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כבוד התורה

בחודש כסלו תשי"ט נסעו הרב גרשון מענדל ורעייתו 
בקיץ  איטליה.  למילאנו  הרבי  בשליחות  גרליק  שיחי' 
והציעה  קדשנו,  בחצרות  גרליק  מרת  ביקרה  תש"כ 
לשני זוגות להצטרף לשליחות במילאנו. הללו השיבו, 
שהם מוכנים לצאת לשליחות רק באם ההוראה תבוא 

ישירות מהרבי. על כך הגיע המענה:
...שני הזוגות שכותבת אודותם - כל אחד מהם מתאים.
במענה לזה שאמרו לה שאני צריך לשלוח - אין רגיל 
שאני אהי' המתחיל לדבר בזה )מלבד באלה שאני בטוח 
שהם מקושרים, ובמקרים יוצאים מן הכלל(. ובאם באמת 
רק זה המניעה – הרי בטח יתחילו הם לדבר וישאלו אותי, 

ואז אומר להם דעתי בזה.
בשנת תשד"מ הודפס מענה זה ב'הוספות' לחלק כ"ג 
בליקוטי-שיחות. הדברים עוררו תהודה רבה ודיון לגבי 
"שאני   – שבהם  שהעליונה  בשליחות,  שונות  מדרגות 

בטוח שהם מקושרים", שנשלחים על ידי הרבי בעצמו.
אחד מתלמידי התמימים כתב מכתב ארוך לרבי, בו 
תיאר שכבר מציעים לו נכבדות, אך אינו מעוניין בזה 
כלל, וסיים: "לאחר שאתחתן אוכל לנהל את החיים רק 
באם אזכה, והלואי שאזכה, שכ"ק אדמו"ר שליט"א יגיד 
לי במפורש ]=לצאת לשליחות[, והנני מתחנן על הנ"ל 

בכל לשון של בקשה".
הרבי השיב:

ויתרצו  וירצו  בשטומו"צ  שאתחתן[  ]לאחרי  כמובן 
ישלחם  שליט"א[  אדמו"ר  וכ"ק  ]אזכה  בזה  שניהם 

בשליחות וכו'.

"וירצו שניהם"הכתב והמכתב 

פרשת חיי שרה |  החיּות שבחיים

קכ"ז  שכל  כלומר,  שרה",  "חיי  הוא  הפרשה  שם 
שרה".  "חיי   – אחד  בשם  נכללים  שרה  של  השנים 
לכאורה אינו מובן: כיצד יכולים לכלול את כל קכ"ז 
השנים ביחד בשם אחד – "חיי שרה" הרי במשך קכ"ז 
השנים היו חילוקים מן הקצה אל הקצה, ואין להשוות 
ומצבה  למעמדה  וב'חרן'  כשדים'  ב'אור  מצבה  את 
מצבה  בין  לחילוק  ועד  לך",  "לך  הציווי  קיום  לאחר 
בבית פרעה או אבימלך לעת ששמעה אודות עקידת 

יצחק.
"חיי שרה" קאי על העניינים שבהם היה  והביאור: 
החיות של שרה, כלומר, העניינים שבהם חייתה שרה, 
ועניין זה היה באופן שווה במשך כל קכ"ז שנות חייה. 

במה התבטא איפוא התוכן והמשמעות האמיתית ד"חיי 
שרה" זה מפורש בפירוש רש"י בפרשתנו )כד,סז(: "נר 
דלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה, 
וענן קשור על האוהל" – ג' המצוות המיוחדות לנשי 

ישראל.
ולכן כוללים כל קכ"ז השנים בשם אחד, כי בכל שנות 
שרה"  ד"חיי  העניין  היה  המצבים  שינויי  בכל  חייה, 
והמשמעות  התוכן  היה  הזמנים  שבכל  שווה:  באופן 
לערב  שבת  מערב  דלוק  "נר   – שרה"  ד"חיי  האמיתי 

שבת, וברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האוהל".

)ש"פ חיי שרה תשמ"ג, תורת מנחם תשמ"ג חלק א' עמוד 500(

ַא חסידישע פרשה

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ"ו במרחשון ה'תשפ"א – ד' בכסלו ה'תשפ"א

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
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מל"ת קלז.פרק כב.פרק יג-טו.כ"ט במרחשווןב'

הלכות מעשר.. בפרקים אלו. פרק א' בכסלוג'
מ"ע קכז.פרק כג.א-ג.
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הלכות מעשר.. בפרקים אלו. פרק א' בכסלוו'
מ"ע קכז.פרק כג.א-ג.
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בשנת תשד”מ הודפס חלק כ”ג בלקוטי-שיחות, ומענה זה נדפס 
בהוספות לחלק זה )יחד עם מכתבים נוספים בענין “הרבצת 
על  האברכים  בין  ודובר  גדול,  רעש  עוררו  הדברים  תורה”(. 
דבר זה שישנם כמה מדריגות בשליחות, כשהעליונה שבהם - 
“שאני בטוח שהם מקושרים”, שנשלחים על ידי הרבי בעצמו.

אחד הבחורים שהדברים עוררו אותו, כתב מכתב ארוך לרבי, 
בו תיאר שכבר מציעים לו נכבדות, אך אינו מעוניין בזה כלל, 
וסיים: “לאחר שאתחתן אוכל לנהל את החיים רק באם אזכה, 
והלואי שאזכה, שכ”ק אדמו”ר שליט”א יגיד לי במפורש, והנני 

מתחנן על הנ”ל בכל לשון של בקשה”.

הרבי השיב לו:

בזה  שניהם  ויתרצו  וירצו  בשטומו”צ  שאתחתן[  ]לאחרי  כמובן 
]אזכה וכ”ק אדמור שליט”א[ ישלחם בשליחות וכו’.
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דבר מלכות
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שליחות לכל רגע!
השליחות הכללית של חיי האדם לעשות דירה לו יתברך מורכבת 

מפרטים רבים, לכל פרק זמן ישנה שליחות ייחודית • רגע אחד אינו 
עניין לעצמו, הוא נוגע לכל השליחות הכללית • השליחות הייחודית של 
חודש כסליו – הפצת המעיינות חוצה • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א. 
כל התורה כולה – "כללות ופרטות נאמרה"1, היינו 
בכללות ומהכלל באים  שענייני התורה ישנם תחילה 
פרטים ופרטי פרטים וכו', ועל דרך זה הוא גם בעניין 

השליחות:
לכל לראש ישנה השליחות הכללית ביותר ששווה 
נשמה  כל  של  השליחות   – מישראל  ואחת  אחד  בכל 
שיורדת "מאיגרא רמא לבירא עמיקתא"2 כדי לעשות 
"דירה לו יתברך בתחתונים"3 ]ועל דרך זה השליחות 
את  לעשות   – העולם  אומות  של  והעיקרית  הכללית 
העולם מקום מתאים ליישוב בני אדם, "לשבת יצרה" 
לאדם  ו"דירה"  "יישוב"  יהיה  שהעולם  זה  ידי  )ועל 

התחתון, סוף סוף יהיה גם "דירה" לאדם העליון([.
ומהכלל הכללי באים לכלל פרטי יותר – השליחות 
כשנולד  מיד  מישראל  ואחד  אחד  כל  על  שמוטלת 
"משביעין  שעליה  מצווה(  בר  שנעשה  לפני  )עוד 
רשע"  תהי  "ואל  טוב",  "עשה  צדיק",  "תהי   – אותו"4 
– "סור מרע", דהיינו בהתאם ל"שני דברות הראשונים 
אנוכי ולא יהיה לך )ש(הם כללות כל התורה כולה כי 
דיבור אנוכי כולל כל רמ"ח מצוות עשה ולא יהיה לך 

כולל כל שס"ה מצוות לא תעשה"5.
ונוסף על זה שהשליחות הכללית )לעשות לו יתברך 
דירה בתחתונים( באה בעניינים פרטיים )בבני ישראל 

1. ראה חגיגה ו, בוף ע"א ואילך. וש"נ.
2. על פי לשון חז"ל – חגיגה ה, ב.

3. ראה תנחומא נשא טז. ועוד. תניא ריש פרק לו. ובכמה מקומות.
4. נדה ל, ב. תניא ריש פרק א.

5. תניא ריש פרק כ.

שבע   – העולם  ובאומות  ופרטיהן,  מצוות  תרי"ג   –
)ערב(  בכל  בשנה,  שנה  מידי  הנה  ופרטיהן(,  מצוות 
"ראש השנה", כאשר ממליכים מחדש את מלך מלכי 
עליכם"6  "תמליכוני   – הוא  ברוך  הקדוש  המלכים 
קבלת  שכן,   – עצמו  הכלל  של  התחדשות  ישנה   –
המלכות )באופן כללי( באה לידי ביטוי בגזרות המלך 
קבלת  להיות  צריך  לראש  לכל  אבל   – )בפרטיות( 
כך  ואחר  תחילה  מלכותי  "קבלו   – בכללות  המלכות 

אגזור עליכם גזירות"7.
זה שבכל ראש השנה ישנה  נוסף על   – גופא  ובזה 
התחדשות של השליחות הכללית )שמקבלים בירידת 
הנשמה בגוף בפעם הראשונה( יש בכל שנה גם חידוש 
זו  לשנה  המיוחדת  פרטית  שליחות  דהיינו   – פרטי 

בפרט בהתאם לעניינה המיוחד של השנה8.

ב
כשם שהשליחות הכללית מתחדשת בכל שנה ושנה, 
ולכל שנה ישנה שליחות מיוחדת – על דרך זה ישנה 
"חידוש"9(,  מלשון  )"חודש"  חודש  בכל  התחדשות 
לו,  המיוחדים  ענייניו  ושאר  החודש  למזל  בהתאם 

שליחות שנמשכת כ"ט או ל' יום בלבד.
כסליו,  חודש  לראש  הסמוכים  בימים  ובעומדנו 
חודש  של  המיוחדת  השליחות  אודות  לעורר  יש 

6. ראש השנה טז, סעיף א. וש"נ.
7. מכילתא יתרו כ, א.

ותשמח",  "תשמח  של  המיוחד  לתוכן  בהתאם   – האחרונות  ובשנים   .8
"תשמט ידך", "תהא שנת ניסים" וכיוצא בזה.

9. ראה פירוש התורה לרבי אברהם בן עזרא בא יב, ב.

הזמן להעמיד 
‘שופטים' ו'שוטרים' 

‘שופטים'  להעמיד  עליו  חופשית,  בחירה  ישנה  שליהודי  מכיוון 
שילמדו את האדם לבחור בטוב, ו'שוטרים' שירתיעו את מי שאינו 
ניתן  בזמן הגלות  גם  נצחית,  היא  • התורה  מוכן לציית לשופטים 
ליישם את הציווי “שופטים ושוטרים תתן לך" בעבודת האדם • ציווי 
זה נקרא בתורה בימי חודש אלול, משום שעניינם של ימים אלה הוא 

תשובה ברצון • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
השבוע  לפרשת  בנוגע  פעמים  כמה  דובר 
רבינו  של  המפורסם  הפתגם  נאמר  )שאודותה 
הזקן1 שצריכים לחיות עם הזמן(, ששם הפרשה, 
שבו נקראת הפרשה כולה, ובנדון דידן: “שופטים", 
היא  שהתורה  וכיון  בפרשה,  עיקרי  עניין  הוא 
נצחית2, הרי זה עניין עיקרי גם אתה בנוגע לכל 

ענייני השבוע.
ובהקדמה – שאף על פי שעתה לא שייך המצווה 
בגשמיות,  וגו'"  לך  תתן  ושוטרים  ד"שופטים 
אינם  ישראל  ובני  קיים,  המקדש  בית  כשאין  כי, 
לקיימן  אפשר  שאי  מצות  כמה  יש  אדמתם,  על 
בגשמיות, וביניהן גם מצוות מינוי שופטים, מכל 
הרוחנית  בעבודה  “שופטים"  של  העניין  מקום, 
זו  ישנו גם עתה, ובכל התוקף, דאם לא כן, הרי 

חלישות בעניין התורה.
השופטים  עניין  את  להבין  כדי  אך 
יש   – הרוחנית  בעבודה  עתה  גם  שישנו 
כפשוטו. השופטים  עניין  ביאור   להקדים 

ב  יום"  ב"היום  נעתק  ואילך.   29 עמ'  תש"ב  השיחות  ספר   )1
מרחשוון.

2( תניא ריש פרק י"ז. ובכ"מ.

ב
והעניין בזה:

ואת  החיים  את  גו'  לפניך  נתתי  “ראה  כתיב3 
בחיים"4,  “ובחרת  ולכן,  ההיפך,  את  וגם  הטוב", 

באופן של בחירה חופשית.
החיים  היפך  של  העניין  על  שגם   – ובהקדמה 
גו'",  “נתתי  הקדוש־ברוך־הוא  אומר  והטוב 
אם  כי  תצא"  לא  העליון  ש"מפי  אף־על־פי  כי, 
שהקדוש־ברוך־הוא  כיון  מקום,  מכל  “הטוב"5, 
נתן  לכן  הטוב,  תכלית  ישראל  לבני  ליתן  רוצה 
להם עניין הבחירה, בכדי שלא יהיה אצלם “נהמא 
דכיסופא"6, אלא כל ענייניהם יהיו על־ידי עבודה 
כמובן ממאמר  העילוי,  תכלית  הוא  שאז  דווקא, 
רז"ל7 “אדם רוצה בקב שלו )שבא על ידי עבודתו( 
מתשעה קבים של חברו" – שזהו אפילו כשנשאר 
בידו רק קב אחד, כפי שזה בגשמיות, ועל־אחת־
כמה־וכמה שכן הוא ברוחניות, שלאחרי זה מקבל 
גם את התשעה קבין של חברו )כמובן מהמבואר 

3( נצבים ל, טו.
4( שם, יט.

5( איכה ג, לח.
6( ראה ירושלמי ערלה פרק א הלכה ג. ליקוטי תורה צו ז, ריש 

ע"ד.
7( בבא מציעא לח, א.

דבר מלכות

4
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)כמבואר  זה  שלפני  מברכים  בשבת  שתחילת  זה 
בספרים( – השליחות דהפצת המעיינות חוצה, דהיינו 
כסליו"  "י"ט  ביום  כמודגש  התורה,  פנימיות  הפצת 
בכל  חוצה  המעיינות  הפצת  בעיקר,  התחילה,  שמאז 

ה'שטורעם'10,
ועל דרך זה )בדורות שלאחרי זה( ביום "יו"ד כסליו" 
שלפניו ועל דרך זה ביום "ט' כסליו" שלפני זה – יום 
ההילולא של אדמו"ר האמצעי, כמדובר כמה פעמים.

ג
והנה, השליחות המיוחדת לכל חודש היא שליחות 
פרטית לפי ערך השליחות הכללית של כל השנה )ועל 
ירידת  של  השליחות  כללות  לגבי  וכמה  כמה  אחת 
בגדר  זה  הרי  גיסא  לאידך  כנ"ל( אבל  בגוף,  הנשמה 
שבוע שהיום  שליחות כללית ביחס לשליחות של כל 
הראשון  היום  בדוגמת  ראשון  יום  נקרא  בו  הראשון 
הימים  שבעת  כל  את  )הכולל  בראשית  למעשה 
כבר  שמאז  פי  על  אף  בראשית(,  למעשה  הראשונים 

עברו רבבות ימים, כמבואר בליקוטי תורה11. 
ערך(  )לפי  הכללית  לשליחות  בנוגע  זה  דרך  ועל 
יום  כל  של  הפרטית  לשליחות  ביחס  שבוע,  כל  של 
ויום, שהרי עבודת האדם צריכה להיות באופן של "כל 
יומא ויומא עביד עבידתיה"12, היינו שלכל יום ויום יש 
שליחות פרטית )"עבידתיה"( המיוחדת לו – בהתאם 

לחלק בפרשת השבוע השייך ליום זה.
ובזה גופא – שליחות היום נחשבת לשליחות כללית 
בערך השליחות הפרטית של כל שעה )בהתאם לשנים 
עשר צירופי שם הוי' בשתים עשרה שעות היום, ושנים 
עשר צירופי שם אדנ"י בשתים עשרה שעות הלילה, 

10. ראה ספר השיחות תורת שלום סוף עמ' 112 ואילך.
11. שיר השירים כה, סוף ע"א.

12. זוהר חלק א רה, סוף ע"א. חלק ג צד, ריש ע"ב.

של  השליחות   – פרטיות  ובפרטי  בתניא13(,  כמבואר 
של  הפרטית  לשליחות  ביחס  כללית  היא  שעה  כל 
רגע14, כמבואר בספרים אודות החשיבות הניצול  כל 
של כל רגע ורגע כדבעי במילוי השליחות המיוחדת 
אם  האדם  את  ש"בוחנים"  דך  כדי  עד  רגע,  לאותו 
 – רגע  כל  וניצל  אמנם מילא את שליחותו בשלימות 

"לרגעים תבחננו"15.
"ס'איז    – דורנו16  נשיא  והוראת  מפתגם  ]ולהעיר 
ניטא קיין פארפאלן" )לעולם לא אבוד(, היינו שגם מי 

שלא מילא את שליחותו ברגע מסויים יכול להשלימה 
יצרף לשליחות הפרטית של  זה שברגע הבא  ידי  על 
לעשותו  עבודת התשובה שבכוחה  את  גם  רגע  אותו 
"בעל הבית" על העבר, כולל גם – העבר הרחוק ביותר, 
והשלמת  תיקון  על  כשמדובר  וכמה  כמה  אחת  ועל 
השליחות של זמן קצר לפני זה, תיקון שנה אחת או 
כשרות"17  בחזקת  ישראל  "כל  שהרי  אחד,  חודש  רק 
עשו  עת  ובכל  כדבעי  שליחותם  את  מילאו  ומסתמא 

בפועל את העבודה המיוחדת לאותו הזמן[.

ד.
על-פי כל הנ"ל מובן, שבשליחות ישנן כמה וכמה 
ואופן  כו', כנ"ל בארוכה(  ובפרטיות  )בכללות  דרגות 
צריך  ורגע  רגע  שבכל  הוא  בפועל  השליחות  מילוי 
ש"הזמן  והמיוחדת  הפרטית  השליחות  את  למלא 
גרמא" וברגע פרטי זה, ושליחות זו קודמת לכל שאר 

השליחויות. 
בתכלית  זו  שליחות  מילוי  עם  בבד  בד  אבל, 
השלימות, צריך לזכור שזהו פרט מהשליחות הכללית 

13. פרק מא )נח, ב(.
14. ראה המשך תרס"ו עמ' מב.

15. איוב ז, יח.
16. "היום יום" י"ד אייר, פסח שני. ובכ"מ.

17. רמב"ם הלכות קידוש בחודש פרק ב הלכה ב.

גם מי שלא מילא את שליחותו ברגע מסויים יכול להשלימה על 
ידי זה שברגע הבא יצרף לשליחות הפרטית של אותו רגע גם את 
עבודת התשובה שבכוחה לעשותו "בעל הבית" על העבר, כולל 

גם – העבר הרחוק ביותר
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מילוי  מצד  הן  זה  ברגע  הדרוש  כל  את  ולעשות 
השליחות הפרטית של אותו רגע והן מצד היותו רגע 
של הכנה למילוי שאר הפרטים של השליחות הכללית, 
השבוע  לעת,  המעת  כל  השעה,  כל  שליחות  היינו 
והחודש, ועד למילוי השליחות של כל רגע ורגע בתור 
היינו,  החיים.  כל  הכללית של  לשליחות  והכנה  פרט 
שכל רגע ורגע איננו רק עניין בפני עצמו, אלא הוא 
נוגע לכל השליחות הכללית, ועל ידי מילוי השליחות 
להוסיף  אפשר  כדבעי  וניצולו  אחד  פרטי  ברגע 

שלימות בכל משך החיים!

למילוי  האחרון  שביום  רבינו  במשה  שמצינו  וכמו 
אנוכי  שנה  ועשרים  מאה  )"בן  הזה  בעולם  שליחותו 
בתכלית  אז  עד  שליחותו  מילא  שבוודאי   – היום"18( 
המין  כ"מבחר  מעלתו  לגודל  בהתאם  השלימות 
האנושי"19 – השתוקק למלא את השליחות של הכניסה 
ידי  על  הארץ  ראיית  פנים  כל  ועל  ישראל  לארץ 
- כיון שפרט מסויים בשליחות  נבו20  העלייה אל הר 

נוגע לכללות השליחות, כנ"ל.

ה
יבוא כל אחד  ויהי רצון, שמהדיבור בעניינים אלו 
ואחד להתבוננות בזה וההתבוננות תביא )ובנקל( לידי 
השליחות  מילוי   – העיקר"21  הוא  "המעשה  מעשה, 
עליהם  שדיברו  הפרטים  בכל  העניינים  בכל  בפועל 
בכינוס השלוחים שבוודאי דנו בו כיצד הוסיף במילוי 

השליחות "כהנה וכהנה"22.

18. וילך לא, ב.
19. ראה פירוש המשניות להרמב"ם פרק חלק היסוד השביעי.

20. "נו"ן בו" )נסמן בליקוטי שיחות חלק כד עמ' 257(. ולהעיר מהקשר לשנה 
זו – שנת ת"ש נו"ן.

21. אבות פרק א משנה יז.
22. ראה סנהדרין כא, א.

אזי  זה,  בכיוון  טובות  החלטות  מחליטים  וכאשר 
ו"מי  בפועל  לקיימן  ומצליח  עוזר  הוא  ברוך  הקדוש 
ארבע  רוצה  "מאתיים  מאתיים",  רוצה  מנה  לו  שיש 

מאות"23.
ומארבע מאות באים לשמונה מאות וכו' עד למילוי 
שלימות   – גופא  ובזה  השלימות.  בתכלית  השליחות 
אחר שלימות, דהיינו שלאחר מילוי השליחות כדבעי 
במשך מאה ועשרים שנה באים לשלימות ד"מאה שנה 
נעלה  לשלימות  ומזה  שנים"24,  ושבע  שנה  ועשרים 

עוד יותר.

הגאולה  לאחרי  גם  נמשכת  השליחות  כלומר: 
)ומתוך  אליה  שנכנסים  ומכיון  והשלימה,  האמיתית 
בינתיים  הפסק  וללא  בגופים  בנשמות  ריקוד( 
וממשיכים לחיות חיים נצחיים, הרי זה מביא לשלימות 
יותר גם בעבודה עתה. שכן, טבע האדם הוא  נעלית 
שעצם הידיעה שמעשה שלו נוגע לשנים רבות, מביאה 
לידי כך שהעשייה תהיה בהשתדלות יתירה כו', ועל 
אחת כמה וכמה אם המעשה נוגע לכל ימי חייו, שאזי 

ההשתדלות גדולה עוד יותר.
הכוחות  את  לנצל  יש  כמה  עד  מובן  זה  פי  ועל 
שניתנו לכל אחד ואחד מהשלוחים, שהרי הוא שלוחו 
של הקדוש-ברוך-הוא, "כמותו ממש"25, ובוודאי נותן 
למילוי  הדרושים  הכוחות  את  הקדוש-ברוך-הוא  לו 
השליחות בכל פרטיה – היינו השליחות של כל רגע, 
שנה,  וכל  חודש  וכל  שבוע  וכל  יום  וכל  שעה  וכל 
שזוכה  ועד  חייו,  ימי  כל  במשך  הכללית  השליחות 
תיכף ומיד ממש, בתוך כלל ישראל, לגאולה האמיתית 

23. ראה קהלת רבה פ"א, יג. פ"ג, י. רמב"ן ובחיי סוף פרשת חיי שרה. ועוד. 
ולהעיר מהקשר לפרשת השבוע )דמיניה אזלינן וזה עתה קראו ולמדו אותה( 

– "ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר" )חיי שרה כג, טז(.
24. ריש פרשת חיי שרה.

25. ראה ליקוטי תורה ויקרא א, ג. ובכ"מ.

ואחד  אחד  לכל  שניתנו  הכוחות  את  לנצל  יש  כמה  עד  מובן 
"כמותו  הקדוש-ברוך-הוא,  של  שלוחו  הוא  שהרי  מהשלוחים, 
ממש" , ובוודאי נותן לו הקדוש-ברוך-הוא את הכוחות הדרושים 
למילוי השליחות בכל פרטיה – היינו השליחות של כל רגע, כל 
שעה וכל יום וכל שבוע וכל חודש וכל שנה - והשליחות הכללית 

במשך כל ימי חייו
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והשלימה, וממשיך את מילוי השליחות מתוך שמחה 
ב"חיים נצחיים" נשמות בגופים, כנ"ל.

ו
לחיים  היא  שהשליחות  פי  על  שאף  להוסיף,  ויש 
נצחיים, לעולם ועד, אף-על-פי-כן יש חשיבות גדולה 
ולכל  ורגע  ביותר למילוי השליחות כדבעי בכל רגע 
הרמב"ם26  דין  פסק  על-פי   – ביותר  קטנה  פעולה 
 – בלבד  אחת  פעולה  )דהיינו  אחת"  מצווה  "עשה 
"הרי   – אחד(  מעשה  או  אחד  דיבור  אחת,  מחשבה 
הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם 
לו ולהם תשועה והצלה", ועל דרך זה בנידון דידן  - 
"מכריע",  והוספה,  שינוי  פועל  אחד  פרטי  שמעשה 

בשליחות הכללית במשך כל החיים הנצחיים.
גבול  ובלי  ב"נצחי"  שגם  מפני  הוא,  הדבר  וטעם 

שייך הוספה ועליה מחיל אל חיל, כמבואר בספרים.
מחיל  "ילכו  ואחד  אחד  בכל  שיקויים  רצון  ויהי 

26. הלכות תשובה פרק ג הלכה ד.

אל  "יראה   – הכתוב  וסיום  להמשך  ועד  חיל"27  אל 
שניתן  הנשמה28  פנימיות  על  דקאי  בציון"  אלוקים 
להגיע אליה "יראה", על ידי מילוי השליחות כדרוש, 
ומזה באים ל"ציון" כפשוטו, שטח האדמה בגשמיות 
עיר  בירושלים   – גופא  ושם  הקדושה,  שבארצנו 
שכן,  "ציון".  הנקרא  זה  בחלק   – גופא  ושם  הקודש, 
הנשמה,  פנימיות   – שבו  ה"ציון"  את  מגלה  כשיהודי 
הרי הוא פועל את גילוי הפנימיות שבעולם, באופן של 
"יראה" – גילוי ממש עד שאפשר למשש אותו בחוש 
הדרגות  בכל  ומתגלה  חודרת  הפנימיות  כי  המישוש 
עד למעמד ומצב שיורגש בחוש המישוש, ואדרבה – 
עיקר העניין נפעל דווקא בגשמיות )כמבואר בספרים 

בארוכה ובפרטיות, וכמובן גם פשוט(.

