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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

"שבחסדיו הביאם" 

פרשת דברים | ה'עובד' שהפך לדברן

"אלה הדברים אשר דיבר משה" )דברים א.א(

בתחילה, משה היה "לא איש דברים". משה לא היה דברן, הוא היה רק 'עובד'. לאחר מכן נעשה 
משה 'דברן'.

דברי  אתו  ושידברו  הזולת,  של  מצבו  לו  איכפת  שיהיה  החוש  את  לאדם  מביאה  בפועל  עבודה 
התעוררות. ומשה נעשה לדברן, ודיבר דיבורים חדים ובוערים.

האיש שהיה "כבד פה וכבד לשון" החל לדבר, וכפי ש'עובד' מדבר. למרות שמשה הלוא היה משכיל 
נפלא, בהיותו במדריגת 'חכמה דאצילות', מכל מקום, בדיבורו עם ישראל הוא דיבר כמו 'עובד'.

 זה היתרון של מדריגת משה על מדריגת חכמה דאצילות: חכמה דאצילות, למרות שהיא בחינה 
נפלאה, בחינת 'כ"ח מ"ה', היא עודנה באצילות. ואילו משה היה למטה, בעולם הגשמי, ובעולם זה 
היה במדריגת חכמה דאצילות, כלומר, בעולם הזה היה בתכלית הביטול, וביהודי הפשוט ביותר מצא 

את המעלות העמוקות ביותר.
)לקוטי דיבורים בלה"ק ח"ה עמוד 1071(

בטח "מרעיש" ע"ד הרמב"ם )הסיום, מחזור הב' וכו'( וככל שירעיש ויוסיף אין חשש כלל המתאים להוראת 
הרמב"ם שצ"ל "בדרך האמצעית", כי עדיין לא הגענו אפילו לשליש ולרביע.

* מענה להרב עדין אבן־ישראל שיחי' )חורף תשמ"ה(

להרעיש על דבר לימוד הרמב"ם
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צאת 
הכוכבים 120 ד' 
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72 ד' 
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הזריחה
3.434.415.066.089.2212.461.207.31.37.57ו', ח' במנחם־אב 

3.454.4250.76.099.2212.461.207.30.47.56ש"ק, ט' במנחם־אב 
3.464.435.076.099.2212.461.197.29.47.55א', י' במנחם־אב 

3.474.445.086.109.2212.461.197.28.47.54ב', י"א במנחם־אב 
3.484.455.096.119.2312.451.197.27.47.53ג', י"ב במנחם־אב 
3.494.465.106.119.2312.451.197.26.47.52ד', י"ג במנחם־אב 
3.514.475.116.129.2312.451.187.25.47.51ה', י"ד במנחם־אב 
3.524.485.116.139.2312.451.187.24.37.50ו', ט"ו במנחם־אב 



לראות את בית־
המקדש במוחשיות

עניין הנצחיות קשור עם עבודתו של בעל־תשובה, שכן כבר בא לידי 
מובן  נצחי,  יהיה  השלישי  מכיוון שבית־המקדש   • בו  ועמד  ניסיון 
שדווקא בו מתגלית שלימות העילוי של עבודת התשובה • למרות 
טענתו שאינו רואה את המקדש שלעתיד, הרי שורש הנשמה שלו 
בוודאי רואה, וראייה זו פועלת עליו כפי שהוא נמצא למטה • משיחת 

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א

ידועה תורת רבי לוי־יצחק מברדיטשוב )שהוא 
הוא  חזון"  ש"שבת  ישראל(  ואוהב  טוב  הממליץ 
ואחד  אחד  לכל  “מראין  שאז  “מחזה",  מלשון 

המקדש לדעתיד".
ישראל  בני  ולעודד את  – לעורר  בזה  והכוונה 
כאשר  כי  ומצוותיה,  התורה  ענייני  בכל  להוסיף 
רואים את המקדש דלעתיד כפי שהוא עומד בנוי 
על מכונו למעלה, ועבודתם של בני ישראל היא 
למטה  בית־המקדש  את  ולהוריד  להמשיך  רק 
בכל  להוסיף  כוח  ונתינת  עידוד  פועל  זה  הרי   –
ממשיכים  זה  שעל־ידי  ומצוותיה,  התורה  ענייני 
למטה,  השלישי  בית־המקדש  את  ומורידים 
שסוף  תורה  “הבטיחה  הרמב"ם1  וכפסק־דין 

ישראל לעשות תשובה... ומיד הן נגאלין".
תרגום של ראייה,  והנה, “חזון" )“מחזה"( הוא 
ל"מקדש  ד"חזון"  המיוחדת  השייכות  וזוהי 
דלעתיד", כי היות ש"מקדש דלעתיד" בא לאחרי 
הירידה דזמן הגלות ועבודת התשובה דבני ישראל 
שהגאולה  דלעיל  הרמב"ם  ]כפסק־דין  זה  בזמן 
)והמקדש( דלעתיד היא לאחרי עבודת התשובה 
“בסוף גלותן"[, לכן יהיה באופן נעלה יותר מאשר 

1( הלכות תשובה, פרק ז' הלכה ה'

בית־המקדש הראשון שהיה קודם הירידה דגלות, 
על־דרך העילוי דבעלי־תשובה לגבי צדיקים.

דלעתיד"  ה"מקדש  של  שהגילוי  מה  וזהו 
)מחזה( שהוא  “חזון"  בלשון  נאמר  חזון(  )בשבת 
תרגום של ראייה – כי כללות העניין דלשון תרגום 
הוא שמהפכים לשון של תרגום לקדושה )כמבואר 
בתורה־אור(, שעל־ידי זה נפעל עילוי גדול יותר, 

בדוגמת העילוי דבעלי־תשובה לגבי צדיקים.

ב

ירידת  והנה, אף־על־פי שהעילוי הבא על־ידי   
הגלות ועבודת התשובה שייך גם בבית שני )הבא 
עיקר  אף־על־פי־כן,  ראשון(,  בית  חורבן  לאחרי 
השלישי  בבית־המקדש  יהיה  זה  עילוי  ושלימות 

דווקא.
והביאור בזה:

אף־על־פי שבית ראשון )שנבנה על־ידי שלמה 
המלך, שעליו נאמר “ויישב שלמה על כיסא ה'"( 
חנוכת  שבעת  ועד  ביותר,  נעלית  בדרגה  היה 
יום־ את  ישראל  עשו  “לא  הראשון  בית־המקדש 

יותר  נעלה  היה  זה  שגילוי  מפני  הכיפורים", 
בת  “יצתה  ולכן  דיום־הכיפורים,  העניין  מכללות 
העולם  לחיי  מזומנין  כולכם  להם  ואמרה  קול 

דבר מלכות
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הבא2" – אף־על־פי־כן, ישנו עילוי בבית שני שלא 
היה בבית ראשון.

מתן־ זה  חתונתו  “ביום  רז"ל3  ממאמר  וכמובן 
תורה, וביום שמחת לבו זה בניין בית־המקדש":

תורה"  מתן  זה  חתונתו  ל"יום  שבנוגע  כשם 
נעשה עילוי מיוחד על־ידי עבודת התשובה שבזמן 

“קיימו  )שאז  דפורים  העילוי  שזהו  בבל,  גלות 
העניין  לכללות  ותוקף  קיום  כבר",  שקיבלו  מה 
חתונתו  )“יום  יום־הכיפורים  לגבי  דמתן־תורה( 
זה מתן־תורה" – יום־הכיפורים שניתנו בו לוחות 
אחרונות(, כמבואר בתיקוני זוהר שיום־הכיפורים 
הוא  שפורים  )היינו,  פורים  כמו  “כפורים",  הוא 
דפורים  שהעילוי  ועד  מיום־הכיפורים(,  למעלה 
הוא למעלה ממדידה והגבלה, כמאמר רז"ל “חייב 

איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע".
כמו כן מובן בנוגע ל"יום שמחת לבו זה בניין 
לאחרי  שני  בית  היות  שמפני   – בית־המקדש" 
עבודת התשובה דגלות בבל, היה בו עילוי לגבי 

בית ראשון.
אמנם, עיקר ושלימות עיקר זה יהיה ב"מקדש 
כי בית  )בית־המקדש השלישי( דווקא,  דלעתיד" 
שני לא היה בניין נצחי, שהרי לאחריו היה עניין 
של חורבן וגלות, ועילוי זה יתגלה בבית־המקדש 
גאולה  נצחי,  בית  יהיה  שהוא  דווקא,  השלישי 

שאין אחריה גלות.
עם  קשור  נצחי(  )בית  הנצחיות  עניין  דהנה, 
הרמב"ם  דברי  על־פי  כמובן   – התשובה  עבודת 
אודות העילוי דבעל־תשובה לגבי צדיק, שהבעל־
בטוחים  שאז  בו,  ועמד  ניסיון  לידי  בא  תשובה 

2( מועד־קטן ט,א
3( תענית כו,ב

בנוגע  מה־שאין־כן  נצחי,  באופן  תהיה  שעבודתו 
לדעת  שאי־אפשר  ניסיון,  לידי  בא  שלא  לצדיק 
כיצד תהיה הנהגתו כאשר יבוא לידי ניסיון )אף־

העילוי  ועל־דרך  כשרות(.  בחזקת  שהוא  על־פי 
דשטר שיצא עליו ערעור ונתקיים בבית־דין, שיש 

לו תוקף נצחי וכו'.
ולכן, מאחר שעניין הנצחיות ישנו רק ב"מקדש 

דלעתיד" )ולא בבית שני( – מובן, שעיקר ושלימות 
עניין  עם  )הקשורה  התשובה  שבעבודת  העילוי 

הנצחיות( מתגלה בבית־המקדש השלישי דווקא.

ג
 ]...[ והנה, אף־על־פי שבשבת חזון “מראין לכל 
אחד ואחד המקדש דלעתיד" באופן של “מחזה", 
היינו, שהראייה היא על־ידי עניין של לבוש – אין 
זה שולל את עניין הראייה המוחשית, כי גם כאשר 
הראייה היא על־ידי לבוש, הרי הוא רואה את עצם 

ומהות הדבר בראייה מוחשית.
אף־ “משקפיים":  על־ידי  הראייה  ובדוגמת 

על־ידי  היא  “משקפיים"  על־ידי  שהראייה  על־פי 
לבוש של זכוכית – הרי על־ידי זה רואה האדם את 
מותר  )ולכן  מוחשית  בראייה  הדבר  ומהות  עצם 
שעל־ מאחר  השבת,  ביום  “משקפיים"  להרכיב 

ידי זה יכול האדם )הזקוק לזה( לראות כדבעי(. 
משקפיים  על־ידי  שהראייה  באחרונים  וכמובא 
שבהם  לעניינים  בנוגע  מוחשית  לראייה  נחשבת 

צריך להיות ראייה מוחשית.
וזהו עילוי שבת חזון לגבי שאר ימי השנה:

בתפילת שחרית בכל יום ויום אומרים ב"שירת 
הים" “מקדש א־דני כוננו ידיך", דקאי על המקדש 
בשובך  עינינו  “ותחזינה  אומרים  וכן  דלעתיד, 
לציון ברחמים", שקאי על ירושלים ובית־המקדש. 
אבל עניין זה הוא באופן של ראייה שכלית בלבד, 

אלו שרואים בשבת חזון את המקדש דלעתיד, בפועל 
ממש, אינם זקוקים להסברת וביאור העניין בעת 

ההתוועדות...
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ואילו בשבת חזון “מראין לכל אחד ואחד המקדש 
דלעתיד" – בראייה מוחשית.

יכולים  אין  הזה  שבזמן  עניינים  ישנם  דהנה, 
לראייה  זקוקים  ואז  מוחשית,  בראייה  לראותם 
שכלית, וכידוע המבואר )באיגרת־הקודש4 ובכמה 
שעל־ידי  מנביא",  עדיף  “חכם  בעניין  מקומות( 
בנוגע  מובן  זה  )ועל־דרך  דחכם  שכלית  ראייה 
ה"חכם"  בחינת  שזהו  נביא,  של  שכלית  לראייה 
שבו( יכולים להשיג במדרגות נעלות יותר מאותן 

המדרגות המתגלות בראייה מוחשית אצל הנביא – 
לפי שבזמן הזה לא שייך גילוי המדרגות הכי נעלות 
לראייה  זקוקים  )ולכן  מוחשית  ראייה  של  באופן 
הייעוד  יקויים  כאשר  לעתיד־לבוא,  אבל  שכלית(, 
“ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות את מוריך" 
]ובלשון הקבלה: כאשר יהיה גילוי פנימיות עתיק, 
הזה,  הגילויים שבזמן  מכל  יותר  נעלה  זה  שגילוי 
שהם מחיצוניות עתיק[ – תהיה ראייה מוחשית )לא 

רק ראייה שכלית( בכל הדרגות הנעלות ביותר.
כל  במשך  לענייננו:  בנוגע  מובן  זה  ועל־דרך 
השנה לא שייך לראות את המקדש דלעתיד בראייה 
מוחשית – כל זמן שנמצאים עדיין בזמן הגלות. אבל 
בשבת חזון נפעל עילוי מיוחד – שאז “מראין לכל 
אחד ואחד המקדש דלעתיד" בראייה מוחשית, על־
בראייה  ביותר  הנעלות  הדרגות  גילוי  ומעין  דרך 

מוחשית לעתיד־לבוא.

ד
את  שיודעים  שלמרות  הטוענים  ישנם  והנה,   
הפתגם הנ"ל )שבשבת חזון מראין לכל אחד ואחד 
את המקדש דלעתיד( אינם רואים זאת בפועל ממש 

)בראייה מוחשית(!
– אלו שרואים בשבת חזון את המקדש דלעתיד 

4( סימן י"ט

בפועל ממש, אינם זקוקים להסברת וביאור העניין 
אלו  אודות  הוא  המדובר  אבל  ההתוועדות;  בעת 
הטוענים שאינם רואים את המקדש דלעתיד בפועל 

ממש!
הפסוק:  על  בגמרא5  איתא   – לדבר  והתשובה 
“וראיתי אני דניאל לבדי את המראה והאנשים אשר 
היו עמי )חגי, זכריה ומלאכי( לא ראו את המראה 
וכי מאחר דלא  אבל חרדה גדולה נפלה עליהם... 
חזו מא טעמא איבעיתו, אף־על־גב דאינהו לא חזו, 

מזלייהו חזו".
את  ראה  שדניאל  הכוונה  אין  אומרת:  זאת 
המראה וסיפר זאת לאנשים אשר היו עמו, וסיפורו 
של דניאל הטיל עליהם “חרדה גדולה" – אלא מה 
ש"חרדה גדולה נפלה עליהם" היה לפי ש"מזלייהו 
חזו", היינו, שמזל הנשמה שלהם ראה את המראה.

]וזהו גם ביאור הבעל שם טוב אודות מאמר רז"ל 
“בכל יום ויום בת קול יוצאת כו'" – דלכאורה אינו 
מובן: מהי התועלת בהכרזת ה"בת קול" כאשר אף 
העניין  עצם  וממה־נפשך:  זאת?!  שומע  אינו  אחד 
התועלת  ואילו  קול",  ה"בת  הכרזת  ללא  גם  קיים 
שבהכרזת ה"בת קול" )שישמעו זאת בעולם( אינה 
את  שומע  אינו  אחד  אף  כאשר  )לכאורה(  נפעלת 
ה"בת קול"! – אלא זהו על־דרך העניין ד"מזלייהו 

חזו"[.
ועל־דרך זה מובן בנוגע לענייננו: למרות שהוא 
מזל  הרי  דלעתיד,  את המקדש  רואה  שאינו  טוען 
דלעתיד,  המקדש  את  רואה  בוודאי  שלו  הנשמה 
למטה  נמצא  שהוא  כפי  עליו  פועלת  זו  וראייה 
עליהם"(.  נפלה  גדולה  ד"חרדה  העניין  )על־דרך 
ונמצא שעבודתו היא רק לקשר את עצמו עם שורש 
ומזל נשמתו. ועל זה נאמר “לא בשמים היא": מזל 
העבודה לקשר  הנשמה נמצא אמנם בשמים, אבל 
את עצמו עם מזל הנשמה – שייכת לכל אחד ואחד 

5( מגילה ג,א

בשבת חזון נפעל עילוי מיוחד – שאז “מראין לכל אחד 
ואחד המקדש דלעתיד" בראייה מוחשית, מעין גילוי 
הדרגות הנעלות ביותר בראייה מוחשית לעתיד־לבוא
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מישראל, ובאופן ד"לא בשמים היא".

ה
ההוראה מזה בנוגע לפועל:

כאשר יהודי יודע ששבת זו היא “שבת חזון", 
על שם התחלת ההפטרה “חזון ישעיהו" ]ששמו 
זו  שבשבת  ויודע  הישועה[,  עניין  על  מורה 
]כפי  דלעתיד"  המקדש  ואחד  אחד  לכל  “מראין 
שכבר נדפס בספרי חסידות, וכפתגם הצמח־צדק 
להשתדל  עליו   – לדורות[  הוא  שבדפוס  שעניין 
בפועל  דלעתיד  המקדש  את  יראה  אמנם  שהוא 
שורש  עם  עצמו  את  שמקשר  זה  על־ידי  ממש, 

ומזל נשמתו למעלה.
זאת אומרת: אין לו להסתפק בזה שיודע שכ"ק 
המקדש  את  רואה  דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח 
 – כו'  זה  עניין  אודות  לו  מסביר  והוא  דלעתיד, 
אלא עליו לדעת ש"מראין לכל אחד ואחד המקדש 

דלעתיד", ולכן צריך הוא בעצמו לראות זאת.
על־ דורנו,  מנשיא  נתינת־כוח  אומנם  ישנה 
דומין  “צדיקים  כי  עוזרו",  “הקב"ה  עניין  דרך 

לבוראם" – אבל זהו עניין של נתינת־כוח בלבד, 
ואילו העבודה עצמה )ובענייננו: ראיית המקדש 
דלעתיד( צריכה להיעשות על־ידי כל אחד ואחד 
שאצל  שיודע   בזה  להסתפק  ולא  פרטי,  באופן 

נשיא דורנו ישנו עניין זה בתכלית השלימות.
ועל־דרך האמור לעיל בנוגע לדניאל והאנשים 
אשר היו עמו: אין הכוונה שראיית המראה היתה 
על־ידי דניאל בלבד, והוא סיפר להם אודות עניין 
זאת  ראו  עמו  היו  אשר  האנשים  גם  אלא   – זה 
היינו,  )על־כל־פנים(,   – חזו"  ש"מזלייהו  באופן 
שמזל הנשמה שלהם ראה את המראה )וראייה זו 

פעלה עליהם בהיותם למטה(.
ועל־דרך זה בנוגע לענייננו: אין להסתפק בזה 
אלא  דלעתיד,  המקדש  את  רואה  דורנו  שנשיא 
בעצמו  לראות  להשתדל  צריך  ואחד  אחד  כל 
את המקדש דלעתיד, מאחר ש"מראין לכל אחד 

ואחד המקדש דלעתיד".

)חלק מהתוועדות שבת־קודש פרשת דברים, שבת 
חזון ה'תשמ"ב. התוועדויות תשמ"ב כרך ד, עמ' -1944
1940 – בלתי מוגה(

מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  של  אמרתו  ידועה 
ש"שבת חזון" היא מלשון “מחזה", שאז מראים לכל 

אחד ואחת את בית המקדש השלישי.
“ראייה".  המילה  תרגום  היא  “מחזה"  המילה 
מבררים  קדושה  לענייני  זרות  מילים  כשמנצלים 

אותן, ובכך נפעל עילוי גדול.
את  ואחת  אחד  לכל  שמראים  שה'חזון'  הטעם  זה 
נרמז בלשון תרגום – “שבת  בית המקדש השלישי 
על־ידי  ישראל  זוכים  השלישי  המקדש  לבית  חזון": 
ישראל  שסוף  תורה  “הבטיחה  התשובה,  עבודת 
לעשות תשובה... ומיד הן נגאלין", ותשובה על חטא 
בירור המָטה, הפועל   – עניין התרגום  דרך  על  היא 

עילוי גדול ביותר.
תשובה מורה על נצחיות – בבעל תשובה בטוחים 
ניסיון  חווה  כבר  שכן  נצחית,  תהיה  שעבודתו  אנו 
מה־שאין־ החטא.  את  עזב  ואף־על־פי־כן  בעבר 
לא  מעולם  הצדיקים,  עבודת  היא  שעבודתו  מי  כן 
ולפי  ניסיון.  בעת  ינהג  כיצד  וודאות  ואין  נתנסה, 
שבית המקדש השלישי בא בזכות עבודת התשובה 

המבטאת נצחיות – יהיה בית המקדש השלישי בית 
נצחי.

התשובה  עבודת  אחרי  בא  השני  המקדש  ]בית 
בית  לגבי  עילוי  בו  והיה  גלות בבל,  שהייתה במשך 
שעל־ידי  העילוי  עיקר  מקום,  מכל  אך   – ראשון 

עבודת התשובה יהיה בבית המקדש השלישי[.
אף־על־פי שראיית המקדש השלישי בשבת חזון היא 
באופן של “מחזה" – לשון תרגום, למטה ממדרגת 
ועל דרך  זוהי ראיה מוחשית,  “ראיה" – מכל מקום 
ראיה במשקפיים, שמובאת בפוסקים שראיה דרכם 

נחשבת כראיה ממש.
גם מי שאינו זוכה לראות ממש את בית המקדש הרי 

“מזלייהו חזי". מזל, הנשמה רואה. 
אחד  לכל  מראים  חזון  שבשבת  שומעים  כאשר 
זו  שבשבת  הדבר  מורה  המקדש,  בית  את  ואחת 
יש להשתדל לראות את בית המקדש, וזאת על־ידי 
של  והפנימי  העמוק  החלק  עם  עצמו  את  שיקשר 

נשמתו – מזל הנשמה.

סיכום
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משיח וגאולה

 טעימה והתחלה 
של הגאולה

לימוד הלכות בית הבחירה מתוך כוסף והשתוקקות
כיוון שעומדים על סף הגאולה שבאה תיכף ומיד ממש, מובן, שלימוד הלכות בית הבחירה בשנה זו 
צריך להיות באופן אחר לגמרי: לכל לראש – שהלימוד הוא לא מצד התגברות רגש האבילות וההשתדלות 
לתקן החיסרון דחורבן בית־המקדש, אלא )גם לולי החורבן( מצד הכוסף וההשתוקקות למעלה והשלימות 

של בית־המקדש השלישי...
ועוד ועיקר – שהלימוד הוא מתוך ידיעה והכרה בוודאות גמורה שאין זה “הלכתא למשיחא", כי אם, 
)כבר עתה  ומשוכלל  בנוי  כיוון שמקדש העתיד שאנו מצפין  הלכה למעשה בפועל ברגע שלאחר־זה, 

למעלה, ותיכף( ייגלה ויבוא משמים ברגע כמימרא!

)משיחת שבת פרשת בלק, י"ז )טו"ב( בתמוז, התנש"א. התוועדויות תנש"א, כרך ד, עמ' 40(

הליכה בדרכיו של אהרון
בעמדנו בשבת... שבה מתחילים גם ספר חמישי, ובפרט כשחל בחודש החמישי, שבו מודגש החוזק 
והתוקף דבית־המקדש העתיד בגאולה העתידה, שהיא )לא רק גאולה שלישית, אלא גם גאולה רביעית, 
ועד(גאולה חמישית, להיותו למעלה לגמרי מחילוקי הדרגות דבית ראשון ושני, גאולה ראשונה ושנייה... 

צריכה להיות הדגשה מיוחדת בנוגע לנקודת האחדות שלמעלה מהתחלקות.
)שיום הסתלקותו בחודש החמישי  זה בא במעשה בפועל על־ידי ההליכה בדרכיו של אהרון  ועניין 
באחד לחודש(... לא )רק( מפני שביטול הגלות הוא על־ידי ביטול סיבת הגלות... אלא ההדגשה דאהבת־

נקודת  והשלימה הקשורה עם  ועד לההתחלה דהגאולה האמיתית  בתור טעימה  – שבאה  היא  ישראל 
האחדות שלמעלה מהתחלקות, שמודגשת באחדותם של ישראל, מצד בחינת ה'יחידה' )דרגה החמישית( 

שבכל ישראל בשווה, שהיא ניצוץ מנשמתו של משיח, ‘יחידה' הכללית.
ועל־פי־זה יש להוסיף גם בפירוש “ומקרבן לתורה" – שהכוונה היא לקירוב ללימוד התורה דגאולה 

העתידה, “תורה חדשה מאתי תצא".

)מהתוועדות שבת־קודש פרשת מטות־מסעי, ב' במנחם־אב ה'תנש"א – ספר־השיחות תנש"א, כרך ב, עמ' 719-717(

עוד זעקה ותביעה
כמדובר כמה פעמים, כבר סיימו כל העניינים ובית־המקדש עומד ומוכן למעלה, ועל־דרך־זה בנוגע 
לכל העניינים – “הכל מוכן לסעודה", כל העניינים כבר מוכנים כביכול בתוך תיבה סגורה ומסרו את 

התיבה ואת המפתח שלה לכל יהודי,
הדבר היחיד שעליו מחכים הוא – שיהודי יזעק עוד זעקה ועוד בקשה ותביעה ועוד תזכורת: "עד 

מתי?!"...
ועל־ידי זה הוא פועל שמשיח־צדקנו נכנס עכשיו לתוך בית־הכנסת זה ולוקח את כל הנמצאים כאן, 

בתוך כלל־ישראל, לארצנו הקדושה...

)משיחת ש"פ דברים תנש"א. ספר השיחות תנש"א כרך ב, עמ' 735(
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התוועדות מיוחדת – 
בסימן 'משפט' ו'צדקה'

שיחה שהשמיע הרבי לקראת סוף התוועדות, הולידה מבצע ייחודי ונדיר 
'מבצע  וחיזוק  באב,  תשעה  של  המעת־לעת  בכל  לימוד  של  משמרות   •
תפילין' • הטלפון של הרב דוד רסקין וההתעניינות של הרב חודקוב • ברכה 

מיוחדת לחיילי צה"ל באמצעות הת' טוביה פלס, שנשלח לחזיתות

המקום: 770, הזמן: תש"ל שבת חזון, ו' מנחם־אב. 
המדרש  לבית  נכנס  הרבי  בצהריים.   1:30 המעמד: 

הגדול להתוועדות.
עמ'  סא  כרך  מנחם  )תורת  ההתוועדות  בתחילת 
121 ואילך(, “כ"ק אדמו"ר שליט"א קידש על היין" – 

דבר לא שגרתי באותן שנים.
יצחק  לוי  הרב  של  פתגמו  בביאור  פתח  הרבי 
שאין  שאף  וציין  חזון',  ‘שבת  בעניין  מברדיטשוב 
הובאו  דבריו  הרי  ל'סמיכה',  זקוק  הנ"ל  הצדיק 
תורה'  מ'לקוטי  החל  חב"ד,  חסידות  דרושי  בכמה 
וכן על־ידי  ג(,  יח,  )שיר השירים  של אדמו"ר הזקן 
אדמו"ר מוהר"ש ב'המשך'   )סידרת מאמרי( וככה 
הגדול – תרל"ז" )פרק ע' וכמשל הידוע שלו בנוגע 
לתקיעת־שופר בראש־השנה(, ועד כמו כן בהשיחות 
ובפרט בשיחות של כב' קדושת  של נשיאי ישראל, 
באהבת  לגודל מעלתו  בנוגע   – אדמו"ר  וחמי  מורי 

ישראל".
הרבי  השמיע  הראשונות,  השיחות  שתי  אחרי 
)“דיבור  הפותח  שיחה(  )כעין  חסידות  מאמר 
הסביר  אותו  וגו'",  ישעיהו  ב"חזון  שלו(  המתחיל" 

הרבי במובן הפנימי.
גאולה;  של  לשונות  מעשרה  קשה   – חזון  תוכנו: 
יותר  גדול  עילוי  ניתוסף  ידה  שעל  קושי,  תוכחת 
בקיום  כבר  ומתחיל  שלאחרי־זה;  הנחמה  בנבואת 

נבואה זו: ציון במשפט תפדה ושבי' בצדקה.
אחרי המאמר, השמיע הרבי שיחה נוספת בביאור 
היום  “והנכם  ד"ה  )א,י(  הפסוק  על  רש"י  פירוש 

ככוכבי השמים".

