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השבוע ה בפרשת  -נושא 
בשיעור  העגל.  חטא  הוא 
אנו  השבוע  שיחות  בלקוטי 
על  הרבי  של  שיחה  לומדים 
תישא  "אם  רבינו:  משה  של  אמירתו 
מספרך  נא  מחני   – אין  ואם  חטאתם, 
של  התחתונה  השורה  כתבת".  אשר 
מאחד  דווקא  לומדים  אותה  השיעור, 
מרגעי השפל העמוקים ביותר, היא עד 
הוא,  באשר  יהודי  כל  לייקר  יש  כמה 

עד כדי מסירות נפש עבורו.

מבואר'  'מכתב  מדור  נושא,  באותו 
מביא לקט מכתבים של הרבי ליהודים 
על  ועצה  תיקון  וביקשו  אליו  שפנו 
כמו  רוחניים  ונפילות  כישלונות 
התמכרויות למיניהן. שוב ושוב חוזרת 
שמרגישים  הפונים,  של  המצוקה 
במאבק  פעם  אחר  פעם  שנכשלים 
ומרימים ידיים בייאוש. התשובות של 
ועצה  כוח  לתת  יכולות  בוודאי  הרבי 
בהתמודדות  מאיתנו  אחד  לכל  טובה 

עם ה'חבילה' האישית שלו.

הרבי  שאמר  בדברים  נסיים 
בהתוועדות י' שבט תשט"ז: "מה יהיה 
וכל  ופרנסה  כסף  הזהב",  "עגל  עם 
הכסף  של  התכלית  ובכן:  העניינים? 
ושתייה  אכילה  הוצאות  עבור  היא 
ולבושים; ואילו כאשר נוספים דולרים 
אזי משתמשים   – רצויה  בדרך שאינה 
ליצלן,  רחמנא  רופאים,  עבור  בהם 
ועבור מיסים ועבור שאר עניינים של 
שלא  היה  מוטב  אשר  נפש,  עוגמת 
שלא  ובלבד  אלו,  דולרים  להרוויח 
תהיה עוגמת הנפש, אלא הקדוש ברוך 
באופן  ההצטרכות  כל  את  ייתן  הוא 

שיחיו חיים שקטים ובריאים".



אמר הקדוש ברוך הוא: חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על גזרתי. שכתוב: 
"זאת חוקת התורה" )במדבר רבה, יט, ח(

יהודי שעבודתו היא באופן של הבנה והשגה, קשה יותר לפעול אצלו שיעסוק ]בעבודת 
כן פשוט  זו! מה שאין  לו תענוג בעבודה  נפש, מכיוון שיש  ומסירות  עול  ה'[ מתוך קבלת 
שבפשוטים, אין לו בעיה כזו!... בהיותו פשוט שבפשוטים שאינו שייך כל כך להבנה והשגה 
"חוקת", עבודה מתוך קבלת עול  יותר לפעול אצלו שעבודתו תהיה באופן של  בשכל, נקל 

ומסירות נפש.

וכידוע הסיפור אודות אחד מחסידי אדמו"ר הצמח צדק, שבהיותו ביחידות התאונן כי אינו 
חפץ ללמוד. והשיב לו אדמו"ר הצמח צדק: "כאשר אין חפצים ללמוד, הרי זה טוב", מכיוון 
"מה אעשה  ]כפייה עצמית[, שכופה את עצמו ללמוד.  'אתכפיא'  שאז שייכת העבודה של 
בדרך  אם  כי  עבודה,  בדרך  זה  אין  ללמוד? שכן,  רוצה  כן  "שאני  צדק,  אני", המשיך הצמח 

תענוג"...

ועל דרך זה בענייננו, שאצל פשוט שבפשוטים נקל יותר לפעול שעבודתו תהיה באופן של 
קבלת עול ומסירות נפש.

כאשר אומרים ליהודי פשוט שבפשוטים, שמכיוון שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות כך 
וכך, לכן עליו לעשות כן גם אם אין הדבר מובן בשכלו – אין כל קושי מיוחד לפעול אצלו עניין 
זה, שהרי הוא יודע ומבין בפשטות שאין ביכולתו להבין ולהשיג את שכלו של הקדוש ברוך 
הוא, ]וזאת בחשבון פשוט[ מכל שכן וקל וחומר מזה שאינו יכול להבין ולהשיג את שכלו של 

חכם גדול, בשר ודם.

אמנם הוא יהודי פשוט שבפשוטים "אשר בשם ישראל יכונה" ]ש"ישראל" הוא רק כינוי 
הקודש"  ל"לשון  עדיין  שייך  ואינו  חלשה[,  היהודית  לזהות  שלו  השייכות  כלומר,  עבורו, 
באומרו  הרי  שמדבר באידיש,  מכיוון  הנותנת:  היא  מאידך,  אבל  אידיש...  ללשון  אם  כי 
את  בכך  מדגיש  הוא[,  ברוך  לקדוש  באידיש  רווח  כינוי  העליון,   -[ "דער אויבערשטער" 
עליונותו של הקדוש ברוך הוא. ומכיוון שכן, אין כל פלא בכך ש"אין לך רשות להרהר אחריה", 
שהרי לא ייתכן ששכלו של בשר ודם יבין את שכלו של הקדוש ברוך הוא! אדרבה: אילו היה 

ביכולתו להבין את שכלו של הקדוש ברוך הוא – היה זה דבר פלא!...

ולכן, גם כאשר מצד השכל יכולה להתעורר שאלה ]על הנאמר בתורה[, ולדוגמה: ביודעו 
שנמצאים בחושך כפול ומכופל של זמן הגלות, ובפרט שאינו זקוק לראיה והוכחה בדבר, 
עלולה  ישראל יכונה",  "שם  של  בדרגה  שנמצא  האישי  ומצבו  ממעמדו  זאת  יודע  שהרי 
היא  שעבודתו  מכיוון  הרי   – כזה?!  במצב  עבודתו  את  לעבוד  יוכל  כיצד  שאלה:  להתעורר 
באופן של "חוקת", "חוקה חקקתי גזירה גזרתי", עבודה באופן של קבלת עול ומסירות נפש, 

אזי מתבטלים כל המניעות והעיכובים שיכולים להיות מצד עניין השכל.

 דווקא יהודי פשוט מבין ומתחבר
יותר לעבודת ה' במסירות נפש

 )מהתוועדות שבת פרשת חוקת תשמ"ה – תורת מנחם,
תשמ"ה, כרך ד, עמוד 2400(
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התוועדות עם הרבי
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 אהבה
ללא תנאי
עם ישראל חוטא 
בחטא העגל, ומשה 
מציב בפני ה' דרישה: 
אם לא תמחל לבני 
ישראל על חטאם, 
מחק את שמי מספר 
התורה. מה פשר 
הבקשה הזו? מה 
התועלת בכך ששמו 
של משה יימחק מספר 
התורה?

השיחה המלאה – בלקוטי 
שיחות,  חלק כא, שיחה 
ראשונה לפרשת תצווה

"מחני נא מספרך"
בפרשת השבוע אנו קוראים את הסיפור הנורא של חטא 
העגל. ברגעי השיא, שבועות בודדים אחרי שהם מקבלים את 
התורה בהר סיני מאת ה', קבוצה מעם ישראל חוטאת בחטא 
החמור ביותר של עבודה זרה וסוגדת לעגל הזהב. זאת בעוד 

השאר עומדים מהצד, ואפילו לא מוחים.

אותם  הברית,  לוחות  שני  ובידיו  מההר  יורד  רבינו  משה 
הוא משליך מזועזע ומנפץ אותם. לאחר מכן הוא טוחן את 
עגל הזהב, ומעניש בעונש מוות רבים מהחוטאים שעבדו את 

הפסל.

אך אחרי הכל, משה מרגיש שה' עדיין כועס על עם ישראל 
משה  חמור.  קולקטיבי  בעונש  אותם  להעניש  ומבקש  כולו 
פונה לבני ישראל ואומר להם1: "ַאֶּתם ֲחָטאֶתם ֲחָטָאה ְגֹדָלה, 
ְוַעָּתה ֶאֱעֶלה ֶאל ה', אּוַלי ֲאַכְּפָרה ְּבַעד ַחַּטאְתֶכם". ואכן, משה 
רבינו עולה להר ושוהה שם ארבעים יום נוספים, בהם הוא 
דף  להם  ויפתח  ישראל  לבני  שיסלח  מה'  ומבקש  מתפלל 
ה' מקבל את בקשתו של משה,מוחל  דבר  בסופו של  חדש. 

לבני ישראל  ומסכים להעניק להם לוחות חדשים.

התורה איננה מתארת את כל אשר אירע באותם ארבעים 
יום בהם משה עומד ומתחנן לפני ה'. מתוך מה שקרה שם, 

היא בוחרת להציג בפנינו דיאלוג קצר בין ה' למשה2:

ְגֹדָלה  ה ֲחָטָאה  ַהּזֶ א, ָחָטא ָהָעם  אַמר: "ָאּנָ ַוּיֹ ה ֶאל ה',  ֹמֶשׁ ב  ׁשָ ַוּיָ
אָתם. ְוִאם ַאִין, ְמֵחִני  א ַחּטָ ּשָׂ ה, ִאם ּתִ ֲעׂשּו ָלֶהם ֱאלֵֹהי ָזָהב. ְוַעּתָ ַוּיַ

." ָתְבּתָ ר ּכָ ְפְרָך ֲאֶשׁ ָנא ִמּסִ
ְפִרי". ר ָחָטא ִלי, ֶאְמֶחּנּו ִמּסִ ה: "ִמי ֲאֶשׁ אֶמר ה' ֶאל ֹמֶשׁ ַוּיֹ

כפי  הזה,  הקצר  הדיאלוג  את  לקרוא  כיצד  לדעת  צריך 
שנראה. מה משה מבקש? כך מפרש רש"י, בעקבות המדרש3:

ּה. ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ְפְרָך – ִמּכָ ]ְמֵחִני ָנא[ ִמּסִ
ׁש ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים. ּלֹא ָהִייִתי ְכַדאי ְלַבּקֵ ּלֹא ֹיאְמרּו ָעַלי ׁשֶ ׁשֶ

שמו  את  למחות  הוא  ברוך  מהקדוש  מבקש  רבינו  משה 
מספר התורה. אם ה' ימאס בעם ישראל ויבחר באומה אחרת 
שמו  של  האזכורים  כל  את  למחות  מבקש  משה  במקומם, 

המופיעים בתורה.

מדוע? מה הקשר בין אי-הכפרה על חטא העגל לבין שמו 
הזה  ה'אולטימטום'  של  המשמעות  מה  בתורה?  משה  של 

1. פרשתינו לב, ל.
2. שם, לא-לג.

3. שמו"ר פמ"ז, ט.

עריכה:
הרב דויד אולידורט
הרב ישראל אריה ליב רבינוביץ

4



ברוך  הקדוש  לפני  מציב  כביכול  רבינו  שמשה 
שלא  עליי  יאמרו  "שלא  מסביר:  רש"י   – הוא? 
רבינו,  משה  רחמים".  עליהם  לבקש  כדאי  הייתי 
אם  ההיסטורי.  לזכרו  דואג  כאן,  לנו  מצטייר  כך 
לא יהיה עם ישראל יותר, משה רבינו ייזכר תמיד 
כמנהיג שלא הצליח למנוע זאת בתפילותיו. לכן 
הוא מעדיף למחוק את שמו במקרה שעם ישראל 

ייכחד.

את  נקרא  גדול.  קושי  יש  הזה  בפירוש  אך 
הדברים בלשונו של הרבי:

פירוש זה אינו 'חלק' כל כך.
שבטענתו  משמע  הכתוב  מלשון  כי 
ביקש  הוא  ברוך  הקדוש  מאת  ותביעתו 
ולא  העגל,  חטא  על  לפעול כפרה  משה 

להציל את נפשו.
שלא  חשש  ישנו  כאשר   – ועיקר  ועוד 
ש"תשא  לכך  להביא  ושלום,  חס  יצליח, 
תפיסת  איזו   – גדולה"  "חטאה  חטאתם", 
 -[ מהימנא  רעיא  משה  אצל  יש  מקום 

רועה נאמן[ למה שיאמרו אחרים עליו?!

אלא שהפירוש הזה של רש"י תמוה מאד.

כמעט  בסיפור  הפסוק  של  ההקשר  כל,  קודם 
כאן?  רבינו מבקש  הפוך. מה משה  צועק משהו 
כשקוראים את הסיפור בפשטות, אפשר לדמיין 
הוא  ברוך  הקדוש  מול  מתייצב  רבינו  משה  את 
מעין  ומציג  ישראל,  עם  של  הגדול  כמנהיג 
'אולטימטום' כדי להשיג את הסליחה של הקדוש 
או  להם,  שתמחל  או  העגל:  חטא  על  הוא  ברוך 
שתמחה את שמי. מפרשים אחרים אף מסבירים 
מבקש  רבינו  משה  מספרך"  נא  "מחני  שבמילים 
החיים,  מספר  שמו  את  למחות  מה'  במפגיע 
עם  את  לכלות  במקום   – אותו  להמית  כלומר, 

ישראל.

נראה  זה  רש"י,  פירוש  את  כשקוראים  כעת, 
הפוך בדיוק. כאילו משה רבינו לא מבקש להציל 
את עם ישראל, אלא "להציל את נפשו" שלו. איך 

ייתכן?

לגופו  כשנכנסים  יותר  עוד  מתחזקת  השאלה 
של הטיעון ובוחנים מה הנימוק של משה רבינו 
כפי  כולה".  התורה  "מכל  שמו  את  ימחה  שה' 
שמו  את  למחות  מבקש  רבינו  משה  שראינו, 
במקרה של עונש חמור על כל עם ישראל, כדי לא 
למנוע  הצליח  שלא  כמנהיג  בהיסטוריה  להיזכר 

ייתכן שזה מה  לא  הרי  את הסוף הרע של עמו. 
ביותר  הגדול  המנהיג  רבינו,  משה  את  שמעסיק 
שלנו, הרועה הנאמן, בשעה הקריטית והקשה הזו 
לגורל עם ישראל! כשעל הפרק עומדת השאלה 
של להיות או לחדול, זה מה שמעניין אותו עכשיו 

– כיצד יחשבו עליו ומה יאמרו עליו בעתיד?!

עבור מי?
"ואם  משה  של  בקשתו  פשר  את  להבין  בכדי 
אין – מחני נא מספרך אשר כתבת", צריך להעמיק 
ולהבין מה באמת משה רבינו רצה להשיג.  יותר 

נקרא את הדברים בלשונו של הרבי:

וכמאמר  תורה,   – משה הוא  של  ענינו 
חז"לא אשר "התורה נקראת על שמו", כי 

משה "נתן נפשו על התורה".
ומזה מובן, שענין "מחני נא מספרך – מכל 
של  מציאותו  בעצם  נוגע  כולה",  התורה 

משה, כפי שאחת היא עם התורהב.
ולשם מה הקריב משה כך את עצמו – כדי 
לפעול כפרה על חטא העגל, שהוא החטא 
שלאחרי  החטאים  שכל  עד  חמור,  הכי 
וכמו  ועונשיהם קשורים לחטא העגל,  זה 
עליהם  ופקדתי  פקדי  "וביום  שנאמרג 

חטאתם".
עצם  את  יסכן  שמשה  יתכן  איך  ותמוה: 
מציאותו, הקשורה אל התורה, למען אלו 
עושי  כולל  בעגל,  שחטאו  ישראל  מבני 
הציווי  היפך  היו  מעשיהם  אשר  העגל, 
פניי[,  על  אחרים  ]אלהים  לך  יהיה  "לא 
לא תעשה ]לך פסל[", ובכך ניתקו עצמם 

לגמריד, רחמנא ליצלן, מהתורה?!

אבסולוטי.  באופן  לתורה  התמסר  רבינו  משה 
בהר  שהה  הוא  רצופים  ימים  ארבעים  במשך 
סיני, לא אכל ולא ישן, זנח את כל ענייני החומר 
לעולם.  התורה  את  להוריד  כדי  מהם  והתעלה 

א. מכילתא לבשלח טו, א. שמו"ר פ"ל ד. וש"נ.
ב. ויתירה מזו – גם במציאות התורה עצמה, שקשורה עם משה )ע"ד הנ"ל 
]המתורגם[  לקו"ש  פ"ח-ט.  יסוה"ת  הל'  רמב"ם  עיין   – שמו(  על  שנק' 

חי"ט ע' 193 ואילך.
ג. תשא לב, לד ובפרש"י שם. ובזהר )ח"א נב, ב ואילך. קכו, ב. ח"ב קצג, 

סע"ב( שע"י חטא העגל חזרה זוהמתן.
ומה  תוד"ה  ראה  )אבל  ט  לב,  תשא  בפרש"י  הובא  א.  פז,  שבת  ראה  ד. 

שבת שם(.
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התורה הפכה לכל מהותו של משה רבינו, עד כדי 
כך שהיא נקראת "תורת משה", משום שהוא נתן 

את כולו עבורה.

כמובן, התורה שמשה הקריב את עצמו למענה 
היא תורת ה'. זו לא עוד חכמה עמוקה, אלא דרך 
כיהודים.  חיינו  ואת  העולם  את  שמעצבת  חיים 
משה רבינו התמסר להגשמת רצונו של ה' בעולם, 
לכך שעם ישראל וכל העולם כולו יעבדו את ה' 
את  להנחיל  חייו,  מפעל  היה  זה  התורה.  פי  על 
תפילין,  שמניח  יהודי  כל  אותה.  וליישם  התורה 
כל בית כנסת שקיים ופעיל, כל שולחן ליל סדר 
– כל אלה הם התגשמות הדבר שלמענו  שנערך 

משה רבינו מסר את כולו.

משה  כאשר  אבל  חמור,  להישמע  עשוי  זה 
גם  מהתורה,  שמו  את  להשמיט  מבקש  רבינו 
בלי שאנו מבינים מה זה ייתן ולמי זה יועיל, אנו 
מבינים שבכך הוא מבקש לנתק את הקשר שלו 
עם התורה. לוותר על תפקיד חייו ועל המשימה 
בכך  כביכול.  ולפרוש,  עצמו,  על  שלקח  הגדולה 
הוא מוותר על עצמו, הוא מוחה את שמו לא רק 
תורה  בלי  משה  כי  מהמציאות.  אלא   – מהתורה 

איננו משה.

ובעבור מי משה 'שובר את הכלים' ומוותר על 
הכול? בעבור יהודים שהפנו עורף וכפרו בעיקר 

האמונה, שבעצמם התנתקו מתורת ה' בזדון.

האם יש ויתור על העקרונות גדול מזה? האם 
אכן ראוי לנהוג כן? איך יתכן שברגע אחד משה 
שלו,  העקרונות  כל  את  )כביכול(  זונח  רבינו 
הקדושה,  המשימה  ועל  שהוא'  'מי  על  מוותר 
הבסיסיים  בערכים  שפגעו  אנשים  אותם  בשביל 
ביותר של התורה, ומרדו באיסור החמור ששמעו 
בהר  עצמו  הוא  ברוך  הקדוש  מפי  אוזניהם  במו 
פניי"?!  על  אחרים  אלוהים  לך  יהיה  "לא   – סיני 
את  מחדש  שיערוך  מה'  מבקש  רבינו  משה  איך 
התורה, כדי להציל את אותם אנשים שהמירו את 

דתם וסגדו לעגל הזהב?

קודם כל יהודים
נקרא את ההסבר בלשונו של הרבי:

והביאור בזה:
עם  ממש  אחת  מציאות  הוא  רבינו  משה 
להפרידו  שייך  שאין  עד  ישראל,  כלל 
מבני ישראל בכלל ובפרט, ובלשון רש"יה: 

"משה הוא ישראל וישראל הם משה".
ישראל  בני  עם  משה  של  זו  והתאחדות 
היא עמוקה יותר מהתאחדותו עם התורה.

היא  רבינו  משה  של  מהותו  עצומה:  התשובה 
אבל  רבינו.  משה  איננו  הוא  ובלעדיה  התורה, 
למשה יש דבר חשוב יותר אפילו ממשימת חייו 
להנחיל את התורה. הדבר הזה הוא "כלל ישראל", 
מציאותו וקיומו של עם ישראל. "והתאחדות זו של 
משה עם בני ישראל, היא עמוקה יותר מהתאחדותו 
רבי  הוא  רבינו  שמשה  לפני  עוד  התורה".  עם 
המלמד תורה, הוא יהודי. משה רבינו ועם ישראל 

– הם דבר אחד בלתי ניתן להפרדה.

מה ההסבר בזה? – נקרא את הדברים בלשונו 
של הרבי:

כשם שמצינו בהתאחדות של בני ישראל 
פי  על  שאף  הוא,  ברוך  הקדוש  עם 
וקודשא בריך הוא כולא חדו  ש"אורייתא 
הן אחד[",  הוא  ברוך  והקדוש  ]- התורה 
ישראל  בני  של  התאחדותם  מקום,  מכל 
עם הקדוש ברוך הוא היא עמוקה ונעלית 
"ישראל  אשר  חז"לז  וכמאמר  מזה,  יותר 

קדמו" לתורה.
אצל  הוא  מזה(  )וכתוצאה  זה  דרך  על 
נשיאי הדור – אשר )בלשון רש"י( "נשיא 
שהתאחדותם   – הדור"  ככל  הוא  הדור 
עם בני ישראל שבדורם היא נעלית יותר 

מהתאחדותם עם התורה.
)בהיותם  בכלל  בצדיקים  גם  הוא  וכן 
נותנים  שהם  למרות  לבוראם"ח(:  "דומים 
את עצמם בענייני התורהט שהם מלמדים, 
מכל  שלהםי,  התורה  בחידושי  ובפרט 
מקום אין זה כמעלת התאחדותם עם בני 
ישראל, ובפרט עם אלו שיש להם שייכות 
)וממילא – אחריות( מיוחדת אליהם, עניי 

עירך,  בנים ותלמידים.
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ה. חוקת כא, כא.
ו. זהר הובא בתניא פ"ד, רפכ"ג. וראה זח"א כד, א. זח"ב ס, א. תקו"ז ת"ו 

)כא, ב(, תכ"ב )סד, א(. ועוד.
ז. ב"ר פא, ד. תנא דבי אליהו רבה פי"ד.
ח. רות רבה פ"ד, ג. ב"ר פס"ז, ח. ועוד.

ט. כמשנ"ת כמ"פ )לקו"ש חי"ז ע' 423. ועוד( במ"ש כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב 
נ"ע לפני הסתלקותו: איך גיי אין הימעל און די כתבים לאז איך אייך.

י. להעיר ממחז"ל )ע"ז יט, א( – כנ"ל בפנים – שתורתו נקראת על שמו.
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משום  אחד,  דבר  הם  ישראל  ועם  רבינו  משה 
הוא  ה'  הוא.  ברוך  הקדוש  אצל  זה  בדיוק  שכך 
זה  קשורים  והתורה  ה'  זה,  מעל  העולם,  בורא 
בזה, עד כדי שהם "כולא חד", כפי שאומר הזוהר 
יש  הוא  ברוך  לקדוש  זה,  כל  מעל  אך  הקדוש. 
קשר עמוק ועצמי, מעל העולם ומעל התורה, וזה 

הקשר עם ַעם ישראל, עם כל יהודי.

את  להקדיש  שבחר  לאבא  זאת  להמשיל  ניתן 
ומנגן על כלים  חייו למוסיקה. הוא כותב לחנים 
מקדיש  כללי  ובאופן  בקונצרטים  מופיע  שונים, 
רוצה  הוא  שלו  הבן  את  גם  למוסיקה.  חייו  את 
לאהבת  אותו  מחנך  הוא  דרך.  באותה  להוליך 
המורשת  את  להמשיך  אותו  ומועיד  מוסיקה, 
נשאל  אם  אך  המוסיקלית.  האמנות  את  ולהפיץ 
את אותו אב מה הדבר היקר והחשוב ביותר בחייו, 
ללא היסוס הוא היה עונה שזו לא המוסיקה, אלא 
בעיניו  ביותר  הנעלה  הדבר  היא  המוסיקה  הבן. 

של האב, ולכן הוא חושף את בנו לאומנות הזו.

והנמשל: לקדוש ברוך הוא יש מטרה בבריאת 
יגיע למצב  העולם. הוא ברא אותו כדי שהעולם 
הם  אלו  ילדים,  גם  לו  ויש  אותו.  יעבדו  שכולם 
אנחנו. מכיוון שה' רוצה בעבורנו את הטוב ביותר, 
הוא מייעד את המשימה הקדושה והחשובה כל 
כך לנו. מכל העולם, לנו הוא מעניק את המתנה 
הגדולה ביותר, את התורה והמצוות. כלומר, עם 
כל יוקרה וקדושתה של התורה, בנו הקדוש ברוך 
 – כלשהי  תכלית  להשיג  כאמצעי  לא  רוצה  הוא 

אלא כי אנחנו בניו, כי הוא ואנחנו אחד.

הקדוש  אצל  הדברים  פני  הם  שכך  ומכיוון 
הצדיקים  הצדיקים.  אצל  גם  זה  כך  הוא,  ברוך 
אוהבים את ה' ודבקים בו בדבקות מוחלטת. לכן 
הם מייקרים מאד את התורה ואת עבודת ה', אך 
הרבה יותר מזה הם מייקרים את בניו אהוביו של 

ה'.

