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 התמונות מפורסמות באדיבות חברת JEM ותודתנו נתונה להם

קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד 
לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר רבי 
מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

לזכות הרה"ח משה מאיר הכהן בן חנה להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות מתוך בריאות איתנה והרחבה

תוכן
כשאסתר שמעה שיש גזירה על בני ישראל, 
לה  נגע  לא  שזה  למרות  התחלחלה.  היא 
באופן אישי, מפני שהיא הייתה מוגנת בבית 
מוצאה  על  ידע  לא  כלל  ואחשוורוש  המלך, 
נפשה  את  למסור  התחנכה  היא   – היהודי 
עבור בני עמה. מה זה מלמד אותנו על חינוך 

הילדים?• התוועדות עם הרבי

על אבני השוהם שעל כתפות האפוד נחקקו 
סדר  איזה  לפי  השבטים.  עשר  שנים  שמות 
הופיעו השמות? פיצוח של הסוד מלמד אותנו 
פרק באחדות בין כל שבטי ישראל • שיעור 

בלקוטי שיחות

מנות,  שתי  לתת  יש  מנות  במשלוח  מדוע 
אחת?  'מתנה'  מספיקה  לאביונים  ובמתנות 
ולמה מתנות לאביונים צריך לתת לשני עניים? 
איך מצוות  מראה  הרבי  שלפנינו  במכתב   –
מלמדות  לאביונים,  ומתנות  מנות  משלוח 
אותנו כמה יסודות עמוקים בעבודת ה': מהי 
מה  המצוות,  קיום  של  האמיתית  התכלית 
הדרך הנכונה לקיים מצוות, מהו המבחן לכך 
שאנו אכן עושים זאת נכון וכיצד משפיעים על 
יהודים נוספים לקיים מצוות • מכתב מבואר
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גיליון השבוע מוקדש לחג ה
הפורים הבא עלינו לטובה 

ולשמחה.

הבאנו  הדברים  בפתח 
בשושן  הרבי  של  מהתוועדות  קטע 
את  מעיר  הרבי  תשי"ד.  פורים 
שאסתר  שזה  לכך  ליבנו  תשומת 
עם  עבור  חייה  את  סיכנה  המלכה 
מאליו,  מובן  דבר  היה  לא  ישראל 
שספגה  החינוך  של  תוצאה  אלא 
אותנו  ומלמד  מרדכי,  של  בביתו 
על  נפש  במסירות  פרק  כהורים 

חינוך הילדים.

מכתב  הבאנו  המכתבים  במדור 
תש"ד.  פורים  מיום  הרבי  של 
הלימוד  את  מבאר  הרבי  במכתב, 
מנות  משלוח  ממצוות  ה'  בעבודת 
כתוב  המכתב  לאביונים.  ומתנות 
עבור  קשה  להיות  בשפה שעשויה 
חלק מהקוראים, והשתדלנו במיוחד 
מילותיו  עם  הביאור  את  לשלב 
ניסיון  הרבי תוך  של  הקדושות 
של  השפה המקורית  על  לשמור 

המכתב, כל האפשר.

מתשל"ד:  הרבי  בדברי  נסיים 
את  מבטאות  פורים  של  "המצוות 
ישראל.  כל  של  האחדות  עניין 
שהיא  זו,  בשנה  אשר  מהראוי  לכן 
ביותר  להשתדל  צריך  הקהל,  שנת 
גם  כולל  מישראל,  ואחת  אחד  שכל 
לחינוך,  שהגיעו  והקטנות  הקטנים 
וזה  פורים.  של  המצוות  את  יקיימו 
ישראל,  כל  של  להתאחדות  יביא 
בהם  שיורגש  וטף,  נשים  אנשים 

בגילוי שהם "עם אחד"".



למרות שהגזירה  "ותתחלחל המלכה".  אזי  ישראל,  בני  על  גזירה  בשעה שאסתר שמעה שיש 
לא הייתה נוגעת אליה אישית, שהרי הייתה בבית המלך, ואחשוורוש לא ידע כלל שמוצאה מבני 
"ותתחלחל  גזירה על בני ישראל, אזי  כן, בשמעה שיש  ישראל )עד המשתה השני(, ואף על פי 

המלכה", העניין נגע לה.

ולכן הלכה לעצור את הגזירה מתוך מסירת נפש. כיוון ש"כל איש ואשה... אשר לא ייקרא, אחת 
דתו  להמית", הרי הליכתה אל אחשוורוש הייתה קשורה בסכנת נפשות ודאית. ועל פי דין היה אסור 
לה להעמיד את עצמה בסכנה, כיוון שעל פי דין אסור לאדם למסור נפשו בשביל אדם אחר!... כיוון 
שעל פי שולחן ערוך חייב אדם לשמור את רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, כפי שנצטווינו "ונשמרתם 
מאד לנפשותיכם". ה"מזל" היחידי היה שאסתר לא חשבה כלל אם מותר או אסור לעשות זאת, 

אלא בשעה שהיה מדובר אודות גזירה על בני ישראל התנהגה באופן של מסירת נפש.

של  יהודי  שהיה  של מרדכי,  בביתו  שקיבלה  מהחינוך  אסתר?  אצל  כזו  הנהגה  נבעה  מהיכן 
מסירות נפש. מרדכי חינך את אסתר באופן כזה, שכאשר מדובר אודות יהודים אין לחשוב על 

שום עניינים אחרים, וצריך ללכת במסירת נפש...

ונוסף לזה שמרדכי ואסתר לא חשבו על עצמם, והתנהגו במסירות נפש, אספו גם עשרים ושנים 
אלף ילדי ישראל ועוררו אותם שילמדו תורה במסירות נפש, ועל ידי תינוקות של בית רבן עוררו 
את כוח המסירות נפש אצל כל בני ישראל, ]ופעלו[ ש"לא עלה על דעת שום אחד מהם מחשבת 
חוץ ]מחשבה פסולה לכפור בה'[ חס ושלום" במשך כל השנה ]שמאז הגזירה ועד הנס[, ודווקא 

על ידי זה ביטלו את הגזירה.

ועניין זה מהוה לימוד והוראה לנשי ובנות ישראל בכלל, ולנשי ובנות חב"ד בפרט: כאשר מדובר 
אודות חינוך הילדים – אין לחשוב אודות "תכלית" ]תכל'ס, הסתדרות בחיים[, אלא יש לחנכם ברוח 

התורה.
ישנן כאלו המסתכלות על חברותיהן, שילדיהן יגדלו "מסודרים" – זה יהיה רופא, זה יהיה עורך 
משהו  גם  זה  נעליים  שמצחצח  פתגם,  ישנו  )באמריקה  נעליים...  מצחצח  לפחות  יהיה  וזה  דין 
לא מבוטל,  שהרי רוקפלר ]- ג'ון דייוויסון רוקפלר, מהאנשים העשירים ביותר בארצות הברית 
ובעולם כולו לפני כמאה שנה[ היה בתחילה מצחצח נעליים ואחר כך נעשה גביר גדול...( – ואילו 
הבן שלה, אם תשלח אותו לישיבה יהיה 'בטלן'... הוא לא יוכל אפילו לצחצח נעליים, כיוון שאינו 
יודע איך לאחוז בידו את המברשת... ולכן חוששת היא לשלחו לישיבה, כי מניין תהיה לו פרנסה?

ובכן, יש לדעת שאין לעשות חשבונות שכאלו. יש לדעת שהקדוש ברוך הוא, הוא הזן ומפרנס 
את  לחנך  הוא  לעשות  שצריך  היחיד  הדבר  עבודה'.  לו  ו'לחסוך  לו  'לסייע'  צורך  ואין  לכל, 

הילדים בדרך התורה, ועל ידי זה יהיה להם אושר ועושר גם בגשמיות.

אין להביט לעבר דלתו של השכן, ]ולראות ולהתקנא בכך[ שבנו של פלוני יהיה לו בית משלו, 
רכב משלו וכיוצא בזה. אלא יש למסור את הילד למלמד ]שלא חי את חייו לפי הרוח האמריקאית 
החומרית[ שאינו יודע את שפת המדינה, ואפילו אינו יודע את שמו של הפרזידנט ]נשיא ארצות 
הברית[ הנוכחי ומי היה הפרזידנט לפניו, ונוסף לזה מגדל הוא זקן מלא... ודווקא מלמד זה יחנך 
את הילדים בדרך התורה והמצוות. ודווקא על ידי זה מצילים את הילדים שלהם, ועל ידי זה גם 

את כל עם ישראל.

"אם תשלח אותו לישיבה, אפילו 
לצחצח נעליים הוא לא יידע"...

)מהתוועדות שושן פורים תשי"ד - תורת מנחם, חלק יא, עמוד 144(
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סוד אבני 
האפוד
על אבני השוהם שעל 
כתפות האפוד נחקקו 
שמות שנים עשר 
השבטים. לפי איזה 
סדר הופיעו השמות? 
פיצוח של הסוד מלמד 
אותנו פרק באחדות 
בין כל שבטי ישראל.

השיחה המלאה – בלקוטי 
שיחות, חלק לו, שיחה 
ראשונה לפרשת תצווה.

"כתולדותם"
המשכן.  מלאכת  ציווי  על  לקרוא  ממשיכים  אנו  השבוע 
בעוד פרשת תרומה פירטה בעיקר מאילו חומרים ליצור את 
ובאיזו צורה, הפרשה שלנו מפרטת כיצד  המשכן ואת כליו 
לתפור את בגדי הכהונה, ובפרט את בגדיו של הכהן הגדול. 
מדובר בבגדים מהודרים ומפוארים במיוחד, עשויים ממיטב 

הבדים והאריגים, מעוטרים ומקושטים בסגנון יוצא דופן.

אחד משמונת בגדיו של הכהן הגדול הוא הֵאפֹוד, סוג של 
סינר עם חגורה וכתפיות, רקום בשלל צבעים משולבים בזהב 
וכסף, אליו חובר החושן. על כתפות האפוד, שישבו על כתפיו 
של הכהן הגדול, היו משובצות שתי אבני שוהם ועליהן חרטו 
את שמות שנים עשר בניו של יעקב אבינו – כפי שמתארת 

זאת התורה1:

ָרֵאל. ֵני ִיְשׂ מֹות ּבְ ְחּתָ ֲעֵליֶהם ְשׁ ַהם ּוִפּתַ י ַאְבֵני ֹשׁ ּתֵ ְוָלַקְחּתָ ֶאת ְשׁ
ה ַהּנֹוָתִרים ַעל  ּשָׁ מֹות ַהּשִׁ ֹמָתם ַעל ָהֶאֶבן ָהֶאָחת, ְוֶאת ְשׁ ה ִמּשְׁ ּשָׁ ִשׁ

תֹוְלֹדָתם... ִנית, ּכְ ָהֶאֶבן ַהּשֵׁ
ָרֵאל,  ֹרן ִלְבֵני ִיְשׂ ְתֹפת ָהֵאֹפד ַאְבֵני ִזּכָ י ָהֲאָבִנים ַעל ּכִ ּתֵ ְמּתָ ֶאת ְשׁ ְוַשׂ

ֹרן. י ְכֵתָפיו ְלִזּכָ ּתֵ מֹוָתם ִלְפֵני ה' ַעל ְשׁ א ַאֲהֹרן ֶאת ְשׁ ְוָנָשׂ

כך זה נראה: 

 

חקיקת  צורת  את  שמפרט  הפסוק  את  שוב  נקרא  אם 
השמות על האבנים, נראה שיש כאן נעלם משמעותי. אנחנו 
אבנים,  שתי  על  שמות  עשר  שנים  לחרוט  שצריך  יודעים 
ואנחנו יודעים גם שהחלוקה שווה מבחינת מספרית – שישה 
שמות על כל אבן. אבל איך בדיוק לסדר את התצרף הזה? 

אילו שמות כאן, ואילו באבן השנייה?

את זה התורה לא מגלה לנו. ליתר דיוק, התשובה נמצאת 
אותנו  מכוון  זה  "כתולדותם".  בפסוק,  ויחידה  אחת  במילה 
לאיזשהו מפתח שקובע את סדר הופעת השמות על האבנים. 
אבל אם נשים לב איפה ממוקמת המילה הזו ברצף הפסוקים, 

התעלומה רק תגדל.

נקרא את הדברים בלשונו של הרבי:

1. פרשתנו כח, ט ואילך.

עריכה:
הרב דויד אולידורט
הרב ישראל אריה ליב רבינוביץ
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תיבת "כתולדותם" לא נאמרה )כפי שהיה 
מתאים לכאורה( בתחילת העניין, "ּוִפַּתְחָּת 
ְּכתֹוְלֹדָתם"  ִיְשָׂרֵאל  ְּבֵני  ְשׁמֹות  ֲעֵליֶהם 
בהמשך  העניין,  בסיום  אלא  בזה,  וכיוצא 
ָהֶאֶבן  ַעל  ַהּנֹוָתִרים  ַהִּשָּׁשׁה  ְשׁמֹות  ל"ְוֶאת 
שהכוונה   -[ דקאי  שמשמעו  ַהֵּשִׁנית", 

היא[ רק על האבן השנייהא...
הפסוק,  בסוף  "כתולדותם"  נאמר  למה 
ולא  השנית",  האבן  "על  התיבות  לאחרי 
ברור  שיהיה  באופן  הכתוב,  בתחילת 

שקאי על שתיהן?

לסידור  המפתח  היא  "כתולדותם"  המילה  אם 
השמות על אבני האפוד, למה היא מופיעה בסוף, 
בצמוד למילים "על האבן השנית"? האם לא היה 
נכון יותר לומר "ופיתחת עליהם שמות בני ישראל 
כתולדותם" – כלומר, סידור השמות על האבנים 

ייעשה לפי "תולדותם"?

ובכלל, אפשר לשאול למה הכוונה "כתולדותם"? 
לפי איזה סדר צריך לסדר את שמות בני ישראל 

על אבני השוהם?

שני פירושים
יש כמה וכמה הצעות של חז"ל ופרשני התורה 
הרבי  האפוד.  אבני  על  ישראל  בני  שמות  לסדר 
זה  ומעניינים,  שונים  פירושים  בשני  מתמקד 
שאלות  שתי  נזכור:  הרמב"ם.  של  וזה  רש"י  של 
המפתח כאן הן – מה הכוונה "כתולדותם", ומדוע 
את  נציג  בסוף.  רק  מופיעה  הזו  המפתח  מילת 
לשתי  משיבים  הם  כיצד  ונראה  הפירושים  שני 
המשותף  המכנה  מה  נראה  כך  אחר  השאלות. 
את  גם  נבחן  זאת  ולצד  מבליטים,  ששניהם 

ההבדלים ביניהם ומשמעותם.

נתחיל בפירוש הראשון, פירוש רש"י:

ּנֹוְלדּו: ֶדר ׁשֶ ּסֵ תֹוְלֹדָתם – ּכַ  ּכְ
ן, ַנְפָתִלי - ַעל ָהַאַחת;  ְמעֹון, ֵלִוי, ְיהּוָדה, ּדָ ְראּוֵבן, ׁשִ
ְנָיִמין  שָכר, ְזבּוֻלן, יֹוֵסף, ּבִ ָ ר, ִיׂשּ ד, ָאׁשֵ ה: ּגָ ִנּיָ ְ ְוַעל ַהׁשּ

ְמקֹום ּתֹוַלְדּתֹו. ן הּוא ָכתּוב ּבִ ּכֵ – ָמֵלא, ׁשֶ
ָכל ַאַחת ְוַאַחת. כ"ה אֹוִתּיֹות ּבְ

לפי רש"י האבנים היו נראות כך:

הכי  "כתולדותם"? במובן  המילה  פירוש  מה  אז 
פשוט: "כסדר שנולדו". שמות השבטים מסודרים 
אחריו  ראשון,  הבכור  ראובן  לידתם,  סדר  לפי 

שמעון, וכן הלאה עד לבנימין בן הזקונים.

"כתולדותם"  ומדוע התורה משאירה את המילה 
לסוף? כדי ללמד אותנו איך לאיית את שמו של 
"ִבְנָיִמן"  נכתב  בתורה  רבים  במקומות  בנימין. 
בכתיב חסר, אך כאשר התורה מספרת על לידתו 
ִבְנָיִמין", בכתיב מלא.  היא אומרת: "ָאִביו ָקָרא לֹו 
המילה "כתולדותם" מרמזת לנו שעל אבן האפוד 

צריך לחקוק את שמו של בנימין בכתיב מלא.

ומדגיש:  מסיים  שרש"י  כפי  משנה?  זה  למה 
ואחת".  אחת  בכל  אותיות  וחמש  "עשרים 
מלא,  בכתיב  בנימין  של  שמו  את  כשמאייתים 
בין  בשווה  שווה  מתחלק  השמות  מספר  רק  לא 
שתי האבנים, אלא גם מספר האותיות. על כל אבן 
חרוטים שישה שמות, שמורכבים ביחד מעשרים 
בספירה  לגלות  שניתן  )כפי  אותיות  וחמש 

פשוטה(.

כעת לפירוש השני – פירוש הרמב"ם2.

הרמב"ם לא מסביר לפי איזה מפתח מסודרים 
השמות, הוא פשוט מאייר את שתי האבנים עם 

השמות החרוטים בהן3:

דעות  מובאות  שבגמרא  שם(  ובהערות  ג  )סעיף  השיחה  בגוף  ראו   .2
נוספות לסדר שמות השבטים על האבנים. וראו שם גם את הסיבה לכך 

שרש"י והרמב"ם נקטו בצורות אחרות, שונות ממה שמופיע בגמרא.
3. ספר היד הל׳ כלי המקדש פ"ט ה״ט. פירוש המשניות יומא פ"ז מ"ה.

+ְחּתָ  +ַהם ּוִפּתַ י ַאְבֵני ֹשׁ +ֵֵתּ "ְו+ָלַקְחּתָ ֶא+ֵת ְשׁ
ֹמָת+ם  ה ִמּשְׁ ּשָׁ ֵני ִיְשׂ+ָרֵא+ל. ִשׁ מֹו+ֵת ּבְ ֲעֵלי+ֶהם ְשׁ

ה  ּשָׁ מֹו+ֵת +ַהּשִׁ ַעל ָהֶאֶבן ָהֶא+ָחת, ְוֶאת ְשׁ
תֹוְלֹד+ֵָתם". ִנית, ּכְ ַהּנֹוָת+ִרים ַע+ל ָהֶאֶבן +ַהּשֵׁ
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א. כדברי הת"ק בסוטה "שני' כתולדותם ולא ראשונה כתולדותם", אלא 
הי' קס"ד  ולפי פשש"מ  שלדעת הת"ק הוא רק "מפני שיהודה מוקדם", 

שאינו כפי הסדר בכלל.
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אז מה פירוש המילה "כתולדותם"? לפי הרמב"ם, 
לידת  של  הכרונולוגי  לסדר  איננה  הכוונה 
של  שילוב  יותר:  מורכב  לסדר  אלא  השבטים, 
סדר הלידה עם חלוקה לארבע קבוצות בהתאם 

לארבע נשות יעקב שילדו את השבטים.

תחילה מופיעים ששת ילדיה של לאה: ראובן, 
כך  אחר  וזבולון.  יששכר  יהודה,  לוי,  שמעון, 
אחר  ונפתלי.  דן  בלהה:  של  בניה  שני  מופיעים 
שני  ולבסוף  ואשר.  גד  זלפה:  של  בניה  שני  כך 
בניה של רחל: יוסף ובנימין. וכך, לפי הסדר הזה 
למעלה  מקודמים  וזבולון  יששכר  הצעירים  שני 

ומופיעים לפני ארבעת האחים הבוגרים מהם.

אך כאן צריך לשים לב לנקודה חשובה נוספת. 
לפי הרמב"ם, סדר השמות על האבנים לא נקרא 
אלא  בנפרד,  אבן  בכל  למטה  מלמעלה  בטור, 
בשורות שמורכבות משתי האבנים יחד. וזו בעצם 
התשובה לשאלה השנייה: מדוע התורה משאירה 
את המילה "כתולדותם" לסוף? – בשביל לומר לנו 
האבנים  שתי  את  להציב  שצריך  זה,  את  בדיוק 
אחת ליד השנייה וכך לסדר את שמות השבטים. 
אינו  "כתולדותם"  "הסדר  מסביר:  שהרבי  כפי 
באופן סידורם זה אחר זה באבן אחת, ואחר כך זה 
אחר זה באבן השנית. שהרי לא נאמר "כתולדותם" 
יחד  בהצטרפן  והיינו  השנית",  "אבן  אחר  אלא 

באופן שקריאתם היא מאבן זו לאבן השנית".

נסכם את שתי השיטות:

סדר ההופעה לפי איזה סדר?"כתולדותם"
על האבנים

סדר הלידהרש"י
בטורים – כל 

אבן בנפרד

רמב"ם
סדר הלידה 

+ קבוצות 
האימהות

בשורות – שתי 
האבנים יחד

שתי אבנים שוות
איך שלא מסתכלים על זה, מבינים שלפי שתי 
שתי  בין  השוויון  את  מדגישה  התורה  השיטות 

האבנים. נקרא את הדברים בלשונו של הרבי:

אחת  בכל  אותיות  ״כ״ה  רש״י  הוסיף 
 -[ דעתך  סלקא  הקא  לשלול  ואחת״, 
יש  האחת  שבאבן  שגויה[  מחשבה 
בזה, אלא  וכיוצא  לגבי השנייהב  חשיבות 
שאין שום חילוק ביניהן עד שהן שוות גם 

במספר האותיות שעל כל אחת מהן...
השמות  בסדר  שיטתו  לפי  הרמב״ם  גם 
מדגיש את ההשתוות בין שתי האבנים... 
כאילו  האבנים  שתי  הוי  הרמב״ם  לדעת 
מונחות זו בצד זו, והן כאבן אחת ושמותיהן 

נקראים ביחד.

בין לפי פירוש רש"י, ואולי בצורה בולטת עוד 
מיוחדת  הדגשה  כאן  יש  הרמב"ם,  בפירוש  יותר 
על השוויון בין שתי האבנים שעל כתפות האפוד.

אבן.  כל  על  במספר השמות, שישה  כל  קודם 
כבר  הגמרא  אבן.  שבכל  האותיות  מספר  שנית, 
וחמש  עשרים  היו,  אותיות  "חמישים  אומרת4: 
על אבן זו ועשרים וחמש על אבן זו". כפי שכבר 
ראינו, רש"י מדגיש זאת במפורש – ולפי שיטתו, 
זו הכתיבה בכתיב מלא  מה שעושה את השוויון 
של השם בנימין, והעיקרון הזה חשוב עד כדי כך 
שבגללו התורה ממקמת את המילה "כתולדותם" 
מבחינה  יותר  הנכון  במקום  ולא  הפסוק  בסוף 
תחבירית. אבל גם לפי הרמב"ם, השוויון במספר 

האותיות נשמר.

עד  מופר,  שלא  עיקרון  זהו  הרמב"ם  לפי  גם 
לגמרי  השונה  השמות  הופעת  שסדר  כך  כדי 
של  הכתיב  בצורת  שינויים  של  סדרה  גורר 
במספר  האיזון  על  לשמור  כדי  השבטים,  שמות 
האותיות. לדוגמה: "יהוסף" מצד אחד, ומצד שני 

4. סוטה, לו.
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ב. ועפ"ז י"ל שזהו הטעם שנאמר בתחלה "ששה משמותם . . ואת שמות 
הששה הנותרים", להורות דזה שנק' "הנותרים" הוא רק מצד סדר תולדותם, 

אבל לא מצד חשיבות ופחיתות – שבזה הם שוים.
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"זבולן" ו"בנימן" – כדי שבכל אבן ייחרטו עשרים 
וחמש אותיות בדיוק.