)משיחת יום א', כ"ח מרחשוון ה'תש"נ, בקשר עם כינוס השלוחים 
העולמי. תורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ חלק א עמ' 396 ואילך. 
הנחת השומעים, בלתי מוגה(

27. תהלים פד, ח.
28. ראה ליקוטי תורה ריש פרשת דברים. ובכ"מ.

סיכום

כל יהודי הינו שליח "לעשות לו יתברך דירה בתחתונים". השליחות לעשיית העולם דירה לה', מתחילה מיד 
כשנולד ונמשכת לאורך כל שנות חייו.

שליחות חיים זו מורכבת משליחויות פרטיות: לכל שנה ושנה משנות החיים, ישנה שליחות פרטית וייחודית 
המותאמת לתוכן המיוחד של אותה שנה. מילוי השליחות הכללית של חיי האדם, בנוי ומורכב ממילוי השליחות 

של כל שנה ושנה.
ובפרטיות יותר, מילוי שליחות כל שנה מורכב משליחויות פרטיות: שליחות כל שנה מורכבת משליחויות 
המיוחדות לכל חודש וחודש, ושליחות כל חודש – משליחויות כל שבוע ושבוע, ושליחות כל שבוע – משליחות 
כל יום, ושליחות כל יום – משליחויות כל שעה, ושליחות כל שעה – משליחויות המיוחדות לכל רגע ורגע, 

בהתאם לתוכנו ועניינו.
נמצא, כי השליחות הכללית של כל משך חיי האדם, בנויה ומורכבת משליחויות בכל רגע ורגע.

מכך אנו למדים על חשיבותו של כל רגע, שכן, מילוי שליחות פרטית של רגע אחד, מוסיף שלימות בכל חיי 
האדם. ובפרט, שתיכף נכנסים לזמן הגאולה וחיי האדם יהיו נצחיים, הנה בכוח עבודת רגע אחד "להכריע" 

ולהוסיף בשלימות החיים הנצחיים. 
הקדוש ברוך הוא בוודאי מעניק לכל שליח את מלוא הכוח והכלים למלא את שליחותו, הן את שליחות 
הכללית של כל ימי חייו והן שליחויות פרטיות, עד לשליחות כל רגע ורגע. ועל ידי מילוי השליחות זוכים 

לגאולה האמיתי והשלימה.
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 מיהו יהודי: 
20 שנות מאבק

עזרא ונחמיה, רות ונעמי חגי תשרי חנוכה פורים פסח וחג-השבועות 
ותשעה באב, יחד עם אדמו"רים, גדולי-תורה, רבנים ואישי-ציבור – 

כולם 'גוייסו' בידי הרבי למלחמת הקודש של תיקון חוק 'מיהו יהודי' בין 
השנים תש"ל – תשמ"ט

20 שנה מנתה  – קיץ תשמ"ט; כמעט  חורף תש"ל 
התקופה בה ניהל הרבי בגלוי מאבק עקבי ומערכות 
במפורש  בו  שייאמר  השבות,  חוק  לתיקון  קודש 

שיהודי הוא רק מי שנתגייר כהלכה.

חייל אחד בלבד

להלן שניים מתוך שלל כרוזים שהתפרסמו בחוצות 
באותן שנים: 

ב"ה
יהודי!

הידעת כי:
מדינת  תוקן.  לא  עדיין  הפגום  השבות"  "חוק  א. 
שלא  ב"גיור"  ודה-פאקטו  דה-יורה  הכירה  ישראל 

כהלכה.
ב. סכנת טמיעה והתבוללות מרחפת עליך, ועל בניך 
ובנותיך בעתיד הקרוב רחוק, כאשר הם עלולים ח"ו 
כ"יהודים"  בצבור  הידועים  ונוכרי  לנוכרית  להינשא 

ואפילו כ"דתיים"?!
ג. חייב אתה לפעול לתיקון החוק להכרה בגיור רק 

על פי ההלכה!!
בידך לתקן את החוק...!

א. ארגן אסיפת מחאה והסברה בין ידידך ומכריך.
ב. שלח מכתבים ומברקים לראש הממשלה ושרי-ה 

למען תיקון החוק "מיהו יהודי".
ומהונך  מאונך  מזמנך  ותרום  לפעולות  הרתם  ג. 

למען מפלגתי  העל  הועד  ע"י  המתנהל   למאבק 
 שלמות העם!

זכור!
שנתגייר  או  יהודי-ה  מאם  שנולד  מי  הוא  יהודי 

כהלכה.
הועד למען שלמות העם

לעומת אלפי החיילים,
השומרים בגבולות ארצנו,

שלא ייכנס אף גוי - 
שיעמיד שר הפנים

חייל אחד בלבד,
בשדה התעופה "בן-גוריון",

כדי לשמור,
שלא ייכנס 

אף גוי כיהודי!
הועד למען שלמות העם

האחריות על מי

בכ"ף מנחם-אב תשמ"ט משגר המזכיר הרב יהודה 
לייב גרונר ז"ל שני מענים המובאים כאן בשלימותם. 
הראשון ממוען לגב' אדל פלדי – רעייתו של הרב חיים 
הועד  ויו"ר  מייסד  לברכה(,  )זיכרונם  פלדי  יהודה 

למען שלימות העם:
ב"ה, כו' מנ"א תשמ"ט
למרת אדל תחי' פלדי

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי

אהבת ישראל ומעלת 
י"ב הפסוקים

הרבי נמנע מלספר לרב צינער שהנושא אודותיו עורר עלה כבר 
על שולחנו הקדוש ברבים, ובכתב הודה לו • החידוש הגדול בי"ב 

הפסוקים שאת שינונם ע"י ילדי ישראל יזם הרבי בקיץ תשל"ו

 אהבת ישראל 
הגדולה של הרבי

הגאון רבי גבריאל ציננער, הנמנה ידות פאפא, 
סידרת  בזכות  התורני  בעולם  לימים  שהתפרסם 
מהרבי,  רב  לעידוד  זכה  גבריאל',  ‘נטעי  ספריו 
הערותיו  על  ענה  ואף  לספריו  רבות  שהתייחס 

ושאלותיו כו'. 
בראשית דרכו והתקרבותו לרבי, הבחין במנהגו 
לברך  ההתוועדויות  למשתתפי  להזכיר  הרבי  של 
יברך  בטח  כשיעור  שאכל  )“מי  אחרונה  ברכה 

ברכה אחרונה" וכדומה(.
טרח,  הוא  תשמ"ב.  מנחם־אב  בחודש  זה  היה 
אפוא, לכתוב לרבי, כי מצא אסמכתא בדברי הגאון 
רבי ישעי' פיק בספר ‘שאילת שלום' )לשאילתות 

פרשת יתרו ס"ק סו( הכותב כך:
“ואנן בעוונותינו ראינו כי גם מקצת בעלי תורה 
ואוכלין  בסעודה...  שיושבים  נכשלים  ה'  ויראת 
מיני תרגימא ולביבות ופת כיסנין והולכים לביתם 
בלתי לברך במקומם ברכה הראוי' לאחריו.. ומצוה 
על כל אחד מהמסובין להיות כזריז ומזכיר לחבירו 

טרם ישכח וילך לו.."
הרבי הודה לו על־כך בכותבו:

נת]קבל[ ות]שואת ח]ן[". 
ב'הערות  לימים  זאת  פרסם  ציננער  הרב 
ניסן  י"א  תתלה  גיליון  נ.י.'  תורה  אהלי  וביאורים 

תשס"ב עמ' 99.
יושם לב: באהבת־ישראל הגדולה של הרבי לא 

וכבר  לו,  חדשים  אינם  הדברים  כי  הרבי  לו  כתב 
שוחח על־כך ברבים חמש שנים קודם לכן במספר 
בהתוועדות  במיוחד  תשל"ז,  בשנת  התוועדויות 
ל"ג בעומר, ולאחר־מכן הורה הרבי לפרסם בסוף 
‘לקוטי שיחות' פרשת בהר־  – החוברת השבועית 

הגר"י  מדברי  שלמה  ציטטה  תשל"ז  בחוקותי 
]נדפסה  שלום'  ‘שאילת  ספר  המחבר  בעל  פיק 
לימים ב'לקוטי שיחות' כרך כד עמ' 381 בהערה[ 
כשהרבי מוסיף על אישיותו של הגר"י פיק מדברי 
הרב החיד"א, הכותב אודותיו “הוא הרב הגאון זה 

סיני".
- וראה גם איגרת מאדר"ח אייר תשל"ז להגאון 
)‘אגרות־קודש'  יאלעס  הרב אפרים אליעזר הכהן 
הרבי  עם  להתכתבותו  בהמשך  רג(  עמ'  לב  כרך 
בנושא  הארכנו  וכבר  קנז־ח(  עמ'  )שם  זה  בנושא 

בגליון תתלב עמודים 8-11.

 ה'מהפך' האמיתי 
של שנת החינוך

החינוך  שנת  על  הרבי  הכריז  תשל"ו  בשנת 
בעל־ ישננו  ילד/ילדה  “שכל  השאר,  בין  וביקש, 

פה את ה"י"ב פסוקים ומאמרי חז"ל" ]ש[ נדפסו 
)ברוקלין  חז"ל"  ומאמרי  פסוקים  “י"ב  בחוברות 
תשל"ו(; בחוברות “צבאות השם" בכמה מקומות, 
יום'  ‘היום  קובץ  שבראש  פרקים  ראשי   – ועוד" 

תשמ"ב )ואילך(.
הגאון  בעריכת  “המאור",  התורני  בביטאון 



9

כ"א  ]מתאריך  מנ"א  מכ"א  שלה  המכתב  על 
מנחם-אב[:

לאחר החוק לאחרונה חוק הנ"ל
דמי הוא יהודי - הוא חוק דכל המדינה

ובראשה רבנות הראשית, 
ומכאן ולהבא הועד הנ"ל יפרסם 

־שמכאן ולהבא תפקיד הועד לעמוד על המש
מר שהנ"ל ימלאו המוטל עליהם וכו'.

אזכיר ע]ל[ הצ]יון[.
י.ל. גראנער

יצחק  הרב  ליבדלח"א  ממוען  השני  המענה 
יהודה הולצמן, ששימש מזכיר הוועד במשך שנים 

רבות:
ב"ה, כ"ו מנ"א תשמ"ט

להרה"ח וכו' ר' יצחק יהודא שי'
על המכ' ]על המכתב[ מכ' מנ"א ]מכ' מנחם-

אב[
1( כבהמצו"ב ]=כבהמצורף בזה[ )למרת פלדי 

תי'(
2( בהוספה - שיתייעצו ביניהם )בראשות כמו 
ע]ד[ ע]תה[ - הררש"ח ]הרב ר' שמואל חפר[ 

שי' הכדאי להקים גוף שכותבו לסייע.
אזכיר עה"צ.

לייבל
תם אולי בגלוי, אך לא נשלם:

לעיין  מוזמן  המאורעות  אחרי  לעקוב  הרוצה 
מנחם"  "תורת  ואילך,  כו  כרך  ב'אגרות-קודש' 
'שיחות-קודש'  בסדרת  וההמשך  נט-ע,  כרכים 
את  לשתף  חזון  ועוד   - )ועוד(  ו'התוועדויות' 

הקוראים בציטטות מהתבטאויות הרבי בנושא.

הגנה על בני ישראל

יום א' ג' כסלו תשנ"ב. במהלך חלוקת הדולרים 
לצדקה מעניק הרבי דולר נוסף לר' יצחק )יהודה( 

הולצמן מה'וועד למען שלימות העם', באומרו: 
בשביל כל הוועד, הצלחה רבה.

בשנות המאבק הראשונות מעודד הרבי ומדרבן 
כתב  למשל  כך  למאבק.  להירתם  שונים  אישים 
בימי  זוין  יוסף  שלמה  רבי  החסיד  לגאון  הרבי 

חנוכה תשל"א )'אגרות-קודש' כרך ז"ך עמ' מח(:
ובמיוחד  ולבשורות-טובות  לבריאות  בברכה 

על-דבר חידוש הפעילות - וכמאן דבעי למיעבד 
- בעניין "מיהו יהודי".

ואל הרב חיים יהודה פלדי בחנוכה תשל"ב )שם 
עמ' ש(: 

חשובה  הכי  בעבודתו  רבה  הצלחה  בברכת 
יהודי"  ד"מיהו  ה"חוק"  ועקירת  בביטול  וקדושה 

- ומתוך בריאות והתעוררות הראוי']ה[
למרת גאולה כהן בי"א ניסן תשל"ב איחל הרבי:
בברכה לניצול האפשריות שלה להגן על יחוד 

עם בני-ישראל בכל מקום ]בו הוא?[ נמצא.

לאן לנסוע

הכהן  שמעון  הרב  המפורסם  החסיד  העיד 
פרידמן )שזכה לכינוי 'ר' שמעון הצדיק'( במכתבו 

שהתפרסם ב'כפר חב"ד' )גיליון 757 עמ' 83(:
ננס... שסבל  ר' אליעזר  לי הרב החסיד  "סיפר 
מאוד ברגליו... ביחידות אצל הרבי, אמר לו הרבי 
צריך  היית  הרגליים  בריפוי  לפעול  כדי  אמנם   -
לנסוע למקום פלוני, אולם כדי לפעול למען גיור 
ששם  ומקום  אחר...  למקום  לנסוע  עליך  כהלכה 
להשפיע  כדי  במדינה,  התומכים  גבירים  גרים 
גיור  שרק  לתקן...  מהממשלה  שיבקשו  עליהם 

כהלכה יוכר.
בראש- רק  יהודי המקום  את  לפגוש  "...אפשר 

השנה ויש הבאים רק לתפילת יום-כיפור.
כ"ק  מזכירות  עם  בקשר  עמד  אליעזר  "ר' 
אמר  אליעזר  ר'  פעולותיו...  על  ודיווח  אדמו"ר 
כהלכה  גיור  נושא  כמה  עד  רואים  זה  שממעשה 

נוגע לכ"ק אדמו"ר".

לאן לנסוע

דברים של  הם  כאן  הציטוטים שהובאו  כל  אם 
הבאים  הדברים  הרי  וביחידויות,  בכתב  פרטים 

נאמרו בגלוי וברבים )'תורת מנחם' כרך סד עמ' 275(:
אתה לא מבין מדוע גיור חייב להיות כהלכה - 
תפנה בטענה להקב"ה! ובכל אופן, הטענה אינה 

משנה את המציאות!
ובכל פרשה  ט, א-ב(  )נחמי'  בתיאור שיובא להלן 
זו השתמש הרבה בהזדמנויות שונות "בקשר עם 
הנושא הכאוב של "מיהו יהודי" - ענין הקשור עם 
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'התוועדויות   - תשד"מ  בראשית  )שבת  תערובת"  נישואי 
תשד"מ' כרך א' עמ' 344(:

)חודש  הזה  לחודש  וארבעה  עשרים  "וביום 
ואדמה  ובשקים  בצום  ישראל  בני  נאספו  תשרי( 
עליהם, ויבדלו זרע ישראל מכל בני נכר )ומנשיהם 
ואילך(  א  ט,  )עזרא  למעלה  שנאמר  כמו  הנוכריות 
חטאותיהם  על  ויתוודו  ויעמדו  עה"פ(  פרש"י   -

ועוונות אבותיהם".
ובהתוועדויות )שם(:

־חוק זה הוא היחיד )מבין כל שאר החוקים האנ
־טי-דתיים( שמכוון באופן ישיר ומוצהר נגד ההל

כה - שכן קביעתו הייתה אחרי דיון והצבעה שבו 
הקובעת  היא  ה"הלכה"  האם  השאלה:  הועמדה 

ומגדירה את זהותו של יהודי, אם לאו. 
כבר בפורים תשל"א )'לקוטי שיחות' כרך כא עמ' 405( 

הסביר הרבי:
עזרא רצה מאד שיהודים יעלו לארץ ישראל, 
כאשר  הרי  זאת  כל  עם  גדולה...  עליה  ושתהיה 
התברר שישנן נשים כנעניות, חתיות, מצריות וכו' 
הנשואות ליהודים והן תושבות ארץ ישראל.. לא 
התמקח עזרא עם הדין המפורש בתורה, ואיש לא 

־התמקח עם עזרא, ואף הנשים הנוכריות לא הת
מקחו וכאשר נאמר להוציאן - יצאו.

לא  לנשים,  לא  טוב  זה  דבר  ידע שאין  ...עזרא 
לבעליהן ולא לילדים, ושיש בו הרס וחורבן לארץ 
- הכריז לכן בפשטות על הצורך בהוצאת הנשים, 
וכך נעשה, אז נבנתה ארץ ישראל, והייתה בידינו 

עד ששוב הגיע מצב של "מפני חטאינו".

שתי נשים ובניהם

ביום שני של חג השבועות תש"ל )תורת מנחם כרך 
ס' עמ' 401( ציין הרבי את העובדה שבחג-השבועות 

דבני  הגירות  נוצרה  שאז  לפי  רות  מגילת  קורין 
הגמרא  לומדת  משם  נתגיירה.  רות  וגם  ישראל, 
על  שם  מסופר  גירות.  דיני  כמה  ב(  מז,  )יבמות 

ואל  עמה  אל  ש"שבה...  ערפה,  של  התנתקותה 
אלוקיה", בעוד "רות דבקה בה" באמרה "עמך עמי 

ואלקיך אלקי", ולכן הכניסוה לעם ישראל.
ממנה  יצא  שערפה   - זה  סיפור  של  תוצאותיו 
גוליית, שהיה מזיק ושונא ישראל ונהרג על ידי בן 

בנה של רות, שהיה משיחן של ישראל!
הסיק הרבי:

להכניס  שרוצים  הדבר  חמור  כמה  עד  ומובן 
הצדק  היפך  שהוא  עניין  סגולה"!  ל"עם  גויים 

והיושר )גם כלפי הגוי(.
לדברים  'הקדמה'  מעין  רק  היו  אלו  דברים 
בשיחה  מכן,  לאחר  שנה  בדיוק  הרבי  שהשמיע 
שני  יום  התוועדות  במהלך   - החמישית   - ארוכה 
של חג השבועות תשל"א )שיחה המשתרעת ב'תורת מנחם' 
כרך סד על פני עמודים 281-265( ובשבת סמוכה )נשא י"ב 

)עמודים 309-298;  סיון( שוב הקדיש לכך שתי שיחות 
.)321-312

דברי  הסברת  לכאורה,  הייתה  לדבר  ה'עילה' 
רש"י )לרות א טז-יז( "כי אל אשר תלכי אלך גו' ואשר 
ההכרח שהכתוב  מהו  ביאור:  המצריכים   - אקבר" 
עוסק בעונשים שמודיעים לגר, ודווקא פרטים אלו 
ובסדר זה - תחום שבת, איסור יחוד, תרי"ג מצוות, 
וחילוק  דין  בית  מיתות  ארבע  עבודה-זרה,  איסור 

הקברים שנמסרו להם? 
תוכן ההסבר:

התעקשה  נעימות,  על  מורה  ששמה  למרות 
גיור כהלכה מבלי להתפעל מטענות של  נעמי על 
"אכזריות". ואכן, ערפה ששמעה את האמת, חזרה 
היה  שאם  גוליית,  ממנה  ויצא  לדרכה  הלכה  בה, 
נולד )לאם שלא נתגיירה כהלכה( בין יהודים היה 
דוד  יצא  כהלכה  ומרות שהתגיירה  חמישי";  "גייס 
את  רות(  )לשון  וריווה  ישראל  בני  את  שהושיע 

הקב"ה בשירות ותשבחות;
ההוראה ברורה, אפוא:

אי אפשר לשנות את התורה: המציאות היא שגיור 
צריך להיות כהלכה, גם אם זה נראה "אכזרי" )וכמו 
בירושה(,  שעוברות  מחלות  שיש  היא  שהמציאות 
שאף  המלך,  שלמה  לגבי  בחז"ל  שמפורש  וכמו 
שחשב שהטיב לעם ישראל כשנשא את בת פרעה, 
הנה תגובת הקב"ה הייתה: "שלמה ואלף כיוצא בו 
יהיו בטלין" ו)קוץ של( אות אחת מן התורה אינה 
 – ומכאן  הצרות.  התחילו  מזה  ואדרבה,  בטלה, 
הנהגתה התקיפה של נעמי – צריך להיות הלימוד 

לימינו, דור ששופט את שופטיו.
הדקדוקים  פרטי  תחילה  לקבל  גר  על  כיום  גם 
"עמך  אז  ורק  אתר  על  שנוגעים  מסיני(  הם  )שגם 

עמי וגו'".
]הרבי ביקש לפרסם את הדברים - ראה כללי רש"י )מהדורת 

תשע"ח( עמ' 239[.
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בעקבות רבי יהודא בן בתירא בנציבין

וקחו  "משכו  ישראל  נצטוו  פסח  לקרבן  בנוגע 
לכם", "משכו ידיכם מעבודה זרה וכו'", ו"כל בן נכר 
יהודי  לא יאכל בו", כך, שניכר בגלוי החילוק שבין 

לגוי, ולכן אין להניח לגוי להתנהג כמו יהודי.
דברים אלו קבע הרבי בהתוועדות אחרון של פסח 

תש"ל )'תורת מנחם' כרך ס' עמ' 153(.
הגמרא  סיפור  את  הרבי  הביא  הזדמנות  באותה 
מקורבן- לאכול  שרצה  ארמאה  בגוי  ב(  ג,  )פסחים 

שבחוץ  בנציבין  שדר  בתירא  בן  יהודה  ורבי  פסח 
לארץ דאג לכך שיקטלוהו. קורבן פסח בו הותחלה 
ההבדלה בין ישראל לעמים )ונאסר ל"כל בן נכר" וגם 
"כל ערל" - לרבות גיור שלא כהלכה...( ואין לו כל 

שייכות לגויים.
וגם כשיש "בן נכר", שכדי לאכול מקרבן פסח מוכן 
להיות יהודי אך מתנה זאת בתנאי שהגיור יהיה לפי 
זאת;  לו  לאפשר  אין  מילה(,  ברית  ללא  )גיור  רצונו 

"כל ערל לא יאכל בו"!
זו הפיק הרבי אחרי ביאור למדני בסיפור  הוראה 
הנ"ל  בסיפור  וקישורו  צב,ב  בסנהדרין  הגמרא 

בפסחים.
 - הרבי רמז גם לטענות נגדו מדוע הוא יושב בחוץ 

לארץ ומתערב בעניינים המתרחשים בארץ ישראל:
לכאורה, יכולים היו לבוא בטענה לרבי יהודה בן 

־בתירא ולטעון כלפיו: היתכן ש"את בנציבין ומצוד
תך פרוסה בירושלים", התיישב תחילה בירושלים, 
בן  יהודה  רבי  נרתע  לא  דעה!...  להביע  תוכל  ואז 
בתירה והרגיש חוב להודיע לבני ירושלים על-דבר 

הד ונתקבלו  אודותיו,  ידעו  שלא  בלתי-רצוי  ־עניין 
ברים.

לפנות לראש הממשלה

)'תורת  הרבי  אמר  תש"ל  נצבים-וילך  ש"פ  בשיחת 
מנחם' כרך סא עמ' 241(:

הט שאחד  ברבינו-סעדי'-גאון,  המבואר  ־על-פי 
להזכיר  הוא,  השנה  בראש  דתקיעת-שופר  עמים 
)וכמו  דמתן-תורה  שופר"  ה"קול  את  ישראל  לעם 
"אתה  שופרות:  ברכת  וראש  בהתחלת  שאומרים 
ונקבל  ובקול שופר עליהם הופעת כו'"(,  נגלית כו' 
על-עצמינו כו' "נעשה ונשמע" שבזה קבלו עליהם 

מצות ה',
ואחד הענינים דמתן-תורה - שאז נעשה "המבדיל 

כו' בין ישראל לעמים".. שיהודי )באיזה מצב שהוא( 
הרי הוא יהודי, ואומות-העולם - אומות העולם.

הבאה-עלינו- השנה  ראש  שבימי  הצעתי,  לכן 
האיומה  "הגזירה  בעניין  הרבנים  ידברו  לטובה 
דמיהו יהודי", ואשר כל אחד שהיכולת בידו יפנה 
הגזירה  שיבטלו  שם,  הממשלה  לראש  בבקשתו 
פי  על  דגיור  החוק  ויוחקק  יהודי,  דמיהו  האיומה 

הלכה דוקא.
שובה  שבת  בהתוועדות  הראשונה  השיחה  את 
תשל"א )'תורת מנחם' כרך סב עמ' 25 ואילך( הקדיש הרבי 
להתעוררות  ראש-השנה  של  הקשר   - זה  לנושא 

בעניין "מיהו יהודי": 
־מטעמי תקיעת שופר הוא להזכיר אודות מתן-תו

רה - הבחירה בבני ישראל שנמשכת מחדש וביתר 
מישראל  ואחד  אחד  לכל  השנה  ראש  בכל  שאת 

בכל מצב. 
זה  על  שעוררו  לאלו  כחם"(  )"ויישר  הודה  הרבי 
בעשרת-ימי-תשובה(,  גם  טוב  )ומה  בראש-השנה 
גם  וגוי  יהודי  הוא  שיהודי  ולתמיד  אחת  ושידעו 

לטובתו טוב שיישאר גוי.
מכן  לאחר  ימים  שלשה  המשך  היה  אלו  לדברים 
השלישית  בשיחה  תשרי  וא"ו  התוועדות  במהלך   -
)'תורת מנחם' כרך סב עמ' 66 ואילך( אז קרא הרבי לנצל גם 

את יום הכיפורים - שהוא עצמו מתן-תורה דלוחות 
אחרונות, ומדגיש עוד יותר את הבחירה בבני ישראל, 
שגם לאחר החטא "סלחתי כדבריך", ד"ישראל הוא" - 
ובלבד שנולד כיהודי או נתגייר כהלכה, וזוהי הדרך 
לשלום עם אומות העולם ו"לשנה הבאה בירושלים".

