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...נמצאים אלפי יהודים שאינם יודעים אודות חסידות או אודותיו של הרבי, ואלו שיודעים, 
גם הם אינם יודעים כפי שצריכים לדעת. ויהודי מהתמימים המבוגרים יותר, שיש לו כמה 

וכמה סיפורים בקבלה ועניינים בחסידות נמצא בד' אמות שלהם וחושב לעצמו מה לי 
ולהם. איי – הרבי נ"ע אמר שהוא צריך להיות נר להאיר? הוא ידחה זאת לפעם אחרת.

...אעפ"כ הייתי מציע, אחר בקשת סליחתו, שיעשה לעצמו קביעות ]ללמוד לעצמו[ בכל 
יום בתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר... וקביעות כמה פעמים בשבוע בשביל ללמוד עם אחרים 
בזה, ויחפש דרכים בהשתדלות הראויה לקרב יהודים לתורה ולמצוות בכלל ולתורת 

החסידות של כ"ק מו"ח אדמו"ר... בפרט, ובאם יתעסק בזה, סבורני שהרבי יעזור לכם, 
שאתם... תצליחות למלא את רצון הרבי והוא כ"ק מו"ח אדמו"ר.

)ממכתב י"א אלול תש"י. אג"ק ח"ג ע' תכב – מתורגם ללה"ק(

זמני השבוע

תאריך

זמןעלות השחר
ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף
זמן ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
לפני 

הזריחה
3.114.164.425.479.0612.381.127.35.68.03ו' כ"ח באייר

3.104.154.415.469.0612.381.137.36.38.03ש"ק, כ"ט באייר
3.094.144.405.469.0612.381.137.36.98.04א', א' בסיוון
3.084.134.405.459.0612.381.137.37.68.05ב', ב' בסיוון
3.074.134.395.459.0612.381.137.38.28.05ג', ג' בסיוון
3.064.124.395.459.0612.381.137.38.88.06ד', ד' בסיוון
3.054.124.385.449.0512.381.137.39.48.07ה' ה' בסיוון

3.044.114.385.449.0512.381.137.40.08.07ו' ו' בסיוון

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
18:5920:1619:1420:1819:0720:2019:1520:17במדבר

 19:19 19:10 19:18 19:02חג השבועות
19:0320:2119:1820:2319:1120:2519:1920:22נשא



כבוד התורה

אחדות לכולם

ַא חסידישע פרשה

לפנינו מענה הרבי לאחד ששאל אודות תפקידם של אנ"ש 
בדורנו זה:

הרבי הקיף את התיבה “אנ"ש" במכתבו של השואל והוסיף:
ע"י  בלשונו(  להשתמש  )באם  מגויסים   – אנ"ש  נשי  כולל 
כ"ק מו"ח אדמו"ר – כלשונו הברור “עמדו הכן כולכם" כולל 
אפילו הקנעפלַאך ]= הכפתורים[ – להפצת התומ"צ ]= התורה 
ומצוות[ ככל האפשרי הן בחו"ל ועאכו"כ באה"ק ]= הן בחוץ-
שמחה  ומתוך  בארץ-הקודש[  ועל-אחת-כמה-וכמה  לארץ, 
וט"ל ]= וטוב לבב[ – וקיומם בפו"מ ]= בפועל ממש[ בחיי יום 

יום וכפשוטו ממש.

גם נשים מגויסות להפצת היהדותהכתב והמכתב 

פרשת במדבר | ראשית העבודה - הכיור
בבית היהודי – שהוא משכן להקב"ה – ישנם כל מיני תפקידים ועבודות שצריכים להיעשות בו, אבל, 
לפני שניגשים לעשות איזו עבודה, ורוצים שהעבודה תיעשה כרצון ה', עבודה קדושה – צריכה להיות 
שיכולים  וטהורים  הבלתי-נקיים  הדברים  וכל  הבוץ,  האבק,  את  להעביר  יש  וכנו:  הכיור  מן  הרחיצה 

להדבק מהרחוב, שיישאר בחוץ ולא יכנסו לבית.

ובנוגע לעשיית הכיור וכנו – מספר הקב"ה בתורתו שעשיית הכינור וכנו היתה מה"מראות" שנשי 
“שיכולין לראות  א.  יש שני עניינים:  ומבאר רבנו הזקן שב"מראה"  ישראל התנדבו להקמת המשכן. 

עצמו". ב. “וגם לראות מאחוריו".

וכן הוא גם בעבודה הרוחנית של הנשמה, בנוגע לפעולת הכיור וכנו בבית יהודי – שכדי להבטיח 
שיהיה בית יפה וקדוש, צריכים לראות לא רק את המצב שבו נמצאים עכשיו, אלא צריכים לראות גם 
מאחור – כיצר היה המצב אתמול ושלשום, הן כשהוא דורש תיקון, והן כשאפשר ללמוד הוראה מנסיון 

העבר, מהימים שמאחוריו, בנוגע להנהגת הבית מכאן ולהבא.

)משיחת כ"ה אייר תשכ"ג, תורת מנחם כרך ל"ו ע' 369(

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

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
מל"ת רסז. רסח.הל' עדות פרק ז.הל' שכירות פרק י-יב.כ"ח באיירו'

פרק יג. הל' שאלה ופקדון.. כ"ט באיירש"ק
מל"ת ריט. מ"ע רמד.פרק ח.בפרקים אלו. פרק א-ב.

מ"ע רמד.פרק ט.פרק ג-ה.א' בסיווןא'
מ"ע רמב.פרק י.פרק ו-ח.ב' בסיווןב'

הל' מלוה ולוה.. בפרקים אלו. ג' בסיווןג'
מ"ע קצז. מל"ת רלד.פרק יא.פרק א-ג.

מ"ע קמב.פרק יב.פרק ד-ו.ד' בסיווןד'
מל"ת רלט.פרק יג.פרק ז-ט.ה' בסיווןה'
מ"ע קצט. מל"ת רמ.פרק יד.פרק י-יב.ו' בסיווןו'
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 ראשית העבודה
 – “מדבר סיני"

לפני מניין בני ישראל ולפני קבלת התורה צריך להיות “סיני" – שנאה 
לענייני העולם * תחילה יש לשבור את הנפש הבהמית, רק אחר כך ניתן 
לזככה ולשנותה * פרשת במדבר כוללת הן “סור מרע" והן “עשה טוב", 

לפיכך היא הכנה לחג השבועות 

א
את  למנות  הציווי  אודות  מדובר  הפרשה  בהתחלת 
בני ישראל, והכתוב מדגיש שציווי זה נאמר “במדבר 

סיני".
מציין  שהכתוב  פרשיות  בכמה  מצינו  זה  דרך  ועל 
אין  שלכאורה  אף  זו,  פרשה  נאמרה  שבו  המקום  את 

הדבר נוגע.
בכתוב  נאמר  מדוע  מובן  אינו  דידן  בנדון  ובפרט 

“במדבר סיני":
פרשה זו באה בהמשך לפרשיות בהר ובחוקותי, והרי 
בתחילת פרשת בהר נאמר כבר “וידבר גו' בהר סיני", 

ובינתיים לא מצינו עוד מסע בהליכת בני ישראל.
גו'  “וידבר  פרשתנו  בהתחלת  שכתוב  ונמצא, שמה 
במדבר סיני" – לא זו בלבד שלכאורה לא נוגע המקום 
שבו נאמרה פרשה זו, אלא יתירה מזה, שתיבות אלו 
מיותרות, כיון שיודעים כבר שבני ישראל היו במקום 

זה.

ב
לקבלת  בנוגע  יתרו1  בפרשת  מצינו  זה  דרך  ועל 
התורה – “בחודש השלישי גו' ביום הזה )ראש חודש( 

באו מדבר סיני":
לידע  מינה  נפקא  למאי  )א(  מובן:  אינו  לכאורה 

1( יט, א. ובפירוש רש"י.

המקום שבו ניתנה התורה? )ב( כיון שבלאו הכי צריך 
ביום  “כי   – סיני  הר  אודות  הפרשה  בהמשך  להזכיר 
השלישי ירד ה' .. על הר סיני והגבלת את העם .. הגבל 
מיד  להזכיר  הצורך  מהו  כן,  אם  וקדשתו"2,  ההר  את 

בהתחלת הפרשה “באו מדבר סיני"?
ועל כורחך צריך לומר, שנוגע להדגיש את העניין 
שלכן  התורה,  לקבלת  בשייכות  סיני"  “במדבר  של 
התורה,  לקבלת  ההכנה  בהתחלת  מיד  זאת  מדגישים 
עוד לפני שלשת ימי הגבלה, תיכף בראש חודש, כיון 

שזוהי ההכנה העיקרית לקבלת התורה.

ג
השם “סיני" הוא אחד מחמשה שמות3. וכיון שנקרא 
בכתוב בשם “הר סיני", מובן, שעיקר ההכנה לקבלת 

התורה מתבטאת בעניין של “סיני" דווקא.
אודות השם סיני אמרו חז"ל4 “שירדה שנאה לעכו"ם 
 – היא  לתורה  ההכנה  שהתחלת  מובן,  ומזה  עליו". 

השנאה לעניני העולם5.
ושלא כדעת הטועים שיכולים להיות שני העניינים: 
גם “געשמַאק" )נועם ועריבות( בעולם, וגם “געשמַאק" 

2( שם, יא ואילך.
3( שבת פט, סע"א ואילך. שמות רבה פ"ב, ד. 

4( שבת שם. 
5( ראה ליקוטי תורה פרשתנו ב, ג. טו, ג. וראה גם תורת מנחם 

חלק יד עמ' 80 ואילך.
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בתורה. – האמת אינו כן, אלא כפי שמביא כבוד קדושת 
מו"ח אדמו"ר6 בשם ספרי מוסר7: כאשר לא תשכון אש 
ומים בכלי אחת, כן לא תשכון בלב המאמין אהבת ה' 

ואהבת עולם הזה.
הן אמת שהתורה יש לה מקום גם בשכל אנושי, שהרי 
“היא חכמתכם ובינתכם )גם( לעיני העמים"8, וכמו כן 

בעניין קיום המצוות, שגם שכל אנושי מסכים על זה,

“משפטים", שגם אלמלא  לא מבעי המצוות מסוג   –
אפילו המצוות  אלא  מחייבם,  היה השכל  תורה  ניתנה 
שאין  “חוקים"  מסוג  המצוות  ואפילו  “עדות",  מסוג 
מן  לחלק  שבנוגע  כיון  הרי  שכל,  פי  על  טעם  עליהם 
המצוות מסכים השכל שהם דברים ישרים, הנה ביודעו 
שכולם “ניתנו מרועה אחד"9, מוכרח הוא להודות שגם 
ישרים,  חוקים  בודאי  הם  אותם  מבין  שאינו  המצוות 
ומה שאינו מבין אותם, עליו לתלות שזהו מצד קוצר 

המשיג –
 – היא  בתורה  ההתחלה  ראשית  כן,  פי  על  אף  אבל 

היציאה משכל אנושי ו"הנחות העולם".
ונפש  האלוקית  לנפש  בנוגע  בתניא10  וכמבואר 
יאמץ"11,  מלאום  “לאום  של  באופן  שהם  הבהמית, 
“כשזה קם זה נופל כו'"12, ולכן צריכה להיות הנפילה 

של נפש הבהמית.
ואם  מוחין,  לה  יש  הבהמית  הנפש  שגם  פי  על  ואף 
לשכל  להסביר  האלוקית  הנפש  של  השכל  יכול  כן, 

6( אגרות קודש שלו חלק ב סוף עמ' רפח. ספר המאמרים ת"ש 
עמ' 76.

7( ראה חובת הלבבות שער ח פרק ג אופן כה.
8( ואתחנן ד, ו.

9( חגיגה ג, רע"ב.
10( פרק יג.

11( תולדות כה, כג.
12( פירוש רש"י על הפסוק. וראה פסחים מב, ב.

ידי זה לפעול גם על המדות  של הנפש הבהמית, ועל 
את  לבטל  לא  היא  התכלית  ואכן  הבהמית,  נפש  של 
שכתוב13  כמו  ולזככה,  לבררה  אלא  הבהמית,  הנפש 
“בכל לבבך", “בשני יצריך"14 – הנה כל זה הוא לאחרי 
שפועלים תחילה ביטול ושבירה כללית בנפש הבהמית, 
רצוי,  בלתי  עניין  הוא  הבהמית  נפש  של  הבניין  שכן, 
של  מחורבנה  אלא  צור  נתמלאה  “לא  רז"ל  כמאמר 
ירושלים", ולכן, לכל לראש יש לפעול בנפש הבהמית 

ביטול ושבירה כללית, ולאחרי זה יכולה להיות עבודת 
“בכל לבבך",  ועד לעבודה של  בירור הנפש הבהמית, 

“בשני יצריך".

ד
בכל ענין, הרי לתלמידי התמימים נאמרים הדברים 

בגלוי.
ידועה השיחה15 שאמר כבוד קדושת   – דידן  ובנדון 
תמימים,  תומכי  של  המייסד  נ"ע,  מהורש"ב  אדמו"ר 
לתלמידי התמימים, ובנו, כבוד קדושת מו"ח אדמו"ר, 
נתנה להעתיקה ולפרסמה, בעניין “כל היוצא למלחמת 
שצריך  היינו,  לאשתו"16,  כריתות  גט  כותב  דוד  בית 

להתנתק )“ָאּפזָאגן זיך"( מכל עניני העולם.
ולהעיר:

ישנה   – ואדרבה  שנאה,  של  עניין  אינו  כריתות  גט 
מצות אהבת ישראל לכל אחד מישראל, ובפרט לאשתו 
אף  אבל  חז"ל17,  במדרשי  הידוע  וכסיפור  שנתגרשה, 
“אינגַאנצן  זה מצב של כריתות לגמרי,  כן, הרי  על פי 

13( ואתחנן ו, ה.
14( ברכות נד, א )במשנה(. ספרי ופירוש רש"י על הפסוק.

15( שיחת שמחת תורה תרס"א )ליקוטי דיבורים חלק ד תשפז, ב. 
ספר השיחות תש"ב סוף עמ' 141 ואילך.

16( שבת נו, א.
17( ירושלמי כתובות פרק יא הלכה ג. בראשית רבה פי"ז, ג. ויקרא 

רבה פל"ד, יד. 

בניין של נפש הבהמית הוא עניין בלתי רצוי, כמאמר רז"ל “לא 
נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים", ולכן, לכל לראש יש 
לפעול בנפש הבהמית ביטול ושבירה כללית, ולאחרי זה יכולה 

להיות עבודת בירור הנפש הבהמית
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ָאּפגעשניטן דערפון", כך, שאין שייכות ביניהם כלל.
ועניין זה דורשים מתלמידי התמימים:

יש עניינים שאמנם לא צריך לשנוא אותם, אבל אף 
על פי כן, בזמנים שיוצא למלחמת בית דוד, שאז צריך 
להקדיש את עצמו לגמרי למלחמה זו, עליו לכתוב “גט 

כריתות" לכל עניינים אלו, לנתק עצמו מהם.
ובלשון הכתוב18: “האומר לאביו ולאמו גו' ואת אחיו 
לא הכיר ואת בניו לא ידע", אף על פי שעל פי תורה 
צריכה להיות אהבה אליהם. ועל דרך שמצינו בשלחן 
ערוך19 שאסור לנשק בניו הקטנים בבית הכנסת ובית 
צריכים  במקום שבו  נמצאים  והיינו, שכאשר  המדרש, 
להיות עסוקים באהבת ה', אין מקום לערב בזה אהבת 

בניו הקטנים.
אמנם, יש עניינים שבנוגע אליהם לא מספיק לכתוב 
“גט כריתות", אלא צריכה להיות שנאה אליהם – שזהו 
שנאה  עליו",  לעכו"ם  שנאה  “שירדה  “סיני",  עניין 

לענייני העולם.
התנאי   – העיקריים  העניינים  אחד  זהו  וכאמור, 

הראשון בהתחלת ההכנה לקבלת התורה.

ה
גו'  “וידבר  בפרשתנו  שנאמר  מה  גם  יובן  זה  פי  על 

במדבר סיני":
בעניין הפקודים, מניין בני ישראל – נכללים כל בני 
ישראל, אפילו הפחות במדרגה, ועד שאפילו נושא פסל 

18( ברכה לג, ט. וראה גם תורת מנחם חלק כב עמ' 291.
צח.  סימן  ריש  חיים  אורח  הזקן  אדמו"ר  ערוך  ושלחן  רמ"א   )19

וראה גם תורת מנחם חלק יד סוף עמ' 285 ואילך. 

מיכה20 נכלל גם הוא במניין בני ישראל21.
ואף על פי שבשביל מנין בני ישראל אין צורך במדרגה 
נעלית, וכנ"ל שאפילו הפחות שבפחותים נכלל במניין 

“במדבר   – היא  לזה  ההכנה  מקום,  מכל  ישראל,  בני 
ענין  שישנו  ולאחרי  העולם",  לאומות  “שנאה  סיני", 
השנאה לאומות העולם, אזי מונים אותו בין בני ישראל.
והעניין בזה: מניין בני ישראל הוא התחלת העבודה 
של “עשה טוב", ואילו השנאה לאומות העולם עניינה 
“סור מרע",  – תחילה  וסדר העבודה הוא  “סור מרע". 
“עשה  כך  ואחר  העולם,  מענייני  היציאה  עניין  שהוא 

טוב", שהוא עניין מניין בני ישראל.

ו
וזהו גם תוכן כללות הפסוק – “וידבר גו' במדבר סיני 

באוהל מועד באחד לחודש השני גו'":
מדרגות  שתי  הם   – מועד"  ו"אוהל  סיני"  “מדבר 
של  ענינם  דוגמת  שהם  תורה22(,  בליקוטי  )כמבואר 
ב' החדשים ניסן )חודש הראשון( ואייר )חודש השני(, 

שניסן עניינו “סור מרע", ואייר עניינו “עשה טוב"23.
וזהו גם מה שנאמר “בחודש השני" – שכולל גם חודש 

הראשון.
ועל ידי זה באים לחודש השלישי – קבלת התורה.

 – השבועות24  חג  קודם  במדבר  פרשת  שקורין  וזהו 
כיון שבה כלולים שני אופני העבודה של חודש הראשון 

וחודש השני, שעל ידם באים לחודש השלישי25.

20( ראה שמות רבה פכ"ד, א.
21( ראה גם תורת מנחם חלק כב עמ' 316.

22( פרשתנו ב, ד.
23( ראה גם ליקוטי תורה שם ג, א.

24( רמב"ם הלכות תפילה פרק יג הלכה יב. טור ושלחן ערוך אורח 
חיים סימן תכח סעיף ד.
25( חסר קצת )המו"ל(.

גט כריתות אינו עניין של שנאה, ואדרבה – ישנה מצות אהבת 
ישראל לכל אחד מישראל, ובפרט לאשתו שנתגרשה, וכסיפור 
הידוע במדרשי חז"ל, אבל אף על פי כן, הרי זה מצב של כריתות 
לגמרי, “אינגַאנצן ָאּפגעשניטן דערפון", כך, שאין שייכות ביניהם 

כלל
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ז
 ויש להוסיף, שהאמור לעיל בעניין השנאה לאומות 
לתוכן  גם  מתאים  כו',  הבהמית  נפש  ושבירת  העולם 
חולשא  דנשמתא,  חולשא  דגופא  “תוקפא  המאמר26 

דגופא תוקפא דנשמתא".
ואין זה בסתירה לתורת הבעל שם טוב27 על הפסוק28 

“עזוב תעזוב עמו", כי29:
וכמו  ונפש.  גוף  עניינים:  שני  יש  דבר  שבכל  ידוע 
כן ישנם שני עניינים אלו בגוף האדם: גוף הגוף ונפש 

הגוף.
גוף הגוף היינו מציאות הגוף כפשוטו, רמ"ח אבריו 
ושס"ה גידיו כו'; ונפש הגוף היינו החיות והלהט )“דער 

זוהר חלק א קפ, ב. קמ, ב. ספר המאמרים תש"ט סוף  26( ראה 
עמ' 63.

27( ראה כתר שם טוב בהוספות סימן כא. נעתק ב"היום יום" כח 
שבט.

28( משפטים כג, ה.
29( ראה גם תורת מנחם חלק ז עמ' 300 ואילך.

– לא מצד התועלת שבדבר  קָאך"( שבעניין הגופניות 
שהחיות  עצמה,  הגשמיות  מצד  אלא  הגוף,  למציאות 

שלו היא בגשמיות כשלעצמה.
ומצד הנפש שבגוף – נעשית ההנהגה שמקלקלת לא 
רק לרוחניות, אלא גם לבריאות הגוף, ובאופן של ירידה 
מדחי אל דחי כו', ועל דרך מאמר רז"ל30 הידוע בעניין 

בן סורר ומורה שזולל וסובא, ש"נידון על שם סופו".
ועל זה אמרו “תוקפא דגופא" – התוקף בהחיות של 
כן  שאין  מה  דנשמתא";  “חולשא   – הגוף  נפש  הגוף, 
בנוגע לגוף הגוף – הנה על זה נאמרה תורת הבעל שם 
תעזוב  “עזוב  של  באופן  ההנהגה  להיות  טוב שצריכה 

עמו"31.
)משיחת ש"פ במדבר, מברכים החודש וערב ראש חודש סיון, 
 ה'תשי"ט. תורת מנחם חלק כה עמ' 312. הנחת השומעים,
בלתי מוגה(

30( סנהדרין עא, סע"ב )במשנה(.
31( ראה גם ליקוטי שיחות חלק ג עמ' 806. ועוד.

בתחילת פרשתנו מדובר אודות מניין בני ישראל. התורה מציינת שמניין זה נערך ב"מדבר סיני".

גם בפרשת יתרו, כשמדובר אודות ההכנה למתן תורה מציינת התורה כי היה זה במדבר סיני –  "בחודש השלישי... 
ביום הזה באו מדבר סיני".

צריך להבין: מדוע יש צורך להדגיש שאירועים אלו התרחשו ב"מדבר סיני"?

הביאור בזה:

אמרו חז"ל: "למה נקרא שמו סיני? שירדה שנאה לעכו"ם עליו". 

בכדי להיות כלי לקבלת התורה, יש לפתח שנאה ותיעוב לענייני העולם. זהו תנאי הכרחי, אהבת ה' ואהבת העולם 
אינן שורות במקום אחד. 

אף על פי שמצד הנחות העולם יש מקום לתורה, מכל מקום, בכדי לקבל את התורה יש לזנוח ולתעב הנחות אלה. 

כך הדבר גם בעבודה עם הנפש הבהמית: על אף שניתן להשפיע על המוחין של הנפש הבהמית ובכך לזככה ולשנות 
את מידותיה, הנה תחילה יש לשוברה ולפעול בה ביטול, רק אחר שבירתה ניתן "לדבר" עמה בהתאם להנחותיה 

ולנות את פנימיותה.

זו הסיבה שהתורה שבסיפור ההכנה לקבלת התורה מודגש בכתוב כי היה זה ב"מדבר סיני", משום שהשנאה לענייני 
העולם – "סיני" – היא הכנה הכרחית לקבלת התורה.

זוהי גם כן הסיבה שבפרשתנו מציין הכתוב כי מניין בני ישראל נעשה ב"מדבר סיני" – מניין בני ישראל הוא עניין 
"עשה טוב", לפיכך מציין הכתוב שהיה זה במדבר סיני שקדם לכך עניין "סור מרע" שנאה לענייני העולם.

סיכום
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הדרת פנים זקן
בעניין  זקן'   – פנים  ‘הדרת  הספר  יורק  בניו  הופיע  תשל"ז-תשל"ח  בשנים 
מיר שהתקרב  ישיבת  תלמיד  ומחקרו של  יצירתו  פרי  הזקן,  וגידול  גילוח 
לחב"ד והפך לחסיד ליובאוויטש • הספר זכה להסכמות ועידודים מאדמו"רים 
רבנים גדולי תורה וראשי ישיבות מחוגים נרחבים • את העידוד הגדול ביותר 

הוא קיבל מהרבי נשיא-דורנו 

ופרויקטים  מפעלים  מאות  אותם  כל  וידועים  גלויים 
היה  בהם  מצוות  הידורי  ושמירת  התורה  הדת  לחיזוק 
כזו או אחרת, בהרבה מהם בצורה  מעורב הרבי בצורה 
בשמי  שלא  או  “בשמי  הק':  ובלשונו  לחלוטין,  חשאית 

ובלבד שיתקבל".
ברשימה שלפנינו נחשוף טפח: סיפורו של ספר רציני 
המהווה מחקר תורני משובח בנושא גילוח וגידול הזקן, 

שהתפרסם לראשונה בשנים תשל"ז-ח.
תשל"ט  טבת  בי"ב  הרבי  שכתב  באנגלית  במכתב 
לתלמיד ישיבת טלז )פורסם בתרגום מאנגלית בשבועון 

‘כפר חב"ד' יו"ד סיון תשס"ה( נאמר:
מכתבך מראש-חודש טבת הגיעני באיחור מה. אתה כותב 

בו שהפסקת להתגלח, בכוונה לגדל זקן.
הדרת פנים זקן שמחברו הוא  בטוחני שראית את הספר 
לאחרונה, עם הסכמות  נדפס  מיר, אשר  ישיבת  תלמיד של 
גודל המשמעות החיוב ובחשיבות של  מרבנים חשובים, על 
מגדולי  ברורות  תשובות  גם  כולל  הספר  מלא.  זקן  גידול 

ישראל שנשאלו לדעתם בנושא זה.
של  הקדושה  לשמירת  שבנוסף  יצליחך  השם-יתברך 
ובקיום  התורה  בלימוד  חיל  אל  מחיל  תלך  פנים,  הדרת 

המצוות בהידור...
אדר- בחודש  נדפסה  הספר  של  הראשונה  המהדורה 
ראשון תשל"ח, עשתה רושם עז ובתוך זמן קצר אזלה מן 
עם  השנייה,  המהדורה  נדפסה  שנה  אותה  בסוף  השוק. 
בשלהי  עשורים  משני  למעלה  כעבור  חשובות.  הוספות 
הרבה  עם  השלישית  המהדורה  הופיעה  תשס"ו  שנת 

הוספות )תתקמז ]=947[ עמודים(.
הרה"ג  המחבר  כותב  הראשונה  להוצאה  דבר'  ב'פתח 
וויינער כי מעשהו זה “בברכת ובעידודם  ר' משה שיחי' 
של גדולי ומנהיגי דורנו שליט"א הם הרהיבוני להמשיך 
אני  עמוק  ולב  ומקרב  תודה  אסיר  אני  להם  בעבודתו. 

מודה להם".
אין כל ספק, שבעיקר התכוון המחבר לרבי נשיא-דורנו 
שהעניק לו עידוד, דרבון וברכות, ואף הדריכו הן בנוגע 

להדפסה ואחר-כך בנוגע לפרסום והפצת הספר.

“וידפיסו בהקדם כמו שהוא"
חוות- שביקש  לרבי  המחבר  כתב  תשל"ז  אדר  בג' 
דעתם של כמה-וכמה רבנים על כמה עניינים שנתקשה 
בהם במהלך עבודתו. כדוגמה ציין את שיטת רבינו יונה 
המובאת בשו"ת הצמח-צדק )יו"ד ח"א סימן צג ס"ק ט(. 
בתגובה השיב לו הרבי )‘אגרות-קודש' כרך לב עמ' קלג( 

דברים נחרצים:
)1( תכלית החיבור – שעל-ידי קריאה בו יתוסף בזהירות 
מוכרח  ולזה   – גידולו  וחשיבות  הזקן  העברת  איסור  בענין 
שנים שמתעסק  וזה כבר כמה  בפועל-ממש.  ויופץ  שיודפס 
בזה, ומזמן לזמן מוצא שקלא-וטריא חדשה ולהתכתב עם כל 

קצוי תבל! ואין סוף לדבר! וידפיסו בהקדם כמו שהוא.
וכל הספקות ]=בירורם[ וכו' – ידפיס אחר-כך בפני-עצמו.
]על בקשתו ברכה, בסיום מכתבו, להצלחה בעניניו[   )2(

אזכיר על-הציון לכל-הנזכר-לעיל.
הסתירה  את  הרבי  בפני  המחבר  הציע  שנה  באותה 
הגאון-הקדוש  מאת  בקשתי  )“הנה  הרמב"ם  בדברי 
חוות-דעתו  האדמו"ר מליובאוויטש שליט"א להביע את 
אם יכולים ליישב דברי תשובת הרמב"ם"( בהלכות עבודה 
זרה פרק יב הלכות א' וז' בענין גילוח הזקן, שלכאורה הם 

בסתירה לדברי הרמב"ם בתשובותיו חלק ב' סימן רמד;
הרבי בתגובה השיב )הדברים נדפסו בספר הפ"ז עמ' 

סח ומשם ל'אגרות-קודש' כרך לב עמ' סח(:
הסברא פשוטה – בהתשובה אין תאריך.