נדגיש: אהבת ישראל של הצדיקים, לא נובעת 
שגוברת  אדם  אהבת  של  הומניסטית  מתפיסה 
ההיפך  חלילה.  והוראותיה.  התורה  ערכי  על 
בוער  האמיתיים  הצדיקים  של  ליבם  הנכון.  הוא 
בתשוקה להתקרב לה', שהוא כל חייהם. התורה 
את  וממלאים  תשוקתם  מושא  הם  והמצוות 
יהודי שהוא,  יהודי, כל  רואים  חייהם. אך כשהם 
הם לא רואים אדם עם מאזן מצוות ועבירות – הם 

רואים בן של הקדוש ברוך הוא.

היה  מרוז'ין  פרידמן  ישראל  רבי  לצדיק 

חסיד שאהב אותו אהבת נפש. אותו חסיד 
סמוכה,  בעיירה  אלא  ברוז'ין  התגורר  לא 
ובכל פעם שגברו געגועיו לרבו היה עולה 
על העגלה ודוהר לרוז'ין לראות את הצדיק.

הצדיק מרוז'ין גם הוא ידע את גודל אהבת 
תלמידו. הוא הורה לשמשיו כי מיד כאשר 
אותו תלמיד מגיע למשכנו ומבקש לפגוש 

אותו, יתנו לו להיכנס גם בלא תור.

פעם אחת, כשהגיע אותו חסיד לפתח ביתו 
של הצדיק, השמש נכנס להודיע לצדיק כי 
לו, אבל הצדיק  אותו תלמיד אהוב ממתין 
כעת  נפגש  אחר  "יהודי  לחכות.  לו  הורה 
השמש  אמר  שיסיים",  עד  חכה  הרבי,  עם 

לחסיד המשתוקק לראות את הרבי.

כשליבו  ארוכה,  שעה  חסיד  אותו  המתין 
יוצא מגעגועים לרבו, והנה דלת חדרו של 
הרבי נפתחת ולתדהמתו הוא רואה שיוצא 

ממנה יהודי ידוע לשמצה.

שהתפרנס  'מוסר',  היה  יהודי  אותו 
פליליות  עבירות  על  לשלטונות  מהלשנה 
יהודים אחרים. ה'מוסר' הזה היה  שביצעו 
שבמקרים  כך  כדי  עד  מעללים,  רע  איש 
נלקחו  שלו  הלשנה  בעקבות  מסוימים, 

יהודים למאסר ואף הוצאו להורג. 

ענייניו  על  להתייעץ  הגיע  'מוסר'  אותו 
והצדיק  מרוז'ין,  הצדיק  עם  האישיים 

הקדיש לו את מלוא תשומת הלב. 

"רבי", פנה החסיד אל הצדיק מרוז'ין, "איך 
למרות  אליך,  להיכנס  לי  הנחת  שלא  זה 
לראות  ומשתוקק  באהבה  בוער  שליבי 
את פניך, בעבור פגישה עם היהודי השפל 

הזה?".

ממה  יותר  "הרבה-הרבה  ענה:  והצדיק 
אותו  את  אני  אוהב  אותי,  אוהב  שאתה 
יהודי שאתה מכנה שפל...", והוסיף ואמר: 
הוא  ברוך  הקדוש  כמה  עד  לעצמך  "תאר 

אוהב את כולנו!".

ישראל  אהבת  של  הביטויים  אחד 
אינם  שהם  הוא  צדיקים  של  העוצמתית 
כל  בעבורם  יהודים.  בין  הבדל  כל  רואים 

יהודי 'שווה' ואהוב מבלי הבט על מצבו.

צדיקים  לאותם  יקרות  והמצוות  התורה 
מאד, כך שסביר היה להניח שיהודי שומר 
שבת יהיה אהוב אצלם יותר משאינו כזה, 
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בעיניהם  יקר  יהיה  חכם  תלמיד  שיהודי 
יותר מיהודי פשוט. אבל הם מסתכלים על 
יהודים כבניו של הקדוש ברוך הוא, כקודש 
קודשים, ולכן כל אחד ואחד מעם ישראל 

יקר אצלם במידה שווה.

באופן  מסר:  מכך  ללמוד  יכולים  אנו  גם 
ולעשות  לעזור  יותר  נהנים  אנו  טבעי, 
שאנו  לאנשים  מוצלחים,  לאנשים  טובות 
לדעת  עלינו  אבל  מעשיהם.  את  מעריכים 
שלאמיתו של דבר כל יהודי הוא 'הכי הכי'. 
לא  ליהודי,  לעזור  הזדמנות  לנו  כשיש 
נעצור לחשוב על מי מדובר אלא ניגש מיד 

למשימה.

על כף מאזניים
כעת נבין את פשר בקשתו של משה למחוק את 
לחוטאי  מועילה  היא  וכיצד  שמו מספר התורה, 

העגל. נקרא את הדברים בלשונו של הרבי:

תישא  "אם  הבקשה  וזוהי המשמעות של 
חטאתם ואם אין מחני נא מספרך":

אם חטא העגל חמור עד כדי כך, שהתורה 
אינה נותנת מקום לכך ש"תישא חטאתם" 
אלא שהתורה  כך,  על  מכפר  היה  )השם 
אז  הרי  זאתיא(,  ומונעת  תובעת  כביכול 
נא  "מחני  היא:  ותביעתו  משה  בקשת 

מספרך" – מן התורה.
כלל,  לבוש  בלי  בגלוי,  ניצבת  אזי 
בני  עם  משה  של  העצמית  ההתאחדות 
בני  של  האיחוד   – זה  ידי  ועל  ישראל, 
שלמעלה  הוא,  ברוך  הקדוש  עם  ישראל 

מההתאחדות עם התורה.
אפילו  הכפרהיב  באה  זו  התאחדות  ומצד 

על חטא העגל.

ברגעים  המאזניים  כף  על  שנמצאת  השאלה 
אלו היא דילמה קשה מאד: מה יקר יותר, התורה 
'שכירים'  הם  ישראל  בני  האם  ישראל.  בני  או 
בתורה,  הכתובה  המשימה  את  לבצע  שתפקידם 

או שהם בנים של ה', שמרוב אהבתו אליהם נתן 
להם את התפקיד הכה חשוב להיות נושאי הדגל 

ומבצעי המשימה של שמירת התורה.

אם התורה יקרה יותר, ובני ישראל הם 'מספר 
בהתאם  נבחן  שיהודי  היא  המסקנה  שתיים', 
מדובר  אם  למשימה.  נאמן  הוא  כמה  לשאלה 
על יהודי חוטא, ובוודאי אם הוא מערער את כל 
ולאותו  יותר,  חשובה  התורה   – האמונה  יסודות 
יהודי מגיע עונש חמור מאד. כמו עובד שעושה 
טעויות וגורם הפסדים לחברה, כמו חייל שמוסר 
מיד  אותו  לסלק  צריך  לאויב,  צבאיים  סודות 
כמו  אחר,  מישהו  במקומו  ולהביא  מתפקידו 
ִּלי  "ַהִּניָחה  שהציע ה' למשה לאחר חטא העגל4: 

ְוִיַחר ַאִּפי ָבֶהם ַוֲאַכֵּלם, ְוֶאֱעֶשׂה אֹוְתָך ְלגֹוי ָּגדֹול".

אבל אם בני ישראל יקרים יותר, אז לא משנה 
בכל  רשע.  או  צדיק  יהודי  על  מדובר  האם  כלל 
מצב הוא בן. גם אם מי מהם חוטא, צריך לעשות 
למרות  המלך.  לדרך  לחזור  לו  לעזור  כדי  הכול 
שזה עשוי להיות מכשול בדרך למשימה שהתורה 

מתווה.

אפשר להציג את ההתלבטות הזו כך: תלוי את 
מי שואלים. אם היינו שואלים את התורה מה נכון 
הייתה  היא  חמור,  כה  חטא  של  במקרה  לעשות 
אומרת לנו: אין דרך חזרה ואין כפרה על סגידה 
אבל  מציאותי.  כל  תחת  חותר  זה  זרה.  לעבודה 
הוא  בעצמו,  הוא  ברוך  הקדוש  את  שואלים  אם 
אבל  מבטה,  מנוקדת  צודקת  התורה  אכן  יאמר: 

בני ישראל חשובים לי יותר.

וזה מה שמשה אומר לקדוש ברוך הוא: "אם אין 
– מחני נא מספרך". אם מצד התורה אין מחילה 
כלומר,  משם.  אותי  'תמחה'  אז  כזו,  להתנהגות 
הקשר  את  ונחשוף  התורה  מעל  נתעלה  הבה 
העצמי הבלתי ניתן לניתוק שבינך, הקדוש ברוך 
הגדול  הרשע  אפילו  ויהודי,  יהודי  כל  לבין  הוא, 
"אהבת  ממזריטש:  המגיד  שאמר  כפי  ביותר. 
צדיק  כמו  גמור  רשע  לאהוב  פירושה,  ישראל 

גמור".

אל  ה'  של  התשובה  את  גם  להבין  נוכל  כעת 
נקרא  מספרי".  אמחנו  לי,  חטא  אשר  "מי  משה: 

את הדברים בלשונו של הרבי5:

על פי זה יש לפרש )בפנימיות העניינים( 
מענה הקדוש ברוך הוא למשה "מי אשר 

4. פרשתינו לב, י.
5. הערה 40 שם בשיחה.

יל"ש  ד.  יח,  יחזקאל  יל"ש  שובה.  פ'  דר"כ  )פסיקתא  מחז"ל  ע"ד  יא. 
תהלים מזמור כה. וראה ירושלמי מכות פ"ב ה"ו( "שאלו לתורה חוטא מה 
עונשו כו' שאלו להקב"ה כו' אמר יעשה תשובה ויתכפר לו". וראה לקו"ש 

]המתורגם[ ח"ד ע' 132 ובהערה שם הכפרה שלמעלה מ)כפרת( התורה.
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חטא לי אמחנו מספרי"... שיש בזה גם ענין 
למעליותא ]- חיובי[, שנמשך להחוטאים 

הכפרה שלמעלה מ)כפרת( התורה.

שלילית.  היא  הזו  התשובה  הדברים,  בפשט 
הקדוש ברוך הוא לא מקבל את הטיעון של משה, 
החוטאים.  אם  כי  תיענש,  אתה  לא  לו:  ואומר 
אבל הרבי מלמד אותנו שיש כאן אמירה עמוקה 
משה  של  האמירה  עם  מסכים  ה'  יותר.  הרבה 
רבינו ואומר לו: אתה צודק. אני לא מוכן לוותר 
על אף אחד מבניי, על אף אחד מעם ישראל. ואם 
בשביל זה צריך 'למחות' אותם מספרי, כך אעשה. 
שיש  והעצמי  העמוק  הקשר  את  אראה  כלומר, 
דרך  שעובר  הקשר  מערוץ  יותר  שגבוה  בינינו, 
התורה. במקרה של חטא חמור כל כך, אין ברירה 
אחרת אלא להתעלות מעל דרך הכפרה הרגילה 

של חוקי התורה.

למנוע טעות
נותרנו עם השאלה על דברי רש"י: האם בשעה 
זה  רבינו  משה  את  שמטריד  מה  כך,  כל  גורלית 

הזיכרון ההיסטורי שלו? – על כך מסביר הרבי:

המעלה  על  לוותר  מוכן  היה  רבינו  משה 
עם  שלו  הקשר   – שבו  ביותר  הגבוהה 
למען  ואפילו  ישראל,  למען   – התורה 
רעיא  בהיותו  לכך,  בדומה  העגל...  עושי 
מהימנאיג, ביקש לתת, ואכן נתן, את הכוח 
לכל אחד מישראל בכל זמן ומקום לנהוג 

כן.
לא  ושלום  חס  באם  טענתו:  הייתה  וזו 
חטא  "אשר   – )וממילא  חטאתם"  "תישא 
לי אמחנו מספרי"(, והוא יישאר "בספרך" 
כי  כדאי",  הייתי  שלא  עלי  "יאמרו  אזי   –
לא רצה למסור נפשו עד "מחני מספרך", 

וילמדו מזה לדורי דורות!

משה רבינו איננו חושש מהתדמית ההיסטורית 
שלו. הדאגה שלו היא לא "להציל את נפשו", זה 
בכלל לא מעניין אותו בשעה זו. החשש שלו הוא 
שהסיפור הזה יהווה תקדים: אם החוטאים בחטא 

היה  ה'  ובמקומם  הצידה  מושלכים  היו  העגל 
מקים אומה חדשה שתיבחר לבצע את המשימה 
לדורות  הוכחה  ישמש  זה  התורה,  של  הקדושה 
הבאים, לנו ולכל מי שקדמו לנו ושיבואו אחרינו, 
שמתנגדים  שיהודים  מיהודי.  חשובה  שמצווה 

לתורה לא מקרבים אלא דוחים.

משה רבינו ועם ישראל הם דבר אחד. משה לא 
מוותר על אף יהודי, גם לא על הרחוקים ביותר 
והחוטאים בחטא החמור ביותר. ואת המסר הזה 
הוא רוצה להעביר גם לדורות הבאים וללמד את 
כולם מהו סולם הערכים הנכון. לכן הוא מבקש 
מה' להשמיט את שמו מהתורה, אם הוא יחליט 

לא למחול לעם ישראל.

שאנחנו,  רוצה  הוא  עלינו.  חושב  רבינו  משה 
כל אחד מאיתנו שחי היום ולומד תורה, יידע את 
הוא  ברוך  לקדוש  יותר  שיקר  דבר  אין  האמת: 
יכול  מצב,  בכל  יהודי,  שכל  ישראל.  עם  מאשר 
והמצוות  התורה  דרך  על  לעלות  הביתה,  לחזור 
ולהצטרף למשימה. ועל כן, זו חובתנו ואחריותנו 
ולעשות  הוא  באשר  יהודי  כל  לאהוב  הקדושה 
הכול כדי שהוא יהיה קרוב יותר אל הקדוש ברוך 

הוא.

המסר ברור ומתבקש:

הדבר  צריך  היכן  עד  זה,  מכל  וההוראה 
להיות בעבודת כל אחד ואחד.

ולכל  אין די בכך שיש לו אהבת ישראל, 
היא  זו  ואהבה  שיהיהיד,  מצב  בכל  יהודי 
מסירות  ממנו  נדרשת  אלא   – "כמוך" 
יהודי,  כל  ולמען  אחר,  יהודי  למען  נפש 
אשר צריכה להתבטא בהיותו "אוהב את 

הבריות ומקרבן לתורהטו"!

יג. ראה תניא רפמ"ב.
יד. ראה בארוכה קונטרס אהבת ישראל. לקו"ש ]המתורגם[ חי"ז ס"ע 232 

ואילך. וש"נ.
טו. אבות פ"א מי"ב. וראה בארוכה לקו"ש שם ע' 236 ואילך.
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אפשר לתקן כישלון בהלכות טהרת המשפחה?
טהרת  על  בשמירה  שנכשלה  לאישה  הרבי  של  מכתב תשובה 
המשפחה. האישה כתבה לרבי בהלך רוח מיואש ופסימי שהיא 
את  שולל  הרבי  במכתב  הבעיה.  את  לתקן  אפשרות  רואה  לא 

המחשבה הזו, ומציע אפשרויות מעשיות לתיקון.

)אגרות קודש, כרך כ, אגרת ז'תקלא(

על  בשמירה  שנכשלה  שכותבת,  מה  על  והתמיהה  הפליאה  מובנת 
הלכות טהרת המשפחה, ומוסיפה כאילו אין בזה ]אין אפשרות[ לתקן 

את החטא וכו'.

מחשבה כזו תמוהה ושגויה, שהרי זהו היפך יסוד אמונתנו ותורתנו, 
והיסוד הוא ש"אין לך דבר העומד בפני התשובה",  שהיא תורת חיים, 
"ֹלא ִיַּדח ִמֶּמּנּו  במפורש[:  אומרת  ]התורה  הכתוב  דיבר  מלא  ומקרא 
כך  על  האלה  והדברים  רוחנית[.  מבחינה  יאבד  לא  יהודי  ]אף  ִנָּדח" 
ֶיְׁשנֹו  ברור  באם חטא  אפילו  אמורים  מצב,  בכל  אפשרית  שהתשובה 
– מה שאין  וכו'  וכו'  בכוונה תחילה[ חס ושלום  ]בזדון,  ונעשה במזיד 
כן ]וזה לא כך[ בעניין שכותבת עליו, שהחטא שלה אינו בדרגא זו חס 
יש אפשרות  ולכן מובן שבוודאי  אלא הרבה פחות חמור,  ושלום כלל 

לשוב בתשובה ולתקן את הכישלון.

רצוי,  בלתי  שעניין  בפשטות[  ]מובן  פשוט  עיקר:  זה  וגם  ועוד, 
התיקון שלו הוא על ידי עניין רצוי וטוב וקדוש, ולא חס ושלום להוסיף 
הייאוש,  וכמה  כמה  אחת  ועל  העצבות,  וענין  רצוי.  בלתי  עניין  בעוד 
הרי הם מדברים המושללים ]שחכמינו שוללים ופוסלים אותם[ בשלילה 
מוחלטת בספרים המדברים אודות עבודת השם יתברך, וביחוד בספר 
תניא קדישא. ואין צורך להאריך בדבר הכי פשוט ומובן מאליו. על כן, 
אין שום מקום להלך רוח של עצב וייאוש בעקבות החטא, משום שזה 

לא מועיל לתיקון הבעיה אלא להיפך, מוסיף עוד התנהגות לא רצויה.

ודיני  חוקי[  ]של  דחוקי  העניין  בהסברת  תשתדל  לפועל,  ובנוגע 
הן  זאת  תעשי  וידידותיה.  מכירותיה  בין  בסביבתה,  המשפחה  טהרת 
בדיבור והן בהפצת חומר שנדפס בנושא וכיוצא בזה. וכל זה יש לעשות 

כמובן בדרכי נועם, אף כי במרץ המתאים.

וכן תחקוק במוחה ולבה ענין הבטחון והשגחת השם יתברך, המשגיח 
מוחלט[,  ]טוב  הטוב  עצם  והוא  פרטית,  בהשגחה  ואחת  אחד  כל  על 
וטבע הטוב להיטיב ]ומי שהוא טוב בעצמו, באופן טבעי נוטה להיטיב 

עם אחרים[ – והתבוננות זו תעורר בה תחושת ביטחון ותקווה לטוב.

ועוד, לכל לראש ]קודם כל[ לדעת אשר על איש ואישה הישראלים 
]יהודים[ להיות בשמחה וטּוב לבב. וכדמוכח ]כפי שאפשר להיווכח[ גם 
כן מזה שנצטווינו בהתחלת כל יום ויום להודות ולברך להשם יתברך 

מכתב מבואר

הביאור מופיע 
בגופן כזה. מילים 

שעוזרות לשטף 
הקריאה הכנסנו 

ללא סוגריים, מילים 
שמבארות מושגים 

או מילים - מופיעות 
בתוך סוגריים.

על נפילות, 
כישלונות 
 וחטאים
 – לקט מכתבים
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בורא העולם ויוצר האדם, וכנוסח שאותו אומרים מיד בקימה מהשינה בבוקר: מודה אני 
לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך, וכל ברכות השחר שאומרים 
לאחרי זה – שהתוכן של כל הברכות האלה הוא הבעת תודה לקדוש ברוך הוא על הטוב 

שהוא נותן לנו.

איך מטפלים בהתמכרות למשקאות חריפים?
מה יעשה אדם שסובל מנטייה לאלכוהוליזם? הוא יודע שזה מזיק לו והורס את חייו, 
אבל לא מסוגל לעמוד ולהתגבר, ופעם אחר פעם נכשל. במכתב שלפנינו, הרבי מנחה 
אדם כזה באופן עקרוני כיצד להסתכל על הבעיה ואת התוחלת שבמאבק הקשה, וגם 

נותן עצות מעשיות שיסייעו להתגבר על הרצון החזק שמתעורר שוב ושוב.

)אגרות קודש, כרך כב, אגרת ח'שכ(

במענה למכתבו... בו כותב אודות החלטתו הטובה להתאמץ ולהתגבר על נטייתו לשתיית 
משקאות חריפים... אך גם שבכל זה ]זאת[ הוא לא יכול לעמוד בניסיון ]במבחן[ ונכשל פעם 

אחר פעם.

וידועים דברי חכמינו זיכרונם לברכה בכגון זה ]על דברים כאלה[, שאמרו אשר אל ייפול 
ייאוש  יבוא לידי  וכל שכן שלא  ונכשל חס ושלום,  לב האדם עליו באם לא עמד בניסיון 
חס ושלום במלחמתו עם היצר הרע. כי אדרבה, הייאוש ונפילת רוח הם מכלי זינו ]נשקו[ 
ותכסיסי מלחמתו של היצר הרע, שהוא זה שמחדיר לאדם רגשות כאלה של ייאוש ונפילת 
רוח, באמרו לאדם... לשלול ]לעזוב את[ המלחמה איתו ]עם היצר הרע[, כיוון שלא תצליח, 

חס ושלום.

באם נכשל, ורואה  להיפך.  אלא  כישלון,  בעקבות  לייאוש  ליפול  שאין  רק  לא  ואדרבה, 
איך שרע ומר הכישלון, שלא לבד ]שלא רק[ שזהו היפך רצון הבורא, נותן התורה וְמַצֶוה 
הִמְצָוה, אלא שזהו גם כן מביא חורבן והירוס ]הרס[ חייו הגשמיים, חייו בעולם הזה כפי 
שקורה כאשר נכשלים ונכנעים לתאוות הטיפה המרה – על ידי זה יתוסף בו כוח חדש וחזק 
וכדי לא לעשות את  עם היצר הרע, כדי להינצל מהרס חייו הגשמיים  במלחמה האמורה 
היפך רצון ה'. ויש בזה סיבה גדולה לאופטימיות, כי סוף סוף ]בסופו של דבר[ מתקיימת 
מעט  עצמו  מקדש  "אדם  ינצח:  הרע  ביצר  שנלחם  שמי  חז"ל  של  ההבטחה  ]תתקיים[ 

מלמטה, מקדשין אותו הרבה מלמעלה".

בכדי לחזק מלחמה האמורה ולקרב הניצחון, עליו לבצע כמה צעדים מעשיים:

הראשון הוא, מהנכון ביותר ]וזה דבר נכון מאד[, שישתדל שלא יהיו אצלו מעות ]כסף 
יתפתה  שלא  כדי  בזה,  דברים קטנים וכיוצא  לקנות  סכומים הכי נחוצים  מלבד  מזומן[ 

לקנות משקאות חריפים.

אחד  שכל  ובפרט  ומצווה,  תורה  שומרי  אנשים  עם  ורק  אך  האפשרי  ככל  יתחבר  וגם 
מישראל נצטווה על זה ]להתחבר ליהודים שומרי מצוות[, וכמאמר חכמינו זיכרונם לברכה 
על השפעת החברים והסביבה: "הרבה חברּות עושה", ו"טוב לצדיק וטוב לשכנו" ולהיפך, 

שהתחברות לרשעים משפיעה לרעה.

שלישית, כיוון שכמה רופאים יודעים ומכירים תרופות בכדי להתחזק ולהתגבר על הרצון 
]לבטל לגמרי את הנטייה  ָּכָלה  הנוטה למשקים חריפים כיוצא בזה, ובמשך הזמן לבטלו 

לאלכוהול[, ישאל אותם וימלא ההוראות שלהם.

]מזמורי[  סימני  ובאיזה  משניות  פרקים  ]בכמה[  באיזה  בקי  ֵיָעֶׂשה  עיקר,  זה  וגם  ועוד, 
נתעורר  שכאילו  לו  שנדמה  בזמן  ובפרט  עליהם,  יחזור  פעם[  ]מדי  לזמן  ומזמן  תהלים. 

הרצון לשתות משקאות חריפים.
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לא לחשוב על זה בכלל
לחשוב שבכדי  נוטים  רבים  חמורה?  בעבירה  ונשנה  חוזר  כישלון  על  מתגברים  איך 
למנוע תופעה כזו, צריך לגשת לטיפול שורש ולחפור לעומק בהבנה עד כמה העוון 
חמור ומזיק. באופן מפתיע, הרבי מציע גישה הפוכה לחלוטין: הדרך הטובה ביותר 
היא לא לחשוב על זה בכלל, ובמקום זאת למלא את הראש במחשבות מלאות תוכן 

של תורה.

)אגרות קודש, כרך טו, אגרת ה'תרדע(

כותב אשר קשה עליו להתגבר על איזה ענין ]עניין מסוים – מחשבות שמביאות להוצאת 
זרע לבטלה[ ואינו יודע איך לעשות את זה.

התשובה לזה היא: כבר ידוע שהתחלת התיקון הוא לכל לראש ]לפני הכול[ ההשתדלות 
בהיסח הדעת מכל העניין ]להתאמץ לא לחשוב על הנושא כלל[. והיסח הדעת הוא לא רק 
להתעלם מהנושא, אלא גם שלא להילחם במחשבות אלו ולא להיכנס גם בשקלא וטריא 
]אפילו לדיון או וויכוח[ עם היצר הרע המסית ומפתה אותו לחשוב בעניין זה. ובמקום זה, 
צריך להשקיע מחשבתו בעניין הופכי, זאת אומרת בעניין של תורה, עליה נאמר: "תורה 
אור" – כלומר, לחשוב מחשבות חיוביות ובעלות תוכן של תורה, וזה מה שידחה את הבעיה 

מלכתחילה.