שיחה ומבצע
כדרכו באותן שנים, הקדיש הרבי שיחה מיוחדת 
ב'אגרת התשובה' פרק  הזקן  לביאור דברי אדמו"ר 
שאמר  למאמר  קישר  אותו  השמחה,  בעניין  י"א, 

קודם לכן, ולאחר־מכן לעניין שבת חזון.
עמ'  סא  כרך  מנחם'  )‘תורת  האחרונה  השיחה 
בארץ־ )הבטחוני(  למצב  הוקדשה   )124-131

הקודש. הרבי ציין את המושג ‘הפסקת אש', באומרו 
מחשבתם  לבטל  בכדי  התפילין  לסגולת  שזקוקים 
הפסקה  לנצל  הרוצים  הגויים  מן  מקצת  של  הרעה 
מבצרים  בתעלת־סואץ  לבנות  )כדי  זו  ושביתה 
חדשים ולמלאותם בנשק חדש וכו'(, וקרא להוספה 
ג' עמודים, מבצע  וצדקה,  ט' הימים בתורה  במשך 
בצדקה  והוספה  ללימוד  משמרות  לקיים  תפילין 
ומבצע תפילין במשך המעת־לעת של תשעה באב. 
“זו אחת הסיבות להתוועדות הנוכחית", אמר הרבי.

שיחה זו הוגהה לאחר־מכן על־ידי הרבי ופורסמה 
מיד.

העניק  פלס,  טובי'  להת'  הרבי  קרא  מכן  לאחר 
לו בקבוק משקה עבור אנשי הצבא בארץ־הקודש, 
והורה לו שהחל מיום ט"ו באב, קודם חודש אלול, 
לכל  בצבא(  שירתו  שי'  מאנ"ש  קבוצה  )עם  ייסע 

החזיתות )סואץ, גולן וכו'(, וימסור להם:
דכמה־וכמה  מהתוועדות  זו  משקה  שולח  “הנני 
בקשתי  בתוספת  אותם,  המברכים  מבני־ישראל 
נפשית – שנוסף על כללות ההנהגה ע"פ רצון השם, 
יש להתחזק ולדייק בהנחת תפילין בכל יום חול ]וכל 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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איש המשרת בצה"ל וזקוק לתפילין – יעניקו לו זוג 
תפילין על חשבוני, ברם מכיון שמצווה לא צריכה 

להיות בחנם, ימכרו בסכום סמלי: לירה אחת[.
לתרום  אפשר  “באם  הרבי,  הוסיף  טוב",  “ומה 
שורה  יום  בכל  וללמוד  בלי־נדר,  לצדקה  יום  בכל 
אחת ממשניות בלי נדר )לגבי הצדקה – ציין הרבי 
הממון  מניחם  במקום,  מצוי  עני  אין  שכאשר   –

במעטפה מיוחדת וכיוצא־בזה(".

 משמרות לימוד 
ופעילות בצה"ל

במוצאי שבת קודש טילפן הרה"ח ר' דוד רסקין 
שיחת  תוכן  את  ומסר  תבל,  ברחבי  השלוחים  אל 
הרבי בקשר להוספה בתורה, עבודה וגמ"ח בימים 

אלו.
הרה"ח ר' אפרים וולף דיווח לרבי )‘ימי תמימים' 
בירושלים  הדברים  “פרסמנו   :)356 עמ'  ד'  כרך 
טובות  לפעולות  מקווים  ואנו  וכו',  חב"ד  ובכפר 

בעניין זה".
בין הרב  בז' מנחם־אב התקיימה שיחה טלפונית 
ח.מ.א. חודקוב, מזכירו של הרבי, והרב אפרים וולף 
)אותה סיכם הרב וולף למחרת – ‘ימי תמימים' שם 
עמ' 357(: “שאלתם אם קיבלנו ידיעה על־דבר דברי 
כ"ק אדמו"ר שליט"א בהתוועדות בשבת, ומסרתם 
ללימוד  למשמרות  שבקשר  הדגיש  אד"ש  כ"ק  כי 
יראו שלא יזיק לבריאות, וכן מסרתם שצריך חיזוק 
הכותל  ליד  ובפרט  שאת  ביתר  תפילין  במבצע 
הצמח־צדק  בביהכנ"ס  ללימוד  ובקשר  המערבי, 
כל  משמרות  שיהיו  שאפשר  כמה  עד  שישתדלו 

המעת לעת.
“מסרתם נוסח המודעה שנמסר רשמי בעיתונות 
זה,  כ"ק אדמו"ר שליט"א על דבר  מטעם מזכירות 
ואותו הנוסח לראות לעשות במודעות ]=שיודבקו[ 
על הקירות כנהוג, במטרה שזה יגיע לידיעת כולם".
לכך  “בקשר  דיווח:  באותו  ציין  וולף  הרב 
הכנסת  בבית  המשמרות  סודרו  כבר  ]משמרות[ 
תורת־אמת  ]ישיבת[  תלמידי  על־ידי  צדק  צמח 
והאברכים שבירושלים, וכן סודרו המשמרות בכפר 

חב"ד בנחלת הר חב"ד ובלוד".
)‘ימי  מנחם־אב  בי'  דווח  הביצוע  אחר  ולפועל, 
תמימים' שם עמ' 358(: “בט' באב סידרו משמרות 
הר  בנחלת  איכה,  על  רשימות הצמח־צדק  ללימוד 

]=ע"ש[  ובבית־הכנסת  ובלוד,  חב"ד  ובכפר  חב"ד 
לעת,  המעת  בכל  משמרות  גם  היו  הצמח־צדק 
אחר־הצהריים  באב  בט'  תפילין  מבצע  התנהל  וכן 

בכותל המערבי ובשאר מקומות בארץ־הקודש".
הפעולות  ביצוע  את  דירבנו  הרבי  ממזכירות 
“בקשר  וולף  הרב  נשאל  מנחם־אב  בט"ז  בצה"ל. 
להת' טובי' פלס מה נעשה בקשר להוראה לביקור 

בחזיתות...".
שיחת  קיבל  לייבוב  ישראל  הרב  גם  בינתיים, 

טלפון בקשר לזה )‘ימי תמימים' שם עמ' 365(.
והרב וולף דיווח בח"י מנ"א )שם עמ' 366(: “ר' 
שלמה מיידנצ'יק עוסק בהשגת רשיונות המתאימים 

עבור הת' טובי' פלס לנסיעה לחזיתות השונות".
נמסרה   )374 עמ'  )שם  תש"ל  מנחם־אב  בכ"ה 
ההוראה: “שטובי' פלס יכתוב דו"ח בפרטי פרטיות 
תצלומים  שישלחו  וכן  שלו...  השליחות  על 

מהמקומות שביקרו".
בקלות:  כל־כך  התאפשר  לא  שהדבר  מסתבר 
חוק  לתיקון  הרבי  של  מאבקו  בסיבת  הנראה,  כפי 
“מיהו יהודי" שהחל בחורף של אותה שנה, החליטו 
ביקורי  את  למנוע  ופוליטיים  ממשלתיים  גורמים 

החסידים בצבא.
מנחם־אב  בכ"ז  ביקר  מיידנצ'יק  שלמה  “ר' 
המרכז, שהה  פיקוד  מפקד  זאבי,  רחבעם  מר  אצל 
אצלו מספר שעות ושכנע אותו לאפשר את נסיעת 
השלוחים  לנסיעת  הסכמתו  את  נתן  זה  החסידים. 
לבקעת הירדן, והם יוצאים אי"ה ביום ב' לבקעה", 

דיווח הרב אפרים וולף )‘ימי תמימים' שם(.
מכתב  מנחם־אב(  )כ"ה  ימים  באותם  כתב  הרבי 
תנז־ עמ'  כו  כרך  )‘אגרות־קודש  זאבי  למר  ארוך 

בהסרת  והתועלת  הרווח  את  הסביר  בו  תנט(, 
וברכה  איחולים  ומסירת  תפילין  במבצע  הקשיים 
לחיילים: “ברכה נאמנה ולבבית מאיש לרעהו יש לה 
תוקף ופועלת היא" קבע הרבי )שם עמ' תנח(, וציין: 

“הלוואי היו גם אחרים עוסקים בזה".
“מר  החסידים,  לחוליית  שנלווה  הדת  קצין 
אבשלום שי' לנגר", זכה למכתב־תודה מהרבי )שם 
פעל  להשלוחים...  שלו  העזר  דבר  “על  תסא(  עמ' 
זה  ועשה  והצלחתה,  השליחות  במילוי  להם  ועזר 

ברצון ובשמחה וכולי".
אף הנהג שהסיעם )שם עמ' תס( מר יורם שי' חמי, 
נהגם  אשר  מר  של  בשבחו  הרבו  הנ"ל  “והשלוחים 
השליחות  במילוי  עליהם  להקל  מאמץ  כל  ועשה 
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ומעבר  ‘מעל   – אלי  שכותבים  ובלשון  והצלחתה, 
אשר הוטל עליו'...".

את שני המכתבים הנ"ל שיגר הרבי לטובי' פלס 
והמזכיר כתב לו: “מצורף־בזה מכתבי כ"ק אדמו"ר 
בצפון.  השליחות  ע"ד  לדו"ח  בהתאם  שליט"א... 
ובודאי יתייעץ עם חבריו שנסעו אתו באיזה אופן 

למסור להם המכתבים.
יפגע  שלא  באופן  עיקר,  שזהו  וכמובן  “ועוד, 
לכתוב  צריך  להם  שגם  לו  שנראה  אחרים  בכבוד 
לאלו  ורק  לכולם  לכתוב  אפשר  שאי  מובן  אלא 
אחדים  רק  עוד  יש  אם  אבל  בפועל.  שהשתתפו 
כאלו יכתבו גם להם בלי נדר אם יודיע שמותם וכו'. 
ותשואת־חן מראש על טרחתו במסירת המכתבים 

ועל הודעתו מזה לכאן".

 לפעול בהתחשבות, 
ומודעה שהופצה

שתי אפיזודות בשולי הדברים:
רושם  ייווצר  שלא  הרבי  ביקש  תמיד  כמו 
נערך  ולכן  מישהו,  של  לראש'  ‘מעל  שהולכים 
הרבנות  עם  פעולה  ובשיתוף  בתיאום  הביקור 
של  התרגזות  להיות  שיכולה  “מכיוון  הצבאית: 
כחלק  החלוקה  להיות  צריכה  הצבאית,  הרבנות 
מחלקים  השליחות  שבשעת  דהיינו  מהשליחות, 

להם תפילין" )‘ימי תמימים' עמ' 357(.
וצילם  נטל עמו מצלמה  “הת' טובי' פלס  ועוד: 
הבינו  לא  עמו  שנסעו  החוליה  חברי  שיכל.  כמה 
את נחיצות העניין, משדווח למזכירות הרבי ביקש 

הרבי לראות את התמונות".
התפילין  את  לממן  הורתה  הרבי  מזכירות  אגב, 

שהוענקו לחיילים – ראה ‘ימי תמימים' עמ' 380.
ב'מקדש  )שהתפרסמה  המודעה  תרגום  להלן 

מלך' כרך א' עמ' 50-40(:
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ממזכירות  “הודעה 

מליובאוויטש
מיוחדת  הוראה  בעניין  רבים  לשאלת  “במענה 
שנאמר  מה  זה  באב,  לט'  שליט"א  אדמו"ר  מכ"ק 
חזון  בהתוועדות דש"ק  כ"ק אדמו"ר שליט"א  ע"י 
זה הננו מודיעים בזה: “בשים לב למצב העכשווי 
– כהוראת חז"ל ובפרט אדמו"ר הזקן במאמר ציון 
במשפט תפדה ושביה בצדקה )נדפס בלקוטי תורה( 
שבזמן הזה צריכים התחזקות יתירה בתפילה תורה 
וצדקה, הציע כ"ק אדמו"ר שליט"א, שהשתא בט' 

באב:
הימים  מבכל  צדקה  יותר  נדר  בלי  יתנו  “א( 

ובפרט לפני תפילת שחרית ומנחה.
“ב( ללמוד יותר – מעניני תורה – שעפ"י שו"ע 
רשימות  גם  )ביניהם   – באב  בט'  ללמוד  מותר 
אדמו"ר  מאמר  וגם   – לאיכה  נ"ע  הצ"צ  אדמו"ר 
הזקן ציון במשפט תפדה( ובמקום שאפשר לסדר 
משמרות ללמוד כל המעת לעת של ט' באב בשים 
לב שלא יזיק לבריאות של אף אחת מפאת התענית.

“ג( לחזק ענין מבצע תפילין ביום זה – בשעות 
שמותר להניח תפילין בט' באב.

שכל  רצון  'ויהי  סיים:  שליט"א  אדמו"ר  “כ"ק 
בימינו  ובמהרה  הגאולה  את  יותר  עוד  ימהר  זה 
ממש תקויים ההבטחה ציון במשפט תפדה ושביה 
בצדקה, ויהפכו ימים אלה לששון ולשמחה בגאולה 

האמיתית והשלמה ע"י משיח צדקנו'.
“מזכירות כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש".

הרב  מדווח   )357 עמ'  ד'  )כרך  תמימים'  ב'ימי 
אותו  שתרגמנו  כפי  הנוסח  “את  וולף:  אפרים 

לעברית שולחים אנו".

מודעת ה'מזכירות' שהתפרסמה בשפה היידיש. ראו תרגומּה בהמשך



12

 אדמו"ר הזקן
עוזב את פטרבורג

כ"ק אדמו"ר הזקן עוזב את פטרבורג לאחר מאסרו השני, 
ופניו לליאדי שבפלך מאהליב.

לא  חנוכה,  בימי  ממאסרו  הזקן  רבנו  ששוחרר  לאחר 
ברצותם  לליאזני,  לחזור  הזקן  לרבנו  השלטונות  אפשרו 

שישאר בפטרבורג כדי שיוכלו להשגיח על פעילותו.
אולם לאחר השתדלות גדולה של החסידים, ובסיועו של 
הזקן  לרבנו  השלטונות  איפשרו  ליובאמירסקי,  הנסיך 

לעזוב את פטרבורג ולהתיישב בליאדי.
)ימי חב"ד ע' 224(

יום פטירת ר' הלל מפאריטש

יום פטירת הרה"צ הרה"ח ר' הלל הלוי מאליסאוו מפאריטש, מהחסידים 
פ'  ש"ק  ביום  נסתלק  חב"ד.  חסידי  בקרב  ביותר  והמפורסמים  הנעלים 
נחמו, ומנוחתו כבוד בעיר חרסון. על קברו הקימו "אוהל" ורבים נוסעים 

להשתטח על קברו.
רבי הלל נולד בשנת תקנ"ה. לפני מלאות לו י"ג שנה נשא אשה, וכינו אותו 
"חול המועד" כיון שלבש טלית לפני תפילין... בן י"ג כבר היה בקי בש"ס 
ובפוסקים, לומד בספרי קבלה ומתפלל בכוונת האריז"ל. נהג בפרישות 
וִהרבה לעסוק בתעניות וסיגופים. בהיותו בן ט"ו שנה היה כבר בקי בכל 

כתבי האריז"ל.
בתחילה היה ממקושרי הרה"צ ר' מרדכי מטשרנוביל, אך כשפתח פעם 
את ספר התניא, החליט להתקשר לחסידות חב"ד. הוא רצה בכל מאודו 

לראות את כ"ק אדמו"ר הזקן, אך הדבר לא עלה בידו.
רק לאחר הסתלקות רבנו הזקן נסע לליובאוויטש בשנת תקע"ה והתקשר 

בכל מאודו לכ"ק אדמו"ר האמצעי, ואחר כך לכ"ק אדמו"ר הצמח צדק.
)ימי חב"ד ע' 234(

סיפר הרה"ח ר' יצחק מתמיד הי"ד: חסידים אומרים על הרה"צ ר' הלל 
מפאריטש, שזה שלוש מאות שנה לא היה צדיק במעשה כמוהו.

)רשימת דברים )חיטריק( ח"א ע' רמב(

 פטירת הרבנית רחל,
בת אדמו"ר הזקן

יום פטירתה של הרבנית רחל, 
אדמו"ר  כ"ק  של  הצעירה  בתו 
בצעירותה  שנסתלקה  הזקן, 

בחיי אביה.
מנוחתה כבוד בצמוד לאחותה 
בעיר  לאה  דבורה  הרבנית 

ליאזני.
אברהם  ר'  החסיד  הרב  בעלה: 

בן ר' צבי שיינעס. 
)הערות הת' ואנ"ש, מוריסטאון גליון תרנא ע' יט(

.

תקס"א

תרכ"דתקנ"ו

עת לדעת

 י"א
אב  ט'

אב

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט
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יום נישואי כ"ק אדמו"ר הזקן

יום חתונת כ"ק אדמו"ר הזקן )בגיל חמש 
הקצין  בת  סטערנא  הרבנית  עם  עשרה( 
סגל  ליב  יהודה  הרב  הפרנס[  ]=הנגיד, 
ביום   - ביילא  מרת  ואשתו  מוויטבסק 

שישי ערב שבת נחמו, בעיר וויטבסק.
צנועה  אשה  היתה  סטערנא  הרבנית 
ודברי  ודעת,  חכמה  בעלת  וחשובה, 
רבות  פעמים  מפיה.  נשמעים  היו  חכמה 
הזקן,  רבנו  בעלה  עבור  נפשה  מסרה 

ורבנו הזקן היה מכבדה מאוד.
)עטרת מלכות ע' 19(

בעיר  הזקן  רבנו  התגורר  נישואיו  אחרי 
ויטבסק מספר שנים, ובכספי דמי הנדוניא 
שקיבל הקים ישובים עבור יהודים שרצו 

לעסוק בעבודת האדמה.
 )ימי חב"ד ע' 227(

הרבנית סטערנא האריכה ימים עד לימי 
צדק,  הצמח  אדמו"ר  כ"ק  נכדּה,  נישואי 
ליובאוויטש,  בעיירה  כבוד  ומנוחתה 

באוהל הרבניות.

תק"כ

 י"ב
אב

 העיירה ליאדי
 כיום

צילום: Ay7ru, ויקיפדיה                               

יום שישי ח' מנחם־אב
הרבי  סימן  למטה,  הגדול  באולם  מנחה, שהתקיימה  תפילת  אחר 
אחד  לכל  לצדקה  דולר   2 וחילק  דולרים,  חלוקת  לאות  באצבעו 
מהנוכחים. כשעברה קבוצת ילדים לקבל הדולרים - חייך אליהם 

הרבי באופן מיוחד, כשמניף ידו במרץ מעלה ומטה.
שבת קודש פרשת דברים, שבת־חזון, תשעה־באב )נדחה(

התוועדות: בשיחה הראשונה דיבר הרבי אודות מאמר חז"ל  "כל 
האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה בתשיעי 
ביום  ושותים  ואוכלים  שבת,  קביעות  הוא  שתשיעי  ועשירי"; 

התשיעי.
'הנה זה בא'.  בין הדברים:  בָאמרו  בעניין הגאולה,  הייתה אריכות 
אחרי שיחה זו ניגנו 'שישו ושמחו בשמחת הגאולה', והרבי עודד 

בידו הק' כמה פעמים במשך הניגון.
כפי  בעשירי,  להתענות  יצטרכו  הרבי שלא  איחל  השנייה  בשיחה 

שהיה ביום הכיפורים בזמן שלמה המלך, עת בו נחנך ביהמ"ק.
בשיחה השלישית אמר הרבי, שאף שלא צריכים לדבר על הגלות 
'סיומים'  לערוך  צריך  יתעכב,  ושלום  חס  משיח  שאם  לעורר,  יש 
ביום, ובאופנים המותרים במוצאי ש"ק, ביום ראשון ובמוצאי יום 

ראשון. 
בשיחה הרביעית חזר הרבי על ההוראות אודות הסיומים, וביקש 
לפרסם זאת בכל מקום, וכן לקֵשׁר את הסיומים עם הוספה בצדקה. 
אח"כ המשיך הרבי לדבר אודות ט"ו באב והשמחה שצריכה להיות 
לערוך התוועדות חסידית  והורה  רגלים,  מהג'  גם  יותר  שהיא  אז, 
ביום ט"ו בשמחה שלמעלה ממדידה והגבלה. ומזה עבר הרבי לעניין 
השידוכין והחתונות, ואיחל שיהיה 'מהרה ישמע'. כמובן, שאחרי 
שיחה זו ניגנו הניגון "מהרה ישמע בערי יהודה וגו'", והרבי עודד 

בידו הק' לכל הכיוונים.
גם בשיחה החמישית, שארכה מספר דקות, הזכיר הרבי על עניין 
הסיומים, וחזר והורה לפרסם את הבקשה בכל מקום ובמוצאי שבת 

ובימים שלאחרי זה. אחר כך הזכיר אודות חלוקת משקה.
אחרון המכריזים היה הרה"ח ר' משה קוטלרסקי שי', על דבר כינוס 
רוסיה בערים  יתקיים במדינת  השלוחים האירופאי השלישי אשר 

ליובאוויטש, מוסקבה, אלמא־אטא.
אחרי תפילת מנחה לא אמרו פרקי אבות.

סעודה  שלמה'  סעודת  'ועד  מטעם  ב-770  התקיימה  ערב  לפנות 
שלישית־מפסקת ביד רחבה.

תשעה באב )נדחה(
בשעה תשע וחצי נכנס הרבי לתפילת ערבית כשלרגליו נעלי הבד 
ובידו הסידור שבתוכו דפי מגילת איכה וקינות דליל תשעה באב 

מוגדלים.

תנש"א / יומן מבית חיינו
מתוך ‘בית חיינו', ומיומנו של הרה"ת ר' מרדכי גלזמן

הרבי באמירת 'קינות', תשעה־באב נדחה, תנש"א

»
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 י"ד
אב

 י"ב
אב

רכישת בניין '770'

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע רכש את בנין 770 איסטערן פארקוויי "בית רבנו שבבבל" )הבניין נבנה בשנת תרצ"ג 
ובעליו היה רופא שניהל מרפאה פרטית במקום(.

אלו שתרמו סכום נכבד עבור הקנייה היו בניו של הרב משה אליעזר קרעמער, שהיה היושב ראש הראשון של 
"אגודת חסידי חב"ד" בארצות הברית, ובאותם הימים נמנו עם התומכים הראשיים של ליובאוויטש.

)בית חיינו – 770 ע' 115(

הבניין עלה שלושים אלף דולר. תשלום הבנייה הסתיים אחרי הסתלקותו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, בראש חודש 
סיון תש"י.

נוספים. בסך הכל  התשלום הראשון היה חמשת אלפים דולרים, והשיפוצים שנעשו בבניין עלו אלפיים דולר 
נדרשו שבעת אלפים דולרים. חמשת אלפים גויסו בין החסידים, ואלפיים נוספים נלקחו בהלוואה.

)שם ע' 123(

הרה"ח ר' שלמה אהרן קזרנובסקי, שהיה יו"ר הוועד לקניית הבית, נהג ביום זה כביום טוב, ולא היה אומר בו 
'תחנון'. כמו כן, היה עורך התוועדות ואומר "לחיים".

)שם ע' 116(

באמצע חודש מנחם אב הגיע כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לבקר ב-770, והורה איך לסדר את אולם בית הכנסת. היו 
עמו אנשים אחדים, והתפללו מנחה ומעריב. כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ישב עם הנאספים, ואמרו 'לחיים' על משקה. 
הרבי בירך: "שהשי"ת יתן שזו תהיה דירת קבע בנפש – לתורה ולעבודה, ודירת ארעי – שבקרוב נהיה בארץ 

הקודש עם משיחנו".
)שם ע' 118(

אדמו"ר הזקן מגיע לליאדי

חסידים  אלפים  חמשת  בלווית  הגיע  הזקן  אדמו"ר  כ"ק 
להתיישב בעיר ליאדי, ביום ששי ערב שבת פ' נחמו )ראה 

אירוע י"א מנחם־אב(.
ימים של קורת  היו  הזקן בליאדי  רבנו  ימי שבתו של  כל   
רוסיה  רחבי  בכל  הכלל התפשטה  בעסקנות  עבודתו  רוח; 
היה  ויכול  לו,  הונח  מה'מתנגדים'  גם  ואוקראינה.  הלבנה 

לעבוד עבודתו בלא שום הגבלה.
מאז בואו של רבנו הזקן לליאדי התווספו לעדת החסידים 
עשרות אלפי חסידים, עד שהיו לעם גדול, ומורא המתנגדים 

לא עלה על ראשם ועשו מעשיהם באין מפריע.
)ספר התולדות אדמו"ר הזקן ח"ד ע' 1006(

ת"ש

תקס"א

 בניין 770
בשדרות 

איסטערן 
פארקוויי, 

ברוקלין, נ.י.
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תנש"א / יומן
לתשעה  המיוחד  מושבו  על  הרבי  התיישב  מעריב  אחרי 
באב, כשפניו פונות הצידה לימין העמוד, שם עמד שולחן 

ומנורה על גביו.
'בורא  בירך  והרבי  נרות,   2 עם  לרבי  ניגשו  המזכירים 
מאורי האש' ואז פתח הש"ץ הרה"ת ר' מרדכי שוסטרמן 

שי' באמירת איכה.
להפתעת הקהל, אחרי סיום אמירת הקינות, הייתה חלוקת 
ואחריה  דקות,  כעשר  ארכה  החלוקה  לצדקה.  השטרות 

עלה הרבי לחדרו הק'.
סיומים  נערכו  השבת,  בהתוועדות  הרבי  הוראת  כפי 
אחרי  )וכן  באב,  בתשעה  בלימוד  המותרות  במסכתות 
תפילות שחרית ומנחה(. אחר כך לימד הגה"ח ר' יואל כהן 

שי' מאמר ד"ה איכה.
וספר  הסידור  הק'  כשבידו  הרבי  נכנס  שחרית  לתפילת 
תפילת  במשך  תשמ"ט(.  קוק,  הרב  מוסד  )הוצאת  קינות 
הציבור עמד הרבי. ניתן היה להבחין כי הוא אומר קטעים 
מפסוקי דזמרה וקורא את שמע )כידוע רבותינו נשיאינו 

לא התפללו בתשעה באב עם הציבור(.
נשאר  אחר־כך  מפטיר.   – לשלישי  עלה  הרבי  בקריה"ת 
)ואמרן כשחובש  בבית הכנסת בכל משך אמירת הקינות 

משקפיים(.
בטלית  )3:15( מעוטר  הקבועה  הרבי בשעה  ירד  למנחה 

ותפילין, ובקריאת התורה עלה שוב לשלישי – מפטיר.
אחרי קריאת שמע, שיר של יום וכו' אמר הרבי את השיעור 
היומי בתהילים, וכשסיים אמר את ה'קטורת' שלפני מנחה. 

בתפילת שמו"ע האריך הרבי, במיוחד ב'נחם'.
כרבע שעה אחרי תפילת מנחה יצא הרבי לחלוקת השטרות 
לצדקה ַּבָמקום הרגיל לחלוקה בכל ימי ראשון – ליד פתח 

המעלית למעלה. החלוקה ארכה כחצי שעה.
בשעה 8:40 בערב, היה זה כעשר דקות לפני הזמן שנקבע 
ופתח  הכנסת  לבית  לפתע  הרבי  נכנס  ערבית,  לתפילת 
בשיחת קודש. אחרי השיחה הייתה חלוקת שטרות לצדקה.
וסעודת  סיום  עריכת  על  הכריזו  ערבית  תפילת  בסיום 
מצווה שתהיה – כמו שאמר הרבי – ע"ד 'סעודת שלמה' 

וכאן הוסיף הרבי בקול: "בשעתו".
רם  בקול  הרבי  התחיל  אחרונה,  וברכה  הבדלה  אחרי 
את ניגון ההקפות לאביו ר' לוי"צ ז"ל. הקהל הנרגש, אף 
שעדיין לא טעם מאומה, המשיך בריקודים בשמחה רבה 

ועצומה במשך זמן רב, אף אחרי שיצא הרבי.
כאמור, התקיימה בבית הכנסת סעודה כיד המלך, בשילוב 
סיום מסכם שסיים א' מתלמידי הישיבה, וכמובן נמשכה 

הסעודה בהתוועדות חסידית עד אור הבוקר.