]=והגיה[  והגי'  שנים,  כמה  היד  ס'  כתב  שהרמב"ם  כיון 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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מוכרח  ושם  בתרא  מהדורא  ובידינו  כמפורסם,  בו  ושינה 
דאסור )הצמח צדק סימן צ"ג ס"ק יו"ד(, מסתבר שהתשובה 
לאחר   – אנחנו  עושים  שכן  בה  שכתב  ואף  מוקדמת. 

המסקנה ביד ]החזקה[ – גם זה נשתנה.
בכלל צריך-עיון ה]אם[ מדויק לשון התשובה – שחסר 

בה דין הפאה החמישית שבולת הזקן!
לאחר זמן הוסיף הרבי וכתב עוד בנושא )הפ"ז שם 

עמ' סט; אגרות-קודש שם(:
להערתו הקודמת בשו"ת הרמב"ם ]סימן[ רמ"ד זה עתה 
18( משער שנכתבה לפני  ג' עמ'  ראיתי דהמהדיר )בכרך 

סיום ]עריכת ספר[ היד.
שאינן  מקומות  בכמה-וכמה   – הנ"ל  בהוצאה  בהערות 

כמו שכתוב ביד ]=החזקה[.

6 תשובות להדפסת והפצת ספר
במשך שנת תשל"ח כתב הרבי לפחות שש תשובות-
מענות להרב ווינער, המלמדות על מעורבותו הגדולה 
של הרבי בהדפסת הספר והפצתו ]האיגרות מתוך כרך 
לג של ‘אגרות-קודש' הנמצא בדפוס - באדיבות מערכת 

“אוצר החסידים"[.
להשיג  ברכה  בקשת  לרבי  ווינער  הרב  כשכתב 
נענה  דארצות-הברית  הרבנים  מגדולי  מאחד  הסכמה 

)בג' כסלו(:
בנתיים בטח מזרז ההדפסה.

“אלגמיינער  העיתונים  למערכות  המחבר  כשפנה 
וידיעות  הערכות  לכתוב  פרעס"  ו"ג'ואיש  ז'שורנאל" 
של  אישיותו  על  גם  לכתוב  ביקשו  הם  הספר,  אודות 
המחבר ולא רק על הספר. הוא שאל, אפוא, את הרבי 
ונענה  הספר  אודות  רק  שיכתבו  כך  על  להתעקש  אם 

)בי"ב אדר שני(:
דב'  בהמערכת  ]=לפעול[  אויספירען  שיכול  מה   )1
המחבר  אישיות  ]אודות  יכתבו  שלא  הנ"ל  ]=עיתונים[ 
נחוץ  כי  יוותר,  ובהשאר  טוב,  הרי   – הספר[  אודות  ורק 
גם   – וכל-הנזכר-לעיל[   =[ וכהנ"ל  מאמר  שידפיסו  מאד 
בנוגע ל"המאור" ]=כתב-עת תורני בעריכת הרב אמסעל[ 
בארץ- )=עיתונים(  ]=ולמכתבי-עת  ת"ו  באה"ק  )ולמכ"ע 

הקודש-תבנה-ותכונן[(.
2( כמה ]=ספרים[ כבר נמכרו?

אזכיר על הציון.
תשל"ח(  )שבט-אדר  רמב  גליון  ב'המאור'  ואכן, 
התפרסם מאמר הערכה )בעמ' 76-75( על הספר; ר"מ 
ווינער שיגר זאת לרבי, שהגיב על כך תוך הענקת שורת 
עצות והדרכות בקשר להפצת הספר ופירסומו )שלהי 

ניסן(:

מספר  ב'המאור'[  ]=בהסקירה  נזכר  שלא  לפלא 
]=שבנידון-זה[  שבנדו"ז   – הספר[  ]=שמכיל  העמודים 

גופא ]=מהווה בעצם[ “המלצה" היא.
ובטח – באווארענען זה לעתיד ]=להבטיח שבפירסומים 

הבאים יצויין מספר הגדול של עמודי הספר[.
פרסום באה"ק )ואצל ]חוגים רחבים בעדות[ הספרדים 

שי' וד"ל(.
נהוג בכיו"ב ]=בכיוצא-בזה[ – ]=להעניק[ הנחה במחיר 
ולפרסם עד"ז ]=על- ]= רוכשי הספר[  לתלמידי ישיבות 

דבר-זה[.
]הרבי צירף שטר של $100 וכתב:[ 

מצו"ב השתתפותי בכהנ"ל ]=מצורפת-בזה השתתפותי 
בכל-הנזכר-לעיל[.

זירוז ההפצה נוגע ביותר – לבטל כו' בימי ספה"ע, וק"ל. 
]=ספירת העומר וקל-להבין[.

]=כנראה כוונת הרבי לנצל את תקופת ספירת-העומר 
בה אין מגלחים הזקן כדי לפרסם הספר שישכנע אנשים 
ספירת  ימי  גמר  אחר  גם  זקנם  את  ולגדל  להמשיך 

העומר[.
בכ"ג אייר תשל"ח – כותב הרבי עוד:

1( כהנ"ל נת' ות"ח ת"ח.
ויסיח  בפועל ממש המהדורה בתרא,  וידפיס  ימשיך   )2
הרבים  וזכות  ומהבילבולים,  מהמבלבלים  לגמרי  דעת 

מסייעת. וה' יצליחו ויבשר טוב.
אזכיר על הציון.

בצירוף  לדין-וחשבון  בתגובה  נכתבו  הדברים 
הסכמות, מילואים והשמטות שבאו אליו אחר ההדפסה 

הראשונה.
נגמרו  לא-ל  “תודה  לרבי:  ווינער  הרב  כשדיווח 

ה"תיקונים" וההוצאה השניה מוכנת לדפוס" –
הגיב הרבי )ליל ט"ו מנחם אב(:

מוכנת לדפוס – באופן וכדאי שיוכל להפ]י[צה בתחילת 
אלול.

אז כתב  לערב ראש חודש שבט,  נחזור מוקדם יותר, 
ההסכמות  אסיפת  סיימתי  “ת"ל  לרבי:  ווינער  הרב 
אפשרי  הכי  בהקדם  אשר  אמרו  שיחיו  והמדפיסים 

יסדרו וידפיסו את כל הבויגן ]=עלי-ההגהה[".
וכן שאל את הרבי איזה כותרת משנה להעניק לספר, 

להלן תשובת הרבי:
ות"ח  נת'  והגליונות דהספר  הקודם  ]=מכתבו[  מכ'   )1

ת"ח ]=נתקבלו ותשואת-חן תשואת-חן[.
2( בהקדם הכי אפשרי – זהו מחר ממש ולא לאחר זמן.

3( קדימה ]=בין ההצעות לכותרת-משנה[:
גילוח וגידול הזקן לאור ההלכה
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כי  יובהר   – זמן"  לאחר  ולא  ממש  “מחר  ]להנאמר 
המענה  נכתב  בו  בשבוע  הנקראת  בא  פרשת  בסיום 
)פרק יג פסוק יד( – מפרש רש"י: “יש מחר שהוא עכשיו 

ויש מחר לאחר זמן"[.

בשיחה מוגהת צויין לספר 
“הדרת פנים – זקן"

בשיחת שבעה עשר בתמוז תשמ"ג, שהוגהה לאחר 
מכן ע"י הרבי והודפסה ב'לקוטי שיחות' כרך כג )עמ' 
בני- שישנם  “מאורעות...  הרבי  הזכיר  ו',  אות   )303
השייך   – יהודי  של  ופאותיו  בזקנו  שפגעו  ישראל... 
י"ג  שכנגד  דיקנא,  תיקוני  י"ג  שבו,  אלקים"  ל"צלם 
העליון  אדם  של  הרחמים(  מדות  )י"ג  דרחמי  מכילין 
)שנמשכות ומתגלות למטה בזקנו ופאותיו של יהודי, 

אדם התחתון(.
בהערה 42 שם צויינו שורת מקורות: 1( זוהר 2( עץ 
חיים 3( פרי עץ חיים 4( שער הכוונות 5( מכתב כ"ק 
אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ולבסוף: 6( “וראה גם מקומות 

שנסמנו בספר “הדרת פנים – זקן" חלק ב' פרק יט".
דברי  באו  הראשונה,  המהדורה  למן  עצמו,  בספר 
רבותינו נשיאינו. כבר בעמוד הראשון של מפתח ותוכן 
הענינים ישנו ערך “האדמו"ר מוהריי"צ מליובאוויטש" 
)עמודים שב-דש( ו"האדמו"ר מליובאוויטש שליט"א" 
)עמודים שיט-שכא(. נוסף לכך באו גם קטעים מדברי 

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב.

להחמיר אבל לא להקל ח"ו
מהרבי  המחבר  שקיבל  מיוחד  פתק  נחשוף  להלן 
ופירסמו בספרו עמ' תנב – ללא הזכרת שמו של הרבי 

)מטעמים מובנים(:
“הנה הציטוט המלא ממענה א' מגדולי גאוני ומנהיגי 
דורנו שליט"א לכותב הטורים – ששאל את עצתו אם 

לפרסם את החיבור הנוכחי, ועל כך באה התשובה":
...לעשות הנ"ל ]לפרסם החיבור[ באם המסקנה להחמיר 
)באם להתיר – אי"ז ]אין זה[ מענינו כלל להוסיף על המצב 

בפועל – שעל יסוד ההיתר – כו"כ ]=כמה וכמה[ עוברים 
לכ"ע   – עוור  ולפני  התורה.  מן  הדעות  לכל  האסור  על 

מה"ת ]=לכולי-עלמא ]אסור[ מן התורה[".

התייחסות עקיפה ברמז
באור ליום ג' ב' מרחשון תש"מ השמיע הרבי שיחה 
תוך  התורה  לימוד  חשיבות  על  הצביע  בה  מעניינת 
הם  שחסידים  שהוכח  כפי  התורה",  ב"נותן  דביקות 

מהדרים במצוות.
בין השאר אמר הרבי )‘שיחות-קודש' תש"מ כרך א' 

עמ' 277(:
בדומה לזה, הנה אלה שקיבלו על-עצמם כל החומרות 
הוא  ‘היתכן?!  שאלו:  וכאשר  זקן...  פנים  להדרת  בנוגע 
שרוי בין כאלה שאינם מקפידים על-כך ולמרות זאת אצלו 
יש “הדרת פנים זקן" )כלשון הגמרא במסכת שבת – קנב, 
ב[(',  קלט,  ג  חלק  זוהר  פ"י;  רבה  קהלת  )גם(  ]וראה  א 
ודבר   – חסידית  בישיבה  לומד  הוא  היתה:  מיד  התשובה 

זה ראו בפועל.
ומהצורך להבהיר:

גם תלמידי שאר הישיבות – חס ושלום ]לומר שלא 
גדולי  שלדעת  באופן  נהגו  הם  ובוודאי  בסדר[  היו 
שולחן- ע"פ  מותר  הדבר  הי'  הלכו  שלאורם  ישראל 

ערוך )על-כל-פנים לשיטת חלק גדול מהם(.
והעיקר:

מנין  רוב  הנה  כמה  עד  מספיק  התפרסם  לא  בעבר 
אם  מדרבנן  )אם  כן  שאסור לעשות  סבורים  בנין  ורוב 

חמור יותר(.
זקן"  פנים  ב"הדרת  שמיקל  מי  אודות  כשדובר  אך 
ע"י הסרתו בסם וכיוצא-בזה – היתה התגובה בפשטות 
שמכיון שהוא מעוטר בזקן שלם – מהווה הדבר הוכחה 

לכך שהוא חסיד!... – עד-כאן תוכן דברי הרבי.
–זקן"  פנים  “הדרת  לספר  רמז  שהרבי  לשער  ניתן 
גדולי   – בנין  ורוב  מנין  ש"רוב  העובדה  את  שפירסם 
ישראל – סבורים שאסור לעשות כן ]=לגלח הזקן[ )אם 

מדרבנן אם חמור יותר(!...
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"אלא במקום תורה"
אמר רבי יוסי בן קסמא פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד ונתן 
לי שלום והחזרתי לו שלום. אמר לי: רבי, מאיזה מקום אתה? אמרתי לו: 
מעיר של חכמים ושל סופרים אני. אמר לי: רבי, רצונך שתדור עמנו במקומנו 
ואני אתן לך אלף אלפים דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות? אמרתי לו: אם 
אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא 
במקום תורה. וכן כתוב בספר תהילים על-ידי דוד מלך ישראל, טוב לי תורת 

פיך מאלפי זהב וכסף... )פרק ו, משנה ט(

פירוש רבנו עובדיה מברטנורא:
לי הכסף ולי הזהב – פירוש, לשבחו ולכבודו שנאמר מלא כל הארץ כבודו.

פירוש כ"ק אדמו"ר:
פעם אחת הייתי מהלך בדרך: השאלות במשנתנו: א( למה לא הקדים התנא לשאול בשלומו של האיש, כפי ששנינו 
לעיל "הווי מקדים בשלום כל אדם". ב( "ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום" – לכאורה אין פרט זה נוגע לתוכן המאורע. 

ג( למה הקדים האיש לשאול "רבי מאיזה מקום אתה", לפני ששאל, "רבי רצונך שתדור עמנו במקומנו".
והביאור: רבי יוסי לא פסיק פומיה מגירסא גם בעת הילוכו בדרך, ולכן לא הקדים לשאול בשלומו של האיש )שהיה 
טרוד במשנתו ולא הרגיש בו, או שלא רצה להפסיק מלימודו(, ורק לאחר שהלה נתן לו שלום, החזיר לו שלום. ומזה 
שגם בדרך עסק רבי יוסי בתורה, הבין האיש שתלמיד חכם הוא וראוי להיות רב ומנהיג, והחליט להזמינו לעירו לשמש 

לאנשי העיר רב ומורה דרך.
ולפני שהציע לו משרה זו הקדים ושאל, "רבי מאיזה מקום אתה" – כלומר: האם צריכים לך אנשי עירך, או שבעירך 
נמצאים חכמים אחרים הראויים למלא את מקומך. וכשהשיב רבי יוסי שהוא "מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים", 

אז הציע לו לבוא לדור "עמנו במקומנו".
והוסיף האיש והבטיח לרבי יוסי שיפרנסו בכבוד ובהרחבה, כך שיהיה פנוי להתעסק בהדרכת אנשי העיר.

והבטיח לו "אלף אלפים דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות" )אף שזה הרבה יותר מהצטרכותו של רבי יוסי, כמובן(, 
על  רומז  ומרגליות"  טובות  אבנים  "זהב  דהנה  ה'.  בעבודת  מסויימת  ומעלה  יתרון  יש  ש"במקומנו"  לו  רמז  בזה  כי 
העבודה דבירור וזיכוך גשם העולם )העבודה דעובדי ה' בגופם(. וזאת היתה טענתו של האיש: מצד העבודה דלימוד 
התורה )עובדי ה' בנשמתם( אמנם ישנה עדיפות ל"עיר גדולה של חכמים ושל סופרים"; אך בעירו יש כר נרחב לעבודה 

דבירור וזיכוך גשם העולם "אלף אלפים דינרי זהב כו'".
על זה השיב לו רבי יוסי שאין רצונו בכך, כי עבודתו ועניינו הם בקו התורה דווקא.

והדגיש: "אם אתה נותן לי כל כסף וזהב שבעולם", היינו שאפילו אם תהיה לו תכלית השלימות דעבודה זו דבירור 
וזיכוך העולם, "איני דר אלא במקום תורה", כי זאת היתה עבודתו וזה עניינו.

)מהתוועדות שבת-קודש פרשת במדבר תשל"ד – בלתי מוגה; ביאורים לפרקי-אבות, פרק ו-הוספות, עמ' 365-364(

פרקי אבות
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יום פטירת הרה"ח ר' מיכאל דבורקין

מיכאל  ר'  הרה"ח  של  של  פטירתו  יום 
שלוש  בשעה  שבועות  בערב  נפטר  דבורקין. 
מאמצים  עשה  אדמו"ר  וכ"ק  הצהריים,  אחר 
לפני  עוד  לקבורה  אותו  להביא  מרובים 
כניסת יום טוב, וזאת, כדי שלא להשהות את 
הקבורה, ואכן בא למנוחתו באותו היום, ליד 

אוהל רבותינו נשיאינו.

כך  על  להודיע  רצו  לא  נפטר,  מיכאל  כשר' 
ר'  לצערו.  לא  כדי  מוהריי"צ,  אדמו"ר  לכ"ק 
אצל  טוב  יום  סעודת  את  תמיד  אכל  מיכאל 
לא  הוא  וכשהפעם  מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק 
לו,  סיפרו  לא  אך  הרבי,  כך  על  תמה  הגיע, 
כשביום שני של החג שוב לא הופיע ר' מיכאל, 

הבין הרבי שר' מיכאל איננו.

טרם פטירתו ביקש ר' מיכאל לאכול דובדבן, 
אח"כ ביקש מאחד הבחורים לספר אותו, נכנס 
וטבל במקוה, וכשיצא נשכב על ספסל סמוך, 

וכך יצאה נשמתו בטהרה.

 כ"ק אדמו"ר הצמח צדק
מקבל את הנשיאות באופן רשמי

כ"ק אדמו"ר הצמח צדק מקבל את הנשיאות בגלוי באמירת 
עומד",  העולם  דברים  שלושה  "על  )הראשון(  המאמר 

כשהוא לבוש בגדי לבן אותם קיבל בירושה מרבנו הזקן.

לקבל  צדק  הצמח  אדמו"ר  כ"ק  רצה  לא  בתחילה  כידוע, 
חן  פרץ  ר'  החסיד  הרב  אשר  עד  הנשיאות,  את  עצמו  על 
מצ'רניגוב פעל עליו באמצעות דבר הלכה. הוא אמר ל'צמח 

צדק' מאמר חז"ל על הפסוק "אשה כי תזריע וילדה זכר": 

אשה  אמכם,  ונולדה  נקבה,  יולדת  תחלה  מזריע  "איש 
אתם  במילא  אתם,  ונולדתם   – זכר  יולדת  תחלה  מזרעת 
הנכד האמיתי והעצמי". זה פעל על הצמח צדק לקבל על 

עצמו הנשיאות. 
 )ימי חב"ד ע' 179. וראה הקדמת היום יום בשלשלת היחס: 
תקפ"ח קבל את הנשיאות )סה"ש קיץ ת"ש ע' 99((

התווספו  צדק  הצמח  אדמו"ר  כ"ק  של  נשיאותו  בימי 
לחסידות חב"ד מאות אלפי חסידים, רובם של יהודי רוסיה; 

גם חלק גדול מיהודי אוקראינה נמנה על חסידי חב"ד.

"מבצע עשרת הדיברות"

כ"ק אדמו"ר הכריז על מבצע 
לקריאת עשרת  ילדים  "הבאת 

הדברות בחג השבועות". 
)לקו"ש חכ"ג ע' 250(

 

 ההכרזה על מבצע
בית מלא ספרים

"מבצע  על  הכריז  אדמו"ר  כ"ק 
בית מלא ספרים - יבנה וחכמיה"

 המאמר האחרון שאמר
כ"ק אדמו"ר בניגון מאמר

בניגון   - שנאמר  האחרון  המאמר 
אדמו"ר,  כ"ק  שאמר   - מאמר 
והתחלתו "אנכי ה' אלוקיך". המאמר 
היה ללא הקדמת ניגון רוסטוב )דער 
הרבי  ע"י  ונאמר  ניגון(,  ראסטאווער 

בעמידה ליד הסטענדר. 
)תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ט ח"ג ע' 251(

תש"טתקפ"ט

תשמ"טתשל"דתש"מ

עת לדעת

כ"ט 
אייר

ג' 
סיון

ד' 
סיון

ה' 
סיון

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט
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יום שישי, כ"ח אייר 
לספרייה.  והלך   10:15 בשעה  מביתו  הגיע  הרבי 
ירד לקבלת שבת ב-20:50 והלך לספרייה ב-21:50. 
פנה  הרבי  שבת'.  'גוט  לרבי  ואמר  ילד  עמד  בדרכו 

אליו ובידו הק' עשה לו ולחבריו 'שלום'.
שבת-קודש פרשת במדבר, כ"ט אייר 

ירד  שחרית  ולתפילת   8:30 בשעה  לתהילים  ירד 
קרא  הפטרה  אלוקינו".  ב"הוא  לנגן  הורה  ב-10:30. 

"מחר חודש".
ההתוועדות החלה בשעה 13:30 והסתיימה ב-17:25. 
בשיחה הראשונה דיבר הרבי על ההוראה שיש ללמוד 
משבת מברכים, ובסוף השיחה אמר שהיות וכעת זהו 
הזמן של מתן תורה שעניינו אחדות ואהבת ישראל, 
ללכת  צריך  לכן  ישראל",  שם  "ויחן  שכתוב  כמו 
יהודים לס"ת מיד אחרי שבת, וללא שהיות  ולרשום 

עד שיעשו סעודת ראש חודש ומלווה מלכה וכו'... 
כן אמר הרבי שיש ללמוד הוראה מחודש זה, שהוא 
לעם  המשולשת  התורה  בו  שניתנה  השלישי,  חודש 
היה  זה  ובחודש  וישראלים(,  לויים  )כהנים  המשולש 
אהבת  עניינו  שההר  ההר",  נגד  ישראל  שם  "ויחן 
ישראל, וכפי תורת הבעש"ט שמכל דבר צריך ללמוד 
הוראה בעבודת ה', שזה נאמר לא רק לגדול בישראל 
הוראה  ללמוד  צריך  גדלותו  כל  שעם  תורה,  ע"פ 
אפילו  אלא  שומע,  או  שרואה  דבר  לכל  ה'  בעבודת 

לילד קטן.
ילכו  המבוגרים  שרק  הטוענים,  שישנם  על  דיבר  כן 
לרשום יהודים לאות בספר תורה, אבל הילדים אינם 
ילדים  שהיו  רואים  שבפועל  ואמר,  לזה,  שייכים 
שדווקא כאשר נגשו לאדם מבוגר עם זקן לבן ולסבתא 
עם שערות לבנות, הצליח הילד הקטן דווקא להשפיע 

עליהם לקנות אות בס"ת! 
חודש",  מחר  יהונתן  לו  "ויאמר  ד"ה  מאמר  אמר 
ובפרקי  הזוהר  הערות  ברש"י,  הקבועות  והשיחות 

אבות.
שדיבר  מה  על  ששאלו  אמר,  ההתוועדות  בהמשך 
מלמות  פסקו  בעומר'  שב'ל"ג  הקודמת  בהתוועדות 
פעלה  בעומר  דל"ג  היום  מציאות  כי  ר"ע  תלמידי 
שתיפסק המגיפה. ושאלו על כך, הרי נאמר שלאחר 
עקיבא  רבי  הלך  ולכן  שמם",  העולם  "היה  המגיפה 
תלמידים.  חמישה  ומצא  תלמידים,  לחפש  לדרום 
ומכאן ראיה שכל תלמידיו מתו, שזה בסתירה לנאמר 
שביום ל"ג בעומר פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות. 

כדוגמתה"(,  שאין  שטות  )"זו  כן  שלומר  הרבי,  אמר 
והנזיר',  המלך  'בן  בספר  המובא  דרך משל  על  וזהו 
חידה שנשאלה אצל חכם אחד: מהו  שם מסופר על 
באמצעיתו?  חור  ויש  ביד,  שמחזיקים  עגול  הדבר 
ואבן  והחכם השיב שישנם שני דברים כאלו: טבעת, 
ריחיים!... כנראה שאותו 'חכם' מעולם לא ראה 'אבן 
ריחיים' ולכן סבר שניתן להחזיק ביד אבן ריחיים כמו 
שניתן להחזיק טבעת, אך אם היה חושב כיצד נראית 
חושב  היה  לא  מעלה  היה  לא  במציאות,  ריחיים  אבן 

שניתן להחזיק אותה ביד.
וכן הוא בנוגע ללימוד התורה, שכאשר לומדים בתורה 
לקחת  צריכים  העולם,  במציאות  שישנו  עניין  אודות 

בחשבון את מציאות הדברים כפשוטם...
רבי  תלמידי  מות  שלאחר  שנאמר  שמה  הרבי,  וביאר 
עקיבא ש"היה העולם שמם", הכוונה בייחס ללימודם 
ולכן  "שמם",  העולם  נותר  עקיבא  רבי  תלמידי  של 
תלמידים  למצוא  בכדי  לדרום  ללכת  ר"ע  צריך  היה 
מיוחדים במינם שיבנו את העולם מחדש שהיה "שמם", 
אך בנוסף להם נותרו לר"ע עוד תלמידים שלא נספו 
הדבר,  ופשוט  בעומר.  בל"ג  מלמות  ופסקו  במגיפה 
שנותרו עוד תלמידי חכמים בארץ ישראל שלא למדו 
ברק  בני  בעיר  ובפרט  עקיבא,  רבי  אצל  לכן  קודם 

שהייתה מרכז הארץ.
בהמשך ציווה שיכריזו על המלווה מלכה של ה'מעמד'. 

מזג מהבקבוק לכוסו ואח"כ מכוסו לבקבוק ונתן לפ. 

תשמ"ב / יומן מבית חיינו

»

ימי ההכנה למתן תורה
 "כנראה שאותו 'חכם' מעולם לא ראה 'אבן ריחיים'

ולכן סבר שניתן להחזיק ביד אבן ריחיים"
מתוך יומנו של הרב אהרון קורנט
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»
כץ. וכן נתן בקבוק עבור הדינר של 'אוהלי תורה' לר' 
מיכאל טייטלבוים, וכשהלה הכריז אמר שהדינר יהיה 
בשעה 18:00 ובשעה 20:00. הרבי חייך, ולאחר שגמר 
להכריז אמר לו הרבי שיכריז אם הדינר יהיה בשעה 
 18:00 שבשעה  אמר  והוא   ,20:00 בשעה  או   18:00

תתקיים הסעודה, ובשעה 20:00 יתקיים הדינר.
לוד(  )מהעיר  מארץ-הקודש  שהגיע  לאורח  הורה 
לומר 'לחיים'. הלה אמר 'לחיים' אך לא שתה, ואמר 
לו הרבי שישתה )את היין(. כששרו "שיבנה ביהמ"ק" 

הרבי נענע מעט בראשו להגברת השירה.
התחיל ניגון ההקפות, ובראשו הורה כל הזמן להגברת 
אחר- פעמים.  כ-10  לנגן  הורה  אחת  ובבא  השירה, 

כך התחיל "ווי ווָאנט משיח נאו", ומחא כפיים. אחר 
התורה  בקריאת  מקומו  על  ישב  מנחה.  התפללו  כך 
לומר  התיישב  התפילה  סיום  ואחרי  הש"ץ,  וחזרת 
פרקי אבות. עלה לחדרו, וכעבור כמה דקות, בשעה 

18:00 לערך הלך לספרייה. 
בצד עמד ילד קטן עם אביו, והרבי עשה לו בידו הק' 
'שלום'. וכן כשחזר, בשעה 19:15, הצביע הילד לכיוון 
הרבי ועשה 'שלום', והרבי השיב לו בידו הק' 'שלום'. 
ממושך  זמן  וכעבור  ב-21:00,  מעריב  לתפילת  יצא 
]לאחרי שהרבנית נסעה מהספרייה לביתה[ נסע גם 
הרבי לביתו. שרו 'חיילי אדונינו', ובדרכו ומהמכונית 

הורה הרבי כמה פעמים רצופות להגברת השירה.

יום ראשון, א' סיון – ראש חודש 

יצא לקריאת התורה ב-10:10. לאחר הגבהת התורה 
הצביע לכיוון הס"ת שישימו את התפר באמצע ממש 
נתן  לכן  קודם  ב-15:30.  למנחה  יצא  בצד.  היה  כי 
כך  נוסעים. אחר  בירך  סידור לחתן. לאחר התפילה 
נכנס הרב חדקוב לחדרו של הרבי. בגן עדן התחתון 
יצא למעריב ב-21:30 ואח"כ  דיבר עם ב. אלטהויז. 
נכנס אל חדרו של הרבי ר' בנימין גורודצקי, ושהה 

שם עד לערך השעה 00:00. נסע לביתו ב-00:20.

