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לקהל אנ"ש חסידי חב"ד בארה"ק שיחיו,
עומדים אנו ערב יום ההילולא ג' בתמוז, כ"ה שנה מיום המר 
ובלשונו  יכסה ארץ,  והחושך  בו נשבה ארון האלוקים  והנמהר 

הק' של רבינו )במכתב מט"ו בשבט התשי"א(:
“מתגברים הגעגועים באשר כלה קייץ עובר חורף ואנחנו לא 

נושענו".
גיליון זה, שהחל לראות אור מיד לאחר ג' בתמוז תשנ"ד, הוא 
בהן  והסתר,  העלם  של  השנים  וחמש  לעשרים  רצופה  עדות 
“אותותינו לא ראינו", ויחד עם זה - אות ומופת לכך שההתקשרות 
לרבי, ההליכה בדרכיו והדבקות בתורתו ובהדרכותיו רק הולכות 

ומתעצמות.
לקראת יום ההילולא ה־כ"ה מוגש בזה גיליון מורחב, ובו בין־
היתר: שיחת קודש שנערכה לראשונה על־ידי המערכת, ועוסקת 
בפרסום  קודש  כתב־יד  ה-25;  ההילולא  יום  של  במשמעות 
ראשון להנהלת צעירי אגודת חב"ד; ‘ניצוצי רבי' בפרסום ראשון; 
מדריך הלכתי לנסיעה לרבי מאת בית־דין רבני חב"ד בארה"ק; 
הלכות ומנהגי חב"ד ליום ההילולא; וכן הוספה מיוחדת – ‘שניים 
מקרא ואחד תרגום' לשבת קודש פרשת חוקת - שחשיבותה 
חב"ד  נשיאי  מנהג  את  המציין  לד' טבת,  יום'  ב'היום  נתבארה 

באמירת שמו"ת, ובמכתב )אג"ק חי"ח ע' תקס(.
ויהי רצון, שבזכות חיזוק ההתקשרות לרבינו נשיאנו, ובלשונו 

הק' )מכתב ג' תמוז תש"י(:
דעתו  להעמיק  היינו  לדעת,  מאיתנו  ואחת  אחד  כל  “על 
ולתקוע מחשבתו בזה, אשר הוא הוא הנשיא והראש, ממנו 
ועל־ידי  וברוחניות,  בגשמיות  ההשפעות  כל  הם  ועל־ידו 
ההתקשרות אליו... קשורים, ומיוחדים בשרש ושרש השרש, 

עד למעלה מעלה" -
מעשרה  למטה  כאן  בשר,  בעיני  הרבי  עם  להתראות  נזכה 
ומיד  תיכף  לארצנו  קוממיות  יוליכנו  והוא  בגשמיות,  טפחים 

ממש.
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הכתב והמכתב

ַא חסידישע פרשה

ברכה לעשירות 

פרשת חוקת | פרה שעשה משה
יהודי הנמצא  בזה מלמדנו, שגם אצל  “פרה שעשה משה במדבר".  ב(:  י"ט,  )במדבר  כותב רש"י  לגבי פרה אדומה 
במקום ובדרגה של ‘מדבר' ברוחניות, “נחש שרף ועקרב וצימאון אשר אין מים" - יכולים לפעול עניין הטהרה. 
הייתה במדבר  זה,  כל הפרות שלאחרי  הכוהנים לעשיית  כך, שהפרה שעשה משה, שממנה מקדשין  כדי  ועד 

דווקא, שבו מודגש הצורך בעניין הטהרה.

זאת ועוד: נוסף על הטהרה הפרטית של היהודי באפר הפרה שעשה משה, צריכים לפעול עליו שהוא בעצמו 
יוכל לשרוף פרה ולטהר אחרים. עניין זה הוא בכוחו של משה דווקא – שרק על-ידי אפר הפרה שעשה משה  - 
“כהנים  גדולים לפרות אחרות מקדשין הימנה". שמקדשים את עושה הפרה באפר הפרה הראשונה שעשה משה. 
)תורת מנחם - התוועדויות חלק א' עמוד 123( 

כתב־יד קודש בפרסום ראשון: מענה משנת תש"ן לרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב, שכתב לרבי על רצונו של אחד 
החסידים להרים תרומה נכבדה עבור צעירי־אגודת־חב"ד בארה"ק ת"ו בסכום של מיליון דולר, “אם יזכה לברכת 

כ"ק אדמו"ר שליט"א לעשירות כפשוטו".

הרבי סימן את הכתוב, והוסיף על כך בכתי"ק: 

כשיתרום בפו"מ ]=בפועל ממש[ והנ"ל יגבו כל הסכום בטח יודיע לי, ות"ח ]=ותשואות־חן[ מראש.

זמני השבוע

תאריך

זמןעלות השחר
ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף
זמן ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
לפני 

הזריחה
3.044.134.405.479.1012.451.217.50.58.18ו', ב' בתמוז 

3.044.134.415.489.1112.451.217.50.38.18ש"ק, ג' בתמוז 

3.054.144.415.489.1112.451.217.50.28.18א', ד' בתמוז 

3.064.154.425.499.1112.461.217.50.08.18ב', ה' בתמוז 

3.074.154.425.499.1212.461.217.49.88.17ג', ו' בתמוז 

3.084.164.435.509.1212.461.217.49.68.17ד', ז' בתמוז 

3.094.174.445.509.1212.461.217.49.38.17ה', ח' בתמוז 

3.104.174.445.519.1312.461.217.49.08.16ו', ט' בתמוז 

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ב' בתמוז ה'תשע"ט – ט' בתמוז ה'תשע"ט

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

־הל' מטמאי משכב ומוהל' טוען ונטען פרק יג-טו.ב' בתמוזו'
מ"ע רמו.שב פרק יא.

פרק טז. הל' נחלות.. בפרקים ג' בתמוזש"ק
מ"ע רמו. רמח.פרק יב.אלו. פרק א-ב.

מ"ע רמח.פרק יג.פרק ג-ה.ד' בתמוזא'

פרק ו-ח.ה' בתמוזב'
־הל' שאר אבות הטו

מאות.. בפרקים אלו. 
פרק א.

מ"ע רמח.

מ"ע רמח.פרק ב.פרק ט-יא.ו' בתמוזג'

פתח פיך וגו'. ספר שופטים..ז' בתמוזד'
מ"ע קעו. מל"ת רפד. מ"ע פרק ג.הל' סנהדרין.. פרק א-ג.

קעה.

מל"ת רפב. רפג. מ"ע רכט. פרק ד.פרק ד-ו.ח' בתמוזה'
רכח.

מ"ע רכו. רכז. רל. רלא. פרק ה.פרק ז-ט.ט' בתמוזו'
מל"ת סו.



בכוחנו לפעול ש"לא 
יעזוב צאן מרעיתו"

רבי אבא הזדעזע מהמחשבה שהעולם יתייתם לאחר הסתלקותו של 
רשב"י, ופרץ בבכי • אולם דווקא על־ידי זה זכה בכך ש'פתח' דרך 
חדשה, שבכוחו של יהודי לדבר ולעסוק בעניין מסויים – ועל־ידי 
זה לגרום לו להתממש בפועל ממש • עניין זה נרמז ב"כ"ה" לחי – 
במספר עשרים וחמש, שבו החל נברא העולם, ובכוחו של היהודי 
נשיא  אדמו"ר  כ"ק  • משיחת  לתחתונים  עליונים  בין  ייחוד  לפעול 

דורנו

א
בנוגע1 להערות אאמו"ר על הזוהר2:

נשאלת  בתחילתה3  וארא  בפרשת  בזוהר, 
הקושיא מדוע כתוב “וארא אל אברהם" ולא כתוב 
שהיה  רשב"י,  ודרש  אמירה.  או  דיבור  של  לשון 
אצל האבות עניין של ראיה בגילוי, באספקלריא 

שאינה מאירה.
ומבאר שם, שיש חילוק בין נבואת משה ונבואת 
המאירה,  באספקלריא  ראה  הנביאים, שמשה  כל 
מאירה,  שאינה  באספקלריא  ראו  הנביאים  ושאר 
על־ידי  המאירה  באספקלריא  ראו  האבות  ואילו 

אספקלריא שאינה מאירה. 
ונשקו  אבא  ורבי  אלעזר  רבי  שאתו  וממשיך, 
ידוי )דרשב"י(. בכה ר' אבא ואמר: “ווי כד תסתלק 
)אבוי,  מינך"  יתים  עלמא  וישתאר  מעלמא, 
לכשתסתלק מהעולם ויישאר העולם יתום ממך(. 
מהתורה  אבא  רבי  של  ההתפעלות  גודל  שמצד 
אספקלריא  הדרגות,  ג'  על   – מרשב"י  ששמע 
מאירה  שאינה  אספקלריא  עצמה,  בפני  המאירה 
על־ידי  המאירה  ואספקלריא  עצמה,  בפני 

1( נערכה על־ידי מערכת ‘התקשרות'.
2( ראה לקוטי לוי יצחק שמות, עמ' נ ואילך.

3( זהר חלק ב' דף כ"ג.

אספקלריא שאינה מאירה – בכה רבי אבא ואמר: 
“מאן  דרשב"י,  ההסתלקות  אחרי  לעלמא"  “ווי 
יכול לאנהרא מילין דאורייתא" )מי יכול להבהיר 

לנו את דברי התורה(.
הלשון  כפילות  על  אאמו"ר,  בהערות  ומבאר 
מינך",  יתים  עלמא  ו"ישתאר  מעלמא"  “תסתלק 
שיש אופן בהסתלקות שעדיין נשאר משהו, שזהו 
עניין “שבק חיים לכל חי", שאף־על־פי שהוא עזב, 
אבל הוא משאיר חיים בעולם הזה, ויש אופן שגם 
ממנו,  יתום  נשאר  שהעולם  וזהו  בנמצא.  לא  זה 
של  הבכייה  הייתה  ולכן  נשאר.  לא  זה  דבר  שגם 
יישאר  רשב"י  הסתלקות  לאחר  שמא  אבא,  רבי 

העולם באופן של ‘יתום'.

ב
ואחר־כך ממשיך בזוהר: “פתח רבי אבא ואמר: 
וכל  וביתך שלום  ואתה שלום  לחי,  כה  ‘ואמרתם 
ופירש, שזהו החיבור של “כה"  אשר לך שלום'". 
לצדיק  שלום  שנותן  שמי  ומסיים,  “לחי".  עם 
שכן  וכל  לקב"ה.  שלום(  )דרישת  אקדים  כאילו 
בנוגע לרשב"י, שהוא שלמא לעילא ושלמא לתתא 

)‘שלום' שלמעלה ו'שלום' שלמטה(.
“אמר",  )ולא  אבא  רבי  פתח  של  בעניין 

דבר מלכות
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“פתח"  שהלשון  פעמים,  כמה  דובר  וכו'(  “דרש" 
זה.  בעניין  חדשה  דרך  פתח  שהוא  משמעותה, 
רשב"י;  דרשת  בעת  זו?  פתיחה  אירעה  ומתי 
בשעה שהוא היה בחיים, בעולם הזה. שעל־ידי־זה 

נהיה אחר־כך “פתח רבי אבא".
הבכייה של רבי אבא, באומרו “ווי לעלמא וכו'" 
לאחרי ששמע את דרשת רשב"י, פעלה שהעולם 
ואמר:  אבא  רבי  פתח  ואז  יתום.  יהיה  לא  אכן 
“אתה שלום", שרשב"י הוא שלמא לעילא ושלמא 

לתתא, וכפי שיתבאר לקמן.
]ואמר כ"ק אדמו"ר: “היות שמדובר בעניין של 
ניגון  לו  שיש  מרוסיה  יהודי  ישנו  שלום",  “אתה 
על המילים האלו". נתן משקה לחכם רפאל, ואמר 

שינגנו הניגון ‘אתם שלום'[

ג 
אבא  רבי  ששמע  שאחרי  להמדובר,  בנוגע 
לעלמא"  “ווי  ואמר  בכה  רשב"י,  של  התורה  את 
שלו  הבכייה  על־ידי  הרי  רשב"י,  לכשיסתלק 
“ווי לעלמא" פעל, שאכן העולם לא יהיה במצב 
יראיו  וזאת מכיוון ש"רצון  ‘יתמות' מרשב"י,  של 
איך   – לעלמא!"  “ווי  צועק  וכשיהודי  יעשה", 
והוא  רשב"י,  הסתלקות  לאחר  העולם  שייראה 
פועל  הוא  אזי   – רשב"י  את  רוצה  שהוא  צועק 

שרשב"י לא הולך!
בחיים  נמצא  רשב"י  כאשר  דווקא  שייך  וזה 
רבי אבא, שומע תורה ממנו.   והוא,  הזה,  בעולם 
רשב"י  ולכן  בינה,  בבחינת  היה  אבא  רבי  שהרי 
ואזי,  )את התורה שלו(,  יכתוב  אמר, שרבי אבא 
את  ושומע  רשב"י  של  במחיצתו  נמצא  בעודו 
מגודל  אויס"(  )“גייט  כלה  ונפשו  ממנו,  התורה 
‘תופס  הוא  אזי  ששמע,  מהתורה  ההתפעלות 
“ווי   – בבכייה  כאפ"(  א  זיך  ער  )“גיט  את עצמו' 
רשב"י?!  ההסתלקות  אחרי  יהיה  מה  לעלמא!", 

כזה,  תלמיד  לו  שיש  רואה  רשב"י  כאשר  ואז, 
שבגודל ההתפעלות שלו בכה “ווי לעלמא" וכו', 
הרי זה פועל על רשב"י שהוא נשאר, “ולא יעזוב 

צאן מרעיתו"4.

ד
זהו הרי עניין שנכתב בזוהר, והיות שנכתב, אזי 
שנאמרה  נבואה  שהרי  לנו,  הוראה  מהווה  הוא 

לדורות נכתבה, ומה שלא לדורות – לא נכתבה. 
נכתב,  הוא  לכן  לדורות,  הוא  זה  שעניין  והיות 
פועלים  אזי  עלמא",  לההוא  “ווי  בכייה  שעל־ידי 

שאכן לא יהיה באופן כזה. 
ש"אין  ל"ציון"  בנוגע  שאומרים  על־דרך  וזהו 
דורש לה5", דלכאורה, כיצד שייך שיהיה “דורש"? 
הדרישה,  שעל־ידי  אלא,  בית־המקדש!  אין  הרי 
לבית־המקדש  בנוגע  מדבר  שיהודי  על־ידי־כך 
להפצת  ובנוגע  המשיח,  לביאת  ובנוגע  השלישי, 
מלכא   – מר  קאתי  יהיה  ושעל־ידי־זה  המעיינות, 

משיחא, אזי הוא פועל שיהיה כך בפועל.
ואחר־כך ממשיך: “פתח רבי אבא", שהוא פתח 
עניין חדש בזה, בנוגע לפסוק6 “ואמרתם כה לחי 
ואתה שלום וכו'". ומסיים, שרשב"י הוא “שלמא 
שרשב"י  שרואים  וכמו  לתתא",  ושלמא  לעילא 
עסק בלהט, שיהיה לא רק שלמא לעילא אלא גם 

שלמא לתתא.
גליא  שחיבר   – רשב"י  של  עניינו  היה  שזה 
דתורה עם נסתר דתורה. קודם זמנו של רשב"י, 
היו תנאים שלמדו נגלה דתורה והיו שלמדו נסתר 
נסתר,  וגם  נגלה  גם  שלמדו  כאלו  והיו  דתורה, 

4( ל' כ"ק אדמו"ר במכתבו להנהלת ישיבת תורת אמת משנת 
תשי"ג.

5( ירמיה ל, יז.
6( שמואל־א כה, ו.

כשיהודי צועק “ווי לעלמא!" – איך שייראה העולם לאחר 
הסתלקות רשב"י, והוא צועק שהוא רוצה את רשב"י – אזי 

הוא פועל שרשב"י לא הולך!
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אך אלו היו אצלם שני דברים נפרדים. והחידוש 
שנתבטלה  ונסתר,  גליא  שחיבר  הוא  רשב"י  של 
בנגלה  שגם  ארפא7",  ואני  “מחצתי  המחיצה, 
לתתא",  “שלמא  עניין  וזהו  נסתר,  ישנו  דתורה 
שבנגלה מתגלים גם כן רזי תורה, באופן של גילוי 

לתלמידו.

ה
מדבר  בזוהר,  שם  שמדבר  העניינים  שני  בין 
בעניין נוסף, שפסוק זה אמר דוד כששלח שליחים 
לחי  “כה  לו  שיגידו  להם  ואמר  הכרמלי,  לנבל 
שלום8",  לך  אשר  וכל  שלום  וביתך  שלום  ואתה 
ושואל שם בזוהר, איך דוד שלח לומר שלום לנבל 
הכרמלי, הרי אסור ליתן שלום לזה שהוא היפך 
מ'אדם זכאה'. ומתרץ שם, שדוד אמר זאת בראש 

השנה, ואמר זאת כלפי קוב"ה.
בווא"ו,  “ואתה"  שכתוב  מה  מובן  זה  פי  שעל 
הלשון  מהו  בלבד,  לנבל  שהתכוון  נאמר  שאם 
– בוא"ו המוסיף? אלא העניין בזה הוא,  “ואתה" 
שזהו  “ואתה",  אמר  שלכן  להקב"ה,  זאת  שאמר 
חיבור ז"א ומלכות, ש'אתה' הוא מלכות, וה'וא"ו' 
ז"א ומלכות, סובב  זהו חיבור  ו"ואתה"  ז"א,  הוא 

וממלא.
כמבואר  לחי",  “כה  בדוגמת  כן  גם  שזהו 
בלקו"ת פרשת ניצבים, ש"כה" הוא עניין מלכות. 
וכפי הידוע, שכל הנביאים נתנבאו ב"כה", שזהו 

אספקלריא שאינה מאירה, בחינת “כדמותינו".
נברא  באלול  שבכ"ה  בזה  העניין  כן  גם  וזהו 
“כדמותינו",   – “כה"  בחינת  הוא  העולם  העולם: 
מלמעלה,  הייתה  העולם  ובריאת  מלכות,  שזהו 
מצד “כי חפץ חסד הוא9" – ז"א. ואחר־כך, בראש־

7( דברים לב, לט.
8( שמואל־א כה, ו.

9( מיכה ז, יח.

של  העניין  הראשון  אדם  על־ידי  נפעל  השנה, 
“כי  מצד  שלמעלה  ונכרעה10",  ונשתחווה  “בואו 

חפץ חסד" – חיבור ז"א ומלכות.
ואומר על־זה, “ואתה שלום וביתך שלום וכו'", 
ומצד  שבאלקות,  המדרגות  כל  על  הולך  שזה 
שאדם הראשון פעל את העניין הזה בראש־השנה, 

את  שכוללת  כללית  נשמה  היא  שנשמתו  כיוון 
כל הנשמות שכל נשמה היא ניצוץ מנשמת אדם 
לחי",  “כה  לפעול  אחד  כל  יכול  לכן  הראשון, 
עבודת  התורה,  לימוד  שזהו  “ואמרתם",  על־ידי 

התפילה וקיום המצוות.
)בעניין מה שדוד אמר את הפסוק להקב"ה, הרי 
מה שאומר לנבל אין זו רמאות, כי היות שבראש־

השנה כל יהודי מדבר להקב"ה, ובפרט דוד, אזי 
לאידך,  אבל  להקב"ה,  דובר  שהוא  פשוט  הוא 
לומר שהוא אמר שלום לאדם שאינו זכאה – זה 

לא ייתכן, אלא אמר “שלמא לקוב"ה".
ולא כאלו שעל הכול הם אומרים “שלום". ישנו 
עניין של כזב – אזי הוא אומר שלום. שקר – הוא 
אומר שלום. על כל דבר הוא אומר שלום. דבר זה 
כיוון שאי אפשר לבנות שלום על־ידי  ייתכן,  לא 

עניין של שקר, או על־ידי מלחמה עם תורה(.

ו
לחי",  “כה  בנוגע לפסוק  קודם  ...היות שדובר 
הרי ידוע העניין של גימטריות, שזה קשור במספר 

של אותיות.
שנים  וחמש  עשרים  נהיה  שבט  ביו"ד 
שלושים  עשרים  למספרים  בנוגע  מההסתלקות. 
וכו' כתוב על־זה במשנה, אבל על עשרים וחמש 
הרי לא מוצאים, אזי נאמר בליקוטי תורה שהעניין 

10( תהילים צה, ו.

על־ידי הדרישה, על־ידי־כך שיהודי מדבר בנוגע לבית־
המקדש השלישי, ובנוגע לביאת המשיח, ובנוגע להפצת 
המעיינות, ושעל־ידי־זה יהיה קאתי מר – מלכא משיחא, 

אזי הוא פועל שיהיה כך בפועל
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באלול,  וחמש  עשרים  על  הולך  לחי"  “כה  של 
שאז נברא העולם, ומבאר שזהו ספירת המלכות, 
של  במספר  עניין  שיש  רואים  שמזה  כדמותנו, 

עשרים וחמש.
וכאן המקום להזכיר, היות ויש כאלה שרוצים 
שום  על־זה  יוציאו  שלא  וכו'  מודעות  להדפיס 
פרוטה אלא ינצלו את זה בנוגע למבצעים, מבצע 
מלא  בית  ומבצע  צדקה,  מזוזה,  תפילין,  תורה, 
וכפי  נרות,  הדלקת  מבצע  ועל־דרך־זו  ספרים, 
נרות  נש"ק,  - מבצע  ישראל  בארץ  לזה  שקראו 

שבת קודש, שיוסיפו במבצעים!
להם  הייתה  בזה  שעסקו  שאלה  שראו  וכפי 
משערים  ולא  המשוער,  מן  למעלה  הצלחה 
– שהרי לא מדברים על  את הפירות שזה פעל 
על  או  כלום,  עושים  ולא  מהצד  שיושבים  אלה 
ולא  עושה,   כשהשני  לסבול  יכולים  שלא  אלה 

באצבע  כשעוסקים  ואפילו   – עסקינן  בשופטני 
קטנה ובפרט עם כל האצבעות ועם שתי הידיים, 
יפעל  זה  אזי  תאמרנה"11,  עצמותיי  “כל  ועד 
גרעסטער  דער  זיין  דאס  )וועט  גדולה  הצלחה 
מזל טוב( וכו', בכל העניינים של לימוד התורה 
הגלות  את  מאירים  ועל־ידי־זה  המצוות,  וקיום 
“ואני  שיהיה  ועד  הגולה",  כל  “מדורת  ונהיה 
אהיה לה לחומת אש סביב", בביאת משיח צדקנו 

בקרוב ממש.
במבצעים.  שיתעסקו  אלה  עבור  משקה  ]נתן 
התחיל לנגן ‘ופרצת'. ברך ברכה אחרונה ולאחר 

מכן ניגן ‘ופרצת'[.

)משיחת שבת פרשת וארא תשל"ה(

11( תהלים לה,י.

ביאורו של רשב"י,  וארא מביא את  הזוהר בפרשת 
לשון  מופיע  ולא  אברהם",  אל  “וארא  כתוב  מדוע 
אל  התגלה  שהקב"ה  מפני   – אמירה  או  דיבור 
האבות באופן של ראייה על־ידי אספקלריא שאינה 
בשונה  לגמרי(,  שקופה  שאינה  )מראה  מאירה 
אלוקות  שראה  היחיד  הנביא  שהיה  רבינו,  ממשה 

באופן של אספקלריא המאירה.

רבי אלעזר ורבי אבא התפעלו מהדברים, עד שניגשו 
“אבוי,  ואמר:  ר' אבא  בכה  ידיו.  ונשקו את  לרשב"י 
ומבאר  ממך!".  יתום  יישאר  העולם  לכשתסתלק, 
הגאון המקובל רבי לוי־יצחק בהערותיו, מדוע נכפל 
ממך",  יתייתם  ו"העולם  מהעולם"  “תסתלק  הלשון 
משאיר  אך  העולם  מן  מסתלק  האדם  שלעיתים 
חיים בעולם, ואילו יש אופן שהעולם מתייתם לגמרי.

ואתה  לחי,  כה  “ואמרתם  ואמר:  אבא  רבי  הוסיף 
וזה חיבור  וכל אשר לך שלום",  וביתך שלום  שלום 
לצדיק  שלום  שנותן  שמי  ומסיים,  “לחי".  עם  “כה" 
בנוגע  שכן  וכל  הקב"ה,  בשלומו של  כאילו מקדים 
ושלום  עליונים  בעולמות  שלום  שעניינו  לרשב"י 

בעולם הזה התחתון.

חסרונו  על  אבא  רבי  של  שהבכייה  לומר,  ויש 
יתום  יהיה  לא  העתידי של רשב"י, פעלה שהעולם 
לאחר הסתלקותו. מפני שכאשר יהודי צועק ובוכה 

זאת,  הולך!  לא  שרשב"י  פועל  הוא  לעלמא"  “ווי 
מכך  זעזוע  וחש  תורתו  מדברי  שהתפעל  לאחר 
לו  שיש  רשב"י  וכשנוכח  בעתיד.  לו  יחסרו  שאלו 
תלמיד כזה – הדבר פעל עליו שהוא “לא יעזוב צאן 

מרעיתו".

דבר שנכתב בזוהר תקף לדורות, ומהווה הוראה לנו. 
מסיפור רשב"י למדים, שכאשר יהודי דורש ומדבר 
על עניין מסויים – הוא פועל שכך יהיה בפועל, ואף 
אבא  רבי  דברי  שעל  כפי  חדש,  עניין  בכך  ‘פותח' 

נאמר “פתח רבי אבא".

אמר  שלום"  וביתך  שלום  ואתה  לחי  “כה  הפסוק 
דוד המלך כששלח שליחים לנבל הכרמלי. ועל כך 
שאינו  לאדם  שלום  לתת  אסור  הרי  הזוהר,  שואל 
לכן  הקב"ה.  כלפי  נאמר  שהדבר  ומשיב,  זכאי. 
חיבור  שעניינו  החיבור,  בו'  שלום,  “ואתה"  נאמר 
זה נפעל ע"י אדם הראשון לגבי  ומלכות. עניין  ז"א 
בריאת העולם, וכל אחד יכול “לפתוח" ולפעול ייחוד 
זה על־ידי “ואמרתם" – לימוד התורה, תפילה וקיום 

המצוות.

יש  אזי  להסתלקות,  שנה  וחמש  עשרים  ובעמדנו 
לנצל ההתעוררות בעניין זה בנוגע למבצעים, באופן 
של הצלחה למעלה מן המשוער, עד שמאירים את 

הגלות בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש. 

סיכום
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי

רועה ישראל
כך הגיב הרבי למי שביקש להתברך בחכמה • לבקש מ' מה שצריך בלי 
הגדרות של קטנה וגדולה • תשובה מיוחדת שכתב הרבי בצום גדליה 
תשל"ה • הוראה מפתיעה: תערוכה לא על שם צא"ח • איזה סעיף שלם 
מחק הרבי מהתוועדות י"ט כסלו תשמ"ז • החסיד שנתבקש למסור ח"י 
אלף שקלים לח"י עניים בפורים תשד"מ • לקט התייחסויות מכתבים 

וסיפורים, רובם בפירסום ראשון

 הרבי הגיה שיחה
 בדרכו ל'אוהל'

אחד התמימים מנאמני 770 כתב לידידו, באחת 
השנים את הקטע הבא:

ויודל  ב'אוהל',  אד"ש  כרגע,   – לפרסום  “לא 
מעביר  קרינסקי[  יהודה  ר"ח  ]=המזכיר  קרינסקי 
בטלפון את התיקונים שאד"ש תיקן בדרך ]=כנראה 
עלי הגהה של שיחה[ כי הכינו זאת דקות ]=ספורות 

בלבד[ לפני שאד"ש נסע".

עסקנים, לא מלאכים
אודות  לרבי  שכתב  אנ"ש  מזקני  באחד  מעשה 

אחד העסקנים שיש לו חסרונות וכדומה;
הרבי הגיב וכתב )חורף תשי"ד(:

לתקנם  להשתדל  יש   – חסרונות  להנ"ל  יש  ...ואם 
בנעימות, אבל לא במלחמות ובזריקת גט. ובכלל – לא 
זו הדרך – בכל שבוע ושבוע לפסול בהחלט פלוני או 
ע"י  הנצרך  למלאות  אפשר[  ]אי  א"א  והרי  אלמוני. 
כי־אם  השרת  ]=מלאכי  בבנ"א  דוקא  כ"א  מלה"ש 

דוקא בבני אדם[...
בנימין  לרב  הרבי  פעם  אמר  הדברים  ברוח 
גורודצקי, שהתאונן על פעילים מסויימים בצרפת, 
אינם  אם  גם  לפעול  יש  עמם  האנשים,  “אלו  כי 

בדרגת הרה"ח ר' הלל מפאריטש!".
בהזדמנות מסויימת, כשנכנס ל'יחידות' בחודש 
)ז"ל(  שיף  דובער  גרשון  ר'  הרה"ח  אמר  תשרי 

לרבי  חב"ד  בכפר  הבוכרים  ישיבת  ומנהל  מייסד 
כי נראה לו ששליחותו הסתיימה, מכיוון שלפי כל 
עבורם   – העולים  ילדי  מספר  וירד  ילך  התחזיות 

יועד המוסד – הנרשמים למוסד.
הרבי חייך אליו ואמר:

חדשים?  עולים  עם  להתעסקות  אותך  הגביל  מי 
אתה יכול לקבל גם ילדים ישראלים! וכי חסרים ילדים 

ישראלים שזקוקים לטיפול חם, אישי ומסור?!
תחילת עבודתו בשדה החינוך הייתה ב'יחידות' 
ביוזמת הרבי, שנמשכה ח"י )18( דקות, ובמהלכה 

אמר לו:
ישנם העולים החדשים מרוסיה ובוכרה. כיון שהינך 
ומכיר  בוריין,  והבוכרית על  יודע את השפה הרוסית 
והתחל  עבודתך  את  עזוב   – שלהם  המנטליות  את 

לעסוק בשדה החינוך.

כך מבקשים מהשם
בחודש תשרי תשמ"ז, במהלך חלוקת “לעקאך" 
ברכה  מצרפת  יהודי  צעיר  ביקש  הדבש(,  )=עוגת 

מהרבי “שתהיה לי חכמה". 
חתיכות  שתי  לו  העניק  רחב,  חיוך  חייך  הרבי 

נוספות של עוגה ואמר:
גם בינה וגם דעת...

)דולרים(  השטרות  חלוקת  במהלך  אחרת  פעם 
לצדקה אמר אחד, כי הוא רוצה לבקש ברכה קטנה. 

הרבי הפסיקו ואמר: 
לבקש  צריכים  כשמבקשים  גדולה.  ולא  קטנה  לא 
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מה שצריך. ה' יברך אותך בכל המצטרך.

