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 קבלת התורה 
מתוך אהבה

כאשר ניגשים למתן-תורה מתוך תנועה של יראה, הרי זה פועל 
שנבהלים ונעמדים מרחוק, “וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק" • לעומת 
זאת, הגישה הטובה והנעימה יותר היא, יראה הבאה מצד אהבה • עניין 
זה נוגע גם לקיום המצוות, שמצד גודל אהבתו להקב"ה הרי הוא ירא 
להיות נפרד ממנו, ומצד זה נזהר בשמירת מצוות לא-תעשה • משיחת 

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
ויעמדו  וינועו  העם  “וירא  נאמר1  במתן-תורה 
מרחוק", דהיינו שבני-ישראל עמדו בתנועה של יראה. 
ולכן אמר להם משה רבינו “אל תיראו"2, דהיינו שלא 

יעמדו בתנועה של יראה.
להלן  “מה  בגמרא3  איתא   – לדורות  בנוגע  אבל 
באימה וביראה וברתת ובזיע, אף כאן באימה וביראה 
שישנו  דמתן-תורה  שהעניין  דהיינו,  ובזיע",  וברתת 
באופן תמידי – כפי שאנו אומרים “נותן התורה", לשון 
ובפרט  ויום,  יום  בכל  ישנו  שמתן-תורה  כיוון  הווה4, 
בחג השבועות, “זמן מתן תורתנו" על כל השנה – צריך 

להיות מתוך יראה דווקא.
והנה, אף-על-פי שבגמרא נאמר שצריך להיות עניין 
ליל  ב"תיקון  שאומרים  )בחלק  בזוהר5  הרי  היראה, 
יאות  תורה(  )במתן  “התם   – להיפך  איתא  שבועות"( 
הוה למהוי דחיל, אנן בחביבותא תליא מילתא", דהיינו 

שצריך-להיות התנועה דאהבה, היפך היראה.

ב

1( יתרו כ,טו.
2( שם,יז.

3( ברכות כב,א. וש"נ.
4( ראה של"ה כה,א. לקו"ת תזריע כג,א ובכ"מ.

5( ח"ג קכ"ח,א.

 ויש לבאר תיווך הדברים – בהקדים שספר הזוהר 
דנגלה  החיבור  הוא  שעניינו  רשב"י,  של  חיבורו  הוא 

דתורה ופנימיות התורה.
בנגלה  היה  עסקם  שעיקר  תנאים  שהיו  וכידוע6 
דתורה, וכמו כן היו גם “מארי קבלה"; ואילו עניינו של 
רשב"י היה בשני העניינים – בנגלה ובפנימיות התורה, 
כיוון שרשב"י חיבר נגלה דתורה ופנימיות התורה יחד, 

דהיינו שגם בנגלה דתורה גילה את הפנימיות שבה.
“אנן  הזוהר  שמאמר  בנידון-דידן,  גם  הוא  וכן 
הגמרא  לדברי  סותר  אינו  מילתא"  תליא  בחביבותא 
“אף כאן באימה וביראה וברתת ובזיע", אלא שבזוהר 
מגלה את פנימיות הפירוש בגמרא – שהיראה הרצויה 
שגם  היינו,  מילתא",  תליא  ש"בחביבותא  באופן  היא 
בתניא7  כמבואר  אהבה,  מצד  להיות  צריכה  היראה 

שישנו “דחילו הנכלל ברחימו".

ג
 וביאור העניין:

אפשר  אופנים:  שני  ישנם   – יראה  לידי  לבוא  כדי 
ליראה,  השייכת  התבוננות  על-ידי  יראה  לידי  לבוא 
עניין  שזהו  אהבה,  על-ידי  יראה  לידי  לבוא  ואפשר 

6( ראה סה"מ מלוקט ח"ב עמ' שב ואילך. וש"נ.
7( ספי"ט.
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“אנן  בזוהר  שכתוב  מה  וזהו  ברחימו".  הנכלל  “דחילו 
בחביבותא תליא מילתא" – שהיראה דמתן-תורה צריכה 

להיות יראה שמצד אהבה.
יראה –  כאשר ניגשים למתן-תורה מתוך תנועה של 
הרי זה פועל שנבהלים ונעמדים מרחוק )“מען שרעקט 
זיך אפ און מען שטייט פון ווייטן"(, וכפי שהיה בשעת 
מתן-תורה – “וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק" )ועל זה 
איתא בזוהר8 דקאי על "העם" דייקא, דהיינו הערב רב, 

ולא על בני-ישראל האמיתיים(;
ואילו הגישה הטובה והנעימה יותר )“גשמאקער און 

בעסער"( היא – היראה הבאה מצד אהבה.
גודל  שמצד   – המצוות  לקיום  גם  נוגע  זה  ועניין 
אהבתו להקב"ה הרי הוא ירא להיות נפרד ממנו, ומצד 

זה נזהר בשמירת מצוות לא תעשה.
ההמשכה  גם  אזי  אהבה,  מצד  היא  היראה  וכאשר 
מלמעלה היא באופן אחר: בכלל, ישנו חילוק בין מצוות 
עשה ומצוות לא-תעשה – ששמירת מצוות לא תעשה 
פועלת רק הדחה וצחצוח הכלי, אבל לא המשכת אור, 
ואילו קיום מצות-עשה פועל המשכת אור. אבל כאשר 
היראה היא מצד אהבה – אזי נפעל גם על-ידי שמירת 
אלא  הכלי,  וצחצוח  הדחה  רק  )לא  לא-תעשה  מצוות 

גם( המשכה.

ד 

העניין האמור – שהיראה צריכה להיות מצד אהבה – 
מתאים גם על-פי נגלה דתורה:

מצוות  לכל  השורש  והרי  עשה,  מצוות  היא   – יראה 
עשה הוא אהבה )כידוע9 שיראה היא שורש למצוות לא-
אהבה דווקא(.  למצות עשה הוא  תעשה ואילו השורש 
עשה(  מצוות  שאר  לכל  )כמו  ליראה  שהשורש  וכיוון 
הוא אהבה – צריכה גם היראה עצמה להיות מצד אהבה.
הזקן  אדמו"ר  שכתב  מה  לבאר  יש  זה  ועל-פי 
גם  דרכו  על-פי  לנער  “חנוך  בעניין  ב"חינוך-קטן"10 
ש"שורשי  לבאר  ומקדים  ממנה"11,  יסור  לא  יזקין  כי 
שורש  היראה  ורחימו,  דחילו  הן  ויסודותיה  ה'  עבודת 
ויסוד לסור מרע והאהבה לועשה טוב", ולאחר שמבאר 
בארוכה כמה מדריגות באהבה, מסיים “אך כי יפול לא 

8( ח"ג קכה, רע"ב )ברע"מ(.
9( תניא פ"ד. וראה ב"מ"מ, הגהות והערות קצרות" לשם )ע' מט(. 

וש"נ.
10( עה,ב. ואילך.

11( משלי כב,ו.

ממדריגתו  רשימו  בחינת  בה  נשאר  כי  כתיב12...  יוטל 
בה  והורגל  שנתחנך  מאהבה  עיקרה  אך  הראשונה, 
מנעוריו" – דלכאורה אינו מובן: כיוון ש"שורשי עבודת 
זה(,  לפני  )כמו שכתב  דחילו ורחימו"  הן  ויסודתיה  ה' 
הפעולה  מהי   – יראה  וגם  אהבה  להיות  שצריך  היינו, 
בה", בשעה  והורגל  “מאהבה שנתחנך  יסור  בכך שלא 
שצריך להיות גם יראה? – אך הביאור הוא על-פי הנ"ל, 

שהיראה באה מצד האהבה.
וזהו מה שכתוב בזוהר “אנן בחביבותא תליא מילתא" 
קיום  הן  המצוות,  וקיום  התורה  ללימוד  שהדרך   –
באהבה  הוא  לא-תעשה,  מצוות  קיום  והן  מצוות עשה 
)“בחביבותא"(, דאף שהשורש דמצוות לא-תעשה הוא 
אהבה,  מצד  להיות  צריכה  גופא  היראה  הרי   – יראה 

כנ"ל.

ה 
צריכה  למתן-תורה  שההכנה  לעיל13  דובר  והנה, 
להיות על-ידי אהבת ישראל, שכל בני-ישראל יהיו יחד 
לשון  “ויחן",  במתן-תורה  שכתוב  כמו  אחד",  “כאיש 

יחיד, “כאיש אחד בלב אחד"14.
רק  )לא  הדרך  היא  שאהבה  לעיל  שנתבאר  וכשם 
הוא  כן  לא-תעשה,  למצוות  גם  אלא(  עשה,  למצוות 
לכל  להיות  צריכה  שהאהבה   – ישראל  באהבת  גם 
בני-ישראל בשווה, מבלי הבט על פשעי הזולת, שהרי 
האהבה להזולת צריכה להיות כמו האהבה לעצמו, כמו 
לאהבת  בנוגע  והרי  כמוך",  לרעך  “ואהבת  שכתוב15 

עצמו נאמר16 “על כל פשעים תכסה אהבה".
)מבלי  זה  באופן  לזולת  האהבה  אצלו  ישנה  וכאשר 
הבט על מעמדו ומצבו כו'( – אזי מעורר גם את האהבה 
מלמעלה אליו באופן זה, כמו שכתוב17 “אהבתי אתכם 

אמר הוי'", מבלי הבט על מעמדו ומצבו הלא טוב.
ועל-ידי זה – ביכולתו לילך למתן-תורה ולקבל את 
התורה, ובדרך ממילא – לקבל גם את “טבעת הקידושין" 

12( תהילים לז,כד.
13( שיחת ש"פ במדבר, מבה"ח סיון ס"ז. סי"ד )לעיל חי"א עמ' 276 
)תורת  דאשתקד*  סיון  מבה"ח  שבת  שיחת  גם  וראה   .)279 עמ' 

מנחם – התוועדויות ח"ח עמ' 169 ואילך(.
-------

*( נזכרת במכתב כ"ט אייר שנה זו )אגרות-קודש ח"ט ע' עז(.
14( יתרו יט,ב ובפרש"י. וראה מכילתא שם.

15( קדושים יט,יח.
16( משלי י,יב.

17( מלאכי א,ב. וראה זהר שבהערה 5.
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“ונתתי  שכתוב18  מה  שזהו  במתן-תורה,  הקב"ה  שנתן 
גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה גו'"19.

* * *

ו
 בהתוועדות חג השבועות תש"ד20 – אמר כ"ק מו"ח 
אדמו"ר, שכשם שבכל ראש-השנה צריך כל אחד לקבל 
על עצמו עניין חדש, כך בכל שנה בחג השבועות, זמן 

מתן תורתנו, יש להוסיף שיעור לימוד בכל יום.
וברצוני להוסיף בזה מדילי – אף שעניין זה לא נאמר 

אז על-ידי כ"ק מו"ח אדמו"ר:

18( בחוקותי כ,ד.
19( ראה אגרות-קודש אדמו"ר מוהריי"צ ח"ה ריש עמ' רעז )נעתק 
השבועות  דחג  ב'  יום  שיחת  גם  וראה  תשרי(.  כח  יום"  ב"היום 

דאשתקד סכ"ב )תורת-מנחם – התוועדויות ח"ח עמ' 221(.
20( יום א' דחג השבועות ס"ז )סה"ש תש"ד עמ' 129(.

כיוון שמתן-תורה היה לא רק על נגלה דתורה, אלא 
גם על פנימיות התורה21,

הפעם22,  עוד  יהיה  לא  שמתן-תורה  מזה  כדמוכח   –
ועל-כרחך צריך לומר שעתה )בשעת מתן-תורה( ניתנה 

גם פנימיות התורה, אלא שעניין זה יתגלה לעתיד – 
וגם נגלה דתורה לקחו באופן שלמעלה מטעם ודעת, 

ועל-ידי פנימיות התורה –
לכן, גם ההוספה שמקבלים בחג השבועות – צריכה 
בפנימיות  והן  דתורה  בנגלה  הן  העניינים:  בב'  להיות 

התורה, בכל יום ויום.

)קטעים מהתוועדות יום ב' דחג השבועות, ה'תשי"ד. תורת-
מנחם כרך יב, עמ' 25-43 – בלתי מוגה(

21( ראה גם שיחת יום ב' דחג השבועות דאשתקד סמ"ה )תורת-
מנחם – התוועדויות ח"ח עמ' 241(.

תקמו.  ע'  שם  כג.  עמ'  תרס"ו  המשך  שנו.  עמ'  תרנ"ו  סה"מ   )22
תרע"ב ח"א עמ' שסו. סה"מ עטר"ת עמ' רצא. תרפ"ה עמ' קצט. 

תש"ט עמ' 57. ועוד.

הגמרא אומרת כי לימוד התורה צריך להיות מתוך יראה, “מה להלן באימה וביראה וברתת ובזיע, אף כאן באימה 
וביראה וברתת ובזיע". בזוהר, לעומת זאת, נאמר כי לימוד התורה צריך להיות מתוך אהבה, “בחביבותא תליא מילתא".

יש לתווך בין הדברים:

הן אמת שלימוד התורה צריך להיות מתוך יראה כדברי הגמרא, אולם יראה זו עצמה, צריכה להיות נובעת ומּונעת 
וינועו ויעמדו  מאהבה, “דחילו הנכלל ברחימו". כאשר הגישה ללימוד היא מתוך יראה לכשעצמה, אזי “וירא העם 

מרחוק", נוצרת בהלה ורתיעה. יש לגשת ללימוד מתוך יראה שמקורה באהבה.

לפי  אהבה,  מתוך  להיות  צריך  שהלימוד  נאמר   – דבר  שבכל  הפנימיות  את  המגלה   – הזוהר  שבספר  הסיבה  זו 
שפנימיותה של היראה בעת הלימוד היא – אהבה.

יראה היא השורש לשמירה וזהירות ממצוות לא תעשה. זהירות הנובעת מיראה לכשעצמה פועלת “צחצוח הכלי 
ממצוות  הזהירות  כאשר  אולם,  אהבה.  מתוך  עשה  מצוות  קיום  ידי  על  נפעלת  זו  אור,  המשכת  לא  אך  מבחוץ", 
לא תעשה נובעת מ"דחילו הנכלל ברחימו", זהירות זו פועלת המשכת אור. ממילא, יראה הנובעת מאהבה פועלת 

המשכה נעלית יותר.

ויש להוסיף: יראה מהקדוש ברוך הוא- היא מצוות עשה, וכיון ששורש קיום כל מצוות עשה הוא אהבה, הרי ששורש 
היראה הוא אהבה.

מבואר בחסידות שאהבת ישראל היא הכנה הכרחית למתן תורה. כאשר אהבת ישראל שלו היא גם ל"מצוות לא 
תעשה" – שאינו מביט על חסרונות הזולת, אזי גם מלמעלה נמשכת אלינו אהבה ללא גבול, וזוכה לקבל התורה.

סיכום
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תיקון ליל שבועות
אדמו"ר הזקן, אדמו"ר מוהרש"ב, אדמו"ר מוהריי"צ ואדמו"ר נשיא-דורנו 

אמרו ‘תיקון' בליל שבועות • שלל התייחסויות הרבי למנהג אמירת התיקון 
בליל שבועות • פרסום-ראשון של קטע מדיבורי הרש"ג ותגובת הרבי בעת 
סעודת ליל חג-השבועות תשכ"ז שנשמט ב'המלך במסיבו' וב'תורת מנחם' 

• הרבי ראה בפירסום ההשמטות ל'תיקון' כאוכל-נפש )רוחני(...

ונודע  נתפרסם  כבר  הלילה  זו  של  הלימוד  “וסדר 
לרבים ע"י הקונטריסין שנתפשטו והמנהג הזה נתפשט 
אין  ]=הממלכות?[  המלכות  ובכל  ארץ-ישראל  בכל 
נקי כולם כאחד מגדולים ועד קטנים וכן קיימו וקבלו 

עליהם ועל זרעם".
ב(  )כט,  כותב השל"ה במסכת שבועות שלו.  כך   -  
בוונציה  נדפסו  שבועות"  ליל  “תיקון  של  מהדורות 
בשנת ת"ח. באמסטרדם בשנת תק"ט. אבל כבר בספר 
‘תיקוני שבת' שנדפס בקראקא בשנת שע"ב נכלל תיקון 

ליל שבועות.
הרבי בדבריו על המנהג )‘המלך במסיבו' כרך א' עמ' 
רכח( כשנשאל למקורותיו של ה'תיקון ליל שבועות' - 

השיב:
חסידים'...  ב'משנת  גם  ונזכר  כותב...  כבר  השל"ה 
לפני-זה בכתבי האריז"ל... ובזוהר מובא הענין ב' פעמים: 

בהקדמה... ובפרשת אמור...
והסביר: בליל שבועות יש ענין מיוחד לומר אותיות 

התורה!

שאלה שנשאלה פעמיים
)‘המלך במסיבו' כרך  א' דחג-השבועות תש"ל  ביום 
ב' עמ' קנב-קנד( פנה הרש"ג אל הרבי בשאלה בדבר 
“תיקון ליל שבועות", האם על ידו מתקנים את החיסרון 
תורה(  מתן  )שלפני  הלילה  כל  ישנים  ש"היו  בנ"י  של 
והוצרך הקדוש-ברוך-הוא להעיר אותם". הרבי האריך 
בהסברה תוך כדי הבאת דוגמא ממנהג של אלה שלא 
נמנים לעת-עתה על קהילות החסידים, שאינם אומרים 
“תיקון" אלא עוסקים בלימוד נגלה )גמרא עם תוספות(.

הוא   – ישראל  בני  לשינת  שהתיקון  המסקנא  ומכאן 
באמירת  דוקא  ולאו  בלילה  שניעורים  הענין  בעצם 
בוודאי(  למתן-תורה  )שכהכנה  שכמובן  אף  “תיקון" 
גם  תומצתו  )הדברים  בתורה  אז  לעסוק  שמתאים 

ב'תורת מנחם' כרך ס' עמ' 359(.
כבר בליל חג השבועות תשכ"ו )תורת מנחם כרך מז 
עמ' 6-5( שאל הרש"ג את השאלה האמורה, והרבי הגיב 
העובדה  בעצם  היא  בנ"י(  )של  השינה  על  התיקון  כי 
שניעורים בליל שבועות; ואילו אמירת ה"תיקון" קשורה 
עם המבואר בזוהר )חלק ג צז, ב ואילך( אודות ההכנה 

לקבלת התורה ע"י כ"ד קישוטין – תיקונין – דכלה.

לא כהמקילים...
דחג  ב'  יום  התוועדות  במהלך  הרבי  אמר  וכה 

השבועות תשח"י )‘תורת מנחם' כרך כג עמ' 65(:
 – זאת  ובמקום  “תיקון",  אומרים  ואינם  המקילים  ישנם 
עוסקים בלימוד, אבל כב' קדושת מורי-וחמי אדמו"ר דיבר 
סעיף  ה'ש"ת  דחג-השבועות  א'  ליל  )שיחת  כמה-פעמים 
לומר  – שצריך   )113 עמ'  ה'ש"ת'  קיץ  ‘ספר השיחות   – ב 

“תיקון ליל שבועות" מצד מעלת אותיות התורה – 
הענינים  ואילו  פסוקים,  כמה  רק  בו  נכללו  ספר  שמכל 
אומרים   – וכו'  מרכבה  מעשה  כמו   – לשבועות  השייכים 
מצד  בשלימותה,  אומרים  רות  מגילת  וכן  בשלימותם, 

שייכותה לחג-השבועות.

ולהוציא מדעתם של אלו
זו השמיע הרבי בש"פ במדבר  ברוח  נוקבים  דברים 

תשמ"ח )‘התוועדויות תשמ"ח' כרך ג' עמ' 409(:

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי



8

“לבזבז"  ולהוציא מדעתם של אלו הטוענים לשם מה 
את  לנצל  יכולים  הרי  ה"תיקון",  אמירת  בשביל  הזמן 
אדמו"ר  כ"ק  סדרת מאמרי   – בעיון המשך  ללמוד  הזמן 
כיוצא-בזה  ענין  או  תער"ב..   – דשנת  נ"ע  )מוהרש"ב( 
למנין  עד  תיקון,  “לומר"  במקום  התורה,  בפנימיות 
המצוות.. כי ההכנה האמיתית לקבלת התורה היא – על-

בשמו  מודגשת  מעלתו  אשר  שבועות",  ליל  “תיקון  ידי 
“תיקון  אשר יקראו לו ע"פ מנהג ישראל )תורה היא( – 

ליל שבועות.
וזה כולל את מנין המצוות, – מנין דווקא, שכן, בדרך 
כבר  כשחושבים  המצוות  למנין  מגיעים  כאשר  כלל, 
אודות הליכה למקוה, והכנה לתפלה, עד לשמיעת עשרת 
להתבונן  יכולים  לא  וממילא,  עייפים,  כבר   – הדברות 

בתוכנם של המצוות.. כי-אם למנותם בלבד.

ה'תיקון' מתקן
נקודה זו הזכיר הרבי פעמים רבות:

כל  את  ולהכין  לתקן  שבועות"  ליל  “תיקון  של  ענינו 
הענינים למתן-תורה. 

– כך התבטא הרבי בקצרה בהתוועדות יום ב' של 
חג-השבועות תשל"ה )‘שיחות-קודש' תשל"ה כרך ב' 

עמ' 147(.
בהתוועדות שבת-קודש פרשת תזריע-מצורע תש"נ 

הסביר הרבי )‘התוועדויות תש"נ' כרך ג' עמ' 133(:
הפירוש הפשוט של “תיקון ליל שבועות" הוא “תיקון" 

מלשון “תקנה", אך באמת יש בכך פירוש נוסף:
את ההתחלה  גם  אומרים  ליל שבועות"  ב"תיקון  הנה 
והסיום דכל ששים המסכתות שבששה סדרי משנה כפי 

שנסדרו על-ידי רבי )רבי יהודה הנשיא(.
ויש לומר, שעל-ידי-זה ניתוסף שלימות בכללות הענין 
דמתן-תורה – יש, אפוא, בזה גם משמעות של “תיקון", 
כיון שעל ידו ניתוסף עילוי ושלימות )תיקון( במתן-תורה, 

בקריאת עשרת-הדברות בבוקרו של חג השבועות.
ועיקר הענין ד"תיקון ליל שבועות" – הוא הכנה לעשרת 

הדברות.
ושוב בקצרה בש"פ אמור ערב ל"ג בעומר של אותה 

שנה – תש"נ )התוועדויות שם עמ' 180(:
כל  וסיום  התחלת  )כמו  יצירה  ספר  וסיום  התחלת 
בחג- אומרים  הש"ס(  מסכתות  וכל  התורה  פרשיות 

“תיקון",  שנקרא   – שבועות"  ליל  ב"תיקון   – השבועות 
גם מלשון תיקון ושלימות, שעל-ידי-זה ניתוסף שלימות 

בכללות הענין דקבלת התורה.

חשיבתו של ה'גדול שבגדולים'
ב' דחג השבועות תשמ"ג  )יום  בהזדמנות מסוימת 

התייחס   )1562 עמ'  ג'  כרך  תשמ"ג'  ‘התוועדויות   –
כ'גדול  עצמו  הרואה  יהודי  של  למחשבותיו  הרבי 

שבגדולים':
לומר  צריכים  שבועות  שבליל  לו  אומרים  כאשר 
“תיקון" – עונה הוא: אמירת “תיקון ליל שבועות" הרי זה 
דבר טוב עבור יהודים פשוטים, “פיצלאך קינדער" ]ילדים 
קטנטנים[ וכיוצא-בזה, אבל לא עבורו – גדול שבגדולים 
לא  עתה  שעד  מוקשה  רמב"ם  לתרץ  שבאפשרותו   –
הצליח אף אחד לתרצו, לתרץ “צריך עיון" של אדמו"ר 
הצמח-צדק בתורת החסידות, וכיוצא-בזה, בענינים כאלו 

מתאים לו לעסוק בליל שבועות.
לדבריו  לראיה  מביא  שבגדולים(  )גדול  יהודי  אותו 
לחדש  מסוגל  יהודי  שכאשר  תורה,  תלמוד  מהלכות 
לימוד  מצוות  ידי-חובת  יוצא  אינו  בתורה,  חידושים 
התורה – כאשר הוא מסתפק בשינון דברים שלמד מכבר. 
וההוכחה לכך ממאמר רז"ל “מבטלין תלמוד תורה למקרא 
מגילה" – שלכאורה אין מובן: הרי גם קריאת המגילה היא 
ננקט הלשון “מבטלין  ואם-כן מדוע  בכלל תלמוד תורה 
ביכולתו  שכאשר  מכאן  אלא   – מגילה"?!  למקרא  ת"ת 
לעסוק בענינים עמוקים יותר דתלמוד-תורה – אינו יוצא 
ידי-חובת לימוד התורה ב"מקרא מגילה" בלבד )תורה-
איננו  כאשר  גם  חובה  ידי  יוצאים  שבלימודה  שבכתב, 
מבין את פירוש הדברים “לא ידע מאי דקאמר"( ועד כדי 

כך ש"מקרא מגילה" נחשב אצלו לביטול תורה!
 ]הערת המו"ל:

אבל  הטענה  לעצם  הרבי  הגיב  לא  מעשה  בשעת 
לכאורה ההסבר פשוט:

מגילה  למקרא  חז"ל  תקנת  שבפורים  כשם  בדיוק 
ביטול  שזהו  למרות  תלמוד-תורה  מצוות  את  דוחה 

איכותי לגבי מצוות ת"ת )המקורית(,
תורה  ישראל  “מנהג  הנה  חג-השבועות  בליל  כך 
את  דוחה  תיקון  לומר  רבותינו  והוראת  ומנהג  הוא" 
המבואר  לפי  ובמיוחד  בתורה,  לשגשג  האישי  רצונו 

בשיחות שזהו “תיקון" והכנה לקבלת התורה![

 חובת גברא ואיש
 אינו מוציאו ידי חובה

)‘שיחות- תשל"ג  חג-השבועות  בהתוועדות  ושוב, 
על  הרבי  דיבר   )184 עמ'  ב'  כרך  תשל"ג  קודש' 
ההפטרה של חג-השבועות העוסקת במרכבת יחזקאל 
– ואמר: ענין המרכבה שייך לכל אחד וכל אחד יכול 

להיות מרכבה לה'.
הרבי ציין כי ב'תיקון ליל שבועות' ישנן )ואומרים 
אכן את( שתי ההפטרות של יום א' דשבועות ושל יום 
ב' )בחו"ל( וכל אחד צריך לומר תיקון ואינו יוצא ידי-
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חובה באמירת חבירו!...
א'  כרך  )מקדש מלך  דחג-השבועות תשכ"ו  א'  בליל 
5( דיבר הרבי על הצורך  387; תו"מ כרך מז עמ'  עמ' 
שם(:  )תו"מ  ואמר   – שבועות  ליל  תיקון  באמירת 
מתנגדים אינם אומרים תיקון, באמרם, שאין ענין לומר 
ג' פסוקים מהתחלה וג' פסוקים מהסוף כו'... קודם מתן-
תורה – טוענים הם – מוטב ללמוד סוגיא בעיון. )והוסיף 
בבת-שחוק:( וזה גופא )שמתנגדים אינם אומרים תיקון( 
מהווה הוכחה שצריכים לומר תיקון... כדאיתא בשל"ה 
שם  וכמובא  ואילך(,  ב  קעט,   – שלו  שבועות  )במסכת 

המעשה עם רבי שלמה אלקבץ והבית-יוסף.
הבחורים  )כלפי  להכריז  הרש"ג  את  ביקש  הרבי 
שעמדו שם ושמעו את אחד הנוכחים שסיפר קודם לכן 
כי בליובאוויטש לא הספיק הזמן לומר “תיקון" כי עסקו 
לומר  צריכים  כי  השחר(  שהאיר  עד  המאמר  בחזרת 

תיקון.
כ"ק   – גיסי  הכריז:  שם(  מלך'  ‘מקדש  )ראה  הרש"ג 
יכול  והוא   – בשל"ה  שכתוב  אומר   – שליט"א  אדמו"ר 
לומר לכם את הדף המדוייק שם זה מופיע - שצריכים 

לומר “תיקון ליל שבועות".
את  ותיקן  וחזר  חצות",  “תיקון  מפיו  יצא  )בתחילה 
כי  הרבי  העיר  בינתיים   – ליל שבועות"  ל"תיקון  עצמו 
חילוקי  בו  שיש  רש"ב  הרבי  כותב  חצות"  “תיקון  לגבי 

דרגות(.
כמה  הדברים  על  חזר  שם(  מלך  מקדש  )ראה  הרבי 
פעמים כדי להזהיר שלא יסיקו שאין צורך לומר תיקון!