יום שני, ב' סיון 

ומסר  הרבי  אל  ניגש  אחד  ב-10:10.  מביתו  הגיע 
מכתב ]ובדרכו[ דיבר עמו. לאחר מכן יצא לקריאת 
את  והרים  התכופף  והוא  מטבע,  נפל  לרבי  התורה. 
בנימין  לר'  מסר  ב-11:00.  למקווה  נסע  המטבע. 
קליין מכתבים, וחילק לילדים צדקה, וכן בחוץ ליד 
המכונית. נסע לאוהל ב-14:50. חזר מהאוהל ואח"כ 
לרבי  אמרה  צדקה  כשחילק  ב-20:35.  למנחה  יצא 

ילדה קטנה מירושלים עיה"ק ש"אנחנו נוסעים לארץ 
חייך  הרבי  יחד".  איתנו  לארץ  גם-כן  יבוא  ושהרבי 
אליה ואמר: 'בשעה טובה ומוצלחת'. אחרי התפילה 
בירך הרבי את הנוסעים )הנ"ל( בנסיעה טובה. יצא 
למעריב ב-19:10, אח"כ בירך נוסע, וכעבור זמן מה 
הורה  ובדרכו  ביהמ"ק",  "שיבנה  שרו  לביתו.  נסע 

להגביר את השירה.

יום שלישי, ג' סיון 

הגיע מביתו ב-10:10. חילק ונתן צדקה. היום התקיים 
כינוס של 'צבאות ה'' לרגל חג השבועות. הרבי  ירד 
שאמר  ובזמן  מנחה,  התפללו   .14:00 בשעה  לכינוס 
'מודים דרבנן' נענע בראשו הק' ונשאר ראשו מורכן 
עד שהילדים גמרו לומר 'מודים'. כששרו "עוצו עצה" 
ו"אך צדיקים" נענע בראשו מעט. אחר כך אמרו י"ב 

פסוקים. 
הריל"ג הניח על הסטענדר של הרבי דף. הרבי קרא 
את הכתוב, קיפלו והכניסו לסידור. אחרי שאמר את 
מחא  והרבי  נאו",  משיח  ווָאנט  "ווי  שרו  הפסוקים 
כפיים חזק. אח"כ אמר שיחה בת ג' חלקים שנמשכה 

כשעה לערך. 
בשיחה הראשונה דובר שההתאספות כעת מתקיימת 
בימי ההגבלה לקראת מתן-תורה, שאז היה "ויחן שם 

ישראל נגד ההר", שעניינו אהבת ישראל. 
בשיחה השנייה דיבר על כך שזכינו להיות בין צבאות 
ה', וצריכים לראות להכניס עוד ילדי ישראל לצבאות 
על  טובים  יהיו  שלהם  ומעשה  דיבור  שמחשבה  ה', 
ידי  ועל  הבוגרים,  על  גם  ישפיע  ושזה  ה',  רצון  פי 
התורה  ושלימות  העם  שלימות  שתהיה  יפעל  זה 
ושלימות הארץ, שלא יחזירו אף שעל, ושיבטלו כל 
ה'נארישע רייד' ]=דיבורים מטופשים[, וכל הניירות, 
לבניין  ושנזכה  למסור,  ושלום  חס  שחושבים  על 

ביהמ"ק בשמחה וטוב לבב. 
בשיחה השלישית דיבר על כך שידאגו שכל הילדים 
שנוסף  אמר  ובסוף  הדברות',  'עשרת  לשמוע  יבואו 
לתפילת מנחה שהתפללו ונוסף לדברי תורה ומאמרי 
חז"ל יתנו גם צדקה, ובנוסף לכך ישירו בשמחה "עוצו 
עצה", וישירו את התפילה "אך צדיקים" וכן התפילה 
השיחה  )אחרי  בימינו"  במהירה  ביהמ"ק  "שיבנה 
הרבי סידר את המפה על הסטנדר שזזה לצד במשך 
השיחה(. שרו "עוצו עצה" ו"אך צדיקים", והרבי עמד 
על מקומו ורקד ומחה כפיים חזק ויותר זמן מתמיד. 
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תשמ"ב / יומן
אח"כ שרו "שיבנה ביהמ"ק" והרבי מחא כפיים חזק 
חילק  אח"כ  גדולה.  השמחה  והייתה  רב  זמן  מאוד 
שרו  המדריכות  שהגיעו  ועד  למדריכים,  המטבעות 
כמה  ידי  על  הק'  בידו  הורה  והרבי  ישראל"  "רועה 
המדריכות,  שהגיעו  עד  השירה  להגברת  סיבובים 
וכשגמר לחלק שרו "ווי ווָאנט משיח נאו" ובידו הק' 
הורה להגברת השירה. ]בזמן השיחה כיתות ו-ז כתבו 

מה שאד"ש דיבר[.
כשנסע לביתו אחר הצהריים עמדה הצלמת שצילמה 
והיא  זו צלמת מעיתון  )אישה  ילדי צ"ה  בכינוס של 
יצא  הילדים בחלוקת הצדקה(. כשהרבי  סידרה את 
למכונית עמדה ליד המכונית ושוב צילמה את הרבי. 
הרבי אמר לה: "כבר יש לך מספיק תמונות מהראלי" 
כשחזר  העיתון[.  בשביל  שצריכה  שענתה  ]ושמעתי 
מביתו נתן צדקה והמטבע נפל. אדם מבוגר הרימו, 
יצא  בקופה.  שישים  הק'  באצבעו  לו  הראה  והרבי 
למעריב ב-21:35. חייך חיוך רחב אל זלמן יפה ואל 

אהרן כהן )אחיה של חברת הכנסת גאולה כהן(.

יום רביעי, ד' סיון 

הגיע מביתו ב-10:10 וחילק צדקה. אח"כ עשה בידו 
הק' 'שלום' לילדה קטנה הגיע אחד ונתן לרבי מכתב 
770 וראה  ידו הק'. כשהגיע הרבי לפתח  ונישק את 
לבדוק  כיסו  על  ידו  הניח  ילדים,  בפנים  שעומדים 
אם יש מספיק מטבעות. נסע למקווה ב-11:10. נתן 

צדקה, ונתן לר' בנימין קליין כמה מכתבים.
למנחה  ויצא  מהאוהל  חזר  ב-15:35.  לאוהל  נסע 
לחדרו  שנכנס  לפני  התפילה,  אחרי  ב-21:00. 
הודיע  והרבי  שייכנס,  חדקוב  לרב  וקרא  הסתובב 
יצא  ב-21:30  מעריב.  תפילת  לאחרי  התוועדות  על 
התפילה  ואחרי  המשי,  סירטוק  עם  מעריב  לתפילת 
נכנס לחדרו. בפתח גן עדן התחתון עמד ב. אלטהויז 

והרבי אמר לו 'מזל-טוב' )בתו נהייתה כלה(. 
בשיחה  להתוועדות.  הרבי  ירד  לערך   21:45 בשעה 
הראשונה ערך 'סיום' על מסכת סוטה שעסק בהבדלים 
מאמר  אמר  השנייה  בשיחה  והירושלמי.  הבבלי  בין 
כך אמר שיהיה  דוד". אחר  "ועבדי  ד"ה  כעין שיחה 
חג  ובערב  והיות  ובפנימיות,  התורה בשמחה  קבלת 
השבועות, בה' סיון אמרו בני ישראל "נעשה ונשמע", 
על כן צריכים לראות לעסוק בעניין הנעשה ונשמע, 
יקיים  יהודי  שכל  לראות  הידועים  החל מהמבצעים 

שיגיעו  וכן  תורה,  לספר  יהודים  ברישום  וכן  אותם, 
את  לשמוע  השבועות  בחג  היהודים  וכל  הילדים 

עשרת הדברות. 
אח"כ אמר, שהיות והעולם מזדעזע ומתפורר ואחד 
רוצה להזיק לשני, על כן צריכים לעשות את הג' קווים 
הוא  שקיימנו  התפילה  קו  עומד:  העולם  שעליהם 
תפילת מעריב, ותורה כבר נאמרה מכל הרביים וכו', 
וכעת יחלקו דולר לצדקה ע"י הטנקיסטים הידועים. 
ואף-על-פי שיש שקלא וטריא בנוגע לנתינת צדקה 
בלילה, הרי כבר הוסבר שאפשר לתת לגבאי צדקה 

שייתן ביום וכו'.
ותופר"  עצה  "עוצו  הניגון  את  וכן, שישירו בשמחה 
וכן  מארה"ק,  שעל  אף  רחמנא-ליצלן  יחזירו  ושלא 
בחג  שכבר  ונזכה  ביהמ"ק",  "שיבנה  התפילה  את 
השבועות של שנה זו נהיה באה"ק בירושלים עיה"ק 
שבדבר  השאלות  כל  שעם  השלישי,  ביהמ"ק  בבנין 
יגיע  כבר  והוא  חג,  בערב  לבוא  יכול  משיח  איך 

ויגאלנו בגאולה האמיתית והשלימה.
"ווי  ניגונם  את  הילדים  שינגנו  הרבי  אמר  אח"כ 
ווָאנט משיח נאו" והרבי מחה כפיים מעט בתחילה. 
אח"כ אמר שהעניין יהיה 'לכתחילה אריבער' וכשלא 
שרו מיד אמר "נו"... ובבבא א' לפני האחרונה נענע 
"עוצו  לנגן  ציווה  10 פעמים. אח"כ  בראשו שישירו 
ציווה  אח"כ  השירה.  להגברת  בראשו  ונענע  עצה", 
להגברת  בראשו  נענע  וכן  ביהמ"ק",  "שיבנה  לנגן 
ובידו  בחרתנו",  "אתה  לנגן  ציווה  אח"כ  השירה. 
הק' הורה כמה פעמים להגברת השירה, וכן בראשו 
הק'. אח"כ אמר שבנוגע לזמן גרמא יראו שכל ילדה 
שהחיינו,  וברכת  ברכה  עם  חג  נר  תדליק  יהודייה 
וביום השני גם-כן ברכת נש"ק ועי"ז יאיר מזלה ומזל 
כל בני ביתה. אח"כ הכריז בדבר ברכה אחרונה וחילק 

את הדולרים לטנקיסטים.
מהם  אחד  כל  שאל  והרבי  שניגשו  ילדים  כמה  היו 
הרבי  לו  נתן   - "כן"  וכשענה  טנקיסט"?  אתה  "האם 
כמה  לכולם  כמו  הרבי  נתן  וינברג  יוסל  לרב  דולר. 
דולרים, ואח"כ הוסיף לו הרבי עוד כמה חבילות של 

דולרים כדי שיחלקן, כהרגלו, בעזרת הנשים.
כשיצא שרו "שיבנה ביהמ"ק" ובדרכו הורה להגברת 
השירה. כן כשנסע לביתו שרו ובדרכו הורה להגביר 

את השירה.
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פסיקת דינים בעזרת 
מופתים שמימיים

• בעלי החיים בכיסא  יריבים  משה רבינו נעזר במן הניסי כדי לשפוט בין 
שלמה היו מרתיעים בעלי דין שלא דיברו אמת • האומנם מותר להסתייע 
בניסים כדי לחרוץ דין על פי הלכה? • ביאור נפלא מתורת רבינו, מעובד בידי 

מערכת 'התקשרות'

דן כיוצרו
"לשלמה: אלקים! משפטיך למלך תן, וצדקתך לבן- 

     מלך ". )תהלים ע"ב(

המדרש מספר על בקשת דוד המלך מהקב"ה, שבנו 
שלמה ידון את ישראל כמו שהקב"ה עצמו דן את ברואיו 

– ללא עדים והתראה.
וזה לשון המדרש: )תהלים, ע"ב א(: “אמר דוד לפני הקב"ה: 
רבונו של עולם! תן משפטיך למלך – כשם שאתה דן בלא 
עדים ובלא התראה, כך יהא שלמה דן בלא עדים ובלא 
עושה! שנאמר  אני  כך  חייך,  הקב"ה:  לו  אמר  התראה. 
)דברי הימים-א כט כג( וישב שלמה על כסא ה'... שהיה דן כיוצרו 

בלא עדים ובלא התראה".
לכאורה, דברים אלו עומדים בסתירה לדברי הגמרא 
שבלב  דינין  לדון  קהלת  “...ביקש  ב(:  )כא,  השנה  בראש 
שלא בעדים והתראה, יצתה בת קול ואמרה לו: “וכתוב 

ישר דברי אמת", “על פי שנים עדים וגו'".
המלך  דוד  של  שבקשתו  עולה  המדרש  מדברי 
ללא  ישראל  את  ישפוט  המלך  שלמה  ובנו,  התקבלה, 
עדים והתראה. ואילו מדברי הגמרא משתמע שבקשתו 
נדחתה, מפני שהיא מנוגדת להלכה לפסוק על פי דיני 

הראיות בתורה – עם עדים וכו'.
פגם;  בכך  אין  אך  מיושבים,  אינם  אכן  הדברים 
ובכל  חלוקים".  “מדרשים  שישנם  בתורה  מצאנו  כבר 
מהמסגרת  חורגת  שהיא  מכיוון  חשובה  הסוגייה  זאת, 

המקומית ומובילה לדיון מהותי ויסודי יותר:
ידוע הכלל: “תורה לא בשמים היא" )נצבים ל, יב. וראה ב"מ נט, 

ב. תמורה טז, א. וראה גם אג"ק ח"ב ע' שלט, ושם נתבאר(. כשניגשים לפסוק 

דינים, יש לדון בהם בהתאם לכללי ההלכה המקובלים.
ממון  להפקיע  כשבאים  התורה  דין  פי  על  למשל, 
מעידים  עדים  ושני  במידה  רק  זאת  לעשות  יש  מאדם 
על כך, שנאמר “על פי שניים עדים יקום דבר" )דברים יט, 
טו(. וכותב הרמב"ם )בהקדמתו קרוב לתחילתה. ובקיצור בהלכות יסודי התורה 
פרק ט(, שנביא אינו רשאי לשנות בדברי התורה מאומה, 

משום שהכוח לפסוק דינים ניתן אך ורק לחכמי הדור, 
שפוסקים על פי יסודות התורה הקבועים. אך הנביא - 
“אין הנביא רשאי לחדש דבר" )שבת קד, א(, או לפעול משהו 

בתורה.
המלך,  שלמה  שבנו,  המלך  דוד  ביקש  כיצד  כן,  אם 
“בלא  אלא  ההלכה,  כללי  לפי  שלא  ישראל  את  ישפוט 

עדות ומשפט"?!
]ישנם מצבים חריגים, בבחינת ‘הוראת שעה', שבהם 
רשאי הנביא לפסוק דינים, בדומה להיתר המיוחד שניתן 
למלך: “מלך פורץ גדר ואין מוחין בידו". היתר חריג זה 
הוא עצמו דין בתורה, ואיננו יוזמה עצמאית של המלך.

כמו כן, ישנן כמה ‘הוראות שעה', שלדעת כמה פוסקים 
‘תיקון  הדור',  ‘תיקון  בבחינת  שהן  בתנאי  מתאפשרות 
היחיד', ‘קיומה של מלכות', וגדרים נוספים, שמאפשרים 

לפסוק בהתאם לדינים המיוחדים של ‘הוראת שעה'. 
אולם, לקבוע שבמשך כל ימי מלכותו של שלמה יהיה 
רשאי לפסוק דינים לא על-ידי חברי סנהדרין עם עדות 
והתראה, מכיוון ש"וישב על כסא הוי'",  וכמובא במדרש 
יפסוק  גם  כך  והתראה  עדות  בלי  פוסק  שהוי'  שכשם 
שלמה המלך שישב “על כיסא הוי'" - “דן כיוצרו" – זהו 

תש"יסוגיות בתורת רבינו
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש

מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר
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לכאורה היפך הלכה מפורשת![
הקדמה להסברת הדברים: ישנם עוד מקרים בהם אנו 
באופן  דינים  נפסקים  זהה:  עיקרון  לכאורה,  מוצאים, 

המנוגד, לכאורה, לכללי ההלכה המקובלים.
חז"ל מספרים )יומא עה, א( שמשה רבינו פתר ספיקות בדין 
ירידת המן: “כשם שהנביא היה מגיד להם לישראל  לפי 
מה שבחורין ומה שבסדקין, כך המן מגיד להם לישראל... 

משה  לפני  שבאו  שניים  כיצד? 
וזה  גנבת!",  “עבדי  אומר  זה  לדין, 
אומר “אתה מכרתו לי!". אמר להם 
למחר,  משפט".  “לבוקר  משה: 
אם נמצא עומרו בבית רבו ראשון 
גנבו, אם נמצא עומרו  בידוע שזה 
מכרו  שזה  בידוע  השני  רבו  בבית 

לו".
שני אנשים טוענים טענת בעלות 
ההכרעה  מבחן  אחד.  עבד  על 
בכל  פשוט:  רבינו  משה  שמציג 
כל  של  אוהלו  ליד  מן  יורד  בוקר 
הנפשות  למספר  בהתאם  אדם, 
לו. מי שיקבל מנת מן  המסופחות 

כפולה, סימן שהעבד שייך לו.
להסתמך  אפשר  כיצד  ועדיין: 
אחר,  או  זה  במקום  המן  ירידת 
והלוא ישנם כללים המבוססים על 
שבעל-פה  ותורה  שבכתב  תורה 
ורק  בעצמו(  משה  שלימדם  )כפי 
בענייני  דינים  פוסקים  פיהם  על 

שהיא  המן,  ירידת  סמך  על  ולא  וכדומה,  משפט'  'חושן 
תופעה ניסית ולא טבעית!

המופיע  שלמה  כסא  של  התיאור  פי  על  יובן  ההסבר 
)פרק א(. היה זה כיסא מפואר  בתרגום שני למגילת אסתר 
עשוי שן ובו שולבו פסלי אריות, זאבים, דובים, כבשים, 
נמרים ועוד. בשעה שהגיע יהודי לדין תורה בפני שלמה 
ואימה  פחד  ומרוב  וצועקות,  שואגות  החיות  היו  המלך 

בעל הדין הודה באמת, וכך הוכרע הדין בקלות.
גם כאן יש להבין: כיצד דן שלמה המלך בדרך שהיא 
במופתים  כשנעזר  וההלכה,  התורה  כללי  היפך  לכאורה 

על-טבעיים כדי להביא לבירור משפטי.

אמצעי לחץ
ביאור אחד מסביר הן את ההסתייעות של משה רבנו 

במן הן את ההסתייעות של שלמה המלך בחיות הכסא:
משה רבנו אכן פסק לפי דיני התורה, ולא לפי מעשה 
קלונו  שהתפרסם  לכך  גרם  המן  מבחן  כיצד?  ניסים. 
של השקרן, מאחר ולא קיבל מנה כפולה של מן - חרף 

טענותיו כי העבד שייך לו. 
שכניו של האיש בוודאי היו מודעים לסכסוך המשפטי 
העבד  עבור  מן  מקבל  שאינו  והבחינו  העבד,  סביב 
תופעה  טוען.  הוא  שלבעלותו 
והלחץ  יום,  אחר  יום  נמשכה  זו 
הסביבתי שהופעל על האיש גרם 
ולהודות  הטוב  מרצונו  לבוא  לו 

שהצדק עם חברו. 
רבינו  שמשה  אפוא,  מתברר, 
מעשה  לפי  הדין  את  פסק  לא 
ניסים )ירידת המן( אלא רק על-פי 
הודאת בעל הדין ובהתאם לכללי 
של  בפתחו  המן  הופעת  ההלכה. 
אלומוני,  של  בפתחו  ולא  פלוני 
מזרז  גורם  מאשר  יותר  לא  היא 
עבור מי מהצדדים לבוא ולהודות  
באמת מיוזמתו, ו"הודאת בעל דין 

כמאה עדים דמי" )קידושין סה, ב. ועוד(.
במשפט  התרחש  דומה  עיקרון 

שלמה: 
“על כיסא  ישב  בשעה ששלמה 
שהדין  ופסק  ישראל  את  דן  ה'", 
אישה  של  בנה  הוא  שהילד  הוא 
לאדם  שייך  שהממון  או  פלונית, 
זה, והאריות ושאר בעלי החיים שאגו והטילו אימה ופחד 
ובכך  באמת,  להודות  להם  גרם  הדבר  הדין,  בעלי  על 
לברר את הדין לפי דרכי התורה, שכאמור, “הודאת בעל 
דין כמאה עדים דמי". שלמה המלך לא פסק את הדין על 
פי צעקות ושאגות האריות, אלא לפי הודאת בעלי הדין 

בלבד, על פי דין תורה.
על פי זה מובן שאין כל סתירה בין דברי המדרש, מהם 
לפסוק  כדי  עליונים  בכוחות  נעזר  המלך  נראה ששלמה 
כי  שמבהירה  השנה,  ראש  במסכת  הגמרא  לבין  דינים, 
ורק לפי כללי הפסיקה המוגדרים בחוקי  יש לפסוק אך 
הסתייע  המלך  ושלמה  כהלכה,  נפסקו  הדינים  הטבע: 

באמצעים שמימיים כמנוף לחץ על בעלי הדין.
)מעובד משיחת י"א ניסן, שיחות קודש תשל"ג חלק ב עמוד 26 ואילך(

בשעה שהגיע יהודי 
לדין תורה בפני 
שלמה המלך, היו 

החיות שבכיסאו של 
שלמה המלך שואגות 
וצועקות, ומרוב פחד 

ואימה בעל הדין 
הודה באמת, וכך 

הוכרע הדין בקלות 
וללא צורך בחקירות 

ודרישות
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת במדבר
 כ"ט באייר, מברכים החודש

וערב-ראש-חודש
בבית-הכנסת  התהילים  כל  אמירת   – בבוקר  השכם 
ולנשואים בחגירת אבנט[. אחר- כובע  ]בחליפה,  בציבור 
שיהיה  חסידות  מאמר  כשעה  במשך  בציבור  לומדים  כך 

מובן לכולם, ואחר-כך – התפילה1.
יש  ואם  יתום.  קדיש  יאמרו  התהילים  כל  אמירת  אחר 
חיוב – יארצייט או אבל – אומרים ‘יהי רצון' אחר כל ספר, 

ואחריו קדיש יתום2.
קרא  מב(.   – כ,יח  )שמואל-א  חודש"  “מחר  הפטרה: 
הפטרה אחרת – קורא אחריה ‘מחר חודש', ואם נזכר אחר 

הברכות – קורא אותה בלא ברכה3.

המולד
 אתמול )יום שישי( בשעה 11:42 ו-13 חלקים.

מברכים החודש: ראש-חודש סיוון ביום הראשון.
כפי  היומי  התהילים  בשיעור  הרחמים'4.  ‘אב  אומרים 
של  התהילים  את  גם  היום  אומרים  החודש,  לימי  שנחלק 

יום ל' בחודש5. יום התוועדות6. 

הכנות למתן תורה
תורה  למתן  ההכנה  היא  זו  בשבת  העבודה  “עיקר 
וקבלת התורה – כמובן שההכנה העיקרית לקבלת התורה 
כולל  החג,  הלכות  ]ובפרט  התורה  לימוד  על-ידי  היא 
והפלאת  גודל  המבארים  התורה  חלקי  לימוד   – ובמיוחד 
הסוגייא  לדוגמה:  דתורה,  בנגלה  )הן  דמתן-תורה  העניין 

1( ספר-המנהגים עמ' 30.
2( שם, ובהערת הרבי על אתר.
3( לוח כולל-חב"ד )ש"פ מקץ(.

זה. מקורות  )בגלל הצרות הרבות שגברו בזמן  4( סידור אדמוה"ז 
נסמנו ב'קיצור הלכות' במילואים עמ' פא(.

5( ספר-המנהגים עמ' 19.
6( בלוח ‘היום יום' ל' ניסן, ההוראה היא )מאג"ק אדמו"ר מהוריי"צ 
ח"ה עמ' שלג. ועיי"ש עמ' שלד( שהתוועדויות שבת מברכים יהיו 
כ"ו  מיום  )רק(  נעתק   30 עמ'  בספר-המנהגים  אך  בבית-הכנסת. 
כסלו )אג"ק ח"ג עמ' תכג, תהלים ‘אהל-יוסף-יצחק' הקצר עמ' 192(: 

“מקום התוועדות – כפי הזמן שיגבילו, מתאים לתנאי המקום...".

בתורת  מתן-תורה  דרושי  והן  שבת7  במסכת  דמתן-תורה 
והגעגועים  בהתשוקה  ניתוסף  שעל-ידי-זה  החסידות8 
באהבת-ישראל  ההוספה  על-ידי  וכן  התורה[9,  לקבלת 
בלימוד  להוסיף  טובות  החלטות  קבלת  ואחדות-ישראל; 
בלימוד  ובפרט  פסוקות,  הלכות  התורה,  ופנימיות  נגלה 

ספר הי"ד להרמב"ם10.
במדבר,  פרשת  שבת-קודש  ביום...  נפשית:  “בקשה 
]=הקביעות  סיוון  ראש-חודש  וערב  החודש  מברכים 
ומקום  מקום  בכל  יתאספו   – המנחה...  בעלות  דהיום[, 
גו'  ובזקנינו  “בנערינו  וטף,  ונשים  אנשים  מישראל,  רבים 
בבנינו ובבנותינו", “שבת אחים גם יחד", להתוועדות רעים, 
עד לסעודה כפשוטה )“גדולה לגימה שמקרבת"( – אנשים 
לחוד ונשים לחוד )כמובן וגם פשוט(, שבה ידברו דברי-
ואחדות- אהבת-ישראל  בענייני   – ובמיוחד  בכלל,  תורה 

ישראל"11.
צריכים לארגן ‘כינוסים' של ]אנשים, של נשים12, ובפרט[ 
ילדי ישראל, ‘צבאות ה'', בקשר ל'זמן מתן תורתנו': לפני 
מתן-תורה – בתורת הכנה למתן תורה, ב"זמן מתן תורתנו" 

עצמו... וכן לאחרי מתן-תורה – בימי התשלומין13.
בכינוסים אלו ובכל מקום יש להודיע ולפרסם שכל ילדי 

ישראל יגיעו לקריאת התורה דחג השבועות14.
שני  בימי  וכן  עתה,  התורה  בקריאת  מנחה:  תפילת 
את  ומסיימים  נשא,  בפרשת  קוראים  הבאים,  וחמישי 
קריאת השלישי: “זאת עבודת... בני מררי... אהרון הכוהן" 

7( פו,א ואילך.
8( ראה גם ב'שערי המועדים – שבועות'.

9( ספר-השיחות ה'תשמ"ח ח"ב עמ' 462.
“ומה  )ושם:   410 ‘תורת-מנחם – התוועדויות' ה'תשמ"ח ח"ג עמ'   )10

טוב – במשך השבת" )שלפני חג השבועות((.
11( ש"פ בחוקותי תשמ"ו. התוועדויות תשמ"ו ח"ג עמ' 366.

12( ‘תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ט ח"ג עמ' 221 )מוגה(, ועיי"ש 
עמ' 229.

13( ההוראה ניתנה בשנה הראשונה שהכריז הרבי על המבצע להביא 
התוועדויות'   – ‘תורת-מנחם  הדיברות,  עשרת  לשמיעת  ישראל  ילדי 
שנדפס  המוגה  בקטע  נכללה  שלא  אלא   ,1593 ס"ע  ח"ג  ה'תשמ"ג 
בליקוטי-שיחות חלק כח, וגם לא מצאנוה לעת-עתה בשנים שלאחרי-

כן. ואולי היתה רק הוראת שעה.
14( בחומר ההסברה שפירסמו בנ.י. בשנת תש"מ בנושא זה, כתבו 
שיביאו כל ילד “מבן חודש ומעלה". ושאל הרבי מדוע לא הוסיפו 

“אם הבריאות מרשה לו".

לוח השבוע
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)ד,לג(15. אין אומרים ‘צדקתך'. פרקי אבות – פרק ו'.
ו"מכון לשבתך..."  יעבור..."  י', בפסוקים: “עד  במשנה 
אין לומר את שם ה' כמות-שהוא, כיוון שאין הם פסוקים 

שלמים16.

