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כיון שלאחר ההסתלקות עומד הוא בתנועה של עליות יש צורך בהתקשרות אליו, 
נעשה  ידה  תורה, שעל  ע"י  היא  זו  להתקשרות  והדרך  לקבל את ההשפעה.  כדי 

קישור עצם בעצם.

ולכן כתב משה רבינו את ה-י"ד ספרי תורה ונתנם לבני ישראל ביום הסתלקותו 
דווקא – כדי שעל ידי זה תהיה ההתקשרות אליו גם לאחר ההסתלקות.

בתורת  חסידות.  ללמוד  שצריכים  לדעת  יש  לפועל:  בנוגע  מהאמור  ההוראה 
החסידות הכניסו רבותינו נשיאינו את עצמם )“הָאבן זיך די רביים ַאריינגעשטעלט"( 
ההמשכות  כל  את  אנו  מקבלים  ועל-ידי-זה  אליהם,  מתקשרים  אנו  ועל-ידי-זה 

בגשמיות וברוחניות.
)שבת פרשת ניצבים – תורת מנחם חלק י"ב )תשי"ד( עמ' 228(
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כבוד התורה

על פתק שהוכנס לרבי בכתב ידו של המזכיר נכתב: 
"בנוגע לקרן לוי יצחק – במצבו העכשווי ביקש 

לשאול אם כ"ק אדמו"ר שליט"א יקבל ממנו 1001 $ 
והוסיף, שזה יהיה לעת עתה".

הרבי הקיף את המילים "יקבל ממנו" וכתב:
לפני  ספורים  ימים  אשר   – היא  מוזרה  שיטה  אבל 
הכוח"ט ]= הכתיבה וחתימה טובה[ )שהיא כוללת גם 

עשירות כפשוטה( זהו גודל הכלי שלו!

עשירות כפשוטה! הכתב והמכתב 

פרשת ניצבים-וילך | חיבור נס וטבע
‘נצבים' פירושו עמידה במקומו בתוקף, ואילו ‘וילך' פירושו הליכה ממקום למקום, היפך העמידה במקומו בתוקף... 

כיצד ניתן לחבר ב' עניינים הפכיים זה מזה?
...כדי לחבר העבודה ד'לא שיניתי' – ‘נצבים', עם העבודה באופן של שינויים והליכה ‘מחיל אל חיל' – ‘וילך', צריכים 
להמשיך ממקום עליון כזה שלמעלה מכללות החילוק שבין שינוי להעדר השינוי, שעל ידו יכול להיות החיבור דב' 

ההפכים ד"נצבים-וילך" )‘לא שניתי' ביחד עם שינויים(.
ועל דרך שמצינו בנוגע לארון – “מקום הארון אינו מן המדה", שזהו עניין “נמנע הנמנעות", היינו, חיבר ההפכים דגבול 

ובלי גבול כאחד.
...יש גדולי ישראל שהאמינו וגם הונח בשכלם שיכול להיות ענין של נס שלמעלה מהטבע )שגם זה חידוש(, אבל 

־באופן שהטבע הוא בפני עצמו והנס בפני עצמו. אבל חיבור של טבע ונס ביחד, גבול ובלי גבול ביחד, לא הונח בשכ
לם.

ועל זה באה ההוכחה מהנס ד"מקום הארון אינו מן המדה"... חיבור טבע ונס, גבול ובלי גבול ביחד.
והחיבור ד"נצבים-וילך" ביחד – נפעל על-ידי המשכה ממקום שלמעלה משניהם, ועל ידו יכול להיות חיבורם יחד 

למרות היותם הפכים זה מזה.
)תורת מנחם תשמ"ב חלק ד' 2228(

ַא חסידישע פרשה

47 ראש השנה

 כתי"ק נדיר לקרן לוי יצחק בימים הסמוכים לראש השנה

על פתק שהוכנס לכ"ק אדמו"ר בכת"י מזכיר, בו הוא כתב:

"בנוגע לקרן לוי יצחק – במצבו העכשוי בקש לשאול אם כ"ק אדמו"ר שליט"א יקבל 
ממנו 1001$ והוסיף שזה יהי' לע"ע".

הרבי הקיף את המילים "יקבל ממנו" וכתב:

"אבל שיטה מוזרה היא – אשר ימים ספורים לפני הכוח"ט (שהיא כוללת גם עשירות 
כפשוטה) 

זהו גודל הכלי שלו!"

פענוח הכתי"ק מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ"ב באלול ה'תש"פ – כ"ט באלול ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' תפלה וברכת כהנים הלכות קדוש החדש פרק יב-יד.כ"ב באלולו'
מ"ע קנג.פרק ב.

מ"ע קנג.פרק ג.פרק טו-יז.כ"ג באלולש"ק

פרק יח-יט. הלכות תעניות.. כ"ד באלולא'
מ"ע קנג. נט.פרק ד.בפרקים אלו. פרק א.

מ"ע נט.פרק ה.פרק ב-ד.כ"ה באלולב'

פרק ה. הלכות מגילה וחנוכה.. כ"ו באלולג'
פרק ו.בפרקים אלו. פרק א-ב.

מ"ע נט. ספר משנה 
תורה: הלכות מגילה 

וחנוכה.. בפרקים אלו. 
פרק א-ב.

כ"ז באלולד'
פרק ג-ד. תורת חכם וגו'. ספר 
נשים והוא ספר רביעי.. הלכות 

אישות.. בפרקים אלו. פרק א.
שם: פרק ג-ד. מ"ע ריג.פרק ז.

מ"ע ריג.פרק ח.פרק ב-ד.כ"ח באלולה'
מל"ת שנה.פרק ט.פרק ה-ז.כ"ט באלולו'



דבר מלכות

4

כלל ופרט וכלל
“את החודש השביעי, שהוא החודש הראשון לחדשי השנה הקדוש ברוך 

הוא בעצמו מברכו" • תכלית בברכת ה' לחודש השביעי היא אודות 
עניינים גשמיים, שכן על עניינים אלה הוא הדין ומשפט בראש השנה 
• שלוש שלבים בברכת ה' ובהתגלות החסידות: “כלל ופרט וכלל" • 

משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
ידועה תורת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו1 אודות 
עניינו המיוחד של שבת זה – השבת האחרון של חודש 

אלול:
שמעתי  במעזריטש  בהיותי  סיפר:  הזקן  “אדמו"ר2 
שם  הבעל  ורבו  מורו  בשם  המגיד  הרב  ורבי  ממורי 
הראשון  החודש  שהוא  השביעי  החודש  נ"ע:  טוב 
מברכו  בעצמו  הוא  ברוך  הקדוש  השנה3,  לחדשי 
אלול,  דחודש  האחרון  השבת  שהוא  מברכים  בשבת 
פעמים  י"א  החודשים  את  מברכים  ישראל  זה  ובכוח 

בשנה".
ומקשר זה עם פרשת השבוע – “כתיב4 אתם נצבים 
היום, דהיום קאי על ראש השנה שהוא יום הדין, וכמו 
דינא רבא,  יומא  והוה  ותרגם  גו',  היום  ויהי  שכתוב5 
בדין,  שזוכים  והיינו  ועומדים,  קיימים  נצבים  ואתם 
של  האחרון  שבת  שהוא  השנה  ראש  שלפני  ובשבת 
ברכתו  שזהו  נצבים,  פרשת  אז  קוראים  אלול  חודש 
של הקדוש ברוך הוא בשבת מברכים חודש השביעי, 

1( “היום יום" כ"ה אלול. וראה ליקוטי שיחות נצבים וילך תשד"מ. וש"נ.
2( להעיר שבתורה זו מדייק להזכיר את שמם של שלוש אבות החסידות, 
הבעל שם טוב והמגיד – נשיאי החסידות הכללית, ואדמו"ר הזקן – נשיא 
“אדמו"ר"  התואר  מדגיש  ובכולם  ג(.  סעיף  לקמן  )וראה  חב"ד  חסידות 

או “מורי ורבי".
חודש  הוא  תשרי  הרי,  בניסן,  שהתחלתו  החדשים  שבמניין  דאף   )3
“חודש  הוא  תשרי  שלכן:  שהנה  בתיבת  כאן  ההדגשה  הרי  השביעי, 

הראשון ל)חדשי ה(שנה", ובגלל זה מברכו הקדוש ברוך הוא.
4( ריש פרשתנו )נצבים(.

5( איוב ב, א.

על  ישראל  לכל  טוב  ברוב  ומשביע6  המושבע  שהוא 
כל השנה".

ב
לחודש  ברכה  כללית,  ברכה  היא  זו,  ברכה  והנה, 
הכוח  נמשך  שממנה  השנה,  וראש  התחלת  תשרי, 
לישראל לברך כל שאר חודשי השנה. אמנם, תכלית 
הכוונה היא שהברכה לא תישאר באופן של כלל, אלא 
תומשך גם בפרטים, אשר, על יד זה ניתוסף עילוי גם 

בהכלל, כדלקמן.
ובהקדמה:

קיימים  “נצבים  הוא,  ברוך  הקדוש  של  ברכתו 
בנוגע  בעיקר   – היא  בדין",  שזוכים  היינו  ועומדים 
רבינו  שכתב  מה  כידוע  הגשמי,  הזה  עולם  לענייני 
)פסק  מיימוניות8  הגהות  בשם  תורה7  בליקוטי  הזקן 
דין גם בנגלה דתורה( ש"אין אדם נדון בראש השנה 
אלא לענייני עולם הזה כו'", ובמילא, המשכת הברכה 
ש"זוכים בדין" היא באופן שנמשכת בעניינים גשמיים 

כפשוטם.
כלומר, ההמשכה של ראש השנה היא לא רק בעולם 
כל סדר  בכל העולמות העליונים,  הזה הגשמי, אלא 
השתלשלות כו', ואדרבה, סדר ההמשכה הוא שנמשך 
תחילה בעולמות העליונים, ואחר כך נמשך ומתגלה 

 – לשנה"(   .  . “הראשון  )ולא  השביעי  חודש  כאן  מדגיש  זה  ומטעם   )6
מלשון שובע, “המושבע ומשביע כו'".

7( דרושים לראש השנה נט, ב.
8( הלכות תשובה ריש פרק ג – בשם הרמב"ן.
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גם בעולם הזה הגשמי,
אבל אף על פי כן, כוונת הגילוי וההמשכה בעולמות 
שבו  הגשמי,  הזה  עולם  בשביל  אלא  אינה  העליונים 
נשלמת הכוונה שנתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו 
הזה  בעולם  הגילוי  ובשביל  בתחתונים9,  דירה  יתברך 

בעולמות  והמשכה  בגילוי  גם  ניתוסף הרחבה  הגשמי 
מקום  ד"הרחיבי  העניין  אצלם  שנעשה  העליונים, 

אהלך10".
]דוגמא לדבר בהלכה – שהרי התחלת כל העניינים 
בתורה, ומהתורה נמשך גם בעולם, “אסתכל באורייתא 

וברא עלמא"11:
כלומר,  בפועל,  המעשה  עיקרו   - המצוות12  קיום 
על  שהרי,  במעשה,  קיומה  אלא  המצווה,  כוונת  לא 
ידי משעה המצווה לבד, ללא כוונת המצווה, יצא ידי 
חובה, ואילו כוונת המצווה לבד, ללא המעשה בפועל, 

לא יצא ידי חובה.
ואף על פי כן, צריך להיות גם כוונת המצווה13, אלא, 
אם,  כי  עצמה,  הכוונה  בשביל  אינו  בכוונה  שהצורך 
בשביל תועלת מעשה המצווה, שעל ידי כוונת המצווה 
החיות,  עניין   – המצווה  במעשה  עיקרי  עניין  ניתוסף 

כמאמר רז"ל14 שמצווה בלא כוונה כגוף בלי נשמה[.
ונמצא, שתחילת ההמשכה היא באופן של כלל, עד 
לנקודה הכי כללית דהתחלת ההתהוות בראש השנה15 

9( ראה תנחומא נשא טז. ועוד. תניא פרק לו. ובכ"מ.
10( ישעיה נד, ב.

11( זוהר חלק א קלד, סוף ע"א. חלק ב קסא, ריש ע"ב.
12( ראה תניא ריש פרק לח.

13( ולדוגמא בתפילין – “הוקשה כ התורה כולה לתפילין" – שעבוד הלב 
והמוח )שולחן ערוך )ואדמו"ר הזקן( אורח חיים סימן כה סעיף ה )סעיף 
יא((. ולהעיר, שבתפילין מודגש ביותר הצורך וההכרח שבכוונת המצווה, 
שהרי כוונה זו )שעבוד הלב והמוח( היא חלק מהמצווה עצמה )ב"ח או"ח 

ס"ח(.
14( ראה לא תעשה להאריז"ל ריש פרשת עקב. ועוד. תניא שם. ובכ"מ.

15( כולל – חידוש התהוות הבריאה מאין ואפס המוחלט בכל רגע ורגע, 
בתורת הבעל שם טוב שנתבארה באופן של הבנה והשגה בחב"ד על ידי 

ואחר כך נמשך בפרטיות  גם התהוות הזמן16(,  )כולל 
ופרטי פרטיות עד לעולם הזה הגשמי, כאמור, שתכלית 
שעל  דווקא,  למטה  וההמשכה  הגילוי  היא  הכוונה 
שלמעלה  לדרגא  עד  בכלל,  גם  עילוי  ניתוסף  זה  ידי 
מגדר של כלל )אפילו “כלל גדול"( – דירה לו יתברך 

בתחתונים, דירה לעצמותו ומהותו יתברך.

ג
ויש להוסיף, שעניין זה – כלל ופרט וכלל – מרומז גם 

בהזכרת שלושת אבות החסידות בתורה הנ"ל:
הבעל שם טוב והמגיד, נשיאי החסידות הכללית – 

כלל.
היינו,  פרט,   – חב"ד  חסידות  נשיא  הזקן,  אדמו"ר 
שחסידות הכללית נמשכת ומתגלה גם בפרטים ופרטי 

פרטים כו', על ידי ההבנה וההשגה בחב"ד שבנפש.
)פרט(  בחב"ד  והשגה  הבנה  של  הגילוי  ידי  ועל 
)כמדובר  כו'  בהכלל  גם  ושלימות  עילוי  נעשה   –
בהתוועדות שלפני זה17(, כולל גם שעל ידי ההמשכה 
השייך  באופן  החסידות  גילוי  נעשה  )חב"ד(  בפרטים 
לכל ישראל ממש )כלל הכי גדול( כפתגם רבינו הזקן18 
שתורת החסידות אינה שייכת לחוג מסויים, אלא לכל 
העצמית  לנקודה  עד  גדול,  הכי  כלל  ממש,  ישראל 

רבינו הזקן בשער הייחוד והאמונה.
16( כתורת המגיד )סידור עם דא"ח שער קריאת שמע עה, ד( שגם זמן 
ובהתחלת  גדר הזמן,  היינו, שלפני התהוות הבריאה לא היה  נברא,  הוא 
הבריאה נתהווה גם עניין הזמן, נקודת הזמן הכוללת את כל פרטי הזמן. 
ולא עוד, אלא, שגם התהוות הזמן מתחדשת בכל רגע, כתורת הבעל שם 

טוב הנ"ל. 
17( שיחת שבת פרשת תבוא – תורת מנחם התוועדויות תשמ"ז ח"ד עמ' 
תורת  של  ופירוט  גילוי  )לכאורה(  היא  חב"ד  חסידות  שתורת  “אף   :340
החסידות הכללית באופן של הבנה והשגה – הרי זה גם עניין בפני עצמו... 
ולא עוד, אלא, שעל ידי זה נעשה שלימות גם בתורת החסידות הכללית", 

עיי"ש.
18( ראה אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ חלק י עמ' דש. וש"נ.

כוונת הגילוי וההמשכה בעולמות העליונים אינה 
אלא בשביל עולם הזה הגשמי, שבו נשלמת 
הכוונה שנתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו 

יתברך דירה בתחתונים, ובשביל הגילוי בעולם 
הזה הגשמי ניתוסף הרחבה גם בגילוי והמשכה 

בעולמות העליונים
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שלמעלה מגדר כלל.

ד
ויש לקשר זה עם פרשת נצבים:

“אתם נצבים היום כולכם" – כלל, “ראשיכם שבטיכם 
)התחלקות  פרט   – מימיך"  עד שואב  עציך  גו' מחוטב 
“לעברך  כדי  זה  וכל  ישראל19(,  בני  של  סוגים  לעשר 
בברית ה' אלוקיך"20, כמבואר בליקוטי תורה21 שעניין 
מתאחדים  בברית  שהעוברים  הוא  הברית  כריתת 
גוף  בתוך  עוברים  שניהם  “להיות  האחדות,  בתכלית 
אחד להיות לאחדים", “כאילו נעשה לבשר אחד" – כלל 
שנעשים  כלל,  מגדר  שלמעלה  לדרגא  עד  נעלה,  הכי 

כולא חד עם מהותו ועצמותו יתברך.
ולהעיר, שגם במאמר הנ"ל מבאר תחילה ש"זהו דרך 
הייחוד  דרך  הוא  איך  פרט  דרך  “אך  וממשיך,  כלל", 
ומהו עניין התשובה כו'", ועל זה מבאר העניין דכריתת 

ברית, נקודת האחדות שלמעלה מגדר כלל.
ובפרטיות יותר:

מבואר בליקוטי תורה שהפרט שעל ידו נעשה כריתת 
הברית הוא עניין התשובה – “זיכרון הברית וההתקשרות 
שבין ה' ובינינו... ועל ידי השופר שהיא בחינת תשובה 

עילאה".
)ה"פרט"  הזקן  לרבינו  מהשייכות  גם  ולהעיר 
שבתורת החסידות, שעל יד זה נעשה שלימות בהכלל 
כו'( – כידוע שעניינו של רבינו הזקן הוא עשיית בעלי 

תשובה22 )כמדובר גם בהתוועדות שלפני זה23(.
“נצבים"  שהרי   – נצבים"  ל"אתם  הקשר  גם  וזהו 
נצבים  “אתם  וזהו  מלך"24,  “נצב  התוקף,  עניין  הוא 
ד"נצב  העניין  נעשה  ישראל  כל  שאצל  כולכם",  היום 
גם  כולל  טורא"26,  עקר  מלכא  “אמר  אשר,  מלך"25, 
ובנוגע  כהר"27,  הרע(  )היצר  להם  ש"נדמה  העניין 
לא  היינו,  דייקא,  “עקר"  טורא",  “עקר   – זה  ל"הר" 

19( ראה זוהר חלק ב פב, א.
20( פרשתנו )נצבים( כט, ט-יא.

21( ריש פרשתנו.
22( ספר השיחות תורת שלום עמ' 86. ובארוכה – ליקוטי דיבורים חלק ד 

תשנה, סע"א ואילך.
 340 עמ'  שם  התוועדויות  מנחם  תורת   – תבוא  פרשת  שבת  שיחת   )23

ובהערה 70.
24( מלכים א כב, מח. אור התורה פרשתנו )נצבים( סוף עמ' א'רא ואילך.

25( כמאמר רז"ל )שבועות מז, ב( “עבד מלך כמלך", ויתירה מזה – “עבד 
לומר, שבתחילת  דיש  ועוד(,  ז.  א,  דברים  רש"י  ופירוש  )ספרי  מלך מלך" 

העבודה נעשה רק “כמלך", בכ"ף הדמיון, ואחר כך נעשה גם “מלך" ממש.
26( ראה בבא בתרא ג, ב.

27( סוכה נב, א.

ביטול מציאות ההר )על ידי זה ש"טוחנן זה בזה"28(, כי 
– אתהפכא  ומביאו למקום אחר  אם, שעוקרו ממקומו 
חשוכא לנהורא29, “זדונות נעשו לו כזכויות"30, שלימות 
התשובה, שעל ידי זה נעשה שלימות העניין של “טוב 
מאוד", “בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב והנה טוב 
מאוד והנה טוב מות"31, היינו, שגם העניין דהיפך הטוב 

מתהפך לטוב.
ויש להוסיף, שעניין התשובה שייך גם אצל צדיקים – 

“לאתבא צדיקייא בתיובתא"32:
למעיבד"33,  ליה  “כדבעי  היא  העבודה  כאשר  גם 
ומיוחד  אינו בטל  – הרי, עדיין  עד לשלימות העבודה 
בתכלית הביטול והייחוד, אשר, העדר הביטול והייחוד 
בתכלית הוא – בדקות דדקות – בבחינת מרידה במלכות, 
עניין  להיות  צריך  ולכן  מלכא"34,  קמיה  במחוג  “מחוי 
נתנה"35,  אשר  האלוקים  אל  תשוב  “והרוח  התשובה, 
ביטול וייחוד בתכלית.                                                                                                 
אתא  “משיח  לבוא,  לעתיד   – שבזה  והשלימות 
לאתבא צדיקייא בתיובתא", שאז, נעשה שלימות בכל 
נעלה  באופן  פרץ"36,  תולדות  “אלה   – כולה  הבריאה 
יותר מהשלימות שבהתחלת הבריאה, “אלה37 תולדות 
של  השלימות  גם  )כולל  בהבראם"38  והארץ  השמים 
אדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא39, ומשה 
“ותחסרהו  נאמר41  עליו  האנושי40,  מין  מבחר  רבינו, 
מעט מאלוקים"(, מכיון שנשלמה כוונת הבריאה – דירה 

לו יתברך בתחתונים.

ה
והמעשה הוא העיקר:

 – זה  בשבת  הוא  ברוך  הקדוש  של  ברכתו  המשכת 
היינו  ועומדים  קיימים  “נצבים  היום",  נצבים  ש"אתם 
המתברך   – השביעי  שחודש  וכאמור,  בדין",  שזוכים 

28( לשון חז"ל – סנהדרין כד, א.
29( ראה זוהר חלק א ד, א.

30( יומא פו, ב.
31( בראשית רבה פ"ט, ה.

32( הובא בליקוטי דרושים לשמיני עצרת צב, ב. שיר השירים נ, סוף עמ' ב. 
וראה זוהר חלק ג קנג, ב.

33( ראה כתובות סז, ריש ע"א.
168 ובהנסמן שם  34( ראה חגיגה ה, ב. וראה ליקוטי שיחות חלק כ עמ' 

בהערה 17.
35( קהלת ז, יב. וראה ליקוטי תורה ריש פרשת האזינו. ובכ"מ.

36( רות ד, יח.
37( בראשית ב, ד.

38( ראה בראשית רבה פי"ב, ו. שמות רבה פ"ל, ג.
39( ראה בראשית רבה פכ"ד, ה. קהלת רבה פ"ג, יא )ב(.

40( פירוש המשניות לרמב"ם סנהדרין פרק חלק ביסוד השביעי.
41( תהלים ח, ו. ראש השנה כא, ב. וש"נ.
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ה'  אדמו"ר הזקן שמע מהמגיד, ששמע מהבעל-שם-טוב שחודש תשרי הקדוש-ברוך-הוא בעצמו מברכו. ברכת 
היא: “אתם נצבים היום", נצבים וזוכים ביום הדין, יום ראש השנה.

בדין  זכייה  תכליתה  אך  העולמות,  בכל  נמשכת  ה'  ברכת  גשמיים.  עניינים  על  הוא  השנה  שבראש  ומשפט  הדין 
בעניינים גשמיים כפשוטם.

נמצא, שבברכת ה' שלושה שלבים – “כלל ופרט וכלל":

שלב ראשון – גילוי הברכה הוא בנקודה גבוהה, ראשונית וכללית )‘כלל'(. שלב שני – הברכה יורדת ומתגלה בכל 
את  הברכה משיגה   – )‘פרט'(. שלב שלישי  הגשמי  הזה  בעולם  ומתגלה  תכליתה  אל  עד שבאה  בפרטיות,  עולם 

תכליתה ויוצרת עלייה בכל העולמות )‘כלל'(.

שלושה שלבים אלה קיימים גם אצל בעלי השמועה – הבעל-שם-טוב, המגיד ואדמו"ר הזקן:

הבעל-שם-טוב והמגיד – נשיאי החסידות הכללית: ‘כלל'. 

אדמו"ר הזקן – נשיא חסידות חב"ד, בה נתגלתה פנימיות התורה בפרטים ופרטי פרטים: ‘פרט'.

גילוי התורה באופן של חב"ד פעל עליה ושלימות בגילוי החסידות בכלל: ‘כלל'.

גם בתחילת פרשת נצבים קיימים שלושת שלבים אלו:

“אתם נצבים היום כולכם": ‘כלל'.

“ראשיכם, שבטיכם... מחוטב עציך עד שואב מימיך" – פירוט דרגות שונות: ‘פרט'.

“לעברך בברית" – מבואר בחסידות שעל ידי הברית נוצרת אחדות נפלאה בין בני ישראל: ‘כלל'.

סיכום

בשבת זה – נעשה “המושבע והמשביע ברוב טוב לכל 
ישראל על כל השנה".