שתי  בין  השוויון  הרמב"ם,  שיטת  שלפי  אלא 
במספר  רק  לא  יותר.  עוד  לכת  מרחיק  האבנים 
אפילו  אלא  האותיות,  במספר  רק  ולא  השמות 
בצורת ה'עימוד' של הכיתוב. לפי הרמב"ם, שתי 
יותר לאבן אחת חצויה. אלה לא  האבנים דומות 

שני עמודים נפרדים, אלא עמוד אחד!5

אבני  שתי  בין  השוויון  כך  כל  חשוב  מדוע 
בין  ובמהות  בתוכן  הבדל  יש  והאם  האפוד? 
הגישות השונות של רש"י ושל הרמב"ם בשאלת 

השוויון הזו?

לזיכרון לפני ה'
את  להבליט  לתורה  כך  כל  חשוב  באמת  למה 
ערך השוויון בין אבני האפוד? – נקרא את ההסבר 

בלשונו של הרבי:

תוכן ענין חקיקת שמות השבטים על אבני 
בכתובג:  מפורש  האפוד,  בכתפות  שהם 
כתפות  על  האבנים  שתי  את  ״ושמת 
ונשא  ישראל,  לבני  זכרון  אבני  האפוד 
אהרן את שמותם לפני ה׳ על שתי כתפיו 
לזכרון". ופירש רש״י, ״לזכרון שיהא רואה 
הקדוש ברוך הוא השבטים כתובים לפניו 

ויזכור צדקתם".
הוא  ישראל  בני  שמות  שעניין  וכיון 
קשור  זה  הרי  ה׳,  לפני  לזיכרון  העלאתם 
ותלוי באחדותם של בני ישראל יחדד, שאז 
הרי הם ראויים לעלות לפני ה׳. כי כל בני 
וכשיש  שלמהה,  אחת  קומה  הם  ישראל 
הרי  לחברו,  אחד  בין  והתחלקות  פירוד 

אינו ראוי לעלות לרצוןו לפני ה'ז.

השוהם  אבני  שעל  לכך  הסיבה  בכלל  מהי 
זאת  את  ישראל?  בני  של  שמותיהם  נחקקו 
"זיכרון לבני ישראל".  אומרת לנו התורה עצמה: 
ה', בעת עבודתו  כדי להזכיר אותם לברכה לפני 

5. ראו בגוף השיחה )סעיף ג( הסבר פשטני יותר לשיטת הרמב"ם.

של הכהן הגדול שנושא עליו את האפוד.

זו הסיבה לכך שהשוויון בין האבנים משמעותי 
כלל  בין  לשרור  שצריך  לשוויון  סמל  זה  כך.  כל 
ירגיש  אחד  שחלק  בלי  ישראל,  בעם  החלקים 
בעל ערך גבוה יותר מאחרים. האחדות והתחושה 
לברכה  הכרחי  תנאי  זהו  שווים,  שכולנו  בינינו 
מהקדוש ברוך הוא. כשעם ישראל איננו מאוחד 
אלא מפולג ומקוטב, משהו בו פגום והוא לא ראוי 
צריך  הזה  השוויון  לכן  ה'.  לפני  ברצון  להיזכר 
להתבטא אפילו בצורה שבה חקוקים שמות בני 

ישראל על אבני האפוד.

פעם6 ישבו חסידי הרב הקדוש רבי מנחם 
הביאו  בהתוועדות.  מהורודוק  מענדל 
משקה חריף, שוחחו שיחות קודש וסיפרו 
גם  היה  הנוכחים  בין  חסידים.  סיפורי 

אדמו"ר הזקן, שהיה אז אברך צעיר.

אחד  נעמד  ההתוועדות,  של  בעיצומה 
קשה,  כרונית  ממחלה  שסבל  החסידים 
שיברכוהו  המתוועדים  מהחסידים  וביקש 

ברפואה שלמה.

אחד החסידים הגיב בבת צחוק: "וכי בכוחנו 
התרעמו  גם  אחדים  אנחנו?".  מי  לברך? 
פשוטים  באנשים  מאמין  שהוא  עליו, 
רק  שייכות  שהברכות  והסבירו  כמוהם, 
החסיד  אבל  הדור.  צדיקי  סגולה,  ליחידי 
בדמעות  ולבקש  להפציר  ממשיך  בשלו, 

את ברכת חבריו.  

בראותם שחברם ממשיך בבקשתו, התחילו 
החסידים לנגן ניגון כדי להשקיט את רוחו. 
הנוכחים,  את  הזקן  אדמו"ר  היסה  אז,  או 

שהשתתקו והמתינו למוצא פיו.

"האם  הזקן.  אדמו"ר  אמר  ורעיי!",  "אחיי 
נחתה  יחד,  ישבנו  כי פעם כאשר  שכחתם 
ברכה  כי  כתוב  היה  בה  מן השמים  פתקה 
פועלת  חסידית  בהתוועדות  חסידים  של 
המלאך  שאפילו  גדולות,  ישועות  בשמים 

מיכאל לא יכול לפעול?".

6. מתוך קובץ מכתבים שנדפס בהוספה לתהלים 'אהלי יוסף יצחק'.
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ד. ראה תניא פל"ב.
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ו. ראה ספר המצות להצ"צ מצות אהבת ישראל.

ז. להעיר מצרור המור פרשתנו כח, ו.



להתלהבות,  גרמו  הזקן  אדמו"ר  דברי 
וכולם כאיש אחד בירכו את אחיהם החסיד 

בברכת רפואה שלמה.

לאחר מכן הסביר אדמו"ר הזקן את כוחה 
של ברכת חסידים בעת התוועדות:

בטובת  רק  מעוניינים  קטנים  ילדים 
עצמם ואינם דואגים לזולת, וכאשר אחים 
צער  גורמים  הם  ביניהם,  כך  מתנהגים 
להוריהם. אך כאשר הילדים מקבלים חינוך 
וההורים רואים שהם מתנהגים בינם  טוב, 
אחד  וכל  ובאחווה,  באהבה  עצמם  לבין 
במסירות  לעצמו  כמו  חברו  לטובת  דואג 
מעונג  מתמלאים  ההורים  אז  הרי  רבה, 
ומנחת וחפצים למלא את כל משאלותיהם 

של הילדים.

שהיא  מכיוון  חסידים,  התוועדות  גם  כך 
והאהבה  האחדות  את  ומבטאת  מסמלת 
עצומה  רוח  נחת  גורמת  ה',  של  בניו  בין 
וישועות  ברכות  לפעול  ובכוחה  למעלה, 

גדולות.

שתי צורות של אחדות
את  מסמל  האפוד  אבני  בין  השוויון  עניין  אם 
השוויון והאחדות בעם ישראל, כעת אפשר להבין 
בסדר  לרמב"ם  רש"י  בין  הפרשנית  שהמחלוקת 
בדיוק  נוגע  האפוד  אבני  על  השבטים  שמות 
כלומר,  ישראל.  בעם  האחדות  של  הזו  בשאלה 
רש"י מציג צורה אחת של אחדות, בעוד הרמב"ם 
מציג גישה עקרונית שונה לנושא האחדות בעם 

ישראל.

נקרא את הדברים בלשונו של הרבי:

דרגות:  ב׳  יש  ישראל[  אחדות   -[ בזה 
כפי  ישראל(  )בני  השבטים  בין  החילוק 
מצד  שהם  וכפי  לידתן,  סדר  מצד  שהם 
לידת האם שלהם – אשר ״כסדר שנולדו״ 
האב,  מצד  שהיא  כפי  לידתם  על  מורה 

בניגוד לסדר לידתם מצד האימהות.
היא  הולד  מציאות  שעצם  ידוע  והנה 
פרטי  בציור  וההתחלקות  האב,  מטיפת 
חדשים  ט׳  שִהָייתה  ידי  על  היא  האברים 
בענייננו,  הוא  זה  דרך  ועל  האםח.  בבטן 
בהם  נרגש  שנולדו(  )כסדר  האב  שמצד 

שרשם,  מצד  שהוא  כפי  האחדות  ענין 
"כולנו בני איש אחד נחנו״ט; וסדר לידתם 

מצד האם מורה על ההתחלקות שלהם.
להיות  שצריכים  אופנים  שני  והם 
ודהשבטים,  ישראל  דבני  בהתאחדות 
אופן  ה׳״:  ״לפני  לעלות  שיוכלו  בכדי 
שנולדו",  כסדר   - "כתולדותם  הראשון 
כפי שהוא מצד  שיורגש האחדות שלהם 
כפי  השני  ואופן  יעקב;  באבינו  שרשם 
שהאחדות  האימהות,  מצד  לידתן  סדר 

תודגש גם במקום ההתחלקות שלהם...
 – ה"כתולדותם  מתקיים  רש״י  לפירוש 
עצמה...  בפני  אבן  בכל  שנולדו",  כסדר 
שגם  מודגש  דווקא  הרמב״ם  ]ול[שיטת 
כמו שהם על שתי אבנים נפרדות נעשים 
אחת,  אבן  הם  כאילו  ממש,  אחדות 
שנקראים יחד – שגם במקום ההתחלקותי 
פועלים וממשיכים האחדות דבני ישראליא.

את  לספר  נוכל  יעקב,  למשפחת  נחזור  אם 
נקודות  משתי  השבטים  של  המשפחתי  הסיפור 
המבט  מנקודת  זה  על  להסתכל  אפשר  מבט. 
של יעקב האב, שהוא אביהם של כל שנים עשר 
מצד  המשפחה  על  להסתכל  ואפשר  השבטים; 
האם, או נכון יותר מצד האימהות. בעוד מבחינתו 
של יעקב כולם היו בניו, מצד האם יש כאן ארבע 

קבוצות שונות של אחים.

אחווה  היא  השבטים  בין  האחווה  מזה:  יותר 
של  הראייה  מזווית  עליה  מסתכלים  אם  שונה 
האימהות.  אחת  מצד  בה  מביטים  אם  או  יעקב 
זה נובע מעצם ההבדל המובנה בין אבא לאימא 

בתהליך הלידה של הילדים, כפי שנסביר:

נמצא  לאביו  הילד  בין  הגנטי-ביולוגי  הקשר 
הזרע.  של  האב"  "טיפת  מאד,  תמציתי  ביסוד 

ח. ראה לקו"ש ח"י ע' 98. וש"נ.
ט. מקץ מב, יא.

נצבים  בלקו"ת  הלשונות  ב'  לענין  ואילך(   1141 )ע'  ח"ד  לקו"ש  ראה  י. 
שם "לאחדים כאחד". ושם, שזוהי המעלה ב"לאחדים" על "כאחד". וראה 

לקו"ש ח"ט ע' 159 ואילך. חי"ח ע' 115 ואילך. חכ"ג ע' 155 ואילך. וש"נ. 
א'תרסה  א'תרנו,  ע'  ואילך,  א'תרמו  )ע'  אוה"ת פרשתנו  בארוכה  ראה  יא. 
אבני החושן  דאף שרק  ואבני האפוד,  אבני החושן  בין  בהחילוק  ואילך( – 
עיי"ש  גמורה.  התכללות  יש  שם  דוקא  הרי  האפוד,  אבני  משא"כ  י"ב  הם 
לאבני  שייכת  האפוד  דאבני  ההתכללות  הרמב"ם  לדעת  והרי  בארוכה. 
והאחדות  ההתכללות  שאמיתית  שלפנ"ז,  שבהערה  בהנסמן  וראה  החושן. 

היא כשנמשכת במקום ההתחלקות. 
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ובשלב הזה, הראשוני כל כך, כל הטיפות נראות 
אותו דבר. בלשון החסידות, זהו ה"שורש" – וכאן 
כל הילדים שווים. לעומת זאת, אצל האימא עובר 
מקבל  כבר  הוא  שם  מלאה,  התפתחות  העובר 
בבטן  האלה  החודשים  בתשעת  משלו.  צורה 
האם הוא מתעצב ומקבל את החותמת האישית 

הייחודית לו. 

ישראל,  בעם  אחדות  על  מדברים  כשאנחנו 
אפשר לראות את אותן שתי נקודות מבט:

דרך אחת של אחדות היא למצוא את הנקודה 
ואהבה  לאחווה  להגיע  וכך  לכולם,  המשותפת 
בין כולם. הנקודה המשותפת לכולנו, למרות כל 
ההבדלים העמוקים, היא שלכל אחד מאיתנו יש 
נשמה אלוקית, וכל הנשמות כולן שייכות לאותו 

"שורש" אלוקי.

לפרקטיקה.  הדברים  את  להמחיש  אפשר 
כשפוגשים יהודי שקשה לנו להסתדר איתו, ננסה 
והעמוק  המהותי  המשותף  המכנה  את  למצוא 
בינינו. במקום להסתכל על המראה החיצוני שלו 
ונעמיק  נתבונן  שלו,  והתכונות  ההתנהגות  ועל 
בניו של הקדוש  יהודים,  אני  וגם  הוא  בכך שגם 
ברוך הוא, וזו עובדת חיים ששום דבר לא ישנה 

אותה.

יש דרך שנייה של אחדות. להסתכל על הפרט, 
לבחון אותו, לחפש ולמצוא מעלה ונקודה טובה 
שיש רק בו. לראות בו חלק בתצרף, שבלעדיו אי 
אפשר. עם ישראל יהיה 'פגום' אם הוא לא יהיה 
חלק מאיתנו, כי יש לו משהו שרק הוא יכול לתת 
"אחדות  זה מה שנקרא בלשון החסידות,  לכלל. 
מעל  מתעלים  לא  אנחנו   – ההתחלקות"  במקום 
ההבדלים, אלא מוצאים את שיתוף הפעולה ואת 
למרות  בינינו  מהחיבור  שיש  ההדדית  התועלת 

השוני ועם כל ההבדלים.

שלו  העולם  שתפיסת  יהודי  כשפוגשים  כך, 
שונה משלנו, נחפש בכל זאת את נקודת הזכות 
ואת היתרון שיש לו באופן ייחודי. לצורך הדוגמה, 
אפילו יהודי שקשור לעולם הפשע חלילה, יכול 
ללמד אותנו משהו – אם זה כיבוד הורים במסירות 
נפש, אם זה לב רגיש כלפי עוולות, אי-צדק וסבל. 
ניתן  והשכנים  משפחתנו  מבני  אחד  בכל  גם 
למצוא מעלה ייחודית שיש רק לו, אם רק נחפש 

אותה היטב.

לשתי  בדיוק  זהות  הללו  המבט  נקודות  שתי 
רש"י  הרמב"ם:  ושל  רש"י  של  השונות  הגישות 
מדבר על שוויון של "סדר לידתן" – זו אחדות של 

התעלות מעל ההבדלים, אחווה שנובעת מהיותם 
של כל השבטים בנים לאותו אב. הרמב"ם לעומת 
זאת מעלה על נס את האחדות של סדר לידתם 
מצד האימהות – ובכך הוא אומר לנו דבר עמוק 
מאד: למרות שאנחנו בנים לאימהות שונות, חרף 

ההבדלים העצומים בינינו, אנחנו משפחה אחת.

שתי  את  'קורא'  שהרמב"ם  לכך  הסיבה  גם  זו 
נקודה:  אותה  את  מדגיש  זה  גם  יחד.  האבנים 
למרות שאנחנו שייכים לקבוצות שונות, לאבנים 
לא  ישראל  בעם  חלק  אף  יחד.  אנחנו  נפרדות, 

יכול לתפקד כמו שצריך בלי החלקים האחרים.

מה נעלה יותר?
איזו צורה של אחדות מושלמת ונעלה יותר? – 

נקרא את ההסבר בלשונו של הרבי:

מעלה בכל אחד מהם:
מצד  האחדות  היינו  הראשון,  באופן 
יותר,  נעלית  אחדות  היא  הרי  השורש, 
התחלקות,  שום  אין  שרשם  מצד  שהרי 
מה שאין כן האחדות כפי שהיא לפי סדר 
נתינת  בה  יש   - האימהות  מצד  לידתם 

מקום להתחלקות.
גופא  זה  מטעם  הרי  לאידך,  אבל 
שהאחדות מצד האב הוא על ידי הרגשת 
שרשם, נמצא שרק בשרשם הם מאוחדים, 
אבל במקומם הרי הם מחולקים ומובדלים 
שגם  השני,  באופן  החידוש  וזהו  מזה.  זה 
ופועלים  ממשיכים  ההתחלקות  במקום 

אחדות.

אפשר  הגישות.  משתי  אחת  בכל  מעלה  יש 
לנסח זאת כך: בדרך הראשונה האחדות מוחלטת 

יותר, ובדרך השנייה האחדות יסודית יותר.

בגישת רש"י, הגישה של אחדות מעל ההבדלים 
– האחדות מושלמת. כשמתעלים למעלה, באמת 
יהודים אפילו במשקפת.  בין  רואים הבדלים  לא 
כשיהודי מביט על יהודי אחר ורואה את הנשמה 
שלו.  התאום  את  רואה  הוא  שלו,  האלוקית 
לעומת זאת, כשהולכים בדרך השנייה אי אפשר 
להיות  עשויים  שלעתים  מההבדלים,  להתעלם 

עמוקים מאד, ולכן האחדות תמיד תהיה חסרה.

של  הגישה  הרמב"ם,  בגישת  שני,  מצד 
וההתאחדות  החיבור   – ההבדלים  למרות  אחדות 
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עמוקים יותר. זו לא אחדות שנוקטת התעלמות 
בבעיות  נוגעת  אלא  להבדלים,  והתכחשות 
שיהודי  למרות  להסתדר.  הדרכים  את  ומחפשת 
מודע היטב לחסרונות של חברו ולשוני ביניהם, 
הוא מוצא את הטוב שבו ואוהב אותו דווקא בגלל 
בדרך החלופית,  זאת  לעומת  בו.  שייחודי  מה 
פני  שעל  למציאות  שוב  ירדו  שהדברים  ברגע 

השטח גם הפערים יצוצו ויגרמו למחלוקות.

דווקא  יהודי  לאהוב  דרך  מוצאים  אנו  כאשר 
מתוך  ואפילו  בינינו,  הקיים  בשוני  הכרה  מתוך 
אמיתית,  ישראל  אהבת  זוהי  בחסרונותיו,  הכרה 
ופועלים  ממשיכים  ההתחלקות,  במקום  "שגם 

אחדות"7.

עם  ביחידות  לפגישה  אימו  עם  נכנס  ילד 
חינוכו  היה  הפגישה  מעילות  אחת  הרבי. 
של הילד. מדובר היה בילד שובב שהוריו 
הקונדס  ממעשי  הרף  ללא  סבלו  ומוריו 

שלו.

אתה  "האם  בשאלה:  הילד  אל  פנה  הרבי 
ענה  "לא!",  הספר?".  לבית  ללכת  אוהב 

הילד נחרצות.

בבית  יפה  להתנהג  משתדל  אתה  "האם 
הספר?", המשיך הרבי ושאל. "לא", השיב 

הילד, כשהצבע אוזל מפניה של אימו. 

כלפי  יפה  להתנהג  משתדל  אתה  "האם 
אימך?", שאל הרבי, וגם על כך מיהר הילד 

להשיב: "לא!".

הרים הרבי את עיניו הקדושות אל האימא, 
כשחיוך של קורת רוח נסוך על פניו, ואמר 

באהבת  הדרגות  ששתי  ומבאר  הרבי  מוסיף  ה(  )סעיף  השיחה  בגוף   .7
ו'יחודא  עילאה'  )'יחודא  ה'  באחדות  דרגות  לשתי  תואמות  ישראל 

תתאה'(, וגם שתי הדרגות הללו נרמזות באבני האפוד.

במידת  דבק  הילד  כיצד  ראי  "אה!  לה: 
האמת! זו ללא ספק תכונה נפלאה לחיים!".

הילד הביט באימו, ולראשונה מזה זמן רב 
נקודת  הייתה  זו  נחת.  של  מבט  בה  ראה 
כוחות  בו  שנסכה  הילד,  של  בחייו  מפנה 
מיוחדים וחוללה שינוי עצום לטובה בחייו.

תרגולת מעשית
כשאנו אומרים בכל בוקר "הריני 
לרעך  ואהבת  של  עשה  מצוות  עלי  מקבל 
לנו  שקשה  יהודי  ישנו  האם  נחשוב  כמוך", 
להסתדר איתו ולנהוג כלפיו באהבת ישראל. 
כלפיו.  אהבה  בליבנו  לעורר  ננסה  יש,  אם 
ראשית, נתבונן בכך שאם נרצה או לא נרצה 
אנחנו אחים. לשנינו נשמה קדושה שהגיעה 
מכל  יותר  חזקה  והיא  עליון,  היכל  מאותו 
חילוקי הדעות. שנית, ננסה למצוא בו מעלה, 

תכונה טובה וייחודית לו.

צידה לדרך
ֹלא ָמָצא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּכִלי 

ַמֲחִזיק ְּבָרָכה ְלִיְשָׂרֵאל ֶאָּלא ַהָּשׁלֹום.

)מסכת עוקצין, פרק ג, משנה יב(
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ענין הפורים הוא ענין כללי. זאת אומרת, כמו שבגשמיות והמאורע 
של סיפור פורים כפשוטו הייתה הגזירה להשמיד ]להרוג ולאבד את[ כל 
היהודים בכל המדינות... ואם כן, הייתה הגזירה על כל עם ישראל וכך 
גם ההצלה היא הצלה כללית של כל עם ישראל – כמו כן גם ברוחניות 

היה בזה עניין כללי ויסודי שנוגע למהותנו כיהודים.

והעניין היסודי הרוחני שהתחדש בפורים הוא קבלת התורה והמצוות 
נס  ]בזמן  שאז  לברכה  זיכרונם  רבותינו  כמאמר  ומושלם,  סופי  באופן 
פורים[ קיימו היהודים את מה שקיבלו על עצמם כבר במתן תורה, היינו 

שבזמן ההוא היה ְגַמר וקיום קבלת התורה והמצוות...

כיוון שפורים הוא קיום וגמר קבלת התורה ומצוות, צריכים להיות 
נרמזים בו העניינים העיקריים דתורה ]שבתורה[ ומצוות... ונבוא עתה 

לביאור פרטי רמזי פורים במצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים:

אכילה  לשון  חז"ל  ובדברי  בתורה  עליהם  נאמר  ומצוות  ...התורה 
באופן  ומצוות  התורה  בכללות  וזהו  ללחם...  נמשלו  הן  וכן  ושתייה, 
כללי. אבל בפרטיות, הרי בתורה ומצוות גופא ]עצמן[ יש חילוק ]הבדל 
בין שני חלקים מרכזיים[: כל התורה ומצוות שהן נמשלו לאוכל, והחלק 
כללי  ובאופן  ה',  מפני  ויראה  לה'  ]אהבה  ויראה  האהבה  הוא  השני 
יותר הרגשות המניעים את עבודת ה'[... שהן נקראו זהב וכסף, משום 
שתכליתם של אותם רגשות הוא לקנות בהם ]לרכוש ולהשיג בעזרתם[ 
ענייני אכילה ושתייה הנ"ל שהם התורה והמצוות, כי רגשות אלה הם 

המניע לקיום המצוות בצורה אמיתית.

]הן  הוא  פורים  מצוות[  מדוע  מסבירה  הזו  ]ההקדמה  דמצוות  וזהו 
משלוח מנות ומתנות לאביונים[:

היא  כל,  קודם  אשר  מנות.  משלוח  מצוות  היא  הראשונה  המצווה 
הוא  ברוך  הקדוש  לבין  יהודי  בין  שנוצר  והקשר  החיבור  את  מסמלת 
על ידי קיום המצוות, על פי הפסוק "משלוח מנות איש )זה בני ישראל( 

לרעהו )זה הקדוש ברוך הוא(".