יום ראשון
א' בסיוון – ראש חודש

בו  שיש  יום  )ובכל  חודש  בראש  מוצאי-שבת-קודש: 
לתפילות  לא  גם  התיבה,  לפני  יורד  אינו  האבל  מוסף( 

ערבית ומנחה17.
למנהגנו, לפני שמונה-עשרה אין מכריזים ‘יעלה ויבוא', 

אבל טופחים על השולחן כדי להזכיר זאת לציבור18.
אין אומרים ‘ויהי נועם' ‘ואתה קדוש'19.

שלם.  קדיש  זבדיה,  זקן,  ואברהם  הלל,  חצי  שחרית: 
התורה  קריאת  יתום.  קדיש  נפשי,  ברכי  שיר-של-יום, 
דראש-חודש בפרשת פינחס. אשרי, ובא לציון )ואין הש"ץ 
מסיימו בקול(. ‘יהללו', הכנסת ספר-תורה. חליצת תפילין 
שמע,  קריאת  ואמירת  דרבנו-תם  תפילין  הנחת  דרש"י. 
קדש, והיה כי יביאך, שש זכירות. חליצת התפילין. הש"ץ 
יאמר איזה מזמור ועל-כל-פנים יסיימנו בקול, חצי קדיש, 

תפילת מוסף.
עם  אחד  פסוק  ראש-חודש  בכל  ללמוד  עתיק  “מנהג 
פירוש רש"י, ואפשר להוסיף עם עוד פירושים, מהקאפיטל 
]=מזמור, פרק[ בתהילים שהוא מסומן במספר שנות חייו 
הפרקים  את  גם  לומדים  יום,  בכל  הפרק  באמירת  ]כמו 
של אדמו"ר מהוריי"צ, של הרבי )והרבנית(, ושל הילדים 
פסוקים...  מי"ב  פחות  ואם הקאפיטל מחזיק  )והנכדים([ 
אז כופלים שיעלה כמספר חדשי השנה, ואם הוא מרובה 
בפסוקים – אזי לומדים שנים או יותר פסוקים בכל ראש-

חודש"17.
* עד יום י"ב בסיוון אין אומרים תחנון, ועד חג השבועות 

אין מתענים אלא חתן ביום חופתו20.
“ביד  מסתיים:  היומי  החומש  שיעור  חת"ת,  בשיעורי 
איתמר בן אהרן הכהן" )ד,כח(, כבקריאת הכהן למנהגנו 

בשבת-קודש.

15( ספר-המנהגים עמ' 14.
וגיליון תטז   17 גיליון רעח עמ'  ‘התקשרות'  16( בשם הרבי, ראה 

עמ' 14 הערה 5.
17( ספר-המנהגים עמ' 36.

18( שם )מסידור אדמוה"ז(, וס' ‘דיני ומנהגי ראש-חודש – חב"ד' 
פ"ז הערה 4.

19( לוח כולל-חב"ד, משו"ע אדמוה"ז סי' רצה ס"ג – כיוון שחל יום-
טוב באמצע השבוע, ואין בו “ששת ימי המעשה".

20( לוח כולל-חב"ד, ע"פ שו"ע אדמוה"ז סו"ס תצד וסידורו לפני 
‘למנצח... יענך', מג"א סי' תקע"ג ס"ק א.

יום שלישי
ג' בסיוון

תחילת “שלושת ימי הגבלה". כשהסתפרו בימי הגבלה, 
אדמו"ר  כ"ק  רוח  היתה  לא  השבועות,  חג  ערב  קודם 

)מהורש"ב( נ"ע נוחה מזה21.

יום חמישי
ה' בסיוון

ערב חג השבועות22.
מסכת  ‘סיום'  על   שיחה  אמר  שהרבי  שנים  היו 
תשי"ט  בשנת  )כמו  יום-טוב  לערב  אור  בלילה,  סוטה 
במסגרת   – תשל"ה  ובשנת  ערבית23,  תפילת  לאחרי   –
ההתוועדות24(. לעניין תספורת בליל ערב חג השבועות 

– ראה בהערה 22.

 122 עמ'  )חל"ז  בליקוטי-שיחות  וש"נ.  שם,  ספר-המנהגים   )21
8( מנמק הרבי את מנהג חב"ד שאין מסתפרים גם אחרי  הערה 
ל"ג בעומר, לחוש לדעה )שו"ע אדמוה"ז סי' תצג ס"ו( של"ג הימים 
שמתו תלמידי רבי עקיבא היו עד ערב חג השבועות, עיי"ש. לדעה 
הקודם(  בסעיף  הראשונה,  הדעה  לפי  בעומר  בל"ג  )כמו  צ"ל  זו 
שמתו גם בערב יו"ט, אלא שאומרים בו “מקצת היום ככולו". ואם 
כן אין מקום להסתפר מבערב ואף לא הזכיר שם את דברי האריז"ל 
בנדון מפני שהם ימי דין )נסמנו בס' ‘בין פסח לשבועות', עמ' רכא. 
מ"ט  יום  נכנס  שכבר  כיוון  בזה,  להקל  היה  ניתן  שלפיהם  רמב(, 
]וראה לשון המשנת-חסידים, מסכת אייר וסיון פ"ב מ"ב: “מאחר 
שספר שבעה שבועות"[ )קונטרס ‘בירורי מנהגים – מועדים' להרב 
שבתי שי' פרידמן, צפת תשס"ו, עמ' 79. ועיי"ש בבירורים שלפני 

זה(.
22( בעניין תרומת/בדיקת דם היום, יש שדנו בזה משום ש"נהגו כל 
ישראל שלא להקיז דם בשום ערב-יום-טוב, ואין לשנות, לפי שביום 
יקבלו  לא  שאם  'טבוח',  ששמו  רוח  יצא  מתן-תורה,  קודם  שבועות, 
ישראל את התורה היה טובח לדמם ובשרם. לפיכך יש סכנה לדורות 
להקיז דם באותו יום, דהיינו בערב-שבועות, וגזרו חכמים על כל ערב-
 – סכ"ב(  תסח  סי'  אדמוה"ז  )שו"ע  ערב-שבועות..."  משום  יום-טוב 
ראה שו"ת ציץ-אליעזר חי"ב סי' מו, נשמת-אברהם סי' תסח ס"ק ב 

וש"נ.
ולמעשה, מהנכון להזכיר את דעת שו"ת רבבות-אפרים ח"א סי' 
שמ, שאין חשש בבדיקות-דם שלנו, כיוון שבהן מוציאים רק מעט 
להחמיר  יש  אולי  כן,  ואם  ע"כ.  על-ידיהן,  נחלש  האדם  ואין  דם, 
ובקשר  מיידי(.  לפיקוח-נפש  אינה  אם  )כמובן,  בתרומת-דם 
חשש  בו  אין  שבדרך-כלל  קל  ניתוח  ממה-נפשך,  הרי  לניתוחים, 
לסיבוכים, מתירים רבים גם בערב חג השבועות, ואילו בטיפול או 
ניתוח רציני – הרי כבר הורה הרבי )‘שערי הלכה ומנהג' או"ח סי' 
ליום-טוב,  )וה"ה  הימים שלפני השבת  בג'  לקובעו  קכט( שאסור 
ראה משנה-ברורה סי' רמח ס"ק ב וכף-החיים שם ס"ק ח(. וכמובן, 

שאם יש חשש סכנה בדחייה – שרי לכולי-עלמא.
23( נדפסה בליקוטי-שיחות, כרך יח, עמ' 55.

24( שיחות-קודש תשל"ה ח"ב, עמ' 117.
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הכנות לחג
לנשמע,  נעשה  הקדמת  בעניין  להתבונן  יש  זה  ביום 
זה  שיום  ואף  פועל,  לידי  שמביאה  המתאימה  התבוננות 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  תורת  ידועה  הרי  יום-טוב,  ערב  הוא 
שבחג השבועות, ועל-דרך זה בערב )ומעין( חג השבועות, 
אין שליטה )כל-כך( להצד שכנגד, ולכן הוא זמן המוכשר 

לעשות הכול לטובת לימוד התורה והעבודה כו'25.
עבודה,  דתורה,  הקווין  ג'  בכל  זה  ביום  להוסיף  יש 
וגמילות-חסדים, ובפרט בצדקה – הוספה מיוחדת באופן 
יום  הרגילים בנתינת צדקה בכל  של “פתיחה חדשה"26. 
– בערב חג השבועות זה ייתנו גם בעד חג השבועות. ועל-
דרך זה בכל ערב שבת-קודש וערב יום-טוב27. יש להזכיר 
אודות נתינת צורכי החג לכל הזקוקים, ובהדגשה יתירה 

בנוגע לחג השבועות, הן מצד הנותן והן מצד המקבל28.
חג השבועות היה נקרא בליובאוויטש ‘חג המ"צות', כי 
בו היו באים רבנים ]הרב מכונה ‘מ"ץ' או ‘מו"ץ': מורה-
אדמו"ר  כ"ק  של  הנהוגה  ברכתו  לרבי29.  חסידים  צדק[ 
בשמחה  התורה  “לקבלת  השבועות:  לחג  דורנו  נשיא 

ובפנימיות"30.
להודיע  יש  החג32.  לכבוד  ולטבול  להסתפר31  מצווה 
ולפרסם בבתי-הכנסת וכו' שחייבים לעשות היום "עירוב 

תבשילין"33.
עירוב תבשילין34: נוטל פת שלמה35 בשיעור כביצה, עם 
תבשיל חשוב כגון בשר או דג בשיעור כזית, ויתן ביד אחר 
על-ידי  ולא  בן-מצוות,  אדם  על-ידי  מזכים   – )לכתחילה 
בנו או בתו, אפילו גדולים, אם הם אוכלים משלו36( לזכות 
)ה-ז' בפתח( זאת על-ידו לכל הקהל, ואומר: "אני מזכה 
לכל מי שרוצה לזכות )ל' בחיריק( ולסמוך על עירוב זה". 
מונח  שהיה  המקום  מן  טפח  העירוב  את  מגביה  הזוכה 
עליו, אפילו אם הניחו על-ידו המוגבהת באוויר37, וחוזר 

25( ספר-המאמרים – מלוקט ח"ג עמ' קעח.
26( שם עמ' קעט.

27( ליקוטי-שיחות כרך כח עמ' 315 ס"ג.
1536, תשמ"ח ח"ג  28( ‘תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ג ח"ג עמ' 

עמ' 390.
29( ספר-השיחות תרצ"ו עמ' 137 )כנראה שם, החל מזמן הצמח-צדק(. 

ביאור העניין באריכות, בספר-השיחות תש"נ ח"ב עמ' 487 ואילך.
30( והזכיר שהנוסח מקורו מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, ובטח – עוד 

מאדמו"ר מהורש"ב, ראה ‘אוצר מנהגי חב"ד' עמ' רפט וש"נ.
יום-טוב  לכבוד  להסתפר  מצווה  גדולות,  ראשו  שערות  אם   )31
)שו"ע סי' תקל"א ס"א. וראה משנה-ברורה שם בשער-הציון ס"ק 

א, ובס' חוה"מ כהלכתו רפ"ג ובהערות(.
32( מחצות היום ומעלה, ליקוטי-דיבורים ח"ג עמ' 865. ועיין אלף-המגן 

למטה-אפרים סי' תקפ"א ס"ק קכא. ליקוטי-מהרי"ח ח"ב דף ז,ב.
33( ערוך-השולחן תקכ"ז סי"ד.

34( סידור אדמוה"ז, לוח כולל-חב"ד.
35( ראה שו"ע אדמוה"ז סי' תקכ"ז סכ"ה.

36( שו"ע אדמוה"ז סי' תקכ"ז סי"ז וסי' שסו סי"ב-יג.

ונוטל העירוב מיד הזוכה, ומברך "אשר קדשנו במצוותיו 
וציונו על מצוות עירוב" ואומר "בדין..."37.

מי שאינו מבין ארמית, צריך לומר בלשון שהוא מבין. 
תוכן העניין: "בעירוב הזה יהיה מותר לנו לאפות ולבשל 
צרכינו  כל  ולעשות  ולתקן  נר  ולהדליק  חמין  ולהטמין 

מיום-טוב לשבת, לנו ולכל ישראל הדרים בעיר הזאת".
רצוי להשאיר אש דלוקה38 לצורך בישול והדלקת אש 
כנדרש  לתאורה  שעון-השבת  את  לכוון  לזכור  יש  בחג. 

בליל שבועות39.

הדלקת הנרות
מי  בלוחות.  הנקוב  בזמן  שבת(  בערב  )כמו  מדליקים 
)מאש  הקידוש  לפני  בלילה  תדליק  אז,  הדליקה  שלא 
 – )למנהגנו  מברכת  המדליקה  החג(40.  לפני  הדולקת 
יום-טוב"  אחר ההדלקה, כמו בשבת41(: “להדליק נר של 
ו'שהחיינו'. יש אומרים שאיש המדליק, וכן אשה המקדשת 
לעצמה, לא יברכו ‘שהחיינו' בהדלקה אלא רק בקידוש42.

“כדאי ונכון שיתחילו ]הבנות[ להדליק פעם הראשונה 
תיכף בחג השבועות, שאז יברכו ‘שהחיינו' גם על התחלת 
להתחיל  והמהדרות  יום-טוב...  נר  הדלקת  מצוות  קיום 

בשבת-קודש הקודמת – יקנו להן שמלה חדשה43.
הזה"  “לזמן  הוא:  )תמיד(  ‘שהחיינו'  בברכת  הנוסח 

)הלמ"ד בחיריק(44.

37( כנדפס בסידור תהילת-ה' עמ' 249, ובהוצאה החדשה עמ' 289.
38( אם כי ‘נר נשמה' ממש, אין מדליקין כלל לימי ‘יזכור' למנהגנו 
– ‘המלך-במסיבו' ח"א עמ' שכא, ‘אוצר מנהגי חב"ד' אלול-תשרי 

עמ' רכד.
39( אודות עריכת שינויים בשעון-שבת בעצם יום השבת וביום-טוב, 
ראה דעות מרובות באנציקלופדיה התלמודית יח,תרפב-ה. ולמעשה 
)ראש המכון המדעי-טכנולוגי  הלפרין  ז"ל  לוי-יצחק  ר'  הרה"ג  פסק 
קיימת  פעולה  לבטל  ס"ד( שמותר  פ"ד  ב"ק  רא"ש  וראה   – להלכה 
אך לא ליצור פעולה חדשה, ולכן בשבת מותר להזיז רכיבים בשעוני 
כדי  מצווה  לצורך  או  צער, הפסד  במקום  רק  כיום  הרגילים  השבת 
לאחר את הכיבוי )או ההדלקה(, כיוון שפעולה זו נחשבת ‘גרמא', אבל 

ביו"ט מותר גם בלא"ה )אבל להקדים פעולה אסור גם ביו"ט(.
סל"ג.  תרכ"ה  מטה-אפרים  ח"א.  יו"ד  לטור  הדרישה  )בן(  הקדמת   )40
פסק הגאון בעל ה'תורת-חסד', וכן מוכח בליקוטי-שיחות, כרך כד, עמ' 

297, הערה 69 – ‘קיצור דיני נש"ק' עמ' לו.
41( שו"ע אדמוה"ז סי' רסג ס"ח, משום לא פלוג.

שאיש  נאמר  ער"ה  כולל-חב"ד  בלוח  סי"ז.  פכ"ב  בשבת  שחל  ע"פ   )42
המדליק לא יברך ‘שהחיינו', אך בספר-המנהגים עמ' 60 נאמר רק שמי 
גם  יברך  לא  אשה(,  או  איש  חילוק  )ללא  בהדלקה  שהחיינו  שמברך 

בקידוש. וע"ע.
הובא  שם  בשולי-הגליון  רסא.  עמ'  ח"א  או"ח  ומנהג'  הלכה  ‘שערי   )43
שהחיינו  בברכת  לחוש  שאין   )1112 עמ'  ח"ב  תשמ"ב  )מ'התוועדויות' 
לקטנה, גם בלא בגד חדש. אך חבל שלא ציינו שהמובא בפנים שצריך 

בגד חדש, הוא: א( מוגה. ב( מאוחר יותר )סה"ש תש"נ ח"ב עמ' 481(.
בו  הרבי  ובדברי  זה  בנושא  ראה  חב"ד.  סידורי  בכל  מודפס  כך   )44

באריכות בגיליון תסב, עמ' 19, הע' 43.
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àãòBî ìäàa éðéñ øaãîa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥̧§Ÿ̈¯¤¤²§¦§©¬¦©−§´Ÿ¤¥®
õøàî íúàöì úéðMä äðMa éðMä Lãçì ãçàa§¤¨Á©¸Ÿ¤©¥¦¹©¨¨´©¥¦À§¥¨²¥¤¬¤

:øîàl íéøöîìäàa éðéñ øaãîa äLî-ìà ýåýé øaãéå ¦§©−¦¥«Ÿ©§©¥̧§Ÿ̈¯¤¤²§¦§©¬¦©−§´Ÿ¤
õøàî íúàöì úéðMä äðMa éðMä Lãçì ãçàa ãòBî¥®§¤¨Á©¸Ÿ¤©¥¦¹©¨¨´©¥¦À§¥¨²¥¤¬¤

:øîàl íéøöî ּבמׁשּכן דסיני ּבמדּברא מׁשה עם יי ּומּליל ¦§©−¦¥«Ÿְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ

מארעא  למּפקהֹון תניתא ּבׁשּתא תנינא לירחא ּבחד ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָזמנא

למימר: áìàøNé-éðaדמצרים úãò-ìk Làø-úà eàN ְְְִִֵַָ§À¤ŸÆ¨£©´§¥«¦§¨¥½
øëæ-ìk úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥½¨¨−̈

:íúìbìâììàøNé-éða úãò-ìk Làø-úà eàN §ª§§Ÿ¨«§À¤ŸÆ¨£©´§¥«¦§¨¥½

øëæ-ìk úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥½¨¨−̈
:íúìbìâì יׂשראל דבני ּכנׁשּתא ּכל חׁשּבן ית קּבילּו §ª§§Ÿ¨«ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֻ

ּדכּורא  ּכל ׁשמהן ּבמנין אבהתהֹון לבית ְְְְְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָלזרעיתהֹון

âàáöלגלּגלתהֹון: àöé-ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî ְְְְַֻ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈
:ïøäàå äzà íúàáöì íúà eã÷ôz ìàøNéaïaî §¦§¨¥®¦§§¬Ÿ¨²§¦§Ÿ−̈©¨¬§©«£«Ÿ¦¤̧

íúà eã÷ôz ìàøNéa àáö àöé-ìk äìòîå äðL íéøNò¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥®¦§§¬Ÿ¨²
:ïøäàå äzà íúàáöì נפק ּכל ּולעּלא ׁשנין עׂשרין מּבר §¦§Ÿ−̈©¨¬§©«£«Ÿְְְִִִֵֵַַָָָ

ואהרן: אּת לחיליהֹון יתהֹון ּתמנּון ּביׂשראל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָֹחילא

ã-úéáì Làø Léà ähnì Léà Léà eéäé íëzàå§¦§¤´¦«§½¦¬¦−©©¤®¦²¬Ÿ§¥
:àeä åéúáàLàø Léà ähnì Léà Léà eéäé íëzàå £Ÿ−̈«§¦§¤´¦«§½¦¬¦−©©¤®¦²¬Ÿ

:àeä åéúáà-úéáì ּגבר לׁשבטא גברא ּגברא יהֹון ועּמכֹון §¥£Ÿ−̈«ְְְְְְְְִִַַַָָָ

אבה  לבית הּוא:ריׁש äíéLðàäתֹוהי úBîL älàå ְֲִֵֵָָ§¥̧¤Æ§´¨«£¨¦½
eãîòé øLà:ּבןֿׁשדיאּור אליצּור לראּובן älàåאּתכם £¤¬©«©§−ְִֶ€ְְֱִִֵֵֶֽ§¥̧¤Æ

øeöéìà ïáeàøì íëzà eãîòé øLà íéLðàä úBîL§´¨«£¨¦½£¤¬©«©§−¦§¤®¦§¥¾¡¦−
:øeàéãL-ïa עּמכֹון יקּומּון ּדי ּגברּיא ׁשמהת ואּלין ¤§¥«ְְְְְִִִֵַַָָֻ

ׁשדיאּור: ּבר אליצּור åì-ïaלראּובן ìàéîìL ïBòîL ְְֱִִֵֵַ§¦§¾§ª«¦¥−¤
:écLéøeöì:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL לׁשמעֹון ¦«©¨«§¦§¾§ª«¦¥−¤¦«©¨«ְְִ

צּוריׁשּדי: ּבר æ:áãðénò-ïaׁשלמיאל ïBLçð äãeäéì ְִִֵַַָֻ¦«¾̈©§−¤©¦«¨¨«
:áãðénò-ïa ïBLçð äãeäéì:עּמינדב ּבר נחׁשֹון ליהּודה ¦«¾̈©§−¤©¦«¨¨«ְִִַַַָָָ

ç:øòeö-ïa ìàðúð øëùOéì:øòeö-ïa ìàðúð øëùOéì §¦̧¨½̈§©§¥−¤¨«§¦̧¨½̈§©§¥−¤¨«
צּוער: ּבר נתנאל è:ïìç-ïaליּׂששכר áàéìà ïìeáæì ְְְִֵַַָָָ¦§ª¾¡¦−̈¤¥«Ÿ

:ïìç-ïa áàéìà ïìeáæì:חלֹון ּבר אליאב ééðáìלזבּולן ¦§ª¾¡¦−̈¤¥«Ÿְֱִִֵַָֻ¦§¥´
ìàéìîb äMðîì ãeäénò-ïa òîLéìà íéøôàì óñBé¥½§¤§©¾¦¡¦«¨−̈¤©¦®¦§©¤¾©§¦¥−

:øeöäãt-ïaãeäénò-ïa òîLéìà íéøôàì óñBé éðáì ¤§¨«¦§¥´¥½§¤§©¾¦¡¦«¨−̈¤©¦®
øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðîì: אליׁשמע לאפרים יֹוסף לבני ¦§©¤¾©§¦¥−¤§¨«ְְְֱִִִֵֵֶַָָ

ּפדהצּור: ּבר ּגמליאל למנּׁשה עּמיהּוד àéïîéðáìּבר ְְְִִִֵֶַַַַַָ§¦̧§¨¦½

:éðòãb-ïa ïãéáà:éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðáì אבידן לבנימן £¦−̈¤¦§Ÿ¦«§¦̧§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«ְְֲִִִָָ

ּגדעֹוני: áé:écLénò-ïaּבר øæòéçà ïãìøæòéçà ïãì ְִִַ§¾̈£¦¤−¤¤©¦«©¨«§¾̈£¦¤−¤
:écLénò-ïa:עּמיׁשּדי ּבר אחיעזר âéìàéòâtלדן øLàì ¤©¦«©¨«ְֲִִֶֶַַַָָ§¨¥¾©§¦¥−

:ïøëò-ïa:ïøëò-ïa ìàéòât øLàì ּבר ּפגעיאל לאׁשר ¤¨§¨«§¨¥¾©§¦¥−¤¨§¨«ְְִֵֵַַָ

ãé:ìàeòc-ïaעכרן: óñéìà ãâì:ìàeòc-ïa óñéìà ãâì ְָָ§¾̈¤§¨−̈¤§¥«§¾̈¤§¨−̈¤§¥«
ּדעּואל: ּבר אליסף åè:ïðéò-ïaלגד òøéçà éìzôðì ְְְֵֶַָָָ§©̧§¨¦½£¦©−¤¥¨«

:ïðéò-ïa òøéçà éìzôðì:עינן ּבר אחירע æèälàלנפּתלי §©̧§¨¦½£¦©−¤¥¨«ְְֲִִֵַַַָָ¥µ¤
È¯˜ È‡È¯˜ ·È˙ÎíúBáà úBhî éàéNð äãòä éàeø÷§¥´¨«¥½̈§¦¥−©´£¨®

:íä ìàøNé éôìà éLàøéàéNð äãòä éàeø÷ älà ¨¥²©§¥¬¦§¨¥−¥«¥µ¤§¥´¨«¥½̈§¦¥−
:íä ìàøNé éôìà éLàø íúBáà úBhî מערעי אּלין ©´£¨®¨¥²©§¥¬¦§¨¥−¥«ְְִֵֵַ

דיׂשראל  אלפּיא ריׁשי אבהתהֹון ׁשבטי רברבי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָכנׁשּתא

æéøLàאּנּון: älàä íéLðàä úà ïøäàå äLî çwiå ִ©¦©¬¤−§©«£®Ÿ¥µ¨«£¨¦´¨¥½¤£¤¬
:úBîLa eáwðälàä íéLðàä úà ïøäàå äLî çwiå ¦§−§¥«©¦©¬¤−§©«£®Ÿ¥µ¨«£¨¦´¨¥½¤

:úBîLa eáwð øLà האּלין ּגברּיא ית ואהרן מׁשה ּודבר £¤¬¦§−§¥«ְְְֲִֵֶַַַָָָֹֹֻ

ּבׁשמהן: אתּפרׁשּו çéãçàaּדי eìéä÷ä äãòä-ìk úàå ְְְִִִָָָ§¥̧¨¨«¥¹̈¦§¦À§¤¨Æ
íúáà úéáì íúçtLî-ìò eãìéúiå éðMä Lãçì©´Ÿ¤©¥¦½©¦§©«§¬©¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
:íúìbìâì äìòîå äðL íéøNò ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦¬¨¨²¨©−§¨§ª§§Ÿ¨«
eãìéúiå éðMä Lãçì ãçàa eìéä÷ä äãòä-ìk úàå§¥̧¨¨«¥¹̈¦§¦À§¤¨Æ©´Ÿ¤©¥¦½©¦§©«§¬
íéøNò ïaî úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLî-ìò©¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦¬

:íúìbìâì äìòîå äðL ּבחד אכנׁשּו ּכנׁשּתא ּכל וית ¨¨²¨©−§¨§ª§§Ÿ¨«ְְְְְִַַָָָָ

אבהתהֹון  לבית זרעיתהֹון על ואתיחסּו תנינא ְְְְְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָלירחא

לגלּגלתהֹון: ּולעּלא ׁשנין עׂשרין מּבר ׁשמהן ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻּבמנין

èé:éðéñ øaãîa íã÷ôiå äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©¦§§¥−§¦§©¬¦¨«
:éðéñ øaãîa íã÷ôiå äLî-úà ýåýé äeö øLàk די ּכמא ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©¦§§¥−§¦§©¬¦¨«ְִָ

ס  דסיני: ּבמדּברא ּומנּנּון מׁשה ית יי ְְְְְְִִִֶַַָָָָֹּפּקיד

ë éðùíúãìBz ìàøNé øëa ïáeàø-éðá eéäiå©¦«§³§¥«§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½«§Ÿ¨¬
íúìbìâì úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈

:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî øëæ-ìkeéäiå ¨¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«©¦«§³
Né øëa ïáeàø-éðáíúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ìàø §¥«§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®

äìòîå äðL íéøNò ïaî øëæ-ìk íúìbìâì úBîL øtñîa§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨
:àáö àöé ìk ּתּולדתהֹון דיׂשראל ּבּוכרא ראּובן בני והוֹו −ŸŸ¥¬¨¨«ְְְְְְְֲִֵֵֵַַָָ

ּכל  לגלּגלתהֹון ׁשמהן ּבמנין אבהתהֹון לבית ְְְְְְְְְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָֻלזרעיתהֹון

חילא: נפק ּכל ּולעּלא ׁשנין עׂשרין מּבר ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹּדכּורא

àëLîçå óìà íéòaøàå äML ïáeàø ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§¥®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬
óìà íéòaøàå äML ïáeàø ähîì íäéã÷t :úBàî¥«§ª«¥¤−§©¥´§¥®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור

שניים מקרא ואחד תרגום
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:úBàî Lîçå וׁשּתא ארּבעין דראּובן לׁשבטא מניניהֹון ©«£¥¬¥«ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָ

פ מאה: וחמׁש áëíúãìBzאלפין ïBòîL éðáì ְְֲִֵַַָ¦§¥´¦§½«§Ÿ¨¬
úBîL øtñîa åéã÷t íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§ªÀ̈§¦§©³¥Æ
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî øëæ-ìk íúìbìâì§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáöíúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïBòîL éðáì ¨¨«¦§¥´¦§½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
äðL íéøNò ïaî øëæ-ìk íúìbìâì úBîL øtñîa åéã÷t§ªÀ̈§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ

:àáö àöé ìk äìòîå לזרעיתהֹון ּתּולדתהֹון ׁשמעֹון לבני ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«ְְְְְְְֲִִֵַַַ

ּכל  לגלּגלתהֹון ׁשמהן ּבמנין מנינֹוהי אבהתהֹון ְְְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻלבית

חילא: נפק ּכל ּולעּלא ׁשנין עׂשרין מּבר ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹּדכּורא

âëìLe óìà íéMîçå äòLz ïBòîL ähîì íäéã÷tL §ª«¥¤−§©¥´¦§®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬
:úBàîóìà íéMîçå äòLz ïBòîL ähîì íäéã÷t ¥«§ª«¥¤−§©¥´¦§®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤

ìLe:úBàî L ותׁשעה חמׁשין דׁשמעֹון לׁשבטא מניניהֹון §¬¥«ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָ

פ מאה: ּותלת ãëíúçtLîìאלפין íúãìBz ãâ éðáì ְְְִַַָ¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈
ìòîå äðL íéøNò ïaî úBîL øtñîa íúáà úéáìä §¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨

:àáö àöé ìkíúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ãâ éðáì −ŸŸ¥¬¨¨«¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«
ּבמנין  אבהתהֹון לבית לזרעיתהֹון ּתּולדתהֹון גד ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָלבני

חילא: נפק ּכל ּולעּלא ׁשנין עׂשרין מּבר ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹׁשמהן

äëLLå óìà íéòaøàå äMîç ãâ ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬
:íéMîçå úBàîíéòaøàå äMîç ãâ ähîì íäéã÷t ¥−©«£¦¦«§ª«¥¤−§©¥´¨®£¦¨³§©§¨¦Æ

:íéMîçå úBàî LLå óìà ארּבעין דגד לׁשבטא מניניהֹון ¤½¤§¥¬¥−©«£¦¦«ְְְְְְִִִֵַָָָ

פ וחמׁשין: מאה וׁשית אלפין åëäãeäéוחמׁשא éðáì ְְְְְְְִִִַַַָָ¦§¥´§½̈
ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧

:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNòäãeäé éðáì ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«¦§¥´§½̈

ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ּתּולדתהֹון יהּודה לבני ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«ְְְְִֵַָ

עׂשרין  מּבר ׁשמהן ּבמנין אבהתהֹון לבית ְְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָלזרעיתהֹון

חילא: נפק ּכל ּולעּלא æëäãeäéׁשנין ähîì íäéã÷t ְְִֵֵֵָָָֹ§ª«¥¤−§©¥´§®̈
:úBàî LLå óìà íéòáLå äòaøàähîì íäéã÷t ©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬¥«§ª«¥¤−§©¥´

:úBàî LLå óìà íéòáLå äòaøà äãeäé מניניהֹון §¨®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬¥«ְִֵָ

פ  מאה: וׁשית אלפין וארּבעא ׁשבעין דיהּודה ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָלׁשבטא

çëíúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz øëùOé éðáì¦§¥´¦¨½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«
øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz øëùOé éðáì¦§¥´¦¨½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´

:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL לבני ¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«ְִֵ

ּבמנין  אבהתהֹון לבית לזרעיתהֹון ּתּולדתהֹון ְְְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָיּׂששכר

חילא: נפק ּכל ּולעּלא ׁשנין עׂשרין מּבר ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹׁשמהן

èëóìà íéMîçå äòaøà øëùOé ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¦¨®̈©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤
:úBàî òaøàåíéMîçå äòaøà øëùOé ähîì íäéã÷t §©§©¬¥«§ª«¥¤−§©¥´¦¨¨®©§¨¨¯©«£¦¦²

:úBàî òaøàå óìà חמׁשין דיּׂששכר לׁשבטא מניניהֹון ¤−¤§©§©¬¥«ְְְְְִִִִֵַָָָָ

פ מאה: וארּבע אלפין ìíúãìBzוארּבעא ïìeáæ éðáì ְְְְְְְִַַַַָָ¦§¥´§ª½«§Ÿ¨¬
íéøNò ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³

:àáö àöé ìk äìòîå äðLíúãìBz ïìeáæ éðáì ¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«¦§¥´§ª½«§Ÿ¨¬
äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ

:àáö àöé ìk äìòîå לזרעיתהֹון ּתּולדתהֹון זבּולן לבני ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«ְְְְְְְֲִֵַַַֻ

ּולעּלא  ׁשנין עׂשרין מּבר ׁשמהן ּבמנין אבהתהֹון ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָלבית

חילא: נפק àìäòáLּכל ïìeáæ ähîì íäéã÷t ֵֵָָֹ§ª«¥¤−§©¥´§ª®¦§¨¯
:úBàî òaøàå óìà íéMîçåïìeáæ ähîì íäéã÷t ©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«§ª«¥¤−§©¥´§ª®

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äòáL לׁשבטא מניניהֹון ¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«ְְְִִֵָָ

פ מאה: וארּבע אלפין ּוׁשבע חמׁשין áìéðáìדזבּולן ְְְְְְְִִִַַַַַָֻ¦§¥³
íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz íéøôà éðáì óñBé¥Æ¦§¥´¤§©½¦«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®

áö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa:à §¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«
íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz íéøôà éðáì óñBé éðáì¦§¥³¥Æ¦§¥´¤§©½¦«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«
לבית  לזרעיתהֹון ּתּולדתהֹון אפרים לבני יֹוסף ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַלבני

נפק  ּכל ּולעּלא ׁשנין עׂשרין מּבר ׁשמהן ּבמנין ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹאבהתהֹון

âìLîçåחילא: óìà íéòaøà íéøôà ähîì íäéã÷t ֵָ§ª«¥¤−§©¥´¤§®̈¦©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬
:úBàîLîçå óìà íéòaøà íéøôà ähîì íäéã÷t ¥«§ª«¥¤−§©¥´¤§¨®¦©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬
:úBàîוחמׁש אלפין ארּבעין דאפרים לׁשבטא מניניהֹון ¥«ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ

פ ãìúéáìמאה: íúçtLîì íúãìBz äMðî éðáì ְָ¦§¥´§©¤½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´
ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úBîL øtñîa íúáà£Ÿ®̈§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−Ÿ

:àáö àöéíúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äMðî éðáì Ÿ¥¬¨¨«¦§¥´§©¤½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«
ּבמנין  אבהתהֹון לבית לזרעיתהֹון ּתּולדתהֹון מנּׁשה ְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָלבני

חילא: נפק ּכל ּולעּלא ׁשנין עׂשרין מּבר ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹׁשמהן

äììLe íéðL äMðî ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´§©¤®§©¦̄§¦²¤−¤
:íéúàîeìLe íéðL äMðî ähîì íäéã÷tóìà íéL ¨¨«¦§ª«¥¤−§©¥´§©¤®§©¦̄§¦²¤−¤
:íéúàîe אלפין ּותרין ּתלתין דמנּׁשה לׁשבטא מניניהֹון ¨¨«¦ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

פ åìúéáìּומאתן: íúçtLîì íúãìBz ïîéðá éðáì ָָ¦§¥´¦§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´
L øtñîa íúáàìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úî £Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−Ÿ

:àáö àöéíúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïîéðá éðáì Ÿ¥¬¨¨«¦§¥´¦§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«
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ּבמנין  אבהתהֹון לבית לזרעיתהֹון ּתּולדתהֹון בנימן ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָלבני

חילא: נפק ּכל ּולעּלא ׁשנין עׂשרין מּבר ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹׁשמהן

æììLe äMîç ïîéðá ähîì íäéã÷tòaøàå óìà íéL §ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®£¦¨¯§¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîìLe äMîç ïîéðá ähîì íäéã÷tóìà íéL ¥«§ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®£¦¨¯§¦²¤−¤

:úBàî òaøàå וחמׁשא ּתלתין דבנימן לׁשבטא מניניהֹון §©§©¬¥«ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָ

פ מאה: וארּבע çìíúçtLîìאלפין íúãìBz ïã éðáì ְְְְִַַַָ¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈
äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨

:àáö àöé ìkíúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïã éðáì −ŸŸ¥¬¨¨«¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«
ּבמנין  אבהתהֹון לבית לזרעיתהֹון ּתּולדתהֹון דן ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָלבני

חילא: נפק ּכל ּולעּלא ׁשנין עׂשרין מּבר ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹׁשמהן

èìòáLe óìà íéMLå íéðL ïã ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´®̈§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬
:úBàîòáLe óìà íéMLå íéðL ïã ähîì íäéã÷t ¥«§ª«¥¤−§©¥´¨®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬
:úBàî ּוׁשבע אלפין ּותרין ׁשּתין דדן לׁשבטא מניניהֹון ¥«ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ

פ îúéáìמאה: íúçtLîì íúãìBz øLà éðáì ְָ¦§¥´¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´
ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa íúáà£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−Ÿ

:àáö àöéíúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz øLà éðáì Ÿ¥¬¨¨«¦§¥´¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

ּבמנין לב  אבהתהֹון לבית לזרעיתהֹון ּתּולדתהֹון אׁשר ני ְְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָ

חילא: נפק ּכל ּולעּלא ׁשנין עׂשרין מּבר ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹׁשמהן

àîLîçå óìà íéòaøàå ãçà øLà ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨¥®¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬
:úBàîLîçå óìà íéòaøàå ãçà øLà ähîì íäéã÷t ¥«§ª«¥¤−§©¥´¨¥®¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬
:úBàî אלפין וחד ארּבעין דאׁשר לׁשבטא מניניהֹון ¥«ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ

פ מאה: áîíúçtLîìוחמׁש íúãìBz éìzôð éða ְֲֵַָ§¥´©§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈
äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨

:àáö àöé ìkúéáì íúçtLîì íúãìBz éìzôð éða −ŸŸ¥¬¨¨«§¥´©§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa íúáà£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö אבהתהֹון לבית לזרעיתהֹון ּתּולדתהֹון נפּתלי ּבני ¨¨«ְְְְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָ

חילא: נפק ּכל ּולעּלא ׁשנין עׂשרין מּבר ׁשמהן ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּבמנין

âîìL éìzôð ähîì íäéã÷tóìà íéMîçå äL §ª«¥¤−§©¥´©§¨¦®§¨¯©«£¦¦²¤−¤
:úBàî òaøàåìL éìzôð ähîì íäéã÷tíéMîçå äL §©§©¬¥«§ª«¥¤−§©¥´©§¨¦®§¨¯©«£¦¦²

:úBàî òaøàå óìà חמׁשין דנפּתלי לׁשבטא מניניהֹון ¤−¤§©§©¬¥«ְְְְְְִִִִֵַַָָָ

פ מאה: וארּבע אלפין ãîøLàּותלת íéã÷tä älà ְְְְְִַַַַָ¥´¤©§ª¦¿£¤Á
Léà øNò íéðL ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ẗ©̧¤³§©«£ŸÆ§¦¥´¦§¨¥½§¥¬¨−̈¦®

:eéä åéúáà-úéáì ãçà-Léàã÷t øLà íéã÷tä älà ¦«¤¨¬§¥«£Ÿ−̈¨«¥´¤©§ª¦¿£¤Á¨©̧
ãçà-Léà Léà øNò íéðL ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî¤³§©«£ŸÆ§¦¥´¦§¨¥½§¥¬¨−̈¦®¦«¤¨¬

eéä åéúáà-úéáì: ואהרן מׁשה מנא ּדי מנינּיא אּלין §¥«£Ÿ−̈¨«ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹ

לבית  חד ּגברא ּגברין עׂשר ּתרין יׂשראל ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֻורברבי

הוֹו: äîúéáìאבהתֹוהי ìàøNé-éðá éãe÷t-ìk eéäiå ֲֲִָָ©¦«§²¨§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´
àáö àöé-ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî íúáà£Ÿ®̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈

:ìàøNéaïaî íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t-ìk eéäiå §¦§¨¥«©¦«§²¨§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¦¤̧
:ìàøNéa àáö àöé-ìk äìòîå äðL íéøNò ּכל והוֹו ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«ֲַָ

ׁשנין  עׂשרין מּבר אבהתה ֹון לבית יׂשראל בני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמניני

ּביׂשראל: חילא נפק ּכל åîíéã÷tä-ìkּולעּלא eéäiå ְְְִֵֵֵֵָָָָָ©¦«§Æ¨©§ª¦½
ìLe óìà úBàî-LLúBàî Lîçå íéôìà úL ¥¥¬¤−¤§´¤£¨¦®©«£¥¬¥−

:íéMîçåìLe óìà úBàî-LL íéã÷tä-ìk eéäiåúL ©«£¦¦«©¦«§Æ¨©§ª¦½¥¥¬¤−¤§´¤
:íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà מאה ׁשית מנינּיא ּכל והוֹו £¨¦®©«£¥¬¥−©«£¦¦«ְְֲִִַַָָָָ

וחמׁשין: מאה וחמׁש אלפין æîähîìּותלתא íiåìäå ְְְְְֲִִֵַַַָָָ§©«§¦¦−§©¥´
:íëBúa eã÷túä àì íúáààì íúáà ähîì íiåìäå £Ÿ®̈¬Ÿ¨§¨«§−§¨«§©«§¦¦−§©¥´£Ÿ¨®¬Ÿ

:íëBúa eã÷túäאתמניאּו לא דאבהתהֹון לׁשבטא ולואי ¨§¨«§−§¨«ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָ

ôçî:øîàlּביניהֹון: äLî-ìà ýåýé øaãéåøaãéå ֵֵ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬
øîàl äLî-ìà ýåýé::למימר מׁשה עם יי èîCàּומּליל §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿְְִִֵֶַָָֹ©´

CBúa àOú àì íLàø-úàå ã÷ôú àì éåì ähî-úà¤©¥³¥¦Æ´Ÿ¦§½Ÿ§¤Ÿ−̈´Ÿ¦®̈§−
:ìàøNé éðaàì íLàø-úàå ã÷ôú àì éåì ähî-úà Cà §¥¬¦§¨¥«©´¤©¥³¥¦Æ´Ÿ¦§½Ÿ§¤Ÿ−̈´Ÿ

ìàøNé éða CBúa àOú: תמני לא דלוי ׁשבטא ית ּברם ¦¨®§−§¥¬¦§¨¥«ְְְְִִִֵֵַָָָ

תקּבל לא חׁשּבנהֹון יׂשראל:וית ּבני ðã÷ôäּבגֹו äzàå ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָֻ§©¿̈©§¥´
-ìk ìòå åéìk-ìk ìòå úãòä ïkLî-ìò íiåìä-úà¤©«§¦¦Á©¦§©̧¨«¥ª¹§©´¨¥¨»§©´¨
íäå åéìk-ìk-úàå ïkLnä-úà eàNé änä Bì-øLà£¤¼¥¹¨¦§³¤©¦§¨Æ§¤¨¥½̈§¥−

:eðçé ïkLnì áéáñå eäúøLéíiåìä-úà ã÷ôä äzàå §¨«§ª®§¨¦¬©¦§−̈©«£«§©¿̈©§¥´¤©«§¦¦Á

änä Bì-øLà-ìk ìòå åéìk-ìk ìòå úãòä ïkLî-ìò©¦§©̧¨«¥ª¹§©´¨¥¨»§©´¨£¤¼¥¹¨
áéáñå eäúøLé íäå åéìk-ìk-úàå ïkLnä-úà eàNé¦§³¤©¦§¨Æ§¤¨¥½̈§¥−§¨«§ª®§¨¦¬

:eðçé ïkLnì ועל דסהדּותא מׁשּכנא על לואי ית מּני ואּת ©¦§−̈©«£«ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָ

ּכל  וית מׁשּכנא ית יּטלּון אּנּון לּה ּדי ּכל ועל מנֹוהי ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָּכל

יׁשרּון: למׁשּכנא סחֹור ּוסחֹור יׁשּמׁשּנּה ואּנּון ְְְְְְְְְִִִֵַַָָֻמנֹוהי

àðïkLnä úðçáe íiåìä Búà eãéøBé ïkLnä òñðáe¦§´Ÿ©©¦§À̈¦³ŸÆ©«§¦¦½©«£ŸÆ©¦§½̈
:úîeé áøwä øfäå íiåìä Búà eîé÷éïkLnä òñðáe ¨¦¬Ÿ−©«§¦¦®§©¨¬©¨¥−¨«¦§´Ÿ©©¦§À̈

øfäå íiåìä Búà eîé÷é ïkLnä úðçáe íiåìä Búà eãéøBé¦³ŸÆ©«§¦¦½©«£ŸÆ©¦§½̈¨¦¬Ÿ−©«§¦¦®§©¨¬
úîeé áøwä: ּובמׁשרי לואי יתּה יפרקּון מׁשּכנא ּובמּטל ©¨¥−¨«ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָ

יתקטל: ּדיקרב וחּלֹוני לואי יתּה יקימּון áðeðçåמׁשּכנא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ§¨−
:íúàáöì Bìâc-ìò Léàå eäðçî-ìò Léà ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®¦¯©©«£¥²§¦¬©¦§−§¦§Ÿ¨«
:íúàáöì Bìâc-ìò Léàå eäðçî-ìò Léà ìàøNé éða eðçå§¨−§¥´¦§¨¥®¦¯©©«£¥²§¦¬©¦§−§¦§Ÿ¨«
טקסּה על ּוגבר מׁשרֹוהי על ּגבר יׂשראל  ּבני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָויׁשרּון
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âð-àìåלחיליהֹון: úãòä ïkLîì áéáñ eðçé íiåìäå ְֵֵ§©«§¦¦À©«£³¨¦Æ§¦§©´¨«¥ª½§Ÿ
-úà íiåìä eøîLå ìàøNé éða úãò-ìò óö÷ äéäé¦«§¤´¤½¤©£©−§¥´¦§¨¥®§¨«§Æ©«§¦¦½¤

:úeãòä ïkLî úøîLîïkLîì áéáñ eðçé íiåìäå ¦§¤−¤¦§©¬¨«¥«§©«§¦¦À©«£³¨¦Æ§¦§©´
íiåìä eøîLå ìàøNé éða úãò-ìò óö÷ äéäé-àìå úãòä̈«¥ª½§Ÿ¦«§¤´¤½¤©£©−§¥´¦§¨¥®§¨«§Æ©«§¦¦½

:úeãòä ïkLî úøîLî-úà סחֹור סחֹור יׁשרּון ולואי ¤¦§¤−¤¦§©¬¨«¥«ְְְְִֵֵָ

דבני  ּכנׁשּתא על רּוגזא יהי ולא דסהדּותא ְְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָלמׁשּכנא

דסהדּותא: מׁשּכנא מּטרת ית לואי ויּטרּון ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָיׂשראל

ãðäLî-úà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé éða eNòiå©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−
:eNò ïkýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé éða eNòiå ¥¬¨«©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²

:eNò ïk äLî-úà ית יי פּקיד ּדי ּככל יׂשראל ּבני ועבדּו ¤¤−¥¬¨«ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ

עבדּו: ּכן ôמׁשה ֲֵֶָֹ

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

למימר: áíúáàאהרן úéáì úúàá Bìâc-ìò Léà ְֲֵַָֹ¦´©¦§³§ŸŸÆ§¥´£Ÿ½̈
:eðçé ãòBî-ìäàì áéáñ ãâpî ìàøNé éða eðçéLéà ©«£−§¥´¦§¨¥®¦¤¾¤¨¦¬§«Ÿ¤¥−©«£«¦´

áéáñ ãâpî ìàøNé éða eðçé íúáà úéáì úúàá Bìâc-ìò©¦§³§ŸŸÆ§¥´£Ÿ½̈©«£−§¥´¦§¨¥®¦¤¾¤¨¦¬
:eðçé ãòBî-ìäàì אבהתהֹון לבית ּבאתון טקסּה על ּגבר §«Ÿ¤¥−©«£«ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָ

זמנא  למׁשּכן סחֹור סחֹור מּלקבל יׂשראל ּבני ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵַַָָָיׁשרּון

âäãeäéיׁשרּון: äðçî ìâc äçøæî äîã÷ íéðçäå ְִ§©«Ÿ¦Æ¥´§¨¦§½̈¨¤²¤©«£¥¬§−̈
áãðénò-ïa ïBLçð äãeäé éðáì àéNðå íúàáöì: §¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´§½̈©§−¤©¦«¨¨«

àéNðå íúàáöì äãeäé äðçî ìâc äçøæî äîã÷ íéðçäå§©«Ÿ¦Æ¥´§¨¦§½̈¨¤²¤©«£¥¬§−̈§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ

:áãðénò-ïa ïBLçð äãeäé éðáì מּדינחא קּדּומא ׁשרן ודי ¦§¥´§½̈©§−¤©¦«¨¨«ְְְִִִַַָָ

נחׁשֹון  יהּודה לבני ורּבא לחיליהֹון יהּודה מׁשרית ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָטקס

עּמינדב: ãóìàּבר íéòáLå äòaøà íäéã÷ôe Bàáöe ִַַָָ§¨−§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤
:úBàî LLåLLå óìà íéòáLå äòaøà íäéã÷ôe Bàáöe §¥¬¥«§¨−§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬

:úBàî וׁשית אלפין וארּבעא ׁשבעין ּומניניהֹון וחילּה ¥«ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָ

äéðáìמאה: àéNðå øëùOé ähî åéìò íéðçäå ְָ§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¦¨®̈§¨¦Æ¦§¥´
:øòeö-ïa ìàðúð øëùOéøëùOé ähî åéìò íéðçäå ¦¨½̈§©§¥−¤¨«§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¦¨¨®

øòeö-ïa ìàðúð øëùOé éðáì àéNðå: סמיכין ׁשרן ודי §¨¦Æ¦§¥´¦¨½̈§©§¥−¤¨«ְְְִִִַ

ּבר  נתנאל יּׂששכר לבני ורּבא דיּׂששכר ׁשבטא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָעלֹוהי

åòaøàåצּוער: óìà íéMîçå äòaøà åéã÷ôe Bàáöe ָ§¨−§ª®̈©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîòaøàå óìà íéMîçå äòaøà åéã÷ôe Bàáöe ¥«§¨−§ª¨®©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
úBàî: וארּבע אלפין וארּבעא חמׁשין ּומנינֹוהי וחילּה ¥«ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָ

æ:ïìç-ïaמאה: áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðå ïìeáæ ähî ְָ©¥−§ª®§¨¦Æ¦§¥´§ª½¡¦−̈¤¥«Ÿ
:ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðå ïìeáæ ähî ׁשבטא ©¥−§ª®§¨¦Æ¦§¥´§ª½¡¦−̈¤¥«Ÿְִָ

חלֹון: ּבר אליאב זבּולן לבני ורּבא çBàáöeּדזבּולן ְְְְֱִִִֵֵַַָָֻֻ§¨−

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äòáL åéã÷ôeBàáöe §ª®̈¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«§¨−
:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äòáL åéã÷ôeוחילּה §ª¨®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«ְֵֵ

מאה: וארּבע אלפין וׁשבעא חמׁשין è-ìkּומנינֹוהי ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָ¨
óìà íéðîLe óìà úàî äãeäé äðçîì íéã÷tä©§ª¦º§©«£¥´§À̈§©̧¤¹¤§Ÿ¦¬¤²¤
:eòqé äðLàø íúàáöì úBàî-òaøàå íéôìà-úLLå§¥«¤£¨¦¬§©§©¥−§¦§Ÿ®̈¦«Ÿ−̈¦¨«
óìà íéðîLe óìà úàî äãeäé äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§À̈§©̧¤¹¤§Ÿ¦¬¤²¤

:eòqé äðLàø íúàáöì úBàî-òaøàå íéôìà-úLLå ּכל §¥«¤£¨¦¬§©§©¥−§¦§Ÿ¨®¦«Ÿ−̈¦¨«ָ

וארּבע  אלפין וׁשּתא ּותמנן מאה יהּודה למׁשרית ְְְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָמניניא

נטלין: ּבקדמיתא לחיליהֹון éïáeàøסמאה äðçî ìâc ְְְְְִֵֵֵַָָָ¤´¤©«£¥¯§¥²
-ïa øeöéìà ïáeàø éðáì àéNðå íúàáöì äðîéz¥−̈¨§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´§¥½¡¦−¤

:øeàéãLéðáì àéNðå íúàáöì äðîéz ïáeàø äðçî ìâc §¥«¤´¤©«£¥¯§¥²¥−̈¨§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´
:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàø ּדרֹומא ראּובן מׁשרית טקס §¥½¡¦−¤§¥«ְְִֵֵַַָָ

ׁשדיאּור: ּבר אליצּור ראּובן לבני ורּבא ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵַַָלחיליהֹון

àé:úBàî Lîçå óìà íéòaøàå äML åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª®̈¦¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«
úBàî Lîçå óìà íéòaøàå äML åéã÷ôe Bàáöe:וחילּה §¨−§ª¨®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«ְֵֵ

מאה: וחמׁש אלפין וׁשּתא ארּבעין áéíðBçäåּומנינֹוהי ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ§©«¦¬
ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNðå ïBòîL ähî åéìò̈−̈©¥´¦§®§¨¦Æ¦§¥´¦§½§ª«¦¥−

:écLéøeö-ïaéðáì àéNðå ïBòîL ähî åéìò íðBçäå ¤¦«©¨«§©«¦¬¨−̈©¥´¦§®§¨¦Æ¦§¥´
écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL: עלֹוהי סמיכין ׁשרן ודי ¦§½§ª«¦¥−¤¦«©¨«ְְְֲִִִִַ

ּבר  ׁשלמיאל ׁשמעֹון לבני ורּבא דׁשמעֹון ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֻׁשבטא

âéóìàצּוריׁשּדי: íéMîçå äòLz íäéã÷ôe Bàáöe ִַָ§¨−§ª«¥¤®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤
ìLe:úBàî Lóìà íéMîçå äòLz íäéã÷ôe Bàáöe §¬¥«§¨−§ª«¥¤®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤
ìLe:úBàî L אלפין ּותׁשע חמׁשין ּומניניהֹון וחילּה §¬¥«ְְְְְִִִֵֵֵַַַָ

מאה: ãéóñéìàּותלת ãâ éðáì àéNðå ãb ähîe ְְַָ©¥−®̈§¨¦Æ¦§¥´½̈¤§¨−̈
:ìàeòø-ïa:ìàeòø-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNðå ãb ähîe ¤§¥«©¥−¨®§¨¦Æ¦§¥´½̈¤§¨−̈¤§¥«

רעּואל: ּבר אליסף גד לבני ורּבא ּדגד åèBàáöeוׁשבטא ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ§¨−
:íéMîçå úBàî LLå óìà íéòaøàå äMîç íäéã÷ôe§ª«¥¤®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬¥−©«£¦¦«
úBàî LLå óìà íéòaøàå äMîç íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬¥−

íéMîçå: וׁשית אלפין וחמׁשא ארּבעין ּומניניהֹון וחילּה ©«£¦¦«ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָ

וחמׁשין: æèúàîמאה ïáeàø äðçîì íéã÷tä-ìk ְְְִַָ¨©§ª¦º§©«£¥´§¥À§©̧
íéMîçå úBàî-òaøàå óìà íéMîçå ãçàå óìà¤¹¤§¤¨̧©«£¦¦¬¤²¤§©§©¥¬©«£¦¦−

:eòqé íiðLe íúàáöìúàî ïáeàø äðçîì íéã÷tä-ìk §¦§Ÿ®̈§¦¦−¦¨«¨©§ª¦º§©«£¥´§¥À§©̧
íúàáöì íéMîçå úBàî-òaøàå óìà íéMîçå ãçàå óìà¤¹¤§¤¨̧©«£¦¦¬¤²¤§©§©¥¬©«£¦¦−§¦§Ÿ¨®

:eòqé íiðLe וחמׁשין מאה ראּובן למׁשרית מנינּיא ּכל §¦¦−¦¨«ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָ

ּבתניתא  לחיליהֹון וחמׁשין מאה וארּבע אלפין ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָוחד

ñæéCBúaנטלין: íiåìä äðçî ãòBî-ìäà òñðå ְִָ§¨©¯«Ÿ¤¥²©«£¥¬©«§¦¦−§´
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Bãé-ìò Léà eòqé ïk eðçé øLàk úðçnä:íäéìâãì ©©«£®Ÿ©«£¤³©«£Æ¥´¦½̈¦¬©¨−§¦§¥¤«
eðçé øLàk úðçnä CBúa íiåìä äðçî ãòBî-ìäà òñðå§¨©¯«Ÿ¤¥²©«£¥¬©«§¦¦−§´©©«£®Ÿ©«£¤³©«£Æ