ולכל  פרקים משניות,  ]כמה[  איזה  בזיכרונו  חקוקים  שיהיו  נכון[  דבר  ]זהו  מהנכון  כן, 
]כמה  פרוטות  איזה  יפריש  הבוקר  תפילת  לפני  חול  יום  ובכל  תניא.  אחד  פרק  הפחות 
לצדקה[  כסף  נותנים  לא  ]שבהם  טוב  ויום  בשבת  וגם  התפילה  ולאחר  לצדקה,  אגורות[ 

יאמר השיעור תהלים חודשי, כפי שנחלק ספר התהלים לימי החודש.

ומובן שבכדי לתקן את העניין, הוא צריך להיות זהיר בטבילת עזרא ]טבילה במקווה לפני 
שניגשים לתפילה או לימוד תורה – אותה תיקן עזרא הסופר[. ולכל לראש עליו לחוש חרטה 
]לקרוא[  מלקרות  או  מלראות  עיניו  בשמירת  להשתדל  העתיד  ולגבי  העבר,  על  גמורה 

דברים המעוררים ומגרים.

וכן להיות חזק בביטחונו אשר הקדוש ברוך הוא הבטיח שֹלא ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח ]שאף יהודי 
לא יאבד מבחינה רוחנית[, ולכן אם חס ושלום אפילו נכשלים, מושללת ]מופרכת[ העצבות 

על זה.

תכסיס של היצר הרע
לנסות  בכלל  הטעם  מה   בעבירה,  נכשל  פעם  ולא  מצליח,  לא  ככה  גם  אני  אם 
ולהיאבק? – זוהי גישה של שפלות עצמית שמוציא את הרוח מהמפרשים ומדכאת את 
המוטיבציה להמשיך להתעלות בעבודת ה'. אך זוהי שגיאה, בבחינת נבואה המגשימה 
את עצמה – משום שאת הלך הרוח הזה, היצר הרע הוא שנוטע בנו, בדיוק בשביל 

לרפות את ידינו ולייאש אותנו, הפוך ממה שעלינו לקום ולעשות.

)אגרות קודש, כרך יד, אגרת ה'יא(

כותב שמתבונן במצבו, עושה חשבון בנפשו, ורואה חסרונות והגרעון ]המגרעות והמצב 
השלילי שלו[ בנוגע ללימודו והנהגתו הרוחנית ועוד.

והנה ידוע אשר אחד מתכסיסי היצר הרע הוא להטיל על האדם הישראלי ]היהודי[ רגש 
של שפלות מבהילה, האומרת: 'קשה ביותר שתצליח בתורה ומצוותיה. והראיה ]ההוכחה 
כזו  בעבירה  נכשלת  ]שבהם  פלוני  בלילה  שהיה  ומה  פלוני  ביום  שקרה  מה  היא[  לכך 
ואחרת['. וכשרואה היצר הרע שהטענה שלו מתקבלת, מתחיל לדבר על לב האדם ולשכנע 
אותו שכיוון שבלאו הכי ]גם כך[ אינך מצליח, למה לך )חס ושלום( להשתדל בזה ]ובכלל 
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לנסות[?

וכיון שהנ"ל ]הדבר הזה[ הוא מתכסיסי היצר הרע, מובן שאין לשמוע לדבריו כלל וכלל. 
]נכון[ שעד עתה לא הצליח ככל הדרוש  אלא עליו לדחות זאת ולהסביר לעצמו: שאמת 
ַּבל  וככל הרצוי, אבל הרי בורא עולם ומנהיגו הבטיח לכל אחד ואחד מבני ישראל אשר 
ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח ]אף יהודי לא יאבד מבחינה רוחנית[, ולכן עלי ללכת בדרך העולה בית א-ל 
על ידי הוספה בלימוד התורה וקיום מצוותיה, ואפילו אם לפעמים נכשל הנני בדרכי זו, הרי 
זה צריך להוסיף בי אומץ ושקידה וכוחות נוספים במלחמה נגד היצר – כיוון שבטח הרי 
בורא העולם משגיח עליי בהשגחה פרטית, והוא הבטיח לכל אחד אשר כש"אדם מקדש 
עצמו מעט למטה, מקדשין אותו הרבה מלמעלה" ולכן בסופו של דבר הניצחון על היצר 

יגיע.

איך מתמידים בהחלטה טובה לאורך זמן?
ולהיפטר  להשתנות  החלטה  מקבלים  טוב,  ברצון  מתעוררים  פעם.  לא  קורה  זה 
מהרגלים רעים, אבל זה לא עומד במבחן המציאות וחוזרים להרגלים הרעים והישנים. 
איך אפשר למנוע מצב כזה? במכתב שלפנינו, הרבי נותן שתי עצות: הראשונה היא לא 
לקבל החלטות על מהפכים קיצוניים אלא להתקדם בהדרגה, והשנייה היא לקבל את 

ההחלטה בשותפות עם עוד אנשים.

)אגרות קודש, כרך כ, אגרת ז'תשכט(

ַהֵסֶדר אצלו, שמחליט להתנהג באופן מסוים  במענה למכתבו... בו שואל עצה להעדר 
ואינו נמשך זמן רב ומשנה את הנהגתו ]התנהגותו[...

לעיתים  באים  במכתב[  שתיארת  כפי  ]כאלה,  כהאמור  שינויים  כללי[,  ]באופן  בכלל 
תכופות מפני שמלכתחילה מחליטים עניינים שהם לא בערך ]ללא התאמה[ למצב בהווה. 
זאת אומרת, שחפצים לדלג ]לעשות שינוי קיצוני מההרגלים הקיימים[, בה בשעה שהסדר 
הרגיל הוא להתקדם בעבודת ה' בצורה הדרגתית וממושכת, כפי שנאמר בפסוק: "מעט 

מעט אגרשנו", להעלות בקודש צעד אחר צעד...

ועוד בזה עצה היעוצה, שתהיה ההסכמה וההחלטה הטובה בת קיימא ]שתחזיק מעמד 
את  מקבלים  שכאשר  וחברותא,  חבר  עם  בזה  ]מתחברים[  כשמתקשרים  זמן[,  לאורך 
ההחלטה יחד, זה עוזר לשמור עליה ולקיים אותה, מפני שזה מעיק שלא לקיים ההחלטה, 

כיוון שעל ידי זה גורם אי נעימות לשני שאיתו קיבלו את ההחלטה לשינוי.
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פרשת כי תישא

ֵרת  ַח ְלׁשָ ְזּבֵ ם ֶאל ַהּמִ ּתָ ֹבָאם ֶאל ֹאֶהל מוֵֹעד ִיְרֲחצּו ַמִים ְולֹא ָיֻמתּו, אוֹ ְבִגׁשְ ּבְ
ה ַלה' )שמות, פרק ל, פסוק כ( ֶ ְלַהְקִטיר ִאּשׁ

להתנקות לפני בירור הגשמיות
ל"עבודת  רמז  וזה  בהמה,  קורבנות  העלו  החיצון  המזבח  על 
הבירורים" וזיכוך הגשמיות והבהמיות. על המזבח הפנימי העלו את 
הקטורת, מלשון קשר, שרומזת להעמקת ההתקשרות לקדוש ברוך 

הוא.

זו הסיבה לכך שהכוהנים היו צריכים לרחוץ את עצמם לפני כל 
גישה אל המזבח להקריב אישה לה'. משום שכאשר באים במגע עם 
ענייני העולם הגשמיים, צריך לפני כן 'לרחוץ' ולהסיר את מה שלא 

רצוי ולא נקי. 
)הרבי – לקוטי שיחות, כרך כא, עמוד 221(

לעשות את השבת
ִרית עוָֹלם )לא, טז( ת ְלֹדרָֹתם ּבְ ּבָ ַ ת ַלֲעׂשוֹת ֶאת ַהּשׁ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהּשׁ ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ ְוׁשָ

היא  הראשונה  בשבת:  דרגות  שתי  שיש  אותנו  מלמדת  התורה 
כפי   – לשמור  צריכים  אנו  שעליה  השבת,  של  העצמית  הקדושה 
שנאמר בפסוק: "ושמרו בני ישראל את השבת". השנייה היא להוסיף 
ה'  עבודת  ידי  על  וזאת  מעצמה,  בה  שאין  קדושה  תוספת  בשבת 
כפי  מיוחדת,  קדושה  בשבת  ומוסיפים  'עושים'  אנו  שבאמצעותה 

שנאמר "לעשות את השבת".
)הרבי הריי"צ – ספר המאמרים ת"ש, עמוד 81(

פרשת ויקהל-פקודי

אחדות דווקא בכסף
ה ה'  ר ִצּוָ ָבִרים ֲאׁשֶ ה ַהּדְ ָרֵאל ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֵאּלֶ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ה ֶאת ּכָ ְקֵהל מֹׁשֶ ַוּיַ

ַלֲעׂשֹֹת ֹאָתם )לה, א(
ַרד ִמן ָהָהר )רש"י( ּיָ ׁשֶ ּפּוִרים ּכְ ה – ְלָמֳחַרת יוֹם ַהּכִ ְקֵהל מֹׁשֶ ַוּיַ

שרוב  הממון,  הוא  אחדות  להעדר  העיקריים  הגורמים  אחד 
הסכסוכים בין אדם לחברו מתעוררים בגללו. על כן, מעלה מיוחדת 
הייתה בהתאחדות בני ישראל על ידי נדבת ממונם דווקא למלאכת 

המשכן.

ישראל  כל  שאספת  העובדה  את  מדגיש  שרש"י  לכך  הסיבה  זו 
לשמוע את הציווי על מלאכת המשכן הייתה "למחרת יום הכיפורים": 
על היום הקדוש הזה נאמר שהוא "יום שימת אהבה ורעות, יום עזיבת 
למחרת יום  נמשכת גם  זו  שאחדות  הוא  החידוש  ותחרות".  קנאה 
הרגילים,  לעיסוקים  בחזרה  שיורדים  לאחר  גם  כלומר,  הכיפורים, 
מוסיפה האחדות לשרור ביניהם עד כדי כך שהדבר אף ניכר בממונם.
)הרבי – שיחת שבת פרשת ויקהל תשמ"ט(

 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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לעשות בלי לעשות
ה בוֹ ְמָלאָכה יּוָמת )לה, ב( ל ָהעֹׂשֶ תוֹן ַלה', ּכָ ּבָ ת ׁשַ ּבַ ִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם ֹקֶדׁש ׁשַ ְ ה ְמָלאָכה ּוַבּיוֹם ַהּשׁ ָעׂשֶ ת ָיִמים ּתֵ ׁשֶ ׁשֵ

התורה אומרת שבימות החול "תיעשה מלאכה", ללמדנו שהדבר צריך כמו 'להיעשות' מעצמו, 
ללא התעסקות יתרה. וכאשר זה היחס לעבודת החולין, אז "ביום השביעי יהיה לכם קודש" – 

השבת תהיה קדושה לענייני הרוח בלבד.

שכן, אם האדם שקוע בכל ימות השבוע בעיסוקיו וטרוד בהם מאד, הרי כשמגיע יום השבת 
וברצונו לנתק את עצמו מהם ליום זה ולעסוק בתורה ובתפילה, נטפלות אליו וטורדות אותו 
מחשבות שונות שבהן היה שקוע במשך כל השבוע ומונעות ממנו להתפנות לקדושת השבת. 
אך כאשר בימות החול הוא מתייחס למלאכת החולין בדרך של "תיעשה", הוא יכול להתמסר 

לעניינים הרוחניים בלי טרדות היומיום.
)הרבי – לקוטי שיחות, כרך א, עמוד 187(

אחדות גם בהבדלים
ים, ֵהִביאּו. ָחׁשִ ִמים ְועֹרֹת ּתְ ים ְועֹרֹת ֵאיִלם ְמָאּדָ ׁש ְוִעּזִ ִני ְוׁשֵ ָמן ְותוַֹלַעת ׁשָ ֵכֶלת ְוַאְרּגָ ר ִנְמָצא ִאּתוֹ ּתְ  ְוָכל ִאיׁש ֲאׁשֶ

ים ְלָכל ְמֶלאֶכת ָהֲעֹבָדה ֵהִביאּו ּטִ ר ִנְמָצא ִאּתוֹ ֲעֵצי ׁשִ רּוַמת ה', ְוֹכל ֲאׁשֶ ת ֵהִביאּו ֵאת ּתְ ֶסף ּוְנֹחׁשֶ רּוַמת ּכֶ  ּכָל ֵמִרים ּתְ
)לה, כג-כד(

בנדבת בני ישראל למלאכת המשכן היה דבר והיפוכו: מצד אחד, כל איש ואישה הביאו כפי 
נדבת ליבם וכפי מה שהיה בידם. ומצד שני, כל בני ישראל ללא יוצא מהכלל השתתפו בנדבה זו.

המעשיות.  המצוות  כדוגמת  שווים,  כולם  פרטים שבהם  יש  ה':  בעבודת  הדברים  משמעות 
לעומת זאת, יש עניינים כמו אהבת ה' ויראת ה', שבהם יש הבדלים ודרגות שונות. התכלית היא 
ניכר  לרעהו, שיהיה  איש  בין  יש הבדלים  בדברים שבהם  גם  ישראל תתבטא  שהאחדות בעם 

שלמרות ההבדלים כולם מאוחדים ושווים לפני הקדוש ברוך הוא.
)הרבי – לקוטי שיחות, כרך לא, עמוד 217(

איך מנצלים כישרון מיוחד?
ים )לה, כו( ָחְכָמה, ָטוּו ֶאת ָהִעּזִ ן ֹאָתָנה ּבְ א ִלּבָ ר ָנׂשָ ים ֲאׁשֶ ׁשִ ְוָכל ַהּנָ

ים טוִֹוין אוָֹתם )רש"י( י ָהִעּזִ ּבֵ ַעל ּגַ ּמֵ נּות ְיֵתָרה, ׁשֶ ִהיא ָהְיָתה ָאּמָ
הנשים לא הצטוו לעשות את הטוויה על גבי העיזים, אלא התנדבו לעשות זאת מצד עצמן. הן 

הבינו שאם זכו לכישרון מיוחד זה מאת ה', עליהן לנצל אותו לטובת הקמת המשכן.

מכאן הוראה, שכאשר הקדוש ברוך הוא מעניק לאדם חושים וכישרונות מיוחדים, עליו לנצלם 
לעבודת ה' ולהשתמש בהם כדי לעשות מהעולם משכן ו'דירה' לה' יתברך.

)הרבי – לקוטי שיחות, כרך טז, עמוד 456(

חביבות כפולה
ן ָעׂשּו )לט, לב( ה ּכֵ ה ה' ֶאת מֹׁשֶ ר ִצּוָ ֹכל ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ֲעׂשּו ּבְ ן ֹאֶהל מוֵֹעד, ַוּיַ ּכַ ל ֲעֹבַדת ִמׁשְ ֶכל ּכָ ַוּתֵ

ולא  ויקהל-פקודי,  הפרשות  בשתי  וכליו,  המשכן  עשיית  פרטי  כל  על  התורה  חזרה  מדוע 
הסתפקה בפסוק הסיכום: "ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה ה' את משה כן עשו"? אלא שכאשר 
נושא. המשכן, מקום השראת  אותו  חביבותו של  זה מפני  על משהו,  ומספרת  חוזרת  התורה 

השכינה, יקר וחביב כל כך לבני ישראל, עד שמשום זה כפלה התורה את כל פרטיו.
)הרבי – לקוטי שיחות, כרך טז, עמוד 458(
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קרה בסיום  זה  הראשונה  בפעם 
תשל"ד.  אלול  בח"י  הרבי  של  ההתוועדות 
הרבי דיבר על כך שמטרת ההתוועדות היא 
להפצת  ב"מבצעים"  בעיסוק  מיוחד  חיזוק 
המצוות, ואמר שברצונו לתת לכל אחד דולר 
ואמר  הוסיף  הרבי  לצדקה.  יתרום  שאותו 
 – ל"טנקיסטים"  דולרים  חבילות  ייתן  שהוא 
מי שפעלו ב'טנקי המצוות', והם יחלקו אותם 

לכל הקהל.

פעמים  מספר  עוד  התקיימה  כזו  חלוקה 
שבט  י'  ובהתוועדות  בהתוועדויות, 
סוף  לקראת  קבוע.  לנוהג  הפך  זה  תשל"ה 
נקרא  "כעת  אומר:  היה  הרבי  ההתוועדות, 
לטנקיסטים". ה'טנקיסטים' היו עוברים לפני 
הרבי ומקבלים את חבילות השטרות, והרבי 
אך   – ל'טנקיסטים'  ורק  אך  לחלק  הקפיד 
לפעילים  גם  אלא  ה'טנקים'  לפעילי  רק  לא 

בהפצת יהדות וחסידות בדרכים אחרות. לא 
פעם הרבי ביקש לוודא, ושאל: "האם גם אתה 
תשובה  לאחר  רק  דולר  והעניק  טנקיסט?", 

חיובית.

ב"מבצעים"  שפעלו  קטנים  ילדים  אפילו 
חיוך  נראה  הרבי  פני  ועל  לרבי,  ניגשים  היו 
מפי  חיובית  תשובה  למשמע  במיוחד  רחב 
הילד על השאלה "האם גם אתה טנקיסט?". 
גם הנשים שעסקו בהפצת היהדות לא נותרו 
דולרים  עבורן  שולח  היה  והרבי  מאחור, 

באמצעות הרב יוסף וינברג.

לציבור  דולרים  לחלק  זכו  ה'טנקיסטים' 
אחרים.  במעמדים  גם  הרבי  של  כשלוחים 
)ה'ראלי'(  הילדים  בכינוס  אירע  לדוגמה  כך 
הרבי  חילק  אז  תשמ"ג,  שנת  של  בחנוכה 
לצדקה  מטבעות  ה'טנקיסטים'  באמצעות 

עבור הילדים.

 "כעת נקרא לטנקיסטים"
תאריך: י"א סיוון תשמ"ז

JEM
 / 

66
19 תמונה מספרת
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ח"י אדר

תר"נ

דוד  אברהם  ר'  החסיד  הגאון  הרב  נפטר 
הרבי  כותב  כך  הרבי.  של  סבו  סב  לאוואט, 
בהקדמה שהודפסה עם ספרו "קב נקי": "הוא 
הנעלים  כישרונותיו  החד,  בשכלו  הצטיין 
בצדקתו  גם  התלמוד.  בים  הרחבה  וידיעתו 
וטוב לבו קנה לו מעריצים רבים אשר רחשו לו 

אהבה רבה כל ימיו".

הרב לאוואט כיהן כרב במושבה רומנובקה, 
לרב  התמנה  וחמש  שלושים  כבן  ובהיותו 
כארבעים  כיהן  זו  במשרה  ניקולייב.  בקהילת 
ונטמן  וחמש,  שבעים  בגיל  פטירתו  עד  שנה, 

בניקולייב.

כ"א אדר

תשי"ט )אדר ב(

דודו  בן  יואל איטקין,  ר'  נפטר הרב החסיד 
הרבנית  של  אחותו  הייתה  אימו   – הרבי  של 
כך  ואחר  סוחר,  היה  הרבי.  של  אימו  חנה, 
שימש כשוחט בכמה עיירות. משרתו האחרונה 

הייתה כשוחט בצ'רנוביץ, שם נפטר ונטמן.

כ"ג אדר

תשמ"ח 

להסתלקות  ה"שלושים"  מסיום  החל 
הרבנית חיה מושקא, החל הרבי להתוועד מדי 

שבת קודש.

 עת 
לדעת
 מבוסס על הספר 'עת לדעת', 
מאת השליח הרב אברהם 
 שמואל בוקיעט ע"ה
מוקדש לעילוי נשמתו

שבת קודש פרשת כי תישא - פרה
ח"י אדר

השבת קוראים מלבד פרשת השבוע גם 	 
את פרשת פרה.

התורה 	  מספר  קוראים  פרה  פרשת  את 
ורצוי  הכנסת1,  בבית  ביותר  המהודר 
התורה  ספר  את  הנכון  למקום  לגלול 
המיועד לפני התפילה, כדי למנוע עיכוב 

מיותר של הציבור2.

מוציאים שני ספרי תורה. בספר הראשון 	 
קוראים לשבעה עולים בפרשת השבוע.

בקריאת פרשת חטא העגל, בעל הקורא 	 
מנמיך מעט את קולו בקטעים הבאים: 
)פרק לב,  גדול"  "לגוי  מ"וירא העם" עד 
עד  יהושע"  מ"וישמע  א-י(,  פסוקים 
פרק   – יז  פסוק  לב,  )פרק  חורב"  "מהר 
צריך  אלה,  בקטעים  גם  ו(3.  פסוק  לג, 
את  לשמוע  יוכל  הקהל  שכל  להקפיד 

הקריאה היטב.

אחרי קריאת הפרשה, מניחים את ספר 	 
הספר  ליד  הבימה  על  השני  התורה 
מגביהים  קדיש,  חצי  אומרים  הראשון4. 
יש  ]ואם  הראשון  הספר  את  וגוללים 
את  מגביהים  לא  אחד,  תורה  ספר  רק 
פרה,  לפרשת  מיד  גוללים  אלא  הספר 
ומגביהים וגוללים לאחר קריאת פרשת 
המפטיר  את  מעלים  כך  ואחר  פרה[, 

וקוראים בספר השני את פרשת פרה.

לו 	  פרק  ביחזקאל  קוראים  להפטרה 
)מפסוק טז, עד פסוק לו(5

אומרים "אב הרחמים"6.	 

1. עיין בשו"ע הב"י סי' תרפ"ה ס"ז ונו"כ.
2. לוח דבר בעתו.

3. פרי-חדש סי' תכח ס"ק ז )בשינויים קלים(.
4. שערי-אפרים שער י' סי"ב.

5. לוח כולל-חב"ד. ספר-המנהגים עמ' 33.
6. לוח כולל-חב"ד.

