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אור וחום ההתקשרות

ההתקשרות לנשיאינו, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר בעל השמחה, צריכה להיות 
בכל כוחות הנפש, שלא ישאר בנפשו כוח או ענין שאינו מקושר.

התקשרות כח המחשבה היא על-ידי מחשבה בדברי הרב. כח הדיבור – על-
ידי הלימוד בדבור את תורת הרב. כח המעשה – על-ידי עשיית הענינים 

שרצה והנהיג כ"ק מו"ח אדמו"ר.
נוסף על זה, הנה כל הנ"ל צריכים לעשות בהרגש הלב )מדות( ובהבנה 

והשגה )מוחין( וברצון ותענוג. שעי"ז הוא מקשר את כל כוחות נפשו.
)משיחת י"ב תמוז תשי"ז – לקו"ש ח"ד עמוד 1325(

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
ויקהל פקודי - 

17:1518:2817:3018:3017:2118:3017:3318:30החודש

18:2019:3318:3519:3518:2619:3518:3719:35ויקרא

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
3.454.334.545.528.4511.4912.195.52.16.16ו', כ"ד באדר

3.434.314.535.508.4411.4812.195.52.86.17ש"ק, כ"ה באדר
3.424.304.525.498.4311.4812.185.53.56.18א', כ"ו באדר
3.404.294.505.488.4211.4812.185.54.26.18ב', כ"ז באדר
3.394.274.495.478.4211.4712.185.54.86.19ג', כ"ח באדר
3.374.264.485.458.4111.4712.185.55.56.20ד', כ"ט באדר

3.364.254.465.448.4011.4712.185.56.26.20ה', א' בניסן
4.345.235.456.439.3912.461.176.56.97.21ו', ב' בניסן



כבוד התורה

מענה לאשה ששאלה איך להשתחרר ממתח:

)ע״פ  שרגילה  וכפי  התבוננות  ע״י   - פשוט 
]=בלב   with a full heart בכל עניני׳  כתבה( 
 - ]=אינטנסיביות[   intensity-ב וגם  מלא[ 
השם  ע״י  פרטית[  ]דהשגחה  דהשגח״פ  בענין 
שרצה  )אלא  עת  בכל  העולם  מנהיג  שהוא 
 - ולא  הטבע  בדרך  בו  התלוי  יעשה  שהאדם 
שידאוג במחשבתו(, וא״כ בטל כל יסוד לאיזו 

דאגה שתהי׳, או strain ]=מתח[ וכיו״ב.

אין יסוד לדאגה!הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

פרשת ויקהל-פקודי | ממון מפריד, ממון מאֵחד
 מהענינים העיקריים שיכולים לגרום היפך האחדות, הוא – ממונו של אדם, כפי שרואים 
במוחש שרוב הסכסוכים וכו' בין איש לרעהו הם על עסקי ממון, כי טבעו של אדם ש"בהול 

על ממונו", ועל ידי זה יכול לבוא למצב של היפך האחדות, דין ודברים וכו'.

למ ורכושם  ממונם  לנדב  והטף,  והנשים  האנשים  ישראל,  כל  של  בהתאחדותם  ־ולכן, 
לאכת המשכן, רואים גודל מעלת האחדות )ושלילת הפירוד בתכלית( גם בנוגע להממון 
)סיבת ההתחלקות והפירוד( – כיון שיודעים שתכלית ומטרת הממון והרכוש )“זהב וכסף 
ונחושת"( הוא בשביל מלאכת המשכן, ובמילא, לא זו בלבד שהממון אינו גורם להתחלקות 
ופירוד חס ושלום ]כי, העסק בממון הוא על פי השולחן ערוך, ללא חשש אבק והשגת גבול, 
ידי הממון  וכן שאר ענינים שיכולים להביא לדברי ריבות בשעריך[, אלא אדרבה – שעל 

מתגלה האחדות שלהם, שכולם מביאים מממונם וכו' בשביל מלאכת המשכן.
)ש"פ ויקהל, תו"מ תשמ"ט ח"ב עמוד 379(

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ"ד באדר ה'תש"פ – ב' בניסן ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
מ"ע צח.הל' מלוה ולוה פרק כד.הל' טומאת אוכלין פרק יג-טו.כ"ד באדר ו'

פרק טז. הל' כלים.. בפרקים אלו. כ"ה באדר ש"ק
מ"ע צח.פרק כה.פרק א-ב.

מ"ע קז.פרק כו.פרק ג-ה.כ"ו באדר א'
מ"ע קח.פרק כז.פרק ו-ח.כ"ז באדר ב'

־הל' טוען ונטען.. בפרפרק ט-יא.כ"ח באדר ג'
מ"ע קא.קים אלו. פרק א.

מ"ע צט.פרק ב.פרק יב-יד.כ"ט באדר ד'
מ"ע ק.פרק ג.פרק טו-יז.א' בניסןה'
מ"ע קו.פרק ד.פרק יח-כ.ב' בניסןו'



'החודש' – חידוש בעבודת ה'
התחדשות בעבודת ה' באה כהמשך לעבודת ה' אשר עבדו בה עד עתה, 

כמובן מכך שפרשת החודש באה אחרי פרשיות שקלים זכור ופרה • 
כאשר ישנו “חידוש" בעבודת ה' פועל הוא גם על עבודתו אשר עבד 

בעבר • מלבד מה שיש לוודא שלא יהיה חיסרון בלימוד חת"ת בעתיד 
יש לוודא שאין חיסרון בזה בעבר • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
כללות העניין של פרשת החודש – מורה על עבודה 
באופן של חידוש. וכמובן גם מזה שבראש חודש ניסן 
)שעליו נאמר “החודש הזה לכם גו' “1( היו מתחילים 
להקריב קרבנות ציבור מתרומה חדשה, היינו, תרומה 
חדשה וקרבנות חדשים, וכללות עבודת האדם )המביא 

את התרומה החדשה( היא באופן חדש לגמרי.
זאת אומרת: לא זו בלבד שעבודתו היא באופן של 
 – לגמרי  חדשה  עבודה  זוהי  אלא  בקודש"2,  “מעלין 

שלא בערך לגבי העבודה שלפני זה.
אבל אף על פי כן, גם עבודה זו באה לאחרי ההכנה 
וההקדמה של כללות העבודה שלפני זה – היינו, שבת 
פרשת החודש באה לאחרי שבת פרשת פרה, שאז נפעל 
ולפני  רצויים,  בלתי  מעניינים  הטהרה  עניין  כללות 
נפעל העניין של מחיית  זכור, שאז  – שבת פרשת  זה 
זכר עמלק בעבודתו, ולפני זה – שבת פרשת שקלים, 
שזוהי העבודה של נתינת מחצית השקל, “כופר נפשו", 
“לכפר על נפשותיכם"3, וכמבואר בירושלמי4 שעל ידי 
זה נפעל הכפרה על חטא העגל )כאשר לוקח מממונו 
ועבודת  המשכן  בניין  עבור  זאת  ונותן  נפשו",  “חיי 

הקרבנות כו'(.
זאת אומרת: לכל לראש צריכה להיות העבודה של 
פרשת  )שבת  נפשותיכם"  על  “לכפר  השקל,  מחצית 
פרשת  שבת  של  העבודה  באה  זה  ולאחרי  שקלים(, 

1( שמות יב,ב.
2( מסכת מגילה, דף כ"ו, עמוד א', רש"י ד"ה אבל מכרו תורה. ועוד.

3( שמות ל,טו.
4( שקלים פרק ב הלכה ג.

זכור, כי גם לאחרי שביטל את עניין עמלק בעבודתו, 
הנה על פי מאמר רז"ל “אל תאמין בעצמך כו' “5, מובן, 
שעליו לזכור אודות כללות עניינו של עמלק )“זכור את 
אשר עשה לך עמלק"6(, ולאחרי זה באה העבודה של 
טהרת פרה אדומה )שבת פרשת פרה( – כי גם לאחרי 
שנפעל העניין ד"לכפר על נפשותיכם", וכללות העניין 
עדיין  הוא  זקוק  עמלק",  לך  עשה  אשר  את  ד"זכור 
לטהרת פרה אדומה כדי שיוכל להיכנס למשכן ומקדש 

כדי להקריב קרבנות כו'.
כללות  לבוא  יכולה   – הנ"ל  הקדמה  לאחרי  ורק 
חדש  באופן  עבודה   – החודש  פרשת  של  העבודה 

לגמרי, שלא בערך לגבי כללות העבודה שלפני זה.

ב
 האמור לעיל – שהעבודה באופן של חידוש קשורה 
המושג  בפירוש  גם  מודגש   – זה  שלפני  העבודה  עם 

“חידוש" )“החודש"(:
עצם המושג חידוש מורה על היותה מציאות הדבר 
לפני זה – קודם שנפעל החידוש, כי לולי זאת לא שייך 

לומר שהדבר נתחדש.
ובפשטות: כאשר אומרים “עולם חדש ראה"7, מובן, 
שכללות מציאות העולם ישנו גם לפני זה, ועתה נפעל 
מה  ראה".  חדש  “עולם   – חידוש  של  עניין  בעולם 
)בפעם  העולם  בריאת  אודות  מדובר  כאשר  כן  שאין 
הראשונה( – שאז לא שייך לומר על זה “עולם חדש", 

5( מסכת אבות פרק ב משנה ד. 
6( דברים כה,יז.

7( בראשית רבה ל,ח.

דבר מלכות
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כי לפני זה לא הייתה כלל מציאות של עולם, אלא זהו 
עניין של בריאה )ולא חידוש(.

שכאשר   – האדם  לעבודת  בנוגע  מובן  זה  דרך  ועל 
מדברים אודות עבודה באופן של חידוש, הרי זה מורה 
שישנה עבודה ומעמד ומצב שלמטה מזה, ועתה נפעל 

עניין של חידוש.
ועל פי זה מובן, שגם כאשר עבודתו היא באופן של 
חידוש, שלא בערך לגבי העבודה שלפני זה – אף על פי 

כן, יש לזה קשר עם כללות העבודה שלפני זה.

ג
 ]...[ אבל לכאורה צריך להבין:

חידוש,  של  באופן  עבודה  אודות  שמדובר  מאחר 
נעלית  לדרגא  הקודם  ומצבו  ממעמדו  שמדלג  היינו, 
יותר באופן שבאין ערוך לגמרי – אם כן, מדוע מקשרים 

זאת עם אופן העבודה שבעבר?!
היא  שעבודתו  ומצב  במעמד  בעמדו  אחר:  בסגנון 
מהי   – והגבלה  ממדידה  למעלה  חידוש,  של  באופן 
התועלת בזה שמזכירים את מעמדו ומצבו הקודם, לשם 
מה צריכים לגרום לו הרגשת מועקה )“קאלאמוטנע"( 

בזכרו שבעבר הייתה עבודתו במעמד ומצב נמוך?!
והביאור בזה:

כאשר יהודי בא לידי ניסיון בעניין שכבר נתנסה בו 
כאשר  הנה   – יותר  נמוך  באופן  עבודתו  בהיות  בעבר, 
מזכירים לו עתה את עבודתו הקודמת, הרי זה מועיל 

ומסייע שיוכל שוב לעמוד בניסיון זה )וכיוצא בזה(.
במכל שכן וקל וחומר: מאחר שהצליח לעמוד בניסיון 
נמוך(,  ומצב  )במעמד  העבודה  בהתחלת  בהיותו  זה 
בוודאי שבהיותו  הרי   – “כל ההתחלות קשות"8  כאשר 
ערוך(,  שבאין  )באופן  יותר  נעלה  ומצב  במעמד  עתה 

יכול הוא לעמוד בניסיון זה.
לו  שמזכירים  בזה  התועלת  מהי  מובן  זה  פי  ועל 
עתה את עובדתו הקודמת – כדי שיוכל לעמוד בניסיון 

)שכבר נתנסה בו בעבר( בנקל יותר.
ועוד עניין בזה – והוא העיקר:

חדשה  עבודה  חידוש,  של  באופן  העבודה  כללות 
רק  לא  להיות  צריכה  ערוך,  שבאין  באופן  לגמרי 
לכללות העבודה שלפני  בנוגע  גם  ולהבא, אלא  מכאן 
זה, היינו, שצריכים לפעול עניין של חידוש גם בנוגע 
לכללות העבודה הקודמת. ולכן מקשרים את העבודה 

8( שמות י"ט,ה. רש"י ממכילתא שבת פז.

החדשה עם העבודה שלפני זה.
והביאור בזה:

ערוך  שבאין  בעילוי  בעבודתו  מתעלה  יהודי  כאשר 
לגבי מעמדו ומצבו הקודם, היינו, שעבודתו היא באופן 
ששוכח אודות כל המעשים  חדש לגמרי – אין הכוונה 
הדיבורים והמחשבות שהיו בעבר, באמרו “אני את נפשי 
הצלתי", מאחר שעתה עבודתו היא באופן חדש לגמרי, 
אלא הכוונה היא – להעלות את כל ענייני העבודה שהיו 
בעבר ל"עולם חדש", שגם הם יהיו באופן חדש לגמרי. 
הייתה  הקודמת  עבודתו  כאשר  אפיחו  זה  וכל 
בדוגמת  והגבלה,  מדידה  של  באופן  אלא  בשלימות, 
העניין ד"עולם על מילואו נברא". ועל אחת כמה וכמה 
כאשר בעבר היו אצלו עניינים בלתי רצויים - שבוודאי 

צריך להעלות עניינים אלו.
ובדוגמת כללות העניין של עבודת התשובה ש"זדונות 
לו  נעשו  “זדונות  מזה:  ולמעלה  כשגגות"9,  לו  נעשו 
כזכויות", היינו, שהעניינים הבלתי רצויים שהיו בעבר 

נהפכים ונעשים ל"זכויות".

ד
מתעלה  שהוא  בזה  להסתפק  שאין   – לעיל  האמור 
לדרגא נעלית יותר, אלא צריך הוא לקחת עמו את כל 
ענייני עבודתו שבעבר – מודגש גם בכללות העניין של 

יציאת מצרים:
מגלות  והיציאה  מצרים  גלות  של  הכוונה  תכלית 
מצרים היא – לא רק שבני ישראל עצמם יצאו מגלות 
מצרים ]כי עניין זה היה גם קודם הירידה לגלות מצרים, 
ירידת  כללות  להיות  צריכה  הייתה  לא  זה  ובשביל 
כל  את  ויעלו  יבררו  ישראל  שבני  כדי  אלא  הגלות[, 
ניצוצות הקדושה שבארץ מצרים, שזהו כללות העניין 
ד"ואחרי כן ייצאו ברכוש גדול"10, היינו, לקחת עמהם 
לעבודתם  שייכים  שהיו  העניינים  כל  את  בגאולתם 

בעבר – ניצוצות הקדושה שבארץ מצרים11.
ולכן, היציאה מגלות מצרים הייתה לא רק “בנערינו 
ובזקנינו בבנינו ובבנותינו12", כלל העם בשלימותו, אלא 
גם “יצאו ברכוש גדול" על ידי זה ש"וישאלו ממצרים 
כלי כסף וכלי זהב ושמלות"13, הן העניינים הפנימיים 

9( יומא פו,ב.
10( בראשית טו,יד.

11( ראה כנפי יונה ח"ג סנ"ו. הובא במגלה עמוקות אופן נח. תורה אור 
בא ס, ג. ובכ"מ.
12( שמות י,ט.

13( שמות יב,לה.
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והן העניינים המקיפים, ובאופן ד"וינצלו את מצרים"14 
– היינו, שביררו והעלו את כל ניצוצות הקדושה שהיו 

במצרים, כללות עבודתם בעבר.
ירדו  ובניו  יעקב  שכאשר  בפשטות  מובן  דהנה, 
למצרים, הביאו עמהם גם את רכושם הפרטי, ואם כן, 
כאשר בני ישראל יצאו ממצרים היה להם רכוש פרטי 
שלהם, ואף על פי כן, כאשר יצאו ממצרים היו צריכים 
לקחת עמהם “כלי כסף וכלי זהב ושמלות" של מצרים, 
ובנוסף לביזת מצרים הייתה גם ביזת הים בריבוי גדול.

ועל דרך זה מובן בנוגע לגאולה מגלות זה האחרון 
אלא  מהגלות,  יצאו  ישראל  בני  שכל  בלבד  זו  שלא   –
היציאה מהגלות תהיה באופן ד"כספם וזהבם אתם"15, 
בגאולתם  עמהם  ומעלים  מבררים  ישראל  שבני  היינו, 
)כללות  העולם  שבענייני  הקדושה  ניצוצות  כל  את 
העבודה הקודמת(, על ידי זה שעושים מענייני העולם 

כלים לענייני אלוקות.

ה
וזוהי ההוראה מכללות העניין של פרשת החודש:

ד"החודש  באופן  היא  יהודי  של  עבודתו  כאשר  גם 
הזה לכם", היינו, שעבודתו היא באופן של גאולה לגבי 
שלמעלה  עבודה  זוהי  כי  הקודמת,  העבודה  כללות 
שהוא  בזה  להסתפק  יכול  אינו   – והגבלה  ממדידה 
נמצא במעמד ומצב של גאולה )בנוגע לעבודתו מכאן 
ולהבא(, אלא עליו לפעול את החידוש של הגאולה גם 

בנוגע לכללות עבודתו בעבר.

14( שמות יב,לו.
15( ישעיהו ס,ט.

ו
 ההוראה מהאמור בנוגע לפועל – באותיות פשוטות:
את  היום  למדת  האם   – מישהו  שואלים  כאשר 
השיעורים של “חת"ת"?! עונה הוא – שעדיין לא למד 
שבת  של  תהילים  באמירת  עסוק  היה  כי  “חת"ת", 
התהילים  ואמירת   – אותו  שואלים  וכאשר  מברכים. 
)“ער  “הסתדר"  לא  שעדיין   – הוא  עונה  כבר?!  סיימת 

האט ניט איספראוועט"( עם אמירת כל התהילים!
שיעורי  ללימוד  בקשר  ומה   – אותו  שואלים  וכאשר 
“חת"ת" של אתמול, הרי אתמול לא היו צריכים לומר 
את כל התהילים?! – מתברר שגם אתמול לא למד את 

השיעורים ד"חת"ת"!
אמנם כל ישראל בחזקת כשרות הם16, אבל זה כאשר 
צריכים  שאז  ישראל,  על  זכות  לימוד  אודות  מדברים 
לומר שאונס רחמנא פטריה17 וכו'; ואילו בנוגע לפועל 
שלם(  מניין  )ואולי  אחדים  כאן  שנמצאים  כנראה   –
וגם  יום השבת,  “חת"ת" של  לא למדו שיעורי  שעדיין 

לא למדו שיעורי “חת"ת" של ערב שבת!
שמכאן  כדי   – זה  עניין  אודות  עתה  מדברים  ולכן 

ולהבא יקפידו על לימוד שיעורי “חת"ת"!
ענייני  את  להשלים  גם  אלא  ולהבא,  מכאן  רק  ולא 
העבר )כנ"ל בארוכה( – ללמוד את שיעורי “חת"ת" של 

ערב שבת, וכיוצא בזה.  

)משיחת שבת פרשת ויקהל פקודי, פרשת החודש, ה'תשמ"ב( 

16( קידושין עו. רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק יט הלכה יז.
17( נדרים כז,ב. בבא קמא כח,ב. עבודה זרה נד,א.

פרשת החודש מורה על חידוש בעבודת ה'. כלומר, מלבד הצורך התמידי ב“מעלין בקודש", ישנו עניין של חידוש  – 
הוספה ועליה בעבודת ה', שלא בערך כלל.

פרשת החודש באה בהמשך לפרשיות שקלים זכור ופרה. מכאן למדים שגם כאשר ישנה התחדשות בעבודת ה', מגיעה 
היא כהמשך לעבודת ה' הקודמת וקשורה אליה. 

צריך ביאור: מדוע מקשרים את עבודת ה' הנמוכה שהייתה קודם לכן עם העבודה ה"חדשה" הנעלית ממנה?

ההסבר הוא, שהתועלת היא בשניים: א( כאשר בא לידי ניסיון שכבר נתנסה ועמד בו בעבר, הנה, כשזוכר שגם קודם 
שהתעלה ו"חידש" את עבודתו עמד בניסיון זה, הרי זה מוסיף בכוחו עתה לעמוד בו. ב( יש לפעול גם על מעשי העבר. 
כאשר מוסיף בעבודתו ו"מחדש" אותה, מרומם הוא גם את העבודה אשר עבד עד עתה, כמו שמצינו בתשובה ש"זדונות 

נעשות לו כזכויות".

גם  ולהבא, אלא  ה' – הוספה שלא בערך, אך לא רק מכאן  “לחדש" את עבודת  יש  “החודש":  זוהי ההוראה מפרשת 
להעלות ולרומם את כל עבודתו בעבר. ובאותיות פשוטות: מי שעד עתה לא הקפיד על לימוד שיעורי חת"ת, הנה מכאן 

ולהבא יקפיד על כך, וכן גם ישלים שיעורים שחיסר בעבר.

סיכום



מבצע תפילין ומזוזה
ב'770' נהגו להכריז על כך שביום א' יוצאים ה'בעלי-בתים' לעסוק ב'מבצע 

תפילין', והרבי התייחס לכך • בי"א ניסן תשל"ב קיבלו רבים זוגות 
תפילין, מתנה מהרבי תמורת השתתפות סמלית • פעמים רבות הורה 
לפונים בנושאי רפואה או בעיות אחרות: “בדיקת המזוזות" או “בדיקת 

התפילין והמזוזות" • מסדרת 'יסודותו בהררי קודש'

בשבת-קודש  להכריז  נהגו  הרבי  של  מדרשו  בבית 
שלמחרת יצאו הבעלי-בתים – הפנויים לרוב ממלאכתם 

ביום א' – לעסוק ב"מבצע-תפילין".
זה. באחת  לנושא  במספר הזדמנויות התייחס הרבי 
)‘התוועדויות  תנש"א  מרחשון  ח'  לך  לך  בש"פ  מהן 

תנש"א' כרך א' עמ' 276-277( אמר הרבי:
ע"פ מנהג המדינה פנויים רוב האנשים מעסקיהם ביום 
בשאר  כמו  כל-כך  עסוקים  אינם  ועל-כל-פנים  ראשון.. 
הימים, וכיון שכן, יכולים לנצל יום זה כדי לפעול בהפצת 
תורה  ללמדו  יהודי,  עם  תפילין  להניח  והיהדות,  התורה 

וכיוצא-בזה.
ואין הוא יכול להסתפק בלימוד תורה לימוד לעצמו מתוך 
עריבות )געשמאק( וניגון ובקול רם.. כי במצב של פיקוח-

לרחוב  לצאת  צריך  ובמילא,  לחשבונות...  מקום  אין  נפש 
זוג תפילין, ולהניח תפילין עם יהודי אחר, ולומר עמו  עם 
יענה הוא “אמן" )בגימטריא  ואז  את הברכה מלה במלה, 

הוי' אדנ-י( אחרי היהודי שהוא מניח לו תפילין!...
אמר  תשל"ב  הגדול  שבת  צו,  פרשת  קודש  בשבת 
הרבי בין השאר )‘מקדש מלך' כרך ד' עמ' תנט( “אשר 
ב"מבצע  ניסן,  י"א  א',  ביום  ]=למחרת[  שילכו  אלו 
תפילין", הנה כשיפגשו ביהודי שאין לו תפילין ויקבל 
על עצמו להניח תפילין בכל יום – ינתן לו זוג תפילין 
על חשבונו )של כ"ק אדמו"ר שליט"א(. ורק היות אשר 
קיום המצ]ו[ת צריך-להיות לא באופן של “חנם )ראה 
את  המקבל  גם  ישתתף  לזאת  א(,  קכח,  ב'  חלק  זוהר 

התפילין בשקל ]=דולר[ אחד".
יו"ד(  סעיף  תקפא  )סימן  אפרים'  ה'מטה  בעקבות 
שדבריו צוטטו ברשימה קודמת קבע גם בקיצור שולחן 
זה  בחודש  לבדוק  נוהגין  “אנשי מעשה  ג:  קכח,  ערוך 

תפילין ומזוזות שלהן, וכל אשר ימצא שם בדק בשאר 
מצוות, יתקנו".

‘חקרי מנהגים'  יוחנן גורארי' בספרו  ר' אלי'  הרה"ג 
)כרך ג' עמ' צג( מציין כי כבר ב'ארחות חיים' )לרבינו 
“ואני  כתב:  סכ"ט  תפילין  הל'  מלוניל(  הכהן  אהרן 
]=התפילין[  לבודקן  צרפת  חכמי  נהגו  שכך  שמעתי 

משנה לשנה".
ולגבי מזוזות קדם למטה אפרים בספר ‘כרם שלמה' 
הג"ר שלמה האאס הלכות מזוזה סימן רצא: “ונכון לכל 
אלול  בחודש  הפחות  לכל  המזוזה  לבדוק  ירא-שמים 
הראשונים  של  ש"הדיו  טעמיו,  בין  ושנה".  שנה  בכל 
ועינינו רואות שבתוך שנה  היו טובים מאלה בזמנינו, 

ושנתיים האותיות פורחות".
לט  סימן  השולחן  בערוך  גם  כתב  הללו  וכדברים 
סעיף וא"ו: “בזמנינו ידוע שהדיו שלנו משך איזה שנים 
דמדינא  לי  נראה  האידנא  ולכן  הקלף,  מעל  נקפצים 
יש  וכן  זמן  באיזה  אותם  לבדוק  צריכים  הדין[  ]שמן 

לנהוג".
ברוח  תשל"ד  מנחם-אב  כ"ף  בשיחת  ציין  הרבי  גם 
‘שיחות-קודש'   – מוגה  בלתי  הנחה  )עפ"י  הדברים 

תשל"ד(:
בימינו שמחזיק את  בפרט שיש אופן של עיבוד הקלף 
הדיו והתגים זמן מועט יותר ממה שהיה מחזיק בזמן הש"ס.
ו'שולחן  )גורארי'(  מנהגים'  ה'חקרי  עפ"י  כאן  עד   -

מנחם' כרך ה' עמ' רכד-ה.
נוספים  מקורות  קודמות  בשנים  הבאנו  זה  במדור 
לענין זה. מן הראוי להוסיף ולציין מקור)ות( להוראות 

הרבי הללו בעניני מזוזה: 

7

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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בספר “הקונטריס היחיאלי" של הגאון רבי יצחק )ב"ר 
יעקב חיים ישראל( אלפייה ירושלים ת"ו תרפ"ח )בית 
אות  ובדיקתה(  פ"ה מקום קביעתה  מזוזה  דיני  האדם 
לג: “ראינו סגולה נפלאה מאד, לכל מי שיש לו חולה 
בביתו... שעליו ליזהר בבדיקת מזוזותיו תחילה וטרם 
כל, ושוב יקרא את הרופא לרפאת, ויתעסק ברפואות 
כי עיקר השמירה הוא על ידי המזוזה כידוע והוא הדין 

ליולדת המקשה ללדת וכו'".
ולפני כן באות כה: “מזרזין למזורז אמרו רז"ל, בהיות 
שבזמנינו שהעיבוד, והדיו, והספרות, אינם כל כך בר 
קיימא כמאז ומקדם, על כן צריך כל אדם כפעם בפעם 
עד שיעור  ולא להמתין  ושעריו  מזוזות פתחיו  לבדוק 
וכמה  כמה  הרואות  שעינינו  שנים,  בשבע  פעמיים 
מזוזות שנתקלקלו בבציר מהאי שיעורא, ובזמן מועט 
מאד... שאז היא מתקלקלת... מאד... כמעשה שהיה... 

ואז נמשך זמן קיומה יותר משנה".

הפיכת הבית ל'בית חב"ד'
הפרטי  “שביתו  הרבי  ביקש  תשמ"ז  חורף  בשיחות 
דכאו"א מישראל נעשה בית תורה תפלה וגמ"ח" )ש"פ 
ע'  ב'  כרך  תשמ"ז  התוועדויות   – ט'  אות  תשמ"ז  ויחי 

258(. וכן )שם עמ' 262(:
ומובן שעל-ידי-זה נעשה ביתו הפרטי – בית כללי, “בית 

ועד לחכמים"...
יונה  זה ב'אגרת התשובה' לרבינו  והנה מצינו מעין 
אות ז': חייב כל אדם לתקן מקום בביתו וישים לו שם 
וכאשר  תפילות  סידור  או  תהלים  או  הלכות  ]ספרי[ 
יפנה מעסקיו ומידי עברו ממלאכתו, יסור שמה לשנות 

או לקרות.
וכן כתב השל"ה חלק תורה שבכתב עה"פ ויגש מו,כח 
“ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנה וגו' 
“: “לימוד מוסר מזה, כל פעולה שאדם עושה, ראשית 
זו להבין להכין ענין לצורך גבוה,  דבר יראה בפעולה 
כמו מי שזוכה לבנות בית – יצייר במחשבתו בתחילה 
איזה חדר בבית שיהיה מוכן לו להיות סגור שם לתורה 
ולתפילה ולהתבודדות ומקום מוכן בית ועד לחכמים.. 

וכן יעקב שלח מתחילה לתקן לו בית תלמוד".
כל  דרך  “זהו  תרי"ג:  מצוה  החינוך  בספר  גם  וראה 
אנשי מעלה יראי אלקים אשר היו לפנינו, לקבוע מדרש 

בביתם.. כברכת השם אשר נתן להם".

יין קשה פחד מפיגו
ב'לקוטי שיחות' כרך לא עמ' 182 הערה 41:

וכפתגם הצמח-צדק בכיוצא-בזה “יין קשה פחד מפיגו" 
- לכאורה צריך-עיון-קצת מבבא בתרא )י,א( “פחד קשה 
יין מפיגו", ומשמע שיין קשה יותר מפחד. אבל אינו קושיא 
כי אית ]יש[ פחד ואית פחד כו' – ראה ‘לקוטי שיחות' חלק 

כה עמ' 499. ושם-נסמן.
ראוי לציין מה שכתב בענין זה בשם הבעש"ט – בספר 

‘פלא יועץ' ערך גילה:
סגולה  וזו  טהורה,  ה'  יראת  יזכור  השמחה  “ובתוך 

שלא יהא היין מזיקו ומוציאו מדעתו.
שפעם  בעל-שם-טוב  ישראל  הרב  על  סיפרו  “וכבר 
יין  שהוא  בחשבו  חזק  שכר  של  גדול  כוס  שתה  אחת 
רגע  כמעט  עיניו  סגר  ותכף  נתעלף,  שלא  וכמעט 
תלמידיו  לו  שאלו  כלל.  שתה  לא  כאילו  לאיתנו  חזר 
מה רפואה עשה, והשיב להם: הלא תדעו מה שאמרו 
רבותינו ז"ל: יין קשה פחד מפיגו, ואין פחד כפחד ה' 
מהדר גאונו, ולכן תכף שחשבתי בעומק יראת ה' השכר 

חלף הלך לו".

הגהת ספרים במתינות
ראה   – ספרים  מהגהת  בזהירות  הרבי  דברי  ידועים 

‘המלך במסיבו' כרך א' עמ' קכו-ז.
ברוח הדברים מצינו ב'פלא יועץ' ערך גירסא:

ימהר  לא  בספר  טעות  שיש  נראה  כשלומד  “ואם 
האדם  פעמים  כמה  כי  הגרסא,  ולשנות  הספר  להגיה 
הוא  דעתו  באמת  אבל  טועה  שהספר  וסובר  כוזב 
אלא  תקצץ..  בספרים  להגיה  המרבה  שהיד  הטועה.. 
אם אחר עיון רב נראה לו הדבר ברור שיש טעות, אז 
מצוה קעבד להרים מכשול ויכתוב בגליון הספר: נראה 

דצריך לומר כך".
לענין  במכתבו  הרבי  מציין  יועץ'  ‘פלא  הספר  ]את 

קדיש[.
וט"ס  סיג  מכל  “מנוקים  התניא:  בהקדמת  גם  וראה 

]וטעות סופרים[ ומוגהים היטב".