íäéìâãì Bãé-ìò Léà eòqé ïk: מׁשרית זמנא מׁשּכן ונטל ¥´¦½̈¦¬©¨−§¦§¥¤«ְְְְִִֵַַַָָ

אתרּה על ּגבר נטלין ּכן דׁשרן ּכמא מׁשריתא ּבגֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָלואי

çéänéסלטקסיהֹון: íúàáöì íéøôà äðçî ìâc ְְִֵ¤´¤©«£¥¬¤§©²¦§¦§Ÿ−̈¨®̈
:ãeäénò-ïa òîLéìà íéøôà éðáì àéNðåäðçî ìâc §¨¦Æ¦§¥´¤§©½¦¡¦«¨−̈¤©¦«¤´¤©«£¥¬

òîLéìà íéøôà éðáì àéNðå äné íúàáöì íéøôà¤§©²¦§¦§Ÿ−̈¨®¨§¨¦Æ¦§¥´¤§©½¦¡¦«¨−̈
:ãeäénò-ïa ורּבא מערבא לחיליהֹון אפרים מׁשרית טקס ¤©¦«ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

עּמיהּוד: ּבר אליׁשמע אפרים èéíäéã÷ôeלבני Bàáöe ְְֱִִִִֵֶַַַָָ§¨−§ª«¥¤®
:úBàî Lîçå óìà íéòaøàíéòaøà íäéã÷ôe Bàáöe ©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«§¨−§ª«¥¤®©§¨¦¬

:úBàî Lîçå óìà אלפין ארּבעין ּומניניהֹון וחילּה ¤−¤©«£¥¬¥«ְְְְְִִִֵֵֵַַָ

מאה: ëäMðîוחמׁש éðáì àéNðå äMðî ähî åéìòå ְֲֵַָ§¨−̈©¥´§©¤®§¨¦Æ¦§¥´§©¤½
:øeöäãt-ïa ìàéìîbéðáì àéNðå äMðî ähî åéìòå ©§¦¥−¤§¨«§¨−̈©¥´§©¤®§¨¦Æ¦§¥´

:øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðî ׁשבטא עלֹוהי סמיכין ודי §©¤½©§¦¥−¤§¨«ְְְֲִִִִִָ

ּפדהצּור: ּבר ּגמליאל מנּׁשה לבני ורּבא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָדמנּׁשה

àëìLe íéðL íäéã÷ôe Bàáöe:íéúàîe óìà íéL §¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦²¤−¤¨¨«¦
ìLe íéðL íäéã÷ôe Bàáöeíéúàîe óìà íéL:וחילּה §¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦²¤−¤¨¨«¦ְֵֵ

ּומאתן: אלפין ּותרין ּתלתין áëïîéðaּומניניהֹון ähîe ְְְְִִִֵֵַָָָָ©¥−¦§¨¦®
:éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNðåàéNðå ïîéða ähîe §¨¦Æ¦§¥´¦§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«©¥−¦§¨¦®§¨¦Æ

:éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì לבני ורּבא ּדבנימן וׁשבטא ¦§¥´¦§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«ְְְְְְִִִִֵַָָָ

ּגדעֹוני: ּבר אבידן âëäMîçבנימן íäéã÷ôe Bàáöe ְְֲִִִִִַָָ§¨−§ª«¥¤®£¦¨¯
ìLe:úBàî òaøàå óìà íéLäMîç íäéã÷ôe Bàáöe §¦²¤−¤§©§©¬¥«§¨−§ª«¥¤®£¦¨¯
ìLe:úBàî òaøàå óìà íéL ּתלתין ּומניניהֹון וחילּה §¦²¤−¤§©§©¬¥«ְְְִִֵֵֵָָ

מאה: וארּבע אלפין ãëäðçîìוחמׁשא íéã÷tä-ìk ְְְְְְִַַַַָָ¨©§ª¦º§©«£¥´
íúàáöì äàîe íéôìà-úðîLe óìà úàî íéøôà¤§©À¦§©¬¤²¤§«Ÿ©£¨¦¬¥−̈§¦§Ÿ®̈

ìLe:eòqé íéLóìà úàî íéøôà äðçîì íéã÷tä-ìk §¦¦−¦¨«¨©§ª¦º§©«£¥´¤§©À¦§©¬¤²¤
ìLe íúàáöì äàîe íéôìà-úðîLe:eòqé íéL מנינּיא ּכל §«Ÿ©£¨¦¬¥−̈§¦§Ÿ®̈§¦¦−¦¨«ְִַָָָ

לחיליהֹון  ּומאה אלפין ותמני מאה אפרים ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָלמׁשרית

נטלין: ñäëíúàáöìּבתליתתא  äðôö ïã äðçî ìâc ְְִִִֵָָ¤´¤©«£¥¬¨²¨−Ÿ¨§¦§Ÿ®̈
:écLénò-ïa øæòéçà ïã éðáì àéNðåïã äðçî ìâc §¨¦Æ¦§¥´½̈£¦¤−¤¤©¦«©¨«¤´¤©«£¥¬¨²

:écLénò-ïa øæòéçà ïã éðáì àéNðå íúàáöì äðôö טקס ¨−Ÿ¨§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´½̈£¦¤−¤¤©¦«©¨«ֵַ

ּבר  אחיעזר דן לבני ורּבא לחיליהֹון צּפּונא  ּדן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמׁשרית

åëòáLeעּמיׁשּדי: óìà íéMLå íéðL íäéã÷ôe Bàáöe ִַַָ§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬
:úBàîúBàî òáLe óìà íéMLå íéðL íäéã÷ôe Bàáöe: ¥«§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬¥«

מאה: ּוׁשבע אלפין ּותרין ׁשּתין ּומניניהֹון ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָוחילּה

æëìàéòât øLà éðáì àéNðå øLà ähî åéìò íéðçäå§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¨¥®§¨¦Æ¦§¥´¨¥½©§¦¥−

:ïøëò-ïaøLà éðáì àéNðå øLà ähî åéìò íéðçäå ¤¨§¨«§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¨¥®§¨¦Æ¦§¥´¨¥½

:ïøëò-ïa ìàéòât דאׁשר ׁשבטא עלֹוהי סמיכין ׁשרן ודי ©§¦¥−¤¨§¨«ְְְְְֲִִִִִֵַָָ

עכרן: ּבר ּפגעיאל אׁשר לבני çëíäéã÷ôeורּבא Bàáöe ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ§¨−§ª«¥¤®
:úBàî Lîçå óìà íéòaøàå ãçàíäéã÷ôe Bàáöe ¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«§¨−§ª«¥¤®
:úBàî Lîçå óìà íéòaøàå ãçà ּומניניהֹון וחילּה ¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«ְְִֵֵֵָ

מאה: וחמׁש אלפין וחד èëàéNðåארּבעין éìzôð ähîe ְְְְְֲִִֵַַַַָ©¥−©§¨¦®§¨¦Æ
:ïðéò-ïa òøéçà éìzôð éðáìéðáì àéNðå éìzôð ähîe ¦§¥´©§¨¦½£¦©−¤¥¨«©¥−©§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´

:ïðéò-ïa òøéçà éìzôð נפּתלי לבני ורּבא ּדנפּתלי וׁשבטא ©§¨¦½£¦©−¤¥¨«ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

עינן: ּבר ììLאחירע íäéã÷ôe BàáöeíéMîçå äL ֲִֵַַָ§¨−§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²
:úBàî òaøàå óìàìL íäéã÷ôe BàáöeíéMîçå äL ¤−¤§©§©¬¥«§¨−§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²
:úBàî òaøàå óìà ּותלתא חמׁשין ּומניניהֹון וחילּה ¤−¤§©§©¬¥«ְְְְִִֵֵֵַָָָ

מאה: וארּבע àìúàîאלפין ïã äðçîì íéã÷tä-ìk ְְְְִַַַָ¨©§ª¦Æ§©´£¥½̈§©´
eòñé äðøçàì úBàî LLå óìà íéMîçå äòáLå óìà¤À¤§¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¥´¥®¨©«£Ÿ¨¬¦§−

:íäéìâãìäòáLå óìà úàî ïã äðçîì íéã÷tä-ìk §¦§¥¤«¨©§ª¦Æ§©´£¥½̈§©´¤À¤§¦§¨¯
:íäéìâãì eòñé äðøçàì úBàî LLå óìà íéMîçå ּכל ©«£¦¦²¤−¤§¥´¥®¨©«£Ÿ¨¬¦§−§¦§¥¤«ָ

וׁשית  אלפין וׁשבעא וחמׁשין מאה ּדן למׁשרית ְְְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָמנינּיא

לטקסיהֹון: נטלין ּבבתרתא ôáìéãe÷tמאה älà ְְְְְְִִֵֵַָָָ¥²¤§¥¬
çnä éãe÷t-ìk íúáà úéáì ìàøNé-éðáíúàáöì úð §¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ®̈¨§¥³©©«£ŸÆ§¦§Ÿ½̈

ìLe óìà úBàî-LLúBàî Lîçå íéôìà úL ¥¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬¥−
:íéMîçåéãe÷t-ìk íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t älà ©«£¦¦«¥²¤§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¨§¥³

ìLe óìà úBàî-LL íúàáöì úðçnäLîçå íéôìà úL ©©«£ŸÆ§¦§Ÿ½̈¥¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬
:íéMîçå úBàî אבהתהֹון לבית יׂשראל בני מניני אּלין ¥−©«£¦¦«ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָ

אלפין  ּותלתא מאה ׁשית לחיליהֹון מׁשריתא מניני ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָּכל

וחמׁשין: מאה âìéðaוחמׁש CBúa eã÷túä àì íiåìäå ְְְֲִֵַַָ§©̧§¦¦½´Ÿ¨§¨«§½§−§¥´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNéàì íiåìäå ¦§¨¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«§©̧§¦¦½´Ÿ

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða CBúa eã÷túä̈§¨«§½§−§¥´¦§¨¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
ית  יי פּקיד די ּכמא יׂשראל ּבני ּבגֹו אתמניאּו לא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָולואי

ãìýåýéמׁשה: äeö-øLà ìëk ìàøNé éða eNòiå ֶֹ©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈¹
åéúçtLîì Léà eòñð ïëå íäéìâãì eðç-ïk äLî-úà¤¤À¥¨³§¦§¥¤Æ§¥´¨½̈¦¬§¦§§Ÿ−̈

:åéúáà úéa-ìòýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé éða eNòiå ©¥¬£Ÿ¨«©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈¹

åéúçtLîì Léà eòñð ïëå íäéìâãì eðç-ïk äLî-úà¤¤À¥¨³§¦§¥¤Æ§¥´¨½̈¦¬§¦§§Ÿ−̈
:åéúáà úéa-ìò ית יי פּקיד ּדי ּככל יׂשראל ּבני ועבדּו ©¥¬£Ÿ¨«ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ

על  לזרעיתהֹון ּגבר נטלין וכן לטקסיהֹון ׁשרן ּכן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹמׁשה

אבהתֹוהי: ôּבית ֲִֵָָ

éòéáøàýåýé øac íBéa äLîe ïøäà úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ©«£−Ÿ¤®§À¦¤¯§Ÿ̈²
:éðéñ øäa äLî-úàíBéa äLîe ïøäà úãìBz älàå ¤¤−§©¬¦¨«§¥²¤«§¬Ÿ©«£−Ÿ¤®§À
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éðéñ øäa äLî-úà ýåýé øac: ּומׁשה אהרן ּתּולדת ואּלין ¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−§©¬¦¨«ְְֲִֵֶַַֹֹ

דסיני: ּבטּורא מׁשה עם יי ּדמּליל áúBîLּביֹומא älàå ְְְְְִִִֶַָָָָֹ§¥²¤§¬
:øîúéàå øæòìà àeäéáàå áãð | øëaä ïøäà-éða§¥©«£−Ÿ©§´Ÿ¨¨®©«£¦¾¤§¨−̈§¦«¨¨«
øæòìà àeäéáàå áãð | øëaä ïøäà-éða úBîL älàå§¥²¤§¬§¥©«£−Ÿ©§´Ÿ¨¨®©«£¦¾¤§¨−̈

øîúéàå: ואביהּוא נדב ּבּוכרא אהרן ּבני ׁשמהת ואּלין §¦«¨¨«ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָֹ

ואיתמר: âíéðäkäאלעזר ïøäà éða úBîL älà ְְִֶָָָָ¥À¤§Æ§¥´©«£½Ÿ©«Ÿ£¦−
:ïäëì íãé àlî-øLà íéçLnäïøäà éða úBîL älà ©§ª¦®£¤¦¥¬¨−̈§©¥«¥À¤§Æ§¥´©«£½Ÿ

:ïäëì íãé àlî-øLà íéçLnä íéðäkä ּבני ׁשמהת אּלין ©«Ÿ£¦−©§ª¦®£¤¦¥¬¨−̈§©¥«ְְִֵֵַָ

לׁשּמׁשא: קרּבנהֹון אתקרב ּדי ּדאתרּביאּו ּכהנּיא ְְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָָֹֻאהרן

ãäøæ Là íáø÷äa ýåýé éðôì àeäéáàå áãð úîiå©¨´¨¨¨´©«£¦´¦§¥´§Ÿ̈¿§©§¦¨Á¥̧¨¹̈
ïäëéå íäì eéä-àì íéðáe éðéñ øaãîa ýåýé éðôì¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦§©´¦©½¨¦−«Ÿ¨´¨¤®©§©¥³

:íäéáà ïøäà éðt-ìò øîúéàå øæòìàáãð úîiå ¤§¨¨Æ§¦´¨½̈©§¥−©«£¬Ÿ£¦¤«©¨´¨¨¨´
øaãîa ýåýé éðôì äøæ Là íáø÷äa ýåýé éðôì àeäéáàå©«£¦´¦§¥´§Ÿ̈¿§©§¦¨Á¥̧¨¹̈¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦§©´
éðt-ìò øîúéàå øæòìà ïäëéå íäì eéä-àì íéðáe éðéñ¦©½¨¦−«Ÿ¨´¨¤®©§©¥³¤§¨¨Æ§¦´¨½̈©§¥−

:íäéáà ïøäà ּבקרֹוביהֹון יי קדם ואביהּוא נדב ּומית ©«£¬Ÿ£¦¤«ְְֲֳִִֵַָָָָָ

הוֹו לא ּובנין דסיני ּבמדּברא יי קדם נּוכריתא ְְְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָָָָָאּׁשתא

אבּוהֹון: אהרן אּפי על ואיתמר אלעזר וׁשּמׁש פ להֹון ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ä:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåäLî-ìà ýåýé øaãéå ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
øîàl::למימר מׁשה עם יי åéåìּומּליל ähî-úà áø÷ä ¥«Ÿְְִִֵֶַָָֹ©§¥Æ¤©¥´¥¦½

:Búà eúøLå ïäkä ïøäà éðôì Búà zãîòäåáø÷ä §©«£©§¨´Ÿ½¦§¥−©«£´Ÿ©Ÿ¥®§¥«§−Ÿ«©§¥Æ

eúøLå ïäkä ïøäà éðôì Búà zãîòäå éåì ähî-úà¤©¥´¥¦½§©«£©§¨´Ÿ½¦§¥−©«£´Ÿ©Ÿ¥®§¥«§−
:Búà ּכהנא אהרן קדם יתּה ּותקים דלוי ׁשבטא ית קרב Ÿ«ְְְֲֲֳִִִֵֵֵַַָָָָָָֹ

יתּה: æúøîLî-úàåויׁשּמׁשּון BzøîLî-úà eøîLå ְִֵַָ§¨§´¤¦§©§À§¤¦§¤̧¤Æ
:ïkLnä úãáò-úà ãáòì ãòBî ìäà éðôì äãòä-ìk̈¨´¥½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«
ìäà éðôì äãòä-ìk úøîLî-úàå BzøîLî-úà eøîLå§¨§´¤¦§©§À§¤¦§¤̧¤Æ¨¨´¥½̈¦§¥−´Ÿ¤

ïkLnä úãáò-úà ãáòì ãòBî: וית מּטרּתּה ית ויּטרּון ¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«ְְְְִֵַַָָ

ּפלחן  ית למפלח זמנא מׁשּכן קדם ּכנׁשּתא ּכל ְְְְְְְְֳִִִַַַַַַָָָָָָמּטרת

ç-úàåמׁשּכנא: ãòBî ìäà éìk-ìk-úà eøîLå ְְַָ§¨«§À¤¨§¥Æ´Ÿ¤¥½§¤
:ïkLnä úãáò-úà ãáòì ìàøNé éða úøîLîeøîLå ¦§¤−¤§¥´¦§¨¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«§¨«§À

ãáòì ìàøNé éða úøîLî-úàå ãòBî ìäà éìk-ìk-úà¤¨§¥Æ´Ÿ¤¥½§¤¦§¤−¤§¥´¦§¨¥®©«£−Ÿ

:ïkLnä úãáò-úà וית זמנא מׁשּכן מני ּכל ית ויּטרּון ¤£Ÿ©¬©¦§¨«ְְְְְִִֵַַָָָָָ

מׁשּכנא: ּפלחן ית למפלח יׂשראל ּבני èäzúðåמּטרת ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָ§¨«©¨Æ
úàî Bì änä íðeúð íðeúð åéðáìe ïøäàì íiåìä-úà¤©«§¦¦½§©«£−Ÿ§¨¨®§¦̧§¦¬¥̧¨Æ½¥¥−

:ìàøNé éðaíðeúð åéðáìe ïøäàì íiåìä-úà äzúðå §¥¬¦§¨¥«§¨«©¨Æ¤©«§¦¦½§©«£−Ÿ§¨¨®§¦̧
:ìàøNé éða úàî Bì änä íðeúð לאה לואי ית רן ותּתן §¦¬¥̧¨Æ½¥¥−§¥¬¦§¨¥«ְְֲִֵֵֵַָָֹ

יׂשראל: ּבני מן לּה אּנּון יהיבין מסירין é-úàåולבנֹוהי ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵָ§¤

áøwä øfäå íúpäk-úà eøîLå ã÷ôz åéða-úàå ïøäà©«£³Ÿ§¤¨¨Æ¦§½Ÿ§¨«§−¤§ª¨®̈§©¨¬©¨¥−
:úîeéíúpäk-úà eøîLå ã÷ôz åéða-úàå ïøäà-úàå ¨«§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ¦§½Ÿ§¨«§−¤§ª¨¨®

:úîeé áøwä øfäå ית ויּטרּון ּתמּני ּבנֹוהי וית אהרן וית §©¨¬©¨¥−¨«ְְְְְְֲִִֵַַָָָֹ

יתקטל: ּדיקרב וחּלֹוני àéýåýéפּכהּנתהֹון øaãéå ְְְְְְְִִִַַַָֻ©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàøîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: יי ּומּליל ¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿְִַָ

למימר: מׁשה áéCBzîעם íiåìä-úà ézç÷ì äpä éðàå ְִֵֶָֹ©«£¦º¦¥¯¨©´§¦¤©«§¦¦À¦Æ
ìàøNé éðaî íçø øèt øBëa-ìk úçz ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½©¯©¨§²¤¬¤¤−¤¦§¥´¦§¨¥®

:íiåìä éì eéäåéða CBzî íiåìä-úà ézç÷ì äpä éðàå §¨¬¦−©«§¦¦«©«£¦º¦¥¯¨©´§¦¤©«§¦¦À¦Æ§¥´
éì eéäå ìàøNé éðaî íçø øèt øBëa-ìk úçz ìàøNé¦§¨¥½©¯©¨§²¤¬¤¤−¤¦§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−

:íiåìä חלף יׂשראל ּבני מּגֹו לואי ית קרבית הא ואנא ©«§¦¦«ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ

קדמי  מׁשּמׁשין ויהֹון יׂשראל מּבני ולּדא ּפתח ּבּוכרא ְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָָָּכל

âéõøàaלואי: øBëa-ìë éúkä íBéa øBëa-ìk éì ék ֵֵָ¦´¦»¨§¼§Á©Ÿ¦̧¨§¹§¤´¤
-ãò íãàî ìàøNéa øBëa-ìë éì ézLc÷ä íéøöî¦§©À¦¦§©̧§¦¦³¨§Æ§¦§¨¥½¥«¨−̈©

:ýåýé éðà eéäé éì äîäaéúkä íBéa øBëa-ìk éì ék §¥¨®¦¬¦«§−£¦¬§Ÿ̈«¦´¦»¨§¼§Á©Ÿ¦̧
ìàøNéa øBëa-ìë éì ézLc÷ä íéøöî õøàa øBëa-ìë̈§¹§¤´¤¦§©À¦¦§©̧§¦¦³¨§Æ§¦§¨¥½

:ýåýé éðà eéäé éì äîäa-ãò íãàî ּבּוכרא ּכל דילי ארי ¥«¨−̈©§¥¨®¦¬¦«§−£¦¬§Ÿ̈«ְֲִִֵָָ

אקּדׁשית  דמצרים ּבארעא ּבּוכרא ּכל דקטלית ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּביֹומא

יהֹון  ּדילי ּבעירא עד מאנׁשא ּביׂשראל ּבּוכרא ּכל ְְְְְֱֳִִִִֵֵַַָָָָָָָקדמי

יי: ôאנא ְֲָָ

éùéîçãé:øîàl éðéñ øaãîa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¦§©¬¦©−¥«Ÿ
:øîàl éðéñ øaãîa äLî-ìà ýåýé øaãéå עם יי ּומּליל ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¦§©¬¦©−¥«Ÿְִִַָ

למימר: דסיני ּבמדּברא åèúéáìמׁשה éåì éða-úà ã÷t ְְְְְִֵֶַַָָֹ§ŸÆ¤§¥´¥¦½§¥¬
:íã÷ôz äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk íúçtLîì íúáà£Ÿ−̈§¦§§Ÿ®̈¨¨¨²¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§§¥«
øëæ-ìk íúçtLîì íúáà úéáì éåì éða-úà ã÷t§ŸÆ¤§¥´¥¦½§¥¬£Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨®¨¨¨²

:íã÷ôz äìòîå Lãç-ïaî לבית לוי ּבני ית מני ¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§§¥«ְְְִֵֵֵֵָ

ּולעּלא  ירחא מּבר ּדכּורא ּכל לזרעיתהֹון ְְְְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָאבהתהֹון

æè:äeöּתמנּנּון: øLàk ýåýé ét-ìò äLî íúà ã÷ôiå ְִִ©¦§¬ŸŸ¨²¤−©¦´§Ÿ̈®©«£¤−ª¨«
äeö øLàk ýåýé ét-ìò äLî íúà ã÷ôiå: יתהֹון ּומנא ©¦§¬ŸŸ¨²¤−©¦´§Ÿ̈®©«£¤−ª¨«ְְָָ

ּדאתּפּקד: ּכמא דיי מימרא על æéälà-eéäiåמׁשה ְְְְְִֵֶַַַָָָָֹ©¦«§¥¬¤
:éøøîe úä÷e ïBLøb íúîLa éåì-éðáéåì-éðá älà-eéäiå §¥«¥¦−¦§Ÿ®̈¥«§¾§−̈§¨¦«©¦«§¥¬¤§¥«¥¦−

:éøøîe úä÷e ïBLøb íúîLa לוי ּבני אּלין והוֹו ¦§Ÿ¨®¥«§¾§−̈§¨¦«ְֲִִֵֵֵַ

ּומררי: ּוקהת ּגרׁשֹון çé-éðaּבׁשמהתהֹון úBîL älàå ְְְְְִִֵַָָָ§¥²¤§¬§¥
:éòîLå éðáì íúçtLîì ïBLøâïBLøâ-éða úBîL älàå ¥«§−§¦§§Ÿ®̈¦§¦−§¦§¦«§¥²¤§¬§¥¥«§−

:éòîLå éðáì íúçtLîì גרׁשֹון ואּלי ּבני ׁשמהת ן §¦§§Ÿ¨®¦§¦−§¦§¦«ְְְְִֵֵֵַָ

וׁשמעי: לבני èéíúçtLîìלזרעיתהֹון úä÷ éðáe ְְְְְְֲִִִִַַ§¥¬§−̈§¦§§Ÿ¨®
:ìàéfòå ïBøáç øäöéå íøîòíúçtLîì úä÷ éðáe ©§¨´§¦§½̈¤§−§ª¦¥«§¥¬§−̈§¦§§Ÿ¨®
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ìàéfòå ïBøáç øäöéå íøîò: עמרם לזרעיתהֹון קהת ּובני ©§¨´§¦§½̈¤§−§ª¦¥«ְְְְְְֲֵַַַָָ

ועּזיאל: חברֹון ëéìçîויצהר íúçtLîì éøøî éðáe ְְְְִִֵֶָֻ§¥¯§¨¦²§¦§§Ÿ−̈©§¦´
:íúáà úéáì éålä úçtLî íä älà éLeîeéøøî éðáe ¦®¥¬¤¥²¦§§¬Ÿ©¥¦−§¥¬£Ÿ¨«§¥¯§¨¦²

úéáì éålä úçtLî íä älà éLeîe éìçî íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈©§¦´¦®¥¬¤¥²¦§§¬Ÿ©¥¦−§¥¬
íúáà: אּנּון אּלין ּומּוׁשי מחלי לזרעיתהֹון מררי ּובני £Ÿ¨«ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָ

אבהתהֹון: לבית לואי àëéðáläזרעית úçtLî ïBLøâì ְְְֲֲֵֵֵַַַָָ§¥´§½¦§©̧©Æ©¦§¦½
:épLøbä úçtLî íä älà éòîMä úçtLîeïBLøâì ¦§©−©©¦§¦®¥´¤¥½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦«§¥´§½

úçtLî íä älà éòîMä úçtLîe éðálä úçtLî¦§©̧©Æ©¦§¦½¦§©−©©¦§¦®¥´¤¥½¦§§−Ÿ

épLøbä: אּנּון אּלין ׁשמעי וזרעית לבני זרעית לגרׁשֹון ©¥«§ª¦«ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַ

ּגרׁשֹון: áëLãç-ïaîזרעית øëæ-ìk øtñîa íäéã÷t ְְֲֵַַ§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤
:úBàî Lîçå íéôìà úòáL íäéã÷t äìòîåíäéã÷t ¨®̈§¨§ª´¥¤½¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«§ª«¥¤Æ

íéôìà úòáL íäéã÷t äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§ª´¥¤½¦§©¬£¨¦−
:úBàî Lîçå ירחא מּבר ּדכּורא ּכל ּבמנין מניניהֹון ©«£¥¬¥«ְְְְְִִִֵַַַָָָָ

מאה: וחמׁש אלפין ׁשבעא מניניהֹון âëúçtLîּולעּלא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ¦§§−Ÿ
:äné eðçé ïkLnä éøçà épLøbäépLøbä úçtLî ©¥«§ª¦®©«£¥¯©¦§¨²©«£−¨«¨¦§§−Ÿ©¥«§ª¦®

:äné eðçé ïkLnä éøçà מׁשּכנא אחֹורי ּגרׁשֹון זרעית ©«£¥¯©¦§¨²©«£−¨«¨ְְְְֲֲֵֵַַַָ

מערבא: ãëóñéìàיׁשרּון épLøbì áà-úéá àéNðe ְְִַַָ§¦¬¥−̈©¥«§ª¦®¤§¨−̈
:ìàì-ïa:ìàì-ïa óñéìà épLøbì áà-úéá àéNðe ורב ¤¨¥«§¦¬¥−̈©¥«§ª¦®¤§¨−̈¤¨¥«ְַ

לאל: ּבר אליסף ּגרׁשֹון לבית אּבא äëúøîLîeּבית ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָ¦§¤³¤
Cñîe eäñëî ìäàäå ïkLnä ãòBî ìäàa ïBLøâ-éða§¥¥«§Æ§´Ÿ¤¥½©¦§−̈§¨®Ÿ¤¦§¥¾¨©¾

:ãòBî ìäà çútãòBî ìäàa ïBLøâ-éða úøîLîe ¤−©¬Ÿ¤¥«¦§¤³¤§¥¥«§Æ§´Ÿ¤¥½

ãòBî ìäà çút Cñîe eäñëî ìäàäå ïkLnä: ּומּטרת ©¦§−̈§¨®Ÿ¤¦§¥¾¨©¾¤−©¬Ÿ¤¥«ְַַ

ּופרסא  חֹופאּה ּופרסא מׁשּכנא זמנא ּבמׁשּכן גרׁשֹון ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָּבני

זמנא: מׁשּכן åëçútּדתרע Cñî-úàå øöçä éòì÷å ְְְִִַַַָ§©§¥´¤«¨¥À§¤¨©Æ¤´©
úàå áéáñ çaænä-ìòå ïkLnä-ìò øLà øöçä¤«¨¥½£¤¯©©¦§¨²§©©¦§¥−©¨¦®§¥Æ

:Búãáò ìëì åéøúéîçút Cñî-úàå øöçä éòì÷å ¥«¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«§©§¥´¤«¨¥À§¤¨©Æ¤´©
åéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìòå ïkLnä-ìò øLà øöçä¤«¨¥½£¤¯©©¦§¨²§©©¦§¥−©¨¦®§¥Æ¥«¨½̈

:Búãáò ìëì ּדי ּדרּתא ּדתרע ּפרסא וית דדרּתא ּוסרדי §−Ÿ£«Ÿ¨«ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָ

לכל  אּטּונֹוהי וית סחֹור סחֹור מדּבחא ועל מׁשּכנא ְְְְְְְְְִַַַַַָָָֹעל

æëúçtLîeסּפלחנּה: éîøîòä úçtLî úä÷ìå ְֵָָ§¦§À̈¦§©³©¨«©§¨¦Æ¦§©´©
älà éìàéfòä úçtLîe éðøáçä úçtLîe éøäöiä©¦§¨¦½¦§©̧©Æ©«¤§Ÿ¦½¦§©−©¨«¨¦«¥¦®¥¬¤

:éúäwä úçtLî íäéîøîòä úçtLî úä÷ìå ¥−¦§§¬Ÿ©§¨¦«§¦§À̈¦§©³©¨«©§¨¦Æ

éìàéfòä úçtLîe éðøáçä úçtLîe éøäöiä úçtLîe¦§©´©©¦§¨¦½¦§©̧©Æ©«¤§Ÿ¦½¦§©−©¨«¨¦«¥¦®
:éúäwä úçtLî íä älà וזרעית עמרם זרעית ולקהת ¥¬¤¥−¦§§¬Ÿ©§¨¦«ְְְְְְִִִַַַָָ

זרעית  אּנּון אּלין עּזיאל וזרעית חברֹון וזרעית ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֻיצהר

çëúðîLקהת: äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa ְָ§¦§©Æ¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨®̈§¨§Ÿ©³

:Lãwä úøîLî éøîL úBàî LLå íéôìàøtñîa £¨¦Æ§¥´¥½«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤§¦§©Æ

úBàî LLå íéôìà úðîL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk̈¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§Ÿ©³£¨¦Æ§¥´¥½

Lãwä úøîLî éøîL: ירחא מּבר ּדכּורא ּכל ּבמנין «Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤ְְְְִִַַַָָָ

דקּודׁשא: מּטרּתא נטרי מאה וׁשית אלפין ּתמניא ְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָּולעּלא

èë:äðîéz ïkLnä Cøé ìò eðçé úä÷-éða úçtLî¦§§¬Ÿ§¥«§−̈©«£®©²¤¬¤©¦§−̈¥¨«¨
:äðîéz ïkLnä Cøé ìò eðçé úä÷-éða úçtLî זרעית ¦§§¬Ÿ§¥«§−̈©«£®©²¤¬¤©¦§−̈¥¨«¨ְֲַַ

ּדרֹומא: דמׁשּכנא צּדא על יׁשרּון קהת ìàéNðeּבני ְְְְְְִִֵַַָָָָָ§¦¬
:ìàéfò-ïa ïôöéìà éúäwä úçtLîì áà-úéáàéNðe ¥−̈§¦§§´Ÿ©§¨¦®¡¦«¨−̈¤ª¦¥«§¦¬

:ìàéfò-ïa ïôöéìà éúäwä úçtLîì áà-úéá ּבית ורב ¥−̈§¦§§´Ÿ©§¨¦®¡¦«¨−̈¤ª¦¥«ְֵַ

עּזיאל: ּבר אליצפן קהת לזרעית àìízøîLîeאּבא ְְְֱֲִִֵַַַַָָָָֻ¦§©§À̈
øLà Lãwä éìëe úçaænäå äøðnäå ïçìMäå ïøàä̈«¨³Ÿ§©ª§¨Æ§©§Ÿ̈´§©¦§§½Ÿ§¥´©½Ÿ¤£¤¬

:Búãáò ìëå Cñnäå íäa eúøLéïøàä ízøîLîe §¨«§−¨¤®§©̧¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«¦§©§À̈¨«¨³Ÿ

íäa eúøLé øLà Lãwä éìëe úçaænäå äøðnäå ïçìMäå§©ª§¨Æ§©§Ÿ̈´§©¦§§½Ÿ§¥´©½Ÿ¤£¤¬§¨«§−¨¤®
Búãáò ìëå Cñnäå: ּומנרּתא ּופתֹורא ארֹונא ּומּטרּתהֹון §©̧¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«ְְְְֲַַַָָָָ

וכל  ּופרסא ּבהֹון יׁשּמׁשּון ּדי קּודׁשא ּומני ְְְְְְְְִֵַַָָָָָֹּומדּבחא

áìïäkäּפלחנּה: ïøäà-ïa øæòìà éålä éàéNð àéNðe ְֵָָ§¦Æ§¦¥´©¥¦½¤§¨−̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥®
îL úc÷t:Lãwä úøîLî éøøæòìà éålä éàéNð àéNðe §ª©¾«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤§¦Æ§¦¥´©¥¦½¤§¨−̈

Lãwä úøîLî éøîL úc÷t ïäkä ïøäà-ïa: ואמרּכלא ¤©«£´Ÿ©Ÿ¥®§ª©¾«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤ְְֲַַָ

ּדמּתחֹות  ּכהנא אהרן ּבר אלעזר לואי רברבי על ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּדממּנא

קּודׁשא: מּטרת נטרי ממּנן âìúçtLîידֹוהי éøøîì ְְְְְִֵַַַָָָ¦§¨¦¾¦§©̧©Æ
:éøøî úçtLî íä älà éLenä úçtLîe éìçnä©©§¦½¦§©−©©¦®¥¬¤¥−¦§§¬Ÿ§¨¦«
íä älà éLenä úçtLîe éìçnä úçtLî éøøîì¦§¨¦¾¦§©̧©Æ©©§¦½¦§©−©©¦®¥¬¤¥−

éøøî úçtLî: אּלין מּוׁשי וזרעית מחלי זרעית למררי ¦§§¬Ÿ§¨¦«ְְְְְִִִִִִִֵַַַָ

מררי: זרעית ãì-ïaîאּנּון øëæ-ìk øtñîa íäéã÷ôe ְְֲִִַַָ§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤
:íéúàîe íéôìà úLL äìòîå Lãçøtñîa íäéã÷ôe −Ÿ¤¨®̈§¨¥¬¤£¨¦−¨¨«¦§ª«¥¤Æ§¦§©´

íéúàîe íéôìà úLL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk: ¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨¥¬¤£¨¦−¨¨«¦
ׁשּתא  ּולעּלא ירחא מּבר ּדכּורא ּכל ּבמנין ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָּומניניהֹון

ּומאתן: äìéøøîאלפין úçtLîì áà-úéá àéNðe ְִַָָ§¦³¥¨Æ§¦§§´Ÿ§¨¦½
:äðôö eðçé ïkLnä Cøé ìò ìéçéáà-ïa ìàéøeöàéNðe «¦¥−¤£¦®̈¦©´¤¤̄©¦§¨²©«£−¨«Ÿ¨§¦³

Cøé ìò ìéçéáà-ïa ìàéøeö éøøî úçtLîì áà-úéá¥¨Æ§¦§§´Ÿ§¨¦½«¦¥−¤£¦¨®¦©´¤¤̄
:äðôö eðçé ïkLnä צּוריאל מררי לזרעית אּבא ּבית ורב ©¦§¨²©«£−¨«Ÿ¨ְְְְֲִִֵֵַַַַָָ

צּפּונא: יׁשרּון דמׁשּכנא צּדא על אביחיל åìúc÷ôeּבר ְְְְֲִִִִִַַַָָָָ§ª©´
kLnä éLø÷ éøøî éða úøîLîåéãnòå åéçéøáe ï ¦§¤»¤»§¥´§¨¦¼©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈§©ª¨´

:Búãáò ìëå åéìk-ìëå åéðãàåéøøî éða úøîLî úc÷ôe ©«£¨¨®§¨̧¥½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«§ª©´¦§¤»¤»§¥´§¨¦¼

ìëå åéìk-ìëå åéðãàå åéãnòå åéçéøáe ïkLnä éLø÷©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈§©ª¨´©«£¨¨®§¨̧¥½̈§−Ÿ

:Búãáò ועברֹוהי מׁשּכנא ּדּפי מררי ּבני למּטרת מסיר ודי £«Ÿ̈«ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָ
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ּפלחנּה: וכל מנֹוהי וכל וסמכֹוהי æìéãnòåועּמּודֹוהי ְְְְְְִִִֵַַָָָָֹ§©ª¥¯
:íäéøúéîe íúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçäéãnòå ¤«¨¥²¨¦−§©§¥¤®¦¥«Ÿ−̈¥«§¥¤«§©ª¥¯

íäéøúéîe íúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä: דדרּתא ועּמּודי ¤«¨¥²¨¦−§©§¥¤®¦¥«Ÿ−̈¥«§¥¤«ְְְֵַַָ

ואּטּוניהֹון: וסּכיהֹון וסמכיהֹון סחֹור çìíéðçäåסחֹור ְְְְְְִֵֵֵַַ§©«Ÿ¦´
| äLî äçøæî | ãòBî-ìäà éðôì äîã÷ ïkLnä éðôì¦§¥´©¦§¿̈¥´§¨¦§¥Á«Ÿ¤¥̧¦§¹̈¨¤´
éða úøîLîì Lc÷nä úøîLî íéøîL åéðáe ïøäàå§©«£´Ÿ¨À̈«Ÿ§¦Æ¦§¤´¤©¦§½̈§¦§¤−¤§¥´

:úîeé áøwä øfäå ìàøNéäîã÷ ïkLnä éðôì íéðçäå ¦§¨¥®§©¨¬©¨¥−¨«§©«Ÿ¦´¦§¥´©¦§¿̈¥´§¨
íéøîL åéðáe ïøäàå | äLî äçøæî | ãòBî-ìäà éðôì¦§¥Á«Ÿ¤¥̧¦§¹̈¨¤´§©«£´Ÿ¨À̈«Ÿ§¦Æ

:úîeé áøwä øfäå ìàøNé éða úøîLîì Lc÷nä úøîLî¦§¤´¤©¦§½̈§¦§¤−¤§¥´¦§¨¥®§©¨¬©¨¥−¨«
מּדינחא  זמנא מׁשּכן קדם קּדּומא מׁשּכנא קדם ׁשרן ְְְְְְְֳֳִִִִַַַַַָָָָָָודי

ּבני  למּטרת מקּדׁשא מּטרת נטרין ּובנֹוהי ואהרן ְְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹֹמׁשה

יתקטל: ּדיקרב וחּלֹוני èìíiåìäיׂשראל éãe÷t-ìk ְְְְְְִִִִֵַַָָ¨§¥̧©«§¦¦¹
íúçtLîì ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà£¤Á¨©̧¤¯§À©« À£À²ÀŸÀ©¦¬§Ÿ̈−§¦§§Ÿ®̈

:óìà íéøNòå íéðL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk-ìk ¨¨¨Æ¦¤´Ÿ¤¨©½§¨§©¬¦§¤§¦−¨«¤¨
ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà íiåìä éãe÷t§¥̧©«§¦¦¹£¤Á¨©̧¤¯§À©« À£À²ÀŸÀ©¦¬§Ÿ̈−
:óìà íéøNòå íéðL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk íúçtLîì§¦§§Ÿ¨®¨¨¨Æ¦¤´Ÿ¤¨©½§¨§©¬¦§¤§¦−¨«¤

ואה  מׁשה מנא ּדי לואי מניני דיי ּכל מימרא על רן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

ּותרין  עׂשרין ּולעּלא ירחא מּבר ּדכּורא ּכל ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָלזרעיתהֹון

ס אלפין: ְִַ

éùéùîéðáì øëæ øëa-ìk ãB÷t äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸¨§³Ÿ¨¨Æ¦§¥´
:íúîL øtñî úà àNå äìòîå Lãç-ïaî ìàøNé¦§¨¥½¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§¾̈¥−¦§©¬§Ÿ¨«
ìàøNé éðáì øëæ øëa-ìk ãB÷t äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸¨§³Ÿ¨¨Æ¦§¥´¦§¨¥½

:íúîL øtñî úà àNå äìòîå Lãç-ïaî יי ואמר ¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§¾̈¥−¦§©¬§Ÿ¨«ְֲַַָ

ירחא  מּבר יׂשראל לבני דכרּיא ּבּוכרּיא ּכל מני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלמׁשה

ׁשמהתהֹון: מנין ית וקּבל àîíiåìä-úàּולעּלא zç÷ìå ְְְְְִֵֵַַַָָָ§¨«©§¨Æ¤©«§¦¦¬
úîäa úàå ìàøNé éðáa øëa-ìk úçz ýåýé éðà éì¦Æ£¦´§Ÿ̈½©¬©¨§−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¥Æ¤«¡©´

:ìàøNé éða úîäáa øBëa-ìk úçz íiåìäzç÷ìå ©«§¦¦½©´©¨§½§¤«¡©−§¥¬¦§¨¥«§¨«©§¨Æ

úàå ìàøNé éðáa øëa-ìk úçz ýåýé éðà éì íiåìä-úà¤©«§¦¦¬¦Æ£¦´§Ÿ̈½©¬©¨§−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¥Æ

:ìàøNé éða úîäáa øBëa-ìk úçz íiåìä úîäa ּותקרב ¤«¡©´©«§¦¦½©´©¨§½§¤«¡©−§¥¬¦§¨¥«ְֵָ

וית  יׂשראל ּבבני ּבּוכרא ּכל חלף יי אנא קדמי לואי ְְְְְֲֲֳִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָית

יׂשראל: ּדבני ּבבעירא ּבּוכרא ּכל חלף דלואי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָּבעירא

áîøBëa-ìk-úà Búà ýåýé äeö øLàk äLî ã÷ôiå©¦§´Ÿ¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®¤¨§−
:ìàøNé éðáaBúà ýåýé äeö øLàk äLî ã÷ôiå ¦§¥¬¦§¨¥«©¦§´Ÿ¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®

:ìàøNé éðáa øBëa-ìk-úà יי ּפקיד די ּכמא מׁשה ּומנא ¤¨§−¦§¥¬¦§¨¥«ְְְִִֶַָָָֹ

יׂשראל: ּבבני ּבּוכרא ּכל ית âîëa-ìëיתּה éäéåøëæ øB ְְְִִֵֵֵָָָָָ©§¦Á¨§¸¨¹̈
íéðL íäéã÷ôì äìòîå Lãç-ïaî úîL øtñîa§¦§©¬¥²Ÿ¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§ª«¥¤®§©³¦

ìL óìà íéøNòå:íéúàîe íéòáLå äLøBëa-ìë éäéå §¤§¦Æ¤½¤§¨¬§¦§¦−¨¨«¦©§¦Á¨§¸

íéðL íäéã÷ôì äìòîå Lãç-ïaî úîL øtñîa øëæ̈¹̈§¦§©¬¥²Ÿ¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§ª«¥¤®§©³¦
ìL óìà íéøNòå:íéúàîe íéòáLå äL ּבּוכרּיא כל והוֹו §¤§¦Æ¤½¤§¨¬§¦§¦−¨¨«¦ְֲַַָָ

עׂשרין  למניניהֹון ּולעּלא ירחא מּבר ׁשמהן ּבמנין ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָדכרּיא

ּותלתא: וׁשבעין מאתן אלפין ôãîýåýéּותרין øaãéå ְְְְְִִֵַַָָָָ©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå יי ּומּליל ¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿְִַָ

למימר: מׁשה äîøBëa-ìkעם úçz íiåìä-úà ç÷ ְִֵֶָֹ©´¤©«§¦¦À©³©¨§Æ
éì-eéäå ízîäa úçz íiåìä úîäa-úàå ìàøNé éðáa¦§¥´¦§¨¥½§¤¤«¡©¬©«§¦¦−©´©§¤§®̈§¨«¦¬

:ýåýé éðà íiåìäéðáa øBëa-ìk úçz íiåìä-úà ç÷ ©«§¦¦−£¦¬§Ÿ̈«©´¤©«§¦¦À©³©¨§Æ¦§¥´
íiåìä éì-eéäå ízîäa úçz íiåìä úîäa-úàå ìàøNé¦§¨¥½§¤¤«¡©¬©«§¦¦−©´©§¤§®̈§¨«¦¬©«§¦¦−

:ýåýé éðà וית יׂשראל ּבבני ּבּוכרא ּכל חלף לואי ית קרב £¦¬§Ÿ̈«ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָ

לואי  קדמי מׁשּמׁשין ויהֹון ּבעירהֹון חלף דלואי ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבעירא

יי: åîìMäאנא ééeãt úàåíéúànäå íéòáMäå äL ְֲָָ§¥Æ§¥´©§½̈§©¦§¦−§©¨¨®¦
:ìàøNé éða øBëaî íiåìä-ìò íéôãòäééeãt úàå ¨«Ÿ§¦Æ©©«§¦¦½¦§−§¥¬¦§¨¥«§¥Æ§¥´

ìMäøBëaî íiåìä-ìò íéôãòä íéúànäå íéòáMäå äL ©§½̈§©¦§¦−§©¨¨®¦¨«Ÿ§¦Æ©©«§¦¦½¦§−
:ìàøNé éða על ּדיּתירין ּותלתא וׁשבעין מאתן ּפרקן וית §¥¬¦§¨¥«ְְְְְְִִִַַַַָָָָָֻ

יׂשראל: ּדבני מּבּוכרּיא æîúLîçלואי úLîç zç÷ìå ְְְִִִֵֵֵֵַָָָ§¨«©§À̈£¥¯¤£¥²¤
äøb íéøNò çwz Lãwä ì÷La úìbìbì íéì÷L§¨¦−©ª§®Ÿ¤§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦½̈¤§¦¬¥−̈

:ì÷Mäa úìbìbì íéì÷L úLîç úLîç zç÷ìåì÷L ©¨«¤§¨«©§À̈£¥¯¤£¥²¤§¨¦−©ª§®Ÿ¤§¤³¤
ì÷Mä äøb íéøNò çwz Lãwä: סלעין חמׁש חמׁש ותּסב ©¸Ÿ¤Æ¦½̈¤§¦¬¥−̈©¨«¤ְְִִִֵֵַָָ

סלעא: מעין עׂשרין ּתּסב קּודׁשא ּבסלעי ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֻלגלּגלּתא

çî:íäa íéôãòä ééeãt åéðáìe ïøäàì óñkä äzúðå§¨«©¨´©¤½¤§©«£−Ÿ§¨®̈§¥¾¨«Ÿ§¦−¨¤«
:íäa íéôãòä ééeãt åéðáìe ïøäàì óñkä äzúðå ותּתן §¨«©¨´©¤½¤§©«£−Ÿ§¨¨®§¥¾¨«Ÿ§¦−¨¤«ְִֵ

ּבהֹון: ּדיּתירין ּפרקן ולבנֹוהי לאהרן èîçwiåּכסּפא ְְְְְְְֲִִִִַַַַָֹֻ©¦©´
ééeãt ìò íéôãòä úàî íBéãtä óñk úà äLî¤½¥−¤´¤©¦§®¥¥Æ¨´Ÿ§¦½©−§¥¬

:íiåìäìò íéôãòä úàî íBéãtä óñk úà äLî çwiå ©«§¦¦«©¦©´¤½¥−¤´¤©¦§®¥¥Æ¨´Ÿ§¦½©−
:íiåìä ééeãt ּדיּתירין מן ּפרקנהֹון ּכסף ית מׁשה ּונסיב §¥¬©«§¦¦«ְְְְְִִִֵֶַַַָֹֻ

לואי: ּפריקי ðç÷ìעל ìàøNé éða øBëa úàî ְִֵֵֵַָ¥¥À§²§¥¬¦§¨¥−¨©´
ìLe íéMLå äMîç óñkä-úàì÷La óìàå úBàî L ¤©®̈¤£¦¨̧§¦¦¹§¬¥²¨¤−¤§¤¬¤

:LãwääMîç óñkä-úà ç÷ì ìàøNé éða øBëa úàî ©«Ÿ¤¥¥À§²§¥¬¦§¨¥−¨©´¤©¨®¤£¦¨̧
ìLe íéMLåLãwä ì÷La óìàå úBàî L: ּבּוכרּיא מן §¦¦¹§¬¥²¨¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤ְִַָ

וׁשּתין  מאה ּותלת אלף ּכסּפא ית נסיב יׂשראל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָּדבני

קּודׁשא: ּבסלעי סלעין àðóñk-úàוחמׁש äLî ïziå ְְְְְִִִֵֵָָ©¦¥̧¤¹¤¤¯¤
ýåýé äeö øLàk ýåýé ét-ìò åéðáìe ïøäàì íéeãtä©§¦²§©«£¬Ÿ§¨¨−©¦´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàåéðáìe ïøäàì íéeãtä óñk-úà äLî ïziå ¤¤«©¦¥̧¤¹¤¤¯¤©§¦²§©«£¬Ÿ§¨¨−
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýé ét-ìò ית מׁשה ויהב ©¦´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«ִֶַָֹ
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די  ּכמא דיי מימרא על ולבנֹוהי לאהרן ּפריקּיא ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹּכסף

מׁשה: ית יי ôּפּקיד ְִֶַָָֹ

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

למימר: áéåìאהרן éða CBzî úä÷ éða Làø-úà àNð ְֲֵַָֹ¨À¤ŸÆ§¥´§½̈¦−§¥´¥¦®
:íúáà úéáì íúçtLîìúä÷ éða Làø-úà àNð §¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«¨À¤ŸÆ§¥´§½̈

íúáà úéáì íúçtLîì éåì éða CBzî: חׁשּבן ית קּבילּו ¦−§¥´¥¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«ְִַַָֻ

אבהתהֹון: לבית לזרעיתהֹון לוי ּבני מּגֹו קהת âïaîּבני ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָ¦¤̧
ìLàa-ìk äðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL §¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨®̈¨¨Æ

:ãòBî ìäàa äëàìî úBNòì àávììL ïaîäðL íéL ©¨½̈©«£¬§¨−̈§¬Ÿ¤¥«¦¤̧§¦³¨¨Æ

úBNòì àávì àa-ìk äðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå̈©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®¨¨Æ©¨½̈©«£¬
ãòBî ìäàa äëàìî: ּבר ועד ּולעּלא ׁשנין ּתלתין מּבר §¨−̈§¬Ÿ¤¥«ְְְְִִִֵַַַָָ

ּבמׁשּכן  עבדּתא למעּבד לחילא ּדאתי ּכל ׁשנין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָחמׁשין

÷ãLãזמנא: ãòBî ìäàa úä÷-éða úãáò úàæ ְִָ²Ÿ£Ÿ©¬§¥«§−̈§´Ÿ¤¥®−Ÿ¤
:íéLãwäLã÷ ãòBî ìäàa úä÷-éða úãáò úàæ ©¢¨¦«²Ÿ£Ÿ©¬§¥«§−̈§´Ÿ¤¥®−Ÿ¤
:íéLãwäקדׁש זמנא ּבמׁשּכן קהת ּבני ּפּולחן ּדין ©¢¨¦«ְְְְְְִֵֵֶַַַָָֹ

äúàקּודׁשּיא: eãøBäå äðçnä òñða åéðáe ïøäà àáe ְַָ¨̧©«£³Ÿ¨¨Æ¦§´Ÿ©©©«£¤½§¦¾¥−
:úãòä ïøà úà dá-eqëå Cñnä úëøtïøäà àáe ¨´Ÿ¤©¨®̈§¦̧½̈¥−£¬Ÿ¨«¥ª«¨̧©«£³Ÿ

úëøt úà eãøBäå äðçnä òñða åéðáedá-eqëå Cñnä ¨¨Æ¦§´Ÿ©©©«£¤½§¦¾¥−¨´Ÿ¤©¨¨®§¦̧½̈

:úãòä ïøà úà מׁשריתא ּבמּטל ּובנֹוהי אהרן ויעֹול ¥−£¬Ÿ¨«¥ª«ְְְְֲִִִֵַַַָֹ

ארֹונא  ית ּבּה ויכּסּון דפרסא ּפרכּתא ית ְְְֲִִִַַַָָָָָָָֻויפרקּון

åeNøôeדסהדּותא: Lçz øBò éeñk åéìò eðúðå ְֲַָ§¨«§´¨À̈§Æ´©½©¨«§¯
:åéca eîNå äìòîìî úìëz ìéìk-ãâáåéìò eðúðå ¤«¤§¦²§¥−¤¦§¨®§¨§¨−©¨«§¨«§´¨À̈

eîNå äìòîìî úìëz ìéìk-ãâá eNøôe Lçz øBò éeñk§Æ´©½©¨«§¯¤«¤§¦²§¥−¤¦§¨®§¨§¨−
åéca:לבּוׁש ויפרסּון ססּגֹונא ּדמׁש חֹופאה עלֹוהי ויּתנּון ©¨«ְְְְְְְְֲִִִִַַָָָ

אריחֹוהי: ויׁשּוּון מלעּלא ּתכלא æïçìLּגמיר | ìòå ְְְֲִִִִִִֵַָָ§©´ª§©´
úøòwä-úà åéìò eðúðå úìëz ãâa eNøôé íéðtä©¨¦À¦§§»¤¤́§¥¼¤¼§¨«§´Â¨Â̈¤©§¨³Ÿ
íçìå Cñpä úBN÷ úàå úiwðnä-úàå útkä-úàå§¤©©ŸÆ§¤©§©¦½Ÿ§¥−§´©¨®¤§¤¬¤

:äéäé åéìò ãéîzäãâa eNøôé íéðtä ïçìL | ìòå ©¨¦−¨¨¬¦«§¤«§©´ª§©´©¨¦À¦§§»¤¤́
úiwðnä-úàå útkä-úàå úøòwä-úà åéìò eðúðå úìëz§¥¼¤¼§¨«§´Â¨Â̈¤©§¨³Ÿ§¤©©ŸÆ§¤©§©¦½Ÿ

:äéäé åéìò ãéîzä íçìå Cñpä úBN÷ úàå ּפתֹורא ועל §¥−§´©¨®¤§¤¬¤©¨¦−¨¨¬¦«§¤«ְַָָ

ית  עלֹוהי ויּתנּון ּתכלא לבּוׁש יפרסּון אּפּיא ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָדלחם

ּולחם  נּסּוכא קסוֹות וית מכילתא וית ּבזיכּיא וית ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָָמּגיסּיא

יהי: עלֹוהי çéðLּתדירא úòìBz ãâa íäéìò eNøôe ְְֲִִֵָ¨«§´£¥¤À¤µ¤©´©¨¦½
:åéca-úà eîNå Lçz øBò äñëîa Búà eqëåeNøôe §¦´Ÿ½§¦§¥−´®̈©§¨−¤©¨«¨«§´

Lçz øBò äñëîa Búà eqëå éðL úòìBz ãâa íäéìò£¥¤À¤µ¤©´©¨¦½§¦´Ÿ½§¦§¥−´¨®©

:åéca-úà eîNå זהֹור צבע לבּוׁש עליהֹון ויכּסּון ויפרסּון י §¨−¤©¨«ְְְְְְֲִִִֵַַ

אריחֹוהי: ית ויׁשּוּון ססּגֹונא ּדמׁש ּבחֹופאה ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָיתּה

èøBànä úøðî-úà eqëå úìëz ãâa | eç÷ìå§¨«§´¤¤́§¥À¤§¦º¤§Ÿ©³©¨Æ
éìk-ìk úàå äéúzçî-úàå äéç÷ìî-úàå äéúøð-úàå§¤¥´Ÿ¤½¨§¤©§¨¤−¨§¤©§Ÿ¤®¨§¥Æ¨§¥´

