøàä-úà íëì eìçðé¦§£¬¨¤−¤¨¨®¤¤§¨¨Æ©Ÿ¥½

ïeð-ïa òLBäéå:-øLà íéLðàä úBîL älà ¦«ª−Æ¦«¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤
òLBäéå ïäkä øæòìà õøàä-úà íëì eìçðé¦§£¬¨¤−¤¨¨®¤¤§¨¨Æ©Ÿ¥½¦«ª−Æ

ïeð-ïa: לכֹון יחסנּון ּדי ּגברּיא ׁשמהת אּלין ¦«ְְְְְִִֵַַַָָֻ

נּון: ּבר ויהֹוׁשע ּכהנא אלעזר ארעא ְְֲִֶַַַַָָָָָֻית

çéeç÷z ähnî ãçà àéNð ãçà àéNðå§¨¦¬¤¨²¨¦¬¤−̈¦©¤®¦§−
:õøàä-úà ìçðìãçà àéNð ãçà àéNðå ¦§¬Ÿ¤¨¨«¤§¨¦¬¤¨²¨¦¬¤−̈

õøàä-úà ìçðì eç÷z ähnî: חד ורּבא ¦©¤®¦§−¦§¬Ÿ¤¨¨«¤ְַַָ

ית  לאחסנא ּתּסבּון מּׁשבטא חד ְְְֲִִִַַַָָָָָרּבא

èéähîìארעא: íéLðàä úBîL älàå ְַָ§¥−¤§´¨«£¨¦®§©¥´
:äpôé-ïa áìk äãeäéíéLðàä úBîL älàå §½̈¨¥−¤§ª¤«§¥−¤§´¨«£¨¦®

:äpôé-ïa áìk äãeäé ähîì ׁשמהת ואּלין §©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«ְְִֵַָ

יפּנה: ּבר ּכלב דיהּודה לׁשבטא ְְְְִִֵֶַַָָָָֻֻּגברּיא

ë:ãeäénò-ïa ìàeîL ïBòîL éða ähîìe§©¥¸§¥´¦§½§¥−¤©¦«
:ãeäénò-ïa ìàeîL ïBòîL éða ähîìe§©¥¸§¥´¦§½§¥−¤©¦«
ּבר  ׁשמּואל ׁשמעֹון ּדבני ְְְְְִִִֵֵַָּולׁשבטא

àë-ïaעמיהּוד: ããéìà ïîéðá ähîì ִַ§©¥´¦§¨¦½¡¦¨−¤

:ïBìñk:ïBìñk-ïa ããéìà ïîéðá ähîì ¦§«§©¥´¦§¨¦½¡¦−̈¤¦§«
ּכסלֹון: ּבר אלידד דבנימן ְְְְְֱִִִִִַָָָלׁשבטא

áë:éìâé-ïa éwa àéNð ïã-éðá ähîìeìeähî §©¥¬§¥−̈¨¦®ª¦−¤¨§¦«§©¥¬
éìâé-ïa éwa àéNð ïã-éðá: דן דבני ּולׁשבטא §¥−̈¨¦®ª¦−¤¨§¦«ְְְִִֵָָ

יגלי: ּבר ּבּקי âëähîìרּבא óñBé éðáì ְִִַַָָֻ¦§¥´¥½§©¥¬
:ãôà-ïa ìàépç àéNð äMðî-éðáóñBé éðáì §¥«§©¤−¨¦®©¦¥−¤¥«Ÿ¦§¥´¥½

:ãôà-ïa ìàépç àéNð äMðî-éðá ähîì§©¥¬§¥«§©¤−¨¦®©¦¥−¤¥«Ÿ
רּבא  מנּׁשה דבני לׁשבטא יֹוסף ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָלבני

אפד: ּבר ãëíéøôà-éðáחּניאל ähîìe ִֵֵַַֹ§©¥¬§¥«¤§©−¦
:ïèôL-ïa ìàeî÷ àéNðíéøôà-éðá ähîìe ¨¦®§¥−¤¦§¨«§©¥¬§¥«¤§©−¦
:ïèôL-ïa ìàeî÷ àéNð דבני ּולׁשבטא ¨¦®§¥−¤¦§¨«ְְְִִֵָ

ׁשפטן: ּבר קמּואל רּבא äëähîìeאפרים ְְְִִֵֶַַַָָ§©¥¬
ðøt-ïa ïôöéìà àéNð ïìeáæ-éðá:Cähîìe §¥«§ª−¨¦®¡¦«¨−̈¤©§¨«§©¥¬
ðøt-ïa ïôöéìà àéNð ïìeáæ-éðá:C ּולׁשבטא §¥«§ª−¨¦®¡¦«¨−̈¤©§¨«ְְִָ

:ּפרנ ּבר אליצפן רּבא זבּולן ְְְֱִִֵַַַָָָָֻדבני

åë-ïa ìàéèìt àéNð øëùOé-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¦¨−̈¨¦®©§¦¥−¤
:ïfò-ïa ìàéèìt àéNð øëùOé-éðá ähîìe ©¨«§©¥¬§¥«¦¨−̈¨¦®©§¦¥−¤
:ïfò ּפלטיאל רּבא יּׂששכר דבני ּולׁשבטא ©¨«ְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

עּזן: æëãeäéçàּבר àéNð øLà-éðá ähîìe ַַָ§©¥¬§¥«¨¥−¨¦®£¦−
:éîìL-ïaãeäéçà àéNð øLà-éðá ähîìe ¤§Ÿ¦«§©¥¬§¥«¨¥−¨¦®£¦−
:éîìL-ïa רּבא אׁשר דבני ּולׁשבטא ¤§Ÿ¦«ְְְִִֵֵַָָָ

ׁשלמי: ּבר çëéìzôð-éðáאחיהּוד ähîìe ְֲִִַֹ§©¥¬§¥«©§¨¦−
:ãeäénò-ïa ìàäãt àéNðähîìe-éðá ¨¦®§©§¥−¤©¦«§©¥¬§¥«

:ãeäénò-ïa ìàäãt àéNð éìzôð ּולׁשבטא ©§¨¦−¨¦®§©§¥−¤©¦«ְְִָ

עּמיהּוד: ּבר ּפדהאל רּבא נפּתלי ְְְְִִִֵֵַַַַַָָדבני

èë-éða-úà ìçðì ýåýé äeö øLà älà¥¾¤£¤−¦¨´§Ÿ̈®§©¥¬¤§¥«
:ïòðk õøàa ìàøNéýåýé äeö øLà älà ¦§¨¥−§¤¬¤§¨«©¥¾¤£¤−¦¨´§Ÿ̈®

:ïòðk õøàa ìàøNé-éða-úà ìçðì ּדי א ּלין §©¥¬¤§¥«¦§¨¥−§¤¬¤§¨«©ִִֵ

ּבארעא  יׂשראל ּבני ית לאחסנא יי ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָּפּקיד

פ דכנען: ְִַָ

éùéîçàúáøòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ
:øîàì Bçøé ïcøé-ìò áàBîýåýé øaãéå ¨®©©§¥¬§¥−¥«Ÿ©§©¥¯§Ÿ̈²
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Bçøé ïcøé-ìò áàBî úáøòa äLî-ìà¤¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬§¥−
øîàì: ּבמיׁשרּיא מׁשה עם יי ּומּליל ¥«Ÿְְְִִֵֶַַָָֹ

למימר: דירחֹו ירּדנא על áåöדמֹואב ְְְְִֵֵַַָָָ©»
úìçpî íiåìì eðúðå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥¼§¨«§´©«§¦¦À¦©«£©²

ì íéøò íúfçàíéøòì Løâîe úáL £ª¨−̈¨¦´¨¨®¤¦§À̈¤«¨¦Æ
:íiåìì eðzz íäéúáéáñéða-úà åö §¦´Ÿ¥¤½¦§−©«§¦¦«©»¤§¥´