יום שני, י"א מנחם־אב
מנחה  תפילות  התפללו  ובשובו  ל'אוהל',  נסע  הרבי 
וערבית. אחרי ערבית, באופן מפתיע, החל הרבי להזיז את 
הסטנדר, עליו התפלל, לעבר הקהל. המזכירים מיד סדרו 
את הסטנדר לאמירת שיחה, והרבי פתח בשיחת קודש, בה 
להיכנס  בתפילותיו  רבינו  משה  של  בקשתו  אודות  דיבר 
כך  על  והתפלל  שחזר  דורו,  בני  עם  יחד  ישראל  לארץ 
פעמים רבות "בעקשנות", ואשר כן הוא גם ביחס לתפילה 

ו"תביעה" -  'עד מתי'.
אחרי השיחה חילק הרבי שטרות לצדקה.

יום שלישי, י"ב מנחם־אב
אחרי  סיומים  בעריכת  ממשיכים  הרבי,  הוראת  על-פי 

התפילות, וכן ממשיך הסיום ברדיו בכל יום בשעה 3:15.
יום רביעי, י"ג מנחם־אב

אחרי תפילת שחרית הכינו את אולם בית־הכנסת לקראת 
כינוס ילדי צבאות ה' שנערך אחרי תפילת מנחה. בשעה 
רובם  מדריכיהם,  עם  ילדים  המוני  להתכנס  החלו   1:30
הגיעו מהקייטנות היומיות )'דיי קעמפ'(. בסביבות השעה 
כשמעודד  מנחה  לתפילת  לבית־הכנסת  הרבי  נכנס   2:30

בידו הק' את השירה לכל עבר. 
הרבי  סגר  'עלינו'  שאחרי  הראשון  הקדיש  סיום  לקראת 
עודד  תירא',  'אל  לשיר  הילדים  וכשהחלו  סידורו,  את 
כשניגנו  כן  רבה.  ובשמחה  עצום  בחוזק  הק'  בידו  הרבי 
אחרי  נאוו",  משיח  וואנט  "ווי  בשירת  גם  צדיקים'.  'אך 
השירה,  את  הרבי  עודד  הפסוקים,  י"ב  אמרו  שהילדים 

והפעם במחיאות כפיים.
הודיע  ולאחריהן  שיחות,  שלוש  הילדים  בפני  חזר  הרבי 
המדריכים  )באמצעות  לצדקה  מטבעות  חלוקת  על 

והמדריכות(.
יום חמישי, י"ד מנחם־אב

היום הופיע 'קונטרס חמשה עשר באב – תנש"א'. 
הרבי נסע לאוהל.

אחרי תפילת ערבית חילק הרבי 2 שטרות דולר לצדקה.
בחצות היסב הקהל לסעודת־מצווה והתוועדות חסידית, 
יואל כהן שי' לימד ברבים את הקונטרס שזה  והגה"ח ר' 

עתה יצא לאור.
יום שישי, ט"ו מנחם־אב

וחזר  בחודש,  ט"ו  בכל  כנהוג  לאוהל,  היום  נסע  הרבי 
כשעה לפני זמן הדלקת הנרות.

למעלה  הקטן  הכנסת  לבית  הרבי  נכנס  מנחה  לתפילת 
מספר דקות אחרי הדלקת הנרות.

»
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הלכות ומנהגי חב"ד
ערב שבת־קודש
ח' במנחם־אב
ב'שבת חזון'1 לובשים בגדי שבת2.

שבת־קודש פרשת דברים
ט' במנחם־אב3, ‘שבת חזון'

“כאשר  לכוהן  מסיימים  התורה  בקריאת  שחרית: 
דיבר לכם" ומתחילים ללוי “איכה אשא לבדי", כנדפס 

בחומשים4.
לימוד תורה 

ללמוד  מותר  בתל־אביב(,   12:47( היום  חצות  עד 
המותרים  דברים  רק  ללמוד  “נכון  אחר־כך:  הכול5. 
שבירמיה,  הרעים  ובדברים  איוב,  כמו  באב,  בתשעה 

ומדרש איכה"6.
בהתוועדות שבת חזון, ערב תשעה באב ה'תשמ"א, 
בתחילתה, אמר הרבי: כיוון שהיו התוועדויות בשבתות 
שלפני־כן, חייבים להתוועד גם השבת, כדי שלא תהיה 
‘אבלות דפרהסיא' בשבת, אבל “מהיות טוב..." יאמר 

בעניין  מברדיצ'וב  הרה"צ  תורת  אודות  אומרו"(  )ו"בשם  לפרסם  "מצווה   )1
'שבת חזון' ש'חזון' מלשון ראייה, שבו מראים לכל אחד ואחת את המקדש 
לעורר  צריך  "וזה   .132 עמ'  ח"ד  תשמ"ח  'התוועדויות'   – מרחוק"  דלעתיד 
אצל כאו"א הוספה ב'משפט' וב'צדקה' )ובשבת – באופן המותר בשבת(" – 

'התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 108.
2( ספר־המנהגים עמ' 46, שכן נהג אדמוה"ז )בלוח כולל־חב"ד: "לבש כל בגדי 
לשו"ע  בהוספות  גם  וראה  זה,  בעניין  הדנים  לפוסקים  וש"נ  כדרכו"(,  שבת 
אדמוה"ז )במהדורה הישנה( חלק ה־ו עמ' 1846 בשולי־הגיליון. הטעם – כדי 
למנוע אבילות דפרהסיא בשבת. ולהעיר מהנהוג בין אנ"ש )וכלל החסידים – 
נטעי־גבריאל פכ"ה הערה טו(, שאף את פסוקי התוכחה מהפטרת 'חזון' ]אבל 
– גם את הפטרת ת"ב שחרית[ אין קוראין בניגון איכה, שלא כמנהג העולם 
)המופיע בשו"ת הריב"ש סי' קיב, מג"א סי' רפב ס"ק יד, שערי־אפרים שער ט 

סכ"ז(. וראה 'מנהג ישראל תורה' סי' תקנ"א ס"ק ג.
3( איסור 'דברים שבצינעא' שבינו לבינה, נוהג השבת )לוח כולל־חב"ד, ע"פ 
הרמ"א  סי' תקנ"ד סי"ט. חוץ מל"ט, מג"א בשם השל"ה, וראה נטעי גבריאל 

בין המצרים פצ"ג ס"ג(.
בס'  כנדפס  ולא  בליובאוויטש,  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  אצל  נהגו  כך   )4
זו ב'לוח השבוע'  31 ובלוח כולל־חב"ד. וראה בקשר להנהגה  המנהגים ס"ע 

לשבוע שעבר.
5( משנ"ב סי' תקנ"ג ס"ק ט.

6( לוח כולל־חב"ד, ע"פ הרמ"א שבהערה הבאה.

דברי תורה “מהמותר בתשעה באב בלבד"7.
הבחירה   בית  וענייני  רמב"ם,  חת"ת,  שיעורי  אמירת 
בדיעבד  )כנ"ל(.  היום  חצות  לפני   – לכתחילה  היום: 
עורכים  זו  בשבת  השקיעה8.  עד  ותהילים(  )חומש   –

‘סיום' עם סעודה9.
כדי  שבת,  בכל  מהרגיל  אותה  מקדימים  מנחה10: 
אין  המפסקת.  הסעודה  את  לאכול  הציבור  שיספיק 
המשניות  את  אומרים  האבלים  ‘צדקתך'11.  אומרים 

הרגילות12. למעשה, אין אומרים פרקי אבות13.

7( ברמ"א סו"ס תקנ"ג כתב: "ונהגו שלא ללמוד בערב תשעה באב מחצות 
ואילך כי אם בדברים המותרים בתשעה באב, ולכן אם חל בשבת אין אומרים 
פרקי־אבות" ]וצ"ב הרי דברי מוסר הם, שמותרים אפילו לאבל )מאירי מו"ק 
כא,א. שדי חמד מע' אבלות אות כה(. ואולי מפני שהלימוד הוא ברבים )עיין 
טור יו"ד סו"ס שפד בשם הרא"ש([. הרבי )בלקוטי־שיחות דלהלן הערה 13( 
כתב על הרמ"א: "וכן הוא המנהג בכמה מקומות". וכן נהג לחומרא כמסופר 

כאן, אם־כי לא פסק כדעה זו, כדלהלן שם.
והרי אפילו בת"ב עצמו  – אף ממנהגא( מותר,  )ועקרונית  כיוון שמדינא   )8
אחה"צ )שאסור מדינא( אומרים חת"ת כדלהלן. וכן ענייני בית הבחירה, ע"פ 
ההוראה ללומדם בת"ב אחה"צ )כלהלן הערה 61(. בתניא אין הגבלה דת"ב, 

כדלהלן הע' 32.
9( ספר־השיחות תנש"א ח"ב עמ' 733. אלא שאם הוא אחר חצות, הרי לפי 

האמור לעיל רצוי לעשות סיום רק על מסכת מועד־קטן. וראה בהערה 61.
10( מסתבר שהסיבה לאריכות הקטעים בקריאת־התורה במנחת שבת ובימי 
שני וחמישי בפרשת ואתחנן, היא מפני שאין רוצים לסיים או להתחיל ב"בית 

פעור". וע"ע.
11( שו"ע ר"ס תקנ"ט. לוח כולל־חב"ד.

12( הרבי כתב לאחד הרבנים בעניין זה: "תשואות־חן על ההוראה לסיים גם 
בשבת־קודש זה: '...טהורה... יגדיל תורה ויאדיר'", דהיינו לומר את המשניות 

הרגילות.
43 הע'  יט עמ'  )לקוטי־שיחות כרך  7. בשיחה מוגהת  13( ראה לעיל הערה 
53. השיחה יצאה לאור לראשונה כקונטרס שבועי בשנת תשל"ח, שבה חל 
לומר  כפי הדעה שצריך  להכריע  הרבי  נטה  זו(  כבשנה  תשעה באב בשבת, 
מכל  ליזהר  למנהגנו,  "ובפרט  בשבת,  שחל  בתשעה־באב  גם  פרקי־אבות 
גם מלשון אדמוה"ז  לדייק  יש  ואולי  בפרהסיא בשבת...  אבלות  עניני חשש 
'כל שבתות הקיץ'". אולם בפועל לא אמר אז פרקי אבות )כמנהגו  בסידורו 
שהתחיל באותה שנה לאומרם עם הציבור, 'שיחות קודש' תשל"ח ח"ד עמ' 
389(. בהתוועדות מאוחרת יותר )שבת חזון, ערב תשעה באב תשמ"א, הנחה 
בלה"ק סכ"ז( הודיע הרבי שלא יאמר פרקי־אבות ברבים כדי שלא להכריע 
סכ"ו(  בלה"ק  )הנחה  נחמו  בש"ק  מכן,  לאחר  לעצמו.  יכריע  אחד  וכל  בזה, 
פרקי־ שלמדו  אלה  גם  בישראל,  מנהגים  חילוקי  לעשות  שלא  שכדי  אמר, 

הוא  וכן  נחמו.  נוספת בשבת  פעם  פרק  אותו  ילמדו  אבות בשבת שעברה, 
בפשיטות בהתוועדויות תשמ"ה ח"ה עמ' 2695, ובשיחת שבת נחמו בסה"ש 
תנש"א סו"ס י"א "שלומדים בפרקי־אבות דשבת זה – פרק שלישי". ואף בלוח 

כולל־חב"ד לא נזכרו פרקי־אבות השבת, ובשבת נחמו – פרק ג. 

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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סעודה המפסקת14
)בלי  רגילה  שבת  כסעודת  בני־הבית  עם  נאכלת 
חייבים  ההגבלות של הסעודה המפסקת בחול(, אבל 
לסיימה לפני השקיעה. מותר לאכול בשלושה ולברך 
בזימון. גם רחיצה וסיכה אסורים החל מהשקיעה, אך 

דיני אבלות אינם חלים עד צאת השבת15.
הקינות  את  או  באב  תשעה  נעלי  את  להכין  אסור 
בגדי שבת  לפשוט  )וכמו־כן  לבית־הכנסת  להביאן  או 
‘ברוך  ואמירת  השבת  צאת  עד  נעליים(  לחלוץ  או 
בביתו,  הנמצא  לחול.  משבת  הכנה  משום  המבדיל', 
קודש  בין  המבדיל  “ברוך  יאמר   – צאת השבת  לאחר 
)מומלץ  מאורי האש'  ‘בורא  לבני־ביתו  ויברך  לחול", 
שהגבאים יאחרו את זמן תפילת ערבית, כדי שיספיק 
הציבור לבוא לבית־הכנסת(16. הרבי נכנס לבית־הכנסת 
בנעלי בד, אך נשאר בבגדי שבת עד אחר התפילה, וכן 
נפוץ בין אנ"ש. נשים שאינן מתפללות ערבית תזכורנה 

שלא לעשות מלאכה בטרם יאמרו “ברוך המבדיל...".
בתשעה באב שחל בשבת ונדחה אמר כ"ק אדמו"ר 
שבת(.  )בליל  הרגיל  בזמן  דא"ח  מאמר  )מהורש"ב( 
למחרת, נכנסו אליו ‘לחזור' את המאמר אחרי הסעודה 

המפסקת, ונמשכה החזרה בלילה17.

יום ראשון
תענית תשעה באב )נדחה(18

מסירים  המבדיל'  ‘ברוך  אמירת  אחר  שבת:  מוצאי 

14( בלוח כולל־חב"ד כתב: "אוכל בשר ושותה יין ]שו"ע סי' תקנ"ב ס"י[, ומכל־
חברים  בסעודת  ישב  ולא  וש"ל[  מהרוקח  ]מג"א,  בדאבון־נפש   ישב  מקום 
]מג"א[", וכמה אחרונים נחלקו ע"ז )ראה שע"ת, משנה ברורה, מנהג ישראל 
תורה כאן(, כי מי שרגיל לסעוד עם מיודעיו ונמנע מכך הפעם, ה"ז כאבילות 
רק  ישב  לכו"ע  שבת,  בכל  ברבים  סעודה  שאין  ולדידן  בשבת.  דפרהסיא 
וכו'  הרה"צ  ]מנהגי  ושלום  חיים  דרכי  בס'   – השמחה  ולעניין  בני־ביתו.  עם 
בעל 'מנחת אלעזר' ממונקאטש[ אות עת"ר מסופר, שהיה מאריך בסעודה 
ומביא שם מספרו  היכר מבשאר שבתות,  שום  בלי  ד"ת  באמירת  שלישית 
לגאולה  כהכנה  מתחזקים  שבזה  טו  אות  תמוז  חודש  מאמרי  שער־יששכר 

ובפרט בכוח השבת, כדרך תלמידי הבעש"ט, עיי"ש בארוכה.
15( רמ"א סי' תקנג ס"ב, ומשנה ברורה שם ס"ק ו ש"אסור לשום סימן אבילות 
בשבת" וגם לאחר זמן צאת השבת, עד שיאמר ברוך המבדיל, משום קדושת 

תוספת שבת – פסקי תשובות סי' תקנג סוס"ק א.
נטעי  שם.  תשובות  פסקי  ס"מ,  סב  פרק  ח"ב  כהלכתה  שבת  שמירת   )16

גבריאל, בתשובות שבסוף הספר סו"ס י.
מדבר  אינו  תקס"ד[  עמ'  ח"א  תער"ב  ]המשך  המאמר  תרד"ע.  בשנת   )17
ב'רשימות  באמור  וצע"ק  שם.  המנהגים  ספר   – וכיו"ב  באב  תשעה  בעניני 
עצמו  באב  בתשעה  דא"ח  פעם  למד  מהורש"ב  שאדמו"ר  קנה  עמ'  היומן' 
מוסר[.  לדברי  בקשר  כא,א  מו"ק  המאירי  ]וכ"כ  בעלמא"  למיגרס  "וכנראה 
וראה בס' המנהגים עמ' 77 בשם הרה"ח הרה"צ ר' הלל מפאריטש ז"ל, שאבל 
יותר  זה  בעניין  חמור  אבל  והרי  התורה.  פנימיות  לומד  השבעה  בימי  ר"ל 

מתשעה באב, כמבואר בטור יו"ד סו"ס שפד. וע"ע בס' לשמע אזן ס"ע רטו.
)וראה  כרגיל  שיאכל  לפסוק  נהוג  בעלמא  באב,  בתשעה  חולה  בעניין   )18
גם את אלה שהחמירו לאכול  פסקי תשובות סי' תקנ"ד ס"ק ט, שם מביא 
וכן  ח(,  הערה  סו  פרק  ח"ב  בין־המצרים  נטעי־גבריאל  וכיו"ב.  בשיעורים 
שמעתי מכמה מרבני אנ"ש, שאינם מכירים כלל פסיקה כזו שיאכל בשיעורין 

את הפרוכת ]וכיסויי הבימה ועמוד הש"ץ[19.
בתשעה באב נועלים נעלי גומי ובד או סנדל שאינו 
רק  אור  מדליקים  בזה20.  כהמחמירים  ודלא  עור,  של 
יותר21.  ולא  הקינות,  ולקריאת  לתפילה  הנחוץ  כפי 
בשמונה־עשרה אומרים ‘אתה חוננתנו'. לאחר שמונה־
עשרה – קדיש תתקבל. מברכים )מי שלא בירך עדיין, 
או אם יש מהשומעים מי שטרם יצא בברכה זו( ‘בורא 
מאורי האש', ומביטים באבוקה כנהוג, ואין מבדילים 
על הכוס. יושבים22 על הארץ23 )בהפסק איזה דבר24( 
מגביהים  ‘איכה'  המתחיל  פרק  בכל  ‘איכה'.  וקוראים 
את הקול יותר25. פסוק ‘השיבנו' האחרון, אומר הקהל 

בקול רם יחד עם החזן26.
מרוז'ין  הרה"צ  על  סיפור  מובא  בספר־המנהגים 
שובבות  ומעשי  ‘בערעלאך'  לזריקת  בקשר  וחסידיו, 

בדומה ליוהכ"פ. ואף שבשו"ת הצמח־צדק או"ח )במהדורת תשנ"ד: סי' קח־
קי( מציע לאכול בשיעורים, הרי שם מדובר: א( למי שרוצה להחמיר, וגם זה 
- רק ב( לבריאים )שבגלל המגפה ר"ל היו חייבים גם הם לאכול(. ומה שהביא 
ציבור('  )ותענית  המצרים  בין  ב'מנהגי  דווקא  "כדי־אכילת־פרס"  עניין  הרבי 
קה"ת  להצמח־צדק,  איכה'  מגילת  על  'רשימות  בסוף  לראשונה  )שנדפסו 
תשי"א, עמ' 61, ומשם לספר־המנהגים עמ' 45(, כשהכוונה כנראה לחידושו 
האמור של הצ"צ, לכאורה כוונתו בשני הקטעים הללו )שיעור עינוי בד' צומות 
]=שבצומות האחרים לכו"ע אין אוכלין בשיעורין[ בככותבת, ושיעור אכילת 
פרס( היא רק לעניין זה, שגם מי שאכל בשיעורין בכל התעניות עדיין נקרא 
ויעלה לתורה )כמ"ש בפסקי תשובות סי' תקס"ו אות  'מתענה', ויאמר עננו 
הגרש"ז  ובשם  ס"ק  יד  סי'  ח"א  רצ, מרחשת  סי'  ו בשם שו"ת מהר"ם שיק 
אויערבך, הובא גם בש"ש כהלכתה בהערות ס"פ לט(. וראה קובץ 'אהלי שם' 
גיליון 3, עמ' קח. חולה וקטן האוכלים סעודה בת"ב, אומרים ]שיר המעלות 
– כיוון שא"א תחנון[ 'נחם' בברהמ"ז רק לאחר 'הרחמן', כיוון שיש פלוגתא 
אם לאומרו בברכה שלישית )ראה שער־הכולל פל"ד ס"ט, נטעי־גבריאל פרק 

סו סעיף יא וש"נ(.
19( נטעי גבריאל פרק צד ס"ט. 

20( עיין שערי־תשובה ואחרונים בסימן תרי"ד. דרכי־חיים־ושלום ס"ק תרע"ג 
– ספר־המנהגים עמ' 46.

נרות  ה'  ז.  ס"ק  שם  תורה'  ישראל  'מנהג  וראה  ס"ג,  תקנ"ט  סי'  שו"ע   )21
הנהוגים בעמוד הש"ץ, כשיש 'חיוב', מדליקים היום וגם מחר כרגיל. מי שיצא 
סי'  אדמוה"ז  )שו"ע  לתפילה  אצבעותיו  קשרי  עד  ידיו  ליטול  מותר  לצרכיו, 
תרי"ג ס"ד־ה. ורצוי לגעת תמיד במקום המכוסה, כדי ליטול ולברך אשר יצר 
גם  יכול  ג"פ  השנה  בכל  שהנוטל  כ'  שם  במטה־אפרים  שם(.  נקיות,  בידיים 
עתה ליטול כך, והובא בכמה ספרים ללא חולק. ולפ"ז ניתן בשחרית, לאחר 
)אלא שרק עד  ידיו שוב עם מגבת כנהוג כל השנה  ליטול  לבישת הבגדים, 
קשרי אצבעותיו( כדי לברך ברכות־השחר. בדברים שבין איש לאשתו נוהגות 
)כמבואר בשו"ע אדמוה"ז סי' תרט"ו ס"א  היום כל ההרחקות שבסי' קצ"ה 
ביוהכ"פ, ודין ט"ב זהה ליו"כ כדבריו בקו"א יו"ד סי' קפ"ד ריש ס"ק ב(. וכנראה 
שמסיבה זו, כשחל ברי"מ היום, יש נמנעים מלקחת בני־זוג ל'קוואטר' )ראה 

גם בנטעי־גבריאל ח"ב פרק פא סי"ז והערה כ(.
וקינות לא  הספסל, אלא שיש לקרוא איכה  יישב על  22( היינו לא רק שלא 
בעמידה אלא דווקא בישיבה על הקרקע. כן הביא בס' 'מנהג ישראל תורה' 
וסדר־ כל־בו  ומשמעות הרוקח, מהרי"ל,  יוסף',  כצאן  'נוהג  ה מס'  שם ס"ק 

היום, עיי"ש.
23( באבילות ובתשעה־באב, ישב הרבי על ארגז נמוך, שגובהו מעל ג' טפחים 
)וכן דעת בעל 'מנחת שלמה' בס' הליכות־שלמה על ת"ב הע' 14, נדפס בקובץ 
'ישורון' גיליון יד עמ' תשפז, וציינו שם שזה דלא כמהרש"ם בס' דע"ת יו"ד סי' 

שפז ס"ב(. על מושב הרבי במכונית היו מניחים דף עץ.
24( לוח כולל־חב"ד.
25( לוח כולל־חב"ד.

ובמנהגי  שם  שברמ"א  הפרטים  כל  לא  כנראה  ס"א.  תקנ"ט  סי'  רמ"א   )26
מהרי"ל )הוצאת 'מכון ירושלים' עמ' רנא( נהוגים אצלנו.
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ירבו  שלא  כדי  הדברים  הובאו  כנראה  באב.  בתשעה 
קדוש',  ‘ואתה   – הקינות  אחר  מדי27.  יותר  באֵבלות 
אבל  יתום',  ‘קדיש  )כמו  ‘תתקבל'  בלי  שלם  קדיש 
אֵבל  יתום27.  קדיש  עלינו,  הש"ץ(.  על־ידי  נאמר  הוא 
בתוך ה'שבעה' רשאי ללכת לבית־הכנסת בלילה וביום 
בלי  לבתיהם  הולכים  המתפללים  הקינות28.  גמר  עד 

אמירת ‘שבוע טוב' זה לזה.

תלמוד תורה
בתורה…  לקרות  ש"אסור  באב,  בתשעה  “אפילו 
 – לב'"29  משמחי  ישרים  ה'  ‘פיקודי  שנאמר  משום 
חייבים ללמוד תורה בכל רגע ורגע, אלא שהלימוד הוא 

בחלקי התורה המתאימים ליום זה"30.
שנה  בכל  לומד  היה  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
‘רבי  וסוגיית  רבה',  ‘איכה  מדרש  באב  בתשעה  ושנה 

יוחנן' דפרק הניזקין )גיטין נה סע"ב – נח סע"א(31.
גם במשך המעת־לעת דתשעה באב יש לערוך ‘סיום' 
המותרים  מהעניינים  שהוא  מועד־קטן,  מסכת  )על 

ללמוד ביום זה(32.
חצות  עד  באב:  בתשעה  יארצייט  ללימודי  “בנוגע 
בפרקי  הוא  התפילה  דאחרי  משניות  לימוד   – היום 
ולאחר  הידועים,  ג(  )פרק  ומועד־קטן  דתענית33 
חצות היום – נוהגים בזה כמו בשאר השיעורים, היינו 
שהעוסק בזה בכל ימות השנה שומר עליהם גם בתשעה 

27( וראה 'תורת־מנחם – התוועדויות' תשי"א ח"ב עמ' 262: "בליובאוויטש היו 
משחקים בתשעה באב עם 'בערעלאך'… ולא היה זה 'שלא ברצון חכמים'...".

28( לוח כולל־חב"ד, ע"פ שו"ע ונו"כ סי' תקנ"ט ס"ו.
29( שו"ע או"ח ר"ס תקנ"ד.

30( "ראה שו"ע שם ס"ב. וראה שדי־חמד, אסיפת־דינים, מערכת בין־המצרים 
ס"ב סי"ב, על־דרך ובדוגמת קדימת הלימוד בעניינים שהזמן גרמא, הלכות 
החג בחג וכיו"ב, בכל השנה. ראה טושו"ע ודאדמוה"ז או"ח ר"ס תכט, ובט"ז 
 ,580 )וכ"כ בילקוט־יוסף ח"ה עמ'   574 שם" – ספר־השיחות תש"נ ח"ב עמ' 
ובנטעי־גבריאל מהדו"ב ח"ב פרק עה הערה יז. וע"ש בשו"ת שבסוף הספר 
יז. ועיין ביאור בזה בשיחת ש"פ דברים תשל"ד )שיחות־קודש ח"ב עמ'  סי' 
340-342, נעתק ב'התקשרות' גיליון תיט עמ' 17((. וראה לקוטי־שיחות חלק 
ט' עמ' 250, שבשנת תש"ל המליץ כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, כשהורה באותה 
שנה על עריכת משמרות ללימוד במשך כל היממה דתשעה באב, שהמתאים 
על  ה'צמח־צדק'  אדמו"ר  כ"ק  רשימות  הוא  דיומא  עניינא  בלימוד  ביותר 
מגילת איכה. בספר־השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 547 הערה 63 מובא "שביום 
י"ז בתמוז ותשעה באב יש לומדים )אף שמעטים הם ביותר – ולא נתפרסם 
כלל וכלל ]א"ה: ראה כיוצא־בזה בקשר לכ"ד כסלו, בן איש חי שנה א' ס"פ 
וישב, הל' חנוכה אות כג[( בתורה )בנביאים( פרשת היום ע"ד 'צום הרביעי' 
ו'צום החמישי' )על־דרך שבכל יום אומרים שירו של יום וכיוצא־בזה(". פרשת 

היום: מלכים־ב כה,א־כא. ירמיהו לט,ב־י. נב,יב־כז. דברי הימים־ב לו,יז־כ.
31( ספר־המנהגים.

לקוטי־ כגון  בכ"מ,  )ועד"ז   189 הע'   579 עמ'  ח"ב  תש"נ  ספר־השיחות   )32
שיחות כרך כד עמ' 336, כרך כח עמ' 287, סה"ש תשמ"ח ח"ב עמ' 564 הע' 

117 וסה"ש  תנש"א ח"ב עמ' 708 ועמ' 733(. וראה בהערה 61.
33( אולי הכוונה למשניות ממסכת זו העוסקות בענייני התעניות, מפ"א מ"ד 

עד ספ"ג.

