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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

"שבחסדיו הביאם" 

פרשת ואתחנן | לדעת לראות

החכמים נקראים עיני העדה, וגם אמרו רז"ל: “איזהו חכם הרואה"...

וזהו שרצה משה לכנוס לארץ, שביקש “אעברה נא ואראה את הארץ". והיינו, כי רצה להמשיך בחינת ‘ראיה' 
בארץ. 

פירוש: ‘ארץ' – הם נשמות ישראל, כמו שכתוב “כי תהיו אתם ארץ חפץ". ורצה לפעול בנשמות ישראל 
שכל ישראל יבואו לבחינת ראיה באלקות כו'. ולא פעל זה, כי “לא כל הרוצה ליטול את השם יטול"; שלא 

הכל יכולים לבוא לבחינה גבוה כזו, להיות להם בחינת ראיה ממש באלקות. 

כי־אם, על־ידי שראה מרחוק את הארץ, פעל בנשמות ישראל שנקראים “ארץ" שיחידי סגולה יהיו יכולים 
לבוא לבחינת ומדריגת הראיה. וזהו מעלת ומדריגת התורה, בחינת “חכמת אדם תאיר פניו", שיכולים לבוא 
למדריגת ראיה ממש באלקות כו'. אך לא כל אדם זוכה לזה כי אם יחידי סגולה ובני עליה שמועטים המה. 

והרגשה  ההכרה  בחינת  הוא  הדעת  והיינו, שענין  לבוא.  אדם  כל  יכולים  הדעת,  ומדריגת  לבחינת  אמנם, 
כאילו רואה, הגם שאינו בחינת ראיה ממש, מכל מקום בחינת הכרה והרגשה הוא כאילו רואה.

)תורת שמואל תרל"ט ח"ב ע'תסב־ג(

כמובן צודקת בכתבה שאי אפשר לעשות פשרות בתומ"צ. )ואיך אפשרי פשרה בעניין שהוא אמת נתון מה' 
אמת!(. ומה שא"ל שיש פשרות וכמו שדוחין שבת מפני פקו"נ – אי"ז פשרה כלל, כ"א דין אמת כשאר דיני 
תו"א: דין לצום ביוהכ"פ, איסור לצום בשויו"ט ואיסור לצום למסוכן. איסור להבעיר אש בש"ק, ציווי להבעיר 

אש להציל מסוכן וכן על המזבח בביהמ"ק.

ב'אמת' אין פשרות

זמני השבוע

תאריך

זמןעלות השחר
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3.554.505.146.149.2412.441.177.21.17.46ב', י"ח במנחם־אב 
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3.594.535.166.169.2412.441.167.17.77.43ה', כ"א במנחם־אב

4.004.545.176.179.2512.431.167.16.67.42ו', כ"ב במנחם־אב 



ט"ו באב בערב שבת 
- רפואה מיוחדת 

לתשעה באב
עניינם של חמשה עשר באב ו'שבת נחמו' הוא רפואה ונחמה לעניינים 
הבלתי רצויים שהיו בתשעה באב • כאשר ‘שבת נחמו' באה לאחרי 
שהייתה  מכמו  יותר  גדולה  נחמה  פועלת  היא  באב,  עשר  חמשה 
פועלת אילו היה חל ט"ו באב בשבת עצמה • בשנה זו צריכים להיות 
ענייני חמשה עשר באב באופן נעלה במיוחד • משיחת כ"ק אדמו"ר 

נשיא דורנו

א
קשר  לה  יש  נחמו",  ב"שבת  זו,  התוועדות 
ושייכות גם עם חמשה עשר באב – מכיוון ש"שבת 

נחמו" וחמשה עשר באב שייכים זה לזה:
שלאחרי  הראשונה  השבת  היא  נחמו"  “שבת 
תשעה באב, שכן, “שבת חזון" היא לעולם השבת 
עצמו  באב  בתשעה  או  באב,  תשעה  שלפני 
)כקביעות שנה זו(, ומיד לאחרי זה באים “שבעה 
בענייני  דנחמתא", שבע שבתות שבהן מפטירים 
נחמות, החל מההפטרה הראשונה – “נחמו נחמו 
זו, אשר על שמה  עמי"1, שזוהי ההפטרה דשבת 