מה לימד הש"ס אותך?
הש"ס:  שלמד  למי  הזקן  אדמו"ר  אימרת  מפורסמת 

ומה לימד הש"ס אותך?..
ובפשטות הכוונה היא ברוח דברי חז"ל )אבות פ"א 
וכדברי  המעשה",  אלא  עיקר  המדרש  “לא  יז(  משנה 
הרמב"ן הידועים באגרתו )שמע בני( “וכאשר תקום מן 

הספר...".
ויש לציין לרש"י שבת סג,ב: “מכאן ואילך למעשים 
טובים – ודע כי על כל אלה, על כל מה שלמדת, סופך 

ליתן את הדין אם לא תקיים". ומסיימין בטוב.
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טיפול רפואי סמוך לשבת
שלושה נימוקים ציין הרבי לאיסור ביצוע טיפולים רפואיים שלושה ימים 
לפני שבת • האם מטופל מסוגל, מבחינה נפשית, להביע התנגדות לחילול 
שבת? האם רשאי להכשיל את רופאיו היהודיים בחילול שבת? • השיחה 
שהוגהה במיוחד לצורך פרסום בירחון תורני, והייתה חלק ממערכה שניהל 

הרבי על שמירת השבת

ִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם  “ֵׁשֶׁשת ָיִמים, ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה, ּוַבּיֹום ַהּׁשְ
ֹקֶדׁש, ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ַלה'. ָּכל ָהֹעֶׂשה בֹו ְמָלאָכה, יּוָמת".

)ויקהל לה,ב(

טיפולים  לעניין  ברבים  הרבי  נדרש  תשל"ח  בשנת 
בגדר  ואינם  שישי  לימי  מראש  הנקבעים  רפואיים 

פיקוח-נפש.
בשיחת יום ב' של חג השבועות תשל"ח )שיחות קודש ח"ב 

עמוד 460( אמר הרבי:

לעבור  שעליו  לי  כתב  מישהו   – עובדא  הוה  “בדידי 
הציון  על  שאזכירנו  ממילא  פלוני.  ביום  רפואי  טיפול 
לברכה ולהצלחה. הלה ציין שהטיפול נקבע ליום ו' ערב-
)למרות  תיכף  בקשתו  את  שאמלא  עניתי,  שבת-קודש. 
חובתי,  אך   – חודשיים-שלושה(  לעוד  הנוגע  ענין  שזהו 
בפסק-דין  הקשור  עיקרי  ענין  אודות  לעורר  זכותי,  וגם 

ברור מן התורה...".
שהשמיע  התורנית-עיונית  לשיחה  הרקע  היה  זה 
ופירט,  הרחיב  האריך  הרבי  התוועדות.  באותה  הרבי 
והשיחה הוגהה על-ידו ונדפסה במכתבי-עת התורניים 
כדוגמת 'המאור', ולאחר-מכן בליקוטי שיחות כרך ט"ז 

)ע' 521-518(.

שלושה נימוקים
להלן תוכן הדברים:

קביעת טיפול רפואי כמו ניתוח וכדומה, שאינו בגדר 
הרפואה  בבית  רפואית  השגחה  דורש  אך  פיקוח-נפש 
נושא  הוא  השבת,  ליום  בסמיכות  ימים  כמה  במשך 
להפר  עלול  כזה  טיפול  מקרים,  בכמה  לדיון.  הנדרש 
קדושת השבת בצורה מובהקת. כמה טעמים בדבר, ומן 

הקל אל החמור:
שם  אדה"ז  שו"ע  ס"ב.  סרמ"ח  )או"ח  ערוך  בשולחן  נפסק   )1
ס"א(: “אין מפליגין בספינה בפחות משלשה ימים קודם 

השבת... משום עונג שבת... שכל המפליגים כו' יש להם 
רוחם  ואין  כו'  ובלבול  צער  הראשונים  ימים  ג'  בכל 

חוזרת עד לאחר שלשה ימים". 
שהבלבול  וחומר  וקל  שכן  שכל  ללמוד,  ניתן  מכאן 
ו"שינוי וסת" )רי"ף ורא"ש – הובא בב"ח שם. שו"ע אדה"ז שם( שנגרם 
לאדם בבואו לטיפול רפואי מורכב בבית הרפואה, כמו 
והשינה  האכילה  סדרי  שינוי  מיוחדים,  בגדים  לבישת 
בעקבות  שנגרם  והצער  הבלבול  ובפרט  בזה,  וכיוצא 
יותר  הרבה  משמעותי  הוא  עצמו,  הרפואי  הטיפול 
הדין  נקבע  ואם  בספינה.  הפלגה  על-ידי  שנגרם  מזה 
שאין להפליג בספינה שלושה ימים קודם השבת בגלל 
הספינה  )תנודות  הנסיעה  בעקבות  שייגרם  הבלבול 
גורמות למיחושי מעיים( ויפגע בעונג השבת, על אחת 
ניתוח  כמו  רפואי  לטיפול  להיכנס  שאין  וכמה  כמה 
והבלבול  שהצער  במוחש  שרואים  וכפי  לשבת,  סמוך 
מהשהות בבית הרפואה גדולים יותר מטלטולי נסיעה.

בנוסף, בשונה משייט באוניה, טרדת המטופל אינה 
רק מנת חלקו, אלא משותפת גם לבני משפחתו וקרוביו 
המלווים אותו, ושלילת המנוחה ועונג שבת פוגעת גם 

בהם, וכמובן יש להתחשב בכך.
המטופל  הטיפול עובר  לאחר  מעשי,  באופן   )2
האסורות  במלאכות  הכרוכות  בדיקות  סדרת  עוד 
בשבת. אמנם חלק  אסורות מהתורה  בשבת, וחלקן אף 
מהבדיקות לאחר הטיפול הן בגדר פיקוח נפש, אך הדין 
הוא שבתוך ג' ימים לפני שבת אסור לאדם להכניס את 
לחלל  יצטרך  שהוא  ידיעה  מתוך  סכנה  למצב  עצמו 
כדי  סכנה  למקום  בכוונה  כנכנס  שנראה  “לפי  שבת, 

שיחלל שבת אחר-כך" )שו"ע אדה"ז שם וראה ב"י שם )מרבי"ש((.
מלאכה  שהרי  נכרי,  הרופא  אם  גם  קיים  הזה  הדין 
שיהודי נהנה מגופּה )שו"ע אדה"ז שם ס"ו( אסורה להתקיים. 
ומכל שכן בענייננו, שהמלאכות הנעשות בבית הרפואה 

תש"יסוגיות בתורת רבינו
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש

מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר
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בערים  )וגם  יהודים  רופאים  בידי  פעם  לא  מתבצעות 
מצוי  וכדומה  בוסטון  יורק  ניו  כמו  הברית  בארצות 
לרוב שיהודים יקיימו את המלאכות הללו(, ובחלק ניכר 
מהמלאכות כמו בדיקת דם, ועל-אחת-כמה-וכמה בדיקת 
המים, המטופל מוכרח )מכורח הנסיבות( לסייע בביצוע 
)או"ח  אברהם  המגן  ולדעת  הראש.  הקפת  לענין  ב  כ,  מכות  )ראה  הבדיקה 
סשכ"ח סקט"ז(, טורי זהב )שם סק"א. יו"ד סקצ"ח סקכ"א(, חכם צבי )שו"ת ח"צ 

בנוגע למלאכת  גם   – ס"ב(  וסכ"א. סש"מ  ס"ג  )או"ח שם  הזקן  ואדמו"ר  פב(,  סי' 

שבת. בט"ז )שם( משמע שהוא איסור מהתורה. ובשו"ע אדה"ז )סשכ"ח סכ"א. סי' 

ש"מ שם( וכן הוא בשו"ת חכם צבי שם – שהוא שבות מדברי סופרים. וגם לדעת 

הש"ך )נקודת הכסף יו"ד שקצ"ח( שהחיוב דמסייע הוא דוקא בהקפה ולא בשאר 

אזהרות – הרי עכ"פ יש איסור דשבות כיון שהנכרי עושה המלאכה עבור הישראל, 

כנזכר בפנים )ע"ד סוג הסיוע האסור – ראה ריטב"א מכות שם. מג"א וט"ז שם. ח"צ 

שם. שו"ע אדה"ז שם )סשכ"ח ס"ג וסכ"א( ועוד(.

3( חלק מהפעולות שננקטות לאחר הטיפול ולמחרתו, 
אינן בגדר פיקוח נפש כלל )כמו כתיבה; מה גם שלחלקן 
לסטטיסטיקה  אלא  החולה  לרפואת  שייכות  שום  אין 
לסייע  האיסור  על  נוסף  אם-כן,  בזה(.  וכיוצא  רפואית 
בעצמו לבדיקות, מכיוון שהבדיקות נעשות עבורו לצרכיו 
בחולשה  שנמצא  אדם  לרוב,  ביצוען.  על  למחות  עליו   -
את  לו  אין  אחר,  משמעותי  וטיפול  ניתוח  לאחר  גופנית 
היכולת הנפשית להביע התנגדות לרופאים ולתבוע מהם 

שידחו את הבדיקות הלא דחופות עד לאחר השבת.
'מלאכות  בגדר  שהינן  הבדיקות  ביצוע  כך:  על  נוסף 
ואין  הרופאים,  על  המוטלת  חובה  הוא  הנ"ל  שבת' 
בסמכותם מלהשתמט מלבצען. ומכיוון שבביתי הרפואה 
טיפול  קביעת  ידי  שעל  נמצא,  יהודים,  רופאים  מצויים 
)באופן  שבת  חילול  בוודאות  נגרם  שבת  בערב  רפואי 

האסור – במקום שאין פיקוח נפש(.

מתמחים או מומחים
כל  פי  על  משמעית:  חד  הרבי  קובע  לסיכום, 
האמור לעיל חל איסור גמור לקבוע מראש טיפול רפואי 
ליום ו' ערב שבת-קודש, ואפילו לימים חמישי או רביעי, 

ומצווה לפרסם.
והוא  האדם  של  מזליה  שאיתרע  במצב  הרי,  ומוסיף: 
א(:  )לב,  בשבת  הגמרא  דברי  פי  על  רפואי,  לטיפול  זקוק 
“לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה, שאם יחלה אומרים 
לו: הבא זכות והפטר", הרי פשוט שכדאי לאדם חולה, לא 
עלינו, לנהוג החמרה לפנים משורת הדין בכלל, ובענייני 

רפואה בפרט.
הוא  הברית(  )בארצות  הרפואה  בבתי  הנוהג  בנוסף: 
הרופאים  נמצאים  שאחריו  ראשון  וביום  השבת  שביום 
ה'מתחילים' ולא המומחים. לכן, גם מטעמי בריאות הגוף 
כפשוטו אין ראוי לקבוע את הטיפול ליום ו' ערב שבת-

 – לעשות  ומפליא  בשר  כל  “והרופא  הרבי:  מסיים  קודש. 
שרפואתו בעיקר באופן דמלכתחילה לא אשים עליך )בשלח 
טו, כו(, יברך את כל אחד ואחד מבני ישראל שיהיו בריאים 

בגשמיות ובריאים ברוחניות, ובריאים בגשמיות וברוחניות 
גם יחד".

היכן ההתעוררות
מאחורי הקלעים של הסוגיה התורנית ניהל הרבי מערכה 
לפרסום הדברים, להלן סקירתה מתוך המדור 'ניצוצי רבי' 
מאת הרב מרדכי מנשה לאופר )'התקשרות' גיליון 1077(: 
 ,)462 )שיחות קודש שם עמ'  ביום שני של חג השבועות תשל"ח 
ציין הרבי את פליאתו הגדולה, איך לא קמה התעוררות 
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jahcu, rcv

kv,gbhhbu, vrupt cnyupkhu 
kvki nf,cu ak s"r h/t/ crubayhhi' ungbv f"e tsnu"r

nkl vnahj akhy"t _ abhvo c,rduo jupah ntbdkh,:
f"e tsnu"r vrc abhturxui'
hhar fujfo gk jua vtcjui vyuc akfo cbudg kyhpuk

vn,tho gcur vrc r/a// vhhgu. akfo akt kb,j t, rdku
ncuxx vhyc gk ph fkkh vrputv/

kvrc a/ ci 17' ha nmc kc cgcuru vut neck akua ,rupu,:
nixogid' laredni' u-xisal/ vut do jukv xfr,' uneck 23
hjhsu, ak niludni/

,kub,u vgherh, vht' aeav ku kkf, uafutc ku crdk hnhi/
vduro kzv vut snaretilbosisorelcsoiretraak abh vrdkhho/
tnbo' fpu, rdkhu jnu, vi uvut ph,j zrhn, so gureh nabh'
fl athi xfbv nhhsh, ak bne/

vduro kbphju, ak abh vrdkhho uvftc vdsuk crdk hnhi
vut kt juxr zrhnv gureh tkt juxr zrhnv urhsh' ubh,uj
nge; kt vhv napr t, vzrhnv vuurhsh,/ yhpuk n,ui unguss
hfuk kgzur' tck ha murl kva,na cu ctupi bcui cdkk juxr
vzrhnv vgureh/

vrc a/ brtv vrcv hu,r ncudr nnv avut ctn,/ knxur
nyupk fzv' go nmc kc uxufr,' kxhfui ak
bh,uj rmhbh go ,umtu, npuepeu,' vut' ksg,h'
ntus nxufi' undkv ahpuy rputh ubh,ujh ntus
ekua/

cthjukho kcrhtu,fo vyucv
ucfcus rcv
s"r h/t/ crubayhhi

^
c"v' hu"s ,nuz ,ak"y
cruekhi' b/h/

kfcus s"r h/t/ crubayhhi
b/h/

akuo ucrfv!
vbbh czv ktar eck, nf,cu nv-8 chubh hjs

go vnuxd"p' avhdgbh cthjur rc/
,"j gk v,jacu,u kvushgbh gk-scr

vv,esnu, cnmcu ak vrw a/
v,gbhhbu,u vthah, cbhsui vb"k cuusth

naep, t, vhjx uvgbhhi aku cnyupkho aku
cfkk' ucyj knu,r vut kvsdha ku t, vjahcu,
cghbh vnyupk favut husg avut neck kt re
t, vnunjhu, vrputh, ak vrupt aku' tkt do
t, v,gbhhbu,u u,aun, kcu vpryh,/

vah", hmkhju cvgkt, rputv utrufv
akhnv knyupkhu' kt re cdanhu,' tkt do
crujbhu,' cpry tar h,fi achi nyupkhu

vhvushho habo ftkv azeueho kabhvo hjs/ ucsrl fkk'
fanhavu zufv kgzur knhavu tjs c,juo tjs' hfuk vut
kvaphg ntus c,junho tjrho' cpry cgbhhbh ,urv unmuu,'
gkhvo f,uc "fh vo jhhbu uturl hnhbu"/ uthi murl kvuxh;
avdanh uvrujbh vukfho hjs' cpry cbudg ktha vhvush uvtav
vhvush,/

cvmkjv cfk vb"k

ccrfv

ch, nahj21 dhkhui nxw 493

ngbv ktjs aha ku cghu, cuurhsho ak vrdkho
uvruptho vmhgu kgau, bh,uj' uecgu t, huo vbh,uj
khuo uw ga"e' hu"s nbjo tc:

cga"e?! )bux; gk azvu hu"s cnb"t euso jmu,
]rtv do tdru, eusa frl fu gw aku[/ ugus _ ahvhw
jkua nvgsr tfhkv chuo akpbhu( )1(

vbhxu g"h "v,gnku," sesicrexecf"z _ fgm,
rupt hshs/ tzfhr gv"m )2(

kvjzhr vnmu"c )3(
vtunbo kt hsug ku ahabv ahjv unfw ]keu"a jy"z

gw 815 uthkl/ td"e ao[unrcbho ufuw _ g"s dw hnho
kpbh a"e ??! )4(

"האומנם לא ידוע לו שישנה שיחה ומכ' ומרבנים וכו' ע"ד ג' 
ימים לפני ש"ק??!", תמה הרבי בכתב-יד קודש

שיחת הרבי מחג השבועות תשל"ח, שהוגהה במיוחד לפרסום בירחון התורני 'הפרדס'
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ע  י ר ת ה ל
בעיות  על 
)לפני  אלו 
הוא  שהעלה 
הנושא  את 
היום(,  לסדר 
לימד  אך 
על  זכות 
שהרגל  כך 
טבע.  נעשה 

והוסיף:
ת  ו ר ו ד ב “
ו  נ י נ פ ל ש
לא  כמעט 
קיימת  היתה 
ת  ו א י צ מ
זמן  לקבוע 
ח  ו ת י נ ל
משך זמן מראש. כלים שמסוגלים לזהות מחלות מראש – לא 
שכבר  בזמן  לרופא  מגיע  היה  והמטופל  בנמצא,  כמעט  היו 
סבל צער כאבים וכו', והיה הכרח כבר לנתחו וכיוצא בזה – 
כלומר, בזמן של סכנת-נפשות. ואז, כמובן לא משנה באיזה 

יום מדובר שהרי אפילו שבת נדחית מפני פיקוח-נפש".
זו הסיבה, הסביר הרבי, שהורגלו כי כאשר מדובר בניתוח 

אין מתחשבים בחילול שבת.
“ברם, האמת היא שבמקרים שאינם כרוכים בפיקוח-נפש, 
שלכן נקבע הטיפול מראש כחודש לפני-כן, הרי אם אנשים 
משתדלים לקבוע זמן הניתוח לימי החופש כדי שלא להפסיד 
על-אחת-כמה-וכמה   – דולרים(  כמה  )ו'יפסידו'  עבודה  ימי 
יש להשתדל שלא לעשות ניתוחים ביום השבת, ואפילו לא ג' 

ימים קודם יום השבת".
וכאן ציין הרבי כ'דוגמה' את פרשת המאבק נגד נסיעת 

האוניות הישראליות בשבת )שיחות קודש תשל"ח שם עמ' 463(:
שנים  וכמה  כמה  לפני  אודותיו  שהרעשתי  עניין  “ישנו 
באוניה  שנסיעה  טענתי  ישראליות.  באוניות  נסיעה  אודות 
ביום השבת כרוכה בחילול שבת ואיסורים דאורייתא – כידוע 
למתמצאים באופן תיפעול אוניות. היה אז אחד שטען שבעוד 
נפשו  מוסר  הוא  הרי  שמירת-שבת,  על  הנפש  את  מוסר  אני 

לקיומו של ה'צי הישראלי'.
כאשר  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הידוע  במשל  לו  "השבתי 
עמד על הפרק נושא חינוך הכשר, ושאלוהו: כאשר נזקקים 
לשתות מים יש להקפיד שיהיו נקיים, ברם כאשר משתוללת 
הם  נקיים  המים  אם  מקפידים  אין  לכבותה  וזקוקים  שריפה 
וכו',  ההתבוללות  אש  משתוללת  כאשר  הדין  הוא  לאו,  אם 

מה מקום להקפיד על חינוך הכשר וכו'? – השיב על-כך כ"ק 
מו"ח אדמו"ר: המשל הינו נכון, אך אינו נוגע לעניין – משום 
היה במים; אך כשמדובר  אילו מדובר  נכונים  היו  שהדברים 
בנפט, לא יתכן לכבות עמו שריפה למרות שהוא נוזל )וניתן 
להוריקו מכלי לכלי בדיוק כמו מים( משום שהוא יגביר את 

השריפה!
להרוויח  יוכלו  לא  כך  שבת:  בחילול  כשמדובר  גם  "כך 
כסף וכו'; ואדרבה: כסף שקשור בחילול שבת-קודש ‘מאבד' 
וגורר עמו גם ממון כשר )ראה שבת לג, א(. ואכן נוכחו בפועל 
בהתאם לכל החישובים ]לא חישובים רוחניים אלא חשבונות 
שנערכו על הנייר[ – כמה מאות, אלפים ובליוני לירות ירדו 

לטמיון על ידי הצי הישראלי!...
שיראים  יתכן  "כיצד  השאלה:  נשאלה   – עתה  כמו   – "ואז 
הרי  לעוררם(?  ויש  )מעצמם;  לכך  לב  שמים  אינם  ושלמים 
הטעם הפשוט לכך שבעבר, כולל דורות האחרונים, לא היתה 
בדרך כלל, מציאות שתהיה ספינה בבעלות-יהודית, רב חובל 
נדיר שיהודי  זה דבר  ]‘סי-מען'[ מבני-ישראל; היה  ומלחים 
יהיה בעל הספינה ]ואז יש צורך ב"שטר מכירה" וכו' לאופן 

ההפעלה, על פי הלכה וכו' במקרים מסוימים[,
"אך בימינו באוניה שבבעלות יהודית, רב החובל והמלחים 
מלאכות  לבצע  החובה  מוטל  שעליהם  הם  ישראל  מבני 
הכרוכות בחילול שבת-קודש – אין ברירה, איפוא, אלא אם כן 
יעצרו את הספינה למשך יום השבת, וכפי שאמרתי אז שלא 
נמל,  איזה  ולא תעבור דרך  ימים  יתכן שספינה תיסע שבוע 
במשך  הספינה  תעגון  ואז  וכו',  בדרך  איים  שישנם  ובמיוחד 

השבת!...".

הודפס מאתר אוצר החכמה tablet.otzar.org הפרדס - נג עמוד 82
מאמר ב'הפרדס' מאת הרב פינחס הירשפרונג, מגדולי 

הרבנים בקנדה

הודעה שהתפרסמה ב'הפרדס', המזהירה מביצוע פרוצדורות רפואיות שלושה 
ימים לפני שבת, לאור פסק דינו של הגאון ר' משה פיינשטיין
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הלכות ומנהגי חב"ד
האמור  )כסדר  תרגום'  ואחד  מקרא  ‘שניים  בקריאת 
יום'(  שב'היום  רבותינו  מנהג  כסדר  או  בספר-המנהגים, 
יש לזכור לקרוא הפעם את כל ההפטרות, דהיינו: א( של 
פרשת  של  ב(  שלמה..."(,  המלך  )“וישלח  ‘ויקהל'  פרשת 
רבותינו  ]למנהג  ג(  המלאכה..."(,  כל  )“ותשלם  ‘פקודי' 
ה'  )“כה אמר  ‘החודש'  – בשבת לפני שחרית[ של פרשת 

אלוקים..."(.

שבת-קודש, פרשת ויקהל-פקודי / החודש
כ"ה באדר, מברכים החודש

אשת  נ"ע,  מושקא  חיה  הצדקנית  הרבנית  הולדת  יום 
בשנת  זה  ביום  פתח  הרבי  תרס"א.  בשנת  אדמו"ר,  כ"ק 
תשמ"ח במבצע ‘יום הולדת', לנצל את יום ההולדת ליום 

של התעוררות והחלטות טובות ברבים. 
כל  אמירת  בציבור1.  תהילים  אמירת   – בבוקר  השכם 
ונתינת-כוח  הכנה  היא  דווקא,  התפילה  קודם  התהילים 
בציבור  לומדים  אחר-כך  )בתפילה(2.  החודש  לברכת 
במשך כשעה מאמר חסידות שיהיה מובן לכולם, ואחר-כך 
לקריאת  המיועד  ספר-התורה  את  להכין  רצוי  התפילה3. 
פרשת החודש קודם התפילה, כדי למנוע טרחא דציבורא4.

לשבעה  קוראים  בראשון  ספרי-תורה.  שני  מוציאים 
עולים בפרשת השבוע5.

על  )ונשאר  הבימה  על  השני  ספר-התורה  את  מניחים 
הגבהה  קדיש.  חצי  ואומרים  בו(6,  הקריאה  עד  הבימה 
וגלילה. בספר השני קוראים למפטיר את פרשת ‘החודש', 
מצות"  תאכלו  הזה...  החודש  “ויאמר...  בוא:  בפרשת 

)שמות יב,א-כ(.
אם יש רק ספר-תורה אחד אין מגביהים אחר חצי קדיש 
לאחר  וגוללים  ומגביהים  החודש.  לפרשת  גוללים  אלא 
גמר כל הקריאות, דהיינו לאחר מפטיר. את החצי קדיש 

1( רגילים לומר זאת בחליפה וכובע, והנשואים בחגירת אבנט, כפי שנהג הרבי 
וכל הציבור עימו )ולכאורה כך יש לנהוג גם כשמשלימים זאת אחר-כך(, אע"פ 
שכהוראה נאמר "בחגירת אבנט" רק בתהילים דליל הושענא-רבה )ס' המנהגים 

עמ' 68(.
2( שיחת ש"פ וארא תשט"ו ס"ב )'תורת מנחם – התוועדויות' חי"ג עמ' 197(.

3( ספר-המנהגים עמ' 30.
4( לוח 'דבר בעתו'.

5( מנהג ישראל שגם היושבים בקריאת-התורה, עומדים בפסוק האחרון של 
עד  )וימתין  הפסוק  תחילת  לפני  קימעא  יפסיק  שהקורא  רצוי  הספר.  סיום 
קריאת  את  היטב  לשמוע  יוכל  שהציבור  כדי  לעמוד(,  היושבים  כל  שיספיקו 

הפסוק – ראה בלוח הנ"ל.
6( שערי-אפרים שער י' סי"ב.

המפטיר.  עליית  שלפני  הקריאה  אחרי  תמיד  אומרים 
הפטרה: “כה אמר... בראשון באחד לחודש ... עולת תמיד" 

)יחזקאל מה,יח – מו,טו7(.
אם קרא את הפטרת השבוע או כל הפטרה אחרת, קורא 
אחריה את הפטרת פרשת החודש, ואם נזכר אחר הברכות 

– קורא אותה בלא ברכה8.
14 דקות ו-11  10 בבוקר,  המולד: ביום שלישי בשעה 

חלקים. מברכים החודש: ראש-חודש ניסן ביום החמישי.
בבית-הכנסת.  התוועדות  הרחמים".  “אב  אומרים  אין 

ובפרט שהיא “שבת חזק"9.

יום רביעי
כ"ט באדר, ערב ראש-חודש

הקווין:  בג'  להוסיף  יש   – קטן'  כיפור  ‘יום   – זה  ביום 
תורה, עבודה )תפילה שבמקום קרבנות(, גמילות-חסדים 

וצדקה10.
לבית- היום  יעלה  ניסן,  בחודש  יארצייט  לו  שיש  מי 
להיות  צריכה  אדר  חודש  של  האחרון  ביום  העלמין11. 
שמחה מופלגה ביותר, לאחר ה'מרבין בשמחה' של כל ימי 
אדר מיום ליום, והיא נותנת את הכוח והסיוע להמשיך את 
ובו עתידין להיגאל, כי  נגאלו  ניסן, שבו  הגאולה דחודש 
השמחה שבחודש אדר, ובפרט ביום האחרון שבו, פורצת 
את גדרי הגלות ומביאה את הגאולה האמיתית והשלמה, 
לפניהם",  הפורץ  “עלה  בו  שנאמר  צדקנו  משיח  על-ידי 

בקרוב ממש12.

יום חמישי
א' בניסן – ראש-חודש

זקן...  “ואברהם  הלל13.  חצי  ויבוא".  “יעלה  שחרית: 
זבדיה..." ג' פעמים. קדיש-תתקבל. שיר-של-יום, הושיענו, 

7( לוח כולל-חב"ד. ספר-המנהגים עמ' 33.
8( לוח כולל-חב"ד, ש"פ מקץ.

9( ראה ספר-השיחות תש"נ ח"א עמ' 233.
10( שיחות-קודש תשל"ו עמ' 663, ובכ"מ.

לבית- עולים  שאין  מת"א,  ע"ה  קרסיק  הרבנית  עבור  הרבי  הוראת  ע"פ   )11
החיים ]משא"כ לאוהל ולקברי צדיקים[ בחודש ניסן כלל.

12( לקוטי-שיחות כרך ד' עמ' 1274.
13( יש עניין מיוחד להתפלל תפילת שחרית זו בציבור, כדי לומר הלל בציבור, 
)רמ"א  בציבור  אלא  עליו  מברכין  שאין  אומרים  יש  שבראש-חודש  ובפרט 

תכב,ב. שו"ע אדמוה"ז תפח,ג(.

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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ברכי נפשי, קדיש יתום.
מסיימו  הש"ץ  )ואין  לציון  ובא  אשרי,  התורה.  קריאת 
הנחת  התפילין.  חליצת  ספר-תורה.  הכנסת  יהללו.  בקול(, 
כי  ‘והיה  ‘קדש'  פרשיות:  קריאת-שמע,  דרבנו-תם,  תפילין 
מזמור  יאמר  הש"ץ  התפילין.  וחליצת  זכירות  שש  יביאך', 
)כלשהו, כדי לומר הקדיש, ויסיימו בקול(, חצי קדיש, מוסף. 
אמירת ההלל כסדר התפילה חשובה יותר מאמירתו בציבור. 

יום התוועדות. ההתוועדות – בבית-הכנסת14.

חודש ניסן

אפיים'16  ארך  ‘א-ל  תחנון15,  אומרים  אין  החודש  בכל 
ו"למנצח... יענך"17 בימות החול, “אב הרחמים" לפני מוסף 
שבת, ו"צדקתך" בשבת במנחה15. אין מתענים אלא חתן ביום 

חופתו, ובכור בערב-פסח18.
נשיא: מצווה לחזק את המנהג19 לקרוא20 אחרי התפילה21 
ניסן  י"ג  עד  מהיום  החל  יום  בכל  תהילים22(  אמירת  )לפני 
ועד בכלל, דבר יום ביומו בפרשת הנשיאים. היום מתחילים 
“ויהי ביום כלות משה" ומסיימים “זה קרבן נחשון בן עמינדב" 
)במדבר ז,א-יז(. אחר-כך אומרים את ה"יהי רצון" )אומרים 
כוהנים  גם  ה'24.  גם בשבת(23 הנדפס בסידורי תהילת  אותו 

ולויים אומרים אותו25.
גם  ניסן27.  בחודש  רק26  אותה  מברכים  האילנות:  ברכת 
נשים מברכות28. מברכים רק על אילני מאכל29. לכתחילה יש 

14( היום-יום, ל' ניסן.
15( שו"ע אדמוה"ז סימן תכט ס"ח.

16( כנדפס בסידורים מאז שנת תשל"ח. ראה בירור בעניין זה ב'התקשרות' גיליון 
שכט עמ' 18.

17( סידור אדמוה"ז, לפני 'למנצח' זה.
18( לוח כולל-חב"ד, משו"ע אדמוה"ז סי' תכט ס"ט.

19( 'שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"ב עמ' עז. י"א שבהקפדה לומר בכל יום את הנשיא 
שלו, יש סגולה שלא ישכח באחד הימים לספור ספירת-העומר - שמעתי מאבי 

מורי ז"ל בשם הרה"ג הרה"ח ר' חיים-שאול ברוק ע"ה.
20( אין מנהגנו לקראו מתוך ספר-תורה. גם בימי הקריאה אין לגלול הס"ת ולקרוא 
פרשת הנשיאים מתוכו. ובפרט בש"ק, שפרשת הנשיאים צ"ל אחר תפילת המוספין 

דווקא - 'שערי הלכה ומנהג' שם.
יותר  ומקודשת  שתדירה  מוסף,  תפילת  אחרי  מוסף,  תפילת  בו  שיש  וביום   )21

מקריאת הנשיא - שם עמ' עט.
22( ע"פ מכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע )אג"ק ח"א עמ' שצ( ו'רשימות היומן' עמ' 
שצז, ודלא כמ"ש כאן בשנים הקודמות. וראה 'אוצר מנהגי חב"ד' )ניסן-סיוון( עמ' ג.

23( היום-יום, ר"ח ניסן. ספר-המנהגים עמ' 36. וראה 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' ד-ו.
24( עמ' 473. לכאורה צריך לנקד שם "פרשה" - כולה קמץ. נוסח זה )שמקורו מספר 
'יסוד יוסף' לר' יוסף-יוסקא מדובנא( הוגה ע"י הרבי )ללא ניקוד. ראה 'הגהות לסדור 
הרב  הישר' מהדורת  'קב  בס'  וראה  מב,מט,ס(.  עמ'  ברוקלין תשס"ז,  הזקן',  רבנו 

שיינברגר תשנ"ג, פרק פה )דף תנג, א-ב(, שדן בהגהות שונות בפרטי הנוסח.
כיוון  זה,  והוא איננו משבט  25( למרות שמוזכר שם "שבאם אני עבדך משבט..." 
שזה שייך ל'עיבור' )דהיינו גילוי מסויים מנשמה אחרת בתוך נשמתו-הוא, הנשארת 
ספר-המנהגים שם,  היום-יום שם,  נ"ע,  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  הוראת  בדרגתה(, 

לוח כולל-חב"ד. 
שבסידור  ברכת-הנהנין  סדר  ע"פ  רכ,  עמ'  ח"א  או"ח  ומנהג'  הלכה  'שערי   )26

אדמוה"ז. וכן הוא ע"ד הקבלה, ברכי-יוסף סי' רכו ס"ק ב.
ע"פ  ובפרט  ה.  עמ'  חב"ד'  מנהגי  'אוצר  ראה  עם,  ברוב  זו  ברכה  שבירכו  היו   )27
שכוונת  קצו,ב(  )ח"ג  הזוהר  ע"פ  קצט  אות  להחיד"א  מורה-באצבע  בס'  המבואר 

הברכה היא לתיקון נשמות שנתגלגלו בדומם וצומח ויבקשו עליהן רחמים.
28( נסמן בשו"ע הקצר שם סי"א.