באב"34. לעניין לימוד חסידות, משמע שמותר35.
תחת  אבן  לשים  או  הארץ,  על  לישון  נוהגים  אין 
בתשעה  שחרית  נטילת־ידיים  שיעור  שחרית:  הראש. 
על־ לכלוך  יש  אם  האצבעות36.  קשרי  עד  רק   – באב 
במים  זה  לכלוך  לשטוף  היא  והרגילות  העיניים  גבי 
עד  צורכי"38  כל  לי  “שעשה  מברכים  אין  מותר37.   –
למחרתו39. בשחרית40 אין מניחים טלית ותפילין41. אין 

אוחזים את הציציות ב'ברוך שאמר' ובקריאת שמע42.
כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע היה לובש הטלית בבוקר 
ופושטו, ואחר־כך מניח התפילין ומתפלל בהן – כל זה 
אמר   – שהתפללו  ובעת  בדבר.  ירגישו  שלא  בחדרו, 

תהילים וכיוצא בזה43.
ל'רפאנו'.  ישראל'  ‘גואל  בין  ‘עננו'  אומר  הש"ץ44 
שכח לאומרה ונזכר קודם שאמר “ה'" מחתימת רפאנו 
 – “ה'"  אמר  כבר  ואם  ו'רפאנו',  ‘עננו'  ואומר  חוזר   –
‘עננו' בברכת ‘שמע קולנו' וחותם: “ברוך אתה  אומר 
 – שם  גם  תפילה". שכח  ושומע  צרה  בעת  העונה  ה', 

אומרה כברכה בפני עצמה אחר ‘שים שלום'45.
אומר:  הש"ץ  ואין  כפיים,  נשיאת  אין  בשחרית 

34( אג"ק חלק יא עמ' שו. ומה שבתשעה באב תשמ"ח סיים הרבי במנחה 
אישית.  או  חד־פעמית  הנהגה  היתה  אולי  דמו"ק,  המשניות  את  דת"ב 
וב'רשימות היומן' עמ' תכב כתב ע"ז 'במנחה – איני יודע'. מלשון מכתב זה 
ברור, שה"ה לכל השיעורים הקבועים שאדם נוהג ללמוד בכל יום. ומציין שם 

ללוח היום־יום ביום זה, וגם שם הלשון "כל השיעורים".
35( ומ"מ רצוי ללמוד מעניינא דיומא, ראה המובא לעיל הערות 19, 32.

36( ספר־המנהגים עמ' 47. ובמכתב המצויין שם: "כן הורה גם־כן כ"ק מו"ח 
אדמו"ר. ויש לומר אשר בתשעה באב מפני החלישות שבקדושה אין הטומאה 
מתאווה כל־כך לשרות, ועל־דרך מה שכתוב בשו"ע רבנו מהדורא בתרא סו"ס 

ד, ומתפשטת רק עד קשרי אצבעותיו" – אג"ק ח"ג עמ' קמז, עיי"ש.
37( לוח כולל־חב"ד, על־פי שו"ע אדמוה"ז סי' תרי"ג ס"ג.

בזה  השקלא־וטריא  וראה  האריז"ל.  בכתבי  הוא  וכן  אדמוה"ז,  סידור   )38
ס"ב  בין־המצרים  בספרים שהובאו בשדי־חמד, פאת־השדה, אסיפת־דינים, 
ס"ק ט ]בהוצאת קה"ת: כרך ח' עמ' א'תשס"ה[ – ספר־המנהגים שם. וראה 

בארוכה בס' חקרי־מנהגים עמ' קפה ואילך )גם בקשר להערה הבאה(.
בלילה  לברך  נוהגים  כיש  ודלא  הזקן.  רבינו  בשם  הצמח־צדק  הוראת   )39

כשנועל הסנדל – ספר־המנהגים שם.
40( ולכאורה כיוון שאין מניעה ללמוד היום פנימיות התורה )ראה לעיל הערה 
 ,412 )סה"ש תשמ"ט ח"ב עמ'  לפני התפילה  לומר פרק תניא  הנוהגים   ,)37
ובכ"מ. ובסה"ש תש"נ ח"א עמ' 246: "על הסדר, או באופן אחר"(, יאמרו זאת 

גם היום )ועדיף ללמוד מענינא דיומא, כמו באגה"ת פ"ז(.
הלכה  'ציצית  ובס'  ס"א.  תקנ"ה  סימן  משולחן־ערוך  כולל־חב"ד,  לוח   )41
למעשה' )תשנ"ה( פי"ב הערה 57 העיר, שכיוון שע"פ קבלה צ"ל לבישת טלית 
יום, הנה אף שרק האדמו"רים  וברכותיהן בתשעה באב כרגיל בכל  ותפילין 
עצמם נהגו בזה כמבואר בספר־המנהגים, הרי טלית־קטן שהוא בצינעא והכל 
לובשין אותו, אולי יש מקום לברך עליו לדידן בשחרית. ואפילו ע"פ נגלה – 

ראה משנ"ב תקנ"ה ס"ק ב מס' פתחי עולם. ובפועל לא נפוץ לברך. וע"ע.
42( מנהג העולם, נטעי־גבריאל פנ"ח סכ"ב וש"נ.

בהערה.  ועיי"ש  ספר־המנהגים,   – נ"ע  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  משיחת   )43
וראה 'רשימות היומן' עמ' קנה.

ממראות  וחלק   – המסופר  )כפי  אלא  זמן,  באותו  תהלים  אמר  לא  הרבי 
היה  הלמ"ד  בשנות  הצמח־צדק.  ברשימות  קרא  הראשונות  בשנים  קודש(: 
מביא סידור וקינות ועוד משהו. בשנים תשל"ב ותשמ"ט עיין בסידור. בשנת 

תשל"ה עיין גם בקינות.
44( ראה לעיל הערה 23 בקשר לנרות בעמוד הש"ץ.

45( שו"ע אדה"ז סי' קיט ס"ה.
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אומרים  אין  ברכנו…"46.  אבותינו,  ואלוקי  “אלוקינו 
לשלושה  קוראים  קדיש.  חצי  אומר  הש"ץ  תחנון. 
והשלישי  בנים",  תוליד  “כי  ואתחנן  בפרשת  אנשים47 
 – )ח,יג  בירמיהו  הפטרה  קדיש48.  חצי  המפטיר.  הוא 

ט,כג( “אסוף אסיפם"49.
כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב היה עולה למפטיר. ולפעמים 
בשחרית וגם במנחה. אמירת כל הקינות50. אשרי. ובא 
זאת בריתי". קדיש  “ואני  ומדלגים פסוק  גואל,  לציון 
יתום. בסיום תפילת  שלם בלא תתקבל. עלינו. קדיש 
כאלוקינו'51.  ו'אין  יום'  של  ‘שיר  אומרים  אין  שחרית 

לאחר מכן קורא כל אחד ואחד לעצמו ‘איכה'52.
אם יש ברית־מילה, מלים אחר הקינות53. האב והאם, 
לא  )אך  שבת  בגדי  ללבוש  מותרים  והסנדק  המוהל 
ונותנים  הכוס  על  מברכים  המילה.  אחר  עד  נעליים( 
אין  וכן  ‘שאלת שלום' בתשעה באב.  אין  לתינוקות54. 
מי  לחברו.  שי  לשלוח  או  וכדומה,  טוב'  ‘בוקר  לומר 
שאינו יודע מכך ונותן שלום, משיבים לו בשפה רפה 

ובכובד ראש, וטוב להודיעו שתשעה באב היום55.

שיעורי תורה
הגבלה56,  בזה  אין   – לכאורה  היום:  תניא  אמירת 
זאת עדיף לומר את השיעור היומי לפני מנחה   ובכל 

)השלמה – מצאת הכוכבים, כרגיל(.

כדעת  בשמחה,  שרוי  שאינו  מפני  כפיו  נושא  שאינו  אבל  כהן  כמו   )46
נטעי  ראה   – ועוד  שם,  מרבבה  דגול  תקנ"ט,  סי'  כנה"ג  שיירי  האבודרהם, 

גבריאל פרק נט ס"ה.
47( מי שאינו מתענה – ישתדל )אם אפשר – באמירה לגבאי מראש( שלא 

יקראוהו לעלות לתורה, ראה הדעות בס' פסקי־תשובות סי' תקס"ה ס"ק ז.
48( וכן נהג הרבי )בשנת תשמ"ח(, וכמ"ש בשערי־אפרים שער ח סעיף צט, 
וזאת למרות דברי אדמוה"ז )ע"פ המג"א( בשו"ע שלו סי' רפב סי"ב וי"ח שאין 
לסי'  רע"א  בגיליון  שהקשה  )וכמו  להפטרה  המפטיר  בין  בקדיש  להפסיק 
תקנ"ט ס"ד(. וראה בס' בירור־הלכה תנינא סי' תקנט שריכז עשרות שיטות 
הסוברות שיש לנהוג כן )אך לא ביאר הטעם(. דנו בזה ב'התקשרות' גיליונות: 

תתל"ו, תתמ"ז ותתנ"ו.
49( רמ"א סי' תקנט ס"ד.

50( לאמירת פיוט 'אלי ציון' – נהג הרבי לעמוד )המנהגים השונים בזה ראה 
'אלי  הפזמון  את  כמדומה שחוזרים  וש"נ(.  יב,  סעיף  פרק סא  נטעי־גבריאל 

ציון' רק בסוף הפיוט, ולא בין בית לבית.
'אין  שיר־של־יום,  בזה(:  נוהגות  )אם  לומר  לכאורה,  רשאיות,  נשים   )51
כאלוקינו', חומש דחת"ת ו)מה שהורה להן הרבי( ענייני 'בית הבחירה' – מייד 
אחרי חצות היום. גברים אומרים זאת כדלהלן רק אחרי ק"ש בתפילין דרש"י 

– כנראה כסדר ההשלמה דשחרית.
52( אצל אדמו"ר מהורש"ב בשחרית היו מסיימים את התפילה בשעה 12:30 
עמ'  היומן'  )'רשימות  מ-8:30"  יאוחר  לא   ,8 בשעה  ש"התחילו  ]וכיוון  לערך 
תד(, הרי שהאריכו הרבה בקינות. וראה בשערי־תשובה ר"ס תקנ"ט, שבמקום 
שאין מאריכין בקינות, טוב שלא להשכים, בעניין שישהו באמירת הקינות עד 
סמוך לחצות היום[, ואחר כך היה אומר ]לעצמו, לא בציבור[ 'איכה' במשך 

שעה וחצי לערך, ורק אחרי כן ישב על כסא כרגיל – ספר־המנהגים עמ' 48.
53( בספר מהרי"ל – מנהגים )הוצאת מכון־ירושלים ס"ע רנה( איתא, שאז, 

ב'ובא לציון', אומרים 'ואני זאת בריתי'. וצ"ב מנהגנו בזה.
54( לוח כולל־חב"ד.

55( שו"ע סי' תקנ"ד ס"כ ומשנה־ברורה שם.
56( ראה לעיל ציון 42.

אמירת תהילים וחומש דחת"ת היום: רק לפני מנחה57 
לימוד  כרגיל(.  הכוכבים,  מצאת   – )השלמה  ואילך 

הרמב"ם היום: במוצאי היום.
לימוד ענייני בית־הבחירה היום: אחרי חצות היום58 
)השלמה – מצאת הכוכבים(. עד חצות היום59 )12:47 
בתל־אביב(, אסור לעשות מלאכה שיש בה שיהוי קצת. 
ואין מכינים צורכי סעודה60. ואין יושבים על הספסל61 

]גם אחרי חצות, עד סיום הקינות62[.
מו"ח  כ"ק  את  ראיתי  “לא  דורנו:  נשיא  הרבי  כתב 

אדמו"ר הולך לבית־החיים בתשעה באב"63.

מנחה
תפילת מנחה – בשעה מאוחרת יחסית64.

57( מפשטות הלשון בספר־המנהגים "וכל השיעורים השייכים לשחרית" ניתן 
היה להבין שהכוונה גם לתהילים, אבל מהמסופר בס' המנהגים על אדמו"ר 
מוכח  שחרית,  הציבור  שהתפללו  בשעה  תהלים  אומר  שהיה  מהורש"ב 
'תורת  שבס'  הרבי  במענה  עיין  מאידך  הגבלה.  אין  בתהלים  שגם  לכאורה 
מנחם – מנחם ציון' ח"א עמ' 312, שהרבי בתוך שבעה נמנע מלומר שיעור 
תהלים לפני התיבה משום שתהילים ענינו גם "נעימות וזמירות" שהוא ענין 
של שמחה, ומקשר זאת עם אמירת תהילים בת"ב, ע"כ. ולפ"ז מתירין תהילים 
במנחה רק בגלל "סדר היום", ובשחרית ההיתר הוא רק על חולה וכיו"ב. וע"ע.

58( סה"ש תנש"א ח"ב עמ' 691 סוף הערה 87. והנה בלקוטי־שיחות כרך כח 
זה גם למי  "חיי נפשו", הרי  286 איתא, שהואיל והשיעורים בתורה הם  עמ' 
הכול  לעשות  צריך  סיבה,  מאותה  שכמובן,  )למרות  קאמר"  מאי  ידע  "דלא 
עיי"ש.  הבחירה',  ו'בית  רמב"ם  חת"ת,  כולל  וזה  בהם(,  להתעמק  על־מנת 
וכנראה שזו גם הסיבה להיתר אמירתם בת"ב )אף שמדינא ניתן היה לאומרם 
אך  היום",  "סדר  מצד  או  התורה",  אחר  "להוט  מדין  או  צער,  מצד  בבוקר, 
בפועל ההוראה היא להחמיר ולדחותם ללפני מנחה – ראה נטעי־גבריאל הל' 
אבילות ח"ב פרק קו הערות ה,יא(. ואולי מפני שענייני בית־הבחירה הם בגדר 
"בניין ביתי" שעיקר זמנו לפני תום יום ת"ב, לכן לא נדחו למוצאי היום. והעירני 
ח"א, שאולי כיוון שמותר ללמוד ענייני בית־הבחירה אחה"צ – ניתן יהיה גם 
לסיים אז מס' מידות ותמיד, אף שבשיחות )כמה מהן צויינו בהערה 34( לא 
המקומות  שברוב  )אלא  מו"ק  מס'  אלא  היום  הסיום  בעניין  בפירוש  נזכרה 
הלשון היא "בלימוד המותר אז ע"פ שו"ע" וכד'(. כן לכאורה ניתן לסיים מסכת 

סוטה, שסיומה – מהענינים המותרים בת"ב.
על  שראיתי  "כפי   :29 שבהערה  תשי"א  התוועדויות'   – ב'תורת־מנחם   )59
הרבי – הנה בתשעה באב לאחר חצות היום לא היתה ניכרת עליו מתיחות 

ועצבות".
60( וכבר כתבו, שיותר טוב לעסוק בצורכי סעודה אפילו קודם חצות, מאשר 

לדבר דברים בטלים וכדומה )טור־ברקת סי' תקנ"ט ס"ק י(.
61( לוח כולל־חב"ד, על־פי שו"ע שם סכ"ב ונו"כ.

62( כן מוכח מלשון ספר המנהגים "אחר חצות היום ואחר סיום הקינות – 
יושבים על הכסא כרגיל" ומציין לסי' תקנ"ט ס"ג, והכוונה שכדי לשבת צ"ל 
שני התנאים - הן חצות )שלפני זה, גם לאחר הקינות, אין לשבת על הספסל 
כאן  כי השו"ע  בזה,  ע"פ הרמ"א שמיקל  יב  ס"ק  ברורה שם  כמ"ש במשנה 
כתב כמנהג צרפתים שהביא בב"י בשם מהר"ם, שיושבים ארצה עד המנחה(, 
והן סיום הקינות )גם אם לא הספיק לסיימן לפני חצות, כי יושבים לארץ כדי 
לקונן. ולכאורה גם כ"ק אדמו"ר מהורש"ב אמר קינות אחרי חצות, כדלעיל. 
ולא כהנמנעים מאמירת או השלמת הקינות אם כבר עבר חצות היום. בהערה 
על־גבי קרקע  לישב  בספר המנהגים שם הביא, שי"א שאין רשאי להחמיר 

אחר־כך )אפילו אם אין בכך משום יוהרא. כן כתב במקור שצויין שם(.
63( ספר־המנהגים עמ' 47. וראה הסבר ע"ז באג"ק חלק יא עמ' שז.

נשיא  אדמו"ר  כ"ק  קכט.  סימן  אדמוה"ז  שו"ע  ע"פ  שם,  ספר־המנהגים   )64
דורנו היה מתפלל בקביעות בכל התעניות, כולל תשעה באב, בשעה הרגילה 
מס'  הביא  יט  ס"ק  סי' תקנ"ט  בכף־החיים   .)15:15( יום  בכל  מנחה  לתפילת 
הפרוכת  את  תולין  שבמנחה  חב"ד(,  מחסידי  היה  )שמחברו  פתחי־עולם 
במקומה כמו שלובשים את הטלית. וכן מנהגנו, וכך נהגו אצל הרבי )הרה"ח 

רי"ל שי' גרונר(.
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בגלל  שנחסכו  הסעודות  )=דמי  דתעניתא'  ‘אגרא 
התענית( – נותנים לצדקה לפני תפילת מנחה65.

מתעטפים בטלית ומניחים תפילין בברכה. קריאת־
את  אומרים  בתפילין,  קריאת־שמע  לומר  )כדי  שמע 
כאלוקינו67,  אין  שיר־של־יום66.  הפרשיות(.  שלוש  כל 
וכל השיעורים )כולל: חת"ת68. וענייני בית הבחירה69( 

השייכים לשחרית70. ואחר־כך סדר תפילת מנחה. 
קוראים  וידבר. קטורת. אשרי. חצי קדיש.  מנחה21: 
ה'  ב"דרשו  מפטיר  והשלישי  אנשים,  לשלושה  ‘ויחל' 
בהימצאו". יהללו. חצי קדיש. שמונה־עשרה. אומרים 
‘נחם' בבונה ירושלים, ו'עננו' )בתפילת לחש( ב'שומע 
קולנו'  ‘שמע  בברכת  אומרה   – ‘נחם'  שכח  תפילה'71. 
ב'מודים'  או  ‘ותחזינה',  קודם  ב'רצה'  או  ‘עננו',  אחר 
קודם ‘ועל כולם', ואם שכח – אינו חוזר21. שכח ‘עננו' 
– יאמרנה )ללא חתימה( אחר ‘אלוקי נצור' קודם ‘יהיו 
גואל לרופא,  בין  ‘עננו'  לרצון'41. בחזרת הש"ץ אומר 
אבותינו,  ואלוקי  “אלוקינו  ירושלים,  בבונה  ‘נחם' 
ברכנו..." )או נשיאת כפים – לנוהגים אותה בכל יום. 
תתקבל.  קדיש  הפרק72(.  עד  תחילה  ידיהם  ונוטלים 

עלינו. קדיש יתום21.

65( כדאיתא בספרים )מטה־משה סי' תשנ"ו, אליה־רבה סי' תקס"ו ס"ק ב( 
שביום התענית יש ליתן סכום הסעודות לצדקה, כדי שדמי המאכלים שאינו 
אוכל ושותה באותו יום אכן יעלו לקדושה ממש – 'התוועדויות' תשמ"ט ח"ב 

עמ' 460.
שאין  יום  בכל  אדמוה"ז  בסידור  כההוראה  יעקב',  'בית  אמירת  לגבי   )66
שיר־של־יום.  לומר  בהוראה  נכלל  שהדבר  לומר  היה  ניתן  תחנון,  אומרים 
אמנם בשער־הכולל )פי"א סעיף כג( הביא מס' סדר היום, ש"בית יעקב" תוכנו 
- שיקבל הא־ל תפילתנו, "ויהיו דברי אלה אשר התחננתי קרובים אל ה'", וגם 
'שיר המעלות' שייך לקבלת התפילה. ולפי נוסח אדמוה"ז ביום שאין אומרים 
תחנון "כיוון שגמר תפילתו ואמר אשרי ובא לציון וגם קדיש תתקבל – שייך 
לומר 'ויהיו דברי אלה אשר התחננתי'", עכ"ד. וא"כ, לכאורה, כיוון שהיום אין 

אנו אומרים זאת מייד אחרי שחרית, אין מקום לאמירה זו. וע"ע.
67( מתחילים כרגיל "קוה אל ה'", עד "את עמו בשלום". לכאורה ברור, שאין 
מקום לומר ]שוב, או כששכחו בשחרית[ את המשניות )של האבל ויארצייט( 
דשחרית )אמנם י"א, שבימים שהרבי נהג לומר קדיש שלא בימי הקריאה, היה 

אומר משניות וקדיש לפני מנחה. ויש לברר(.
'כל  מהלשון  אבל  בבוקר,  לומר  היה  ניתן  התניא  שיעור  את  לכאורה,   )68
השיעורים' משמע שסדר האמירה צ"ל דווקא אחרי שחרית )ככל שביררתי, 
השיעור  היה  לא  שחרית  לפני  מסויימים  בזמנים  אומר  הרבי  שהיה  התניא 

היומי(.
69( ראה ספר־השיחות תנש"א ח"ב עמ' 691 )ושם, שיש לזה השלמה במוצאי 

היום(. 
בסמוך  חת"ת  שיעורי  ללמוד  שטוב  קמו,  עמ'  יז  חלק  אג"ק  גם  ראה   )70
תורה  שיעורי  כל  לגבי  עדיף  שכן  ס"א,  קנה  סי'  אדמוה"ז  ובשו"ע  לשחרית. 

הנלמדים ביום.
71( מי שאינו מתענה, לא יאמר 'עננו' )גם לא "ביום צום התענית הזה"(. ראה 

הדעות בזה בפסקי תשובות סי' תקס"ה ס"ק א.
ריז. ושם,  'אוצר מנהגי חב"ד' אלול־תשרי עמ'  72( הוראת הרבי ביו"כ, ראה 

שגם הם צריכים ליטול ידיהם במוצאי היום ג"פ לסירוגין עד הפרק.

תפילין  מניחים  השקיעה74(  )קודם  מנחה73,  לאחר 
כי  והיה  קדש,  קריאת־שמע,  ואומרים  דרבנו־תם75 
יביאך, ושש זכירות76. סיום הצום77 – בצאת־הכוכבים.

יום שני
י' במנחם־אב

“כמדומה, שבליל מוצאי תשעה באב  מוצאי הצום: 
נוטלין את הידיים ג' פעמים לסירוגין כמו נטילת ידיים 
קידוש  לפני   – הנטילה  ברכה"78.  בלא  אבל  שחרית, 
לבנה79. וכן נועלים הנעליים ורוחצים הפנים תחילה80. 
ברכת  ישועתי"81,  א־ל  “הנה   – הכוס  על  מבדילים 
ומקדשים  ובשמים(,  נר  )בלי  בלבד  ו'המבדיל'  הגפן 
הלילה,  יין  ואין שותים  אוכלים בשר  אין  את הלבנה. 
שבהוספה  לומר  יש  אולי  מותר82.  ולכבס  ולהסתפר 
באב  מתשעה  כבר  מתחילים  באב(  )דט"ו  בלימוד 

ואילך83. יש לערוך ‘סיום' גם במוצאי תשעה באב84.
היא,  תורה  אשר  ישראל,  מנהג  “על־פי  הרבי:  כתב 
לקדש הלבנה דווקא במוצאי תשעה באב… הרי הזמן 
גרמא לחדש ההתעוררות להחלטות טובות בכל ענייני 
סיבת  המבטלות  שהן  ומצוותיה,  והתורה  תשובה 
הגלות… וכיוון שגדול כוח החלטות הנעשות בציבור – 
לקבלן בהתאסף רבים יחד בהתוועדות שמחה, שמחה 

73( הרבי נהג תמיד להניח בבוקר )ראה לעיל( רק תפילין דרש"י. למנחה הניח 
שוב תפילין דרש"י, ולאחריה חלץ אותן בחדרו והניח תפילין דשימושא רבא, 

ואח"כ דר"ת ודראב"ד )כהסדר ב'היום יום' יט מנ"א(.
74( ראה פסקי הסידור אות נג. 'סדור רבינו הזקן עם ציונים והערות' עמ' פג. 

אך מסתבר, שמי שלא הניח עדיין – יניחם גם אחרי השקיעה.
75( לעצם ההנחה בת"ב – "מסיפורי כ"ק מו"ח אדמו"ר על־דבר הנהגות אביו 
והוא דלא כמו שכתב במשמרת־שלום ס"מ משו"ת  כ"ק אדמו"ר מהרש"ב. 
הרמ"ע מפאנו" – ספר־המנהגים שם ]וראה שם להלן עמ' 77 אודות אבל ר"ל 
בתוך שבעה שיניח תפילין דר"ת, בשם הרה"צ הרה"ח ר' הלל מפאריטש, ושכן 

מובא בשם המקובל מוהר"ר שלום שרעבי[.
76( ספר־המנהגים, והאמירות – ה"ה מכלל סדר היום.

77( בלוח השבוע )סוף גיליון תקע"ד( הובא מיומן פורים תשכ"ה שאמר הרבי 
שניתן להקדים תפילת ערבית לפני צאת הכוכבים )כמ"ש במטה אפרים סעי' 
)בכל  נהגו כך במניין של הרבי כל השנים  תר"ב סעיף כט(. אבל בפועל לא 

התעניות(, ואולי היה אז מצב מיוחד למישהו.
78( "לא שמעתי זה בפירוש, אבל למדתיה מהנהגת מוצאי יום־הכיפורים" – 

ספר־המנהגים.
79( כמו במוצאי יום־הכיפורים – אג"ק חלק כ עמ' רפד.

80( לוח כולל־חב"ד, מוצאי יוה"כ.
81( כן נהג הרבי )וכן מנהגנו במוצאי יו"ט, כדעת הלבוש והפרמ"ג במשבצות 
ר"ס תצא, דלא כמנהג העולם – הובא בלקוטי מהרי"ח ח"ב פב,א וש"נ – שאם 
אין זו תחילת השבוע א"א פסוקים אלו. וכיוון שאין זו הנהגה מיוחדת למוצאי 
ת"ב, צ"ע מ"ט כתב בלוח כולל חב"ד כאן להתחיל ההבדלה כמנהג העולם, 

והרי ביו"ט לא כתב כן(.
ג ונטעי  82( לוח כולל־חב"ד )מרמ"א סי' תקנ"ח. ובפסקי תשובות שם ס"ק 

גבריאל ס"פ צו הוסיפו גם: היתר ברכת שהחיינו ושמיעת כלי־זמר(.
83( כהוספה על האמור בש"ס סוף תענית בזה, משמעות המג"א או"ח רלח – 

לקוטי־שיחות חלק יד עמ' 206, הערה ד"ה 'בנתנם סימן', עיי"ש.
נוספת – שני סיומים" )בת"ב עצמו ובמוצאי ת"ב…  "ועי"ז תהיה מעלה   )84

ש'כפול' קשור עם הגאולה" – 'התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 94(.
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ועינים  לב  המשמחת  שהיא  תורה,  דברי  באמירת 
התורה  בלימוד  והגבלה  גדר  פורצת  ושמחה  מאירה, 
ביומין  בפרט  התוועדויות  מצוותיה,  בקיום  והידור 
זכאין הסמוכין לט' באב, ועל־כל פנים: בחמשה־עשר 
באב, ובשבת “שלו" שלאחריו, ובשבת שלאחריה, שבת 
)והתשלומין(  החשבון  חודש  אלול,  דחודש  מברכים 
חזקת   – חזקה  הווי  פעמים  ובשלוש  זו.  שנה  דימות 
כל  תמיד  לבב  וטוב  שמחה  ומתוך  ומצוותיה  תורה 

הימים85.
“אם יתעכב חס־ושלום משיח בימים הבאים, ימשיכו 
בעריכת ‘סיומים' גם בימים שלאחרי זה, עד חמישה־
)ב'משפט'  ה'סיום'  ולקשר  בכלל.  ועד  באב,  עשר 
 – המתאים  ובמקום  לצדקה.  נתינה  עם  גם  הלכה(   –
לקשר את ה'סיום' – “יומא טבא לרבנן" – גם עם סעודה 
והתוועדות. “ויש לפרסם זאת בכל מקום האפשרי, הן 
במקומות שכבר קיימו זאת בימים שלפני־כן – שימשיכו 
ועל־אחת־כמה־וכמה  וחיזוק,  חיות  ובתוספת  בזה, 
במקומות שאליהם הפירסום לא הגיע – שיגיעו לשם 
ב'משפט'  ולהוסיף  שם,  גם  ‘סיומים'  לעשיית  ויפעלו 

וב'צדקה' בכלל"86.
בכדי  באב  לאחר תשעה  שונים  למקומות  הנוסעים 
ואודות תשעה  יהדות בכלל  אודות  יהודים  לדבר עם 
באב בפרט – ייקחו עמם קופת צדקה )במקום להאריך 
שמזכירה  הצדקה(  נתינת  על  לעורר  בדיבורים 
‘ייקחו'  וכן  בפועל.  הצדקה  נתינת  אודות  ומעוררת 
בעל־ לומר  שניתן  דיומא  מעניינא  דברי־תורה  עמהם 
פה באותיות המתאימות לשומעים )ללא יצירת רושם 
שבאים לספר להם דבר שאינם יודעים, ועל־אחת־כמה־
וכמה שאין באים לעוררם לתקן הנהגתם(, בדרכי נועם 
הטובים  “עניינים  הרבי:  אמר  פעם  שלום87.  ובדרכי 
)דתורה ומצוות וכו'( שנעשו בשלושת השבועות – יש 
להמשיך בהם גם אחר תשעה באב, כדי לזרז הגאולה 
כו'. וגדול זכותו של חודש מנחם־אב, כזמן מסוגל )מזל 

אריה( לתוספת בעבודת ה'"88.