 הוראה מפתיעה: תערוכה 
לא על־שם צא"ח 

תערוכת  התקיימה  תשכ"ד  תשרי־חשון  בחודש 
חב"ד בהר־ציון בירושלים )ראה במדור זה בגליון 

א'מט(.
שי'  מרדכי  ר'  הרה"ח  כתב  תשכ"ג  אלול  בכ"ח 
צעירי  מזכיר  ימים  באותם  ששימש  גולדברג, 
לתערוכת  בקשר  הבא  המכתב  את  חב"ד,  אגודת 
התערוכה,  את  שאירגן  למי   – ציון  בהר  חב"ד 

הרה"ח ר' טוביה בלוי שי':
מר"י  מהיר  מכתב  הגיעני  שי',  טובי'  ר'  “ידידי 
ובו  הרבי[,  בחצר  ימים  באותם  ]=ששהה  ליבוב 
אדמו"ר  מכ"ק  מפורשת  הוראה  שישנה  הודעה 
 – וכו'  וכו'  הפרסומים  התערוכה  שכל  שליט"א, 
צא"ח...  על־שם  ולא  הדתות  משרד  שם  על  יהיו 
שעל כל הפרסומים ישתקף שמשרד הדתות הוא 
לכתוב  יש  המודעות  על  והוא המסדר...  המארגן 
רק משרד הדתות. ואילו על הכרטיסים אני מציע: 
וכו',  לעתונות  כמו־כן  חב"ד"...  תערוכת  “ועדת 
כנ"ל... הודעתי כבר לארצות־הברית כל הפרטים 

שקבענו אתמול".

הסעיף שנמחק מהשיחה
הרבי  דיבר  תשמ"ז  כסלו  י"ט  בהתוועדות 
בחריפות אודות שלילת נוכחות הבעל בחדר־לידה. 
מחק  לדפוס,  השיחה  כשהוכנה  לפועל,  אמנם, 
בגוף־כתב־יד־קודש  והוסיף  זה  שלם  סעיף  הרבי 

בצדו:
צ"ל ע"י ]=צריך להיות על־ידי[ – ושייך – לרבנים.

“בשליחותי"
בז' אדר ב' תשד"מ מסר המזכיר הרה"ח ר' יהודה 
לייב גרונר שיחי' דברים שכתב הרבי להרה"ח ר' 

שמואל פרומר שיחי' – מחשובי אנ"ש בקריות:
“ימסרו לו בשמי שקודם נסיעתי להציון הקדוש, 
בשליחותי  לצדקה  לחלק  שליחות  לו  מוסר  הנני 
בימי הפורים ח"י אלף שקלים לח"י אביונים באה"ק 

]בארץ־הקודש[.

“סכום זה יקבל אצל הרב אפרים וולף שיחי'".
בהזדמנות  להנ"ל  הריל"ג  מסר  נוספת  תשובה 
נוספת: “לעשות כהוראת רופא ידיד ובכלל בדרכי 
טוב  ויבשרו  בהצלחה  “יהא  אחרת:  ופעם  נועם". 
גם לעתיד־לבוא. אזכיר על הציון" )תודה להרה"ח 
המענות  שיגור  על  פרומר  שי'  אסף  ר'  הרה"ת 

מתוך התשורות שפירסם לשמחת צאצאיו(.

הוראות מפורטות
שלום  ר'  הרה"ח  הרה"ג  של  מרשימותיו  להלן 

דובער הלוי שי' וולפא:
‘בע"ה  לרבי:  כתבתי  תשמ"א,  מרחשון  “בו' 
השלמות  להשלים  אשתדל  בידי  עתותי  יהיו  אם 

ותיקונים לספר דעת תורה'. ענה: ‘ונכון'.
“כתבתי: ‘מאחר שלאחרונה ניתן רשות לפרסם 
עניני שלימות הארץ באנגלית )1( )כגון בניו יורק 
בנוגע  הדין  הוא  אם  אני  שואל  כן  על  טיימס(. 
בזה  שהשלילה  או  תורה,  דעת  ספר  לתרגום 

בתוקפה נשארת'.
“במקום שציינתי ‘)1(' כתב: 

ע"י רבנים דכאן.
בתוקפה  בזה  ‘שהשלילה  המילים:  את  “הדגיש 

נשארת', והוסיף: 
לע"ע ]לעת־עתה[.

ליקוט  ‘רציתי לעבוד על ספר שיהיה  “כתבתי: 
בקשר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ומכתבי  משיחות 
בית  בנין  המשיח,  ביאת  דמשיחא,  לעקבתא 
לקרוא  וחשבתי  וכו',  וכו'  גלויות  קבוץ  המקדש, 
את שמו “הלכתא למשיחא", ויהיה באופן שלמעלה 
ארוכים,  באורים  ובהערות  קצרים,  ענינים  יהיו 
ואשאל רשות כ"ק אדמו"ר שליט"א והדרכתו הק' 

בזה'. ענה:
לעת עתה אין הזמן גרמא.

“בשנת תש"מ כתבתי לרבי אודות ‘אורח הכבוד' 
מוסדות  לטובת  ]ערב התרמה  ב'דינר'  לנו  שהיה 
שציפינו  מה  נתן  לא  ולבסוף  גת[,  קרית  חב"ד 
כדי  בידידות  עמו  להישאר  אם  ושאלתי,  ממנו. 
שעל־ידי־זה אולי ייתן בתקופה אחרת, או להראות 
לו האכזבה אף שעל ידי זה יכול להתרחק לגמרי 

מאתנו.
“הרבי הדגיש את המילים “להראות לו האכזבה", 

והוסיף: 
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שמסתפקים  גדולה  תמי'  יתמה  לאו  באם  )כי 
)לשלול  נועם  בדרכי  השיחה  ולהמשיך  בכהנ"ל(. 

חשש הנ"ל(.
שאין  גת,  בקרית  בעיה  לנו  שיש  פעם  “כתבתי 
דיי מקום בגני הילדים, ויש לחץ גדול של רישום, 
הקטן  הילד  את  לקבל  להסכים  ‘אם  ושאלנו: 
שימשיך  אנו  שיודעים  בזמן  בו  חב"ד,  לפעוטון 

אח"כ במקום לא דתי'.
הדגיש  להסכים',  ‘אם  המילים  את  מחק  “הרבי 
ועל מה  הילד לפעוטון",  “לקבל את  את המילים 
שכתבתי “שיודעים אנו שימשיך אח"כ במקום לא 
דתי", הקיף את המילה “שיודעים" וסימן על־כך: 

."!?“

לא לנטוש
לניו־ הגיעו  השנים  באחת  הפסח  חג  לקראת 
לשהות  ביקשו  אשר  שלוחים  זוגות  כמה  יורק. 
בחג־הפסח במחיצת הרבי – אחרי שלא עשו זאת 

מאז יצאו לשליחותם.
]יצויין כי בשנים הראשונות לנשיאות היה אחד 
שנתיים  משך  כי  לשליחות,  היציאה  של  הכללים 
אלא  השליחות  מקום  את  לעזוב  אין  הראשונות 
ניתנה הסכמה מיוחדת או אישור מיוחדת  אם כן 

מהרבי או מהמזכירות[.
שדעת  הבינו  הם  ל-770  בהגיעם  מיד  אמנם, 
המקום אינה נוחה מכך. חברי המזכירות, בראשות 

הרב חדקוב, קיבלום בסבר פנים רציניות. 
גם ארשת פניו של הרה"ח ר' דוד רסקין שידרה 
שיש אי שביעות רצון מהגעתם. בהזדמנות התבטא 
את  אומר  “לא  השלוחים  אחד  בפני  חדקוב  הרב 
]=כאילו  לעשות  עליכם  היה  באמת  מה  דעתינו 

אומר שובו לביתכם["...
כי  בתחילה  אמר  אף  גרונר  לייב  יהודה  הרב 
יוכלו להתקבל ל'יחידות'. ורק בשלב  נראה שלא 
מאוחר יותר אמר )בשם הרבי( כי בדיעבד “מכיון 

שבאו כבר יתקבלו ל'יחידות'".
כי  סוכם  רסקין  דוד  אחרי משא־ומתן עם הרב 
במשך  וילמדו   770 שליד  בכולל  ישבו  השלוחים 
הרבי  אז  התבטא  השאר  בין  בנ.י.  שהותם  זמן 

בשלב מסויים כי ישנם שני סוגים של חסידים:
א( חסידים הרוצים לבצע את רצוני.
ב( כאלה הרוצים שאסכים לרצונם.

כהוראה  נאמר  העניין,  ו'יישור'  רגיעה  אחרי 

לגבי העתיד:
1( כשמגיעים לא להגיע הרבה בבת־אחת.

2( לא להגיע לזמן ארוך.
3( כשנמצאים כאן – צריכים להיות עסוקים.

שהשמיע  לשיחה  ולציין  להוסיף  הראוי  ]מן 
הרבי במוצאי־שבת־קודש פרשת משפטים שקלים 
תשל"ט על שלילת הנסיעות מארץ לארץ והתורה 

חסה על ממונם של ישראל!
תלמידי  אלא  שלוחים  נזכרו  לא  ששם  ־אף 

ישיבות[.

 כשהרצי"ה ביקש 
להודיע לרבי

הכהן  יהודה  צבי  להרב  הרבי  של  התייחסויות 
קוק – ידועות לנו לפחות שתים.

לאו  הכהן  מאיר  ישראל  ר'  הרה"ג  כשביקר 
)באותם  תשל"ד  באדר  בכ"ג  הרבי  אצל  שליט"א 
הרבי  הזכיר  אביב(  תל  בצפון  כרב  שימש  ימים 
במהלך ה'יחידות' את העובדה שהרב קוק פרסם 
מכתב נגד ישיבת חברי הכנסת הדתיים בממשלה 
חרף אי תיקון חוק השבות “מיהו יהודי" )הדברים 

פורסמו ע"י הח"מ ב'בית חיינו' דשנת תשנ"ב(.
]והשווה: ‘ימי תמימים' כרך וא"ו עמ' 286[.

לוינגר  משה  הרב  זכה  תשמ"א,  שני  אדר  בכ"ו 
עדן  ב"גן  ל'יחידות'  בחברון  המתיישבים  מראשי 
ומצב  התחתון". במהלכה התעניין הרבי בשלומו 

בריאותו של הרצי"ה.
של  הגדולה  הערכתו  מתבררת  גיסא,  מאידך 
הרצי"ה לרבי מתוך הסיפור הבא, שמספר הרה"ג 
מרדכי  גבעת  רב  שליט"א,  קלונסקי  איסר  ר' 
בירושלים: “פרופסור ישראל בן זאב, יהודי משכיל 
לגרים,  לסיוע  ועדה  הקים  ירושלמית,  ממשפחה 
אף כתב ספר על גרות. באותם ימים – חשוב לציין 

– שלא כמו היום, כמעט לא היו גרים במדינה.
הרב'  ‘מרכז  לישיבת  הלה  הגיע  אחד  “יום 
בירושלים. ביקש ממנו הרב צבי יהודה הכהן קוק 
ז"ל ‘אנא הראה לי את ספרך'". עיין רצי"ה בספר, 
ולאחר שנוכח לדעת כי דברים רבים הכתובים בו 
עמו  לשבת  למחבר  הציע  להלכה,  תואמים  אינם 
לדון בספר ולתקן את הדרוש תיקון. ואכן, פעמים 
רבות הגיע פרופ' ישראל בן זאב, נועד עם רצי"ה 
תואם  שיהיה  ספרו  כל  את  ותיקן  ארוכות  שעות 



11

את ההלכה.
אלי  ניגש  לישיבה,  רצי"ה  הגיע  אחד  “יום 
עם  מתכתב  ‘אתה  ושאלני:  קלונסקי[  ]=איסר 
הרבי מליובאוויטש?'. השבתי בחיוב; לפעמים אני 

כותב לו מכתב וזוכה לקבל תשובה ממנו בכתב.
תיקנתי  בעיה.  לי  יש  ‘רְאה,  הרצי"ה:  לי  “אמר 
בהתאם  שיהיה  ספרו,  כל  את  זאב  בן  לפרופסור 
ציין  ואף  ספרו,  את  הדפיס  המחבר  להלכה. 
כל  את  השמיט  אולם  בו,  הכתוב  על  שעברתי 
ומן  לאמריקה,  לנסוע  מתעתד  כעת  תיקוניי. 
הסתם ילך להיפגש עם הרבי מליובאוויטש. הרבי 
יעיין בספר ולא יבין איך יתכן שעברתי על הספר 
והותרתי את כל הטעויות. לכן, אנא, כתוב לרבי, 
שאמנם עברתי על הספר, אך המחבר לא הכניס 

דבר וחצי דבר מכל תיקוניי'"...
פרופסור בן זאב זכה לקבל התייחסויות שונות 
מהרבי, בין השאר היה מקבל מכתב ברכה לשנה 

החדשה )ארכיון צא"ח ירושלים(.

לגר – רבו ברכות ה'
ואגב ענייני גיור:

בחודש  והתשובות  המכתבים  מיעוט  למרות 
תשרי, כתב הרבי מכתב מיוחד כנראה לגיורת בג' 

תשרי תשל"ה )‘אגרות־קודש' כרך ל עמ' א(:

“חיים יומיים על־פי תורתינו־הקדושה )כמבואר 
השם  ברכות  ממשיך  זה  הרי  בשולחן־ערוך( 
בהמצטרך )כולל גם מנוחת הנפש ושלום פנימי(, 

ובפרט שלגר – רבו הברכות עוד יותר.
הרבי המשיך:

כמובן הנ"ל כולל גם בטחון אמתי בהשם.
להתענין  ועיר  חוג  באיזה  הסתדרותה,  מקום 
יראי־שמים  ידידים  כעצת   – וכו'  שידוך  על־דבר 

שבסביבתה.
אזכיר על־הציון לבשורות־טובות.

לא לחלק
לפנות  רעיון,  הגה  בצרפת  השלוחים  אחד 
תפקידם  את  להם  להסביר  בעירו,  לכוהנים 
תורה  ספר  לכתוב  ואף  המקדש,  בבית  המיוחד 
שמימון  הייתה,  המטרה  כהנים.  לזכות  מיוחד 
על־ יהיה  חב"ד  בית  לטובת  כתיבת הספר  עלות 

ידי כהנים.
מזכירו של הרבי, הרה"ח ר' יהודה לייב גרונר 
הלשון  ולא  )תוכן,  הרבי  תשובת  את  מסר  שיחי' 
ספר־תורה,  כתיבת  דבר  על  שמעתי  “לא  ממש(: 

עבור חלק מעם ישראל בלבד"...
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת־קודש פרשת חוקת1
יום ההילולא - ג' בתמוז 

כ"ק  הוד  של  וחמש  העשרים  ההילולא  יום 
זצוקללה"ה  מנחם־מענדל  ורבנא  מרנא  אדמו"ר 
נבג"מ זי"ע )תשנ"ד(2, דור שביעי לנשיאי חב"ד, 
על־יד  ארצות־הברית,  בניו־יורק,  כבוד  ומנוחתו 

ציון כ"ק חמיו אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע.
ביום זה, בשנת תרפ"ז, נשתחרר כ"ק אדמו"ר 
בבית־האסורים  מהמאסר  נ"ע  מהוריי"צ 
אז  שנקראה  פטרבורג,  בעיר  )‘שפלרניה', 
בעיר  לגלות,  מיד  שיסע  בתנאי  ‘לנינגרד'(, 

מקלטו ‘קוסטרומה' למשך שלוש שנים3.

1( בחו"ל: קורח.
2( תולדות חייו עד שנת תשי"א נקבצו בספר ‘ימי מלך' )א־ג( 
כפר חב"ד תשמ"ט־תשנ"א.  לאופר,  שי'  להרב מרדכי מנשה 
פעולותיו משנת תש"א עד כולל שנת תשמ"ח )מוגה(, בערכו 
ב'שלשלת היחס' שבראש ספר ‘היום יום עם הערות וציונים' 
תרס"ט־ מפורטת,  מהדורה  שנה.  אותה  בסוף  שנדפס  ח"ג, 

תשנ"ד, בערכו בקונטרס ‘שלשלת היחס', מהדורה מיקדמית, 
נ.י. תשע"א.

3( ראה בפירוט ב'ספר התולדות – אדמו"ר מהוריי"צ', כפר־
חב"ד תשל"ב, ח"ג פרק כא. ספר־השיחות תרפ"ז, מבוא עמ' י. 

עמ' 168. ספר־השיחות תנש"א ח"ב עמ' 649. 
ומבאר הרבי, שביום זה יצא כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ממאסר 
צדדים  מכמה  בו  “ויש  שבגלות(,  לחופש  שהוא  )אף  לחופש 
שלא  והטעם  תמוז",  וי"ג  י"ב  בימי  מאשר  יתירה  שמחה 
קבע אותו ליו"ט, כיוון שענינו של נשיא הוא להשפיע לאנשי 
“אמנם  ביותר.  מוגבלת  היתה  בהשפעה  יכולתו   - ואז  דורו, 
התקשרות חסידים לרבי נשיא - צריכה להיות לכל מה שהוא 
גם עניניה “הפרטיים" שייכים לכלל  )ובפרט שנשמה כללית, 
תמוז"  הג'  יום  את  גם  לחוג  עליהם  חסידים  ולכן  ישראל(, 

)לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1314(.
מענה כ"ק אדמו"ר בעניין אמירת  תחנון ביום זה ]ולגבי שבת – 
הדבר נוגע לאמירת ‘אב הרחמים' ו'צדקתך'[ – )נדפס בקובץ 
‘היכל מנחם' ח"ג עמ' מז, עיי"ש בהערות(: “בעניינים התלויים 

סדר יום ההילולא4
ביום  התיבה  לפני  שיתפלל  מי  וירימו  יבחרו 
ההילולא, ונכון לחלק שיתפלל אחד ערבית, שני 
– שחרית, ]שלישי – מוסף, רביעי[ – מנחה, כדי 

לזכות בזה מספר יותר גדול של אנ"ש.
]יש  נרות.  חמישה  ידלקו  התפילות  בשעת 
גדולים,  נרות  חמישה  שבת  בערב  להדליק 

שידלקו עד תפילת מנחה של שבת[.
אחר התפילה )ובבוקר – אחר אמירת תהילים( 
כ"ד  פרק  התיבה  לפני  המתפלל  )יסיים(  ילמוד 
דכלים ופרק ז' דמקוואות. אחר־כך יאמר המשנה 
איזה   – בלחש  ויאדיר".  עקשיא...  בן  חנניא  “ר' 

שורות בתניא5, קדיש דרבנן.
מהמאמר  חלק  יחזרו   – ערבית  תפילת  אחר 
תצווה"  “ואתה  ד"ה  לו,  שזכינו  המוגה  האחרון 
שחילקו  תשנ"ב,  פורים־קטן  )קונטרס  תשמ"א 
אחד  לכל  הקדושה  בידו  ביום  בו  אדמו"ר  כ"ק 
ואחד מהנאספים6(, בעל־פה. ואם אין מי שיחזור 
תפילת  אחר  וכן  בפנים.  ילמדוהו   – בעל־פה 

שחרית. ולסיימו אחר תפילת מנחה.
ההילולא,  יום  חל  שבה  זו,  בשבת־קודש 

של  במניין  רגש".  שאין  הוכחה  שזו  כיוון  לשאול,  אין  ברגש 
הרבי אמרו תחנון ביום זה )אבל אולי היה זה משום שהרבי 
לא רצה להורות בזה, אלא שהדברים יבואו באתעדל"ת(, אך 
לומר  הניח  לא  ע"ה  פוטערפאס  ר' מענדל  הרה"ח  המשפיע 

תחנון ביום זה.
בארה"ק,  חב"ד  רבני  בי"ד  הוראת   - ההילולא  יום  מנהגי   )4
ע"פ מכתב כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו משנת תשי"א ליו"ד שבט 

)אג"ק ח"ד עמ' קמב, ספר־המנהגים עמ' 95, ובכ"מ(.
5( י"א שהרבי אמר את התיבות “ונפש השנית בישראל היא 

חלק אלוקה ממעל ממש".
ובהוצאה  קכט.  עמ'  ו  חלק  מלוקט   - ספר־המאמרים   )6

החדשה חלק ג אדר־סיוון עמוד לד

לוח השבוע

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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העליות  מספר  אין  אם  לתורה7.  לעלות  ישתדלו 
– יקראו בתורה בחדרים שונים8, אבל לא  מספיק 

להוסיף על מספר הקרואים.
 – שבחבורה  הגדול  יהיה  שמפטיר9  ישתדלו 

בריצוי רוב המניין – או על־פי הגורל.
בבוקר קודם התפילה – פרק תניא10. וכן לאחר 

תפילת מנחה11.
במשך המעת־לעת – ללמוד פרקי המשניות של 

אותיות השם12.
“התוועדויות  לעשות   – המעת־לעת  במשך 
בכל  ולהתחזק  אהבת־ישראל"13,  ומתוך  פעילות 
ענייני לימוד התורה נגלה וחסידות, חיזוק התורה 
באהבת־ ובמיוחד  המעיינות,  והפצת  והיהדות 
החל  שהורנו,  כפי  ואחדות־ישראל,  ישראל 
ועד  הנשיאות14,  דקבלת  הראשונה  מההתוועדות 
ויקהל  בש"פ  לעת־עתה  האחרונה  ההתוועדות 
תשנ"ב – “גילוי האחדות הכללית בהבריאה ובבני־

ישראל"15.

7( ראה ספר המנהגים, מנהגי יארצייט, עמ' 79.
8( כאשר לפחות שישה מהמשתתפים לא שמעו את קריאת־
אף  זאת  לעשות  ואפשר  סי"ד(.  כה  סי'  )קצות־השולחן  התורה 
לפני תפילת שחרית, כנפוץ בין אנ"ש ובבית־חיינו )עיין אג"ק ח"ג 
עמ' ד, שלא חייב להיות קשר בין התפילה לקריאת התורה. וע' 

בספר ‘התפילה כהלכתה' פט"ז ס"ה ובהערות שם(.
9( ברכי־יוסף או"ח סי' רפד ס"ק א. שערי־אפרים שער ט סמ"ב. 

‘דרכי חיים ושלום' אות רי.
- ללמוד  כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"א עמ' שצ  10( על־פי אג"ק 

אגרת־הקודש סימן ז"ך.
הביאור  את  ללמוד   – שבט  ביו"ד  אנ"ש  בין  הנפוץ  על־פי   )11

לאגה"ק האמורה.
 - ח  נ - שבת פכ"א;  מ - ברכות פ"א;  12( כגון הפרקים דלהלן: 
חלה פ"א; ם - סוטה פ"ח; מ - אבות פ"א; ע - פסחים פ"י; נ - ידים 

פ"ב; ד - סנהדרין פ"ג; ל - סוכה פ"ד.
13( מברק לי' בשבט תשנ"ב – ספר־השיחות תשנ"ב ח"ב עמ' 

.535
הרבי  גם מכתבו של  וראה   .499 עמ'  ב  כרך  לקוטי־שיחות   )14
נשיא דורנו מיום השלושים להסתלקות כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ - 
אג"ק ח"ג ס"ע רמד: “...כי המשכת כל רוחניות אינה אלא על־ידי 
אהבה רבה. נקווה אפוא כי על ידי זה שנעמוד כולנו בהתקרבות 
ואהבה רבה אמיתית נמשיך אלינו כוח להוציא לפועל כל אותם 
העניינים אשר רצונו של כ"ק מו"ח אדמו"ר שייצאו לפועל טוב 

על ידינו". 
15( ספר־השיחות תשנ"ב ח"ב עמ' 440. וראה בשיחת ש"פ בהר־
בהבאת  העניין  חשיבות  אודות  תנש"א,  סיון  מבה"ח  בחוקותי, 
331־יד(  ס"ע  )שיחות־קודש,  תשכ"ו  ניסן  י"ג  ובשיחת  הגאולה. 
על  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  בשם  דורנו  נשיא  הרבי  כ"ק  סיפר 

לבני  לבאר   – המעת־לעת  במשך  שעה  לקבוע 
ביתו שי' אודות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ועבודתו 
כיוון  עתה,  גם  ואשר  חייו,  ימי  כל  בה  עבד  אשר 
“שגם בזה העולם המעשה אשתכח יתיר"16 – בוודאי 
שהוא מנהיג את העולם כולו, ואנ"ש בפרט, ומעורר 
ואדרבה,  עתה,  עד  שהיה  כמו  וכו',  רבים  רחמים 
ביתר שאת וביתר עוז17. ולכן, גם השפעותיו לכל 
השייכים אליו מתעלות יותר ויותר. וכדי שיתקבלו 
אליו  השייכים  של  ה'כלים'  גם  צריכים  בפנימיות, 

להיות מזוככים יותר18.
במשך המעת־לעת – לבקר )אלו הראויים לזה( 
בבתי־הכנסת ובבתי־המדרש אשר בעיר, לחזור שם 
מימרא או פתגם מתורתו של כ"ק אדמו"ר, לבאר 
ולהסביר  להודיע  שלו,  ישראל  כל  אהבת  אודות 
תקנותיו19 על־דבר לימוד הרמב"ם לכל אחד ואחת 
ספר  או  ליום  אחד  פרק  ליום,  פרקים  )שלושה 
המצוות(, ועל־דבר מבצעי המצוות הכלליים שלו: 
מבצע אהבת־ישראל, חינוך, תורה, תפילין, מזוזה, 
נרות  וחכמיה,  יבנה   – ספרים  מלא  בית  צדקה, 
ושתייה  האכילה  כשרות  ויום־טוב,  שבת־קודש 
וטהרת־המשפחה, ואחדות כל בני־ישראל בכתיבת 
ספרי־התורה הכלליים20; לעורר את בני־נח בדבר 
האחרון  המבצע  ועד  שלהם21;  מצוות  שבע  קיום 
והעיקרי – ‘עמדו הכן כולכם'22, לפרסם בכל מקום 

מענה כ"ק אדמו"ר הצמח־צדק, כשהכניס עצמו לסכנת־נפשות 
אותו  ושאל  הידועה,  באסיפה  הממשלה  נגד  בתוקף  בעומדו 
אחד הגדולים הייתכן, איך מעמיד עצמו בסכנה, ואפילו אם לא 
חשב על עצמו, היה עליו לחשוב אודות החסידים וכלל ישראל, 
וענה )תוכן המענה, מתורגם(: “כאשר חסידים יפעלו ביחד, הם 
זאת, שוברים  עוברים  זאת... כשחסידים מתאחדים, הם  יעברו 
של  האחדות  על־ידי  הגלות...  של  ומכופל  כפול  החושך  את 
החסידים... שמבטלת את כל הגזירות וכל העניינים, ופורצת כל 

הגדרים, ומורידה עד כאן למטה את ‘ואמת הוי' לעולם'".
16( תניא, איגרת־הקודש, ביאור לסי' ז"ך.

17( ‘תורת־מנחם – התוועדויות' תש"י עמ' 16, עיי"ש.
18( לקוטי־שיחות כרך יב עמ' 146.

ח"ג  תשד"מ  ‘התוועדויות'   ,229 עמ'  כז  כרך  לקוטי־שיחות   )19
עמ' 1622, ובכ"מ.

20( לקוטי־שיחות כרך כ עמ' 579 ,428 ובמקומות רבים.
וביאורים בש"ס'  ‘חידושים   ,132 עמ'  כו  כרך  לקוטי־שיחות   )21

חלק ב סי' ח.
 .257 עמ'  שם  וראה   .122 עמ'  ח"א  תשנ"ב  ספר־השיחות   )22
וידועה הפנייה: “עשו כל אשר ביכולתכם - עניינים שהם באופן 
דאורות דתוהו, אבל, בכלים דתיקון" )ספר־השיחות תנש"א ח"ב 
עמ' 474(; “על־ידי שהוא מסביר את עניינו של משיח, כמבואר 
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ומיד  וש"תיכף  לגאולה"  ש"לאלתר  הנבואה  את 
ממש ‘הנה זה )משיח( בא23, וההשתדלות האחרונה 
של כל אחד ואחת מישראל להביא את המשיח על־
ובענייני  המשיח  מלך  בענייני  התורה  לימוד  ידי 
משיח  בענייני  “לחיות"  להתחיל  כדי  הגאולה24, 
וגאולה25; ואף “שישו ושמחו בשמחת הגאולה"26.
אם באפשרי, לעשות כל הנ"ל מתוך התוועדות.

לזה(  )המוכשרים  לבקר   – המעת־לעת  במשך 
ככל  ולהשתדל,   – החרדי  הנוער  כינוסי  במקום 
הנוער  כינוסי  במקום  גם  שלום,  בדרכי  האפשרי 
שלעת־עתה אינו חרדי – ולבאר להם איך שחיבה 
יתירה נודעת להם תמיד מאת כ"ק אדמו"ר, לבאר 
להם את אשר תבע מהם והתקווה והביטחון אשר 
תפקידם  את  ימלאו  סוף־סוף  אשר  בהם,  בטח 
בהחזקת היהדות והפצת התורה בכל המרץ החום 

והחיות שהם מסגולות הנוער.
אתר  בכל  המקום,  לתנאי  בהתאם  אשר,  מובן 
יום  אחרי  אשר  בימים  הנ"ל  בכל  ימשיכו  ואתר, 

ההילולא, ובפרט ביום השבת־קודש שלאחריו.

כל  אצל  המתקבל  באופן  שבעל־פה,  ובתורה  שבכתב  בתורה 
לימוד  על־ידי   – במיוחד  כולל  והבנתו,  שכלו  לפי  ואחד  אחד 

ענייני משיח וגאולה" )ספר־השיחות תשנ"ב ח"א עמ' 112(.
23( ספר־השיחות תנש"א ח"ב עמ' 792, ספר־השיחות תשנ"ב 

ח"א עמ' 26.
24( ‘התוועדויות' תנש"א ח"ג עמ' 164.

ומדות  במוחין  )היינו   691 ס"ע  ח"ב  25( ספר־השיחות תנש"א 
ועד למחשבה דיבור ומעשה המתאימים לזמן הגאולה, עיי"ש. 
וזה כולל, כלשון הרמב"ם בסוף ס' היד, העדר “קנאה ותחרות" 

ו"לא יהיה עסק... אלא לדעת את ה' בלבד"(.
26( לקוטי־שיחות כרך כ עמ' 384.

ג'  לפני  עוד  ממש,  ומיד27  שתיכף  ויהי־רצון, 
יגלה28,  מהרה  גואלנו,  ביאת  הוי'  יחיש  בתמוז, 
כ"ק  הוא  ונשיאנו,  עפר,  שוכני  ורננו  והקיצו 
אדמו"ר, בעל ההילולא, בתוכם ובראשם, ישמיענו 

נפלאות וינהלנו בדרך העולה בית א־ל29.
מאמר־החסידות  את  אדמו"ר  כ"ק  שסיים  וכפי 
פה  הרבי  עם  להתראות  “ונזכה  שלו30:  הראשון 
למטה, נשמה בגוף ולמטה מעשרה טפחים31, והוא 

יגאלנו".
מנחה: פרקי אבות פרק ד.