íéøò íúfçà úìçpî íiåìì eðúðå ìàøNé¦§¨¥¼§¨«§´©«§¦¦À¦©«£©²£ª¨−̈¨¦´
ìeðzz íäéúáéáñ íéøòì Løâîe úáL ¨¨®¤¦§À̈¤«¨¦Æ§¦´Ÿ¥¤½¦§−

:íiåìì ללואי ויּתנּון יׂשראל ּבני ית ּפּקד ©«§¦¦«ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָ

ורוח  למּתב קרוין אחּודתהֹון ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָמאחסנת

ללואי: ּתּתנּון סחרניהֹון âeéäåלקרוּיא ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ§¨¯
øòäì íäì íéeéäé íäéLøâîe úáL ¤«¨¦²¨¤−¨¨®¤¦§§¥¤À¦«§³

:íúiç ìëìe íLëøìå ízîäáìeéäå ¦§¤§¨Æ§¦§ª½̈§−Ÿ©¨¨«§¨¯
ì íäì íéøòäeéäé íäéLøâîe úáL ¤«¨¦²¨¤−¨¨®¤¦§§¥¤À¦«§³

:íúiç ìëìe íLëøìå ízîäáì ויהֹון ¦§¤§¨Æ§¦§ª½̈§−Ÿ©¨¨«ִ

יהֹון  ורוחיהֹון למּתב להֹון ְְְְְְִִֵַַָָקרוּיא

חיותהֹון: ּולכל ּולקניניהֹון ְְְְְְְִִִֵַַָָלבעירהֹון

ãøéwî íiåìì eðzz øLà íéøòä éLøâîe¦§§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¦§−©«§¦¦®¦¦³
:áéáñ änà óìà äöeçå øéòäéLøâîe ¨¦Æ¨½¨¤¬¤©−̈¨¦«¦§§¥Æ

äöeçå øéòä øéwî íiåìì eðzz øLà íéøòä¤«¨¦½£¤¬¦§−©«§¦¦®¦¦³¨¦Æ¨½¨
áéáñ änà óìà: תּתנּון ּדי קרוּיא ּורוחי ¤¬¤©−̈¨¦«ְְְִִִֵַָָ

אּמין  אלף ּולברא קרּתא מּכתל ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֹללואי

סחֹור: äøéòìסחֹור õeçî íúcîe-úà ְְ©Ÿ¤º¦´¨¦À¤
-úàt-úàå änàa íétìà äîã÷-úàt§©¥´§¨©§©¶¦¨«©ÂÁ̈§¤§©

| íé-úàt-úàå änàa íétìà áâðíétìà ¤Á¤Á©§©̧¦¨«©¹̈§¤§©¨´©§©´¦
änàa íétìà ïBôö úàt úàå änàä«©À̈§¥̧§©¬¨²©§©¬¦¨«©−̈
:íéøòä éLøâî íäì äéäé äæ Cåza øéòäå§¨¦´©¨®¤¤µ¦«§¤´¨¤½¦§§¥−¤«¨¦«

øéòì õeçî íúcîeäîã÷-úàt-úà ©Ÿ¤º¦´¨¦À¤§©¥´§¨
änàa íétìà áâð-úàt-úàå änàa íétìà©§©¶¦¨«©ÂÁ̈§¤§©¤Á¤Á©§©̧¦¨«©¹̈

| íé-úàt-úàåúàt úàå änàa íétìà §¤§©¨´©§©´¦¨«©À̈§¥̧§©¬
äéäé äæ Cåza øéòäå änàa íétìà ïBôö̈²©§©¬¦¨«©−̈§¨¦´©¨®¤¤µ¦«§¤´

íéøòä éLøâî íäì: מּברא ותמׁשחּון ¨¤½¦§§¥−¤«¨¦«ְְְִִָָ

אּמין  אלפין ּתרין קּדּומא רּוח ית ְְְְִִִֵַַַַָָָלקרּתא

רּוח  וית אּמין אלפין ּתרין ּדרֹומא רּוח ְְְְְִִֵַַַַָָָוית

צּפּונא  רּוח וית אּמין אלפין ּתרין ְְְְִִִֵַַַַַָָָמערבא

יהי  ּדין במציעא וקרּתא אּמין אלפין ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָּתרין

קרוּיא: רוחי åøLàלהֹון íéøòä úàå ְְְִֵַָָ§¥´¤«¨¦À£¤³
øLà èì÷nä éøò-LL úà íiåìì eðzz¦§Æ©«§¦¦½¥µ¥«¨¥´©¦§½̈£¤´

äéìòå çöøä änL ñðì eðzzeðzz í ¦§½¨ª¬−̈¨¨«Ÿ¥®©©«£¥¤´¦§½
:øéò íézLe íéòaøàøLà íéøòä úàå ©§¨¦¬§©−¦¦«§¥´¤«¨¦À£¤³

øLà èì÷nä éøò-LL úà íiåìì eðzz¦§Æ©«§¦¦½¥µ¥«¨¥´©¦§½̈£¤´
eðzz íäéìòå çöøä änL ñðì eðzz¦§½¨ª¬−̈¨¨«Ÿ¥®©©«£¥¤´¦§½

:øéò íézLe íéòaøà תּתנּון ּדי קרוּיא וית ©§¨¦¬§©−¦¦«ְְְִִִַָָ

תּתנּון  ּדי ׁשזבּותא קרוי ׁשית ית ְְְִִִִֵֵֵֵָָָָללואי

ּתּתנּון  ועליהֹון קטֹולא ּתּמן ְְֲֲִֵֵַַַָָָלמערק

קרוין: ותרּתין æøLàארּבעין íéøòä-ìk ְְְְְִִִֵַַ¨¤«¨¦À£¤³
ïäúà øéò äðîLe íéòaøà íiåìì eðzz¦§Æ©«§¦¦½©§¨¦¬§Ÿ¤−¦®¤§¤−

:ïäéLøâî-úàåeðzz øLà íéøòä-ìk §¤¦§§¥¤«¨¤«¨¦À£¤³¦§Æ
-úàå ïäúà øéò äðîLe íéòaøà íiåìì©«§¦¦½©§¨¦¬§Ÿ¤−¦®¤§¤−§¤

ïäéLøâî: ללואי תּתנּון ּדי קרוּיא ּכל ¦§§¥¤«ְְְִִִֵֵַָָָ

רוחיהן: וית יתהן קרוין ותמני ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָארּבעין

çìàøNé-éða úfçàî eðzz øLà íéøòäå§¤«¨¦À£¤³¦§Æ¥«£ª©´§¥«¦§¨¥½
eèéòîz èòîä úàîe eaøz áøä úàî¥¥³¨©Æ©§½¥¥¬©§©−©§¦®
åéøòî ïzé eìçðé øLà Búìçð éôk Léà¦À§¦³©«£¨Æ£¤´¦§½̈¦¥¬¥«¨−̈

:íiåìì-éða úfçàî eðzz øLà íéøòäå ©«§¦¦«§¤«¨¦À£¤³¦§Æ¥«£ª©´§¥«
èòîä úàîe eaøz áøä úàî ìàøNé¦§¨¥½¥¥³¨©Æ©§½¥¥¬©§©−
ïzé eìçðé øLà Búìçð éôk Léà eèéòîz©§¦®¦À§¦³©«£¨Æ£¤´¦§½̈¦¥¬

íiåìì åéøòî: מאחּודת תּתנּון ּדי וקרוּיא ¥«¨−̈©«§¦¦«ְְְֲִִִֵַַָ

זעירי  ּומן ּתסּגּון סּגיאי מן יׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָּבני

יּתן  יחסנּון ּדי אחסנּתּה ּכפּום ּגבר ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַּתזעירּון

ללואי: ôמּקרוֹוהי ְְִִִֵֵָ

éùéùè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåøaãéå ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬
:øîàl äLî-ìà ýåýé ע יי מׁשה ּומּליל ם §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿְִִֶַָֹ

ézøîàåלמימר: ìàøNé éða-ìà øac ְֵָ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
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äöøà ïcøiä-úà íéøáò ízà ék íäìà£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬¤©©§¥−©¬§¨
:ïòðkíäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac §¨«©©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®

:ïòðk äöøà ïcøiä-úà íéøáò ízà ék¦¬©¤²«Ÿ§¦¬¤©©§¥−©¬§¨§¨«©
ארי  להֹון ותימר יׂשראל ּבני עם ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָמּלל

דכנען: לארעא ירּדנא ית עברין ְְְְְְִִַַַַָָָָָאּתּון

àéäðééäz èì÷î éøò íéøò íëì íúéø÷äå§¦§¦¤³¨¤Æ¨¦½¨¥¬¦§−̈¦«§¤´¨
:äââLa Lôð-äkî çöø änL ñðå íëì̈¤®§¨¬¨̧¨ÆŸ¥½©©¥¤−¤¦§¨¨«
äðééäz èì÷î éøò íéøò íëì íúéø÷äå§¦§¦¤³¨¤Æ¨¦½¨¥¬¦§−̈¦«§¤´¨
:äââLa Lôð-äkî çöø änL ñðå íëì̈¤®§¨¬¨̧¨ÆŸ¥½©©¥¤−¤¦§¨¨«
יהוין  ׁשזבּותא קרוי קרוין לכֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּותזּמנּון

נפׁשא  ּדיקטֹול קטֹולא לתּמן ויערֹוק ְְְְְְֲִֵַַָָָָלכֹון

áéíëìּבׁשלּו: eéäåìàbî èì÷îì íéøòä ְָ§¨¸¨¤¯¤«¨¦²§¦§−̈¦Ÿ¥®
äãòä éðôì Bãîò-ãò çöøä úeîé àìå§³Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©©¨§²¦§¥¬¨«¥−̈

:ètLnììàbî èì÷îì íéøòä íëì eéäå ©¦§¨«§¨¸¨¤¯¤«¨¦²§¦§−̈¦Ÿ¥®
äãòä éðôì Bãîò-ãò çöøä úeîé àìå§³Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©©¨§²¦§¥¬¨«¥−̈

:ètLnì מּגאל לׁשזבא קרוּיא לכֹון ויהֹון ©¦§¨«ְְְִִִֵֵַָָָָ

קדם  ּדיקּום עד קטֹולא ימּות ולא ְְְְֳֵַָָָָָּדמא

לדינא: âéeðzzּכנׁשּתא øLà íéøòäå ְְְִִָָ§¤«¨¦−£¤´¦¥®
:íëì äðééäz èì÷î éøò-LLíéøòäå ¥«¨¥¬¦§−̈¦«§¤¬¨¨¤«§¤«¨¦−

íëì äðééäz èì÷î éøò-LL eðzz øLà: £¤´¦¥®¥«¨¥¬¦§−̈¦«§¤¬¨¨¤«
יהוין  ׁשזבּותא קרוי ׁשית תּתנּון ּדי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָוקרוּיא

ãéìLלכֹון: | úàøáòî eðzz íéøòä L ְ¥´§´¤«¨¦À¦§Æ¥¥´¤
ìL úàå ïcøiìõøàa eðzz íéøòä L ©©§¥½§¥Æ§´¤«¨¦½¦§−§¤´¤

:äðééäz èì÷î éøò ïòðkìL | úàL §¨®©¨¥¬¦§−̈¦«§¤«¨¥´§´
ìL úàå ïcøiì øáòî eðzz íéøòäíéøòä L ¤«¨¦À¦§Æ¥¥´¤©©§¥½§¥Æ§´¤«¨¦½

:äðééäz èì÷î éøò ïòðk õøàa eðzz ית ¦§−§¤´¤§¨®©¨¥¬¦§−̈¦«§¤«¨ָ

וית  לירּדנא מעברא ּתּתנּון קרוּיא ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָּתלת

קרוי  דכנען ּבארעא ּתּתנּון קרוּיא ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָּתלת

יהוין: åèøbìåׁשזבּותא ìàøNé éðáì ְֵֶֶָָָ¦§¥´¦§¨¥À§©¥³
íéøòä-LL äðééäz íëBúa áLBzìå§©¨Æ§½̈¦«§¤²¨¥«¤«¨¦¬
Lôð-äkî-ìk änL ñeðì èì÷îì älàä̈¥−¤§¦§¨®¨´½̈¨¨©¥¤−¤

:äââLaíëBúa áLBzìå øbìå ìàøNé éðáì ¦§¨¨«¦§¥´¦§¨¥À§©¥³§©¨Æ§½̈

ñeðì èì÷îì älàä íéøòä-LL äðééäz¦«§¤²¨¥«¤«¨¦¬¨¥−¤§¦§¨®¨´
:äââLa Lôð-äkî-ìk änL יׂשראל לבני ½̈¨¨©¥¤−¤¦§¨¨«ְְִִֵֵָ

ׁשית  יהוין ביניכֹון ּולתֹותבא ְְְִִֵֵֶֶַָָָּולגּיֹורא

ּכל  לתּמן למערֹוק לׁשזבא האּלין ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָקרוּיא

ּבׁשלּו: נפׁשא |æèּדיקטֹול ìæøá éìëa-íàå ְְְְִַָָ§¦¦§¦̧©§¤¯
:çöøä úîeé úBî àeä çöø úîiå eäkä¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬©−¨«Ÿ¥«©
úBî àeä çöø úîiå eäkä | ìæøá éìëa-íàå§¦¦§¦̧©§¤¯¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬

:çöøä úîeé מחהי דפרזלא ּבמן ואם ©−¨«Ÿ¥«©ְְְְְְִִַַָָ

יתקטל  אתקטלא הּוא קטֹולא ְְְְְְִִֵַָָָָָוקטלּה

æéãéקטֹולא: ïáàa íàåda úeîé-øLà ָָ§¦¿§¤´¤¨Á£¤¨¸¨¬
:çöøä úîeé úBî àeä çöø úîiå eäkä¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬©−¨«Ÿ¥«©

ãé ïáàa íàåda úeîé-øLàkäúîiå eä §¦¿§¤´¤¨Á£¤¨¸¨¬¦¨²©¨−Ÿ
:çöøä úîeé úBî àeä çöø ּבאבנא ואם Ÿ¥´©®¬©−¨«Ÿ¥«©ְְְִַָ

ּבּה ימּות ּדי כמּסת ּדהיא בידא ְְְְְְִִִִִַַָָָּדמתנסבא

אתקטלא  הּוא קטֹולא וקטלּה ְְְְְִִֵָָָָָָמחהי

קטֹולא: çé-øLàיתקטל ãé-õò éìëa Bà ְְִַָָ¿¦§¦´¥¨Á£¤
úîeé úBî àeä çöø úîiå eäkä Ba úeîé̈¸¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬©−

:çöøäeäkä Ba úeîé-øLà ãé-õò éìëa Bà ¨«Ÿ¥«©¿¦§¦´¥¨Á£¤¨¸¬¦¨²
:çöøä úîeé úBî àeä çöø úîiå ּבמן אֹו ©¨−ŸŸ¥´©®¬©−¨«Ÿ¥«©ְַ

ימּות  ּדי כמּסת ּדהיא ּבידא ּדמתנסב ְְְְְְְִִִִִֵַָָּדאע

אתקטלא  הּוא קטֹולא וקטלּה מחהי ְְְְְִִֵֵָָָָָָּבּה

קטֹולא: èéúéîéיתקטל àeä ícä ìàb ְְִַָָŸ¥´©½̈¬¨¦−
:epúîé àeä Bá-Bòâôa çöøä-úàìàb ¤¨«Ÿ¥®©§¦§−¬§¦¤«Ÿ¥´

