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הוא המטיף מוסר וכו', הנה בכלל ידוע מאמר רז"ל אלמלא עוזרו אין יכול 
לו, ובמילא לא הוא המטיף ולא הוא האומר מוסר אלא שמוסר דברי אמת 
הלקוחים מתורת אמת ובפרט חסיד העומד בהתקשות לנשיאנו הוא כ"ק 

מו"ח אדמו"ר הרי אין עליו אלא מילוי שליחות ובמילא כח המשלח עמו וכ"ק 
מו"ח אדמו"ר יש לו גענוג ברייטע פלייצעס דורכפירן ]= די 'כתפים רחבות' 
כדי לפעול[ שליחותו... על ידי כל אדם ובלבד שיעמוד השליח בקישור עם 

המשלח.
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כבוד התורה

אחדות לכולם

ַא חסידישע פרשה

מענה לאמא שכתבה אודות בנה שמתקשה לעמוד 
בקצב הלימודים בישיבה:

לומד  בה  הישיבה  הנהלת  עם  )בהתיעצות  תמצא 
תשלום  מת']מתלמידי[ הישיבה שבעד  בחור  שי'(  בנה 
כסף יקדיש מזמנו ללמוד עם בנה בתור חבר גדול קצת 
ממנו – שכן נוהגים בכו"כ ]= בכמה וכמה[ ישיבות )ואין 

בזה כל בושה כלל(.

השמות דבנה ואזכיר עה"צ.

לא הביישן למדהכתב והמכתב 

פרשת בהר-בחוקותי
בתחילת הפרשה נאמר: "כי תבואו אל הארץ... ושבתה הארץ שבת לה'", "שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור 

כרמך ואספת את תבואתה".

ידועה השאלה: כיון שהסדר הוא "שש שנים תזרע שדך... )ואחר-כך( ובשנה השביעית... שבת לה'", למה נאמר קודם 
"כי תבואו אל הארץ... ושבתה הארץ שבת לה'", שמשמעו שתכף ומיד כשנכנסים לארץ צריך להיות "ושבתה הארץ 

שבת לה'"?

והתכלית  לה'": המטרה  ד"ושבתה הארץ שבת  ותכלית  בזה: הכניסה לארץ צריכה להיות חדורה במטרה  והביאור 
לה',  כל-כך בשביל ה"שש שנים תזרע שדך", אלא בשביל ה"שנה השביעית" שתהיה שבת  היא לא  דהכניסה לארץ 
"שתהיה כל השנה הבטלה מעבודת האדמה מוכנה לעבודתו יתברך... שגם עובדי האדמה כאשר ישבתו בשנה ההיא 
יתעוררו לדרוש את ה'" )ספורנו ר"פ בהר( – שנה שמוקדשת כולה לעבודת ה', ללא צורך להעסק בענייני העולם, כיוון 

שישנה ברכתו של הקב"ה ומזומנת )"וציויתי את ברכתי לכם גו' ועשת את התבואה"( מן המוכן.

ועל מטרה ותכלית זו – "שבת לה'" – צריכה להיות מיוסדת כללות העבודה ד"שש שנים תזרע שדך", היינו, שבמשך 
שש השנים שבהם עוסקים בענייני העולם, יודעים שהעיקר הוא "ושבתה הארץ שבת לה'", וצמיחת התבואה היא על 

ידי ברכת ה', ולכן מוסיפים יותר בענייני קדושה, ובטוחים שהקב"ה יוסיף בברכותיו בכל המצטרך.

)משיחת כ"ה אייר לנשי ובנות חב"ד, תו"מ תש"נ ח"ג ע' 224(

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ"א באייר ה'תש"פ – כ"ח באייר ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
מ"ע רמה.הל' סנהדרין פרק כו.הל' שלוחין ושותפין פרק ח-י.כ"א באיירו'

הל' עבדים.. בפרקים אלו. כ"ב באיירש"ק
פרק א-ג.

הל' עדות.. בפרקים אלו. 
פרק א.

מ"ע רלב. מל"ת רנח. רנט. 
רנז. רס.

מ"ע קצו. מל"ת רלג. מ"ע פרק ב.פרק ד-ו.כ"ג באיירא'
רלד. רלג. מל"ת רסא.

מ"ע רלה. מל"ת רנד. רנה.פרק ג.פרק ז-ט.כ"ד באיירב'

כ"ה באיירג'
־אודך ביושר וגו'. ספר משפ

טים והוא ספר שלשה עשר.. 
הל' שכירות.. בפרקים אלו. 

פרק א-ג.
מ"ע רמג.פרק ד.

מ"ע ר. מל"ת רלח.פרק ה.פרק ד-ו.כ"ו באיירד'
מ"ע רא.פרק ו.פרק ז-ט.כ"ז באיירה'
מל"ת רסז. רסח.פרק ז.פרק י-יב.כ"ח באיירו'
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שמיטה – חיבור 
גשמיות ורוחניות

 בקיום כל מצוות התורה נעשה חיבור בין “עליונים" ו"תחתונים", ובמצוות 
שמיטה ניכר הדבר במיוחד • ברוחניות, קיים עניין השמיטה במלוא תוקפו 
• על קיום המצוות ניתן שכר  בכל זמן ובכל מקום, אפילו בחוץ לארץ 
בעניינים גשמיים, שכן תכליתם היא חיבור גשמיות עם רוחניות • משיחת 

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
פרשתנו  בהתחלת  שנאמרה  הראשונה  המצווה 
אל  תבואו  “כי  השמיטה:  מצוות  היא  בהר(  )פרשת 
הארץ גו' ושבתה הארץ שבת לה' שש שנים תזרע שדך 
וגו' ובשנה השביעית שבת שבתון יהי' לארץ שבת לה' 

וגו'".
סיני",  בהר  משה  אל  ה'  “וידבר  נאמר1  זה  ועל 
והלא  סיני,  הר  אצל  שמיטה  עניין  “מה  רש"י,  ופירש 
נאמרו  שמיטה  מה  אלא  מסיני,  נאמרו  המצוות  כל 
כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולן נאמרו 

כללותיהן ודקדוקיהן מסיני".

ב
 והעניין בזה:

הארץ  “ושבתה   – הוא  שמיטה  מצוות  של  עניינה 
שבת לה'", והיינו, שהכוונה בזה היא לשלול את דברי 
את  להשביח  כדי  נועדה  שמיטה  שמצוות  האומרים2 
טיב הארץ, שעל ידי זה שלא יעבדו את הארץ במשך 
שנת השמיטה, תנוח הארץ, ולאחרי זה תוכל להצמיח 

תבואה ופירות משובחים יותר,
הארץ,  טיב  את  להשביח  היא  הכוונה  אם  שהרי   –

1( ריש פרשתנו )בהר(.
2( ראה מורה נבוכים חלק ג פרק לט. הובא בכלי יקר ובארבנאל 

בהר שם. וראה גם תורת מנחם חלק כה עמ' 286 ואילך.

את  מעבדים  אחת  ששנה  באופן  הסדר  להיות  צריך 
הארץ ושנה אחת משביתים אותה, “כאמרם ז"ל3 זורע 
שנה אחת ומובירה שנה אחת וכו'"4, ולא באופן ש"שש 
שנים תזרע שדך .. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה 

לארץ" –
וכמו כן לשלול את דברי האומרים5 שהצורך במצוות 
השמיטה היה רק בדורות הקודמים, מה שאין כן בזמן 
הזה שיש כל מיני אמצעים שעל ידם יכולים להשביח 
את טיב הארץ גם מבלי להשביתה במשך שנה שלימה;
הארץ  “ושבתה  התורה  אומרת  זאת  לשלול  וכדי 
שבת לה'", שאין זה בשביל להשביח את הארץ, אלא 

כדי שהארץ תשבות “שבת לה'", “לשם ה'"6.

ג
בשנה  נאכל  מה  תאמרו  “וכי  בכתוב7:  וממשיך   
השביעית הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו", וכמו 
בנוגע  לא  היא  נאכל"  “מה  שהשאלה  הרמב"ן  שכתב 
לשנה השביעית, ש"כיון שתחילת שנת השמיטה והיובל 
מתשרי, מפירות הששית יאכלו בשביעית, כמנהג בכל 

3( ראה מנחות פה, ב ובפירוש רש"י. בבא בתרא כט, א ובפירוש 
רשב"ם.

4( אור החיים בהר שם.
5( ראה גם תורת מנחם שם עמ' 287.

6( פירוש רש"י על הפסוק.
7( פרשתנו שם, כ.
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השנים לאכול עד אחרי הקציר וכו'", אלא כוונת הכתוב 
היא “וכי תאמרו בשנה השביעית, מה נאכל, כי הדאגה 

להם בעבור השמינית וכו'".
בשנה  לכם  ברכתי  את  “וציוויתי  זה8:  על  והמענה 
והיינו,  השנים",  לשלש  התבואה  את  ועשת  הששית 
ביודעו  הנה  עתידות,  יודע  הוא  ברוך  שהקדוש  שכיון 
ב"מדה  אזי  ישבית את ארצו בשנה השביעית,  שיהודי 
ברכתו  את  הוא  ברוך  הקדוש  לו  ממשיך  מדה"9  כנגד 
בשנה הששית באופן שלמעלה מדרך הטבע – “לשלש 

שהרי   – בגלוי  זאת  רואים  שכולם  ובאופן  השנים"; 
השדות  ושתי  היהודי,  של  בשכנותו  שדה  יש  לגוי  גם 
מקבלות אותה כמות של גשמים, ואף על פי כן, בשדהו 
בשנה  צומחת  השמיטה  מצוות  שמקיים  היהודי  של 

הששית ריבוי תבואה, “לשלש השנים".
הטבע  מדרך  שלמעלה  שהברכה   – בזה  והחידוש 
נס  כמו  זה  שאין  והיינו,  בטבע,  שנמשכת  באופן  היא 
ה"מן", “לחם מן השמים"10, שהיה למעלה מדרך הטבע 
לגמרי, אלא באופן שישנה עשיית האדם בדרך הטבע, 
תעשה",  אשר  בכל  אלוקיך  ה'  “וברכך  שנאמר11  כמו 
 – הטבע  מדרך  שלמעלה  ברכה  נמשכת  זו  ובעשייה 
“ועשת את התבואה לשלש השנים", שזהו עניין המשכת 
הבלי גבול )למעלה מדרך הטבע( בגבול )דרך הטבע(.

ד
 ועוד עניין בזה – בנוגע לכל שש השנים:

ובהקדים הדיוק בלשון הכתוב “כי תבואו אל הארץ 
“שש  נאמר  זה  ולאחרי  לה'",  שבת  הארץ  ושבתה  וגו' 

8( שם, כא.
9( סנהדרין צ, סע"א.

10( בשלח טז, ד.
11( פרשת ראה טו, יח.

שנים  “שש  הוא  שהסדר  )אף  וגו'"  שדך  תזרע  שנים 
 – לה'"(12  שבת  גו'  השביעית  ובשנה  וגו'  שדך  תזרע 
שכבר בהתחלת השש שנים צריך לידע שהתכלית היא 
“ושבתה הארץ שבת לה'", ועניין זה מהווה נתינת כוח 
באופן  שתהיה  שנים  השש  במשך  העבודה  כללות  על 

המתאים לתכלית המכוון של “שבת לה'".
ונמצא, שכללות עניין השמיטה הוא לקשר רוחניות 
שדך"(,  תזרע  שנים  )“שש  גשמיות  עם  לה'"(  )“שבת 
מסיני   .. שמיטה  “מה   – התורה  עניין  כללות  בדוגמת 

אף כולם .. מסיני" – שעניינה לבטל הגזירה שעליונים 
ולפעול  יעלו למעלה13,  ירדו למטה ותחתונים לא  לא 
קורין  )ולכן  לגשמיות  רוחניות  בין  והחיבור  הקישור 

פרשת בהר לפני חג השבועות, “זמן מתן תורתנו"(.
ענייני  בכל  המכוון  שתכלית   – בזה  העניין  וכללות 
תורה ומצוותיה הוא לקשר את האדם עם הקדוש ברוך 
הוא, ולא רק בשעת התפלה והתורה, אלא גם במשך כל 
היום כולו ובכל הפרטים שבו )“כללותיהן ודקדוקיהן"(, 
ש"בכל  היינו,  דעהו",  דרכיך  “בכל  שנאמר14  וכמו 
דרכיך" צריך להיות העניין של “דעהו" – “דע את אלוקי 
אביך"15, וכמבואר בתניא16 ש"דעת הוא מלשון והאדם 
והתחברות,  התקשרות  לשון  והוא  חוה17,  את  ידע 
שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאד ויתקע מחשבתו 

בחוזק בגדולת אין סוף ברוך הוא וכו'",
העולם,  בענייני  גם  אלוקות  ממשיכים  זה  ידי  ועל 
וזוהי המעלה של איש ישראל  שזוהי תכלית העבודה, 

12( ראה ליקוטי תורה ריש פרשתנו )בהר(. ספורנו שם. וראה גם 
תורת מנחם חלק ל' עמ' 299.

13( שמות רבה פי"ב, ג. תנחומא וארא טו. ועוד.
14( משלי ג, ו. וראה רמב"ם הלכות דעות סוף פרק ג.

15( דברי הימים א כח, ט.
16( סוף פרק ג.

17( בראשית ד, א.

גם לגוי יש שדה בשכנותו של היהודי, ושתי השדות מקבלות 
אותה כמות של גשמים, ואף על פי כן, בשדהו של היהודי שמקיים 

מצוות השמיטה צומחת בשנה הששית ריבוי תבואה
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נופל  אזי  למטה,  יורד  מלאך  שכאשר  מלאך,  לגבי 
היו  “הנפילים  בעניין  כידוע  תחתונה,  הכי  למדרגה 
אלוקות  להמשיך  בכוחו  ישראל,  איש  ואילו  בארץ"18, 
בעולם למטה, ועד שעושה מזהב וכסף גשמיים משכן 

ומקדש לה', ובאופן ד"אותי אתם לוקחים"19.

ה
 והנה, אף על פי שלכמה דעות20 שמיטה בזמן הזה 
היא רק מדרבנן )ומובן שמצד זה נעשית חלישות בעניין 
גם לפי הדעות ששמיטה היא מדאורייתא גם בזמן הזה( 
בגשמיות,  השמיטה  בעניין  רק  הוא  החיסרון  הרי   –
אבל עניין השמיטה ברוחניות הוא בתקפו ובשלימותו 
בכל הזמנים )גם בזמן הזה( ובכל המקומות )גם בחוץ 

לארץ(.
רק  אשר  אדמו"ר21  מו"ח  כ"ק  מדברי  גם  ולהעיר 
לא  אבל  מלכויות,  ושעבוד  בגלות  נמסרו  גופותינו 

נשמותינו וכו'.
ברכתו  המשכת  ישנה  הזה  בזמן  גם  הרי  שכן,  וכיון 
באופן  הטבע  מדרך  שלמעלה  הוא  ברוך  הקדוש  של 
שנמשכת בטבע – גם בעניינים גשמיים, ובטוב הנראה 
והנגלה, כמו כל הברכות שבפרשת בחוקותי22: “ונתתי 

גשמיכם בעתם וגו'".

ו
ויש להוסיף בזה, שעניין השמיטה משתקף בתורה   
בשבת  שנאמר  כשם  לה',  “שבת   – השבת  בעניין 
רק  )לא  הזה  בזמן  ישנו  השבת  עניין  והרי  בראשית"6, 

ברוחניות, אלא( גם בגשמיות.
השמיטה  ששנת  ד(  )סעיף  לעיל  שנתבאר  וכשם 
מהווה נתינת כוח על כל ששת השנים, כך מהווה יום 
בכך  כמודגש  השבוע,  ימי  כל  על  כוח  נתינת  השבת 
ש"מונים כל הימים לשם שבת, אחד בשבת, שני בשבת, 
יום"  זו מן המצווה שנצטווינו בו לזכרו תמיד בכל  כי 

18( שם ו, ד. וראה פרקי דרבי אליעזר פרק כב. ילקוט שמעוני על 
חיים שם  תורת  סע"ב.  ד,  בראשית  אור  תורה  מד(.  )רמז  הפסוק 

כה, ג. ובכ"מ.
19( ראה שמות רבה ריש פרשת תרומה. פל"ג, ו. תנחומא שם ג. 

ויקרא רבה פ"ל, יג. תנחומא אמור יז. תניא פרק מז.
20( ראה לאור ההלכה )לרש"י זועוין( עמ' קח ואילך. וש"נ. וראה גם 

תורת מנחם חלק כד עמ' 69. וש"נ.
21( ספר השיחות תרפ"ז עמ' 170.

22( כו, ד.

)כמו שכתב הרמב"ן23(, כך, שכל ימי השבוע קשורים 
עם יום השבת.

ימי  בכל  ההנהגה  אופן  על  ומשפיע  פועל  זה  ועניין 
השבוע:

בנוגע ליום השבת – איתא בירושלמי24 שאפילו עם 
הארץ אינו משקר בשבת, ומשמעות הדברים, שהכוונה 
ה'  ל"אמת  המתאים  באופן  ההנהגה  לכללות  היא 

לעולם"25.
ועניין זה פועל גם על ההנהגה במשך כל ימי השבוע 
– שאף על פי שעוסק בעניינים הקשורים עם יישובו של 
עולם, שיש לו חוקים טובים ומשפטים ישרים אלא שהם 
רק על פי שכל אנושי, ומתוך הכרה ש"כוחי ועוצם ידי 
הנהגתו  תהיה  מקום,  מכל  הזה"26,  החיל  את  לי  עשה 
בהתאם  שהיא  ההנהגה  שזוהי  משקר,  שאינו  באופן 

ל"אמת ה' לעולם".
הוא  יום  שבכל  השבת  עניין  הנה  יותר  ובפרטיות 
עניין עבודת התפלה27, שמהווה נתינת כוח לעבודת כל 
היום כולו, שתהיה באופן המתאים ל"אמת ה' לעולם", 
על  מאשר  יותר  התפילה  ידי  על  נפעל  זה  עניין  שכן, 
מעמד  להיות  יכול  התורה  בלימוד  שהרי  התורה,  ידי 
היא  התפלה  עבודת  ואילו  “מציאות",  שיישאר  ומצב 
באופן של ביטול המציאות, כמודגש מיד בהתחלת היום 
נשמתי",  בי  שהחזרת  כו'  לפניך  אני  “מודה  באמירת 
שזוהי ההכרה שכל מציאותו אינה אלא על ידי ובשביל 
אמירתו  גם  באה  לזה  ובהמשך  הוא,  ברוך  הקדוש 
“מלך העולם", להחדיר את הביטול לקדוש ברוך הוא 
השמיטה  עניין  כללות  של  התוכן  שזהו   – העולם  בכל 
וכללות עניין התורה ומצוותיה, לקשר את הרוחניות עם 

הגשמיות )כנ"ל סעיף ד(.

ז
 ]...[ על פי האמור לעיל יובן גם מה שמצינו שהתורה 
כמו  והמצוות,  התורה  קיום  על  גשמי  שכר  מבטיחה 
שכתוב בפרשת בחוקותי28: “אם בחוקותי תלכו )שתהיו 
.. ונתתי גשמיכם  עמלים בתורה( ואת מצוותי תשמרו 
בעתם וגו'", ככל הברכות המנויות בפרשה – דלכאורה 

23( יתרו כ, ח.
24( דמאי ריש פרק ד.

25( תהילים קיז, ב.
26( עקב ח, יז.

27( ראה תורה אור נח ט, ריש ע"ב. ליקוטי תורה פרשתנו )בהר( 
מא, א. ובכ"מ.

28( כו, ג ואילך )ובפירוש רש"י(.
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אינו מובן29:
הקדוש  של  ורצונו  חכמתו  הם  ומצוות  שתורה  כיון 
לענייני  כלל  בערך  שלא  בעילוי  הם  הרי  הוא,  ברוך 
אמרו  העולם  התהוות  לכללות  בנוגע  שהרי  העולם, 
העולם  נברא  בה"א  הבא  העולם  נברא  “ביו"ד  רז"ל30 
הזה", שזהו כללות העניין של עלמא דאתכסיא )“עולם 
הבא"( ועלמא דאתגליא )“עולם הזה"( שנבראו על ידי 
שתי אותיות בלבד, שאין להם ערך כלל לגבי הקדוש 
ברוך הוא, ובפרט אות ה' שהיא “אתא קלילא דלית בה 

מששא"31, הרי בודאי שאין לה ערך כלל קמיה מרא.
עניין  מהו  מובן,  אינו  שביניהם,  הערך  ריחוק  ומצד 
הבטחת שכר גשמי בעולם עבור קיום התורה והמצוות 

שהם בעילוי שבאין ערוך כלל למציאות העולם?!

29( ראה גם ליקוטי שיחות חלק לז עמ' 79 ואילך.
30( מנחות כט, ב.

31( פיוט “אקדמות", הובא בתניא איגרת התשובה פרק ד.

לעבוד  לאדם  שיאמרו   – דומה32  הדבר  למה  משל 
אבנים  רבבות  וריבוא  אלפים  אלפי  שערכה  עבודה 

טובות ומרגליות, כדי לקבל שכר של פרוטה אחת!
לפרוטה  ערך  יש  זה,  במשל  שהרי   – מזה  ויתירה 
טובות  אבנים  רבבות  וריבוא  אלפים  אלפי  לגבי  אחת 
ערוך  שבאין  באופן  זה  הרי  בנמשל  ואילו  ומרגליות, 

כלל!
ונקודת הביאור בזה – על פי האמור לעיל )סעיף ד( 
שתכלית המכוון הוא להמשיך עניין שלמעלה מהטבע 
אלוקות  ולהמשיך  בגבול,  גבול  בלי  להמשיך  בטבע, 

למטה בעולם הגשמי.
)משיחת שבת פרשת בהר-בחוקותי, מברכים החודש סיון, תשכ"א; 
תורת מנחם כרך ל' עמ' 133(

32( ראה גם תורת מנחם חלק כ"ז עמ' 111. וש"נ.

המצווה הראשונה בפרשתנו היא – מצוות שמיטה.

במצוות שמיטה ניכר חיבור בין רוחניות וגשמיות:

א( הקדוש ברוך הוא מבטיח: “וציוויתי את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את התבואה לשלוש השנים", 
שפע גדול שמעל לגדרי הטבע. הרי שהחלטת היהודי לשבות בשנת השמיטה פועלת וממשיכה בתוך גדרי 

הטבע השפעה וברכה שלמעלה מגדרי הטבע.

ב( הכתוב מזכיר תחילה “ושבתה הארץ שבת לה'", ורק אחר כך “שש שנים תזרע שדך", להורות כי מטרתה 
של מצוות השמיטה היא שיהיה ניכר במשך כל שש שנות העבודה שהתכלית היא “שבתה הארץ שבת לה'".

זו המשמעות הפנימית בדברי רש"י: “מה שמיטה... מסיני אף כולם... מסיני" – כשם שעניינה של מצוות 
השמיטה הוא חיבור רוחניות וגשמיות, כך גם שאר מצוות התורה עניינן הוא חיבור גשמיות ורוחניות.

בדומה לשנת המיטה, גם יום השבת פועל ומשפיע על ששת ימי החול, וכך, על אף שעוסקים בהם בענייני 
חולין, יהיה העיסוק באופן המתאים לרצון ה'.

כמו כן, עניין התפילה שבכל יום הוא מעין “שמיטה" ו"שבת", התפילה פועלת ומשפיעה על היום כולו.

כאשר ההנהגה היא בהתאם להוראות התורה, פועלים על הטבע וממשיכים בו את ברכת ה', וזוכים לקבל 
את הברכות שבפרשת בחוקותי בגשמיות ובתוך טבע העולם.

סיכום
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

דווקא עכשיו “יתרון האור"
הכוח לעמוד בפני ה'יצר' לפני בוא הגאולה

יאכלוהו", ככל פרטי  ומרורים  וקיימו את המצווה ד"על מצות  יודע שבזמן הבית הקריבו פסח שני,  יהודי  כאשר 
הדינים שבהם שווה פסח שני לפסח ראשון, ואילו בזמן הגלות אין מקריבים פסח שני – יכול לחשוב שמכיוון שהעניינים 
רק  שישנם  נמצא  שני(,  פסח  מקריבים  אין  )כאשר  הגלות  בזמן  נמצאים  אינם  ראשון  לפסח  שני  פסח  שווה  שבהם 

העניינים שבהם פסח שני הוא למטה מפסח ראשון.
הנה על זה אומרים לו, שכאשר יתבונן בדבר, יראה שההיפך הוא הנכון: דווקא בזמן הגלות ניכר העילוי של פסח שני 
לגבי פסח ראשון, שהרי פרטי הקרבן שהיו חסרים בפסח שני )בזמן הבית(, חסרים הם כיום )בזמן הגלות( גם בפסח 
ראשון, ומכיוון שחיסרון פסח שני לגבי פסח ראשון אינו קיים בזמן הגלות, נמצא, שבזמן הגלות מודגש העילוי בפסח 

שני לגבי פסח ראשון )שישנו אמנם גם בזמן הבית, אבל אז מודגש בעיקר ובגלוי החיסרון שבו לגבי פסח ראשון(.
באמרו,  ומצוות,  התורה  בענייני  ושלום  חס  חלישות  לפעול  רוצה  ה"יצר"  כאשר  האדם:  בעבודת  מזה  וההוראה 

שכאשר נמצאים בזמן הגלות אי אפשר בלאו הכי לקיים את ענייני התורה ומצוות בשלימותם, “כמצוות רצונך"...
יכולים לפעול את עניין  אזי אומרים לו, שישנו העניין ש"יתרון האור מן החושך", היינו, שדווקא בחשכת הגלות 

"יתרון האור", באופן נעלה יותר מאשר בזמן שהיה אור בעולם )בזמן הבית(.
וכמודגש בעניין פסח שני – שדווקא בזמן הגלות ניכר עילוי פסח שני לגבי פסח ראשון.

ועניין זה מהווה עידוד בנוגע לכללות העבודה בזמן הגלות – שדווקא על-ידי זה נפעל העילוי של "יתרון האור מן 
החושך", היינו, שכל העילויים שלעתיד לבוא )"יתרון האור"( נפעלים על-ידי מעשינו ועבודתינו בחשכת הגלות דווקא 

)“מן החושך"(.
אמנם גילוי כל עניינים אלו יהיה כאשר ייבנה בית-המקדש במהרה בימינו, ובלשון חז"ל: "למחר לקבל שכרם", אבל 

אף-על-פי-כן, פעולת עצם הדבר נעשית על-ידי מעשינו ועבודתנו בזמן הגלות דווקא.
ונוסף לזה: גם גילוי כל עניינים אלו )שיהיה לעתיד לבוא( תלוי בעבודתו של יהודי בזמן הגלות, היינו, שבכוחו ובידו 
לפעול את גילוי הדבר בכל עת שירצה – שהרי ביאת משיח צדקנו תלויה בזה שהוא עובד עבודתו כדבעי, כפי שמביא 
אדמו"ר הזקן )בונה ירושלים ספ"ד(, “איתא בתיקונים שאפילו אם היה צדיק אחד חוזר בתשובה שלימה בדורו היה 
בא משיח" )לא רק גאולתו הפרטית של אותו צדיק, כי אם גם הגאולה של כלל-ישראל(, ואם כן, בידו לפעול את ביאת 

משיח צדקנו, שאז יתגלו כל הגילויים שנפעלו על-ידי כללות העבודה בזמן הגלות.

)משיחת פסח שני ה'תשמ"ג. התוועדויות ה'תשמ"ג כרך ג', עמ' 1408-1407 – בלתי מוגה(

כיצד ייתכן להרגיש טוב כאשר השכינה בגלות?!
האונס של יהודי הוא – עניין הגלות... אשר עצם העובדה שלאחרי כל אריכות הגלות קרוב לאלפיים שנה, נמצאים 

עדיין בני-ישראל בגלות – אין לך אונס גדול יותר מזה!
ואם ישנם כאלו שחושבים ש"טוב להם בגלות"... מכיוון שיש להם את האפשרות לעשות ככל העולה על רוחם... – 
הרי אדרבה: מצב זה מורה על גודל חשכת הגלות, ותכלית הירידה והשפלות כו', עד כדי כך, ש"שמים חושך לאור ומר 

למתוק"!...
ועד  בגלות,  נמצאים  מעלה  מלאכי  כל  בגלות,  נמצאים  בני-ישראל  כל  כאשר   – בטוב  ירגיש  שיהודי  ייתכן  כיצד 

שהשכינה עצמה נמצאת בגלות, כדברי רשב"י: “כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם"...

