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אור וחום ההתקשרות

כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר שכ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע אמר פעם – 
במעמד חסידים של אביו כ"ק אדמו"ר מהר"ש )אחרי הסתלקותו( – 

“לכו נא ונווכחה" וכו'". וסיים, שראו אז את אדמו"ר מהר"ש!...
)וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:( וכאשר רוצים – רואים גם עכשיו...

אלא שהיצר הרע הוא ערמומי, “ַא קלוגינקער"... ומעוור את השכל.
)אחרון של פסח – תו"מ תשי"ג ח"ב עמוד 117(
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כבוד התורה

פלוני כתב לרבי מכתב בו פירט את טענותיו על חברו. הרבי השיב לו, כי גם אם הצדק עמו, עליו לנהוג כהוראת 
חז"ל “לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז".

*( הערה כללית שמוכרחת הנהגה בהתאם לפס"ד ]לפסק דין[ רז"ל – בנוגע לכל אדם ומקום: לעולם יהא אדם 
כו' ואל יהא כו' ]“לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז"[ )תענית כ, ב(. ולא חילקו מי הצודק כו'. וק"ל.

אזכיר עה"צ ]=על הציון[. 
להחזיר המצו"ב

תהיה 'קנה'הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

אני ה' רופאך | חודש אייר
חודש הוא מלשון חידוש, ובכל חודש מחודשי השנה ישנו דבר חדש לגמרי, באין ערוך לדרגה הקודמת.

והגבלה, מה  גאולה מכל עניין של מדידה  ומצב של  – מעמד  “חודש של גאולה"  ניסן  והרי בבואנו מחודש 
שייך לתבוע מיהודי... לעבודה שהיא באין ערוך, ובאופן של חידוש, לאחר שהיה בתכלית העילוי ב"חודש של 

גאולה"?!
והביאור בזה: בכתבי האריז"ל איתא ש'אייר' ראשי תיבות “אני הוי' רופאך". ...כלומר: הרפואה שעל ידי רופא 
בשר ודם היא באופן שישנו עניין של חולי, וזקוקים שהרופא ירפא את החולי. אבל הרפואה ד"אני ה' רופאך" 

היא – ש"לא אשים עליך", שמלכתחילה אין נתינת מקום לעניין של חולי כלל.
ובעבודת האדם – שנמצא במעמד ומצב שלא שייך שייכשל בדבר בלתי רצוי. העבודה בחודש ניסן היא שישנו 
מצב של גלות ונגאלים ממצב זה, וגם כשנכשל בעניין בלתי רצוי בכוחו להגאל ממצב זה, אבל העבודה של חודש 
אייר היא באופן ד"אני ה' רופאך" שאז – “כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך" מלכתחילה, ובמצב זה 

אינו שייך להיכשל ח"ו בעניין בלתי רצוי. 
נמצא, שעבודת חודש אייר היא באופן נעלה יותר מהעבודה דחודש ניסן.

)משיחת שבת פרשת שמיני תשמ"ג – תורת מנחם תשמ"ג כרך ג' עמ' 1371(
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*( הערה כללית שמוכרחת הנהגה בהתאם לפס"ד רז"ל – בנוגע לכל אדם ומקום: לעולם יהא אדם כו' 
ואל יהא כו' )תענית כ, ב(. ולא חילקו מי הצודק כו'. וק"ל. 

להחזיר המצו"ב. אזכיר עה"צ ]=על הציון[.  

במענה מהרבי למכתב בו פלוני פירט את טענותיו על חבירו, והרבי עונה לו כי גם אם הצדק 
עמו, עליו לנהוג כהוראת חז"ל "לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז" .

D רך כקנה

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ל' בניסן ה'תש"פ – ז' באייר ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

ל' בניסןו'
ראשית חכמה וגו'. ספר קנין והוא 

ספר שנים עשר.. הל' מכירה.. 
בפרקים אלו. פרק א-ג.

מ"ע רמה.הל' סנהדרין פרק ה.

מ"ע רמה.פרק ו.פרק ד-ו.א' באיירש"ק
מל"ת רנ.פרק ז.פרק ז-ט.ב' באיירא'
מל"ת רנ.פרק ח.פרק י-יב.ג' באיירב'
מל"ת רנא.פרק ט.פרק יג-טו.ד' באיירג'
מל"ת רנא.פרק י.פרק טז-יח.ה' באיירד'
מל"ת רנג.פרק יא.פרק יט-כא.ו' באיירה'
מל"ת רנג.פרק יב.פרק כב-כד.ז' באיירו'
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“תפארת שבתפארת" 
בכל ימות השנה

כבר בקטנותו הייתה הנהגת אדמו"ר מהר"ש באופן של “תפארת 
שבתפארת" • קיום הציווי “ואהבת לרעך כמוך" צריך להיעשות באופן 
ד"לכתחילה אריבער" ו"תפארת שבתפארת" • בקביעות שנה זו ימי 

השבוע נפתחים בספירה השייכת לתפארת – תפארת שבחסד תפארת 
שבגבורה וכו' משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
שבת זו, כשקביעותה ביום הראשון של חודש אייר 
יום   – אייר  ב'  ערב  גם  היא  הרי  חודש(,  דראש  )ב' 

הולדת אדמו"ר מהר"ש.
וביאור עניינו של יום זה – בשייכות אלינו:

אדמו"ר מהר"ש – ככל נשיא )ומלך( בישראל – הוא 
דין הרמב"ם1(,  )כפסק  ישראל"  “לב כל קהל  בבחינת 
מבני  החל   – ישראל  בני  כל  של  מציאותם  כלומר, 
ישראל שבדורו, ובדרך ממילא – גם ביחס לזרעם וזרע 

זרעם עד סוף כל הדורות.
מדרכיו  שלמדים  ההוראה  הרי  שכן,  ומכיון 
ונלכה  “בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו   – ואורחותיו 

באורחותיו"2 – שייכת לכל אחד ואחד מישראל.
ואורחותיו  דרכיו  לכל  בנוגע  אמורים  הדברים  ואם 
לעניינים  בנוגע  הוא  שכן  וכמה  כמה  אחת  על  הרי   –
בין  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ידי  על  שנתפרסמו  עיקריים 
בבחינת  כולו,  העולם  בכל   – ידם  ועל  החסידים, 
“ומלאה הארץ דעה"3 )כולל – הפירוש ד"דעה" מלשון 
הקשר  יותר  עוד  מודגש  שבהם   – כו'4(  התחברות 

והשייכות לכל אחד ואחד מישראל, גם בדורנו זה.

1( הלכות מלכים פרק ג הלכה ו.
2( לשון אדמו"ר הזקן באיגרת הקודש סימן כ"ז.

3( לשון הכתוב – ישעיה יא, ט.
4( תניא סוף פרק ג.

ב
לכל לראש יש להתעכב על העילוי המיוחד שביום 

הולדתו )ב' אייר( – תפארת שבתפארת:
אדמו"ר  אודות  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  סיפור  ידוע5 
מהר"ש, שכאשר בחנו הצמח צדק בלימודו – בהיותו 
הטובה,  ידיעתו  על  התפלא  ומלמדו   – שנים  בן שבע 
ַאז  התפעלות  די  איז  “ווָאס  צדק:  הצמח  לו  אמר 
תפארת שבתפארת מַאכט גוט" )=מהי ההתפעלות מכך 

ש'תפארת שבתפארת' כה מוצלח?(. 
ועבודתו  הנהגתו  הייתה  בקטנותו  שכבר  ונמצא, 
אחת  ועל  שבתפארת",  ל"תפארת  המתאים  באופן 
נשיא  שנעשה  עד  כו',  שנתגדל  לאחרי   – וכמה  כמה 
בישראל, שבוודאי הייתה עבודתו באופן של “תפארת 

שבתפארת".
ביטוי באחד העניינים העיקריים  לידי  בא  זה  עניין 
שנתפרסם  כפי   – מהר"ש  אדמו"ר  של  עבודתו  באופן 
על ידי כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו – הפתגם הידוע6: 
מען  דַארף  ַארונטער  ניט  מ'קען  אז  זָאגט  וועלט  “די 
אדמו"ר  סיים   – אומר"  )“ואני  זָאג  איך  און  ַאריבער, 

מהר"ש( אז מ'דַארף לכתחילה ַאריבער".
ועל פי זה מובן שההוראה שיש לקחת מיום הולדתו 

5( “היום יום" – ב' אייר. ספר התולדות אדמו"ר מהר"ש עמ' 7.
6( אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ עמ' תריז, ליקוטי שיחות חלק א 

עמ' 124. ועוד.
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של אדמו"ר מהר"ש – צריכה להתבטא בשני העניינים 
)ב(  שבתפארת",  “תפארת  של  העניין  )א(  האמורים: 

העניין של “לכתחילה אריבער".

ג
ובאותיות פשוטות – בנוגע למעשה בפועל:

עבודתו של כל אחד ואחד מישראל בענייני יהדות, 
צריכה   – כו'  וצדק  טוב  ענייני  ובכל  ומצוותיה,  תורה 

איין  כלומר,  שבתפארת",  “תפארת  של  באופן  להיות 
שבתפארת,  תפארת  הספירה  למעלת  דווקא  הכוונה 
“לכבוד  היופי,  עניין   – כפשוטו  “תפארת"  אם,  כי 
ולתפארת"7, ובזה גופא – “תפארת שבתפארת", כלומר, 
תכלית ההידור והיופי; וכמו כן צריכה להיות העבודה 

באופן ד"לכתחילה אריבער" )כמדובר כמה פעמים(. 
וכאמור, עניין זה צריך להתבטא בכל ענייני יהדות, 
תורה ומצוותיה, וכן בנוגע לכל ענייני צדק ויושר – גם 
כמדובר  העולם,  אומות  על  ההשפעה  לפעולת  בנוגע 
כמה פעמים )בפרט – בתקופה האחרונה( אודות פסק 
דין הרמב"ם8 ש"צוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את 
)שבע  נח"  בני  שנצטוו  מצוות  לקבל  העולם  באי  כל 
מצוות, עם כל הסניפים שלהם9( – אשר, גם בעניין זה 
מצינו הדגשה מיוחדת אצל בעל יום ההולדת, אדמו"ר 
הצטיין  נשיאינו  רבותינו  כל  שבין  כידוע10  מהר"ש, 
אדמו"ר מהר"ש בקשרים הדוקים עם שרים ומלכים כו', 
המדינה  בני  על   – ידם  ועל  כו',  עליהם  פעל  ובמילא, 

7( לשון הכתוב – תצווה כח, ב.
8( הלכות מלכים פרק ח הלכה י.

9( ראה חולין צב, סוף ע"א. וראה בהגהות מהר"ב רנשבורג שם. וש"נ.
10( ראה שיחת י"ב תמוז תשמ"ה סעיף כד – תורת מנחם התוועדויות 

תשמ"ה ח"ד עמ' 2456.

שתחת ממשלתם.
ואם הדברים אמורים בנוגע לכל ענייני יהדות, טוב 
וקדושה, שהעבודה בהם צריכה להיות באופן ד"תפארת 
על  הרי   – אריבער"  ד"לכתחילה  ובאופן  שבתפארת", 
ועיקריים  כלליים  בעניינים  הוא  שכן  וכמה  כמה  אחת 

בתורה.
ובהקדמה:

באופן  אמנם  להיות  צריך  והמצוות  התורה  קיום 

שבחמורות",  ב"חמורה  כמו  שבקלות"  ב"קלה  שנזהר 
ושוקל מצוותיה של  יושב  “לא שתהא  חז"ל11:  ובלשון 
תורה, אחת קלה שבקלות ואחת חמורה שבחמורות... 
שווין", אבל אף אל פי כן, אין הדבר משנה את העובדה 
זאת חילוק בחומרת המצוות, עד לחילוק  שקיים בכל 
“חמורה  עד  שבקלות"  מ"קלה   – הקצה  אל  הקצה  מן 

שבחמורות".
כלומר: אזהרת התורה היא רק “לא תהא יושב ושוקל 
צריך   – כו'  חילוק  שקיים  העובדה  עצם  אבל,  כו'", 
בוודאי לדעת, כשם שצריך לדעת את כל ענייני התורה. 
ושוקל  יושב  “אל תהי  הציווי  כדי לדעת את  ואדרבה: 
“קלה  בין  חילוק  שישנו  שיידע  בהכרח   – גופא  כו'" 

שבקלות" ל"חמורה שבחמורות".
ובכן, מהעניינים הכי עיקריים שבתורה הוא – הציווי 

“ואהבת לרעך כמוך"12:
אודות הציווי “ואהבת לרעך כמוך" – אמרו חז"ל13: 
“זה כלל גדול בתורה", כפי שמביא רש"י בפירושו על 

התורה, פשוטו של מקרא.

11( תנחומא עקב ב. ירושלמי פאה פרק א הלכה א. דברים רבה פ"ו, ב.
12( קדושים יט, יח.

13( תורת כהנים על הפסוק. ירושלמי נדרים פרק ט הלכה ד. בראשית 
רבה פכ"ד, ז.

כללות עבודת האדם היא – בששת ימי השבוע, כמו שכתוב “ששת 
ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך", אשר, על ידי זה נמשכת ברכתו 
של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב “וברכך ה' אלוקיך בכל אשר 
תעשה", היינו, שבהוספה על עשיית האדם נמשכת ברכתו של 

הקדוש ברוך הוא
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הזקן  רבינו  שהביא  חז"ל14  כדרשת   – מזה  ויתירה 
בספר התניא15 - “זהו כל התורה כולה ואידך פירושא 
“כל  אלא  בתורה",  גדול  “כלל  רק  לא  כלומר,  הוא", 

הוא",  פירושא  ש"אידך  אלא  עוד,  ולא  כולה",  התורה 
היינו, שכל שאר ענייני התורה אינם אלא פירוש וביאור 

הציווי “ואהבת לרעך כמוך".
ואידך  כולה  התורה  כל  )“זהו  זה  בעניין  ולהעיר, 
פירושא הוא"( ישנם כמה וכמה פירושים והסברים כו', 
אבל, לכל לראש ישנו הפירוש הפשוט – כפי שהבין זאת 
הנוכרי שאליו אמר הלל את הדברים כמענה לבקשתו 
“גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני על 
“ואהבת  הוא  בתורה  עיקרי  הכי  – שהעניין  רגל אחת" 
לרעך כמוך", וכל שאר ענייני התורה אינם אלא פירוש 

וביאור לציווי “ואהבת לרעך כמוך".
של  באופן  ההנהגה  אודות  שההוראה  מובן  ומזה 
צריכה  אריבער",  ו"לכתחילה  שבתפארת"  “תפארת 
לרעך  “ואהבת  לציווי  בנוגע  יתירה  בהדגשה  להיות 
כמוך", ציווי הכולל את כל פרטי המצוות של “גמילות 

חסדים שבגופו", ש"הן בכלל ואהבת לרעך כמוך"16.
התורה  הפצת  העבודה של  כללות   – ובמיוחד  כולל 
לעסוק  יש  ובמילא,  חוצה,  והפצת המעיינות  והיהדות 
של  ובאופן  שבתפארת",  “תפארת  של  באופן  בזה 

“לכתחילה אריבער".

ד
חודש(  דראש  )ב'  אייר  א'  כאשר  זו,  שנה  בקביעות 
שבתפארת"  “תפארת  הספירה  הנה  השבת,  ביום  חל 

14( שבת לא, א.
15( פרק לב.

16( רמב"ם הלכות אבל ריש פרק יד.

ביום  כלומר,  קודש,  שבת  במוצאי   – היא  אייר(  )ב' 
ראשון בשבוע, ובמילא, גם הספירה של “תפארת" בכל 
השבועות של ספירת העומר )תפארת שבחסד, תפארת 

שבגבורה תפארת שבתפארת וכו'( היא – במוצאי שבת 
קודש, יום ראשון בשבוע.

והעניין בזה:
כללות עבודת האדם היא – בששת ימי השבוע, כמו 
מלאכתך",  כל  ועשית  תעבוד  ימים  “ששת  שכתוב17 
אשר, על ידי זה נמשכת ברכתו של הקדוש ברוך הוא, 
תעשה",  אשר  בכל  אלוקיך  ה'  “וברכך  שכתוב18  כמו 
היינו, שבהוספה על עשיית האדם נמשכת ברכתו של 

הקדוש ברוך הוא.
ולכן, כאשר התחלת השבוע היא בספירה ד"תפארת", 
עד ל"תפארת שבתפארת" )בשבוע זה( אזי נמשכת גם 
כללות העבודה במשך כל ימי השבוע באופן ד"תפארת", 

עד ל"תפארת שבתפארת".
וכל זה – הן ביחס לעבודת האדם, והן ביחס להמשכה 
וההשפעה מלמעלה, כפי שאומרים בתפילה המיוחדת 
רב  יושפע שפע  זה  ידי  “ועל  העומר:  ספירת  שלאחרי 
היא  מלמעלה  ההשפעה  שגם  היינו,  העולמות",  בכל 

באופן ד"תפארת שבתפארת".

ה
ויש להוסיף – שעניין זה נוגע גם לכל השנה כולה:

כללות העבודה של ספירת העומר היא – הכנה ל"מתן 
תורה"19, אשר, ממנו ועל ידו נמשך כללות העניין של 

17( יתרו כ, ט.
18( ראה טו, יח.

19( ראה מורה נבוכים חלק ג פרק מג. חינוך מצווה שו. מדרש )“הגדה"( 
הובא בעיטור )סוף הלכות מצה ומרור(, ונעתק בשו"ת הרשב"א )חלק 

העניין הכי עיקרי בתורה הוא “ואהבת לרעך כמוך", וכל שאר 
לרעך  “ואהבת  לציווי  וביאור  פירוש  אלא  אינם  התורה  ענייני 
כמוך". ומזה מובן שההוראה אודות ההנהגה באופן של “תפארת 
שבתפארת" ו"לכתחילה אריבער", צריכה להיות בהדגשה יתירה 

בנוגע לציווי “ואהבת לרעך כמוך"
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התורה ומצוותיה על כל השנה כולה.
ולכן, ככל שתגדל מעלת העבודה של ספירת העומר, 
מעלת  יגדל  כן   – שבתפארת"  “תפארת  של  לאופן  עד 
העילוי של מתן תורה באופן של “תפארת שבתפארת" 
הוא  תורה  מתן  של  העניין  שכללות  פי  על  אף  ]שכן, 
באופן של “כל הנותן בעין יפה הוא נותן"20, הרי מובן, 
באופן  יותר  עוד  ניתוסף  המתאימה  ההכנה  ידי  שעל 
שבתפארת  “תפארת  העניין  נמשך  ובמילא,  הנתינה[, 

על כל השנה כולה.

ו
“תפארת שבתפארת"  – שהעניין של  לנו  וכן תהיה   

יומשך על כל השנה כולה.

ג סימן רפד(. ר"ן סוף פסחים. ועוד.
א(.  סה,  בתרא  )מבבא  ד  הלכה  כה  פרק  מכירה  הלכות  רמב"ם   )20
הלכות זכיה ומתנה פרק יא הלכה כב )מבבא בתרא עא, סוף ע"א(. 

ועוד.

ובפשטות – שתהיה שנה מבורכת בכל המצטרך, ככל 
 – פרטי הברכות שאומרים בתפילת ראש חודש, כולל 

שבת ראש חודש.
שמתבטא  כפי  שבתפארת"  “תפארת  לעניין  ועד 
בהפטרה של שבת ראש חודש “והביאו את כל אחיכם 
מכל הגויים מנחה לה' גו' כאשר יביאו בני ישראל את 

המנחה בכלי טהור בית ה'"21,
הארון,  פתיחת  בעת  שאומרים  הייעוד  קיום  עדי 
לאחרי הוצאת ספר התורה – “ונגלה כבוד ה' וראו כל 

בשר יחדיו כי פי ה' דיבר"22.

)משיחת שבת פרשת קדושים, ב' דראש חודש אייר ה'תשמ"ו. תורת 
 מנחם התוועדויות ה'תשמ"ו ח"ג עמ' 249 ואילך.
 הנחת השומעים, בלתי מוגה(

21( ישעיה סו, ב.
22( שם מ, ה.

“בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל". 

שבת זו היא ערב ב' אייר – יום הולדת אדמו"ר מהר"ש.

אדמו"ר הריי"צ הדגיש ופרסם שתיים מאורחותיו של הרבי מהר"ש:

א( היותו נוהג באופן של “תפארת שבתפארת" – כפי שהתבטא הרבי הצמח צדק: “מהי ההתפעלות מכך 
ש'תפארת שבתפארת' הינו טוב?!".

ב( היותו נוהג באופן של “לכתחילה אריבער".

וקיום  תורה  לימוד  עניינים אלה:  צריכה להתבטא בשני  כ"ק אדמו"ר מהר"ש  הולדתו של  מיום  ההוראה 
מצוות באופן של “תפארת שבתפארת" – תכלית הפאר והיופי, ובאופן של “לכתחילה ַאריבער".

בקביעות שנה זו, הספירה של “תפארת" )תפארת שבחסד, תפארת שבגבורה כו'( הינה במוצאי שבת קודש 
– ימי ראשון שבשבוע. 

כאשר העבודה של כל ימי השבוע נפתחת ב"תפארת", אזי נעשית עבודת כל הימים באופן של “תפארת", 
ועד לאופן של “תפארת שבתפארת".

של  באופן  נעשית  התורה  לקבלת  ההכנה  כאשר  התורה.  לקבלת  הכנה  ימי  הינם  העומר  ספירת  ימי 
“תפארת", הרי ההשפעה הנמשכת בעת קבלת התורה אף היא באופן של “תפארת", וקבלת התורה באופן 
של “תפארת" פועלת על כל ימי השנה כולה שקיום התורה והמצוות יהיה באופן של “תפארת שבתפארת".

סיכום
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי

“האיש שלי" בערד
חיוך מיוחד של שביעות רצון ניכר על פני קודשו של הרבי, בהגיע 

הבשורה כי הרב בן-ציון ליפסקר נבחר לרבה של העיר ערד • הקשרים 
ההדוקים עם חסידות גור, שלה נציגות מכובדת בעיר, ותמיכתו של 

האדמו"ר בעל ה'לב שמחה' ברב החב"די • חלק שני

המסועפת  הקשרים  מערכת  נסקרה  הקודם  בגיליון 
יושב- כסגן  סוקניק, ששימש  ובין מר משה  בין הרבי 
ראש המועצה הדתית בערד, ופורסמה חלופת מכתבים 

מרתקת. להלן המשכה:
נוסף  מכתב  לקבל  זכה  סוקניק  מר  תשמ"ב  בשנת 

מהרבי, הניתן בזה בשלימותו:

זכות הסיוע “אשרי חלקם"
ב"ה, ראש חודש אדר, ה'תשמ"ב

   ברוקלין, נ.י.
מר משה שי' סוקניק, סגן יו"ר המועצה הדתית, ערד

שלום וברכה:
זמן  הוראת  )בלי  מכתבו  קבלת  אני  מאשר  בנועם 
תורה  התלמוד  בנין  את  לבנות  התחילו  שכבר  הכתיבה( 
פאר ישראל במחנו וכבר גמרו את המקלטים והיסודות וגם 

כבר התחילו לבנות את הקירות של הקומה הראשונה.
ויהי רצון שההתקדמות תלך בקצב הכי מהיר וזריז, שאם 
בכל עניני טוב וקדושה נצטוינו על הזריזות על אחת כמה 
ברוח  ישראל  ובנות  בני  בחינוך  הקשורים  בענינים  וכמה 

התורה והמצוה, אשר כל רגע יקר וחשוב, כמובן ופשוט.
האמור  במפעל  המשתתפים  כל  של  חלקם  ואשרי 
להביאו לגמר טוב ועוד ועיקר, אשר תיכף אחרי גמר הבנין 
יימלא תלמידים ויישמע הקול קול יעקב, קול תורתנו הק', 
ובמיוחד שהמדובר הוא בתלמוד תורה בארצנו הק', ארץ 
אשר תמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה  ועד אחרית 

שנה.
בכבוד ובברכה )חי"ק(.

ב'התקשרות'  לראשונה  )נדפס  מהרבי  נוסף  ומכתב 
גליון תס עמ' 12-13(:

ב"ה, ו' טבת ה'תשמ"ב
   ברוקלין, נ.י.

הנכבד והנעלה אי"א  
עוסק בצרכי צבור  

מר אברהם שי' שוחט  
ראש עיריית ערד  

שלום וברכה:
בן  הרב  המשותף  ידידנו  ידי  על  מכתבו  נתקבל  בנועם 
ציון שי' ליפסקר. והשי"ת ימלא משאלות לבבו לטובה בכל 

הענינים שמזכיר במכתבו.
בעד  למר  הטוב  הכרת  להביע  זו  הזדמנות  אני  מנצל 
עזרתו לעניני יהדות בכלל, ובפרט לפעילי חב"ד העושים 
ייזכרו מר  ברוחו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, שעל הציון שלו 

וכל תושבי עירו.
בכבוד ובברכה להצלחה בתפקידו האחראי ולבשורות 

טובות בכל האמור
)חי"ק(

תשמ"ג: נבחר לרב העיר
כללי-פרטי  מכתב  הרבי  שיגר  תשמ"ג  ניסן  בי"א 

להרב בן ציון ליפסקר )ז"ל( ובתחילתו נאמר:
מאשר הנני קבלת הידיעות הטלפוניות, ות"ח.

החג"(  “בברכת  )אחרי  הרבי  סיים  המכתב  בסיום 
בכתב-יד-קדשו:

ולהצלחה רבה ברבנות ובעבוה"ק ]=ובעבודת הקודש[ 
בכלל )חי"ק(

התקיימו  תשמ"ג,  ניסן  בט'  קודם,  ימים  כמה 
“חיוך   – לרב העיר  ליפסקר  נבחר הרב  בהן  הבחירות 
נפלא של שביעות-רצון מיוחדת במינה" היה נראה על 
)ז"ל(  פני קדשו של הרבי – כך סיפר המזכיר הריל"ג 

לרב ליפסקר, על מה שהיה עם מסירת ההודעה.
רבע שעה קודם לכן הודיע הרב ליפסקר על קיומן 

של הבחירות.
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קשר"  כ"איש  ליפסקר  הרב  שימש  הבאות  בשנים 
להעברת פ"ש עם האדמו"ר בעל “לב שמחה" מגור, מי 

שייסד את הקהילה החרדית והחסידית בערד.
הרב  את  שמחה"  ה"לב  עודד  הראשון  הרגע  למן 
ליפסקר תמך בו בפומבי, והיה לו לעזר בעניינים רבים.

