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אור וחום ההתקשרות

עומדים תיכף להתפלל מנחה, ולאחרי זה אמירת פרקי אבות, כפי שנוהגים בשבתות 
שבין פסח לשבועות.

התחלת פרק ראשון היא – "משה קיבל תורה מסיני ומסרה כו'", וכך נמסרה התורה 
מדור דור, במשך כל הדורות עד שהגיעה אלינו.

וזהו גם תוכן הענין ד"סמוכים" – סמוכים איש מפי איש עד משה רבינו. ואף-על-
פי שעל-פי נגלה דתורה נתבטל בזמן הזה הענין ד"סמוכים", מכל-מקום, בפנימיות 
הענינים הנה גם עכשיו ישנו הענין דסמוכים איש מפי איש עד משה רבינו, שזוהי 
ההשפעה דמשה רבינו שישנה בכל דרא ודרא, וכידוע ש"אתפשטותא דמשה בכל 

דרא ודרא".
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כבוד התורה

אחדות לכולםהכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

פרשת אחרי-קדושים
 חז"ל אומרים על הפסוק "קדושים תהיו כי קדוש אני": "קדושים תהיו, יכול כמוני, תלמוד לומר 
"כי קדוש אני", קדושתי למעלה מקדושתכם". הפירוש הפשוט במאמר חז"ל הוא שקדושתם של 

ישראל אינה כקדושתו של הקב"ה.

)"יכול"(  ישראל  היינו, שביכלתם של  בניחותא,  "יכול כמוני"   – הוא  פירוש החסידות  ...אמנם, 
להגיע לדרגת הקדושה ד"כמוני", וטעם הדבר – "כי קדוש אני ה' אלקיכם", היינו, שהקב"ה )"ה' 

אלקיכם"( נותן להם את הכח להגיע לדרגת הקדושה ד"קדוש אני".

ולאלו ש"תואנה הם מבקשים" – היתכן שתורת החסידות משנה את הפירוש הפשוט של מאמר 
רז"ל הנ"ל להיפך ממש?! ואף שזהו קא-סלקא-דעתך בתורה – הרי אין זה אלא קא-סלקא-דעתך 

בלבד!

הנה מפורש הדבר בפירוש רש"י על התורה, פשוטו של מקרא:

על הפסוק "כי אני ה' אלקיכם והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני" – מפרש רש"י: "כשם 
שאני קדוש, שאני ה' אלקיכם, כך והתקדשתם, קדשו את עצמכם למטה... לפי שאני אקדש אתכם 

כו'", היינו, שקדושתם של ישראל היא באותו אופן )"כשם כו' כך"( ד"קדוש אני".

)ש"פ אחו"ק תו"מ תשמ"ה ח"ג ע' 1933(

בספר  'אות  מבצע  בתחילת  תשמ"א,  משנת  מענה  לפנינו 
תורה', על השאלה האם לפעול בנושא זה גם בהונגריה ובשאר 
מדינות מזרח אירופה שבאותה שעה היו עדיין תחת השלטון 

הקומוניסטי.
מהיר

בנ"י  ילדי  כל  לאחד  תורה[  ]=הספר  הס"ת  שכוונת  פשוט 
ועכו"כ ]=ועל אחת כמה וכמה[ דאונגארן וכיו"ב ]=וכיוצא בזה[ 

אלא שיברר הזקוקים שם לזהירות בדיבו;ר עד"ז ואיזו.

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ז' באייר ה'תש"פ – י"ד באייר ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
מל"ת רנג.הל' סנהדרין פרק יב.הל' מכירה פרק כב-כד.ז' באיירו'

מל"ת רנב.פרק יג.פרק כה-כז.ח' באיירש"ק
מל"ת רנב.פרק יד.פרק כח-ל.ט' באיירא'

הל' זכיה ומתנה.. בפרקים אלו. י' באיירב'
מ"ע רמה.פרק טו.פרק א-ג.

מ"ע רמה.פרק טז.פרק ד-ו.י"א באיירג'
מ"ע רמה.פרק יז.פרק ז-ט.י"ב באיירד'
מ"ע רמה.פרק יח.פרק י-יב.י"ג באיירה'

הל' שכנים.. בפרקים אלו. פרק י"ד באיירו'
מ"ע רלו.פרק יט.א-ג.
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עבודה שלא על פי הסדר
התורה שוללת הנהגה של רצוא ללא שוב, אך לעיתים מיוחדים מלמעלה 
מזמנים לאדם עבודה שכזו • הסדר הרגיל הוא "על כורחך את חי", אך 
את  לברר  בכדי  תשוב"  עפר  "אל  של  עניין  מלמעלה  דורשים  לעיתים 
הדברים הנמוכים ביותר • רבי עקיבא השתוקק "מתי יבוא לידי ואקיימנו" 
– מתי יזכו אותו מלמעלה בעבודה של רצוא • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא 

דורנו 

א 
מבואר בכמה דרושי חסידות1 בעניין נדב ואביהוא, 
ללא  רצוא  אצלם  בכך שהיה  שהחטא שלהם התבטא 
וימותו",  ה'  לפני  "בקרבתם  הכתוב2:  ובלשון  שוב, 
היינו, שהקירוב שלהם לאלוקות )"בקרבתם לפני ה'"( 
היה מלכתחילה באופן של רצוא וסילוק למעלה, ללא 

שוב )"וימותו"(.
ועניין זה מרומז גם בנגלה שבתורה – כפי שמצינו 
דעות  שיש  אהרן,  בני  שני  חטא  בעניין  במדרש3 
ש"מחוסרי בגדים נכנסו", "שתויי יין נכנסו", "שלא היו 
ועניינים אלו מורים על אופן עבודה של  להם בנים", 

רצוא ללא שוב4:
מחוסרי בגדים: עניין הלבושים )בגדים( הוא בשביל 
לבוא אל הזולת שחוץ ממנו. והם היו מחוסרי בגדים 
היו  הם  ואדרבה:  הזולת,  עם  קשר  להם  היה  שלא   –

בתנועה של עליה למעלה.
שתויי יין: שתוי יין, שיכור – יוצא ממדידה והגבלה 
שעבודתם   – נכנסו  יין  שתויי  וזהו  ודעת.  טעם  של 

הייתה באופן של רצוא, יציאה ממדידה והגבלה.
המשכת  עניין  הוא  בנים  לידת  בנים:  להם  היו  לא 

1. ראה ספר המאמרים תרמ"ט עמ' רלג ואילך.
2. ריש פרשתנו )אחרי(.

3. ויקרא רבה פ"כ, ט. תנחומא פרשתנו )אחרי( ו.
4. ראה גם ד"ה וידבר גו', אחרי די"א ניסן תשכ"ב )תורת מנחם חלק 

לג עמ' 261 ואילך(.

עניין  היה  אצלם  ואילו  כידוע5.  למטה,  סוף  אין  כוח 
הרצוא ועליה למעלה – היפך ענין המשכת כוח האין 

סוף למטה.

ב
נדב  הנהגת  ישראל  בני  לרוב  שבנוגע  וכיון   ]...[
ואביהוא ברצוא ללא שוב אינה כפי הכוונה, לכן, אחרי 

מות שני בני אהרן, ציוותה התורה:
שלא  והיינו,  הקודש"6,  אל  עת  בכל  יבוא  "ואל  א( 
"בכל עת" תהיה הכניסה לפני ולפנים, כיון שצריכים 

להיות גם מבחוץ לקודש, בשביל ההמשכה למטה.
ב( גם כאשר צריכה להיות הכניסה לקדש הקדשים, 
עבודת  שם  להיות  שצריכה   – גו'"7  יבוא  "בזאת  הנה 
הקטורת, שעניינה הוא המשכה למטה מטה עד לבירור 
הקליפות, שמטעם זה היה בקטורת: )א( י"א סממנים, 
בקדושה  כי  הקליפות,  על  רומז  י"א  שמספר  כידוע8 
אחד  ולא  עשר  תשע  ולא  "עשר  עשר,  הוא  המספר 

עשר"9, )ב( מור, שנעשה מחי' טמאה10.
וההוראה מזה – בשתיים:

5. ראה ליקוטי תורה שיר השירים לט, ד.
6. פרשתנו )אחרי( טז, ב.

7. שם, ג.
8. ראה תורת מנחם ספר המאמרים תשרי עמ' קסה ואילך.

9. ספר יצירה פרק א משנה ד.
10. צט, א. וראה תורת מנחם שם.
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בתכלית  נעלות  במדרגות  נמצאים  כאשר  גם  א( 
ליתן  צריך  מעשה  בשעת  הנה  כו',  והדביקות  הקירוב 
את הדעת )"הָאבן אין זינען"( אודות ההמשכה למטה, 
עד לעומק תחת – בירור הקליפות. כאשר לא נמצאים 
לא  אבל  "שוב",  להיות  אמנם  צריך  הקדשים,  בקדש 
בתכלית  עומדים  כאשר  אבל  מטה;  למטה  ירידה 
העלייה, בקדש הקדשים, אזי מצד גודל העלייה יכולים 
וצריכים לירד עד לעומק תחת, לברר גם את הקליפות.

על  דווקא   – הקדשים  לקדש  לבוא  יכולים  כיצד  ב( 

ידי קטורת. כאשר יורדים לעניינים תחתונים ביותר עד 
לבירור הקליפות, הנה על ידי זה דווקא באים לעילוי 
היותר גדול – כניסה לקדש הקדשים, ששם היא עבודת 
עניין  שהוא  אראה",  בענן  "כי  נאמר  שעליה  הקטורת 

המשכת העצמות11.

ג
 ]...[ האמור לעיל הוא סדר עבודת האדם מצד עצמו, 
שעבודתו צריכה להיות באופן ד"לשבת יצרה"; אבל יש 
לפעמים שמזמינים לאדם מלמעלה עבודה באופן של 

רצוא ועלייה למעלה.
וזהו הביאור בדברי רבי עקיבא "כל ימי הייתי מצטער 

כו' מתי יבוא לידי ואקיימנו"12:
עקיבא  רבי  של  שרצונו  הייתכן  מובן:  אינו  לכאורה 
העבודה  הרי   – ורצוא  נפש  מסירות  של  בעניין  היה 

צריכה להיות באופן של "שוב"?
אך העניין הוא – שיש חילוק בין סדר עבודת האדם 
עבודת  מלמעלה:  לו  שמזמינים  מה  ובין  עצמו  מצד 
באופן של שוב, אבל  להיות  צריכה  האדם מצד עצמו 
לפעמים מזמינים לו מלמעלה עבודה באופן של רצוא. 
וזהו מה שביקש רבי עקיבא: "מתי יבוא לידי" – שיזמינו 

אדמו"ר  מאמרי  א.  כט,  הכיפורים  יום  שער  ראש  עטרת  ראה   .11
האמצעי דברים חלק ג עמ' א'קלד.

12. ברכות סא, ב. וראה גם תורת מנחם חלק לג עמ' 385.

לו מלמעלה עבודה של מסירות נפש.
והתועלת שבדבר – כי, כאשר ישנו רק עניין השוב, 
הרגש  ידי  ועל  במטה;  לשקוע  יכולים  אזי  רצוא,  ללא 

הרצוא מבטיחים שלא ישקעו כו'.

ד
והנה, כשם שנתבאר בעניין המסירות נפש והרצוא, 
מקום,  מכל  העבודה,  סדר  זה  שאין  פי  על  שאף 

בקו  גם  הוא  כן   – עילוי  בזה  יש  כשמזמינים מלמעלה 
הירידה  שזוהי  תשוב"13,  עפר  ד"אל  בעניין  ההופכי, 
פי  על  שאף   – )כדלקמן(  תחתון  היותר  מטה  לבחינת 
חי"14,  אתה  כורחך  ש"על  באופן  הוא  העבודה  שסדר 
ועד שפקוח נפש )של חיי שעה, ואפילו על הספק וספק 
סדר  שמצד  ונמצא,  התורה15,  כל  את  דוחה  ספקא( 
מקום,  מכל  דווקא,  הגוף  קיום  להיות  צריך  העבודה 
אזי  פקודתו,  עת  בבוא  זאת מלמעלה,  מזמינים  כאשר 

יש מעלה גם בעניין ד"אל עפר תשוב".
וכידוע מאמר הבעל שם טוב16 קודם הסתלקותו, שיש 
ביכולתו לעלות בסערה השמימה, כמו אליהו הנביא17, 

אלא שרצונו לעבור את העניין ד"אל עפר תשוב".
והעניין בזה:

הירידה  שנעשית   – היא  תשוב"  עפר  ד"אל  המעלה 
לבחינת המטה היותר תחתון, שזהו עניין העפר, לפעול 
בו בירור וזיכוך כו'. וכידוע18 משל הליווע"ר, שכאשר 
מתחתיתו  לאחוז  צריכים  אזי  בניין,  להגביה  צריכים 

דווקא.
בחינת  ב"ן,  )בגימטריא  אליהו  שגם  פי  על  ואף 

13. בראשית ג, יט.
14. אבות סוף פרק ד.

15. ראה יומא פב, א. כתובות יט, א.
16. ראה כתר שם טוב בהוספות סימן שא.

17. מלכים ב ב, א-יא.
18. תורה אור בראשית ד, רע"א. ובכ"מ.

גם כאשר נמצאים במדרגות נעלות בתכלית הקירוב והדביקות 
כו', הנה בשעת מעשה צריך ליתן את הדעת )"הָאבן אין זינען"( 

אודות ההמשכה למטה, עד לעומק תחת – בירור הקליפות
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בסערה  שעלה  עד  הגשמי  בגופו  זיכוך  פעל  בהמה19( 
השמימה – הרי לא הייתה אצלו הירידה )והבירור( עד 
 – לגופו  בנוגע  )וגם  עפר  בחינת  היותר תחתון,  למטה 

הרי עלה בסערה השמימה(.
בירור  שדווקא  הקטורת,  בעניין  המבואר  דרך  ועל 

י"א הסממנים מגיע ומעורר המשכת העצמות, "כי בענן 
אראה" – כמו כן הנה דווקא הירידה ד"אל עפר תשוב", 
תחיית  של  הגילוי  את  פועלת  ביותר,  התחתון  זיכוך 
שגופם  צדיקים  שאפילו  בגמרא20  איתא  )ולכן  המתים 
קיים, הנה קודם התחיה צריכים גם הם לחזור לעפרן(, 
מהשתלשלות,  שלמעלה  מבחינה  שנמשך  גילוי  שזהו 
שלגבי דרגא זו הנה חיים ומוות )וגם עפר( הם בשווה, 
ולכן, גם המת )ואפילו לאחרי ששב לעפר( נעשה חי21.

ה
"ארבעה  בגמרא22  שכתוב  מה  גם  יובן  הנ"ל  פי  על 

מתו בעטיו של נחש":
לכאורה תמוה: כיון שאצלם לא היה ענין של חטא, 
אם כן, מה נוגע להם חטא עץ הדעת שבעטיו של נחש, 

שבגלל זה יתחייבו מיתה?
גם  לברר  הירידה  להיות  שצריכה   – הוא  הענין  אך 
את התחתון ביותר; לולי "עטיו של נחש" לא הייתה כל 
נחש",  של  "עטיו  שישנו  לאחרי  אבל  המיתה,  מציאות 
צריך לירד גם לשם כדי לפעול הבירור כו'. ודווקא על 

19. ראה כנפי יונה )לרבי מנחם עזרה מפאנו( חלק שני סק"ה. מגלה 
עמוקות אופן קמ )מו, א(. קהלת יעקב בערכו. שבת קמה, ב. וראה גם 

ליקוטי תורה ויקרא ג, ד. ובכ"מ.
20. שבת קנב, סע"ב.

21. ראה ספר המאמרים עת"ר כמ' ק.
22. שם נה, ריש ע"ב.

באים  כו',  המיתה  במקום  הבירור  לפעול  הירידה  ידי 
הגילוי של תחיית המתים  בדוגמת  יותר,  נעלה  לגילוי 

לאחרי שיחזרו לעפרן דווקא.
לעניין  בקשר  קדיש  אמירת  בעניין  הביאור  גם  וזהו 
של היפך החיות דווקא – דלכאורה אינו מובן: בקדיש 

אומרים "יתגדל ויתקדש שמי' רבא", "יהא שמיה רבא 
מברך לעלם ולעלמי עלמיא", שזהו עניין של המשכת 
של  ענין  עם  קשור  זה  הרי  ולכאורה,  בעולם,  אלוקות 
חיות, ולא עם היפך החיות?! – אך העניין הוא, שדווקא 
על ידי הירידה והבירור של המטה ביותר, היפך החיות, 

אזי באים לגילוי נעלה יותר.

 ו
לאבל  הלימוד  לסדר  בנוגע  גם  לבאר  יש  זה  פי  על 
ויָארצייט23 – דלכאורה, בשלמא בנוגע לפרק המשניות 
של  ענינים  עם  שייכותו  מובנת  מקוואות24,  במסכת 
היפך החיות, על פי מה שכתוב במדרש25 שכאשר משה 
ראה טומאת מת נתכרכמו פניו, עד שאמר לו הקדוש 
ברוך הוא שהטהרה על טומאת מת היא על ידי טבילה 
במי חטאת שהם בדוגמת מי מקווה; אבל מהי השייכות 
של פרק המשניות במסכת כלים26 עם עניין של היפך 

החיות?
בסידור – שממנו היה נוהג כ"ק מו"ח אדמו"ר לומר 
פרקי משניות אלו – מובא בשם הרה"צ מרוז'ין, שטעם 
מסתיימת  שבו  משנה  שכל  לפי  הוא  זה  פרק  לימוד 

23. בהבא לקמן – ראה גם "הדרן על סדר הלימוד ליארצייט", נדפס 
בתורת מנחם הדרנים על הרמב"ם וש"ס עמ' שנה ואילך )משיחה זו(.

24. פרק ז.
25. תנחומא חוקת ו. במדבר רבה פי"ט, ד.

26. פרק כד.

 "ארבעה מתו בעטיו של נחש": מה נוגע להם חטא עץ הדעת 
שבעטיו של נחש, שבגלל זה יתחייבו מיתה? אלא, צריכה להיות 
הירידה לברר גם את התחתון ביותר; לולי "עטיו של נחש" לא 
הייתה כל מציאות המיתה, אבל לאחרי שישנו "עטיו של נחש", 

צריך לירד גם לשם כדי לפעול הבירו
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מכלום",  "טהורה  או  מכלום"  "טהור  "טהור",  בתיבת 
וסיום הפרק הוא "בין מבפנים בין מבחוץ, טהור". אבל, 
על פי זה השייכות היא רק עם הסיום של כל משנה – 
"טהור" התנהגותם היי או "טהורה", ועדיין אינו מובן: 
מהי השייכות עם התחלת כל משנה, שפוסקת ש"טמא", 

היפך ענין הטהרה?!
ועל פי האמור בעניין התוספת אור שנעשה על ידי זה 
שמבררים גם את ענין היפך החיות, יש לבאר השייכות 
כי,   – משנה  כל  שבהתחלת  הטומאה  עניין  עם  גם 
תכלית הכוונה היא לא רק טהרה סתם, אלא התכלית 
היא להפוך גם את הטומאה לטהרה, ולכן מתחילה כל 

"אבי אבות  ועד לטומאת מת,  משנה בעניין הטומאה, 
הטומאה"27, שבאה "בעטיו של נחש"; ולאחרי כן באים 
לעניין הטהרה שבסיום המשנה – לא רק טהרה סתם, 

אלא הפיכת טומאה לטהרה.

)משיחת שבת פרשת אחרי, י"ג אייר, ה'תשכ"ד. תורת מנחם חלק 
לט עמ' 398 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה(

27. פירוש רש"י בפסחים יד, ריש ע"ב. מפרשי המשנה לכלים ואהלות 
)בתחילתן(. ועוד )ראה אנצקלופדיה תלמודית בערכו – כרך א עמ' נ 

ואילך. וש"נ(.

מבואר בחסידות כי חטאם של נדב ואביהוא הוא שהיה אצלם 'רצוא' ללא 'שוב'. 

זו ומצווה: א( "ואל יבוא בכל עת אל הקודש" – צריכים להתעסק בתיקון  התורה שוללת הנהגה 
ובירור מה שנמצא מחוץ לקודש. ב( כשייכנס הכהן הגדול לקודש הקדשים ביום הכיפורים עליו 

להקטיר קטורת, שעניינה הוא בירור העניינים הנמוכים ביותר.

רב מדי  עיסוק  נפש. טעם הדבר:  עניין המסירות  דוגמת  'שוב'  ללא  'רצוא'  א( עבודה באופן של 
בתנועה של 'שוב' עלול להביל לשיקוע בענייני המטה, אך על-ידי 'רצוא' מתרוממים משקיעה זו.

ב( לעיתים דורשים מלמעלה התעסקות יתירה בעניינים נמוכים ביותר – עניין המיתה, "אל עפר 
תשוב". על ידי ירידה חריגה זו פועלים בירור ב"עפר" – בדברים הנמוכים ביותר. וכפי שאמר הבעל 
שם טוב, כי על אף שיכול היה לעלות בסערה השמיימה העדיף את עניין "אל עפר תשוב", והטעם 

– בכדי לפעול בו בירור וזיכוך.

זהו גם כן הביאור במאמר חז"ל "ארבעה מתו בעטיו של נחש" – היינו, שארבעה צדיקים אלו "שבו 
אל העפר" בכדי לברר ולתקן את הקלקול שנוצר בו בעטיו של נחש.

'יָארצייט' לומדים את פרק  על פי האמור, יש לבאר גם כן את המנהג אשר בעת אבלות ל"ע או 
כ"ד ממסכת כלים, שכל משנה בו נפתחת בהוראה על כלים טמאים ומסיימת בכלים טהורים. כי 
התכלית היא לפעול טהרה גם בעניינים ירודים שהיו טמאים מתחילה. בירור זה נפעל על ידי "אל 

עפר תשוב" – התעסקות בעפר – תיקון העניינים הירודים ביותר והעלאתם.

סיכום
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי

הגאולה בחזיון והגלות 
איננה אלא "חלום"

על הצביע  שלא  על  הרמב"ם  התחרט  מדוע   • לחדר...  הלכי   מיום 
תורה לומדי  להחזקת  קדימה   • הי"ד?  בספר  ההלכות  לפסקי   המקורות 
 על פני כתיבת ספר תורה • על מנהג קריאה בתורה בליל שמחת-תורה
במכל-שכן בטעויות  להודות   • ריח!  לו  אין  שכסף  לפתגם  מקור   • 

ממשה רבינו ע"ה

מיום הלכי לחדר...
ניסן  מי"א  במכתבו  הרבי  של  עדותו  מפורסמת 

תשט"ז )'אגרות-קודש כרך יב עמ' תיד(:
להתרקם  התחיל  לזה  קודם  ועוד  ל"חדר"  הלכי  מיום 
בדמיוני ציור גאולה העתידה – גאולת עם ישראל מגלותו 
האחרון, גאולה כזו ובאופן כזה שעל ידה יהיו מובנים יסורי 
הגלות הגזירות והשמדות, וכחלק מעתיד מזהיר זה וכחלק 
מגאולה זו יהיה "נשיא זה מלך, לא נשיא שבט – אלא שאין 
על גביו אלא ה' אלקיו" )הוריות יא, סוף עמוד א(, והכל 
יהי' באופן אשר בלבב שלם ובהבנה מלאה – "יאמר ביום 

ההוא אודך ה' כי אנפת בי"...
והנה המאירי פירש את הפסוק "שיר המעלות בשוב 
ה' את שיבת ציון היינו כחולמים" כך: "ואמר שבעודנו 
שלבנו  כלומר,  הגאולה.  ענין  כחולמים  אנחנו  בגלות 
ודעתנו עליה עד שמרוב השתקע דמיוננו עליה אנחנו 

כחולמים עניינה".
חולמים  הננו  אליה  השתוקקותנו  מרוב  כלומר: 
הרבי  הואיל  תשד"מ  שבשנת  אלא  אותה;  ומדמיינים 
ואילו  "חלום"..  היא  הגלות  מציאות  כי  להתבטא 
של  האמיתית  מציאותו  זוהי  בהקיץ,   – היא  הגאולה 

יהודי!
וכה אמר אז הרבי בש"פ פינחס תשד"מ )'התוועדויות 
תשד"מ' כרך ד' עמ' 2210( אודות תמיהתם ופליאתם 

של כמה:
יושב לו יהודי לדבר ברבים, ובכל התוועדות והתוועדות 
נושא  אודות  לדבר  ואינו מפסיק  ללא הרף  ומדבר  מכריז 

אותם   – ]באים  ומסיקים  צדקנו..  משיח  ביאת   - אחד  
אנשים – לידי מסקנא[ שענין זה הוא בגדר של "חלום".. 
טוענים  ואם-כן  ויפה.. אבל לא דבר מציאותי,  טוב  חלום 

הם, לשם מה צריכים לדבר אודות עניני "חלומות"?!
אמנם – המשיך הרבי – ה"חלום" הוא – לא הדיבור 
על הגאולה, אלא אדרבה: מציאות הגלות היא "חלום".. 
ואילו הגאולה היא – בהקיץ, זוהי מציאותו האמיתית 

של יהודי! – עד כאן.
להתרקם  ש"התחיל  מסתבר  אלו  דברים  ועל-פי 
בדמיוני" הוא חזיון מציאותי )אלא שלעת-עתה עדיין 
ואילו  להתגשמותו(  זכינו  לא  לנו,  בשר  שעיני  אנו 

הגלות איננה אלא חלום!

כשהרמב"ם הצטער על שלא 
ערך 'מראי מקומות' לספר הי"ד

הרבי  השמיע  תשד"מ  תבוא  כי  ש"פ  בהתוועדות 
מקומות"  "מראי  הספר  חשיבות  בענין  מיוחדת  שיחה 
)'לקוטי  להרמב"ם  החזקה  יד   – תורה  משנה  לספר 

שיחות' כרך כט עמ' 287 ואילך(.
ר'  בן  פינחס  לרבי  הרמב"ם  תשובת  צוטטה  שם 
שלא  על-כך  צערו  הרמב"ם  הביע  בה  הדיין,  משולם 
נחמתי  זה  "ועל  חיבר בעצמו מראי-מקומות לפסקיו: 
שלא חברתי עם חיבור זה ענין שאני אומר לך... שכל 
הלכה שאינה במקומה באותו ענין הודיע מקומה כו'". 
"פעמים  המקורות,  אודות  נשאל  שפעמים  מפני  וזאת 
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וחייך לא  ופעמים לא,  אני אומר לו מיד במקום פלוני 
אזכור מקומן עד שנחפש אחריהן", ואירע מעשה שהי' 
צריך לחפש כו' עד שמצא את המקום להלכה מסויימת, 
שאעשנו אע"פ  ומסיים ש"בדעתי אם גוזר השם יתברך 
288 את חשיבות  שיש בו טורח הרבה", עיין שם בעמ' 
כאשר  ההלכה  של  ההבנה  לעצם  בנוגע  א(  הדבר  
מעיינים במקורות "אזי לימוד הרמב"ם הוא באופן אחר 
ב(  וכו'",  שקלא-וטריא  והשגה,  הבנה  בתוספת  לגמרי 
שאז לכל הדיעות )הרא"ש ואדמו"ר הזקן( פוסקים דינים 

מחיבורו של הרמב"ם.
ע"י  שצוטטו  הללו  הרמב"ם  בדברי  החידוש  להבנת 

הרבי – יש להקדים:
פרק  החודש  קידוש  בהלכות  הרמב"ם  שכתב  מה  א. 