לשנה  טובה  וחתימה  כתיבה  ברכת   – ובפשטות 
לטובה  ועד  והנגלה,  הנראה  בטוב  ומתוקה  טובה 
העיקרית והפנימית – גאולה האמיתית והשלימה על 
אתכם  “ואולך   – ד"נצבים"  באופן  צדקנו,  משיח  ידי 

קוממיות", “בקומה זקופה"42.
וכל זה נעשה עוד לפני ראש השנה – החל מראש 
)“מנהג  אמת  תורת  פי  שעל  ]דמכיון  אלול  חודש 
רעהו  את  איש  לברך  צריכים  היא"43(  תורה  ישראל 
אלול44,  חודש  מראש  טובה  וחתימה  כתיבה  בברכת 
כתיבה  ברכת  כבר  נפסקה  שלמעלה  הוכחה  זו  הרי 
ובפרט  מישראל[,  ואחת  אחד  לכל  טובה  וחתימה 

42( בחוקות יכו, יג ובפירוש רש"י.
טז.  סעיף  תצד  סימן  חיים  אורח  הזקן  אדמו"ר  ערוך  שולחן  ראה   )43

הנסמן בליקוטי שיחות חלק כב עמ' 56 הערה 2.
הלכות  )מליקוטי מהרי"ל  ט  סעיף  סימן תקפא  אפרים  ראה מטה   )44

ימים הנוראים(.

לאחרי ח"י אלול, ועל אחת כמה וכמה בשבת האחרון 
של חודש אלול שהקדוש ברוך הוא בעצמו מברכו.

בנוגע  ומופלגה  רבה  הצלחה   – לנו  תהיה  וכן 
צדקנו,  משיח  ידי  על  והשלימה  האמיתית  לגאולה 
והצלחה רבה ומופלגה בנוגע להמשכת ברכת כתיבה 
וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה הן ברוחניות והן 
בגשמיות, כאמור, שהתחלת ההמשכה היא ברוחניות, 
ואחר כך נמשך גם למטה בגשמיות, ואדרבה – עיקר 
הכוונה היא בגשמיות דווקא, ועד שמתאחדים יחדיו 

– בגשמיות וברוחניות גם יחד.

)משיחת שבת פרשת נצבים וילך, כ"ה אלול ה'תשמ"ז. 
תורת מנחם – התוועדויות ה'תשמ"ז חלק ד עמ' 773 ואילך. 
הנחת השומעים, בלתי מוגה(
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ושב ה' את שבותך
קיבוץ גלויות

בפרשת ניצבים נתפרש בתורה אודות הגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח-צדקנו – “התורה העידה עליו )על 
מלך המשיח( שנאמר )בפרשת השבוע( ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך וגו' אם יהיה נדחך בקצה השמים 

וגו'", שבזה מודגש קשר ושייכות פרשת ניצבים לסיום ושלימות “שבע דנחמתא".
ובקביעות שנה זו היתוספה גם הקריאה בפרשת וילך – בה נרמז עניין “ילכו מחיל אל חיל" , שעל-ידי זה “יראה אל 
. עד   . וסיום הכתוב(, בגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח-צדקנו, בארצנו הקדושה  )כהמשך  אלוקים בציון" 

לקודש הקדשים – “בציון", פנימיות בית-המקדש עצמו )נוסף על פנימיות ירושלים( – קודש הקדשים.
]. .[ ויהי רצון שבעמדנו בשבת האחרון שבו נעשה גמר ושלימות ה"שבע דנחמתא" – תהיה שלימות הנחמה בפועל 

ממש, גאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו.
ובפשטות – שבשבת זו זוכים לקיום היעוד שבפרשת השבוע: “ושב ה' אלוקיך את שבותך וריחמך ושב וקיבצך מכל 
העמים גו', ובלשון הכתוב שאומרים במנחת ערב שבת “מארצות קיבצם ממזרח וממערב מצפון ומים, ובאופן שיודו לה' 

חסדו ונפלאותיו לבני אדם" – ד' פעמים כנגד ד' גאולות, ועד לדרגא החמישית – “חמישית לפרעה"...
ועוד לפני תפילת המנחה ולפני קריאת התורה בפרשת האזינו, רואים בפועל ש"אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' 
אלקיכם", כיוון שנעשה “וילך", “ילכו גו' אל אלוקים בציון", ובאופן ד"הקהל את העם האנשים והנשים והטף", “במקום 
ולבית-המקדש השלישי, ושומעים  – שכל בני-ישראל באים לארצנו הקדושה לירושלים עיר-הקודש  ה'"  יבחר  אשר 

קריאת התורה מפי המלך, ועד “מפי הגבורה".

)'תורת- מנחם – התוועדויות' ה'תש"נ חלק ד, עמ' 299-301(

אחדות-ישראל בתור צבאות ה'
אחדותם של ישראל )על-ידי התגלות מעלת הפשיטות( קשורה עם ביטול סיבת הגלות )התחלקות ופירוד(, אשר 
על-ידי ביטול סיבת הגלות בטל המסובב )הגלות(, ותיכף ומיד באה הגאולה האמיתית והשלימה, שאז תהיה אחדותם 
של ישראל בתכלית השלימות. שכן, עם היות שגם לעתיד לבוא תהיה התחלקות לשבטים )כפי שמצינו בנוגע לחלוקת 
הארץ לעתיד לבוא(, ולעשר סוגים, “ראשיכם שבטיכם גו' מחוטב עציך עד שואב מימיך", מכל מקום יהיו כולם בתכלית 

האחדות – “נצבים גו' כולכם לפני ה' אלקיכם".
ועניין זה הוא בהדגשה יתירה כשנמצאים בעקבתא דמשיחא – בחינת “עקב" בזמן )אחרית הימים(, שאז גם העבודה 
היא בבחינת “עקב", “והיה עקב תשמעון" . . לאחר חצות יום השישי שהוא כנגד אלף השישי, כולל גם סיום וחותם 

וסך-הכול של כל שית אלפי שנין דהווי עלמא ]. .[.
לסיום  “צבאות", עד  חנה, שהיא פתחה תחילה לקרות להקב"ה בשם  גם מההפטרה ראש-השנה בתפילת  ולהעיר 

וחותם ההפטרה “וירם קרן משיחו".
וכן תהיה לנו – גילוי ניצוץ משיח שבכל אחד ואחד מישראל, על-ידי אחדותם של ישראל )האנשים והנשים והטף( 
שמתבטאת בעניין “צבאות ה'", ועל-ידי זה “יצאו )ויוצאים( כל צבאות ה' מארץ מצרים", ויתירה מזה – “הוציא )ויוציא( 

ה' את בני-ישראל ממצרים על צבאותם", למעלה מ"צבאות ה'", ועד למעלה מכל שמות ותארים כו'.

)'תורת- מנחם – התוועדויות' ה'תש"נ חלק ב, עמ' 207-208(

משיח וגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי

יליד פרשבורג שהתקשר 
וקירב רבים – לרבי

איך נהפך הרב הליטאי של אמסטרדם לחסיד נלהב של הרבי? • על 
סמך מה קבע החסיד כי הגאון החסיד רש"י זוין ימשיך לחיות לפחות 
עוד שנה וחצי? • שליחות בהולנד להפצת יהדות וחסידות )בלבד!( 
• פעילות חשאית של ליובאוויטש לפדיון-שבויים ברומניה • אגרות 
וסיפורים אודות הרה"ח ר' משה טוביה )ז"ל( פישר חלקם בפרסום 

ראשון

זהו נוסח הפניה של הרבי לנשוא סיפורנו:
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו" מו"ה משה טובי' שי' 

הכהן.
כך החל הרה"ח ר' משה טוביה פישר את סיפורו:

סופר'(  ה'חתם  של  )עירו  בפרשבורג  “נולדתי 
ועליתי לאה"ק בגיל ארבע. למדתי בחדר ‘עץ חיים' 
התגוררתי  כאשר  היה  לחב"ד  קירובי  בירושלים. 
חב"ד  במניין  מתפלל  והייתי  קטמון  בשכונת 
הרבנים  של  לשיעוריהם  הצטרפתי  שב'שטיבלאך'. 
)זכרם  ועדין )אבן ישראל(  החסידים נחום רבינוביץ 

לברכה(.
הראשון  במכתב  לרבי.  לכתוב  התחלתי   36 “בגיל 
ל'התקשרות אמיתית' לרבי,  וכיסופין  ביטאתי ערגה 
כך  כדי  עד  למענה,  מיד  זכיתי  מכתב  כל  על  ומאז 
יתייחס  אני שהרבי  “מי  עצמי:  את  שפתאום שאלתי 
אלי כל כך?". שאלה זו עצמה שיגרתי לרבי, בהצעה-
בשאלות  הרבי  את  להטריד  אפסיק  שמא  שאלה 

והתלבטויות. 
“הרבי השיב לי כי מחשבה זו מגיעה מהיצר-הרע, 
ואם הרבי בחר להשיב לי הרי ש'כמים הפנים לפנים 
גו'' ועלי להמשיך ולכתוב ולהתמיד בכך. עם קבלת 

מענה זה ‘ידעתי כי יש לי רבי'.
חבר  הייתי  )בה  בני-עקיבא  ותנועת  היום  “ויהי 
לאמסטרדם  לנסוע  בהצעה  אלי  פנתה  בנערותי( 

בני הנוער. באופן טבעי  ולהדריך שם את  שבהולנד 
אם  היה:  לקבל  שזכיתי  המכתב  ותוכן  לרבי,  פניתי 
יש  שבהחלט  הרי  וחסידות  יהדות  להפיץ  כוונתך 
מקום לנסיעה, אך אם הכוונה להרוויח כסף, אזי לא 

יצא מכך דבר.
“החלטתי, אפוא, החלטה-איתנה שמטרת הנסיעה 

היא הפצת יהדות ומעיינות החסידות באמסטרדם.
כדי  תוך  לאמסטרדם.  צאתנו  ערב  חמישי  “יום 
כ"ק  של  תמונה  למזוודה  הכנסתי  החפצים  אריזת 
‘שמעתי  מיד:  לי  העיר  לשליחות  חברי  הזקן.  רבינו 
שפעילותינו אמורה להיות בפיקוחו של רבה הראשי 
של אמסטרדם הרב אהרן שוסטר. הוא ליטאי מובהק 
וכאשר יראה אותך עם תמונה זו הוא ישלח אותך מיד 

בטיסה בחזרה לארץ'.
נוסע  ‘אני  ברורות:  מיד  לו  ועניתי  נבהלתי,  “לא 
להפיץ יהדות וחסידות בשליחות הרבי מליובאוויטש 

ואיש לא ימנע ממני לעשות זאת'.
ביום שישי, התארגנו לקראת  הגענו  “לאמסטרדם 
בני  עם  פעילות  העברנו  השבת  במהלך  וכבר  שבת 
הרב הראשי  ללשכתו של  פנינו  ראשון  ביום  הנוער. 
ופרטי  אופי  את  עמו  ולתאם  היכרות  לערוך  כדי 

הפעילות.
במשהו  מבחינים  אנו  ללשכתו  בהיכנסנו  “מיד 
מוזר. הרב פורץ בבכי וכולו נסער. אני וחברי עומדים 
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ומבקשים בעדינות להבין לפשר הבכי. הרב,  נבוכים 
שהיה עדיין נתון בסערת רגשות, השיב לנו מיד שזה 
עתה קיבל הודעה טלפונית שרעייתו הרבנית נמצאת 
במצב רפואי קשה, עד כדי כך שהרופאים נואשו – ל"ע 

ול"ע – מחייה. 
“בלי לחשוב פעמיים נטלתי את הרב בידו ואמרתי 
כפי שאני  יעשה הרב  “עכשיו  לו, בדרך-ארץ כמובן, 
וביקשנו  יצאנו מהלשכה, עצרתי מונית  ינחה אותו". 
בשל  זאת  המרכזי,  לבית-הדואר  לנסוע  הנהג  את 
הדואר  סניפי  כל  סגורים  ראשון  בימי  כי  העובדה 
שיגרנו  תיירים.  למען  שפועל  המרכזי  הדואר  מלבד 
מברק למזכירות הרבי, כתבנו את שמה וציינו שמדובר 

ב'פיקוח נפשות ממש'.
“לא עזבנו את המקום עד שהצלחנו ליצור קשר עם 
מזכירות הרבי. המזכיר מסר לנו שהרבי בירך אותה 
לרפואה-שלימה. משם חזרנו ללשכת הרב, ועוד בזמן 
שהותנו שם הגיע צלצול טלפון שבישר לרב על הטבה 
פתאומית במצבה כשהיא חוזרת להכרה מול עיניהם 

המשתאות של הרופאים.
“למותר לספר כי בהתוועדות חג הגאולה י"ט כסלו 
שארגנתי אז באמסטרדם היה הרב שוסטר בין ראשי 
לקשר- זכה  שוסטר  הרב  כן  על  ויתר  המשתתפים, 
מכתבים עם הרבי ואף היה בחורף תשכ"ז ב'יחידות' 

)ראה להלן במכתבו אל הרב שוסטר. המו"ל(.
“עד כדי כך התקשר – הרב שוסטר – לרבי שכאשר 
מאוד שבור,  היה  הוא  רעייתו  אחר-כך  שנים  נפטרה 
ורק כשהגיע מכתב-הניחומים של הרבי הוא התחזק 
והיה הולך עם המכתב בכיס-הפנימי של מעילו לכל 

מקום".
על הסיפור דלעיל – מעיד בעל המעשה עצמו:

תשכ"ז  שבט  בר"ח  פישער  להרב  ברכה  באיגרת 
)לרגל בר-מצוה(, כותב הרב שוסטר:

“...אחרי שובי מביקורי בארצות-הברית וקנדה, שם 
הוזמנתי להרצות בכנס השנתי של... במונטריאל.

הרבי  אצל  ביקרתי  בניו-יורק  שהותי  “...בעת 
והרבי  שעה  כחצי  עמו  שוחחתי  שליט"א.  מליובביץ 
לא רצה להפרד ממני קודם לכן. הייתי מאד מורשם 

מאישיותו הדגולה ומחכמתו הכבירה.
בין  שהקשר  זוכר  עוד  שאתה  כמדומני  משה,  “ר' 
שת'  אשתי  מחלת  בעת  בזכותך  נתהווה  וביני  הרבי 
הנני  היום  ועד  עלינו[  ]לא  ל"ע  האנושה  ]=שתחי'[ 
אשר  הטובה  העצה  בעד  לך  תודה  ]=אסיר[  כפוי 

יעצתני. נקוה שנשמע רק בשורות טובות זה מזה".

מכתבי  אחרי  נעקוב  הבה  בסיפור,  שנמשיך  לפני 
הרבי לר' משה טוביה פישר:

לימוד שתי שפות עם ילד
ב"ה, י"א מ"ח ]מרחשון[ תשכ"א ]פישר אמסטרדם[ :

מאשר... מיום ג' מ"ח ]מרחשון[,
לשאלתו ע"ד ]על דבר[ ללמוד עם בנו שי' שתי השפות 
– יש לעשות כן. ובפרט שבלימוד לה"ק ]לשון-הקודש[ 

בטח יסתייע מהשיחות בביתם בשפה זו.

בחינה לצורך תעודה – נכונה!
ב"ה, כ"ד אייר תשכ"א

...מכתבו מיום י"ט אייר.  
נכון  שלומד  כיון   – הבחינות  דבר[  ]על  ע"ד  לשאלתו 

להבחן ג"כ ]גם כן[, ולקבל תעודה מתאימה וכיו"ב.
במענה על דיווח מפעולותיו בחג השבועות תשכ"א 
כותב לו הרבי ביו"ד סיון )‘אגרות-קודש' כרך כ' עמ' 

רמז(:
חג-השבועות  יום-טוב  ממוצאי  מכתבו  לקבל  לי  נעם 

זמן מתן תורתנו בו כותב אודות הסדרים בימי החג.
כולה..  השנה  לכל  מההתעוררות  שיקחו  רצון  ויהי 
חדשים  חדשים...  תורתנו...  מתן  לזמן  בהנוגע  ]ובפרט[ 

ממש וק"ל.
הק'..  הציון  על  אודותם  אלה שכותב  כל  את  ...יזכירו 
וכן מפעולותיו בקדש הפצת תורת קדש  יבשר טוב בזה 

ומצוותי' בכל מקום שידו מגעת.
עוד מוסיף הרבי:

לרצונו להוסיף על לימוד התניא... ילמוד בספר של"ה... 
לאו דוקא על הסדר.

 לפעילות עם נוער – 
זכות קדימה

קדימה לפעילות עם הנוער – כך קבע הרבי במכתבו 
מעש"ק פנחס תשכ"א )‘אגרות-קודש' כרך כ עמ' רצו(:

במענה לשאלותיו: א( מובן שדין קדימה לעבודה עם 
הנוער ובתוכו, מאשר עם המבוגרים. ובפרט שבזה כבר 

עוסק, גם ראה פירות כו'.
שימשיך  ונכון  שכדאי   – על-פי-הנזכר-לעיל  מובן  ב( 
בעבודתו גם שנה שלישית. תקותי שמוסיף גם בלימודיו 
לעצמו נגלה וחסידות. וזכות הרבים )שבודאי גם הם יהנו 

מהוספה זו( מסייעתו.
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הכוונה עם אברך פרטי ועצה 
לפעילות כללית

והנה מכתב בפרסום-ראשון:
ב"ה, ט"ז אלול תשכ"א

ברוקלין
שלום וברכה!

נוסף על הפ"נ שקבלתי ע"י  במענה למכתבו מעש"ק, 
הרה"ח הר"י שי' דזייקאבסאן.

יהי רצון שיבשר טוב בענינים הכללים והפרטים ומתוך 
שמחה וטוב לבב.

ולכתבו לאיזו עבודה ישתף האברך שזה יעודדו ויחזקו, 
כהצעתי במכתבי הקודם.

הרי מהמטרה מובנת גם כוונתי, שזוהי עבודה כזו שלפי 
השערה יעודד את הנ"ל ויחזקו ואין כ"כ נפק"מ ]כל-כך 
נפקא-מינה[ באיזה שטח, שהרי בודאי אין השאלה אלא 

בנוגע לעבודה המתאימה ע"פ תורה והמסורה.
נעם לי לקרות בסיום מכתבו ע"ד התכנית ליום הבהיר 
הבעש"ט  הגדולים  המאורות  שני  הולדת  יום  אלול,  ח"י 
רצון  ויהי  התוצאות,  ויפרט  יכתוב  ובטח  הזקן,  ואדמו"ר 

שיהי' הרושם ניכר על כל השנה כולה.
בברכה לבשו"ט ולכוח"ט ]לבשורות-טובות ולכתיבה-

וחתימה-טובה[ 
חי"ק.

 משימה שהצליחה 
מעבר להמשוער

בא   – והמסורה"  “ולכתבו...  לעיל  שצוטט  הקטע 
כהמשך לאיגרת שנדפסה ב'אגרות-קודש' כרך כ עמ' 

רצו )מתאריך: ערב שבת קודש פ' פינחס תשכ"א(:
לכתבו על-דבר האברך.. שי' – באם הי' ממשיכו )בצורה 
מחזקו  מעודדו  זה  הי'  בטח   – הנ"ל  בהעבודה  מתאמת( 
שלו.  בשמחת-החיים  מוסיף  גם   – לומר  וקרוב  ומיישרו. 
והרי העצבות, רחמנא-ליצלן, היא שרש כו'. והתחלת יומו 
של כל-אחד-ואחד מבני-ישראל – צריך להיות בהודאה 

על שהחזרת בי נשמתי כו'.
 - למותר לציין כי המשימה הצליחה מעבר להמשוער. 

ואותו אברך הפך לחסיד גדול ורבים השיב מעון.
* * *

יהודי  לא  נוער  הכללת  בענין  זהירה  הוראה  והנה 
בתנועת נוער דתית:

ב"ה, ל' שבט ה'תשכ"ב
מאשר הנני קבלת מכתבו מיום כ"ז שבט והקודמיו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך שמחה אמתית וט"ל 
חי"ק.

לכתבו אודות הנוער שהאם אינה יהודית – הנה הדין 
ברור שהולך אחר האם. ובמילא גם אסור ללמדם תורה 
)מלבד ע"ד ]על דבר[ ז' מצות דבני נח(. ומה שאולי חשוב 
עלולה  דבנ"י  נוער  ארגון  במסגרת  קליטתם   – יותר  עוד 
ביותר וביותר להביא לטמיעתם ח"ו בקהל בנ"י – מבלי כל 

גרות )ואפילו אם לפעמים יזכירום עד"ז ]על דבר זה[ (.
י"ח  עד  הגרות  בשאלת  ולחכות  ללמדם   – ההסברה 
ולא מבטלת  הנ"ל  – פשוט שאינה מתירה האיסור  שנה 
כלל חשש הנ"ל. – נוסף על שבענין גרות קובע רק גיל יג 
שנה. – לאחרי הסערה בקשר עם שאלת “מי הוא יהודי" 
ופתרונה ואופנו )פי אחד וכו'( – ה"ז ]הרי זה[ נותן מקום 
לטענה חזקה שגם הארגונים שמזכירם לא יקלטום – כ"א 

]כי אם[ רק אלה הרוצים באמת להתגייר תיכף.

זירוז ל'מבצע פורים'
אסתר  תענית   – למרץ(   19( תשכ"ב  ב'  אדר  בי"ג 
את  לנצל  הוראה  ובו  להולנד  מברק  הרבי  שיגר   –
השעות האחרונות של פורים לפעילות )צילום מברק 

זה פורסם באחד מאתרי חב"ד(.
ושוב כותב לו הרבי בר"ח סיון תשכ"ב:

מאשר... מיום י"ד אדר
ולבשו"ט בכלל ובפרט

המברך  שכל  אמורה  מלתי'  וכבר  הברכות,  על  ת"ח 
הקב"ה  של  ובתוספתו  מברכיך,  ואברכה  וכמ"ש  יתברך 

שהיא מרובה על העיקר.
מהו ההמשך ע"ד ]על דבר[ מרים וארפעלד תי'?

]חג  חה"ש  מערב  מכתבו  נתקבל  עתה[  ]זה  ז"ע 
השבועות[.

ת"ו  לאה"ק  כשיחזרו  דירתם  מקום  דבר[  ]על  ע"ד 
עדיין  מוקדם  לכאורה   – ]לארץ-הקודש-תבנה-ותכונן[ 
להחליט בזה. ובכלל בכזה – להתחשב ברצון זוג' ]זוגתו[ 

עקרת הבית תי'.
ות"ח  הרמב"ם,  דבר[  ]על  ע"ד  החוברת  נתקבלה 

]ותשואות-חן[.

פודה אסירים
באמצעות  )גם  הרבי  פעל  תשכ"ד  שנת  במהלך 
ר'  )של  גיסו  את  לשחרר  זצ"ל(  מסקולען  האדמו"ר 
משה טוביה פישר( שהיה במאסר בבית כלא ברומניה. 

הדים לכך בשתי איגרות קצרות שלפנינו:
ב"ה, ערב ש"ק בהעלותך תשכ"ד
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...מכתבו מי"ג סיון...
האמור  בכל  לבשו"ט  בברכה 

חי"ק
והסיכוים  בזה  משתדלים  שי'  גיסו  ע"ד  לבקשתו 
טובים. וחבל שמאז לא ביקש עד"ז ]על דבר זה[, כיון 
שהעיקר בכל המבצע שכותבו ואלה שהביאוהו לפועל 
]לעת  לע"ע  נכלל   – כו'  שמטעם  אלא  חב"ד.  הוא   –

עתה[ בפעולות החשאיות.
 	

ב"ה, י"ב תמוז ה'תשכ"ד
...מכתבו מיום כ"ה סיון.

תי'  הבכירה  בתם  להגיע  טוב[  ]מזל  מז"ט  בברכת 
לגיל בת מצוה – ויגדלוה ואת כיו"ח ]כל יוצאי חלציהם[ 
שי' – לתחומע"ט ]לתורה חופה ומעשים טובים[ מתוך 
היהדות  ]בעבודת הקודש[ בהפצת  בעבוה"ק  הצלחה 

ועניני' 
חי"ק
נ.ב.

בעניני גיסו שי' – התקשרו מכאן וכו' כבקשתו.
בהנוגע לחוברת ע"ד אדמו"ר הזקן – כדאי שיתייעץ 
בזה עם ש"ב ]שאר בשרי[ הרה"ח וכו' הרר"ע ]הרב ר' 

עזריאל[ זעליג שי' סלונים.
נעצור לרגע: ענייני השחרור התנהלו באמצעות 
אלי'  בנימין  הרב  באירופה  הרבי  של  בא-כוחו 
טבת  בכ"ד  טוביה  משה  לר'  הכותב  גורודצקי 
תשכ"ז: “קבלתי את מכתבך מא' בחודש זה, ותודה 
רבה על הבשורה הטובה ברכת מזל טוב לכולכם. 
מן  לצאת  לגמרי  בקרוב  שישוחרר  השי"ת  יעזור 

המיצר אל המרחב בכל המובנים".
“כיון שזה הי' נוגע לפדיון שבויים הלא גם בשביל 
ערבתי  כן  ועל-  משהוא  לעשות  הי'  כדאי  ספק 

]=חתמתי ערבות[ בזמנו על הסכום.
ביום השלישי.. ה' מנחם אב, ה'תשכ"ה כותב לו 

הרבי:
מזל  משנה   – חדשה  בדירתם  בהם  שיקוים  בברכה 

לטובה ולברכה חי"ק.
ולסיום, מכתב נוסף )ללא תאריך(:

נעם לי לקרות במכתבו אשר נתאשר במשרתו לשנה 
וכנ"ל  הבע"ל ]הבאה-עלינו-לטובה[, ותהא בהצלחה, 

– מתוך שמחה וט"ל ]וטוב לבב[.
בעת רצון יזכירום על הציון להענינים שכותבם.