ולא  בשליחת מיני אוכלין ומשקין  ואת המצווה הזו מקיימים דווקא 
בכסף. כי החיבור האמיתי בין יהודי לקדוש ברוך הוא מתקיים על ידי 
קיום המצוות במעשה בפועל, ולא ברגשות אהבה ויראה לבדם שדומים 
לזהב וכסף – משום שהנה גם יהודי שיהיה צדיק גמור לא יגיע למעלת 
דביקותו בה' בדחילו ורחימו ]יראה ואהבה[ בטרם ירידתו לעולם הזה 
למטה,  ירידתו  ענין  זהו  שלא  ברור  ולכן  למעלה,  הייתה  כשנשמתו 
אלא שהתכלית בירידת הנשמה לעולם הזה הוא לעשות לקדוש ברוך 
ובמציאות  בתוך העולם  ]להשכין את הקדושה  'דירה בתחתונים'  הוא 
הגשמית[, ואת זאת עושים על ידי "היום לעשותם" דווקא ]באמצעות 

עשייה וקיום המצוות בפועל[.

מכתב מבואר

הביאור מופיע 
בגופן כזה. מילים 

שעוזרות לשטף 
הקריאה הכנסנו 

ללא סוגריים, מילים 
שמבארות מושגים 

או מילים - מופיעות 
בתוך סוגריים.

מדוע במשלוח 
מנות יש לתת 

שתי מנות, 
ובמתנות 
לאביונים 

מספיקה 'מתנה' 
אחת? ולמה 

מתנות לאביונים 
צריך לתת לשני 

עניים? – במכתב 
שלפנינו הרבי 

מראה איך 
שתי מצוות 

הפורים, משלוח 
מנות ומתנות 

לאביונים, 
מלמדות אותנו 

כמה יסודות 
עמוקים בעבודת 
ה': מהי התכלית 

האמיתית של 
קיום המצוות, 

מה הדרך הנכונה 
לקיים מצוות, 

מהו המבחן לכך 
שאנו אכן עושים 

זאת נכון וכיצד 
משפיעים על 

יהודים נוספים 
לקיים מצוות.

מה רומזות לנו 
מצוות פורים?
)אגרות קודש, כרך א, אגרת קמ(
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וגם זה  של מאכל ומשקה,  ומצוות משלוח מנות מקיימים כששולחים דווקא שתי מנות 
רומז לתכלית של קיום המצוות: כי אם אדם נותן רק מנה אחת, היינו סוג מצוה אחת, יש 
מקום לחשש שעושה כן מפני טבעית גופו ]הטבע והאופי שלו[, וכשמקיימים את המצוות 
רק בגלל משיכה טבעית אין בזה ענין של 'דירה בתחתונים', שבמהותה זו משימה שנועדה 
גם מהבחינה  וכך  איננו המקום הטבעי שלה,  אל המקום שלכאורה  להביא את הקדושה 
האישית-נפשית, התכלית בקיום המצוות היא לקדש את הגוף ואת הנפש הבהמית, והמבחן 
לזה הוא אם מקיימים את המצוות גם כשזה נוגד את האופי והמשיכה הטבעית – וזה רמוז 

בכך שהמצווה היא לשלוח שתי מנות, כלומר, לקיים מצוות בתנועות מנוגדות...

ומדייק גם שיהיה משלוח מנות, ובמובן הרוחני הכוונה היא כי התורה ומצוות שהן ה'מנות' 
צריך להעלותן למעלה על ידי דחילו ורחימו... ולא שיקיימו אותן ללא רגש, שאז הן יישארו 

למטה בעולם הזה הגשמי...

עד כאן דיברנו על הרמז שמצוי במצוות משלוח מנות, שמלמד אותנו מהי תכלית קיום 
נוגד את  גם כשהדבר  קיום המצוות בפועל,  ידי  'דירה בתחתונים' על  המצוות – לעשות 

האופי והטבע, ושיש לעשות זאת מתוך רגש.

והנה, כל זה הוא בנוגע לעצמו, אבל ]כמו שבמתן תורה נאמר "וייחן שם ישראל" – בלשון 
יחיד, לומר לנו שעם ישראל כולו חנה בהר סיני באחדות כאיש אחד, ועל ידי זה זכו למתן 
תורה, כמו כן גם בנס פורים נאמר "וקבל היהודים" – בלשון יחיד, משום שגם גמר קבלת 
התורה והמצוות תלוי באחדות בעם ישראל. וגם בעבודה הרוחנית שלנו עתה, תנאי עיקרי 

הוא שצריך להיות "כולנו כאחד" דווקא[...

להשתדל  שצריך  והיא מתנות לאביונים. היינו  בפורים,  השנית  המצווה  באה  ולכן 
ולהוכיח ]לעורר ולשכנע[ את חברו האביון ועני בדעת ]בתודעה וברוח[, לפעול לכך שגם 

הוא יעסוק בתורה ומצוות...

את  ושתייה,  באוכל  רק  המצוות, שמקיימים  לקיום  שרומז  מנות,  ממשלוח  בשונה  אבל 
הוא,  בזה  אוכל. ההסבר  בנתינת  וגם  כסף  בנתינת  לקיים  לאביונים אפשר  מתנות  מצוות 
שהעניינים שעשויים לעורר את חברו אינם שווין בכל אחד ואחד: יש אדם שמתפעל ומתחיל 
להניח תפילין, לדוגמא, על ידי שרואה אדם אחר מניח תפילין, ויש מתפעל ומתחיל להניח 
תפילין על ידי שאחר מסביר לו ענין אהבת השם ויראתו. ולכן ה'מתנות' אפשר שיהיו מעות 
דירה  אין תפקידם לעשות  כי  או מעשים[,  רגשות  כלומר,   – או מאכלים  ]כסף  אוְכלין  או 
בתחתונים כי אם להיות סיבה וגורם לכך שהאביון מבחינה רוחנית יעשה דירה לו יתברך 

בתחתונים.

ולכן מספיק גם מתנה אחת, בשונה ממשלוח מנות שלמצווה זו לא מספיק לשלוח מנה 
אחת. כי אף אם תמצי לומר ]גם אם יש מקום לומר[ שאותו אדם נותן את המתנה ופועל 
לשכנע יהודי אחר לקיים מצווה רק מפני טבעית גופו ]משום שזה מתאים לאופי שלו[, הרי 
]בכוונה  כי אם רק פעל שהאביון מקיים תורה ומצוות לשמה  זה משנה,  אין  זה  שלעניין 

טובה[ על ידי זה ששכנע אותו – ַדיֹו ]מספיק בכך[, כמובן...

]באופן כללי[ ישנם  עם זאת, מתנות לאביונים צריך לתת לשני אביונים, כי בכלל  אבל 
להיות  צריך  ומצוות  התורה  קיום  כי  מחבריהם.  להתעוררות  הזקוקים  אנשים  סוגי  שני 
בהשתתפות ועבודת הגוף והנפש גם יחד... ובשניהם צריך להשתדלות ]פעולה אקטיבית[, 
כי על הגוף בוודאי שצריך לעבוד בכדי לרתום אותו לעבודת ה', אבל גם על הנשמה, מפני 
שגם הנשמה נתגשמה ]נהייתה 'מגושמת' יותר[ על ידי ירידתה למטה – ולכך רומזת ההלכה 
יהודים לקיים מצוות  לנו שבהשפעה על  שצריך לתת מתנות לאביונים לשני עניים, לומר 
יש לפעול בשני הכיוונים: גם בדרכים שמשפיעות על הנשמה, וגם בדרכים שמשפיעות על 

הגוף.
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פרשת תצווה

ִמיד  אוֹר ְלַהֲעלֹת ֵנר ּתָ ִתית ַלּמָ ֶמן ַזִית ָזְך ּכָ ֵני ִיְשָׂרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ֶשׁ ה ֶאת ּבְ ַצּוֶ ה ּתְ ְוַאּתָ
)שמות, פרק כז, פסוק כ(

וייקחו אליך, דווקא אליך
מדוע ה' מצווה להביא את השמן אל משה רבינו, בשעה שמי שמדליק 

את הנרות הוא אהרן הכהן?

הנשמות.  העלאת  היא  הנרות  הדלקת  של  הפנימית  המשמעות 
הנשמה נמשלה לנר, כמו שנאמר "נר ה' נשמת אדם", ושבעת הנרות 
ואכן,  ה'.  עובדי  בקרב  שיש  הדרגות  שבע  את  מסמלים  שבמנורה 
עבודתו  ה',  ובעבודת   – הכהן  אהרן  של  תפקידו  היא  הנרות  העלאת 
ותשוקה  רבה  אהבה  בהן  ולעורר  ישראל  נשמות  את  להצית  הייתה 

לדבוק בקדוש ברוך הוא.

שבנשמות  הסוגים  כל  את  לחבר  היה  רבינו  משה  של  תפקידו  אך 
הפשוטים  אנשים  גם  כולל  שבהם,  הטוב  את  ולעורר  ה'  אל  ישראל 
זית  שמן  אליך  "וייקחו  נאמר  לכן  ה'.  עובדי  כלל  שאינם  ואלו  ביותר 
זך כתית למאור": על ידי ההתקשרות אל משה רבינו )"וייקחו אליך"(, 
דבר  ממנו  עושה  רבינו  ומשה  )"שמן"(,  אחד  שבכל  הטוב  מתעורר 

משובח ומובחר עוד יותר )"שמן זית זך כתית למאור"(.
)הרבי הריי"צ – ספר המאמרים קונטרסים, כרך א, עמוד 78(

להתבטל בלימוד התורה
"כתית",  ידי  על  למאור":  "כתית  המילים  על  אומר  הזקן  אדמו"ר 
לימוד התורה  ל"מאור" שבתורה.  וכתישה עצמית, מגיעים  התבטלות 
צריך להיות בביטול עצמי של הלומד, מתוך ידיעה והכרה שהוא לומד 
ובשקידה  בהתמדה  שלומד  בלבד  זו  ולא  יתברך,  ורצונו  חוכמתו  את 
אלא שמסלק כל שאיפה אישית, וכל חפצו לדבוק בתורת ה' ולשעבד 

את שכלו לגמרי לקדוש ברוך הוא.
)הרבי – לקוטי שיחות(

פרשת כי תישא

ְפֹקד ֹאָתם ְולֹא  ֵני ִיְשָׂרֵאל ִלְפֻקֵדיֶהם ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשוֹ ַלה' ּבִ ׂא ֶאת רֹאׁש ּבְ י ִתּשָ ּכִ
ֶקל  ֶשׁ ֶקל ּבְ ֻקִדים ַמֲחִצית ַהּשֶׁ ל ָהעֵֹבר ַעל ַהּפְ נּו ּכָ ְפֹקד ֹאָתם. ֶזה ִיּתְ ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ּבִ

רּוָמה ַלה' )פרק ל, פסוקים יב-יג( ֶקל ּתְ ֶקל ַמֲחִצית ַהּשֶׁ ָרה ַהּשֶׁ ַהּקֶֹדׁש ֶעְשִׂרים ּגֵ

כמה אותיות יש בתורה?
אומר הבעל שם טוב הקדוש: "כי תישא" - כשתרצה למנות ולספור, 
"את" - אותיות תורה, דע לך שהן "ראש" - שישים ריבוא אותיות, כמניין 

"בני ישראל", שגם הם שישים ריבוא נשמות.
)הבעל שם טוב – כתר שם טוב, חלק שני, דף מג, עמוד ד(

שלושה דברים שמע משה מן הקדוש ברוך הוא והרתיע לאחוריו... כיוון שאמר לו 
"ונתנו איש כופר  נפשו", אמר משה: מי יוכל ליתן כופר נפשו?... נטל הקדוש ברוך 
הוא כמין מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד והראה לו למשה: "זה יתנו, כזה יתנו" 

)במדבר רבה, פרשה יב(

 ווארט 
חסידות

ישנו העניין של 
"הקהל" בתורה, על 
ידי זה שכמה וכמה 
מישראל נקהלים 

יחדיו על מנת 
ללמוד תורה. ובפרט 
בנוגע ללימוד תורת 

החסידות – אלו 
שהם כבר חסידים 
צריכים להקהיל 
יהודים נוספים 

שנמצאים בסביבתם 
וללמוד עמהם 

חסידות.
)שיחת שבת פרשת 

מסעי תשכ"ז(

רעיונות קצרים מתורת 
החסידות על פרשת 
השבוע - רעיון אחד 

לכל יום
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שכחת להדליק את האש
למה הדבר דומה? לאדם שהחליט ללמוד את מלאכת הצורפות. הלך אצל צורף, והלה לימדו 
את כל המלאכה. אך דבר אחד, המובן מאליו, לא אמר לו: שיש להצית תחילה את האש מתחת 
לכסף או הזהב. הלך התלמיד ועשה כפי שלמד, אך את האש לא הצית... מובן שהזהב והכסף 

נותרו כפי שהם ולא יכול היה לעצב מהם תכשיטים או כלים.

לפיכך הראה הקדוש ברוך הוא למשה מטבע של אש, ללמדנו: נתינת מטבע בלבד אינה יכולה 
של אש, בחיות ובהתלהבות הבאות מעצמות הנפש  לשמש ככופר נפש. אך כשנותנים מטבע 

שנמשלה לנר בוער, אז יכול המטבע לכפר על הנפש.
)הרבי – לקוטי שיחות, כרך ג, עמוד 529(

מטבע של אש
משה רבנו תמה: איך אפשר לכפר בכסף על חטאי הנפש? ועל כך השיב לו הקדוש ברוך הוא 

בהצגת מטבע של אש שנטל מתחת כיסא הכבוד.

מה משמעות הדברים?

"אש" מסמלת את התשוקה והשאיפה להתנתק מהעולם ולהיכלל באלוקות, ואילו "מטבע" 
מסמל את הטבע וההכרה בערך של החיים בעולם הזה. אותו "מטבע של אש" הוא רמז לעצמות 
הנשמה, שמושרשת למעלה בכיסא הכבוד, ומשום כך היא הכוח שיכול לחבר בין שני ההפכים 
– "מטבע" ו"אש" – ולגרום ליהודי לעבוד את ה' בעולם ובטבע אך יחד עם בעירה והתלהבות 

פנימית.

זו התשובה שנתן הקדוש ברוך הוא לפליאתו של משה רבינו על הכפרה. הקדוש ברוך הוא 
הראה למשה את כוחה של עצם הנשמה, שבכוחה אכן ניתן לתקן את כל הפגמים ולכפר על 

החטאים, כי עצמיותה של הנשמה תמיד נשארת קשורה ודבוקה בה'.
)הרבי – לקוטי שיחות, כרך א, עמוד 178(

יצר אחד
שני  יודין.  "בשני  ברכות:  במסכת  הגמרא  אומרת  האדם",  את  אלוקים  ה'  "וייצר  הפסוק  על 
יצרים ברא הקדוש ברוך הוא, אחד יצר טוב ואחד יצר רע". כל י' רומזת לאחד היצרים, ובשני 
רמז  וזה  עשר,  בגימטרייה  י'  כי  ושנית  "יצר";  המילה  תחילת  היא  י'  האות  כי  ראשית  רמזים: 

לעשרה הכוחות המרכיבים כל יצר.

לכן מחצית השקל, שמכפרת על החטאים הבאים מיצר אחד, היצר הרע – היא במשקל עשר 
גרה.

)הרבי הצמח צדק – אור התורה, שמות, כרך ו, עמוד א'תתלו(

רק חצי
התורה לא אומרת שיש לתת עשר גרה, אלא מדגישה שזהו מחצית של שקל שלם. מחצית 
השקל באה לכפר על חטא העגל, שהוא חטא עבודה זרה. מהות החטא של עבודה זרה היא 
 – אלוקות  עם  ההתאחדות  ידי  על  הוא  החטא  תיקון  ולכן  מאלוקות,  וההיפרדות  הכפירה 
והתאחדות אמיתית תיתכן רק כשהאדם מכיר בכך שהוא עצמו רק חצי דבר ולא מציאות שלמה 

ומושלמת.
)הרבי – לקוטי שיחות, כרך ג, עמוד 926(
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י אדר

תר"ו

נפטרה הרבנית חיה שרה, בתו הצעירה של 
שלושים  בת  קשה.  ממחלה  האמצעי,  אדמו"ר 
קרמנצ'וג.  בעיר  ונטמנה  בפטירתה,  וארבע 
לליובאוויטש,  ילדיה  הועברו  פטירתה,  לאחר 
שיינא,  הרבנית  אימה-סבתם,  בבית  גדלו  שם 

עד נישואיהם.

ת"ש )אדר ב(

תמימים  תומכי  בישיבת  הלימודים  התחילו 
הראשונה בארצות הברית, בבית הכנסת "עונג 

שבת" בשכונת איסט פלטבוש.

תשל"ב 

השבועי  הקובץ  של  הראשון  הגיליון  הופיע 
הערות,  התפרסמו  בו  התמימים",  "הערות 

עיונים וביאורים בתורתו של הרבי.

י"א אדר

תקפ"ג

נפטר הרב הקדוש ר' מרדכי פוזנר, אחיו של 
אדמו"ר הזקן, שגם היה דומה לו במראה פניו. 

אדמו"ר הצמח צדק סיפר עליו שהיה חריף 
סוגיה  כל  ישרה.  מחשבה  ובעל  מעמיק  מאד, 
היה לומד חמש-שש פעמים, ובכל פעם מחדש 
הזקן  ויותר. אדמו"ר  יותר  עמוקים  חידושים 
 – ה"חדרים"  על  האחראים  כאחד  אותו  מינה 

קבוצות הלימוד לאברכים מצטיינים ומחוננים 
לאחד  מועמד  כל  הזקן.  אדמו"ר  של  בחצרו 
ה"חדרים" היה צריך לעבור אצלו מבחן קבלה, 
והוא היה אחראי על לימודי הנגלה. הוא גם עזר 

בהגהת השולחן-ערוך של אדמו"ר הזקן.

כרב  מרדכי  רבי  שימש  האחרונות  בשנותיו 
בעיר אורשה, ונטמן בעיר קפוסט.

י"ד אדר

תשל"א 

והרבי  הרבי,  אצל  ביקר  שז"ר  זלמן  הנשיא 
העניק לו במתנה מגילה בנרתיק כסף טהור.

תשמ"א

מנחה  תפילת  לאחר  שישי.  ביום  חל  פורים 
בקומת  הקטן  לאולם  נכנס  מחדרו,  הרבי  יצא 
לומר מאמר  ואמר שברצונו   ,770 הכניסה של 
הדלתות,  את  לסגור  ביקש  הרבי  חסידות. 
על  מאמר  אמר  דקות  עשרה  כשתים  ובמשך 

הפסוק "ליהודים הייתה אורה".

תשמ"ט )אדר א(

הקמת המצבה על קבר גיסו של הרבי, הרב 
החסיד ר' שמריהו גוראריה )הרש"ג(, בנוכחותו 

של הרבי.

תשנ"ב )אדר א(

פורים  "קונטרס  את  לציבור  מחלק  הרבי 
קטן – תשנ"ב" שיצא לאור במיוחד, ובו הודפס 

 עת 
לדעת
 מבוסס על הספר 'עת לדעת', 
מאת השליח הרב אברהם 
 שמואל בוקיעט ע"ה
מוקדש לעילוי נשמתו
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בשנת  אמר  שהרבי  תצוה"  "ואתה  המאמר 
פלסטיק,  בכריכת  נארז  הקונטרס  תשמ"א. 
"קונטרס  הכיתוב:  בהבלטה  עליו  והודפס 
פורים קטן – תשנ"ב". הרבי חילק את החוברת 
בצירוף שני דולרים לצדקה ופרוסת עוגה. זהו 
בידיו  חילק  שהרבי  עתה  עד  האחרון  המאמר 

הקדושות לקהל.

ט"ו אדר

תשי"ג

קהל הנוכחים בהתוועדות פורים אצל הרבי 
הופתע ונסער מהמילים המדהימות שהשמיע 
עילאית, כשדיבר על מצב  הרבי מתוך דבקות 
על  סיפר  הרבי  המועצות.  בברית  היהודים 
ההתרחשויות בעת נפילת שלטון הצאר הרוסי, 
באותה  שהכריז  חסיד  על  סיפורו  את  וסיים 
שמשהו  מיד  הבינו  "הּוַרה!". החסידים  עת: 
יחד  כולם  גדולה קראו  ובהתעוררות  מתרחש, 
שלוש פעמים: "הו-רע! הו-רע! הו-רע!". באופן 
יוצא דופן, הרבי החל מיד לומר מאמר חסידות 
שני, ורמז בו על מפלתו של המן שבאותו דור. 
יומיים נודע בכל העולם ששליט ברית  כעבור 

המועצות סטלין מת במוצאי פורים...

תשל"ו

בהתוועדות פורים, הרבי הכריז שיש להתחיל 
מהתחלת  כבר  תם  דרבינו  תפילין  גם  להניח 

הנחת התפילין לפני בר המצווה.

תשל"ח )אדר א(

של  השלישית  הקבוצה  את  שלח  הרבי 
נשואים  אברכים  בהם  הקודש,  לארץ  שלוחים 

ובחורים, והם התיישבו בירושלים ובצפת.

ט"ז אדר

תש"ט

אזרחות  מקבל  הריי"צ  אדמו"ר 
לשם  במיוחד  חוקק  אמריקאית. הקונגרס 
אזרחות  קבלת  שִאפשר  לחוק,  תיקון  כך 
משלחת  הרשמיים.  הממשלה  למשרדי  מחוץ 
ארצות  ממשלת  מטעם  מיוחדת  קונסולרית 
אנשי  את  קיבל  והרבי  ל-770,  הגיעה  הברית 
השנייה,  שבקומה  הקדוש  בחדרו  המשלחת 

כשהוא לבוש בבגדי שבת וחבוש בשטריימל.

 עת 
לדעת
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שבת קודש פרשת תצווה – זכור
י"א אדר

לשמוח 	  בשמחה,  להוסיף  צריך  אחד  כל 
בעצמו ולשמח אחרים, החל מבני המשפחה. 
וקיום  תורה  שבלימוד  בשמחה  ראשית 
כפשוטה:  בשמחה  וגם  בהידור,  המצוות 
בבגדים  הנשים  יין,  בשתיית  הגברים 
ותכשיטים והילדים בממתקים. את השמחה 
יש להגביר מדי יום, עד שיא השמחה בסיום 

חודש אדר.

שחרית וקריאת התורה:
לדעה המקובלת בהלכה, קריאת פרשת זכור 	 

היא חובה מהתורה. יש פוסקים שכתבו שגם 
נשים חייבות לשמוע את קריאת פרשת זכור, 
הכנסת  לבית  לבוא  בפועל  נוהגות  והנשים 

לשמיעת פרשת זכור.

זכור, 	  זו, שבה קוראים את פרשת  גם בשבת 
נוהגים כמנהגנו בכל השבתות בעניין טעימה 

לפני תפילת שחרית.

התורה 	  ספר  את  הנכון  למקום  לגלול  רצוי 
המיועד לקריאת פרשת זכור, לפני התפילה, 
של  מיותרים  ועיכוב  טרחה  למנוע  כדי 

הציבור.

הראשון 	  בספר  תורה.  ספרי  שני  מוציאים 
קוראים לשבעה עולים בפרשת השבוע. אחר 
ליד  הבימה  על  השני  הספר  את  מניחים  כך 
הספר הראשון. אומרים חצי קדיש, מגביהים 
וגוללים את הספר הראשון ]ואם יש רק ספר 
אלא  הספר  את  מגביהים  לא  אחד,  תורה 
וגוללים  ומגביהים  זכור  מיד לפרשת  גוללים 
לאחר קריאת פרשת זכור[, ואחר כך מעלים 
את המפטיר וקוראים בספר השני את פרשת 

זכור.

