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במקום ש"שכינתא שריא" נמצא גם הרבי, להיותו תמיד ביחד עם השכינה...  
...בעניין זה... אין לכל אחד לילך בדרכים שלו )“מיט אייגענע דרכים"(, אלא צריכים 
לבוא ולשאול אצל הרבי, משה רבינו שבדור ועל-פי הוראותיו יש להתחזק ולשאוף 

לעליה שתבוא לאחרי ועל-ידי הירידה.

זאת ועוד: גם כאשר הרבי אינו אומר לו בפירוש מה לעשות – אם משום שזהו עניין 
שהרבי אינו יכול להורות לו משום שזהו עניין ש"הבא לימלך אין מורין לו", או משום 

שרצונו של הרבי שיבוא לעניין זה בכח עצמו – הרי, על-ידי השאלה אצל הרבי 
וההתמסרות אליו, ידע ויכיר )“וועט ער דערהערן"( דעתו של הרבי גם בעניינים 

שהרבי אינו אומר לו בפירוש.

)שבת פרשת פינחס תשי"א, תורת מנחם כרך ג' עמ' 237(
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כבוד התורה

הזמן גרמא | סיום והתחלת הרמב"ם

מענה לרב אברהם יצחק וולפסון, שכתב מכתב )כנראה בהמשך לסיום מחזור הראשון דלימוד הרמב"ם(, בו הזכיר את 
המובא בשם הרה"ק מרוזין ש"הרמב"ם ז"ל היה ראוי להיות גואל צדק שהרי חיבר חיבורו על כל הדינים שאין נוהגים 
בזמן הזה רק לימות המשיח, אלא מפני שהדור לא היה ראוי לכך, על כן בא הראב"ד ועשה השגות עליו". מענה הרבי על 

המכתב:
כהנ"ל נת' ות"ח. ולהעיר מאגרת תימן 
החזרת  בזמן  קבלתו  ע"ד  להרמב"ם 
ד"א   – המשיח"  הקדמת  “והיא  הנבואה 
 – פטירתו(  לאחרי  שנים  )ה'  תתק"ע 
וזה הקץ היותר נכון – ועפ"ז ה"ז בעתה 

ואחישנה צ"ל לפני זה.
מזרע  שהוא  הקדוש  לרבנו  ומתייחס 

דהמע"ה ]= דוד המלך עליו השלום[

הדור לא היה ראויהכתב והמכתב 

המענה למצבי מבוכה
המנהג בתפוצות ישראל ללמוד שיעור יומי בספרו העיקרי של הרמב"ם, שקראו בשם “משנה תורה"... 
לקטן  גלויין  הדינין  כל  שיהיו  עד  קצרה...  ודרך  ברורה  בלשון  התורה...  דיני  מכל...  “דברים המתבררים 

ולגדול" )לשון הרמב"ם בהקדמתו לספר היד(.
אצל כל אחד ואחת יש זמנים שמתעורר אצלו ספק כיצד עליו להתנהג בעניין מסויים, ובמילא, עומד 

‘נבוך' ואינו יודע מה לעשות כו'.
– שלפעמים, מצד  "לגדול"  וגם  – מצד קטנותו ברוחניות,  “לקטן"  ולגדול":  “לקטן  זה שייך לכל,  ועניין 
גדלותו הרוחנית, יש לו )ריבוי( עניינים שבהם זקוק לפתרון והוראת-דרך, הן בנוגע לעבודתו בעצמו, והן 

בנוגע לפעולתו עם הזולת וכו'.
ישנם  “מורה הנבוכים"(, שבו  יש למצוא בספר ה"רמב"ם" )של הרמב"ם, כאמור, שנקרא   – והעצה לזה 

הוראות ברורות ומאירות – “תורה אור" – לכל אחד ואחת מישראל, “לקטן ולגדול".
ולכן, נתקבל המנהג לקבוע שיעור יומי ברמב"ם – לא רק קביעות בזמן, אלא גם )ובעיקר( קביעות בנפש, 

שנעשה חקוק בנפשו, שאז, בוודאי יבוא לידי מעשה בפועל, בחיי היום-יום.
וכל זה שייך גם לנשים – כפי שמאריך רבינו הזקן בהלכות תלמוד תורה ש"הנשים חייבות ללמוד הלכות 

הצריכות להן לידע אותן כו'".

)משיחת כ"ה אייר - לנשי ובנות חב"ד - תשמ"ז. תורת מנחם תשמ"ז – ג' עמ' 347(

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י"ח בתמוז ה'תש"פ – כ"ה בתמוז ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

התחלת מחזור מי"ח בתמוזו'
אז וגו'. כל המצות.. שנת החמה.

התחלת מחזור יד
 אז וגו'. כל המצוות.. מה'

א-להי ישראל.

־הספר הזה שאבאר בו... שזכ
רנו*. ואני עתה מתחיל בזכרון 

השרשים... במצות עשה...

כל אלו החכמים.. בין ראשון מצות עשה. א מצוה ראשונה.. אין לו.י"ט בתמוזש"ק
השרשים**.בין אחרון.

מצות לא תעשה. א מצוה.. אלו הם.. כ' בתמוזא'
השרשים**.ודברים הללו.. שנת החמה.בין עשה ובין לא תעשה.

מצות עשה. א מצוה ראשונה.. וראיתי לחלק.. בעזרת ש-די.כ"א בתמוזב'
השרשים*.פג להביא.. שמה.

כ"ב בתמוזג'
משוך חסדך וגו'. ספר המדע והוא ספר 

ראשון.. הל' יסודי התורה.. בפרקים 
אלו. פרק א-ג.

מ"ע א. מל"ת א. מ"ע ב.פד להקריב.. קסו לשבות.. קדש.

מ"ע ג. ד. ט.קסז לשבות.. רמח לדון.. אין לו.פרק ד-ו.כ"ג בתמוזד'

א מצוה ראשו־פרק ז-ט.כ"ד בתמוזה'  מצות לא תעשה.
מל"ת סג. סה. מ"ע קעב.נה.. קכב שלא לשבור.. בו.

פרק יו"ד. הל' דעות.. בפרקים אלו. כ"ה בתמוזו'
פרק א-ב.

קכג שלא להוציא.. רמד שלא 
מל"ת סד. מ"ע ח. ו. רו.לגנוב.. ממון.
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אהבת ישראל – גם 
במקום סכנה

את  ישראל  כל  שכחו  האמנם  לה',  וקינא  קם  פינחס  שרק  ייתכן  כיצד 
ההלכה ש"קנאים פוגעים בו"?! • פינחס סיכן את חייו בכדי להסיר את 
חמת ה' מעל בני ישראל • גם במעשה העגל מודגשת אהבת ישראל של 
אהרון הכהן – “ראה ואמר מטוב ייתלה הסרחון בי ולא בהם" • משיחת 

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
נהוג לבאר בכל שבת עניין בפירוש רש"י.

בפירוש רש"י בתחילת הפרשה – “'פינחס בן אלעזר 
אותו,  מבזים  השבטים  שהיו  לפי   – הכהן'  אהרון  בן 
הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אימו עגלים לעבודה 
הכתוב  בא  לפיכך  מישראל,  שבט  נשיא  והרג  זרה, 

וייחסו אחר אהרון".
וכבר נתבאר בארוכה במקום אחר1 פרטי הדיוקים 
ץ קשיא: בפירוש רש"י זה, אבל, עדיין לא נתחוור קלאַָ
השאלה על דבר הדגשת ייחוסו של פינחס שמתרצה 
בהתחלת  מתעוררת   – פינחס  פרשת  בריש  רש"י 
אלעזר  בן  פינחס  “וירא  בלק:  פרשת  בסוף  הסיפור 
בן אהרון הכהן"2 – מדוע הוצרך הכתוב להדגיש את 
שנזכר  הראשונה  הפעם  זו  אין  הרי,  לאהרון,  ייחוסו 
שמו של )פינחס( בן אלעזר, שצריכים להדגיש שהוא 

“בן אהרון"?
ולאידך, התירוץ שמתרץ רש"י בריש פרשת פינחס 
על דבר הצורך בהדגשת ייחוסו בגלל ביזוי השבטים 
בסוף  השאלה  מתרץ  אינו  זמרי,  מהריגת  כתוצאה 
פרשת בלק, כשנזכר הייחוס לאהרון בהתחלת העניין, 

לפני המאורע של הריגת זמרי?!

1( ליקוטי שיחות חלק ח עמ' 160 ואילך.
2( כה, ז.

ב
 ויש לומר הביאור בזה – שהדגשת הייחוס “פינחס 
באה  בלק  פרשת  בסוף  הכהן"  אהרון  בן  אלעזר  בן 

לתרץ שאלה שמתעוררת בפשטות הכתובים:
בני  עדת  כל  ולעיני  משה  “לעיני  היה  זה  מאורע 
 – ישראל  דייני  וכל  הזקנים,  שבעים  כולל  ישראל"3, 
“שמונה ריבוא ושמונה אלפים"4 – שהיה בכוחם לדון 
)לא רק דיני ממונות כו', אלא( גם דיני נפשות. ואיך 
ייתכן שכולם עמדו מן הצד ושתקו, ורק פינחס לבדו 

“וירא5 גו' ויקם גו'"?!
רש"י מפרש אמנם מה שכתוב “וירא פינחס", “ראה 
ממך  מקובלני  למשה  לו  אמר  הלכה,  ונזכר  מעשה 
קריינא  ליה  אמר  בו,  פוגעים  קנאים  ארמית  הבועל 
דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקא, מיד וייקח רומח בידו 
היה  ייתכן שפינחס  איך  גופא קשיא,  הא  אבל,  וגו'", 
היחידי מכל בני ישראל ש"נזכר הלכה" ונעשה “קריינא 
דאיגרתא" – הייתכן שכל שאר בני ישראל, כל הדיינים 

ושבעים הזקנים כו' עמדו מן הצד ושתקו?!
מכל  היחידי  היה  שפינחס  לומר  שאין  ]ופשוט 
)“מקובלני  רבינו  ממשה  זו  הלכה  שלמד  ישראל 
של  בפשוטו  מצינו  שלא  לכך  נוסף  שהרי,  ממך"(, 

3( שם, ו.
4( פירוש רש"י שם, ה.

5( שם, ז.
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מיוחד  באופן  רבינו  ממשה  קיבל  שפינחס  מקרא 
)ואדרבה, מפורש בפירוש רש"י6 “סדר המשנה" שמשה 
כל  ועם  הזקנים,  עם  אהרון,  בני  עם  אהרון,  עם  למד 
ישראל, ואחר כך למד אהרון וכו', היינו, שפינחס היה 
שווה ל"כל העם"(, הנה, גם אילו היה הוא לבדו שומע 
הלכה זו ממשה רבינו, בוודאי לא היה שומרה בסוד... 

אלא היה מלמדה לכל ישראל[.
כדי  הלכה...  ממנו  “נתעלמה  רש"י  שכתב  ומה 
שיבוא פינחס וייטול את הראוי לו" – הרי: רש"י מדייק 
“נתעלמה ממנו הלכה... כדי שיבוא פינחס וכו'", אבל, 
אין זה מחייב לומר ש"כדי שיבוא פינחס וכו'" היה נס 
גדול כזה שנתעלמה הלכה מכל בני ישראל! ועל כורחך 
צריך לומר, שהייתה סיבה )על פי טבע( לכך שמכל בני 

ישראל היה פינחס היחידי ש"נזכר הלכה".

ג
של  ייחוסו  בהדגשת  הכתוב  רומז   – לזה  וההסברה 

פינחס, “פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן":
זה  למקרא  חמש  הבן  למד  הכהן  אהרון  אודות 
עתה “ויבכו את אהרון שלושים יום כל בית ישראל"7, 
ומפרש רש"י, “כל בית ישראל, האנשים והנשים, לפי 
שהיה אהרון רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה 

ובין איש לאשתו".
אהרון  של  השתדלותו  אודות  זה  לפני  למד  וכן 
כמו  מצרים  מיציאת  החל   – ישראל  של  לטובתם 
שכתוב8 “הוא אהרון ומשה אשר אמר ה' להם הוציאו 
אל  המדברים  הם  גו'  מצרים  מארץ  ישראל  בני  את 
פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים", 

6( סוף פרשת תישא )לד, לב(.
7( חוקת כ, כט.

8( וארא ו, כו-כז.

ויתירה מזו, שהדיבור לפרעה היה על ידי אהרון דווקא 
– “אהרון אחיך יהי נביאך"9, “ימליצנו ויטעימנו באזני 
פרעה"10; וכן לאחרי זה, במשך היות בני ישראל במדבר 
הכבוד"11  ל"ענני  ישראל  זכו  אהרון  של  שבזכותו   –
במדבר,  ההליכה  את  עליהם  והקילו  עליהם  שהגינו 
וכו' וכו', אשר מכל זה יודע ה"בן חמש למקרא" גודל 

מעלתו של אהרון באהבת ישראל, איש החסד.
“לברך  כהנים,  ברכת  של  מהעניין  גם  ]ולהעיר, 
היינו, שמצד מעלתם של  באהבה"12,  ישראל  את עמו 
של  ברכתו  ידם  על  נמשכת  ישראל  באהבת  הכוהנים 
הקדוש ברוך הוא13 לכל ישראל14, ובזה גופא – המשכת 
ברכה באופן נעלה ביותר, כמבואר בדרושי חסידות15 
שקדים"16,  ויגמול  גו'  אהרן  מטה  פרח  “והנה  בעניין 
ש"שקדים הם ממהרים להיגמר... משעה שהוא מציץ 
היינו,  יום"17,  ואחד  עשרים  גומר  שהוא  שעה  עד 
מהרה  “עד  ההשפעה,  מהירות  על  מורה  ש"שקדים" 
“רב  מבחינת  היא  שההמשכה  מכיון  דברו"18,  ירוץ 

חסד", חסד שלמעלה ממדידה והגבלה[.
פינחס,  של  ייחוסו  בהדגשת  הכתוב  כוונת  וזוהי 
נכדו  שלהיותו   – הכהן",  אהרון  בן  אלעזר  בן  “פינחס 

9( שם ז, א.
10( פירוש רש"י שם, ב.

11( ראה פירוש רש"י שם, ב.
ערוך  שולחן  וראה  א(.  לט,  )סוטה  כפים  נשיאת  לפני  הברכה  נוסח   )12
אדמו"ר הזקן אורח חיים סימן קכ"ח סעיף יט )על פי זוהר חלק ג קמז, ב(.
13( ראה שולחן ערוך אדמו"ר הזקן שם סעיף נב: “אין קבלת הברכה תלויה 
בכוהנים אלא בקדוש ברוך הוא, שנאמר ואני אברכם", שלכן, כל כהן נושא 
כפיו ומברך, מבלי הבט על מעמדו ומצבו בקיום התורה והמצוות )אם אין 

בו אחד מהדברים המעכבים כו'(.
14( כולל גם – הברכה לדייני ישראל, שרובם היו מכל י"ב שבטי ישראל 

)ישראלים, ולא כהנים(.
15( ליקוטי תורה סוף פרשת קורח )נה, ג ואילך(.

16( קורח יז, כג.
 – שם(  תורה  ליקוטי  )ראה  למוטב"  ה"שקידה  גם  נשתלשל  ומזה   )17
שתכליתם  בארוכה(,  )כנ"ל  המצרים"  “בין  ימי  של  יום  ואחת  עשרים 

ומטרתם – שיהפכום ל"שקדים לטוב".
18( תהילים קמז, טו.

להיותו נכדו של אהרון, אוהב ישראל, ירש ממנו התכונה של 
אהבת ישראל, ולכן, הוא זה ש"נזכר הלכה כו'", וההעמיד עצמו 
בסכנת נפשות להיכנס לתוך האוהל ולהרוג נשיא שבט בישראל 

כדי להציל את בני ישראל!
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של אהרון, אוהב ישראל, ירש ממנו התכונה של אהבת 
וההעמיד  כו'",  הלכה  ש"נזכר  זה  הוא  ולכן,  ישראל, 
עצמו בסכנת נפשות להיכנס לתוך האוהל ולהרוג נשיא 
שבט בישראל )ביודעו שבני שבטו עומדים מסביב כו'(, 

כדי להציל את בני ישראל19!

ד
ועדיין אינו מובן:

“נזכר הלכה" עד להריגת זמרי  מאותו רגע שפינחס 
בפועל – עבר משך זמן מסוים, ואם כן, איך ייתכן שגם 

לאחרי זה נשארו כולם )מלבד פינחס( לעמוד מן הצד 
ולא עשו מאומה?

ויש לומר – על יסוד הוראת חז"ל20 “הוי דן את כל 
האדם לכף זכות" – שאכן היו עוד אנשים מישראל שלא 

עמדו מן הצד, אלא סייעו בזה כו',
]ויתירה מזה: אילו היה עובר עוד משך זמן, מסתבר 
ומעלתו של  זו,  נזכרים בהלכה  היו  לומר שגם אחרים 

פינחס היא היותו הראשון ש"נזכר הלכה"[,
ומה שלא נתפרש בכתוב מאומה אודות פעולתם של 
כך  כדי  עד  חשוב  הדבר  שאין  מפני  זה  הרי   – אחרים 
שהכתוב יפרשו )מכיון שעיקר הפעולה הייתה על ידי 

פינחס(.
ועל דרך כל ריבוי המאורעות שאירעו אצל בני ישראל 
במשך ארבעים שנות היותם במדבר, אשר, רק חלק קטן 
מהם בלבד נתפרש בתורה – שכן, צירוף כל המאורעות 
שנכתבו בתורה אינו מספיק אלא בשביל זמן מועט, שנה 
אחת, וכיוצא בזה – ואילו כל שאר ריבוי המאורעות לא 

ראה  ולא  במשכן,  היה  גדול,  כהן  להיותו   – אהרון  בן  לאלעזר  ובנוגע   )19
מעשה זמרי.

20( אבות פרק א משנה ו.

דרך  על  לדורות,  נוגעים  שאינם  מפני  בכתוב,  נתפרש 
מאמר רז"ל21 “נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, נבואה 

שלא הוצרכה לא נכתבה", וכיוצא בזה.

ה
 אמנם, כשהכתוב חוזר ומדגיש את ייחוסו של פינחס, 
“פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן", גם בהתחלת פרשת 
פינחס – מתעוררת שאלה מהו הצורך לחזור ולהדגיש 

את הייחוס לאהרון?
מבזים  השבטים  שהיו  “לפי   – רש"י  מתרץ  זה  ועל 

לעבודה  עגלים  שפיטם  זה  פוטי  בן  הראיתם  אותו, 
הכתוב  בא  לפיכך  מישראל,  שבט  נשיא  והרג  זרה22, 

וייחסו אחר אהרון": 
מכיון שלאחרי המאורע של הריגת זמרי היו השבטים 
 – ייחוסו  ומדגיש  הכתוב  חוזר  לכן  כו',  אותו  מבזים 
שהכתוב  היינו,  הכהן",  אהרון  בן  אלעזר  בן  “פינחס 
מעיד שפעולת פינחס בהריגת זמרי הייתה בגלל ייחוסו 
נפשו להציל  ישראל, שלכן, מסר  לאהרון שהיה אוהב 

את עם ישראל. 

ו 
ויש להוסיף בכל הנ"ל:

הפירוש “שהיו השבטים מבזים אותו הראיתם בן פוטי 
ומדרשי  מסכתות  וכמה  בכמה  שהובא  אף   – כו'"  זה 
“פירשו  בלשון  לא  וגם  כלל,  מזכירם  רש"י  אין  חז"ל, 

רז"ל", היינו, שזהו פשוטו של מקרא ממש.

21( מגילה יד, א.
בפירוש  כה(  ו,  )וארא  לעיל  הנאמר  את  זוכר  למקרא"  חמש  ה"בן   )22
“פוטיאל" )“מזרע יתרו שפיטם עגלים לעבודה זרה"(, ולכן מפרש כאן רש"י 

“שפיטם עגלים כו" מבלי לציין לכך מראה מקום.

אורחים אליבא דאמת – הרי, גם פעולתו של אהרון בחטא העגל 
הייתה בגלל מעלתו באהבת ישראל, כפירוש רש"י על הפסוק 
“וירא אהרון ויבן מזבח לפניו", “ראה ואמר מטוב ייתלה הסרחון 
בי ולא בהם", היינו, שעשה זאת תוך כדי מסירת נפשו להגן על 

ישראל
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פעמיים מזכירה התורה את ייחוסו של פינחס: 

א( בסוף פרשת בלק: “וירא פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקם מתוך העדה ויקח רומח בידו".

ב( בתחילת פרשתנו: “פינחס בן אלעזר בן אהרון ההן השיב את חמתי מעל בני ישראל".

רש"י מתעכב לבאר מדוע מזכירה התורה את ייחוסו של פינחס בתחילת פרשתנו. 

שאלה: מדוע מזכירה התורה את ייחוסו של פינחס גם בסוף פרשת בלק? 

תשובה: הזכרת הייחוס בפרשת בלק הכרחית בכדי ליישב תמיהה בסיפור מאורע הריגת זמרי: 

פרשת בלק מתארת את מעשה זמרי, שהתרחש “לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל". במקום נכחו אנשים רמי 
מעלה. כיצד ייתכן, שדווקא פינחס הוא זה שקם והרג את זמרי? האומנם הכול שכחו את הדין “קנאים פוגעים בו"?

בהזכרת ייחוסו של פינחס מתיישבת התמיהה: אהרון הכהן הצטיין באהבת ישראל גדולה, ומאחר ופינחס היה נכדו 
של אהרון, היה גם הוא בעל אהבת ישראל, ולפיכך הוא זה שקם להרוג את זמרי.

ביאור הדברים: הריגת זמרי הייתה כרוכה בסיכון רב. זמרי היה נשיא שבט, בני שבטו נכחו מסביב לאוהלו. סביר 
להניח שֵאֶלה היו מגינים על נשיאם, ותוקפים את מי שהיה מתכוון להרוג את נשיאם. אך פינחס, שהיה בעל אהבת 
ישראל גדולה, היה מוכן לסכן את חייו בכדי להסיר את חמת ה' מעל בני ישראל, ולפיכך לא היסס לקום ולהרוג את 

זמרי. זו הסיבה שהזכירה התורה את ייחוס פינחס בסוף פרשת בלק.

ובכל זאת, שבה התורה והזכירה את ייחוסו גם בפרשת פינחס, מפני שצצו רינונים על פינחס - "הראיתם בן פוטי זה 
וכו'". נדרש הכתוב לציין שוב את שבחו של פינחס, באמצעות ייחוסו לאהרן הכוהן שהיה אוהב שלום ובעל אהבת 

ישראל מובהקת.

סיכום

וכאן נשאלת קלָאץ קשיא:
מדוע מפרש רש"י שביזוהו בכך ש"אבי אימו פיטם 
עגלים לעבודה זרה", לכאורה, היה לו לפרש שביזוהו 
בעניין חמור יותר – “העגל23 אשר עשה אהרון" )אבי 

אביו(, “כי24 פרעה אהרון לשמצה בקמיהם"?!
ממה  הוא  רש"י  של  שהכרחו  לתרץ  יש  לכאורה 
שנאמר בקרא “בן אהרון", שמזה מוכח שלא ביזוהו 
בעגל שעשה אהרון, שאז לא מתאים להשיב בהדגשת 
 – בקרא  היא  השאלה  עיקר  אבל,  לאהרון,  הייחוס 
מדוע לא ביזוהו בעגל שעה אהרון! בשעה שביזוהו, 

לא ידעו שהכתוב ייחסו, ולמה לא ביזוהו?!
ולהעיר, שכל זה אינו אלא בנוגע לסברא )שהייתה 
 – דאמת  אליבא  אבל  השבטים,  אצל  להיות(  יכולה 
הרי, גם פעולתו של אהרון בחטא העגל הייתה בגלל 
הפסוק25  על  רש"י  כפירוש  ישראל,  באהבת  מעלתו 
מטוב  ואמר  “ראה  לפניו",  מזבח  ויבן  אהרון  “וירא 
ייתלה הסרחון בי ולא בהם", היינו, שעשה זאת תוך 
כדי מסירת נפשו להגן על ישראל, ויש לומר שגם זה 
אחר  וייחסו  הכתוב  “בא  אהרון",  “בן  בכתוב  נרמז 

23( כי תישא לב, לה.
24( שם, כה.
25( שם, ה.

אהרון" – שגם פינחס מסר עצמו להציל את ישראל, 
כמו אהרון26.

)משיחת שבת פרשת פינחס, מברכים החודש מנחם אב, 
ה'תשמ"ח. תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ח חלק ד עמ' 
71 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה(

26( הערת המערכת: ההוראה בעבודת האדם הוגהה על ידי כ"ק אדמו"ר 
ונדפסה בספר בתורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ח ח"ד עמ' 60 ואילך.