בעקבות חנוכה

על הלקח הנלמד מחנוכה האריך הרבי בהתוועדות 
)'תורת מנחם' כרך סב עמודים 367-348(.  י"ט כסלו תשל"א 

לפנינו נקודת הדברים בתמציתיות:
ועוד  עוד  מכרו  חבילה',  'עסקת  עשו  המתייוונים 
שמשכו  עד  מ"ונפלינו"  )החל  מהתורה  חלקים 
ערלתם( באצטלת דאגה לקיום בית-המקדש )שיניחו 
להקריב בו "גם" קרבן תמיד(; וגם עתה - בשם ההגנה 
)בשיטת  יהדות  עיקרי  ועוד  עוד  מוכרים  הדת  על 
טפלים,  לעניינים  בתמורה  "מצוה"(  גוררת  "מצוה" 
"תאוקרטיה"...  )מחשש  כיהודי  גוי  שרושמים  עד 
שפירושה שלטון הקדוש-ברוך-הוא!(, וקובעים זאת 
בעוד   - "סטטוס-קוו"  בטענת  דתי"  וכ"הישג  בחוק 
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)ועוד  ב-22  ה"סטטוס-קוו"  הוא  כהלכה"  ש"גיור 
אלפי( השנים האחרונות;

סיים הרבי בתקוה שהמצב  אחרי אריכות רבה 
"חתום  יהיה  הדמוקרטיה  חותם  ובמקום  יתוקן 

בחותמו של כהן-גדול".
וישב  ש"פ  התוועדות  בסיום  אחר-כך  שנה 
תשל"ב - אחרי שיחה "בהמשך להמבואר בפירוש 

רש"י" סיים הרבי )'תורת מנחם' כרך סב עמ' 360(: 
בימי  כפי שהיה  ומצב  ויהי-רצון שיהי' מעמד 
ולהלל  "להודות  ועד  וכו'"  הנסים  "על   - חנוכה 

לשמך הגדול".

פורים - בעקבות "מרדכי היהודי"

בפומבי  לראשונה  הרבי  יצא  תש"ל  בפורים 
נט  כרך  מנחם'  )'תורת  אז  התבטא  השאר  בין  בנושא. 

עמ' 397(:

על-ידי  דווקא   – ויורשיו  המן  על  הניצחון 
על  בתוקף  עמידה  דווקא  שונות":  ש"דתיהם 
האמת ללא פשרות סופה שמביאה "שלום לכל 

זרעו",
על  שעומד  היהודי  את  מכבד  הגוי  שגם  ועד 

עקרונותיו.
שתים עשרה שנים אחר כך:

הרבי  התבטא  כך   - יהודי'"  ד'מיהו  "מבצע 
 )979 עמ'  ב'  כרך  תשמ"ב'  )'התוועדויות  תשמ"ב  בפורים 

והמשיך:
מתייהדים  הארץ  מעמי  "ורבים  שנאמר  כמו 
]ב"גיור כהלכה"[ כי נפל פחד היהודים עליהם", 

־"כי נפל פחד מרדכי עליהם": "מרדכי" היה מח
"מאן  האמיתיים,  ישראל  מגדולי  הסנהדרין  כמי 
באופן  הייתה  הנהגתו  האמיתיים,  רבנן"  מלכי 

־ד"לא יכרע ולא ישתחוה". ועל-דרך-זה מובן בע
נייננו - שכולם מתחילים לפחד מ"מרדכי היהודי" 

־האמיתי, שאותו אי אפשר "לקנות" ב"עשרת אל
פים ככר כסף", כי "לא יכרע ולא ישתחוה"!

־ולכן, צריכים כולם למלא את רצונו של "מרד
כי היהודי", שהוא כמשה בדורו... ולקבוע שצריך 
להיות "גיור כהלכה"... ובאופן שלאף אחד מבני 
ישראל לא תהיה 'העזה' לומר שישנו אופן אחר 

מלבד "גיור כהלכה"!

גיור שלא כהלכה הוא חורבן

בפתק מיוחד שכתב הרבי בז' מנחם-אב תשל"ב 

ז"ך  כרך  )'אגרות-קודש'  וראשיתן  הוראות  שורת  ציין 
עמ' תעב(:

אי- )באם  בתשעה-באב  בבתי-הכנסת  לדבר 
על  נחמה  שעניינו  כיון  נחמו,  בשבת   - אפשר 
ענייני תשעה-באב( שהכנסת גוים רחמנא-ליצלן 
על-ידי גיור שלא כהלכה בתור יהודים, שהם גוי 

]=מב מדגישה  המקדש(  בית  )בדוגמת  ־קדוש 
גויים  כניסת   - תשעה-באב  עניין  זיכרון  ליטה[ 

לבית-המקדש כפשוטו.
באידיש  נרחבת  איגרת  הרבי  כתב  ביום  בו 
בדברים.  הרחיב  בה  תע-תעב(  עמ'  שם  )'אגרות-קודש' 

נצטט רק משפטים אחדים:
־והכנסת גויים )אחד שניים או יותר( לכלל יש
־ראל או סיוע לכך, כולל גם עמידה מן הצד והרג
עה אישית שאין זה מתפקידו ]=להתריע נגד זה[

מעמיקה עוד יותר את הצער של  יותר מ-1900 
שנות אבלות דתשעה-באב

ובלשון הנביא ירמיהו: כסתה כלימה פנינו כי 
באו זרים על מקדשי בית ה',

ובמיוחד  ואחת  אחד  לכל   - לגרום  הדבר  על 
הרגיעה  להפסיק   - כלשהי  השפעה  בעלי  על 
אחרים(  של  גם   - )וממילא  עצמו  של  )ובלבול( 
ולהביא לחרטה ומעשים טובים בפועל בעניין של 

גיור כהלכה במיוחד.

יחידות נדירה

)מפי  האחרונות  בשנים  שנחשפו  דברים  להלן 
השמועה(:

ה"מזרחי"  מבכירי  ז"ל,  אלינסון  יהודה  הר' 
של  גדול  אוהד  היה  המפד"ל,  כגזבר  גם  שכיהן 
ונכנס  הקודש  לחצרות  הגיע  שנה  ומדי  הרבי, 
ל"יחידות". בתקופות הסוערות של "מיהו יהודי" 
המפד"ל.  לראשי  מסרים  דרכו  מעביר  היה  הרבי 

להלן קטע מתוך אחת ה"יחידויות":
מסי של  כיסא  הוא  עליו  יושב  שאני  ־הכיסא 

רות-נפש )"דער ביינקל ווָאס איך זיצט אויף דעם 
־איז ַא בענקל פון מסירות-נפש"(. לא חותני )הש

ווער שלי( ולא אבא שלי נכנעו לאיומים וגם אני 
אין בדעתי להיכנע לאיומים. 

־ממילא יכול למסור לראשי המפלגה שהמלח
מה איננה מלחמה בי אלא מלחמה בקב"ה, בדבר 
ה' זו הלכה. וכל האיומים של הממשלה שיפסיקו 
ההקצבות למוסדות שלי, אינם עושים עלי שום 
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ללימוד  ואבוי  אוי   - ואדרבה  וכלל.  רושם כלל 
את  שוחד.  של  כסף  על  המושתת  התורה 
אי-אפשר  אותי  וגם  לשחד  אי-אפשר  הקב"ה 
לשחד. ובשבילי - אם ישימו על כף אחת של 
המאזניים את כל הכסף והזהב שבעולם, לא רק 

־של היום, אלא את כל הכסף והזהב שהיה בעו
לם מאז ששת ימי בראשית ועד היום - ותמורת 
זה יעכבו בעוד רגע את ביטול הגזירה האיומה 
של מיהו יהודי ובגלל זה תהיה התבוללות של 
כל  את  מכריע  זה  הרי   - אחת  יהודייה  ילדה 

הכסף והזהב שבעולם. 
והדברים קל-וחומר: אם אצל בשר ודם, אדם 
גדולה.  חשיבות  אצלו  יש  וזהב  שלכסף  רגיל, 
יותר  לך  שווה  מה  אותו  ישאלו  אם  אופן  בכל 

־החיים של הבת שלך או כל הכסף והזהב שב
והזהב  הכסף  כל  על  יוותר  בוודאי  הרי  עולם, 
על-אחת-כמה-  - שלו  הבת  על  ולא  שבעולם 

וכמה מי שאצלו אין שום חשיבות לכסף וזהב 
אותו  לשחד  שאי-אפשר  ובוודאי  בוודאי  הרי 
אחת  נפש  לאבד  ליצלן  רחמנא  שיסכים  כדי 

מישראל.
)להלן התייחס הרבי בקול סוער למה שהנ"ל 
אמר לו ששמע מאחד מנכבדי החסידים )ר' ז.ט.( 
היתה  שפירא  הפנים  שר  של  פטירתו  שכאילו 

בגלל 'קפידה' של הרבי(:
מה שאומרים כאילו מה שאירע לפלוני הוא 

ורחמנא-ליצ חס-ושלום   - שלי  קפידה  ־בגלל 
לן להעלות אפילו במחשבה קא-סלקא-דעתך 
מעולם  יהודי.  על  רע  לא חשבתי  מעולם  כזה. 
לא פעלתי רע על יהודי. כל העניין שלי בעולם 
לי שום  הזה הוא להיות צינור של ברכות. אין 
שייכות ושום קשר לעניינים של היפך הברכה.

הם  רח"ל,  הברכה  היפך  ועושה  שפועל  מי 
זו  ה'  דבר  נגד  שלוחמים  אנשים   3-4 אותם 
בין  המפרידה  החומה  את  והורסים  הלכה, 
ישראל  גורמים לעם  זה  ובגלל  ישראל לעמים. 

בפועל ממש עניינים של היפך הברכה לגמרי!
וכפי שאמרתי, הם אינם מתעסקים אתי: הם 
נלחמים נגד הקב"ה, נגד עם ישראל, נגד תורת 

־ישראל ונגד ארץ-ישראל. הם לוחמים נגד הסי
סמה שהמפלגה שלהם חרטה על דיגלה בזמנו: 

עם ישראל ארץ ישראל ותורת ישראל.
אם כל הבעיה שלהם היתה עם מ.ש.  )הרבי 
חושב  מ.ש.  כי  ניחא.   - הק'(  שמו  את  הזכיר 
עליהם, כמו על כל יהודי, רק טוב וברכה. אבל 

יש להם עסק עם כל עם ישראל, עם בניו של 
ההתבוללות  וכל  הקב"ה,  מלכי-המלכים  מלך 
 - רח"ל  לבוא  לעתיד  ושל  עכשיו  של  הגדולה 

הרי זה עליהם ועל צווארם!
מה שפלוני בא בטענות ומחאות איך אמרתי 
שבגלל "מיהו יהודי" נופלים קרבנות ושדיבורים 
כאלו הם רח"ל קטרוג והיפך אהבת-ישראל - 
מוכן  שאינני  רק  שלא  בשמי  לו  למסור  תוכל 
בי מדיבורים אלו, אדרבה  - לחזור  - כהצעתו 
כאשר  לעשות:  עלי  מה  בשמי,  אותו  ישאל   -
אני רואה ברור שנופלים קרבנות בגלל הגזירה 

למ עלי  ישראל,  אהבת  מתוך  האם,  ־האיומה. 
לאות פי מים ושימשיכו ליפול קרבנות רח"ל, או 
וארץ כדי שיפסיקו  שצריך אני להזעיק שמים 

ליפול קרבנות?!
עוד יבוא יום שבארץ-הקודש לא יוכלו לדעת 
מיהו יהודי ומיהו לא יהודי ואז אותם 3-4 ראשי 
המפלגה לא יוכלו לומר – "ידינו לא שפכו את 
שנאחזים  שעל-ידי  חושבים  הם  הזה".  הדם 
מעלה  מעלה  יעלו  הם  שלהם  בכסאות  בכוח 
בעוד כמה  אזי  מנדטים   12 להם  יש  היום  ואם 
להם,  אומר  ואני  מנדטים,   20 להם  יהיה  שנים 
שמרדכי  כמו  בשמי,  להם  לומר  יכול  ואתה 
היהודי אמר "אם החרש תחרישי בעת הזאת" 

־ואינני רוצה להזכיר סיום הפסוק, אבל אם ימ
יירדו  שלהם  והמפלגה  הם   - כהנהגתם  שיכו 

מטה מטה.
יהודי  כל  שבאמת  הרמב"ם  דברי  ידועים 
רוצה לעשות רק טוב ורק יצרו אנסו. ולכן, על 

־ידי שכופין אותו, בעצם עוזרים לו לגלות ולע
שות את רצונו האמיתי שזה רצון התורה, רצון 
ה' - ולכן אינני מתייאש וכל מי שבידו להשפיע 

־צריך לעשות כל שביכולתו עד שיחזרו בתשו
וכל  וכשחוזרים בתשובה מכריעים עצמם  בה. 
העולם לכף זכות. על-אחת-כמה-וכמה בנושא 
שכל קיומו של כלל ישראל בארץ ישראל תלוי 

בזה.
בוודאי לא תקפיד עלי )"ניט הָאבן אויף מיר ַא 
פאריבל"( מה שצעקתי עליכם. אני יודע שאתם 
לא שייכים לזה כלל ואדרבה - אבל ידוע מאמר 

החכם: כשכואב - צועקים.
וה' יעזור שנשמע בקרוב בשורות טובות.
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 הכול מתחיל 
בשליחות הראשונה

הנקודה היחידה והכללית – גילוי משיח צדקנו!

על-פי המדובר לעיל, שהכוח על עניין השליחות בכלל נובע מהשליחות הראשונה שבתורה – השליחות 
ששלח אברהם את אליעזר לעשות את השידוך של יצחק ורבקה – מובן גם כן, שכשם שבשליחות הראשונה 
נתן אברהם )המשלח( "כל אשר לו", הואיל וזה נוגע למילוי השליחות בשלימותה, שכל הפרטים והעניינים 
יהיו חדורים בנקודה הכללית של יחוד מ"ה וב"ן )נישואי יצחק ורבקה(, כך בכל שליחות ושליחות של 
יהודי "לשמש את קוני", הוא מקבל כביכול "כל אשר לו" מהמשלח )הקב"ה(, עד הכוח של עצמותו ומהותו 
יתברך )הכולל את "כל אשר לו"( כדי לפעול את הייחוד של נשמה וגוף של יהודי בעולם הזה הגשמי. 
ובאופן, שכל הפרטים ופרטי-פרטים בעבודתם של ישראל, נהיים חדורים בפועל בנקודה האחת והיחידה 

הכללית: הגילוי של משיח צדקנו )שלימות עניין השליחות, יחוד מ"ה וב"ן(.
בכל זה ניתוסף בדורנו זה במיוחד – אשר בו נוסף חידוש בעניין השליחות, שכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא 
דורנו מינה כל אחד ואחד מהדור להיות השליח שלו בהפצת התורה והיהדות ובהפצת המעיינות חוצה, עד 

להבאת הגאולה האמיתית והשלימה.

)משיחת שבת פרשת חיי-שרה ה'תשנ"ב. התוועדויות תשנ"ב, כרך א, עמ' 296 – תרגום מאידיש(

הטעם שרבותינו התמסרו להחדיר אהבת-ישראל

כשתהיה אהבה עד בלי די, אזי תבוא הגאולה השלימה )אמיתית ושלימות הברכה עד בלי די(, כי סיבת 
עוד אלא שבמקומה תהיה  ולא  חינם,  ולכן, כשתתבטל השנאת  חינם,  בגלל שנאת  היא  והגלות  החורבן 
אהבת חינם, לאהוב את חבירו גם כאשר אינו חייב לו ולא קיבל ממנו מאומה ]...[ אזי תתבטל בדרך ממילא 

הגלות )המסובב דשנאת חינם(, ותבוא הגאולה האמיתית והשלימה במהרה בימינו.
והתמסרו רבות להחדיר  וכל אחד מהם בפרט השתדלו  נשיאינו בכלל  גם הטעם לכך שרבותינו  וזהו 
העניין דאהבת-ישראל, לאהוב כל יהודי, אפילו יהודי שרק "בשם ישראל יכונה" – כי עניינם של רבותינו 
נשיאינו בגילוי והפצת תורת החסידות )"יפוצו מעינותיך חוצה"( הוא כלי לביאת משיח, ולכן התעסקו כל 
כך גם באהבת-ישראל, משום שעל-ידי זה תבוא הגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו, במהרה 

בימינו, בקרוב ממש.

)תורת-מנחם תשי"ב כרך ד עמ' 136 – בלתי מוגה(

דברי הרבי שבימיו ניגאל, עומדים בתוקפם!

ברוסיה(  עוד  בהיותו  )שנאמרה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  העתקה משיחה  )מארץ-ישראל(  לכאן  הגיעה 
אודות הגאולה השלימה, ובה אמר הרבי: "בימי יהיה הדבר הזה"!...

דברי הרבי )שהגאולה תהיה בימיו( הם בתוקפם גם עכשיו, והמצב בהווה, בחודשים ספורים אלה, אינו 
חשוב הפסק, כיוון שגם עכשיו הוא שופט את ישראל, על-דרך מאמר רז"ל שכאשר "יראים ממנו" הרי זה 

חשוב כמו ש"הוא שפט את ישראל".

)משיחת שבת פרשת חיי-שרה ה'תשי"א. תורת-מנחם כרך ב' עמוד 96 – בלתי מוגה(

משיח וגאולה
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פרשת חיי שרה
ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו 

ושני צמידים )כד,כב(

בקע: רמז לשקלי ישראל, בקע לגולגולת. ושני 
צמידים: רמז לשני לוחות מצומדות )רש"י(

שהיא  צדקה,  למצוות  רומזת   – מחצית השקל 
שקולה כנגד כל המצוות )בבא-בתרא ט(, ונקראת 

בשם "כללות המצות".
הלוחות – הם כללות כל התורה כולה.

לרמז  צמידים  ושני  נזם  לרבקה  נתן  אליעזר 
התורה  לימוד  הוא  בישראל  בית  של  שהיסוד 

וקיום המצוות.

)ליקוטי-שיחות כרך א, עמ' 36(

 • • •
מחצית  בין  הפנימי  הקשר  את  להבין  צריך 

השקל )בקע משקלו( לתורה )שני צמידים(.
יש לומר, שהחידוש של מתן-תורה הוא איחוד 
לאיחוד  רומזת  השקל  מחצית  גם  ומטה.  מעלה 
רומזת שכל אדם בפני עצמו  היא  זה, שכן  מעין 
אינו אלא חצי דבר, ורק כאשר הוא מתחבר עם 
זה, של האדם  נעשה לדבר שלם. איחוד  הקב"ה 
והמטה  המעלה  איחוד  אפוא  הוא-הוא  והקב"ה, 

שנתחדש במתן-תורה. 

)ליקוטי-שיחות, כרך ג, עמ' 929(

ויאמר שלחני לאדוני... שלחוני 
ואלכה לאדוני )כד,נד-נו(

בתחילה אמר "שלחוני לאדוני", היינו שילווהו 
עד לבית אדונו. כי מאחר שהסכימו מיד לשידוך, 
ולך", לא חשש  "הנה רבקה לפניך קח  כאומרם, 
שבאמצע הדרך יתחרטו וימצאו עילה לעכב את 

השידוך.
אולם כשנוכח לפתע כי הם משתדלים לעכבו 
אמר   – עשור"  או  ימים  אתנו  הנערה  "תשב   –
להם "שלחוני", שילווהו רק מעט, ואחר-כך ֵילך 

אליעזר חשש,  לאדוני".  )לבדי(  "ואלכה  בעצמו, 
ומיד,  תיכף  רבקה  את  לשלוח  ייאותו  אם  שגם 
הרי אם ילוו אותו אל אדוניו, עלולים הם למצוא 

בדרך עילה כלשהי לעכב את השידוך.
זהו גם שנאמר בהמשך )פסוק נט-סא( "ויַשלחו 
את רבקה גו' ואת עבד אברהם", היינו שהתחילו 
שמא  חשש  מצטרפים,  אותם  כשראה  ללוותם. 
ילווהו כל הדרך, ואז לקח אותה מהם – "וייקח 

העבד את רבקה וֵילך", בלעדיהם.

)ליקוטי לוי-יצחק, עמ' לא-לב(

ותיקח הצעיף ותתכס )כד,סה(
ותישבר  ותיקבר  כמו  ותתפעל,  לשון  ותתכס: 

)רש"י(
יעקב-ישראל  ר'  הרה"ק  חתונת  בשעת 
מטשרקאס עם בת כ"ק אדמו"ר האמצעי, ביקש 
אבי החתן, הרה"צ רבי מרדכי מטשרנוביל מהרבי 
לכבוד  החופה,  תחת  תורה  דבר  שיגיד  האמצעי 
רבי  שהרה"צ  וביקש  סירב  הרבי  והכלה.  החתן 

מרדכי יגיד.
פתח הרה"צ רבי מרדכי ואמר:

עושים  שבהם  האדם  בחיי  זמנים  שלושה  יש 
וכאשר  לחופה,  כשנכנס  כשנולד,  'רעש':  ממנו 
מלווים אותו לעולם האמת. מובן שבזמן הראשון 
מה'רעש'  ומתפאר  מתגאה  האדם  אין  והשלישי 
לחופה,  האדם  כשנכנס  אולם  סביבו,  שעושים 
עלול הוא לבוא לידי גאווה. עליו לדעת ולזכור, 
לשני  בעיניו,  דומה  להיות  צריך  זה  שמאורע 

המאורעות האחרים.
הלכה  רבקה  כאשר  רש"י:  מדברי  לכך  רמז 
)"ותתפעל"(  לחופה היתה לה אותה ההתפעלות 
)מלשון  "ותישבר"  ובעת  "ותיקבר"  בעת  כמו 
כל  נטולת  שהייתה  כלומר  המשבר(,  על  יושבת 

התפארות והתנשאות.

)שמועות וסיפורים, חלק ב, עמ' 63(

ממעייני החסידות



עת לדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

ספר תורה במרוקו
בחודש כסלו תנש"א התחילו יהודי מדינת מרוקו 
ע"ה  לייב  יהודא  ר'  הרה"ת  השליח  ובראשם 
ולעילוי  הרבי,  לזכות  תורה  ספר  לכתוב  ראסקין, 

נשמת הרבנית הצדקנית חי' מושקא ע"ה. 
ספר  כתיבת  הסתיימה  ה'תשנ"ב  חשון  בחודש 
השלוחים  לכינוס  רסקין  הרב  וכשהגיע  התורה, 
מנת  על  תורה  הספר  את  עמו  הביא  העולמי, 
ספר-התורה  הכנסת  ב-770.  למקומם  להכניסו 
חשון,  כ"ז  ביום  למחרתו  חשון.  בכ"ו  התקיימה 
לאחר תפילת שחרית, נודע שהרבי יחלק "קונטרס 
על  צויין  )כמו"כ  תורה"  ספר  והכנסת  סיום   –
הקונטרס  כריכת  מיוחדת"(.  "הוצאה  הקונטרס: 
הייתה חומה ודומה קצת לקלף... הוא ניתן בתוך 
פרוסת  גם  נמצאים  כשבפנים  פלסטיק,  נרתיק 

ה"לעקאח" ו-2 שטרות שליחות לצדקה.
    החלוקה היתה לאחר תפילת ערבית.

תשל"חתרע"ותשנ"ב

 כ"ז
חשון

 כ"ח
חשון

התקבלה החלטה להחזיר את 
הספרים

היום שבו ניתן הצו הסופי להחזיר 
את הספרים שנלקחו מהספרייה, 
ושבתוך כמה ימים ישובו הספרים 

למקומם בפועל ממש.
עוד  יגיעו  שהספרים  רצה  הרבי 
לפועל  אולם  קודש,  שבת  לפני 
נודע שהספרים יגיעו רק ביום ב' 

– ב' כסלו.

המעבר לרוסטוב
כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב 
וכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ 
עם  יחד  הגיעו 
משפחותיהם לרוסטוב 
ושם קבעו את מושבם. 
מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
כ"ג  עד  בעיר  התגורר 
שמונה  תרפ"ד.  אייר 
וחצי שנים היתה העיר 

רוסטוב בירת חב"ד.
)קובץ 'ר' שילם' ע' 37(

הרבי יוצא 
מ-770

יצא  אדמו"ר  כ"ק 
מאז  לראשונה 
האירוע שהתרחש 
 - עצרת  בשמיני 
ונכנס   770 מבנין 
לבנין הספריה, על 
את  לראות  מנת 
וכתבי  הספרים 
אז  שהגיעו  היד 

מפולין. 

פטירת הרה"ח ר' מיכאל בליענר
דער  )מיכאל  מנעוול  בלינער  מיכאל  ר'  הרה"ח  של  פטירתו  יום 
עוד  שימש  אשר  החסידים  וזקני  גדולי  בין  מהמפורסמים  אלטער(, 
תומכי תמימים  בישיבת  והיה משפיע  צדק,  אדמו"ר הצמח  כ"ק  את 

בליובאוויטש, כמעט מיום הוסדה. נפטר במוצאי שבת קודש. 
וכ"ק  מוהרש"ב,  אדמו"ר  כ"ק  השתתף  למחרת  שהיתה  בהלווייתו     

אדמו"ר מוהריי"צ היה מנושאי המיטה עד בית החיים.
   בסוף ימיו כשלא היה בכחו של ר' מיכאל ללמוד עם הבחורים, רצתה 
כ"ק  אולם  משכורתו,  את  בכך  ולחסוך  אותו,  לפטר  הישיבה  הנהלת 
נוכחותו של ר' מיכאל  אדמו"ר מוהרש"ב התנגד לכך, באמרו שעצם 

בישיבה יש לה השפעה מועילה על התלמידים.
)ליובאוויטש וחייליה ע' 43 ואילך. ימי חב"ד ע' 48(

תרע"בתשמ"ח
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יום הבהיר
יום הבהיר להודות לה'. בו חזר 
כ"ק אדמו"ר לביתו - באור ליום 
לראשונה   - תולדות  פ'  שישי 
בשמיני  שהיה  המאורע  מאז 
עצרת. אירוע זה היה סימן לכך 

שהרבי שב לאיתנו.
ליום  נהפך  כסלו  חודש  ראש 
ושמחה  משתה  יום  טוב, 

והתוועדויות חסידים.

לימוד יומי
כ"ק אדמו"ר הורה שבכל יום ויום מימי חודש כסלו ילמדו )ומה טוב 
– ברבים( ענין )נוסף( בתורת החסידות, ומה טוב - מתורתם של ג' 
אבות החסידות הבעש"ט, המגיד ואדמו"ר הזקן, ומי שיש ביכלתו - 
יוסיף וילמד גם מתורתם של כל רבותינו נשיאינו עד לתורתו של כ"ק 

מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו. 
ונוסף על הלימוד בעצמו - ישתדל כאו"א גם בהפצת המעיינות חוצה, 
לפעול על עוד יהודים שיעשו כן. הרבי ציין שכל זה שייך גם לנשים. 
)סה"ש תשמ"ט ח"א ע' 55(

יצאה לאור חוברת מיוחדת המלקטת מתורת רבותינו נשיאינו ליום 
יום מחודש כסלו, כעזר לקיום ההוראה.