הרש"ג מציג שינויים בדברי 
אדמו"ר הזקן לצד דברי השל"ה

בליל ב' דחג-השבועות תשכ"ז )‘המלך במסיבו' כרך 
אמר   )14 עמ'  נ'  כרך  מנחם'  ‘תורת  קסט-קע;  עמ'  א' 

הרבי:
כ"ק מו"ח אדמו"ר ואביו כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע היו 

אומרים כל ה"תיקון", ומסתמא נהג כן גם רבינו הזקן.
ושוב אמר-קבע:

]אדמו"ר הזקן[.. נהג בעצמו לומר “תיקון".
המתפרסמים  הרש"ג  לדברי  כמענה  נאמרו  הדברים 
ב'המלך  נשמטו  )ובטעות  בשלימותם  לראשונה  כאן 

במסיבו' וב'תורת מנחם' שם(:
שבועות"  ליל  “תיקון  דאמירת  המנהג  הזכיר  הרש"ג 

וציין כי בענין זה מוצאים כמה שינויים:
אדמו"ר הזקן בשולחנו )תצד, ג( כותב: “ועיקר העסק 

יהי' בתורה שבעל-פה".
ואילו בסידורו )סידור עם דא"ח – שי, ב( נאמר: “ולכך 
אומרים כ"ד ספרים בליל שבועות להמשיך אור הכתר 

דגלגלתא דוקא, וד"ל".
הלילה":  זאת  לימוד  “סדר  בפרטיות  מציין  השל"ה 
“צריך ללמוד חלק מתורה נביאים כתובים ששה סדרים. 
ספר יצירה. זוהר. תרי"ג מצוות" ואחרי שמאריך ומפרט 
כל  יקראו  היום  לשיאור  קרוב  “ובאחרונה  מסיים:  עוד 

שיר השירים".
לימוד  לגבי  עצמו  השל"ה   – הרש"ג  הוסיף   – באמת 
האדם  צריך  “כי  )מהריקאנטי?(  מביא  בכלל  התורה 
שבעל-פה  ובתורה  ביום  בתורה-שבכתב  להתעסק 
הזקן  אדמו"ר  לדברי  המקור  זה  ולכאורה,   - בלילה".  
בשו"ע )לגבי ליל שבועות( ש"ועיקר העסק יהי' בתורה 

שבעל-פה"!
על דברים אלה הגיב הרבי )כמפורט ב'המ"ב' וב'תו"מ' 
רק  שנאמרו  ענינים  לרבים,  שהורו  ענינים  שיש  שם(, 
לחסידים וענינים שנהג רק בעצמו – ולכן גם בנידונינו 
למרות שבשו"ע כתב שהעיקר יהיה “בתורה שבעל פה" 

נהג בעצמו לומר תיקון!
עצמו  הזקן  אדמו"ר  מדברי   – אלו  לדברים  ]וראיה 
בלקוטי-תורה אמור לה, א: “ענין העסק בתורה-שבכתב 
עוסקים  שבועות  בליל  שבועות..  בליל  ושבעל-פה 

בתורה-שבכתב ותורה שבעל-פה"[.

תורה שבעל-פה והמלכות
הסביר   )220 עמ'  נו  כרך  )תו"מ  תשכ"ט  בשנת 
“עיקר  בשולחנו  הזקן  אדמו"ר  שדברי  הרבי 
הקשר  בגלל  הם  שבעל-פה"  בתורה  יהיה  העסק 
שבעל-פה(. )תורה  המלכות  לספירת   והשייכות 

הזהר  דברי  את  שטו(  עמ'  א'  כרך  )המ"ב  ציין  והרבי 
בפרשת אמור )צח,א( – שהם מהווים בעצם את המקור 
לפס"ד אדמו"ר הזקן – “דאורייתא דבעי לי' למלעי בהאי 

לילא אורייתא דבעל-פה איהי כו'".
ג'  כרך  תשמ"ג'  )‘התוועדויות  הרבי  ציין  בהזדמנות 
הסוד  חלק  יצירה'  ‘ספר  של  חשיבותו  את   )1573 עמ' 
שבועות",  ליל  ב"תיקון  זאת  אומרים  שלכן   – שבתורה 
ותורה-שבעל- מתורה-שבכתב  ענינים  אמירת  לאחרי 
פה, שאז מוסיפים לומר גם ענינים השייכים לפנימיות 

התורה – מאמרי זהר ו'ספר יצירה'.

חובת האמירה
ב'היום יום' חלק שני )קטע 23( נאמר )כאן ב'תרגום-
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חופשי'(:
ר'  אחת.  פעם  ]לפחות?[  שבועות(  )ליל  תיקון  אמירת 
הלל פאריטשער הי' נוהג לומר בשני הלילות של שבועות. 
אאמו"ר ]אדמו"ר מוהרש"ב[ הי' נוהג לומר תיקון פעם שני' 
השיחות  ‘ספר  עפ"י  והוא   – ]=נופש[  לדאטשע  בנסיעתו 

תש"ג' עמ' 118.
בשנת תנש"א )בש"פ במדבר – ראה ‘אראנו נפלאות' 
עמ' 158( דיבר הרבי להקפיד על מנהג אמירת ‘תיקון 

ליל שבועות'.
לומר  היה  נוהג  מפאריטש  הלל  רבי  כי  סיפר  הרבי 
רק  לומר  נהגו  הק'  רבותינו  אולם  החג,  לילות  בשני 
בלילה הראשון “ובעיני ראיתי" אמר הרבי “כיצד כ"ק 
מו"ח אדמו"ר אמר את כל התיקון" מתחילתו ועד סופו 

)אף שלא עקבתי אחרי כל מלה ומלה(.
“זוהי הנהגה פרטית הקשורה עם עבודה מיוחדת", 
)‘התוועדויות תש"נ'  ר' הלל  התבטא הרבי על הנהגת 
133(. ומעין זה גם באותה התוועדות של  כרך ג' עמ' 

שנת תנש"א.

גם ילדים יאמרו ה'תיקון'
ב'ילקוט יומי' לילדים בשנת תש"ג. כתב הרבי )ביום 

שלישי ה' סיון(:
אחדים  מפסוקים  מקובץ  הוא  שבועות  ליל  תקון 
מהתחלת וסוף כל סדרה ]=פרשה[, מהתחלת וסוף כל 
ספר מנ"ך, וכן ממשנה אחת מהתחלת וסוף כל מסכת, 
ובנוסף על כך פרשיות המדברות ממתן-תורה וכיוצא-

בזה... אומרים תקון ליל שבועות.
]ושוב חזר על ענין אמירת תיקון באותו לוח בשנת 

תש"ד )שבת ה' סיון([.
 – לצעירים  גם  מיועדות  שהן  אלו  בדברים  החידוש 
כנראה עפ"י הוראת כב' קדושת אדמו"ר מוהריי"צ כבר 
118( שצריכים  בשנת תש"ג )ספר השיחות תש"ג עמ' 
התלמידים  של  ה"תיקון"  אמירת  את  גם  להסדיר 
היכל  )מהדורת  חב"ד'  מנהגי  ‘אוצר  וראה  הצעירים. 

מנחם – בסוף ‘תיקון ליל שבועות'( עמ' רנא אות ה.

אופן ההשפעה גם על הזולת
מתוך  כולו  שבועות  ליל  תיקון  אומר   – פשוט  “יהודי 
התלהבות והתפעלות גדולה, ובפרט כשאומרים לו שברגע 
ושונה  קורא  הקב"ה  אזי  אלו  פסוקים  שאומר  ממש  זה 
כנגדו, הרי בוודאי ובוודאי תגדל התלהבותו ביותר! – וכך 

גם בעת אמירת המשניות דתורה-שבעל-פה וכו'.
סיון  ה'  במדבר  ש"פ  בהתוועדות  הרבי  אמר  כך   -  

תשמ"ח )‘התוועדויות תשמ"ח' כרך ג' עמ' 404(.
בהמשך דבריו קרא הרבי לכל-אחד-ואחד לפעול על 
באופן  תהיה  ה"תיקון"  הזולת שאמירת  על  וגם  עצמו 
הראוי “באימה וביראה", כאילו מקבלה עתה מהר סיני.
לאמירת  עד  שנותרו  השעות  את  לנצל  יש  ולכן 

ה"תיקון" – לפעול בנידון, והבהיר:
חיצוניות  תנועות  ע"י  נעשים  אינם  ויראה"  “אימה 
מהבנת  הנובע  הלב  רגש  ע"י  אלא  ואנה,  אנה  בנענועים 

השכל שברגע זה ממש אכן הקב"ה קורא ושונה כנגדו.

מהדורת ז'יטאמיר
הרבי עצמו השתמש במהדורת ‘תיקון ליל שבועות' 

שהודפסה בז'יטאמיר.
הוא היה אומר את ה"תיקון" בחדרו, ולא עם הציבור 
ליל  ‘תיקון  בסוף  מונדשיין,  חב"ד',  מנהגי  )‘אוצר 
ט;  סעיף  רנב  עמ'  מנחם(  היכל  )שבהוצאת  שבועות' 

ו"בפתח" בראש הספר(.
את  הרבי  אמר   – בפאריז  בהיותו   – תש"ז  בשנת 
לכך  והסיבה  יתכן  )אך  רם  ובקול  בעמידה  ה"תיקון" 
היתה מפני שהיה שם חושך, והנרות דלקו על שולחן 
הקריאה שהיה גבוה[ – ראה ‘ימי מלך' כרך ג' עמ' 954.

ה"תיקון"  באמירת  מתחיל  הרבי  היה  השמועה  לפי 
וממשיך אחרי סעודת  נרות החג,  תיכף אחרי הדלקת 

יום-טוב.

פרסום 'תיקון טעות' 
בכ"ט תשרי תשכ"ב )‘אגרות-קודש' כרך כב עמ' יו"ד( 
שנתקשה  ווילשאנסקי  בצלאל  ר'  להרה"ח  הרבי  כתב 

בלשון הספר יצירה שאומרים בליל חג השבועות:
שבועות  ליל  שבתיקון  יצירה  ספר  בלשון  ...להערתו 
הנדפס  יצירה  בספר  וסיומו(  הספר  התחלת  רק  )שהוא 

בפני-עצמו ובמילואו – הלשון הוא:
ג' ראיות טובות עין בושת עין טובה וענין נאמנת ג' רעות 
ללשון, דבור רע והמלשין והמדבר אחד בפה ואחד בלב. ג' 

טובות ללשון שתיקה ושמירת הלשון ודבור אמת.
)והרבי מסיים:(

ולולא דמסתפינא ]=לולי חוששני[ הייתי מנהיג לומר כן 
בתיקון ליל שבועות.

אולי במה שמקובל אצל  – קשור  ]חששו של הרבי 
חסידים )השווה ‘תורת מנחם' כרך לה עמ' 31( שנמנעו 

והשתדלו מלהגיה ולתקן – אלא במקום מוכרח[.



בחלוף א"ך שנים
חלפו א"ך )21( שנים וביום שני של חג השבועות 
 )1573 עמ'  ג'  כרך  תשמ"ג'  )‘התוועדויות  תשמ"ג 

התייחס הרבי ב"דרך אגב":
יצירה  ספר  אמירת  אודות  עתה  שהוזכר  מכיון 
ליל שבועות", הרי כאן המקום לעורר אודות  ב"תיקון 

דבר פלא הדורש תיקון:
ספר יצירה כפי שנדפס ב"תיקון ליל שבועות" – בכל 
הוא:  סיומו   – מהכלל  יוצא  מבלי  שראיתי  הדפוסים 
והמלשין  רע  רעות  בפנים  כו',  טובות  ראיות  “שלשה 

והמדבר אחד בפה ואחד בלב".
וסיום זה אינו נכון, כי – נוסף לזה שחסר הסיום בדבר 
טוב, הרי פיסקא זו עצמה כפי שנדפסה ב"תיקון".. אינה 
מובנת כלל וכלל, אלא הסיום צריך להיות כפי שהוא 

בספר יצירה המקורי:..
דמוכח,  טעות  היא  הנ"ל  שטעות  שלמרות  ולפלא, 
טעותו של ה"בחור המדפיס", וכיוצא-בזה, אף-על-פי-

כן, כן נדפס ב"תיקון" מדור לדור, וכן הוא גם ב"תיקון" 
בקדושה  המפורסם  ד"סלאוויטא"  בדפוס  שנדפס 

ובטהרה כו', ואף אחד לא שם לב לדבר.
וכאן הוסיף הרבי:

ישנה  בסלאוויטא  שנדפס  ב"תיקון"  לענין:  ומענין 
“אנן  רשב"י:  של  מאמרו  בהעתקת  נוספת  טעות 
להביא  כו'" שבמקום  דכתיב  מילתא  תליא  בחביבותא 
פסוקים  ב'  הובאו  זה..  דמאמר  הפסוקים  ג'  כל  את 
אהבתי  וכתיב  אלקיך,  ה'  את  ואהבת  “דכתיב  בלבד: 
אתכם אמר ה'", ואילו הפסוק האמצעי – “מאהבת ה' 

אתכם" – נשמט ע"פ טעות.

יוזמת בחורים בשיתוף 
מערכת ‘כפר חב"ד'

שנים  נטלו  השבועות  חג  לקראת  תשד"מ  בשנת 
מתלמידי “תומכי תמימים" המרכזית יוזמה, הכניסו 

לרבי את קטע השיחה והרבי הגיהה;
ביומן ‘רישומה של שנה – תשד"מ' עמ' 235 נאמר 

אודות ענין זה:
לבקשת מערכת עיתון “כפר חב"ד" הואיל הרבי 
יום  משיחת  קטע  החג,  לפני  ימים  מספר  להגיה, 
בלשון- ההנחה  )מתוך  אשתקד  דחג-השבועות  ב' 
הקודש( בה עורר אודות “תיקון טעות" שהשתרשה 
ברוב המהדורות של “תיקון ליל שבועות". הדבר אף 

הרבי[  ]=של  ה"מזכירות"  מטעם  כמודעה  פורסם, 
בעתון “אלגמיינער זשורנאל".

שם   –  34 עמ'   146 גליון  חב"ד'  ‘כפר  ]וראה 
פורסמה השיחה[.

תשמ"ה  בשנת  הדברים  את  הרבי  הגיה  ושוב 
לחג  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  כ"הוראות   – בתוספת 
ב'התוועדויות  נדפסו  מוגהים  הדברים  השבועות" 
ב'לקוטי  ואחר-כך   2174 עמ'  ד'  כרך  תשמ"ה' 

שיחות' כרך כח עמ' 315.
ושוב בשנת תשמ"ח )ש"פ במדבר – ‘התוועדויות 
תשמ"ח' כרך ג' עמ' 409( העניק הרבי ברבים יישר-
כוח “על פירסום והדפסת התיקון-טעות בסיום ספר 
יצירה שאומרים ב"תיקון ליל שבועות".. אשר, בליל 
לטלטל  יוכלו  השבת(  צאת  )לאחר  השבועות  חג 
עם  )ביחד  המודפס  שבועות"  ליל  “תיקון  ולהביא 
 – שזהו  ובפרט  לבית-הכנסת  הנ"ל(  התיקון-טעות 

ענין ד"אוכל נפש", מאכל רוחני לנפש.

עילוי חג השבועות עם 
ה"תיקון"

ג-ד סיון נאמר שחג-השבועות הוא  יום"  ב"היום 
ויום  לראש-השנה  בדומה  השטן(  הטרדת  )לענין 

הכיפורים.
נשאל הרבי: מילא ראש-השנה מקיימים בו מצוות 
שופר )“מצוות היום בשופר"(, ביום הכיפורים צמים 

– איזה ענין מיוחד יש בחג-השבועות?
)‘המלך במסיבו' כרך ב' עמ' קעב; תורת  והשיב 
מנחם כרך ס' עמ' 367(: העילוי דחג-השבועות הוא 

מצד עצמו.
ושוב נשאל: האם אין צורך בהכנה?

התכונן  אחד  שכל  כפי  היא  ההכנה  אכן,  והשיב: 
לפני יום-טוב.

ליל  “תיקון  אמירת  גם  האם  המשיך:  השואל 
שבועות" היא הכנה?
והרבי השיב: אכן.

אי  ע"ד  תשמ"א  משנת  שיחות-קודש  עוד  וראה 
היומן'  ‘רשימות  ה'תיקון'.  לפני  לשם-יחוד  אמירת 
עמ' קפב; רלה. ובהרחבה - ‘אוצר מנהגי חב"ד' עמ' 

רמט ואילך.

11
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יום הסתלקות מורנו רבי ישראל בעל שם טוב, בהיותו בן ששים ואחת, ביום ד', ומנוחתו כבוד בעיר מעזיבוש.

    כ"ק אדמו"ר הזקן אמר על זה: "ביום הרביעי נטלו  ]כלומר נלקחו,  נסתלקו – על משקל "נתלו" שנאמר לגבי 
הבריאה[ המאורות". 

)היום יום ו' סיון(

   לפני הסתלקותו ציוה הבעש"ט לנגן את ניגונו של הרה"ק רבי מיכעלע מזלוצ'וב. כשגמרו לנגן אמר הבעש"ט: 
מבטיח אני לדורותיכם, שהיכן ומתי שמישהו ישיר ניגון זה של התעוררות רחמים רבים, מתוך רגש של התעוררות 

תשובה, אשמע זאת בכל היכל שֶאָמֵצא בו, אצטרף לשירה ואעורר רחמים רבים על בעלי התשובה המנגנים. 
)סה"ש תש"ג ע' 169(

דעיר  אב"ד  רב  לייב,  יהודה  יעקב  רבי  הגה"ק  הנסתר  ליד  שיקברוהו  ציוה  הסתלקותו  לפני  שהבעש"ט  מסופר 
מעזיבוש בימי הבעש"ט, שנסתלק בשנת תקי"ח.

   פעם בחג השבועות ישב הגאון החסיד המקובל רבי לוי יצחק נ"ע שניאורסאהן )אביו של הרבי( על שולחנו של 
כ"ק אדמו"ר מהורש"ב, והתגלגלו השיחה לענין יום פטירתו של מורנו הבעל שם טוב, אם היה זה ביום ראשון של 
חג השבועות או ביום השני של החג? אמר כ"ק אדמו"ר מהורש"ב, שיום השנה של הבעל שם טוב הוא ביום ראשון 

של חג השבועות, ואילו יום השנה של דוד המלך עליו השלום הוא ביום שני של חג השבועות. 

אם כך - העיר רבי לוי יצחק - היתה ההתעסקות עם גופו של הבעל שם טוב על ידי "עממין", היתכן שגוף קדוש 
כזה - יתעסקו בו גויים? ענה לו כ"ק אדמו"ר מהורש"ב: גופו של הבעל שם טוב לא היתה זקוקה לשום התעסקות. 
)שמועות וסיפורים ח"א ע' 18( 

 

שנה קשה לרבינו הזקן
    באמצע סעודת החג קם כ"ק אדמו"ר הזקן ואמר בקול בוכים:

בעד  בעדי,  רחמים  נא  עוררו  ממעזריטש(  )המגיד  ורבי  טוב(  שם  )הבעל  סבא 
תלמידיכם, בעד מקושריכם ובעד תורתכם, אוי אוי, גוואלד, גוואלד, אבינו שבשמים 

חוס ורחם עלינו! ונפל והתעלף עמוקות.
ידוע ששנת תקנ"ב היתה שנה קשה לרבנו הזקן החל מראש השנה, וגילה לפני ר"ה – 
תקנ"ג – שהקטרוג שישנו על תורת החסידות יעבור עליו, אלא שבתו הרבנית דבורה 

לאה 'החליפה' אותו ורבנו הזקן נשאר בחיים. 
)ספר התולדות אדמו"ר הזקן ח"ג ע' 463(

תקפ"ט

תקנ"ב

עת לדעת

ו' 
סיוון

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט
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יום חמישי ה' סיון - ערב חג השבועות
ילדים  כמה  היו  ב-10:30.  התורה  לקריאת  יצא  הרבי 
הלך  הק'.  בראשו  להם  נענע  והרבי  בקול  אמן  שענו 

לספריה ב-19:35 כשעיתון בידו הק'. 
ליד הספרייה עמד ר' בימין גורודצקי והרבי דיבר עמו 
)בראשו עשה תנועה של תמיהה( כעבור שתי דקות חזר 
לילדים צדקה. חלק מהילדים אמרו  וחילק  מהספרייה 
לרבי 'ַא דַאנק', וכשבנו הקטן של ר' מאיר הארליג אמר 

'ַא דַאנק', אמר לו הרבי 'צוגעזונט' ]= לבריאות[. 
לתפילת מעריב ירד לערך בשעה 21:10. אחרי התפילה 
להגברת  הורה  והרבי  "ושמחת"  יפה  זלמן  ר'  התחיל 

השירה. הלך לספרייה לערך ב-21:40.

יום שישי ו' סיון - יום טוב א' של חג השבועות 

את  כשהניחו  ב-10:00.  שחרית  לתפילת  ירד  הרבי 
הס"ת על הבימה והורידו את מעיל הבד התיישב הרבי 
וכך  נעמד,  בתורה  לקרוא  וכשהתחילו  מקומו,  על 
בסידור  פתח  התפילה.  סיום  אחרי  עד  לעמוד  נשאר 
ב'אקדמות לחג השבועות'. )שמעתי שהרבי נוהג לומר 

את האקדמות. הכותב(. 

בעשרת הדברות נעמד הרבי בצד הסטענדר ופניו לכיוון 
הס"ת. הסתכל על הס"ת בתחילת קריאת עשרת הדברות 
ובסיום הקריאה. הורה לנגן ב"הוא אלוקינו" וכן ב"אתה 

בחרתנו", וכן בשחרית. 

לפני "אלוקינו ואלקי אבותינו" הריל"ג הניח את הכיסא 
בקצה השטיח והרבי עמד על הריצפה בלי שטיח, ואת 
על  והסתכל  הכיסא  של  המשענת  על  הניח  הסידור 

הכוהנים שניגשו לעמוד בצד מזרח ועל השטיח. 

"כהנים" התכסה הרבי בטליתו,  כשהש"ץ הגיע לתיבת 
כמו  היה  הנענועים  סדר  הכיסא.  על  נשאר  והסידור 
באחרון של פסח: "יברכך" באמצע וכו' "שלום" באמצע. 
אחד  על  הסידור  את  הרבי  הניח  במרום"  "אדיר  אחרי 

את  לקח  הקדיש  אחרי  טליתו.  את  וסידר  המושבים, 
הסידור בידו הק' ואמר 'ישר כח' לכוהנים, ואח"כ הלך 
למקומו. בדרכו וכן ממקומו עוד המשיך לומר 'יישר כח' 
לשאר הכוהנים. אחרי התפילה התחיל ר' זלמן יפה את 

הניגון "ושמחת" והרבי הורה בדרכו להגברת השירה.

ירד לתפילת מנחה ב-17:45. הורה לנגן ב"אתה בחרתנו". 
אחרי התפילה הסתכל על ר' זלמן יפה שיתחיל לשיר, 
והוא התחיל "ווי ווָאנט משיח נַאּו", ובדרכו הורה הרבי 

להגברת השירה. 

לקראת היציאה לתהלוכות כשעמדו כל ההולכים בחוץ 
בצורה מסודרת, מוכנים לצאת לתהלוכה נכנס הריל"ג 
הרבי  לצאת.  שמוכנים  להודיע  בכדי  כנראה  הרבי  אל 
"מארש  שרו  השורה.  כל  על  והביט   770 פתח  אל  יצא 
נפוליאון", והרבי מחה כפיים מדי פעם בפעם וכשהיה 
מפסיק היה משאיר את כף ידו האחת בכף ידו השנייה, 

או שהיה מוריד את הידיים ועומד ישר. 

במשך זמן ההליכה הביט הרבי במבט ישר מכיוון 770 
)בשונה מאחש"פ אז הסתכל כל הזמן מתחילת השורה 
עד סופה(. כששרו, ניתן היה לראות שהרבי אומר משהו 
הביט  השירה  כשנגמרה  לבסוף,  ממלמלות.  ושפתיו 
הרבי על העומדים בצד ומחא כפיים חזק יותר וברצף 
יותר מהיר, כשהתחילו כולם לנוע, נכנס הרבי לחדרו. 
רוב המשתתפים הלכו לשכונת 'בורו פארק'. בדרך חזרה 
רגל  חזרו רטובים מכף  וכולם  חזק,  גשם  הזמן  כל  ירד 

ועד ראש. כמובן, כל הדרך הלכו בליווי משטרה.

למעריב יצא הרבי כמו אתמול, ואחרי התפילה התחיל 
ר' זלמן "ושמחת" והרבי הורה להגברת השירה.

ז' סיון שבת-קודש – יום טוב ב' של חג השבועות 

"האדרת  שרו  ב-10:00.  לערך  שחרית  לתפילת  ירד 
והאמונה" והרבי הורה להגברת השירה. ב"א-ל אדון" 
ניגן הש"ץ ניגון והרבי הורה בידו הק' להגברת השירה. 

תשמ"ב / יומן מבית חיינו

»

ללמוד תורה מתוך 'אתכפיא'
חג השבועות עניינו קבלת התורה, שצריכה להיות ע"י יגיעה, ולכן 

וויתר הצמח-צדק על ברכתו של סבו, אדמו"ר הזקן
מתוך יומנו של הרב אהרון קורנט
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»
ב"אז בקול" ניגן הש"ץ "קול ביער", וב"ממקומך" ניגן 
להגברת  הורה  הרבי  ובשניהם  אריבער'  'לכתחילה 

השירה. כן הורה לנגן ב"אתה בחרתנו". 
בקריאת התורה התיישב. אחרי שאמר את ההפטרה 
עם  עמדו  צדדיו  ומשני  פורקן",  "יקום  לומר  נשאר 
שתי הס"ת. לאחר שאלו שאינם צריכים לומר 'יזכור' 
יצאו הרבי התכופף מעט והוריד את הטלית על פניו 

עד אחרי הסידור )עד הבימה( ואמרו 'יזכור'.
לאחר שגמר הרים את הטלית וסידרה ואמר "אשרי", 
ואח"כ אמרו 'יהללו' והלך אחרי הס"ת עד שהכניסו 

את הס"ת להיכל. 
במוסף הורה לנגן ב"הוא אלוקינו" וב"אתה בחרתנו". 