)משיחת שבת פרשת בהר ט"ו באייר תשמ"ו; התוועדויות ה'תשמ"ו כרך ג, עמ' 323 – בלתי מוגה(

משיח וגאולה
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 על 'מעשה מרכבה'
 של הרבי

 בקיום כל מצוות התורה נעשה חיבור בין “עליונים" ו"תחתונים", ובמצוות 
שמיטה ניכר הדבר במיוחד • ברוחניות, קיים עניין השמיטה במלוא תוקפו 
שכר  ניתן  המצוות  קיום  על   • לארץ  בחוץ  אפילו  מקום,  ובכל  זמן  בכל 
בעניינים גשמיים, שכן תכליתם היא חיבור גשמיות עם רוחניות • משיחת 

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

בכ' מנחם-אב תשט"ו )‘אגרות חסיד', תשורה ה' אדר 
ראשון תשע"ד עמ' 22( מתאר החסידי ר' אוריאל צימר 

ע"ה:
בלי  רגלי,   – הילוכו  רוב  כמו  אמו,  בבית  “הביקור 
ליווי ... הילוכו משם ]ביתו[ ל-770 – כמה פעמים ביום 
כשחוזר  )א-ג-ה(  יחידות  בימי  רק  ליווי.  ובלי  רגלי   –

מאוחר בלילה, מלווהו הרב חודקוב הגר בסמוך. 
מגשם  רטוב  כולו  כשבא  אחת  פעם  ראיתי  "ובעיני 
שוטף, אף שדבר קל להשיג מכונית. בזמן האחרון רכש 
אבל  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  לרשות  מכונית  ה'מרכז' 
ל'ציון'(  )כגון  רחוקות  יותר  לנסיעות  רק  בה  משתמש 

או במזג אויר גרוע".
היה זה בסיומה של ה'יחידות' – בעיצומו של לילה 
כ"ג אדר תשל"ד – לה זכה לראשונה הרב ישראל מאיר 

לאו שליט"א, באותם ימים רב אזורי בצפון תל-אביב.
כשהרבי יצא מחדרו בדרכו הביתה הוא הבחין ברב 
לאו, קרא לו והתעניין היכן הוא מתאכסן. כשנקב בשם 
המלון, שאל הרבי: “ומה עם ‘מעשה מרכבה'?" כלומר: 

איך יעשה את הדרך למלונו. 
והרבי המשיך: “אם אין רכב, אז לאחר שהרב קרינסקי 
ויקח  מיד  יחזור  הוא  רחוק,  לא  זה  הביתה,  אותי  יקח 
אתכם למלון". הרבי סיים בהשמעת המאמר התלמודי 
“וכי כך עושין לבני לוויה?" ]=וכי כך נוהגים באורחים[.

מעשה במכונית חדשה
קרינסקי  יהודה  חיים  הרב  זכה  תשי"ב  שנת  מאז 
במכונית.  הרבי  את  להסיע  הרבי,  של  מזכירו  שיחי', 
בסביבות  לאוהל  הרבי  עם  נסעתי  השנים  “לאורך 
אלפיים פעמים )!( משנת תשי"ב עד שנת תשנ"ב", אמר 
בראיון ל'תחיינו' )גליון מס' 5, ג' תמוז תשע"ו, עמ' 23(. 
)מחנות- ו'אמונה'  ישראל'  ב'גן  לביקורים  בנוסף  זאת 
ניחומי  הקיץ של חב"ד( בשנים תשט"ז, תש"ז, תש"כ, 
אדמו"רים ורבנים שונים כשישבו שבעה, ביקורים אצל 
רופאים וביקורים בבית-הרפואה כשהרבנית נ"ע שהתה 

בו.
הרבי  את  להחזיר  קרינסקי  הרב  החל  תש"כ  משנת 
לביתו מדי ערב לביתו הק' )אחר היה מביא לביתו את 

הרב חודקוב(.
התרחש  הרחב  לציבור  הזכורים  האירועים  אחד 
בפורים קטן תשמ"ו )התפרסם במדור זה בגיליון ב' של 
:)15-16 עמודים  תשנ"ד,  מנחם-אב  כ"ח   ‘התקשרות', 
בשעה 3:40 יצא הרבי מחדרו – בדרך לנסיעה לאוהל 
בדרכו.  שעמדו  לילדים  צדקה  וחילק   – נ"ע  חותנו 
המדרכה,  שליד  האחרונות  המדריגות  ליד  בעומדו 
העיף מבט על המכונית החדשה ותוך כדי כך נתן מטבע 
לילד, ושוב הביט ונתן לילד נוסף. אחר-כך הביט עוד 

ונתן לילד נוסף.
הרבי התקרב למכונית. ליד הדלת עמד הנהג, ר' חיים 
יהודה קרינסקי. מצידו של הרבי עמד המזכיר ר' יהודה 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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לייב גרונר. פני הרבי הרצינו והוא שאל – תוך סימון 
]=מה  דאָס?"  איז  “וואָס  רי"ק:  – את  הק'  בידו  פליאה 

זה?[
נתן כסף  ]הלה  נתן מתנה"  פלוני  בן  "פלוני  הרי"ק: 

ל'מרכז לעניני חינוך' שיקנו מכונית לרבי[.
הרבי: ]“גיב דאָס אים צוריק, שונא מתנות יחי', איך 
גיי ניט פאָר'ן מיט דעם"[ החזר לו זאת, שונא מתנות 

יחי', אינני מתכוון לנסוע בזה!
וואָס  קאַר  אַלטע  די  איז  ]“וואו  והמשיך: 
נעכט'ן'"?![  דעם  מיט  גיפאָר'ן  זיינען  מיר 
אתמול?! נסענו  בה  הישנה  המכונית   היכן 
)שעמדה  הישנה  המכונית  לעבר  באצבעו  הראה  רי"ק 
בתנועות  והרבי,  הסמוכה(,  מהספרייה  הרחק  לא 
ואת  לכאן  הישנה  המכונית  את  לקרב  סימן  זריזות, 

החדשה להעמיד שם.
כשהובאה המכונית הישנה שאל הרבי שוב: “דאָס איז 
די קאַר?" ]זוהי המכונית – שנסעו בה אתמול?[ נכנס, 
ושם מיד, בטבעיות, כדרכו בקודש, הוציא מהמעטפה 

ספרים וניירות וכו'.
אולם  דקות,  כארבע  אחרי  הסתיימה  הפרשה  כל 
שבת- התוועדות  של  בעיצומה  מכן  לאחר  כחודשיים 
קודש פ' קדושים, ב' דר"ח אייר ה'תשמ"ו ]התוועדויות 

תשמ"ו חלק ג עמ' 267[ התייחס במפתיע לעניין זה:
בנוגע  אפילו  אלא  האסורים,  לדברים  בנוגע  מבעי  ולא 
באופן  להיות  שצריך  כו',  מותרות  ענייני  הרשות,  לענייני 
ד""והתקדשתם", “קדש עצמך במותר לך" – שצריך להיות 
מענייני  לפרוש  היינו,  מרע",  ד"סור  באופן  )לפעמים( 
כו'(. סטרא-אחרא  )אתכפיא  דאתכפיא  באופן   מותרות 
כאשר  גם  הרשות  מענייני  והבדלה  פרישה  נכללת  ובזה 
ולדוגמא:  קדושה",  של  ב"אצטלא  זאת  להלביש  מנסים 
במהירות  להגיע  שיוכל  כדי...  חדשה  מכונית  קניית 
הקב"ה!... את שליחותו של  למלא   – חפצו  למחוז   יתירה 
ומכיון דאתינן להכי – ישנם כאלו שרוצים לערב גם אותי 
בעניין זה, באמרם שיש צורך במכונית חדשה מטעם הנ"ל, 
ומה גם – מוסיפים לטעון – שריפוד המושב השתפשף כו', 

ובמילא, הרי זה היפך ההנהגה ד"ביפיו תחזינה עיניך".
עניין  – הרי מלכתחילה לא שייך בזה  בנוגע אלי  ובכן, 
של  המושג  שכל  מכיון  וכו',  אתכפיא  מרע,  סור  של 
שום  לי  אין  כלל,  אצלי  מקום  תופס  אינו  חדשה  מכונית 
מכונית  הישנה,  המכונית  גם  טובה   – בזה! בשבילי  מושג 
יכולה  ובמילא,  כו',  עניינים חשובים  שדרכה פעלו הרבה 
עם  ניסע  ומיד  שתיכף   – ובפרט  בעתיד,  גם  לשמש 
שכן,  ומכיון  למכונית!  יצטרכו  לא  ואז  שמיא"...  “ענני 
וכלל! כלל  אתכפיא  בבחינת  הדבר  אין  אלי  ביחס   הרי 
למה  משל  שכן,   – כו'  הענווה  היפך  משום  בכך  ואין 
ולא  דווקא,  אדומים  תפוחים  שאוהב  לאדם  דומה  הדבר 

תפוחים לבנים, שאצלו לא שייך עניין של “אתכפיא" ביחס 
אף  הרי  לכך,  נמשך  אינו  מכיון שטבעו  לבנים,  לתפוחים 
אחד לא יאמר שזוהי מעלה גדולה ונפלאה! ועל-דרך-זה 

בנדון דידן – כשאין שום משיכה למכונית כו'.
“קונץ"...  כל  אין  כזה  שבמצב  הטוענים  יש  אמנם, 
אדרבה: כשיש משיכה ותאווה למכונית חדשה, ולא עוד, 
אותה  ומעמידים  לקנותה,  כסף  הרבה  שמבזבזים  אלא 
 – הישנה  במכונית  נוסעים  ואף=על-פי-כן  הבית,  בפתח 
זוהי עבודה נעלית של “אתכפיא"... על “טענה" זו, התשובה 
היא – שאין צורך לחפש עניינים נוספים כדי לבוא לעילוי 

ד"אתכפיא"...

נקר בגלגל
באמצע שנות תש"י נקנה הרכב הראשון שנקנה עבור 
ביום-יום,  השתמשה  הרבנית  בו  רכב  זה  היה  הרבי. 
וכאשר הרבי נסע לאוהל, היה הרב קרינסקי לוקח את 

הרכב ומסיע בו את הרבי.
במשך השנים אירעו לכל הפחות פעמיים בהן אירע 
נקר )פנצ'ר( בגלגל בדרך לאוהל, וכן בנסיעה לקעמפ 
‘גן ישראל' בשנת תשי"ז. בגלל מקרים אלו התלמד הרב 
פחות  שבתוך  כך  גלגלים,  החלפת  במלאכת  קרינסקי 

מעשר דקות החליף את הגלגל.
ביום ראשון כ"ד סיון תש"נ אירע גם שהרכב נתקע 
ניסה  קרינסקי  הרב  ל-770,  מהאוהל  נסעו  כאשר 
)בסיוע אחרים( לתקנו, וכעבור עשר דקות – כשהבין 
– עבר הרבי אל הרכב שליווהו  שהדבר בלתי אפשרי 

בנסיעותיו בשנים האחרונות.
בהתוועדות מוצאי שבת קודש פרשת בשלח י"א שבט 
תשכ"ד )תורת מנחם כרך לט עמ' 74( פנה הרבי לרב 
הניגון  להתחיל  עליו  וצווה  קרינסקי  שי'  יהודה  חיים 
התהלים  מפרק  ]הניגון  נפשי"  דומי  לאלוקים  “אך 
ואמר:  )פרק סב([  שמתאים למספר שנותיו של הרבי 

“הוא הרי אינו מוגבל עם כל הענינים כאן"...
לאחר הניגון הוסיף הרבי ואמר: “נוסף על כל הנ"ל 
בעל  של  הציון  ומן  הציון  אל  ]=מסיע[  אותי  שמנהיג 
ההילולא – הרי כדי להנהיג יש צורך בעגלה ומרכבה, 

ועל זה ישנו גם  מי שנותן את העגלות והמרכבות.
וינגן את  'מנגן',  ויהיה  'לחיים'  "ובכן: יאמר גם הוא 
אייזיק  שמואל  לרב  הייתה  הרבי  כוונת  הנ"ל.  הניגון 
הלוי פאפאק, שהיה בעל חברה של השכרות רכב, והיה 

מספק הרכב לצורך הנסיעה אל הציון".
חדש  רכב  קניית  בדבר  קרינסקי  הרב  שאלת  להלן 

לרבי )‘תחיינו' מס' 5, ג' תמוז תשע"ו עמ' 24(:
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“כ"ק אדמו"ר שליט"א,
קאר,  לקנות  הזדמנות  “יש 
שיחיו,  גולדבערג  האחים  ע"י 
אין  )עלעקטרא(   ,65 ביואיק 
]=מזגן[  קאנדישאנינג  אייר  בו 
וחלונות חשמליים, אבל הקאר 
המחיר.  ושווה  טוב  במצב 
ראה  גם   .$2375 הוא  המחיר 
מהאחים  )חוץ  אחר  מומחה 
שהוא  ואמר  הקאר  את  הנ"ל( 
במצב טוב. הקאר בצבע שחור. 
חיים  לקנותו.  אם  שואל  והנני 

יהודא".
בכתב-יד- הרבי  תשובת 

קדשו:
אפשר[  אי   =[ א"א  “באם 

לתקן הקודמת לקנותו".

זהירות בכספי מוסד 
ביומן משנת תש"ד, שכתב הרה"ח ר"ש חסקינד )ע"ה( 
 )9 עמ'  תשע"ח,  תמוז  י'  א'רמח,  בגליון  כאן  )נחשף 
מסופר שבערב ר"ה תש"ה )בחיי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ 
נ"ע(, לא רצה הרבי לנסוע במכונית, מפני שהיה סבור כי 
היא שייכת ל'מרכז לעניני חינוך', ורק כשנודע לו שהיא 

מכוניתו הפרטית של ר' ניסן מינדל נסע בה.
הרבי  את  שלקחו  חסידים  כמה  היו  תש"י  בשנת 
במכוניתם, ביניהם הרב יעקב יהודה העכט, הרב ישראל 
גורדון. לפני שהרב חיים יהודה קרינסקי )שהפך אחר-
משנת  קבוע  נהג  להיות  הפך  ה"מזכירות"(  לחבר  כך 

תשי"ב.
באחת ההזמנויות אמר הרבי לרב גורדון: “אילו היית 
על  מקפיד  שאתה  מידה  באותה  לשולחן-ערוך  מציית 

הרמזורים האדומים – היית נראה יהודי די טוב...".
היכה  מאחור  שישב  גרונר  לייב  יהודה  הרב  המזכיר 
קלות על גבו של הרב גורדון, ואמר לו: “סע!". באותו 
רגע – למרות שירד גשם שוטף ושדה הראייה היה מאד 
מוגבל – החליט הרב גורדון שהוא נוסע כמו העגלון של 
ל-770  והגיע  עצומה  במהירות  נסע   ... הבעל-שם-טוב 
ממש סמוך לשקיעה. הרבי אמר לו: ‘יישר כח'... )‘כפר 

חב"ד' גליון 1711 עמ' 33(.

רכב לכל אחד 
קודש'  )‘שיחות  תשמ"א  פקודי  ש"פ  בהתוועדות 
הרבי  התייחס  ואילך(   584 עמ'  ב'  כרך  תשמ"א 
בהתוועדות? למכוניות  מה  בימינו.   למכוניות 
ובכן, הרבי דיבר בענין הנחת תפילין דרבינו-תם, ואמר 
שהואיל ונפסק בשולחן-ערוך שירא-שמים יניח תפילין 
דרבינו-תם – הרי ברור שכל אלה שמלאכתם מיוסדת על 
בישיבה  משגיחים  ראשי-ישיבה,  רבנים,   – יראת-שמים 

וכדומה – חייבים להניח תפילין דרבינו-תם. 
כלימוד זכות על הדורות הקודמים, שרבים לא הניחו 
אותן, ציין הרבי את העניות הגדולה שלא אפשרה לקנות 
לפטור  היתר  ומצאו  התאמצו  ולכן  תפילין  זוגות  שני 
עצמם מהנחת תפילין דרבינו-תם. פטור זה אינו עומד 
מכונית  יש  אחד  שלכל  הוא  כשהמצב  בימינו,  במבחן 
]ועל משקל מאמר חז"ל “מי שאין לו בית אינו אדם"[ 
“מי שאין לו ‘קאר' )מכונית( אינו אדם" – ודאי שחייבים 
הכל להניח )גם( תפילין דרבינו-תם. הרבי ‘ירד לפרטים':
...עוד טרם קבלת ‘סמיכה' לרבנות, הרי כהכנה להיות רב 
– רוכש הוא ‘מכונית' הוא אינו מסתפק בנסיעה באוטובוס או 
שאחד מהבעלי-בתים יסיענו במכונית ]כי אז הבעל-הבית 
עליו,  מנהיג העדה  הוא  ואילו הרב  כרצונו,  יוביל את הרב 
לו, אפוא, מכונית!...  איפוא, להנהיג את המכונית[ דרושה 
לדרוש ממנו שיוותר על מכונית – הרי זה ניסיון גדול מדאי 
ממנו שבמקום  לדרוש  אפשר  שכן  מה  אך  ומסירות-נפש; 
בשנה  שיוצר  ומודרני  חדש  הכי  מהדגם  מכונית  לרכוש 
האחרונה – ירכוש מכונית יפה אך מדגם ישן יותר )שיוצר 
תפילין  לו  ירכוש  הכספי  ובהפרש  יותר(  מוקדמת  שנה 

הרבי יוצא מרכבו. מאחור: 'טנק' מבצעים



12

דרבינו-תם!...
‘שיחות-  – תשל"ג  בראשית  )ש"פ  נוספת  בהזדמנות 
קודש' תשל"ג כרך א' עמ' 114( דיבר הרבי על “לכתחילה 
הלך  לקרתא  “אזלת  חז"ל:  למאמר  והתייחס  אריבער", 
בנימוסי'", כשהוא קורא לנצל את ה"ואתהלכה ברחבה", 

לעניני קדושה תורה ומצוותיה.
בין השאר ציין הרבי:

של  באופן  שנוהגים  במדינה  חיים  שכיום  במוחש  רואים 
בקניית  התחומים:  בכל  ומעבר[  מעל  ]=הרחבה  “אריבער" 
ולאחר-מכן  קצרה  תקופה  רק  לובשים  אותם  לבושים 
רכב  כשרוכשים  חדשים;  מיד  ורוכשים  אותם  משליכים 
)“קאר"( משתמשים בה זמן קצר, ולאחר-מכן טרם שבוחנים 
להמשיך  ואפשר  כדבעי  הכל  אם  ואף  נראה  הוא  כיצד 

ולהשתמש בו – רוכשים רכב חדש!
בכלל ישנו ספק האם זקוק הוא לרכב, נסיעותיו מסתכמות 
הנוהג: הוא  כך  אך   – לכאן  אמות  ג'  או  לכאן  אמות   בד' 
אם על הרכב רשום שנת הייצור שלו 71 )וכבר חלף זמן קצר 
מאז( – זקוק הוא כבר לרכב חדש עליו רשום 72 ו"המחמירים" 

– זקוקים לרכב של שנת 73!
אוטו  לקנות  “כדאי  הרבי:  הורה  נוספות  ]בהזדמנויות 
עט.  עמ'  ז"ך  כרך  ‘אגרות-קודש'   – לגמרי("  חדש  )לא 

וראה התקשרות גיליון תלט עמ' 10[

מדוע הרבי נוסע ב'קאדילאק'?
לחיי  שהתקרב  יקר,  יהודי  תש"מ.  בשנת  זה  היה 
התעניין  חב"ד,  לשיטת  גם  ונחשף  תורה-ומצוות 
]או  נוסע  שהרבי  זה  כיצד  ותהה:  ובהליכותיו  ברבי 
מפוארת? ‘קאדילאק'  במכונית  נוסעת[   הרבנית 
ושיגרן לרבי.  את השגותיו לא היסס להעלות על הכתב 
המכתב  סיון.  כ"ה  בתאריך  נרחב  מכתב  לו  כתב  הרבי 
 333-334 עמ'  כב  כרך  שיחות'  ב'לקוטי  בשעתו  פורסם 
כדלקמן )יצויין שבמכתב המקורי הודגשו המילים “תורת 

חיים" ו"תורת אמת" “שלא במקומה"(:
“מאשר אני קבלת מכתבו )בלי תאריך( עם המצורף אליו, 
בו כותב על דבר המצב באה"ק ומצב אחינו בני ישראל בכלל 
בימנו  העלובה  להמציאות  בנוגע  שאלות  כמה  ושואל  וכו', 

אלה וכו', ובלשונו “איפה הכבוד הצדק והיושר?".
אצלו  הספקות  בעיני  גדול  לפלא  סליחתו  בקשת  ולאחרי 
והחיפוש ודרישה-וחקירה בנושא זה. ומשל למה הדבר דומה 
לאדם ההולך בדרך המקשרת עיר הבירה, פלטרין של מלך, 
ומובן  מים.  אין  אשר  וצמאון  ועקרב  שרף  נחש  מדבר  עם 
יגיע הזמן המאושר שיגיע  ופשוט משתוקק הוא ומקוה מתי 
יופי. ולאורך  יותר – לעיר הבירה כלילת  ועוד  לעיר נושבת, 
הדרך, כרגיל, נמצאים עמודים עם ציונים המראים את הכיוון 
ההפכי  הכיוון  גם  מובן  שמהם  הבירה,  עיר  אל  המדבר  מן 

והציונים  הסימנים  למרות  ואם  המדבר,  אל  הבירה  עיר  מן 
הברורים ופשוטים יתעקש ההולך בדרך ללכת דוקא בכיוון 

המרחיקו מן עיר הבירה ומקרבו למדבר, מובנות התוצאות.
ומה יתאונן אדם חי - שהבחירה נתונה לו, והדרך מצויינת 
היטב היטב, והיכולת בידו ללכת בכיוון הנכון, ואז מובטח לו 
שיגיע למחוז חפצו. ולא עוד אלא שבפירוש נאמר לו שאין 
תחליף לתהליך האמור, כלומר שאין אופן אחר להגיע לעיר 
למצוא  ונסיון  חיפוש  וכל  המצויינת,  בדרך  אם  כי  הבירה 
לעלות  מלכתחילה  אמור  ומשונות,  שונות  אחרות,  דרכים 

בתוהו ובפחי נפש וכו'.
היא  שלמה  פרשה  הרי  יותר,  בפשטות  הדברים  לבאר 
בחוקותי,  פרשת  היא  בחיים,  הוראה  חיים,  תורת  בתורתנו, 
ועשיתם  מצותי תשמרו  ואת  תלכו  בחוקותי  “אם  המתחילה 
אותם ונתתי גו'" – כל הברכות המנויות בפרשה, ואף שמכלל 
הן אתה שומע לאו, גם זה בא בפירוש “ואם לא תשמעו לי 
גו' ואם תלכי עמי קרי גו'" ותורת-אמת היא שניתנה לנו לפני 
אלפי שנים, בעת היות עם ישראל לעם, במתן תורה בהר סיני, 
במדבר סיני. ומשם הלכו לארץ נושבת, “מפני חטאינו גלינו 

מארצנו" וחזרנו למדבר העמים. 
ואף על פי שרואים גם בעיני בשר איך שנתקיימו הפסוקים 
מזמן  ממציאים  יש  זאת  בכל  בפשטות,  בפרשה  האמורים 
זרה,  עבודה  מהן  ועושין  ומשונות  שונות  חיים  שיטות  לזמן 
עם  ולקיום  ישראל  עם  לרוח  זרה   - הפשוטה  במשמעותה 
ישראל ולעצמיות עם ישראל, וכשבאות התוצאות הטבעיות 
בעקבות שיטה שהיא זרה ועוינת ומסוכנת לעם ישראל, הרי 
מחליפים  לעם,  היותנו  מאז  שניתן  הפשוט:  הפתרון  תמורת 
בני  עם  וכדרך  אחרת,  משונה  בשיטה  אחת  משונה  שיטה 

ישראל, עם קשה עורף - בעקשנות שלא במקומה. 
הצדק  איפה  שואלים  הגלות,  חושך  גבר  כך  כדי  ועד 
לגויים  אור  להיות  תפקידו  ישראל  עם  ימלא  ומתי  והיושר 
וכו';  ועדין לא למדנו לקח מכל הקורות את עמנו בעקבות 
השיטות והפעולות בניגוד לתורה ולמצותי' שהן חיינו ואורך 
ימינו, מאז עובדי העגל תיכף לאחרי מתן תורה, ועובדי הבעל 
שקמו  המשונות  השיטות  וכל  נון,  בן  יהושע  כיבוש  לאחר 
בימי הגלות, אשר  הצד השוה שבהן הוא שכולן מיוסדות על 

הסיסמה “ככל הגויים בית ישראל" וכו', 
מוסר,  להטפת  לא  שכן  ומכל  לדרשה,  כוונתי  שאין  מובן 
חכמינו  מאמר  יסוד  על  מעשית,  תשובה  לו  להשיב  אם  כי 
הנבחר,  עם  בן  ליהודי  אשר  העיקר,  הוא  שהמעשה  ז"ל 
סגולה  לי  והייתם  עליו  הכריז  הקב"ה  אשר  בתוכן,  והוא 
מכל העמים גו' ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אין 
לייאוש ח"ו, אלא  לומר  ואין צריך  רוח,   - לנפילת  כל מקום 
וכל  רגע  כל  לנצל  זכותו,  וגם  והחיונית,  העקרית  שמחובתו 
אפשריות שבידו לביסוס וקיום עם הישראלי ואיש הישראלי 
על ידי ביסוס וקיום הציווי בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו 
ועשיתם אותם; במלים פשוטות: קיום המצות מעשיות בחיי 

היום - יום ולהשפיע עליו, ויפה שעה אחת קודם. 
ואין צורך לייסד מפלגות חדשות ולעבד תוכניות ושיטות 
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כיון  וכדומה,  ודרישות  ולחקירות  חדשות  ופילוסופיות 
כשולחן  הידוע  ובלשון  תורה,  מתן  מעת  מהמוכן  שהכל 

הערוך לפניהם". 
תקותי שיקבל הדברים כפי כוונתם, וה' יצליחו ויבשר 

טוב בכל האמור.

המכונית של הרבנית
מכתב נדיר ואישי כתב הרב ד"ר ניסן מינדל לאחד 
ע"י  )ופורסם  תש"ל  בשנת  אנגליה  תושב  מידידיו 
גליון  חב"ד'  ב'כפר  שפירא  דובער  שלום  הרב  חתנו 
מס' 1467(. אותו ידיד התעמת עם אדם שטען טענות 
כלפי ליובאוויטש, והרב מינדל משיב לו “כיוון שככל 
הנראה הדאגה שלך כנה ואתה אכן מעוניין בתגובה". 
הבאה: ההקדמה  אחרי  נכתבו   הדברים 
שימוש  למצוא  יכול  שאני  בכנות,  לומר  לי  “הרשה 
על  לביקורת  לענות  מאשר  שלי  לזמן  מועיל  יותר 
ונעסוק בהכחשות  נתייחס ברצינות  ליובאוויטש. אם 
כלפי כל מה שנאמר או נשמע, ואפילו נדפס בעיתון, 
יהיה צורך להעסיק לשם כך מזכיר במשרה מלאה ולא 
תצמח מכך שום תועלת, כי בדרך כלל המבקרים הללו 
ולמצוא  לבקר  רוצים  רק  אלא  באמת  מעוניינים  לא 

חסרונות".
תחילת הסיפור, כאשר אותו ידיד טלפן לרב מינדל 
וסיפר לו על טענות של מאן דהו אודות הרכב בו נהגה 
עליו  ארוך,  מכתב  הלה  כתב  לאחר-מכן  הרבנית!... 
השיב הרב מינדל בפסח שני תש"ל המכתב פותח כך:

נהניתי  מה-13במאי.  מכתב  על  רבה  תודה  “ב"ה. 
אם  האטלנטיק,  של  השני  מעברו  קולך  את  לשמוע 
כי הייתי בהחלט מופתע מהשאלה ביחס לקאדילאק" 

)כפר חב"ד שם עמ' 81(.
כדלקמן  סעיפים  שני  מופיעים  ארוך  מכתב  בסיום 

)שם עמ' 82(:
“5. אני רואה עצמי כמעט ולא חייב להדגיש שהרבי 
יומרנות  או  ראוותנות  לשום  שייכים  לא  רעייתו  או/ 
בכל דרך או צורה. לא רק שהם לא נוסעים “במחלקה 
ראשונה" )לא יהיה זה פשע, אם הם כן( אלא שהם לא 

נוסעים. נקודה. לאורך הקשר שלי עם הרבי הנוכחי, 
קרוב ל-30 שנה, הוא לא לקח חופש ליום אחד ואפילו 
לא יצא מגבולות קראון הייטס ברוקלין. רעייתו נסעה 
נסעה  היא  אם  לי  ידוע  לא  אבל  לחו"ל,  אחת  פעם 

במחלקה ראשונה )חס ושלום...(!
כל  נוצרה  שעליה  הקאדילאק  לגבי  כעת,   .6“
המהומה. קאדילק היא בהחלט לא המכונית הכי יקרה 
באמריקה  והארי"  דיק  “טָאם,  כל  בארצות-הברית. 
היא  יקרה  הכי  שהמכונית  כנראה  בקאדילק.  נוהג 
רולס רויס, וקאדילק נקנית כאן לעיתים קרובות יותר 
יוקרה.  בשביל הביצועים שלה מאשר בשביל להביע 
שניתן  היחיד  ]הפרט?[  כנראה  זה  ‘לוקסוס',  זה  ואם 

“להאשים" בו את הרבנית. 
הדבר קשור בעובדה שקומתה לא גדולה והנהיגה 
במכונית הזו היא הנוחה ביותר מבחינתה. זה ידוע לי, 
כי הייתי נוכח כאשר היא קנתה את הקאדילק הראשון 
בעלת  תהיה  שהמכונית  כך  על  עמדה  )והיא  שלה 
צבעים שקטים ועדינים(. והנה אתה רואה, אין לה נהג 
פרטי שיסיע אותה )האם באנגליה מישהו נוהג ברולס 

רויס ללא נהג פרטי?(".
לפני שחותם את מכתבו מוסיף הרב מינדל:

מוטרד  כך  כל  שאתה  מזה  מצטער  אני  “למעשה, 
את  מעצמך  חסוך  הרבי.  על  ‘להגן'  הצורך  בעקבות 
אלה  את  ישכנע  לא  שתגיד  דבר  שום  הנפש.  עוגמת 
מן  שעומד  למי  ואילו  זה.  מסוג  מביקורת  שנהנים 
לומר:  רק  יכול  אתה  טובות  לא  מכוונות  וחף  הצד 
לשום  תאמין  ואל  רואה  שאתה  מה  לכל  תאמין  “אל 
ניסן  )“בכנות:  החתימה  אחרי  שומע"...  שאתה  דבר 
לך  מיועד  הזה  המכתב  “נ.ב.  מוסיף:  הוא  מינדל"(, 
שזה  מרגיש  אני  לציטוט.  או  לפרסום  לא  בלעדית, 

מביש להגן על הרבי, ורק יוסיף משקל למבקרים".
קרינסקי;  הרח"י  של  באמתחתו  יש  רבים  סיפורים 
היה  )ע"ה(  קליין  בנימין  הרב  המזכיר  גם  כי  יצויין, 
מסיע את הרבי בזמן שהרב קרינסקי היה עסוק, כגון 

בתקופת “משפט הספרים". ועוד. ועוד חזון למועד...
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יסוד כפר חב"ד באה"ק

ידי  על  חב"ד  כפר  ייסּוד  יום 
כדי  מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק 
לקלוט את חסידי חב"ד שעלו 

מרוסיה. 