יום שני
ה' בתמוז

תקופת תמוז בשעה 1:30

27( ראה ספר־השיחות תשנ"ב עמ' 341, 376.
28( רמב"ם ספ"ג מהל' פרה אדומה, לקוטי־שיחות כרך כח עמ' 
וכתוצאה  המשיח,  מלך  בתור  מציאותו,  התגלות  ואילך.   131
והסתעפות ממנה – גילוי פעולותיו )ספר־השיחות תשנ"ב ח"א 

עמ' 131(.
 )4 שבהערה  המכתב  )בסוף  “א־ל"  המלה  מכתיבת  אגב,   )29
מוכח שדעת הרבי היא שהמקף שבין אותיותיה מועיל להפרידן 
אבני־נזר  בשו"ת  כמ"ש  ודלא  השם,  קדושת  בזה  תהיה  שלא 

חיו"ד ר"ס רסה.
30( ספר־המאמרים – מלוקט ח"א עמ' י. וראה 'תורת־מנחם – 

התוועדויות' תש"י עמ' 201.
31( ראה לקוטי־שיחות ח"ב עמ' 518.
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דיני נסיעה לרבי
התנאים לנסיעה1

בהיתר מרב
כמה וכמה פעמים הורה כ"ק אדמו"ר שהנסיעה 
מורה־ מרב  היתר  דורשת  מארץ־הקודש  אליו 

הוראה בעניין הנסיעה לחו"ל2.
רשות הנהלת הישיבה

נסיעת תלמידי התמימים לרבי צריכה להיות אך 
ורק באישור הנהלת הישיבה ובהתאם להוראתם3.

הנהלת הישיבה יכולה להגביל את זמן השהות 
ולהתנות את האישור בהתמדה בלימוד והצטיינות 
לפני הנסיעה וכן ניצול כדבעי של השהות בבית־

חיינו4.

1( מטרת מדריך הלכתי זה להקיף את הידע הבסיסי הנדרש 
והגשמיות  הרוחניות  מההכנות  החל  לרבי,  הנסיעה  סביב 
לנסיעה, הנסיעה עצמה, השהות בחצרות קדשנו, ההשתטחות 
היריעה  קוצר  מפאת  לביתו.  בחזרה  וכלה  הק',  האוהל  על 
וההוראות  לכל פרטי הדינים, המנהגים  זו  ירדנו במסגרת  לא 

המסתעפים, ועוד חזון למועד אי"ה. 
כמו כן אין מטרתו של מדריך זה לבאר את גודל מעלת הנסיעה 
לרבי וחשיבותה וההכנה אליה, אשר קבצים רבים מלאים בדבר 

זה משיחות רבותינו וסיפורי חסידים, ומשם ישקו העדרים.
שיצאו  שונים  בליקוטים  נעזרנו  זה  מדריך  בהכנת  כי  יצויין, 
לאור עם השנים בחלק מהנושאים הנידונים, ובמיוחד בגליונות 
התקשרות, קובץ הלכות השכיחות בטיסה )להרב שבתי יונה 
פרידמן שי', נדפס בסוף ספרו 'בירורי מנהגים – שבת'(, 'אסיף 
גם  וכמו  תשע"ט(,  )'חזק'  חב"ד'  לחסידי  והנהגות  מנהגים 
רבני  בית־דין  שע"י  ההלכה  מוקד  במסגרת  שנענו  בתשובות 
חב"ד באה"ק, וכאן המקום להודות לרבנים חברי ביה"ד ומורי־

ההוראה שליט"א שהואילו מטובם להגיה מדריך זה ולהוסיף 
את הערותיהם, וזכות הרבים תלוי בהם.

2( ראה שיחות: י"ג אלול תשמ"ב )תורת מנחם תשמ"ב ח"ד ע' 
2172(. א' דר"ח אלול תשמ"ז )תורת מנחם תשמ"ז ח"ד ע' 309(. 
ובכ"מ. וראה התקשרות גל' תרפב ע' 19-20. הלכות השכיחות 

בטיסה הע' 42.
3( ראה אגרות קודש חט"ז ע' צה. מקדש מלך ח"ד ע' רד. וראה 

גם שיחות קודש תשל"ו ח"ב ע' 675.
4( ראה אגרות קודש ח"ח ע' מב. ח"ט ע' פ. חי"ג ע' רטו. 

רשות בן הזוג
לזוגות נשואים, נסיעת אחד מבני הזוג מותנית 

בהסכמת השני5. 

הכנות לנסיעה
מימון הנסיעה

אין להיכנס לחובות עבור מימון הנסיעה6. 
אדמו"ר  כ"ק  שהורה  החסידים  לא'  במענה 
לפרסמו ברבים: “ופשוט, שאין כל מקום לנסיעה 
החובות  כל  שישלם   ]1[ עד   – הפעם  עוד  לכאן 
בני־ביתו  פרנסת  שתהא   ]2[ בכלל,  להם  שיש 
 ]3[ נסיעתו,  כל  משך  במילואה  מובטחת  שיחיו 
שיהיה בידו מזומן כל ההוצאות רצוא ושוב ]הלוך 

וחזור[ ודשהותו כאן"7.
בכדי  מלימודם  יבטלו  לא  התמימים  תלמידי 

שיוכלו לשלם הוצאות הנסיעה8.
דמי  את  לשלם  מותר  האם  הפוסקים  נחלקו 
הנסיעה מכספי מעשר, והעיקר להקל בזה בפרט 
כשכל מטרת הנסיעה היא כדי להיות אצל הרבי, 
שלא  נכון  כי  אם  התמימים,  לתלמידי  ובפרט 

ישולם כל מחיר הנסיעה מכספי מעשר9.  

5( ראה שיחת ר"ח אלול תשמ"ז )תורת מנחם תשמ"ז ח"ד ע' 
שב.  ע'  חכ"ג  רנז.  ע'  חט"ו  תצא.  ע'  חי"ד  קודש  אגרות   .)309
מענה  שהובא בעסקנות ציבורית ע' 160. וראה גם כפר חב"ד 
פעמים  כמה  אדמו"ר  כ"ק  הורה  כן  ובכ"מ.   .17 ע'   1709 גל' 
לנשותיהם,  מתנה  בחזרתם  יביאו  לרבם  הנוסעים  שחסידים 

ראה אסיף מנהגים והנהגות לחסידי חב"ד פכ"ח ס"פ.
קודש תשל"ו  )שיחות  כ"ח מנחם אב תשל"ו  ראה שיחות:   )6
ח"ב ע' 675(. ו' תשרי תשמ"ב )תורת מנחם תשמ"ב ח"א ע' 74(.

7( אגרות קודש חכ"ג ע' ריט. 
8( ראה אגרות קודש חי"ט ע' קיז־ח.

9( ראה שו"ת ערוגת הבושם חיו"ד סי' רכ. וראה מש"כ בחיים 
כהלכה תשובה רה. וש"נ. ולמעשה יש מקום להקל יותר מצד 
שהיא  הק',  הציון  על  השתטחות  לצורך  מצוה,  צורך  שהוא 
מצוה רמה ונשאה, וכן לצורך התחזקות בתורה ומעשים טובים 

הליכות והלכות
בעריכת 'מוקד הלכה' שעל-ידי בית-דין רבני חב"ד בארה"ק
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ניתן לסייע לאחר בדמי הנסיעה לרבי  מאידך, 
או להשתתף בהגרלה למטרה זו מכספי מעשר10.

צידה לדרך
היוצא לדרך צריך לקחת עמו טלית ותפילין11. 
ואף  תחילה,  לאורזם  עליו  חפציו  את  וכשאורז 
שלאחר מכן יכול להוציאם ולאורזם באופן אחר, 

אך בהם צריכים לפתוח את מלאכת האריזה12. 
הנוסע ייקח עמו ספרי לימוד, כדי שיוכל ללמוד 
בהם ולקיים מצות “ובלכתך בדרך"13, וכן ללמוד 

השיעורים היומיים14.
חת"ת  ספר  לקחת  יש  טובה,  לנסיעה  כסגולה 
עמו בנסיעה. במהלך הנסיעה ילמד איזה שורות 

תניא ויאמר כמה פרקי תהלים15.
צחצוח הנעליים

את  לצחצח  שלא  החסיד  יהודה  רבי  מצוואת 
הנעליים ביום שיוצא לדרך16. 

אכן, יש מקילים בזה אם אינו הולך ברגליו אלא 
נוסע ברכב או במטוס17, אולם נכון להחמיר בזה 
מלכלוך  אותם  מנקה  רק  אם  ועכ"פ  לכתחילה18. 

ואבק שנדבק בהם – אפשר להקל יותר19.
שליחות מצווה

היוצא לדרך ישתדל להיות שליח מצוה לצדקה, 
במחוז  לצדקה  שיתנה  לצדקה  מטבע  לו  שיתנו 
סימן  בה  ויעשה  מטבע  בעצמו  שיקח  או  חפצו, 

מעשר  בכספי  להשתמש  מותר  והרי  זו,  נסיעה  עקב  הבאים 
ברכת  בסדר  אדה"ז  שפסק  וכפי  חובה,  שאינה  מצוה  לצורך 

הנהנין פי"ב ס"ט. 
להאריך  עוד  ויש  הקודמת.  בהערה  דלעיל  המקורות  ע"פ   )10

בזה. ואכ"מ.
11( ראה אגרות קודש חי"ט ע' רסח.

12( מענה כ"ק אדמו"ר, הובא בכפר חב"ד גל' 95 הע' 10.
13( ראה שו"ע אדה"ז סי' קי ס"ט. ערוך השולחן סי' קי סט"ו.  

14( מענה כ"ק אדמו"ר שהובא במאוצר המלך ח"ב ע' 180.
15( אגרות קודש חי"ט ע' רסח. וראה גם שלחן מנחם ח"א ע' 

שנח.
16( סי' לט. וראה בהרחבה חקרי מנהגים )מהדורה חדשה( ח"ב 

סי' מא. וש"נ.
17( ראה מילי דחסידותא על צוואת ריה"ח שם. קצות השולחן 
סי' סז סדי השולחן סק"ט. שו"ע הקצר פפ"ח ס"ו ובהע' 21, ושם 

שמ"מ נהגו העולם להחמיר בזה. 
18( לפי חקרי מנהגים שם והמובא בהערה הקודמת.

19( ראה בהמובא בשמירת הגוף והנפש סי' צד שיש מקילים 
207 שכ"ק אדמו"ר  ע'  וסיפורים ח"א  בזה. אבל ראה שמועות 
על  שהצטבר  האבק  גם  מנקה  היה  לא  בדרך  בהיותו  הרש"ב 

נעליו.

זה  מטבע  יתן  פלוני  למקום  שכשיבוא  ויאמר 
לצדקה בלי נדר20. 

צדקה
וכמאמר  צדקה,  ייתן  לדרך  יציאתו  לפני 

הכתוב21 “צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו"22.
חזרה לביתו כששכח חפץ

אם יצא לדרך רחוקה ונזכר ששכח איזה דבר – 
מצוואת רבי יהודה החסיד שלא ישוב לתוך ביתו 

אלא אדם אחר יוציא עבורו את החפץ23.
ביותר  לו  הנחוץ  בדבר  מדובר  באם  אולם 

לנסיעה24 או כשחוזר לצורך מצוה25 – יש להקל.

הזמנת הטיסה
טיסה בחברה יהודית

20( חסד לאלפים סי' קי סק"ה. שו"ע הקצר פפ"ח ס"ט. וש"נ. 
וכן היה כ"ק אדמו"ר נותן דולר לצדקה כשליחות מצוה. וראה 
אגרות קודש כ"ק אדמו"ר הריי"צ ח"ט ע' כא, שנתן סכום כסף 
ייתן  האחת  שמחציתו  באופן  לחלקו  והורה  מצוה,  לשליחות 
לביתו,  כשישוב  ייתן  השנייה  ומחציתו  חפצו  במחוז  לצדקה 
ובכך יתברך בנסיעה טובה הן ביציאתו והן בחזרתו. וראה גם 
מקדש מלך ח"א ע' 47: "בודאי יקח ג"כ שליחות מצוה להמקום 

שם יתראו וגם שבאמצע ]היינו בתחנת הביניים שבדרך[". 
וע"ע אגרות קודש חי"ג ע' שצד, בדבר לקיחת ספרים וחוברות 
של  לשליחות  נסיעתו  את  הופך  זה  שגם  המעיינות,  להפצת 

מצוה.
21( תהלים פה, יד.

22( סמ"ג עשין יט. קיצור שולחן ערוך סי' סח ס"ו. כף החיים סי' 
קי סקכ"ד. שו"ע הקצר שם. ושכן מנהג אנשי מעשה.

23( סי' לח.
24( שלחן חי סי' מז סק"ו. שו"ע הקצר שם סי"ב.

25( מקור חסד על צוואת ריה"ח שם סקנ"ד.
ובשו"ע הקצר שם הע' 54: "ועפ"ז ]שאפשר לחזור לצורך מצוה[ 
שם  להפריש  חשש,  בלי  לחזור  להרוצה  היעוצה  דעצה  י"ל, 
צדקה ויועיל בזה תרתי – חשש אזהרת הצוואה וצדקה קודם 

יציאתו לדרך".
שיצא  אחר  לביתו  לחזור  שלא  המחמירים  שיש  עוד,  יצוין 
לדרך גם אם לא שכח שם דבר מה, וכגון שנדחתה הטיסה או 
שאיחרה ומתכוון לצאת שוב לדרכו - ראה בהמצוין בשמירת 
ומשבעים  סק"ה  מו  סי'  חי  משלחן  ס"ו,  צט  סי'  והנפש  הגוף 
הגירסאות  אחת  לפי  שם  ריה"ח  צוואת  על  מהדו"ב  תמרים 

בצוואת ריה"ח. 
כן ידוע המסופר אודות הרב שניאור זלמן גוראריה ע"ה, שפעם 
לביתו  לחזור  רצה  ולא  נדחתה  והטיסה  התעופה  לשדה  יצא 
מצד צוואת ריה"ח, וענה לו כ"ק אדמו"ר שילמד פרק תניא ובכך 

יהפוך למציאות חדשה וממילא יוכל לחזור.
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כ"ק אדמו"ר הורה כמה פעמים26 שיש להעדיף 
נסיעה בחברת תעופה בבעלות יהודית בכל מקום 
שהדבר אפשרי, וכפי שדרשו חז"ל27 על הפסוק28 
“או קנה מיד עמיתך", שיש להעדיף קניה מיהודי 

על פני גוי.
משמעותי  באופן  יקר  המחיר  כאשר  זאת,  עם 
מחברה בבעלות זרה, יש מהפוסקים שכתבו שלא 
למרות  היהודי  אצל  דוקא  לקנות  חובה  קיימת 
המחיר, אולם נראה שגם לדעתם המקפיד אף בזה 
“או  הכתוב  מקיים  יהודית  מחברה  דוקא  לקנות 

קנה מיד עמיתך"29.

26( אגרות קודש חי"ג ע' רצב. מקדש מלך ח"ב ע' 411. תשורה 
וולף  )תשורה  כבוד  תן  לשמך  גם  וראה   .47 ע'  תשס"ו  ססובר 

תשע"ו( ע' 29 ואילך. 
ברורה  בהוראה  שמדובר  עולה  אדמו"ר  כ"ק  דברי  מפשטות 
יש  כי  )אם  לכתחילה  עכ"פ  ההנהגה  להיות  צריכה  ושכך 
ולא  בגמ'  נזכרה  מקום להסתייגויות בדבר, כדלהלן(, אף שלא 
ע"י  הובאה  אך  הפסוק,  על  בספרא  ומקורה  בשו"ע,  הובאה 
כמה מהפוסקים )לדוגמא שו"ת רמ"א סי' י. שו"ת תשב"ץ ח"ג 
בתשובות  רבות  ונידונה  צד,  סי'  ח"ג  מהרש"ם  שו"ת  קנא.  סי' 

האחרונים( שלמדו כן גם מסוגיות הש"ס. 
לחברי  או  לשלוחים  רק  היתה  שההוראה  לומר  שרצו  יש 
כ"ק  ע"י  זה  ענין  מוזכר  בה  מהפשטות  אבל  וכדו',  המזכירות 
מקום  שבכל  לרבים,  פשוטה  הוראה  שהוא  משמע  אדמו"ר, 
עכ"פ  להעדיפה  יש  יהודית  בבעלות  חברה  עם  לנסוע  שניתן 
רלד:  ע'  חט"ז  קודש  באגרות  הק'  מלשונו  )ולהעיר  לכתחילה 
"ומהדרין שיהיה דוקא כדרשת חז"ל קנה או מכור מיד עמיתך", 

משמע שאינו בגדר חובה גמורה(.  
וראה מה ששקו"ט בזה בקבצים: הערות וביאורים גל' תשצח ע' 
41 ואילך. גל' תשצט ע' 27 ואילך. גל' תת ע' 71 ואילך. קובץ אור 
ישראל גל' ט ע' קיח ואילך. הוראה ומשפט גל' 1 ע' 10 ואילך. 

גל' 2 ע' 15. ובכ"מ.
27( בספרא ויקרא כה, יד.

28( שם
29( ראה שו"ת מנחת יצחק ח"ג סי' קכט. חקרי לב חו"מ ח"א 
סי' קלט. שו"ת תשובות והנהגות ח"ד סי' שח. אמרי יעקב סי' ט 
אות כב. ועוד. הבדל משמעותי במחיר כתבו חלק מהפוסקים 
הנ"ל שהוא עד שתות )שישית – 16.6%( – ראה בהרחבה קובץ 

אור ישראל שם.
הרי  חילק,  ולא  הדברים  סתם  אדמו"ר  שכ"ק  אף  ולכאורה 
כתבו  שבו  עמיתך,  מיד  דקנה  דינא  האי  על  מיוסדים  שדבריו 
שגם  משמע  שם  הרמ"א  שמדברי  ואף  כנ"ל,  לחלק  הפוסקים 
כשהבדלי המחיר משמעותיים יש לקנות מהיהודי דוקא )ראה 
שו"ת צמח צדק יו"ד סי' קצה סוד"ה הנה בדעתו. וכ"ה בשו"ת 
בנעט  למהר"ם  מרדכי  פרשת  שו"ת  קמח.  סי'  אברהם  מחזה 
ז(, הלא כאמור אינו בגדר חובה גמורה, אלא בגדר  חחו"מ סי' 
המחמיר  ומ"מ  בזה,  להקל  מקום  יש  ולכן  לכתחילה,  הנהגה 
יותר באופן משמעותי לקנות דוקא מיהודי  גם כשהמחיר יקר 

את  מוצא  אינו  היהודית  בחברה  באם  כן,  כמו 
שבחברה  או  לו30,  המתאימות  הטיסות  תאריכי 
קיימות  שלא  שונות  אפשרויות  לו  מוצעות  הזרה 
קדימה  דין  בזה  אין   – יהודית  שבבעלות  בחברה 

לחברה היהודית31.
כמו כן, באם הקנייה בחברה זו נמצאת כמסייעת 
ומעודדת חילול שבת – לא שייך כאן הענין ד"קנה 

מיד עמיתך"32. 

הטיסה
טיסה בערב שבת

ובלבד  ביום שישי,  הנוחתת  טיסה  להזמין  ניתן 
שיש די זמן שיגיע למקום אכסנייתו/ביתו זמן ניכר 
קודם השבת ושיהיו לו צרכי שבת, לאחר שלוקח 
בחשבון עיכובים אפשריים בזמן הטיסה ואת הזמן 

הנדרש עד ליציאה בפועל משדה־התעופה33. 
טיסה במוצאי שבת

טיסה  מלהזמין  לחלוטין  להימנע  יש  לכתחילה 
יש  צורך  בשעת  אך  השבת34,  בצאת  שמועדה 
צאת  לאחר  שעות  מספר  היוצאת  טיסה  להזמין 

השבת35. 
איסור זה הוא דוקא בטיסות כאלו שנעשה בהם 

שפיר מקיים מצוה. וראה עוד בזה בקובץ אור ישראל שם וקובץ 
בהוראה ומשפט הנז' ובהמצויין שם.

המוצעים  האחרים  והתאריכים  ממש  צורכו  שזה  והיינו   )30
וכעי"ז  מסתבר.  כך   – לצרכיו  מתאימים  לא  היהודית  בחברה 

בשו"ת תשובות והנהגות ח"ב סי' תשכד.
הוראה  קובץ  כו.  ע'  שם  ישראל  אור  קובץ  וע"ע  כפשוט,   )31

ומשפט שם גל' 1 ע' 12. וש"נ.
32( לפי אגרות קודש חט"ז שם. וראה גם קובץ הוראה ומשפט 
אתר  שעל  הרבנים  להוראת  בהתאם  שזהו  ושם,   .10 הע'  שם 

מזמן לזמן. 
33( ראה שו"ע אדה"ז סי' רמט ס"ג. קצות השלחן סי' סט בדי 

השלחן סק"ה.
34( הוראת כ"ק אדמו"ר בכו"כ הזדמנויות – ראה כפר חב"ד גל' 
398 ע' 31. בסוד שיח ע' 43. התקשרות גל' א'קז ע' 15 הע' 22. 
וראה  ע' קעו(.  )ח"ב  ובהערות שם  סי' קצג  או"ח  שלחן מנחם 

בהרחבה הלכה ברורה סי' שיח בירור הלכה סקכ"ד. וש"נ.
35( כיון שעבר זמן בכדי שיעשו, ודי בזה לענין הנאה ממעשה 
מבואר  ס"א  שיח  סי'  אדה"ז  ושו"ע  שבטושו"ע  )ואף  שבת 
שבמעשה שבת של יהודי מותר למוצאי שבת מיד, אמנם כבר 
כתבו אחרונים שטעמים אלו לא שייכים בישראל מומר שדינו 
כנכרי לענין זה ואין ליהנות ממעשיו עד שיעבור זמן של בכדי 
שיעשו – ראה בהמצוין בפסקי תשובות על אתר אות ג. ואכ"מ(. 
ולהעיר מאגרות קודש ח"כ ע' קכה, גבי הפלגה באוניה בצאת 

השבת.
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בבעלות  בחברה  )כגון  יהודים  ע"י  שבת  חילול 
יהודית והטיסה לכל היעדים( או שנעשה בעיקר 
בטיסות  בעיקר  )וזה  הנוסעים  היהודים  עבור 

לארץ־הקודש, גם בחברות בבעלות נכרית(36.

תפלת הדרך
יש  אולם  בטיסה,  גם  הדרך  תפלת  לומר  יש 
לאומרה בעת הנסיעה ברכב לשדה התעופה )באם 
הדרך37(,  בתפלת  מחויב  כשלעצמה  זו  בנסיעה 
על  בעודו  במטוס  אומרה   – אז  אמרה  לא  ובאם 

הקרקע38.
את תפלת הדרך יש לומר בעמידה, באם אפשר 

בקל39.
הדרך  תפלת  את  לסמוך  צריך  אין  למנהגנו, 

לברכה אחרת40.
אם נסיעתו היא עם חניית ביניים קצרה למספר 
לומר  צריך  אינו   – המחרת  בליל  אפילו  שעות, 
שוב תפלת הדרך בטיסתו השנייה, אך אם נשאר 
למחרת  רק  לטוס  ובכוונתו  חנייתו  במקום  ללון 
– צריך לחזור ולומר תפלת הדרך בדרכו לטיסה 

השנייה41.

רוב הנוסעים הם  לעיל, אכן כשגם  36( ראה במקורות שצוינו 
גויים אפשר להקל – ע"פ שו"ע אדה"ז סי' רעו ס"ז.

37( היינו אם הדרך היא במרחק של פרסה )3.840 ק"מ( ואומרים 
אתה לאחר שיצא כ-35 מטר מתחום עירוב העיר - משמעות 
פפ"ח  הקצר  בשו"ע  וכ"כ  הבאה.  אדמו"ר שבהערה  כ"ק  דברי 
הע' 7. וכן הורה הגה"ח הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה. אבל 
בירורי  בסו"ס  )נדפס  בטיסה  השכיחות  הלכות  קונטרס  ראה 

מנהגים – שבת( הע' 48. 
38( ראה לקוטי שיחות חי"ב ע' 152. שלחן מנחם או"ח סי' קלה 

)ח"א ע' שנו ואילך(. חיים כהלכה תשובה כט. וש"נ.
מיד  לאומרה  ישתדל  המטוס  על  שכשאומרה  שכתבו  ויש 
כאשר יתחיל להמריא ובעודו על המסלול – ראה שו"ת משנה 
קונטרס  ח"ז  משה  באר  שו"ת  עז.  סי'  חאו"ח  מהדו"ת  הלכות 

העלעקטרי סי' קיד.  
39( סידור אדה"ז על אתר. וראה בהמצויין בסידור רבינו הזקן 
טז  סי'  שם  ובמילואים   12 הע'  והערות  מקורות  ציונים  עם 
ויוצא ממנו כדי  מהנהגת כ"ק אדמו"ר, שהיה עוצר את הרכב 
לברך בעמידה. וראה עוד שם מהנהגת כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע.

40( ראה ספר השיחות תש"א ע' 148 שכך דעת אדה"ז למעשה. 
במילואים  בהרחבה  ראה   – אדמו"ר  כ"ק  הנהגת  היתה  וכך 

לסידור רבינו הזקן עם ציונים מקורות והערות שם. וש"נ.
41( לפי שו"ע אדה"ז סי' קי ס"ד־ה. שו"ת שבט הלוי ח"ח סי' 

קסז. פסקי תשובות סי' קי אות ה ובהע' 38.

נוסח תפלת הדרך במטוס הוא הנוסח הרגיל42.
בוקר  בכל  אומר  בדרך  שנמצא  הימים  במשך 
שם  בלא  הדרך  תפלת  שחרית43  תפלת  אחר 

ומלכות – עד שובו לביתו44. 

נטילת ידים במטוס
במטבח  הכלי  מתוך  ידים  ליטול  יש  לכתחילה 
כשאין  אולם  שבמטוס,  בשירותים  ולא  המטוס 
בשירותים  ידיו  ליטול  יכול  מתאפשר  הדבר 
שבמטוס ולצאת ולשפשפם ולנגבם ולומר הברכה 

בחוץ45.

זמני היום
ותפלה  שמע  לקריאת  כגון  בטיסה,  היום  זמני 
וכדו' כמו גם זמני התעניות, נקבעים לפי הזמנים 
במקום שהמטוס נמצא מעליו באותה עת46, וכיום 

ח"ב  ויובלות  רבבות  שו"ת  ד*.  הע'  פ"נ  ישראל  אשי  ראה   )42
סי' קב. ועוד.

תשכ"א  תמוז  י"ב  שיחת  פב.  ע'  ח"כ  קודש  אגרות  ראה   )43
)תורת מנחם חל"א ע' 106(. 

בספר  ומשם  י"ט תמוז,  יום  היום  סידור אדה"ז שם.  ראה   )44
רבינו  סידור  וראה  סק"ב.  פי"ב  הכולל  שער   .23 ע'  המנהגים 
הזקן עם ציונים מקורות והערות על אתר הע' 5. וש"נ. קונטרס 

הלכות השכיחות בטיסה שם הע' 51. 
הפוסקים  דעת  על  להסתמך  יכול  הדחק  שבשעת   )45
שהשירותים שבזמננו, שהצואה שבו נשטפת באסלה והוא נקי, 
אין לו דין בית הכסא - ראה פסקי תשובות סי' קס סקי"ט ובהע' 

75. וש"נ.
ומש"כ שישפשף ידיו וינגבם בחוץ – היינו להדעות )ראה משנה 
ברורה סי' ד סק"מ. קצות השולחן סי' ב בדי השולחן סקכ"ט. 
ובביאורי הרב  אבל ראה סדר ברכת הנהנין לאדה"ז פי"ג סי"ז 
לבית־ הכניסה  שעצם  ואכ"מ(  אתר.  על  אלאשוילי  והרב  גרין 
הכסא גם ללא עשיית צרכיו יש בה משום רוח רעה וצריך ליטול 
ידיו, ולפ"ז ביוצאו אף מבית הכסא של זמננו יצטרך ליטול ידיו 
שנית, אלא שכתבו אחרונים )ראה המובא בפסקי תשובות סי' 
ד סקי"ט( שדי בכך שכשהיד רטובה ומשפשפה ומנגבה בחוץ, 
שמועיל בזה גם להעביר הרוח רעה הנ"ל. ומה שהעיר בהלכות 
השכיחות בטיסה הע' 58 מהזהירות שלא לקחת מים לנטילת 

ידים משירותים – הלא שעת הדחק שאני.  
נח  סי'  תשובות  פסקי  סכ"ה.  פכ"ז  כהלכתה  תפלה  ראה   )46
אות ד. וש"נ. וראה מה שסיכם בהלכות השכיחות בטיסה הע' 
61 לענין זמני התענית כשיוצא ומתארך זמן התענית בהתאם 

לזמנים שבטיסה.
היום לפי מה שרואה  זמני  אין לקבוע את  זו  כי לסיבה  יודגש 
שעל  מהשעה  שונה  להיות  יכול  הזמן  שכן  המטוס,  מחלון 
ובפרט  במדויק,  אלו  בזמנים  להתעדכן  חשוב  ולכן  הקרקע, 
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ניתן להיעזר באמצעים טכנולוגיים כדי לברר זאת, 
והחכם עיניו בראשו לתכנן זאת מראש כדי שיוכל 
למרות  ותפלה  שמע  קריאת  זמני  כל  על  לשמור 

שינויי הזמנים.
אזור  דרך  שנוסע  או  התאריך,  קו  את  העובר 
זריחה  לו היממה בלא שרואה  ומתחלפת  הקוטב 
ושקיעה - ישאל רב מורה־הוראה כיצד ינהג לענין 

זמני היום.

קריאת שמע שעל המטה
לישון במהלך  ומתכוון  בלילה  היא  הטיסה  אם 
לפני  קריאת־שמע־שעל־המיטה  יאמר   - הטיסה 
השינה, ואם עומד לישן שינת קבע יכול לברך גם 

ברכת המפיל47.
גם  כ"ק אדמו"ר הרש"ב, שע"פ האריז"ל,  בשם 
קריאת־שמע־ לומר  לו  יש  לישן  מתכוון  לא  אם 

שעל־המיטה, עכ"פ פרשה ראשונה48.

ברכות השחר
שהוא  אף  הלילה,  חצות  לאחר  משנתו  הניעור 
קודם עלות השחר – מברך את כל ברכות השחר 
וברכות התורה, מלבד ברכות “הנותן לשכוי בינה", 
“מלביש ערומים" ו"רוקע הארץ על המים", אותם 

יאמר לאחר עלות השחר49. 
אכן, באם כוונתו לחזור ולישן שוב שינת קבע – 

יאמר ברכות השחר כשיקום בפעם השנייה.
באם לא ישן כל הלילה, אזי בהגיע עלות השחר 
ברכות  כל  את  ויברך  ידיו  ויטול  צרכיו  יעשה 

השחר50.

מקווה
בעוד  גם  הטיסה  לפני  במקווה  לטבול  ניתן 

שכאמור יש אמצעים טכנולוגיים המחשבים זאת.
בהלכות  בהמצויין  עוד  וראה  סי"ג.  פ"ב  באמיתך  אהלך   )47

השכיחות בטיסה הע' 76.
48( ראה ספר השיחות תרצ"ו בתחילתו.

ברכות  אדה״ז סדר  סידור  ס"ט.  מז  סי'  אדה״ז  שו"ע  ראה   )49
קצות  סקי"ד־טו.  השולחן  בדי  ה  סי'  השולחן  קצות  השחר. 
בימי  חב״ד  כולל  לוח  ואילך.  קיט  ע'  למעשה  השלחן־הלכה 
דובר  ראה  אבל   .83 הע'  בטיסה  השכיחות  הלכות  הסליחות. 
שלום הערות בשו"ע אדה"ז ע' מא ואילך. והאריכו בזה בקבצים 

ואכ"מ.
50( אגרות קודש ח"ג ע' ד. היכל מנחם ח"ב ע' ריג.