‘בית  בעל  האדמו"ר  הרה"צ  נפטר  תשל"ז  בשנת 
ישראל' מגור, ועל מקומו נתמנה אחיו הרה"צ ר' שמחה 

בונים בעל ‘לב שמח' מגור.
וה'לב  הרבי  בין  שררו  מיוחדים  והערצה  כבוד  יחסי 
)ראה  תשל"א  בשנת  כבר  הרבי  אצל  שביקר  שמחה', 
ל'אגרות- מבוא   ;12-9 עמודים  תקמו  גליון  התקשרות 
תשל"ז  בשושן-פורים  כבר   .)18 עמ'  ז"ך  כרך  קודש' 
גור  בחצר  האירועים  אודות  מיוחדת  שיחה  השמיע 
)השווה: ‘אגרות-קודש' כרך לב עמודים 9-8( ואף הביע 
י"ב  התוועדות  במהלך  השיחות  )בין  להנהגתו  הערכה 

תמוז תשל"ז – עם הרה"ח ר' אברהם פרשן ז"ל(.
כפי  ליפסקר  הרב  את  מאוד  עודד  שמחה"  ה"לב 
 104 עמ'  בערד'  הרבי  של  ‘האיש  בחוברת  שמסופר 
עוד  רבות  פעמים  לערד  הגיע  מגור  “האדמו"ר  ואילך: 
בטרם נהיה לאדמו"ר, לצרכי רפואה. בתקופה הראשונה 
היינו למעשה החרדים היחידים בערד. הוא החל להגיע 

לנפוש כאן עוד שנים רבות לפני שנהיה לרבי.
אחיו  הוא החל למלא את מקומו של  “בשנת תשל"ז 
ה'בית ישראל', אך המשיך להגיע לכאן לנפוש חמש-שש 
פעמים בשנה. הוא אהב את העיר והחזיק ממנה מאוד. 
זה  וכי  חשיבות,  לה  יש  ערד  רוחנית  שמבחינה  טען  הוא 
מקום בו הסתובבו האבות. הוא הביא לכך ראיות מהתנ"ך 
וממקומות שונים, כמו מהתרגום ירושלמי, שמלך גרר 

זה מלכא דערד וכו'.
“בשנת תש"מ הקים את קריית גור בעיר, ועודד מאוד 
זו יש סגולה  את האברכים לגור כאן, באומרו כי בעיר 

ללדת ילדים...
וקרובה,  אישית  יחסים  מערכת  היתה  לביני  “בינו 
הוא  בעיר.  החסידית  הקריה  שקמה  לפני  הרבה  עוד 
ו'ירמק',  ישראל'  ‘פאר  הכנסת  בבית  אז  מתפלל  היה 
ובכל ליל שבת הקפיד שאשא דברי תורה בפני ציבור, 
כשהוא עצמו היה מקשיב בתשומת לב. במשך השנים 
שהיה בעיר, הוא ערך במקום רק פעמיים או שלוש טיש 
וגם אז הורה לי לדבר דברי תורה  ]=שולחן[ לחסידיו, 
בטרם הוא עצמו התחיל באמירת תורה. הוא פשוט לא 

הסכים להתחיל לדבר עד שאני אומר כמה מילים...
“מובן שדיווחתי על כך לרבי, ופעם אחת גם קיבלתי 
פתק מהרבי ‘האם ממשיך הקשר אתו?', ובפעם אחרת 

האדמו"ר  אצל  נשמע  ‘מה  ביחידות  אותי  שאל  הרבי 
אותי  שאל  פעם,  הדולרים  בחלוקת  כשעברתי  מגור?'. 
מה  מגור?  האדמו"ר  את  לאחרונה  ראית  ‘האם  הרבי: 

שלומו?'
“האדמו"ר מגור היה עד לקשיים העצומים שהערימו 
עליי בשנים הראשונות, ועם זאת הוא ראה את הפעילות 

הגדולה שעשיתי כבר בראשית דרכי בעיר.
נפגשנו,  בעיר  שלי  הראשונים  החודשים  “באחד 
מכאן',  אותך  להעיף  רוצים  פשוט  ‘הם  לי:  אמר  ואז 
אמרתי  לכאן?'.  אותך  שלח  ‘מי  אותי:  שאל  ואז 
‘אם  אתר:  על  לי  השיב  והוא  מליובאוויטש,  שהרבי 
להם  יעזור  לא  לכאן,  אותך  שלח  רבי  הליובאוויטשער 

שום דבר. אתה תישאר כאן'.
לי  עזר  גם  הוא  מסוימת  שבתקופה  כך,  כדי  “עד 
בקבלת כסף עבור שיעורים ובתמיכה, מאחר שבאותה 
תקופה פשוט לא היה לי ממה לחיות. הוא נתן לי גיבוי 
שהיו  ביותר  הקשות  התקופות  בכל  מסוגו,  ונדיר  חזק 

לי בעיר.
“פעם הגיע לכאן רב ליטאי ואמר לי שהעירוב בעיר 
והוא הצביע  סיבוב מסביב לעירוב,  פסול. עשיתי אתו 
לי על מה שנראה לו כלא טוב. יחד עמנו היה גם הרב 
אמרתי  נוספת  בדיקה  ולאחר  מרחובות,  רובין  אברהם 
שלדעתי העירוב כשר. כדי להכריע בעניין, נסענו יחד 
לרב וואזנר והוא שמע אותי ואותו, ופסק שהעירוב כשר.
את  מגור  לאדמו"ר  סיפרתי  קרובה  “בהזדמנות 
זאגסטו?'  וואס  ‘אבער  אותי:  שאל  והוא  הזה,  המעשה 
]‘אבל מה אתה אומר?'[. אמרתי שלדעתי העירוב כשר. 
‘אם לדעתך זה כשר, אז זה בסדר', פסק. ולאור קירוב 
נתן לי מאנדלאך ]=שקדים[, באומרו ‘בני, אם חכם לבך 

ישמח לבי גם אני'.
ואמר:  בידו,  טליתו  את  לקח  הוא  הקרובה  “בשבת 
‘חוצפה! יש פה אברך שמוסר את נפשו כדי לעשות כאן 
אידישקייט, ומגיע מישהו מבחוץ ואומר לו מה לעשות'. 
בפרהסיה  בידו  כשטליתו  מביתו  האדמו"ר  יצא  וכך 
והגיע לשטיבל של חסידי גור – דבר שחולל רעש גדול...
אחד  באוזני  התבטא  אף  הזה,  המקרה  “בעקבות 
נפש  במסירות  יהודי  יושב  כאן?  זה  ‘מה  ממקורביו: 

בערד, ופתאום בא אחד מבחוץ ומחווה דעות'...
היו  הבאים  המעשים  ששני  הרי  בכך,  די  לא  “אם 
מאוד  לי  שהפריע  אחד  יהודי  כאן  היה  לב.  מרטיטי 
בעבודה. סיפרתי על כך לאדמו"ר מגור, והוא אמר על 
אני  באידיש,  מבין  לא  הוא  ‘אם  הידוע  הפתגם  משקל 
אדבר אתו בצרפתית'. זמן קצר לאחר מכן החלו האיש 
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לסבול וירד ממעמדו הציבורי.
“בפעם אחרת העירייה גרמה לי צרות רבות. הוא קרא 
לאחד החסידים וביקש ממנו שינסה להסדיר את העניין 
כמו שצריך, ואם בכל זאת העירייה לא תסכים, אזי הוא 
ישלמו  שלא  בעיר  הנמצאים  שלו  החסידים  לכל  מורה 

ארנונה...".
במשך השנים הבאות היו מספר פעמים שהרבי העביר 
ואף דרש  ליפסקר מסרים אל ה"לב שמחה",  דרך הרב 
בקביעות בשלומו. הרבי כיוון במפורש את הרב ליפסקר 

לחזק את הקשר שלו עם האדמו"ר מגור.
הרב  אצל  מתעניין  היה  מצדו,  מגור,  האדמו"ר  גם 
הרב  סיפר  הרבי.  אצל  נשמע  מה  בקביעות  ליפסקר 
הרבי,  אל  נוסע  שהייתי  פעם  בכל  “כמעט  ליפסקר: 
האדמו"ר מגור היה שולח באמצעותי עבור הרבי בקבוק 
קבוצתית  ‘יחידות'  שהתקיימה  בתקופה  ופירות.  יין 
ובסיומה  כזאת  ב'יחידות'  הייתי פעם  בחדרו של הרבי, 
שזה  ואמרתי  אתי  שלח  מגור  שהרבי  מה  לרבי  מסרתי 
מהרבי מגור. הרבי שאל אותי בקול רם, לעיני כל הציבור: 

‘האסט אים געזען אין ערד?' ]‘ראית אותו בערד?'[".
ליפסקר  ברב  שמחה"  ה"לב  של  החזקה  תמיכתו 
התבטאה גם בעידודים גלויים לעיני חסידי גור, בתקופה 
כבר התחיל לשלוח משפחות מחסידיו  שה"לב שמחה" 
שמחה":  ה"לב  לו  אמר  זמן  באותו  בערד.  להתגורר 

“מעתה תיעשה רב של עיר גדולה...".
אחרי הסתלקותו של ה"לב שמחה" זצ"ל, הרבי המשיך 
לשלוח לרב ליפסקר מסרים מעודדים דרך חסידי גור. 
במעמד  גור  חסידי  של  הרבי משלחת  אצל  עברה  פעם 
חלוקת הדולרים לשליחות מצווה, ומישהו מהם התחיל 
לדבר בתור נציג העיר ערד. הרבי הגיב מיד: “נו, בערד 
הרי נמצא האיש שלי, הרב ליפסקר". וכשהתחילו לספר 
“הרב  שוב:  הרבי  אמר  בערד,  אצלם  שנעשה  מה  על 

ליפסקר כותב לי כל מה שקורה שם...".
היה  לא  לי  נתן  שהוא  הזה  שהכבוד  ספק  לי  “אין 
בזכותי, אלא בזכות היותי שלוחו של הרבי...", חתם הרב 
ליפסקר את מסכת הקשרים המרטיטה והמיוחדת הזאת 
עם האדמו"ר מגור, אשר אלפים רבים נשאו עיניים אליו 

מתוך רטט של קדושה.

‘ערד' לעיני אלפי חסידים
מאות חסידים שמעו את שם העיר ערד לפחות פעמיים 
בחורף תשנ"ב. הדבר היה במהלך שבתות-קודש בחורף 
תשנ"ב, בזמן התוועדות הרבי, עם סיום אמירת השיחות 
בקבוקים  העמיד  גרונר  לייב  יהודה  הרב  כשהמזכיר 
)אותם  והמעיינות  היהדות  הפצת  של  שמחה  לאירועי 

הנוטלים  בין   – בערב-שבת-קודש(  המקבלים  הכניסו 
בשבת קודש פרשת וישב, כ"ג כסלו - היה ר' אליעזר שי' 

בקשי “עבור התוועדות בערד".
ושוב, בשבת קודש פרשת בשלח, שבת שירה י"ג שבט 
ארץ- בערד,  ההתוועדות  “עבור  מאור  שי'  אילן  ר'   –

הקודש".
יצחק  לוי  ר'  הרה"ח  הגיעו  תשמ"ו  מרחשון  בחודש 
בעבודת  ליפסקר  להרב  לסייע  ומשפחתו  רסקין 

השליחות.
טרם נסיעתו קיבל מהרבי את ההוראה הבאה:

בודאי יחי' בשלום ובשלוה עם אנשי גור דשם ערד. אזכיר 
עה"צ.

הרב רסקין קצר הצלחות רבות בעבודתו ובאמתחתו 
של  ו"מופתים"  הוראות  התייחסויות  על  רבים  סיפורים 

הרבי, נציין אפיזודות אחדות:
“בשלב מסויים כתבה רעייתי תחי' על הקשיים בעבודת 
שתוכנה:  מהרבי  להוראה  זכתה  ובתגובה  השליחות 
תמסור שיעור בטהרת-המשפחה והרבי צירף 50 לירות. 
ואכן נפתח שיעור שהיו משתתפות בו בין 30 ל-40 נשים. 
‘מופת של תחיית המתים' אירע עם ילדה שקפצה מביתה 
)בבנין גבוה( ולא היה סיכוי שתחזור להכרה. הרבי כתב: 
“רפואה קרובה ושלימה אזכיר על-הציון", והילדה קמה 

שלימה ובריאה.
תחנת  בעל  על  השפיעו  רסקין-ליפסקר  כשהרבנים 
דלק )ר' חיים ג'מיל( בערד לסגור התחנה בשבת נתקבלו 

בשלבים שונים התשובות הבאות מהרבי:
מהיר עוד בשבת זו, אזכיר עה"צ.

יעמוד איתן בהחלטתו וה' יצליחו אזכיר עה"צ.
לזה שמפרסם אודות קדושת השבת א( נכון מאד ב( שם 

אמו ג( אזכיר עה"צ.
סקילה!  בדין  המדובר  והרי   – השאלה  מהי  גדול  לפלא 

אזכיר עה"צ.
נסיים רשימה זו בהתבטאות נדירה של הרבי ביום א' 

כ"ב סיון תשמ"ו. 
דולרים  חילק  מביתו,  הרבי  כשהגיע  בוקר,  באותו 
במשך כשעה. לסגן ראש עירית ערד הר"ר אברהם מרדכי 
קמינר )מחסידי גור( שנלווה להרב בן ציון ליפסקר אמר 
ערד  נהייתה  ערד  מלך  “ביציאת  כי  השאר,  בין  הרבי, 
וועט  ערד  מלך  “אויס  הקדוש:  )בלשונו  יהודית"  )עיר( 
ליפסקר  הרב  זכרון  עפ"י  ]הדברים  ערד"(  אידישע  זיין 
)ז"ל( שנהג לצטטם פעמים רבות – השווה: יומן הרה"ת 
תשס"ט  אב  מנחם  כ"ט  ‘תשורה'   – הרשקוביץ  מאיר  ר' 

עמ' 96[.



11

תש"יסוגיות בתורת רבינו
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש

מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר

המסכת שמגדירה את 
הש"ס כולו 

מסכת אבות מגדירה עקרונות מוסר ומציבה כללים להתנהגות הולמת, אז 
מדוע נקראת ‘אבות'? • דברי התנאים המובאים במסכת מגדירים את דרכו 
הייחודית של כל אחד מהם במסכתות הש"ס האחרות • גם במקום שיש 
חילוקים, חשוב לזכור שהמקור הוא אחד • סוגיה מרתקת מתורת רבינו, 

מעובדת בידי מערכת ‘התקשרות'

בהתאם למנהג הרווח בקהילות ישראל ללמוד פרקי 
ובפרט  המנחה,  לתפילת  סמוך  הקיץ  בשבתות  אבות 
בתקופה  ללומדם  אשכנז(  )וקהילות  חב"ד  למנהג 
שמפסח ועד ראש השנה, נהג הרבי לבאר בהתוועדויות 
בכל שבת בשבתות הקיץ משנה מהפרק הנלמד באותה 
שבת. ביאורים אלו נלקטו מאוחר יותר לספר ‘ביאורים 

לפרקי אבות'.
בשבת פרשת שמיני תשמ"ב אמר הרבי:

לא  שעדיין  כללי  ענין  ישנו   – אבות  למסכת  “בנוגע 
דמסכת  במשניות  הביאורים  כל  לאחרי  אודותיו  דובר 
אבות במשך השנים, והוא – ביאור קריאת מסכת זו בשם 

‘אבות'".
הינו דבר  חיפוש פשרם של שמות המסכתות בש"ס 
אלו  בשמות  המסכתות  שקריאת  כך  על  נוסף  מובן: 
אלו  שמות  הרי  הוא",  תורה  ישראל  “מנהג  נעשית 
מופיעים בפירוש בש"ס. ובענייננו, הגמרא במסכת בבא 
קמא )ל, א( מזכירה מפורשות את שם המסכת: “האי מאן 
דבעי למהוי חסידא לקיים... מילי דאבות" )=מי שמבקש 
ולכן, בהכרח  להיות חסיד, שיקיים את דברי האבות(. 
לומר ששמה של המסכת מתאים וקשור לתוכן העניינים 

המדוברים בה.
]לדוגמה – מסכת ‘ברכות' עוסקת בדיני ברכות; פאה 
– בדיני פאה; מסכת שבת – בדיני שבת; מסכת פסחים – 
בדיני פסחים; מכאן מובן, שכן הוא בנוגע לשאר שמות 

המסכתות שקשורות לתוכן המובא בהם.[
ויש להבין מהו הטעם לקריאת מסכת זו בשם “אבות"?

כאילו ילדו
למסכת  “קרא  א(:  א,  )אבות  מבאר  יום-טוב'  ה'תוספות 
זו בשם אבות, כי על האמת החכמים הם האבות. כענין 
נקראו  וכן  ז"ל,  אליהו  על  אבי'  ‘אבי  אלישע  שאמר 
כינוי  הוא  ש'אבות'  כלומר,  כו'".  בנים  התלמידים 

ַלחכמים. 
הם  ש"החכמים  הטעם  מספיק.  אינו  הסברו  אבל 
פה,  שבעל  שבתורה  המסכתות  לכל  תקף  האבות" 
כיוון שכולן נאמרו על-ידי החכמים שהם האבות, ואין 
להיקרא  דווקא  זו  מסכת  נבחרה  מדוע  הסבר  בדבריו 

בשם ‘אבות'?
אין  ולכן  משה,  ידי  על  נאמרה  שבכתב  ]התורה 
לקרותה בשם ‘אבות' לשון רבים, משא"כ שאר מסכתות 

הש"ס נאמרו על ידי חכמים שהם האבות.[
רבנו  דברי  פי  על  זאת  לבאר  אפשר  היה  לכאורה, 
זו... כולה  )אבות א, א(: “לפי שמסכת  עובדיה מברטנורא 
חיברו  כן  גם  העולם  אומות  וחכמי  ומדות,  מוסרים 
ספרים כמו שבדו מלבם בדרכי המוסר... לפיכך התחיל 
לך  לומר  מסיני,  תורה  קבל  משה  זו  במסכת  התנא 
שהמדות והמוסרים שבזו המסכת לא בדו אותם חכמי 

המשנה מלבם, אלא אף אלו נאמרו מסיני".
לבדלּה  בפתחּה,  כבר  ביקש,  המסכת  מחֵּבר  כלומר, 
כבר  ולהבהיר  העולם,  אומות  חכמי  של  מוסר  מספרי 
במשנה הראשונה ש"משה קיבל תורה מסיני", ועקרונות 
המוסר וההתנהגות המופיעים בה מבוססים על התורה 

הקדושה.
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הסיבה  ‘אבות':  המסכת,  של  שמה  גם  ומכאן 
שהחכמים נקראו בשם ‘אבות' היא, שעל מלמדי 
המלמד  “כל  ב(  י"ט,  )סנהדרין  חז"ל  אומרים  התורה 
בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו". 
יש  ומדות",  מוסרים  “כולה  זו  שמסכת  ומכיוון 
ענייני  הם  הללו  העניינים  שכל  להדגיש  צורך 
תורה, ולא מה שבדו מלבם חלילה. הדבר מודגש 
שייך  התורה  בלימוד  שרק  מכיוון  ‘אבות',  בשם 
בן חברו  ד'אבות' מפני שכל המלמד את  העניין 
כאילו ילדו. זו הסיבה שמסכת זו דווקא נקראת 

‘אבות'.
אך יש לדחות את ההסבר הזה:

מסתבר לומר שעניין ה'אבות' )“כאילו ילדו"( 
עניין  בכל  שייך לא רק בלימוד התורה, אלא גם 
ובוודאי  התורה(,  מחוכמת  )להבדיל  חכמה  של 

בכל חכמה שיש בה תועלת מסוימת.
של  שהעניינים  להדגיש  רוצים  כאשר  בנוסף, 
מסכת זו נמסרו מפי הגבורה, היו צריכים לקרוא 
למסכת בשם שמדגיש את עיקר העניין – “סיני", 

ואדרבה:  “אבות".   – מכך  שנובעת  התוצאה  את  ולא 
של  מציאותם  את  דווקא  מדגישה  ‘אבות'  השם  בחירת 
היפך  בשר ודם,  החכמים שנקראים ‘אבות', מציאות של 

ההדגשה ד"מפי הגבורה"?!

האבות והתולדות
הביאור בזה:

“מדקתני  קמא:  בבא  מסכת  בתחילת  אומרים  חז"ל 
אבות מכלל דאיכא תולדות". וכן הוא בענייננו, שמסכת 

זו נקראת בשם ‘אבות' מפני שיש לה ‘תולדות'.
ושני עניינים בזה:

מוסר"  ב"דרכי  העוסקות  אמרות  א.   
כל  ידי  על  שנאמרו  דחסידותא"  ו"מילי 
אחד מהתנאים )“הוא היה אומר"( נובעות 
מעולמם הרוחני של בעלי המאמר )כידוע, 
של  עבודתו  דרך  את  מבטא  מאמר  שכל 
בעלי  התנאים  כן,  אם  המאמר(.  בעל 
המאמר הם ה'אבות', ומאמריהם שנכתבו 
הבחינה  פרי   – ה'תולדות'  הם  במסכת 

הרוחנית שלהם.
ב. במאמריהם במסכת אבות, מבטאים 
עבודתם,  דרכי  את  מהתנאים  אחד  כל 
חלקי  בכל  מדתם  היא  כן  זה  אופן  ולפי 
זו הם  כן, המאמרים במסכת  התורה. אם 
ה'אבות' למאמרים שאמרו בכל מסכתות 

הש"ס ה'תולדות' )ראה עד"ז תוספות חדשים ריש אבות(.
ולהעיר, שלפי גרסת המאירי מסכת אבות היא המסכת 
לפי   – בזה  הטעם  לומר  ויש  הש"ס.  שבכל  הראשונה 
שמסכת זו היא המקור )‘אבות'( לכל המסכתות, מכיוון 
שמאמריהם של התנאים בכל מסכתות הש"ס הם בהתאם 
לדרכי עבודתם, הבאים לידי ביטוי במאמריהם שבמסכת 

אבות. לכן מסכת אבות נבחרה לפתוח את סדר הש"ס.
מ"ם  באות  מתחיל  הש"ס  סדר  להעיר:  יש  ]ועוד 
ובמאמרי  טהרות,  סדר  סוף  במפרשים  )כמבואר  מ"ם  באות  ומסתיים 
אדמו"ר מהר"ש ד"ה ‘מאימתי' תרמ"ב(. וגם: מסכת אבות מתחילה 

באות מ"ם ומסתיימת )במשנה( באות מ"ם, והטעם הוא, 
משום שמסכת אבות היא מסכת כללית, בדוגמת כללות 

הש"ס[

מספר שורות מכתב יד קאופמן: מסכת אבות, משנה, פרק א', משנה ו'. כתב-היד, שנחשב 
לאחד מכתבי-היד החשובים ביותר של המשנה, מתוארך לסביבות המאה ה-12.

בשבת פרשת נשא תנש"א, ירד הרבי בשעת רעווא דרעווין לזאל הגדול של 770, וקיים 
התוועדות פתאומית מבימת התפילה. לאחר ההבדלה חילק הרבי 'כוס של ברכה'. 

בתמונה אוחז הרבי בדף מצולם של פרקי אבות המונח על הסידור.
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מקור אחד
על פי האמור יש לבאר מדוע מקדימים ללמוד לפני 
כל פרק במסכת אבות את המשנה “כל ישראל יש להם 

חלק לעולם הבא".
ובהקדים:

אף שבכל מאמר במסכת אבות 
מתבטאת דרך עבודתו המיוחדת 
של אותו התנא, שקשורה לאופן 
עניינו,  לפי  אצלו  התורה  קבלת 
כל  של  והשורש  היסוד  הרי 
הדרכים האלו הוא קבלת התורה 
ישראל  לכל  מסיני  שניתנה  כפי 
בשווה. כל החילוקים בין התנאים 
בנוגע לדרכי העבודה, וכתוצאה 
הלימוד  לדרך  בנוגע  גם  מזה 

בהלכה, הם רק בנוגע לפרטים.
ב"משה  המסכת  נפתחת  לכן 
מודגש  בכך  מסיני":  תורה  קיבל 
קבלת  סדר  שבשלשלת  שאף 
התורה השנויה במסכת, כל אחד 
מכל- עניינו,  כפי  מרבו  קיבל 

הדרכים  כל  של  היסוד  מקום, 
תורה  קיבל  “משה  הוא  הללו 
שקיבלהּ  אחת  תורה   – מסיני" 

מקבל אחד –  משה רבנו.
זהו הקשר למשנה שמקדימים ללומדה לפני כל פרק 
יש להם חלק לעולם הבא":  ישראל  “כל  במסכת אבות 
סוגים,  כמה  בישראל  שיש  מורה  ישראל"  “כל  הלשון 
ולמרות זאת, ישנה נקודה משותפת בכל ישראל בשווה, 
והיא שלכל אחד מהם יש חלק לעולם-הבא, כי כל אחד 

מישראל הוא “נצר מטעי מעשה ידי להתפאר".
הביאור בזה בפרטיות:

בסדר קבלת התורה ישנם שני עניינים: א. הצד השווה 
על  התורה  את  מקבלים  שכולם  בני-ישראל,  כל  של 
ישנם  ב.  מסיני".  תורה  קיבל  “משה   – אחד  מקבל  ידי 
כנאמר  הלימוד,  דרכי  באופן  חילוקים  להיות  וצריכים 
שבזה  הרבה",  תלמידים  “והעמידו  המסכת:  בתחילת 
תלמידים, ויש מקום לאופני לימוד  סוגי  נכללים הרבה 

שונים ומגוונים.
גם בני ישראל באופן כללי נחלקים לשני סוגים: ‘מארי 
תורה' ו'מארי עובדין טבין' – בעלי תורה ובעלי מעשים 
טובים. ואף בכל אחד ואחד מישראל צריכים להיות שני 
עיתים  לקבוע  צריכים  עסק  בעלי  גם   – הללו  הסוגים 

לתורה, וגם יושבי אוהל מחוייבים בעשיית המצוות.

כאשר  אבל  לפרטים,  בנוגע  היא  זו  התחלקות  ברם, 
מדובר אודות עצם מציאותם של בני ישראל, הרי שבזה 
שווים כל ישראל, כמודגש במשנה: “כל ישראל" – כולם 

בשווה.
על פי זה מובן מדוע הצד השווה של כל בני ישראל 
חלק  להם  ש"יש  בכך  מודגש 

לעולם הבא":
עולם  הוא  הבא"  “עולם 
המתים,  תחיית  היינו  התחיה, 
לשון  מהמשך  שמוכח  כפי 
חלק  להם  שאין  “ואלו  המשנה: 
תחיית  אין  האומר  הבא  לעולם 
שעונשו  התורה",  מן  המתים 
שאינו  ומפני  מידה,  כנגד  מידה 
לו  אין  המתים  בתחיית  מאמין 
חלק לעולם הבא – עולם התחיה.
הוא  התחיה  עולם  של  עניינו 
בכמה  מבואר  בגופים'.  ‘נשמות 
בעולם  השכר  שעיקר  מקומות, 
המצוות  קיום  על  הוא  התחיה 
שקיום  מכיוון  בפועל.  במעשה 
לכן  הזה,  בעולם  הוא  המצוות 
הוא  אף  ניתן  קיומם  על  השכר 
נשמות   – דווקא  הגשמי  בעולם 

בגופים.
של  המעשי  שהביטוי  ומכיוון 
לזה  גם השכר  לכן  ישראל,  בני  כל  שווה אצל  המצוות 
בעולם התחיה הוא באופן שוה אצל כל בנ"י: “כל ישראל 

יש להם חלק לעולם הבא". 
לימוד  על  הוא  שעיקרו  גן-עדן,  של  לשכר  בנוגע 
מעשה  המצוות  קיום  ולא  רוחנית  )עבודה  התורה 
בפועל( ישנם חילוקי דרגות בין בני ישראל, ולכן שכר 
זה אינו שווה אצל כל בני ישראל, כלשון חז"ל )חגיגה ט"ו, 
א(: “זכה נוטל חלקו וחלק חבירו בגן עדן". מה שאין כן 
השכר בעולם התחיה, שבעיקרו ניתן על קיום המצוות 

בפועל, בזה שווים כל בני ישראל. 
המשנה  את  אבות  מסכת  ללימוד  מקדימים  לכן 
האחדות  את  המדגישה  חלק",  להם  יש  ישראל  “כל 
“משה   – הראשונה  המשנה  עם  ומתחברת  שבישראל, 
שדברי  האחדות  את  שמדגישה   – מסיני"  תורה  קיבל 

ה'אבות', שכולם ניתנו כתורה אחת מסיני.

)שבת פרשת שמיני תו"מ תשמ"ב חלק ג' עמוד -1384
)1399-1401 ,5

הלשון “כל ישראל" 
מורה שיש בישראל 
כמה סוגים, ולמרות 
זאת, ישנה נקודה 

משותפת בכל ישראל 
בשווה, והיא שלכל 
אחד מהם יש חלק 
לעולם-הבא, כי כל 
אחד מישראל הוא 

“נצר מטעי מעשה ידי 
להתפאר"
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הרבי מבקש לשנן עם 
הילדים שישה פסוקים 
ומאמרי חז"ל נבחרים

כ"ק אדמו"ר בחר בשישה פסוקים 
ישראל.  ילדי  עבור  חז"ל  ומאמרי 
הרבי  הוסיף  פסוקים  שישה  עוד 

בל"ג בעומר.

ישנן  יהודי  ילד  שכל  ביקש  הרבי 
ויחזור  פה  בעל  אלה  פסוקים  י"ב 
את  והסביר  עת.  בכל  עליהם 
החשיבות של פסוקים אלו דווקא, 
בני  על  והצלה  בנוגע לשמירה  גם 

ישראל.
)ראה בהרחבה בשיחות קודש תשל"ו ח"ב ע' 144(

יום הולדת כ"ק אדמו"ר מהר"ש

יום הולדת כ"ק אדמו"ר מהר"ש - רבי שמואל, בנו השביעי והצעיר של 
כ"ק אדמו"ר הצמח צדק. אמו - הרבנית חי' מושקא בת אדמו"ר האמצעי. 

נולד בעיר ליובאוויטש בשעה תשע בבוקר.

כששאלו כ"ק אדמו"ר הצמח צדק על שם מי הוא? אמר ה'צמח צדק': 
על שמו של נושא מים בפולוצק שקראוהו שמואל, חכם עדיף מנביא... 

)תולדות אדמו"ר מהר"ש ע' 22(.

שמואל  לרבנית:  אמר  צדק  הצמח  אדמו"ר  שכ"ק  מסופר  אחר  במקום 
הנביא בא לבקש שיעלו שמו על הילד, "כי מה' שאלתיו" כמו גבי שמואל. 
)ימי חב"ד ע' 169(.

כ"ק אדמו"ר מהר"ש נולד בספירת 'תפארת שבתפארת', ובמלאות מאה 
שנים להתגלות הבעל שם טוב בשנת תצ"ד. 