כ"ק  שלח  הכפר,  ייסוד  עם 
אדמו"ר מוהריי"צ למתיישבים 
החדשים ספר תורה, וצירף לו 

מכתב חיזוק ועידוד. 
)אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"י ע' קסז(

הדפסת התניא בצירוף 
 אגרת הקודש

וקונטרס אחרון 

הראשונה  בפעם  התניא  הדפסת 
בצירוף  המחבר(  בני  ידי  )על 
ו"קונטרס  הקודש"  "אגרת 
בציון  הראשונה  ופעם  אחרון", 
הסכמת  ובהוספת  המחבר,  שם 

בני המחבר )הוצאת שקלאוו(.
)ראה בלוח התיקון על התניא ע' קפט(

הרבי מכריז על מבצע תפילין

"מבצע  על  הכריז  אדמו"ר  כ"ק 
תפילין".   

יצא  הימים  ששת  מלחמת  בעקבות 
את  לזכות  להשתדל  בקריאה  הרבי 
צה"ל  חיילי  את  ובפרט  ישראל  עם 
זאת  קישר  הרבי  תפילין.  במצוות 
מצוות  ידי  על  אשר  הגמרא  לדברי 
תפילין "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' 

נקרא עליך ויראו ממך". 
)שיחות קודש תשכ"ז ח"ב ע' 123 ואילך(

 כ"ק אדמו"ר הריי"צ
עוזב את רוסטוב

רוסטוב.  את  עזב  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
 - רוסטוב  העיר  הייתה  שנים  וחצי  שמונה 

בירת חב"ד )תרע"ו-תרפ"ד(.
)עפ"י אג"ק מוהריי"צ חי"ג ע' רפב(. 

הטרור  השתולל  תרפ"ד  שנת  בתחילת 
את  לנתק  במטרה  עוזו,  בכל  הקומוניסטי 
ומצוות. כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ  העם מתורה 
היחיד  היה  רוסטוב,  בעיר  אז  שהתגורר 
ללא  בהם  ונלחם  בפעילותם  להם  שהפריע 
מורא ופחד, ונאלץ לעזוב את רוסטוב ולעבור 
הגביר  בלנינגרד  )פטרבורג(.  לנינגרד  לעיר 
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ את פעילותו, פעילות 
של  הידוע  המאסר  את  בעקבותיה  שהביאה 

שנת תרפ"ז. 

יום פטירת הרה"ח ר' שניאור זלמן וילנקין

ר'  הרה"ח  אדמו"ר,  כ"ק  של  המלמד  של  פטירתו  יום 
שניאור זלמן וילנקין. מנוחתו כבוד בניו יורק.

הרבי למד אצלו שנים אחדות מגיל שבע, השנה בה עברה 
משפחתו של הרבי מניקוליוב ליקטרינוסלב. הרבי התבטא 

עליו:

"מיין מלמד איז געווען א געהויבענער איד" )המלמד שלי 
היה יהודי נעלה(. וכן אמר עליו: "הוא העמידני על רגלי" 

]=לימדני את יסודות התורה כראוי[. 
)ראה אודותיו בימי מלך ח"א ע' 122(. 

את  לשאת  עזר  וכן  החיים,  בית  עד  הרבי  נסע  להלוויה 
הרבי  המצבה,  להצבת  בקשר  נדירה.  עובדה   - הארון 
השתתף בשליש מההוצאות, והורה שיקימו מצבה גדולה, 
כי  עליה  ויכתבו  שירטוטים,  וללא  מבריקה,  תהיה  שלא 
הרי  "אני  בחיוך:  הוסיף  והרבי  תלמידים,  עם  תורה  למד 

יודע מכך". 
)שם ע' 125(

תרפ"ד
תשכ"ג

תשכ"זתקע"דתש"ט

עת לדעת

כ"א 
אייר

כ"ב 
אייר

כ"ג 
אייר

כ"ד 
אייר
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יום שישי כ"א אייר 
הרבי הגיע מביתו בשעה 10:15. אחד ניגש ונתן לרבי 
יעקב  גם הם עם הרב  ניגשו  ובנו  ונישקּה. אשתו  יד, 
הלך  אחר-כך  מעט.  עמם  דיבר  והרבי  העכט,  יהודה 
באריכות.  לו  ענה  והרבי  עמו,  ודיבר  הרבי  עם  הנ"ל 

לבסוף הושיט אליו הרבי את ידו הק' ולחץ את ידו.
ובידו  בצד  הנשים שעמדו  לעבר  הרבי  פנה  אחר-כך 

הק' החווה להם ל'שלום'.

שבת קודש כ"ב אייר 
ירד  בבוקר. לשחרית   8:30 הגיע מביתו בשעה  הרבי 
ב-10:10. בחזרת הש"ץ וכן בקריאת התורה עד 'רביעי' 
ל'חזק'  ובאורים'.  'הערות  בקובץ  )כמדומני(  עיין 
מזרח.  לכיוון  כשפניו  האחרון  הפסוק  באמצע  נעמד 
ב'ליקוט'  ועיין  לעמוד,  נשאר  במוסף  הש"ץ  בחזרת 
)השיחה השבועית שהוגהה ויצאה לאור באותו שבוע. 

המערכת( של השבוע. הורה לנגן ב'הוא אלוקינו'.
בקריאת התורה קראו בספר תורה של תומכי תמימים 
'יהללו'  שאמרו  לאחר  השבוע[.  לכתוב  סיימו  ]אותו 
כשפניו  עמד  הרבי  ושמחו'.  'שישו  לשיר  התחילו 
הסטנדר  על  מרפקו השעין  ואת  ספר-התורה,  לכיוון 
ומחא כפיים. בכל הזמן שלקחו את הספר-תורה וגם 
אחרי  להיכל,  הספר-תורה  את  שהכניסו  לאחר  מעט 
הרבי  הורה  בדרכו  ושמחו'.  'שישו  שרו  התפילה, 

להגברת השירה. 
והתיישב  הש"ץ,  בחזרת  עמד  ב-19:30.  למנחה  ירד 
ביהמ"ק'  'שיבנה  התחיל  אח"כ  אבות.  פרקי  לומר 

)תפילה שמוזכרת בפרקי אבות פרק ה'(. למעריב יצא 
בשעה 21:00 לערך, ואחר כך נסע לביתו. שרו והורה 

להגברת השירה.

יום ראשון כ"ג אייר 
ב-15:20.  לערך  למנחה  יצא  ב-10:10.  מביתו  הגיע 
ירד  הרבי  חב"ד.  ובנות  נשי  של  כינוס  התקיים  היום 
במעלתן  דיבר  הרבי  צדקה.  חילק  למעלה  ב-19:10. 
הילד  של  לבריאות  שדואגות  וכשם  ישראל,  נשי  של 
וצריכות  דואגות  הן  כך  וכיוצ"ב,  סגור  יהיה  שהחלון 

לדאוג לחינוכו היהודי, לאוכל כשר וכו'. 
'שיבנה   - ב'תפילה'  שסיימנו  שהיות  אמר,  בסיום 
ולכן  'צדקה',  גם  לעניין  לצרף  הראוי  מן  ביהמ"ק', 
יקבלו מארגני הכינוס דולרים שיחלקו אותם על מנת 

שיינתנו לצדקה. 
והרבי  ביהמ"ק'  'שיבנה  יצא מהמעלית שרו  כשהרבי 

הורה להגברת השירה.
שרו  לביתו.  נסע  ולאחריה  ב-20:45  למעריב  יצא 
'שיבנה ביהמ"ק' ובדרכו הורה הרבי להגברת השירה.

יום שלישי כ"ה אייר 
בידו  ל'שלום'  נופף  הרבי הגיע מביתו בשעה 10:20. 
מטבע  נתן  הדרך,  בצד  שעמדו  קטנים  לילדים  הק' 
לצדקה לילד שלום בער גליצינשטיין מאילת שהגיע 
היום. לאחר ששם את המטבע בצדקה אמר לו הרבי 
הנוסע  לחתן  סידור  נתן  מנחה  תפילת  לפני  'תודה'. 

לאה"ק ולאחר התפילה בירך נוסעים.

תשמ"ב / יומן מבית חיינו

»

"שיבנה בית המקדש"
"בסיום אמר שהיות שסיימנו ב'תפילה' - 'שיבנה ביהמ"ק', מן הראוי 
לצרף לעניין גם 'צדקה' ולכן יקבלו מארגני הכינוס דולרים שיחלקו 

אותם על מנת שיינתנו לצדקה"

מתוך יומנו של הרב אהרון קורנט
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יום רביעי כ"ו אייר 
לילד  צדקה  נתן   .10:10 בשעה  מביתו  הגיע  הרבי 
ילדים,  עוד  שהיו  פי  על  אף  כאתמול,  גליצינשטיין 

ואמר להנ"ל 'תודה'. 
יצא למנחה ב-15:20. אחר כך בירך נוסעים. 

לביתו נסע ב-19:10, וחזר ב-19:55. דיבר עם ר' יודל 
קרינסקי במכונית לפני שיצא. שני אנשים נתנו לרבי 
יד והרבי הושיט להם יד וחייך לעברם. למעריב יצא 

ב-21:30.

יום חמישי כ"ז אייר
יצא לקריאת התורה ב-10:15. כשהגיע מביתו, ניגש 
אחד אל הרבי ואמר שלפני חודש הכניס מכתב ועדיין 
לא קיבל תשובה )הוא כתב בין היתר שהרב רלוי"צ 

אביו של הרבי נכח פעם בבית הוריו(. 
הרבי אמר לו שעדיין לא קיבל את המכתב. לאחר מכן 
אמר הרבי לר' יודל קרינסקי שיאמר להנ"ל שיכתוב 

עוד הפעם את מכתבו. 
נסע למקווה ב-12:15, ולאוהל נסע ב-15:40. חילק 
ונתן צדקה. ליד המכונית עמד אחד וצילם את הרבי. 
שאל אותו הרבי האם למד היום תניא. הנ"ל ענה שכן, 
)כיוון  היום  ושאלו הרבי האם למד את השיעור של 
שאת השיעור היומי הוא לא למד, הביאו לו מיד תניא 

והוא למד את השיעור של יום זה(. 
אחרי שנכנס הרבי למכונית החלון נפתח, והרבי רמז 
לשני ילדים שעמדו בצד לגשת אליו, ולאחר שניגשו 
את  לבש  )הרבי  לצדקה  מטבעות  להם  נתן  הרבי 

סרטוק המשי אבל בלי מעיל החורף(. 
למעריב  ב-20:50.  למנחה  ויצא  מהאוהל  חזר  הרבי 
יצא ב-21:30. חייך אל ד"ר וויס ]שהגיע כעת[. הרבי 
היה  וויס  שד"ר  ]שמעתי   .23:00 בשעה  לביתו  נסע 

אצל הרבי[.

יום פטירת הרב יצחק אייזיק מהומיל

אייזיק  יצחק  ר'  הרה"ח  הרה"צ  של  פטירתו  יום 
ושבע,  בגיל שמונים  נפטר  מהומיל.  הלוי עפשטיין 

ומנוחתו כבוד בהאמיל.

תק"ל.  בשנת  נולד  אייזיק  יצחק  ר'  הרה"ח  הרה"צ 
הזקן,  לרבנו  נפשו  נימי  בכל  התקשר  צעיר  בגיל 
בפעם  אייזיק  רבי  כשנכנס  תלמידיו.  מצעירי  והיה 
ב"פדיון  כתב  הזקן,  לרבנו  ל"יחידות"  הראשונה 
נפש" שלו: "נפש העמלה איך תתקרב לאלוקות...", 

וכשהגיש את הפדיון לרבנו הזקן – התעלף.

ביותר  המפורסמים  מהחסידים  היה  אייזיק  רבי 
בחסידות חב"ד מאז הווסדה. במשך חמשים ושמונה 
שנים היה רבה של העיר הומיל. הוא היה גאון עצום 
בנגלה ובחסידות וחיבר ספרים רבים בחסידות: "שני 
הסתלקות  לאחר  ועוד.  אריאל"  "חנה  המאורות", 
ואח"כ  האמצעי  אדמו"ר  לכ"ק  התקשר  הזקן,  רבנו 

לכ"ק אדמו"ר הצמח צדק.

סביב  עמדו  הסתלקותו  לפני  האחרונות  בשעות 
מתושבי  אחד  נכנס  לפתע  מאנ"ש.  הרבה  למטתו 
וביקש  אייזיק  רבי  של  ממצבו  ידע  שלא  הומיל 
בבית  שהיה  הרבנים  אחד  עוף.  על  שאלה  לשאול 
לקח את האיש הצידה ורצה לבדוק את העוף, אולם 
סיפרו  הדבר.  לפשר  ושאל  בכך  הבחין  אייזיק  רבי 
רמב"ם  זה  "הרי  אמר:  אייזיק  ורבי  השאלה  על  לו 
ומיד   , לרמב"ם[  'קדושה'  בספר  ]הלכה  בקדושה" 

הסב את פניו לקיר ויצאה נשמתו "בקדושה".

באים להתפלל  היו  ורבים  "אוהל"  הקימו  קברו  על 
שם. 

)ימי חב"ד ע' 174(

תרי"ז

כ"ו 
אייר
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ה'זמירות' - רק ב'חוקיך'
ְזִמרֹות ָהיּו ִלי ֻחֶּקיָך ְּבֵבית ְמגּוָרי. )קיט, נד(

הרקע לדבריו של דוד המלך הוא היותו אז נע ונד, מטולטל 
ממקום למקום ומלא בפחד משונאיו ורודפיו.

בזמנים קשים אלו, היה דוד המלך מתענג ושמח )"זמירות 
לו  ומתוקים  )"חוקיך"(, שהיו ערבים  לי"( בדברי תורה  היו 

כמו זמירות וניגונים.
שלו  התענוג  את  המלך  דוד  מדמה  מדוע  להבין:  ויש 
עוד שלל  ישנם  הרי  דווקא,  ב'זמירות'  שיש  לתענוג  בתורה 

סוגי תענוג?
שהתענוג  המלך  דוד  אומר  מדוע  הסבר:  דרוש  עוד 
סוג  הם  חוקים  שהרי  דווקא,  ב"חוקיך"  הם  שלו  והשמחה 
שהתענוג  מסתבר  להבינן.  יכול  אינו  שהשכל  המצוות 
והשמחה של דוד המלך היו בכל דיני התורה – גם במצוות 
מסוג 'משפטים', שהשכל מחייבן, כמו גזל, גניבה, כיבוד אב 
ואם וכדומה, וגם במצוות מסוג 'עדות' שהשכל אינו מכריחן, 
אך מסכים להן, כדוגמת שבת, פסח, תפילין וכדומה. מדוע 

אומר "זמירות היו לי חוקיך" דווקא?
והביאור בזה:

הוו  תושבחן   – "זמירות  מפרש:  הפסוק(  )על  התרגום 
קס,  זמירות.  ד"ה  )קו"א  בתניא  כמבואר  שבח,  מלשון  לי", 
א( שדוד קרא את דברי התורה בשם "זמירות", כי זהו עניין 
"שבחא דאורייתא", שהיה משבח את התורה בזה שחיּות כל 

העולמות תלויה בדקדוק אחד מדקדוקי התורה.
הקשר בין פירוש זה )'זמירות' – על-שם 'שבחא דאורייתא( 
לדוד  המתיקו  התורה  )שדברי  לעיל  שהובא  הפירוש  לבין 
ושבח  במעלת  התבוננות  ידי  על  הוא:  ייסוריו(,  את  המלך 
אחד  דקדוק  לגבי  במציאות  בטלים  העולמות  התורה, שכל 
מדקדוקי התורה, על ידי זה פעל בעצמו שכל ענייני העולם 
לא יתפסו אצלו מקום, וגם כשחווה צער וסבל בגשמיות עסק 

בתורה בשמחה גדולה.

העולם לא תופס מקום
במאמר דיבור המתחיל "הוי' לי בעוזרי" תרפ"ז )פ"ד פ"ב( 
ב'זמירות':  נוסף  פירוש  נ"ע  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  מביא 
לימוד  ידי  שעל  עריצים".  "לזֵמר  וכריתה,  חיתוך  מלשון 
התורה של דוד המלך התבטלו כל שונאיו ורודפיו, כמאמר 
רז"ל )גיטין ז, א( "השכם וערב עליהן לבית המדרש והן כלין 

מאליהן".

ידי  שעל  הוא,  הקודמים  לפירושים  זה  פירוש  בין  הקשר 
אצל  נרגש  שהיה  כלומר,  שבח,  של  באופן  בתורה  עיסוקו 
דוד המלך כיצד חיּות כל העולמות תלויה בדקדוק אחד של 
שאינו  דבר  שכל  נפעל  זה  ידי  על  מהתניא(,  )כמובא  תורה 
וכל שכן שמנגד לתורה, לא תהיה לו חיּות  מתאים לתורה, 

ולא יתקיים – 'זמירות', מלשון: "לזמר עריצים".
על פי זה מובן הטעם שדוד המלך נוקט בלשון "זמירות היו 
לי חוקיך" דווקא, כי שני העניינים הנ"ל שב'זמירות' התורה: 
ענין  מצד  בעיקר  הם  עריצים"  ו"לזמר  דאורייתא",  "שבחא 

החוקים שבתורה, וכדלהלן:
מבואר בחסידות שג' החלוקות – עדות, חוקים ומשפטים 
– מתכנסים לשני סוגים: מצוות שעל פי טעם ודעת ומצוות 
שצריכים  כלליים  עניינים  ב'  אלה  ודעת.  מטעם  שלמעלה 
ועבודה  ודעת,  טעם  פי  שעל  עבודה  מצווה:  בכל  להיות 

ד'קבלת עול'. 
מצד אחד – כל מצווה היא רצונו יתברך, ורצונו של הקב"ה 
הוא דבר שלמעלה מטעם ודעת. זה קיים בכל המצוות בשווה.
מצד שני – כל מצווה יש לה עניין פרטי שנמשך על ידה 
התורה  בחוכמת  התלבש  ה'  שרצון  מפני  זאת  פנימי.  וטעם 

וקיבל טעם והיגיון.
לכן, בכל מצווה צריכות להיות שתי כוונות: כוונה כללית 
לקיים את רצון ה' )'חוקים'(, ובכל מצווה, גם במצוות שהן 
אור  נמשך  ידה  שעל  פרטית  וכוונה  טעם  בה  יש  'חוקים', 

וגילוי פרטי.
לכן אומר דוד המלך "זמירות היו לי חוקיך": דווקא על-
רצון  שהוא  'חוקיך',  של  באופן  התורה  בעסק  העבודה  ידי 
שכל  אצלו  נרגש  ברצונו",  עלה  "שכך  מטעם,  שלמעלה 
מדקדוקי  אחד  דקדוק  לגבי  במציאות  בטלים  העולמות 

התורה. 
מכיוון  בחכמה,  נמשכה  שהיא  כמו  התורה  בבחינת  כי 
שהמצוות והדקדוקים שבהן הם מצד טעם ודעת, הרי בהכרח 
ההלכות  דקדוקי  כל  שהרי  לעולמות,  מקום  תפיסת  שיש 

שמצד בחינה זו הם בכדי שיומשך שפע בעולמות.
רק כשעסק התורה שלו הוא באופן של "חוקיך", יש מקום 
וגם  ושעשועים,  תענוג   – "זמירות"  יהיה  שלומד  דבר  שכל 
בעת שסובל רדיפות משונאיו, אלו אינן תופסות מקום אצלו. 
שהשונאים  בעולם  נפעל  גם  דווקא  על-ידי-זה  מזו,  ויתירה 

והרודפים – מתבטלים. זמירות מלשון "לזמר עריצים".
)ד"ה הוי לי בעזרי תשי"ז. סה"מ מלוקט ב' ע' ס ואילך(

תש"יישמיע  כל תהילתו
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש

ביאורי חסידות על פרק התהילים של הרבי
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 שיחת מוסר 
ב'רעווא דרעווין'?

 תלמיד מובחר בישיבת דגל ליטאית יוצא מהישיבה מדי שבת, לאחר תפילת 
מנחה, ומאזין לחזרת דא"ח בבית-הכנסת חב"ד, תוך שהוא מוותר על לימוד 
והרבי משגר אל  • המנהג מעורר ביקורת בישיבה,  ה'מוסר' הנהוג בישיבה 
התלמיד מכתב מנומק ומפורט המסתייג מעיסוק ב'מוסר' בשבת קודש, ובפרט 

בשעה זו • להלן מכתבו של הרבי, מעובד בידי מערכת ‘התקשרות' 

אגודת  צעירי  יו"ר  הוא  שיחי'  רוט  הכהן  נפתלי  הרב 
וחבר  חסידותי  חינוכי  המרכז  יו"ר  בירושלים,  חב"ד 

הנהלת צעירי אגודת חב"ד בארץ הקודש.
בבחרותו למד בישיבת ‘חברון' בין השנים תשי"ד-תש"כ 
והיה מהתלמידים המצטיינים והבולטים בישיבה. בעודו 
החסידות.  ולתורת  לרבי  להתקרב  החל  בישיבה  לומד 
לאורך שנות לימודיו בישיבה זכה לקבל מהרבי עשרות 

מכתבים ובהם דברי הדרכה והכוונה.
מספר הרב רוט: 

“בעידודו של הרבי, עסקתי בקירוב הבחורים בישיבה 
שיעור  היה  שקיימנו  הפעולות  בין  החסידות.  לתורת 
השיעורים  ומוסרי  הישיבה,  בחורי  עבור  התניא  בספר 
זיכרונם  רייכמן  יהודה  משה  והרב  וובר  משה  הרב  היו 

לברכה".
תהליך  של  בשיאו  רוט  הרב  היה  ימים,  באותם 
הנמרצת  פעילותו  החסידות.  ולתורת  לרבי  התקרבותו 
לבירור  נקרא  והוא  ההנהלה,  לאוזני  הגיעה  בישיבה 
בעניין. “לאחר זמן, נודע להנהלת הישיבה על קיומו של 
ארגון  את  קישרו  הם  לרוחם.  היה  לא  והדבר  השיעור, 
ביום  שנמסרת  המוסר  משיחת  היעדרותי  עם  השיעור 
השבת לאחר תפילת מנחה. במקום להיות נוכח בשיחת 
המוסר בישיבה, הייתי הולך להשתתף בסעודה שלישית 

בבית כנסת חב"ד, בו היו מתוועדים וחוזרים דא"ח.
“המשגיח קרא לי והעמיד אותי על מקומי. הוא הורה 
לי להרחיק את מיקום השיעור מהישיבה, ושעלי להיות 
נוכח בישיבה בזמן אמירת דברי המוסר ביום שבת-קודש 

לאחר תפילת מנחה. 

יודע  שהמשגיח  לי  התברר  שיחה  שבאותה  לי  “זכור 
והוא טען כלפי שזה לא  גם שאני מדריך בישיבת ערב, 
מתאים מצד הדין ‘כל תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה 

וכו''...
כמה  זה  דבריו.  את  לשמוע  בליבי  שמחתי  “האמת, 
הישיבה  את  לעזוב  רשות  מהרבי  שביקשתי  פעמים 
מנע  הרבי  אך  תמימים,  תומכי  בישיבת  ללמוד  ולעבור 
זאת ממני. חשבתי שאולי הפעם אקבל רשות סוף סוף... 

כמנהגי, כתבתי את לרבי את הדברים.
לי הרבי מכתב ארוך  י' אלול תשט"ז השיב  “בתאריך 
כשקיבלתי  הפרק.  שעל  לנושאים  התייחס  בו  ומפורט, 
יעקובוביץ,  את המכתב למדתי אותו עם המשפיע הרב 
ובמשך חודשים הרגשתי ברקיע! הבנתי מהמכתב באופן 
איך  לחשוב  והתחלתי  בישיבה,  להישאר  שעלי  ברור 

להמשיך בדרכי, אך מבלי ‘לגרות' את הנהלת הישיבה. 
“באותה תקופה היה הרב שמחה זיסל ברוידא ז"ל אחד 
ישיבת  ראש  נעשה  )לימים  בישיבה  החשובים  הר"מים 
חברון(, עמו הייתי בקשר קרוב מאוד, נכחתי בשיעורים 
שלו ורשמתי אותם. הרב ברוידא קרא לי ואמר לי שכדאי 
שאמשיך בכל זאת ללמוד בישיבה ואלמד חסידות ככל 
שאחפוץ, אך אעשה זאת בדרכי נועם. הצגתי בפניו את 
המכתב מהרבי, והוא עיין בו בכובד ראש ומתוך הערכה 
רבה. קיבלתי מכך עידוד גדול מאוד, שכן הרבי הורה לי 
להישאר בישיבה, ואף דרש ממני שאקבל ‘סמיכה' מאת 

הנהלת הישיבה.
“ואכן, הרוחות נרגעו בישיבה, ולימוד התניא המשיך 
בהם  מקרים  היו  בשיעורים.  ולא  יותר  קטנות  בקבוצות 
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החב"דיות,  הנהגותיי  על  לדון  ביקשו  בישיבה  חבריי 
והמכתב הזה בהחלט שימש אותי והיה לי לעזר רב...

“בסופו של דבר נשארתי ביחסים קרובים עם ראשי 
מהם  קיבלתי  ואף  לי,  הורה  שהרבי  כפי  הישיבה 
הישיבה  של  ל'בלנק'  כשבנוסף  הרבי,  כרצון  ‘סמיכה' 
קיבלתי קיבלתי באופן מיוחד מסמך עם ה'בלנק' של 

ראש הישיבה.
את  לעזוב  מאוד  רציתי  לכן,  קודם  שסיפרתי  “כפי 
הישיבה ולעבור ללמוד בתומכי תמימים, אך הרבי לא 
ובחוצפתי  ‘התחכמתי',  פעמים  שלוש  זאת.  לי  אפשר 
הגדולה ביקשתי מהרבי רשות לעזוב את הישיבה, אך 

הרבי אסר עלי".
לו  והייתה  ומתמיד,  למדן  בחור  היה  רוט  הרב 
רצונו  את  להסביר  “ניתן  סביבתו.  על  רבה  השפעה 
של הרבי שאישאר בישיבה, בכך שהרבי רצה שאהיה 
על  מתוכה  להשפיע  ושאמשיך  בישיבה,  שלו'  ‘הנציג 

הבחורים בענייני הפצת המעיינות.
מעורר  אליי  הרבי  של  הייחס  לאחור,  “במבט 
ובהם  לי  שכתב  המכתבים  ריבוי  לאור  התפעמות, 
ואם  לו,  לכתוב  אותי  עודד  אף  הרבי  דרכי.  את  כיוון 
התעכבתי כשבוע מלכתוב, הרבי היה מביע התעניינות 

לגביי.
“כתבתי פעם לרבי שהמושפעים שלי בישיבת ערב, 
אותם אני מנסה לקרב ולהביא לישיבות תומכי תמימים, 
שואלים למה אני עצמי לא מקיים את דרישותיי מהם 
והולך ללמוד בעצמי בתומכי תמימים... אך הרבי ענה 
ומה  בישיבה,  ללמוד  להמשיך  בעבר  לי  כתב  שכבר 
 – אמתלה  רק  זהו  כך,  שטוענים  כאלו  שיש  שכתבתי 
בתומכי  ללמוד  רוצים  אינם  באמת  והם  לא',  ‘אמת 

תמימים, אלא שהם תולים את זה בך.
עוסק  הראשון   – נושאים  לשני  מחולק  המכתב 
מוסר  לאמירת  הנכון  ביחס  והשני  התניא  בשיעורים 
ביום שבת-קודש. בעניין השיעורים בלימוד החסידות 
משיב הרבי באריכות נפלאה )ראה את הדברים המלאים 
באגרות קודש במקומו(. להלן נתמקד בתשובת הרבי 

בנוגע לאמירת מוסר בזמן סעודה שלישית:

אמירת מוסר בזמן סעודה 
שלישית בשבת

זמן  הוא  השבת  שיום  האריז"ל,  הוראת  ידועה 
מסוגל במיוחד ללימוד פנימיות התורה, ועל כן אל לו 
)לנמען( לשנות ממנהגו הטוב ללמוד פנימיות התורה 

ביום השבת.