"ֵזֶכר" 	  קוראים  ]עמלק["  "זכר  המילה  את 
בהברה  בתורה  קוראים  אם  "ֶזֶכר".  כך  ואחר 
ספרדית שלא מבדילים בה בין צירה לסגול, 

קוראים את המילה "זכר" רק פעם אחת.

"עמלק" 	  שם  בשמיעת  ולמחות  להכות  אין 
בקריאת פרשת זכור.

שאוחז 	  מי  השני,  התורה  ספר  הגבהת  בעת 
את הספר הראשון ממשיך לשבת.

טו, 	  פרק  א,  בשמואל  קוראים  להפטרה 
פסוקים ב-לה.

אומרים "אב הרחמים".	 

יום שני
י"ג אדר – תענית אסתר וליל פורים

אדם חולה / מי שסובל חזק מכאב עיניים / 	 
אישה   / מעוברת  אישה  וכן  כוח;  זקן תשוש 
שעדיין  יולדת   / מלידה  יום  ארבעים  בתוך 
 – בפועל  מניקה  אישה   / מהלידה  חלשה 
פטורים מלצום. רבים מהפוסקים מקלים גם 

בחתן וכלה בתוך ימי השבע-ברכות.

הצום מתחיל בעלות השחר. מותר לאכול עד 	 
יכול  לא  לישון  שהולך  מי  השחר, אך  עלות 
לאכול או לשתות גם אם מתעורר לפני עלות 
השחר  עלות  לפני  לקום  רוצה  מי  השחר. 
לפני שהולך  צריך להתנות במפורש  לאכול, 
השחר  עלות  לפני  לקום  שבכוונתו  לישון 
ואז יהיה מותר לו לעשות   - לאכול ולשתות 
באמצע  לקום  רגיל  כלל  בדרך  ואם  כך.. 
הלילה לשתות, מותר לו לשתות בלי להתנות 

לפני השינה.

שחרית
וחמישי, 	  לשני  רחום"  ו"והוא  תחנון  אחרי 

לפי  אסתר,  לתענית  הסליחות  את  אומרים 
הסדר המופיע בסידור. את הסליחות אומרים 
מידות,  עשרה  שלוש  את  ובמיוחד  בעמידה, 
מכן  לאחר  מלכנו'.  ו'אבינו  קולנו'  'שמע 

אומרים "ואנחנו לא נדע" וחצי קדיש.

לא מעלים לתורה מי שלא צם. ואם קראו לו 	 
שלא  כדי  צם  שאינו  להודיע  לו  וצר  לעלות 

לגרום חילול השם, יעלה לתורה.

מחרון 	  "שוב  התורה:  בקריאת  הפסוקים  את 

לוח חב"ד
על פי הספר "הלכות ומנהגי חב"ד"
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"וסלחת  ונקה",  רחום...  א-ל  ה'  "ה'  אפך", 
לעווננו" – אומר הציבור בקול רם, ורק אחרי 
הקורא.  בעל  אותם  קורא  מסיים  שהקהל 
כשהרבי עלה לתורה, הוא התחיל לומר את 
עם  וסיים  הציבור,  עם  יחד  האלו  הפסוקים 

בעל הקורא.

בקריאת הפסוק "ויקרא בשם ה'" יש להפסיק 	 
לטעמי  בהתאם  ל-"ה'",  "בשם"  בין  מעט 

המקרא של הפסוק.

נוהגים ללבוש בגדי חג לקראת ערב.	 

מחצית השקל ומנחה
מאוחרת 	  בשעה  מתפללים  מנחה  תפילת 

מהרגיל, סמוך לשקיעה.

השקל' 	  'מחצית  נותנים  מנחה  תפילת  לפני 
לצדקה )גם בירושלים(, ובפרט לבית הכנסת 

ובית המדרש.

כל אחד נותן שלושה מטבעות של חצי שקל. 	 
רצוי שכבר מגיל בר מצווה ייתן כל אחד עבור 
הקטנים  הילדים  את  גם  לחנך  וכדאי  עצמו, 
נותנים  )וכשהילדים  מכספם  בעצמם  לתת 

בעצמם, האב לא צריך לתת עבורם בנוסף(.

וקוראים 	  קדיש,  חצי  אומרים  "אשרי"  אחרי 
הוא  שלישי  העולה  בשחרית.  כמו  בתורה 
חצי  אומרים  לא  הקריאה  ואחרי  המפטיר, 
קדיש אלא קוראים את ההפטרה וברכותיה. 
החזן  ההפטרה  ברכות  סיום  לאחר  מיד 
מתחיל לומר חצי קדיש, ותוך כדי כך אומרים 
לארון  התורה  ספר  את  ומחזירים  "יהללו" 

הקודש, ומתפללים שמונה עשרה.

תפילת 	  את  אומרים  תפילה"  "שומע  בברכת 
"עננו". מי ששכח ונזכר אחרי שאמר את שם 
יאמר  תפילה",  "שומע  ברכת  בסיום  השם 
בסיום  האחרון  לרצון"  "יהיו  לפני  "עננו" 

שמונה עשרה.

עולים 	  שהכוהנים  בהם  שנוהגים  במקומות 
לדוכן לברך בכל יום, נוהגים כך גם בתפילה 
רק  לברך  יעלו  שהכוהנים  להקפיד  ]ויש  זו 
השקיעה[,  שלפני  שעה  חצי  בתוך  זה  אם 
ואם הכוהנים אינם מברכים – החזן אומר את 

ברכת כוהנים.

אומרים 	  לא  וכן  וכן מחר,  תחנון  אומרים  לא 
"אבינו מלכנו". 

"דברי 	  לומר  הישן  המנהג  את  חידש  הרבי 
כיבושין" אחרי תפילת מנחה בתענית ציבור, 
ועורר שיאמרו לפחות כמה מילים או מזמור 

תהלים שמעוררים לתשובה.

ליל פורים )חוץ מבירושלים(:
קריאת 	  אחרי  עד  הצום  את  שוברים  לא 

המגילה. החל מצאת הכוכבים – אדם חלש או 
מי שצריך לקרוא את המגילה וקשה לו בגלל 
הצום, רשאי לטעום פירות וכדומה ומשקאות 
קלים ללא הגבלה, ו"מזונות" עד כביצה. אדם 
חולה יכול לאכול, ויבקש ממישהו שיזכיר לו 

לשמוע מגילה אחר כך.

מי שהוא 'חיוב', עומד חזן גם בפורים.	 

בערבית ובתפילות מחר אומרים את תפילת 	 
"ועל הניסים". מי ששכח לומר "ועל הניסים" 
– אם נזכר לפני שאמר את שם השם בסיום 
ואם  הניסים".  "ועל  ואומר  חוזר  הברכה, 
ממשיך  השם,  שם  את  שאמר  אחרי  נזכר 
כרגיל בתפילה ולא חוזר, ולפני "יהיו לרצון" 
האחרון בסיום שמונה עשרה יאמר: "הרחמן 
שעשה  כמו  ונפלאות  ניסים  לנו  יעשה  הוא 
לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, בימי מרדכי 

ואסתר ]והמשך הנוסח של "ועל הניסים"[".

עשרה 	  שמונה  לפני  מכריזים  לא  בערבית 
על  דופקים  אלא  הניסים",  "ועל  על  תזכורת 
השולחן וכדומה. רצוי שאחד הגבאים, יתחיל 
לשם  כשמגיע  הניסים"  "ועל  בקול  לומר 

בתפילה.

קדיש 	  אומר  החזן  עשרה  שמונה  אחרי 
תתקבל, ואחר כך קוראים את המגילה.

ייתן 	  כנהוג,  השקל'  'מחצית  נתן  שטרם  מי 
עכשיו לפני קריאת המגילה.

מנהגי קריאת המגילה
בעת קריאת המגילה, עומדים אנשים מימינו 	 

ומשמאלו של הבעל קורא.

לפני 	  מגילה,  לו  שיש  ומי  קורא  הבעל 
ומקפלים  המגילה  את  פורסים  הקריאה 
אותה לשלושה חלקים, ומשאירים אותה כך 
עד סיום הקריאה. יש להיזהר שהמגילה לא 
מהשולחן  תגלוש  שלא  וגם  לרצפה  תיגרר 

ותעמוד תלויה באוויר.

כל 	  את  חובה  ידי  להוציא  יכוון  הבעל-קורא 
השומעים והם יכוונו לצאת ידי חובה.

אסור להפסיק ולדבר עד לאחר ברכת "הרב 	 
את ריבנו" לאחר קריאת המגילה.

וכך 	  בעמידה,  המגילה  את  שומע  היה  הרבי 
נוהגים רבים.

הרבי היה מברך את הברכות עם הבעל-קורא, 	 
הן לפני קריאת המגילה והן אחריה, גם בליל 
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פורים וגם ביום פורים.

מי שלא הצליח לשמוע מילה או פסוק, יקרא 	 
מתוך  דווקא  )לאו  שהחסיר  מה  את  מיד 
מגילה כשרה, אלא גם מתוך חומש או מגילה 
מודפסת, ורצוי שיהיה מנוקד כדי שלא יטעה 

בקריאה( וימשיך עד שיתחבר לבעל-קורא.

המן 	  של  שמו  בקריאת  ומרעישים  מכים 
"המן  האגגי",  )"המן  כלשהו  תואר  בצירוף 
היה מכה  הרבי  כלל  בדרך  וכדומה(.  הרע" 
המן,  שם  את  שקראו  פעם  בכל  ברגלו 
וארוך  חזק  היכה  תואר  עם  המן  וכשקראו 

יותר.

היו 	  כשהילדים  וחייך  הנאה  הפגין  הרבי 
נגד  דיבר  פעמים  וכמה  בהמן,  מרעישים 

הגבאים שמגבילים את הילדים.

 	 / ולאבד  "להרוג  המסורות:  כשתי  קוראים 
עמד  לא  "ואיש  וכן  יא(,  )ח,  ולאבד"  ולהרוג 

בפניהם / ואיש לא עמד לפניהם" )ט, ב(.

בקול 	  הקהל  קורא  במגילה  פסוקים  ארבעה 
רם: "איש יהודי" )ב, א(, "ומרדכי יצא" )ח, טו(, 
"ליהודים" )ח, טז(, "כי מרדכי" )י, ג( – והבעל-

קורא חוזר וקורא אותם אחר כך.

מהמילים 	  המן,  בני  עשרת  שמות  את  גם 
המילה  אחרי  עד  ו(  )ט,  איש"  מאות  "חמש 
"עשרת" )ט, י(, הקהל קורא קודם, ואז מכים 
ומרעישים כמו בהזכרת המן, ואחר כך הבעל-

קורא חוזר וקורא אותם.

פסוקים אלה קוראים בנשימה אחת.

)ט, 	  "האיגרת הזאת"  כשקוראים את המילים 
כו( ו"איגרת הפורים הזאת השנית" )ט, כט(, 

מנענעים את המגילה.

מברך 	  הבעל-קורא  המגילה,  קריאת  אחרי 
"הרב את ריבנו", ואחר כך גוללים את המגילה.

אחרי קריאת המגילה אומרים "ואתה קדוש", 	 
ואז  "יהא שלמא"  אחר כך אומר החזן קדיש 

אומרים "עלינו לשבח".

גם הלילה יש לשמוח ולהרבות קצת בסעודה.	 

בברכת 	  הניסים"  "ועל  מוסיפים  ומחר  הערב 
וכבר  הניסים",  "ועל  לומר  ששכח  מי  המזון. 
אמר את שם השם של סיום ברכת "על הארץ 
כרגיל,  המזון  ברכת  את  ימשיך  המזון",  ועל 
הוא  "הרחמן  יאמר:  ילמדו"  "ממרום  ואחרי 
יעשה לנו ניסים כמו שעשה לאבותינו בימים 
ההם בזמן הזה. בימי מרדכי ואסתר ]והמשך 

הנוסח של "ועל הניסים"[.

הלילה סוף זמן קידוש לבנה.	 

'מבצע פורים' וזיכוי הרבים

במיוחד 	  פורים  במצוות  לצאת ולזכות  יש 
רפואה,  בתי  אבות,  בבתי  שנמצאים  יהודים 
חיילי  ובמיוחד  משטרה,  אנשי  סוהר,  בתי 
על  נפש  במסירות  בגופם  שמגנים  צה"ל 
גבולות ארץ ישראל. כדי שיהודים יקיימו את 
המצווה, צריך להדריך אותם להחליף ביניהם 
כמו  לאישה.  ואישה  לאיש  איש  המנות,  את 
כן יש לחלק להם מטבעות כדי שיקיימו את 

מצוות מתנות לאביונים.

יש 	  מנות,  משלוחי  לאנשים  כשנותנים 
חב"ד,  צעירי  בשם  לגברים  לתת  להקפיד 

ולנשים בשם נשי חב"ד.

בכל 	  הקטנים  הילדים  את  גם  לשתף  נוהגים 
מצוות הפורים, ושולחים איתם משלוחי מנות 
ומתנות לאביונים. כדאי לערוך כינוסי ילדים 
ביום פורים, ולקיים עם הילדים משלוח מנות 

ומתנות לאביונים.

בנוגע לזיכוי יהודים בקריאת מגילה:

קריאה 	  פני  על  ביום  קריאה  להעדיף  יש 
לקרוא  הזדמנות  יש  אם  זאת,  עם  בלילה. 
בלילה אין לוותר עליה מחשש שלמחרת לא 

יוכל לקרוא שוב.

מגילה 	  בשמיעת  המצווה  את  מקיימים  לא 
ברמקול, טלפון או רדיו, גם לא בשידור חי.

בליל 	  המגילה  קריאת  את  הדחק,  בשעת 
)ובשעת  מהשקיעה  להתחיל  אפשר  פורים 
גדול, אפילו מפלג המנחה( ]ובמקרה  הדחק 
כזה, כדאי לכוון לא לצאת ידי חובה בקריאה 
קריאת  את  שוב  לשמוע  או  ולקרוא  זו, 
המגילה עם כל הברכות בזמן[. וביום אפשר 
ועד  השחר,  מעלות  הקריאה  את  להתחיל 
השקיעה ]ובדיעבד, עד צאת הכוכבים[. ואם 
לפני  כולה  המגילה  את  לשמוע  יספיקו  לא 

השקיעה, יקראו את המגילה בלי ברכה.

עדיף 	   – בלבד  לנשים  מגילה  שקורא  מי 
שהנשים יברכו בעצמן, ואם לא, הוא יברך.

יום שלישי
י"ד אדר – פורים

שחרית וקריאת המגילה
קריאת 	  לאחר  עד  בבוקר  כלום  טועמים  לא 

המגילה.

קדיש, 	  חצי  אומרים  הש"ץ  חזרת  אחרי 
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וקוראים בתורה לשלושה עולים את קריאת 
פורים )"ויבוא עמלק"(. מי שלא שמע קריאת 
חובת  ידי  לצאת  יכוון  בשבת,  זכור  פרשת 

זכירת עמלק בקריאה זו.

את המילה "זכר ]עמלק[" קוראים ֶזֶכר ואחר 	 
כך ֵזֶכר.

של 	  שמו  בקריאת  מכים  לא  זו  בקריאה  גם 
עמלק.

מי שלא נתן עדיין 'מחצית השקל', ייתן עכשיו 	 
לפני קריאת המגילה.

עטורים 	  )ושומעים(  קוראים  המגילה  את 
בתפילין.

את 	  המגילה  קריאת  לפני  מברכים  היום  גם 
בברכת  "שהחיינו".  כולל  הברכות,  שלוש 
קיום מצוות פורים  גם על  שהחיינו מכוונים 
מתנות  מנות,  משלוח  היום:  שמקיימים 

לאביונים וסעודת פורים.

מנהגי קריאת המגילה – כמו אמש.
לאחר ברכת "הרב את ריבנו" ו"שושנת יעקב", 	 

אומרים "אשרי, ובא לציון", החזן אומר קדיש 
התורה  ספר  את  מחזירים  כך  ואחר  שלם 
לארון הקודש, אומרים "בית יעקב" ושיר של 

יום ומסיימים את סדר התפילה כרגיל.

משלוח מנות ומתנות לאביונים
או 	  מאכל  דברי  שני  לשלוח  חייב  אחד  כל 

נוהג  היה  הרבי  לפחות.  אחד  לאדם  משקה 
לשלוח בכל שנה לכהן, לוי וישראל, משלוח 

ובו אוזן המן, פרי ובקבוק 'משקה'.

גבר ישלח לגבר, ואישה תשלח לאישה.	 

יש אומרים שמשלוח מנות צריך לשלוח דרך 	 
שליח, אדם שלישי שיעביר את המשלוח.

כל אחד חייב לתת לשני עניים לפחות, עשר 	 
להרבות  ומוטב  אחד.  לכל  לפחות  אגורות 
במתנות לאביונים ובכך לשמח אותם, מאשר 

להרבות בסעודה ובמשלוח מנות.

משתה ושמחה
חובה לשמוח כל היום. גם בירושלים צריכים 	 

להרבות היום קצת במשתה ושמחה.

במשך יום הפורים הרבי היה משתדל לקיים 	 
את המנהג לאכול 'אוזן המן' ממולא בפרג.

עורכים 	  כך  ואחר  מוקדם,  מנחה  מתפללים 
הסעודה  את  להתחיל  יש  פורים.  סעודת 
ולהספיק לאכול 'כזית' לפחות לפני השקיעה.

אך 	  בתורה,  לעסוק מעט  טוב  לפני הסעודה 
לא להימשך אחר הלימוד ולשכוח לקיים את 

מצוות סעודת פורים.

'קרפלעך' 	  לאכול  נוהגים  פורים  בסעודת 
)כיסונים ממולאים בשר(.

אצל 	  קוזאק".  "האפ  הניגון  את  לשיר  נוהגים 
של  הבבות  ארבע  ניגון  את  שרים  היו  הרבי 
אדמו"ר הזקן, אחריו את הניגון "ניע זשוריצי", 
ולפעמים הרבי גם הורה לנגן את הניגון "קול 

ביער".

המשפחה, 	  עם  בבית  הסעודה  לאחר 
לשים  יש  הלילה.  לתוך  להתוועד  ממשיכים 
ההגבלה  בתוקפה  עומדת  בפורים  שגם  לב 

בשתיית 'משקה'.

גומרים את הסעודה בלילה, אומרים 	  גם אם 
"ועל הניסים" בברכת המזון.

ליל שושן פורים
בירושלים עיר הקודש, הלילה ומחר חוגגים 	 

מצוות  בכל  קודם  שפורט  כפי   – פורים  את 
היום ובפרטי סדר התפילות.

בחיפה קוראים את המגילה גם הלילה ומחר, 	 
מספק.

יום רביעי
ט"ו אדר – שושן פורים

חוגגים 	  )לא רק במקומות שבהם  בכל מקום 
שושן פורים( לא אומרים תחנון, ומרבים קצת 

במשתה ושמחה.

מקורות: לוח דבר בעתו. שע"ת סי' תרפ"ז ס"ק 
א, נטעי גבריאל פמ"ב ס"ו, שו"ת רדב"ז ח"ד סי' יג. 
אג"ק ח"כ עמ' קעז. 'אוצר מנהגי חב"ד', עמ' רמה, 

רנג-רנה, רעז, רפו, רצב-ג. 'התוועדויות' תשמ"ה ח"ג 
עמ' 1420 ואילך, תשמ"ז ח"ב עמ' 561. שערי-אפרים 
שער ח סעיף קז, שער י סי"ב. לוח כולל-חב"ד. שו"ע 
אדה"ז סי' רפב סט"ז. ספר-המנהגים עמ' 33, 48, 71, 
72. ילקוט-יוסף ח"ה עמ' רנט. שו"ת קנין-תורה ח"ה 
סי' טז. היום-יום לש"פ זכור, אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ 

חי"ב עמ' קסד. רמ"א סי' תרפ"ב ס"א, תרצ"ה ס"א, 
ס"ד. תרצ"ו ס"ו, תרפ"ו ס"א. כה"ח תקמ"ט סק"י, 

תק"נ ס"ק ו, תרפ"ו סקט"ז וסקכ"ח. משנ"ב סי' תרפ"ו 
בשער-הציון ס"ק טז, סי' תרצ"ב. יחווה-דעת ח"ב סי' 

עח. שו"ע סי' תקס"ד ונו"כ, תקס"ו ס"ו, תרפ"ז ס"א 
ונו"כ, תר"צ סי"ז, תרצ"ו ס"ב. מג"א סי' תרצ"ד ס"ק ג. 

'דרכי חיים ושלום' סי' תתמ"ג. לקוטי-שיחות כרך ג 
עמ' 1274, כרך ט עמ' 336, כרך כ' עמ' 352, כרך כ"א 

עמ' 496, כרך כ"ט עמ' 423. א"ר סי' תרפ"ב. 'שערי-
המועדים - פורים' עמ' קמה. ספר השיחות תשמ"ט 

כרך א, עמ' 335.
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לחיות עם הזמן

זמני השבוע

לוח ללימוד הרמב"ם

זמני הדלקת הנרות
באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
16:5818:1417:2018:1617:0818:1517:2018:16תצווה/ זכור

17:0318:1917:2518:2117:1418:2017:2518:21כי תישא – פרה

י' באדר ה'תשפ"ג – י"ז באדר ה'תשפ"ג

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
מ"ע ר. מל"ת רלח.הל' עדות פרק ה.הל' שכירות פרק ד-ו.י' באדר ו'

מ"ע רא.פרק ו.פרק ז-ט.י"א באדר ש"ק
מל"ת רסז. רסח.פרק ז.פרק י-יב.י"ב באדר א'

פרק יג. הל' שאלה ופקדון.. בפרקים אלו. י"ג באדר ב'
מל"ת ריט. מ"ע רמד.פרק ח.פרק א-ב.