להלן קטעים מהשיחה המוגהת:
“כל יהודי שהוא תלמיד וחסיד של אתפשטותא דמשה רבינו של הדור, 
כ"ק מו"ח אדמו"ר, נשיא דורנו, או תלמיד תלמידו וחסיד דחסידיו כו', 
או אפילו אם רק למד מאמר שלו, שיחה, איגרת, או ששמע זה ממישהו 
ולכן  האיגרת",  של  המכריז   – “המקריא  דאיגרתא",  “קריינא  נעשה   –

מוטלת עליו השליחות והאחריות ד"ליהוי פרוונקא"... 
בו  התלוי  כל  ולעשות  שבדורנו  משה  של  בשליחותו  לצאת  צריך  הוא 
ו"להרוג" את  להבדיל בין יהדות ל"גוי'שקייט", ועד ל"ויקח רומח בידו" 

רצון היצר הרע הרוצה לערבבם ר"ל... 
מהסיפור של פינחס מובן גם, שאין מקום לטענה: למה הוא צריך ללכת 
ולבטל פרצות בהבדלה שבין יהדות )“בן"( ו"גוי'שקייט" )“אחר"( – הרי 
ישנו נשיא הדור, כ"ק מו"ח אדמו"ר, ישנם כמה רביים, רבנים, עסקנים 
והרבה  ממנו,  וחשובים  גדולים  יהודים,  הרבה  ובכלל  וכו',  יראי שמיים 

קהילות קדושות שכולם יש להם הנשיא שלהם, הרב המנהיג וכו'. 
סנהדרין,  רבינו,  היו משה  לפינחס  פי שמסביב  על  אפוא, שאף  רואים 
נשיאי השבטים וכו' וכל ישראל – מכל מקום אמר לו משה שכיון שהוא 
“קריינא דאיגרתא – איהו ליהוי פרוונקא", מכיון שיהודי זה קרא או שמע 
מילה מאיגרת שאומרת הוראה ברורה בנוגע למלחמת היצר וכו', יש לו 

מיד השליחות ללכת בעצמו ולקיימה".
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 פינחס זה אליהו
 מבשר הגאולה

חיבור הגילוי מלמעלה וזיכוך המטה
בנוגע לגילויים של הגאולה העתידה אומרת הגמרא על הפסוק “ושמתי כדכד שמשותייך": “חד אמר שוהם וחד 

אמר ישפה, אמר להו הקב"ה להוי כדין וכדין".
שוהם היא אבן טובה ומאירה באור נינוח, ואילו ישפה היא אבן טובה המסנוורת בברק אורה. ובזה מתבטאת 
מחלוקתם, האם גילוי האור של הגאולה העתידה יבוא בדרך המשכה מלמעלה למטה – “שוהם", או על-ידי זיכוך 
והעלאה מלמטה למעלה – “ישפה". והקב"ה אומר: “להווי כדין וכדין", שיהיו שניהם יחד, יתרון ההמשכה ויתרון 

ההעלאה.
]. .[ וזה יהיה החידוש בגאולה העתידה, שיהיו בה שתי המעלות יחד: האור יאיר, כפי שהוא ללא הגבלות, 
גם האור שהוא נעלה מכדי להמשך באתערותא דלתתא, ואף-על-פי-כן יאיר גם אור זה בפנימיות. וצורה זו של 
המשכת אור, שתכלול את שני היתרונות, לא היה מעולם ויהיה רק לעתיד לבוא. – זה שאומר אדמו"ר הזקן “וגם 
כבר היה לעולמים מעין זה בשעת מתן תורה", אינו אלא בנוגע ליתרון שבשעת מתן תורה נמשך אור בלתי מוגבל, 
מעין הגילוי דלעתיד; אבל עדיין ה"מטה" לא הזדכך אז שיוכל לשמש כלי לאור זה, שלכן “במשוך היובל", מיד 
לאחר מתן תורה, חזר להיות כבראשונה, עד שהיה מקום לחטא העגל. אבל לעתיד, יהיה “כדין וכדין", שהעולם 

יזדכך ויקלוט את האור הבלתי מוגבל בפנימיות.
...עניין זה מרומז בפנחס, ש"פנחס הוא אליהו" מבשר הגאולה: כהונה . . אינה דבר שאפשר להשיג באמצעות 
עבודה, כי אם שניתנת מלמעלה ונעשית “טבע", הכרח אפוא לומר, שפנחס מצד עצמו היה ראוי לכהונה, עוד 
כדי  זמרי,  את  והרג  ה'  קנאת  שקינא  עד  בפועל,  כהונה  לו  נתנה  לא  מקום  שמכל  אלא  זמרי,  את  הרג  בטרם 
שהכהונה מלמעלה תגיע אליו על-ידי עבודתו; והדבר נרמז גם בפסוק “הנני נותן לו את בריתי שלום" )שלום 
הוא – איחוד ניגודים(, שאצל פנחס יהיה חיבור שני הקווים, גילוי מלמעלה עם עבודת המטה. ושלום וחיבור כזה 

הוא מעין )של( הגאולה העתידה – “פנחס זה אליהו", שהוא יבשר עליה בקרוב ממש.

)ליקוטי שיחות כרך ד, עמ' 1070(

אליהו מלמד זכות ומבשר הגאולה
הקשר בין פינחס לגאולה העתידה הוא:

לגבי פינחס נאמר שקינא קנאת ה' במעשה זמרי. גם לאחר מכן, לגבי אליהו – פינחס זה אליהו – נאמר “קנא 
קנאתי להוי' אלקי צבאות". משום כך אמר הקב"ה: הנני נותן לו את בריתי שלום, ועליו להיות בכל ברית מילה, 

ואשה כמאן דמהילא דמיא, ולהיווכח שבני-ישראל אינם כפי שהוא חושב.
כלומר: כתוצאה מ"קנא קנאתי להוי'" נוצר אצלו הלך רוח של אהבת-ישראל, והוא מתבונן במעלת בני-ישראל, 

לכן יהיה גם מבשר הגאולה.
רבו של הבעש"ט. הבעש"ט התנהג אף הוא בתנועה של  אליהו היה הרי תלמידו של אחיה השילוני, שהיה 
אהבת-ישראל, וכך אחריו גם אדמו"ר הזקן, שהיה בעל נשמה חדשה, וכמו-כן רבותינו הבאים אחריו, שעל-ידי 

אהבת-ישראל שלהם, שבה נהגו ואותה דרשו ממקושריהם, נזכה לאליהו מבשר הגאולה.

)ליקוטי שיחות כרך ב, עמ' 609(

משיח וגאולה



מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי

תואנות - על כל עניין
התקנות  וגם  מגוונים,  היו  ו'תואנות'  תלונות  הושמעו  לגביהם  הנושאים 
וה'מבצעים' המפורסמים ביותר לא נגרעו מהם • מבצע תפילין, לימוד חסידות,   
משיח וגאולה, אות ספר תורה ושלוחים לארץ הקודש • פרק שלישי ואחרון

 הגאולה מיועדת 
לכל העולם כולו

)‘התוועדויות  תשמ"ג  בשבט  ט"ו  בשלח  ש"פ  בשיחת 
תשמ"ג' כרך ב' עמ' 938 ואילך(: 

יהי'  צדקנו  משיח  בביאת  ישראל  של  גאולתן  על  נוסף 
גם ענין של גאולה בעולם כולו, כלומר, תיקון ושלימות עם 

המציאות דכל העולם כולו – “לתקן עולם במלכות ש-ד-י".
ובתור הכנה לכך נדרשת פעולת  בני ישראל על אומות-

העולם שיתנהגו באופן של “לשבת יצרה" )ע"י קיום ז' מצוות 
דבני נח(.

פירושה,  צדקנו,  משיח  שביאת  הסבורים  כאותם  ולא   -
לחיות  הוא  יוכל  ואז  מהגלות  אותו  יוציא  צדקנו  שמשיח 
את חייו בטוב ובנעימים כו', כך שהגאולה נועדה רק עבורו 

)ועבור יהודים שכמותו( בלבד.
ושואלים:  מבקשים"  הם  ש"תואנה  לאלו  המענה  וזהו 
)וההשפעה  נח  דבני  מצוות  ז'  בעניני  עוסקים  פתאום  מה 
מה  כל  את  כבר  סיימו  וכי  לקיימם(,  אומות-העולם  על 
שנדרש מבני-ישראל שלכן מחפשים לפעול על אומות 

העולם?!
וב"קפוטת  ב"שטריימל“  )המתלבש  יהודי  אותו  וכאשר 
משי" ]="זיידעזע קאַפאָטע"[( פוגש יהודי חסיד ליובאוויטש 
)“ליובאוויטשער"( ומציג בפניו שאלה-תמיהה זו – מתבלבל 

הלה ואינו יודע מה להשיב!
והשאלה נובעת, כאמור מטעות יסודית בכללות האמונה 
בעצמם  לְמה שאומרים  מוּדָעים  לא  שכן   - המשיח  בביאת 
בתפילת ראש-השנה: “וידע כל פעול כי אתה פעלתו״ – דבר 
יושבי תבל  עוזך על כל  גאון  “והופע בהדר  שנפעל על-ידי 
הנבראים  בכל  אלוקות  גילוי  היא:  המטרה  כלומר,  ארצך", 
אומות-העולם  על  לפעול  ההכרח  ומכאן   – העולם!  שבכל 
העולם  לתיקון  הכנה  בתור  דבני-נח  מצוות  ז׳  שיקיימו 

בתכלית השלימות - ״לתקן עולם במלכות ש-ד-י״.

שבע ברכות באמצע התוועדות
בשנת  והרבנית  הרבי  לחתונת  ה-50  יובל  כשצוין 
תשל"ט, בהתוועדות מיוחדת בי"ד כסלו )׳שיחות קודש 
לאלו  הרבי  התייחס  ואילך(   358 עמ׳  א׳  כרך  תשל"ט׳ 
להתבטא  נמנע  ]הרבי  מנהגים  מ'חידוש'  המסתייגים 
הם  ש"תואנה  ומכיוון  המו"ל[  התורה".  מן  אסור  “חדש 
ימי  שבעת  במהלך  שהם  שאלו  חשוב  הרי   - מבקשים" 
המשתה לחתונתם ]=ונוכחים בהתוועדות[ יערכו “שבע 
וכו׳, ואזי  ברכות" - ומשום כך ראוי שמנין יטלו ידיהם 

יצאו מכל ה"טענות" והדיונים )“שקלא-וטריא"(.

להשתוקק למדרגת ה'אבות'
בהזדמנות )ש"פ וארא תשד"מ - ׳התוועדויות תשד"מ׳ 
כרך ב׳ עמ׳ 775( ציטט הרבי את פירושו של רש"י – “חבל 
מיתת  על  להתאונן  לי  יש  משתכחין,  ולא  דאבדין  על 
האבות... )ש(לא הרהרו אחר מדותי, ואתה אמרת למה 

הרעותה".
והסביר, כי “וארא – אל האבות", ומטרת רש"י בהביאו 
שביכולתו  חומש  הלומד  יהודי  ילד  ללמד  אלה  דברים 
להגיע לדרגה של האבות מכיוון שהם ה'אבות' שלו )“לא 

הרהרו אחר מדותי"(.
“פגיעה"  שזוהי  וטוענים  מבקשים"  הם  ש"תואנה  ולאלו 
בכבודו של משה רבינו ע"ה, היתכן לומר שמשה רבינו לא 
להגיע  יכול   - למקרא  חמש  בן  בעוד  האבות,  לדרגת  הגיע 

לדרגת האבות!?
- הרי התשובה: ב׳תנא דבי אליהו׳ פרק ט' נאמר שכל אחד 
להשראת  להגיע  יכול  ושפחה  עבד  אפילו  מישראל,  ואחד 
הקודש  רוח  כך  עושה  שהוא  המעשה  “לפי   - הקודש  רוח 
שורה עליו", ושם פכ"ה: “כל אחד ואחד מישראל חייב לומר 
זהו,  ויעקב"  יצחק  יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם  מתי 

9
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אפוא, ביכולת של כל יהודי להגיע לדרגת אברהם יצחק 
אלא  כו׳(  הנשמה  ומעלת  לדרגת  בנוגע  רק  )לא  ויעקב 
בנוגע לפועל – “יגיעו מעשי" דייקא. וטעם הדבר - מכיון 

שהם “אבותי".

הכל – ללימוד חסידות
ושוב ל"תואנה הם מבקשים": איך מבקשים מהכול 
ללמוד חסידות )ופנימיות התורה בכלל( כאשר תורה 
קובעת כי “מנהג אבותינו בידינו", והוא לא ראה את 

אבי סבו )‘הַאלטער-זיידע'( שלמד חסידות?
קודש  )‘שיחות  תש"מ  שרה  חיי  ש"פ  בהתוועדות 
401( השיב הרבי כי ענה בעבר  תש"מ'  כרך א' עמ' 

לטענה זו: 
גם  כך  תלמידיו,  ותלמידי  ותלמידיו  הבעש"ט  מימות 
הנה   – תלמידיו  ותלמידי  ותלמידיו  הזקן  אדמו"ר  בימי 
כולם נולדו לכאלה שאבותיהם לא היו חסידים והם הפכו 
קדושת  לכבוד  ועד  טובים ממש,  לאנשים  והיו  לחסידים 

מורי-וחמי אדמו"ר נשיא דורנו עד משיח צדקנו.

 כיצד משתתף הרבי 
ב'מבצע תפילין'?

כרך  תש"מ'  )‘שיחות-קודש  תש"מ  וארא  בש"פ 
הם  “תואנה  לטענת  הרבי  התייחס   )822 עמ'  א' 
שיעסקו  תובע  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הכיצד  מבקשים", 
בעצמו  עומד  אותו  ראו  לא  ומעולם  המבצעים,  בכל 
ומדוע   – תפילין"  ב"מבצע  ועוסק  סקווער"  ב"טיימס 

עליהם לעשות כן?
ישא  לא  “לוי  רש"י  דברי  פי  על  זאת  תירץ  הרבי 
צריך  שהוא  משום   – הארון"  את  לשאת  עתיד  שהוא 
יש  מעתה  כבר  הרי  נכדיו,  של  לתפקידיהם  לדאוג 
להקפיד על כבודו. ואין הפירוש שהוא אינו נושא את 
במקומו. זאת  עושים  ואפרים  שמנשה  אלא   –  הארון 
ועל דרך זה מובן בנוגע לכ"ק מו"ח אדמו"ר – שהוא 
כו'. לשאת  עליו  אין  הארון,  יישאו  שתלמידיו   דואג 
ואין זה שהוא אינו עוסק ב"מבצעים" - אלא שתלמידיו 

עושים זאת במקומו ובשליחותו.

“אין לנו אלא" )חוקה-חקקתי!(
בש"פ במדבר תש"מ )‘שיחות-קודש תש"מ' כרך ג' 

עמ' 160( אמר הרבי: 
מתחילין  לרבים:  נשיאינו  רבותינו  הוראת  ידועה 

הבר-מצוה.  קודם  חדשים  שני  תפילין  להניח 
בברכה. שבועות  איזה  וכעבור  ברכה  בלא   בתחלה 
וטוענים:  מבקשים",  הם  ש"תואנה  כאלה  ישנם  אמנם 
‘כיצד אפשר להניח תפילין קודם הבר-מצוה ובפרט עם 

ברכה כו''. אך אנו אין לנו אלא דברי רבותינו נשיאינו!
גזירה  חקקתי  “חוקה  עובדה:  קבע  הרבי  הפעם 

גזרתי כו'".

‘תורה' ו'יראה'
הם  ש"תואנה  אלה  לטענת  ]כתשובה  מקור  על 
מהתורה  יותר  נעלים  וביטול  ה'  שיראת  מבקשים"[ 
‘שיחות-  - תש"מ  ויק"פ  )ש"פ  הרבי  הצביע   – עצמה 

קודש' תש"מ כרך ב' עמ' 433( לגמרא מפורשת )שבת, 
בפירוש רש"י  וראה  ב   יומא מב,  ב';  ריש עמוד  לא, 
לדירה;  שער   = לדרתא"  “תרעא  היא  ש"תורה"  שם( 
אינה  תורה  ה' שלגביה  ביראת  דרגה  שישנה  כלומר: 
פרק  סוף  )תניא  בחסידות  כפי שמבואר  “שער"  אלא 

כג(.

למדים מקודם מתן-תורה
ללמוד  אפשר  איך  מבקשים"  הם  ל"תואנה  במענה 
הוראות ממשה רבינו מקודם מתן תורה, השיב הרבי 
עמ'  א'  כרך  תש"מ  שיחות-קודש   – תש"מ  )בשנת 
796( שזהו בדוגמת לימוד הרגוצ'ובי משבועת משה 
)“ויואל"( ליתרו, כיוון שהשבועה כתובה בתורה – הוי 
דבר נצחי נמשך וכאילו השבועה ישנה תמיד ולא רק 

מה שהיה בעבר.

להיזהר מתואנים
כ"ק  של  הרבה  מסירותו  פשר  את  הסביר  כשהרבי 
סיכון  כדי  עד  השבת  שמירת  על  מוהריי"צ  אדמו"ר 
)‘שיחות-קודש'  גם  ציין  הוא   – ממש  בפועל  חייו 

תשמ"א כרך ד' עמ' 9(.
ובפרט שישנם כאלה ש"תואנה הם מבקשים" – אשר 

גם כנגד הנהגתם יש צורך להבטיח את הדברים.

 “מבצע ספר תורה" - 
עלה הון תועפות!

]שעל  הכלליים  ספרי-התורה  לכתיבת  בנוגע 
בער"ה  ואח"כ  תשמ"א  ניסן  בי"א  הוכרז  כתיבתם 
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זו  תשמ"ב. המו"ל.[ היו כאלו שניסו לטעון שפעולה 
נעשית כביכול, כדי לגייס כספים.

אותיות   304.805 יש  תורה  ועשו חשבון פשוט: בספר 
היו  ובוודאי  אות  כל  עבור  אחד  דולר  לוקחים  וכאשר 
כפול  סכום  לכל-הפחות  קיבלו   – א'  יותר מדולר  שנתנו 
ולאחרי כל  ממספר האותיות שבס"ת ]=שבספר תורה[. 
ההוצאות שבדבר )מחיר הקלף והדיו, התשלום ל"סופר" 

וכו'( – נשאר סכום של 500.000 דולר!
חשבון זה – המשיך הרבי – אין לו אחיזה במציאות 
אחד  כל  שעל   – היא  האמיתית  העובדה  וכלל.  כלל 
מאות  להשקיע  צריכים  היו  הכלליים  מספרי-תורה 

ואלפי דולר!
הרבי פירט:

לא לקחו בחשבון את ההוצאות הכרוכות
אות  עבור  שנתקבל  הדולר  על  “קבלה"  במשלוח   )1

בס"ת.
2( משלוח “תעודה" שנכתבה לזכותו אות בפרשה זו.

כל  עבור  דולר  שתי  של[  ]הוצאה  לכל-הפחות  הם   -
אות.

זאת מלבד –
3( ריבוי ההוצאות על התעמולה ופירסום הדבר בכל 

קצוי תבל!
תשד"מ  תשא  בש"פ  הרבי  השמיע  אלו  דברים 
ואילך(   1090 עמ'  ב'  כרך  תשד"מ'  )‘התוועדויות 
צדקה,  של  פרוטה  בכל  להיזהר  צריך  היה:  ותוכנם 
לצדקה. מצדקה  משנים  שאין  הדין   ועל-דרך 

כאלו  שישנם  יודעים  כאשר  על-אחת-כמה-וכמה 
ש"תואנה הם מבקשים", צריכים להיזהר ביותר מכל 

ענין שיכול להתפרש באופן בלתי רצוי.

ביקורים בצה"ל מוטב ללא 
פירסום )מוקדם(

בסיום חודש תשרי תשל"ד ביקש הרבי ב"יחידות" 
ארצינו-הקדושה  תושבי  האורחים  את   – )מיוחדת( 
את  ולעודד  צה"ל  ביחידות  ארצה  שובם  עם  לבקר 

רוחם של החיילים ולמסור להם פ"ש משמו.
תשל"ד  ‘שיחות-קודש'  )לפי  להם  אמר  השאר  בין 

כרך א' עמ' 437(:

בהצלחה  לפועל  תתבצע  שהפעולה  כדי  זה  מטעם 
)וללא קשיים מיותרים( – יש לקיים את הפעולות בין אנשי 
הצבא ללא כל פירסום. בעיתונות בוודאי שלא ואפילו לא 
בעל-פה כדי שהדברים לא יגיעו לידיעת אלה ש"תואנה 

הם מבקשים"...

שאלה ש"תרד"
לארץ- הראשונה  השלוחים  קבוצת  שיגור  ערב 
הקודש, במהלך התוועדות יו"ד שבט תשל"ו )‘שיחות-

קודש'  תשל"ו כרך א' עמ' 457( התבטא הרבי:
 – יפות  פנים  בסבר  להשלוחים  יסייעו  כאשר   – ואז 
“תרד" השאלה שמציגים אותם ש"תואנה הם מבקשים" 
וכו' –  שמיד נטפלו וטענו: מה תועיל נסיעת עשרה אלו 
כאשר יווכחו כיצד הצליחו עשרה אלו ובאופן שלמעלה 
נוספים  מן המשוער תיסלל, אפוא, הדרך לשיגור עולים 
בעזרת ה' הן לשני מקומות אלו – ירושלים ת"ו וצפת ת"ו, 
הן לעוד מקומות דוגמתם ]ובאופן שהדבר לא ימעט ח"ו 
בהפצת היהדות בבבל ובחו"ל בכלל, אלא אדרבה: בכך 

יתווסף גם שם[

כך תוקן חטא עץ-הדעת
ולסיום רשימה זו:

להלן התייחסות של הרבי לפסוק המהווה בעצם את 
המקור הראשון לביטוי “תואנה הם מבקשים":

בשיחת ש"פ בשלח, חמשה עשר בשבט תש"נ אות 
יו"ד התייחס הרבי לשבעת המינים – ובנוגע ל"תאנה" 

נאמר שם: 
יד,  )שופטים  הוא מבקש"  “תואנה  גם מלשון  “תאנה" 

ד. וראה אור התורה – להצמח-צדק - מטות ע' א'שמג(.
זה רומז על הבירור דעץ הדעת טוב ורע, ובפרט ל]פי[
הדעה שעץ-הדעת “תאנה הייתה שבדבר שנתקלקלו בו 
לכל  היה   – להתיקון  ובנוגע  סע"א(   מ,  )ברכות  נתקנו" 
ז(  ג,  )בראשית  בקרא  כמפורש  התאנה,  ע"י  הדעות 
“ויתפרו עלי תאנה", היינו שעל-ידי )אפילו( “עלה תאנה" 
תיקנו )חלק מ(הבושה )“יתבוששו"( שבאה על-ידי חטא 

עץ-הדעת.
- ומסיימים בטוב.
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תש"יסוגיות בתורת רבינו
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש

מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר

 'בל תשחית' 
בבית המקדש?

מהי מצוות בניין בית המקדש - לבנות את הבית או שיהיה קיים, ואיך 
 • 'חקירת' הרוגטשובר בעניין קשורה לשמירת הכוהנים בבית המקדש 
כוהן שנרדם בשמירה, איש הר הבית היה רשאי לשרוף את בגדיו - האם 
אין כאן איסור 'בל תשחית'? • בהתאם להוראת הרבי לעסוק בימים אלו 
בהלכות בית הבחירה, מוגשת סוגיה מרתקת מתורת רבינו - מעובדת 

בידי מערכת 'התקשרות'

מקומות  “בשלושה  א(:  א,  )פרק  מדות  במסכת  איתא 
הכהנים שומרים בבית המקדש...".

יש להבין: עניינה של מסכת מדות הוא לא סיפור 
והרצאת הדברים שנעשו בבית המקדש, אלא “מדת 
המקדש וצורתו ובנינו וכל ענינו" )לשון הרמב"ם בהקדמתו 
לפיהמ"ש, הובא בתוספות יום טוב למסכת מידות(, ומדוע נשנה כאן 

המקדש  ל"מדת  שייך  שאינו  המקדש,  שמירת  עניין 
וצורתו"?

למקדש  שנוגע  עניין  היא  המקדש  שמירת  אומנם 
)בית הבחירה פרק ח( ששמירת  עצמו, וכמו שכתב הרמב"ם 
המקדש היא “כבוד לו )כי( אינו דומה פלטרין שיש 
אף-  – שומרין"  עליו  שאין  לפלטרין  שומרין  עליו 
כבוד  בשביל  רק  היא  שהשמירה  מכיוון  על-פי-כן: 
נשנה  מדוע  עצמו,  במקדש  פרט  איננה  אך  המקדש 

עניין השמירה במסכת מדות?
הרמב"ם  בלשון  דיון  להקדים  יש  זאת  להבין  כדי 
)ריש בית הבחירה(: “מצוות עשה לעשות בית לה'", ופירש 

“לעשות",  שהלשון:  ב(  ג,  תניינא  מהדורה  פענח  )צפנת  הרגצ'ובי 
ולא: “לבנות" מכוון לכך שהמצווה היא לא העשייה, 
בין  ההבדל  זה  לדבריו,  הבית.  קיום  אם  כי  הבניין, 
בניינו  הייתה  המצווה  שבמשכן  למקדש,  המשכן 
 – למצווה  אמצעי  הוא  המקדש  בניין  אבל  והקמתו, 

קיום הבית לה'. עיין שם באריכות.
ובעניינו יש לומר: 

עשיית  במצוות  פרט  היא  המקדש  שמירת  גם 

המקדש. כי במצוות “לעשות בית לה'", שיהיה בית, 
שיש  “פלטרין  כבוד,  של  בית  יהיה  שהוא  גם  נכלל 
הבנייה  לא  היא  שהמצווה  ומכיוון  שומרין",  עליו 
העניינים  כל  לכן:  קיים,  יהיה  שהבית  אלא  עצמה 
את  גם  כוללים   – ענינו"  “וכל  בית  שיהיה  שגורמים 
הם   – שומרין"  עליו  שיש  “פלטרין  המקדש,  שמירת 

בכלל מצוות עשיית הבית לה'.
לפי זה יובן מדוע התחלת מסכת מידות היא בעניין 
שמירת המקדש – מכיוון ששמירת המקדש היא פרט 

ב"בניינו", ועל-כל-פנים ב"וכל עניינו".
נשנה  המשנה  דברי  תוכן  מדוע  לבאר,  יש  ועתה 

באופן זהה גם בתחילת מסכת תמיד )א, א(?
אלא שבשמירת המקדש יש שני עניינים: א( פרט 
ב(  כאמור.  מדות,  למסכת  השייך  עצמו,  במקדש 
השמירה היא פרט בעבודות הנעשות בבית המקדש, 

ועניין זה שייך למסכת תמיד.
לפי זה יובן מדוע במסכת תמיד הובאו רק שלושה 
בהם,  שומרים  שהכוהנים  המקדש  בבית  מקומות 
המקומות  ואחד  עשרים  גם  הובאו  מידות  ובמסכת 
שהלויים היו שומרים בהן. כי בעבודה הנעשית בבית 
המקדש נוגעת רק שמירת הכוהנים, מה שאין כן כבוד 
ידי  על  הוא  שומרין"(  עליו  שיש  )“פלטרין  המקדש 
שמירה בכל 24 המקומות )וראה בארוכה לקוטי שיחות כרך י"ג ע' 

.)57

 )משיחות מטו"מ תשל"ו, 
הוספות לליקוטי שיחות חי"ח ע' 464(



קלקול או תיקון
“ורשות היה לו לשרוף את כסותו" )מדות א, ב(.