לוח חב"ד
על פי הספר "הלכות ומנהגי חב"ד"

17המקורות מופיעים בפירוט יותר בספר



לחיות עם הזמן

זמני השבוע

לוח ללימוד הרמב"ם

זמני הדלקת הנרות
באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
17:0318:1917:2518:2117:1418:2017:2518:21כי תישא – פרה

17:0818:2417:3018:2617:1918:2517:3018:26ויקהל-פקודי – החודש

י"ז באדר ה'תשפ"ג – כ"ד באדר ה'תשפ"ג

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
מ"ע קמב.הל' עדות פרק יב.הל' מלוה ולוה פרק ד-ו.י"ז באדר ו'

מל"ת רלט.פרק יג.פרק ז-ט.י"ח באדר ש"ק
מ"ע קצט. מל"ת רמ.פרק יד.פרק י-יב.י"ט באדר א'
מל"ת רמא. רמב.פרק טו.פרק יג-טו.כ' באדר ב'
מל"ת רלה.פרק טז.פרק טז-יח.כ"א באדר ג'
מל"ת רלו.פרק יז.פרק יט-כא.כ"ב באדר ד'
מל"ת רלז.פרק יח.פרק כב-כד.כ"ג באדר ה'
מ"ע קצח.פרק יט.פרק כה-כז.כ"ד 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
4.004.475.086.068.5311.5212.225.44.36.08ו', י"ז באדר

3.584.465.076.048.5311.5112.215.45.06.09ש"ק, י"ח באדר
3.574.455.066.038.5211.5112.215.45.86.10א', י"ט באדר

3.564.435.056.028.5111.5112.215.46.56.11ב', כ' באדר
3.544.425.036.018.5011.5112.215.47.26.11ג', כ"א באדר
3.534.415.025.598.4911.5012.205.47.96.12ד', כ"ב באדר
3.524.395.015.588.4911.5012.205.48.66.13ה', כ"ג באדר
3.504.384.595.578.4811.5012.205.49.36.13ו', כ"ד באדר
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ì÷La ì÷Mä úéöçî íéã÷tä-ìò øáòä-ìk̈¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½©«£¦¬©¤−¤§¤´¤
äîeøz ì÷Mä úéöçî ì÷Mä äøb íéøNò Lãwä©®Ÿ¤¤§¦³¥¨Æ©¤½¤©«£¦´©¤½¤§−̈

:ýåýéì ּפלּגּות מנינּיא על ּדעבר ּכל יּתנּון ּדין ©«Ÿ̈«ְְְְִִֵַַַַָָָָ

ּפלּגּות  סלעא מעין עסרין קּודׁשא ּבסלעי ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָסלעא

יי: קדם אפרׁשּותא ãé-ìòסלעא øáòä ìk ְְְֳִַָָָָָÀŸ¨«Ÿ¥Æ©
úîeøz ïzé äìòîå äðL íéøNò ïaî íéã÷tä©§ª¦½¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨¦¥−§©¬

:ýåýéäðL íéøNò ïaî íéã÷tä-ìò øáòä ìk §Ÿ̈«ÀŸ¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½¦¤²¤§¦¬¨−̈
:ýåýé úîeøz ïzé äìòîå מנינּיא על ּדעבר ּכל ¨¨®§¨¦¥−§©¬§Ÿ̈«ְְִַַַָָָֹ

יי: קדם אפרׁשּותא יּתן ּולעּלא ׁשנין עסרין ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָמּבר

åèúéöçnî èéòîé àì ìcäå äaøé-àì øéLòä¤«¨¦´«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½¦©«£¦−
ì÷Mä-ìò øtëì ýåýé úîeøz-úà úúì ©¨®¤¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½§©¥−©

:íëéúLôðèéòîé àì ìcäå äaøé-àì øéLòä ©§«Ÿ¥¤«¤«¨¦´«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½
øtëì ýåýé úîeøz-úà úúì ì÷Mä úéöçnî¦©«£¦−©¨®¤¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½§©¥−

:íëéúLôð-ìò יזער לא ּודמסּכן יסּגי לא ּדעּתיר ©©§«Ÿ¥¤«ְְְְְִִֵֵֵַַַָָ

יי  קדם אפרׁשּותא ית למּתן סלעא ְְְְְֳִִִַַַָָָָָָמּפלּגּות

נפׁשתיכֹון: על æèóñk-úàלכּפרא zç÷ìå ְְֵַַַָָָ§¨«©§º̈¤¤´¤
-ìò Búà zúðå ìàøNé éða úàî íéøtkä©¦ª¦À¥¥Æ§¥´¦§¨¥½§¨«©¨´Ÿ½©
ïBøkæì ìàøNé éðáì äéäå ãòBî ìäà úãáò£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨¨Á¦§¥̧¦§¨¥³§¦¨Æ

:íëéúLôð-ìò øtëì ýåýé éðôì-úà zç÷ìå ¦§¥´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«§¨«©§º̈¤
Búà zúðå ìàøNé éða úàî íéøtkä óñk¤´¤©¦ª¦À¥¥Æ§¥´¦§¨¥½§¨«©¨´Ÿ½

ïBøkæì ìàøNé éðáì äéäå ãòBî ìäà úãáò-ìò©£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨¨Á¦§¥̧¦§¨¥³§¦¨Æ
:íëéúLôð-ìò øtëì ýåýé éðôì ּכסף ית ותּסב ¦§¥´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«ְְִַַָ

ּפלחן  על יתּה ותּתן יׂשראל ּבני מן ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּכּפּורּיא

יי  קדם לדכרנא יׂשראל לבני ויהי זמנא ְְְְְְְֳִִִִֵֵֵַַָָָָָָָמׁשּכן

פ נפׁשתיכֹון: על æé-ìàלכּפרא ýåýé øaãéå ְְֵַַַָָָ©§©¥¬§Ÿ̈−¤
:øîàl äLî:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

למימר: מׁשה עם יי çéøBikּומּליל úéNòå ְְִִֵֶַָָֹ§¨¦¹¨¦¬
ìäà-ïéa Búà zúðå äöçøì úLçð Bpëå úLçð§²¤§©¬§−¤§¨§¨®§¨«©¨´ŸÀ¥«³Ÿ¤

:íéî änL zúðå çaænä ïéáe ãòBîúéNòå ¥Æ¥´©¦§¥½©§¨«©¨¬−̈¨¨«¦§¨¦¹¨
Búà zúðå äöçøì úLçð Bpëå úLçð øBik¦¬§²¤§©¬§−¤§¨§®̈§¨«©¨´ŸÀ
:íéî änL zúðå çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa¥«³Ÿ¤¥Æ¥´©¦§¥½©§¨«©¨¬−̈¨¨«¦
לקּדּוׁש נחׁשא ּובסיסּה דנחׁשא ּכּיֹורא ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָותעּבד

ותּתן  מדּבחא ּובין זמנא מׁשּכן ּבין יתּה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָותּתן

מּיא: èéàּתּמן epnî åéðáe ïøäà eöçøå-ú ַַָָ§¨«£²©«£¬Ÿ¨−̈¦¤®¤
:íäéìâø-úàå íäéãéepnî åéðáe ïøäà eöçøå §¥¤−§¤©§¥¤«§¨«£²©«£¬Ÿ¨−̈¦¤®

:íäéìâø-úàå íäéãé-úà ּובנֹוהי אהרן ויקּדׁשּון ¤§¥¤−§¤©§¥¤«ְְֲִִַַֹ

רגליהֹון: וית ידיהֹון ית ëìäà-ìàמּנּה íàáa ְְְִֵֵֵַָָ§Ÿº̈¤¯Ÿ¤
-ìà ízLâá Bà eúîé àìå íéî-eöçøé ãòBî¥²¦§£©−¦§´Ÿ¨ª®´§¦§¨³¤

ì çaænä:ýåýéì äMà øéè÷äì úøLíàáa ©¦§¥̧©Æ§¨¥½§©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈«§Ÿº̈
ízLâá Bà eúîé àìå íéî-eöçøé ãòBî ìäà-ìà¤¯Ÿ¤¥²¦§£©−¦§´Ÿ¨ª®´§¦§¨³

ì çaænä-ìà:ýåýéì äMà øéè÷äì úøL ¤©¦§¥̧©Æ§¨¥½§©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈«
ולא  מּיא יקּדׁשּון זמנא למׁשּכן ְְְְְְְְִֵַַַַַָָָּבמיעלהֹון

לאּסקא  לׁשּמׁשא למדּבחא במקרבהֹון אֹו ְְְְְְְְְִַַַָָָָָָימּותּון

יי: קדם àëàìåקרּבנא íäéìâøå íäéãé eöçøå ְְֳָָָָֻ§¨«£²§¥¤¬§©§¥¤−§´Ÿ
Bòøæìe Bì íìBò-÷ç íäì äúéäå eúîé̈ª®§¨«§¨̧¨¤¯¨¨²¬§©§−

:íúøãìäúéäå eúîé àìå íäéìâøå íäéãé eöçøå §«ŸŸ¨«§¨«£²§¥¤¬§©§¥¤−§´Ÿ¨ª®§¨«§¨̧
:íúøãì Bòøæìe Bì íìBò-÷ç íäì ויקּדׁשּון ¨¤¯¨¨²¬§©§−§«ŸŸ¨«ְִַ

קים  להֹון ּותהי ימּותּון ולא ורגליהֹון ְְְְְְְְֵֵֵַָָידיהֹון

פ לדריהֹון: ולבנֹוהי לּה áëýåýéעלם øaãéå ְְְִִֵֵָָָ©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

למימר: מׁשה עם יי ÷âëEì-çּומּליל äzàå ְְִִֵֶַָָֹ§©¨´©§»
-ïîp÷å úBàî Lîç øBøc-øî Làø íéîNa§¨¦´Ÿ¼¨§Æ£¥´¥½§¦§¨

e íéúàîe íéMîç Búéöçî íNaíNá-äð÷ ¤¬¤©«£¦−£¦¦´¨¨®¦§¥−Ÿ¤

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
19עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. • נזהרים )עכ"פ לכתחילה( שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.



:íéúàîe íéMîçLàø íéîNa Eì-ç÷ äzàå £¦¦¬¨¨«¦§©¨´©§»§¨¦´Ÿ¼
Búéöçî íNa-ïîp÷å úBàî Lîç øBøc-øî̈§Æ£¥´¥½§¦§¨¤¬¤©«£¦−
:íéúàîe íéMîç íNá-äð÷e íéúàîe íéMîç£¦¦´¨¨®¦§¥−Ÿ¤£¦¦¬¨¨«¦
מתקל  דכיא מירא ריׁשא ּבּוסמין ל סב ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָואּת

מאתן  מתקל ּפלּגּותּה ּבּׂשם וקּנמן מאה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹחמׁש

וחמׁשין: מאתן מתקל בּוסמא ּוקנה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָוחמׁשין

ãëúéæ ïîLå Lãwä ì÷La úBàî Lîç äc÷å§¦¾̈£¥¬¥−§¤´¤©®Ÿ¤§¤¬¤©−¦
:ïéäúéæ ïîLå Lãwä ì÷La úBàî Lîç äc÷å ¦«§¦¾̈£¥¬¥−§¤´¤©®Ÿ¤§¤¬¤©−¦
:ïéä קּודׁשא ּבסלעי מאה חמׁש מתקל ּוקציעתא ¦«ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָ

הינא: מלא זיתא äëïîLּומׁשח Búà úéNòå ְְִֵֵַָָ§¨¦´¨ŸÀ¤ µ¤
ïîL ç÷ø äNòî úç÷øî ç÷ø Lã÷-úçLî¦§©½Ÿ¤¬Ÿ©¦§©−©©«£¥´Ÿ¥®©¤¬¤

:äéäé Lã÷-úçLî-úçLî ïîL Búà úéNòå ¦§©−Ÿ¤¦«§¤«§¨¦´¨ŸÀ¤ µ¤¦§©
Lã÷-úçLî ïîL ç÷ø äNòî úç÷øî ç÷ø Lã÷½Ÿ¤¬Ÿ©¦§©−©©«£¥´Ÿ¥®©¤¬¤¦§©−Ÿ¤

:äéäé ּבסם קּודׁשא רבּות מׁשח יתּה ותעּבד ¦«§¤«ְְְְְֵֵֶַַָָֹ

יהא: קּודׁשא רבּות מׁשח ּבּוסמנּו עֹובד ְְְְְְֵַַַָָָמבּסם

åëïBøà úàå ãòBî ìäà-úà Bá zçLîe¨«©§¨¬−¤´Ÿ¤¥®§¥−£¬
:úãòäïBøà úàå ãòBî ìäà-úà Bá zçLîe ¨«¥ª«¨«©§¨¬−¤´Ÿ¤¥®§¥−£¬
:úãòä ארֹונא וית זמנא מׁשּכן ית בּה ּותרּבי ¨«¥ª«ְְְְֲִִֵַַַָָָָ

æë-úàåדסהדּותא: åéìk-ìk-úàå ïçìMä-úàå ְֲַָ§¤©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤
:úøèwä çaæî úàå äéìk-úàå äøðnä-úàå ©§Ÿ̈−§¤¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤§¤

äéìk-úàå äøðnä-úàå åéìk-ìk-úàå ïçìMä©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤©§Ÿ̈−§¤¥¤®¨
:úøèwä çaæî úàå מנֹוהי ּכל וית ּפתֹורא וית §¥−¦§©¬©§«Ÿ¤ְְִָָָָָָ

מנרּת דקטרת וית מדּבחא וית מנהא וית א ְְְְְְְְִֶַַָָָָָָָָֹ

çëåéìk-ìk-úàåּבּוסמּיא: äìòä çaæî-úàå ְַָ§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®
:Bpk-úàå øikä-úàå-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå §¤©¦−Ÿ§¤©«§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨

:Bpk-úàå øikä-úàå åéìk וית ּדעלתא מדּבח וית ¥¨®§¤©¦−Ÿ§¤©«ְְְֲַַַָָָָ

ּבסיסּה: וית ּכּיֹורא וית מנֹוהי èëzLc÷åּכל ְְְִִִֵָָָָָ§¦©§¨´
:Lc÷é íäa òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ eéäå íúàŸ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨©Ÿ¥¬©¨¤−¦§¨«
íäa òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ eéäå íúà zLc÷å§¦©§¨´Ÿ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨©Ÿ¥¬©¨¤−

:Lc÷é ּכל קּודׁשּיא קדׁש ויהֹון יתהֹון ּותקּדׁש ¦§¨«ְְְִֵֶַַָָָֹ

יתקּדׁש: ּבהֹון ìåéða-úàåּדיקרב ïøäà-úàå ְְְְִִַַָ§¤©«£¬Ÿ§¤¨−̈
:éì ïäëì íúà zLc÷å çLîzïøäà-úàå ¦§¨®§¦©§¨¬Ÿ−̈§©¥¬¦«§¤©«£¬Ÿ

:éì ïäëì íúà zLc÷å çLîz åéða-úàå וית §¤¨−̈¦§¨®§¦©§¨¬Ÿ−̈§©¥¬¦«ְָ

לׁשּמׁשא  יתהֹון ּותקּדׁש ּתרּבי ּבנֹוהי וית ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹאהרן

àìïîLקדמי: øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå ֳָָ§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®ŸÂ¤¤
:íëéúøãì éì äæ äéäé Lã÷-úçLîéða-ìàå ¦§©¸Ÿ¤¦«§¤¬¤²¦−§Ÿ«Ÿ¥¤«§¤§¥¬

äæ äéäé Lã÷-úçLî ïîL øîàì øaãz ìàøNé¦§¨¥−§©¥´¥®ŸÂ¤¤¦§©¸Ÿ¤¦«§¤¬¤²
:íëéúøãì éì למימר ּתמּלל יׂשראל ּבני ועם ¦−§Ÿ«Ÿ¥¤«ְְְְְִִֵֵֵֵַָָ

לדריכֹון: קדמי דין יהי קּודׁשא רבּות ְְְְְֳֵֵֵַַָָָמׁשח

áìàì Bzðkúîáe Cñéé àì íãà øNa-ìò©§©³¨¨Æ´Ÿ¦½̈§©̧§ª§½¬Ÿ
:íëì äéäé Lã÷ àeä Lã÷ eäîk eNòú©«£−¨®Ÿ´Ÿ¤½−Ÿ¤¦«§¤¬¨¤«
eNòú àì Bzðkúîáe Cñéé àì íãà øNa-ìò©§©³¨¨Æ´Ÿ¦½̈§©̧§ª§½¬Ÿ©«£−

:íëì äéäé Lã÷ àeä Lã÷ eäîk ּבסרא על ¨®Ÿ´Ÿ¤½−Ÿ¤¦«§¤¬¨¤«ְִַָ

ּכותּה תעּבדּון לא ּובדמּותּה יתנּס לא ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָדאנׁשא

לכֹון: יהי קּודׁשא הּוא âìøLàקּודׁשא Léà ְְְְֵָָ¦ µ£¤´
úøëðå øæ-ìò epnî ïzé øLàå eäîk ç÷øé¦§©´¨½Ÿ©«£¤¬¦¥²¦¤−©¨®§¦§©−

:åénòîepnî ïzé øLàå eäîk ç÷øé øLà Léà ¥«©¨«¦ µ£¤´¦§©´¨½Ÿ©«£¤¬¦¥²¦¤−
:åénòî úøëðå øæ-ìò ודי ּדכותּה יבּסם ּדי ּגבר ©¨®§¦§©−¥«©¨«ְְְְִִִֵַַַָ

ס מעּמּה: ויׁשּתצי חּלֹוני על מּנּה ãìøîàiåיּתן ְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָ©ŸÁ¤Á
úìçLe | óèð íénñ Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈¸¤¤¹©§´©¦À¨¨³§¥̧¤Æ
:äéäé ãáa ãa äkæ äðáìe íénñ äðaìçå§¤§§½̈©¦−§Ÿ¨´©¨®©¬§©−¦«§¤«
| óèð íénñ Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¤¤¹©§´©¦À¨¨³
:äéäé ãáa ãa äkæ äðáìe íénñ äðaìçå úìçLe§¥̧¤Æ§¤§§½̈©¦−§Ÿ¨´©¨®©¬§©−¦«§¤«
וטּופרא  נטֹופא ּבּוסמין ל סב למׁשה יי ְְְְְְֲִֶַַַָָָָֹואמר

מתקל  דכיתא ּולבּונתא ּבּוסמין ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָוחלּבנתא

יהי: äìç÷øּבמתקל úøè÷ dúà úéNòå ְְְֵַַ§¨¦³¨Ÿ¨Æ§½Ÿ¤−Ÿ©
:Lã÷ øBäè çlîî ç÷Bø äNòîdúà úéNòå ©«£¥´¥®©§ª−̈¨¬«Ÿ¤§¨¦³¨Ÿ¨Æ

:Lã÷ øBäè çlîî ç÷Bø äNòî ç÷ø úøè÷§½Ÿ¤−Ÿ©©«£¥´¥®©§ª−̈¨¬«Ÿ¤
ּבּוסמנּו עֹובד ּבסם ּבּוסמין קטרת יתּה ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹותעּבד

קּודׁשא: ּדכי åì÷ãäמערב äpnî z÷çLå ְְְֵַָָ§¨«©§¨´¦¤»¨»¨¥¼
øLà ãòBî ìäàa úãòä éðôì äpnî äzúðå§¨«©¨̧¦¤¹¨¦§¥³¨«¥ªÆ§´Ÿ¤¥½£¤²

Eì ãòeà:íëì äéäz íéLã÷ Lã÷ änL ¦¨¥¬§−¨®¨¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«§¤¬¨¤«
úãòä éðôì äpnî äzúðå ÷ãä äpnî z÷çLå§¨«©§¨´¦¤»¨»¨¥¼§¨«©¨̧¦¤¹¨¦§¥³¨«¥ªÆ
íéLã÷ Lã÷ änL Eì ãòeà øLà ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥½£¤²¦¨¥¬§−¨®¨¬Ÿ¤¨«¨¦−

:íëì äéäz קדם מּנּה ותּתן ותּדיק מּנּה ותׁשחֹוק ¦«§¤¬¨¤«ְְְְֳִִִִִֵַַַָ

ּתּמן  ל מימרי אזּמן  ּדי זמנא ּבמׁשּכן ְְְְֱֲִִִֵֵַַַַַָָָָסהדּותא

לכֹון: ּתהי קּודׁשין æìøLàקדׁש úøèwäå ְְְִֵֶֹ§©§¸Ÿ¤Æ£¤´
äéäz Lã÷ íëì eNòú àì dzðkúîa äNòz©«£¤½§©̧§ª§½̈¬Ÿ©«£−¨¤®²Ÿ¤¦«§¤¬
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:ýåýéì Eìàì dzðkúîa äNòz øLà úøèwäå §−©«Ÿ̈«§©§¸Ÿ¤Æ£¤´©«£¤½§©̧§ª§½̈¬Ÿ
:ýåýéì Eì äéäz Lã÷ íëì eNòú ּוקטרת ©«£−¨¤®²Ÿ¤¦«§¤¬§−©«Ÿ̈«ְֶֹ

לכֹון  תעּבדּון לא ּבדמּותּה תעּבד ּדי ְְְְְְִִִֵַַָָּבּוסמין

יי: קדם ל ּתהי çìäNòé-øLàקּודׁשא Léà ְְְֳֵָָָָ¦²£¤©«£¤¬
:åénòî úøëðå da çéøäì äBîë-øLà Léà ¨−¨§¨¦´©¨®§¦§©−¥«©¨«¦²£¤

:åénòî úøëðå da çéøäì äBîë äNòé ּגבר ©«£¤¬¨−¨§¨¦´©®̈§¦§©−¥«©¨«ְַ

ס  מעּמּה: ויׁשּתצי בּה לארחא ּדכותּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָדיעּבד

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

áøeç-ïá éøeà-ïa ìàìöa íLá éúàø÷ äàø§¥−¨¨´¦§¥®§©§¥²¤¦¬¤−
:äãeäé ähîììàìöa íLá éúàø÷ äàø-ïa §©¥¬§¨«§¥−¨¨´¦§¥®§©§¥²¤

:äãeäé ähîì øeç-ïá éøeà בׁשּום דרּביתי חזי ¦¬¤−§©¥¬§¨«ְְֲִֵֵַ

דיהּודה: לׁשבטא חּור בר אּורי ּבר ְְְְִִִֵַַַָָּבצלאל

âäðeáúáe äîëça íéäìà çeø Búà àlîàå̈«£©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬
:äëàìî-ìëáe úòãáeíéäìà çeø Búà àlîàå §©−©§¨§¨¨«¨«£©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®

:äëàìî-ìëáe úòãáe äðeáúáe äîëça§¨§¨²¦§¨¬§©−©§¨§¨¨«
ּבחכמתא  יי קדם מן רּוח עּמּה ְְְְְְֳִִִֵֵַַָָָָואׁשלמית

עבידא: ּובכל ּובמּדע ãáLçìּובסּוכלתנּו ְְְְְִִַַָָָ©§−Ÿ
:úLçpáe óñkáe áäfa úBNòì úáLçî©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤
:úLçpáe óñkáe áäfa úBNòì úáLçî áLçì©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤
ּובכסּפא  ּבדהבא למעּבד אּומנון ְְְְְְְֲֶַַַַַָָָָָלאּלפא

äúLøçáeּובנחׁשא: úàlîì ïáà úLøçáe ְִָָ©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤
:äëàìî-ìëa úBNòì õòïáà úLøçáe ¥®©«£−§¨§¨¨«©«£¬¤¤²¤

:äëàìî-ìëa úBNòì õò úLøçáe úàlîì§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−§¨§¨¨«
אעא  ּובנּגרּות לאׁשלמא טבא אבן ְְְְֶֶַַָָָָָָָָָּובאמנּות

עבידא: ּבכל åúàלמעּבד Bzà ézúð äpä éðàå ְְְִִֶַָָ©«£¦º¦¥¯¨©´¦¦À¥´
-ìk áìáe ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà̈«¢¦º̈¤£¦«¨¨Æ§©¥½̈§¥¬¨
øLà-ìk úà eNòå äîëç ézúð áì-íëç£©¥−¨©´¦¨§¨®§¨¾¥−¨£¤¬

:Eúéeöáàéìäà úà Bzà ézúð äpä éðàå ¦¦¦«©«£¦º¦¥¯¨©´¦¦À¥´¨«¢¦º̈
ézúð áì-íëç-ìk áìáe ïã-ähîì Cîñéçà-ïa¤£¦«¨¨Æ§©¥½̈§¥¬¨£©¥−¨©´¦

:Eúéeö øLà-ìk úà eNòå äîëç הא ואנא ¨§¨®§¨¾¥−¨£¤¬¦¦¦«ֲַָָ

לׁשבטא  אחיסמ ּבר אהליאב ית עּמּה ְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָָָיהבית

חכמתא  יהבית לּבא חּכימי ּכל ּובלּבא ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָדדן

:פקדּת די כל ית æãòBîויעּבדּון ìäà | úà ְְְִִֵַַָָָ¥´´Ÿ¤¥À

úàå åéìò øLà úøtkä-úàå úãòì ïøàä-úàå§¤¨«¨ŸÆ¨«¥ª½§¤©©−Ÿ¤£¤´¨¨®§¥−
:ìäàä éìk-ìkïøàä-úàå ãòBî ìäà | úà ¨§¥¬¨«Ÿ¤¥´´Ÿ¤¥À§¤¨«¨ŸÆ

éìk-ìk úàå åéìò øLà úøtkä-úàå úãòì̈«¥ª½§¤©©−Ÿ¤£¤´¨®̈§¥−¨§¥¬
:ìäàä וית לסהדּותא ארֹונא וית זמנא מׁשּכן ית ¨«Ÿ¤ְְְְְֲֲִַַַָָָָָָ

מׁשּכנא: מני ּכל וית עלֹוהי די ç-úàåּכּפרּתא ְְְְֲִִֵַַָָָָָֻ§¤
-úàå äøähä äøðnä-úàå åéìk-úàå ïçìMä©ª§¨Æ§¤¥½̈§¤©§Ÿ̈¬©§Ÿ̈−§¤

:úøèwä çaæî úàå äéìk-ìkïçìMä-úàå ¨¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤§¤©ª§¨Æ
äéìk-ìk-úàå äøähä äøðnä-úàå åéìk-úàå§¤¥½̈§¤©§Ÿ̈¬©§Ÿ̈−§¤¨¥¤®¨

:úøèwä çaæî úàå וית מנֹוהי וית ּפתֹורא וית §¥−¦§©¬©§«Ÿ¤ְְְִָָָָָָ

מדּבחא  וית מנהא ּכל וית דכיתא ְְְְְְִַַָָָָָָָָָָמנרּתא

ּבּוסמיא: è-úàåדקטֹורת äìòä çaæî-úàå ְְִֶַָ§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤
:Bpk-úàå øBikä-úàå åéìk-ìkçaæî-úàå ¨¥¨®§¤©¦−§¤©«§¤¦§©¬

:Bpk-úàå øBikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä וית ¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−§¤©«ְָ

וית  ּכיֹורא וית מנֹוהי ּכל וית דעלתא ְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָמדּבחא

éLãwäּבסיסּה: éãâa-úàå ãøOä éãâa úàå ְִֵ§¥−¦§¥´©§¨®§¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ
:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàìéãâa úàå §©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«§¥−¦§¥´

éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa-úàå ãøOä©§¨®§¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬
:ïäëì åéðá לבּוׁשי וית ׁשמּוׁשא לבּוׁשי וית ¨−̈§©¥«ְְְְִֵֵָָָ

לׁשּמ בנֹוהי לבּוׁשי וית ּכהנא לאהרן ׁשא:קּודׁשא ְְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָֹ

àéíénqä úøè÷-úàå äçLnä ïîL úàå§¥̧¤¯¤©¦§¨²§¤§¬Ÿ¤©©¦−
:eNòé Eúéeö-øLà ìëk LãwìïîL úàå ©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤¦¦¦−©«£«§¥̧¤¯¤

-øLà ìëk Lãwì íénqä úøè÷-úàå äçLnä©¦§¨²§¤§¬Ÿ¤©©¦−©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤
:eNòé Eúéeö קטרת וית דרבּותא מׁשחא וית ¦¦¦−©«£«ְְְְְִִֶָָָָֹ

פ  יעּבדּון: פּקדּת ּדי ּככל לקּודׁשא ְְְְְְְִֵַַַָָָֹּבּוסמּיא

áé:øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåýåýé øîàiå ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìà:למימר למׁשה יי ואמר ¤¤¬¥«Ÿְְְֲֵֶַַָָֹ