לילה עבור תפלת שחרית, כיון שכבר קם לעבודת 
יומו51.

מי שלא טבל או שישן שנת הלילה במטוס, ילמד 
משניות בסדר טהרות ומה טוב - במסכת מקוואות 
המועיל תמורת טבילה זו שהיא לתוספת טהרה52, 
כשיגיע  ולהתפלל  לטבול  אפשרי  כשהדבר  ונכון 
למחוז חפצו אך זאת בתנאי שברור לו שבינתיים 

לא יעבור זמן התפילה53.

תפלה בטיסה
כאמור לעיל, במידה והדבר אפשרי וברור שלא 
יהיה זה לאחר זמן התפילה, נכון להתפלל במחוז 

חפצו מתוך יישוב הדעת וכוונה הראויה.
עליו  ויקשה  החמה  הנץ  לפני  לדרך  יוצא  אם 
שיתפלל  מוטב   – הנץ  לאחר  במטוס  להתפלל 
בכוונה לפני הנץ )אך לאחר עלות השחר( מאשר 

לאחר הנץ שלא בכוונה54.
ישתדל  בטיסה  להתפלל  צריך  כאשר  אכן, 
הניתן,  ככל  הדעת  ובישוב  בכוונה  להתפלל 
עדיף   – לכוונתו55  תפריע  בתפילה  העמידה  ואם 
להתפלל שמונה עשרה בישיבה כשרגליו צמודות 
הכריעות  לצורך  יקום   - בקל  אפשר  ]ובאם 

והפסיעות[56. 
דבר  בכל  )וכן  להתפלל  שלא  להיזהר  צריך 
לברך(  או  ללמוד  קריאת,  לומר  כגון  שבקדושה, 
נשים  במטוס  יש  אם  ולכן  ערוה,  דבר  כנגד 
שלבושות באופן שאינו צנוע57, לא יתפלל כנגדן 
אלא יסיט פניו לכיוון אחר, ואם אי אפשר יסתכל 

בתוך הסידור או יעצום עיניו58.

51( שכן הטבילה שייכת להתקדשות לעבודת יומו, כמו הכהנים 
בבית המקדש, שהיו טובלים לפני עלות השחר לתרומת הדשן 

ובזה נטהרו לעבודת היום.
52( ראה אגרות קודש כ"ק אדמו"ר הריי"צ ח"ב ע' קמב. אגרות 

קודש כ"ק אדמו"ר ח"ט ע' רנג.
53( לפי שו"ע אדה"ז סי' צד ס"ה.

54( לפי שו"ע סי' פט ס"ט.
55( אבל לא יעמוד במקום שודאי יפריעוהו כגון במעברים, וכן 
לא ינסה לעמוד בצפיפות ליד כסאו באופן שלא יוכל כלל לכוון 

בתפילתו.
56( לפי שו"ע הקצר פ"ל ס"ד. תפלה כהלכתה פ"ז ס"כ ואילך.

57( והיינו כשיש טפח מגולה, אולם כשהשיער מגולה יש מקום 
להקל בזמננו – ראה משנ"ב סי' ע הסק"א־ב ובפסקי תשובות 

על אתר. וש"נ.
58( ראה שו"ע אדה"ז סי' עה ס"א. ולענין אם מועילה עצימת 
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כשרות
מאחר שלעתים יש הבדלים ברמות הכשרות בין 
הכשרות  רמת  ולבין  במקומו  לצרוך  שרגיל  מה 
המוגשת בטיסה או היכן שיימצא בחניית הביניים, 
יש לברר אצל מביני דבר את רמת הכשרות שיש 
כשרות  מערכות  ע"י  הניתנים  שונים  מוצרים  על 

שונות שאינו מכירם. 

דינים במעגל השנה 
נוספים  לדינים  לב  לשים  יש  השנה  במעגל 
דיני  וכגון  ומועד,  חג  כל  של  להלכותיו  בהתאם 
זהירות בקניית חמץ לאחר  גלויות,  יו"ט שני של 
הפסח, שלא לעבור את קו התאריך בימי ספירת 
שונות  השבוע  כשפרשיות  ההנהגה  אופן  העומר, 
בין  הבדל  לסוכה,  מחוץ  אכילה  ובחו"ל,  באה"ק 
מקום  גשמים,  שאילת  זמן  לענין  לחו"ל  אה"ק 
הדלקת נר חנוכה ועוד, אשר לא הארכנו בפרטי 
את  ליתן  יש  אולם  היריעה,  קוצר  מפאת  דיניהם 
מורה־הוראה  ברב  ולהיוועץ  דא  בכגון  הדעת 

מבעוד מועד.

ברכת הגומל
לאחר טיסה ארוכה העוברת מעל ים או מדבר 
נוהגים לברך ברכת הגומל59. אולם על טיסת פנים 

נהוג שלא לברך60.
את ברכת הגומל מברכים רק לאחר ההגעה אל 

היעד ולא בתחנות הביניים שבדרך61.
את ברכת הגומל יש לברך בפני עשרה, ונוהגים 
לעשות זאת בקריאת התורה ]לאחר עלייה לתורה 
על  החצי־קדיש  לאחר  קריאת־התורה,  בסיום  או 

קריאת־התורה[62.

ברכות  הש"ס  על  בחידושים  צדק  הצמח  דעת  הנה   – עיניו 
פ"ג משמע דמהני, וראה גם אגרות קודש חי"ד ע' נב. הלכות 

השכיחות בטיסה הע' 62. 
ושם העיר לנכון שכהאמור בפנים כן יש לנהוג גם כשמתפלל 
כגון  ציורים  לכאורה לשאר  )וה"ה  יש מסך של סרטים  וכנגדו 

מפת הטיסה וכדו'( לפי המבואר בשו"ע אדה"ז סי' צ סכ"ב.
59( ראה דעות הפוסקים בזה שנסמנו בפסקי תשובות סי' ריט 
סק"ד. לקוטי שיחות חי"ב ע' 152. ספר המנהגים ע' 14 בשוה"ג. 

שלחן מנחם ח"א ע' שמז. 
60( ראה התקשרות גל' תרסו ע' 17. גל' תשא ע' 15, שכך הורה 

כ"ק אדמו"ר. 
61( לפי סדר ברכת הנהנין לאדה"ז פי"ג ה"ה.

62( לפי סדר ברכת הנהנין שם ה"ב. 

ימים  שלשה  בתוך  הגומל  לברך  יש  לכתחילה 
שהיא  מאיזו  לברך  הספיק  לא  ואם  מהנחיתה, 
אם  ולכן,  מכן63.  לאחר  גם  לברך  יכול   – סיבה 
קריאת־התורה  לאחר  שני  ביום  היתה  הנחיתה 
ולא  ספר־תורה  ללא  עשרה  בפני  לברך  מוטב   –
כי  להמתין עד קריאת־התורה ביום חמישי64. אם 
בקריאת־ ולברך  להמתין  המנהג  נתפשט  בפועל 

התורה דוקא65.
עניית  קודם  המברך,  מפי  הגומל  ברכת  לאחר 
לענות  הציבור  צריכים  וכו',  טוב"  שגמלך  “מי 

אמן66.
נשים אינן מברכות הגומל67.

השהות בחצרות־קדשנו
לימוד התורה

בזמן השהות בחצרות קדשנו צריך לקבוע עתים 
בשיעורים,  ולהשתתף  ובחסידות  בנגלה  לתורה 
ולפני החגים יש ללמוד ההלכות הנצרכות ומאמרי 

דא"ח המבארים את עניינם68. 

ליקוט מנהגי ברכת הגומל בקריאת התורה – ראה ילקוט מנהגי 
חב"ד, מנהגי קריאת התורה הנדפס בסוף 'חמשה חומשי תורה 

– חומש רש"י', 'חזק' תשע"א, סקע"ד ואילך. וש"נ.
63( לפי סדר ברכת הנהנין שם ה"ה. 

64( כ"ה בסדר ברכת הנהנין שם. 
העולם  שמנהג  כתב  סכ"ז  ד  שער  אפרים  בשערי  וכמ"ש   )65
להמתין לקריאת־התורה גם אם יעברו שלשה ימים. אבל ראה 
בהלכות השכיחות בטיסה הע' 97 שדעת כ"ק אדמו"ר לא היתה 
אדה"ז  בשו"ע  המפורש  כנגד  שכזה  מנהג  מהתפשטות  נוחה 
שהנידון  לחלק,  יש  אולם   .)239 ע'  ח"א  המלך  מאוצר  )ראה 
שהוא  ההפטרה  את  המגביה  משמיעת  הוא  המענה  באותו 
בתוך  הגומל  ברכת  ואילו  סי"א(  רפד  )סי'  לדעת אדה"ז  חובה 
ג' ימים ללא המתנה לקריאת התורה הוא בגדר הנהגה הנכונה 
)"נכון"( לכתחילה, ולכן יש כאן מקום יותר להסתמך על מנהג 
שבט  יו"ד  משיחת  ולהעיר  לקריאת־התורה.  להמתין  העולם 

תשכ"ג )תורת מנחם חל"ו ע' 134 ואילך(.
66( אגרות קודש ח"ד ע' רס. ספר המנהגים ע' 14. 

שמחויבות  מבואר  ה"ג  שם  הנהנין  ברכת  שבסדר  אף   )67
בברכה זו כאנשים, בפועל המנהג שאינה מברכת הגומל, מלבד 
מנהגים  אסיף  )ראה  הלידה  אחר  שמברכת  אומרים  שיש  מה 
והנהגות לחסידי חב"ד – מעגל החיים פ"א סכ"ב ואילך. וש"נ(. 
כו', משמע  יולדת"  כל אשה  "ולכן  אדה"ז שם:  ולהעיר מלשון 
שאינה מברכת אלא אחר לידה. וראה ביאור הרב אלאשוילי על 
אתר, וכדעת שו"ת מנחת שלמה ח"ב סי' ד אות לא ושו"ת ציץ 

אליעזר חי"ט סי' נג. ועוד.
68( ראה שיחת ש"פ האזינו תשכ"א )תורת מנחם חכ"ט ע' 19 

ואילך(.
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עתים  שהקביעות  אדמו"ר  כ"ק  הציע  פעם 
תהיה באופן הבא: זמן לימוד החסידות – בבוקר, 
לפני תפלת שחרית, ובערב קודם תפלת ערבית, 
וזמן לימוד הנגלה – לאחר תפלת שחרית ולאחר 

תפלת ערבית, וכל המוסיף מוסיפין לו69. 
קדשנו,  לחצרות  הבאים  התמימים  תלמידי 
עליהם לשמור את סדרי הישיבה, וגם כשמגיעים 
בחודשי אלול ותשרי – צריכים לשמור את סדרי 

הישיבה כבכל השנה, ובהוספה70.

כשרות
מה  בין  הכשרות  ברמות  הבדלים  שיש  מאחר 
תושבי  אצל  לברר  יש  במקומו,  לצרוך  שרגיל 
על  שיש  הכשרות  רמת  את  דבר  מביני  ארה"ב 
כשרות  מערכות  ע"י  הניתנים  שונים  מוצרים 

שונות שאינו מכירם. 

עירוב
קראון־הייטס,  שכונת  סביב  עירוב  שאין  כיון 
מרשות  הוצאה  הלכות  בכל  להיזהר  שיש  הרי 

לרשות בשבת.
בכיסו,  חפצים  להניח  שלא  להיזהר  יש  כן 
אפילו בתוך הבית, שמא ישכח וייצא בהם לרשות 

הרבים71.

השתטחות על הציון הק'72
טבילה במקווה

יש לטבול  וכתיבת הפ"נ  קודם ההליכה לציון 
במקווה73. 

אכילה ושתייה
“קודם ההליכה על ציון ואוהל – נוהגים שאין 

69( שם.
70( ראה אגרות קודש ח"ט ע' קיז. שיחת ש"פ האזינו תשכ"ח 

)תורת מנחם חנ"א ע' 37 ואילך(.
71( ראה בהרחבה שו"ע אדה"ז סי' שג סכ"ג.

72( הבא לקמן משולב ממנהגי ההשתטחות על קברים בכלל 
הריי"צ.  אדמו"ר  כ"ק  לאוהל  בהליכתו  אדמו"ר  כ"ק  והנהגות 
והנהגות  מנהגים  אסיף  תרעג.  גל'  התקשרות  בכ"ז  וראה 
לחסידי חב"ד – מעגל החיים פל"ט ס"א. מדריך לדיני שמחות 

)הרב לוי יצחק גרליק שי', מהדורת תשע"ח( פפ"ח־ט. וש"נ.
ולהעיר  שלח.  ע'  חכ"ד  שז.  ע'  חי"א  קודש  אגרות  ראה   )73
וראה בהרחבה חקרי מנהגים  ע' שכו.  מרשימת דברים ח"א 
פפ"ט  לדיני שמחות  מדריך  קכא.  סי'  ח"ד  )מהדורה חדשה( 

ס"ב. 

אוכלים, אבל שותים"74. 

כתיבת פ"נ
לפני הכניסה לאוהל כותבים פ"נ. 

הפ"נ75:  בכתיבת  הנפוצות  מההנהגות 
משתדלים שכתיבת הפ"נ תהיה לאחר התפילה, 
וחליפה  כובע  לבישת  ידים,  נטילת  ומקדימים 
)והנשואים – בחגירת אבנט(, כתיבה על דף חלק 
הרב,  פני  ציור  ברור,  ובכתב  בעט  שורות,  ללא 
קבלת  טובות,  בשורות  כתיבת  על  גם  הקפדה 
החלטה טובה, נתינת צדקה ולימוד ענין בתורה. 

חליצת הנעליים
קדוש  מקום  הוא  הצדיקים  מנוחת  מקום 
וטהור76, ומטעם זה נוהגים לחלוץ את נעלי העור 
ולהיכנס  צדיקים77,  קברי  על  ההשתטחות  בעת 

רק עם נעלי־בד וכיו"ב78.

כניסת כהנים
עשרה  בת  מחיצה  לבנות  ציווה  אדמו"ר  כ"ק 
נ"ע.  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  ציון  סביב  טפחים 
כך  הציון,  מעל  גג  לבנות  הרשה  לא  כן,  כמו 
שהאוהל עצמו בנוי באופן שגם הכהנים79 יכולים 

להיכנס אליו80. 
שלא  לכוהנים  אדמו"ר  כ"ק  הורה  זאת,  לצד 
ישלחו יד על הציון, וגם שלא יניחו בעצמם שם 

74( ספר־המנהגים עמ' 96. אגרות קודש כ"ק אדמו"ר הריי"צ 
שאין  רק  ולא  לשתות  שמקפידים  והכוונה  רפב.  עמ'  ח"ו 
נמנעים מכך. וראה עוד התקשרות גל' תקפה ע' 16. גל' תשג 

ע' 19 הע' 25.  
'ליקוט בענין הכתיבה לרבי',  75( בהבא לקמן ראה בהרחבה 
חב"ד  כפר  העולמי,  התמימים  תלמידי  ועד  ע"י  לאור  שיצא 
שם  שמחות  לדיני  מדריך  גם  וראה  שם.  ובהמצויין  תשס"ט 

ס"ב־ג ובהערות. וש"נ.
הנפוצות  ההנהגות  אלא  אינן  בפנים  להלן  המובא  כאמור, 
ועל כל  נוספות,  והנהגות  ישנם הוראות  בכתיבת הפ"נ אולם 

אחד להתייעץ עם המשפיע שלו כיצד לנהוג.
בבאה"ט  הובא  יח,  אות  תענית  הל'  מהרי"ל  מנהגי  ראה   )76

סו"ס תקפא.
77( ראה אשכבתא דרבי ע' 107. וראה המובא במדריך לדיני 

שמחות שם הע' 11.
78( וכך נהג כ"ק אדמו"ר. 

79( וה"ה למעוברת בחודש התשיעי להריונה. וראה להלן לגבי 
כניסת מעוברת לבית החיים בכלל.

80( ראה ימי בראשית ע' 235.
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את הפ"נ81.
כיום גם הדרכים המובילות אל האוהל מוקפים 
במחיצות על מנת שתהיה מחיצה בין הכהן לשאר 

הקברים.

נשים
נשים יכולות לעלות לציון הק' בימי ליבונן, אולם 
בימי ראייתן מורין להימנע, ולכן אם אפשר כדאי 
ברירה  ואין  ימים  אולם אם באה למספר  לדחות, 

וכו' יש להקל, ותעמוד בריחוק מן הקברים82.
לבית  הולכות  אין  ככלל  מעוברות  שנשים  אף 
החיים, אולם העיקר להקל לבקר בקברי צדיקים83.

הסתרת הציציות, לימוד ותפלה
מסתירים את הציציות ואין לומדים ומתפללים 
ה"מענה  בנוסח  שאומרים  מה  מלבד  הציון,  ליד 

לשון" ופרקי תהילים84, כדלהלן.

דפיקה בדלת
נוהגים לדפוק על דלת הכניסה לאוהל, כנטילת 

רשות הכניסה85.

הדלקת נר
נהוג להדליק נר בכניסה לאוהל במקום המיוחד 
זאת בתוך קריאת  וכ"ק אדמו"ר היה עושה  לכך, 

81( שם. התקשרות גל' תרעג שם.
שמחות  לדיני  ובמדריך  סק"ל.  פי"ד  כהלכה  טהרה  ראה   )82
שבכה"ג  ע"ה,  דבורקין  שמעון  זלמן  הרב  בשם  הביא  ס"ו  שם 

תעמודנה בפרוזדור שליד הקברים.
83( ראה המובא בנטעי גבריאל, הל' אבלות ח"ב, פפ"ד ס"ד.

84( לפי נחמו עמי פל"ג ס"ח. מדריך לדיני שמחות פפ"ח ס"ד.
וראה תורת  נקישות(.  ב'  נוקש  )והיה  כ"ק אדמו"ר  נהג  כך   )85

מנחם – רשימת היומן ע' רסו.

מדליק  ל"הריני  מגיע  כשהיה  לשון",  ה"מענה 
הלאמפף" וכו'.

“מענה לשון" וקריאת הפ"נ
“מענה  נוסח  הק'  האוהל  על  לקרוא  נוהגים 
ולאחר  הפ"נ,  את  קוראים  הנסמן  ובמקום  לשון", 
אותו  ומניחים  חתיכות  לכמה  אותו  קורעים  מכן 
בתוך האוהל וממשיכים באמירת ה"מענה לשון"86.

לאחר היציאה מהאוהל
לפני היציאה מהאוהל היה כ"ק אדמו"ר מקיף 

את האוהל87.
אדמו"ר  כ"ק  היה  החיים  מבית  יציאתו  קודם 

תולש כמה עשבים ג' פעמים וזורקם לאחוריו88.
ג'  ידיים  נוטלים  בית־החיים  משטח  ביציאה 
פעמים לסירוגין כנטילת ידים שחרית ואחר נטילה 
את  מנגבים  ואין  הספל  את  להפוך  צורך  אין  זו 

הידיים89.

אמירת  את  מסיים  היה  לא  הפעמים,  ברוב  אדמו"ר,  כ"ק   )86
היה  הפ"נ  קריאת  אחרי  מיד  אלא  האוהל,  על  לשון"  ה"מענה 
מדלג עד מזמור קיט, ודילג עד ה'יהי רצון' שמתחיל תיכף אחרי 
ה'זוהר' שם, וסיים עד אחרי 'אנא בכוח', והיה גומרו בדרך חזרה 
לבית חיינו – מדריך לדיני שמחות פפ"ט סי"א. התקשרות שם.  
במדריך  אבל  אחת.  פעם  מקיף  שהיה  שם,  בהתקשרות   )87
לדיני שמחות שם סי"ב כתב בשם הרב יהודה לייב גרונר שי', 

שהיה מקיף ג' פעמים. 
סי"ג  שם  שמחות  לדיני  מדריך  וראה  שם.  התקשרות   )88

ובהמצויין שם.
89( ראה מדריך לדיני שמחות שם פרק צ', ושם שכ"ק אדמו"ר 
היה נוטל ידיו רק כשהיה חוזר מהאוהל לבית חיינו והיה הולך 
הלב  גובה  כנגד  עד  מוגבהות  כשהם  ולחות  פרושות  כשידיו 
ונכנס לחדרו הק', ושם היה מחליף הנעליים מנעלי הבד ונוטל 
ידיו פעם נוספת ומנגבם, ולאחר מכן היה נכנס לתפלת המנחה.
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שניים מקרא ואחד תרגום

ֲה֖רֹן  ל־ַאֽ ה ְוֶאֽ ֥ ה ֶאל־מׁשֶ ֣ר ְיֹהָו֔ יט א ַוְיַדּבֵ
ֲה֖רֹן  ל־ַאֽ ְוֶאֽ ה  ֥ ֶאל־מׁשֶ ה  ְיֹהָו֔ ֣ר  ַוְיַדּבֵ א  ֵלאֽמֹר: 
ְלֵמיָמר:  ַאֲהֹרן  ְוִעם  ה  מֹׁשֶ ִעם  ְיָי  יל  ּוַמּלִ א  ֵלאֽמֹר: 

֖ה  ְיהֹוָ ֥ה  ר־ִצּוָ ֲאׁשֶ ה  ַהּתֹוָר֔ ת  ֣ ֻחּקַ זֹאת  ב 

ְוִיְק֣חּו  ל  ָרֵא֗ ִיׂשְ ֵנ֣י  ֶאל־ּבְ  | ֣ר  ּבֵ ּדַ ֵלא֑מֹר 
ר ֵאין־ ֤ ה ֲאׁשֶ ִמיָמ֗ ה ּתְ ה ֲאֻדּמָ֜ יָך֩ ָפָר֨ ֵאֶל֩

ב  ֽעֹל:  ָעֶל֖יָה  א־ָעָל֥ה  לֹֽ ר  ֛ ֲאׁשֶ ֔מּום  ּה֙  ּבָ
ֵלא֑מֹר  ֖ה  ְיהֹוָ ֥ה  ר־ִצּוָ ֲאׁשֶ ה  ַהּתֹוָר֔ ת  ֣ ֻחּקַ זֹאת 

ה  ָפָר֨ יָך֩  ֵאֶל֩ ְוִיְק֣חּו  ל  ָרֵא֗ ִיׂשְ ֵנ֣י  ֶאל־ּבְ  | ֣ר  ּבֵ ּדַ

א־ ר לֹֽ ֛ ּה֙ ֔מּום ֲאׁשֶ ר ֵאין־ּבָ ֤ ה ֲאׁשֶ ִמיָמ֗ ה ּתְ ֲאֻדּמָ֜

ְיָי  יד  ַפּקִ י  ּדִ אֹוַרְיָתא  ֵזַרת  ּגְ א  ּדָ ב  ֽעֹל:  ָעֶל֖יָה  ָעָל֥ה 

ּתֹוְרָתא  ָלְך  בּון  ְוִיּסְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִעם  ל  ַמּלֵ ְלֵמיָמר 

י ָלא ְסִליק  ּדִ ּה מּוָמא  ּבָ י ֵלית  ּדִ א  ֶלְמּתָ א ׁשְ ִסּמּוְקּתָ

ֶאל־ֶאְלָעָז֖ר  ּה  ֹאָת֔ ם  ֣ ּוְנַתּתֶ ג  ִניָרא:  ֲעַלּה 

ה  ֲחֶנ֔ ֽ ּמַ יא ֹאָתּה֙ ֶאל־ִמ֣חּוץ ַלֽ ן ְוהֹוִצ֤ ַהּכֵֹה֑
ֶאל־ ּה  ֹאָת֔ ם  ֣ ּוְנַתּתֶ ג  ְלָפָנֽיו:  ּה  ֹאָת֖ ט  ַח֥ ְוׁשָ
ה  ֲחֶנ֔ ֽ ּמַ יא ֹאָתּה֙ ֶאל־ִמ֣חּוץ ַלֽ ן ְוהֹוִצ֤ ֶאְלָעָז֖ר ַהּכֵֹה֑

ֲהָנא  נּון ָיַתּה ְלֶאְלָעָזר ּכַ ּה ְלָפָנֽיו: ג ְוִתּתְ ט ֹאָת֖ ַח֥ ְוׁשָ

ֳקָדמֹוִהי:  ָיַתּה  ְוִיּכֹוס  ִריָתא  ְלַמׁשְ ָרא  ְלִמּבָ ָיַתּה  ק  ְוַיּפֵ

֑עֹו  ֶאְצּבָ ּבְ ּה  ָמ֖ ִמּדָ ן  ַהּכֵֹה֛ ח ֶאְלָעָז֧ר  ד ְוָלַק֞

ּה  ָמ֖ ד ִמּדָ ֵנ֧י ֽאֶֹהל־מֹוֵע֛ ה ֶאל־֨נַֹכח ּפְ ֞ ְוִהּזָ
ּה  ָמ֖ ן ִמּדָ ח ֶאְלָעָז֧ר ַהּכֵֹה֛ ים: ד ְוָלַק֞ ָעִמֽ ַבע ּפְ ֥ ׁשֶ
ד  ֽאֶֹהל־מֹוֵע֛ ֵנ֧י  ּפְ ֶאל־֨נַֹכח  ה  ֞ ְוִהּזָ ֑עֹו  ֶאְצּבָ ּבְ

ַמּה  ֲהָנא ִמּדְ ב ֶאְלָעָזר ּכַ ים: ד ְוִיּסַ ָעִמֽ ַבע ּפְ ֥ ּה ׁשֶ ָמ֖ ִמּדָ

ַבע  ַמּה ׁשְ ן ִזְמָנא ִמּדְ ּכַ י ַמׁשְ י ָלֳקֵבל ַאּפֵ ֵעיּה ְוַיּדִ ֶאְצּבְ ּבְ

ֶאת־ ְלֵעיָנ֑יו  ה  ָר֖ ֶאת־ַהּפָ ף  ַר֥ ְוׂשָ ה  ִזְמִנין: 

ּה  ֖ ְרׁשָ ּה ַעל־ּפִ ָמ֔ ָרּה֙ ְוֶאת־ּדָ ׂשָ ּה ְוֶאת־ּבְ עָֹר֤
ּה  ְלֵעיָנ֑יו ֶאת־עָֹר֤ ה  ָר֖ ף ֶאת־ַהּפָ ַר֥ ֽרֹף: ה ְוׂשָ ִיׂשְ
ה  ֽרֹף:  ִיׂשְ ּה  ֖ ְרׁשָ ַעל־ּפִ ּה  ָמ֔ ְוֶאת־ּדָ ָרּה֙  ׂשָ ְוֶאת־ּבְ

ַרּה  ׂשְ ּבִ ְוָית  ּה  ּכַ ַמׁשְ ָית  ְלֵעינֹוִהי  ּתֹוְרָתא  ָית  ְויֹוֵקד 

ץ  ֵע֥ ן  ַהּכֵֹה֗ ח  ְוָלַק֣ ו  יֹוֵקד:  ָאְכַלּה  ַעל  ַמּה  ּדְ ְוָית 

יְך ֶאל־ ִל֕ ִנ֣י תֹוָלַ֑עת ְוִהׁשְ ֶרז ְוֵא֖זֹוב ּוׁשְ ֶא֛
ֶרז  ץ ֶא֛ ן ֵע֥ ח ַהּכֵֹה֗ ה: ו ְוָלַק֣ ָרֽ ת ַהּפָ ֵרַפ֥ ֹוְך ׂשְ ּת֖
ת  ֵרַפ֥ ֹוְך ׂשְ יְך ֶאל־ּת֖ ִל֕ ִנ֣י תֹוָלַ֑עת ְוִהׁשְ ְוֵא֖זֹוב ּוׁשְ

ּוְצַבע  ְוֵאזֹוָבא  ְדַאְרָזא  ָאָעא  ֲהָנא  ּכַ ב  ְוִיּסַ ו  ה:  ָרֽ ַהּפָ

יו  ָגָד֜ ּבְ ס  ְוִכּבֶ֨ ז  ּתֹוְרָתא:  ְיִקיַדת  ְלגֹו  ְוִיְרֵמי  ְזהֹוִרי 

ָי֣בֹא  ר  ְוַאַח֖ ִים  ּמַ֔ ּבַ רֹו֙  ׂשָ ּבְ ץ  ְוָרַח֤ ן  ַהּכֵֹה֗
ז  ֶרב:  ַעד־ָהָעֽ ן  ַהּכֵֹה֖ א  ְוָטֵמ֥ ֲחֶנ֑ה  ֽ ּמַ ֶאל־ַהֽ
ר  ְוַאַח֖ ִים  ּמַ֔ ּבַ רֹו֙  ׂשָ ּבְ ץ  ְוָרַח֤ ן  ַהּכֵֹה֗ יו  ָגָד֜ ּבְ ס  ְוִכּבֶ֨

ז  ֶרב:  ַעד־ָהָעֽ ן  ַהּכֵֹה֖ א  ְוָטֵמ֥ ֲחֶנ֑ה  ֽ ּמַ ֶאל־ַהֽ ָי֣בֹא 

ּוָבַתר  א  ַמּיָ ּבְ ֵריּה  ִבׂשְ ְוַיְסֵחי  ֲהָנא  ּכַ ְלבּוׁשֹוִהי  ע  ִויַצּבַ

א: ח  ֲהָנא ַעד ַרְמׁשָ ִריָתא ִויֵהי ְמָסָאב ּכַ ן ֵיעּול ְלַמׁשְ ּכֵ

ץ  ִים ְוָרַח֥ ּמַ֔ ָגָדי֙ו ּבַ ֤ס ּבְ ּה ְיַכּבֵ ף ֹאָת֔ ֵר֣ ְוַהּשׂ
ף  ֵר֣ ֶרב: ח ְוַהּשׂ ִים ְוָטֵמ֖א ַעד־ָהָעֽ ֑ ּמָ ֖רֹו ּבַ ׂשָ ּבְ
ִים  ֑ ּמָ ּבַ ֖רֹו  ׂשָ ּבְ ץ  ְוָרַח֥ ִים  ּמַ֔ ּבַ ָגָדי֙ו  ּבְ ֤ס  ְיַכּבֵ ּה  ֹאָת֔

ע ְלבֹוׁשֹוִהי  ֶרב: ח ּוְדמֹוֵקד ָיַתּה ְיַצּבַ ְוָטֵמ֖א ַעד־ָהָעֽ

א:  א ִויֵהי ְמָסָאב ַעד ַרְמׁשָ ַמּיָ ֵריּה ּבְ א ְוַיְסֵחי ִבׂשְ ַמּיָ ּבְ

ה  ָר֔ ֶפר ַהּפָ ֵ֚את ֵא֣ יׁש ָט֗הֹור  ף | ִא֣ ט ְוָאַס֣

ָט֑הֹור  ָמ֣קֹום  ּבְ ֲחֶנ֖ה  ֽ ּמַ ַלֽ ִמ֥חּוץ  ֛יַח  ְוִהּנִ
ֶרת  ֶמ֛ ְלִמׁשְ ל  ָרֵא֧ ֵנֽי־ִיׂשְ ּבְ ת  ֲעַד֨ ַלֽ ה  ְיָת֠ ָהֽ ְ֠וֽ
יׁש  ִא֣  | ף  ְוָאַס֣ ט  וא:  ִהֽ את  ֥ ַחּטָ ה  ֖ ִנּדָ י  ְלֵמ֥
ֲחֶנ֖ה  ֽ ּמַ ֛יַח ִמ֥חּוץ ַלֽ ה ְוִהּנִ ָר֔ ֶפר ַהּפָ ָט֗הֹור ֵ֚את ֵא֣