ניתן לשער, שלאור נסיבות העניין מוצא הרבי לנכון 
להדגיש שהאריז"ל התקבל בכל תפוצות ישראל, ואף 
מביא את לשון תלמידו, רבי חיים ויטאל )בהקדמתו לשער 
ההקדמות(: “א-ל ה' ויאר לנו כו' וישלח לנו עיר וקדיש 

ורבי  נחית הרב הגדול האלקי החסיד מורי  מן שמיא 
כרמון,  מלא  זללה"ה  אשכנזי  לוריא  יצחק  כמהר"ר 
במקרא במשנה בתלמוד בפלפול במדרשים והגדות". 
“ומורי  ואתחנן(:  פ'  להרח"ו  המצות  )טעמי  כותב  אחר  ובמקום 
זלל"ה מרוב גודל חריפותו היה מעיין ו' דרכים בהלכה 

כו'".
וגם תמהתי", מוסיף הרבי, אודות הנוהג  “הפליאני 
ביום  סעודה שלישית  בזמן  דווקא  מוסר  שיחת  לומר 
שבת-קודש. הרי מקרא מלא דיבר הכתוב )ישעיה נח, יג( 
“וקראת לשבת עונג", וכן נפסק להלכה. לכן אסרו על 
ידי  על  כזה שבא  אפילו  ביום השבת,  צער  כל  האדם 
מצווה וודאית, כגון מי שחש צער מלבקר חולה או עני 
בשבת )נ"כ שו"ע סי' רפ"ז(, שלכן עליו ללכת ביום חול ולא 

בשבת, משום שיש להימנע מענייני צער ביום השבת.
נוסף על כך שיום השבת הוא זמן מסוגל בכללותו, 
מלך(  במקדש  )עיי"ש  א.  קנו,  )ח"ב,  הקדוש  בזוהר  מבואר  הנה 
ח"ג קכ, א. ועוד( שזמן עלות המנחה הוא עת רצון מיוחדת 

לומר  ישראל  תפוצות  בכל  נוהגים  ולכן  למעלה, 
עת רצון".  בתפילת מנחה בשבת: “ואני תפלתי לך ה' 
כיצד מתאים, אפוא, לבוא בזמן הזה דווקא לפני אבינו 

צילום איגרתו של הרבי כפי שנשלחה אל הרב נפתלי רוט שיחי'
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בקו  בעיקר  מתמקד  שתוכנה  מוסר,  בשיחת  שבשמיים 
‘סור מרע', תיאור חסרונות בני האדם וכו' וכו'?! ובלשון 
האריז"ל בנוגע לזמן סעודה שלישית בשבת-קודש: “אין 
יותר אפילו מאמירת  זה חמור  דין".  לעורר שם בחינת 

תחנון בשבת ויו"ט!
רצב(:  סי'  לאו"ח  ומחב"ר  בברכ"י  )הובא  הרשב"א  ]ובשו"ת 
אסור  כי  שבת  במנחת  תפלתי'  ‘ואני  שאומרים  “הטעם 
במלאכה, ועת מנחה מוכן לבטלה, ורבים שבתו במזרקי 
דברי  ולשמוע  להתפלל  הכנסת  לבית  ובא  והפורש  יין, 

תורה ראוי שתתקבל תפלתו".[
בתלמוד  נמצא  לא  שאם  הפוסקים,  בכָלֵלי  וידוע 
שפוסקים  הרי  הקבלה  בעלי  על  שחולק  מי  ובפוסקים 
כמותם )כן הובא בשע"ת )או"ח סי' כה ס"ק יא( בשם הרדב"ז 
בתחלתו.  פ"א  הכולל  שער  גם  וראה  צבי.  והחכם 

אנציקלופדיה תלמודית ערך הלכה אות ה'(.

מניעת 'דברים בטלים'
בהמשך המכתב מביא הרבי את דברי ה'משנה ברורה' 
)סוף סימן רצ"ב(: “בין מנחה למעריב )דמוצ"ש(... בזמנינו... 

אז  שעוסקין  מקומות  באיזה  הרבים  בעוונותינו  מצוי 
בשיחה בטלה, ובוודאי טוב יותר לשמוע אז דברי מוסר 

כדי שלא יבואו לזה".
ניתן היה לחשוב, שלדעת ה'משנה ברורה' יש לעסוק 
בדברי מוסר בזמן שבין מנחה לערבית. אך הרבי מדגיש 
מאיסורא'  ‘לאפרושי  של  במצב  רק  אמורים  שהדברים 
המדברים  את  לעורר  ומוטב  בטלים,  דברים  משיחת 
אין  אך  בטלים.  בדברים  יעסקו  כדי שלא  מוסר  בדברי 
משמעות דבריו שזהו הדבר הרצוי לעסוק בו בזמן שבין 

מנחה לערבית.
בפרט, שבזמן מנחת שבת נוכחים, על פי רוב, עשרה 
אנשים )ויותר( בבית הכנסת, ואז חומרת הדברים בטלים 
גֵדלה, כמובא באגרת הקודש סימן כ"ג: “אם נעשה מושב 
לך עלבונא  אין  עלייהו,  לצים בעשרה דשכינתא שריא 
אמרו  ואם  ליצלן,  רחמנא  מזה  גדול  דשכינתא  וקלנא 
רז"ל על העובר עבירה בסתר שדוחק רגלי השכינה ח"ו, 
יוצר  של  קומה  שיעור  כל  דוחק  ברבים  עבירה  העובר 

בראשית".
אנו  בשבת  בטלים  בדברים  הדיבור  חומרת  ]את 
“וַדֵּבר  )או"ח בתחילת סי' שז( שכותב:  מוצאים בשולחן ערוך 
חול...  של  כדבורך  שבת  של  דבורך  יהא  שלא  ָדָבר: 

ואפילו בשיחת דברים בטלים אסור להרבות". 
להרבות",  “אסור  בלשון  השולחן-ערוך  שנקט  ומה 
שממנה יכול להשתמע שלדבר מעט מותר, מבהיר הרבי, 

לדבר  להם  התירו  החול  שבימי  אנשים  בסוג  שמדובר 
ללמוד"  יכול  שאינו  הארץ  "עם  כגון,  בטלים,  דברים 
בתוספות  נוספת:  ]דוגמה  ח'(,  פרק  בתניא  הזקן  אדמו"ר  )לשון 

ד"ה שלא )שבת קיג, ב(: “רבי שמעון בן יוחי הוה ליה אימא 
סבתא דהות משתעיא סגיא. אמר לה, אימא, שבתא הוא! 

שתקה". משמע שאין כל כך לדבר בשבת כמו בחול[
נאסר  זה  מסוג  אנשים  שעל  השולחן-ערוך  ומבהיר 
בימי  להם  שהותרו  בטלים  בדברים  בשבת  “להרבות" 
יכול  שאינו  הארץ  ‘עם  בגדר  שאינם  מי  על  אך  החול, 
ללמוד', נאסר לדבר גם בימי החול בדברים בטלים וכל-

שכן ביום השבת. 
פ"ג  הזקן הלכות תלמוד תורה  ]וראה שו"ע אדמו"ר 
סעיף ה': “...אבל דברים בטלים כלל כלל לא. ואם שח 
בדברים  ולא   – בם"  “ודברת  שנאמר  ב'עשה',  עובר   –
בטלים. ובהלכה ו': “וגם המתפרנס ממעשה ידיו... אבל 

לא בדברים בטלים לגמרי בין לדבר בין לשמוע..."[

מקורות אחרים על שביתה 
מוחלטת מדיבור

ומה שכתב ה'בית יוסף' )על ה'טור', סימן רצ( וזה לשונו: 
בבתי  להתקבץ  ישראל  תפוצות  בכל  סמכו  “...מכאן 
כנסיות לקרוא מקרא ולדרוש בדברי אגדה אחר סעודת 
“...גם להמשיך את לב השומעים  )שם(:  שחרית", ובב"ח 
לפניו  מחטוא  למנעם  השם  ליראת  המדריכים  באגדה 

יתברך ולתשובה"...
 - פשוט הדבר שאין הכוונה לדברים המצערים את לב 

השומעים, ומזכירים להם את עוונותיהם וכדומה.
ואדרבה, יש לדייק בלשון “אגדה", והוא על פי מאמר 

הספרי )עקב סוף פרק יא, כב(:
“ִלמוד הגדה, שמתוך כך אתה מכיר את הקב"ה כו'". 
היא  “והאיך  ב(:  ב,  יסודי התורה פרק  )הלכות  ברמב"ם  וכמרומז 
מהן  ויראה  שיתבונן...  בשעה  ויראתו?  לאהבתו  הדרך 
חכמתו שאין ערך... ומתאוה תאוה גדולה לידע את השם 

הגדול... אראה שמיך מעשה אצבעותיך".
הלימוד  מהו  ידעי  עלמא  “וכולי  וכותב:  הרבי  מסיים 
על דבר חכמתו שאין לה ערך, מעשה אצבעותיך )“עשר 
מעשה  שמיך  אראה  כי  דוד  אמר  שעליהם  ספירות 
ושמו  בתחלתו((,  ק'  אות  האותיות  שער  )של"ה   – וכו'"  אצבעותיך 

הגדול )ראה הרד"ל לפדר"א פ"ג סק"י וש"נ(".
וראה ספר השיחות )קיץ ה'ש"ת עמוד 41( בשם מורנו הבעל 
שם-טוב שהרמב"ם היה מקובל. וראה בהערת רבנו שם.
)‘אגרות קודש' חלק י"ג עמוד תנא ואילך(



21

הלכות ומנהגי חב"ד
בקריאת שמו"ת יש לקרוא גם את ההפטרה של פרשת 
חלב  זבת  "ארץ  עד  בציבור,  מחר  נקראת  שאינה  'בהר', 
זו  – קוראים הפטרה  נשיאינו2  רבותינו  )ולמנהג  ודבש"1 
לפני  ובשבת-קודש  שישי,  ביום  שמו"ת  קריאת  בסיום 
הפטרת  וקוראים  'שביעי'  על  חוזרים  שחרית  תפילת 

'בחוקותי'(.

שבת-קודש פרשת בהר-בחוקותי
כ"ב באייר

לעליית ‘חמישי' )שבה קריאת התוכחה( עולה הבעל-
ומברך  וכו'(,  ‘יעמוד'  לו  )בלא שקוראים  ומעצמו  קורא, 
)במקום  אותו  מברכים   – מכן  לאחר  ולאחריה3.  לפניה 

שנוהגים בזה( בשמו, כרגיל.
באופן  אך  נמוך,  בקול  התוכחה  פסוקי  את  קוראים 
שישמע הקהל היטב את הקריאה )חוץ מהפסוק “וזכרתי 

1( ספר-המנהגים עמ' 33.
נסמן  ח"א,  וציונים'  הערות  עם  יום  ב'היום  טבת.  ד'  יום'  ‘היום   )2
 - 27 ]בתרגום ללה"ק  המקור למנהג זה בספר השיחות תש"ב עמ' 
עמ' לב[. ולהעיר שבהקדמה לזה אומר כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ שם, 
ז"א ]השייכים[ לכולם,  שבמנהגי ליובאוויטש ישנם מנהגים כלליים, 
וישנם מנהגים שנהגו בהם רק רבותינו נשיאינו ]ואולי קריאת שמו"ת 
באופן זה היא אחת מהם[; ומאידך, מציין הרבי )אג"ק סוף כרך יח, 
342( למנהג זה, כהכרעה “בהנוגע לפועל"  לקוטי-שיחות חכ"ד עמ' 
]לכולי-עלמא[ שזמן קריאת שמו"ת הוא )כדעה השניה בשו"ע אדה"ז 
סי' רפה ס"ו, והיא דעת הפע""ח שער השבת  פ"ג בשם החברים, ספר 
הכוונות ישן דף ג ע"א, מג"א ס"ק ה בשם השל"ה )כנסמן במהדורה 
ולא כדעה )הראשונה  יום ועש"ק,  החדשה של שוע"ר(( אחר חצות 
פ"א  הששי  יום  )מס'  חסידים  המשנת  דעת  והיא  אדה"ז,  בשו"ע 
מ'אבן-השהם',  לקוחים  הציונים   - ס"ד  כח  סי'  צדיקים  ואור  מ"א( 
שו"ע מכתבי האר"י, שם, בפתוחי-חותם ס"ק א(( שצ"ל אחר תפילת 
שחרית. ומסתבר שכוונתו רק להכרעה בעניין הזמן הנכון לקריאת 
)אף  יום'  ב'היום  המנהג  שהובא  כיוון  אך  המנהג.  לגוף  ולא  שמו"ת 
שלא הובא בס' המנהגים(, הרי ע"פ מרז"ל “הואיל ונפיק מפומיה דרב 
יש מקום לאמץ  ס' המנהגים,  ע"פ השיחה שבפתח  ובפרט  כהנא", 

זאת.
3( ספר-המנהגים עמ' 31. לוח כולל-חב"ד.

את בריתי" – כו,מב – הנקרא בקול רגיל(. בפסוק “ואף גם 
זאת" )כו,מד( חוזרים לקרוא בקול רגיל4.

ספר  כל  את  המסיים  הפרשה,  של  האחרון  בפסוק 
לפני  קמעה  יפסיק  שהקורא  רצוי  לעמוד.  נהוג  ויקרא, 
קריאת  את  היטב  ישמע  שהציבור  כדי  הפסוק,  תחילת 
הקורא  ואחריו  הציבור,  כל  אומר  הספר  בסיום  הפסוק. 
ואיתו גם העולה לתורה5: “חזק חזק ונתחזק" )“ונתחזק" 

ז' בצירי6(.
ט  )ירמיהו  אתה"  תהילתי  כי  ומעוזי..  עזי  ה'  הפטרה: 

יז(. 
]את  זאת  לקשר  כדאי  חזק'  “ב'שבת  התוועדות:  יום 
)בהוספה  מיוחדת  התוועדות  עם  החומש[  קריאת  סיום 
בכל  קהילות  “להקהיל  שבת  שבכל  ההתוועדות  על 
קדושות  קהילות  וכמה  בכמה  כהמנהג  ושבת"(,  שבת 
רבא',  ‘קידושא  הגבאים  מכינים  חזק'  שב'שבת  בישראל 
שבה   – המקומות  בכל  זה  מנהג  ויחדשו  יחזקו  ובוודאי 
יוסיפו באמירת דברי תורה )וגם קבלת החלטות טובות, 
להוסיף בלימוד התורה וקיום המצוות בהידור(, ויוסיפו 
בהשמחה ד'גמרה של תורה' )סיום ספר שלם בתורה, על-
דרך השמחה שעושים לגמרה של התורה כולה בשמחת 

4( כן רגילים לנהוג, כדעת הפר"ח סי' תכח ס"ז, קיצור שו"ע סי' עח 
כמנהג  ואילך,  סנ"ד  פ"ד  לשבועות'  פסח  'בין  בס'  הובאו  ועוד,  ס"ד 
האשכנזים, ולא כמובא שם מפע"ח ושער הכוונות שהאריז"ל קראן 

בקול רם כמנהג הספרדים.
הראשונות  בשנים   – שפעם  סיפר,  גורדון  ישראל  ר'  הרה"ח  ואכן 
)ע"י  והעיר רבנו  לנשיאות הרבי – קרא את התוכחה בנגינה כרגיל, 
המזכיר הרה"ח רי"ל גרונר ז"ל( “מדוע האט זיך ישראל היינט צוזונגען 
ביי דעם )תוכחה(?!" )=מדוע ‘שורר' היום ישראל בקריאת התוכחה?! 

– ספר ‘לקט הליכות ומנהגי ש"ק' עמ' 74(.
שולחן- בס'  כמ"ש  ודלא  כולל-חב"ד.  לוח  שם.  ספר-המנהגים   )5
הקריאה פכ"א שהעולה לא יאמר ‘חזק', מחשש הפסק. והטעם: “כי 
סי'  )ראה שו"ע אדמוה"ז  לקריאת הסיום  שייך  ‘חזק'[  ]אמירת  הוא 
קסז ס"ט(. ו]לא רק הקהל מברכו, אלא[ גם הוא ]העולה[ אומר ]זאת 

לקהל[, כי נוסחא שלנו היא ונתחזק" – אג"ק ח"ד עמ' יד.
נוסחאות שונים באבודרהם, סדר קריאת התורה של שבת  6( ראה 
קלט  סו"ס  או"ח  ברמ"א  קעא(,  עמ'  תשכ"ג  ירושלים  )במהדורת 

ובאורחות-חיים להרה"צ מספינקא שם, ועוד.

לוח השבוע

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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תורה(...7.
פרקי-אבות – פרק ה.

במשנה י"ח: “צדקת ה' עשה" אין אומרים את שם 
ה' כמות-שהוא8.

יום שישי
כ"ח באייר

הקווין:  בשלושת  להוסיף  יש  בערב-ראש-חודש 
גמילות- קרבנות(,  שבמקום  )תפילה  עבודה  תורה, 
יחול  סיוון  ראש-חודש  שערב  ולפי  וצדקה9.  חסדים 
בנתינת  היום  מחר, ביום השבת-קודש, רצוי להוסיף 

צדקה10.

7( ספר-השיחות תש"נ ח"א עמ' 233.
‘התקשרות'  ראה   – פסוק  חצי  רק  שהוא  כיוון  הרבי,  בשם   )8

גיליון רעח עמ' 17 וגיליון תטז עמ' 14 הע' 5.
9( שיחות-קודש תשל"ו עמ' 663, ובכ"מ.

עמ'  חי"ד  )אג"ק  בשבת  יארצייט  כשחל  ההוראה  על-דרך   )10
שכד - שערי הל' ומנהג יו"ד ר"ס קמח(.

כנראה  ]והפעם  ראש-חודש  בערב  כלל,  בדרך 
המתאסף  את  שונות  לצדקות  מחלקים  בעש"ק[ 
במשך החודש בקופות שנותנים בהן לפני )או אחרי( 

התפילה11.
“בקשה נפשית: ביום... שבת-קודש פרשת במדבר, 
]=הקביעות  סיוון  וערב ראש-חודש  מברכים החודש 
מקום  בכל  יתאספו   – המנחה...  בעלות  זו[,  דשנה 
“בנערינו  וטף,  ונשים  אנשים  מישראל,  רבים  ומקום 
ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו", “שבת אחים גם יחד", 
)“גדולה  כפשוטה  לסעודה  עד  רעים,  להתוועדות 
לגימה שמקרבת"( – אנשים לחוד ונשים לחוד )כמובן 
וגם פשוט(, שבה ידברו דברי-תורה בכלל, ובמיוחד – 

בענייני אהבת-ישראל ואחדות-ישראל"12.

11( ספר-המנהגים עמ' 77.
12( ש"פ בחוקותי תשמ"ו. התוועדויות תשמ"ו ח"ג עמ' 366.
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נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור

שניים מקרא ואחד תרגום
à:øîàì éðéñ øäa äLî-ìà ýåýé øaãéåýåýé øaãéå ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§©¬¦©−¥«Ÿ©§©¥³§Ÿ̈Æ

:øîàì éðéñ øäa äLî-ìà ּבטּורא מׁשה עם יי ּומּליל ¤¤½§©¬¦©−¥«Ÿְְִִֶַָָֹ

למימר: áékדסיני íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac ְְִֵַָ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦³
õøàä äúáLå íëì ïúð éðà øLà õøàä-ìà eàáú̈¸ŸÆ¤¨½̈¤£¤¬£¦−Ÿ¥´¨¤®§¨«§¨´¨½̈¤

:ýåýéì úaLék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac ©−̈©«Ÿ̈«©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦³
úaL õøàä äúáLå íëì ïúð éðà øLà õøàä-ìà eàáú̈¸ŸÆ¤¨½̈¤£¤¬£¦−Ÿ¥´¨¤®§¨«§¨´¨½̈¤©−̈

:ýåýéì תעלּון ארי להֹון ותימר יׂשראל ּבני עם מּלל ©«Ÿ̈«ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַָ

קדם  ׁשמּטתא ארעא ותׁשמט לכֹון יהב אנא ּדי ְְְְְְְְֲֳִִֵֵַַַָָָָָָלארעא

âEîøkיי: øîæz íéðL LLå EãN òøæz íéðL LL ְָ¥³¨¦Æ¦§©´¨¤½§¥¬¨¦−¦§´Ÿ©§¤®
:dúàeáz-úà zôñàåíéðL LLå EãN òøæz íéðL LL §¨«©§−̈¤§«¨¨«¥³¨¦Æ¦§©´¨¤½§¥¬¨¦−

dúàeáz-úà zôñàå Eîøk øîæz: ּתזרע ׁשנין ׁשית ¦§´Ÿ©§¤®§¨«©§−̈¤§«¨¨«ְְִִִַ

עללּתּה: ית ותכנֹוׁש ּכרמ ּתכסח ׁשנין וׁשית ְְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָחקל

ãúaL õøàì äéäé ïBúaL úaL úòéáMä äðMáe©¨¨´©§¦¦À©©³©¨Æ¦«§¤´¨½̈¤©−̈
:øîæú àì Eîøëå òøæú àì EãN ýåýéìäðMáe ©«Ÿ̈®¨«§Æ´Ÿ¦§½̈§©§§−¬Ÿ¦§«Ÿ©¨¨´

àì EãN ýåýéì úaL õøàì äéäé ïBúaL úaL úòéáMä©§¦¦À©©³©¨Æ¦«§¤´¨½̈¤©−̈©«Ÿ̈®¨«§Æ´Ÿ
øîæú àì Eîøëå òøæú: ׁשמּטתא ניח ׁשביעתא ּובׁשּתא ¦§½̈§©§§−¬Ÿ¦§«Ÿְְְְְִִֵַַָָָ

לא  וכרמ תזרע לא חקל יי קדם ּדתׁשמט לארעא ְְְְְְְְְְֳִֵֵַַַַַָָָָָָָיהי

äEøéæðתכסח: éápò-úàå øBö÷ú àì Eøéö÷ çéôñ úà ְִָ¥´§¦³©§¦«§Æ´Ÿ¦§½§¤¦§¥¬§¦¤−
:õøàì äéäé ïBúaL úðL øöáú àìúàEøéö÷ çéôñ ´Ÿ¦§®Ÿ§©¬©¨−¦«§¤¬¨¨«¤¥´§¦³©§¦«§Æ

äéäé ïBúaL úðL øöáú àì Eøéæð éápò-úàå øBö÷ú àì́Ÿ¦§½§¤¦§¥¬§¦¤−´Ÿ¦§®Ÿ§©¬©¨−¦«§¤¬
:õøàì לא ׁשבק עּנבי וית תחצד לא דחצד ּכּתי ית ¨¨«¤ְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

לארעא: יהי ׁשמּטתא ׁשנת åõøàäתקטֹוף úaL äúéäå ְְְְְְְִִֵַַָָÂ§¨«§Â̈©©̧¨¨³¤
EáLBúìe EøéëNìå Eúîàìå Ecáòìe Eì äìëàì íëì̈¤Æ§¨§½̈§−§©§§´§©«£¨¤®§¦§¦«§Æ§¨´§½

:Cnò íéøbäEì äìëàì íëì õøàä úaL äúéäå ©¨¦−¦¨«Â§¨«§Â̈©©̧¨¨³¤¨¤Æ§¨§½̈§−
Cnò íéøbä EáLBúìe EøéëNìå Eúîàìå Ecáòìe: ּותהי §©§§´§©«£¨¤®§¦§¦«§Æ§¨´§½©¨¦−¦¨«ְֵ

ולאגיר ּולאמת ּולעבּד ל למיכל לכֹון ארעא ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָׁשמּטת

:עּמ ּדדירין ּולתֹותבæEöøàa øLà äiçìå Ezîäáìå ְְְִִָָָָ§¦̧§¤§§½§©«©−̈£¤´§©§¤®
:ìëàì dúàeáz-ìë äéäzøLà äiçìå Ezîäáìå ¦«§¤¬¨§«¨−̈¤«¡«Ÿ§¦̧§¤§§½§©«©−̈£¤´

:ìëàì dúàeáz-ìë äéäz Eöøàa ּדי ּולחיתא ולבעיר §©§¤®¦«§¤¬¨§«¨−̈¤«¡«Ÿְְְְִִִַָָ

למיכל: עללּתּה כל ּתהא סבארעçòáL Eì zøôñå ְְְְְֲֵֵַַַָָָ§¨«©§¨´§À¤ µ©
éîé Eì eéäå íéîòt òáL íéðL òáL íéðL úúaL©§´Ÿ¨¦½¤¬©¨¦−¤´©§¨¦®§¨´§À§¥Æ

:äðL íéòaøàå òLz íéðMä úúaL òáLEì zøôñå ¤ µ©©§´Ÿ©¨¦½¥¬©§©§¨¦−¨¨«§¨«©§¨´§À
éîé Eì eéäå íéîòt òáL íéðL òáL íéðL úúaL òáL¤ µ©©§´Ÿ¨¦½¤¬©¨¦−¤´©§¨¦®§¨´§À§¥Æ

:äðL íéòaøàå òLz íéðMä úúaL òáL ׁשבע ל ותמני ¤ µ©©§´Ÿ©¨¦½¥¬©§©§¨¦−¨¨«ְְְִֵַָ

ׁשבע  יֹומי ל ויהֹון זמנין ׁשבע ׁשנין ׁשבע ּדׁשנין ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָׁשמּטין

ׁשנין: ותׁשע ארּבעין ּדׁשנין èøôBLׁשמּטין zøáòäå ְְְְְְִִִִִִֵַַ§©«£©§º̈©³
äòeøzíéøtkä íBéa Lãçì øBNòa éòáMä Lãça §¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½¤«¨−©®Ÿ¤§Æ©¦ª¦½

:íëöøà-ìëa øôBL eøéáòzäòeøz øôBL zøáòäå ©«£¦¬−̈§¨©§§¤«§©«£©§º̈©³§¨Æ
øôBL eøéáòz íéøtkä íBéa Lãçì øBNòa éòáMä Lãça©´Ÿ¤©§¦¦½¤«¨−©®Ÿ¤§Æ©¦ª¦½©«£¦¬−̈

:íëöøà-ìëa ׁשביעאה ּבירחא יּבבא ׁשֹופר ותעבר §¨©§§¤«ְְְְֲִַַַַַָָָָָ

ּבכל  ׁשֹופרא ּתעּברּון דכּפּורּיא ּביֹומא לירחא ְְְְְְְְִַַַַַָָָָָָָּבעׂשרא

éíúàø÷eארעכֹון: äðL íéMîçä úðL úà ízLc÷å ְֲַ§¦©§¤À¥´§©³©«£¦¦Æ¨½̈§¨¤¬
ízáLå íëì äéäz àåä ìáBé äéáLé-ìëì õøàa øBøc§²¨−̈¤§¨«§¤®¨¥¬¦Æ¦«§¤´¨¤½§©§¤À

:eáLz BzçtLî-ìà Léàå Búfçà-ìà LéàízLc÷å ¦ µ¤£ª¨½§¦¬¤¦§©§−¨ª«§¦©§¤À
äéáLé-ìëì õøàa øBøc íúàø÷e äðL íéMîçä úðL úà¥´§©³©«£¦¦Æ¨½̈§¨¤¬§²¨−̈¤§¨«§¤®¨
Léàå Búfçà-ìà Léà ízáLå íëì äéäz àåä ìáBé¥¬¦Æ¦«§¤´¨¤½§©§¤À¦µ¤£ª¨½§¦¬

eáLz BzçtLî-ìà: ׁשנין חמׁשין ׁשנת ית ּותקּדׁשּון ¤¦§©§−¨ª«ְְְְְִִַַַָ

לכֹון  ּתהי היא יֹובלא יתבהא לכל ּבארעא חרּותא ְְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָותקרּון

ּתתּובּון: לזרעיתּה ּוגבר לאחסנּתּה ּגבר àéìáBéּותתּובּון ְְְְְְְְֲִֵֵַַַַַ¥´
àìå eòøæú àì íëì äéäz äðL íéMîçä úðL àåä¦À§©²©«£¦¦¬¨−̈¦«§¤´¨¤®´Ÿ¦§½̈§³Ÿ

:äéøæð-úà eøöáú àìå äéçéôñ-úà eøö÷úàåä ìáBé ¦§§Æ¤§¦¤½¨§¬Ÿ¦§§−¤§¦¤«¨¥´¦À
eøö÷ú àìå eòøæú àì íëì äéäz äðL íéMîçä úðL§©²©«£¦¦¬¨−̈¦«§¤´¨¤®´Ÿ¦§½̈§³Ÿ¦§§Æ

äéøæð-úà eøöáú àìå äéçéôñ-úà: ׁשנת היא יֹובלא ¤§¦¤½¨§¬Ÿ¦§§−¤§¦¤«¨ְִֵַָ

ּכּתהא  ית תחצדּון ולא תזרעּון לא לכֹון ּתהי ׁשנין ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָחמׁשין

ׁשבקהא: ית תקטפּון áéäéäzולא Lã÷ àåä ìáBé ék ְְְְִִָָָָ¦ µ¥´¦½−Ÿ¤¦«§¤´
:dúàeáz-úà eìëàz äãOä-ïî íëìàåä ìáBé ék ¨¤®¦̧©¨¤½«Ÿ§−¤§«¨¨«¦ µ¥´¦½

:dúàeáz-úà eìëàz äãOä-ïî íëì äéäz Lã÷ ארי −Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¦̧©¨¤½«Ÿ§−¤§«¨¨«ֲֵ

ית  ּתיכלּון חקלא מן לכֹון תהי קּודׁשא היא ְְְְְִִֵֵֵַָָָָיֹובלא

âé-ìàעללּתּה: Léà eáLz úàfä ìáBiä úðLa ְֲַַ¦§©¬©¥−©®Ÿ¨ª¾¦−¤
:Búfçà:Búfçà-ìà Léà eáLz úàfä ìáBiä úðLa £ª¨«¦§©¬©¥−©®Ÿ¨ª¾¦−¤£ª¨«

לאחסנּתּה: ּגבר ּתתּובּון הדא דיֹובלא ãé-éëåּבׁשּתא ְְְְְְֲֵֵַַַַָָָָ§¦«
eðBz-ìà Eúéîò ãiî äð÷ Bà Eúéîòì økîî eøkîú¦§§³¦§¨Æ©«£¦¤½¬¨−Ÿ¦©´£¦¤®©−

:åéçà-úà Léàãiî äð÷ Bà Eúéîòì økîî eøkîú-éëå ¦¬¤¨¦«§¦«¦§§³¦§¨Æ©«£¦¤½¬¨−Ÿ¦©´
:åéçà-úà Léà eðBz-ìà Eúéîòלחבר זבינין תזּבן וארי £¦¤®©−¦¬¤¨¦«ְְְְֲִִֵֵַַַָ