אתמול.  כמו  כהנים,  ברכת 
בזמן שהגיעו הכוהנים למקום 
עם  ודיבר  אחד  ניגש  הרבי, 
את  מעט  הזיז  הרבי  הרבי. 
לשמוע  בכדי  מאוזנו  הטלית 
מה שאומר, וכשהריל"ג ראה 
לא  הנראה  כפי  והרבי  זאת 

ענה לו מיד, הזיזו לצד.
ר'  התחיל  התפילה  אחרי 
זלמן "ושמחת", ובדרכו הורה 

הרבי להגברת השירה.
ב-14:10.  לספרייה  הלך 
הורה  ב-19:15.  יצא  למנחה 
אחרי  בחרתנו".  ב"אתה  לנגן 
זלמן  ר'  התחיל  התפילה 
הורה  והרבי  "ושמחת", 
להגביר ]הרבי שם את הגומי 
ברכת  במקום  שבסידור 

המזון[.
הרבי ירד להתוועדות בשעה 

20:05. שרו "שיבנה ביהמ"ק", ובדרכו עד שעלה את 
המדרגות הורה להגברת השירה. החלות היו ארוכות 
ידיו  )ולא עגולות כמו שבדרך כלל(. נטל  וקלועות 

לסעודה.
שהר'  בכדי  והניחה  במפית  הכוס  את  ניגב  אח"כ 
אחרי  ששרו  )באמצע  יין  ימזוג  מענטליק  מרדכי 
משהו,  שם  ואמר  הסידור  את  לקח  כשיעור  שאכל 
שרו  אח"כ  שלישית(.  סעודה  סדר  את  אמר  כנראה 

"אתה בחרתנו" וג' תנועות. 

עניינם של בעלי ההילולא
כמה נקודות שנאמרו במהלך ההתוועדות. 

להיות  התורה, שצריכה  קבלת  עניינו  חג השבועות 
שפעם  הצ"צ,  מהרבי  סיפר  לזה  ובקשר  יגיעה.  ע"י 
אחת הגיע אליו אחד ואמר לו שאין לו חשק ללמוד, 
כן  לי  שיש  אעשה  אני  ומה  הצ"צ  הרבי  לו  ואמר 
דווקא  יגיעה  להיות  שצריכה  אומרת  זאת  חשק... 

בלימוד התורה. 
מתנה  לו  לתת  רצה  שאדמוה"ז  מהצ"צ  סיפר  כן 
כגרסה  ]או  והתמדה  בשקידה  תורה  ללמוד  שיוכל 
אחרת - אהוי"ר[ ואמר לאדמוה"ז שאינו רוצה זאת, 
מתוך  ללמוד  ורוצה  מאחר 
התחרט  לבסוף  אך  יגיעה, 
כי אמר שאף  הצ"צ,  זה  על 
מאדמוה"ז  מקבל  שהיה 
בעין  הנותן  כל  של  ובאופן 
יפה נותן, עדיין באיזה מצב 
והתורה  היות  יהיה  שלא 
תמיד  הרי  גבול,  בלי  היא 
עוד  להוסיף  לו  יתאפשר 
יגיעה משלו. וזוהי ההוראה: 
תורה  ללמוד  שצריך 
ומתוך  והתמדה  בשקידה 
עבודת  ענין  שזהו  יגיעה, 

האתכפיא. 
שהתורה  דיבר  הרבי 
רבנו  משה  על-ידי  ניתנה 
יום  הוא  השבועות  וחג 
הבעש"ט  של  ההסתלקות 
של  שעניינו  המלך,  ודוד 
ודוד  חכמה,  היה  משרע"ה 
כתר.  והבעש"ט  מלכות, 
ושאל, שלכאורה היה צריך להיות הסדר של 'מעלין 

בקודש'? 
היה  משרע"ה  של  שעניינו  באריכות,  הרבי  הסביר 
את  ייתן  שהקב"ה  טענו  שהמלאכים  המעשה,  ענין 
אצלם  שייך  שאין  להם  ענה  ומשה  בשמים,  התורה 
תוספת  היה  המלך  דוד  של  ועניינו  המעשה,  ענין 
במעשה, שהוא כבש את ארץ ישראל מהגויים שעי"ז 
יוכלו לקיים גם את המצוות התלויות בארץ, ולאחר 
מכן הבעש"ט באופן נעלה יותר שזהו בעניין מעשה 

מרכבה. 
אמר מאמר ד"ה 'ועבדי דוד מלך עליהם לעולם'. 

ישנם כאלו שיכולים 
לכתוב חידושי תורה 

והם ר"ל לא עושים זאת 
- הרי זה רחמנות נוראה 

עליהם, וצער נורא 
עליהם, שיכלו להועיל 
להם ולבני ביתם ולכלל 
ישראל לצאת מהגלות, 
וכעת התעכבו בגללם 
עוד שבוע ועוד חודש 

וכו'...
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תשמ"ב / יומן
תורה,  חידושי  לקבצי  בנוגע  הרבי  דיבר  אח"כ 
לעשות  ורצו  וכו'  גדול  רעש  מזה  היה  שבתחילה 
מזה שום  נהיה  לא  ולבסוף  פלוני,  בן  לפלוני  כבוד 
דבר. הכבוד בנוגע לפלוני אין זה נוגע... כי העיקר 
יגרום  ושזה  תורה,  חידושי  בהדפסת  שיוסיפו 
וזה  בתורה,  דבר  עוד  ילמד  בזה  שיעיין  שמישהו 

יוסיף ביגדיל תורה ויאדיר.
ישנם כאלו שכבר כתבו אך לא מסרו לדפוס, וישנם 
שכבר דיברו ע"ז ועדיין לא כתבו, וישנם "נמושות" 
איזה  להם  יהיה  שאם  חושבים  שרק  שבנמושות 
הזדמנות אז ידברו בנוגע לעניין הזה, ואמר, שישנם 
לא  ר"ל  והם  תורה  חידושי  לכתוב  שיכולים  כאלו 
עושים זאת - הרי זה רחמנות נוראה עליהם, וצער 
נורא עליהם, שיכלו להועיל להם ולבני ביתם ולכלל 
בגללם,  התעכבו  וכעת  מהגלות,  לצאת  ישראל 
שהזכות שיכלו להוסיף בעולם התעכבה עוד שבוע 

ועוד חודש וכו'.
להחליט  המסוגל  הזמן  זהו  שכעת  אמר,  הרבי 
החלטות טובות, וכשמתאספים חסידים לומר מוסר 
בכל  שיתעסקו  לפועל  יביא  שזה  מתכוונים  הרי 
עשרת המבצעים ובמבצע של רישום יהודים לס"ת, 

שיראה לכוף את עצמו לרשום עוד יהודים לס"ת.
חג  לערב  המשך  סוטה  מסכת  על  סיום  ערך  הרבי 
)נתן  ה'כינוס תורה' שיתקיים מחר  השבועות עבור 

את היין והחלה לכינוס(. 
)או  ג' פעמים  בסיום לקח הרבי חתיכת חלה וטבל 
עוד פעם( חזק בתוך המלח ואכלה. אח"כ שתה מעט 

מהמי סודה. 
אח"כ לקח כוס מים ונטל מים אחרונים לתוך צלחת: 
אצבעותיו צמודות וידו פתוחה ומורכנת כלפי מטה. 
נטל על קצה אצבעותיו בתחילה את יד ימינו ואח"כ 
יד שמאלו, ושפשף את האמה אחת בשנייה. בתחילה 
באצבע  ואח"כ  יותר  ימין  בצד  שפתיו  על  שפשף 
השמאלית בצד שמאל. אח"כ ניגב את ידיו ואת פיו 
)טוב חזק( עם מטפחת, אח"כ הגביה את הכוס כפי 
ומשמאלו  לשמאלו  נותן  בימינו  שמגביה  המנהג 
מעלה  כלפי  מורמות  כשאצבעותיו  לימינו  מעביר 

והבוהן ישר בצד. 
כמדומני שב'ברוך אלוקינו' לא התרומם )מקודם לא 
ראיתי(. סיים כל קטע בקול עד הסיום. אח"כ רחץ 

ידיו הק' לתפילת מעריב. 
כג'  מורמת  ידו  הכוס:  על  הבדיל  התפילה  אחרי 
טפחים מהשולחן וכשהגיע לברכת הבשמים הוריד 
תיבת  את  הרים  ימינו  וביד  הצלחת,  על  הכוס  את 

הכסף של הבשמים והעבירה לשמאלו והריח. הניח 
את תיבת הבשמים ובירך על האש. בתחילה קירב את 
יד ימינו ואח"כ את יד שמאלו ובשני ידיו. בתחילה 
הסתכל על קצה צפרניו כשאצבעותיו סגורות ואח"כ 
לצד השני כשאצבעותיו פתוחות והבוהן אינה בולטת 
אלא מורכנת לצד. אח"כ לקח את הכוס והניחה על 
יד ימינו, והביט אל הר' מענטליק שימלא שוב את 

הכוס, והמשיך בברכה. 
כשגמר, הניח את הכוס על השולחן )צלחת(, התיישב 
ביין שהיה בצלחת  הנר  כיבה את  הכוס.  ושתה את 
והתכופף להריח את ריח העשן שבצלחת מיד אחרי 
כיבוי הנר בצלחת. אחר כך, כשאצבעותיו פתוחות 
ידיו  )כפי ששמעתי רק( את הזרת של שתי  הטביל 
ונגע אחת בשנייה, והעביר על שתי עיניו בצד העין 

הקרוב לאמצע. 
אח"כ ניגב עם המפית פעם אחת את היין מעיניו. 

חלוקת כוס של ברכה
ההתוועדות  שבמשך  מצרפת  לערך   3 בת  ילדה 
הרבי  ברכה.  של  כוס  לקבל  שעברה  כפיים,  מחאה 
הוריד את הכוס על השולחן והתחיל למחות כפיים 
לעברה. עברו אחריה כמה אנשים, וכשהיא התחילה 
ומחא  הכוס  את  הרבי  הוריד  שוב  כפיים  למחוא 

כפיים לעברה כשחיוך רחב על פני קדשו.
כפיים  מחא  הרבי  אחת"  "על  כששר  בהתוועדות, 

לעבר ילד אחד שהיה חבוש בכובע צבאות ה'. 
התוועדות אמר שהילדים ישירו "ווי וואנט" ואחריהם 

ישירו ג"כ המבוגרים, והרבי מחא כפיים.
כן היה איזה ניגון שהרבי מחא כפיים בחוזקה. ב'כוס 
בידו הקדושה  הורה  ניגונים שהרבי  היו  ברכה'  של 
להגברת השירה, והם ניגונים כמעט קבועים: "שיבנה 

ביהמ"ק", "על הסלע", "פרזות", "כי אלקים", וכו'.
אחרונה  ברכה  שאמר  ואחרי  ברכה  של  כוס  בגמר 
עמד הרבי לומר "ויתן לך", וכשהגיע ל"כי בשמחה 

תצאו" התחיל לומר בקול בניגון. 
בסיום ]כוס של ברכה[ חילק לעוד כמה שלא קיבלו 
ואח"כ שם הכוס הגביע על הצלחת ובצד מפית )ולא 
כמו תמיד שמכסה את הגביע( והתחיל "כי בשמחה" 

ובדרכו הורה להגברת השירה.
ובדרכו  בשמחה"  "כי  ושרו  לביתו  נסע  כך  אחר 

ובמכונית הורה להגברת השירה.
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הלכות ומנהגי חב"ד
יום חמישי

ה' בסיוון – ערב חג השבועות
בבתי-הכנסת  ולפרסם  להודיע  יש  תבשילין:  עירוב 
סדר  תבשילין".  “עירוב  היום  לעשות  שחייבים  וכו' 
העירוב נדפס בסידור ‘תהילת ה'' )פרטים נוספים נדפסו 

ב'התקשרות' בגיליון הקודם(.

יום שישי
ו' בסיוון, חג השבועות1

צאת  לאחר  עד  חג  של  ערבית  להתפלל  ממתינים 
הכוכבים, כדי שיושלמו מ"ט ימי ספירת-העומר “תמימות 

תהיינה", לפני שנכנס יום-טוב2.
המוכשר  זמן  הוא  “חג-השבועות  טובות:  החלטות 
ביראת- והעבודה  התורה  לימוד  לטובת  הכול  לעשות 
שמים, וכן להתעסק בתשובה בהנוגע לתורה באין מפריע 
משטן המקטרג, כדוגמת זמן התקיעות בראש-השנה ויום 

הקדוש דצום הכיפורים"3.
סעודת החג4: שמחת יום-טוב – חייבים בה מדאורייתא5; 
‘לבסומי' כו', וכמ"ש הרמב"ם גבי  ועם-כל-זה, ודאי אין 

1( לבני חו"ל: אין הזכרת נשמות וקריאת שמו"ת ביום שישי. בהדלקת נרות 
של שבת מברכות: ‘להדליק נר של שבת ושל יו"ט' ו'שהחיינו'. ערבית, קידוש 
וברהמ"ז של יו"ט שחל בשבת )‘שלום עליכם' עד סוף ‘דא היא סעודתא' – 
בלחש, ואח"כ נוסח דיו"ט בקול(. בשחרית מוציאים ב' ס"ת )וא"א י"ג מידות 
וכו'(, בראשון קוראים ז' קרואים בפ' ראה ‘עשר תעשר', ח"ק. בשני קוראים 
למפטיר כדאתמול. הפטרה בחבקוק )ספ"ב(: ‘וה' בהיכל קדשו...'. יקום פורקן, 
מי שבירך, הזכרת נשמות )ולא ביום א' דחגה"ש(, אב הרחמים, מוסף )“ואת 
מוספי יום השבת הזה ויום..."( ונושאים כפיים גם היום. קידוש וברהמ"ז ליו"ט 
שחל בשבת )כל הנוסח דש"ק אומרים בלחש, ובקול רק ‘אלה מועדי' ואילך(. 
במנחה קרה"ת דפרשת נשא, )בקשר לשמו"ע - ראה להלן אחרי הערה 79(, 

וא"א פרקי-אבות. הרבי התוועד בסוף יום ב'.
2( שו"ע אדמוה"ז סי' תצד ס"ב.

ד סיוון, מתוך מכתב לבני הישיבות, מאג"ק אדמו"ר מהוריי"צ  3( היום-יום, 
ח"ה עמ' עו. והורה כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו: “מכתב זה, צריכים ללומדו, וגם 
לפרסמו בין אלה שאינם יודעים אודותיו" )‘תורת-מנחם – התוועדויות' תש"י, 

עמ' 92(. וראה ספר-השיחות תש"ב עמ' 119.
4( ראה ב'התוועדויות' תשמ"ג ח"ד עמ' 1838, שכדי למנוע עניין ‘פרש חגיכם' 

צריך שבכל סעודה ביו"ט תהיה הכנסת אורחים, עיי"ש.
5( “גם בזמן הזה - רמב"ם הל' יו"ט פ"ו הי"ז-יח. חינוך מצווה תפח. שו"ע )הב"י 

ואדמוה"ז( או"ח סו"ס תקכט. ועוד....".

שמחת יו"ט6 “לא יימשך ביין..."7.
לשתות  חייבים  שהגברים  יום-טוב,  שמחת  ממצוות 
בשתיית  זו  חובה  ידי  לצאת  אפשר  אך  יין8.  רביעית  בו 
בחוה"מ[  ]ולא  יום-טוב  בכל  לזה,  בנוסף  יין-הקידוש9. 
יין  שישתה  דהיינו  היין,  על  סעודה  כל  לקבוע  “צריך 
באמצע סעודתו אם ידו משגת ]ויש לדון במי שקשה לו 
לשתות יין, אם חייב בזה. וביין שמחה לא נזכר “אם ידו 
ויין ומגדנות כפי  משגת" ואולי חייב שם[, וירבה בבשר 
יכולתו"10. ]למנהג רבותינו נשיאינו בקריאת שמו"ת, יש 

לקרוא הערב עלייה אחת או שתים מפרשת נשא[.
ערים  להישאר  ישראל  מנהג  שבועות:  ליל  תיקון 
מנהגנו,  וכן  נהגו,  רובם  שבועות11.  בליל  הלילה  כל 
ואין[  הכוונות,  ]מכוונים  אין  )אך  כנדפס  ‘תיקון'  לומר 

6( "בהלכות יו"ט פ"ו ה"כ. שם הכ"א. וראה שו"ע סו"ס תקכט שהעתיק לשון 
לסיים  בכדי   - )בפשטות  קדושים  יהיו  כולם  "אלא  בסופו  והוסיף  הרמב"ם, 
ו(  )פכ"ד,  רבה  ויקרא  ה"ד(  )פ"ב  יבמות  הירושלמי  ע"פ  והוא  טוב(  בדבר 

דהפורש מן העריות )עבירה – שבשו"ע שם( נקרא קדוש".
ובקובץ ‘דבר מלך' )הוצאת ופרצת, כפר חב"ד תשנ"ב עמ' 79( מענה הרבי על 
ריבוי משקה ביו"ט: “טעות הוא מעיקרא ומופרך לגמרי, עס בריינגט נאר צו א 

סאך בלבולים ]זה מביא רק הרבה בעיות[".
ובשינויים  )עם חלק מההערות,  יום-טוב"  “מנהגי   38 עמ'  7( ספר-המנהגים 
ויו"ט, אג"ק ח"ה עמ' רנה, לקוטי-שיחות  קלים - מרשימת הרבי ע"ד פורים 

חי"א עמ' 336(.
8( ‘תורה אור' לאדמוה"ז עמ' 198. וראה ‘חול-המועד כהלכתו' פ"א ס"י-יב.

בתוד"ה  לכאורה  הוא  והמקור   .87 עמ'  ח"ב  תשל"א  שיחות-קודש  ראה   )9
ועצ"ע אם צריך לכוון לזה בקידוש, ובפרט שזו מצווה  יין פסחים קח,ב.  ידי 
הגוף,  הנאת  בזה  שיש  כיוון  כוונה  בלא  גם  יצא  בדיעבד  אם-כי  דאורייתא. 
עניין  מעצם  חלק  היא  שהשמחה  י"ל  מאידך,  )תעה,כה(.  אדמוה"ז  כפסק 
אדמוה"ז  שו"ע  )ראה  ואנשים"  אלוקים  ש"משמח  כיוון  כוסות,  וד'  הקידוש 

קפב ס"ב(, ולכן לא הקשו ע"ז שם מדין “אין עושין מצוות חבילות חבילות".
10( שו"ע אדמוה"ז סי' תקכ"ט ס"ד, ועיי"ש ובקו"א ר"ס רמב. השיעור לכאורה 
יצא  אם  אבל  הנ"ל.  ידי שמחה  גם  יצא  ביממה  פ"א  כך  ואם שתה  רביעית, 
י"ח שמחה ביין הקידוש כנ"ל, עדיין חייב לשתות בסעודה היום ומחר. וראה 

בעניין זה ב'התקשרות' גיליון תקל"ט עמ' 16, וש"נ.
אמור  פ'  מזוהר  ומקורו  שם,  המ"א  ע"פ  ס"ג,  תצד  סי'  אדמוה"ז  שו"ע   )11
)צח,א(, הנאמר גם ב'תיקון' עצמו, ש"חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה 
זה, והיו עמלים בתורה". וראה 'התוועדויות' תש"נ ח"ג עמ' 133. ראה ב'אוצר 
אמירת  אודות  הוראות  ואילך,  רנ  עמ'  ה'תיקון'(  עם  )הנדפס  חב"ד'  מנהגי 
ה'תיקון' דווקא )בס' 'מנהג ישראל תורה' ח"ב עמ' שס מביא מהחיד"א וכו' 
עיי"ש. מי שלא הספיק  יעקב שם,  זה, דלא כחק  דווקא בסדר  שיש ללמוד 
עם  ולא  בחדרו,  ה'תיקון'  אומר את  היה  הרבי  ביום.  יסיימנו  בלילה,  לסיימו 
הציבור, ואף לא יצא לאמירת הקדישים שב'תיקון' בשנות האבלות תשכ"ה 

ותשמ"ח )'אוצר' שם(.

לוח השבוע

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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מי  בו(12.  שנדפסו  והקדישים  התפילות  את  אומרים 
הכרזת  ביום13.  יסיימנו  בלילה,  לסיימו  הספיק  שלא 
כתב- תחת-ידי  “יש  נ"ע14:  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
למי  מבטיח  שהוא  שם  וכתוב  האמצעי,  אדמו"ר  יד 
שיהיה ניעור בליל שבועות כל הלילה, שיזכה ל'כתר 

תורה'"15. 
קריאת- בליובאוויטש  קראו  שלא  לילות  “היו16 

רבה,  הושענא  שביעי-של-פסח,  שעל-המיטה:  שמע 
ליל שבועות, וליל ראשון של פסח.

מהורש"ב[  ]אדמו"ר  כ"ק  נהג  לילה  בכל  “בכלל, 
לקרוא קריאת-שמע )פרשה ראשונה17( בהגיע חצות 
כל  )אפילו  מכן  לאחר  ער  נשאר  אם  אפילו  לילה, 
הלילה18(, אלא שלא הבחינו בכך. בלילות שלא היה 
קורא קריאת-שמע שעל-המיטה – כנ"ל – היה מדבר 
בפירוש  ולפעמים  קריאת-שמע,  בעניין  לפעמים 

המילות דקריאת-שמע".
בכל  “)א(  שבועות'18:  ליל  ‘תיקון  לנוסח  תיקונים 
הדפוסים שראיתי, הסיום דספר יצירה הוא: ‘...נאמנת 
בפנים... אחד בפה ואחד בלב'. ואינו נכון. כי )נוסף 
לזה שחסר סיום בדבר טוב, הרי( נוסח זה אינו מובן 
וצריך להיות, כמו שהוא בכמה וכמה הוצאות  כלל. 
דספר יצירה הנדפס כספר בפני-עצמו: “'...נאמנת. ג' 
רעות ללשון: דיבור רע, והמלשין, והמדבר אחד בפה 
ג' טובות ללשון: שתיקה, ושמירת הלשון,  ואחד בלב. 

ודיבור אמת'.
“)ב( ומעניין לעניין: ב'תיקון' שנדפס בסלאוויטא19 
)ועוד( בהעתקת מאמרו של רשב"י: “אנן בחביבותא 
פסוקים.  שני  רק  הובאו  דכתיב...",  מילתא,  תליא 
מילתא,  תליא  בחביבותא  אנן  כבזוהר:  להיות  וצריך 
ה'  ‘מאהבת  וכתיב:  אלוקיך',  ה'  את  ‘ואהבת  דכתיב: 

12( ‘אוצר' עמ' רנא-ב.
13( שם, מהוראת אדמו"ר מהוריי"צ למנהלי הישיבה קודם חג השבועות 
תש"ד, ‘קובץ ליובאוויטש' גיליון 3 עמ' 35. כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ אמר 
במדבר  ש"פ  משיחת  שם,  )‘אוצר'  סופו  ועד  מתחילתו  ה'תיקון'  את 

תנש"א(.
14( ספר-המנהגים עמ' 44, מ'ספר השיחות – תורת שלום' עמ' 3.

הרה"ח  והסביר  שפא.  עמ'  תקס"ו  לספר-המאמרים  ומציינים   )15
רש"ח קסלמן, ע"פ המבואר בחסידות שעניין הכתר הוא רצון ותענוג - 
שהכוונה בזה היא שיזכה לרצון ותענוג בלימוד התורה. ]בעניין המשכת 
‘כתר תורה' בכלל, שעיקרה בחג השבועות, מציינים לתו"א יתרו סט,א. 

קט,א. לקו"ת בחקותי מו,ד[.
מספר-השיחות  המוסגרים(  להוציא  “דק"ש",  )עד  הקטעים  שני   )16

תש"ב עמ' 100.
17( ספר-השיחות תרצ"ו עמ' 1, וש"נ.

18( לקוטי-שיחות כרך כח עמ' 315, בשינויים קלים.
השתמשו  ה'אוצר',  עם  תשס"ד,  ירושלים  מנחם',  ‘היכל  בהוצאת   )19
ובליל  בליל שבועות  הרבי  בו השתמש  הידוע  זיטאמיר, שככל  בדפוס 
הושענא רבא, וכמובן הכניסו בו את התיקונים של הרבי )ועוד תיקונים(.

אתכם', וכתיב ‘אהבתי אתכם אמר ה'".
הראוי,  באופן  להיות  צריכה  ה'תיקון'  אמירת 
סיני;  מהר  עתה  מקבלה  כאילו  וביראה",  “באימה 
ה"אימה ויראה" אינם נעשים על-ידי תנועות חיצוניות 
הנובע  הלב  רגש  על-ידי  אלא  ואנה,  אנה  בנענועים 
מהבנת השכל, שברגע זה ממש “הקב"ה קורא ושונה 

כנגדו"20.
באשמורת הבוקר, מעט לפני עלות-השחר, נוהגים 

לטבול במקווה ארבע טבילות21. 
לברך  יש  בוודאות,  השחר  כשעלה  מכן,  לאחר 
ברכת התורה. ייצא לצרכיו וייטול ידיו שלוש פעמים 
על כל יד )אבל לא לסירוגין(, עם כל ההקפדות כדין 
נטילת-ידים לסעודה, ויברך כל הברכות: “על נטילת 
הברכות  נשמה"26;  “אלוקי  יצר"23;  “אשר  ידיים"22; 
טוב  התורה"24.  ו"ברכת  שינה"  “המעביר  הקצרות, 

שיישן מעט, כדי שיוכל להתפלל בכוונה25.
נשיאינו  רבותינו  של  בבית-המדרש  שחרית: 
ויום- שבת  בכל  הרגילה  בשעה  התפילה  התחילה 

טוב26. הלל שלם27, קדיש תתקבל. שיר-של-יום ליום 
שישי, הושיענו, קדיש יתום.

מתקנת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו: כל בני ישראל, גם 
הקטני-קטנים/ות )מבן חודש ומעלה, ואף לפני כן28( 
יהיו בבית-הכנסת )לכל הפחות( בעת קריאת עשרת 

ח"ג  ‘התוועדויות'  )ראה  ‘אוצר' שם, משיחת ש"פ במדבר תשמ"ח   )20
עמ' 404(.

21( שער-הכוונות, מובא בכף-החיים סי' תצד ס"ק ז, וב'תיקון'. ולכאורה  
בשעה  שהוא  ז"ל,  נאה  הגרא"ח  לדעת  עלות-השחר  קודם  לטבול  דיף 

3:04 כיום )שעון-קיץ( באזור המרכז.
22( “הוראה בחשאי" – ‘שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"א ר"ס ד. וב'היכל 

מנחם' ח"ב עמ' ריג מובאת הוראה ב'יחידות' שכן מנהגנו בפועל.
23( בקצות-השולחן סי' ה ס"ב ובבדי-השולחן שם ס"ק ג כתב, שאם לא 
יצא לצרכיו לא יברכנה, כי ברכה זו אינה חלק מברכות-השחר שנתקנו 
תמיד, וכבר כ"כ הברכי-יוסף סי' ו ס"ק ג בשם האריז"ל, עיי"ש. אבל ראה 

ב'יחידות' שבהערה הקודמת.
347. במהדורה החדשה  24( סידור אדמוה"ז )הוספות לשו"ע ח"א עמ' 

ס"ע תרח(.
25( אג"ק ח"ג עמ' תלד, לקוטי-שיחות כרך יד עמ' 225 - שערי הל' ומנהג 

או"ח ח"א סי' מד.
26( ‘אוצר' עמ' רנח.

27( ראה בס' “מאמרי אדמוה"ז ע"פ התורה והמועדים" ח"א עמ' שמא, 
שעיקר ההלל )התגלות הכתר הוא הרצון, עיי"ש(, הוא בחג השבועות.

המארגנים  על  וכמובן   .256 ועמ'   ,251 עמ'  כג  כרך  לקוטי-שיחות   )28
סי' צח סוס"א  )ראה שו"ע אדמוה"ז  למניעת הפרעות מהם  להשתדל 
וסי' קכד סו"ס י מהשל"ה(. פ"א דיבר הרבי  על כך )בשיחת ג' סיון תש"מ, 
נעתקה ללה"ק בס' ‘הרבי מדבר לילדי ישראל' עמ' 201, כנראה לילדים 
מכובדת;  בצורה  ויקשיבו  יפריעו  שלא  יבטיחו  שהילדים  בני-חינוך(, 
ופעם אחרת הבטיח בעצמו, בדרך ‘מלמעלה למטה' )בפעם הראשונה 
לעיל  שצויין  הראשון  במקור  נדפס  תש"מ,  סיון  בנושא,ער"ח  שדיבר 
הילדים  יבלבלו  לא  “ובוודאי  ביותר(:  לקטנים  כנראה  שיחות,  מלקוטי 
לקריאת-התורה, ואדרבה – הם עוד יחזקו את יראת-ה' ויראת-התורה".
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הדיברות29.
מוציאים שני ספרי תורה. י"ג מידות – פעם אחת30. 