חלק שני
)רשימת  עוד  סיפר  פישר  הכהן  טוביה  משה  ר' 

הרה"ח ר' חיים דוד שי' לאופר(:
של  אחיין  בהיותי  נוסף  לקשר-חב"די  “זכיתי 
הגאון  של  בזיווג-שני  רעייתו  ז"ל.  זוין  הרבנית 
החסיד רבי שלמה יוסף זוין. בכל פעם שהיה מקבל 
את  קורא  מלוא-קומתו  נעמד  היה  מהרבי  מכתב 
המכתב כשדמעות זולגות מעיניו. הי' פעם שנוכחתי 

בכך בעצמי בשהותי בביתם.
הרבי  בירכו  שבעים  לגיל  הגיע  זוין  “כשהרב 
)‘אגרות-קודש' כרך יד עמ' קסג( ש'יקוים בכבוד-

ובגיל  זקנה ושיבה',  גו' עד  תורתו: אבוא בגבורות 
שמונים )כרך כד עמ' רמו(: ‘בברכה לאריכות ימים 
ושנים טובות'. דומני שהייתה עוד ברכה מפורשת 

שיזכה להגיע לגיל תשעים. 
“והנה בגיל שמונים ושמונה וחצי חלה הרב זוין 
ייאוש.  כמעט  מרוב  בבכי  פרצה  הרבנית  ורעייתו 
לא היססתי ואמרתי לה: ‘דודה, יש לו לפחות עוד 
לגיל  כי הרבי בירך אותו שיזכה להגיע  וחצי  שנה 

תשעים'!
“ואכן, הרב זוין התאושש באופן מפתיע, למרות 
תשעים  לגיל  קרוב  וחי  אחרות  קודרות  תחזיות 
)הנמצא  לג  כרך  ]ב'אגרות-קודש'  וחצי  ואחד 
פא(  עמ'  א'  כרך  מנחם'  ב'היכל  כן  ולפני  בדפוס( 
הגיעו  לרגל  תשל"ח  מחנוכה  מהרבי  מכתב  נדפס 

לגיל צ"א )91(![
“וכשרעייתו הייתה בחודש תשרי תשמ"א בחצר 
‘חבל שבעלי  ל'יחידות' אמרה לרבי:  ונכנסה  הרבי 
‘מי אומר שהוא  והרבי הגיב:  זכה להיות כאן'.  לא 
וסיפרה, שבאותו רגע היא הרגישה  לא היה כאן?' 

שגם בעלה הרב ז"ל נמצא עמה בחדרו של הרבי".
הקהל  שנת  ביומן  גם  בשעתו  צוטטה  זו  ]גרסה 

תשמ"א )עמ' 39(.
לעומת זאת הרה"ח ר' אורי שי' קפלון )ירושלים 
ת"ו( מספר בשם הרה"ג הרה"ח ר' יצחק דוד גרונר 
ז"ל )שליח הרבי באוסטרליה( כי הי' זה בעת חלוקת 
ה'לעקאח' בהושענא-רבה, כשהרבנית זוין התרגשה 
‘לעקאח'  וחילק  שעות  הרבי  עמד  שבו  מהמעמד 
בסבר-פנים-יפות, ואז התבטאה כאמור והרבי אמר 

את דברו[.
]את הסיפורים רשם מפיו אחי הרה"ח הרה"ת ר' 
)לצד  ‘אגרות-הקודש'  ואת  לאופר,  שי'  דוד  חיים 
רקע וציורי המעמד בכלל( חשף הרה"ג הרה"ח ר' 
משה מרדכי שי' גינזבורג – התודה נתונה להם בזה. 

מ.מ.ל[

12
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השמחה האמיתית
 “שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב". )קיט, קסב(

אומרים  הגדולה  כנסת  אנשי  שתיקנו  התפילה  בנוסח 
בכל יום-טוב: “ותתן לנו... מועדים לשמחה חגים וזמנים 

לששון".
מה ההבדל בין שמחה לששון?

גלויה  היא  ששמחה  הוא,  בפשטות  ביניהם  החילוק 
וששון הוא שמחה שאינה בגילוי אלא נותרת בלב.

אם כך, מדוע לאחר שמוזכרת השמחה בנוסח התפילה, 
מוסיפים אחריה גם ששון? והרי השמחה נעלית מהששון, 
ב'ששון'  מעלה  שיש  לומר  בהכרח  בגלוי!  באה  היא  שכן 

על ‘שמחה'.
שמפרשת  ב(  טז  )מגילה  הגמרא  דברי  בהקדים  ויובן 
את הפסוק “ליהודים היתה... שמחה וששון" באופן הבא: 
“שמחה זה יום טוב, וכן הוא אומר ושמחת בחגך. ששון זו 

מילה, וכן הוא אומר שש אנכי על אמרתך".
יום טוב ומילה הם עניינים שונים לגמרי, שהרי מצוות 

מילה שייכת לזכרים בלבד, ויום-טוב – לכולם. 

איזו שמחה נעלית יותר?
ויש להבין: 

זהה,  וה'ששון'  ה'שמחה'  שפעולת  לעיל,  המוסבר  לפי 
וכל החילוק ביניהם הוא אופן השמחה )אם היא באה בגלוי 
או בהעלם( – כיצד זה מתאים עם דברי הגמרא ש"שמחה 
זה יו"ט... ששון זו מילה", שהם שני דברים שונים לגמרי?!

אחד,  עניין  של  ביטוי  אינם  וששון  שמחה  הביאור: 
שהחילוק הוא רק באופן השמחה, בהעלם או בגילוי, כי 

אם החילוק ביניהם הוא בעצם המהות:
קשור  ו'ששון'  חיצוניים,  עניינים  עם  קשורה  ‘שמחה' 
עם עניינים פנימיים, וכתוצאה מזה – השמחה היא בגלוי, 
כי עניין חיצוני כמו שמחה בא בגלוי, וששון שהוא עניין 

פנימי בא בהעלם.
ועניין זה הוא בהתאם לתוכן החילוק שבין יו"ט למילה:

שכן,  וגלויים,  חיצוניים  עניינים  עם  קשור   – יום-טוב 
– “ושמחת בחגך", כמאמר חז"ל  יום טוב הוא  עניינו של 
)פסחים קט, א( “אין שמחה אלא בבשר ואין שמחה אלא 

ביין", כלומר, שמחה גשמית;
‘ששון' – קשור עם עניינים פנימיים ונעלמים, שזהו עניין 

קיום מצוותו  על  על אמרתך", שמחה  אנכי  “שש  המילה 
של הקב"ה, כלומר, שמחה רוחנית.

ל'ששון':  ‘שמחה'  בין  החילוק  עומד  לכך  ובהתאם 
גם  שלכן,  וגלויים,  חיצוניים  מעניינים  נובעת  השמחה 
השמחה היא בחיצוניות ובגלוי, ו'ששון' – מעניינים פנימיים 

ונעלמים, שלכן, גם השמחה היא בפנימיות ובהעלם.

שמחה עצמית
ויש להביא ראיה לדבר:

איתא בגמרא )מנחות מג, ב(: “בשעה שנכנס דוד לבית 
שאעמוד  לי  אוי  אמר  ערום,  עומד  עצמו  וראה  המרחץ 
במילה שבבשרו נתיישבה  וכיון שנזכר  ערום בלא מצוה, 

דעתו".
לכאורה, מכיוון שהצטער תחילה, הרי כשנזכר במילה 
היה צריך להיות בשמחה תמורת הצער, ומדוע אמר “שש 
אנכי על אמרתך" ולא “שמח אנכי על אמרתך", ש'ששון' 

היא שמחה נעלמת ולא גלויה?
ולכן  לתינוק  צער  ישנו  המצווה  קיום  בעת  ]בשלמא 
מתאים לומר את הלשון ‘ששון' ולא ‘שמחה', אבל מכיוון 
על  פענח  )צפנת  נמשכת"  “פעולה  היא  מילה  שמצוות 
ואילך(   759 ע'  ח"ג  וראה לקו"ש  הרמב"ם הלכות מילה, 
ובפרט אצל דוד  גלויה,  אין כל סיבה שלא תהיה שמחה 
המלך שבוודאי הכיר והרגיש במעלת המצוות, והכרה זו 
הייתה צריכה לעורר בו שמחה גדולה, ומדוע אמר “שש 

אנכי" ולא “שמח אנכי"?[
עצמית  שמחה  היא  המילה  של  זו  שמחה  והביאור: 
פנימית, מאחר ועניין המילה הוא פנימי ורוחני, ולכן היא 
“שש  הלשון  מתאים  כך  משום  בגילוי.  ולא  בהעלם  באה 

אנכי" ‘ששון' דווקא.
עצם  בזולתו: מצד  יש מעלה שאין  אופן  נמצא, שבכל 
ומהות השמחה הרי ש'ששון' הוא למעלה מ'שמחה' מכיוון 
ששמחה פנימית נעלית יותר משמחה חיצונית; אבל בנוגע 
לרגש האדם ‘שמחה' היא למעלה מ'ששון', מכיוון שהיא 

באה בגילוי.

 )מעובד משיחת יום ב' דחג השבועות – 
תורת מנחם תשמ"ה ח"ד ע' 2184(

תש"יישמיע  כל תהילתו
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש

ביאורי חסידות על פרק התהילים של הרבי
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עת לדעת
נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

כ"ד 
אלול

כ"ה 
אלול

כ"ו 
אלול

ההכרזה על 'מבצע נש"ק'

כ"ק אדמו"ר הכריז על "מבצע נרות שבת קודש".  
נרות  תדליק  ישראל  בת  שכל  כך  על  עורר  הרבי 
לגיל  שהגיעו  קטנות  ילדות  אפילו  קודש.  שבת 
חינוך ידליקו בברכה. הרבי קישר זאת לכך שאנו 
מתקרבים לגאולה עליה נאמר "והי' הוי' לך לאור 

עולם", לכן יש להוסיף בפעולות של אור.
 

)שיחות קודש תשל"ד ח"ב ע' 441(

יום ה'ברית' של רבינו הזקן

אברהם  של  הזקן בבריתו  אדמו"ר  כ"ק  הכנסת  יום 
אבינו ע"ה.

הבעל שם טוב ציווה לערוך סעודה ואמר תורה על 
הפסוק: "וביום השמיני ימול בשר ערלתו".

הברית  – השבת שלאחר  נצבים  ביום השבת פרשת 
מילה – אמר הבעש"ט תורה על הפסוק "שוש אשיש 
בהוי'" והי' בשמחה גדולה, ואיש לא ידע טעם הדבר.

 
)סה"ש תש"ג ע' 163(

 סיום כתיבת ספר התורה
השלישי של ילדי ישראל

השלישי  התורה  ספר  כתיבת  הסתיימה 
של ילדי ישראל, והתקיימה חגיגת סיום 
והכנסת ספר התורה בבית הכנסת ובית 
העתיקה  בעיר  צדק"  "צמח  המדרש 

בירושלים, וברחבת הכותל המערבי.
)אלבום אות בספר תורה ע' 347(

 

 אחרוני הספרים חוזרים
להיכל כ"ק אדמו"ר הריי"צ

ביום שלישי שהוכפל בו כי טוב, ג' דסליחות - גמר ה"דידן 
שבספריית  נשיאינו  רבותינו  וכתבי  לספרי  בקשר  נצח" 

ליובאוויטש.  
הק'  להיכלו  והוחזרו  האחרונים  הספרים  הגיעו  ביום 
לזה הורה הרבי  ובקשר  נ"ע.  כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ  של 
שיפתחו את היכלו הק' על מנת שיוכלו להתפלל שם בימי 

ראש השנה.  
)הקדמת היום יום בשלשלת היחס(

קה"תתשל"ד

תשנ"התש"נ

קופסת גפרורים 
שהעניק הרבי למרת 

אסתר שטרנברג, 
מראשי המתעסקות 

במבצע, בי"א ניסן 
תשל"ה בחתימת שמו 

הקדוש )מתוך 3000 
חפיסות גפרורים 

שהורה הרבי להדפיס 
באותו יום(
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יום שישי כ"ב אלול
הרבי נסע היום לאוהל, וחזר קרוב לשעה 18:00. לאחר 

זמן הדלקת נרות נכנס ל'זאל' למעלה לתפילת מנחה.
הקהל הרב שמילא את הזאל הגדול פצח בשירה אדירה, 
וכשהרבי עלה על הבימה עודד בידו את הקהל והחלו את 

התפילה.
הרה"ת  אמו  אבי  זקינו  אחר  קדיש  אמר  הרבי  היום 
מה'יושבים'  שהיה  ינובסקי,  ע"ה  שלמה  מאיר  ה' 
היארצייט  שיום  נ"ע,  המהר"ש  הרבי  אצל  בליובאוויטש 

שלו חל בכ"ג אלול. 

שבת-קודש פרשת ניצבים-וילך
הקהל,  עם  תהילים  לאמירת  הרבי  ירד   8:30 בשעה 
וכשנכנס מיד התיישב עד לסיום ספר ראשון. הרבי אמר 
קדיש, וכך נשאר לעמוד עד סיום אמירת התהילים. בסיום 

אמירת תהילים חזר לחדרו.
ב-10:30 נכנס לתפילת שחרית ושוב אמר את הקדישים.
בשעה 13:30 נכנס להתוועדות. לקראת הפארבריינגען 

היה 770 מלא עד אפס מקום. 
בשיחה הראשונה דובר על גודל מעלתו של ראש השנה 
שחל להיות בשבת. בכל ראש השנה ישנו את עניין הביטול, 
שיהודי מתבטל לקב"ה ומקבל את הקב"ה עליו למלך. על 
דרך זה בכל שבת ישנו עניין הביטול: שכל ענייני החולין 
של האדם שובתים וכו' אך בר"ה שחל להיות בשבת, הרי 

זה "שבת בשבתו" והביטול הרבה יותר נעלה.
לה',  שבטל  אדם  של  מציאות  תיתכן  בזה:  והביאור 
"עבד מלך מלך", אך עדיין נראה שיש כאן מציאות של 
מלך ובטלים אליו. לעומת זאת בראש השנה שחל בשבת 
הביטול כל-כך גדול עד שלא מרגישים אפילו שיש מלך 

ושבטלים אליו.
בשופר,  תוקעים  לא  בשבת  שחל  השנה  בראש  ולכן 
כיון שאז נמצאים במצב שלא שייך ציווי, כי אין מציאות 

מהקב"ה.
היו  המקדש  בבית  מדוע  הרבי  ביאר  השיחה  בהמשך 

תוקעים גם בראש השנה שחל בשבת, ובכלל, כשיהודים 
נמצאים בביטול נעלה כזה, מדוע הם צריכים לקיים את 
כל התורה ומצוות, הרי לא שייך לצוות עליהם כי אינם 

מציאות נפרדת מהקב"ה?!
וההוראה מזה בעבודת ה' היא שכל אחד צריך לעשות 

את כל המצוות מתוך ביטול גמור להקב"ה.
והרבי  שמח,  ניגון  לשיר  הקהל  החל  זו  שיחה  בסיום 
ועודד בעיקר לעבר קבוצת אורחים שבאו  ידו  הניף את 

לשבת.
נמצאים  שכעת  כך  על  בעיקר  דיבר  השנייה  בשיחה 
)העיר  צדק  הצמח  הרבי  להולדת  המאתיים  שנת  בסיום 
"שנת  שזו  השנה  שהודפסו  בספרים  שנכתב  למה  בנוגע 
המאתיים להולדת הצמח צדק", האם יפסיקו לכתוב נוסח 
זה, או שימשיכו כי חבל להפסיק דבר טוב – הרי יקויים 
הרבי  אצל  זו  שאלה  וישאלו  עפר",  שוכני  ורננו  "הקיצו 

הצמח-צדק בעצמו...(.
 - הולדתו  ביום  מקום  בכל  התוועדויות  לעשות  עורר 
ובפרט  משבת,  כבר  יתחילו  לזה  ושההכנות  אלול,  כ"ט 

ששמו של הצ"צ קשור עם שמו של משיח.
בסיום השיחה שרו 'ימין ה' רוממה'.

בשיחה השלישית עמד הרבי על שמו של זקנו הרה"ח 
אצל  בליובאוויטש  מה'יושבים'  שהיה  ע"ה  שלמה  מאיר 
שיום  אריבער(  לכתחילה  )שעניינו  מהר"ש  אדמו"ר 

הסתלקותו חל בשבת זו.
אותו  שרו  איטי,  מעט  ניגון  לנגן  החלו  השיחה  בסיום 
ונענה בראשו בתנועה של  פעמיים והפסיקו. הרבי חייך 

אי שביעות רצון, ומיד החל בשיחה הרביעית.
על  ועורר  משקה  בקבוקי  שהכניסו  אלו  את  הזמין 
הוספה בג' הקוין תורה עבודה וגמ"ח בקשר ליום הולדתו 
של הצ"צ. בסיום שיחה זו החל המזכיר הריל"ג להעמיד 
את בקבוקי המשקה על השולחן. חלק מהקהל החל לנגן 
וחלק החל 'לעשות' שקט. הרבי הניף את ידו פעם אחת 
בסיבוב ועשה תנועה של תמיהה בידו על כך שהפסיקו 
ידו  את  מניף  כשהרבי  בחוזקה,  לנגן  שב  והקהל  לנגן, 

מספר פעמים להגברת השירה.

תשמ"ט / יומן מתוך 'בית חיינו'

יהודי - יותר מ'עולם מלא'
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 יום הולדת
כ"ק אדמו"ר הצמח צדק

יום הולדת כ"ק אדמו"ר הצמח צדק רבי מנחם 
והרבנית  אלטשולר  שכנא  שלום  לרבי  מענדל, 
דבורה לאה בתו השנייה של כ"ק אדמו"ר הזקן, 

בעיר ליאזני, בשעה שש בבוקר.
רבי  הרה"ק  של  שמו  על  מענדל  מנחם  נקרא   
רבנו  וחברו של  מנחם מענדל מהורודוק, מורו 
)והוא  תקמ"ח  שנת  באייר  בא'  שהסתלק  הזקן, 

הראשון בבית רבי שנקרא על שמו(. 
)ספר התולדות צמח צדק ע' 17(

 אדמו"ר המהר"ש מרמז
כי בשנה הקרובה יסתלק מהעולם

אדמו"ר  כ"ק  נכנס  תרמ"ג  השנה  ראש  ערב 
והבינה  רבקה,  הרבנית  זוגתו  לחדר  מהר"ש 
וטענה:  העולם,  מן  יסתלק  זו  שבשנה  מדבריו 
בתוך  קטנים...  ילדים  להשאיר  אפשר  איך 
אעלה  "אני  מהר"ש:  אדמו"ר  לה  אמר  הדברים 
מעלות  ל"ב  תעלי  ואת  למעלה,  מעלות  ל"ב 

למטה". 
הם  למטה,  מעלות  של"ב  הריי"צ,  הרבי  ופירש 
שבט  יו"ד  עד  תרמ"ב  אלול  מכ"ט  חייה  שנות 
מאמרים  ל"ב  הן  למעלה  מעלות  ול"ב  תרע"ד; 
לאחר  שנדפסו  פרשיות,  לג'  תורה  שבלקוטי 

הסתלקותו. 
)תורת מנחם ח"ב ע' 160(

 הרבנית דבורה לאה מקבלת על עצמה
 להיות תמורת רבינו הזקן

בגזירה של היפך החיים ר"ל

לאולם  נכנסה  מנחה  תפילת  לאחרי  לאה  דבורה  הרבנית 
התלמידים  מבין  סגולה  ויחידי  רבי  בית  נכחו  בו  המניין 
תהלים,  באמירת  שעה  אותה  שקועים  שהיו  הקשישים 

ניגשה אל ארון הקודש, פתחו את דלתותיו והכריזה:
"כל הקהל! הנכם עדים שבפני ספרי התורה הקדושים אני 
שאני  ובשבועה,  ובאלה  צלולה  בדעה  עצמי  על  מקבלת 
שניאור  רבי  אבי  את  מחליפה  שטערנא  בת  לאה  דבורה 

זלמן בן רבקה, שהוא ישאר בחיים". 
)סה"ש קיץ ת"ש ע' 40(

 כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו
מכריז על כתיבת ס"ת הכלליים 

לאחדות ישראל

כ"ק אדמו"ר הכריז על כתיבת ספר תורה 
 - )למבוגרים  ישראל  לאחדות  הכלליים 

לאחר בר ובת מצווה(. 
)שיחות קודש תשמ"א ח"ד ע' 765(

תרמ"בתקמ"ט

תשמ"אתקנ"ב

 כ"ט
אלול
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אחד מלוקחי הבקבוקים היה הר' שגלוב שבנה 
על  להכריז  עלה  והוא  בשכונה,  בניינים  כמה 
הזמין  ובנוסף,  הנ"ל,  הבניינים  של  הבית  חנוכת 
עוד  של  הפינה  אבן  בהנחת  להשתתף  הקהל  את 
בניינים נוספים בשכונה. כשסיים להכריז אמר לו 
והחל  זיין בהצלחה רבה!",  "זָאל  רם:  הרבי בקול 

לנגן "והריקותי לכם ברכה". 
בשיחה החמישית קישר בין התחלת פרק חמישי 
העולם"  נברא  מאמרות  "בעשרה  אבות  במסכת 
לראש השנה, שאז ממליכים את הקב"ה למלך על 
כל העולם, ולעתיד לבוא יתגלה זה שהקב"ה הוא 
מלך העולם כסיום הפרק השישי "ה' ימלוך לעולם 

ועד".
 16:00 לשעה  קרוב  הסתיימה  ההתוועדות 
ואמירת  מנחה  לתפילת  נעמד  ולאחריה  אחה"צ, 

פרקי אבות.
 1:00 בשעה  הסליחות  לאמירת  נכנס  הרבי 
בלילה, עם ספר סליחות מודפס באותיות גדולות. 
את  לעודד  ידו  את  הניף  לסטנדר  שהגיע  לפני 
השירה, ומיד החל החזן ר' יוסל וינברג ב'אשרי'. 
'רחמנא דעני', והרבי  בסיום הסליחות שר הקהל 
יצא כשמעודד את הקהל בידו, כשהקהל ממשיך 

לרקוד עוד זמן רב.
בפתח  פני"ם  בקבלת  הרבי  החל  כך  אחר  מיד 
ב"כתיבה  ובירכם  אוחד,  אחד  כל  מיד  חדרו 
למעלה  נמשכה  הפני"ם  קבלת  טובה".  וחתימה 

מחצי שעה עד 2:30.

יום שני כ"ה אלול
הרבי נכנס לסליחות בשעה 8:00. לפני תפילת 
ובסיומה  למעלה,  ב'זאל'  ברית  שחרית התקיימה 
עמדו אבי הילד והמשפחה ליד המעלית, וכשהרבי 
יצא מחדרו לכיוון המעלית בירך את בני המשפחה 

במז"ט וכתיבה וחתימה טובה. 
אבי הילד, שהחזיק בידיו את הרך הנימול, אמר 
לרבי שהכניסו את הילד לברית והרבי ברכו שיזכה 

לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים.
לערך   13:00 בשעה  לאוהל  היום  נסע  הרבי 
וחזר ב-19:00. לאחר התפילה החל הרבי באמירת 
דולר  של  שטר  לכאו"א  חילק  בסיומה  שיחה. 
לצדקה. כשתמה החלוקה חזר לחדרו ואחרי מספר 

דקות החלה קבלת הפני"ם בפתח חדרו שנמשכה 
כחצי שעה לערך.

 יום שלישי כ"ו אלול –
 ג' דסליחות

בדרכו חזרה מהמקווה )הרבי נסע לאוהל היום( 
לרבי  ומסר  מרוסיה  זקן שהגיע עתה  יהודי  ניגש 
על  שמצויר  רוסיה  יהודי  בשם  ממוסגרת  תמונה 
זה 'שנה טובה'. הרבי אמר לו שהיות וידיו רטובות 
והרבי  שם  שעמד  הריל"ג  למזכיר  זאת  שימסור 
לקח  אח"כ  ועוד.  וכוח"ט,  ימים  באריכות  ברכו 

הרבי את התמונה לאוהל. 
נכנס  דקות  מספר  ולאחר   20:00 בשעה  חזר 
החל  ערבית  תפילת  ובסיום  לתפילות  לביהמ"ד 

באמירת שיחה שארכה זמן קצר – 6 דקות.
ונשיא  דסליחות  ג'  הוא  זה  יום  הדברים:  תוכן 
דורנו גילה שיום זה הוא "יום המוגבל והמיועד", 
וכו'. ואמר אז גם מאמר חסידות וציווה לפרסמו. 
הטעם לכך לא גילה, וכל אחד יכול לחפש הסברה 
בזה, אך מכיוון שנשיא הדור גילה את יחודו של 
ילמד   – לזה  בקשר  חסידות  מאמר  ואמר  היום 
בזה  להוסיף  ויכול  חסידות  המאמר  את  אחד  כל 
ובלבד שההוספה תביא להוספה בתורה ומצוות, 
לג'  ובקשר  התורה.  בפנימיות  הוספה  ובעיקר 
דסליחות כדאי להוסיף בנתינת הצדקה, נוסף על 
כך שבכל חודש אלול נוהגים להרבות בצדקה, וזה 
ימהר ויזרז את צדקת הקב"ה שיביא את הגאולה 

האמיתית והשלימה.
אחד  לכל  יש  ישראל  מנהג  פי  שעל  מכיוון 
מתחילת חודש אלול כתיבה וחתימה טובה – הרי 
ונחתמים  נכתבים  ישראל  וכל  כן  בוודאי שנעשה 
לאלתר בספרים של צדיקים גמורים ונחתם ששנה 
שלמעלה  גלויים  וניסים  ניסים  שנת  תהיה  הבאה 
מהטבע לגמרי וכולל במיוחד נס הגאולה שאז יהיו 
מצרים,  ליציאת  אפילו  בערך  שלא  גלויים  ניסים 

ותכף ומיד ממש. 
אחד  דולר  של  שטרות  חילק  השיחה  בסיום 
לצדקה, לכל אחד ואחת. לרב משה ירוסלבסקי נתן 
דולר נוסף עבור האחרים. לצלם פריידין )שהגיע 
היום( חייך הרבי חיוך רחב. בסיום החלוקה נכנס 

לחדרו כשמעודד את השירה.
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פרשת ניצבים וילך
פרשיות ניצבים-וילך

התנועות  שתי  לחיבור  דוגמה  היא  התפילה  עבודת 
שמונה- תפילת  בעת  ו"וילך":  "ניצבים"  של  המנוגדות 
עשרה עומדים 'כעבדא קמיה מריה', מבלי לזוז )"ניצבים"(, 

ועם זה מתנועעים בחיּות ובהתלהבות )"וילך"(.
ועל דרך המסופר על אדמו"ר האמצעי שנהג להתפלל 
ללא כל תנועות חיצוניות, ועם זה היו ניגרים ממנו פלגי 

זיעה...