יז הלכה כד:
ברורות הם שאין  "מאחר שכל אלו הדברים בראיות 
בהם דופי ואי אפשר לאדם להרהר אחריהם, אין חוששין 
אותם  שחיברו  בין  נביאים  אותם  שחברו  בין  למחבר 
אמיתתו  ונודעה  טעמו  שנתגלה  דבר  שכל  האומות. 
בראיות שאין בהם דופי אנו סומכין על זה האיש שאמרו 

או שלמדו על הראיה שנתגלתה והטעם שנודע".
ב. מה שכתב הרמב"ם בהקדמתו לשמונה פרקים:

"ודע שהדברים אשר אומר בפרקים אלו אינם דברים 
מדברי  לקטתים  ענינים  הם  אמנם  מלבי,  שחידשתים 
ג"כ  הפילוסופים  ומדברי  ובתלמוד...  במדרש  חכמים 
וקבל  אדם,  בני  הרבה  מחיבורי  והחדשים,  הקדמונים 
האמת ממי שאמרו.. ואע"פ שלא אזכיר אמר פלוני אמר 
אגרום  ואולי  תועלת.  בו  אין  אריכות  שזה  לפי  פלוני 
שיכנס בלב מי שאינו מקובל עליו שם אותו אדם.. לפיכך 
נראה לי להשמיט שם האומר, כי מטרתו שתושג התועלת 

לקורא ולבאר לו הענינים הכמוסים במסכתא הזו".
ג. ידועה קביעת הרבי ב'לקוטי שיחות' כרך כג עמ' 34 
ואילך לגבי הוראת הרמב"ם בספר הי"ד בעניני אכילה, 
שתיה, בריאות וכו' שנעשו חלק מדברי תורה – אפילו 
אם-תרצה-לומר שמקורו לכמה ענינים אינו מש"ס )אבל 

ראה שם עמ' 38 הערה 40(.
הרמב"ם  בדברי  הגדול  החידוש  מובן  זה  כל  לאור 
שלמרות שבאופן כללי לא רצה לציין מקורות לדבריו 

כן ביקש לציין מראי-מקומות להלכות בספר הי"ד!

לומדי תורה או כתיבת ספר תורה
כך השיב הרבי לשואלת בדבר "שתי אפשרויות לזכרו 
ולזכותו של אדם יקר וחביב, קניית ספר תורה או בניית 

היכל בבית הכנסת וכו'".

תשובת הרבי )ר"ח שבט תשל"ה – 'אגרות-קודש' כרך 
ל עמ' צב(:

ב'  לגבי  קדימה  לה  שיש  שלישית  אפשרות  עוד  יש 
האפשרויות הקודמות, והיא "אימוץ" אברך הלומד תורתנו 
בה  'כולל'[  ]=או  בישיבה  אברך  החזקת  כלומר  הנצחית, 

לומד תורתנו הק' ]=הקדושה[.
להיות  שאפשר  כמובן  אבל  יחיד,  בלשון  אברך  כתבתי 

יותר מאחד, כפי יכולתה.
באחד  כאשר  תשי"ז  בשנת  הרבי  השיב  לזה  בדומה 
המתפללים  וביקשו  לארץ,  ס"ת  נפלה  מבתי-הכנסת 

לקנות ספר תורה חדש, 
'אגרות-קודש' כרך יד עמ'  כתב הרבי )ב' מרחשון – 

מט(:
אף  הנה  ספר-תורה.  קניית  אודות  למחשבה  בהנוגע 
מוסדות  אשר  העכשוי  בהמצב  אבל  זה,  דבר  גודל  שמובן 
החינוך על טהרת הקדש נמצאים במצב כספי חמור, כמה 
קשה  הוא  החומרי  מצבם  דגלה  ונושאי  התורה  מלומדי 
להחזקת  תהיה  שהצדקה  סברת..  נכונה  וכו',  כו'  ביותר 

מוסדות התורה ולומדי תורה, וק"ל.
ויצויין כי דעה כזו מצינו גם ב"חיי אדם" סוף כלל לא:
"ונראה לי דהספקת לומדי תורה קודם לכתיבת ספר-
תורה, ודלא כההמון שחושבים כתיבת ס"ת מצוה שאין 
למעלה ממנה, ובזה לבד קונים עולם-הבא, ואינם נותנים 
להספקת לומדי תורה כלל, והם בחשך ילכו, ומכל שכן 
שמפזרים בשעת נתינת ס"ת לביהכנ"ס בסעודות וריבוי 
חכמים  לדברי  ישמעו  ואילו  מרובות,  והוצאות  נרות 

בודאי יותר טוב לפזר לעניים לומדים".
המ"ע  קיום  עצם  לגבי  נסובו  אדם'  ה'חיי  דברי   -

דכתיבת ס"ת ולא כשכותבים ס"ת לזכרון נשמה!
בכתב-יד-קדשו  אדם'  ל'חיי  פעמיים  מציין  )הרבי 

בצילום הנדפס בספר 'ניצוצי אור' )מינדל( עמ' 19(.

 אכילה עם אינו יהודי 
באותו מקום

בתורת מנחם כרך סד עמ' 304:
אצל בני ישראל אין איסור לאכול ביחד עם מי ]=שאינו 
לומר  יהודי[ שאוכל לא כשר )אלא שבברכת המזון צריך 

'בני ברית'(. 
לא ציינו המהדירים את מקור הדברים – כנראה מרוב 
אמירת  אודות  לסיום  במקור  די  לכאורה,  פשטותם. 
הלכות  הזקן  אדמו"ר  ערוך  בשולחן  והוא   – ברית  בני 
בבית  נכרי  "כשיש  ד:  סעיף  קפט  סימן  המזון  ברכת 
לומר  נכון  ויותר  ברית...  בני  יחד  כולנו  לומר  נוהגים 
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משה'  'מטה  בו'  ב'כל  ומקורו  יחד.."  כולנו  ברית  בני 
"בני  אמירת  כי  בכך,  די  לא  אבל  שם[.  ]צויינו  ובט"ז 
עמהם(  אוכל  אינו  אם  )גם  נוכחותו  בעצם  היא  ברית" 
יחד  לאכילה  איסור  אין  ישראל  בני  ולכן הקביעה אצל 
שביעי  פרק  ברכות  המשנה  מדברי  מובנת   – גוי  עם 
עליהם". מזמנין  אין  והנכרי   .. אכל  "אבל   )מה,א( 
 וברמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק י"ז הלכה יו"ד:
 .. גוים  של  במסיבה  אדם  ישתה  "לא 
מותר".  – ישראל  המסיבה  רוב  היה   ואם 
סעודת  הינה  הסעודה  דאם  קיד  סימן  חדש'  וב'פרי 
להם  מותר   – רוב  הם  הישראלים  באם  בעלמא  מרעים 

לילך ולהסב עמהם אפילו בבית הגוי,
 ואפילו בשולחן אחד מותר לאכול ולשתות עמהם מה 
שאין כן אם הישראלים הם מיעוט נגד הגוים אפילו מחצה 
על מחצה – אסור להסב עמהם בשולחן אחד בין לסעוד 
ובין אפילו רק לשתות ואפילו אם היהודי מזמין את הגוי 
רוב  וליכא  אחד  בשולחן  שהוא  כל  היהודי  של  לביתו 
 ישראל אסור. אבל כשאינם בשולחן אחד ליכא שום איסור.
ומכל מקום נראה שהמקור ממש לדברי הרבי הוא ב'באר 
היטב' יורה דעה סימן פח ס"ק ב: בבית יעקב סימן י"ב 
טריפות  האוכל  כוכבים  עובד  אצל  לישב  לישראל  התיר 

דלא חיישינן שמא יושיט לו להכשילו.

על מנהג קריאה בספר-תורה 
בליל שמחת-תורה

)'התוועדויות  תשמ"ה  תורה  שמחת  ליל  בשיחת 
תשמ"ה' כרך א' עמ' 366 ואילך( איתא:

מלבד גודל הענין דלימוד התורה ישנו גם הענין שצריכים 
זוהר  )ראה  תורה  הספר  של  כבודה  על  ולשמור  להזהר 
חלק ג' עא, א( גודל החומר שבהוצאת ס"ת מארון-הקודש 
ללא צורך.. ואף-על-פי-כן, מוציאים את כל ספרי התורה.. 

ומטלטלים אותם.. כדי לרקוד עמהם מסביב לבימה!
ובזה מתבטא המנהג דהקפות – לא לימוד בתורה, כי אם 

ריקוד עם ספרי התורה!
ומה שנהגו בכמה קהילות לקרוא בתורה גם בליל שמחת-

שכן,  בפני-עצמו,  ענין  זה  הרי  חב"ד(  כמנהג  )דלא  תורה 
לארון- הס"ת  כל  את  מכניסים  דההקפות  הסיום  לאחרי 

היינו שזהו  ואח"כ פותחים שוב את ארון הקודש..  הקודש 
למנהג  ושייכות  קשר  כל  ללא  בפני-עצמו,  ועבודה  ענין 
שהשמחה  לימוד..  של  ענין  עם  קשור  שאינו  דהקפות 

דשמחת-תורה היא שמחה עצמית כו'".
כותב  של  הדברים  סגנון  קצת  צריך-ביאור  ולכאורה 
ההנחה שהרי כ"ק אדמו"ר פתח בחומר הענין של כבוד 

לקרוא  קהילות-קודש  דכמה  שמנהג  ומסיים  הס"ת, 
בתורה בליל שמח"ת אין לו שייכות לענין ההקפות, ולא 

נזכר כלל השייכות ביניהם.
והנה, מנהג זה דהקריאה בליל שמח"ת )שנזכר ברמ"א 
לנו  "אין   – כבוד הס"ת  נקבע משום  סתרס"ט ס"א( אכן 
בשנה,  אחת  פעם  זו  קריאה  זולת  בערב  בתורה  קריאה 
רק  הקריאות,  ככל  לתכליתה  נקבעה  דינא  משום  ולאו 
יהי'  שלא  חשו  הבימה  להקיף  הס"ת  שהוציאו  משום 
הטלטול בכדי, לכן קבעו לליל זו קריאה" – שערי רחמים 
תוספות  בשם  לג  דף  ספר המטעמים  כה.  אות  ח'  שער 

חיים. ועוד.
ועבודה בפני עצמו,  ומה שנאמר בשיחה "שזהו ענין 
ללא כל קשר ושייכות למנהג דהקפות שאינו קשור עם 
ענין של לימוד" הנה כנראה כוונת כ"ק שסוף-סוף זהו 
פרט צדדי, ואף שזהו בגלל שהוציאו הס"ת, אבל אין לו 
שייכות לשמחת-תורה עצמו ]ואפילו לא לקריאת תורה 
רגילה )כנ"ל "ולאו.. לתכליתה ככל הקריאות"([ שענינה 

שמחה עצמית כו'.

העושה עצמו חסיד ייעשה חסיד!
מפורסמת תשובתו של אדמו"ר הזקן המצוטטת מפי 
הרבי )ראה 'פרדס חב"ד' גליון 18 עמ' 20 . 'בצל החכמה' 
ומנהגי  הנוהגים במעשי  על חסידים  41( כשנשאל  עמ' 
אדמו"ר  והשיב  זו  לדרגא  הגיעו  לא  כשעדיין  חסידות 
פאה  מסכת  בסיום  המשנה  "פסק"  בהם  שיקויים  הזקן 
)פרק ח' משנה ט'( "אינו מת מן הזקנה עד שיהיה כאחד 

מהם".
וראיתי למי שהקשה:

מפורשת  מגמרא  ולא  ממשנה  הדברים  הובאו  מדוע 
במסכת כתובות סח, א: המסמא כו' והמצבה כו' והמקפא 

כו' אינו מת מן הזקנה כו'?!
באמת מלכתחילה אין מקום לתמיהה זו כי:

שם  כתובות  למהרש"א  בחידושי-אגדות  המעיין  א( 
יראה שאדרבה המשנה )דפאה( עיקר )וראה רש"ש שם 

ועוד. ואכ"מ(.
כלל  דין  כאן  אין  משנה  בדבר  הטועה  פסק-דין  ב( 
)חושן-משפט ר"ס כה( וראה סמ"ג עשין קסב – שהפסק 

דין הוא במפורש בעקבות המשנה דמסכת פאה!

מי אמר "שכסף אין לו ריח"?
)'שיחות  תשמ"א  אלול  י"ג  תצא  ש"פ  בהתוועדות 
קודש' תשמ"א כרך ד' עמ' 624( שלל הרבי הנהגת כאלה 
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דקליפה,  חסד  דלעומת-זה  מענינים  כסף  שמקבלים 
וטענתם היא – שמנצלים את הכסף לעניני קדושה כבניית 

מוסדות ללימוד התורה באופן ד"שור לעול כו'".
 – ריח  לו  אין  שכסף  האומר  הפתגם  על  סומכים  הם 
הוא  העיקר  אלא  הכסף  מקור  מה  משנה  שלא  כלומר, 

שמנצלים את הכסף באופן המתאים.
אמנם קבע הרבי - הוראת התורה שאסור לערב חסד 
דקליפה עם עניני קדושה )אפילו לדעת הרמב"ם(! – עד-

כאן תוכן הדברים.
ויש להצביע כי פתגם זה כסף אין לו ריח – יש לו מקור 
הכלב  חפישת  ב:  לא,  פסחים  בגמרא  לכאורה  מפורש 
שלשה טפחים.. כספים אין להם שמירה אלא בקרקע מי 
בעינן  ריחא  משום  הכא  לא?..  או  טפחים  שלשה  בעינן 
משום  ריח[  להם  שאין   – ]בכספים  התם  טפחים  שלשה 
איכסויי מעינא הוא ולא בעי שלשה. וכמה?.. טפח ]וכבר 
העירו על כך בשעתו ב'הערות וביאורים – אהלי תורה' 

נ.י. ש"פ תבוא תשמ"א הערה יב עמ' יא[.

ללמוד ממשה רבינו – על פסק 
דין שניתן בטעות

שאז  ואילך  תשל"ח  משנת  שיחות  של  גדול  בריבוי 
החזקת  כנגד  וקבועה  סדירה  בצורה  למחות  הרבי  החל 
השטחים והסכמי "קעמפ דייוויד" וכו' פסקי-דין רבניים 
שגיבו את מהלכי ה"שלום" – קרא הרבי ללמוד מהנהגתו 
של משה רבינו עליו-השלום ש"הודה ולא בוש לומר לא 
שמעתי, אלא אמר שמעתי ושכחתי". הרבי קרא, אפוא, 
לרבנים לפרסם שפסקי-דין המנוגדים לדין השו"ע )אורח 

חיים סימן שכט( – ניתנו בטעות והם בטלים ומבוטלים.
דברים אלה מזכירים את שכתב בשעתו הגאון רבי חיים 

פלאג'י )חוקות חיים חושן משפט סימן צג, קסה(:
ובנביאים כאדונינו משה רבינו  גדול בתורה  לנו  "ומי 
עליו-השלום.. ראה גודל ענוותנותו.. להעביר כרוז בכל 
עליו  להכריז  מישראל  רבוא  ששים  נגד  ישראל  מחנה 
שטעה, ולפרסם טעותו ברבים.. כי אין ספק כי לא עשה 
כן משה רבינו להכריז כי אם בכוונה מיוחדת ללמד דעת 
ולא  יבושו  כי לא  ישראל לדורות הבאים אחריו,  לדייני 
יכלמו גם המה בחכמתם לעשות כסדר הזה, וממנו יראו 
וכן יעשו, שאם טעו בדבר הלכה, כי כיון שאדם הוא מין 

אנושי, אי אפשר שלא יבא לידי טעות וכו'"
דעה  יורה   – להנצי"ב   – דבר'  'משיב  בשו"ת  כתב  וכן 

סימן ט )ד"ה אחר שכו(.

בגלות חששו לסייע לגויים 
להתגייר. וכיום?

141, עיין שם  כך נאמר ב'לקוטי שיחות' כרך כו עמ' 
]ובהרחבה בשיחות קיץ תשמ"ג[: 

ידוע בדברי ימי ישראל בעבר, שגם במקומות בהם הגיור 
לא היה אסור לפי חוקי הממשלה, בכל זאת נמנעו ישראל 
להתגייר,  עידוד  או  כסיוע  להתפרש  שעלולה  פעולה  מכל 
אף במקרים בהם היה הגר מעוניין להתגייר מעצמו, ובוודאי 
נמנעו מכל פעולה שעלולה להיחשב כתעמולה או השתדלות 
מפני  סכנה  בכך  היתה  אלו  במקומות  גם  כי  אנשים,  לגייר 

הבלבולים והעלילות שהיו עלולים לנבוע מכך.
לא צוין שם מקור – ולכאורה הדברים מפורשים ב'ים 

של שלמה' יבמות פ"ד סימן מט:
"עכשיו שאנו בארץ לא לנו וכעבדים תחת יד אדוניהם 
אם יבוא אחד מישראל לקבלו ]את הגוי שחפץ להתגייר[ 
והלואי   .. בנפשו   ומתחייב  במלכות,  מורד  הוא  הרי 
ימי  כל  האומות  בין  ישראל  לזרע  ומצב  תקומה  שתהא 
זר שלא מאומתנו  איש  עלינו  יתרבה  ולא  גלותינו  משך 

וראוי לחוש מאד מאד".
והנה מה יעשו בני ישראל עם מאמר הגמרא )פסחים 
פז,ב( "לא הגלה הקב"ה את ישראל בין האומות אלא כדי 

שיתוספו עליהם גרים"?
מבאר המהרש"א )חידושי אגדות פסחים שם( "דהיינו 
לפרסם האמונה גם בשאר עובדי כוכבים", וזהו בכללות 
הרעיון שבהשיחה שם; אלא שבזמנים ההם הי' זה באופן 
כללי, ובזמנינו - ע"י השפעה עליהם לקיים ז' מצוות בני 

נח – מתקיים הדבר. וק"ל.

 חיבור חיבורים –
גם לתועלת המחבר

כתב הרבי בשנת תשט"ז )'לקוטי שיחות' כרך טז עמ' 
:)547-548
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שעושים "אזנים לקופה" וכיוצא בזה... ולכן לדעתי... חשוב 
ביותר לציין המקורות... נוהג זה טוב ומועיל... גם למחבר... 
בטח נמצאים תחת-ידו מפתחות... שערכתי בזמנים שונים... 

ואשר ראיתי בהם תועלת רבה... גם בשביל עצמי.
לתלמידו  הרמב"ם  שכתב  את  מזכירים  אלו  דברים 
:)50 עמ'  ב'  הרמב"ם'  )'אגרות  יהודה  בן  יוסף   ר' 
"דע כי לא חברתי את החיבור הזה ]יד החזקה[ כדי להיות 
גדול בישראל על ידו .. אלא לכתחלה חברתי אותו, ושהדי 
במרומים, בעבור עצמי, כדי להיפנות מהחקירה והחיפוש 
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 אחרי ]ההלכות[ הדרושות בכל פעם ולמען עת הזקנה...".
אבל פשוט שזו היתה סיבה משנית ובראש וראשונה נועד 
הספר למען הכלל – כמו שהאריך בהקדמתו המפורסמת 
לספר הי"ד: "שתהא תורה שבעל-פה כולה סדורה בפי 

הכל... עד שיהיו כל הדינין גלויין לקטן ולגדול". 
ואף באותה איגרת עצמה: "ולשם ה' יתברך... בראותי 
לשם  שעשיתי  מה  עשיתי  כולל...  ספר  לה  שאין  אומה 

שמים גרידא...".
באיגרת נוספת )תשובות הרמב"ם חלק ב' סימן רנב(: 
"שכוונתי בכל החיבור הזה להקריב הדינין אל השכל או 

אל דרך הרוב".
הדיין  משולם  ב"ר  פנחס  לר'  המפורסמת  ובאיגרת 
דיני  ובכל  התלמוד  בכל  נקייה...  "סולת  קמ(:  )סימן 
המשנה,  סדר  על  ולא  התלמוד  סדר  על  לא  התורה... 
בכל  בו  שנאמר  הדינים  כל  מקבץ  וענין  ענין  כל  אלא 
הענין מפוזרות  אותו  יהיו הלכות  מקום שהן, עד שלא 
בזה  מגמתי  סוף  היתה  וזו  המקומות.  בין  ומפורדות 
החיבור, שאין כח באדם בעולם להיות זוכר כל התלמוד 
בבלי וירושלמי והברייתות שלשתן שהן עיקר הדינין...".
והנה, הצעת הרבי לאותו מחבר שיציין מראי-מקומות 
למאמריו עולים בקנה אחד עם דברי הרמב"ם שהבאנו 
קודם, שבאמת חפץ לערוך מראי-מקומות לספרו ]אלא 
אל  הוציא  תשד"מ  בשנת  והרבי   – בידו  עלתה  שלא 
הפועל תוכנית זו כשהופיע הספר 'מראי מקומות לספר 

משנה תורה – יד החזקה'[.

מדוע ישנו חיוב ואפשר לקבל 
צדקה מנשים?

כותב רבינו )'לקוטי שיחות' כרך ח' עמ' 355 )בשולי-
הגליון( וראה גם לקו"ש כרך ט עמ' 346(:

)יורה-דעה  מועט  דבר  אלא  מהנשים  מקבלין  שאין  אף 
הבעל  בעושר  תלוי  זה  שיעור  הרי   – ד(  סעיף  רמח  סימן 
 – קמא  בבא  ים-של-שלמה  )וראה  וכו'  הבעל  ובהקפדת 
הובא ביד אברהם ליורה-דעה שם – "דהאידנא מקבלין מן 
הנשים אפילו דבר מרובה משום דרגילות לישא וליתן כו'"(. 
ובמדינה זו בפרט – הרי הבעלים נותנין לרשותן גם סכומים 

גדולים, ואין מקפידים על זה. 
את גוף ההלכה ונימוקה הביא גם אדמו"ר הזקן בשו"ע 
הלכות מציאה ופקדון סעיף ה: "מותר לקבל צדקה מן 
ודרכן  הואיל  בעליהן...  מדעת  שלא  מועט  דבר  הנשים 

בכך וידעים בעליהן שדרכן בכך... וכן כל כיוצא בזה".
מובנת   – בזה"  כיוצא  ל"כל  והרחבתו   – הנימוק  מן 
מסקנת הרבי דכשהבעלים נותנין לרשותן ואין מקפידין 

על זה – הרי מלכתחילה הדבר אפשרי.
אבל הרבי הוסיף לציין )ב'לקוטי שיחות' כרך ח' שם( 
מעלת  מוסברת  ששם  בגמרא  מפורשים  מקורות  שני 
נתינת הצדקה של הנשים )על של הגברים( וכך כתב שם 

בהערה 28:
ואדרבה )ראה  שהרי גם נשים חייבות... ובפרט בצדקה 

תענית כג, ב. כתובות סז,ב(.
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 לחבר בין ערים רחוקות
כמו דרך מפותלת החוצה את המדבר, המצוות סוללות נתיב בין רצון העליון 

לעולם הזה הגשמי • איך עובדים את ה' בכל הלב?

"ְּבָכל ִלִּבי ְדַרְׁשִּתיָך, ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצֹוֶתיָך". )פסוק י'(

יצריך",  בשני  לבבך,  בכל  אלקיך  ה'  את  "ואהבת  נאמר 
העבודה  מהי  דרשתיך".  ליבי  "בכל  המלך:  דוד  אומר  וכן 

של "בכל ליבי דרשתיך", "בכל לבבך"?
לאדם רמות שונות של התפעלות. יש דבר שגורם לאדם 
התפעלות מועטה, מאחר והדבר אינו נוגע לו כל-כך והוא 

־אינו נסחף אחריו בכל לבו, אלא באופן חלקי בלבד, שמאפ
שר לו לעסוק בדברים אחרים בו זמנית. 

וישנם דברים שמעוררים באדם התפעלות גדולה, עד כדי 
כך שהם לוכדים את מלוא תשומת-הלב, ולא נשאר בו מקום 
פנוי לדבר אחר זולת רגש ההתפעלות. כל ליבו מלא וגדוש 

ברגש, וזה חודר עד פנימיות נבכי ליבו.
חמש  לנפש  שבנפש.  ה'יחידה'  שבלב,  בעבודה  הוא  כך 
יחידה.   – מהן  ולמעלה  חיה,  נשמה,  רוח,  נפש,   – דרגות 

־ה'יחידה' היא נקודת פנימיות הלב, כפי שהיא למעלה מה
שאינו  בלב  חלק  שום  נשאר  שלא   – לבבך  בכל  זהו  דעת. 

מתפעל מעבודת ה'.
מה שאין כן בדרגות האחרות של הלב: נפש, רוח, נשמה, 
קיים  והוא  חודר, מאחר  אינו  ההתפעלות  רגש  בהן   - חיה 
רק ברמה הגבוהה ביותר, למעלה מחלוקה לבחינות הנפש. 
עליו  ממשיך  הוא  ה'יחידה',  בדרגת  ה'  את  עובד  כשאדם 

־בחינת אור אין סוף ברוך הוא כמו שהוא למעלה מהתחל
קות של חשבון ומספר.

בדרגה  נוגעת  התשובה, שעבודתם  בעלי  לזה?  זוכה  מי 
ועייף",  ציה  ב"ארץ  הייתה  נפשם  מהתחלקות.  שלמעלה 
ואז הוא  ה' בצר להם,  בריחוק מאלוקות, ומשם צעקו אל 

מתגלה אליהם אהבה רבה ועצומה.
)מעובד על-פי אור התורה במדבר ח"ג ע' תתקנ(

"ְּבִפּקּוֶדיָך ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה ֹאְרֹחֶתיָך".  )פסוק טו(

הלכות התורה מגלות את רצונו של ה' יתברך. הן מורות 
־ליהודי מה 'כשר' ומה 'פסול' עבורו. זהו עניינה של כל התו

רה כולה – גילוי רצונו של הקב"ה בעולם.
מדוע נקראות ה'הלכות' בשם זה? נאמר "הליכות עולם 

ומגלה  'הולך'  הליכות אלא הלכות". הקב"ה  לו, אל תקרי 
את אור העצמות, גילוי רצונו, באמצעות ההלכות שבתורה 

הנגלות לנו.
־על כך אומר דוד המלך "בפיקודיך אשיחה ואביטה אור
־חותיך". הלכות התורה נקראו 'דרך' ו'אורח', ככתוב: "אר

חות הוי' חסד". מדוע?
שתי ערים המרוחקות זו מזו מרחק רב, והנה נסללת דרך 
שחוצה את המדבר המפריד ביניהן, והן מתחברות. אומנם 

־הדרך רחוקה ומפותלת, המרחק בין שתי הנקודות משמעו
־תי, אך הדרך איננה עומדת כהפסק בין הערים אלא כחי

בור. באמצעותה הערים מתחברות זו לזו, ותושביהן יכולים 
ללכת ולהיפגש זה עם זה. הדרך איננה ממוצע המפסיק, כי 

אם ממוצע המחֵּבר.
כך גם הלכות התורה. אף שנקראו 'אורחות ה'' ו'דרכי ה'', 
הדרך – ההלכות – אינן מפסיקות ומפרידות, אלא אדרבה: 
בקיום ההלכות מתגלה אור העצמּות שיורד דרך ההלכות, 

ומתגלה לכנסת ישראל ביחוד גמור ללא הפסק כלל.
)מעובד על-פי מאמרי אדמה"ז תקס"ז ע' תרפא. שערי תשובה חינוך ע' נט ]קלד[, ב(

***
בשעה שהיה דוד המלך לומד דין בתורה שעסק בפשט 
זה  הרי  וציצית,  סוכה  איך לעשות  כגון:  ההלכה הגשמית, 
מלובשת  שההלכה  גשמיים  בעניינים  בעלמא  שיחה  כמו 

־בהם. לכך כיוונו דבריו: "בפיקודיך אשיחה" – בשיחה גש
מית.