“ריבונו של עולם", ‘בריך שמיה'31.
אין קוראים מגילת רות32, ואין אומרים ‘אקדמות'33.

מ"בחודש  יתרו  בפרשת  קוראים  הראשון  בספר 
השלישי" עד סוף הפרשה. את עשרת-הדיברות קוראים 
 – הדיברות  קריאת-עשרת  בשעת  העליון'34.  ב'טעם 

עומד הקהל, ופניו אל ספר-התורה35.
הראשון36,  ליד  הבימה  על  השני  הספר  את  מניחים 
השני  בספר  וגלילה.  הגבהה  חצי-קדיש.  ואומרים 
ומפטירים  הביכורים",  “וביום  למפטיר  קוראים 
במרכבה דיחזקאל37. מעלים גדול וחכם למפטיר. ויש 
נוהגים שגם הקורא הפטרה זו בלחש עם המפטיר קורא 

אותה בעמידה, מפני כבודה38.
בארה"ק, לאחר ברכות ההפטרה – הזכרת נשמות39.

הזכרת  בזמן  מבית-הכנסת  יוצא  בחיים,  שהוריו  מי 
נשמות40. אבל )רח"ל( בשנה הראשונה למות אביו או 

אימו, נשאר בבית-הכנסת אך אינו מזכיר נשמות41.

29( לקוטי-שיחות כרך כח עמ' 315. הטעם כמובא בלקו"ש )כג, עמ' 254( 
יום מתן-תורה,  בדוגמת  היא  דר"כ, שקריאת עשרת-הדברות  מפסיקתא 
ולכן יש לכנס את ילדי ישראל לשמיעתה אז. והרי ברור שהכוונה דווקא 
מניין  מארגנים  רבים  בתי-חב"ד  על-כן,  חז"ל.  כתקנת  בציבור  לקריאתה 
שלא  אנשים  שישה  ובו  לילדים,  הנוחה  בשעה  התורה  לקריאת  מיוחד 
התעוררות,  דברי  הפסוקים,  אמירת  ואח"כ  הקריאה,  את  עדיין  שמעו 
ומחלקים פרסים וכו'. בדבר עריכת הגרלות )ע' משנ"ב סו"ס שכב, ש"ש 
תורה,  דברי  עם  ממוספרים  כרטיסים  בחג  לחלק  עדיף  טז,מז(,  כהלכתה 
)גם  הפרסים  כל  את  בפועל  להעניק  גם  ואז  באיסרו-חג,  הגרלה  לארגן 

כאלה שהם מוקצה( לזוכים.
30( מסתבר שגם המתפלל בביכ"נ שלפי הנוסח שלהם אומרים זאת ג"פ, 
א"צ לומר זאת עמהם )ראה תהילה-לדוד סי' סו ס"ק ז, ושו"ת אגרות-משה 

או"ח ח"ג סי' פט(.
31( סידור אדמוה"ז.

32( פסקי הסידור אות קסו. ואכן מנהג זה אינו נהוג כלל אצל חסידי חב"ד, 
אף שהובא בשו"ע אדמוה"ז )סי' תצ סי"ז, תצד סי"ג( - ‘המלך במסיבו' ח"א 

עמ' קעא-ב. רצו. וראה ‘אוצר' עמ' רסו.
33( זו ההוראה לרבים ולדורות ]כלשון הרבי על ס' המנהגים, ‘מאוצר המלך' 
ח"א עמ' 362[– ספר-המנהגים שם, לקוטי-שיחות חל"ג עמ' 231, והטעם 
46. אף שהובא  – ראה ב'תורת מנחם – התוועדויות' תשי"ז ח"ג )כ( עמ' 
הפיוט בשו"ע אדמוה"ז )סי' תצד ס"ז, וראה שער הכולל פ"מ סי"ז(, ואף 
שהרבי בעצמו נהג לומר זאת, כמנהג אביו הרב לוי-יצחק )‘המלך במסיבו' 
ח"א עמ' קעא( לפני התחלת הקריאה, ובהמשך בין גברא לגברא )‘אוצר' 
עמ' רסג(, ואף שהכל ראו זאת – אין ללמוד מזה, ראה ‘התוועדויות' תשי"ז 

ח"א )יח( עמ' 106.
34( לוח כולל-חב"ד, משו"ע אדמוה"ז סי' תצד סי"א.

35( ספר-המנהגים עמ' 44. וראה ‘אוצר' עמ' רסג.
36( רמ"א סי' קמז ס"ח. רגילים להניח מימין הס"ת הראשון, וי"א שהרבי 

הקפיד ע"ז.
37( לוח כולל-חב"ד, משו"ע אדמוה"ז שם ס"ה.
38( לוח כולל-חב"ד, משו"ע אדמוה"ז שם ס"ו.

39( בחו"ל מקיימים הזכרת נשמות ביום-טוב שני, כדלהלן בהערה במוצאי 
היום.

40( שערי אפרים ש"י סל"ב ובפתחי שערים אות לה. קיצור שו"ע קלג,כא.
41( הוראת אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, ‘אוצר' אלול-תשרי עמ' רכא, וש"נ. בשנה 
מעוברת, אחרי הי"ב חודש ולפני היארצייט, הורה כ"ק אדמו"ר מהורש"ב 

רבותינו נשיאינו דייקו לאחוז בעץ החיים של הספר-
תורה בעת אמירת “יזכור"42. בהזכרת נשמות אומרים: 
אומרים  נשמות  הזכרת  פלונית"43.לאחר  “בן/בת 
‘אב  אומר  נשמות,  מזכיר  מי שאינו  גם  ‘אב הרחמים'. 

הרחמים'44.
אשרי, יהללו, חצי-קדיש.

תפילת מוסף: 
)במקום  אומרים  ונסכיהם"  “ומנחתם  בפיסקה   *

“ושעיר לכפר"( “ושני שעירים לכפר"45.
כפי  לומר  צריך  רחמן"  מלך  “אלוקינו...  בפיסקה   *
על-פי  ה''  ‘תהילת  בסידור  האחרונות  בשנים  שנתקן 
סידורי חב"ד הישנים: לנויהם )ל' בשבא נ' בקמץ( )ולא 
כברוב הסידורים, וכפי שהיה בעבר גם בסידור ‘תהילת 

ה'': )ל' בחיריק(46(.
* שיעור החומש היומי )חת"ת( מסתיים בפסוק “זה 
קרבן אחירע בן עינן" )ז,פג(. )ראה בקריאת התורה של 

מחר, ש"ק(.
באמירת  להרבות  ישראל  בקהילות  פשוט  מנהג   *

תהילים בחג השבועות47.
ישראל  רבי  מורנו  להסתלקות  השנה  יום  היום   *
בעש"ט נבג"מ זיע"א )תק"כ(, ומנוחתו כבוד במז'יבוז'48.

אחר  בשחרית  לאוכלם  נוהגים  חלב49:  מאכלי 
בבית-הכנסת  זאת  לעשות   - זו  ובקביעות  קידוש50, 
ולקיים אז התוועדות של יום-טוב51. אחר-כך מברכים 

לומר יזכור - ‘אוצר' עמ' רעא.
42( לקוטי-שיחות כרך יד עמ' 233. ‘המלך במסיבו' ח"א עמ' שט.

עמ'  ח"ב  במסיבו'  ‘המלך  הרבי,  נהג  וכן   ,259 עמ'  אור'  ‘תורה  סידור   )43
ומנהג  נשמות בשם האם,  להזכיר  להעיר שמנהג הספרדים  עיי"ש.  קסו, 
האשכנזים – בשם האב, ואף כשהזכירו נפטרים לפני כ"ק אדמו"ר נשיא 
וללמוד  קדיש  לומר  כשביקש  אך  דווקא;  האב  שם  לדעת  ביקש  דורנו, 

משניות על אביו, הזכירו בשם אמו, ‘ימי מלך' ח"ב עמ' 833.
44( כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, ‘אוצר' ניסן-סיוון עמ' רכ. והוראת הרבי שכן נכון 

לנהוג – ‘המלך במסיבו' ח"ב עמ' נח-נט.
45( שעיר עם שתי-הלחם ושעיר לחובת היום –  שער-הכולל פ"מ סט"ו. 

קובץ ‘יגדיל תורה' ברוקלין, גיליון יב.
46( וכן הוא בכל סידורי אשכנז הישנים שלא שלטה בהם יד המדקדקים.

47( מורה באצבע אות רכו )ושם “גומרים ס' תהלים"(, כף החיים סי' תצד 
ס"ק לד, ‘אוצר' עמ' רצ.

בספר-השיחות  ראה  ההסתלקות,  ליום  בקשר  והמסקנא  הדיון  על   )48
תרצ"ט עמ' 333, וש"נ, וב'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' שי. אודות ההסתלקות, 
ראה ‘רבי ישראל בעש"ט' הוצאת קה"ת, כפר-חב"ד תשמ"ו, ח"ב פרק כד. 

צילום המצבה, ב'ימי חב"ד' ביום זה.
לשחוט  יכלו  )שלא  המנהג  בטעמי  סט"ז.  תצד  סי'  אדמוה"ז  שו"ע   )49
ולהכשיר הכלים בשבת; לפי שדוד המלך נסתלק בעצרת והיו כל ישראל 
אוננין בו ביום ואסורים באכילת בשר; מפני שהתורה נמשלה לדבש וחלב( 

– ראה בארוכה בקובץ ‘אהלי שם' כרך ו' עמ' רא ואילך, וש"נ.
14. מנהג הרבי – ‘אוצר'  50( מנהג אדמו"ר מהוריי"צ – ‘רשימות' ח, עמ' 

עמ' שז. לוח כולל-חב"ד.
51( אם-כי אצל הרבי היתה ההתוועדות לקראת מוצאי יום-טוב-שני, הרי 
לאחר שביטל הרבי בשנת תשד"מ את המנהג להיות "פורס מפה ומקדש", 
"כולל   :)67 עמ'  ח"ג  תשמ"ח  )התוועדויות  משיח'  ל'סעודת  בקשר  הורה 
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ברכה אחרונה וממתינים שעה אחת52, ואוכלים סעודת 
רביעית  היום  שותים  כמו-כן  בשר53.  הכוללת  יום-טוב, 
יין לשמחת יום טוב54 )לכתחילה, מתחילים סעודת יום-
טוב לפני 'שעה עשירית' שהיא בערך 16:12 לפי שעון 

הקיץ55(
בחג-השבועות  המיוחדת  חובתה  יום-טוב:  סעודת 
בו  שניתנה  יום  לישראל  ומקובל  שנוח  להראות  כדי   –

התורה56. 
“מנהג הוא אצל רבותינו נשיאינו לומר ‘תורה' בחג-
השבועות בעת סעודת יום-טוב וגם לספר סיפור ממורנו 

הבעש"ט"57. ונכון לנהוג כך58.
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו היה נוהג להזכיר גם את משה 
היום  לקרוא  לזכור  יש  בארה"ק  המלך59.  ודוד  רבינו 

שמו"ת, כבכל ערב-שבת-קודש אחר חצות היום.
היום אחר חצות, כהכנה לשבת- יש לטבול  לכאורה 
עלייה  “...בכל  מהורש"ב:  אדמו"ר  כ"ק  וכדברי  קודש, 
וכמו-כן  הקודש,  אל  מחול  וכמו  למדריגה,  ממדריגה 
מקדושת יום-טוב לקדושת שבת, צריכים טבילה במקווה 
כמו שכתוב בכתבי האריז"ל..."60. ויש לברר איך היתה 

ההנהגה בזה אצל זקני החסידים וכו'.
בהתוועדויות חג-השבועות ]שהתקיימו ביום-טוב שני 
על-דבר  לעורר  דורנו  נשיא  הרבי  נהג  השקיעה[  לפני 

חינוך, ועל-דבר שיעורי חת"ת61.
רבותינו  ניגוני  מנגנים  יש  דיום-טוב  בהתוועדות 

וגם בקביעות שנה  יערכו סעודת משיח בשש"פ,  גם בארץ-ישראל, ששם 
זו ששש"פ חל בע"ש - בוודאי ימצאו אופן המתאים לערוך סעודת משיח 
בו ביום ]=היינו לערוך זאת לפני שעה עשירית[, ולהמשיך ולהוסיף - באופן 
להתוועדות  וקל-וחומר  שלאחרי-זה".  השבת  ביום   - לתושיה"  ד"כפליים 

יו"ט, שאינה זקוקה דווקא ל'סעודה'.
יו"ד סי' פט ס"ק  52( של"ה מסכת שבועות ד"ה ההפטרה, ומציינים לש"ך 
טז. ‘שערי הלכה ומנהג' חיו"ד סי' יא, וראה ‘אוצר' עמ' רפד. זאת, גם בחלב 
וחמאה, אך כמובן, מלבד גבינה קשה שממתינים אחריה שש שעות )רובן 
ככולן של הגבינות הכשרות למהדרין בארה"ק כיום, אינן “קשות"(. ההמתנה 
היא תמיד מגמר האכילה של סוג אחד עד תחילת האכילה של הסוג השני, 
)דגול-מרבבה  או ברכה אחרונה עד תחילת הסעודה  ולא מגמר הסעודה 

ר"ס פט, מדיוק לשון הר"ן שבש"ך ס"ק ג “מסוף אכילה"(.
53( מצווה – שו"ע אדמוה"ז סי' תקכ"ט ס"ז. וראה ‘חוה"מ כהלכתו' פ"א ס"ז.

54( חובה – שו"ע אדמוה"ז שם. וצ"ל רביעית, ראה לעיל הערה 9.
55( ע"פ שו"ע אדמו"ר הזקן סי' תקכ"ט ס"א, שפסק כך אפילו מיו"ט ראשון 

ליו"ט שני, וכל-שכן לקראת שבת.
56( שו"ע אדמוה"ז סי' תצד סעיף חי. וראה רשימות-דברים )חיטריק( ח"א 

עמ' שלב, ולעיל ע"י ציון 6 ובהערה.
57( ספר-השיחות תש"ד עמ' 140.

58( שיחות-קודש תשכ"ד עמ' 389.
59( ‘אוצר' עמ' רצא.

60( המשך תרס"ו עמ' שפז )וצריך חיפוש היכן המקור לזה בכתבי האריז"ל(. 
וראה לוח ‘דבר בעתו' השתא, עמ' 871.

61( בקשר להפצת שיעור התהילים היומי, כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ביקש 
“להשתדל בכל מיני השתדלות אשר יוקבע בכל בית-הכנסת, מאיזה נוסח 
שיהיה" )קובץ מכתבים שבסוף התהילים – אג"ק כרך ב עמ' תקכ"ד. היום-
יום, ר"ח שבט. ספר-המנהגים עמ' 19 בהערה(. וכן הורו מהמזכירות לצא"ח 

בארה"ק )ספר ‘צא"ח', תשס"ה, עמ' 193(.

בהתוועדויות  הרבי  שהורה  הסדר  ועל-פי  נשיאינו 
בעל  שם  מכריזים  ניגון  כל  לפני  ועוד.  דראש-השנה, 
ואדמוה"ז(,  הה"מ  )להבעש"ט,  תנועות  ג'  ניגון  הניגון. 
ניגון מקהלת אדמו"ר האמצעי,  )אדמוה"ז(,  א-לי אתה 
ימין ה' )הצ"צ(, לכתחילה אריבער )מהר"ש(, ניגון הכנה 
)רש"ב(, הבינוני )הריי"צ(, הוא אלוקינו / אתה בחרתנו 
)הרבי(, ניגון הקפות )הרלוי"צ – אביו של הרבי(. לאחרי 
זה מנגנים כפי שהיה הסדר בסוף ההתוועדויות הגדולות 
ד' בבות62(,  )ניגון הכנה,  ואילך(:  )למעט שנים תשמ"ו 
יהודים  ה'תהלוכה' לבתי-הכנסת לשמח  זשוריצי63.  ניע 

בשמחת יום טוב וכו', שייכת במיוחד לחג-השבועות64.
מנחה. מתחילים: ‘פתח אליהו'65. 

שבת-קודש
ז' בסיוון – אסרו-חג66

ב'לכה  לדוד'68.  ‘מזמור  מתחילים:   – שבת  67קבלת 

דודי' אומרים: ‘גם בשמחה ובצהלה'69.
יום השבת: ]למנהג רבותינו נשיאינו בקריאת שמו"ת, 
שחרית[.  תפילת  לפני  ה'שביעי'  את  היום  לקרוא  יש 

בבות  ד'  ניגון  את  עוד  ניגנו  לא  תשמ"ט  טבת  מכ"ד  שהחל  אלא   )62
בהתוועדויות אצל הרבי.

63( ראה ספר-הניגונים ח"א עמ' מג. ‘אוצר' שם. וראה התוועדויות אחש"פ 
ה'תשמ"ט וה'תש"נ.

64( לקוטי-שיחות כרך ח עמ' 252. וראה ‘אוצר' עמ' רצ. עוד הוראות בקשר 
ל'תהלוכה', ראה ב'התקשרות' גיליון תרי"ב עמ' 17.

65( ספר המנהגים עמ' 25.
סי"ט.  תצד  סי'  אדמוה"ז  שו"ע  ראה  זה,  ביום  המיוחדת  השמחה  על   )66
נתבאר בלקוטי-שיחות כרך כח עמ' 24, ובלה"ק בס' ‘שולחן המלך' ח"ב עמ' 

קמא.
67( לבני חו"ל:  יום-טוב שני. בהדלקת נרות מברכות: ‘להדליק נר של שבת 
ושל יו"ט' ו'שהחיינו'. ערבית, קידוש וברהמ"ז של יו"ט. בשחרית מוציאים ב' 
ס"ת, י"ג מידות וכו', בספר הראשון קוראים ה' קרואים בפ' ראה ‘כל הבכור', 
ח"ק. בספר השני קוראים למפטיר כדאתמול. הפטרה בחבקוק )ספ"ב(: ‘וה' 
בהיכל קדשו...'. הזכרת נשמות )ולא ביום א' דחגה"ש(, אב הרחמים, מוסף 
יו"ט ]ביום ב' אין  ונושאים כפיים גם היום. קידוש וברהמ"ז של  כדאתמול, 
מנהג לאכול מאכלי חלב - ע"פ לוח כולל חב"ד, וראה אוצר מנהגי חב"ד עמ' 
רפו[. הנולד והנחלב ביום הראשון מותר ביו"ט שני. הרבי התוועד בסוף יום 
ב'. למחרת, יום ח' סיוון – אסרו-חג. בנוסח ‘והשיאנו' בתפילת מנחה בחו"ל: 
בס' המנהגים עמ' 46 בסוף הערה 93, אודות הנוסח “שבתות... בם": “כמובן, 
כלל  יו"ט  תפילת  בנוסח  אין  כי   - וצע"ג  יו"ט",  בו  שחל  בשבת  גם  הוא  כן 
“שבתות... וינוחו" )ולא כמ"ש להגיה עפ"ז ב'התקשרות' גיליון תכז עמ' 91 
ובסידורי קה"ת אה"ק החדשים, ואין נוהגין כך כלל. וראה גם ב'סידור רבינו 
הזקן עם ציונים והערות' עמ' תצד הע' 71(, ומסתבר כהצעת אחד השלוחים 

שי', שצ"ל “בשבת שחל בו יו"כ".
פוסקים  אנ"ש  מרבני  רבים   – ואיפכא  בארה"ק  הנמצאים  חו"ל  בני  בדבר 
למעשה שינהגו בכול כמנהג המקום שנמצאים בו, כמ"ש בשו"ע אדמוה"ז 
מהדו"ת סי' א ס"ח ומהדו"ק סי' תצו סי"א בסתם )ע"פ ספר ‘כללי הפוסקים 
וההוראה משו"ע אדמוה"ז' כלל רפג ועוד(, ובשער-הכולל פ"א ס"ב, ו'המלך 
במסיבו' ח"ב עמ' רה )וצ"ע במענות הסותרים לזה שהובאו בקונטרס ‘יו"ט 
שני להעובר ממקום למקום' לונדון תשנ"ה, ועוד מענות שונים, וע"ע בקובץ 

‘מקדש מלך' )ז(, מגדל העמק תשס"ד, עמ' 511 ואילך. ועוד שם(.
68( ס' המנהגים עמ' 26.
69( ס' המנהגים עמ' 26.
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‘תורה  )חומש  מדינתנו'  ‘מנהג  לפי  התורה:  קריאת 
ברוב  מהנהוג  שונות  העליות  בין  ההפסקות  תמימה'(, 
החומשים, והן כדלהלן: שני מתחיל: ‘בני מררי' )ד,כט(.

שביעי מתחיל: ‘זאת חנוכת המזבח' )ז,פד(. 
תפילת מנחה: אין אומרים ‘צדקתך'. פרקי אבות – פרק 
ימצאו  “בוודאי  הרבי:  אמר  זו  כבשנה  בקביעות  א'70. 
ד'כפליים  באופן   – ולהוסיף  להמשיך  המתאים...  אופן 
לתושייה' ביום השבת"71. הכוונה לערוך לאחר תפילת 
המנחה, סעודה ממש כמו שעושים בחו"ל ובאותו הזמן 
שעושים שם72. וכיוון שכך, רצוי לבצוע בה על הפת של 

‘עירוב תבשילין', כנ"ל.

יום ראשון
ח' בסיוון

עד י"ב סיוון ועד בכלל, אין אומרים ‘תחנון'73.
מתן- בזמן  )וקל-וחומר  הרגלים  שלושת  בכל  כנהוג 
הסמוכים  בימים  ]או  אסרו-חג  בכל  עורכים  תורה(, 
אדמו"ר  כ"ק  שאפשר.  מקום  בכל  תורה'  ‘כינוס  לו[ 
שאמר  מיוחדת  בשיחה  בזה  משתתף  היה  דורנו  נשיא 

בהתוועדות דחג-השבועות לכבוד הכינוס74.
דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  הציע  תשל"ט75,  בשנת 
לנשים, בקשר  גם  תורה'  ‘כינוס   – נפרד  ביום   – לערוך 
טהרת- ובפרט  ישראל,  ובנות  לנשי  הנוגעים  לעניינים 
שבת-קודש  ונרות  ושתייה  האכילה  כשרות  המשפחה, 
כן עורר אודות הדפסת קבצי חידושי-תורה  ויום-טוב. 

שנאמרו בהזדמנויות אלו, ובכלל.
ימי התשלומין:

עניינם בעבודת ה' – אצירת גילויי החג, שלא יאבדו 
בטירדת הזמן76.

* ההוספה בתורה ובצדקה דימי התשלומין שייכת גם 
אם בחג-השבועות נעשו כל העניינים בשלימות, ונעשית 

הרבי  של  במניין  נהגו  וכך  יום-טוב".  “מנהגי   38 עמ'  המנהגים  ספר   )70
)כשחל שמח"ת ביום ועש"ק(.

71( ‘התוועדויות' תשמ"ב ח"ג עמ' 1633. לוח כולל-חב"ד.
72( ‘התוועדויות' תשמ"ח ח"ג עמ' 76.

73( הרה"ח רי"ל שי' גרונר, ‘התקשרות' גיליון מה עמ' 24.
74( סידור אדמוה"ז לפני ‘למנצח... יענך'.

75( שיחת יום ב' דחה"ש תשל"ח סי"ט. וראה ‘התוועדויות' תשמ"ב ח"ג עמ' 
1581. ‘התוועדויות' תשמ"ט ח"ג עמ' 294.

76( שיחת יום ב' דחג-השבועות הנ"ל, הנחת הת' סנ"ו.

באופן ד'מעלין בקודש' באופן מיוחד בימים אלו77.
יום חגיגי,  “יום טבוח"78-  * אסרו חג השבועות הוא 
שהעולים לרגל הקריבו בו במקדש את ‘עולות-הראיה' 
חולין  )ממון  מממונם  הקריבו  אלה  עולות  שלהם. 
קרבנות  להקריב  יכולים  אנו  שאין  הזה  ובזמן  דווקא(, 
בפועל, צריך להוסיף ביום זה בנתינת צדקה מממונו79.

בימים  ילדים  כינוסי  אודות  למדובר80  בהמשך   *
עצמו  בחג-השבועות  והבאתם  חג-השבועות,  שלפני 
דורנו  נשיא  הרבי  הציע  הדיברות,  עשרת  לקריאת 

הוראה, ועל-מנת לפרסמה:
לאסוף ולכנס ילדי ישראל הן בנים והן בנות, גם בימי 
התשלומין לחג-השבועות, ומה טוב – עד י"ב בסיוון ועד 
בכלל, לכנסם פעם אחת, ומה טוב – פעמיים: פעם אחת 
לכנסם בבתי-הספר שם לומדים הם תורה, בהוספה על 
בבית-הכנסת,  לכנסם  פעם  ועוד  הרגיל,  לימודם  סדר 

“מקום שמגדלין בו תפילה".
ובתי-הכנסת  בבתי-הספר  לנהוג  יש  על-דרך-זה 
שבארץ-הקודש. ובארץ-הקודש בנוסף לזה יכנסו אותם 
גם במקומות הקדושים, ובמיוחד בכותל המערבי שאין 
יקבלו  )ובוודאי  ובמערת-המכפלה  ממנו,  זזה  השכינה 
רישיון לכך(, וגם בקבר רחל אימנו ]=כמובן, יש לבדוק 
ובקבר-רחל  בחברון  זו  בשעה  ניתן  הדבר  כמה  עד 

מטעמי בטחון[81.

יום חמישי
י"ב בסיוון

טובות  להחלטות  מתאים  זמן  התשלומין.  ימי  סיום 
ואחדות  באהבת  והפצתה,  תורה  בשיעורי  וביצוען, 

ישראל, ובנתינת הצדקה82.

77( מדברי אדמוה"ז – ספר-השיחות תרח"ץ עמ' 285.
78( שיחת מוצש"ק במדבר תשל"ט, הנחת הת' סי"ט.

79( שו"ע אדמוה"ז סי' תצד סי"ט. ביאור ענינו ב'שערי המועדים - שבועות' 
עמ' תכג ואילך, ובשיחות נוספות שנסמנו ב'אוצר' ס"ע שו.

80( ‘התוועדויות' תשמ"ט ח"ג עמ' 286.
81( בער"ח סיון תש"מ, לקוטי-שיחות כרך כ"ג עמ' 249.