 )שיחת ש"פ ניצבים-וילך תשמ"ג. תורת מנחם
 התוועדויות תשמ"ד ח"ד עמ' 2038(

מחוטב עציך עד שואב מימיך 
)כט,ט-י(

פירש אדמו"ר הזקן:
ה"רבות  את  ולעקור  "לחטוב"  יש   – עציך"  "מחוטב 
מחשבות בלב איש" )עציך לשון עצה(. "שואב מימיך" – 

יש לשאוב את המים המצמיחים כל מיני תענוג.

)היום יום יט אלול(

מוסיף כ"ק אדמו"ר:
עבודה זו שייכת לא רק ליושב אוהל אלא גם לבעל-
כנענים  היו  המים  ושואבי  העצים  חוטבי  שהרי  עסק. 
שנתגיירו בימי משה, כפי שרש"י מפרש כאן, והפירוש 
לח(,  )וישב  כנעני"  "איש  כמו  סוחר,  הוא  "כנען"  של 

שרש"י מפרש "תגרא".
– "ונתנם  זו בא מה"משה" שבנשמה  והכוח לעבודה 

משה חוטבי עצים ושואבי מים".

)לקוטי שיחות כרך יד, עמ' 117(

והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי 
כי בשרירות לבי אלך )כט,יח(

הפורק עול מתברך בלבבו שדווקא התנהגות שלא על-
פי תורה תביא לו שפע רב בענייני העולם.

אור  מבחינת  השפעתן  את  מקבלות  שהקליפות  ידוע 
מקיף, ללא חשבון, וכתוצאה מכך נמשך לאומות-העולם 
ואילו בני-ישראל  וכבוד בעולם הזה;  שפע רב של עושר 
דווקא,  בכלי"  “אור  פנימי,  מאור  השפעתם  את  מקבלים 
ולכן ההשפעה היא עם חשבון. העובר עבירה מקווה אפוא 
שמקבלות  כפי  השפעתו  את  יקבל  עול  יפרוק  שכאשר 

אומות העולם – ללא חשבון ובשפע רב.
אך האמת היא שיהודי מוכרח לקבל את השפעתו דרך 
התורה, ולא יוכל לקבל השפעה מבחינת המקיף אלא לפי 

שעה בלבד.

)קונטרס ומעין, עמ' 72(

מוסיף כ"ק אדמו"ר:
כלומר:  “ויתייאש".   – “והתברך"  מתרגם  יונתן  תרגום 
החוטא מתייאש מלקבל את השפעתו מעולם הקדושה, כי 
נדמה לו שאין לו חלק באלוקי ישראל ח"ו, ולכן הוא מנסה 

לקבל את השפעתו על-ידי הקליפות.

)לקוטי שיחות כרך ד, עמ' 1185(

כי יבאו עליך כל הדברים האלה 
הברכה והקללה ושבת עד ה' אלוקיך 

)ל,א-ב(
מה  אך  לתשובה;  הלב  את  מעוררת  “הקללה"  בשלמא 

ענינה של “הברכה" לכאן?
מפרש הבעל-שם-טוב:

למה הדבר דומה, להדיוט שמרד במלך, והמלך, במקום 
אותו  העלה  וכך  חשובה  למשרה  אותו  מינה  להענישו, 
שהיטיב  ככל  למלך.  משנה  שעשהו  עד  למשרה  ממשרה 
יותר בגדולתו וברחמנותו  המלך עם ההדיוט, הכיר הלה 
של המלך, והצטער ביותר על שהעז למרוד בו. ואף כאן: 
כשאדם חוטא ומתחייב עונש, ובמקום להענישו משפיע לו 
הקב"ה טוב וחסד – הרי זה מביאו בסופו של דבר להתחרט 

באמת על חטאו ולחזור בתשובה.

)כתר שם טוב, עמ' יד(

ממעייני החסידות
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אם יהיה נידחך בקצה השמים משם 
יקבצך ה' אלקיך )ל,ד(

נידחך  יהיה  “אם  רוחניים.  לעניינים  רומז   – “שמים" 
ירוד  רוחני  במצב  שנמצא  למי  רומז   – השמים"  בקצה 
יקבץ  הגאולה  ביום   – אלוקיך"  ה'  יקבצך  “משם  ביותר. 

הקב"ה גם יהודים כאלה.
“קצה  בבחינת  שהוא  יהודי  כשמקרבים  אומר:  הווי 
השמים" מזרזים ומקרבים את ביאת המשיח וקיום הייעוד 

של “משם יקבצך ה' אלקיך".

)שיחת כ"ק אדמו"ר(

ובחרת בחיים )ל,טו-יט(
יש לדקדק בזה: מי זה שאינו רוצה בחיים? אדרבה, מי 
שאוהב חיים, אוהב את ההיפך, היינו תענוגי העולם הזה.
אלא יש מים עליונים, שהם התענוג באלוקות; ויש מים 
ובתענוג  בחיים  לבחור  יש  העולם.  תענוגי   – תחתונים 
גשמיים,  בתענוגים  ולמאוס  החיים,  עץ  בחינת  העליון, 

מים תחתונים, בחינת עץ הדעת טוב רע.

)לקוטי תורה ואתחנן יא, ב(

תקרא את התורה הזאת )לא,יא(

המלך היה קורא )רש"י(

על כל יהודי להקהיל ולקבץ את כל כוחות נפשו וכל 
מחשבותיו, דיבוריו ומעשיו, ולהכניסם ב'בבית-המקדש' 
על-ידי  ה'מלך',  על-ידי  נעשית  זו  הפנימי שלו. הקהלה 

ביטול וקבלת עול מלכות שמים.

)לקוטי שיחות כרך יט, עמ' 327(

הקהל את העם )לא,יב(

אותו היום כוהנים עומדים בגדרים 
ופרצות, וחצוצרות של זהב בידיהם, 
תוקעין ומריעין ותוקעין )להקהיל את העם 
אל בית-המקדש(. כל כוהן שאין בידו 
חצוצרות, אומרין – דומה זה שאין כהן 
הוא )תוספתא סוטה פ"ז(

כל יהודי הוא בבחינת ‘כוהן', ככתוב )יתרו יט( “ואתם 
תהיו לי ממלכת כוהנים". חובתו של כל יהודי היא אפוא 
)ובמיוחד מי שמכהן כרב ומנהיג רוחני( לעמוד ב'גדרים 
העם  את  להקהיל  כדי  בחצוצרות'  ו'לתקוע  ופרצות' 

ולהביא להם את דבר ה'.

)לקוטי שיחות כרך יד, עמ' 127(

האנשים והנשים והטף )לא,יב(
לפי ה"מנחת חינוך" )מצווה תרי"ב( גם תינוק שנולד 
חשוב:  כלל  מזה  למדים  נמצאנו  המצווה.  בכלל  הוא 

חינוכו של ילד יהודי מתחיל מיד עם לידתו.

)לקוטי שיחות כרך ט, עמ' 378(

הלא כי אין אלקי בקרבי מצאוני 
הרעות האלה )לא,יז(

מסביר אדמו"ר האמצעי:
“אין אלוקי בקרבי" – חסר בי, בהתקשרותי לאלוקות, 
בזולתי  ורואה  מוצא  אני   – “מצאוני הרעות האלה"  ולכן 

כל מיני רע.
אדם  שכאשר  הבעל-שם-טוב,  של  הידועה  וכתורתו 
רואה רע בזולתו הרי זו הוכחה שמעין אותו רע נמצא בו 
עצמו. וכאדם המסתכל בראי, שאם הוא רואה לכלוך אין 

זה אלא משום שפניו מלוכלכות.

)ספר השיחות תש"ה, עמ' 91(
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת ניצבים-וילך1

שבת סליחות – כ"ג באלול
תפילת  קודם  אומרים,  זו  בשבת  גם  שחרית: 
שחרית, את כל התהילים2, אף-על-פי שאין מברכין 

את החודש3.
אין מברכים את החודש.

מברך  בעצמו  הקב"ה  זו  שבשבת  אמר,  הבעש"ט 
טוב  ברוב  והמשביע  המושבע  השביעי,  החודש  את 
לבית ישראל על כל השנה, ובכוח זה ישראל מברכים 

את החודשים י"א פעמים בשנה4.
הפטרה: שוש אשיש גו'.
אומרים ‘אב הרחמים'5.

בשבת  להתחיל  יש6   – ראש-השנה  שלפני  בשבת 
צדקה  על-ידי  בשבת,  המותר  באופן  בצדקה  עצמה 
דמאכל ומשקה ]‘לחיים'[ או על-ידי צדקה רוחנית, 
לימוד  ועל-אחת-כמה-וכמה  טובה  עצה  נתינת  כמו 
טובה  החלטה  קבלת   – עיקר  זה  וגם  ועוד  תורה, 
]כולל הסכום!7[ שתיכף ומיד לאחר השבת יקיים... 
]נתינת ממון בפועל, להפריש לעצמו ולתיתה לעני 

או לגבאי בבוקר7[.
לאחרי התפילה – התוועדות בבית-הכנסת, מכיוון 
ואף  סליחות8,  שבת  בכל  להתוועד  חסידים  שנהגו 

במוצאי-שבת-קודש – כהכנה לאמירת הסליחות.

אשיש"  )“שוש  ההפטרות  שתי  את  לומר  שמו"ת,  בקריאת  מנהגנו   )1
קריאת  לאחר  שישי  ביום  אומרים  רבותינו,  למנהג  ישראל"(.  ו"שובה 
כל הפרשה שמו"ת את ההפטרה “שובה ישראל",  ובשבת-קודש לפני 
ההפטרה  את  נוספת(,  )פעם  ה'שביעי'  קריאת  לאחר  שחרית,  תפילת 

הנקראת בפועל “שוש אשיש".
2( ספר-המנהגים עמ' 30.

3( לבוש ר"ס תכא. מטה-אפרים סי' תקפ"א סעיף מז.
4( ספר-המנהגים )מנהגי ר"ה(.

5( ‘התוועדויות' תש"נ ח"ד עמ' 299.
6( ‘התוועדויות' תשמ"ח ח"ד עמ' 376.

7( סה"ש תשמ"ט ח"א עמ' 222 ובהערות.
2253, תשמ"ג  327, תשמ"ב ח"ד עמ'  8( ‘התוועדויות' תשי"א ח"ב עמ' 

ח"ד עמ' 2045 ועוד.

במנחה – פרקי-אבות, פרקים ה-ו9.
מוצאי-שבת-קודש:

אומרים ‘ויהי נועם', ‘ואתה קדוש'10.
התחלת ימי הסליחות11.

ובסמוך  אחר  מתחילים  הראשונות,  סליחות12 
לחצות הלילה13.

השליח-ציבור מתעטף בטלית בלא ברכה14.

9( ראה בגיליון הקודם, שהמנהג המקורי שהזכיר הרבי בשנת תשמ"א 
היה לומר את המשנה שלפני הפרק והברייתא שלאחריו רק פעם אחת.
10( שו"ע אדמוה"ז סי' רצה ס"ג ]שרק “אם חל יו"ט בערב שבת" נמנעים 
מלומר זאת, אבל לא כשחל בשבת. וכך נהגו בליובאוויטש בקביעות זו, 
כפי שמסר הרה"ג הרה"ח ר' זלמן-שמעון דבורקין ע"ה, ‘שבח המועדים' 
עמ' 7. הדיון שב'אוצר מנהגי חב"ד' אלול-תשרי עמ' קע וניסן-סיוון עמ' 
יט מתייחס רק למוצש"ק שלפני ערב-פסח וערב-יום-הכיפורים, שגם 

הם מעין ‘יום טוב', אך במוצש"ק שלפני ר"ה אין בכך כל ספק[.
א(  ניגון  ח"א,  )ספר-הניגונים   86-85 עמ'  תש"א  בספר-השיחות   )11
הידועים  מהזמנים  הם  לתשובה,  המעוררים  הסליחות  “ימי  נאמר: 
‘ארבע הבבות'".  הזקן, בעל  ניגונו של אדמו"ר  מנגנים את  היו  שבהם 
זאת  לנגן  הפסיקו  תשמ"ט  טבת  כ"ד  התוועדות  מאחרי  כידוע,  אבל, 

בהתוועדויות של הרבי.
12( כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו יצא לסליחות בבגדי הש"ק – 'אוצר מנהגי 

חב"ד', אלול-תשרי, עמ' כג, וש"נ )וכן מובא מס' לקט-יושר(.
באמירת  ובפרט  אנ"ש.  בין  נפוץ  וכן  בעמידה,  הסליחות  שצ"ל  י"א 
גם  לכאורה  ועד"ז  ס"ז.  תר"ז  סי'  אדמוה"ז  שו"ע   – )מדינא  'אשמנו' 
י"ג מידות, וכיו"ב(. וכן  באמירת "אשמנו מכל עם"; "סלח לנו" שאחרי 
"נ"א"  ישנו  מקומות  בכמה  הפיוטים  בנוסח  קולנו'.  ו'שמע  מידות,  י"ג 
שמביא כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בהערותיו לסליחות )וב'סליחות-חב"ד' 
וכנראה אמר הרבי  ואילך נדפסו בשוה"ג(.  הוצאת קה"ת אה"ק תש"נ 
את שתי הנוסחאות )ראה גם 'אוצר מנהגי חב"ד', ר"ה, אות קצד. וכמו 
גם  בקריאת-התורה,  כמנהגנו  סגול(,   / )צירי  זכר/זכר   הרבי  שאמר 

ב'אשרי' ובשש זכירות. ועוד כיו"ב(.
בי"ג מידות, בין שני שמות הוי"ה ישנו "פסיק" כפי טעמי-המקרא, ויש 

להפסיק שם מעט )גם בכל השנה(.
באמירת "סלח לנו… חטאנו… פשענו" שאחרי י"ג מידות, היה מכה כ"ק 

אדמו"ר נשיא דורנו על החזה, כמו
שבסדר  צורנו..."  וב"חטאנו  היכה.  לא  תשל"ב  בתשרי  )אבל  בווידוי 
העבודה, היכה  – 'התקשרות' גיליון ריז עמ' 9(. וכן באמירת "אבל אנחנו 

ואבותינו חטאנו"; “ואנחנו הרשענו" שבווידוי. 
הוא  תש"נ  ברוקלין  קה"ת  הוצאת  ‘סליחות-חב"ד'  שסדר  לדעת  יש 
צילום דפוס הראשון דקה"ת ברוקלין ולא נכללו בו התיקונים דהוצאות 

שלאח"ז.
וראה  מנוחה'(,  ‘במוצאי  שאומרים  )מפני   54 עמ'  ספר-המנהגים   )13

‘אוצר מנהגי חב"ד' עמ' כג. חצות באזור המרכז בארה"ק: 12.36.
14( לוח כולל-חב"ד. וגם אם הוא בחור, מתעטף בה )ע"פ 'שערי הלכה 
וראה  פכ"ג.  זוטא  ותנא-דבי-אליהו  יז,א  מר"ה  רכו,  עמ'  ח"א  ומנהג' 
באריכות ב'הערות וביאורים – אהלי תורה' גיליון תתנ"א עמ' 50 ואילך, 

לוח השבוע

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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יש להתחיל ‘אשרי' בעשרה כדי שיוכלו לומר אחריו 
קדיש מיד, ואם השלימו לעשרה מיד אחרי סיום אשרי, 
יאמר כמה פסוקים וחצי קדיש. אם היו עשרה באמירת 
עשרה  יישארו  שלא  באופן  לצאת  אסור  הסליחות, 
לקדיש. אך אם יצאו ונשארו אפילו שישה, יאמר הש"ץ 

קדיש תתקבל15.
“הנשמה לך" – הש"ץ מתחיל בקול רם16.

במקומות  רם  בקול  הש"ץ  מסיים  ‘עננו'  באמירת 
המופסקים בשתי נקודות, דלא כמנהג העולם17.

אומרים ‘קדיש תתקבל' אחר הסליחות, גם אם מתפללים 
שחרית מיד לאחריהן18.

ובפרט בעמ' 62(. 
הט"ז )סי' תקפ"א ס"ק ב, ונעתק במטה-אפרים שם סי"ד, במשנ"ב ס"ק ו 
)בגד  ועוד( כתב ליטול טלית מחבירו בהשאלה כדי לצאת מספק ברכה 
יום בלילה(, אבל אדמוה"ז )סי' ח"י ס"ד( כתב ש"מותרים להתעטף אפילו 
ידוע שאין מתכוונים לשם מצות ציצית, אלא מפני כבוד  בלילה, דהדבר 
הציבור" )וראה טעם זה בשערי אפרים שער י' פתחי שערים ס"ק יא, ודן 
יד בביה"ל ס"ג סד"ה שאלה כשהיא מצוייצת(, הרי  סי'  בדבריו המשנ"ב 

דס"ל שא"צ לזה.
15( כדין חזרת הש"ץ וכיו"ב, מטה-אפרים ואלף-המגן סי' תקפ"א סעיף י"ז.

16( ‘סליחות – ליקוט טעמים ומקורות' ממטה-אפרים תקפ"א סי"ח.
17( 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' כח. 

412( מכריע  )ובמקביל בליקוטי-שיחות חכ"ט עמ'  באג"ק ח"ב עמ' קסב 
הרבי, שרק בתפילת טל צ"ל "רך לרצות" )למ"ד בשבא ורי"ש פתוחה(, אבל 
ב'עננו' ובפיוט 'האוחז ביד' צ"ל ל' בחיריק ורי"ש בשבא, כסידורי היעב"ץ 
הסליחות,  ובסדר  ה'  ותהלת  ]תו"א  בסידור  כנדפס  ולא  ישראל,  ועבודת 
שהרבי  ברור  נשמע  תשכ"ה  בטבת  מעשרה  בקלטת  אך  טל[.  כבתפילת 
אומר ג"כ למ"ד בשבא ורי"ש בפתח כמו בסידור. ולפלא שבסידורי תהלת 
)הישן  ובמחזור  כבתו"א,  נדפס  החדשות,  במהדורות  כולל  ובסליחות,  ה' 

שתח"י( בפיוט הנ"ל למ"ד בשבא ורי"ש בקמץ! 
בס' המנהגים עמ' 55, כתוב "בסליחות אין נופלים על פניהם", וציין הרבי 
והנה  שם".  הזקן  רבנו  בשו"ע  ט,  ס"ק  קלא  סי'  בשו"ע  מג"א  "ראה  לזה: 
בשו"ע שם ס"ג איתא "אין נפילת-אפים בלילה, ובלילי אשמורות נוהגים 
ומביא  ליום".  לילה[, שהוא קרוב  ודאי  ]=למרות שעדיין  ליפול על פניהם 
המג"א הנ"ל מהרקנטי פ' קורח שכתב "להאריך בסליחות עד נכון היום, ואז 
יפלו על פניהם". ומסיים המג"א "ונראה לי דאם נמשכה תפלת מנחה עד 
הלילה - לכולי עלמא אין נופלין, דתחילת הלילה – תגבורת הדינין, משא"כ 
אחרי חצות הלילה". ואילו הט"ז שם )ס"ק ח( נחלק ע"ז: "ונראה שאין לחוש 
גרע  דלא  לילה[,  ]=ספק  בין השמשות  לילה אלא  ודאי  זמן שאין  כל  לזה 

מליל אשמורת שהוא קרוב ליום". 
דברי השו"ע והט"ז הובאו להלכה בשו"ע רבינו שם ס"ד ]בשו"ע אדמוה"ז 
ולא מצאתי שם. הא"ר דייק בדברי המג"א  צויין על דברי הט"ז גם לב"י, 
שגם בבין השמשות אין נופלין, והכף החיים ס"ק נא מחזיק בדעה זו ע"פ 
הקבלה, אבל במחצית-השקל הסתפק אם המג"א יחלוק על הט"ז, ובשו"ע 
ודאי  דלדידן  אנ"ש,  בין  בפועל  המנהג  וכן  בזה,  מודים  שהכל  ברור  רבנו 
בזה  כט"ז  שפוסקים  היינו  השמשות,  דבין  מספק  גרע  דסליחות  לילה 
נובע מכך שאין  בסליחות  כלל  ליפול  מנהגנו שלא  עכ"פ  ולא מטעמיה[. 
מובאים  אדמוה"ז  ובשו"ע  שבמג"א,  הרקנטי  כדברי  לילה  בוודאי  נופלין 
ובין  נוהגין", אף שלמעשה נאמרות הסליחות בדורותינו אצל הרבי  כ"יש 
אנ"ש ביום ממש. וכן מה שמרבים בסליחות ער"ה )יחסית למנהגנו בשאר 
ודאי  השחר  עלות  שלאחר  אף  גד"  אל  דוד  “ויאמר  בו  ואומרים  הימים( 
ומזה  כיוון שהסליחות שייכות ללילה.  )ראה שם בסי' תר"ד(,  יו"ט  נחשב 
יש להעיר לעניין אמירת תחנון בתפילת שחרית דעש"ק שנמשכה לאחר 

חצות היום, ראה ‘התקשרות' גיליונות: תקס"ז עמ' 15, ותקס"ט עמ' 16.
18( ‘סליחות – ליקוט טעמים ומקורות'. וראה ‘אוצר מנהגי חב"ד' עמ' כט.

באמירת סליחות בבית-המדרש של כ"ק אדמו"ר נשיא 
“רחמנא  בשירת  מסיימים  תתקבל,  קדיש  לאחר  דורנו, 
דעני לעניי ענינא", והרבי היה מעודד את השירה כדרכו 

בקודש19.
לא  גם  מידות15,  י"ג  יאמר  לא  ביחיד,  סליחות  האומר 

בניגון ובטעמים20.

יום שני
כ"ה באלול, ב' דסליחות

 – בכלל  ועד  ראש-השנה  ערב  עד  ואילך,  מהיום 
אמירת הסליחות היא “באשמורת הבוקר"21.

ועל-כל- בבית22,  ברכות-השחר  לברך  מנהגנו  ידוע 
קודם  התורה,  ברכות  את  ולפחות  לברכן,  יש  פנים 

הסליחות23.
לאחר  בטלית  מתעטף  הש"ץ  שלמעשה  מכיוון 
שהאיר היום, יברך עליה. ורשאי לברך אפילו על טלית 

שאולה24.
הראשונים  שחסידים  סיפר,  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
היו לומדים ביום כ"ה באלול בפרשת בראשית עד “יום 
אחד"; בכ"ו באלול – עד “יום שני" וכו'; בכך התכוונו 
“בראשית  של  בעניינים  גם  ‘עבודה'  של  תוכן  להביא 

ברא" )אתערותא דלעילא(25.

יום שלישי
כ"ו באלול, ג' דסליחות

יום  הוא  דסליחות  “ג'  דורנו:  נשיא  הרבי  מדברי 
חסידות  מאמר  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  אמר  ולכן  מיוחד, 

19( ‘אוצר מנהגי חב"ד' שם )ספר-הניגונים ח"ג, ניגון רמז(.
קלא,כג.  בכף-החיים  זה  בעניין  )ראה  רסה  עמ'  ח"ג  מנחם'  ‘היכל   )20
ובטעמים,  בניגון  גם  לומר  סי' כב מסיק שלא  בשו"ת מנחת-אלעזר ח"ד 
לעניין אמירת ‘מחי ומסי',  וכן נהג בפועל – דרכי-חיים-ושלום אות קצ(. 
‘מרן דבשמייא' ביחיד, בלוח כולל-חב"ד הביא שידלגם, כיוון שיחיד מנוע 
מלהתפלל בלשון ארמי כמבואר בשו"ע רבינו סי' קא ס"ה. אך יש מקום 
‘יקום  מאמירת  רק  שהסתייג  בסידורו,  אדמוה"ז  מלשון  אחרת  להוכיח 
פורקן' השני ביחיד, ראה ‘התקשרות' גיליון ס עמ' 20. הערות הת' ואנ"ש, 

צפת, גיליון ל עמ' 39.
21( ספר-המנהגים, מנהגי ר"ה )למעשה במניין של הרבי אמרו זאת בשעה 

.)07:00
22( אג"ק חי"ט עמ' שצ, וראה ספר-השיחות תש"ד עמ' 20.