ל  ָרֵא֧ ֵנֽי־ִיׂשְ ּבְ ת  ֲעַד֨ ַלֽ ה  ְיָת֠ ָהֽ ְ֠וֽ ָט֑הֹור  ָמ֣קֹום  ּבְ

ַבר  וא: ט ְוִיְכנֹוׁש ּגְ את ִהֽ ֥ ה ַחּטָ ֖ י ִנּדָ ֶרת ְלֵמ֥ ֶמ֛ ְלִמׁשְ

ִריָתא  ְלַמׁשְ ָרא  ְלִמּבָ ְוַיְצַנע  ְדתֹוְרָתא  ִקְטָמא  ָית  ֵכי  ּדְ

ָרא  ְלַמּטָ ָרֵאל  ִיׂשְ ִדְבֵני  א  ּתָ ִלְכִנׁשְ ּוְתֵהי  ֵכי  ּדְ ֲאַתר  ּבַ

ף  ֹאֵס֨ ָהֽ ס  ְוִכּבֶ֠ י  ִהיא:  אָתא  ַחּטָ יּוָתא  ַאּדָ ְלֵמי 

ְוָטֵמ֖א  יו  ָגָד֔ ֶאת־ּבְ ָר֙ה  ַהּפָ ֶפר  ֶאת־ֵא֤
֛ר  ְוַלּגֵ ל  ָרֵא֗ ִיׂשְ ִלְבֵנ֣י  ה  ְיָת֞ ָהֽ ְוֽ ֶרב  ַעד־ָהָע֑
ף  ֹאֵס֨ ס ָהֽ ת עֹוָלֽם: י ְוִכּבֶ֠ ֥ תֹוָכ֖ם ְלֻחּקַ ֥ר ּבְ ַהּגָ
ֶרב  יו ְוָטֵמ֖א ַעד־ָהָע֑ ָגָד֔ ָר֙ה ֶאת־ּבְ ֶפר ַהּפָ ֶאת־ֵא֤

ת  ֥ תֹוָכ֖ם ְלֻחּקַ ֥ר ּבְ ֛ר ַהּגָ ל ְוַלּגֵ ָרֵא֗ ה ִלְבֵנ֣י ִיׂשְ ְיָת֞ ָהֽ ְוֽ
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ָית  ְדתֹוְרָתא  ִקְטָמא  ָית  יׁש  ַכּנֵ ּדְ ע  ִויַצּבַ י  עֹוָלֽם: 

ָרֵאל  א ּוְתֵהי ִלְבֵני ִיׂשְ ְלבּוׁשֹוִהי ִויֵהי ְמָסָאב ַעד ַרְמׁשָ

ַהּנֵֹגַ֥ע  יא  ֳעָלם:  ִלְקַים  יֵניכֹון  ּבֵ רּון  ִיְתַגּיְ ּדְ א  ּוְלִגּיֹוַרּיָ

ת  ְבַע֥ ׁשִ א  ְוָטֵמ֖ ם  ָאָד֑ ְלָכל־ֶנֶ֣פׁש  ֵמ֖ת  ּבְ
ְוָטֵמ֖א  ם  ָאָד֑ ְלָכל־ֶנֶ֣פׁש  ֵמ֖ת  ּבְ ַהּנֵֹגַ֥ע  יא  ים:  ָיִמֽ
א  א ֶדֱאָנׁשָ ֵמָתא ְלָכל ַנְפׁשָ ִיְקַרב ּבְ ים: יא ּדְ ת ָיִמֽ ְבַע֥ ׁשִ

א־֞בֹו  ִיְתַחּטָ ֣הּוא  יב  יֹוִמין:  ְבָעא  ׁשַ ְמָסָאב  ִויֵהי 

ר  ִיְטָה֑ י  ִביִע֖ ְ ַהּשׁ ֹום  ּוַבּי֥ י  ֛ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ֹום  ּי֧ ּבַ
ֹום  י ּוַבּי֥ ֛ ִליׁשִ ְ ֹום ַהּשׁ ּי֧ א ּבַ ֜ א ִיְתַחּטָ ְוִאם־לֹ֨
א־֞בֹו  ִיְתַחּטָ ֣הּוא  יב  ר:  ִיְטָהֽ א  לֹ֥ י  ִביִע֖ ְ ַהּשׁ
א  ר ְוִאם־לֹ֨ י ִיְטָה֑ ִביִע֖ ְ ֹום ַהּשׁ י ּוַבּי֥ ֛ ִליׁשִ ְ ֹום ַהּשׁ ּי֧ ּבַ

א  לֹ֥ י  ִביִע֖ ְ ַהּשׁ ֹום  ּוַבּי֥ י  ֛ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ֹום  ּי֧ ּבַ א  ֜ ִיְתַחּטָ

ּוְביֹוָמא  ְתִליָתָאה  יֹוָמא  ּבְ ֲעלֹוִהי  י  ַיּדֵ הּוא  יב  ר:  ִיְטָהֽ

יֹוָמא ְתִליָתָאה  י ֲעלֹוִהי ּבְ י ְוִאם ָלא ַיּדֵ ִביָעָאה ִיְדּכֵ ׁשְ

ת  ֵמ֣ ּבְ ַע  ל־ַהּנֵֹג֡ ּכָ יג  י:  ִיְדּכֵ ָלא  ִביָעָאה  ׁשְ ּוְביֹוָמא 

א  ֗ א ִיְתַחּטָ ר־ָי֜מּות ְולֹ֣ ם ֲאׁשֶ ָאָד֨ ֶפׁש֩ ָהֽ ֶנ֩ ּבְ
ֶ֥פׁש  ה ַהּנֶ א ְוִנְכְרָת֛ ֙ה ִטּמֵ֔ ן ְיהֹוָ ֤ ּכַ ֶאת־ִמׁשְ
ק  א־זַֹר֤ לֹֽ ה  ֜ ִנּדָ י  ֵמ֨ ֩י  ּכִ ל  ָרֵא֑ ׂשְ ִמּיִ וא  ַהִה֖
יג  ֽבֹו:  ֻטְמָא֥תֹו  ֖עֹוד  ה  ְהֶי֔ ִיֽ א  ָטֵמ֣ ָעָלי֙ו 
ר־ָי֜מּות  ֲאׁשֶ ם  ָאָד֨ ָהֽ ֶפׁש֩  ֶנ֩ ּבְ ת  ֵמ֣ ּבְ ַע  ל־ַהּנֵֹג֡ ּכָ

ה  ְוִנְכְרָת֛ א  ֙ה ִטּמֵ֔ ן ְיהֹוָ ֤ ּכַ א ֶאת־ִמׁשְ ֗ ִיְתַחּטָ א  ְולֹ֣

ק  א־זַֹר֤ לֹֽ ה  ֜ ִנּדָ י  ֵמ֨ ֩י  ּכִ ל  ָרֵא֑ ׂשְ ִמּיִ וא  ַהִה֖ ֶ֥פׁש  ַהּנֶ

ִיְקַרב  ל ּדְ ה ֖עֹוד ֻטְמָא֥תֹו ֽבֹו: יג ּכָ ְהֶי֔ א ִיֽ ָעָלי֙ו ָטֵמ֣

י ֲעלֹוִהי ָית  א ִדי ְימּות ְוָלא ַיּדֵ א ֶדֱאָנׁשָ ִמיָתא ְבַנְפׁשָ ּבְ

ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ַההּוא  א  ֱאָנׁשָ ֵצי  ּתֵ ְוִיׁשְ ָסָאב  ַדְיָי  ָנא  ּכְ ַמׁשְ

ְיֵהי  ְמָסָאב  ֲעלֹוִהי  ִריקּו  ִאְזּדְ ָלא  יּוָתא  ַאּדָ ֵמי  ֲאֵרי 

ם  ָאָד֖ ה  ַהּתֹוָר֔ זֹאת  יד  יּה:  ּבֵ ְסאֹוְבֵתיּה  עֹוד 

ֶאל־ָה֨אֶֹה֨ל  ֤א  ל־ַהּבָ ּכָ ֑אֶֹהל  ּבְ י־ָי֣מּות  ֽ ּכִ
ים:  ת ָיִמֽ ְבַע֥ א ׁשִ ֔אֶֹהל ִיְטָמ֖ ּבָ ר  ֣ ְוָכל־ֲאׁשֶ
֤א  ל־ַהּבָ ֑אֶֹהל ּכָ י־ָי֣מּות ּבְ ֽ ם ּכִ ה ָאָד֖ יד זֹאת ַהּתֹוָר֔

ת  ְבַע֥ ׁשִ א  ִיְטָמ֖ ֔אֶֹהל  ּבָ ר  ֣ ְוָכל־ֲאׁשֶ ֶאל־ָה֨אֶֹה֨ל 

ל  ָנא ּכָ ּכְ ַמׁשְ א אֹוַרְיָתא ֱאַנׁש ֲאֵרי ְימּות ּבְ ים: יד ּדָ ָיִמֽ

ְבָעא  ָנא ְיֵהי ְמָסָאב ׁשַ ּכְ ַמׁשְ י ּבְ ָנא ְוָכל ּדִ ּכְ ָעֵלל ְלַמׁשְ ּדְ

יד  ר ֵאין־ָצִמ֥ ֛ י ָפ֔תּוַח ֲאׁשֶ ִל֣ יֹוִמין: טו ְוֹכ֨ל ּכְ

י ָפ֔תּוַח  ִל֣ א ֽהּוא: טו ְוֹכ֨ל ּכְ יל ָעָל֑יו ָטֵמ֖ ִת֖ ּפָ
א ֽהּוא: טו ְוֹכל  יל ָעָל֑יו ָטֵמ֖ ִת֖ יד ּפָ ר ֵאין־ָצִמ֥ ֛ ֲאׁשֶ

ֲעלֹוִהי  ף  ַמּקַ ִייַע  ׁשְ ְמגּוַפת  ֵלית  ּדְ ִתיַח  ּפְ ֲחַסף  ּדַ ַמן 

ֵנ֣י  ַעל־ּפְ ע  ר־ִיּגַ֜ ֲאׁשֶ ְו֨כֹל  טז  הּוא:  ְמָסָאב 

ֶצם  ת ֽאֹו־ְבֶע֥ ֶר֙ב ֣אֹו ְבֵמ֔ ֲחַלל־ֶח֨ ֽ ה ּבַ ֶד֗ ַהּשָׂ
ים: טז  ת ָיִמֽ ְבַע֥ א ׁשִ ֶבר ִיְטָמ֖ ם ֣אֹו ְבָק֑ ָאָד֖
ֶר֙ב ֣אֹו  ֲחַלל־ֶח֨ ֽ ה ּבַ ֶד֗ ֵנ֣י ַהּשָׂ ע ַעל־ּפְ ר־ִיּגַ֜ ְו֨כֹל ֲאׁשֶ

ת  ְבַע֥ א ׁשִ ֶבר ִיְטָמ֖ ם ֣אֹו ְבָק֑ ֶצם ָאָד֖ ת ֽאֹו־ְבֶע֥ ְבֵמ֔

ְקֵטל  ּבִ ַחְקָלא  י  ַאּפֵ ַעל  ִיְקַרב  י  ּדִ ְוֹכל  טז  ים:  ָיִמֽ

א אֹו ְבִקְבָרא ְיֵהי  א אֹו ְבֵמָתא אֹו ְבַגְרָמא ֶדֱאָנׁשָ ַחְרּבָ

ֲעַפ֖ר  א ֵמֽ ֵמ֔ ְקחּו֙ ַלּטָ ְבָעא יֹוִמין:  יז ְוָלֽ ְמָסָאב ׁשַ

֖ים  ִים ַחּיִ ן ָעָל֛יו ַמ֥ את ְוָנַת֥ ֑ ַחּטָ ת ַהֽ ֵרַפ֣ ׂשְ
ת  ֵרַפ֣ ׂשְ ֲעַפ֖ר  ֵמֽ א  ֵמ֔ ַלּטָ ְקחּו֙  ְוָלֽ יז  ִֽלי:  ֶאל־ּכֶ
יז  ִֽלי:  ֶאל־ּכֶ ֖ים  ַחּיִ ִים  ַמ֥ ָעָל֛יו  ן  ְוָנַת֥ את  ֑ ַחּטָ ַהֽ

נּון ֲעלֹוִהי  אָתא ְוִיּתְ בּון ְלִדְמָסָאב ֵמֲעַפר ְיֵקַדת ַחּטָ ְוִיּסְ

ֵמי ַמּבּוַע ְלָמן:

יׁש  ִא֣ ִי֘ם  ּמַ֘ ּבַ ְוָטַב֣ל  ֵא֜זֹוב  ח  ְוָלַק֨ יח  שני 

ל־ ְוַעל־ּכָ ַעל־ָה֨אֶֹהל֙  ֤ה  ְוִהּזָ ָטהֹו֒ר 
ם  ֑ יּו־ׁשָ ָהֽ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֹות  ָפׁש֖ ְוַעל־ַהּנְ ים  ִל֔ ַהּכֵ
֖ת  ַבּמֵ ֥אֹו  ל  ָחָל֔ ֶבֽ ֣אֹו  ֶצ֙ם  ֶע֨ ּבַ ַע  ְוַעל־ַהּנֵֹג֗
יׁש  ִא֣ ִי֘ם  ּמַ֘ ּבַ ְוָטַב֣ל  ֵא֜זֹוב  ח  ְוָלַק֨ ֶבר: יח  ֽ ַבּקָ ֥אֹו 
ים ְוַעל־ ִל֔ ל־ַהּכֵ ֤ה ַעל־ָה֨אֶֹהל֙ ְוַעל־ּכָ ָטהֹו֒ר ְוִהּזָ

ֶצ֙ם ֣אֹו  ֶע֨ ַע ּבַ ם ְוַעל־ַהּנֵֹג֗ ֑ יּו־ׁשָ ר ָהֽ ֣ ֹות ֲאׁשֶ ָפׁש֖ ַהּנְ

ב ֵאזֹוָבא ְוִיְטּבֹול  ֶבר: יח ְוִיּסַ ֽ ֖ת ֥אֹו ַבּקָ ל ֥אֹו ַבּמֵ ָחָל֔ ֶבֽ

א ְוַעל  ל ָמַנּיָ ָנא ְוַעל ּכָ ּכְ י ַעל ַמׁשְ ֵכי ְוַיּדֵ ַבר ּדְ א ּגְ ַמּיָ ּבְ

ַגְרָמא אֹו ְבָקִטיָלא  ִיְקַרב ּבְ ן ְוַעל ּדְ י ֲהוֹו ַתּמָ ָתא ּדִ ַנְפׁשָ

ַעל־ ֹה֙ר  ַהּטָ ה  ֤ ְוִהּזָ יט  ְבִקְבָרא:  אֹו  ְבֵמיָתא  אֹו 

י  ִביִע֑ ְ ֹום ַהּשׁ י ּוַבּי֣ ֖ ִליׁשִ ְ ֹום ַהּשׁ ּי֥ א ּבַ ֵמ֔ ַהּטָ
יו  ָגָד֛ ּבְ ֧ס  ְוִכּבֶ י  ִביִע֔ ְ ַהּשׁ ֹום  ּי֣ ּבַ אֹו֙  ְוִחּטְ
֤ה  ְוִהּזָ יט  ֶרב:  ָעֽ ּבָ ר  ְוָטֵה֥ ִים  ֖ ּמַ ּבַ ץ  ְוָרַח֥
ֹום  ּוַבּי֣ י  ֖ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ֹום  ּי֥ ּבַ א  ֵמ֔ ַעל־ַהּטָ ֹה֙ר  ַהּטָ

יו  ָגָד֛ ּבְ ֧ס  ְוִכּבֶ י  ִביִע֔ ְ ַהּשׁ ֹום  ּי֣ ּבַ אֹו֙  ְוִחּטְ י  ִביִע֑ ְ ַהּשׁ
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ַעל  ַדְכָיא  י  ְוַיּדֵ יט  ֶרב:  ָעֽ ּבָ ר  ְוָטֵה֥ ִים  ֖ ּמַ ּבַ ץ  ְוָרַח֥

יּה  ּנֵ ִביָעָאה ִויַדּכִ יֹוָמא ְתִליָתָאה ּוְביֹוָמא ׁשְ ְמָסֲאָבא ּבְ

א  ְבַמּיָ ְוַיְסֵחי  ְלבּוׁשֹוִהי  ע  ִויַצּבַ ִביָעָאה  ׁשְ יֹוָמא  ּבְ

א  ְולֹ֣ ר־ִיְטָמ֙א  ֲאׁשֶ יׁש  ְוִא֤ כ  א:  ְבַרְמׁשָ י  ְוִיְדּכֵ

ֹוְך  ִמּת֣ וא  ַהִה֖ ֶ֥פׁש  ַהּנֶ ה  ְוִנְכְרָת֛ א  ֔ ִיְתַחּטָ
י  ֵמ֥ א  ִטּמֵ֗ ה  ְיֹהָו֜ ׁש  ֨ ֶאת־ִמְקּדַ ֩י  ּכִ ל  ָה֑ ַהּקָ
יׁש  ְוִא֤ כ  ֽהּוא:  א  ָטֵמ֥ ָעָל֖יו  ק  א־זַֹר֥ לֹֽ ה  ֛ ִנּדָ
ֶ֥פׁש  ַהּנֶ ה  ְוִנְכְרָת֛ א  ֔ ִיְתַחּטָ א  ְולֹ֣ ר־ִיְטָמ֙א  ֲאׁשֶ

א  ה ִטּמֵ֗ ׁש ְיֹהָו֜ ֨ ֩י ֶאת־ִמְקּדַ ל ּכִ ָה֑ ֹוְך ַהּקָ וא ִמּת֣ ַהִה֖

י  ּדִ ּוְגַבר  כ  ֽהּוא:  א  ָטֵמ֥ ָעָל֖יו  ק  א־זַֹר֥ לֹֽ ה  ֛ ִנּדָ י  ֵמ֥

ִמּגֹו  ַההּוא  א  ֱאָנׁשָ ֵצי  ּתֵ ְוִיׁשְ ֲעלֹוִהי  י  ַיּדֵ ְוָלא  ַאב  ִיְסּתָ

ָלא  יּוָתא  ַאּדָ ֵמי  ָסִאיב  ַדְיָי  א  ׁשָ ַמְקּדְ ָית  ֲאֵרי  ְקָהָלא 

ָלֶה֖ם  ה  ְיָת֥ ְוָהֽ כא  הּוא:  ְמָסָאב  ֲעלֹוִהי  ִריקּו  ִאְזּדְ

֣ס  ְיַכּבֵ ֙ה  ּדָ י־ַהּנִ ֵמֽ ֤ה  ּוַמּזֵ עֹוָל֑ם  ת  ֣ ְלֻחּקַ
ַעד־ א  ִיְטָמ֖ ה  ֔ ּדָ ַהּנִ י  ֵמ֣ ּבְ ַע֙  ְוַהּנֵֹג֨ יו  ָגָד֔ ּבְ

֤ה  ּוַמּזֵ עֹוָל֑ם  ת  ֣ ְלֻחּקַ ָלֶה֖ם  ה  ְיָת֥ ְוָהֽ כא  ֶרב:  ָהָעֽ
ה  ֔ ּדָ ַהּנִ י  ֵמ֣ ּבְ ַע֙  ְוַהּנֵֹג֨ יו  ָגָד֔ ּבְ ֣ס  ְיַכּבֵ ֙ה  ּדָ י־ַהּנִ ֵמֽ

י  ֶרב: כא ּוְתֵהי ְלהֹון ִלְקַים ֳעָלם ּוְדַיּדֵ א ַעד־ָהָעֽ ִיְטָמ֖

יּוָתא  ַאּדָ ֵמי  ּבְ ּוְדִיְקַרב  ְלבּוׁשֹוִהי  ע  ְיַצּבַ יּוָתא  ַאּדָ ֵמי 

ֹו  ע־ּב֥ ר־ִיּגַ ֲאׁשֶ ְו֛כֹל  כב  א:  ַרְמׁשָ ַעד  ְמָסָאב  ְיֵהי 

א  ְטָמ֥ ּתִ ַהּנַֹגַ֖עת  ֶ֥פׁש  ְוַהּנֶ א  ִיְטָמ֑ א  ֵמ֖ ַהּטָ
ֵמ֖א  ַהּטָ ֹו  ע־ּב֥ ר־ִיּגַ ֲאׁשֶ ְו֛כֹל  כב  ֶרב:  ַעד־ָהָעֽ
כב  ֶרב:  ַעד־ָהָעֽ א  ְטָמ֥ ּתִ ַהּנַֹגַ֖עת  ֶ֥פׁש  ְוַהּנֶ א  ִיְטָמ֑

ִיְקַרב  יּה ְמָסָאָבא ְיֵהי ְמָסָאב ֶוֱאַנׁש ּדְ י ִיְקַרב ּבֵ ְוֹכל ּדִ

ְבֵנֽי־ ֣בֹאּו  ַוּיָ א  כ  א:  ַרְמׁשָ ַעד  ְמָסָאב  ְיֵהי  יּה  ּבֵ

֣חֶֹדׁש  ּבַ ר־ִצ֙ן  ִמְדּבַ ה  ֵעָד֤ ל־ָה֨ ּכָ ל  ָרֵא֠ ׂשְ ֠יִ
֙ם  ָמת ׁשָ ֤ ׁש ַוּתָ ָקֵד֑ ם ּבְ ב ָהָע֖ ׁ֥שֶ ֹון ַוּיֵ ִראׁש֔ ָהֽ
ל  ָרֵא֠ ׂשְ ְבֵנֽי־֠יִ ֣בֹאּו  ַוּיָ א  ם:  ֽ ׁשָ ֵב֖ר  ּקָ ַוּתִ ם  ִמְרָי֔
ב  ׁ֥שֶ ַוּיֵ ֹון  ִראׁש֔ ָהֽ ֣חֶֹדׁש  ּבַ ר־ִצ֙ן  ִמְדּבַ ה  ֵעָד֤ ל־ָה֨ ּכָ

ם: א  ֽ ֵב֖ר ׁשָ ּקָ ם ַוּתִ ֙ם ִמְרָי֔ ָמת ׁשָ ֤ ׁש ַוּתָ ָקֵד֑ ם ּבְ ָהָע֖

ַיְרָחא  ָרא ְדִצין ּבְ א ְלַמְדּבְ ּתָ ִנׁשְ ל ּכְ ָרֵאל ּכָ ַוֲאתֹו ְבֵני ִיׂשְ

ִמְרָים  ן  ּמָ ּתַ ּוִמיַתת  ְרָקם  ּבִ א  ַעּמָ ִויֵתב  ַקְדָמָאה 

ה  ֵעָד֑ ָלֽ ִים  ַמ֖ ָיה  ְולֹא־ָה֥ ב  ן:  ּמָ ּתַ ְוִאְתְקָבַרת 

ָיה  ל־ַאֲהֽרֹן: ב ְולֹא־ָה֥ ה ְוַעֽ ֖ ֲה֔לּו ַעל־מׁשֶ ֣ ּקָ ֽ ַוּיִ
ב  ל־ַאֲהֽרֹן:  ְוַעֽ ה  ֖ ַעל־מׁשֶ ֲה֔לּו  ֣ ּקָ ֽ ַוּיִ ה  ֵעָד֑ ָלֽ ִים  ַמ֖

ְוַעל  ה  מֹׁשֶ ַעל  ָנׁשּו  ְוִאְתּכְ א  ּתָ ִלְכִנׁשְ א  ַמּיָ ֲהָוה  ְוָלא 

ֹאְמ֣רּו  ַוּיֽ ה  ֑ ִעם־מׁשֶ ם  ָהָע֖ ֶ֥רב  ַוּיָ ג  ַאֲהֹרן: 

ִלְפֵנ֥י  ינּו  ַאֵח֖ ְגַו֥ע  ּבִ ָגַוְ֛ענּו  ְו֥לּו  ֵלא֔מֹר 
ֹאְמ֣רּו ֵלא֔מֹר  ה ַוּיֽ ֑ ם ִעם־מׁשֶ ֶ֥רב ָהָע֖ ֽה: ג ַוּיָ ְיהֹוָ
א  ֽה: ג ּוְנָצא ַעּמָ ינּו ִלְפֵנ֥י ְיהֹוָ ְגַו֥ע ַאֵח֖ ְו֥לּו ָגַוְ֛ענּו ּבִ

מֹוָתא ְדַאָחָנא  ה ַוֲאָמרּו ְלֵמיַמר ּוְלַוי ְדִמְתָנא ּבְ ִעם מֹׁשֶ

ה  ל ְיֹהָו֔ ה ֲהֵבאֶת֙ם ֶאת־ְקַה֣ ֳקָדם ְיָי: ד ְוָלָמ֤

ֲאַנְ֖חנּו  ם  ֔ ׁשָ ָל֣מּות  ֑ה  ַהּזֶ ֖ר  ְדּבָ ֶאל־ַהּמִ
ה  ְיֹהָו֔ ל  ֶאת־ְקַה֣ ֲהֵבאֶת֙ם  ה  ְוָלָמ֤ ד  נּו:  ּוְבִעיֵרֽ
נּו: ד  ם ֲאַנְ֖חנּו ּוְבִעיֵרֽ ֔ ֑ה ָל֣מּות ׁשָ ֖ר ַהּזֶ ְדּבָ ֶאל־ַהּמִ

ָרא ָהֵדין ִלְמַמת  ּוְלָמא ַאֶעְלּתּון ָית ְקָהָלא ַדְיָי ְלַמְדּבְ

נּו֙  ֱעִליֻת֨ ֶהֽ ה  ְוָלָמ֤ ה  ּוְבִעיָרָנא:  ֲאַנְחָנא  ן  ּמָ ּתַ

֥קֹום  ֶאל־ַהּמָ נּו  ֹאָת֔ יא  ְלָהִב֣ ִים  ְצַר֔ ִמּמִ
ּוְתֵאָנ֤ה  ַרע  ֶז֗ ְמ֣קֹום   | א  לֹ֣ ֑ה  ַהּזֶ ע  ָהָר֖
ה  ְוָלָמ֤ ֹות: ה  ּתֽ ִלׁשְ ִין  ַא֖ ִים  ּוַמ֥ ֹון  ְוִרּמ֔ ֶפ֙ן  ְוֶג֨
֥קֹום  נּו ֶאל־ַהּמָ יא ֹאָת֔ ִים ְלָהִב֣ ְצַר֔ נּו֙ ִמּמִ ֱעִליֻת֨ ֶהֽ

ֹון  ֶפ֙ן ְוִרּמ֔ ַרע ּוְתֵאָנ֤ה ְוֶג֨ א | ְמ֣קֹום ֶז֗ ֑ה לֹ֣ ע ַהּזֶ ָהָר֖

ְצַרִים  ִמּמִ ְקּתּוָנא  ַאּסֶ ּוְלָמא  ה  ֹות:  ּתֽ ִלׁשְ ִין  ַא֖ ִים  ּוַמ֥

ר  ׁשַ ּכְ א ָהֵדין ָלא ָאַתר  ְלַאְיָתָאה ָיָתָנא ְלַאְתָרא ִביׁשָ

א ֵלית  ְלֵבית ְזַרע ְוַאף ָלא ֵתיִנין ְוגּוְפִנין ְוִרּמֹוִנין ּוַמּיָ

ל  ָה֗ ֵנ֣י ַהּקָ ֲה֜רֹן ִמּפְ ה ְוַאֽ ֨ ֹב֩א מׁשֶ י: ו ַוּיָ ּתֵ ְלִמׁשְ

ם  ֵניֶה֑ ֖לּו ַעל־ּפְ ּפְ ּיִ ד ַוֽ ַת֙ח ֣אֶֹהל מֹוֵע֔ ֶאל־ּפֶ֨
ה  ֨ מׁשֶ ֹב֩א  ַוּיָ ו  ם:  ֲאֵליֶהֽ ֖ה  ְכבֹוד־ְיהֹוָ א  ָר֥ ַוּיֵ
ד  מֹוֵע֔ ֣אֶֹהל  ַת֙ח  ֶאל־ּפֶ֨ ל  ָה֗ ַהּקָ ֵנ֣י  ִמּפְ ֲה֜רֹן  ְוַאֽ

ו  ם:  ֲאֵליֶהֽ ֖ה  א ְכבֹוד־ְיהֹוָ ָר֥ ַוּיֵ ם  ֵניֶה֑ ֖לּו ַעל־ּפְ ּפְ ּיִ ַוֽ

ן ִזְמָנא  ּכַ ה ְוַאֲהֹרן ִמן ֳקָדם ְקָהָלא ִלְתַרע ַמׁשְ ְוַעל מֹׁשֶ

ֵלי ְיָקָרא ַדְיָי ְלהֹון:  יהֹון ְוִאְתּגְ ּוְנָפלּו ַעל ַאּפֵ

ז  אֽמֹר:  ּלֵ ה  ֥ ֶאל־מׁשֶ ֖ה  ְיהֹוָ ֥ר  ַוְיַדּבֵ ז  שלישי 

ִעם  ְיָי  יל  ּוַמּלִ ז  אֽמֹר:  ּלֵ ה  ֥ ֶאל־מׁשֶ ֖ה  ְיהֹוָ ֥ר  ַוְיַדּבֵ

ל  ְוַהְקֵה֤ ה  ֗ ּטֶ ֶאת־ַהּמַ ח  ַק֣ ח  ְלֵמיָמר:  ה  מֹׁשֶ

יָך  ָאִח֔ ֲה֣רֹן  ְוַאֽ ֙ה  ַאּתָ ֵעָד֙ה  ֶאת־ָהֽ
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ן  ְוָנַת֣ יֵניֶה֖ם  ְלֵעֽ ַ֛לע  ֶאל־ַהּסֶ ם  ֧ ְרּתֶ ְוִדּבַ
ַלע  ֔ ִמן־ַהּסֶ ִי֙ם  ַמ֨ ם  ָלֶה֥ ְוֽהֹוֵצאָת֙  יו  ֵמיָמ֑
ח  ם: ח ַק֣ ִעיָרֽ ה ְוֶאת־ּבְ ֵעָד֖ ִקיָת֥ ֶאת־ָהֽ ְוִהׁשְ
ֲה֣רֹן  ְוַאֽ ֙ה  ַאּתָ ֵעָד֙ה  ֶאת־ָהֽ ל  ְוַהְקֵה֤ ה  ֗ ּטֶ ֶאת־ַהּמַ