82( משיחת ש"פ נשא תש"מ, לקוטי-שיחות שם עמ' 259.
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שניים מקרא ואחד תרגום
àë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåäLî-ìà ýåýé øaãéå ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬

øîàl::למימר מׁשה עם יי áëLàø-úàּומּליל àNð ¥«Ÿְְִִֵֶַָָ¨À¤²Ÿ
:íúçtLîì íúáà úéáì íä-íb ïBLøâ éðaàNð §¥¬¥«§−©¥®§¥¬£Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«¨À

:íúçtLîì íúáà úéáì íä-íb ïBLøâ éða Làø-úà¤²Ÿ§¥¬¥«§−©¥®§¥¬£Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«
אבהתהֹון  לבית אּנּון אף גרׁשֹון ּבני חׁשּבן ית ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָֻקּבל

âëìLלזרעיתהֹון: ïaî-ïa ãò äìòîå äðL íéL ְְְֲַַ¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨©²¤
ì àáö àáöì àaä-ìk íúBà ã÷ôz äðL íéMîçãáò £¦¦¬¨−̈¦§´Ÿ®̈¨©¨¸¦§´Ÿ¨½̈©«£¬Ÿ

:ãòBî ìäàa äãáòìL ïaîãò äìòîå äðL íéL £Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«¦¤Á§¦̧¨¹̈¨©À§¨©²
ãáòì àáö àáöì àaä-ìk íúBà ã÷ôz äðL íéMîç-ïa¤£¦¦¬¨−̈¦§´Ÿ¨®¨©¨¸¦§´Ÿ¨½̈©«£¬Ÿ

:ãòBî ìäàa äãáò ּבר עד ּולעּלא ׁשנין ּתלתין מּבר £Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«ְְְִִִֵַַַָָ

למפלח  חילא לחּילא ּדאתי ּכל יתהֹון ּתמני ׁשנין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָחמׁשין

זמנא: ּבמׁשּכן ãëépLøbäּפלחנא úçtLî úãáò úàæ ְְְְִַַָָָָ´Ÿ£Ÿ©½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦®
:àOîìe ãáòì:àOîìe ãáòì épLøbä úçtLî úãáò úàæ ©«£−Ÿ§©¨«Ÿ́£Ÿ©½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦®©«£−Ÿ§©¨«

ּולמ ּטֹול: למפלח ּגרׁשֹון  זרעית ּפּולחן äëeàNðåּדין ְְְְְְֲִֵֵַַַַַ§¨̧§¹
äñëîe eäñëî ãòBî ìäà-úàå ïkLnä úòéøé-úà¤§¦³Ÿ©¦§¨Æ§¤´Ÿ¤¥½¦§¥¾¦§¥²
ìäà çút Cñî-úàå äìòîìî åéìò-øLà Lçzä©©¬©£¤¨−̈¦§®̈§¨§¤̧¨©½¤−©¬Ÿ¤

:ãòBîeäñëî ãòBî ìäà-úàå ïkLnä úòéøé-úà eàNðå ¥«§¨̧§¹¤§¦³Ÿ©¦§¨Æ§¤´Ÿ¤¥½¦§¥¾

ìäà çút Cñî-úàå äìòîìî åéìò-øLà Lçzä äñëîe¦§¥²©©¬©£¤¨−̈¦§¨®§¨§¤̧¨©½¤−©¬Ÿ¤
ãòBî:חֹופאּה זמנא מׁשּכן וית מׁשּכנא יריעת ית ויּטלּון ¥«ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ

ּדתרע  ּפרסא וית מּלעּלא עלֹוהי ּדי דססגֹונא ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָוחֹופאה

זמנא: |åëמׁשּכן çút | Cñî-úàå øöçä éòì÷ úàå ְְִַַָ§¥Á©§¥̧¤«¨¥¹§¤¨©´¤´©
úàå áéáñ çaænä-ìòå ïkLnä-ìò øLà øöçä øòL©´©¤«¨¥À£¤̧©©¦§¨³§©©¦§¥̧©Æ¨¦½§¥¸
äNòé øLà-ìk úàå íúãáò éìk-ìk-úàå íäéøúéî¥«§¥¤½§¤¨§¥−£«Ÿ̈®̈§¥̧¨£¤¯¥«¨¤²

:eãáòå íäìøòL | çút | Cñî-úàå øöçä éòì÷ úàå ¨¤−§¨¨«§¥Á©§¥̧¤«¨¥¹§¤¨©´¤´©©´©
íäéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìòå ïkLnä-ìò øLà øöçä¤«¨¥À£¤̧©©¦§¨³§©©¦§¥̧©Æ¨¦½§¥¸¥«§¥¤½

:eãáòå íäì äNòé øLà-ìk úàå íúãáò éìk-ìk-úàå§¤¨§¥−£«Ÿ̈¨®§¥̧¨£¤¯¥«¨¤²¨¤−§¨¨«
על  ּדי ּדרּתא ּדתרע דמעלנא ּפרסא וית דרּתא סרדי ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָָוית

ּכל מׁשּכ וית אּטּוניהֹון וית סחֹור סחֹור מדּבחא ועל נא ְְְְְְְְְֵַַַַָָָָָ

ויפלחּון: להֹון יתמסר ּדי ּכל וית ּפלחנהֹון æëét-ìòמני ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָ©¦Á
íàOî-ìëì épLøbä éða úãáò-ìk äéäz åéðáe ïøäà©«£¸Ÿ¨¹̈¦«§¤À¨£Ÿ©Æ§¥´©¥«§ª¦½§¨̧©¨½̈
-ìk úà úøîLîa íäìò ízã÷ôe íúãáò ìëìe§−Ÿ£«Ÿ̈®̈§©§¤³£¥¤Æ§¦§¤½¤¥−¨

:íàOîépLøbä éða úãáò-ìk äéäz åéðáe ïøäà ét-ìò ©¨¨«©¦Á©«£¸Ÿ¨¹̈¦«§¤À¨£Ÿ©Æ§¥´©¥«§ª¦½

úà úøîLîa íäìò ízã÷ôe íúãáò ìëìe íàOî-ìëì§¨̧©¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§©§¤³£¥¤Æ§¦§¤½¤¥−
:íàOî-ìk ּבני ּפלחן ּכל יהי ּובנֹוהי אהרן מימר על ¨©¨¨«ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָֹ

עליהֹון  ּותמּנּון ּפלחנהֹון ּולכל מּטּולהֹון לכל ְְְְְְְֲֵֵַַַָָֹגרׁשֹון

מּטּולהֹון: ּכל ית çëéðaּבמּטרא úçtLî úãáò úàæ ְְְַַָָָ´Ÿ£Ÿ©À¦§§²Ÿ§¥¬
ïøäà-ïa øîúéà ãéa ízøîLîe ãòBî ìäàa épLøbä©¥«§ª¦−§´Ÿ¤¥®¦̧§©§½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ

:ïäkäãòBî ìäàa épLøbä éða úçtLî úãáò úàæ ©Ÿ¥«´Ÿ£Ÿ©À¦§§²Ÿ§¥¬©¥«§ª¦−§´Ÿ¤¥®
:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ízøîLîe זרעית ּפלחן ּדין ¦̧§©§½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«ְְֲֵַַַָ

ּבר  דאיתמר ּבידא ּומּטרּתהֹון זמנא ּבמׁשּכן גרׁשֹון ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּבני

ּכהנא: ñאהרן ֲֲַַָֹ

éðùèëã÷ôz íúáà-úéáì íúçtLîì éøøî éða§¥−§¨¦®§¦§§Ÿ¨¬§¥£Ÿ−̈¦§¬Ÿ
:íúà:íúà ã÷ôz íúáà-úéáì íúçtLîì éøøî éða Ÿ¨«§¥−§¨¦®§¦§§Ÿ¨¬§¥£Ÿ−̈¦§¬ŸŸ¨«

יתהֹון: ּתמני אבהתהֹון לבית לזרעיתהֹון מררי ìïaîּבני ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָ¦¤Á
ìLíã÷ôz äðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL §¦̧¨¹̈¨©À§¨§©²¤£¦¦¬¨−̈¦§§¥®
ìk:ãòBî ìäà úãáò-úà ãáòì àávì àaä-ïaî ¨©¨Æ©¨½̈©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«¦¤Á

ìLíã÷ôz äðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL §¦̧¨¹̈¨©À§¨§©²¤£¦¦¬¨−̈¦§§¥®
ãòBî ìäà úãáò-úà ãáòì àávì àaä-ìk: ּתלתין מּבר ¨©¨Æ©¨½̈©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«ְִִַָ

ּדאתי  ּכל ּתמנּנּון ׁשנין חמׁשין ּבר ועד ּולעּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָׁשנין

זמנא: מׁשּכן ּפלחן ית למפלח àìúøîLîלחילא úàæå ְְְְְְִִֵַַַַָָָָ§ŸÆ¦§¤´¤
ïkLnä éLø÷ ãòBî ìäàa íúãáò-ìëì íàOî©¨½̈§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤¥®©§¥Æ©¦§½̈

:åéðãàå åéãenòå åéçéøáe-ìëì íàOî úøîLî úàæå §¦−̈§©¨¬©«£¨¨«§ŸÆ¦§¤´¤©¨½̈§¨
åéãenòå åéçéøáe ïkLnä éLø÷ ãòBî ìäàa íúãáò£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤¥®©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈§©¨¬

:åéðãàå זמנא ּבמׁשּכן ּפלחנהֹון לכל מּטּולהֹון מּטרת ודא ©«£¨¨«ְְְְְְְְְִַַַַַַָָָָ

וסמכֹוהי: ועּמּודֹוהי ועברֹוהי מׁשּכנא áìéãenòåּדּפי ְְְְְְְִִִֵַַַַַָ§©¥Á
íäéìk-ìëì íäéøúéîe íúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä¤«¨¥̧¨¦¹§©§¥¤À¦¥«Ÿ¨Æ¥´§¥¤½§¨̧§¥¤½
úøîLî éìk-úà eã÷ôz úîLáe íúãáò ìëìe§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§¥´Ÿ¦§§½¤§¥−¦§¤¬¤

:íàOîíäéøúéîe íúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãenòå ©¨¨«§©¥Á¤«¨¥̧¨¦¹§©§¥¤À¦¥«Ÿ¨Æ¥´§¥¤½

éìk-úà eã÷ôz úîLáe íúãáò ìëìe íäéìk-ìëì§¨̧§¥¤½§−Ÿ£«Ÿ̈¨®§¥´Ÿ¦§§½¤§¥−
:íàOî úøîLî וסמכיהֹון סחֹור סחֹור דדרּתא ועּמּודי ¦§¤¬¤©¨¨«ְְְְְְְֵֵַַַָ

ּובׁשמהן  ּפלחנהֹון ּולכל מניהֹון לכל ואּטּוניהֹון ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֹוסּכיהֹון

מּטּולהֹון: מּטרת מני ית âìúçtLîּתמּנּון úãáò úàæ ְְְֵַַַַָָ´Ÿ£Ÿ©À¦§§ŸÆ
øîúéà ãéa ãòBî ìäàa íúãáò-ìëì éøøî éða§¥´§¨¦½§¨£«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤¥®§©Æ¦«¨½̈

:ïäkä ïøäà-ïa-ìëì éøøî éða úçtLî úãáò úàæ ¤«©«£−Ÿ©Ÿ¥«´Ÿ£Ÿ©À¦§§ŸÆ§¥´§¨¦½§¨
:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa ãòBî ìäàa íúãáò ּדין £«Ÿ̈−̈§´Ÿ¤¥®§©Æ¦«¨½̈¤«©«£−Ÿ©Ÿ¥«ֵ

ּבידא  זמנא ּבמׁשּכן ּפלחנהֹון לכל מררי ּבני זרעית ְְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָּפלחן

ּכהנא: אהרן ּבר ãìéàéNðeדאיתמר ïøäàå äLî ã÷ôiå ְֲֲִַַַָָָֹ©¦§¸Ÿ¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬
:íúáà úéáìe íúçtLîì éúäwä éða-úà äãòä̈«¥−̈¤§¥´©§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«
éúäwä éða-úà äãòä éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ôiå©¦§¸Ÿ¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¨«¥−̈¤§¥´©§¨¦®

íúáà úéáìe íúçtLîì: ורברבי ואהרן מׁשה ּומנא §¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«ְְְְְֲֵֶַַָֹ

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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אבהתהֹון: ּולבית לזרעיתהֹון קהת ּבני ית äìïaîכנׁשּתא ְְְְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָ¦¤̧
ìLàaä-ìk äðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL §¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨®̈¨©¨Æ

:ãòBî ìäàa äãáòì àávììL ïaîäìòîå äðL íéL ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk äðL íéMîç-ïa ãòå§©−¤£¦¦´¨¨®¨©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ−̈§¬Ÿ¤¥«
ּדאתי  ּכל ׁשנין חמׁשין ּבר ועד ּולעּלא ׁשנין ּתלתין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָמּבר

זמנא: ּבמׁשּכן לּפלחנא åìíäéã÷ôלחילא eéäiå ְְְְְְִֵַַָָָָָ©¦«§¬§ª«¥¤−
:íéMîçå úBàî òáL íétìà íúçtLîìeéäiå §¦§§Ÿ®̈©§©¾¦§©¬¥−©«£¦¦«©¦«§¬
íéMîçå úBàî òáL íétìà íúçtLîì íäéã÷ô:והוֹו §ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®©§©¾¦§©¬¥−©«£¦¦«ֲַ

וחמׁשין: מאה ׁשבע אלפין ּתרין לזרעיתהֹון ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָמניניהֹון

æìãòBî ìäàa ãáòä-ìk éúäwä úçtLî éãe÷ô älà¥³¤§¥Æ¦§§´Ÿ©§¨¦½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤¥®
:äLî-ãéa ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLàäìà £¤̧¨©³¤Æ§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«¥³¤

ã÷t øLà ãòBî ìäàa ãáòä-ìk éúäwä úçtLî éãe÷ô§¥Æ¦§§´Ÿ©§¨¦½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©³
äLî-ãéa ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî: זרעית מניני אּלין ¤Æ§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«ְְֲִִֵֵַַָ

על  ואהרן מׁשה מנא ּדי זמנא ּבמׁשּכן ּדפלח ּכל ְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֹקהת

דמׁשה: ּבידא דיי ñçìïBLøâמימרא éða éãe÷ôe ְְְִֵֶַָָָ§¥−§¥´¥«§®
:íúáà úéáìe íúBçtLîìïBLøâ éða éãe÷ôe §¦§§−̈§¥¬£Ÿ¨«§¥−§¥´¥«§®

:íúáà úéáìe íúBçtLîì לזרעיתהֹון גרׁשֹון ּבני ּומניני §¦§§−̈§¥¬£Ÿ¨«ְְְְְְֲִֵֵֵַַָ

אבהתהֹון: èììLּולבית ïaîãòå äìòîå äðL íéL ְְֲֵַָ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk äðL íéMîç-ïa¤£¦¦´¨¨®¨©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

ìL ïaîàaä-ìk äðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®¨©¨Æ

:ãòBî ìäàa äãáòì àávì ועד ּולעּלא ׁשנין ּתלתין מּבר ©¨½̈©«£Ÿ−̈§¬Ÿ¤¥«ְְְְִִִֵַַָָ

זמנא: ּבמׁשּכן לּפלחנא לחילא ּדאתי ּכל ׁשנין חמׁשין ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָּבר

îLLå íétìà íúáà úéáì íúçtLîì íäéã÷t eéäiå©¦«§Æ§ª´¥¤½§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®©§©¾¦§¥¬
ìLe úBàî:íéLíúáà úéáì íúçtLîì íäéã÷t eéäiå ¥−§¦«©¦«§Æ§ª´¥¤½§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®

ìLe úBàî LLå íétìà:íéL לזרעיתהֹון מניניהֹון והוֹו ©§©¾¦§¥¬¥−§¦«ְְְְֲֲִֵַַַָ

ּותלתין: מאה וׁשית אלפין ּתרין אבהתהֹון àîälàלבית ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ¥´¤
ãòBî ìäàa ãáòä-ìk ïBLøâ éða úçtLî éãe÷ô§¥À¦§§ŸÆ§¥´¥«§½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤¥®

:ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLàéãe÷ô älà £¤̧¨©¬¤²§©«£−Ÿ©¦¬§Ÿ̈«¥´¤§¥À

ã÷t øLà ãòBî ìäàa ãáòä-ìk ïBLøâ éða úçtLî¦§§ŸÆ§¥´¥«§½¨¨«Ÿ¥−§´Ÿ¤¥®£¤̧¨©¬
:ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî גרׁשֹון ּבני זרעית מניני אּלין ¤²§©«£−Ÿ©¦¬§Ÿ̈«ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָ

מימרא  על ואהרן מׁשה מנא ּדי זמנא ּבמׁשּכן ּדפלח ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכל

áîúéáìדיי: íúçtLîì éøøî éða úçtLî éãe÷ôe ְַָ§¥¾¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬
:íúáàúéáì íúçtLîì éøøî éða úçtLî éãe÷ôe £Ÿ¨«§¥¾¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬
:íúáà לבית ּומנינ לזרעיתהֹון מררי ּבני זרעית י £Ÿ¨«ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָ

âîìLאבהתהֹון: ïaî-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ְֲַָ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤
:ãòBî ìäàa äãáòì àávì àaä-ìk äðL íéMîç£¦¦´¨®̈¨©¨Æ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«

ìL ïaîàaä-ìk äðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®¨©¨Æ

:ãòBî ìäàa äãáòì àávì ועד ּולעּלא ׁשנין ּתלתין מּבר ©¨½̈©«£Ÿ̈−§¬Ÿ¤¥«ְְְְִִִֵַַָָ

זמנא: ּבמׁשּכן לּפלחנא לחילא ּדאתי ּכל ׁשנין חמׁשין ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָּבר

ãîìL íúçtLîì íäéã÷ô eéäiå:íéúàîe íéôìà úL ©¦§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®§¬¤£¨¦−¨¨«¦
ìL íúçtLîì íäéã÷ô eéäiåíéúàîe íéôìà úL:והוֹו ©¦§¬§ª«¥¤−§¦§§Ÿ¨®§¬¤£¨¦−¨¨«¦ֲַ

ּומאתן: אלפין ּתלתא לזרעיתהֹון äîälàמניניהֹון ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָ¥´¤
ïøäàå äLî ã÷t øLà éøøî éða úçtLî éãe÷ô§¥½¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®£¤̧¨©³¤Æ§©«£½Ÿ

:äLî-ãéa ýåýé ét-ìòéøøî éða úçtLî éãe÷ô älà ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«¥´¤§¥½¦§§−Ÿ§¥´§¨¦®
:äLî-ãéa ýåýé ét-ìò ïøäàå äLî ã÷t øLà מניני אּלין £¤̧¨©³¤Æ§©«£½Ÿ©¦¬§Ÿ̈−§©¤«ְִִֵֵָ

דיי  מימרא על ואהרן מׁשה מנא ּדי מררי ּבני ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹזרעית

דמׁשה: åîïøäàåּבידא äLî ã÷t øLà íéã÷tä-ìk ְִֶָ¨©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤¯§©«£²Ÿ
:íúáà úéáìe íúçtLîì íiåìä-úà ìàøNé éàéNðe§¦¥¬¦§¨¥−¤©«§¦¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«
ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä-ìk̈©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤¯§©«£²Ÿ§¦¥¬¦§¨¥−

íúáà úéáìe íúçtLîì íiåìä-úà:מנינּי מנא ּכל ּדי א ¤©«§¦¦®§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«ְְִִַָָָָ

ּולבית  לזרעיתהֹון לואי ית יׂשראל ורברבי ואהרן ְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹמׁשה

æîìLאבהתהֹון: ïaî-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ְֲַָ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤
úãáòå äãáò úãáò ãáòì àaä-ìk äðL íéMîç£¦¦´¨®̈¨©À̈©«£¸Ÿ£Ÿ©¯£Ÿ̈²©«£Ÿ©¬

:ãòBî ìäàa àOîìL ïaîãòå äìòîå äðL íéL ©−̈§¬Ÿ¤¥«¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−
úãáòå äãáò úãáò ãáòì àaä-ìk äðL íéMîç-ïa¤£¦¦´¨¨®¨©À̈©«£¸Ÿ£Ÿ©¯£Ÿ̈²©«£Ÿ©¬

:ãòBî ìäàa àOî ּבר ועד ּולעּלא ׁשנין ּתלתין מּבר ©−̈§¬Ÿ¤¥«ְְְְִִִֵַַַָָ

מּטּול  ּופלחן ּפלחנא ּפלחן למפלח ּדאתי ּכל ׁשנין ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָחמׁשין

זמנא: çîLîçåּבמׁשּכן íéôìà úðîL íäéã÷t eéäiå ְְְִַַָ©¦«§−§ª«¥¤®§Ÿ©´£¨¦½©«£¥¬
:íéðîLe úBàîLîçå íéôìà úðîL íäéã÷t eéäiå ¥−§Ÿ¦«©¦«§−§ª«¥¤®§Ÿ©´£¨¦½©«£¥¬

íéðîLe úBàî: מאה וחמׁש אלפין ּתמניא מניניהֹון והוֹו ¥−§Ÿ¦«ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָ

èîLéàותמנן: äLî-ãéa íúBà ã÷t ýåýé ét-ìò ְְַָ©¦̧§Ÿ̈¹¨©³¨Æ§©¤½¦¬
ýåýé äeö-øLà åéã÷ôe BàOî-ìòå Búãáò-ìò Léà¦²©£«Ÿ̈−§©©¨®§ª¾̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàLéà Léà äLî-ãéa íúBà ã÷t ýåýé ét-ìò ¤¤«©¦̧§Ÿ̈¹¨©³¨Æ§©¤½¦¬¦²
:äLî-úà ýåýé äeö-øLà åéã÷ôe BàOî-ìòå Búãáò-ìò©£«Ÿ̈−§©©¨®§ª¾̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
על  ּגבר ּגבר דמׁשה ּבידא יתהֹון מנא דיי מימרא ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָעל

מׁשה: ית יי פּקיד ּדי ּומנינֹוהי מּטּולּה ועל פ ּפלחנּה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

éùéìùà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåýåýé øaãéå ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−
øîàl äLî-ìà::למימר מׁשה עם יי áåöּומּליל ¤¤¬¥«Ÿְְִִֵֶַָָ©µ

áæ-ìëå òeøö-ìk äðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½¨¨−©§¨®̈
:Lôðì àîè ìëååöäðçnä-ïî eçlLéå ìàøNé éða-úà §−Ÿ¨¥¬¨¨«¤©µ¤§¥´¦§¨¥½¦«©§Æ¦©©«£¤½

:Lôðì àîè ìëå áæ-ìëå òeøö-ìk יׂשראל ּבני ית ּפּקד ¨¨−©§¨¨®§−Ÿ¨¥¬¨¨«¤ְְִֵֵֵַָָ

ּדמסאב  וכל ּדדאב וכל ּדסגיר ּכל מׁשריתא מן ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָֹויׁשּלחּון
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דאנׁשא: נפׁשא â-ìàלטמי eçlLz äá÷ð-ãò øëfî ְְֱִֵֶַָָָ¦¨¨³©§¥¨Æ§©¥½¤
øLà íäéðçî-úà eànèé àìå íeçlLz äðçnì õeçî¦¬©©«£¤−§©§®§³Ÿ§©§Æ¤©´£¥¤½£¤¬

:íëBúa ïëL éðàõeçî-ìà eçlLz äá÷ð-ãò øëfî £¦−Ÿ¥¬§¨«¦¨¨³©§¥¨Æ§©¥½¤¦¬
ïëL éðà øLà íäéðçî-úà eànèé àìå íeçlLz äðçnì©©«£¤−§©§®§³Ÿ§©§Æ¤©´£¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬

íëBúa: למׁשריתא למּברא ּתׁשּלחּון נּוקבא עד מּדכר §¨«ְְְְְְְִִִַַַַָָָָ

ׁשריא  ׁשכנּתי ּדי מׁשריתהֹון ית יסאבּון ולא ְְְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָֻּתׁשּלחּנּון

ã-ìàביניהֹון: íúBà eçlLéå ìàøNé éða ïë-eNòiå ֵֵ©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤
éða eNò ïk äLî-ìà ýåýé øac øLàk äðçnì õeçî¦−©©«£¤®©«£¤̧¦¤³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬

:ìàøNéõeçî-ìà íúBà eçlLéå ìàøNé éða ïë-eNòiå ¦§¨¥«©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©§©§´½̈¤¦−
ìàøNé éða eNò ïk äLî-ìà ýåýé øac øLàk äðçnì: ©©«£¤®©«£¤̧¦¤³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−§¥¬¦§¨¥«

למׁשריתא  למּברא יתהֹון וׁשּלחּו יׂשראל ּבני כן ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָועבדּו

יׂשראל: ּבני עבדּו ּכן מׁשה עם יי מּליל די ôּכמא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ

ä:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåäLî-ìà ýåýé øaãéå ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
øîàl::למימר מׁשה עם יי åéða-ìàּומּליל øac ¥«Ÿְְִִֵֶַָָ©¥»¤§¥´

íãàä úàhç-ìkî eNòé ék äMà-Bà Léà ìàøNé¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³©«£Æ¦¨©´Ÿ¨«¨½̈
òîì:àåää Lôpä äîLàå ýåýéa ìòî ìéða-ìà øac ¦§¬Ÿ©−©©«Ÿ̈®§¨«§−̈©¤¬¤©¦«©¥»¤§¥´

ìòîì íãàä úàhç-ìkî eNòé ék äMà-Bà Léà ìàøNé¦§¨¥¼¦´«¦À̈¦³©«£Æ¦¨©´Ÿ¨«¨½̈¦§¬Ÿ

àåää Lôpä äîLàå ýåýéa ìòî: יׂשראל ּבני עם מּלל ©−©©«Ÿ̈®§¨«§−̈©¤¬¤©¦«ְְִִֵֵֵַָ

לׁשּקרא  אנׁשא חֹובי מּכל יעּבדּון ארי אּתתא אֹו ְְְְְֱֲִִֵֵַַַָָָָָָּגבר

ההּוא: אנׁשא ויחֹוב יי קדם æíúàhç-úàׁשקר ecåúäå ְְְֱֳֵַָָָָָ§¦§©À¤©¨¨»
óñé BúLéîçå BLàøa BîLà-úà áéLäå eNò øLà£¤´¨¼§¥¦³¤£¨Æ§Ÿ½©«£¦«¦−Ÿ¥´

:Bì íLà øLàì ïúðå åéìòøLà íúàhç-úà ecåúäå ¨®̈§¨©¾©«£¤−¨©¬«§¦§©À¤©¨¨»£¤´
ïúðå åéìò óñé BúLéîçå BLàøa BîLà-úà áéLäå eNò̈¼§¥¦³¤£¨Æ§Ÿ½©«£¦«¦−Ÿ¥´¨¨®§¨©¾

Bì íLà øLàì: ית ויתב עבדּו ּדי חֹוביהֹון ית ויוּדּון ©«£¤−¨©¬«ְֲִִֵֵַָָָָ

לּה: לדחב ויּתן עלֹוהי יֹוסף וחמׁשּה ּבריׁשּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵָֻחֹובתּה

çíLàä åéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì ïéà-íàå§¦¥̧¨¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ¥½̈¨«¨¨²
øLà íéøtkä ìéà ãálî ïäkì ýåýéì áLenä©¨¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥®¦§©À¥µ©¦ª¦½£¤¬

:åéìò Ba-øtëéåéìà íLàä áéLäì ìàb Léàì ïéà-íàå §©¤−¨¨«§¦¥̧¨¦¹Ÿ¥À§¨¦³¨«¨¨Æ¥½̈

øLà íéøtkä ìéà ãálî ïäkì ýåýéì áLenä íLàä̈«¨¨²©¨¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥®¦§©À¥µ©¦ª¦½£¤¬
:åéìò Ba-øtëéלּה חֹובתא לאתבא ּפריק לגבר לית ואם §©¤−¨¨«ְְְֲִִִֵֵַַָָָָ

יכּפר  ּדי ּכּפּורּיא מּדכר ּבר לכהנא יי קדם ּדמתב ְְְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַַָָָָָחֹובתא

עלֹוהי: èìàøNé-éðáּבּה éLã÷-ìëì äîeøz-ìëå ֲִֵ§¨§º̈§¨¨§¥¯§¥«¦§¨¥²
:äéäé Bì ïäkì eáéø÷é-øLàéLã÷-ìëì äîeøz-ìëå £¤©§¦¬©Ÿ¥−¬¦«§¤«§¨§º̈§¨¨§¥¯

äéäé Bì ïäkì eáéø÷é-øLà ìàøNé-éðá: אפרׁשּותא וכל §¥«¦§¨¥²£¤©§¦¬©Ÿ¥−¬¦«§¤«ְְַָָָ

יהי: ּדלּה לכהנא יקרבּון ּדי יׂשראל דבני קּודׁשּיא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָלכל

éLã÷-úà LéàåBì ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bì åé §¦¬¤¢¨−̈´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−¬

:äéäéBì ïäkì ïzé-øLà Léà eéäé Bì åéLã÷-úà Léàå ¦«§¤«§¦¬¤¢¨−̈´¦«§®¦²£¤¦¥¬©Ÿ¥−¬
:äéäé לכהנא ּדיּתן ּגבר יהֹון ּדלּה קּודׁשּה מעׂשר ית ּוגבר ¦«§¤«ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָ

יהי: פ ּדלּה ְִֵֵ

éòéáøàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåýåýé øaãéå ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìà:למימר מׁשה עם יי áéøacּומּליל ¤¤¬¥«Ÿְְִִֵֶַָָ©¥Æ

äèNú-ék Léà Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬¦Æ¦«¦§¤´
:ìòî Bá äìòîe BzLàzøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¦§½¨«£¨¬−¨«©©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈

:ìòî Bá äìòîe BzLà äèNú-ék Léà Léà íäìà מּלל £¥¤®¦¬¦Æ¦«¦§¤´¦§½¨«£¨¬−¨«©ֵַ

אּתתּה תסטי ארי ּגבר ּגבר להֹון ותימר יׂשראל ּבני ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָעם

ׁשקר: ּבּה âéòøæ-úáëLּותׁשּקר dúà Léà áëLå ְְֵַַָ§¨©̧¦´Ÿ¨»¦§©¤¼©¼
ïéà ãòå äàîèð àéäå äøzñðå dLéà éðéòî íìòðå§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈§¦§§−̈§¦´¦§¨®¨§¥Æ¥´

:äNtúð àì àåäå daòøæ-úáëL dúà Léà áëLå ½̈§¦−¬Ÿ¦§¨«¨§¨©̧¦´Ÿ¨»¦§©¤¼©¼

da ïéà ãòå äàîèð àéäå äøzñðå dLéà éðéòî íìòðå§¤§©Æ¥«¥¥´¦½̈§¦§§−̈§¦´¦§¨®¨§¥Æ¥´½̈

:äNtúð àì àåäå ויהי זרעא ׁשכבת יתּה ּגבר ויׁשּכב §¦−¬Ÿ¦§¨«¨ְְְְְִִֵַַַַָָָֻ

לית  וסהיד מסאבא והיא ּומּטּמרא בעלּה מעיני ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָמכּסא

אתאחזת: לא והיא ãéàp÷åּבּה äàð÷-çeø åéìò øáòå ְְֲִִַָָָ§¨©̧¨¨¯«©¦§¨²§¦¥¬
àäàð÷-çeø åéìò øáò-Bà äàîèð àåäå BzLà-ú ¤¦§−§¦´¦§®̈¨«¨©̧¨¨³«©¦§¨Æ

:äàîèð àì àéäå BzLà-úà àp÷å-çeø åéìò øáòå §¦¥´¤¦§½§¦−¬Ÿ¦§¨«¨§¨©̧¨¨¯«©
åéìò øáò-Bà äàîèð àåäå BzLà-úà àp÷å äàð÷¦§¨²§¦¥¬¤¦§−§¦´¦§¨®¨«¨©̧¨¨³

:äàîèð àì àéäå BzLà-úà àp÷å äàð÷-çeø ויעּבר «©¦§¨Æ§¦¥´¤¦§½§¦−¬Ÿ¦§¨«¨ְְֶַ

עבר  אֹו מסאבא והיא אּתתּה ית ויקּני קנאה רּוח ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָעלֹוהי

מסאבא: לא והיא אּתתּה ית ויקּני קנאה רּוח ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָעלֹוהי

åè-úà àéáäå ïäkä-ìà BzLà-úà Léàä àéáäå§¥¦̧¨¦´¤¦§»¤©Ÿ¥¼§¥¦³¤
÷öé-àì íéøòN çî÷ äôéàä úøéNò äéìò dðaø÷̈§¨¨Æ¨¤½¨£¦¦¬¨«¥−̈¤´©§Ÿ¦®«Ÿ¦¸Ÿ
àeä úàð÷ úçðî-ék äðáì åéìò ïzé-àìå ïîL åéìò̈¹̈¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³§¨ŸÆ½

:ïBò úøkæî ïBøkæ úçðîBzLà-úà Léàä àéáäå ¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«§¥¦̧¨¦´¤¦§»

çî÷ äôéàä úøéNò äéìò dðaø÷-úà àéáäå ïäkä-ìà¤©Ÿ¥¼§¥¦³¤¨§¨¨Æ¨¤½¨£¦¦¬¨«¥−̈¤´©
úçðî-ék äðáì åéìò ïzé-àìå ïîL åéìò ÷öé-àì íéøòN§Ÿ¦®«Ÿ¦¸Ÿ¨¹̈¤À¤§«Ÿ¦¥³¨¨Æ§Ÿ½̈¦«¦§©³

:ïBò úøkæî ïBøkæ úçðî àeä úàð÷אּתתּה ית גברא וייתי §¨ŸÆ½¦§©¬¦¨−©§¤¬¤¨«ְְְְִִֵַַָָ

סאין  ּבתלת עסרא מן חד עלּה קרּבנּה ית וייתי ּכהנא ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֻלות

עלֹוהי  יּתן ולא מׁשחא עלֹוהי יריק לא ׂשערין ְְְְְֲֲִִִִִִִֵָָָָָקמחא

מדּכרת  ּדּוכרנא מנחת הּוא קנאתא מנחת ארי ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֻלבנּתא

æè:ýåýéחֹובא: éðôì dãîòäå ïäkä dúà áéø÷äå ָ§¦§¦¬Ÿ−̈©Ÿ¥®§¤«¡¦−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
:ýåýé éðôì dãîòäå ïäkä dúà áéø÷äåיתּה ויקרב §¦§¦¬Ÿ−̈©Ÿ¥®§¤«¡¦−̈¦§¥¬§Ÿ̈«ִֵַָָ

יי: קדם ויקימּנּה ÷æéíéLãּכהנא íéî ïäkä ç÷ìå ְֲֳִִִַַָָָ§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦§¦−
çwé ïkLnä ò÷ø÷a äéäé øLà øôòä-ïîe Nøç-éìëa¦§¦®̈¤¦¤«¨À̈£¤³¦«§¤Æ§©§©´©¦§½̈¦©¬
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:íénä-ìà ïúðå ïäkä-éìëa íéLã÷ íéî ïäkä ç÷ìå ©Ÿ¥−§¨©¬¤©¨«¦§¨©¯©Ÿ¥²©¬¦§¦−¦§¦
wé ïkLnä ò÷ø÷a äéäé øLà øôòä-ïîe Nøçïäkä ç ¨®¤¦¤«¨À̈£¤³¦«§¤Æ§©§©´©¦§½̈¦©¬©Ÿ¥−

íénä-ìà ïúðå: ּומן ּדחסף ּבמן כּיֹור מי ּכהנא ויּסב §¨©¬¤©¨«¦ְְֲֲִִִֵַַַַָָ

למּיא: ויּתן ּכהנא יּסב מׁשּכנא ּביסֹודי יהי ּדי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָעפרא

çé-úà òøôe ýåýé éðôì äMàä-úà ïäkä ãéîòäå§¤«¡¦̧©Ÿ¥¬¤«¨«¦¨»¦§¥´§Ÿ̈¼¨©Æ¤
úçðî ïBøkfä úçðî úà äétk-ìò ïúðå äMàä LàǿŸ¨«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½¦§©¬
:íéøøàîä íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä úàð÷§¨−Ÿ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−©«§¨«§¦«
Làø-úà òøôe ýåýé éðôì äMàä-úà ïäkä ãéîòäå§¤«¡¦̧©Ÿ¥¬¤«¨«¦¨»¦§¥´§Ÿ̈¼¨©Æ¤´Ÿ

úàð÷ úçðî ïBøkfä úçðî úà äétk-ìò ïúðå äMàä̈«¦½̈§¨©´©©¤À¨¥µ¦§©´©¦¨½¦§©¬§¨−Ÿ

:íéøøàîä íéønä éî eéäé ïäkä ãéáe àåä ּכהנא ויקים ¦®§©³©Ÿ¥Æ¦«§½¥¬©¨¦−©«§¨«§¦«ֲִִַָ

ידהא  על ויהב דאּתתא ריׁשא ית ויפרע יי קדם אּתתא ְְְְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָָָָָָית

יהֹון  דכהנא ּובידא היא קנאתא מנחת ּדּוכרנא מנחת ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָית

מלטטּיא: מרירּיא èéøîàåמּיא ïäkä dúà òéaLäå ְְְִַַַַָָָ§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³
úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL àì-íà äMàä-ìà¤¨«¦¨Æ¦¸Ÿ¨©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²
íéøøàîä íéønä énî é÷pä CLéà úçz äàîèª§−̈©´©¦¥®¦¨¦¾¦¥²©¨¦¬©«§¨«§¦−

:älàäàì-íà äMàä-ìà øîàå ïäkä dúà òéaLäå ¨¥«¤§¦§¦̧©Ÿ¹̈©Ÿ¥À§¨©³¤¨«¦¨Æ¦¸Ÿ

é÷pä CLéà úçz äàîè úéèN àì-íàå Cúà Léà áëL̈©¬¦ÆŸ½̈§¦¬Ÿ¨¦²ª§−̈©´©¦¥®¦¨¦¾

:älàä íéøøàîä íéønä énî ויימר ּכהנא יתּה ויֹומי ¦¥²©¨¦¬©«§¨«§¦−¨¥«¤ְְֲֵֵַַַָָ

סטית  לא ואם יתי ּגבר ׁשכיב לא אם ְְְְְְִִִִִִַָָָָלאּתתא

מלטטּיא  מרירּיא מּמּיא זּכאה הוי מּבעלי ּבר ְְְְְֱֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָלאסּתאבא

ëàåïziåהאּלין: úàîèð éëå CLéà úçz úéèN ék z ִֵָ§©À§¦¬¨¦²©¬©¦¥−§¦´¦§¥®©¦¥̧
:CLéà éãòìaî BzáëL-úà Ca LéàúéèN ék zàå ¦¬¨Æ¤§¨§½¦©§£¥−¦¥«§©À§¦¬¨¦²

BzáëL-úà Ca Léà ïziå úàîèð éëå CLéà úçz©¬©¦¥−§¦´¦§¥®©¦¥̧¦¬¨Æ¤§¨§½

:CLéà éãòìaî וארי מּבעלי ּבר סטית ארי ואּת ¦©§£¥−¦¥«ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַ

:מּבעלי ּבר ׁשכבּתּה ית ּבי ּגבר ויהב ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֻאסּתאבּת

àëøîàå äìàä úòáLa äMàä-úà ïäkä òéaLäå§¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´¨«¨¨¼§¨©³
ìå äìàì CúBà ýåýé ïzé äMàì ïäkäCBúa äòáL ©Ÿ¥Æ¨«¦½̈¦¥̧§Ÿ̈¬¨²§¨¨¬§¦§ª−̈§´

ðèa-úàå úìôð Cëøé-úà ýåýé úúa Cnò:äáö C ©¥®§¥̧§Ÿ̈³¤§¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−¨¨«
ïäkä øîàå äìàä úòáLa äMàä-úà ïäkä òéaLäå§¦§¦̧©©Ÿ¥¬¤¨«¦¨»¦§ª©´¨«¨¨¼§¨©³©Ÿ¥Æ

ìå äìàì CúBà ýåýé ïzé äMàìúúa Cnò CBúa äòáL ¨«¦½̈¦¥̧§Ÿ̈¬¨²§¨¨¬§¦§ª−̈§´©¥®§¥̧
ðèa-úàå úìôð Cëøé-úà ýåýé:äáö C ית כהנא ויֹומי §Ÿ̈³¤§¥¥ÆŸ¤½¤§¤¦§¥−¨¨«ְֲֵַָָ

יתי יי יהב לאּתתא ּכהנא ויימר דלוטא ּבמֹומתא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָָאּתתא

וית  מסיא ירּכי ית יי ּבדיהב עּמי ּבגֹו ּולמֹומי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָללוט

נפיחין: áëéòîaמעיכי älàä íéøøàîä íénä eàáeC ְְְִִִַÂÂ̈©©̧¦©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦
:ïîà | ïîà äMàä äøîàå Cøé ìtðìå ïèa úBaöì©§¬¤−¤§©§¦´¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«

éòîa älàä íéøøàîä íénä eàáeìtðìå ïèa úBaöì C ÂÂ̈©©̧¦©«§¨«§¦³¨¥̧¤Æ§¥©½¦©§¬¤−¤§©§¦´

ïîà | ïîà äMàä äøîàå Cøé: מלטטּיא מּיא ויעלּון ¨¥®§¨«§¨¬¨«¦−̈¨¥¬¨¥«ְְְֲֵַַַָָ

ותימר  ירּכא ּולאמסאה מעין לאפחא ּבמעיכי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהאּלין

אמן: אמן âëïäkäאּתתא älàä úìàä-úà áúëå ְִֵֵָָָ§Â¨©Â¤¨«¨¬Ÿ¨¥²¤©Ÿ¥−
:íéønä éî-ìà äçîe øôqaälàä úìàä-úà áúëå ©¥®¤¨−̈¤¥¬©¨¦«§Â¨©Â¤¨«¨¬Ÿ¨¥²¤

:íéønä éî-ìà äçîe øôqa ïäkä לוטּיא ית ויכּתֹוב ©Ÿ¥−©¥®¤¨−̈¤¥¬©¨¦«ְְְִַָָָ

מרירּיא:האּלי  למּיא וימחֹוק ּבספרא ּכהנא ãëä÷Läåן ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ§¦§¨Æ
íénä dá eàáe íéøøàîä íéønä éî-úà äMàä-úà¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−©«§¨«§¦®¨¬¨²©©¬¦

:íéøîì íéøøàîäíéønä éî-úà äMàä-úà ä÷Läå ©«§¨«§¦−§¨¦«§¦§¨Æ¤¨´¦½̈¤¥¬©¨¦−
:íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe íéøøàîä ית ויׁשקי ©«§¨«§¦®¨¬¨²©©¬¦©«§¨«§¦−§¨¦«ְְֵַָ

מלטטּיא  מּיא ּבּה ויעלּון מלטטּיא מרירּיא מּיא ית ְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָָָָאּתתא

äëúçðîלמרירּו: úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå ְִִ§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´
éðäå úàðwädúà áéø÷äå ýåýé éðôì äçðnä-úà ó ©§¨®Ÿ§¥¦³¤©¦§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¦¬Ÿ−̈
:çaænä-ìàúàðwä úçðî úà äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå ¤©¦§¥«©§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´¨«¦½̈¥−¦§©´©§¨®Ÿ

éðäå:çaænä-ìà dúà áéø÷äå ýåýé éðôì äçðnä-úà ó §¥¦³¤©¦§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¦¬Ÿ−̈¤©¦§¥«©
ית  וירים קנאתא מנחת ית דאּתתא מידא ּכהנא ְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָָויּסב

למדּבחא: יתּה ויקרב יי קדם åëïäkäמנחתא õî÷å ְְְְְֳִִֵַַָָָָָָָ§¨©̧©Ÿ¥³
øçàå äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî¦©¦§¨Æ¤©§¨´̈½̈§¦§¦−©¦§¥®¨§©©²

:íénä-úà äMàä-úà ä÷Léäçðnä-ïî ïäkä õî÷å ©§¤¬¤¨«¦−̈¤©¨«¦§¨©̧©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ

äMàä-úà ä÷Lé øçàå äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà¤©§¨´̈½̈§¦§¦−©¦§¥®¨§©©²©§¤¬¤¨«¦−̈
:íénä-úà ויּסק אדכרּתּה ית מנחתא מן ּכהנא ויקמֹוץ ¤©¨«¦ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ

מּיא: ית אּתתא ית יׁשקי ּכן ּובתר æëd÷Läåלמדּבחא ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָ§¦§¨´
dLéàa ìòî ìòîzå äàîèð-íà äúéäå íénä-úà¤©©À¦§¨«§¨´¦¦§§¨»©¦§´Ÿ©´©§¦¨¼
dðèá äúáöå íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe¨̧¹̈©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½§¨«§¨´¦§½̈
:dnò áø÷a äìàì äMàä äúéäå dëøé äìôðå§¨«§−̈§¥®̈§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈§¤¬¤©¨«
ìòî ìòîzå äàîèð-íà äúéäå íénä-úà d÷Läå§¦§¨´¤©©À¦§¨«§¨´¦¦§§¨»©¦§´Ÿ©´©
dðèá äúáöå íéøîì íéøøàîä íénä dá eàáe dLéàa§¦¨¼¨̧¹̈©©³¦©«§¨«§¦Æ§¨¦½§¨«§¨´¦§½̈

:dnò áø÷a äìàì äMàä äúéäå dëøé äìôðåויׁשקּנּה §¨«§−̈§¥¨®§¨«§¨¯¨«¦¨²§¨−̈§¤¬¤©¨«ְְִַַ

ויעלּון  ּבבעלּה ׁשקר וׁשּקרת אסּתאבת אם ּותהי מּיא ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָית

ירּכּה ותתמסי מעהא ויּפחּון למרירּו מלטטּיא מּיא ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָּבּה

עּמּה: ּבגֹו ללוט אּתתא çëäàîèðּותהי àì-íàå ְְְְִִֵַַַָ§¦³Ÿ¦§§¨Æ
:òøæ äòøæðå äúwðå àåä äøäèe äMàäàì-íàå ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈§¦§¢Ç¨¬¨«©§¦³Ÿ

:òøæ äòøæðå äúwðå àåä äøäèe äMàä äàîèð לא ואם ¦§§¨Æ¨«¦½̈§Ÿ̈−¦®§¦§−̈§¦§¢¨¬¨«©ְִָ

עּדּוי: ותעּדי זּכאה ותּפֹוק היא ודכיאה אּתתא ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָָאסּתאבת

èëdLéà úçz äMà äèNz øLà úàðwä úøBz úàæ¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬¦¨²©¬©¦−̈
:äàîèðåúçz äMà äèNz øLà úàðwä úøBz úàæ §¦§¨«¨¬Ÿ©−©§¨®Ÿ£¤̧¦§¤¬¦¨²©¬©

:äàîèðå dLéà ּבר אּתתא תסטי ּדי ּדקנאתא אֹוריתא ּדא ¦−̈§¦§¨«¨ְְְְְִִִִֵַַָָָָָ
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ותסּתאב: ìçeøמּבעלּה åéìò øáòz øLà Léà Bà ְְֲִִַַָָ´¦À£¤̧©«£¬Ÿ¨¨²¬©
ýåýé éðôì äMàä-úà ãéîòäå BzLà-úà àp÷å äàð÷¦§−̈§¦¥´¤¦§®§¤«¡¦³¤¨«¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:úàfä äøBzä-ìk úà ïäkä dì äNòåøLà Léà Bà §¨³¨¨Æ©Ÿ¥½¥¬¨©−̈©«Ÿ´¦À£¤̧
-úà ãéîòäå BzLà-úà àp÷å äàð÷ çeø åéìò øáòz©«£¬Ÿ¨¨²¬©¦§−̈§¦¥´¤¦§®§¤«¡¦³¤
:úàfä äøBzä-ìk úà ïäkä dì äNòå ýåýé éðôì äMàä̈«¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¨³¨¨Æ©Ÿ¥½¥¬¨©−̈©«Ÿ

ויקם  אּתתה ית ויקּני קנאה רּוח עלֹוהי תעּבר ּדי גבר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָאֹו

אּתתּה הדא:ית אֹוריתא ּכל ית ּכהנא לּה ויעּבד יי קדם ְְְְֲֲֳִֵַַַַָָָָָָָָָָ

àì:dðåò-úà àOz àåää äMàäå ïåòî Léàä äwðå§¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´©¦½¦−̈¤£Ÿ¨«
dðåò-úà àOz àåää äMàäå ïåòî Léàä äwðå: ויהי §¦¨¬¨¦−¥«¨®Ÿ§¨«¦¨´©¦½¦−̈¤£Ÿ¨«ִֵ

חֹובּה: ית ּתקּבל ההיא ואּתתא מחֹובא ּגברא פ זּכאה ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָ

à:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåäLî-ìà ýåýé øaãéå ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
øîàl::למימר מׁשה עם יי áéða-ìàּומּליל øac ¥«Ÿְְִִֵֶַָָ©¥Æ¤§¥´

øcðì àìôé ék äMà-Bà Léà íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´«¦À̈¦³©§¦Æ¦§ŸÆ
:ýåýéì øéfäì øéæð øãðzøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¤´¤¨¦½§©¦−©«Ÿ̈«©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈

øéfäì øéæð øãð øcðì àìôé ék äMà-Bà Léà íäìà£¥¤®¦´«¦À̈¦³©§¦Æ¦§ŸÆ¤´¤¨¦½§©¦−
:ýåýéì אּתתא אֹו ּגבר להֹון ותימר יׂשראל ּבני עם מּלל ©«Ÿ̈«ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָ

יי: קדם למיזר נזירּו נדר למּדר יפרׁש âøëLåארי ïéiî ְְְְְְֲֳִִֵֵֵַַַָָָ¦©³¦§¥¨Æ
íéáðò úøLî-ìëå äzLé àì øëL õîçå ïéé õîç øéfé©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¦§¤®§¨¦§©³£¨¦Æ

:ìëàé àì íéLáéå íéçì íéáðòå äzLé àìøëLå ïéiî ´Ÿ¦§¤½©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−¬ŸŸ¥«¦©³¦§¥¨Æ

àì íéáðò úøLî-ìëå äzLé àì øëL õîçå ïéé õîç øéfé©¦½¯Ÿ¤©²¦§¬Ÿ¤¥−̈´Ÿ¦§¤®§¨¦§©³£¨¦Æ´Ÿ

:ìëàé àì íéLáéå íéçì íéáðòå äzLé ועּתיק חדת מחמר ¦§¤½©«£¨¦²©¦¬¦«¥¦−¬ŸŸ¥«ְֲֲִֵַַַ

ּד וחל חדת ּדחמר חל וכל יּזר יׁשּתי לא עּתיק חמר ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָ

ייכּול: לא ויבׁשין רּטיבין וענבין יׁשּתי לא עּנבין ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַָָמתרּות

ãíépöøçî ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkî Bøæð éîé ìk−Ÿ§¥´¦§®¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤©©À¦¥«©§©¦²
:ìëàé àì âæ-ãòåïôbî äNòé øLà ìkî Bøæð éîé ìk §©−̈¬ŸŸ¥«−Ÿ§¥´¦§®¦ŸÁ£¤̧¥«¨¤¹¦¤´¤

:ìëàé àì âæ-ãòå íépöøçî ïéiä מּכל נזרּה יֹומי ּכל ©©À¦¥«©§©¦²§©−̈¬ŸŸ¥«ְִִֵֵֹֹ

ייכּול: לא עּצּורין ועד מּפּורצנין דחמרא מּגפנא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֻּדיתעבד

ä-ãò BLàø-ìò øáòé-àì øòz Bøæð øãð éîé-ìk̈§¥Æ¤´¤¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ©Ÿ®©
òøt ìcb äéäé Lã÷ ýåýéì øéfé-øLà íîiä úàìî§¸Ÿ©¨¦¹£¤©¦³©«Ÿ̈Æ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬¤−©

:BLàø øòNBLàø-ìò øáòé-àì øòz Bøæð øãð éîé-ìk §©¬Ÿ«¨§¥Æ¤´¤¦§½©−©Ÿ©«£´Ÿ©Ÿ®
òøt ìcb äéäé Lã÷ ýåýéì øéfé-øLà íîiä úàìî-ãò©§¸Ÿ©¨¦¹£¤©¦³©«Ÿ̈Æ¨´Ÿ¦«§¤½©¥¬¤−©

:BLàø øòNריׁשּה על יעּבר לא מסּפר נזרּה נדר יֹומי ּכל §©¬Ÿ«ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

פרּוע  מרּבי יהי קּדיׁש יי קדם ּדינזר יֹומּיא מׁשלם ְְְְְְֳִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָעד

ריׁשּה: åàìׂשער úî Lôð-ìò ýåýéì Bøéfä éîé-ìk ְֵֵַ¨§¥¬©¦−©«Ÿ̈®©¤¬¤¥−¬Ÿ
:àáé:àáé àì úî Lôð-ìò ýåýéì Bøéfä éîé-ìk יֹומין ּכל ¨«Ÿ¨§¥¬©¦−©«Ÿ̈®©¤¬¤¥−¬Ÿ¨«Ÿִָ

ייעּול: לא דמתא נפׁשא על יי קדם æBnàìeדינזר åéáàì ְְְְְֳֵֵֵַַַָָָָָ§¨¦´§¦À

åéäìà øæð ék íúîa íäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−§Ÿ®̈¦²¥¬¤¡Ÿ−̈
-ìò:ראׁשֹוíäì ànhé-àì Búçàìe åéçàì Bnàìe åéáàì ©ֹֽ§¨¦´§¦À§¨¦Æ§©´Ÿ½«Ÿ¦©¨¬¨¤−

:BLàø-ìò åéäìà øæð ék íúîa לאחּוהי ּולאּמּה לאבּוהי §Ÿ¨®¦²¥¬¤¡Ÿ−̈©Ÿ«ְְְִִִֵַָ

דאלהּה ּכלילא ארי ּבמֹותהֹון להֹון יסּתאב לא ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָָּולאחתּה

ריׁשּה: ç:ýåýéìעל àeä Lã÷ Bøæð éîé ìkBøæð éîé ìk ֵֵַ−Ÿ§¥´¦§®¨¬−©«Ÿ̈«−Ÿ§¥´¦§®
:ýåýéì àeä Lã÷:יי קדם הּוא קּדיׁש נזרּה יֹומי ּכל ¨¬−©«Ÿ̈«ְְֳִִֵֵַָָֹ

èBøæð Làø ànèå íàút òúôa åéìò úî úeîé-éëå§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ§¦¥−´Ÿ¦§®
:epçlâé éòéáMä íBia Búøäè íBéa BLàø çlâå§¦©³ŸÆ§´¨«¢¨½©¬©§¦¦−§©§¤«
çlâå Bøæð Làø ànèå íàút òúôa åéìò úî úeîé-éëå§¦«¨¸¥³¨¨Æ§¤´©¦§½Ÿ§¦¥−´Ÿ¦§®§¦©³

:epçlâé éòéáMä íBia Búøäè íBéa BLàø מתא ימּות וארי ŸÆ§´¨«¢¨½©¬©§¦¦−§©§¤«ְֲֵֵַָ

ּביֹומא  ריׁשּה ויגּלח נזרּה ריׁש ויסאב ׁשלּו ּבתכף ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָעלֹוהי

יגּלחּנה: ׁשביעאה ּביֹומא éàáéדדכּותּה éðéîMä íBiáe ְְְְְִִִֵֵַָָָ©´©§¦¦À¨¦Æ
ìäà çút-ìà ïäkä-ìà äðBé éða éðL Bà íéøú ézL§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´®̈¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤

:ãòBîäðBé éða éðL Bà íéøú ézL àáé éðéîMä íBiáe ¥«©´©§¦¦À¨¦Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´®̈
:ãòBî ìäà çút-ìà ïäkä-ìà ייתי תּמינאה ּוביֹומא ¤̧©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤¥«ְְְִִַָָָ

מׁשּכן  לתרע ּכהנא לות יֹונה ּבני תרין אֹו ׁשפנינין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָּתרין

àéøtëåזמנא: äìòì ãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNòå ְִָ§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´§Ÿ½̈§¦¤´
íBia BLàø-úà Lc÷å Lôpä-ìò àèç øLàî åéìò̈½̈¥«£¤¬¨−̈©©®̈¤§¦©¬¤Ÿ−©¬