àeä Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé àeä ícä©½̈¬¨¦−¤¨«Ÿ¥®©§¦§−¬
:epúîé קטֹולא ית יקטֹול הּוא ּדמא ּגאל §¦¤«ְְִֵָָָָָ

יקטלּנּה: הּוא ּדינא מן לּה אתחּיב ְְְִִִִִֵֵַַַָּכד

ëéìLä-Bà epôcäé äàðNa-íàååéìò C §¦§¦§−̈¤§¢¤®«¦§¦¬¨¨²
:úîiå äiãöa-Bà epôcäé äàðNa-íàå ¦§¦−̈©¨«Ÿ§¦§¦§−̈¤§¢¤®«

éìLä:úîiå äiãöa åéìò C ּבסנאה ואם ¦§¦¬¨¨²¦§¦−̈©¨«Ÿְְְִַָ

וקטלּה: בכמנא עלֹוהי רמא אֹו ְְְְְְֲִִֵַָָָָּדחהי

àë-úBî úîiå Bãéá eäkä äáéàá Bà́§¥º̈¦¨³§¨Æ©¨½Ÿ«
úéîé ícä ìàb àeä çöø äknä úîeé©¬©©¤−Ÿ¥´©®Ÿ¥´©À̈¨¦²
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:Bá-Bòâôa çöøä-úàeäkä äáéàá Bà ¤¨«Ÿ¥−©§¦§«´§¥º̈¦¨³
àeä çöø äknä úîeé-úBî úîiå Bãéá§¨Æ©¨½Ÿ«©¬©©¤−Ÿ¥´©®

:Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé ícä ìàbאֹו Ÿ¥´©À̈¨¦²¤¨«Ÿ¥−©§¦§«
אתקטלא  וקטלּה בידּה מחהי ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָבדבבּו

ּדמא  ּגאל הּוא קטֹולא מחיא ְְְֲִֵַַָָָָָיתקטל

ּדינא: מן לּה אתחּיב ּכד קטֹולא ית ְְִִִִֵַַַָָָָיקטֹול

áë-Bà Bôãä äáéà-àìa òúôa-íàå§¦§¤¬©§«Ÿ¥¨−£¨®«
éìLä:äiãö àìa éìk-ìk åéìò C-íàå ¦§¦¬¨¨²¨§¦−§¬Ÿ§¦¨«§¦

éìLä-Bà Bôãä äáéà-àìa òúôa-ìk åéìò C §¤¬©§«Ÿ¥−̈£¨®«¦§¦¬¨¨²¨
:äiãö àìa éìkדבבּו ּבלא ּבתכף ואם §¦−§¬Ÿ§¦¨«ְְְְִִֵָָ

לּה: כמן ּבלא מן ּכל עלֹוהי רמא אֹו ְְְְֲִִֵַָָָָָּדחהי

âëúBàø àìa da úeîé-øLà ïáà-ìëá Bà́§¨¤¹¤£¤¨¬¨Æ§´Ÿ§½
àìå Bì áéBà-àì àeäå úîiå åéìò ìtiå©©¥¬¨−̈©¨®Ÿ§Æ«Ÿ¥´½§¬Ÿ

:Búòø Lwáîda úeîé-øLà ïáà-ìëá Bà §©¥−¨«¨«´§¨¤¹¤£¤¨¬¨Æ
Bì áéBà-àì àeäå úîiå åéìò ìtiå úBàø àìa§´Ÿ§½©©¥¬¨−̈©¨®Ÿ§Æ«Ÿ¥´½

:Búòø Lwáî àìå ּדהיא אבנא בכל אֹו §¬Ÿ§©¥−¨«¨«ְְְִַָָ

עלֹוהי  ּורמא חזי ּבלא ּבּה ימּות ּדי ְְְְֲִִִֵַַָָָכמּסת

תבע  ולא לּה סני לא והּוא ְְְְֵֵֵַָָָָָוקטלּה

ãëïéáeּביׁשתּה: äknä ïéa äãòä eèôLå ְִֵ§¨«§Æ¨«¥½̈¥µ©©¤½¥−
:älàä íéètLnä ìò ícä ìàbeèôLå Ÿ¥´©¨®©¬©¦§¨¦−¨¥«¤§¨«§Æ

ìò ícä ìàb ïéáe äknä ïéa äãòä̈«¥½̈¥µ©©¤½¥−Ÿ¥´©¨®©¬
:älàä íéètLnä ּבין ּכנׁשּתא וידּונּון ©¦§¨¦−¨¥«¤ְְִִֵָ

האּלין: ּדינּיא על ּדמא ּגאל ּובין ְֲִִֵֵֵַַַָָָָָמחיא

äëìàb ãiî çöøä-úà äãòä eìéväå§¦¦̧¨«¥¹̈¤¨«Ÿ¥À©¦©»Ÿ¥´
Bèì÷î øéò-ìà äãòä Búà eáéLäå ícä©¨¼§¥¦³ŸÆ¨«¥½̈¤¦¬¦§¨−
ïäkä úBî-ãò da áLéå änL ñð-øLà£¤¨´¨®¨§¨´©À̈©Æ©Ÿ¥´
:Lãwä ïîLa Búà çLî-øLà ìãbä©¨½Ÿ£¤¨©¬Ÿ−§¤¬¤©«Ÿ¤
ícä ìàb ãiî çöøä-úà äãòä eìéväå§¦¦̧¨«¥¹̈¤¨«Ÿ¥À©¦©»Ÿ¥´©¨¼
-øLà Bèì÷î øéò-ìà äãòä Búà eáéLäå§¥¦³ŸÆ¨«¥½̈¤¦¬¦§¨−£¤

Bî-ãò da áLéå änL ñðìãbä ïäkä ú ¨´¨®¨§¨´©À̈©Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ
Lãwä ïîLa Búà çLî-øLà: ויׁשזבּון £¤¨©¬Ÿ−§¤¬¤©«Ÿ¤ְִֵ

ויתיבּון  ּדמא ּגאל מּיד קטֹולא ית ְְְִִִִֵַָָָָָָּכנׁשּתא

ערק  ּדי ׁשזבּותּה לקרית ּכנׁשּתא ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָיתּה

ּדי  רּבא ּכהנא ּדימּות עד ּבּה ויתב ְֲִִִֵַַַַַָָָלתּמן

קּודׁשא: ּבמׁשח יתּה åëàöéרּבי àöé-íàå ְְִִֵַַָָ§¦¨¬Ÿ¥¥−
ñeðé øLà Bèì÷î øéò ìeáb-úà çöøä̈«Ÿ¥®©¤§Æ¦´¦§¨½£¤¬¨−

:änLøéò ìeáb-úà çöøä àöé àöé-íàå ¨«¨§¦¨¬Ÿ¥¥−¨«Ÿ¥®©¤§Æ¦´
:änL ñeðé øLà Bèì÷î יּפֹוק מּפק ואם ¦§¨½£¤¬¨−¨«¨ְִִִַ

ערק  ּדי ׁשזבּותּה קרית ּתחּום ית ְְֲִִֵֵַַָָָָקטֹולא

æëõeçîלתּמן: ícä ìàb Búà àöîe ְַָ¨¨³ŸÆŸ¥´©½̈¦¾
-úà ícä ìàb çöøå Bèì÷î øéò ìeáâì¦§−¦´¦§¨®§¨©ºŸ¥³©¨Æ¤

:íc Bì ïéà çöøäícä ìàb Búà àöîe ¨´Ÿ¥½©¥¬−¨«¨¨³ŸÆŸ¥´©½̈
ícä ìàb çöøå Bèì÷î øéò ìeáâì õeçî¦¾¦§−¦´¦§¨®§¨©ºŸ¥³©¨Æ