מ"ע רמד.פרק ט.פרק ג-ה.י"ד באדר ג'
מ"ע רמב.פרק י.פרק ו-ח.ט"ו באדר ד'
מ"ע קצז. מל"ת רלד.פרק יא.הל' מלוה ולוה.. בפרקים אלו. פרק א-ג.ט"ז באדר ה'
מ"ע קמב.פרק יב.פרק ד-ו.י"ז באדר ו'

תאריך

זמןעלות השחר
ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף
זמן ק"ש

חצות 
היום 

והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים

120 ד' 
לפני 

הזריחה

 72 ד'
לפני 

הזריחה
4.084.555.176.148.5811.5312.235.39.16.03ו', י' באדר

4.074.545.156.138.5811.5312.235.39.96.04ש"ק, י"א באדר
4.064.535.146.128.5711.5312.235.40.66.05א', י"ב באדר
4.054.525.136.118.5611.5312.235.41.46.06ב', י"ג באדר
4.044.515.126.098.5511.5212.225.42.16.06ג', י"ד באדר
4.024.495.116.088.5511.5212.225.42.96.07ד', ט"ו באדר
4.014.485.096.078.5411.5212.225.43.66.08ה', ט"ז באדר

4.004.475.086.068.5311.5212.225.44.36.08ו', י"ז באדר
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æ úéæ:ãéîz øð úìòäì øBànì úéúk Cואּת ©¬¦²̈¨¦−©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«ְְַ

זיתא  מׁשחא ל ויּסבּון יׂשראל ּבני ית ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָּתפּקד

ּתדירא: בֹוצינּיא לאדלקא לאנהרא ּכתיׁשא ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָדכיא

àëúãòä-ìò øLà úëøtì õeçî ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥Á¦¸©¨¹Ÿ¤£¤´©¨«¥ªÀ
éðôì ø÷a-ãò áøòî åéðáe ïøäà Búà Cøòé©«£ŸÁŸ¸©«£¯Ÿ¨¨²¥¤¬¤©−Ÿ¤¦§¥´
:ìàøNé éða úàî íúøãì íìBò úwç ýåýé§Ÿ̈®ª©³¨Æ§´ŸŸ½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«
Cøòé úãòä-ìò øLà úëøtì õeçî ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥Á¦¸©¨¹Ÿ¤£¤´©¨«¥ªÀ©«£ŸÁ
úwç ýåýé éðôì ø÷a-ãò áøòî åéðáe ïøäà BúàŸ¸©«£¯Ÿ¨¨²¥¤¬¤©−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®ª©³

:ìàøNé éða úàî íúøãì íìBò זמנא ּבמׁשּכן ¨Æ§´ŸŸ½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«ְְְִַַָ

אהרן  יתּה יסּדר סהדּותא ּדעל לפרכּתא ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָֹֻמּברא

עלם  קים יי קדם צפרא עד מרמׁשא ְְְְְֳִֵַַַָָָָָָָּובנֹוהי

ס יׂשראל: ּבני מן àéìàלדריהֹון áø÷ä äzàåE ְְְִִֵֵֵָָ§©¿̈©§¥´¥¤ÁÁ
à-úàéçà ïøäéða CBzî Bzà åéða-úàå E ¤©«£¸Ÿ¨¦¹§¤¨¨´¦À¦²§¥¬

øæòìà àeäéáàå áãð ïøäà éì-Bðäëì ìàøNé¦§¨¥−§©«£¦®©«£¾Ÿ¨¨¯©«£¦²¤§¨¨¬
:ïøäà éða øîúéàåéìà áø÷ä äzàåïøäà-úà E §¦«¨−̈§¥¬©«£«Ÿ§©¿̈©§¥´¥¤ÁÁ¤©«£¸Ÿ

éçàéì-Bðäëì ìàøNé éða CBzî Bzà åéða-úàå E ¨¦¹§¤¨¨´¦À¦²§¥¬¦§¨¥−§©«£¦®
:ïøäà éða øîúéàå øæòìà àeäéáàå áãð ïøäà©«£¾Ÿ¨¨¯©«£¦²¤§¨¨¬§¦«¨−̈§¥¬©«£«Ÿ
עּמּה ּבנֹוהי וית אחּו אהרן ית לות קרב ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹואּת

נדב  אהרן קדמי לׁשּמׁשא יׂשראל ּבני ְְְֲֳִִֵֵַַָָָָָָָֹמּגֹו

אהרן: ּבני ואיתמר אלעזר áúéNòåואביהּוא ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹ§¨¦¬¨
éçà ïøäàì Lã÷-éãâá:úøàôúìe ãBáëì E ¦§¥−Ÿ¤§©«£´Ÿ¨¦®§¨−§¦§¨«¤

éçà ïøäàì Lã÷-éãâá úéNòåãBáëì E §¨¦¬¨¦§¥−Ÿ¤§©«£´Ÿ¨¦®§¨−
:úøàôúìeאחּו לאהרן קּודׁשא לבּוׁשי ותעּבד §¦§¨«¤ְְְְְֲֵֵַַָָֹ

ּולתׁשּבחן: â-éîëç-ìk-ìàליקר øaãz äzàå ְְְִָָֻ§©À̈§©¥Æ¤¨©§¥
éãâa-úà eNòå äîëç çeø åéúàlî øLà áì¥½£¤¬¦¥¦−´©¨§¨®§¨º¤¦§¥¯

:éì-Bðäëì BLc÷ì ïøäà-ìk-ìà øaãz äzàå ©«£²Ÿ§©§−§©«£¦«§©À̈§©¥Æ¤¨
-úà eNòå äîëç çeø åéúàlî øLà áì-éîëç©§¥¥½£¤¬¦¥¦−´©¨§¨®§¨º¤

:éì-Bðäëì BLc÷ì ïøäà éãâa ּכל עם ּתמּלל ואּת ¦§¥¯©«£²Ÿ§©§−§©«£¦«ְְְִֵַַָ

חכמתא  רּוח עּמּה ּדאׁשלמית לּבא ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָחּכימי

לׁשּמׁשא  לקּדׁשּותּה אהרן לבּוׁשי ית ְְְְְְֲֵֵַַַַָָָָֹויעּבדּון

ããBôàåקדמי: ïLç eNòé øLà íéãâaä älàå ֳָָ§¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À³¤§¥Æ
eNòå èðáàå úôðöî õaLz úðúëe ìéòîe§¦½§¬Ÿ¤©§¥−¦§¤´¤§©§¥®§¨¸

éçà ïøäàì Lã÷-éãâá:éì-Bðäëì åéðáìe E ¦§¥¹Ÿ¤§©«£¬Ÿ¨¦²§¨−̈§©«£¦«
ìéòîe ãBôàå ïLç eNòé øLà íéãâaä älàå§¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À³¤§¥Æ§¦½
Lã÷-éãâá eNòå èðáàå úôðöî õaLz úðúëe§¬Ÿ¤©§¥−¦§¤´¤§©§¥®§¨¸¦§¥¹Ÿ¤

éçà ïøäàì:éì-Bðäëì åéðáìe E ּדי לבּוׁשּיא ואּלין §©«£¬Ÿ¨¦²§¨−̈§©«£¦«ְְִִֵַָ

ּומעיל  ואפֹודא חּוׁשנא מרּמצא יעּבדּון וכּתּונא א ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָ

לאהרן  קּודׁשא לבּוׁשי ויעּבדּון והמינא ְְְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹמצנפּתא

קדמי: לׁשּמׁשא ולבנֹוהי אחּוäeç÷é íäå ְְְֳִִַָָָָָ§¥Æ¦§´
-úàå ïîbøàä-úàå úìëzä-úàå áäfä-úà¤©¨½̈§¤©§¥−¤§¤¨«©§¨¨®§¤

:LMä-úàå éðMä úòìBzáäfä-úà eç÷é íäå ©¬©©¨¦−§¤©¥«§¥Æ¦§´¤©¨½̈
éðMä úòìBz-úàå ïîbøàä-úàå úìëzä-úàå§¤©§¥−¤§¤¨«©§¨¨®§¤©¬©©¨¦−

:LMä-úàå וית ּתכלא וית ּדהבא ית יּסבּון ואּנּון §¤©¥«ְְְְְֲִִִַָָָָָ

פ ּבּוצא: וית זהֹורי צבע וית åeNòåארּגונא ְְְְְְִַַָָָָָ§¨−
éðL úòìBz ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈©¯©¨¦²

:áLç äNòî øæLî LLåáäæ ãôàä-úà eNòå §¥¬¨§−̈©«£¥¬¥«§¨−¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈
äNòî øæLî LLå éðL úòìBz ïîbøàå úìëz§¥̧¤§©§¨¹̈©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥¬

:áLç וארּגונא ּתכלא ּדהבא אפֹודא ית ויעּבדּון ¥«ְְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָ

אמן: עֹובד ׁשזיר ּובּוץ זהֹורי æúôúëצבע ézL ְְְֳִִַַָ§¥¯§¥´Ÿ
:øaçå åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäé úøáçézL «Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§−̈§ª¨«§¥¯

:øaçå åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäé úøáç úôúë§¥´Ÿ«Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§−̈§ª¨«
סטרֹוהי  ּתרין על לּה יהֹון מלּפפן ּכתּפין ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָּתרּתין

çeäNòîkויתלפף: åéìò øLà Búcôà áLçå ְְִַָ§¥³¤£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−
éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ äéäé epnî¦¤´¦«§¤®¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−

:øæLî LLåîk åéìò øLà Búcôà áLçåeäNò §¥¬¨§¨«§¥³¤£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−
LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ äéäé epnî¦¤´¦«§¤®¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬

:øæLîמּנּה ּכעֹובדֹוהי עלֹוהי ּדי ּתּקּונּה והמין ¨§¨«ְְְֲִִִִִֵֵֶַָ

ּובּוץ  זהֹורי ּוצבע וארּגונא ּתכלא ּדהבא ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָיהי

èzçzôeׁשזיר: íäL-éðáà ézL-úà zç÷ìå ְִ§¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´
:ìàøNé éða úBîL íäéìòézL-úà zç÷ìå £¥¤½§−§¥¬¦§¨¥«§¨´©§½̈¤§¥−

:ìàøNé éða úBîL íäéìò zçzôe íäL-éðáà©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½§−§¥¬¦§¨¥«
עליהן  ותגלֹוף בּורלא אבני ּתרּתין ית ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָותּסב

יׂשראל: ּבני éïáàäׁשמהת ìò íúîMî äML ְְְִֵֵַָָ¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−¨¤´¤

שניים מקרא ואחד תרגום
 מוקדש לע"נ הרה"ת ר' מנחם מענדל הכהן ב"ר הרה"ת יהושע זעליק הכהן ע"ה

ומרת גאלדא בת הרה"ת מרדכי ירחמיאל חיים לימא ע"ה

 למנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרוא ביום ה' בלילה שמו"ת עלייה אחת או שתיים מהפרשה, ולמחרת ביום ו' אחרי חצות לקרוא שוב מתחילתה עד גמירא
עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. • נזהרים )עכ"פ לכתחילה( שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת. 22



ïáàä-ìò íéøúBpä äMMä úBîL-úàå úçàä̈«¤¨®§¤§º©¦¨¯©«¨¦²©¨¤¬¤
:íúãìBúk úéðMäïáàä ìò íúîMî äML ©¥¦−§«§Ÿ¨«¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−¨¤´¤

ïáàä-ìò íéøúBpä äMMä úBîL-úàå úçàä̈«¤¨®§¤§º©¦¨¯©«¨¦²©¨¤¬¤
:íúãìBúk úéðMä אבנא על מּׁשמהתהֹון ׁשּתא ©¥¦−§«§Ÿ¨«ְְְִִַַָָָָ

אבנא  על דאׁשּתארּו ׁשּתא ׁשמהת וית ְְְְְֲִִַַַָָָָָָָחדא

ּכתּולדתהֹון: àééçeztתניתא ïáà Løç äNòî ְְְְִֵָָ©«£¥´¨©»¤¼¤¼¦¥´
éða úîL-ìò íéðáàä ézL-úà çzôz íúçŸÀ̈§©©Æ¤§¥´¨«£¨¦½©§−Ÿ§¥´
:íúà äNòz áäæ úBöaLî úañî ìàøNé¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬¨−̈©«£¤¬Ÿ¨«
ézL-úà çzôz íúç éçezt ïáà Løç äNòî©«£¥´¨©»¤¼¤¼¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´
úBöaLî úañî ìàøNé éða úîL-ìò íéðáàä̈«£¨¦½©§−Ÿ§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬

:íúà äNòz áäæ ּכתב טבא אבן אמן עֹובד ¨−̈©«£¤¬Ÿ¨«ְֳֶֶַַַָָ

על  אבנּיא ּתרּתין ית ּתגלֹוף ּדעזקן ּכגלף ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹמפרׁש

ּתעּבד  ּדדהב מרּמצן מׁשּקען יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָׁשמהת

áéúôúkיתהֹון: ìò íéðáàä ézL-úà zîNå ְָ§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©µ¦§´Ÿ
ïøäà àNðå ìàøNé éðáì ïøkæ éðáà ãôàä̈«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ

úà:ïøkæì åéôúë ézL-ìò ýåýé éðôì íúBîL- ¤§¹̈¦§¥¯§Ÿ̈²©§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ
éðáà ãôàä úôúk ìò íéðáàä ézL-úà zîNå§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬
éðôì íúBîL-úà ïøäà àNðå ìàøNé éðáì ïøkæ¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈¦§¥¯

:ïøkæì åéôúë ézL-ìò ýåýé ּתרּתין ית ּותׁשּוי §Ÿ̈²©§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿְְִֵַַָ

לבני  דכרנא אבני אפֹודא ּכתּפי על ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָאבניא

על  יי קדם ׁשמהתהֹון ית אהרן ויּטֹול ְְְְְֲֳִִֵַַָָָָָָֹיׂשראל

ס  לדכרנא: ּכתּפֹוהי ְְְְִִֵָָָּתרין

âé éðù:áäæ úöaLî úéNòå:áäæ úöaLî úéNòå §¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«§¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«
ּדדהב: מרּמצן ãéáäæותעּבד úøLøL ézLe ְְְְְִֵַַָָ§¥³©§§ŸÆ¨¨´

úáò äNòî íúà äNòz úìaâî øBäè̈½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ−̈©«£¥´£®Ÿ
:úöaLnä-ìò úúáòä úøLøL-úà äzúðå§¨«©¨²¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©©¦§§«Ÿ
íúà äNòz úìaâî øBäè áäæ úøLøL ézLe§¥³©§§ŸÆ¨¨´¨½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ−̈
-ìò úúáòä úøLøL-úà äzúðå úáò äNòî©«£¥´£®Ÿ§¨«©¨²¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©

úöaLnä: ּתעּבד מתחמן ּדכי ּדהב ּתּכין ותרּתין ©¦§§«Ÿְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָ

על  גדילתא ּתּכּיא ית ותּתן ּגדילּו עֹובד ְְְְִִִִֵַַַָָָָָיתהֹון

ס åèäNòîמרּמצתא: ètLî ïLç úéNòå ְְַָָ§¨¦¹¨³¤¦§¨Æ©«£¥´
ïîbøàå úìëz áäæ epNòz ãôà äNòîk áLç¥½§©«£¥¬¥−Ÿ©«£¤®Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈

:Búà äNòz øæLî LLå éðL úòìBúåúéNòå §©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¤¬Ÿ«§¨¦¹¨
epNòz ãôà äNòîk áLç äNòî ètLî ïLç³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬¥−Ÿ©«£¤®

Lî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæøæ Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈
:Búà äNòz ּכעֹובד אמן עֹובד ּדינא חׁשן ותעּבד ©«£¤¬Ÿ«ְְְֳִֵֶַַַָָ

ּוצבע  וארּגונא ּתכלא ּדהבא  ּתעּבדּנּה ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָאפֹודא

יתּה: ּתעּבד ׁשזיר ּובּוץ æèäéäéזהֹורי òeáø ְְְִִֵֵַָ¨¬©¦«§¤−
:Baçø úøæå Bkøà úøæ ìeôkìeôk äéäé òeáø ¨®¤¬¤¨§−§¤¬¤¨§«¨¬©¦«§¤−¨®

:Baçø úøæå Bkøà úøæ זרּתא עיף יהי מר ּבע ¤¬¤¨§−§¤¬¤¨§«ְְְִֵֶַַָ

פתיּה: וזרּתא æéïáàארּכּה úàlî Bá úàlîe ְְְְֵֵֶָָֻ¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤
ú÷øáe äãèt íãà øeè ïáà íéøeè äòaøà©§¨−̈¦´¨®¤À³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤

:ãçàä øehääòaøà ïáà úàlî Bá úàlîe ©−¨«¤¨«¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤©§¨−̈
:ãçàä øehä ú÷øáe äãèt íãà øeè ïáà íéøeè¦´¨®¤À³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤©−¨«¤¨«
אבן  סדרין ארּבעא אבנא אׁשלמּות ּבּה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָותׁשלם

סדרא  ּוברקן ירקן סמקן קדמאה סדרא ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָטבא

çé:íìäéåחד: øétñ Côð éðMä øehäåøehäå ַ§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ§©−
:íìäéå øétñ Côð éðMä אזמרגּדין ּתנינא וסדרא ©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿְְְְְִִִִַָָָָ

וסבהלֹום: èéìוׁשבזיז éLéìMä øehäåBáL íL ְְְְֲִִַ§©−©§¦¦®¤¬¤§−
:äîìçàåì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §©§¨«¨§©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

עגלא: ועין טרקיא קנּכירי ּתליתאה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָוסדרא

ëäôLéå íäLå LéLøz éòéáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®
:íúàelîa eéäé áäæ íéöaLîéòéáøä øehäå §ª¨¦¬¨¨²¦«§−§¦«Ÿ¨«§©Æ¨«§¦¦½

eéäé áäæ íéöaLî äôLéå íäLå LéLøz©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬¨¨²¦«§−
úàelîaí: ּובּורלא יּמא ּכרּום רביעאה וסדרא §¦«Ÿ¨«ְְְְְִִַָָָָָ

ּבאׁשלמּותהֹון: יהֹון ּדדהב מרּמצן ְְְְְְְְִֵֵַַַַַָּופנטרי

àëíézL ìàøNé-éða úîL-ìò ïééäz íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¥¬
BîL-ìò Léà íúBç éçezt íúîL-ìò äøNò¤§¥−©§Ÿ¨®¦¥³¨Æ¦´©§½

ì ïééäz:èáL øNò éðL-ìò ïééäz íéðáàäå ¦«§¤¾¨¦§¥¬¨−̈¨«¤§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©
éçezt íúîL-ìò äøNò íézL ìàøNé-éða úîL§¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¥¬¤§¥−©§Ÿ®̈¦¥³

ì ïééäz BîL-ìò Léà íúBç:èáL øNò éðL ¨Æ¦´©§½¦«§¤¾¨¦§¥¬¨−̈¨«¤
עסרי  ּתרּתי יׂשראל ּבני ׁשמהת על יהוין ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָואבנּיא

על  ּגבר ּדעזקא ּכגלֹוף מפרׁש ּכתב ׁשמהתהֹון ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָעל

ׁשבטין: עסר לתרין ּתהוין áëúéNòåׁשמּה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָ§¨¦¯¨
áäæ úáò äNòî úìáb úLøL ïLçä-ìò©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ¨−̈

:øBäèäNòî úìáb úLøL ïLçä-ìò úéNòå ¨«§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´
:øBäè áäæ úáò מתחמן ּתּכין חּוׁשנא על ותעּבד £®Ÿ¨−̈¨«ְְְְְִִֵַַַָָ

ּדכי: ּדהב ּגדילּו âëézLעֹובד ïLçä-ìò úéNòå ְְְִֵַַ§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−
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éðL-ìò úBòahä ézL-úà zúðå áäæ úBòaè©§´¨¨®§¨«©À̈¤§¥Æ©©¨½©§¥−
:ïLçä úBö÷áäæ úBòaè ézL ïLçä-ìò úéNòå §¬©«¤§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´¨®̈

:ïLçä úBö÷ éðL-ìò úBòahä ézL-úà zúðå§¨«©À̈¤§¥Æ©©¨½©§¥−§¬©«¤
ית  ותּתן ּדדהב עזקן ּתרּתין חּוׁשנא על ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָותעּבד

חּוׁשנא: סטרי ּתרין על עזקתא ãëäzúðåּתרּתין ְְְְְִִֵֵֵַַָָָ§¨«©À̈
-ìà úòahä ézL-ìò áäfä úúáò ézL-úà¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ¤

:ïLçä úBö÷áäfä úúáò ézL-úà äzúðå §−©«¤§¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈
:ïLçä úBö÷-ìà úòahä ézL-ìò ית ותּתן ©§¥−©©¨®Ÿ¤§−©«¤ְִֵָ

לסטרי  עזקתא ּתרין על ּדדהב ּגדילן ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָּתרּתין

äëïzzחּוׁשנא: úúáòä ézL úBö÷ ézL úàå ְָ§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−
ãôàä úBôúk-ìò äzúðå úBöaLnä ézL-ìò©§¥´©¦§§®§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ

:åéðt ìeî-ìàúúáòä ézL úBö÷ ézL úàå ¤¬¨¨«§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ
úBôúk-ìò äzúðå úBöaLnä ézL-ìò ïzz¦¥−©§¥´©¦§§®§¨«©¨²©¦§¬

:åéðt ìeî-ìà ãôàä ּדעל ּגדילן ּתרּתין וית ¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«ְְְְִֵַַָָ

ותּתן  מרּמצתא ּתרּתין על ּתּתן סטרֹוהי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָּתרּתין

אּפֹוהי: לקבל אפֹודא ּכתּפי åëézLעל úéNòå ְֳִִֵֵֵַַָָ§¨¦À¨§¥Æ
ïLçä úBö÷ éðL-ìò íúà zîNå áäæ úBòaè©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−§´©®¤

:äúéa ãBôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìòúéNòå ©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−¨«§¨§¨¦À¨
úBö÷ éðL-ìò íúà zîNå áäæ úBòaè ézL§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−§´
:äúéa ãBôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìò ïLçä©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−¨«§¨
ּתרין  על יתהֹון ּותׁשּוי ּדדהב עזקן ּתרּתין ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָותעּבד

דאפֹודא  לעברא ּדי ספתּה על חּוׁשנא ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָסטרי

æëäzúðåמּלגיו: áäæ úBòaè ézL úéNòå ְִָ§¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´
ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë ézL-ìò íúàŸ¿̈©§¥Á¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´
:ãBôàä áLçì ìònî Bzøaçî únòì åéðẗ½̈§ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤¨«¥«
ézL-ìò íúà äzúðå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´Ÿ¿̈©§¥Á
únòì åéðt ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−

ãBôàä áLçì ìònî Bzøaçî:ּתרּתין ותעּב ד ©§©§®¦©¾©§¥−¤¨«¥«ְְְֵֵַַ

אפֹודא  ּכתּפי ּתרּתין על יתהֹון ותּתן ּדדהב ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָעזקן

מעּלוי  לֹופי ּבית לקבל אּפֹוהי מּלקבל ְֳֳִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָמּלרע

אפֹודא: çëåéúòahîלהמין ïLçä-úà eñkøéå ְְֵֶַָ§¦§§´¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈
-ìò úBéäì úìëz ìéúôa ãBôàä úòaè-ìà¤©§³Ÿ¨«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©
:ãBôàä ìòî ïLçä çfé-àìå ãBôàä áLç¥´¤¨«¥®§«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«
ãBôàä úòaè-ìà åéúòahî ïLçä-úà eñkøéå§¦§§´¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈¤©§³Ÿ¨«¥Æ

çfé-àìå ãBôàä áLç-ìò úBéäì úìëz ìéúôa¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤¨«¥®§«Ÿ¦©´
ãBôàä ìòî ïLçä:מעזקתּה חּוׁשנא ית ויחּדּון ©½¤¥©−¨«¥«ְְְְְִֵֵֶָָ

על  למהוי דתכלּתא ּבחּוטא דאפֹודא ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָָלעזקתא

אפֹודא: מעּלוי חּוׁשנא יתּפרק ולא אפֹודא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָהמין

èëïLça ìàøNé-éða úBîL-úà ïøäà àNðå§¨¨´©«Â£ÂŸ¤§¸§¥«¦§¨¥¹§¯¤
-éðôì ïøkæì Lãwä-ìà Bàáa Baì-ìò ètLnä©¦§¨²©¦−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«

:ãéîz ýåýéìàøNé-éða úBîL-úà ïøäà àNðå §Ÿ̈−¨¦«§¨¨´©«Â£ÂŸ¤§¸§¥«¦§¨¥¹
ïøkæì Lãwä-ìà Bàáa Baì-ìò ètLnä ïLça§¯¤©¦§¨²©¦−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ

ãéîz ýåýé-éðôì: ּבני ׁשמהת ית אהרן ויּטֹול ¦§¥«§Ÿ̈−¨¦«ְְְֲִֵַַָָֹ

לקּודׁשא  ּבמעלּה לּבּה על ּדינא ּבחׁשן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָיׂשראל

ּתדירא: יי קדם ìïLç-ìàלדּוכרנא zúðå ְְְְֳִָָָָָ§¨«©º̈¤´¤
áì-ìò eéäå íénzä-úàå íéøeàä-úà ètLnä©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤©ª¦½§¨Æ©¥´
ètLî-úà ïøäà àNðå ýåýé éðôì Bàáa ïøäà©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨´©«Â£ÂŸ¤¦§©̧

:ãéîz ýåýé éðôì Baì-ìò ìàøNé-éðazúðå §¥«¦§¨¥¯©¦²¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«§¨«©º̈
à ètLnä ïLç-ìàeéäå íénzä-úàå íéøeàä-ú ¤´¤©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤©ª¦½§¨Æ