הטושו"ע  הרמב"ם,  דעת  ובהערות.  ס"ה  בשו"ע הקצר שם  בזה  הדעות  ראה   )29
33 )וכפי שנראה  116 הערה  והפוסקים שהביא הרבי בלקוטי-שיחות כרך כג עמ' 

להשתדל שיהיו לפחות שני אילנות30. מי שלא הספיק לברך 
בעוד הפרחים על האילנות, לא יברך אחר-כך על הפירות31.

 יום שישי
ב' בניסן

שלום- רבנו  אדמו"ר  כ"ק  של  ההסתלקות-הילולא  יום 
חמישי  דור  מוהרש"ב,  אדמו"ר  מליובאוויטש,  נ"ע  דובער 
לנשיאי חב"ד32, בשנת תר"פ, בעיר רוסטוב על נהר דון, ושם 

מנוחתו-כבוד33.
יום התחלת הנשיאות של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע34. יום 

התוועדות.
כל אחד ואחת, אנשים נשים וטף, ינצלו ‘עת רצון' זו, כדי: 
הקדוש  משמו  אחת  באות  המתחיל  משנה  פרק  ללמוד  א( 
תורתו  בלימוד  להוסיף36  ב(  אחד35.  פרק  )על-כל-פנים 
של  באופן  החסידות  גילוי  ש"עיקר  ההילולא37,  בעל  של 
דתורת  ‘הרמב"ם  וכונה  על-ידו,  נתחדש  וההסברה  הבנה 
להוסיף36  ד(  התפילה.  בעבודת  להוסיף36  ג(  החסידות'"38. 
בנתינת צדקה, ומה טוב – לעניין השייך לעבודתו המיוחדת 
של בעל ההילולא או למוסדות העוסקים בעבודתו, ש"עיקר 
מודגשת  שבה  תומכי-תמימים,  ישיבת  בייסוד   – חידושו 
שלימות התורה" נגלה וחסידות כאחד39, ו"על-ידו התחילה 
רבותינו  ובעבודת  חוצה"40,  החסידות  תורת  הפצת  עיקר 
שמחה,  של  התוועדות  לקיים  ה(  מקומו.  ממלאי  נשיאינו 
שבה יקבלו עליהם הנאספים החלטות טובות בענייני תורה 

ומצוות41.
או  הנ"ל  נעשה  לא  שתהיה  סיבה  מאיזו  שאם  פשוט, 
בימים  והשלמה  תשלומין  להיות  צריך  השנה,  ביום  חלקו 

הסמוכים42.

שהכריע שם( היא שצ"ל אילני פרי דווקא. ורק שהעיר על השמטת אדמוה"ז מסדר 
ברה"נ, וסיים 'ואכ"מ' בקשר להשמטות כיו"ב שם.

30( כף-החיים סי' רכו ס"ק ב וקצות-השלחן בבדי-השלחן סי' סו ס"ק יח.
31( ואפילו בלא שם ומלכות, כיוון שבלוח ברכת-הנהנין )פי"ב הכ"ג( כ' אדמוה"ז, 
שאם נפל הפרח וגדלו הפירות, טוב לברך בלא שם ומלכות, ובסדר ברה"נ השמיט 

זאת. 'ביאור סדר ברה"נ' עמ' 445.
32( הנשיאות החלה בשנת תרמ"ג, אך קבלת עול הנשיאות בכל הפרטים היתה רק 
בשנת תרנ"ד, ראה 'ספר התולדות – אדמו"ר מהורש"ב', הוצאת קה"ת, כפר-חב"ד 

תשל"ו, עמ' 34. וראה הערה 1 בפתח דבר לספר המאמרים תרמ"ג-ד.
33( פרשת ימי חייו האחרונים בעלמא דין והסתלקותו נדפסה בס' 'אשכבתא דרבי', 

ברוקלין תשל"ו, ועוד. 
34( ראה לקוטי-שיחות כרך ד עמ' 1293 בהערה. כרך יב עמ' 146 בהערה 1. כרך לב 

עמ' 23 הערה 38. ספר-השיחות תשמ"ח ח"א עמ' 347 הערות 8 ,7.
35( ע"פ לקוטי-שיחות כרך כא עמ' 296.

36( ע"פ 'התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ' 286, מוגה.
37( ע"פ שיחות-קדש תשנ"ב עמ' 382.
38( לקוטי-שיחות כרך ז עמ' 277 ,209.

'התוועדויות' תשמ"ז ח"א עמ'   .25 כז עמ'  67. כרך  כ עמ'  39( לקוטי-שיחות כרך 
.310, 495

40( לקוטי-שיחות כרך כ עמ' 389. וראה שם כרך כב עמ' 186.
41( ע"פ הוספות לשיחה הנ"ל בהערה 25, שם עמ' 292. וראה לקוטי-שיחות כרך 

כא עמ' 276.
42( 'תורת מנחם – התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ' 286 הערה 66 – מוגה )ההדגשה 

במקור(, בקשר לכ"ד טבת.
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יסוד מבצע יום הולדת

כ"ק אדמו"ר מכריז על מבצע יום הולדת. 
)סה"ש תשמ"ח ח"א ע' 331 ואילך(

הרבי קרא לנצל את היום בשלושת הקווים: תורה, 
שמחה  יום  הוא  זה  יום  חסדים.  וגמילות  עבודה 
הן להורים והן לנולד עצמו. לשם כך, תיקן הרבי 
כמה הוראות עבור יום זה, כמו: לקיים התוועדות 
תהלים,  ספר  לומר  נפש,  חשבון  לערוך  חסידית, 
פה,  לחזור מאמר חסידות בעל  להוסיף בצדקה, 

לעלות לתורה, לקבל החלטה טובה ועוד.

יום הולדת הרבנית חיה מושקא נ"ע

חי'  הרבנית  אדמו"ר,  כ"ק  אשת  הולדת  יום 
קודש,  שבת  ביום  שניאורסאהן,  מושקא 

בעיירה בבינוביטש הסמוכה לליובאוויטש.

לפי בקשתו של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב, נקרא 
שמה של הרבנית "חי' מושקא" על שם אשת 
שביעי  דור  היא  צדק.  הצמח  אדמו"ר  כ"ק 
)סבה  מברדיטשוב  יצחק  לוי  ר'  להרה"ק 
מקישינוב,  שניאורסאהן  אברהם  ר'  הרה"ק 

הוא נינו של רבי לוי יצחק(.

וטהרה  קדושה  הרבנית  ספגה  מילדותה 
ובבית  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  זקנה  בבית 
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, אשר חיבבוה  אביה 

באופן מיוחד. 
)ימי חב"ד ע' 141. ראה אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ג ע' ריח. רכ(

כ"ק אדמו"ר מציע 
לסיים את מאמרי 

 הלקוטי תורה 
מידי שבוע

שבכל  מציע  אדמו"ר  כ"ק 
את  ויסיימו  ילמדו  שבת 
על  תורה"  "לקוטי  מאמרי 

פרשת השבוע. 
)הקדמת היום יום בשלשלת היחס. שיחות 
קודש תשכ"ה ח"א ע' 414 ואילך(

האירוע הבריאותי 
שעבר הרבי בעת שהותו 

באוהל

אירוע  עבר  אדמו"ר  כ"ק 
מוחי בעת היותו באוהל כ"ק 

אדמו"ר מוהריי"צ.

בימים שקדמו לכ"ז אדר פינה 
הרבי את שולחנו, שהיה תמיד 
עמוס במכתבים וספרים וכו', 
הספרים  ריק;  נותר  והשולחן 
היחידים שנותרו על השולחן 
של  הכרכים  שלושת  היו 
בעולם,  השלוחים"  "אלבום 
שיצאו לאור עד אותה שעה. 

)'התקשרות' גליון סט ע' 20(

 כ"ק אדמו"ר נפגש שוב
עם אמו הרבנית חנה

כ"ק אדמו"ר נסע לפאריז לפגוש את אמו 
מבריה"מ  לצאת  שהצליחה  חנה  הרבנית 
והגיעה לפאריז, אותו לא ראתה כעשרים 
להביאה  מנת  על  תרפ"ח(,  )מתשרי  שנה 

לארצות הברית.

הגדולה  השמחה  את  מלהביע  העט  דלה 
ובנה  אם  זכו  כאשר  עת,  באותה  ששררה 
סבל,  שנות  עשרים  לאחר  שוב  להפגש 

ציפייה וגעגועים. 
)ימי מלך ח"ג ע' 937(

תשמ"ח

תשנ"בתשכ"התרס"א

תש"ז

עת לדעת

כ"ז 
אדר

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

כ"ה 
אדר
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יום שישי, כ"ד אדר ראשון
גם היום נסע הרבי לאהל. היום יצא הרבי בסביבות השעה 
מנחה  תפילת  חמש.  לשעה  קרוב  ל-770  וחזר  שתיים 
התקיימה בזאל למעלה בשעת הדלקת הנרות, כרגיל בימי 

שישי בהם הרבי נוסע לאהל.
במשך היום התמלא אזור 770 כולו באורחים רבים מכמה 
מפיטסבורג,  אורחים  קבוצת  הגיעה  זו  לשבת  מקומות. 
ידידי ליובאוויטש בפאריס, קבוצה גדולה של  קבוצה של 
של  ה'פגישה'  אורחי  עמם  ועוד.  ממונטריאול,  נוער  בני 
צא"ח. אורחי השבת הוסיפו והגבירו את שמחת חודש אדר 
והדבר בלט במיוחד בתפילות ובהתוועדות השבת. התחלת 
השמחה הייתה בעת שירת "לכה דודי" בתפילת קבלת שבת 

כאשר בקטע האחרון נמשכה השירה במשך זמן.

יום שבת קודש, כ"ה אדר ראשון - 
שבת שקלים מבה"ח אדר שני

אמירת התהלים של שבת מברכים בבוקר החלה בזמן הרגיל 
אמירת  כל  במשך  הק'  רגליו  על  עמד  שהרבי  לציין  ויש 
התהלים  את  הרבי  אמר  הפעם  כי  שהבחינו  היו  התהלים. 

במתינות מיוחדת ובאיטיות מה.
גם תפילת שחרית בבוקר התנהלה בשמחה. הרבי עודד את 
השירה ב"שיבנה", ב"האדרת והאמונה" וב"ממקומך" ששרו 

בניגון של "לכתחילה אריבער".
עלה  הרבי  כאשר  התפילה:  בעת  הק'  מההנהגות  ]ועוד 
ספר  את  הטלית(,  )ע"י  תחילה  נשק  למפטיר,  הבימה  אל 
התורה הראשון. אחר כן ניגש אל הספר השני לעלות לתורה 
ולקריאת ההפטרה כרגיל. בעת ברכת החודש היה חידוש 
הפעם שבעת הכרזת זמן המולד פניו הק' היו לעבר בימת 

הקריאה[.
בשעה 13:45 בערך נכנס הרבי להתוועדות. בדרכו למקומו 
כוסיות  עם  הדרך  בצד  שעמדו  לאורחים  'לחיים'  ענה 

מושטות בידיהם.
הן  ששרו,  פעם  בכל  הייתה  ההתוועדות  בעת  השמחה 
"ס'קומט  הראשון  בניגון  כבר  השיחות.  בין  והן  בהתחלה 
שוין די גאולה" עודד הרבי מפעם לפעם את שירת הציבור 
בצד  בעיקר  שהתרכזו  האורחים  קבוצות  לכיוון  ובמיוחד 

שמאלו של הרבי.

נמשכה  היא  במינה.  מיוחדת  הייתה  הראשונה  הק'  שיחת 
פתח  היטב.  באר  מבוארת  והייתה  דקות  וחמש  כארבעים 
היא  כאשר  ויקהל  פרשת  במעלת  הסבר  היה  הענינים 
ואז ה׳׳ויקהל"  ואינה מחוברת לפרשת פקודי,  בפני עצמה 
הוסבר  כך  אחר  יותר.  עוד  ומודגש  בולט   - - ההתאחדות 
הנושא הן בכוחות הנפש של האדם עצמו והן בענין אהבת 
דברים  היו  ובהמשך  לזולתו,  יהודי  בין  ישראל  ואחדות 
נוספים בנושא שהועלה בשיחת הק' של יום חמישי בערב 
– ה"ויקהל" של קיבוץ יהודים מכל הגלויות לארץ ישראל.

כאן עמד הרבי על ה"דבר פלא" שאף אחד מרבותינו הק', 
נשיאי חב"ד, לא עלו לארץ ישראל ואף לא ביקרו בה, וגם 
הנסיעה של אדמו׳׳ר מהוריי"צ נ"ע לא הייתה אלא תחליף 

לביקור באהלי הק' כפי שהוא עצמו אמר.
לענין  בהמשך  בהרחבה  הוסבר  השקל"  "מחצית  ענין  גם 
באמירת  חדש  עומק  גילוי  היה  מהביאור  וחלק  האחדות, 
כשיעור  'אני'  של  המציאות  ביטול  )שעניינו  אני"  "מודה 
מקבל  ו׳׳הריני  הזמן(  בהבלי  השינה  גם  כולל  משנתו, 
עלי... ואהבת לרעך כמוך" )בהתאחדות והתקהלות( לפני 
התפילה, והסיום היה בברכות שתיכף ומיד יהיה "ויקבץ" 
וקיבוץ גלויות בתכלית השלימות "קהל גדול ישובו הנה" 

בגאולה השלימה.
הושר  הוא  מתי".  עד  ה'  "שובה  שרו  השיחה  סיום  עם 
בשמחה, וזו התגברה והתחזקה בעידוד של הרבי שבתחילה 
ימין  ביד  האורחים, אחר-כך  לכיוון  בידו השמאלית  עודד 

לעבר כל הקהל, ולפרקים - בשתי ידיו הק' כאחת.
והדרכות  הוראות  רצופה  הייתה  הראשונה  הק'  שיחה 
היה  השניה  בשיחה  וכעת  אחד,  כל  הרוחנית של  בעבודה 
התוספת  בענין   - בפועל  למעשה  ההוראה  של  הפירוט 
את  הביאו  שממנה  השקל"  "מחצית  בדוגמת  בצדקה 
הקרבנות, כך שנתינת הצדקה תהיה בבחינת ״אדם כי יקריב 

מכם״. 
אחר-כך אמר הרבי: יעשו כעת מעין 'ויקהל' שאלו שהעמידו 
קנקני משקה יעלו מלמטה למעלה ויכריזו את פרטי הדבר 
ומהם יראו וכן יעשו. כעת הייתה חלוקת המשקה. היום היה 
מספר הקנקנים - י״ב וביניהם בקבוקים מיוחדים שהעמידו 
השלוחים העומדים בראש קבוצות האורחים מפיטסבורג, 
מצרפת וממונטריאול וכן פעילים נוספים ממקומות שונים 
בעולם, וכל אחד הודיע על הפעולה המיוחדת שהוא עושה. 
לאחר שהאחרון סיים, התחיל הרבי את ניגון ההקפות לאביו 
ז״ל וזה כבר היה בשמחה גדולה. במיוחד כאשר הרבי עודד 

תשנ"ב / יומן מתוך 'בית חיינו'

»

"אכן חליינו הוא נשא"
לפנות ערב, בסביבות השעה חמש בערך, נודע ב-770 כי משהו אירע לרבי שבאותה 
שעה שהה באהל הק', הידיעה התפשטה במהירות הבזק מפה לאוזן ובאופן ספונטני 
החלה נהירה של ציבור עצום, אנשים נשים וטף לעבר 770. כולם היו מבוהלים... 
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את השירה בהנפת ידו הק' במהירות כמה פעמים. 
הרבי  אבל  ההתוועדות,  סיום  שזהו  לחשוב  היה  ניתן  כאן 
חזר והוסיף מילים קצרות על כך שההוראה לפועל מפרשת 
להוסיף  היא   - שפתינו״  פרים  ״ונשלמה  בבחינת  שקלים, 
בצדקה ״והעיקר שתיכף ומיד נזכה שהקב״ה יעשה ״צדקה״ 
בקיבוצם  אלא  האומות  בין  פיזורן  ע״י  לא  ישראל  עם 
בגאולה  שמיא״  ענני  ״עם  הקודש  לארץ  ביחד  והקהלתם 

האמיתית והשלימה״.
לשעה  סמוך 
וחצי  שלוש 
ה  מ י י ת ס ה
ת  עדו ו ההתו
ו  ל ל פ ת ה ו
הרבי  מנחה. 
לתורה  עלה 
י  ש י ל ש ל
שלום״  ו״שים 

שרו כרגיל.
ערבית  תפילת 
בזאל  הייתה 
כנהוג  למעלה 
י  א צ ו מ ב
 , ת ו ת ב ש
יותר  ומאוחר 
הלילה  במשך 
ו  פ ס א ת ה
 , ד ו ק ר ל
אדר  ושמחת 

הפעם נמשכה יותר מבימי השבוע.
תמציתי  )תוכן  ה״תקציר״  לגבי  הלילה  היה  מעניין  דבר 
קצר  זמן  שמופיע  השבת  מהתוועדות  לפועל  וההוראות 
אחרי צאת השבת(: תחילה הוא הופיע כרגיל סמוך לצאת 
השבת ומאוחר יותר פורסם במהדורה שניה - אחרי שהוגה 

ע״י הרבי.
כך הסתיים השבוע של פרשת ״ויקהל״ שהרבי קרא עליה כי 
בה מודגש נושא קיבוץ כחות הנפש בכל אדם בפני עצמו, 
אהבת ואחדות ישראל וגם יש לה קשר מיוחד עם התהליך 
המופלא של קיבוץ גלויות שלהתחלה שלו אנו זוכים בימים 

אלו, שבוע שבו נסע הרבי לאהל ארבע פעמים...
יום ראשון, כ׳׳ו אדר ראשון

כשנכנס הרבי לתפילת שחרית וכן בצאתו ניגן הקהל ניגון 
״לכתחילה אריבער״.

לתפילת מנחה בגן-עדן התחתון יצא הרבי ב-13:50. לפני 
להם  ונתן  חתנים,  לשני  הסידור  את  הרבי  נתן  התפילה 
ובזכותם לכל הנוכחים, מטבעות לצדקה. לחלוקת הדולרים 

יצא הרבי בשעה שתים וחצי - מאוחר בהרבה מהרגיל!
היום היה קהל עצום במיוחד. כבר הזכרנו שלשבת הגיעו 
קבוצה  הייתה  לזה  בנוסף  אורחים,  של  גדולות  קבוצות 

גדולה מאד של חסידים שבאו לניו יורק להשתתף בשמחת 
ברכת  את  לקבל  רב  בהמון  באו  ראשון  וביום  ויזניץ,  בית 
הרבי ב'דולרים', ונוסף על כל הקהל 'הרגיל' של המוני עמך 
ואחת  ומכל המדינות שכל אחד  ישראל מכל הסוגים  בית 

מהם, קיבל את הברכה המיוחדת לו.
המעמד נמשך קרוב לשש שעות )!( רצופות עד אחרי השעה 
שבע וחצי בערב, וכמה דקות אחר כך נכנס הרבי לתפילת 
ערבית בזאל למעלה. התפילה נמשכה מעט יותר מהרגיל. 
בעת קריאת שמע של תפילת ערבית המתין הציבור כמה 
עד  דקות 

שהרבי סיים. 

יום שני, 
ז׳׳ך אדר 

ראשון
לתפילת שחרית 
הרבי  נכנס 
עשר  בשעה 
כשעלה  ורבע. 
לתורה  הרבי 
בטליתו  נגע 
הברכה  לפני 
הקריאה  שלפני 
ת  ל י ח ת ב
ה  א י ר ק ה
ושוב  ובסופה 

בתחילתה, ושוב - שלא כרגיל - בסופה.
החסיד  היה  הנוסעים  בין  לדרכם.  נוסעים  בירך  בצאתו 
הישיש ר' אליעזר ננס, שאמר לרבי שהוא נוסע לירושלים, 

והרבי ענה לו ״בשעה טובה ומוצלחת״.
לאהל יצא הרבי בשעה 14:25. לפני צאתו נתן את הסידור 
טובה  בשעה  )שוב(  והוסיף  הרגיל,  בנוסח  ובירכו  לחתן 
משפחתו  ולבני  לו  נתן  כך  עד".  עדי  "בנין  ומוצלחת, 

מטבעות לצדקה.
מטבעות  וחילק  לדרכם  נוסעים  בירך  המכונית  ליד  בחוץ 
לצדקה לכל העומדים שם. לפני כניסתו לרכב נופף בידיו 

לשלום.
לפנות ערב, בסביבות השעה חמש בערך, נודע ב-770 כי 
כדרכו  הק',  לרבי שבאותה שעה שהה באהל  אירע  משהו 
הידיעה התפשטה במהירות  יום שני בשבוע.  בכל  בקודש 
הבזק מפה לאוזן ובאופן ספונטני החלה נהירה של ציבור 
מבוהלים  היו  כולם   .770 לעבר  וטף  נשים  אנשים  עצום, 

ונפחדים ומיד החלו לומר תהלים ביחיד וברבים. 
כרגיל  ל-770  יחזור  שליט״א  אדמו״ר  שכ״ק  מקוים  כולם 

ונשמע רק בשורות טובות...

הרבי יוצא מתפילת מעריב בזאל הקטן. ליל כ"ז אדר. שטורעם
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àå ìàøNé éða úãò-ìk-úà äLî ìä÷iåíäìà øîài ©©§¥´¤À¤¨£©²§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤£¥¤®
:íúà úNòì ýåýé äeö-øLà íéøácä älàìä÷iå ¥µ¤©§¨¦½£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬Ÿ¨«©©§¥´

älà íäìà øîàiå ìàøNé éða úãò-ìk-úà äLî¤À¤¨£©²§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤£¥¤®¥µ¤
:íúà úNòì ýåýé äeö-øLà íéøácä ית מׁשה ואכנׁש ©§¨¦½£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬Ÿ¨«ְְֵֶַָֹ

ּדי  ּפתּגמּיא אּלין להֹון ואמר יׂשראל ּדבני ּכנׁשּתא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּכל

יתהֹון: למעּבד יי áäëàìîפּקד äNòz íéîé úLL ְְְְֵֶַַָָ¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼
ýåýéì ïBúaL úaL Lã÷ íëì äéäé éòéáMä íBiáe©´©§¦¦À¦«§¤̧¨¤¬²Ÿ¤©©¬©¨−©«Ÿ̈®

:úîeé äëàìî Bá äNòä-ìkäNòz íéîé úLL ¨¨«Ÿ¤¬²§¨−̈¨«¥´¤¨¦»¥«¨¤´
ïBúaL úaL Lã÷ íëì äéäé éòéáMä íBiáe äëàìî§¨¨¼©´©§¦¦À¦«§¤̧¨¤¬²Ÿ¤©©¬©¨−

:úîeé äëàìî Bá äNòä-ìk ýåýéì ּתתעבד יֹומין ׁשּתא ©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¬²§¨−̈¨«ְֲִִִֵָ

ׁשּבתא  ׁשּבא קּודׁשא לכֹון יהי ׁשביעאה ּוביֹומא ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָעבדּתא

יתקטל: עבדּתא ּבּה ּדיעּבד ּכל יי âLàקדם eøòáú-àì ְְְְְְֳִִִֵֵֵַָָָָ«Ÿ§©«£´¥½
:úaMä íBéa íëéúáLî ìëaìëa Là eøòáú-àì §−Ÿ«§«Ÿ¥¤®§−©©¨««Ÿ§©«£´¥½§−Ÿ

:úaMä íBéa íëéúáLî ּבכל אּׁשתא תבערּון לא «§«Ÿ¥¤®§−©©¨«ְְֲֶַָָָֹ

פ ּדׁשּבתא: ּביֹומא ã-ìk-ìàמֹותבניכֹון äLî øîàiå ְְְְֵַָָָ©´Ÿ¤¤½¤¨
ýåýé äeö-øLà øácä äæ øîàì ìàøNé-éða úãò£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:øîàìäæ øîàì ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà äLî øîàiå ¥«Ÿ©´Ÿ¤¤½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¤´
:øîàì ýåýé äeö-øLà øácäּכ לכל מׁשה נׁשּתא ואמר ©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿְְְֲִֶַַָָֹ

למימר: יי פּקד ּדי ּפתּגמא ּדין למימר יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָדבני

ääàéáé Baì áéãð ìk ýåýéì äîeøz íëzàî eç÷§¸¥«¦§¤³§¨Æ©«Ÿ̈½µŸ§¦´¦½§¦¤¾¨
:úLçðe óñëå áäæ ýåýé úîeøz úàíëzàî eç÷ ¥−§©´§Ÿ̈®¨¨¬¨¤−¤§«¤§¸¥«¦§¤³

áäæ ýåýé úîeøz úà äàéáé Baì áéãð ìk ýåýéì äîeøz§¨Æ©«Ÿ̈½µŸ§¦´¦½§¦¤¾¨¥−§©´§Ÿ̈®¨¨¬
:úLçðe óñëå ּדיתרעי ּכל יי קדם אפרׁשּותא מּנכֹון סבּו ¨¤−¤§«¤ְְְְְְֳִִֵַָָָָָֹ

ּונחׁשא: וכסּפא ּדהבא יי קדם אפרׁשּותא ית ייתי ְְְְְְֲֳִֵֵַַַַָָָָָָָָָלּבּה

å:íéfòå LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúeúìëúe §¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«§¥¯¤
:íéfòå LLå éðL úòìBúå ïîbøàå ּוצבע וארּגונא ותכלא §©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«ְְְְְְִַַָָָ

ּומעּזי: ּובּוץ æúøòåזהֹורי íéîcàî íìéà úøòå ְְִֵַ§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ
:íéhL éöòå íéLçzúøòå íéîcàî íìéà úøòå §¨¦−©«£¥¬¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ
:íéhL éöòå íéLçz ּומׁשכי מסּמקי דדכרי ּומׁשכי §¨¦−©«£¥¬¦¦«ְְְְְְִֵֵֵֵַַַ

ׁשּטין: ואעי çìדססגֹונא íéîNáe øBànì ïîLåïîL ְְְִִֵַָָ§¤−¤©¨®§¨¦Æ§¤´¤
:íénqä úøè÷ìå äçLnäì íéîNáe øBànì ïîLåïîL ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«§¤−¤©¨®§¨¦Æ§¤´¤
:íénqä úøè÷ìå äçLnä ּובּוסמּיא לאנהרּותא ּומׁשחא ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«ְְְְִַַָָָָ

ּבּוסמּיא: ולקטרת רבּותא èéðáàåלמׁשח íäL-éðáàå ְְְְְִִֶַַָָֹ§©̧§¥½Ÿ©§©§¥−
:ïLçìå ãBôàì íéàlîãBôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáàå ¦ª¦®¨«¥−§©«¤§©̧§¥½Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−

:ïLçìå באפֹודא לׁשּקעא אׁשלמּותא ואבני בּורלא ואבני §©«¤ְְְְְְְְֵֵֵַַַַָָָָָָ

é-ìkּובחּוׁשנא: úà eNòéå eàáé íëa áì-íëç-ìëå ְְָ§¨£©¥−¨¤®¨´Ÿ§©«£½¥²¨
:ýåýé äeö øLàúà eNòéå eàáé íëa áì-íëç-ìëå £¤¬¦−̈§Ÿ̈«§¨£©¥−¨¤®¨´Ÿ§©«£½¥²
:ýåýé äeö øLà-ìk ויעבדּון ייתּון ּבכֹון לּבא חּכימי וכל ¨£¤¬¦−̈§Ÿ̈«ְְְְִִֵֵַַַָָ

יי: פּקד ּדי ּכל àé-úàåית Bìäà-úà ïkLnä-úà ְִֵַָָָ¤̧©¦§½̈¤¨«¢−§¤
åéãnò-úà åçéøa-úà åéLø÷-úàå åéñø÷-úà eäñëî¦§¥®¤§¨¨Æ§¤§¨½̈¤§¦¾̈¤©ª−̈

:åéðãà-úàå-úà eäñëî-úàå Bìäà-úà ïkLnä-úà §¤£¨¨«¤̧©¦§½̈¤¨«¢−§¤¦§¥®¤
:åéðãà-úàå åéãnò-úà åçéøa-úà åéLø÷-úàå åéñø÷ ית §¨¨Æ§¤§¨½̈¤§¦¾̈¤©ª−̈§¤£¨¨«ָ

ית  ּדּפֹוהי וית ּפּורפֹוהי ית חֹופאּה וית ּפרסּה ית ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָמׁשּכנא

סמכֹוהי: וית עּמּודֹוהי ית áé-úàåעברֹוהי ïøàä-úà ְְְִִִַַַָָ¤¨«¨¬Ÿ§¤
:Cñnä úëøt úàå úøtkä-úà åéca-úàå ïøàä-úà ©−̈¤©©®Ÿ¤§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«¤¨«¨¬Ÿ§¤
:Cñnä úëøt úàå úøtkä-úà åéca וית ארֹונא ית ©−̈¤©©®Ÿ¤§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«ְֲָָָ

דפרסא: ּפרכּתא וית ּכּפרּתא ית âéïçìMä-úàאריחֹוהי ְְְְֲִִִַָָָָָָָֻֻ¤©ª§¨¬
:íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úàå åéca-úàåïçìMä-úà §¤©−̈§¤¨¥¨®§¥−¤¬¤©¨¦«¤©ª§¨¬
:íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úàå åéca-úàå וית ּפתֹורא ית §¤©−̈§¤¨¥¨®§¥−¤¬¤©¨¦«ְָָָָ

אּפּיא: לחם וית מנֹוהי ּכל וית ãéúøðî-úàåאריחֹוהי ְְְֲִִִֵַַָָָָָ§¤§Ÿ©¯
:øBànä ïîL úàå äéúøð-úàå äéìk-úàå øBànä©¨²§¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−¤¬¤©¨«
ïîL úàå äéúøð-úàå äéìk-úàå øBànä úøðî-úàå§¤§Ÿ©¯©¨²§¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−¤¬¤

:øBànä וית ּבֹוצינהא וית מנהא וית דאנהֹורי מנרּתא וית ©¨«ְְְְְְְְִֵַַָָָָָָָָָָ

דאנהרּותא: åèåéca-úàåמׁשחא úøèwä çaæî-úàå ְְְִַָָָ§¤¦§©³©§¸Ÿ¤Æ§¤©½̈
Cñî-úàå íénqä úøè÷ úàå äçLnä ïîL úàå§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¤¨©¬

:ïkLnä çúôì çútäåéca-úàå úøèwä çaæî-úàå ©¤−©§¤¬©©¦§¨«§¤¦§©³©§¸Ÿ¤Æ§¤©½̈
çútä Cñî-úàå íénqä úøè÷ úàå äçLnä ïîL úàå§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¤¨©¬©¤−©

:ïkLnä çúôì וית ּבּוסמּיא דקטרת מדּבחא וית §¤¬©©¦§¨«ְְְְְְִֶַַָָָָֹ

וית  ּבּוסמּיא קטרת וית דרבּותא מׁשחא וית ְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹאריחֹוהי

מׁשּכנא: לתרע דתרעא æèäìòäּפרסא çaæî | úà ְְְְְְִַַַָָָָ¥´¦§©´¨«ŸÀ̈
åéìk-ìk-úàå åéca-úà Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½¤©−̈§¤¨¥®̈

:Bpk-úàå øikä-úàøaëî-úàå äìòä çaæî | úà ¤©¦−Ÿ§¤©«¥´¦§©´¨«ŸÀ̈§¤¦§©³
-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà Bì-øLà úLçpä©§¸¤Æ£¤½¤©−̈§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤

:Bpk ית ּדילּה דנחׁשא סרדא וית דעלתא מדּבחא ית ©«ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָ

ּבסיסּה: וית ּכיֹורא ית מנֹוהי ּכל וית æéúàאריחֹוהי ְְְֲִִִִִֵָָָָָָ¥µ
øòL Cñî úàå äéðãà-úàå åéãnò-úà øöçä éòì÷©§¥´¤«¨¥½¤©ª−̈§¤£¨¤®¨§¥¾¨©−©¬©

:øöçäCñî úàå äéðãà-úàå åéãnò-úà øöçä éòì÷ úà ¤«¨¥«¥µ©§¥´¤«¨¥½¤©ª−̈§¤£¨¤®¨§¥¾¨©−
:øöçä øòL וית סמכהא וית עּמּודֹוהי ית דרּתא סרדי ית ©¬©¤«¨¥«ְְְְְִֵַַַָָָָָָָָ

ּדרּתא: ּדתרע çéúãúé-úàåּפרסא ïkLnä úãúé-úà ְְְִַַָָָ¤¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¦§¬Ÿ
:íäéøúéî-úàå øöçä-úàúãúé-úàå ïkLnä úãúé ¤«¨¥−§¤¥«§¥¤«¤¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¦§¬Ÿ