ומשמר,  משמר  כל  על  מחזר  היה  הבית  הר  “איש 
עומד,  שאינו  משמר  שכל  לפניו:   דולקין  ואבוקות 
ואומר לו איש הר הבית, שלום עליך; ניכר שהוא ישן 
כסותו".  את  לשרוף  לו  היה  ורשות  במקלו,  חובטו   -

)מידות א, ב(

וכתב הרא"ש: “ואין כאן משום ‘בל תשחית', משום 
דהפקר בית דין היה הפקר". 

הרי  ועוד(:   176 ע'  ב'  חלק  אברהם  דבר  כהנים,  )עזרת  זה  על  והקשו 
וכיצד מותר  גם בדבר הפקר,  ‘בל תשחית' חל  איסור 

לכוהנים לשרוף את כסותם?
יש שביארו את כוונת הרא"ש, שדין ‘הפקר בית דין' 
)עזרא י, ח.  למדים מהכתוב “כל אשר... יחרם כל רכושו" 
יבמות פט, ב(, וממילא, לבית-הדין ניתן כוח להפקיר באופן 

ממילא  ואז  מהעולם,  אבוד  כאילו  יהיה  שהדבר  כזה 
בל  איסור  על  עבירה  נחשבת  לא  ההפקר  שריפת 

תשחית )ראה דבר אברהם שם(.
אך, נוסף על הדוחק בסברה זו, מסתימת לשונו של 
ונפש סי"ד( שאיסור  גוף  )חושן משפט שמירת  רבינו הזקן בשולחנו 
לחלק  מבלי   – הפקר"  משל  “אפילו  הוא  תשחית'  ‘בל 
‘בל  בו משום איסור  )גם לא ברמז( שיש הפקר שאין 
תשחית' – מוכח שהוא סובר שאיסור ‘בל תשחית' קיים 

גם בדבר שהוא הפקר בית דין. 
כסות  את  שרפו  כיצד   – לדוכתא  קושיא  והדרא 
הכוהנים, דבר העולה לכאורה לכדי איסור בל תשחית, 

בפרט לדעת אדמו"ר הזקן.
תירוץ נוסף ב'אחרונים' )תפא"י כאן, עזרת כהנים ודבר אברהם שם(: 
דינה  ולכן  השומרים,  את  לזרז  נועדה  הכסות  שריפת 
כמי ששובר כלים כדי להטיל אימה על אנשי ביתו, וזה 

מותר.
ותמוה: לכמה דעות )סמ"ק סקע"ה. חינוך מצוה תקכט. ועוד. )וי"ל שגם 
‘בל  איסור  שם(  )חו"מ  הזקן  אדמו"ר  פסק  וכן  כן((  ס"ל  הרא"ש 

כדי  “כוונתו  שהמשחית  במקרה  אפילו  חל  תשחית' 
להראות כעס וחימה להטיל אימה על בני ביתו שאינן 

נוהגין כשורה".
אלא: איסור בל תשחית הוא דווקא “כשעושה דרך 
השחתה וקלקול, אבל על מנת לתקן מותר לקלקל, אם 

אי אפשר לתקן אלא על ידי קלקול זה" )שו"ע אדה"ז שם ס' טו(, 
ולפי זה ניתן לומר ששריפת הכסות בידי איש הר הבית 
הייתה מוצא אחרון לזירוז הכוהן היֵשן, ומעשה זה הוא 

כדין ‘מקלקל על מנת לתקן', שמותר.
כשאין  הוא  לתקן'  מנת  על  ‘המקלקל  דין  ברם, 
הקלקול עולה לכדי השחתה, כגון השורף בגד על מנת 
לכסות דם בֵאפרו, וכדומה, ששריפת הבגד לא נעשית 

לשם איבודו והשחתתו אלא בעבור יצירת אפר.
עניינה  המקדש  בבית  הכסות  שריפת  מה-שאין-כן 
איבוד והשחתת הכסות, שהרי התועלת לשומר )שלא 
יישן עוד פעם( באה מצד איבוד כסותו, וזו השחתה של 

ממש ויש בזה איסור 'בל תשחית'.

 זה לטובה
‘בל  לאיסור  הזקן  רבינו  דברי  בהקדמת  יובן  הדבר 
לשונו:  וזו  בגדים,  קריעת  או  כלים  בשבירת  תשחית' 
“כשם שצריך להיזהר בגופו, שלא לאבדו ולא לקלקלו 
שלא  )רכושו(  במאודו  להיזהר  צריך  כן  להזיקו,  ולא 

לאבדו ולא לקלקלו ולא להזיקו".
שלשני  רבינו  מחדש  כך...",  “כשם...  זה,  בלשון 

איסורים אלו יש גדר אחד.
ש"מותר  רבינו  כותב  )ס"ד(  ונפש  גוף  נזקי  בהלכות 
להתענות לתשובה", כי “צער זה טובה היא לו להציל 
נפשו". היינו, שהגם שהטובה ‘להציל נפשו' באה מצד 
זה  בגלל שצער  להתענות,  מותר  מקום  מכל   – הצער 

טובה היא לו.
שמותר  לאחרים,  צער  לגרימת  בנוגע  גם  הוא  כן 
להכות את משרתו כשאינו שומע בקולו )אם התנה על 
כך עמו בתחילה כששכר אותו( “הואיל והיא לטובתו", 

אף שטובתו היא מצד ההכאה.
ומכיוון שאיסור ‘בל תשחית' יש לו גדר זהה של נזק 
בשביל  כלשהו  דבר  מאבד  אדם  מובן, שכאשר  הגוף, 
טובתו של מישהו שנמצא ברשותו, גם כאשר הטובה 
של  טובתו   – ובענייננו  הדבר,  של  איבודו  מצד  באה 
השומר שלא יישן עוד פעם באה מצד איבוד כסותו – 
אין חל כאן איסור ‘בל תשחית', “הואיל והיא לטובתו".

)משיחת ער"ח מנ"א תשל"ו – הוספות ללקו"ש חי"ח ע' 465(
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת פינחס1

י"ט בתמוז
בשבתות של ‘בין המצרים' יש להישמר מעניינים 
של חשש אבלות, יותר מאשר בשאר שבתות השנה, 

1( מלא יו"ד, כי במסורה כולם מלאים חוץ מאחד )בית-שמואל, שמות 
גיטין(. וראה מנחת שי ר"פ פינחס וש"נ לזוהר )]פרשתנו[ רכ,א?( וכו'. 
–  הערת הרבי בלקוטי-שיחות כרך יג עמ' 93. ומאז נדפס תמיד מלא 
ובראשי  חסר,  נדפס  השיחה  בראש   160 עמ'  ח  בכרך  )ומשום-מה, 

העמודים הבאים – מלא(.

כדי שלא לתת מקום לחשש אבלות בשבת2.
ב,ג(,   – א,א  )ירמיה  ירמיהו"  “דברי  הפטרה: 

הנדפסת בחומשים בסוף פרשת מטות.
פרקי-אבות – פרק א3.

שגם   – )יח,סע"א(  לחגיגה  ומציין   .1091 עמ'  ד  כרך  לקוטי-שיחות   )2
הרבי  הקפיד  שבהן  שנים  והיו  זה.  כעין  מטעם  שם  התירו  איסור 

להתוועד בכל אחת משבתות בין המצרים.
3( בחו"ל פרק ו.
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מצוות שאין להן קץ
- ב'גבול'  גבול'  ה'בלי  את  להחדיר  היא  ישראל  של   עבודתם 

 לבטל את ה'יש' ל'אין'

“ְלָכל ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ, ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמֹאד". )קיט,צו(
אדמו"ר הצמח-צדק מביא )אור התורה חלק ג' תקה, 
ב( את מאמר המדרש )בראשית רבה פרשה י' פסיקתא 
יש  “לַּכֹל  קץ":  ראיתי  תכלה  “לכל  הכתוב  על  א'( 
סיקוסים )מידה וגבול( – שמים וארץ יש להן סיקוסים, 
התורה,  זו  ואיזו?  סיקוסים,  לו  שאין  אחד  מדבר  חוץ 
שנאמר )איוב יא, ט(: “ארוכה מארץ מדה ורחבה מני 

ים".
)רבינו  המפרשים  כפירוש  צדק'  ה'צמח  ומבארו 
לו  שיש  דבר  שלכל  הפסוק(  על  עזרא  אבן  אברהם 
התחלה בהכרח שיש לו קץ וסוף, אבל “רחבה מצותך 

מאד" – שלמצוות אין קץ וגבול. 
ביאור העניין:

העולם  לגדרי  ביחס  רק  לא  גבול,  בלי  הן  מצוות 
המוגבלים, אלא זהו ‘בלי גבול אמיתי', שכן המצוות הן 

של הקב"ה הלא מוגבל.
על-אחת-כמה-וכמה התורה, שהיא שאין בה אפילו 
המצוות מתממשות  במצוות. שהרי  שיש  ההגבלה  את 
בהגדרות מוגבלות בלבד. לדוגמה, בתפילין יש ארבע 
פרשיות ולא יותר, בשיעור מצומצם של אצבעיים על 
בכל המצוות. מה-שאין-כן  קיים  זה  עיקרון  אצבעיים. 
ורצונו של  והיא חכמתו  גבול, מאחר  התורה היא בלי 

הקב"ה למעלה מהעולמות.
בהגבלה,  הוא  בתורה  הנגלה  חלק  יותר:  בפרטיות 
כל  את  שלמדו  ואמוראים  תנאים  כמה  מצאנו  ולכן 
התורה כולה )ראה מנחות צט, ב(, ואת זה ניתן להשיג, 

מכיוון שהתורה היא בהגבלה.
אך אמיתות העניין ד'בלי גבול' היא בפנימיות התורה, 
זה  נפלאות מתורתך".  ואביטה  עיני  “גל  נאמר  שעליה 
יתגלה לעתיד לבוא על-ידי משיח, שילמֵד תורה את כל 
העם, גם את האבות ומשה רבינו, שמכיוון שכבר למדו 
התורה  פנימיות  את  יגלה  הוא  כולה,  התורה  כל  את 

שאין לה מידה כלל.
החידוש בכתוב “לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצוותך 

מאוד" הוא, שגם בהגבלת העולם ממשיכים את הבלי 
הכתוב  כוונת  אין  כלומר,  ומצוות.  התורה  של  גבול 
בלי  הן  והמצוות  והתורה  מוגבל  הוא  שהעולם  לומר 
גבול, שהרי זה דבר הפשוט: מאחר ולעולם יש התחלה, 
שהן  והמצוות,  התורה  ואילו  סוף,  לו  שיש  בהכרח 

חוכמתו ורצונו של הקב"ה, בוודאי שאין להן גבול!
אלא, החידוש הוא שה'בלי גבול' של התורה והמצוות, 
בבחינת “רחבה מצוותך מאוד", נמשך וחודר גם בגבול 
עצמה:  ובתורה  קץ".  ראיתי  תכלה  “לכל   – העולם 
בפנימיות  הוא  גבול  הבלי  עניין  שאמיתות  למרות 
גבול של  הבלי  נמצא  הנגלה  בלימוד  גם  הנה  התורה, 

הלימוד דפנימיות.
וזו עבודתם של ישראל – להמשיך את אור הבלי גבול 
אמרו  זה  ועל  העולם.  הגבלות  לתוך  והמצוות  בתורה 
“גדולים מעשה צדיקים ממעשה  ה, א(  )כתובות  רז"ל 
ומעשה  מאין,  יש  הוא  שמים  שמעשה  וארץ",  שמים 
הצדיקים הוא ביטול ה'יש' ל'אין', שזהו עניין המשכת 

הבלי גבול. 
זו גדלות אמיתית, שאין   – “גדולים מעשה צדיקים" 
לה שיעור, גדלות באין ערוך מבריאת שמים וארץ, שכן 
המשכת אור הבלתי גבול של התורה והמצוות בעולם 
במציאות  בגדרו,  שהוא  כפי  עצמו,  שהעולם  פועלת 

והגבלה, יהיה בבחינת אַין ובלי גבול.
זו תכלית עבודתם של ישראל, שהירידה תהיה לצורך 
עליה, שישראל ימשיכו בעבודתם בהגבלת העולם את 

בחינת הבלי גבול.
יהודי  העולם  טבע  מצד  בפועל:  בעבודה  דוגמה 
ששומר שבת ונזהר מאונאה וגזל, יכול להפסיד ממון. 
ישראל פועלים על-ידי עבודתם המשכה  זאת,  למרות 
יגרע  שלא  בלבד  זו  ולא  בטבע,   – מהטבע  שלמעלה 
את  ממשיכים  העולם  בהגבלת  אדרבה:  אלא  בפרנסה 
ה'בלי גבול' כמו שנאמר )מלאכי ג, י( “והריקותי לכם 

ברכה עד בלי די".
 )מעובד מתוך מאמר ד"ה ויכולו תשכ"ה. 
תורת מנחם חלק מא עמ' 171(

ישמיע  כל תהילתו
ביאורי חסידות על פרק התהילים של הרבי

תש"י
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש
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יום כניסת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, 
בבריתו של אברהם אבינו ע"ה.

בכה,  כשהילד  שבברית  מסופר 
מהר"ש:  אדמו"ר  כ"ק  זקנו  אמר 
לכשתגדל  בוכה,  אתה  “מה 
תהיה רבי ותאמר חסידות בשפה 

ברורה".

לימים הורה הרבי להתוועד ביום 
חסידות  מאמרי  הגיה  ואף  זה, 
מיוחדים  בקונטרסים  אור  שראו 
)ד"ה  בתשמ"ט  זה   בתאריך 
ובתש"נ  לאיש"(  והיית  "וחזקת 
ראה   - שיושבין"(  עשרה  )"ד"ה 
המאמרים  ספר  מנחם  תורת 

מלוקט כרך ד' עמ' פד, קג.
 )תורת מנחם ח"א ע' 9, וראה 
ליקוטי דיבורים ח"ד ע' תריח(

בארצות  חב"ד"  חסידי  “אגודת  נקבע התקנון הרשמי של 
הברית. שמו של כ"ק אדמו"ר שהיה אז בצרפת, הופיע בין 
אדמו"ר  כ"ק  של  נשיאותו  שתחת  ההנהלה  חברי  עשרים 

מוהריי"צ. מתוך התקנון:
חב"ד  אנשי  החסידים  אגודת  יהיה  החברה  שם  "ראשית: 

בארצות הברית.
שנית: המטרות אשר עבורן תתארגן האגודה הזאת, הן:

בין  והחברותאי  הגשמי  השכלי,  המצב  את  לפתח   .1
החברים.

2. להגדיל את רוח היהדות בין החברים ובניהם. 
הקהליים,  המפעלים  בשביל  הקהילה  מרכז  לאפשר   .3
השונות  בהסתדרויות  השונים  והחברותאים,  האזרחיים 

בקהילה, ולהתפתח את רוח האמריקאות.
4. ליצור קשר כללי של הדדה משותפת ועזרה בין החברים 

וכתת החסידים".
)תולדות חב"ד בארצות הברית ע' יח, קעה־קעז(

ת"שתר"מ

עת לדעת
נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

ימי  שבעת  סיום 
הבר  של  המשתה 
כ"ק  של  מצווה 

אדמו"ר מוהריי"צ. 
)ראה במפתח מאמרים בספר 
המאמרים תרנ"ב־נ"ג. אג"ק כ"ק 
אדמו"ר חכ"ה ע' קצג(

תרנ"ג

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מייסד “אגודת חסידי חב"ד בארץ הקודש 
ת"ו".

)אג"ק שלו ח"ה ע' תיז־תכ(.

כמוסד  חב"ד'  חסידי  ‘אגודת  את  ביסס  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק 
העליון של חסידות חב"ד בארץ הקודש. במקביל הורה להקים את 
‘צעירי אגודת חב"ד' כמחלקה לצעירים תחת אגודת חסידי חב"ד. 

בהפצת  העבודה  חב"ד  אגודת  צעירי  לידי  הועברה  הזמן  עם 
המעיינות והיהדות, כאשר בידי אגודת חסידי חב"ד נשארה הדאגה 
למוסדות החינוך, לביסוסם, לייצוגם, וכן האחריות על הקהילות, 

בתי הכנסת, משרות לאנ"ש, ושאר צרכי אנ"ש.

 כחלק מאחריות זו עומדים תחת אגודת חסידי חב"ד גם מוסדות 
מרכזיים אחרים, כמו “רשת אהלי יוסף יצחק", “נשי ובנות חב"ד", 

ועוד. 

תרנ"ג

 י"ט
תמוז
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"באמצע המדרכה, בנו
הושיט לרבי יד"

יום שישי י"ח תמוז 

הרבי הגיע מביתו ב-10:15, נתן וחילק צדקה. הלך 
לספרייה ב-19:55. חזר כעבור כמה דקות וחילק 
הלך  ב-21:15.  לערך  ירד  שבת  לקבלת  צדקה. 

לספרייה ב-21:55.

שבת קודש פרשת פנחס י"ט תמוז 

ב-10:00.  ירד  לשחרית  ב-8:55.  מהספרייה  הגיע 
אך  ובדקן,  הציציות  אחז  שמונה-עשרה  אחרי 
הציציות,  את  שמחזיק  כלל  כבדרך  שלא  במוסף 
הפעם אחז את קצה הגארטל, ועזבו, ושוב תפס, עד 
אחרי שחזר לקדושה. הורה לנגן ב"הוא אלוקינו".

הק'  ובידו  ביהמ"ק",  "שיבנה  שרו  התפילה  אחרי 
ב-14:45.  לספרייה  הלך  השירה.  להגברת  הורה 
אחרי  ב-20:00.  יצא  למנחה  ב-15:40.  חזר 
ובידו הק' הורה  התפילה, שרו "שיבנה ביהמ"ק", 

להגביר השירה. 
שרו  לביתו,  נסע  אח"כ  ב-21:25.  למעריב  יצא 
"שיבנה ביהמ"ק", והרבי הורה בדרכו ומהמכונית 

להגברת השירה.

יום ראשון כ' תמוז 

]עשה  הצדיע  ב-18:10,  אחה"צ  לביתו  כשנסע 
מול  בניידת  שישבו  לשוטרים  הק'  בידו  שלום[ 
בידו  'שלום'  עשה  ב-19:00,  מביתו  כשחזר   .770
ואח"כ  אחד,  בצד  שעמד  מאה"ק  לאורח  הק' 
לאורחת שעמדה בצד שני. המשיך בדרכו, ובאמצע 
המדרכה בנו של הנ"ל נתן לרבי יד, והרבי החזיר 

לו יד, ואז ניגש גם הנ"ל והרבי נתן לו יד לשלום. 
אח"כ חילק ונתן צדקה, אמר 'ַא דַאנק'.

יום שני כ"א תמוז 

לפני מנחה, לאחר שחילק צדקה, עשה בידו הק' 
לילד קטן שלום. אחרי תפילת מעריב, ביקש אחד 
שלימה,  ברפואה  ברכו  והרבי  נכדיו,  עבור  ברכה 
]כך  אימו  ושם  שמו  את  למזכירות  שיכניס  ואמר 

שמעתי[.

יום חמישי כ"ד תמוז 

יצא לקרה"ת ב-10:20. עיין ברש"י. לאחר קרה"ת 
כשהרבי הלך לחדרו, ניגש אחד שעשה 'מי שברך' 
לחולה בקרה"ת, וביקש מהרבי ברכה עבור אותו 
מי  עשו  קרובה,  "רפואה  הרבי  לו  ואמר  חולה, 

שברך]![". 
לחתן  סידור  נתן  כן,  לפני  ב-15:20.  למנחה  יצא 
בירך  התפילה  אחרי  חתונתו[.  למקום  ]הנוסע 
נוסעים. בשעה 16:50 נסע הרבי לביתו עם בנימין 
]לא כרגיל עם קרינסקי[, ובשעה 17:20 חזר לבד 

ברגל. 
באה  הרבי  של  אחיו[  ]בת  שאחייניתו  ]שמעתי 
היא  הקודמות  שבשנים  שמעתי  ועוד  לביתו. 
החזירה את הרבי ל-770 עם הרכב שלה. שמעתי 
אותה  לקחת  התעופה  לשדה  נסע  שבנימין 
ב-21:30  למעריב  יצא  לאה"ק.  חזרה  לנסיעתה 
לנסיעת  התכוננו  ]המזכירות   23:30 לביתו  ונסע 

הרבי כמעט אחרי מעריב[.

תשמ"ב / יומן מבית חיינו

שגרת עבודת הקודש של נשיא הדור בבית חיינו: אורחים, בקשות 
ברכה ותפילות עם הציבור

מתוך יומנו של הרב אהרון קורנט
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פרשת פינחס
פרשת פינחס

הרבי מהר"ש אמר פעם בילדותו, בדרך הצחות:
הפרשיות חוקת ובלק מחוברות לפעמים, וכן הפרשיות מטות ומסעי; ואילו פרשת פינחס אינה מחוברת לא 

לבלק ולא למטות. זאת משום שכן פינחס הוא ‘דוקרני'...

)מפי השמועה(

והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם )כה,יג(

פינחס שלא ברצון חכמים... בקשו לנדותו, אילולי שקפצה עליו רוח הקודש ואמרה: 
והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם )ירושלמי סנהדרין ספ"ט(

פינחס העמיד בסכנה לא רק את גופו )שכן בני שבט שמעון היו עלולים להרגו( אלא אף את נשמתו )שהרי 
החכמים ביקשו לנדותו(, ובלבד שתוסר חמתו של הקב"ה מעל ישראל ותיפסק המגיפה.

למען  העולם-הבא שלהם  את  הפקירו  אחת  ותלמידיו, שלא  הבעל-שם-טוב  אצל  מוצאים  אנו  בזה  כיוצא 
טובתו של יהודי שני.

)ליקוטי-שיחות, כרך יח, עמ' 320(

תחת אשר קינא לאלוקיו )כה,יג(
פינחס קינא לכוח האלוקי שבני-ישראל ניצלו לרעה כאשר נהו אחרי בנות מואב. מבואר בחסידות שכוח 
ההולדה הוא בעצם כוח אלוקי )בהיותו כעין כוח הבריאה יש מאין, שהוא בחיק הבורא בלבד(, אלא שיכולת 

אלוקית זו ניתנה אף לבשר ודם.

)ליקוטי-שיחות, כרך ח, עמ' 153(

ויכפר על בני-ישראל )כה,יג(

שעד עתה לא זז, אלא עומד ומכפר עד שיחיו המתים )ספרי(

מה נשתנה חטא פעור משאר חטאי בני-ישראל, שהוא זקוק לכפרה תמידית?
אלא המשמעות הפנימית של חטא פעור היא החשבת תענוגי העולם ועשייתם עיקר, ומידה זו מצויה בקרבנו 

תמיד.

)ליקוטי-שיחות, כרך ד, עמ' 1327(

ממעייני החסידות
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ובני קורח לא מתו )כו,יא(
בכל דור ודור יש יורשיו של קורח וממשיכי דרכו.

)ספר-השיחות תש"א, עמ' 138(

עולה תמיד )כח,ג(
קרבן התמיד, המסמל את כללות הקרבנות, היה עולה, שהוא “כליל לה'".

לומר לך: אם רצונך להגיע לדבקות אמיתית )קרבן מלשון קירוב(, עליך לעבוד את עבודתך “כליל לה'" – שלא 
על-מנת לקבל פרס.

)מהתוועדות י"ב בתמוז ה'תשד"מ. התוועדויות תשד"מ כרך ד, עמ' 2180(

* * *
קורבן עולה, שהיה “כליל לה'", רומז לביטול מוחלט להקב"ה; ו"עולה תמיד" מורה שביטול זה הוא תמידי, 

במשך כל היום.
ובעבודת האדם: מיד בראשית היום מבטאים ביטול מוחלט להקב"ה על-ידי אמירת “מודה אני", וביטול זה 

מטביע את חותמו על כל היום.

)לקוטי-שיחות, כרך ג עמ' 940(

זה האשה אשר תקריבו לה'... את הכבש אחד תעשה בבוקר )כח,ג-ד(
פתח הכתוב בלשון רבים )“תקריבו"( וסיים בלשון יחיד )“תעשה"(.

מסביר כ"ק אדמו"ר הזקן:
קול הכבש מעורר רחמים, ומשמעותה של הקרבת הכבש בעבודת האדם היא – התעוררות רחמים על הנשמה, 

שירדה מאיגרא רמה לבירא עמיקתא. הפסוק פותח בלשון רבים, שכן זו חובתו של כל יהודי ויהודי.
ואולם התעוררות זו באה על-ידי מוח הדעת, דהיינו התבוננות מעמיקה בגודל הירידה. לכן מופנה הציווי על 

העשייה בפועל אל משה רבינו, שהוא ממשיך את בחינת הדעת בנשמות ישראל, כמבואר בחסידות.

)לקוטי-תורה במדבר עמ' עח(

את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים )כח,ד(
הן בתקופות של ‘בוקר' בחיים, תקופות מאושרות, והן בתקופות של ‘בין הערביים', תקופות קשות – יש להתמיד 

בעבודת הקרבנות, קירוב לה' ודבקות בו יתברך.

)מהתוועדות י"ב בתמוז תשד"מ. התוועדויות תשד"מ כרך ד, עמ' 2182(

עולת תמיד העשויה בהר סיני )כח,ו(
)בלשון  האלוקי  ומקורה  לשורשה  ולחזור  הגוף  מן  לצאת  הנשמה  של  התמידית  התשוקה   – תמיד"  "עולת 

החסידות: “אהבה מסותרת"(.
"העשויה בהר סיני" – אהבה זו נקבעה בכל נשמה יהודית על-ידי ההתגלות הנעלית של מעמד הר-סיני.