יום חמישי
י"ד במנחם־אב

סוף זמן קידוש לבנה הוא ליל ששי עד השעה 10:44 

85( ממכתב )כללי־פרטי( מוצאי ת"ב ה'תשד"מ.
86( ספר־השיחות תנש"א ח"ב עמ' 733.

87( 'התוועדויות' תשמ"ח ח"ד עמ' 121, 123.
ח"ד  תשמ"א  שיחות־קודש  מוגה,  בלתי  תשמ"א,  ואתחנן  ש"פ  משיחת   )88

עמ' 409-408.

)למי שלא קידש במוצאי תשעה באב(.

יום שישי
ט"ו במנחם־אב

וכן  וביומו,  שישי  בליל  תחנון.  אומרים  אין  היום 
במנחה שלפניו.

בנוגע לימים אלו כתב הרבי: “על־פי מנהג ישראל, 
אשר תורה היא, לקדש הלבנה דווקא במוצאי תשעה 
באב...  הרי הזמן גרמא לחדש ההתעוררות להחלטות 
שהן  ומצוותיה,  והתורה  תשובה  ענייני  בכל  טובות 
וכיוון שגדול כוח החלטות  המבטלות סיבת הגלות... 
יחד  רבים  בהתאסף  לקבלן   – בציבור  הנעשות 
תורה,  דברי  באמירת  שמחה  שמחה,  בהתוועדות 
פורצת  ושמחה  מאירה,  ועיניים  לב  המשמחת  שהיא 
גדר והגבלה בלימוד התורה והידור בקיום מצוותיה, 
באב,  לט'  הסמוכין  זכאין  ביומין  בפרט  התוועדויות 
‘שלו'  ובשבת  באב,  בחמישה־עשר  פנים:  ועל־כל 
דחודש  מברכים  שבת  שלאחריה,  ובשבת  שלאחריו, 
זו.  שנה  דימות  )והתשלומין(  החשבון  חודש  אלול, 
ומצוותיה  תורה  חזקת   – חזקה  הווי  פעמים  ובשלוש 

ומתוך שמחה וטוב לבב תמיד כל הימים"89.
ולהכריז בכל מקום את הוראת  ונכון לפרסם  כדאי 
חז"ל90 ש"מחמישה־עשר באב ואילך – דמוסיף לילות 

על הימים לעסוק בתורה, יוסיף חיים על חייו"91.
ואילך,  ישראל שמחמישה־עשר־באב  מנהג  “...ידוע 
מברכים איש את רעהו בברכת ‘כתיבה וחתימה )וגמר 
חתימה( טובה', וכמרומז במזלו של חודש מנחם־אב, 
יום־ ראש־השנה,  ‘אלול,  תיבות  ראשי   – אריה...  מזל 

מנחם־אב  שבחודש  היינו,  הושענא־רבה',  הכיפורים, 
טבא'  בה'פתקא  טובה  החתימה  ושלימות  גמר  נרמז 

דהושענא־רבה"92.
בקריאת שמו"ת קוראים את עשרת הדברות ב'טעם 

התחתון'93.

שנים  ובעוד  שנה,  )באותה  ה'תשד"מ  ת"ב  מוצאי  )כללי־פרטי(  89( ממכתב 
שחל ר"ה שלהן – ובחו"ל כל חגי תשרי – בימי ה־ו, הדגיש הרבי פעמים רבות 

את מעלת ה'חזקה'(, לקוטי־שיחות כרך לט עמ' 229.
90( תענית לא,א ובפירש"י. רמ"א יו"ד רמו סעיף כ"ג, מג"א או"ח רלח ס"ק א.

91( ובמיוחד להוסיף בשיעורי תורה ברבים, לייסד חדשים ולחזק ולהרחיב את 
השיעורים הקיימים – ‘התוועדויות' תש"נ ח"ג עמ' 124.

92( שם עמ' 770, וראה גם בעמ' 725 הערה 63. בע"פ היה הרבי מקדים ומברך, 
כגון בשיחת י"ג מנ"א תשל"ט. וכן בסיום המאמר דכ"ג מנ"א תשכ"ח )‘ספר 
המאמרים – מלוקט' ח"ה עמ' שמו, ומצויין שם ללקוטי־שיחות ח"ד עמ' 1163 
בהערה, שבכ' מנ"א מתחלת – בנוגע לכמה עניינים – ההכנה לראש־השנה(. 
בכתב - בדרך־כלל היה מאחל רק מיום א' דר"ח אלול, אך היו יוצאים־מן־הכלל 
)‘אוצר מנהגי חב"ד', אלול־תשרי, עמ' יב־יג. וראה ‘בית חיינו' גיליון 99 עמ' 14(.

93( שו"ע אדה"ז סי' תצד סעי' יא.
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שניים מקרא ואחד תרגום
à-ìk-ìà äLî øac øLà íéøácä älà¥´¤©§¨¦À£¤̧¦¤³¤Æ¤¨

ìBî äáøòa øaãna ïcøiä øáòa ìàøNé¦§¨¥½§¥−¤©©§¥®©¦§¿̈¨«£¨¨Á¸
éãå úøöçå ïáìå ìôz-ïéáe ïøàt-ïéa óeñ¹¥«¨¨¯¥«²Ÿ¤§¨¨¬©«£¥−Ÿ§¦¬

:áäæ-ìk-ìà äLî øac øLà íéøácä älà ¨¨«¥´¤©§¨¦À£¤̧¦¤³¤Æ¤¨
óeñ ìBî äáøòa øaãna ïcøiä øáòa ìàøNé¦§¨¥½§¥−¤©©§¥®©¦§¿̈¨«£¨¨Á¸¹

:áäæ éãå úøöçå ïáìå ìôz-ïéáe ïøàt-ïéa אּלין ¥«¨¨¯¥«²Ÿ¤§¨¨¬©«£¥−Ÿ§¦¬¨¨«ִֵ

ּבעברא  יׂשראל ּכל עם מׁשה מּליל ּדי ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹּפתּגמּיא

ועל  במדּברא דחבּו על יתהֹון אֹוכח ְְְְְְְְְַַַַַָָָָּדירּדנא

ּבפארן  סּוף ים לקבל במיׁשרא ְְְְְֳִֵֵַַָָָָּדארּגיזּו

ּבׂשרא  על ּדארּגיזּו ּובחצרֹות מּנא על ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָּדאּתּפלּו

ּדדהב: עגל ּדעבדּו áíBéועל øNò ãçà ְְֲִֵַַַָָ©©̧¨¨¬Æ
:òðøa Lã÷ ãò øéòN-øä Cøc áøçîãçà ¥«Ÿ¥½¤−¤©¥¦®©−¨¥¬©§¥«©©©̧

òðøa Lã÷ ãò øéòN-øä Cøc áøçî íBé øNò: ¨¨¬Æ¥«Ÿ¥½¤−¤©¥¦®©−¨¥¬©§¥«©
טּורא  ארח מחרב יֹומין עׂשר חד ֲֲִֵֵַַַַַָֹֹמהל

ּגיאה: רקם עד âäðLדׂשעיר íéòaøàa éäéå ְְִֵֵַַָ©«§¦Æ§©§¨¦´¨½̈
äLî øac Lãçì ãçàa Lãç øNò-ézLòa§©§¥«¨¨¬−Ÿ¤§¤¨´©®Ÿ¤¦¤³¤Æ
Búà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−

:íäìàLãç øNò-ézLòa äðL íéòaøàa éäéå £¥¤«©«§¦Æ§©§¨¦´¨½̈§©§¥«¨¨¬−Ÿ¤
ìëk ìàøNé éða-ìà äLî øac Lãçì ãçàa§¤¨´©®Ÿ¤¦¤³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½Â§ÂŸ

:íäìà Búà ýåýé äeö øLàּבאר ּבעין והוה £¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−£¥¤«ְְְֲִַַָ

מׁשה  מּליל לירחא ּבחד ירחא עׂשר ּבחד ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹׁשנין

לותהֹון: יתּה יי פּקיד ּדי  ּככל י ׂשראל ּבני  ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹעם

ãCìî ïçéñ úà Búkä éøçàøLà éøîàä ©«£¥´©ŸÀ¥µ¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬
-øLà ïLaä Cìî âBò úàå ïBaLça áLBé¥−§¤§®§¥Àµ¤´¤©¨½̈£¤

:éòøãàa úøzLòa áLBéúà Búkä éøçà ¥¬§©§¨−Ÿ§¤§¤«¦©«£¥´©ŸÀ¥µ
âBò úàå ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñ¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®§¥Àµ
:éòøãàa úøzLòa áLBé-øLà ïLaä Cìî¤´¤©¨½̈£¤¥¬§©§¨−Ÿ§¤§¤«¦
ּדיתב  דאמראה מלּכא סיחֹון ית ּדמחא ְְְֱִִֵֶַַָָָָָָָֹּבתר

ּבעׁשּתרת  ּדיתב דמתנן מלּכא עֹוג וית ְְְְְְְְְֵֶַַַָָָָָֹּבחׁשּבֹון

äìéàBäּבאדרעי: áàBî õøàa ïcøiä øáòa ְְִֶֶ§¥¬¤©©§¥−§¤´¤¨®¦´
:øîàì úàfä äøBzä-úà øàa äLîøáòa ¤½¥¥²¤©¨¬©−Ÿ¥«Ÿ§¥¬¤

-úà øàa äLî ìéàBä áàBî õøàa ïcøiä©©§¥−§¤´¤¨®¦´¤½¥¥²¤

øîàì úàfä äøBzä: ּבארעא דירּדנא ּבעברא ©¨¬©−Ÿ¥«Ÿְְְְְְְִַַָָָ

הדא  אֹוריתא אּולפן ית ּפרׁש מׁשה ׁשרי ְְְִֵֶַַָָָָָָָֹדמֹואב

åáøçaלמימר: eðéìà øac eðéäìà ýåýé ְֵָ§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¦¤¬¥¥−§Ÿ¥´
:äfä øäa úáL íëì-áø øîàìeðéäìà ýåýé ¥®Ÿ©¨¤¬¤−¤¨¨¬©¤«§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²

øäa úáL íëì-áø øîàì áøça eðéìà øac¦¤¬¥¥−§Ÿ¥´¥®Ÿ©¨¤¬¤−¤¨¨¬
äfä: סּגי למימר ּבחרב עּמנא מּליל אלהנא יי ©¤«ְְְֱִִִֵֵַַָָָָָָָֹ

הדין: ּבטּורא ּדיתבּתּון æíëìלכֹון eòñe | eðt ְְְִֵֶָָ§´§´¨¤À
øäá äáøòa åéðëL-ìk-ìàå éøîàä øä eàáe¸Ÿ©¬¨«¡Ÿ¦»§¤¨§¥¨¼¨«£¨¨¬¨¨²
éðòðkä õøà íiä óBçáe áâpáe äìôMáe©§¥¨¬©¤−¤§´©¨®¤³¤©§©«£¦Æ

:úøt-øäð ìãbä øäpä-ãò ïBðáläå| eðt §©§¨½©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«§´
åéðëL-ìk-ìàå éøîàä øä eàáe íëì eòñe§´¨¤À¸Ÿ©¬¨«¡Ÿ¦»§¤¨§¥¨¼
õøà íiä óBçáe áâpáe äìôMáe øäá äáøòä«£¨¨¬¨¨²©§¥¨¬©¤−¤§´©¨®¤³¤
:úøt-øäð ìãbä øäpä-ãò ïBðáläå éðòðkä©§©«£¦Æ§©§¨½©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«
דאמראה  לטּורא ועּולּו לכֹון וטּולּו ְְְְְְֱִֶָָָֹאתּפנּו

ּובׁשפלּתא  בטּורא ּבמיׁשרּיא מגירֹוהי ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָּולכל

ארעא  יּמא ּובספר ולבנן ּובדרֹומא דכנענאה ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָ

פרת: נהרא רּבא נהרא çézúðעד äàø ְֲֲַַַַָָָָ§¥²¨©¬¦
õøàä-úà eLøe eàa õøàä-úà íëéðôì¦§¥¤−¤¨¨®¤µŸ§´¤¨½̈¤
÷çöéì íäøáàì íëéúáàì ýåýé òaLð øLà£¤´¦§©´Â§Ÿ̈Â©«£¸Ÿ¥¤¹§©§¨¨̧§¦§¨³

:íäéøçà íòøæìe íäì úúì á÷òéìeäàø §©«£ŸÆ¨¥´¨¤½§©§−̈©£¥¤«§¥²
õøàä-úà eLøe eàa õøàä-úà íëéðôì ézúð̈©¬¦¦§¥¤−¤¨¨®¤µŸ§´¤¨½̈¤
÷çöéì íäøáàì íëéúáàì ýåýé òaLð øLà£¤´¦§©´Â§Ÿ̈Â©«£¸Ÿ¥¤¹§©§¨¨̧§¦§¨³

íäéøçà íòøæìe íäì úúì á÷òéìe: חזי §©«£ŸÆ¨¥´¨¤½§©§−̈©£¥¤«ֲֵ

ית  ואחסינּו עּולּו ארעא ית קדמיכֹון ְְֲֳִִִֵַַָָָָָּדיהבית

ליצחק  לאברהם לאבהתכֹון יי קּים ּדי ְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָארעא

ּבתריהֹון: ולבניהֹון להֹון למּתן ְְְְְְֲִִֵֵַַַֹּוליעקב

èìëeà-àì øîàì àåää úòa íëìà øîàå̈«Ÿ©´£¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ«Ÿ©¬
:íëúà úàN écáìàåää úòa íëìà øîàå §©¦−§¥¬¤§¤«¨«Ÿ©´£¥¤½¨¥¬©¦−

:íëúà úàN écáì ìëeà-àì øîàì ואמרית ¥®Ÿ«Ÿ©¬§©¦−§¥¬¤§¤«ֲִַָ

יכיל  אנא לית למימר ההיא ּבעּדנא ְְְֲִִִֵֵַָָָָָלכֹון

יתכֹון: לסֹוברא éíëéäìàּבלחֹודי ýåýé ְְְִִָָָ§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
íéîMä éáëBëk íBiä íëpäå íëúà äaøä¦§¨´¤§¤®§¦§¤´©½§«§¥¬©¨©−¦
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:áøìíBiä íëpäå íëúà äaøä íëéäìà ýåýé ¨«Ÿ§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§¨´¤§¤®§¦§¤´©½
áøì íéîMä éáëBëk: יתכֹון אסּגי אלהכֹון יי §«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿְְְֱֲִַָָָ

למסּגי: ׁשמּיא ּככֹוכבי דין יֹומא איתיכֹון ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָוהא

àéúBáà éäìà ýåýéíëk íëéìò óñé íë §Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«¥¤ÀŸ¥¯£¥¤²¨¤−
:íëì øac øLàk íëúà Cøáéå íéîòt óìà¤´¤§¨¦®¦«¨¥´¤§¤½©«£¤−¦¤¬¨¤«
óìà íëk íëéìò óñé íëúBáà éäìà ýåýé§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«¥¤ÀŸ¥¯£¥¤²¨¤−¤´¤

:íëì øac øLàk íëúà Cøáéå íéîòt יי §¨¦®¦«¨¥´¤§¤½©«£¤−¦¤¬¨¤«ְָ

אלף  ּכותכֹון עליכֹון יֹוסף דאבהתכֹון ְְְֱֲֲֲֵֵַַָָָָָאלהא

לכֹון: מּליל די ּכמא יתכֹון ויבר ְְְְִִִִִֵַָָָזמנין

áé éðùíëàOîe íëçøè écáì àOà äëéà¥¨¬¤−̈§©¦®¨§£¤¬©©«£¤−
:íëáéøåíëàOîe íëçøè écáì àOà äëéà §¦«§¤«¥¨¬¤−̈§©¦®¨§£¤¬©©«£¤−
:íëáéøå טרחכֹון ּבלחֹודי אסֹובר אכּדין §¦«§¤«ְְְֲִִֵֵֶַָ

ודינכֹון: âéíéîëçועסקיכֹון íéLðà íëì eáä ְְְְִִֵ¨´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦¯
ì íéòãéå íéðáðeíîéNàå íëéèáL §Ÿ¦²¦«ª¦−§¦§¥¤®©«£¦¥−

:íëéLàøaíéðáðe íéîëç íéLðà íëì eáä §¨«¥¤«¨´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦¯§Ÿ¦²
ì íéòãéå:íëéLàøa íîéNàå íëéèáLהבּו ¦«ª¦−§¦§¥¤®©«£¦¥−§¨«¥¤«ָ

ּומּדען  וסּוכלתנּון חּכימין ּגברין ְְְְְְִִִַַָָֻלכֹון

עליכֹון: ריׁשין ואמּנּנּון ãéeðòzåלׁשבטיכֹון ְְֱֲִִִֵֵֵֶַ©©«£−
zøac-øLà øácä-áBè eøîàzå éúàŸ¦®©´Ÿ§½©¨¨¬£¤¦©−§¨

:úBNòì-øLà øácä-áBè eøîàzå éúà eðòzå ©«£«©©«£−Ÿ¦®©´Ÿ§½©¨¨¬£¤
úBNòì zøac: ּתּקין ואמרּתּון יתי ואתבּתּון ¦©−§¨©«£«ְְֲֲִִֶֶַַַָ

למעּבד: מּללּתא ּדי åè-úàּפתּגמא çwàå ְְְְִִֶֶַָָָָ¨«¤©º¤
ïzàå íéòãéå íéîëç íéLðà íëéèáL éLàø̈¥´¦§¥¤À£¨¦³£¨¦Æ¦«ª¦½¨«¤¥¬
éøNå íéôìà éøN íëéìò íéLàø íúBà¨²¨¦−£¥¤®¨¥̧£¨¦¹§¨¥´
íéøèLå úøNò éøNå íéMîç éøNå úBàî¥À§¨¥³£¦¦Æ§¨¥´£¨½Ÿ§«Ÿ§¦−

ì:íëéèáLø-úà çwàåíéLðà íëéèáL éLà §¦§¥¤«¨«¤©º¤¨¥´¦§¥¤À£¨¦³
éøN íëéìò íéLàø íúBà ïzàå íéòãéå íéîëç£¨¦Æ¦«ª¦½¨«¤¥¬¨²¨¦−£¥¤®¨¥̧
úøNò éøNå íéMîç éøNå úBàî éøNå íéôìà£¨¦¹§¨¥´¥À§¨¥³£¦¦Æ§¨¥´£¨½Ÿ

ì íéøèLåíëéèáL: ׁשבטיכֹון ריׁשי ית ּודברית §«Ÿ§¦−§¦§¥¤«ְְִִֵֵֵָָ

ריׁשין  יתהֹון ּומּנתי ּומּדען חּכימין ְְְִִִִִֵֵַַַָָֻּגברין

חמׁשין  ורּבני מאותא ורּבני אלפין רּבני ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָעליכֹון

לׁשבטיכֹון: וסרכין עּׂשֹוריתא æèäeöàåורּבני ְְְְְְִִִֵֵַָָָָ¨«£©¤Æ
-ïéa òîL øîàì àåää úòa íëéèôL-úà¤´Ÿ§¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ¨³Ÿ©¥«
åéçà-ïéáe Léà-ïéa ÷ãö ízèôLe íëéçà£¥¤Æ§©§¤´¤½¤¥«¦¬¥«¨¦−

:Bøb ïéáeàåää úòa íëéèôL-úà äeöàå ¥¬¥«¨«£©¤Æ¤´Ÿ§¥¤½¨¥¬©¦−
Léà-ïéa ÷ãö ízèôLe íëéçà-ïéa òîL øîàì¥®Ÿ¨³Ÿ©¥«£¥¤Æ§©§¤´¤½¤¥«¦¬

Bøb ïéáe åéçà-ïéáe: ּבעּדנא ּדיניכֹון ית ּופקדית ¥«¨¦−¥¬¥«ְִִֵֵַַָָָָ

ּותדּונּון  אחיכֹון ּבין ׁשמעּו למימר ְְְֲִֵֵֵַָָההיא

ּגּיֹורּה: ּובין אחּוהי ּובין ּגברא ּבין ְְֲִִֵֵֵֵַָָקּוׁשטא

æéìãbk ïèwk ètLna íéðô eøékú-àì«Ÿ©¦̧¨¦¹©¦§À̈©¨³Ÿ©¨ŸÆ
ètLnä ék Léà-éðtî eøeâú àì ïeòîLz¦§¨½³Ÿ¨¸Æ¦§¥¦½¦¬©¦§−̈
íkî äL÷é øLà øácäå àeä íéäìàì¥«Ÿ¦´®§©¨¨Æ£¤´¦§¤´¦¤½

:åézòîLe éìà ïeáø÷zíéðô eøékú-àì ©§¦¬¥©−§©§¦««Ÿ©¦̧¨¦¹
-éðtî eøeâú àì ïeòîLz ìãbk ïèwk ètLna©¦§À̈©¨³Ÿ©¨ŸÆ¦§¨½³Ÿ¨¸Æ¦§¥
øLà øácäå àeä íéäìàì ètLnä ék Léà¦½¦¬©¦§−̈¥«Ÿ¦´®§©¨¨Æ£¤´

:åézòîLe éìà ïeáø÷z íkî äL÷é לא ¦§¤´¦¤½©§¦¬¥©−§©§¦«ָ

כרּבא  זערא מּלי ּבדינא אּפין ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָתׁשּתמֹודעּון

דינא  ארי ּגברא קדם מן תדחלּון לא ְְְְֲֲֳִִִִֵַָָָָּתׁשמעּון

לותי  ּתקרבּון מּנכֹון יקׁשי ּדי ּופתּגמא הּוא ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָּדיי

çéúàואׁשמעּנּה: àåää úòa íëúà äeöàå ְְְִֵֶ¨«£©¤¬¤§¤−¨¥´©¦®¥¬
:ïeNòz øLà íéøácä-ìkúòa íëúà äeöàå ¨©§¨¦−£¤¬©«£«¨«£©¤¬¤§¤−¨¥´

:ïeNòz øLà íéøácä-ìk úà àåää ּופּקדית ©¦®¥¬¨©§¨¦−£¤¬©«£«ִֵַ

ּדי  ּפתּגמּיא ּכל ית ההיא ּבעּדנא ְְְִִִִַַָָָָָָָיתכֹון

èéøaãnä-ìkתעּבדּון: úà Cìpå áøçî òqpå ְְַ©¦©´¥«Ÿ¥À©¥¿¤¥´¨©¦§¨´
øä Cøc íúéàø øLà àeää àøBpäå ìBãbä©¨Á§©¨¸©¹£¤´§¦¤À¤µ¤©´
àápå eðúà eðéäìà ýåýé äeö øLàk éøîàä̈«¡Ÿ¦½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¨®©¨¾Ÿ

:òðøa Lã÷ ãò-ìk úà Cìpå áøçî òqpå ©−¨¥¬©§¥«©©¦©´¥«Ÿ¥À©¥¿¤¥´¨
Cøc íúéàø øLà àeää àøBpäå ìBãbä øaãnä©¦§¨´©¨Á§©¨¸©¹£¤´§¦¤À¤µ¤
àápå eðúà eðéäìà ýåýé äeö øLàk éøîàä øä©´¨«¡Ÿ¦½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¨®©¨¾Ÿ

:òðøa Lã÷ ãò ּכל ית והּליכנא מחרב ּונטלנא ©−¨¥¬©§¥«©ְְְְִֵֵַַָָָָֹ

ארח  חזיתּון ּדי ההּוא ּודחילא רּבא ְְְֲִִֵַַַַָָָֹמדּברא

יתנא  אלהנא יי פּקיד די ּכמא דאמראה ְְֱֱִִֶַָָָָָָָָָָָֹטּורא

ּגיאה: רקם עד ëíúàaואתינא íëìà øîàå ְֲֵֵַַַָָ¨«Ÿ©−£¥¤®¨¤Æ
:eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLà éøîàä øä-ãò©©´¨«¡Ÿ¦½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«
ýåýé-øLà éøîàä øä-ãò íúàa íëìà øîàå̈«Ÿ©−£¥¤®¨¤Æ©©´¨«¡Ÿ¦½£¤§Ÿ̈¬

eðì ïúð eðéäìà: עד אתיתּון לכֹון ואמרית ¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«ְֲֲִֵַַָ

לנא: יהב אלהנא ּדיי דאמראה àëäàøטּורא ְֱֱֵֶַָָָָָָָָָָֹÂ§¥Â
éäìà ýåýé ïúðéðôì ELø äìò õøàä-úà E ¨©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−¤¨¨®¤£¥´¥À
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éúáà éäìà ýåýé øac øLàkàøéz-ìà Cì E ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈©¦−̈
:úçz-ìàåéäìà ýåýé ïúð äàøéðôì EE §©¥¨«Â§¥Â¨©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−

éäìà ýåýé øac øLàk Lø äìò õøàä-úà¤¨¨®¤£¥´¥À©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³
éúáà:úçz-ìàå àøéz-ìà Cì E יי יהב חזי £Ÿ¤̧Æ½̈©¦−̈§©¥¨«ְְֲֵַָ

מּליל  די ּכמא אחסן סק ארעא ית קדמ ְְֱֲֳִִֵַַַַָָָָָָָאלה

תּתבר: ולא תדחל לא ל דאבהת אלהא ְְְְֱֲִִַַָָָָָָָָָָיי

áë éùéìùäçìLð eøîàzå íëlk éìà ïeáø÷zå©¦§§´¥©»ª§¤¼©«Ÿ§À¦§§¨³
eáLéå õøàä-úà eðì-eøtçéå eðéðôì íéLðà£¨¦Æ§¨¥½§©§§−̈¤¨¨®¤§¨¦³
úàå da-äìòð øLà Cøcä-úà øác eðúàŸ¨̧Æ¨½̈¤©¤̧¤Æ£¤´©«£¤½̈§¥Æ

:ïäéìà àáð øLà íéøòäíëlk éìà ïeáø÷zå ¤«¨¦½£¤¬¨−Ÿ£¥¤«©¦§§´¥©»ª§¤¼
eðì-eøtçéå eðéðôì íéLðà äçìLð eøîàzå©«Ÿ§À¦§§¨³£¨¦Æ§¨¥½§©§§−̈
øLà Cøcä-úà øác eðúà eáLéå õøàä-úà¤¨¨®¤§¨¦³Ÿ¨̧Æ¨½̈¤©¤̧¤Æ£¤´
ïäéìà àáð øLà íéøòä úàå da-äìòð: ©«£¤½̈§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¨−Ÿ£¥¤«

ּגברין  נׁשלח ואמרּתּון ּכּלכֹון לותי ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָֻּוקרבּתּון

יתנא  ויתיבּון ארעא ית לנא ויאּללּון ְְֳִִִַַָָָָָָָָָָקדמנא

ּדי  קרוּיא וית ּבּה נּסק ּדי ארחא ית ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָּפתּגמא

להן: âëíkîנעֹול çwàå øácä éðéòa áèéiå ְֵֵ©¦©¬§¥©−©¨¨®¨«¤©³¦¤Æ
:èáMì ãçà Léà íéLðà øNò íéðLáèéiå §¥´¨¨´£¨¦½¦¬¤−̈©¨«¤©¦©¬

íéLðà øNò íéðL íkî çwàå øácä éðéòa§¥©−©¨¨®¨«¤©³¦¤Æ§¥´¨¨´£¨¦½
èáMì ãçà Léà: ּודברית ּפתּגמא ּבעיני ּוׁשפר ¦¬¤−̈©¨«¤ְְְְִִֵַַָָָ