:àeääåéìò øtëå äìòì ãçàå úàhçì ãçà ïäkä äNòå ©«§¨¨´©Ÿ¥À¤¨³§©¨Æ§¤¨´§Ÿ½̈§¦¤´¨½̈

ä-ìò àèç øLàîàeää íBia BLàø-úà Lc÷å Lôp: ¥«£¤¬¨−̈©©¨®¤§¦©¬¤Ÿ−©¬©«
עלֹוהי  ויכּפר לעלתא וחד לחּטאתא חד ּכהנא ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָויעּבד

ההּוא: ּביֹומא ריׁשּה ית ויקּדׁש מתא  על áéøéfäåמּדחב ְְִִֵֵֵַַַַָָָָ§¦¦³
íLàì BúðL-ïa Nák àéáäå Bøæð éîé-úà ýåýéì©«Ÿ̈Æ¤§¥´¦§½§¥¦²¤¬¤¤§¨−§¨¨®

:Bøæð àîè ék eìté íéðLàøä íéîiäåýåýéì øéfäå §©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−¦§«§¦¦³©«Ÿ̈Æ

íéîiäå íLàì BúðL-ïa Nák àéáäå Bøæð éîé-úà¤§¥´¦§½§¥¦²¤¬¤¤§¨−§¨¨®§©¨¦³
:Bøæð àîè ék eìté íéðLàøäנזרּה יֹומי ית יי קדם ויּזר ¨¦«Ÿ¦Æ¦§½¦¬¨¥−¦§«ְְְֳִֵֵֵַָָָ

ארי  יבטלּון קדמאי ויֹומּיא לאׁשמא ׁשּתּה ּבר אּמר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָוייתי

נזרּה: âééîéאסּתאב úàìî íBéa øéæpä úøBz úàæå ְְִִֵַָ§¬Ÿ©−©¨¦®§À§ŸÆ§¥´
:ãòBî ìäà çút-ìà Búà àéáé Bøæðøéæpä úøBz úàæå ¦§½¨¦´Ÿ½¤¤−©¬Ÿ¤¥«§¬Ÿ©−©¨¦®

:ãòBî ìäà çút-ìà Búà àéáé Bøæð éîé úàìî íBéa ודא §À§ŸÆ§¥´¦§½¨¦´Ÿ½¤¤−©¬Ÿ¤¥«ְָ

לתרע  יתּה ייתי נזרּה יֹומי מׁשלם ּביֹום דנזירא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָאֹוריתא

זמנא: ãé-ïaמׁשּכן Nák ýåýéì Bðaø÷-úà áéø÷äå ְְִַַָ§¦§¦´¤¨§¨´©«Ÿ̈¿¤Á¤Á¤
dúðL-úa úçà äNáëå äìòì ãçà íéîú BúðL§¨¸¨¦³¤¨Æ§Ÿ½̈§©§¨̧©©¯©§¨¨²

ì íéîz ãçà-ìéàå úàhçì äîéîz:íéîìLáéø÷äå §¦−̈§©®̈§©«¦¤¨¬¨¦−¦§¨¦«§¦§¦´
äìòì ãçà íéîú BúðL-ïa Nák ýåýéì Bðaø÷-úà¤¨§¨´©«Ÿ̈¿¤Á¤Á¤§¨¸¨¦³¤¨Æ§Ÿ½̈

ãçà-ìéàå úàhçì äîéîz dúðL-úa úçà äNáëå§©§¨̧©©¯©§¨¨²§¦−̈§©¨®§©«¦¤¨¬
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ì íéîz:íéîìLׁשּתּה ּבר אּמר יי קדם קרּבנּה ית ויקרב ¨¦−¦§¨¦«ְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָֻ

ׁשלמּתא  ׁשּתּה ּבת חדא ואּמרּתא לעלתא חד ְְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָׁשלים

קּודׁשּיא: לנכסת ׁשלים חד ּודכר åèúBvîלחּטאתא ìñå ְְְְְְִִַַַַַָָָ§©´©À
ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úlç úìñ³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´©®̈¤

:íäékñðå íúçðîeïîMa úìeìa úlç úìñ úBvî ìñå ¦§¨−̈§¦§¥¤«§©´©À³Ÿ¤©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤
:íäékñðå íúçðîe ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ּפּטיר וסל §¦¥¬©−§ª¦´©¨®¤¦§¨−̈§¦§¥¤«ְִַַ

דמׁשיחין  ּפּטירין ואסּפֹוגין ּבמׁשח ּדפילן גריצן ְְְְְְְִִִִִִִִִִַַַָָֻסלּתא

ונסּכיהֹון: ּומנחתהֹון æèýåýéּבמׁשח éðôì ïäkä áéø÷äå ְְְְְִִִֵַָ§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§Ÿ̈®
:Búìò-úàå Búàhç-úà äNòåýåýé éðôì ïäkä áéø÷äå §¨¨¬¤©¨−§¤«Ÿ¨«§¦§¦¬©Ÿ¥−¦§¥´§Ÿ̈®
:Búìò-úàå Búàhç-úà äNòå יי קדם ּכהנא ויקרב §¨¨¬¤©¨−§¤«Ÿ¨«ְֲֳִֵַָָָָ

עלתּה: וית חּטאתּה ית æéçáæויעּבד äNòé ìéàä-úàå ְְְֲֵֵֵַַָָָָ§¤¨©¹¦©«£¤̧¤³©
-úà ïäkä äNòå úBvnä ìñ ìò ýåýéì íéîìL§¨¦Æ©«Ÿ̈½©−©´©©®§¨¨Æ©Ÿ¥½¤

:Bkñð-úàå Búçðîýåýéì íéîìL çáæ äNòé ìéàä-úàå ¦§¨−§¤¦§«§¤¨©¹¦©«£¤̧¤³©§¨¦Æ©«Ÿ̈½

:Bkñð-úàå Búçðî-úà ïäkä äNòå úBvnä ìñ ìò וית ©−©´©©®§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦§¨−§¤¦§«ְָ

דפּטירּיא  סּלא על יי קדם קּודׁשּיא נכסת יעּבד ְְְְְְֳִִִֵַַַַַַַָָָָָָּדכרא

נסּכּה: וית מנחתּה ית ּכהנא çéçútויעּבד øéæpä çlâå ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ§¦©´©¨¦À¤²©
Bøæð Làø øòN-úà ç÷ìå Bøæð Làø-úà ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥−¤´Ÿ¦§®§¨©À¤§©Æ´Ÿ¦§½

:íéîìMä çáæ úçz-øLà Làä-ìò ïúðåøéæpä çlâå §¨©Æ©¨¥½£¤©−©¤¬©©§¨¦«§¦©´©¨¦À

ç÷ìå Bøæð Làø-úà ãòBî ìäà çútBøæð Làø øòN-úà ¤²©¬Ÿ¤¥−¤´Ÿ¦§®§¨©À¤§©Æ´Ÿ¦§½

íéîìMä çáæ úçz-øLà Làä-ìò ïúðå: נזירא ויגּלח §¨©Æ©¨¥½£¤©−©¤¬©©§¨¦«ְִִַַָ

נזרּה ריׁש ׂשער ית ויּסב נזרּה ריׁש ית זמנא מׁשּכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּבתרע

קּודׁשּיא: ּדנכסת ּדּודא תחֹות ּדי אּׁשתא על èéç÷ìåויּתן ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ§¨©̧
úçà ävî úlçå ìéàä-ïî äìLa òøfä-úà ïäkä©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©§¥¨»¦¨©¼¦¼§©©̧©¨³©©Æ
øçà øéæpä étk-ìò ïúðå ãçà ävî ÷é÷øe ìqä-ïî¦©©½§¦¬©−̈¤¨®§¨©Æ©©¥´©¨¦½©©−

:Bøæð-úà Bçlbúä-ïî äìLa òøfä-úà ïäkä ç÷ìå ¦§©§¬¤¦§«§¨©̧©Ÿ¥¹¤©§´Ÿ©§¥¨»¦
ïúðå ãçà ävî ÷é÷øe ìqä-ïî úçà ävî úlçå ìéàä̈©¼¦¼§©©̧©¨³©©Æ¦©©½§¦¬©−̈¤¨®§¨©Æ

Bøæð-úà Bçlbúä øçà øéæpä étk-ìò: ית ּכהנא ויּסב ©©¥´©¨¦½©©−¦§©§¬¤¦§«ְֲִַַָָ

סּלא  מן חדא ּפּטירּתא ּוגרצּתא ּדּוכרא מן ּבׁשלא ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָּדרעא

נזרּה: ית ּדגּלח ּבתר נזירא ידי על ויּתן חד ּפּטיר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָואסּפֹוג

ëéðäåàeä Lã÷ ýåýé éðôì äôeðz | ïäkä íúBà ó §¥¦Á¨̧©Ÿ¥¬§¨»¦§¥´§Ÿ̈¼³Ÿ¤Æ
øçàå äîeøzä ÷BL ìòå äôeðzä äæç ìò ïäkì©Ÿ¥½©µ£¥´©§½̈§©−´©§®̈§©©²

:ïéé øéæpä äzLééðäåýåýé éðôì äôeðz | ïäkä íúBà ó ¦§¤¬©¨¦−¨«¦§¥¦Á¨̧©Ÿ¥¬§¨»¦§¥´§Ÿ̈¼

äîeøzä ÷BL ìòå äôeðzä äæç ìò ïäkì àeä Lã÷³Ÿ¤Æ©Ÿ¥½©µ£¥´©§½̈§©−´©§¨®
:ïéé øéæpä äzLé øçàå יי קדם ארמא ּכהנא יתהֹון וירים §©©²¦§¤¬©¨¦−¨«¦ְְֲֲֳִִַָָָָָָ

ׁשקא  ועל דארמּותא חדיא על לכהנא הּוא ְְְְֲֲַַַַַָָָָָָָקּודׁשא

חמרא: נזירא יׁשּתי ּכן ּובתר àëúøBzדאפרׁשּותא úàæ ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ´Ÿ©´

-øLà ãálî Bøæð-ìò ýåýéì Bðaø÷ øcé øLà øéæpä©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³©«Ÿ̈Æ©¦§½¦§©−£¤
úøBz ìò äNòé ïk øcé øLà Bøãð éôk Bãé âéOz©¦´¨®§¦³¦§Æ£¤´¦½Ÿ¥´©«£¤½©−©¬

:BøæðBøæð-ìò ýåýéì Bðaø÷ øcé øLà øéæpä úøBz úàæ ¦§«´Ÿ©´©¨¦»£¤´¦Ÿ¼¨§¨³©«Ÿ̈Æ©¦§½

z-øLà ãálîìò äNòé ïk øcé øLà Bøãð éôk Bãé âéO ¦§©−£¤©¦´¨®§¦³¦§Æ£¤´¦½Ÿ¥´©«£¤½©−
Bøæð úøBz:ô יי קדם קרּבנּה יּדר ּדי דנזירא אֹוריתא ּדא ©¬¦§«ְְְְֳִִִִֵַַָָָָָָֻ

יעּבד  ּכן יּדר ּדי נדרּה ּכפּום ידּה מּדתדּבק ּבר נזרּה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַעל

דנזרּה: אֹוריתא áë:øîàlעל äLî-ìà ýåýé øaãéå ְְְִֵַַָ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå:למימר מׁשה עם יי ּומּליל ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿְְִִֵֶַָָ

âëéða-úà eëøáú äk øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ§¨«£−¤§¥´
:íäì øBîà ìàøNéäk øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac ¦§¨¥®¨−¨¤«©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ

íäì øBîà ìàøNé éða-úà eëøáú: ועם אהרן עם מּלל §¨«£−¤§¥´¦§¨¥®¨−¨¤«ְֲִִֵַַֹ

ּתימרּון  יׂשראל ּבני ית ּתברכּון ּכדין למימר ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָּבנֹוהי

ãë:EøîLéåסלהֹון: ýåýé Eëøáé:EøîLéå ýåýé Eëøáé ְ§¨«¤§¬§Ÿ̈−§¦§§¤«§¨«¤§¬§Ÿ̈−§¦§§¤«
:ויּטרּנ יי סיברכּנäëéìà åéðt | ýåýé øàé:jpçéå E ְְְְְִִִָָָָ¨¥̧§Ÿ̈¯¨¨²¥¤−¦«ª¤«¨

éìà åéðt | ýåýé øàé:jpçéå E וירחם לות ׁשכנּתּה יי ינהר ¨¥̧§Ÿ̈¯¨¨²¥¤−¦«ª¤«¨ְְְְְִִֵַַַַָָָ

:סיתåëéìà åéðt | ýåýé àOé:íBìL Eì íNéå EàOé ָָ¦¨̧§Ÿ̈³¨¨Æ¥¤½§¨¥¬§−¨«¦¨̧
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå Eלות אּפּה יי יּסב §Ÿ̈³¨¨Æ¥¤½§¨¥¬§−¨«ְְִֵַַָָָ

ׁשלם: ל æëìàøNéסויׁשּוי éða-ìò éîL-úà eîNå ְִֵַָָ§¨¬¤§¦−©§¥´¦§¨¥®
:íëøáà éðàåéðàå ìàøNé éða-ìò éîL-úà eîNå ©«£¦−£¨«£¥«§¨¬¤§¦−©§¥´¦§¨¥®©«£¦−

íëøáà: ואנא יׂשראל ּבני על ׁשמי ּברּכת ית ויׁשוּון £¨«£¥«ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָ

ס אברכּנּון: ֲִֵָ

éùéîçàïkLnä-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤©¦§À̈
çaænä-úàå åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈§¤©¦§¥−©

:íúà Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàåúBlk íBéa éäéå §¤¨¥®̈©¦§¨¥−©§©¥¬Ÿ¨«©§¦¿§Á©¸

Búà Lc÷éå Búà çLîiå ïkLnä-úà íé÷äì äLî¤¹§¨¦´¤©¦§À̈©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ

Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå çaænä-úàå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥½̈§¤©¦§¥−©§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬
:íúà ורּבי מׁשּכנא ית לאקמא מׁשה דׁשיצי ּביֹומא והוה Ÿ¨«ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

מנֹוהי  ּכל וית מדּבחא וית מנֹוהי ּכל וית יתּה וקּדיׁש ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָָיתּה

יתהֹון: וקּדיׁש áéLàøורּבּנּון ìàøNé éàéNð eáéø÷iå ְְְִִַַָ©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−
-ìò íéãîòä íä úhnä éàéNð íä íúáà úéa¥´£Ÿ¨®¥µ§¦¥´©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©

:íéã÷täíä íúáà úéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå ©§ª¦«©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´£Ÿ¨®¥µ
:íéã÷tä-ìò íéãîòä íä úhnä éàéNð רברבי ּוקריבּו §¦¥´©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©©§ª¦«ְְְִֵַ

אּנּון  ׁשבטּיא רברבי אּנּון אבהתהֹון ּבית ריׁשי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָיׂשראל

מנינּיא: על âýåýéּדקימין éðôì íðaø÷-úà eàéáiå ְְְִִַַַָָ©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À
íéàNpä éðL-ìò äìâò ø÷a øNò éðLe áö úìâò-LL¥«¤§¬Ÿ¨Æ§¥´¨¨´¨½̈£¨¨²©§¥¬©§¦¦−

:ïkLnä éðôì íúBà eáéø÷iå ãçàì øBLåeàéáiå §´§¤®̈©©§¦¬−̈¦§¥¬©¦§¨«©¨¦̧
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øNò éðLe áö úìâò-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úàø÷a ¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥«¤§¬Ÿ¨Æ§¥´¨¨´¨½̈

éðôì íúBà eáéø÷iå ãçàì øBLå íéàNpä éðL-ìò äìâò£¨¨²©§¥¬©§¦¦−§´§¤¨®©©§¦¬−̈¦§¥¬
:ïkLnä ּכד עגלן ׁשית יי קדם קרּבניהֹון ית ואיתּיּו ©¦§¨«ְְְְְֳִִֵֶַַָָָָָֻ

ותֹור  רברבּיא ּתרין על עגלתא ּתֹורין עׂשר ּותרי ְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָמחפין

מׁשּכנא: לקדם יתהֹון וקריבּו ãýåýéלחד øîàiå ְְְְְֳִַַָָָָָ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàøîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå: יי ואמר ¤¤¬¥«Ÿ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿְֲַַָ

למימר: äúãáò-úàלמׁשה ãáòì eéäå ízàî ç÷ ְְֵֶָ©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−
:Búãáò éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ̈«
äzúðå ãòBî ìäà úãáò-úà ãáòì eéäå ízàî ç÷©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨«©¨³

:Búãáò éôk Léà íiåìä-ìà íúBà ויהֹון מּנהֹון קּבל ¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬£«Ÿ¨«ְִִֵַ

ּגבר  ללואי יתהֹון ותּתן זמנא מׁשּכן ּפלחן ית ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָלמפלח

ּפלחנּה: åø÷aä-úàåּכמּסת úìâòä-úà äLî çwiå ְְִֵַָָ©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈
:íiåìä-ìà íúBà ïziå-úàå úìâòä-úà äLî çwiå ©¦¥¬−̈¤©«§¦¦«©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤

íiåìä-ìà íúBà ïziå ø÷aä: וית עגלתא ית מׁשה ּונסיב ©¨®̈©¦¥¬−̈¤©«§¦¦«ְְְִֶֶָָָָ

ללואי: יתהֹון ויהב æúàåּתֹורי úBìâòä ézL | úà ְְִֵֵֵַָָ¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ
:íúãáò éôk ïBLøâ éðáì ïúð ø÷aä úòaøà| úà ©§©´©©¨½̈¨©−¦§¥´¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«¥´

éôk ïBLøâ éðáì ïúð ø÷aä úòaøà úàå úBìâòä ézL§¥´¨«£¨À§¥Æ©§©´©©¨½̈¨©−¦§¥´¥«§®§¦−
íúãáò: עגלת ּתרּתין לבני ית יהב תֹורי ארּבעא וית א £«Ÿ̈¨«ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּפלחנהֹון: ּכמּסת çúàåגרׁשֹון úìâòä òaøà | úàå ְְְְִֵַַָ§¥´©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ
øîúéà ãéa íúãáò éôk éøøî éðáì ïúð ø÷aä úðîL§Ÿ©´©¨½̈¨©−¦§¥´§¨¦®§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈

:ïäkä ïøäà-ïaø÷aä úðîL úàå úìâòä òaøà | úàå ¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«§¥´©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈

:ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãáò éôk éøøî éðáì ïúð̈©−¦§¥´§¨¦®§¦Æ£´Ÿ¨½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«
ּכמּסת  מררי לבני יהב תֹורי ּתמניא וית עגלן ארּבע ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוית

ּכהנא: אהרן ּבר ּדאיתמר ּבידא ÷èúäּפלחנהֹון éðáìå ְְְֲֲִִַַַַָָָָָֹ§¦§¥¬§−̈
:eàOé óúka íäìò Lãwä úãáò-ék ïúð àìéðáìå ´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½©¨¥−¦¨«§¦§¥¬
:eàOé óúka íäìò Lãwä úãáò-ék ïúð àì úä÷ ולבני §−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ£¥¤½©¨¥−¦¨«ְְִֵ

נטלין: ּבכתּפא עליהֹון קּודׁשא פלחן ארי יהב לא ְְְְְְְֲֲִֵֵַַָָָָָָָקהת

éBúà çLnä íBéa çaænä úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´Ÿ®
:çaænä éðôì íðaø÷-úà íàéNpä eáéø÷iåeáéø÷iå ©©§¦¯©§¦¦²¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©©©§¦´

eáéø÷iå Búà çLnä íBéa çaænä úkðç úà íéàNpä©§¦¦À¥µ£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´Ÿ®©©§¦¯
:çaænä éðôì íðaø÷-úà íàéNpä ית רברבּיא וקריבּו ©§¦¦²¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©ְְְִַַָָָ

ית  רברבּיא וקריבּו יתּה דרּבּיּו ּביֹומא מדּבחא ְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָֻחנּכת

מדּבחא: קדם àéàéNðקרּבנהֹון äLî-ìà ýåýé øîàiå ְְְְֳַַָָֻ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧
úkðçì íðaø÷-úà eáéø÷é íBiì ãçà àéNð íBiì ãçà¤¹̈©À¨¦³¤¨Æ©½©§¦¸Æ¤¨§¨½̈©«£ª©−

:çaænäàéNð íBiì ãçà àéNð äLî-ìà ýåýé øîàiå ©¦§¥«©©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³
çaænä úkðçì íðaø÷-úà eáéø÷é íBiì ãçà: יי ואמר ¤¨Æ©½©§¦¸Æ¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©ְֲַַָ

רּבא ליֹומא חד רּבא ית למׁשה יקרבּון ליֹומא חד ְְְְְֶַַַַָָָָָָ

מדּבחא: לחנּכת áéíBiaסקרּבנהֹון áéø÷nä éäéå ְְְְֲַַַַָֻֻ©§¦À©©§¦²©¬
:äãeäé ähîì áãðénò-ïa ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä̈«¦−¤¨§¨®©§¬¤©¦«¨−̈§©¥¬§¨«
áãðénò-ïa ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia áéø÷nä éäéå©§¦À©©§¦²©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬¤©¦«¨−̈

äãeäé ähîì:קרּבנּה ית קדמאה ּביֹומא ּדמקרב והוה §©¥¬§¨«ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֻ

דיהּודה: לׁשבטא עּמינדב ּבר ÷âé-úøòנחׁשֹון Bðaø÷å ְְְִִִַַַָָָָ§¨§¨º©«£©
ìL úçà óñkóñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤

úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤
:äçðîì ïîMá äìeìaìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷åíéL §¨¬©¤−¤§¦§¨«§¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´

ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤
äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä: ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

הוה  סלעין ּותלתין מאה חדא דכסף מגסּתא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָֻוקרּבנּה

ּבסלעי  סלעין ׁשבעין מתקלּה ּדכסף חד מזרקא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָמתקלּה

למנחתא: במׁשח ּדפילא סלּתא מלן ּתרויהֹון ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֻקּודׁשא

ãé:úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ókäøNò úçà ók ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©¬©©²£¨¨¬
:úøè÷ äàìî áäæ היא סלעין עׂשר מתקל חדא ּבזיכא ¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤ְְֲֲִִִִַַַָָָ

ּבּוסמּיא: קטרת מליא åèìéàדדהב ø÷a-ïa ãçà øt ְְְְִֶַַַָָֹ©´¤º̈¤¨À̈©¯¦
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà÷a-ïa ãçà øtìéà ø ¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«©´¤º̈¤¨À̈©¯¦

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ּדכר ּתֹורי ּבר חד ּתֹור ¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«ְֵַַַ

לעלתא: ׁשּתּה ּבר חד אּמר æèãçàחד íéfò-øéòN ֲִֵַַַַַַָָ§¦¦¦¬¤−̈
:úàhçìúàhçì ãçà íéfò-øéòN: חד עּזין ּבר צפיר §©¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«ְִִִַַ

æéäMîçלחּטאתא: íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe ְַָָ§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãezò©¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬

:áãðénò-ïa ïBLçðíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe ©§−¤©¦«¨¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãezò äMîç£¦¨Æ©¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

áãðénò-ïa ïBLçð: ּדכרי ּתרין ּתֹורין קּודׁשּיא ּולנכסת ©§−¤©¦«¨¨«ְְְְְִִִֵֵַַָ

קרּבנא  ּדין חמׁשא ׁשנא ּבני אּמרין חמׁשא  ּגדיי ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻחמׁשא

עּמינדב: ּבר ôçéìàðúðדנחׁשֹון áéø÷ä éðMä íBia ְְִַַַָָ©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´
:øëùOé àéNð øòeö-ïaìàðúð áéø÷ä éðMä íBia ¤®̈§¦−¦¨¨«©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´

:øëùOé àéNð øòeö-ïa ּבר נתנאל קריב ּתנינא ּביֹומא ¤¨®§¦−¦¨¨«ְְְְִִֵַַָָָָ

דיּׂששכר: רּבא ÷èéóñk-úøòצּוער Bðaø÷-úà áø÷ä ְִַָָָָ¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤
ìL úçàíéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬

äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
:äçðîì ïîMáúçà óñk-úøò÷ Bðaø÷-úà áø÷ä ©¤−¤§¦§¨«¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À

ìLì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
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:äçðîì מאה חדא דכסף מגסּתא קרּבנּה ית קריב §¦§¨«ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָֻ

מתקלּה ּדכסף חד מזרקא מתקלּה הוה סלעין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָּותלתין

סל  ּדפילא ׁשבעין סלּתא מלן ּתרויהֹון קּודׁשא ּבסלעי עין ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֻ

למנחתא: ÷ë:úøèבמׁשח äàìî áäæ äøNò úçà ók ְְְִִַָָ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤
:úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók מתקל חדא ּבזיכא ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤ְֲִַַָָָ

ּבּוסמּיא: קטרת מליא דדהב היא סלעין àëøtעׂשר ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָֹ©´
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
לעלתא: ׁשּתּה ּבר חד אּמר חד ּדכר ּתֹורי ּבר חד ְֲִֵֵַַַַַַַַַָָּתֹור

áë:úàhçì ãçà íéfò-øéòNãçà íéfò-øéòN §¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¦¦¦¬¤−̈
úàhçì::לחּטאתא חד עּזין ּבר âëçáæìeצפיר §©¨«ְְִִִַַַָָ§¤©́

äMîç íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈
:øòeö-ïa ìàðúð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§©§¥−¤¨«
äMîç íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

øòeö-ïa ìàðúð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák: §¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§©§¥−¤¨«
ô חמׁשא ּגדיי חמׁשא ּדכרי ּתרין ּתֹורין קּודׁשּיא ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָּולנכסת

צּוער: ּבר נתנאל קרּבן ּדין חמׁשא ׁשנא ּבני ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֻאּמרין

ãëàéìà ïìeáæ éðáì àéNð éLéìMä íBia:ïìç-ïa á ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ
:ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNð éLéìMä íBia ּביֹומא ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿְָ

חלֹון: ּבר אליאב זבּולן לבני רּבא ÷äëBðaøּתליתאה ְְְֱִִִֵֵַַָָָָֻ¨§¨º
ìL úçà óñk-úøò÷ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ

íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñúçà óñk-úøò÷ Bðaø÷ ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À

ìLì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤

:äçðîì סלעין ּותלתין מאה חדא דכסף מגסּתא קרּבנּה §¦§¨«ְְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֻ

סלעין  ׁשבעין מתקלּה דכסף חד מזרקא מתקלּה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָהוה

במׁשח  ּדפילא סלּתא מלן ּתרויהֹון קּודׁשא ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻּבסלעי

÷åë:úøèלמנחתא: äàìî áäæ äøNò úçà ókók ְְִָָ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©¬
:úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà עׂשר מתקל חדא ּבזיכא ©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤ְֲֲִַַַָָָ

ּבּוסמּיא: קטרת מליא דדהב היא æëãçàסלעין øt ְְְְְִִִִֶַַַָָֹ©´¤º̈
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïaãçà øt ¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«©´¤º̈

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ּבר חד ּתֹור ¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«ַַ

לעלתא: ׁשּתּה ּבר חד אּמר חד ּדכר çëíéfò-øéòNּתֹורי ְֲִֵֵַַַַַַַָָ§¦¦¦¬
:úàhçì ãçàúàhçì ãçà íéfò-øéòN: עּזין ּבר צפיר ¤−̈§©¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«ְִִִַ

לחּטאתא: èëíìéàחד íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe ְַַָָ§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²
àéìà ïaø÷:ïìç-ïa áíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe ¨§©¬¡¦−̈¤¥«Ÿ§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬
:ïìç-ïa áàéìà חמׁשא ּדכרי ּתרין ּתֹורין קּודׁשּיא ּולנכסת ¡¦−̈¤¥«Ÿְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

ּבר  אליאב קרּבן ּדין חמׁשא ׁשנא ּבני אּמרין חמׁשא ְְְְְְְֱִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻּגדיי

ôìøeöéìàחלֹון: ïáeàø éðáì àéNð éòéáøä íBia ֵ©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−
:øeàéãL-ïaøeöéìà ïáeàø éðáì àéNð éòéáøä íBia ¤§¥«©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−
:øeàéãL-ïa ּבר אליצּור ראּובן לבני רּבא רביעאה ּביֹומא ¤§¥«ְְְְֱִִִֵֵַַָָָָ

àììLׁשדיאּור: úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷äàîe íéL ְֵ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðLBðaø÷ §¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«¨§¨º

ìL úçà óñk-úøò÷óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

äçðîì ïîMá: ּותלתין מאה חדא דכסף מגסּתא קרּבנּה ©¤−¤§¦§¨«ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָֻ

ׁשבעין  מתקלּה ּדכסף חד מזרקא מתקלּה הוה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָסלעין

במׁשח  ּדפילא סלּתא מלן ּתרויהֹון קּודׁשא ּבסלעי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֻסלעין

÷áì:úøèלמנחתא: äàìî áäæ äøNò úçà ókók ְְִָָ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©¬
:úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà עׂשר מתקל חדא ּבזיכא ©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤ְֲֲִַַַָָָ

ּבּוסמּיא: קטרת מליא דדהב היא âìãçàסלעין øt ְְְְְִִִִֶַַַָָֹ©´¤º̈
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïaãçà øt ¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«©´¤º̈

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ּבר חד ּתֹור ¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«ַַ

לעלתא: ׁשּתּה ּבר חד אּמר חד ּדכר ãìíéfò-øéòNּתֹורי ְֲִֵֵַַַַַַַָָ§¦¦¦¬
:úàhçì ãçàúàhçì ãçà íéfò-øéòN: עּזין ּבר צפיר ¤−̈§©¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«ְִִִַ

לחּטאתא: äìíìéàחד íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe ְַַָָ§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³
äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²

:øeàéãL-ïa øeöéìà ïaø÷íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe ¨§©¬¡¦−¤§¥«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼

äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò äMîç íìéà¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²
øeàéãL-ïa øeöéìà ïaø÷: ּתרין ּתֹורין קּודׁשּיא ּולנכסת ¨§©¬¡¦−¤§¥«ְְְְִִֵַַָ

ּדין  חמׁשא ׁשנא ּבני אּמרין חמׁשא ּגדיי חמׁשא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּדכרי

ׁשדיאּור: ּבר אליצּור ôåìàéNðקרּבן éLéîçä íBia ְְֱִֵַַֻ©Æ©«£¦¦½¨¦−
:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL éðáìàéNð éLéîçä íBia ¦§¥´¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«©Æ©«£¦¦½¨¦−

écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL éðáì: רּבא חמיׁשאה ּביֹומא ¦§¥´¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«ְֲִַָָָָ

צּוריׁשּדי: ּבר ׁשלמיאל ׁשמעֹון ÷æì-úøòלבני Bðaø÷ ְְְִִִִֵֵַַָֻ¨§¨º©«£©
ìL úçà óñkóñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤

úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤
:äçðîì ïîMá äìeìaìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷íéL §¨¬©¤−¤§¦§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´
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ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤
äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä: ©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«

חדא ּדכסף מגסּתא הוה קרּבנּה סלעין ּותלתין מאה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָֻ

ּבסלעי  סלעין ׁשבעין מתקלּה ּדכסף חד מזרקא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָמתקלּה

למנחתא: במׁשח ּדפילא סלּתא מלן ּתרויהֹון ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֻקּודׁשא

çì:úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ókäøNò úçà ók ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©¬©©²£¨¨¬
:úøè÷ äàìî áäæ היא סלעין עׂשר מתקל חדא ּבזיכא ¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤ְְֲֲִִִִַַַָָָ

ּבּוסמּיא: קטרת מליא èììéàדדהב ø÷a-ïa ãçà øt ְְְְִֶַַַָָֹ©´¤º̈¤¨À̈©¯¦
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçàìéà ø÷a-ïa ãçà øt ¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«©´¤º̈¤¨À̈©¯¦

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ּדכר ּתֹורי ּבר חד ּתֹור ¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«ְֵַַַ

לעלתא: ׁשּתּה ּבר חד אּמר îãçàחד íéfò-øéòN ֲִֵַַַַַַָָ§¦¦¦¬¤−̈
:úàhçìúàhçì ãçà íéfò-øéòN: חד ע ּזין  ּבר צפיר §©¨«§¦¦¦¬¤¨−§©¨«ְִִִַַ

àîäMîçלח ּטאתא: íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe ְַָָ§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:écLéøeö-ïa ìàéîìLíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §ª«¦¥−¤¦«©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

écLéøeö-ïa ìàéîìL: ּדכרי ּתרין ּתֹורין קּודׁשּיא ּולנכסת §ª«¦¥−¤¦«©¨«ְְְְְִִִֵֵַַָ

קרּבן  ּדין חמׁשא ׁשנא ּבני אּמרין חמׁשא ּגדיי ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻחמׁשא

צּוריׁשּדי: ּבר ôׁשלמיאל ְִִֵַַָֻ

áî éùéùMMä íBia:ìàeòc-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNð é ©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´®̈¤§¨−̈¤§¥«
:ìàeòc-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBia ּביֹומא ©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´¨®¤§¨−̈¤§¥«ְָ

ּדעּואל: ּבר אליסף גד לבני רּבא ÷âîBðaøׁשתיתאה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ¨§¨º
ìL úçà óñk-úøò÷ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ

íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñúçà óñk-úøò÷ Bðaø÷ ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À

ìLì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤

äçðîì: סלעין ּותלתין מאה חדא דכסף מגסּתא קרּבנּה §¦§¨«ְְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֻ

סלעין  ׁשבעין מתקלּה ּדכסף חד מזרקא מתקלּה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָהוה

במׁשח  ּדפילא סלּתא מלן ּתרויהֹון קּודׁשא ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻּבסלעי

÷ãî:úøèלמנחתא: äàìî áäæ äøNò úçà ókók ְְִָָ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©¬
:úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà עׂשר מתקל חדא ּבזיכא ©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤ְֲֲִַַַָָָ

ּבּוסמּיא: קטרת מליא דדהב היא äîãçàסלעין øt ְְְְְִִִִֶַַַָָֹ©´¤º̈
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïaãçà øt ¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«©´¤º̈

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ּבר חד ּתֹור ¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«ַַ

לעלתא: ׁשּתּה ּבר חד אּמר חד ּדכר åîíéfò-øéòNּתֹורי ְֲִֵֵַַַַַַַָָ§¦¦¦¬

:úàhçì ãçàúàhçì ãçà íéfò-øéòN: עּזין ּבר צפיר ¤−̈§©¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«ְִִִַ

לחּטאתא: æîíìéàחד íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe ְַַָָ§¤´©©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³
äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²

:ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷áæìeíéðL ø÷a íéîìMä ç ¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼

äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò äMîç íìéà¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²
ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷: ּתרין ּתֹורין קּודׁשּיא ּולנכסת  ¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«ְְְְִִֵַַָ

ּדין  חמׁשא ׁשנא ּבני אּמרין חמׁשא ּגדיי חמׁשא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּדכרי

ּדעּואל: ּבר אליסף ôçîéðáìקרּבן àéNð éòéáMä íBia ְְְֵֶַַָָֻ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´
:ãeäénò-ïa òîLéìà íéøôàéðáì àéNð éòéáMä íBia ¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤©¦«©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´

ãeäénò-ïa òîLéìà íéøôà: לבני רּבא ׁשביעאה ּביֹומא ¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤©¦«ְְְִִֵַָָָָ

עּמיהּוד: ּבר אליׁשמע ÷èîóñk-úøòאפרים Bðaø÷ ְֱִִִֶַַָָָ¨§¨º©«£©¤´¤
ìL úçàíéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬

äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
:äçðîì ïîMáìL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷äàîe íéL ©¤−¤§¦§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»

Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤
äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL:קרּבנּה §¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«ְֵָֻ

מתקלּה הוה סלעין ּותלתין מאה חדא דכסף ְְְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָמגסּתא

קּודׁשא  ּבסלעי סלעין ׁשבעין מתקלּה ּדכסף חד ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָמזרקא

למנחתא: במׁשח ּדפילא סלּתא מלן ðúçàּתרויהֹון ók ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָֻ©¬©©²
:úøè÷ äàìî áäæ äøNòäàìî áäæ äøNò úçà ók £¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬

úøè÷: מליא דדהב היא סלעין עׂשר מתקל חדא ּבזיכא §«Ÿ¤ְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָ

ּבּוסמּיא: àð-Nákקטרת ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt ְְֶַָֹ©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤
:äìòì BúðL-ïa ãçàãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt ¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák חד ּדכר ּתֹורי ּבר חד ּתֹור ¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«ְֵַַַַ

לעלתא: ׁשּתּה ּבר חד áðãçàאּמר íéfò-øéòN ֲִֵַַַַַָָ§¦¦¦¬¤−̈
:úàhçìúàhçì ãçà íéfò-øéòN: חד עּזין ּבר צפיר §©¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«ְִִִַַ

âðäMîçלחּטאתא: íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe ְַָָ§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬

:ãeäénò-ïa òîLéìàíìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe ¡¦«¨−̈¤©¦«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

ãeäénò-ïa òîLéìà: ּדכרין ּתרין ּתֹורין קּודׁשּיא ּולנכסת ¡¦«¨−̈¤©¦«ְְְְְִִִִֵַַָ

קרּבן  ּדין חמׁשא ׁשנא ּבני אּמרין חמׁשא ּגדיי ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻחמׁשא

עּמיהּוד: ּבר ôãðéðáìאליׁשמע àéNð éðéîMä íBia ֱִִַַָָ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´
:øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðîéðáì àéNð éðéîMä íBia §©¤®©§¦¥−¤§¨«©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´

:øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðî לבני רּבא ּתמינאה ּביֹומא §©¤®©§¦¥−¤§¨«ְְְִִֵַָָָָ

ּפדהצּור: ּבר ּגמליאל äðúçàמנּׁשה óñk-úøò÷ Bðaø÷ ְְְִֵֶַַַָ¨§¨º©«£©¤´¤©©À
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ìLì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤

:äçðîììL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL §¦§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼

| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´
:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî דכסף מגסּתא קרּבנּה §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«ְְְְִִֵַָָֻ

ּדכסף  חד מזרקא מתקלּה הוה סלעין ּותלתין מאה ְְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָחדא

סלעי  ׁשבעין סלּתא מתקלּה מלן ּתרויהֹון קּודׁשא ּבסלעי ן ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָֻ

למנחתא: במׁשח åðäàìîּדפילא áäæ äøNò úçà ók ְְְְִִִַָָָ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷:úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók חדא ּבזיכא §«Ÿ¤©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤ֲִָָָ

ּבּוסמּיא: קטרת מליא דדהב היא סלעין עׂשר ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָֹמתקל

æðBúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòìBúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §Ÿ¨«©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòìׁשּתּה ּבר חד אּמר חד ּדכר ּתֹורי ּבר חד ּתֹור §Ÿ¨«ְִֵֵַַַַַַַַ

çð:úàhçìלעלתא: ãçà íéfò-øéòNãçà íéfò-øéòN ֲַָָ§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¦¦¦¬¤−̈
úàhçì::לחּטאתא חד עּזין ּבר èðçáæìeצפיר §©¨«ְְִִִַַַָָ§¤©́

äMîç íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈
-ïa ìàéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬©§¦¥−¤

:øeöäãtäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe §¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

ìàéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−
øeöäãt-ïa: חמׁשא ּדכרין ּתרין ּתֹורין קּודׁשּיא ּולנכסת ¤§¨«ְְְְְְִִִִֵַַַָָ

ּגמליאל  קרּבן ּדין חמׁשא  ׁשנא ּבני אּמרין חמׁשא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻּגדיי

ּפדהצּור: ôñïîéðáּבר éðáì àéNð éòéLzä íBia ְַָ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®
:éðòãb-ïa ïãéáàáà ïîéðá éðáì àéNð éòéLzä íBiaïãé £¦−̈¤¦§Ÿ¦«©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈

:éðòãb-ïa ּבר אבידן בנימן לבני רּבא ּתׁשיעאה ּביֹומא ¤¦§Ÿ¦«ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָ

àñìLּגדעני: úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷äàîe íéL ְִִֹ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðLBðaø÷ §¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«¨§¨º

ìL úçà óñk-úøò÷óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMá ּותלתין מאה חדא דכסף מגסּתא קרּבנּה ©¤−¤§¦§¨«ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָֻ

ׁשבעין  מתקלּה ּדכסף חד מזרקא מתקלּה הוה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָסלעין

במׁשח  ּדפילא סלּתא מלן ּתרויהֹון קּודׁשא ּבסלעי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֻסלעין

÷áñ:úøèלמנחתא: äàìî áäæ äøNò úçà ókók ְְִָָ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©¬
:úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà עׂשר מתקל חדא ּבזיכא ©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤ְֲֲִַַַָָָ

ּבּוסמּיא: קטרת מליא דדהב היא âñãçàסלעין øt ְְְְְִִִִֶַַַָָֹ©´¤º̈
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïaãçà øt ¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«©´¤º̈

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ּבר חד ּתֹור ¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«ַַ

לעלתא: ׁשּתּה ּבר חד אּמר חד ּדכר ãñíéfò-øéòNּתֹורי ְֲִֵֵַַַַַַַָָ§¦¦¦¬
:úàhçì ãçàúàhçì ãçà íéfò-øéòN: עּזין ּבר צפיר ¤−̈§©¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«ְִִִַ

לחּטאתא: äñíìéàחד íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe ְַַָָ§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³
äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²

:éðòãb-ïa ïãéáà ïaø÷íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe ¨§©¬£¦−̈¤¦§Ÿ¦«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³
k äMîç íéãzò äMîçïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNá £¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:éðòãb-ïa ïãéáà ּדכרי ּתרין ּתֹורין קּודׁשּיא ּולנכסת £¦−̈¤¦§Ÿ¦«ְְְְְִִִֵֵַַָ

קרּבן  ּדין חמׁשא ׁשנא ּבני אּמרין חמׁשא ּגדיי ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻחמׁשא

ּגדעֹוני: ּבר ôåñïãאבידן éðáì àéNð éøéNòä íBia ְֲִִִַָ©Æ¨«£¦¦½¨¦−¦§¥´¨®
:écLénò-ïa øæòéçàïã éðáì àéNð éøéNòä íBia £¦¤−¤¤©¦«©¨«©Æ¨«£¦¦½¨¦−¦§¥´¨®

écLénò-ïa øæòéçà: דן לבני רּבא עׂשיראה ּביֹומא £¦¤−¤¤©¦«©¨«ְְֲִִֵַָָָָָ

עּמיׁשּדי: ּבר æñúçàאחיעזר óñk-úøò÷ Bðaø÷ ֲִִֶֶַַַָ¨§¨º©«£©¤´¤©©À
ìLì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤

ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äçðîììL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL §¦§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼

| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´
äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: דכסף מגסּתא קרּבנּה §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«ְְְְִִֵַָָֻ

ּדכסף  חד מזרקא מתקלּה הוה סלעין ּותלתין מאה ְְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָחדא

סלּתא  מלן ּתרויהֹון קּודׁשא ּבסלעי סלעין ׁשבעין ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָֻמתקלּה

למנחתא: במׁשח çñáäæּדפילא äøNò úçà ók ְְְְִִִַָָָ©¬©©²£¨¨¬¨−̈
:úøè÷ äàìî:úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók §¥¨¬§«Ÿ¤©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤

קטרת  מליא דדהב היא סלעין עׂשר מתקל חדא ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹּבזיכא

èñãçà-Nákּבּוסמּיא: ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt ְַָ©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬
ì BúðL-ïa:äìòãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt ¤§¨−§Ÿ¨«©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬

:äìòì BúðL-ïa ּבר חד אּמר חד ּדכר ּתֹורי ּבר חד ּתֹור ¤§¨−§Ÿ¨«ְִֵַַַַַַַ

לעלתא: ò:úàhçìׁשּתּה ãçà íéfò-øéòNíéfò-øéòN ֲֵַַָָ§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¦¦¦¬
úàhçì ãçà::לחּטאתא חד עּזין ּבר àòçáæìeצפיר ¤−̈§©¨«ְְִִִַַַָָ§¤´©

äMîç íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈
:écLénò-ïa øæòéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬£¦¤−¤¤©¦«©¨«
äMîç íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

écLénò-ïa øæòéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák: §¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦¤−¤¤©¦«©¨«
חמׁשא  ּגדיי חמׁשא ּדכרי ּתרין ּתֹורין קּודׁשּיא ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָּולנכסת

עּמיׁשּדי: ּבר אחיעזר קרּבן ּדין חמׁשא ׁשנא ּבני ôאּמרין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

áòìàéòât øLà éðáì àéNð íBé øNò ézLò íBéa§Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´¨¥®©§¦¥−
:ïøëò-ïaìàéòât øLà éðáì àéNð íBé øNò ézLò íBéa ¤¨§¨«§Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´¨¥®©§¦¥−
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:ïøëò-ïa ּפגעיאל אׁשר לבני רּבא יֹומין עׂשר חד ּביֹומא ¤¨§¨«ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ

עכרן: âòìLּבר úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷äàîe íéL ְַָָ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤

:äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðLBðaø÷ §¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«¨§¨º

ìL úçà óñk-úøò÷óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL ©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

äçðîì ïîMá: ּותלתין מאה חדא דכסף מגסּתא קרּבנּה ©¤−¤§¦§¨«ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָֻ

ׁשבעין  מתקלּה ּדכסף חד מזרקא מתקלּה הוה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָסלעין

ּד סלּתא מלן ּתרויהֹון קּודׁשא ּבסלעי במׁשח סלעין פילא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֻ

÷ãò:úøèלמנחתא: äàìî áäæ äøNò úçà ókók ְְִָָ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©¬
:úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà עׂשר מתקל חדא ּבזיכא ©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤ְֲֲִַַַָָָ

ּבּוסמּיא: קטרת מליא דדהב היא  äòãçàסלעין øt ְְְְְִִִִֶַַַָָֹ©´¤º̈
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïaãçà øt ¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«©´¤º̈

:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ּבר חד ּתֹור ¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«ַַ

לעלתא: ׁשּתּה ּבר חד אּמר חד ּדכר åòíéfò-øéòNּתֹורי ְֲִֵֵַַַַַַַָָ§¦¦¦¬
:úàhçì ãçàúàhçì ãçà íéfò-øéòN: עּזין ּבר צפיר ¤−̈§©¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«ְִִִַ

לחּטאתא: æòíìéàחד íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe ְַַָָ§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³
äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²

:ïøëò-ïa ìàéòât ïaø÷íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe ¨§©¬©§¦¥−¤¨§¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³
ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzò äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬

:ïøëò-ïa ìàéòât ּדכרי ּתרין ּתֹורין קּודׁשּיא ּולנכסת ©§¦¥−¤¨§¨«ְְְְְִִִֵֵַַָ

קרּבן  ּדין חמׁשא ׁשנא ּבני אּמרין חמׁשא ּגדיי ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻחמׁשא

עכרן: ּבר ôçòéðáìּפגעיאל àéNð íBé øNò íéðL íBéa ְְִֵַַָָ§Æ§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´
:ïðéò-ïa òøéçà éìzôðéðáì àéNð íBé øNò íéðL íBéa ©§¨¦®£¦©−¤¥¨«§Æ§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´
:ïðéò-ïa òøéçà éìzôð לבני רּבא יֹומין עׂשר ּתרי ּביֹומא ©§¨¦®£¦©−¤¥¨«ְְְֲִִֵֵַַָָ

עינן: ּבר אחירע èòúçàנפּתלי óñk-úøò÷ Bðaø÷ ְֲִִֵַַַָָ¨§¨º©«£©¤´¤©©À
ìLì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤

ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äçðîììL úçà óñk-úøò÷ Bðaø÷dì÷Lî äàîe íéL §¦§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼

| íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéòáL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´
äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî: דכסף מגסּתא קרּבנּה §¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«ְְְְִִֵַָָֻ

ּדכסף  חד מזרקא מתקלּה הוה סלעין ּותלתין מאה ְְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָחדא

סלּתא  מלן ּתרויהֹון קּודׁשא ּבסלעי סלעין ׁשבעין ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָֻמתקלּה

למנחתא: במׁשח ôäàìîּדפילא áäæ äøNò úçà ók ְְְְִִִַָָָ©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók: חדא ּבזיכא §«Ÿ¤©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤ֲִָָָ

ּבּוסמּיא: קטרת מליא דדהב היא סלעין עׂשר ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָֹמתקל

àôBúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòìBúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §Ÿ¨«©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
:äìòìׁשּתּה ּבר חד אּמר חד ּדכר ּתֹורי ּבר חד ּתֹור §Ÿ¨«ְִֵֵַַַַַַַַ

áô:úàhçìלעלתא: ãçà íéfò-øéòNãçà íéfò-øéòN ֲַָָ§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¦¦¦¬¤−̈
úàhçì::לחּטאתא חד עּזין ּבר âôíéîìMäצפיר çáæìe §©¨«ְְִִִַַַָָ§¤©́©§¨¦»

íéNák äMîç íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷ä¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬
:ïðéò-ïa òøéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éðaçáæìe §¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦©−¤¥¨«§¤©́

íéNák äMîç íéãzò äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬
ò-ïa òøéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éðaïðé: ּולנכסת §¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦©−¤¥¨«ְְִַ

ּבני  אּמרין חמׁשא ּגדיי חמׁשא ּדכרי ּתרין ּתֹורין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָקּודׁשּיא

עינן: ּבר אחירע קרּבן ּדין חמׁשא ôׁשנא ְְְֲִֵֵַַַַָָָֻ

ãô éòéáùúàî Búà çLnä íBéa çaænä úkðç | úàǽŸ£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½¥¥−
óñë-é÷øæî äøNò íézL óñk úøò÷ ìàøNé éàéNð§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À¦§§¥¤̧¤Æ

:äøNò íézL áäæ úBtk øNò íéðLúkðç | úàæ §¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬¤§¥«´Ÿ£ª©´
óñk úøò÷ ìàøNé éàéNð úàî Búà çLnä íBéa çaænä©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½¥¥−§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤
íézL áäæ úBtk øNò íéðL óñë-é÷øæî äøNò íézL§¥´¤§¥À¦§§¥¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬

äøNò: רברבי מן יתּה ּדרּבּיּו ּביֹומא מדּבחא חנּכת ּדא ¤§¥«ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֻ

עׂשר  ּתרין כסּפא מזרקי עׂשרי ּתרּתא כסּפא מגיסי ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָיׂשראל

עׂשרי: ּתרּתא דדהבא äôìLäøòwäּבזיכי äàîe íéL ְְְֲִֵֵַַַָָָ§¦´¥À̈©§¨¨³
íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä íéòáLå óñk úçàä̈«©©Æ¤½¤§¦§¦−©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½

:Lãwä ì÷La úBàî-òaøàå íétìàìLäàîe íéL ©§©¬¦§©§©¥−§¤¬¤©«Ÿ¤§¦´¥À̈

óñk ìk ãçàä ÷øænä íéòáLå óñk úçàä äøòwä©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤§¦§¦−©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤
:Lãwä ì÷La úBàî-òaøàå íétìà íéìkä ּותלתין מאה ©¥¦½©§©¬¦§©§©¥−§¤¬¤©«Ÿ¤ְְִָָ

וׁשבעין  ּדכסּפא חדא דמגיסתא מתקלא הוה ְְְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָסלעין

מאה  וארּבע אלפין ּתרין מנּיא ּכסף ּכל חד ְְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָֹּדמזרקא

קּודׁשא: åôúàìîּבסלעי äøNò-íézL áäæ úBtk ְְִִֵָ©¸¨¨³§¥«¤§¥Æ§¥´Ÿ
áäæ-ìk Lãwä ì÷La ókä äøNò äøNò úøè÷§½Ÿ¤£¨¨¯£¨¨²©©−§¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬

:äàîe íéøNò úBtkäNò-íézL áäæ úBtkúàìî äø ©©−¤§¦¬¥¨«©¸¨¨³§¥«¤§¥Æ§¥´Ÿ
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ּבסלעי  דבזיכא מתקלא הוה סלעין עׂשר מתקל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָּבּוסמּיא

ועׂשרין: מאה ּבזיכיא ּדהב ּכל ְְְְְִִַַַָָָָָקּודׁשא

æô øéèôîíìéà íéøt øNò íéðL äìòì ø÷aä-ìk̈©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³
íúçðîe øNò íéðL äðL-éða íéNák øNò-íéðL§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¦§¨¨®

:úàhçì øNò íéðL íéfò éøéòNeäìòì ø÷aä-ìk §¦¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«¨©¨¨̧¨«Ÿ¹̈

íéðL äðL-éða íéNák øNò-íéðL íìéà íéøt øNò íéðL§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬
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:úàhçì øNò íéðL íéfò éøéòNe íúçðîe øNò ּתֹורי ּכל ¨−̈¦§¨¨®§¦¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«ֵָ

ׁשנא  ּבני אּמרין עׂשר ּתרי ּדכרין ּתֹורין עׂשר ּתרי ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָלעלתא

לחּטאתא: עׂשר ּתרי עּזין בר ּוצפירי ּומנחתהֹון עׂשר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָּתרי

çôíéøt äòaøàå íéøNò íéîìMä çáæ | ø÷a ìëå§ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»¨¦¼
íéML äðL-éða íéNák íéML íéãzò íéML íìéà¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®

:Búà çLnä éøçà çaænä úkðç úàæçáæ | ø÷a ìëå µŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−¦¨©¬Ÿ«§ºŸ§©´¤©́
íéãzò íéML íìéà íéøt äòaøàå íéøNò íéîìMä©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»¨¦¼¥¦³¦¦Æ©ª¦´
éøçà çaænä úkðç úàæ íéML äðL-éða íéNák íéML¦¦½§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®µŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−

:Búà çLnä וארּבעא עׂשרין קּודׁשּיא לנכסת ּתֹורי וכל ¦¨©¬Ÿ«ְְְְְְְְִִֵַַַַָָֹ

ּדא  ׁשּתין ׁשנא ּבני אמרין ׁשּתין ּגדין ׁשּתין ּדכרין ְְְְְִִִִִִִִִִִֵַַָָּתֹורין

יתּה: דרּבּיּו ּבתר מדּבחא èôìäà-ìàחנּכת äLî àááe ְְְֲִֵַַַַָָָֻ§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤
ìòî åéìà øacî ìBwä-úà òîLiå Bzà øaãì ãòBî¥»§©¥´¦¼©¦§©̧¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³
øaãéå íéáøkä éðL ïéaî úãòä ïøà-ìò øLà úøtkä©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½¦¥−§¥´©§ª¦®©§©¥−

:åéìàòîLiå Bzà øaãì ãòBî ìäà-ìà äLî àááe ¥¨«§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»§©¥´¦¼©¦§©̧
ìBwä-úàúãòä ïøà-ìò øLà úøtkä ìòî åéìà øacî ¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½

:åéìà øaãéå íéáøkä éðL ïéaî למׁשּכן מׁשה עליל וכד ¦¥−§¥´©§ª¦®©§©¥−¥¨«ְְְִֶַַַָ

מעּלוי  עּמּה דמתמּלל קלא ית ּוׁשמע עּמּה למּללא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָזמנא

ּכרּובּיא  ּתרין מּבין דסהדּותא  ארֹונא על ּדי ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָֻכּפרּתא

עּמּה: ôּומתמּלל ô ô ְִִֵֵַ

.ïîéñ ñ"åîò ,íé÷åñô å"ò÷
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