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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:íäéøúéî-úàå øöçä דדרּתא סּכי וית מׁשּכנא סּכי ית ¤«¨¥−§¤¥«§¥¤«ְְְְְִִֵֵַַָָָָ

אּטּוניהֹון: èéìוית ãøOä éãâa-úà-úà Lãwa úøL ְֵַָ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤
:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

ì ãøOä éãâa-úàïøäàì Lãwä éãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ
:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä לׁשּמׁשא ׁשּמּוׁשא לבּוׁשי ית ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«ְְִֵַָָָָ

לבּוׁשי  וית ּכהנא לאהרן קּודׁשא לבּוׁשי ית ְְְְְְְֲֲֵֵַַָָָָָֹבקּודׁשא

לׁשּמׁשא: ëéðôlîבנֹוהי ìàøNé-éða úãò-ìk eàöiå ְְִַָָ©¥«§²¨£©¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¥¬
:äLî:äLî éðôlî ìàøNé-éða úãò-ìk eàöiå ּכל ּונפקּו ¤«©¥«§²¨£©¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¥¬¤«ְָָ

מׁשה: קדם מן יׂשראל דבני àëLéà-ìkּכנׁשּתא eàáiå ְְְְֳִִִִֵֵֶָָָֹ©¨¾Ÿ¨¦−
eàéáä Búà Bçeø äáãð øLà ìëå Baì BàNð-øLà£¤§¨´¦®§¿Ÿ£¤Á¨«§¨̧¹ŸÀ¥Â¦Â
Búãáò-ìëìe ãòBî ìäà úëàìîì ýåýé úîeøz-úà¤§©̧§Ÿ̈¹¦§¤̧¤³Ÿ¤¥Æ§¨£´Ÿ̈½

:Lãwä éãâáìeøLà ìëå Baì BàNð-øLà Léà-ìk eàáiå §¦§¥−©«Ÿ¤©¨¾Ÿ¨¦−£¤§¨´¦®§¿Ÿ£¤Á
ìäà úëàìîì ýåýé úîeøz-úà eàéáä Búà Bçeø äáãð̈«§¨̧¹ŸÀ¥Â¦Â¤§©̧§Ÿ̈¹¦§¤̧¤³Ÿ¤

:Lãwä éãâáìe Búãáò-ìëìe ãòBî ּדאתרעי ּגבר ּכל ואתֹו ¥Æ§¨£´Ÿ¨½§¦§¥−©«Ÿ¤ְְְְֲִֵַַָ

אפרׁשּותא  ית איתיאּו יתּה רּוחּה אׁשלמת ּדי וכל ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹלּבּה

וללבּוׁשי  ּפלחנּה ּולכל זמנא מׁשּכן לעבידת יי ְְְְְְְֲֳִִִֵֵַַַַָָָָָֻקדם

áëáìקּודׁשא: áéãð | ìk íéLpä-ìò íéLðàä eàáiå ְָ©¨¬Ÿ¨«£¨¦−©©¨¦®´Ÿ§¦´¥À
Léà-ìëå áäæ éìk-ìk æîeëå úòaèå íæðå çç eàéáä¥Â¦Â¨´¨¤¹¤§©©³©§¨Æ¨§¦´¨½̈§¨¦¾

éðä øLà:ýåýéì áäæ úôeðz ó-ìò íéLðàä eàáiå £¤¬¥¦²§©¬¨−̈©«Ÿ̈«©¨¬Ÿ¨«£¨¦−©
éìk-ìk æîeëå úòaèå íæðå çç eàéáä áì áéãð | ìk íéLpä©¨¦®´Ÿ§¦´¥À¥Â¦Â¨´¨¤¹¤§©©³©§¨Æ¨§¦´

éðä øLà Léà-ìëå áäæ:ýåýéì áäæ úôeðz ó ּגברּיא ּומיתן ¨½̈§¨¦¾£¤¬¥¦²§©¬¨−̈©«Ÿ̈«ְְַַַָֻ

ועזקן  וׁשבכין ׁשירין איתיאּו לּבּה ּדאתרעי ּכל נׁשּיא ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָֹעל

קדם  ּדהבא ארמּות ארים ּדי ּגבר וכל ּדדהב מן ּכל ְְְֲֲֲֳִִֵַַַָָָָָָָּומחּו

âëïîbøàåיי: úìëz Bzà àöîð-øLà Léà-ìëå ְָ§¨¦º£¤¦§¨´¦À§¥¯¤§©§¨¨²
úøòå íéîcàî íìéà úøòå íéfòå LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´§¦¦®§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ

:eàéáä íéLçzïîbøàå úìëz Bzà àöîð-øLà Léà-ìëå §¨¦−¥¦«§¨¦º£¤¦§¨´¦À§¥¯¤§©§¨¨²
úøòå íéîcàî íìéà úøòå íéfòå LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´§¦¦®§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ

:eàéáä íéLçz וארּגונא ּתכלא עּמּה ּדאׁשּתכח ּגבר וכל §¨¦−¥¦«ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָ

ּומׁשכי  מסּמקי דדכרי ּומׁשכי ּומעּזי ּובּוץ זהֹורי ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַּוצבע

איתיאּו: ãëúLçðeססּגֹונא óñk úîeøz íéøî-ìk ְְִַַָ¨¥¦À§³©¤̧¤Æ§½¤
éöò Bzà àöîð øLà ìëå ýåýé úîeøz úà eàéáä¥¦¾¥−§©´§Ÿ̈®§¿Ÿ£¤Á¦§¨̧¦¹£¥¬

:eàéáä äãáòä úëàìî-ìëì íéhLúîeøz íéøî-ìk ¦¦²§¨§¤¬¤¨«£Ÿ̈−¥¦«¨¥¦À§³©
Bzà àöîð øLà ìëå ýåýé úîeøz úà eàéáä úLçðe óñk¤̧¤Æ§½¤¥¦¾¥−§©´§Ÿ̈®§¿Ÿ£¤Á¦§¨̧¦¹

:eàéáä äãáòä úëàìî-ìëì íéhL éöò ּדארים ּכל £¥¬¦¦²§¨§¤¬¤¨«£Ÿ̈−¥¦«ֲֵַָ

ּדי  וכל יי קדם אפרׁשּותא ית איתיאּו ּונחׁש ּכסף ְְְְְְֲֳִִַַַַָָָָָָֹארמּות

איתיאּו: ּפלחנא עבידת לכל ׁשּטין אעי עּמּה ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָֻאׁשּתכח

äëiå eåè äéãéa áì-úîëç äMà-ìëåäåèî eàéá §¨¦¨¬©§©¥−§¨¤´¨¨®©¨¦´©§¤À
-úàå éðMä úòìBz-úà ïîbøàä-úàå úìëzä-úà¤«©§¥̧¤Æ§¤¨´©§¨½̈¤©¬©©¨¦−§¤

:LMääåèî eàéáiå eåè äéãéa áì-úîëç äMà-ìëå ©¥«§¨¦¨¬©§©¥−§¨¤´¨¨®©¨¦´©§¤À
:LMä-úàå éðMä úòìBz-úà ïîbøàä-úàå úìëzä-úà¤«©§¥̧¤Æ§¤¨´©§¨½̈¤©¬©©¨¦−§¤©¥«
ית  עזל ּכד ּומיתן מעּזלא ּבידהא לּבא חּכימת אּתתא ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָוכל

ּבּוצא: וית זהֹורי צבע ית ארּגונא וית åë-ìëåּתכלא ְְְְְְְִִַַָָָָָָָ§¨̧
:íéfòä-úà eåè äîëça äðúà ïaì àNð øLà íéLpä©¨¦½£¤̧¨¨¬¦¨²Ÿ−̈¨§¨§¨®¨−¤¨«¦¦«
:íéfòä-úà eåè äîëça äðúà ïaì àNð øLà íéLpä-ìëå§¨̧©¨¦½£¤̧¨¨¬¦¨²Ÿ−̈¨§¨§¨®¨−¤¨«¦¦«
מעזיא  ית עּזלן ּבחכמא עּמהן לּבהן ּדאתרעי נׁשּיא ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָוכל

:Â"Ù¯ ‚"Ó·)(àéæòî:æëéðáà úà eàéáä íàNpäå ©©§¨§©§¦¦´¥¦½¥µ©§¥´
:ïLçìå ãBôàì íéàlnä éðáà úàå íäMäíàNpäå ©½Ÿ©§¥−©§¥´©¦ª¦®¨«¥−§©«¤§©§¦¦´

:ïLçìå ãBôàì íéàlnä éðáà úàå íäMä éðáà úà eàéáä¥¦½¥µ©§¥´©½Ÿ©§¥−©§¥´©¦ª¦®¨«¥−§©«¤
אׁשלמּותא  אבני וית בּורלא אבני ית איתיאּו ְְְְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָורברבּיא

ּובחּוׁשנא: ּבאפֹודא çëïîMä-úàåלׁשּקעא íNaä-úàå ְְְְֵַָָָָ§¤©−Ÿ¤§¤©¨®¤
ìe øBàîì:íénqä úøè÷ìå äçLnä ïîLíNaä-úàå §¨¾§¤̧¤Æ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«§¤©−Ÿ¤

ìe øBàîì ïîMä-úàå:íénqä úøè÷ìå äçLnä ïîL וית §¤©¨®¤§¨¾§¤̧¤Æ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«ְָ

ולקטרת ּבּוסמא דרבּותא ּולמׁשחא לאנהרּותא מׁשחא וית ְְְְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹ

èëíúàּבּוסמּיא: íaì áãð øLà äMàå Léà-ìk ְַָ¨¦´§¦À̈£¤̧¨©´¦¨»Ÿ¨¼
-ãéa úBNòì ýåýé äeö øLà äëàìnä-ìëì àéáäì§¨¦Æ§¨©§¨½̈£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©

:ýåýéì äáãð ìàøNé-éðá eàéáä äLîäMàå Léà-ìk ¤®¥¦¯§¥«¦§¨¥²§¨−̈©«Ÿ̈«¨¦´§¦À̈
äeö øLà äëàìnä-ìëì àéáäì íúà íaì áãð øLà£¤̧¨©´¦¨»Ÿ¨¼§¨¦Æ§¨©§¨½̈£¤̧¦¨¯
:ýåýéì äáãð ìàøNé-éðá eàéáä äLî-ãéa úBNòì ýåýé§Ÿ̈²©«£−§©¤®¥¦¯§¥«¦§¨¥²§¨−̈©«Ÿ̈«
לכל  לאיתאה עּמהֹון לּבהֹון ּדאתרעי ואּתתא ּגבר ְְְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָּכל

בני  איתיאּו דמׁשה ּבידא למעּבד יי פּקד  ּדי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹעבדּתא

פ  יי: קדם נדבּתא ְְְְֳִֵַָָָָיׂשראל

ì éðùíLa ýåýé àø÷ eàø ìàøNé éða-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§²¨¨¬§Ÿ̈−§¥®
:äãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöaäLî øîàiå §©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬§¨«©³Ÿ¤¤Æ

éøeà-ïa ìàìöa íLa ýåýé àø÷ eàø ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§²¨¨¬§Ÿ̈−§¥®§©§¥²¤¦¬
:äãeäé ähîì øeç-ïá ּדרּבי חזֹו יׂשראל לבני מׁשה ואמר ¤−§©¥¬§¨«ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹ

דיהּודה: לׁשבטא חּור בר אּורי ּבר ּבצלאל ּבׁשּום ְְְְְְִִִֵַַַָָָיי

àìúòãáe äðeáúa äîëça íéäìà çeø Búà àlîéå©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬§©−©
:äëàìî-ìëáeäðeáúa äîëça íéäìà çeø Búà àlîéå §¨§¨¨«©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬

:äëàìî-ìëáe úòãáe קדם מן נבּואה רּוח עּמּה ואׁשלם §©−©§¨§¨¨«ְְְֳִִֵֵַַָָ

עבידא: ּובכל ּובמּדע ּבסּוכלתנּו ּבחכמתא áìáLçìåיי ְְְְְְְְְִִַַָָָָָָ§©§−Ÿ
:úLçpáe óñkáe áäfa úNòì úáLçîáLçìå ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤§©§−Ÿ

:úLçpáe óñkáe áäfa úNòì úáLçî אּומנון ּולאּלפא ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤ְְַַָָָ
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ּובנחׁשא: ּובכסּפא ּבדהבא âìïáàלמעּבד úLøçáe ְְְְְְֲִֶַַַָָָָ©«£¬¤¤²¤
:úáLçî úëàìî-ìëa úBNòì õò úLøçáe úàlîì§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−§¨§¤¬¤©«£¨«¤
úëàìî-ìëa úBNòì õò úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−§¨§¤¬¤

:úáLçî אעא ּובנּגרּות לאׁשלמא טבא אבן ּובאּומנּות ©«£¨«¤ְְְְֶֶַַָָָָָָָָ

אּומנון: עבידת ּבכל ãìàeäלמעּבד Baìa ïúð úøBäìe ְְְְִִֶַַַָָ§−Ÿ¨©´§¦®¾
:ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäàåàeä Baìa ïúð úøBäìe §¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈§©¥¨«§−Ÿ¨©´§¦®¾
:ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäàå הּוא ּבלּבּה יהב ּולאּלפא §¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈§©¥¨«ְְְִֵַַָָ

דדן: לׁשבטא אחיסמ ּבר äìíúàואהליאב àlî ְְְְֲֳִִִַָָָָָָ¦¥̧Ÿ¹̈
í÷øå áLçå | Løç úëàìî-ìk úBNòì áì-úîëç̈§©¥À©«£»¨§¤´¤¨¨´§¥¼§Ÿ¥º
éNò âøàå LMáe éðMä úòìBúa ïîbøàáe úìëza©§¥´¤¨«©§¨À̈§©¯©©¨¦²©¥−§Ÿ¥®Ÿ¥Æ

:úáLçî éáLçå äëàìî-ìkáì-úîëç íúà àlî ¨§¨½̈§«§¥−©«£¨«Ÿ¦¥̧Ÿ¹̈¨§©¥À
ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå | Løç úëàìî-ìk úBNòì©«£»¨§¤´¤¨¨´§¥¼§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈
éáLçå äëàìî-ìk éNò âøàå LMáe éðMä úòìBúa§©¯©©¨¦²©¥−§Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈§«§¥−

:úáLçî עבידת ּכל למעּבד לּבא חּכימּות עּמהֹון אׁשלם ©«£¨«Ÿְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ּובבּוצא  זהֹורי ּבצבע ּובארּגונא ּבתכלא וצּיר ואּמן ְְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָנּגר

אּומנון: ּומלפי עבידא ּכל עבדי àìàìöáּומחי äNòå ְְְִִֵֵֵַַַָָָָ§¨¨Á§©§¥̧
äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç Léà | ìëå áàéìäàå§¨«¢¦¹̈§´Ÿ¦´£©¥À£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¨§¨³
úãáò úëàìî-ìk-úà úNòì úòãì änäa äðeáúe§¨Æ¨¥½¨¨©´©©«£½¤¨§¤−¤£Ÿ©´

:ýåýé äeö-øLà ìëì Lãwäáàéìäàå ìàìöá äNòå ©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«§¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈
änäa äðeáúe äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç Léà | ìëå§´Ÿ¦´£©¥À£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ¨¥½¨
-øLà ìëì Lãwä úãáò úëàìî-ìk-úà úNòì úòãì̈©´©©«£½¤¨§¤−¤£Ÿ©´©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤

:ýåýé äeö לּבא חּכים ּגבר וכל ואהליאב ּבצלאל ועבד ¦−̈§Ÿ̈«ְְְְְֲֳִִִֵַַַַַָָָָ

ּכל  ית למעּבד למּדע ּבהֹון וסּוכלתנּותא חכמא יי ְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָּדיהב

יי: ּפּקד ּדי לכל קּודׁשא ּפלחן áäLîעבידת àø÷iå ְְְְִִִֵַַַָָָֹ©¦§¨´¤À
øLà áì-íëç Léà-ìk ìàå áàéìäà-ìàå ìàìöa-ìà¤§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨¦´£©¥½£¤̧
äáø÷ì Baì BàNð øLà ìk Baìa äîëç ýåýé ïúð̈©¯§Ÿ̈²¨§−̈§¦®µŸ£¤´§¨´¦½§¨§¨¬

:dúà úNòì äëàìnä-ìàìàìöa-ìà äLî àø÷iå ¤©§¨−̈©«£¬Ÿ¨«©¦§¨´¤À¤§©§¥»
äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç Léà-ìk ìàå áàéìäà-ìàå§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨¦´£©¥½£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨§−̈
úNòì äëàìnä-ìà äáø÷ì Baì BàNð øLà ìk Baìa§¦®µŸ£¤´§¨´¦½§¨§¨¬¤©§¨−̈©«£¬

:dúà חּכים ּגבר ּולכל ּולאהליאב לבצלאל מׁשה ּוקרא Ÿ¨«ְְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָֹ

למקרב  לּבּה ּדאתרעי ּכל ּבלּבּה חכמתא יי ּדיהב ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָלּבא

יתּה: למעּבד â-ìkלעבדּתא úà äLî éðôlî eç÷iå ְְְְִִֶַַָָ©¦§º¦¦§¥´¤À¥³¨
úãáò úëàìîì ìàøNé éða eàéáä øLà äîeøzä©§¨Æ£¤̧¥¦¹§¥´¦§¨¥À¦§¤²¤£Ÿ©¬
ø÷aa äáãð ãBò åéìà eàéáä íäå dúà úNòì Lãwä©−Ÿ¤©«£´Ÿ®̈§Â¥Â¥¦̧¥¨¬²§¨−̈©¬Ÿ¤

:ø÷aaeàéáä øLà äîeøzä-ìk úà äLî éðôlî eç÷iå ©«Ÿ¤©¦§º¦¦§¥´¤À¥³¨©§¨Æ£¤̧¥¦¹
íäå dúà úNòì Lãwä úãáò úëàìîì ìàøNé éða§¥´¦§¨¥À¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤©«£´Ÿ¨®§Â¥Â

:ø÷aa ø÷aa äáãð ãBò åéìà eàéáä מׁשה קדם מן ּונסיבּו ¥¦̧¥¨¬²§¨−̈©¬Ÿ¤©«Ÿ¤ְֳִִֶָֹ

ּפלחן  לעבידת יׂשראל ּבני איתיאּו ּדי אפרׁשּותא ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָית

ּבצפר  נדבּתא עֹוד לּה מיתן ואּנּון יתּה למעּבד ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָקּודׁשא

ãúëàìî-ìkּבצפר: úà íéNòä íéîëçä-ìk eàáiå ְִָ©¨¸ŸÆ¨©´£¨¦½¨«Ÿ¦¾¥−¨§¤´¤
:íéNò änä-øLà Bzëàìnî Léà-Léà Lãwäeàáiå ©®Ÿ¤¦«¦¬¦§©§−£¤¥¬¨Ÿ¦«©¨¸ŸÆ

Léà-Léà Lãwä úëàìî-ìk úà íéNòä íéîëçä-ìk̈©´£¨¦½¨«Ÿ¦¾¥−¨§¤´¤©®Ÿ¤¦«¦¬
:íéNò änä-øLà Bzëàìnî ּדעבדין חּכימּיא ּכל ואתֹו ¦§©§−£¤¥¬¨Ÿ¦«ְְֲִִַַַָָָ

עבדין: ּדאּנּון מעבדּתּה ּגבר ּגבר קּודׁשא עבידת ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָית

äécî àéáäì íòä íéaøî øîàl äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤´¥½Ÿ©§¦¬¨−̈§¨¦®¦¥³
:dúà úNòì ýåýé äeö-øLà äëàìnì äãáòä̈«£Ÿ̈Æ©§¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬Ÿ¨«
äãáòä écî àéáäì íòä íéaøî øîàl äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤´¥½Ÿ©§¦¬¨−̈§¨¦®¦¥³¨«£Ÿ¨Æ

:dúà úNòì ýåýé äeö-øLà äëàìnì למׁשה ואמרּו ©§¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬Ÿ¨«ְֲֶַָֹ

ּדפּקד  לעבדּתא ּפלחנא מּסת לאיתאה עּמא מסּגן ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָלמימר

יתּה: למעּבד åøîàìיי äðçna ìB÷ eøéáòiå äLî åöéå ְְְֶַַָָ©§©´¤À©©«£¦̧¬©©«£¤»¥Ÿ¼
Lãwä úîeøúì äëàìî ãBò-eNòé-ìà äMàå Léà¦´§¦À̈©©«£²§¨−̈¦§©´©®Ÿ¤

:àéáäî íòä àìkiåäðçna ìB÷ eøéáòiå äLî åöéå ©¦¨¥¬¨−̈¥«¨¦«©§©´¤À©©«£¦̧¬©©«£¤»
Lãwä úîeøúì äëàìî ãBò-eNòé-ìà äMàå Léà øîàì¥Ÿ¼¦´§¦À̈©©«£²§¨−̈¦§©´©®Ÿ¤

:àéáäî íòä àìkiå במׁשריתא כרֹוזא ואעברּו מׁשה ּופּקד ©¦¨¥¬¨−̈¥«¨¦«ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹ

לאפרׁשּות  עבדּתא עֹוד יעבדּון לא ואּתתא ּגבר ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָלמימר

מּלאיתאה: עּמא ּופסק æíiãקּודׁשא äúéä äëàìnäå ְְְְִַַַָָָָ§©§¨À̈¨«§¨¬©¨²
:øúBäå dúà úBNòì äëàìnä-ìëìäúéä äëàìnäå §¨©§¨−̈©«£´Ÿ¨®§¥«§©§¨À̈¨«§¨¬

øúBäå dúà úBNòì äëàìnä-ìëì íiã: הות ועבדּתא ©¨²§¨©§¨−̈©«£´Ÿ¨®§¥«ְְֲִִַָ

ס ויתרת: יתּה למעּבד עבדּתא לכל çeNòiåמּסת ְְְְִִִִֶַַַָָָָָ©©«£¸
úòéøé øNò ïkLnä-úà äëàìnä éNòa áì-íëç-ìë̈£©¥¹§Ÿ¥¯©§¨¨²¤©¦§−̈¤´¤§¦®Ÿ
äNòî íéáøk éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe øæLî LL¥´¨§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬

:íúà äNò áLçäëàìnä éNòa áì-íëç-ìë eNòiå ¥−¨¨¬Ÿ¨«©©«£¸¨£©¥¹§Ÿ¥¯©§¨¨²
ïîbøàå úìëúe øæLî LL úòéøé øNò ïkLnä-úà¤©¦§−̈¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ

áLç äNòî íéáøk éðL úòìBúå:íúà äNò כל ועבדּו §©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−¨¨¬Ÿ¨«ֲַָָ

ּדבּוץ  יריען עׂשר מׁשּכנא ית עבדּתא ּבעבדי לּבא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָחּכימי

עֹובד  ּכרּובין צּורת זהֹורי ּוצבע וארּגונא ותכלא ְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָׁשזיר

יתהֹון: עבד èäðîLאּמן úçàä äòéøéä Cøà ְֲַָָָ¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³
úçàä äòéøéä änàa òaøà áçøå änàa íéøNòå§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈

:úòéøéä-ìëì úçà äcîäðîL úçàä äòéøéä Cøà ¦¨¬©©−§¨©§¦«Ÿ¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³
äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà áçøå änàa íéøNòå§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬

:úòéøéä-ìëì úçà ּותמניא עסרין חדא ּדיריעתא ארּכא ©©−§¨©§¦«Ÿְְְְֲֲִִִַַָָָָֻ

חדא  מׁשחתא חדא ּדיריעתא אּמין ארּבע ּופּותיא ְְְֲֲֲֲִִִִִַַַַָָָָָאּמין
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יריעתא: é-ìàלכל úçà úòéøéä Lîç-úà øaçéå ְְִָָָ©§©¥Æ¤£¥´©§¦½Ÿ©©−¤
:úçà-ìà úçà øaç úòéøé Lîçå úçàøaçéå ¤®̈§¨¥³§¦ŸÆ¦©½©©−¤¤¨«©§©¥Æ

úçà øaç úòéøé Lîçå úçà-ìà úçà úòéøéä Lîç-úà¤£¥´©§¦½Ÿ©©−¤¤¨®§¨¥³§¦ŸÆ¦©½©©−
:úçà-ìàוחמׁש חדא עם חדא יריען חמׁש ית ולפף ¤¤¨«ְְְֲֲִִֵֵֵָָָָָָָ

חדא: עם חדא לפף àéìòיריען úìëz úàìì Nòiå ְֲֲִִֵָָָָ©©¹©ª«§´Ÿ§¥À¤©´
úøaçna äöwî úçàä äòéøéä úôNúôNa äNò ïk §©³©§¦¨Æ¨«¤½̈¦¨−̈©©§®̈¤¥³¨¨Æ¦§©´
:úéðMä úøaçna äðBöéwä äòéøéäúìëz úàìì Nòiå ©§¦½̈©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«©©¹©ª«§´Ÿ§¥À¤

úôNa äNò ïk úøaçna äöwî úçàä äòéøéä úôN ìò©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈¦¨−̈©©§¨®¤¥³¨¨Æ¦§©´
:úéðMä úøaçna äðBöéwä äòéøéä ּדתכלא ענּובין ועבד ©§¦½̈©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«ְְֲֲִִַַָ

עבד  ּכן לֹופי ּבית מּסטרא חדא דיריעתא ספתא ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָעל

ּתניתא: לֹופי ּבית ּבסטרא ּדיריעתא áéíéMîçּבספתא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָָ£¦¦´
äNò úàìì íéMîçå úçàä äòéøéa äNò úàììª«¨ÀŸ¨¨»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ
úìéa÷î úéðMä úøaçna øLà äòéøéä äö÷a¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ

:úçà-ìà úçà úàìlääòéøéa äNò úàìì íéMîç ©ª´¨½Ÿ©©−¤¤¨«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨»©§¦¨´
øLà äòéøéä äö÷a äNò úàìì íéMîçå úçàä̈«¤¨¼©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−
:úçà-ìà úçà úàìlä úìéa÷î úéðMä úøaçna©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ©ª´¨½Ÿ©©−¤¤¨«
עבד  ענּובין וחמׁשין חדא ּביריעתא עבד ענּובין ְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִַַַַָָחמׁשין

חדא  ענּובּיא מכּונן ּתניתא לֹופי דבית דיריעתא ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָּבסטרא

חדא: âé-úàלקבל øaçéå áäæ éñø÷ íéMîç Nòiå ֲֳֵָָ©©¾©£¦¦−©§¥´¨®̈©§©¥̧¤
:ãçà ïkLnä éäéå íéñøwa úçà-ìà úçà úòéøéä©§¦¹Ÿ©©³¤©©Æ©§¨¦½©§¦¬©¦§−̈¤¨«
-ìà úçà úòéøéä-úà øaçéå áäæ éñø÷ íéMîç Nòiå©©¾©£¦¦−©§¥´¨¨®©§©¥̧¤©§¦¹Ÿ©©³¤

:ãçà ïkLnä éäéå íéñøwa úçà ּפּורפין חמׁשין ועבד ©©Æ©§¨¦½©§¦¬©¦§−̈¤¨«ְְֲִִַַַ

והוה  ּבפּורפּיא חדא עם חדא יריעתא ית ולפף ְְְְְֲֲֲֲִִִֵַַָָָָָָָָּדדהב

פ חד: ãéLnä-ìòמׁשּכנא ìäàì íéfò úòéøé Nòiåïk ְְַָָ©©̧©Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§®̈
:íúà äNò úòéøé äøNò-ézLòíéfò úòéøé Nòiå ©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ¨¨¬Ÿ¨«©©̧©Æ§¦´Ÿ¦¦½

:íúà äNò úòéøé äøNò-ézLò ïkLnä-ìò ìäàì ועבד §−Ÿ¤©©¦§®̈©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ¨¨¬Ÿ¨«ֲַַ

עבד  יריען עׂשר חד מׁשּכנא על לפרסא ּדמעּזי ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָיריען

åèìLיתהן: úçàä äòéøéä Cøàòaøàå änàa íéL ְֶָ¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§©§©´
äøNò ézLòì úçà äcî úçàä äòéøéä áçø úBnà©½−Ÿ©©§¦¨´¨«¤®̈¦¨´©©½§©§¥¬¤§¥−

:úòéøéìL úçàä äòéøéä CøàúBnà òaøàå änàa íéL §¦«Ÿ¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§©§©´©½
:úòéøé äøNò ézLòì úçà äcî úçàä äòéøéä áçø−Ÿ©©§¦¨´¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿ
ּפּותיא  אּמין וארּבע ּבאּמין ּתלתין חדא ּדיריעתא ְְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָֻארּכא

יריען: עׂשר לחד חדא מׁשחּתא חדא æèøaçéåּדיריעתא ְְְְֲֲֲֲִִִַַַָָָָָ©§©¥²
:ãáì úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úàøaçéå ¤£¥¬©§¦−Ÿ§®̈§¤¥¬©§¦−Ÿ§¨«©§©¥²
:ãáì úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà ית ולפף ¤£¥¬©§¦−Ÿ§¨®§¤¥¬©§¦−Ÿ§¨«ְֵָָ

לחֹוד: יריען ׁשת וית לחֹוד יריען æéúàììחמׁש Nòiå ְְְְְֲִִֵֵָָָ©©¹©ª«¨´Ÿ

íéMîçå úøaçna äðöéwä äòéøéä úôN ìò íéMîç£¦¦À©µ§©´©§¦½̈©¦«Ÿ−̈©©§®̈¤©«£¦¦´
:úéðMä úøáçä äòéøéä úôN-ìò äNò úàììNòiå ª«¨ÀŸ¨¨Æ©§©´©§¦½̈©«Ÿ¤−¤©¥¦«©©¹©

úøaçna äðöéwä äòéøéä úôN ìò íéMîç úàììª«¨´Ÿ£¦¦À©µ§©´©§¦½̈©¦«Ÿ−̈©©§¨®¤
:úéðMä úøáçä äòéøéä úôN-ìò äNò úàìì íéMîçå©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ©§©´©§¦½̈©«Ÿ¤−¤©¥¦«
ּבית  ּבסטרא דיריעתא ספתא על חמׁשין ענּובין ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָועבד

לֹופי  דבית דיריעתא ספתא על עבד ענּובין וחמׁשין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָלֹופי

çé-úàּתניתא: øaçì íéMîç úLçð éñø÷ Nòiå ְִֵָ©©²©©§¥¬§−¤£¦¦®§©¥¬¤
çà úéäì ìäàä:ãøaçì íéMîç úLçð éñø÷ Nòiå ¨−Ÿ¤¦«§¬Ÿ¤¨«©©²©©§¥¬§−¤£¦¦®§©¥¬

:ãçà úéäì ìäàä-úà חמׁשין ּדנחׁשא ּפּורפין ועבד ¤¨−Ÿ¤¦«§¬Ÿ¤¨«ְְְֲִִִַַַָָ

חד: למהוי מׁשּכנא ית èéìäàìללּפפא äñëî Nòiå ְְְְֱֵֵַַָָָָָ©©³©¦§¤Æ¨½Ÿ¤
:äìòîìî íéLçz úøò äñëîe íéîcàî íìéà úøòŸ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨
úøò äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî Nòiå©©³©¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²Ÿ¬Ÿ

:äìòîìî íéLçz דדכרי מׁשכי למׁשּכנא חֹופאה ועבד §¨¦−¦§¨«§¨ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָ

מּלעּלא: דססּגֹונא מׁשכי וחֹופאה ë-úàמסּמקי Nòiå ְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָ©©¬©¤
:íéãîò íéhL éöò ïkLnì íéLøwä-úà Nòiå ©§¨¦−©¦§®̈£¥¬¦¦−«Ÿ§¦«©©¬©¤

:íéãîò íéhL éöò ïkLnì íéLøwä ּדּפּיא ית ועבד ©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−«Ÿ§¦«ֲַַַַָָ

קימין: ׁשּטין ּדאעי àëLøwäלמׁשּכנא Cøà únà øNò ְְְְְִִִֵַָָָ¤¬¤©−Ÿ´Ÿ¤©®̈¤
:ãçàä Løwä áçø änàä éöçå änàåúnà øNò §©¨Æ©«£¦´¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«¤¬¤©−Ÿ

:ãçàä Løwä áçø änàä éöçå änàå Løwä Cøà עׂשר ´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«ֲַ

ּדדּפא  ּפּותיא אּמתא ּופלּגּות ואּמתא דדּפא ארּכא ְְְְְְְְִַַַַַַָָָָָָֻאּמין

áë-ìàחד: úçà úálLî ãçàä Løwì úãé ézL ָ§¥´¨ÀŸ©¤̧¤Æ¨«¤½̈§ª̧¨½Ÿ©©−¤
:ïkLnä éLø÷ ìëì äNò ïk úçàLøwì úãé ézL ¤¨®¥´¨½̈§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«§¥´¨ÀŸ©¤̧¤Æ