)אור-התורה במדבר עמ' א'קנו(
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פרקי אבות

 “משה קיבל 
תורה מסיני"

משה קיבל תורה מסיני . . הווי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף 
שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה )פרק א, משניות א,יב(

ההוראה מאופן נתינת התורה במעמד הר סיני, שעל זה אמרו חז"ל “מה להלן כו' אף כאן כו'":
אף-על-פי שהתורה ניתנה לכל ששים ריבוא בני-ישראל, ועד שאיתא במדרש שאילו היו ישראל שישים ריבוא 
חסר אחד לא היתה ניתנת התורה אפילו למשה רבינו, מכל מקום, “משה קיבל תורה מסיני" באופן ש"אתה )משה( 
מחיצה לעצמך", היינו שישנו עניין של הבדלה בין משה רבינו לכל בני-ישראל, כיוון שמשה רבינו צריך למסור 

את דבר ה' כמו שהוא, מבלי להתחשב איך יתקבלו הדברים אצל השומעים.
רוחות  לארבע  וכן  גו'",  “אנכי  יוצא  הדיבור  את  ושומעים  למזרח  מסתכלים  היו  סיני  הר  שבמעמד  גם  וזהו 

ולמעלה ולמטה, היינו, שמכל הצדדים היה אך ורק גילוי אלקות כמו שהוא לאמיתתו.
ובהתאם לכך צריכה להיות גם הנהגתם של רבנים ומורי הוראה – לומר את האמת של התורה כמו שהיא, ללא 
פשרות, ולא לנסות להתאים את התורה לפי רוחם של הבעלי-בתים שומעי לקחו, בגלל שחושש שאם לא יהיו 

הדברים לפי רוחם, לא יקבלו את הדברים, ובמילא יתמעט הכבוד שרוחשים לו, מפני שיחשיבוהו ל"בטלן"...
וכאמור, שאצל כל בני-ישראל צריכה להיות ההנהגה על-פי מאמר המשנה “הוי מתלמידיו של אהרן . . אוהב 
את הבריות ומקרבן לתורה", “שאף הרחוקים מתורת ה' ועבודתו ולכן נקראים בשם בריות בעלמא, צריך למשכן 
בחבלי עבותות אהבה, וכולי האי ואולי יוכל לקרבן לתורה ועבודת ה'", ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר אודות 

רבנים ומורי-הוראה, שתפקידם לקרב את בני-ישראל לאביהם שבשמים.

)‘תורת מנחם' תשי"ז, כרך כ עמ' 63(

ידוע ומבואר בספרים בדקדוק הלשון בכמה מקומות שקבלת התורה היתה “מסיני" – “משה קיבל תורה מסיני", 
“הלכה למשה מסיני" – שלכאורה הוי ליה למימר “הלכה למשה ממתן-תורה", “משה קיבל תורה מהקב"ה" וכיוצא 
מאופן  זה שלמד  על-ידי  היתה  אצל משה  התורה  בזה, שקבלת  ומבואר   – ד"סיני"?  הענין  כאן  נוגע  ומה  בזה, 

ההנהגה ד"סיני":
הטעם לכך שהר סיני זכה שעליו ניתנה תורה, הוא – לא מפני היותו גבוה מכל ההרים, אלא אדרבה – להיותו 

“מכיך מכל טוריא"...
ועל-דרך-זה בנוגע למשה רבינו – שלמרות כל מעלותיו, שהיה משבט לוי, ובשעה שקיבל את הנבואה בפעם 
הראשונה היה ראוי להיות כהן גדול, שהוא “קודש הקדשים" מכל ישראל – היה “עניו", ולא “עניו" סתם, אלא 
“עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה". היינו, שבכל מקום שבו ישנו אדם מישראל, מזמן משה ועד הדורות 
האחרונים, “עד היום האחרון", עומד משה בתנועה של ענוה ושפלות )“ַארָאּפגעפַאלנקייט"( לגביו! ובזכות הנהגה 

זו – שלמד משה רבינו “מסיני" – קיבל את התורה.
ולכן: מי הוא ה"תלמיד ותיק" ש"עתיד לחדש" – מי שיזכור שהתורה ניתנה “למשה מסיני", עם כל העניינים 

שהיו שם: הביטול של הקדמת נעשה לנשמע, והעניין ש"מכיך מכל טוריא".

)‘תורת מנחם' תשט"ז, כרך טו עמ' 96(
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é:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåäLî-ìà äåäé øaãéå ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàì:למימר מׁשה עם יי àétéøæòìà-ïaּומּליל ñçð ¥«Ÿְְִִֵֶַָָֹ¦«Ç§¨̧¤¤§¨¹̈

ìàøNé-éða ìòî éúîç-úà áéLä ïäkä ïøäà-ïa¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¥¦³¤£¨¦Æ¥©´§¥«¦§¨¥½
ìàøNé-éða-úà éúélë-àìå íëBúa éúàð÷-úà Bàð÷a§©§¬¤¦§¨¦−§®̈§«Ÿ¦¦¬¦¤§¥«¦§¨¥−

:éúàð÷a-úà áéLä ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ïa ñçðét §¦§¨¦«¦«§¨̧¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¥¦³¤
-àìå íëBúa éúàð÷-úà Bàð÷a ìàøNé-éða ìòî éúîç£¨¦Æ¥©´§¥«¦§¨¥½§©§¬¤¦§¨¦−§¨®§«Ÿ

:éúàð÷a ìàøNé-éða-úà éúéìë ּבר אלעזר ּבר ּפינחס ¦¦¬¦¤§¥«¦§¨¥−§¦§¨¦«ְְִֶַַָָָ

ית  ּבדקּני יׂשראל ּבני מעל חימתי ית אתב ּכהנא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹאהרן

ּבקנאתי: יׂשראל ּבני ית ׁשיצית ולא ּביניהֹון ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵָָָָָקנאתי

áé:íBìL éúéøa-úà Bì ïúð éððä øîà ïëìøîà ïëì ¨¥−¡®Ÿ¦«§¦̧Ÿ¥¬²¤§¦¦−¨«¨¥−¡®Ÿ

:íBìL éúéøa-úà Bì ïúð éððäלּה גזר אנא הא אמר ּבכן ¦«§¦̧Ÿ¥¬²¤§¦¦−¨«ְְֱֲֵֵַַָָ

ׁשלם: קימי âéúpäkית úéøa åéøçà Bòøæìe Bl äúéäå ְְִָָָ§¨³§¨Æ§©§´©«£½̈§¦−§ª©´
:ìàøNé éða-ìò øtëéå åéäìàì àp÷ øLà úçz íìBò®̈©À©£¤³¦¥Æ¥«Ÿ½̈©§©¥−©§¥¬¦§¨¥«
øLà úçz íìBò úpäk úéøa åéøçà Bòøæìe Bl äúéäå§¨³§¨Æ§©§´©«£½̈§¦−§ª©´¨®©À©£¤³

:ìàøNé éða-ìò øtëéå åéäìàì àp÷ ולבנֹוהי לּה ּותהי ¦¥Æ¥«Ÿ½̈©§©¥−©§¥¬¦§¨¥«ְְְִִֵֵ

וכּפר  אלהּה קדם קּני ּדי חלף עלם ּכהּנת קים ְְְְֱֲֳֳִִֵֵַַַַַַַָָָֻבתרֹוהי

יׂשראל: ּבני ãéäkäעל øLà äknä ìàøNé Léà íLå ְְִֵֵַָ§¥Á¦̧¦§¨¥¹©ª¤À£¤³ª¨Æ
:éðòîMì áà-úéá àéNð àeìñ-ïa éøîæ úéðéãnä-úà¤©¦§¨¦½¦§¦−¤¨®§¦¬¥«−̈©¦§Ÿ¦«
éøîæ úéðéãnä-úà äkä øLà äknä ìàøNé Léà íLå§¥Á¦̧¦§¨¥¹©ª¤À£¤³ª¨Æ¤©¦§¨¦½¦§¦−

:éðòîMì áà-úéá àéNð àeìñ-ïa יׂשראל בר ּגברא וׁשּום ¤¨®§¦¬¥«−̈©¦§Ÿ¦«ְְְִֵַַָָ

ּבית  רב סלּוא ּבר זמרי מדינתא עם אתקטל ּדי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָקטילא

ׁשמעֹון: לבית åèúéðéãnäאּבא äknä äMàä íLå ְְִֵַָ§¥̧¨«¦¨¯©ª¨²©¦§¨¦−
:àeä ïéãîa áà-úéa úBnà Làø øeö-úá éaækíLå ¨§¦´©®´Ÿª¬¥«¨²§¦§−̈«§¥̧

áà-úéa úBnà Làø øeö-úá éaæk úéðéãnä äknä äMàä̈«¦¨¯©ª¨²©¦§¨¦−¨§¦´©®´Ÿª¬¥«¨²
:àeä ïéãîaּכזּבי פ מדינתא דאתקטילת אּתתא וׁשּום §¦§−̈«ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָ

הּוא: ּבמדין אּבא ּבית אּמי ריׁש צּור æèäåäéבת øaãéå ְְִֵֵֵַַָָֻ©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìà:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéå ּומּליל ¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿִַ

למימר: מׁשה עם æéíúékäåיי íéðéãnä-úà øBøö ְְִֵֶָָֹ¨−¤©¦§¨¦®§¦¦¤−
:íúBà:íúBà íúékäå íéðéãnä-úà øBøö ית אעק ¨«¨−¤©¦§¨¦®§¦¦¤−¨«ֵָָ

יתהֹון: ותקטל çéíäéìëðaמדינאי íëì íä íéøøö ék ְְְְִִֵֵָָָ¦´«Ÿ§¦¬¥Æ¨¤½§¦§¥¤²
-úá éaæk øác-ìòå øBòt øác-ìò íëì eìkð-øLà£¤¦§¬¨¤−©§©´§®§©§©º¨§¦̧©
øác-ìò äôbnä-íBéa äknä íúçà ïéãî àéNð§¦³¦§¨Æ£Ÿ½̈©ª¨²§«©©¥−̈©§©¬

:øBòtíëì eìkð-øLà íäéìëða íëì íä íéøøö ék §«¦´«Ÿ§¦¬¥Æ¨¤½§¦§¥¤²£¤¦§¬¨¤−
íúçà ïéãî àéNð-úá éaæk øác-ìòå øBòt øác-ìò©§©´§®§©§©º¨§¦̧©§¦³¦§¨Æ£Ÿ½̈

:øBòt øác-ìò äôbnä-íBéa äknä אּנּון מעיקין ארי ©ª¨²§«©©¥−̈©§©¬§«ְֲִִִֵ

עסק  ועל ּפעֹור עסק על לכֹון נכילּו ּדי ּבנכליהֹון ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַלכֹון

דמֹותנא  ּביֹומא ּדאתקטילת אחתהֹון דמדין רּבא בת ְְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָּכזּבי

ּפעֹור: עסק àäôbnäעל éøçà éäéå באמצע פסקא פ ְֵַַ©§¦−©«£¥´©©¥®̈
ïøäà-ïaפסוק  øæòìà ìàå äLî-ìà äåäé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¤¯¤§¨¨²¤©«£¬Ÿ

:øîàì ïäkääLî-ìà äåäé øîàiå äôbnä éøçà éäéå ©Ÿ¥−¥«Ÿ©§¦−©«£¥´©©¥¨®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½

:øîàì ïäkä ïøäà-ïa øæòìà ìàå מֹותנא ּבתר והוה §¤¯¤§¨¨²¤©«£¬Ÿ©Ÿ¥−¥«Ÿֲַַָָָָ

למימר: ּכהנא אהרן ּבר ּולאלעזר למׁשה יי áeàNואמר ְְְְְֲֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ§º
äðL íéøNò ïaî ìàøNé-éða úãò-ìk | Làø-úà¤´Ÿ¨£©´§¥«¦§¨¥À¦¤̧¤§¦¬¨¨²

:ìàøNéa àáö àöé-ìk íúáà úéáì äìòîåeàN ¨©−§¨§¥´£Ÿ®̈¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«§º

ò-ìk | Làø-úàäìòîå äðL íéøNò ïaî ìàøNé-éða úã ¤´Ÿ¨£©´§¥«¦§¨¥À¦¤̧¤§¦¬¨¨²¨©−§¨
:ìàøNéa àáö àöé-ìk íúáà úéáì ּכל חׁשּבן ית קּבילּו §¥´£Ÿ¨®¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«ְִַַָָֻ

לבית  ּולעּלא ׁשנין עׂשרין  מּבר יׂשראל דבני  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָּכנׁשּתא

ּביׂשראל: חילא נפק ּכל âäLîאבהתהֹון øaãéå ְְְֲִֵֵֵַָָָָָ©§©¥̧¤¹
Bçøé ïcøé-ìò áàBî úáøòa íúà ïäkä øæòìàå§¤§¨¨¯©Ÿ¥²Ÿ−̈§©§´Ÿ¨®©©§¥¬§¥−

:øîàìáàBî úáøòa íúà ïäkä øæòìàå äLî øaãéå ¥«Ÿ©§©¥̧¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²Ÿ−̈§©§´Ÿ¨®
:øîàì Bçøé ïcøé-ìòאמרּו ּכהנא ואלעזר מׁשה ּומּליל ©©§¥¬§¥−¥«Ÿְְֲֲִֶֶַַָָָָֹ

למימר: דירחֹו ירּדנא על דמֹואב ּבמיׁשרּיא יתהֹון ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָלממני

ã-úà äåäé äeö øLàk äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³¤
:íéøöî õøàî íéàöiä ìàøNé éðáe äLîíéøNò ïaî ¤Æ§¥´¦§¨¥½©«Ÿ§¦−¥¤¬¤¦§¨«¦¦¤²¤§¦¬

ìàøNé éðáe äLî-úà äåäé äeö øLàk äìòîå äðL̈−̈¨¨®§¨©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³¤¤Æ§¥´¦§¨¥½

:íéøöî õøàî íéàöiä די ּכמא ּולעּלא ׁשנין עׂשרין מּבר ©«Ÿ§¦−¥¤¬¤¦§¨«¦ְְְְִִִִֵַַָָ

דמצרים: מארעא נפקּו ּדי יׂשראל ּובני מׁשה ית יי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹפּקיד

ä éðùúçtLî CBðç ïáeàø éða ìàøNé øBëa ïáeàø§¥−§´¦§¨¥®§¥´§¥À£Æ¦§©´©
:éàltä úçtLî àelôì éëðçäéða ìàøNé øBëa ïáeàø ©«£Ÿ¦½§©¾¦§©−©©©ª¦«§¥−§´¦§¨¥®§¥´

:éàltä úçtLî àelôì éëðçä úçtLî CBðç ïáeàø§¥À£Æ¦§©´©©«£Ÿ¦½§©¾¦§©−©©©ª¦«
חנֹו זרעית חנֹו ראּובן ּבני דיׂשראל ּבּוכרא ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָראּובן

ּפּלּוא: זרעית åéîøëìלפּלּוא éðBøöçä úçtLî ïøöçì ְְִַַַ§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§¦®§©§¦¾
:éîøkä úçtLîéîøëì éðBøöçä úçtLî ïøöçì ¦§©−©©©§¦«§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§¦®§©§¦¾

:éîøkä úçtLî זרעית לכרמי חצרֹון זרעית לחצרֹון ¦§©−©©©§¦«ְְְְְְְִִִֶֶַַַ

æìLּכרמי: íäéã÷ô eéäiå éðáeàøä úçtLî älàäL ְִַ¥−¤¦§§´Ÿ¨«¥¦®©¦«§´§ª«¥¤À§¨³
ìLe úBàî òáLe óìà íéòaøàå:íéLúçtLî älà §©§¨¦Æ¤½¤§©¬¥−§¦«¥−¤¦§§´Ÿ

ìL íäéã÷ô eéäiå éðáeàøäòáLe óìà íéòaøàå äL ¨«¥¦®©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§©§¨¦Æ¤½¤§©¬
ìLe úBàî:íéL מניניהֹון והוֹו ראּובן זרעית אּלין ¥−§¦«ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָ

ּותלתין: מאה ּוׁשבע אלפין ּותלתא çàelôארּבעין éðáe ְְְְְְְִִִַַַָָָָ§¥¬©−
:áàéìà:áàéìà àelô éðáe:אליאב פּלּוא èéðáeּובני ¡¦¨«§¥¬©−¡¦¨«ְֱִֵַָ§¥´

שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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íøéáàå ïúã-àeä íøéáàå ïúãå ìàeîð áàéìà¡¦½̈§¥−§¨¨´©«£¦®̈«¨¨̧©«£¦¹̈
È¯˜ È‡Â¯˜ ·È˙ÎäLî-ìò evä øLà äãòä éàéø÷§¦¥´¨«¥À̈£¤̧¦¹©¤³

:äåäé-ìò íúväa çø÷-úãòa ïøäà-ìòåáàéìà éðáe §©©«£ŸÆ©«£©½Ÿ©§©Ÿ−̈©§Ÿ̈«§¥´¡¦½̈

øLà äãòä éàéø÷ íøéáàå ïúã-àeä íøéáàå ïúãå ìàeîð§¥−§¨¨´©«£¦¨®«¨¨̧©«£¦¹̈§¦¥´¨«¥À̈£¤̧
:äåäé-ìò íúväa çø÷-úãòa ïøäà-ìòå äLî-ìò evä¦¹©¤³§©©«£ŸÆ©«£©½Ÿ©§©Ÿ−̈©§Ÿ̈«
ואבירם  דתן הּוא ואבירם ודתן נמּואל אליאב ְְְֱֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָּובני

ּבכנׁשּתא  אהרן ועל מׁשה על ּדאתּכנׁשּו כנׁשּתא ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֹמערעי

יי: על ּבאתּכּנֹוׁשיהֹון éäét-úàדקרח õøàä çzôzå ְְְְִֵַַַָֹ©¦§©̧¨¹̈¤¤¦À¨
úà Làä ìëàa äãòä úBîa çø÷-úàå íúà òìázå©¦§©¬Ÿ¨²§¤−Ÿ©§´¨«¥¨®©«£´Ÿ¨¥À¥´

:ñðì eéäiå Léà íéúàîe íéMîçõøàä çzôzå £¦¦³¨©̧¦Æ¦½©¦«§−§¥«©¦§©̧¨¹̈¤
÷-úàå íúà òìázå äét-úàLàä ìëàa äãòä úBîa çø ¤¦À¨©¦§©¬Ÿ¨²§¤−Ÿ©§´¨«¥¨®©«£´Ÿ¨¥À

:ñðì eéäiå Léà íéúàîe íéMîç úà ית ארעא ּופתחת ¥´£¦¦³¨©̧¦Æ¦½©¦«§−§¥«ְְַַָָָ

אכלת  ּכד דכנׁשּתא ּבמֹותא קרח וית יתהֹון ּובלעת ְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָֹּפּומּה

לאת: והוֹו ּגברא וחמׁשין מאתן ית àéçø÷-éðáeאּׁשתא ְְְְֲִֶַַַָָָָָָָ§¥−Ÿ©
:eúî-àì:eúî-àì çø÷-éðáe ס מיתּו: לא קרח ּובני Ÿ¥«§¥−Ÿ©Ÿ¥«ְִֵַָֹ

áééìàeîpä úçtLî ìàeîðì íúçtLîì ïBòîL éða§¥´¦§»§¦§§Ÿ¨¼¦§¥À¦§©̧©Æ©§´¥¦½
:éðéëiä úçtLî ïéëéì éðéîiä úçtLî ïéîéìéða §¨¦¾¦§©−©©¨«¦¦®§¨¦¾¦§©−©©¨«¦¦«§¥´

ïéîéì éìàeîpä úçtLî ìàeîðì íúçtLîì ïBòîL¦§»§¦§§Ÿ¨¼¦§¥À¦§©̧©Æ©§´¥¦½§¨¦¾

:éðéëiä úçtLî ïéëéì éðéîiä úçtLî ׁשמעֹון ּבני ¦§©−©©¨«¦¦®§¨¦¾¦§©−©©¨«¦¦«ְְִֵ

ליכין  ימין זרעית לימין נמּואל זרעית לנמּואל ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָלזרעיתהֹון

יכין: âéìזרעית éçøfä úçtLî çøæìúçtLî ìeàL ְִִַָ§¤¾©¦§©−©©©§¦®§¨¾¦§©−©
:éìeàMäì éçøfä úçtLî çøæìúçtLî ìeàL ©¨«¦«§¤¾©¦§©−©©©§¦®§¨¾¦§©−©
:éìeàMä:ׁשאּול זרעית לׁשאּול זרח זרעית לזרח ©¨«¦«ְְְְִִֶַַַַָָָ

ãéóìà íéøNòå íéðL éðòîMä úçtLî älà¥−¤¦§§´Ÿ©¦§Ÿ¦®§©¦̄§¤§¦²¤−¤
:íéúàîeóìà íéøNòå íéðL éðòîMä úçtLî älà ¨¨«¦¥−¤¦§§´Ÿ©¦§Ÿ¦®§©¦̄§¤§¦²¤−¤
:íéúàîe ע ׁשמעֹון זרעית אלפין אּלין ּותרין ׂשרין ¨¨«¦ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַ

ס åèúçtLîּומאתן: ïBôöì íúçtLîì ãâ éða ָָ§¥´¨»§¦§§Ÿ¨¼¦§À¦§©̧©Æ
ì ébçä úçtLî ébçì éðBôvä:éðeMä úçtLî éðeL ©§¦½§©¦¾¦§©−©©«©¦®§¦¾¦§©−©©¦«

úçtLî ébçì éðBôvä úçtLî ïBôöì íúçtLîì ãâ éða§¥´¨»§¦§§Ÿ¨¼¦§À¦§©̧©Æ©§¦½§©¦¾¦§©−©
ì ébçä:éðeMä úçtLî éðeL לצפֹון לזרעיתהֹון גד ּבני ©«©¦®§¦¾¦§©−©©¦«ְְְְְֲִֵַַָ

ׁשּוני: זרעית לׁשּוני חּגי זרעית לחּגי צפֹון ְְְְְְִִִִִִִַַַַַזרעית

æè:éøòä úçtLî éøòì éðæàä úçtLî éðæàìéðæàì §¨§¦¾¦§©−©¨«¨§¦®§¥¦¾¦§©−©¨«¥¦«§¨§¦¾

:éøòä úçtLî éøòì éðæàä úçtLî אזני זרעית לאזני ¦§©−©¨«¨§¦®§¥¦¾¦§©−©¨«¥¦«ְְְְִִִַָָ

ערי: זרעית æééìàøàìלערי éãBøàä úçtLî ãBøàì ְְִִִֵֵַ©«£¾¦§©−©¨«£¦®§©̧§¥¦½
:éìàøàä úçtLîéìàøàì éãBøàä úçtLî ãBøàì ¦§©−©¨«©§¥¦«©«£¾¦§©−©¨«£¦®§©̧§¥¦½

:éìàøàä úçtLî זרעית לאראלי ארֹודי זרעית לארֹוד ¦§©−©¨«©§¥¦«ְְְְֲֲִִִִֵַַַַ

çéíéòaøàאראלי: íäéã÷ôì ãâ-éða úçtLî älà ְִֵַ¥²¤¦§§¬Ÿ§¥−̈¦§ª«¥¤®©§¨¦¬
:úBàî Lîçå óìàíäéã÷ôì ãâ-éða úçtLî älà ¤−¤©«£¥¬¥«¥²¤¦§§¬Ÿ§¥−̈¦§ª«¥¤®

:úBàî Lîçå óìà íéòaøà גד ּבני זרעית אּלין ©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«ְְֲִֵֵַַָ

ס מאה: וחמׁש אלפין ארּבעין èéäãeäéלמניניהֹון éða ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָ§¥¬§−̈
:ïòðk õøàa ïðBàå øò úîiå ïðBàå øòøò äãeäé éða ¥´§®̈©¨¬¨¥²§−̈§¤¬¤§¨«©§¥¬§−̈¥´

:ïòðk õøàa ïðBàå øò úîiå ïðBàå ואֹונן ער יהּודה ּבני §®̈©¨¬¨¥²§−̈§¤¬¤§¨«©ְְְֵֵָָ

דכנען: ּבארעא ואֹונן ער ëäãeäé-éðáּומית eéäiå ְְְְִִֵַַָָָ©¦«§´§¥«§¨»
ì íúçtLîìúçtLî õøôì éðìMä úçtLî äìL §¦§§Ÿ¨¼§¥À̈¦§©̧©Æ©¥´¨¦½§¤¾¤¦§©−©

:éçøfä úçtLî çøæì éöøtääãeäé-éðá eéäiå ©©§¦®§¤¾©¦§©−©©©§¦«©¦«§´§¥«§¨»

ì íúçtLîìéöøtä úçtLî õøôì éðìMä úçtLî äìL §¦§§Ÿ¨¼§¥À̈¦§©̧©Æ©¥´¨¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®
:éçøfä úçtLî çøæì לׁשלה לזרעיתהֹון יהּודה בני והוֹו §¤¾©¦§©−©©©§¦«ְְְְְְֲֲֵֵַַַָָ

זרח: זרעית לזרח ּפרץ זרעית לפרץ ׁשלה àëeéäiåזרעית ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ©¦«§´
úçtLî ìeîçì éðøöçä úçtLî ïøöçì õøô-éðá§¥¤½¤§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§Ÿ¦®§¨¾¦§©−©

:éìeîçäìeîçì éðøöçä úçtLî ïøöçì õøô-éðá eéäiå ¤¨«¦«©¦«§´§¥¤½¤§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§Ÿ¦®§¨¾

:éìeîçä úçtLî חצרֹון זרעית לחצרֹון פרץ בני והוֹו ¦§©−©¤¨«¦«ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַ

חמּול: זרעית áëäãeäéלחמּול úçtLî älà ְְִַָָ¥²¤¦§§¬Ÿ§−̈
:úBàî Lîçå óìà íéòáLå äML íäéã÷ôìälà ¦§ª«¥¤®¦¨¯§¦§¦²¤−¤©«£¥¬¥«¥²¤

Lîçå óìà íéòáLå äML íäéã÷ôì äãeäé úçtLî¦§§¬Ÿ§−̈¦§ª«¥¤®¦¨¯§¦§¦²¤−¤©«£¥¬
:úBàî וׁשּתא ׁשבעין למניניהֹון יהּודה זרעית אּלין ¥«ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ

ס מאה: וחמׁש âëòìBzאלפין íúçtLîì øëùOé éða ְְֲִֵַַָ§¥³¦¨¨Æ§¦§§Ÿ½̈¾̈
:éðetä úçtLî äeôì éòìBzä úçtLîøëùOé éða ¦§©−©©«¨¦®§ª¾̈¦§©−©©¦«§¥³¦¨¨Æ

:éðetä úçtLî äeôì éòìBzä úçtLî òìBz íúçtLîì§¦§§Ÿ½̈¾̈¦§©−©©«¨¦®§ª¾̈¦§©−©©¦«
זרעית  לפּוה ּתֹולע זרעית ּתֹולע לזרעיתהֹון יּׂששכר ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻּבני

ãëìּפּוני: éáLiä úçtLî áeLéìúçtLî ïøîL ִ§¨¾¦§©−©©¨«ª¦®§¦§¾Ÿ¦§©−©
:éðøîMäì éáLiä úçtLî áeLéìúçtLî ïøîL ©¦§Ÿ¦«§¨¾¦§©−©©¨«ª¦®§¦§¾Ÿ¦§©−©
:éðøîMä:ׁשמרֹון זרעית לׁשמרֹון יׁשּוב זרעית ליׁשּוב ©¦§Ÿ¦«ְְְְְְִִִִַַָָ

äëíéMLå äòaøà íäéã÷ôì øëùOé úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ¦¨−̈¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²
ìLe óìà:úBàî Líäéã÷ôì øëùOé úçtLî älà ¤−¤§¬¥«¥²¤¦§§¬Ÿ¦¨−̈¦§ª«¥¤®

ìLe óìà íéMLå äòaøà:úBàî L יּׂששכר זרעית אּלין ©§¨¨¯§¦¦²¤−¤§¬¥«ְֲִִֵַַָָ

ס מאה: ּותלת אלפין וארּבעא ׁשּתין åëéðaלמניניהֹון ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָ§¥´
ïBìàì écøqä úçtLî ãøñì íúçtLîì ïìeáæ§ª»§¦§§Ÿ¨¼§¤À¤¦§©̧©Æ©©§¦½§¥¾

:éìàìçiä úçtLî ìàìçéì éðìàä úçtLîïìeáæ éða ¦§©−©¨¥«Ÿ¦®§©̧§§¥½¦§©−©©©§§¥¦«§¥´§ª»

éðìàä úçtLî ïBìàì écøqä úçtLî ãøñì íúçtLîì§¦§§Ÿ¨¼§¤À¤¦§©̧©Æ©©§¦½§¥¾¦§©−©¨¥«Ÿ¦®
:éìàìçiä úçtLî ìàìçéì לסרד לזרעיתהֹון זבּולן ּבני §©̧§§¥½¦§©−©©©§§¥¦«ְְְְְְֲֵֶֶַַֻ

יחלאל: זרעית ליחלאל אלֹון זרעית לאלֹון סרד ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַזרעית

æëLîçå óìà íéML íäéã÷ôì éðìeáfä úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ©§«Ÿ¦−¦§ª«¥¤®¦¦¬¤−¤©«£¥¬
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:úBàîóìà íéML íäéã÷ôì éðìeáfä úçtLî älà ¥«¥²¤¦§§¬Ÿ©§«Ÿ¦−¦§ª«¥¤®¦¦¬¤−¤
:úBàî Lîçå אלפין ׁשּתין למניניהֹון זבּולן זרעית אּלין ©«£¥¬¥«ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָֻ

ס מאה: çëäMðîוחמׁש íúçtLîì óñBé éða ְֲֵַָ§¥¬¥−§¦§§Ÿ®̈§©¤−
:íéøôàå:íéøôàå äMðî íúçtLîì óñBé éða יֹוסף ּבני §¤§¨«¦§¥¬¥−§¦§§Ÿ¨®§©¤−§¤§¨«¦ְֵֵ

ואפרים: מּנּׁשה èëøéëîìלזרעיתהֹון äMðî éða ְְְְְְֲִֶֶַַַָ§¥´§©¤À§¨¦Æ
ãòìâì ãòìb-úà ãéìBä øéëîe éøéënä úçtLî¦§©´©©¨«¦¦½¨¦−¦´¤¦§®̈§¦§¾̈

:éãòìbä úçtLîéøéënä úçtLî øéëîì äMðî éða ¦§©−©©¦§¨¦«§¥´§©¤À§¨¦Æ¦§©´©©¨«¦¦½

:éãòìbä úçtLî ãòìâì ãòìb-úà ãéìBä øéëîe ּבני ¨¦−¦´¤¦§®̈§¦§¾̈¦§©−©©¦§¨¦«ְֵ

לגלעד  ּגלעד ית א ֹוליד ּומכיר מכיר זרעית למכיר ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָָמנּׁשה

ּגלעד: ìúçtLîזרעית øæòéà ãòìâ éða älà ְְִִַָ¥µ¤§¥´¦§½̈¦¤¾¤¦§©−©
:é÷ìçä úçtLî ÷ìçì éøæòéàäøæòéà ãòìâ éða älà ¨¦«¤§¦®§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦«¥µ¤§¥´¦§½̈¦¤¾¤

:é÷ìçä úçtLî ÷ìçì éøæòéàä úçtLî ּגלעד ּבני אּלין ¦§©−©¨¦«¤§¦®§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦«ְְִִֵֵָ

חלק: זרעית לחלק איעזר זרעית àììàéøNàåאיעזר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ§©̧§¦¥½
:éîëMä úçtLî íëLå éìàøNàä úçtLîìàéøNàå ¦§©−©¨«©§¦«¥¦®§¤¾¤¦§©−©©¦§¦«§©̧§¦¥½

:éîëMä úçtLî íëLå éìàøNàä úçtLî ואׂשריאל ¦§©−©¨«©§¦«¥¦®§¤¾¤¦§©−©©¦§¦«ְְִֵַ

ׁשכם: זרעית וׁשכם אׂשריאלי áìòãéîLeזרעית ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַ§¦¾̈
:éøôçä úçtLî øôçå éòãéîMä úçtLîòãéîLe ¦§©−©©§¦«¨¦®§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦«§¦¾̈

:éøôçä úçtLî øôçå éòãéîMä úçtLî ּוׁשמידע ¦§©−©©§¦«¨¦®§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦«ְִָ

חפר: זרעית וחפר ׁשמידע âìøôç-ïaזרעית ãçôìöe ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ§¨§¨´¤¥À¤
íà ék íéða Bì eéä-àìãçôìö úBða íLå úBða- Ÿ¨¬²¨¦−¦´¦¨®§¥Æ§´§¨§½̈

:äöøúå äkìî äìâç äòðå äìçîøôç-ïa ãçôìöe ©§¨´§Ÿ½̈¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«§¨§¨´¤¥À¤
äìçî ãçôìö úBða íLå úBða-íà ék íéða Bì eéä-àìŸ¨¬²¨¦−¦´¦¨®§¥Æ§´§¨§½̈©§¨´

:äöøúå äkìî äìâç äòðåלּה הוֹו לא חפר ּבר ּוצלפחד §Ÿ½̈¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«ְְֲֵֵֶַָָָ

חגלה  ונעה מחלה צלפחד ּבנת וׁשּום ּבנן אּלהן ְְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֹּבנין

ותרצה: ãìíéðLמלּכה íäéã÷ôe äMðî úçtLî älà ְְְִִָָ¥−¤¦§§´Ÿ§©¤®§ª´¥¤½§©¦̄
:úBàî òáLe óìà íéMîçåäMðî úçtLî älà ©«£¦¦²¤−¤§©¬¥«¥−¤¦§§´Ÿ§©¤®

:úBàî òáLe óìà íéMîçå íéðL íäéã÷ôe זרעית אּלין §ª´¥¤½§©¦̄©«£¦¦²¤−¤§©¬¥«ְִִֵַ

ס  מאה: ּוׁשבע אלפין ּותרין חמׁשין ּומניניהֹון ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמנּׁשה

äìì íúçtLîì íéøôà-éðá älàúçtLî çìúeL ¥´¤§¥«¤§©»¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ
úçtLî ïçúì éøëaä úçtLî øëáì éçìúMä©ª´©§¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®§©¾©¦§©−©

:éðçzäì íúçtLîì íéøôà-éðá älàúçtLî çìúeL ©©«£¦«¥´¤§¥«¤§©»¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ

:éðçzä úçtLî ïçúì éøëaä úçtLî øëáì éçìúMä©ª´©§¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®§©¾©¦§©−©©©«£¦«
ׁשּותלח  זרעית לׁשּותלח לזרעיתהֹון אפרים ּבני ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַאּלין

ּתחן: זרעית לתחן ּבכר זרעית åìéðaלבכר älàå ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָ§¥−¤§¥´
:éðøòä úçtLî ïøòì çìúeLïøòì çìúeL éða älàå ®̈©§¥¾̈¦§©−©¨¥«¨¦«§¥−¤§¥´¨®©§¥¾̈

:éðøòä úçtLî:ערן זרעית לערן ׁשּותלח ּבני ואּלין ¦§©−©¨¥«¨¦«ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָ

æììLe íéðL íäéã÷ôì íéøôà-éða úçtLî älàíéL ¥´¤¦§§³Ÿ§¥«¤§©¸¦Æ¦§ª´¥¤½§©¦̄§¦²
:íúçtLîì óñBé-éðá älà úBàî Lîçå óìàälà ¤−¤©«£¥´¥®¥¬¤§¥«¥−§¦§§Ÿ¨«¥´¤

ìLe íéðL íäéã÷ôì íéøôà-éða úçtLîLîçå óìà íéL ¦§§³Ÿ§¥«¤§©¸¦Æ¦§ª´¥¤½§©¦̄§¦²¤−¤©«£¥´
à úBàî:íúçtLîì óñBé-éðá äl ּבני זרעית אּלין ¥®¥¬¤§¥«¥−§¦§§Ÿ¨«ְְֲִֵֵַַ

אּלין  מאה וחמׁש אלפין ּותרין ּתלתין למניניהֹון ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאפרים

ס לזרעיתהֹון: יֹוסף çìòìáìּבני íúçtLîì ïîéðá éða ְְְְֲֵֵַַ§¥´¦§¨¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©
íøéçàì éìaLàä úçtLî ìaLàì éòìaä úçtLî¦§©̧©Æ©©§¦½§©§¥¾¦§©−©¨«©§¥¦®©«£¦¾̈

:éîøéçàä úçtLîòìáì íúçtLîì ïîéðá éða ¦§©−©¨«£¦«¨¦«§¥´¦§¨¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©
íøéçàì éìaLàä úçtLî ìaLàì éòìaä úçtLî¦§©̧©Æ©©§¦½§©§¥¾¦§©−©¨«©§¥¦®©«£¦¾̈

:éîøéçàä úçtLî זרעית לבלע לזרעיתהֹון בנימן ּבני ¦§©−©¨«£¦«¨¦«ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָ

אחירם: זרעית לאחירם אׁשּבל זרעית לאׁשּבל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבלע

èììúçtLî íôeçì éîôeMä úçtLî íôeôL ¦§¾̈¦§©−©©«¨¦®§¾̈¦§©−©
:éîôeçäìúçtLî íôeçì éîôeMä úçtLî íôeôL ©«¨¦«¦§¾̈¦§©−©©«¨¦®§¾̈¦§©−©
:éîôeçä:חּופם זרעית לחּופם ׁשפּופם זרעית לׁשפּופם ©«¨¦«ְְְְְִִִַַָָָָ

îïîòðì écøàä úçtLî ïîòðå cøà òìá-éðá eéäiå©¦«§¬§¥¤−©©´§§§©«£®̈¦§©̧©Æ¨«©§¦½§©£́½̈
:éîòpä úçtLîúçtLî ïîòðå cøà òìá-éðá eéäiå ¦§©−©©©«£¦«©¦«§¬§¥¤−©©´§§§©«£¨®¦§©̧©Æ

:éîòpä úçtLî ïîòðì écøàä ונעמן ארּד בלע בני והוֹו ¨«©§¦½§©£́½̈¦§©−©©©«£¦«ְְְְֲֲֵֶַַַַָ

נעמי: זרעית לנעמן הארּדי àîïîéðá-éðáזרעית älà ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָ¥¬¤§¥«¦§¨¦−
îç íäéã÷ôe íúçtLîìLLå óìà íéòaøàå äM §¦§§Ÿ®̈§ª´¥¤½£¦¨¯§©§¨¦²¤−¤§¥¬

:úBàîäMîç íäéã÷ôe íúçtLîì ïîéðá-éðá älà ¥«¥¬¤§¥«¦§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½£¦¨¯
:úBàî LLå óìà íéòaøàå לזרעיתהֹון בנימן ּבני אּלין §©§¨¦²¤−¤§¥¬¥«ְְְְְֲִִִֵֵַַָ

ס מאה: וׁשית אלפין וחמׁשא ארּבעין áîälàּומניניהֹון ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָ¥³¤
ì íúçtLîì ïã-éðáälà éîçeMä úçtLî íçeL §¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈§¾̈¦§©−©©«¨¦®¥²¤

:íúçtLîì ïc úçtLîíúçtLîì ïã-éðá älà ¦§§¬Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«¥³¤§¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈

ì:íúçtLîì ïc úçtLî älà éîçeMä úçtLî íçeL §¾̈¦§©−©©«¨¦®¥²¤¦§§¬Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«
אּלין  ׁשּוחם זרעית לׁשּוחם לזרעיתהֹון דן ּבני ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָאּלין

לזרעיתהֹון: ּדן âîéîçeMäזרעית úçtLî-ìk ְְְְֲֲַַַַָ¨¦§§¬Ÿ©«¨¦−
:úBàî òaøàå óìà íéMLå äòaøà íäéã÷ôì-ìk ¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²¤−¤§©§©¬¥«¨

òaøàå óìà íéMLå äòaøà íäéã÷ôì éîçeMä úçtLî¦§§¬Ÿ©«¨¦−¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî אלפין וארּבע ׁשּתין למניניהֹון ׁשּוחם זרעית ּכל ¥«ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָ

ס מאה: ãîäðîéìוארּבע íúçtLîì øLà éða ְְְַַָ§¥´¨¥»§¦§§Ÿ¨¼§¦§À̈
äòéøáì éåLiä úçtLî éåLéì äðîiä úçtLî¦§©̧©Æ©¦§½̈§¦§¦¾¦§©−©©¦§¦®¦§¦¾̈

:éòéøaä úçtLîúçtLî äðîéì íúçtLîì øLà éða ¦§©−©©§¦¦«§¥´¨¥»§¦§§Ÿ¨¼§¦§À̈¦§©̧©Æ

:éòéøaä úçtLî äòéøáì éåLiä úçtLî éåLéì äðîiä©¦§½̈§¦§¦¾¦§©−©©¦§¦®¦§¦¾̈¦§©−©©§¦¦«
זרעית  ליׁשוי ימנה זרעית לימנה לזרעיתהֹון אּׁשר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָּבני

ּבריעה: זרעית לבריעה äîøáçìיׁשוי äòéøá éðáì ְְְְִִִִִִַָָ¦§¥´§¦½̈§¥¾¤
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:éìàékìnä úçtLî ìàékìîì éøáçä úçtLîéðáì ¦§©−©©«¤§¦®§©̧§¦¥½¦§©−©©©§¦«¥¦«¦§¥´
úçtLî ìàékìîì éøáçä úçtLî øáçì äòéøá§¦½̈§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦®§©̧§¦¥½¦§©−©

éìàékìnä: למלּכיאל חבר זרעית לחבר בריעה לבני ©©§¦«¥¦«ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

מלּכיאל: åî:çøNזרעית øLà-úa íLåøLà-úa íLå ְְִִֵַַ§¥¬©¨¥−¨«©§¥¬©¨¥−
:çøN:סרח אׁשר ּבת æîøLà-éðaוׁשּום úçtLî älà ¨«©ְֵַַָָ¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«¨¥−

ìL íäéã÷ôì:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äLälà ¦§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«¥²¤
ìL íäéã÷ôì øLà-éða úçtLîòaøàå óìà íéMîçå äL ¦§§¬Ÿ§¥«¨¥−¦§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬

:úBàî ּותלתא חמׁשין למניניהֹון אׁשר ּבני זרעית אּלין ¥«ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ

ס מאה: וארּבע çîíúçtLîìאלפין éìzôð éða ְְְְִַַַָ§¥³©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈
:éðebä úçtLî éðeâì éìàöçiä úçtLî ìàöçéìéða §©̧§§¥½¦§©−©©©§§¥¦®§¦¾¦§©−©©¦«§¥³

éðeâì éìàöçiä úçtLî ìàöçéì íúçtLîì éìzôð©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§©̧§§¥½¦§©−©©©§§¥¦®§¦¾

:éðebä úçtLî זרעית ליחצאל לזרעיתהֹון נפּתלי ּבני ¦§©−©©¦«ְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָ

ּגּוני: זרעית לגּוני èîéøöiäיחצאל úçtLî øöéì ְְְְִִִֵַַ§¥¾¤¦§©−©©¦§¦®
ì:éîlMä úçtLî ílLì éøöiä úçtLî øöéìílL §¦¥¾¦§©−©©¦¥¦«§¥¾¤¦§©−©©¦§¦®§¦¥¾

:éîlMä úçtLî:ׁשּלם זרעית לׁשּלם יצר זרעית ליצר ¦§©−©©¦¥¦«ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַ

ðäMîç íäéã÷ôe íúçtLîì éìzôð úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ©§¨¦−§¦§§Ÿ®̈§ª´¥¤½£¦¨¯
à íéòaøàå:úBàî òaøàå óìéìzôð úçtLî älà §©§¨¦²¤−¤§©§©¬¥«¥²¤¦§§¬Ÿ©§¨¦−

òaøàå óìà íéòaøàå äMîç íäéã÷ôe íúçtLîì§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½£¦¨¯§©§¨¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî ארּבעין ּומניניהֹון לזרעיתהֹון נפּתלי זרעית אּלין ¥«ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָ

מאה: וארּבע אלפין àðìàøNéוחמׁשא éða éãe÷t älà ְְְְְְִַַַַָָ¥À¤§¥Æ§¥´¦§¨¥½
ìLe úBàî òáL óìàå óìà úBàî-LL:íéLälà ¥«¥¬¤−¤¨®̈¤§©¬¥−§¦«¥À¤

úBàî òáL óìàå óìà úBàî-LL ìàøNé éða éãe÷t§¥Æ§¥´¦§¨¥½¥«¥¬¤−¤¨¨®¤§©¬¥−
ìLe:íéL אלפין וחד מאה ׁשית יׂשראל ּבני מניני אּלין §¦«ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָ

פ  ּותלתין: מאה ְְְִַָָׁשבע

áð éùéìù:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåäåäé øaãéå ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìà:למימר מׁשה עם יי âðälàìּומּליל ¤¤¬¥«Ÿְְִִֵֶַָָֹ¨¥À¤

:úBîL øtñîa äìçða õøàä ÷ìçz÷ìçz älàì ¥«¨¥¬¨¨²¤§©«£−̈§¦§©¬¥«¨¥À¤¥«¨¥¬
:úBîL øtñîa äìçða õøàä ארעא ּתתּפלג לאּלין ¨¨²¤§©«£−̈§¦§©¬¥«ְְְְִִֵֵַָ

ׁשמהן: ּבמנין ãðèòîìåּבאחסנא Búìçð äaøz áøì ְְְְֲִַַָָָָ¨©À©§¤Æ©«£¨½§©«§©¾
:Búìçð ïzé åéã÷ô éôì Léà Búìçð èéòîzäaøz áøì ©§¦−©«£¨®¦µ§¦´§ª½̈ª©−©«£¨«¨©À©§¤Æ

:Búìçð ïzé åéã÷ô éôì Léà Búìçð èéòîz èòîìå Búìçð©«£¨½§©«§©¾©§¦−©«£¨®¦ µ§¦´§ª½̈ª©−©«£¨«
אחסנּתהֹון  ּתזערּון ולזעירי אחסנּתהֹון ּתסּגּון ְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַלסּגיאי

אחסנּתּה: ּתתיהב מנינֹוהי לפּום äð÷ìçéּגבר ìøBâa-Cà ְְְְְְֲִִִֵַַַַָ©§¾̈¥«¨¥−
ì õøàä-úà:eìçðé íúáà-úBèî úBîLêàìøBâa- ¤¨®̈¤¦§¬©«£Ÿ−̈¦§¨«©§§¾̈

ì õøàä-úà ÷ìçé:eìçðé íúáà-úBèî úBîL ּברם ¥«¨¥−¤¨¨®¤¦§¬©«£Ÿ−̈¦§¨«ְַ

אבהתהֹון  ׁשבטי לׁשמהן ארעא ית ּתתּפלג ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָּבעדבא

åð:èòîìיחסנּון: áø ïéa Búìçð ÷ìçz ìøBbä ét-ìò ְְַ©¦Æ©½̈¥«¨¥−©«£¨®¥¬©−¦§¨«
:èòîì áø ïéa Búìçð ÷ìçz ìøBbä ét-ìò עדבא ּפּום על ©¦Æ©½̈¥«¨¥−©«£¨®¥¬©−¦§¨«ְַַָ

ס לזעירי: סּגיאי ּבין אחסנּתהֹון æðéãe÷ôּתתּפלג älàå ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַ§¥̧¤§¥´
úä÷ì épLøbä úçtLî ïBLøâì íúçtLîì éålä©¥¦»§¦§§Ÿ¨¼§¥«§À¦§©̧©Æ©¥´§ª¦½¦§¾̈

:éøønä úçtLî éøøîì éúäwä úçtLîéãe÷ô älàå ¦§©−©©§¨¦®¦§¨¦¾¦§©−©©§¨¦«§¥̧¤§¥´
úçtLî úä÷ì épLøbä úçtLî ïBLøâì íúçtLîì éålä©¥¦»§¦§§Ÿ¨¼§¥«§À¦§©̧©Æ©¥´§ª¦½¦§¾̈¦§©−©

:éøønä úçtLî éøøîì éúäwä לואי מניני ואּלין ©§¨¦®¦§¨¦¾¦§©−©©§¨¦«ְְִִֵֵֵֵָָ

קהת  זרעית לקהת ּגרׁשֹון זרעית לגרׁשֹון ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָלזרעיתהֹון

מררי: זרעית çðúçtLîלמררי éåì úçtLî | älà ְְְִִִִַָָ¥´¤¦§§´Ÿ¥¦À¦§©̧©
úçtLî éìçnä úçtLî éðøáçä úçtLî éðálä©¦§¦¹¦§©³©©«¤§Ÿ¦Æ¦§©³©©©§¦Æ¦§©´©
:íøîò-úà ãìBä úä÷e éçøwä úçtLî éLenä©¦½¦§©−©©¨§¦®§−̈¦¬¤©§¨«
éðøáçä úçtLî éðálä úçtLî éåì úçtLî | älà¥´¤¦§§´Ÿ¥¦À¦§©̧©©¦§¦¹¦§©³©©«¤§Ÿ¦Æ

úä÷e éçøwä úçtLî éLenä úçtLî éìçnä úçtLî¦§©³©©©§¦Æ¦§©´©©¦½¦§©−©©¨§¦®§−̈
:íøîò-úà ãìBä זרעית לבני זרעית לוי זרעית אּלין ¦¬¤©§¨«ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַ

זרע  מּוׁשי זרעית מחלי זרעית אֹוליד חברֹון ּוקהת קרח ית ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹ

עמרם: èðøLàית éåì-úa ãáëBé íøîò úLà | íLå ְַָָ§¥´¥´¤©§À̈¤̧¤Æ©¥¦½£¤̧
ïøäà-úà íøîòì ãìzå íéøöîa éåìì dúà äãìé̈«§¨¬Ÿ¨²§¥¦−§¦§®̈¦©¥´¤§©§À̈¤©«£ŸÆ

:íúçà íéøî úàå äLî-úàåíøîò úLà | íLå §¤¤½§¥−¦§¨¬£Ÿ¨«§¥´¥´¤©§À̈

ãìzå íéøöîa éåìì dúà äãìé øLà éåì-úa ãáëBé¤̧¤Æ©¥¦½£¤̧¨«§¨¬Ÿ¨²§¥¦−§¦§¨®¦©¥´¤
:íúçà íéøî úàå äLî-úàå ïøäà-úà íøîòì וׁשּום §©§À̈¤©«£ŸÆ§¤¤½§¥−¦§¨¬£Ÿ¨«ְ

ּבמצרים  ללוי יתּה דילדת לוי ּבת יֹוכבד עמרם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאּתת

אחתהֹון: מרים וית מׁשה וית אהרן ית לעמרם ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹוילדת

ñøæòìà-úà àeäéáà-úàå áãð-úà ïøäàì ãìeiå©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨−̈§¤£¦®¤¤§¨−̈
:øîúéà-úàå-úà àeäéáà-úàå áãð-úà ïøäàì ãìeiå §¤¦«¨¨«©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨−̈§¤£¦®¤