23( לוח כולל-חב"ד, ע"פ שו"ע אדמוה"ז סי' מו ס"ח.
24( מטה-אפרים שם סעיף ט"ו. וזאת לכאורה אף אם אירע שהש"ץ הוא 

בחור, או כשאין מתפללין מיד אחרי הסליחות.
25( ליקוטי-שיחות, כרך טז, עמ' 488.
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ביום זה"26.
רבות,  משנים  ומנהג  הקדושים  נשיאינו  הוראת   *
הנוראים,  בימים  ובפרט  התיבה,  לפני  היורד  אשר 
יעבור תחילה על כל התפילות, ובפרט על כל הפיוטים, 
וכמובן  כפשוטו,  המילות  פירוש  הפחות  לכל  לדעת 
מאליו לדעת דיני התפילה בכלל, ודיני הש"ץ בפרט27. 
ואף אם עשה כך לפני שנה, יעשה כן גם בכל שנה כמה 
כמובן,  ש"ץ28.  בתור  התיבה  לפני  שיורד  קודם  ימים 
על התוקע והמקריא ללמוד היטב את דיני התקיעות 

כהלכתן, כולל הטעויות והספקות השכיחות בהן29.

יום חמישי
כ"ח באלול, ה' דסליחות

במנחה אומרים תחנון30.
בלילה  חמישי  ביום  שעל-המיטה,  בקריאת-שמע 

אור ליום שישי, אומרים תחנון31.

יום שישי
כ"ט באלול, ערב ראש-השנה32

יום הולדת אדמו"ר הצמח-צדק )תקמ"ט(.
אבל בתוך שבעה מותר לו ללכת היום לבית-הכנסת 

לאמירת הסליחות33, וכן להתפלל עם הציבור34.

נשיא  אדמו"ר  כ"ק  נהג  וכן   .2254 עמ'  ח"ד  תשמ"ב  ‘התוועדויות'   )  )26
ואילך, וש"נ.   347 יד, עמ'  דורנו כמה פעמים. וראה ליקוטי-שיחות, כרך 
מהנכון שבמשך המעל"ע של יום זה ילמדו עכ"פ חלק מאחד המאמרים 
הללו )איש כחפצו, שהרי ישנם ריבוי מאמרים דיום זה( – ר"ד משיחת ג' 
דסליחות תנש"א. והעיקר שכל אחד יוסיף עוד עניין של לימוד, הנהגה 

טובה וכיו"ב – ‘התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 373.
27( לכאורה – הוראה זו שייכת גם לפיוטי הסליחות. ראה באג"ק ח"ז עמ' 
שנא, שרצוי שלא להתפלל  ]כנראה – גם כל השנה[ במניין שבו אומר 
אשכנזיות(.  קהילות  בכמה  )כנהוג  ק"ש  ברכות  באמצע  פיוטים  הש"ץ 
מסתמא הכוונה רק כשאינם זקוקים לו כתוקע וכיו"ב. וראה בקשר לש"ץ 
מאנ"ש בביהכ"נ דנוסח אחר ב'התקשרות' גיליון תקל"ד עמ'  14 ואילך, 

ובפרט בהערה 12.
28( איגרות-קודש חי"א עמ' שנג, תטז וש"נ.

29( ראה ספר-המנהגים ס"ע 56.
30( סידור אדמו"ר הזקן לפני ‘למנצח... יענך' )לבוש ומג"א סי' קלא ס"ו. 

בשו"ע אדמו"ר הזקן חסר סעיף זה(.
31( סידור אדמוה"ז, לפני ‘למנצח... יענך' )מאחר שאינו נוהג כיו"ט מיום 
הרבה סליחות באשמורת,  כיוון שאומרים  שלפניו, אלא מעלות-השחר, 
יו"כ – ראה שו"ע אדמוה"ז סי' תר"ד  שלא כשאר עיו"ט, ואף לא כערב 

ס"ד-ה(.
מח,  עמ'  חב"ד'  מנהגי  ‘אוצר   – בער"ה  התענה  לא  שהרבי  כנראה   )32

עיי"ש.
33( לוח כולל-חב"ד, ע"פ הרמ"א סי' תקפ"א ס"א.

34( מטה-אפרים סי' תקפא סכ"ב.

בפיוט “מרובים צרכי עמך", בסליחות נוסח ליטא35 
הנוסח הוא: “ותיטיב לנו הכתיבה והחתימה", וכך תוקן 
בכתב-יד באחת מהוצאות קה"ת הראשונות )מעוטף(.
בפיוט “שלוש-עשרה מידות" יש כמה וכמה שינויים 
שתוקנו ב'סליחות' בהוצאות האחרונות )מוגה על-ידי 

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו36(.
חזן  אומרים  עמנו"  במשפט  תבוא  “אל  הקטע  את 
וקהל פסוק בפסוק. את הפסוקים “אל תבוא", “והוא 
ישפוט" נפוץ לאומרם ביחד כפסוק אחד37. בסליחות 
עלות-השחר,  לאחר  אפילו  )=וידוי(  תחנון  אומרים 

אבל לא בתפילה38.
הספיק  שלא  ומי  בשופר39,  תוקעים  אין  היום   *

להתלמד, יעשה זאת בחדר סגור40.

התרת נדרים
נדרים'42,  התרת  ‘סדר  אומרים  התפילה41  אחרי   *
צריך  הפחות  )ולכל  כשרים43  אנשים  עשרה  במניין 

שיהיו לפניו שלושה(44.

35( תח"י סליחות ‘קודש הילולים' הוצאת לוין-אפשטיין, ירושלים תשכ"ה. 
ולא  חתימה,  נעילה, ששם מבקשים רק  וייתכן שאצלנו נעתק מתפילת 

שמו לב לתקן, גם לא בהוצאה החדשה דארה"ק.
שינויים  בכמה  הם  מידות'  עשרה  ‘שלוש  בפיוט  בפנים  התיקונים   )36
ושמעתי  שוב.  הוגה  וכנראה  ומקורות',  טעמים  ב'ליקוט  מהנסמן 
בודד  בדף  תשכ"ד  בשילהי  מתוקן  מידות  י"ג  פיוט  נדפס  שלראשונה 

)הוצאה קודמת של הסליחות היתה שנה לפני -כן, בשילהי תשכ"ג(.
את  קולנו"  “שמע  בקטע  אומרים  אחרים  אשכנז  מנהגי  לפי  כיו"ב,   )37
הפסוקים “אמרינו האזינה" ו"יהיו לרצון" כפסוק אחד )כמדומני שהש"ץ 

אינו אומר את הפסוק השני בקול(, וצ"ב מה הטעם לכ"ז.
38( וראה לעיל סוף הערה 16.

39( לוח כולל-חב"ד, מרמ"א תקפ"א ס"ג.
40( השלמה לשו"ע אדמוה"ז סו"ס תקפא, עמ' 1364.
41( לוח כולל-חב"ד, ובסידור אדמוה"ז: ‘קודם חצות'.

42( בנוסח התרת נדרים, תיבת "בכולהון )אני מתחרט(" נמשך לפניו – כן 
מאידך  יעקב'.  'בית  בסידור  הוא  )וכן  תשמ"ט  ער"ה  וידיאו  הרבי,  אמר 
נמשך  'אשכול'  הוצאת  יעב"ץ  בסידור  וכן  התפילות,  אוצר  בסידור 

לאחריו(.
הוא  ואולי  בקמץ.  הש'  כלל"  רושם  שום  יעשה  “ולא  מנוקד:  בסידורינו 

טה"ד.
ובלוח  ובספר-המנהגים  שלמה",  עדה  שיהיה  “וטוב  הלשון  בסידור   )43
מי  יהא  שהמתיר  הרבי  הקפיד  לא  כנראה,  “ובעשרה".   – כולל-חב"ד 

שהותר לו כבר )‘כפר חב"ד', גיליון 779 עמ' 138(.
44( ראה אלף-המגן למטה-אפרים סי' תקפ"א ס"ק קא.

מבקש  אבל  למתירים,  מצטרף  אינו  לאיש'  סמוך  'מופלא  קטן  מדינא, 
התרה )ראה הלכות והליכות בר-מצווה פי"א סי"ד. חנוך לנער ס"פ לג(. 

וב'אוצר' עמ' לט כתב שאין נוהגים בזה.
במטה-אפרים שם סוס"ב כתב שלא יאמרו כמה מבקשי התרה ביחד, 

אלא בשעת הדחק.
)יו"ד רלד סנ"ו-נז( הבעל נעשה שליח  לעניין נשים, לפי הנפסק בשו"ע 
לשאול על נדרי אשתו, אך אינו מצטרף להמתירים, ולכאורה יכול לומר 
הנוסח גם בשמה )אך לאחרים, אף לבתו, לא ניתן להתיר ע"י שליח –  שם 
סי' רכח סט"ז. וע' פת"ש שם ס"ק ט לעניין בקשת התרה בכתב(. ולעניין 

מודעה על לעתיד – לכאורה די להן ב'כל נדרי'.
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חג-הפסח(45.  קודם  חיטים"  ל"מעות  )בדומה   *
עורכים מגבית ומחלקים ‘צורכי החג' לראש-השנה 

ולכל חגי תשרי לזקוקים לזה.
* נוהגים לכתוב פ"נ )הנשואים – כמובן בחגירת 
כתיבה  לבקשת  בני-ביתו  ועבור  עבורו  אבנט( 
וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. להניחו בין דפי 
דורנו,  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  של  וכו'  קונטרס  מאמר, 
ולשלחו )אם באפשרי – בו ביום( על-מנת לקראותו 

על הציון שלו46.
* נוהגים להשתטח על קברי צדיקים47, והנמצאים 
אדמו"ר  כ"ק  ציון  על  משתטחים  מקום  בקירוב 

מהוריי"צ נ"ע48 וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.

הכנות לראש השנה
שטעמם  תבשילים  לראש-השנה  מבשלים  אין   *
חמוץ או מר49. אין נמנעים ממאכלים חריפים, כמו 
או  חומץ  במעט  תבשילים  להטעים  ניתן  ‘חזרת'. 
או  חמוץ  העיקרי  טעמם  יהיה  שלא  ובלבד  לימון, 
ושמנים,  מתוקים  מאכלים  לבשל  משתדלים  מר50. 

לסימן טוב51.
לכבוד  טהרה  במקווה  וטובלים53  מסתפרים52,   *

החג54.
עצמו  על  לקבל  נהג  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק 

45( ליקוטי-שיחות חי"ד עמ' 369.
46( ראה ספר-המנהגים ס"ע 95. ב'לוח השבוע' לג' תמוז, גיליון תקע"ב 

הערה 12, פורטו כמה מנהגים בקשר לכתיבת פ"נ.
47( רמ"א סי' תקפ"א ס"ד, וראה מטה-אפרים שם ס"נ.

48( ספר-המנהגים, מנהגי ר"ה.
49( שו"ע אדמוה"ז סי' תקפ"ג ס"ב.

50( ע"פ המובא בפסקי תשובות שם ס"ק ה.
51( שו"ע אדמוה"ז שם ס"ד.

)אף  ס"ד  רנא  סי'  אדמוה"ז  שו"ע  חצות,  אחר  גם  מותר  מדינא   )52
שהאריז"ל היה נזהר – כל השנה – להסתפר קודם חצות דווקא, כף-
החיים שם ס"ק יט ומטה-אפרים סי' תקפ"א ס"ג. וכנראה אין מקפידין 

בזה, וכמדומה שגם הרבי לא הקפיד בזה(.
אלף-המגן  ועיין   .865 עמ'  ח"ג  ליקוטי-דיבורים  היום,  מחצות   )53

למטה-אפרים סי' תקפ"א ס"ק קכא. ליקוטי מהרי"ח ח"ב דף ז,ב.
54( לוח כולל-חב"ד.

הידור נוסף לפני כל ראש-השנה55. וכהוראה כללית 
על  לקבל  אחד  כל  צריך  ראש-השנה  “בכל  נאמר: 
עצמו זהירות יתרה ]הידור[ במצוות עשה, וזהירות 
בהנהגה  יתרה  וזהירות  לא-תעשה,  של  בסייג 

טובה"56.
תפילת  עד  המנחה57  תפילת  קודם  אחת  משעה 
ואחד  אחד  כל  ישקוד  ראש-השנה,  במוצאי  ערבית 

באמירת תהילים לילה ויום48.
הנוהגים לתת צדקה בכל יום, ייתנו היום גם עבור 

שני ימי ראש-השנה58. 
לפנות ערב לובשים בגדים נאים וחשובים, ויודעים 

שהקב"ה עושה לנו נס לשפטנו במידת הרחמים59.
אין לובשים ה'קיטל', גם לא הש"ץ והתוקע60, אלא 

ביום-הכיפורים48.
וכדומה(  גז  שלהבת  )או  נשמה'  ‘נר  להשאיר  יש 
ב'  ביום  הנרות  להדלקת  אש  העברת  לאפשר  כדי 

דראש-השנה.
ההדלקה(:  )אחרי  הנרות  בהדלקת  הברכות 
הזיכרון"61,  יום  ושל  שבת  של  נר  “להדליק 

ו"שהחיינו"48.
איש המדליק, לא יברך “שהחיינו"54.

שהובאו  המקורות  וברוב  הבא,  במקור  אמנם  ספר-המנהגים.   )55
ב'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' קנג-ד מדובר בר"ה עצמו, ובחלקם – לאחריו.

56( ספר המאמרים – קונטרסים לכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, ח"א עמ' 
קלב. ליקוטי-שיחות, חלק ב, עמ' 348.

המאמרים  ספר  ראה  זו,  בתפילה  שצ"ל  ההתבוננות  תוכן  אודות   )57
תש"ג ס"ע 41.

58( הוראת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, שערי-צדקה עמ' קמב.
59( לוח כולל-חב"ד, משע"ת סי' תקפ"א ס"ק ו, וע"ע מטה-אפרים סי' 

תקפא סנ"ה.
60( כי לדעת אדמוה"ז )תר"י ס"ט( עיקר הטעם שלובשים קיטל, הוא 
 – ביום-הכיפורים  רק  שייך  וזה  השרת",  מלאכי  דוגמת  להיות  “כדי 

‘המלך במסיבו' ח"א עמ' קטו.
61( שם, מנהג בית רבינו, כמו בקידוש ובהפטרה – אג"ק ח"ו עמ' קכה. 
יו"ט, ואינה יכולה להתנות  ]בירכה “שהחיינו" – קיבלה עליה קדושת 

בזה, מובא מעירובין מ,ב[.
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èíëéäìà ýåýé éðôì íëìk íBiä íéávð ízà©¤̧¦¨¦³©Æª§¤½¦§¥−§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®
Léà ìk íëéøèLå íëéð÷æ íëéèáL íëéLàø̈«¥¤´¦§¥¤À¦§¥¤Æ§´Ÿ§¥¤½−Ÿ¦¬

:ìàøNéýåýé éðôì íëìk íBiä íéávð ízà ¦§¨¥«©¤̧¦¨¦³©Æª§¤½¦§¥−§Ÿ̈´
ìk íëéøèLå íëéð÷æ íëéèáL íëéLàø íëéäìà¡«Ÿ¥¤®¨«¥¤´¦§¥¤À¦§¥¤Æ§´Ÿ§¥¤½−Ÿ

:ìàøNé Léà קדם ּכּלכֹון דין יֹומא קימין אּתּון ¦¬¦§¨¥«ְְֳִֵַָָָָ

וסרכיכֹון  סביכֹון ׁשבטיכֹון ריׁשיכֹון אלהכֹון ְְְְֲֳִֵֵֵֵֵָָָָיי

יׂשראל: אנׁש éøLàּכל Eøâå íëéLð íëtè ְֱִֵַָֹ©§¤´§¥¤½§¥´§½£¤−
éðçî áø÷aéöò áèçî Eéîéî áàL ãò E:E §¤´¤©«£¤®¥«Ÿ¥´¥¤½©−Ÿ¥¬¥¤«

éðçî áø÷a øLà Eøâå íëéLð íëtèáèçî E ©§¤´§¥¤½§¥´§½£¤−§¤´¤©«£¤®¥«Ÿ¥´
éöòéîéî áàL ãò E:Eוגּיֹור נׁשיכֹון טפלכֹון ¥¤½©−Ÿ¥¬¥¤«ְְְְִֵַָ

:מּיי מלי עד אעי מּלקט מׁשריתי ּבגֹו ְְְִִִֵֵַַַָָָָָּדי

àééäìà ýåýé úéøáa EøáòìøLà Búìàáe E §¨§§À¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨«¨®£¤Æ
éäìà ýåýé:íBiä Enò úøk Eúéøáa Eøáòì §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬¦§−©«§¨§§À¦§¦²
éäìà ýåýééäìà ýåýé øLà Búìàáe Eúøk E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨«¨®£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬

:íBiä Enòאלה דיי ּבקימא לאעלּות ¦§−©«ְְֱִַָָָָָָָָ

דין: יֹומא עּמ ּגזר אלה יי ּדי ְְְֱִִֵֵַָָָָָָּובמֹומתּה

áéàeäå íòì Bì | íBiä Eúà-íé÷ä ïòîì§©´©¨¦««Ÿ§Á©¸¹§À̈§³
k íéäìàì Eì-äéäéøLàëå Cì-øac øLà ¦«§¤§Æ¥«Ÿ¦½©«£¤−¦¤¨®§©«£¤³

éúáàì òaLð:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì Eïòîì ¦§©©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ§©´©
Eì-äéäé àeäå íòì Bì | íBiä Eúà-íé÷ä̈¦««Ÿ§Á©¸¹§À̈§³¦«§¤§Æ
éúáàì òaLð øLàëå Cì-øac øLàk íéäìàìE ¥«Ÿ¦½©«£¤−¦¤¨®§©«£¤³¦§©©«£Ÿ¤½

:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàìית לאקמא ּבדיל §©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿְֲִַָָָָ

לאלּה ל יהי והּוא לעּמא קדמֹוהי דין ְְְֱֳִֵֵֶַָָָָָיֹומא

לאבהת קּיים די ּוכמא ל מּליל די ְְֲִִִִַַַָָָָָָּכמא

ּוליעקב: ליצחק âéíëcáìלאברהם íëzà àìå ְְְְְֲִַַָָָֹ§¬Ÿ¦§¤−§©§¤®
äìàä-úàå úàfä úéøaä-úà úøk éëðà̈«Ÿ¦ÀŸ¥Æ¤©§¦´©½Ÿ§¤¨«¨−̈

:úàfäúéøaä-úà úøk éëðà íëcáì íëzà àìå ©«Ÿ§¬Ÿ¦§¤−§©§¤®¨«Ÿ¦ÀŸ¥Æ¤©§¦´
:úàfä äìàä-úàå úàfä עּמכֹון ולא ©½Ÿ§¤¨«¨−̈©«Ÿְְִָ

מֹומתא  וית הדא קימא ית גזר אנא ְְְְֲִֵַָָָָָָָָָּבלחֹודיכֹון

ãéíBiäהדא: ãîò eðnò ät BðLé øLà-úà ék ָָ¦Á¤£¤̧¤§¹ÀŸ¦¨̧ÆŸ¥´©½
eðnò ät epðéà øLà úàå eðéäìà ýåýé éðôì¦§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¥̧£¤¬¥¤²−Ÿ¦¨¬

:íBiäíBiä ãîò eðnò ät BðLé øLà-úà ék ©«¦Á¤£¤̧¤§¹ÀŸ¦¨̧ÆŸ¥´©½
eðnò ät epðéà øLà úàå eðéäìà ýåýé éðôì¦§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¥̧£¤¬¥¤²−Ÿ¦¨¬

:íBiä קאם עּמנא הכא ּדאיתֹוהי מן ית ארי ©«ְֲִִִֵֵָָָָָָָ

הכא  ליתֹוהי ּדי וית אלהנא יי קדם דין ְְֱֳִִֵֵָָָָָָָָָיֹומא

דין: יֹומא åè-øLàעּמנא úà ízòãé ízà-ék ִֵָָָ¦«©¤´§©§¤½¥¬£¤
áø÷a eðøáò-øLà úàå íéøöî õøàa eðáLé̈©−§§¤´¤¦§¨®¦§¥¯£¤¨©²§§¤¬¤

:ízøáò øLà íéBbäúà ízòãé ízà-ék ©¦−£¤¬£©§¤«¦«©¤´§©§¤½¥¬
áø÷a eðøáò-øLà úàå íéøöî õøàa eðáLé-øLà£¤¨©−§§¤´¤¦§¨®¦§¥¯£¤¨©²§§¤¬¤

:ízøáò øLà íéBbä ית ידעּתּון אּתּון ארי ©¦−£¤¬£©§¤«ְְֲֵַַָ

ּבגֹו עברנא ּדי וית דמצרים ּבארעא ְְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָּדיתבנא

עברּתּון:ע  ּדי æèíäéöewL-úàממּיא eàøzå ְְֲִַַַָ©¦§Æ¤¦´¥¤½
:íänò øLà áäæå óñk ïáàå õò íäéììb úàå§¥−¦ª«¥¤®¥´¨¤½¤¤¬¤§¨−̈£¤¬¦¨¤«
óñk ïáàå õò íäéììb úàå íäéöewL-úà eàøzå©¦§Æ¤¦´¥¤½§¥−¦ª«¥¤®¥´¨¤½¤¤¬¤

:íänò øLà áäæå וית ׁשּקּוציהֹון ית וחזתּון §¨−̈£¤¬¦¨¤«ְֲִֵֵַָָ

עּמהֹון: ּדי ודהבא ּכסּפא ואבנא אעא ְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָטעותהֹון

æéäçtLî Bà äMà-Bà Léà íëa Lé-ït¤¥´Â¨¤Â¦´«¦º̈¯¦§¨¨´
ýåýé íòî íBiä äðô Bááì øLà èáL-Bà¥À¤£¤Á§¨¸Ÿ¤³©Æ¥¦Æ§Ÿ̈´
íää íéBbä éäìà-úà ãáòì úëìì eðéäìà¡Ÿ¥½¨¤´¤©«£½Ÿ¤¡Ÿ¥−©¦´¨¥®

:äðòìå Làø äøt LøL íëa Lé-ïtLé-ït ¤¥´¨¤À²Ÿ¤Ÿ¤¬−Ÿ§©«£¨«¤¥´
øLà èáL-Bà äçtLî Bà äMà-Bà Léà íëaÂ¨¤Â¦´«¦º̈¯¦§¨¨´¥À¤£¤Á
ãáòì úëìì eðéäìà ýåýé íòî íBiä äðô Bááì§¨¸Ÿ¤³©Æ¥¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¨¤´¤©«£½Ÿ
äøt LøL íëa Lé-ït íää íéBbä éäìà-úà¤¡Ÿ¥−©¦´¨¥®¤¥´¨¤À²Ÿ¤Ÿ¤¬

:äðòìå Làø אּתתא אֹו ּגבר ּבכֹון אית ּדילמא −Ÿ§©«£¨«ְְְְִִִַָָ

דין  יֹומא ּפני לּבּה ּדי ׁשבטא אֹו זרעית ְְִִִִֵֵֵַָָָאֹו

טעות  ית למפלח למה אלהנא ּדיי ְְְְְֱֲִִֵַַַַַַַָָָָָָמּדחלּתא

מהרהר  ּגבר ּבכֹון אית ּדילמא האּנּון ְְְְְְִִִַַַַַָָָעממּיא

זדֹון: אֹו çééøác-úàחטאין BòîLa äéäå ְִִָ§¨¿̈§¨§Á¤¦§¥̧
íBìL øîàì Bááìa Cøaúäå úàfä äìàä̈«¨¹̈©ÀŸ§¦§¨¥̧¦§¨³¥ŸÆ¨´
úBôñ ïòîì Cìà éaì úeøøLa ék éì-äéäé¦«§¤¦½¦²¦§¦¬¦¦−¥¥®§©²©§¬

:äàîvä-úà äåøäéøác-úà BòîLa äéäå ¨«¨−̈¤©§¥¨«§¨¿̈§¨§Á¤¦§¥̧
àä-äéäé íBìL øîàì Bááìa Cøaúäå úàfä äì ¨«¨¹̈©ÀŸ§¦§¨¥̧¦§¨³¥ŸÆ¨´¦«§¤

äåøä úBôñ ïòîì Cìà éaì úeøøLa ék éì¦½¦²¦§¦¬¦¦−¥¥®§©²©§¬¨«¨−̈
:äàîvä-úà מֹומתא ּפתּגמי ית ּבמׁשמעּה ויהי ¤©§¥¨«ְְְְִִִֵֵֵָָָָ

ארי  לי יהי ׁשלמא למימר ּבלּבּה ויחׁשב ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָהדא

לּה לאֹוספא ּבדיל אזיל אנא לּבי (dì)ּבהרהֹור ְְְְֲִִִֵֵַָָָָ©

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור

שניים מקרא ואחד תרגום
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זדנּותא: על ׁשלּותא èéýåýéחטאי äáàé-àì ְְֵֶַָָָָ«ŸŸ¤´§Ÿ̈»
Léàa Búàð÷å ýåýé-óà ïLòé æà ék Bì çìñ§´Ÿ©¼¦´Â¨¤§©̧©§Ÿ̈³§¦§¨Æ¨¦´
øôqa äáeúkä äìàä-ìk Ba äöáøå àeää©½§¨³§¨Æ¨¨´¨½̈©§−̈©¥´¤
:íéîMä úçzî BîL-úà ýåýé äçîe äfä©¤®¨¨³§Ÿ̈Æ¤§½¦©−©©¨¨«¦
ýåýé-óà ïLòé æà ék Bì çìñ ýåýé äáàé-àì«ŸŸ¤´§Ÿ̈»§´Ÿ©¼¦´Â¨¤§©̧©§Ÿ̈³
äìàä-ìk Ba äöáøå àeää Léàa Búàð÷å§¦§¨Æ¨¦´©½§¨³§¨Æ¨¨´¨½̈
úçzî BîL-úà ýåýé äçîe äfä øôqa äáeúkä©§−̈©¥´¤©¤®¨¨³§Ÿ̈Æ¤§½¦©−©

:íéîMä יתקף ּבכן ארי לּה למ ׁשּבק יי ייבי לא ©¨¨«¦ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַָָ

ּכל  ּבּה וידּבקּון ההּוא ּבגברא וחמתּה דיי ְְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָרגזא

ׁשמּה ית יי וימחי הדין ּבספרא ּדכתיבין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָלוטּיא

ׁשמּיא: ëìkîמּתחֹות äòøì ýåýé Bìécáäå ְְִַָ§¦§¦³§Ÿ̈Æ§¨½̈¦−Ÿ
äáeúkä úéøaä úBìà ìëk ìàøNé éèáL¦§¥´¦§¨¥®§ŸÆ¨´©§¦½©§¾̈

:äfä äøBzä øôñaìkî äòøì ýåýé Bìécáäå §¥¬¤©−̈©¤«§¦§¦³§Ÿ̈Æ§¨½̈¦−Ÿ
øôña äáeúkä úéøaä úBìà ìëk ìàøNé éèáL¦§¥´¦§¨¥®§ŸÆ¨´©§¦½©§¾̈§¥¬¤

:äfä äøBzä ׁשבטּיא מּכל לביׁשא יי ויפרׁשּנּה ©−̈©¤«ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹ

ּבספרא  ּדכתיבין קימא לוטי ּככל ְְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָֹדיׂשראל

הדין: àëíëéðaדאֹוריתא ïBøçàä øBcä øîàå ְְֵַָָ§¨©º©´¨©«£À§¥¤Æ
õøàî àáé øLà éøëpäå íëéøçàî eîe÷é øLà£¤³¨¸Æ¥©´£¥¤½§©̧¨§¦½£¤¬¨−Ÿ¥¤´¤

ää õøàä úBkî-úà eàøå ä÷Bçø-úàå àå §®̈Â§¨Â¤©º¨¨³¤©¦Æ§¤
:da ýåýé äìç-øLà äéàìçzøBcä øîàå ©´£ª¤½¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−¨«§¨©º©´

éøëpäå íëéøçàî eîe÷é øLà íëéða ïBøçàä̈©«£À§¥¤Æ£¤³¨¸Æ¥©´£¥¤½§©̧¨§¦½
õøàä úBkî-úà eàøå ä÷Bçø õøàî àáé øLà£¤¬¨−Ÿ¥¤´¤§®̈Â§¨Â¤©º¨¨³¤

:da ýåýé äìç-øLà äéàìçz-úàå àåää ויימר ©¦Æ§¤©´£ª¤½¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−¨«ְֵַ

ּובר  מּבתריכֹון יקּומּון ּדי ּבניכֹון בתראה ְְְְִִֵֵַַַָָָָּדרא

מחתא  ית ויחזּון רחיקא מארעא ּדייתי ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָָָָעממין

ּבּה: יי אמרע ּדי מרעהא וית ההיא ְְְְְְִִַַַַַַָָָָָּדארעא

áëòøfú àì döøà-ìë äôøN çìîå úéøôb̈§¦´¨¤»©»§¥¨´¨©§¨¼³Ÿ¦¨©Æ
úëtäîk áNò-ìk dá äìòé-àìå çîöú àìå§´Ÿ©§¦½©§Ÿ©«£¤¬−̈¨¥®¤§©§¥©º

äîãà äøîòå íãñéø÷ íééáöå áéúëøLà íéBáöe §³Ÿ©«£Ÿ̈Æ©§¨´§¦½£¤Æ
:Búîçáe Btàa ýåýé CôääôøN çìîå úéøôb ¨©´§Ÿ̈½§©−©«£¨«¨§¦´¨¤»©»§¥¨´

dá äìòé-àìå çîöú àìå òøfú àì döøà-ìë̈©§¨¼³Ÿ¦¨©Æ§´Ÿ©§¦½©§Ÿ©«£¤¬−̈
íéBáöe äîãà äøîòå íãñ úëtäîk áNò-ìk̈¥®¤§©§¥©º§³Ÿ©«£Ÿ̈Æ©§¨´§¦½

:Búîçáe Btàa ýåýé Côä øLà ּומלחא ּגפרתא £¤Æ¨©´§Ÿ̈½§©−©«£¨«ְְִֵָָָ

יּסק  ולא תצמח ולא תזרע לא ארעּה ּכל ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָיקידת

אדמה  ועמרה ּדסדם ּכמהּפכּתא עסּבא ּכל ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹֹּבּה

ּובחמתּה: ּברגזּה יי הפ ּדי âëeøîàåּוצבֹוים ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָ§¨«§Æ
õøàì äëk ýåýé äNò äî-ìò íéBbä-ìk̈©¦½©¤̧¨¨¯§Ÿ̈²−̈¨¨¨´¤

:äfä ìBãbä óàä éøç äî úàfäeøîàå ©®Ÿ¤¬¢¦²¨©¬©¨−©¤«§¨«§Æ
úàfä õøàì äëk ýåýé äNò äî-ìò íéBbä-ìk̈©¦½©¤̧¨¨¯§Ÿ̈²−̈¨¨¨´¤©®Ÿ

:äfä ìBãbä óàä éøç äî עממּיא ּכל ויימרּון ¤¬¢¦²¨©¬©¨−©¤«ְְְֵַַָָ

הד  לארעא ּכדין יי עבד מה רגזא על תקֹוף מא א ְְְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָ

הדין: ãëúéøa-úàרּבא eáæò øLà ìò eøîàå ֵַָָ§¨´§½©µ£¤´¨«§½¤§¦¬
BàéöBäa ínò úøk øLà íúáà éäìà ýåýé§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®£¤Æ¨©´¦½̈§«¦¬

:íéøöî õøàî íúàeáæò øLà ìò eøîàå Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦§¨´§½©µ£¤´¨«§½
ínò úøk øLà íúáà éäìà ýåýé úéøa-úà¤§¦¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®£¤Æ¨©´¦½̈

:íéøöî õøàî íúà BàéöBäaּדׁשבקּו על ויימרּון §«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦ְְְִֵַָ

עּמהֹון  ּגזר ּדי דאבהתהֹון אלהא דיי קימא ְְְְְֱֲִִַַַָָָָָָָָית

דמצרים: מארעא יתהֹון äëeëìiåּבאּפקּותּה ְְְְְִִֵֵַַָָָָ©¥«§À
íéäìà íäì eåçzLiå íéøçà íéäìà eãáòiå©©«©§Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©«£−¨¤®¡Ÿ¦Æ

:íäì ÷ìç àìå íeòãé-àì øLàeãáòiå eëìiå £¤´«Ÿ§¨½§¬Ÿ¨©−¨¤«©¥«§À©©«©§Æ
-àì øLà íéäìà íäì eåçzLiå íéøçà íéäìà¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©«£−¨¤®¡Ÿ¦Æ£¤´«Ÿ

:íäì ÷ìç àìå íeòãé לטעות ּופלחּו ואזלּו §¨½§¬Ÿ¨©−¨¤«ְְֲֲַַַָָ

ולא  ידעּנּון לא ּדי ּדחלן להֹון ּוסגידּו ְְְְְֲִִַַַָָָָָֻעממּיא

להֹון: åëàåääאֹוטיבא õøàa ýåýé óà-øçiå ְִָ©¦«©©¬§Ÿ̈−¨¨´¤©¦®
øôqa äáeúkä äììwä-ìk-úà äéìò àéáäì§¨¦³¨¤̧¨Æ¤¨©§¨½̈©§−̈©¥¬¤

:äfääéìò àéáäì àåää õøàa ýåýé óà-øçiå ©¤«©¦«©©¬§Ÿ̈−¨¨´¤©¦®§¨¦³¨¤̧¨Æ
:äfä øôqa äáeúkä äììwä-ìk-úà רגזא ּותקף ¤¨©§¨½̈©§−̈©¥¬¤©¤«ְְֵָָ

לוטּיא  ּכל ית עלּה לאיתאה ההיא ּבארעא ְְְְְְֲִַַַַַַָָָָָָָָדיי

הדין: בספרא æëìòîּדכתיבין ýåýé íLziå ְְְִִִִֵָָ©¦§¥³§Ÿ̈Æ¥©´
Liå ìBãb óö÷áe äîçáe óàa íúîãàìíë ©§¨½̈§©¬§¥−̈§¤´¤¨®©©§¦Ç¥²

:äfä íBik úøçà õøà-ìàìòî ýåýé íLziå ¤¤¬¤£¤−¤©¬©¤«©¦§¥³§Ÿ̈Æ¥©´
-ìà íëìLiå ìBãb óö÷áe äîçáe óàa íúîãà©§¨½̈§©¬§¥−̈§¤´¤¨®©©§¥²¤

:äfä íBik úøçà õøà מעל יי וטלטּלּנּון ¤¬¤£¤−¤©¬©¤«ְְְְִֵַַָ

ואגלּנּון  רגז ּובתקֹוף ּובחמה ּברגז ְְְְְְֱֲִִִֶַַַַָארעהֹון

הדין: ּכיֹומא אחרי çëýåýéìלארעא úøzñpä ְְְֳִֵַָָָָ©¦̧§¨½Ÿ©«Ÿ̈−
úBNòì íìBò-ãò eðéðáìe eðì úìâpäå eðéäìà¡Ÿ¥®§©¦§ºŸŸ̈³ŸŸŸŸ§Ÿ̈Ÿ¥̧ŸŸŸ¸©½̈©«£¾

:úàfä äøBzä éøác-ìk-úàýåýéì úøzñpä ¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ©¦̧§¨½Ÿ©«Ÿ̈−
úBNòì íìBò-ãò eðéðáìe eðì úìâpäå eðéäìà¡Ÿ¥®§©¦§ºŸŸ̈³ŸŸŸŸ§Ÿ̈Ÿ¥̧ŸŸŸ¸©½̈©«£¾
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:úàfä äøBzä éøác-ìk-úà יי קדם ּדמּטּמרן ¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿְְְֳִַָָָ

ית  למעּבד עלם עד ולבננא לנא ּודמּגלין ְְְְְְֱֳִִֶַַָָָָָָָָָָָאלהנא

ס  הדא: אֹוריתא ּפתּגמי ְְִֵַָָָָָּכל

éðùàéìò eàáé-éë äéäåäìàä íéøácä-ìk E §¨¨Á¦«¨¸Ÿ¨¤¹¨©§¨¦´¨¥À¤
éðôì ézúð øLà äììwäå äëøaäúáLäå E ©§¨¨Æ§©§¨½̈£¤¬¨©−¦§¨¤®©«£¥«Ÿ¨Æ

ýåýé Eçécä øLà íéBbä-ìëa Eááì-ìà¤§¨¤½§¨̧©¦½£¤¯¦¦£²§Ÿ̈¬
éäìà:änL Eéìò eàáé-éë äéäåíéøácä-ìk E ¡Ÿ¤−¨«¨§¨¨Á¦«¨¸Ÿ¨¤¹¨©§¨¦´

éðôì ézúð øLà äììwäå äëøaä äìàäúáLäå E ¨¥À¤©§¨¨Æ§©§¨½̈£¤¬¨©−¦§¨¤®©«£¥«Ÿ¨Æ
éäìà ýåýé Eçécä øLà íéBbä-ìëa Eááì-ìàE ¤§¨¤½§¨̧©¦½£¤¯¦¦£²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:änL האּלין ּפתּגמּיא ּכל על ייתּון ארי ויהי ¨«¨ְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָ

ּבכל  ללּב ּותתּוב קדמ יהבית ּדי ּולוטין ְְְְְְֳִִִִִַָָָָָָּברכן

לתּמן: אלה יי אגל ּדי ázáLåעממּיא ְְְְֱִַַַַָָָָָָ§©§º̈
éäìà ýåýé-ãòéëðà-øLà ìëk Bì÷á zòîLå E ©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨«©§¨´§Ÿ½§²Ÿ£¤¨«Ÿ¦¬

éðáe äzà íBiä Eeöîa E-ìëáe Eááì-ìë §©§−©®©¨´¨¤½§¨§¨§−§¨
:ELôðéäìà ýåýé-ãò záLåBì÷á zòîLå E ©§¤«§©§º̈©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨«©§¨´§Ÿ½

éðáe äzà íBiä Eeöî éëðà-øLà ìëk-ìëa E §²Ÿ£¤¨«Ÿ¦¬§©§−©®©¨´¨¤½§¨
:ELôð-ìëáe Eááìאלה דיי לדחלּתא ּותתּוב §¨§−§¨©§¤«ְְְְֱַַַָָָָ

דין  יֹומא מפּקד אנא ּדי ּככל למימרּה ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָֹּותקּבל

:נפׁש ּובכל לּב ּבכל ּובני âýåýéאּת áLå ְְְְְִַַָָָָָ§¨̧§Ÿ̈¯
éäìà-ìkî Eöa÷å áLå Eîçøå EúeáL-úà E ¡Ÿ¤²¤§«§−§¦«£¤®§À̈§¦¤§Æ¦¨

éäìà ýåýé Eöéôä øLà íénòä:änL EáLå ¨´©¦½£¤¯¡¦«§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¨§¨̧
éäìà ýåýéEöa÷å áLå Eîçøå EúeáL-úà E §Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§«§−§¦«£¤®§À̈§¦¤§Æ

éäìà ýåýé Eöéôä øLà íénòä-ìkî:änL E ¦¨¨´©¦½£¤¯¡¦«§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¨
על וירחם גלות ׁשבי ית אלה יי ְְֱֲִִֵַַַָָָָָָָָויתּוב

אלה יי יבּדרּנ ּדי עממּיא מּכל ויכנׁשּנ ְְְְְְְֱִִִִִִַַַָָָָָָָויתּוב

ãíMîלתּמן: íéîMä äö÷a Eçcð äéäé-íà ְַָ¦¦«§¤¬¦©«£−¦§¥´©¨¨®¦¦À̈
éäìà ýåýé Eöa÷é:Eçwé íMîe Eäéäé-íà §©¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦−̈¦¨¤«¦¦«§¤¬

éäìà ýåýé Eöa÷é íMî íéîMä äö÷a EçcðE ¦©«£−¦§¥´©¨®̈¦¦À̈§©¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:Eçwé íMîe מּתּמן ׁשמּיא ּבסיפי גלות יהי אם ¦−̈¦¨¤«ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

:יקרבּנ ּומּתמן אלה יי יכנׁשּנäEàéáäå ְְְְְֱִִִִַָָָָָָָ¤«¡¦«£º
éäìà ýåýééúáà eLøé-øLà õøàä-ìà EE §Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¨²¤£¤¨«§¬£Ÿ¤−

éúáàî Eaøäå Eáèéäå dzLøéå:EEàéáäå ¦«¦§¨®§¥¦«§¬§¦§§−¥«£Ÿ¤«¤«¡¦«£º
éäìà ýåýééúáà eLøé-øLà õøàä-ìà EE §Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¨²¤£¤¨«§¬£Ÿ¤−

éúáàî Eaøäå Eáèéäå dzLøéå:E יי ויעלּנ ¦«¦§¨®§¥¦«§¬§¦§§−¥«£Ÿ¤«ְְִֵָָָ

ל ויֹוטב ותרתּה אבהת ּדיריתּו לארעא ְְְְְֱֲִִֵֶַַָָָָָָָאלה

:מאבהת ויסּגּנåéäìà ýåýé ìîeEááì-úà E ְְֲִֵַָָָָ¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§¨«§−
éäìà ýåýé-úà äáäàì Eòøæ ááì-úàåE §¤§©´©§¤®§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²

éiç ïòîì ELôð-ìëáe Eááì-ìëa:Eýåýé ìîe §¨§¨«§¬§¨©§§−§©¬©©¤«¨̧§Ÿ̈¯
éäìà-úà äáäàì Eòøæ ááì-úàå Eááì-úà E ¡Ÿ¤²¤§¨«§−§¤§©´©§¤®§©«£º̈¤

éäìà ýåýééiç ïòîì ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E:E §Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨§¨«§¬§¨©§§−§©¬©©¤«
לּבא  טפׁשּות וית לּב טפׁשּות ית אלה יי ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָָויעּדי

נפׁש ּובכל לּב ּבכל אלה יי ית למרחם ְְְְְְְֱִִִַַָָָָָָָָָדבני

:חּיי ְִַָּבדיל

éùéìùæéäìà ýåýé ïúðåäìàä úBìàä-ìk úà E §¨©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬¨¨«¨−¨¥¤®
éáéà-ìòéàðN-ìòå E:Eeôãø øLà Eýåýé ïúðå ©«Ÿ§¤¬§©«§¤−£¤¬§¨«§¨©Æ§Ÿ̈´

éäìàéáéà-ìò äìàä úBìàä-ìk úà E-ìòå E ¡Ÿ¤½¥¬¨¨«¨−¨¥¤®©«Ÿ§¤¬§©
éàðN:Eeôãø øLà E לוטּיא ּכל ית אלה יי ויּתן «§¤−£¤¬§¨«ְְְֱִֵַָָָָָָָ

:רדפּו ּדי סנא ועל דבב ּבעלי על ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָהאּלין

çúéNòå ýåýé ìB÷a zòîLå áeLú äzàå§©¨´¨½§¨«©§−̈§´§Ÿ̈®§¨¦̧¨Æ
:íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úàäzàå ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«§©¨´

åéúåöî-ìk-úà úéNòå ýåýé ìB÷a zòîLå áeLú̈½§¨«©§−̈§´§Ÿ̈®§¨¦̧¨Æ¤¨¦§Ÿ½̈
:íBiä Eeöî éëðà øLà ּותקּבל ּתתּוב ואּת £¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«ְְְְַַַ

אנא  ּדי ּפּקֹודֹוהי ּכל ית ותעּבד דיי ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָּבמימרא

ּדין: יֹומא מפּקדèéäìà ýåýé EøéúBäåE ְְֵַָָ§¦«§Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
ðèá éøôa Eãé äNòî | ìëaEzîäá éøôáe E §´Ÿ©«£¥´¨¤À¦§¦¸¦§§¹¦§¦¯§¤§§²

eNeNì ýåýé áeLé | ék äáèì Eúîãà éøôá¦§¦¬©§¨«§−§Ÿ¨®¦´¨´§Ÿ̈À¨³
éìòéúáà-ìò NN-øLàk áBèì E:EEøéúBäå ¨¤̧Æ§½©«£¤−̈©£Ÿ¤«§¦«§Á

éäìà ýåýéðèá éøôa Eãé äNòî | ìëa Eéøôáe E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§´Ÿ©«£¥´¨¤À¦§¦¸¦§§¹¦§¦¯
ýåýé áeLé | ék äáèì Eúîãà éøôáe Ezîäá§¤§§²¦§¦¬©§¨«§−§Ÿ®̈¦´¨´§Ÿ̈À

éìò NeNìéúáà-ìò NN-øLàk áBèì E:E ¨³¨¤̧Æ§½©«£¤−̈©£Ÿ¤«
דמע ּבולּדא יד עֹובדי ּבכל אלה יי ְְְְְְְְֱִִֵַָָָָָָָָֹויֹותרּנ

יתּוב  ארי לטבא דארע ּובאּבא דבעיר ְְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָּובולּדא

:אבהת על חדי די ּכמא לטב על למחדי ְְְְֱֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָיי

ééäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì Eåéúåöî øîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ
áeLú ék äfä äøBzä øôña äáeúkä åéúwçå§ªŸ½̈©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤®¦³¨Æ

éäìà ýåýé-ìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa Eék ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«¦´
éäìà ýåýé ìB÷a òîLúì Eåéúwçå åéúåöî øîL ¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ§ªŸ½̈

ýåýé-ìà áeLú ék äfä äøBzä øôña äáeúkä©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤®¦³¨Æ¤§Ÿ̈´
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éäìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E תקּבל ארי ¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«ְֲֵַַ

ּוקימֹוהי  ּפּקֹודֹוהי למּטר אלה ּדיי ְְְְְֱִִִִֵַַָָָָָּבמימרא

קדם  תתּוב ארי הדין דאֹוריתא ּבספרא ְְְְְְֲֳִִִִֵֵַָָָָּדכתיבין

ס :נפׁש ּובכל לּב ּבכל אלה àéäåönäיי ék ְְְְֱִַָָָָָָָ¦ µ©¦§¨´
àåä úàìôð-àì íBiä Eeöî éëðà øLà úàfä©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®«Ÿ¦§¥¬¦Æ

:àåä ä÷çø-àìå EnîøLà úàfä äåönä ék ¦§½§«Ÿ§Ÿ̈−¦«¦ µ©¦§¨´©½Ÿ£¤²
-àìå Enî àåä úàìôð-àì íBiä Eeöî éëðà̈«Ÿ¦¬§©§−©®«Ÿ¦§¥¬¦Æ¦§½§«Ÿ

:àåä ä÷çøמפּקד אנא ּדי הדא ּתפקדּתא ארי §Ÿ̈−¦«ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָ

היא: רחיקא ולא מּנ היא מפרׁשא לא דין ְְְְִִִִֵַָָָָָָיֹומא

áéeðì-äìòé éî øîàì àåä íéîMá àì¬Ÿ©¨©−¦¦®¥ÀŸ¦´©«£¤¨³
äpNòðå dúà eðòîLéå eðì äçwéå äîéîMä: ©¨©̧§¨Æ§¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨

äîéîMä eðì-äìòé éî øîàì àåä íéîMá àì¬Ÿ©¨©−¦¦®¥ÀŸ¦´©«£¤¨³©¨©̧§¨Æ
:äpNòðå dúà eðòîLéå eðì äçwéå בׁשמּיא לא §¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨ְִַָָ

לנא  ויּסבּה לׁשמּיא לנא יּסק מן למימר ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָהיא

ונעּבדּנּה: יתּה âéíiìויׁשמעּננא øáòî-àìå ְְְְְְִִַַַַָָָ§«Ÿ¥¥¬¤©−̈
äçwéå íiä øáò-ìà eðì-øáòé éî øîàì àåä¦®¥ÀŸ¦´©«£¨¹̈¤¥³¤©¨Æ§¦¨¤´¨

:äpNòðå dúà eðòîLéå eðìíiì øáòî-àìå ½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨§«Ÿ¥¥¬¤©−̈
eðì äçwéå íiä øáò-ìà eðì-øáòé éî øîàì àåä¦®¥ÀŸ¦´©«£¨¹̈¤¥³¤©¨Æ§¦¨¤´¨½̈

:äpNòðå dúà eðòîLéå היא ליּמא מעברא ולא §©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨ְְְִִֵַָָָ

לנא  ויּסבּה דיּמא לעברא לנא יעבר מן ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָלמימר

ונעּבדּנּה: יתּה ãééìàויׁשמעּננא áBø÷-ékE ְְְְְְִִַַַַָָָ¦«¨¬¥¤²
éôa ãàî øácä:BúNòì Eááìáe EáBø÷-ék ©¨−̈§®Ÿ§¦¬¦§¨«§−©«£«¦«¨¬

éìàéôa ãàî øácä E:BúNòì Eááìáe E ארי ¥¤²©¨−̈§®Ÿ§¦¬¦§¨«§−©«£«ֲֵ

ּובלּב ּבפּומ לחדא ּפתּגמא ל ְְְֲִִִַָָָָָָָקריב

ס  ְְְֵֶלמעּבדּה:

éòéáøåèéðôì ézúð äàøíéiçä-úà íBiä E §¥̧¨©³¦§¨¤̧Æ©½¤©«©¦−
:òøä-úàå úånä-úàå áBhä-úàåézúð äàø §¤©®§¤©−̈¤§¤¨¨«§¥̧¨©³¦

éðôìúånä-úàå áBhä-úàå íéiçä-úà íBiä E §¨¤̧Æ©½¤©«©¦−§¤©®§¤©−̈¤
:òøä-úàå חּיי ית דין יֹומא קדמ דיהבית חזי §¤¨¨«ֲֳִִֵֵֵַָָָָָ

ּביׁשא: וית מֹותא וית טבתא æèéëðàוית øLà ְְְְִַָָָָָָ£¤̧¨«Ÿ¦´
éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöîúëìì E §©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¨¤´¤

ìå åéëøãaåéètLîe åéúwçå åéúåöî øîL ¦§¨½̈§¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈¦§¨¨®
éäìà ýåýé Eëøáe úéáøå úééçå-øLà õøàa E §¨¦´¨§¨¦½¨¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¾̈¤£¤

:dzLøì änL-àá äzàíBiä Eeöî éëðà øLà ©¨¬¨−̈¨§¦§¨«£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼

éäìà ýåýé-úà äáäàììå åéëøãa úëìì EøîL §©«£º̈¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¨¤´¤¦§¨½̈§¦§²Ÿ
Eëøáe úéáøå úééçå åéètLîe åéúwçå åéúåöî¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈¦§¨®̈§¨¦´¨§¨¦½¨¥«©§Æ

éäìà ýåýéänL-àá äzà-øLà õøàa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨
:dzLøì ית למרחם דין יֹומא מפּקד אנא ּדי §¦§¨«ְְְְֲִִֵַַָָָָ

ּולמּטר  קדמֹוהי ּדתקנן ּבארחן למה אלה ְְְְְְְֱֳִִִַַָָָָָָָָיי

ויברכּנ ותסּגי ותיחי ודינֹוהי ּוקימֹוהי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵָָָּפּקֹודֹוהי

למירתּה: לתּמן עלל אּת ּדי ּבארעא אלה ְְְְְְְֱִֵֵַַַַָָָָָָיי

æézçcðå òîLú àìå Eááì äðôé-íàå§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ¦§¨®§¦©§À̈
:ízãáòå íéøçà íéäìàì úéåçzLäå-íàå §¦§©«£¦²¨¥«Ÿ¦¬£¥¦−©«£©§¨«§¦

úéåçzLäå zçcðå òîLú àìå Eááì äðôé¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ¦§®̈§¦©§À̈§¦§©«£¦²¨
:ízãáòå íéøçà íéäìàì ולא לּב יפני ואם ¥«Ÿ¦¬£¥¦−©«£©§¨«ְְְִִִֵָָ

ותפלחּנּון: עממּיא לטעות ותסּגּוד ותטעי ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָתקּבל

çé-àì ïeãáàz ãáà ék íBiä íëì ézãbä¦©³§¦¨¤Æ©½¦¬¨−ŸŸ¥®Ÿ
øáò äzà øLà äîãàä-ìò íéîé ïëéøàú©«£¦ª³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¨³Ÿ¥Æ

:dzLøì änL àBáì ïcøiä-úàíëì ézãbä ¤©©§¥½¨¬−̈¨§¦§¨«¦©³§¦¨¤Æ
-ìò íéîé ïëéøàú-àì ïeãáàz ãáà ék íBiä©½¦¬¨−ŸŸ¥®Ÿ©«£¦ª³¨¦Æ©
änL àBáì ïcøiä-úà øáò äzà øLà äîãàä́̈£¨½̈£¤̧©¨³Ÿ¥Æ¤©©§¥½¨¬−̈¨

:dzLøì מיבד ארי דין יֹומא לכֹון חּויתי §¦§¨«ְֲִֵֵֵֵַַָ

עבר  אּת ּדי ארעא על יֹומין תֹורכּון לא ְְְְִִֵֵַַַָָָּתיבדּון

למירתּה: לתּמן למעל ירּדנא èéíëáית éúãòä ְְְְְְֵֵַַַַָָָ©«¦¸Ÿ¦¨¤´
úånäå íéiçä õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä©»¤©¨©´¦§¤¨¼̈¤¼©«©¦³§©¨̧¤Æ

éðôì ézúðíéiça zøçáe äììwäå äëøaä E ¨©´¦§¨¤½©§¨−̈§©§¨¨®¨«©§¨Æ©«©¦½
:Eòøæå äzà äéçz ïòîìíBiä íëá éúãòä §©¬©¦«§¤−©¨¬§©§¤«©«¦¸Ÿ¦¨¤´©»

ézúð úånäå íéiçä õøàä-úàå íéîMä-úà¤©¨©´¦§¤¨¼̈¤¼©«©¦³§©¨̧¤Æ¨©´¦
éðôìïòîì íéiça zøçáe äììwäå äëøaä E §¨¤½©§¨−̈§©§¨®̈¨«©§¨Æ©«©¦½§©¬©

:Eòøæå äzà äéçz ית דין יֹומא ּבכֹון אסהדית ¦«§¤−©¨¬§©§¤«ְְִֵֵַָָ

ּברכן  קדמ יהבית ּומֹותא חּיי ארעא וית ְְְְְֳִִֵַַַָָָָָָָָׁשמּיא

:ּובני אּת ּדתיחי ּבדיל ּבחּיי ותּתרעי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָּולוטין

ëéäìà ýåýé-úà äáäàìì EBì÷a òîL §©«£¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§¬Ÿ©§Ÿ−
éiç àeä ék Bá-ä÷áãìeéîé Cøàå Eì EúáL §¨§¨®Ç¦´³©¤̧Æ§´Ÿ¤¨¤½¨¤´¤

éúáàì ýåýé òaLð øLà äîãàä-ìòE ©¨«£¨À̈£¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯©«£Ÿ¤²
:íäì úúì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàìäáäàì §©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨¥¬¨¤«§©«£¨Æ

éäìà ýåýé-úàì Eàeä ék Bá-ä÷áãìe Bì÷a òîL ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§¬Ÿ©§Ÿ−§¨§¨®¦´³
éiçéîé Cøàå Eì EòaLð øLà äîãàä-ìò úáL ©¤̧Æ§´Ÿ¤¨¤½¨¤´¤©¨«£¨À̈£¤Á¦§©̧
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éúáàì ýåýéúúì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E §Ÿ̈¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨¥¬
:íäìלמימרּה לקּבלא אלה יי ית למרחם ¨¤«ְְְְְְֱִֵֵַַָָָָָָ

ואֹורכּות  חּיי הּוא ארי לדחלּתּה ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָּולאתקרבא

לאבהת יי קּיים ּדי ארעא על למּתב ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָיֹומי

להֹון: למּתן ּוליעקב ליצחק äáäàìלאברהם ְְְְְְְֲִִַַַָָָֹ§©«£¨Æ
éäìà ýåýé-úàì Eék Bá-ä÷áãìe Bì÷a òîL ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§¬Ÿ©§Ÿ−§¨§¨®¦´

éiç àeäéîé Cøàå Eì EøLà äîãàä-ìò úáL ³©¤̧Æ§´Ÿ¤¨¤½¨¤´¤©¨«£¨À̈£¤Á
éúáàì ýåýé òaLðá÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E ¦§©̧§Ÿ̈¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ

:íäì úúìô ô ô ¨¥¬¨¤«
.ïîéñ å"ááì ,íé÷åñô 'î

à-ìk-ìà äìàä íéøácä-úà øaãéå äLî Cìiå©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤¤¨
:ìàøNéäìàä íéøácä-úà øaãéå äLî êìiå ¦§¨¥«©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤

:ìàøNé-ìk-ìà ּפת ּגמּיא ית ּומ ּליל מ ׁשה ואזל  ¤¨¦§¨¥«ְֲִִֶַַַַָָָֹ

י ׂשראל: ּכל  עם  áäàî-ïaהא ּלין íäìà øîàiå ְִִִֵֵָָָ©´Ÿ¤£¥¤À¤¥¨Á
úàöì ãBò ìëeà-àì íBiä éëðà äðL íéøNòå§¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ©½«Ÿ©¬−¨¥´
ïcøiä-úà øáòú àì éìà øîà ýåýéå àBáìå§¨®©«Ÿ̈Æ¨©´¥©½¬Ÿ©«£−Ÿ¤©©§¥¬

:äfäéëðà äðL íéøNòå äàî-ïa íäìà øîàiå ©¤«©´Ÿ¤£¥¤À¤¥¨Á§¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ
éìà øîà ýåýéå àBáìå úàöì ãBò ìëeà-àì íBiä©½«Ÿ©¬−¨¥´§¨®©«Ÿ̈Æ¨©´¥©½

:äfä ïcøiä-úà øáòú àì מאה ּבר להֹון ואמר ¬Ÿ©«£−Ÿ¤©©§¥¬©¤«ְְֲַַַָ

עֹוד  יכיל אנא לית דין יֹומא אנא ׁשנין ְְְֲֲִִִֵֵֶָָָָועׂשרין

ירּדנא  ית תעּבר לא לי אמר ויי ּולמעל ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָלמּפק

âéäìàהדין: ýåýééðôì øáò | àeä E-àeä E ֵָ§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´Ÿ¥´§¨¤À«
éðôìî äìàä íéBbä-úà ãéîLéízLøéå E ©§¦º¤©¦¬¨¥²¤¦§¨¤−¦«¦§¨®

éðôì øáò àeä òLBäé:ýåýé øac øLàk Eýåýé §ªÀ©µŸ¥´§¨¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«§Ÿ̈¸
éäìàéðôì øáò | àeä EíéBbä-úà ãéîLé-àeä E ¡Ÿ¤¹´Ÿ¥´§¨¤À«©§¦º¤©¦¬

éðôìî äìàäéðôì øáò àeä òLBäé ízLøéå EE ¨¥²¤¦§¨¤−¦«¦§¨®§ªÀ©µŸ¥´§¨¤½
:ýåýé øac øLàkקדמ יעבר מימרּה אלה יי ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«ְְֱֳִֵֵֵַָָָָָ

ותירתּנּון  מּקדמ האּלין עממּיא ית יׁשצי ְְְְֳִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּוא

יי: מּליל די ּכמא קדמ עבר הּוא ְְְֳִִֵַַָָָָָֻיהֹוׁשע

ãâBòìe ïBçéñì äNò øLàk íäì ýåýé äNòå§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈§¦¬§²
:íúà ãéîLä øLà íöøàìe éøîàä éëìî©§¥¬¨«¡Ÿ¦−§©§¨®£¤¬¦§¦−Ÿ¨«
éëìî âBòìe ïBçéñì äNò øLàk íäì ýåýé äNòå§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈§¦¬§²©§¥¬

:íúà ãéîLä øLà íöøàìe éøîàä יי ויע ּבד ¨«¡Ÿ¦−§©§®̈£¤¬¦§¦−Ÿ¨«ְְְֵַָ

א  מלכי ּולעֹוג לסיחֹון עבד די ּכמא מראה להֹון ְְְְְֱֲִִֵַַָָָֹ

יתהֹון: ׁשצי ּדי äíëéðôìּולארעהֹון ýåýé íðúðe ְְְֲִִֵַָ§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®
:íëúà éúéeö øLà äåönä-ìëk íäì íúéNòå©«£¦¤´¨¤½§¨̧©¦§½̈£¤¬¦¦−¦¤§¤«
äåönä-ìëk íäì íúéNòå íëéðôì ýåýé íðúðe§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«£¦¤´¨¤½§¨̧©¦§½̈

:íëúà éúéeö øLà קדמיכֹון יי וימסרּנּון £¤¬¦¦−¦¤§¤«ְְְְֳִִֵָָ

יתכֹון: פּקדית ּדי ּתפקדּתא ּככל להֹון ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָותעּבדּון

åíäéðtî eöøòz-ìàå eàøéz-ìà eöîàå e÷æç¦§´§¦§½©¦«§¬§©©«©§−¦§¥¤®
éäìà ýåýé | ékEtøé àì Cnò Cìää àeä E ¦´§Ÿ̈´¡Ÿ¤Àµ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ©§§−

:jáæòé àìåeöøòz-ìàå eàøéz-ìà eöîàå e÷æç §¬Ÿ©«©§¤«¨¦§´§¦§½©¦«§¬§©©«©§−
éäìà ýåýé | ék íäéðtîàì Cnò Cìää àeä E ¦§¥¤®¦´§Ÿ̈´¡Ÿ¤Àµ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ

:jáæòé àìå Etøé ולא תדחלּון לא ואּלימּו ּתקיפּו ©§§−§¬Ÿ©«©§¤«¨ְְְְֲִִִַָָ

ּדמדּבר  הּוא אלה יי ארי מּקדמיהֹון ְְְֱֲֳִִִֵֵַַָָָָָתּתברּון

ס :ירטׁשּנ ולא יׁשּבקּנ לא ְְְְֳִִִֵַָָָָָָקדמ

æ éùéîçéðéòì åéìà øîàiå òLBäéì äLî àø÷iå©¦§¨̧¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´
íòä-úà àBáz äzà ék õîàå ÷æç ìàøNé-ìë̈¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ¤¨¨´
úúì íúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà äfä©¤½¤¨¾̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ−̈¨¥´

:íúBà äpìéçðz äzàå íäìäLî àø÷iå ¨¤®§©−̈©§¦¤¬̈¨«©¦§¨̧¤¹
õîàå ÷æç ìàøNé-ìë éðéòì åéìà øîàiå òLBäéì¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´¨¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼
øLà õøàä-ìà äfä íòä-úà àBáz äzà ék¦´©À̈¨Æ¤¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤̧
äpìéçðz äzàå íäì úúì íúáàì ýåýé òaLð¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ−̈¨¥´¨¤®§©−̈©§¦¤¬̈

:íúBà מ כל ּוקרא לעיני לּה ואמר ליהֹוׁשע ׁשה ¨«ְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹֻ

הדין  עּמא עם ּתעּול אּת ארי ואּלים ּתקף ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָיׂשראל

ואּת להֹון למּתן לאבהתהֹון יי קּיים ּדי ְְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָלארעא

יתהֹון: çéðôìּתחסנּנּה Cìää | àeä ýåýéåE ְְְִַַָ©«Ÿ̈º´©«Ÿ¥´§¨¤À
àøéú àì jáæòé àìå Etøé àì Cnò äéäé àeäµ¦«§¤´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ©«©§¤®¨¬Ÿ¦−̈

:úçú àìåéðôì Cìää | àeä ýåýéåäéäé àeä E §¬Ÿ¥¨«©«Ÿ̈º´©«Ÿ¥´§¨¤Àµ¦«§¤´
:úçú àìå àøéú àì jáæòé àìå Etøé àì Cnò¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ©«©§¤®¨¬Ÿ¦−̈§¬Ÿ¥¨«
לא  בסעּד יהי מימרּה קדמ ּדמדּבר הּוא ְְְְְְֳִֵֵֵַַַַָָָָָויי

תּתבר: ולא תדחל לא ירחקּנ ולא ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָיׁשּבקּנ

è-ìà dðziå úàfä äøBzä-úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤»¤©¨´©Ÿ¼©¦§À̈¤
ýåýé úéøa ïBøà-úà íéàNpä éåì éða íéðäkä©«Ÿ£¦Æ§¥´¥¦½©´Ÿ§¦½¤£−§¦´§Ÿ̈®

:ìàøNé éð÷æ-ìk-ìàåäøBzä-úà äLî ázëiå §¤¨¦§¥−¦§¨¥«©¦§´Ÿ¤»¤©¨´
ïBøà-úà íéàNpä éåì éða íéðäkä-ìà dðziå úàfä©Ÿ¼©¦§À̈¤©«Ÿ£¦Æ§¥´¥¦½©´Ÿ§¦½¤£−

:ìàøNé éð÷æ-ìk-ìàå ýåýé úéøa ית מ ׁשה  ּוכתב  §¦´§Ÿ̈®§¤¨¦§¥−¦§¨¥«ְֶַָֹ

ית  ּדנטלין לוי  ּבני לכהנּיא ויהבּה הדא ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָאֹוריתא
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יׂשראל : סבי ּולכל  דיי קימא éäLîארֹון åöéå ְְְְֲִֵֵַָָָָָָ©§©¬¤−
úðL ãòîa íéðL òáL | õwî øîàì íúBà¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©¨¦À§Ÿ¥²§©¬

:úBkqä âça ähîMäøîàì íúBà äLî åöéå ©§¦−̈§©¬©ª«©§©¬¤−¨´¥®Ÿ
âça ähîMä úðL ãòîa íéðL òáL | õwî¦¥´¤´©¨¦À§Ÿ¥²§©¬©§¦−̈§©¬

:úBkqä ׁשבע מּסֹוף למימר יתהֹון מׁשה ּופּקיד ©ª«ְְְִִֵֶַַָָֹ

דמטּלּיא: ּבחּגא דׁשמּטתא ׁשּתא ּבזמן ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָׁשנין

àéýåýé éðt-úà úBàøì ìàøNé-ìë àBáa§´¨¦§¨¥À¥«̈Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´
éäìàäøBzä-úà àø÷z øçáé øLà íB÷na E ¡Ÿ¤½©¨−£¤´¦§¨®¦§º̈¤©¨¬

íäéðæàa ìàøNé-ìk ãâð úàfä:-ìë àBáa ©²Ÿ¤¬¤¨¦§¨¥−§¨§¥¤«§´¨
éäìà ýåýé éðt-úà úBàøì ìàøNéøLà íB÷na E ¦§¨¥À¥«¨Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−£¤´

ìàøNé-ìk ãâð úàfä äøBzä-úà àø÷z øçáé¦§¨®¦§º̈¤©¨¬©²Ÿ¤¬¤¨¦§¨¥−
:íäéðæàa יי קדם לאתחזאה יׂשראל כל ּבמיתי §¨§¥¤«ְְְְְֲֳִִֵֵֵָָָָָָ

הדא  אֹוריתא ית ּתקרי יּתרעי ּדי ּבאתרא ְְְְְֱִִִִֵֵַַָָָָָָָאלה

ותׁשמעּנּון: יׂשראל ּכל áéíòä-úàקדם ìä÷ä ְְְְֳִִֵַָָָ©§¥´¤¨À̈
éøòLa øLà Eøâå óhäå íéLpäå íéLðàäE ¨«£¨¦³§©¨¦Æ§©©½§¥«§−£¤´¦§¨¤®

ýåýé-úà eàøéå eãîìé ïòîìe eòîLé ïòîì§©̧©¦§§¹§©´©¦§§À§¨«§Æ¤§Ÿ̈´
äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì eøîLå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½¤¨¦§¥−©¨¬

:úàfäóhäå íéLpäå íéLðàä íòä-úà ìä÷ä ©«Ÿ©§¥´¤¨À̈¨«£¨¦³§©¨¦Æ§©©½
éøòLa øLà Eøâåeãîìé ïòîìe eòîLé ïòîì E §¥«§−£¤´¦§¨¤®§©̧©¦§§¹§©´©¦§§À

-ìk-úà úBNòì eøîLå íëéäìà ýåýé-úà eàøéå§¨«§Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½¤¨
:úàfä äøBzä éøác ּונׁשּיא ּגברּיא עּמא ית ּכנֹוׁש ¦§¥−©¨¬©«Ÿְְְַַַָָָָֻ

ּובדיל  ּדיׁשמעּון ּבדיל בקרוי ּדי וגּיֹור ְְְְְְְְְְִִִִִִַָָָוטפלא

ïeôìéã)ּדיּלפּון à"ð) אלהכֹון יי מּקדם וידחלּון ְְַ§¥§ְְְֱֲֲֳִִָָָ

הדא: אֹוריתא ּפתּגמי ּכל ית למעּבד ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָויּטרּון

âéäàøéì eãîìå eòîLé eòãé-àì øLà íäéðáe§¥¤º£¤´Ÿ¨«§À¦§§Æ§¨´§½§¦§−̈
íéiç ízà øLà íéîiä-ìk íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¨©¨¦À£¤̧©¤³©¦Æ
ïcøiä-úà íéøáò ízà øLà äîãàä-ìò©¨´£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²

:dzLøì änLeòîLé eòãé-àì øLà íäéðáe −̈¨§¦§¨«§¥¤º£¤´Ÿ¨«§À¦§§Æ
øLà íéîiä-ìk íëéäìà ýåýé-úà äàøéì eãîìå§¨´§½§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¨©¨¦À£¤̧
-úà íéøáò ízà øLà äîãàä-ìò íéiç ízà©¤³©¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤

:dzLøì änL ïcøiä ידעּון לא ּדי ּובניהֹון ©©§¥²−̈¨§¦§¨«ְְִֵָָ

ויּלפּון ïeôìéå)יׁשמעּון à"ð) אלהכֹון למדח יי ית ל ְְְְִַ§¥§ְְְֱֲִַָָָ

אּתּון  ּדי ארעא על קּימין אּתּון ּדי יֹומּיא ְִִִַַַַַַָָָָּכל

פ למירתּה: ּתּמן ירּדנא ית ְְְְְִֵַַַָָָָעברין

ãé éùéùéîé eáø÷ ïä äLî-ìà ýåýé øîàiåE ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»
ãòBî ìäàa eávéúäå òLBäé-úà àø÷ úeîì̈¼§¨´¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−
ìäàa eávéúiå òLBäéå äLî Cìiå epeöàå©«£©¤®©¥³¤¤Æ¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤

:ãòBîéîé eáø÷ ïä äLî-ìà ýåýé øîàiåúeîì E ¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»¨¼
epeöàå ãòBî ìäàa eávéúäå òLBäé-úà àø÷§¨´¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−©«£©¤®

:ãòBî ìäàa eávéúiå òLBäéå äLî Cìiå ואמר ©¥³¤¤Æ¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤¥«ֲַַ

יהֹוׁשע  ית קרא לממת יֹומי קריבּו הא למׁשה ְְְְְְִִֶַַָָָָָֹֻיי

מׁשה  ואזל ואפּקדּנּה זמנא ּבמׁשּכן ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹואתעּתדּו

זמנא: ּבמׁשּכן ואתעּתדּו åèýåýéויהֹוׁשע àøiå ְְְְְִִִַַַָָֻ©¥¨¯§Ÿ̈²
çút-ìò ïðòä ãenò ãîòiå ïðò ãenòa ìäàä−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ©¬¤«¨−̈©¤¬©

:ìäàäãenò ãîòiå ïðò ãenòa ìäàa ýåýé àøiå ¨«Ÿ¤©¥¨¯§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ©¬
:ìäàä çút-ìò ïðòä ּבמׁשּכנא יי ואתּגלי ¤«¨−̈©¤¬©¨«Ÿ¤ְְְְְְְִִַָָ

ּתרע  על דעננא עּמּודא וקם דעננא ְְְֲֲַַַַַַָָָָָָָּבעּמּודא

æèpäמׁשּכנא: äLî-ìà ýåýé øîàiåáëL E ְְַָ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦§¬Ÿ¥−
éúáà-íòéäìà | éøçà | äðæå äfä íòä í÷å E ¦£Ÿ¤®§¨Á¨¨̧©¤¹§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´

éðáæòå Baø÷a änL-àá àeä øLà õøàä-øëð¥«©¨À̈¤£¤̧³¨¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦
:Bzà ézøk øLà éúéøa-úà øôäåýåýé øîàiå §¥¥Æ¤§¦¦½£¤¬¨©−¦¦«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

pä äLî-ìàéúáà-íò áëL Eäfä íòä í÷å E ¤¤½¦§¬Ÿ¥−¦£Ÿ¤®§¨Á¨¨̧©¤¹
àeä øLà õøàä-øëð éäìà | éøçà | äðæå§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´¥«©¨À̈¤£¤̧³
øLà éúéøa-úà øôäå éðáæòå Baø÷a änL-àá̈¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ¤§¦¦½£¤¬

:Bzà ézøk א הא למׁשה יי עם ואמר ׁשכב ּת ¨©−¦¦«ְְְֲִֵֶַַַָָָֹ

עממי  טעות ּבתר ויטעי הדין עּמא ויקּום ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָאבהת

ּדחלּתי  ויׁשּבקּון ּביניהֹון ּתּמן על הּוא ּדי ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָארעא

עּמהֹון: גזרית ּדי קימי ית æéétàויׁשנּון äøçå ְְְְְִִִִַָָָ§¨¨´©¦´
íäî éðô ézøzñäå íézáæòå àeää-íBiá Bá́©«Â©Â©«£©§¦º§¦§©§¦̧¨©³¥¤Æ
øîàå úBøöå úBaø úBòø eäàöîe ìëàì äéäå§¨¨´¤«¡½Ÿ§¨ª²¨¬©−§¨®§¨©Æ
éaø÷a éäìà ïéà-ék ìò àìä àeää íBia©´©½£ÀŸ©´¦¥³¡Ÿ©Æ§¦§¦½

:äìàä úBòøä éðeàöî-íBiá Bá étà äøçå §¨−¦¨«¨¬¨¥«¤§¨¨´©¦´´©«
ìëàì äéäå íäî éðô ézøzñäå íézáæòå àeääÂ©Â©«£©§¦º§¦§©§¦̧¨©³¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ
àeää íBia øîàå úBøöå úBaø úBòø eäàöîe§¨ª²¨¬©−§¨®§¨©Æ©´©½
úBòøä éðeàöî éaø÷a éäìà ïéà-ék ìò àìä£ÀŸ©´¦¥³¡Ÿ©Æ§¦§¦½§¨−¦¨«¨¬

:äìàä ההיא ּבעידנא בהֹון רגזי ויתקֹוף ¨¥«¤ְְְְְְִִִִַָָ

למּבז  ויהֹון מנהֹון ׁשכנּתי ואסּלק ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַוארחקּנּון

ּבעידנא  ויימר ועקן סּגיאן ּביׁשן יתהֹון ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָויערען
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ערעּוני  ּביני אלהי ׁשכינת מּדלית הלא ְְְֱֲִִִִִֵֵַַַָָָההיא

האּלין: çéíBiaּביׁשּיא éðt øézñà øzñä éëðàå ִִֵַָָ§¨«Ÿ¦À©§¥̧©§¦³¨©Æ©´
äðô ék äNò øLà äòøä-ìk ìò àeää©½©¬¨¨«¨−̈£¤´¨¨®¦´¨½̈

:íéøçà íéäìà-ìàéðt øézñà øzñä éëðàå ¤¡Ÿ¦−£¥¦«§¨«Ÿ¦À©§¥̧©§¦³¨©Æ
äðô ék äNò øLà äòøä-ìk ìò àeää íBia©´©½©¬¨¨«¨−̈£¤´¨®̈¦´¨½̈