 – אורחותיך"  "ואביטה  אמר:  הפשט  ללימוד  במקביל 
אביט ואתבונן בהלכות כמו שהן נמצאות למעלה, בשורש 
כמו  המצווה  בשורש  במקורּה.  שהיא  כפי  בתורה  החכמה 
אור  עצמות  לגילוי  ושביל  אורח-דרך  שהן  למעלה,  שהיא 

אין סוף.
הייחודי שלה.  על-ידי-זה המצווה מוארת באור הרוחני 
יש מצווה ששייכת לספירת החסד או הגבורה וכיוצא בזה. 
הלומד מתמקד, אפוא, לא רק בפשט ההלכה בלבד, אלא 
"אורח דרך" לאור אין-סוף  מתבונן כיצד ההלכה הזו היא 

המאיר דרכה לעולם.
)על-פי ביאורי הזהר פ' בשלח ע' מט(

תש"יישמיע  כל תהילתו
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש

ביאורי חסידות על פרק התהילים של הרבי
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כלב נחייה בבית הכנסת
סגי נהור )לא-עלינו( הנזקק לכלב נחייה לצורך תפקוד יומיומי, האם 
מותר לו להיכנס עמו לבית כנסת? הנושא נידון בין גדולי הפוסקים, 

והרבי דן בעקרונות הפסיקה: האם התפילה בבית-כנסת נחוצה מבחינה 
הלכתית? האם נוכחות של כלב בבית-כנסת אסורה? • סוגיה מרתקת 

מתורת רבינו, מעובדת בידי מערכת 'התקשרות'
)או"ח ח"א, סי' מה( פוסק רבי משה  בשו"ת אגרות משה 
לליווי  הזקוק  ל"ע,  סגי-נהור  שאדם  ז"ל,  פיינשטיין 
לו  מותר  בחייו,  להתנהל  כדי  נחייה  כלב  של  צמוד 

להיכנס לבית הכנסת עם כלב הנחייה שלו.
פ"ג,  )מגילה  בירושלמי  הגמרא  דברי  ראיותיו  בין 
מלמדי  על  לספריא ]ציווה  מפקיד  אימי  "רבי  ה"ג(: 
באורייתא  מלכלך  גביכון  נש  בר  אתא  התינוקות[ אין 
לגבכון ]אם יבוא אצליכם איש שיש בו קצת לחלוחית 
ולמנוי ]תקבלו  ולחמריה  ליה  מקבלין  תורה[ תיהוון 

אותו ואת חמורו ואת כליו בבית המדרש[".
וביאר ה'פני משה', שדברי הירושלמי נסובים אודות 
היושבים בבתי הכנסת, ומכאן מוכיח שכשם שמתירים 
להכניס לתוך בית הכנסת אדם שיודע מעט תורה יחד 
מאכילה  יותר  ובזיון  ראש  קלות  אינה  וזו  חמורו,  עם 
בשעת  חכם  לתלמיד  המותרות  הכנסת  בבית  ושתייה 

הדחק.
כן הוא בענייננו: אין לך שעת דחק גדולה מזו עבור 
לו להיכנס בשערי בית הכנסת  נתיר  ואם לא  העיוור, 
בלוויית כלבו, יתבטל מתפילה בציבור וקריאת התורה. 
בשעת  שמכניסים  כשם  לחמור;  כלב  בין  לחלק  אין 
הדחק אדם לבית הכנסת כדי שילמד תורה עם חמורו, 
לבית  נחייה  כלב  עם  להיכנס  עיוור  לאדם  נתיר  כך 

הכנסת.
הגאון הרב מנחם מענדל כשר השיג על דברי הגר"מ 
דבריו,  לפנינו  השגותיו.  את  לרבי  ושלח  פיינשטיין, 

ותשובת הרבי אליו:
בדבריו טוען )ראה בספרו 'תורה שלמה' חט"ו ע' קמז, וכן באגרות 
לבית  כלב  כניסת  לאסור  הגליון(  בשולי  דבריו  הובא  שם  קודש 

הכנסת. 
את טענתו מוכיח מכמה סיבות: התורה אוסרת: "לא 
תביא... ומחיר כלב בית ה' אלהיך". ובספרי )תצא פ' רמ"א( 
חייב,  יהא  "יכול אפילו העבירו ברגליו בעזרה  כותב: 

תלמוד לומר 'כי תועבת כו' בזובח'".
רק  שהוא  דבר  אם  וחומר:  קל  ללמוד  יש  לטענתו, 

הספרי(  )של  סברה  ישנה  כלב,  –  תמורת  כלב  מחיר 
לאסור על כניסתו לבית המקדש, על אחת כמה וכמה 

כניסת כלב עצמו. 
שכתב  תקע"א(  )מ'  ה'חינוך'  בדברי  מחזק  דבריו  את 
"שהכלבים  ה':  לבית  כלב  מחיר  הבאת  איסור  בטעם 
וטבען  בהן  חשבו  מתוך  ושמא  נפש  עזי  שהם  ידוע 
חטאיו  על  מהנחם  ערפו  ותקשה  נפשו  תחזק  החזק 
כאשר ראוי לו". וכן מביא מה'כלי יקר' )תצא כג, יט(: "לפי 
נכון  שהכלבים עזי נפש מזנים בפרהסיא... על כן אין 

להביאם למקום הקדושה".
נמצא לדברי החינוך והכלי יקר, שישנו איסור הבאת 

כלב לבית ומקום של קדושה.
ואף אם מותר להכניס חמור לבית הכנסת, הרי כלב 
חמור  הכנסת  היתר  את  להחיל  ואין  מהחמור,  גרוע 
כלב  לכניסת  מהירושלמי(  )כדמסיק  הכנסת  לבית 
הגרמ"מ  שלח  אלו  דבריו  את  כאמור,  הכנסת.  לבית 

כשר לרבי. 
ומצדד  הללו,  ההוכחות  את  הרבי  מפריך  בתגובתו 
בדברי הגר"מ פיינשטיין שמותר לעיוור להיכנס לבית 

הכנסת עם כלב נחייה, כדלהלן:

אש רבוצה ככלב
הרבי  טוען  הספרי,  מסברת  שהביא  לראייה  בנוגע 
ללמוד  ואין  בפועל,  לאיסור  ראיה  מכך  להסיק  שאין 
זה  איסור  אם  אפילו  דרוש,  מענייני  ואיסורים  הלכות 
משתמע מה'כלי יקר'. סגנון הלשון "אין נכון להביאם 
למקום הקדושה" רווח בפרשני טעמי התורה והמצוות, 

אך אין ללמוד מכך לאיסור בפועל.
עוד מעיר הרבי, שנימוקיהם של הכלי יקר והחינוך, 
עמדתו  לביסוס  שלמה'  ה'תורה  בעל  הסתייע  בהם 
שלא  "ולפלא  בסוגריים  ומוסיף  מופרכים,  האוסרת, 

מצאתי לעת עתה מי שעמד על זה". 
שכן:

תש"יסוגיות בתורת רבינו
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש

מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר
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שעל  האש  שני  שבבית  אומרת  ב(  )כא,  ביומא  הגמרא 
המזבח הייתה רבוצה ככלב ממש. לפי טעמו של החינוך, 
ויקשה  נפשו  תחזק  ובטבעם  בהם  חשבו  מתוך  "שמא 
הדבר  הרי  כלב,  צורת  בעזרה  התנוססה  כיצד  ערפו", 
בעל- של  השלילי  בטבעו  להרהר  לאדם  לגרום  עלול 
כל  בדברים  שאין  מוכח  לזה  חששו  שלא  מכך  החיים! 

איסור.
יקר',  ה'כלי  של  פירושו  על  להקשות  יש  זו  דרך  על 
נכון  אין  כן  על  נפש...  עזי  "הכלבים  היות  שמחמת 
להביאם למקום הקדושה". הנה אנו מוצאים שהאש על 
המזבח הייתה רבוצה ככלב! אם אין איסור בהצגת צורת 
להכניס  מותר  שיהיה  קל-וחומר  המקדש,  בבית  כלב 

כלב לבית הכנסת.
]לכאורה היה מקום לדחוק את דברי הגמרא הנזכרים 
בצורת  הייתה  שהאש  הכוונה  שאין  ולהעמיד  לעיל, 
כלב )בבית שני, או אריה בבית ראשון(, אלא מהו אופן 
רביצת האש, שבבית ראשון האש הייתה רבוצה כאריה, 
כלומר, האש דלקה באופן שהלהבות היו בגובה אחיד, 
ולא קפצה ועלתה, וזאת בהתאם לנאמר בתורה )בלק כד, 
ט( "רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו". מה שאין כן בבית 
שני, אז האש רבצה ככלב שקופץ ומתזז ממקום למקום.
אין לפרש כן, שהרי אנו מוצאים שבבית המקדש היו 
)יומא,  גם צורות ממשיות של אריה וכלב, וכפירוש רש"י 
שם( "גחלת שנפלה מן השמים בימי שלמה... הייתה דומה 

לארי רובץ". ובזהר )ח"ג. ריא, א( בתקוני זהר תקון כ"א )סב, 
ב( ועוד, דחמאן דיוקנא דאריה וכלב.[

תפילה היא חיוב
עוד כתב בעל ה'תורה שלמה', שאין חובה להתפלל 
יימנע  שהעיוור  מוטב  כן  ועל  דווקא,  הכנסת  בבית 
כלב בשעריו.  בית-הכנסת מאשר להכניס  מלפקוד את 
אך הרבי מביא את לשון ה'שולחן ערוך' )או"ח סי' צ ס"ט ואילך, 
בבית  להתפלל  אדם  "ישתדל  מקומות(:  בכמה  מפורש  וכן  וש"נ, 

הכנסת עם הצבור". זה מורה על חיוב גמור.
אם  שהסתפק  ב(  ס"ק  תטו  סי'  )במג"א  המהרי"ל  דברי  גם 
בצבור,  להתפלל  בשביל  תחומין  עירובי  לעשות  מותר 
מצוה",  לדבר  אלא  תחומין  ערובי  מערבין  "אין  שהרי 
הרי לפי האמור לעיל שמצווה ללכת לבית הכנסת וודאי 

מותר!
בסיום המכתב מעורר הרבי בנוגע לגישה שיש לנקוט 
פח(  סי'  )או"ח  ערוך  השולחן  דין  פסק  פי  על  הזה,  בנושא 
לעניין כניסת נשים בשעת נידתן לבית הכנסת: "...אפילו 
גוונא  וכהאי  נוראים  בימים  להחמיר  שנהגו  במקום 
לילך  מותרין  הכנסת,  לבית  לילך  מתאספים  שרבים 
לבית הכנסת כשאר נשים כי הוא להן עצבון גדול שהכל 

מתאספים והן יעמדו חוץ".
להיכנס  עיוור  לאדם  לאפשר  להשתדל  יש  כן,  על 
שנגרם  הצער  מפני  הן  הנחייה,  כלב  עם  הכנסת  לבית 
לו אם יישאר מחוצה לו, הן מצד חשיבותה הגדולה של 
יש לחפש דרכים  כן  דווקא. על  בבית הכנסת  התפילה 
לאפשר את כניסתו לבית הכנסת עם כלב נחייה בשעת 

הצורך.
)אגרות קודש חלק י"ח ע' תנה(
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 יום הברית של
כ"ק אדמו"ר מהר"ש

מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  הכנסת  יום 
ע"ה.  אבינו  אברהם  של  בבריתו 
כ"ק אדמו"ר הצמח צדק עיכב את 

הברית עד שעה ארבע אחה"צ.

של  בנו  אברהם  חיים  רבי  הרה"ק 
שהוא  "כנראה  אמר:  הזקן  רבנו 
יותר  חשובים  אורחים  עם  עסוק 

מאתנו...". 
)תולדות אדמו"ר מהר"ש ע' 21(

 בקשר עם הנחת התפילין של כ"ק אדמו"ר הריי"צ
אומר הרבי הרש"ב נ"ע מאמר "וחזקת והיית לאיש" 

קדושים,   – מות  אחרי  לפ'  ראשון  ביום  מספר:  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
יום חינוכי הגלוי להנחת התפלין  חדשיים לפני הבר מצוה שלי, שהיה 
)שכן התחלתי להניח תפילין הרבה יותר מוקדם!( אמר אבי כ"ק אדמו"ר 

מוהרש"ב מאמר חסידות על הפסוק: "וחזקת והיית לאיש". 
)ליקוטי דיבורים ח"א ע' 214(

יום הולדת הרה"ח ר' יעקב מרדכי בעזפלוב מפולטובה

הרב  בעזפלוב,  מרדכי  יעקב  ר'  הרה"ח  הרה"ג  של  הולדתו  יום 
מפולטבה שבאוקראינה. הוא היה אחד מהשלושה שקבלו "סמיכה" 
כרב  שנה  משלושים  למעלה  שימש  המהר"ש.  אדמו"ר  מכ"ק 

בפולטבה.

 - ואח"כ מחסידי אדמו"ר מוהרש"ב  היה מחסידי אדמו"ר מהר"ש 
שבו  האחד  והוא  תרמ"ב-תרמ"ד,  בשנים  תלמיד-חבר  היה  שעמו 

התנחם אחר הסתלקות אביו אדמו"ר מהר"ש!

הרב מפולטבה נהג להתפלל כשעל שפתיו נעימת 'הניגון מפולטובה' 
המפורסם, שבספר הניגונים מופיע תחת המספר מ"ה ומכונה "ניגון 

להרב יעקב מרדכי מפאלטאווא".
)ימי חב"ד ע' 30(

תרט"ו

תרנ"גתקצ"ד

ט' 
אייר

י"ב 
אייר

עת לדעת
נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט
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יום שישי ז' אייר 
נתן  בבוקר. אחד   10:15 הגיע הרבי מביתו בשעה  היום 
לרבי יד. הרבי הושיט לו חזרה והלה נישק את יד קדשו. 
אחר כך נתן לרבי מכתב. נתן לילדים צדקה, ולאחרי מכן 

אמר לילדים 'ַא דאנק' )=תודה(. 
ירד לקבלת שבת ב-20:30 והלך לביתו ב-21:30.

שבת-קודש, ח' אייר 
ב-10:00.  שחרית  לתפילת  וירד  ב-7:40,  מביתו  הגיע 

הפטרה קרא "הלא כבני כושיים וכו'". 
במוסף הורה לנגן 'הוא אלוקינו'. בחזרת הש"ץ התיישב 
)בשחרית לא התיישב(, הניח את הסידור על רגליו הק' 
ועיין ב'הערות  ידיו. את הצד העליון הגביה  ואחז בשני 

התמימים' שיצא לאור לכבוד י"א ניסן ב-770. 
בסוף  בהקדשה  הסתכל  בהערות  להביט  שסיים  לאחרי 
ב-19:30  הגדול'  ל'זאל  ירד  מנחה  לתפילת  החוברת. 
התיישב  התפילה  אחרי  מדי(.  חם  היה  ולמעלה  )היות 
נסע  אח"כ  ב-20:25.  יצא  למעריב  אבות.  פרקי  ללמוד 
הנוכחים  אחד  ניגש  התחתון,  עדן  מגן  בצאתו  לביתו. 
 '770' בפתח  הק'.  ידו  את  ונישק  יד  לו  הושיט  לרבי, 
שאל הרבי את ר' מאיר הארליג האם יש ירח, וענה שלא 
משיח  ווָאנט  "וִוי  שרו  אח"כ  הסתירו(.  והעננים  )מאחר 
שהלך  זמן  כל  כמעט  השירה.  את  להגביר  והורה  ַנאּו", 
מהמכונית עד לביתו הסתכל למעלה וחיפש לראות את 

הירח. 
שמעתי מהריל"ג שקידש בביתו על הלבנה.

יום ראשון ט' אייר 
לעומדים  'שלום'  עשה  הק'  בידו  ב-10:15.  מביתו  הגיע 
יצא ב-15:15 וחילק צדקה. היה  בצד המדרכה. למנחה 
לבוש בסירטוק המשי. אחרי התפילה עמד ר' בערל ליווי 
בגן עדן התחתון עם דף בידו, ודיבר עם הרבי כ-10 דקות. 
)בלבד(, וכשחזר  נסע לביתו ב-18:20 עם מעיל החורף 

ב-19:00 היה לבוש עם הסירטוק הרגיל של יום חול.
הכיפות שהתקינו מתחת  תיבת  על  והסתכל  צדקה,  נתן 

של  הרגיל  הסירטוק  )עם  למעריב  יצא  הצדקה.  לקופת 
יום חול( ב-21:30, ונסע לביתו ב-23:30.

יום שני י' אייר 
דיברה עם הרבי,  הגיע מביתו ב-10:05. אישה צרפתיה 
ושם  שמה  את  שתמסור  )בצרפתית(  לה  אמר  והרבי 
לכיוון  בידו  הורה  זאת  באמרו  למזכירות.  ותכנס  אמּה 

המזכירות. אחר כך יצא לקריאת התורה.
כשהלך לחדרו אחר קריאת התורה, עבר ליד ילד ששר 
"וִוי ווָאנט משיח ַנאּו", והרבי הסתובב אליו מעט ובידו 
הק' הראה לו כמה פעמים להגביר את השירה. ושמעתי, 
שבאצבעותיו הק' סגרם ופתחם כמו שעשה שלום לילדים. 
יצא למנחה ב-15:15. אחרי התפילה בירך נוסעים. אחר 
הצהריים הרבי לא נסע לביתו כי צם בה"ב, ולכן התפלל 
מעריב מוקדם, בשעה 20:25 בגן עדן התחתון, בכדי לא 

לשנות את סדר חסידות. ב-20:50 נסע לביתו.

יום שלישי י"א אייר 
כך  אחר  ב-15:38.  יצא  למנחה  ב-10:10.  מביתו  הגיע 
בירך נוסעים. לפני מעריב נכנס הרש"ג לרבי ושהה שם 
נסע  ב-00:10  ב-21:30.  למעריב  יצא  דקות.   20 לערך 

לביתו.

יום רביעי י"ב אייר 
הגיע מביתו ב-10:20. נתן צדקה לילד, והורה לו לשים 
נסע למקווה  לילדים במסדרון.  חילק צדקה  כן  בקופה. 
בנימין  ר'  למזכיר  מכתב  נתן  וכן  צדקה,  נתן  ב-11:30. 

קליין. נסע לאוהל ב-15:15.
ותוך כדי הליכה ענה לו  באמצע דרכו דיבר עמו אחד, 

הרבי כמה מילים.
ב-20:45 חזר מהאוהל, ויצא למנחה. אחרי "עלינו" אמר 

כרגיל "ר"ח בן עקשיא".
הקדישים.  אמר  התפילה  אחרי  ב-21:30.  למעריב  יצא 
והורה  נאו"  משיח  וואנט  "ווי  שרו  לביתו.  נסע  אח"כ 

להגביר השירה.

תשמ"ב / יומן מבית חיינו

חודש אייר
 כשהלך לחדרו אחר קריאת התורה, עבר ליד ילד ששר

"ווי וואנט משיח נאו", והרבי הסתובב אליו מעט 
מתוך יומנו של הרב אהרון קורנט
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»
יום חמישי, י"ג אייר 

על  והניחו  סידורו  עם  ב-10:10  התורה  לקריאת  יצא 
הסטענדר )סגרו את הדלת, משא"כ תמיד בקרה"ת(, נעמד 

בצד הסטנדר, ופניו לכיוון הספר תורה.
 כשעלה לתורה לקח את הסידור עמו והניחו על הבימה 
)כרגיל(.  לס"ת  החגורה  בצד. אחרי הקריאה, הצמיד את 
כיסו את הס"ת עם המעיל, והרבי פתח את הסידור )בחצי 

קדיש שלפני "ויהי בנסוע"(. עמד בצד ימין של הבימה.
את  הס"ת,  של  חיים  העץ  לכיוון  הושיט  הימנית  ידו  את 
השמאלית  ידו  ואת  חיים,  העץ  על  הניח  אצבעותיו  קצה 
הניח על ידו הימנית ואמר את ה'קדיש' )כשאמר 'בחייכון 

וכו' ובחיי דכל בית ישראל' הס"ת התרומם[.
שהתיישב  לפני  כרגיל.  הבימה,  בצד  נעמד  אחר-כך 
את  שיגללו  תורה,  הספר  לכיוון  הצביע  הרבי  המגביה 
לאחרי  בצד.  שהיה  כפי  ולא  באמצעו  כשהתפר  הספר 
ובדרכו  למקומו  הרבי  ניגש  באמצע,  התפר  את  שסידרו 
אחז בפרוכת כרגיל, והתחיל לומר את המשניות. כשלקחו 
את הס"ת אמר "יהללו וכו'", ולאחרי שהכניסו להיכל אמר 

)"למען צדקו(... יגדיל תורה ויאדיר". 
בדיוק מה אמר  יום.  אח"כ אמר בסידור במקום שיר של 
שוב המשיך  ואח"כ  הקדיש,  את  אמר  אח"כ  יודע.  איני   -
לומר המשניות. אחרי "אין אלוקינו" שוב אמר קדיש. אח"כ 
אמר "עלינו לשבח" עם הציבור, אח"כ אמר קדיש, ולאחרי 
הקדיש אמר תהלים פרקים: פא, פב, ואח"כ אמר פרקים: 
פ, פא, פב, אח"כ אמר קדיש, ואח"כ משניות וקדיש. לאחרי 

שגמר הסתכל לכיוון הש"ץ ויצא לחדרו. 
למנחה יצא ב-15:15. חילק ונתן צדקה. אחרי שנכנס אמר 
"ר' חנניא בן עקשיא" ואמר קדיש דרבנן )השלמה מלפני 

שחרית( רק אח"כ התחילו "אשרי". 
לומר  התחיל  בלחש  שמו"ע  תפילת  שהתפלל  לאחרי 
לחזרת  הקשיב  כשגמר  הש"ץ.  חזרת  בזמן  וכן  המשניות, 
קדיש,  אמר  לשבח"  "עלינו  אחרי  הסידור.  בתוך  הש"ץ 
'קדיש בתרא' חיכה  ואח"כ אמרו החיובים ולאחרי שגמר 
לא  הללו  אך  קודם,  שאמרו  אלו  של  הקדיש  על  לענות 

אמרו, והרבי הצביע לכיוונם ואמר שיאמרו קדיש. 
בירך  ויצא.  לאחרי שאמרו את הקדיש הרים את הסידור 
"חבילי  במילים  לערך  בקול  המשניות  )התחיל  נוסעים. 

עצים"(. 
היות וצם היום בה"ב על כן התפלל מעריב מוקדם ב-20:30 

בגן עדן התחתון, ואחר כך נסע לביתו.

י"ג 
אייר

 יום פטירת הוו"ח ר'
 ישראל אריה לייב שניאורסון,

אחיו של כ"ק אדמו"ר

יום פטירתו של הוו"ח ר' ישראל ארי' לייב 
שניאורסאהן, אחיו של כ"ק אדמו"ר, בגיל 
ליברפול  בעיר  נפטר  ושלוש.  ארבעים 

אנגליה. 

לארץ  ארונו  הועלה  הרבי  בקשת  פי  על 
בעיר  חב"ד  בחלקת  נטמן  והוא  ישראל, 

צפת. 
)ימי חב"ד ע' 169(

הרבי אמר קדיש ביום זה בכל שנה.

הרבי דאג שהבשורה על פטירת בנה לא 
ו' תשרי תשכ"ה  ועד  תגיע לרבנית חנה, 
במשך  מזה.  ידעה  לא  הסתלקותה(  )יום 
שתים עשרה וחצי שנים )!( הצליח הרבי 
למנוע  כדי  אמו  מידיעת  זאת  להעלים 

ממנה צער. 
)תולדות לוי יצחק ח"ב ע' 410(

תשי"ב



19

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת אחרי-קדושים

ח' באייר
שיום-  – לשבת  יום-טוב  בין  החילוק  "ידוע   *
בו  שיש  אף  שבת,  מה-שאין-כן  שמחה,  עניינו  טוב 
עניין השמחה, מכל-מקום, עיקר עניינו הוא תענוג 
בהעלם,  היא  השמחה  ואילו  משמחה(,  )שלמעלה 
כל  אמנם  דימות-החול.  בעבודה  אותה  ומשלימים 
זה הוא בנוגע לשבתות כל השנה כולה, מה-שאין-
שבימות-החול  כיוון  הספירה,  דימי  בשבתות  כן 
אי- ובמילא  השמחה,  לעניין  בנוגע  הגבלות  ישנם 
אפשר להשלים השמחה דשבת בימות-החול, צריכה 
להיות התגלות השמחה בשבת גופא, ולא עוד אלא 
הוספה,  של  באופן  להיות  צריכה  דשבת  שהשמחה 
כדי שגם בימות החול דהספירה )שיש בהם הגבלות 
על- בהעלם  השמחה  עניין  יומשך  לשמחה(  בנוגע 

כל-פנים..."1.
* לעניין קריאת ההפטרות באמירת שמו"ת – ראה 

בסוף הערה 2. 
הפטרה: "הלוא כבני כושיים" )עמוס ט,ז-טו(2.

1. 'תורת מנחם – התוועדויות' )ה( תשי"ב ח"ב עמ' 171. וראה עד"ז 
)וביתר שאת( בנוגע לשבתות שבימי בין-המצרים )ליקוטי-שיחות 

ח"ד עמ' 1091, 'שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"ב סי' רכז(.
האשכנזים,  כמנהג  )רפד,יג(  אדמוה"ז  משו"ע  כולל-חב"ד,  לוח   .2
שלא כרוב הפרשיות המחוברות בהן מפטירים בהפטרת הפרשה 
משמע  שם  תתלא(.  סי'  דמגילה  )פ"ד  ממרדכי  ומקורו  השנייה, 
קדושים,  בהפטרת  להפטיר  שלא  שמעדיפים  משום  הטעם 
"התשפוט", שיש בה מתועבות ירושלים ]וכבר העירו, שטעם זה 
נפרדת,  קדושים  כשפ'  אותה  המפטירין  להאשכנזים  אלא  אינו 
משא"כ הספרדים שמפטירין אז "הלדרוש", מפטירין אותה גם בפ' 
אחו"ק. וכיוון שמנהגנו בפ' נפרדות כמותם, צ"ע מדוע אין נוהגים 
כתב הטעם,  מז(  אות  )שם,  אגודה  ובס'  גם במחוברות[.  כמותם 
מפני שבהפטרת 'אחרי' יש מעין שתי הפרשיות )הובא בלבוש סי' 
תצג ומחצית-השקל שם(. וראה בארוכה בס' 'בין פסח לשבועות' 

פ"ד הע' מז.
ז"א  ההפטרות,  שתי  את  שמו"ת  בקריאת  לקרוא  נפוץ  למעשה 

פרקי-אבות – פרק ג.

יום שני
י' באייר

תענית שני3 קמא.

יום חמישי
י"ג באייר – תענית חמישי

סוף זמן קידוש לבנה, כל הלילה.
יום השנה לפטירת הוו"ח אי"א נו"נ ובעל מידות 
)תרס"ט- ע"ה  שניאורסאהן  ישראל-אריה-לייב  ר' 

תשי"ב(, אחיו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו4.
במנחה אומרים תחנון5.

גם את "הלדרוש אותי" )כמנהגנו בכל הפרשיות המחוברות(, אף 
לשתי הפרשיות.  'אחרי' מתאימה  הנ"ל הפטרת  האגודה  שלפ"ד 

וע"ע.
3. במדינות אשכנז נהגו להתענות בימי שני וחמישי ושני שאחרי 
פסח וסוכות, לפי שחוששין שמא מתוך משתה ושמחת המועד 
באו לידי עבירה, וממתינים עד שייצאו חודשי ניסן ותשרי )טושו"ע 

ושו"ע-אדמוה"ז סי' תצב(. 
בעיקר(   – )ואדרבה  גם  בה"ב,  בתענית  נוהגין  אין  אלה  בימינו 
בחוגי החסידים ]למרות שכ"ק אדמו"ר בעצמו היה מתענה בהם, 
ובחודש אייר תשמ"ח אף אמר בהם 'דברי כיבושין', שמהם נלקחו 
הדברים הללו[. כמובן, הנוהגים להתענות ]-שהרבי נמנה עליהם, 
לצורך,  אלא  להם  להתיר  ואין  הטוב,  במנהגם  ימשיכו   – כאמור[ 
כמו בשל חולשת בריאות הגוף, אך חובת הכל היא להוסיף ב"ימי 
בקו  רצון'[  'ימי  שהם  כיוון  ומצוות,  תורה  ענייני  ]בכל  אלו  רצון" 
'התוועדויות'   – לב"  ישרים, משמחי  ה'  ב"פיקודי  בגלוי,  השמחה 

תשמ"ח ח"ג עמ' 258.
צילום  תשנ"ב(.  )קה"ת  אייר'  'י"ג  קובץ  וראה  כולל-חב"ד.  לוח   .4
מצבתו ב'ימי חב"ד' ביום זה. ראה אודותיו בס' 'תולדות לוי-יצחק' 
טו(.  פרק  תשנ"ה,  רביעית,  מהדורה  כפר-חב"ד.  קה"ת,  )הוצאת 
נפטר בליברפול שבאנגליה. ע"פ בקשת כ"ק אדמו"ר הועלה ארונו 

לארה"ק, ונטמן בחלקת חב"ד בעיה"ק צפת )'ימי חב"ד'(.
5. סידור אדמוה"ז, לפני "למנצח... יענך".