תשל"ח

 א'
כסלו

 ב'
כסלו

 ג'
כסלו

  קונטרס ר"ח כסלו
לכל השלוחים  חילק  כ"ק אדמו"ר      
"קונטרס  מיוחדת:  חוברת  והשלוחות 
בתוכו  שכלל  תשמ"ח"   – כסלו  ר"ח 
תשל"ח  בשלום  ושבתי  ד"ה  מאמר 
ושטר של דולר לצדקה. זה היה כינוס 
של   - הראשון  העולמי  השלוחים 

שלוחי הרבי מכל רחבי תבל.
)סה"ש תשמ"ח ח"א ע' 118. יומן תשמ"ח ע' 111(

ערב   - תולדות  ש"פ  בהתוועדות 
חלוקת  על  הרבי  הודיע  חודש,  ראש 
"מארגן,  השלוחים:  לכל  הקונטרס 

ראש חודש כסלו, נאך מנחה". 
)סה"ש תשמ"ח ח"א ע' 102. יומן תשמ"ח ע' 111(

הספרים חזרו
רבותינו  וכתבי  ספרי 
נשיאינו הוחזרו למקומם 
ליובאוויטש  בספריית 
אחה"צ  שלוש  בשעה 
מיום  הדין  פסק  )לאחר 
ודחיית  תשמ"ז,  טבת  ה' 
חשון  בכ"ה  הערעור 

תשמ"ח(.
הרבי נסע לאוהל הקדוש 
אחה"צ,  שתים  בשעה 
הספרים  שבאם  והורה 
יגיעו תוך כדי זמן שהותו 
כמה  שישלחו  באוהל, 

מהם אליו לאוהל.

קישורי תנאים של הרבי 
והרבנית

כ"ק  של  התנאים  קישורי 
אדמו"ר עם הרבנית חי' מושקא 
אדמו"ר  כ"ק  בת  שניאורסאהן, 

מוהריי"צ, בעיר ריגא.
בבית  היה  נהוג  תנאים  שלושה 

הרב להתנות עם החתנים:
א. שיהיו נעורים בכל ליל שישי. 
לילות  בכל  נעורים  שיהיו  ב. 
שבת. ג. שלא ישתמשו בשיניים 

תותבות.
לא  הצעיר  החתן  שלגבי  אלא 
הראשונים  התנאים  שני  היו 
הורגל  שכך  משום  חידוש  כל 

מילדותו בבית אביו...
)כפר חב"ד גליון 947 ע' 221(

תרפ"טתשמ"חתשמ"ח

תשמ"ט
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הוספה באחדות בין השלוחים
שבוע גדוש ב'בית חיינו': מאות שלוחים פוקדים את כינוס השלוחים 
העולמי; החסידים יוצאים ל'תהלוכה'; סיום הרמב"ם; חלוקת דולרים 

ומענה שמימי לעסקן מארץ ישראל

יום שישי כ"ו חשוון
לתפילת שחרית נכנסו רק השלוחים והאורחים היות 
והיה קהל רב. תפילת מנחה כרגיל בשעה 15:15. הרבי 

נעל נעליים חדשות.
ליל שבת קודש

בקבלת שבת 770 היה מלא מפה לפה. בלטו במיוחד 
מאות השלוחים שהגיעו לקראת הכינוס העולמי. הרבי 
את  הקדושה  בידו  חזק  כשמעודד  שבת  לקבלת  נכנס 
הקהל.  ידי  על  המושר  כסלו  חודש  ראש  של  הניגון 
לעבר  הק'  ידו  את  והניף  הסתובב  לבימה  כשהגיע 
הקהל. 'לכה דודי' ניגן החזן במנגינת ראש חודש כסלו, 
לקראת הסוף עודד הרבי בחזקה על הסטענדר ובמשך 

זמן יותר מהרגיל.
אחר התפילה נהיה סדר קבוע ב-770 שלומדים אור 
התורה של הצמח צדק על הפרשה ואחר כך מתיישבים 

לסדר ניגונים וחזרת דא"ח.

שבת מברכים פרשת חיי שרה, כ"ז חשוון
לפני השעה 8:00 יצאה תהלוכה גדולה של תמימים 
קהילות  להקהיל  שבמנהטן  סייד  איסט  לכיוון  ואנ"ש 
לאחרונה(  הרבי  הוראת  )כפי  כנסיות  בבתי  ולדרוש 

וב"ה זה היה בהצלחה גדולה.
עם  תהילים  לאמירת  מהרגיל(  )מאוחר  נכנס  הרבי 
אמירת  כל  במשך  ועמד  לערך,   8:50 בשעה  הציבור, 
תהילים. הרבי סיים עם הקהל את כל התהילים )לבסוף 
אמר את ה'יהי רצון' עבור כל הספרים(. בשעה 10:35 
הרבי  שעה  כרבע  ולאחר  התהילים  אמירת  הסתיימה 

נכנס לתפילת שחרית.
התוועדות שבת מברכים חיי-שרה

הרבי נכנס להתוועדות בשעה 13:30. הקהל שר את 

ניגון ר"ח כסלו ואחר כך החל הרבי באמירת השיחה.
שיחה א'

העולמי,  השלוחים  לכנוס  הרבי  הקדיש  זו  שיחה 
האחדות  היא  הכינוס  של  העיקרית  שמטרתו  והסביר 
של כל השלוחים מכל העולם כדי להמשיך את האחדות 
בכל העולם, לגלות שזהו עולמו של הקב"ה. ומובן מכך 
אהבת  בעניין  הוספה  לידי  להביא  צריך  זה  שכינוס 
לנצל את  ועל-אחת-כמה-וכמה שלא  ישראל,  ואחדות 
הכינוס לעניין של פירוד חס ושלום, כפי שה'קלוגינקער' 

רוצה ומלביש זאת בטענות של קדושה כביכול.
בין השיחות שר הקהל ניגונים שמחים, והרבי עודד 
בידו במיוחד את הילדים. באמצע הורה לר' דוד נחשון 

ולאבי טאוב שיאמרו 'לחיים'.
שיחה ב'

בשיחה השנייה עורר הרבי שעל כל אחד ואחד לבוא 
העולמי  הרמב"ם  )סיום  הרמב"ם  בסיום  ולהשתתף 
מתקיים כאן ביום ראשון( ו"ברוב עם הדרת מלך", וכל 
אחד שמשתתף למרות שהוא יחיד, מכל מקום מוסיף 
בהדרת מלך ובכבודו של הרמב"ם וכבוד התורה. וכמו 
כן הוא מוסיף בכבודם של הרבנים המשתתפים בכינוס, 
שאליהם צריך להיות כבוד מיוחד מכיוון שהם מאשרים 

מה"דבר ה' זו הלכה"!
וממילא מובן, שאין מקום לבוא לרב ולומר לו שיעשה 
תשובה – עניין זה הוא בין הרב לקב"ה, כשבעל-הבית 
גדולה  חוצפה  זה  תשובה  לעשות  שצריך  לרב  אומר 

שהיא מסימני "עקבתא דמשיחא".
החזקה  יד  על  סיום  הרבי  עשה  השיחה  בהמשך 
לרמב"ם, כשהוא מקשר את הסיום להתחלת הרמב"ם 
על מצב של ביטול גמור לקב"ה, ולכן מביא גם את סיום 
תשובה  כבהלכות  )דלא  מכסים"  לים  "כמים  הפסוק 

מכיוון ששם מדובר על דרגה פחותה יותר(. 

»
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אחד  כל  של  ובכוחו  יהודי,  לכל  שייך  זה  עניין 
וכפי  אלוקות,  רק  היא  האמיתית  שמציאותו  לגלות 
בדרך  שהלכו  חסידים  שאלו  שפעם  הידוע  הסיפור 
"קטא אידיאט" – )=מי הולך?( והחסידים ענו "ביטול 
אידיאט" )= ביטול הולך( – כיון שהביטול לקב"ה היה 

בהם בשלימות.
שיחה ג'

"הקהלת  של  התקנה  על  דובר  השלישית  בשיחה 
קהילות" בכל שבת, שכדאי שהלימוד בכל מקום יהיה 
גם בעניין אחד, בפרשת השבוע, וקישר את מה שכתוב 
היה  שיצחק  ורבקה,  יצחק  לנישואי  בנוגע  בפרשתנו 
– לכך שאנו נמצאים כעת בשנת  בן ארבעים שנה  אז 
הארבעים להסתלקות נשיא דורנו – שאז "נתן ה' לכם 

לב לדעת ועיניים לראות ואזנים לשמוע".
שיחה ד'

דיבר  והאחרונה  הרביעית  בשיחה 
הרבי שלפני הפרידה של אלו שהתכנסו 
יש  למקומו,  חוזר  אחד  שכל  יחד, 
ביניהם  האחדות  את  ולחזק  להדגיש 
אחד  שייפרדו  לאחרי  גם  שתישאר 
מהשני, כולל על ידי הגעגועים שלהם 
ביחד.  היו  שכולם  זה  ומצב  למעמד 
כדאי  באחדות  חיזוק  להוסיף  וכדי 
מזכרת  בתור  מיוחד  קובץ  להדפיס 
נצח מהכינוס, שבו יהיו תמונות של כל 

השלוחים ובני ביתם.
לחידושי  בקובץ  מדור  לערוך  כן, 
הכינוס,  ממשתתפי  מכמה  תורה 
שנת  של  העניין  עם  זאת  לקשר  וכן 
שבין  באחדות  יוסיף  וזה  הארבעים, 
מזכרת  להם  שתהיה  כיוון  השלוחים 
"מראה  של  ובאופן  מהכינוס  נצח 
זהו היה הכינוס   – זה"  ואומר  באצבעו 
יחד  התפללנו  יחד  התאספנו  שבו 
והחלטנו  ביחד  תורה  ושמענו  ולמדנו 
הילדים  וגם  טובות,  החלטות  יחד 
מבינים  שאינם  השלוחים  של  הקטנים 
זאת, מכל-מקום "גם כי יזקין לא יסור 
תמונתם  את  שיראו  ובפרט  ממנה", 

בקובץ.
שהכניסו  לאלה  הורה  מכן  לאחר 

ומהם  המדובר,  במה  ויכריזו  שיעלו  משקה  בקבוקי 
יראו וכן יעשו.

בסיום השיחה המזכיר הריל"ג העמיד את הבקבוקים 
מכל  ושפך  לקח  הרבי  בקבוקים.  כ-31  השולחן,  על 
רובם  ואחד.  אחד  לכל  ונתן  כוסו  לתוך  מעט  בקבוק 
לקחו עבור סיומי הרמב"ם שיתקיימו בימים הקרובים. 
כשניגש השליח הר' לייבל רסקין ממרוקו והכריז על 
שיכריז שהמשקה  מיד  לו  הורה  הרבי  הרמב"ם,  סיום 
אכן  וכך  הרמב"ם,  של  בביתו  לסיום  גם  מיועד  הנ"ל 

עשה.
העולמי,  מצא"ח  בוטמן  שמואל  הר'  ניגש  אחרון 
ראשון  ביום  שיתקיים  המרכזי  הסיום  על  והכריז 
ניגון  את  לנגן  הרבי  החל  מכן  לאחר  ומיד  ב'מנהטן' 
ההקפות לאביו ז"ל והקהל שר בשמחה רבה. באמצע 

JEM/221605 .חלוקת קונטרס 'בית רבינו שבבבל', תשנ"ב

JEM/89577 .'תפילת מנחה ב'גן עדן התחתון
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ודיבר עמו. המזכיר הוציא בקבוק  פנה הרבי לריל"ג 
משקה קטן נוסף ונתן לרבי. הרבי שפך מעט מהבקבוק 
לכוסו, אח"כ חיפש ומצא את הנכד של הרב חודקוב 
ונתן לו את הבקבוק עבור סבו שנמצא כעת בביתו ולא 

מרגיש טוב כל-כך.
אחרונה.  ברכה  אמירת  אודות  הזכיר  הרבי 
התפללו  ואח"כ   15:50 בשעה  הסתיימה  ההתוועדות 
הפעם  התפללו  מוצש"ק  של  ערבית  תפילת  מנחה. 

ב'זאל' למטה מפני ריבוי קהל השלוחים.
העולמי  כינוס השלוחים  התקיים המשך  במוצש"ק 
ל-500  קרוב  התכנסו  בו  תורה"  "אהלי  של  באולם 

שלוחים מכל פינות העולם.

יום ראשון, כ"ח חשוון
חזק  הק'  בידו  ועודד  שחרית  לתפילת  נכנס  הרבי 
על  שוב  הגבאי  הכריז  התפילה  אחר  השירה.  את 
אחר  במנהטן.  היום  שיתקיים  העולמי  הרמב"ם  סיום 
בחלוקה  כרגיל.  דולרים  חלוקת  הייתה  התפילה 
עברו כל השלוחים, ואחר כך עברו הנשים, ואחריהם 

האנשים.
ברכו  מגור,  האדמו"ר  עבור  ברכה  שביקש  לאחד 
הרבי: "זָאל זיין יאריך ימים על ממלכתו בשמחה וטוב 

לבב".
מהרבי  ברכה  וביקש  רש"י  על  ספר  שמוציא  אחד 
שיזכיר עניין מספרו בהתוועדות כדי שאנשים יקנו את 

הספרים שלו, ענה הרבי: "כבר הזכרתיך על הציון".
לחזן שעבר הרבי קרא לו ונתן לו דולר נוסף והוסיף: 
"הצלחה בחזנות" )הנ"ל רצה לבקש ברכה היות וקולו 

הצטרד(. הרבי נסע לאוהל בשעה 15:00 לערך.
מענה הרבי לסיום הרמב"ם העולמי: 

אזכיר על הציון
להצלחה רבה ומופלגה

רבות מופתי בשמחת משנה תורה דשנת תש"נ.

יום שני, כ"ט חשוון
את  בידו  ועודד   10:00 בשעה  לתפילה  נכנס  הרבי 
ערב  בכל  )כרגיל  לאוהל  היום  נסע  הרבי  השירה. 
18:15 ולאחר  13:30 וחזר בשעה  ראש חודש( בשעה 
כ-10 דקות נכנס לתפילות. אחר תפילת ערבית החל 

באמירת שיחה. 

לצדקה  אחד  דולר  של  שטר  חילק  השיחה  בסיום 
קונין  הר' שלמה  וטף. כשעבר השליח  נשים  לאנשים 
חייך לעברו חיוך רחב. לכמה אנשים שעברו הניף בידו 

להגברת השירה.

יום שלישי, א' דראש חודש כסלו
קריאת  לאחר  כרגיל.  שחרית  לתפילת  נכנס  הרבי 
התורה הלך לחדרו ולאחר כרבע שעה נכנס לתפילת 
ב"פָאר  נוסעים  בירך  שחרית  תפילת  לאחר  מוסף. 
געזונטער הייט און זָאל זיין פריילעכע ]=סעו לשלום 

ובשמחה[ בשורות טובות והצלחה רבה".
לאחר   15:15 בשעה  כרגיל  היה  מנחה  תפילת 
אברהם  הרב  עמד  לחדרו  שנכנס  לפני  התפילה. 
לייזרזון מנכ"ל החינוך העצמאי והמזכיר הציגו. הרבי 
אמר לו "הצלחה אין עסקנות ציבורית", והוסיף בחיוך 

"העוסק בצ"צ באמונה איז מער פון תורתו אומנתו".
)הערת המערכת: לימים סיפר הר' לייזרזון שבאותה 
שעה התחבט אם לעזוב את תפקידיו הציבוריים לטובת 
בגילוי את  ראה  אלו  בדברים  התורה.  בלימוד  עיסוק 
ספקותיו  נפתרו  ובעקבותיהם  הרבי,  של  קודשו  רוח 

והחליט להמשיך בתפקידיו בעסקנות ציבורית(
יצא  התפילה  אחר  כרגיל.  הייתה  מעריב  תפילת 
כשמעודד את השירה. יש לציין שהרבי ממשיך ללבוש 
את סירטוק המשי, וכן שבכל תפילה כשעולה לבימה 

)שנשארה מחודש תשרי( מסתובב לקהל ומניף בידו.

יום רביעי, א' כסלו
בשבוע זה הרבי נשאר ב-770. לאחר תפילת מנחה 
עצר בדרכו לחדרו ודיבר עם הרה"ג פנחס טייץ מניו-

ג'רסי במשך כדקה. הנ"ל סיפר על בנו שאינו חש בטוב 
זה  שעניין  הרבי  ואמר  כו',  בלימוד  מגבילו  והרופא 
רוצה  אינו  אף-על-פי-כן  עצמו,  החולה  בהרגש  תלוי 
וסיים:  מומחה,  רופא  שוב  ושישאלו  אחריות,  לקבל 

זכות הרבים מסייעתו )מפי השמועה(.

יום חמישי, יום הבהיר ב' כסלו
כשנכנס הרבי לתפילות שר הקהל דידן נצח )בקשר 
נסע  הרבי  בפועל(.  הספרים  שחזרו  יום  זה,  יום  עם 
לאוהל לערך ב-13:30 וחזר לפני השעה 18:00 ולאחר 

מספר דקות נכנס לתפילות מנחה וערבית.
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לוח השבוע

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש, פרשת חיי-שרה

כ"ז במרחשוון, מברכים החודש
לאחרונה  נדפס  מברכים  שבת  מנהגי  ]פירוט 

ב'התקשרות' לשבת בראשית, גיליון א'שס"ט[.
אמירת תהילים בהשכמה.

– יחי אדני המלך דוד  הפטרה: והמלך דוד זקן 
לעולם. )מלכים א א(

אחר  ראשון  ביום   – המולד  החודש:  ברכת 
הצהריים, בשעה 16:07 וחלק 1.

ראש-חודש כסלו ביום השלישי.
אין אומרים 'אב הרחמים'.

יום התוועדות.
"בשבת זו צריכים להתחיל כבר בהכנות הדרושות 
לקראת "מבצע חנוכה", כדי שיוכלו לארגן מבעוד 
מועד ש"מבצע חנוכה" יהיה באופן של "שטורעם", 
ענייני  שכל  ומכיוון  אריבער".  ד"לכתחלה  ובאופן 
כאשר  ובפרט  חודש",  ב"ראש  כלולים  החודש 
כסלו  חודש  בסוף  שהוא  חנוכה  אודות  מדובר 
אזי   – בתחילתן"  וסופן  בסופן  תחילתן  "נעוץ   –
חודש  מראש  אלו  עניינים  בכל  להתחיל  צריכים 
כסלו, ולכן צריכים לעורר אודות עניין זה בשבת 

מברכים חודש כסלו"1.

יום שני, כ"ט במרחשוון
ערב-ראש-חודש

במנחה אין אומרים תחנון.

1. 'תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ג ח"א עמ' 514, ובכ"מ.

יום שלישי
ראש-חודש כסלו

לאחרונה  נדפסו  ראש-חודש  ממנהגי  ]כמה 
ב'התקשרות' לשבת בראשית, גיליון א'שס"ט. כאן 

נזכרו מנהגים נוספים[.
והמאחרים  התפילה,  כסדר  ההלל  את  אומרים 
או  התפילה  לפני  יאמרוהו  לא  בציבור  לתפילה 
בפסוקי-דזמרה, כי אמירתו על הסדר חשובה יותר 

מאמירתו בציבור2.
כל  אלוקינו  ה'  "יהללוך  אומרים:  ההלל  בסיום 
סיום  לאחר  מיד  'על'.  תיבת  בהשמטת  מעשיך" 
ההלל, אומרים: "ואברהם זקן... זבדיה ... אמן"3 - 
כל זאת יחד אומרים שלוש פעמים4. גם הש"ץ אומר 

2. בשנים הראשונות סיפר הרה"ח רי"ל ע"ה גרונר בשם הרבי, שסיפר 
בשם אדמו"ר מהוריי"צ, בשם אדמו"ר מהורש"ב, שאין לומר הלל שלא 
כסדר התפילה, כי אחר-כך, כשיתפלל שמו"ע ללא הלל, יהא זה כמו "ַאן 
ַאלטע געבַאקענע בולקע" ]=חלה ישנה שנאפתה מזמן[. וראה כף-החיים 
סי' תכב ס"ק לח בשם שלמי ציבור: "ואין דעת האר"י זלה"ה נוחה... לומר 
דברים שלא כסדרן". זאת למרות שעל-פי הנגלה פסק אדמוה"ז סי' תפח 
ס"ג לומר הלל עם הציבור גם אם הוא קודם התפילה, כשם שפסק בסי' 
נמנעים  ולמעשה  בציבור,  להתפלל  כדי  בפסוקי-דזמרה  לדלג  ס"א  נב 
מזה כמבואר באג"ק חי"ח עמ' פא. ועיי"ש חי"ז עמ' סז, שאף שרבותינו 
נשיאינו היו מאריכים הרבה בתפילת שבת, הנה ביום-טוב היו מסתדרים 
באופן שגמרו תפילת השחר עם הציבור ואמרו הלל עמהם, ע"כ. וצ"ע 

איך נהגו בראש-חודש. וע"ע 'דיני ומנהגי ראש-חודש - חב"ד' עמ' נה.
3. בס' שער-הכולל ס"פ לז ביאר דברי אדמוה"ז שצריך לבטא שם זה 
בפה, אף שע"פ האריז"ל נזהרים מלהזכיר שמות מלאכים )שער-המצוות 
וגם בתפילה,  וש"נ.  ס"ג,  צ  סי'  והנפש'  הגוף  'שמירת  ס'  פרשת שמות. 
קיצור  סל"ו,  תק"צ  סי'  מטה-אפרים   – התקיעות  שלאחר  ביה"ר  כמו 
שו"ע סי' קכט סעיף טו(, כי שם "זבדיה" הוא גם שם-אדם בתנ"ך )עזרא 
ח,ח ועוד(. מלשון המקובלים ניתן להבין שזהו שם של הקב"ה, אבל בס' 
אמרי-פינחס השלם אות תנא כתב שהוא שם מלאך. ע"פ הכוונות שבס' 
'זבדיה' בקמץ, שלא כפי  משנת-חסידים וכו' משמע שצ"ל אות ב' של 
שמופיע בתנ"ך, ומה שלא ניקדו אדמוה"ז הוא כדי שיהא שווה לכל נפש, 
'סידור רבינו הזקן עם  )ע"פ  ידיעתם  ינקדו כפי  ניקוד, והמקובלים  בכל 
ציונים והערות' עמ' תפא, ובקונטרס 'לוח השמטות ותיקונים' שלו לעמ' 

זה(. לפי זה, ראוי לחזור ולהדפיסו ללא ניקוד.
4. היום-יום, אדר"ח חשוון. ספר-המנהגים עמ' 36.
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זאת לפני קדיש תתקבל.
מסויימות  מלאכות  לעשות  שלא  הנשים  מנהג 

בראש-חודש5.
בראש-חודש,  להסתפר  שלא  נוהגים  תספורת: 
תספורת-מצווה  ואף  בערב-שבת6,  חל  אם  אפילו 
לילד בהגיעו לגיל שלוש – תידחה למוצאי-שבת7.

היום הבהיר "ראש-חודש כסלו"
למה  זכר  חסידית,  התוועדות  עורכים  בלילה 
שכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נרפא ממחלתו בתשל"ח 

ויצא לביתו8.
חודש כסלו: חודש כסלו הרי בכלל מוצלח יותר 

מאשר החודש שלפניו ושלאחריו9.
מצד ריבוי הימים-טובים שבו, נעשה כל החודש 
מרחשוון  בחודש  גם  שפועל  ועד  יום-טוב,  כמו 
שנחשב  אחד(  יום-טוב  אפילו  בו  )שאין  שלפניו 

כמו ערב-יום-טוב10.
להפצת  כסלו  חודש  את  לנצל  גדולה  "נחיצות 
מהימים  החל  ובפרט  חב"ד.  חסידות  שיטת 
הדברים  וסידור  ואילך,  בכסלו  י"ט  בכסלו,  י' 
בפרסום המתאים. ולא רק בהנוער החרדי בלבד, 
אלא גם זה שלעת-עתה עדיין אינו חרדי, הנמצא 

יש  המקום.  במנהג  תלויים  שהפרטים  ס"א,  תיז  סי'  ורמ"א  שו"ע   .5
ח"ב  תשד"מ  התוועדויות'   – מנחם  ]ב'תורת  תפירה  שאסרו  מקומות 
עמ' 948 מודגשת מלאכה זו, וצויין לתשב"ץ ח"ג סי' רמד[, סריגה, כיבוס 
כף- ג.  ס"ק  )ראה שם: שערי-תשובה  היום  לצורך  וגיהוץ שלא  )ידני(, 

החיים ס"ק ל,לב. אשל-אברהם להרה"צ מבוטשאטש(. ובערוך-השולחן 
מלאכה,  עושות   – באומנות  העוסקות  נשים  ש"אצלנו"  כתב  ס"י  שם 
שלא קיבלו עליהן להפסיד פרנסתן )ואצ"ל ביחס למלאכות הקשורות 

בחינוך, ראה ס' חול-המועד כהלכתו, פרק ו, סעיף עה(.
אות  ]בצוואתו  יהודה החסיד"  רבי  הזהיר  כן  כי  "מפני חשש סכנה,   .6
לא  "וכן  הוסיף  שם  ריה"ח  בצוואת  ס"א.  רס  סי'  אדמוה"ז  שו"ע  מח[, 
יטול הציפורניים בראש-חודש", אך עיי"ש במקור-חסד בשם החיד"א 
שהביאו  שם  אדמוה"ז  ושו"ע  המג"א  ואכן  בזה.  הקלו  שבעש"ק 
לגבי  זאת  השמיטו  בראש-חודש  התספורת  דמניעת  ההנהגה  את 
ציפורניים, וראה דיון וראיות ע"ז במילואים )א( לסי' זה בסו"ס 'קיצור 

הלכות משו"ע אדמוה"ז', וש"נ.
ומסיים:  בזה,  שדן  שב  עמ'  ח"ב  או"ח  ומנהג'  הלכה  'שערי  ראה   .7
"ולדעתי יש לעשותה )תיכף( לאחר ראש-חודש". וכן במענה שלאח"ז. 

סיבת הזריזות בזה, ראה שם עמ' שא.
הדברים  פרשת  שנה.  באותה  בשמיני-עצרת  שהיה  האירוע  לאחר   .8
כפר-חב"ד  'ופרצת',  )הוצאת  כסלו'  חודש  'ראש  בקונטרס  בארוכה 
תנש"א(, סעודת ההודייה התקיימה רק ב'זאת חנוכה'. כן חובר לכבוד 
לוין.  הלוי  )ברצ"ל(  שי'  פייטל  ר'  הרה"ח  )ע"י  מיוחד  'מארש'  העניין 

כנראה, הושר לראשונה בר"ח כסלו תש"מ(.
9. מענה לעניין קביעת זמן לטיפול רפואי - לקוטי-שיחות כרך כ ס"ע 

.569
10. סה"ש תשמ"ט ח"א עמ' 78 ובהערה 1.