לׁשבטא: חד ּגברא ּגברין עׂשר ּתרין ְְְְְְֲִִִֵַַַָָֻמּנכֹון

ãëìkLà ìçð-ãò eàáiå äøää eìòiå eðôiå©¦§Æ©©«£´¨½̈¨©¨−Ÿ©©´©¤§®Ÿ
:dúà eìbøéåìçð-ãò eàáiå äøää eìòiå eðôiå ©§©§−Ÿ¨«©¦§Æ©©«£´¨½̈¨©¨−Ÿ©©´©

dúà eìbøéå ìkLà: לטּורא ּוסליקּו ואתּפנּיּו ¤§®Ÿ©§©§−Ÿ¨«ְְְְְִִִָ

יתּה: ואּלילּו ּדאתּכלא נחלא עד äëeç÷iåואתֹו ְְְֲֲִֶַַַַַָָָָ©¦§³
eðúà eáLiå eðéìà eãøBiå õøàä éøtî íãéá§¨¨Æ¦§¦´¨½̈¤©¦−¥¥®©¨¦̧Ÿ¨³
eðéäìà ýåýé-øLà õøàä äáBè eøîàiå øáã̈¨Æ©´Ÿ§½¨´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−

:eðì ïúðeðéìà eãøBiå õøàä éøtî íãéá eç÷iå Ÿ¥¬¨«©¦§³§¨¨Æ¦§¦´¨½̈¤©¦−¥¥®
-øLà õøàä äáBè eøîàiå øáã eðúà eáLiå©¨¦̧Ÿ¨³¨¨Æ©´Ÿ§½¨´¨½̈¤£¤

:eðì ïúð eðéäìà ýåýé מאּבא בידיהֹון ּונסיבּו §Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«ְִִִֵֵָ

ּפתּגמא  יתנא ואתיבּו לנא ואחיתּו ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָדארעא

לנא: יהב אלהנא ּדיי ארעא טבא åëàìåואמרּו ְְֱֲֵַַַָָָָָָָָָָָ§¬Ÿ
:íëéäìà ýåýé ét-úà eøîzå úìòì íúéáà£¦¤−©«£®Ÿ©©§¾¤¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
ýåýé ét-úà eøîzå úìòì íúéáà àìå§¬Ÿ£¦¤−©«£®Ÿ©©§¾¤¦¬§Ÿ̈−

íëéäìà: על וסרבּתּון למּסק אביתּון ולא ¡«Ÿ¥¤«ְְְְֲִִֶַַָָ

אלהכֹון: דיי æëíëéìäàáמימרא eðâøzå ְְֱֵַָָָָ©¥¨«§³§¨«¢¥¤Æ
õøàî eðàéöBä eðúà ýåýé úàðNa eøîàzå©´Ÿ§½§¦§©³§Ÿ̈ÆŸ½̈«¦−̈¥¤´¤
:eðãéîLäì éøîàä ãéa eðúà úúì íéøöî¦§¨®¦¨¥¬Ÿ¨²§©¬¨«¡Ÿ¦−§©§¦¥«
eðúà ýåýé úàðNa eøîàzå íëéìäàá eðâøzå©¥¨«§³§¨«¢¥¤Æ©´Ÿ§½§¦§©³§Ÿ̈ÆŸ½̈
éøîàä ãéa eðúà úúì íéøöî õøàî eðàéöBä«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦¨¥¬Ÿ¨²§©¬¨«¡Ÿ¦−

eðãéîLäì: ואמרּתּון ּבמׁשּכניכֹון ואתרעמּתּון §©§¦¥«ְְְְְְְֲִֵַַַַַ

לממסר  דמצרים מארעא אּפקנא יתנא יי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָּבדסני

לׁשיציּותנא: דאמראה ּבידא |çëיתנא äðà ְֱִֵֶָָָָָָָָָֹ¨¨´
øîàì eðááì-úà eqîä eðéçà íéìò eðçðà£©´§Ÿ¦À©¥ÁÁ¥©̧¤§¨¥¹¥ÀŸ
úøeöáe úìãb íéøò epnî íøå ìBãb íò©´¨³¨¨Æ¦¤½¨¦²§Ÿ¬Ÿ§−Ÿ

íL eðéàø íé÷ðò éða-íâå íéîMa:| äðà ©¨¨®¦§©§¥¬£¨¦−¨¦¬¨«¨¨´
íò øîàì eðááì-úà eqîä eðéçà íéìò eðçðà£©´§Ÿ¦À©¥ÁÁ¥©̧¤§¨¥¹¥ÀŸ©´
íéîMa úøeöáe úìãb íéøò epnî íøå ìBãb̈³¨¨Æ¦¤½¨¦²§Ÿ¬Ÿ§−Ÿ©¨®̈¦

:íL eðéàø íé÷ðò éða-íâå סלקין אנחנא לאן §©§¥¬£¨¦−¨¦¬¨«ְְְֲִַָָָ

ותּקיף  סגי עם למימר לּבנא ית תברּו ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָאחנא

ואף  ׁשמּיא צית עד ּוכריכן רברבן קרוין ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָמּננא

תּמן: חזינא ּגּבראי èë-àìּבני íëìà øîàå ְֲִֵֵֵַָָָָ¨«Ÿ©−£¥¤®Ÿ
:íäî ïeàøéú-àìå ïeöøòú-àì íëìà øîàå ©«©§¬§Ÿ¦«§−¥¤«¨«Ÿ©−£¥¤®Ÿ
:íäî ïeàøéú-àìå ïeöøòú לא לכֹון ואמרית ©«©§¬§Ÿ¦«§−¥¤«ְֲִַָָ

מּנהֹון: תדחלּון ולא ìíëéäìàתּתברּון ýåýé ְְְְֲִִִָָ§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ
øLà ìëk íëì íçlé àeä íëéðôì Cìää©«Ÿ¥´¦§¥¤½−¦¨¥´¨¤®Â§ÂŸ£¤̧

:íëéðéòì íéøöîa íëzà äNòýåýé ¨¨¯¦§¤²§¦§©−¦§¥«¥¤«§Ÿ̈³
ìëk íëì íçlé àeä íëéðôì Cìää íëéäìà¡«Ÿ¥¤Æ©«Ÿ¥´¦§¥¤½−¦¨¥´¨¤®Â§ÂŸ

:íëéðéòì íéøöîa íëzà äNò øLà יי £¤̧¨¨¯¦§¤²§¦§©−¦§¥«¥¤«ְָ

ּככל  לכֹון יגיח הּוא קדמיכֹון ּדמדּבר ְְְְֱֲֳִִֵַַַָָֹאלהכֹון

לעיניכֹון: ּבמצרים עּמכֹון עבד àìøaãnáeּדי ְְְְֲִִִִֵֵַַ©¦§¨Æ
éäìà ýåýé EàNð øLà úéàø øLàøLàk E £¤´¨¦½¨£¤³§¨«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©«£¤¬

ízëìä øLà Cøcä-ìëa Bða-úà Léà-àOé¦¨¦−¤§®§¨©¤̧¤Æ£¤´£©§¤½
:äfä íB÷nä-ãò íëàa-ãòøLà øaãnáe ©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«©¦§¨Æ£¤´
éäìà ýåýé EàNð øLà úéàø-àOé øLàk E ¨¦½¨£¤³§¨«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©«£¤¬¦¨

-ãò ízëìä øLà Cøcä-ìëa Bða-úà Léà¦−¤§®§¨©¤̧¤Æ£¤´£©§¤½©
äfä íB÷nä-ãò íëàa: חזיתא ּדי ּובמדּברא «Ÿ£¤−©©¨¬©¤«ְְְֲִֵַָָ

ית  ּגבר מסֹובר די ּכמא אלה יי סֹובר ְְְְְֱִִַַָָָָָָּדי
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עד  מיתיכֹון עד הּלכּתּון ּדי ארחא ּבכל ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָּברּה

הדין: áìíðéîàîאתרא íëðéà äfä øácáe ְֵַָָ©¨−̈©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½
:íëéäìà ýåýéaíðéîàî íëðéà äfä øácáe ©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©¨−̈©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½
:íëéäìà ýåýéa ליתיכֹון הדין ּובפתּגמא ©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«ְְִֵֵֵָָָ

אלהכֹון: דיי ּבמימרא âìCìääמהימנין ְְְְְֱֲִֵֵַָָָ©«Ÿ¥̧
íëúðçì íB÷î íëì øeúì Cøca íëéðôì¦§¥¤¹©¤À¤¨¬¨¤²¨−©«£«Ÿ§¤®
dá-eëìz øLà Cøca íëúàøì äìéì | Làä¥´©À§¨©§«Ÿ§¤Æ©¤̧¤Æ£¤´¥«§½̈

:íîBé ïðòáeíëì øeúì Cøca íëéðôì Cìää ¤«¨−̈¨«©«Ÿ¥̧¦§¥¤¹©¤À¤¨¬¨¤²
Cøca íëúàøì äìéì | Làa íëúðçì íB÷î̈−©«£«Ÿ§¤®¨¥´©À§¨©§«Ÿ§¤Æ©¤̧¤Æ

:íîBé ïðòáe dá-eëìz øLà קדמיכֹון מדּבר ּדי £¤´¥«§½̈¤«¨−̈¨«ְֳִֵַַָ

מיׁשרי  ּבית אתר לכֹון לאתקנאה ְְְְְְְֲִִֵֵַָָָָּבארחא

ּבליליא  דאּׁשתא ּבעּמּודא ְְְְְְְֵֶַַָָָָָלאׁשריּותכֹון

ּובעּמּודא  ּבּה תהכּון ּדי ּבארחא ְְְְְְֲִַַַָָָָָלאחזיּותכֹון

ּביממא: ãììB÷-úàדעננא ýåýé òîLiå ֲִַָָָָ©¦§©¬§Ÿ̈−¤´
:øîàì òáMiå óö÷iå íëéøácýåýé òîLiå ¦§¥¤®©¦§−Ÿ©¦¨©¬¥«Ÿ©¦§©¬§Ÿ̈−

:øîàì òáMiå óö÷iå íëéøác ìB÷-úà ּוׁשמיע ¤´¦§¥¤®©¦§−Ÿ©¦¨©¬¥«Ÿְִַ

למימר: וקּים ּורגז ּפתּגמיכֹון קל ית יי ְְְְְֳִֵֵֵַַַָָָָָקדם

äìòøä øBcä älàä íéLðàa Léà äàøé-íà¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´¨¥½¤©¬¨−̈
úúì ézòaLð øLà äáBhä õøàä úà äfä©¤®¥µ¨¨´¤©½̈£¤´¦§©½§¦¨¥−

:íëéúáàìälàä íéLðàa Léà äàøé-íà ©«£«Ÿ¥¤«¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´¨¥½¤
øLà äáBhä õøàä úà äfä òøä øBcä©¬¨−̈©¤®¥µ¨¨´¤©½̈£¤´

:íëéúáàì úúì ézòaLð גבר יחזי אם ¦§©½§¦¨¥−©«£«Ÿ¥¤«ְֱִֵֶַ

ארעא ּבגברּיא ית הדין ביׁשא דרא האּלין ְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֻ

לאבהתכֹון: למּתן קּימית ּדי åìéúìeæטבתא ְְְֲִִִֵַַַַָָָ«¨¦º
õøàä-úà ïzà-Bìå äpàøé àeä äpôé-ïa áìk̈¥³¤§ª¤Æ´¦§¤½¨§«¤¥¯¤¨¨²¤
éøçà àlî øLà ïòé åéðáìe da-Cøc øLà£¤¬¨«©−̈§¨¨®©¾©£¤¬¦¥−©«£¥¬

:ýåýéïzà-Bìå äpàøé àeä äpôé-ïa áìk éúìeæ §Ÿ̈««¨¦º¨¥³¤§ª¤Æ´¦§¤½¨§«¤¥¯
àlî øLà ïòé åéðáìe da-Cøc øLà õøàä-úà¤¨¨²¤£¤¬¨«©−̈§¨¨®©¾©£¤¬¦¥−

:ýåýé éøçàיחזּנּה הּוא יפּנה ּבר ּכלב אּלהן ©«£¥¬§Ÿ̈«ְֱִֵֵֶֶֶַַָָֻ

חלף  ולבנֹוהי ּבּה דר ּדי ארעא ית אּתן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָולּה

דיי: ּדחלּתא ּבתר אׁשלים æìpàúäּדי éa-íbó ְְְִִַַַַַָָָ©¦Æ¦§©©´
:íL àáú-àì äzà-íb øîàì íëììâa ýåýé§Ÿ̈½¦§©§¤−¥®Ÿ©©−̈«Ÿ¨¬Ÿ¨«

pàúä éa-íbäzà-íb øîàì íëììâa ýåýé ó ©¦Æ¦§©©´§Ÿ̈½¦§©§¤−¥®Ÿ©©−̈
:íL àáú-àì יי קדם מן רגז הוה עלי אף «Ÿ¨¬Ÿ¨«ְְֲֲֳִַַַָָָ

ּתּמן: תעֹול לא אּת אף למימר ְְְְִֵֵַַַָָָּבדילכֹון

çìéðôì ãîòä ïeð-ïa òLBäéänL àáé àeä E §ª³©¦Æ¨«Ÿ¥´§¨¤½−¨´Ÿ¨®¨
:ìàøNé-úà äpìçðé àeä-ék ÷fç BúàòLBäé Ÿ´©¥½¦−©§¦¤¬̈¤¦§¨¥«§ª³©

éðôì ãîòä ïeð-ïa÷fç Búà änL àáé àeä E ¦Æ¨«Ÿ¥´§¨¤½−¨´Ÿ¨®¨Ÿ´©¥½
:ìàøNé-úà äpìçðé àeä-ék נּון ּבר יהֹוׁשע ¦−©§¦¤¬̈¤¦§¨¥«ְַַֻ

הּוא  ארי ּתּקף יתּה ּתּמן יעּול הּוא קדמ ְֲֳֵֵֵֵֵַַָָָָָדקאם

ליׂשראל: ְְְְִִֵַַָיחסנּנּה

èì éòéáøäéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©§¤Á£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤À
änä òøå áBè íBiä eòãé-àì øLà íëéðáeÂ§¥¤Â£¤̧Ÿ¨«§³©Æ´¨½̈¥−¨

øéé íäå äpðzà íäìå änL eàáé:äeL ¨´Ÿ¨®¨§¨¤´¤§¤½¨§¥−¦«¨«¨
øLà íëéðáe äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©§¤Á£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â£¤̧
íäìå änL eàáé änä òøå áBè íBiä eòãé-àìŸ¨«§³©Æ´¨½̈¥−¨¨´Ÿ¨®¨§¨¤´

:äeLøéé íäå äpðzà אמרּתּון ּדי וטפלכֹון ¤§¤½¨§¥−¦«¨«¨ְְְְֲִַַ

טב  דין יֹומא ידעּו לא ּדי ּובניכֹון יהֹון ְְְְִִֵֵַָָָָלבּזא

ואּנּון  אּתנּנּה ּולהֹון לתּמן יעלּון אּנּון ְְְְֲִִִִֵֶַַָּוביׁש

îäøaãnäיירתּנּה: eòñe íëì eðt ízàå ְֵַֻ§©¤−§´¨¤®§¬©¦§−̈¨
:óeñ-íé Cøcäøaãnä eòñe íëì eðt ízàå ¤¬¤©«§©¤−§´¨¤®§¬©¦§−̈¨
:óeñ-íé Cøcוטּולּו לכֹון אתּפנּיּו ואּתּון ¤¬¤©«ְְְְְִִַ

דסּוף: יּמא ארח àîeøîàzåלמדּברא | eðòzå ְְְְַַַָָֹ©©«£´©«Ÿ§´
ìëk eðîçìðå äìòð eðçðà ýåýéì eðàèç éìà¥©À¨»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ§¦§©½§§¬Ÿ
-úà Léà eøbçzå eðéäìà ýåýé eðeö-øLà£¤¦−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§§À¦ µ¤

:äøää úìòì eðéäzå Bzîçìî éìk| eðòzå §¥´¦§©§½©¨¦−©«£¬Ÿ¨¨«¨©©«£´
äìòð eðçðà ýåýéì eðàèç éìà eøîàzå©«Ÿ§´¥©À¨»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ
eøbçzå eðéäìà ýåýé eðeö-øLà ìëk eðîçìðå§¦§©½§§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§§À
:äøää úìòì eðéäzå Bzîçìî éìk-úà Léà¦ µ¤§¥´¦§©§½©¨¦−©«£¬Ÿ¨¨«¨
אנחנא  יי קדם חבנא לי ואמרּתּון ְְְְְֲֲֲֳִֶַַַַַָָָָואתבּתּון

אלהנא  יי פּקדנא ּדי ּככל קרב ּבּה ּונגיח ְְְְְֱִִִֵַַַָָָָָָָֹנּסק

למּסק  וׁשריתּון קרבּה מני ית ּגבר ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָוזרזּתּון

áîàìלטּורא: íäì øîà éìà ýåýé øîàiå ְָ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ
àìå íëaø÷a épðéà ék eîçlú-àìå eìòú©«£Æ§«Ÿ¦¨´£½¦¬¥¤−¦§¦§§¤®§ŸÆ

:íëéáéà éðôì eôâpzøîà éìà ýåýé øîàiå ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À¡³Ÿ
íëaø÷a épðéà ék eîçlú-àìå eìòú àì íäì̈¤Æ³Ÿ©«£Æ§«Ÿ¦¨´£½¦¬¥¤−¦§¦§§¤®

íëéáéà éðôì eôâpz àìå: אמר לי יי ואמר §ŸÆ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«ְֱֲִַַַָ

לית  ארי קרב תגיחּון ולא תּסקּון לא ְְְְְֲִִֵֵָָָלהֹון
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ּבעלי  קדם ּתּתברּון ולא ביניכֹון ׁשריא ְְְְְֲֳִִִֵֵֵַָָָָָׁשכנּתי

âîízòîLבביכֹון:ד  àìå íëéìà øaãàå ְֵָ¨«£©¥¬£¥¤−§´Ÿ§©§¤®
:äøää eìòzå eãæzå ýåýé ét-úà eøîzå©©§Æ¤¦´§Ÿ̈½©¨¦−©©«£¬¨¨«¨
ét-úà eøîzå ízòîL àìå íëéìà øaãàå̈«£©¥¬£¥¤−§´Ÿ§©§¤®©©§Æ¤¦´

äøää eìòzå eãæzå ýåýé: ולא עּמכֹון ּומּללית §Ÿ̈½©¨¦−©©«£¬¨¨«¨ְְִִֵַָ

דיי  מימרא ּגזרת על וסרבּתּון ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָקּבלּתּון

לטּורא: ּוסלקּתּון ãîéøîàäוארׁשעּתּון àöiå ְְְְְְֶַַָ©¥¥̧¨«¡Ÿ¦¹
íëúà eôcøiå íëúàø÷ì àeää øäa áLiä©¥̧¨¨³©Æ¦§©§¤½©¦§§´¤§¤½
íëúà eúkiå íéøácä äðéNòz øLàk©«£¤¬©«£¤−¨©§Ÿ¦®©©§¬¤§¤²

:äîøç-ãò øéòNaøäa áLiä éøîàä àöiå §¥¦−©¨§¨«©¥¥̧¨«¡Ÿ¦¹©¥̧¨¨³
äðéNòz øLàk íëúà eôcøiå íëúàø÷ì àeää©Æ¦§©§¤½©¦§§´¤§¤½©«£¤¬©«£¤−¨

:äîøç-ãò øéòNa íëúà eúkiå íéøácä ּונפק ©§Ÿ¦®©©§¬¤§¤²§¥¦−©¨§¨«ְַ

ּורדפּו לקּדמּותכֹון ההּוא ּבטּורא ּדיתב ְְְְְֱֵַַָָָָָָֹאמראה

יתכֹון  ּוטרדּו ּדּבריתא נּתזן די ּכמא ְְְְְְִַַַָָָָָָָיתכֹון

חרמה: עד äîéðôìּבׂשעיר ekázå eáLzå ְְִֵַָָ©¨ª¬©¦§−¦§¥´
ïéæàä àìå íëì÷a ýåýé òîL-àìå ýåýé§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ§´Ÿ§¤½§¬Ÿ¤«¡¦−

:íëéìàòîL-àìå ýåýé éðôì ekázå eáLzå £¥¤«©¨ª¬©¦§−¦§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³
íëéìà ïéæàä àìå íëì÷a ýåýé: ותבּתּון §Ÿ̈Æ§´Ÿ§¤½§¬Ÿ¤«¡¦−£¥¤«ְְַ

ולא  צלֹותכֹון יי קּביל ולא יי קדם ְְְְְְְֳִִַָָָָָּובכיתּון

למּליכֹון: åîíéaøאּצית íéîé Lã÷á eáLzå ְִֵֵַ©¥«§¬§¨¥−¨¦´©¦®
:ízáLé øLà íéîikíéîé Lã÷á eáLzå ©¨¦−£¤¬§©§¤«©¥«§¬§¨¥−¨¦´

ízáLé øLà íéîik íéaø: ּברקם ויתבּתּון ©¦®©¨¦−£¤¬§©§¤«ְְִִֶָ

יתבּתּון: ּדי ּכיֹומּיא סּגיאין àòqpåיֹומין ïôpå ְְְִִִִֶַַָ©¥¹¤©¦©³
éìà ýåýé øac øLàk óeñ-íé Cøc äøaãnä©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¥¨®

:íéaø íéîé øéòN-øä-úà áñpåòqpå ïôpå ©¨¬¨¤©¥¦−¨¦¬©¦«©¥¹¤©¦©³
éìà ýåýé øac øLàk óeñ-íé Cøc äøaãnä©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¥®̈

:íéaø íéîé øéòN-øä-úà áñpå ואתּפנינא ©¨¬¨¤©¥¦−¨¦¬©¦«ְְְִֵָ

מּליל  די ּכמא דסּוף יּמא ארח למדּברא ְְְְְְְִִַַַַַָָָָֹּונטלנא

יֹומין  דׂשעיר טּורא ית ואּקפנא עּמי ְְְְִִִִֵֵַָָָָיי

ס סּגיאין: ִִַ

á éùéîç:øîàì éìà ýåýé øîàiåýåýé øîàiå ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−
:øîàì éìà:למימר לי יי âáñואמר íëì-áø ¥©¬¥«Ÿְְֲִֵַַָָ©¨¤¾−Ÿ

:äðôö íëì eðt äfä øää-úàáñ íëì-áø ¤¨¨´©¤®§¬¨¤−¨«Ÿ¨©¨¤¾−Ÿ
:äðôö íëì eðt äfä øää-úà לכֹון סּגי ¤¨¨´©¤®§¬¨¤−¨«Ÿ¨ְִַ

צּפּונא: לכֹון אתּפנּיּו הדין טּורא ית ְְְְְִִִֵֶַָָָָּדאּקפּתּון

ãìeáâa íéøáò ízà øîàì åö íòä-úàå§¤¨¨»©´¥Ÿ¼©¤´«Ÿ§¦À¦§Æ
íkî eàøééå øéòNa íéáLiä åNò-éða íëéçà£¥¤´§¥«¥½̈©«Ÿ§¦−§¥¦®§¦«§´¦¤½

:ãàî ízøîLðåízà øîàì åö íòä-úàå §¦§©§¤−§«Ÿ§¤¨¨»©´¥Ÿ¼©¤´
øéòNa íéáLiä åNò-éða íëéçà ìeáâa íéøáò«Ÿ§¦À¦§Æ£¥¤´§¥«¥½̈©«Ÿ§¦−§¥¦®

:ãàî ízøîLðå íkî eàøééå ּפּקד עּמא וית §¦«§´¦¤½§¦§©§¤−§«Ÿְֵַַָָ

עׂשו  ּבני אחּוכֹון ּבתחּום עברין אּתּון ְְְְֲִִֵֵֵַַָָלמימר

ותסּתּמרּון  מּנכֹון וידחלּון ּבׂשעיר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַָּדיתבין

äíëìלחדא: ïzà-àì ék íá eøbúz-ìà ֲַָ©¦§¨´½̈Â¦«Ÿ¤¥³¨¤Æ
Møé-ék ìâø-ók Cøãî ãò íöøàîåNòì ä ¥«©§½̈©−¦§©´©¨®¤¦«§ª¨´§¥½̈

:øéòN øä-úà ézúðïzà-àì ék íá eøbúz-ìà ¨©−¦¤©¬¥¦«©¦§¨´½̈Â¦«Ÿ¤¥³
åNòì äMøé-ék ìâø-ók Cøãî ãò íöøàî íëì̈¤Æ¥«©§½̈©−¦§©´©®̈¤¦«§ª¨´§¥½̈

øéòN øä-úà ézúð: לא ארי ּבהֹון תתּגרּון לא ¨©−¦¤©¬¥¦«ְְֲִֵָָָ

ארי  רגלא ּפרסת מדר עד מארעהֹון לכֹון ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָאּתן

דׂשעיר: טּורא ית יהבית לעׂשו åìëàירּתא ְְְְִִֵֵָָָָָֻ´Ÿ¤
íéî-íâå ízìëàå óñka ízàî eøaLz¦§§¯¥«¦¨²©¤−¤©«£©§¤®§©©¹¦

:íúéúLe óñka ízàî eøëzeøaLz ìëà ¦§¯¥«¦¨²©¤−¤§¦¤«´Ÿ¤¦§§¯
ízàî eøëz íéî-íâå ízìëàå óñka ízàî¥«¦¨²©¤−¤©«£©§¤®§©©¹¦¦§¯¥«¦¨²

:íúéúLe óñka ּבכסּפא מּנהֹון תזּבנּון עבּורא ©¤−¤§¦¤«ְְְְְִִִַָָ

ּבכסּפא  מּנהֹון ּתכרּון מּיא ואף ְְְְְְְִִֵַַַָָותיכלּון

æéäìàותׁשּתּון: ýåýé ékäNòî ìëa Eëøa E ְְִ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¥«©§À§ŸÆ©«£¥´
| äæ äfä ìãbä øaãnä-úà Ezëì òãé Eãé̈¤½¨©´¤§§½¤©¦§¨¬©¨−Ÿ©¤®¤´

éäìà ýåýé äðL íéòaøàzøñç àì Cnò E ©§¨¦´¨À̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈¬Ÿ¨©−§¨
:øácéäìà ýåýé ékòãé Eãé äNòî ìëa Eëøa E ¨¨«¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¥«©§À§ŸÆ©«£¥´¨¤½¨©´

äðL íéòaøà | äæ äfä ìãbä øaãnä-úà Ezëì¤§§½¤©¦§¨¬©¨−Ÿ©¤®¤´©§¨¦´¨À̈
éäìà ýåýé:øác zøñç àì Cnò Eאלה יי ארי §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈¬Ÿ¨©−§¨¨¨«ְֱֲֵָָָ

ּבמהכ צרּכ ל סּפק יד עבד ּבכל ְְְְְֱֵֵֶַַָָָָָָָֹּברכ

מימרא  ׁשנין ארּבעין ּדנן הדין רּבא ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָלמדּברא

מּדעם: מנעּתא לא ּבסעּד אלה çøáòpåדיי ְְְְֱֲִַַַַָָָָָָָ©©«£ºŸ
Cøcî øéòNa íéáLiä åNò-éðá eðéçà úàî¥¥¯©¥´§¥«¥À̈©«§¦Æ§¥¦½¦¤̧¤Æ

áb ïéöòîe úìéàî äáøòäCøc øáòpå ïôpå ø ¨«£¨½̈¥«¥©−¥«¤§´Ÿ¨®¤©¥̧¤Æ©©«£½Ÿ¤−¤
:áàBî øaãîåNò-éðá eðéçà úàî øáòpå ¦§©¬¨«©©«£ºŸ¥¥¯©¥´§¥«¥À̈

ïéöòîe úìéàî äáøòä Cøcî øéòNa íéáLiä©«§¦Æ§¥¦½¦¤̧¤Æ¨«£¨½̈¥«¥©−¥«¤§´Ÿ
:áàBî øaãî Cøc øáòpå ïôpå øáb ועברנא ¨®¤©¥̧¤Æ©©«£½Ÿ¤−¤¦§©¬¨«ְֲַַָ
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מארח  ּבׂשעיר ּדיתבין עׂשו בני אחּונא ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵַָָָָֹמּקדם

ועברנא  ואתּפנינא ּגבר ּומעצין מאילת ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמיׁשרא

דמֹואב: מדּברא è-ìàארח éìà ýåýé øîàiå ְְְַַָָֹ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À©
ék äîçìî ía øbúz-ìàå áàBî-úà øöz̧̈©Æ¤½̈§©¦§¨¬−̈¦§¨¨®Â¦
ézúð èBì-éðáì ék äMøé Böøàî Eì ïzà-àì«Ÿ¤¥̧§³¥«©§Æ§ª½̈¦´¦§¥½¨©¬¦