לוח השבוע
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יום שישי
י"ד באייר – פסח-שני

אין אומרים תחנון6.
"אין עתה היכולת והאפשרות לשנות )ולבנות( כפי 
הדרוש להקרבת קרבן פסח וכו' – ולכן גם אין מקום 
שלא להיות בערב פסח או בי"ד באייר קרוב לירושלים 

ת"ו"7.

)וצע"ג  גדול  חידוש  "ובזה  הרבי:  וכתב  שם.  אדמוה"ז  סידור   .6
)לכאורה, על-דרך פסח  עניין פסח-שני צריך להיות  ליישבו(: עיקר 
ראשון( בליל ט"ו, ואפילו הקרבתו הוא לאחרי התמיד )מנחה( – ולכן 
מוסיף )=מחדש( שם "שהוא י"ד באייר"" – 'התוועדויות' תשד"מ ח"ב 

עמ' 1056.
במוצאי היום, כיוון שהוא הזמן דאכילת הפסח, שלא בא מתחילתו 
אלא לאכילה – נוטה הרבי לומר שאז יש לנהוג בקריאת-שמע שעל 
)אבל  הלילה  חצות  עד  תחנון  לומר  ולא  שבת  כבמוצאי  המיטה 
וכדומה, אין סיבה מספקת כל-כך שלא לומר  במוצאי ראש-חודש 
תחנון, מכיוון שאז מתחיל כבר יום ב' בחודש – התוועדויות תשמ"ג 
1414, בלתי מוגה. וראה הדעות בזה בכף-החיים סי' קלא  ח"ג עמ' 

ס"ק יד(.
7. מכתב מי"ג באייר תשל"ה, 'שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"ב סי' ריג.

מנהגנו לאכול מצה בסעודת היום בפסח-שני8.

שיש  הרבי,  אמר  תשכ"ח  אחרון-של-פסח  בשיחות  בראשונה, 
להימנע ולא להיות ביום י"ד באייר בתוך ט"ו מיל סמוך לירושלים. 
וזאת אף שעדיין צ"ע בנושא, ובמיוחד שרבו האוסרין להקריב פסח 
בזמן הזה – כיוון שלדעת הר"ח ]או רבנו יחיאל[ מפריס ישנו החיוב 
דפסח גם עכשיו, ובפרט שלדעת רבי )שהרמב"ם פסק הלכה כמותו( 
פסח-שני הוא 'רגל בפני עצמו' וחייבין עליו כרת. אך לאחר שהשתנה 
הרף  ללא  מחזרים  הימים  בששת  הניצחון  שמאז  כך  עקב  המצב, 

אחרי הגויים למסור להם הכול וכו', נשתנה הדין כאמור בפנים.
נדפסו  הראשון,  פסקו  על  לרבי  ז"ל  זווין  הגרש"י  שכתב  הקושיות 
בהוספות לס' 'חידושים וביאורים בש"ס' ח"א עמ' שמז, והתשובות 
עליהן נדפסו שם בפנים סי' ט, וכן בס' 'שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"ב 

סי' ריב, ובכ"מ.
8. הרבי הביא מס' 'דרכי חיים ושלום', שאף שאכילת פסח-שני היתה 
והעיקר הוא ההתחלה,  ביום  בליל ט"ו, מכל-מקום ההקרבה היתה 
לכן אוכלים מצה ביום י"ד – אג"ק ח"ב עמ' שנב. עם זאת, ניתן לקיים 
את המנהג גם בליל ט"ו באייר, וכך נהג הרבי ברוב השנים )הרה"ח 

רי"ל גרונר ז"ל(.

20
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שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור

àïøäà éða éðL úBî éøçà äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½©«£¥´½§¥−§¥´©«£®Ÿ
:eúîiå ýåýé-éðôì íúáø÷aéøçà äLî-ìà ýåýé øaãéå §¨§¨¨¬¦§¥«§Ÿ̈−©¨ª«©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½©«£¥´
íúáø÷a ïøäà éða éðL úBî:eúîiå ýåýé-éðôì יי ּומּליל ½§¥−§¥´©«£®Ÿ§¨§¨¨¬¦§¥«§Ÿ̈−©¨ª«ְִַָ

אּׁשתא  ּבקרֹוביהֹון אהרן ּבני ּתרין ּדמיתּו ּבתר מׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹעם

ּומיתּו: יי קדם áøacנּוכריתא äLî-ìà ýåýé øîàiå ְְֳִֵָָָ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©¥»
éçà ïøäà-ìàúéaî Lãwä-ìà úò-ìëá àáé-ìàå E ¤©«£´Ÿ¨¦¼¼§©¨³Ÿ§¨¥Æ¤©½Ÿ¤¦¥−

ék úeîé àìå ïøàä-ìò øLà úøtkä éðt-ìà úëøtì©¨®Ÿ¤¤§¥̧©©¹Ÿ¤£¤³©¨«¨ŸÆ§´Ÿ¨½¦ µ
:úøtkä-ìò äàøà ïðòaøac äLî-ìà ýåýé øîàiå ¤«¨½̈¥«¨¤−©©©«Ÿ¤©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©¥»

éçà ïøäà-ìàúéaî Lãwä-ìà úò-ìëá àáé-ìàå E ¤©«£´Ÿ¨¦¼¼§©¨³Ÿ§¨¥Æ¤©½Ÿ¤¦¥−
ïðòa ék úeîé àìå ïøàä-ìò øLà úøtkä éðt-ìà úëøtì©¨®Ÿ¤¤§¥̧©©¹Ÿ¤£¤³©¨«¨ŸÆ§´Ÿ¨½¦ µ¤«¨½̈

:úøtkä-ìò äàøàאחּו אהרן עם מּלל למׁשה יי ואמר ¥«¨¤−©©©«Ÿ¤ְְֲֲִֵֶַַַַָָֹֹ

לקדם  לפרכּתא מּגיו לקּודׁשא עּדן ּבכל עלל יהי ְְְְְְְֳִִִֵֵָָָָָָָָָֻולא

מתּגלי  אנא ּבעננא ארי ימּות ולא ארֹונא על ּדי ְְְְְֲֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָֻּכּפרּתא

ּכּפרּתא: ּבית âøôaעל Lãwä-ìà ïøäà àáé úàæa ְֵַַָֻ§²Ÿ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¤©®Ÿ¤§©¯
:äìòì ìéàå úàhçì ø÷a-ïa-ìà ïøäà àáé úàæa ¤¨¨²§©−̈§©¬¦§Ÿ¨«§²Ÿ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¤

:äìòì ìéàå úàhçì ø÷a-ïa øôa Lãwä עלל יהי ּבדא ©®Ÿ¤§©¯¤¨¨²§©−̈§©¬¦§Ÿ¨«ְְֵֵָָ

לעלתא: ּודכר לחּטאתא ּתֹורי ּבר ּבתֹור לקּודׁשא ְְְְְֲֲֵַַַַַָָָָָֹאהרן

ãBøNa-ìò eéäé ãá-éñðëîe Laìé Lã÷ ãa-úðúk§«Ÿ¤©̧¹Ÿ¤¦§À̈¦§§¥©»¦«§´©§¨¼
ðöé ãa úôðöîáe øbçé ãa èðáàáeíä Lã÷-éãâa ó §©§¥¬©Æ©§½Ÿ§¦§¤¬¤©−¦§®Ÿ¦§¥´Ÿ¤¥½

:íLáìe BøNa-úà íéna õçøåLaìé Lã÷ ãa-úðúk §¨©¬©©²¦¤§¨−§¥¨«§«Ÿ¤©̧¹Ÿ¤¦§À̈
ãa úôðöîáe øbçé ãa èðáàáe BøNa-ìò eéäé ãá-éñðëîe¦§§¥©»¦«§´©§¨¼§©§¥¬©Æ©§½Ÿ§¦§¤¬¤©−

ðöé:íLáìe BøNa-úà íéna õçøå íä Lã÷-éãâa ó ּכּתּונא ¦§®Ÿ¦§¥´Ÿ¤¥½§¨©¬©©²¦¤§¨−§¥¨«ִָ

קּודׁשא ּבסרּהדבּוצא על יהֹון ּדבּוץ ּומכנסין ילּבׁש ְְְְְְְְִִִִֵַָָָ

ּבריׁשּה יחת דבּוצא ּובמצנפּתא יסר דבּוצא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּובהמינא

וילּבׁשּנּון: ּבסרּה ית במּיא ויסחי אּנּון קּודׁשא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָלבּוׁשי

äíéfò éøéòN-éðL çwé ìàøNé éða úãò úàîe¥¥À£©Æ§¥´¦§¨¥½¦©²§¥«§¦¥¬¦¦−
:äìòì ãçà ìéàå úàhçìçwé ìàøNé éða úãò úàîe §©®̈§©¬¦¤−̈§Ÿ¨«¥¥À£©Æ§¥´¦§¨¥½¦©²

:äìòì ãçà ìéàå úàhçì íéfò éøéòN-éðL ּכנׁשּתא ּומן §¥«§¦¥¬¦¦−§©¨®§©¬¦¤−̈§Ÿ¨«ְְִִָ

חד  ּודכר לחּטאתא עּזין צפירי ּתרין יּסב יׂשראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּדבני

åBì-øLàלעלתא: úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå ֲַָָ§¦§¦¯©«£²Ÿ¤©¬©«©−̈£¤®
:Búéa ãòáe Bãòa øtëåúàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå §¦¤¬©«£−§©¬¥«§¦§¦¯©«£²Ÿ¤©¬©«©−̈

:Búéa ãòáe Bãòa øtëå Bì-øLà ּתֹורא ית אהרן ויקרב £¤®§¦¤¬©«£−§©¬¥«ֲִֵַָָָֹ

ּביתּה: אנׁש ועל עלֹוהי ויכּפר לּה ּדי æç÷ìåדחּטאתא ְְֱֲִִִֵֵֵַַַַַָָ§¨©−
ìäà çút ýåýé éðôì íúà ãéîòäå íøéòOä éðL-úà¤§¥´©§¦¦®§¤«¡¦³Ÿ¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤−©¬Ÿ¤

:ãòBîýåýé éðôì íúà ãéîòäå íøéòOä éðL-úà ç÷ìå ¥«§¨©−¤§¥´©§¦¦®§¤«¡¦³Ÿ¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:ãòBî ìäà çút קדם יתהֹון ויקים צפירין ּתרין ית ויּסב ¤−©¬Ÿ¤¥«ְְְְֳִִִִִֵַָָָ

זמנא: מׁשּכן ּבתרע çíøéòOäיי éðL-ìò ïøäà ïúðå ְְְְִִַַַָָ§¨©¯©«£²Ÿ©§¥¬©§¦¦−
:ìæàæòì ãçà ìøBâå ýåýéì ãçà ìøBb úBìøbðåïú «Ÿ̈®¨³¤¨Æ©«Ÿ̈½§¨¬¤−̈©«£¨¥«§¨©¯

ìøBâå ýåýéì ãçà ìøBb úBìøb íøéòOä éðL-ìò ïøäà©«£²Ÿ©§¥¬©§¦¦−«Ÿ̈®¨³¤¨Æ©«Ÿ̈½§¨¬
:ìæàæòì ãçà עדבא עדבין צפירין ּתרין על אהרן ויּתן ¤−̈©«£¨¥«ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹ

לעזאזל: חד ועדבא דיי לׁשמא èïøäàחד áéø÷äå ְְְְֲִֵַַַַַָָָָ§¦§¦³©«£ŸÆ
eäNòå ýåýéì ìøBbä åéìò äìò øLà øéòOä-úà¤©¨¦½£¤̧¨¨¬¨¨²©−̈©«Ÿ̈®§¨−̈

:úàhçìøBbä åéìò äìò øLà øéòOä-úà ïøäà áéø÷äå ©¨«§¦§¦³©«£ŸÆ¤©¨¦½£¤̧¨¨¬¨¨²©−̈
:úàhç eäNòå ýåýéì סליק ּדי צפירא ית אהרן ויקרב ©«Ÿ̈®§¨−̈©¨«ְְֲִִִִֵַָָָֹ

חּטאתא: ויעּבדנּה דיי לׁשמא עדבא éøéòOäåעלֹוהי ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ§©¨¦À
ýåýé éðôì éç-ãîòé ìæàæòì ìøBbä åéìò äìò øLà£¤Á¨¨̧¨¨³©¨Æ©«£¨¥½¨«¢©©²¦§¥¬§Ÿ̈−

ì åéìò øtëì:äøaãnä ìæàæòì Búà çlLøéòOäå §©¥´¨®̈§©©¬Ÿ²©«£¨¥−©¦§¨«¨§©¨¦À
øtëì ýåýé éðôì éç-ãîòé ìæàæòì ìøBbä åéìò äìò øLà£¤Á¨¨̧¨¨³©¨Æ©«£¨¥½¨«¢©©²¦§¥¬§Ÿ̈−§©¥´

ì åéìò:äøaãnä ìæàæòì Búà çlL סליק ּדי ּוצפירא ¨¨®§©©¬Ÿ²©«£¨¥−©¦§¨«¨ְְִִִָ

עלֹוהי  לכּפרא יי קדם חי ּכד יּתקם לעזאזל עדבא ְְְֲֲֲֳִִִֵַַַַַַָָָָָָָעלֹוהי

למדּברא: לעזאזל יתּה àéøt-úàלׁשּלח ïøäà áéø÷äå ְְְְֲֵֵַַַַָָָ§¦§¦¸©«£¹Ÿ¤©³
èçLå Búéa ãòáe Bãòa øtëå Bì-øLà úàhçä©«©¨Æ£¤½§¦¤¬©«£−§©´¥®§¨©²

:Bì-øLà úàhçä øt-úàøt-úà ïøäà áéø÷äå ¤©¬©«©−̈£¤«§¦§¦¸©«£¹Ÿ¤©³
øt-úà èçLå Búéa ãòáe Bãòa øtëå Bì-øLà úàhçä©«©¨Æ£¤½§¦¤¬©«£−§©´¥®§¨©²¤©¬

:Bì-øLà úàhçäלּה ּדי דחּטאתא ּתֹורא ית אהרן ויקרב ©«©−̈£¤«ְֲִִֵֵַַָָָָָֹ

ּדי  דחּטאתא ּתֹורא ית ויּכֹוס ּביתּה אנׁש ועל עלֹוהי ְְְֱֲִִִִֵֵַַַַַָָָָויכּפר

áéòîלּה: Là-éìçb äzçnä-àìî ç÷ìåçaænä ì ֵ§¨©´§«ŸÂ©©§Â̈©«£¥¥º¥©³©¦§¥̧©Æ
àéáäå äwc íénñ úøè÷ åéðôç àìîe ýåýé éðôlî¦¦§¥´§Ÿ̈½§´Ÿ¨§½̈§¬Ÿ¤©¦−©®̈§¥¦−

:úëøtì úéaîìòî Là-éìçb äzçnä-àìî ç÷ìå ¦¥¬©¨«Ÿ¤§¨©´§«ŸÂ©©§Â̈©«£¥¥º¥©³
àéáäå äwc íénñ úøè÷ åéðôç àìîe ýåýé éðôlî çaænä©¦§¥̧©Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½§´Ÿ¨§½̈§¬Ÿ¤©¦−©®̈§¥¦−

:úëøtì úéaî מעּלוי ּדאׁשא ּגּומרין מחּתיתא מלי ויּסב ¦¥¬©¨«Ÿ¤ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ּדּקיקין  ּבּוסמין קטרת חפנֹוהי ּומלי יי קדם מן ְְְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָֹמדּבחא

לפרכּתא: מּגיו âééðôìויעל Làä-ìò úøèwä-úà ïúðå ְְְִֵָָָָֻ§¨©¯¤©§²Ÿ¤©¨¥−¦§¥´
-ìò øLà úøtkä-úà úøèwä ïðò | äqëå ýåýé§Ÿ̈®§¦¨´£©´©§ÀŸ¤¤©©²Ÿ¤£¤¬©

:úeîé àìå úeãòäéðôì Làä-ìò úøèwä-úà ïúðå ¨«¥−§¬Ÿ¨«§¨©¯¤©§²Ÿ¤©¨¥−¦§¥´
úeãòä-ìò øLà úøtkä-úà úøèwä ïðò | äqëå ýåýé§Ÿ̈®§¦¨´£©´©§ÀŸ¤¤©©²Ÿ¤£¤¬©¨«¥−

:úeîé àìå יי לקדם אּׁשתא על ּבּוסמּיא קטֹורת ית ויּתן §¬Ÿ¨«ְְְְֳִֵֶֶַַָָָָָָָ

ימּות: ולא סהדּותא על ּדי ּכּפרּתא ית קטרּתא עננא ְְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָָֻוחפי

ãéúøtkä éðt-ìò Bòaöàá äfäå øtä ícî ç÷ìå§¨©Æ¦©´©½̈§¦¨¯§¤§¨²©§¥¬©©−Ÿ¤
ícä-ïî íéîòt-òáL äfé úøtkä éðôìå äîã÷¥®§¨§¦§¥´©©ÀŸ¤©¤¯¤«©§¨¦²¦©−̈
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:Bòaöàaúøtkä éðt-ìò Bòaöàá äfäå øtä ícî ç÷ìå §¤§¨«§¨©Æ¦©´©½̈§¦¨¯§¤§¨²©§¥¬©©−Ÿ¤
:Bòaöàa ícä-ïî íéîòt-òáL äfé úøtkä éðôìå äîã÷¥®§¨§¦§¥´©©ÀŸ¤©¤¯¤«©§¨¦²¦©−̈§¤§¨«
קּדּומא  כּפרּתא אּפי על באצּבעּה ויּדי דתֹורא מּדמא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻויּסב

ּבאצּבעּה: ּדמא מן זמנין ׁשבע יּדי ּכּפרּתא ְְְְְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָֻולקדם

åèà úàhçä øéòN-úà èçLå-úà àéáäå íòì øL §¨©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´¨½̈§¥¦Æ¤
äNò øLàk Bîc-úà äNòå úëøtì úéaî-ìà Bîc̈½¤¦¥−©¨®Ÿ¤§¨¨´¤¨À©«£¤³¨¨Æ
:úøtkä éðôìå úøtkä-ìò Búà äfäå øtä íãì§©´©½̈§¦¨¬Ÿ²©©©−Ÿ¤§¦§¥¬©©«Ÿ¤
Bîc-úà àéáäå íòì øLà úàhçä øéòN-úà èçLå§¨©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´¨½̈§¥¦Æ¤¨½
øtä íãì äNò øLàk Bîc-úà äNòå úëøtì úéaî-ìà¤¦¥−©¨®Ÿ¤§¨¨´¤¨À©«£¤³¨¨Æ§©´©½̈

:úøtkä éðôìå úøtkä-ìò Búà äfäå צפירא ית ויּכֹוס §¦¨¬Ÿ²©©©−Ÿ¤§¦§¥¬©©«Ÿ¤ְְִִָָ

ויעּבד  לפרכּתא למּגיו ּדמּה ית ויעל לעּמא ּדי ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֻדחּטאתא

ּכּפרּתא  על יתּה ויּדי דתֹורא לדמא עבד די ּכמא ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֻלדמּה

ּכּפרּתא: æèéðaולקדם úàîhî Lãwä-ìò øtëå ְְֳַָָָֻ§¦¤´©©ÀŸ¤¦ª§ŸÆ§¥´
ìäàì äNòé ïëå íúàhç-ìëì íäéòLtîe ìàøNé¦§¨¥½¦¦§¥¤−§¨©Ÿ¨®§¥³©«£¤Æ§´Ÿ¤

:íúàîè CBúa ízà ïëMä ãòBîLãwä-ìò øtëå ¥½©Ÿ¥´¦½̈§−ª§Ÿ¨«§¦¤´©©ÀŸ¤
äNòé ïëå íúàhç-ìëì íäéòLtîe ìàøNé éða úàîhî¦ª§ŸÆ§¥´¦§¨¥½¦¦§¥¤−§¨©Ÿ¨®§¥³©«£¤Æ

:íúàîè CBúa ízà ïëMä ãòBî ìäàì על ויכּפר §´Ÿ¤¥½©Ÿ¥´¦½̈§−ª§Ÿ¨«ִַַַ

חטאיהֹון  לכל ּומּמרּדיהֹון יׂשראל ּבני מּסֹואבת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָקּודׁשא

סֹואבתהֹון: ּבגֹו עּמהֹון ּדׁשרי זמנא למׁשּכן יעּבד ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָוכן

æéøtëì Bàáa ãòBî ìäàa | äéäé-àì íãà-ìëå§¨¨º̈Ÿ¦«§¤´§´Ÿ¤¥À§Ÿ²§©¥¬
ãòáe Búéa ãòáe Bãòa øtëå Búàö-ãò Lãwa©−Ÿ¤©¥®§¦¤³©«£Æ§©´¥½§©−

:ìàøNé ìä÷-ìkBàáa ãòBî ìäàa | äéäé-àì íãà-ìëå ¨§©¬¦§¨¥«§¨¨º̈Ÿ¦«§¤´§´Ÿ¤¥À§Ÿ²
ãòáe Búéa ãòáe Bãòa øtëå Búàö-ãò Lãwa øtëì§©¥¬©−Ÿ¤©¥®§¦¤³©«£Æ§©´¥½§©−

:ìàøNé ìä÷-ìkּבמעלּה זמנא ּבמׁשּכן יהי לא אנׁש וכל ¨§©¬¦§¨¥«ְְְְְְֱֲִֵֵֵַַַָָָ

ּביתּה אנׁש ועל עלֹוהי ויכּפר מּפקּה עד בקּודׁשא ְְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָלכּפרא

דיׂשראל: קהלא ּכל çéøLàועל çaænä-ìà àöéå ְְְְִֵַָָָָ§¨À̈¤©¦§¥²©£¤¬
ýåýé-éðôì הּׂשעיר ּומּדם הּפר מּדם ולקח עליו וכּפר ¦§¥«§Ÿ̈−ְִֶָָ€ְִִִַַַַַָָָ

סביב: הּמזּבח עלֿקרנֹות øLàונתן çaænä-ìà àöéå ְְְִִֵַַַַַָָֽ§¨À̈¤©¦§¥²©£¤¬
ïúðå øéòOä ícîe øtä ícî ç÷ìå åéìò øtëå ýåýé-éðôì¦§¥«§Ÿ̈−§¦¤´¨¨®§¨©º¦©³©¨Æ¦©´©¨¦½§¨©²

:áéáñ çaænä úBðø÷-ìò יי קדם ּדי למדּבחא ויּפֹוק ©©§¬©¦§¥−©¨¦«ְְְְְֳִִַָָָ

ויּתן  דצפירא ּומּדמא דתֹורא מּדמא ויּסב עלֹוהי ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָָויכּפר

סחֹור: סחֹור מדּבחא קרנת èéícä-ïîעל åéìò äfäå ְְְְְַַַַָ§¦¨̧¨¨¯¦©¨²
éða úàîhî BLc÷å Bøäèå íéîòt òáL Bòaöàa§¤§¨−¤´©§¨¦®§¦«£´§¦§½¦ª§−Ÿ§¥¬

:ìàøNéBøäèå íéîòt òáL Bòaöàa ícä-ïî åéìò äfäå ¦§¨¥«§¦¨̧¨¨¯¦©¨²§¤§¨−¤´©§¨¦®§¦«£´
:ìàøNé éða úàîhî BLc÷å ּדמא מן עלֹוהי ויּדי §¦§½¦ª§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«ְְֲִִִַָ

ּבני  מּסֹואבא ויקּדׁשּנּה וידּכּנּה זמנין ׁשבע ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּבאצּבעּה

ëãòBîיׂשראל: ìäà-úàå Lãwä-úà øtkî älëå ְִֵָ§¦¨Æ¦©¥´¤©½Ÿ¤§¤¬Ÿ¤¥−
:éçä øéòOä-úà áéø÷äå çaænä-úàåøtkî älëå §¤©¦§¥®©§¦§¦−¤©¨¦¬¤¨«§¦¨Æ¦©¥´

-úà áéø÷äå çaænä-úàå ãòBî ìäà-úàå Lãwä-úà¤©½Ÿ¤§¤¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©§¦§¦−¤
:éçä øéòOä זמנא מׁשּכן ועל קּודׁשא על מּלכּפרא ויׁשצי ©¨¦¬¤¨«ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ

חּיא: צפירא ית ויקרב מדּבחא àëïøäàועל Cîñå ְְְְִִֵַַַָָָָָ§¨©̧©«£¹Ÿ
Làø-ìò åéãé ézL-úàåéìò äcåúäå éçä øéòOä ¤§¥´¨À̈©´Ÿ©¨¦»©©¼§¦§©¨´¨À̈

-ìëì íäéòLt-ìk-úàå ìàøNé éða úðåò-ìk-úà¤¨£ŸŸÆ§¥´¦§¨¥½§¤¨¦§¥¤−§¨
Léà-ãéa çlLå øéòOä Làø-ìò íúà ïúðå íúàhç©Ÿ®̈§¨©³Ÿ¨Æ©´Ÿ©¨¦½§¦©²§©¦¬

:äøaãnä ézòLàø-ìò åéãé ézL-úà ïøäà Cîñå ¦¦−©¦§¨«¨§¨©̧©«£¹Ÿ¤§¥´¨À̈©´Ÿ
ìàøNé éða úðåò-ìk-úà åéìò äcåúäå éçä øéòOä©¨¦»©©¼§¦§©¨´¨À̈¤¨£ŸŸÆ§¥´¦§¨¥½
Làø-ìò íúà ïúðå íúàhç-ìëì íäéòLt-ìk-úàå§¤¨¦§¥¤−§¨©Ÿ¨®§¨©³Ÿ¨Æ©´Ÿ

:äøaãnä ézò Léà-ãéa çlLå øéòOä ית אהרן ויסמֹו ©¨¦½§¦©²§©¦¬¦¦−©¦§¨«¨ְְֲִַָֹ

ּכל  ית עלֹוהי ויוּדי חּיא צפירא ריׁש על ידֹוהי ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָּתרּתין

ויּתן  חטאיהֹון לכל מרּדיהֹון ּכל וית יׂשראל ּבני ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָעוית

למה ּדזמין ּגבר ּביד ויׁשּלח צפירא ריׁש על ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָיתהֹון

áë-ìàלמדּברא: íúðåò-ìk-úà åéìò øéòOä àNðå ְְְַָ§¨¨̧©¨¦¬¨¨²¤¨£ŸŸ−̈¤
:øaãna øéòOä-úà çlLå äøæb õøàøéòOä àNðå ¤´¤§¥®̈§¦©¬¤©¨¦−©¦§¨«§¨¨̧©¨¦¬

øéòOä-úà çlLå äøæb õøà-ìà íúðåò-ìk-úà åéìò̈¨²¤¨£ŸŸ−̈¤¤´¤§¥¨®§¦©¬¤©¨¦−
:øaãna דלא לארעא חֹוביהֹון ּכל ית עלֹוהי צפירא ויּטֹול ©¦§¨«ְְְְְֲִִִֵַָָָָָ