éLø÷ ìëì äNò ïk úçà-ìà úçà úálLî ãçàä̈«¤½̈§ª̧¨½Ÿ©©−¤¤¨®¥´¨½̈§−Ÿ©§¥¬
ïkLnä: חדא לקבל חדא מׁשּלבין חד לדּפא צירין ּתרּתין ©¦§¨«ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַַָָָָ

מׁשּכנא: ּדּפי  לכל עבד  âëíéLøwä-úàּכן Nòiå ְְְֲֵֵַַַָֹ©©¬©¤©§¨¦−
:äðîéz áâð úàôì íéLø÷ íéøNò ïkLnìNòiå ©¦§®̈¤§¦´§¨¦½¦§©−¤¬¤¥¨«¨©©¬©

:äðîéz áâð úàôì íéLø÷ íéøNò ïkLnì íéLøwä-úà¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´§¨¦½¦§©−¤¬¤¥¨«¨
ּדרֹומא: עבר לרּוח ּדּפין עסרין למׁשּכנא ּדּפּיא ית ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָועבד

ãëíéLøwä íéøNò úçz äNò óñë-éðãà íéòaøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤¨¾̈©−©¤§¦´©§¨¦®
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLéðLe åéúãé ézL §¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯

ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà:åéúãé ézLíéòaøàå £¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«§©§¨¦Æ
íéðãà éðL íéLøwä íéøNò úçz äNò óñë-éðãà©§¥¤½¤¨¾̈©−©¤§¦´©§¨¦®§¥̧£¨¦¹

ì ãçàä Løwä-úçzLøwä-úçz íéðãà éðLe åéúãé ézL ©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯£¨¦²©«©©¤¬¤
ì ãçàä:åéúãé ézL ּתחֹות עבד ּדכסף סמכין וארּבעין ¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«ְְְְְְֲִִִַַַַ

צירֹוהי  לתרין חד דּפא ּתחֹות סמכין ּתרין ּדּפין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָעסרין

צירֹוהי: לתרין חד ּדּפא ּתחֹות סמכין äëòìöìeּותרין ְְְְִִִִֵֵַַַָ§¤¯©
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:íéLø÷ íéøNò äNò ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¨−̈¤§¦¬§¨¦«
:íéLø÷ íéøNò äNò ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¨−̈¤§¦¬§¨¦«
ּדּפין: עסרין עבד צּפּונא לרּוח ּתניתא מׁשּכנא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָולסטר

åëLøwä úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéòaøàå§©§¨¦¬©§¥¤−®̈¤§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤
:ãçàä Løwä úçz íéðãà éðLe ãçàäíéòaøàå ¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«§©§¨¦¬

íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½
:ãçàä Løwä úçz סמכין ּתרין ּדכסף סמכיהֹון וארּבעין ©−©©¤¬¤¨«¤¨«ְְְְְְְִִִֵֵַַַָ

חד: ּדּפא ּתחֹות סמכין ּותרין חד ּדּפא æëéúkøéìeּתחֹות ְְְְִֵַַַַָָָ§©§§¥¬
:íéLø÷ äML äNò äné ïkLnääné ïkLnä éúkøéìe ©¦§−̈®̈¨¨−̈¦¨¬§¨¦«§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈

:íéLø÷ äML äNò ׁשּתא עבד מערבא מׁשּכנא ולסיפי ¨−̈¦¨¬§¨¦«ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָ

çëïkLnäדּפין: úòö÷îì äNò íéLø÷ éðLe ִַ§¥³§¨¦Æ¨½̈¦§ª§−Ÿ©¦§®̈
:íéúëøia:íéúëøia ïkLnä úòö÷îì äNò íéLø÷ éðLe ©©§¨¨«¦§¥³§¨¦Æ¨½̈¦§ª§−Ÿ©¦§¨®©©§¨¨«¦

ּבסֹופיהֹון: מׁשּכנא לזוית עבד ּדּפין èëeéäåּותרין ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָ§¨´
-ìà BLàø-ìà íénú eéäé åcçéå ähîlî íîàBú«£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ¤Ÿ½¤

ì äNò ïk úçàä úòahäì íäéðL:úòö÷nä éðL ©©©−©¨«¤®̈¥µ¨¨´¦§¥¤½¦§¥−©¦§Ÿ«Ÿ
-ìà BLàø-ìà íénú eéäé åcçéå ähîlî íîàBú eéäå§¨´«£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ¤Ÿ½¤

ì äNò ïk úçàä úòahäì íäéðL:úòö÷nä éðLוהוֹו ©©©−©¨«¤¨®¥µ¨¨´¦§¥¤½¦§¥−©¦§Ÿ«Ÿֲַ

חדא  לעזקתא ריׁשּה על  מכּונין הוֹו וכחדא מּלרע ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָמכּונין

זוין: לתרין לתרויהֹון עבד ÷ìíéLøּכן äðîL eéäå ְְְְֲִֵֵֵַַָָ§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½
éðL íéðãà éðL íéðãà øNò äML óñk íäéðãàå§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈£¨¦®§¥³£¨¦Æ§¥´

:ãçàä Løwä úçz íéðãàíéLø÷ äðîL eéäå £¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½
íéðãà éðL íéðãà éðL íéðãà øNò äML óñk íäéðãàå§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈£¨¦®§¥³£¨¦Æ§¥´£¨¦½

ãçàä Løwä úçz: ּדכסף וסמכיהֹון דּפין ּתמניא והוֹו ©−©©¤¬¤¨«¤¨«ְְְְְֲִִֵַַַַַָ

ּדּפא  ּתחֹות סמכין ּתרין סמכין ּתרין סמכין עׂשר ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָׁשּתא

àìéLø÷ìחד: äMîç íéhL éöò éçéøa Nòiå ָ©©¬©§¦¥−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬
:úçàä ïkLnä-òìöäMîç íéhL éöò éçéøa Nòiå ¤«©©¦§−̈¨«¤¨«©©¬©§¦¥−£¥´¦¦®£¦¾̈

:úçàä ïkLnä-òìö éLø÷ì ׁשּטין ּדאעי עּברי ועבד §©§¥¬¤«©©¦§−̈¨«¤¨«ְְֲִִֵֵַַַָ

חד: מׁשּכנא סטר לדּפי áìíçéøáחמׁשא äMîçå ְְְְְֵַַַַָָָ©«£¦¨´§¦¦½
éLø÷ì íçéøá äMîçå úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®©«£¦¨³§¦¦Æ§©§¥´

:äné íéúëøiì ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå ©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©
íéúëøiì ïkLnä éLø÷ì íçéøá äMîçå úéðMä ïkLnä©¦§−̈©¥¦®©«£¦¨³§¦¦Æ§©§¥´©¦§½̈©©§¨©−¦

:äné וחמׁשא ּתניתא מׁשּכנא סטר לדּפי עּברין וחמׁשא ¨«¨ְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָ

מערבא: לסֹופיהֹון מׁשּכנא לדּפי âì-úàעּברין Nòiå ְְְְְְִֵֵַַַַַָָ©©−©¤
-ìà äöwä-ïî íéLøwä CBúa çøáì ïëézä çéøaä©§¦´©©¦®Ÿ¦§¸Ÿ©Æ§´©§¨¦½¦©¨¤−¤

:äöwäíéLøwä CBúa çøáì ïëézä çéøaä-úà Nòiå ©¨¤«©©−©¤©§¦´©©¦®Ÿ¦§¸Ÿ©Æ§´©§¨¦½
:äöwä-ìà äöwä-ïî לאעּברא מציעאה עּברא ית ועבד ¦©¨¤−¤©¨¤«ְְְְֲִַַַַָָָָָָ

לסיפי: סיפי מן דּפּיא ãìáäæּבגֹו ätö íéLøwä-úàå ְְְִִֵֵַַָָָ§¤©§¨¦º¦¨´¨À̈
-úà óöéå íçéøaì íéza áäæ äNò íúòaè-úàå§¤©§Ÿ¨Æ¨¨´¨½̈¨¦−©§¦¦®©§©¬¤

:áäæ íçéøaäíúòaè-úàå áäæ ätö íéLøwä-úàå ©§¦¦−¨¨«§¤©§¨¦º¦¨´¨À̈§¤©§Ÿ¨Æ
:áäæ íçéøaä-úà óöéå íçéøaì íéza áäæ äNò וית ¨¨´¨½̈¨¦−©§¦¦®©§©¬¤©§¦¦−¨¨«ְָ

אתרא  ּדהבא עבד עזקתהֹון וית דהבא חפא ְְְְֲֲֲֲִַַַַַַָָָָָָָּדּפּיא

ּדהבא: עּברּיא ית וחפא äìúëøtä-úàלעּברּיא Nòiå ְְְֲֲַַַַַַָָָָָ©©̧©Æ¤©¨½Ÿ¤
áLç äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§®̈©«£¥¬¥²

:íéáøk dúà äNòïîbøàå úìëz úëøtä-úà Nòiå ¨¨¬Ÿ−̈§ª¦«©©̧©Æ¤©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²
:íéáøk dúà äNò áLç äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²¨¨¬Ÿ−̈§ª¦«
ׁשזיר  ּובּוץ זהֹורי ּוצבע וארּגונא ּתכלא ּפרכּתא ית ְְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֻועבד

ּכרּובין: צּורת יתּה עבד אּמן åìäòaøàעֹובד dì Nòiå ְֲִַַַַָָָ©©©́À̈©§¨¨Æ
íäì ÷öiå áäæ íäéåå áäæ ítöéå íéhL éãenò©¥´¦¦½©§©¥´¨½̈¨«¥¤−¨®̈©¦´Ÿ¨¤½

:óñë-éðãà äòaøàíéhL éãenò äòaøà dì Nòiå ©§¨−̈©§¥¨«¤©©©́À̈©§¨¨Æ©¥´¦¦½
:óñë-éðãà äòaøà íäì ÷öiå áäæ íäéåå áäæ ítöéå©§©¥´¨½̈¨«¥¤−¨¨®©¦´Ÿ¨¤½©§¨−̈©§¥¨«¤
וויהֹון  ּדהבא וחפנּון ׁשּטין עּמּודי ארּבעא לּה ְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָועבד

ּדכסף: סמכין ארּבעא להֹון ואּתי æìCñîּדהבא Nòiå ְְְְְְֲִִִַַַַָָָ©©³©¨¨Æ
øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz ìäàä çúôì§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§®̈

:í÷ø äNòîïîbøàå úìëz ìäàä çúôì Cñî Nòiå ©«£¥−Ÿ¥«©©³©¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²
:í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå לתרע ּפרסא ועבד §©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«ְְֲִַַַָָ

עֹובד  ׁשזיר ּובּוץ זהֹורי ּוצבע וארּגונא ּתכלא ְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָמׁשּכנא

çìätöåצּיר: íäéåå-úàå äMîç åéãenò-úàå ַָ§¤©¨³£¦¨Æ§¤¨¥́¤½§¦¨¯
:úLçð äMîç íäéðãàå áäæ íäé÷Lçå íäéLàø̈«¥¤²©«£ª«¥¤−¨¨®§©§¥¤¬£¦−̈§«¤

åéãenò-úàåíäé÷Lçå íäéLàø ätöå íäéåå-úàå äMîç §¤©¨³£¦¨Æ§¤¨¥́¤½§¦¨¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−
:úLçð äMîç íäéðãàå áäæ וית חמׁשא עּמּודֹוהי וית ¨¨®§©§¥¤¬£¦−̈§«¤ְְְִַַָָָ

חמׁשא  וסמכיהֹון ּדהבא וכּבּוׁשיהֹון ריׁשיהֹון וחפא ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָוויהֹון

פ àíéhLנחׁשא: éöò ïøàä-úà ìàìöa Nòiå ְָָ©©©̄§©§¥²¤¨«¨−Ÿ£¥´¦¦®
éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå íéúnà©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦

:Búî÷éöçå íéúnà íéhL éöò ïøàä-úà ìàìöa Nòiå «Ÿ¨«©©©̄§©§¥²¤¨«¨−Ÿ£¥´¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦
:Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà ּבצלאל ועבד ¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«ְְֲֵַַַ

ואּמתא  ארּכּה ּופלּגא אּמין ּתרּתין ׁשּטין ּדאעי ארֹונא ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻית

רּומּה: ּופלּגא ואמתא פתיּה áøBäèּופלגא áäæ eätöéå ְְְְְֵֵַַַָָָָ©§©¥²¨¨¬¨−
:áéáñ áäæ øæ Bì Nòiå õeçîe úéaîøBäè áäæ eätöéå ¦©´¦¦®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«©§©¥²¨¨¬¨−
:áéáñ áäæ øæ Bì Nòiå õeçîe úéaî מּגו ּדכי ּדהב וחפהי ¦©´¦¦®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«ְְֲִִֵַַָָ

סחֹור: סחֹור ּדדהב ּדיר לּה ועבד âBìּומּברא ÷öiå ְְְֲִִֵֵַַַָָ©¦´ŸÀ
úòaè ézLe åéúîòt òaøà ìò áäæ úòaè òaøà©§©Æ©§´Ÿ¨½̈©−©§©´©«£Ÿ¨®§¥´©¨ÀŸ

:úéðMä Bòìö-ìò úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìò÷öiå ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ©©§−©¥¦«©¦´Ÿ
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úòaè ézLe åéúîòt òaøà ìò áäæ úòaè òaøà BìÀ©§©Æ©§´Ÿ¨½̈©−©§©´©«£Ÿ¨®§¥´©¨ÀŸ
:úéðMä Bòìö-ìò úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìòואּתי ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ©©§−©¥¦«ְִַ

על  עזקן ותרּתין זויתּה ארּבע על ּדדהב עזקן ארּבע ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָלּה

ּתניתא: סטרּה על עזקן ותרּתין חד ãécaסטרּה Nòiå ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָ©©¬©©¥−
:áäæ íúà óöéå íéhL éöòå íéhL éöò éca Nòiåóöé £¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«©©¬©©¥−£¥´¦¦®©§©¬

:áäæ íúà:ּדהבא יתהֹון וחפא ׁשּטין ּדאעי אריחי ועבד Ÿ−̈¨¨«ְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָ

äúàNì ïøàä úòìö ìò úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ¨¥−
:ïøàä-úàïøàä úòìö ìò úòaha íécaä-úà àáiå ¤¨«¨«Ÿ©¨¥³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ

:ïøàä-úà úàNì סטרי על ּבעזקתא אריחּיא ית ואעל ¨¥−¤¨«¨«Ÿְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ

ארֹונא: ית למּטל åøBäèארֹונא áäæ úøtk Nòiå ְֲֲִַָָָ©©¬©©−Ÿ¤¨¨´¨®
:daçø éöçå änàå dkøà éöçå íéúnàúøtk Nòiå ©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈§©¨¬¨¥−¦¨§¨«©©¬©©−Ÿ¤

:daçø éöçå änàå dkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ ועבד ¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈§©¨¬¨¥−¦¨§¨«ֲַַ

ואּמתא  ארּכּה ּופלּגא אּמין ּתרּתין ּדכי ּדהב ְְְְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָֻֻּכּפרּתא

ּפתיּה: æäNòּופלּגא äL÷î áäæ íéáøë éðL Nòiå ְְַַָָ©©²©§¥¬§ª¦−¨®̈¦§¨Æ¨¨´
:úøtkä úBö÷ éðMî íúàäL÷î áäæ íéáøë éðL Nòiå Ÿ½̈¦§¥−§¬©©«Ÿ¤©©²©§¥¬§ª¦−¨¨®¦§¨Æ

:úøtkä úBö÷ éðMî íúà äNò ּדדהב ּכרּובין ּתרין ועבד ¨¨´Ÿ½̈¦§¥−§¬©©«Ÿ¤ְְְֲִִֵַַָ

כּפרּתא: סטרי מּתרין יתהֹון עבד çãçàנגיד áeøk ְְְְְֲִִִֵֵַַָָֻ§¸¤¨³
äNò úøtkä-ïî äfî äöwî ãçà-áeøëe äfî äöwî¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤¨¨¬

:åéúBö÷ éðMî íéáøkä-úàäfî äöwî ãçà áeøk ¤©§ª¦−¦§¥¬§¨«§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½
íéáøkä-úà äNò úøtkä-ïî äfî äöwî ãçà-áeøëe§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤¨¨¬¤©§ª¦−

åéúBö÷ éðMî: חד ּוכרּובא מּכא מּסטרא חד ּכרּובא ¦§¥¬§¨«ְְְִִִַַָָָָ

סטרֹוהי: מּתרין ּכרּובּיא ית עבד ּכּפרּתא מן מּכא ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָֻמּסטרא

èíéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäiå©¦«§´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³
-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìò íäéôðëa§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧

:íéáøkä éðt eéä úøtkäíéôðë éNøt íéáøkä eéäiå ©©½Ÿ¤¨−§¥¬©§ª¦«©¦«§´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦
-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìò íäéôðëa íéëëñ äìòîì§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤

:íéáøkä éðt eéä úøtkä-ìà åéçà ּפריסן כרּובּיא והוֹו ¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¨−§¥¬©§ª¦«ְְֲִַַָָ

חד  ואּפיהֹון ּכּפרּתא על ּבגדפיהֹון נטלין לעּלא ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָֻּגדפיהֹון

פ כרּובּיא: אּפי הוֹו ּכּפרּתא לקבל חד éNòiåלקבל ְְֲֳֳֵֵֶַַַַָָָָֻ©©¬©
Baçø änàå Bkøà íéúnà íéhL éöò ïçìMä-úà¤©ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´¨§½

:Búî÷ éöçå änàåíéúnà íéhL éöò ïçìMä-úà Nòiå §©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«©©¬©¤©ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦
:Búî÷ éöçå änàå Baçø änàå Bkøà ּפתֹורא ית ועבד ¨§Æ§©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«ֲַַָָָ

ואּמתא  פתיּה ואּמתא ארּכּה אּמין ּתרּתין ׁשּטין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻּדאעי

רּומּה: àéáäæּופלּגא øæ Bì Nòiå øBäè áäæ Búà óöéå ְֵַָ©§©¬Ÿ−¨¨´¨®©©¬©²¥¬¨−̈
:áéáñ:áéáñ áäæ øæ Bì Nòiå øBäè áäæ Búà óöéå וחפא ¨¦«©§©¬Ÿ−¨¨´¨®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«ֲַָ

סחֹור: סחֹור ּדדהב ּדיר לּה ועבד ּדכי ּדהב áéNòiåיתּה ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָ©©̧©

:áéáñ Bzøbñîì áäæ-øæ Nòiå áéáñ çôè úøbñî Bì¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®©©©̄¥«¨¨²§¦§©§−¨¦«
:áéáñ Bzøbñîì áäæ-øæ Nòiå áéáñ çôè úøbñî Bì Nòiå©©̧©¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®©©©̄¥«¨¨²§¦§©§−¨¦«
ּדיר  ועבד סחֹור סחֹור ּפּוׁשכא רּומּה ּגדנפא לּה ְְְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָועבד

סחֹור: סחֹור לגדנפּה âéúòaèּדדהב òaøà Bì ÷öiå ְְְְְִִֵַַ©¦´Ÿ½©§©−©§´Ÿ
òaøàì øLà úàtä òaøà ìò úòahä-úà ïziå áäæ̈¨®©¦¥Æ¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬

:åéìâøìò úòahä-úà ïziå áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå ©§¨«©¦´Ÿ½©§©−©§´Ÿ¨¨®©¦¥Æ¤©©¨½Ÿ©µ
:åéìâø òaøàì øLà úàtä òaøà עזקן ארּבע לּה ואּתי ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬©§¨«ְְְִִֵַַַַ

לארּבע  ּדי זויתא ארּבע על עזקתא ית ויהב ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָּדדהב

ãéíécaìרגלֹוהי: íéza úòahä eéä úøbñnä únòì ְִַ§ª©Æ©¦§¤½¤¨−©©¨®Ÿ¨«¦Æ©©¦½
:ïçìMä-úà úàNìíéza úòahä eéä úøbñnä únòì ¨¥−¤©ª§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¨−©©¨®Ÿ¨«¦Æ

:ïçìMä-úà úàNì íécaì עזקתא הוֹו ּגדנפא לקבל ©©¦½¨¥−¤©ª§¨«ְְְֲֳִֵַָָָָ

ּפתֹורא: ית למּטל לאריחּיא åèíécaä-úàאתרא Nòiå ְְֲִִַַַַָָָָָ©©³©¤©©¦Æ
:ïçìMä-úà úàNì áäæ íúà óöéå íéhL éöòNòiå £¥´¦¦½©§©¬Ÿ−̈¨®̈¨¥−¤©ª§¨«©©³©

-úà úàNì áäæ íúà óöéå íéhL éöò íécaä-úà¤©©¦Æ£¥´¦¦½©§©¬Ÿ−̈¨¨®¨¥−¤
:ïçìMä ּדהבא יתהֹון וחפא ׁשּטין ּדאעי אריחּיא ית ועבד ©ª§¨«ְְֲֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָ

ּפתֹורא: ית æè-ìòלמּטל øLà | íéìkä-úà Nòiå ְִַָָָ©©¹©¤©¥¦´£¤´©
-úàå åéúiwðî úàå åéútk-úàå åéúøò÷-úà ïçìMä©ª§À̈¤§¨«Ÿ¨³§¤©Ÿ¨Æ§¥Æ§©¦Ÿ½̈§¤̧

:øBäè áäæ ïäa Cqé øLà úåNwä| íéìkä-úà Nòiå ©§¨½Ÿ£¤¬ª©−¨¥®¨−̈¨«©©¹©¤©¥¦´
åéúiwðî úàå åéútk-úàå åéúøò÷-úà ïçìMä-ìò øLà£¤´©©ª§À̈¤§¨«Ÿ¨³§¤©Ÿ¨Æ§¥Æ§©¦Ÿ½̈

:øBäè áäæ ïäa Cqé øLà úåNwä-úàå מנּיא ית ועבד §¤̧©§¨½Ÿ£¤¬ª©−¨¥®¨−̈¨«ֲַַַָָָ

וית  מכילתּה וית ּבזיּכֹוהי וית מגיסֹוהי ית ּפתֹורא על ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָּדי

פ  ּדכי: ּדהב ּבהן יתנּס ּדי ְְְְְִִֵֵַַַַָָקׂשותא

æé éùéìùäNò äL÷î øBäè áäæ äøðnä-úà Nòiå©©¬©¤©§Ÿ̈−¨¨´¨®¦§º̈¨¨³
äéçøôe äéøzôk äéòéáb dð÷å dëøé äøðnä-úà¤©§Ÿ̈Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨

:eéä äpnîäNò äL÷î øBäè áäæ äøðnä-úà Nòiå ¦¤¬¨¨«©©¬©¤©§Ÿ̈−¨¨´¨®¦§º̈¨¨³
äpnî äéçøôe äéøzôk äéòéáb dð÷å dëøé äøðnä-úà¤©§Ÿ̈Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨¦¤¬¨

:eéäׁשידּה מנרּתא ית עבד נגיד ּדכי ּדהב מנרּתא ית ועבד ¨«ְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָָ

הוֹו: מּנּה וׁשֹוׁשּנהא חזּורהא ּכלידהא çéäMLåּוקנּה ְְֲִִֵַַַַָָָָָָ§¦¨´
ìL äécvî íéàöé íéð÷ãçàä dcvî äøðî éð÷ | äL ¨¦½Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ¨«¤½̈

ìLe:éðMä dcvî äøðî éð÷ äLíéàöé íéð÷ äMLå §¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«§¦¨´¨¦½Ÿ§¦−
ìL äécvîìLe ãçàä dcvî äøðî éð÷ | äLäøðî éð÷ äL ¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½

:éðMä dcvî קני ּתלתא מּסטרהא נפקין קנין וׁשּתא ¦¦−̈©¥¦«ְְְְְְִִִִִֵָָָָָָ

ּתנינא: מּסטרּה מנרּתא קני ּותלתא חד מּסטרּה ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָמנרּתא

èéìLçøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼
ìLeïk çøôå øzôk ãçà äð÷a íéãwLî íéòáâ äL §¨´§¦¦À§ª¨¦²§¨¤¬¤−̈©§´Ÿ¨¨®©¥µ
ì:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLLìLíéòáâ äL §¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«§¨´§Â¦¦Â
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ìLe çøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLîíéòáâ äL §ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À
ì ïk çøôå øzôk ãçà äð÷a íéãwLîíéðwä úLL §ª¨¦²§¨¤¬¤−̈©§´Ÿ¨¨®©¥µ§¥´¤©¨¦½

:äøðnä-ïî íéàöiä חזּור חד ּבקניא מצּירין כּלידין ּתלתא ©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«ְְְְְִִִֵַַַַָָָ

ּכן  וׁשֹוׁשן חזּור חד ּבקניא מצּירין כּלידין ּותלתא ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָוׁשֹוׁשן

מנרּתא: מן ּדנפקין קנין ëòaøàלׁשּתא äøðnáeä ְְְְְְִִִִַָָָ©§Ÿ̈−©§¨¨´
:äéçøôe äéøzôk íéãwLî íéòáâäòaøà äøðnáe §¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨§¨¤«¨©§Ÿ̈−©§¨¨´
:äéçøôe äéøzôk íéãwLî íéòáâ ארּבעא ּובמנרּתא §¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨§¨¤«¨ְְְְִַַָָ

וׁשֹוׁשּנהא: חּזּורהא מצּירין àëéðLכּלידין úçz øzôëå ְְְִִִֵַַַָָָָ§©§¿Ÿ©Á©Á§¥̧
øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå äpnî íéðwä©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ

ì äpnî íéðwä éðL-úçz:äpnî íéàöiä íéðwä úLL ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨§¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦¤«¨
íéðwä éðL úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå§©§¿Ÿ©Á©Á§¥̧©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©§¥³©¨¦Æ

ì äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnîíéðwä úLL ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨§¥̧¤Æ©¨¦½
:äpnî íéàöiä ּתחֹות וחזּור מּנּה קנין ּתרין ּתחֹות וחזּור ©«Ÿ§¦−¦¤«¨ְְְְְְִִֵֵֵַ

קנין  לׁשּתא מּנּה קנין ּתרין ּתחֹות וחזּור מּנּה קנין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָּתרין

מּנּה: áëdlkּדנפקין eéä äpnî íúð÷e íäéøzôk ְְִִַָ©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¨®ª¨²
:øBäè áäæ úçà äL÷îeéä äpnî íúð÷e íäéøzôk ¦§¨¬©©−¨¨¬¨«©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¨®

:øBäè áäæ úçà äL÷î dlkהוֹו מּנּה ּוקניהֹון חזּוריהֹון ª¨²¦§¨¬©©−¨¨¬¨«ְֲִֵֵֵַ

ּדכי: ּדהב חדא נגידא âëäòáLּכלּה äéúøð-úà Nòiå ְְְֲִֵַַָָֻ©©¬©¤¥«Ÿ¤−¨¦§®̈
:øBäè áäæ äéúzçîe äéç÷ìîeäòáL äéúøð-úà Nòiå ©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«©©¬©¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®
:øBäè áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe ׁשבעא ּבֹוצינהא ית ועבד ©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«ְֲִִַַָָָָ

ּדכי: ּדהב ּומחּתיתהא ãëäæוצביתהא økkøBäè á ְְְְְְְְִֵַַָָָָ¦¨²¨¨¬¨−
:äéìk-ìk úàå dúà äNòdúà äNò øBäè áäæ økk ¨¨´Ÿ¨®§¥−¨¥¤«¨¦¨²¨¨¬¨−¨¨´Ÿ®̈

:äéìk-ìk úàå פ מנהא: ּכל וית יתּה עבד ּדכי ּדהב ּכּכרא §¥−¨¥¤«¨ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָ

äëBkøà änà íéhL éöò úøèwä çaæî-úà Nòiå©©²©¤¦§©¬©§−Ÿ¤£¥´¦¦®©¨´¨§Á
:åéúðø÷ eéä epnî Búî÷ íéúnàå òeáø Baçø änàå§©¨̧¨§¹¨À©§©¨©̧¦Æ«Ÿ¨½¦¤−¨¬©§Ÿ¨«
änàå Bkøà änà íéhL éöò úøèwä çaæî-úà Nòiå©©²©¤¦§©¬©§−Ÿ¤£¥´¦¦®©¨´¨§Á§©¨̧

:åéúðø÷ eéä epnî Búî÷ íéúnàå òeáø Baçø ית ועבד ¨§¹¨À©§©¨©̧¦Æ«Ÿ¨½¦¤−¨¬©§Ÿ¨«ֲַַָ

ואּמתא  ארּכּה אּמתא ׁשּטין דאעי ּבּוסמּיא דקטרת ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻמדּבחא

קרנֹוהי: הוֹו מּנּה רּומּה אּמין ותרּתין מרּבע åëóöéåפתיּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָ©§©̧
åéúðø÷-úàå áéáñ åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ BúàŸ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²¨¦−§¤©§Ÿ®̈

:áéáñ áäæ øæ Bì NòiåBbb-úà øBäè áäæ Búà óöéå ©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«©§©̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯
:áéáñ áäæ øæ Bì Nòiå åéúðø÷-úàå áéáñ åéúøé÷-úàå§¤¦«Ÿ¨²¨¦−§¤©§Ÿ¨®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«
סחֹור  סחֹור ּכתלֹוהי וית אּגרּה ית ּדכי ּדהב יתּה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָוחפא

סחֹור: סחֹור ּדדהב ּדיר לּה ועבד קרנֹוהי æëézLeוית ְְְְְֲִִֵֵַַַַָ§¥Á
åéúòìö ézL ìò Bøæì úçzî | Bì-äNò áäæ úòaè©§¸Ÿ¨¹̈¨«¨´¦©´©§¥À©µ§¥´©§Ÿ½̈

:íäa Búà úàNì íécáì íézáì åécö éðL ìòézLe ©−§¥´¦¨®§¨¦´§©¦½¨¥¬Ÿ−¨¤«§¥Á

ìò åéúòìö ézL ìò Bøæì úçzî | Bì-äNò áäæ úòaè©§¸Ÿ¨¹̈¨«¨´¦©´©§¥À©µ§¥´©§Ÿ½̈©−
:íäa Búà úàNì íécáì íézáì åécö éðL עזקן ותרּתין §¥´¦¨®§¨¦´§©¦½¨¥¬Ÿ−¨¤«ְְְִֵַַ

ּתרין  על זויתּה ּתרּתין על לדירּה מּלרע לּה עבד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָּדדהב

ּבהֹון: יתּה למּטל לאריחּיא לאתרא çëNòiåסטרֹוהי ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ©©¬©
:áäæ íúà óöéå íéhL éöò íécaä-úà-úà Nòiå ¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«©©¬©¤

caä:áäæ íúà óöéå íéhL éöò íé ּדאעי אריחּיא ית ועבד ©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«ְֲֲִֵַַַָָָ

ּדהבא: יתהֹון וחפא èëäçLnäׁשּטין ïîL-úà Nòiå ְֲֲִִַַָָָ©©¹©¤¤³¤©¦§¨Æ
ñ :ç÷ø äNòî øBäè íénqä úøè÷-úàå Lã÷Nòiå ½Ÿ¤§¤§¬Ÿ¤©©¦−¨®©«£¥−Ÿ¥«©©©¹©

äNòî øBäè íénqä úøè÷-úàå Lã÷ äçLnä ïîL-úà¤¤³¤©¦§¨Æ½Ÿ¤§¤§¬Ÿ¤©©¦−¨®©«£¥−
:ç÷ø קטרת וית קּודׁשא דרבּותא מׁשחא ית ועבד Ÿ¥«©ְְְְְֲִִֶַַָָָָָֹ

ס  ּבּוסמנּו: עֹובד ּדכי ְְְֵַַָָּבּוסמּיא

éòéáøàúBnà Lîç íéhL éöò äìòä çaæî-úà Nòiå©©²©¤¦§©¬¨«Ÿ−̈£¥´¦¦®¨¥Á©¸
ìLå òeáø Baçø úBnà-Lîçå Bkøà:Búî÷ úBnà L ¨§¹§¨¥«©³¨§Æ¨½©§¨¬©−«Ÿ¨«

Bkøà úBnà Lîç íéhL éöò äìòä çaæî-úà Nòiå©©²©¤¦§©¬¨«Ÿ−̈£¥´¦¦®¨¥Á©¸¨§¹
ìLå òeáø Baçø úBnà-Lîçå:Búî÷ úBnà L ית ועבד §¨¥«©³¨§Æ¨½©§¨¬©−«Ÿ¨«ֲַַָ