)שם ע' 167(

התחלת כתיבת ספר 
תורה לקבלת פני משיח

הולדת  יום  אייר,  ב'  ביום 
המהר"ש,  אדמו"ר  כ"ק 
ספר  כתיבת  בחשאי  החלה 
משיח.  פני  לקבלת  התורה 
רבות,  שנים  התעכב  סיומה 
ט'  בא,  פר'  שבת  ערב  עד 

בשבט תש"ל. 
)ימי חב"ד ע' 167(

יום הסתלקות הרה"ק ר' מנחם מענדל מויטבסק

יום פטירתו של  הרה"ק ר' מנחם מענדל מויטבסק, ומנוחתו כבוד בעיר טבריה 
ת"ו. הרה"ק ר' מנחם מענדל  נולד בעיר ויטבסק, בצעירותו היה פעמיים אצל 
הבעל שם טוב, אח"כ היה מראשוני תלמידי הרב המגיד ממעזריטש. רבי מנחם 
מענדל היה ענו ושפל-ֶּבֶרך מאוד מאוד. בחיצוניות הייתה הנהגתו ברוממות, 

אך בפנימיות היה בטל ושפל בתכלית, ואת אגרותיו חותם "השפל באמת".

והיה  ויטבסק,  שליד  הורודוק  בעיירה  התיישב  המגיד  הרב  הסתלקות  אחרי 
לנשיא תנועת החסידות במדינת רייסן )כיום רוסיה הלבנה(. בשנת תקל"ז עלה 

לארץ הקודש בראש עליית החסידים.

בבואו לארץ הקודש התיישב בעיר צפת, אך בגלל הצרות שסבל שם מהמנגדים 
היו  שרובם  טבריה,  תושבי  מפואר.  כנסת  בית  הקים  שם  טבריה,  לעיר  עבר 

ספרדים, חלקו לו כבוד גדול.

לפני הסתלקותו ציוה לאלו שעמדו לידו לצאת מהחדר, "כי הנה ה' נצב עלי"... 
כעבור שעה יצאה נשמתו בקדושה ובטהרה. 

)ימי חב"ד ע' 165(

תש"בתקמ"ח

תקצ"דתשל"ו

עת לדעת

א' 
אייר

ב' 
אייר

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט
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שבת קודש, פרשת תזריע-מצורע א' 
אייר 

ב-10:00.  שחרית  לתפילת  וירד  ב7:40,  מביתו  הגיע 
כשהש"ץ אחז באמצע 'פסוקי דזמרה' אחז הרבי ב'ברוך 
שאמר'. הרבי לא התיישב כפי הרגיל בפסוקי דזמרה אלא 
רק מ'ברכת יוצר אור' - 'ברכו'. ב'א-ל אדון' הש"ץ ניגן, 
ב'ממקומך'  וכן  בידו הק' להגברת השירה,  והרבי הורה 
ב'הלל',  היה  כן  השירה.  את  להגביר  הורה  והרבי  ניגן 
לנגן  הורה  ובמוסף  לה'',  ו'הודו  אתה'  'א-לי  בקטעים 
ב'הוא אלוקינו' וכן ב'אתה יצרת' ניגון של 'אתה בחרתנו'.

ההתוועדות החלה בשעה 13:30 והסתיימה בשעה 18:20. 
נאמרו כשבע שיחות.

כמה נקודות מתוך ההתוועדות: דיבר בתחילה שהשבת 
הוא שבת יחד עם ראש חודש, וההוראה מזה שכל ענין 
צריך להיות באופן של חדש. ישנם כאלו הטוענים, כיצד 
רואים  היו  אם  מילא  חדש?  באופן  הכול  שיהיה  אפשר 
עליהם,  פועל  היה  זה  הרי  מהטבע  למעלה  שהם  ניסים 
אבל בדרך הטבע, אין משהו חדש שיגרום לו להתפעל 

ולשנות את עבודתו באופן של חידוש. 
הרבי הסביר, שכללות עניין הטבע הוא נס שמתחדש בכל 
רגע ורגע, ואין חידוש גדול מזה. דוגמה לדבר – כאשר 
שכותב  וכפי  אני',  'מודה  אומר  הוא  משנתו  קם  יהודי 
אדמו"ר הזקן בתחילת סידורו השווה לכל נפש )וגם ילד 
קטן שכבר שייך לומר 'מודה אני' מבין(, שכאשר יהודי 
קם משנתו עליו לחשוב ולהתבונן בגדולת הבורא שעומד 
על ידו - "לפני מי הוא שוכב, וידע שמלך מלכי המלכים 
הקב"ה חפף עליו... ורואה במעשיו... יזכור את ה' הנצב 

עליו" וכו'.
הרבי הוסיף, שילד קטן לא יודע 'שמות', אלא הוא מבין 
עליונים  שמניח  ומהות  עצמות  על  היא  שהכוונה  ויודע 
ותחתונים ועומד על יד מיטתו - "לעבן זיין בעטַאל'ע", 

ואין נס יותר גדול מזה!
ולכן, כאשר יהודי בא וטוען שרוצה לראות עניין של נס 

אומרים לו: "פרא אדם"! אין לך נס גדול מזה שהקב"ה 
ומביט לראות  ליד מטתו  נמצא בחדרו  ובעצמו  בכבודו 

כיצד תהיה הנהגתו!
מטתו  ליד  עומד  שהקב"ה  זה,  שעניין  הוסיף,  אף  הרבי 
הוא דבר שאינו מובן בשכל כלל – ולא רק היפך השכל 
בהכרח  ולכן  דבהמה!  השכל  היפך  אפילו  אלא  האנושי 
שזהו עניין של נס המתרחש בכל יום ממש... ועוד האריך 

בעניין בזה.
בהמשך ההתוועדות דיבר על כך שכבר עבר שבוע מחג 
מלבד  ה',  צבאות  לילדי  כינוס  נערך  לא  ועדיין  הפסח 
ורק  בזה,  וכיוצא  לכת  בהצנע  שעשו  אחדים  מכמה 
רוצים שתהיה שיחה ואחר כך יכניסו אותה בכדי להגיה 
אותה,  להדפיס  מנת  על  מקומות  מראי  ולהוסיף  אותה 
רוצים  אלא  הקיימות  השיחות  בריבוי  מסתפקים  ולא 
ללמוד 'דבר חדש', בטענה שלולי הגהת השיחה לא יוכלו 
כביכול לבצע את הפעולות הנ"ל באופן המתאים, בשעה 
ולא  המדף  על  מונחות  שחלקן  שהוגהו,  שיחות  שישנן 

נמכרו עדיין.
אבל בנוגע לפועל, לא עשו כינוס צבאות ה', ובפרט שעד 
מכל  לבטלו  ומתנקם" שצריכים  "אויב  ישנו  בעומר  ל"ג 
וכל, ולכן נחוץ ביותר העניין של "מפי עוללים ויונקים" 
יש לעשות  ולכן  ומתנקם",  אויב  "להשבית  בכדי שיהיה 

כינוסי צבאות ה' עוד קודם ל"ג בעומר.
בסיום ההתוועדות ערך הרבי סיום על ספר התניא לכבוד 
ראשון  ביום  למחרת  שיתקיים  ברדיו  התניא  ספר  סיום 
בזאל של 'אהלי תורה', אשר זה כבר 22 שנים שאומרים 
שיעור תניא ברדיו. הרבי אמר שהתניא מסתיים במילה 
'וכו'', שזה מלמד, שגם לאחר הלימוד עם כל הביאורים, 
ולכן  עדיין,  מובנים  שאינם  יותר  נעלים  עניינים  ישנם 
וזה באופן חדש  מתחילים ללמוד את ספר התניא שוב, 
ווינברג בקבוק משקה  יוסל  לר'  נתן  הרבי  יותר.  ונעלה 
עבור הסיום ומזג מכוסו לבקבוק. אחר כך נתן לו לומר 
על  שיכריזו  וכן  הסיום  על  שיכריזו  ציווה  וכן  'לחיים' 

כינוס צא"ח היום במוצש"ק.

תשמ"ב / יומן מבית חיינו

»

"הקב"ה ניצב על-יד מיטתך!"
איך אפשר להתייחס לעבודת ה' כאל דבר חדש, בזמן שגרה כשאין 

רואים התגלות אלוקית במוחש? והתשובה היא: הנס מתרחש בכל יום 
יום!

מתוך יומנו של הרב אהרון קורנט
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»
אח"כ התחיל הרבי ניגון ההקפות של אביו, וציווה לנגן 
'לכתחילה אריבער'. בבבא האחרונה הורה בראשו הק' 
וניגון  ניגון ההכנה  לנגן  ציווה  10 פעמים. אח"כ  לנגן 
ובראשו  כלאפצי',  זשוריצ'י  'ניע  בבות,  אדמוה"ז-ד' 
שאמר  לילד  הורה  באמצע  השירה.  להגביר  הורה 
מנחה,  התפללו  בכוסו.  יין  עוד  לו  שיוסיפו  'לחיים' 
מפרקי  ב'  פרק  לומר  הרבי  התיישב  התפילה  ואחרי 
והורה  נאו",  משיח  ווָאנט  "ווי  לנגן  התחיל  אבות. 
נסע  ואח"כ  ב-19:20  ערבית  לתפילת  יצא  להגביר. 

לביתו. שרו והורה להגביר השירה.

יום ראשון ב' אייר 'תפארת 
שבתפארת' 

ב.  עמד  התחתון  בגן-עדן   .10:15 בשעה  מביתו  הגיע 
אלטהויז ודיבר עם הרבי. הרבי אמר לו דבר מה, אחר 
נשארה  הרבי  של  חדרו  של  והדלת  המתין,  הוא  כך 
פתוחה ואת של גן עדן התחתון סגרו... אח"כ נכנס ר' 

שלום העכט וכמדומני שיצא ואח"כ שוב נכנס. 
הרבי נסע למקווה ב-12:20. חילק צדקה, נתן לבנימין 
ליד  שעמד  לאחד  לשלום  בראשו  ונענע  מכתבים, 
ששידרו  ]בזמן   15:30 בשעה  לאוהל  נסע  המכונית. 
למנחה,  ויצא  מהאוהל  חזר  התניא[.  סיום  את  ברדיו 
ובירך נוסעים. למעריב יצא ב-21:18. שמעתי שלאחר 
תפילת מעריב נכנס לרבי השליח הרב בנימין גורודצקי 
הורה  ובדרכו  ווָאנט"  "ווי  שרו  לביתו.  נסע  ואח"כ 

להגביר את השירה.

יום שלישי ד' אייר 
שעמדו  לילדים  צדקה  חילק  ב-10:20.  מביתו  הגיע 
ולאחרי  צדקה.  בקופת  לשים  להם  ואמר   ,770 בפתח 
'ַא דַאנק'.  ונתן גם כן צדקה בעצמו אמר להם  ששמו 
בירך  התפילה  אחרי  ב-15:15.  יצא  מנחה  לתפילת 
נוסעים. לפני התפילה נתן סידור לחתן מארה"ק. יצא 

למעריב ב-21:30. 
ועשה  ידו  את  הניף  מהנוכחים  אחד  התפילה  אחרי 
לרבי תנועת שלום, והרבי החווה לעברו בידו הק' )כפי 
שעושה בדרך כלל(. אח"כ כשהגיע לפתח היכל קדשו 
הסתובב לעבר המזכיר הרב לייבל גרונר ואמר לו כמה 
חודקוב  הרב  למזכיר  לקרוא  ניגש  מיד  והוא  מילים 

כשהדלת עדיין פתוחה. נסע לביתו ב-00:00 לערך.

 הפיגוע בבית הספר למלאכה
בכפר חב"ד

למלאכה  הספר  בבית  הנורא  הטבח  אירע  זה  ביום 
בכפר חב"ד, ובו נרצחו ארבעה תלמידים ומדריכם הת' 

שמחה זילברשטרום הי"ד.

והוא  ומובן  "פשוט  הרבי:  כתב  חב"ד  כפר  להנהלת 
קירוב  שצריך  האמורות,  הנקודות  ובכל  מכל  העיקר 
שרז"ל  וכיון  והולך,  גדול  להיות  שביניהם  הלבבות 
אמרו בזה, הלשון דמעביר על מדותיו, הרי זו הוראה 
ברורה, שאפילו אם נדמה לאחד שצודק הוא בטענות 
שלו, ואפילו אם אין זה דמיון אלא האמת, בכל זה עליו 
ומחזיק  שימשיך  להשלום  וגדו  מדותיו,  על  להעביר 
ברכותיו של הקב"ה שהם עד בלי די להמשיכם למטה 
היינו  גשמיים  בכלים  גם  ולהחזיקה  טפחים  מעשרה 
בהנוגע לענינים גשמיים בבני חיי ומזוני רוויחא, אשר 
פשיטא שלזה דרושה ובמילא ניתנת גם הרחבת הדעת 
ובבחירתם  זה  כל  הכפר  תושבי  ובידי  הנפש,  ומנוחת 
חיים  תורת  תורתנו  ציווי  יקויימו  ובודאי  חפשי, 
הצמח  אדמו"ר  כ"ק  וכפתגם  הק',  נשיאינו  והוראת 
צדק ששמענוהו מפי כ"ק מו"ח אדמו"ר, "אחדות פון 
חסידים וועט זיי פירן ביז משיח'ן" ]=אחדות החסידים 

תוביל אותם עד ביאת משיח[. 
)תורת מנחם – מנחם ציון ח"ב ע' 495-504(

 הרבי מכריז כי "הדרך הישרה"
 להבאת הגאולה היא בלימוד

ענייני גאולה ומשיח

ש"הדרך  בהתוועדות  הכריז  אדמו"ר  כ"ק 
לימוד  ידי  על  היא  הגאולה  להבאת  הישרה" 

ענייני גאולה ומשיח. 
)סה"ש תנש"א ח"ב ע' 501(

תשט"ז

ו' 
אייר

תנש"א
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הרב הולנדר 
עובר אצל 
הרבי בחלוקת 
'לעקאח'

תשמ"ב / יומן

יום רביעי ה' אייר 
ב-15:15  מנחה  לתפילת  יצא  ב-10:15.  מביתו  הגיע 
לשעבר(   – הרבנים  איגוד  )נשיא  הולנדר  דוד  הרב 
הרבי  הורה  התפילה  ולאחר  מנחה  בתפילת  השתתף 
בגן-עדן  הרבי  עם  שהה  הוא  אליו.  שיכנס  למזכירות 
בשעה  ב-21:30.  יצא  למעריב  שעה.  כחצי  התחתון 
יושב ראש אגודת  נכנס אל הרבי חבר הכנסת   22:10
ישראל ר' אברהם שפירא יחד עם בנו, ועם ר' אלימלך 

נוימן )מנכ"ל מוסדות גור - ארה"ב(. 
נוימן שהה אצל הרבי עד 23:00, ובנו שהה עד 23:35 
וחבר הכנסת שפירא עד 1:45 בלילה. הרבי נסע לביתו 
כמה  הרבי  הורה  ובדרכו  ווָאנט",  "ווי  שרו  ב-2:10. 

פעמים להגברת השירה.

יום חמישי ו' אייר 
יצא לקרה"ת ב-10:35.

לתפילת  ירד  הרבי  ה'.  צבאות  כינוס  התקיים  היום 
מנחה ב-14:05. שרו "ווי ווָאנט" ובדרכו הורה להגביר 
בתהילים  הסתכל  הש"ץ  חזרת  באמצע  השירה.  את 
שהביא עמו. בתחנון אמר 'י"ג מדות' והיכה על חזהו. 
מידות'  ה'י"ג  את  במילה  מילה  הילדים  אמרו  אח"כ 
ונשאר לעמוד ושוב הכה על חזהו, ואז התיישב לומר 
את המשך התחנון בעל-פה. הרבי קירב את ידו למצח, 

ולא הניח את המרפק על המדף, שנשאר סגור. 
אחרי התפילה אמרו הילדים את י"ב הפסוקים. אח"כ 
שרו "ווי ווָאנט" והרבי מחה כפיים, ידיו על הסטענדר. 
אח"כ דיבר שיחה בת ג' חלקים. בתחילה דיבר שהכנס 
בכל  שבהם  העומר,  ספירת  בימי  חל  ה'  צבאות  של 
יום סופרים את העומר מחדש, וזו ההוראה שצריכים 
טובים.  ובמעשים  טובות  בהחלטות  יום  כל  להוסיף 

דיבר שצריך להוסיף בפרט באהבת ישראל, כפי 
)"ואהבת  עקיבא  רבי  מאמר  בפסוקים  שהוזכר 
ספירת  בימי  במיוחד  נוגע  זה  ועניין  לרעך"(, 
רבי  תלמידי  עם  שאירע  למה  בקשר  העומר 
עקיבא, ועל-ידי-זה נזכה לגאולה השלימה על-

ידי משיח צדקינו, עכשיו בפועל ממש.
ישראל  אהבת  שעניין  כך  על  דיבר  כך  אחר 
ומשיעור  זה.  ביום  החומש  בשיעור  מוזכר 
תהילים דיום זה, שמתחיל בעניין המלחמה עם 
לחמי",  את  לחם  יריבי  את  ה'  "ריבה  היצה"ר 
ומסיים "חושה לעזרתי ה' תשועתי", שזהו ע"י 
מלחמת צבאות ה' עם היצר הרע, הרי ה' עוזרם 

ומנצחים. 
אח"כ אמר שכפי המנהג שיהיה בכינוס ג' קווים )תורה 
לצדקה,  מטבעות  גם  יחלקו  הרי  וצדקה(  תפילה 
מעט  הזיז  הרבי  צדיקים".  ו"אך  עצה"  "עוצו  וישירו 
את הרמקול, ואז ניגש הריל"ג והניח את הרמקול בצד 
פתק  והביא  שכתב  זה  )לפי  מה  דבר  לו  אמר  והרבי 
ליוסף יצחק העכט נראה שביקש(, שיכריז שיחלקו ב' 
מטבעות: אחת לצדקה, ואחת לעשות בה כרצון הטוב 
והמדריכות  המדריכים  ושיגשו  ואחת,  אחד  כל  של 

בלבד.
מונח  שהיה  התהילים  ואת  הסידור  את  הפך  הרבי 
לתהילים  והכניס  הצידה,  אותם  והסיט  הסידור  תחת 
את הדף שחילקו לילדים, טופס החלטות טובות עליו 
יחתמו ההורים ויַזכה בפרסים בל"ג בעומר. ההחלטות 
הטובות היו בנוגע לאהבת ישראל, כגון לימוד עם חבר 
החברים  עם  לחבר לשחק  עזרה  יותר,  נמוכה  מכיתה 
מבלי להתרגז ולהתקוטט, להזמין חבר לשבת הביתה 

וכיוצא באלו.
על  ונשען  כפיים  מחה  הרבי  עצה',  'עוצו  שרו 
הסטענדר. אחר-כך 'אך צדיקים', והרבי זז מהסטענדר 
ומחא כפיים בחוזקה ובמהירות. חילק מטבעות, ושרו 
ניגון "כוס של ברכה" וכשיצא הורה ובדרכו להגברת 
השירה. נסע לביתו ב-18:25 וחזר מביתו 19:10. נתן 

לילד שעבר במדרכה מטבע ואמר לו לשים לצדקה.
היה ילד שהלך רחוק יותר והרבי הגביה ידו להראות 
התקדם  והילד  מעט,  המתין  הרבי  לקחת.  שיבוא  לו 
הגיע  כבר  והילד  הקופה  עד  המשיך  הרבי  ואז  יותר, 
לשם. הרבי גם כן שם בעצמו צדקה, ואמר לילדים 'ַא 

דַאנק'. יצא למעריב ב-21:30.
)שמעתי שהשבוע נכנס חיים ליברמן אל הרבי ושהה 

כ-4 שעות(.
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 ַגל עיַני
מדוע ביקש דוד המלך שהקב"ה יפקח את עיניו, ואלו סודות תורה כמוסים 

יתגלו לעתיד לבוא • בכוח הנשמה להפוך את הגשמיות לרוחניות

“ַּגל ֵעיַני ְוַאִּביָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך". )פסוק י"ח(

יש להבין מהי בקשת דוד המלך “גל עיני", שהקב"ה יפקח 
והרי הסיבה שאין  יביט בנפלאות התורה,  והוא  עיניו  את 
אצל  מחסרון  נובעת  לא  מתורתך"  ה"נפלאות  את  רואים 
הלומד, אלא מכך שה'נפלאות' מטבען מכוסות ונעלמות. 
היה לו לדוד לבקש שהקב"ה יגלה את ה"נפלאות" בתורה, 

ולא לפקוח את עיניו!
ביאור הדברים: 

הקב"ה  גזר  תורה  מתן  שקודם  המדרש  דברי  ידועים 
ש"השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם", ובמתן תורה 
והעליונים  לעליונים  יעלו  ו"התחתונים  הגזירה,  התבטלה 

ירדו לתחתונים...". 
במקום אחר )לקו"ש חלק ח' ע' 23( מבואר מדוע מקדים 
ירדו  ל"העליונים  לעליונים"  יעלו  “התחתונים  המדרש 
לתחתונים", והרי סדר הדברים התרחש להיפך: קודם “ואני 
המתחיל" –  העליונים ירדו לתחתונים, ואחר-כך התחתונים 

התעלו לעליונים. 
וההסבר: תכלית המטרה של מתן תורה היא שהתחתונים 
יהיו כלים לגילוי אלוקות, והמשכת האלוקות בהם תהיה 
שתוכל  שבכדי  אלא,  עבודתם.  ידי  ועל  עניינם  מצד 
להתאפשר עליית התחתונים מעלה, צריכה להיות תחילה 
לעליית  כוח  ונתינת  התחלה  שהיא  העליונים,  ירידת 

התחתונים למעלה.
נפלאות  ואביטה  עיני  “גל  המלך:  דוד  מבקש  לכן 
מצד  יתגלו  רק  לא  שהנפלאות  היא  וכוונתו  מתורתך", 
עצמן, אלא גם שהקב"ה יזכך את עיניו והוא יוכל לקלוט 

את הנפלאות שבתורה מצד עניינו שלו.
 )על-פי מאמר ד"ה גל עיני תשל"ז – ספר המאמרים 
מלוקט חלק שלישי )אדר-סיון( ע' רצא(

עיַני  ָהֵאר   – עיני  “גל  הפסוק:  את  מפרש  דוד  המצודת 
להבין מתורתך דברים נפלאים ומכוסים".

אי אפשר לומר שבקשה זו נאמרה אודות נגלה דתורה, 
כי מדוע חלק זה נקרא בשם “נפלאות"? וגם, מהי הבקשה 
“גל עיני", שהעיניים יגלו דבר חדש, והרי חלק הנגלה של 

התורה ניתן כבר, וצריך רק להתייגע בו.
לפנימיות  מכוון  מתורתך"  ש"נפלאות  לומר  יש  כן  על 

רק  שיתגלה  לגמרי,  ונבדל  מופלא  דבר  שהיא  התורה, 
לעתיד לבוא.

שהתגלו  דרזין  רזין  והם  עכשיו,  כבר  התגלה  זה  מעין 
החסידות.  בתורת  יותר  והרחבה  ובעומק  הקבלה,  בתורת 
שלעתיד  וכשם  לבוא.  דלעתיד  הגילוי  מעין  הוא  עניינם 
התורה,  בפנימיות  עליונה  היותר  הבחינה  תתגלה  לבוא 
הקבלה  בתורת  שהתגלה  בגילוי  עתה,  גם  יש  זה  מעין 

ובתורת החסידות.
)על-פי מאמר דיבור המתחיל ‘צור תעודה' תשי"ט(

ִמְצוֹ ֶתיָך". ִמֶּמִּני  ַּתְסֵּתר  ַאל  ָבָאֶרץ,  ָאֹנִכי   “ֵּגר 
 )פסוק י"ט(

פירש המצודת דוד: “גר אנכי בארץ- הלא אני בארץ כגר 
הזה שמעט זמן יושב במקום גירותו ושואף הוא אל מקום 
מולדתו, כן שני חיי מעטים ושואף אני לשוב למקור נשמתי, 

ולזה אל תסתר ממני פלאי מצוותיך מלהבינם במעט ימי".
הגשמיות היא ארעית וזמנית ואילו הנשמה, שהיא “חלק 
אלוקה ממעל ממש" )תניא פרק ב'(, “נשמה שנתת בי טהורה 
היא" )נוסח ברכות השחר(, נצחית. כאשר מתבוננים בזה, 
אזי לא רק שהגשמיות אינה מבלבלת את הרוחניות, אלא 
גם בגשמיות,  העיקר נמשך ממנה  מכיוון שהרוחניות היא 

באופן שהגשמיות נעשית רוחנית וקדושה.
זה על דרך מה שנאמר ביעקב אבינו )וישלח לב, ה( “עם 
בגימטריא  “גרתי  רש"י  ופירש  עתה",  עד  ואחר  גרתי  לבן 
מצות שמרתי  ותרי"ג  גרתי  הרשע  לבן  עם  כלומר,  תרי"ג. 
ולא למדתי ממעשיו הרעים". כלומר, למרות שהיו לו )שם, 
אך  גשמיות,  ענייני  ושאר  ושפחה",  ועבד  וחמור  “שור  ו( 
מכיוון שכל אלו היו אצלו באופן של “גרתי" בלבד, דבר זר, 

לכן “ותרי"ג מצוות שמרתי".
איתא במדרש )ב"ר פנ"ו, ז. פע"ד, ג. ועוד( “אין דור שאין 
שבכל  מובן,  זה  לפי  כו'".  כמשה  כיעקב...  כאברהם...  בו 
ועל  האבות,  דרגת  מעין  אצלם  שמאירה  צדיקים  יש  דור 
בקלות  להרגיש  מישראל  אחד  לכל  מתאפשר  נעשה  ידם 
ואילו  בחייו,  העיקר  היא  לנשמתו  הקשורה  שהרוחניות 

העניינים הגשמיים הם רק “גר אנכי בארץ".
)על-פי שיחת ש"פ וישלח תו"מ תשט"ז ח"א ע' 239(

תש"יישמיע  כל תהילתו
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש

ביאורי חסידות על פרק התהילים של הרבי
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תקרב  לא קּודׁשא ּבכל ּדכּו ּבדם ּתיתב יֹומין ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָּותלתא
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ּדכּו: ּדם על ּתיתב יֹומין וׁשּתא וׁשּתין ְְְְִִִִִֵֵַַַָּכרחּוקּה
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יֹומין: ׁשבעא מכּתׁשא ית äíBiaּכהנא ïäkä eäàøå ְְֲִִַַָָָָָ§¨¨´©Ÿ¥»©´
øBòa òâpä äNô-àì åéðéòa ãîò òâpä äpäå éòéáMä©§¦¦¼§¦¥³©¤̧©Æ¨©´§¥½̈«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®

:úéðL íéîé úòáL ïäkä BøébñäåíBia ïäkä eäàøå §¦§¦¯©Ÿ¥²¦§©¬¨¦−¥¦«§¨¨´©Ÿ¥»©´
øBòa òâpä äNô-àì åéðéòa ãîò òâpä äpäå éòéáMä©§¦¦¼§¦¥³©¤̧©Æ¨©´§¥½̈«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®

:úéðL íéîé úòáL ïäkä Bøébñäå ּביֹומא ּכהנא ויחזּנּה §¦§¦¯©Ÿ¥²¦§©¬¨¦−¥¦«ְְֱֲִֵֶַָָ

מכּתׁשא  אֹוסף לא הוה ּכד קם מכּתׁשא והא ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָָָׁשביעאה

שניים מקרא ואחד תרגום
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ּתנינּות: יֹומין ׁשבעא ּכהנא ויסּגרּנּה åäàøåּבמׁשּכא ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ§¨¨Á
òâpä ääk äpäå úéðL éòéáMä íBia Búà ïäkä©Ÿ¥̧Ÿ¹©´©§¦¦»¥¦¼§¦¥Æ¥¨´©¤½©
àåä úçtñî ïäkä Bøäèå øBòa òâpä äNô-àìå§«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦«£³©Ÿ¥Æ¦§©´©¦½

:øäèå åéãâa ñaëåúéðL éòéáMä íBia Búà ïäkä äàøå §¦¤¬§¨−̈§¨¥«§¨¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¹©´©§¦¦»¥¦¼
ïäkä Bøäèå øBòa òâpä äNô-àìå òâpä ääk äpäå§¦¥Æ¥¨´©¤½©§«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦«£³©Ÿ¥Æ

:øäèå åéãâa ñaëå àåä úçtñî ּביֹומא יתּה כהנא ויחזי ¦§©´©¦½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«ְְֱֲֵֵֶַָָָ

מכּתׁשא  אֹוסף ולא מכּתׁשא עמיא והא ּתנינּות ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָָׁשביעאה

לבּוׁשֹוהי  ויצּבע היא עדיתא ּכהנא וידּכּנּה ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָּבמׁשּכא

æéøçàוידּכי: øBòa úçtñnä äNôú äNt-íàå ְְִֵ§¦¨¸¦§¤³©¦§©̧©Æ¨½©«£¥¯
:ïäkä-ìà úéðL äàøðå Búøäèì ïäkä-ìà Búàøä¥¨«Ÿ²¤©Ÿ¥−§¨«¢¨®§¦§¨¬¥¦−¤©Ÿ¥«
ïäkä-ìà Búàøä éøçà øBòa úçtñnä äNôú äNt-íàå§¦¨¸¦§¤³©¦§©̧©Æ¨½©«£¥¯¥¨«Ÿ²¤©Ÿ¥−

:ïäkä-ìà úéðL äàøðå Búøäèì תֹוסף אֹוספא ואם §¨«¢¨®§¦§¨¬¥¦−¤©Ÿ¥«ְִֵָָ

ויּתחזי  לדּכּותּה לכהנא ּדאּתחזי ּבתר ּבמׁשּכא ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָעדיתא

לכהנא: çúçtñnäתנינּות äúNt äpäå ïäkä äàøå ְְֲִַָָ§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨«§¨¬©¦§©−©
:àåä úòøö ïäkä Bànèå øBòaäpäå ïäkä äàøå ¨®§¦§¬©Ÿ¥−¨©¬©¦«§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²

:àåä úòøö ïäkä Bànèå øBòa úçtñnä äúNt ויחזי ¨«§¨¬©¦§©−©¨®§¦§¬©Ÿ¥−¨©¬©¦«ְֱֵֶ

ּכהנא  ויסאבּנּה ּבמׁשּכא עדיתא אֹוספת והא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָכהנא

פ היא: èàáeäåסגירּותא íãàa äéäú ék úòøö òâð ְִִָ¤´©¨©½©¦¬¦«§¤−§¨¨®§−̈
:ïäkä-ìà:ïäkä-ìà àáeäå íãàa äéäú ék úòøö òâð ¤©Ÿ¥«¤´©¨©½©¦¬¦«§¤−§¨¨®§−̈¤©Ÿ¥«

ּכהנא: לות ויּתתי ּבאנׁשא תהי ארי סגירּו éäàøåמכּתׁש ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָ§¨¨´
ïáì øòN äëôä àéäå øBòa äðáì-úàN äpäå ïäkä©Ÿ¥À§¦¥³§¥«§¨¨Æ¨½§¦¾¨«§−̈¥¨´¨¨®

:úàNa éç øNa úéçîeäðáì-úàN äpäå ïäkä äàøå ¦§©²¨¨¬©−©§Ç¥«§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³§¥«§¨¨Æ
:úàNa éç øNa úéçîe ïáì øòN äëôä àéäå øBòa ויחזי ¨½§¦¾¨«§−̈¥¨´¨¨®¦§©²¨¨¬©−©§¥«ְֱֵֶ

לחּור  ׂשער הפכת והיא ּבמׁשּכא חּורא עמקא והא ְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָָכהנא

ּבעּמקּתא: חיתא ּבסרא àéàåäורׁשם úðLBð úòøö ְְְְְִִֶַַָָָ¨©¸©¤³¤¦Æ
:àeä àîè ék epøbñé àì ïäkä Bànèå BøNa øBòa§´§¨½§¦§−©Ÿ¥®´Ÿ©§¦¤½¦¬¨¥−«

åä úðLBð úòøöepøbñé àì ïäkä Bànèå BøNa øBòa à ¨©¸©¤³¤¦Æ§´§¨½§¦§−©Ÿ¥®´Ÿ©§¦¤½
:àeä àîè ékויסאבּנּה ּבסרּה ּבמׁש היא עּתיקא סגירּות ¦¬¨¥−«ְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָ

הּוא: מסאב ארי יסגרנּה לא áéçøôzּכהנא çBøt-íàå ְְְֲֲִֵֵַַָָָָ§¦¨¸©¦§©³
òâpä øBò-ìk úà úòøvä äúqëå øBòa úòøvä©¨©¸©Æ¨½§¦§¨´©¨©À©¥µ¨´©¤½©

:ïäkä éðéò äàøî-ìëì åéìâø-ãòå BLàøîçBøt-íàå ¥«Ÿ−§©©§®̈§¨©§¥−¥¥¬©Ÿ¥«§¦¨¸©
òâpä øBò-ìk úà úòøvä äúqëå øBòa úòøvä çøôz¦§©³©¨©¸©Æ¨½§¦§¨´©¨©À©¥µ¨´©¤½©

:ïäkä éðéò äàøî-ìëì åéìâø-ãòå BLàøî מסּגא ואם ¥«Ÿ−§©©§¨®§¨©§¥−¥¥¬©Ÿ¥«ְְִִָ

מׁש ּכל ית סגירּותא ותחפי ּבמׁשּכא סגירּותא ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָתסּגי

כהנא: עיני חיזּו לכל רגלֹוהי ועד מריׁשּה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָמכּתׁשא

âéBøNa-ìk-úà úòøvä äúqë äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥̧¦§¨³©¨©¸©Æ¤¨§¨½

:àeä øBäè ïáì Côä Blk òâpä-úà øäèåïäkä äàøå §¦©−¤©®̈©ª²¨©¬¨−̈¨¬«§¨¨´©Ÿ¥À
Blk òâpä-úà øäèå BøNa-ìk-úà úòøvä äúqë äpäå§¦¥̧¦§¨³©¨©¸©Æ¤¨§¨½§¦©−¤©¨®©ª²

:àeä øBäè ïáì Côä ית סגירּותא חפת והא כהנא ויחזי ¨©¬¨−̈¨¬«ְְְֱֲֲִֵֶַַָָָָ

ּדכי  למחור אתהפי ּכּלּה מכּתׁשא ית וידּכי ּבסרּה ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּכל

ãé:àîèéהּוא: éç øNa Ba úBàøä íBéáeúBàøä íBéáe §¸¥«¨¬²¨¨¬©−¦§¨«§¸¥«¨¬
:àîèé éç øNa Ba יהי חּיא ּבסרא בּה דאּתחזי ּוביֹומא ²¨¨¬©−¦§¨«ְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

åèøNaäמסאב: Bànèå éçä øNaä-úà ïäkä äàøå ְָָ§¨¨¯©Ÿ¥²¤©¨¨¬©©−§¦§®©¨¨¬
:àeä úòøö àeä àîè éçäéçä øNaä-úà ïäkä äàøå ©©²¨¥¬−¨©¬©«§¨¨¯©Ÿ¥²¤©¨¨¬©©−

øö àeä àîè éçä øNaä Bànèå:àeä úò ית כהנא ויחזי §¦§®©¨¨¬©©²¨¥¬−¨©¬©«ְֱֲֵֶַָָ

הּוא: סגירּות הּוא מסאב חּיא ּבסרא ויסאבּנּה חּיא ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָּבסרא

æè-ìà àáe ïáìì Ctäðå éçä øNaä áeLé éë Bà́¦¬¨²©¨¨¬©©−§¤§©´§¨®̈−̈¤
:ïäkäàáe ïáìì Ctäðå éçä øNaä áeLé éë Bà ©Ÿ¥«´¦¬¨²©¨¨¬©©−§¤§©´§¨¨®−̈

:ïäkä-ìà למחור ויתהפי חּיא ּבסרא יתּוב ארי אֹו ¤©Ÿ¥«ְְְְְֱֲֲִִִֵֶַָָָ

ּכהנא: לות æéòâpäויּתתי Ctäð äpäå ïäkä eäàøå ְְֲִֵֵַָָ§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¤§©¬©¤−©
:àeä øBäè òâpä-úà ïäkä øäèå ïáììïäkä eäàøå §¨¨®§¦©¯©Ÿ¥²¤©¤−©¨¬«§¨¨̧Æ©Ÿ¥½

:àeä øBäè òâpä-úà ïäkä øäèå ïáìì òâpä Ctäð äpäå§¦¥²¤§©¬©¤−©§¨¨®§¦©¯©Ÿ¥²¤©¤−©¨¬«
כהנא  וידּכי למחור מכּתׁשא אתהפי והא ּכהנא  ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָויחזּנּה

פ הּוא: ּדכי מכּתׁשא çéBøòá-Báית äéäé-ék øNáe ְְֵַָָָ¨¾̈¦¦«§¤¬«§Ÿ−
:àtøðå ïéçL:àtøðå ïéçL Bøòá-Bá äéäé-ék øNáe §¦®§¦§¨«¨¾̈¦¦«§¤¬«§Ÿ−§¦®§¦§¨«

ויּתּסי: ׁשחנא ּבמׁשּכּה בּה יהי ארי èéäéäåּובסרא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָ§¨º̈
úîcîãà äðáì úøäá Bà äðáì úàN ïéçMä íB÷îa¦§³©§¦Æ§¥´§¨½̈¬©¤−¤§¨¨´£©§¨®¤

:ïäkä-ìà äàøðåBà äðáì úàN ïéçMä íB÷îa äéäå §¦§−̈¤©Ÿ¥«§¨º̈¦§³©§¦Æ§¥´§¨½̈¬
:ïäkä-ìà äàøðå úîcîãà äðáì úøäá ּבאתר ויהי ©¤−¤§¨¨´£©§¨®¤§¦§−̈¤©Ÿ¥«ֲִֵַַ

ויּתחזי ׁשח  סמקא חּורא בהרא אֹו חּורא עמקא נא ְְְְְֲֲֲִִִַַַַַַָָָָָָ

ëøBòä-ïîלכהנא: ìôL äàøî äpäå ïäkä äàøå ְֲַָ§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³©§¤̧¨Æ¨¨´¦¨½
ïéçMa àåä úòøö-òâð ïäkä Bànèå ïáì Côä døòNe§¨−̈¨©´¨®̈§¦§¯©Ÿ¥²¤«©¨©¬©¦−©§¦¬

:äçøtdøòNe øBòä-ïî ìôL äàøî äpäå ïäkä äàøå ¨¨«¨§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³©§¤̧¨Æ¨¨´¦¨½§¨−̈
:äçøt ïéçMa àåä úòøö-òâð ïäkä Bànèå ïáì Côä̈©´¨¨®§¦§¯©Ÿ¥²¤«©¨©¬©¦−©§¦¬¨¨«¨
ּוׂשערּה מׁשּכא מן מּכי מחזהא והא כהנא ְְְְֱֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָויחזי

היא  סגירּותא מכּתׁש ּכהנא ויסאבינּה למחור ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָאתהפי

סגיאת: àëda-ïéàּבׁשחנא äpäå ïäkä äpàøé | íàå ְְֲִִַָ§¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«¨Æ
Bøébñäå ääë àéäå øBòä-ïî äpðéà äìôLe ïáì øòN¥¨´¨½̈§¨¨¬¥¤²¨¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬

:íéîé úòáL ïäkäda-ïéà äpäå ïäkä äpàøé | íàå ©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«§¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«¨Æ
Bøébñäå ääë àéäå øBòä-ïî äpðéà äìôLe ïáì øòN¥¨´¨½̈§¨¨¬¥¤²¨¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬

:íéîé úòáL ïäkä ׂשער ּבּה לית והא ּכהנא יחזּנּה ואם ©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«ְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָ

ּכהנא  ויסּגרּנּה עמיא והיא מׁשּכא מן ליתהא ּומּכיכא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָחּור
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יֹומין: áëïäkäׁשבעא ànèå øBòa äNôú äNt-íàå ְִִָ§¦¨¬¦§¤−¨®§¦¥¯©Ÿ¥²
:àåä òâð BúàBúà ïäkä ànèå øBòa äNôú äNt-íàå Ÿ−¤¬©¦«§¦¨¬¦§¤−¨®§¦¥¯©Ÿ¥²Ÿ−

:àåä òâðיתּה ּכהנא ויסאב ּבמׁשּכא תֹוסף אֹוספא ואם ¤¬©¦«ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָ

היא: âëàìמכּתׁשא úøäaä ãîòz äézçz-íàå ְִַָָ§¦©§¤¹¨©«£³Ÿ©©¤̧¤Æ´Ÿ
:ïäkä Bøäèå àåä ïéçMä úáøö äúNôäézçz-íàå ¨½̈¨¨¤¬¤©§¦−¦®§¦«£−©Ÿ¥«§¦©§¤¹¨

Bøäèå àåä ïéçMä úáøö äúNô àì úøäaä ãîòz©«£³Ÿ©©¤̧¤Æ´Ÿ¨½̈¨¨¤¬¤©§¦−¦®§¦«£−
ïäkä: רׁשם אֹוספת לא ּבהרּתא קמת ּבאתרהא ואם ©Ÿ¥«ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

ס  ּכהנא: וידּכּנּה היא ֲֲִִִִֵַַָָׁשחנא

ãë éðùúéçî äúéäå Là-úåëî Bøòá äéäé-ék øNá Bà́¨½̈¦¦«§¤¬§Ÿ−¦§©¥®§¨«§º̈¦§©´
:äðáì Bà úîcîãà äðáì úøäa äåënäøNá Bà ©¦§À̈©¤²¤§¨¨¬£©§¤−¤¬§¨¨«´¨½̈

úøäa äåënä úéçî äúéäå Là-úåëî Bøòá äéäé-ék¦¦«§¤¬§Ÿ−¦§©¥®§¨«§º̈¦§©´©¦§À̈©¤²¤
:äðáì Bà úîcîãà äðáìבמׁשּכּה יהי ארי בסרא אֹו §¨¨¬£©§¤−¤¬§¨¨«ְְְְֲִֵֵֵַָ

חּורא ּבהרא ּכואה רׁשם ּותהי דנּור אֹוּכואה סמקא ְְְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָ

äëïáìחּורא: øòN Ctäð äpäå ïäkä dúà äàøå ְַָ§¨¨´Ÿ¨´©Ÿ¥¿§¦¥´¤§©Á¥¨̧¨¹̈
äåëna àåä úòøö øBòä-ïî ÷îò äàøîe úøäaa©©¤À¤©§¤̧¨Æ¨´Ÿ¦¨½¨©´©¦½©¦§−̈

:àåä úòøö òâð ïäkä Búà ànèå äçøtdúà äàøå ¨®̈¨§¦¥³ŸÆ©Ÿ¥½¤¬©¨©−©¦«§¨¨´Ÿ¨´
øBòä-ïî ÷îò äàøîe úøäaa ïáì øòN Ctäð äpäå ïäkä©Ÿ¥¿§¦¥´¤§©Á¥¨̧¨¹̈©©¤À¤©§¤̧¨Æ¨´Ÿ¦¨½
úòøö òâð ïäkä Búà ànèå äçøt äåëna àåä úòøö̈©´©¦½©¦§−̈¨¨®¨§¦¥³ŸÆ©Ÿ¥½¤¬©¨©−©

àåä: ּבבהרּתא חּור ׂשער אתהפי והא ּכהנא יתּה ויחזי ¦«ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

סגיאה  ּבכואה היא סגירּותא מׁשּכא מן עּמיק ְְְְֱִִִִִִֶַַָָָָָָָּומחזהא

היא: סגירּותא מכּתׁש ּכהנא יתּה åëäpàøéויסאב | íàå ְְֲִִִֵֵַַַָָָָ§¦´¦§¤´¨
äpðéà äìôLe ïáì øòN úøäaa-ïéà äpäå ïäkä©Ÿ¥À§¦¥³¥«©©¤̧¤Æ¥¨´¨½̈§¨¨¬¥¤²¨
:íéîé úòáL ïäkä Bøébñäå ääë àåäå øBòä-ïî¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«
äìôLe ïáì øòN úøäaa-ïéà äpäå ïäkä äpàøé | íàå§¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«©©¤̧¤Æ¥¨´¨½̈§¨¨¬

éà:íéîé úòáL ïäkä Bøébñäå ääë àåäå øBòä-ïî äpð ¥¤²¨¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«
ּומּכיכא  חּור  ׂשער ּבבהרּתא לית  והא ּכהנא יחז ּנּה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָואם

ׁשבעא  ּכהנא  ויסּגרּנּה עמיא והיא מ ׁשּכא  מן ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָליתהא 

æëäNôúי ֹומין: äNt-íà éòéáMä íBia ïäkä eäàøå ִ§¨¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®¦¨³¦§¤Æ
:àåä úòøö òâð Búà ïäkä ànèå øBòaïäkä eäàøå ¨½§¦¥³©Ÿ¥ÆŸ½¤¬©¨©−©¦«§¨¨¬©Ÿ¥−

Búà ïäkä ànèå øBòa äNôú äNt-íà éòéáMä íBia©´©§¦¦®¦¨³¦§¤Æ¨½§¦¥³©Ÿ¥ÆŸ½
:àåä úòøö òâð אם ׁשביעאה ּביֹומא ּכהנא ויחזּנּה ¤¬©¨©−©¦«ְְְֱֲִִִֵֶַָָָָ

סגירּותא  מכּתׁש יתּה ּכהנא ויסאב ּבמׁשּכא תֹוסף ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָאֹוספא

çëøBòáהיא: äúNô-àì úøäaä ãîòú äézçz-íàå ִ§¦©§¤Á¨Á©«£¸Ÿ©©¤¹¤Ÿ¨«§¨³¨Æ
úáøö-ék ïäkä Bøäèå àåä äåënä úàN ääë àåäå§¦´¥½̈§¥¬©¦§−̈¦®§¦«£Æ©Ÿ¥½¦«¨¤¬¤

:àåä äåënääúNô-àì úøäaä ãîòú äézçz-íàå ©¦§−̈¦«§¦©§¤Á¨Á©«£¸Ÿ©©¤¹¤Ÿ¨«§¨³
úáøö-ék ïäkä Bøäèå àåä äåënä úàN ääë àåäå øBòá̈Æ§¦´¥½̈§¥¬©¦§−̈¦®§¦«£Æ©Ÿ¥½¦«¨¤¬¤

àåä äåënä: אֹוספת לא ּבהרּתא קמת ּבאתרהא ואם ©¦§−̈¦«ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ

ארי  ּכהנא וידּכּנּה היא ּכואה עמק עמיא  והיא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּבמׁשּכא

היא: ּכואה ôèëòâðרׁשם Bá äéäé-ék äMà Bà Léàå ְִֶָָ§¦Æ´¦½̈¦¦«§¤¬−®̈©
:ï÷æá Bà LàøaLàøa òâð Bá äéäé-ék äMà Bà Léàå §−Ÿ¬§¨¨«§¦Æ´¦½̈¦¦«§¤¬−¨®©§−Ÿ

:ï÷æá Bàאֹו ּבריׁשא מכּתׁשא בּה יהי ארי אּתתא אֹו ּוגבר ¬§¨¨«ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָ

ì÷îòבדקן: eäàøî äpäå òâpä-úà ïäkä äàøå ְִָ§¨¨̧©Ÿ¥¹¤©¤À©§¦¥³©§¥̧Æ¨´Ÿ
÷úð ïäkä Búà ànèå ÷c áäö øòN Báe øBòä-ïî¦¨½²¥¨¬¨−Ÿ®̈§¦¥̧Ÿ³©Ÿ¥Æ¤´¤

:àeä ï÷fä Bà Làøä úòøö àeäåòâpä-úà ïäkä äàø ½¨©¯©¨²Ÿ¬©¨−̈«§¨¨̧©Ÿ¥¹¤©¤À©
Búà ànèå ÷c áäö øòN Báe øBòä-ïî ÷îò eäàøî äpäå§¦¥³©§¥̧Æ¨´Ÿ¦¨½²¥¨¬¨−Ÿ®̈§¦¥̧Ÿ³

:àeä ï÷fä Bà Làøä úòøö àeä ÷úð ïäkä כהנא ויחזי ©Ÿ¥Æ¤´¤½¨©¯©¨²Ÿ¬©¨−̈«ְֱֲֵֶַָ

סּמק  ׂשער ּובּה מׁשּכא מן עּמיק מחזֹוהי והא מכּתׁשא ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻית

אֹו ריׁשא סגירּות הּוא נתקא ּכהנא יתּה ויסאב ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָּדעּדק

הּוא: àìäpäåדקנא ÷úpä òâð-úà ïäkä äàøé-éëå ְִָ§¦«¦§¤̧©Ÿ¥¹¤¤´©©¤À¤§¦¥³
øébñäå Ba ïéà øçL øòNå øBòä-ïî ÷îò eäàøî-ïéà¥«©§¥̧Æ¨´Ÿ¦¨½§¥¨¬¨−Ÿ¥´®§¦§¦¯

:íéîé úòáL ÷úpä òâð-úà ïäkäïäkä äàøé-éëå ©Ÿ¥²¤¤¬©©¤−¤¦§©¬¨¦«§¦«¦§¤̧©Ÿ¥¹
øòNå øBòä-ïî ÷îò eäàøî-ïéà äpäå ÷úpä òâð-úà¤¤´©©¤À¤§¦¥³¥«©§¥̧Æ¨´Ÿ¦¨½§¥¨¬
:íéîé úòáL ÷úpä òâð-úà ïäkä øébñäå Ba ïéà øçL̈−Ÿ¥´®§¦§¦¯©Ÿ¥²¤¤¬©©¤−¤¦§©¬¨¦«
עּמיק  מחזֹוהי לית והא נתקא מכּתׁש ית כהנא יחזי ְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוארי

מכּתׁש ית ּכהנא ויסּגר ּבּה לית אּכם וׂשער מׁשּכא ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻמן

יֹומין: ׁשבעת áìíBiaנתקא òâpä-úà ïäkä äàøå ְְִִִַָ§¨¨̧©Ÿ¥´¤©¤»©»©´
áäö øòN Bá äéä-àìå ÷úpä äNô-àì äpäå éòéáMä©§¦¦¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½¤§Ÿ¨¬¨−¥¨´¨®Ÿ

:øBòä-ïî ÷îò ïéà ÷úpä äàøîe-úà ïäkä äàøå ©§¥´©¤½¤¥¬¨−Ÿ¦¨«§¨¨̧©Ÿ¥´¤
Bá äéä-àìå ÷úpä äNô-àì äpäå éòéáMä íBia òâpä©¤»©»©´©§¦¦¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½¤§Ÿ¨¬¨−

:øBòä-ïî ÷îò ïéà ÷úpä äàøîe áäö øòN כהנא ויחזי ¥¨´¨®Ÿ©§¥´©¤½¤¥¬¨−Ÿ¦¨«ְֱֲֵֶַָ

ולא  נתקא אֹוסף לא והא ׁשביעאה ּביֹומא מכּתׁשא ְְְְְְִִֵַָָָָָָָָָָית

מׁשּכא: מן עּמיק לית נתקא ּומחזי סּמק ׂשער בּה ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻהוה

âìúäåb-úà ïäkä øébñäå çlâé àì ÷úpä-úàå çl §¦̧§©Ç½̈§¤©¤−¤´Ÿ§©¥®©§¦§¦̧©Ÿ¥¯¤
:úéðL íéîé úòáL ÷úpäçlâé àì ÷úpä-úàå çlbúäå ©¤²¤¦§©¬¨¦−¥¦«§¦̧§©Ç½̈§¤©¤−¤´Ÿ§©¥®©

úéðL íéîé úòáL ÷úpä-úà ïäkä øébñäå: סחרני ויגּלח §¦§¦̧©Ÿ¥¯¤©¤²¤¦§©¬¨¦−¥¦«ֳִֵַַָָ

ׁשבעא  נתקא ית ּכהנא ויסּגר יגּלח לא נתקא ּודעם ְְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָָָנתקא

ּתנינּות: ãìéòéáMäיֹומין íBia ÷úpä-úà ïäkä äàøå ְִִָ§¨¨Á©Ÿ¥̧¤©¤¹¤©´©§¦¦À
÷îò epðéà eäàøîe øBòa ÷úpä äNô-àì äpäåÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³©¤̧¤Æ¨½©§¥¾¥¤¬¨−Ÿ

:øäèå åéãâa ñaëå ïäkä Búà øäèå øBòä-ïîäàøå ¦¨®§¦©³ŸÆ©Ÿ¥½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«§¨¨Á
øBòa ÷úpä äNô-àì äpäå éòéáMä íBia ÷úpä-úà ïäkä©Ÿ¥̧¤©¤¹¤©´©§¦¦ÀÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³©¤̧¤Æ¨½
åéãâa ñaëå ïäkä Búà øäèå øBòä-ïî ÷îò epðéà eäàøîe©§¥¾¥¤¬¨−Ÿ¦¨®§¦©³ŸÆ©Ÿ¥½§¦¤¬§¨−̈

øäèå: לא והא ׁשביעאה ּביֹומא נתקא ית כהנא ויחזי §¨¥«ְְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָָָ
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מׁשּכא  מן עּמיק ליתֹוהי ּומחזֹוהי ּבמׁשּכא נתקא ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָאֹוסף

וידּכי: לבּוׁשֹוהי ויצּבע ּכהנא יתּה äìäNt-íàåוידּכי ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ§¦¨¬
:Búøäè éøçà øBòa ÷úpä äNôéäNôé äNt-íàå ¦§¤²©¤−¤¨®©«£¥−¨«¢¨«§¦¨¬¦§¤²

:Búøäè éøçà øBòa ÷úpä נתקא יֹוסף אֹוספא ואם ©¤−¤¨®©«£¥−¨«¢¨«ְְִִֵָָָ

ּדכּותּה: ּבתר åì÷úpäּבמׁשּכא äNt äpäå ïäkä eäàøå ְְֵַַָָָ§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨¨¬©¤−¤
:àeä àîè áävä øòOì ïäkä øwáé-àì øBòaeäàøå ¨®«Ÿ§©¥¯©Ÿ¥²©¥¨¬©¨−Ÿ¨¥¬«§¨¨̧Æ

øòOì ïäkä øwáé-àì øBòa ÷úpä äNt äpäå ïäkä©Ÿ¥½§¦¥²¨¨¬©¤−¤¨®«Ÿ§©¥¯©Ÿ¥²©¥¨¬
àeä àîè áävä: נ אֹוסף והא ּכהנא ּבמׁשּכא ויחזּנּה תקא ©¨−Ÿ¨¥¬«ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָ

הּוא: מסאב סּמק לׂשער ּכהנא יבּקר æìåéðéòa-íàåלא ְְְֲֵֵַַָָָָָָֻ§¦§¥¨Á
øBäè ÷úpä àtøð Ba-çîö øçL øòNå ÷úpä ãîò̈©̧©¤¹¤§¥¨̧¨¯Ÿ¨«©²¦§¨¬©¤−¤¨´

:ïäkä Bøäèå àeäøçL øòNå ÷úpä ãîò åéðéòa-íàå ®§¦«£−©Ÿ¥«§¦§¥¨Á¨©̧©¤¹¤§¥¨̧¨¯Ÿ
:ïäkä Bøäèå àeä øBäè ÷úpä àtøð Ba-çîö ּכד ואם ¨«©²¦§¨¬©¤−¤¨´®§¦«£−©Ÿ¥«ְִַ

הּוא  ּדכי נתקא אּתּסי ּבּה צמח אּכם וׂשער נתקא קם ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָֻהוה

ּכהנא: çì-øBòáסוידּכּנּה äéäé-ék äMà-Bà Léàå ֲִִֵַַָ§¦Æ«¦½̈¦¦«§¤¬§«
:úðáì úøäa úøäa íøNaäéäé-ék äMà-Bà Léàå §¨−̈¤«¨®Ÿ¤«¨−Ÿ§¨«Ÿ§¦Æ«¦½̈¦¦«§¤¬
úðáì úøäa úøäa íøNa-øBòá: יהי ארי אּתתא אֹו ּוגבר §«§¨−̈¤«¨®Ÿ¤«¨−Ÿ§¨«Ÿְְְֲִֵֵַָ

חּורן: ּבהרן ּבהרן ּבסרהֹון במׁשèìäpäå ïäkä äàøå ְְְְֲֲִִַַַַָָָ§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥¯
øBòa çøt àeä ÷äa úðáì úBäk úøäa íøNa-øBòá§«§¨¨²¤«¨−Ÿ¥´§¨®Ÿ¬Ÿ©²¨©¬¨−

:àeä øBäèúBäk úøäa íøNa-øBòá äpäå ïäkä äàøå ¨¬«§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥¯§«§¨¨²¤«¨−Ÿ¥´
:àeä øBäè øBòa çøt àeä ÷äa úðáì והא כהנא ויחזי §¨®Ÿ¬Ÿ©²¨©¬¨−¨¬«ְְֱֲֵֶַָָ

במׁשּכא  סגי הּוא ּבהקא חּורן עמין ּבהרן ּבסרהֹון ְְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָָבמׁש

הּוא: ñּדכי ְֵ

î éùéìù:àeä øBäè àeä çø÷ BLàø èøné ék Léàå§¦¾¦¬¦¨¥−Ÿ®¥¥¬©−¨¬«
àeä øBäè àeä çø÷ BLàø èøné ék Léàå: יּתר ארי ּוגבר §¦¾¦¬¦¨¥−Ÿ®¥¥¬©−¨¬«ְֲֵַַַ

הּוא: ּדכי הּוא קרח ריׁשּה àîåéðtׂשער úàtî íàå ְְְֵֵֵַַ§¦Æ¦§©´¨½̈
:àeä øBäè àeä çab BLàø èønéåéðt úàtî íàå ¦¨¥−Ÿ®¦¥¬©−¨¬«§¦Æ¦§©´¨½̈
:àeä øBäè àeä çab BLàø èøné אּפֹוהי מּלקבל ואם ¦¨¥−Ÿ®¦¥¬©−¨¬«ְֲֳִִִֵָ

הּוא: ּדכי הּוא ּגלֹוׁש ריׁשּה ׂשער áîäéäé-éëåיּתר ְְְֵֵֵַַַ§¦¦«§¤³
úçøt úòøö ícîãà ïáì òâð úçabá Bà úçøwá©¨©̧©Æ´©©©½©¤−©¨¨´£©§¨®¨©³©Ÿ©¸©Æ

:Bzçaâá Bà Bzçø÷a àåäúçabá Bà úçøwá äéäé-éëå ¦½§¨«©§−¬§©©§«§¦¦«§¤³©¨©̧©Æ´©©©½©
:Bzçaâá Bà Bzçø÷a àåä úçøt úòøö ícîãà ïáì òâð¤−©¨¨´£©§¨®¨©³©Ÿ©¸©Æ¦½§¨«©§−¬§©©§«
סּמֹוק  חּור מכּתׁש בגלֹוׁשּותּה אֹו בקרחּותּה יהי ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָוארי

בגלֹוׁשּותּה: אֹו ּבקרחּותּה היא סגיא âîäàøåסגירּות ְְְְִִִֵֵָָָָ§¨¨̧
Bzçø÷a úîcîãà äðáì òâpä-úàN äpäå ïäkä BúàŸ¹©Ÿ¥À§¦¥³§¥«©¤̧©¸§¨¨´£©§¤½¤§¨«©§−

:øNa øBò úòøö äàøîk Bzçaâá Bàïäkä Búà äàøå ´§©©§®§©§¥¬¨©−©¬¨¨«§¨¨̧Ÿ¹©Ÿ¥À
Bzçaâá Bà Bzçø÷a úîcîãà äðáì òâpä-úàN äpäå§¦¥³§¥«©¤̧©¸§¨¨´£©§¤½¤§¨«©§−´§©©§®

:øNa øBò úòøö äàøîk עּמיק והא ּכהנא יתּה ויחזי §©§¥¬¨©−©¬¨¨«ְְֱֲִֵֵֶַַָָָ

ּכמחזי  בגלֹוׁשּותּה אֹו ּבקרחּותּה סּמקא חּורא ְְְְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָָָָמכּתׁשא

ּבסרא: מׁש ãîàeäסגירּותא àîè àeä òeøö-Léà ְְְִִַָָ¦«¨¬©−¨¥¬®
:Bòâð BLàøa ïäkä epànèé ànèàîè àeä òeøö-Léà ©¥¯§©§¤²©Ÿ¥−§Ÿ¬¦§«¦«¨¬©−¨¥¬

:Bòâð BLàøa ïäkä epànèé ànè àeä הּוא סגיר ּגבר ®©¥¯§©§¤²©Ÿ¥−§Ÿ¬¦§«ְְִַ

מכּתׁשּה: ּבריׁשּה ּכהנא יסאבּנּה סאבא הּוא ְְְְֲֳִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָמסאב

äîâpä Ba-øLà òeøväåBLàøå íéîøô eéäé åéãâa ò §©¨¹©£¤´©¤À©§¨º̈¦«§³§ª¦Æ§ŸÆ
:àø÷é àîè | àîèå äèòé íôN-ìòå òeøô äéäé¦«§¤´¨½©§©¨−̈©§¤®§¨¥¬¨¥−¦§¨«
äéäé BLàøå íéîøô eéäé åéãâa òâpä Ba-øLà òeøväå§©¨¹©£¤´©¤À©§¨º̈¦«§³§ª¦Æ§ŸÆ¦«§¤´

àø÷é àîè | àîèå äèòé íôN-ìòå òeøô:בּה ּדי ּוסגירא ¨½©§©¨−̈©§¤®§¨¥¬¨¥−¦§¨«ְִִֵָ

ועל  פריע יהי וריׁשּה מבּזעין יהֹון לבּוׁשֹוהי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָמכּתׁשא

יקרי: תסּתאבּון ולא תסּתאבּון ולא יתעּטף ּכאבלא ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָׂשפם

åîáLé ããa àeä àîè àîèé Ba òâpä øLà éîé-ìk̈§¥º£¤̧©¤¬©²¦§−̈¨¥´®¨¨´¥¥½
:BáLBî äðçnì õeçîàîè àîèé Ba òâpä øLà éîé-ìk ¦¬©©«£¤−«¨«¨§¥º£¤̧©¤¬©²¦§−̈¨¥´

BáLBî äðçnì õeçî áLé ããa àeä: מכּתׁשא ּדי יֹומי ּכל ®¨¨´¥¥½¦¬©©«£¤−«¨«ְִֵַָָָ

מּברא  ייתב ּבלחֹודֹוהי הּוא מסאב מסאב יהי ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָבּה

ס מֹותבּה: æîúòøöלמׁשריתא òâð Bá äéäé-ék ãâaäå ְְְִֵַָ§©¤¾¤¦¦«§¤¬−¤´©¨®̈©
:íézLt ãâáa Bà øîö ãâáaòâð Bá äéäé-ék ãâaäå §¤¤́¤½¤−§¤¬¤¦§¦«§©¤¾¤¦¦«§¤¬−¤´©

:íézLt ãâáa Bà øîö ãâáa úòøöבּה יהי ארי ּולבּוׁשא ¨¨®©§¤¤́¤½¤−§¤¬¤¦§¦«ְְֲֵֵֵָ

ּכּתן: ּבלב ּוׁש אֹו עמר ּבלבּוׁש סגירּו çîéúLáמכּתׁש Bà ְְְְֲִִִִַַַָ³¦§¦Æ
úëàìî-ìëa Bà øBòá Bà øîvìå íézLtì áøòá Bà́§¥½¤©¦§¦−§©¨®¤´§½−§¨§¤¬¤

:øBòBà øBòá Bà øîvìå íézLtì áøòá Bà éúLá Bà «³¦§¦Æ´§¥½¤©¦§¦−§©¨®¤´§½−
:øBò úëàìî-ìëa ּולעמרא לכּתנא בערבא אֹו בׁשתיא אֹו §¨§¤¬¤«ְְְְְְְִִַַָָָָָ

:מׁש עביד ּבכל אֹו במׁשּכא |èîאֹו ÷ø÷øé òâpä äéäå ְְְְִִַָָָ§¨¨̧©¤¹©§©§©´
Bà áøòá-Bà éúMá-Bà øBòá Bà ãâaa ícîãà Bà́£©§À̈©¤Á¤Á¸¨¹«©§¦³«¨¥̧¤Æ´

:ïäkä-úà äàøäå àeä úòøö òâð øBò-éìk-ìëáäéäå §¨§¦½¤¬©¨©−©®§¨§−̈¤©Ÿ¥«§¨¨̧
éúMá-Bà øBòá Bà ãâaa ícîãà Bà | ÷ø÷øé òâpä©¤¹©§©§©´´£©§À̈©¤Á¤Á¸¨¹«©§¦³
äàøäå àeä úòøö òâð øBò-éìk-ìëá Bà áøòá-Bà«¨¥̧¤Æ´§¨§¦½¤¬©¨©−©®§¨§−̈

ïäkä-úà:אֹו ּבלבּוׁשא סּמֹוק אֹו ירֹוק מכּתׁשא ויהי ¤©Ÿ¥«ְְִִֵַַָָָָ

ּדמׁש מאן בכל אֹו בערבא אֹו בׁשתיא אֹו ְְְְְְְְִִַַַַָָָָבמׁשּכא

לכהנא: ויּתחזי הּוא סגירּותא ðïäkäמכּתׁש äàøå ְְְְֲֲִִֵַַַַָָ§¨¨¬©Ÿ¥−
:íéîé úòáL òâpä-úà øébñäå òâpä-úàïäkä äàøå ¤©¨®©§¦§¦¬¤©¤−©¦§©¬¨¦«§¨¨¬©Ÿ¥−

:íéîé úòáL òâpä-úà øébñäå òâpä-úà ית כהנא ויחזי ¤©¨®©§¦§¦¬¤©¤−©¦§©¬¨¦«ְֱֲֵֶַָָ

יֹומין: ׁשבעת מכּתׁשא ית ויסּגר àðäàøåמכּתׁשא ְְְְְִִַַַַַָָָָָ§¨¨̧
-Bà ãâaa òâpä äNô-ék éòéáMä íBia òâpä-úà¤©¤¹©©´©§¦¦À¦«¨¨³©¤̧©ÆÂ©¤Â¤«
øBòä äNòé-øLà ìëì øBòá Bà áøòá-Bà éúMá©§¦³«¨¥̧¤Æ´¨½§²Ÿ£¤¥«¨¤¬¨−
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:àeä àîè òâpä úøàîî úòøö äëàìîìäàøå ¦§¨¨®¨©¯©©§¤²¤©¤−©¨¥¬«§¨¨̧
éúMá-Bà ãâaa òâpä äNô-ék éòéáMä íBia òâpä-úà¤©¤¹©©´©§¦¦À¦«¨¨³©¤̧©ÆÂ©¤Â¤«©§¦³
äëàìîì øBòä äNòé-øLà ìëì øBòá Bà áøòá-Bà«¨¥̧¤Æ´¨½§²Ÿ£¤¥«¨¤¬¨−¦§¨¨®

:àeä àîè òâpä úøàîî úòøö מכּתׁשא ית ויחזי ¨©¯©©§¤²¤©¤−©¨¥¬«ְְֱֵֶַָָָ

אֹו ּבלבּוׁשא מכּתׁשא אֹוסף ארי ׁשביעאה ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָּביֹומא

מׁשּכא  יתעבד ּדי לכל במׁשּכא אֹו בערבא אֹו ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹבׁשתיא

הּוא: מסאב מכּתׁשא מחזרא סגירּות áðóøNåלעבידא ְְְְְְִִִַַָָָָָָ§¨©¸
Bà øîva áøòä-úà Bà | éúMä-úà Bà ãâaä-úà¤©¤¤¹¬¤©§¦´´¤¨¥À¤©¤̧¤Æ´
òâpä Bá äéäé-øLà øBòä éìk-ìk-úà Bà íézLtá©¦§¦½µ¤¨§¦´¨½£¤¦«§¤¬−©¨®©

:óøOz Làa àåä úøàîî úòøö-ékãâaä-úà óøNå ¦«¨©³©©§¤̧¤Æ¦½¨¥−¦¨¥«§¨©¸¤©¤¤¹
| éúMä-úà BàBà íézLtá Bà øîva áøòä-úà Bà ¬¤©§¦´´¤¨¥À¤©¤̧¤Æ´©¦§¦½µ

úøàîî úòøö-ék òâpä Bá äéäé-øLà øBòä éìk-ìk-úà¤¨§¦´¨½£¤¦«§¤¬−©¨®©¦«¨©³©©§¤̧¤Æ
:óøOz Làa àåäאֹו ׁשתיא ית אֹו לבּוׁשא ית ויֹוקיד ¦½¨¥−¦¨¥«ְְְִִָָָָ

ּדי  ּדמׁש מאן ּכל ית אֹו בכּתנא אֹו ּבעמרא ערבא ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָית

ּבנּורא  היא מחזרא סגירּות ארי מכּתׁשא בּה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָיהי

âðòâpäּתּתֹוקד: äNô-àì äpäå ïäkä äàøé íàå ִָ§¦»¦§¤´©Ÿ¥¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½©
:øBò-éìk-ìëa Bà áøòá Bà éúMá Bà ãâaaíàå ©¤¾¤¬©§¦−´¨¥®¤−§¨§¦«§¦»

Bà éúMá Bà ãâaa òâpä äNô-àì äpäå ïäkä äàøé¦§¤´©Ÿ¥¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½©©¤¾¤¬©§¦−´
:øBò-éìk-ìëa Bà áøòá אֹוסף לא והא כהנא יחזי ואם ¨¥®¤−§¨§¦«ְְֱֲִֵֵֶַָָָ

מאן  ּבכל אֹו בערבא אֹו בׁשתיא אֹו בלבּוׁשא ְְְְְְְִִַַַָָָָָָמכּתׁשא

:ּדמׁשãðòâpä Ba-øLà úà eñaëå ïäkä äeöå ְִָ§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦̧§½¥¬£¤−©¨®©
:úéðL íéîé-úòáL Bøébñäåúà eñaëå ïäkä äeöå §¦§¦¬¦§©¨¦−¥¦«§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦̧§½¥¬

:úéðL íéîé-úòáL Bøébñäå òâpä Ba-øLà ּכהנא ויפּקד £¤−©¨®©§¦§¦¬¦§©¨¦−¥¦«ֲִֵַַָ

יֹומין  ׁשבעת ויסּגרנּה מכּתׁשא בּה ּדי ית ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָויחּורּון

ְִָּתנינּות:

äð éòéáøäpäå òâpä-úà ñakä | éøçà ïäkä äàøå§¨¨̧©Ÿ¥¹©«£¥´ª©¥´¤©¤À©Â§¦¥Â
àeä àîè äNô-àì òâpäå Bðéò-úà òâpä Côä-àì«Ÿ¨©̧©¤³©¤¥Æ§©¤´©«Ÿ¨½̈¨¥´½
:Bzçaâá Bà Bzçø÷a àåä úúçt epôøNz Làä¥−¦§§¤®§¤´¤¦½§¨«©§−¬§©©§«
Côä-àì äpäå òâpä-úà ñakä | éøçà ïäkä äàøå§¨¨̧©Ÿ¥¹©«£¥´ª©¥´¤©¤À©Â§¦¥Â«Ÿ¨©̧
epôøNz Làa àeä àîè äNô-àì òâpäå Bðéò-úà òâpä©¤³©¤¥Æ§©¤´©«Ÿ¨½̈¨¥´½¨¥−¦§§¤®

ä úúçt:Bzçaâá Bà Bzçø÷a àå ּבתר כהנא ויחזי §¤´¤¦½§¨«©§−¬§©©§«ְֱֲֵֶַַָָ

הוה  ּכד מן מכּתׁשא ׁשנא לא והא מכּתׁשא ית ְְְְְֲִַַַַָָָָָָָָָָּדחּורּו

ּתברא  ּתֹוקדּנּה ּבנּורא הּוא מסאב אֹוסף לא  ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָּומכּתׁשא

בחּדתּותּה: אֹו ּבׁשחיקּותּה åðïäkäהיא äàø íàå ְְְִִֵֵַָ§¦»¨¨´©Ÿ¥¼
Búà òø÷å Búà ñakä éøçà òâpä ääk äpäå§¦¥Æ¥¨´©¤½©©«£¥−ª©¥´Ÿ®§¨©´ŸÀ
:áøòä-ïî Bà éúMä-ïî Bà øBòä-ïî Bà ãâaä-ïî¦©¤̧¤Æ´¦¨½¬¦©§¦−¬¦¨¥«¤

Búà ñakä éøçà òâpä ääk äpäå ïäkä äàø íàå§¦»¨¨´©Ÿ¥¼§¦¥Æ¥¨´©¤½©©«£¥−ª©¥´Ÿ®
Bà éúMä-ïî Bà øBòä-ïî Bà ãâaä-ïî Búà òø÷å§¨©´ŸÀ¦©¤̧¤Æ´¦¨½¬¦©§¦−¬

:áøòä-ïî ּבתר מכּתׁשא עמיא והא כהנא חזא ואם ¦¨¥«¤ְְְְֲֲִַַַָָָָָָָָ

מן  אֹו מׁשּכא מן אֹו לבּוׁשא מן יתּה ּובזע יתּה ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָּדחורּו

ערבא: מן אֹו æðãâaaׁשתיא ãBò äàøz-íàå ְְִִַָָ§¦¥«¨¤̧¹Â©¤Â¤
àåä úçøt øBò-éìk-ìëá Bà áøòá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´§¨§¦½Ÿ©−©¦®

:òâpä Ba-øLà úà epôøNz LàaãBò äàøz-íàå ¨¥´¦§§¤½¥¬£¤−©¨«©§¦¥«¨¤̧¹
àåä úçøt øBò-éìk-ìëá Bà áøòá-Bà éúMá-Bà ãâaaÂ©¤Â¤«©§¦³«¨¥̧¤Æ´§¨§¦½Ÿ©−©¦®

:òâpä Ba-øLà úà epôøNz Làa עֹוד ּתתחזי ואם ¨¥´¦§§¤½¥¬£¤−©¨«©ְְֲִִֵ

ּדמׁש מאן בכל אֹו בערבא אֹו בׁשתיא אֹו ְְְְְְְִִִַַַָָָָּבלבּוׁשא

מכּתׁשא: בּה ּדי ית תֹוקדּנּה ּבנּורא היא çðãâaäåסגיא ְְְְִִִֵֵַָָָָָָ§©¤¿¤
ñaëz øLà øBòä éìk-ìë-Bà áøòä-Bà éúMä-Bà«©§¦̧«¨¥¹¤«¨§¦³¨Æ£¤´§©¥½

:øäèå úéðL ñaëå òâpä íäî øñåéúMä-Bà ãâaäå §¨¬¥¤−©¨®©§ª©¬¥¦−§¨¥«§©¤¿¤«©§¦̧
òâpä íäî øñå ñaëz øLà øBòä éìk-ìë-Bà áøòä-Bà«¨¥¹¤«¨§¦³¨Æ£¤´§©¥½§¨¬¥¤−©¨®©

:øäèå úéðL ñaëå כל אֹו ערבא אֹו ׁשתיא אֹו ּולבּוׁשא §ª©¬¥¦−§¨¥«ְְְִַָָָָ

ויצטּבע  מכּתׁשא מּנהֹון ויעּדי יתחּור ּדי ּדמׁש ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָמאן

וידּכי: |èðּתנינּות øîvä ãâa úòøö-òâð úøBz úàæ ְְְִִֵָÂŸ©̧¤«©¨©¹©¤¬¤©¤´¤
øBò-éìk-ìk Bà áøòä Bà éúMä Bà íézLtä Bà́©¦§¦À³©§¦Æ´¨¥½¤−¨§¦®

:Bànèì Bà Bøäèì| øîvä ãâa úòøö-òâð úøBz úàæ §©«£−¬§©§«Ÿ©¸¤«©¨©¹©¤¬¤©¤´¤
Bøäèì øBò-éìk-ìk Bà áøòä Bà éúMä Bà íézLtä Bà́©¦§¦À³©§¦Æ´¨¥½¤−¨§¦®§©«£−

:Bànèì Bàאֹו עמר ּבלבּוׁש סגירּו דמכּתׁש אֹוריתא ּדא ¬§©§«ְְְְְֲִִַַַַָָ

לדּכיּותּה ּדמׁש מאן ּכל אֹו ערבא אֹו ׁשתיא אֹו ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָכּתנא

לסאבּותּה: פאֹו פ ïîéñ.פ ä"éðá ,íé÷åñô æ"ñ ְֲֵַ

à:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåäLî-ìà ýåýé øaãéå ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàl:למימר מׁשה עם יי áúøBzּומּליל äéäz úàæ ¥«Ÿְְִִֵֶַָָֹ³Ÿ¦«§¤Æ©´

:ïäkä-ìà àáeäå Búøäè íBéa òøönääéäz úàæ ©§Ÿ̈½§−¨«¢¨®§−̈¤©Ÿ¥«³Ÿ¦«§¤Æ
:ïäkä-ìà àáeäå Búøäè íBéa òøönä úøBz תהי ּדא ©´©§Ÿ̈½§−¨«¢¨®§−̈¤©Ÿ¥«ְֵָ

ּכהנא: לות ויּתתי דדכּותּה ּביֹומא דסגירא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָאֹוריתא

âäpäå ïäkä äàøå äðçnì õeçî-ìà ïäkä àöéå§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦−©©«£¤®§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²
:òeøvä-ïî úòøvä-òâð àtøðõeçî-ìà ïäkä àöéå ¦§¨¬¤«©©¨©−©¦©¨«©§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦−

î úòøvä-òâð àtøð äpäå ïäkä äàøå äðçnì:òeøvä-ï ©©«£¤®§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²¦§¨¬¤«©©¨©−©¦©¨«©
אּתּסי  והא ּכהנא ויחזי למׁשריתא למּברא ּכהנא ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָויּפֹוק

סגירא: מן סגירּותא ãøähnìמכּתׁש ç÷ìå ïäkä äeöå ְְְִִִַַָָ§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©¯©¦©¥²
:áæàå úòìBú éðLe æøà õòå úBøäè úBiç íéøtö-ézL§¥«¦¢¦¬©−§Ÿ®§¥´¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿ
õòå úBøäè úBiç íéøtö-ézL øähnì ç÷ìå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©¯©¦©¥²§¥«¦¢¦¬©−§Ÿ®§¥´

:áæàå úòìBú éðLe æøà ּתרּתין למּדּכי ויּסב ּכהנא ויפּקד ¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָ
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ואזֹובא: זהֹורי ּוצבע דארזא ואעא ּדכין חּיין ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָצּפרין

äNøç-éìk-ìà úçàä øBtvä-úà èçLå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©−¤©¦´¨«¤®̈¤§¦¤−¤
:íéiç íéî-ìòúçàä øBtvä-úà èçLå ïäkä äeöå ©©¬¦©¦«§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©−¤©¦´¨«¤¨®

:íéiç íéî-ìò Nøç-éìk-ìà צּפרא ית ויּכֹוס ּכהנא ויפּקד ¤§¦¤−¤©©¬¦©¦«ְֲֲִִִֵַַָָָ

מּבּוע: מי על ּדחסף למאן åçwéחדא äiçä øtvä-úà ְֲֲֵַַַַַַָ¤©¦³Ÿ©«©¨Æ¦©´
áæàä-úàå úòìBzä éðL-úàå æøàä õò-úàå dúàŸ½̈§¤¥¬¨¤²¤§¤§¦¬©©−©§¤¨«¥®Ÿ
äèçMä øtvä íãa äiçä øtvä | úàå íúBà ìáèå§¨©̧¹̈§¥´©¦´Ÿ©«©À̈§©Æ©¦´Ÿ©§ª½̈

:íéiçä íénä ìòõò-úàå dúà çwé äiçä øtvä-úà ©−©©¬¦©©¦«¤©¦³Ÿ©«©¨Æ¦©´Ÿ½̈§¤¥¬
| úàå íúBà ìáèå áæàä-úàå úòìBzä éðL-úàå æøàä̈¤²¤§¤§¦¬©©−©§¤¨«¥®Ÿ§¨©̧¹̈§¥´

:íéiçä íénä ìò äèçMä øtvä íãa äiçä øtvä ית ©¦´Ÿ©«©À̈§©Æ©¦´Ÿ©§ª½̈©−©©¬¦©©¦«ָ

זהֹורי  צבע וית דארזא אעא וית יתּה יּסב חיתא ְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָָצּפרא

ּדצּפרא  ּבדמא חיתא צּפרא וית יתהֹון ויטּבֹול אזֹובא ְְְְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָָוית

מּבּוע: מי על æúòøvä-ïîּדנכיסא øähnä ìò äfäå ְִִֵַַַָ§¦À̈©¯©¦©¥²¦©¨©−©
-ìò äiçä øtvä-úà çlLå Bøäèå íéîòt òáLéðt ¤´©§¨¦®§¦´£½§¦©²¤©¦¬Ÿ©«©−̈©§¥¬

:äãOäíéîòt òáL úòøvä-ïî øähnä ìò äfäå ©¨¤«§¦À̈©¯©¦©¥²¦©¨©−©¤´©§¨¦®
:äãOä éðt-ìò äiçä øtvä-úà çlLå Bøäèå על ויּדי §¦´£½§¦©²¤©¦¬Ÿ©«©−̈©§¥¬©¨¤«ְִַַ

צּפרא  ית ויׁשּלח וידּכּנּה זמנין ׁשבע סגירּותא מן ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָּדמּדּכי

חקלא: אּפי על ççlâåחיתא åéãâa-úà øähnä ñaëå ְְֵַַַַָָ§¦¤Á©¦©¥̧¤§¨¹̈§¦©´
-ìà àBáé øçàå øäèå íéna õçøå BøòN-ìk-úà¤¨§¨À§¨©³©©̧¦Æ§¨¥½§©©−¨´¤

:íéîé úòáL Bìäàì õeçî áLéå äðçnäñaëå ©©«£¤®§¨©²¦¬§¨«¢−¦§©¬¨¦«§¦¤Á
øäèå íéna õçøå BøòN-ìk-úà çlâå åéãâa-úà øähnä©¦©¥̧¤§¨¹̈§¦©´¤¨§¨À§¨©³©©̧¦Æ§¨¥½
:íéîé úòáL Bìäàì õeçî áLéå äðçnä-ìà àBáé øçàå§©©−¨´¤©©«£¤®§¨©²¦¬§¨«¢−¦§©¬¨¦«
ויסחי  ׂשערּה ּכל ית  ויגּלח לבּוׁשֹוהי ית ּדמּדּכי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָויצּבע

מּברא  ויתב למׁשריתא יעֹול ּכן ּובתר וידּכי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָבמּיא

יֹומין: ׁשבעא èçlâéלמׁשּכנּה éòéáMä íBiá äéäå ְְְְִֵַַָ§¨¨Á©¸©§¦¦¹§©©´
åéðéò úab úàå Bð÷æ-úàå BLàø-úà BøòN-ìk-úà¤¨§¨À¤Ÿ³§¤§¨Æ§¥Æ©´Ÿ¥½̈
BøNa-úà õçøå åéãâa-úà ñaëå çlâé BøòN-ìk-úàå§¤¨§¨−§©¥®©§¦¤´¤§¨À̈§¨©¯¤§¨²

:øäèå íénaBøòN-ìk-úà çlâé éòéáMä íBiá äéäå ©©−¦§¨¥«§¨¨Á©¸©§¦¦¹§©©´¤¨§¨À
çlâé BøòN-ìk-úàå åéðéò úab úàå Bð÷æ-úàå BLàø-úà¤Ÿ³§¤§¨Æ§¥Æ©´Ÿ¥½̈§¤¨§¨−§©¥®©

:øäèå íéna BøNa-úà õçøå åéãâa-úà ñaëå ביֹומא ויהי §¦¤´¤§¨À̈§¨©¯¤§¨²©©−¦§¨¥«ְִֵָ

וית  ּדקנּה וית ריׁשּה ית ׂשערּה ּכל ית יגּלח ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָׁשביעאה

לבּוׁשֹוהי  ית ויצּבע יגּלח ׂשערּה ּכל וית עינֹוהי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָּגביני

וידּכי: ּבמּיא ּבסרּה ית éçwéויסחי éðéîMä íBiáe ְְְְְְִִֵֵֵַַָָ©´©§¦¦À¦©³
äîéîz dúðL-úa úçà äNáëå íîéîz íéNáë-éðL§¥«§¨¦Æ§¦¦½§©§¨¬©©²©§¨−̈§¦¨®

ìLeãçà âìå ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò äL §¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤§¬Ÿ¤−̈
:ïîLäNáëå íîéîz íéNáë-éðL çwé éðéîMä íBiáe ¨«¤©´©§¦¦À¦©³§¥«§¨¦Æ§¦¦½§©§¨¬

ìLe äîéîz dúðL-úa úçàäçðî úìñ íéðøNò äL ©©²©§¨−̈§¦¨®§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ
:ïîL ãçà âìå ïîMá äìeìa ּתרין יּסב תמינאה ּוביֹומא §¨´©¤½¤§¬Ÿ¤−̈¨«¤ְְְִִֵַָָָ

ּותלתא  ׁשלמּתא ׁשּתא ּבת חדא ואּמרּתא ׁשלמין ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָאּמרין

ּדמׁשחא: חד ולּגא במׁשח ּדפילא מנחתא סלּתא ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻֻעסרֹונין

àéíúàå øähnä Léàä úà øäèîä ïäkä ãéîòäå§¤«¡¦º©Ÿ¥´©«§©¥À¥²¨¦¬©¦©¥−§Ÿ¨®
:ãòBî ìäà çút ýåýé éðôìúà øäèîä ïäkä ãéîòäå ¦§¥´§Ÿ̈½¤−©¬Ÿ¤¥«§¤«¡¦º©Ÿ¥´©«§©¥À¥²