ּבמדּברא: צפירא ית ויׁשּלח âë-ìàיתבא ïøäà àáe ְְְְְִִַַַָָָָָ¨³©«£ŸÆ¤
Bàáa Láì øLà ãaä éãâa-úà èLôe ãòBî ìäà́Ÿ¤¥½¨©Æ¤¦§¥´©½̈£¤¬¨©−§Ÿ´

:íL íçépäå Lãwä-ìàãòBî ìäà-ìà ïøäà àáe ¤©®Ÿ¤§¦¦−̈¨«¨³©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½
íçépäå Lãwä-ìà Bàáa Láì øLà ãaä éãâa-úà èLôe¨©Æ¤¦§¥´©½̈£¤¬¨©−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¦−̈

:íL בּוצא לבּוׁשי ית ויׁשלח זמנא למׁשּכן אהרן וייעֹול ¨«ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָֹ

ּתּמן: ויצנעּנּון לקּודׁשא ּבמעלּה לבׁש ãëõçøåּדי ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָ§¨©̧
àöéå åéãâa-úà Láìå LBã÷ íB÷îa íéná BøNa-úà¤§¨³©©̧¦Æ§¨´¨½§¨©−¤§¨®̈§¨À̈
ãòáe Bãòa øtëå íòä úìò-úàå Búìò-úà äNòå§¨¨³¤«Ÿ¨Æ§¤Ÿ©´¨½̈§¦¤¬©«£−§©¬

òä:íLáìå LBã÷ íB÷îa íéná BøNa-úà õçøå ¨¨«§¨©̧¤§¨³©©̧¦Æ§¨´¨½§¨©−
øtëå íòä úìò-úàå Búìò-úà äNòå àöéå åéãâa-úà¤§¨¨®§¨À̈§¨¨³¤«Ÿ¨Æ§¤Ÿ©´¨½̈§¦¤¬

:íòä ãòáe Bãòaקּדיׁש ּבאתר ּבמּיא ּבסרּה ית ויסחי ©«£−§©¬¨¨«ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָ

עּמא  עלת וית עלתּה ית ויעּבד ויּפֹוק לבּוׁשֹוהי ית ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָוילּבׁש

עּמא: ועל עלֹוהי ְֲִִַַַַָויכּפר

äë éðù:äçaænä øéè÷é úàhçä áìç úàåáìç úàå §¥²¥¬¤©«©−̈©§¦¬©¦§¥«¨§¥²¥¬¤
:äçaænä øéè÷é úàhçä יּסק דחּטאתא ּתרּבא וית ©«©−̈©§¦¬©¦§¥«¨ְְְֵַַַָָָָ

åëñaëéלמדּבחא: ìæàæòì øéòOä-úà çlLîäå ְְְַָ§©«§©¥³©¤©¨¦Æ©«£¨¥½§©¥´
-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà õçøå åéãâa§¨½̈§¨©¬¤§¨−©®̈¦§©«£¥¥−¨¬¤
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:äðçnäõçøå åéãâa ñaëé ìæàæòì øéòOä-úà çlLîäå ©©«£¤«§©«§©¥³©¤©¨¦Æ©«£¨¥½§©¥´§¨½̈§¨©¬
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà ית ּודמֹוביל ¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«ְִָ

ּבמּיא  ּבסרּה ית ויסחי לבּוׁשֹוהי יצּבע לעזאזל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָצפירא

למׁשריתא: ייעֹול ּכן |æëּובתר úàå úàhçä øt úàå ְְִֵֵַַָָ§¥Á©̧©«©¹̈§¥´
Lãwa øtëì íîc-úà àáeä øLà úàhçä øéòN§¦´©«©À̈£¤̧¨³¤¨¨Æ§©¥´©½Ÿ¤
íúøò-úà Làá eôøNå äðçnì õeçî-ìà àéöBé¦−¤¦´©©«£¤®§¨«§´¨¥½¤«ŸŸ¨¬

:íLøt-úàå íøNa-úàåøéòN | úàå úàhçä øt úàå §¤§¨−̈§¤¦§¨«§¥Á©̧©«©¹̈§¥´§¦´
àéöBé Lãwa øtëì íîc-úà àáeä øLà úàhçä©«©À̈£¤̧¨³¤¨¨Æ§©¥´©½Ÿ¤¦−
íøNa-úàå íúøò-úà Làá eôøNå äðçnì õeçî-ìà¤¦´©©«£¤®§¨«§´¨¥½¤«ŸŸ¨¬§¤§¨−̈

øt-úàå:íL ּדי דחּטאתא צפירא וית דחּטאתא ּתֹורא וית §¤¦§¨«ְְְְְִִַַָָָָָָָָ

למּברא  יּתּפקּון בקּודׁשא לכּפרא מּדמהֹון ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָאּתעל

וית  ּבסרהֹון וית מׁשּכיהֹון ית ּבנּורא ויֹוקדּון ְְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָלמׁשריתא

çë-úàאכליהֹון: õçøå åéãâa ñaëé íúà óøOäå ְֵָ§©¥´Ÿ½̈§©¥´§¨½̈§¨©¬¤
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNaíúà óøOäå §¨−©®̈¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«§©¥´Ÿ½̈

àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà õçøå åéãâa ñaëé§©¥´§¨½̈§¨©¬¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬
:äðçnä-ìà ית ויסחי לבּוׁשֹוהי יצּבע יתהֹון ּודמֹוקיד ¤©©«£¤«ְְְְְְִִֵַַַָָ

למׁשריתא: ייעֹול ּכן ּובתר ּבמּיא èëíëìּבסרּה äúéäå ְְְְִִֵֵֵַַַָָָ§¨«§¨¬¨¤−
epòz Lãçì øBNòa éòéáMä Lãça íìBò úwçì§ª©´®̈©´Ÿ¤Â©§¦¦Â¤«¨¸©¹Ÿ¤§©´
øbäå çøæàä eNòú àì äëàìî-ìëå íëéúLôð-úà¤©§«Ÿ¥¤À§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½¨´¤§½̈§©¥−

:íëëBúa øbäéòéáMä Lãça íìBò úwçì íëì äúéäå ©¨¬§«§¤«§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©´Ÿ¤Â©§¦¦Â
eNòú àì äëàìî-ìëå íëéúLôð-úà epòz Lãçì øBNòa¤«¨¸©¹Ÿ¤§©´¤©§«Ÿ¥¤À§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½

:íëëBúa øbä øbäå çøæàä ּבירחא עלם לקים לכֹון ּותהי ¨´¤§½̈§©¥−©¨¬§«§¤«ְְְְְִֵַַָָָ

עבידא  וכל נפׁשתיכֹון ית ּתעּנּון לירחא ּבעׂשרא ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָׁשביעאה

ּביניכֹון: ּדיתּגּירּון וגּיֹורא יּציבא תעּבדּון ìíBiá-ékלא ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָ¦«©¬
éðôì íëéúàhç ìkî íëúà øäèì íëéìò øtëé äfä©¤²§©¥¬£¥¤−§©¥´¤§¤®¦ŸÆ©´Ÿ¥¤½¦§¥¬

:eøäèz ýåýéíëúà øäèì íëéìò øtëé äfä íBiá-ék §Ÿ̈−¦§¨«¦«©¬©¤²§©¥¬£¥¤−§©¥´¤§¤®
:eøäèz ýåýé éðôì íëéúàhç ìkî הדין ביֹומא ארי ¦ŸÆ©´Ÿ¥¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¨«ְֲֵֵָָ

ּתדּכּון: יי קדם חֹוביכֹון מּכל יתכֹון לדּכאה עליכֹון ְְְְְֲֳִִֵֵַַַָָָָָֹיכּפר

àìúwç íëéúLôð-úà íúépòå íëì àéä ïBúaL úaL©©̧©¨¬¦Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®ª©−
:íìBòíëéúLôð-úà íúépòå íëì àéä ïBúaL úaL ¨«©©̧©¨¬¦Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®

:íìBò úwç נפׁשתיכֹון ית ּותעּנּון לכֹון היא ׁשבתא ׁשבת ª©−¨«ְְְְְִֵַַַָָָָ

עלם: áìøLàåקים Búà çLîé-øLà ïäkä øtëå ְַָָ§¦¤̧©Ÿ¥¹£¤¦§©´ŸÀ©«£¤³
ãaä éãâa-úà Láìå åéáà úçz ïäëì Bãé-úà àlîé§©¥Æ¤¨½§©¥−©´©¨¦®§¨©²¤¦§¥¬©−̈

:Lãwä éãâaàlîé øLàå Búà çLîé-øLà ïäkä øtëå ¦§¥¬©«Ÿ¤§¦¤̧©Ÿ¥¹£¤¦§©´ŸÀ©«£¤³§©¥Æ
éãâa ãaä éãâa-úà Láìå åéáà úçz ïäëì Bãé-úà¤¨½§©¥−©´©¨¦®§¨©²¤¦§¥¬©−̈¦§¥¬

:Lãwäקרּבנּה ית יקרב ודי יתּה רּבי ּדי ּכהנא ויכּפר ©«Ÿ¤ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ

לבּוׁשי  בּוצא לבּוׁשי ית וילּבׁש אבּוהי ּתחֹות ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָלׁשּמׁשא

âìãòBîקּודׁשא: ìäà-úàå Lãwä Lc÷î-úà øtëå ְָ§¦¤Æ¤¦§©´©½Ÿ¤§¤¯Ÿ¤¥²
ìäwä íò-ìk-ìòå íéðäkä ìòå øtëé çaænä-úàå§¤©¦§¥−©§©¥®§©¯©«Ÿ£¦²§©¨©¬©¨−̈

:øtëé-úàå ãòBî ìäà-úàå Lãwä Lc÷î-úà øtëå §©¥«§¦¤Æ¤¦§©´©½Ÿ¤§¤¯Ÿ¤¥²§¤
:øtëé ìäwä íò-ìk-ìòå íéðäkä ìòå øtëé çaænä©¦§¥−©§©¥®§©¯©«Ÿ£¦²§©¨©¬©¨−̈§©¥«
מדּבחא  ועל זמנא מׁשּכן ועל קּודׁשא מקּדׁש על ְְְְְְְְִִִַַַַַַַַַָָָויכּפר

יכּפר: דקהלא עּמא ּכל ועל ּכהנּיא ועל ãì-äúéäåיכּפר ְְְְְֲִַַַַַַַַַָָָָָ§¨«§¨
-ìkî ìàøNé éða-ìò øtëì íìBò úwçì íëì úàf̧Ÿ¨¤¹§ª©´À̈§©¥º©§¥³¦§¨¥Æ¦¨
-úà ýåýé äeö øLàk Nòiå äðMa úçà íúàhç©Ÿ½̈©©−©¨®̈©©¾©©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤

:äLîéða-ìò øtëì íìBò úwçì íëì úàf-äúéäå ¤«§¨«§¨¸Ÿ¨¤¹§ª©´À̈§©¥º©§¥³
ýåýé äeö øLàk Nòiå äðMa úçà íúàhç-ìkî ìàøNé¦§¨¥Æ¦¨©Ÿ½̈©©−©¨¨®©©¾©©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà ּבני על לכּפרא עלם לקים לכֹון דא ּותהי ¤¤«ְְְְְִֵֵַַַָָָָָ

חֹו מּכל יי יׂשראל ּפּקיד די ּכמא ועבד ּבׁשּתא חדא ביהֹון ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

פ מׁשה: à:øîàlית äLî-ìà ýåýé øaãéåýåýé øaãéå ֶָֹ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìà:למימר מׁשה עם יי áøacּומּליל ¤¤¬¥«Ÿְְִִֵֶַָָֹ©¥̧

zøîàå ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä äæ íäéìàøac £¥¤®¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ©¥̧

äæ íäéìà zøîàå ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤´
:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä ּבנֹוהי ועם אהרן עם מּלל ©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿְְֲִִִֵַַֹ

יי  פּקיד ּדי ּפת ּגמא ּדין להֹון ותימר יׂשראל ּבני ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָועם

âøBLלמימר: èçLé øLà ìàøNé úéaî Léà Léà ְֵָ¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½£¤̧¦§©¹¬
:äðçnì õeçî èçLé øLà Bà äðçna æò-Bà áNë-Bà¤²¤¥−©©«£¤®µ£¤´¦§½̈¦−©©«£¤«
æò-Bà áNë-Bà øBL èçLé øLà ìàøNé úéaî Léà Léà¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½£¤̧¦§©¹¬¤²¤¥−

:äðçnì õeçî èçLé øLà Bà äðçna מּבית ּגבר ּגבר ©©«£¤®µ£¤´¦§½̈¦−©©«£¤«ְְִֵַַ

ּדי  אֹו במׁשריתא עּזא אֹו אּמר אֹו ּתֹור יּכֹוס ּדי ְְְִִִִִִִֵַַָָָיׂשראל

למׁשריתא: מּברא ãàìיּכֹוס ãòBî ìäà çút-ìàå ְְִִִַָָָ§¤¤¹©´Ÿ¤¥»´Ÿ
íc ýåýé ïkLî éðôì ýåýéì ïaø÷ áéø÷äì Bàéáä¡¦¼§©§¦³¨§¨Æ©«Ÿ̈½¦§¥−¦§©´§Ÿ̈®¨´
àeää Léàä úøëðå CôL íc àeää Léàì áLçé¥«¨¥º¨¦³©Æ¨´¨Ç̈½§¦§©²¨¦¬©−

:Bnò áøwîáéø÷äì Bàéáä àì ãòBî ìäà çút-ìàå ¦¤¬¤©«§¤¤¹©´Ÿ¤¥»´Ÿ¡¦¼§©§¦³
íc àeää Léàì áLçé íc ýåýé ïkLî éðôì ýåýéì ïaø÷̈§¨Æ©«Ÿ̈½¦§¥−¦§©´§Ÿ̈®¨´¥«¨¥º¨¦³©Æ¨´

:Bnò áøwî àeää Léàä úøëðå CôL זמנא מׁשּכן ולתרע ¨½̈§¦§©²¨¦¬©−¦¤¬¤©«ְְְְִִַַַָ

ּדמא  דיי מׁשּכנא קדם יי קדם קרּבנא לקרבא איתּה ְְְְְְְְֳֳֵַַַָָָָָָָָָָָָֻלא

ההּוא  אנׁשא ויׁשּתיצי אׁשד ּדמא ההּוא לגברא ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָיתחּׁשב

עּמּה: äíäéçáæ-úàמּגֹו ìàøNé éða eàéáé øLà ïòîì ִֵַ§©Á©Á£¤̧¨¦¹§¥´¦§¨¥À¤¦§¥¤»
ýåýéì íàéáäå äãOä éðt-ìò íéçáæ íä øLà£¤´¥´«Ÿ§¦»©§¥´©¨¤¼¤«¡¦ª´©«Ÿ̈À
íéîìL éçáæ eçáæå ïäkä-ìà ãòBî ìäà çút-ìà¤¤²©¬Ÿ¤¥−¤©Ÿ¥®§¨̧§¹¦§¥¯§¨¦²
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:íúBà ýåýéìíäéçáæ-úà ìàøNé éða eàéáé øLà ïòîì ©«Ÿ̈−¨«§©Á©Á£¤̧¨¦¹§¥´¦§¨¥À¤¦§¥¤»
çút-ìà ýåýéì íàéáäå äãOä éðt-ìò íéçáæ íä øLà£¤´¥´«Ÿ§¦»©§¥´©¨¤¼¤«¡¦ª´©«Ÿ̈À¤¤²©
:íúBà ýåýéì íéîìL éçáæ eçáæå ïäkä-ìà ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥−¤©Ÿ¥®§¨̧§¹¦§¥¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨«
ּדבחין  אּנּון ּדי ּדבחיהֹון ית יׂשראל ּבני ייתּון ּדי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָּבדיל

לות  זמנא מׁשּכן לתרע יי לקדם וייתּנּון חקלא אּפי ְְְְְְְְֳִִֵַַַַַַַָָָָָָֻעל

יתהֹון: יי קדם קּודׁשין נכסת ויּכסּון åïäkäּכהנא ÷øæå ְְְְְְֲֳִִִַַָָָָ§¨©̧©Ÿ¥³
øéè÷äå ãòBî ìäà çút ýåýé çaæî-ìò ícä-úà¤©¨Æ©¦§©´§Ÿ̈½¤−©´Ÿ¤¥®§¦§¦´

:ýåýéì ççéð çéøì áìçä-ìò ícä-úà ïäkä ÷øæå ©¥½¤§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¨©̧©Ÿ¥³¤©¨Æ©
ççéð çéøì áìçä øéè÷äå ãòBî ìäà çút ýåýé çaæî¦§©´§Ÿ̈½¤−©´Ÿ¤¥®§¦§¦´©¥½¤§¥¬©¦−Ÿ©

:ýåýéì ּבתרע דיי מדּבחא על ּדמא ית ּכהנא ויזרֹוק ©«Ÿ̈«ְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָ

יי: קדם ברעוא לאתקּבלא ּתרּבא ויּסק זמנא ְְְְְְְְֲֳִִֵַַַַַַָָָָָָָמׁשּכן

æíéðæ íä øLà íøéòOì íäéçáæ-úà ãBò eçaæé-àìå§«Ÿ¦§§¬Æ¤¦§¥¤½©§¦¦¾£¤²¥¬Ÿ¦−
íúøãì íäì úàf-äéäz íìBò úwç íäéøçà:-àìå ©«£¥¤®ª©¬¨²¦«§¤¬Ÿ¨¤−§«ŸŸ¨«§«Ÿ

íäéøçà íéðæ íä øLà íøéòOì íäéçáæ-úà ãBò eçaæé¦§§¬Æ¤¦§¥¤½©§¦¦¾£¤²¥¬Ÿ¦−©«£¥¤®
:íúøãì íäì úàf-äéäz íìBò úwç עֹוד ידּבחּון ולא ª©¬¨²¦«§¤¬Ÿ¨¤−§«ŸŸ¨«ְְְִָ

ּתהי  עלם קים ּבתריהֹון טען אּנּון ּדי לּׁשדין ּדבחיהֹון ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָית

לדריהֹון: להֹון ְְֵָָדא

ç éùéìùìàøNé úéaî Léà Léà øîàz íäìàå©«£¥¤´Ÿ©½¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½
:çáæ-Bà äìò äìòé-øLà íëBúa øeâé-øLà øbä-ïîe¦©¥−£¤¨´§¨®£¤©«£¤¬Ÿ−̈¨«©
øeâé-øLà øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léà øîàz íäìàå©«£¥¤´Ÿ©½¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½¦©¥−£¤¨´

:çáæ-Bà äìò äìòé-øLà íëBúa ּגבר ּגבר ּתימר ּולהֹון §¨®£¤©«£¤¬Ÿ−̈¨«©ְְְֵַַַ

יׂשר  עלתא מּבית יּסק ּדי ּביניכֹון ּדיתּגּירּון ּגיֹורא ּומן אל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

קּודׁשּיא: נכסת èepàéáéאֹו àì ãòBî ìäà çút-ìàå ְְִַַָ§¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ´Ÿ§¦¤½
:åénòî àeää Léàä úøëðå ýåýéì Búà úBNòì©«£¬Ÿ−©«Ÿ̈®§¦§©²¨¦¬©−¥«©¨«
ýåýéì Búà úBNòì epàéáé àì ãòBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ´Ÿ§¦¤½©«£¬Ÿ−©«Ÿ̈®

:åénòî àeää Léàä úøëðå לא זמנא מׁשּכן ולתרע §¦§©²¨¦¬©−¥«©¨«ְְְְִִַַַָָ

מעּמּה: ההּוא אנׁשא ויׁשּתיצי יי קדם יתּה למעּבד ְְְְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאיתּנּה

éøLà íëBúa øbä øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈£¤¬
ícä-úà úìëàä Lôpa éðô ézúðå íc-ìk ìëàéŸ©−¨®̈§¨«©¦´¨©À©¤̧¤Æ¨«Ÿ¤´¤¤©½̈

:dnò áøwî dúà ézøëäåìàøNé úéaî Léà Léàå §¦§©¦¬Ÿ−̈¦¤¬¤©¨«§¦̧¦¹¦¥´¦§¨¥À
Lôpa éðô ézúðå íc-ìk ìëàé øLà íëBúa øbä øbä-ïîe¦©¥Æ©¨´§½̈£¤¬Ÿ©−¨¨®§¨«©¦´¨©À©¤̧¤Æ

:dnò áøwî dúà ézøëäå ícä-úà úìëàä ּגבר ּוגבר ¨«Ÿ¤´¤¤©½̈§¦§©¦¬Ÿ−̈¦¤¬¤©¨«ְְַַ

ּכל  ייכּול ּדי ּביניכֹון ּדיתּגּירּון ּגיֹורא ּומן יׂשראל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָמּבית

ו  ּדמא ית ּדיכּול ּבאנׁשא רּוגזי ואּתן מּגֹוּדמא יתּה אׁשיצי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

àéíëìעּמּה: åézúð éðàå àåä íca øNaä Lôð-ék ֵַ¦¤´¤©¨¨»©¨´¦¼©«£¦º§©¦³¨¤Æ
Lôpa àeä ícä-ék íëéúLôð-ìò øtëì çaænä-ìò©©¦§¥½©§©¥−©©§«Ÿ¥¤®¦«©¨¬−©¤¬¤

:øtëéíëì åézúð éðàå àåä íca øNaä Lôð-ék §©¥«¦¤´¤©¨¨»©¨´¦¼©«£¦º§©¦³¨¤Æ
øtëé Lôpa àeä ícä-ék íëéúLôð-ìò øtëì çaænä-ìò: ©©¦§¥½©§©¥−©©§«Ÿ¥¤®¦«©¨¬−©¤¬¤§©¥«

על  לכֹון יהבּתּה ואנא היא ּבדמא ּבסרא נפׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָארי

נפׁשא  על הּוא דמא ארי נפׁשתיכֹון על לכּפרא ְְְְְְֲֵֵַַַַַַָָָָָָמדּבחא

áéíkîמכּפר: Lôð-ìk ìàøNé éðáì ézøîà ïk-ìò ְַָ©¥³¨©̧§¦Æ¦§¥´¦§¨¥½¨¤¬¤¦¤−
:íc ìëàé-àì íëëBúa øbä øbäå íc ìëàú-àìŸ´Ÿ©®̈§©¥²©¨¬§«§¤−Ÿ¬Ÿ©¨«
íc ìëàú-àì íkî Lôð-ìk ìàøNé éðáì ézøîà ïk-ìò©¥³¨©̧§¦Æ¦§¥´¦§¨¥½¨¤¬¤¦¤−Ÿ´Ÿ©¨®

:íc ìëàé-àì íëëBúa øbä øbäå לבני אמרית ּכן על §©¥²©¨¬§«§¤−Ÿ¬Ÿ©¨«ְֲִִֵֵַָ

ּדיתּגּירּון  וגּיֹורא ּדמא ייכּול לא מּנכֹון אנׁש ּכל ְְְְְְְֱִִִִֵֵַַָָָָָיׂשראל

ּדמא: ייכּול לא âéìàøNéּביניכֹון éðaî Léà Léàå ְֵֵֵָָ§¦̧¦¹¦§¥´¦§¨¥À
óBò-Bà äiç ãéö ãeöé øLà íëBúa øbä øbä-ïîe¦©¥Æ©¨´§½̈£¤̧¨¹¥¬©¨²−

:øôòa eäqëå Bîc-úà CôLå ìëàé øLàLéà Léàå £¤´¥«¨¥®§¨©Æ¤¨½§¦−̈¤«¨¨«§¦̧¦¹
äiç ãéö ãeöé øLà íëBúa øbä øbä-ïîe ìàøNé éðaî¦§¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈£¤̧¨¹¥¬©¨²

:øôòa eäqëå Bîc-úà CôLå ìëàé øLà óBò-Bà ּוגבר −£¤´¥«¨¥®§¨©Æ¤¨½§¦−̈¤«¨¨«ְַ

יצּוד  ּדי ּביניכֹון ּדיתּגּירּון ּגּיֹורא ּומן יׂשראל ּבני מן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָּגבר

ויכּסּנּהצי  ּדמּה ית וייׁשֹוד מתאכל ּדי עֹופא אֹו חיתא דא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

ãéøîàåּבעפרא: àeä BLôðá Bîc øNa-ìk Lôð-ék ְְַָ¦¤´¤¨¨À̈¨´§©§»¼¨«Ÿ©Æ
Lôð ék eìëàú àì øNa-ìk íc ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥½©¬¨¨−̈´ŸŸ¥®¦´¤³¤

:úøké åéìëà-ìk àåä Bîc øNa-ìkøNa-ìk Lôð-ék ¨¨¨Æ¨´¦½¨«Ÿ§−̈¦¨¥«¦¤´¤¨¨À̈
àì øNa-ìk íc ìàøNé éðáì øîàå àeä BLôðá Bîc̈´§©§»¼¨«Ÿ©Æ¦§¥´¦§¨¥½©¬¨¨−̈´Ÿ

:úøké åéìëà-ìk àåä Bîc øNa-ìk Lôð ék eìëàú ארי Ÿ¥®¦´¤³¤¨¨¨Æ¨´¦½¨«Ÿ§−̈¦¨¥«ֲֵ

יׂשראל  לבני ואמרית הּוא ּבנפׁשּה ּדמּה ּבסרא ּכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָנפׁש

היא  ּדמּה ּבסרא ּכל נפׁש ארי תיכלּון לא ּבסרא ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָּדם

יׁשּתיצי: ּדיכלּנּה åèäìáðּכל ìëàz øLà Lôð-ìëå ְְְִִֵֵֵֵָ§¨¤À¤£¤̧Ÿ©³§¥¨Æ
àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå øbáe çøæàa äôøèe§¥½̈¨«¤§−̈©¥®§¦¤̧§¨¹̈§¨©¬©©²¦§¨¥¬

:øäèå áøòä-ãòäôøèe äìáð ìëàz øLà Lôð-ìëå ©¨¤−¤§¨¥«§¨¤À¤£¤̧Ÿ©³§¥¨Æ§¥½̈
áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå øbáe çøæàä«¤§−̈©¥®§¦¤̧§¨¹̈§¨©¬©©²¦§¨¥¬©¨¤−¤

:øäèå ּובגּיֹורא ּביּציבא ּותבירא נבילא ייכּול ּדי אנׁש וכל §¨¥«ְְְְְֱִִִִִֵַַָָָָָ

רמׁשא  עד מסאב ויהי במּיא ויסחי לבּוׁשֹוהי ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָויצּבע

æè:Bðåòוידּכי: àNðå õçøé àì BøNáe ñaëé àì íàå ְְִֵ§¦Æ´Ÿ§©¥½§¨−´Ÿ¦§¨®§¨−̈£Ÿ«
Bðåò àNðå õçøé àì BøNáe ñaëé àì íàå: יצּבע לא ואם §¦Æ´Ÿ§©¥½§¨−´Ÿ¦§¨®§¨−̈£Ÿ«ְְִַַָ

חֹובּה: ויקּבל יסחי לא à-ìàפ ּובסרּה ýåýé øaãéå ְְִִֵֵֵֵַַָ©§©¥¬§Ÿ̈−¤
:øîàl äLî:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå עם יי ּומּליל ¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿְִִַָ

למימר: áíäìàמׁשה zøîàå ìàøNé éða-ìà øac ְֵֶָ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®
:íëéäìà ýåýé éðàíäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac £¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®
íëéäìà ýåýé éðà: אנא להֹון ותימר יׂשראל ּבני עם מּלל £¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָ
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אלהכֹון: âda-ízáLéיי øLà íéøöî-õøà äNòîk ְֱֲָָ§©«£¥¯¤«¤¦§©²¦£¤¬§©§¤−̈
íëúà àéáî éðà øLà ïòðk-õøà äNòîëe eNòú àì́Ÿ©«£®§©«£¥´¤«¤§©¿©£¤´£¦Á¥¦̧¤§¤¬