ïøäà àNðå ýåýé éðôì Bàáa ïøäà áì-ìò©¥´©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨´©«Â£ÂŸ
:ãéîz ýåýé éðôì Baì-ìò ìàøNé-éða ètLî-úà¤¦§©̧§¥«¦§¨¥¯©¦²¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«
על  ויהֹון ּתּמּיא וית אּורּיא ית ּדינא ּבחׁשן ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻותּתן

ּדינא  ית אהרן ויּטֹול יי קדם ּבמעלּה דאהרן ְְְְֲֲֲֳִִִֵֵַַָָָָָֹֹלּבא

ס  ּתדירא: יי קדם לּבּה על יׂשראל ְְְְֳִִִִֵֵֵַָָָָדבני

éùéìùàì:úìëz ìéìk ãBôàä ìéòî-úà úéNòå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
:úìëz ìéìk ãBôàä ìéòî-úà úéNòå ית ותעּבד §¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤ְְֵַָ

ּתכלא: ּגמיר דאפֹודא áìBLàø-éôמעילא äéäå ְְְְִִִֵָָָ§¨¨¬¦«Ÿ−
éôk âøà äNòî áéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹©«£¥´Ÿ¥À§¦¬

:òøwé àì Bl-äéäé àøçúBëBúa BLàø-éô äéäå ©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©§¨¨¬¦«Ÿ−§®
àøçú éôk âøà äNòî áéáñ åéôì äéäé äôN̈¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²

òøwé àì Bl-äéäé:לגּוּה ּכפיל ריׁשּה פּום ויהי ¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©ְִִֵֵֵֵַָ

מחי  עֹובד סחֹור סחֹור לפּומּה מּקף יהי ְְְְֵֵֵַַַָָּתֹורא

יתּבזע: לא לּה יהי ׁשרין âì-ìòּכפּום úéNòå ְְְְְִִֵֵָָָ§¨¦´¨©
-ìò éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeLÀ̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©¨¦½©

:áéáñ íëBúa áäæ éðîòôe áéáñ åéìeLúéNòå −̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«§¨¦´¨
éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìò©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©¨¦½
áéáñ íëBúa áäæ éðîòôe áéáñ åéìeL-ìò: ©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«

ּוצבע  וארּגונא ּתכלא רּמֹוני ׁשיפֹולֹוהי על ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָותעּבד
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ּדדהבא  וזּגין סחֹור סחֹור ׁשיפֹולֹוהי על ְְְְְֲִִִִַַַָזהֹורי

סחֹור: סחֹור ãìïîòtּביניהֹון ïBnøå áäæ ïîòt ְְֵֵ©«£³Ÿ¨¨Æ§¦½©«£¬Ÿ
äæ:áéáñ ìéònä éìeL-ìò ïBnøå ááäæ ïîòt ¨−̈§¦®©¥¬©§¦−¨¦«©«£³Ÿ¨¨Æ

:áéáñ ìéònä éìeL-ìò ïBnøå áäæ ïîòt ïBnøå§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®©¥¬©§¦−¨¦«
על  ורמֹונא דדהבא זגא ורּמֹונא דדהבא ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָָזּגא

סחֹור: סחֹור מעילא äìïøäà-ìòׁשיפֹולי äéäå ְְְִִֵָ§¨¨¬©©«£−Ÿ
ìéðôì Lãwä-ìà Bàáa BìB÷ òîLðå úøL §¨¥®§¦§©´ÂÂ§Ÿ¸¤©¹Ÿ¤¦§¥¯

:úeîé àìå Búàöáe ýåýéì ïøäà-ìò äéäåúøL §Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ¨«§¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®
Búàöáe ýåýé éðôì Lãwä-ìà Bàáa BìB÷ òîLðå§¦§©´ÂÂ§Ÿ¸¤©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−

:úeîé àìåקלּה ויׁשּתמע לׁשּמׁשא אהרן על ויהי §¬Ÿ¨«ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹ

ימּות: ולא ּובמּפקּה יי  קדם לקּודׁשא ס ּבמעלּה ְְְְְְְְֲֳִֵֵֵָָָָ

åìéçezt åéìò zçzôe øBäè áäæ õév úéNòå§¨¦¬¨¦−Ç¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ¦¥´
:ýåýéì Lã÷ íúçøBäè áäæ õév úéNòå Ÿ½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«§¨¦¬¨¦−¨¨´¨®

:ýåýéì Lã÷ íúç éçezt åéìò zçzôe ותעּבד ¦©§¨³¨¨Æ¦¥´Ÿ½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«ְְֵַ

קדׁש מפרׁש ּכתב על ֹוהי ותגלֹוף ּדכי ּדדהב ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹציצא

æìäéäåליי: úìëz ìéút-ìò Búà zîNå ַָ§©§¨³ŸÆ©§¦´§¥½¤§¨−̈
:äéäé úôðönä-éðt ìeî-ìà úôðönä-ìò©©¦§¨®¤¤¬§¥«©¦§¤−¤¦«§¤«
úôðönä-ìò äéäå úìëz ìéút-ìò Búà zîNå§©§¨³ŸÆ©§¦´§¥½¤§¨−̈©©¦§®̈¤

äéäé úôðönä-éðt ìeî-ìà: על יתּה ּותׁשּוי ¤¬§¥«©¦§¤−¤¦«§¤«ְִֵַַָ

אּפי  לקבל מצנפּתא על ויהי דתכלּתא ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָחּוטא

יהי: çìàNðåמצנפּתא ïøäà çöî-ìò äéäå ְְְִֵֶָ§¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧
éða eLéc÷é øLà íéLãwä ïåò-úà ïøäà©«£¹Ÿ¤£´Ÿ©¢¨¦À£¤³©§¦¸Æ§¥´
Bçöî-ìò äéäå íäéLã÷ úðzî-ìëì ìàøNé¦§¨¥½§¨©§−Ÿ¨§¥¤®§¨¨³©¦§Æ

:ýåýé éðôì íäì ïBöøì ãéîzçöî-ìò äéäå ¨¦½§¨¬¨¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨¨»©¥´©
eLéc÷é øLà íéLãwä ïåò-úà ïøäà àNðå ïøäà©«£Ÿ¼§¨¨̧©«£¹Ÿ¤£´Ÿ©¢¨¦À£¤³©§¦¸Æ
Bçöî-ìò äéäå íäéLã÷ úðzî-ìëì ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½§¨©§−Ÿ¨§¥¤®§¨¨³©¦§Æ

:ýåýé éðôì íäì ïBöøì ãéîz ּבית על ויהי ¨¦½§¨¬¨¤−¦§¥¬§Ÿ̈«ִֵֵַ

ּדי  קּודׁשּיא עוית ית אהרן ויּטֹול דאהרן ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָֹֹעינֹוהי

ויהי  קּודׁשיהֹון מּתנת לכל יׂשראל ּבני ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָיקּדׁשּון

יי: קדם להֹון לרעוא ּתדירא עינֹוהי ּבית ְְְְֲֳִִֵֵַַָָָָעל

èìLL úôðöî úéNòå LL úðúkä zöaLå§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½§¨¦−¨¦§¤´¤¥®
:í÷ø äNòî äNòz èðáàåúðúkä zöaLå §©§¥¬©«£¤−©«£¥¬Ÿ¥«§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤

äNòî äNòz èðáàå LL úôðöî úéNòå LL¥½§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬©«£¤−©«£¥¬
í÷ø: מצנפּתא ותעּבד בּוצא ּכּתּונא ּותרּמץ Ÿ¥«ְְְְְִִֵֵֶַַָָָ

צּיר: עֹובד ּתעּבד והמינא îïøäàדבּוצא éðáìå ְְְְֵֶַַַָָָָ§¦§¥³©«£ŸÆ
úBòaâîe íéèðáà íäì úéNòå úðzë äNòz©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−©§¥¦®¦§¨Æ

:úøàôúìe ãBáëì íäì äNòzïøäà éðáìå ©«£¤´¨¤½§¨−§¦§¨«¤§¦§¥³©«£ŸÆ
úBòaâîe íéèðáà íäì úéNòå úðzë äNòz©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−©§¥¦®¦§¨Æ

:úøàôúìe ãBáëì íäì äNòz אהרן ולבני ©«£¤´¨¤½§¨−§¦§¨«¤ְְֲִֵַֹ

ּתעּבד  וכֹובעין המינין להֹון ותעּבד ּכּתּונין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּתעּבד

ּולתׁשּבחן: ליקר àî-úàלהֹון íúà zLaìäå ְְְְִָָֻ§¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤
éçà ïøäàíúà zçLîe Bzà åéða-úàå E ©«£´Ÿ¨¦½§¤¨−̈¦®¨«©§¨̧Ÿ¹̈

:éì-eðäëå íúà zLc÷å íãé-úà úàlîe¦¥¨¯¤¨¨²§¦©§¨¬Ÿ−̈§¦«£¦«
úà zLaìäåéçà ïøäà-úà íBzà åéða-úàå E §¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½§¤¨−̈¦®

íúà zLc÷å íãé-úà úàlîe íúà zçLîe¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²§¦©§¨¬Ÿ−̈
éì-eðäëå: וית אחּו אהרן ית יתהֹון ותלּבׁש §¦«£¦«ְְְְֲֵַַָָָָֹ

קרּבנהֹון  ית ּותקרב יתהֹון ּותרּבי עּמּה ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָֻּבנֹוהי

קדמי: ויׁשּמׁשּון יתהֹון áîíäìּותקּדׁש äNòå ְְְֳִֵַַָָָ©«£¥³¨¤Æ
-ãòå íéðúnî äåøò øNa úBqëì ãá-éñðëî¦§§¥½̈§©−§©´¤§¨®¦¨§©¬¦§©

:eéäé íéëøéøNa úBqëì ãá-éñðëî íäì äNòå §¥©−¦¦«§«©«£¥³¨¤Æ¦§§¥½̈§©−§©´
eéäé íéëøé-ãòå íéðúnî äåøò:להֹון ועבד ¤§¨®¦¨§©¬¦§©§¥©−¦¦«§«ְְִֵ

ועד מחרצן  עריתא ּבׂשר לכּסאה ּדבּוץ ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָמכנסין 

יהֹון: |âîירּכן íàáa åéða-ìòå ïøäà-ìò eéäå ְְַָ§¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´
ì çaænä-ìà ízLâá Bà ãòBî ìäà-ìàúøL ¤´Ÿ¤¥À´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´

Bì íìBò úwç eúîå ïåò eàNé-àìå Lãwa©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬¨−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−
:åéøçà Bòøæìe| íàáa åéða-ìòå ïøäà-ìò eéäå §©§¬©«£¨«§¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´

ì çaænä-ìà ízLâá Bà ãòBî ìäà-ìàúøL ¤´Ÿ¤¥À´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´
Bòøæìe Bì íìBò úwç eúîå ïåò eàNé-àìå Lãwa©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬¨−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−§©§¬

åéøçà: ּבמעלהֹון ּבנֹוהי ועל אהרן על ויהֹון ©«£¨«ְְְְֲִִֵַַַַֹ

לׁשּמׁשא  למדּבחא במקרבהֹון אֹו זמנא ְְְְְְְְְְִִַַַַָָָָָלמׁשּכן

עלם  קים וימּותּון חֹובא יקּבלּון ולא ְְְְְְִַָָָָָָבקּודׁשא

בתרֹוהי: ולבנֹוהי ס לּה ְְְִִִֵַ

éòéáøàLc÷ì íäì äNòz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²§©¥¬
ì íúàíìéàå ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäë Ÿ−̈§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²§¥¦¬

:íîéîz íéðLíäì äNòz øLà øácä äæå §©−¦§¦¦«§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²
ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì íúà Lc÷ì§©¥¬Ÿ−̈§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²

:íîéîz íéðL íìéàå להֹון תעּבד ּדי ּפתּגמא ודין §¥¦¬§©−¦§¦¦«ְְְְִִֵֵַָָ

ּבר  חד ּתֹור סב קדמי לׁשּמׁשא יתהֹון ְְְֳַַַַָָָָָָָָלקּדׁשא
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ׁשלמין: ּתרין ודכרין áúlçåּתֹורי úBvî íçìå ְְְְִִִֵֵַ§¤´¤©À§©³Ÿ
íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´

:íúà äNòz íéhç úìñ ïîMaúBvî íçìå ©¨®¤¬Ÿ¤¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«§¤´¤©À
íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî úlçå§©³Ÿ©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´

:íúà äNòz íéhç úìñ ïîMa ּפּטיר ּולחם ©¨®¤¬Ÿ¤¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«ְִֵַ

ּפּטירין  ואסּפֹוגין ּבמׁשח ּדפילן ּפּטירין ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַָּוגריצין

יתהֹון: ּתעּבד חּטין סלּתא ּבמׁשח ְְְְְִִִִִִֵַָָָֻּדמׁשיחין

âìqa íúà záø÷äå ãçà ìñ-ìò íúBà zúðå§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®
éðL úàå øtä-úàå:íìéàäìñ-ìò íúBà zúðå §¤̧©½̈§¥−§¥¬¨«¥¦«§¨«©¨³¨Æ©©´

éðL úàå øtä-úàå ìqa íúà záø÷äå ãçà¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®§¤̧©½̈§¥−§¥¬
:íìéàä יתהֹון ּותקרב חד סּלא על יתהֹון ותּתן ¨«¥¦«ְְְְִֵֵַַַָָָָ

ּדכרין: ּתרין וית ּתֹורא וית ãïøäà-úàåּבסּלא ְְְְְִִֵַָָָָ§¤©«£³Ÿ
zöçøå ãòBî ìäà çút-ìà áéø÷z åéða-úàå§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬

:íéna íúà-ìà áéø÷z åéða-úàå ïøäà-úàå Ÿ−̈©¨«¦§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤
:íéna íúà zöçøå ãòBî ìäà çút אהרן וית ¤−©´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦ְֲַָֹ

יתהֹון  ותסחי ּזמנא מׁשּכן לתרע ּתקרב ּבנֹוהי ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָוית

ä-úàּבמּיא: zLaìäå íéãâaä-úà zç÷ìå ְַָ§¨«©§¨´¤©§¨¦À§¦§©§¨³¤
àä ìéòî úàå úðzkä-úà ïøäà-úàå ãô ©«£ŸÆ¤©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´¨«¥½Ÿ§¤

:ãôàä áLça Bì zãôàå ïLçä-úàå ãôàä̈«¥−Ÿ§¤©®¤§¨«©§¨´½§¥−¤¨«¥«Ÿ
-úà ïøäà-úà zLaìäå íéãâaä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤
ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä ìéòî úàå úðzkä©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤

:ãôàä áLça Bì zãôàå לבּוׁשּיא ית ותּסב §¨«©§¨´½§¥−¤¨«¥«Ÿְְִַַָָ

וית  אפֹודא מעיל וית ּכּתּונא ית אהרן ית ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹותלּבׁש

אפֹודא: ּבהמין לּה ותתקן חּוׁשנא וית ְְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָאפֹודא

åøæð-úà zúðå BLàø-ìò úôðönä zîNå§©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®§¨«©¨²¤¥¬¤
:úôðönä-ìò LãwäBLàø-ìò úôðönä zîNå ©−Ÿ¤©©¦§¨«¤§©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®

:úôðönä-ìò Lãwä øæð-úà zúðå ּותׁשּוי §¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤©©¦§¨«¤ְִַ

על  ּדקּודׁשא ּכלילא ית ותּתן ריׁשּה על ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָמצנפּתא

æz÷öéåמצנפּתא: äçLnä ïîL-úà zç÷ìå ְְִֶָ§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈
:Búà zçLîe BLàø-ìòïîL-úà zç÷ìå ©Ÿ®¨«©§−̈Ÿ«§¨«©§¨Æ¤¤´¤

:Búà zçLîe BLàø-ìò z÷öéå äçLnä ית ותּסב ©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®¨«©§−̈Ÿ«ְִַָ

יתּה: ּותרּבי ריׁשּה על ּותריק דרבּותא ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָמׁשחא

ç:úðzk ízLaìäå áéø÷z åéða-úàååéða-úàå §¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ§¤¨−̈
:úðzk ízLaìäå áéø÷z ּתקרב ּבנֹוהי וית ©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿְְְִֵָָ

ּכּתּונין: èïøäàותלּבׁשּנּון èðáà íúà zøâçå ְְִִִֵַ§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ
äpäk íäì äúéäå úòaâî íäì zLáçå åéðáe¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈

éða-ãéå ïøäà-ãé úàlîe íìBò úwçì:åzøâçå §ª©´¨®¦¥¨¬©©«£−Ÿ§©¨¨«§¨«©§¨Á
úòaâî íäì zLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúàŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ¦§¨½Ÿ
ïøäà-ãé úàlîe íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®¦¥¨¬©©«£−Ÿ

åéða-ãéå: ּובנֹוהי אהרן המינין יתהֹון ּותזרז §©¨¨«ְְְְֲִִֵֶַָָָֹ

לקים  ּכהנּתא להֹון ּותהי ּכֹובעין להֹון ְְְְְְְְִִֵַַָָָֻותתקן

דבנֹוהי: וקרּבנא דאהרן קרּבנא ּותקרב ְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָֹֻֻעלם

éCîñå ãòBî ìäà éðôì øtä-úà záø÷äå§¦§©§¨Æ¤©½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧
:øtä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe ïøäàzáø÷äå ©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ©¨«§¦§©§¨Æ

åéðáe ïøäà Cîñå ãòBî ìäà éðôì øtä-úà¤©½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²
:øtä Làø-ìò íäéãé-úà לקדם ּתֹורא ית ּותקרב ¤§¥¤−©¬Ÿ©¨«ְֳִֵָָָָ

על  ידיהֹון ית ּובנֹוהי אהרן ויסמֹו זמנא ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹמׁשּכן

ּתֹורא: àéýåýéריׁש éðôì øtä-úà zèçLå ֵָ§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®
:ãòBî ìäà çútýåýé éðôì øtä-úà zèçLå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®
ãòBî ìäà çút: לתרע יי קדם ּתֹורא ית ותּכֹוס ¤−©¬Ÿ¤¥«ְְְֳִִַָָָָ

זמנא: áéäzúðåמׁשּכן øtä ícî zç÷ìå ְְִַַָ§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²
ícä-ìk-úàå Eòaöàa çaænä úðø÷-ìò©©§¬Ÿ©¦§¥−©§¤§¨¤®§¤¨©¨´

:çaænä ãBñé-ìà CtLzøtä ícî zç÷ìå ¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©§¨«©§¨Æ¦©´©½̈
ícä-ìk-úàå Eòaöàa çaænä úðø÷-ìò äzúðå§¨«©¨²©©§¬Ÿ©¦§¥−©§¤§¨¤®§¤¨©¨´

çaænä ãBñé-ìà CtLz: דתֹורא מּדמא ותּסב ¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©ְְְִִַָָ

ּדמא  ּכל וית ּבאצּבע מדּבחא קרנת על ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָותּתן

ּדמדּבחא: ליסֹודא âé-ìk-úàתיׁשֹוד zç÷ìå ְְְִֵַָָ§¨«©§À̈¤¨
-ìò úøúiä úàå áøwä-úà äqëîä áìçä©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À©Ÿ¤̧¤Æ©
øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ãákä©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤£¤´

:äçaænä zøè÷äå ïäéìò-ìk-úà zç÷ìå £¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨§¨«©§À̈¤¨
å áøwä-úà äqëîä áìçäãákä-ìò úøúiä úà ©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½

ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤£¤´£¥¤®
äçaænä zøè÷äå: ית ּדחפי ּתרּבא ּכל ית ותּסב §¦§©§−̈©¦§¥«¨ְְְִֵַַָָָָָ

וית  ּכלין ּתרּתין וית ּכבּדא ּדעל חצרא וית ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָּגּוא

למדּבחא: ותּסיק עליהן ּדי ãéøNa-úàåּתרּבא ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָ§¤§©³
õeçî Làa óøNz BLøt-úàå Bøò-úàå øtä©¨Æ§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ¨¥½¦−

:àeä úàhç äðçnìBøò-úàå øtä øNa-úàå ©©«£¤®©−̈«§¤§©³©¨Æ§¤Ÿ́
úàhç äðçnì õeçî Làa óøNz BLøt-úàå§¤¦§½¦§´Ÿ¨¥½¦−©©«£¤®©−̈
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:àeäאּוכלּה וית מׁשּכּה וית דתֹורא ּבסרא וית «ְְְְְְְִֵֵַָָָָָ

הּוא: חּטאתא למׁשריתא מּברא ּבנּורא ְְְִִִַַָָָָָָּתֹוקיד

åèåéðáe ïøäà eëîñå çwz ãçàä ìéàä-úàå§¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úàãçàä ìéàä-úàå ¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦§¤¨©¬¦¨«¤−̈

Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñå çwz¦®̈§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ
:ìéàä ּובנֹוהי אהרן ויסמכּון ּתּסב חד ּדכרא וית ¨¨«¦ְְְְְְֲִִִִַַָָָֹ

ּדכרא: ריׁש על ידיהֹון æèìéàä-úàית zèçLå ְְִֵֵַָָ§¨«©§−̈¤¨¨®¦
:áéáñ çaænä-ìò z÷øæå Bîc-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬©©¦§¥−©¨¦«
-ìò z÷øæå Bîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§−̈¤¨®̈¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬©

áéáñ çaænä:ּדמּה ית ותּסב ּדכרא ית ותּכֹוס ©¦§¥−©¨¦«ְְְְִִִֵַָָָ

סחֹור: סחֹור מדּבחא על æéìéàä-úàåותזרֹוק ְְְְְְִַַָ§¤̧¨©½¦
zúðå åéòøëe Baø÷ zöçøå åéçúðì çzðz§©¥−©¦§¨¨®§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈§¨«©¨¬

åéçúð-ìò:BLàø-ìòååéçúðì çzðz ìéàä-úàå ©§¨−̈§©Ÿ«§¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨®̈
BLàø-ìòå åéçúð-ìò zúðå åéòøëe Baø÷ zöçøå: §¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈§¨«©¨¬©§¨−̈§©Ÿ«

ּוכרעֹוהי  ּגּוּה ּותחּליל לאברֹוהי ּתפּלג ּדכרא ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוית

ריׁשּה: ועל אברֹוהי על çé-úàותּתן zøè÷äå ְְִִֵֵֵֵַַָ§¦§©§¨³¤
çBçéð çéø ýåýéì àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk̈¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬−©«Ÿ̈®¥´©¦½©

:àeä ýåýéì äMàìéàä-ìk-úà zøè÷äå ¦¤¬©«Ÿ̈−«§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ
ýåýéì äMà çBçéð çéø ýåýéì àeä äìò äçaænä©¦§¥½¨Ÿ¨¬−©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−

:àeä הּוא עלתא למדּבחא ּדכרא ּכל ית ותּסיק «ְְְְְֲִֵַַָָָָָָ

הּוא: יי קדם קרּבנא ברעוא לאתקּבלא יי ְְְְְְֲֳֳִַַָָָָָָָָָֻקדם

éùéîçèéïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáeúà zç÷ìå ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦§¨´©§½̈¥−

-ìò íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñå éðMä ìéàä̈©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©
:ìéàä Làø אהרן ויסמֹו תנינא ּדכרא ית ותּסב ¬Ÿ¨¨«¦ְְְְְֲִִִִַַָָָָֹ

ּדכרא: ריׁש על ידיהֹון ית ëzèçLåּובנֹוהי ְְְִִֵֵַָָ§¨«©§¨´
ïæà Ceðz-ìò äzúðå Bîcî zç÷ìå ìéàä-úà¤¨©À¦§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©§Á¸Ÿ¤
íãé ïäa-ìòå úéðîéä åéða ïæà Ceðz-ìòå ïøäà©«£¹Ÿ§©§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ
-úà z÷øæå úéðîéä íìâø ïäa-ìòå úéðîéä©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®§¨«©§¨¯¤