:íc Bì ïéà çöøä-úà ּגאל יתּה ויׁשּכח ¤¨´Ÿ¥½©¥¬−¨«ְְֵֵַַָָ

ויקטֹול  ׁשזבּותּה קרית לתחּום מּברא ְְְְְִִִִֵֵַָָָָּדמא

ּדמא: לּה לית קטֹולא ית ּדמא çëékּגאל ְְֵֵֵָָָָָָ¦´
ìãbä ïäkä úBî-ãò áLé Bèì÷î øéòá§¦³¦§¨Æ¥¥½©−©Ÿ¥´©¨®Ÿ
-ìà çöøä áeLé ìãbä ïäkä úBî-éøçàå§©«£¥Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©¤

:Búfçà õøàúBî-ãò áLé Bèì÷î øéòá ék ¤−¤£ª¨«¦´§¦³¦§¨Æ¥¥½©−
áeLé ìãbä ïäkä úBî-éøçàå ìãbä ïäkä©Ÿ¥´©¨®Ÿ§©«£¥Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ¨Æ

:Búfçà õøà-ìà çöøä בקרית ארי ¨«Ÿ¥½©¤¤−¤£ª¨«ְְֲִֵַ

ּובתר  רּבא ּכהנא ּדימּות עד יּתב ֲִִֵֵֵַַַַָָָָׁשזבּותּה

לארע  קטֹולא יתּוב רּבא ּכהנא ְֲֲִַַַַָָָָּדימּות

èëètLîאחסנּתּה: úwçì íëì älà eéäå ְֲֵַַ§¨¸¥¯¤¨¤²§ª©¬¦§−̈
:íëéúáLBî ìëa íëéúøãìälà eéäå §Ÿ«Ÿ¥¤®§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«§¨¸¥¯¤

ìëa íëéúøãì ètLî úwçì íëì̈¤²§ª©¬¦§−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®§−Ÿ
:íëéúáLBî ּדין ו לגזרת לכֹון אּלין יהֹון «§«Ÿ¥¤«ְְִִִִֵֵַ

מֹותבניכֹון: ּבכל ìLôð-äkî-ìkלדריכֹון ְְְֵֵָָָ¨©̧¥¤½¤
-àì ãçà ãòå çöøä-úà çöøé íéãò éôì§¦´¥¦½¦§©−¤¨«Ÿ¥®©§¥´¤½̈Ÿ

:úeîì Lôðá äðòéíéãò éôì Lôð-äkî-ìk ©«£¤¬§¤−¤¨«¨©̧¥¤½¤§¦´¥¦½
Lôðá äðòé-àì ãçà ãòå çöøä-úà çöøé¦§©−¤¨«Ÿ¥®©§¥´¤½̈Ÿ©«£¤¬§¤−¤

:úeîì סהדין לפּום נפׁשא ּדיקטֹול ּכל ¨«ְְְְֲִִַַָָ

יסהד  לא חד וסהיד קטֹולא ית ְְְִִֵַַָָָָָיקטֹול

למקטל: àìLôðìּבאנׁש øôë eç÷ú-àìå ְְֱִֶָָ§«Ÿ¦§¬¸Ÿ¤Æ§¤´¤
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úBî-ék úeîì òLø àeä-øLà çöøŸ¥½©£¤¬¨−̈¨®¦−
:úîeéçöø Lôðì øôë eç÷ú-àìå ¨«§«Ÿ¦§¬¸Ÿ¤Æ§¤´¤Ÿ¥½©

:úîeé úBî-ék úeîì òLø àeä-øLà£¤¬¨−̈¨®¦−¨«
הּוא  ּדי קטֹול אנׁש על ממֹון תקּבלּון ְְְֱִַַַָָָולא

יתקטל: אתקטלא ארי למקטל ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָחּיב

áìBèì÷î øéò-ìà ñeðì øôë eç÷ú-àìå§«Ÿ¦§´½Ÿ¤¨−¤¦´¦§¨®
ìì áeL:ïäkä úBî-ãò õøàa úáL-àìå ¨Æ¨¤´¤¨½̈¤©−©Ÿ¥«§«Ÿ

ì Bèì÷î øéò-ìà ñeðì øôë eç÷úáeL ¦§´½Ÿ¤¨−¤¦´¦§¨®¨Æ
ìïäkä úBî-ãò õøàa úáL: תקּבלּון ולא ¨¤´¤¨½̈¤©−©Ÿ¥«ְְְַָ

למּתּוב  ׁשזבּותּה לקרית למערֹוק ְְְְֲִִֵֵֵַָָממֹון

ּכהנא: ּדימּות עד ּבארעא âì-àìåלמּתב ְְְֲִִַַַַָָ§Ÿ
ék da ízà øLà õøàä-úà eôéðçú©«£¦´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ½̈¦´

éðçé àeä ícä-àì õøàìå õøàä-úà ó ©½̈¬©«£¦−¤¨¨®¤§¨¨´¤«Ÿ
íãa íà-ék da-CtL øLà ícì øtëé§ª©À©¨Æ£¤´ª©½̈¦¦−§©¬

:BëôLízà øLà õøàä-úà eôéðçú-àìå «Ÿ§«§Ÿ©«£¦´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ
aéðçé àeä ícä ék dõøàìå õøàä-úà ó ½̈¦´©½̈¬©«£¦−¤¨¨®¤§¨¨´¤

íãa íà-ék da-CtL øLà ícì øtëé-àì«Ÿ§ª©À©¨Æ£¤´ª©½̈¦¦−§©¬
BëôL:ּבּה אּתּון ּדי ארעא ית תחּיבּון ולא «Ÿ§«ְְְְִַַַַָָָ

ּולארעא  ארעא ית מחּיב הּוא דמא ְְְְְֲֵַַַַָָָָארי

אּלהן  ּבּה ּדאּתׁשד זּכי ּדם על מתּכּפר ְְִִֵֶַַַַַַַַָָָלא

אׁשּדּה: ãìõøàä-úàּבדם ànèú àìå ְְֵַַ§¯Ÿ§©¥´¤¨À̈¤
ïëL éðà øLà da íéáLé ízà øLà£¤³©¤Æ«§¦´½̈£¤¬£¦−Ÿ¥´
éða CBúa ïëL ýåýé éðà ék dëBúa§¨®¦ µ£¦´§Ÿ̈½Ÿ¥¾§−§¥¬

:ìàøNéízà øLà õøàä-úà ànèú àìå ¦§¨¥«§¯Ÿ§©¥´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ
éðà ék dëBúa ïëL éðà øLà da íéáLé«§¦´½̈£¤¬£¦−Ÿ¥´§¨®¦ µ£¦´

:ìàøNé éða CBúa ïëL ýåýé תסאבּון ולא §Ÿ̈½Ÿ¥¾§−§¥¬¦§¨¥«ְְֲָָ

ׁשכינּתי  ּדי ּבּה יתבין אּתּון ּדי ארעא ְְְְִִִִִַַַָָָית

ּבגֹו ׁשריא ּדׁשכנּתי יי אנא ארי ּבגּוּה ְְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָׁשריא

פ  יׂשראל: ְְִֵֵָּבני

éòéáùàúçtLîì úBáàä éLàø eáø÷iå©¦§§º¨¥´¨«¨À§¦§©³©
úçtLnî äMðî-ïa øéëî-ïa ãòìâ-éða§¥«¦§¨Æ¤¨¦´¤§©¤½¦¦§§−Ÿ
éðôìå äLî éðôì eøaãéå óñBé éða§¥´¥®©§©§º¦§¥³¤Æ§¦§¥´

:ìàøNé éðáì úBáà éLàø íéàNpä©§¦¦½¨¥¬¨−¦§¥¬¦§¨¥«
ãòìâ-éða úçtLîì úBáàä éLàø eáø÷iå©¦§§º¨¥´¨«¨À§¦§©³©§¥«¦§¨Æ
óñBé éða úçtLnî äMðî-ïa øéëî-ïa¤¨¦´¤§©¤½¦¦§§−Ÿ§¥´¥®
éLàø íéàNpä éðôìå äLî éðôì eøaãéå©§©§º¦§¥³¤Æ§¦§¥´©§¦¦½¨¥¬