:eëìú àì íäéúwçáe eNòú àì änLäNòîk ¨̧¨̧´Ÿ©«£½§ª«Ÿ¥¤−¬Ÿ¥¥«§©«£¥¯
-õøà äNòîëe eNòú àì da-ízáLé øLà íéøöî-õøà¤«¤¦§©²¦£¤¬§©§¤−̈´Ÿ©«£®§©«£¥´¤«¤
íäéúwçáe eNòú àì änL íëúà àéáî éðà øLà ïòðk§©¿©£¤´£¦Á¥¦̧¤§¤¬¨̧¨̧´Ÿ©«£½§ª«Ÿ¥¤−

:eëìú àìּבּה יתבּתּון ּדי דמצרים דארעא עּמא ּכעֹובדי ¬Ÿ¥¥«ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

מעל  אנא ּדי דכנען דארעא עּמא ּוכע ֹובדי תעּבדּון ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָלא

תהכּון: לא ּובנימֹוסיהֹון תעּבדּון לא ּתּמן ã-úàיתכֹון ְְְְְִֵַַָָָָָ¤
éðà íäa úëìì eøîLz éúwç-úàå eNòz éètLî¦§¨©¯©«£²§¤ªŸ©¬¦§§−¨¤´¤¨¤®£¦−

:íëéäìà ýåýéeøîLz éúwç-úàå eNòz éètLî-úà §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¤¦§¨©¯©«£²§¤ªŸ©¬¦§§−
:íëéäìà ýåýé éðà íäa úëìì קימי וית ּתעּבדּון ּדיני ית ¨¤´¤¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«ְְְְִַַַָָָ

אלהכֹון: יי אנא ּבהֹון להּלכא ä-úàּתּטרּון ízøîLe ְְְְֱֲֲִַָָָָָ§©§¤³¤
àä íúà äNòé øLà éètLî-úàå éúwçíäa éçå íã ªŸ©Æ§¤¦§¨©½£¤̧©«£¤¬Ÿ¨²¨«¨−̈¨©´¨¤®

:ýåýé éðàäNòé øLà éètLî-úàå éúwç-úà ízøîLe £¦−§Ÿ̈«§©§¤³¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½£¤̧©«£¤¬
:ýåýé éðà íäa éçå íãàä íúà וית קימי ית ותּטרּון Ÿ¨²¨«¨−̈¨©´¨¤®£¦−§Ÿ̈«ְְְְִַָָָ

אנא  עלמא לחּיי בהֹון ויחי אנׁשא יתהֹון יעּבד ּדי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָּדיני

åeáø÷úסיי: àì BøNa øàL-ìk-ìà Léà Léà ְָ¦¬¦Æ¤¨§¥´§¨½¬Ÿ¦§§−
:ýåýé éðà äåøò úBlâìBøNa øàL-ìk-ìà Léà Léà §©´¤§¨®£¦−§Ÿ̈«¦¬¦Æ¤¨§¥´§¨½

:ýåýé éðà äåøò úBlâì eáø÷ú àì קריב לכל ּגבר ּגבר ¬Ÿ¦§§−§©´¤§¨®£¦−§Ÿ̈«ְְְִַַָָ

יי: אנא עריא לגּלאה תקרבּון לא æéáàסּבסרּה úåøòE ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָ¤§©¬¨¦²
:dúåøò älâú àì àåä Enà älâú àì Enà úåøòå§¤§©¬¦§−´Ÿ§©¥®¦§´¦½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

éáà úåøòälâú àì àåä Enà älâú àì Enà úåøòå E ¤§©¬¨¦²§¤§©¬¦§−´Ÿ§©¥®¦§´¦½¬Ÿ§©¤−
:dúåøò לא היא אּמ תגּלי לא אּמ וערית אבּו ערית ¤§¨¨«ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

עריתּה: çéáà-úLàסתגּלי úåøòúåøò älâú àì E ְְְֵֶַַ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬
éáà:àåä Eéáà-úLà úåøòéáà úåøò älâú àì E:àåä E ¨¦−¦«¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«

היא: אבּו ערית  תגּלי  לא אבּו אּתת èúåøòסערית ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָ¤§©̧
éáà-úá EúBçàúãìBî Bà úéa úãìBî Enà-úá Bà E £«§³©¨¦̧Æ´©¦¤½¤¤́©½¦−¤¤́

:ïúåøò älâú àì õeçéáà-úá EúBçà úåøòBà E ®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«¤§©̧£«§³©¨¦̧Æ´
úãìBî Bà úéa úãìBî Enà-úá:ïúåøò älâú àì õeç ©¦¤½¤¤́©½¦−¤¤́®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

מן  אבּו מן ּדילידא אּמ בת אֹו אבּו ּבת אחת ְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָָערית

עריתהן: תגּלי לא אחרן לגבר אּמ מן אֹו אחרי ס אּתת ְְְְֳֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

éða-úa úåøòék ïúåøò älâú àì Eza-úá Bà E ¤§©³©¦§Æ´©¦§½¬Ÿ§©¤−¤§¨®̈¦¬
:äpä Eúåøòða-úa úåøòälâú àì Eza-úá Bà E ¤§¨«§−¥«¨¤§©³©¦§Æ´©¦§½¬Ÿ§©¤−

:äpä Eúåøò ék ïúåøò לא ּברּת בת אֹו ּבר ּבת ערית ¤§¨¨®¦¬¤§¨«§−¥«¨ְְְֶַַַַָָָ

אנין: ערית ארי עריתהן àéúLà-úaסתגּלי úåøò ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ¤§©̧©¥¤³
éáàéáà úãìBî E:dúåøò älâú àì àåä EúBçà E ¨¦̧Æ¤¤́¨¦½£«§−¦®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

éáà úLà-úa úåøòéáà úãìBî Eàì àåä EúBçà E ¤§©̧©¥¤³¨¦̧Æ¤¤́¨¦½£«§−¦®¬Ÿ
:dúåøò älâúאבּו מן ּדילידא אבּו אּתת ּבת ערית §©¤−¤§¨¨«ְֲֲִִִִֶַַַָ

עריתּה: תגּלי לא היא סאחתáééáà-úBçà úåøòE ְְְֲִֵֶַַָָָ¤§©¬£«¨¦−
éáà øàL älâú àì:àåä Eéáà-úBçà úåøòàì E ´Ÿ§©¥®§¥¬¨¦−¦«¤§©¬£«¨¦−´Ÿ

éáà øàL äìâú:àåä E קריבת תגּלי לא אבּו אחת ערית §©¥®§¥¬¨¦−¦«ְְֲֲִֵֶַַַַָָ

היא: אבּוñâéøàL-ék älâú àì Enà-úBçà úåøò ֲִ¤§©¬£«¦§−´Ÿ§©¥®¦«§¥¬
:àåä EnàEnà øàL-ék äìâú àì Enà-úBçà úåøò ¦§−¦«¤§©¬£«¦§−´Ÿ§©¥®¦«§¥¬¦§−

:àåä א היא:ערית אּמ קריבת ארי תגּלי לא אּמ ñחת ¦«ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ãééáà-éçà úåøòáø÷ú àì BzLà-ìà älâú àì E ¤§©¬£¦«¨¦−´Ÿ§©¥®¤¦§Æ´Ÿ¦§½̈
:àåä Eúãcéáà-éçà úåøòàì BzLà-ìà älâú àì E Ÿ̈«§−¦«¤§©¬£¦«¨¦−´Ÿ§©¥®¤¦§Æ´Ÿ

àåä Eúãc áø÷ú: לא לאּתתּה תגּלי לא אבּו אח ערית ¦§½̈Ÿ¨«§−¦«ְְְְֲִֵֵֶַַַָָ

היא  אבּו אח אּתת ñåèälâú:תקרב àì Eúlk úåøò ְֲִִִַַַ¤§©¬©¨«§−´Ÿ§©¥®
ða úLà:dúåøò älâú àì àåä Eàì Eúlk úåøò ¥³¤¦§Æ¦½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«¤§©¬©¨«§−´Ÿ

ða úLà älâú:dúåøò älâú àì àåä E לא ּכּלת ערית §©¥®¥³¤¦§Æ¦½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«ְְֶַַָָ

עריתּה תגּלי לא היא ּבר אּתת ñæèúåøò:תגּלי ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ¤§©¬
éçà-úLàéçà úåøò älâú àì E:àåä Eúåøò ¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«¤§©¬
éçà-úLàéçà úåøò älâú àì E:àåä Eאחּו אּתת ערית ¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«ְֲִֶַַ

היא: אחּו ערית תגּלי ñæéàìלא dzáe äMà úåøò ְְֲִֵֶַַָ¤§©¬¦¨²¦−̈´Ÿ
úBlâì çwú àì dza-úa-úàå dða-úa-úà älâú§©¥®¤©§º̈§¤©¦À̈³Ÿ¦©Æ§©´

:àåä änæ äpä äøàL dúåøòàì dzáe äMà úåøò ¤§¨½̈©«£¨¬¥−¨¦¨¬¦«¤§©¬¦¨²¦−̈´Ÿ
dúåøò úBlâì çwú àì dza-úa-úàå dða-úa-úà älâú§©¥®¤©§º̈§¤©¦À̈³Ÿ¦©Æ§©´¤§¨½̈

:àåä änæ äpä äøàL ית תגּלי לא ּוברּתּה אּתתא ערית ©«£¨¬¥−¨¦¨¬¦«ְְְְִֵֶַַַַָָָ

קריבן  עריתּה לגּלאה תסב לא ּברּתּה ּבת וית ּברּה ְְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָּבת

היא: חטאין עצת çéçwúאּנין àì dúçà-ìà äMàå ְִִִִִֵַ§¦¨¬¤£Ÿ−̈´Ÿ¦®̈
:äéiça äéìò dúåøò úBlâì øøöìdúçà-ìà äMàå ¦§ÀŸ§©¯¤§¨¨²¨¤−¨§©¤«¨§¦¨¬¤£Ÿ−̈

àì:äéiça äéìò dúåøò úBlâì øøöì çwú עם ואּתתא ´Ÿ¦®̈¦§ÀŸ§©¯¤§¨¨²¨¤−¨§©¤«¨ְְִִָ

ּבחּייהא: עלּה עריתּה לגּלאה לאעקא תּסב לא ְְְְְֲֲִֶַַַַַַָָָָָָָָָאחתּה

èé:dúåøò úBlâì áø÷ú àì dúàîè úcða äMà-ìàå§¤¦−̈§¦©´ª§¨®̈´Ÿ¦§©½§©−¤§¨¨«
:dúåøò úBlâì áø÷ú àì dúàîè úcða äMà-ìàå§¤¦−̈§¦©´ª§¨¨®´Ÿ¦§©½§©−¤§¨¨«
עריתּה: לגּלאה תקרב לא סֹובתּה ּברחּוק ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָּולאּתתא

ë-äàîèì òøæì EzáëL ïzú-àì Eúéîò úLà-ìàå§¤¥̧¤Æ£¦´§½«Ÿ¦¥¬§¨§§−§®̈©§¨§¨
:dá-äàîèì òøæì EzáëL ïzú-àì Eúéîò úLà-ìàå ¨«§¤¥̧¤Æ£¦´§½«Ÿ¦¥¬§¨§§−§®̈©§¨§¨
:dá לאסּתאבא לזרעא ׁשכבּת תּתן לא חבר ּובאּתת ¨«ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֻ

àëìlçúבּה: àìå Cìnì øéáòäì ïzú-àì Eòøfîe ַ¦©§£¬«Ÿ¦¥−§©«£¦´©®Ÿ¤§¯Ÿ§©¥²
éäìà íL-úà:ýåýé éðà Eøéáòäì ïzú-àì Eòøfîe ¤¥¬¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«¦©§£¬«Ÿ¦¥−§©«£¦´

éäìà íL-úà ìlçú àìå Cìnì:ýåýé éðà E לא ּומּבני ©®Ÿ¤§¯Ÿ§©¥²¤¥¬¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«ְִָָ
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יי: אנא דאלה ׁשמא ית תחל ולא למל לאעּברא ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹתּתן

áë éòéáøäáòBz äMà éákLî ákLú àì øëæ-úàå§¤̧¨½̈¬Ÿ¦§©−¦§§¥´¦®̈«¥−̈
:àåä:àåä äáòBz äMà éákLî ákLú àì øëæ-úàå ¦«§¤̧¨½̈¬Ÿ¦§©−¦§§¥´¦¨®«¥−̈¦«

מׁשּכבי תׁשּכּוב לא ּדכּורא היא:ועם ּתֹועבּתא אּתתא ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָ

âëäMàå dá-äàîèì EzáëL ïzú-àì äîäa-ìëáe§¨§¥¨²«Ÿ¦¥¬§¨§§−§¨§¨®̈§¦À̈
:àeä ìáz dòáøì äîäá éðôì ãîòú-àìäîäa-ìëáe Ÿ©«£ºŸ¦§¥¯§¥¨²§¦§−̈¤¬¤«§¨§¥¨²

éðôì ãîòú-àì äMàå dá-äàîèì EzáëL ïzú-àì«Ÿ¦¥¬§¨§§−§¨§¨¨®§¦À̈Ÿ©«£ºŸ¦§¥¯
:àeä ìáz dòáøì äîäáׁשכבּת תּתן לא ּבעירא ּובכל §¥¨²§¦§−̈¤¬¤«ְְְְִִֵָָָָֻ

למׁשלט  ּבעירא קדם תקּום לא ואּתתא בּה ְְְְְְְְֳִִִִַַָָָָָָָלאסּתאבא

הּוא: ּתבלא ãëälà-ìëáּבּה ék älà-ìëa eànhz-ìà ְִַָ©¦©§−§¨¥®¤¦³§¨¥̧¤Æ
:íëéðtî çlLî éðà-øLà íéBbä eàîèðeànhz-ìà ¦§§´©¦½£¤£¦¬§©¥−©¦§¥¤«©¦©§−

çìLî éðà-øLà íéBbä eàîèð älà-ìëá ék älà-ìëa§¨¥®¤¦³§¨¥̧¤Æ¦§§´©¦½£¤£¦¬§©¥−©
:íëéðtîאסּתאבּו אּלין בכל ארי אּלין ּבכל תסּתאבּון לא ¦§¥¤«ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָ

קדמיכֹון: מן מגלי אנא ּדי äëõøàäעממּיא àîèzå ְְֲֳִִֵֵַַַָָָ©¦§¨´¨½̈¤
:äéáLé-úà õøàä à÷zå äéìò dðåò ã÷ôàåàîèzå ¨«¤§¬Ÿ£Ÿ−̈¨¤®¨©¨¦¬¨−̈¤¤«§¤«¨©¦§¨´

:äéáLé-úà õøàä à÷zå äéìò dðåò ã÷ôàå õøàä̈½̈¤¨«¤§¬Ÿ£Ÿ−̈¨¤®¨©¨¦¬¨−̈¤¤«§¤«¨
ית  ארעא ורֹוקינת עלּה חֹובּה ואסערית ארעא ְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָואסּתאבת

åëàìåיתבהא: éètLî-úàå éúwç-úà ízà ízøîLe ְָָָ§©§¤´©¤À¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½§´Ÿ
øbä øbäå çøæàä älàä úáòBzä ìkî eNòú©«£½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤¨«¤§½̈§©¥−©¨¬

:íëëBúaàìå éètLî-úàå éúwç-úà ízà ízøîLe §«§¤«§©§¤´©¤À¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½§´Ÿ
:íëëBúa øbä øbäå çøæàä älàä úáòBzä ìkî eNòú©«£½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤¨«¤§½̈§©¥−©¨¬§«§¤«
מּכל  תעּבדּון ולא ּדיני וית קימי ית אּתּון ְְְְְְְִִִַַַַָָָָֹותּטרּון

ּביניכֹון: ּדיתּגּירּון וגּיֹורא יּציבא האּלין æëékּתֹועבּתא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ¦ µ
øLà õøàä-éLðà eNò ìàä úáòBzä-ìk-úà¤¨©«¥´Ÿ¨¥½¨¬©§¥«¨−̈¤£¤´

:õøàä àîèzå íëéðôìeNò ìàä úáòBzä-ìk-úà ék ¦§¥¤®©¦§−̈¨¨«¤¦ µ¤¨©«¥´Ÿ¨¥½¨¬
:õøàä àîèzå íëéðôì øLà õøàä-éLðà ּכל ית ארי ©§¥«¨−̈¤£¤´¦§¥¤®©¦§−̈¨¨«¤ֲֵָָ

ואסּתאבת  קדמיכֹון ּדי ארעא אנׁשי עבדּו האּלין ְְְְֱֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּתֹועבּתא

çëdúàארעא: íëànèa íëúà õøàä àé÷ú-àìå ְַָ§«Ÿ¨¦³¨¨̧¤Æ¤§¤½§©©«£¤−Ÿ®̈
:íëéðôì øLà éBbä-úà äà÷ øLàkõøàä àé÷ú-àìå ©«£¤¬¨¨²¤©−£¤¬¦§¥¤«§«Ÿ¨¦³¨¨̧¤Æ

øLà éBbä-úà äà÷ øLàk dúà íëànèa íëúà¤§¤½§©©«£¤−Ÿ¨®©«£¤¬¨¨²¤©−£¤¬
:íëéðôì ּכמא יתּה ּבסאביכֹון יתכֹון ארעא תרֹוקן ולא ¦§¥¤«ְְְְְְֳֵֵַַָָָָָָ

קדמיכֹון: ּדי עממּיא ית èëäNòéדרֹוקינת øLà-ìk ék ְְֳִֵֵַַַָָָ¦µ¨£¤´©«£¤½
áøwî úNòä úBLôpä eúøëðå älàä úáòBzä ìkî¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤§¦§§²©§¨¬¨«Ÿ−¦¤¬¤

:ínòeúøëðå älàä úáòBzä ìkî äNòé øLà-ìk ék ©¨«¦ µ¨£¤´©«£¤½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤§¦§§²
:ínò áøwî úNòä úBLôpä מּכל יעּבד ּדי ּכל ארי ©§¨¬¨«Ÿ−¦¤¬¤©¨«ְֲִִֵֵַָֹ

עּמהֹון: מּגֹו דיעּבדּון נפׁשתא ויׁשּתיצּון האּלין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּתֹועבּתא

ìúBwçî úBNò ézìáì ézøîLî-úà ízøîLe§©§¤´¤¦§©§¦À§¦§¦̧£¹¥«ª³
éðà íäa eànhú àìå íëéðôì eNòð øLà úáòBzä©«¥ŸÆ£¤´©«£´¦§¥¤½§¬Ÿ¦©§−¨¤®£¦−

:íëéäìà ýåýéízøîLeúBNò ézìáì ézøîLî-úà §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«§©§¤´¤¦§©§¦À§¦§¦̧£¹
íäa eànhú àìå íëéðôì eNòð øLà úáòBzä úBwçî¥«ª³©«¥ŸÆ£¤´©«£´¦§¥¤½§¬Ÿ¦©§−¨¤®

:íëéäìà ýåýé éðà ּדלא ּבדיל מימרי מּטרת ית ותּטרּון £¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«ְְְְְְִִִֵַַָָ

ולא  קדמיכֹון ּדאתעבדא תֹועבּתא מּנימֹוסי ְְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָלמעּבד

אלהכֹון: יי אנא ּבהֹון ézøîLî-úàתסּתאבּון ízøîLe ְְְֱֲֲֲִַָָָ§©§¤´¤¦§©§¦À
íëéðôì eNòð øLà úáòBzä úBwçî úBNò ézìáì§¦§¦̧£¹¥«ª³©«¥ŸÆ£¤´©«£´¦§¥¤½

:íëéäìà ýåýé éðà íäa eànhú àìåô ô ô §¬Ÿ¦©§−¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
.ïîéñ å"ãò .ïîéñ ì"ë é"ë ,íé÷åñô 'ô

à:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåäLî-ìà ýåýé øaãéå ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlמׁשה עם יי á-ìàלמימר:קדושיםּומּליל øac ¥«Ÿְְִִֵֶַָָֹ©¥º¤

ék eéäz íéLã÷ íäìà zøîàå ìàøNé-éða úãò-ìk̈£©¯§¥«¦§¨¥²§¨«©§¨¬£¥¤−§¦´¦«§®¦´
:íëéäìà ýåýé éðà LBã÷ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà øac ¨½£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«©¥º¤¨£©¯§¥«¦§¨¥²

:íëéäìà ýåýé éðà LBã÷ ék eéäz íéLã÷ íäìà zøîàå§¨«©§¨¬£¥¤−§¦´¦«§®¦´¨½£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
קּדיׁשין  להֹון ותימר יׂשראל דבני ּכנׁשּתא ּכל עם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמּלל

אלהכֹון: יי אנא קּדיׁש ארי âåéáàåּתהֹון Bnà Léà ְְֱֲֲֲִֵַָָָ¦´¦³§¨¦Æ
:íëéäìà ýåýé éðà eøîLz éúúaL-úàå eàøézLéà ¦½̈§¤©§Ÿ©−¦§®Ÿ£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¦´

ýåýé éðà eøîLz éúúaL-úàå eàøéz åéáàå Bnà¦³§¨¦Æ¦½̈§¤©§Ÿ©−¦§®Ÿ£¦−§Ÿ̈¬
:íëéäìà יֹומי וית ּדחלין ּתהֹון אבּוהי ּומן אּמּה מן ּגבר ¡«Ÿ¥¤«ְְְֲֲִִִִִֵֵַָָ

אלהכֹון: יי אנא ּתטרּון דילי ã-ìàׁשּבּיא eðôz-ìà ְְֱֲֲִִִַַָָָָ©¦§Æ¤
ýåýé éðà íëì eNòú àì äëqî éäìàå íìéìàä́̈¡¦¦½¥«Ÿ¥Æ©¥½̈¬Ÿ©«£−¨¤®£¦−§Ÿ̈¬

:íëéäìàeNòú àì äëqî éäìàå íìéìàä-ìà eðôz-ìà ¡«Ÿ¥¤«©¦§Æ¤¨´¡¦¦½¥«Ÿ¥Æ©¥½̈¬Ÿ©«£−
:íëéäìà ýåýé éðà íëì ודחלן טעון ּבתר תתּפנּון לא ¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«ְְְֲֲִַַַָָָָ

אלהכֹון: יי אנא לכֹון תעּבדּון לא äeçaæúּדמּתכא éëå ְְְְְְֱֲֲַַָָָָָ§¦¯¦§§²
:eäçaæz íëðöøì ýåýéì íéîìL çáæçáæ eçaæú éëå ¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨ª«§¦¯¦§§²¤¬©

:eäçaæz íëðöøì ýåýéì íéîìL נכסת תּכסּון וארי §¨¦−©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨ª«ְְֲִִֵַַ

ּתּכסּנּה: לכֹון לרעוא יי קדם åíëçáæקּודׁשּיא íBéa ְְְְְֲֳִֵַַָָָָֻ§¯¦§£¤²
:óøOé Làa éLéìMä íBé-ãò øúBpäå úøçnîe ìëàé¥«¨¥−¦¨«¢®̈§©¨Æ©´©§¦¦½¨¥−¦¨¥«
éLéìMä íBé-ãò øúBpäå úøçnîe ìëàé íëçáæ íBéa§¯¦§£¤²¥«¨¥−¦¨«¢¨®§©¨Æ©´©§¦¦½

:óøOé Làa דבתרֹוהי ּוביֹומא יתאכל דיתנכס ּביֹומא ¨¥−¦¨¥«ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָ

יּתֹוקד: ּבנּורא תליתאה יֹומא עד æìëàäּודאׁשּתאר íàå ְְְְִִִַַָָָָָָ§¦²¥«¨¬Ÿ
:äöøé àì àeä ìebt éLéìMä íBia ìëàéìëàä íàå ¥«¨¥−©´©§¦¦®¦¬−¬Ÿ¥«¨¤«§¦²¥«¨¬Ÿ
:äöøé àì àeä ìebt éLéìMä íBia ìëàé אתאכלא ואם ¥«¨¥−©´©§¦¦®¦¬−¬Ÿ¥«¨¤«ְְֲִִָָ

לרעוא: יהי לא הּוא מרחק תליתאה ּביֹומא ְְְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָָיתאכל

çà-ék àOé Bðåò åéìëàåäúøëðå ìlç ýåýé Lã÷-ú §«Ÿ§¨Æ£Ÿ´¦½̈¦«¤¬Ÿ¤§Ÿ̈−¦¥®§¦§§¨²
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:äénòî àåää LôpäLã÷-úà-ék àOé Bðåò åéìëàå ©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨§«Ÿ§¨Æ£Ÿ´¦½̈¦«¤¬Ÿ¤
:äénòî àåää Lôpä äúøëðå ìlç ýåýéחֹובּה ּודייכלּנּה §Ÿ̈−¦¥®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨ְְִֵֵֵ

ההיא  אנׁשא ויׁשּתיצי אחל דיי קּודׁשא ית ארי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָיקּבל

èúàtמעמּה: älëú àì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe ֵַַ§ª§§¤Æ¤§¦´©§§¤½¯Ÿ§©¤²§©¬
:èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå øö÷ì EãNíëøö÷áe ¨«§−¦§®Ÿ§¤¬¤§¦«§−¬Ÿ§©¥«§ª§§¤Æ

è÷ìå øö÷ì EãN úàt älëú àì íëöøà øéö÷-úà¤§¦´©§§¤½¯Ÿ§©¤²§©¬¨«§−¦§®Ÿ§¤¬¤
:èwìú àì Eøéö÷ לא דארעכֹון חצדא ית ּובמחצדכֹון §¦«§−¬Ÿ§©¥«ְְְְְֲֲֶַָָָָָ

תלּקט: לא דחצד ּולקטא למחצד דחקל ּפאתא ְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָתׁשיצי

éøbìå éðòì èwìú àì Eîøk èøôe ììBòú àì Eîøëå§©§§Æ´Ÿ§¥½¤¬¤©§§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ
:íëéäìà ýåýé éðà íúà áæòzèøôe ììBòú àì Eîøëå ©«£´ŸŸ½̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«§©§§Æ´Ÿ§¥½¤¬¤

ýåýé éðà íúà áæòz øbìå éðòì èwìú àì Eîøk©§§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ©«£´ŸŸ½̈£¦−§Ÿ̈¬
:íëéäìà תלּקט לא דכרמ ונתרא תעלל לא וכרמ ¡«Ÿ¥¤«ְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָ

אלהכֹון: יי אנא יתהֹון ּתׁשּבֹוק ּולגּיֹורי àéàìלעניי ְְְְְְֱֲֲִִֵֵַָָָָ−Ÿ
:Búéîòa Léà eøwLú-àìå eLçëú-àìå eáðâzàì ¦§®Ÿ§«Ÿ§©«£¬§«Ÿ§©§−¦¬©«£¦«−Ÿ

:Búéîòa Léà eøwLú-àìå eLçëú-àìå eáðâz ּתגנבּון לא ¦§®Ÿ§«Ÿ§©«£¬§«Ÿ§©§−¦¬©«£¦«ְְִָ

ּבחברּה: אנׁש תׁשּקרּון ולא תכּדבּון áéeòáMú-àìåולא ְְְְְְְְֱֵַַַַָָ§«Ÿ¦¨«§¬
éäìà íL-úà zìlçå ø÷Mì éîLá:ýåýé éðà E ¦§¦−©¨®¤§¦©§¨²¤¥¬¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

ìåéäìà íL-úà zìlçå ø÷Mì éîLá eòáMú-àéðà E §«Ÿ¦¨«§¬¦§¦−©¨®¤§¦©§¨²¤¥¬¡Ÿ¤−£¦¬
:ýåýé ׁשמא ית ותחל לׁשקרא ּבׁשמי תּׁשבעּון ולא §Ÿ̈«ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָ

יי: אנא דאלהâéìæâú àìå Eòø-úà ÷Lòú-àì ְֱֲֶָָָָŸ©«£¬Ÿ¤¥«£−§´Ÿ¦§®Ÿ
:ø÷a-ãò Ezà øéëN úlòt ïéìú-àì÷Lòú-àì «Ÿ¨¦º§ª©¬¨¦²¦§−©«Ÿ¤Ÿ©«£¬Ÿ