לעת-עתה 'חוצה'"11.
דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  שהציע  הצעות  שתי 

בזה12:
"חודש  הוא  כסלו  שחודש  לזה  בהתאם  א( 
יערכו  החודש  שבמשך  בכך  זאת  לבטא  חסידי", 
הן  ומקום,  מקום  בכל  חסידיות  התוועדויות 
גם  וכדאי  בנפרד(,  )כמובן,  לנשים  והן  לאנשים 
דברי  ידברו  אלה  בהתוועדויות  הטף.  את  לצרף 
נגלה  התורה,  בלימוד  להוסיף  ויעודדו  תורה 
חוצה.  והמעיינות  היהדות  ובהפצת  וחסידות, 
זה,  דחודש  החסידיים  בימים-טובים   – ובמיוחד 
וחוג  מקום  בכל  יום,  בכל  ואילך  כסלו  מי'  החל 
י"ט  ביום  גדולה  הכי  עד להתוועדות  עניינו,  לפי 
 – נמשכת  וכפעולה  לחסידות,  ראש-השנה  כסלו, 
גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, סיום 

החודש.
אחד  כל  ילמדו  כסלו  בחודש  יום  בכל  ב( 
מהאנשים הנשים והטף )ומה טוב – ברבים, בעת 
)נוסף(  עניין  בהן(  וכיוצא  הנ"ל  ההתוועדויות 
בתורת החסידות, מתורתם של כל אחד מרבותינו 
כפי  והן  בנפרד,  מהם  אחד  כל  של  ]הן  נשיאינו 
ומה  לזה[,  זה  ומהווים המשך  יחד  שהם קשורים 
החסידות:  אבות  שלושת  של  מתורתם   – טוב 
הבעש"ט, המגיד ואדמו"ר הזקן, ומה-טוב – שבכל 
והן באיכות, החל  הן בכמות  יוסיפו בלימוד,  יום 
אדמו"ר  כ"ק  של  תורתו   – גרמא  שהזמן  מהעניין 
כולל  הנהר"  ד"רחובות  באופן  שהיא  האמצעי, 
לאחרונה,  שנדפסו  החדשים  בספרים   – ובמיוחד 
ומצווה גוררת מצווה – מתורתם של כל הנשיאים, 
הלימוד  על  ונוסף  דורנו.  נשיא  של  לתורתו  ועד 
עצמו – ישתדלו כל אחד ואחת בהפצת המעיינות 

חוצה, לפעול על עוד יהודים שיעשו כן.

יום רביעי
ב' כסלו

חסידי  אגודת  ספריית  של  הספרים  חזרת  יום 
חב"ד למקומם האמיתי ב-770, בשנת תשמ"ח.

11. אגרות-קודש ח"ה עמ' כט-ל.
12. ספר-השיחות תשמ"ט ח"א עמ' 85 ועמ' 97.
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àäðL íéøNòå äðL äàî äøN éiç eéäiå©¦«§Æ©¥´¨½̈¥¨¬¨¨²§¤§¦¬¨−̈
:äøN éiç éðL íéðL òáLåäàî äøN éiç eéäiå §¤´©¨¦®§¥−©¥¬¨¨«©¦«§Æ©¥´¨½̈¥¨¬

:äøN éiç éðL íéðL òáLå äðL íéøNòå äðL̈¨²§¤§¦¬¨−̈§¤´©¨¦®§¥−©¥¬¨¨«
חּיי  ׁשני ׁשנין ּוׁשבע ועׂשרין מאה ׂשרה חּיי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָוהוֹו

áïBøáçׂשרה: àåä òaøà úéø÷a äøN úîzå ָָ©¨´¨¨À̈§¦§©¬©§©²¦¬¤§−
äøNì ãtñì íäøáà àáiå ïòðk õøàa§¤´¤§¨®©©¨ŸÆ©§¨½̈¦§¬Ÿ§¨−̈

áìåk:dúïBøáç àåä òaøà úéø÷a äøN úîzå §¦§ÇŸ¨«©¨´¨¨À̈§¦§©¬©§©²¦¬¤§−
å ïòðk õøàa:dúkáìå äøNì ãtñì íäøáà àái §¤´¤§¨®©©¨ŸÆ©§¨½̈¦§¬Ÿ§¨−̈§¦§Ÿ¨«

ּבארעא  חברֹון היא ארּבע ּבקרית ׂשרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָּומיתת

ּולמבּכּה: לׂשרה למסּפדה אברהם ואתא ְְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָדכנען

â-éða-ìà øaãéå Búî éðt ìòî íäøáà í÷iå©¨̧¨Æ©§¨½̈¥©−§¥´¥®©§©¥¬¤§¥
:øîàì úçøaãéå Búî éðt ìòî íäøáà í÷iå ¥−¥«Ÿ©¨̧¨Æ©§¨½̈¥©−§¥´¥®©§©¥¬

:øîàì úç-éða-ìàמיתּה אּפי מעל אברהם וקם ¤§¥¥−¥«Ÿְְִֵֵֵַַַָָָ

למימר: חּתאה ּבני עם ãéëðàּומּלל áLBúå-øb ְְִִֵֵֵַָָָ¥«§¨¬¨«Ÿ¦−
éúî äøa÷àå íënò øá÷-úfçà éì eðz íënò¦¨¤®§¸¦³£ª©¤̧¤Æ¦¨¤½§¤§§¨¬¥¦−

:éðôlî-úfçà éì eðz íënò éëðà áLBúå-øb ¦§¨¨«¥«§¨¬¨«Ÿ¦−¦¨¤®§¸¦³£ª©
:éðôlî éúî äøa÷àå íënò øá÷ אנא ותֹותב ּדּיר ¤̧¤Æ¦¨¤½§¤§§¨¬¥¦−¦§¨¨«ְֲַַָָ

ואקּבר  עּמכֹון קבּורא אחסנת לי הבּו ְְְְְְִִִִַַַָָָעּמכֹון

קדמי: מן äíäøáà-úàמיתי úç-éðá eðòiå ֳִִִָָ©©«£¯§¥¥²¤©§¨−̈
:Bì øîàì:Bì øîàì íäøáà-úà úç-éðá eðòiå ¥¬Ÿ«©©«£¯§¥¥²¤©§¨−̈¥¬Ÿ«

לּה: למימר אברהם ית חּתאה בני ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָואתיבּו

åeðëBúa äzà íéäìà àéNð éðãà | eðòîL§¨¥´£Ÿ¦À§¦̧¡Ÿ¦³©¨Æ§¥½
epnî Léà Eúî-úà øá÷ eðéøá÷ øçáîa§¦§©´§¨¥½§−Ÿ¤¥¤®¦´¦¤½

:Eúî øáwî Enî äìëé-àì Bøá÷-úà| eðòîL ¤¦§²«Ÿ¦§¤¬¦§−¦§¬Ÿ¥¤«§¨¥´
eðéøá÷ øçáîa eðëBúa äzà íéäìà àéNð éðãà£Ÿ¦À§¦̧¡Ÿ¦³©¨Æ§¥½§¦§©´§¨¥½
äìëé-àì Bøá÷-úà epnî Léà Eúî-úà øá÷§−Ÿ¤¥¤®¦´¦¤½¤¦§²«Ÿ¦§¤¬

:Eúî øáwî Enî יי קדם רב רּבֹוננא מּננא קּבל ¦§−¦§¬Ÿ¥¤«ְֳִִֵַַָָָָָָ

אּנׁש מית ית קבר קברנא ּבׁשפר ּביננא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָאּת

:מית מּלמקּבר מּנ ימנע לא קברּה ית ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָמּננא

æ:úç-éðáì õøàä-íòì eçzLiå íäøáà í÷iå©¨¯¨©§¨¨²©¦§©¬§©¨−̈¤¦§¥¥«
:úç-éðáì õøàä-íòì eçzLiå íäøáà í÷iå וקם ©¨¯¨©§¨¨²©¦§©¬§©¨−̈¤¦§¥¥«ְָ

חּתאה: לבני דארעא לעּמא ּוסגיד ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָאברהם

çøa÷ì íëLôð-úà Lé-íà øîàì ízà øaãéå©§©¥¬¦−̈¥®Ÿ¦¥´¤©§§¤À¦§³Ÿ

ïBøôòa éì-eòâôe éðeòîL éðôlî éúî-úà¤¥¦Æ¦§¨©½§¨¾¦¦§¦−§¤§¬
:øçö-ïaíëLôð-úà Lé-íà øîàì ízà øaãéå ¤«Ÿ©©§©¥¬¦−̈¥®Ÿ¦¥´¤©§§¤À

ïBøôòa éì-eòâôe éðeòîL éðôlî éúî-úà øa÷ì¦§³Ÿ¤¥¦Æ¦§¨©½§¨¾¦¦§¦−§¤§¬
:øçö-ïa רעוא אית אם למימר עּמהֹון ּומּלל ¤«Ÿ©ְְֲִִִֵֵַַָָ

מּני  קּבילּו קדמי מן מיתי ית למקּבר ְְְְְֳִִִִִִִַַַַָָבנפׁשכֹון

צֹוחר: ּבר עפרֹון מן לי è-úàּובעּו éì-ïzéå ְְִִֶַַ§¦¤¦À¤
eäãN äö÷a øLà Bì-øLà äìtënä úøòî§¨©³©©§¥¨Æ£¤½£¤−¦§¥´¨¥®
:øá÷-úfçàì íëëBúa él äpðzé àìî óñëa§¤̧¤¨¥¹¦§¤¬¨¦²§«§¤−©«£ª©¨«¤
äö÷a øLà Bì-øLà äìtënä úøòî-úà éì-ïzéå§¦¤¦À¤§¨©³©©§¥¨Æ£¤½£¤−¦§¥´
-úfçàì íëëBúa él äpðzé àìî óñëa eäãN̈¥®§¤̧¤¨¥¹¦§¤¬¨¦²§«§¤−©«£ª©

:øá÷ ּבסטר ּדי לּה ּדי ּכפלּתא מערת ית לי ויּתן ¨«¤ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ

לאחסנת  ּביניכֹון לי יּתנינּה ׁשלים ּבכסּפא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָחקלּה

éïBøôòקבּורא: ïòiå úç-éða CBúa áLé ïBøôòå ְָ§¤§¬¥−§´§¥¥®©©Á©Á¤§¸
éàa ìëì úç-éðá éðæàa íäøáà-úà ézçä©«¦¦³¤©§¨¨¸§¨§¥´§¥¥½§²Ÿ¨¥¬

:øîàì Bøéò-øòLïBøôòåúç-éða CBúa áLé ©«©¦−¥«Ÿ§¤§¬¥−§´§¥¥®
ìëì úç-éðá éðæàa íäøáà-úà ézçä ïBøôò ïòiå©©Á©Á¤§¸©«¦¦³¤©§¨¨¸§¨§¥´§¥¥½§²Ÿ

:øîàì Bøéò-øòL éàa ּבני ּבגֹו יתב ועפרֹון ¨¥¬©«©¦−¥«Ÿְְְְֵֵֶָ

ּבני  קדם אברהם ית חּתאה עפרֹון ואתיב ְְְְֳִִֵֵֶַָָָָָָָָָחּתאה

למימר: קרּתּה ּתרע עלי לכל àééðãà-àìחּתאה ְְְְִֵֵֵַַָָָָָ«Ÿ£Ÿ¦´
Eì Ba-øLà äøònäå Cì ézúð äãOä éðòîL§¨¥½¦©¨¤Æ¨©´¦½̈§©§¨¨¬£¤−§´
:Eúî øá÷ Cl äézúð énò-éðá éðéòì äézúð§©¦®¨§¥¥¯§¥«©¦²§©¦¬¨−̈§¬Ÿ¥¤«
äøònäå Cì ézúð äãOä éðòîL éðãà-àì«Ÿ£Ÿ¦´§¨¥½¦©¨¤Æ¨©´¦½̈§©§¨¨¬
Cl äézúð énò-éðá éðéòì äézúð Eì Ba-øLà£¤−§´§©¦®¨§¥¥¯§¥«©¦²§©¦¬¨−̈

:Eúî øá÷ל יהבית חקלא מּני קּביל רּבֹוני לא §¬Ÿ¥¤«ְְִִִִִֵַַָָָָ

עּמי  בני לעיני יהביתּה ל בּה ּדי ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָּומערּתא

:מית קבר ל áééðôìיהביתּה íäøáà eçzLiå ְְִִַַָָָ©¦§©̧Æ©§¨½̈¦§¥−
:õøàä-íò:õøàä-íò éðôì íäøáà eçzLiå ©¨¨«¤©¦§©̧Æ©§¨½̈¦§¥−©¨¨«¤

דארעא: עּמא קדם אברהם âéøaãéåּוסגיד ְְְְֳִַַַָָָָָ©§©¥̧
-íà Cà øîàì õøàä-íò éðæàa ïBøôò-ìà¤¤§¹§¨§¥³©¨¨̧¤Æ¥½Ÿ©²¦
épnî ç÷ äãOä óñk ézúð éðòîL eì äzà©¨¬−§¨¥®¦¨©¹¦¤³¤©¨¤Æ©´¦¤½¦

:änL éúî-úà äøa÷àåéðæàa ïBøôò-ìà øaãéå §¤§§¨¬¤¥¦−¨«¨©§©¥̧¤¤§¹§¨§¥³
ézúð éðòîL eì äzà-íà Cà øîàì õøàä-íò©¨¨̧¤Æ¥½Ÿ©²¦©¨¬−§¨¥®¦¨©¹¦
:änL éúî-úà äøa÷àå épnî ç÷ äãOä óñk¤³¤©¨¤Æ©´¦¤½¦§¤§§¨¬¤¥¦−¨«¨

שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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ּברם  למימר דארעא עּמא קדם עפרֹון עם ְְְְְֳִִֵֶַַַַַָָָּומּליל

א  דמי אם ּכסּפא אּתן מּני קּבל טיבּו לי עבד ּת ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ּתּמן: מיתי ית ואקּבר מּני סב ãéïòiåחקלא ְְְִִִִֶַַַַָָָ©©©̄
:Bì øîàì íäøáà-úà ïBøôòïBøôò ïòiå ¤§²¤©§¨−̈¥¬Ÿ«©©©̄¤§²

:Bì øîàì íäøáà-úà אברהם ית עפרֹון ואתיב ¤©§¨−̈¥¬Ÿ«ְְְֵֶַָָָָ

לּה: åèúàîלמימר òaøà õøà éðòîL éðãà ְֵֵַ£Ÿ¦´§¨¥½¦¤Á¤Á©§©̧¥¯Ÿ
ðéáe éðéa óñk-ì÷L:øá÷ Eúî-úàå àåä-äî E ¤«¤¤²¤¥¦¬¥«§−©¦®§¤¥«§−§«Ÿ

éðéa óñk-ì÷L úàî òaøà õøà éðòîL éðãà£Ÿ¦´§¨¥½¦¤Á¤Á©§©̧¥¯Ÿ¤«¤¤²¤¥¦¬
ðéáe:øá÷ Eúî-úàå àåä-äî E מּני קּבל רּבֹוני ¥«§−©¦®§¤¥«§−§«Ÿִִִִֵַ

ּובינ ּבינא ּדכסף סלעין מאה ארּבע ׁשויא ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָארעא

קבר: מית וית היא æèíäøáàמה òîLiå ְְִִַַָָ©¦§©´©§¨¨»
óñkä-úà ïøôòì íäøáà ì÷Liå ïBøôò-ìà¤¤§¼©¦§³Ÿ©§¨¨Æ§¤§½Ÿ¤©¤¾¤
ì÷L úBàî òaøà úç-éðá éðæàa øac øLà£¤¬¦¤−§¨§¥´§¥¥®©§©³¥Æ¤´¤

:øçqì øáò óñkïBøôò-ìà íäøáà òîLiå ¤½¤Ÿ¥−©Ÿ¥«©¦§©´©§¨¨»¤¤§¼
øac øLà óñkä-úà ïøôòì íäøáà ì÷Liå©¦§³Ÿ©§¨¨Æ§¤§½Ÿ¤©¤¾¤£¤¬¦¤−
øáò óñk ì÷L úBàî òaøà úç-éðá éðæàa§¨§¥´§¥¥®©§©³¥Æ¤´¤¤½¤Ÿ¥−

:øçqì אברהם ּותקל עפרֹון מן אברהם וקּבל ©Ÿ¥«ְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

ארּבע  חּתאה ּבני קדם ּדמּליל ּכסּפא ית ְְְְְְֳִִֵֶַַַַָָָָָלעפרֹון

סחֹורא מתקּבל ּדכסף סלעין Ïa˜˙Ócנ"י (מאה ְְְְְִִִִֵַַָָ¿ƒ¿«≈
(‡˙¯BÁÒ:מדינּתא ּבכל ¿»»ְְְִָָ

æé éðùøLà äìtëna øLà ïBøôò äãN | í÷iå©¨´¨§¥´¤§À£¤Æ©©§¥½̈£¤−
õòä-ìëå Ba-øLà äøònäå äãOä àøîî éðôì¦§¥´©§¥®©¨¤Æ§©§¨¨´£¤½§¨¨¥Æ

:áéáñ Bìáb-ìëa øLà äãOa øLà| í÷iå £¤´©¨¤½£¤¬§¨§ª−¨¦«©¨´¨
àøîî éðôì øLà äìtëna øLà ïBøôò äãN§¥´¤§À£¤Æ©©§¥½̈£¤−¦§¥´©§¥®

ä-ìëå Ba-øLà äøònäå äãOääãOa øLà õò ©¨¤Æ§©§¨¨´£¤½§¨¨¥Æ£¤´©¨¤½
:áéáñ Bìáb-ìëa øLà ּדי עפרֹון חקל וקם £¤¬§¨§ª−¨¦«ְְֲִֶַָ

בּה ּדי ּומערּתא חקלא ממרא קדם ּדי ְְְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָּבכפלּתא

סחֹור  ּתחּומּה בכל ּדי בחקלא ּדי אילני ְְְְְְִִִֵֵַָָָָוכל

çéìëaסחֹור: úç-éðá éðéòì äð÷îì íäøáàì ְ§©§¨¨¬§¦§−̈§¥¥´§¥¥®§−Ÿ
:Bøéò-øòL éàaúç-éðá éðéòì äð÷îì íäøáàì ¨¥¬©«©¦«§©§¨¨¬§¦§−̈§¥¥´§¥¥®

:Bøéò-øòL éàa ìëa לעיני לזבינֹוהי לאברהם §−Ÿ¨¥¬©«©¦«ְְְְִִִֵֵַָָ

קרּתּה: ּתרע עלי ּבכל חּתאה èéïë-éøçàåּבני ְְְְִֵֵֵַַָָָֹ§©«£¥¥Á
äãN úøòî-ìà BzLà äøN-úà íäøáà øá÷̈©̧©§¨¹̈¤¨¨´¦§À¤§¨©º§¥¯
õøàa ïBøáç àåä àøîî éðt-ìò äìtënä©©§¥¨²©§¥¬©§¥−¦´¤§®§¤−¤

:ïòðkBzLà äøN-úà íäøáà øá÷ ïë-éøçàå §¨«©§©«£¥¥Á¨©̧©§¨¹̈¤¨¨´¦§À
àåä àøîî éðt-ìò äìtënä äãN úøòî-ìà¤§¨©º§¥¯©©§¥¨²©§¥¬©§¥−¦´

:ïòðk õøàa ïBøáç ׂשרה ית אברהם קבר ּכן ּובתר ¤§®§¤−¤§¨«©ְְֵַַַָָָָָָ

היא  ממרא אּפי על ּכפלּתא חקל ּבמערת ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאּתתּה

ּדכנען: ּבארעא ëäøònäåחברֹון äãOä í÷iå ְְְְִֶַַָָ©¨̧¨©¨¤¹§©§¨¨¯
:úç-éða úàî øá÷-úfçàì íäøáàì Ba-øLà£¤²§©§¨−̈©«£ª©®̈¤¥¥−§¥¥«
-úfçàì íäøáàì Ba-øLà äøònäå äãOä í÷iå©¨̧¨©¨¤¹§©§¨¨¯£¤²§©§¨−̈©«£ª©

:úç-éða úàî øá÷בּה ּדי ּומערּתא חקלא וקם ®̈¤¥¥−§¥¥«ְְְְִֵַַָָָ

ס  חּתאה: ּבני מן קבּורא לאחסנת ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָלאברהם

à-úà Cøa ýåýéå íéîia àa ï÷æ íäøáàå§©§¨¨´¨¥½−̈©¨¦®©«Ÿ̈²¥©¬¤
:ìka íäøáàCøa ýåýéå íéîia àa ï÷æ íäøáàå ©§¨−̈©«Ÿ§©§¨¨´¨¥½−̈©¨¦®©«Ÿ̈²¥©¬

:ìka íäøáà-úà ויי ּביֹומין על סיב ואברהם ¤©§¨−̈©«Ÿְְְִִַַָָָָ

ּבכּלא: אברהם ית ּבריá-ìà íäøáà øîàiå ְְְִַָָָָֹ©´Ÿ¤©§¨À̈¤
àð-íéN Bì-øLà-ìëa ìLnä Búéa ï÷æ Bcáò©§Æ§©´¥½©¥−§¨£¤®¦«¨¬

:éëøé úçz Eãéï÷æ Bcáò-ìà íäøáà øîàiå ¨«§−©¬©§¥¦«©´Ÿ¤©§¨À̈¤©§Æ§©´
úçz Eãé àð-íéN Bì-øLà-ìëa ìLnä Búéa¥½©¥−§¨£¤®¦«¨¬¨«§−©¬©

:éëøé ּדׁשּליט דביתּה סבא לעבדּה אברהם ואמר §¥¦«ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָ

ירּכי: ּתחֹות יד כען ׁשוי לּה ּדי âEòéaLàåּבכל ְְְְְִִִֵַַַָָ§©§¦´£½
-àì øLà õøàä éäìàå íéîMä éäìà ýåýéa©«Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´©¨©½¦¥«Ÿ¥−¨¨®¤£¤̧«Ÿ
éëðà øLà éðòðkä úBðaî éðáì äMà çwú¦©³¦¨Æ¦§¦½¦§Æ©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−

:Baø÷a áLBéíéîMä éäìà ýåýéa EòéaLàå ¥¬§¦§«§©§¦´£½©«Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´©¨©½¦
úBðaî éðáì äMà çwú-àì øLà õøàä éäìàå¥«Ÿ¥−¨¨®¤£¤̧«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½¦§Æ

:Baø÷a áLBé éëðà øLà éðòðkäעל ואקּים ©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§¦§«ֲֲֵַַָ

ּדלא  דארעא ואלהא דׁשמּיא אלהא דיי ְְְְְְְֱִֵֵַַַָָָָָָָָָּבמימרא

יתב  אנא ּדי ּכנענאי מּבנת לברי אּתתא ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָתּסב

ãCìzּביניהֹון: ézãìBî-ìàå éöøà-ìà ék ֵֵ¦¯¤©§¦²§¤«©§¦−¥¥®
:÷çöéì éðáì äMà zç÷ìå-ìàå éöøà-ìà ék §¨«©§¨¬¦−̈¦§¦¬§¦§¨«¦¯¤©§¦²§¤

:÷çöéì éðáì äMà zç÷ìå Cìz ézãìBî אלהין «©§¦−¥¥®§¨«©§¨¬¦−̈¦§¦¬§¦§¨«ֱֵָ

לברי  אּתתא ותּסב ּתיזיל ּוליּלדּותי ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָלארעי

äåäáàú-àìליצחק: éìeà ãáòä åéìà øîài ְְִָ©³Ÿ¤¥¨Æ¨¤½¤©Æ«ŸŸ¤´
áLää úàfä õøàä-ìà éøçà úëìì äMàä̈«¦½̈¨¤¬¤©«£©−¤¨¨´¤©®Ÿ¤«¨¥³

ða-úà áéLà:íMî úàöé-øLà õøàä-ìà E ¨¦Æ¤¦§½¤¨−̈¤£¤¨¨¬¨¦¨«
úëìì äMàä äáàú-àì éìeà ãáòä åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¨¤½¤©Æ«ŸŸ¤´¨«¦½̈¨¤¬¤
ða-úà áéLà áLää úàfä õøàä-ìà éøçàE ©«£©−¤¨¨´¤©®Ÿ¤«¨¥³¨¦Æ¤¦§½
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:íMî úàöé-øLà õøàä-ìà עבדא לּה ואמר ¤¨−̈¤£¤¨¨¬¨¦¨«ְֲֵַַַָ

הדא  לארעא בתרי למיתי אּתתא תיבי לא ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָמאים

מּתּמן: נפקּתא ּדי לארעא ּבר ית אתיב ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָהאתבא

åáéLz-ït Eì øîMä íäøáà åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈©§¨¨®¦¨´¤§½¤¨¦¬
:änL éða-úàEì øîMä íäøáà åéìà øîàiå ¤§¦−¨«¨©¬Ÿ¤¥−̈©§¨¨®¦¨´¤§½

:änL éða-úà áéLz-ït אברהם לּה ואמר ¤¨¦¬¤§¦−¨«¨ְֲֵַַַָָ

לתּמן: ּברי ית תתיב ּדילמא ל |æאסּתּמר ýåýé ְְְְִִִֵַַַָָָָָ§Ÿ̈´
õøàîe éáà úéaî éðç÷ì øLà íéîMä éäìà¡Ÿ¥´©¨©À¦£¤̧§¨©¹¦¦¥´¨¦»¥¤´¤
øîàì éì-òaLð øLàå éì-øac øLàå ézãìBî«©§¦¼©«£¤̧¦¤¦¹©«£¤³¦§©¦Æ¥½Ÿ
çìLé àeä úàfä õøàä-úà ïzà Eòøæì§©̧§£½¤¥−¤¨¨´¤©®ŸÀ¦§©³

éðôì Bëàìî:íMî éðáì äMà zç÷ìå E| ýåýé ©§¨Æ§¨¤½§¨«©§¨¬¦¨²¦§¦−¦¨«§Ÿ̈´
õøàîe éáà úéaî éðç÷ì øLà íéîMä éäìà¡Ÿ¥´©¨©À¦£¤̧§¨©¹¦¦¥´¨¦»¥¤´¤
øîàì éì-òaLð øLàå éì-øac øLàå ézãìBî«©§¦¼©«£¤̧¦¤¦¹©«£¤³¦§©¦Æ¥½Ÿ
Bëàìî çìLé àeä úàfä õøàä-úà ïzà Eòøæì§©̧§£½¤¥−¤¨¨´¤©®ŸÀ¦§©³©§¨Æ

éðôì:íMî éðáì äMà zç÷ìå E דׁשמּיא אלהא יי §¨¤½§¨«©§¨¬¦¨²¦§¦−¦¨«ְְֱִַָָָָ

לי  מּלל ודי ילדּותי ּומארע אּבא מּבית דּברני ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָּדי

הּוא  הדא ארעא ית אּתן לבר למימר לי קּים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָודי

מל  מּתּמן:יׁשלח לברי אּתתא ותּסב קדמ אכּה ְְְְְֳִִִִִִֵַַַַָָָָָ

çéøçà úëìì äMàä äáàú àì-íàåúéwðå E §¦¸ŸŸ¤³¨«¦¨Æ¨¤´¤©«£¤½§¦¦¾¨
:änL áLú àì éða-úà ÷ø úàæ éúòáMî¦§ª«¨¦−®Ÿ©´¤§¦½¬Ÿ¨¥−¨«¨

éøçà úëìì äMàä äáàú àì-íàåúéwðå E §¦¸ŸŸ¤³¨«¦¨Æ¨¤´¤©«£¤½§¦¦¾¨
:änL áLú àì éða-úà ÷ø úàæ éúòáMî ואם ¦§ª«¨¦−®Ÿ©´¤§¦½¬Ÿ¨¥−¨«¨ְִ

זּכאה  ּותהי בתר למיתי אּתתא תיבי ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָלא

לתּמן: תתב לא ּברי ית לחֹוד ּדא ְְְִִִֵַָָָָָָמּמֹומתי

èåéðãà íäøáà Cøé úçz Bãé-úà ãáòä íNiå©¨³¤¨¤̧¤Æ¤¨½©²©¤¬¤©§¨−̈£Ÿ¨®
:äfä øácä-ìò Bì òáMiåBãé-úà ãáòä íNiå ©¦¨´©½©©¨−̈©¤«©¨³¤¨¤̧¤Æ¤¨½

øácä-ìò Bì òáMiå åéðãà íäøáà Cøé úçz©²©¤¬¤©§¨−̈£Ÿ¨®©¦¨´©½©©¨−̈
:äfä דאברהם ירכא ּתחֹות ידּה ית עבדא וׁשּוי ©¤«ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָ

הדין: ּפתּגמא על לּה וקּים ְְִִֵֵֵֵַַָָָרּבֹונּה

é éùéìùåéðãà élîbî íélîâ äøNò ãáòä çwiå©¦©´Â̈¤Â¤£¨¨¸§©¦¹¦§©¥³£Ÿ¨Æ
íøà-ìà Cìiå í÷iå Bãéa åéðãà áeè-ìëå Cìiå©¥½¤§¨¬£Ÿ−̈§¨®©À̈¨©¥²¤¤£©¬

:øBçð øéò-ìà íéøäðíélîâ äøNò ãáòä çwiå ©«£©−¦¤¦¬¨«©¦©´Â̈¤Â¤£¨¨¸§©¦¹
Cìiå í÷iå Bãéa åéðãà áeè-ìëå Cìiå åéðãà élîbî¦§©¥³£Ÿ¨Æ©¥½¤§¨¬£Ÿ−̈§¨®©À̈¨©¥²¤

:øBçð øéò-ìà íéøäð íøà-ìà עׂשרא עבדא ּודבר ¤£©¬©«£©−¦¤¦¬¨«ְְְַַַָָ

ּבידּה רּבֹונּה ׁשפר וכל ואזל רּבֹונּה מּגמלי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָגמלין

דנחֹור: לקרּתא ּפרת על ּדי לארם ואזל ְְְְְֲֲִַַַַַַָָָָוקם

àéíénä øàa-ìà øéòì õeçî íélîbä Cøáiå©©§¥¯©§©¦²¦¬¨¦−¤§¥´©¨®¦
:úáàMä úàö úòì áøò úòìíélîbä Cøáiå §¥´¤½¤§¥−¥¬©«Ÿ£«Ÿ©©§¥¯©§©¦²

úàö úòì áøò úòì íénä øàa-ìà øéòì õeçî¦¬¨¦−¤§¥´©¨®¦§¥´¤½¤§¥−¥¬
:úáàMä ל מּברא גמלּיא לבארא ואׁשרי קרּתא ©«Ÿ£«Ÿְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

מליתא: ּדנפקן לעּדן רמׁשא לעּדן ְְְְְְְִִַַַַַַַָָָָדמּיא

áéàð-äø÷ä íäøáà éðãà éäìà ýåýé | øîàiå©Ÿ©Ã§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈©§¥¨¬
:íäøáà éðãà íò ãñç-äNòå íBiä éðôì§¨©−©®©«£¥¤¾¤¦−£Ÿ¦¬©§¨¨«
éðôì àð-äø÷ä íäøáà éðãà éäìà ýåýé | øîàiå©Ÿ©Ã§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈©§¥¨¬§¨©−

:íäøáà éðãà íò ãñç-äNòå íBiä יי ואמר ©®©«£¥¤¾¤¦−£Ÿ¦¬©§¨¨«ְֲַַָ

דין  יֹומא קדמי ּכען זּמין אברהם ּדרּבֹוני ְְְֱֳִִִֵֵַַַַָָָָָאלהּה

אברהם: רּבֹוני עם טיבּו âéávðועבד éëðà äpä ְְִִִִִַַָָ¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈
ì úàöé øéòä éLðà úBðáe íénä ïéò-ìòáàL ©¥´©¨®¦§Æ©§¥´¨¦½«Ÿ§−Ÿ¦§¬Ÿ

:íéîéLðà úBðáe íénä ïéò-ìò ávð éëðà äpä ¨«¦¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦§Æ©§¥´
ì úàöé øéòä:íéî áàL עינא על קאם אנא הא ¨¦½«Ÿ§−Ÿ¦§¬Ÿ¨«¦ֲֵֵַָָָָ

מיא: לממלי נפקן קרּתא אנׁשי ּובנת ְְְְְְֱִֵֵַַַַַַָָָָדמּיא

ãéäéäåÈ¯˜ ¯Ú‰ ·È˙Îøîà øLà äøòpä §¨¨´©©«£À̈£¤̧Ÿ©³
äúL äøîàå äzLàå Ccë àð-éhä äéìà¥¤̧¨Æ©¦¨³©¥Æ§¤§¤½§¨«§¨´§¥½

élîb-íâå÷çöéì Ecáòì zçëä dúà ä÷Là E §©§©¤−©§¤®Ÿ¨³Ÿ©̧§¨Æ§©§§´§¦§½̈
:éðãà-íò ãñç úéNò-ék òãà dáeäéäå ¨´¥©½¦«¨¦¬¨¤−¤¦£Ÿ¦«§¨¨´

äzLàå Ccë àð-éhä äéìà øîà øLà äøòpä©©«£À̈£¤̧Ÿ©³¥¤̧¨Æ©¦¨³©¥Æ§¤§¤½
élîb-íâå äúL äøîàåzçëä dúà ä÷Là E §¨«§¨´§¥½§©§©¤−©§¤®Ÿ¨³Ÿ©̧§¨Æ

ãñç úéNò-ék òãà dáe ÷çöéì Ecáòì-íò §©§§´§¦§½̈¨´¥©½¦«¨¦¬¨¤−¤¦
:éðãà כען ארכיני לּה ּדאימר עּולמּתא ּותהי £Ÿ¦«ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

ואׁש אׁשקי קּולתי ּגמלי ואף אׁשּת ותימר ּתי ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָ

עבדּת ארי אידע ּובּה ליצחק לעבד זּמנּתא ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָיתּה

רּבֹוני: עם åèøaãìטיבּו älk íøè àeä-éäéå ִִִִ©«§¦À¤»¤»¦¨´§©¥¼
-ïa ìàeúáì äãlé øLà úàöé ä÷áø äpäå§¦¥¯¦§¨´Ÿ¥À£¤³ª§¨Æ¦§¥´¤
-ìò dcëå íäøáà éçà øBçð úLà äkìî¦§½̈¥¬¤¨−£¦´©§¨¨®§©−̈©

:dîëLä÷áø äpäå øaãì älk íøè àeä-éäéå ¦§¨«©«§¦À¤»¤»¦¨´§©¥¼§¦¥¯¦§¨´
øBçð úLà äkìî-ïa ìàeúáì äãlé øLà úàöéŸ¥À£¤³ª§¨Æ¦§¥´¤¦§½̈¥¬¤¨−

dîëL-ìò dcëå íäøáà éçà: לא עד הּוא והוה £¦´©§¨¨®§©−̈©¦§¨«ֲַַָָ

ּדאתילידת  נפקת רבקה והא למּללא ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָׁשיצי
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דאברהם  אחּוהי נחֹור אּתת מלּכה ּבר ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָלבתּואל

ּכתּפּה: על ˜¯æè·È˙ÎÈוקּולתּה ¯Ú‰Âäøòpäå ְְְַַַַ§©©«£À̈
ãøzå dòãé àì Léàå äìeúa ãàî äàøî úáèŸ©³©§¤Æ§½Ÿ§¾̈§¦−´Ÿ§¨¨®©¥´¤

:ìòzå dcë àlîzå äðéòääàøî úáè äøòpäå ¨©½§¨©§©¥¬©−̈©¨«©§©©«£À̈Ÿ©³©§¤Æ
àlîzå äðéòä ãøzå dòãé àì Léàå äìeúa ãàî§½Ÿ§¾̈§¦−´Ÿ§¨¨®©¥´¤¨©½§¨©§©¥¬

ìòzå dcë:חיזּו ׁשּפירת ÈtL¯‡ועּולמּתא È") ©−̈©¨«©ְְִֵֶַַָ«ƒ»
ÈÊÁÓÏ( ּונחתת ידעּה לא ּוגבר ּבתלּתא לחדא ¿∆¡≈ְְְְְֲַַַַַָָָָֻ

ּוסלקת: קּולתּה ּומלת æéãáòäלעינא õøiå ְְְְֵֵַַָָ©¨¬¨¨¤−¤
íéî-èòî àð éðéàéîâä øîàiå dúàø÷ì¦§¨¨®©¾Ÿ¤©§¦¦¬¦¨²§©©−¦

:Cckîàð éðéàéîâä øîàiå dúàø÷ì ãáòä õøiå ¦©¥«©¨¬¨¨¤−¤¦§¨¨®©¾Ÿ¤©§¦¦¬¦¨²
:Cckî íéî-èòî ואמר לקדמּותּה עבדא ּורהט §©©−¦¦©¥«ְְְֲִַַַַַָָ

מּקּולתיÈÓÚË‡(:(נ"י אׁשקיני מּיא זעיר כען ְִִַ«¿≈¿ƒְְְִִֵַַָ

çédck ãøzå øäîzå éðãà äúL øîàzå©−Ÿ¤§¥´£Ÿ¦®©§©¥À©¯Ÿ¤©¨²
:eä÷Lzå dãé-ìòøäîzå éðãà äúL øîàzå ©¨−̈©©§¥«©−Ÿ¤§¥´£Ÿ¦®©§©¥À

:eä÷Lzå dãé-ìò dck ãøzå רּבֹוני אׁשּת ואמרת ©¯Ÿ¤©¨²©¨−̈©©§¥«ְְֲִִֵֶֶַ

ואׁשקתּה: ידּה על קּולתּה ואחיתת ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַַואֹוחיאת

èéélîâì íb øîàzå Bú÷Läì ìëzåáàLà E ©§©−§©§Ÿ®©ÀŸ¤©³¦§©¤̧Æ¤§½̈
ì elk-íà ãò:úzLíb øîàzå Bú÷Läì ìëzå ©¬¦¦−¦§«Ÿ©§©−§©§Ÿ®©ÀŸ¤©³

élîâìì elk-íà ãò áàLà EúzL: וׁשיציאת ¦§©¤̧Æ¤§½̈©¬¦¦−¦§«Ÿְִֵַ

ּדי  עד אמלי לגמלי אף ואמרת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָלאׁשקיּותּה

למׁשּתי: ë-ìàספקּון dck øòzå øäîzå ְְְִֵַ©§©¥À©§©³©¨Æ¤
ì øàaä-ìà ãBò õøzå ú÷MäáàLzå áàL ©½Ÿ¤©¨¬¨²¤©§¥−¦§®Ÿ©¦§©−

:åélîb-ìëìõøzå ú÷Mä-ìà dck øòzå øäîzå §¨§©¨«©§©¥À©§©³©¨Æ¤©½Ÿ¤©¨¬¨
ì øàaä-ìà ãBò:åélîb-ìëì áàLzå áàL ²¤©§¥−¦§®Ÿ©¦§©−§¨§©¨«

עֹוד  ּורהטת ׁשקיא לבית קּולתּה ּונפצת ְְְְְְִֵַַַַַָָָואֹוחיאת

ּגמלֹוהי: לכל ּומלת לממלי àëLéàäåלבירא ְְְְְְִִֵֵַַָָ§¨¦¬
ýåýé çéìöää úòãì Léøçî dì äàzLî¦§¨¥−¨®©«£¦¾¨©À©©«¦§¦¯©§Ÿ̈²

c:àì-íà BkøLéøçî dì äàzLî Léàäå ©§−¦«Ÿ§¨¦¬¦§¨¥−®̈©«£¦¾
:àì-íà Bkøc ýåýé çéìöää úòãì ׁשהי וגברא ¨©À©©«¦§¦¯©§Ÿ̈²©§−¦«Ÿְְֵַָָ

אם  ארחּה יי האצלח למידע ׁשתיק מסּתּכל ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָבּה

áëìלא: íélîbä elk øLàk éäéåçwiå úBzL ָ©§¦À©«£¤̧¦³©§©¦Æ¦§½©¦©³
íéãéîö éðLe Bì÷Lî ò÷a áäæ íæð Léàä̈¦Æ¤¤́¨½̈¤−©¦§¨®§¥³§¦¦Æ

:íì÷Lî áäæ äøNò äéãé-ìòelk øLàk éäéå ©¨¤½¨£¨¨¬¨−̈¦§¨¨«©§¦À©«£¤̧¦³
ì íélîbäBì÷Lî ò÷a áäæ íæð Léàä çwiå úBzL ©§©¦Æ¦§½©¦©³¨¦Æ¤¤́¨½̈¤−©¦§¨®

:íì÷Lî áäæ äøNò äéãé-ìò íéãéîö éðLe והוה §¥³§¦¦Æ©¨¤½¨£¨¨¬¨−̈¦§¨¨«ֲַָ

קדׁשא  ּגברא ּונסיב למׁשּתי גמלּיא סּפיקּו ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָּכד

ידהא  על ׁשירין ּותרין מתקלּה ּתקלא ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָדדהבא

מתקלהֹון: ּדדהבא סלעין עׂשר âëøîàiåמתקל ְְְְְֲֲִִַַַַַַָ©¸Ÿ¤Æ
éáà-úéa Léä éì àð éãébä zà éî-úaíB÷î C ©¦´©½§©¦¬¦−̈¦®£¥¯¥«¨¦²¨¬

:ïéìì eðìLéä éì àð éãébä zà éî-úa øîàiå −̈¨¦«©¸Ÿ¤Æ©¦´©½§©¦¬¦−̈¦®£¥¯
éáà-úéaïéìì eðì íB÷î C: חּוי אּת מן ּבת ואמר ¥«¨¦²¨¬−̈¨¦«ְֲִַַַַַָ

למבת: לנא ּכׁשר אתר אבּו ּבית האית לי ְְִִִֵֶַַַָָָָָָכען

ãëäkìî-ïa éëðà ìàeúa-úa åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©§¥−¨®Ÿ¦¤¦§¾̈
:øBçðì äãìé øLàìàeúa-úa åéìà øîàzå £¤¬¨«§−̈§¨«©´Ÿ¤¥½̈©§¥−

:øBçðì äãìé øLà äkìî-ïa éëðà ּבת לּה ואמרת ¨®Ÿ¦¤¦§¾̈£¤¬¨«§−̈§¨«ֲֵֶֶַַ

לנחֹור: ּדילידת מלּכא ּבר אנא äëøîàzåּבתּואל ְְְֲִִֵֵַַָָָ©´Ÿ¤
íB÷î-íb eðnò áø àBtñî-íb ïáz-íb åéìà¥½̈©¤¬¤©¦§−©´¦¨®©¨−

:ïeììeðnò áø àBtñî-íb ïáz-íb åéìà øîàzå ¨«©´Ÿ¤¥½̈©¤¬¤©¦§−©´¦¨®
ì íB÷î-íb:ïeì ּכּסתא אף ּתבנא אף לּה ואמרת ©¨−¨«ְֲִִֵֶֶַַַָָָ

למבת: ּכׁשר אתר אף עּמנא åëLéàäסּגי ãwiå ְִִִַַַַָָָָָ©¦´Ÿ¨¦½
:ýåýéì eçzLiå:ýåýéì eçzLiå Léàä ãwiå ©¦§©−©«Ÿ̈«©¦´Ÿ¨¦½©¦§©−©«Ÿ̈«

יי: קדם ּוסגיד ּגברא ְְְְֳִַַָָָּוכרע

éòéáøæëíäøáà éðãà éäìà ýåýé Ceøa øîàiå©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈
éëðà éðãà íòî Bzîàå Bcñç áæò-àì øLà£Â¤Â«Ÿ¨©¬©§²©«£¦−¥¦´£Ÿ¦®¨«Ÿ¦À

:éðãà éçà úéa ýåýé éðçð CøcaCeøa øîàiå ©¤̧¤Æ¨©´¦§Ÿ̈½¥−£¥¬£Ÿ¦«©ÀŸ¤¨³
Bcñç áæò-àì øLà íäøáà éðãà éäìà ýåýé§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈£Â¤Â«Ÿ¨©¬©§²
éçà úéa ýåýé éðçð Cøca éëðà éðãà íòî Bzîàå©«£¦−¥¦´£Ÿ¦®¨«Ÿ¦À©¤̧¤Æ¨©´¦§Ÿ̈½¥−£¥¬

:éðãà לא ּדי אברהם דרּבֹוני אלהא יי ּברי ואמר £Ÿ¦«ְְְְֱֲִִִִַַַָָָָָָ

ּבאֹורח  אנא רּבֹוני מן וקּוׁשטּה טיבּותּה ְְְְֲִִִִֵֵַַָמנע

דרּבֹוני: אחֹוהי ּבית יי ּדּברני çëõøzåּתקנא ְְְְִִִִֵַַַַָָ©¨̧¨Æ
È¯˜ ¯Ú‰ ·È˙Îdnà úéáì ãbzå äøòpä©©«£½̈©©¥−§¥´¦¨®
:älàä íéøáckdnà úéáì ãbzå äøòpä õøzå ©§¨¦−¨¥«¤©¨̧¨Æ©©«£½̈©©¥−§¥´¦¨®
älàä íéøáck: לבית וחּויאת עּולמּתא ּורהטת ©§¨¦−¨¥«¤ְְְְִֵֶַַַָָ

האּלין: ּכפתּגמּיא èëBîLeאּמּה çà ä÷áøìe ְְִִִֵַַָָָ§¦§¨¬−̈§´
éòä-ìà äöeçä Léàä-ìà ïáì õøiå ïáì:ï ¨¨®©¨̧¨¨¨¯¤¨¦²©−¨¤¨¨«¦

äöeçä Léàä-ìà ïáì õøiå ïáì BîLe çà ä÷áøìe§¦§¨¬−̈§´¨®̈©¨̧¨¨¨¯¤¨¦²©−¨
:ïéòä-ìà לבן ּורהט לבן ּוׁשמּה אחא ּולרבקה ¤¨¨«¦ְְְְִֵַָָָָָָָ

עינא: לות לברא ּגברא ìúàøkלות | éäéå ְְְְֵַַַָָָָ©§¦´¦§´Ÿ
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BòîLëe Búçà éãé-ìò íéãîvä-úàå íæpä-úà¤©¤À¤§¤©§¦¦»©§¥´£Ÿ¼§¨§À
éìà øaã-äk øîàì Búçà ä÷áø éøác-úà¤¦§¥º¦§¨³£ŸÆ¥½Ÿ«Ÿ¦¤¬¥©−
íélîbä-ìò ãîò äpäå Léàä-ìà àáiå Léàä̈¦®©¨ŸÆ¤¨¦½§¦¥²Ÿ¥¬©©§©¦−

:ïéòä-ìòíéãîvä-úàå íæpä-úà úàøk | éäéå ©¨¨«¦©§¦´¦§´Ÿ¤©¤À¤§¤©§¦¦»
Búçà ä÷áø éøác-úà BòîLëe Búçà éãé-ìò©§¥´£Ÿ¼§¨§À¤¦§¥º¦§¨³£ŸÆ
äpäå Léàä-ìà àáiå Léàä éìà øaã-äk øîàì¥½Ÿ«Ÿ¦¤¬¥©−¨¦®©¨ŸÆ¤¨¦½§¦¥²

:ïéòä-ìò íélîbä-ìò ãîò ית חזא ּכד והוה Ÿ¥¬©©§©¦−©¨¨«¦ֲַַָָָָ

ית  ׁשמע וכד אחתּה ידי על ׁשירּיא וית ְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָָָָקדׁשא

ּגברא  עּמי מּלל ּכדין למימר אחתּה רבקה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּפתּגמי

עינא: על גמלּיא עּלּוי קאם והא ּגברא לות ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָואתא

àìõeça ãîòú änì ýåýé Ceøa àBa øîàiå©¾Ÿ¤−§´§Ÿ̈®¨³¨©«£ŸÆ©½
:íélîbì íB÷îe úéaä éúépt éëðàåàBa øîàiå §¨«Ÿ¦Æ¦¦´¦©©½¦¨−©§©¦«©¾Ÿ¤−

úéaä éúépt éëðàå õeça ãîòú änì ýåýé Ceøa§´§Ÿ̈®¨³¨©«£ŸÆ©½§¨«Ÿ¦Æ¦¦´¦©©½¦
:íélîbì íB÷îeאּת למא דיי ּבריכא עּול ואמר ¨−©§©¦«ְְְְֲִַַַַָָָ

ּכׁשר  ואתר ביתא ּפּניתי ואנא ּבברא ְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָקאם

áìçzôéåלגמלּיא: äúéaä Léàä àáiå ְְַַָ©¨³Ÿ¨¦Æ©©½§¨©§©©−
íéîe íélîbì àBtñîe ïáz ïziå íélîbä©§©¦®©¦¥̧¤³¤¦§Æ©§©¦½©̧¦Æ

:Bzà øLà íéLðàä éìâøå åéìâø õçøìàáiå ¦§´Ÿ©§½̈§©§¥¬¨«£¨¦−£¤¬¦«©¨³Ÿ
àBtñîe ïáz ïziå íélîbä çzôéå äúéaä Léàä̈¦Æ©©½§¨©§©©−©§©¦®©¦¥̧¤³¤¦§Æ
øLà íéLðàä éìâøå åéìâø õçøì íéîe íélîbì©§©¦½©̧¦Æ¦§´Ÿ©§½̈§©§¥¬¨«£¨¦−£¤¬

Bzà:ויהב ּגמלּיא ּוׁשרא לביתא ּגברא ּתבנא ועל ¦«ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ

ורגלי  רגלֹוהי לאסחאה ּומּיא לגמלּיא ְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָוכּסתא

ּדעּמּה: ˜¯âìÈגברּיא Ì˘ÈÈÂ ·È˙Îåéðôì íNeiå ְְִֵַָֻ©¨³§¨¨Æ
éøác ézøac-íà ãò ìëà àì øîàiå ìëàì¤«¡½Ÿ©¸Ÿ¤Æ´ŸŸ©½©¬¦¦©−§¦§¨¨®

:øac øîàiåìëà àì øîàiå ìëàì åéðôì íNeiå ©−Ÿ¤©¥«©¨³§¨¨Æ¤«¡½Ÿ©¸Ÿ¤Æ´ŸŸ©½
øac øîàiå éøác ézøac-íà ãò: קדמֹוהי וׁשּויאּו ©¬¦¦©−§¦§¨®̈©−Ÿ¤©¥«ְֳִִַָ

ואמר  ּפתּגמי ּדאמּלל עד איכּול לא ואמר ְְֲֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָלמיכל

ãì:éëðàמּלל: íäøáà ãáò øîàiåãáò øîàiå ֵַ©Ÿ©®¤¬¤©§¨−̈¨«Ÿ¦©Ÿ©®¤¬¤
:éëðà íäøáà:אנא דאברהם עבּדא ואמר ©§¨−̈¨«Ÿ¦ְְְֲַַַַָָָָָ

äìBì-ïziå ìcâiå ãàî éðãà-úà Cøa ýåýéå©«Ÿ̈º¥©¯¤£Ÿ¦²§−Ÿ©¦§¨®©¦¤º
íélîâe úçôLe íãáòå áäæå óñëå ø÷áe ïàö³Ÿ¨¨Æ§¤´¤§¨½̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ§©¦−

:íéøîçåBì-ïziå ìcâiå ãàî éðãà-úà Cøa ýåýéå ©«£Ÿ¦«©«Ÿ̈º¥©¯¤£Ÿ¦²§−Ÿ©¦§¨®©¦¤º
íélîâe úçôLe íãáòå áäæå óñëå ø÷áe ïàö³Ÿ¨¨Æ§¤´¤§¨½̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ§©¦−

:íéøîçåלּה ויהב ּורבא לחדא רּבֹוני ית ּברי ויי ©«£Ÿ¦«ְֲִִִִֵַַַָָָָָ

וגמלין  ואמהן ועבּדין ּודהב ּוכסף ותֹורין ְְְְְְְְְִִִַַַַַָָעאן

åìéðãàìוחמרין: ïá éðãà úLà äøN ãìzå ֲִַָ©¥¿¤¨¨Á¥̧¤£Ÿ¦¬¥Æ©«Ÿ¦½
:Bì-øLà-ìk-úà Bì-ïziå dúð÷æ éøçàãìzå ©«£¥−¦§¨®̈©¦¤−¤¨£¤«©¥¿¤

Bì-ïziå dúð÷æ éøçà éðãàì ïá éðãà úLà äøN̈¨Á¥̧¤£Ÿ¦¬¥Æ©«Ÿ¦½©«£¥−¦§¨®̈©¦¤−
Là-ìk-úà:Bì-øבר רּבֹוני  אּתת ׂשרה וילידת ¤¨£¤«ִִִִֵַַַָָ

ּדילּה: ּכל ית לּה ויהב ּדסיבת ּבתר ְְִִִִֵֵֵַַָָָָלרּבֹוני 

æìéðáì äMà çwú-àì øîàì éðãà éðòaLiå©©§¦¥¬¦£Ÿ¦−¥®Ÿ«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½
:Böøàa áLé éëðà øLà éðòðkä úBðaî¦§Æ©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§©§«
úBðaî éðáì äMà çwú-àì øîàì éðãà éðòaLiå©©§¦¥¬¦£Ÿ¦−¥®Ÿ«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½¦§Æ

:Böøàa áLé éëðà øLà éðòðkä רּבֹוני עלי וקּים ©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§©§«ְִִֵַַָ