âé-úà Cà øîàì ìàøNé éða-ìà øac äzàå§©º̈©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ©¬¤
íëéðéáe éðéa àåä úBà ék eøîLz éúúaL©§Ÿ©−¦§®Ÿ¦Á¸¦¹¥¦³¥«¥¤Æ

:íëLc÷î ýåýé éðà ék úòãì íëéúøãìäzàå §Ÿ́Ÿ¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«§©º̈
éúúaL-úà Cà øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ©¬¤©§Ÿ©−
íëéúøãì íëéðéáe éðéa àåä úBà ék eøîLz¦§®Ÿ¦Á¸¦¹¥¦³¥«¥¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½

:íëLc÷î ýåýé éðà ék úòãì ּבני עם מּלל ואּת ¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«ְְְִֵֵַַ

ּתּטרּון  לי ּדי ׁשּבּיא יֹומי ית ּברם למימר ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָיׂשראל

למּדע  לדריכֹון ּוביניכֹון מימרי ּבין היא את ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָארי
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מקּדׁשכֹון: יי אנא ãéúaMä-úàארי ízøîLe ְְְֲֲִֵַָָ§©§¤Æ¤©©½̈
ék úîeé úBî äéììçî íëì àåä Lã÷ ék¦²¬Ÿ¤¦−¨¤®§©«£¤̧¨Æ´½̈¦À
àåää Lôpä äúøëðå äëàìî dá äNòä-ìk̈¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:äénò áøwîàåä Lã÷ ék úaMä-úà ízøîLe ¦¤¬¤©¤«¨§©§¤Æ¤©©½̈¦²¬Ÿ¤¦−
dá äNòä-ìk ék úîeé úBî äéììçî íëì̈¤®§©«£¤̧¨Æ´½̈¦À¨¨«Ÿ¤¬¨Æ
:äénò áøwî àåää Lôpä äúøëðå äëàìî§¨½̈§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¤«¨
לכֹון  היא קּודׁשא ארי ׁשּבתא ית ְְְְְֲִִֵַָָָותּטרּון

ּבּה ּדיעּבד ּכל ארי יתקטל אתקטלא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָמחּללּנּה

עּמּה: מּגֹו ההּוא אנׁשא ויׁשּתצי åèúLLעבידא ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ¥´¤
úaL éòéáMä íBiáe äëàìî äNòé íéîé̈¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©¯
íBéa äëàìî äNòä-ìk ýåýéì Lã÷ ïBúaL©¨²−Ÿ¤©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¯§¨¨²§¬

:úîeé úBî úaMääëàìî äNòé íéîé úLL ©©−̈¬¨«¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼
-ìk ýåýéì Lã÷ ïBúaL úaL éòéáMä íBiáe©´©§¦¦À©©¯©¨²−Ÿ¤©«Ÿ̈®¨

:úîeé úBî úaMä íBéa äëàìî äNòä ׁשּתא ¨«Ÿ¤¯§¨¨²§¬©©−̈¬¨«ִָ

ׁשבת  ׁשביעאה ּוביֹומא עבידא יתעבד ְְְְֲִִִִִֵַָָָָיֹומין

ּביֹומא  עבדּתא ּדיעּבד ּכל יי קדם קּודׁשא ְְְְְְֳִִֵַַָָָָָָָָׁשּבתא

יתקטל: אתקטלא æèìàøNé-éðáדׁשּבתא eøîLå ְְְְְְִִֵַָָָ§¨«§¬§¥«¦§¨¥−
úéøa íúøãì úaMä-úà úBNòì úaMä-úà¤©©¨®©«£¯¤©©¨²§«ŸŸ−̈§¦¬

:íìBòúBNòì úaMä-úà ìàøNé-éðá eøîLå ¨«§¨«§¬§¥«¦§¨¥−¤©©¨®©«£¯
:íìBò úéøa íúøãì úaMä-úà ּבני ויּטרּון ¤©©¨²§«ŸŸ−̈§¦¬¨«ְְְִֵ

לדריהֹון  ׁשּבתא ית למעּבד ׁשּבתא ית ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל

עלם: æéàåäקים úBà ìàøNé éða ïéáe éðéa ְַָָ¥¦À¥Æ§¥´¦§¨¥½¬¦−
íéîMä-úà ýåýé äNò íéîé úLL-ék íìòì§Ÿ¨®¦¥´¤¨¦À¨¨³§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦

:Lôpiå úáL éòéáMä íBiáe õøàä-úàåéðéa §¤¨½̈¤©Æ©§¦¦½¨©−©¦¨©«¥¦À
íéîé úLL-ék íìòì àåä úBà ìàøNé éða ïéáe¥Æ§¥´¦§¨¥½¬¦−§Ÿ¨®¦¥´¤¨¦À
íBiáe õøàä-úàå íéîMä-úà ýåýé äNò̈¨³§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦§¤¨½̈¤©Æ

:Lôpiå úáL éòéáMä יׂשראל ּבני ּובין מימרי ּבין ©§¦¦½¨©−©¦¨©«ְְְִִֵֵֵֵֵָ

ׁשמּיא  ית יי עבד יֹומין ׁשּתא ארי לעלם היא ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָאת

ס  ונח: ׁשבת ׁשביעאה ּוביֹומא ארעא ְְְְְְִַַָָָָָָוית

çé éðùøäa Bzà øaãì Búlëk äLî-ìà ïziå©¦¥´¤¤À§©ŸÆ§©¥³¦Æ§©´
úãòä úçì éðL éðéñíéáúk ïáà úçì ¦©½§¥−ª´Ÿ¨«¥ª®ª´Ÿ¤½¤§ª¦−

:íéäìà òaöàaøaãì Búlëk äLî-ìà ïziå §¤§©¬¡Ÿ¦«©¦¥´¤¤À§©ŸÆ§©¥³
íéáúk ïáà úçì úãòä úçì éðL éðéñ øäa Bzà¦Æ§©´¦©½§¥−ª´Ÿ¨«¥ª®ª´Ÿ¤½¤§ª¦−

:íéäìà òaöàa למּללא ׁשיצי ּכד למׁשה ויהב §¤§©¬¡Ÿ¦«ְְִֵֵֶַַַָָֹ

לּוחי  סהדּותא לּוחי ּתרין דסיני ּבטּורא ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָעּמּה

דיי: ּבאצּבעא ּכתיבין àékאבנא íòä àøiå ְְְְְְִִֶַַָָָ©©´§¨½̈¦«
-ìò íòä ìäwiå øää-ïî úãøì äLî LLá¥¬¤−¨¤´¤¦¨¨®©¦¨¥̧¨¹̈©
øLà íéäìà eðì-äNò | íe÷ åéìà eøîàiå ïøäà©«£ÀŸ©«Ÿ§³¥¨Æ´£¥¨´¡Ÿ¦À£¤³
eðìòä øLà Léàä äLî | äæ-ék eðéðôì eëìé¥«§Æ§¨¥½¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ

:Bì äéä-äî eðòãé àì íéøöî õøàîíòä àøiå ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«©©´§¨½̈
ïøäà-ìò íòä ìäwiå øää-ïî úãøì äLî LLá ék¦«¥¬¤−¨¤´¤¦¨®̈©¦¨¥̧¨¹̈©©«£ÀŸ
eëìé øLà íéäìà eðì-äNò | íe÷ åéìà eøîàiå©«Ÿ§³¥¨Æ´£¥¨´¡Ÿ¦À£¤³¥«§Æ
õøàî eðìòä øLà Léàä äLî | äæ-ék eðéðôì§¨¥½¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤

:Bì äéä-äî eðòãé àì íéøöî אֹוחר ארי עּמא וחזא ¦§©½¦¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«ֲֲֵַַַָָ

אהרן  על עּמא ואתּכנׁש טּורא מן למחת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹמׁשה

ארי  קדמנא ּדיהכּון דחלן לנא עבד ק ּום לּה ְֲֲֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָואמרּו

לא  דמצרים מארעא אּסקנא ּדי גברא מׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹדין

לּה: הוה מה áíäìàידענא øîàiåe÷øt ïøäà ְְֲֵַָָָ©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£½Ÿ¨«§Æ
íëéða íëéLð éðæàa øLà áäfä éîæð¦§¥´©¨½̈£¤Æ§¨§¥´§¥¤½§¥¤−

:éìà eàéáäå íëéúðáeïøäà íäìà øîàiå §«Ÿ¥¤®§¨¦−¥¨«©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£½Ÿ
íëéða íëéLð éðæàa øLà áäfä éîæð e÷øẗ«§Æ¦§¥´©¨½̈£¤Æ§¨§¥´§¥¤½§¥¤−

:éìà eàéáäå íëéúðáeּפריקּו אהרן להֹון ואמר §«Ÿ¥¤®§¨¦−¥¨«ְְֲֲִַַַֹ

נ  ּבאּודני ּדי דדהבא ּובנתיכֹון קדׁשי ּבניכֹון ׁשיכֹון ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָ

לותי: âéîæð-úàואיתּיּו íòä-ìk e÷øtúiå ְְְִִַָ©¦§¨«§Æ¨¨½̈¤¦§¥¬
:ïøäà-ìà eàéáiå íäéðæàa øLà áäfä©¨−̈£¤´§¨§¥¤®©¨¦−¤©«£«Ÿ
íäéðæàa øLà áäfä éîæð-úà íòä-ìk e÷øtúiå©¦§¨«§Æ¨¨½̈¤¦§¥¬©¨−̈£¤´§¨§¥¤®

:ïøäà-ìà eàéáiå קדׁשי ית עּמא ּכל ואתּפריקּו ©¨¦−¤©«£«Ÿְְְִִֵַָָָָָ

לאהרן: ואיתּיּו באּודניהֹון ּדי ãçwiåדדהבא ְְְְְְֲֲִִֵַַַָֹ©¦©´
äëqî ìâò eäNòiå èøça Búà øöiå íãiî¦¨À̈©¨³©ŸÆ©¤½¤©©«£¥−¥´¤©¥¨®

éäìà älà eøîàiåõøàî Eeìòä øLà ìàøNé E ©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤
:íéøöîìâò eäNòiå èøça Búà øöiå íãiî çwiå ¦§¨«¦©¦©´¦¨À̈©¨³©ŸÆ©¤½¤©©«£¥−¥´¤

éäìà älà eøîàiå äëqîEeìòä øLà ìàøNé E ©¥¨®©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−
íéøöî õøàî: ּבזיפא יתּה וצר מידיהֹון ּונסיב ¥¤¬¤¦§¨«¦ְְְִִִֵֵַָָ

ּדי  יׂשראל ּדחלּת אּלין ואמרּו מּתכא עגל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָועבדּה

דמצרים: מארעא אּסקּוäïáiå ïøäà àøiå ְְְְִִֵַַָָ©©´§©«£½Ÿ©¦¬¤
àø÷iå åéðôì çaæîýåýéì âç øîàiå ïøäà ¦§¥−©§¨¨®©¦§¨³©«£ŸÆ©Ÿ©½©¬©«Ÿ̈−

:øçîïøäà àø÷iå åéðôì çaæî ïáiå ïøäà àøiå ¨¨«©©´§©«£½Ÿ©¦¬¤¦§¥−©§¨¨®©¦§¨³©«£ŸÆ
øçî ýåýéì âç øîàiå: מדּבחא ּובנא אהרן וחזא ©Ÿ©½©¬©«Ÿ̈−¨¨«ְְְֲֲַַַָָָֹ

22



מחר: יי קדם חּגא ואמר אהרן ּוקרא ְְְֲֲֳֳִַַַַָָָָָָֹקדמֹוהי

åíéîìL eLbiå úìò eìòiå úøçnî eîékLiå©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ©©¦−§¨¦®
:÷çöì eî÷iå BúLå ìëàì íòä áLiååeîékLi ©¥³¤¨¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−§©¥«©©§¦̧Æ

íòä áLiå íéîìL eLbiå úìò eìòiå úøçnî¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ©©¦−§¨¦®©¥³¤¨¨Æ
:÷çöì eî÷iå BúLå ìëàì ּביֹומא ואקּדימּו ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−§©¥«ְְְִַָ

ואסחר  נכסין וקריבּו עלון ואּסיקּו ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָדבתרֹוהי

לחּיכא: וקמּו ּולמׁשּתי למיכל æøaãéåפעּמא ְְְְְִֵֵַַַָָָָ©§©¥¬
øLà Enò úçL ék ãø-Cì äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦ µ¦¥´©§½£¤¬

:íéøöî õøàî úéìòääLî-ìà ýåýé øaãéå ¤«¡¥−¨¥¤¬¤¦§¨«¦©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤®
:íéøöî õøàî úéìòä øLà Enò úçL ék ãø-Cì¤¥¾¦ µ¦¥´©§½£¤¬¤«¡¥−¨¥¤¬¤¦§¨«¦
ּדי  עּמ חּביל ארי חּות אזל מׁשה עם יי ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּומּליל

דמצרים: מארעא çCøcä-ïîאּסקּתא øäî eøñ ְְְְִִֵֶַַָָָ¨´©¥À¦©¤̧¤Æ
Bì-eåçzLiå äëqî ìâò íäì eNò íúéeö øLà£¤´¦¦¦½¨´¨¤½¥−¤©¥¨®©¦§©«£Æ

éäìà älà eøîàiå Bì-eçaæiåøLà ìàøNé E ©¦§§½©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬
:íéøöî õøàî EeìòäøLà Cøcä-ïî øäî eøñ ¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦¨´©¥À¦©¤̧¤Æ£¤´

-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqî ìâò íäì eNò íúéeö¦¦¦½¨´¨¤½¥−¤©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§
éäìà älà eøîàiå BìEeìòä øLà ìàøNé E ½©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−

:íéøöî õøàî ּדי אֹורחא מן ּבפריע סטּו ¥¤¬¤¦§¨«¦ְְִִִִַָָ

לּה ּוסגידּו מּתכא עגל להֹון עבדּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָפּקדּתּנּון

אּסקּו ּדי יׂשראל ּדחלּת אּלין ואמרּו לּה ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָודּבחּו

דמצרים: èäLî-ìàמארעא ýåýé øîàiå ְְְִִֵַָָ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®
óøò-äL÷-íò äpäå äfä íòä-úà éúéàø̈¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½§¦¥¬©§¥−Ÿ¤

:àeääfä íòä-úà éúéàø äLî-ìà ýåýé øîàiå «©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½
àeä óøò-äL÷-íò äpäå: ּגלי למׁשה יי ואמר §¦¥¬©§¥−Ÿ¤«ְְְֲֵֶַַָֹ

הּוא: קדל קׁשי עּמא והא הדין עּמא ְְְֳֵֵַַַַָָָָָקדמי

éílëàå íäá étà-øçéå él äçépä äzòå§©¨Æ©¦´¨¦½§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®
Bà äNòàå:ìBãb éBâì Eúél äçépä äzòå §¤«¡¤¬«§−§¬¨«§©¨Æ©¦´¨¦½

ìBãb éBâì EúBà äNòàå ílëàå íäá étà-øçéå: §¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬«§−§¬¨«
בהֹון  רּוגזי ויתקף קדמי מן ּבעּות הּנח ְְְְְֳִִִַַַַַָָָּוכען

סּגי: לעם ית ואעּבד àéäLîואיׁשיצּנּון ìçéå ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ©§©´¤½
äøçé ýåýé äîì øîàiå åéäìà ýåýé éðt-úà¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤¨¨³§Ÿ̈Æ¤«¡¤³
çëa íéøöî õøàî úàöBä øLà Enòa Età©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦§¬Ÿ©

:ä÷æç ãéáe ìBãbýåýé éðt-úà äLî ìçéå ¨−§¨¬£¨¨«©§©´¤½¤§¥−§Ÿ̈´
øLà Enòa Età äøçé ýåýé äîì øîàiå åéäìà¡Ÿ¨®©ÀŸ¤¨¨³§Ÿ̈Æ¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³

:ä÷æç ãéáe ìBãb çëa íéøöî õøàî úàöBä¥̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦§¬Ÿ©¨−§¨¬£¨¨«
יתקף  יי למא ואמר אלהּה יי קדם מׁשה ְְְְְֱֲֳִִֵֵֶַַַָָָָָֹוצּלי

ּבחיל  דמצרים מארעא אּפקּתא ּדי ּבעּמ ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָרּוגז

תּקיפא: ּובידא áéøîàìרב íéøöî eøîàé änì ִִַַָָÁ̈¨Á«Ÿ§¸¦§©¹¦¥ÀŸ
íúlëìe íéøäa íúà âøäì íàéöBä äòøa§¨¨³«¦¨Æ©«£³ŸŸ¨Æ¤«¨¦½§©̧Ÿ½̈
íçpäå Età ïBøçî áeL äîãàä éðt ìòî¥©−§¥´¨«£¨¨®µ¥«£´©¤½§¦¨¥¬

:Enòì äòøä-ìòøîàì íéøöî eøîàé änì ©¨«¨−̈§©¤«Á̈¨Á«Ÿ§¸¦§©¹¦¥ÀŸ
ìòî íúlëìe íéøäa íúà âøäì íàéöBä äòøa§¨¨³«¦¨Æ©«£³ŸŸ¨Æ¤«¨¦½§©̧Ÿ½̈¥©−
äòøä-ìò íçpäå Età ïBøçî áeL äîãàä éðt§¥´¨«£¨¨®µ¥«£´©¤½§¦¨¥¬©¨«¨−̈

:Enòì ּבביׁשּתא למימר מצראי יימרּון למא §©¤«ְְְְְְִִֵֵֵַָָָ

טּורּיא  ּביני יתהֹון לק ּטלא ְְְִֵֵֶַַַָָָָאּפקּתּנּון

רּוגז מּתקֹוף ּתּוב ארעא אּפי מעל ְְְְְִֵֵֵַַַָָָּולׁשיציּותהֹון

:לעּמ למעּבד ּדמּללּתא ּביׁשתא מן ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָואתיב

âééãáò ìàøNéìe ÷çöéì íäøáàì øëæøLà E §¿Ÿ§©§¨¨Á§¦§¨̧§¦§¨¥¹£¨¤À£¤̧
-úà äaøà íäìà øaãzå Ca íäì zòaLð¦§©´§¨¨¤»¨¼©§©¥´£¥¤½©§¤Æ¤
úàfä õøàä-ìëå íéîMä éáëBëk íëòøæ©§£¤½§«§¥−©¨¨®¦§¨¨¨̧¤©¹Ÿ

:íìòì eìçðå íëòøæì ïzà ézøîà øLàøëæ £¤´¨©À§¦¤¥Æ§©§£¤½§¨«£−§Ÿ¨«§¿Ÿ
éãáò ìàøNéìe ÷çöéì íäøáàìzòaLð øLà E §©§¨¨Á§¦§¨̧§¦§¨¥¹£¨¤À£¤̧¦§©´§¨

éáëBëk íëòøæ-úà äaøà íäìà øaãzå Ca íäì̈¤»¨¼©§©¥´£¥¤½©§¤Æ¤©§£¤½§«§¥−
ïzà ézøîà øLà úàfä õøàä-ìëå íéîMä©¨¨®¦§¨¨¨̧¤©¹Ÿ£¤´¨©À§¦¤¥Æ

:íìòì eìçðå íëòøæì ליצחק לאברהם אדּכר §©§£¤½§¨«£−§Ÿ¨«ְְְְְִִַַָָָ

ּבמימר להֹון קּימּתא ּדי עבּדי ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָּוליׂשראל

ׁשמּיא  ּככֹוכבי ּבניכֹון ית אסּגי עּמהֹון ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָּומּללּתא

ויחסנּון  לבניכֹון אּתן אמרית ּדי הדא ארעא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָוכל

ãéøacלעלם: øLà äòøä-ìò ýåýé íçpiå ֲַָ©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈£¤¬¦¤−
:Bnòì úBNòìøac øLà äòøä-ìò ýåýé íçpiå ©«£¬§©«©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈£¤¬¦¤−
:Bnòì úBNòì מּליל ּדי ּביׁשתא מן יי ותב ©«£¬§©«ְְְִִִֵַַָָ

לעּמּה: åèéðLeלמעּבד øää-ïî äLî ãøiå ïôiå ְְְֵֶַַ©¦¹¤©¥³¤¤Æ¦¨½̈§¥²
íäéøáò éðMî íéáúk úçì Bãéa úãòä úçìª¬Ÿ¨«¥ª−§¨®ªÀŸ§ª¦Æ¦§¥´¤§¥¤½

:íéáúk íä äfîe äfîøää-ïî äLî ãøiå ïôiå ¦¤¬¦¤−¥¬§ª¦«©¦¹¤©¥³¤¤Æ¦¨½̈
éðMî íéáúk úçì Bãéa úãòä úçì éðLe§¥²ª¬Ÿ¨«¥ª−§¨®ªÀŸ§ª¦Æ¦§¥´

:íéáúk íä äfîe äfî íäéøáò ּונחת ואתּפני ¤§¥¤½¦¤¬¦¤−¥¬§ª¦«ְְְְִֵַ

לּוחי  ּבידּה סהדּותא לּוחי ּותרין טּורא מן ְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹמׁשה

אּנּון  ּומּכא מּכא עבריהֹון מּתרין ְְְִִִִִִִֵֵָָּכתיבין
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ôæèänäּכתיבין: íéäìà äNòî úçläå ְִִ§©̧ª½Ÿ©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨
úçlä-ìò úeøç àeä íéäìà ázëî ázënäå: §©¦§À̈¦§©³¡Ÿ¦Æ½¨−©©ª«Ÿ
ázëî ázënäå änä íéäìà äNòî úçläå§©̧ª½Ÿ©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨§©¦§À̈¦§©³

:úçlä-ìò úeøç àeä íéäìà דיי עֹובדא ולּוחּיא ¡Ÿ¦Æ½¨−©©ª«Ÿְְַַָָָָ

לּוחּיא: על מפרׁש הּוא דיי ּכתבא ּוכתבא ְְְְִַַַַָָָָָָָאּנּון

æéøîàiå äòøa íòä ìB÷-úà òLBäé òîLiå©¦§©¯§ª²©¤¬¨−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ
:äðçna äîçìî ìB÷ äLî-ìàòLBäé òîLiå ¤¤½¬¦§¨−̈©©«£¤«©¦§©¯§ª²©

ìB÷ äLî-ìà øîàiå äòøa íòä ìB÷-úà¤¬¨−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤¤½¬
:äðçna äîçìî ּכד עּמא קל ית יהֹוׁשע ּוׁשמע ¦§¨−̈©©«£¤«ְְַַַַַָָֻ

ּבמׁשריתא: קרבא קל למׁשה  ואמר ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָֹמיּבבין

çéúBðò ìB÷ ïéàå äøeáb úBðò ìB÷ ïéà øîàiå©ÀŸ¤¥¬Æ£´§½̈§¥¬−£´
:òîL éëðà úBpò ìB÷ äLeìçìB÷ ïéà øîàiå £¨®´©½¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©©ÀŸ¤¥¬Æ

úBpò ìB÷ äLeìç úBðò ìB÷ ïéàå äøeáb úBðò£´§½̈§¥¬−£´£®̈´©½
:òîL éëðà ּבקרבא ּדנצחין ּגּברין קל לא ואמר ¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©ְְְֲִִִִַַַַָָָָ

אנא  ּדמחּיכין קל ּדמּתּברין חּלׁשין קל לא ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָואף

èéàøiåׁשמע: äðçnä-ìà áø÷ øLàk éäéå ְָ©§¦À©«£¤³¨©Æ¤©©«£¤½©©¬§
åãiî CìLiå äLî óà-øçiå úìçîe ìâòä-úà¤¨¥−¤§Ÿ®Ÿ©¦«©©´¤À©©§¥³¦¨¨Æ

:øää úçz íúà øaLéå úçlä-úàéäéå ¤©ª½Ÿ©§©¥¬Ÿ−̈©¬©¨¨«©§¦À
úìçîe ìâòä-úà àøiå äðçnä-ìà áø÷ øLàk©«£¤³¨©Æ¤©©«£¤½©©¬§¤¨¥−¤§Ÿ®Ÿ
øaLéå úçlä-úà åãiî CìLiå äLî óà-øçiå©¦«©©´¤À©©§¥³¦¨¨Æ¤©ª½Ÿ©§©¥¬

øää úçz íúà: וחזא למׁשריתא קריב ּכד והוה Ÿ−̈©¬©¨¨«ְְֲֲִִַַַַָָָָ

ּות  וחנּגין עגלא ּורמא ית דמׁשה רּוגזא קיף ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָֹ

טּורא: ּבׁשּפֹולי יתהֹון ותּבר לּוחּיא ית ְְְִִִֵַַַָָָָמידֹוהי

ëLàa óøNiå eNò øLà ìâòä-úà çwiå©¦©º¤¨¥̧¤£¤³¨Æ©¦§´Ÿ¨¥½
÷Liå íénä éðt-ìò øæiå ÷c-øLà ãò ïçèiå©¦§©−©´£¤¨®©¦̧¤Æ©§¥´©©½¦©©−§

:ìàøNé éða-úàeNò øLà ìâòä-úà çwiå ¤§¥¬¦§¨¥«©¦©º¤¨¥̧¤£¤³¨Æ
éðt-ìò øæiå ÷c-øLà ãò ïçèiå Làa óøNiå©¦§´Ÿ¨¥½©¦§©−©´£¤¨®©¦̧¤Æ©§¥´