:øîúéà-úàå øæòìà וית נדב ית לאהרן ואתיליד ¤§¨−̈§¤¦«¨¨«ְְְְְֲִִַָָָָֹ

איתמר: וית אלעזר ית àñàeäéáàåאביהּוא áãð úîiå ְְֲִִֶָָָָָָ©¨¬¨¨−̈©«£¦®
:äåäé éðôì äøæ-Là íáéø÷äaàeäéáàå áãð úîiå §©§¦¨¬¥¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«©¨¬¨¨−̈©«£¦®
:äåäé éðôì äøæ-Là íáéø÷äa ואביהּוא נדב ּומית §©§¦¨¬¥¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«ֲִִַָָ

יי: קדם נּוכרתא אּׁשתא áñíäéã÷ôּבקרֹובהֹון eéäiå ְְְֳֵֵֶָָָָָָ©¦«§´§ª«¥¤À
ìL| ék äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk óìà íéøNòå äL §¨³§¤§¦Æ¤½¤¨¨−̈¦¤´Ÿ¤¨®̈§¨¦´

äìçð íäì ïzð-àì ék ìàøNé éða CBúa eã÷túä àì́Ÿ¨§¨«§À§Æ§¥´¦§¨¥½Â¦«Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈
:ìàøNé éða CBúaìL íäéã÷ô eéäiåóìà íéøNòå äL §−§¥¬¦§¨¥«©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤

éða CBúa eã÷túä àì | ék äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk̈¨−̈¦¤´Ÿ¤¨¨®§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À§Æ§¥´
:ìàøNé éða CBúa äìçð íäì ïzð-àì ék ìàøNéוהוֹו ¦§¨¥½Â¦«Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈§−§¥¬¦§¨¥«ֲַ

ירחא  מּבר ּדכּורא ּכל אלפין ּותלתא עׂשרין ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָמניניהֹון

א  אתיהיבת ּולעּלא לא ארי יׂשראל בני ּבגֹו אתמניּו לא רי ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָ
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יׂשראל: בני ּבגֹו אחסנא âñäLîלהֹון éãe÷t älà ְְְְֲִֵֵַָָָ¥µ¤§¥´¤½
úáøòa ìàøNé éða-úà eã÷t øLà ïäkä øæòìàå§¤§¨−̈©Ÿ¥®£¤̧¨«§¹¤§¥³¦§¨¥Æ§©§´Ÿ

:Bçøé ïcøé ìò áàBîïäkä øæòìàå äLî éãe÷t älà ½̈©−©§¥¬§¥«¥µ¤§¥´¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®
:Bçøé ïcøé ìò áàBî úáøòa ìàøNé éða-úà eã÷t øLà£¤̧¨«§¹¤§¥³¦§¨¥Æ§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«
יׂשראל  ּבני ית מנֹו ּדי ּכהנא ואלעזר מׁשה מניני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאּלין

דירחֹו: ירּדנא על דמֹואב ãñäéä-àìּבמיׁשרּיא älàáe ְְְְִֵֵֵַַַָָָ§¥̧¤ÆŸ¨´¨
éða-úà eã÷t øLà ïäkä ïøäàå äLî éãe÷tî Léà¦½¦§¥´¤½§©«£−Ÿ©Ÿ¥®£¤¬¨«§²¤§¥¬

:éðéñ øaãîa ìàøNééãe÷tî Léà äéä-àì äìàáe ¦§¨¥−§¦§©¬¦¨«§¥̧¤ÆŸ¨´¨¦½¦§¥´
øaãîa ìàøNé éða-úà eã÷t øLà ïäkä ïøäàå äLî¤½§©«£−Ÿ©Ÿ¥®£¤¬¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−§¦§©¬

:éðéñ ּכהנא ואהרן מׁשה מּמניני גבר  הוה לא ּובאּלין ¦¨«ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

דסיני: ּבמדּברא יׂשראל ּבני ית מנֹו äñäåäéּדי øîà-ék ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָ¦«¨©³§Ÿ̈Æ
ék Léà íäî øúBð-àìå øaãna eúîé úBî íäì̈¤½¬¨ª−©¦§®̈§«Ÿ©³¥¤Æ¦½¦ µ

:ïeð-ïa òLBäéå äpôé-ïa áìk-íàíäì äåäé øîà-ék ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½

áìk-íà ék Léà íäî øúBð-àìå øaãna eúîé úBî¬¨ª−©¦§¨®§«Ÿ©³¥¤Æ¦½¦ µ¦¨¥´
:ïeð-ïa òLBäéå äpôé-ïa ימּותּון ממת להֹון יי אמר ארי ¤§ª¤½¦«ª−©¦«ְְְֲֲֵֵַַָ

יפּנה  ּבר ּכלב אּלהן אנׁש מנהֹון אׁשּתאר ולא ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּבמדּברא

ס נּון: ּבר àøôç-ïaויהֹוׁשע ãçôìö úBða äðáø÷zå ִַַֻ©¦§©¹§¨§´§¨§À̈¤¥³¤
óñBé-ïá äMðî úçtLîì äMðî-ïa øéëî-ïa ãòìb-ïa¤¦§¨Æ¤¨¦´¤§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®
äkìîe äìâçå äòð äìçî åéúða úBîL älàå§¥̧¤Æ§´§Ÿ½̈©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈

:äöøúåãòìb-ïa øôç-ïa ãçôìö úBða äðáø÷zå §¦§¨«©¦§©¹§¨§´§¨§À̈¤¥³¤¤¦§¨Æ

úBîL äìàå óñBé-ïá äMðî úçtLîì äMðî-ïa øéëî-ïa¤¨¦´¤§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®§¥̧¤Æ§´
:äöøúå äkìîe äìâçå äòð äìçî åéúða ּבנת וקריבא §Ÿ½̈©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«ְְִַָָ

לזרעית  מנּׁשה ּבר מכיר ּבר ּגלעד ּבר חפר ּבר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָצלפחד

וחגלה  נעה מחלה ּבנתּה ׁשמהת ואּלין יֹוסף ּבר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹמנּׁשה

ותרצה: áøæòìàּומלּכה éðôìå äLî éðôì äðãîòzå ְְְִִָָ©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´¤À§¦§¥Æ¤§¨¨´
ãòBî-ìäà çút äãòä-ìëå íàéNpä éðôìå ïäkä©Ÿ¥½§¦§¥¬©§¦¦−§¨¨«¥¨®¤¬©«Ÿ¤¥−

:øîàìéðôìå ïäkä øæòìà éðôìå äLî éðôì äðãîòzå ¥«Ÿ©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´¤À§¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥¬
:øîàì ãòBî-ìäà çút äãòä-ìëå íàéNpä קדם וקמא ©§¦¦−§¨¨«¥¨®¤¬©«Ÿ¤¥−¥«Ÿְֳָָָ

ּכנׁשּתא  וכל רברבּיא וקדם ּכהנא אלעזר וקדם ְְְְְְְְֲֳֳִֶֶַַַָָָָָָָָֹמׁשה

למימר: זמנא מׁשּכן âàeäåּבתרע øaãna úî eðéáà ְְְְִִֵַַַָָ¨¦»»¥´©¦§¨¼§¸
çø÷-úãòa äåäé-ìò íéãòBpä äãòä CBúa äéä-àì«Ÿ¨¹̈§´¨«¥À̈©«¨¦²©§Ÿ̈−©«£©®Ÿ©

:Bì eéä-àì íéðáe úî Bàèçá-ékøaãna úî eðéáà ¦«§¤§´¥½¨¦−Ÿ¨¬«¨¦»»¥´©¦§¨¼

-úãòa äåäé-ìò íéãòBpä äãòä CBúa äéä-àì àeäå§¸«Ÿ¨¹̈§´¨«¥À̈©«¨¦²©§Ÿ̈−©«£©
:Bì eéä-àì íéðáe úî Bàèçá-ék çø÷ מית אבּונא ®Ÿ©¦«§¤§´¥½¨¦−Ÿ¨¬«ִָָ

יי  על ּדאזּדּמנּו כנׁשּתא ּבגֹו הוה לא והּוא ְְְְְְְְְְֲִִַַַָָָָָָּבמדּברא

לּה: הוֹו לא ּובנין מית בחֹובּה ארי דקרח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָֹּבכנׁשּתא

ãïa Bì ïéà ék BzçtLî CBzî eðéáà-íL òøbé änì̈´¨¦¨©³¥«¨¦̧Æ¦´¦§©§½¦²¥¬−¥®
:eðéáà éçà CBúa äfçà eðl-äðzeðéáà-íL òøbé änì §¨¨´£ª½̈§−£¥¬¨¦«¨´¨¦¨©³¥«¨¦̧Æ

zîéçà CBúa äfçà eðl-äðz ïa Bì ïéà ék BzçtLî CB ¦´¦§©§½¦²¥¬−¥®§¨¨´£ª½̈§−£¥¬
:eðéáà לית ארי זרעיתּה מּגֹו דאבּונא ׁשמא יתמנע למא ¨¦«ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ

אבּונא: אחי ּבגֹו אחסנא לנא הב ּבר ääLîלּה áø÷iå ְֲֲֵֵַַָָָָָָָ©©§¥¬¤²
ètLî-úàï:äåäé éðôìéðôì ïètLî-úà äLî áø÷iå ¤¦§¨−̈Ç¦§¥¬§Ÿ̈«©©§¥¬¤²¤¦§¨−̈¦§¥¬

:äåäéיי:פ קדם ּדינהן ית מׁשה וקרב §Ÿ̈«ְְְֳִֵֶָָָָָֹ

å éòéáø:øîàl äLî-ìà äåäé øîàiåäåäé øîàiå ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìà:למימר למׁשה יי æúBðaואמר ïk ¤¤¬¥«Ÿְְְֲֵֶַַָָֹ¥À§´

éçà CBúa äìçð úfçà íäì ïzz ïúð úøác ãçôìö§¨§¨»«Ÿ§Ÿ¼¨¸Ÿ¦¥³¨¤Æ£ª©´©«£½̈§−£¥´
:ïäì ïäéáà úìçð-úà zøáòäå íäéáàúBða ïk £¦¤®§©«£©§¨²¤©«£©¬£¦¤−¨¤«¥À§´

éçà CBúa äìçð úfçà íäì ïzz ïúð úøác ãçôìö§¨§¨»«Ÿ§Ÿ¼¨¸Ÿ¦¥³¨¤Æ£ª©´©«£½̈§−£¥´
:ïäì ïäéáà úìçð-úà zøáòäå íäéáà צלפחד ּבנת יאּות £¦¤®§©«£©§¨²¤©«£©¬£¦¤−¨¤«ְְְַָָָ

אבּוהן  אחי ּבגֹו אחסנא אחּודת להֹון ּתּתן מּתן ְְְְֲֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָממּללן

להן: אבּוהן אחסנת ית çøaãzותעבר ìàøNé éða-ìàå ְְֲֲֲֵֶַַַַָָ§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´
Búìçð-úà ízøáòäå Bì ïéà ïáe úeîé-ék Léà øîàì¥®Ÿ¦´¦«¨À¥Æ¥´½§©«£©§¤¬¤©«£¨−

:Bzáìøîàì øaãz ìàøNé éða-ìàåïéà ïáe úeîé-ék Léà §¦«§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦´¦«¨À¥Æ¥´
:Bzáì Búìçð-úà ízøáòäå Bì ּתמּלל יׂשראל ּבני ועם ½§©«£©§¤¬¤©«£¨−§¦«ְְְְִִֵֵֵַָ

אחסנּתּה ית ותעּברּון לּה לית ּובר ימּות ארי ּגבר ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵַַַַַָָלמימר

è:åéçàìלברּתּה: Búìçð-úà ízúðe úa Bì ïéà-íàå ְִֵַ§¦¥¬−©®§©¤¬¤©«£¨−§¤¨«
:åéçàì Búìçð-úà ízúðe úa Bì ïéà-íàåלּה לית ואם §¦¥¬−©®§©¤¬¤©«£¨−§¤¨«ְִֵֵ

לאחֹוהי: אחסנּתּה ית ותּתנּון éíéçàּברּתא Bì ïéà-íàå ְְְְֲֲִִֵַַַַָָ§¦¥¬−©¦®
:åéáà éçàì Búìçð-úà ízúðeíéçà Bì ïéà-íàå §©¤¬¤©«£¨−©«£¥¬¨¦«§¦¥¬−©¦®

ízúðe:åéáà éçàì Búìçð-úà ותּתנּון אחין לּה לית ואם §©¤¬¤©«£¨−©«£¥¬¨¦«ְְְִִִֵֵַ

אבּוהי: לאחי אחסנּתּה àéåéáàìית íéçà ïéà-íàå ְֲֲֲִֵֵַַַָ§¦¥´©¦»§¨¦¼
ì Búìçð-úà ízúðeBzçtLnî åéìà áøwä BøàL §©¤´¤©«£¨À¦§¥º©¨¬Ÿ¥¨²¦¦§©§−

øLàk ètLî úwçì ìàøNé éðáì äúéäå dúà Løéå§¨©´Ÿ¨®§¨̧§¹̈¦§¥³¦§¨¥Æ§ª©´¦§½̈©«£¤²
:äLî-úà äåäé äeöízúðe åéáàì íéçà ïéà-íàå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«§¦¥´©¦»§¨¦¼§©¤´

ì Búìçð-úàdúà Løéå BzçtLnî åéìà áøwä BøàL ¤©«£¨À¦§¥º©¨¬Ÿ¥¨²¦¦§©§−§¨©´Ÿ¨®
äåäé äeö øLàk ètLî úwçì ìàøNé éðáì äúéäå§¨̧§¹̈¦§¥³¦§¨¥Æ§ª©´¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàאחסנּתּה ית ותּתנּון לאבּוהי אחין לית ואם ¤¤«ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָ

לבני  ּותהי יתּה וירת מּזרעיתּה לּה ּדקריב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָלקריבּה

פ מׁשה: ית יי ּפּקיד די ּכמא ּדין לגזרת áéøîàiåיׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ©³Ÿ¤
äàøe äfä íéøáòä øä-ìà äìò äLî-ìà äåäé§Ÿ̈Æ¤¤½£¥²¤©¬¨«£¨¦−©¤®§¥Æ

:ìàøNé éðáì ézúð øLà õøàä-úàäåäé øîàiå ¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

àä-úà äàøe äfä íéøáòä øä-ìà äìò äLî-ìàõø ¤¤½£¥²¤©¬¨«£¨¦−©¤®§¥Æ¤¨½̈¤
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:ìàøNé éðáì ézúð øLà לטּורא סק למׁשה יי ואמר £¤¬¨©−¦¦§¥¬¦§¨¥«ְְְֲֶַַַָָֹ

יׂשראל: לבני יהבית ּדי ארעא ית וחזי הדין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָדעבראי

âéénò-ìà zôñàðå dúà äúéàøåøLàk äzà-íb E §¨¦´¨Ÿ½̈§¤«¡©§¨¬¤©¤−©®̈¨©«£¤¬
éçà ïøäà óñàð:Eénò-ìà zôñàðå dúà äúéàøåE ¤«¡©−©«£¬Ÿ¨¦«§¨¦´¨Ÿ½̈§¤«¡©§¨¬¤©¤−

éçà ïøäà óñàð øLàk äzà-íb:Eותתּכנׁש יתּה ותחזי ©¨®¨©«£¤¬¤«¡©−©«£¬Ÿ¨¦«ְְְְֱִֵֵֶַָ

:אחּו אהרן אתּכניׁש די ּכמא אּת אף לעּמיãéøLàk ְְְְְֲִִִַַַָָָָֹ©«£¤Á
íéná éðLéc÷äì äãòä úáéøîa ïö-øaãîa ét íúéøî§¦¤̧¦¹§¦§©¦À¦§¦©Æ¨«¥½̈§©§¦¥¬¦©©−¦

:ïö-øaãî Lã÷ úáéøî-éî íä íäéðéòìíúéøî øLàk §¥«¥¤®¥²¥«§¦©¬¨¥−¦§©¦«©«£¤Á§¦¤̧
íäéðéòì íéná éðLéc÷äì äãòä úáéøîa ïö-øaãîa ét¦¹§¦§©¦À¦§¦©Æ¨«¥½̈§©§¦¥¬¦©©−¦§¥«¥¤®

:ïö-øaãî Lã÷ úáéøî-éî íä על סריבּתּון די ּכמא ¥²¥«§¦©¬¨¥−¦§©¦«ְְִֶַָָ

במּיא  לקּדׁשּותי ּכנׁשּתא ּבמּצּות דצן ּבמדּברא ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָמימרי

ס דצן: מדּברא רקם מּצּות מי אּנּון åèøaãéåלעיניהֹון ְְְְְִִֵֵֵַַַָ©§©¥´
:øîàì äåäé-ìà äLî:øîàì äåäé-ìà äLî øaãéå ¤½¤§Ÿ̈−¥«Ÿ©§©¥´¤½¤§Ÿ̈−¥«Ÿ

למימר: יי עם מׁשה æèúçeøäּומּליל éäìà äåäé ã÷ôé ְְִִֵֶַָָֹ¦§´Ÿ§Ÿ̈½¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ
:äãòä-ìò Léà øNa-ìëìúçeøä éäìà äåäé ã÷ôé §¨¨®̈¦−©¨«¥¨«¦§´Ÿ§Ÿ̈½¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ

:äãòä-ìò Léà øNa-ìëì לכל רּוחּיא אלּה יי ימּני §¨¨¨®¦−©¨«¥¨«ְְְֱֵַַָָָָ

ּכנׁשּתא: על ּגבר æéàáéּבסרא øLàå íäéðôì àöé-øLà ְְְְִִַַָָ£¤¥¥´¦§¥¤À©«£¤³¨ŸÆ
úãò äéäú àìå íàéáé øLàå íàéöBé øLàå íäéðôì¦§¥¤½©«£¤¬«¦¥−©«£¤´§¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ£©´

:äòø íäì-ïéà øLà ïàvk äåäéíäéðôì àöé-øLà §Ÿ̈½©¾Ÿ£¤¬¥«¨¤−Ÿ¤«£¤¥¥´¦§¥¤À

äéäú àìå íàéáé øLàå íàéöBé øLàå íäéðôì àáé øLàå©«£¤³¨ŸÆ¦§¥¤½©«£¤¬«¦¥−©«£¤´§¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ

:äòø íäì-ïéà øLà ïàvk äåäé úãò קדמיהֹון יּפֹוק ּדי £©´§Ÿ̈½©¾Ÿ£¤¬¥«¨¤−Ÿ¤«ֳִִֵָ

תהי  ולא יעלּנּון ודי יּפקּנּון ודי קדמיהֹון יעֹול ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵַָָודי

רעי: להן לית די ּכענא דיי çéäåäéּכנׁשּתא øîàiå ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹
Ba çeø-øLà Léà ïeð-ïa òLBäé-úà Eì-ç÷ äLî-ìà¤¤À©§Æ¤§ª´©¦½¦−£¤´©®

:åéìò Eãé-úà zëîñåEì-ç÷ äLî-ìà äåäé øîàiå §¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§Æ

Eãé-úà zëîñå Ba çeø-øLà Léà ïeð-ïa òLBäé-úà¤§ª´©¦½¦−£¤´©®§¨«©§¨¬¤¨«§−
:åéìò ּדי ּגבר נּון ּבר יהֹוׁשע ית ל דבר למׁשה יי ואמר ¨¨«ְְְְְֲִֶַַַַַַָָָֹֻ

עלֹוהי: יד ית ותסמֹו בּה נבּואה èéBúàרּוח zãîòäå ְְְְֲִִֵַָָָ§©«£©§¨´ŸÀ
Búà äúéeöå äãòä-ìk éðôìå ïäkä øæòìà éðôì¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥®̈§¦¦¨¬Ÿ−

:íäéðéòìéðôìå ïäkä øæòìà éðôì Búà zãîòäå §¥«¥¤«§©«£©§¨´ŸÀ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−
:íäéðéòì Búà äúéeöå äãòä-ìk לקדם יתּה ּותקים ¨¨«¥¨®§¦¦¨¬Ÿ−§¥«¥¤«ְֳִֵָָָ

לעיניהֹון: יתּה ּותפּקד ּכנׁשּתא ּכל ולקדם ּכהנא ְְְְְְֲֳִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָאלעזר

ëéða úãò-ìk eòîLé ïòîì åéìò EãBäî äzúðå§¨«©¨¬¥«§−¨¨®§©´©¦§§½¨£©−§¥¬
:ìàøNééða úãò-ìk eòîLé ïòîì åéìò EãBäî äzúðå ¦§¨¥«§¨«©¨¬¥«§−¨¨®§©´©¦§§½¨£©−§¥¬
:ìàøNé ּכל מּנּה יקּבלּון ּדי ּבדיל עלֹוהי מּזיו ותּתן ¦§¨¥«ְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָ

יׂשראל: ּדבני àëãîòéּכנׁשּתא ïäkä øæòìà éðôìå ְְְְִִִֵֵָָ§¦§¥̧¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©«£½Ÿ

eàöé åét-ìò äåäé éðôì íéøeàä ètLîa Bì ìàLå§¨¬©²§¦§©¬¨«¦−¦§¥´§Ÿ̈®©¦̧¥«§¹
:äãòä-ìëå Bzà ìàøNé-éða-ìëå àeä eàáé åét-ìòå§©¦´¨ÀŸ²§¨§¥«¦§¨¥¬¦−§¨¨«¥¨«
éðôì íéøeàä ètLîa Bì ìàLå ãîòé ïäkä øæòìà éðôìå§¦§¥̧¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©«£½Ÿ§¨¬©²§¦§©¬¨«¦−¦§¥´
Bzà ìàøNé-éða-ìëå àeä eàáé åét-ìòå eàöé åét-ìò äåäé§Ÿ̈®©¦̧¥«§¹§©¦´¨ÀŸ²§¨§¥«¦§¨¥¬¦−

:äãòä-ìëå ּבדין לּה ויׁשאל יקּום ּכהנא אלעזר ולקדם §¨¨«¥¨«ְְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָָָ

יהֹון  מימרּה ועל נפקין יהֹון מימרּה על יי קדם ְְְְְְְֳִֵֵֵֵַַַָָָָאּורּיא

ּכנׁשּתא: וכל עּמּה יׂשראל ּבני וכל הּוא áëNòiåעּלין ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָ©©©́
eäãîòiå òLBäé-úà çwiå Búà äåäé äeö øLàk äLî¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´¤§ªÀ©©©«£¦¥̧Æ

:äãòä-ìk éðôìå ïäkä øæòìà éðôìøLàk äLî Nòiå ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨«©©©́¤½©«£¤²
øæòìà éðôì eäãîòiå òLBäé-úà çwiå Búà äåäé äeö¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´¤§ªÀ©©©«£¦¥̧Æ¦§¥Æ¤§¨¨´

:äãòä-ìk éðôìå ïäkäיתּה יי ּפּקיד די ּכמא מׁשה ועבד ©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨«ְְֲִִֵֶַַַָָָֹ

ּכל  ּוקדם ּכהנא אלעזר קדם ואקימּה יהֹוׁשע ית ְְְֲֲֳֳִֵֶַַַַָָָָָָָֻּודבר

âëøacּכנׁשּתא: øLàk eäeöéå åéìò åéãé-úà Cîñiå ְְִָ©¦§¯Ÿ¤¨¨²¨−̈©§©¥®©«£¤²¦¤¬
:äLî-ãéa äåäéøac øLàk eäeöéå åéìò åéãé-úà Cîñiå §Ÿ̈−§©¤«©¦§¯Ÿ¤¨¨²¨−̈©§©¥®©«£¤²¦¤¬
:äLî-ãéa äåäé די ּכמא ּופּקדּה עלֹוהי ידֹוהי ית ּוסמ §Ÿ̈−§©¤«ְְְְֲִִִֵַַָָ

פ  דמׁשה: ּבידא יי ְְִִֶַָָֹמּליל

éùéîçà:øîàl äNî-ìà äåäé øaãéåäåäé øaãéå ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äNî-ìà:למימר מׁשה עם יי áåöּומּליל ¤¤¬¥«Ÿְְִִֵֶַָָֹ©µ

éMàì éîçì éðaø÷-úà íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤¨§¨¦̧©§¦¹§¦©À
:BãòBîa éì áéø÷äì eøîLz éççéð çéøéða-úà åö ¥µ©¦«Ÿ¦½¦§§¾§©§¦¬¦−§«£«©µ¤§¥´

éççéð çéø éMàì éîçì éðaø÷-úà íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤¨§¨¦̧©§¦¹§¦©À¥µ©¦«Ÿ¦½

:BãòBîa éì áéø÷äì eøîLz ותימר יׂשראל ּבני ית ּפּקד ¦§§¾§©§¦¬¦−§«£«ְְְִֵֵֵֵַַָָ

ברעוא  לאתקּבלא לקרּבני סּדּור לחם קרּבני ית ְְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֻֻלהֹון

ּבזמנּה: קדמי לקרבא âäMàäּתּטרּון äæ íäì zøîàå ְְְְֳִִֵַָָָָ§¨«©§¨´¨¤½¤µ¨«¦¤½
íéðL íîéîú äðL-éða íéNák äåäéì eáéø÷z øLà£¤¬©§¦−©«Ÿ̈®§¨¦̧§¥«¨¨¯§¦¦²§©¬¦

:ãéîú äìò íBiìeáéø÷z øLà äMàä äæ íäì zøîàå ©−Ÿ¨¬¨¦«§¨«©§¨´¨¤½¤µ¨«¦¤½£¤¬©§¦−
:ãéîú äìò íBiì íéðL íîéîú äðL-éða íéNák äåäéì©«Ÿ̈®§¨¦̧§¥«¨¨¯§¦¦²§©¬¦©−Ÿ¨¬¨¦«
ּבני  אּמרין יי קדם תקרבּון ּדי קרּבנא ּדין להֹון ְְְְְְְְֳִִִֵֵֵַָָָָָֻותימר

תדירא: עלתא ליֹומא ּתרין ׁשלמין ãNákä-úàׁשנא ְְְְְֲִִֵַָָָָָ¤©¤¬¤
ïéa äNòz éðMä Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçà¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥¬

:íéaøòäz ãçà Nákä-úàNákä úàå ø÷aá äNò ¨«©§¨«¦¤©¤¬¤¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤
:íéaøòä ïéa äNòz éðMä ּבצפרא ּתעּבד חד אּמרא ית ©¥¦½©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦ְְְְִֵַַַָָָ

ׁשמׁשּיא: ּבין ּתעּבד תנינא אּמרא ääôéàäוית úéøéNòå ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָ©«£¦¦¯¨«¥¨²
:ïéää úòéáø úéúk ïîLa äìeìa äçðîì úìñ−Ÿ¤§¦§¨®§¨²§¤¬¤¨¦−§¦¦¬©¦«
úòéáø úéúk ïîLa äìeìa äçðîì úìñ äôéàä úéøéNòå©«£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤§¦§¨®§¨²§¤¬¤¨¦−§¦¦¬

:ïéää למנחתא סּולּתא סאין ּבתלת עׂשרא מן וחד ©¦«ְְְְְְְִִִִַַַָָָָ
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הינא: רבעּות ּכתיׁשא ּבמׁשח åãéîzּדפילא úìò ְְְְִִִִַַָָָŸ©−¨¦®
:äåäéì äMà ççéð çéøì éðéñ øäa äéNòäãéîz úìò ¨«£ª¨Æ§©´¦©½§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«Ÿ©−¨¦®

:äåäéì äMà ççéð çéøì éðéñ øäa äéNòä ּתדירא עלתא ¨«£ª¨Æ§©´¦©½§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«ְֲִָָָ

קדם  קרּבנא ברעוא לאתקּבלא דסיני ּבטּורא ְְְְְְְְֲֲֳִִִִַַַָָָָָָָָֻדאתעבידא

æCqäיי: Lãwa ãçàä Nákì ïéää úòéáø Bkñðå ְָ§¦§Æ§¦¦´©¦½©¤−¤¨«¤®̈©ÀŸ¤©¥²
:äåäéì øëL Cñðãçàä Nákì ïéää úòéáø Bkñðå ¤¬¤¥−̈©«Ÿ̈«§¦§Æ§¦¦´©¦½©¤−¤¨«¤¨®

:äåäéì øëL Cñð Cqä Lãwa הינא רבעּות ונסּכּה ©ÀŸ¤©¥²¤¬¤¥−̈©«Ÿ̈«ְְְִִֵַָ

יי: קדם עּתיק ּדחמר נּסּו יתנּס ּבקּודׁשא חד ְְְְְְֲֳִִִִַַַַַַָָָָלאּמרא

çz éðMä Nákä úàåúçðîk íéaøòä ïéa äNò §¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§®̈¦§¦§©̧
:äåäéì ççéð çéø äMà äNòz Bkñðëe ø÷aäúàå ©³Ÿ¤§¦§Æ©«£¤½¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¥Æ

Bkñðëe ø÷aä úçðîk íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§Æ

:äåäéì ççéð çéø äMà äNòz ּתעּבד תנינא אּמרא וית ©«£¤½¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«ְְְְִִֵַָָָָ

ּדמתקּבל  קרּבן ּתעּבד ּוכנסּכּה צפרא ּכמנחת ׁשמׁשּיא ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָֻּבין

פ יי: קדם èäðL-éðaּברעוא íéNáë-éðL úaMä íBéáe ְְֲֳַָָָ§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈
ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò éðLe íîéîz§¦¦®§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤

:BkñðåéðLe íîéîz äðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe §¦§«§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈§¦¦®§¥´
:Bkñðå ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò ּוביֹומא ¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤§¦§«ְָ

עׂשרֹונין  ּותרין ׁשלמין ׁשנא ּבני אּמרין ּתרין ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָּדׁשּבתא

ונסּכּה: במׁשח ּדפילא דמנחתא éúaLסּולּתא úìò ְְְְְְְִִִִֵַָָָָŸ©¬©©−
:dkñðå ãéîzä úìò-ìò BzaLaBzaLa úaL úìò §©©®©Ÿ©¬©¨¦−§¦§¨«Ÿ©¬©©−§©©®

:dkñðå ãéîzä úìò-ìò ּבׁשּבּתא ּדתתעבד ׁשּבתא עלת ©Ÿ©¬©¨¦−§¦§¨«ְְְְֲֲִֵַַַַָָ

פ ונסּכּה: תדירא עלתא àéíëéLãçעל éLàøáe ְְְֲִִַַָָָ§¨¥Æ¨§¥¤½
ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða íéøt äåäéì äìò eáéø÷z©§¦¬Ÿ¨¬©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈

:íîéîz äòáL äðL-éða íéNákíëéLãç éLàøáe §¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«§¨¥Æ¨§¥¤½

ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða íéøt äåäéì äìò eáéø÷z©§¦¬Ÿ¨¬©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈

:íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ירחיכֹון ּובריׁשי §¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«ְְֵֵֵַ

חד  ּודכר ּתרין תֹורי ּבני ּתֹורין יי קדם עלתא ְְְְְְֲֳִֵֵֵַַָָָָָּתקרבּון

ׁשלמין: ׁשבעא ׁשנא ּבני áéìLeíéðøNòאּמרין äL ְְְְְִִִֵַַָָ§¨´¤§Ÿ¦À
íéðøNò éðLe ãçàä øtì ïîMá äìeìa äçðî úìñ³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈¨«¤®̈§¥´¤§Ÿ¦À

:ãçàä ìéàì ïîMá äìeìa äçðî úìñìLeäL ³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤¨©−¦¨«¤¨«§¨´
éðLe ãçàä øtì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈¨«¤¨®§¥´

:ãçàä ìéàì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò ּותלתא ¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤¨©−¦¨«¤¨«ְָָ

ּותרין  חד לתֹורא במׁשח ּדפילא מנחתא סּולּתא ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָעׂשרֹונין

חד: לדכרא במׁשח ּדפילא מנחתא סּולּתא ְְְְְְְִִִִִִַָָָָָָעׂשרֹונין

âéNákì ïîMá äìeìa äçðî úìñ ïBøOò ïøOòå§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¤−¤
:äåäéì äMà ççéð çéø äìò ãçàäúìñ ïBøOò ïøOòå ¨«¤®̈Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤

äMà ççéð çéø äìò ãçàä Nákì ïîMá äìeìa äçðî¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¤−¤¨«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−
:äåäéì במׁשח ּדפילא מנחתא סלּתא עׂשרֹונא ועׂשרֹונא ©«Ÿ̈«ְְְְְְְִִִִִַָָָָָָֻ

יי: קדם קרּבנא ברעוא לאתקּבלא עלתא חד ְְְְְְְֲֲֳִִַַַָָָָָָָָָָֻלאּמרא

ãéìéàì ïéää úLéìLe øtì äéäé ïéää éöç íäékñðå§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯©¦´¨©À¦
BLãça Lãç úìò úàæ ïéé Nákì ïéää úòéáøe§¦¦¬©¦²©¤−¤¨®¦´ŸŸ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½

:äðMä éLãçìúLéìLe øtì äéäé ïéää éöç íäékñðå §¨§¥−©¨¨«§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯
Lãç úìò úàæ ïéé Nákì ïéää úòéáøe ìéàì ïéää©¦´¨©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤¨®¦´ŸŸ©¬¸Ÿ¤Æ

:äðMä éLãçì BLãça לתֹורא יהי הינא ּפלּגּות ונסּכיהֹון §¨§½§¨§¥−©¨¨«ְְְְְִִֵֵַָָ

ּדא  חמרא לאּמרא הינא ורבעּות לדכרא הינא ְְְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָותלּתּות

רי  לכל ּכן ּבאתחּדתּותּה ירחא ריׁש ׁשּתא:עלת ירחי ׁשי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ

åèãéîzä úìò-ìò äåäéì úàhçì ãçà íéfò øéòNe§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯©¨¦²
:Bkñðå äNòéúìò-ìò äåäéì úàhçì ãçà íéfò øéòNe ¥«¨¤−§¦§«§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯

:Bkñðå äNòé ãéîzä קדם לחּטאתא חד עּזי ּבר ּוצפיר ©¨¦²¥«¨¤−§¦§«ְְֳִִֵַַַָָָ

ונסּכּה: יתעבד תדירא עלתא על ñיי ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָ

æè éùéùLãçì íBé øNò äòaøàa ïBLàøä Lãçáe©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²−©®Ÿ¤
:äåäéì çñtLãçì íBé øNò äòaøàa ïBLàøä Lãçáe ¤−©©«Ÿ̈«©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²−©®Ÿ¤
:äåäéì çñt יֹומא עׂשרא ּבארּבעת קדמאה ּובירחא ¤−©©«Ÿ̈«ְְְְְְַַַַַַָָָָָ

יי: קדם ּפסחא æéLãçìלירחא íBé øNò äMîçáe ְְְְֳִַָָָָ©«£¦¨̧¨¨¬²©¬Ÿ¤
:ìëàé úBvî íéîé úòáL âç äfäíBé øNò äMîçáe ©¤−¨®¦§©´¨¦½©−¥«¨¥«©«£¦¨̧¨¨¬²

:ìëàé úBvî íéîé úòáL âç äfä Lãçì ּובחמׁשת ©¬Ÿ¤©¤−®̈¦§©´¨¦½©−¥«¨¥«ְְַַ

ּפטיר  יֹומין ׁשבעא חּגא הדין לירחא יֹומא ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָעׂשרא

çéúëàìî-ìkיתאכיל: Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia ְֲִֵ©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤
:eNòú àì äãáòúëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia £Ÿ̈−¬Ÿ©«£«©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤
:eNòú àì äãáò ּכל קּדיׁש מערע קדמאה ּביֹומא £Ÿ̈−¬Ÿ©«£«ְְְִַַַָָָָָ

תעּבדּון: לא ּפלחן èéäìòעבידת äMà ízáø÷äå ְְְִִַַַָָ§¦§©§¤̧¦¤³Ÿ¨Æ
íéNáë äòáLå ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða íéøt äåäéì©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²§©−¦§©´¦¤®̈§¦§¨³§¨¦Æ

:íëì eéäé íîéîz äðL éðaäìò äMà ízáø÷äå §¥´¨½̈§¦¦−¦«§¬¨¤«§¦§©§¤̧¦¤³Ÿ¨Æ

òáLå ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða íéøt äåäéìéða íéNáë ä ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²§©−¦§©´¦¤¨®§¦§¨³§¨¦Æ§¥´
:íëì eéäé íîéîz äðL יי קדם עלתא קרּבנא ּותקרבּון ¨½̈§¦¦−¦«§¬¨¤«ְְְְֲֳָָָָָָָֻ

ׁשנא  ּבני אּמרין וׁשבעא חד ּודכר ּתרין תֹורי ּבני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָּתֹורין

לכֹון: יהֹון ëïîMáׁשלמין äìeìa úìñ íúçðîe ְְְִַ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤
ìL:eNòz ìéàì íéðøNò éðLe øtì íéðøNò äL §¨̧¤§Ÿ¦¹©À̈§¥¯¤§Ÿ¦²¨©−¦©«£«

ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeéðLe øtì íéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹©À̈§¥¯
:eNòz ìéàì íéðøNò במׁשח ּדפילא סלּתא ּומנחתהֹון ¤§Ÿ¦²¨©−¦©«£«ְְְְְִִִַָָָֻ

ּתעּבדּון: לדכרא עׂשרֹונין ּותרין לתֹורא עׂשרֹונין ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָּתלתא

àëì ãçàä Nákì äNòz ïBøOò ïBøOòúòáL ¦¨³¦¨Æ©«£¤½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−
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:íéNákäì ãçàä Nákì äNòz ïBøOò ïBøOòúòáL ©§¨¦«¦¨³¦¨Æ©«£¤½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−
:íéNákä ּכן חד לאּמרא ּתעּבד עׂשרֹונא עׂשרֹונא ©§¨¦«ְְְְְִִִֵֵַַָָָ

אּמרין: áë:íëéìòלׁשבעא øtëì ãçà úàhç øéòNe ְְְִִַָ§¦¬©−̈¤®̈§©¥−£¥¤«
:íëéìò øtëì ãçà úàhç øéòNe חד דחּטאתא ּוצפירא §¦¬©−̈¤¨®§©¥−£¥¤«ְְִַַָָָ

עליכֹון: âëúìòìלכּפרא øLà ø÷aä úìò ãálî ְֲֵַָָ¦§©ÆŸ©´©½Ÿ¤£¤−§Ÿ©´
:älà-úà eNòz ãéîzäúìòì øLà ø÷aä úìò ãálî ©¨¦®©«£−¤¥«¤¦§©ÆŸ©´©½Ÿ¤£¤−§Ÿ©´
:älà-úà eNòz ãéîzä עלת ּדהיא צפרא מעלת ּבר ©¨¦®©«£−¤¥«¤ְְֲֲִֵַַַַָ

אּלין: ית ּתעּבדּון ãëúòáLּתדירא íBiì eNòz älàk ְְְִִֵַָָ¨¥¹¤©«£³©Æ¦§©´
ãéîzä úìBò-ìò äåäéì ççéð-çéø äMà íçì íéîé̈¦½¤²¤¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©©¯©¨¦²

:Bkñðå äNòéäMà íçì íéîé úòáL íBiì eNòz älàk ¥«¨¤−§¦§«¨¥¹¤©«£³©Æ¦§©´¨¦½¤²¤¦¥¬
:Bkñðå äNòé ãéîzä úìBò-ìò äåäéì ççéð-çéø ּכאּלין ¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«ִֵָ

ּברעוא  ּדמתקּבל קרּבן לחם יֹומין ׁשבעא ליֹומא ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָֻּתעּבדּון

ונסּכּה: יתעבד תדירא עלתא על יי äëíBiáeקדם ְְְְְֲֲֳִִִֵֵַָָָָָ©Æ
àì äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éòéáMä©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ
-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éòéáMä íBiáe :eNòú©«£«©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨

ñ :eNòú àì äãáò úëàìî מערע ׁשביעאה ּוביֹומא §¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«ְְְִַָָָָ

תעּבדּון: לא ּפלחן עבידת ּכל לכֹון יהי åëíBéáeקּדיׁש ְְְְְִִִֵַַַַָָָ§´
íëéúòáLa äåäéì äLãç äçðî íëáéø÷äa íéøekaä©¦¦À§©§¦¸§¤¹¦§¨³£¨¨Æ©«Ÿ̈½§¨«ª−ÇŸ¥¤®
:eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«
äåäéì äLãç äçðî íëáéø÷äa íéøekaä íBéáe§´©¦¦À§©§¦¸§¤¹¦§¨³£¨¨Æ©«Ÿ̈½

àì äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î íëéúòáLa§¨«ª−Ÿ¥¤®¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ−̈¬Ÿ

:eNòú קדם חדּתא מנחתא ּבקרֹוביכֹון דבּכּורּיא ּוביֹומא ©«£«ְְְְֲֲֳִִֵַַָָָָָָ

לא  ּפלחן עבידת ּכל לכֹון יהי קּדיׁש מערע ּבעצרתיכֹון ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָיי

æëíéøtתעּבדּון: äåäéì ççéð çéøì äìBò ízáø÷äå ְְַ§¦§©§¤̧¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯
:äðL éða íéNáë äòáL ãçà ìéà íéðL ø÷á-éða§¥«¨¨²§©−¦©´¦¤®̈¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«
íéðL ø÷á-éða íéøt äåäéì ççéð çéøì äìBò ízáø÷äå§¦§©§¤̧¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²§©−¦

òáL ãçà ìéà:äðL éða íéNáë ä עלתא ּותקרבּון ©´¦¤¨®¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«ְְֲָָָ

חד  ּודכר ּתרין תֹורי ּבני ּתֹורין יי קדם ברעוא ְְְְְְְֲֳִִֵֵֵַַַַָָָָָלאתקּבלא

ׁשנא: ּבני אּמרין çëïîMáׁשבעא äìeìa úìñ íúçðîe ְְְְִִֵַָָ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©®̈¤
ìLìéàì íéðøNò éðL ãçàä øtì íéðøNò äL §¨³¤§Ÿ¦Æ©¨´¨«¤½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦

:ãçàäìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeøtì íéðøNò äL ¨«¤¨«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©¨´
:ãçàä ìéàì íéðøNò éðL ãçàä סלּתא ּומנחתהֹון ¨«¤½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«ְְְִַָֻ

עׂשרֹונין  ּתרין חד לתֹורא עׂשרֹונין ּתלתא במׁשח ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָּדפילא

חד: èëìלדכרא ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOòúòáL ְְִָָ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤®̈§¦§©−
:íéNákäì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL ©§¨¦«¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

אּמרין: לׁשבעא חד לאּמרא עׂשרֹונא ìøéòNעׂשרֹונא ְְְְְְְִִִִִַַָָָָ§¦¬

:íëéìò øtëì ãçà íéfòøtëì ãçà íéfò øéòN ¦¦−¤¨®§©¥−£¥¤«§¦¬¦¦−¤¨®§©¥−
:íëéìò:עליכֹון לכּפרא חד עּזין ּבר àìãálîצפיר £¥¤«ְְֲִִִֵַַַָָ¦§©º

íëì-eéäé íîéîz eNòz Búçðîe ãéîzä úìòŸ©¯©¨¦²¦§¨−©«£®§¦¦¬¦«§¨¤−
:íäékñðåíîéîz eNòz Búçðîe ãéîzä úìò ãáìî §¦§¥¤«¦§©ºŸ©¯©¨¦²¦§¨−©«£®§¦¦¬

:íäékñðå íëì-eéäé ּתעּבדּון ּומנחתּה ּתדירא מעלת ּבר ¦«§¨¤−§¦§¥¤«ְְְְֲִִֵֵַַַָָ

פ  ונסּכיהֹון: לכֹון יהֹון àãçàaׁשלמין éòéáMä Lãçáe ְְְְְִִֵַ©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´
àì äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î Lãçì©ÀŸ¤¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ

:íëì äéäé äòeøz íBé eNòúãçàa éòéáMä Lãçáe ©«£®¬§−̈¦«§¤¬¨¤«©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´
àì äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î Lãçì©ÀŸ¤¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ−̈´Ÿ

:íëì äéäé äòeøz íBé eNòú ּבחד ׁשביעאה ּובירחא ©«£®¬§−̈¦«§¤¬¨¤«ְְְְִַַָָָ

לא  ּפלחן עבידת ּכל לכֹון יהי קּדיׁש מערע ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָלירחא

לכֹון: יהי יּבבא יֹום áçéøìתעּבדּון äìò íúéNòå ְְְְֵַַָָ©«£¦¤̧Ÿ¹̈§¥³©
íéNák ãçà ìéà ãçà ø÷a-ïa øt äåäéì ççéð¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¯¤¨¨²¤−̈©´¦¤®̈§¨¦¯

:íîéîz äòáL äðL-éðaççéð çéøì äìò íúéNòå §¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«©«£¦¤̧Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ

äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà ø÷a-ïa øt äåäéì©«Ÿ̈½©¯¤¨¨²¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈
:íîéîz ּתֹור יי קדם ברעוא לאתקּבלא עלתא ותעּבדּון §¦¦«ְְְְְְְֲֲֳִַַַָָָָָָָ

ׁשלמין: ׁשבעא ׁשנא ּבני אּמרין חד ּדכר חד ּתֹורי ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָּבר

âìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeøtì íéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©½̈
:ìéàì íéðøNò éðLìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeäL §¥¬¤§Ÿ¦−¨¨«¦¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³

:ìéàì íéðøNò éðL øtì íéðøNò סלּתא ּומנחתהֹון ¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥¬¤§Ÿ¦−¨¨«¦ְְְִַָֻ

עׂשרֹונין  ּתרין לתֹורא עׂשרֹונין ּתלתא במׁשח ְְְְְְְִִִִִִֵָָָָָּדפילא

ãìלדכרא: ãçàä Nákì ãçà ïBøOòåúòáL ְְִָ§¦¨´¤½̈©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−
:íéNákäì ãçàä Nákì ãçà ïBøOòå:íéNákä úòáL ©§¨¦«§¦¨´¤½̈©¤−¤¨«¤®̈§¦§©−©§¨¦«

אּמרין: לׁשבעא חד לאּמרא חד ä-øéòNeועׂשרֹונא ְְְְְְְִִִִַַַָָָ§¦«
à íéfò:íëéìò øtëì úàhç ãçãçà íéfò-øéòNe ¦¦¬¤−̈©¨®§©¥−£¥¤«§¦«¦¦¬¤−̈

:íëéìò øtëì úàhç לחּטאתא חד עּזי ּבר ּוצפיר ©¨®§©¥−£¥¤«ְְִִֵַַַָָ

עליכֹון: åúìòåלכּפרא dúçðîe Lãçä úìò ãálî ְֲֵַָָ¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤¦§¨À̈§Ÿ©³
äMà ççéð çéøì íètLîk íäékñðå dúçðîe ãéîzä©¨¦Æ¦§¨½̈§¦§¥¤−§¦§¨®̈§¥´©¦½Ÿ©¦¤−

:äåäéìãéîzä úìòå dúçðîe Lãçä úìò ãáìî ©«Ÿ̈«¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤¦§¨À̈§Ÿ©³©¨¦Æ

:äåäéì äMà ççéð çéøì íètLîk íäékñðå dúçðîe ּבר ¦§¨½̈§¦§¥¤−§¦§¨¨®§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«ַ

ונסּכיהֹון  ּומנחתּה ּתדירא ועלת ּומנחתּה ירחא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָמעלת

ס  יי: קדם קרּבנא ברעוא לאתקּבלא להֹון ְְְְְְְֲֳִִֵַַָָָָָָָָֻּכדחזי

æíëì äéäé Lã÷-àø÷î äfä éòéáMä Lãçì øBNòáe¤«¨Á©¸Ÿ¤©§¦¦¹©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½
:eNòú àì äëàìî-ìk íëéúLôð-úà íúépòåøBNòáe §¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®¨§¨−̈¬Ÿ©«£«¤«¨Á

íúépòå íëì äéäé Lã÷-àø÷î äfä éòéáMä Lãçì©¸Ÿ¤©§¦¦¹©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½§¦¦¤−
:eNòú àì äëàìî-ìk íëéúLôð-úà לירחא ּובעׂשרא ¤©§«Ÿ¥¤®¨§¨−̈¬Ÿ©«£«ְְְְַַָָ
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ית  ּותעּנּון לכֹון יהי קּדיׁש מערע הדין ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָׁשביעאה

תעּבדּון: לא עבידּתא ּכל çäìòנפׁשתיכֹון ízáø÷äå ְְְְִִֵַַָָָָ§¦§©§¤̧Ÿ¨³
íéNák ãçà ìéà ãçà ø÷a-ïa øt ççéð çéø äåäéì©«Ÿ̈Æ¥´©¦½Ÿ©©¯¤¨¨²¤−̈©´¦¤®̈§¨¦³

:íëì eéäé íîéîz äòáL äðL-éðaäìò ízáø÷äå §¥«¨¨Æ¦§½̈§¦¦−¦«§¬¨¤«§¦§©§¤̧Ÿ¨³
íéNák ãçà ìéà ãçà ø÷a-ïa øt ççéð çéø äåäéì©«Ÿ̈Æ¥´©¦½Ÿ©©¯¤¨¨²¤−̈©´¦¤¨®§¨¦³

íëì eéäé íîéîz äòáL äðL-éða: קדם עלתא ּותקרבּון §¥«¨¨Æ¦§½̈§¦¦−¦«§¬¨¤«ְְֲֳָָָָ

אּמרין  חד ּדכר חד ּתֹורי ּבר ּתֹור ברעוא לאתקּבלא ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָיי

לכֹון: יהֹון ׁשלמין ׁשבעא ׁשנא èúìñּבני íúçðîe ְְְְְְִֵַַָָ¦̧§¨½̈−Ÿ¤
ìL ïîMá äìeìaìéàì íéðøNò éðL øtì íéðøNò äL §¨´©®̈¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦

:ãçàäìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeøtì íéðøNò äL ¨«¤¨«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©½̈

:ãçàä ìéàì íéðøNò éðL ּדפילא סלּתא ּומנחתהֹון §¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«ְְְְִִַָָֻ

חד: לדכרא עׂשרֹונין ּתרין לתֹורא עׂשרֹונין ּתלתא ְְְְְְְְִִִִִִֵָָָָָָבמׁשח

éì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤®̈§¦§©−©§¨¦«
ì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL עׂשרֹונא ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«ְִָ

אּמרין: לׁשבעא חד לאּמרא àéíéfò-øéòNעׂשרֹונא ְְְְְְִִִִַַָָָ§¦«¦¦¬
ãéîzä úìòå íéøtkä úàhç ãálî úàhç ãçà¤−̈©®̈¦§©º©©³©¦ª¦Æ§Ÿ©´©¨¦½

:íäékñðå dúçðîeãáìî úàhç ãçà íéfò-øéòN ¦§¨−̈§¦§¥¤«§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©º

:íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìòå íéøtkä úàhç צפיר ©©³©¦ª¦Æ§Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«ְִ

ּתדירא  ועלת דכּפּורּיא מחּטאתא ּבר חּטאתא חד עּזין ְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָּבר

ס  ונסּכיהֹון: ְְְִִֵַָּומנחתּה

áé éòéáù-àø÷î éòéáMä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À¦§¨
íúbçå eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷̧Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®§©Ÿ¤¬

:íéîé úòáL äåäéì âçLãçì íBé øNò äMîçáe ©²©«Ÿ̈−¦§©¬¨¦«©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤
àì äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éòéáMä©§¦¦À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ

:íéîé úòáL äåäéì âç íúbçå eNòú עׂשרא ּובחמׁשת ©«£®§©Ÿ¤¬©²©«Ÿ̈−¦§©¬¨¦«ְְְַַַָ

עבידת  ּכל לכֹון יהי קּדיׁש מערע ׁשביעאה לירחא ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָיֹומא

ׁש יי קדם חּגא ּותחּגּון תעּבדּון לא יֹומין:ּפלחנא בעא ְְְְְֳִַַַַַָָָָָָָָ

âéíéøt äåäéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯
ìL ø÷á-éðaäðL-éða íéNák íéðL íìéà øNò äL §¥«¨¨²§¨¬¨−̈¥¦´§®̈¦§¨¦¯§¥«¨¨²

:eéäé íîéîz øNò äòaøàçéø äMà äìò ízáø÷äå ©§¨¨¬¨−̈§¦¦¬¦«§«§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©
ìL ø÷á-éða íéøt äåäéì ççéðíéðL íìéà øNò äL ¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²§¨¬¨−̈¥¦´§¨®¦

:eéäé íîéîz øNò äòaøà äðL-éða íéNák ּותקרבּון §¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦¬¦«§«ְְָ

ּתלת  תֹורי ּבני ּתֹורין יי קדם ּברעוא ּדמתקּבל קרּבן ְְְְְְְֲֲֳִִֵֵֵַַַַָָָָָֻעלתא

ׁשלמין  עׂשר ארּבעא ׁשנא ּבני אּמרין ּתרין ּדכרין ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָעׂשר

ãéìLיהֹון: ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ְ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©®̈¤§¨̧¤§Ÿ¦¹
ì ãçàä øtììLìéàì íéðøNò éðL íéøt øNò äL ©¨´¨«¤À̈¦§¨³¨¨Æ¨¦½§¥³¤§Ÿ¦Æ¨©´¦

ì ãçàä:íìéàä éðLïîMá äìeìa úìñ íúçðîe ¨«¤½̈¦§¥−¨«¥¦«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤
ìLì ãçàä øtì íéðøNò äLìLéðL íéøt øNò äL §¨̧¤§Ÿ¦¹©¨´¨«¤À̈¦§¨³¨¨Æ¨¦½§¥³

ì ãçàä ìéàì íéðøNò:íìéàä éðL סּולּתא ּומנחתהֹון ¤§Ÿ¦Æ¨©´¦¨«¤½̈¦§¥−¨«¥¦«ְְְִַָ

עׂשר  לתלתא חד לתֹורא עׂשרֹונין ּתלתא במׁשח ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָּדפילא

ּדכרין: לתרין חד לדכרא עׂשרֹונין ּתרין åèïBøOòåּתֹורין ְְְְְְִִִִִִִֵֵַָ§¦¨Æ
:íéNák øNò äòaøàì ãçàä Nákì ïBøOòïBøOòå ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§©§¨¨¬¨−̈§¨¦«§¦¨Æ

:íéNák øNò äòaøàì ãçàä Nákì ïBøOò ועׂשרֹונא ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§©§¨¨¬¨−̈§¨¦«ְְִָ

אּמרין: עׂשר לארּבעת חד לאּמרא æè-øéòNeעׂשרֹונא ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָ§¦«
:dkñðå dúçðî ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«
dúçðî ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈

:dkñðå ּתדירא מעלת ּבר חּטאתא חד עּזין ּבר ּוצפיר §¦§¨«ְְֲִִִִֵַַַַַָָָ

ס ונסּכּה: æéíéðLמנחתּה ø÷á-éða íéøt éðMä íBiáe ְְְִִַַָ©´©¥¦À¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬
øNò äòaøà äðL-éða íéNák íéðL íìéà øNò̈−̈¥¦´§®̈¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈

:íîéîzíìéà øNò íéðL ø÷á-éða íéøt éðMä íBiáe §¦¦«©´©¥¦À¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¥¦´
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða íéNák íéðL ּוביֹומא §¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«ְָ

ּבני  אּמרין ּתרין ּדכרין עׂשר ּתרי תֹורי ּבני ּתֹורין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַָָתנינא

ׁשלמין: עׂשר ארּבעא çéíéøtìׁשנא íäékñðå íúçðîe ְְְְֲִַַַָָ¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â
:ètLnk íøtñîa íéNákìå íìéàìíäékñðå íúçðîe ¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈©¦§¨«¦§¨¨´§¦§¥¤¿

:ètLnk íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì ּומנחתהֹון Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈©¦§¨«ְְִַ

ּכדחזי: ּבמניניהֹון ּולאּמרין לדכרין לתֹורין ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵָָונסּכיהֹון

èéãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe :íäékñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¥¤«§¦«¦¦¬¤−̈©®̈¦§©Æ

ñ :íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìò חד עּזין ּבר ּוצפיר Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«ְִִִַַ

ונסּכיהֹון: ּומנחתּה ּתדירא מעלת ּבר ëíBiáeחּטאתא ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָ©¯
íéNák íéðL íìéà øNò-ézLò íéøt éLéìMä©§¦¦²¨¦¬©§¥«¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯

:íîéîz øNò äòaøà äðL-éðaíéøt éLéìMä íBiáe §¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«©¯©§¦¦²¨¦¬
äòaøà äðL-éða íéNák íéðL íìéà øNò-ézLòøNò ©§¥«¨−̈¥¦´§®̈¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈

:íîéîz ּתרין ּדכרין עׂשר חד ּתֹורין תליתאה ּוביֹומא §¦¦«ְְְְֲִִִִֵַַָָָ

ׁשלמין: עׂשר ארּבעא ׁשנא ּבני àëíúçðîeאּמרין ְְְְְְֲִִִֵַַַָָ¦§¨¨´
:ètLnk íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈©¦§¨«
íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈

:ètLnk ּולאּמרין לדכרין לתֹורין ונסּכיהֹון ּומנחתהֹון ©¦§¨«ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַ

ּכדחזי: áëúìòּבמניניהֹון ãálî ãçà úàhç øéòNe ְְְִִֵֵָָ§¦¬©−̈¤®̈¦§©ÆŸ©´
:dkñðå dúçðîe ãéîzäãálî ãçà úàhç øéòNe ©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«§¦¬©−̈¤¨®¦§©Æ

:dkñðå dúçðîe ãéîzä úìò ּבר חד דחּטאתא ּוצפירא Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«ְְִַַַָָָ

ס ונסּכּה: ּומנחתּה ּתדירא âëíéøtמעלת éòéáøä íBiáe ְְְְֲִִִֵַַַָָ©¯¨«§¦¦²¨¦¬
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øNò äòaøà äðL-éða íéNák íéðL íìéà äøNò£¨−̈¥¦´§®̈¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈
:íîéîzíéNák íéðL íìéà äøNò íéøt éòéáøä íBiáe §¦¦«©¯¨«§¦¦²¨¦¬£¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯

:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða ּתֹורין רביעאה ּוביֹומא §¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«ְְִִָָָ

ׁשלמין: עׂשר ארּבעא ׁשנא ּבני אּמרין ּתרין ּדכרין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָעׂשרא

ãëíéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðî¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîaíìéàì íéøtì íäékñðå íúçðî §¦§¨−̈©¦§¨«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯

íéNákìå:ètLnk íøtñîa לתֹורין ונסּכיהֹון מנחתהֹון §©§¨¦²§¦§¨−̈©¦§¨«ְְְְְִִִֵַ

ּכדחזי: ּבמניניהֹון ּולאּמרין äëíéfò-øéòNeלדכרין ְְְְְְְִִִִִִֵֵָָ§¦«¦¦¬
:dkñðå dúçðî ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà¤−̈©®̈¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«
dúçðî ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈

:dkñðå ּתדירא מעלת ּבר חּטאתא חד עּזין ּבר ּוצפיר §¦§¨«ְְֲִִִִֵַַַַַָָָ

ס ונסּכּה: åëíìéàמנחתּה äòLz íéøt éLéîçä íBiáe ְְְִִַַָ©¯©«£¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða íéNák íéðLíBiáe §®̈¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«©¯

äðL-éða íéNák íéðL íìéà äòLz íéøt éLéîçä©«£¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´§®̈¦§¨¦¯§¥«¨¨²
:íîéîz øNò äòaøà ּתׁשע ּתֹורין חמיׁשאה ּוביֹומא ©§¨¨¬¨−̈§¦¦«ְְֲִִַָָָ

ׁשלמין: עׂשר ארּבעא ׁשנא ּבני אּמרין ּתרין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָּדכרין

æëíéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîaíìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe §¦§¨−̈©¦§¨«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯

:ètLnk íøtñîa íéNákìå לתֹורין ונסּכיהֹון ּומנחתהֹון §©§¨¦²§¦§¨−̈©¦§¨«ְְְְְִִִֵַ

ּכדחזי: ּבמניניהֹון ּולאּמרין çëúàhçלדכרין øéòNe ְְְְְְְִִִִִִֵֵָָ§¦¬©−̈
:dkñðå dúçðîe ãéîzä úìò ãálî ãçàøéòNe ¤®̈¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«§¦¬

:dkñðå dúçðîe ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«
ּומנחתּה ּתדירא מעלת ּבר חד דחּטאתא ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָּוצפירא

ס èëíéðLונסּכּה: íìéà äðîL íéøt éMMä íBiáe ְְִַ©¯©¦¦²¨¦¬§Ÿ−̈¥¦´§®̈¦
íîéîz øNò äòaøà äðL-éða íéNák:éMMä íBiáe §¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«©¯©¦¦²

øNò äòaøà äðL-éða íéNák íéðL íìéà äðîL íéøẗ¦¬§Ÿ−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈
:íîéîz ּתרין ּדכרין ּתמניא ּתֹורין ׁשתיתאה ּוביֹומא §¦¦«ְְְְְְִִִִֵַָָָָ

ׁשלמין: עׂשר ארּבעא ׁשנא ּבני ìíúçðîeאּמרין ְְְְְְֲִִִֵַַַָָ¦§¨¨´
:ètLnk íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈©¦§¨«
íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈

:ètLnk ּולאּמרין לדכרין לתֹורין ונסּכיהֹון ּומנחתהֹון ©¦§¨«ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַ

ּכדחזי: àìúìòּבמניניהֹון ãálî ãçà úàhç øéòNe ְְְִִֵֵָָ§¦¬©−̈¤®̈¦§©ÆŸ©´
:äéëñðe dúçðî ãéîzäúìò ãálî ãçà úàhç øéòNe ©¨¦½¦§¨−̈§¨¤«¨§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´
:äéëñðe dúçðî ãéîzä מעלת ּבר חד דחּטאתא ּוצפירא ©¨¦½¦§¨−̈§¨¤«¨ְְֲִֵַַַַָָָ

ס ונסּכהא: מנחתּה áìíéøtּתדירא éòéáMä íBiáe ְְְְִִִַָָָָ©¯©§¦¦²¨¦¬
øNò äòaøà äðL-éða íéNák íéðL íìéà äòáL¦§−̈¥¦´§®̈¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈

:íîéîzíéNák íéðL íìéà äòáL íéøt éòéáMä íBiáe §¦¦«©¯©§¦¦²¨¦¬¦§¨−¥¦´§®̈¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða ּתֹורין ׁשביעאה ּוביֹומא §¥«¨¨²©§¨¨¬¨¨−§¦¦«ְְִִָָָ

ׁשלמין : עׂשר אר ּבעא ׁשנא  ּבני א ּמרין ּתרין  ּדכרין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָׁשבעא

âìkìå íìéàì íéøtì íäkñðå íúçðîeíøtñîa íéNá ¦§¨¨´§¦§¥Ç¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈
:íètLîkíéNákìå íìéàì íéøtì íäkñðå íúçðîe §¦§¨¨«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²

:íètLîk íøtñîa לדכרין לתֹורין ונסּכיהֹון  ּומנחתהֹון §¦§¨−̈§¦§¨¨«ְְְְְְְִִִִִֵַ

להֹון : ּכדחזי  ּבמניניה ֹון ãìãçàּולא ּמרין úàhç øéòNe ְְְְְְִִִִֵֵָָ§¦¬©−̈¤¨®
:dkñðå dúçðî ãéîzä úìò ãálîãçà úàhç øéòNe ¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«§¦¬©−̈¤¨®
:dkñðå dúçðî ãéîzä úìò ãálî דח ּטאתא ּוצפירא  ¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«ְְִַָָָ

ס  ונסּכּה: מנחת ּה ּתדירא מעלת  ּבר ְְְְֲִִִֵַַַַַָָחד 

øéèôîäìúëàìî-ìk íëì äéäz úøöò éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½£¤−¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
:eNòú àì äãáòíëì äéäz úøöò éðéîMä íBia £Ÿ̈−¬Ÿ©«£«©Æ©§¦¦½£¤−¤¦«§¤´¨¤®

:eNòú àì äãáò úëàìî-ìk יהי ּכנׁש ּתמינאה ּביֹומא ¨§¤¬¤£Ÿ−̈¬Ÿ©«£«ְְְְִֵֵָָָ

תעּבדּון: לא ּפלחן עבידת ּכל åìäìòלכֹון ízáø÷äå ְְְְִִַַַָָָ§¦§©§¤̧Ÿ¹̈
íéNák ãçà ìéà ãçà øt äåäéì ççéð çéø äMà¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¬¤−̈©´¦¤®̈§¨¦¯

:íîéîz äòáL äðL-éðaçéø äMà äìò ízáø÷äå §¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©
äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà øt äåäéì ççéð¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¬¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈

:íîéîz יי קדם ּברעוא ּדמתקּבל קרּבן עלתא ּותקרבּון §¦¦«ְְְְְְְֲֲֳִַַַַָָָָָָֻ

ׁשלמין: ׁשבעא ׁשנא ּבני אּמרין חד ּדכר חד ְְְְְְִִִֵַַַַַָָּתֹור

æìíøtñîa íéNákìå ìéàì øtì íäékñðå íúçðî¦§¨¨´§¦§¥¤À©¨̧¨©¯¦§©§¨¦²§¦§¨−̈
:ètLnkíøtñîa íéNákìå ìéàì øtì íäékñðå íúçðî ©¦§¨«¦§¨¨´§¦§¥¤À©¨̧¨©¯¦§©§¨¦²§¦§¨−̈
:ètLnk לדכרא לתֹורא ונסּכיהֹון ּולאּמרין מנחתהֹון ©¦§¨«ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָ

ּכדחזי: çìúìòּבמניניהֹון ãálî ãçà úàhç øéòNe ְְְִִֵֵָָ§¦¬©−̈¤®̈¦§©ÆŸ©´
:dkñðå dúçðîe ãéîzäãálî ãçà úàhç øéòNe ©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«§¦¬©−̈¤¨®¦§©Æ

:dkñðå dúçðîe ãéîzä úìò ּבר חד דחּטאתא ּוצפירא Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«ְְִַַַָָָ

ונסּכּה: ּומנחתּה ּתדירא èìäåäéìמעלת eNòz älà ְְְְֲִִִֵַַַָָ¥²¤©«£¬©«Ÿ̈−
íëéúìòì íëéúáãðå íëéøãpî ãáì íëéãòBîa§«£¥¤®§©̧¦¦§¥¤¹§¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ

ìe íëékñðìe íëéúçðîìe:íëéîìLäåäéì eNòz älà §¦§´Ÿ¥¤½§¦§¥¤−§©§¥¤«¥²¤©«£¬©«Ÿ̈−
íëéúìòì íëéúáãðå íëéøãpî ãáì íëéãòBîa§«£¥¤®§©̧¦¦§¥¤¹§¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ

ìe íëékñðìe íëéúçðîìe:íëéîìL יי קדם ּתעּבדּון אּלין §¦§´Ÿ¥¤½§¦§¥¤−§©§¥¤«ְְְֳִֵַָָ

ּולמנחתכֹון  לעלותכֹון ונדבתכֹון מּנדריכֹון ּבר ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָּבמֹועדיכֹון

קּודׁשיכֹון: ּולנכסת àéða-ìàּולנסּכיכֹון äLî øîàiå ְְְְְִִֵֵַ©¬Ÿ¤¤−¤§¥´
:äLî-úà äåäé äeö-øLà ìëk ìàøNéäLî øîàiå ¦§¨¥®§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¬Ÿ¤¤−

:äLî-úà äåäé äeö-øLà ìëk ìàøNé éða-ìà ואמר ¤§¥´¦§¨¥®§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«ֲַַ

מׁשה: ית יי פּקיד ּדי ּככל יׂשראל לבני ôמׁשה ô ô ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ

.ïîéñ ÷"ìçì ,íé÷åñô ç"ñ÷



31

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì ñçðéô úùøôì äøèôäá-à ÷øô äéîøéá

àà:ïîéða õøàa úBúðra øLà íéðäkä-ïî eäi÷ìç-ïa eäéîøé éøácáýåýé-øáã äéä øLà ¦§¥¬¦§§−̈¤¦§¦¨®¦©«Ÿ£¦Æ£¤´©«£¨½§¤−¤¦§¨¦«£¤̧¨¨³§©§Ÿ̈Æ
ìLa äãeäé Cìî ïBîà-ïá eäiLàé éîéa åéìà:Bëìîì äðL äøNr-Lâíé÷éBäé éîéa éäéå ¥½̈¦¥²«Ÿ¦¨¬¤¨−¤´¤§¨®¦§«Ÿ¤§¥¬¨−̈§¨§«©§¦À¦¥̧§«¨¦³

úBìb-ãr äãeäé Cìî eäiLàé-ïá eäi÷ãöì äðL äøNr-ézLr íz-ãr äãeäé Cìî eäiLàé-ïa¤«Ÿ¦¨̧Æ¤´¤§½̈©ŸÆ©§¥«¤§¥´¨½̈§¦§¦¨¬¤«Ÿ¦−̈¤´¤§¨®©§¬
:éLéîçä Lãça íéìLeøéã:øîàì éìà ýåýé-øác éäéåäézrãé ïèaá Eøvà íøèaíøèáe E §«¨©−¦©¬Ÿ¤©«£¦¦«©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ§¤̧¤¤¨§©¤̧¤Æ§©§¦½§¤²¤

ézLc÷ä íçøî àözézúð íéBbì àéáð E:Eåørð-ék øac ézrãé-àì äpä ýåýé éðãà däà øîàå ¥¥¬¥¤−¤¦§©§¦®¨¦¬©¦−§©¦«¨«Ÿ©À£¨Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦¥¬«Ÿ¨©−§¦©¥®¦©−©
:éëðàæEåöà øLà-ìk úàå Cìz EçìLà øLà-ìk-ìr ék éëðà ørð øîàz-ìà éìà ýåýé øîàiå ¨«Ÿ¦©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½©Ÿ©−©´©¨®Ÿ¦¦Â©¨£¤³¤§¨«£Æ¥¥½§¥²¨£¤¬£©§−

:øaãzç:ýåýé-íàð Eìväì éðà Ezà-ék íäéðtî àøéz-ìàèét-ìr òbiå Bãé-úà ýåýé çìLiå §©¥«©¦−̈¦§¥¤®¦«¦§¬£¦²§©¦¤−§ª§Ÿ̈«©¦§©³§Ÿ̈Æ¤¨½©©©−©¦®
éôa éøáã ézúð äpä éìà ýåýé øîàiå:Eéézã÷ôä äàøúBëìînä-ìrå íéBbä-ìr äfä íBiä | E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½¦¥²¨©¬¦§¨©−§¦«§¥º¦§©§¦´©´©¤À©©¦Æ§©©©§¨½

:rBèðìå úBðáì ñBøäìå ãéáàäìe õBúðìå LBúðìàéäàø äzà-äî øîàì éìà ýåýé-øáã éäéå ¦§¬§¦§−§©«£¦´§©«£®¦§−§¦§«©©§¦³§©§Ÿ̈Æ¥©´¥½Ÿ¨«©¨¬Ÿ¤−
ìwî øîàå eäéîøé:äàø éðà ã÷Láééøác-ìr éðà ã÷L-ék úBàøì záèéä éìà ýåýé øîàéå ¦§§¨®¨«Ÿ©¾©¥¬¨¥−£¦¬Ÿ¤«©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¥©−¥©´§¨¦§®¦«Ÿ¥¬£¦²©§¨¦−

:BúNrìâéåéðôe äàø éðà çeôð øéñ øîàå äàø äzà äî øîàì úéðL éìà | ýåýé-øáã éäéå ©«£Ÿ«©§¦̧§©§Ÿ̈³¥©Æ¥¦´¥½Ÿ¨¬©−̈Ÿ¤®¨«Ÿ©À¦³¨¸©Æ£¦´Ÿ¤½¨−̈
:äðBôö éðtîãé:õøàä éáLé-ìk ìr ärøä çútz ïBôvî éìà ýåýé øîàéååèàø÷ éððä | ék ¦§¥¬¨«¨©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®¦¨Æ¦¨©´¨«¨½̈©¬¨«Ÿ§¥−¨¨«¤¦´¦«§¦´Ÿ¥À

ìrå íéìLeøé éørL | çút Bàñk Léà eðúðå eàáe ýåýé-íàð äðBôö úBëìîî úBçtLî-ìëì§¨¦§§²©§§¬¨−¨§ª§Ÿ̈®¿̈§¨«§Á¦̧¦§¹¤´©©«£¥´§«¨©À¦§©³
:äãeäé éør-ìk ìrå áéáñ äéúîBç-ìkæèéðeáær øLà íúrø-ìk ìr íúBà éètLî ézøaãå ¨«Ÿ¤̧¨Æ¨¦½§©−¨¨¥¬§¨«§¦©§¦³¦§¨©Æ½̈©−¨¨«¨¨®£¤´£¨À¦

:íäéãé éùrîì eåçzLiå íéøçà íéýìûì eøh÷éåæééðúî øæàz äzàåíäéìà zøaãå zî÷å E ©§©§Æ¥«Ÿ¦´£¥¦½©¦§©«£−§©«£¥¬Ÿ§¥¤«§©¨Æ¤«¡Ÿ́¨§¤½§©§¨Æ§¦©§¨´£¥¤½
:íäéðôì Ezçà-ït íäéðtî úçz-ìà jeöà éëðà øLà-ìk úàçéézúð äpä éðàåøérì íBiä E ¥²¨£¤¬¨«Ÿ¦−£©¤®¨©¥©Æ¦§¥¤½¤£¦§−¦§¥¤«©«£¦º¦¥¯§©¦´©À§¦̧

:õøàä írìe äéðäëì äéøNì äãeäé éëìîì õøàä-ìk-ìr úLçð úBîçìe ìæøa ãenrìe øöáî¦§¹̈§©¬©§¤²§Ÿ¬§−Ÿ¤©¨¨¨®¤§©§¥³§¨Æ§¨¤½¨§«Ÿ£¤−¨§©¬¨¨«¤
èééìà eîçìðå:Eìéväì ýåýé-íàð éðà Ezà-ék Cì eìëeé-àìå Eáà:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéå §¦§£¬¥¤−§Ÿ´§¨®¦«¦§¬£¦²§ª§Ÿ̈−§©¦¤«©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ
áéøeòð ãñç Cì ézøëæ ýåýé øîà äk øîàì íéìLeøé éðæàá úàø÷å Cìäéúìeìk úáäà CC ¨¿Ÿ§¨Á̈¨Á§¨§¥̧§«¨©¹¦¥ÀŸµŸ¨©´§Ÿ̈½¨©³§¦¨Æ¤´¤§©½¦©«£©−§«Ÿ¨®¦

:äreøæ àì õøàa øaãna éøçà CzëìâeîLàé åéìëà ìk äúàeáz úéLàø ýåýéì ìàøNé Lã÷ ¤§¥³©«£©Æ©¦§½̈§¤−¤¬Ÿ§¨«µŸ¤¦§¨¥¸©«Ÿ̈½¥¦−§«¨®Ÿ¨«Ÿ§¨´¤§½̈
:ýåýé íàð íäéìà àáz ärø̈¨²¨¬Ÿ£¥¤−§ª§Ÿ̈«

ú"åîùì ñçðéô úùøôì äøèôäçé ÷øô à íéëìîá

çéåî:äìàrøæé äëàa-ãr áàçà éðôì õøiå åéðúî ñpLéå eäiìà-ìà äúéä ýåýé-ãéåèéàãbiå §©§Ÿ̈À¨«§¨Æ¤¥´¦½̈©§©¥−¨§¨®©¨̧¨Æ¦§¥´©§½̈©«Ÿ£−̈¦§§¤«¨©©¥³
:áøça íéàéápä-ìk-úà âøä øLà-ìk úàå eäiìà äNr øLà-ìk úà ìáæéàì áàçàáçìLzå ©§¨Æ§¦¤½¤¥²¨£¤¬¨−̈¥«¦¨®§¥̧¨£¤¬¨©²¤¨©§¦¦−¤¨«¤©¦§©³

ELôð-úà íéNà øçî úrë-ék ïeôñBé äëå íéýìû ïeNré-äk øîàì eäiìà-ìà Càìî ìáæéà¦¤̧¤Æ©§½̈¤¥«¦−̈¥®ŸŸ©«£³¡Ÿ¦Æ§´Ÿ«¦½¦«¨¥³¨¨Æ¨¦´¤©§§½
:íäî ãçà Lôðkâ:íL Børð-úà çpiå äãeäéì øLà òáL øàa àáiå BLôð-ìà Cìiå í÷iå àøiå §¤−¤©©¬¥¤«©©À§©¨̧¨Æ©¥¤́¤©§½©¨¾Ÿ§¥¬¤−©£¤´¦«¨®©©©¬¤©«£−¨«

ãíúø úçz áLiå àáiå íBé Cøc øaãna Cìä-àeäåáø | øîàiå úeîì BLôð-úà ìàLiå ãçà §«¨©³©¦§¨Æ¤´¤½©¨¾Ÿ©¥¾¤©−©´Ÿ¤¤¨®©¦§©³¤©§Æ¨½©´Ÿ¤©À
:éúáàî éëðà áBè-àì ék éLôð ç÷ ýåýé äzräCàìî äæ-äpäå ãçà íúø úçz ïLéiå ákLiå ©¨³§Ÿ̈Æ©´©§¦½¦²Ÿ¬¨«Ÿ¦−¥«£Ÿ¨«©¦§©Æ©¦©½©−©´Ÿ¤¤¨®§¦¥¤³©§¨Æ



לזכות
אנשי החסד הדגולים

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

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

להצטרפות ויעוץ חינם:

077-444-7777

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