ּדי  ּכנענאי מּבנת לברי אּתתא תּסב לא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָלמימר

ּבארעּה: יתב çìCìzאנא éáà-úéa-ìà àì-íà ְְֲֵֵַָָ¦¯Ÿ¤¥«¨¦²¥¥−
:éðáì äMà zç÷ìå ézçtLî-ìàå-ìà àì-íà §¤¦§©§¦®§¨«©§¨¬¦−̈¦§¦«¦¯Ÿ¤

éðáì äMà zç÷ìå ézçtLî-ìàå Cìz éáà-úéa: ¥«¨¦²¥¥−§¤¦§©§¦®§¨«©§¨¬¦−̈¦§¦«
אּתתא  ותּסב ּולזרעיתי ּתזיל אּבא לבית ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵַַַָָָאלהן

èìäMàäלברי: Cìú-àì éìà éðãà-ìà øîàå ְִִ¨«Ÿ©−¤£Ÿ¦®ª©²«Ÿ¥¥¬¨«¦−̈
:éøçàäMàä Cìú-àì éìà éðãà-ìà øîàå ©«£¨«¨«Ÿ©−¤£Ÿ¦®ª©²«Ÿ¥¥¬¨«¦−̈
:éøçà אּתתא תיתי לא מאים לרּבֹוני ואמרית ©«£¨«ְְֲִִִִִֵֵַָָָָ

îåéðôìּבתרי: ézëläúä-øLà ýåýé éìà øîàiå ְַָ©−Ÿ¤¥¨®§Ÿ̈º£¤¦§©©´§¦§¨À̈
äMà zç÷ìå Ekøc çéìöäå Czà Bëàìî çìLé¦§©̧©§¨³¦¨Æ§¦§¦´©©§¤½§¨«©§¨³¦¨Æ

:éáà úéaîe ézçtLnî éðáìýåýé éìà øîàiå ¦§¦½¦¦§©§¦−¦¥¬¨¦«©−Ÿ¤¥®̈§Ÿ̈º
çéìöäå Czà Bëàìî çìLé åéðôì ézëläúä-øLà£¤¦§©©´§¦§¨À̈¦§©̧©§¨³¦¨Æ§¦§¦´©
:éáà úéaîe ézçtLnî éðáì äMà zç÷ìå Ekøc©§¤½§¨«©§¨³¦¨Æ¦§¦½¦¦§©§¦−¦¥¬¨¦«

י קדמֹוהי  פלחית ּדי  יי לי עּמואמר מלאכּה ׁשלח ְְְְֲֳִִִִִִֵַַַַָָָָָ

ּומּבית  מּזרעיתי לברי אּתתא ותּסב ארח ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָויצלח

àî-ìàאּבא: àBáú ék éúìàî ä÷pz æà ַָ¨³¦¨¤Æ¥¨´¨¦½¦¬¨−¤
:éúìàî é÷ð úééäå Cì eðzé àì-íàå ézçtLî¦§©§¦®§¦³Ÿ¦§Æ½̈§¨¦¬¨¨¦−¥¨«¨¦«
àì-íàå ézçtLî-ìà àBáú ék éúìàî ä÷pz æà̈³¦¨¤Æ¥¨´¨¦½¦¬¨−¤¦§©§¦®§¦³Ÿ

:éúìàî é÷ð úééäå Cì eðzéזּכי ּתהי (È"ּבכן ¦§Æ½̈§¨¦¬¨¨¦−¥¨«¨¦«ְְֵֵַַ

‡kÊ( יּתנּון לא ואם לזרעיתי תה ארי מּמּומתי «»ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָ

מּמּומתי: זּכי ּותהי לáîïéòä-ìà íBiä àáàå ְִִֵַַָָ¨«¨¬Ÿ©−¤¨¨®¦
àp-ELé-íà íäøáà éðãà éäìà ýåýé øîàå̈«Ÿ©À§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈¦¤§¨Æ

:äéìò Cìä éëðà øLà ékøc çéìöîíBiä àáàå ©§¦´©©§¦½£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥¬¨¤«¨¨«¨¬Ÿ©−
-íà íäøáà éðãà éäìà ýåýé øîàå ïéòä-ìà¤¨¨®¦¨«Ÿ©À§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈¦
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äéìò Cìä éëðà øLà ékøc çéìöî àp-ELé: ¤§¨Æ©§¦´©©§¦½£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥¬¨¤«¨
È˙È˙‡Âואתית È")( יי ואמרית לעינא דין יֹומא ְִָ«¬≈ƒְְֲִֵֵַָָָָ

קדמ רעוא ּכען אית אם אברהם ּדרּבֹוני ְְְֱֲֳִִִִַַַָָָָָָָאלהא

עלּה: אזיל אנא ּדי ארחי âîéëðàלאצלחא äpä ְְְֲֲִִֵַַָָָָָ¦¥²¨«Ÿ¦¬
òä äéäå íénä ïéò-ìò ávðúàöiä äîì ¦−̈©¥´©¨®¦§¨¨³¨«©§¨Æ©Ÿ¥´

ìíéî-èòî àð-éðé÷Lä äéìà ézøîàå áàL ¦§½Ÿ§¨«©§¦´¥¤½¨©§¦«¦¨¬§©©−¦
:Cckîäéäå íénä ïéò-ìò ávð éëðà äpä ¦©¥«¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©®̈¦§¨¨³

ì úàöiä äîìòäàð-éðé÷Lä äéìà ézøîàå áàL ¨«©§¨Æ©Ÿ¥´¦§½Ÿ§¨«©§¦´¥¤½¨©§¦«¦¨¬
:Cckî íéî-èòî דמּיא עינא על קאם אנא הא §©©−¦¦©¥«ְֲֵֵַַָָָָָ

אׁשקיני  לּה ואימר לממלי ּדתּפֹוק עּולמּתא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָויהי

:מּקּולתי מּיא זעיר ãî-íbכען éìà äøîàå ְְְִִֵַַָ§¨«§¨³¥©Æ©
élîâì íâå äúL äzàäMàä àåä áàLà E ©¨´§¥½§©¬¦§©¤−¤§¨®¦´¨«¦½̈

:éðãà-ïáì ýåýé çéëä-øLà-íb éìà äøîàå £¤Ÿ¦¬©§Ÿ̈−§¤£Ÿ¦«§¨«§¨³¥©Æ©
élîâì íâå äúL äzàäMàä àåä áàLà E ©¨´§¥½§©¬¦§©¤−¤§¨®¦´¨«¦½̈

éðãà-ïáì ýåýé çéëä-øLà:אּת אף לי ותימר £¤Ÿ¦¬©§Ÿ̈−§¤£Ÿ¦«ְְִֵַַַ

יי  ּדזּמין אּתתא היא אמלי לגמלי ואף ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָאׁשּת

רּבֹוני: äîéaì-ìàלבר øaãì älëà íøè éðà ְִִַ£¦Á¤̧¤£©¤¹§©¥´¤¦¦À
ãøzå dîëL-ìò dcëå úàöé ä÷áø äpäå§¦¥̧¦§¨³Ÿ¥Æ§©¨´©¦§½̈©¥¬¤

:àð éðé÷Lä äéìà øîàå áàLzå äðéòäéðà ¨©−§¨©¦§¨®¨«Ÿ©¬¥¤−¨©§¦¬¦¨«£¦Á
úàöé ä÷áø äpäå éaì-ìà øaãì älëà íøè¤̧¤£©¤¹§©¥´¤¦¦À§¦¥̧¦§¨³Ÿ¥Æ
øîàå áàLzå äðéòä ãøzå dîëL-ìò dcëå§©¨´©¦§½̈©¥¬¤¨©−§¨©¦§¨®¨«Ÿ©¬

:àð éðé÷Lä äéìà למּללא ׁשיציתי לא עד אנא ¥¤−¨©§¦¬¦¨«ְֲִִֵַַָָָָ

ּונחתת  ּכתּפּה על וקּולתּה נפקת רבקה והא ְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָבלּבי

כען: אׁשקיני לּה ואמרית ּומלת ְְְְֲִִִֵַַַָָָָלעינא

åîäúL øîàzå äéìòî dck ãøBzå øäîzå©§©¥À©³¤©¨Æ¥«¨¤½¨©´Ÿ¤§¥½
élîb-íâåíélîbä íâå zLàå ä÷Là E §©§©¤−©§¤®¨¥¾§§§©¬©§©¦−
:äú÷Läøîàzå äéìòî dck ãøBzå øäîzå ¦§¨«¨©§©¥À©³¤©¨Æ¥«¨¤½¨©´Ÿ¤

élîb-íâå äúLíélîbä íâå zLàå ä÷Là E §¥½§©§©¤−©§¤®¨¥¾§§§©¬©§©¦−
Lääú÷: ואמרת מּנּה קּולתּה ואחיתת ואֹוחיאת ¦§¨«¨ְְֲֲִִִַַַַַַַָ

ּגמלּיא  ואף ּוׁשתיתי אׁשקי ּגמל ואף ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָאׁשּת

æîzàאׁשקיאת: éî-úa øîàå dúà ìàLàå ְִַַ¨«¤§©´ŸÀ̈¨«Ÿ©»©¦´©§¼
Bl-äãìé øLà øBçð-ïa ìàeúa-úa øîàzå©ÀŸ¤©§¥Æ¤¨½£¤¬¨«§¨−
-ìò íéãéîväå dtà-ìò íæpä íNàå äkìî¦§¨®¨«¨¦³©¤̧¤Æ©©½̈§©§¦¦−©

:äéãéøîàzå zà éî-úa øîàå dúà ìàLàå ¨¤«¨¨«¤§©´ŸÀ̈¨«Ÿ©»©¦´©§¼©ÀŸ¤

íNàå äkìî Bl-äãìé øLà øBçð-ïa ìàeúa-úa©§¥Æ¤¨½£¤¬¨«§¨−¦§¨®¨«¨¦³
:äéãé-ìò íéãéîväå dtà-ìò íæpäיתּה ּוׁשאילית ©¤̧¤Æ©©½̈§©§¦¦−©¨¤«¨ְִֵַָ

נחֹור  ּבר ּבתּואל ּבת ואמרת אּת מן ּבת ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָואמרית

אּפּה על קדׁשא וׁשּויתי מלּכה לּה ְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָּדילידת

ידהא: על çîýåýéìוׁשירּיא äåçzLàå ãwàå ְְֵַַָָָ¨«¤¬Ÿ¨«¤§©«£¤−©«Ÿ̈®
øLà íäøáà éðãà éäìà ýåýé-úà Cøáàå̈«£¨¥À¤§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈£¤³
éðãà éçà-úa-úà úç÷ì úîà Cøãa éðçðä¦§©̧¦Æ§¤´¤¡¤½¨©²©¤©£¦¬£Ÿ¦−

:Bðáìýåýé-úà Cøáàå ýåýéì äåçzLàå ãwàå ¦§«¨«¤¬Ÿ¨«¤§©«£¤−©«Ÿ̈®¨«£¨¥À¤§Ÿ̈Æ
úîà Cøãa éðçðä øLà íäøáà éðãà éäìà¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈£¤³¦§©̧¦Æ§¤´¤¡¤½

:Bðáì éðãà éçà-úa-úà úç÷ì ּוסגדית ּוכרעית ¨©²©¤©£¦¬£Ÿ¦−¦§«ְְִִָָ

אברהם  ּדרּבֹוני אלהּה יי ית ּוברכית יי ְְְְֱֳִִִֵֵַָָָָָָָָקדם

אחּוהי  ּבת ית למיסב קׁשֹוט ּבאֹורח ְְְְְֲִִִַַַַַָּדדּברני

לברּה: èîãñçדרּבֹוני íéNò íëLé-íà äzòå ְְִִִֵ§Â©Â̈¦¤§¤̧Ÿ¦¹¤¯¤
éì eãébä àì-íàå éì eãébä éðãà-úà úîàå¤«¡¤²¤£Ÿ¦−©¦´¦®§¦¾Ÿ©¦´¦½

:ìàîN-ìò Bà ïéîé-ìò äðôàåëLé-íà äzòåí §¤§¤¬©¨¦−¬©§«Ÿ§Â©Â̈¦¤§¤̧
àì-íàå éì eãébä éðãà-úà úîàå ãñç íéNòŸ¦¹¤¯¤¤«¡¤²¤£Ÿ¦−©¦´¦®§¦¾Ÿ

:ìàîN-ìò Bà ïéîé-ìò äðôàå éì eãébä אם ּוכען ©¦´¦½§¤§¤¬©¨¦−¬©§«Ÿְִַ

לי  חּוֹו רּבֹוני עם ּוקׁשֹוט טיבּו עבדין ְְִִִִִִִֵַָאיתיכֹון

על  אֹו יּמינא על ואתּפני לי חּוֹו לא ְְְְִִִִֵַַַַָָואם

ðýåýéîׂשמאלא: eøîàiå ìàeúáe ïáì ïòiå ְָָ©©̧©¨¨³§¥Æ©´Ÿ§½¥«Ÿ̈−
éìà øac ìëeð àì øácä àöé:áBè-Bà òø E ¨¨´©¨¨®¬Ÿ©²©¥¬¥¤−©¬«

àì øácä àöé ýåýéî eøîàiå ìàeúáe ïáì ïòiå©©̧©¨¨³§¥Æ©´Ÿ§½¥«Ÿ̈−¨¨´©¨¨®¬Ÿ
éìà øac ìëeð:áBè-Bà òø E ּובתּואל לבן ואתיב ©²©¥¬¥¤−©¬«ְְֵֵָָָ

יכלין  אנחנא לית ּפתּגמא נפק יי קדם מן ְְְְְֲֲֳִִִֵַַַַָָָָָָואמרּו

טב: אֹו ּביׁש עּמ àðéðôìלמּללא ä÷áø-äpäE ְִִַָָָָ¦¥«¦§¨¬§¨¤−
éðãà-ïáì äMà éäúe Cìå ç÷øac øLàk E ©´¨¥®§¦³¦¨Æ§¤£Ÿ¤½©«£¤−¦¤¬

:ýåýééðôì ä÷áø-äpääMà éäúe Cìå ç÷ E §Ÿ̈«¦¥«¦§¨¬§¨¤−©´¨¥®§¦³¦¨Æ
éðãà-ïáì:ýåýé øac øLàk Eקדמ רבקה הא §¤£Ÿ¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«ְֳִָָָָ

מּלל  ּדי ּכמא רּבֹונ לבר אּתתא ּותהי ואיזיל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָּדבר

áð-úàיי: íäøáà ãáò òîL øLàk éäéå ְָ©§¦¾©«£¤¬¨©²¤¬¤©§¨−̈¤
:ýåýéì äöøà eçzLiå íäéøácøLàk éäéå ¦§¥¤®©¦§©¬©−§¨©«Ÿ̈«©§¦¾©«£¤¬

äöøà eçzLiå íäéøác-úà íäøáà ãáò òîL̈©²¤¬¤©§¨−̈¤¦§¥¤®©¦§©¬©−§¨
éùéîç :ýåýéì ית דאברהם עבּדא ׁשמע ּכד והוה ©«Ÿ̈«ְְְְֲַַַַַָָָָָ

יי: קדם ארעא על ּוסגד ְְְְֳִֵֵַַָָָָּפתּגמיהֹון
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éùéîçâðíéãâáe áäæ éìëe óñë-éìk ãáòä àöBiå©¥̧¨¤¹¤§¥¤̧¤§¥³¨¨Æ§¨¦½
:dnàìe äéçàì ïúð úðcâîe ä÷áøì ïziå©¦¥−§¦§®̈¦̧§¨½Ÿ¨©¬§¨¦−¨§¦¨«

áe áäæ éìëe óñë-éìk ãáòä àöBiåïziå íéãâ ©¥̧¨¤¹¤§¥¤̧¤§¥³¨¨Æ§¨¦½©¦¥−
:dnàìe äéçàì ïúð úðcâîe ä÷áøì עבּדא ואּפק §¦§®̈¦̧§¨½Ÿ¨©¬§¨¦−¨§¦¨«ְְֵַַָ

לרבקה  ויהב ּולבּוׁשין ּדדהב ּומנין ּדכסף ְְְְְִִִִִִִַַַָָָמנין

ּולאּמּה: לאחּוהא יהב ãðezLiåּומגּדנין eìëàiå ְְְֲִִִַַַָָ©«Ÿ§´©¦§À
ø÷aá eîe÷iå eðéìiå Bnò-øLà íéLðàäå àeä²§¨«£¨¦¬£¤¦−©¨¦®©¨´©½Ÿ¤

:éðãàì éðçlL øîàiåàeä ezLiå eìëàiå ©−Ÿ¤©§ª¬¦©«Ÿ¦«©«Ÿ§´©¦§À²
øîàiå ø÷aá eîe÷iå eðéìiå Bnò-øLà íéLðàäå§¨«£¨¦¬£¤¦−©¨¦®©¨´©½Ÿ¤©−Ÿ¤

:éðãàì éðçlL ּדי וגּוברּיא הּוא ּוׁשתיאּו ואכלּו ©§ª¬¦©«Ÿ¦«ְְְֲִִַַָָ

לות  ׁשּלחּוני ואמר בצפרא וקמּו ּובתּו ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָעּמּה

äðáLzרּבֹוני: dnàå äéçà øîàiå¯Ú‰ ·È˙Î ִִ©³Ÿ¤¨¦̧¨Æ§¦½̈¥¥̧
È¯˜:Cìz øçà øBNò Bà íéîé eðzà äøòpä©©«£¨¬¦¨²¨¦−´¨®©©−¥¥«

Bà íéîé eðzà äøòpä áLz dnàå äéçà øîàiå©³Ÿ¤¨¦̧¨Æ§¦½̈¥¥̧©©«£¨¬¦¨²¨¦−´
Cìz øçà øBNò: ּתתיב ואּמּה אחּוהא ואמר ¨®©©−¥¥«ְֲֲִֵַַַָָ

ּבתר  ירחין עסרא אֹו ּבעּדן עּדן עּמנא ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָעּולמּתא

ּתיזיל: åðéúàּכן eøçàz-ìà íäìà øîàiå ִֵֵ©³Ÿ¤£¥¤Æ©§©«£´Ÿ¦½
:éðãàì äëìàå éðeçlL ékøc çéìöä ýåýéå©«Ÿ̈−¦§¦´©©§¦®©§¾¦§¥«§−̈©«Ÿ¦«
ékøc çéìöä ýåýéå éúà eøçàz-ìà íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©§©«£´Ÿ¦½©«Ÿ̈−¦§¦´©©§¦®

éðãàì äëìàå éðeçlL: תאחרּון לא לה ֹון ואמר ©§¾¦§¥«§−̈©«Ÿ¦«ְְֲֲַַַָ

רּבֹוני: לות ואיה ׁשּלחּוני ארחי אצלח ויי ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָיתי

æðàø÷ð eøîàiåÈ¯˜ ¯ÚÏ ·È˙Îäøòpì ©«Ÿ§−¦§¨´©©«£¨®
:äét-úà äìàLðåäìàLðå äøòpì àø÷ð eøîàiå §¦§£−̈¤¦«¨©«Ÿ§−¦§¨´©©«£¨®§¦§£−̈

:äét-úà מה ונׁשמע לעּולמּתא נקרי ואמרּו ¤¦«¨ְְְְְֲִִֵֶַַַָָ

אמרה: çðäéìàּדהיא eøîàiå ä÷áøì eàø÷iå ְְִָָ©¦§§³§¦§¨Æ©«Ÿ§´¥¤½¨
:Cìà øîàzå äfä Léàä-íò éëìúäeàø÷iå £¥«§¦−¦¨¦´©¤®©−Ÿ¤¥¥«©¦§§³

äfä Léàä-íò éëìúä äéìà eøîàiå ä÷áøì§¦§¨Æ©«Ÿ§´¥¤½¨£¥«§¦−¦¨¦´©¤®
Cìà øîàzå: עם התיזלי לּה ואמרּו לרבקה ּוקרֹו ©−Ÿ¤¥¥«ְְְְֲֲִִִֵַַַָ

איזיל: ואמרת הדין èðä÷áø-úàּגברא eçlLéå ְֲִֵֵֶֶַַָָ©§©§²¤¦§¨¬
-úàå íäøáà ãáò-úàå dz÷ðî-úàå íúçà£Ÿ−̈§¤¥«¦§¨®§¤¤¬¤©§¨−̈§¤

:åéLðàdz÷ðî-úàå íúçà ä÷áø-úà eçlLéå £¨¨«©§©§²¤¦§¨¬£Ÿ−̈§¤¥«¦§®̈
åéLðà-úàå íäøáà ãáò-úàå: רבקה ית וׁשּלחּו §¤¤¬¤©§¨−̈§¤£¨¨«ְְְִַָָ

וית  דאברהם עבּדא וית מנקּתּה וית ְְְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָאחתהֹון

ñdìּגברֹוהי: eøîàiå ä÷áø-úà eëøáéå ְִַ©§¨«§³¤¦§¨Æ©´Ÿ§½̈

úà Còøæ Løééå äááø éôìàì ééä zà eðúçà£Ÿ¥¾©¬§£¦−§©§¥´§¨¨®§¦©´©§¥½¥−
:åéàðN øòLdì eøîàiå ä÷áø-úà eëøáéå ©¬©«§¨«©§¨«§³¤¦§¨Æ©´Ÿ§½̈

úà Còøæ Løééå äááø éôìàì ééä zà eðúçà£Ÿ¥¾©¬§£¦−§©§¥´§¨¨®§¦©´©§¥½¥−
:åéàðN øòL אחתנא לּה ואמרּו רבקה ית ּובריכּו ©¬©«§¨«ְֲֲִִַַַָָָָָָ

קרוי  ית ּבניכי וירתּון ּולרבון לאלפין הוי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָאּת

àñäðákøzåסנאיהֹון: äéúøòðå ä÷áø í÷zå ְֵַ©¨̧¨¦§¹̈§©«£Ÿ¤À¨©¦§©̧§¨Æ
òä çwiå Léàä éøçà äðëìzå íélîbä-ìòãá ©©§©¦½©¥©−§¨©«£¥´¨¦®©¦©¬¨¤²¤

:Cìiå ä÷áø-úàäðákøzå äéúøòðå ä÷áø í÷zå ¤¦§−̈©¥©«©¨̧¨¦§¹̈§©«£Ÿ¤À¨©¦§©̧§¨Æ
ãáòä çwiå Léàä éøçà äðëìzå íélîbä-ìò©©§©¦½©¥©−§¨©«£¥´¨¦®©¦©¬¨¤²¤

Cìiå ä÷áø-úà: ּורכיבא ועּולמּתהא רבקה וקמת ¤¦§−̈©¥©«ְְְְְִִֶַָָָָָ

ית  עבּדא ּודבר ּגברא ּבתר ואזלא ּגמלּיא ְְְְְַַַַַַַַָָָָָָָעל

ואזל: áñéàøרבקה éçì øàa àBaî àa ÷çöéå ְֲִַָָ§¦§¨Æ¨´¦½§¥¬©©−Ÿ¦®
:áâpä õøàa áLBé àeäåøàa àBaî àa ÷çöéå §¬¥−§¤¬¤©¤«¤§¦§¨Æ¨´¦½§¥¬

:áâpä õøàa áLBé àeäå éàø éçì אתא ויצחק ©©−Ÿ¦®§¬¥−§¤¬¤©¤«¤ְְִָָָ

È‰B˙Óaמּמתֹוהי ÏÚ È")( קּימא דמלא מּבירא ִִֵ«¿≈ƒְְִֵַַַָָָ

ּדרֹומא: ּבארע יתב והּוא עלּה âñàöiåאתחזי ְְֲֲֲִִֵַַַָָָ©¥¥¬
åéðéò àOiå áøò úBðôì äãOa çeNì ÷çöé¦§¨²¨¬©©¨¤−¦§´¨®¤©¦¨³¥¨Æ

:íéàa íélîâ äpäå àøiåçeNì ÷çöé àöiå ©©½§§¦¥¬§©¦−¨¦«©¥¥¬¦§¨²¨¬©
íélîâ äpäå àøiå åéðéò àOiå áøò úBðôì äãOa©¨¤−¦§´¨®¤©¦¨³¥¨Æ©©½§§¦¥¬§©¦−

:íéàa רמׁשא למפני בחקלא לצּלאה  יצחק ּונפק ¨¦«ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ

אתן: גמלּיא והא וחזא עינֹוהי ãñàOzåּוזקף ְְְֲִֵַַַַָָָָָ©¦¨³
ìòî ìtzå ÷çöé-úà àøzå äéðéò-úà ä÷áø¦§¨Æ¤¥¤½¨©¥−¤¤¦§¨®©¦−Ÿ¥©¬

:ìîbäøzå äéðéò-úà ä÷áø àOzå÷çöé-úà à ©¨¨«©¦¨³¦§¨Æ¤¥¤½¨©¥−¤¤¦§¨®
:ìîbä ìòî ìtzå וחזת עינהא ית רבקה ּוזקפת ©¦−Ÿ¥©¬©¨¨«ְְֲִֵַַַָָָָָ

ּגמלא: מעל ואתרכינת יצחק äñøîàzåית ְְְְְִִִֵַַַָָָ©´Ÿ¤
äãOa Cìää äælä Léàä-éî ãáòä-ìà¤¨¤À¤¦«¨¦³©¨¤Æ©«Ÿ¥³©¨¤Æ
çwzå éðãà àeä ãáòä øîàiå eðúàø÷ì¦§¨¥½©¬Ÿ¤¨¤−¤´£Ÿ¦®©¦©¬

éòvä:ñkúzå óLéàä-éî ãáòä-ìà øîàzå ©¨¦−©¦§¨«©´Ÿ¤¤¨¤À¤¦«¨¦³
àeä ãáòä øîàiå eðúàø÷ì äãOa Cìää äælä©¨¤Æ©«Ÿ¥³©¨¤Æ¦§¨¥½©¬Ÿ¤¨¤−¤´

éòvä çwzå éðãà:ñkúzå ó מן לעבּדא ואמרת £Ÿ¦®©¦©¬©¨¦−©¦§¨«ְְֲֶֶַַָָ

ואמר  לקּדמּותנא ּבחקלא ּדמהּל דיכי ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָּגברא

ואתּכּסיאת: עיפא ּונסיבת רּבֹוני הּוא ְְְְִִִִֵֵַַַַָָעבּדא

åñøLà íéøácä-ìk úà ÷çöéì ãáòä øtñéå©§©¥¬¨¤−¤§¦§¨®¥¬¨©§¨¦−£¤¬
:äNòíéøácä-ìk úà ÷çöéì ãáòä øtñéå ¨¨«©§©¥¬¨¤−¤§¦§®̈¥¬¨©§¨¦−
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äNò øLà: ּכל ית ליצחק עבּדא ואׁשּתעי £¤¬¨¨«ְְְְְִִִַָָָָָ