:ãòBî ìäà çút ýåýé éðôì íúàå øähnä Léàä ויקים ¨¦¬©¦©¥−§Ÿ¨®¦§¥´§Ÿ̈½¤−©¬Ÿ¤¥«ִִ

ּבתרע  יי קדם ויתהֹון ּדמּדּכי ּגברא ית דמּדּכי ְְְְְְְֲֳִִִֵֵַַַַַָָָָָָּכהנא

זמנא: áéáéø÷äåמׁשּכן ãçàä Nákä-úà ïäkä ç÷ìå ְְִַַָ§¨©̧©Ÿ¥¹¤©¤´¤¨«¤À̈§¦§¦¬
éðäå ïîMä âì-úàå íLàì Búàéðôì äôeðz íúà ó Ÿ²§¨−̈§¤´Ÿ©¨®¤§¥¦¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬

:ýåýéíLàì Búà áéø÷äå ãçàä Nákä-úà ïäkä ç÷ìå §Ÿ̈«§¨©̧©Ÿ¥¹¤©¤´¤¨«¤À̈§¦§¦¬Ÿ²§¨−̈
éðäå ïîMä âì-úàå:ýåýé éðôì äôeðz íúà ó ּכהנא ויּסב §¤´Ÿ©¨®¤§¥¦¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«ְֲִַַָ

דמׁשחא  לּגא וית לאׁשמא יתּה ויקרב חדא אּמרא ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָָָָֻית

יי: קדם ארמא יתהֹון âéNákä-úàוארים èçLå ְְְֲֳִָָָָָָ§¨©´¤©¤À¤
íB÷îa äìòä-úàå úàhçä-úà èçLé øLà íB÷îaÂ¦§Â£¤̧¦§©¯¤©«©¨²§¤¨«Ÿ−̈¦§´
íéLã÷ Lã÷ ïäkì àeä íLàä úàhçk ék Lãwä©®Ÿ¤¦¿Â©«©Â̈¨«¨¨¬Æ©Ÿ¥½¬Ÿ¤¨«¨¦−

:àeäúàhçä-úà èçLé øLà íB÷îa Nákä-úà èçLå «§¨©´¤©¤À¤Â¦§Â£¤̧¦§©¯¤©«©¨²
ék Lãwä íB÷îa äìòä-úàåïäkì àeä íLàä úàhçk §¤¨«Ÿ−̈¦§´©®Ÿ¤¦¿Â©«©Â̈¨«¨¨¬Æ©Ÿ¥½

:àeä íéLã÷ Lã÷ ית יּכֹוס ּדי ּבאתר אּמרא ית ויּכֹוס ¬Ÿ¤¨«¨¦−«ְְֲִִִִַַָָָ

אׁשמא  ּכחּטאתא ארי קּדיׁש ּבאתר עלתא וית ְְֲֲֲֲִֵַַַַַָָָָָָָָָחּטאתא

הּוא: קּודׁשין קדׁש לכהנא ãéícîהּוא ïäkä ç÷ìå ְְֲִֶַָֹ§¨©´©Ÿ¥»¦©´
úéðîéä øähnä ïæà Ceðz-ìò ïäkä ïúðå íLàä̈«¨¨¼§¨©Æ©Ÿ¥½©§²¬Ÿ¤©¦©¥−©§¨¦®

:úéðîéä Bìâø ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòåç÷ìå §©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦«§¨©´
øähnä ïæà Ceðz-ìò ïäkä ïúðå íLàä ícî ïäkä©Ÿ¥»¦©´¨«¨¨¼§¨©Æ©Ÿ¥½©§²¬Ÿ¤©¦©¥−

:úéðîéä Bìâø ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä ויּסב ©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦«ְִַ

דמּדּכי  אּודנא רּום על ּכהנא ויּתן דאׁשמא מּדמא ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָּכהנא

ּדיּמינא: רגלּה אליֹון ועל ּדיּמינא ידּה אליֹון ועל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָּדיּמינא

åèïäkä ók-ìò ÷öéå ïîMä âlî ïäkä ç÷ìå§¨©¬©Ÿ¥−¦´Ÿ©®̈¤§¨©²©©¬©Ÿ¥−
:úéìàîOäïäkä ók-ìò ÷öéå ïîMä âlî ïäkä ç÷ìå ©§¨¦«§¨©¬©Ÿ¥−¦´Ÿ©¨®¤§¨©²©©¬©Ÿ¥−
:úéìàîOä ידא על ויריק דמׁשחא מּלּגא ּכהנא ויּסב ©§¨¦«ְְְְֲִִִִִַַַָָָָֻ

ּדׂשמאלא: æèúéðîéäדכהנא Bòaöà-úà ïäkä ìáèå ְְֲִַָָָ§¨©³©Ÿ¥Æ¤¤§¨´©§¨¦½
ïîMä-ïî äfäå úéìàîOä Btk-ìò øLà ïîMä-ïî¦©¤¾¤£¤¬©©−©§¨¦®§¦¨̧¦©¤¯¤

:ýåýé éðôì íéîòt òáL Bòaöàa-úà ïäkä ìáèå §¤§¨²¤¬©§¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³©Ÿ¥Æ¤
äfäå úéìàîOä Btk-ìò øLà ïîMä-ïî úéðîéä Bòaöà¤§¨´©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬©©−©§¨¦®§¦¨̧

ýåýé éðôì íéîòt òáL Bòaöàa ïîMä-ïî: ּכהנא ויטּבֹול ¦©¤¯¤§¤§¨²¤¬©§¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«ְְֲִַָ

ויּדי  ּדׂשמאלא ידּה על ּדי מׁשחא מן דיּמינא אצּבעּה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָית
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יי: קדם זמנין ׁשבע ּבאצּבעּה מׁשחא æéïîMäמן øúiîe ְְְְְְְֳִִִִֵֶַָָָ¦¤̧¤©¤¹¤
úéðîéä øähnä ïæà Ceðz-ìò ïäkä ïzé Btk-ìò øLà£¤´©©À¦¥³©Ÿ¥Æ©§º³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½
íc ìò úéðîéä Bìâø ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦®©−©¬

:íLàäCeðz-ìò ïäkä ïzé Btk-ìò øLà ïîMä øúiîe ¨«¨¨«¦¤̧¤©¤¹¤£¤´©©À¦¥³©Ÿ¥Æ©§º
Bìâø ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä ïæà³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−

:íLàä íc ìò úéðîéä יּתן ידּה על ּדי מׁשחא ּומׁשאר ©§¨¦®©−©¬¨«¨¨«ְְְִִִִֵֵַָָ

ידּה אליֹון ועל ּדיּמינא ּדמּדּכי אּודנא רּום על ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָּכהנא

דאׁשמא: ּדמא על ּדיּמינא רגלּה אליֹון ועל ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָּדיּמינא

çéLàø-ìò ïzé ïäkä ók-ìò øLà ïîMa øúBpäå§©À̈©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−©´Ÿ
:ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå øähnäïîMa øúBpäå ©¦©¥®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«§©À̈©¤̧¤Æ

ïäkä åéìò øtëå øähnä Làø-ìò ïzé ïäkä ók-ìò øLà£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−©´Ÿ©¦©¥®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−
:ýåýé éðôì יּתן דכהנא ידא על ּדי ּבמׁשחא ּודאׁשּתאר ¦§¥¬§Ÿ̈«ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

יי: קדם ּכהנא עלֹוהי ויכּפר ּדמּדּכי ריׁש èéäNòåעל ְְֲֲֳִִִֵֵֵַַַַָָָ§¨¨³
øçàå Búàîhî øähnä-ìò øtëå úàhçä-úà ïäkä©Ÿ¥Æ¤©´©½̈§¦¤¾©©¦©¥−¦ª§¨®§©©−

:äìòä-úà èçLéøtëå úàhçä-úà ïäkä äNòå ¦§©¬¤¨«Ÿ¨«§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©´©½̈§¦¤¾
:äìòä-úà èçLé øçàå Búàîhî øähnä-ìò ויעּבד ©©¦©¥−¦ª§¨®§©©−¦§©¬¤¨«Ÿ¨«ְְֵַ

ּכן  ּובתר מּסֹובתּה ּדמּדּכי על ויכּפר חּטאתא  ית ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָּכהנא

עלתא: ית ë-úàåיּכֹוס äìòä-úà ïäkä äìòäå ֲִָָָ§¤«¡¨¯©Ÿ¥²¤¨«Ÿ¨¬§¤
ìò øtëå äçaænä äçðnä:øäèå ïäkä åéäìòäå ©¦§−̈©¦§¥®¨§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¨¥«§¤«¡¨¯

ïäkä åéìò øtëå äçaænä äçðnä-úàå äìòä-úà ïäkä©Ÿ¥²¤¨«Ÿ¨¬§¤©¦§−̈©¦§¥®¨§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−
:øäèå ויכּפר למדּבחא מנחתא וית עלתא ית ּכהנא ויּסק §¨¥«ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָָ

וידּכי: ּכהנא ְְֲֲִִֵַָעלֹוהי

àë éùéîçNák ç÷ìå úâOî Bãé ïéàå àeä ìc-íàå§¦©´À§¥´¨»©¤¼¤¼Â§¨©Â¤´¤
ãçà úìñ ïBøOòå åéìò øtëì äôeðúì íLà ãçà¤¨¬¨¨²¦§−̈§©¥´¨®̈§¦¨¸¹Ÿ¤¤¨̧

:ïîL âìå äçðîì ïîMa ìeìaBãé ïéàå àeä ìc-íàå ¨¬©¤²¤§¦§−̈§¬Ÿ¨«¤§¦©´À§¥´¨»
ïBøOòå åéìò øtëì äôeðúì íLà ãçà Nák ç÷ìå úâOî©¤¼¤¼Â§¨©Â¤´¤¤¨¬¨¨²¦§−̈§©¥´¨¨®§¦¨¸

ïîL âìå äçðîì ïîMa ìeìa ãçà úìñ: הּוא מסּכן ואם ¹Ÿ¤¤¨̧¨¬©¤²¤§¦§−̈§¬Ÿ¨«¤ְְִִֵ

לכּפרא  לארמא אׁשמא חד אּמר ויּסב מדּבקא ידּה ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָולית

ולּגא  למנחא ּבמׁשח ּדפיל חד סלּתא ועסרֹונא ְְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָֻֻעלֹוהי

áëâéOzדמׁשחא: øLà äðBé éða éðL Bà íéøú ézLe ְְִָ§¥´Ÿ¦À³§¥Æ§¥´½̈£¤¬©¦−
:äìò ãçàäå úàhç ãçà äéäå BãéBà íéøú ézLe ¨®§¨¨³¤¨Æ©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨«§¥´Ÿ¦À³

ãçàäå úàhç ãçà äéäå Bãé âéOz øLà äðBé éða éðL§¥Æ§¥´½̈£¤¬©¦−¨®§¨¨³¤¨Æ©½̈§¨«¤−̈
äìò: ויהי ידּה תדּבק ּדי יֹונה ּבני תרין אֹו ׁשפנינין ּותרין Ÿ¨«ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָ

עלתא: וחד חּטאתא âëéðéîMäחד íBia íúà àéáäå ְֲַַַָָָָ§¥¦̧Ÿ¹̈©¯©§¦¦²
:ýåýé éðôì ãòBî-ìäà çút-ìà ïäkä-ìà Búøäèì§¨«¢¨−¤©Ÿ¥®¤¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

äèì éðéîMä íBia íúà àéáäåçút-ìà ïäkä-ìà Búø §¥¦̧Ÿ¹̈©¯©§¦¦²§¨«¢¨−¤©Ÿ¥®¤¤¬©

:ýåýé éðôì ãòBî-ìäà תמינאה ּביֹומא יתהֹון וייתי «Ÿ¤¥−¦§¥¬§Ÿ̈«ְְְְְִִַָָָָ

יי: קדם זמנא מׁשּכן לתרע ּכהנא לות ãëç÷ìåלדּכיּותּה ְְְְְְֲֳִִֵַַַַַָָָָָָ§¨©¯
éðäå ïîMä âì-úàå íLàä Nák-úà ïäkäíúà ó ©Ÿ¥²¤¤¬¤¨«¨−̈§¤´Ÿ©¨®¤§¥¦̧Ÿ¨¯

:ýåýé éðôì äôeðz ïäkäíLàä Nák-úà ïäkä ç÷ìå ©Ÿ¥²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©¯©Ÿ¥²¤¤¬¤¨«¨−̈
éðäå ïîMä âì-úàå:ýåýé éðôì äôeðz ïäkä íúà ó ויּסב §¤´Ÿ©¨®¤§¥¦̧Ÿ¨¯©Ÿ¥²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«ְִַ

יתהֹון  וארים דמׁשחא לּגא  וית דאׁשמא אּמרא ית ְְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָָָֻּכהנא

יי: קדם ארמא äëç÷ìåּכהנא íLàä Nák-úà èçLå ְֲֲֳַָָָָָ§¨©»¤¤´¤¨«¨¨¼§¨©³
úéðîéä øähnä-ïæà Ceðz-ìò ïúðå íLàä ícî ïäkä©Ÿ¥Æ¦©´¨«¨½̈§¨©²©§¬«Ÿ¤©¦©¥−©§¨¦®

:úéðîéä Bìâø ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòåèçLå §©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦«§¨©»
Ceðz-ìò ïúðå íLàä ícî ïäkä ç÷ìå íLàä Nák-úà¤¤´¤¨«¨¨¼§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¨½̈§¨©²©§¬
Bìâø ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä-ïæà«Ÿ¤©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−

:úéðîéä מּדמא ּכהנא ויּסב דאׁשמא אּמרא ית ויּכֹוס ©§¨¦«ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָ

אליֹון  ועל ּדיּמינא דמּדּכי אּודנא רּום על ויּתן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָדאׁשמא

ּדיּמינא: רגלּה אליֹון ועל ּדיּמינא åë÷öéידּה ïîMä-ïîe ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ¦©¤−¤¦´Ÿ
:úéìàîOä ïäkä ók-ìò ïäkäïäkä ÷öé ïîMä-ïîe ©Ÿ¥®©©¬©Ÿ¥−©§¨¦«¦©¤−¤¦´Ÿ©Ÿ¥®

:úéìàîOä ïäkä ók-ìò ידא על ּכהנא יריק מׁשחא ּומן ©©¬©Ÿ¥−©§¨¦«ְְְֲִִִַַָָָ

ּדׂשמאלא: æëúéðîéäדכהנא Bòaöàa ïäkä äfäå ְְֲִַָָָ§¦¨³©Ÿ¥Æ§¤§¨´©§¨¦½
éðôì íéîòt òáL úéìàîOä Btk-ìò øLà ïîMä-ïî¦©¤¾¤£¤¬©©−©§¨¦®¤¬©§¨¦−¦§¥¬

ýåýé:øLà ïîMä-ïî úéðîéä Bòaöàa ïäkä äfäå §Ÿ̈«§¦¨³©Ÿ¥Æ§¤§¨´©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬
ýåýé éðôì íéîòt òáL úéìàîOä Btk-ìò: כהנא ויּדי ©©−©§¨¦®¤¬©§¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«ְֲֵַַָ

ׁשבע  ּדׂשמאלא ידּה על ּדי מׁשחא מן ּדיּמינא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבאצּבעּה

יי: קדם çëBtk-ìòזמנין øLà | ïîMä-ïî ïäkä ïúðå ְְֳִִָָ§¨©̧©Ÿ¥¹¦©¤´¤£¤´©©À
úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä ïæà Ceðz-ìò©§º³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½

:íLàä íc íB÷î-ìò úéðîéä Bìâø ïäa-ìòåïúðå §©¬Ÿ¤©§−©§¨¦®©§−©¬¨«¨¨«§¨©̧
øähnä ïæà Ceðz-ìò Btk-ìò øLà | ïîMä-ïî ïäkä©Ÿ¥¹¦©¤´¤£¤´©©À©§º³Ÿ¤©¦©¥Æ
úéðîéä Bìâø ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦®

:íLàä íc íB÷î-ìòידּה על ּדי מׁשחא מן ּכהנא ויּתן ©§−©¬¨«¨¨«ְְְֲִִִִֵֵַַָָ

ּדיּמינא  ידּה אליֹון ועל ּדיּמינא דמּדּכי אּודנא רּום ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָעל

דאׁשמא: ּדמא אתר על דיּמינא רגלּה אליֹון ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָועל

èëLàø-ìò ïzé ïäkä ók-ìò øLà ïîMä-ïî øúBpäå§©À̈¦©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−©´Ÿ
:ýåýé éðôì åéìò øtëì øähnäøLà ïîMä-ïî øúBpäå ©¦©¥®§©¥¬¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§©À̈¦©¤̧¤Æ£¤Æ

:ýåýé éðôì åéìò øtëì øähnä Làø-ìò ïzé ïäkä ók-ìò©©´©Ÿ¥½¦¥−©´Ÿ©¦©¥®§©¥¬¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
ריׁשא  על יּתן דכהנא ידא על ּדי מׁשחא מן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָּודיׁשּתאר

יי: קדם עלֹוהי לכּפרא ìãçàä-úàדמּדּכי äNòå ְְְֲֳִִֵַַָָָָ§¨¨³¤¨«¤¨Æ
:Bãé âéOz øLàî äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïîäNòå ¦©Ÿ¦½−¦§¥´©¨®¥«£¤¬©¦−¨«§¨¨³

ãé âéOz øLàî äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî ãçàä-úà:B ¤¨«¤¨Æ¦©Ÿ¦½−¦§¥´©¨®¥«£¤¬©¦−¨«
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תדּבק  מּדי יֹונה ּבני מן אֹו ׁשפנינּיא מן חד ית ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָויעּבד

àì-úàåידּה: úàhç ãçàä-úà Bãé âéOz-øLà úà ְֵ¥´£¤©¦º¨À¤¨«¤¨¬©¨²§¤
éðôì øähnä ìò ïäkä øtëå äçðnä-ìò äìò ãçàä̈«¤¨¬Ÿ−̈©©¦§®̈§¦¤¯©Ÿ¥²©¬©¦©¥−¦§¥¬

:ýåýéãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà Bãé âéOz-øLà úà §Ÿ̈«¥´£¤©¦º¨À¤¨«¤¨¬©¨²§¤¨«¤¨¬
ýåýé éðôì øähnä ìò ïäkä øtëå äçðnä-ìò äìò: ית Ÿ−̈©©¦§®̈§¦¤¯©Ÿ¥²©¬©¦©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«ָ

מנחתא  על עלתא חד וית חּטאתא חד ית ידּה תד ּבק ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָָּדי

יי: קדם ּדמּדּכי על ּכהנא áìBa-øLàויכּפר úøBz úàæ ְְֲֳִִֵַַַַַָָָ´Ÿ©½£¤−
:Búøäèa Bãé âéOú-àì øLà úòøö òâðúøBz úàæ ¤´©¨®̈©£¤²«Ÿ©¦¬¨−§¨«¢¨«´Ÿ©½

:Búøäèa Bãé âéOú-àì øLà úòøö òâð Ba-øLà ּדא £¤−¤´©¨¨®©£¤²«Ÿ©¦¬¨−§¨«¢¨«ָ

ידּה תדּבק לא ּדי סגירּו מכּתׁש בּה ּדי ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָאֹוריתא

ôּבדכּותּה: ְֵָ

éùéùâì:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéåøaãéå ©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ©§©¥´
:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé ועם מׁשה עם יי ּומּליל §Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿְְִִִֶַָֹ

למימר: ãìïúðאהרן éðà øLà ïòðk õøà-ìà eàáú ék ְֲֵַָֹ¦³¨¸ŸÆ¤¤´¤§©½©£¤¬£¦²Ÿ¥¬
:íëúfçà õøà úéáa úòøö òâð ézúðå äfçàì íëì̈¤−©«£ª¨®§¨«©¦Æ¤´©¨©½©§¥−¤¬¤£ª©§¤«
ézúðå äfçàì íëì ïúð éðà øLà ïòðk õøà-ìà eàáú ék¦³¨¸ŸÆ¤¤´¤§©½©£¤¬£¦²Ÿ¥¬¨¤−©«£ª¨®§¨«©¦Æ

:íëúfçà õøà úéáa úòøö òâð לארעא תעלּון ארי ¤´©¨©½©§¥−¤¬¤£ª©§¤«ְְֲֲֵֵַָ

סגירּו מכּתׁש ואּתן לאחסנא לכֹון יהב אנא ּדי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָדכנען

אחסנּתכֹון: ארעא äìBì-øLàּבבית àáeãébäå úéaä ְְְְֲֵַַַָ¨Æ£¤´©©½¦§¦¦¬
:úéaa éì äàøð òâðk øîàì ïäkìBì-øLà àáeúéaä ©Ÿ¥−¥®Ÿ§¤¾©¦§¨¬¦−©¨«¦¨Æ£¤´©©½¦

:úéaa éì äàøð òâðk øîàì ïäkì ãébäåּדדילּה וייתי §¦¦¬©Ÿ¥−¥®Ÿ§¤¾©¦§¨¬¦−©¨«¦ְְִֵֵֵ

ּבביתא: לי אתחזי ּכמכּתׁשא למימר לכהנא ויחּוי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּביתא

åìúBàøì ïäkä àáé íøèa úéaä-úà epôe ïäkä äeöå§¦¨̧©Ÿ¥¹¦´¤©©À¦§¤̧¤¨³Ÿ©Ÿ¥Æ¦§´
àáé ïk øçàå úéaa øLà-ìk àîèé àìå òâpä-úà¤©¤½©§¬Ÿ¦§−̈¨£¤´©®̈¦§©¬©¥²¨¬Ÿ

:úéaä-úà úBàøì ïäkäúéaä-úà epôe ïäkä äeöå ©Ÿ¥−¦§¬¤©¨«¦§¦¨̧©Ÿ¥¹¦´¤©©À¦
øLà-ìk àîèé àìå òâpä-úà úBàøì ïäkä àáé íøèa§¤̧¤¨³Ÿ©Ÿ¥Æ¦§´¤©¤½©§¬Ÿ¦§−̈¨£¤´

:úéaä-úà úBàøì ïäkä àáé ïk øçàå úéaa ּכהנא ויפּקד ©¨®¦§©¬©¥²¨¬Ÿ©Ÿ¥−¦§¬¤©¨«¦ֲִֵַַָ

ולא  מכּתׁשא ית למחזי ּכהנא יעֹול לא עד ּביתא ית ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָויפּנּון

ית  למחזי ּכהנא יעֹול ּכן ּובתר ּבביתא ּדי ּכל ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָיסּתאב

æìúéaäּביתא: úøé÷a òâpä äpäå òâpä-úà äàøå ֵָ§¨¨´¤©¤À©§¦¥³©¤̧©Æ§¦´Ÿ©©½¦
-ïî ìôL ïäéàøîe úncîãà Bà úwø÷øé úøeøò÷L§©«£ŸÆ§©§©½Ÿ−£©§©®Ÿ©§¥¤¬¨−̈¦

:øéwäúøeøò÷L úéaä úøé÷a òâpä äpäå òâpä-úà äàøå ©¦«§¨¨´¤©¤À©§¦¥³©¤̧©Æ§¦´Ÿ©©½¦§©«£ŸÆ
øéwä-ïî ìôL ïäéàøîe úncîãà Bà úwø÷øé: ית ויחזי §©§©½Ÿ−£©§©®Ÿ©§¥¤¬¨−̈¦©¦«ְֱֵֶָ

סמקן  אֹו ירקן ּפחתין ביתא ּבכתלי מכּתׁשא והא ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָָמכּתׁשא

ּכתלא: מן מּכי çìúéaä-ïîּומחזיהֹון ïäkä àöéå ְֱִִֵֶַָָ§¨¨¯©Ÿ¥²¦©©−¦
:íéîé úòáL úéaä-úà øébñäå úéaä çút-ìààöéå ¤¤´©©®̈¦§¦§¦¬¤©©−¦¦§©¬¨¦«§¨¨¯

úòáL úéaä-úà øébñäå úéaä çút-ìà úéaä-ïî ïäkä©Ÿ¥²¦©©−¦¤¤´©©¨®¦§¦§¦¬¤©©−¦¦§©¬
:íéîé ּביתא ית ויסּגר ּביתא לתרע ּביתא מן ּכהנא ויּפֹוק ¨¦«ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

יֹומין: èìäàøåׁשבעא éòéáMä íBia ïäkä áLå ְִִָ§¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®§¨¾̈
:úéaä úøé÷a òâpä äNt äpäåíBia ïäkä áLå §¦¥²¨¨¬©¤−©§¦¬Ÿ©¨«¦§¨¬©Ÿ¥−©´

:úéaä úøé÷a òâpä äNt äpäå äàøå éòéáMä ויתּוב ©§¦¦®§¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©§¦¬Ÿ©¨«¦ִ

ּבכתלי  מכּתׁשא אֹוסיפת והא ויחזי ׁשביעאה ּביֹומא ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּכהנא

îïäaביתא: øLà íéðáàä-úà eölçå ïäkä äeöå ֵָ§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦§Æ¤¨´£¨¦½£¤¬¨¥−
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà ïäúà eëéìLäå òâpä©¨®©§¦§¦³¤§¤Æ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«
eëéìLäå òâpä ïäa øLà íéðáàä-úà eölçå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦§Æ¤¨´£¨¦½£¤¬¨¥−©¨®©§¦§¦³

:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà ïäúà ּכהנא ויפּקד ¤§¤Æ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«ֲִֵַַָ

למּברא  יתהן וירמּון מכּתׁשא בהן ּדי אבנּיא  ית ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָויׁשּלפּון

מסאב: לאתר àîáéáñלקרּתא úéaî òö÷é úéaä-úàå ְְְֲַַַָָָ§¤©©²¦©§¦¬©¦©−¦¨¦®
-ìà øéòì õeçî-ìà eö÷ä øLà øôòä-úà eëôLå§¨«§À¤¤«¨¨Æ£¤´¦§½¤¦´¨¦½¤

:àîè íB÷î-úà eëôLå áéáñ úéaî òö÷é úéaä-úàå ¨−¨¥«§¤©©²¦©§¦¬©¦©−¦¨¦®§¨«§À¤
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà eö÷ä øLà øôòä וית ¤«¨¨Æ£¤´¦§½¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«ְָ

קּליפּו ּדי עפרא ית וירמּון סחֹור סחֹור מּגיו יקלפּון ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָּביתא

מסאב: לאתר לקרּתא áîàלמּברא eç÷ìåúBøçà íéðá ְְְְֲִַַַָָָָָ§¨«§Æ£¨¦´£¥½
-úà çèå çwé øçà øôòå íéðáàä úçz-ìà eàéáäå§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®§¨¨¬©¥²¦©−§¨¬¤

:úéaäíéðáàä úçz-ìà eàéáäå úBøçà íéðáà eç÷ìå ©¨«¦§¨«§Æ£¨¦´£¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®
úéaä-úà çèå çwé øçà øôòå: אחרנין אבנּיא ויּסבּון §¨¨¬©¥²¦©−§¨¬¤©¨«¦ְְְֳִִַַָָָ

ּביתא: ית ויׁשּוע יּסב אחרן ועפר אבנּיא ּבאתר ְְֲֲֲֳִִֵַַַַַַַַַָָָָָויעלּון

âîíéðáàä-úà õlç øçà úéaa çøôe òâpä áeLé-íàå§¦¨³©¤̧©Æ¨©´©©½¦©©−¦¥´¤¨«£¨¦®
:çBhä éøçàå úéaä-úà úBö÷ä éøçàåòâpä áeLé-íàå §©«£¥²¦§¬¤©©−¦§©«£¥¬¦«©§¦¨³©¤̧©Æ

úéaä-úà úBö÷ä éøçàå íéðáàä-úà õlç øçà úéaa çøôe¨©´©©½¦©©−¦¥´¤¨«£¨¦®§©«£¥²¦§¬¤©©−¦
:çBhä éøçàå ּדי ׁשלפּון ּבתר  ּבביתא ויסּגי  מכּתׁשא ית ּוב ואם §©«£¥¬¦«©ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

ּדיתׁשע: ּובתר ּביתא ית יקּלפּון ּכן  ּובתר אבנ ּיא ãîàáeית ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָ¨Æ
úøàîî úòøö úéaa òâpä äNt äpäå äàøå ïäkä©Ÿ¥½§¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©©®̈¦¨©̧©©§¤¬¤

:àeä àîè úéaa àåäòâpä äNt äpäå äàøå ïäkä àáe ¦²©©−¦¨¥¬«¨Æ©Ÿ¥½§¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©
àeä àîè úéaa àåä úøàîî úòøö úéaa: ּכהנא וייעֹול ©¨®¦¨©¸©©§¤¬¤¦²©©−¦¨¥¬«ְֲֵַָ