ן  ְוָנַת֣ יֵניֶה֖ם  ְלֵעֽ ַ֛לע  ֶאל־ַהּסֶ ם  ֧ ְרּתֶ ְוִדּבַ יָך  ָאִח֔

ִקיָת֥  ַלע ְוִהׁשְ ֔ ִי֙ם ִמן־ַהּסֶ ם ַמ֨ יו ְוֽהֹוֵצאָת֙ ָלֶה֥ ֵמיָמ֑

ם: ח ַסב ָית חּוְטָרא ְוַאְכֵנׁש  ִעיָרֽ ה ְוֶאת־ּבְ ֵעָד֖ ֶאת־ָהֽ

יָפא  ּכֵ ִעם  לּון  ּוְתַמּלְ ָאחּוְך  ְוַאֲהֹרן  ַאּתְ  א  ּתָ ִנׁשְ ּכְ ָית 

יָפא  ּכֵ ִמן  א  ַמּיָ ְלהֹון  ק  ְוַתּפֵ מֹוִהי  ן  ְוִיּתֵ ְלֵעיֵניהֹון 

ה  ֛ ח מׁשֶ ֥ ּקַ ִעיְרהֹון: ט ַוּיִ א ְוָית ּבְ ּתָ ִנׁשְ ֵקי ָית ּכְ ְוַתׁשְ

ֽהּו:  ר ִצּוָ ֖ ֲאׁשֶ ֽ ֑ה ּכַ ְפֵנ֣י ְיהֹוָ ה ִמּלִ ֖ ּטֶ ֶאת־ַהּמַ
ר  ֖ ֲאׁשֶ ֽ ֑ה ּכַ ְפֵנ֣י ְיהֹוָ ה ִמּלִ ֖ ּטֶ ה ֶאת־ַהּמַ ֛ ח מׁשֶ ֥ ּקַ ט ַוּיִ

ָמא ִדי  ה ָית חּוְטָרא ִמן ֳקָדם ְיָי ּכְ ֽהּו: ט ּוְנִסיב מֹׁשֶ ִצּוָ

ל  ָה֖ ֲה֛רֹן ֶאת־ַהּקָ ה ְוַאֽ ֧ לּו מׁשֶ ְקִה֜ ֵדיּה: י ַוּיַ ּקְ ּפַ

ְמעּו־ָנ֙א  ם ׁשִ ֹאֶמר ָלֶה֗ ַלע ַוּי֣ ֑ ֵנ֣י ַהּסָ ֶאל־ּפְ
ָלֶכ֖ם  יא  נֹוִצ֥ ה  ֔ ַהּזֶ ַלע  ֣ ֲהִמן־ַהּסֶ ים  ַהּמִֹר֔
ל ֶאל־ ָה֖ ֲה֛רֹן ֶאת־ַהּקָ ה ְוַאֽ ֧ לּו מׁשֶ ְקִה֜ ִים: י ַוּיַ ָמֽ
ים  ַהּמִֹר֔ ְמעּו־ָנ֙א  ׁשִ ם  ָלֶה֗ ֹאֶמר  ַוּי֣ ַלע  ֑ ַהּסָ ֵנ֣י  ּפְ

ְוַאְכִניׁשּו  י  ִים:  ָמֽ ָלֶכ֖ם  יא  נֹוִצ֥ ה  ֔ ַהּזֶ ַלע  ֣ ֲהִמן־ַהּסֶ

ְלהֹון  ַוֲאַמר  יָפא  ּכֵ ָלֳקָדם  ְקָהָלא  ָית  ְוַאֲהֹרן  ה  מֹׁשֶ

א:  ק ְלכֹון ַמּיָ יָפא ָהֵדין ַנּפֵ א ֲהִמן ּכֵ ָמעּו ְכַען ַסְרָבַנּיָ ׁשְ

ַ֛לע  ֶאת־ַהּסֶ ְ֧ך  ַוּיַ ֶאת־ָי֗דֹו  ה  ֜ מׁשֶ ֶרם  ַוּיָ֨ יא 

ים  ַרּבִ֔ ִים  ַמ֣ ְֽצאּו֙  ַוּיֵ ִים  ֲעָמ֑ ֽ ּפַ הּו  ֖ ַמּטֵ ּבְ
ה ֶאת־ ֜ ֶרם מׁשֶ ם: יא ַוּיָ֨ ה ּוְבִעיָרֽ ֵעָד֖ ּתְ ָהֽ ׁשְ ֥ ַוּתֵ
ְֽצאּו֙  ַוּיֵ ִים  ֲעָמ֑ ֽ ּפַ הּו  ֖ ַמּטֵ ּבְ ַ֛לע  ֶאת־ַהּסֶ ְ֧ך  ַוּיַ ָי֗דֹו 

ַוֲאֵרם  יא  ם:  ּוְבִעיָרֽ ה  ֵעָד֖ ָהֽ ּתְ  ׁשְ ֥ ַוּתֵ ים  ַרּבִ֔ ִים  ַמ֣

ין  ְרּתֵ ּתַ חּוְטֵריּה  ּבְ יָפא  ּכֵ ָית  ּוְמָחא  ְיֵדיּה  ָית  ה  מֹׁשֶ

א ּוְבִעיְרהֹון:  ּתָ ִנׁשְ ִתיַאת ּכְ יֵאי ּוׁשְ א ַסּגִ ִזְמִנין ּוְנָפקּו ַמּיָ

ֲהֹר֒ן  ל־ַאֽ ְוֶאֽ ה  ֣ ֶאל־מׁשֶ ֘ה  ְיהֹוָ ֹאֶמר  ַוּי֣ יב 

ִני ְלֵעיֵנ֖י  ֔ יׁשֵ ְקּדִ י ְלַה֨ ם ּבִ֔ ֣ ֱאַמְנּתֶ ַ֚יַען לֹא־ֶהֽ
ל  ָה֣ יאּו֙ ֶאת־ַהּקָ א ָתִב֨ ן לֹ֤ ל ָלֵכ֗ ָרֵא֑ ֵנ֣י ִיׂשְ ּבְ
יב  ם:  ָלֶהֽ י  ּתִ ר־ָנַת֥ ֲאׁשֶ ֶרץ  ֶאל־ָהָא֖ ה  ֔ ַהּזֶ
לֹא־ ַ֚יַען  ֲהֹר֒ן  ל־ַאֽ ְוֶאֽ ה  ֣ ֶאל־מׁשֶ ֘ה  ְיהֹוָ ֹאֶמר  ַוּי֣

ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ ְלֵעיֵנ֖י  ִני  ֔ יׁשֵ ְקּדִ ְלַה֨ י  ּבִ֔ ם  ֣ ֱאַמְנּתֶ ֶהֽ

ֶרץ  ֶאל־ָהָא֖ ה  ֔ ַהּזֶ ל  ָה֣ ֶאת־ַהּקָ יאּו֙  ָתִב֨ א  לֹ֤ ן  ָלֵכ֗

ה ּוְלַאֲהֹרן ֲחַלף  ם: יב ַוֲאַמר ְיָי ְלמֹׁשֶ י ָלֶהֽ ּתִ ר־ָנַת֥ ֲאׁשֶ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ׁשּוִתי ְלֵעיֵני ּבְ ֵמיְמִרי ְלַקּדָ י ָלא ֵהַמְנּתּון ּבְ ּדִ

ְיָהִבית  י  ּדִ ְלַאְרָעא  ָהֵדין  ְקָהָלא  ָית  ַתֲעלּון  ָלא  ֵכן  ּבְ

ר־ָר֥בּו ְבֵנֽי־ ה ֲאׁשֶ י ְמִריָב֔ ה ֵמ֣ ְלהֹון: יג ֵהּמָ

ה  ֵהּמָ יג  ם:  ֽ ּבָ ׁש  ֵד֖ ּקָ ַוּיִ ֑ה  ֶאת־ְיהֹוָ ָרֵא֖ל  ִיׂשְ
֑ה  ֶאת־ְיהֹוָ ָרֵא֖ל  ְבֵנֽי־ִיׂשְ ר־ָר֥בּו  ֲאׁשֶ ה  ְמִריָב֔ י  ֵמ֣

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ י ְנצֹו ּבְ ם: יג ִאּנּון ֵמי ַמּצּוָתא ּדִ ֽ ׁש ּבָ ֵד֖ ּקָ ַוּיִ

הֹון:   ׁש ּבְ ֳקָדם ְיָי ְוִאְתַקּדַ

ׁש  ֵד֖ ִמּקָ ַמְלָאִכ֛ים  ה  ֧ מׁשֶ ח  ַל֨ ׁשְ ַוּיִ יד  רביעי 

ל  ָרֵא֔ יָך ִיׂשְ ֹה ָאַמ֙ר ָאִח֣ ֶלְך ֱא֑דֹום ּכ֤ ֶאל־ֶמ֣
ר  ֥ ֲאׁשֶ ָלָא֖ה  ל־ַהּתְ ּכָ ת  ֵא֥ ְעּתָ  ָיַד֔ ה  ֣ ַאּתָ
ׁש  ֵד֖ ִמּקָ ַמְלָאִכ֛ים  ה  ֧ מׁשֶ ח  ַל֨ ׁשְ ַוּיִ יד  ְתנּו:  ְמָצָאֽ
ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ יָך  ָאִח֣ ָאַמ֙ר  ֹה  ּכ֤ ֱא֑דֹום  ֶלְך  ֶאל־ֶמ֣

ְתנּו:  ְמָצָאֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ ָלָא֖ה  ל־ַהּתְ ּכָ ת  ֵא֥ ְעּתָ  ָיַד֔ ה  ֣ ַאּתָ

ֶדֱאדֹום  א  ַמְלּכָ ְלָות  ֵמְרָקם  ין  ּדִ ִאְזּגַ ה  מֹׁשֶ ַלח  ּוׁשְ יד 

ָעְקָתא  ל  ּכָ ָית  ְיַדַעּתְ  ַאּתְ  ָרֵאל  ִיׂשְ ָאחּוְך  ֲאַמר  ְדַנן  ּכִ

ְיָמה  ִמְצַר֔ ינּו֙  ֲאֹבֵת֨ ְֽר֤דּו  ַוּיֵ טו  ָנא:  ְחּתָ ּכַ ַאׁשְ י  ּדִ

עּו  ֵר֥ ַוּיָ ים  ֑ ַרּבִ ים  ָיִמ֣ ִים  ִמְצַר֖ ּבְ ב  ׁ֥שֶ ַוּנֵ
ינּו֙  ֲאֹבֵת֨ ְֽר֤דּו  ַוּיֵ טו  ינּו:  ֲאֹבֵתֽ ְוַלֽ ִים  ִמְצַר֖ ָל֛נּו 
עּו ָל֛נּו  ֵר֥ ים ַוּיָ ֑ ים ַרּבִ ִים ָיִמ֣ ִמְצַר֖ ב ּבְ ׁ֥שֶ ְיָמה ַוּנֵ ִמְצַר֔

ְלִמְצַרִים  ֲאָבָהָתָנא  ּוְנָחתּו  טו  ינּו:  ֲאֹבֵתֽ ְוַלֽ ִים  ִמְצַר֖

יִאין ְוַאְבִאיׁשּו ָלָנא ִמְצָרֵאי  ִויֵתְבָנא ְבִמְצַרִים יֹוִמין ַסּגִ

ע  ַמ֣ ׁשְ ַוּיִ ֙ה  ֶאל־ְיהֹוָ ק  ְצַע֤ ַוּנִ טז  ְוַלֲאָבָהָתָנא: 

ִים  ְצָר֑ ִמּמִ ִֹצֵא֖נּו  ַוּיֽ ְך  ַמְלָא֔ ַל֣ח  ׁשְ ַוּיִ נּו  קֵֹל֔
ָך: טז  יר ְקֵצ֥ה ְגבּוֶלֽ ׁש ִע֖ ֙ה ֲאַנְ֣חנּו ְבָקֵד֔ ְוִהּנֵ
ְך  ַל֣ח ַמְלָא֔ ׁשְ נּו ַוּיִ ע קֵֹל֔ ַמ֣ ׁשְ ֙ה ַוּיִ ק ֶאל־ְיהֹוָ ְצַע֤ ַוּנִ

יר  ִע֖ ׁש  ְבָקֵד֔ ֲאַנְ֣חנּו  ֙ה  ְוִהּנֵ ִים  ְצָר֑ ִמּמִ ִֹצֵא֖נּו  ַוּיֽ

ְצלֹוָתָנא  יל  ְוַקּבִ ְיָי  ֳקָדם  יָנא  ְוַצּלֵ טז  ָך:  ְגבּוֶלֽ ְקֵצ֥ה 

ֲאַנְחָנא  ְוָהא  ְצָרִים  ִמּמִ ָקָנא  ְוַאּפְ ַמְלָאָכא  ַלח  ּוׁשְ

֣א  ָרה־ּנָ ַנְעּבְ יז  חּוָמְך:  ּתְ ִבְסַטר  ּדְ א  ַקְרּתָ ִבְרַקם 

א  ְולֹ֥ ֶרם  ּוְבֶכ֔ ה  ֶד֣ ׂשָ ּבְ ַנֲֽעֹב֙ר  א  לֹ֤ ָך  ְבַאְרֶצ֗
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א  לֹ֤ ְך  ֵנֵל֗ ֶלְך  ֣ ַהּמֶ ֶרְך  ֧ ּדֶ ר  ְבֵא֑ י  ֵמ֣ ה  ֖ ּתֶ ִנׁשְ
ר־ַנֲֽע֖בֹר  ֽ ֲאׁשֶ ד  ַע֥ ֔מֹאול  ּוׂשְ ין  ָיִמ֣ ֙ה  ִנּטֶ
ה  ֶד֣ ׂשָ א ַנֲֽעֹב֙ר ּבְ ָך לֹ֤ ֣א ְבַאְרֶצ֗ ָרה־ּנָ ָך: יז ַנְעּבְ ֻבֶלֽ ּגְ
ְך  ֵנֵל֗ ֶלְך  ֣ ֶרְך ַהּמֶ ֧ ּדֶ ר  י ְבֵא֑ ה ֵמ֣ ֖ ּתֶ ִנׁשְ א  ֶרם ְולֹ֥ ּוְבֶכ֔

ָך:  ֻבֶלֽ ר־ַנֲֽע֖בֹר ּגְ ֽ ד ֲאׁשֶ ֔מֹאול ַע֥ ין ּוׂשְ ֙ה ָיִמ֣ א ִנּטֶ לֹ֤

ְוָלא  ּוִבְכַרם  ֲחַקל  ּבַ ר  ְנִעּבַ ָלא  ַאְרָעְך  ּבְ ַען  ּכְ ר  ְנִעּבַ יז 

יָנא  ְלַיּמִ ִנְסֵטי  ָלא  ֵנֵזל  א  ַמְלּכָ ֹאַרח  ּבְ גֹוב  ֵמי  י  ּתֵ ִנׁשְ

ֵאָלי֙ו  ֹאֶמר  ַוּי֤ יח  חּוָמְך:  ּתְ ר  ְנִעּבַ ּדִ ַעד  ָמאָלא  ְוִלׂשְ

ֵאֵצ֥א  ֶרב  ֶח֖ ן־ּבַ ּפֶ י  ֑ ּבִ ֲע֖בֹר  ַתֽ א  לֹ֥ ֱא֔דֹום 
י  ֑ ֲע֖בֹר ּבִ א ַתֽ ֹאֶמר ֵאָלי֙ו ֱא֔דֹום לֹ֥ ָך: יח ַוּי֤ ִלְקָראֶתֽ
ָך: יח ַוֲאַמר ֵליּה ֱאדֹוָמָאה  ֶרב ֵאֵצ֥א ִלְקָראֶתֽ ֶח֖ ן־ּבַ ּפֶ

א ֶאּפֹוק  ַחְרּבָ ְדָקְטִלין ּבְ יְלָמא ּבִ ְתחּוִמי ּדִ ר ּבִ ָלא ְתִעּבַ

ָרֵא֘ל  ֵנֽי־ִיׂשְ ּבְ יו  ֵאָל֥ ֹאְמ֨רּו  ַוּיֽ יט  ָלֳקָדמּוָתְך: 

֙ה  ּתֶ ִנׁשְ יָך  ְוִאם־ֵמיֶמ֤ ַנֲֽעֶל֒ה  ֣ה  ְמִסּלָ ֽ ּבַ
ָב֖ר  ק ֵאין־ּדָ ם ַר֥ י ִמְכָר֑ ֖ י ְוָנַֽתּתִ ֲאִנ֣י ּוִמְקַנ֔
ָרֵא֘ל  ֵנֽי־ִיׂשְ יו ּבְ ֹאְמ֨רּו ֵאָל֥ ֱעֽבָֹרה: יט ַוּיֽ ַרְגַל֥י ֶאֽ ּבְ
י  ֙ה ֲאִנ֣י ּוִמְקַנ֔ ּתֶ יָך ִנׁשְ ֣ה ַנֲֽעֶל֒ה ְוִאם־ֵמיֶמ֤ ְמִסּלָ ֽ ּבַ

ֱעֽבָֹרה: יט  ַרְגַל֥י ֶאֽ ָב֖ר ּבְ ק ֵאין־ּדָ ם ַר֥ י ִמְכָר֑ ֖ ְוָנַֽתּתִ

יְך  ק ְוִאם ַמּיִ א ִנּסַ ִביׁשָ ֹאַרח ּכְ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ַוֲאָמרּו ֵליּה ּבְ

ם  ְתּגַ ֵמיהֹון ְלחֹוד ֵלית ּפִ י ֲאָנא ּוְבִעיַרי ְוֵאיַהב ּדְ ּתֵ ִנׁשְ

ֵצ֤א  ֲע֑בֹר ַוּיֵ א ַתֽ ֹאֶמר לֹ֣ ר: כ ַוּי֖ ַרְגַלי ֲאִעּבַ ִביׁש ּבְ ּדְ

ה:  ֵב֖ד ּוְבָי֥ד ֲחָזָקֽ ם ּכָ ַע֥ ֱאדֹו֙ם ִלְקָרא֔תֹו ּבְ
ם  ַע֥ ֵצ֤א ֱאדֹו֙ם ִלְקָרא֔תֹו ּבְ ֲע֑בֹר ַוּיֵ א ַתֽ ֹאֶמר לֹ֣ כ ַוּי֖

ר ּוְנַפק ֱאדֹוָמָאה  ה: כ ַוֲאַמר ָלא ְתִעּבָ ֵב֖ד ּוְבָי֥ד ֲחָזָקֽ ּכָ

 | ן  ַוְיָמֵא֣ כא  יָפא:  ַתּקִ ּוִביָדא  ַרב  ֵחיל  ּבְ ָלֳקָדמּוֵתיּה 

ְגֻב֑לֹו  ּבִ ֲע֖בֹר  ל  ָרֵא֔ ֶאת־ִיׂשְ ְנֹת֙ן  ֱא֗דֹום 
ן | ֱא֗דֹום ְנֹת֙ן  יו: כא ַוְיָמֵא֣ ָעָלֽ ָרֵא֖ל ֵמֽ ֥ט ִיׂשְ ַוּיֵ
יו:  ָעָלֽ ֵמֽ ָרֵא֖ל  ִיׂשְ ֥ט  ַוּיֵ ְגֻב֑לֹו  ּבִ ֲע֖בֹר  ל  ָרֵא֔ ֶאת־ִיׂשְ

ר  ְלֶמֱעּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ָית  ַבק  ְלִמׁשְ ֱאדֹוָמָאה  ְוָסֵריב  כא 

ָוֵתיּה:  ָרֵאל ִמּלְ ְתחּוֵמיּה ּוְסָטא ִיׂשְ ּבִ

ָרֵא֛ל  ֧בֹאּו ְבֵנֽי־ִיׂשְ ׁש ַוּיָ ֵד֑ ְס֖עּו ִמּקָ חמישי כב ַוּיִ

֧בֹאּו  ׁש ַוּיָ ֵד֑ ְס֖עּו ִמּקָ ר: כב ַוּיִ ה ֥הֹר ָהָהֽ ֵעָד֖ ל־ָהֽ ּכָ
ּוְנָטלּו  כב  ר:  ָהָהֽ ֥הֹר  ה  ֵעָד֖ ל־ָהֽ ּכָ ָרֵא֛ל  ְבֵנֽי־ִיׂשְ

א ְלֹהר טּוָרא: כג  ּתָ ִנׁשְ ל ּכְ ָרֵאל ּכָ ֵמְרָקם ַוֲאתֹו ְבֵני ִיׂשְ

֣הֹר  ֲה֖רֹן ּבְ ל־ַאֽ ה ְוֶאֽ ֥ ֛ה ֶאל־מׁשֶ ֹאֶמר ְיהֹוָ ַוּי֧
כג  ֵלאֽמֹר:  ֶרץ־ֱא֖דֹום  ֶאֽ ֥בּול  ַעל־ּגְ ר  ָהָה֑
ר  ֣הֹר ָהָה֑ ֲה֖רֹן ּבְ ל־ַאֽ ה ְוֶאֽ ֥ ֛ה ֶאל־מׁשֶ ֹאֶמר ְיהֹוָ ַוּי֧

ה  ֶרץ־ֱא֖דֹום ֵלאֽמֹר: כג ַוֲאַמר ְיָי ְלמֹׁשֶ ֥בּול ֶאֽ ַעל־ּגְ

חּום ַאְרָעא ֶדֱאדֹום ְלֵמיָמר:  ֹהר טּוָרא ַעל ּתְ ּוְלַאֲהֹרן ּבְ

ָיֹב֙א  א  לֹ֤ י  ֣ ּכִ יו  ֶאל־ַעּמָ֔ ֲהֹר֙ן  ַאֽ ף  ֵיָֽאֵס֤ כד 

ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ִלְבֵנ֣י  י  ּתִ ָנַת֖ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֶרץ  ֶאל־ָהָא֔
ה:  י ְמִריָבֽ י ְלֵמ֥ ֖ ם ֶאת־ּפִ ר־ְמִריֶת֥ ל ֲאׁשֶ ַע֛
ֶרץ  א ָיֹב֙א ֶאל־ָהָא֔ י לֹ֤ ֣ יו ּכִ ֲהֹר֙ן ֶאל־ַעּמָ֔ ף ַאֽ כד ֵיָֽאֵס֤

ם  ר־ְמִריֶת֥ ֲאׁשֶ ל  ַע֛ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ִלְבֵנ֣י  י  ּתִ ָנַת֖ ר  ֥ ֲאׁשֶ

יּה ֲאֵרי  ֵנׁש ַאֲהֹרן ְלַעּמֵ ה: כד ִיְתּכְ י ְמִריָבֽ י ְלֵמ֥ ֖ ֶאת־ּפִ

י  ּדִ ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְבֵני  ְיָהִבית  י  ּדִ ְלַאְרָעא  ֵייעֹול  ָלא 

ת־ ֶאֽ ַקח  כה  ַמּצּוָתא:  ְלֵמי  ֵמיְמִרי  ַעל  ָסִריְבּתּון 

ם  ֹאָת֖ ַעל  ְוַה֥ ֑נֹו  ּבְ ְוֶאת־ֶאְלָעָז֖ר  ֲה֔רֹן  ַאֽ
ְוֶאת־ֶאְלָעָז֖ר  ֲה֔רֹן  ת־ַאֽ ֶאֽ ַקח  כה  ר:  ָהָהֽ ֥הֹר 
ַבר ָית ַאֲהֹרן ְוָית  ר: כה ּדְ ם ֥הֹר ָהָהֽ ַעל ֹאָת֖ ֑נֹו ְוַה֥ ּבְ

ט  ֤ יק ָיְתהֹון ְלֹהר טּוָרא: כו ְוַהְפׁשֵ ֵריּה ְוַאּסֵ ֶאְלָעָזר ּבְ

ֶאת־ ם  ֖ ּתָ ׁשְ ְוִהְלּבַ יו  ָגָד֔ ֶאת־ּבְ ֲהֹר֙ן  ת־ַאֽ ֶאֽ
כו  ם:  ֽ ׁשָ ת  ּוֵמ֥ ף  ֵיָֽאֵס֖ ֲה֥רֹן  ְוַאֽ ֑נֹו  ּבְ ר  ֶאְלָעָז֣
ם  ֖ ּתָ ׁשְ ְוִהְלּבַ יו  ָגָד֔ ֶאת־ּבְ ֲהֹר֙ן  ת־ַאֽ ֶאֽ ט  ֤ ְוַהְפׁשֵ

כו  ם:  ֽ ׁשָ ת  ּוֵמ֥ ף  ֵיָֽאֵס֖ ֲה֥רֹן  ְוַאֽ ֑נֹו  ּבְ ר  ֶאת־ֶאְלָעָז֣

ּנּון ָית ֶאְלָעָזר  ׁשִ ַלח ָית ַאֲהֹרן ָית ְלבּוׁשֹוִהי ְוַתְלּבֵ ְוַאׁשְ

ה  ֔ ַ֣עׂש מׁשֶ ן: כז ַוּיַ ּמָ ֵנׁש ִוימּות ּתַ ֵריּה ְוַאֲהֹרן ִיְתּכְ ּבְ

ר  ָהָה֔ ֶאל־֣הֹר  ֲֽעלּו֙  ּיַ ַוֽ ֑ה  ְיהֹוָ ֣ה  ִצּוָ ר  ֖ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ
ר  ֖ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ה  ֔ מׁשֶ ַ֣עׂש  ַוּיַ כז  ה:  ֵעָדֽ ל־ָהֽ ּכָ ְלֵעיֵנ֖י 
ל־ ּכָ ְלֵעיֵנ֖י  ר  ָהָה֔ ֶאל־֣הֹר  ֲֽעלּו֙  ּיַ ַוֽ ֑ה  ְיהֹוָ ֣ה  ִצּוָ

ּוְסִליקּו  ְיָי  יד  ּקִ ּפַ ִדי  ָמא  ּכְ ה  מֹׁשֶ ַוֲעַבד  כז  ה:  ֵעָדֽ ָהֽ

ה  ֨ ֩ט מׁשֶ ְפׁשֵ א: כח ַוּיַ ּתָ ִנׁשְ ל ּכְ ְלֹהר טּוָרא ְלֵעיֵני ּכָ

ׁ֤ש ֹאָת֙ם ֶאת־ ְלּבֵ יו ַוּיַ ָגָד֗ ֲה֜רֹן ֶאת־ּבְ ת־ַאֽ ֶאֽ
֣רֹאׁש  ּבְ ם  ֖ ׁשָ ֲה֛רֹן  ַאֽ ָ֧מת  ַוּיָ ֔נֹו  ּבְ ר  ֶאְלָעָז֣
כח  ר:  ִמן־ָהָהֽ ְוֶאְלָעָז֖ר  ה  ֛ מׁשֶ ֶ֧רד  ַוּיֵ ר  ָהָה֑
ׁ֤ש  ְלּבֵ ַוּיַ יו  ָגָד֗ ֶאת־ּבְ ֲה֜רֹן  ת־ַאֽ ֶאֽ ה  ֨ מׁשֶ ֩ט  ְפׁשֵ ַוּיַ
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֣רֹאׁש  ם ּבְ ֖ ֲה֛רֹן ׁשָ ָ֧מת ַאֽ ֔נֹו ַוּיָ ר ּבְ ֹאָת֙ם ֶאת־ֶאְלָעָז֣

ַלח  ר: כח ְוַאׁשְ ה ְוֶאְלָעָז֖ר ִמן־ָהָהֽ ֛ ֶ֧רד מׁשֶ ר ַוּיֵ ָהָה֑

ָית  ָיְתהֹון  יׁש  ְוַאְלּבֵ ְלבּוׁשֹוִהי  ָית  ַאֲהֹרן  ָית  ה  מֹׁשֶ

ּוְנַחת  טּוָרא  ֵריׁש  ּבְ ן  ּמָ ּתַ ַאֲהֹרן  ּוִמית  ֵריּה  ּבְ ֶאְלָעָזר 

ה  ֵעָד֔ ל־ָה֣ ּכָ ְראּו֙  ְוֶאְלָעָזר ִמן טּוָרא: כט ַוּיִ ה  מֹׁשֶ

ים  ֣ לׁשִ ֲהֹר֙ן ׁשְ ת־ַאֽ ּו ֶאֽ ְבּכ֤ ֲה֑רֹן ַוּיִ י ָגַו֖ע ַאֽ ֥ ּכִ
ה  ֵעָד֔ ל־ָה֣ ּכָ ְראּו֙  ַוּיִ ל: כט  ָרֵאֽ ִיׂשְ ֥ית  ּבֵ ֹל  ּכ֖ ֔יֹום 
֔יֹום  ים  ֣ לׁשִ ׁשְ ֲהֹר֙ן  ת־ַאֽ ֶאֽ ּו  ְבּכ֤ ַוּיִ ֲה֑רֹן  ַאֽ ָגַו֖ע  י  ֥ ּכִ

ִמית  ֲאֵרי  א  ּתָ ִנׁשְ ּכְ ל  ּכָ ַוֲחזֹו  כט  ל:  ָרֵאֽ ִיׂשְ ֥ית  ּבֵ ֹל  ּכ֖

ָרֵאל:  ִיׂשְ ית  ָלִתין יֹוִמין ּכֹל ּבֵ ַאֲהֹרן ּוְבכֹו ָית ַאֲהֹרן ּתְ

ב  ֣ ֶלְך־ֲעָר֙ד יׁשֵ ַנֲֽעִנ֤י ֶמֽ ע ַהּכְ ַמ֞ ׁשְ ס כא א ַוּיִ
ים  ֲאָתִר֑ ָהֽ ֶרְך  ֖ ּדֶ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ א  ֣ ּבָ י  ּ֚כִ ֶגב  ַהּנֶ֔
ִבי: א  ֽ ׁשֶ ּנּו  ֖ ִמּמֶ  | ּבְ  ׁ֥שְ ַוּיִ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ּבְ ֶח֙ם  ּלָ֨ ַוּיִ
֣א  ּבָ י  ּ֚כִ ֶגב  ב ַהּנֶ֔ ֣ ֶלְך־ֲעָר֙ד יׁשֵ ַנֲֽעִנ֤י ֶמֽ ע ַהּכְ ַמ֞ ׁשְ ַוּיִ

ּבְ  ׁ֥שְ ל ַוּיִ ָרֵא֔ ִיׂשְ ֶח֙ם ּבְ ּלָ֨ ים ַוּיִ ֲאָתִר֑ ֶרְך ָהֽ ֖ ל ּדֶ ָרֵא֔ ִיׂשְ

א ַדֲעָרד ָיֵתב  ַנֲעָנָאה ַמְלּכָ ּכְ ַמע  ִבי: א ּוׁשְ ֽ ׁשֶ ּנּו  ֖ | ִמּמֶ

ח ְקָרָבא  א ְוַאּגַ ָרֵאל ֹאַרח ְמַאְלַלּיָ רֹוָמא ֲאֵרי ֲאָתא ִיׂשְ ּדָ

ל  ָרֵא֥ ִיׂשְ ר  ֨ ּדַ ַוּיִ ב  ְבָיא:  ׁשִ יּה  ִמּנֵ ָבא  ּוׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ

ן ֶאת־ ּתֵ֜ ּתִ ר ִאם־ָנ֨תֹן  ַוּיֹאַמ֑ ֖ה  ֶנֶ֛דר ַלֽיהֹוָ
ם:  ֵריֶהֽ י ֶאת־ָעֽ ֖ ֲחַרְמּתִ י ְוַהֽ ָיִד֔ ֙ה ּבְ ם ַהּזֶ ָהָע֤
ן  ּתֵ֜ ר ִאם־ָנ֨תֹן ּתִ ֖ה ַוּיֹאַמ֑ יהֹוָ ל ֶנֶ֛דר ַלֽ ָרֵא֥ ר ִיׂשְ ֨ ּדַ ב ַוּיִ