עבד: ּדי æñäøNּפתּגמּיא äìäàä ÷çöé äàáéå ְֲִִַָָָ©§¦¤´¨¦§À̈¨¸Ÿ¡¨Æ¨¨´
äáäàiå äMàì Bì-éäzå ä÷áø-úà çwiå Bnà¦½©¦©¯¤¦§¨²©§¦¬§¦−̈©¤«¡¨¤®¨

:Bnà éøçà ÷çöé íçpiåäìäàä ÷çöé äàáéå ©¦¨¥¬¦§−̈©«£¥¬¦«©§¦¤´¨¦§À̈¨¸Ÿ¡¨Æ
äMàì Bì-éäzå ä÷áø-úà çwiå Bnà äøN̈¨´¦½©¦©¯¤¦§¨²©§¦¬§¦−̈

Bnà éøçà ÷çöé íçpiå äáäàiå: יצחק ואעלּה ©¤«¡¨¤®¨©¦¨¥¬¦§−̈©«£¥¬¦«ְְֲִַַָ

ׂשרה  ּכעֹובדי עֹובדהא תּקנין והא וחזא ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָָלמׁשּכנא

ּורחימּה לאנּתּו לּה והות רבקה ית ּונסיב ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָאּמּה

אּמּה: ּדמיתת ּבתר יצחק פ ואתנחם ְְְְְִִִִֵֵַַָָ

éùéùà:äøeè÷ dîLe äMà çwiå íäøáà óñiå©Ÿ̄¤©§¨¨²©¦©¬¦−̈§¨¬§¨«
ñiå:äøeè÷ dîLe äMà çwiå íäøáà ó ואֹוסיף ©Ÿ̄¤©§¨¨²©¦©¬¦−̈§¨¬§¨«ְֵ

קטּורה: ּוׁשמּה אּתתא ּונסיב áBìאברהם ãìzå ְְְְְִֵַַָָָָ©¥´¤À
-úàå ïéãî-úàå ïãî-úàå ïL÷é-úàå ïøîæ-úà¤¦§¨Æ§¤¨§½̈§¤§−̈§¤¦§®̈§¤

:çeL-úàå ÷aLéïL÷é-úàå ïøîæ-úà Bì ãìzå ¦§−̈§¤«©©¥´¤À¤¦§¨Æ§¤¨§½̈
:çeL-úàå ÷aLé-úàå ïéãî-úàå ïãî-úàå§¤§−̈§¤¦§®̈§¤¦§−̈§¤«©
מדין  וית מדן וית יקׁשן וית זמרן ית לּה ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָוילידת

ׁשּוח: וית יׁשּבק âàáL-úàוית ãìé ïL÷éå ְְְִַָָָ§¨§¨´¨©½¤§−̈
íLeèìe íøeMà eéä ïãã éðáe ïãc-úàå§¤§¨®§¥´§À̈¨²©¦¬§¦−

:íénàìeïãã éðáe ïãc-úàå àáL-úà ãìé ïL÷éå §ª¦«§¨§¨´¨©½¤§−̈§¤§®̈§¥´§À̈
íénàìe íLeèìe íøeMà eéä: ית אֹוליד ויקׁשן ¨²©¦¬§¦−§ª¦«ְְִָָָ

ולׁשכּונין  למּׁשירין הוֹו דדן ּובני ּדדן וית ְְְְְְְְְֲִִִֵַָָָָָׁשבא

ãðçåּולנגון: øôòå äôéò ïéãî éðáeòãéáàå C ְְַָ§¥´¦§À̈¥¨³¨¥̧¤Æ©«£½Ÿ©«£¦−̈
:äøeè÷ éða älà-ìk äòcìàåäôéò ïéãî éðáe §¤§¨¨®¨¥−¤§¥¬§¨«§¥´¦§À̈¥¨³

ðçå øôòåäøeè÷ éða älà-ìk äòcìàå òãéáàå C: ¨¥̧¤Æ©«£½Ÿ©«£¦−̈§¤§¨®̈¨¥−¤§¥¬§¨«
ואלּדעה  ואבידע וחנֹו ועפר עיפה מדין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּובני

קטּורה: ּבני אּלין ä-ìk-úàּכל íäøáà ïziå ְְִֵֵָָ©¦¥¯©§¨¨²¤¨
:÷çöéì Bì-øLàBì-øLà-ìk-úà íäøáà ïziå £¤−§¦§¨«©¦¥¯©§¨¨²¤¨£¤−

:÷çöéì:ליצחק ּדילּה ּכל ית אברהם ויהב §¦§¨«ְְְִִִֵַַָָָָָ

åíäøáà ïúð íäøáàì øLà íéLâìétä éðáìå§¦§¥³©¦«©§¦Æ£¤´§©§¨½̈¨©¬©§¨−̈
éç epãBòa Bða ÷çöé ìòî íçlLéå úðzî©¨®Ÿ©§©§¥º¥©̧¦§¨³§Æ§¤´©½

:íã÷ õøà-ìà äîã÷øLà íéLâìétä éðáìå ¥−§¨¤¤¬¤¤«¤§¦§¥³©¦«©§¦Æ£¤´
÷çöé ìòî íçlLéå úðzî íäøáà ïúð íäøáàì§©§¨½̈¨©¬©§¨−̈©¨®Ÿ©§©§¥º¥©̧¦§¨³

:íã÷ õøà-ìà äîã÷ éç epãBòa Bða ולבני §Æ§¤´©½¥−§¨¤¤¬¤¤«¤ְְִֵ

וׁשּלחּנּון  מּתנן אברהם יהב לאברהם ּדי ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָלחינתא

לארע  קידּומא קּים ּדהּוא ּבעֹוד ּברּה יצחק ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָמעל

æéç-øLàמדינחא: íäøáà éiç-éðL éîé älàå ְִָָ§¥À¤§¥²§¥«©¥¬©§¨−̈£¤¨®
:íéðL Lîçå äðL íéòáLå äðL úàîälàå §©¬¨¨²§¦§¦¬¨−̈§¨¥¬¨¦«§¥À¤

íéòáLå äðL úàî éç-øLà íäøáà éiç-éðL éîé§¥²§¥«©¥¬©§¨−̈£¤¨®§©¬¨¨²§¦§¦¬
:íéðL Lîçå äðL אברהם ח ּיי ׁשני יֹומי ואּלין ¨−̈§¨¥¬¨¦«ְְְִֵֵֵֵַַָָ

ׁשנין: וחמׁש וׁשבעין מאה çúîiåּדחיא òåâiå ְְְְְֲִִֵַַָָָ©¦§©̧©¨¯¨
-ìà óñàiå òáNå ï÷æ äáBè äáéNa íäøáà©§¨¨²§¥¨¬−̈¥̈´§¨¥®©©¥−̈¤¤

:åénòï÷æ äáBè äáéNa íäøáà úîiå òåâiå ©¨«©¦§©̧©¨¯¨©§¨¨²§¥¨¬−̈¨¥´
:åénò-ìà óñàiå òáNå אברהם ּומית ואתנגיד §¨¥®©©¥−̈¤¤©¨«ְְְְִִִַָָ

לעּמּה: ואתּכניׁש יֹומין ּוׂשבע סיב טבא ְְְְְְִִִִֵֵַַָָּבסיבּו

èúøòî-ìà åéða ìàòîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ¨½̈¤§¨©−
øLà ézçä øçö-ïa ïøôò äãN-ìà äìtënä©©§¥¨®¤§¥º¤§³Ÿ¤¸Ÿ©Æ©«¦¦½£¤−

:àøîî éðt-ìòåéða ìàòîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå ©§¥¬©§¥«©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ¨½̈
øçö-ïa ïøôò äãN-ìà äìtënä úøòî-ìà¤§¨©−©©§¥¨®¤§¥º¤§³Ÿ¤¸Ÿ©Æ

:àøîî éðt-ìò øLà ézçä יצחק יתּה ּוקברּו ©«¦¦½£¤−©§¥¬©§¥«ְְִֵַָָ

עפרֹון  ּבחקל ּכפלּתא ּבמערת ּבנֹוהי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָויׁשמעאל

ממרא: אּפי על ּדי חּתאה צחר éäãOäּבר ְִִֵֵַַַַַָָֹ©¨¤²
øa÷ änL úç-éða úàî íäøáà äð÷-øLà£¤¨¨¬©§¨−̈¥¥´§¥¥®¨²¨ª©¬

:BzLà äøNå íäøáàäð÷-øLà äãOä ©§¨−̈§¨¨¬¦§«©¨¤²£¤¨¨¬
äøNå íäøáà øa÷ änL úç-éða úàî íäøáà©§¨−̈¥¥´§¥¥®¨²¨ª©¬©§¨−̈§¨¨¬

BzLà: ּתּמן חּתאה ּבני מן אברהם זבן ּדי חקלא ¦§«ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ

אּתתּה: וׂשרה אברהם àéúBîאתקבר éøçà éäéå ְְְְְִִֵַַָָָָ©§¦À©«£¥Æ´
áLiå Bða ÷çöé-úà íéäìà Cøáéå íäøáà©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−¤¦§¨´§®©¥´¤

:éàø éçì øàa-íò ÷çöéúBî éøçà éäéå ¦§½̈¦§¥¬©©−Ÿ¦«©§¦À©«£¥Æ´
÷çöé áLiå Bða ÷çöé-úà íéäìà Cøáéå íäøáà©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−¤¦§¨´§®©¥´¤¦§½̈

:éàø éçì øàa-íò אברהם ּדמית ּבתר והוה ¦§¥¬©©−Ÿ¦«ְְֲִַַַָָָָ

ּבירא  עם יצחק ויתב ּברּה יצחק ית יי ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָּובר

פ  עלּה: אתחזי קּימא ְְְֲֲִֵַַַַָָדמלא

éòéáùáéøLà íäøáà-ïa ìàòîLé úãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−¤©§¨¨®£¤̧
:íäøáàì äøN úçôL úéøönä øâä äãìé̈«§¹̈¨¨¯©¦§¦²¦§©¬¨−̈§©§¨¨«
øâä äãìé øLà íäøáà-ïa ìàòîLé úãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−¤©§¨¨®£¤̧¨«§¹̈¨¨¯

:íäøáàì äøN úçôL úéøönä ּתּולדת ואּלין ©¦§¦²¦§©¬¨−̈§©§¨¨«ְְִֵַ

מצרתא  הגר ילידת ּדי אברהם ּבר ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָיׁשמעאל

לאברהם: דׂשרה âéaאמתא úBîL älàåéð ְְְְַַָָָָָ§¥À¤§Æ§¥´
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ìàòîLé øëa íúãìBúì íúîLa ìàòîLé¦§¨¥½¦§Ÿ−̈§«§Ÿ¨®§³Ÿ¦§¨¥Æ
:íNáîe ìàaãàå øã÷å úéáðéða úBîL älàå §¨½Ÿ§¥¨¬§©§§¥−¦§¨«§¥À¤§Æ§¥´

úéáð ìàòîLé øëa íúãìBúì íúîLa ìàòîLé¦§¨¥½¦§Ÿ−̈§«§Ÿ¨®§³Ÿ¦§¨¥Æ§¨½Ÿ
:íNáîe ìàaãàå øã÷å ּבני ׁשמהן ואּלין §¥¨¬§©§§¥−¦§¨«ְְְִֵֵָָ

ּבּוכרא  לתּולדתהֹון ּבׁשמהתהֹון ְְְְְְְִִֵַַָָָיׁשמעאל

ּומבׂשם: ואדּבאל וקדר נביֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָדיׁשמעאל

ãé:àOîe äîeãå òîLîeàOîe äîeãå òîLîe: ¦§¨¬§−̈©¨«¦§¨¬§−̈©¨«
ּומּׂשא: ודּומה åèøeèéּומׁשמע àîéúå ããç ְְִַָָָ£©´§¥½̈§¬

:äîã÷å Léôðäîã÷å Léôð øeèé àîéúå ããç: ¨¦−¨¥«§¨£©´§¥½̈§¬¨¦−¨¥«§¨
וקדמה: נפיׁש יטּור ותימא ְְְֲִֵֵַָָָָחדד

øéèôîæèíúîL älàå ìàòîLé éða íä älà¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤§Ÿ½̈
íàéNð øNò-íéðL íúøéèáe íäéøöça§©§¥¤−§¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−

:íúnàìíúîL älàå ìàòîLé éða íä älà §ªŸ¨«¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤§Ÿ½̈
:íúnàì íàéNð øNò-íéðL íúøéèáe íäéøöça§©§¥¤−§¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−§ªŸ¨«
ׁשמהתהֹון  ואּלין יׁשמעאל ּבני אּנּון ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָאּלין

רברבין  עסר ּתרין ּובכרּכיהֹון ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַּבפצחיהֹון

æéäðLלאּמיהֹון: úàî ìàòîLé éiç éðL älàå ְֵֻ§¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²
ìLeóñàiå úîiå òåâiå íéðL òáLå äðL íéL §¦¬¨−̈§¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤

:åénò-ìàäðL úàî ìàòîLé éiç éðL älàå ¤©¨«§¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²
ìLeóñàiå úîiå òåâiå íéðL òáLå äðL íéL §¦¬¨−̈§¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤

:åénò-ìà ּותלתין מאה יׁשמעאל חּיי ׁשני ואּלין ¤©¨«ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָ

לעּמּה: ואתּכניׁש ּומית ואתנגיד ׁשנין ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַּוׁשבע

çééðt-ìò øLà øeL-ãò äìéåçî eðkLiå©¦§§¸¥«£¦¹̈©À£¤Æ©§¥´
:ìôð åéçà-ìë éðt-ìò äøeMà äëàa íéøöî¦§©½¦«Ÿ£−̈©®¨©§¥¬¨¤−̈¨¨«
íéøöî éðt-ìò øLà øeL-ãò äìéåçî eðkLiå©¦§§¸¥«£¦¹̈©À£¤Æ©§¥´¦§©½¦

:ìôð åéçà-ìë éðt-ìò äøeMà äëàaּוׁשרֹו «Ÿ£−̈©®¨©§¥¬¨¤−̈¨¨«ְ

לאתּור  מטי מצרים אּפי על ּדי חגרא עד ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָמחוילה

ׁשרא: אחֹוהי כל אּפי ãò-על äìéåçî eðkLiå ְֲִֵַַָָ©¦§§¸¥«£¦¹̈©
-ìò äøeMà äëàa íéøöî éðt-ìò øLà øeLÀ£¤Æ©§¥´¦§©½¦«Ÿ£−̈©®¨©

:ìôð åéçà-ìë éðtô ô ô.ïîéñ ò"ãéåäé ,íé÷åñô ä"÷ §¥¬¨¤−̈¨¨«

äøù ééç úùøôì äøèôäà ÷øô à íéëìîá

àà:Bì íçé àìå íéãâaa eäqëéå íéîia àa ï÷æ ãåc Cìnäåáéðãàì eL÷áé åéãár Bì eøîàiå §©¤³¤¨¦Æ¨¥½−̈©¨¦®©§©ª̧Æ©§¨¦½§¬Ÿ¦©−«©Ÿ̄§´£¨À̈§©§º©«Ÿ¦³
:Cìnä éðãàì íçå E÷éçá äáëLå úðëñ Bì-éäúe Cìnä éðôì äãîrå äìeúá äørð Cìnä©¤̧¤Æ©«£¨´§½̈§¨«§¨Æ¦§¥´©¤½¤§¦−Ÿ¤®¤§¨«§¨´§¥¤½§©−©«Ÿ¦¬©¤«¤

â:Cìnì dúà eàáiå úénðeMä âLéáà-úà eàöîiå ìàøNé ìeáb ìëa äôé äørð eL÷áéåãäørpäå ©§©§Æ©«£¨´¨½̈§−Ÿ§´¦§¨¥®©¦§§À¤£¦©Æ©´©¦½©¨¦¬Ÿ−̈©¤«¤§©©«£−̈
:drãé àì Cìnäå eäúøLzå úðëñ Cìnì éäzå ãàî-ãr äôéäøîàì àOðúî úébç-ïá äiðãàå ¨¨´©§®Ÿ©§¦̧©¤³¤Ÿ¤̧¤Æ©§¨´§¥½§©¤−¤¬Ÿ§¨¨«©«£«Ÿ¦¨¯¤©¦²¦§©¥¬¥−Ÿ

:åéðôì íéöø Léà íéMîçå íéLøôe áëø Bì Nriå Cìîà éðàåøîàì åéîiî åéáà Báör-àìå £¦´¤§®Ÿ©©´©À¤µ¤¨´¨¦½©«£¦¦¬¦−¨¦¬§¨¨«§«Ÿ£¨¸¨¦³¦¨¨Æ¥½Ÿ
:íBìLáà éøçà äãìé Búàå ãàî øàz-áBè àeä-íâå úéNr äëk recîæáàBé ír åéøáã eéäiå ©−©¨´¨¨¦®¨§©³«¸Ÿ©Æ§½Ÿ§Ÿ¬¨§−̈©«£¥¬©§¨«©¦«§´§¨½̈¦µ¨´

:äiðãà éøçà eøæriå ïäkä øúéáà írå äéeøö-ïaçàéápä ïúðå òãéBäé-ïá eäéðáe ïäkä ÷Bãöå ¤§½̈§¦−¤§¨¨´©Ÿ¥®©©§§½©«£¥−£«Ÿ¦¨«§¨´©ÂŸ¥Â§¨¨̧¤§«¨¹̈§¨¨³©¨¦Æ
:eäiðãà-ír eéä àì ãåãì øLà íéøBabäå érøå érîLåèír àéøîe ø÷áe ïàö eäiðãà çaæiå §¦§¦´§¥¦½§©¦¦−£¤´§¨¦®¬Ÿ¨−¦£«Ÿ¦¨«©¦§©´£«Ÿ¦À̈³Ÿ¨¨Æ§¦½¦µ

:Cìnä éãár äãeäé éLðà-ìëìe Cìnä éða åéçà-ìk-úà àø÷iå ìâø ïér ìöà-øLà úìçfä ïáà¤´¤©Ÿ¤½¤£¤¥−¤¥´Ÿ¥®©¦§À̈¤¨¤¨Æ§¥´©¤½¤§¨©§¥¬§−̈©§¥¬©¤«¤
éL-úàå íéøBabä-úàå eäéðáe àéápä ïúð-úàå:àø÷ àì åéçà äîìàéòáL-úa-ìà ïúð øîàiå §¤¨¨Á©¨¦̧§¨¹̈§¤©¦¦²§¤§Ÿ¬Ÿ¨¦−¬Ÿ¨¨«©Ÿ́¤¨À̈¤©¤³©

:òãé àì ãåã eðéðãàå úébç-ïá eäiðãà Cìî ék zrîL àBìä øîàì äîìL-íàáééëì äzrå ¥«§ŸŸÆ¥½Ÿ£´¨©½©§¦¬¨©−£«Ÿ¦¨´¤©¦®©«£Ÿ¥¬¨¦−¬Ÿ¨¨«§©¾̈§¦²
ða Lôð-úàå CLôð-úà éèlîe äör àð Cöréà:äîìL Câééàáe éëì|zøîàå ãåc Cìnä-ìà ¦¨¥¬−̈¥¨®©§¦Æ¤©§¥½§¤¤¬¤§¥−§Ÿ«Ÿ§¦º´Ÿ¦¤©¤´¤¨¦À§¨©³§§

ðá äîìL-ék øîàì Eúîàì zraLð Cìnä éðãà äzà-àìä åéìàáLé àeäå éøçà Cìîé C ¥¨Æ£«Ÿ©º̈£Ÿ¦´©¤À¤¦§©³§¨©«£¨«§Æ¥½Ÿ¦«§Ÿ³Ÿ§¥Æ¦§´Ÿ©«£©½§−¥¥´
:eäiðãà Cìî recîe éàñk-ìrãééøçà àBáà éðàå Cìnä-ír íL úøaãî CãBò äpäéúàlîe C ©¦§¦®©−©¨©¬£«Ÿ¦¨«¦¥À¨²§©¤¬¤−̈¦©¤®¤©«£¦Æ¨´©«£©½¦¦¥¦−

éøác-úà:CåèúøLî úénðeMä âLéáàå ãàî ï÷æ Cìnäå äøãçä Cìnä-ìà òáL-úá àázå ¤§¨¨«¦©¨¸Ÿ©¤³©¤©¤̧¤Æ©©½§¨§©¤−¤¨¥´§®Ÿ©«£¦©Æ©´©¦½§¨©−
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:Cìnä-úàæè:Cl-äî Cìnä øîàiå Cìnì eçzLzå òáL-úa ãwzåæéäzà éðãà Bì øîàzå ¤©¤«¤©¦´Ÿ©¤½©©¦§©−©¤®¤©¬Ÿ¤©¤−¤©¨«©´Ÿ¤À£Ÿ¦Æ©¨̧
éäìà ýåýéa zraLððá äîìL-ék Eúîàì E:éàñk-ìr áLé àeäå éøçà Cìîé Cçéäpä äzrå ¦§©¹§¨©«Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ©«£¨¤½¦«§Ÿ¬Ÿ§¥−¦§´Ÿ©«£¨®§−¥¥¬©¦§¦«§©¾̈¦¥¬

:zrãé àì Cìnä éðãà äzrå Cìî äiðãàèéCìnä éða-ìëì àø÷iå áøì ïàöå-àéøîe øBL çaæiå £«Ÿ¦−̈¨¨®§©¨²£Ÿ¦¬©¤−¤¬Ÿ¨¨«§¨©Â¦§©Â¬§¦«§Ÿ»¨Ÿ¼©¦§¨Æ§¨§¥´©¤½¤
ìå àávä øN áàBéìe ïäkä øúéáàìe:àø÷ àì Ecár äîìLëìàøNé-ìë éðér Cìnä éðãà äzàå §¤§¨¨Æ©Ÿ¥½§−̈©´©¨¨®§¦§Ÿ¬Ÿ©§§−¬Ÿ¨¨«§©¨Æ£Ÿ¦´©¤½¤¥¥¬¨¦§¨¥−

éìr:åéøçà Cìnä-éðãà àqk-ìr áLé éî íäì ãébäì Eàëåéúáà-ír Cìnä-éðãà áëLk äéäå ¨¤®§©¦´¨¤½¦À¥¥²©¦¥¬£Ÿ¦«©¤−¤©«£¨«§¨¾̈¦§©¬£Ÿ¦«©¤−¤¦£Ÿ¨®
:íéàhç äîìL éðáe éðà éúééäåáëä-ír úøaãî äpãBò äpäå:àa àéápä ïúðå Cìnâëeãébiå §¨¦À¦£¦²§¦¬§Ÿ−Ÿ©¨¦«§¦¥²¤¬¨§©¤−¤¦©¤®¤§¨¨¬©¨¦−¨«©©¦³

:äöøà åétà-ìr Cìnì eçzLiå Cìnä éðôì àáiå àéápä ïúð äpä øîàì Cìnìãëïúð øîàiå ©¤̧¤Æ¥½Ÿ¦¥−¨¨´©¨¦®©¨ŸÆ¦§¥´©¤½¤©¦§©¯©¤²¤©©−̈¨«§¨©Ÿ»¤»¨¨¼
:éàñk-ìr áLé àeäå éøçà Cìîé eäiðãà zøîà äzà Cìnä éðãàäëék|øBL çaæiå íBiä ãøé £Ÿ¦´©¤½¤©¨´¨©½§¨£«Ÿ¦−̈¦§´Ÿ©«£¨®§−¥¥¬©¦§¦«¦´¨©´©À©Â¦§©Â¬

åéðôì íéúLå íéìëà ípäå ïäkä øúéáàìe àávä éøNìe Cìnä éða-ìëì àø÷iå áøì ïàöå-àéøîe§¦«§Ÿ»¨Ÿ¼©¦§¨Á§¨§¥̧©¤¹¤§¨¥³©¨¨Æ§¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦¨²«Ÿ§¦¬§Ÿ¦−§¨¨®
:eäiðãà Cìnä éçé eøîàiååëìå òãéBäé-ïá eäéðáìå ïäkä ÷ãöìe Ecár-éðà éìåEcár äîìL ©´Ÿ§½§¦−©¤¬¤£«Ÿ¦¨«§¦´£¦«©Â§¤Â§¨¸Ÿ©Ÿ¥¹§¦§¨¨¯¤§«¨¨²§¦§Ÿ¬Ÿ©§§−

:àø÷ àìæëàqk-ìr áLé éî Ecár-úà zrãBä àìå äfä øácä äéäð Cìnä éðãà úàî íà ¬Ÿ¨¨«¦À¥¥Æ£Ÿ¦´©¤½¤¦«§−̈©¨¨´©¤®§³Ÿ©̧§¨Æ¤©§§½¦À¥¥²©¦¥¬
:åéøçà Cìnä-éðãàçëãîrzå Cìnä éðôì àázå òáL-úáì éì-eàø÷ øîàiå ãåc Cìnä ïriå £Ÿ¦«©¤−¤©«£¨«©©̧©©¤³¤¨¦Æ©½Ÿ¤¦§¦−§©¨®©©¨ŸÆ¦§¥´©¤½¤©©«£−Ÿ

:Cìnä éðôìèë:äøö-ìkî éLôð-úà äãt-øLà äåäé-éç øîàiå Cìnä òáMiåìøLàk ék ¦§¥¬©¤«¤©¦¨©¬©¤−¤©Ÿ©®©§Ÿ̈¾£¤¨¨¬¤©§¦−¦¨¨¨«¦¿©«£¤Á
ðá äîìL-ék øîàì ìàøNé éäìà ýåýéa Cì ézraLðézçz éàñk-ìr áLé àeäå éøçà Cìîé C ¦§©̧§¦¹̈©«Ÿ̈¸¡Ÿ¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¦«§Ÿ³Ÿ§¥Æ¦§´Ÿ©«£©½§²¥¥¬©¦§¦−©§¨®

:äfä íBiä äNrà ïk ékàìCìnä éðãà éçé øîàzå Cìnì eçzLzå õøà íétà òáL-úa ãwzå ¦²¥¬¤«¡¤−©¬©¤«©¦¸Ÿ©¤³©©©̧¦Æ¤½¤©¦§©−©¤®¤©¾Ÿ¤§¦À£Ÿ¦²©¤¬¤
:íìòì ãåc̈¦−§Ÿ¨«

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

שליח בארץ או בחו"ל?
"תו פיקוח חב"ד"

מקפידים לתת לך את הטוב ביותר

10mivtzoim.co.il

 הזמן תפילין ומזוזות
עם 'תו פיקוח חב"ד' -
ותהנה מאחריות ומשקט נפשי

 תו פיקוח חב"ד 
- יש על מי לסמוך!
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