:íéøçà íéäìà-ìà ׁשכנּתי אסּלק סּלקא ואנא ¤¡Ÿ¦−£¥¦«ְְֱֲִִַַַַָָָ

ארי  עבדּו ּדי ּביׁשא ּכל על ההּוא ּביֹומא ְְֲֲִִִֵַַָָָָמּנהֹון

עממּיא: לטעות èéíëìאתּפנּיּו eáúk äzòå ְְְְֲִִַַַַָ§©À̈¦§³¨¤Æ
ìàøNé-éða-úà dãnìå úàfä äøéMä-úà¤©¦¨´©½Ÿ§©§¨¬¤§¥«¦§¨¥−

éäz ïòîì íäéôa dîéNúàfä äøéMä éì-ä ¦¨´§¦¤®§©̧©¦«§¤¦¹©¦¨¬©²Ÿ
:ìàøNé éðáa ãòìäøéMä-úà íëì eáúk äzòå §¥−¦§¥¬¦§¨¥«§©À̈¦§³¨¤Æ¤©¦¨´

ïòîì íäéôa dîéN ìàøNé-éða-úà dãnìå úàfä©½Ÿ§©§¨¬¤§¥«¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©
:ìàøNé éðáa ãòì úàfä äøéMä éì-äéäz ּוכען ¦«§¤¦¹©¦¨¬©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«ְַ

לבני  ואּלפּה הדא ּתׁשּבחּתא ית לכֹון ְְְְְְְִִֵַַַָָָָֻּכתיבּו

קדמי  ּדתהי ּבדיל ּבפמהֹון ׁשּויּה ְְְְְְֳִִִֵֵַַַָָֻיׂשראל

יׂשראל: ּבבני לסהיד הדא ְְְְְִִִֵֵַָָָָָֻּתׁשּבחּתא

ë éòéáùézòaLð-øLà | äîãàä-ìà epàéáà-ék¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦
ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç úáæ åéúáàì©«£ŸÀ̈¨©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®
øôäå éðeöàðå íeãáòå íéøçà íéäìà-ìà äðôe¨º̈¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦§¥¥−

:éúéøa-úà-øLà | äîãàä-ìà epàéáà-ék ¤§¦¦«¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤
òáNå ìëàå Láãe áìç úáæ åéúáàì ézòaLð¦§©´§¦©«£ŸÀ̈¨©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−
éðeöàðå íeãáòå íéøçà íéäìà-ìà äðôe ïLãå§¨¥®¨º̈¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦

:éúéøa-úà øôäå קּימית ּדי לארעא אעלּנּון ארי §¥¥−¤§¦¦«ְְֲִִִֵֵֵַַָָ

ויׂשּבעּון  וייכלּון ּודבׁש חלב עבדא ְְְְְְְְֲֲִֵַַַָָָָלאבהתהֹון

ויפלחּנּון  עממּיא טעות ּבתר ויתּפנּון ְְְְְְְְְְֲִִִַַַַַַָָֻויתּפּנקּון

קימי: ית ויׁשנּון קדמי àë-ékוירּגזּון äéäå ְְְְְְֳַַַַָָָÂ§¨Â̈¦«
äøéMä äúðòå úBøöå úBaø úBòø Búà ïàöîú¦§¤̧¨Ÿ¹¨´©»§¨¼Â§¨«§Â̈©¦¨¸
ék Bòøæ étî çëMú àì ék ãòì åéðôì úàfä©³Ÿ§¨¨Æ§¥½¦²¬Ÿ¦¨©−¦¦´©§®¦¯
íøèa íBiä äNò àeä øLà Bøöé-úà ézòãé̈©´§¦¤¦§À£¤̧³Ÿ¤Æ©½§¤´¤

:ézòaLð øLà õøàä-ìà epàéáà-ék äéäå £¦¤½¤¨−̈¤£¤¬¦§¨«§¦Â§¨Â̈¦«
äøéMä äúðòå úBøöå úBaø úBòø Búà ïàöîú¦§¤̧¨Ÿ¹¨´©»§¨¼Â§¨«§Â̈©¦¨¸
ék Bòøæ étî çëMú àì ék ãòì åéðôì úàfä©³Ÿ§¨¨Æ§¥½¦²¬Ÿ¦¨©−¦¦´©§®¦¯
íøèa íBiä äNò àeä øLà Bøöé-úà ézòãé̈©´§¦¤¦§À£¤̧³Ÿ¤Æ©½§¤´¤

:ézòaLð øLà õøàä-ìà epàéáà ארי ויהי £¦¤½¤¨−̈¤£¤¬¦§¨«§¦ֲִֵֵ

ּתׁשּבחּתא  ותתב ועקן סּגיאן ּביׁשן יתּה ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָֻיערען

לסהי  קדמֹוהי ּבניהֹון הדא מּפם תתנׁשי לא ארי ד ְְְְֲֳִִִִֵֵֵָָָָָֻ

דין  יֹומא עבדין אּנּון ּדי יצרהֹון ית קדמי גלי ְְְֱֲֳִִִִִֵֵַָָָָארי

קּימית: ּדי לארעא אעלּנּון לא áëázëiåעד ְְִִִֵֵַַַָָָ©¦§¬Ÿ
dãnìéå àeää íBia úàfä äøéMä-úà äLî¤²¤©¦¨¬©−Ÿ©´©®©§©§−̈

:ìàøNé éða-úàúàfä äøéMä-úà äLî ázëiå ¤§¥¬¦§¨¥«©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬©−Ÿ
:ìàøNé éða-úà dãnìéå àeää íBia מׁשה ּוכתב ©´©®©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«ְֶַֹ

לבני  ואּלפּנּה ההּוא ּביֹומא הדא ּתּוׁשּבחּתא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָית

âë÷æçיׂשראל: øîàiå ïeð-ïa òLBäé-úà åöéå ְִֵָ©§©º¤§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´
-ìà ìàøNé éða-úà àéáz äzà ék õîàå¤«¡¨¼¦´©À̈¨¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤
:Cnò äéäà éëðàå íäì ézòaLð-øLà õøàä̈−̈¤£¤¦§©´§¦¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«
äzà ék õîàå ÷æç øîàiå ïeð-ïa òLBäé-úà åöéå©§©º¤§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈
ézòaLð-øLà õøàä-ìà ìàøNé éða-úà àéáz̈¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¤£¤¦§©´§¦

:Cnò äéäà éëðàå íäì נּון ּבר יהֹוׁשע ית ּופּקיד ¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«ְִַַַָֻ

יׂשראל  ּבני ית ּתעל אּת ארי ואּלים ּתקף ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָואמר

:בסעּד יהי ּומימרי להֹון קּימית ּדי ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָלארעא

ãëéøác-úà ázëì äLî úBìëk | éäéå©§¦´§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬
:ínz ãò øôñ-ìò úàfä-äøBzäúBìëk | éäéå ©¨«©−Ÿ©¥®¤©−ª¨«©§¦´§©´

ãò øôñ-ìò úàfä-äøBzä éøác-úà ázëì äLî¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ©¥®¤©−
:ínz ּפתּגמי ית למכּתב מׁשה ׁשצי ּכד והוה ª¨«ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּדׁשלימּו: עד ספרא על הדא äëåöéåאֹוריתא ְְְִִִַַַָָָָ©§©³
a ïBøà éàNð íiåìä-úà äLîýåýé-úéø ¤Æ¤©«§¦¦½«Ÿ§¥²£¬§¦«§Ÿ̈−

:øîàì-úéøa ïBøà éàNð íiåìä-úà äLî åöéå ¥«Ÿ©§©³¤Æ¤©«§¦¦½«Ÿ§¥²£¬§¦«
:øîàì ýåýé ארֹון נטלי לואי ית מׁשה ּופּקיד §Ÿ̈−¥«Ÿְֲִֵֵֵֶַָָָֹ

למימר: דיי åëäfäקימא äøBzä øôñ úà ç÷ì ְְְֵַָָָָ¨ÀŸ©¥´¥³¤©¨Æ©¤½
íëéäìà ýåýé-úéøa ïBøà ãvî Búà ízîNå§©§¤´Ÿ½¦©²£¬§¦«§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®

:ãòì Ea íL-äéäåäfä äøBzä øôñ úà ç÷ì §¨«¨¨¬§−§¥«¨ÀŸ©¥´¥³¤©¨Æ©¤½
íëéäìà ýåýé-úéøa ïBøà ãvî Búà ízîNå§©§¤´Ÿ½¦©²£¬§¦«§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®

:ãòì Ea íL-äéäå דאֹוריתא ספרא ית סיבּו §¨«¨¨¬§−§¥«ְְְִִַָָָ

דיי  קימא ארֹונא מּסטר יתּה ּותׁשּוּון ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָהדין

לסהיד: ּב תּמן ויהי æëézòãéאלהכֹון éëðà ék ְֱֲִִֵַָָָָ¦´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ
éøî-úàéç épãBòa ïä äLwä Etøò-úàå E ¤¤§§½§¤¨§§−©¨¤®¥´§¤Á¦Á©̧

óàå ýåýé-íò íúéä íéøîî íBiä íënò¦¨¤¹©À©§¦³¡¦¤Æ¦§Ÿ̈½§©−
:éúBî éøçà-ékéøî-úà ézòãé éëðà ék-úàå E ¦©«£¥¬¦«¦´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¤¤§§½§¤
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íéøîî íBiä íënò éç épãBòa ïä äLwä Etøò̈§§−©¨¤®¥´§¤Á¦Á©̧¦¨¤¹©À©§¦³
:éúBî éøçà-ék óàå ýåýé-íò íúéä אנא ארי ¡¦¤Æ¦§Ÿ̈½§©−¦©«£¥¬¦«ֲֲֵָ

הא (àðòãé)ידענא ּדקׁשיא קדל וית סרבנּות ית ְְַָ¨©§¨ְְְְְַַָָָָָָָָ

הויתּון  מסרבין דין יֹומא עּמכֹון קּים אנא ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָבעד

ואף יי ּדאמּות:(éøà)קדם ּבתר ְְֳַָָ£¥ְֵַָ

çë øéèôîíëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−
íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå íëéøèLå§«Ÿ§¥¤®©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´
:õøàä-úàå íéîMä-úà ía äãéòàå äìàä̈¥½¤§¨¦´¨½̈¤©¨©−¦§¤¨¨«¤
íëéøèLå íëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−§«Ÿ§¥¤®
ía äãéòàå äìàä íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´¨¥½¤§¨¦´¨½̈

:õøàä-úàå íéîMä-úà סבי ּכל ית לותי ּכניׁשּו ¤©¨©−¦§¤¨¨«¤ְְִִֵָָָָ

ּפתּגמּי ית קדמיהֹון ואמּלל וסרכיכֹון א ׁשבטיכֹון ְְְְֱֳִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ארעא: וית ׁשמּיא ית ּבהֹון ואסהד èëékהאּלין ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָ¦´
ízøñå ïeúçLz úçLä-ék éúBî éøçà ézòãé̈©À§¦©«£¥³¦Æ¦«©§¥´©§¦½§©§¤´
íëúà úàø÷å íëúà éúéeö øLà Cøcä-ïî¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧¤§¤³
òøä-úà eNòú-ék íéîiä úéøçàa äòøä̈«¨¨Æ§©«£¦´©¨¦½¦©«£³¤¨©Æ

:íëéãé äNòîa Bñéòëäì ýåýé éðéòaézòãé ék §¥¥´§Ÿ̈½§©§¦−§©«£¥¬§¥¤«¦´¨©À§¦
Cøcä-ïî ízøñå ïeúçLz úçLä-ék éúBî éøçà©«£¥³¦Æ¦«©§¥´©§¦½§©§¤´¦©¤½¤
úéøçàa äòøä íëúà úàø÷å íëúà éúéeö øLà£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧¤§¤³¨«¨¨Æ§©«£¦´
Bñéòëäì ýåýé éðéòa òøä-úà eNòú-ék íéîiä©¨¦½¦©«£³¤¨©Æ§¥¥´§Ÿ̈½§©§¦−

:íëéãé äNòîaידענא ּדאמּות (àðòãé)ארי ּבתר §©«£¥¬§¥¤«ְְֲֵַָ¨©§¨ְֵַָ

פּקדית  ּדי ארחא מן ותסטּון תחּבלּון חּבלא ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָארי

ארי  יֹומּיא ּבסֹוף ּבׁשּתא יתכֹון ּותערע ְְְְְֲִֵַַָָָָָיתכֹון

קדמֹוהי  לארּגזא יי קדם ּדביׁש ית ְְְְְְֳֳִִַַָָָָָָתעּבדּון

ידיכֹון: ììä÷-ìkּבעֹובדי éðæàa äLî øaãéå ְְֵֵָ©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´
:ínz ãò úàfä äøéMä éøác-úà ìàøNé¦§¨¥½¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«
éøác-úà ìàøNé ìä÷-ìk éðæàa äLî øaãéå©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´¦§¨¥½¤¦§¥−

:ínz ãò úàfä äøéMä ּכל קדם מׁשה ּומּליל ©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«ֳִֶַָָֹ

עד  הדא ּתּוׁשּבחּתא ּפתּגמי ית דיׂשראל ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָקהלא

ìàøNéּדׁשלימּו: ìä÷-ìk éðæàa äLî øaãéå ְִִ©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´¦§¨¥½
:ínz ãò úàfä äøéMä éøác-úàô ô ô ¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«

.ïîéñ ä"éðãà ,íé÷åñô 'ò íéáöð ìù 'î íòå 'ì

(úåøáåçî ïäùë êìéå íéáöð) íéáöð úùøôì äøèôäâñ-àñ ÷øô äéòùéá

àñééðèré ä÷ãö ìérî òLé-éãâa éðLéaìä ék éäìàa éLôð ìâz ýåýéa NéNà NBN̄¨¦´©«Ÿ̈À¨¥³©§¦Æ¥«Ÿ©½¦³¦§¦©̧¦Æ¦§¥¤½©§¦¬§¨−̈§¨¨®¦
:äéìë äcrz älkëå øàt ïäëé ïúçkàéçéîöú äéreøæ äpâëe dçîö àéöBz õøàë ék ¤«¨¨Æ§©¥´§¥½§©©−̈©§¤¬¥¤«¨¦³¨¨̧¤Æ¦´¦§½̈§©−̈¥«¤´¨©§¦®©

:íéBbä-ìk ãâð äläúe ä÷ãö çéîöé äåäé éðãà | ïkáñàïrîìe äLçà àì ïBiö ïrîì ¥´£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©§¦³©§¨¨Æ§¦½̈¤−¤¨©¦«§©³©¦Æ´Ÿ¤«¡¤½§©¬©
:øráé ãétìk dúreLéå d÷ãö dâpë àöé-ãr èB÷Là àì íéìLeøéáC÷ãö íéBâ eàøå §«¨©−¦´Ÿ¤§®©¥¥³©Ÿ̧©Æ¦§½̈¦«¨−̈§©¦¬¦§¨«§¨³¦Æ¦§¥½

:epáwé ýåýé ét øLà Lãç íL Cì àø÷å CãBák íéëìî-ìëåâúøàôz úøèr úééäå §¨§¨¦−§¥®§³Ÿ̈¨Æ¥´¨½̈£¤²¦¬§Ÿ̈−¦«¢¤«§¨¦²£¤¬¤¦§¤−¤
éðöe ýåýé-ãéaéäìà-óëa äëeìî ó:CããBò øîàé-àì Cöøàìe äáeær ãBò Cì øîàé-àì §©§Ÿ̈®§¦¬§−̈§©¡Ÿ¨«¦Ÿ¥«¨¥Á¨̧¹£À̈§©§¥ÆŸ¥«¨¥¬Æ

:ìraz Cöøàå Ca ýåýé õôç-ék äìeòa Cöøàìe dá-éöôç àøwé Cì ék äîîLäìráé-ék §¨½̈¦´À̈¦¨¥Æ¤§¦½̈§©§¥−§®̈¦«¨¥³§Ÿ̈Æ½̈§©§¥−¦¨¥«¦«¦§©³
éða Ceìráé äìeúa øeçaéìr NéNé älk-ìr ïúç NBNîe Céäìà C:CåéúîBç-ìrC ¨Æ§½̈¦§¨−¨¨®¦§³¨¨Æ©©½̈¨¦¬¨©−¦¡Ÿ¨«¦©«Ÿ©´¦

ýåýé-úà íéøékænä eLçé àì ãéîz äìélä-ìëå íBiä-ìk íéøîL ézã÷ôä íéìLeøé§«¨©À¦¦§©̧§¦Æ«Ÿ§¦½¨©¯§¨©©²§¨¨¦−´Ÿ¤«¡®©©§¦¦Æ¤§Ÿ̈½
:íëì éîc-ìàæ:õøàa äläz íéìLeøé-úà íéNé-ãrå ïðBëé-ãr Bì éîã eðzz-ìàåçòaLð ©¢¦−¨¤«§©¦§¬¢¦−®©§¥º§©¨¦¯¤§«¨©²¦§¦−̈¨¨«¤¦§©¯

ðâc-úà ïzà-íà Bfr rBøæáe Bðéîéa ýåýééáéàì ìëàî ãBò Cá ezLé-íàå CCLBøéz øëð-éð §Ÿ̈²¦«¦−¦§´©ª®¦¤¥Á¤§¨¥̧³©«£¨Æ§´Ÿ§©½¦§¦¦§³§¥«¥¨Æ¦«¥½
:Ba zrâé øLàè:éLã÷ úBøöça eäzLé åéöa÷îe ýåýé-úà eììäå eäìëàé åéôñàî ék £¤¬¨©−©§«¦³§©«§¨Æ«Ÿ§ª½§¦«§−¤§Ÿ̈®§©§¨¬¦§ª−§©§¬¨§¦«

é:íénrä-ìr ñð eîéøä ïáàî eìwñ älñîä elñ elñ írä Cøc ept íéørMa eøár eøár¦§³¦§Æ©§¨¦½©−¤´¤¨®̈´Ÿ³Ÿ©§¦¨Æ©§´¥¤½¤¨¦¬¥−©¨«©¦«
àéBzà BøëN äpä àa CrLé äpä ïBiö-úáì eøîà õøàä äö÷-ìà réîLä ýåýé äpä¦¥´§Ÿ̈À¦§¦̧©Æ¤§¥´¨½̈¤¦§Æ§©¦½¦¥¬¦§¥−¨®¦¥³§¨Æ¦½
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לזכות
אנשי החסד הדגולים

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

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

:åéðôì Búlrôeáé:äáærð àì øér äLeøã àøwé Cìå ýåýé éìeàb Lãwä-ír íäì eàø÷å §ª¨−§¨¨«§¨«§¬¨¤²©©−Ÿ¤§¥´§Ÿ̈®§¨Æ¦¨¥´§½̈¦−¬Ÿ¤«¡¨«¨
âñàéðà Bçk áøa ärö BLeáìa øeãä äæ äøöaî íéãâa õeîç íBãàî àa | äæ-éî¦¤´¨´¥«¡À£³§¨¦Æ¦¨§½̈¤µ¨´¦§½Ÿ¤−§´ŸŸ®£¦²

:réLBäì áø ä÷ãöa øaãîáéãâáe ELeáìì íãà recî:úâa Cøãk Eâézëøc | äøet §©¥¬¦§¨−̈©¬§¦«©©¬©¨−Ÿ¦§¤®§¨¤−§Ÿ¥¬§©«¨´¨©´§¦
éãâa-ìr íçöð æéå éúîça íñîøàå étàa íëøãàå ézà Léà-ïéà íénrîe écáì§©¦À¥«©¦Æ¥«¦´¦¦½§¤§§¥Æ§©¦½§¤§§¥−©«£¨¦®§¥³¦§¨Æ©§¨©½

:ézìàâà éLeaìî-ìëåã:äàa éìeàb úðLe éaìa í÷ð íBé ékäíîBzLàå øæò ïéàå èéaàå §¨©§©−¤§¨«§¦¦²¬¨−̈§¦¦®§©¬§©−¨«¨§©¦Æ§¥´Ÿ¥½§¤§¥−
:éðúëîñ àéä éúîçå érøæ éì òLBzå CîBñ ïéàååéúîça íøkLàå étàa íénr ñeáàå §¥´¥®©³©«¦Æ§Ÿ¦½©«£¨¦−¦¬§¨¨«§¦§¨³©¦Æ§©¦½©«£©§¥−©«£¨¦®

:íçöð õøàì ãéøBàåæáeè-áøå ýåýé eðìîb-øLà ìk ìrk ýåýé úläz øékæà | ýåýé éãñç §¦¬¨−̈¤¦§¨«©«§¥̧§Ÿ̈³©§¦¸§¦´Ÿ§Ÿ̈½§©¾¬Ÿ£¤§¨−̈§Ÿ̈®§©¸
:åéãñç áøëe åéîçøk íìîb-øLà ìàøNé úéáìçeøwLé àì íéða änä énr-Cà øîàiå §¥´¦§¨¥½£¤§¨¨¬§©«£−̈§¬Ÿ£¨¨«©¸Ÿ¤¸©©¦´¥½¨¨¦−´Ÿ§©¥®

:réLBîì íäì éäéåèàeä Búìîçáe Búáäàa íréLBä åéðt Càìîe øö Bì | íúøö-ìëa ©§¦¬¨¤−§¦«©§¨¨«¨¨´´À̈©§©³¨¨¸«¦½̈§©«£¨¬§¤§¨−´
:íìBò éîé-ìk íàOðéå íìhðéå íìàâ§¨¨®©§©§¥¬©§©§¥−¨§¥¬¨«

äáåùú úáùì äøèôäãé ÷øô òùåäá

בשבת  חלו ולא מחוברות וילך נצבים וכאשר ישראל". "שובה מפטירין תשובה, בשבת חלה "וילך" כשפרשת

נצבים. בפרשת לעיל אשיש" "שוש קורין תשובה

ãéáéäìà ýåýé ãr ìàøNé äáeLðBra zìLë ék E:Eâýåýé-ìà eáeLå íéøác íënr eç÷ µ¨¦§¨¥½©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¦¬¨©−§¨©£¤«§³¦¨¤Æ§¨¦½§−¤§Ÿ̈®
:eðéúôN íéøô äîlLðe áBè-ç÷å ïBr àOz-ìk åéìà eøîàãñeñ-ìr eðréLBé àì | øeMà ¦§´¥À̈¨¦¨³¨Æ§©½§©§¨¬¨¦−§¨¥©´´Ÿ«¦¥À©Æ

:íBúé íçøé Ea-øLà eðéãé äNrîì eðéäìà ãBò øîàð-àìå ákøð àìäíúáeLî àtøà ´Ÿ¦§½̈§Ÿ¬Ÿ©²¡Ÿ¥−§©£¥´¨¥®£¤§−§ª©¬¨«¤§¨Æ§´¨½̈
:epnî étà áL ék äáãð íáäàåéå äpLBMk çøôé ìàøNéì ìhë äéäà:ïBðálk åéLøL C «Ÿ£¥−§¨¨®¦²¨¬©¦−¦¤«¤«§¤³©©Æ§¦§¨¥½¦§©−©«©¨®§©¬¨¨−̈©§¨«

æ:ïBðálk Bì çéøå BãBä úéfë éäéå åéúB÷ðBé eëìéçeçøôéå ïâã eiçé Blöá éáLé eáLéïôbë ¥§Æ«§½̈¦¦¬©©−¦®§¥¬©−©§¨«¨ª̧Æ«Ÿ§¥´§¦½§©¬¨−̈§¦§§´©¨®¤
:ïBðáì ïéék Bøëæèépnî ïðrø LBøák éðà epøeLàå éúéðr éðà íéaörì ãBò él-äî íéøôà ¦§−§¥¬§¨«¤§©¾¦©¦¬−¨£©¦®£¦¯¨¦´¦©£¤À£¦Æ¦§´©£½̈¦¤−¦

éøt:àöîð Eéíá eëìé íé÷cöå ýåýé éëøc íéøLé-ék írãéå ïBáð älà ïáéå íëç éî ¤§§¬¦§¨¦³¨¨Æ§¨´¥¥½¤¨−§¥¨¥®¦§¨¦º©§¥´§Ÿ̈À§©¦¦Æ¥´§½̈
:íá eìLké íérLôeæçéì òLt-ìr øáòå ïBr àNð EBîk ìà-éî÷éæçä-àì Búìçð úéøàL «Ÿ§¦−¦¨¬§¨¦¥´¨ÀŸ¥³¨Æ§Ÿ¥´©¤½©¦§¥¦−©£¨®Ÿ¤«¡¦³

:àeä ãñç õôç-ék Btà ãrìèééìLúå eðéúðBr Laëé eðîçøé áeLéíé úBìöîa C ¨©Æ©½¦¨¥¬¤−¤«¨´§©£¥½¦§−Ÿ£«Ÿ¥®§©§¦²¦§ª¬−̈
:íúàhç-ìkë:íã÷ éîéî eðéúáàì zraLð-øLà íäøáàì ãñç á÷réì úîà ïzz ¨©Ÿ¨¦¥³¡¤Æ§©£½Ÿ¤−¤§©§¨¨®£¤¦§©¬§¨©£Ÿ¥−¦¬¥¤«¤

להצטרפות ויעוץ חינם:

077-444-7777

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