ם: ב  ֵריֶהֽ י ֶאת־ָעֽ ֖ ֲחַרְמּתִ י ְוַהֽ ָיִד֔ ֙ה ּבְ ם ַהּזֶ ֶאת־ָהָע֤

ְמַסר  ָרֵאל ְקָים ֳקָדם ְיָי ַוֲאַמר ִאם ִמְמַסר ּתִ ם ִיׂשְ ְוַקּיֵ

ע  ַמ֨ ׁשְ ר ָית ִקְרֵויהֹון: ג ַוּיִ יִדי ַוֲאַגּמַ א ָהֵדין ּבִ ָית ַעּמָ

י  ַנֲֽעִנ֔ ּכְ ֶאת־ַהֽ ֙ן  ּתֵ ַוּיִ ל  ָרֵא֗ ִיׂשְ ֣קֹול  ּבְ ה  ֜ ְיהֹוָ
א  ְקָר֥ ַוּיִ ם  ֵריֶה֑ ְוֶאת־ָעֽ ֶאְתֶה֖ם  ם  ֲֽחֵר֥ ַוּיַ
֣קֹול  ה ּבְ ֜ ע ְיהֹוָ ַמ֨ ׁשְ ה: ג ַוּיִ ֖קֹום ָחְרָמֽ ם־ַהּמָ ׁשֵ
ם ֶאְתֶה֖ם ְוֶאת־ ֲֽחֵר֥ י ַוּיַ ַנֲֽעִנ֔ ּכְ ֙ן ֶאת־ַהֽ ּתֵ ל ַוּיִ ָרֵא֗ ִיׂשְ

יל ְיָי  ה: ג ְוַקּבֵ ֖קֹום ָחְרָמֽ ם־ַהּמָ א ׁשֵ ְקָר֥ ם ַוּיִ ֵריֶה֑ ָעֽ

ָיְתהֹון  ר  ְוַגּמַ ַנֲעָנָאה  ּכְ ָית  ּוְמַסר  ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ ְצלֹוֵתיּה 

ְס֞עּו  ָמא ְדַאְתָרא ָחְרָמה: ד ַוּיִ ְוָית ִקְרֵויהֹון ּוְקָרא ׁשְ

ֶאת־ ֹב  ִלְסּב֖ ַים־֔סּוף  ֶרְך  ֣ ּדֶ ָהָה֙ר  ֵמ֤הֹר 
ֶרְך:  ֽ ּדָ ּבַ ם  ֶנֶֽפׁש־ָהָע֖ ְקַצ֥ר  ַוּתִ ֱא֑דֹום  ֶרץ  ֶא֣

ֹב ֶאת־ ִלְסּב֖ ֶרְך ַים־֔סּוף  ֣ ּדֶ ְס֞עּו ֵמ֤הֹר ָהָה֙ר  ַוּיִ ד 

ֶרְך: ד ּוְנָטלּו  ֽ ּדָ ם ּבַ ר ֶנֶֽפׁש־ָהָע֖ ְקַצ֥ ֶרץ ֱא֑דֹום ַוּתִ ֶא֣

ַאְרָעא  ָית  ָפא  ְלַאּקָ ְדסּוף  א  ַיּמָ ֹאַרח  טּוָרא  ְמֹהר 

֣ר  ַוְיַדּבֵ ה  אֹוְרָחא:  ּבְ א  ְדַעּמָ א  ַנְפׁשָ ַוֲעַקת  ֶדֱאדֹום 

נּו֙  ֱעִליֻת֨ ה ֶהֽ ֒ה ָלָמ֤ ֽאלִֹהי֘ם ּוְבמׁשֶ ם ּבֵ ָהָע֗
ֶח֙ם  ֶל֨ ין  ֵא֥ י  ֣ ּכִ ֑ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ָל֖מּות  ִים  ְצַר֔ ִמּמִ
ל:  לֵֹקֽ ֶ֖חם ַהּקְ ּלֶ ָצה ּבַ נּו ָק֔ ֣ ִים ְוַנְפׁשֵ ין ַמ֔ ְוֵא֣
נּו֙  ֱעִליֻת֨ ה ֶהֽ ֒ה ָלָמ֤ ֽאלִֹהי֘ם ּוְבמׁשֶ ם ּבֵ ֣ר ָהָע֗ ה ַוְיַדּבֵ

ִים  ין ַמ֔ ֶח֙ם ְוֵא֣ ין ֶל֨ י ֵא֥ ֣ ֑ר ּכִ ְדּבָ ּמִ ִים ָל֖מּות ּבַ ְצַר֔ ִמּמִ

א  ַעּמָ ל: ה ְוִאְתַרַעם  לֵֹקֽ ַהּקְ ֶ֖חם  ּלֶ ּבַ ָצה  ָק֔ נּו  ֣ ְוַנְפׁשֵ

ְצַרִים  ְקּתּוָנא ִמּמִ ה ְנצֹו ְלָמא ַאּסֶ ֵמיְמָרא ַדְיָי ְוִעם מֹׁשֶ ּבְ

ָנא  א ְוַנְפׁשָ ָרא ֲאֵרי ֵלית ַלְחָמא ְוֵלית ַמּיָ ַמְדּבְ ִלְמַמת ּבְ

ה  ֜ ח ְיהֹוָ ּלַ֨ ֵמיְכֵליּה ָקִליל: ו ַוְיׁשַ א ָהֵדין ּדְ ַמּנָ ָעַקת ּבְ

֖כּו  ְ ַוְֽיַנּשׁ ים  ָרִפ֔ ַהּשְׂ ים  ֣ ָחׁשִ ַהּנְ ֵ֚את  ם  ָע֗ ּבָ
ו  ל:  ָרֵאֽ ׂשְ ִמּיִ ב  ַעם־ָר֖ ָ֥מת  ַוּיָ ם  ֶאת־ָהָע֑
ים  ָרִפ֔ ַהּשְׂ ים  ֣ ָחׁשִ ַהּנְ ֵ֚את  ם  ָע֗ ּבָ ה  ֜ ְיהֹוָ ח  ּלַ֨ ַוְיׁשַ

ו  ל:  ָרֵאֽ ׂשְ ִמּיִ ב  ַעם־ָר֖ ָ֥מת  ַוּיָ ם  ֶאת־ָהָע֑ ֖כּו  ְ ַוְֽיַנּשׁ

ּוִמית  א  ַעּמָ ָית  ּוְנִכיתּו  ָקָלן  ִחיְוַין  ָית  א  ַעּמָ ּבְ ְיָי  ְוָגֵרי 

ה  ֜ ֶאל־מׁשֶ ם  ָהָע֨ ֹב֩א  ַוּיָ ז  ָרֵאל:  ׂשְ ִמּיִ י  ַסּגִ ַעם 

ְך  ָוָב֔ ֙ה  יהֹוָ ַבֽ ְרנּו  ֤ י־ִדּבַ ֽ ּכִ אנּו  ָחָט֗ ֹאְמ֣רּו  ַוּיֽ
ֶאת־ ָעֵל֖ינּו  ֵמֽ ר  ְוָיֵס֥ ה  ֶאל־ְיֹהָו֔ ֨ל  ּלֵ ִהְתּפַ

ֹב֩א  ם: ז ַוּיָ ד ָהָעֽ ַע֥ ה ּבְ ֖ ֥ל מׁשֶ ּלֵ ְתּפַ ׁש ַוּיִ ָח֑ ַהּנָ
ְרנּו  ֤ י־ִדּבַ ֽ ּכִ אנּו  ָחָט֗ ֹאְמ֣רּו  ַוּיֽ ה  ֜ ֶאל־מׁשֶ ם  ָהָע֨

ָעֵל֖ינּו  ֵמֽ ר  ְוָיֵס֥ ה  ֶאל־ְיֹהָו֔ ֨ל  ּלֵ ִהְתּפַ ְך  ָוָב֔ ֙ה  יהֹוָ ַבֽ

ם: ז ַוֲאָתא  ד ָהָעֽ ַע֥ ה ּבְ ֖ ֥ל מׁשֶ ּלֵ ְתּפַ ַוּיִ ׁש  ָח֑ ֶאת־ַהּנָ

ֳקָדם  ִאְתַרַעְמָנא  ֲאֵרי  ַחְבָנא  ַוֲאָמרּו  ה  ְלמֹׁשֶ א  ַעּמָ

ִחְוָיא  ָית  ָנא  ִמּנָ י  ְוַיֲעּדִ ְיָי  ֳקָדם  י  ַצּלִ ְנֵציָנא  ְך  ְוִעּמָ ְיָי 

ֶאל־ ה  ְיֹהָו֜ ֹאֶמר  ַוּי֨ ח  א:  ַעּמָ ַעל  ה  מֹׁשֶ י  ְוַצּלִ

ים ֹא֖תֹו ַעל־ ֥ ף ְוׂשִ ָר֔ ה ְלָך֙ ׂשָ ֤ ה ֲעׂשֵ ֗ מׁשֶ
י: ח  ה ֹא֖תֹו ָוָחֽ ּוְך ְוָרָא֥ ׁש֔ ל־ַהּנָ ֵנ֑ס ְוָהָי֙ה ּכָ
ים  ֥ ף ְוׂשִ ָר֔ ה ְלָך֙ ׂשָ ֤ ה ֲעׂשֵ ֗ ה ֶאל־מׁשֶ ֹאֶמר ְיֹהָו֜ ַוּי֨

י:  ה ֹא֖תֹו ָוָחֽ ּוְך ְוָרָא֥ ׁש֔ ל־ַהּנָ ֹא֖תֹו ַעל־ֵנ֑ס ְוָהָי֙ה ּכָ

ַעל  ָיֵתיּה  י  ּוֵ ְוׁשַ ָקְלָיא  ָלְך  ֲעֵביד  ה  ְלמֹׁשֶ ְיָי  ַוֲאַמר  ח 
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ַ֤עׂש  ם: ט ַוּיַ ִיְתְנִכית ְוֶיֱחֵזי ָיֵתיּה ְוִיְתַקּיָ ל ּדְ ָאת ִויֵהי ּכָ

֑ס  ַעל־ַהּנֵ הּו  ֵמ֖ ַוְיׂשִ ת  ְנ֔חׁשֶ ׁש  ְנַח֣ ֙ה  מׁשֶ
֛יט  יׁש ְוִהּבִ ָחׁש֙ ֶאת־ִא֔ ְך ַהּנָ ֤ ה ִאם־ָנׁשַ ְוָהָי֗
֙ה  מׁשֶ ַ֤עׂש  ַוּיַ ט  י:  ָוָחֽ ת  ֖חׁשֶ ַהּנְ ׁש  ֶאל־ְנַח֥
ְך  ֤ ה ִאם־ָנׁשַ ֑ס ְוָהָי֗ הּו ַעל־ַהּנֵ ֵמ֖ ת ַוְיׂשִ ׁש ְנ֔חׁשֶ ְנַח֣

ת  ֖חׁשֶ ַהּנְ ׁש  ֶאל־ְנַח֥ ֛יט  ְוִהּבִ יׁש  ֶאת־ִא֔ ָחׁש֙  ַהּנָ

ָאת  ַעל  ְוֵייּה  ְוׁשַ א  ִדְנָחׁשָ ִחְוָיא  ה  מֹׁשֶ ַוֲעַבד  ט  י:  ָוָחֽ

ְלִחְוָיא  ל  ּכֵ ּוִמְסּתַ ְבָרא  ּגַ ָית  ִחְוָיא  ָנִכית  ד  ּכַ ַוֲהָוה 

ם:  א ּוִמְתַקּיָ ִדְנָחׁשָ

ֹאֽבֹת:  ּבְ ֲֽח֖נּו  ּיַ ַוֽ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ ְס֖עּו  ַוּיִ י  ששי 

ֵני  ּבְ ּוְנָטלּו  י  ֹאֽבֹת:  ּבְ ֲֽח֖נּו  ּיַ ַוֽ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ ְס֖עּו  ַוּיִ י 

ֲֽח֞נּו  ּיַ ַוֽ ֹא֑בֹת  ֵמֽ ְס֖עּו  ַוּיִ יא  ֹאֹבת:  ּבְ רֹו  ּוׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ֵנ֣י  ַעל־ּפְ ֙ר  ֲאׁשֶ ֙ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ים  ֲעָבִר֗ ָהֽ ֣י  ִעּיֵ ּבְ
ֹא֑בֹת  ֵמֽ ְס֖עּו  ַוּיִ יא  ֶמׁש:  ֽ ָ ַהּשׁ ח  ְזַר֖ ִמּמִ ב  מֹוָא֔
ֵנ֣י  ַעל־ּפְ ֙ר  ֲאׁשֶ ֙ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ים  ֲעָבִר֗ ָהֽ ֣י  ִעּיֵ ּבְ ֲֽח֞נּו  ּיַ ַוֽ

רֹו  ּוׁשְ ֵמֹאֹבת  ּוְנָטלּו  יא  ֶמׁש:  ֽ ָ ַהּשׁ ח  ְזַר֖ ִמּמִ ב  מֹוָא֔

ְדַנח  י מֹוָאב ִמּמַ י ַעל ַאּפֵ ָרא ּדִ ַמְדּבְ ְמִגיַזת ֲעָבָרֵאי ּבְ ּבִ

ֶרד:  ַנַ֥חל ָזֽ ֲֽח֖נּו ּבְ ּיַ ַוֽ עּו  ם ָנָס֑ ֖ ָ א: יב ִמּשׁ ְמׁשָ ׁשִ

ן ְנָטלּו  ּמָ ֶרד: יב ִמּתַ ַנַ֥חל ָזֽ ֲֽח֖נּו ּבְ ּיַ ַוֽ עּו  ם ָנָס֑ ֖ ָ יב ִמּשׁ

ֲֽח֞נּו  ּיַ ַוֽ עּו֒  ָנָס֒ ֘ם  ִמּשָׁ יג  ְדָזֶרד:  ַנֲחָלא  ּבְ רֹו  ּוׁשְ

ַהּיֵֹצ֖א  ר  ְדּבָ֔ ּמִ ּבַ ר  ֣ ֲאׁשֶ ַאְרנֹו֙ן  ֶבר  ֵמֵע֤
ב  מֹוָא֔ ֣בּול  ּגְ ַאְרנֹו֙ן  י  ֤ ּכִ י  ֱאמִֹר֑ ָהֽ ל  ֻב֣ ִמּגְ
עּו֒  ָנָס֒ ֘ם  ִמּשָׁ יג  י:  ֱאמִֹרֽ ָהֽ ּוֵב֥ין  ב  מֹוָא֖ ֥ין  ּבֵ
ל  ֻב֣ ר ַהּיֵֹצ֖א ִמּגְ ְדּבָ֔ ּמִ ר ּבַ ֣ ֶבר ַאְרנֹו֙ן ֲאׁשֶ ֲֽח֞נּו ֵמֵע֤ ּיַ ַוֽ

ּוֵב֥ין  ב  ֥ין מֹוָא֖ ּבֵ ב  ֣בּול מֹוָא֔ ּגְ ַאְרנֹו֙ן  י  ֤ ּכִ י  ֱאמִֹר֑ ָהֽ

י  ּדִ ְדַאְרנֹון  ֵמִעְבָרא  רֹו  ּוׁשְ ְנָטלּו  ן  ּמָ ִמּתַ יג  י:  ֱאמִֹרֽ ָהֽ

חּום  חּום ֱאמֹוָרָאה ֲאֵרי ַאְרנֹון ּתְ ָנֵפק ִמּתְ ָרא ּדְ ְבַמְדּבְ

ר  ֵיָֽאַמ֔ ֙ן  ין מֹוָאב ּוֵבין ֱאמֹוָרָאה: יד ַעל־ּכֵ מֹוָאב ּבֵ

ה  סּוָפ֔ ב ּבְ ֑ה ֶאת־ָוֵה֣ ֵסֶ֖פר ִמְלֲח֣מֹת ְיהֹוָ ּבְ
ר  ֵיָֽאַמ֔ ֙ן  ַעל־ּכֵ יד  ַאְרֽנֹון:  ָחִל֖ים  ְוֶאת־ַהּנְ
ה ְוֶאת־  סּוָפ֔ ּבְ ב  ֑ה ֶאת־ָוֵה֣ ֵסֶ֖פר ִמְלֲח֣מֹת ְיהֹוָ ּבְ

ְקָרִבין  ִסְפָרא  ּבְ ר  ִיְתַאּמַ ן  ּכֵ ַעל  יד  ַאְרֽנֹון:  ָחִל֖ים  ַהּנְ

ַעל ַנֲחֵלי ַאְרנֹון: טו  א ְדסּוף ּוְגבּוַרן ּדְ ֲעַבד ְיָי ַעל ַיּמָ ּדַ

ר  ֶבת ָע֑ ֣ ה ְלׁשֶ ר ָנָט֖ ֥ ים ֲאׁשֶ ָחִל֔ ֙ד ַהּנְ ׁשֶ ְוֶא֨
ים  ָחִל֔ ַהּנְ ֙ד  ׁשֶ ְוֶא֨ טו  ב:  מֹוָאֽ ִלְג֥בּול  ן  ַע֖ ְוִנׁשְ
ב:  מֹוָאֽ ִלְג֥בּול  ן  ַע֖ ְוִנׁשְ ר  ָע֑ ֶבת  ֣ ְלׁשֶ ה  ָנָט֖ ר  ֥ ֲאׁשֶ

ִמיְך  ּוִמְסּתְ ת  ְלַחּיָ ָלֳקֵבל  ִרין  ּבְ ִמּדַ ּדְ א  ַנֲחַלּיָ פּוְך  ְוׁשָ טו 

ר  ֵא֗ וא ַהּבְ ָרה ִה֣ ֵא֑ ם ּבְ ֖ ָ ִלְתחּום מֹוָאב: טז ּוִמּשׁ

ֶאת־ ֱאֹס֙ף  ה  ֔ ְלמׁשֶ ֙ה  ְיהֹוָ ר  ָאַמ֤ ר  ֨ ֲאׁשֶ
ָרה  ֵא֑ ם ּבְ ֖ ָ ִים: טז ּוִמּשׁ ָנ֥ה ָלֶה֖ם ָמֽ ם ְוֶאּתְ ָהָע֔
ה ֱאֹס֙ף ֶאת־ ֔ ֙ה ְלמׁשֶ ר ְיהֹוָ ר ָאַמ֤ ֨ ר ֲאׁשֶ ֵא֗ וא ַהּבְ ִה֣

ן ִאְתְיִהיַבת ְלהֹון  ּמָ ִים: טז ּוִמּתַ ָנ֥ה ָלֶה֖ם ָמֽ ם ְוֶאּתְ ָהָע֔

א  נֹוׁש ָית ַעּמָ ּכְ ה  ְיָי ְלמֹׁשֶ י ֲאַמר  ּדִ יָרא ִהיא ֵביָרא  ּבֵ

ֶאת־ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ יר  ֣ ָיׁשִ ָאז  יז  א:  ַמּיָ ְלהֹון  ן  ְוֶאּתֵ

ּה: יז ָאז  י ְבֵא֖ר ֱענּו־ָלֽ ֹאת ֲעִל֥ ה ַהּז֑ יָר֖ ִ ַהּשׁ
ְבֵא֖ר  י  ֲעִל֥ ֹאת  ַהּז֑ ה  יָר֖ ִ ֶאת־ַהּשׁ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ יר  ֣ ָיׁשִ

א ָהָדא  ְחּתָ ּבַ ָרֵאל ָית ּתּוׁשְ ח ִיׂשְ ּבַ ֵכן ׁשַ ּה: יז ּבְ ֱענּו־ָלֽ

ים  ִר֗ ר ֲחָפ֣רּוָה ׂשָ ֵא֞ חּו ָלּה:  יח ּבְ ּבָ י ֵביָרא ׁשַ ַסּקִ

ם  ֲעֹנָת֑ ִמׁשְ ק ּבְ ְמֹחֵק֖ ם ּבִ ֨רּוָה֙ ְנִדיֵב֣י ָהָע֔ ּכָ
֨רּוָה֙  ים ּכָ ִר֗ ר ֲחָפ֣רּוָה ׂשָ ֵא֞ ָנֽה: יח ּבְ ֖ר ַמּתָ ְדּבָ ּוִמּמִ
֖ר  ְדּבָ ּוִמּמִ ם  ֲעֹנָת֑ ִמׁשְ ּבְ ק  ְמֹחֵק֖ ּבִ ם  ָהָע֔ ְנִדיֵב֣י 

א  י ַעּמָ רּוָה ֵריׁשֵ א ּכְ ָחְפרּוָה ַרְבְרַבּיָ יָרא ּדְ ָנֽה: יח ּבֵ ַמּתָ

ָרא ִאְתְיִהיַבת ְלהֹון: יט  ְדּבְ חּוְטֵריהֹון ּוִמּמַ א ּבְ ַסְפַרּיָ

ֽמֹות:  ּבָ ֲֽחִליֵא֖ל  ּוִמּנַ ל  ַנֲֽחִליֵא֑ ָנ֖ה  ּתָ ּוִמּמַ
יט  ֽמֹות:  ּבָ ֲֽחִליֵא֖ל  ּוִמּנַ ל  ַנֲֽחִליֵא֑ ָנ֖ה  ּתָ ּוִמּמַ יט 

א  א ּוִמַנֲחַלּיָ הֹון ְלַנֲחַלּיָ ִאְתְיִהיַבת ְלהֹון ָנֲחָתא ִעּמְ ּוִמּדְ

֙ר  ְי֙א ֲאׁשֶ ֗מֹות ַהּגַ הֹון ְלָרָמָתא: כ ּוִמּבָ ָסְלָקא ִעּמְ

ָפה  ָק֖ ְוִנׁשְ ֑ה  ְסּגָ ַהּפִ ֖רֹאׁש  ב  מֹוָא֔ ה  ֵד֣ ׂשְ ּבִ
֙ר  ֲאׁשֶ ְי֙א  ַהּגַ ֗מֹות  ּוִמּבָ כ  יֽמֹן:  ַהְיׁשִ ֵנ֥י  ַעל־ּפְ
ֵנ֥י  ָפה ַעל־ּפְ ָק֖ ֑ה ְוִנׁשְ ְסּגָ ב ֖רֹאׁש ַהּפִ ה מֹוָא֔ ֵד֣ ׂשְ ּבִ

ַחְקֵלי מֹוָאב ֵריׁש  י ּבְ א ּדִ יֽמֹן: כ ּוֵמָרָמָתא ְלֵחיַלּיָ ַהְיׁשִ

ימֹון: י ֵבית ְיׁשִ ְכָיא ַעל ַאּפֵ ָרָמָתא ּוִמְסּתַ

ֶאל־ ים  ַמְלָאִכ֔ ָרֵא֨ל  ִיׂשְ ַל֤ח  ׁשְ ַוּיִ כא  שביעי 

ַל֤ח  ׁשְ ַוּיִ כא  ֵלאֽמֹר:  י  ֱאמִֹר֖ ֶלְך־ָהֽ ֶמֽ ִסי֥חֹן 
י  ֱאמִֹר֖ ֶלְך־ָהֽ ֶמֽ ֶאל־ִסי֥חֹן  ים  ַמְלָאִכ֔ ָרֵא֨ל  ִיׂשְ

א  ין ְלָות ִסיחֹון ַמְלּכָ ּדִ ָרֵאל ִאְזּגַ ַלח ִיׂשְ ֵלאֽמֹר: כא ּוׁשְ
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א  לֹ֤ ָך  ְבַאְרֶצ֗ ה  ָר֣ ֶאְעּבְ כב  ְלֵמיָמר:  ֶדֱאמֹוָרָאה 

י  ֵמ֣ ה  ֖ ּתֶ ִנׁשְ א  לֹ֥ ֶרם  ּוְבֶכ֔ ה  ֶד֣ ׂשָ ּבְ ֙ה  ִנּטֶ
ר־ַנֲֽע֖בֹר  ֽ ד ֲאׁשֶ ְך ַע֥ ֶלְך֙ ֵנֵל֔ ֶרְך ַהּמֶ֨ ֶד֤ ר ּבְ ְבֵא֑
ה  ֶד֣ ׂשָ ּבְ ֙ה  ִנּטֶ א  לֹ֤ ָך  ְבַאְרֶצ֗ ה  ָר֣ ֶאְעּבְ כב  ָך:  ֻבֶלֽ ּגְ
ְך  ֶלְך֙ ֵנֵל֔ ֶרְך ַהּמֶ֨ ֶד֤ ר ּבְ י ְבֵא֑ ה ֵמ֣ ֖ ּתֶ א ִנׁשְ ֶרם לֹ֥ ּוְבֶכ֔

ַאְרָעְך ָלא ִנְסֵטי  ָך: כב ֲאִעַבר ּבְ ֻבֶלֽ ר־ַנֲֽע֖בֹר ּגְ ֽ ד ֲאׁשֶ ַע֥

ֵנֵזל  א  ַמְלּכָ ֹאַרח  ּבְ גֹוב  ֵמי  י  ּתֵ ִנׁשְ ָלא  ּוִבְכַרם  ֲחַקל  ּבַ

ת־ ן ִסי֥חֹן ֶאֽ א־ָנַת֨ חּוָמְך: כג ְולֹֽ י ְנִעַבר ּתְ ַעד ּדִ

ֱֽא֨סֹף ִסי֜חֹן ֶאת־ ְגֻבלֹו֒ ַוּיֶ ָרֵא֘ל ֲע֣בֹר ּבִ ִיׂשְ
ָרה  ְדּבָ֔ ָרֵא֨ל ַהּמִ את ִיׂשְ א ִלְקַר֤ ֵצ֞ ֹו ַוּיֵ ל־ַעּמ֗ ּכָ
ן  א־ָנַת֨ ל: כג ְולֹֽ ָרֵאֽ ִיׂשְ ֶ֖חם ּבְ ּלָ ֖בֹא ָיְ֑הָצה ַוּיִ ַוּיָ
ִסי֜חֹן  ֱֽא֨סֹף  ַוּיֶ ְגֻבלֹו֒  ּבִ ֲע֣בֹר  ָרֵא֘ל  ת־ִיׂשְ ֶאֽ ִסי֥חֹן 

ָרה  ְדּבָ֔ ָרֵא֨ל ַהּמִ את ִיׂשְ א ִלְקַר֤ ֵצ֞ ֹו ַוּיֵ ל־ַעּמ֗ ֶאת־ּכָ

ַבק ִסיחֹון  ל: כג ְוָלא ׁשְ ָרֵאֽ ִיׂשְ ֶ֖חם ּבְ ּלָ ֖בֹא ָיְ֑הָצה ַוּיִ ַוּיָ

ל  ּכָ ָית  ִסיחֹון  ּוְכַנׁש  ְתחּוֵמיּה  ּבִ ר  ְלֶמְעּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ָית 

ָרא ַוֲאָתא ְלָיַהץ  ָרֵאל ְלַמְדּבְ יּה ּוְנַפק ָלֳקָדמּות ִיׂשְ ַעּמֵ

ָרֵא֖ל ְלִפי־ ֥הּו ִיׂשְ ּכֵ ָרֵאל: כד ַוּיַ ִיׂשְ יַח ְקָרָבא ּבְ ִוַאּגִ

ַאְר֗נֹן ַעד־ַיּבֹ֙ק  ׁש ֶאת־ַאְר֜צֹו ֵמֽ יַר֨ ֶרב ַוּיִ ָח֑
ֹון:  ַעּמֽ ֵנ֥י  ּבְ ֖בּול  ּגְ ז  ַע֔ י  ֣ ּכִ ֹון  ַעּמ֔ ֵנ֣י  ַעד־ּבְ
ֶאת־ַאְר֜צֹו  ׁש  יַר֨ ַוּיִ ֶרב  ְלִפי־ָח֑ ָרֵא֖ל  ִיׂשְ ֥הּו  ּכֵ ַוּיַ כד 

֖בּול  ּגְ ז  ַע֔ י  ֣ ּכִ ֹון  ַעּמ֔ ֵנ֣י  ַעד־ּבְ ַעד־ַיּבֹ֙ק  ַאְר֗נֹן  ֵמֽ

ִויֵרת  ָחֶרב  ּדְ ם  ְלִפְתּגַ ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְמָחִהי  כד  ֹון:  ַעּמֽ ֵנ֥י  ּבְ

ֲאֵרי  ַעּמֹון  ֵני  ּבְ ַעד  יּוְבָקא  ַעד  ֵמַאְרנֹוָנא  ַאְרֵעיּה  ָית 

ת  ל ֵא֥ ָרֵא֔ ֙ח ִיׂשְ ּקַ ְבֵני ַעּמֹון: כה ַוּיִ חּוָמא ּדִ יף ּתְ ַתּקִ

ָכל־ ָרֵא֨ל ּבְ ב ִיׂשְ ׁ֤שֶ ה ַוּיֵ ּלֶ ים ָהֵא֑ ָעִר֖ ל־ֶהֽ ּכָ
יָה: כה  ֹנֶתֽ ּוְבָכל־ּבְ ֹון  ּב֖ ֶחׁשְ ּבְ י  ֱאמִֹר֔ ָהֽ י  ָעֵר֣
ב  ׁ֤שֶ ַוּיֵ ה  ּלֶ ָהֵא֑ ים  ָעִר֖ ל־ֶהֽ ּכָ ת  ֵא֥ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֙ח  ּקַ ַוּיִ

ּוְבָכל־ ֹון  ּב֖ ֶחׁשְ ּבְ י  ֱאמִֹר֔ ָהֽ י  ָכל־ָעֵר֣ ּבְ ָרֵא֨ל  ִיׂשְ

ין ִויֵתב  א ָהִאּלֵ ל ִקְרַוּיָ ָרֵאל ָית ּכָ יָה: כה ּוְכַבׁש ִיׂשְ ֹנֶתֽ ּבְ

ְפָרָנָהא:  ּבֹון ּוְבָכל ּכַ ֶחׁשְ ָכל ִקְרֵוי ֱאמֹוָרָאה ּבְ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

י  ֱאמִֹר֖ ָהֽ ֶלְך  ֶמ֥ ִסי֛חֹן  יר  ִע֗ ֹון  ּב֔ ֶחׁשְ י  ֣ ּכִ כו 

ֹון  ִראׁש֔ ֶלְך מֹוָא֙ב ָהֽ ֶמ֤ ם ּבְ וא ְו֣הּוא ִנְלַח֗ ִה֑
כו  ַעד־ַאְרֽנֹן:  ֖דֹו  ִמּיָ ל־ַאְר֛צֹו  ֶאת־ּכָ ח  ֧ ּקַ ַוּיִ