וחמׁש ארּכּה אּמין חמׁש ׁשּטין ּדאעי דעלתא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻמדּבחא

רּומּה: אּמין ּותלתא מרּבע ּפתיּה ÷áåéúðøאּמין Nòiå ְְְִִֵֵַַַַָָָ©©©́©§ŸÀ̈
:úLçð Búà óöéå åéúðø÷ eéä epnî åéúpt òaøà ìò©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¨´©§Ÿ®̈©§©¬Ÿ−§«¤
Búà óöéå åéúðø÷ eéä epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ Nòiå©©©́©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¨´©§Ÿ¨®©§©¬Ÿ−

:úLçð קרנֹוהי הוֹו מּנּה זויתּה ארּבע על קרנֹוהי ועבד §«¤ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָ

נחׁשא: יתּה â-úàוחפא çaænä éìk-ìk-úà Nòiå ְֲֵַָָָָ©©¹©¤¨§¥´©¦§¥À©¤
ä-úàå úâìænä-úà ú÷øænä-úàå íéòiä-úàå úøéq ©¦³Ÿ§¤©¨¦Æ§¤©¦§¨½Ÿ¤©¦§¨−Ÿ§¤

:úLçð äNò åéìk-ìk úzçnäéìk-ìk-úà Nòiå ©©§®Ÿ¨¥−̈¨¨¬§«¤©©¹©¤¨§¥´
-úà ú÷øænä-úàå íéòiä-úàå úøéqä-úà çaænä©¦§¥À©¤©¦³Ÿ§¤©¨¦Æ§¤©¦§¨½Ÿ¤

:úLçð äNò åéìk-ìk úzçnä-úàå úâìænä ּכל ית ועבד ©¦§¨−Ÿ§¤©©§®Ÿ¨¥−̈¨¨¬§«¤ֲַַָָ

מזרקתא  וית מגרֹופיתא וית ּפסכּתרותא ית מדּבחא ְְְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָָָָָמני

נחׁשא: עבד מנֹוהי ּכל מחּתיתא וית צּנּוריתא ãNòiåית ְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָָ©©³©
Bakøk úçz úLçð úLø äNòî øaëî çaænì©¦§¥̧©Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤©¯©©§ª²

:Béöç-ãò ähîlîúLø äNòî øaëî çaænì Nòiå ¦§©−¨©¤§«©©³©©¦§¥̧©Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤
:Béöç-ãò ähîlî Bakøk úçz úLçð למדּבחא ועבד §®¤©¯©©§ª²¦§©−¨©¤§«ְְְֲַַַָ

עד  מּלרע סֹובבּה ּתחֹות דנחׁשא מצדּתא עֹובד ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָסרדא

äøaëîìּפלּגּה: úåöwä òaøàa úòaè òaøà ÷öiå ְֵַ©¦ºŸ©§©¯©¨²Ÿ§©§©¬©§¨−Ÿ§¦§©´
:íécaì íéza úLçpäòaøàa úòaè òaøà ÷öiå ©§®¤¨¦−©©¦«©¦ºŸ©§©¯©¨²Ÿ§©§©¬

:íécaì íéza úLçpä øaëîì úåöwä ארּבע ואּתי ©§¨−Ÿ§¦§©´©§®¤¨¦−©©¦«ְְִַַַ

לאריחּיא: אתרא דנחׁשא לסרדא סטרתא ּבארּבע ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָעזקתא

å:úLçð íúà óöéå íéhL éöò íécaä-úà NòiåNòiå ©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈§«¤©©¬©
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:úLçð íúà óöéå íéhL éöò íécaä-úà ית ועבד ¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈§«¤ֲַַָ

נחׁשא: יתהֹון וחפא ׁשּטין ּדאעי æ-úàאריחּיא àáiå ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָ©¨¥̧¤
íäa Búà úàNì çaænä úòìö ìò úòaha íécaä©©¦¹©©¨ÀŸ©µ©§´Ÿ©¦§¥½©¨¥¬Ÿ−¨¤®

:Búà äNò úçì áeáðìò úòaha íécaä-úà àáiå §¬ª−Ÿ¨¨¬Ÿ«©¨¥̧¤©©¦¹©©¨ÀŸ©µ
a Búà úàNì çaænä úòìö:Búà äNò úçì áeáð íä ©§´Ÿ©¦§¥½©¨¥¬Ÿ−¨¤®§¬ª−Ÿ¨¨¬Ÿ«

יתּה למּטל מדּבחא סטרי על ּבעזקתא אריחּיא ית ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָואעיל

ס יתּה: עבד לּוחין חליל çúLçðּבהֹון øBikä úà Nòiå ְֲֲִִֵַָ©©À©¥µ©¦´§½¤
çút eàáö øLà úàávä úàøîa úLçð Bpk úàå§¥−©´§®¤§©§ŸÆ©´Ÿ§½Ÿ£¤´¨«§½¤−©

:ãòBî ìäàúLçð Bpk úàå úLçð øBikä úà Nòiå ¬Ÿ¤¥«©©À©¥µ©¦´§½¤§¥−©´§®¤
:ãòBî ìäà çút eàáö øLà úàávä úàøîa ית ועבד §©§ŸÆ©´Ÿ§½Ÿ£¤´¨«§½¤−©¬Ÿ¤¥«ֲַַָ

ּדאתין  נׁשּיא ּבמחזין נחׁשא ּבסיסּה וית נחׁשא ְְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָּכיֹורא

ס זמנא: מׁשּכן ּבתרע èøöçä-úàלצּלאה Nòiå ְְְְִִַַַַָָָ©©−©¤¤«¨¥®
äàî øæLî LL øöçä éòì÷ äðîéz áâð | úàôì¦§©´¤´¤¥À̈¨©§¥³¤«¨¥Æ¥´¨§½̈¥−̈

:änàaøöçä éòì÷ äðîéz áâð | úàôì øöçä-úà Nòiå ¨«©¨«©©−©¤¤«¨¥®¦§©´¤¤́¥À̈¨©§¥³¤«¨¥Æ
:änàa äàî øæLî LL ּדרֹומא עבר לרּוח ּדרּתא ית ועבד ¥´¨§½̈¥−̈¨«©¨«ְְֲֵַַַַַָָָָ

באּמין: מאה ׁשזיר דבּוץ דרּתא éíéøNòסרדי íäéãenò ְְְְְְִִֵַַָָָ©«¥¤´¤§¦½
:óñk íäé÷Lçå íéãenòä éåå úLçð íéøNò íäéðãàå§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤
íéãenòä éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò íäéãenò©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©¦²

:óñk íäé÷Lçå נחׁשא עסרין וסמכיהֹון עסרין עּמּודיהֹון ©«£ª«¥¤−¨«¤ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ּכסף: וכּבּוׁשיהֹון עּמּודּיא àéäàîווי ïBôö úàôìå ְְִֵֵַַָָָ§¦§©³¨Æ¥¨´
øNò íäéãenò änàáéåå úLçð íéøNò íäéðãàå íé ¨«©½̈©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯

:óñk íäé÷Lçå íéãenòäänàá äàî ïBôö úàôìå ¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§¦§©³¨Æ¥¨´¨«©½̈
íéãenòä éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò íäéãenò©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©¦²

:óñk íäé÷Lçå עסרין עּמּודיהֹון אּמין מאה צּפּונא ּולרּוח ©«£ª«¥¤−¨«¤ְְְִִִֵֶַַַָָ

ּדכסף: וכּבּוׁשיהֹון עּמּודּיא ווי נחׁשא עסרין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוסמכיהֹון

áéäøNò íäéãenò änàa íéMîç íéòì÷ íé-úàôìå§¦§©À̈§¨¦Æ£¦¦´¨«©½̈©«¥¤´£¨½̈
:óñk íäé÷eLçå íéãnòä éåå äøNò íäéðãàå-úàôìå §©§¥¤−£¨®̈¨¥¯¨«©ª¦²©«£«¥¤−¨«¤§¦§©

íäéðãàå äøNò íäéãenò änàa íéMîç íéòì÷ íé̈À§¨¦Æ£¦¦´¨«©½̈©«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−
:óñk íäé÷eLçå íéãnòä éåå äøNò סרדין מערבא ּולרּוח £¨¨®¨¥¯¨«©ª¦²©«£«¥¤−¨«¤ְְְִַַַָָ

ווי  עסרא וסמכיהֹון עסרא עּמּודיהֹון ּבאּמין ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָחמׁשין

ּדכסף: וכּבּוׁשיהֹון âéäçøæîעּמּודּיא äîã÷ úàôìå ְְִִֵַַָָ§¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨
:änà íéMîç:änà íéMîç äçøæî äîã÷ úàôìå £¦¦¬©¨«§¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«

אּמין: חמׁשין מדינחא קּדּומא ãé-Lîçּולרּוח íéòì÷ ְְְִִִִַַַָָָ§¨¦²£¥«
ìL íäéãenò óúkä-ìà änà äøNòíäéðãàå äL ¤§¥¬©−̈¤©¨¥®©«¥¤´§½̈§©§¥¤−

ìL:äLíäéãenò óúkä-ìà änà äøNò-Lîç íéòì÷ §¨«§¨¦²£¥«¤§¥¬©−̈¤©¨¥®©«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äL:äL לעברא אּמין עסרי חמׁש סרדין §½̈§©§¥¤−§¨«ְְְְֲִִִֵֵֶַָָ

ּתלתא: וסמכיהֹון ּתלתא åèúéðMäעּמּודיהֹון óúkìå ְְְְֵֵַַָָָָ§©¨¥´©¥¦À
ì äfîe äfîänà äøNò Lîç íéòì÷ øöçä øòL ¦¤³¦¤Æ§©´©¤«¨¥½§¨¦¾£¥¬¤§¥−©®̈
ìL íäéãnòìL íäéðãàå äL:äLäfî úéðMä óúkìå ©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«§©¨¥´©¥¦À¦¤³

ì äfîeíäéãnò änà äøNò Lîç íéòì÷ øöçä øòL ¦¤Æ§©´©¤«¨¥½§¨¦¾£¥¬¤§¥−©¨®©ª«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äL:äL ּומּכא מּכא תניתא ּולעברא §½̈§©§¥¤−§¨«ְְְִִִִֵָָָָ

ּתלתא  עּמּודיהֹון אּמין עסרי חמׁש סרדין ּדרּתא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלתרע

ּתלתא: æè:øæLîוסמכיהֹון LL áéáñ øöçä éòì÷-ìk ְְְֵַָָ¨©§¥¯¤«¨¥²¨¦−¥¬¨§¨«
:øæLî LL áéáñ øöçä éòì÷-ìk סחֹור דדרּתא סרדי ּכל ¨©§¥¯¤«¨¥²¨¦−¥¬¨§¨«ְְְְֵַָָָ

ׁשזיר: ּדבּוץ æééååסחֹור úLçð íéãnòì íéðãàäå ְְְִ§¨«£¨¦´¨«©ª¦»§¼¤¼¨¥̧
íäå óñk íäéLàø éetöå óñk íäé÷eLçå íéãenòä̈«©¦¹©«£«¥¤Æ¤½¤§¦¬¨«¥¤−¨®¤§¥Æ

:øöçä éãnò ìk óñk íé÷Mçîíéãnòì íéðãàäå §ª¨¦´¤½¤−Ÿ©ª¥¬¤«¨¥«§¨«£¨¦´¨«©ª¦»
óñk íäéLàø éetöå óñk íäé÷eLçå íéãenòä éåå úLçð§¼¤¼¨¥̧¨«©¦¹©«£«¥¤Æ¤½¤§¦¬¨«¥¤−¨®¤

:øöçä éãnò ìk óñk íé÷Mçî íäå לעּמּודּיא וסמכּיא §¥Æ§ª¨¦´¤½¤−Ÿ©ª¥¬¤«¨¥«ְְְַַַַָָ

ּדכסף  ריׁשיהֹון וחּפּוי ּדכסף וכּבּוׁשיהֹון עּמּודּיא ווי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָנחׁשא

דרּתא: עּמּודי ּכל ּדכסף מכּבׁשין çéøòLואּנּון Cñîe ְְְְְִִִֵַַַַָֹ¨©º©³©
LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz í÷ø äNòî øöçä¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´
úBnà Lîç áçøá äîB÷å Cøà änà íéøNòå øæLî̈§¨®§¤§¦³©¨Æ½Ÿ¤§¨³§¸Ÿ©Æ¨¥´©½

:øöçä éòì÷ únòìí÷ø äNòî øöçä øòL Cñîe §ª©−©§¥¬¤«¨¥«¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½
Cøà änà íéøNòå øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®§¤§¦³©¨Æ½Ÿ¤

:øöçä éòì÷ únòì úBnà Lîç áçøá äîB÷å ּופרסא §¨³§¸Ÿ©Æ¨¥´©½§ª©−©§¥¬¤«¨¥«ְָָ

ּובּוץ  זהֹורי ּוצבע וארּגונא ּתכלא צּיר עֹובד ּדרּתא ְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָּדתרע

אּמין  חמׁש ּבפּותיא ורּומא ארּכא אּמין ועסרין ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֻׁשזיר

דרּתא:לקבל  èéíäéðãàåסרדי äòaøà íäéãnòå ְְֳֵֵַָָָ§©ª«¥¤Æ©§¨½̈§©§¥¤¬
íäé÷Lçå íäéLàø éetöå óñk íäéåå úLçð äòaøà©§¨−̈§®¤¨«¥¤´¤½¤§¦¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−

:óñkíäéåå úLçð äòaøà íäéðãàå äòaøà íäéãnòå ¨«¤§©ª«¥¤Æ©§¨½̈§©§¥¤¬©§¨−̈§®¤¨«¥¤´
:óñk íäé÷Lçå íäéLàø éetöå óñk ארּבעא ועּמּודיהֹון ¤½¤§¦¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨«¤ְְְֵַַָ

ריׁשיהֹון  וחּפּוי ּדכסף וויהֹון נחׁשא ארּבעא ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָוסמכיהֹון

ּדכסף: ëáéáñוכּבּוׁשיהֹון øöçìå ïkLnì úãúéä-ìëå ְְִִֵָ§¨©§¥ºŸ©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−
:úLçð:úLçð áéáñ øöçìå ïkLnì úãúéä-ìëå וכל §«¤§¨©§¥ºŸ©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤ְָ

ּדנחׁשא: סחֹור סחֹור ּולדרּתא למׁשּכנא ñסּכּיא ñ ñ ְְְְְְְְִִַַַָָָָָ

.ïîéñ ä"àåðñ ,íé÷åñô á"ë÷

àëét-ìò ãwt øLà úãòä ïkLî ïkLnä éãe÷ô älà¥´¤§¥³©¦§¨Æ¦§©´¨«¥ª½£¤¬ª©−©¦´
:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íiåìä úãáò äLîälà ¤®£Ÿ©Æ©«§¦¦½§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«¥´¤

úãáò äLî ét-ìò ãwt øLà úãòä ïkLî ïkLnä éãe÷ô§¥³©¦§¨Æ¦§©´¨«¥ª½£¤¬ª©−©¦´¤®£Ÿ©Æ
:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íiåìä מׁשּכנא מניני אּלין ©«§¦¦½§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«ְְְִִֵֵַָָ

ּפלחן  דמׁשה מימרא על אתמני ּדי דסהדּותא ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹמׁשּכנא
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ּכהנא: אהרן ּבר ּדאיתמר ּבידא áëìàìöáeליואי ְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹ§©§¥²
äeö-øLà-ìk úà äNò äãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïa¤¦¬¤−§©¥´§¨®¨¾̈¥²¨£¤¦¨¬

:äLî-úà ýåýéäãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöáe §Ÿ̈−¤¤«§©§¥²¤¦¬¤−§©¥´§¨®
:äLî-úà ýåýé äeö-øLà-ìk úà äNò ּבר ּובצלאל ¨¾̈¥²¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«ְְֵַַ

ית  יי פּקיד ּדי ּכל ית עבד דיהּודה לׁשבטא חּור בר ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָאּורי

âëLøçמׁשה: ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà Bzàå ֶֹ§¦À¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨²§©¥−̈¨¨´
:LMáe éðMä úòìBúáe ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå§¥®§Ÿ¥À©§¥̧¤Æ¨´©§¨½̈§©¬©©¨¦−©¥«
í÷øå áLçå Løç ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà Bzàå§¦À¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨²§©¥−̈¨¨´§¥®§Ÿ¥À

:LMáe éðMä úòìBúáe ïîbøàáe úìëza אהליאב ועּמּה ©§¥̧¤Æ¨´©§¨½̈§©¬©©¨¦−©¥«ְֳִִֵָָ

ּבתכלא  וצּיר ואּמן נּגר דדן לׁשבטא אחיסמ ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָָּבר

ס ּובבּוצא: זהֹורי ּובצבע ãëéeNòäּובארּגונא áäfä-ìk ְְְְְְִִַַָָָ¨©¨À̈¤«¨Æ
äôeðzä áäæ | éäéå Lãwä úëàìî ìëa äëàìnì©§¨½̈§−Ÿ§¤´¤©®Ÿ¤©§¦´§©´©§À̈

ìLe úBàî òáLe økk íéøNòå òLzì÷La ì÷L íéL ¥³©§¤§¦Æ¦½̈§©̧¥¯§¦²¤−¤§¤¬¤
:LãwäLãwä úëàìî ìëa äëàìnì éeNòä áäfä-ìk ©«Ÿ¤¨©¨À̈¤«¨Æ©§¨½̈§−Ÿ§¤´¤©®Ÿ¤

úBàî òáLe økk íéøNòå òLz äôeðzä áäæ | éäéå©§¦´§©´©§À̈¥³©§¤§¦Æ¦½̈§©̧¥¯
ìLe:Lãwä ì÷La ì÷L íéL לעבידא דאתעבד ּדהבא ּכל §¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤ְְְֲֲִִִֵַָָָ

ּותׁשע  עסרין ארמּותא ּדהב והוה קּודׁשא עבידת ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹּבכל

קּודׁשא: ּבסלעי סלעין ּותלתין מאה ּוׁשבע ְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָּכּכרין

äëúBàî òáLe óìàå økk úàî äãòä éãe÷t óñëå§¤²¤§¥¬¨«¥−̈§©´¦®̈§¤Á¤Á§©̧¥¹
:Lãwä ì÷La ì÷L íéòáLå äMîçåéãe÷t óñëå ©«£¦¨¯§¦§¦²¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤§¤²¤§¥¬

íéòáLå äMîçå úBàî òáLe óìàå økk úàî äãòä̈«¥−̈§©´¦¨®§¤Á¤Á§©̧¥¹©«£¦¨¯§¦§¦²
:Lãwä ì÷La ì÷L כּכרין מאה כנׁשּתא מניני ּוכסף ¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤ְְְְְְִִִִֵַָָָ

סלע  וחמׁשא וׁשבעין מאה ּוׁשבע קּודׁשא:ואלף ּבסלעי ין ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ

åëìëì Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî úìbìbì ò÷a¤µ©©ª§½Ÿ¤©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¸Ÿ
ì äìòîå äðL íéøNò ïaî íéã÷tä-ìò øáòä-LL ¨«Ÿ¥¹©©§ª¦À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨§¥«

ìLe óìà úBàî:íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà úL ¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬¥−©«£¦¦«
øáòä ìëì Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî úìbìbì ò÷a¤µ©©ª§½Ÿ¤©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¸Ÿ¨«Ÿ¥¹

ì äìòîå äðL íéøNò ïaî íéã÷tä-ìòóìà úBàî-LL ©©§ª¦À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨§¥«¥¬¤̧¤Æ
ìLe:íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà úL לגלגלּתא ּתקלא §´¤£¨¦½©«£¥¬¥−©«£¦¦«ְְְְִָָָֻ

מּבר  מנינּיא על ּדעבר לכל קּודׁשא ּבסלעי סלעא ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּפלּגּות

וחמׁש אלפין ּותלתא מאה לׁשית ּולעּלא ׁשנין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָעסרין

וחמׁשין: æëúàמאה ú÷öì óñkä økk úàî éäéå ְְְִַָ©§¦À§©Æ¦©´©¤½¤¨¤À¤¥µ
úàîì íéðãà úàî úëøtä éðãà úàå Lãwä éðãà©§¥´©½Ÿ¤§¥−©§¥´©¨®Ÿ¤§©¯£¨¦²¦§©¬

:ïãàì økk økkäéðãà úà ú÷öì óñkä økk úàî éäéå ©¦−̈¦¨¬¨¨«¤©§¦À§©Æ¦©´©¤½¤¨¤À¤¥µ©§¥´
økk økkä úàîì íéðãà úàî úëøtä éðãà úàå Lãwä©½Ÿ¤§¥−©§¥´©¨®Ÿ¤§©¯£¨¦²¦§©¬©¦−̈¦¨¬

:ïãàì קּודׁשא סמכי ית לאּתכא ּדכסף ּכּכרין מאה והוה ¨¨«¤ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ

ּכּכרא  כּכרין למאה סמכין מאה דפרכּתא סמכי ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֻוית

çëäMîçåלסמכא: úBànä òáLe óìàä-úàå ְְַָ§¤¨¤¹¤§©³©¥Æ©«£¦¨´
÷Mçå íäéLàø ätöå íéãenòì íéåå äNò íéòáLå§¦§¦½¨¨¬¨¦−¨«©¦®§¦¨¬¨«¥¤−§¦©¬

:íúàäNò íéòáLå äMîçå úBànä òáLe óìàä-úàå Ÿ¨«§¤¨¤¹¤§©³©¥Æ©«£¦¨´§¦§¦½¨¨¬
:íúà ÷Mçå íäéLàø ätöå íéãenòì íéåå אלפא וית ¨¦−¨«©¦®§¦¨¬¨«¥¤−§¦©¬Ÿ¨«ְְַָָ

וחּפא  לעּמּודּיא ווין עבד וחמׁשא וׁשבעין מאה ְְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָּוׁשבע

יתהֹון: וכּבׁש èëøkkריׁשיהֹון íéòáL äôeðzä úLçðe ְְֵֵֵַָ§¬¤©§−̈¦§¦´¦¨®
ì÷L úBàî-òaøàå íétìàå:íéòáL äôeðzä úLçðe §©§©¬¦§©§©¥−¨«¤§¬¤©§−̈¦§¦´

:ì÷L úBàî-òaøàå íétìàå økk דארמּותא ּונחׁשא ¦¨®§©§©¬¦§©§©¥−¨«¤ְֲַָָָָ

סלעין: מאה וארּבע אלפין ּותרין ּכּכרין ìNòiåׁשבעין ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָ©©©́
úLçpä çaæî úàå ãòBî ìäà çút éðãà-úà däÀ¤©§¥Æ¤µ©´Ÿ¤¥½§¥Æ¦§©´©§½¤
:çaænä éìk-ìk úàå Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå§¤¦§©¬©§−¤£¤®§¥−¨§¥¬©¦§¥«©
úLçpä çaæî úàå ãòBî ìäà çút éðãà-úà da Nòiå©©©́À̈¤©§¥Æ¤µ©´Ÿ¤¥½§¥Æ¦§©´©§½¤

:çaænä éìk-ìk úàå Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå ועבד §¤¦§©¬©§−¤£¤®§¥−¨§¥¬©¦§¥«©ֲַַ

וית  דנחׁשא מדּבחא וית זמנא מׁשּכן ּתרע סמכי ית ְְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָּבּה

מדּבחא: מני ּכל וית לּה ּדי דנחׁשא àìéðãà-úàåסרדא ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָ§¤©§¥³
úãúé-ìk úàå øöçä øòL éðãà-úàå áéáñ øöçä¤«¨¥Æ¨¦½§¤©§¥−©´©¤«¨¥®§¥̧¨¦§¯Ÿ

:áéáñ øöçä úãúé-ìk-úàå ïkLnäøöçä éðãà-úàå ©¦§¨²§¤¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−¨¦«§¤©§¥³¤«¨¥Æ
ïkLnä úãúé-ìk úàå øöçä øòL éðãà-úàå áéáñ̈¦½§¤©§¥−©´©¤«¨¥®§¥̧¨¦§¯Ÿ©¦§¨²

:áéáñ øöçä úãúé-ìk-úàå סחֹור דדרּתא סמכי וית §¤¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−¨¦«ְְְְְֵַַָָ

ּכל  וית מׁשּכנא סּכי ּכל וית ּדרּתא ּתרע סמכי וית ְְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָסחֹור

סחֹור: סחֹור דרּתא àïîbøàäåסּכי úìëzä-ïîe ְְְִֵַָ¦©§¥³¤§¨«©§¨¨Æ
ì ãøN-éãâá eNò éðMä úòìBúåeNòiå Lãwa úøL §©´©©¨¦½¨¬¦§¥«§−̈§¨¥´©®Ÿ¤©©«£º

ýåýé äeö øLàk ïøäàì øLà Lãwä éãâa-úà¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàeNò éðMä úòìBúå ïîbøàäå úìëzä-ïîe ¤¤«¦©§¥³¤§¨«©§¨¨Æ§©´©©¨¦½¨¬

ì ãøN-éãâáãwä éãâa-úà eNòiå Lãwa úøLøLà L ¦§¥«§−̈§¨¥´©®Ÿ¤©©«£º¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ïøäàì וארּגונא ּתכלא ּומן §©«£½Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«ְְְְִִַָָָ

בקּודׁשא  לׁשּמׁשא ׁשּמּוׁשא לבּוׁשי עבדּו זהֹורי ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָּוצבע

ית  יי ּפּקיד ּדי ּכמא לאהרן ּדי קּודׁשא לבּוׁשי ית ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹועבדּו

פ  ֶֹמׁשה:

á éùéîçúòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà Nòiå©©−©¤¨«¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
:øæLî LLå éðLïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà Nòiå ¨¦−§¥¬¨§¨«©©−©¤¨«¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²

:øæLî LLå éðL úòìBúå ּתכלא ּדהבא אפֹודא ית ועבד §©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«ְֲֲִֵַַַָָָָ

ׁשזיר: ּובּוץ זהֹורי ּוצבע âéçt-úàוארּגונא eòwøéå ְְְְְְִִַַָָ©§©§º¤©¥´
CBúáe úìëzä CBúa úBNòì íìéút õv÷å áäfä©¨¨»§¦¥´§¦¦¼©«£À§³©§¥̧¤Æ§´
äNòî LMä CBúáe éðMä úòìBz CBúáe ïîbøàä̈«©§¨½̈§²©¬©©¨¦−§´©¥®©«£¥−
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:áLçCBúa úBNòì íìéút õv÷å áäfä éçt-úà eòwøéå ¥«©§©§º¤©¥´©¨¨»§¦¥´§¦¦¼©«£À§³
LMä CBúáe éðMä úòìBz CBúáe ïîbøàä CBúáe úìëzä©§¥̧¤Æ§´¨«©§¨½̈§²©¬©©¨¦−§´©¥®

:áLç äNòî למעּבד חּוטין וקּציצּו דהבא טּסי ית ורּדידּו ©«£¥−¥«ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ

עֹובד  בּוצא ּובגֹו זהֹורי צבע ּובגֹו ארּגונא ּובגֹו תכלא ְְְְְְְְְִִַַַָָָָּבגֹו

ã:øaçאּמן: åéúBö÷ éðL-ìò úøáç Bì-eNò úôúk ָָ§¥¬Ÿ¨«−«Ÿ§®Ÿ©§¥¬§−̈ª¨«
:øaç åéúBö÷ éðL-ìò úøáç Bì-eNò úôúkעבדּו ּכתּפן §¥¬Ÿ¨«−«Ÿ§®Ÿ©§¥¬§−̈ª¨«ְֲַָָ

יתלפף: סטרֹוהי ּתרין על מלּפפן äBúcôàלּה áLçå ְְְְְִִִֵֵֵַַָָ§¥̧¤£ª¨¹
ïîbøàå úìëz áäæ eäNòîk àeä epnî åéìò øLà£¤´¨À̈¦¤´»§©«£¥¼¼¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²

eö øLàk øæLî LLå éðL úòìBúå:äLî-úà ýåýé ä §©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
úìëz áäæ eäNòîk àeä epnî åéìò øLà Búcôà áLçå§¥̧¤£ª¨¹£¤´¨À̈¦¤´»§©«£¥¼¼¨À̈§¥¯¤
ýåýé äeö øLàk øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà ּכעֹובדֹוהי הּוא מּנּה עלֹוהי ּדי ּתּקּונּה והמין ¤¤«ְְְֲִִִִִֵֵֶַָ

די  ּכמא ׁשזיר ּובּוץ זהֹורי ּוצבע ואר ּגונא ּתכלא ְְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָּדהבא

ס מׁשה: ית יי åúañîפּקיד íäMä éðáà-úà eNòiå ְִֶַָָֹ©«©«£Æ¤©§¥´©½Ÿ©ª«©−Ÿ
éða úBîL-ìò íúBç éçezt úçzôî áäæ úöaLî¦§§´Ÿ¨®̈§ª¨ŸÆ¦¥´½̈©§−§¥¬

:ìàøNéáäæ úöaLî úañî íäMä éðáà-úà eNòiå ¦§¨¥«©«©«£Æ¤©§¥´©½Ÿ©ª«©−Ÿ¦§§´Ÿ¨¨®
:ìàøNé éða úBîL-ìò íúBç éçezt úçzôî ית ועבדּו §ª¨ŸÆ¦¥´½̈©§−§¥¬¦§¨¥«ֲַָָ

על  מפרׁש ּכתב ּגליפן ּדדהב מרּמצן מׁשּקען בּורלא ְְְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָאבני

יׂשראל: ּבני æéðáàׁשמהן ãôàä úôúk ìò íúà íNiå ְְְִֵֵָָָ©¨´¤ŸÀ̈©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé éðáì ïBøkæíNiå ¦¨−¦§¥´¦§¨¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¨´¤

äeö øLàk ìàøNé éðáì ïBøkæ éðáà ãôàä úôúk ìò íúàŸÀ̈©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−¦§¥´¦§¨¥®©«£¤²¦¨¬
:äLî-úà ýåýé אבני דאפֹודא ּכתּפא על יתהֹון וׁשּוי §Ÿ̈−¤¤«ְְְְְִִֵֵַַַָָָ

פ מׁשה: ית יי ּפּקיד די ּכמא יׂשראל לבני çNòiåדּוכרנא ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ©©©̄
úìëz áäæ ãôà äNòîk áLç äNòî ïLçä-úà¤©²¤©«£¥¬¥−§©«£¥´¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤

:øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàåïLçä-úà Nòiå §©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«©©©̄¤©²¤
úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ ãôà äNòîk áLç äNòî©«£¥¬¥−§©«£¥´¥®Ÿ¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©

:øæLî LLå éðL ּכעֹובדי אּמן עֹובד חּוׁשנא ית ועבד ¨¦−§¥¬¨§¨«ְְֲֵַַַָָָָָ

ׁשזיר: ּובּוץ זהֹורי ּוצבע וארּגונא ּתכלא ּדהבא  ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָאפֹודא

èúøæå Bkøà úøæ ïLçä-úà eNò ìeôk äéä òeáø̈¯©¨¨²¨−¨´¤©®¤¤¤̄¨§²§¤¬¤
:ìeôk BaçøBkøà úøæ ïLçä-úà eNò ìeôk äéä òeáø ¨§−¨«¨¯©¨¨²¨−¨´¤©®¤¤¤̄¨§²

:ìeôk Baçø úøæå זרּתא חּוׁשנא ית עבדּו עיף הוה מרּבע §¤¬¤¨§−¨«ְְְֲֲִֶַַָָָָָ

עיף: פתיּה וזרּתא éïáàארּכּה éøeè äòaøà Bá-eàìîéå ְְְְִֵֵֶָָֻ©§©̧§½©§¨−̈´¥¨®¤
:ãçàä øehä ú÷øáe äãèt íãà øeèBá-eàìîéå À³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤©−¨«¤¨«©§©̧§½

:ãçàä øehä ú÷øáe äãèt íãà øeè ïáà éøeè äòaøà©§¨−̈´¥®̈¤À³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤©−¨«¤¨«
סמקן  קדמאה סדרא טבא אבן סדרי ארּבעא בּה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָואׁשלימּו

חד: סדרא ּוברקן àéøétñירקן Côð éðMä øehäå ְְְִַַָָָָ§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−

:íìäéå:íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå ּתנינא וסדרא §¨«£«Ÿ§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿְְְִִָָָ

וסבהלֹום: ׁשבזיז áéìאזמרגּדין éLéìMä øehäåíL ְְְְְֲִִֵַַַָ§©−©§¦¦®¤¬¤
:äîìçàå BáLì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §−§©§¨«¨§©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