:áéáñ çaænä-ìò ícäìéàä-úà zèçLå ©¨²©©¦§¥−©¨¦«§¨«©§¨´¤¨©À¦
-ìòå ïøäà ïæà Ceðz-ìò äzúðå Bîcî zç÷ìå§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©§Á¸Ÿ¤©«£¹Ÿ§©
úéðîéä íãé ïäa-ìòå úéðîéä åéða ïæà Ceðz§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½
-ìò ícä-úà z÷øæå úéðîéä íìâø ïäa-ìòå§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®§¨«©§¨¯¤©¨²©

áéáñ çaænä:מדמּה ותּסב ּדכרא ית ותּכֹוס ©¦§¥−©¨¦«ְְְְִִִִֵַָָ

אּודנא  רּום ועל דאהרן אּודנא רּום על ְְְְְֲִֵַַַָָֹותּתן

ועל  ּדיּמינא ידיהֹון אליֹון ועל ּדיּמינא ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָדבנֹוהי

רגלי  על אליֹון ּדמא ית ותזרֹוק ּדיּמינא הֹון ְְְְְְִִִֵַַַָָָ

סחֹור: סחֹור àëøLàמדּבחא ícä-ïî zç÷ìå ְְְְַָ§¨«©§º̈¦©¨̧£¤¬
ïøäà-ìò úéfäå äçLnä ïîMîe çaænä-ìò©©¦§¥»©»¦¤´¤©¦§¨¼§¦¥¨³©©«£ŸÆ
Lã÷å Bzà åéðá éãâa-ìòå åéða-ìòå åéãâa-ìòå§©§¨½̈§©¨¨²§©¦§¥¬¨−̈¦®§¨©¬

:Bzà åéðá éãâáe åéðáe åéãâáe àeäzç÷ìå Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬¨−̈¦«§¨«©§º̈
úéfäå äçLnä ïîMîe çaænä-ìò øLà ícä-ïî¦©¨̧£¤¬©©¦§¥»©»¦¤´¤©¦§¨¼§¦¥¨³
Bzà åéðá éãâa-ìòå åéða-ìòå åéãâa-ìòå ïøäà-ìò©©«£ŸÆ§©§¨½̈§©¨¨²§©¦§¥¬¨−̈¦®

:Bzà åéðá éãâáe åéðáe åéãâáe àeä Lã÷å ותּסב §¨©¬Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬¨−̈¦«ְִַ

ותּדי  דרבּותא ּומּמׁשחא מדּבחא על ּדי ּדמא ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָמן

לבּוׁשי  ועל ּבנֹוהי ועל לבּוׁשֹוהי ועל אהרן ְְְְְְֲִִֵַַַַַֹעל

ּובנֹוהי  ּולבּוׁשֹוהי הּוא ויתקּדׁש עּמּה ְְְְְִִִִִֵַַבנֹוהי

עּמּה: בנֹוהי áëáìçäּולבּוׁשי ìéàä-ïî zç÷ìå ְְִִֵֵ§¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤
úàå áøwä-úà äqëîä | áìçä-úàå äéìàäå§¨«©§¹̈§¤©¥´¤©§©¤´¤©¤À¤§¥̧
áìçä-úàå úéìkä ézL | úàå ãákä úøúéŸ¤³¤©¨¥Æ§¥´§¥´©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ
íéàlî ìéà ék ïéîiä ÷BL úàå ïäéìò øLà£¤´£¥¤½§¥−´©¨¦®¦²¥¬¦ª¦−

:àeä-úàå äéìàäå áìçä ìéàä-ïî zç÷ìå «§¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈§¤
ãákä úøúé úàå áøwä-úà äqëîä | áìçä©¥´¤©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤©¨¥Æ
úàå ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL | úàå§¥´§¥´©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½§¥−

àeä íéàlî ìéà ék ïéîiä ÷BL: ּדכרא מן ותּסב ´©¨¦®¦²¥¬¦ª¦−«ְְִִִַָ

חצר  וית ּגּוא ית דחפי ּתרּבא וית ואּליתא ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָּתרּבא

וית  עליהן ּדי ּתרּבא וית ּכלין ּתרּתין וית ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָּכבּדא

הּוא: קרּבנא ּדכר ארי דיּמינא âëøkëåׁשֹוקא ְְְֲִֵַַָָָָֻ§¦©̧
à ïîL íçì úlçå úçà íçìãçà ÷é÷øå úç ¤¹¤©©À§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®
:ýåýé éðôì øLà úBvnä ìqîúçà íçì økëå ¦©Æ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§¦©̧¤¹¤©©À

úBvnä ìqî ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®¦©Æ©©½
:ýåýé éðôì øLà דלחם ּוגרצּתא חד דלחם ּופּתא £¤−¦§¥¬§Ÿ̈«ְְְְִִִִֵֵַָָ

קדם  ּדי דפּטירּיא מּסּלא חד ואסּפֹוג חדא ְְְְֲֳִִִֶַַַַַָָָָמׁשח

ãëåéðáיי: étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä zîNå ְָ§©§¨´©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®
:ýåýé éðôì äôeðz íúà zôðäåìò ìkä zîNå §¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§©§¨´©½Ÿ©µ

éðôì äôeðz íúà zôðäå åéðá étk ìòå ïøäà étk©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®§¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬
:ýåýé ידא ועל דאהרן ידא על כּלא ּותׁשּוי §Ÿ̈«ְְְְְֲִַַַַָָָֹֹ

יי: קדם ארמּותא יתהֹון ּותרים ְְְְֲֳִִִָָָָָדבנֹוהי
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äë-ìò äçaænä zøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬©¦§¥−¨©
àeä äMà ýåýé éðôì çBçéð çéøì äìòä̈«Ÿ¨®§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦¤¬−

:ýåýéìäçaænä zøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå ©«Ÿ̈«§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬©¦§¥−¨
àeä äMà ýåýé éðôì çBçéð çéøì äìòä-ìò©¨«Ÿ¨®§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦¤¬−

:ýåýéì על למדּבחא ותּסיק מידיהֹון יתהֹון ותּסב ©«Ÿ̈«ְְְְְְִִֵֵַַַַָָ

הּוא  קרּבנא יי קדם ברעוא לאתקּבלא ְְְְְֲֲֳִַַָָָָָָָָָֻעלתא

יי: åëíéàlnäקדם ìéàî äæçä-úà zç÷ìå ְֳָָ§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³©¦ª¦Æ
ýåýé éðôì äôeðz Búà zôðäå ïøäàì øLà£¤´§©«£½Ÿ§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®

:äðîì Eì äéäåìéàî äæçä-úà zç÷ìå §¨¨¬§−§¨¨«§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³
éðôì äôeðz Búà zôðäå ïøäàì øLà íéàìnä©¦ª¦Æ£¤´§©«£½Ÿ§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈¦§¥´

äðîì Eì äéäå ýåýé: מּדכר חדיא ית ותּסב §Ÿ̈®§¨¨¬§−§¨¨«ְְְִִֶַַָָ

יי  קדם ארמּותא יתּה ּותרים לאהרן ּדי ְְְְֲֲֳִִֵַַָָָָָָָֹֻקרּבנּיא

לחלק: ל æëzäויהי äæç | úà zLc÷åäôeð ֳִֵָָָ§¦©§º̈¥´£¥´©§À̈
ðeä øLà äîeøzä ÷BL úàåíøeä øLàå ó §¥Æ´©§½̈£¤¬©−©«£¤´¨®

:åéðáì øLàîe ïøäàì øLàî íéàlnä ìéàî¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬§©«£−Ÿ¥«£¤¬§¨¨«
äîeøzä ÷BL úàå äôeðzä äæç | úà zLc÷å§¦©§º̈¥´£¥´©§À̈§¥Æ´©§½̈

ðeä øLàøLàî íéàlnä ìéàî íøeä øLàå ó £¤¬©−©«£¤´¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬
:åéðáì øLàîe ïøäàì חדיא ית ּותקּדׁש §©«£−Ÿ¥«£¤¬§¨¨«ְְֵֶַָָ

ודי  אּתרם ּדי דאפרׁשּותא ׁשֹוקא וית ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָדארמּותא

לבנֹוהי: ּומּדי לאהרן מּדי קרּבנּיא מּדכר ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָֹֻאּתפרׁש

çëéða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïøäàì äéäå§¨¨Á§©«£¸Ÿ§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ§¥´
úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú ék ìàøNé¦§¨¥½¦¬§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³
:ýåýéì íúîeøz íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«
ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïøäàì äéäå§¨¨Á§©«£¸Ÿ§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ§¥´¦§¨¥½
ìàøNé-éða úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú ék¦¬§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³§¥«¦§¨¥Æ

ýåýéì íúîeøz íäéîìL éçáfî: לאהרן ויהי ¦¦§¥´©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«ְֲִֵַֹ

ארי  יׂשראל ּבני מן עלם לקים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָָולבנֹוהי

יׂשראל  ּבני מן יהי ואפרׁשּותא הּוא ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָאפרׁשּותא

יי: קדם אפרׁשּותהֹון קּודׁשיהֹון èëéãâáeמּנכסת ְְְְְֳִִֵַַָָָ¦§¥³
äçLîì åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£¨®§¨§¨´

:íãé-úà íá-àlîìe íäáøLà Lãwä éãâáe ¨¤½§©¥−̈¤¨¨«¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´
-àlîìe íäá äçLîì åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£®̈§¨§¨´¨¤½§©¥

:íãé-úà íá יהֹון לאהרן ּדי קּודׁשא ּולבּוׁשי −̈¤¨¨«ְְְְֲִֵַָֹ

ית  בהֹון ּולקרבא בהֹון לדּכאה ּבתרֹוהי ְְְְְְִִִַַָָָָָָלבנֹוהי

ìåézçzקרּבנהֹון: ïäkä íLaìé íéîé úòáL ְְָֻ¦§©´¨¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈
ì ãòBî ìäà-ìà àáé øLà åéðaî:Lãwa úøL ¦¨¨®£¤¬¨²Ÿ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤

øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé úòáL¦§©´¨¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈¦¨®̈£¤¬
ì ãòBî ìäà-ìà àáéLãwa úøL: יֹומין ׁשבעת ¨²Ÿ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤ְִִַ

למׁשּכן  יעֹול ּדי מּבנֹוהי ּתחֹותֹוהי ּכהנא ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָילּבׁשּנּון

בקּודׁשא: לׁשּמׁשא àìíéàlnäזמנא ìéà úàå ְְְְִַָָָָ§¥²¥¬©¦ª¦−
:Lã÷ í÷îa BøNa-úà zìMáe çwzìéà úàå ¦®̈¦©§¨¬¤§¨−§¨¬Ÿ¨«§¥²¥¬

:Lã÷ í÷îa BøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−§¨¬Ÿ¨«
ּבאתר  ּבסרּה ית ּותבּׁשל ּתּסב קרּבנּיא ּדכר ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻוית

áììéàäקּדיׁש: øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå ִַ§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦
:ãòBî ìäà çút ìqa øLà íçlä-úàåìëàå §¤©¤−¤£¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«§¨©̧

ìqa øLà íçlä-úàå ìéàä øNa-úà åéðáe ïøäà©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦§¤©¤−¤£¤´©¨®
:ãòBî ìäà çút ּבסר ית ּובנֹוהי אהרן ויכּול ¤−©¬Ÿ¤¥«ְְְֲִֵַַָֹ

זמנא: מׁשּכן לתרע בסּלא ּדי לחמא וית ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָּדכרא

âìíãé-úà àlîì íäa øtk øLà íúà eìëàå§¨«§³Ÿ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈
:íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå íúà Lc÷ìeìëàå §©¥´Ÿ¨®§¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«§¨«§³

íúà Lc÷ì íãé-úà àlîì íäa øtk øLà íúàŸ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈§©¥´Ÿ¨®
:íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå ּדי יתהֹון וייכלּון §¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«ְְְִֵָ

יתהֹון  לקּדׁשא קרּבנהֹון ית לקרבא ּבהֹון ְְְְְְְִַַַָָָָָָָָֻיתּכּפר

אּנּון: קּודׁשא ארי ייכּול לא ãìøúeé-íàåוחּלֹוני ְְֲִִֵֵַָָ§¦¦¨¥º
zôøNå ø÷aä-ãò íçlä-ïîe íéàlnä øNaî¦§©¯©¦ª¦²¦©¤−¤©©®Ÿ¤§¨«©§¨³
:àeä Lã÷-ék ìëàé àì Làa øúBpä-úà¤©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤«
ø÷aä-ãò íçlä-ïîe íéàìnä øNaî øúeé-íàå§¦¦¨¥º¦§©¯©¦ª¦²¦©¤−¤©©®Ÿ¤

úà zôøNå:àeä Lã÷-ék ìëàé àì Làa øúBpä- §¨«©§¨³¤©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤«
צפרא  עד לחמא ּומן קרּבנּיא מּבסר יׁשּתאר ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָֻואם

ארי  יתאכל לא ּבנּורא ּדאׁשּתאר ית ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָותֹוקיד

הּוא: äìäëkקּודׁשא åéðáìe ïøäàì úéNòå ְָ§¨¦¹¨§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨
àlîz íéîé úòáL äëúà éúéeö-øLà ìëk§¬Ÿ£¤¦¦−¦Ÿ¨®¨¦§©¬¨¦−§©¥¬

:íãééúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe ïøäàì úéNòå ¨¨«§¨¦¹¨§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦
íãé àlîz íéîé úòáL äëúà: לאהרן ותעּבד Ÿ¨®¨¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«ְְְֲֵַַֹ

יֹומין  ׁשבעת ית פּקדית ּדי ּככל ּכדין ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָֹולבנֹוהי

קרּבנהֹון: åìíBiìּתקרב äNòz úàhç øôe ְְְֵָָֻ©̧©¹̈©«£¤³©Æ
åéìò Eøtëa çaænä-ìò úàhçå íéøtkä-ìò©©¦ª¦½§¦¥¨Æ©©¦§¥½©§©¤§−¨¨®

:BLc÷ì Búà zçLîeíBiì äNòz úàhç øôe ¨«©§¨¬Ÿ−§©§«©̧©¹̈©«£¤³©Æ
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åéìò Eøtëa çaænä-ìò úàhçå íéøtkä-ìò©©¦ª¦½§¦¥¨Æ©©¦§¥½©§©¤§−¨®̈
BLc÷ì Búà zçLîe: ּתעּבד דחּטאתא ותֹורא ¨«©§¨¬Ÿ−§©§«ְְְֵַַָָָ

ּבכּפרּות מדּבחא על ּותדּכי ּכּפּורּיא על ְְְְְִֵַַַַַַָָָָָליֹומא

לקּדׁשּותּה: יתּה ּותרּבי æìíéîéעלֹוהי úòáL ְְֲִֵֵֵַַָָ¦§©´¨¦À
çaænä äéäå Búà zLc÷å çaænä-ìò øtëz§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®§¨¨³©¦§¥̧©Æ

:Lc÷é çaæna òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷úòáL ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©¦§¨«¦§©´
çaænä äéäå Búà zLc÷å çaænä-ìò øtëz íéîé̈¦À§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®§¨¨³©¦§¥̧©Æ

Lc÷é çaæna òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷: ׁשבעת ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©¦§¨«ְִַ

ויהי  יתּה ּותקּדׁש מדּבחא על ּתכּפר ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָיֹומין

ּכל  קּודׁשּיא קדׁש ּבמדּבחא מדּבחא ּדיקרב ְְְְְְְְִֶַַַַָָָָֹ

ס יתקּדׁש: ְִַָ

éùéùçìíéNák çaænä-ìò äNòz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯
:ãéîz íBiì íéðL äðL-éðaäNòz øLà äæå §¥«¨¨²§©¬¦©−¨¦«§¤¾£¤¬©«£¤−

ãéîz íBiì íéðL äðL-éða íéNák çaænä-ìò: ©©¦§¥®©§¨¦¯§¥«¨¨²§©¬¦©−¨¦«
ּתרין  ׁשנא ּבני אּמרין מדּבחא על תעּבד ּדי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָודין

ּתדירא: èìäNòzליֹומא ãçàä Nákä-úà ְְִָָ¤©¤¬¤¨«¤−̈©«£¤´
:íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå ø÷aá©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦
éðMä Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçàä Nákä-úà¤©¤¬¤¨«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½

:íéaøòä ïéa äNòz ּבצפרא ּתעּבד חד אּמרא ית ©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦ְְְְִֵַַַָָָ

ׁשמׁשּיא: ּבין ּתעּבד תנינא אמרא îïøOòåוית ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָ§¦¨¸Ÿ
úòéáø Cñðå ïéää òáø úéúk ïîLa ìeìa úìñ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ¤´©©¦½§¥¾¤§¦¦¬

:ãçàä Nákì ïéé ïéääïîLa ìeìa úìñ ïøOòå ©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤
Nákì ïéé ïéää úòéáø Cñðå ïéää òáø úéúk̈¦Æ¤´©©¦½§¥¾¤§¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤

:ãçàä ּכתיׁשא במׁשח ּדפילא סלּתא ועסרֹונא ¨«¤¨«ְְְְְִִִִַָָָָָֻ

לאמרא  חמרא הינא רבעּות ונסּכא הינא ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָרבעּות

àîíéaøòäחד: ïéa äNòz éðMä Nákä úàå ָ§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦
ççéð çéøì dl-äNòz dkñðëe ø÷aä úçðîk§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©

:ýåýéì äMàïéa äNòz éðMä Nákä úàå ¦¤−©«Ÿ̈«§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´
çéøì dl-äNòz dkñðëe ø÷aä úçðîk íéaøòä̈«©§¨®¦§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©

ýåýéì äMà ççéð: ּבין ּתעּבד תנינא אמרא וית ¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«ְְְְִִֵֵַָָָָ

לּה ּתעּבד ּוכנסּכּה צפרא ּכמנחת ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָׁשמׁשּיא

יי: קדם קרּבנא ברעוא áîãéîzלאתקּבלא úìò ְְְְְֲֳִַַָָָָָָָֻŸ©³¨¦Æ
ýåýé éðôì ãòBî-ìäà çút íëéúøãìøLà §Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®£¤̧

éìà øaãì änL íëì ãòeà:íL Eãéîz úìò ¦¨¥³¨¤Æ½̈¨§©¥¬¥¤−¨«Ÿ©³¨¦Æ

ãòeà øLà ýåýé éðôì ãòBî-ìäà çút íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³
éìà øaãì änL íëì:íL E תדירא עלתא ¨¤Æ½̈¨§©¥¬¥¤−¨«ְֲִָָָ

מימרי  ּדאזּמן יי קדם זמנא מׁשּכן ּבתרע ְְְְְְֱֳִִִִֵֵֵַַַַָָָָלדריכֹון

ּתּמן: עּמ למּללא ּתּמן âîänLלכֹון ézãòðå ְְִַַַָָָָָ§«Ÿ©§¦¬−̈¨
:éãáëa Lc÷ðå ìàøNé éðáìéðáì änL ézãòðå ¦§¥´¦§¨¥®§¦§©−¦§Ÿ¦«§«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´

:éãáëa Lc÷ðå ìàøNé לבני תּמן מימרי ואזּמן ¦§¨¥®§¦§©−¦§Ÿ¦«ְְֱִִֵֵֵֶַַָ

ּביקרי: ויתקּדׁש ãîìäà-úàיׂשראל ézLc÷å ְְְִִִִֵַַָָ§¦©§¦²¤¬Ÿ¤
Lc÷à åéða-úàå ïøäà-úàå çaænä-úàå ãòBî¥−§¤©¦§¥®©§¤©«£¯Ÿ§¤¨¨²£©¥−

:éì ïäëìçaænä-úàå ãòBî ìäà-úà ézLc÷å §©¥¬¦«§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©
:éì ïäëì Lc÷à åéða-úàå ïøäà-úàå ית ואקּדׁש §¤©«£¯Ÿ§¤¨¨²£©¥−§©¥¬¦«ֱֵֶַָ

ּבנֹוהי  וית אהרן וית מדּבחא וית זמנא ְְְְְְְְֲִִַַַַָָָָָֹמׁשּכן

קדמי: לׁשּמׁשא äîéðaאקּדׁש CBúa ézðëLå ְֱֳֵַַָָָָ§¨´©§¦½§−§¥´
:íéäìàì íäì éúééäå ìàøNééða CBúa ézðëLå ¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«§¨´©§¦½§−§¥´
:íéäìàì íäì éúééäå ìàøNéּבגֹו ׁשכנּתי ואׁשרי ¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«ְְְְְִִֵַ

לאלּה: להֹון ואהוי יׂשראל åîéðàּבני ék eòãéå ְְְְֱֱִֵֵֵֶֶָָ§¨«§À¦´£¦³
õøàî íúà éúàöBä øLà íäéäìà ýåýé§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧¥¯¦Ÿ¨²¥¤¬¤

ì íéøöî:íäéäìà ýåýé éðà íëBúá éðëLåeòãé ¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«§¨«§À
õøàî íúà éúàöBä øLà íäéäìà ýåýé éðà ék¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧¥¯¦Ÿ¨²¥¤¬¤

ì íéøöî:íäéäìà ýåýé éðà íëBúá éðëL ויּדעּון ¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«ְְִ

מארעא  יתהֹון אּפקית ּדי אלההֹון יי אנא ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָארי

יי  אנא ּביניהֹון ׁשכנּתי לאׁשראה ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָדמצרים

פ אלההֹון: ֱֲָ

éòéáùàíéhL éöò úøè÷ øè÷î çaæî úéNòå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬¦¦−
:Búà äNòzéöò úøè÷ øè÷î çaæî úéNòå ©«£¤¬Ÿ«§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬

:Búà äNòz íéhL לאקטרא מדּבחא ותעּבד ¦¦−©«£¤¬Ÿ«ְְְְְְֵַַַָָָ

יתּה: ּתעּבד ׁשּטין ּדאעי ּבּוסמּיא קטרת ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹעלֹוהי

áíéúnàå äéäé òeáø Baçø änàå Bkøà änà©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ¨´©¦«§¤½§©¨©−¦
:åéúðø÷ epnî Búî÷Baçø änàå Bkøà änà «Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ

:åéúðø÷ epnî Búî÷ íéúnàå äéäé òeáø אּמתא ¨´©¦«§¤½§©¨©−¦«Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«ְַָ

אּמין  ותרּתין יהי מרּבע פתיּה ואּמתא ְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָֻארּכּה

קרנֹוהי: מּנּה âøBäèרּומּה áäæ Búà úétöå ְִִֵֵַ§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À
úéNòå åéúðø÷-úàå áéáñ åéúøé÷-úàå Bbb-úà¤©¯§¤¦«Ÿ¨²¨¦−§¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨

:áéáñ áäæ øæ BlBbb-úà øBäè áäæ Búà úétöå ²¥¬¨−̈¨¦«§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯
áäæ øæ Bl úéNòå åéúðø÷-úàå áéáñ åéúøé÷-úàå§¤¦«Ÿ¨²¨¦−§¤©§Ÿ®̈§¨¦¬¨²¥¬¨−̈
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:áéáñ ּכתלֹוהי וית אּגרּה ית ּדכי ּדהב יתּה ותחפי ¨¦«ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָ

ּדדהב  ּדיר לּה ותעּבד קרנֹוהי וית סחֹור ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָסחֹור

סחֹור: |ãסחֹור Bl-äNòz áäæ úòaè ézLe ְְ§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´
éðL-ìò äNòz åéúòìö ézL ìò Bøæì úçzî¦©´©§¥À©µ§¥´©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´
:änäa Búà úàNì íécáì íézáì äéäå åécö¦¨®§¨¨Æ§¨¦´§©¦½¨¥¬Ÿ−¨¥«¨
ézL ìò Bøæì úçzî | Bl-äNòz áäæ úòaè ézLe§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À©µ§¥´