:äMøé øò-úà-úà øöz-ìà éìà ýåýé øîàiå ¤−̈§ª¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À©¨̧©Æ¤
Eì ïzà-àì ék äîçìî ía øbúz-ìàå áàBî½̈§©¦§¨¬−̈¦§¨®̈Â¦«Ÿ¤¥̧§³
äMøé øò-úà ézúð èBì-éðáì ék äMøé Böøàî: ¥«©§Æ§ª½̈¦´¦§¥½¨©¬¦¤−̈§ª¨«

תתּגרי  ולא מֹואבאי על תצּור לא לי יי ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָואמר

מארעּה ל אּתן לא ארי קרב עּמהֹון ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָלמעּבד

ירּתא: לחית ית יהבית לֹוט לבני ארי ְְְְְֲִִֵֵָָָָָָֻֻירּתא

éíøå áøå ìBãb íò dá eáLé íéðôì íéîàä̈«¥¦¬§¨¦−¨´§¨®©´¨¬§©²¨−̈
:íé÷ðòkáøå ìBãb íò dá eáLé íéðôì íéîàä ©«£¨¦«¨«¥¦¬§¨¦−¨´§¨®©´¨¬§©²

:íé÷ðòk íøå עם בּה יתיבּו מּלקדמין אימתני ¨−̈©«£¨¦«ְְְְִִִֵֵַַַָ

ּכגּברּיא: ותּקיף וסּגי àéeáLçéרב íéàôø ְְְִִִַַַַָָ§¨¦²¥¨«§¬
:íéîà íäì eàø÷é íéáànäå íé÷ðòk íä-óà©¥−©«£¨¦®§©´Ÿ¨¦½¦§§¬¨¤−¥¦«
eàø÷é íéáànäå íé÷ðòk íä-óà eáLçé íéàôø§¨¦²¥¨«§¬©¥−©«£¨¦®§©´Ÿ¨¦½¦§§¬

:íéîà íäì ּכגּבראי אּנּון אף מתחּׁשבין ּגּבראי ¨¤−¥¦«ְְְִִִִִֵֵַַָָָָ

אימתני: להֹון יקרן áéeáLéּומֹואבאי øéòNáe ְְְִֵֵֵַָָָ§¥¦º¨«§´
éðôì íéøçäíeãéîLiå íeLøéé åNò éðáe í ©«Ÿ¦»§¨¦¼§¥¯¥¨´¦«¨À©©§¦Æ

ìàøNé äNò øLàk ízçz eáLiå íäéðtî¦§¥¤½©¥«§−©§¨®©«£¤¯¨¨´¦§¨¥À
:íäì ýåýé ïúð-øLà BúMøé õøàìøéòNáe §¤̧¤Æ§ª¨½£¤¨©¬§Ÿ̈−¨¤«§¥¦º

íeãéîLiå íeLøéé åNò éðáe íéðôì íéøçä eáLé̈«§´©«Ÿ¦»§¨¦¼§¥¯¥¨´¦«¨À©©§¦Æ
ìàøNé äNò øLàk ízçz eáLiå íäéðtî¦§¥¤½©¥«§−©§¨®©«£¤¯¨¨´¦§¨¥À

:íäì ýåýé ïúð-øLà BúMøé õøàì ּובׂשעיר §¤̧¤Æ§ª¨½£¤¨©¬§Ÿ̈−¨¤«ְִֵ

ּתרכּנּון  עׂשו ּובני מּלקדמין חראי ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹֻיתיבּו

די  ּכמא ּבאתריהֹון ויתיבּו מּקדמיהֹון ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֻוׁשציּנּון

להֹון: יי ּדיהב ירּתתּה לארעא יׂשראל ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻעבד

âéøáòpå ãøæ ìçð-úà íëì eøáòå eî÷ äzò©À̈ª²§¦§¬¨¤−¤©´©®̈¤©©«£−Ÿ
:ãøæ ìçð-úàìçð-úà íëì eøáòå eî÷ äzò ¤©¬©¨«¤©À̈ª²§¦§¬¨¤−¤©´©

:ãøæ ìçð-úà øáòpå ãøæ לכֹון ועברּו קּומּו ּכען ®̈¤©©«£−Ÿ¤©¬©¨«¤ְְְְִַ

דזרד: נחלא ית ועברנא דזרד נחלא ְְְֲֲֲֶֶַַַַָָָָָָָית

ãéãò òðøa Lãwî | eðëìä-øLà íéîiäå§©¨¦º£¤¨©´§¦¨¥´©§¥À©©³
ìL ãøæ ìçð-úà eðøáò-øLàäðîLe íéL £¤¨©̧§Æ¤©´©¤½¤§¦¬§Ÿ¤−

áøwî äîçìnä éLðà øBcä-ìk íz-ãò äðL̈¨®©¸Ÿ¨©¹©§¥³©¦§¨¨Æ¦¤´¤
:íäì ýåýé òaLð øLàk äðçnäíéîiäå ©©«£¤½©«£¤²¦§©¬§Ÿ̈−¨¤«§©¨¦º

eðøáò-øLà ãò òðøa Lãwî | eðëìä-øLà£¤¨©´§¦¨¥´©§¥À©©³£¤¨©̧§Æ
ìL ãøæ ìçð-úà-ìk íz-ãò äðL äðîLe íéL ¤©´©¤½¤§¦¬§Ÿ¤−¨®̈©¸Ÿ¨

øLàk äðçnä áøwî äîçìnä éLðà øBcä©¹©§¥³©¦§¨¨Æ¦¤´¤©©«£¤½©«£¤²
:íäì ýåýé òaLð מרקם הּלכנא ּדי ויֹומּיא ¦§©¬§Ÿ̈−¨¤«ְְְִֵֶַַַָָ

ּתלתין  דזרד נחלא ית עברנא ּדי עד ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָּגיאה

קרבא  מגיחי ּגברי ּדרא ּכל ּדסף עד ׁשנין ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֻותמני

להֹון: יי קּיים די ּכמא מׁשריתא åèíâåמּגֹו ְְְְִִִִַַָָָ§©³
ãò äðçnä áøwî ínäì ía äúéä ýåýé-ãé©§Ÿ̈Æ¨´§¨½̈§ª−̈¦¤´¤©©«£¤®©−

:ínzáøwî ínäì ía äúéä ýåýé-ãé íâå ª¨«§©³©§Ÿ̈Æ¨´§¨½̈§ª−̈¦¤´¤
ínz ãò äðçnä: הות יי קדם מן מחא ואף ©©«£¤®©−ª¨«ְְֲֳִַַָָָָ

דשלימּו: עד משריתא מגֹו לשציּותהֹון ְְְְְִִִִֵַַָָּבהֹון

æèúeîì äîçìnä éLðà-ìk enz-øLàë éäéå©§¦̧©«£¤©¹¨©§¥¯©¦§¨¨²¨−
:íòä áøwîéLðà-ìk enz-øLàë éäéå ¦¤¬¤¨¨«©§¦̧©«£¤©¹¨©§¥¯

:íòä áøwî úeîì äîçìnäׁשלימּו ּכד והוה ©¦§¨¨²¨−¦¤¬¤¨¨«ְֲִַַָ

עּמא: מּגֹו לממת קרבא מגיחי ּגברי ס ּכל ְְְְִִִֵֵַַָָָָֻ

æé:øîàì éìà ýåýé øaãéåéìà ýåýé øaãéå ©§©¥¬§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¥©¬
øîàì::למימר עּמי יי çéøáòּומּליל äzà ¥«Ÿְְִִִֵַָָ©¨̧Ÿ¥¬

:øò-úà áàBî ìeáb-úà íBiäíBiä øáò äzà ©²¤§¬−̈¤¨«©¨̧Ÿ¥¬©²
:øò-úà áàBî ìeáb-úà ית דין יֹומא עבר אּת ¤§¬−̈¤¨«ְֵֵַָָָ

לחית: ית מֹואב èéïBnòּתחּום éða ìeî záø÷å ְְָָָָ§¨«©§À̈µ§¥´©½
õøàî ïzà-àì ék ía øbúz-ìàå íøöz-ìà©§ª¥−§©¦§¨´¨®¦´«ŸÂ¤¥Â¥¤̧¤
äézúð èBì-éðáì ék äMøé Eì ïBnò-éða§¥«©³§Æ§ª½̈¦¬¦§¥−§©¦¬¨

:äMøé-ìàå íøöz-ìà ïBnò éða ìeî záø÷å §ª¨«§¨«©§À̈µ§¥´©½©§ª¥−§©
äMøé Eì ïBnò-éða õøàî ïzà-àì ék ía øbúz¦§¨´¨®¦´«ŸÂ¤¥Â¥¤̧¤§¥«©³§Æ§ª½̈

:äMøé äézúð èBì-éðáì ék ּבני לקבל ותקרב ¦¬¦§¥−§©¦¬¨§ª¨«ְְְֳִֵֵַָ

למעּבד  תתּגרי ולא עליהֹון תצּור לא ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָעּמֹון

ל עּמֹון ּבני מארעא אּתן לא ארי קרב ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָעּמהֹון

ירּתא: יהבּתּה לֹוט לבני ארי ë-õøàירּתא ְְְְֲִִֵֵַָָָֻֻ¤«¤
dá-eáLé íéàôø àåä-óà áLçz íéàôø§¨¦¬¥«¨¥−©¦®§¨¦³¨«§¨Æ

:íénæîæ íäì eàø÷é íéðnòäå íéðôì-õøà §¨¦½§¨´©Ÿ¦½¦§§¬¨¤−©§ª¦«¤«¤
íéðôì dá-eáLé íéàôø àåä-óà áLçz íéàôø§¨¦¬¥«¨¥−©¦®§¨¦³¨«§¨Æ§¨¦½

:íénæîæ íäì eàø÷é íéðnòäå ּגּברּיא ארעא §¨´©Ÿ¦½¦§§¬¨¤−©§ª¦«ְִַַָָָ
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מּלקדמין  בּה יתיבּו ּגּבראי היא אף ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָמתחּׁשבא

חׁשּבני: להֹון קרן àëáøåועּמֹונאי ìBãb íò ְְְְֵֵַָָָֻ©´¨¬§©²
íLøéiå íäéðtî ýåýé íãéîLiå íé÷ðòk íøå̈−̈©«£¨¦®©©§¦¥³§Ÿ̈Æ¦§¥¤½©¦«¨ª−

:ízçú eáLiåíé÷ðòk íøå áøå ìBãb íò ©¥«§¬©§¨«©´¨¬§©²¨−̈©«£¨¦®
:ízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî ýåýé íãéîLiå©©§¦¥³§Ÿ̈Æ¦§¥¤½©¦«¨ª−©¥«§¬©§¨«
יי  וׁשצּנּון ּכגּברּיא ותּקיף וסּגי רב ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָעם

ּבאתריהֹון: ויתיבּו ותרכּנּון ְְְֳִִִֵֵֵַָָֻמּקדמיהֹון

áëøéòNa íéáLiä åNò éðáì äNò øLàk©«£¤³¨¨Æ¦§¥´¥½̈©«§¦−§¥¦®
íLøéiå íäéðtî éøçä-úà ãéîLä øLà£¤̧¦§¦³¤©«Ÿ¦Æ¦§¥¤½©¦«¨ªÆ

:äfä íBiä ãò ízçú eáLiåäNò øLàk ©¥«§´©§½̈©−©¬©¤«©«£¤³¨¨Æ
ãéîLä øLà øéòNa íéáLiä åNò éðáì¦§¥´¥½̈©«§¦−§¥¦®£¤̧¦§¦³
ãò ízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî éøçä-úà¤©«Ÿ¦Æ¦§¥¤½©¦«¨ªÆ©¥«§´©§½̈©−

:äfä íBiä ּדיתבין עׂשו לבני עבד די ּכמא ©¬©¤«ְְְְֲִִִֵֵַָָָ

ותרכּנּון  מּקדמיהֹון חֹוראי ית ׁשצי ּדי ְְֳִִִִֵֵֵֵֵָָָָֻּבׂשעיר

הדין: יֹומא עד באתריהֹון âëíéeòäåויתיבּו ְְִִֵֵַַָָ§¨«©¦²
íéàöiä íéøzôk äfò-ãò íéøöça íéáLiä©«§¦¬©«£¥¦−©©¨®©§Ÿ¦Æ©«Ÿ§¦´

îLä øzôkî:ízçú eáLiå íãéíéeòäå ¦©§½Ÿ¦§¦ª−©¥«§¬©§¨«§¨«©¦²
íéàöiä íéøzôk äfò-ãò íéøöça íéáLiä©«§¦¬©«£¥¦−©©®̈©§Ÿ¦Æ©«Ÿ§¦´

:ízçú eáLiå íãéîLä øzôkî ּדיתבין ועּואי ¦©§½Ÿ¦§¦ª−©¥«§¬©§¨«ְְְִֵַָָ

מּקּפּוטקּיא  ּדנפקּו קּפּוטקאי עּזה עד ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָּבדפיח

באתריהֹון: ויתיבּו ãëeøáòåׁשצּנּון eòq eîe÷ ְְִִֵֵַֻ´§ÇÀ§¦§»
ïçéñ-úà Eãéá ézúð äàø ïðøà ìçð-úà¤©´©©§Ÿ¼§¥´¨©´¦Â§¨«§Â¤¦¸Ÿ
Lø ìçä Böøà-úàå éøîàä ïBaLç-Cìî¤«¤¤§¯¨«¡Ÿ¦²§¤©§−¨¥´¨®

:äîçìî Ba øbúäåìçð-úà eøáòå eòq eîe÷ §¦§¨¬−¦§¨¨«´§À§¦§»¤©´©
ïBaLç-Cìî ïçéñ-úà Eãéá ézúð äàø ïðøà©§Ÿ¼§¥´¨©´¦Â§¨«§Â¤¦¸Ÿ¤«¤¤§¯
:äîçìî Ba øbúäå Lø ìçä Böøà-úàå éøîàä̈«¡Ÿ¦²§¤©§−¨¥´¨®§¦§¨¬−¦§¨¨«
חזי  דארנן נחלא ית ועברּו טּולּו ְְְֲֲִֵַַָָָֹקּומּו

אמראה  דחׁשּבֹון מלּכא סיחן ית ּביד ְְְְֱִִִִֶַָָָָָָֹֹדמסרית

עּמּה למעּבד ואתּגרי לתרכּותּה ׁשרי ארעּה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוית

äëEúàøéåקרבא: Ecçt úz ìçà äfä íBiä ְָָ©´©¤À¨¥Æ¥³©§§Æ§¦§¨´§½
øLà íéîMä-ìk úçz íénòä éðt-ìò©§¥Æ¨«©¦½©−©¨©¨¨®¦£¤³

éðtî eìçå eæâøå EòîL ïeòîLé:Eäfä íBiä ¦§§Æ¦§£½§¨«§¬§¨−¦¨¤«©´©¤À
úçz íénòä éðt-ìò Eúàøéå Ecçt úz ìçà̈¥Æ¥³©§§Æ§¦§¨´§½©§¥Æ¨«©¦½©−©
eìçå eæâøå EòîL ïeòîLé øLà íéîMä-ìk̈©¨¨®¦£¤³¦§§Æ¦§£½§¨«§¬§¨−

éðtîE:ודחלּת זעּת למּתן אׁשרי הדין יֹומא ¦¨¤«ְְְְֱִֵֵַַַָָָָָֻ

יׁשמעּון  ּדי ׁשמּיא ּכל תחֹות ּדי עממּיא אּפי ְְְְְִִִֵַַַַַָָָעל

:קדמ מן וידחלּון ויזּועּון ׁשמעåëçìLàå ְְְֲֳִִִִָָָ¨«¤§©³
Cìî ïBçéñ-ìà úBîã÷ øaãnî íéëàìî©§¨¦Æ¦¦§©´§¥½¤¦−¤´¤

:øîàì íBìL éøác ïBaLçíéëàìî çìLàå ¤§®¦§¥¬¨−¥«Ÿ¨«¤§©³©§¨¦Æ
éøác ïBaLç Cìî ïBçéñ-ìà úBîã÷ øaãnî¦¦§©´§¥½¤¦−¤´¤¤§®¦§¥¬

BìLøîàì í: מּמדּברא אזּגּדין ּוׁשלחית ¨−¥«Ÿְְְְִִִִַַָָ

ּפתּגמי  דחׁשּבֹון מלּכא סיחֹון לות ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָדקדמֹות

למימר: æëCøcaׁשלמא Eöøàá äøaòà ְְֵָָָ¤§§¨´§©§¤½©¤¬¤
:ìåàîNe ïéîé øeñà àì Cìà Cøcaäøaòà ©¤−¤¥¥®¬Ÿ¨−¨¦¬§«Ÿ¤§§¨´

ïéîé øeñà àì Cìà Cøca Cøca Eöøàá§©§¤½©¤¬¤©¤−¤¥¥®¬Ÿ¨−¨¦¬
:ìåàîNe אזל ּבארחא ּבארחא ּבארע אעבר §«Ÿְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָ

ּוׂשמאלא: יּמינא אסטי çëóñkaלא ìëà ְְִֵֶַָָָָ´Ÿ¤©¤³¤
éì-ïzz óñka íéîe ézìëàå éðøaLz©§¦¥̧¦Æ§¨©½§¦©²¦©¤¬¤¦¤¦−

:éìâøá äøaòà ÷ø éúéúLåóñka ìëà §¨¦®¦©−¤§§¨¬§©§¨«´Ÿ¤©¤³¤
éúéúLå éì-ïzz óñka íéîe ézìëàå éðøaLz©§¦¥¸¦Æ§¨©½§¦©²¦©¤¬¤¦¤¦−§¨¦®¦

éìâøá äøaòà ÷ø: לי ּתזּבן בכסּפא עבּורא ©−¤§§¨¬§©§¨«ְְְִִֶַַָָ

לחֹוד  ואׁשּתי לי ּתּתן ּבכסּפא ּומּיא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָואיכּול

ּברגלי: èëåNòאעבר éða éì-eNò øLàk ְְִֵַַָ©«£¤̧¨«¦¹§¥´¥À̈
ãò øòa íéáLiä íéáàBnäå øéòNa íéáLiä©«§¦Æ§¥¦½§©´¨¦½©«§¦−§¨®©³
-øLà õøàä-ìà ïcøiä-úà øáòà-øLà£¤«¤«¡ŸÆ¤©©§¥½¤¨¾̈¤£¤

:eðì ïúð eðéäìà ýåýéåNò éða éì-eNò øLàk §Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«©«£¤̧¨«¦¹§¥´¥À̈
ãò øòa íéáLiä íéáàBnäå øéòNa íéáLiä©«§¦Æ§¥¦½§©´¨¦½©«§¦−§®̈©³
ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiä-úà øáòà-øLà£¤«¤«¡ŸÆ¤©©§¥½¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬

:eðì ïúð eðéäìà עׂשו ּבני לי עבדּו די ּכמא ¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«ְְֲִִֵֵָָָ

עד  ּבלחית ּדיתבין ּומֹואבאי ּבׂשעיר ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָּדיתבין

י  אלהנא ּדיי לארעא ירּדנא ית לנא:ּדאעבר הב ְְְְְְְֱִֵֵַַַַָָָָָָָָָ

ìBa eðøáòä ïBaLç Cìî ïçéñ äáà àìå§´Ÿ¨À̈¦ŸÆ¤´¤¤§½©«£¦¥−®
éäìà ýåýé äL÷ä-ékõnàå Bçeø-úà E ¦«¦§¨Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤À§¦¥Æ

:äfä íBik Eãéá Bzz ïòîì Bááì-úààìå ¤§¨½§©²©¦¬§¨«§−©¬©¤«§´Ÿ
äL÷ä-ék Ba eðøáòä ïBaLç Cìî ïçéñ äáà̈À̈¦ŸÆ¤´¤¤§½©«£¦¥−®¦«¦§¨Á

éäìà ýåýéïòîì Bááì-úà õnàå Bçeø-úà E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤À§¦¥Æ¤§¨½§©²©
:äfä íBik Eãéá Bzz מלּכא סיחן אבי ולא ¦¬§¨«§−©¬©¤«ְְִֵַָָָֹ

ארי  ּבתחּומּה למעּבר למׁשּבקנא ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָדחׁשּבֹון
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ּבדיל  לּבּה ית ותּקיף רּוחּה ית אלה יי ְְְְֱִִִֵֵֵַַָָָָָאקׁשי

הדין: ּכיֹומא ּביד ñלממסרּה ְְְְִִֵֵָָָ

àì éùéùúz éúlçä äàø éìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½§¥À©«¦¸Ÿ¦Æ¥´
éðôìúLøì Lø ìçä Böøà-úàå ïçéñ-úà E §¨¤½¤¦−Ÿ§¤©§®¨¥´½̈¨¤−¤

:Böøà-úàúz éúlçä äàø éìà ýåýé øîàiå ¤©§«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½§¥À©«¦¸Ÿ¦Æ¥´
éðôìúLøì Lø ìçä Böøà-úàå ïçéñ-úà E §¨¤½¤¦−Ÿ§¤©§®¨¥´½̈¨¤−¤

:Böøà-úà לממסר ׁשריתי חזי לי יי ואמר ¤©§«ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָ

לתרכּותּה ׁשרי ארעּה וית סיחן ית ְְְְֳִֵֵֵַָָָָָָֹקדמ

ארעּה: ית áìàeäלמירת eðúàø÷ì ïçéñ àöiå ְְֵֵַַָ©¥¥Á¦¸Ÿ¦§¨¥¹¯
:äöäé äîçìnì Bnò-ìëåïçéñ àöiå §¨©²©¦§¨−̈¨«§¨©¥¥Á¦¸Ÿ

:äöäé äîçìnì Bnò-ìëå àeä eðúàø÷ì ּונפק ¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈¨«§¨ְַ

קרבא  לאגחא עּמּה וכל הּוא לקּדמּותנא ְְְֲִֵַַַָָָָָָָָֹסיחן

âìpåליהץ: eðéðôì eðéäìà ýåýé eäðziåBúà C ְַָ©¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥®©©¬Ÿ²
È¯˜ Â·Œ˙‡Â ·È˙Î:Bnò-ìk-úàå åéða-úàå§¤¨−̈§¤¨©«

på eðéðôì eðéäìà ýåýé eäðziååéða-úàå Búà C ©¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥®©©¬Ÿ²§¤¨−̈
Bnò-ìk-úàå: קדמנא ּומ אלהנא יי סרּה §¤¨©«ְְֱֳֵָָָָָָָָ

עּמּה: ּכל וית ּבנֹוהי וית יתּה ãìãkìpåּומחנא ְְְְִֵֵֵַָָָָָ©¦§³Ÿ
øéò-ìk-úà íøçpå àåää úòa åéøò-ìk-úà¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½©©«£¥Æ¤¨¦´
:ãéøN eðøàLä àì óhäå íéLpäå íúî§¦½§©¨¦−§©¨®¬Ÿ¦§©−§¨¦«
-ìk-úà íøçpå àåää úòa åéøò-ìk-úà ãkìpå©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½©©«£¥Æ¤¨
ãéøN eðøàLä àì óhäå íéLpäå íúî øéò: ¦´§¦½§©¨¦−§©®̈¬Ÿ¦§©−§¨¦«

וגּמרנא  ההיא ּבעּדנא קרוֹוהי ּכל ית ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָּוכבׁשנא

אׁשארנא  לא וטפלא ּונׁשּיא גברּיא קרוי ּכל ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָֻית

äìíéøòäמׁשזב: ììLe eðì eðææa äîäaä ÷ø ְֵֵ©¬©§¥−̈¨©§́¨®§©¬¤«¨¦−
:eðãëì øLàììLe eðì eðææa äîäaä ÷ø £¤¬¨¨«§©¬©§¥−̈¨©§́¨®§©¬

:eðãëì øLà íéøòä לנא ּבּזנא ּבעירא לחֹוד ¤«¨¦−£¤¬¨¨«§ְְִַָָָָָ

כבׁשנא: ּדי קרוּיא åì-ìòועדי øLà øòøòî ְְְֲִִִַַַָָ¥«£Ÿ¥¿£¤Á©
-ãòå ìçpa øLà øéòäå ïðøà ìçð-úôN§©©̧©©§¹Ÿ§¨¦̧£¤³©©̧©Æ§©
epnî äáâN øLà äéø÷ äúéä àì ãòìbä©¦§½̈³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬¨«§−̈¦¤®

:eðéðôì eðéäìà ýåýé ïúð ìkä-úàøòøòî ¤©¾Ÿ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥«¥«£Ÿ¥¿
ìçpa øLà øéòäå ïðøà ìçð-úôN-ìò øLà£¤Á©§©©̧©©§¹Ÿ§¨¦̧£¤³©©̧©Æ
epnî äáâN øLà äéø÷ äúéä àì ãòìbä-ãòå§©©¦§½̈³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬¨«§−̈¦¤®

eðéðôì eðéäìà ýåýé ïúð ìkä-úà: ּדי מערער ¤©¾Ÿ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥«ֲִֵֵֹ

ועד  בנחלא די וקרּתא דארנן נחלא ּכיף ְְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָֹעל

ּכלא  ית מּננא תקפת ּדי קרּתא הות לא ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֹּגלעד

קדמנא: אלהנא יי æì-éðaמסר õøà-ìà ÷ø ְְֱֳַָָָָָָָ©²¤¤¬¤§¥«
øää éøòå ÷aé ìçð ãé-ìk záø÷ àì ïBnò©−´Ÿ¨¨®§¨¨©º©³©©ŸÆ§¨¥´¨½̈

:eðéäìà ýåýé äeö-øLà ìëåõøà-ìà ÷ø §¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«©²¤¤¬¤
øää éøòå ÷aé ìçð ãé-ìk záø÷ àì ïBnò-éða§¥«©−´Ÿ¨¨®§¨¨©º©³©©ŸÆ§¨¥´¨½̈

:eðéäìà ýåýé äeö-øLà ìëå בני לארעא לחֹוד §¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«ְְְְֵַָ

וקרוי  יּובקא נחלא ּכיף ּכל קרבּתא לא ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָעּמֹון

אלהנא: יי פּקיד ּדי וכל àìòpåטּורא ïôpå ְְֱִִַָָָָָֹ©¥´¤©©½©
eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧¦§¨¥¹

:éòøãà äîçìnì Bnò-ìëå àeäìòpå ïôpå ¯§¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦©¥´¤©©½©
àeä eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧¦§¨¥¹¯

:éòøãà äîçìnì Bnò-ìëå ּוסלקנא ואתּפנינא §¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦ְְְְְִֵֶָָ

לקּדמּותנא  ּדמתנן מלּכא עֹוג ּונפק ּדמתנן ְְְְְְְַַַַַַָָָָָָֹארח

אדרעי: קרבא לאגחא עּמּה וכל áøîàiåהּוא ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ©¸Ÿ¤
Búà ézúð Eãéá ék Búà àøéz-ìà éìà ýåýé§Ÿ̈³¥©Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦Ÿ²
øLàk Bl úéNòå Böøà-úàå Bnò-ìk-úàå§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´
áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNò̈¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−

:ïBaLçaék Búà àøéz-ìà éìà ýåýé øîàiå §¤§«©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©¦¨´Ÿ½¦´
Böøà-úàå Bnò-ìk-úàå Búà ézúð Eãéá§¨«§º¨©¯¦Ÿ²§¤¨©−§¤©§®
éøîàä Cìî ïçéñì úéNò øLàk Bl úéNòå§¨¦´¨½©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½

ïBaLça áLBé øLà: תדחל לא לי יי ואמר £¤¬¥−§¤§«ְְֲִִַַַָָ

וית  עּמּה ּכל וית יתּה מסרית ביד ארי ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָיתּה

מלּכא  לסיחן עבדּתא די ּכמא לּה ותעּבד ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹארעּה

ּבחׁשּבֹון: יתב ּדי âìàדאמראה ýåýé ïziåeðéä ְְֱִֵֶֶָָָֹ©¦¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¥¹
Bnò-ìk-úàå ïLaä-Cìî âBò-úà íb eðãéa§¨¥À©²¤¬¤«¤©¨−̈§¤¨©®

:ãéøN Bì-øéàLä ézìa-ãò eäkpåýåýé ïziå ©©¥¾©¦§¦¬¦§¦«−¨¦«©¦¥Á§Ÿ̈¸
-ìk-úàå ïLaä-Cìî âBò-úà íb eðãéa eðéäìà¡Ÿ¥¹§¨¥À©²¤¬¤«¤©¨−̈§¤¨