:ìàøNé éða-úà ÷Liå íénä די עגלא ית ּונסיב ©©½¦©©−§¤§¥¬¦§¨¥«ְְִִֵָָ

ּוזרא  דּקיק ּדהוה עד וׁשף ּבנּורא ואֹוקד ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָעבדּו

יׂשראל: ּבני ית ואׁשקי מּיא אּפי àëøîàiåעל ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָ©³Ÿ¤
äfä íòä Eì äNò-äî ïøäà-ìà äLî¤Æ¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®

:äìãâ äàèç åéìò úàáä-ékäLî øîàiå ¦«¥¥¬¨¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«©³Ÿ¤¤Æ
åéìò úàáä-ék äfä íòä Eì äNò-äî ïøäà-ìà¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®¦«¥¥¬¨¨−̈

äìãâ äàèç:ל עבד מה לאהרן מׁשה ואמר £¨¨¬§Ÿ¨«ְֲֲֲֶַַַַָָֹֹ

רּבא: חֹובא עלֹוהי איתיתא ארי הדין ְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָעּמא

áëzòãé äzà éðãà óà øçé-ìà ïøäà øîàiå©´Ÿ¤©«£½Ÿ©¦¬©©−£Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨
:àeä òøá ék íòä-úàøçé-ìà ïøäà øîàiå ¤¨½̈¦¬§−̈«©´Ÿ¤©«£½Ÿ©¦¬©

àeä òøá ék íòä-úà zòãé äzà éðãà óà: ©−£Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨¤¨½̈¦¬§−̈«
ית  ידעּת אּת דרּבֹוני רּוגזא יתקף לא אהרן ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָֹואמר

הּוא: ּבביׁש ארי âëeðì-äNòעּמא éì eøîàiå ְֲִֵַָ©´Ÿ§¦½£¥¨´
Léàä äLî | äæ-ék eðéðôì eëìé øLà íéäìà¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®¦¤´¤´¨¦À
äéä-äî eðòãé àì íéøöî õøàî eðìòä øLà£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨

:Bìeðéðôì eëìé øLà íéäìà eðì-äNò éì eøîàiå «©´Ÿ§¦½£¥¨´¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®
íéøöî õøàî eðìòä øLà Léàä äLî | äæ-ék¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦

òãé àìBì äéä-äî eð: ּדחלן לנא עביד לי ואמרּו ¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«ֲֲִִֵַַַָָָ

אּסקנא  ּדי ּגברא מׁשה דין ארי קדמנא יהכן ְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹּדי

לּה: הוה מה ידענא לא דמצרים ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָמארעא

ãëéì-eðziå e÷øtúä áäæ éîì íäì øîàå̈«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈¦§¨−̈©¦§¦®
:äfä ìâòä àöiå Làá eäëìLàåíäì øîàå ¨«©§¦¥´¨¥½©¥¥−¨¥¬¤©¤«¨«Ÿ©³¨¤Æ

àöiå Làá eäëìLàå éì-eðziå e÷øtúä áäæ éîì§¦´¨½̈¦§¨−̈©¦§¦®¨«©§¦¥´¨¥½©¥¥−
äfä ìâòä:ּפריקּו ּדהבא למן להֹון ואמרית ¨¥¬¤©¤«ְְֲֲִִַַָָָָ

הדין: עגלא ּונפק ּבנּורא ּורמיתּה לי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָויהבּו

äëäòøô-ék àeä òøô ék íòä-úà äLî àøiå©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®¦«§¨´Ÿ
ì ïøäà:íäéî÷a äöîLíòä-úà äLî àøiå ©«£½Ÿ§¦§−̈§¨«¥¤«©©³§¤Æ¤¨½̈

ì ïøäà äòøô-ék àeä òøô ékíäéî÷a äöîL: ¦¬¨ª−©®¦«§¨´Ÿ©«£½Ÿ§¦§−̈§¨«¥¤«
בטילּנּון  ארי הּוא בטיל ארי עּמא ית מׁשה ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹוחזא

לדריהֹון: ּביׁש ׁשּום לאסבּותהֹון åëãîòiåאהרן ְְֲֲִֵַַָָֹ©©«£³Ÿ
éìà ýåýéì éî øîàiå äðçnä øòLa äLî¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−¥¨®

:éåì éða-ìk åéìà eôñàiåøòLa äLî ãîòiå ©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«©©«£³Ÿ¤Æ§©´©
éða-ìk åéìà eôñàiå éìà ýåýéì éî øîàiå äðçnä©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−¥¨®©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬

:éåì ּדחלּיא מן ואמר מׁשריתא ּבתרע מׁשה וקם ¥¦«ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָֹ

לוי: ּבני ּכל לותּה ואתּכּנׁשּו לותי ייתּון ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָדיי

æëýåýé øîà-äk íäì øîàiåìàøNé éäìà ©´Ÿ¤¨¤À«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½
øòMî eáeLå eøáò Bëøé-ìò Baøç-Léà eîéN¦¬¦«©§−©§¥®¦§¸¨¹¦©³©

ìLéàå åéçà-úà-Léà eâøäå äðçna øòL ¨©̧©Æ©©«£¤½§¦§¯¦«¤¨¦²§¦¬
:Báø÷-úà Léàå eäòø-úà-äk íäì øîàiå ¤¥¥−§¦¬¤§Ÿ«©´Ÿ¤¨¤À«Ÿ

-ìò Baøç-Léà eîéN ìàøNé éäìà ýåýé øîà̈©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬¦«©§−©
ì øòMî eáeLå eøáò Bëøéeâøäå äðçna øòL §¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ©©«£¤½§¦§¯
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:Báø÷-úà Léàå eäòø-úà Léàå åéçà-úà-Léà¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−§¦¬¤§Ÿ«
ׁשּוּו דיׂשראל אלהא יי אמר ּכדנן להֹון ְְְְְֱֲֲִִֵַַַַַָָָָואמר

לתרע  מּתרע ותּובּו עברּו ירּכּה על חרּבּה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַגבר

חברּה ית ּוגבר אחּוהי ית גבר ּוקטּולּו ְְְְְְִִֵַַַַָָָָּבמׁשריתא

קריבּה: ית çëäLîואנׁש øáãk éåì-éðá eNòiå ֱִֵֶַָָ©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®
ìLk àeää íBia íòä-ïî ìtiå:Léà éôìà úL ©¦³Ÿ¦¨¨Æ©´©½¦§¬¤©§¥−¦«

íBia íòä-ïî ìtiå äLî øáãk éåì-éðá eNòiå©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®©¦³Ÿ¦¨¨Æ©´
ìLk àeää:Léà éôìà úL לוי בני ועבדּו ©½¦§¬¤©§¥−¦«ְֲִֵֵַָ

ההּוא  ּביֹומא עּמא מן ּונפל דמׁשה ְְְְְִִֶַַַָָָָֹּכפתּגמא

ּגברא: אלפין èëeàìîּכתלתא äLî øîàiå ְְְִִַַָָָ©´Ÿ¤¤À¦§¸
úúìå åéçàáe Bðáa Léà ék ýåýéì íBiä íëãé¤§¤³©Æ©«Ÿ̈½¦²¦¬¦§−§¨¦®§¨¥¯

:äëøa íBiä íëéìòíëãé eàìî äLî øîàiå £¥¤²©−§¨¨«©´Ÿ¤¤À¦§¸¤§¤³
íëéìò úúìå åéçàáe Bðáa Léà ék ýåýéì íBiä©Æ©«Ÿ̈½¦²¦¬¦§−§¨¦®§¨¥¯£¥¤²

:äëøa íBiä קרּבנא ידכֹון קריבּו מׁשה ואמר ©−§¨¨«ְְֲִֶֶַַָָָֹֻ

ּובאחּוהי  ּבברּה ּגבר ארי יי קדם דין ְְְְֲֳִִֵֵֵַָָָָיֹומא

ּברכן: דין יֹומא עליכֹון ìéäéåּולאיתאה ְְְֲִֵֵַָָָָ©«§¦Æ
íúàèç ízà íòä-ìà äLî øîàiå úøçnî¦¨«¢½̈©³Ÿ¤¤Æ¤¨½̈©¤¬£¨¤−
éìeà ýåýé-ìà äìòà äzòå äìãâ äàèç£¨¨´§Ÿ¨®§©¨Æ¤«¡¤´¤§Ÿ̈½©¬

:íëúàhç ãòa äøtëàøîàiå úøçnî éäéå £©§−̈§©¬©©§¤«©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤
äzòå äìãâ äàèç íúàèç ízà íòä-ìà äLî¤Æ¤¨½̈©¤¬£¨¤−£¨¨´§Ÿ®̈§©¨Æ

òà:íëúàhç ãòa äøtëà éìeà ýåýé-ìà äì ¤«¡¤´¤§Ÿ̈½©¬£©§−̈§©¬©©§¤«
אּתּון  לעּמא מׁשה ואמר דבתרֹוהי ּביֹומא ְְְְֲֲִֶַַַַַַָָָֹוהוה

אכּפר  מאים יי קדם אּסק ּוכען רּבא חֹובא ְְְֲֳִֵֶַַַַַָָָָָחבּתּון

חֹוביכֹון: àìøîàiåעל ýåýé-ìà äLî áLiå ֵַ©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®
íäì eNòiå äìãâ äàèç äfä íòä àèç àpà́̈À̈¨º̈¨¨³©¤Æ£¨¨´§Ÿ½̈©©«£¬¨¤−

:áäæ éäìààpà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå ¡Ÿ¥¬¨¨«©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¨´À̈
éäìà íäì eNòiå äìãâ äàèç äfä íòä àèç̈º̈¨¨³©¤Æ£¨¨´§Ÿ½̈©©«£¬¨¤−¡Ÿ¥¬

:áäæ עּמא חב ּבבעּו ואמר יי לקדם מׁשה ותב ¨¨«ְְְֲֳִֶַַַַָָָָָֹ

ּדדהב: ּדחלן להֹון ועבדּו רּבא חֹובא ְְֲֲִֵַַַַָָָָָהדין

áìàð éðçî ïéà-íàå íúàhç àOz-íà äzòå§©−̈¦¦¨´©¨¨®§¦©¾¦§¥´¦½̈
:záúk øLà Eøôqîíúàhç àOz-íà äzòå ¦¦§§−£¤¬¨¨«§¨§©−̈¦¦¨´©¨®̈

záúk øLà Eøôqî àð éðçî ïéà-íàå: אם ּוכען §¦©¾¦§¥´¦½̈¦¦§§−£¤¬¨¨«§¨ְִַ

ּדי  מּספר כען מחני לא ואם לחֹוביהֹון ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָׁשבקת

âìøLàכתבּתא: éî äLî-ìà ýåýé øîàiå ְְַָ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¦ µ£¤´

:éøôqî epçîà éì-àèçäLî-ìà ýåýé øîàiå ¨«¨¦½¤§¤−¦¦§¦«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®
éøôqî epçîà éì-àèç øLà éî: למׁשה יי ואמר ¦ µ£¤´¨«¨¦½¤§¤−¦¦§¦«ְְֲֶַַָֹ

מספרי: אמחּנּה קדמי חב ּדי |ãìמן Cì äzòå ְְֳִִִִִֵֶַַָָ§©º̈¥´
äpä Cì ézøac-øLà ìà íòä-úà äçð§¥´¤¨À̈¤³£¤¦©̧§¦Æ½̈¦¥¬

éðôì Cìé éëàìîíäìò ézã÷ôe éã÷t íBéáe E ©§¨¦−¥¥´§¨¤®§´¨§¦½¨«©§¦¬£¥¤−
íúàhç:-øLà ìà íòä-úà äçð | Cì äzòå ©¨¨«§©º̈¥´§¥´¤¨À̈¤³£¤

éðôì Cìé éëàìî äpä Cì ézøacéã÷t íBéáe E ¦©̧§¦Æ½̈¦¥¬©§¨¦−¥¥´§¨¤®§´¨§¦½
:íúàhç íäìò ézã÷ôe עּמא ית ּדּבר אּזיל ּוכען ¨«©§¦¬£¥¤−©¨¨«ְִֵַַַַָָ

ּוביֹום  קדמ יה מלאכי הא ל מ ּללית ּדי ְְְֲֳִִִֵַַַַַָָָָָלאתר

חֹוביהֹון: עליהֹון ואסער äìbiåýåýéאסערּותי ó ְְְֲֲִֵֵַַַ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−
äNò øLà ìâòä-úà eNò øLà ìò íòä-úà¤¨¨®©µ£¤´¨´¤¨¥½¤£¤¬¨−̈

:ïøäàbiåeNò øLà ìò íòä-úà ýåýé ó ©«£«Ÿ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨¨®©µ£¤´¨´
ïøäà äNò øLà ìâòä-úà: עּמא ית יי ּומחא ¤¨¥½¤£¤¬¨−̈©«£«Ÿְְַָָָָ

אהרן: עבד ּדי לעגלא אׁשּתעּבדּו ּדי ס על ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָֹ

àäzà äfî äìò Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥̧§Ÿ̈³¤¤Æ¥´£¥´¦¤½©¨´
õøàä-ìà íéøöî õøàî úéìòä øLà íòäå§¨½̈£¤¬¤«¡¦−¨¥¤´¤¦§¨®¦¤¨À̈¤
øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì ézòaLð øLà£¤´¦Â§©Â§¦§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ

:äpðzà Eòøæìäìò Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå §©§£−¤§¤«¨©§©¥̧§Ÿ̈³¤¤Æ¥´£¥´
íéøöî õøàî úéìòä øLà íòäå äzà äfî¦¤½©¨´§¨½̈£¤¬¤«¡¦−¨¥¤´¤¦§®̈¦
á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì ézòaLð øLà õøàä-ìà¤¨À̈¤£¤´¦Â§©Â§¦§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ

äpðzà Eòøæì øîàì: אּזיל מׁשה עם יי ּומּליל ¥½Ÿ§©§£−¤§¤«¨ְִִִֵֶַָֹ

דמצרים  מארעא ּדאּסקּתא ועּמא אּת מּכא ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָסק

ּוליעקב  ליצחק לאברהם קּימית ּדי ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹלארעא

אּתנּנּה: לבני áéðôìלמימר ézçìLåCàìî E ְְְִִֵֶַַָ§¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®
éføtäå ézçäå éøîàä éðòðkä-úà ézLøâå§¥«©§¦À¤©§©«£¦Æ¨«¡Ÿ¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½

:éñeáéäå éeçäéðôì ézçìLåézLøâå Càìî E ©«¦¦−§©§¦«§¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®§¥«©§¦À
:éñeáéäå éeçä éføtäå ézçäå éøîàä éðòðkä-úà¤©§©«£¦Æ¨«¡Ÿ¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦«
ּכנענאי  ית ואתר מלאכא קדמ ְְְְְֲֳֵֵֵֶַַַָָָָָָָואׁשלח

ּופרּזאי  וחּתאי ויבּוסאי:אמֹוראי â-ìàחּואי ְְֱִִִִֵֵֵֵֵָָָָָ¤
ék Eaø÷a äìòà àì ék Láãe áìç úáæ õøà¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À¦³

:Cøca Eìëà-ït äzà óøò-äL÷-íòõøà-ìà ©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−©¨«¤¤¤²¤
ék Eaø÷a äìòà àì ék Láãe áìç úáæ̈©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À¦³

:Cøca Eìëà-ït äzà óøò-äL÷-íò לארעא ©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−©¨«¤ְְַָ

מּבינ ׁשכנּתי אסּלק לא ארי ּודבׁש חלב ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָעבּדא
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ּבארחא: אׁשיצּנ ּדילמא אּת קדל קׁשי עם ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָארי

ãeìaàúiå äfä òøä øácä-úà íòä òîLiå©¦§©´¨À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−©¦§©¨®
:åéìò Béãò Léà eúL-àìå-úà íòä òîLiå §Ÿ¨²¦¬¤§−¨¨«©¦§©´¨À̈¤

Béãò Léà eúL-àìå eìaàúiå äfä òøä øácä©¨¨¬¨¨²©¤−©¦§©¨®§Ÿ¨²¦¬¤§−
åéìò: הדין ביׁשא ּפתּגמא ית עּמא ּוׁשמע ¨¨«ְְִִֵַַָָָָָָ

עלֹוהי: זינּה ּתּקּון ּגבר ׁשּויּו ולא ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָואתאּבלּו

äìàøNé-éða-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ¤§¥«¦§¨¥Æ
Eaø÷á äìòà ãçà òâø óøò-äL÷-íò ízà©¤´©§¥½Ÿ¤¤¯©¤¨²¤«¡¤¬§¦§§−

éúélëåéãò ãøBä äzòå Eéìòî Eäî äòãàå E §¦¦¦®§©À̈¥³¤§§Æ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬
:Cl-äNòà-éða-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå ¤«¡¤¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ¤§¥«

äìòà ãçà òâø óøò-äL÷-íò ízà ìàøNé¦§¨¥Æ©¤´©§¥½Ÿ¤¤¯©¤¨²¤«¡¤¬
éúélëå Eaø÷áéãò ãøBä äzòå Eéìòî Eäòãàå E §¦§§−§¦¦¦®§©À̈¥³¤§§Æ¥«¨¤½§¥«§−̈

:Cl-äNòà äî לבני אימר למׁשה יי ואמר ¨¬¤«¡¤¨«ְְְֲִֵֵֶַַַָֹ

אסּלק  חדא ׁשעה קדל קׁשי עם אּתּון ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָיׂשראל

זינ ּתּקּון אעדי ּוכען ואׁשצּנ מּבינ ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָׁשכנּתי

מה  קדמי ּגלי מּנ:ל å-éðáאעּבד eìvðúiå ְְֳִֵֵַַָָָָ©¦§©§¯§¥«
:áøBç øäî íéãò-úà ìàøNé-éðá eìvðúiå ¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«©¦§©§¯§¥«
áøBç øäî íéãò-úà ìàøNé: בני ואעּדיאּו ¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«ְְְִֵַ

דחֹורב: מּטּורא זיניהֹון ּתּקּון ית æäLîeיׂשראל ְְִִִֵֵֵֵָָָ¤Á
äðçnì õeçî | Bì-äèðå ìäàä-úà çwé¦©̧¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À
äéäå ãòBî ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî ÷çøä©§¥Æ¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ
øLà ãòBî ìäà-ìà àöé ýåýé Lwáî-ìk̈§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−

:äðçnì õeçî| Bì-äèðå ìäàä-úà çwé äLîe ¦¬©©«£¤«¤Á¦©̧¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´
ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî ÷çøä äðçnì õeçî¦´©©«£¤À©§¥Æ¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤
ãòBî ìäà-ìà àöé ýåýé Lwáî-ìk äéäå ãòBî¥®§¨¨Æ¨§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½

:äðçnì õeçî øLà מׁשּכנא ית נסיב ּומׁשה £¤−¦¬©©«£¤«ְְְִֶַָָֹ

מׁשריתא  מן ארחיק למׁשריתא מּברא לּה ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָּופרסּה

ּדתבע  ּכל ויהי אּולפנא ּבית מׁשּכן לּה ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָוקרי

אּולפנא  ּבית למׁשּכן נפק יי קדם מן ְְְְְְֳִֵַַַַָָָָאּולפן

למׁשריתא: ç-ìàמּברא äLî úàök äéäå ְְִִַָָָ§¨À̈§¥³¤Æ¤
Bìäà çút Léà eávðå íòä-ìk eîe÷é ìäàä̈½Ÿ¤¨¸Æ¨¨½̈§¦̧§½¦−¤´©¨«¢®

:äìäàä Bàa-ãò äLî éøçà eèéaäåäéäå §¦¦̧Æ©«£¥´¤½©Ÿ−¨«Ÿ¡¨§¨À̈
eávðå íòä-ìk eîe÷é ìäàä-ìà äLî úàök§¥³¤Æ¤¨½Ÿ¤¨¸Æ¨¨½̈§¦̧§½
Bàa-ãò äLî éøçà eèéaäå Bìäà çút Léà¦−¤´©¨«¢®§¦¦̧Æ©«£¥´¤½©Ÿ−

:äìäàä ּכל קּימין למׁשּכנא מׁשה נפק ּכד והוה ¨«Ÿ¡¨ְְְְְֲִֶַַַַַָָָֹ

ּומסּתּכלין  מׁשּכנא ּבתרע ּגבר ּומתעּתדין ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָעּמא

למׁשּכנא: ּדעלל עד מׁשה èàákאחֹורי äéäå ְְְְֲֵֵֶַַָָֹ§¨À̈§³Ÿ
çút ãîòå ïðòä ãenò ãøé äìäàä äLî¤Æ¨½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈§¨©−¤´©

:äLî-íò øaãå ìäàääLî àák äéäå ¨®Ÿ¤§¦¤−¦¤«§¨À̈§³Ÿ¤Æ
çút ãîòå ïðòä ãenò ãøé äìäàäøaãå ìäàä ¨½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈§¨©−¤´©¨®Ÿ¤§¦¤−

:äLî-íò נחית למׁשּכנא מׁשה עלל ּכד והוה ¦¤«ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹ

עם  ּומתמּלל מׁשּכנא ּבתרע וקאם ּדעננא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָעּמּודא

éãîòמׁשה: ïðòä ãenò-úà íòä-ìë äàøå ֶֹ§¨¨³¨¨¨Æ¤©´¤«¨½̈Ÿ¥−
çút Léà eåçzLäå íòä-ìk í÷å ìäàä çút¤´©¨®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ§¦§©«£½¦−¤¬©

:Bìäàçút ãîò ïðòä ãenò-úà íòä-ìë äàøå ¨«¢«§¨¨³¨¨¨Æ¤©´¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©
Bìäà çút Léà eåçzLäå íòä-ìk í÷å ìäàä: ¨®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ§¦§©«£½¦−¤¬©¨«¢«

ּבתרע  קאם דעננא עּמּודא ית עּמא ּכל ְֲֲִֵַַַַַָָָָָָָָוחזן

ּבתרע  ּגבר וסגדין עּמא ּכל וקּימין ְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָמׁשּכנא

àé-ìàמׁשּכנּה: íéðt äLî-ìà ýåýé øaãå ְְֵַ§¦¤̧§Ÿ̈³¤¤Æ¨¦´¤
-ìà áLå eäòø-ìà Léà øaãé øLàk íéðẗ¦½©«£¤²§©¥¬¦−¤¥¥®§¨Æ¤
Léîé àì øòð ïeð-ïa òLBäé BúøLîe äðçnä©©«£¤½§¨̧§¹§ª³©¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−

:ìäàä CBzî-ìà íéðt äLî-ìà ýåýé øaãå ¦¬¨«Ÿ¤§¦¤̧§Ÿ̈³¤¤Æ¨¦´¤
äðçnä-ìà áLå eäòø-ìà Léà øaãé øLàk íéðẗ¦½©«£¤²§©¥¬¦−¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½
CBzî Léîé àì øòð ïeð-ïa òLBäé BúøLîe§¨̧§¹§ª³©¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−¦¬

ìäàä: ממלל עם ממלל מׁשה עם יי ּומתמּלל ¨«Ÿ¤ְְְְִִִֵֶַַַַַָֹ

למׁשריתא  ותאב חברּה עם ּגבר ּדממּלל ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּכמא

מּגֹו עדי לא עּולימא נּון ּבר יהֹוׁשע ְְְֲִֵֵֵַַָָָֻּומׁשּומׁשנּה

פ מׁשּכנא: ְְַָ

éùéìùáéøîà äzà äàø ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³
éðzòãBä àì äzàå äfä íòä-úà ìòä éìà¥©Æ©µ©¤¨¨´©¤½§©¨Æ´Ÿ«©§©½¦
ézòãé zøîà äzàå énò çìLz-øLà úàE ¥¬£¤¦§©−¦¦®§©¨³¨©̧§¨Æ§©§¦´

:éðéòa ïç úàöî-íâå íLáäLî øîàiå §¥½§©¨¨¬¨¥−§¥¨«©¸Ÿ¤¤¹
ìà øîà äzà äàø ýåýé-ìàíòä-úà ìòä é ¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³¥©Æ©µ©¤¨¨´

énò çìLz-øLà úà éðzòãBä àì äzàå äfä©¤½§©¨Æ´Ÿ«©§©½¦¥¬£¤¦§©−¦¦®
ézòãé zøîà äzàå:éðéòa ïç úàöî-íâå íLá E §©¨³¨©̧§¨Æ§©§¦´§¥½§©¨¨¬¨¥−§¥¨«

ית  אּסיק לי אמר דאּת חזי יי קדם מׁשה ְְְֲֲֳִֵֵֶַַַַַָָָָֹואמר

עּמי  תׁשלח ּדי ית הֹודעּתני לא ואּת הדין ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָעּמא

רחמין  אׁשּכחּתא ואף ּבׁשּום רּבית אמרּת ְְְְְְְְֲִִַַַַַַַָָָואּת
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âééðéòaקדמי: ïç éúàöî àð-íà äzòåE ֳָָ§©¿̈¦¨Á¨¨̧¦¥¹§¥¤À
ïç-àöîà ïòîì Eòãàå Eëøc-úà àð éðòãBä«¦¥³¦¨Æ¤§¨¤½§¥¨´£½§©¬©¤§¨¥−

éðéòa:äfä éBbä Enò ék äàøe Eàð-íà äzòå §¥¤®§¥¾¦¬©§−©¬©¤«§©¿̈¦¨Á
éðéòa ïç éúàöîEòãàå Eëøc-úà àð éðòãBä E ¨¨̧¦¥¹§¥¤À«¦¥³¦¨Æ¤§¨¤½§¥¨´£½