:ø÷a-ãò Ezà øéëN úlòt ïéìú-àì ìæâú àìå Eòø-úà¤¥«£−§´Ÿ¦§®Ÿ«Ÿ¨¦º§ª©¬¨¦²¦§−©«Ÿ¤
דאגירא  אגרא תבית לא תאּנס ולא חבר ית תעׁשֹוק ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָלא

צפרא: עד לותãéïzú àì øeò éðôìå Løç ìl÷ú-àì ְְַַָָָ«Ÿ§©¥´¥¥½§¦§¥´¦¥½¬Ÿ¦¥−
éäìàî úàøéå ìLëî:ýåýé éðà Eéðôìå Løç ìl÷ú-àì ¦§®Ÿ§¨¥¬¨¥«¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈««Ÿ§©¥´¥¥½§¦§¥´

éäìàî úàøéå ìLëî ïzú àì øeò:ýåýé éðà E תלּוט לא ¦¥½¬Ÿ¦¥−¦§®Ÿ§¨¥¬¨¥«¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«ְָ

ותדחל  ּתקלא תׂשים לא חזי ּדלא ּוקדם ׁשמע ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָּדלא

יי: אנא ְֱֲֵָָָָמאלה

åè éùéîçàìå ìã-éðô àOú-àì ètLna ìåò eNòú-àìŸ©«£¬¨̧¤Æ©¦§½̈«Ÿ¦¨´§¥½̈§¬Ÿ
:Eúéîò ètLz ÷ãöa ìBãâ éðt øcäúìåò eNòú-àì ¤§©−§¥´¨®§¤−¤¦§¬Ÿ£¦¤«Ÿ©«£¬¨̧¤Æ

a÷ãöa ìBãâ éðt øcäú àìå ìã-éðô àOú-àì ètLn ©¦§½̈«Ÿ¦¨´§¥½̈§¬Ÿ¤§©−§¥´¨®§¤−¤
:Eúéîò ètLz אּפי תּסב לא ּבדינא ׁשקר תעּבדּון לא ¦§¬Ÿ£¦¤«ְְְְִִֵַַַַָָָ

:לחבר ּתדינּה ּבקּוׁשטא רּבא אּפי תהּדר ולא ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמסּכנא

èæénòa ìéëø Cìú-àìEéðà Eòø íc-ìò ãîòú àì «Ÿ¥¥³¨¦Æ§©¤½¬Ÿ©«£−Ÿ©©´¥¤®£¦−
:ýåýéénòa ìéëø Cìú-àìéðà Eòø íc-ìò ãîòú àì E §Ÿ̈««Ÿ¥¥³¨¦Æ§©¤½¬Ÿ©«£−Ÿ©©´¥¤®£¦−
:ýåýéדחבר ּדמא על תקּום לא ּבעּמ קּורצין תיכּול לא §Ÿ̈«ְְְְְְִֵַַַָָָָָ

יי: æééçà-úàאנא àðNú-àìçéëBz çëBä Eááìa E ְֲָָ«Ÿ¦§¨¬¤¨¦−¦§¨¤®¥³©¦̧©Æ
:àèç åéìò àOú-àìå Eúéîò-úàéçà-úà àðNú-àìE ¤£¦¤½§«Ÿ¦¨¬¨−̈¥«§«Ÿ¦§¨¬¤¨¦−

àèç åéìò àOú-àìå Eúéîò-úà çéëBz çëBä Eááìa: ¦§¨¤®¥³©¦̧©Æ¤£¦¤½§«Ÿ¦¨¬¨−̈¥«§
ולא  חבר ית תֹוכח אֹוכחא ּבלּב אחּו ית תׂשני ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָלא

חֹובא: לּה ּדי על çééða-úàתקּבל øhú-àìå íwú-àì ְִֵֵַַָ«Ÿ¦³Ÿ§«Ÿ¦ŸÆ¤§¥´
:ýåýé éðà EBîk Eòøì záäàå Enò-àìå íwú-àì ©¤½§¨«©§¨¬§¥«£−¨®£¦−§Ÿ̈««Ÿ¦³Ÿ§«Ÿ

:ýåýé éðà EBîk Eòøì záäàå Enò éða-úà øhú לא ¦ŸÆ¤§¥´©¤½§¨«©§¨¬§¥«£−¨®£¦−§Ÿ̈«ָ

ּכות לחבר ּותרחם עּמ לבני ּדבבּו תּטר ולא ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָתּקֹום

יי: èéòéaøú-àìאנא Ezîäa eøîLz éúwç-úà ְֲָָ¤ªŸ©»¦§Ÿ ¼¼§¤§§Æ«Ÿ©§¦´©
æðèòL íéàìk ãâáe íéàìk òøæú-àì EãN íéàìk¦§©½¦¨«§−«Ÿ¦§©´¦§®̈¦¤³¤¦§©̧¦Æ©«©§¥½

éìò äìòé àì:Eòéaøú-àì Ezîäa eøîLz éúwç-úà ¬Ÿ©«£¤−¨¤«¤ªŸ©»¦§Ÿ ¼¼§¤§§Æ«Ÿ©§¦´©
àì æðèòL íéàìk ãâáe íéàìk òøæú-àì EãN íéàìk¦§©½¦¨«§−«Ÿ¦§©´¦§®̈¦¤³¤¦§©̧¦Æ©«©§¥½¬Ÿ

éìò äìòé:E ערּובין תרּכב לא ּבעיר ּתּטרּון קימי ית ©«£¤−¨¤«ְְְְִִִֵֵַַָָָָ

יּסק  לא ׁשעטנזא ערּובין ּולבּוׁש ערּובין תזרע לא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָחקל

:עלëàåàåäå òøæ-úáëL äMà-úà ákLé-ék Lé ֲָÂ§¦Â¦«¦§©̧¤¦¹̈¦§©¤À©§¦³
äLôç Bà äúcôð àì äcôäå Léàì úôøçð äçôL¦§¨Æ¤«¡¤´¤§¦½§¨§¥Æ´Ÿ¦§½̈¨¬ª§−̈Ç
:äLtç àì-ék eúîeé àì äéäz úøwa dì-ïzð àì́Ÿ¦©®̈¦¯Ÿ¤¦«§¤²¬Ÿ«§−¦¬Ÿª¨«¨
úôøçð äçôL àåäå òøæ-úáëL äMà-úà ákLé-ék LéàåÂ§¦Â¦«¦§©̧¤¦¹̈¦§©¤À©§¦³¦§¨Æ¤«¡¤´¤
úøwa dì-ïzð àì äLôç Bà äúcôð àì äcôäå Léàì§¦½§¨§¥Æ´Ÿ¦§½̈¨¬ª§−̈´Ÿ¦©¨®¦¯Ÿ¤

:äLtç àì-ék eúîeé àì äéäz עם יׁשּכּוב ארי ּוגבר ¦«§¤²¬Ÿ«§−¦¬Ÿª¨«¨ְְֲִִֵַ

ואתּפרקא  לגבר אחידא אמתא והיא זרעא ׁשכבת ְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָאּתתא

ּבׁשטר  לּה אתיהיבת לא חרּותא אֹו ּבכסּפא אתּפריקת ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָלא

אתחררת: לא ארי יּומתּון לא תהי àëàéáäåּבּקרּתא ְְְְֲִִֵֵַָָָָָֻ§¥¦³
:íLà ìéà ãòBî ìäà çút-ìà ýåýéì BîLà-úà¤£¨Æ©«Ÿ̈½¤¤−©´Ÿ¤¥®¥−¨¨«
íLà ìéà ãòBî ìäà çút-ìà ýåýéì BîLà-úà àéáäå: §¥¦³¤£¨Æ©«Ÿ̈½¤¤−©´Ÿ¤¥®¥−¨¨«

לאׁשמא: ּדכר זמנא מׁשּכן לתרע יי קדם אׁשמּה ית ְְְְְְְְֲֳִִִֵַַַַַַַָָָָָָוייתי

áë-ìò ýåýé éðôì íLàä ìéàa ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹§¥³¨«¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©
:àèç øLà Búàhçî Bì çìñðå àèç øLà Búàhç©¨−£¤´¨®̈§¦§©´½¥«©¨−£¤¬¨¨«
Búàhç-ìò ýåýé éðôì íLàä ìéàa ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹§¥³¨«¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©©¨−

:àèç øLà Búàhçî Bì çìñðå àèç øLà עלֹוהי ויכּפר £¤´¨¨®§¦§©´½¥«©¨−£¤¬¨¨«ֲִִַַ

ויׁשּתבק  חב ּדי חֹובתּה על יי קדם דאׁשמא ּבדכרא ְְְְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַָָָָָָָכהנא

חב: ּדי מחֹובתּה ôâëízòèðeלּה õøàä-ìà eàáú-éëå ְִֵֵֵָ§¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤§©§¤Æ
ìL Béøt-úà Búìøò ízìøòå ìëàî õò-ìkíéðL L ¨¥´©«£½̈©«£©§¤¬¨§¨−¤¦§®¨´¨¦À

:ìëàé àì íéìøò íëì äéäéõøàä-ìà eàáú-éëå ¦«§¤¬¨¤²£¥¦−¬Ÿ¥«¨¥«§¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤
ìL Béøt-úà Búìøò ízìøòå ìëàî õò-ìk ízòèðeL §©§¤Æ¨¥´©«£½̈©«£©§¤¬¨§¨−¤¦§®¨´

:ìëàé àì íéìøò íëì äéäé íéðL לארעא תעלּון וארי ¨¦À¦«§¤¬¨¤²£¥¦−¬Ÿ¥«¨¥«ְְֲֲֵֵַַָ
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ּתלת  אּבּה ית רחקא ּותרחקּון ּדמיכל אּלן ּכל ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָותּצבּון

יתאכל: לא לאבדא מרחק לכֹון יהי ãëäðMáeׁשנין ְְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָ©¨¨Æ
:ýåýéì íéìelä Lã÷ Béøt-ìk äéäé úòéáøääðMáe ¨«§¦¦½¦«§¤−¨¦§®¬Ÿ¤¦¦−©«Ÿ̈«©¨¨Æ
ýåýéì íéìelä Lã÷ Béøt-ìk äéäé úòéáøä: ּובׁשּתא ¨«§¦¦½¦«§¤−¨¦§®¬Ÿ¤¦¦−©«Ÿ̈«ְַָ

יי: קדם ּתׁשּבחן קדׁש אּבּה ּכל יהי äëäðMáeרביעתא ְְְְְֳִִֵֵֵֶָָָָָֹֻ©¨¨´
éñBäì Béøt-úà eìëàz úLéîçäéðà Búàeáz íëì ó ©«£¦¦ÇÀ«Ÿ§Æ¤¦§½§¦¬¨¤−§«¨®£¦−

:íëéäìà ýåýéBéøt-úà eìëàz úLéîçä äðMáe §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«©¨¨´©«£¦¦À«Ÿ§Æ¤¦§½
éñBäì:íëéäìà ýåýé éðà Búàeáz íëì ó ּובׁשּתא §¦¬¨¤−§«¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«ְַָ

יי  אנא עללּתּה לכֹון לאֹוספא אּבּה ית ּתיכלּון ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָָחמּׁשתא

åë:eððBòúאלהכֹון: àìå eLçðú àì ícä-ìò eìëàú àì ֱֲָ¬Ÿ«Ÿ§−©©¨®¬Ÿ§©«£−§¬Ÿ§¥«
:eððBòú àìå eLçðú àì ícä-ìò eìëàú àìעל תיכלּון לא  ¬Ÿ«Ÿ§−©©®̈¬Ÿ§©«£−§¬Ÿ§¥«ְֵַָ

תעֹונּון: ולא  תנחׁשּון לא æëíëLàøּדמא úàt eôwú àì ְְְְֲַָָָ´Ÿ©¦½§©−«Ÿ§¤®
ð÷æ úàt úà úéçLú àìå:EìíëLàø úàt eôwú à §´Ÿ©§¦½¥−§©¬§¨¤«´Ÿ©¦½§©−«Ÿ§¤®
ð÷æ úàt úà úéçLú àìå:E דריׁשכֹון ּפאתא תּקפּון לא §´Ÿ©§¦½¥−§©¬§¨¤«ְְְֵַָָָ

:דדקנ ּפאתא ית תחּבל çëeðzúולא àì Lôðì èøNå ְְְְִֵַָָָָָ§¤´¤¨¤À¤³Ÿ¦§Æ
:ýåýé éðà íëa eðzú àì ò÷ò÷ úáúëe íëøNáa¦§©§¤½§´Ÿ¤©«£©½¬Ÿ¦§−¨¤®£¦−§Ÿ̈«
eðzú àì ò÷ò÷ úáúëe íëøNáa eðzú àì Lôðì èøNå§¤´¤¨¤À¤³Ÿ¦§Æ¦§©§¤½§´Ÿ¤©«£©½¬Ÿ¦§−

:ýåýé éðà íëa ּבבסרכֹון תּתנּון לא מית על וחּבּול ¨¤®£¦−§Ÿ̈«ְְְְְִִִִַָ

יי: אנא ּבכֹון תּתנּון לא חריתין èëìlçz-ìàורּוׁשמין ְְְְְֲֲִִִִָָָ©§©¥¬
õøàä äàìîe õøàä äðæú-àìå dúBðæäì Eza-úà¤¦§−§©§¨®§«Ÿ¦§¤´¨½̈¤¨«§¨¬¨−̈¤

:änæõøàä äðæú-àìå dúBðæäì Eza-úà ìlçz-ìà ¦¨«©§©¥¬¤¦§−§©§¨®§«Ÿ¦§¤´¨½̈¤
:änæ õøàä äàìîe ולא לאטעיּותּה ּברּת ית תחל לא ¨«§¨¬¨−̈¤¦¨«ְְְְֲֵַַַַָָָָ

חטאין: עצת ארעא ותתמלי ארעא ìéúúaL-úàתטעי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָ¤©§Ÿ©´
:ýåýé éðà eàøéz éLc÷îe eøîLzeøîLz éúúaL-úà ¦§½Ÿ¦§¨¦−¦¨®£¦−§Ÿ̈«¤©§Ÿ©´¦§½Ÿ

:ýåýé éðà eàøéz éLc÷îe ּתטרּון דילי ׁשּבּיא יֹומי ית ¦§¨¦−¦¨®£¦−§Ÿ̈«ְִִִֵַַָָ

יי: אנא ּדחלין ּתהֹון מקּדׁשי àì-ìàּולבית eðôz-ìà ְְְְְֲֲִִֵַַָָ©¦§³¤
éðà íäá äàîèì eL÷áz-ìà íéðòciä-ìàå úáàä̈«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½©§©§−§¨§¨´¨¤®£¦−

äìà ýåýé:íëé-ìà íéðòciä-ìàå úáàä-ìà eðôz-ìà §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«©¦§³¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½©
:íëéäìà ýåýé éðà íäá äàîèì eL÷áz תתּפנּון לא §©§−§¨§¨´¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«ְְִָ

יי  אנא ּבהֹון לאסּתאבא תתּבעּון לא ּודכּורּו ּבּדין ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָָּבתר

áìúàøéåאלהכֹון: ï÷æ éðt zøãäå íe÷z äáéN éðtî ֱֲָ¦§¥³¥¨Æ¨½§¨«©§−̈§¥´¨¥®§¨¥¬¨
éäìàn:ýåýé éðà Eï÷æ éðt zøãäå íe÷z äáéN éðtî ¥«Ç¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«¦§¥³¥¨Æ¨½§¨«©§−̈§¥´¨¥®

éäìàn úàøéåýåýé éðà E: ּתקּום ּבאֹוריתא ּדסּבר קדם מן §¨¥¬¨¥«¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«ְְְְֳִַַַָָ

יי: אנא מאלה ותדחל סבא אּפי ס ּותהּדר ְְְְֱֲִֵֵַַַַָָָָָָ

âì éùéù:Búà eðBú àì íëöøàa øb Ezà øeâé-éëå§¦«¨¯¦§²¥−§©§§¤®¬Ÿ−Ÿ«
:Búà eðBú àì íëöøàa øb Ezà øeâé-éëå יתּגּיר וארי §¦«¨¯¦§²¥−§©§§¤®¬Ÿ−Ÿ«ְֲִֵַַַ

יתּה: תֹונּון לא ּבארעכֹון ּגּיֹורא עּמãìíkî çøæàk ְְֲִִֵַָָָָ§¤§¨´¦¤Á
EBîk Bì záäàå íëzà øbä | øbä íëì äéäé¦«§¤̧¨¤¹©¥´©¨´¦§¤À§¨«©§¨¬Æ¨½
:íëéäìà ýåýé éðà íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék¦«¥¦¬¡¦¤−§¤´¤¦§®̈¦£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
Bì záäàå íëzà øbä | øbä íëì äéäé íkî çøæàk§¤§¨´¦¤Á¦«§¤̧¨¤¹©¥´©¨´¦§¤À§¨«©§¨¬Æ

íëéäìà ýåýé éðà íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék EBîk: ¨½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤´¤¦§¨®¦£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
לּה ּותרחם ּביניכֹון ּדיתּגּיר ּגיֹורא לכֹון יהי מּנכֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָּכיּציבא

אלהכֹון: יי אנא דמצרים ּבארעא הויתּון דּירין ארי ְְְְְְֱֲֲֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָָּכות

äì:äøeNnáe ì÷Lna äcna ètLna ìåò eNòú-àìŸ©«£¬−̈¤©¦§®̈©¦¾̈©¦§−̈©§¨«
:äøeNnáe ì÷Lna äcna ètLna ìåò eNòú-àì לא Ÿ©«£¬−̈¤©¦§¨®©¦¾̈©¦§−̈©§¨«ָ

ּובמכלּתא: ּבמתקלא ּבמׁשחּתא ּבדין ׁשקר ְְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָתעּבדּון

åìäéäé ÷ãö ïéäå ÷ãö úôéà ÷ãö-éðáà ÷ãö éðæàî̄Ÿ§¥¤´¤©§¥¤À¤¥¬©¤²¤§¦¬¤−¤¦«§¤´
õøàî íëúà éúàöBä-øLà íëéäìà ýåýé éðà íëì̈¤®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¥¬¦¤§¤−¥¤¬¤

:íéøöîäéäé ÷ãö ïéäå ÷ãö úôéà ÷ãö-éðáà ÷ãö éðæàî ¦§¨«¦¯Ÿ§¥¤´¤©§¥¤À¤¥¬©¤²¤§¦¬¤−¤¦«§¤´
õøàî íëúà éúàöBä-øLà íëéäìà ýåýé éðà íëì̈¤®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¥¬¦¤§¤−¥¤¬¤

:íéøöî ּדקׁשֹוט מכילן ּדקׁשֹוט מתקלן ּדקׁשֹוט מאזנון ¦§¨«¦ְְְְְְְִִִִַָָָָֹ

יתכֹון  אּפקית ּדי אלהכֹון יי אנא לכֹון יהֹון ּדקׁשֹוט ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵַָָָָוהינין

דמצרים: æì-ìk-úàåמארעא éúwç-ìk-úà ízøîLe ְְְִִֵַָָ§©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨
:ýåýé éðà íúà íúéNòå éètLî-ìk-úà ízøîLe ¦§¨©½©«£¦¤−Ÿ®̈£¦−§Ÿ̈«§©§¤³¤¨

:ýåýé éðà íúà íúéNòå éètLî-ìk-úàå éúwç ותּטרּון ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦−§Ÿ̈«ְְִ

יי: אנא יתהֹון ותעּבדּון ּדיני ּכל וית קימי ּכל ôית ְְְְְְְֲִַַַָָָָָָָָ

à:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåäLî-ìà ýåýé øaãéå ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
øîàl::למימר מׁשה עם יי áìàøNéּומּליל éða-ìàå ¥«Ÿְְִִֵֶַָָֹ§¤§¥´¦§¨¥»

øbä | øbä-ïîe ìàøNé éðaî Léà Léà øîàzŸ©¼¦´¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹¦©¥´©¨´
õøàä íò úîeé úBî Cìnì Bòøfî ïzé øLà ìàøNéa§¦§¨¥À£¤̧¦¥¯¦©§²©−Ÿ¤´¨®©¬¨−̈¤

:ïáàá eäîbøéNé éða-ìàåéðaî Léà Léà øîàz ìàø ¦§§ª¬¨¨«¤§¤§¥´¦§¨¥»Ÿ©¼¦´¦Á¦§¥̧
Cìnì Bòøfî ïzé øLà ìàøNéa øbä | øbä-ïîe ìàøNé¦§¨¥¹¦©¥´©¨´§¦§¨¥À£¤̧¦¥¯¦©§²©−Ÿ¤

:ïáàá eäîbøé õøàä íò úîeé úBî יׂשראל ּבני ועם ´¨®©¬¨−̈¤¦§§ª¬¨¨«¤ְְְִִֵֵָ

ּביׂשראל  ּדיתּגירּון ּגּיֹורא ּומן יׂשראל מּבני ּגבר ּגבר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּתימר

יׂשראל  בית עּמא יתקטל יתקטלא למל מּזרעּה יּתן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּדי

ּבאבנא: âàeääירּגמּנּה Léàa éðt-úà ïzà éðàå ְְְְִֵַָֻ©«£¦º¤¥³¤¨©Æ¨¦´©½
ïòîì Cìnì ïúð Bòøfî ék Bnò áøwî Búà ézøëäå§¦§©¦¬Ÿ−¦¤´¤©®¦³¦©§Æ¨©´©½Ÿ¤§©À©

:éLã÷ íL-úà ìlçìe éLc÷î-úà ànèïzà éðàå ©¥Æ¤¦§¨¦½§©¥−¤¥¬¨§¦«©«£¦º¤¥³
Bòøfî ék Bnò áøwî Búà ézøëäå àeää Léàa éðt-úà¤¨©Æ¨¦´©½§¦§©¦¬Ÿ−¦¤´¤©®¦³¦©§Æ

éLã÷ íL-úà ìlçìe éLc÷î-úà ànè ïòîì Cìnì ïúð: ¨©´©½Ÿ¤§©À©©¥Æ¤¦§¨¦½§©¥−¤¥¬¨§¦«
עּמּה מּגֹו יתּה ואׁשיצי ההּוא ּבגברא רּוגזי ית אּתן ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָואנא

ּולאחּלא  מקּדׁשי ית לסאבא ּבדיל למל יהב מּזרעּה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹארי
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דקּודׁשי: ׁשמא ãõøàäית íò eîéìòé íìòä íàå ְְְִָָ§¦¿©§¥´©§¦ÁÁ©̧¨¹̈¤
Cìnì Bòøfî Bzúa àeää Léàä-ïî íäéðéò-úà¤¥«¥¤Æ¦¨¦´©½§¦¬¦©§−©®Ÿ¤

:Búà úéîä ézìáìõøàä íò eîéìòé íìòä íàå §¦§¦−¨¦¬Ÿ«§¦¿©§¥´©§¦ÁÁ©̧¨¹̈¤
ézìáì Cìnì Bòøfî Bzúa àeää Léàä-ïî íäéðéò-úà¤¥«¥¤Æ¦¨¦´©½§¦¬¦©§−©®Ÿ¤§¦§¦−

:Búà úéîä ית יׂשראל בית עּמא יכּבׁשּון מכּבׁש ואם ¨¦¬Ÿ«ְְְְְִִִִֵֵַַָָָ

ּדלא  ּבדיל למל מּזרעּה ּבדיהב ההּוא ּגברא מן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹעיניהֹון

יתּה: äàeääלקּטלא Léàa éðt-úà éðà ézîNå ְֵַָָָ§©§¦̧£¦¯¤¨©²¨¦¬©−
åéøçà íéðfä-ìk | úàå Búà ézøëäå BzçtLîáe§¦§©§®§¦§©¦̧Ÿ¹§¥´¨©Ÿ¦´©«£À̈

:ínò áøwî Cìnä éøçà úBðæìéðt-úà éðà ézîNå ¦§²©«£¥¬©−Ÿ¤¦¤¬¤©¨«§©§¦̧£¦¯¤¨©²
íéðfä-ìk | úàå Búà ézøëäå BzçtLîáe àeää Léàä¦¬©−§¦§©§®§¦§©¦̧Ÿ¹§¥´¨©Ÿ¦´

éøçàínò áøwî Cìnä éøçà úBðæì å: ית אנא ואׁשּוי ©«£À̈¦§²©«£¥¬©−Ÿ¤¦¤¬¤©¨«ֱֲֵֶַָָ

ּדטען  ּכל וית יתּה ואׁשיצי ּובסעדֹוהי ההּוא ּבגברא ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָרּוגזי

עּמהֹון: מּגֹו מל ּבתר למטעי åøLàּבתרֹוהי Lôpäå ְְְְִִִֵֶַַַָֹ§©¤À¤£¤̧
ézúðå íäéøçà úðæì íéðòciä-ìàå úáàä-ìà äðôz¦§¤³¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½¦§−Ÿ©«£¥¤®§¨«©¦³

:Bnò áøwî Búà ézøëäå àåää Lôpa éðt-úàLôpäå ¤¨©Æ©¤´¤©¦½§¦§©¦¬Ÿ−¦¤¬¤©«§©¤À¤
ézúðå íäéøçà úðæì íéðòciä-ìàå úáàä-ìà äðôz øLà£¤̧¦§¤³¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½¦§−Ÿ©«£¥¤®§¨«©¦³

Bnò áøwî Búà ézøëäå àåää Lôpa éðt-úà: ּדי ואנׁש ¤¨©Æ©¤´¤©¦½§¦§©¦¬Ÿ−¦¤¬¤©«ֱִֶַ

רּוגזי  ית ואּתן בתריהֹון למטעי ּודכּורּו ּבּדין ּבתר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָיתּפני

עּמּה: מּגֹו יתּה ואׁשיצי ההיא æízLc÷úäåּבאנׁשא ֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ§¦̧§©¦§¤½
:íëéäìà ýåýé éðà ék íéLã÷ íúééäåízLc÷úäå ¦«§¦¤−§¦®¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«§¦̧§©¦§¤½

:íëéäìà ýåýé éðà ék íéLã÷ íúééäå ּותהֹון ותתקּדׁשּון ¦«§¦¤−§¦®¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«ְְְְִַ

אלהכֹון: יי אנא ארי ְֱֲֲֲִִֵַָָָקּדיׁשין

éòéáùçýåýé éðà íúà íúéNòå éúwç-úà ízøîLe§©§¤Æ¤ªŸ©½©«£¦¤−Ÿ®̈£¦¬§Ÿ̈−
:íëLc÷îýåýé éðà íúà íúéNòå éúwç-úà ízøîLe §©¦§¤«§©§¤Æ¤ªŸ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦¬§Ÿ̈−
íëLc÷î: יי אנא יתהֹון ותעּבדּון קימי ית ותּטרּון §©¦§¤«ְְְְְְְְֲִַַָָָָָ

è-úàåמקּדׁשכֹון: åéáà-úà ìl÷é øLà Léà Léà-ék ְְִַ¦¦´¦À£¤̧§©¥¯¤¨¦²§¤
î Bnà:Ba åéîc ìl÷ Bnàå åéáà úîeé úBLéà Léà-ék ¦−´®̈¨¦¯§¦²¦¥−¨¨¬«¦¦´¦À

ìl÷ Bnàå åéáà úîeé úBî Bnà-úàå åéáà-úà ìl÷é øLà£¤̧§©¥¯¤¨¦²§¤¦−´¨®¨¦¯§¦²¦¥−
:Ba åéîcאּמּה וית אבּוהי ית ילּוט ּדי ּגבר גבר ארי ¨¨¬«ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָ

חּיב: קטלא לט ואּמּה אבּוהי יתקטל éLéàåיתקטלא ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ§¦À
eäòø úLà-úà óàðé øLà Léà úLà-úà óàðé øLà£¤³¦§©Æ¤¥´¤¦½£¤¬¦§©−¤¥´¤¥¥®