:íäa dì-eúøLé øLà dðîLeqëå úìëz ãâa | eç÷ìå ©§½̈£¤¬§¨«§−̈¨¤«§¨«§´¤¤́§¥À¤§¦º

-úàå äéç÷ìî-úàå äéúøð-úàå øBànä úøðî-úà¤§Ÿ©³©¨Æ§¤¥´Ÿ¤½¨§¤©§¨¤−¨§¤
íäa dì-eúøLé øLà dðîL éìk-ìk úàå äéúzçî: ©§Ÿ¤®¨§¥Æ¨§¥´©§½̈£¤¬§¨«§−̈¨¤«

וית  דאנהֹורי מנרּתא ית ויכּסּון ּתכלא לבּוׁש ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָויּסבּון

מׁשחא  מני ּכל וית מחּתיתהא וית צבתהא וית ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָָָָּבֹוצינהא

ּבהֹון: לּה יׁשּמׁשּון éäéìk-ìk-úàåּדי dúà eðúðå ְְְִַַ§¨«§³Ÿ¨Æ§¤¨¥¤½¨
:èBnä-ìò eðúðå Lçz øBò äñëî-ìàdúà eðúðå ¤¦§¥−´¨®©§¨«§−©©«§¨«§³Ÿ¨Æ

èBnä-ìò eðúðå Lçz øBò äñëî-ìà äéìk-ìk-úàå: §¤¨¥¤½¨¤¦§¥−´¨®©§¨«§−©©«
ויּתנּון  ססּגֹונא ּדמׁש לחֹופאה מנהא ּכל וית יתּה ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָויּתנּון

אריחא: àéúìëzעל ãâa eNøôé áäfä çaæî | ìòå ֲִַָ§©´¦§©´©¨À̈¦§§Æ¤¤́§¥½¤
:åéca-úà eîNå Lçz øBò äñëîa Búà eqëå| ìòå §¦´Ÿ½§¦§¥−´®̈©§¨−¤©¨«§©´

øBò äñëîa Búà eqëå úìëz ãâa eNøôé áäfä çaæî¦§©´©¨À̈¦§§Æ¤¤́§¥½¤§¦´Ÿ½§¦§¥−´
:åéca-úà eîNå Lçzלבּוׁש יפרסּון דדהבא מדּבחא ועל ¨®©§¨−¤©¨«ְְְְְְְֲִַַַָָ

ית  ויׁשּוּון ססּגֹונא ּדמׁש ּבחֹופאה יתּה ויכּסּון ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָּתכלא

áé-eúøLéאריחֹוהי: øLà úøMä éìk-ìk-úà eç÷ìå ֲִִ§¨«§Á¤¨§¥̧©¨¥¹£¤¯§¨«§
äñëîa íúBà eqëå úìëz ãâa-ìà eðúðå Lãwa íá́̈©ÀŸ¤§¨«§Æ¤¤¤́§¥½¤§¦´½̈§¦§¥−

:èBnä-ìò eðúðå Lçz øBòúøMä éìk-ìk-úà eç÷ìå ´¨®©§¨«§−©©«§¨«§Á¤¨§¥̧©¨¥¹

íúBà eqëå úìëz ãâa-ìà eðúðå Lãwa íá-eúøLé øLà£¤¯§¨«§¨´©ÀŸ¤§¨«§Æ¤¤¤́§¥½¤§¦´½̈

äñëîa:èBnä-ìò eðúðå Lçz øBò מני ּכל ית ויּסבּון §¦§¥−´¨®©§¨«§−©©«ְְִֵָָָ

ּתכלא  ללבּוׁש ויּתנּון ּבקּודׁשא ּבהֹון יׁשּמׁשּון ּדי ְְְְְְְְְִִִִִַָָָׁשּמּוׁשא

אריחא: על ויּתנּון ססּגֹונא ּדמׁש ּבחֹופאה יתהֹון ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָויכּסּון

âé:ïîbøà ãâa åéìò eNøôe çaænä-úà eðMãåeðMãå §¦§−¤©¦§¥®©¨«§´¨½̈¤−¤©§¨¨«§¦§−
:ïîbøà ãâa åéìò eNøôe çaænä-úà קטמא ית ויּספּון ¤©¦§¥®©¨«§´¨½̈¤−¤©§¨¨«ְְְִִָָ

ארּגון: לבּוׁש עלֹוהי ויפרסּון ãéåéìòדמדּבחא eðúðå ְְְְְְְְְֲִִַַָָ§¨«§´Â¨Â̈
úzçnä-úà íäa åéìò eúøLé øLà åéìk-ìk-úà¤¨¥º̈£¤´§¨«§¯¨¨´¨¤À¤©©§³Ÿ
éìk ìk ú÷øænä-úàå íéòiä-úàå úâìænä-úà¤©¦§¨ŸÆ§¤©¨¦´§¤©¦§¨½Ÿ−Ÿ§¥´

:åécá eîNå Lçz øBò éeñk åéìò eNøôe çaænäeðúðå ©¦§¥®©¨«§´¨À̈§²¬©−©§¨¬©¨«§¨«§´
úzçnä-úà íäa åéìò eúøLé øLà åéìk-ìk-úà åéìòÂ¨Â̈¤¨¥º̈£¤´§¨«§¯¨¨´¨¤À¤©©§³Ÿ

çaænä éìk ìk ú÷øænä-úàå íéòiä-úàå úâìænä-úà¤©¦§¨ŸÆ§¤©¨¦´§¤©¦§¨½Ÿ−Ÿ§¥´©¦§¥®©
:åécá eîNå Lçz øBò éeñk åéìò eNøôe ית עלֹוהי ויּתנּון ¨«§´¨À̈§²¬©−©§¨¬©¨«ְְֲִִָ

וית  מחּתיתא ית בהֹון עלֹוהי יׁשּמׁשּון ּדי מנֹוהי ְְְְְְֲִִִַַָָָָָָּכל

מדּבחא  מני ּכל מזרק ּיא וית מגרֹופיתא וית  ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָֹצּנֹוריתא
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אריחֹוהי: ויׁשוּון ססּגֹונא ּדמׁש חֹופאה עלֹוהי ְְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָויפרסּון

åèéìk-ìk-úàå Lãwä-úà úqëì åéðáe-ïøäà älëå§¦¨´©«£ŸÂ¨Â̈§©¸Ÿ¤©¹Ÿ¤§¤¨§¥´
úä÷-éðá eàáé ïë-éøçàå äðçnä òñða Lãwä©Ÿ»¤»¦§´Ÿ©©©«£¤¼§©«£¥¥À¨³Ÿ§¥«§¨Æ
àOî älà eúîå Lãwä-ìà eòbé-àìå úàNì̈¥½§«Ÿ¦§¬¤©−Ÿ¤¨¥®¥²¤©¨¬

:ãòBî ìäàa úä÷-éðááe-ïøäà älëåúqëì åéð §¥«§−̈§¬Ÿ¤¥«§¦¨´©«£ŸÂ¨Â̈§©¸Ÿ

ïë-éøçàå äðçnä òñða Lãwä éìk-ìk-úàå Lãwä-úà¤©¹Ÿ¤§¤¨§¥´©Ÿ»¤»¦§´Ÿ©©©«£¤¼§©«£¥¥À

älà eúîå Lãwä-ìà eòbé-àìå úàNì úä÷-éðá eàáé̈³Ÿ§¥«§¨Æ¨¥½§«Ÿ¦§¬¤©−Ÿ¤¨¥®¥²¤
:ãòBî ìäàa úä÷-éðá àOî ּובנֹוהי אהרן ויׁשצי ©¨¬§¥«§−̈§¬Ÿ¤¥«ְֲִִֵֵַֹ

מׁשריתא  ּבמּטל קּודׁשא מני ּכל וית קּודׁשא ית ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָָלכּסאה

לקּודׁשא  יקרבּון ולא למּטל קהת ּבני יעלּון ּכן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָּובתר

זמנא: ּבמׁשּכן קהת ּבני מּטּול אּלין ימּותּון ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָולא

æèøBànä ïîL ïäkä ïøäà-ïa | øæòìà úc÷ôe§ª©º¤§¨¨´¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¤³¤©¨Æ
úc÷t äçLnä ïîLå ãéîzä úçðîe íénqä úøè÷e§´Ÿ¤©©¦½¦§©¬©¨¦−§¤´¤©¦§®̈§ª©À

:åéìëáe Lã÷a Ba-øLà-ìëå ïkLnä-ìkúc÷ô ¨©¦§¨Æ§¨£¤½§−Ÿ¤§¥¨«§ª©º

íénqä úøè÷e øBànä ïîL ïäkä ïøäà-ïa | øæòìà¤§¨¨´¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¤³¤©¨Æ§´Ÿ¤©©¦½

-ìëå ïkLnä-ìk úc÷t äçLnä ïîLå ãéîzä úçðîe¦§©¬©¨¦−§¤´¤©¦§¨®§ª©À¨©¦§¨Æ§¨
åéìëáe Lã÷a Ba-øLà: אהרן ּבר לאלעזר מסיר ודי £¤½§−Ÿ¤§¥¨«ְְְְֲִִֶַַָָֹ

ּומנחתא  ּבּוסמּיא ּוקטרת דאנהרּותא מׁשחא ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹּכהנא

בּה ּדי וכל מׁשּכנא ּכל מטרת דרבּותא ּומׁשחא ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָתדירא

ּובמנֹוהי: פ ּבקּודׁשא ְְְִָָ

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

למימר: çéúçtLîאהרן èáL-úà eúéøëz-ìà ְֲֵַָֹ©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ
:íiåìä CBzî éúäwäúçtLî èáL-úà eúéøëz-ìà ©§¨¦®¦−©«§¦¦«©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ

:íiåìä CBzî éúäwä קהת זרעית ׁשבטא ית תׁשיצּון לא ©§¨¦®¦−©«§¦¦«ְְְְֲִֵַַָָָָ

לואי: èéízLâaמּגֹו eúîé àìå eéçå íäì eNò | úàæå ִֵֵָ§´Ÿ£´¨¤À§¨Æ§´Ÿ¨ª½§¦§−̈
íéLãwä Lã÷-úàLéà íúBà eîNå eàáé åéðáe ïøäà ¤´Ÿ¤©¢¨¦®©«£³Ÿ¨¨Æ¨½Ÿ§¨´À̈¦¬

:BàOî-ìàå Búãáò-ìò Léààìå eéçå íäì eNò | úàæå ¦²©£«Ÿ̈−§¤©¨«§´Ÿ£´¨¤À§¨Æ§´Ÿ

eîNå eàáé åéðáe ïøäà íéLãwä Lã÷-úà ízLâa eúîé̈ª½§¦§−̈¤´Ÿ¤©¢¨¦®©«£³Ÿ¨¨Æ¨½Ÿ§¨´
:BàOî-ìàå Búãáò-ìò Léà Léà íúBà להֹון עבידּו ודא À̈¦¬¦²©£«Ÿ̈−§¤©¨«ְְִִָ

ּובנֹוהי  אהרן קּודׁשּיא לקדׁש ּבמקרבהֹון ימּותּון ולא ְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָֹֹויחּון

ּולמּטּולּה: ּפלחנּה על ּגבר ּגבר יתהֹון וימּנּון ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָיעלּון

ë:eúîå Lãwä-úà òlák úBàøì eàáé-àìåeàáé-àìå §«Ÿ¨¯Ÿ¦§²§©©¬¤©−Ÿ¤¨¥«§«Ÿ¨¯Ÿ

:eúîå Lãwä-úà òlák úBàøì ּכד למחזי יעלּון ולא ¦§²§©©¬¤©−Ÿ¤¨¥«ְְֱֲֵֵֶַָ

ימּותּון: ולא קּודׁשא מני ית ôמכּסן ô ô ְְְְֵַָָָָָ

.ïîéñ å"äé÷ìç ,íé÷åñô è"ð÷

úáùá ìçù ùãåç ùàø áøòì äøèôäë ÷øô à ìàåîù

çé:EáLBî ã÷té ék zã÷ôðå Lãç øçî ïúðBäé Bì-øîàiåèélLåíB÷nä-ìà úàáe ãàî ãøz zL ©«Ÿ¤¬§«¨−̈¨¨´®Ÿ¤§¦§©¾§¨¦¬¦¨¥−«¨¤«§¦©§¨Æ¥¥´§½Ÿ¨¨Æ¤©¨½
:ìæàä ïáàä ìöà záLéå äNrnä íBia íM zøzñð-øLàëìL éðàåäøBà äcö íévçä úL £¤¦§©¬§¨−̈§´©©«£¤®§¨´©§½̈¥−¤¨¤¬¤¨¨«¤©«£¦¾§¬Ÿ¤©«¦¦−¦¨´¤®

ì:äøhîì éì-çlLàëäpä ørpì øîà øîà-íà íévçä-úà àöî Cì ørpä-úà çìLà äpäå §©«©«¦−§©¨¨«§¦¥Æ¤§©´¤©©½©¥−§¨´¤©«¦¦®¦¨ŸÁŸ©̧©©¹©¦¥¬
:ýåýé-éç øác ïéàå Eì íBìL-ék äàáå | epç÷ äpäå Enî | íévçäáëäpä íìrì øîà äk-íàå ©«¦¦´¦§´¨¥À¨¨¤¯¨²Ÿ¨¦«¨¬§²§¥¬¨−̈©§Ÿ̈«§¦³ŸŸ©Æ¨¤½¤¦¥¬

:ýåýé EçlL ék Cì äàìäå Enî íévçäâëðéáe éðéa ýåýé äpä äzàå éðà eðøac øLà øácäåE ©¦¦−¦§´¨¨®§¨¥¾¦¬¦«©«£−§Ÿ̈«§©̧¨½̈£¤¬¦©−§£¦´¨¨®¨¦¥¯§Ÿ̈²¥¦¬¥«§−
:íìBò-ãrãë:ìBëàì íçlä-ìà Cìnä áLiå Lãçä éäéå äãOa ãåc øúqiåäëCìnä áLiå ©¨«©¦¨¥¬¨¦−©¨¤®©§¦´©½Ÿ¤©¥¯¤©¤²¤¤©¤−¤¤¡«©¥´¤Â©¤¤

íB÷î ã÷tiå ìeàL ãvî øðáà áLiå ïúðBäé í÷iå øéwä áLBî-ìà írôa | írôk BáLBî-ìr©«̧¨¹§©´©§©À©¤©Æ©¦½©Æ̈¨Æ§´¨½̈©¥¬¤©§¥−¦©´¨®©¦¨¥−§¬
:ãåcåë:øBäè àì-ék àeä øBäè ézìa àeä äø÷î øîà ék àeää íBia äîeàî ìeàL øaã-àìå ¨¦«§«Ÿ¦¤¬¨²§−¨©´©®¦³¨©Æ¦§¤´½¦§¦¬¨²−¦¬Ÿ¨«

æëéLé-ïá àá-àì recî Bða ïúðBäé-ìà ìeàL øîàiå ãåc íB÷î ã÷tiå éðMä Lãçä úøçnî éäéå©§¦À¦¨«¢©³©Ÿ Æ¤Æ©¥¦½©¦¨¥−§´¨¦®©³Ÿ¤¨Æ¤§«¨¨´§½©¹©Ÿ¨¯¤¦©²
:íçlä-ìà íBiä-íb ìBîz-íbçë:íçì úéa-ãr éãnrî ãåc ìàLð ìàLð ìeàL-úà ïúðBäé ïriå ©§¬©©−¤©¨«¤©©¬©§«¨−̈¤¨®¦§¸Ÿ¦§©¬¨¦²¥«¦¨¦−©¥¬¨«¤

èëéðéra ïç éúàöî-íà äzrå éçà éì-äeö àeäå øéra eðì äçtLî çáæ ék àð éðçlL øîàiåE ©¿Ÿ¤©§¥´¦¿̈¦´¤©Á¦§¨¨̧¹̈¨¦À§³¦¨¦Æ¨¦½§©À̈¦¨¨³¦¥Æ§¥¤½
:Cìnä ïçìL-ìà àá-àì ïk-ìr éçà-úà äàøàå àp äèìnàìøîàiå ïúðBäéa ìeàL óà-øçiå ¦¨¬§¨−̈§¤§¤´¤¤¨®©¥´Ÿ½̈¤ª§©−©¤«¤©¦«©©³¨Æ¦´¨½̈©´Ÿ¤

:Enà úåør úLáìe EzLáì éLé-ïáì äzà øçá-ék ézrãé àBìä úecønä úårð-ïa Bìàìék ½¤«©«£©−©©§®£´¨©À§¦¦«Ÿ¥³©¨Æ§¤¦©½§¨̧§§½§−Ÿ¤¤§©¬¦¤«¦´
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ék éìà Búà ç÷å çìL äzrå Eúeëìîe äzà ïBkú àì äîãàä-ìr éç éLé-ïa øLà íéîiä-ìë̈©¨¦À£¤³¤¦©Æ©´©¨«£¨½̈¬Ÿ¦−©¨´©§¤®§©À̈§©̧§©³ŸÆ¥©½¦¬
:àeä úåî-ïááì:äNr äî úîeé änì åéìà øîàiå åéáà ìeàL-úà ïúðBäé ïriåâììeàL ìèiå ¤−̈¤«©©Æ©Æ§´¨½̈¤¨−¨¦®©Ÿ̄¤¥¨²¨¬¨©−¤¬¨¨«©¨̧¤¨¯

:ãåc-úà úéîäì åéáà írî àéä äìë-ék ïúðBäé òãiå Búkäì åéìr úéðçä-úàãìïúðBäé í÷iå ¤«©«£¦²¨−̈§©Ÿ®©¥Æ©Æ§´¨½̈¦¨¬¨¦²¥¦¬¨¦−§¨¦¬¤¨¦«©¨¯¨§«¨¨²
:åéáà Bîìëä ék ãåc-ìà áörð ék íçì éðMä Lãçä-íBéa ìëà-àìå óà éøça ïçìMä írî¥¦¬©ª§−̈¨«¢¦¨®§«Ÿ¨©º§«©³Ÿ¤©¥¦Æ¤½¤¦³¤§©Æ¤¨¦½¦¬¦§¦−¨¦«

äì:Bnr ïè÷ ørðå ãåc ãrBîì äãOä ïúðBäé àöiå ø÷aá éäéååìàð àöî õø Børðì øîàiå ©§¦´©½Ÿ¤©¥¥¯§«¨¨²©¨¤−§¥´¨¦®§©¬©¨−Ÿ¦«©´Ÿ¤§©«£½ªÀ§¨¬¨Æ
:Bøáräì éöçä äøé-àeäå õø ørpä äøBî éëðà øLà íévçä-úàæìéöçä íB÷î-ãr ørpä àáiå ¤©´¦¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¤®©©´©½̈§«¨«¨¬©«¥−¦§©«£¦«©¨³Ÿ©©Æ©Æ©§´©¥½¦

:äàìäå Enî éöçä àBìä øîàiå ørpä éøçà ïúðBäé àø÷iå ïúðBäé äøé øLàçìïúðBäé àø÷iå £¤¬¨«−̈§«¨¨®©¦§¨̧§«¨¹̈©«£¥³©©Æ©Æ©½Ÿ¤£¬©«¥−¦¦§¬¨¨«§¨©¦§¨³§«¨¨Æ
:åéðãà-ìà àáiå íévçä-úà ïúðBäé ørð èwìéå ãîrz-ìà äLeç äøäî ørpä éøçàèìørpäå ©«£¥´©©½©§¥¨¬−¨©«©«£®Ÿ©§©¥º©³©§«¨¨Æ¤©´¦¦½©¨−Ÿ¤£Ÿ¨«§©©−©

:øácä-úà eòãé ãåãå ïúðBäé Cà äîeàî òãé-àìîBì-øLà ørpä-ìà åéìk-úà ïúðBäé ïziå «Ÿ¨©´§®¨©³§«¨¨Æ§¨¦½¨«§−¤©¨¨«©¦¥³§«¨¨Æ¤¥½̈¤©©−©£¤®
:øérä àéáä Cì Bì øîàiåàîìL eçzLiå äöøà åétàì ìtiå áâpä ìöàî í÷ ãåãå àa ørpäL ©´Ÿ¤½¥−¨¥¬¨¦«©©©»¨¼§¨¦Àµ̈¥¥´¤©¤½¤©¦¸Ÿ§©¨¬©²§¨©¦§©−¨´Ÿ

:ìécâä ãåc-ãr eärø-úà Léà ekáiå eärø-úà Léà | e÷Miå íéîrtáîCì ãåãì ïúðBäé øîàiå §¨¦®©¦§´¦´¤¥¥À©¦§Æ¦´¤¥¥½©¨¦−¦§¦«©Ÿ̄¤§«¨¨²§¨¦−¥´
ìðéáe éðéa | äéäé ýåýé øîàì ýåýé íLa eðçðà eðéðL eðraLð øLà íBìLïéáe érøæ ïéáe E §¨®£¤Á¦§©̧§§¥¹£©À§§¥³§Ÿ̈Æ¥½Ÿ§Ÿ̈º¦«§¤´¥¦´¥¤À¥¬©§¦²¥¬

:íìBò-ãr Erøæ©§£−©¨«

øáãîá úùøôì äøèôäá ÷øô òùåä

áàíäì øîàé-øLà íB÷îa äéäå øôqé àìå ãné-àì øLà íiä ìBçk ìàøNé-éða øtñî äéäå§Â¨Â̈¦§©³§¥«¦§¨¥Æ§´©½̈£¤¬«Ÿ¦©−§´Ÿ¦¨¥®§Â¨Â̈¦§º£¤¥«¨¥³¨¤Æ
:éç ìà éða íäì øîàé ízà énr-àìáLàø íäì eîNå åcçé ìàøNé-éðáe äãeäé-éða eöa÷ðå «Ÿ©¦´©¤½¥«¨¥¬¨¤−§¥¬¥«¨«§Â¦§§Â§¥«§¨³§¥«¦§¨¥Æ©§½̈§¨¬¨¤²¬Ÿ

:ìàrøæé íBé ìBãâ ék õøàä-ïî eìrå ãçàâ:äîçø íëéúBçàìå énr íëéçàì eøîàãeáéø ¤−̈§¨´¦¨¨®¤¦¬¨−¬¦§§¤«¦§¬©«£¥¤−©¦®§©«£«¥−¤ª¨«¨¦³
:äéãL ïéaî äéôeôàðå äéðtî äéðeðæ øñúå dLéà àì éëðàå ézLà àì àéä-ék eáéø íënàá§¦§¤Æ¦½¦¦Æ´Ÿ¦§¦½§¨«Ÿ¦−´Ÿ¦¨®§¨¥³§¤̧¨Æ¦¨¤½¨§©«£¤−¨¦¥¬¨¤«¨

ä:àîva äézîäå äiö õøàk äzLå øaãnë äézîNå dãìeä íBék äézâväå änør äpèéLôà-ït¤©§¦¤´¨£ª½̈§¦̧©§¦½¨§−¦¨«§¨®§©§¦´¨©¦§À̈§©¦̧¨Æ§¤´¤¦½̈©«£¦¦−¨©¨¨«
å:änä íéðeðæ éðá-ék íçøà àì äéða-úàåæäëìà äøîà ék íúøBä äLéáBä ínà äúðæ ék §¤¨¤−¨´Ÿ£©¥®¦«§¥¬§¦−¥«¨¦³¨«§¨Æ¦½̈¦−¨«¨¨®¦´¨§À̈¥«§º̈

:ééewLå éðîL ézLôe éøîö éîéîe éîçì éðúð éáäàî éøçàçíéøéqa Ekøc-úà CN-éððä ïëì ©«£¥³§©«£©Æ«Ÿ§¥³©§¦Æ¥©½©§¦´¦§¦½©§¦−§¦¨«¨¥²¦«§¦¨¬¤©§¥−©¦¦®
:àöîú àì äéúBáéúðe døãb-úà ézøãâåèàìå íúL÷áe íúà âéOú-àìå äéáäàî-úà äôcøå §¨«©§¦Æ¤§¥½̈§¦«¤−¨¬Ÿ¦§¨«§¦§¨³¤§©«£¤̧¨Æ§«Ÿ©¦´Ÿ½̈¦§−̈©§´Ÿ

:äzrî æà éì áBè ék ïBLàøä éLéà-ìà äáeLàå äëìà äøîàå àöîúéék ärãé àì àéäå ¦§¨®§¨«§À̈¥«§¨³§¨¸¨Æ¤¦¦´¨«¦½¦´¬¦²−̈¥¨«¨§¦Æ´Ÿ¨«§½̈¦³
äæå dì éúéaøä óñëå øäöiäå LBøézäå ïâcä dì ézúð éëðà:ìraì eNr áàéézç÷ìå áeLà ïëì ¨«Ÿ¦Æ¨©´¦½̈©¨−̈§©¦´§©¦§¨®§¤̧¤¦§¥¬¦¨²§¨−̈¨¬©¨«©¨¥´¨½§¨«©§¦³

:dúåør-úà úBqëì ézLôe éøîö ézìväå BãrBîa éLBøéúå Bzra éðâãáéälâà äzrå §¨¦Æ§¦½§¦«¦−§«£®§¦©§¦Æ©§¦´¦§¦½§©−¤¤§¨¨«§©¨²£©¤¬
:éãiî äpìévé-àì Léàå äéáäàî éðérì dúìáð-úàâédzaLå dLãç dbç dNBNî-ìk ézaLäå ¤©§ª−̈§¥¥´§©«£¤®¨§¦−«Ÿ©¦¤¬̈¦¨¦«§¦§©¦Æ¨§½̈©−̈¨§¨´§©©¨®

:dãrBî ìëåãééáäàî éì-eðúð øLà éì änä äðúà äøîà øLà dúðàúe dðôb éúnLäå §−Ÿ«£¨«©«£¦Ÿ¦À©§¨Æ§¥´¨½̈£¤´¨«§À̈¤§¨¬¥̧¨Æ¦½£¤¬¨«§¦−§©«£¨®
:äãOä úiç íúìëàå øréì íézîNååèãrzå íäì øéè÷z øLà íéìraä éîé-úà äéìr ézã÷ôe §©§¦´§©½©©«£¨−̈©©©¬©¨¤«¨«©§¦´¨¤À¨¤§¥³©§¨¦Æ£¤´©§¦´¨¤½©©³©

:ýåýé-íàð äçëL éúàå äéáäàî éøçà Cìzå dúéìçå dîæðæèäézëìäå äézôî éëðà äpä ïëì ¦§¨Æ§¤§¨½̈©¥−¤©«£¥´§©«£¤®¨§Ÿ¦¬¨«§−̈§ª§Ÿ̈«¨¥À¦¥³¨«Ÿ¦Æ§©¤½¨§«Ÿ©§¦−¨
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:daì-ìr ézøaãå øaãnäæéäúðrå äå÷z çúôì øBër ÷îr-úàå íMî äéîøk-úà dì ézúðå ©¦§¨®§¦©§¦−©¦¨«§¨«©¦̧¨³¤§¨¤̧¨Æ¦½̈§¤¥¬¤¨−§¤´©¦§¨®§¨³§¨
:íéøöî-õøàî dúBìr íBéëe äéøeòð éîék änMçééLéà éàø÷z ýåýé-íàð àeää-íBiá äéäå ¨̧¨Æ¦¥´§¤½¨§−£¨¬¥¤«¤¦§¨«¦§¨¨³©«©Æ§ª§Ÿ̈½¦§§¦−¦¦®

:éìra ãBò éì-éàø÷ú-àìåèé:íîLa ãBò eøëfé-àìå äétî íéìraä úBîL-úà éúøñäåëézøëå §«Ÿ¦§§¦¦²−©§¦©«£¦«Ÿ¦²¤§¬©§¨¦−¦¦®¨§«Ÿ¦¨«§¬−¦§¨«§¨«©¦̧
äîçìîe áøçå úL÷å äîãàä Nîøå íéîMä óBò-írå äãOä úiç-ír àeää íBia úéøa íäì̈¤³§¦Æ©´©½¦©©³©¨¤Æ§¦´©¨©½¦§¤−¤¨«£¨¨®§¤̧¤§¤³¤¦§¨¨Æ

:çèáì íézákLäå õøàä-ïî øBaLààëézNøàåézNøàå íìBòì éì CètLîáe ÷ãöa éì C ¤§´¦¨½̈¤§¦§©§¦−¨¤«©§¥«©§¦¬¦−§¨®§¥«©§¦¬¦Æ§¤´¤§¦§½̈
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לזכות
אנשי החסד הדגולים

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

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

להצטרפות ויעוץ חינם:

077-444-7777

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