ãéøN Bì-øéàLä ézìa-ãò eäkpå Bnò: ּומסר ©®©©¥¾©¦§¦¬¦§¦«−¨¦«ְַ

וית  דמתנן מלּכא עֹוג ית אף ּבידנא אלהנא ְְְְְֱִַַַָָָָָָָָָָיי

מׁשזב: לּה אׁשּתאר ּדלא עד ּומחּנֹוהי עּמּה ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָּכל

ãäúéä àì àåää úòa åéøò-ìk-úà ãkìpå©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½³Ÿ¨«§¨Æ
øéò íéML ízàî eðç÷ì-àì øLà äéø÷¦§½̈£¤¬«Ÿ¨©−§¥«¦¨®¦¦¬¦Æ

:ïLaa âBò úëìîî ábøà ìáç-ìkãkìpå ¨¤´¤©§½Ÿ©§¤¬¤−©¨¨«©¦§³Ÿ
øLà äéø÷ äúéä àì àåää úòa åéøò-ìk-úà¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬
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ábøà ìáç-ìk øéò íéML ízàî eðç÷ì-àì«Ÿ¨©−§¥«¦¨®¦¦¬¦Æ¨¤´¤©§½Ÿ
:ïLaa âBò úëìîî קרוֹוהי ּכל ית ּוכבׁשנא ©§¤¬¤−©¨¨«ְְְִִַָָָ

נסבנא  לא ּדי קרּתא הות לא ההיא ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָּבעּדנא

טרכֹונא  ּפל ּבית ּכל קרוין ׁשּתין ְְְִִִִִֵָָָָָמּנהֹון

ּבמתנן: דעֹוג äúøöaמלּכותא íéøò älà-ìk ְְְְְַַָָָ¨¥¹¤¨¦¯§ª²Ÿ
éæøtä éøòî ãáì çéøáe íéúìc ääáâ äîBç¨¬§Ÿ−̈§¨©´¦§¦®©§©²¥«¨¥¬©§¨¦−

:ãàî äaøääîBç úøöa íéøò älà-ìk ©§¥¬§«Ÿ¨¥¹¤¨¦¯§ª²Ÿ¨¬
äaøä éæøtä éøòî ãáì çéøáe íéúìc ääáâ§Ÿ−̈§¨©´¦§¦®©§©²¥«¨¥¬©§¨¦−©§¥¬

:ãàî רם ׁשּור מּקפן ּכריכן קרוין אּלין ּכל §«Ÿְְְִִִִֵַַָָָ

סּגי  ּפצחּיא מּקרוי ּבר ועּברין ּדׁשין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָּדילהן

åïçéñìלחדא: eðéNò øLàk íúBà íøçpå ֲַָ©©«£¥´½̈©«£¤´¨¦½§¦−Ÿ
íøçä ïBaLç CìîíéLpä íúî øéò-ìk ¤´¤¤§®©«£¥Æ¨¦´§¦½©¨¦−

:óhäåCìî ïçéñì eðéNò øLàk íúBà íøçpå §©¨«©©«£¥´½̈©«£¤´¨¦½§¦−Ÿ¤´¤
:óhäå íéLpä íúî øéò-ìk íøçä ïBaLç¤§®©«£¥Æ¨¦´§¦½©¨¦−§©¨«
מלּכא  לסיחן עבדנא די ּכמא יתהֹון ְְְְְְְֲִִַַַַָָָָָֹוגּמרנא

וטפלא: נׁשּיא גברּיא קרוי ּכל ּגמר ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻדחׁשּבֹון

æ:eðì eðBfa íéøòä ììLe äîäaä-ìëå-ìëå §¨©§¥¨²§©¬¤«¨¦−©¬¨«§¨
:eðì eðBfa íéøòä ììLe äîäaä ּבעירא וכל ©§¥¨²§©¬¤«¨¦−©¬¨«ְְִָָ

לנא: ּבּזנא קרוּיא çàåääועדי úòa çwpå ְֲִִַַַָָָָָ©¦©º¨¥³©¦Æ
øLà éøîàä éëìî éðL ãiî õøàä-úà¤¨½̈¤¦©À§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−

:ïBîøç øä-ãò ïðøà ìçpî ïcøiä øáòaçwpå §¥´¤©©§¥®¦©¬©©§−Ÿ©©¬¤§«©¦©º
éøîàä éëìî éðL ãiî õøàä-úà àåää úòä¥³©¦Æ¤¨½̈¤¦©À§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½
:ïBîøç øä-ãò ïðøà ìçpî ïcøiä øáòa øLà£¤−§¥´¤©©§¥®¦©¬©©§−Ÿ©©¬¤§«
ּתרין  מּידא ארעא ית ההיא ּבעּדנא ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָּונסבנא

מּנחלא  דירּדנא ּבעברא ּדי אמראה ְְְְְְֱֲִִִֵַַַָָָָָֹמלכי

דחרמֹון: טּורא עד èeàø÷éדארנן íéðãéö ְְְְֶַַָֹ¦«Ÿ¦²¦§§¬
:øéðN Bì-eàø÷é éøîàäå ïéøN ïBîøçìíéðãéö §¤§−¦§®Ÿ§¨´¡Ÿ¦½¦§§−§¦«¦«Ÿ¦²

øéðN Bì-eàø÷é éøîàäå ïéøN ïBîøçì eàø÷é: ¦§§¬§¤§−¦§®Ÿ§¨´¡Ÿ¦½¦§§−§¦«
ל ּה קראן ואמראי סרין לחרמֹון קראן  ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹצידנאי 

ּתלּגא: éãòìbä-ìëåטּור øLénä éøò | ìk ְַָ´Ÿ¨¥´©¦ÀŸ§¨©¦§¨Æ
úëìîî éøò éòøãàå äëìñ-ãò ïLaä-ìëå§¨©¨½̈©©«§−̈§¤§¤®¦¨¥²©§¤¬¤

:ïLaa âBòãòìbä-ìëå øLénä éøò | ìk −©¨¨«´Ÿ¨¥´©¦ÀŸ§¨©¦§¨Æ
âBò úëìîî éøò éòøãàå äëìñ-ãò ïLaä-ìëå§¨©¨½̈©©«§−̈§¤§¤®¦¨¥²©§¤¬¤−

:ïLaa קרוי ּדמתנן ּכל וכל ּגלעד וכל מיׁשרא ©¨¨«ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָֹ

ּבמתנן: דעֹוג מלּכותא קרוי ואדרעי סלכה ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָעד

àéøúiî øàLð ïLaä Cìî âBò-÷ø ék¦´©º¤´¤©¨À̈¦§©»¦¤¤́
àåä äìä ìæøa Nøò BNøò äpä íéàôøä̈«§¨¦¼¦¥³©§Æ¤´¤©§¤½£´Ÿ¦½
òaøàå dkøà úBnà òLz ïBnò éða úaøa§©©−§¥´©®¥¯©©´¨§À̈§©§©¬

:Léà-únàa daçø úBnàCìî âBò-÷ø ék ©²¨§−̈§©©¦«¦´©º¤´¤
Nøò BNøò äpä íéàôøä øúiî øàLð ïLaä©¨À̈¦§©»¦¤´¤¨«§¨¦¼¦¥³©§Æ¤´¤
úBnà òLz ïBnò éða úaøa àåä äìä ìæøa©§¤½£´Ÿ¦½§©©−§¥´©®¥¯©©´

:Léà-únàa daçø úBnà òaøàå dkøà ארי ¨§À̈§©§©¬©²¨§−̈§©©¦«ֲֵ

ּגּברּיא  מּׁשאר אׁשּתאר דמתנן מלּכא עֹוג ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָלחֹוד

ּבני  ּברּבת היא הלא דפרזלא ערסא ערסּה ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָהא

ּפתיּה אּמין וארּבע ארּכּה אּמין ּתׁשע ְְְְְִִַַַַַַַַָָעּמֹון

:מל áéúòaּבאּמת eðLøé úàfä õøàä-úàå ְְַַַ§¤¨¨¯¤©²Ÿ¨©−§¨¥´
éöçå ïðøà ìçð-ìò-øLà øòøòî àåää©¦®¥«£Ÿ¥º£¤©©´©©§ÀŸ©«£¦³

:éãbìå éðáeàøì ézúð åéøòå ãòìbä-øä-úàå ©©¦§¨Æ§¨½̈¨©¾¦¨«¥¦−§©¨¦«§¤
-øLà øòøòî àåää úòa eðLøé úàfä õøàä̈¨¯¤©²Ÿ¨©−§¨¥´©¦®¥«£Ÿ¥º£¤
ézúð åéøòå ãòìbä-øä éöçå ïðøà ìçð-ìò©©´©©§ÀŸ©«£¦³©©¦§¨Æ§¨½̈¨©¾¦

:éãbìå éðáeàøì ּבעּדנא יריתנא הדא ארעא וית ¨«¥¦−§©¨¦«ְְְְְִִַָָָָָָָ

ּופלּגּות  דארנן נחלא על ּדי מערער ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָֹֹההיא

דראּובן  לׁשבטא יהבית וקרוֹוהי דגלעד ְְְְְְְְִִִִִִֵָָָָטּורא

דגד: âéïLaä-ìëåּולׁשבטא ãòìbä øúéå ְְְִָָ§¤̧¤©¦§¨³§¨©¨¨Æ
ìk äMðîä èáL éöçì ézúð âBò úëìîî©§¤´¤½¨©¾¦©«£¦−¥´¤©«§©¤®´Ÿ
õøà àøwé àeää ïLaä-ìëì ábøàä ìáç¤³¤¨«©§ŸÆ§¨©¨½̈©¬¦¨¥−¤¬¤

:íéàôøïLaä-ìëå ãòìbä øúéåâBò úëìîî §¨¦«§¤̧¤©¦§¨³§¨©¨¨Æ©§¤´¤½
ábøàä ìáç ìk äMðîä èáL éöçì ézúð̈©¾¦©«£¦−¥´¤©«§©¤®´Ÿ¤³¤¨«©§ŸÆ

:íéàôø õøà àøwé àeää ïLaä-ìëì ּוׁשאר §¨©¨½̈©¬¦¨¥−¤¬¤§¨¦«ְָ

יהבית  דעֹוג מלּכותא ּדמתנן וכל ְְְְְְְְִִַַָָָָָָּגלעד

טרכֹונא  ּפל ּבית ּכל דמנּׁשה ׁשבטא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹלפּלגּות

גּברּיא: ארעא מתקרי ההּוא מתנן ãéøéàéלכל ְְְְְִִֵַַַַָָָָָ¨¦´
ìeáb-ãò ábøà ìáç-ìk-úà ç÷ì äMðî-ïa¤§©¤À¨©Æ¤¨¤´¤©§½Ÿ©§¬
BîL-ìò íúà àø÷iå éúëònäå éøeLbä©§¦−§©©«£¨¦®©¦§¨ÁŸ¨̧©§³

:äfä íBiä ãò øéàé úeç ïLaä-úàøéàé ¤©¨¨Æ©´Ÿ¨¦½©−©¬©¤«¨¦´
ìeáb-ãò ábøà ìáç-ìk-úà ç÷ì äMðî-ïa¤§©¤À¨©Æ¤¨¤´¤©§½Ÿ©§¬
-úà BîL-ìò íúà àø÷iå éúëònäå éøeLbä©§¦−§©©«£¨¦®©¦§¨ÁŸ¨̧©§³¤

:äfä íBiä ãò øéàé úeç ïLaä מנּׁשה ּבר יאיר ©¨¨Æ©´Ÿ¨¦½©−©¬©¤«ְִֶַַָ
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ּתחּום  עד טרכֹונא ּפל ּבית ּכל ית ְְְִֵַַָָָָָנסיב

ית  ׁשמּה על יתהֹון ּוקרא ואפקירֹוס ְְְְְְֵֵַַָָָָָּגׁשּוראה

הדין: יֹומא עד יאיר ּכפרני ְְִֵֵַַַָָָָָמתנן

åè éòéáù:ãòìbä-úà ézúð øéëîìeøéëîìe §¨¦−¨©¬¦¤©¦§¨«§¨¦−
:ãòìbä-úà ézúð:ּגלעד ית יהבית ּולמכיר ¨©¬¦¤©¦§¨«ְְְִִִָָָָ

æèìçð-ãòå ãòìbä-ïî ézúð éãbìå éðáeàøìå§¨«¥¦̧§©¨¦¹¨©³¦¦©¦§¨Æ§©©´©
éða ìeáb ìçpä ÷aé ãòå ìáâe ìçpä CBz ïðøà©§½Ÿ¬©©−©§ª®§©Æ©´Ÿ©©½©§−§¥¬

:ïBnòìçð-ãòå ãòìbä-ïî ézúð éãbìå éðáeàøìå ©«§¨«¥¦̧§©¨¦¹¨©³¦¦©¦§¨Æ§©©´©
éða ìeáb ìçpä ÷aé ãòå ìáâe ìçpä CBz ïðøà©§½Ÿ¬©©−©§ª®§©Æ©´Ÿ©©½©§−§¥¬

ïBnò: יהבית דגד ּולׁשבטא דראּובן ּולׁשבטא ©«ְְְְְְְִִִִֵָָָָ

ועד  ּותחּום נחלא ּגֹו דארנן נחלא ועד ּגלעד ְְְְְְֲֲִִַַַַַָָָֹמן

עּמֹון: ּבני ּתחּום דנחלא æéäáøòäåיּובקא ְְְְֲֵַַָָ§¨«£¨−̈
íé äáøòä íé ãòå úøpkî ìáâe ïcøiäå§©©§¥´§ª®¦¦¤À¤§©̧¨³¨«£¨¨Æ¨´

:äçøæî äbñtä úcLà úçz çìnäåäáøòä ©¤½©©²©©§¬Ÿ©¦§−̈¦§¨«¨§¨«£¨−̈
çìnä íé äáøòä íé ãòå úøpkî ìáâe ïcøiäå§©©§¥´§ª®¦¦¤À¤§©̧¨³¨«£¨¨Æ¨´©¤½©

:äçøæî äbñtä úcLà úçz וירּדנא ּומיׁשרא ©²©©§¬Ÿ©¦§−̈¦§¨«¨ְְְְֵַָָ

יּמא  דמיׁשרא יּמא ועד מּגנֹוסר ְְְְִֵֵֵַַַַָָָּותחּומּה

מדינחא: מרמתא מׁשּפ ּתחֹות çéåöàåדמלחא ְְְְְְִִַַַָָָָָ¨«£©´
ïúð íëéäìà ýåýé øîàì àåää úòa íëúà¤§¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À¨©̧
íéöeìç dzLøì úàfä õøàä-úà íëì̈¤¹¤¨¨³¤©ŸÆ§¦§½̈£¦´
:ìéç-éða-ìk ìàøNé-éða íëéçà éðôì eøáòz©«©§À¦§¥²£¥¤¬§¥«¦§¨¥−¨§¥¨«¦
íëéäìà ýåýé øîàì àåää úòa íëúà åöàå̈«£©´¤§¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À
íéöeìç dzLøì úàfä õøàä-úà íëì ïúð̈©̧¨¤¹¤¨¨³¤©ŸÆ§¦§½̈£¦´
:ìéç-éða-ìk ìàøNé-éða íëéçà éðôì eøáòz©«©§À¦§¥²£¥¤¬§¥«¦§¨¥−¨§¥¨«¦
אלהכֹון  יי למימר ההיא ּבעּדנא יתכֹון ְְְְֱֲִִִֵֵַַָָָָָָּופּקדית

מזרזין  למירתּה הדא ארעא ית לכֹון ְְְְְְְִֵַַַָָָָָיהב

מזרזי  ּכל יׂשראל ּבני אחיכֹון קדם ְְְְְְֲֳִֵֵֵֵַָָָָּתעּברּון

èéézòãéחילא: íëð÷îe íëtèå íëéLð ÷ø ֵָÂ©§¥¤´§©§¤»¦§¥¤¼¨©¾§¦
ézúð øLà íëéøòa eáLé íëì áø äð÷î-ék¦«¦§¤¬©−¨¤®¥«§Æ§¨´¥¤½£¤¬¨©−¦

:íëì-ék ézòãé íëð÷îe íëtèå íëéLð ÷ø ¨¤«Â©§¥¤´§©§¤»¦§¥¤¼¨©¾§¦¦«
íëì ézúð øLà íëéøòa eáLé íëì áø äð÷î: ¦§¤¬©−¨¤®¥«§Æ§¨´¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤«

ארי  ידענא ּובעירכֹון וטפלכֹון נׁשיכֹון ְְְְְְְְְֲִֵֵַַָלחֹוד

לכֹון: יהבית ּדי ּבקרויכֹון יתבּון לכֹון סּגי ְְְְְְְִִִִִֵֵַָבעיר

ë øéèôîíëk íëéçàì | ýåýé çéðé-øLà ãòÂ©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼
íëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà íä-íâ eLøéå§¨«§´©¥½¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²
BúMøéì Léà ízáLå ïcøiä øáòa íäì ïúðŸ¥¬¨¤−§¥´¤©©§¥®§©§¤À¦µ¦«ª¨½

:íëì ézúð øLà| ýåýé çéðé-øLà ãò £¤¬¨©−¦¨¤«Â©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬
øLà õøàä-úà íä-íâ eLøéå íëk íëéçàì©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´©¥½¤¨¾̈¤£¤̧
ízáLå ïcøiä øáòa íäì ïúð íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²Ÿ¥¬¨¤−§¥´¤©©§¥®§©§¤À

:íëì ézúð øLà BúMøéì Léà יי יניח ּדי עד ¦ µ¦«ª¨½£¤¬¨©−¦¨¤«ְְִִַַָ

דיי  ארעא ית אּנּון אף וירתּון ּכותכֹון ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָלאחיכֹון

ּותתּובּון  דירּדנא ּבעברא לכֹון יהב ְְְְְְְֱֲִֵַָָָָאלהכֹון

לכֹון: יהבית ּדי לירּתתּה àëòeLBäé-úàåּגבר ְְְְִִִֵַָֻ§¤§´©
éðéò øîàì àåää úòa éúéeöúà úàøä E ¦¥½¦¨¥¬©¦−¥®Ÿ¥¤´¨«ŸÀŸ¥Á
ì íëéäìà ýåýé äNò øLà-ìkíéëìnä éðL ¨£¤̧¨¹̈§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦§¥Æ©§¨¦´

øLà úBëìînä-ìëì ýåýé äNòé-ïk älàä̈¥½¤¥«©«£¤³§Ÿ̈Æ§¨©©§¨½£¤¬
:änL øáò äzàúòa éúéeö òeLBäé-úàå ©−̈Ÿ¥¬¨«¨§¤§´©¦¥½¦¨¥¬
éðéò øîàì àåäääNò øLà-ìk úà úàøä E ©¦−¥®Ÿ¥¤´¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈
ì íëéäìà ýåýéäNòé-ïk älàä íéëìnä éðL §Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦§¥Æ©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³

änL øáò äzà øLà úBëìînä-ìëì ýåýé: §Ÿ̈Æ§¨©©§¨½£¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨
למימר  ההיא ּבעּדנא ּפּקדית יהֹוׁשּוע ְְְְִִִֵֵַַַָָָָוית

לתרין  אלהכֹון יי עבד ּדי ּכל ית חזאה ְְֱֲֲֲִִֵֵַָָָָָָָעיני

אּת ּדי מלּכותא לכל יי יעּבד ּכן האּלין ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָמלכּיא

לתּמן: áëíëéäìàעבר ýåýé ék íeàøéz àì ְֵַָָ−Ÿ¦«¨®¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½
:íëì íçìpä àeäýåýé ék íeàøéz àì −©¦§¨¬¨¤«−Ÿ¦«¨®¦ µ§Ÿ̈´

:íëì íçìpä àeä íëéäìà מּנהֹון תדחלּון לא ¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬¨¤«ְְֲִִָ

לכֹון: יגיח מימרּה אלהכֹון יי  ñארי ñ ñ ְְְְֱֲֲִֵֵֵַָָ

.ïîéñ ä"éëìî ,íé÷åñô ä"÷

íéøáã úùøôì äøèôäà ÷øô äéòùéá

ààeäi÷æçé æçà íúBé eäifr éîéa íéìLeøéå äãeäé-ìr äæç øLà õBîà-ïá eäérLé ïBæç£¸§©§¨´¤¨½£¤´¨½̈©§−̈¦«¨¨®¦¦¥̧ª¦¨¯¨²¨¨¬§¦§¦−̈
:äãeäé éëìîáeòLt íäå ézîîBøå ézìcb íéða øac ýåýé ék õøà éðéæàäå íéîL eòîL ©§¥¬§¨«¦§³¨©̧¦¸§©«£¦´¦¤½¤¦¬§Ÿ̈−¦¥®¨¦¸¦©´§¦§©½§¦§¥−¨¬§

:éáâ:ïðBaúä àì énr òãé àì ìàøNé åéìra ñeáà øBîçå eäð÷ øBL òãéãàèç éBb | éBä ¦«¨©¬¸Ÿ¥½©«£−¥´§¨¨®¦§¨¥¸´Ÿ¨©½©¦−¬Ÿ¦§¨«´´Ÿ¥À



:øBçà eøæð ìàøNé LBã÷-úà eöàð ýåýé-úà eáær íéúéçLî íéða íérøî òøæ ïår ãák ír©µ¤´¤¨½Ÿ¤´©§¥¦½¨¦−©§¦¦®¨«§´¤§Ÿ̈À¦«£²¤§¬¦§¨¥−¨¬Ÿ¨«
ä:éec ááì-ìëå éìçì Làø-ìk äøñ eôéñBz ãBò ekú äî-ìråBa-ïéà Làø-ãrå ìâø-ókî ©¤¬ª²−¦´¨¨®¨´Ÿ¨«¢¦½§¨¥−̈©¨«¦©¤³¤§©Ÿ¸¥«´

:ïîMa äëkø àìå eLaç àìå eøæ-àì äiøè äkîe äøeaçå òöt íúîæíëéør äîîL íëöøà §½Ÿ¤¬©§©−̈©¨´§¦¨®Ÿ¸Ÿ¸§´Ÿª½̈§¬Ÿª§−̈©¨«¤©§§¤´§¨½̈¨«¥¤−
:íéøæ úëtäîk äîîLe dúà íéìëà íéøæ íëcâðì íëúîãà Là úBôøNçïBiö-úá äøúBðå §ª´¥®©§©§¤À§¤§§¤¸¨¦¸«Ÿ§¦´Ÿ½̈§¨−̈§©§¥©¬¨¦«§«§¨¬©¦−

:äøeöð øérk äL÷îá äðeìîk íøëá äkñkèèrîk ãéøN eðì øéúBä úBàáö ýåýé éìeì §ª¨´§¨®¤¦§¨¬§¦§−̈§¦¬§¨«¥¸§Ÿ̈´§¨½¦¬¨²¨¦−¦§¨®
:eðéîc äøîrì eðééä íãñké:äøîr ír eðéäìà úøBz eðéæàä íãñ éðéö÷ ýåýé-øáã eòîL ¦§´Ÿ¨¦½©«£Ÿ̈−¨¦«¦§¬§©§Ÿ̈−§¦¥´§®Ÿ©«£¦²©¬¡Ÿ¥−©¬£Ÿ̈«

àéíéàéøî áìçå íéìéà úBìò ézráN ýåýé øîàé íëéçáæ-áø él änìíéNáëe íéøt íãå ¨´¨¦³«Ÿ¦§¥¤¸Ÿ©´§Ÿ̈½¨©²§¦Ÿ¬¥¦−§¥´¤§¦¦®§©̧¨¦¯§¨¦²
:ézöôç àì íéãezråáé:éøöç ñîø íëãiî úàæ Lwá-éî éðt úBàøì eàáú ékâéeôéñBú àì §©¦−¬Ÿ¨¨«§¦¦´¨½Ÿ¥«̈−¨¨®¦«¦¥¬²Ÿ¦¤§¤−§¬Ÿ£¥¨«´Ÿ¦À

:äøörå ïåà ìëeà-àì àø÷î àø÷ úaLå Lãç éì àéä äárBz úøè÷ àåL-úçðî àéáä̈¦¸¦§©½̈§§¯Ÿ¤«¥¨²¦−¦®³Ÿ¤§©¨¸§´Ÿ¦§½̈«Ÿ©¬−̈¤©«£¨¨«
ãé:àNð éúéàìð çøèì éìr eéä éLôð äàðN íëéãrBîe íëéLãçåèíéìrà íëétk íëNøôáe ¨§¥¤³«£¥¤¸¨«§¨´©§¦½¨¬¨©−¨®Ÿ©¦§¥−¦§«ŸŸ§¨«¦§¤´©¥¤À©§¦³

:eàìî íéîc íëéãé rîL épðéà älôú eaøú-ék íb íkî éðéræèrø eøéñä ekfä eöçø ¥©¸¦¤½©²¦«©§¬§¦−̈¥¤´¦Ÿ¥®©§¥¤−¨¦¬¨¥«©«£¸¦©½¨¦²¬Ÿ©
:røä eìãç éðér ãâpî íëéììrîæéeáéø íBúé eèôL õBîç eøMà ètLî eLøc áèéä eãîì ©«©§¥¤−¦¤´¤¥¨®¦§−¨¥«©¦§¬¥¥²¦§¬¦§−̈©§´¨®¦§´¨½¦−

:äðîìàçéeîécàé-íà eðéaìé âìMk íéðMk íëéàèç eéäé-íà ýåýé øîàé äçëeðå àð-eëì ©§¨¨«§¨¬§¦¨«§−̈Ÿ©´§Ÿ̈®¦¦«§¸£¨«¥¤³©¨¦¸©¤´¤©§¦½¦©§¦¬
:eéäé øîvk òìBzëèé:eìëàz õøàä áeè ízrîLe eáàz-íàëáøç íúéøîe eðàîz-íàå ©−̈©¤¬¤¦«§«¦Ÿ−§©§¤®¬¨−̈¤Ÿ¥«§¦§¨«£−§¦¤®¤´¤

:øac ýåýé ét ék eìkàzàëda ïéìé ÷ãö ètLî éúàìî äðîàð äéø÷ äðBæì äúéä äëéà §ª§½¦²¦¬§Ÿ̈−¦¥«¥¨¸¨«§¨´§½̈¦§−̈¤«¡¨¨®§¥«£¦´¦§À̈¤²¤¨¦¬−̈
:íéçvøî äzråáë:íéna ìeäî Càáñ íéâéñì äéä CtñkâëéøNBlk íéápb éøáçå íéøøBñ C §©¨¬§©§¦«©§¥−¨¨´§¦¦®¨§¥−¨¬©¨«¦¨©´¦«§¦À§©§¥¸©¨¦½ª¸

:íäéìà àBáé-àì äðîìà áéøå eètLé àì íBúé íéðîìL óãøå ãçL áäàãëïBãàä íàð ïëì Ÿ¥¬½Ÿ©§Ÿ¥−©§Ÿ¦®¨¸´Ÿ¦§½Ÿ§¦¬©§¨−̈«Ÿ¨¬£¥¤«¨¥À§ª³¨«¨¸
:éáéBàî äî÷pàå éøvî íçpà éBä ìàøNé øéáà úBàáö ýåýéäëéìr éãé äáéLàåóøöàå C §Ÿ̈´§¨½£¦−¦§¨¥®³¤¨¥´¦¨©½§¦¨«§−̈¥«§¨«§¨¦³¨¨̧¦¨©½¦§¤§¬Ÿ

éâéñ øakéìéãa-ìk äøéñàå C:CåëéèôL äáéLàåéöréå äðBLàøák Cïë-éøçà älçzák C ©−Ÿ¦¨®¦§¨¦−¨¨§¦¨«¦§¨¦³¨«Ÿ§©̧¦¸§¨¦´½̈§«Ÿ£©−¦§©§¦¨®©«£¥¥À
:äðîàð äéø÷ ÷ãvä øér Cì àøwéæë:ä÷ãöa äéáLå äãtz ètLîa ïBiö ¦¨³¥¨Æ¦´©¤½¤¦§−̈¤«¡¨¨«¦−§¦§¨´¦¨¤®§¨¤−¨¦§¨¨«

לזכות
אנשי החסד הדגולים

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

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

להצטרפות ויעוץ חינם:

077-444-7777

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