אחֹוהי: ית ּגבר תֹונּון לא דחבר מידא תזּבן ְְְְֲִִִֵַַָָָָאֹו

åèEúéîò úàî äð÷z ìáBiä øçà íéðL øtñîa§¦§©³¨¦Æ©©´©¥½¦§¤−¥¥´£¦¤®
:Cì-økîé úàeáú-éðL øtñîaøçà íéðL øtñîa §¦§©¬§¥«§−Ÿ¦§¨¨«§¦§©³¨¦Æ©©´

:Cì-økîé úàeáú-éðL øtñîa Eúéîò úàî äð÷z ìáBiä©¥½¦§¤−¥¥´£¦¤®§¦§©¬§¥«§−Ÿ¦§¨¨«
ׁשני  ּבמנין חבר מן ּתזּבן יֹובלא ּבתר ׁשנּיא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבמנין

:ל יזּבן æèBúð÷îעללּתא äaøz íéðMä áø | éôì ְְֲֶַַָָ§¦´´Ÿ©¨¦À©§¤Æ¦§¨½
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úàeáz øtñî ék Búð÷î èéòîz íéðMä èòî éôìe§¦Æ§´Ÿ©¨¦½©§¦−¦§¨®¦ µ¦§©´§½Ÿ
:Cì øëî àeäèòî éôìe Búð÷î äaøz íéðMä áø | éôì ¬Ÿ¥−¨«§¦´´Ÿ©¨¦À©§¤Æ¦§¨½§¦Æ§´Ÿ
òîz íéðMä:Cì øëî àeä úàeáz øtñî ék Búð÷î èé ©¨¦½©§¦−¦§¨®¦µ¦§©´§½Ÿ¬Ÿ¥−¨«

ׁשנּיא  זערּות ּולפּום זבינֹוהי ּתסּגי ׁשנּיא סגיאּות ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָלפּום

:ל מזּבן הּוא עללּתא מנין ארי זבינֹוהי æéàìåּתזער ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָ§³Ÿ
éäìàî úàøéå Búéîò-úà Léà eðBúýåýé éðà ék E Æ¦´¤£¦½§¨¥−¨¥«¡Ÿ¤®¦²£¦¬§Ÿ̈−

:íëéäìàéäìàî úàøéå Búéîò-úà Léà eðBú àìåék E ¡«Ÿ¥¤«§³ŸÆ¦´¤£¦½§¨¥−¨¥«¡Ÿ¤®¦²
:íëéäìà ýåýé éðà ותדחל חברּה ית ּגבר תֹונּון ולא £¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«ְְְְְִֵַַַָָ

אלהכֹון: יי אנא ארי ְֱֱֲֲֲֵֵָָָָָמאלה

éðùçéeøîLz éètLî-úàå éúwç-úà íúéNòå©«£¦¤Æ¤ªŸ©½§¤¦§¨©¬¦§§−
:çèáì õøàä-ìò ízáLéå íúà íúéNòåíúéNòå ©«£¦¤´Ÿ®̈¦«©§¤¬©¨−̈¤¨¤«©©«£¦¤Æ

ízáLéå íúà íúéNòå eøîLz éètLî-úàå éúwç-úà¤ªŸ©½§¤¦§¨©¬¦§§−©«£¦¤´Ÿ¨®¦«©§¤¬
:çèáì õøàä-ìò ּתטרּון ּדיני וית קימי ית ותעּבדּון ©¨−̈¤¨¤«©ְְְְְְִִַַַָָָ

לרחצן: ארעא על ותיתבּון יתהֹון èéäðúðåותעּבדּון ְְְְְְְְְֵַַַָָָָ§¨«§¨³
:äéìò çèáì ízáLéå òáNì ízìëàå déøt õøàä̈¨̧¤Æ¦§½̈©«£©§¤−¨®©¦«©§¤¬¨¤−©¨¤«¨
:äéìò çèáì ízáLéå òáNì ízìëàå déøt õøàä äðúðå§¨«§¨³¨¨̧¤Æ¦§½̈©«£©§¤−¨®©¦«©§¤¬¨¤−©¨¤«¨
עלּה: לרחצן ותיתבּון למׂשּבע ותיכלּון אּבּה ארעא ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָותּתן

ëì ïä úòéáMä äðMa ìëàp-äî eøîàú éëåòøæð à §¦´«Ÿ§½©Ÿ©−©¨¨´©§¦¦®¥µ´Ÿ¦§½̈
:eðúàeáz-úà óñàð àìåäðMa ìëàp-äî eøîàú éëå §¬Ÿ¤«¡−Ÿ¤§«¨¥«§¦´«Ÿ§½©Ÿ©−©¨¨´

:eðúàeáz-úà óñàð àìå òøæð àì ïä úòéáMä וארי ©§¦¦®¥µ´Ÿ¦§½̈§¬Ÿ¤«¡−Ÿ¤§«¨¥«ֲֵַ

ולא  נזרע לא הא ׁשביעתא ּבׁשּתא ניכּול מא ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָתימרּון

עללּתנא: ית àëäðMaנכנֹוׁש íëì éúëøa-úà éúéeöå ְְֲִַָָָ§¦¦³¦¤¦§¨¦Æ¨¤½©¨−̈
ì äàeázä-úà úNòå úéMMäìL:íéðMä Léúéeöå ©¦¦®§¨¨Æ¤©§½̈¦§−©¨¦«§¦¦³¦

äàeázä-úà úNòå úéMMä äðMa íëì éúëøa-úà¤¦§¨¦Æ¨¤½©¨−̈©¦¦®§¨¨Æ¤©§½̈
ììL:íéðMä L ׁשתיתתא ּבׁשּתא לכֹון ּברּכתי ית ואפּקד ¦§−©¨¦«ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ

ׁשנין: לתלת עללּתא ית áëäðMäותעּבד úà ízòøæe ְְְְְֲִִֵַַַָָ§©§¤À¥µ©¨¨´
äðMä | ãò ïLé äàeázä-ïî ízìëàå úðéîMä©§¦¦½©«£©§¤−¦©§¨´¨¨®©´©¨¨´

:ïLé eìëàz dúàeáz àBa-ãò úòéLzäúà ízòøæe ©§¦¦À©Æ§´¨½̈«Ÿ§−¨¨«§©§¤À¥µ
äðMä | ãò ïLé äàeázä-ïî ízìëàå úðéîMä äðMä©¨¨´©§¦¦½©«£©§¤−¦©§¨´¨¨®©´©¨¨´

:ïLé eìëàz dúàeáz àBa-ãò úòéLzä ׁשּתא ית ותזרעּון ©§¦¦À©Æ§´¨½̈«Ÿ§−¨¨«ְְְִַָָ

תׁשיעתא  ׁשּתא עד עּתיקא עללּתא מן ותיכלּון ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָתמינתא

עּתיקא: ּתיכלּון עללּתּה מעל âëøënúעד àì õøàäå ְְֲִֵֵַַַַַָ§¨À̈¤³Ÿ¦¨¥Æ
:éãnò ízà íéáLBúå íéøâ-ék õøàä éì-ék úúîöì¦§¦ª½¦¦−¨®̈¤¦«¥¦¯§«¨¦²©¤−¦¨¦«
íéáLBúå íéøâ-ék õøàä éì-ék úúîöì øënú àì õøàäå§¨À̈¤³Ÿ¦¨¥Æ¦§¦ª½¦¦−¨¨®¤¦«¥¦¯§«¨¦²

éãnò ízà: ארעא דילי ארי לחלּוטין תזּדּבן לא וארעא ©¤−¦¨¦«ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָ

קדמי: אּתּון ותֹותבין דּירין ãëíëúfçàארי õøà ìëáe ְֲֳִִֵַַָָָָ§−Ÿ¤´¤£ª©§¤®

àb:õøàì eðzz äleðzz älàb íëúfçà õøà ìëáe §ª−̈¦§¬¨¨«¤§−Ÿ¤´¤£ª©§¤®§ª−̈¦§¬
:õøàì:לארעא ּתּתנּון ּפרקנא אחסנּתכֹון ארעא ס ּובכל ¨¨«¤ְְְְְְְְֲִַַַַָָָָֹֻ

äëéçà Ceîé-ékåéìà áøwä Bìàâ àáe Búfçàî øëîe E ¦«¨´¨¦½¨©−¥«£ª¨®¨³«Ÿ£Æ©¨´Ÿ¥½̈
:åéçà økîî úà ìàâåéçà Ceîé-ékàáe Búfçàî øëîe E §¨©¾¥−¦§©¬¨¦«¦«¨´¨¦½¨©−¥«£ª¨®¨³

:åéçà økîî úà ìàâå åéìà áøwä Bìàâאחּו יתמסּכן ארי «Ÿ£Æ©¨´Ÿ¥½̈§¨©¾¥−¦§©¬¨¦«ְְֲִֵַַָ

זביני  ית ויפרֹוק לּה ּדקריב פריקּה וייתי מאחסנּתּה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָויזּבן

åëàöîeאחּוהי: Bãé äâéOäå ìàb Bl-äéäé àì ék Léàå ֲִ§¦¾¦²¬Ÿ¦«§¤−Ÿ¥®§¦¦´¨¨½¨−̈
:Búlàâ éãkàöîe Bãé äâéOäå ìàb Bl-äéäé àì ék Léàå §¥¬§ª¨«§¦¾¦²¬Ÿ¦«§¤−Ÿ¥®§¦¦´¨¨½¨−̈
:Búlàâ éãkידּה ותדּבק ּפריק לּה יהי לא ארי ּוגבר §¥¬§ª¨«ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַָָ

ּפרקנּה: ּכמּסת æëáéLäåויׁשּכח Bøkîî éðL-úà áMçå ְְְְִֵַַַָֻ§¦©Æ¤§¥´¦§¨½§¥¦Æ
øLà Léàì óãòä-úà:Búfçàì áLå Bì-øëîáMçå ¤¨´Ÿ¥½¨¦−£¤´¨«©®§−̈©«£ª¨«§¦©Æ

øLà Léàì óãòä-úà áéLäå Bøkîî éðL-úàBì-øëî ¤§¥´¦§¨½§¥¦Æ¤¨´Ÿ¥½¨¦−£¤´¨«©®
:Búfçàì áLå מֹותרא ית ויתב זבינֹוהי ׁשני ית ויחּׁשב §−̈©«£ª¨«ְְְִִִֵֵֵַָָָָָ

לאחסנּתּה: ויתּוב לּה זּבן ּדי çëäàöî-àìלגבר íàå ְְְֲִִִֵֵֶַַַַ§¦̧Ÿ¨«§¹̈
úðL ãò Búà äðwä ãéa Bøkîî äéäå Bì áéLä éc Bãé̈À¥»¨¦´¼§¨¨´¦§¨À§©Æ©Ÿ¤´Ÿ½©−§©´

:Búfçàì áLå ìáia àöéå ìáBiäéc Bãé äàöî-àì íàå ©¥®§¨¨Æ©Ÿ¥½§−̈©«£ª¨«§¦̧Ÿ¨«§¹̈¨À¥»
àöéå ìáBiä úðL ãò Búà äðwä ãéa Bøkîî äéäå Bì áéLä̈¦´¼§¨¨´¦§¨À§©Æ©Ÿ¤´Ÿ½©−§©´©¥®§¨¨Æ

:Búfçàì áLå ìáiaלּה אתב ּכמּסת ידּה תׁשּכח לא ואם ©Ÿ¥½§−̈©«£ª¨«ְְְְֲִִֵֵֵַַַָ

ויּפֹוק  דיֹובלא ׁשּתא עד יתּה ּדזבן ּבידא זבינֹוהי ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָויהי

לאחסנּתּה: ויתּוב ס ּביֹובלא ְְְֲִֵֵַַָ

èë éùéìùäúéäå äîBç øéò áLBî-úéa økîé-ék Léàå§¦À¦«¦§³Ÿ¥«©Æ¦´½̈§¨«§¨Æ
:Búlàâ äéäz íéîé Bøkîî úðL íz-ãò BúlàbLéàå §ª¨½©−Ÿ§©´¦§¨®¨¦−¦«§¤¬§ª¨«§¦À

íz-ãò Búlàb äúéäå äîBç øéò áLBî-úéa økîé-ék¦«¦§³Ÿ¥«©Æ¦´½̈§¨«§¨Æ§ª¨½©−Ÿ
:Búlàâ äéäz íéîé Bøkîî úðL ּבית יזּבן ארי ּוגבר §©´¦§¨®¨¦−¦«§¤¬§ª¨«ְְֲֵֵֵַַ

ׁשּתא  מׁשלם עד פרקנּה ּותהי ׁשּור מקפא קרּתא ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָֻמֹותב

פרקנּה: ּתהי ּבעּדן עּדן ììàbé-àìדזבינֹוהי íàå ְְְְִִִִִֵֵָָָֻ§¦´«Ÿ¦¨¥À
øéòa-øLà úéaä í÷å äîéîú äðL Bì úàìî-ãò©§´Ÿ»¨¨´§¦¨¼§ÂÂ̈©©̧¦£¤¨¦¹
àöé àì åéúøãì Búà äðwì úúéîvì äîç Bì-øLà£¤´ŸÀ̈©§¦ª²©Ÿ¤¬Ÿ−§«ŸŸ¨®¬Ÿ¥¥−

:ìáiaí÷å äîéîú äðL Bì úàìî-ãò ìàbé-àì íàå ©Ÿ¥«§¦´«Ÿ¦¨¥À©§´Ÿ»¨¨´§¦¨¼§ÂÂ̈
Búà äðwì úúéîvì äîç Bì-øLà øéòa-øLà úéaä©©̧¦£¤¨¦¹£¤´ŸÀ̈©§¦ª²©Ÿ¤¬Ÿ−

:ìáia àöé àì åéúøãìלּה מׁשלם עד יתּפרק לא ואם §«ŸŸ¨®¬Ÿ¥¥−©Ÿ¥«ְְְִִִֵַַַָָ

ׁשּורא  לּה ּדי בקרּתא די ּביתא ויקּום ׁשלמּתא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּתא

ּביֹובלא: יּפֹוק לא לדרֹוהי יתּה זבן לדי àìézáeלחלּוטין ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ¨¥´
îç íäì-ïéà øLà íéøöçäõøàä äãN-ìò áéáñ ä ©«£¥¦À£¤̧¥«¨¤³Ÿ¨Æ¨¦½©§¥¬¨−̈¤

:àöé ìáiáe Bl-äéäz älàb áLçéøLà íéøöçä ézáe ¥«¨¥®§ª¨Æ¦«§¤½©Ÿ¥−¥¥«¨¥´©«£¥¦À£¤̧
älàb áLçé õøàä äãN-ìò áéáñ äîç íäì-ïéà¥«¨¤³Ÿ¨Æ¨¦½©§¥¬¨−̈¤¥«¨¥®§ª¨Æ
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àöé ìáiáe Bl-äéäz: מּקף ׁשּור להֹון לית ּדי פצחּיא ּובּתי ¦«§¤½©Ÿ¥−¥¥«ְְִֵֵַַַַָָ

לּה ּתהי ּפרקנא יתחּׁשב ארעא חקל על סחֹור ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָֻסחֹור

יּפֹוק: áìúlàbּוביֹובלא íúfçà éøò éza íiåìä éøòå ְִֵָ§¨¥Æ©«§¦¦½¨¥−¨¥´£ª¨®̈§ª©¬
:íiåìì äéäz íìBòúlàb íúfçà éøò éza íiåìä éøòå −̈¦«§¤¬©«§¦¦«§¨¥Æ©«§¦¦½¨¥−¨¥´£ª¨¨®§ª©¬
íiåìì äéäz íìBò: אחסנּתהֹון קרוי ּבּתי ליואי וקרוי −̈¦«§¤¬©«§¦¦«ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָ

לליואי: תהי עלם âìàöéåּפרקן íiåìä-ïî ìàâé øLàå ְְְֵֵֵַָָָֻ©«£¤³¦§©Æ¦©«§¦¦½§¨¨¯
àåä íiåìä éøò ézá ék ìáia Búfçà øéòå úéa-økîî¦§©©²¦§¦¬£ª¨−©Ÿ¥®¦´¨¥º¨¥´©«§¦¦À¦ µ

:ìàøNé éða CBúa íúfçààöéå íiåìä-ïî ìàâé øLàå £ª¨½̈§−§¥¬¦§¨¥«©«£¤³¦§©Æ¦©«§¦¦½§¨¨¯
àåä íiåìä éøò ézá ék ìáia Búfçà øéòå úéa-økîî¦§©©²¦§¦¬£ª¨−©Ÿ¥®¦´¨¥º¨¥´©«§¦¦À¦ µ

:ìàøNé éða CBúa íúfçà זבין ויּפֹוק ליואי מן יפרֹוק ודי £ª¨½̈§−§¥¬¦§¨¥«ְְְְִִִִִֵֵָ

היא  ליואי קרוי בּתי ארי ּביֹובלא אחסנּתּה וקרּתא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָּביתא

יׂשראל: ּבני ּבגֹו ãìàìאחסנּתהֹון íäéøò Løâî äãNe ְְְְְֲִֵֵַַָ«£¥²¦§©¬¨«¥¤−´Ÿ
:íäì àeä íìBò úfçà-ék øënéíäéøò Løâî äãNe ¦¨¥®¦«£ª©¬¨²−¨¤««£¥²¦§©¬¨«¥¤−
íäì àeä íìBò úfçà-ék øëné àì: קרויהֹון רוח וחקל ´Ÿ¦¨¥®¦«£ª©¬¨²−¨¤«ְְֲִֵַַַ

להֹון: הּוא עלם אחסנת ארי יזּדּבן äìCeîé-éëåסלא ְְֲֲִֵַַַָָָָָ§¦«¨´
éçà:Cnò éçå áLBúå øb Ba z÷æçäå Cnò Bãé äèîe E ¨¦½¨¬¨¨−¦¨®§¤«¡©´§¨½¥¯§¨²¨©−¦¨«

éçà Ceîé-éëåéçå áLBúå øb Ba z÷æçäå Cnò Bãé äèîe E §¦«¨´¨¦½¨¬¨¨−¦¨®§¤«¡©´§¨½¥¯§¨²¨©−
:Cnòּבּה ותתקף עּמ ידּה ּותמּוט אחּו יתמסּכן וארי ¦¨«ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָ

:עּמ ויחי ותֹותב åìúéaøúåּדּיר CLð Bzàî çwz-ìà ְִִֵַָָָ©¦©³¥«¦Æ¤´¤§©§¦½
éäìàî úàøéåéçà éçå E:Cnò ECLð Bzàî çwz-ìà §¨¥−¨¥«¡Ÿ¤®§¥¬¨¦−¦¨«©¦©³¥«¦Æ¤´¤

éäìàî úàøéå úéaøúåéçà éçå ECnò E:מּנּה תּסב לא §©§¦½§¨¥−¨¥«¡Ÿ¤®§¥¬¨¦−¦¨«ִִֵַָ

:עּמ אחּו ויחי מאלה ותדחל ורּביתא ְְְְֱִִִִִִֵֵַָָָָָָחּבּוליא

æìïzú-àì úéaøîáe CLða Bì ïzú-àì Etñk-úà¤©̧§§½«Ÿ¦¥¬−§¤®¤§©§¦−«Ÿ¦¥¬
:Eìëàïzú-àì úéaøîáe CLða Bì ïzú-àì Etñk-úà ¨§¤«¤©̧§§½«Ÿ¦¥¬−§¤®¤§©§¦−«Ÿ¦¥¬
Eìëà: תּתן לא ּוברּביתא ּבחּבּוליא לּה תּתן לא ּכסּפ ית ¨§¤«ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָ

:מיכלçìíëúà éúàöBä-øLà íëéäìà ýåýé éðà ְֵָ£¦À§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤¥¬¦¤§¤−
íëì úBéäì ïòðk õøà-úà íëì úúì íéøöî õøàî¥¤´¤¦§®̈¦¨¥³¨¤Æ¤¤´¤§©½©¦«§¬¨¤−

:íéäìàìõøàî íëúà éúàöBä-øLà íëéäìà ýåýé éðà ¥«Ÿ¦«£¦À§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤¥¬¦¤§¤−¥¤´¤
:íéäìàì íëì úBéäì ïòðk õøà-úà íëì úúì íéøöî¦§¨®¦¨¥³¨¤Æ¤¤´¤§©½©¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦«
למּתן  דמצרים מארעא יתכֹון אּפקית ּדי אלהכֹון יי ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָאנא

לא  לכֹון למהוי דכנען ארעא ית ס לּה:לכֹון ְְְְְֱֱִֵֶֶַַַָָָ

èì éòéáøéçà Ceîé-éëåBa ãáòú-àì Cì-økîðå Cnò E §¦«¨¬¨¦²¦−̈§¦§©¨®Ÿ©«£¬Ÿ−
:ãáò úãáòéçà Ceîé-éëåãáòú-àì Cì-økîðå Cnò E £¬Ÿ©¨«¤§¦«¨¬¨¦²¦−̈§¦§©¨®Ÿ©«£¬Ÿ

:ãáò úãáò Ba לא ל ויזּדּבן עּמ אחּו יתמסּכן וארי −£¬Ÿ©¨«¤ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ

עבּדין: ּפלחן ּבּה îCnòתפלח äéäé áLBúk øéëNk ְְְִִֵַַַָ§¨¦¬§−̈¦«§¤´¦®̈
:Cnò ãáòé ìáiä úðL-ãòCnò äéäé áLBúk øéëNk ©§©¬©Ÿ¥−©«£¬Ÿ¦¨«§¨¦¬§−̈¦«§¤´¦®̈

:Cnò ãáòé ìáiä úðL-ãò עד עּמ יהי כתֹותבא ּכאגירא ©§©¬©Ÿ¥−©«£¬Ÿ¦¨«ְְֲִִֵַַָָָָ

:עּמ יפלח דיֹובלא àîåéðáeׁשּתא àeä Cnòî àöéå ְְִִֵַַָָָ§¨¨Æ¥«¦½̈−¨¨´
:áeLé åéúáà úfçà-ìàå BzçtLî-ìà áLå Bnòàöéå ¦®§¨Æ¤¦§©§½§¤£ª©¬£Ÿ−̈¨«§¨¨Æ

úfçà-ìàå BzçtLî-ìà áLå Bnò åéðáe àeä Cnòî¥«¦½̈−¨¨´¦®§¨Æ¤¦§©§½§¤£ª©¬
áeLé åéúáà: ויתּוב עּמּה ּובנֹוהי הּוא מעּמ ויּפֹוק £Ÿ−̈¨«ְְִִִִִֵֵָ

יתּוב: אבהתֹוהי ּולאחסנת áîíäלזרעיתּה éãáò-ék ְְְְֲֲִִֵַַַָָָ¦«£¨©´¥½
úøkîî eøëné àì íéøöî õøàî íúà éúàöBä-øLà£¤¥¬¦Ÿ−̈¥¤´¤¦§®̈¦¬Ÿ¦¨«§−¦§¤¬¤

:ãáòàì íéøöî õøàî íúà éúàöBä-øLà íä éãáò-ék ¨«¤¦«£¨©´¥½£¤¥¬¦Ÿ−̈¥¤´¤¦§¨®¦¬Ÿ
ãáò úøkîî eøëné: יתהֹון אּפקית ּדי אּנּון עבּדי ארי ¦¨«§−¦§¤¬¤¨«¤ְְֲִִִֵֵַַַָ

לא  דמצרים עבּדין:מארעא זבּון âîäcøú-àìיזּדּבנּון ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָ«Ÿ¦§¤¬
éäìàî úàøéå Cøôa Bá:Eúàøéå Cøôa Bá äcøú-àì −§®̈¤§¨¥−¨¥«¡Ÿ¤««Ÿ¦§¤¬−§¨®¤§¨¥−¨

éäìàî:E:מאלה ותדחל ּבקׁשיּו ּבּה תפלח לא ¥«¡Ÿ¤«ְְְְְֱִִֵֵַַַָָָ

ãîøLà íéBbä úàî Cì-eéäé øLà Eúîàå Ecáòå§©§§¬©«£¨«§−£¤´¦«§®̈¥¥´©¦À£¤Æ
:äîàå ãáò eð÷z íäî íëéúáéáñEúîàå Ecáòå §¦´Ÿ¥¤½¥¤¬¦§−¤¬¤§¨¨«§©§§¬©«£¨«§−

eð÷z íäî íëéúáéáñ øLà íéBbä úàî Cì-eéäé øLà£¤´¦«§¨®¥¥´©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½¥¤¬¦§−
äîàå ãáò: ּדי עממּיא מן ל יהֹון ּדי ואמת ועבּד ¤¬¤§¨¨«ְְְְְְִִִַַַַָָָָ

ואמהן: עבּדין ּתקנּון מּנהֹון äîéðaîבסחרניכֹון íâå ְְְְְְֲִִִֵַַַָָ§Â©Â¦§¥̧
øLà ízçtLnîe eð÷z íäî íënò íéøbä íéáLBzä©«¨¦¹©¨¦³¦¨¤Æ¥¤´¦§½¦¦§©§¨Æ£¤´

:äfçàì íëì eéäå íëöøàa eãéìBä øLà íënòíâå ¦¨¤½£¤¬¦−§©§§¤®§¨¬¨¤−©«£ª¨«§Â©Â
ízçtLnîe eð÷z íäî íënò íéøbä íéáLBzä éðaî¦§¥̧©«¨¦¹©¨¦³¦¨¤Æ¥¤´¦§½¦¦§©§¨Æ
:äfçàì íëì eéäå íëöøàa eãéìBä øLà íënò øLà£¤´¦¨¤½£¤¬¦−§©§§¤®§¨¬¨¤−©«£ª¨«
ּתקנּון  מּנהֹון עּמכֹון ּדדירין ערלּיא תֹותבּיא מּבני ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָואף

לכֹון  ויהֹון ּבארעכֹון אתילידּו ּדי ּדעּמכֹון ְְְְְְְְְֲִִִִִִִַַּומּזרעיתהֹון

åîúLøìלאחסנא: íëéøçà íëéðáì íúà ízìçðúäå ְֲַָָ§¦§©«©§¤̧Ÿ¹̈¦§¥¤³©«£¥¤Æ¨¤´¤
Léà ìàøNé-éða íëéçàáe eãáòz íäa íìòì äfçà£ª½̈§Ÿ−̈¨¤´©«£®Ÿ§©̧¥¤³§¥«¦§¨¥Æ¦´

:Cøôa Bá äcøú-àì åéçàaíëéðáì íúà ízìçðúäå §¨¦½«Ÿ¦§¤¬−§¨«¤§¦§©«©§¤̧Ÿ¹̈¦§¥¤³
íëéçàáe eãáòz íäa íìòì äfçà úLøì íëéøçà©«£¥¤Æ¨¤´¤£ª½̈§Ÿ−̈¨¤´©«£®Ÿ§©̧¥¤³

:Cøôa Bá äcøú-àì åéçàa Léà ìàøNé-éða ותחסּון §¥«¦§¨¥Æ¦´§¨¦½«Ÿ¦§¤¬−§¨«¤ְֲַ

ּבהֹון  לעלם אחסנא לירּתת ּבתריכֹון לבניכֹון ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֻיתהֹון

תפלח  לא ּבאחּוהי ּגבר יׂשראל ּבני ּובאחיכֹון ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָּתפלחּון

ּבקׁשיּו: æîCîeסּבּה Cnò áLBúå øb ãé âéOú éëå ְְֵַ§¦´©¦À©´¥³§¨Æ¦½̈¨¬
éçàúçtLî ø÷òì Bà Cnò áLBz øâì økîðå Bnò E ¨¦−¦®§¦§©À§¥³¨Æ¦½̈¬§¥−¤¦§©¬©
:øbéçà Cîe Cnò áLBúå øb ãé âéOú éëåøkîðå Bnò E ¥«§¦´©¦À©´¥³§¨Æ¦½̈¨¬¨¦−¦®§¦§©À

:øb úçtLî ø÷òì Bà Cnò áLBz øâì יד תדּבק וארי §¥³¨Æ¦½̈¬§¥−¤¦§©¬©¥«ְֲֵֵַַַ

ּתֹותב  לערל ויזּדּבן עּמּה אחּו ויתמסּכן עּמ ותֹותב ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָערל

ּגּיֹורא: זרעית לארמי אֹו עּמçîälàb økîð éøçà ְְְִִִַַַָָ©«£¥´¦§©½§ª−̈
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:epìàâé åéçàî ãçà Bl-äéäzälàb økîð éøçà ¦«§¤®¤¨¬¥«¤−̈¦§¨¤«©«£¥´¦§©½§ª−̈
:epìàâé åéçàî ãçà Bl-äéäz ּתהי ּפרקנא ּדיזּדּבן ּבתר ¦«§¤®¤¨¬¥«¤−̈¦§¨¤«ְְְְִֵַַַָָָֻ

יפרקּנּה: מאחֹוהי חד èîepìàâéלּה Bãc-ïá Bà Bãã-Bà ְְֲִִִֵֵֵַ«Ÿº³¤ŸÆ¦§¨¤½
Bãé äâéOä-Bà epìàâé BzçtLnî BøNa øàMî-Bà«¦§¥¯§¨²¦¦§©§−¦§¨¤®«¦¦¬¨¨−

:ìàâðåBøNa øàMî-Bà epìàâé Bãc-ïá Bà Bãã-Bà §¦§¨««Ÿº³¤ŸÆ¦§¨¤½«¦§¥¯§¨²
ìàâðå Bãé äâéOä-Bà epìàâé BzçtLnî: אבּוהי אח אֹו ¦¦§©§−¦§¨¤®«¦¦¬¨¨−§¦§¨«ֲִַ

מּזרעיתּה ּבׂשרּה מּקריב אֹו יפרקּנּה אבּוהי אח בר ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָאֹו

ויתּפרק: ידּה דתדּבק אֹו ðeäð÷-íòיפרקּנּה áMçå ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָ§¦©Æ¦Ÿ¥½
Bøkîî óñk äéäå ìáiä úðL ãò Bì Bøënä úðMî¦§©Æ¦¨´§½©−§©´©Ÿ¥®§¨º̈¤³¤¦§¨Æ

:Bnò äéäé øéëN éîék íéðL øtñîaeäð÷-íò áMçå §¦§©´¨¦½¦¥¬¨¦−¦«§¤¬¦«§¦©Æ¦Ÿ¥½
Bøkîî óñk äéäå ìáiä úðL ãò Bì Bøënä úðMî¦§©Æ¦¨´§½©−§©´©Ÿ¥®§¨º̈¤³¤¦§¨Æ

Bnò äéäé øéëN éîék íéðL øtñîa:זבנּה עם ויחּׁשב §¦§©´¨¦½¦¥¬¨¦−¦«§¤¬¦«ְִִֵֵַָ

זבינֹוהי  ּכסף ויהי דיֹובלא ׁשּתא עד לּה ּדאזּדּבן ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָמּׁשּתא

עּמּה: יהי אגירא ּכיֹומי ׁשניא àðúBaøּבמנין ãBò-íà ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָ¦¬©−
:Búð÷î óñkî Búlàb áéLé ïäéôì íéðMaãBò-íà ©¨¦®§¦¤Æ¨¦´§ª¨½¦¤−¤¦§¨«¦¬
:Búð÷î óñkî Búlàb áéLé ïäéôì íéðMa úBaø עֹוד אם ©−©¨¦®§¦¤Æ¨¦´§ª¨½¦¤−¤¦§¨«ִ

זבינֹוהי: מּכסף ּפרקנּה יתיב לפּומהן ּבׁשנּיא ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֻסגּיּות

áðBì-áMçå ìáiä úðL-ãò íéðMa øàLð èòî-íàå§¦§©º¦§©¯©¨¦²©§©¬©Ÿ¥−§¦©®
:Búlàb-úà áéLé åéðL éôkíéðMa øàLð èòî-íàå §¦´¨½̈¨¦−¤§ª¨«§¦§©º¦§©¯©¨¦²

:Búlàb-úà áéLé åéðL éôk Bì-áMçå ìáiä úðL-ãò ואם ©§©¬©Ÿ¥−§¦©®§¦´¨½̈¨¦−¤§ª¨«ְִ

ּכפּום  לּה ויחּׁשב דיֹובלא ׁשּתא עד ּבׁשנּיא יׁשּתאר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָזער

ּפרקנּה: ית יתב âðBnòׁשנֹוהי äéäé äðLa äðL øéëNk ְְִֵֵָָָֻ¦§¦¬¨¨²§¨−̈¦«§¤´¦®
éðéòì Cøôa epcøé-àì:EBnò äéäé äðLa äðL øéëNk «Ÿ¦§¤¬§¤−¤§¥¤«¦§¦¬¨¨²§¨−̈¦«§¤´¦®
éðéòì Cøôa epcøé-àìE: לא עּמּה יהי ּבׁשנא ׁשנא ּכאגיר «Ÿ¦§¤¬§¤−¤§¥¤«ְְְֲִִִֵֵַָָָ

:לעיני ּבקׁשיּו ּבּה ãðàöéåיפלח älàa ìàbé àì-íàå ְְְְִֵֵַַָ§¦¬Ÿ¦¨¥−§¥®¤§¨¨Æ
:Bnò åéðáe àeä ìáiä úðLaa ìàbé àì-íàåàöéå älà ¦§©´©Ÿ¥½−¨¨¬¦«§¦¬Ÿ¦¨¥−§¥®¤§¨¨Æ

Bnò åéðáe àeä ìáiä úðLa: ויּפֹוק ּבאּלין יתּפרק לא ואם ¦§©´©Ÿ¥½−¨¨¬¦«ְְְְִִִִֵַָָ

עּמּה: ּובנֹוהי הּוא דיֹובלא äðìàøNé-éðáּבׁשּתא éì-ék ְְְִִֵֵַָָ¦¦³§¥«¦§¨¥Æ
íéøöî õøàî íúBà éúàöBä-øLà íä éãáò íéãáò£¨¦½£¨©´¥½£¤¥¬¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦

:íëéäìà ýåýé éðàíä éãáò íéãáò ìàøNé-éðá éì-ék £¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¦¦³§¥«¦§¨¥Æ£¨¦½£¨©´¥½
íëéäìà ýåýé éðà íéøöî õøàî íúBà éúàöBä-øLà: ארי £¤¥¬¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«ֲֵ

יתהֹון  אּפיקית ּדי אּנּון עבּדי עבּדין יׂשראל בני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָדילי

אלהכֹון: יי אנא דמצרים àíëìמארעא eNòú-àì ְְְְֱֲֲִִֵַָָָָָŸ©«£¸¨¤¹
àì úékNî ïáàå íëì eîé÷ú-àì äávîe ìñôe íìéìà¡¦¦À¤³¤©¥¨Æ«Ÿ¨¦´¨¤½§¤´¤©§¦À³Ÿ
:íëéäìà ýåýé éðà ék äéìò úåçzLäì íëöøàa eðzú¦§Æ§©§§¤½§¦§©«£−Ÿ¨¤®¨¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
ïáàå íëì eîé÷ú-àì äávîe ìñôe íìéìà íëì eNòú-àìŸ©«£¸¨¤¹¡¦¦À¤³¤©¥¨Æ«Ÿ¨¦´¨¤½§¤´¤

ýåýé éðà ék äéìò úåçzLäì íëöøàa eðzú àì úékNî©§¦À³Ÿ¦§Æ§©§§¤½§¦§©«£−Ÿ¨¤®¨¦²£¦¬§Ÿ̈−
:íëéäìà תקימּון לא וקמא וצלם טעון לכֹון תעּבדּון לא ¡«Ÿ¥¤«ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָָ

אנא  ארי עלּה למסּגד ּבארעכֹון תּתנּון לא סגדא ואבן ְְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֻלכֹון

אלהכֹון: áéðàיי  eàøéz éLc÷îe eøîLz éúúaL-úà ְֱֲָָ¤©§Ÿ©´¦§½Ÿ¦§¨¦−¦®̈£¦−
:ýåýéýåýé éðà eàøéz éLc÷îe eøîLz éúúaL-úà: ית §Ÿ̈«¤©§Ÿ©´¦§½Ÿ¦§¨¦−¦¨®£¦−§Ÿ̈«ָ

אנא  ּדחלין ּתהֹון מקּדׁשי ּולבית תטרּון דילי ׁשּבּיא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָיֹומי

ôיי: ô ô ְָ

.ïîéñ ä"æåçàì .ïîéñ ì"éèç ,íé÷åñô æ"ð

âíúéNòå eøîLz éúåöî-úàå eëìz éúwça-íà¦§ªŸ©−¥¥®§¤¦§Ÿ©´¦§§½©«£¦¤−
:íúàíúéNòå eøîLz éúåöî-úàå eëìz éúwça-íà Ÿ¨«¦§ªŸ©−¥¥®§¤¦§Ÿ©´¦§§½©«£¦¤−
:íúà ותעּבדּון ּתטרּון ּפּקֹודי וית ּתהכּון ּבקימי אם Ÿ¨«ְְְְְְְִִִִַַַָָָ

ãdìeáéבחוקותי יתהֹון: õøàä äðúðå ízòa íëéîLâ ézúðå ְָ§¨«©¦¬¦§¥¤−§¦®̈§¨«§¨³¨¨̧¤Æ§½̈
:Béøt ïzé äãOä õòåäðúðå ízòa íëéîLâ ézúðå §¥¬©¨¤−¦¥¬¦§«§¨«©¦¬¦§¥¤−§¦®̈§¨«§¨³

Béøt ïzé äãOä õòå dìeáé õøàä: מטריכֹון ואּתן ¨¨̧¤Æ§½̈§¥¬©¨¤−¦¥¬¦§«ְְֵֵֶַ

אּבּה: יּתן חקלא ואלן עללּתּה ארעא ותּתן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָּבעּדנהֹון

äòøæ-úà âéOé øéöáe øéöa-úà Léc íëì âéOäå§¦¦̧¨¤¬©̧¦Æ¤¨¦½¨¦−©¦´¤®̈©
:íëöøàa çèáì ízáLéå òáNì íëîçì ízìëàå©«£©§¤³©§§¤Æ¨½©¦«©§¤¬¨¤−©§©§§¤«
ízìëàå òøæ-úà âéOé øéöáe øéöa-úà Léc íëì âéOäå§¦¦̧¨¤¬©̧¦Æ¤¨¦½¨¦−©¦´¤®̈©©«£©§¤³

íëöøàa çèáì ízáLéå òáNì íëîçì: לכֹון ויערע ©§§¤Æ¨½©¦«©§¤¬¨¤−©§©§§¤«ְִַָ

ותיכלּון  זרעא בר לאּפֹוקי יערע ּוקטפא קטפא ית ְְְְְְְְֵֵַַַַָָָָָָָָָּדיׁשא

ּבארעכֹון: לרחצן ותיתבּון למׂשּבע åézúðåלחמכֹון ְְְְְְְְְְֲִֵַַַָָ§¨«©¦³
äòø äiç ézaLäå ãéøçî ïéàå ízáëLe õøàa íBìL̈Æ¨½̈¤§©§¤−§¥´©«£¦®§¦§©¦º©¨³¨¨Æ

:íëöøàa øáòú-àì áøçå õøàä-ïîíBìL ézúðå ¦¨½̈¤§¤−¤Ÿ©«£¬Ÿ§©§§¤«§¨«©¦³¨Æ
õøàä-ïî äòø äiç ézaLäå ãéøçî ïéàå ízáëLe õøàä½̈¤§©§¤−§¥´©«£¦®§¦§©¦º©¨³¨¨Æ¦¨½̈¤

ú-àì áøçå:íëöøàa øáò ותׁשרּון ּבארעא ׁשלמא ואּתן §¤−¤Ÿ©«£¬Ÿ§©§§¤«ְְְְְְִֵֶַָָָ

ּודקטלין  ארעא מן בׁשּתא חיתא ואבּטל ּדמניד ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָולית

ּבארעכֹון: יעּדּון לא æíëéáéà-úàּבחרּבא ízôãøe ְְְְְֲִַַָָ§©§¤−¤«Ÿ§¥¤®
:áøçì íëéðôì eìôðåeìôðå íëéáéà-úà ízôãøe §¨«§¬¦§¥¤−¤¨«¤§©§¤−¤«Ÿ§¥¤®§¨«§¬

:áøçì íëéðôì ויּפלּון דבביכֹון ּבעלי ית ותרּדפּון ¦§¥¤−¤¨«¤ְְְְְְֲִִֵֵַָָ

לחרּבא: çäàîeקדמיכֹון äàî äMîç íkî eôãøå ְְֳֵַָָ§¨«§¸¦¤³£¦¨Æ¥½̈¥¨¬
:áøçì íëéðôì íëéáéà eìôðå eôcøé äááø íkîeôãøå ¦¤−§¨¨´¦§®Ÿ§¨«§¯«Ÿ§¥¤²¦§¥¤−¤¨«¤§¨«§¸

íëéáéà eìôðå eôcøé äááø íkî äàîe äàî äMîç íkî¦¤³£¦¨Æ¥½̈¥¨¬¦¤−§¨¨´¦§®Ÿ§¨«§¯«Ÿ§¥¤²
:áøçì íëéðôì מּנכֹון ּומאה מאה חמׁשא מּנכֹון וירּדפּון ¦§¥¤−¤¨«¤ְְְְְְְְִִִַָָָ

לחרּבא: קדמיכֹון דבביכֹון ּבעלי ויּפלּון יערקּון ְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵַַָָָָלרּבֹותא

èíëúà éúéaøäå íëúà éúéøôäå íëéìà éúéðôe¨¦´¦£¥¤½§¦§¥¦´¤§¤½§¦§¥¦−¤§¤®
:íëzà éúéøa-úà éúîé÷äåéúéøôäå íëéìà éúéðôe ©«£¦«Ÿ¦¬¤§¦¦−¦§¤«¨¦´¦£¥¤½§¦§¥¦´
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íëzà éúéøa-úà éúîé÷äå íëúà éúéaøäå íëúà: ¤§¤½§¦§¥¦−¤§¤®©«£¦«Ÿ¦¬¤§¦¦−¦§¤«
יתכֹון  ואסּגי יתכֹון ואּפׁש לכֹון לאֹוטבא במימרי ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָואתּפני

עּמכֹון: קימי ית ְְֲִִֵַָָואקם

éùéîçé:eàéöBz Lãç éðtî ïLéå ïLBð ïLé ízìëàå©«£©§¤¬¨−̈¨®§¨¾̈¦§¥¬¨−̈¦«
:eàéöBz Lãç éðtî ïLéå ïLBð ïLé ízìëàå ותיכלּון ©«£©§¤¬¨−̈¨®§¨¾̈¦§¥¬¨−̈¦«ְְֵ

ּתפּנּון: חדּתא קדם מן ועּתיק ּדעּתיק àéézúðåעּתיקא ְְְֲֳִִִִַַַַַָָָ§¨«©¦¬
:íëúà éLôð ìòâú-àìå íëëBúa éðkLîéðkLî ézúðå ¦§¨¦−§«§¤®§«Ÿ¦§©¬©§¦−¤§¤«§¨«©¦¬¦§¨¦−

:íëúà éLôð ìòâú-àìå íëëBúa ּביניכֹון מׁשּכּני ואּתן §«§¤®§«Ÿ¦§©¬©§¦−¤§¤«ְְְִֵֵֵֶַ

יתכֹון: מימרי ירחק áééúééäåולא íëëBúa ézëläúäå ְְְְִֵֵַָָ§¦§©©§¦Æ§´§¤½§¨¦¬¦
:íòì éì-eéäz ízàå íéäìàì íëìíëëBúa ézëläúäå ¨¤−¥«Ÿ¦®§©¤−¦«§¦¬§¨«§¦§©©§¦Æ§´§¤½

íòì éì-eéäz ízàå íéäìàì íëì éúééäå: ׁשכינּתי ואׁשרי §¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®§©¤−¦«§¦¬§¨«ְְְְִִֵַ

לעם: קדמי ּתהֹון ואּתּון לאלּה לכֹון ואהוי âééðàּביניכֹון ְְְְְֱֱֳֵֵֵֶֶַַָָָ£¦º
íéøöî õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦
íëúà CìBàå íëlò úèî øaLàå íéãáò íäì úéäî¦«§¬Ÿ¨¤−£¨¦®¨«¤§ŸÆŸ´Ÿª§¤½¨«¥¬¤§¤−

:úeiîîB÷õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìà ýåýé éðà «§¦«£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤
CìBàå íëlò úèî øaLàå íéãáò íäì úéäî íéøöî¦§©½¦¦«§¬Ÿ¨¤−£¨¦®¨«¤§ŸÆŸ´Ÿª§¤½¨«¥¬

:úeiîîB÷ íëúà מארעא יתכֹון אּפקית ּדי אלהכֹון יי אנא ¤§¤−«§¦«ְְְֱֲֲִִֵֵַַָָָָָ

מּנכֹון  עממּיא ניר ותּברית עבּדין להֹון מּלמהוי ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶַַַַַָָדמצרים

לחירּותא: יתכֹון ãéàìåפודּברית éì eòîLú àì-íàå ְְְִֵַָָָ§¦¬Ÿ¦§§−¦®§´Ÿ
:älàä úåönä-ìk úà eNòúàìå éì eòîLú àì-íàå ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥«¤§¦¬Ÿ¦§§−¦®§´Ÿ
:älàä úåönä-ìk úà eNòú למימרי תקּבלּון לא ואם ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥«¤ְְְְְִִֵַָ

האּלין: ּפּקּודּיא ּכל ית תעּבדּון åèéúwça-íàåולא ְְְִִֵַַָָָָָ§¦§ªŸ©´
úBNò ézìáì íëLôð ìòâz éètLî-úà íàå eñàîz¦§½̈§¦¬¤¦§¨©−¦§©´©§§¤®§¦§¦³£Æ

:éúéøa-úà íëøôäì éúåöî-ìk-úàéúwça-íàå ¤¨¦§Ÿ©½§©§§¤−¤§¦¦«§¦§ªŸ©´
úBNò ézìáì íëLôð ìòâz éètLî-úà íàå eñàîz¦§½̈§¦¬¤¦§¨©−¦§©´©§§¤®§¦§¦³£Æ

:éúéøa-úà íëøôäì éúåöî-ìk-úà ּתקֹוצּון ּבקימי ואם ¤¨¦§Ÿ©½§©§§¤−¤§¦¦«ְְְִִַָ

ּכל  ית למעּבד דלא ּבדיל נפׁשכֹון ּתרחק ּדיני ית ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָואם

קימי: ית לאׁשניּותכֹון æèúàf-äNòàּפּקֹודי éðà-óà ְְְְִִַַָָָ©£¦º¤«¡¤´Ÿ
-úàå úôçMä-úà äìäa íëéìò ézã÷ôäå íëì̈¤À§¦§©§¦̧£¥¤³¤«¨¨Æ¤©©¤´¤§¤
÷éøì ízòøæe Lôð úáéãîe íéðéò úBlëî úçcwä©©©½©§©¬¥©−¦§¦´Ÿ¨®¤§©§¤³¨¦Æ

:íëéáéà eäìëàå íëòøæíëì úàf-äNòà éðà-óà ©§£¤½©«£¨ª−«Ÿ§¥¤«©£¦º¤«¡¤´Ÿ¨¤À
úBlëî úçcwä-úàå úôçMä-úà äìäa íëéìò ézã÷ôäå§¦§©§¦̧£¥¤³¤«¨¨Æ¤©©¤´¤§¤©©©½©§©¬
:íëéáéà eäìëàå íëòøæ ÷éøì ízòøæe Lôð úáéãîe íéðéò¥©−¦§¦´Ÿ¨®¤§©§¤³¨¦Æ©§£¤½©«£¨ª−«Ÿ§¥¤«
ית  ּבהלּתא עליכֹון ואסער לכֹון ּדא אעּבד אנא ְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָאף

ותזרעּון  נפׁש ּומּפחן עינין מחּׁשכן קּדחּתא וית ְְְְְְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָׁשחפּתא

דבביכֹון: ּבעלי וייכלּנּה זרעכֹון æéíëaלרקנּון éðô ézúðå ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵַַָָֻ§¨«©¦³¨©Æ¨¤½

ízñðå íëéàðN íëá eãøå íëéáéà éðôì ízôbðå§¦©§¤−¦§¥´«Ÿ§¥¤®§¨³¨¤Æ«§¥¤½§©§¤−
:íëúà óãø-ïéàåíëéáéà éðôì ízôbðå íëa éðô ézúðå §¥«Ÿ¥¬¤§¤«§¨«©¦³¨©Æ¨¤½§¦©§¤−¦§¥´«Ÿ§¥¤®

øå:íëúà óãø-ïéàå ízñðå íëéàðN íëá eã רּוגזי ואּתן §¨³¨¤Æ«§¥¤½§©§¤−§¥«Ÿ¥¬¤§¤«ְְִֵֶ

סנאיכֹון  ּבכֹון וירּדּון דבביכֹון ּבעלי קדם ותּתּברּון ְְְְְְְְֲֳִִֵֵֵַַַָָּבכֹון

יתכֹון: ּדרדיף ולית çéàìותעירקּון älà-ãò-íàå ְְְְְִִֵֵָָ§¦̧©¥½¤¬Ÿ
:íëéúàhç-ìò òáL íëúà äøqéì ézôñéå éì eòîLú¦§§−¦®§¨«©§¦Æ§©§¨´¤§¤½¤−©©©«Ÿ¥¤«
òáL íëúà äøqéì ézôñéå éì eòîLú àì älà-ãò-íàå§¦̧©¥½¤¬Ÿ¦§§−¦®§¨«©§¦Æ§©§¨´¤§¤½¤−©

íëéúàhç-ìò: ואֹוסף למימרי תקּבלּון לא אּלין עד ואם ©©«Ÿ¥¤«ְְְְְְִִִֵֵֵַַָ

חֹוביכֹון: על ׁשבע יתכֹון èéïBàb-úàלמרּדי ézøáLå ְְְְִֵֵַַָ§¨«©§¦−¤§´
:äLçpk íëöøà-úàå ìæøak íëéîL-úà ézúðå íëfòª§¤®§¨«©¦³¤§¥¤Æ©©§¤½§¤©§§¤−©§ª¨«
-úàå ìæøak íëéîL-úà ézúðå íëfò ïBàb-úà ézøáLå§¨«©§¦−¤§´ª§¤®§¨«©¦³¤§¥¤Æ©©§¤½§¤

äLçpk íëöøà: ׁשמּיא ית ואּתן ּתקּפכֹון יקר ית ואתּבר ©§§¤−©§ª¨«ְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָ

וארעא  מטרא מּלאחתא ּכפרזלא ּתּקיפין עּלויכֹון ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָדי

ּפירין: מּלמעּבד כנחׁשא חסינא ë÷éøìדתחֹותיכֹון íúå ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ§©¬¨¦−
ïzú-àìå íëçkïzé àì õøàä õòå dìeáé-úà íëöøà «Ÿ£¤®§«Ÿ¦¥³©§§¤Æ¤§½̈§¥´¨½̈¤¬Ÿ¦¥−

:Béøtõòå dìeáé-úà íëöøà ïzú-àìå íëçk ÷éøì íúå ¦§«§©¬¨¦−«Ÿ£¤®§«Ÿ¦¥³©§§¤Æ¤§½̈§¥´
Béøt ïzé àì õøàä: תּתן ולא חיליכֹון לריקנּו ויסּופּון ¨½̈¤¬Ÿ¦¥−¦§«ְְִִֵֵֵֵָָ

אּבּה: יּתן לא ארעא ואילן עללּתּה ית àë-íàåארעכֹון ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ§¦
ì eáàú àìå éø÷ énò eëìzézôñéå éì òîL ¥«§³¦¦Æ¤½¦§¬ŸŸ−¦§´Ÿ©¦®§¨«©§¦³
íëéúàhçk òáL äkî íëéìò:éø÷ énò eëìz-íàå £¥¤Æ©½̈¤−©§©«Ÿ¥¤«§¦¥«§³¦¦Æ¤½¦

ì eáàú àìåòáL äkî íëéìò ézôñéå éì òîL §¬ŸŸ−¦§´Ÿ©¦®§¨«©§¦³£¥¤Æ©½̈¤−©
:íëéúàhçk לקּבלא תיבּון ולא ּבקׁשיּו קדמי ּתהכּון ואם §©«Ÿ¥¤«ְְְְְְֳִֵַַַָָָָָ

ּכחֹוביכֹון: ׁשבע מחא עליכֹון לאתאה ואֹוסף ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶַָָָָלמימרי

áëíëúà äìkLå äãOä úiç-úà íëá ézçìLäå§¦§©§¦̧¨¤¹¤©©³©¨¤Æ§¦§¨´¤§¤½
enLðå íëúà äèéòîäå íëzîäa-úà äúéøëäå§¦§¦¸¨Æ¤§¤§§¤½§¦§¦−¨¤§¤®§¨©−

:íëéëøcíëúà äìkLå äãOä úiç-úà íëá ézçìLäå ©§¥¤«§¦§©§¦̧¨¤¹¤©©³©¨¤Æ§¦§¨´¤§¤½
:íëéëøc enLðå íëúà äèéòîäå íëzîäa-úà äúéøëäå§¦§¦¸¨Æ¤§¤§§¤½§¦§¦−¨¤§¤®§¨©−©§¥¤«
ית  ּותׁשיצי יתכֹון ּותתּכל ּברא חות ית בכֹון ְְְְֱֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָואגרי

אֹורחתכֹון: ויצדין יתכֹון ותזער âëälàa-íàåּבערכֹון ְְְְְְְְִִֵַַָָָ§¦̧§¥½¤
:éø÷ énò ízëìäå éì eøñeú àìeøñeú àì älàa-íàå ¬Ÿ¦¨«§−¦®©«£©§¤¬¦¦−¤«¦§¦̧§¥½¤¬Ÿ¦¨«§−

éø÷ énò ízëìäå éì: למימרי תתרדּון לא ּבאּלין ואם ¦®©«£©§¤¬¦¦−¤«¦ְְְְְְִִִִֵֵָ

ּבקׁשיּו: קדמי ãëéø÷aּותהכּון íënò éðà-óà ézëìäå ְְְֳַַָָ§¨«©§¦¯©£¦²¦¨¤−§¤®¦
:íëéúàhç-ìò òáL éðà-íb íëúà éúékäåézëìäå §¦¥¦³¤§¤Æ©½̈¦¤−©©©«Ÿ¥¤«§¨«©§¦¯

-ìò òáL éðà-íb íëúà éúékäå éø÷a íënò éðà-óà©£¦²¦¨¤−§¤®¦§¦¥¦³¤§¤Æ©½̈¦¤−©©
:íëéúàhçיתכֹו ואלקי ּבקׁשיּו עּמכֹון אנא אף ן ואה ©«Ÿ¥¤«ְְְְְְְֲִֵֵַַַַָָ

חֹוביכֹון: על ׁשבע אנא äëáøçאף íëéìò éúàáäå ְֲֵַַַָ§¥«¥¦̧£¥¤¹¤À¤
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øáã ézçlLå íëéøò-ìà ízôñàðå úéøa-í÷ð úî÷ðŸ¤̧¤Æ§©§¦½§¤«¡©§¤−¤¨«¥¤®§¦©³§¦¤̧¤Æ
:áéBà-ãéa ízzðå íëëBúaúî÷ð áøç íëéìò éúàáäå §´§¤½§¦©¤−§©¥«§¥«¥¦̧£¥¤¹¤À¤Ÿ¤̧¤Æ

íëëBúa øáã ézçlLå íëéøò-ìà ízôñàðå úéøa-í÷ð§©§¦½§¤«¡©§¤−¤¨«¥¤®§¦©³§¦¤̧¤Æ§´§¤½
:áéBà-ãéa ízzðå ּבחרּבא ּדקטלין עליכֹון ואיתי §¦©¤−§©¥«ְְְְְְֲִִֵַַָָ

ּפתּגמי  על ּדעברּתּון על ּפרענּותא מּנכֹון ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָֻויתּפרעּון

ּביניכֹון  מֹותנא ואגרי לקרויכֹון ותתּכּנׁשּון ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָָאֹוריתא

דסנאה: ּבידא åëíçì-ähîותתמּסרּון íëì éøáLa ְְְְְִִַָָָ§¦§¦´¨¤»©¥¤ ¼¤¼
íëîçì eáéLäå ãçà øepúa íëîçì íéLð øNò eôàå§Â¨Â¤´¤¨¦³©§§¤Æ§©´¤½̈§¥¦¬©§§¤−

:eòaNú àìå ízìëàå ì÷Lnaíçì-ähî íëì éøáLa ©¦§®̈©«£©§¤−§¬Ÿ¦§¨«§¦§¦´¨¤»©¥¤ ¼¤¼
íëîçì eáéLäå ãçà øepúa íëîçì íéLð øNò eôàå§Â¨Â¤´¤¨¦³©§§¤Æ§©´¤½̈§¥¦¬©§§¤−

:eòaNú àìå ízìëàå ì÷Lna סעיד לכֹון ּבדאּתבר ©¦§®̈©«£©§¤−§¬Ÿ¦§¨«ְְְְִִֶַ

ויתיבּון  חד ּבתּנּורא לחמכֹון נׁשין עסר ויפין ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָמיכלא

תׂשּבעּון: ולא ותיכלּון ּבמתקלא æëúàæa-íàåסלחמכֹון ְְְְְְְְְְִֵַַָָ§¦̧§½Ÿ
:éø÷a énò ízëìäå éì eòîLú àìàì úàæa-íàå ¬Ÿ¦§§−¦®©«£©§¤¬¦¦−§¤«¦§¦̧§½Ÿ¬Ÿ

:éø÷a énò ízëìäå éì eòîLú תקּבלּון לא ּבדא ואם ¦§§−¦®©«£©§¤¬¦¦−§¤«¦ְְְְִַָָ

ּבקׁשיּו: קדמי ּותהכּון çëíënòלמימרי ézëìäå ְְְְְֳִֵַַָָ§¨«©§¦¬¦¨¤−
-ìò òáL éðà-óà íëúà ézøqéå éø÷-úîça©«£©¤®¦§¦©§¦³¤§¤Æ©½̈¦¤−©©

:íëéúàhçíëúà ézøqéå éø÷-úîça íënò ézëìäå ©«Ÿ¥¤«§¨«©§¦¬¦¨¤−©«£©¤®¦§¦©§¦³¤§¤Æ
íëéúàhç-ìò òáL éðà-óà: רגז ּבתקֹוף עּמכֹון ואה ©½̈¦¤−©©©«Ÿ¥¤«ְְְְִִֵַָ

חֹוביכֹון: על ׁשבע אנא אף יתכֹון èëízìëàåוארּדי ְְְְֲִֵֵַַַָָ©«£©§¤−
:eìëàz íëéúða øNáe íëéða øNaíëéða øNa ízìëàå §©´§¥¤®§©¬§«Ÿ¥¤−Ÿ¥«©«£©§¤−§©´§¥¤®

:eìëàz íëéúða øNáe ּבנתיכֹון ּובׂשר ּבניכֹון ּבׂשר ותיכלּון  §©¬§«Ÿ¥¤−Ÿ¥«ְְְְְְֵֵֵַַָ

ì-úàּתיכלּון : ézøëäå íëéúîa-úà ézãîLäå ְֵ§¦§©§¦º¤¨«Ÿ¥¤À§¦§©¦Æ¤
äìòâå íëéìelb éøât-ìò íëéøât-úà ézúðå íëéðnç©¨´¥¤½§¨«©¦Æ¤¦§¥¤½©¦§¥−¦«¥¤®§¨«£¨¬