ìàøNé éðáì úBáà: אבהתא ריׁשי וקריבּו ¨−¦§¥¬¦§¨¥«ְֲִֵֵָָָָ

מנּׁשה  ּבר מכיר ּבר ּגלעד ּבני ְְְְְִִִֵֶַַַַָָלזרעית

ּוקדם  מׁשה קדם ּומּלילּו יֹוסף ּבני ְְֲֳֳִִֵֵֶַַַָָֹמּזרעית

יׂשראל: לבני אבהתא ריׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָרברבּיא

á-úà úúì ýåýé äeö éðãà-úà eøîàiå©«Ÿ§À¤£Ÿ¦Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥̧¤
éðãàå ìàøNé éðáì ìøBâa äìçða õøàä̈¨¯¤§©«£¨²§−̈¦§¥´¦§¨¥®©«Ÿ¦Æ
eðéçà ãçôìö úìçð-úà úúì ýåýéá äeöª¨´©«Ÿ̈½¨¥À¤©«£©²§¨§¨¬¨¦−

:åéúðáìà eøîàiåúúì ýåýé äeö éðãà-ú ¦§Ÿ¨«©«Ÿ§À¤£Ÿ¦Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥̧
éðãàå ìàøNé éðáì ìøBâa äìçða õøàä-úà¤¨¨¯¤§©«£¨²§−̈¦§¥´¦§¨¥®©«Ÿ¦Æ
eðéçà ãçôìö úìçð-úà úúì ýåýéá äeöª¨´©«Ÿ̈½¨¥À¤©«£©²§¨§¨¬¨¦−

:åéúðáì ית למּתן יי ּפּקיד רּבֹוני ית ואמרּו ¦§Ÿ¨«ְְֲִִִִַַַָָָָ

יׂשראל  לבני ּבעדבא ּבאחסנא ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָארעא

ית  למּתן דיי ּבמימרא אתּפּקד ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָורּבֹוני

לבנתּה: אחּונא צלפחד âeéäåאחסנת ְְְֲִֵַַָָָָָָÂ§¨Â
íéLðì ìàøNé-éðá éèáL éðaî ãçàì§¤º̈¦§¥̧¦§¥¬§¥«¦§¨¥»§¨¦¼
ìò óñBðå eðéúáà úìçpî ïúìçð äòøâðå§¦§§¨³©«£¨¨Æ¦©«£©´£Ÿ¥½§©¾©µ
ìøbîe íäì äðééäz øLà ähnä úìçð©«£©´©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦Ÿ©¬

:òøbé eðúìçð-éðá éèáL éðaî ãçàì eéäå ©«£¨¥−¦¨¥«©Â§¨Â§¤º̈¦§¥̧¦§¥¬§¥«
úìçpî ïúìçð äòøâðå íéLðì ìàøNé¦§¨¥»§¨¦¼§¦§§¨³©«£¨¨Æ¦©«£©´
äðééäz øLà ähnä úìçð ìò óñBðå eðéúáà£Ÿ¥½§©¾©µ©«£©´©©¤½£¤¬¦«§¤−¨

:òøbé eðúìçð ìøbîe íäì לחד ויהוין ¨¤®¦Ÿ©¬©«£¨¥−¦¨¥«©ְְִֶַַ

ותתמנע  לנׁשין יׂשראל דבני ׁשבטּיא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָמּבני

על  ותּתֹוסף אבהתנא מאחסנת ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָאחסנּתהן

ּומעדב  להֹון תהוין ּדי ׁשבטּיא ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָאחסנת

יּתמנע: ãéðáìאחסנּתא ìáiä äéäé-íàå ְְֲִִַַָָ§¦¦«§¤´©Ÿ¥»¦§¥´
ìàøNéähnä úìçð ìò ïúìçð äôñBðå ¦§¨¥¼§«§¨Æ©«£¨½̈©µ©«£©´©©¤½

eðéúáà ähî úìçpîe íäì äðééäz øLà£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦©«£©Æ©¥´£Ÿ¥½
:ïúìçð òøbéìàøNé éðáì ìáiä äéäé-íàå ¦¨©−©«£¨¨«§¦¦«§¤´©Ÿ¥»¦§¥´¦§¨¥¼
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øLà ähnä úìçð ìò ïúìçð äôñBðå§«§¨Æ©«£¨½̈©µ©«£©´©©¤½£¤¬
òøbé eðéúáà ähî úìçpîe íäì äðééäz¦«§¤−¨¨¤®¦©«£©Æ©¥´£Ÿ¥½¦¨©−

:ïúìçð ל יֹובלא יהי יׂשראל ואם בני ©«£¨¨«ְְְְְִִִֵֵֵָָ

ּדי  ׁשבטא אחסנת על אחסנּתהֹון ְְְְֲֲִִִַַַַַַָָותּתֹוסף

דאבהתנא  ׁשבטא ּומאחסנת להֹון ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָתהוין

אחסנּתהן: äéða-úàיּתמנע äLî åöéå ְְְֲִִֶַַַ©§©³¤Æ¤§¥´
-éðá ähî ïk øîàì ýåýé ét-ìò ìàøNé¦§¨¥½©¦¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥²©¥¬§¥«

:íéøác óñBéìàøNé éða-úà äLî åöéå ¥−«Ÿ§¦«©§©³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½
:íéøác óñBé-éðá ähî ïk øîàì ýåýé ét-ìò©¦¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥²©¥¬§¥«¥−«Ÿ§¦«
מימרא  על יׂשראל ּבני ית מׁשה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹּופּקיד

יֹוסף  דבני ׁשבטא יאּות למימר ְְְְִִֵֵֵַָָָָדיי

åýåýéממּללין: äeö-øLà øácä äæ ְְִַ¤´©¨º̈£¤¦¨´§Ÿ̈À
íäéðéòa áBhì øîàì ãçôìö úBðáì¦§³§¨§¨Æ¥½Ÿ©¬§¥«¥¤−
ähî úçtLîì Cà íéLðì äðééäz¦«§¤´¨§¨¦®©À§¦§©²©©¥¬

:íéLðì äðééäz íäéáà-øLà øácä äæ £¦¤−¦«§¤¬¨§¨¦«¤´©¨º̈£¤
áBhì øîàì ãçôìö úBðáì ýåýé äeö¦¨´§Ÿ̈À¦§³§¨§¨Æ¥½Ÿ©¬
ähî úçtLîì Cà íéLðì äðééäz íäéðéòa§¥«¥¤−¦«§¤´¨§¨¦®©À§¦§©²©©¥¬

:íéLðì äðééäz íäéáà ּדי ּפתּגמא ּדין £¦¤−¦«§¤¬¨§¨¦«ְִִֵָָ

לדתּקין  למימר צלפחד לבנת יי ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָפּקיד

לזרעית  ּברם לנׁשין ּתהוין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַּבעיניהֹון

לנׁשין: ּתהוין דאבּוהן æáqú-àìåׁשבטא ְְְְֲִִִֶֶַַָ§«Ÿ¦³Ÿ
ék ähî-ìà ähnî ìàøNé éðáì äìçð©«£¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦©¤−¤©¤®¦´
éða e÷aãé åéúáà ähî úìçða Léà¦À§©«£©Æ©¥´£Ÿ½̈¦§§−§¥¬

:ìàøNéìàøNé éðáì äìçð áqú-àìå ¦§¨¥«§«Ÿ¦³Ÿ©«£¨Æ¦§¥´¦§¨¥½
ähî úìçða Léà ék ähî-ìà ähnî¦©¤−¤©¤®¦´¦À§©«£©Æ©¥´

:ìàøNé éða e÷aãé åéúáà תסחר ולא £Ÿ½̈¦§§−§¥¬¦§¨¥«ְְַַָ

ארי  לׁשבטא מּׁשבטא יׂשראל לבני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָאחסנא

יּדּבקּון  דאבהתֹוהי ׁשבטא ּבאחסנת ְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָגבר

יׂשראל: çäìçðּבני úLøé úa-ìëå ְְִֵֵָ§¨©ºŸ¤´¤©«£À̈
ì ìàøNé éða úBhnîúçtLnî ãçà ¦©»§¥´¦§¨¥¼§¤À̈¦¦§©²©

éða eLøéé ïòîì äMàì äéäz äéáà ähî©¥¬¨¦−¨¦«§¤´§¦¨®§©À©¦«§Æ§¥´
:åéúáà úìçð Léà ìàøNéúLøé úa-ìëå ¦§¨¥½¦−©«£©¬£Ÿ¨«§¨©ºŸ¤´¤

úçtLnî ãçàì ìàøNé éða úBhnî äìçð©«£À̈¦©»§¥´¦§¨¥¼§¤À̈¦¦§©²©
éða eLøéé ïòîì äMàì äéäz äéáà ähî©¥¬¨¦−¨¦«§¤´§¦¨®§©À©¦«§Æ§¥´

:åéúáà úìçð Léà ìàøNé ּברּתא וכל ¦§¨¥½¦−©«£©¬£Ÿ¨«ְְַָָ

לחד  יׂשראל ּדבני מּׁשבטּיא אחסנא ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָירתת

ּבדיל  לאנּתּו ּתהי דאבּוהא ׁשבטא ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָמּזרעית

אחסנת  ּגבר יׂשראל ּבני ירתּון ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָּדי

èähnîאבהתֹוהי: äìçð áqú-àìå ֲִָָ§«Ÿ¦¯Ÿ©«£¨²¦©¤−
úBhî e÷aãé Búìçða Léà-ék øçà ähîì§©¥´©¥®¦¦Æ§©´£¨½¦§§¾©−

éða:ìàøNéähîì ähnî äìçð áqú-àìå §¥¬¦§¨¥«§«Ÿ¦¯Ÿ©«£¨²¦©¤−§©¥´
éða úBhî e÷aãé Búìçða Léà-ék øçà©¥®¦¦Æ§©´£¨½¦§§¾©−§¥¬

:ìàøNé מּׁשבטא אחסנא תסחר ולא ¦§¨¥«ְְְֲִִַַַָָָָ

ּבאחסנּתּה גבר ארי אחרנא ְְְְְֲֲֳִֵֵַַַָָָָלׁשבטא

יׂשראל: ּדבני ׁשבטּיא éäeöיּדּבקּון øLàk ְְְְִִִִֵֵַַָָ©«£¤²¦¨¬
:ãçôìö úBða eNò ïk äLî-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¤®¥¬¨−§¬§¨§¨«
úBða eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥¬¨−§¬

:ãçôìö ּכן מׁשה ית יי ּפּקיד די ּכמא §¨§¨«ְְִִֵֶַָָָֹ

צלפחד: ּבנת ְְְֲַָָָעבדּו

øéèôîàéäìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯
ïäéãã éðáì ãçôìö úBða äòðå äkìîe¦§¨²§Ÿ̈−§´§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−

:íéLðìäìâçå äöøú äìçî äðééäzå §¨¦«©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯
çôìö úBða äòðå äkìîeïäéãã éðáì ã ¦§¨²§Ÿ̈−§´§¨§®̈¦§¥¬«Ÿ¥¤−

íéLðì: וחגלה תרצה מחלה והואה §¨¦«ְְְְֲִַַָָָָָָ

אחי  לבני צלפחד ּבנת ונעה ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָֹּומלּכה

לנׁשין: áéäMðî-éðaאבּוהן úçtLnî ְֲִִֶ¦¦§§²Ÿ§¥«§©¤¬
-ìò ïúìçð éäzå íéLðì eéä óñBé-ïá¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ©«£¨½̈©

:ïäéáà úçtLî ähî-éða úçtLnî ©¥−¦§©¬©£¦¤«¦¦§§²Ÿ§¥«
ïúìçð éäzå íéLðì eéä óñBé-ïá äMðî§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ©«£¨½̈

:ïäéáà úçtLî ähî-ìò ּבני מזרעית ©©¥−¦§©¬©£¦¤«ְְֲִֵַַ

והות  לנׁשין הואה יֹוסף בר ְְֲֲִִֵֶַַַַָָמנּׁשה

אבּוהן: זרעית ׁשבטא על ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָאחסנּתהן

âéäeö øLà íéètLnäå úåönä älà¥´¤©¦§ºŸ§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯
úáøòa ìàøNé éða-ìà äLî-ãéa ýåýé§Ÿ̈²§©¤−¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ



31

:Bçøé ïcøé ìò áàBîúåönä älà ½̈©−©§¥¬§¥«¥´¤©¦§ºŸ
äLî-ãéa ýåýé äeö øLà íéètLnäå§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²§©¤−
ïcøé ìò áàBî úáøòa ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬

:Bçøé יי פּקיד ּדי ודינּיא ּפּקֹודּיא אּלין §¥«ְְִִִִִֵַַַָָָ

ּבמיׁשרּיא  יׂשראל ּבני לות דמׁשה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹּבידא

דירחֹו: ירּדנא על ְְְִֵַַָָדמֹואב

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥
.ïîéñ ä"ìåç ,íé÷åñô á"ì÷

.äøùò åéúåéùøôå .çøôé åäèî åá øçáà øùà ùéàä äéäå åéöçå .ïîéñ çøôà .äðîùå íéðîùå íéúàîå óìà øáãîá øôñã é÷åñô íåëñ

,íéòùúå íéúù úåçåúôä ïéðî .ïîéñ úàæ åìéëùé åîëç åì .å"ì åé÷øôå .ïîéñ íéäìà éì àøá øåäè áì .á"ì åéøãñå .ïîéñ åðçðé ããá éé

.ïîéñ êúìçðå ê÷ìç éðà .úåéùøô äðîùå íéùîçå äàî ìëä ,ùùå íéùù úåîåúñäå

éòñî úùøôì äøèôäá ÷øô äéîøéá

ã:ìàøNé úéa úBçtLî-ìëå á÷ré úéa ýåýé-øáã eòîLäeàön-äî ýåýé øîà | äk ¦§¬§©§Ÿ̈−¥´©£®Ÿ§¨¦§§−¥¬¦§¨¥«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À©¨«§Æ
:eìaäiå ìáää éøçà eëìiå éìrî e÷çø ék ìår éa íëéúBáàåýåýé äià eøîà àìå £«¥¤¬¦Æ½̈¤¦¬¨«£−¥¨®̈©¥«§²©«£¥¬©¤−¤©¤§¨«§´Ÿ¨«§½©¥´§Ÿ̈½

éìBnä íéøöî õøàî eðúà äìrnääiö õøàa äçeLå äáør õøàa øaãna eðúà C ©©«£¤¬Ÿ−̈¥¤´¤¦§®̈¦©¦̧Ÿ¹̈©¦§À̈§¤̧¤£¨¨³§¨Æ§¤̧¤Æ¦¨´
:íL íãà áLé-àìå Léà da øár-àì õøàa úåîìöåæìîøkä õøà-ìà íëúà àéáàå §©§½̈¤§¤À¤Ÿ¨³©¨Æ¦½§«Ÿ¨©¬¨−̈¨«¨«¨¦³¤§¤Æ¤¤´¤©©§¤½

:äárBúì ízîN éúìçðå éöøà-úà eànèzå eàázå dáeèå déøt ìëàìçàì íéðäkä ¤«¡¬Ÿ¦§−̈§¨®©¨¸ŸÆ©§©§´¤©§¦½§©«£¨¦¬©§¤−§«¥¨«©«Ÿ£¦À³Ÿ
ìraá eàað íéàéápäå éá eòLt íérøäå éðeòãé àì äøBzä éNôúå ýåýé äià eøîà̈«§Æ©¥´§Ÿ̈½§«Ÿ§¥³©¨Æ´Ÿ§¨½¦§¨«Ÿ¦−¨´§¦®§©§¦¦Æ¦§´©©½©