נקראת השבת כולה – “שבת נחמו".
ונמצא, שהתוכן של “שבת נחמו" הוא – נחמה 
תשעה  של  רצויים   – הבלתי  הענינים  על  ותיקון 

באב.
וזהו גם עניינו של חמשה עשר באב:

“לא  חז"ל2:  אמרו   – באב  עשר  חמשה  אודות 
באב".  עשר  כחמישה  לישראל  טובים  ימים  היו 

1( ישעיה מ, א.
2( תענית כו, ריש ע"ב – במשנה. בבא בתרא קכא, א.

והטעם הראשון – בזמן – על יום טוב זה הוא: “יום 
שכלו בו מתי מדבר"3, שכן, בכל תשעה באב “היו 
עושין קבריהן ושוכבין בתוכן, ולמחר הכרוז יוצא 
קמו  הגזרה  שכלתה  שנה  ואותה  החיים,  הבדלו 
והיו סבורים שמא טעו בחודש, עד שראו  כולם, 
שנתמלא הלבנה בט"ו בחודש, ואז ידעו שכלתה 

הגזרה ועשאוהו יום טוב"4.
של  עניין  הוא  באב  עשר  חמשה  שגם  ונמצא, 
– גזירת מתי מדבר, שזהו  תיקון על תשעה באב 
באב,  תשעה  של  הראשון  רצוי  הבלתי  העניין 
והתיקון לזה היה בחמישה עשר באב, שאז כלתה 

הגזירה כו'.
זה עם פרשת השבוע, פרשת  עניין  ויש לקשר 
ואתחנן, שקורין לעולם בשבת נחמו )כי שבת חזון 
קורין לעולם בפרשת דברים( – שבה נאמר “ואתם 
הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום"5, והרי 
הגזירה  לאחר  שנשארו  אלו  על  נאמר  זה  פסוק 

3( תענית ל, סוף ע"ב. בבא בתרא שם.
4( ירושלמי סוף תענית. פתיחתא דאיכה רבה לג. הובא בפירוש 
רש"י ותוספות תענית שם. וברשב"ם ותוספות בבא בתרא שם.

5( ד, ד.

דבר מלכות

4
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דמתי מדבר, ובלשון רש"י6: "כבר כלו מתי מדבר, 
ואלו – מאותן שכתוב בהן חיים כולכם היום".

ב 
 – באב  נחמו עם חמישה עשר  ...הקשר דשבת 
שייך בכל שנה ושנה אך בקביעות שנה זו – כאשר 

חמישה עשר באב חל בערב שבת נחמו – יש בכך 
הדגשה יתירה7.

ובהקדמה:
בהשקפה ראשונה, הרי הקשר דשבת נחמו עם 
חמישה  כאשר  יותר  מודגש  באב  עשר  חמישה 
עשר באב חל בשבת נחמו עצמה. אמנם, מכיוון 
שכל עניין שבעולם הוא בהשגחה פרטית )כתורת 
וכמה  כמה  אחת  ועל  הידועה8(,  טוב  שם  הבעל 
כבנידון  ומצוותיה,  בתורה  הקשורים  בעניינים 
עשר  חמישה  כאשר  הרי  השנה,  קביעות  דידן, 
שיש  לומר  בהכרח  נחמו,  שבת  בערב  חל  באב 
הקביעות  לגבי  גם  כזו  בקביעות  מיוחדת  מעלה 

של חמישה עשר באב בשבת נחמו עצמו.
ואחת  אחד  לכל  מובן  להיות  צריך  זה  ועניין 
מישראל, גם לאיש פשוט – שמכיוון שכל ענינים 
אלו, תשעה באב, שבת נחמו וחמישה עשר באב 

6( חוקת כ, כב.
לגבי  רק  לא  היא  זו  שנה  בקביעות  שהעילוי  להוסיף,  ויש   )7
הקביעות דט"ו באב בשאר ימי השבוע, אלא גם לגבי הקביעות 

דט"ו באב בשבת נחמו עצמו. 