:íëúà éLôð-úà ézøëäå íëéúîa-úà ézãîLäå ©§¦−¤§¤«§¦§©§¦º¤¨«Ÿ¥¤À§¦§©¦Æ¤
éLôð äìòâå íëéìelb éøât-ìò íëéøât-úà ézúðå íëéðnç©¨´¥¤½§¨«©¦Æ¤¦§¥¤½©¦§¥−¦«¥¤®§¨«£¨¬©§¦−

íëúà: ואּתן חניסנסיכֹון ית ואקּצץ ּבמתיכֹון ית ואׁשיצי ¤§¤«ְְְֱֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

יתכֹון: מימרי וירחק טעותכֹון ּפּגּור על ּפגריכֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָית

àìíëéLc÷î-úà éúBnLäå äaøç íëéøò-úà ézúðå§¨«©¦³¤¨«¥¤Æ¨§½̈©«£¦¦−¤¦§§¥¤®
:íëççéð çéøa çéøà àìåäaøç íëéøò-úà ézúðå §´Ÿ¨¦½©§¥−©¦«Ÿ£¤«§¨«©¦³¤¨«¥¤Æ¨§½̈

:íëççéð çéøa çéøà àìå íëéLc÷î-úà éúBnLäå ואּתן ©«£¦¦−¤¦§§¥¤®§´Ÿ¨¦½©§¥−©¦«Ÿ£¤«ְֵֶ

ּברעוא  אקּבל ולא מקּדׁשיכֹון ית ואצדי צדא קרויכֹון ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָית

ּכנׁשתכֹון: áìeîîLåקרּבן õøàä-úà éðà éúnLäå ְְְִַָֻ©«£¦Ÿ¦¬£¦−¤¨¨®¤§¨«§³
:da íéáLiä íëéáéà äéìòõøàä-úà éðà éúnLäå ¨¤̧¨Æ«Ÿ§¥¤½©«§¦−¨«©«£¦Ÿ¦¬£¦−¤¨¨®¤

da íéáLiä íëéáéà äéìò eîîLå: ארעא ית אנא ואצּדי §¨«§³¨¤̧¨Æ«Ÿ§¥¤½©«§¦−¨«ְְְֲֵֶַָָָ

ּבּה: ּדיתבין דבביכֹון ּבעלי עלּה âìäøæàויצריּון íëúàå ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָ§¤§¤Æ¡¨¤´

äîîL íëöøà äúéäå áøç íëéøçà éú÷éøäå íéBbá©¦½©«£¦«Ÿ¦¬©«£¥¤−¨®¤§¨«§¨³©§§¤Æ§¨½̈
:äaøç eéäé íëéøòåéú÷éøäå íéBbá äøæà íëúàå §¨«¥¤−¦«§¬¨§¨«§¤§¤Æ¡¨¤´©¦½©«£¦«Ÿ¦¬

:äaøç eéäé íëéøòå äîîL íëöøà äúéäå áøç íëéøçà©«£¥¤−®̈¤§¨«§¨³©§§¤Æ§¨½̈§¨«¥¤−¦«§¬¨§¨«
ּדקטלין  בתריכֹון ואגרי עממּיא ּביני אבּדר ְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָויתכֹון

חרּבא: יהֹון וקרויכֹון צדיא ארעכֹון ּותהי ãìæàּבחרּבא ְְְְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָ¨Á
ízàå änMä éîé ìk äéúúaL-úà õøàä äöøz¦§¤̧¨¹̈¤¤©§Ÿ¤À¨µŸ§¥´¨©Ç½̈§©¤−
-úà úöøäå õøàä úaLz æà íëéáéà õøàa§¤´¤«Ÿ§¥¤®¨µ¦§©´¨½̈¤§¦§−̈¤

:äéúúaLänMä éîé ìk äéúúaL-úà õøàä äöøz æà ©§Ÿ¤«¨¨Á¦§¤̧¨¹̈¤¤©§Ÿ¤À¨µŸ§¥´¨©½̈
-úà úöøäå õøàä úaLz æà íëéáéà õøàa ízàå§©¤−§¤´¤«Ÿ§¥¤®¨µ¦§©´¨½̈¤§¦§−̈¤

:äéúúaL ּדי יֹומין ּכל ׁשמּטהא ית ארעא ּתרעי ּבכן ©§Ÿ¤«¨ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹ

ארעא  ּתׁשמט ּבכן דבביכ ֹון ּבעלי ּבארע ואּתּון ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָצדיאת

ׁשמּטאה: ית äìøLàותרעי úà úaLz änMä éîé-ìk ְְְִֵַָָָ¨§¥¬¨©−̈¦§®Ÿ¥´£¤¯
:äéìò íëzáLa íëéúúaLa äúáL-àìéîé-ìk Ÿ¨«§¨²§©§«Ÿ¥¤−§¦§§¤¬¨¤«¨¨§¥¬

íëéúúaLa äúáL-àì øLà úà úaLz änMä̈©−̈¦§®Ÿ¥´£¤¯Ÿ¨«§¨²§©§«Ÿ¥¤−
:äéìò íëzáLaּת צדיאת ּדי יֹומין לא ּכל ּדי ית ׁשמט §¦§§¤¬¨¤«¨ְְִִִִֵַַָָָ

עלּה: יתבין הויתּון ּכד ּבׁשמּטיכֹון åìíéøàLpäåׁשמטת ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָ§©¦§¨¦´
óãøå íäéáéà úöøàa íááìa Cøî éúàáäå íëä¤À§¥¥³¦¸Ÿ¤Æ¦§¨½̈§©§−Ÿ«Ÿ§¥¤®§¨©´
:óãø ïéàå eìôðå áøç-úñðî eñðå ócð äìò ìB÷ íúàŸÀ̈µ¨¤´¦½̈§¨¯§ª«©¤²¤§¨«§−§¥¬Ÿ¥«
íäéáéà úöøàa íááìa Cøî éúàáäå íëa íéøàLpäå§©¦§¨¦´¨¤À§¥¥³¦¸Ÿ¤Æ¦§¨½̈§©§−Ÿ«Ÿ§¥¤®
ïéàå eìôðå áøç-úñðî eñðå ócð äìò ìB÷ íúà óãøå§¨©´ŸÀ̈µ¨¤´¦½̈§¨¯§ª«©¤²¤§¨«§−§¥¬

:óãø ּבארעתא ּבלּבהֹון ּתברא ואעל ּבכֹון ּודיׁשּתארּון Ÿ¥«ְְְְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָ

ויערקּון  דׁשּקיף טרּפא קל יתהֹון וירּדֹוף ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָּדסנאיהֹון

ּדרדיף: ולית ויּפלּון ּבחרּבא ּדקטלין קדם מן ְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵַָָָָּכמעירֹוק

æìäéäú-àìå ïéà óãøå áøç-éðtîk åéçàa-Léà eìLëå§¨«§¯¦«§¨¦²§¦§¥¤−¤§Ÿ¥´®̈¦§Ÿ¦«§¤³
:íëéáéà éðôì äîe÷z íëì-éðtîk åéçàa-Léà eìLëå ¨¤Æ§½̈¦§¥−«Ÿ§¥¤«§¨«§¯¦«§¨¦²§¦§¥

:íëéáéà éðôì äîe÷z íëì äéäú-àìå ïéà óãøå áøç¤−¤§Ÿ¥´¨®¦§Ÿ¦«§¤³¨¤Æ§½̈¦§¥−«Ÿ§¥¤«
לית  ורדיף ּבחרּבא דקטלין ּכמּקדם ּבאחּוהי ּגבר ְְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָויּתקלּון

דבביכֹון: ּבעלי קדם ּתקּומה לכֹון תהי çìízãáàåולא ְְְְְֲֳֵֵֵַָָָָ©«£©§¤−
:íëéáéà õøà íëúà äìëàå íéBbaíéBba ízãáàå ©¦®§¨«§¨´¤§¤½¤−¤«Ÿ§¥¤«©«£©§¤−©¦®

:íëéáéà õøà íëúà äìëàå ּותּגמר עממּיא ּביני ותבדּון §¨«§¨´¤§¤½¤−¤«Ÿ§¥¤«ְְְְֵֵֵַַַַָ

ּבעל  ארע דבביכֹון:יתכֹון èìewnéי íëa íéøàLpäå ְְֲֲֵֵַַָָ§©¦§¨¦´¨¤À¦©̧Æ
:ewné ízà íúáà úðåòa óàå íëéáéà úöøàa íðåòa©«£Ÿ½̈§©§−Ÿ«Ÿ§¥¤®§©²©«£Ÿ¬Ÿ£Ÿ−̈¦¨¬¦¨«Ç
úðåòa óàå íëéáéà úöøàa íðåòa ewné íëa íéøàLpäå§©¦§¨¦´¨¤À¦©̧Æ©«£Ÿ½̈§©§−Ÿ«Ÿ§¥¤®§©²©«£Ÿ¬Ÿ

:ewné ízà íúáà ּבחֹוביהֹון יּתמסּון ּבכֹון ּודיׁשּתארּון £Ÿ−̈¦¨¬¦¨«ְְְְְֲִִִֵַ

ּביׁשּיא  אבהתהֹון ּבחֹובי ואף דבביכֹון ּבעלי ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָּבארעתא

יּתמסּון: ּבידהֹון îïåò-úàåּדאחידין íðåò-úà ecåúäå ְֲִִִִִֵַ§¦§©³¤£Ÿ¨Æ§¤£´Ÿ
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énò eëìä-øLà óàå éá-eìòî øLà íìòîa íúáà£Ÿ½̈§©«£−̈£¤´¨«£¦®§©¾£¤¨«§¬¦¦−
:éø÷aøLà íìòîa íúáà ïåò-úàå íðåò-úà ecåúäå §¤«¦§¦§©³¤£Ÿ¨Æ§¤£´Ÿ£Ÿ½̈§©«£−̈£¤´

:éø÷a énò eëìä-øLà óàå éá-eìòî חֹוביהֹון ית ויוּדּון ¨«£¦®§©¾£¤¨«§¬¦¦−§¤«¦ִֵַָ

ּדהּליכּו ואף קדמי דׁשּקרּו ּבׁשקרהֹון אבהתהֹון חֹובי ְְְְְְְְֲֳִִֵַַַָָָָָָוית

ּבקׁשיּו: àîéúàáäåקדמי éø÷a ínò Cìà éðà-óà ְְֳַַָ©£¦º¥¥³¦¨Æ§¤½¦§¥«¥¦´
æàå ìøòä íááì òðké æà-Bà íäéáéà õøàa íúàŸ½̈§¤−¤«Ÿ§¥¤®¨´¦¨©À§¨¨Æ¤«¨¥½§−̈

:íðåò-úà eöøéíúà éúàáäå éø÷a ínò Cìà éðà-óà ¦§¬¤£Ÿ¨«©£¦º¥¥³¦¨Æ§¤½¦§¥«¥¦´Ÿ½̈
eöøé æàå ìøòä íááì òðké æà-Bà íäéáéà õøàa§¤−¤«Ÿ§¥¤®¨´¦¨©À§¨¨Æ¤«¨¥½§−̈¦§¬

íðåò-úà: יתהֹון ואעל ּבקׁשיּו עּמהֹון אה אנא אף ¤£Ÿ¨«ְְְְְֱֲִֵַַַָָָ

ּובכן  טפׁשא לּבהֹון יּתבר בכן אֹו דבביה ֹון ּבעלי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָּבארע

חֹוביהֹון: ית áîóàåירעּון áB÷òé éúéøa-úà ézøëæå ְִֵָ§¨«©§¦−¤§¦¦´©«£®Ç§©Á
õøàäå økæà íäøáà éúéøa-úà óàå ÷çöé éúéøa-úà¤§¦¦̧¦§¹̈§©̧¤§¦¦¯©§¨¨²¤§−Ÿ§¨¨¬¤

à:økæóàå ÷çöé éúéøa-úà óàå áB÷òé éúéøa-úà ézøëæå ¤§«Ÿ§¨«©§¦−¤§¦¦´©«£®§©Á¤§¦¦̧¦§¹̈§©̧
:økæà õøàäå økæà íäøáà éúéøa-úà קימי ית ודכירנא ¤§¦¦¯©§¨¨²¤§−Ÿ§¨¨¬¤¤§«Ÿְְְִִָָָָ

דעם  קימי ית ואף יצחק דעם קימי ית ואף יעקֹוב ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָדעם

דכיר: אנא וארעא דכיר אנא âîáæòzאברהם õøàäå ְְְֲֲִִַַָָָָָָָ§¨Á̈¤Á¥«¨¥̧
eöøé íäå íäî änLäa äéúúaL-úà õøúå íäî¥¤¹§¦´¤¤©§Ÿ¤À¨¨§©¨Æ¥¤½§¥−¦§´
äìòb éúwç-úàå eñàî éètLîa ïòéáe ïòé íðåò-úà¤£Ÿ®̈©©́§©½©§¦§¨©´¨½̈§¤ªŸ©−¨«£¨¬

:íLôðänLäa äéúúaL-úà õøúå íäî áæòz õøàäå ©§¨«§¨Á̈¤Á¥«¨¥̧¥¤¹§¦´¤¤©§Ÿ¤À¨¨§©¨Æ
eñàî éètLîa ïòéáe ïòé íðåò-úà eöøé íäå íäî¥¤½§¥−¦§´¤£Ÿ¨®©©́§©½©§¦§¨©´¨½̈

:íLôð äìòb éúwç-úàå ית ותרעי מּנהֹון תתרטׁש וארעא §¤ªŸ©−¨«£¨¬©§¨«ְְְְְְְִִֵֵַַָָ

לוטין  חֹוביהֹון ית ירעּון ואּנּון מּנהֹון ּבדצדיאת ְְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָׁשמּטהא

רחקת  קימי וית קצּו ּדבדיני עליהֹון איתי ּברכן ְְְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַַָָָָחלף

ãîíäéáéàנפׁשהֹון: õøàa íúBéäa úàæ-íb óàå ְְַ§©©ÂŸ¦«§º̈§¤´¤«Ÿ§¥¤À
ízà éúéøa øôäì íúlëì íézìòâ-àìå íézñàî-àì«Ÿ§©§¦³§«Ÿ§©§¦Æ§©Ÿ½̈§¨¥¬§¦¦−¦®̈

:íäéäìà ýåýé éðà ékõøàa íúBéäa úàæ-íb óàå ¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«§©©ÂŸ¦«§º̈§¤´¤
éúéøa øôäì íúlëì íézìòâ-àìå íézñàî-àì íäéáéà«Ÿ§¥¤À«Ÿ§©§¦³§«Ÿ§©§¦Æ§©Ÿ½̈§¨¥¬§¦¦−

íäéäìà ýåýé éðà ék ízà: ּבמהויהֹון ּדא ּברם ואף ¦¨®¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«ְְְֱֵֵַַָ

ארחקּנּון  ולא ארטׁשּנּון לא דבביהֹון ּבעלי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָּבארע

אלההֹון: יי אנא ארי עּמהֹון קימי לאׁשנאה ְְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵַָָָָָָָלׁשיציּותהֹון

äîíúà-éúàöBä øLà íéðLàø úéøa íäì ézøëæå§¨«©§¦¬¨¤−§¦´¦«Ÿ¦®£¤´¥«¦Ÿ¨Á
éðà íéäìàì íäì úBéäì íéBbä éðéòì íéøöî õøàî¥¤̧¤¦§©¹¦§¥¥´©¦À¦«§¬¨¤²¥«Ÿ¦−£¦¬

:ýåýéíúà-éúàöBä øLà íéðLàø úéøa íäì ézøëæå §Ÿ̈«§¨«©§¦¬¨¤−§¦´¦«Ÿ¦®£¤´¥«¦Ÿ¨Á
:ýåýé éðà íéäìàì íäì úBéäì íéBbä éðéòì íéøöî õøàî¥¤̧¤¦§©¹¦§¥¥´©¦À¦«§¬¨¤²¥«Ÿ¦−£¦¬§Ÿ̈«
מארעא  יתהֹון אּפקית ּדי קדמאי קים להֹון ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָודכירנא

יי: אנא לאלהא להֹון למהוי עממּיא לעיני ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָדמצרים

åîýåýé ïúð øLà úøBzäå íéètLnäå íéwçä älàÂ¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»§©Ÿ¼£¤Æ¨©´§Ÿ̈½
:äLî-ãéa éðéñ øäa ìàøNé éða ïéáe Bðéaíéwçä älà ¥¾¥−§¥´¦§¨¥®§©¬¦©−§©¤«Â¥¤©«ª¦´

ìàøNé éða ïéáe Bðéa ýåýé ïúð øLà úøBzäå íéètLnäå§©¦§¨¦»§©Ÿ¼£¤Æ¨©´§Ÿ̈½¥¾¥−§¥´¦§¨¥®
:äLî-ãéa éðéñ øäa יהב ּדי ואֹוריתא ודינּיא קימּיא אּלין §©¬¦©−§©¤«ְְְְִִִֵַַַָָָָָָ

ּבידא  דסיני ּבטּורא יׂשראל ּבני ּובין מימרּה ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָיי

פ דמׁשה: ְֶֹ

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

øãð àìôé ék Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦¾¦¬©§¦−¤®¤
:ýåýéì úLôð Ekøòazøîàå ìàøNé éða-ìà øac §¤§§¬§¨−Ÿ©«Ÿ̈«©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´

:ýåýéì úLôð Ekøòa øãð àìôé ék Léà íäìà עם מּלל £¥¤½¦¾¦¬©§¦−¤®¤§¤§§¬§¨−Ÿ©«Ÿ̈«ִֵַ

ּבפרסן  נדר יפרׁש ארי ּגבר להֹון ותימר יׂשראל ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָֻּבני

יי: קדם âäðLנפׁשתא íéøNò ïaî øëfä Ekøò äéäå ְְֳַָָָָ§¨¨³¤§§Æ©¨½̈¦¤Æ¤§¦´¨½̈
óñk ì÷L íéMîç Ekøò äéäå äðL íéML-ïa ãòå§©−¤¦¦´¨®̈§¨¨´¤§§À£¦¦²¤¬¤¤−¤

:Lãwä ì÷Laãòå äðL íéøNò ïaî øëfä Ekøò äéäå §¤¬¤©«Ÿ¤§¨¨³¤§§Æ©¨½̈¦¤Æ¤§¦´¨½̈§©−
ì÷La óñk ì÷L íéMîç Ekøò äéäå äðL íéML-ïa¤¦¦´¨¨®§¨¨´¤§§À£¦¦²¤¬¤¤−¤§¤¬¤

Lãwä: ּבר ועד ׁשנין עסרין מּבר ּדכּורא פרסנּה ויהי ©«Ÿ¤ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻ

ּבסלעי  ּדכסף סלעין חמׁשין פרסנּה ויהי ׁשנין ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַָֻׁשּתין

ãìLקּודׁשא: Ekøò äéäå àåä äá÷ð-íàå:ì÷L íéL ְָ§¦§¥−̈¦®§¨¨¬¤§§−§¦¬¨«¤
ìL Ekøò äéäå àåä äá÷ð-íàå:ì÷L íéL נקּובתא ואם §¦§¥−̈¦®§¨¨¬¤§§−§¦¬¨«¤ְְְִָ

סלעין: ּתלתין פרסנּה ויהי äíéðLהיא Lîç-ïaî íàå ְְְִִִִִֵַָָֻ§¦̧¦¤¨¥¹¨¦À
íéì÷L íéøNò øëfä Ekøò äéäå äðL íéøNò-ïa ãòå§©Æ¤¤§¦´¨½̈§¨¨¯¤§§²©¨−̈¤§¦´§¨¦®

:íéì÷L úøNò äá÷pìåãòå íéðL Lîç-ïaî íàå §©§¥−̈£¤¬¤§¨¦«§¦̧¦¤¨¥¹¨¦À§©Æ
äá÷pìå íéì÷L íéøNò øëfä Ekøò äéäå äðL íéøNò-ïa¤¤§¦´¨½̈§¨¨¯¤§§²©¨−̈¤§¦´§¨¦®§©§¥−̈

:íéì÷L úøNò ׁשנין עסרין ּבר ועד ׁשנין חמׁש מּבר ואם £¤¬¤§¨¦«ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַ

סלעין: עסר ולנקּובתא סלעין עסרין ּדכּורא פרסנּה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֻויהי

åøëfä Ekøò äéäå íéðL Lîç-ïa ãòå Lãç-ïaî íàå§¦´¦¤ÀŸ¤§©Æ¤¨¥´¨¦½§¨¨³¤§§Æ©¨½̈
øò äá÷pìå óñk íéì÷L äMîçìL Ekíéì÷L úL £¦¨¬§¨¦−®̈¤§©§¥¨´¤§§½§¬¤§¨¦−

:óñkEkøò äéäå íéðL Lîç-ïa ãòå Lãç-ïaî íàå ¨«¤§¦´¦¤ÀŸ¤§©Æ¤¨¥´¨¦½§¨¨³¤§§Æ
ìL Ekøò äá÷pìå óñk íéì÷L äMîç øëfäíéì÷L úL ©¨½̈£¦¨¬§¨¦−¨®¤§©§¥¨´¤§§½§¬¤§¨¦−

óñk:פרסנּה ויהי ׁשנין חמׁש ּבר ועד ירחא מּבר ואם ¨«¤ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֻ

סלעין  ּתלת פרסנּה ולנק ּובתא ּדכסף סלעין חמׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָֻּדכּורא

æäéäåּדכסף: øëæ-íà äìòîå äðL íéML-ïaî íàå ְִָ§Â¦Â¦¤¦¦̧¨¨³¨©̧§¨Æ¦¨½̈§¨¨´
:íéì÷L äøNò äá÷pìå ì÷L øNò äMîç Ekøòíàå ¤§§½£¦¨¬¨−̈®̈¤§©§¥−̈£¨¨¬§¨¦«§Â¦Â

øNò äMîç Ekøò äéäå øëæ-íà äìòîå äðL íéML-ïaî¦¤¦¦̧¨¨³¨©̧§¨Æ¦¨½̈§¨¨´¤§§½£¦¨¬¨−̈
íéì÷L äøNò äá÷pìå ì÷L: ּולעּלא ׁשנין ׁשּתין מּבר ואם ¨®¤§©§¥−̈£¨¨¬§¨¦«ְְְִִִִִֵַָ
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עסר  ולנקּובתא סלעין עסרי חמׁש פרסנּה ויהי ּדכּורא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻאם

çïäkäסלעין: éðôì Bãéîòäå Ekøòî àeä Cî-íàå ְִִ§¦¨¬Æ¥«¤§¤½§¤«¡¦Æ¦§¥´©Ÿ¥½
éøòäåøãpä ãé âéOz øLà ét-ìò ïäkä Búà C §¤«¡¦¬Ÿ−©Ÿ¥®©¦À£¤³©¦Æ©´©Ÿ¥½

:ïäkä epëéøòééðôì Bãéîòäå Ekøòî àeä Cî-íàå ©«£¦¤−©Ÿ¥«§¦¨¬Æ¥«¤§¤½§¤«¡¦Æ¦§¥´
éøòäå ïäkäøãpä ãé âéOz øLà ét-ìò ïäkä Búà C ©Ÿ¥½§¤«¡¦¬Ÿ−©Ÿ¥®©¦À£¤³©¦Æ©´©Ÿ¥½
ïäkä epëéøòé: קדם ויקימּנּה מּפרסּנּה הּוא מסּכן ואם ©«£¦¤−©Ÿ¥«ְְְֳִִִִִִֵֵֵָָֻ

דנֹודרא  ידא תדּבק ּדי מימר על ּכהנא יתּה ויפרֹוס ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּכהנא

ּכהנא: èäpnîסיפרסּנּה eáéø÷é øLà äîäa-íàå ְְֲִִֵַָ§¦̧§¥½̈£¤̧©§¦¯¦¤²¨
:Lãw-äéäé ýåýéì epnî ïzé øLà ìk ýåýéì ïaø÷̈§−̈©«Ÿ̈®ŸÁ£¤̧¦¥¬¦¤²©«Ÿ̈−¦«§¤«Ÿ¤
ïzé øLà ìk ýåýéì ïaø÷ äpnî eáéø÷é øLà äîäa-íàå§¦̧§¥½̈£¤̧©§¦¯¦¤²¨¨§−̈©«Ÿ̈®ŸÁ£¤̧¦¥¬

:Lãw-äéäé ýåýéì epnîמּנּה יקרבּון ּדי ּבעירא ואם ¦¤²©«Ÿ̈−¦«§¤«Ÿ¤ְְְְִִִִַָָ

ּדי  ּכל יי קדם קּודׁשא:קרּבנא יהי יי קדם מּנּה éàìיּתן ְְְְְֳֳִִִֵֵַָָָָָָָֹֻ´Ÿ
áBèa òø-Bà òøa áBè Búà øéîé-àìå epôéìçé©«£¦¤½§«Ÿ¨¦¬Ÿ²¬§−̈©´§®
Búøeîúe àeä-äéäå äîäáa äîäa øéîé øîä-íàå§¦¨¥̧¨¦³§¥¨Æ¦§¥½̈§¨«¨¬§«¨−

:Lãw-äéäéòø-Bà òøa áBè Búà øéîé-àìå epôéìçé àì ¦«§¤«Ÿ¤´Ÿ©«£¦¤½§«Ÿ¨¦¬Ÿ²¬§−̈©´
Búøeîúe àeä-äéäå äîäáa äîäa øéîé øîä-íàå áBèa§®§¦¨¥̧¨¦³§¥¨Æ¦§¥½̈§¨«¨¬§«¨−

:Lãw-äéäéביׁש אֹו ּבביׁש טב יתּה יעּבר ולא יחּלפּנּה לא ¦«§¤«Ÿ¤ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ

וחּלּופּה הּוא ויהי ּבבעירא ּבעירא יחּלף חּלפא ואם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָּבטב

קּדיׁש: àéeáéø÷é-àìיהי øLà äàîè äîäa-ìk íàå ְִֵַ§¦Æ¨§¥¨´§¥½̈Â£¤Â«Ÿ©§¦¯
:ïäkä éðôì äîäaä-úà ãéîòäå ýåýéì ïaø÷ äpnî¦¤²¨¨§−̈©«Ÿ̈®§¤«¡¦¬¤©§¥−̈¦§¥¬©Ÿ¥«
ýåýéì ïaø÷ äpnî eáéø÷é-àì øLà äàîè äîäa-ìk íàå§¦Æ¨§¥¨´§¥½̈Â£¤Â«Ÿ©§¦¯¦¤²¨¨§−̈©«Ÿ̈®

:ïäkä éðôì äîäaä-úà ãéîòäå מסאבא ּבעירא ּכל ואם §¤«¡¦¬¤©§¥−̈¦§¥¬©Ÿ¥«ְְְִִָָָָָ

קדם  ּבעירא ית ויקים יי קדם קרּבנא מּנּה יקרבּון לא ְְְְְֳֳִִִִִַָָָָָָָָָֻּדי

áééøòäåEkøòkּכהנא: òø ïéáe áBè ïéa dúà ïäkä C ֲַָ§¤«¡¦³©Ÿ¥ÆŸ½̈¥¬−¥´®̈§¤§§¬
:äéäé ïk ïäkäéøòäåòø ïéáe áBè ïéa dúà ïäkä C ©Ÿ¥−¥¬¦«§¤«§¤«¡¦³©Ÿ¥ÆŸ½̈¥¬−¥´¨®

:äéäé ïk ïäkä Ekøòk ּובין טב  ּבין יתּה ּכהנא ויפר ֹוס §¤§§¬©Ÿ¥−¥¬¦«§¤«ְְֲִֵֵַַַָָ

יהי: ּכן דכהנא ּכפרסנא âéóñéåּביׁש äpìàâé ìàb-íàå ְְְְֲִֵֵַָָָֻ§¦¨−Ÿ¦§¨¤®̈§¨©¬
:Ekøò-ìò BúLéîçBúLéîç óñéå äpìàâé ìàb-íàå £¦«¦−©¤§¤«§¦¨−Ÿ¦§¨¤®̈§¨©¬£¦«¦−

:Ekøò-ìò:ּפרסנּה על חמׁשּה ויֹוסף יפרקּנּה מפרק ואם ©¤§¤«ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָֻֻ

ãéBëéøòäå ýåýéì Lã÷ Búéa-úà Lc÷é-ék Léàå§¦À¦«©§¦¸¤¥¬¸Ÿ¤Æ©«Ÿ̈½§¤«¡¦Æ
éøòé øLàk òø ïéáe áBè ïéa ïäkäïk ïäkä Búà C ©Ÿ¥½¥¬−¥¬¨®©«£¤̧©«£¦¬Ÿ²©Ÿ¥−¥¬

:íe÷éBëéøòäå ýåýéì Lã÷ Búéa-úà Lc÷é-ék Léàå ¨«§¦À¦«©§¦¸¤¥¬¸Ÿ¤Æ©«Ÿ̈½§¤«¡¦Æ
éøòé øLàk òø ïéáe áBè ïéa ïäkä:íe÷é ïk ïäkä Búà C ©Ÿ¥½¥¬−¥¬¨®©«£¤̧©«£¦¬Ÿ²©Ÿ¥−¥¬¨«

ּכהנא  ויפרסּנּה יי קדם קּודׁשא ּביתּה ית יקּדׁש ארי ְְְְְְְֲֲֳִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּוגבר

יקּום: ּכן ּכהנא יתּה יפרֹוס ּדי ּכמא ּביׁש ּובין טב ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָּבין

åè-óñk úéLéîç óñéå Búéa-úà ìàâé Léc÷nä-íàå§¦©ÇÆ©§¦½¦§©−¤¥®§Â¨©Â£¦¦¯¤«¤

:Bì äéäå åéìò Ekøòóñéå Búéa-úà ìàâé Léc÷nä-íàå ¤§§²¨−̈§¨¬¨«§¦©Æ©§¦½¦§©−¤¥®§Â¨©Â
Bì äéäå åéìò Ekøò-óñk úéLéîç: יפרֹוק ּדאקּדׁש ואם £¦¦¯¤«¤¤§§²¨−̈§¨¬¨«ְְְְִִֵַ

לּה: ויהי עלֹוהי ּפרסנּה ּכסף חמׁש ויֹוסף ּביתּה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹֻית

æè éòéáùäéäå ýåýéì Léà Léc÷é Búfçà äãOî | íàå§¦´¦§¥´£ª¨À©§¦¬¦Æ©«Ÿ̈½§¨¨¬
ì÷L íéMîça íéøòN øîç òøæ Bòøæ éôì Ekøò¤§§−§¦´©§®¤µ©´Ÿ¤§Ÿ¦½©«£¦¦−¤¬¤

:óñkäéäå ýåýéì Léà Léc÷é Búfçà äãOî | íàå ¨«¤§¦´¦§¥´£ª¨À©§¦¬¦Æ©«Ÿ̈½§¨¨¬
óñk ì÷L íéMîça íéøòN øîç òøæ Bòøæ éôì Ekøò: ¤§§−§¦´©§®¤µ©´Ÿ¤§Ÿ¦½©«£¦¦−¤¬¤¨«¤

פרסנּה ויהי יי קדם ּגבר יקּדיׁש אחסנּתּה מחקל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֻואם

ּדכסף: סלעין ּבחמׁשין ׂשעֹורין ּכּור זרע ּבר זרעּה ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָלפּום

æé:íe÷é Ekøòk eäãN Léc÷é ìáiä úðMî-íà-íà ¦¦§©¬©Ÿ¥−©§¦´¨¥®§¤§§−¨«¦
:íe÷é Ekøòk eäãN Léc÷é ìáiä úðMî מּׁשּתא אם ¦§©¬©Ÿ¥−©§¦´¨¥®§¤§§−¨«ִִַָ

יקּום: ּכפרסנּה חקלּה יקּדׁש çéìáiäדיֹובלא øçà-íàå ְְְְְְֵֵֵֵַַָָֻ§¦©©´©Ÿ¥»
ét-ìò óñkä-úà ïäkä Bì-áMçå eäãN Léc÷é©§¦´¨¥¼¼§¦©¸©Ÿ¥¹¤©¤À¤©¦³
:Ekøòî òøâðå ìáiä úðL ãò úøúBpä íéðMä©¨¦Æ©´¨½Ÿ©−§©´©Ÿ¥®§¦§©−¥«¤§¤«
óñkä-úà ïäkä Bì-áMçå eäãN Léc÷é ìáiä øçà-íàå§¦©©´©Ÿ¥»©§¦´¨¥¼¼§¦©¸©Ÿ¥¹¤©¤À¤

:Ekøòî òøâðå ìáiä úðL ãò úøúBpä íéðMä ét-ìò ואם ©¦³©¨¦Æ©´¨½Ÿ©−§©´©Ÿ¥®§¦§©−¥«¤§¤«ְִ

על  ּכסּפא ית ּכהנא לּה ויחּׁשב חקלּה יקּדׁש יֹובלא ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבתר

מּפרסנּה: ויּתמנע דיֹובלא ׁשּתא עד ּדיׁשּתארן ׁשנּיא ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻמימר

èéóñéå Búà Léc÷nä äãOä-úà ìàâé ìàb-íàå§¦¨³Ÿ¦§©Æ¤©¨¤½©©§¦−Ÿ®Â§¨©Â
:Bì í÷å åéìò Ekøò-óñk úéLîçìàâé ìàb-íàå £¦¦¯¤«¤¤§§²¨−̈§¨¬«§¦¨³Ÿ¦§©Æ

åéìò Ekøò-óñk úéLîç óñéå Búà Léc÷nä äãOä-úà¤©¨¤½©©§¦−Ÿ®Â§¨©Â£¦¦¯¤«¤¤§§²¨−̈
:Bì í÷å ויֹוסף יתּה ּדאקּדׁש חקלא ית יפרֹוק מפרק ואם §¨¬«ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

לּה: ויקּום עלֹוהי ּפרסנּה ּכסף ëìàâéחמׁש àì-íàå ְְֲִִֵֵֶַָֹֻ§¦³Ÿ¦§©Æ
ìàbé-àì øçà Léàì äãOä-úà øëî-íàå äãOä-úà¤©¨¤½§¦¨©¬¤©¨¤−§¦´©¥®«Ÿ¦¨¥−

:ãBòäãOä-úà øëî-íàå äãOä-úà ìàâé àì-íàå «§¦³Ÿ¦§©Æ¤©¨¤½§¦¨©¬¤©¨¤−
:ãBò ìàbé-àì øçà Léàì ואם חקלא ית יפרֹוק לא ואם §¦´©¥®«Ÿ¦¨¥−«ְְְְִִִַָָָ

עֹוד: יתּפרק לא אחרן לגבר חקלא ית àëäéäåזּבין ְְְֳִִִַַַָָָָָָָ§¨¨̧
ïäkì íøçä äãNk ýåýéì Lã÷ ìáiá Búàöa äãOä©¨¤¹§¥´©Ÿ¥À²Ÿ¤©«Ÿ̈−¦§¥´©¥®¤©Ÿ¥−

:Búfçà äéäzýåýéì Lã÷ ìáiá Búàöa äãOä äéäå ¦«§¤¬£ª¨«§¨¨̧©¨¤¹§¥´©Ÿ¥À²Ÿ¤©«Ÿ̈−
Búfçà äéäz ïäkì íøçä äãNk:ּבמּפקּה חקלא  ויהי ¦§¥´©¥®¤©Ÿ¥−¦«§¤¬£ª¨«ְְְִִֵֵַָ

ּתהי  לכהנא חרמא ּכחקל יי קדם קּודׁשא ְְְְְְֲֲֳֵֵֶַַַָָָָָָּביֹובלא

áëäãOîאחסנּתּה: àì øLà Búð÷î äãN-úà íàå ְֲֵַַ§¦Æ¤§¥´¦§¨½£¤¾−Ÿ¦§¥´
:ýåýéì Léc÷é Búfçààì øLà Búð÷î äãN-úà íàå £ª¨®©§¦−©«Ÿ̈«§¦Æ¤§¥´¦§¨½£¤¾−Ÿ

:ýåýéì Léc÷é Búfçà äãOî לא ּדי זבינֹוהי חקל ית ואם ¦§¥´£ª¨®©§¦−©«Ÿ̈«ְְֲִִִִַָָ

יי: קדם יקּדׁש אחסנּתּה âëúàמחקל ïäkä Bì-áMçå ְְְֲֲֳֵֵֵַַַַָָ§¦©´©Ÿ¥À¥µ
íBia Ekøòä-úà ïúðå ìáiä úðL ãò Ekøòä úñëî¦§©´¨«¤§§½©−§©´©Ÿ¥®§¨©³¤¨«¤§§Æ©´
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:ýåýéì Lã÷ àeääEkøòä úñëî úà ïäkä Bì-áMçå ©½−Ÿ¤©«Ÿ̈«§¦©´©Ÿ¥À¥µ¦§©´¨«¤§§½
:ýåýéì Lã÷ àeää íBia Ekøòä-úà ïúðå ìáiä úðL ãò©−§©´©Ÿ¥®§¨©³¤¨«¤§§Æ©´©½−Ÿ¤©«Ÿ̈«
ויּתן  דיֹובלא ׁשּתא עד ּפרסּנּה מנין ית ּכהנא לּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻויחּׁשב

יי: קדם קּודׁשא ההּוא ּביֹומא ּפרסנּה ãëìáBiäית úðLa ְְְְֳֵַָָָָָָֻ¦§©³©¥Æ
úfçà Bì-øLàì Bzàî eäð÷ øLàì äãOä áeLé̈´©¨¤½©«£¤¬¨−̈¥«¦®©«£¤−£ª©¬

:õøàäBzàî eäð÷ øLàì äãOä áeLé ìáBiä úðLa ¨¨«¤¦§©³©¥Æ¨´©¨¤½©«£¤¬¨−̈¥«¦®
õøàä úfçà Bì-øLàì: חקלא יתּוב דיֹובלא ּבׁשּתא ©«£¤−£ª©¬¨¨«¤ְְְְֵַַָָָ

ארעא: אחסנת לדדילּה מּנּה äëäéäéלדזבנּה Ekøò-ìëå ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָ§¨̧¤§§½¦«§¤−
:ì÷Mä äéäé äøb íéøNò Lãwä ì÷LaEkøò-ìëå §¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈¦«§¤¬©¨«¤§¨̧¤§§½
:ì÷Mä äéäé äøb íéøNò Lãwä ì÷La äéäéּפרסנּה וכל ¦«§¤−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈¦«§¤¬©¨«¤ְְֵָָֻ

סלעא: יהי מעין עסרין קּודׁשא ּבסלעי åëøBëa-Càיהי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ©§º
Búà Léà Léc÷é-àì äîäáa ýåýéì økáé øLà£¤̧§ª©³©«Ÿ̈Æ¦§¥½̈«Ÿ©§¦¬¦−Ÿ®

:àeä ýåýéì äN-íà øBL-íàøkáé øLà øBëa-Cà ¦´¦¤½©«Ÿ̈−«©§º£¤̧§ª©³
äN-íà øBL-íà Búà Léà Léc÷é-àì äîäáa ýåýéì©«Ÿ̈Æ¦§¥½̈«Ÿ©§¦¬¦−Ÿ®¦´¦¤½

:àeä ýåýéì לא ּבבעירא יי קדם יתּבּכר ּדי ּבּוכרא ּברם ©«Ÿ̈−«ְְְְְֳִִִִַַַָָָָָ

הּוא: ּדיי אּמר אם ּתֹור אם יתּה ּגבר æëíàåיקּדׁש ְְְִִִֵֵַַַַָָ§¦̧
åéìò BúLîç óñéå Ekøòá äãôe äàîhä äîäaa©§¥¨³©§¥¨Æ¨¨´§¤§¤½§¨©¬£¦«¦−¨¨®

:Ekøòa økîðå ìàbé àì-íàåäàîhä äîäaa íàå §¦¬Ÿ¦¨¥−§¦§©¬§¤§¤«§¦̧©§¥¨³©§¥¨Æ
økîðå ìàbé àì-íàå åéìò BúLîç óñéå Ekøòá äãôe¨¨´§¤§¤½§¨©¬£¦«¦−¨¨®§¦¬Ÿ¦¨¥−§¦§©¬

Ekøòa: ויֹוסף ּבפרסנּה ויפרֹוק מסאבא ּבבעירא ואם §¤§¤«ְְְְְְְְִִִִֵֵָָָָָֻ

ּבפרסנּה: ויזּדּבן יתּפרק לא ואם עלֹוהי çëCàחמׁשּה ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֻֻ©´
íãàî Bì-øLà-ìkî ýåýéì Léà íøçé øLà íøç-ìk̈¥¿¤£¤´©«£¦Á¦̧©«Ÿ̈¹¦¨£¤À¥«¨¨³
íøç-ìk ìàbé àìå øëné àì Búfçà äãOîe äîäáe§¥¨Æ¦§¥´£ª¨½¬Ÿ¦¨¥−§´Ÿ¦¨¥®¨¥¾¤

ýåýéì àeä íéLã÷-Lã÷:Léà íøçé øLà íøç-ìk Cà «Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«©´¨¥¿¤£¤´©«£¦Á¦̧
àì Búfçà äãOîe äîäáe íãàî Bì-øLà-ìkî ýåýéì©«Ÿ̈¹¦¨£¤À¥«¨¨³§¥¨Æ¦§¥´£ª¨½¬Ÿ

ýåýéì àeä íéLã÷-Lã÷ íøç-ìk ìàbé àìå øëné: ּברם ¦¨¥−§´Ÿ¦¨¥®¨¥¾¤«Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«ְַ

מאנׁשא  לּה ּדי מּכל יי קדם ּגבר יחרם ּדי חרמא ְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכל

חרמא  ּכל יתּפרק ולא יזּדּבן לא אחסנּתּה ּומחקל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּובעירא

יי: קדם הּוא קּודׁשין èëíøçéקדׁש øLà íøç-ìk ְְֳִֶָָֹ¨¥À¤£¤¯¨«¢©²
:úîeé úBî äãté àì íãàä-ïîíøçé øLà íøç-ìk ¦¨«¨−̈´Ÿ¦¨¤®−¨«¨¥À¤£¤¯¨«¢©²

:úîeé úBî äãté àì íãàä-ïî מן יּתחרם ּדי חרמא ּכל ¦¨«¨−̈´Ÿ¦¨¤®−¨«ְְִִִֶַַָָ

יתקטל: אתקטלא יתּפרק לא ìõøàäאנׁשא øNòî-ìëå ְְְְְֲִִִֵָָָָָָָ§¨©§©̧¨¹̈¤
:ýåýéì Lã÷ àeä ýåýéì õòä éøtî õøàä òøfî¦¤³©¨¨̧¤Æ¦§¦´¨¥½©«Ÿ̈−®−Ÿ¤©«Ÿ̈«
àeä ýåýéì õòä éøtî õøàä òøfî õøàä øNòî-ìëå§¨©§©̧¨¹̈¤¦¤³©¨¨̧¤Æ¦§¦´¨¥½©«Ÿ̈−®

ýåýéì Lã÷: מּפרי דארעא מּזרעא דארעא מעׂשרא וכל −Ÿ¤©«Ÿ̈«ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

יי: קדם קּודׁשא הּוא ּדיי àìLéàאילנא ìàâé ìàb-íàå ְְְֳִַָָָָָָ§¦¨¬Ÿ¦§©²¦−
:åéìò óñé BúéLîç BøNònîLéà ìàâé ìàb-íàå ¦©«©§®£¦«¦−Ÿ¥¬¨¨«§¦¨¬Ÿ¦§©²¦−
:åéìò óñé BúéLîç BøNònî ּגבר יפרֹוק מפרק ואם ¦©«©§®£¦«¦−Ÿ¥¬¨¨«ְְְְִִִַַ

עלֹוהי: יֹוסף חמׁשּה ְְֲִִֵֵֵַַֻמּמעׂשרּה

øéèôîáìúçz øáòé-øLà ìk ïàöå ø÷a øNòî-ìëå§¨©§©³¨¨Æ¨½Ÿ¬Ÿ£¤©«£−Ÿ©´©
:ýåýéì Lãw-äéäé éøéNòä èáMäïàöå ø÷a øNòî-ìëå ©®̈¤¨«£¦¦¾¦«§¤−Ÿ¤©«Ÿ̈«§¨©§©³¨¨Æ¨½Ÿ

:ýåýéì Lãw-äéäé éøéNòä èáMä úçz øáòé-øLà ìk¬Ÿ£¤©«£−Ÿ©´©©®̈¤¨«£¦¦¾¦«§¤−Ÿ¤©«Ÿ̈«
עׂשיראה  חטרא ּתחֹות ּדיעּבר ּכל וען ּתֹורין מעׂשר ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָֹֻוכל

יי: קדם קּדיׁש âìøwáéיהי àìàìå òøì áBè-ïéaepøéîé ְְֳִֵַָָ¯Ÿ§©¥²¥«¬¨©−§´Ÿ§¦¤®
àì Lãw-äéäé Búøeîúe àeä-äéäå epøéîé øîä-íàå§¦¨¥´§¦¤½§¨«¨¯§«¨²¦«§¤−Ÿ¤¬Ÿ

:ìàbéøwáé àìàìå òøì áBè-ïéaepøéîé øîä-íàå epøéîé ¦¨¥«¯Ÿ§©¥²¥«¬¨©−§´Ÿ§¦¤®§¦¨¥´§¦¤½
:ìàbé àì Lãw-äéäé Búøeîúe àeä-äéäå טב ּבין יבּקר לא §¨«¨¯§«¨²¦«§¤−Ÿ¤¬Ÿ¦¨¥«ְֵַַַָ

וחּלּופּה הּוא ויהי יחּלפּנּה חּלפא ואם יחּלפּנּה ולא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָלביׁש

יתּפרק: לא  קּודׁשא ãìýåýéיהי äeö øLà úåönä äìà ְְְִֵָָָָ¥´¤©¦§ÀŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:éðéñ øäa ìàøNé éða-ìà äLî-úàøLà úåönä äìà ¤¤−¤§¥´¦§¨¥®§©−¦¨«¥´¤©¦§ÀŸ£¤̧

:éðéñ øäa ìàøNé éða-ìà äLî-úà ýåýé äeö אּלין ¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¤§¥´¦§¨¥®§©−¦¨«ִֵ

ּבטּורא  יׂשראל ּבני לות מׁשה ית יי פּקיד ּדי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּפקֹודּיא

ְִָּדסיני:

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥
.ïîéñ à"æò ,íé÷åñô ç"ò

.ïîéñ óèð äòùúå íéùîçå úåàî äðîù àø÷éå øôñã é÷åñô íåëñ

â"ë åéøãñå .ïîéñ ãâ àá äøùò åéúåéùøôå .áæä øùáá òâåðäå åéöçå

êëøáàå êîò äéäàå æ"ë åé÷øôå .ïîéñ äìéìå íîåé äâäé åúøåúáå

íéòáøàå äùù úåîåúñäå .íéùîçå íéúù úåçåúôä ïéðî .ïîéñ

.ïîéñ íåãàå çö éãåã úåéùøô íéòùúå äðîù ìëä

çá-øçá úùøôì äøèôäéúå÷åæè ÷øô äéîøéá

æèèééìà äøö íBéa éñeðîe éfrîe éfr ýåýéeðéúBáà eìçð ø÷L-Cà eøîàiå õøà-éñôàî eàáé íéBb E §Ÿ̈ºª¦¯¨«ª¦²§¦−§´¨¨®¥¤À¦³¨¸ŸÆ¥«©§¥½̈¤§«Ÿ§À©¤̧¤Æ¨«£´£¥½
:ìérBî ía-ïéàå ìáäë:íéäìà àì änäå íéäìà íãà Bl-äNréäàëúàfä írta íréãBî éððä ïëì ¤−¤§¥«¨¬¦«£©«£¤¬¨−̈¡Ÿ¦«®§¥−¨¬Ÿ¡Ÿ¦¨¥Æ¦«§¦´«¦½̈©©´©©½Ÿ

:ýåýé éîL-ék eòãéå éúøeáb-úàå éãé-úà íréãBàæéàïøtöa ìæøa èra äáeúk äãeäé úàhç «¦¥¬¤¨¦−§¤§«¨¦®§¨«§−¦§¦¬§Ÿ̈«©©´§À̈§¨²§¥¬©§¤−§¦´Ÿ¤
:íëéúBçaæî úBðø÷ìe íaì çeì-ìr äLeøç øéîLáïðrø õr-ìr íäéøLàå íúBçaæî íäéða økæk ¨¦®£¨Æ©´©¦½̈§©§−¦§§«¥¤«¦§³Ÿ§¥¤Æ¦§§½̈©«£¥«¥¤−©¥´©£®̈
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:úBäábä úBòáb ìrâéúBøöà-ìë Eìéç äãOa éøøäéúîa ïzà æáì Eéìeáb-ìëa úàhça E:E ©−§¨¬©§Ÿ«£¨¦Æ©¨¤½¥«§¬¨«Ÿ§¤−¨©´¤¥®¨«Ÿ¤¾§©−̈§¨§¤«
ãézãáräå Cì ézúð øLà Eúìçpî Eáe äzèîLåéáéà-úà ELà-ék zrãé-àì øLà õøàa E §¨«©§À̈§Æ¦©«£¨«§Æ£¤´¨©´¦½̈§©«£©§¦̧Æ¤´Ÿ§¤½¨−̈¤£¤´«Ÿ¨¨®§¨¦¥²

:ã÷ez íìBò-ãr étàa ízçã÷äBòøæ øNa íNå íãàa çèáé øLà øábä øeøà ýåýé øîà | äk §©§¤¬§©¦−©¨¬¨«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¨³©¤̧¤Æ£¤´¦§©´¨«¨½̈§¨¬¨−̈§Ÿ®
:Baì øeñé ýåýé-ïîeåäçìî õøà øaãna íéøøç ïëLå áBè àBáé-ék äàøé àìå äáøra ørørk äéäå ¦§Ÿ̈−¨¬¦«§¨¨Æ§©§¨´¨«£¨½̈§¬Ÿ¦§¤−¦«¨´®§¨©³£¥¦Æ©¦§½̈¤¬¤§¥−̈

:áLú àìåæ:Bçèáî ýåýé äéäå ýåýéa çèáé øLà øábä Ceøaçìáeé-ìrå íéî-ìr ìeúL | õrk äéäå §¬Ÿ¥¥«¨´©¤½¤£¤¬¦§©−©Ÿ̈®§¨¨¬§Ÿ̈−¦§©«§¨º̈§¥´¨´©©À¦§©©Æ
:éøt úBNrî Léîé àìå âàãé àì úøva úðLáe ïðrø eäìr äéäå íç àáé-ék äàøé àìå åéLøL çlLé§©©´¨«¨½̈§³Ÿ¦§¤Æ¦«¨´Ÿ½Ÿ§¨¨¬¨¥−©«£®̈¦§©³©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¦§½̈§¬Ÿ¨¦−¥«£¬¤«¦

è:eprãé éî àeä Lðàå ìkî álä á÷rééøôk åéëøãk Léàì úúìå úBéìk ïça áì ø÷ç ýåýé éðà ¨¬Ÿ©¥²¦−Ÿ§¨ª´®¦−¥«¨¤«£¦¯§Ÿ̈²Ÿ¥¬¥−Ÿ¥´§¨®§¨¥³§¦Æ¦§¨½̈¦§¦−
:åéììrîàé:ìáð äéäé Búéøçàáe epáæré åéîé éöça ètLîá àìå øLò äNò ãìé àìå øâã àø÷áéàqk ©«£¨¨«Ÿ¥³¨¨Æ§´Ÿ¨½̈¬Ÿ¤−Ÿ¤§´Ÿ§¦§¨®©«£¦³¨«¨Æ©«©§¤½§©«£¦−¦«§¤¬¨¨«¦¥´

:eðLc÷î íB÷î ïBLàøî íBøî ãBáëâééáær-ìk ýåýé ìàøNé äå÷îék eáúké õøàa éøeñå eLáé E ¨½¨−¥«¦®§−¦§¨¥«¦§¥³¦§¨¥Æ§Ÿ̈½¨«Ÿ§¤−¥®Ÿ§©Æ¨¨´¤¦¨¥½¦¬
:ýåýé-úà íéiç-íéî øB÷î eáærãé:äzà éúläú ék ärLeàå éðréLBä àôøàå ýåýé éðàôø ¨«§²§¬©«¦©¦−¤§Ÿ̈«§¨¥³¦§Ÿ̈Æ§¥´¨¥½«¦¥−¦§¦¨¥®¨¦¬§¦¨¦−¨«¨

øäá úùøôì äøèôäáì ÷øô äéîøéá

áìå:øîàì éìà ýåýé-øáã äéä eäéîøé øîàiåæéìà àa Eãc ílL-ïa ìàîðç äpääð÷ øîàì E ©−Ÿ¤¦§§¨®¨¨¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¦¥´£©§¥À¤©ªÆ«Ÿ§½¨¬¥¤−¥®Ÿ§¥´
:úBð÷ì älàbä ètLî Eì ék úBúðra øLà éãN-úà Eìçýåýé øáãk éãBã-ïa ìàîðç éìà àáiå §À¤¨¦Æ£¤´¨«£¨½¦¬§²¦§©¬©§ª−̈¦§«©¨´Ÿ¥Â©Â£©§¥̧¤¦¹¦§©´§Ÿ̈»

ètLî Eì ék ïéîéða õøàa | øLà úBúðra-øLà éãN-úà àð äð÷ éìà øîàiå äøhnä øöç-ìà¤£©´©©¨¨¼©´Ÿ¤¥©¿§¥´Â̈¤¨¦¸£¤©«£¨¹£¤´§¤´¤¦§¨¦À¦´§º¦§©¯
:àeä ýåýé-øáã ék òãàå Cì-äð÷ älàbä Eìe äMøéäèéãc-ïa ìàîðç úàî äãOä-úà äð÷àå ©§ª¨²§¬©§ª−̈§¥¨®¨«¥©¾¦¬§©§Ÿ̈−«¨¤§¤Æ¤©¨¤½¥¥²£©§¥¬¤Ÿ¦−

:óñkä äøNrå íéì÷L äráL óñkä-úà Bl-äì÷Làå úBúðra øLàéãràå ízçàå øôqa ázëàå £¤´©«£¨®¨«¤§£¨Æ¤©¤½¤¦§¨¬§¨¦−©«£¨¨¬©¨«¤¨«¤§³Ÿ©¥̧¤Æ¨«¤§½Ÿ¨«¨¥−
:íéðæàîa óñkä ì÷Làå íéãràé:éeìbä-úàå íéwçäå äåönä íeúçä-úà äð÷nä øôñ-úà çwàå ¥¦®¨¤§¬Ÿ©¤−¤§«Ÿ§¨«¦¨«¤©−¤¥´¤©¦§¨®¤¤«¨²©¦§¨¬§©«ª¦−§¤©¨«

áéíéáúkä íéãrä éðérìe éãc ìàîðç éðérì äéñçî-ïa äiøð-ïa Ceøa-ìà äð÷nä øôqä-úà ïzàå̈«¤¥º¤©¥´¤©¦§À̈¤¨´¤¥«¦¨»¤©§¥¨¼§¥¥Æ£©§¥´Ÿ¦½§¥¥Æ¨´¥¦½©«Ÿ§¦−
:äøhnä øöça íéáLiä íéãeäiä-ìk éðérì äð÷nä øôñaâé:øîàì íäéðérì Ceøa-úà äeöàå §¥´¤©¦§¨®§¥¥Æ¨©§¦½©«Ÿ§¦−©«£©¬©©¨¨«¨«£©¤Æ¤¨½§¥«¥¤−¥«Ÿ

ãéúàå äfä äð÷nä øôñ úà älàä íéøôqä-úà çB÷ì ìàøNé éäìà úBàáö ýåýé øîà-äk«Ÿ¨©Á§Ÿ̈¸§¨¹¡Ÿ¥´¦§¨¥À¨´©¤©§¨¦´¨¥¿¤¥´¥Á¤Á©¦§¨̧©¤¹§¥´
:íéaø íéîé eãîré ïrîì Nøç-éìëa ízúðe äfä éeìbä øôñ úàå íeúçäåèýåýé øîà äë ék ¤«¨À§¥̧¥³¤©¨Æ©¤½§©−̈¦§¦¨®¤§©¬©©«©§−¨¦¬©¦«¦´¬Ÿ¨©²§Ÿ̈¬

äìà úBàáö:úàfä õøàa íéîøëe úBãNå íézá eðwé ãBò ìàøNé éæèézú éøçà ýåýé-ìà ìltúàå §¨−¡Ÿ¥´¦§¨¥®´¦¨¬¨¦²§¨¬§¨¦−¨¨¬¤©«Ÿ¨«¤§©¥−¤§Ÿ̈®©«£¥³¦¦Æ
:øîàì äiøð-ïa Ceøa-ìà äð÷nä øôñ-úàæéíéîMä-úà úéNr äzà | äpä äåäé éðãà däà ¤¥´¤©¦§½̈¤¨¬¤¥«¦−̈¥«Ÿ£¨»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¦¥´©¨´¨¦À¨¤©¨©̧¦Æ

:øác-ìk Enî àìté-àì äéeèpä Erøæáe ìBãbä Eçëa õøàä-úàåçéílLîe íéôìàì ãñç äNò §¤¨½̈¤§«Ÿ£Æ©¨½¦§«Ÿ£−©§¨®«Ÿ¦¨¥¬¦§−¨¨¨«³Ÿ¤¤̧¤Æ©£¨¦½§©¥Æ
:BîL úBàáö ýåýé øBabä ìBãbä ìàä íäéøçà íäéða ÷éç-ìà úBáà ïBrèéáøå äörä ìãb £´¨½¤¥¬§¥¤−©«£¥¤®¨¥³©¨Æ©¦½§Ÿ̈¬§¨−§«§ŸÆ¨«¥½̈§©−

éðér-øLà äiìéìrä:åéììrî éøôëå åéëøãk Léàì úúì íãà éða éëøc-ìk-ìr úBç÷ô EëøLà ¨«£¦¦¨®£¤¥¤´§ªÀ©¨©§¥Æ§¥´¨½̈¨¥³§¦Æ¦§¨½̈§¦§¦−©£¨¨«£¤´
:äfä íBik íL El-äNrzå íãàáe ìàøNéáe äfä íBiä-ãr íéøöî-õøàa íéúôîe úBúà zîN©Â§¨Ÿ¸«Ÿ§¦¹§¤¤¦§©¸¦Æ©©´©¤½§¦§¨¥−¨¨¨®©©£¤§¬¥−©¬©¤«

àëàøBîáe äéeèð rBøæàáe ä÷æç ãéáe íéúôBîáe úBúàa íéøöî õøàî ìàøNé-úà Enr-úà àözå©Ÿ¥²¤©§¬¤¦§¨¥−¥¤´¤¦§¨®¦§Ÿ´§«§¦À§¨³£¨¨Æ§¤§´©§½̈§−̈
:ìBãbáë:Láãe áìç úáæ õøà íäì úúì íúBáàì zraLð-øLà úàfä õøàä-úà íäì ïzzå ¨«©¦¥³¨¤Æ¤¨¨´¤©½Ÿ£¤¦§©¬§¨©£−̈¨¥´¨¤®¤²¤¨©¬¨−̈§¨