היא  מחזרא סגירּות ּבביתא מכּתׁשא אֹוסף והא ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָָָָויחזי

הּוא: מסאב äî-úàåּבביתא åéðáà-úà úéaä-úà õúðå ְְֵָָָ§¨©´¤©©À¦¤£¨¨Æ§¤
øéòì õeçî-ìà àéöBäå úéaä øôò-ìk úàå åéöò¥½̈§¥−¨£©´©®̈¦§¦Æ¤¦´¨¦½

:àîè íB÷î-ìàåéöò-úàå åéðáà-úà úéaä-úà õúðå ¤¨−¨¥«§¨©´¤©©À¦¤£¨¨Æ§¤¥½̈
ôò-ìk úàåíB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà àéöBäå úéaä ø §¥−¨£©´©¨®¦§¦Æ¤¦´¨¦½¤¨−

:àîè עפר ּכל וית אעֹוהי וית אבנֹוהי ית ּביתא ית ויתרע ¨¥«ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָ

מסאב: לאתר לקרּתא למּברא ויּפק åîàaäåּביתא ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָ§©¨Æ
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:áøòä-ãò àîèé Búà øébñä éîé-ìk úéaä-ìààaäå ¤©©½¦¨§¥−¦§¦´Ÿ®¦§−̈©¨¨«¤§©¨Æ
:áøòä-ãò àîèé Búà øébñä éîé-ìk úéaä-ìà ּודייעֹול ¤©©½¦¨§¥−¦§¦´Ÿ®¦§−̈©¨¨«¤ְֵ

רמׁשא: עד מסאב יהי יתּה ּדיסּגר יֹומין ּכל ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָלביתא

æîñaëé úéaa ìëàäå åéãâa-úà ñaëé úéaa áëMäå§©Ÿ¥´©©½¦§©¥−¤§¨¨®§¨«Ÿ¥´©©½¦§©¥−
:åéãâa-úàúéaa ìëàäå åéãâa-úà ñaëé úéaa áëMäå ¤§¨¨«§©Ÿ¥´©©½¦§©¥−¤§¨¨®§¨«Ÿ¥´©©½¦

åéãâa-úà ñaëé: לבּוׁשֹוהי ית יצּבע ּבביתא ּודיׁשּכּוב §©¥−¤§¨¨«ְְְְְִִֵַַָָ

לבּוׁשֹוהי: ית יצּבע ּבביתא çîàáéּודייכּול àa-íàå ְְְְִֵֵַַָָ§¦¸Ÿ¨¹Ÿ
çhä éøçà úéaa òâpä äNô-àì äpäå äàøå ïäkä©Ÿ¥À§¨¨ÆÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³©¤̧©Æ©©½¦©«£¥−¦´Ÿ©
:òâpä àtøð ék úéaä-úà ïäkä øäèå úéaä-úà¤©®̈¦§¦©³©Ÿ¥Æ¤©©½¦¦¬¦§−̈©¨«©
éøçà úéaa òâpä äNô-àì äpäå äàøå ïäkä àáé àa-íàå§¦¸Ÿ¨¹Ÿ©Ÿ¥À§¨¨ÆÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³©¤̧©Æ©©½¦©«£¥−

:òâpä àtøð ék úéaä-úà ïäkä øäèå úéaä-úà çhä ואם ¦´Ÿ©¤©¨®¦§¦©³©Ÿ¥Æ¤©©½¦¦¬¦§−̈©¨«©ְִ

ּבביתא  מכּתׁשא אֹוסף לא והא ויחזי ּכהנא ייעֹול ְְְְֱֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמעל

אּתּסי  ארי ּביתא ית כהנא וידּכי ּביתא ית ּדיׁשֹוע ֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָּבתר

èîõòåמכּתׁשא: íéøtö ézL úéaä-úà àhçì ç÷ìå ְַָָ§¨©²§©¥¬¤©©−¦§¥´¦¢¦®§¥´
:áæàå úòìBú éðLe æøàézL úéaä-úà àhçì ç÷ìå ¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿ§¨©²§©¥¬¤©©−¦§¥´

:áæàå úòìBú éðLe æøà õòå íéøtö ּביתא ית לדּכאה ויּסב ¦¢¦®§¥´¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿְְִֵַַָָָָ

ואזֹובא: זהֹורי ּוצבע דארזא ואעא צּפרין ðèçLåּתרּתין ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ§¨©−
:íéiç íéî-ìò Nøç-éìk-ìà úçàä øtvä-úàèçLå ¤©¦´Ÿ¨«¤¨®¤§¦¤−¤©©¬¦©¦«§¨©−

íéiç íéî-ìò Nøç-éìk-ìà úçàä øtvä-úà: ית ויּכֹוס ¤©¦´Ÿ¨«¤¨®¤§¦¤−¤©©¬¦©¦«ְִָ

מּבּוע: מי על ּדחסף למאן חדא àð-õò-úàצּפרא ç÷ìå ְֲֲֲִֵַַַַַַָָ§¨©´¤¥«
äiçä øtvä úàå úòìBzä éðL | úàå áæàä-úàå æøàäÂ¨¤Â¤§¤¨̧¥¹Ÿ§¥´§¦´©©À©§¥»©¦´Ÿ©«©¨¼
äfäå íéiçä íénáe äèeçMä øtvä íãa íúà ìáèå§¨©´ŸÀ̈§©Æ©¦´Ÿ©§½̈©©−¦©«©¦®§¦¨¬

:íéîòt òáL úéaä-ìàáæàä-úàå æøàä-õò-úà ç÷ìå ¤©©−¦¤¬©§¨¦«§¨©´¤¥«Â¨¤Â¤§¤¨̧¥¹Ÿ
íãa íúà ìáèå äiçä øtvä úàå úòìBzä éðL | úàå§¥´§¦´©©À©§¥»©¦´Ÿ©«©¨¼§¨©´ŸÀ̈§©Æ
òáL úéaä-ìà äfäå íéiçä íénáe äèeçMä øtvä©¦´Ÿ©§½̈©©−¦©«©¦®§¦¨¬¤©©−¦¤¬©

íéîòt: זהֹורי צבע וית אזֹובא וית דארזא אעא ית ויּסב §¨¦«ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָ

דנכיסא  ּדצּפרא ּבדמא יתהֹון ויטּבֹול חיתא צּפרא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִַָָָָָָָוית

זמנין: ׁשבע לביתא ויּדי מּבּוע áðúéaä-úàּובמי àhçå ְְְְְִִִֵֵַַַַָ§¦¥´¤©©½¦
æøàä õòáe äiçä øtváe íéiçä íénáe øBtvä íãa§©Æ©¦½©©−¦©«©¦®©¦´Ÿ©«©À̈§¥¬¨¤²¤

:úòìBzä éðLáe áæàáeøBtvä íãa úéaä-úà àhçå ¨«¥−Ÿ¦§¦¬©¨«©§¦¥´¤©©½¦§©Æ©¦½
éðLáe áæàáe æøàä õòáe äiçä øtváe íéiçä íénáe©©−¦©«©¦®©¦´Ÿ©«©À̈§¥¬¨¤²¤¨«¥−Ÿ¦§¦¬

úòìBzä: מּבּוע ּובמי ּדצּפרא ּבדמא ּביתא ית וידּכי ©¨«©ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ

זהֹורי: ּובצבע ּובאזֹובא דארזא ּובאעא חיתא ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָּובצּפרא

âðéðt-ìà øéòì õeçî-ìà äiçä øtvä-úà çlLå§¦©º¤©¦¯Ÿ©«©¨²¤¦¬¨¦−¤§¥´
:øäèå úéaä-ìò øtëå äãOääiçä øtvä-úà çlLå ©¨¤®§¦¤¬©©©−¦§¨¥«§¦©º¤©¦¯Ÿ©«©¨²

øäèå úéaä-ìò øtëå äãOä éðt-ìà øéòì õeçî-ìà: ¤¦¬¨¦−¤§¥´©¨¤®§¦¤¬©©©−¦§¨¥«

חקלא  לאּפי לקרּתא למּברא חיתא צּפרא ית ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָויׁשּלח

וידּכי: ּביתא על ãðúòøväויכּפר òâð-ìëì äøBzä úàæ ְְִִֵֵַַַָ−Ÿ©®̈§¨¤¬©©¨©−©
:÷úpìå:÷úpìå úòøvä òâð-ìëì äøBzä úàæ אֹוריתא ּדא §©¨«¤−Ÿ©¨®§¨¤¬©©¨©−©§©¨«¤ְַָָ

ּולנתקא: סגירּותא מכּתׁש äð:úéaìåלכל ãâaä úòøöìe ְְְְְִִַַָָָ§¨©¬©©¤−¤§©¨«¦
:úéaìå ãâaä úòøöìe:ּולביתא לבּוׁשא ולסגירּות §¨©¬©©¤−¤§©¨«¦ְְְְִִֵָָ

åð:úøäaìå úçtqìå úàNìå:úøäaìå úçtqìå úàNìå §©§Ç¥¬§©©©−©§©¤¨«¤§©§¥¬§©©©−©§©¤¨«¤
ּולבהרא: ּולעדיא æðíBéáeּולעמקא àîhä íBéa úøBäì ְְְְְֲַַַָָָ§¾Ÿ§¬©¨¥−§´

:úòøvä úøBz úàæ øähäíBéáe àîhä íBéa úøBäì ©¨®Ÿ¬Ÿ©−©¨¨«©§¾Ÿ§¬©¨¥−§´
:úòøvä úøBz úàæ øähä ּוביֹומא מסאבא ּביֹומא לאּלפא ©¨®Ÿ¬Ÿ©−©¨¨«©ְְְְַָָָָָָָ

ּדסגירּותא: אֹוריתא ּדא àäLî-ìàפדכיא ýåýé øaãéå ְְְִִַַָָָָ©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬
:øîàì ïøäà-ìàåïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå §¤©«£−Ÿ¥«Ÿ©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ

øîàì::למימר אהרן ועם מׁשה עם יי áeøacּומּליל ¥«Ÿְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹ©§Æ
áæ äéäé ék Léà Léà íäìà ízøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½©«£©§¤−£¥¤®¦´¦À¦³¦«§¤Æ¨´

:àeä àîè BáBæ BøNaîízøîàå ìàøNé éða-ìà eøac ¦§¨½−¨¥¬«©§Æ¤§¥´¦§¨¥½©«£©§¤−
:àeä àîè BáBæ BøNaî áæ äéäé ék Léà Léà íäìàמּלילּו £¥¤®¦´¦À¦³¦«§¤Æ¨´¦§¨½−¨¥¬«ִַ

ּדאיב  יהי ארי ּגבר ּגבר להֹון ותימרּון יׂשראל ּבני ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָעם

הּוא: מסאב ּדֹובּה âBáBæaמּבׂשרּה Búàîè äéäz úàæå ְְִִֵֵָָ§²Ÿ¦«§¤¬ª§¨−§®
Búàîè BáBfî BøNa íézçä-Bà BáBæ-úà BøNa øǿ̈§¨º¤À«¤§¦³§¨Æ¦½ª§¨−

:àåä-Bà BáBæ-úà BøNa øø BáBæa Búàîè äéäz úàæå ¦«§²Ÿ¦«§¤¬ª§¨−§®¨´§¨º¤À«
:àåä Búàîè BáBfî BøNa íézçäּבדֹובּה סֹובתּה ּתהי ודא ¤§¦³§¨Æ¦½ª§¨−¦«ְְְְֵֵֵָ

היא: סֹובתּה מּדֹובּה ּבׂשרּה חתים אֹו ּדֹובּה ית ּבׂשרּה ְְְִִִִִֵֵֵֵֵָָָרר

ãéìkä-ìëå àîèé áfä åéìò ákLé øLà ákLnä-ìk̈©¦§À̈£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨®§¨©§¦²
:àîèé åéìò áLé-øLàáfä åéìò ákLé øLà ákLnä-ìk £¤¥¥¬¨−̈¦§¨«¨©¦§À̈£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈

:àîèé åéìò áLé-øLà éìkä-ìëå àîèé ּדי מׁשּכבא ּכל ¦§¨®§¨©§¦²£¤¥¥¬¨−̈¦§¨«ְְִִָָ

מסאב יהי ּדֹובנא עלֹוהי עלֹוהי יׁשּכּוב דייתב מנא וכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָָ

מסאב: äåéãâaיהי ñaëé BákLîa òbé øLà Léàå ְְֵָָ§¦¾£¤¬¦©−§¦§¨®§©¥¯§¨¨²
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøåBákLîa òbé øLà Léàå §¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¦¾£¤¬¦©−§¦§¨®

íéna õçøå åéãâa ñaëéáøòä-ãò àîèå: יקרב ּדי ּוגבר §©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤ְְִִַַ

עד  מסאב ויהי במּיא ויסחי לבּוׁשֹוהי יצּבע ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָּבמׁשּכבּה

åñaëéרמׁשא: áfä åéìò áLé-øLà éìkä-ìò áLiäå ְַָ§©¥Æ©©§¦½£¤¥¥¬¨−̈©¨®§©¥¯
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâaéìkä-ìò áLiäå §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§©¥Æ©©§¦½

àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé áfä åéìò áLé-øLà£¤¥¥¬¨−̈©¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áøòä-ãò יצּבע ּדֹובנא עלֹוהי ּדייתב מנא על ּודייתב ©¨¨«¤ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָ

רמׁשא: עד מסאב ויהי במּיא ויסחי æòâpäåלבּוׁשֹוהי ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ§©Ÿ¥−©
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé áfä øNáa¦§©´©®̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤
àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé áfä øNáa òâpäå§©Ÿ¥−©¦§©´©¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬



áøòä-ãò: ויסחי לבּוׁשֹוהי יצּבע ּדֹובנא ּבבסר ּודיקרב ©¨¨«¤ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָ

רמׁשא: עד מסאב ויהי çøBähaבמּיא áfä ÷øé-éëå ְְְִֵַַַָָָָ§¦«¨¬Ÿ©−̈©¨®
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëåáfä ÷øé-éëå §¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¦«¨¬Ÿ©−̈

:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå øBäha וארי ©¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤ֲֵַ

ויהי  במּיא ויסחי לבּוׁשֹוהי  ויצּבע ּבדכיא ּדֹובנא ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָירֹוק

רמׁשא: עד èáfäמסאב åéìò ákøé øLà ákønä-ìëå ְְַַָָָ§¨©¤§©À£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈
:àîèé:àîèé áfä åéìò ákøé øLà ákønä-ìëå וכל ¦§¨«§¨©¤§©À£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨«ְָ

מסאב: יהי ּדֹובנא עלֹוהי ירּכּוב ּדי éòâpä-ìëåמרּכבא ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָ§¨©Ÿ¥À©
àNBpäå áøòä-ãò àîèé åézçú äéäé øLà ìëa§ŸÆ£¤´¦«§¤´©§½̈¦§−̈©¨¨®¤§©¥´
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé íúBà½̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤
áøòä-ãò àîèé åézçú äéäé øLà ìëa òâpä-ìëå§¨©Ÿ¥À©§ŸÆ£¤´¦«§¤´©§½̈¦§−̈©¨¨®¤
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé íúBà àNBpäå§©¥´½̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤
רמׁשא  עד מסאב יהי תחֹותֹוהי יהי ּדי ּבכל ּדיקרב ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹוכל

מסאב  ויהי במּיא ויסחי לבּוׁשֹוהי יצּבע יתהֹון ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּודיטֹול

רמׁשא: àéóèL-àìעד åéãéå áfä Ba-òbé øLà ìëå ְַַָ§¸Ÿ£¤³¦©Æ©½̈§¨−̈«Ÿ¨©´
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå íénaìëå ©®̈¦§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¸Ÿ

õçøå åéãâa ñaëå íéna óèL-àì åéãéå áfä Ba-òbé øLà£¤³¦©Æ©½̈§¨−̈«Ÿ¨©´©¨®¦§¦¤¯§¨¨²§¨©¬
:áøòä-ãò àîèå íéna וידֹוהי ּדֹובנא ּבּה יקרב ּדי וכל ©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤ְְִִִִֵַָָֹ

מסאב  ויהי במּיא ויסחי לבּוׁשֹוהי ויצּבע ּבמּיא ׁשטף ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָלא

רמׁשא: áéøáMéעד áfä Ba-òbé-øLà Nøç-éìëe ְַַָ§¦¤²¤£¤¦©¬©−̈¦¨¥®
:íéna óèMé õò-éìk-ìëåáfä Ba-òbé-øLà Nøç-éìëe §¨̧§¦¥½¦¨¥−©¨«¦§¦¤²¤£¤¦©¬©−̈

íéna óèMé õò-éìk-ìëå øáMé:ּבּה יקרב ּדי ּדחסף ּומאן ¦¨¥®§¨̧§¦¥½¦¨¥−©¨«¦ְֲִִֵַַַַ

ּבמּיא: יׁשּתּטף ּדאע מאן וכל יּתבר âéøäèé-éëåּדֹובנא ְְְְִִַַַַַָָָָָָ§¦«¦§©³
ñaëå Búøäèì íéîé úòáL Bì øôñå BáBfî áfäåéãâa ©¨Æ¦½§¨̧©¹¦§©¬¨¦²§¨«¢¨−§¦¤´§¨®̈

:øäèå íéiç íéîa BøNa õçøåBáBfî áfä øäèé-éëå §¨©¯§¨²§©¬¦©¦−§¨¥«§¦«¦§©³©¨Æ¦½
BøNa õçøå åéãâa ñaëå Búøäèì íéîé úòáL Bì øôñå§¨̧©¹¦§©¬¨¦²§¨«¢¨−§¦¤´§¨¨®§¨©¯§¨²

øäèå íéiç íéîa:לּה וימני מּדֹובּה ּדֹובנא ידּכי וארי §©¬¦©¦−§¨¥«ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָ

ּבמי  בׂשרּה ויסחי לבּוׁשֹוהי ויצּבע לדכּותּה יֹומין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָׁשבעת

וידּכי: ãéBàמּבּוע íéøú ézL Bì-çwé éðéîMä íBiáe ְְִֵַַ©´©§¦¦À¦©Æ§¥´Ÿ¦½¬
ãòBî ìäà çút-ìà ýåýé éðôì | àáe äðBé éða éðL§¥−§¥´¨®¨´¦§¥´§Ÿ̈À¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½

:ïäkä-ìà íðúðeBà íéøú ézL Bì-çwé éðéîMä íBiáe §¨−̈¤©Ÿ¥«©´©§¦¦À¦©Æ§¥´Ÿ¦½¬
íðúðe ãòBî ìäà çút-ìà ýåýé éðôì | àáe äðBé éða éðL§¥−§¥´¨®¨´¦§¥´§Ÿ̈À¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½§¨−̈

ïäkä-ìà:אֹו ׁשפנינין ּתרין לּה יּסב תמינאה ּוביֹומא ¤©Ÿ¥«ְְְְִִִִֵֵַַָָָ

ויּתנּנּון  זמנא מׁשּכן לתרע יי לקדם וייתי יֹונה ּבני ְְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָתרין

åèãçàäåלכהנא: úàhç ãçà ïäkä íúà äNòå ְֲַָ§¨¨³Ÿ¨Æ©Ÿ¥½¤¨´©½̈§¨«¤−̈
:BáBfî ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå äìòíúà äNòå Ÿ®̈§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−¦«§¨¨³Ÿ¨Æ

éðôì ïäkä åéìò øtëå äìò ãçàäå úàhç ãçà ïäkä©Ÿ¥½¤¨´©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬
:BáBfî ýåýé עלתא וחד חּטאתא חד ּכהנא יתהֹון ויעּבד §Ÿ̈−¦«ְְְְֲֲֵַַַַַָָָָָָ

מּדֹובּה: יי קדם ּכהנא עלֹוהי ñויכּפר ְֲֲֳִִִֵַַַָָָ

éòéáùæèíéna õçøå òøæ-úáëL epnî àöú-ék Léàå§¦¾¦«¥¥¬¦¤−¦§©®̈©§¨©¬©©²¦
:áøòä-ãò àîèå BøNa-ìk-úàepnî àöú-ék Léàå ¤¨§¨−§¨¥¬©¨¨«¤§¦¾¦«¥¥¬¦¤−

:áøòä-ãò àîèå BøNa-ìk-úà íéna õçøå òøæ-úáëL¦§©®̈©§¨©¬©©²¦¤¨§¨−§¨¥¬©¨¨«¤
ּכל  ית במּיא ויסחי זרעא ׁשכבת מּנּה תּפֹוק ארי ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּוגבר

רמׁשא: עד מסאב ויהי æéøBò-ìëåּבׂשרּה ãâa-ìëå ְְְִִֵֵַַָָָ§¨¤¤́§¨½
àîèå íéna ñaëå òøæ-úáëL åéìò äéäé-øLà£¤¦«§¤¬¨−̈¦§©®̈©§ª©¬©©−¦§¨¥¬

:áøòä-ãò-úáëL åéìò äéäé-øLà øBò-ìëå ãâa-ìëå ©¨¨«¤§¨¤¤́§¨½£¤¦«§¤¬¨−̈¦§©
:áøòä-ãò àîèå íéna ñaëå òøæוכלמׁש וכל לבּוׁש ®̈©§ª©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤ְְְְַָָ

עד  מסאב ויהי ּבמּיא ויצטּבע זרעא ׁשכבת עלֹוהי יהי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָּדי

çéòøæ-úáëLרמׁשא: dúà Léà ákLé øLà äMàå ְַָ§¦¾̈£¤̧¦§©¬¦²Ÿ−̈¦§©®̈©
:áøòä-ãò eàîèå íéná eöçøåLéà ákLé øLà äMàå §¨«£´©©½¦§¨«§−©¨¨«¤§¦¾̈£¤̧¦§©¬¦²

:áøòä-ãò eàîèå íéná eöçøå òøæ-úáëL dúà ואּתתא Ÿ−̈¦§©®̈©§¨«£´©©½¦§¨«§−©¨¨«¤ְְִָ

ויסאבּון  ּבמּיא ויסחּון זרעא ׁשכבת יתּה ּגבר יׁשּכּוב ְְְְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָּדי

פ רמׁשא: èédáæעד äéäé íc äáæ äéäú-ék äMàå ְַַָ§¦¨Æ¦¦«§¤´¨½̈¨²¦«§¤¬Ÿ−̈
da òâpä-ìëå dúcðá äéäz íéîé úòáL døNáa¦§¨¨®¦§©³¨¦Æ¦«§¤´§¦¨½̈§¨©Ÿ¥¬©−̈

:áøòä-ãò àîèédáæ äéäé íc äáæ äéäú-ék äMàå ¦§¨¬©¨¨«¤§¦¨Æ¦¦«§¤´¨½̈¨²¦«§¤¬Ÿ−̈
àîèé da òâpä-ìëå dúcðá äéäz íéîé úòáL døNáa¦§¨¨®¦§©³¨¦Æ¦«§¤´§¦¨½̈§¨©Ÿ¥¬©−̈¦§¨¬

áøòä-ãò:ּבבׂשרּה דֹובּה יהי ּדם דיבא תהי ארי ואּתתא ©¨¨«¤ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

עד  מסאב יהי ּבּה ּדיקרב וכל בריחּוקּה ּתהי יֹומין ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָׁשבעא

ëìëåרמׁשא: àîèé dúcða åéìò ákLz øLà ìëå ְַָ§ŸÁ£¤̧¦§©¬¨¨²§¦¨−̈¦§¨®§²Ÿ
:àîèé åéìò áLz-øLàdúcða åéìò ákLz øLà ìëå £¤¥¥¬¨−̈¦§¨«§ŸÁ£¤̧¦§©¬¨¨²§¦¨−̈

àîèé åéìò áLz-øLà ìëå àîèé: עלֹוהי תׁשּכּוב ּדי וכל ¦§¨®§²Ÿ£¤¥¥¬¨−̈¦§¨«ְְֲִִִֹ

מסאב: יהי עלֹוהי תיתב ּדי וכל מסאב יהי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֹּבריחּוקּה

àëàîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé dákLîa òâpä-ìëå§¨©Ÿ¥−©§¦§¨¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áøòä-ãòíéna õçøå åéãâa ñaëé dákLîa òâpä-ìëå ©¨¨«¤§¨©Ÿ¥−©§¦§¨¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦

:áøòä-ãò àîèå לבּוׁשֹוהי יצּבע ּבמׁשּכבּה ּדיקרב וכל §¨¥¬©¨¨«¤ְְְְְְְְִִִַַַַָ

רמׁשא: עד מסאב ויהי במּיא áëòâpä-ìëåויסחי ְְְְְִֵֵַַַַָָָָ§¨̧©Ÿ¥½©
íéna õçøå åéãâa ñaëé åéìò áLz-øLà éìk-ìëa§¨§¦−£¤¥¥´¨¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦

:áøòä-ãò àîèååéìò áLz-øLà éìk-ìëa òâpä-ìëå §¨¥¬©¨¨«¤§¨̧©Ÿ¥½©§¨§¦−£¤¥¥´¨¨®
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé ּדיקרב וכל §©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤ְְְִַָ

במּיא  ויסחי לבּוׁשֹוהי יצּבע עלֹוהי תיתב ּדי מנא ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָּבכל

רמׁשא: עד מסאב âëBàויהי àeä ákLnä-ìò íàå ְְִֵַַָָָ§¦̧©«©¦§¹̈À¯
-ãò àîèé Bá-Bòâða åéìò-úáLé àåä-øLà éìkä-ìò©©§¦²£¤¦¬¤«¤¨−̈§¨§®¦§−̈©
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:áøòäàåä-øLà éìkä-ìò Bà àeä ákLnä-ìò íàå ¨¨«¤§¦̧©«©¦§¹̈À¯©©§¦²£¤¦¬
:áøòä-ãò àîèé Bá-Bòâða åéìò-úáLé מׁשּכבא על ואם ¤«¤¨−̈§¨§®¦§−̈©¨¨«¤ְְְִִַָ

יהי  ּבּה ּבמקרבּה עלֹוהי יתבא היא ּדי מנא על אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָהּוא

רמׁשא: עד ãëdúàמסאב Léà ákLé áëL íàå ְְַַָָָ§¦¿¨ŸÁ¦§©̧¦¹ŸÀ̈
ákLnä-ìëå íéîé úòáL àîèå åéìò dúcð éäúe§¦³¦¨¨Æ¨½̈§¨¥−¦§©´¨¦®§¨©¦§¨²

:àîèé åéìò ákLé-øLàdúà Léà ákLé áëL íàå £¤¦§©¬¨−̈¦§¨«§¦¿¨ŸÁ¦§©̧¦¹ŸÀ̈
dúcð éäúeákLnä-ìëå íéîé úòáL àîèå åéìò §¦³¦¨¨Æ¨½̈§¨¥−¦§©´¨¦®§¨©¦§¨²

:àîèé åéìò ákLé-øLàיתּה ּגבר יׁשּכּוב מׁשּכב ואם £¤¦§©¬¨−̈¦§¨«ְְְְִִִַַַָ

וכל  יֹומין ׁשבעת מסאב ויהי עלֹוהי רחּוקּה ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָּותהי

מסאב: יהי עלֹוהי יׁשּכּוב ּדי äëäMàåסמׁשּכבא ְְְְְֲִִִִֵָָָ§¦¿̈
Bà dúcð-úò àìa íéaø íéîé dîc áBæ áeæé-ék¦«¨Á¸¨¹̈¨¦´©¦À§ŸÆ¤¦¨½̈¬
dúcð éîék dúàîè áBæ éîé-ìk dúcð-ìò áeæú-éë¦«¨−©¦¨®̈¨§¥º´ª§¨À̈¦¥¯¦¨¨²

:àåä äàîè äéäzíéaø íéîé dîc áBæ áeæé-ék äMàå ¦«§¤−§¥¨¬¦«§¦¿̈¦«¨Á¸¨¹̈¨¦´©¦À
áBæ éîé-ìk dúcð-ìò áeæú-éë Bà dúcð-úò àìa§ŸÆ¤¦¨½̈¬¦«¨−©¦¨¨®¨§¥º´

:àåä äàîè äéäz dúcð éîék dúàîè ארי ואּתתא ª§¨À̈¦¥¯¦¨¨²¦«§¤−§¥¨¬¦«ְְֲִֵָ

ארי  אֹו רחּוקּה עּדן ּבלא סּגיאין יֹומין ּדמּה ּדֹוב ְְְֲִִִִִֵַַַַָידּוב

רחּוקּה ּכיֹומי סֹובתּה ּדֹוב יֹומי ּכל רחּוקּה על ְְְִִֵֵַַַַָתדּוב

היא: מסאבא åëåéìòּתהי ákLz-øLà ákLnä-ìk ְְֳִֵָָ¨©¦§º̈£¤¦§©³¨¨Æ
øLà éìkä-ìëå dl-äéäé dúcð ákLîk dáBæ éîé-ìk̈§¥´½̈§¦§©¬¦¨−̈¦«§¤¨®§¨©§¦Æ£¤´