éðéòa ïç-àöîà ïòîì:äfä éBbä Enò ék äàøe E §©¬©¤§¨¥−§¥¤®§¥¾¦¬©§−©¬©¤«
כען  הֹודעני קדמ רחמין אׁשּכחית ּכען אם ְְְְְֲֳִִִִַַַַַַָָָּוכען

רחמין  ּדאׁשּכח ּבדיל רחמ ואּדע טּוב אֹורח ְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָית

הדין: עּמא עּמ ארי קדמ ּוגלי קדמãéøîàiå ְֲֳֵֵֵַַָָָָָָָָ©Ÿ©®
:Cì éúçðäå eëìé éðtCì éúçðäå eëìé éðt øîàiå: ¨©¬¥¥−©«£¦¬Ÿ¦¨«©Ÿ©®¨©¬¥¥−©«£¦¬Ÿ¦¨«

:ל ואניח תה ׁשכנּתי åèåéìàואמר øîàiå ְְְְֲִִִַַַַָָ©−Ÿ¤¥¨®
éðt ïéà-íà:äfî eðìòz-ìà íéëìä Eøîàiå ¦¥³¨¤̧Æ«Ÿ§¦½©©«£¥−¦¤«©−Ÿ¤

éðt ïéà-íà åéìà:äfî eðìòz-ìà íéëìä E ואמר ¥¨®¦¥³¨¤̧Æ«Ÿ§¦½©©«£¥−¦¤«ֲַַ

לא  ביננא מהּלכא ׁשכנּת לית אם ְְְְֳִִִֵֵַָָָָָָקדמֹוהי

מּכא: æèéúàöî-ékתסקיננא àBôà òãeé | änáe ְִִַָָָ©¤´¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦
éðéòa ïçeðéìôðå eðnò Ezëìa àBìä Enòå éðà E ¥³§¥¤̧Æ£¦´§©¤½£−§¤§§´¦¨®§¦§¦̧Æ

:äîãàä éðt-ìò øLà íòä-ìkî Enòå éðà£¦´§©§½¦¨̧¨½̈£¤−©§¥¬¨«£¨¨«
| änáeéðéòa ïç éúàöî-ék àBôà òãeéEnòå éðà E ©¤´¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£¦´§©¤½

íòä-ìkî Enòå éðà eðéìôðå eðnò Ezëìa àBìä£−§¤§§´¦¨®§¦§¦̧Æ£¦´§©§½¦¨̧¨½̈
äîãàä éðt-ìò øLà: ארי הכא יתיּדע ּובּמה £¤−©§¥¬¨«£¨¨«ְֲִֵֶַַַָָ

ּבמה הלא ועּמ אנא קדמ רחמין ְְְֲֲֲֳִִֵַַַַָָָָָָאׁשּכחית

ּולעּמ לי פריׁשן לנא ויתעּבדן עּמנא ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָׁשכנּת

פ  ארעא: אּפי על ּדי עּמא מּכל ְְִִֵֵַַַַַָָָמׁשּני

éòéáøæéäfä øácä-úà íb äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²
Eòãàå éðéòa ïç úàöî-ék äNòà zøac øLà£¤¬¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−

:íLaäfä øácä-úà íb äLî-ìà ýåýé øîàiå §¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²
Eòãàå éðéòa ïç úàöî-ék äNòà zøac øLà£¤¬¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−

:íLa ּדי הדין ּפתּגמא ית אף למׁשה יי ואמר §¥«ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

קדמי  רחמין אׁשּכחּתא ארי אעּבד ְְְְֲֲֳִֵֵֶֶַַַַַָָָמּללּתא

ּבׁשּום: ורּביתçé:Eãák-úà àð éðàøä øîàiå ְְִַָ©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«
:Eãák-úà àð éðàøä øîàiå ית כען אחזיני ואמר ©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«ְֲֲִֵַַַָָ

:יקרèé-ìk øéáòà éðà øîàiåéðt-ìò éáeèE ְָָ©ÀŸ¤£¦̧©«£¦³¨¦Æ©¨¤½
éðôì ýåýé íLá éúàø÷åïçà øLà-úà éúpçå E §¨¨¯¦§¥²§Ÿ̈−§¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ

:íçøà øLà-úà ézîçøåøéáòà éðà øîàiå §¦«©§¦−¤£¤¬£©¥«©ÀŸ¤£¦̧©«£¦³
éðt-ìò éáeè-ìkéðôì ýåýé íLá éúàø÷å EE ¨¦Æ©¨¤½§¨¨¯¦§¥²§Ÿ̈−§¨¤®

íçøà øLà-úà ézîçøå ïçà øLà-úà éúpçå: §©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−¤£¤¬£©¥«
בׁשמא  ואקרי אּפי על טּובי ּכל אעּבר אנא ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָואמר

מן  על וארחם ּדאחֹון למן ואחֹון קדמ ְְְְְֳֵֵֵֵַַַָָָָָדיי

ëékדארחם: éðt-úà úàøì ìëeú àì øîàiå ְֵֵַ©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¦²
:éçå íãàä éðàøé-àìúàøì ìëeú àì øîàiå «Ÿ¦§©¬¦¨«¨−̈¨¨«©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ

éçå íãàä éðàøé-àì ék éðt-úà: תיכּול לא ואמר ¤¨®̈¦²«Ÿ¦§©¬¦¨«¨−̈¨¨«ֲִַַָ

אנׁשא  יחזינני לא ארי ׁשכנּתי אּפי ית ְְְֱֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלמחזי

àëzávðåויתקּים: ézà íB÷î äpä ýåýé øîàiå ְְִַָ©´Ÿ¤§Ÿ̈½¦¥¬¨−¦¦®§¦©§−̈
:øevä-ìòzávðå ézà íB÷î äpä ýåýé øîàiå ©©«©´Ÿ¤§Ÿ̈½¦¥¬¨−¦¦®§¦©§−̈
:øevä-ìò ותתעּתד קדמי מתקן אתר הא יי ואמר ©©«ְְְְֲֳִַַַַַַַָָָָָ

טּנרא: áëézîNåעל éãák øáòa äéäåúø÷ða E ִַָָ§¨¨Æ©«£´Ÿ§Ÿ¦½§©§¦−§¦§©´
éìò étë éúkNå øevä:éøáò-ãò Eøáòa äéäå ©®§©Ÿ¦¬©¦²¨¤−©¨§¦«§¨¨Æ©«£´Ÿ

ézîNå éãákéìò étë éúkNå øevä úø÷ða EE §Ÿ¦½§©§¦−§¦§©´©®§©Ÿ¦¬©¦²¨¤−
éøáò-ãò: ּבמערת ואׁשּוינ יקרי ּבמעבר ויהי ©¨§¦«ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָ

ּדאעבר: עד על ּבמימרי ואגין âëéúøñäåטּנרא ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ©«£¦«Ÿ¦Æ
:eàøé àì éðôe éøçà-úà úéàøå étk-úà¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®¨©−¬Ÿ¥«̈«
:eàøé àì éðôe éøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®¨©−¬Ÿ¥«¨«
ודקדמי  ּדבתרי ית ותחזי יקרי ּדברת ית ְְְְְְְְֱֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָואעּדי

יתחזּון: פ לא ְֲִָ

éùéîçà-éðL Eì-ìñt äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²§¥«
-úà úçlä-ìò ézáúëå íéðLàøk íéðáà úçìª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ¤

lä-ìò eéä øLà íéøácäøLà íéðLàøä úç ©̧§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤¬
:zøaLúçì-éðL Eì-ìñt äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦©«§¨©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²§¥«ª¬Ÿ

íéøácä-úà úçlä-ìò ézáúëå íéðLàøk íéðáà£¨¦−¨¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ¤©̧§¨¦½
:zøaL øLà íéðLàøä úçlä-ìò eéä øLà ואמר £¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤¬¦©«§¨ֲַַ

ּכקדמאי  אבנּיא לּוחי ּתרין ל ּפסל למׁשה ְְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֹיי

לּוחּיא  על הוֹו די ּפתּגמּיא ית לּוחּיא על ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָואכּתֹוב

תברּתא: ּדי áúéìòåקדמאי ø÷aì ïBëð äéäå ְְְִֵַַָָ¤«§¥¬¨−©®Ÿ¤§¨¦³¨
Làø-ìò íL éì závðå éðéñ øä-ìà ø÷aá©¸Ÿ¤Æ¤©´¦©½§¦©§¨¬¦²−̈©¬Ÿ

:øääéðéñ øä-ìà ø÷aá úéìòå ø÷aì ïBëð äéäå ¨¨«¤«§¥¬¨−©®Ÿ¤§¨¦³¨©¸Ÿ¤Æ¤©´¦©½
:øää Làø-ìò íL éì závðå לצפרא זּמין והוי §¦©§¨¬¦²−̈©¬Ÿ¨¨«ְְֱִֵֶַַָ

ּתּמן  קדמי ותתעּתד דסיני לטּורא ּבצפרא ְְְְְְְֳִִִַַַַַַַָָָָותּסק

טּורא: ריׁש âLéà-íâåעל Cnò äìòé-àì Léàå ֵַָ§¦ÆŸ©«£¤´¦½̈§©¦¬
eòøé-ìà ø÷aäå ïàvä-íb øää-ìëa àøé-ìà©¥−̈§¨¨¨®©©³Ÿ§©¨¨Æ©¦§½
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:àeää øää ìeî-ìàCnò äìòé-àì Léàå ¤−¨¨¬©«§¦ÆŸ©«£¤´¦½̈
ø÷aäå ïàvä-íb øää-ìëa àøé-ìà Léà-íâå§©¦¬©¥−̈§¨¨¨®©©³Ÿ§©¨¨Æ

:àeää øää ìeî-ìà eòøé-ìàעּמ יּסק לא ואנׁש ©¦§½¤−¨¨¬©«ֱִִֶַַָָ

ותֹורא  ענא אף טּורא ּבכל יתחזי לא אנׁש ְְְְֱֲֲִֵַַַָָָָָואף

ההּוא: טּורא לקבל ירעּון ãúçì-éðLלא ìñôiå ְֳִֵַָָָ©¦§¿Ÿ§¥«ª¸Ÿ
ìòiå ø÷aá äLî íkLiå íéðLàøk íéðáà£¨¦¹¨¦«Ÿ¦À©©§¥̧¤³©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ
Bãéa çwiå Búà ýåýé äeö øLàk éðéñ øä-ìà¤©´¦©½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´§¨½

:íéðáà úçì éðLíéðáà úçì-éðL ìñôiå §¥−ª¬Ÿ£¨¦«©¦§¿Ÿ§¥«ª¸Ÿ£¨¦¹
Liå íéðLàøkéðéñ øä-ìà ìòiå ø÷aá äLî ík ¨¦«Ÿ¦À©©§¥̧¤³©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤©´¦©½

úçì éðL Bãéa çwiå Búà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´§¨½§¥−ª¬Ÿ
:íéðáà ואקּדם ּכקדמאי אבנּיא לּוחי ּתרין ּופסל £¨¦«ְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַָָ

יי  דפּקד ּכמא דסיני לטּורא ּוסלק בצפרא ְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹמׁשה

אבנּיא: לּוחי ּתרין ּבידּה ּונסב äýåýéיתּה ãøiå ְְְִֵֵֵֵֵַַָָ©¥³¤§Ÿ̈Æ
:ýåýé íLá àø÷iå íL Bnò ávéúiå ïðòaãøiå ¤«¨½̈©¦§©¥¬¦−¨®©¦§¨¬§¥−§Ÿ̈«©¥³¤

:ýåýé íLá àø÷iå íL Bnò ávéúiå ïðòa ýåýé§Ÿ̈Æ¤«¨½̈©¦§©¥¬¦−¨®©¦§¨¬§¥−§Ÿ̈«
ּוקרא  ּתּמן עּמּה ואתעּתד ּבעננא יי ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָואתּגלי

ּדיי: åàø÷iåבׁשמא åéðt-ìò | ýåýé øáòiå ְְִַָָ©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»©¦§¨¼
íétà Cøà ïepçå íeçø ìà ýåýé | ýåýé§Ÿ̈´§Ÿ̈½¥¬©−§©®¤¬¤©©−¦

:úîàå ãñç-áøåàø÷iå åéðt-ìò | ýåýé øáòiå §©¤¬¤¤«¡¤«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»©¦§¨¼
ãñç-áøå íétà Cøà ïepçå íeçø ìà ýåýé | ýåýé§Ÿ̈´§Ÿ̈½¥¬©−§©®¤¬¤©©−¦§©¤¬¤

:úîàå יי יי ּוקרא אּפֹוהי על ׁשכנּתּה יי ואעּבר ¤«¡¤«ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָ

למעּבד  ּומסּגי רגז מרחיק וחּננא רחמנא ְְְְְְֱֲִֵֶַַַַַַָָָָָָאלהא

ּוקׁשֹוט: æðïåòטבון àNð íéôìàì ãñç øö ְְַָŸ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ
úBáà ïåò | ã÷t äwðé àì äwðå äàhçå òLôå̈¤−©§©¨¨®§©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À

lL-ìò íéðá éða-ìòå íéða-ìò-ìòå íéL ©¨¦Æ§©§¥´¨¦½©¦¥¦−§©
:íéòaøòLôå ïåò àNð íéôìàì ãñç øöð ¦¥¦«¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ¨¤−©

íéða-ìò úBáà ïåò | ã÷t äwðé àì äwðå äàhçå§©¨¨®§©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À©¨¦Æ
lL-ìò íéðá éða-ìòå:íéòaø-ìòå íéLטיבּו נטר §©§¥´¨¦½©¦¥¦−§©¦¥¦«ִַָ

סלח  ּולחֹובין ולמרֹוד לעוין ׁשבק דרין ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָלאלפי

מסער  מזּכי לא תיבין ולדלא לאֹוריתּה ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָלדתיבין

ּדר  על מרדין בנין ּבני ועל ּבנין על אבהן ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָחֹובי

רביעי:ּת דר ועל çãwiåליתי äLî øäîéå ְְְִִַַָָ©§©¥−¤®©¦¬Ÿ
:eçzLiå äöøàäöøà ãwiå äLî øäîéå ©−§¨©¦§¨«©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨

:eçzLiå:ּוסגיד ארעא על ּוכרע מׁשה ואֹוחי ©¦§¨«ְְְְִִֶַַַָֹ

èéðéòa ïç éúàöî àð-íà øîàiåéðãà E ©¿Ÿ¤¦¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£Ÿ½̈
àeä óøò-äL÷-íò ék eðaø÷a éðãà àð-Cìé¥«¤¨¬£Ÿ−̈§¦§¥®¦³©§¥¸Ÿ¤Æ½

:eðzìçðe eðúàhçìe eððåòì zçìñåøîàiå §¨«©§¨²©«£Ÿ¥¬§©¨¥−§©§¨«©¿Ÿ¤
éðéòa ïç éúàöî àð-íàéðãà àð-Cìé éðãà E ¦¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬£Ÿ−̈

eððåòì zçìñå àeä óøò-äL÷-íò ék eðaø÷a§¦§¥®¦³©§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²©«£Ÿ¥¬
:eðzìçðe eðúàhçìe אׁשּכחית ּכען אם ואמר §©¨¥−§©§¨«ְְֲִִַַַַָ

ארי  ּביננא דיי ׁשכנּתא ּכען ּתה יי קדמ ְְְְְְֲֲֳִִֵֵַַַַָָָָָָָרחמין

ולחטאנא  לחֹובנא ותׁשּבֹוק הּוא קדל קׁשי ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָעם

ְְְַָָותחסננא:

éùéùé-ìk ãâð úéøa úøk éëðà äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥´¨Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤¨
-ìëá eàøáð-àì øLà úàìôð äNòà Enò©§Æ¤«¡¤´¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨
äzà-øLà íòä-ìë äàøå íéBbä-ìëáe õøàä̈−̈¤§¨©¦®§¨¨´¨Â̈Â̈£¤©¨̧
øLà àeä àøBð-ék ýåýé äNòî-úà Baø÷á§¦§¹¤©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´½£¤¬

:Cnò äNò éðàãâð úéøa úøk éëðà äpä øîàiå £¦−Ÿ¤¬¦¨«©ÀŸ¤¦¥´¨Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤
-ìëá eàøáð-àì øLà úàìôð äNòà Enò-ìk̈©§Æ¤«¡¤´¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨
äzà-øLà íòä-ìë äàøå íéBbä-ìëáe õøàä̈−̈¤§¨©¦®§¨¨´¨Â̈Â̈£¤©¨̧
éðà øLà àeä àøBð-ék ýåýé äNòî-úà Baø÷á§¦§¹¤©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´½£¤¬£¦−

:Cnò äNòעּמ ּכל קדם קים ּגזר אנא הא ואמר Ÿ¤¬¦¨«ְְֲֲֳַַַַַָָָָָ

את  לא ּדי ּפריׁשן ּובכל אעּבד ארעא ּבכל ּבריאּו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ

עֹובדא  ית ּביניהֹון אּת ּדי עּמא כל ויחזי ְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָָעממּיא

:עּמ עבד אנא ּדי הּוא דחל ארי àéEì-øîLדיי ְֲֲִִֵֵֵַָָָָָ§Ç¨̧§½
éðtî Løâ éððä íBiä Eeöî éëðà øLà úàE ¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®¦«§¦¯Ÿ¥´¦¨¤À
éeçäå éføtäå ézçäå éðòðkäå éøîàä-úà¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäåíBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL §©§¦«§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®
éðtî Løâ éððäézçäå éðòðkäå éøîàä-úà E ¦«§¦¯Ÿ¥´¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ

:éñeáéäå éeçäå éføtäåמפקּד אנא ּדי ית ל טר §©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦«ְְֲִַָָָָָ

אמֹוראי  ית קדמ מן מתר אנא הא דין ְֱֲֳִֵֵֵָָָָָָָָיֹומא

ויבּוסאי: וחּואי ּופרּזאי וחּתאי  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָּוכנענאי

áéõøàä áLBéì úéøa úøëz-ït Eì øîMä¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ§¦Æ§¥´¨½̈¤
:Eaø÷a L÷Bîì äéäé-ït äéìò àa äzà øLà£¤¬©−̈¨´¨¤®¨¤¦«§¤¬§¥−§¦§¤«
øLà õøàä áLBéì úéøa úøëz-ït Eì øîMä¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ§¦Æ§¥´¨½̈¤£¤¬

:Eaø÷a L÷Bîì äéäé-ït äéìò àa äzà אסּתּמר ©−̈¨´¨¤®¨¤¦«§¤¬§¥−§¦§¤«ְִַַ

עלל  אּת ּדי ארעא ליתב קים תגזר  ּדילמא ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָל

:ּבינ לתקלא יהי ּדילמא âé-úàעלּה ék ְְְְֲִֵֵַַָָָ¦³¤
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-úàå ïeøaLz íúávî-úàå ïeözz íúçaæî¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®§¤
:ïeúøëz åéøLà-úàå ïeözz íúçaæî-úà ék £¥−̈¦§Ÿ«¦³¤¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½§¤

:ïeúøëz åéøLà-úàå ïeøaLz íúávî ית ארי ©¥«Ÿ−̈§©¥®§¤£¥−̈¦§Ÿ«ֲֵָ

וית  ּתתּברּון קמתהֹון וית ּתתרעּון ְְְְְְְֲֵַַַָָָאגֹוריהֹון

ּתקּצצ ּון: ãéìàìאׁשריהֹון äåçzLú àì ék ְְֲֵֵַ¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´
çàøà BîL àp÷ ýåýé ék:àeä àp÷ ìàì ék ©¥®Ç¦³§Ÿ̈Æ©¨´§½¥¬©−̈«¦²¬Ÿ

àp÷ ìà BîL àp÷ ýåýé ék øçà ìàì äåçzLú¦§©«£¤−§¥´©¥®¦³§Ÿ̈Æ©¨´§½¥¬©−̈
:àeä קּנא יי ארי עממּיא לטעות תסּגֹוד לא ארי «ְְְְֲֲֲִֵֵַַַַַָָָָ

הּוא: קּנא אל åèáLBéìׁשמּה úéøa úøëz-ït ְֵֵַָ¤¦§¬Ÿ§¦−§¥´
íäéäìàì eçáæå íäéäìà éøçà | eðæå õøàä̈¨®¤§¨´©«£¥´¡«Ÿ¥¤À§¨§Æ¥´Ÿ¥¤½

:Bçáfî zìëàå Eì àø÷åáLBéì úéøa úøëz-ït §¨¨´§½§¨«©§−̈¦¦§«¤¦§¬Ÿ§¦−§¥´
íäéäìàì eçáæå íäéäìà éøçà | eðæå õøàä̈¨®¤§¨´©«£¥´¡«Ÿ¥¤À§¨§Æ¥´Ÿ¥¤½

:Bçáfî zìëàå Eì àø÷å ליתב קים תגזר ּדילמא §¨¨´§½§¨«©§−̈¦¦§«ְְְְִִֵַַָָ

לטעותהֹון  וידּבחּון טעותהֹון ּבתר ויטעּון ְְְְְְְְְֲֲִִַַַַַַָָארעא

מּדבחיהֹון: ותיכּול ל æèåéúðaîויקרּון zç÷ìå ְְְְִִִֵֵָ§¨«©§¨¬¦§Ÿ−̈
éðáìéða-úà eðæäå ïäéäìà éøçà åéúðá eðæå EE §¨¤®§¨´§ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½§¦§Æ¤¨¤½

:ïäéäìà éøçàéðáì åéúðaî zç÷ìååéúðá eðæå E ©«£¥−¡«Ÿ¥¤«§¨«©§¨¬¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´§ŸÀ̈
éða-úà eðæäå ïäéäìà éøçàïäéäìà éøçà E: ©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½§¦§Æ¤¨¤½©«£¥−¡«Ÿ¥¤«

ּבתר  ּבנתהֹון ויטעּין לבני מּבנתהֹון ְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָותּסב

טעותהֹון: ּבתר ּבנ ית ויטעּין æééäìàטעותהֹון ְְְְְֲֲִַַַַַַַָָָ¡Ÿ¥¬
:Cl-äNòú àì äëqî-äNòú àì äëqî éäìà ©¥−̈¬Ÿ©«£¤¨«¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ©«£¤

:Cl:ל תעּבד לא ּדמתכא çéâç-úàּדחלן ¨«ְְְֲֵַַַַָָָ¤©´
øLà úBvî ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹Ÿ©³©Æ£¤´

Lãça ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeöáéáàä ¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦µ§´Ÿ¤¨«¨¦½
:íéøönî úàöéúòáL øîLz úBvnä âç-úà ¨−̈¨¦¦§¨«¦¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧

Lãç ãòBîì Eúéeö øLà úBvî ìëàz íéîé̈¦¹Ÿ©³©Æ£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤
:íéøönî úàöé áéáàä Lãça ék áéáàä חּגא ית ¨«¨¦®¦ µ§´Ÿ¤¨«¨¦½¨−̈¨¦¦§¨«¦ַָָ

ּכמא  ּפּטירא ּתיכּול יֹומין ׁשבעא ּתּטר ְְְִִִִִֵַַַַָָָָדפּטירּיא

ּבירחא  ארי דאּביבא ירחא לזמן פּקדּת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָדי

מּמצרים: נפקּתא èééìדאּביבא íçø øèt-ìk ְְְְִִִִַַָָָ¨¤¬¤¤−¤¦®
ð÷î-ìëå:äNå øBL øèt øëfz Eíçø øèt-ìk §¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬¨¤«¨¤¬¤¤−¤

ð÷î-ìëå éì:äNå øBL øèt øëfz E ּפתח ּכל ¦®§¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬¨¤«ַָָ

ּתֹור  ּבכֹור ּתקּדׁש ּדכרין ּבעיר וכל ּדילי ְְְְְְִִִִִֵַַָָָולּדא

ëàì-íàåואימר: äNá äcôz øBîç øèôe ְִָ¤³¤£Æ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ

éða øBëa ìk Bzôøòå äcôúeàøé-àìå äcôz E ¦§¤−©«£©§®´Ÿ§³¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«̈¬
:í÷éø éðôàì-íàå äNá äcôz øBîç øèôe ¨©−¥¨«¤³¤£Æ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ

éða øBëa ìk Bzôøòå äcôúeàøé-àìå äcôz E ¦§¤−©«£©§®´Ÿ§³¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«¨¬
:í÷éø éðô ואם ּבאימרא ּתפרֹוק דחמרא ּובּוכרא ¨©−¥¨«ְְְְְֲִִִַָָָָ

ולא  ּתפרֹוק דבני ּבּוכרא ּכל ותנקפּה תפרֹוק ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָלא

ריקנין: קדמי àëãáòzיתחזּון íéîé úLL ְֲֳִִֵַָָ¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ
:úaLz øéöwáe Léøça úaLz éòéáMä íBiáe©¬©§¦¦−¦§®Ÿ¤«¨¦¬©¨¦−¦§«Ÿ
Léøça úaLz éòéáMä íBiáe ãáòz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ¤«¨¦¬

úaLz øéöwáe: ּוביֹומא ּתפלח יֹומין ׁשּתא ©¨¦−¦§«Ÿְְִִִָָָ

ּתנּוח: ּובחצדא ּבזרֹועא ּתנּוח áëâçåׁשביעאה ְְְְֲִִַַַָָָָָ§©³
âçå íéhç øéö÷ éøeka Eì äNòz úòáL̈«ªŸÆ©«£¤´§½¦¥−§¦´¦¦®§©Æ