עגלא: ועין טרקיא קנּכרי ּתליתאה âéøehäåוסדרא ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ§©Æ
áäæ úöaLî úañeî äôLéå íäL LéLøz éòéáøä̈«§¦¦½©§¦¬−Ÿ©§¨«§¥®«©²Ÿ¦§§¬Ÿ¨−̈

:íúàlîaúañeî äôLéå íäL LéLøz éòéáøä øehäå §¦ª«Ÿ¨«§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬−Ÿ©§¨«§¥®«©²Ÿ
:íúàlîa áäæ úöaLî יּמא ּכרּום רביעאה וסדרא ¦§§¬Ÿ¨−̈§¦ª«Ÿ¨«ְְְְִִַָָָָ

ּדדה  מרּמצן מׁשּקען ּופנּתרי ּבאׁשלמּותהֹון:ּובּורלא ב ְְְְְְְְְְְִֵַַַַַָָָָ

ãéäøNò íézL äpä ìàøNé-éða úîL-ìò íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â©§¸Ÿ§¥«¦§¨¥¬¥²¨§¥¬¤§¥−
ì BîL-ìò Léà íúç éçezt íúîL-ìòøNò íéðL ©§Ÿ®̈¦¥³Ÿ¨Æ¦´©§½¦§¥¬¨−̈

:èáLäøNò íézL äpä ìàøNé-éða úîL-ìò íéðáàäå ¨«¤§Â¨«£¨¦Â©§¸Ÿ§¥«¦§¨¥¬¥²¨§¥¬¤§¥−
ì BîL-ìò Léà íúç éçezt íúîL-ìò:èáL øNò íéðL ©§Ÿ¨®¦¥³Ÿ¨Æ¦´©§½¦§¥¬¨−̈¨«¤

על  עסרי ּתרּתי אּנין יׂשראל ּבני ׁשמהת  על ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָואבנּיא

לתרין  ׁשמּה על ּגבר ּדעזקא ּכגלֹוף מפרׁש ּכתב ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָׁשמהתהֹון

ׁשבטין: åèúìábעסר úøLøL ïLçä-ìò eNòiå ְֲִִַ©©«£¯©©²¤©§§¬Ÿ©§ª−
:øBäè áäæ úáò äNòîúìáb úøLøL ïLçä-ìò eNòiå ©«£¥´£®Ÿ¨−̈¨«©©«£¯©©²¤©§§¬Ÿ©§ª−
:øBäè áäæ úáò äNòî מתחמן ּתּכין חּוׁשנא על ועבדּו ©«£¥´£®Ÿ¨−̈¨«ְְְֲִִַַַָָָ

ּדכי: ּדהב ּגדילּו æèáäæעֹובד úöaLî ézL eNòiå ְְְִֵַַ©©«£À§¥Æ¦§§´Ÿ¨½̈
éðL-ìò úòahä ézL-úà eðziå áäæ úòaè ézLe§¥−©§´Ÿ¨®̈©¦§À¤§¥Æ©©¨½Ÿ©§¥−

:ïLçä úBö÷áäæ úòaè ézLe áäæ úöaLî ézL eNòiå §¬©«¤©©«£À§¥Æ¦§§´Ÿ¨½̈§¥−©§´Ÿ¨®̈
:ïLçä úBö÷ éðL-ìò úòahä ézL-úà eðziåועבדּו ©¦§À¤§¥Æ©©¨½Ÿ©§¥−§¬©«¤ֲַָ

ּתרּתין  ית ויהבּו ּדדהב עזקן ותרּתין ּדדהב מרּמצן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּתרּתין

חּוׁשנא: סטרי ּתרין על æéúúáòäעזקתא ézL eðziå ְְְְִִֵֵַָָָ©¦§À§¥Æ¨«£Ÿ´Ÿ
:ïLçä úBö÷-ìò úòahä ézL-ìò áäfäézL eðziå ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ©§−©«¤©¦§À§¥Æ

zL-ìò áäfä úúáòä:ïLçä úBö÷-ìò úòahä éויהבּו ¨«£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ©§−©«¤ִָ

חּוׁשנא: סטרי על עזקתא ּתרּתין על ּדדהב ּגדילתא ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּתרּתין

çéézL-ìò eðúð úúáòä ézL úBö÷ ézL úàå§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¨§−©§¥´
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úôúk-ìò íðziå úöaLnäúàå ©¦§§®Ÿ©¦§ª²©¦§¬Ÿ¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«§¥̧

íðziå úöaLnä ézL-ìò eðúð úúáòä ézL úBö÷ ézL§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¨§−©§¥´©¦§§®Ÿ©¦§ª²
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úôúk-ìò ּדעל ּגדילתא ּתרּתין וית ©¦§¬Ÿ¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«ְְְִִֵַַָָָ

על  ויהבּנּון מרּמצתא ּתרּתין על יהבּו סטרֹוהי ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֻּתרּתין

אּפֹוהי: לקבל אפֹודא èéáäæּכתפי úòaè ézL eNòiå ְֳִֵֵֵַַָָ©©£À§¥Æ©§´Ÿ¨½̈
øáò-ìà øLà BúôN-ìò ïLçä úBö÷ éðL-ìò eîéNiå©¨¦¾©§¥−§´©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤

:äúéa ãôàäéðL-ìò eîéNiå áäæ úòaè ézL eNòiå ¨«¥−Ÿ¨«§¨©©£À§¥Æ©§´Ÿ¨½̈©¨¦¾©§¥−
:äúéa ãôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìò ïLçä úBö÷ועבדּו §´©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−Ÿ¨«§¨ֲַָ

על  חּוׁשנא סטרי ּתרין על וׁשּויאּו ּדדהב עזקן ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָּתרּתין
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מּלגיו: דאפֹודא לעברא ּדי ëúòaèספתּה ézL eNòiå ְְְְְִִִִֵֵָָָ©©«£»§¥´©§´Ÿ
åéðt ìenî ähîlî ãôàä úôúë ézL-ìò íðziå áäæ̈¨¼©¦§ª¿©§¥Á¦§¸Ÿ¨«¥³Ÿ¦§©̧¨Æ¦´¨½̈

:ãôàä áLçì ìònî Bzøaçî únòìézL eNòiå §ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤¨«¥«Ÿ©©«£»§¥´
ìenî ähîlî ãôàä úôúë ézL-ìò íðziå áäæ úòaè©§´Ÿ¨¨¼©¦§ª¿©§¥Á¦§¸Ÿ¨«¥³Ÿ¦§©̧¨Æ¦´

:ãôàä áLçì ìònî Bzøaçî únòì åéðt ּתרּתין ועבדּו ¨½̈§ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤¨«¥«Ÿְֲֵַַָ

מּלרע  אפֹודא ּכתפי ּתרּתין על ויהבּנּון ּדדהב ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֻעזקן

אפֹודא: להמין מעּלוי לֹופי ּבית לקבל אּפֹוהי ְְֳֳִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָמּלקבל

àëãôàä úòaè-ìà åéúòahî ïLçä-úà eñkøiå©¦§§´¤©¿¤¦©§Ÿ¨Á¤©§¸Ÿ¨«¥¹Ÿ
úìëz ìéúôaïLçä çfé-àìå ãôàä áLç-ìò úéäì ¦§¦´§¥À¤¦«§ŸÆ©¥´¤¨«¥½Ÿ§«Ÿ¦©´©½¤

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ãôàä ìòîeñkøiå ¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦§§´
úìëz ìéúôa ãôàä úòaè-ìà åéúòahî ïLçä-úà¤©¿¤¦©§Ÿ¨Á¤©§¸Ÿ¨«¥¹Ÿ¦§¦´§¥À¤
øLàk ãôàä ìòî ïLçä çfé-àìå ãôàä áLç-ìò úéäì¦«§ŸÆ©¥´¤¨«¥½Ÿ§«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥®Ÿ©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeö לעזקתא מעזקתּה חּוׁשנא ית ויחדּון ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«ְְְְְְְֲִִֵֵַָָָ

ולא  אפֹודא המין על למהוי דתכלּתא ּבחּוטא ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָדאפֹודא

פ  מׁשה: ית יי ּפּקיד די ּכמא אפֹודא מעּלוי חּוׁשנא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹיתּפרק

áë éùéùìéìk âøà äNòî ãôàä ìéòî-úà Nòiå©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−
:úìëz:úìëz ìéìk âøà äNòî ãôàä ìéòî-úà Nòiå §¥«¤©©²©¤§¦¬¨«¥−Ÿ©«£¥´Ÿ¥®§¦−§¥«¤

ּתכלא: ּגמיר מחי עֹובד דאפֹודא מעילא ית ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָועבד

âëàì áéáñ åéôì äôN àøçú éôk BëBúa ìéònä-éôe¦«©§¦¬§−§¦´©§®̈¨¨¬§¦²¨¦−¬Ÿ
:òøwéàì áéáñ åéôì äôN àøçú éôk BëBúa ìéònä-éôe ¦¨¥«©¦«©§¦¬§−§¦´©§¨®¨¨¬§¦²¨¦−¬Ÿ
:òøwé מּקף ּתֹורא ׁשרין ּכפּום לגּוה ּכפיל מעילא ּופּום ¦¨¥«©ְְְְִִִֵַַַָָָָ

יתּבזע: לא סחֹור סחֹור ãëéìeL-ìòלפּומּה eNòiå ְְְְְִֵָָ©©«£Æ©¥´
:øæLî éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz éðBnø ìéònä©§¦½¦¥¾§¥¬¤§©§¨−̈§©´©¨¦®¨§¨«
éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz éðBnø ìéònä éìeL-ìò eNòiå©©«£Æ©¥´©§¦½¦¥¾§¥¬¤§©§¨−̈§©´©¨¦®

:øæLî וארּגונא ּתכלא רּמֹוני מעילא ׁשּפֹולי על ועבדּו ¨§¨«ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ

ׁשזיר: זהֹורי äëeðziåּוצבע øBäè áäæ éðîòô eNòiå ְְְִִַ©©«£¬©«£Ÿ¥−¨¨´¨®©¦§¸
áéáñ ìéònä éìeL-ìò íéðnøä CBúa íéðîòtä-úà¤©©«£Ÿ¦¹§´¨«¦Ÿ¦À©¥³©§¦Æ¨¦½

:íéðnøä CBúa-úà eðziå øBäè áäæ éðîòô eNòiå §−¨«¦Ÿ¦«©©«£¬©«£Ÿ¥−¨¨´¨®©¦§¸¤
CBúa áéáñ ìéònä éìeL-ìò íéðnøä CBúa íéðîòtä©©«£Ÿ¦¹§´¨«¦Ÿ¦À©¥³©§¦Æ¨¦½§−

:íéðnøä רּמֹונּיא ּבגֹו זּגּיא ית ויהבּו ּדכי ּדהב זּגּיא ועבדּו ¨«¦Ÿ¦«ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָ

רּמֹונּיא: ּבגֹו סחֹור סחֹור מעילא ׁשּפֹולי åëïîòtעל ְְְְִִִֵַַָָ©«£³Ÿ
ì áéáñ ìéònä éìeL-ìò ïnøå ïîòt ïnøåøLàk úøL §¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬©§¦−¨¦®§¨¥¾©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöéìeL-ìò ïnøå ïîòt ïnøå ïîòt ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©«£³Ÿ§¦ŸÆ©«£´Ÿ§¦½Ÿ©¥¬
ì áéáñ ìéònä:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úøL זּגא ©§¦−¨¦®§¨¥¾©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«ַָ

סחֹור  סחֹור מעילא ׁשּפֹולי על ורּמֹונא זּגא ְְְְְִִִִֵַַָָָָורּמֹונא

ס מׁשה: ית יי ּפּקיד די ּכמא æëeNòiåלׁשּמׁשא ְְְִִֶַַָָָָָֹ©©«£²

:åéðáìe ïøäàì âøà äNòî LL úðúkä-úàeNòiå ¤©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´Ÿ¥®§©«£−Ÿ§¨¨«©©«£²
:åéðáìe ïøäàì âøà äNòî LL úðúkä-úà ית ועבדּו ¤©¨§¬Ÿ¥−©«£¥´Ÿ¥®§©«£−Ÿ§¨¨«ֲַָָ

ולבנֹוהי: לאהרן מחי עֹובד ּדבּוצא çëúàåּכּתּונין ְְְְֲִִִִֵַַָָֹ§¥Æ
éñðëî-úàå LL úòaânä éøàt-úàå LL úôðönä©¦§¤´¤¥½§¤©«£¥¬©¦§¨−Ÿ¥®§¤¦§§¥¬

:øæLî LL ãaäúòaânä éøàt-úàå LL úôðönä úàå ©−̈¥¬¨§¨«§¥Æ©¦§¤´¤¥½§¤©«£¥¬©¦§¨−Ÿ
:øæLî LL ãaä éñðëî-úàå LL ּדבּוצא מצנפּתא וית ¥®§¤¦§§¥¬©−̈¥¬¨§¨«ְְְְִֶָָָ

ׁשזיר: ּדבּוץ בּוצא מכנסי וית ּדבּוצא ּכֹובעּיא ׁשבח ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָוית

èëúòìBúå ïîbøàå úìëúe øæLî LL èðáàä-úàå§¤¨«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
í÷ø äNòî éðL:äLî-úà ýåýé äeö øLàk-úàå ¨¦−©«£¥´Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«§¤

äNòî éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe øæLî LL èðáàä̈«©§¥º¥´¨§À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−©«£¥´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk í÷ø ׁשזיר ּדבּוץ המינא וית Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«ְְְְִֶָָָ

יי  ּפּקיד ּדי ּכמא צּיר עֹובד זהֹורי ּוצבע וארּגונא ְְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָותכלא

ס מׁשה: ìøBäèית áäæ Lãwä-øæð õéö-úà eNòiå ֶָֹ©©«£²¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤¨¨´¨®
:ýåýéì Lã÷ íúBç éçezt ázëî åéìò eázëiåeNòiå ©¦§§´¨À̈¦§©Æ¦¥´½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«©©«£²

éçezt ázëî åéìò eázëiå øBäè áäæ Lãwä-øæð õéö-úà¤¦¬¤«¤©−Ÿ¤¨¨´¨®©¦§§´¨À̈¦§©Æ¦¥´
:ýåýéì Lã÷ íúBç ּדהב דקּודׁשא כלילא ציצא ית ועבדּו ½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«ְְְְֲִִַַָָָָָ

ליי: קדׁש מפרׁש ּכתב ּגליפן עלֹוהי ּוכתבּו àìeðziåּדכי ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ©¦§³
øLàk äìòîìî úôðönä-ìò úúì úìëz ìéút åéìò̈¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬©©¦§¤−¤¦§®̈§¨©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöúúì úìëz ìéút åéìò eðziå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦§³¨¨Æ§¦´§¥½¤¨¥¬
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äìòîìî úôðönä-ìòויהבּו ©©¦§¤−¤¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«ִָ

ּדי  ּכמא מּלעּלא מצנפּתא על למּתן תכלּתא חּוטא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָעלֹוהי

ס מׁשה: ית יי áììäàּפּקיד ïkLî úãáò-ìk ìëzå ְִֶַָָֹ©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤
ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé éða eNòiå ãòBî¥®©©«£Æ§¥´¦§¨¥½§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²

:eNò ïk äLî-úàãòBî ìäà ïkLî úãáò-ìk ìëzå ¤¤−¥¬¨«©¥¾¤¨£Ÿ©¾¦§©−´Ÿ¤¥®
:eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé éða eNòiå©©«£Æ§¥´¦§¨¥½§ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«
יׂשראל  ּבני ועבדּו זמנא מׁשּכן מׁשּכנא ּפלחן ּכל ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָּוׁשלים

פ עבדּו: ּכן מׁשה ית יי ּפּקיד ּדי âìeàéáiåּככל ְְֲִִֵֶַָָָֹֹ©¨¦³
åéñø÷ åéìk-ìk-úàå ìäàä-úà äLî-ìà ïkLnä-úà¤©¦§¨Æ¤¤½¤¨−Ÿ¤§¤¨¥®̈§¨¨´

:åéðãàå åéãnòå åéçéøa åéLø÷ïkLnä-úà eàéáiå §¨½̈§¦−̈§©ª¨¬©«£¨¨«©¨¦³¤©¦§¨Æ
åéçéøa åéLø÷ åéñø÷ åéìk-ìk-úàå ìäàä-úà äLî-ìà¤¤½¤¨−Ÿ¤§¤¨¥¨®§¨¨´§¨½̈§¦−̈

:åéðãàå åéãnòå מׁשּכנא ית למׁשה מׁשּכנא ית ואיתיאּו §©ª¨¬©«£¨¨«ְְְְְְְִֶַַַָָָָֹ

ועּמּודֹוהי  עּברֹוהי ּדּפֹוהי ּפּורפֹוהי מנֹוהי ּכל ְְְְִִִִִַַַָָָוית

ãìíéîcàîäוסּמכֹוהי: íìéàä úøBò äñëî-úàå ְְִַ§¤¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ©«§¨¨¦½
:Cñnä úëøt úàå íéLçzä úøò äñëî-úàå-úàå §¤¦§¥−Ÿ́Ÿ©§¨¦®§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«§¤

úøò äñëî-úàå íéîcàîä íìéàä úøBò äñëî¦§¥º³Ÿ¨«¥¦Æ©«§¨¨¦½§¤¦§¥−Ÿ́Ÿ
:Cñnä úëøt úàå íéLçzä דדכרי מׁשכי חֹופאה וית ©§¨¦®§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«ְְְְִֵֵַָָָ
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דפרסא: ּפרכתא וית דססּגֹונא מׁשכי חֹופאה וית ְְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָָֻמסּמקי

äì:úøtkä úàå åéca-úàå úãòä ïBøà-úàïBøà-úà ¤£¬¨«¥ª−§¤©¨®§¥−©©«Ÿ¤¤£¬
:úøtkä úàå åéca-úàå úãòä וית דסהדּותא ארֹונא ית ¨«¥ª−§¤©¨®§¥−©©«Ÿ¤ְְֲֲַָָָָ

ּכפרּתא: וית åìúàåאריחֹוהי åéìk-ìk-úà ïçìMä-úà ְְֲִִַָָֻ¤©ª§¨Æ¤¨¥½̈§¥−
:íéðtä íçì:íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úà ïçìMä-úà ¤¬¤©¨¦«¤©ª§¨Æ¤¨¥½̈§¥−¤¬¤©¨¦«

אּפּיא: לחם וית מנֹוהי ּכל ית ּפתֹורא æìäøðnä-úàית ְְִֵַַָָָָָָָָ¤©§Ÿ̈¸
úøð äéúøð-úà äøähäúàå äéìk-ìk-úàå äëøònä ©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨¥²Ÿ©©«£¨−̈§¤¨¥¤®¨§¥−

:øBànä ïîLúøð äéúøð-úà äøähä äøðnä-úà ¤¬¤©¨«¤©§Ÿ̈¸©§Ÿ̈¹¤¥«Ÿ¤À¨¥²Ÿ
:øBànä ïîL úàå äéìk-ìk-úàå äëøònä מנרּתא ית ©©«£¨−̈§¤¨¥¤®¨§¥−¤¬¤©¨«ְְַָָ

וית  מנהא ּכל וית סדרא ּבֹוציני ּבֹוצינהא ית ְְְִִִִֵָָָָָָָָָָָָדכיתא

דאנהרּותא: çìïîLמׁשחא úàå áäfä çaæî úàå ְְְִַָָָ§¥Æ¦§©´©¨½̈§¥Æ¤´¤
:ìäàä çút Cñî úàå íénqä úøè÷ úàå äçLnä©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¥¾¨©−¤¬©¨«Ÿ¤
íénqä úøè÷ úàå äçLnä ïîL úàå áäfä çaæî úàå§¥Æ¦§©´©¨½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®

:ìäàä çút Cñî úàå מׁשחא וית דדהבא מדּבחא וית §¥¾¨©−¤¬©¨«Ÿ¤ְְְְְְֲִַַָָָָָ

מׁשּכנא: ּדתרע ּפרסא וית ּבּוסמּיא קטרת וית ְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹדרבּותא

èìBì-øLà úLçpä øaëî-úàå úLçpä çaæî | úà¥´¦§©´©§À¤§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½
:Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà| úà ¤©−̈§¤¨¥®̈¤©¦−Ÿ§¤©«¥´

åéca-úà Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå úLçpä çaæî¦§©´©§À¤§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½¤©−̈
:Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå וית דנחׁשא מדּבחא ית §¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«ְְְְִַָָָָָ

ּכּיֹורא  ית מנֹוהי ּכל וית אריחֹוהי ית ּדילּה דנחׁשא ְְְֲִִִִִִֵָָָָָָָָָָסרדא

ּבסיסּה: î-úàåוית äéãnò-úà øöçä éòì÷ úà ְְִֵָ¥Á©§¥̧¤«¨¥¹¤©ª¤´¨§¤
ì Cñnä-úàå äéðãàäéúãúéå åéøúéî-úà øöçä øòL £¨¤À¨§¤©¨¨Æ§©´©¤«¨¥½¤¥«¨−̈¦¥«Ÿ¤®¨

:ãòBî ìäàì ïkLnä úãáò éìk-ìk úàåéòì÷ úà §¥À¨§¥²£Ÿ©¬©¦§−̈§¬Ÿ¤¥«¥Á©§¥̧
ì Cñnä-úàå äéðãà-úàå äéãnò-úà øöçäøöçä øòL ¤«¨¥¹¤©ª¤´¨§¤£¨¤À¨§¤©¨¨Æ§©´©¤«¨¥½

ìäàì ïkLnä úãáò éìk-ìk úàå äéúãúéå åéøúéî-úà¤¥«¨−̈¦¥«Ÿ¤®¨§¥À¨§¥²£Ÿ©¬©¦§−̈§¬Ÿ¤
òBî:ã וית סּמכהא וית עּמּודהא ית דדרּתא סרדי ית ¥«ְְְְְְֵַַַָָָָָָָָָָ

ּפלחן  מני ּכל וית וסּכהא אטּונֹוהי ית ּדרּתא לתרע ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָָָּפרסא

זמנא: למׁשּכן àîìמׁשּכנא ãøOä éãâa-úàúøL ְְְְְִַַַָָ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´
åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa-úà Lãwa©®Ÿ¤¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈

:ïäëìì ãøOä éãâa-úàLãwä éãâa-úà Lãwa úøL §©¥«¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ
:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì ׁשּמּוׁשא לבּוׁשי ית §©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«ְִֵָָ

וית  ּכהנא לאהרן קּודׁשא לבּוׁשי ית בקּודׁשא ְְְְְְְֲֲֵַַַָָָָָָָֹלׁשּמׁשא

לׁשּמׁשא: בנֹוהי áî-úàלבּוׁשי ýåýé äeö-øLà ìëk ְְְִֵַָָ§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤
:äãáòä-ìk úà ìàøNé éða eNò ïk äLîìëk ¤®¥³¨Æ§¥´¦§¨¥½¥−¨¨«£Ÿ̈«§²Ÿ

úà ìàøNé éða eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö-øLà£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥³¨Æ§¥´¦§¨¥½¥−
:äãáòä-ìk ּבני עבדּו ּכן מׁשה ית יי ּפּקיד ּדי ּככל ¨¨«£Ÿ̈«ְְְֲִִֵֵֶַָָָֹֹ

ּפלחנא: ּכל ית âîäëàìnä-ìk-úàיׂשראל äLî àøiå ְְִֵָָָָָָ©©̧§¤¹¤¨©§¨À̈
íúà Cøáéå eNò ïk ýåýé äeö øLàk dúà eNò äpäå§¦¥Æ¨´Ÿ½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¥´¨®©§¨¬¤Ÿ−̈

:äLîdúà eNò äpäå äëàìnä-ìk-úà äLî àøiå ¤«©©̧§¤¹¤¨©§¨À̈§¦¥Æ¨´Ÿ½̈
:äLî íúà Cøáéå eNò ïk ýåýé äeö øLàk מׁשה וחזא ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¥´¨®©§¨¬¤Ÿ−̈¤«ֲֶַָֹ

עבדּו ּכן יי ּפּקיד די ּכמא יתּה עבדּו והא עבדּתא ּכל ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָָית

פ  מׁשה: יתהֹון ְִֶָָֹּוברי

à éòéáù:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåýåýé øaãéå ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìà:למימר מׁשה עם יי áa-íBéּומּליל ¤¤¬¥«Ÿְְִִֵֶַָָֹ§«
ìäà ïkLî-úà íé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾¤¦§©−¬Ÿ¤

:ãòBî-úà íé÷z Lãçì ãçàa ïBLàøä Lãçä-íBéa ¥«§«©¬Ÿ¤¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¦¾¤
:ãòBî ìäà ïkLî לירחא ּבחד קדמאה ירחא ּביֹומא ¦§©−¬Ÿ¤¥«ְְְְְְַַַַָָָָָ

זמנא: מׁשּכן מׁשּכנא ית âïBøàּתקים úà íL zîNå ְְְְְִִַַַָָָ§©§¨´½̈¥−£´
:úëøtä-úà ïøàä-ìò úkñå úeãòäúà íL zîNå ¨«¥®§©Ÿ¨¬©¨«¨−Ÿ¤©¨«Ÿ¤§©§¨´½̈¥−
:úëøtä-úà ïøàä-ìò úkñå úeãòä ïBøà ית תּמן ּותׁשּוי £´¨«¥®§©Ÿ¨¬©¨«¨−Ÿ¤©¨«Ÿ¤ְִַַָָ

ּפרכּתא: ית ארֹונא על ותּטל דסהדּותא ãúàáäåארֹונא ְְְֲֲֲֵַַַָָָָָָֻ§¥«¥¨Æ
äøðnä-úà úàáäå Bkøò-úà zëøòå ïçìMä-úà¤©ª§½̈§¨«©§−̈¤¤§®§¥«¥¨Æ¤©§Ÿ̈½

:äéúøð-úà úéìòäå-úà zëøòå ïçìMä-úà úàáäå §©«£¥−̈¤¥«Ÿ¤«¨§¥«¥¨Æ¤©ª§½̈§¨«©§−̈¤
:äéúøð-úà úéìòäå äøðnä-úà úàáäå Bkøò ית ותעל ¤§®§¥«¥¨Æ¤©§Ÿ̈½§©«£¥−̈¤¥«Ÿ¤«¨ְֵָָ

ית  ותדלק מנרּתא ית ותעל סדרּה ית ותסּדר ְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָּפתֹורא

äïBøàּבֹוצינהא: éðôì úøè÷ì áäfä çaæî-úà äzúðå ִָָ§¨«©º̈¤¦§©³©¨¨Æ¦§½Ÿ¤¦§¥−£´
:ïkLnì çútä Cñî-úà zîNå úãòä-úà äzúðå ¨«¥ª®§©§¨²¤¨©¬©¤−©©¦§¨«§¨«©º̈¤

Cñî-úà zîNå úãòä ïBøà éðôì úøè÷ì áäfä çaæî¦§©³©¨¨Æ¦§½Ÿ¤¦§¥−£´¨«¥ª®§©§¨²¤¨©¬
:ïkLnì çútä ּבּוסמּיא לקטרת דדהבא מדּבחא ית ותּתן ©¤−©©¦§¨«ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

למׁשּכנא: דתרעא ּפרסא ית ּותׁשּוי דסהדּותא ארֹונא ְְְְְְְְֲֲֳִַַַַָָָָָָָָקדם

å-ìäà ïkLî çút éðôì äìòä çaæî úà äzúðå§¨´©½̈¥−¦§©´¨«Ÿ®̈¦§¥¾¤−©¦§©¬«Ÿ¤
:ãòBî-ìäà ïkLî çút éðôì äìòä çaæî úà äzúðå ¥«§¨´©½̈¥−¦§©´¨«Ÿ¨®¦§¥¾¤−©¦§©¬«Ÿ¤
:ãòBî מׁשּכן מׁשּכנא ּתרע קדם דעלתא מדּבחא ית ותּתן ¥«ְְְְְְְֲֳִֵַַַַַַָָָָָָ

æçaænäזמנא: ïéáe ãòBî ìäà-ïéa øikä-úà zúðå ְִָ§¨«©¨Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©
:íéî íL zúðåïéáe ãòBî ìäà-ïéa øikä-úà zúðå §¨«©¨¬−̈¨«¦§¨«©¨Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´

:íéî íL zúðå çaænä זמנא מׁשּכן ּבין ּכּיֹורא ית ותּתן ©¦§¥®©§¨«©¨¬−̈¨«¦ְְְִִִֵֵַַָָָ

מּיא: ּתּמן ותּתן מדּבחא çáéáñּובין øöçä-úà zîNå ְְְִֵֵַַַָָָ§©§¨¬¤¤«¨¥−¨¦®
:øöçä øòL Cñî-úà zúðåáéáñ øöçä-úà zîNå §¨´©½̈¤¨©−©¬©¤«¨¥«§©§¨¬¤¤«¨¥−¨¦®

:øöçä øòL Cñî-úà zúðå סחֹור סחֹור ּדרּתא ית ּותׁשוי §¨´©½̈¤¨©−©¬©¤«¨¥«ְְְְִַַָָ

ּדרּתא: ּדתרע ּפרסא ית èïîL-úàותּתן zç÷ìå ְְְְִִֵַַָָָָ§¨«©§¨Æ¤¤´¤
Ba-øLà-ìk-úàå ïkLnä-úà zçLîe äçLnä©¦§½̈¨«©§¨¬¤©¦§−̈§¤¨£¤®

:Lã÷ äéäå åéìk-ìk-úàå Búà zLc÷åïîL-úà zç÷ìå §¦©§¨¬Ÿ²§¤¨¥−̈§¨¬¨«Ÿ¤§¨«©§¨Æ¤¤´¤
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zLc÷å Ba-øLà-ìk-úàå ïkLnä-úà zçLîe äçLnä©¦§½̈¨«©§¨¬¤©¦§−̈§¤¨£¤®§¦©§¨¬
:Lã÷ äéäå åéìk-ìk-úàå Búà דרבּותא מׁשחא ית ותּסב Ÿ²§¤¨¥−̈§¨¬¨«Ÿ¤ְְְִִִַָָָ

ּכל  וית יתּה ּותקּדׁש בּה ּדי ּכל וית מׁשּכנא ית ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָּותרּבי

קּודׁשא: ויהי é-úàåמנֹוהי äìòä çaæî-úà zçLîe ְִִֵָָ¨«©§¨²¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤
Lã÷ çaænä äéäå çaænä-úà zLc÷å åéìk-ìk̈¥®̈§¦©§¨Æ¤©¦§¥½©§¨¨¬©¦§¥−©¬Ÿ¤

:íéLã÷zLc÷å åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úà zçLîe ¨«¨¦«¨«©§¨²¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¦©§¨Æ
aænä äéäå çaænä-úà:íéLã÷ Lã÷ ç מדּבחא ית ּותרּבי ¤©¦§¥½©§¨¨¬©¦§¥−©¬Ÿ¤¨«¨¦«ְְְִַַָָ

מדּבחא  ויהי מדּבחא ית ּותקּדׁש מנֹוהי ּכל וית ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָדעלתא

קּודׁשין: àézLc÷åקדׁש Bpk-úàå øikä-úà zçLîe ְִֶֹ¨«©§¨¬¤©¦−Ÿ§¤©®§¦©§−̈
:Búà:Búà zLc÷å Bpk-úàå øikä-úà zçLîe ית ּותרּבי Ÿ«¨«©§¨¬¤©¦−Ÿ§¤©®§¦©§−̈Ÿ«ְִַָ

יתּה: ּותקּדׁש ּבסיסּה וית áéïøäà-úàּכּיֹורא záø÷äå ְְְִִֵֵֵַָָָ§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ
:íéna íúà zöçøå ãòBî ìäà çút-ìà åéða-úàå§¤¨½̈¤¤−©´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦
zöçøå ãòBî ìäà çút-ìà åéða-úàå ïøäà-úà záø÷äå§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ§¤¨½̈¤¤−©´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬

:íéna íúà זמנא מׁשּכן לתרע ּבנֹוהי וית אהרן ית ּותקרב Ÿ−̈©¨«¦ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹ

ּבמּיא: יתהֹון âééãâaותסחי úà ïøäà-úà zLaìäå ְְְְֵַַָָ§¦§©§¨Æ¤©«£½Ÿ¥−¦§¥´
:éì ïäëå Búà zLc÷å Búà zçLîe LãwäzLaìäå ©®Ÿ¤¨«©§¨¬Ÿ²§¦©§¨¬Ÿ−§¦¥¬¦«§¦§©§¨Æ

ïäëå Búà zLc÷å Búà zçLîe Lãwä éãâa úà ïøäà-úà¤©«£½Ÿ¥−¦§¥´©®Ÿ¤¨«©§¨¬Ÿ²§¦©§¨¬Ÿ−§¦¥¬
:éìיתּה ּותרּבי קּודׁשא לבּוׁשי ית אהרן ית ותלּבׁש ¦«ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹ

קדמי: ויׁשּמׁש יתּה ãéáéø÷zּותקּדׁש åéða-úàå ְֳִֵֵֵַַָָָ§¤¨−̈©§¦®
:úðzk íúà zLaìäåíúà zLaìäå áéø÷z åéða-úàå §¦§©§¨¬Ÿ−̈ª¢«Ÿ§¤¨−̈©§¦®§¦§©§¨¬Ÿ−̈

:úðzk:ּכּתּונין יתהֹון ותלּבׁש ּתקרב ּבנֹוהי וית ª¢«Ÿְְְְְְִִִֵֵַָָָ

åèéì eðäëå íäéáà-úà zçLî øLàk íúà zçLîe¨«©§¨´ŸÀ̈©«£¤³¨©̧§¨Æ¤£¦¤½§¦«£−¦®
:íúøãì íìBò úpäëì íúçLî íäì úéäì äúéäå§Â¨«§Â̈¦«§¸Ÿ¨¤¯¨§¨¨²¦§ª©¬−̈§«ŸŸ¨«
äúéäå éì eðäëå íäéáà-úà zçLî øLàk íúà zçLîe¨«©§¨´ŸÀ̈©«£¤³¨©̧§¨Æ¤£¦¤½§¦«£−¦®§Â¨«§Â̈

:íúøãì íìBò úpäëì íúçLî íäì úéäì יתהֹון ּותרּבי ¦«§¸Ÿ¨¤¯¨§¨¨²¦§ª©¬−̈§«ŸŸ¨«ְְִַָ

למהוי  ּותהי קדמי ויׁשּמׁשּון אבּוהֹון ית רּביתא די ְְְְֱֲֳִִֵֵֵֵַַָָָָָּכמא

לדריהֹון: עלם לכהנּות רבּותהֹון æèäLîלהֹון Nòiå ְְְְְֲֵַָָָ©©−©¤®
:äNò ïk Búà ýåýé äeö øLà ìëkìëk äLî Nòiå §ÂÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«©©−©¤®§ÂÂŸ

:äNò ïk Búà ýåýé äeö øLà ּפּקיד ּדי ּככל מׁשה ועבד £¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«ְֲִִֶַַַֹֹ

ס עבד: ּכן יתּה æéúéðMäיי äðMa ïBLàøä Lãça éäéå ְֲֵֵָָָ©§¦º©¯Ÿ¤¨«¦²©¨¨¬©¥¦−
:ïkLnä í÷eä Lãçì ãçàaäðMa ïBLàøä Lãça éäéå §¤¨´©®Ÿ¤©−©¦§¨«©§¦º©¯Ÿ¤¨«¦²©¨¨¬

:ïkLnä í÷eä Lãçì ãçàa úéðMä קדמאה ּבירחא והוה ©¥¦−§¤¨´©®Ÿ¤©−©¦§¨«ְְְֲַַַָָָָ

מׁשּכנא: אּתקם לירחא ּבחד תניתא çéäLîּבׁשּתא í÷iå ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ©¨̧¤¤¹
ïziå åéLø÷-úà íNiå åéðãà-úà ïziå ïkLnä-úà¤©¦§À̈©¦¥Æ¤£¨½̈©¨̧¤Æ¤§¨½̈©¦¥−

:åéãenò-úà í÷iå åéçéøa-úàïkLnä-úà äLî í÷iå ¤§¦®̈©−̈¤¤©¨«©¨̧¤¤¹¤©¦§À̈
í÷iå åéçéøa-úà ïziå åéLø÷-úà íNiå åéðãà-úà ïziå©¦¥Æ¤£¨½̈©¨̧¤Æ¤§¨½̈©¦¥−¤§¦®̈©−̈¤

:åéãenò-úà וׁשּוי סּמכֹוהי ית ויהב מׁשּכנא ית מׁשה ואקם ¤©¨«ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ

עּמּודֹוהי: ית ואקם עברֹוהי ית ויהב ּדּפֹוהי èéNøôiåית ְֲִִִִֵַַַַַָָָ©¦§³Ÿ
åéìò ìäàä äñëî-úà íNiå ïkLnä-ìò ìäàä-úà¤¨¸Ÿ¤Æ©©¦§½̈©¹̈¤¤¦§¥¬¨²Ÿ¤¨−̈

ýåýé äeö øLàk äìòîìî:äLî-úà-úà Nøôiå ¦§¨®§¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦§³Ÿ¤
äìòîìî åéìò ìäàä äñëî-úà íNiå ïkLnä-ìò ìäàä̈¸Ÿ¤Æ©©¦§½̈©¹̈¤¤¦§¥¬¨²Ÿ¤¨−̈¦§®̈§¨

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk מׁשּכנא על ּפרסא ית ּופרס ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«ְְְְַַַָָָָ

יי  ּפּקיד די ּכמא מּלעּלא עלֹוהי דמׁשּכנא חֹופאה ית ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָוׁשּוי

ס מׁשה: ëíNiåית ïøàä-ìà úãòä-úà ïziå çwiå ֶָֹ©¦©º©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤¨´¨½Ÿ©¨¬¤
ïøàä-ìò úøtkä-úà ïziå ïøàä-ìò íécaä-úà¤©©¦−©¨«¨®Ÿ©¦¥¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ

:äìòîìî-úà íNiå ïøàä-ìà úãòä-úà ïziå çwiå ¦§¨«§¨©¦©º©¦¥³¤¨«¥ªÆ¤¨´¨½Ÿ©¨¬¤¤
:äìòîìî ïøàä-ìò úøtkä-úà ïziå ïøàä-ìò íécaä©©¦−©¨«¨®Ÿ©¦¥¯¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ¦§¨«§¨
על  אריחּיא ית וׁשּוי לארֹונא סהדּותא ית ויהב ְְֲֲֲִִִִַַַַַַָָָָָּונסיב

מלעּלא: ארֹונא על ּכּפרּתא ית ויהב àëàáiåארֹונא ְְֲֲִִֵַַַָָָָָֻ©¨¥´
ìò Cñiå Cñnä úëøt úà íNiå ïkLnä-ìà ïøàä-úà¤¨«¨Ÿ»¤©¦§¨¼©À̈¤¥µ¨´Ÿ¤©¨½̈©¾̈¤©−

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úeãòä ïBøà-úà àáiå £´¨«¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¨¥´¤
ïBøà ìò Cñiå Cñnä úëøt úà íNiå ïkLnä-ìà ïøàä̈«¨Ÿ»¤©¦§¨¼©À̈¤¥µ¨´Ÿ¤©¨½̈©¾̈¤©−£´

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úeãòä ארֹונא ית ואעל ¨«¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«ְֲֵָָָ

ארֹונא  על ואּטל דפרסא ּפרכּתא ית וׁשּוי ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֻלמׁשּכנא

ס מׁשה: ית יי ּפּקיד די ּכמא áë-úàדסהדּותא ïziå ְְְֲִִֶַַָָָָֹ©¦¥³¤
õeçî äðôö ïkLnä Cøé ìò ãòBî ìäàa ïçìMä©ª§¨Æ§´Ÿ¤¥½©²¤¬¤©¦§−̈¨®Ÿ¨¦−

:úëøtìCøé ìò ãòBî ìäàa ïçìMä-úà ïziåïkLnä ©¨«Ÿ¤©¦¥³¤©ª§¨Æ§´Ÿ¤¥½©²¤¬¤©¦§−̈
:úëøtì õeçî äðôö על זמנא ּבמׁשּכן ּפתֹורא ית ויהב ¨®Ÿ¨¦−©¨«Ÿ¤ְְְִִַַַַָָָָ

לפרכּתא: מּברא צּפּונא דמׁשּכנא âëåéìòצּדא Cøòiå ְְְְְִִִַָָָָָָָֻ©©«£¬Ÿ¨¨²
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôì íçì Cøò¥¬¤¤−¤¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôì íçì Cøò åéìò Cøòiå©©«£¬Ÿ¨¨²¥¬¤¤−¤¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà ּפּקיד די ּכמא יי קדם ּדלחם סּדּור עלֹוהי וסּדר ¤¤«ְְְְֲֳִִִִִֵַַַָָָ

ס מׁשה: ית ãëçëðיי ãòBî ìäàa äøðnä-úà íNiå ְֶָָֹ©¨³¤¤©§Ÿ̈Æ§´Ÿ¤¥½−Ÿ©
:äaâð ïkLnä Cøé ìò ïçìMäìäàa äøðnä-úà íNiå ©ª§¨®©²¤¬¤©¦§−̈¤«§¨©¨³¤¤©§Ÿ̈Æ§´Ÿ¤

:äaâð ïkLnä Cøé ìò ïçìMä çëð ãòBî מנרּתא ית וׁשּוי ¥½−Ÿ©©ª§¨®©²¤¬¤©¦§−̈¤«§¨ְְְִַַָָ

לדרֹומא: דמׁשּכנא צּדא על ּפתֹורא לקבל זמנא ְְְְְְְֳִִֵַַַַָָָָָָָָּבמׁשּכן

äë:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôì úøpä ìòiå©©¬©©¥−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýé éðôì úøpä ìòiå ואדלק ©©¬©©¥−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«ְְֵַ

ס מׁשה: ית יי ּפּקיד די ּכמא יי קדם åëíNiåּבֹוצינהא ְְְֳִִִֶַָָָָָָָֹ©¨²¤
:úëøtä éðôì ãòBî ìäàa áäfä çaæî-úàíNiå ¤¦§©¬©¨−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥−©¨«Ÿ¤©¨²¤

:úëøtä éðôì ãòBî ìäàa áäfä çaæî-úà ית וׁשּוי ¤¦§©¬©¨−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥−©¨«Ÿ¤ְִַָ

ּפרכּתא: קדם זמנא ּבמׁשּכן דדהבא æëøè÷iåמדּבחא ְְְְְְְֲֳִַַַַָָָָָָֻ©©§¥¬
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:äLî-úà ýåýé äeö øLàk íénñ úøè÷ åéìòøè÷iå ¨−̈§´Ÿ¤©¦®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©§¥¬
nñ úøè÷ åéìò:äLî-úà ýåýé äeö øLàk íé ואקטר ¨−̈§´Ÿ¤©¦®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«ְְַַ

ס  מׁשה: ית יי ּפּקיד די ּכמא ּבּוסמין קטרת ְְְְֲִִִִֶֶַָָָֹֹעלֹוהי

çë:ïkLnì çútä Cñî-úà íNiåCñî-úà íNiå ©¨²¤¤¨©¬©¤−©©¦§¨«©¨²¤¤¨©¬

:ïkLnì çútä:למׁשּכנא דתרעא ּפרסא ית èëúàåוׁשּוי ©¤−©©¦§¨«ְְְְְְְִַַַָָָָָ§¥Æ
åéìò ìòiå ãòBî-ìäà ïkLî çút íN äìòä çaæî¦§©´¨«Ÿ½̈¾̈¤−©¦§©´«Ÿ¤¥®©©©́¨À̈
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äçðnä-úàå äìòä-úà¤¨«Ÿ¨Æ§¤©¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
åéìò ìòiå ãòBî-ìäà ïkLî çút íN äìòä çaæî úàå§¥Æ¦§©´¨«Ÿ½̈¾̈¤−©¦§©´«Ÿ¤¥®©©©́¨À̈

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äçðnä-úàå äìòä-úà וית ¤¨«Ÿ¨Æ§¤©¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«ְָ

ואּסק  זמנא מׁשּכן מׁשּכנא ּבתרע ׁשּוי דעלתא ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָָמדּבחא

ס  מׁשה: ית יי ּפּקיד די ּכמא מנחתא וית עלתא ית ְְְְֲֲִִִִֶַָָָָָָָָָֹעלֹוהי

ìïziå çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa øikä-úà íNiå©¨̧¤Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´©¦§¥®©©¦¥¬
:äöçøì íéî änLïéáe ãòBî ìäà-ïéa øikä-úà íNiå ¨²¨©−¦§¨§¨«©¨̧¤Æ¤©¦½Ÿ¥«¬Ÿ¤¥−¥´

:äöçøì íéî änL ïziå çaænä מׁשּכן ּבין ּכיֹורא ית וׁשּוי ©¦§¥®©©¦¥¬¨²¨©−¦§¨§¨«ְְִִֵַַַָָ

לקּדּוׁש: מּיא ּתּמן ויהב מדּבחא ּובין àìeöçøåזמנא ְְְְִִִֵַַַַָָָָ§¨«£´
:íäéìâø-úàå íäéãé-úà åéðáe ïøäàå äLî epnî¦¤½¤−§©«£´Ÿ¨¨®¤§¥¤−§¤©§¥¤«

øäàå äLî epnî eöçøå:íäéìâø-úàå íäéãé-úà åéðáe ï §¨«£´¦¤½¤−§©«£´Ÿ¨¨®¤§¥¤−§¤©§¥¤«
רגליהֹון: וית ידיהֹון ית ּובנֹוהי ואהרן מׁשה מּנּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹויקּדׁשּון

áìeöçøé çaænä-ìà íúáø÷áe ãòBî ìäà-ìà íàáa§Ÿº̈¤´Ÿ¤¥À§¨§¨¨²¤©¦§¥−©¦§¨®
:äLî-úà ýåýé äeö øLàkãòBî ìäà-ìà íàáa ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«§Ÿº̈¤´Ÿ¤¥À

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk eöçøé çaænä-ìà íúáø÷áe§¨§¨¨²¤©¦§¥−©¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
יקּדׁשּון  למדּבחא ּובמקרבהֹון זמנא למׁשּכן ְְְְְְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָּבמעלהֹון

ס מׁשה: ית יי ּפּקיד די âìáéáñּכמא øöçä-úà í÷iå ְְִִֶַָָָֹ©¨¤́¤¤«¨¥À¨¦Æ
äLî ìëéå øöçä øòL Cñî-úà ïziå çaænìå ïkLnì©¦§¨´§©¦§¥½©©¦¥¾¤¨©−©´©¤«¨¥®©§©¬¤−

:äëàìnä-úàçaænìå ïkLnì áéáñ øöçä-úà í÷iå ¤©§¨¨«©¨¤́¤¤«¨¥À¨¦Æ©¦§¨´§©¦§¥½©
:äëàìnä-úà äLî ìëéå øöçä øòL Cñî-úà ïziå©¦¥¾¤¨©−©´©¤«¨¥®©§©¬¤−¤©§¨¨«
ית  ויהב ּולמדּבחא למׁשּכנא סחֹור סחֹור ּדרּתא ית ְְְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָואקם

פ  עבידא: ית מׁשה וׁשיצי ּדרּתא ּדתרע ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹּפרסא

ãì øéèôîàìî ýåýé ãBáëe ãòBî ìäà-úà ïðòä ñëéå©§©¬¤«¨−̈¤´Ÿ¤¥®§´§Ÿ̈½¨¥−
:ïkLnä-úààìî ýåýé ãBáëe ãòBî ìäà-úà ïðòä ñëéå ¤©¦§¨«©§©¬¤«¨−̈¤´Ÿ¤¥®§´§Ÿ̈½¨¥−
:ïkLnä-úà דיי ויקרא זמנא מׁשּכן ית עננא וחפא ¤©¦§¨«ְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָ

מׁשּכנא: ית äììäà-ìàאתמלי àBáì äLî ìëé-àìå ְְְְִִַָָ§«Ÿ¨´Ÿ¤À¨Æ¤´Ÿ¤
-úà àìî ýåýé ãBáëe ïðòä åéìò ïëL-ék ãòBî¥½¦«¨©¬¨−̈¤«¨®̈§´§Ÿ̈½¨¥−¤

:ïkLnäïëL-ék ãòBî ìäà-ìà àBáì äLî ìëé-àìå ©¦§¨«§«Ÿ¨´Ÿ¤À¨Æ¤´Ÿ¤¥½¦«¨©¬
:ïkLnä-úà àìî ýåýé ãBáëe ïðòä åéìò מׁשה יכיל ולא ¨−̈¤«¨®̈§´§Ÿ̈½¨¥−¤©¦§¨«ְִֶָָֹ

דיי  ויקרא עננא עלֹוהי ׁשרא ארי זמנא למׁשּכן ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָלמעל

מׁשּכנא: ית åìïkLnäאתמלי ìòî ïðòä úBìòäáe ְְְְִִַָָ§¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´©¦§½̈
:íäéòñî ìëa ìàøNé éða eòñéìòî ïðòä úBìòäáe ¦§−§¥´¦§¨¥®§−Ÿ©§¥¤«§¥«¨³¤«¨¨Æ¥©´

:íäéòñî ìëa ìàøNé éða eòñé ïkLnä ּובאסּתּלקּות ©¦§½̈¦§−§¥´¦§¨¥®§−Ÿ©§¥¤«ְְִַָ

מּטלניהֹון: ּבכל יׂשראל ּבני נטלין מׁשּכנא מעּלוי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹעננא

æì:Búìòä íBé-ãò eòñé àìå ïðòä äìòé àì-íàå§¦¬Ÿ¥«¨¤−¤«¨®̈§´Ÿ¦§½©−¥¨«Ÿ«
:Búìòä íBé-ãò eòñé àìå ïðòä äìòé àì-íàå לא ואם §¦¬Ÿ¥«¨¤−¤«¨®̈§´Ÿ¦§½©−¥¨«Ÿ«ְִָ

ּדאסּתּלקּותּה: יֹומא עד נטלין ולא עננא çìékיסּתּלק ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ¦Á
éðéòì Ba äìéì äéäz Làå íîBé ïkLnä-ìò ýåýé ïðò£©̧§Ÿ̈³©©¦§¨Æ½̈§¥¾¦«§¤¬©−§¨®§¥¥¬

:íäéòñî-ìëa ìàøNé-úéa-ìëïkLnä-ìò ýåýé ïðò ék ¨¥«¦§¨¥−§¨©§¥¤«¦Á£©̧§Ÿ̈³©©¦§¨Æ
-ìëa ìàøNé-úéa-ìë éðéòì Ba äìéì äéäz Làå íîBé½̈§¥¾¦«§¤¬©−§¨®§¥¥¬¨¥«¦§¨¥−§¨

:íäéòñîוחיזּו ּביממא מׁשּכנא על דיי יקרא עננא ארי ©§¥¤«ְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָ

ּבכל  יׂשראל ּבית כל לעיני ּבּה בליליא הוי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָאּׁשתא

ְֵַָמּטלניהֹון:

÷fçúðå ÷æç ÷æç ô ô ô£©£©§¦§©¥

.ïîéñ ì"ë é"ìá ,íé÷åñô á"ö:"úåîù äìàå" øôñã é÷åñô íåëñ

."ìì÷ú àì íéäìà" åéöçå .ïîéñ èø'à .äòùúå íéúàîå óìà

:åéúåéùøôå:åéøãñå .ïîéñ "éì åðáú øùà úéá äæ éà" ,à"é,è"ë

:åé÷øôå .ïîéñ "úòã äåçé äìéìì äìéìå".ïîéñ "åáìá 'ä úøåú" ,'î

:úåçåúôä ïéðî:ìëä ,è"ð úåîåúñäå ,è"ñçìùé" ,úåéùøô ã"ñ÷

.ïîéñ "êãòñé ïåéöîå ùã÷î êøæò

ìä÷éå úùøôì äøèôäæ ÷øô à íéëìîá
æâé:øvî íøéç-úà çwiå äîìL Cìnä çìLiåãéúLçð Løç éøö-Léà åéáàå éìzôð ähnî àeä äðîìà äMà-ïa ©¦§©Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ©¦©¬¤¦¨−¦«Ÿ¤¦¨Á©§¨¨̧¹¦©¥´©§¨¦À§¨¦´¦Ÿ¦»Ÿ¥´§Ÿ ¼¤¼

Nriå äîìL Cìnä-ìà àBáiå úLçpa äëàìî-ìk úBNrì úrcä-úàå äðeázä-úàå äîëçä-úà àìniå©Â¦¨¥Â¤©¨§¨³§¤©§¨Æ§¤©©½©©£¬¨§¨¨−©§®Ÿ¤©¨Æ¤©¤´¤§Ÿ½Ÿ©©−©
:Bzëàìî-ìk-úàåèäøNr-íézL èeçå ãçàä ãenrä úîB÷ änà äøNr äðîL úLçð íéãenrä éðL-úà øöiå ¤¨§©§«©¨²©¤§¥¬¨©¦−§®Ÿ¤§Ÿ¤̧¤§¥¹©À̈©Æ¨©´¨¤½̈§Æ§¥¤§¥´

:éðMä ãenrä-úà áñé änàæèúøúkä úîB÷ úBnà Lîç úLçð ÷öî íéãenrä éLàø-ìr úúì äNr úøúë ézLe ©½̈¨−Ÿ¤¨©¬©¥¦«§¥̧«Ÿ¨¹Ÿ¨À̈¨¥²©¨¥¬¨©¦−ª©´§®Ÿ¤¨¥´©À©Æ©Ÿ¤´¤
:úéðMä úøúkä úîB÷ úBnà Lîçå úçàäæéLàø-ìr øLà úøúkì úBøLøL äNrî íéìãâ äëáN äNrî íéëáN ¨¤½̈§¨¥´©½©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«§¨¦º©£¥´§¨À̈§¦¦Æ©£¥´©§§½©´Ÿ¨½Ÿ£¤−©´Ÿ

:úéðMä úøúkì äráLå úçàä úøúkì äráL íéãenräçéäëáNä-ìr áéáñ íéøeè éðLe íéãenrä-úà Nriå ¨©¦®¦§¨Æ©Ÿ¤´¤¨¤½̈§¦§¨−©Ÿ¤¬¤©¥¦«©©−©¤¨©¦®§¥Á¦¸¨¦¹©©§¨¨´
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:úéðMä úøúkì äNr ïëå íéðnøä Làø-ìr øLà úøúkä-úà úBqëì úçàäèéíéãenrä Làø-ìr øLà úøúëå ¨¤À̈§©³¤©«Ÿ¨ŸÆ£¤Æ©´Ÿ¨¦Ÿ¦½§¥´¨½̈©Ÿ¤−¤©¥¦«§«Ÿ¨ÀŸ£¤Æ©´Ÿ¨©¦½
:úBnà òaøà íìeàa ïLeL äNrîëäëáOä øárì øLà ïèaä únrlî ìrnî-íb íéãenrä éðL-ìr úøúëå ©£¥¬©−¨¨®©§©−©«§«Ÿ¨ÀŸ©§¥Æ¨©¦½©¦©̧©Æ¦§ª©´©¤½¤£¤−§¥´¤©§¨¨®

:úéðMä úøúkä ìr áéáñ íéøè íéúàî íéðBnøäåàënrä-úà í÷iå ìëéää íìàì íéãnrä-úà í÷iåéðîéä ãe §¨¦¦³¨©̧¦Æª¦´¨¦½©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«©¨̧¤Æ¤¨´©ª¦½§ª¨−©¥¨®©¹̈¤¤¨©´©§¨¦À
:æra BîL-úà àø÷iå éìàîOä ãenrä-úà í÷iå ïéëé BîL-úà àø÷iåáëízzå ïLBL äNrî íéãenrä Làø ìrå ©¦§¨³¤§Æ¨¦½©¨̧¤Æ¤¨©´©§¨¦½©¦§¨¬¤§−«Ÿ©§©²¬Ÿ¨©¦−©£¥´¨®©¦−Ÿ

:íéãenrä úëàìîâëìâr BúôN-ãr BúôOî änàa øNr ÷öeî íiä-úà Nriå|å÷å BúîB÷ änàa Lîçå áéáñ §¤¬¤¨©¦«©©¬©¤©¨−¨®¤´¤Â̈©Â̈¦§¨¸©§¨¹¨´Ÿ¨¦À§¨¥³¨©¨Æ«¨½§¨Æ
ìL:áéáñ Búà áñé änàa íéLãëBúôNì úçzî íér÷ôe|áéáñ íiä-úà íéôwî änàa øNr Búà íéááñ áéáñ §¦´¨©½̈¨¬ŸŸ−¨¦«§¨¦Á¦©̧©¦§¨³¨¦Æ«Ÿ§¦´Ÿ½¤µ¤¨©½̈©¦¦¬¤©−̈¨¦®

:Bú÷öéa íé÷öé íér÷tä íéøeè éðLäëìL ø÷a øNr éðL-ìr ãîòíéðô äL|ìLe äðBôöíéðô äL|ìLe änéäL| §¥³¦Æ©§¨¦½§ª¦−¦ª«¨«Ÿ¥º©§¥¯¨¨´¨À̈§¨´Ÿ¦´¨¿¨§¨ÁŸ¦̧¹̈¨§¨´
ìLe äaâð íéðt:äúéa íäéøçà-ìëå äìrîìî íäéìr íiäå äçøæî íéðt äLåëúôN äNrîk BúôNe çôè Béárå Ÿ¦´¤À§¨§¨ÆŸ¦´¦§½̈¨§©¨¬£¥¤−¦§¨®§¨§¨£«Ÿ¥¤−¨«§¨§¨§´¤½©§¨²§©£¥¬§©

:ìéëé úa íétìà ïLBL çøt ñBk−¤©́®̈©§©¬¦©−¨¦«

éãå÷ô úùøôì äøèôäæ ÷øô à íéëìîá
æàðóñkä-úà åéáà ãåc | éLã÷-úà äîìL àáiå ýåýé úéa äîìL Cìnä äNr øLà äëàìnä-ìk íìLzå©¦§©Æ¨©§¨½̈£¤¬¨¨²©¤¬¤§Ÿ−Ÿ¥´§Ÿ̈®©¨¥̧§Ÿ¹Ÿ¤¨§¥´¨¦´¨¦À¤©¤³¤

áäfä-úàå:ýåýé úéa úBøöàa ïúð íéìkä-úàåçàúBhnä éLàø-ìk-úà ìàøNé éð÷æ-úà äîìL ìä÷é æà §¤©¨¨Æ§¤©¥¦½¨©¾§«Ÿ§−¥¬§Ÿ̈«¨´©§¥´§Ÿ´Ÿ¤¦§¥´¦§¨¥¿¤¨¨¥´©©Á
:ïBiö àéä ãåc øérî ýåýé-úéøa ïBøà-úà úBìräì íìLeøé äîìL Cìnä-ìà ìàøNé éðáì úBáàä éàéNðáeìäwiå §¦¥̧¨¨¹¦§¥¯¦§¨¥²¤©¤¬¤§Ÿ−Ÿ§«¨®̈¦§©£º¤£¯§¦§Ÿ̈²¥¦¬¨¦−¦¬¦«©¦¨̧£¹

:éréáMä Lãçä àeä âça íéðúàä çøéa ìàøNé Léà-ìk äîìL Cìnä-ìàâð÷æ ìk eàáiåeàNiå ìàøNé é ¤©¤³¤§ŸŸÆ¨¦´¦§¨¥½§¤¬©¨¥¨¦−¤¨®−©¬Ÿ¤©§¦¦©¨¾Ÿ−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬
:ïBøàä-úà íéðäkäãíéðäkä íúà eìriå ìäàa øLà Lãwä éìk-ìk-úàå ãrBî ìäà-úàå ýåýé ïBøà-úà eìriå ©«Ÿ£¦−¤¨¨«©©£º¤£³§Ÿ̈Æ§¤´Ÿ¤¥½§¤¨§¥¬©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤©©£´Ÿ½̈©«Ÿ£¦−

:íiåìäåäeøôqé-àì øLà ø÷áe ïàö íéçaæî ïBøàä éðôì Bzà åéìr íéãrBpä ìàøNé úãr-ìëå äîìL Cìnäå §©§¦¦§©¤´¤§ŸÀŸ§¨£©³¦§¨¥Æ©«¨¦´¨½̈¦−¦§¥´¨¨®§©§¦Æ´Ÿ¨½̈£¤¯«Ÿ¦¨§²
:áøî eðné àìååúçz-ìà íéLãwä Lã÷-ìà úéaä øéác-ìà BîB÷î-ìà ýåýé-úéøa ïBøà-úà íéðäkä eàáiå §¬Ÿ¦¨−¥«Ÿ©¨¦´©Â«Ÿ£¦Â¤£¸§¦§Ÿ̈¯¤§²¤§¦¬©©−¦¤´Ÿ¤©¢¨¦®¤©−©
:íéáeøkä éôðkæ:äìrîìî åéca-ìrå ïBøàä-ìr íéáøkä ekñiå ïBøàä íB÷î-ìà íéôðk íéNøt íéáeøkä ék ©§¥¬©§¦¦³©§¦Æ«Ÿ§¦´§¨©½¦¤§−¨¨®©¨¯Ÿ©§ª¦²©¨¨¬§©©−̈¦§¨§¨

ç:äfä íBiä ãr íL eéäiå äöeçä eàøé àìå øéácä éðt-ìr Lãwä-ïî íécaä éLàø eàøiå íécaä eëøàiåèïéà ©©£¦»»©©¦¼©¥¨Á¨¥̧©©¦³¦©¸Ÿ¤Æ©§¥´©§¦½§¬Ÿ¥¨−©®¨©¦´§½̈©−©¬©¤«¥µ
õøàî íúàöa ìàøNé éða-ír ýåýé úøk øLà áøça äLî íL çpä øLà íéðáàä úBçì éðL ÷ø ïBøàä¨½©À§¥Æª´¨£¨¦½£¤̧¦¦¬©¨²Ÿ¤−§Ÿ¥®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½§¥−̈¥¤¬¤

:íéøöîé:ýåýé úéa-úà àìî ïðräå Lãwä-ïî íéðäkä úàöa éäéåàéì ãîrì íéðäkä eìëé-àìåéðtî úøL ¦§¨¦©§¦¾§¥¬©«Ÿ£¦−¦©®Ÿ¤§¤«¨¨¬¨¥−¤¥¬§Ÿ̈«§Ÿ¨§¯©«Ÿ£¦²©£¬Ÿ§¨¥−¦§¥´
:ýåýé úéa-úà ýåýé-ãBáë àìî-ék ïðräáéì øîà ýåýé äîìL øîà æà:ìôøra ïkLâéCì ìáæ úéa éúéðá äða ¤«¨®̈¦¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¥¬§Ÿ̈«−̈¨©´§Ÿ®Ÿ§Ÿ̈´¨©½¦§−Ÿ¨£¨¤«¨¬Ÿ¨¦²¦¥¬§ª−¨®

ì ïBëî:íéîìBr EzáLãé:ãîò ìàøNé ìä÷-ìëå ìàøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå åéðt-úà Cìnä áqiååèCeøa øîàiå ¨¬§¦§§−«¨¦©©¥³©¤̧¤Æ¤¨½̈©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®§¨§©¬¦§¨¥−Ÿ¥©ÀŸ¤¨³
ýåýé:øîàì àlî Bãéáe éáà ãåc úà åéôa øac øLà ìàøNé éäìàæèìàøNé-úà énr-úà éúàöBä øLà íBiä-ïî §Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½£¤Æ¦¤´§¦½¥−¨¦´¨¦®§¨¬¦¥−¥«Ÿ¦©À£¤̧¥¹¦¤©¦´¤¦§¨¥»

:ìàøNé énr-ìr úBéäì ãåãa øçáàå íL éîL úBéäì úéa úBðáì ìàøNé éèáL ìkî øérá ézøçá-àì íéøönî¦¦§©¼¦¼«Ÿ¨©´§¦§¦À¦ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¦§´©½¦¦§¬§¦−®̈¨¤§©´§¨¦½¦§−©©¦¬¦§¨¥
æéì úéa úBðáì éáà ãåc ááì-ír éäéå:ìàøNé éäìà ýåýé íLçéäéä øLà ïré éáà ãåc-ìà ýåýé øîàiå ©§¦¾¦§©−¨¦´¨¦®¦§´©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´¨¦½©À©£¤³¨¨Æ

ì úéa úBðáì Eááì-ír:Eááì-ír äéä ék úáéèä éîLèéða-íà ék úéaä äðáú àì äzà ÷øéöìçî àöiä EE ¦§¨´§½¦§¬©−¦¦§¦®¡´¦½Ÿ¨¦¬¨¨−¦§¨¤«©´©½̈¬Ÿ¦§¤−©¨®¦¦³¦¦§Æ©Ÿ¥´¥£¨¤½
ì úéaä äðáé-àeä:éîLëáLàå éáà ãåc úçz í÷àå øac øLà Bøác-úà ýåýé í÷iå|øLàk ìàøNé àqk-ìr «¦§¤¬©©−¦¦§¦©¨¤́§Ÿ̈½¤§¨−£¤´¦¥®¨¨ª¿©Á©Á¨¦̧¨¦¹¨¥¥´©¦¥´¦§¨¥À©£¤Æ
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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!
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