:dúcð úàîèk äéäé àîè åéìò áLzákLnä-ìk ¥¥´¨½̈¨¥´¦«§¤½§ª§©−¦¨¨«¨©¦§º̈
dl-äéäé dúcð ákLîk dáBæ éîé-ìk åéìò ákLz-øLà£¤¦§©³¨¨Æ¨§¥´½̈§¦§©¬¦¨−̈¦«§¤¨®
:dúcð úàîèk äéäé àîè åéìò áLz øLà éìkä-ìëå§¨©§¦Æ£¤´¥¥´¨½̈¨¥´¦«§¤½§ª§©−¦¨¨«
ּכמׁשּכב  דֹובּה יֹומי ּכל עלֹוהי תׁשּכּוב ּדי מׁשּכבא ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָּכל

יהי  מסאב עלֹוהי תיתב ּדי מנא וכל לּה יהי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָרחּוקּה

רחּוקּה: æëëåּכסֹואבת àîèé ía òâBpä-ìëååéãâa ña ְֲִַַ§¨©¥¬©−̈¦§®̈§¦¤¯§¨¨²
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøåàîèé ía òâBpä-ìëå §¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¨©¥¬©−̈¦§¨®

:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå ּדיקרב וכל §¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤ְְְִַָ

ויהי  במּיא ויסחי לבּוׁשֹוהי ויצּבע מסאב יהי ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּבהֹון

רמׁשא: עד çëdlמסאב äøôñå dáBfî äøäè-íàå ְְַַָָָ§¦¨«£−̈¦®̈§¨¬§¨¨²

:øäèz øçàå íéîé úòáLäøôñå dáBfî äøäè-íàå ¦§©¬¨¦−§©©¬¦§¨«§¦¨«£−̈¦¨®§¨¬§¨
:øäèz øçàå íéîé úòáL dlמּדֹובּה ּדכיאת ואם ¨²¦§©¬¨¦−§©©¬¦§¨«ְְִִִַַ

ּתדּכי: ּכן ּובתר יֹומין ׁשבעת לּה èëíBiáeותמני ְְְְִִִִֵֵֵַַַָ©´
äðBé éða éðL Bà íéøú ézL dì-çwz éðéîMä©§¦¦À¦©¨Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®

:ãòBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìà íúBà äàéáäåíBiáe §¥«¦¨³¨Æ¤©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«©´
äàéáäå äðBé éða éðL Bà íéøú ézL dì-çwz éðéîMä©§¦¦À¦©¨Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®§¥«¦¨³

:ãòBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìà íúBà תמינאה ּוביֹומא  ¨Æ¤©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«ְְִָָָ

יתהֹון  ותיתי יֹונה ּבני ּתרין אֹו ׁשפנינין ּתרין לּה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָּתּסב

זמנא: מׁשּכן לתרע ּכהנא ì-úàלות ïäkä äNòå ְְְְֲִִַַַַָָָ§¨¨³©Ÿ¥Æ¤
ïäkä äéìò øtëå äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä̈«¤¨´©½̈§¤¨«¤−̈Ÿ®̈§¦¤̧¨¤³¨©Ÿ¥Æ

:dúàîè áBfî ýåýé éðôìãçàä-úà ïäkä äNòå ¦§¥´§Ÿ̈½¦−ª§¨¨«§¨¨³©Ÿ¥Æ¤¨«¤¨´
ýåýé éðôì ïäkä äéìò øtëå äìò ãçàä-úàå úàhç©½̈§¤¨«¤−̈Ÿ¨®§¦¤̧¨¤³¨©Ÿ¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:dúàîè áBfî חד וית חּטאתא חד ית ּכהנא ויעּבד ¦−ª§¨¨«ְְְֲֵַַַַַָָָָָ

סֹובתּה: מּדֹוב יי קדם ּכהנא עלּה ויכּפר ְְֲֲֲֳִִַַַַַָָָָָעלתא

àì øéèôîeúîé àìå íúàîhî ìàøNé-éða-úà ízøfäå§¦©§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¦ª§¨®̈§³Ÿ¨ª̧Æ
øLà éðkLî-úà íànèa íúàîèa:íëBúaízøfäå §ª§¨½̈§©§¨¬¤¦§¨¦−£¤¬§¨«§¦©§¤¬

íànèa íúàîèa eúîé àìå íúàîhî ìàøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−¦ª§¨¨®§³Ÿ¨ª̧Æ§ª§¨½̈§©§¨¬
íëBúa øLà éðkLî-úà: יׂשראל ּבני ית ותפרׁשּון ¤¦§¨¦−£¤¬§¨«ְְְְְִֵֵַָָ

מׁשּכני  ית ּבסאבהֹון ּבסֹואבתהֹון ימּותּון ולא ְְְְְְְְְֲֲִִַָָָָָָמּסֹואבתהֹון

ביניהֹון: áìepnîּדי àöz øLàå áfä úøBz úàæ ִֵֵ¬Ÿ©−©®̈©«£¤̧¥¥¬¦¤²
:dá-äàîèì òøæ-úáëLàöz øLàå áfä úøBz úàæ ¦§©¤−©§¨§¨¨«¬Ÿ©−©¨®©«£¤̧¥¥¬

:dá-äàîèì òøæ-úáëL epnî ודי ּדדֹובנא אֹוריתא ּדא ¦¤²¦§©¤−©§¨§¨¨«ְְְִַָָָָ

בּה: לאסּתאבא זרעא ׁשכבת מּנּה âìäåcäåתּפֹוק ְְְְִִִִֵַַַָָָָ§©¨¨Æ
øLà Léàìe äá÷pìå øëfì BáBæ-úà áfäå dúcða§¦¨½̈§©¨Æ¤½©¨−̈§©§¥®̈§¦¾£¤¬

:äàîè-íò ákLéøëfì BáBæ-úà áfäå dúcða äåcäå ¦§©−¦§¥¨«§©¨¨Æ§¦¨½̈§©¨Æ¤½©¨−̈
äàîè-íò ákLé øLà Léàìe äá÷pìå: ולדסֹובתה §©§¥¨®§¦¾£¤¬¦§©−¦§¥¨«ְְְִָ

ּדי  ולגבר ּולנקּבא לדכר ּדֹובּה ית ולדדאיב ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֻּבריחּוקּה

מסאבא: עם ôיׁשּכּוב ô ô ְְִִָָָ

.ïîéñ å"ãéò ,íé÷åñô 'ö

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì ùãåç-ùàø úáùì äøèôäåñ ÷øô åäéòùéá

åñàíB÷î äæ-éàå éì-eðáz øLà úéá äæ-éà éìâø íãä õøàäå éàñk íéîMä ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½©¨©´¦¦§¦½§¨−̈¤£´Ÿ©§¨®¥¤¬©̧¦Æ£¤´¦§¦½§¥¤¬¨−
:éúçeðîáçeø-äëðe éðr-ìà èéaà äæ-ìàå ýåýé-íàð älà-ìë eéäiå äúNr éãé älà-ìk-úàå §«¨¦«§¤¨¥̧¤Æ¨¦´¨½̈¨©¦«§¬¨¥−¤§ª§Ÿ̈®§¤¤´©¦½¤¨¦Æ§¥½©

:éøác-ìr ãøçåâøékæî øéæç-íc äçðî äìrî áìk óøò äOä çáBæ Léà-äkî øBMä èçBL §¨¥−©§¨¦«¥̧©¹©¥¦À¥³©©¤Æ´Ÿ¥«¤½¤©«£¥³¦§¨Æ©£¦½©§¦¬
:äöôç íLôð íäéöewLáe íäéëøãa eøça änä-íb ïåà Cøáî äðáìãíäéììrúa øçáà éðà-íb §Ÿ−̈§¨´¥«¨®¤©¥À¨¨«£Æ§©§¥¤½§¦«¥¤−©§¨¬¨¥«¨©£¦º¤§©´§©«£ª«¥¤À
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øLàáe éðéra òøä eNriå eòîL àìå ézøac äðBò ïéàå éúàø÷ ïré íäì àéáà íúøeâîe§«Ÿ¨Æ¨¦´¨¤½©³©¨¨̧¦Æ§¥´¤½¦©−§¦§´Ÿ¨¥®©©«£³¨©Æ§¥©½©«£¤¬
:eøça ézöôç-àìäïrîì íëécðî íëéàðN íëéçà eøîà Bøác-ìà íéãøçä ýåýé-øác eòîL «Ÿ¨©−§¦¨¨«¦§Æ§©§Ÿ̈½©«£¥¦−¤§¨®¨«§Á£¥¤̧«Ÿ§¥¤¹§©¥¤À§©³©

:eLáé íäå íëúçîNá äàøðå ýåýé ãaëé éîLåílLî ýåýé ìB÷ ìëéäî ìB÷ øérî ïBàL ìB÷ §¦Æ¦§©´§Ÿ̈½§¦§¤¬§¦§©§¤−§¥¬¥«Ÿ³¨Æ¥¦½−¥«¥¨®´§Ÿ̈½§©¥¬
:åéáéàì ìeîbæ:øëæ äèéìîäå dì ìáç àBáé íøèa äãìé ìéçz íøèaçéî úàæk òîL-éî §−§«Ÿ§¨«§¤¬¤¨¦−¨¨®¨§¤̧¤¨¬¥²¤−̈§¦§¦¬¨¨¨«¦«¨©´¨ÀŸ¦³

:äéða-úà ïBiö äãìé-íb äìç-ék úçà írt éBb ãìeé-íà ãçà íBéa õøà ìçeéä älàk äàø̈¨Æ¨¥½¤£³©¤̧¤Æ§´¤½̈¦¦¨¬¤−©´©¤¨®¦¨²¨©¨«§¨¬¦−¤¨¤«¨
èéäìà øîà ézøörå ãéìBnä éðà-íà ýåýé øîàé ãéìBà àìå øéaLà éðàä:CéeçîN ©«£¦¬©§¦²§¬Ÿ¦−Ÿ©´§Ÿ̈®¦£¦¯©¦²§¨©−§¦¨©¬¡Ÿ¨«¦¦§¯

ìk dá eìéâå íìLeøé-úà:äéìr íéìaàúnä-ìk NBNî dzà eNéN äéáäà-àée÷ðéz ïrîì ¤§«¨©²¦§¦¬−̈¨«Ÿ£¤®¨¦³¦¨Æ¨½¨©¦§©§¦−¨¤«¨§©³©¦«§Æ
:dãBák æéfî ízâprúäå evîz ïrîì äéîçðz ãMî ízráNeáééððä ýåýé øîà | äë-ék §©§¤½¦−Ÿ©§ª¤®¨§©¯©¨²Ÿ§¦§©©§¤−¦¦¬§¨«¦´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¦«§¦´

:eòLrLz íékøa-ìrå eàNpz ãö-ìr íz÷ðéå íéBb ãBák óèBL ìçðëe íBìL øäðk äéìà-äèðŸ¤«Â¥¤Â¨§¨¨̧¨¹§©¯©¥²§¬¦−¦«©§¤®©©Æ¦¨¥½§©¦§©−¦§¨«¢¨«
âé:eîçðz íìLeøéáe íëîçðà éëðà ïk epîçðz Bnà øLà Léàkãéíëaì NNå íúéàøe §¦¾£¤¬¦−§©«£¤®¥³¨«Ÿ¦Æ£©´¤§¤½¦«¨©−¦§ª¨«§¦¤Æ§¨´¦§¤½

:åéáéà-úà íræå åéãár-úà ýåýé-ãé ärãBðå äðçøôú àLck íëéúBîörååèLàa ýåýé äpä-ék §©§«¥¤−©¤´¤¦§©®§¨§«§¨³©§Ÿ̈Æ¤£¨½̈§¨©−¤«Ÿ§¨«¦«¦¥³§Ÿ̈Æ¨¥´
:Là-éáäìa Búørâå Btà äîça áéLäì åéúákøî äôeqëå àBáéæèBaøçáe ètLð ýåýé Làá ék ¨½§©−̈©§§Ÿ¨®§¨¦³§¥¨Æ©½§©«£¨−§©«£¥¥«¦³¨¥Æ§Ÿ̈´¦§½̈§©§−

:ýåýé éììç eaøå øNa-ìk-úàæéøNa éìëà Cåza úçà øçà úBpbä-ìà íéøähnäå íéLc÷únä ¤¨¨¨®§©−©«§¥¬§Ÿ̈«©¦§©§¦̧§©¦«©£¦¹¤©©À©©³©©Æ©½̈¤«Ÿ§¥Æ§©´
:ýåýé-íàð eôñé åcçé øaëräå õ÷Mäå øéæçäçéõa÷ì äàa íäéúáLçîe íäéNrî éëðàå ©«£¦½§©¤−¤§¨«©§¨®©§¨¬¨ª−§ª§Ÿ̈«§¨«Ÿ¦À©«£¥¤Æ©§§´Ÿ¥¤½¨¾̈§©¥¬

läå íéBbä-ìk-úà:éãBák-úà eàøå eàáe úBðLèéíéèéìt | íäî ézçlLå úBà íäá ézîNå ¤¨©¦−§©§Ÿ®−̈§¨¬¤§¦«§©§¦̧¨¤¹À§¦©§¦´¥¤´Â§¥Â¦
érîL-úà eòîL-àì øLà íé÷çøä íéiàä ïåéå ìáz úL÷ éëLî ãeìå ìet LéLøz íéBbä-ìà¤©¦º©§¦̧¬§²¬Ÿ§¥¤−¤ª©´§¨®̈¨«¦¦´¨«§Ÿ¦À£¤̧Ÿ¨«§³¤¦§¦Æ

:íéBba éãBák-úà eãébäå éãBák-úà eàø-àìåë| äçðî | íéBbä-ìkî | íëéçà-ìk-úà eàéáäå §«Ÿ¨´¤§¦½§¦¦¬¤§¦−©¦«§¥¦´¤¨£¥¤´¦¨©¦´¦§¨´
Leøé éLã÷ øä ìr úBøkøkáe íéãøtáe íéaváe áëøáe íéñeqa ýåýéìøLàk ýåýé øîà íì ©«Ÿ̈¿©¦¿ÂÂ̈¤¤©©¦̧©§¨¦¹©¦§¨À©´©¬¨§¦²§«¨©−¦¨©´§Ÿ̈®©«£¤´

:ýåýé úéa øBäè éìëa äçðnä-úà ìûøNé éðá eàéáéàëøîà íiåìì íéðäkì çwà íäî-íâå ¨¦Á§¥̧¦§¨¥¯¤©¦§¨²¦§¦¬¨−¥¬§Ÿ̈«§©¥¤¬¤©²©«Ÿ£¦¬©«§¦¦−¨©¬
:ýåýéáëýåýé-íàð éðôì íéãîò äNò éðà øLà äLãçä õøàäå íéLãçä íéîMä øLàë ék §Ÿ̈«¦´©«£¤´©¨©´¦Â©«£Â̈¦§¨¨̧¤©«£¨¹̈£¤̧£¦¬Ÿ¤²«Ÿ§¦¬§¨©−§ª§Ÿ̈®

:íëîLå íërøæ ãîré ïkâëúBçzLäì øNa-ìë àBáé BzaLa úaL écîe BLãça Lãç-écî äéäå ¥²©«£¬Ÿ©§£¤−§¦§¤«§¨À̈¦¥¸Ÿ¤Æ§¨§½¦¥¬©−̈§©©®¨¯¨¨¨²§¦§©«£¬
:ýåýé øîà éðôìãëàì íMàå úeîú àì ízrìBú ék éa íérLtä íéLðàä éøâôa eàøå eàöéå §¨©−¨©¬§Ÿ̈«§¨«§´§¨½§¦§¥Æ¨«£¨¦½©«Ÿ§¦−¦®¦´«©§º̈´Ÿ¨À§¦¨Æ´Ÿ

:øNa-ìëì ïBàøã eéäå äaëúâëøNa-ìë àBáé BzaLa úaL écîe BLãça Lãç-écî äéäå ¦§¤½§¨¬¥«¨−§¨¨¨«§¨À̈¦¥¸Ÿ¤Æ§¨§½¦¥¬©−̈§©©®¨¯¨¨¨²
:ýåýé øîà éðôì úBçzLäì§¦§©«£¬§¨©−¨©¬§Ÿ̈«

òéøæú úùøôì äøèôäã ÷øô á íéëìîá

ãáîìL ìraî àa Léàåìîøëå íéøòN íçì-íéøNr íéøeka íçì íéäìàä Léàì àáiå äL §¦̧¹̈¦©´©¨¦À¨©¨¥Á§¦̧¨¡Ÿ¦¹¤³¤¦¦Æ¤§¦¤´¤§Ÿ¦½§©§¤−
:eìëàéå írì ïz øîàiå Bðì÷öaâîírì ïz øîàiå Léà äàî éðôì äæ ïzà äî BúøLî øîàiå §¦§Ÿ®©¾Ÿ¤¥¬¨−̈§Ÿ¥©¸Ÿ¤Æ§¨´§½¨µ¤¥´¤½¦§¥−¥´¨¦®©ÀŸ¤¥³¨¨Æ

:øúBäå ìBëà ýåýé øîà äë ék eìëàéåãî:ýåýé øáãk eøúBiå eìëàiå íäéðôì ïziåäàïîrðå §Ÿ¥½¦´¬Ÿ¨©²§Ÿ̈−¨¬§¥©¦¥¯¦§¥¤²©«Ÿ§¬©¦−¦§©¬§Ÿ̈«§Â©£Â̈
Léàäå íøàì äreLz ýåýé-ïúð Bá-ék íéðô àNðe åéðãà éðôì ìBãb Léà äéä íøà-Cìî àáö-øN©§¨̧¤¤£¹̈¨¨´¦Á¨¸¦§¥³£Ÿ¨Æ§ª´¨¦½¦²¨©§Ÿ̈¬§−̈©£¨®§¨¦À



:òøöî ìéç øBab äéäáúLà éðôì éäzå äpè÷ äørð ìàøNé õøàî eaLiå íéãeãâ eàöé íøàå ¨¨²¦¬©−¦§Ÿ̈©£¨Æ¨§´§¦½©¦§²¥¤¬¤¦§¨¥−©£¨´§©¨®©§¦¾¦§¥−¥¬¤
:ïîrðâ:Bzrøvî Búà óñàé æà ïBøîLa øLà àéápä éðôì éðãà éìçà dzøáb-ìà øîàzåãàáiå ©£¨©¸Ÿ¤Æ¤§¦§½̈©£¥´£Ÿ¦½¦§¥¬©¨¦−£¤´§«Ÿ§®¨²¤«¡¬ŸŸ−¦¨©§«©¨¾Ÿ

:ìàøNé õøàî øLà äørpä äøac úàæëå úàæk øîàì åéðãàì ãbiåäàa-Cì íøà-Cìî øîàiå ©©¥¬©Ÿ−̈¥®Ÿ¨³Ÿ§¨ŸÆ¦§¨´©©£½̈£¤−¥¤¬¤¦§¨¥©³Ÿ¤¤«¤£¨Æ¤½Ÿ
øNrå áäæ íéôìà úLLå óñë-éøkk øNr Bãéa çwiå Cìiå ìàøNé Cìî-ìà øôñ äçìLàå§¤§§¨¬¥−¤¤¤´¤¦§¨¥®©¥Á¤Á©¦©̧§¨¹¤´¤¦§¥¤À¤§¥³¤£¨¦Æ¨½̈§¤−¤

:íéãâa úBôéìçåák äzrå øîàì ìàøNé Cìî-ìà øôqä àáiåéìà äfä øôqä àBézçìL äpä E £¦¬§¨¦©¨¥´©¥½¤¤¤¬¤¦§¨¥−¥®Ÿ§©À̈§¸©¥³¤©¤Æ¥¤½¦¥̧¨©³§¦
éìà:Bzrøvî Bzôñàå écár ïîrð-úà Eæøîàiå åéãâa òø÷iå øôqä-úà ìàøNé-Cìî àø÷k éäéå ¥¤̧Æ¤©£¨´©§¦½©£©§−¦¨©§«©§¦¿¦§ŸÁ¤¤¦§¨¥̧¤©¥¹¤©¦§©´§¨À̈©¸Ÿ¤Æ

eàøe àð-eòc-Cà ék Bzrøvî Léà óñàì éìà çìL äæ-ék úBéçäìe úéîäì éðà íéäìàä©¡Ÿ¦¬¨̧¦Æ§¨¦´§©£½¦¤ÆŸ¥´©¥©½¤«¡¬Ÿ¦−¦¨©§®¦³©§¨Æ§½
:éì àeä äpàúî-ékççìLiå åéãâa-úà ìàøNé-Cìî òø÷-ék íéäìàä-Léà òLéìà | rîLk éäéå ¦¦§©¤¬−¦©§¦º¦§´Ÿ©¡¦¨´¦«¨¡Ÿ¦À¦¨©³¤«¤¦§¨¥Æ¤§¨½̈©¦§©̧

éãâa zrø÷ änì øîàì Cìnä-ìà:ìàøNéa àéáð Lé ék òãéå éìà àð-àáé Eèåéñeña ïîrð àáiå ¤©¤´¤¥½Ÿ¨¬¨¨©−§¨§¨¤®¨Ÿ¨´¥©½§¥©¾¦²¥¬¨¦−§¦§¨¥©¨¬Ÿ©£−̈§¨´
:òLéìàì úéaä-çút ãîriå Baëøáeézöçøå CBìä øîàì Càìî òLéìà åéìà çìLiå §¦§®©©£¬Ÿ¤«©©©−¦¤«¡¦¨©¦§©¬¥¨²¡¦−̈©§¨´¥®Ÿ¨À§¨©§¨³

:øäèe Eì EøNa áLéå ïcøia íéîrt-òáLàéàöé | éìà ézøîà äpä øîàiå Cìiå ïîrð óö÷iå ¤«©§¨¦Æ©©§¥½§¨¯Ÿ§¨§²§−§¨©¦§¬Ÿ©£−̈©¥©®©ŸÁ¤Á¦¥̧¨©¹§¦¥©´¥¥´
éðäå åéäìà ýåýé-íLa àø÷å ãîrå àBöé:òøönä óñàå íB÷nä-ìà Bãé óáéäðîà áBè àìä ¨À§¨©Æ§¨¨Æ§¥«§Ÿ̈´¡Ÿ½̈§¥¦¬¨²¤©¨−§¨©¬©§Ÿ̈£¿ŸÁ£¨¨̧

:äîça Cìiå ïôiå ézøäèå íäa õçøà-àìä ìàøNé éîéî ìkî ÷Nnc úBøäð øtøôeâéeLbiå ©§©¹©£´©¤À¤¦ŸÆ¥¥´¦§¨¥½£«Ÿ¤§©¬¨¤−§¨¨®§¦©¦−¤©¥¬¤§¥¨©¦§´
éìà øac àéápä ìBãb øác éáà eøîàiå åéìà eøaãéå åéãáréìà øîà-ék óàå äNrú àBìä EE £¨¨»©§©§´¥¨¼©«Ÿ§À¨¦Æ¨¨´¨À©¨¦²¦¤¬¥¤−£´©£¤®§©²¦¨©¬¥¤−

:øäèe õçøãéïè÷ ørð øNák BøNa áLiå íéäìàä Léà øáãk íéîrt òáL ïcøia ìaèiå ãøiå §©¬§¨©¥À¤©¦§³Ÿ©©§¥Æ¤´©§¨¦½¦§©−¦´¨¡Ÿ¦®©¨´¨§¨À¦§©²©¬©¨−Ÿ
:øäèiååèék ézrãé àð-äpä øîàiå åéðôì ãîriå àáiå eäðçî-ìëå àeä íéäìàä Léà-ìà áLiå ©¦§¨©Á̈¨Á¤¦̧¨¡Ÿ¦¹´§¨©£¥À©¨Ÿ»©©£´Ÿ§¨¨¼©ÀŸ¤¦¥¨³¨©̧§¦Æ¦´

ëa íéäìà ïéà:Ecár úàî äëøá àð-ç÷ äzrå ìàøNéa-íà ék õøàä-ìæèýåýé-éç øîàiå ¥³¡Ÿ¦Æ§¨¨½̈¤¦−¦§¦§¨¥®§©¨²©¨¬§¨−̈¥¥¬©§¤©¾Ÿ¤©§Ÿ̈²
:ïàîéå úç÷ì Ba-øöôiå çwà-íà åéðôì ézãîr-øLàæéàOî Ecárì àð-ïzé àìå ïîrð øîàiå £¤¨©¬§¦§¨−̈¦¤®̈©¦§©¬¨©−©©§¨¥©Ÿ»¤»©£¨¼¨¾Ÿª©¨´§©§§½©¨¬

:ýåýéì-íà ék íéøçà íéäìàì çáæå äìò Ecár ãBò äNré-àBì ék äîãà íéãøt-ãîöçéøácì ¤«¤§¨¦−£¨¨®¦¿©£¤Á¸©§§¹Ÿ¨³¨¤̧©Æ¥Ÿ¦´£¥¦½¦−¦©Ÿ̈«©¨¨´
éúéåçzLäå éãé-ìr ïrLð | àeäå änL úBçzLäì ïBnø-úéá éðãà àBáa Ecárì ýåýé çìñé äfä©¤½¦§©¬§Ÿ̈−§©§¤®§´£Ÿ¦´¥¦Á§¦§©£¸¹̈¨§´¦§¨´©¨¦À§¦§©£¥̧¦Æ

:äfä øáca Ecárì ýåýé àð-çìñé ïnø úéa éúéåçzLäa ïnø úéaèéì Cì Bì øîàiåCìiå íBìL ¥´¦½Ÿ§¦§©£¨¨̧¦Æ¥´¦½Ÿ¦§©¨§Ÿ̈¬§©§§−©¨¨¬©¤«©¬Ÿ¤−¥´§¨®©¥¬¤
:õøà úøák Bzàî¥¦−¦§©¬¨¤

(úåøáåçî òøåöî-òéøæúáå) òøåöî úùøôì äøèôäæ ÷øô á íéëìîá

æâät íéáLé eðçðà äî eärø-ìà Léà eøîàiå ørMä çút íérøöî eéä íéLðà äraøàå§©§¨¯¨£¨¦²¨¬§«Ÿ̈¦−¤´©©¨®©©«Ÿ§Æ¦´¤¥¥½À̈£©²§«Ÿ§¦¬−Ÿ
:eðúî-ãrãeëì äzrå eðúîå äô eðáLé-íàå íL eðúîå øéra árøäå øérä àBáð eðøîà-íà ©¨«§¦¨©Á§Á¨¸¨¦¹§¨¨¨³¨¦Æ¨©´§½̈§¦¨©¬§−Ÿ¨¨®§§©À̈§Æ

:eðúîå eðúéîé-íàå äéçð eðiçé-íà íøà äðçî-ìà äìtðåäíøà äðçî-ìà àBáì óLpá eî÷iå §¦§¨Æ¤©£¥´£½̈¦§©ª´¦«§¤½§¦§¦ª−¨¨«§©ª̈´©¤½¤¨−¤©«£¥´£¨®
:Léà íL-ïéà äpäå íøà äðçî äö÷-ãr eàáiååìB÷ áëø ìB÷ íøà äðçî-úà | réîLä éðãàå ©¨ÀŸ©§¥Æ©«£¥´£½̈§¦¥¬¥«−̈¦«©Ÿº̈¦§¦´©¤©«£¥´£À̈¬¤̧¤Æ´

íézçä éëìî-úà ìàøNé Cìî eðéìr-øëN äpä åéçà-ìà Léà eøîàiå ìBãb ìéç ìB÷ ñeñ½−©´¦¨®©«Ÿ§º¦´¤¨¦À¦¥´¨«©¨¥ÁÁ¤̧¤¦§¨¥¹¤©§¥¯©«¦¦²
:eðéìr àBáì íéøöî éëìî-úàåæíäéñeñ-úàå íäéìäà-úà eáæriå óLpá eñeðiå eîe÷iå §¤©§¥¬¦§©−¦¨¬¨¥«©¨»»©¨´©¤¼¤¼©©«©§´¤¨«¢¥¤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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:Cìnä úéaéíL-ïéà äpäå íøà äðçî-ìà eðàa øîàì íäì eãébiå øérä ørL-ìà eàø÷iå eàáiå ¥¬©¤«¤©¨ÀŸ©¦§§»¤Ÿ¥´¨¦¼©©¦³¨¤Æ¥½Ÿ¨µ¤©«£¥´£½̈§¦¥¬¥«¨²
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