וא ְו֣הּוא  י ִה֑ ֱאמִֹר֖ ֶלְך ָהֽ יר ִסי֛חֹן ֶמ֥ ֹון ִע֗ ּב֔ י ֶחׁשְ ֣ ּכִ

ל־ ֶאת־ּכָ ח  ֧ ּקַ ַוּיִ ֹון  ִראׁש֔ ָהֽ מֹוָא֙ב  ֶלְך  ֶמ֤ ּבְ ם  ִנְלַח֗

א  ַקְרּתָ ּבֹון  ֶחׁשְ ֲאֵרי  כו  ַעד־ַאְרֽנֹן:  ֖דֹו  ִמּיָ ַאְר֛צֹו 

ְקָרָבא  ח  ַאּגַ ְוהּוא  ִהיא  ֶדֱאמֹוָרָאה  א  ַמְלּכָ ִסיחֹון  ּדְ

ל ַאְרֵעיּה ִמיֵדיּה  א ְדמֹוָאב ַקְדָמָאה ּוְנִסיב ָית ּכָ ַמְלּכָ ּבְ

ֹאּו  ִל֖ים ּב֣ ׁשְ ֛ן ֽיֹאְמ֥רּו ַהּמֽ ַעד ַאְרנֹון: כז ַעל־ּכֵ

יר ִסיֽחֹון: כז ַעל־ ֶנ֥ה ְוִתּכֹוֵנ֖ן ִע֥ ּבָ ֹון ּתִ ּב֑ ֶחׁשְ
ֶנ֥ה ְוִתּכֹוֵנ֖ן  ּבָ ֹון ּתִ ּב֑ ֹאּו ֶחׁשְ ִל֖ים ּב֣ ׁשְ ֛ן ֽיֹאְמ֥רּו ַהּמֽ ּכֵ

ּבֹון  א עּולּו ְלֶחׁשְ ן ֵייְמרּון ְמָתַלּיָ יר ִסיֽחֹון: כז ַעל ּכֵ ִע֥

י־ֵאׁש֙  ּכִ כח  ְדִסיחֹון:  א  ַקְרּתָ ְכַלל  ּתַ ְוִתׁשְ ֵני  ְתּבְ ּתִ

ִסי֑חֹן  ְרַי֣ת  ִמּקִ ֶלָֽהָב֖ה  ֹון  ּב֔ ֶחׁשְ ֵמֽ ה  ָיְֽצָא֣
֥מֹות ַאְרֽנֹן: כח  ֲעֵל֖י ּבָ ֽ ּבַ ב  ר מֹוָא֔ ְכָל֙ה ָע֣ ָאֽ
ִסי֑חֹן  ְרַי֣ת  ִמּקִ ֶלָֽהָב֖ה  ֹון  ּב֔ ֶחׁשְ ֵמֽ ה  ָיְֽצָא֣ י־ֵאׁש֙  ּכִ

ֲאֵרי  כח  ַאְרֽנֹן:  ֥מֹות  ּבָ ֲעֵל֖י  ֽ ּבַ ב  מֹוָא֔ ר  ָע֣ ְכָל֙ה  ָאֽ

ְקָרָבא  ָעְבֵדי  ּבֹון  ֵמֶחׁשְ ְנַפק  א  ֶאּשָׁ ּכְ יף  ּקִ ּתַ ִקידּום 

רֹו  ׁשְ ּדִ א  ַעּמָ ְקִטילּו  ְדִסיחֹון  א  ְרּתָ ִמּקַ ְלהֹוִביָתא  ׁשַ ּכְ

ָרָמָתא  ֲחָלא  ּדַ ית  ּבֵ ָפְלִחין  ּדְ א  ּכּוְמַרּיָ מֹוָאב  ִבְלָחַית 

ַעם־ ְדּתָ  ָאַב֖ ב  מֹוָא֔ ֽאֹוי־ְלָך֣  כט  ְדַאְרנֹון: 

ית  ִב֔ ְ ּשׁ יו ּבַ ֵליִט֙ם ּוְבֹנָת֣ ָנ֤יו ּפְ ן ּבָ ֑מֹוׁש ָנַת֨ ּכְ
ְדּתָ  ב ָאַב֖ י ִסיֽחֹון: כט ֽאֹוי־ְלָך֣ מֹוָא֔ ֶלְך ֱאמִֹר֖ ְלֶמ֥
ית  ִב֔ ְ ּשׁ ּבַ יו  ּוְבֹנָת֣ ֵליִט֙ם  ּפְ ָנ֤יו  ּבָ ן  ָנַת֨ ֑מֹוׁש  ַעם־ּכְ

ֲאַבְדּתּון  ְלכֹון מֹוָאָבֵאי  ַוי  ִסיֽחֹון: כט  י  ֶלְך ֱאמִֹר֖ ְלֶמ֥

ּוְבָנֵתיּה  ִציִרין  נֹוִהי  ּבְ ְמַסר  ִלְכמֹוׁש  ְדָפְלִחין  א  ַעּמָ

ם ָאַב֥ד  יָר֛ א ֶדֱאמֹוָרָאה ִסיחֹון: ל ַוּנִ ְבָיא ְלַמְלּכָ ׁשִ ּבְ

ר  ֖ ים ַעד־֔נַֹפח ֲאׁשֶ ֣ ִ ּשׁ י֑בֹן ַוּנַ ֹון ַעד־ּדִ ּב֖ ֶחׁשְ
י֑בֹן  ַעד־ּדִ ֹון  ּב֖ ֶחׁשְ ָאַב֥ד  ם  יָר֛ ַוּנִ ל  א:  יְדָבֽ ַעד־ֵמֽ
ּוַמְלכּו  ל  א:  יְדָבֽ ַעד־ֵמֽ ר  ֖ ֲאׁשֶ ַעד־֔נַֹפח  ים  ֣ ִ ּשׁ ַוּנַ

יבֹון ְוַצִדיאּו ַעד ֹנַפח  ּבֹון ֲעָדא ׁשּוְלַטן ִמּדִ ְפָסַקת ֵמֶחׁשְ

ֶרץ  ֶא֖ ּבְ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֙ב  ׁשֶ ַוּיֵ֨ לא  ֵמיְדָבא:  ַעד  ְסִמיְך  ּדִ

לא  י:  ֱאמִֹרֽ ָהֽ ֶרץ  ֶא֖ ּבְ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ ֙ב  ׁשֶ ַוּיֵ֨ לא  י:  ֱאמִֹרֽ ָהֽ
֙ה  ַל֤ח מׁשֶ ׁשְ ֲאַרע ֱאמֹוָרָאה: לב ַוּיִ ָרֵאל ּבַ ִויֵתב ִיׂשְ

ויירש  יָה  ֹנֶת֑ ּבְ ֖דּו  ְלּכְ ּיִ ַוֽ ר  ֶאת־ַיְעֵז֔ ֣ל  ְלַרּגֵ
ַל֤ח  ׁשְ ם: לב ַוּיִ ֽ ר־ׁשָ י ֲאׁשֶ ֱאמִֹר֥ ֹוֶרׁש ֶאת־ָהֽ ַוּי֖
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ויירש  יָה  ֹנֶת֑ ּבְ ֖דּו  ְלּכְ ּיִ ַוֽ ר  ֶאת־ַיְעֵז֔ ֣ל  ְלַרּגֵ ֙ה  מׁשֶ

ה  מֹׁשֶ ַלח  ּוׁשְ לב  ם:  ֽ ר־ׁשָ ֲאׁשֶ י  ֱאמִֹר֥ ֶאת־ָהֽ ֹוֶרׁש  ַוּי֖

ְפָרָנָהא ְוָתִריְך ָית ֱאמֹוָרָאה  ָלא ָית ַיְעֵזר ּוְכָבׁשּו ּכַ ְלַאּלָ

ֵצ֣א  ַוּיֵ ן  ֑ ׁשָ ֶרְך ַהּבָ ֖ ּדֶ ֲֽע֔לּו  ּיַ ַוֽ ְפנּו֙  ן: לג ַוּיִ י ַתּמָ ּדִ

ְוָכל־ ֧הּוא  ם  ִלְקָראָת֜ ן  ֨ ׁשָ ֶלְך־ַהּבָ ֶמֽ עֹו֩ג 
ֶרְך  ֖ ֲֽע֔לּו ּדֶ ּיַ ְפנּו֙ ַוֽ ִעי: לג ַוּיִ ה ֶאְדֶרֽ ְלָחָמ֖ ֹו ַלּמִ ַעּמ֛
֧הּוא  ם  ִלְקָראָת֜ ן  ֨ ׁשָ ֶלְך־ַהּבָ ֶמֽ עֹו֩ג  ֵצ֣א  ַוּיֵ ן  ֑ ׁשָ ַהּבָ

ִניאּו ּוְסִליקּו  ִעי: לג ְוִאְתּפְ ה ֶאְדֶרֽ ְלָחָמ֖ ֹו ַלּמִ ְוָכל־ַעּמ֛

ָלֳקָדמּוְתהֹון  ְדַמְתָנן  א  ַמְלּכָ עֹוג  ּוְנַפק  ַמְתָנן  ְלֹאַרח 

ָחא ְקָרָבא ְלֶאְדֶרִעי:  יּה ְלַאּגָ הּוא ְוָכל ַעּמֵ

ַאל־ ֙ה  ֶאל־מׁשֶ ֤ה  ְיהֹוָ ֹאֶמר  ַוּי֨ לד  מפטיר 

ְוֶאת־ ֹא֛תֹו  י  ּתִ ָנַת֧ ְבָיְֽדָך֞  י  ֣ ּכִ ֹא֔תֹו  א  יָר֣ ּתִ
ר  ֣ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ֹו  ּל֔ יָת  ֣ ֹו ְוֶאת־ַאְר֑צֹו ְוָעׂשִ ל־ַעּמ֖ ּכָ
ב  ֖ ר יֹוׁשֵ ֥ י ֲאׁשֶ ֱאמִֹר֔ ֶלְך ָהֽ יָת ְלִסיֹח֙ן ֶמ֣ ֗ ָעׂשִ
ַאל־ ֙ה  ֶאל־מׁשֶ ֤ה  ְיהֹוָ ֹאֶמר  ַוּי֨ לד  ֹון:  ּבֽ ֶחׁשְ ּבְ
ֹו  ל־ַעּמ֖ י ֹא֛תֹו ְוֶאת־ּכָ ּתִ י ְבָיְֽדָך֞ ָנַת֧ ֣ א ֹא֔תֹו ּכִ יָר֣ ּתִ

ְלִסיֹח֙ן  יָת  ֗ ָעׂשִ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ֹו  ּל֔ יָת  ֣ ְוָעׂשִ ְוֶאת־ַאְר֑צֹו 

ְיָי  ֹון: לד ַוֲאַמר  ּבֽ ֶחׁשְ ּבְ ב  ֖ ר יֹוׁשֵ ֥ י ֲאׁשֶ ֱאמִֹר֔ ֶלְך ָהֽ ֶמ֣

יּה ֲאֵרי ִביָדְך ְמָסִרית ָיֵתיּה ְוָית  ה ָלא ִתְדַחל ִמּנֵ ְלמֹׁשֶ

ֲעַבְדּתְ  ִדי  ָמא  ּכְ ֵליּה  ד  ְוַתְעּבֵ ַאְרֵעיּה  ְוָית  יּה  ַעּמֵ ל  ּכָ

ּו  ּכ֨ ּבֹון: לה ַוּיַ ֶחׁשְ י ָיֵתב ּבְ א ֶדֱאמֹוָרָאה ּדִ ְלִסיחֹון ַמְלּכָ

י  ֥ ְלּתִ ֹו ַעד־ּבִ ל־ַעּמ֔ ָני֙ו ְוֶאת־ּכָ ֹא֤תֹו ְוֶאת־ּבָ
ּו ֶאת־ַאְרֽצֹו: לה  ֽיְרׁש֖ יד ַוּיִ ִר֑ ִאיר־֖לֹו ׂשָ ִהׁשְ
י  ֥ ְלּתִ ַעד־ּבִ ֹו  ל־ַעּמ֔ ְוֶאת־ּכָ ָני֙ו  ְוֶאת־ּבָ ֹא֤תֹו  ּו  ּכ֨ ַוּיַ

ּוְמחֹו  לה  ֶאת־ַאְרֽצֹו:  ּו  יְרׁש֖ ֽ ַוּיִ יד  ִר֑ ׂשָ ִאיר־֖לֹו  ִהׁשְ

ַאר  ּתְ ִאׁשְ ָלא  ּדְ ַעד  יּה  ַעּמֵ ל  ּכָ ְוָית  נֹוִהי  ּבְ ְוָית  ָיֵתיּה 

ֵנ֣י  ּבְ ְס֖עּו  ַוּיִ א  כב  ַאְרֵעיּה:  ָית  ִויִריתּו  ִזיב  ְמׁשֵ ֵליּה 

ֶבר  ֵמֵע֖ ב  מֹוָא֔ ְר֣בֹות  ַעֽ ּבְ ֲֽחנּו֙  ּיַ ַוֽ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ
ֲֽחנּו֙  ּיַ ַוֽ ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ֵנ֣י  ּבְ ְס֖עּו  ַוּיִ א  ְיֵרֽחֹו:  ן  ֥ ְלַיְרּדֵ
ּוְנָטלּו  א  ְיֵרֽחֹו:  ן  ֥ ְלַיְרּדֵ ֶבר  ֵמֵע֖ ב  מֹוָא֔ ְר֣בֹות  ַעֽ ּבְ

ָנא  א ְדמֹוָאב ֵמִעְבָרא ְלַיְרּדְ ַרּיָ ֵמׁשְ רֹו ּבְ ָרֵאל ּוׁשְ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ִדיֵרחֹו: 

הפטרת חוקת בשופטים פרק יא

ה  ֣ ָ ן־ִאּשׁ ִיל ְו֖הּוא ּבֶ ֹור ַח֔ ּב֣ י ָהָי֙ה ּגִ ְלָעִד֗ ח ַהּגִ ֣ א ְוִיְפּתָ

ד  ְלָע֛ ת־ּגִ ׁשֶ ֶלד ֵאֽ ֧ ח: ב ַוּתֵ ֽ ד ֶאת־ִיְפּתָ ְלָע֖ ֹוֶלד ּגִ זֹוָנ֑ה ַוּי֥

ח  ּו ֶאת־ִיְפּתָ֗ ְרׁש֣ ַוְיָגֽ ה  ֜ ָ ִאּשׁ ֵני־ָהֽ ֽבְ ֨לּו  ְגּדְ ַוּיִ ִנ֑ים  ּבָ ֖לֹו 

ה  ֥ ָ ן־ִאּשׁ ֛י ּבֶ ּכִ ינּו  ֵבֽית־ָאִב֔ ל ּבְ ֽלֹא־ִתְנַח֣ ֹאְמרּו לֹו֙  ַוּי֤

ב  ׁ֖שֶ ַוּיֵ יו  ֶאָח֔ ֵנ֣י  ִמּפְ ֙ח  ִיְפּתָ ח  ְבַר֤ ַוּיִ ג  ה:  ּתָ ָאֽ ֶרת  ַאֶח֖

ים  ים ֵריִק֔ ֣ ֙ח ֲאָנׁשִ ֤טּו ֶאל־ִיְפּתָ ְתַלּקְ ֽ ֶרץ ֑טֹוב ַוּיִ ֶא֣ ּבְ

ֹון  ְבֵנֽי־ַעּמ֖ ֲח֥מּו  ֽ ּלָ ַוּיִ ים  ִמ֑ ִמּיָ י  ַוְיִה֖ ד  ֹו:  ִעּמֽ ְֽצ֖אּו  ַוּיֵ

ֹון  ְבֵנֽי־ַעּמ֖ ר־ִנְלֲח֥מּו  ֲאׁשֶ ֽ ּכַ י  ַוְיִה֕ ה  ל:  ָרֵאֽ ִעם־ִיׂשְ

ח  ֖ ַחת ֶאת־ִיְפּתָ ד ָלַק֥ ְֽלכּו֙ ִזְקֵנ֣י ִגְלָע֔ ל ַוּיֵ ָרֵא֑ ִעם־ִיׂשְ

֖נּו  ה ְוָהִי֥יָתה ּלָ ח ְלָכ֕ ֹאְמ֣רּו ְלִיְפּתָ֔ ֶרץ ֽטֹוב: ו ַוּיֽ ֵמֶא֥

֙ח ְלִז־ ֹאֶמר ִיְפּתָ ֹון ז ַוּי֤ ְבֵנ֥י ַעּמֽ ה ּבִ ֲחָמ֖ ֽ ּלָ ין ְוִנֽ :ְלָקִצ֑

ּוִני  ְרׁש֖ ָגֽ י ַוּתְ ם אֹוִת֔ ֵנאֶת֣ ֙ם ׂשְ א ַאּתֶ ד ֲהלֹ֤ ְקֵנ֣י ִגְלָע֔

ר  ר ַצ֥ ֖ ֲאׁשֶ ֽ ה ּכַ ּתָ ם ֵאַל֙י ַע֔ אֶת֤ ּוַע ּבָ י ּוַמּד֜ ֣ית ָאִב֑ ִמּבֵ

֙ה  ח ָלֵכ֙ן ַעּתָ ד ֶאל־ִיְפּתָ֗ י ִגְלָע֜ ֹאְמרּו֩ ִזְקֵנ֨ ָלֶכֽם: ח ַוּיֽ

ֹון  ַעּמ֑ ְבֵנ֣י  ּבִ  ֖ ְוִנְלַחְמּתָ נּו  ִעּמָ֔  ֣ ַלְכּתָ ְוָהֽ יָך  ֵאֶל֔ ְבנּו  ֣ ׁשַ

ֹאֶמר  ַוּי֨ ט  ד:  ִגְלָעֽ ֵב֥י  ֽיֹׁשְ ְל֖כֹל  ְל֔רֹאׁש  נּו֙  ּלָ֨ ְוָהִי֤יָת 

ם אֹוִת֙י  ֤ ים ַאּתֶ יִב֨ ד ִאם־ְמׁשִ ח ֶאל־ִזְקֵנ֣י ִגְלָע֗ ִיְפּתָ֜

י  ֹנִכ֕ ם ְלָפָנ֑י ָאֽ ן ְיֹהָו֛ה אֹוָת֖ ֹון ְוָנַת֧ ְבֵנ֣י ַעּמ֔ ֵח֙ם ּבִ ְלִהּלָ

ֶאל־ ד  ִזְקֵנֽי־ִגְלָע֖ ֹאְמ֥רּו  ַוּיֽ י  ְלֽרֹאׁש:  ָלֶכ֖ם  ְהֶי֥ה  ֶאֽ

ְרָך֖  א ִכְדָבֽ ינּו ִאם־לֹ֥ ינֹוֵת֔ ֽ ַע֙ ּבֵ ְהֶי֤ה ׁשֵֹמ֨ ה ִיֽ ח ְיֹהָו֗ ֑ ִיְפּתָ

ימּו  ֨ ׂשִ ד ַוּיָ ֙ח ִעם־ִזְקֵנ֣י ִגְלָע֔ ֶ֤לְך ִיְפּתָ ה: יא ַוּיֵ ֽ ן ַנֲֽעׂשֶ ֥ ּכֵ

ח  ֧ ר ִיְפּתָ ין ַוְיַדּבֵ֨ ם אֹו֛תֹו ֲעֵליֶה֖ם ְל֣רֹאׁש ּוְלָקִצ֑ ָהָע֥

ַל֤ח  ׁשְ ַוּיִ יב  ה:  ֽ ְצּפָ ּמִ ּבַ ְיֹהָו֖ה  ִלְפֵנ֥י  יו  ָבָר֛ ל־ּדְ ֶאת־ּכָ

ֹון ֵלא֑מֹר ַמה־ ֵנֽי־ַעּמ֖ ֶלְך ּבְ ים ֶאל־ֶמ֥ ֙ח ַמְלָאִכ֔ ִיְפּתָ

ֹאֶמ֩ר  י: יג ַוּי֩ ַאְרִצֽ ם ּבְ ֵח֥ י־ָב֥אָת ֵאַל֖י ְלִהּלָ ְך ּכִ י ָוָל֔ ֣ ּלִ

ח ִיׂשְ י־ָלַק֨ ֽ ח ּכִ ֹון ֶאל־ַמְלֲאֵכ֣י ִיְפּתָ֗ ֵנֽי־ַעּמ֜ ֶלְך ּבְ ־ֶמ֨

ַאְר֥נֹון ְוַעד־ ִים ֵמֽ ְצַר֔ ֲעלֹו֣תֹו ִמּמִ ֽ ל ֶאת־ַאְרִצ֙י ּבַ ָרֵא֤

ֽלֹום:  ׁשָ ן ּבְ יָבה ֶאְתֶה֖ ֥ ה ָהׁשִ ן ְוַעּתָ֕ ֑ ְרּדֵ ֹק ְוַעד־ַהּיַ ּב֖ ַהּיַ
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ֶלְך  ים ֶאל־ֶמ֖ ַמְלָאִכ֔ ַל֙ח  ׁשְ ַוּיִ ח  ֑ ִיְפּתָ ֖עֹוד  ֹוֶסף  ַוּי֥ יד 

ח  ח ֽלֹא־ָלַק֤ ֑ ר ִיְפּתָ ֹה ָאַמ֣ ֹאֶמר ֔לֹו ּכ֖ ֹון: טו ַוּי֣ ֵנ֥י ַעּמֽ ּבְ

ֹון: טז  ֵנ֥י ַעּמֽ ֶרץ ּבְ ב ְוֶאת־ֶא֖ ֶרץ מֹוָא֔ ָרֵא֨ל ֶאת־ֶא֣ ִיׂשְ

֙ר ַעד־ ְדּבָ ּמִ ל ּבַ ָרֵא֤ ֶלְך ִיׂשְ ִים ַוּיֵ֨ ְצָר֑ ם ִמּמִ ֲעלֹוָת֣ ֽ ֖י ּבַ ּכִ

ַמְלָא־ ל  ָרֵא֣ ִיׂשְ ַל֣ח  ׁשְ ַוּיִ יז  ה: ׁשָ ָקֵדֽ ֖בֹא  ַוּיָ  ַים־֔סּוף 

֣א ְבַא ָרה־ּנָ ֶלְך֩ ֱא֨דֹום ֵלא֜מֹר ֶאְעּבְ ים  |  ֶאל־ֶמ֩ ־ִכ֣

ֶלְך מֹוָא֛ב  ם ֶאל־ֶמ֧ ֶלְך ֱא֔דֹום ְוַג֨ ַמ֙ע ֶמ֣ א ׁשָ ָך ְולֹ֤ ְרֶצ֗

ֶ֣לְך  ַוּיֵ יח  ׁש:  ָקֵדֽ ּבְ ָרֵא֖ל  ִיׂשְ ב  ׁ֥שֶ ַוּיֵ ָאָב֑ה  א  ְולֹ֣ ַל֖ח  ׁשָ

ב  מֹוָא֔ ֶרץ  ְוֶאת־ֶא֣ ֱאדֹו֙ם  ֶרץ  ֶאת־ֶא֤ ָסב  ַוּיָ֜ ר  ְדּבָ֗ ּמִ ּבַ

ֶבר  ֵע֣ ּבְ ֲֽח֖נּון  ּיַ ַוֽ ב  ֶרץ מֹוָא֔ ְלֶא֣ ֶמׁש֙  ֨ ְזַרח־ׁשֶ ֤בֹא ִמּמִ ַוּיָ

֥בּול  ּגְ ַאְר֖נֹון  י  ֥ ּכִ ב  מֹוָא֔ ְג֣בּול  ּבִ אּו֙  ְולֹא־ָב֨ ַאְר֑נֹון 

ֶאל־ִסי֥חֹון  ים  ַמְלָאִכ֔ ָרֵא֨ל  ִיׂשְ ַל֤ח  ׁשְ ַוּיִ יט  ב:  מֹוָאֽ

ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ לֹו֙  ֹאֶמר  ַוּי֤ ֹון  ּב֑ ֶחׁשְ ֶלְך  ֶמ֣ י  ֱאמִֹר֖ ֶלְך־ָהֽ ֶמֽ

ין  ֱאִמ֨ ְולֹא־ֶהֽ כ  י:  ַעד־ְמקֹוִמֽ ְבַאְרְצָך֖  ֥א  ָרה־ּנָ ַנְעּבְ

ִסיחֹו֙ן  ֱֽא֤סֹף  ַוּיֶ ְגֻב֔לֹו  ּבִ ֲע֣בֹר  ָרֵא֨ל  ֶאת־ִיׂשְ ִסי֤חֹון 

ל:  ָרֵאֽ ֶ֖חם ִעם־ִיׂשְ ּלָ ַוּיִ ָיְ֑הָצה  ּבְ ֲֽח֖נּו  ּיַ ַוֽ ֹו  ל־ַעּמ֔ ֶאת־ּכָ

ְוֶאת־ ֶאת־ִסי֧חֹון  ל  ָרֵא֜ ִיׂשְ ֵהי  ֱאלֹֽ ה  ְיֹהָו֨ ן  ּתֵ֠ ּיִ ַו֠ כא 

ֵ֚את  ל  ָרֵא֔ ִיׂשְ יַרׁש֙  ַוּיִ ּום  ּכ֑ ַוּיַ ָרֵא֖ל  ִיׂשְ ַי֥ד  ּבְ ֹו  ל־ַעּמ֛ ּכָ

ּו  ֣יְרׁש֔ יא: כב ַוּיִ ֶרץ ַהִהֽ ב ָהָא֥ ֖ י יֹוׁשֵ ֱאמִֹר֔ ֶרץ ָהֽ ל־ֶא֣ ּכָ

ּוִמן־ ֹק  ּב֔ ְוַעד־ַהּיַ ַאְרנֹו֙ן  ֵמֽ י  ֱאמִֹר֑ ָהֽ ֣בּול  ל־ּגְ ּכָ ֵא֖ת 

י  ֱאלֵֹה֣   | ְיֹהָו֣ה   ה  ְוַעּתָ֞ כג  ן:  ֽ ְרּדֵ ְוַעד־ַהּיַ ֖ר  ְדּבָ ַהּמִ

ל  ָרֵא֑ ִיׂשְ ֹו  ַעּמ֣ ֵנ֖י  ִמּפְ י  ֱאמִֹר֔ ֶאת־ָה֣ ל הֹוִריׁש֙  ָרֵא֗ ִיׂשְ

֥מֹוׁש  ָך֛ ּכְ יׁשְ ר יֹוִרֽ ֧ ת ֲאׁשֶ א ֵא֣ ּנּו: כד ֲהלֹ֞ ֽ יָרׁשֶ ֽ ה ּתִ ֖ ְוַאּתָ

יׁש ְיֹהָו֧ה  ר הֹוִר֜ ֨ ל־ֲאׁשֶ ׁש ְוֵא֩ת ּכָ ֱאלֶֹה֖יָך אֹו֣תֹו ִתיָר֑

ה ַה֥טֹוב טֹו֙ב  ׁש: כה ְוַעּתָ֗ ֵנ֖ינּו אֹו֥תֹו ִניָרֽ ֱאלֵֹה֛ינּו ִמּפָ

ב ֲה֥רֹוב ָר֙ב ִעם־ ֶלְך מֹוָא֑ ֹור ֶמ֣ ן־ִצּפ֖ ָל֥ק ּבֶ ה ִמּבָ ַאּתָ֔

ל  ָרֵא֠ ׂשְ ֶבת ִי֠ ֣ ׁשֶ ם: כו ּבְ ֽ ם ּבָ ל ִאם־ִנְל֥חֹם ִנְלַח֖ ָרֵא֔ ִיׂשְ

ּוְבָכל־ יָה  ּוִבְבנֹוֶת֗ ּוְבַעְר֣עֹור  יָה  ּוִבְבנֹוֶת֜ ֹון  ּב֨ ֶחׁשְ ּבְ

ָנ֑ה  ׁש ֵמ֖אֹות ׁשָ לֹ֥ י ַאְר֔נֹון ׁשְ ֙ר ַעל־ְיֵד֣ ָעִרי֙ם ֲאׁשֶ ֶהֽ

ֽלֹא־ ֹנִכ֙י  ְוָאֽ כז  יא:  ַהִהֽ ת  ֵע֥ ּבָ ם  ֖ ְלּתֶ ֽלֹא־ִהּצַ ּוַע  ּוַמּד֥

י  ֑ ֶ֣חם ּבִ ה ְלִהּלָ י ָרָע֖ ֛ ה ִאּתִ ֥ ה עֹׂשֶ ְך ְוַאּתָ֞ אִתי ָל֔ ָחָט֣

ל ּוֵב֖ין  ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְ ין ּבְ ֹום ּ֚בֵ ֵֹפ֙ט ַהּי֔ ֹט ְיֹהָו֤ה ַהּשׁ ּפ֨ ִיׁשְ

י  ְבֵר֣ ֹון ֶאל־ּדִ ֵנ֣י ַעּמ֑ ֶלְך ּבְ ע ֶמ֖ ַמ֔ א ׁשָ ֹון: כח ְולֹ֣ ֵנ֥י ַעּמֽ ּבְ

֙ח  ַעל־ִיְפּתָ י  ִה֤ ַוּתְ כט  יו:  ֵאָלֽ ַל֖ח  ׁשָ ר  ֥ ֲאׁשֶ ח  ִיְפּתָ֔

ֲֽע ּיַ ַוֽ ה  ֑ ֶ ד ְוֶאת־ְמַנּשׁ ְלָע֖ ֲֽע֥בֹר ֶאת־ַהּגִ ַוּיַ ה  ְיֹהָו֔ ־֣רּוַח 

ֵנ֥י  ּבְ ָעַב֖ר  ד  ִגְלָע֔ ה  ֣ ְצּפֵ ּוִמּמִ ד  ִגְלָע֔ ה  ֣ ֹב֙ר ֶאת־ִמְצּפֵ

ר ִאם־ָנ֥תֹון  יֹהָו֖ה ַוּיֹאַמ֑ ח ֶנֶ֛דר ַלֽ ֥ ר ִיְפּתָ ֨ ּדַ ֹון: ל ַוּיִ ַעּמֽ

ר  ֨ א ֲאׁשֶ י: לא ְוָהָי֣ה ַהּיֹוֵצ֗ ָיִדֽ ֹון ּבְ ֵנ֥י ַעּמ֖ ן ֶאת־ּבְ ֛ ּתֵ ּתִ

ֵנ֣י  ֖לֹום ִמּבְ י ְבׁשָ ׁשּוִב֥ י ּבְ י ֵביִת֙י ִלְקָראִת֔ ְלֵת֤ א ִמּדַ ֵיֵצ֜

ֲֽע֥בֹר  יהּו עֹוָלֽה: לב ַוּיַ ֲעִליִת֖ ה ְוַהֽ יֹהָו֔ ֹון ְוָהָי֙ה ַלֽ ַעּמ֑

ְיֹהָו֖ה  ֵנ֥ם  ּתְ ַוּיִ ֑ם  ּבָ ֶ֣חם  ְלִהּלָ ֹון  ַעּמ֖ ֵנ֥י  ֶאל־ּבְ ח  ֛ ִיְפּתָ

ים  ִר֣ ית ֶעׂשְ ֲֹאָך֨ ִמּנִ֜ ֲערֹוֵע֩ר ְוַעד־ּבֽ ם ֵמֽ ּכֵ֡ ָיֽדֹו: לג ַוּיַ ּבְ

ְנעּו֙  ֽ ּכָ דֹוָל֣ה ְמ֑אֹד ַוּיִ ֖ה ּגְ ים ַמּכָ ָרִמ֔ יר ְוַע֙ד ָאֵב֣ל ּכְ ִע֗

ל: ָרֵאֽ ֵנ֥י ִיׂשְ ֵנ֖י ּבְ ֹון ִמּפְ ֵנ֣י ַעּמ֔ ּבְ
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