ò äNòz åéúòìöíécáì íézáì äéäå åécö éðL-ì ©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦¨®§¨¨Æ§¨¦´§©¦½
änäa Búà úàNì:לּה ּתעּבד ּדדהב עזקן ותרּתין ¨¥¬Ÿ−¨¥«¨ְְְְְִִֵֵֶַַַַ

ּתרין  על ּתעּבד זויתּה ּתרּתין על לדירּה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָמּלרע

ּבהֹון: יתּה למּטל לאריחּיא לאתרא ויהי ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָסטרֹוהי

äíúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈
:áäæíúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå ¨¨«§¨¦¬¨¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈
:áäæ ותחפי ׁשּטין ּדאעי אריחּיא ית ותעּבד ¨¨«ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָ

ּדהבא: åøLàיתהֹון úëøtä éðôì Búà äzúðå ְֲַָָ§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−
úãòä-ìò øLà úøtkä éðôì úãòä ïøà-ìò©£´Ÿ¨«¥ª®¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½

:änL Eì ãòeà øLàúëøtä éðôì Búà äzúðå £¤²¦¨¥¬§−¨«¨§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤
-ìò øLà úøtkä éðôì úãòä ïøà-ìò øLà£¤−©£´Ÿ¨«¥ª®¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ©

änL Eì ãòeà øLà úãòä: קדם יתּה ותּתן ¨´¥ª½£¤²¦¨¥¬§−¨«¨ְֳִֵֵָָ

ּדי  ּכּפרּתא לקדם דסהדּותא ארֹונא על ּדי ְְְֲֲֳִִִַַַָָָָָָֻֻּפרכּתא

ּתּמן: ל מימרי אזּמן ּדי סהדּותא æøéè÷äåעל ְֲֲִִֵֵַַַַָָָ§¦§¦¬
Báéèéäa ø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìò̈¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤§¥«¦²

:äpøéè÷é úøpä-úàúøè÷ ïøäà åéìò øéè÷äå ¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤

äpøéè÷é úøpä-úà Báéèéäa ø÷aa ø÷aa íénñ: ©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤§¥«¦²¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨
ּבצפר  ּבצפר ּבּוסמין קטרת אהרן עלֹוהי ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַֹֹויקטר

יּסקּנּה: ּבֹוצינּיא ית ְְִִֵֵַַַַָָָּבאתקנּותּה

øéèôîçíéaøòä ïéa úøpä-úà ïøäà úìòäáe§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦
:íëéúøãì ýåýé éðôì ãéîz úøè÷ äpøéè÷é©§¦¤®¨§¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«
äpøéè÷é íéaøòä ïéa úøpä-úà ïøäà úìòäáe§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦©§¦¤®¨

:íëéúøãì ýåýé éðôì ãéîz úøè÷ ּובאדלקּות §¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«ְְַָ

קטרת  יּסקּנּה ׁשמׁשּיא ּבין ּבֹוצינּיא ית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹאהרן

לדריכֹון: יי קדם תדירא èeìòú-àìּבּוסמּיא ְְְְֳִֵַָָָָָŸ©«£¬
eëqú àì Cñðå äçðîe äìòå äøæ úøè÷ åéìò̈¨²§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤¬Ÿ¦§−

:åéìòäçðîe äìòå äøæ úøè÷ åéìò eìòú-àì ¨¨«Ÿ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´¦§¨®
:åéìò eëqú àì Cñðå קטרת עלֹוהי תּסקּון לא §¥¾¤¬Ÿ¦§−¨¨«ְְֲִֶַָֹ

לא  ונסּכא ּומנחתא ועלתא נּוכראין ְְְְְֲִִִִַָָָָָָָּבּוסמין

עלֹוהי: éúçàתנּסכּון åéúðø÷-ìò ïøäà øtëå ְְֲִַ§¦¤³©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−
øtëé äðMa úçà íéøtkä úàhç ícî äðMa©¨¨®¦©º©©´©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³
:ýåýéì àeä íéLã÷-Lã÷ íëéúøãì åéìò̈¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½«Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«
úàhç ícî äðMa úçà åéúðø÷-ìò ïøäà øtëå§¦¤³©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º©©´
íëéúøãì åéìò øtëé äðMa úçà íéøtkä©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½

ýåýéì àeä íéLã÷-Lã÷: על אהרן ויכּפר «Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«ֲִֵַַַֹ

חדא  ּכּפּורּיא חּטאת מּדמא ּבׁשּתא חדא ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָקרנֹוהי

הּוא  קּודׁשין קדׁש לדריכֹון עלֹוהי יכּפר ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹבׁשּתא

יי: ïîéñ.פפ פ קדם ì"àëéî ,íé÷åñô à"÷ ְֳָָ

äåöú úùøôì äøèôäâî ÷øô ìà÷æçéá

é:úéðëz-úà eããîe íäéúBðBrî eîìkéå úéaä-úà ìàøNé úéa-úà ãbä íãà-ïá äzà©¨´¤¨À̈©¥³¤¥«¦§¨¥Æ¤©©½¦§¦¨«§−¥«£«¥¤®¨«§−¤¨§¦«
àéåéúwç-ìk úàå åéúøeö-ìëå åéàáBîe åéàöBîe Búðeëúe úéaä úøeö eNr-øLà ìkî eîìëð-íàå§¦¦§§º¦´Ÿ£¤¨À©´©©¿¦§«¨¿«¨¿̈«¨¨´§¨«Ÿ¿̈§¥´¨ªŸ¨Á

eNrå åéúwç-ìk-úàå Búøeö-ìk-úà eøîLéå íäéðérì áúëe íúBà òãBä åéúøBz-ìëå åéúøeö-ìëå§¨«ÆŸ¨³§¨«Ÿ¨Æ©´½̈§−Ÿ§¥¥¤®§¦§§º¤¨«¨²§¤¨ªŸ−̈§¨¬
:íúBàáéáéáñ Bìáb-ìk øää Làø-ìr úéaä úøBz úàæ|úøBz úàæ-äpä íéLã÷ Lã÷ áéáñ ¨«−Ÿ©´©¨®¦©´ŸÂ̈Â̈¨§ªº¨¦³¨¦Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦¥−Ÿ©¬
:úéaäâédìeáâe áçø-änàå änàä ÷éçå çôèå änà änà úBnàa çaænä úBcî älàå ©¨«¦§¥̧¤¦³©¦§¥̧©Æ¨«©½©¨¬©−̈¨®Ÿ©§¥̧¨«©¹̈§©¨ÀŸ©§¨̧

:çaænä áb äæå ãçàä úøæ áéáñ dúôN-ìàãéúBnà íézL äðBzçzä äøærä-ãr õøàä ÷éçîe ¤§¨¨³¨¦Æ¤¤́¨«¤½̈§¤−©¬©¦§¥«©¥¥̧¨¹̈¤©¨«£¨¨³©©§¨Æ§©´¦©½
:änàä áçøå úBnà òaøà äìBãbä äøærä-ãr äpèwä äøæräîe úçà änà áçøååèìàøääå §−Ÿ©©¨´¤¨®¥¨«£¨¨̧©§©¹̈©¨«£¨¨³©§¨Æ©§©´©½§−Ÿ©¨«©¨«§©«©§¥−

:òaøà úBðøwä äìrîìe ìàéøàäîe úBnà òaøàæèäøNr íézLa Cøà äøNr íézL ìàéøàäå ©§©´©®¥¨«£¦¥´§©½§¨©§¨−©§©«§¨«£¦¥À§¥³¤§¥Æ½Ÿ¤¦§¥¬¤§¥−
:åéráø úraøà ìà reáø áçøæéúraøà ìà áçø äøNr òaøàa Cøà äøNr òaøà äøæräå ®Ÿ©¨¾©¤−©§©¬©§¨¨«§¨«£¨º̈©§©¯¤§¥´ÀŸ¤§©§©³¤§¥Æ½Ÿ©¤−©§©´©
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bäå äéráø:íéã÷ úBðt eäúìrîe áéáñ änà dì-÷éçäå änàä éöç dúBà áéáñ ìeáçéøîàiå §¨¤®¨§©§Á¨¦̧¹̈£¦´¨«©À̈§©¥«¨³©¨Æ¨¦½©«£Ÿ¥−§¬¨¦«©´Ÿ¤
÷øæìå äìBò åéìr úBìräì BúBNrä íBéa çaænä úBwç älà ýåýé éðãà øîà äk íãà-ïa éìà¥©À¤¨¨Æ³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¥µ¤ª´©¦§¥½©§−¥¨®§©«£³¨¨Æ½̈§¦§¬Ÿ

:íc åéìrèéäåäé éðãà íàð éìà íéáøwä ÷Bãö òøfî íä øLà íiåìä íéðäkä-ìà äzúðå ¨−̈¨«§¨«©¨´¤©«Ÿ£¦´©«§¦¦¿£¤´¥Á¦¤̧©¨¹©§Ÿ¦´¥©À§ª²£Ÿ¨¬¡Ÿ¦−
ì:úàhçì ø÷a-ïa øt éðúøLëäøærä úBpt òaøà-ìàå åéúðø÷ òaøà-ìr äzúðå Bîcî zç÷ìå §¨«§¥®¦©¬¤¨−̈§©¨«§¨«©§¨´¦¨À§¨«¸©¹̈©©§©³©§Ÿ¨Æ§¤©§©Æ¦´¨«£¨½̈

:eäzøtëå BúBà úàhçå áéáñ ìeábä-ìàåàëúéaä ã÷ôîa BôøNe úàhçä øtä úà zç÷ìå §¤©§−¨¦®§¦¥¨¬−§¦©§¨«§¨´©§½̈¥−©¨´©«©¨®§¨Æ§¦§©´©©½¦
:Lc÷nì õeçîáëøLàk çaænä-úà eàhçå úàhçì íéîz íéfr-øérN áéø÷z éðMä íBiáe ¦−©¦§¨«©Æ©¥¦½©§¦²§¦«¦¦¬¨¦−§©¨®§¦§Æ¤©¦§¥½©©«£¤¬

:øta eàhçâë:íéîz ïàvä-ïî ìéàå íéîz ø÷a-ïa øt áéø÷z àhçî EúBlëaãëízáø÷äå ¦§−©¨«§©«§−¥«©¥®©§¦Æ©´¤¨¨´¨¦½§©¬¦¦©−Ÿ¨¦«§¦§©§−̈
:ýåýéì äìò íúBà eìräå çìî íäéìr íéðäkä eëéìLäå ýåýé éðôìäëäNrz íéîé úráL ¦§¥´§Ÿ̈®§¦§¦̧©«Ÿ£¦³£¥¤Æ¤½©§¤«¡¬¨²Ÿ−̈©«Ÿ̈«¦§©´¨¦½©«£¤¬

íéîéîz ïàvä-ïî ìéàå ø÷a-ïa øôe íBiì úàhç-øérN:eNréåëçaænä-úà eøtëé íéîé úráL §¦«©−̈©®©¯¤¨¨²§©¬¦¦©−Ÿ§¦¦¬©«£«¦§©´¨¦À§©§Æ¤©¦§¥½©
:åéãé eàìîe Búà eøäèåæëçaænä-ìr íéðäkä eNré äàìäå éðéîMä íBiá äéäå íéîiä-úà elëéå §¦£−Ÿ®¦§−¨¨«¦«©−¤©¨¦®§¨¨Á©¸©§¦¦¹¨À̈§¨©«£¸©«Ÿ£¦³©©¦§¥̧©Æ

:äåäé éðãà íàð íëúà éúàöøå íëéîìL-úàå íëéúBìBò-úà¤«¥¤Æ§¤©§¥¤½§¨¦´¦¤§¤½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«

øåëæ úùøôì äøèôäåè ÷øô à¯ìàåîùá

áBúìra Cøca Bì íN-øLà ìàøNéì ÷ìîr äNr-øLà úà ézã÷t úBàáö ýåýé øîà äk³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¨©¾§¦¥²£¤¨¨¬£¨¥−§¦§¨¥®£¤¨¬Æ©¤½¤©«£Ÿ−
:íéøönîâäzîäå åéìr ìîçú àìå Bì-øLà-ìk-úà ízîøçäå ÷ìîr-úà äúékäå Cì äzr ¦¦§¨«¦©¨Á¥̧§¦¦¹̈¤£¨¥À§©«£©§¤Æ¤¨£¤½§¬Ÿ©§−Ÿ¨¨®§¥«©º̈

:øBîç-ãrå ìîbî äN-ãrå øBMî ÷ðBé-ãrå ììòî äMà-ãr Léàîãírä-úà ìeàL ònLéå ¥¦´©¦À̈¥«Ÿ¥Æ§©¥½¦´§©¤½¦¨−̈§©£«©§©©³¨Æ¤¨½̈
:äãeäé Léà-úà íéôìà úøNrå éìâø óìà íéúàî íéàìha íã÷ôiåä÷ìîr øér-ãr ìeàL àáiå ©¦§§¥Æ©§¨¦½¨©¬¦¤−¤©§¦®©«£¤¬¤£¨¦−¤¦¬§¨«©¨¬Ÿ¨−©¦´£¨¥®

:ìçpa áøiååäúéNr äzàå Bnr Eôñà-ït é÷ìîr CBzî eãø eøq eëì éðéwä-ìà ìeàL øîàiå ©−̈¤©¨«©©´Ÿ¤¨´¤©¥¦¿§Áª̧§¹¦´£¨«¥¦À¤Ÿ¦«§Æ¦½§©º̈¨¦³¨
:÷ìîr CBzî éðé÷ øñiå íéøönî íúBìra ìàøNé éða-ìk-ír ãñçæiå÷ìîr-úà ìeàL C ¤̧¤Æ¦¨§¥´¦§¨¥½©«£−̈¦¦§¨®¦©¨¬©¥¦−¦¬£¨¥«©©¬¨−¤£¨¥®

:íéøöî éðt-ìr øLà øeL EàBa äìéåçîçíéøçä írä-ìk-úàå éç ÷ìîr-Cìî ââà-úà Ntúiå ¥«£¦¨Æ«£´½£¤−©§¥¬¦§¨«¦©¦§²Ÿ¤£©¬¤«¤£¨¥−¨®§¤¨¨−̈¤«¡¦¬
:áøç-éôìèíéøkä-ìrå íéðLnäå ø÷aäå ïàvä áèéî-ìrå ââà-ìr íräå ìeàL ìîçiå §¦¨«¤©©§ŸÁÁ¨¸§¨¹̈©£À̈§©¥©´©ŸÁÁ§©¨¨̧§©¦§¦³§©©¨¦Æ

:eîéøçä dúà ñîðå äæáîð äëàìnä-ìëå íîéøçä eáà àìå áBhä-ìk-ìråéýåýé-øác éäéå §©¨©½§¬Ÿ¨−©«£¦¨®§¨©§¨¨²§¦§¨¬§¨¥−Ÿ¨¬¤«¡¦«©«§¦Æ§©§Ÿ̈½
:øîàì ìàeîL-ìààéíé÷ä àì éøác-úàå éøçàî áL-ék Cìîì ìeàL-úà ézëìîä-ék ézîçð ¤§¥−¥«Ÿ¦©À§¦¦«¦§©³§¦¤¨Æ§¤½¤¦¨Æ¥©«£©½§¤§¨©−´Ÿ¥¦®

ì øçiåL:äìélä-ìk ýåýé-ìà ÷ræiå ìàeîáéì ãbiå ø÷aa ìeàL úàø÷ì ìàeîL íkLiåìàeîL ©¦̧©Æ¦§¥½©¦§©¬¤§Ÿ̈−¨©¨«§¨©©§¥¯§¥²¦§©¬¨−©®Ÿ¤©ª©̧¦§¥¹
:ìbìbä ãøiå øáriå áqiå ãé Bì áévî äpäå äìîøkä ìeàL-àa øîàìâéìeàL-ìà ìàeîL àáiå ¥ÀŸ¨«¨³©©§¤̧¨Æ§¦¥̧©¦¬Æ½̈©¦ŸÆ©©«£½Ÿ©¥−¤©¦§¨«©¨¬Ÿ§¥−¤¨®

:ýåýé øác-úà éúîé÷ä ýåýéì äzà Ceøa ìeàL Bì øîàiåãéïàvä-ìB÷ äîe ìàeîL øîàiå ©Ÿ̄¤´¨À¨³©¨Æ©«Ÿ̈½£¦−Ÿ¦¤§©¬§Ÿ̈«©´Ÿ¤§¥½¤²«©¬Ÿ
:rîL éëðà øLà ø÷aä ìB÷å éðæàa äfäåèírä ìîç øLà íeàéáä é÷ìîrî ìeàL øîàiå ©¤−§¨§¨®§´©¨½̈£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©©¸Ÿ¤¨¹¥«£¨«¥¦´¡¦À£¤̧¨©³¨¨Æ

éäìà ýåýéì çáæ ïrîì ø÷aäå ïàvä áèéî-ìr:eðîøçä øúBiä-úàå EæèìàeîL øîàiå ©¥©³©ŸÆ§©¨½̈§©¬©§−Ÿ©©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¤©¥−¤«¡©«§©³Ÿ¤§¥Æ
:øac Bì øîàiå äìélä éìà ýåýé øac øLà úà El äãébàå óøä ìeàL-ìàæéìàeîL øîàiå ¤¨½¤µ¤§©¦´¨§½¥Á£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¥©−©¨®§¨©¬Ÿ¤−©¥«©´Ÿ¤§¥½

éðéra äzà ïè÷-íà àBìä:ìàøNé-ìr Cìîì ýåýé EçLîiå äzà ìàøNé éèáL Làø E £À¦¨³Ÿ©¨Æ§¥¤½²Ÿ¦§¥¬¦§¨¥−¨®¨©¦§¨«£¯§Ÿ̈²§¤−¤©¦§¨¥«
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çéíúBlk ãr Bá zîçìðå ÷ìîr-úà íéàhçä-úà äzîøçäå Cì øîàiå Cøãa ýåýé EçìLiå©¦§¨«£¬§Ÿ̈−§¨®¤©ÀŸ¤¥´§©«£©§º̈¤©«©¨¦Æ¤£¨¥½§¦§©§¨´½©¬©−̈
:íúàèé:ýåýé éðéra òøä Nrzå ììMä-ìà èrzå ýåýé ìB÷a zrîL-àì änìåëìeàL øîàiå Ÿ¨«§¨¬¨«Ÿ¨©−§¨§´§Ÿ̈®©©̧©Æ¤©¨½̈©©¬©¨©−§¥¥¬§Ÿ̈«©¸Ÿ¤¨¹

÷ìîr Cìî ââà-úà àéáàå ýåýé éðçìL-øLà Cøca Cìàå ýåýé ìB÷a ézrîL øLà ìàeîL-ìà¤§¥À£¤³¨©̧§¦Æ§´§Ÿ̈½¨«¥¥¾©¤−¤£¤§¨©´¦§Ÿ̈®¨«¨¦À¤£©Æ¤´¤£¨¥½
:ézîøçä ÷ìîr-úàåàëéäìà ýåýéì çaæì íøçä úéLàø ø÷áe ïàö ììMäî írä çwiåE §¤£¨¥−¤«¡©«§¦©¦©̧¨¨¯¥«©¨¨²¬Ÿ¨−̈¥¦´©¥®¤¦§²Ÿ©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:ìbìbaáëìB÷a rîLk íéçáæe úBìòa ýåýéì õôçä ìàeîL øîàiåáBè çáfî rîL äpä ýåýé ©¦§¨«©´Ÿ¤§¥À©¥³¤©«Ÿ̈Æ§Ÿ´§¨¦½¦§−Ÿ©§´§Ÿ̈®¦¥³§¸Ÿ©Æ¦¤´©½
:íéìéà áìçî áéL÷äìâëýåýé øác-úà zñàî ïré øöôä íéôøúe ïåàå éøî íñ÷-úàhç ék §©§¦−¥¥¬¤¥¦«¦³©©¤̧¤Æ¤½¦§¨¬¤§¨¦−©§©®©À©¨©̧§¨Æ¤§©´§Ÿ̈½

:Cìnî Eñàîiåãëéøác-úàå ýåýé-ét-úà ézøár-ék éúàèç ìàeîL-ìà ìeàL øîàiåék E ©¦§¨«§−¦¤«¤©¸Ÿ¤¨³¤§¥Æ¨½̈¦¦«¨©¬§¦¤¦§Ÿ̈−§¤§¨¤®¦³
:íìB÷a òîLàå írä-úà éúàøéäë:ýåýéì äåçzLàå énr áeLå éúàhç-úà àð àN äzrå ¨¥̧¦Æ¤¨½̈¨«¤§©−§¨«§©¾̈¨¬−̈¤©¨¦®§´¦¦½§¤§©«£¤−©«Ÿ̈«

åëúBéäî ýåýé Eñàîiå ýåýé øác-úà äzñàî ék Cnr áeLà àì ìeàL-ìà ìàeîL øîàiå©³Ÿ¤§¥Æ¤¨½¬Ÿ¨−¦¨®¦³¨©̧§¨Æ¤§©´§Ÿ̈½©¦§¨«§´§Ÿ̈½¦«§¬
:ìàøNé-ìr Cìîæëðëa ÷æçiå úëìì ìàeîL áqiå:òøwiå Bìérî-óçëòø÷ ìàeîL åéìà øîàiå ¤−¤©¦§¨¥«©¦¬Ÿ§¥−¨¤®¤©©«£¥¬¦§©§¦−©¦¨©«©³Ÿ¤¥¨Æ§¥½¨©̧

éìrî ìàøNé úeëìîî-úà ýåýé:jnî áBhä Erøì dðúðe íBiä EèëøwLé àì ìàøNé çöð íâå §Ÿ̈¹¤«©§§¯¦§¨¥²¥«¨¤−©®§¨¾̈§¥«£−©¬¦¤«¨§©Æ¥´©¦§¨¥½¬Ÿ§©¥−
:íçpäì àeä íãà àì ék íçpé àìåììàøNé ãâðå énr-éð÷æ ãâð àð éðãak äzr éúàèç øîàiå §´Ÿ¦¨¥®¦´¬Ÿ¨¨²−§¦¨¥«©´Ÿ¤¨½̈¦©À̈©§¥¬¦¨²¤¬¤¦§¥«©¦−§¤´¤¦§¨¥®
éäìà ýåýéì éúéåçzLäå énr áeLå:Eàì:ýåýéì ìeàL eçzLiå ìeàL éøçà ìàeîL áLiå §´¦¦½§¦§©«£¥−¦©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤«©¨¬¨§¥−©«£¥´¨®©¦§©¬¨−©«Ÿ̈«

áìøñ ïëà ââà øîàiå úpãrî ââà åéìà Cìiå ÷ìîr Cìî ââà-úà éìà eLébä ìàeîL øîàiå©´Ÿ¤§¥À©¦³¥©Æ¤£©Æ¤´¤£¨¥½©¥¤́¥½̈£©−©«£©®Ÿ©´Ÿ¤£½̈¨¥−¨¬
:úånä-øîâììàeîL óqLéå Enà íéLpî ìkLz-ïk Eaøç íéLð äìkL øLàk ìàeîL øîàiå ©©¨«¤©Ÿ́¤§¥½©«£¤̧¦§¨³¨¦Æ©§¤½¥¦§©¬¦¨¦−¦¤®©§©¥̧§¥¯

:ìbìba ýåýé éðôì ââà-úàãì:ìeàL úráb Búéa-ìà äìr ìeàLå äúîøä ìàeîL Cìiå ¤£¨²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨«©¥¬¤§¥−¨«¨¨®¨§¨²¨¨¬¤¥−¦§©¬¨«

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
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