éñàä:äðMä úôe÷z óEì äNòz úòáL âçå ¨´¨¦½§©−©¨¨«§©³¨«ªŸÆ©«£¤´§½
éñàä âçå íéhç øéö÷ éøekaôe÷z ó:äðMä ú ¦¥−§¦´¦¦®§©Æ¨´¨¦½§©−©¨¨«

חּטין  חצד ּבּכּורי ל ּתעּבד דׁשבּועּיא ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָוחּגא

ּדׁשּתא: ּבמפקא ּדכנׁשא âëìLíéîòtוחּגא L ְְְְְִִַַָָָָָ¨¬§¨¦−
ýåýé | ïãàä éðt-úà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥²¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈−

:ìàøNé éäìàìL-ìk äàøé äðMa íéîòt L ¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¨¬§¨¦−©¨¨®¥«¨¤Æ¨
:ìàøNé éäìà ýåýé | ïãàä éðt-úà Eøeëæ ּתלת §´§½¤§¥²¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«ְַ

עלמא  רּבֹון קדם ּדכּורי ּכל יתחזּון ּבׁשּתא ְְְְְֲֳִִִִַָָָָָָזמנין

אלהא ãëéðtîדיׂשראל:יי íéBb LéøBà-ékE ְְְֱִֵָָָָ¦«¦³¦Æ¦¨¤½
Eöøà-úà Léà ãîçé-àìå Eìáb-úà ézáçøäå§¦§©§¦−¤§ª¤®§«Ÿ©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½

éäìà ýåýé éðt-úà úBàøì EúìòaìL EL ©«£«Ÿ§À¥«¨Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬
:äðMa íéîòtéðtî íéBb LéøBà-ékézáçøäå E §¨¦−©¨¨«¦«¦³¦Æ¦¨¤½§¦§©§¦−

Eúìòa Eöøà-úà Léà ãîçé-àìå Eìáb-úà¤§ª¤®§«Ÿ©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½©«£«Ÿ§À
éäìà ýåýé éðt-úà úBàøììL E:äðMa íéîòt L ¥«¨Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§¨¦−©¨¨«

ּתחּומ ית ואפּתי קדמ מן עממין אתר ְְְְֲֲֳִִֵֵֵַַָָָָָארי

לאתחּזאה  ּבמסק ארע ית אנׁש יחמד ְְְְְְְֱִִֵַַַַָָָָָָולא

ּבׁשּתא: זמנין ּתלת אלה יי äëèçLú-àìקדם ְְְְֱֳִִַַָָָָָ«Ÿ¦§©¬
âç çáæ ø÷aì ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤¤−©©¬

:çñtäïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò èçLú-àì ©¨«©«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦´
:çñtä âç çáæ ø÷aì ּדם חמיע על תּכֹוס לא ©½Ÿ¤¤−©©¬©¨«©ֲִִַַַָ

ּתרּבי  מּמדּבחא ּבר לצפרא יבתּון ולא ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָּפסחי

דפסחא: חּגא åëEúîãàנכסת éøeka úéLàø ְְְִִַַָָ¥¦À¦¥Æ©§¨´§½
éäìà ýåýé úéa àéázáìça éãb ìMáú-àì E ¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬
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:Bnàýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàø ¦«¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´
éäìàBnà áìça éãb ìMáú-àì E:ô ּבּכּורי ריׁש ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«ִֵֵ

תיכלּון  לא אלה ּדיי מקּדׁשא לבית ּתיתי ְְְְְְְֱֵֵֵַַַַָָָָָָארע

ּבחלב: ְֲַַָּבׂשר

éòéáùæë-úà Eì-áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤
älàä íéøácä | ét-ìò ék älàä íéøácä©§¨¦´¨¥®¤¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤

:ìàøNé-úàå úéøa Ezà ézøkýåýé øîàiå ¨©¯¦¦§²§¦−§¤¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
-ìò ék älàä íéøácä-úà Eì-áúk äLî-ìà¤¤½§¨§−¤©§¨¦´¨¥®¤¦º©
-úàå úéøa Ezà ézøk älàä íéøácä | ét¦´©§¨¦´¨¥À¤¨©¯¦¦§²§¦−§¤

:ìàøNé ּפתּגמּיא ית ל ּכתב למׁשה יי ואמר ¦§¨¥«ְְְְֲִֶַַַַָָָָָֹ

עּמ ּגזרית האּלין ּפתּגמּיא מימר על ארי ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהאּלין

יׂשראל: ועם  çëýåýé-íòקים íL-éäéå ְְְִִֵַָ©§¦¨´¦§Ÿ̈À
ìëà àì íçì äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½
éøác úà úçlä-ìò ázëiå äúL àì íéîe©−¦´Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ©©ªÀŸ¥µ¦§¥´

:íéøácä úøNò úéøaäýåýé-íò íL-éäéå ©§¦½£¤−¤©§¨¦«©§¦¨´¦§Ÿ̈À
íéîe ìëà àì íçì äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½©−¦
úéøaä éøác úà úçlä-ìò ázëiå äúL àì́Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ©©ªÀŸ¥µ¦§¥´©§¦½

:íéøácä úøNò ארּבעין יי קדם תּמן והוה £¤−¤©§¨¦«ְְְֲֳִַַַָָָָ

לא  ּומּיא אכל לא לחמא לילון וארּבעין ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָיממין

עׂשרא  קימא ּפתּגמי ית לּוחּיא על ּוכתב ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָׁשתי

èëéðLeּפתּגמין: éðéñ øäî äLî úãøa éäéå ְִִָ©§¦À§¤³¤¤Æ¥©´¦©½§¥̧
äLîe øää-ïî Bzãøa äLî-ãéa úãòä úçìª³Ÿ¨«¥ªÆ§©¤½§¦§−¦¨¨®¤´

:Bzà Bøaãa åéðt øBò ïø÷ ék òãé-àìéäéå «Ÿ¨©À¦¬¨©²¬¨−̈§©§¬¦«©§¦À
éa úãòä úçì éðLe éðéñ øäî äLî úãøa-ã §¤³¤¤Æ¥©´¦©½§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ§©

øBò ïø÷ ék òãé-àì äLîe øää-ïî Bzãøa äLî¤½§¦§−¦¨¨®¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²¬
:Bzà Bøaãa åéðt מּטּורא מׁשה נחת ּכד והוה ¨−̈§©§¬¦«ְֲִֶַַַָָֹ

ּבמחתּה דמׁשה ּבידא סהדּותא לּוחי ּותרין ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹדסיני

יקרא  זיו סגי ארי ידע לא ּומׁשה טּורא ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹמן

עּמּה: ּבמּללּותּה ìéða-ìëåדאּפֹוהי ïøäà àøiå ְְִִֵֵַַָ©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³
eàøéiå åéðt øBò ïø÷ äpäå äLî-úà ìàøNé¦§¨¥Æ¤¤½§¦¥¬¨©−´¨¨®©¦«§−

:åéìà úLbî-úà ìàøNé éða-ìëå ïøäà àøiå ¦¤¬¤¥¨«©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ¤
:åéìà úLbî eàøéiå åéðt øBò ïø÷ äpäå äLî¤½§¦¥¬¨©−´¨¨®©¦«§−¦¤¬¤¥¨«

סגי  והא מׁשה ית יׂשראל ּבני וכל אהרן ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹוחזא

לותּה: מּלאתקרבא ּודחילּו דאּפֹוהי יקרא ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָזיו

àìïøäà åéìà eáLiå äLî íäìà àø÷iå©¦§¨³£¥¤Æ¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ
:íäìà äLî øaãéå äãòa íéàNpä-ìëåàø÷iå §¨©§¦¦−¨«¥¨®©§©¥¬¤−£¥¤«©¦§¨³

íéàNpä-ìëå ïøäà åéìà eáLiå äLî íäìà£¥¤Æ¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ§¨©§¦¦−
:íäìà äLî øaãéå äãòa מׁשה להֹון ּוקרא ¨«¥®̈©§©¥¬¤−£¥¤«ְְֶָֹ

ּומּלל  ּבכנׁשּתא רברבּיא וכל אהרן לותּה ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹותבּו

עּמהֹון: áììàøNéמׁשה éða-ìk eLbð ïë-éøçàå ְִֶֹ§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®
:éðéñ øäa Bzà ýåýé øac øLà-ìk úà íeöéå©§©¥¾¥Á¨£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«
-ìk úà íeöéå ìàøNé éða-ìk eLbð ïë-éøçàå§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®©§©¥¾¥Á¨

éðéñ øäa Bzà ýåýé øac øLà: ּכן ּובתר £¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«ֵַָ

ּופ  יׂשראל ּבני ּכל מּלל אתקריבּו ּדי ּכל ית ּקדּנּון ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

דסיני: ּבטּורא עּמּה ְְְִִֵָָָיי

øéèôîâìåéðt-ìò ïziå ízà øacî äLî ìëéå©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈
:äåñîåéðt-ìò ïziå ízà øacî äLî ìëéå ©§¤«©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈
:äåñî על ויהב עּמהֹון מלמּללא מׁשה וׁשיצי ©§¤«ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

אּפי: ּבית ãìýåýéאּפֹוהי éðôì äLî àááe ִֵֵַַ§¸Ÿ¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ
àöéå Búàö-ãò äåñnä-úà øéñé Bzà øaãì§©¥´¦½¨¦¬¤©©§¤−©¥®§¨À̈

:äeöé øLà úà ìàøNé éða-ìà øaãåàááe §¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½¥−£¤¬§ª¤«§¸Ÿ
äåñnä-úà øéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì äLî¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬¤©©§¤−
øLà úà ìàøNé éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãò©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½¥−£¤¬

äeöé:עּמּה למּללא יי לקדם מׁשה עלל וכד §ª¤«ְְְֳִֵֵֶַַָָָָָָֹ

עם  ּוממּלל ונפק מּפקּה עד אּפֹוהי ּבית ית ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָאעּדי

מתּפּקד: די ית יׂשראל äììàøNé-éðáּבני eàøå ְְְִִִֵֵַָָָ§¨³§¥¦§¨¥Æ
áéLäå äLî éðt øBò ïø÷ ék äLî éðt-úà¤§¥´¤½¦´¨©½−§¥´¤®§¥¦̧
øaãì Bàa-ãò åéðt-ìò äåñnä-úà äLî¤³¤©©§¤Æ©¨½̈©Ÿ−§©¥¬

:BzàøBò ïø÷ ék äLî éðt-úà ìàøNé-éðá eàøå ¦«§¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´¤½¦´¨©½−
åéðt-ìò äåñnä-úà äLî áéLäå äLî éðt§¥´¤®§¥¦̧¤³¤©©§¤Æ©¨½̈

:Bzà øaãì Bàa-ãò אּפי ית יׂשראל ּבני וחזן ©Ÿ−§©¥¬¦«ְְֲִֵֵֵַַָָָ

מׁשה  ואתב מׁשה דאּפי יקרא זיו סגי ארי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹמׁשה

עּמּה: למּללא ּדעלל עד אּפֹוהי על אּפי ּבית ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָית

ñ ñ ñ.ïîéñ ì"àððç ,íé÷åñô è"ì÷
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àùú éë úùøôì äøèôäçé ÷øô à íéëìîá

ë:ìîøkä øä-ìà íéàéápä-úà õa÷iå ìàøNé éða-ìëa áàçà çìLiåàëírä-ìk-ìà eäiìà Lbiå ©¦§©¬©§−̈§¨§¥´¦§¨¥®©¦§¬Ÿ¤©§¦¦−¤©¬©©§¤«©¦©̧¥¦¹̈¤¨¨À̈
eëì ìraä-íàå åéøçà eëì íéäìàä ýåýé-íà íétrqä ézL-ìr íéçñt ízà éúî-ãr øîàiå©¸Ÿ¤Æ©¨©º©¤´«Ÿ§¦»©§¥´©§¦¦¼¦§Ÿ̈³¨¡Ÿ¦Æ§´©£½̈§¦©©−©§´

:øác Búà írä eðr-àìå åéøçàáëéàéáðe écáì ýåýéì àéáð ézøúBð éðà írä-ìà eäiìà øîàiå ©£¨®§«Ÿ¨¬¨¨²Ÿ−¨¨«©³Ÿ¤¥¦¨̧Æ¤¨½̈£¦º©¯§¦¨¦²©Ÿ̈−§©¦®§¦¥´
:Léà íéMîçå úBàî-òaøà ìraäâëeäçzðéå ãçàä øtä íäì eøçáéå íéøt íéðL eðì-eðzéå ©©½©©§©¥¬©£¦¦−¦«§¦§¹̈§©¦́¨¦À§¦§£´¨¤Á©¨̧¨¤¹̈¦©§ªÀ

äNrà éðàå eîéNé àì Làå íéörä-ìr eîéNéå|àì Làå íéörä-ìr ézúðå ãçàä øtä-úà §¨¦̧Æ©¨´¥¦½§¥−´Ÿ¨¦®©£¦º¤«¡¤´¤©¨´¨¤À̈§¨©¦Æ©¨´¥¦½§¥−¬Ÿ
:íéNàãëàeä Làá äðré-øLà íéäìàä äéäå ýåýé-íLá àø÷à éðàå íëéäìà íLa íúàø÷e ¨¦«§¨¤º§¥´¡«Ÿ¥¤À©£¦Æ¤§¨´§¥«§Ÿ̈½§¨¨¯¨¡Ÿ¦²£¤©£¤¬¨¥−´

:øácä áBè eøîàiå írä-ìk ïriå íéäìàääëãçàä øtä íëì eøça ìraä éàéáðì eäiìà øîàiå ¨¡Ÿ¦®©©¯©¨¨¨²©«Ÿ§−¬©¨¨«©¸Ÿ¤¥¦¹̈¦§¦¥´©©À©©£¸¨¤¹©¨³¨¤¨Æ
:eîéNú àì Làå íëéäìà íLa eàø÷å íéaøä ízà ék äðLàø eNrååëïúð-øLà øtä-úà eç÷iå ©£´¦Ÿ½̈¦¬©¤−¨©¦®§¦§Æ§¥´¡«Ÿ¥¤½§¥−¬Ÿ¨¦«©Â¦§Â¤©¨̧£¤¨©´

äðò ïéàå ìB÷ ïéàå eððr ìraä øîàì íéøävä-ãrå ø÷aäî ìraä-íLá eàø÷iå eNriå íäì̈¤»©©£¼©¦§§´§¥©Â©Â©¥©¸Ÿ¤§©©¨¢©³¦¥ŸÆ©©´©£¥½§¥¬−§¥´Ÿ¤®
:äNr øLà çaænä-ìr eçqôéåæëìBãb-ìB÷á eàø÷ øîàiå eäiìà íäa ìzäéå íéøävá éäéå ©§©§½©©¦§¥−©£¤¬¨¨«©§¦̧©¨¢©¹¦©§©¥¯¨¤´¥¦À̈©¸Ÿ¤Æ¦§³§«¨Æ

å çéN ék àeä íéäìà-ék:õ÷éå àeä ïLé éìeà Bì Cøã-éëå Bì âéN-éëçëeããbúiå ìBãb ìB÷a eàø÷iå ¦¡Ÿ¦´½¦¦´©§¦¦²−§¦¤´¤®©²¨¥¬−§¦¨«©¦§§Æ§´¨½©¦§«Ÿ§Æ
:íäéìr íc-CôL-ãr íéçîøáe úBáøça íètLîkèëúBìrì ãr eàaðúiå íéøävä øárk éäéå §¦§¨½̈©£¨−¨§¨¦®©§¨−̈£¥¤«©§¦Æ©£´Ÿ©¨¢©½¦©¦§©§½©−©£´

:áL÷ ïéàå äðò-ïéàå ìB÷-ïéàå äçðnäìåéìà írä-ìë eLbiå éìà eLb írä-ìëì eäiìà øîàiå ©¦§¨®§¥¬§¥Ÿ¤−§¥¬¨«¤©¸Ÿ¤¥¦¨³§¨¨¨Æ§´¥©½©¦§¬¨¨−̈¥¨®
:ñeøää ýåýé çaæî-úà àtøéåàìá÷ré-éðá éèáL øtñîk íéðáà äøNr íézL eäiìà çwiå ©§©¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−¤«¨«©¦©´¥¦À̈§¥³¤§¥Æ£¨¦½§¦§©−¦§¥´§¥©£®Ÿ

:EîL äéäé ìàøNé øîàì åéìà ýåýé-øáã äéä øLàáìýåýé íLa çaæî íéðáàä-úà äðáiå £¤Á¨¨̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¦§¨¥−¦«§¤¬§¤«©¦§¤¯¤¨£¨¦²¦§¥−©§¥´§Ÿ̈®
:çaænì áéáñ òøæ íéúàñ úéák äìrz NriåâìíNiå øtä-úà çzðéå íéörä-úà Cøriå ©©´©§¨À̈§¥Æ¨©´¦¤½©¨¦−©¦§¥«©©©£−Ÿ¤¨¥¦®©§©©Æ¤©½̈©−̈¤

:íéörä-ìrãìeðLiå eðL øîàiå íéörä-ìrå äìòä-ìr e÷öéå íéî íécë äraøà eàìî øîàiå ©¨¥¦«©ÀŸ¤¦§¸©§¨¨³©¦Æ©½¦§¦§¬©¨Ÿ−̈§©¨¥¦®©³Ÿ¤§Æ©¦§½
lL øîàiålLéå eL:eLäì:íéî-àlî äìrzä-úà íâå çaænì áéáñ íénä eëìiååìéäéå|úBìra ©¬Ÿ¤©¥−©§©¥«©¥§´©©½¦¨¦−©¦§¥®©§©¬¤©§¨−̈¦¥¨«¦©§¦´©£´

íéäìà äzà-ék òãeé íBiä ìàøNéå ÷çöé íäøáà éäìà ýåýé øîàiå àéápä eäiìà Lbiå äçðnä©¦§À̈©¦©º¥¦¨´©¨¦»©Ÿ©¼§Ÿ̈À¡Ÿ¥³©§¨¨Æ¦§¨´§¦§¨¥½©´¦¨©À¦©¨¯¡Ÿ¦²
:älàä íéøácä-ìk úà éúéNr Eøáãáe Ecár éðàå ìàøNéaæìäfä írä eòãéå éððr ýåýé éððr §¦§¨¥−©£¦´©§¤®¦§¨§´¨¦½¦¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤£¥³¦§Ÿ̈Æ£¥½¦§¥§Æ¨¨´©¤½

:úépøçà íaì-úà úañä äzàå íéäìàä ýåýé äzà-ékçìzåäìòä-úà ìëàzå ýåýé-Là ìt ¦©¨¬§Ÿ̈−¨¡Ÿ¦®§©¨²£¦¬Ÿ¨¤¦−̈£«Ÿ©¦«©¦´Ÿ¥§Ÿ̈À©³Ÿ©¤¨Ÿ¨Æ
:äëçì äìrza-øLà íénä-úàå øôrä-úàå íéðáàä-úàå íéörä-úàåèìeìtiå írä-ìk àøiå §¤¨´¥¦½§¤¨£¨¦−§¤¤«¨¨®§¤©©¬¦£¤©§¨−̈¦¥«¨©©§Æ¨¨½̈©¦§−

:íéäìàä àeä ýåýé íéäìàä àeä ýåýé eøîàiå íäéðt-ìr©§¥¤®©´Ÿ§½§Ÿ̈Æ´¨¡Ÿ¦½§Ÿ̈−¬¨¡Ÿ¦«

äøô úùøôì äøèôäåì ÷øô ìà÷æçéá

åìæè:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåæédúBà eànèéå íúîãà-ìr íéáLé ìàøNé úéa íãà-ïa ©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈¥³¦§¨¥Æ«Ÿ§¦´©©§¨½̈©§©§´½̈
:éðôì íkøã äúéä äcpä úàîèk íúBìéìráe íkøãaçéícä-ìr íäéìr éúîç CtLàå §©§−̈©£¦¨®§ª§©Æ©¦½̈¨§¨¬©§−̈§¨¨¨¤§³Ÿ£¨¦Æ£¥¤½©©−̈

:äeànè íäéìelâáe õøàä-ìr eëôL-øLàèéíkøãk úBöøàa eøfiå íéBba íúà õéôàå £¤¨§´©¨¨®¤§¦«¥¤−¦§«¨¨¨¦³Ÿ¨Æ©¦½©¦¨−¨£¨®§©§¨¬
:íézèôL íúBìéìrëåëíäì øîàa éLã÷ íL-úà eìlçéå íL eàa-øLà íéBbä-ìà àBáiå §©£¦−̈§©§¦©¨À¤©¦Æ£¤¨´½̈©§©§−¤¥´¨§¦®¤«¡³Ÿ¨¤Æ
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ãë:íëúîãà-ìà íëúà éúàáäå úBöøàä-ìkî íëúà ézöa÷å íéBbä-ïî íëúà ézç÷ìå§¨©§¦³¤§¤Æ¦©¦½§¦©§¦¬¤§¤−¦¨¨£¨®§¥¥¦¬¤§¤−¤©§©§¤«
äë:íëúà øäèà íëéìelb-ìkîe íëéúBàîè ìkî ízøäèe íéøBäè íéî íëéìr éz÷øæååëézúðå §¨©§¦¯£¥¤²©¬¦§¦−§©§¤®¦¯Ÿª§«¥¤²¦¨¦¬¥¤−£©¥¬¤§¤«§¨©¦³

:øNa áì íëì ézúðå íëøNaî ïáàä áì-úà éúøñäå íëaø÷a ïzà äLãç çeøå Lãç áì íëì̈¤Æ¥´¨½̈§¬©£¨−̈¤¥´§¦§§¤®©£¦̧Ÿ¦¹¤¥³¨¤̧¤Æ¦§©§¤½§¨©¦¬¨¤−¥¬¨¨
æë:íúéNrå eøîLz éètLîe eëìz éwça-øLà úà éúéNrå íëaø÷a ïzà éçeø-úàåçëízáLéå §¤¦−¤¥´§¦§§¤®§¨¦À¦¥³£¤§ª©Æ¥¥½¦§¨©¬¦§§−©£¦¤«¦©§¤´

:íéäìàì íëì äéäà éëðàå írì éì íúééäå íëéúáàì ézúð øLà õøàaèëíëúà ézrLBäå ¨½̈¤£¤¬¨©−¦©£«Ÿ¥¤®¦§¦³¤¦Æ§½̈§¨´Ÿ¦½¤«§¤¬¨¤−¥Ÿ¦§«©§¦´¤§¤½
:árø íëéìr ïzà-àìå Búà éúéaøäå ïâcä-ìà éúàø÷å íëéúBàîè ìkîìõrä éøt-úà éúéaøäå ¦−Ÿª§«¥¤®§¨¨³¦¤©¨¨Æ§¦§¥¦´Ÿ½§«Ÿ¤¥¬£¥¤−¨¨§¦§¥¦Æ¤§¦´¨¥½

:íéBba árø útøç ãBò eç÷ú àì øLà ïrîì äãOä úáeðúeàìíérøä íëéëøc-úà ízøëæe §©−©¨Ÿ¤®§©À©£Â¤Â´Ÿ¦§¬²¤§©¬¨−̈©¦§©§¤Æ¤©§¥¤´¨¨¦½
:íëéúBárBz ìrå íëéúðBr ìr íëéðôa íúè÷ðe íéáBè-àì øLà íëéììrîeáìíëðrîì àì ©©§¥¤−£¤´«Ÿ¦®§«ŸŸ¤Æ¦§¥¤½©µ£´Ÿ¥¤½§©−«£«¥¤«¯Ÿ§©©§¤´
:ìàøNé úéa íëéëøcî eîìkäå eLBa íëì òãåé ýåýé éðãà íàð äNò-éðàâìéðãà øîà äk £¦Ÿ¤À§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦¨©−¨¤®¯§¦¨§²¦©§¥¤−¥¬¦§¨¥³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´
:úBáøçä eðáðå íéørä-úà ézáLBäå íëéúBðBr ìkî íëúà éøäè íBéa ýåýéãìänLpä õøàäå ¡Ÿ¦½§Æ©£¦´¤§¤½¦−Ÿ£«¥¤®§«©§¦Æ¤¤´¨¦½§¦§−¤«¢¨«§¨¨¬¤©§©−̈

:øáBò-ìk éðérì äîîL äúéä øLà úçz ãárzäìïãr-ïâk äúéä änLpä eælä õøàä eøîàå ¥¨¥®©µ©£¤´¨«§¨´§¨½̈§¥¥−¨¥§¨§À¨¨³¤©¥̧Æ©§©½̈¨«§−̈§©¥®¤
:eáLé úBøeöa úBñøäpäå úBnLpäå úBáøçä íéøräååìíëéúBáéáñ eøàMé øLà íéBbä eòãéå §¤«¨¦¯¤«¢¥²§©§©¬§©¤´¡¨−§¬¨¨§¨§´©¦À£¤´¦¨£»§¦«¥¤¼

ék|:éúéNrå ézøac ýåýé éðà änLpä ézrèð úBñøäpä éúéða ýåýé éðà ¦´£¦´§Ÿ̈À¨¦̧¦Æ©¤«¡¨½¨©−§¦©§©¨®£¦¬§Ÿ̈−¦©¬§¦§¨¦¦
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