:úôàpäå óàpä úîeé-úBîúLà-úà óàðé øLà Léàå «©¬©Ÿ¥−§©Ÿ¨«¤§¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤
óàpä úîeé-úBî eäòø úLà-úà óàðé øLà Léà¦½£¤¬¦§©−¤¥´¤¥¥®«©¬©Ÿ¥−

úôàpäå: אּתת ית יגּוף ּדי ּגבר אּתת ית יגּוף ּדי ּוגבר §©Ÿ¨«¤ְְְְִִִִַַַַָָ

וגּיפּתא: ּגּיפא יתקטל יתקטלא àéøLàחברּה Léàå ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ§¦À£¤³
eúîeé-úBî älb åéáà úåøò åéáà úLà-úà ákLé¦§©Æ¤¥´¤¨¦½¤§©¬¨¦−¦®̈««§¬

:ía íäéîc íäéðLåéáà úLà-úà ákLé øLà Léàå §¥¤−§¥¤¬¨«§¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¨¦½
:ía íäéîc íäéðL eúîeé-úBî älb åéáà úåøò ּדי ּוגבר ¤§©¬¨¦−¦¨®««§¬§¥¤−§¥¤¬¨«ְִַ

יתקטלא  ּגּלי דאבּוהי עריתא אבּוהי אּתת עם ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָיׁשּכּוב

חּיבין: קטלא ּתרויהֹון áéákLéיתקּטלּון øLà Léàå ְְְְִִֵַַַָָָ§¦À£¤³¦§©Æ
:ía íäéîc eNò ìáz íäéðL eúîeé úBî Búlk-úà¤©¨½¬«§−§¥¤®¤¬¤¨−§¥¤¬¨«
eNò ìáz íäéðL eúîeé úBî Búlk-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤©¨½¬«§−§¥¤®¤¬¤¨−

:ía íäéîc יתקּטלּון יתקטלא ּכּלתּה ית יׁשּכּוב ּדי ּוגבר §¥¤¬¨«ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

חּיבין: קטלא עבדּו ּתבלא âéákLéּתרויהֹון øLà Léàå ְְְֲִִֵַַָָָָָ§¦À£¤̧¦§©³
úîeé úBî íäéðL eNò äáòBz äMà éákLî øëæ-úàe ¤¨¨Æ¦§§¥´¦½̈«¥¨¬¨−§¥¤®¬−̈

:ía íäéîcäMà éákLî øëæ-úà ákLé øLà Léàå §¥¤¬¨«§¦À£¤̧¦§©³¤¨¨Æ¦§§¥´¦½̈
:ía íäéîc eúîeé úBî íäéðL eNò äáòBz ּדי ּוגבר «¥¨¬¨−§¥¤®¬−̈§¥¤¬¨«ְִַ

ּתרויהֹון  עבדּו ּתֹועבּתא אּתתא מׁשּכבי ּדכּורא ית ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָיׁשּכּוב

חּיבין: קטלא יתקּטלּון ãéçwéיתקטלא øLà Léàå ְְְְְִִִַַָָָָָ§¦À£¤̧¦©¯
Búà eôøNé Làa àåä änæ dnà-úàå äMà-úà¤¦¨²§¤¦−̈¦¨´¦®¨¥º¦§§³ŸÆ

:íëëBúa änæ äéäú-àìå ïäúàåçwé øLà Léàå §¤§¤½§Ÿ¦«§¤¬¦−̈§«§¤«§¦À£¤̧¦©¯
ïäúàå Búà eôøNé Làa àåä änæ dnà-úàå äMà-úà¤¦¨²§¤¦−̈¦¨´¦®¨¥º¦§§³ŸÆ§¤§¤½

:íëëBúa änæ äéäú-àìå וית אּתתא ית יּסב ּדי ּוגבר §Ÿ¦«§¤¬¦−̈§«§¤«ְְְִִִַַָָָ

תהי  ולא ויתהן יתּה יֹוקדּון ּבנּורא היא חטאין עצת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָאּמּה

ּביניכֹון: חטאין åèBzáëLעצת ïzé øLà Léàå ְֲִִֵֵַ§¦À£¤̧¦¥¯§¨§²
:eâøäz äîäaä-úàå úîeé úBî äîäáaøLà Léàå ¦§¥−̈´¨®§¤©§¥−̈©«£«Ÿ§¦À£¤̧

:eâøäz äîäaä-úàå úîeé úBî äîäáa BzáëL ïzé ּוגבר ¦¥¯§¨§²¦§¥−̈´¨®§¤©§¥−̈©«£«Ÿְַ

ּבעירא  וית יתקטל יתקטלא ּבבעירא ׁשכבּתּה יּתן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָָָָָּדי

æèäòáøìּתקטלּון: äîäa-ìk-ìà áø÷z øLà äMàå ְְִ§¦À̈£¤̧¦§©³¤¨§¥¨Æ§¦§¨´
eúîeé úBî äîäaä-úàå äMàä-úà zâøäå dúàŸ½̈§¨«©§¨¬¤¨«¦−̈§¤©§¥®̈¬−̈

:ía íäéîcäòáøì äîäa-ìk-ìà áø÷z øLà äMàå §¥¤¬¨«§¦À̈£¤̧¦§©³¤¨§¥¨Æ§¦§¨´
íäéîc eúîeé úBî äîäaä-úàå äMàä-úà zâøäå dúàŸ½̈§¨«©§¨¬¤¨«¦−̈§¤©§¥¨®¬−̈§¥¤¬

ía:ותקטֹול ואּתתא ּבּה למׁשלט ּבעירא לכל תקרב ּדי ¨«ְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָ

חּיבין: קטלא יתקּטלּון יתקטלא ּבעירא וית אּתתא ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָָָית

æéBnà-úá-Bà åéáà-úa Búçà-úà çwé-øLà Léàå§¦´£¤¦©´¤£Ÿ¿©¨¦´«©Â¦Â
àeä ãñç Búåøò-úà äàøú-àéäå dúåøò-úà äàøå§¨¨̧¤¤§¨¹̈§¦«Ç¦§¤³¤¤§¨Æ¤´¤½
:àOé Bðåò älb Búçà úåøò ínò éða éðéòì eúøëðå§¦̧§§½§¥¥−§¥´©®̈¤§©¯£Ÿ²¦−̈£Ÿ¬¦¨«
äàøå Bnà-úá-Bà åéáà-úa Búçà-úà çwé-øLà Léàå§¦´£¤¦©´¤£Ÿ¿©¨¦´«©Â¦Â§¨¨̧
eúøëðå àeä ãñç Búåøò-úà äàøú-àéäå dúåøò-úà¤¤§¨¹̈§¦«¦§¤³¤¤§¨Æ¤´¤½§¦̧§§½

:àOé Bðåò älb Búçà úåøò ínò éða éðéòì יּסב ּדי ּוגבר §¥¥−§¥´©¨®¤§©¯£Ÿ²¦−̈£Ÿ¬¦¨«ְִִַַ

והיא  עריתּה ית ויחזי אּמּה בת אֹו אבּוהי ּבת אחתּה ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָית

עּמהֹון  ּבני לעיני ויׁשּתיצּון הּוא קלנא עריתּה ית ְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָתחזי
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יקּבל: חֹובּה ּגּלי אחתּה çéákLé-øLàערית Léàå ְְֲִֵֵֵֶַַַָÂ§¦Â£¤¦§©̧
äøòä dø÷î-úà dúåøò-úà älâå äåc äMà-úà¤¦¹̈¨À̈§¦¨³¤¤§¨¨Æ¤§Ÿ̈´¤«¡½̈
áøwî íäéðL eúøëðå äéîc øB÷î-úà äúlb àåäå§¦¾¦§−̈¤§´¨¤®¨§¦§§¬§¥¤−¦¤¬¤

:ínòdúåøò-úà älâå äåc äMà-úà ákLé-øLà Léàå ©¨«Â§¦Â£¤¦§©̧¤¦¹̈¨À̈§¦¨³¤¤§¨¨Æ
eúøëðå äéîc øB÷î-úà äúlb àåäå äøòä dø÷î-úà¤§Ÿ̈´¤«¡½̈§¦¾¦§−̈¤§´¨¤®¨§¦§§¬

:ínò áøwî íäéðL סֹואבתא אּתתא ית יׁשּכּוב ּדי ּוגבר §¥¤−¦¤¬¤©¨«ְְְֲִִִַָָָָ

סֹואבת  ית תגּלי והיא ּגּלי קלנּה ית עריתּה ית ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָויגּלי

עּמהֹון: מּגֹו ּתרויהֹון ויׁשּתיצּון èéúBçàּדמהא úåøòå ְְְְְִִֵֵַַָָ§¤§©̧£¯
éáà úBçàå Enàäøòä BøàL-úà ék älâú àì E ¦§²©«£¬¨¦−´Ÿ§©¥®¦¯¤§¥²¤«¡−̈

:eàOé íðåòéáà úBçàå Enà úBçà úåøòåälâú àì E £Ÿ¨¬¦¨«§¤§©̧£¯¦§²©«£¬¨¦−´Ÿ§©¥®
eàOé íðåò äøòä BøàL-úà ék: ואחת אּמ אחת וערית ¦¯¤§¥²¤«¡−̈£Ÿ¨¬¦¨«ְְֲֲִֶַַַַָ

א  תגּלי לא יקּבלּון:אבּו חֹובהן ּגּלי קריבּה ית רי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ëíàèç älb Bãc úåøò Búãc-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤´Ÿ̈½¤§©¬Ÿ−¦®̈¤§¨¬
:eúîé íéøéøò eàOéúåøò Búãc-úà ákLé øLà Léàå ¦−̈£¦¦¬¨ª«§¦À£¤³¦§©Æ¤´Ÿ̈½¤§©¬

eúîé íéøéøò eàOé íàèç älb Bãc: ית יׁשּכּוב ּדי ּוגבר Ÿ−¦¨®¤§¨¬¦−̈£¦¦¬¨ª«ְְִִַָ

ּבלא  יקּבלּון חֹובהן ּגּלי אבּוהי אח ערית אבּוהי אח ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָאּתת

ימּותּון: àëäcðולד åéçà úLà-úà çwé øLà Léàå ְְָ§¦À£¤¬¦©²¤¥¬¤¨¦−¦¨´
:eéäé íéøéøò älb åéçà úåøò àåäçwé øLà Léàå ¦®¤§©¬¨¦²¦−̈£¦¦¬¦«§«§¦À£¤¬¦©²

:eéäé íéøéøò älb åéçà úåøò àåä äcð åéçà úLà-úà¤¥¬¤¨¦−¦¨´¦®¤§©¬¨¦²¦−̈£¦¦¬¦«§«
דאחּוהי  עריתא היא מרחקא אחּוהי אּתת ית יּסב ּדי ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָּוגבר

יהֹון: ולד ּבלא áë-úàåּגּלי éúwç-ìk-úà ízøîLe ְְְִַָָ§©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤
õøàä íëúà àé÷ú-àìå íúà íúéNòå éètLî-ìk̈¦§¨©½©«£¦¤−Ÿ®̈§«Ÿ¨¦³¤§¤Æ¨½̈¤

ì änL íëúà àéáî éðà øLà:da úáLízøîLe £¤̧£¦¹¥¦¬¤§¤²−̈¨¨¤¬¤¨«§©§¤³
àé÷ú-àìå íúà íúéNòå éètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¦³

ì änL íëúà àéáî éðà øLà õøàä íëúà:da úáL ¤§¤Æ¨½̈¤£¤̧£¦¹¥¦¬¤§¤²−̈¨¨¤¬¤¨«
ולא  יתהֹון ותעּבדּון ּדיני ּכל וית קימי ּכל ית ְְְְְְְְְִִַַַָָָָָָָותּטרּון

ּבּה: למּתב ּתּמן יתכֹון מעל אנא ּדי ארעא יתכֹון ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָתרֹוקן

âëà-øLà éBbä úwça eëìú àìåék íëéðtî çlLî éð §³Ÿ¥«§Æ§ª´Ÿ©½£¤£¦¬§©¥−©¦§¥¤®¦³
:ía õ÷àå eNò älà-ìk-úàéBbä úwça eëìú àìå ¤¨¥̧¤Æ¨½¨«¨ª−¨«§³Ÿ¥«§Æ§ª´Ÿ©½

:ía õ÷àå eNò älà-ìk-úà ék íëéðtî çlLî éðà-øLà£¤£¦¬§©¥−©¦§¥¤®¦³¤¨¥̧¤Æ¨½¨«¨ª−¨«

קדמיכֹון  מן מגלי אנא  ּדי עממּיא ּבנימֹוסי תהכּון ְְְְְֲֳִִִֵֵֵַַַָָָָָולא

יתהֹון: מימרי ורחיק עבדּו אּלין ּכל ית ãëøîàåארי ְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָ¨«Ÿ©´
íëì äpðzà éðàå íúîãà-úà eLøéz ízà íëì̈¤À©¤»¦«§´¤©§¨¨¼©«£¦º¤§¤³¨¨¤Æ
íëéäìà ýåýé éðà Láãe áìç úáæ õøà dúà úLøì̈¤´¤Ÿ½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½

:íénòä-ïî íëúà ézìcáä-øLàízà íëì øîàå £¤¦§©¬§¦¤§¤−¦¨«©¦«¨«Ÿ©´¨¤À©¤»
õøà dúà úLøì íëì äpðzà éðàå íúîãà-úà eLøéz¦«§´¤©§¨¨¼©«£¦º¤§¤³¨¨¤Æ¨¤´¤Ÿ½̈¤²¤
íëúà ézìcáä-øLà íëéäìà ýåýé éðà Láãe áìç úáæ̈©¬¨−̈§¨®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¦§©¬§¦¤§¤−

:íénòä-ïî ואנא ארעהֹון ית ּתירתּון אּתּון לכֹון ואמרית ¦¨«©¦«ְְְֲֲֲִִַַַַָָָ

יי  אנא ּודבׁש חלב עבדא ארעא יתּה למירת לכֹון ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָָאּתנּנּה

עממּיא: מן יתכֹון אפרׁשית ּדי ְְְֱֲִִִֵַַַָָָאלהכֹון

øéèôîäë-ïéáe äàîhì äøähä äîäaä-ïéa ízìcáäå§¦§©§¤º¥«©§¥¨³©§Ÿ̈Æ©§¥½̈¥«
íëéúLôð-úà eöwLú-àìå øähì àîhä óBòä̈¬©¨¥−©¨®Ÿ§«Ÿ§©§¸¤©§«Ÿ¥¤¹
-øLà äîãàä Nîøz øLà ìëáe óBòáe äîäaa©§¥¨´¨À§ŸÆ£¤´¦§´Ÿ¨«£¨½̈£¤

:ànèì íëì ézìcáääøähä äîäaä-ïéa ízìcáäå ¦§©¬§¦¨¤−§©¥«§¦§©§¤º¥«©§¥¨³©§Ÿ̈Æ
-úà eöwLú-àìå øähì àîhä óBòä-ïéáe äàîhì©§¥½̈¥«¨¬©¨¥−©¨®Ÿ§«Ÿ§©§¸¤
-øLà äîãàä Nîøz øLà ìëáe óBòáe äîäaa íëéúLôð©§«Ÿ¥¤¹©§¥¨´¨À§ŸÆ£¤´¦§´Ÿ¨«£¨½̈£¤

:ànèì íëì ézìcáä למסאבא דכיא ּבעירא ּבין ותפרׁשּון ¦§©¬§¦¨¤−§©¥«ְְְְְְִִֵַַָָָָָ

נפׁשתיכֹון  ית תׁשּקצּון ולא לדכי מסאבא עֹופא ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָּובין

תרחׁש ּדי ּובכל ּובעֹופא לכֹון ּבבעירא אפרׁשית ּדי ארעא ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹ

÷åëLãלסאבא: éì íúééäåýåýé éðà LBã÷ ék íé ְָָָ¦«§¦³¤¦Æ§¦½¦¬¨−£¦´§Ÿ̈®
:éì úBéäì íénòä-ïî íëúà ìcáàåíéLã÷ éì íúééäå ¨«©§¦¬¤§¤²¦¨«©¦−¦«§¬¦«¦«§¦³¤¦Æ§¦½

:éì úBéäì íénòä-ïî íëúà ìcáàå ýåýé éðà LBã÷ ék¦¬¨−£¦´§Ÿ̈®¨«©§¦¬¤§¤²¦¨«©¦−¦«§¬¦«
יתכֹון  ואפרׁשית יי אנא קּדיׁש ארי קּדיׁשין קדמי ְְְְְֲֲֳִִִִֵֵַַַַָָָָּותהֹון

קדמי: פלחין למהוי עממּיא æëäMà-Bàמן Léàå ְְְֱֳִִֵֶַַָָָָ§¦´«¦À̈
eîbøé ïáàa eúîeé úBî éðòcé Bà áBà íäá äéäé-ék¦¦«§¤̧¨¤¬²¬¦§Ÿ¦−´®̈¨¤²¤¦§§¬

:ía íäéîc íúàBà áBà íäá äéäé-ék äMà-Bà Léàå Ÿ−̈§¥¤¬¨«§¦´«¦À̈¦¦«§¤̧¨¤¬²¬
:ía íäéîc íúà eîbøé ïáàa eúîeé úBî éðòcéאֹו ּוגבר ¦§Ÿ¦−´¨®¨¤²¤¦§§¬Ÿ−̈§¥¤¬¨«ְַ

יתקּטלּון  יתקטלא ּדכּור אֹו ּבּדין בהֹון יהי ארי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָאּתתא

חּיבין: קטלא יתהֹון ירּגמּון ôּבאבנא ô ô ְְְְְְִִַַָָָָָ

.ïîéñ á"äæ é"î .ïîéñ ä"âðå ,íé÷åñô ã"ñ

úåî-éøçà úùøôì äøèôäè ÷øô ñåîò

èæíéøöî õøàî éúéìrä ìàøNé-úà àBìä ýåýé-íàð ìàøNé éða éì ízà íéiLë éðáë àBìä£´¦§¥Áª«¦¦̧©¤¬¦²§¥¬¦§¨¥−§ª§Ÿ̈®£´¤¦§¨¥À¤«¡¥̧¦Æ¥¤´¤¦§©½¦
ìôe:øéwî íøàå øBzôkî íéizLçdúà ézãîLäå äàhçä äëìîna äåäé éðãà | éðér äpä §¦§¦¦¬¦©§−©£¨¬¦¦«¦¥º¥¥´£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©©§¨¨Æ©©¨½̈§¦§©§¦´Ÿ½̈

:ýåýé-íàð á÷ré úéa-úà ãéîLà ãéîLä àì ék ñôà äîãàä éðt ìrîèäeöî éëðà äpä-ék ¥©−§¥´¨£¨¨®¤À¤¦Â´Ÿ©§¥¬©§¦²¤¥¬©£−Ÿ§ª§Ÿ̈«¦¦¥³¨Ÿ¦Æ§©¤½



:õøà øBøö ìBté-àìå äøáka rBðé øLàk ìàøNé úéa-úà íéBbä-ìëá éúBòðäåéeúeîé áøça ©£¦«¦¬§¨©¦−¤¥´¦§¨¥®©£¤³¦¸©Æ©§¨½̈§«Ÿ¦¬§−¨«¤©¤´¤¨½
:ärøä eðéãra íéc÷úå Lébú-àì íéøîàä énr éàhç ìkàéãéåc úkñ-úà íé÷à àeää íBia −Ÿ©¨¥´©¦®¨«Ÿ§¦À«Ÿ©¦¯§©§¦²©£¥−¨¨¨«©´©½¨¦²¤ª©¬¨¦−

ãâå úìôpä:íìBò éîék äéúéðáe íé÷à åéúñøäå ïäéöøt-úà ézøáéíBãà úéøàL-úà eLøéé ïrîì ©Ÿ¤®¤§¨©§¦´¤¦§¥¤À©£¦Ÿ¨Æ¨¦½§¦¦−¨¦¥¬¨«§©̧©¦«§¹¤§¥¦³¡Æ
:úàf äNò ýåýé-íàð íäéìr éîL àø÷ð-øLà íéBbä-ìëåâéLbðå ýåýé-íàð íéàa íéîé äpä §¨©¦½£¤¦§¨¬§¦−£¥¤®§ª§Ÿ̈−¬Ÿ¤«Ÿ¦¥̧¨¦³¨¦Æ§ª§Ÿ̈½§¦©³

:äðââBîúz úBòábä-ìëå ñéñr íéøää eôéhäå òøfä CLîa íéáðr Cøãå øöwa LøBçãéézáLå ¥Æ©Ÿ¥½§Ÿ¥¬£¨¦−§Ÿ¥´©®̈©§¦¦³¤«¨¦Æ¨¦½§¨©§¨−¦§©«§¨§©§¦»
eìëàå úBpâ eNrå íðéé-úà eúLå íéîøë eòèðå eáLéå úBnLð íéør eðáe ìàøNé énr úeáL-úà¤§´©¦´¦§¨¥¼¨º¨¦³§©Æ§¨½̈§¨§´§¨¦½§¨−¤¥¨®§¨´©½§¨§−

:íäéøt-úàåèýåýé øîà íäì ézúð øLà íúîãà ìrî ãBò eLúpé àìå íúîãà-ìr íézrèðe ¤§¦¤«§©§¦−©©§¨¨®§¸Ÿ¦¨§¹À¥©³©§¨¨Æ£¤´¨©´¦¨¤½¨©−§Ÿ̈¬
éäìà:E ¡Ÿ¤«

íéùåã÷ úùøôì äøèôäë ÷øô ìà÷æçéá

ëá:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåâéðãà øîà äk íäìà zøîàå ìàøNé éð÷æ-úà øac íãà-ïa ©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈©¥º¤¦§¥³¦§¨¥Æ§¨©§¨´£¥¤½³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´
:äåäé éðãà íàð íëì Løcà-íà éðà-éç íéàa ízà éúà Løãìä ýåýéãèBtLúä íúà ètLúä ¡Ÿ¦½£¦§¬ŸŸ¦−©¤´¨¦®©¨̧¦Æ¦¦¨¥´¨¤½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«£¦§´ŸŸ½̈£¦§−

:íréãBä íúBáà úárBz-úà íãà-ïaäìàøNéá éøça íBéa äåäé éðãà øîà-äk íäéìà zøîàå ¤¨¨®¤«£¬Ÿ£−̈«¦¥«§¨©§¨´£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼§Æ¨¢¦´§¦§¨¥½
:íëéäìà ýåýé éðà øîàì íäì éãé àOàå íéøöî õøàa íäì òãeàå á÷ré úéa òøæì éãé àOàå̈¤¨´¨¦À§¤̧©Æ¥´©£½Ÿ¨¦¨©¬¨¤−§¤´¤¦§¨®¦¨¤¨̧¨¦³¨¤Æ¥½Ÿ£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

åLáãe áìç úáæ íäì ézøz-øLà õøà-ìà íéøöî õøàî íàéöBäì íäì éãé éúàNð àeää íBia©´©À¨¨³¦¨¦Æ¨¤½§«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦¤¤¹¤£¤©´§¦¨¤À¨©³¨¨Æ§©½
:úBöøàä-ìëì àéä éáöæéðà eànhz-ìà íéøöî éìelâáe eëéìLä åéðér éöewL Léà íäìà øîàå §¦¬¦−§¨¨£¨«¨Ÿ©´£¥¤À¦´¦¥³¥¨Æ©§¦½§¦¥¬¦§©−¦©¦©¨®£¦−

:íëéäìà ýåýéçì eáà àìå éá-eøîiåéìelb-úàå eëéìLä àì íäéðér éöewL-úà Léà éìà rîL §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«©©§¦À§³Ÿ¨Æ¦§´Ÿ©¥©½¦´¤¦¥³¥«¥¤Æ´Ÿ¦§¦½§¤¦¥¬
ì øîàå eáær àì íéøöî:íéøöî õøà CBúa íäa étà úBlëì íäéìr éúîç CtLèïrîì Nràå ¦§©−¦´Ÿ¨¨®¨Ÿ©º¦§¯Ÿ£¨¦´£¥¤À§©³©¦Æ¨¤½§−¤¬¤¦§¨«¦¨©̧©¸§©´©

õøàî íàéöBäì íäéðérì íäéìà ézrãBð øLà íëBúá änä-øLà íéBbä éðérì ìçä ézìáì éîL§¦½§¦§¦¬¥¥²§¥¥¬©¦−£¤¥´¨§¨®£¤̧©³§¦£¥¤Æ§¥´¥¤½§«¦−̈¥¤¬¤
:íéøöîé:øaãnä-ìà íàáàå íéøöî õøàî íàéöBàåàééètLî-úàå éúBwç-úà íäì ïzàå ¦§¨«¦¨«¦¥−¥¤´¤¦§¨®¦¨£¦¥−¤©¦§¨«¨¤¥³¨¤Æ¤ª©½§¤¦§¨©−

:íäa éçå íãàä íúBà äNré øLà íúBà ézrãBäáéúBàì úBéäì íäì ézúð éúBúaL-úà íâå ©´§¦¨®£¤̧©£¤¬¨²¨¨−̈¨©¬¨¤«§©³¤©§©Æ¨©´¦¨¤½¦«§´§½
:íLc÷î ýåýé éðà ék úrãì íäéðéáe éðéaâéeëìä-àì éúBwça øaãna ìàøNé-úéá éá-eøîiå ¥¦−¥¥¤®¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«©©§¦̧¥¦§¨¥¹©¦§À̈§ª©̧«Ÿ¨¹̈

ì øîàå ãàî eìlç éúúaL-úàå íäa éçå íãàä íúà äNré øLà eñàî éètLî-úàåCtL §¤¦§¨©´¨À̈£¤Á©£¤̧Ÿ¨³¨¨¨Æ¨©´¨¤½§¤©§Ÿ©−¦§´§®Ÿ¨Ÿ©º¦§¸Ÿ
:íúBlëì øaãna íäéìr éúîçãéíéúàöBä øLà íéBbä éðérì ìçä ézìáì éîL ïrîì äNràå £¨¦¯£¥¤²©¦§−̈§©¨«¨¤«¡¤−§©´©§¦®§¦§¦³¥¥Æ§¥¥´©¦½£¤¬«¥¦−

:íäéðérìåèáìç úáæ ézúð-øLà õøàä-ìà íúBà àéáä ézìáì øaãna íäì éãé éúàNð éðà-íâå §¥¥¤«§©£¦À¨¨¯¦¨¦²¨¤−©¦§¨®§¦§¦Á¨¦̧¹̈¤¨¨´¤£¤¨©À¦¨©³¨¨Æ
:úBöøàä-ìëì àéä éáö LáãeæèéúBúaL-úàå íäá eëìä-àì éúBwç-úàå eñàî éètLîa ïré §©½§¦¬¦−§¨¨£¨«©¹©§¦§¨©´¨À̈§¤ª©ÆŸ¨§´¨¤½§¤©§©−

:Cìä íaì íäéìelâ éøçà ék eìlçæé:øaãna äìk íúBà éúéNr-àìå íúçMî íäéìr éðér ñçzå ¦¥®¦²©£¥¬¦«¥¤−¦¨¬Ÿ¥«©¨¯¨¥¦²£¥¤−¦©£¨®§«Ÿ¨¦¯¦¨²¨−̈©¦§¨«
çéíäéìelâáe eøîLz-ìà íäéètLî-úàå eëìz-ìà íëéúBáà éweça øaãna íäéða-ìà øîàå̈Ÿ©³¤§¥¤Æ©¦§½̈§¥³£«¥¤Æ©¥¥½§¤¦§§¥¤−©¦§®Ÿ§¦«¥¤−

:eànhz-ìàèé:íúBà eNrå eøîL éètLî-úàå eëì éúBwça íëéäìà ýåýé éðàëéúBúaL-úàå ©¦©¨«£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§ª©−¥®§¤¦§¨©¬¦§−©£¬¨«§¤©§©−
:íëéäìà ýåýé éðà ék úrãì íëéðéáe éðéa úBàì eéäå eLc÷©¥®§¨³§Æ¥¦´¥«¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
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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!