:eëìä eìrBé-àì éøçàåè:áéøà íëéðá éða-úàå ýåýé-íàð íëzà áéøà ãò ïëìéék §©«£¥¬«Ÿ¦−¨¨«¨¥À²Ÿ¨¦¬¦§¤−§ª§Ÿ̈®§¤§¥¬§¥¤−¨¦«¦´
:úàæk äúéä ïä eàøe ãàî eððBaúäå eçìL øã÷å eàøe íéizë éià eøáràééBb øéîéää ¦§º¦¥³¦¦¦Æ§½§¥¨²¦§¬§¦§«§−§®Ÿ§¾¥¬¨«§−̈¨«Ÿ©«¥¦¬Æ

:ìérBé àBìa BãBák øéîä énrå íéäìà àì änäå íéäìàáéeørNå úàæ-ìr íéîL enL ¡Ÿ¦½§¥−¨´Ÿ¡Ÿ¦®§©¦²¥¦¬§−§¬¦«¬Ÿ¨©−¦©®Ÿ§©«£²
:ýåýé-íàð ãàî eáøçâéáöçì íéiç íéî | øB÷î eáær éúà énr äNr úBòø íézL-ék ¨§¬§−Ÿ§ª§Ÿ̈«¦«§©¬¦¨−¨¨´©¦®Ÿ¦̧¨«§¹§´©´¦©¦À©§³Ÿ

íéøaLð úøàa úBøàa íäì:íénä eìëé-àì øLàãéàeä úéa ãéìé-íà ìàøNé ãárä ¨¤ÆŸ½ŸŸÆ¦§¨¦½£¤¬«Ÿ¨¦−©¨«¦©¤̧¤Æ¦§¨¥½¦§¦¬©−¦®
:æáì äéä recîåèì Böøà eúéLiå íìB÷ eðúð íéøôë eâàLé åéìréìaî eúvð åéør änL ©−©¨¨¬¨©«¨¨Æ¦§£´§¦¦½¨«§−¨®©¨¦³©§Æ§©½̈¨¨¬¦§−¦§¦¬

:áLéæèð-éða-íb:ã÷ã÷ Ceòøé ñçðtçúå óæéýåýé-úà Cáær Cl-äNrz úàæ-àBìä Ÿ¥«©§¥−Ÿ§©§©§¥®¦§−¨§«Ÿ£−Ÿ©«£¤®̈¨§¥Æ¤§Ÿ̈´
éäìà:Cøca CëìBî úra Cçéì íéøöî Cøãì Cl-äî äzråCl-äîe øBçL éî úBzL ¡Ÿ©½¦§¥−«¦¥¬©¨«¤§©À̈©¨Æ§¤´¤¦§©½¦¦§−¥´¦®©¨Æ

ì øeMà Cøãì:øäð éî úBzLèééúBáLîe Cúrø Cøqézòø-ék éàøe érãe CçëBz C §¤´¤©½¦§−¥¬¨¨«§©§¥´¨«¨¥À§ª«©̧¦Æ«¦ª½§¦³§¦Æ¦«©´
éäìà ýåýé-úà Cáær øîåéìà éúcçô àìå C:úBàáö äåäé éðüà-íàð CëíìBòî ék ¨½̈¨«§¥−¤§Ÿ̈´¡Ÿ®̈¦§³Ÿ©§¨¦Æ¥©½¦§ª£Ÿ¨¬¡Ÿ¦−§¨«¦´¥«º̈

éúBøñBî éz÷zð Clr ézøáLúçúå ääáb äráb-ìk-ìr ék øBárà àì éøîàzå C ¨©´§¦ª¥À¦©̧§¦Æ«§©½¦©«Ÿ§¦−´Ÿ¤«¡®¦´©¨¦§º̈§ŸÀ̈§©̧©Æ
:äðæ ärö zà ïðrø õr-ìkàëézrèð éëðàåéàå úîà òøæ älk ÷øBN Céì zëtäð C ¨¥´©£½̈©−§Ÿ¨¬Ÿ¨«§¨«Ÿ¦Æ§©§¦´¥½ª−Ÿ¤´©¡¤®§¥Æ¤§©´§§¦½

:äiøëð ïôbä éøeñáëðBr ízëð úéøa Cì-éaøúå øúpa éñaëz-íà ékéðãà íàð éðôì C ¥−©¤¬¤¨§¦¨«¦³¦§©§¦Æ©¤½¤§©§¦−̈Ÿ¦®¦§¨³£¥Æ§¨©½§ª−£Ÿ¨¬
:äåäéâëéàäî érc àéba Ckøã éàø ézëìä àì íéìraä éøçà éúàîèð àì éøîàz C ¡Ÿ¦«¥´«Ÿ§¦º´Ÿ¦§¥À¦©«£¥³©§¨¦Æ´Ÿ¨©½§¦§¦³©§¥Æ©©½§¦−¤´

:äéëøc úëøNî äl÷ äøëa úéNrãëçeø äôàL dLôð úeàa øaãî ãnì | äøt ¨¦®¦§¨¬©−̈§¨¤¬¤§¨¤«¨¤¤́¦ª´¦§À̈§©©³©§¨¸¨«£¨´½©



:äðeàöîé dLãça eôréé àì äéL÷áî-ìk äpáéLé éî dúðàzäëóçiî Cìâø érðî ©«£¨−̈¦´§¦¤®¨¨§©§¤̧¨Æ´Ÿ¦½̈§¨§−̈¦§¨«§¨¦§¦³©§¥Æ¦¨¥½
ðBøâe:Cìà íäéøçàå íéøæ ézáäà-ék àBì LàBð éøîàzå äàîvî Cåëék ápb úLák §¥−¦¦§¨®©«Ÿ§¦´½̈¾¦«¨©¬§¦¨¦−§©«£¥¤¬¥¥«§³Ÿ¤©¨Æ¦´

:íäéàéáðe íäéðäëå íäéøN íäéëìî änä ìàøNé úéa eLéáä ïk àönéæëõrì íéøîà ¦¨¥½¥¬Ÿ¦−¥´¦§¨¥®¥³¨©§¥¤Æ¨¥¤½§«Ÿ£¥¤−§¦«¥¤««Ÿ§¦¸¨¥¹
äîe÷ eøîàé íúrø úráe íéðô àìå óøò éìà eðô-ék eðzãìé zà ïáàìå äzà éáà́̈¦©À¨§¨¤̧¤Æ©´§§¦§½̈¦«¨¬¥©²−Ÿ¤§´Ÿ¨¦®§¥³¨«¨¨Æ«Ÿ§½−¨

:eðréLBäåçëéäìà äiàåøtñî ék Eúrø úra EeòéLBé-íà eîe÷é Cl úéNr øLà E §«¦¥«§©¥³¡Ÿ¤̧Æ£¤´¨¦´¨½̈¨¾¦«¦−§¥´¨«¨¤®¦ µ¦§©´
éøréäìà eéä E:äãeäé Eãàøéñz-íàå áeLz éìà ýåýé-íàð | ìàøNé áeLz-íà ¨¤½¨¬¡Ÿ¤−§¨«¦¨¸¦§¨¥¯§ª§Ÿ̈²¥©−¨®§¦¨¦¯

éöewL:ãeðú àìå éðtî EáBá eëøaúäå ä÷ãöáe ètLîa úîàa ýåýé-éç zraLðå ¦¤²¦¨©−§¬Ÿ¨«§¦§©̧§¨Æ©§Ÿ̈½¤«¡¤−§¦§¨´¦§¨®̈§¦§¨¬§²
:eìläúé Báe íéBb¦−¬¦§©¨«

לזכות
אנשי החסד הדגולים

הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

להצטרפות ויעוץ חינם:

077-444-7777

נוסעים לרבי?
יש לנו כיסוי ביטוחי לחו"ל מושלם עבורך!