8( ראה בארוכה כתר שם טוב הוספות סימן קי"ט ואילך. וש"נ.

כו', שייכים גם אליו, הרי גם הביאור בעניינים אלו 
צריך להיות באופן המובן אליו, כדלקמן.

ג
השבת  יום  עם  והשייכות  ובהקדמה, שהקשר   

הוא - בשניים:

א( "מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת"9, וככל 
יותר,  ונעילת  גדולה  שבת  ערב  של  שהטירחא 
יום  של  )תענוג(  האכילה  מעלת  יותר  תגדל  כך 
כן מובן שכאשר בערב שבת נמצא  וכמו  השבת, 
יום  של  התענוג  אזי  יותר,  נעלה  במצב  האדם 
השבת הוא באופן נעלה יותר. – אמנם, מובן וגם 
פשוט שלא ייתכן לומר שיום השבת הוא בבחינת 
,"מקבל" מימי החול, בודאי ישנו העילוי של יום 
השבת מצד עצמו, אבל אף על פי כן, כאשר בערב 
מיוחד,  עילוי  של  ומצב  בדרגא  כבר  נמצא  שבת 

אזי נוסף עוד יותר בתענוג דשבת.
בכל  ד"ויכולו"10  נפעל העילוי  ביום השבת  ב( 
לעילוי  ועד  השבוע(,  ימי  )וכל  שבת  ערב  עניני 
שבאין ערוך לגמרי, שכן, החילוק שבין יום השבת 
שבאין־ערוך לגמרי, שכן,  לימי החול הוא באופן 
באופן  הוא  החול  לימי  השבת  יום  שבין  החילוק 
שבאין ערוך, עד כדי כך, שצריך להיות עניין של 
“קידוש" – כאשר נכנסים מימי החול ליום השבת 
)מלמטה למעלה(, וכן עניין של “הבדלה" – כאשר 

9( עבודה זרה ג, א.
10( בראשית ב, א. וראה אור התורה על הפסוק )כרך א – מב, 

ב ואילך. כרך ג – תקח, א ואילך(.

יודע גם יהודי פשוט, שעיקר ההכנה לשבת היא ביום 
שישי, אף שבמשך כל השבוע חושב ועוסק בעניינים של 

הכנה ליום השבת, היינו, שהעניין ד"מי שטרח בערב 
שבת" הוא במשך כל השבוע, מכל מקום, אין זה בדומה 

לאופן ההכנה לשבת בערב שבת ממש, ביום שישי
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יוצאים מיום השבת לימי החול )מלמעלה למטה(.
ובנידון דידן – כאשר ערב שבת הוא חמישה עשר 

באב:
העילוי  כבר  ישנו  נחמו  שבת  בערב  כאשר  )א( 
דשבת  שהתענוג  מובן  הרי   – באב  עשר  דחמישה 
נחמו הוא באופן נעלה יותר. )ב( ונוסף לזה, נפעל 
עשר  חמישה  ענייני  כל  של  ד"ויכולו"  העילוי  גם 

באב.
ומזה מובן העילוי דחמישה עשר באב שחל בערב 

בשבת  שחל  באב  עשר  חמישה  לגבי  נחמו  שבת  
נחמו עצמו – שכן, אינו דומה דבר שנוסף בו עילוי 
לאחרי שכבר נשלם לגבי דבר השלם שלא נוסף בו 

עילוי.
אומנם  בו  יש  בשבת,  שחל  באב  עשר  חמישה 
עילוי מיוחד – “ַא שבת'דיקער חמישה עשר באב", 
אבל לאידך, אין כאן עניין של הוספה לאחרי שכבר 

נשלם הדבר.
בערב  מה שאין כן כאשר חמישה עשר באב חל 
שבת – יש כאן עניין של עילוי והוספה גם לאחרי 
שכבר נשלם העניין, שכן, בערב שבת ישנו העניין 
שאין  ]ואף  בתכלית השלימות  באב  עשר  דחמישה 
הרי   – בשבת  באב שחל  עשר  דחמישה  העילוי  בו 
מכיוון שכן הוא על פי תורה, מצד קביעות השנה, 
עניין  ישנו  זה  ולאחרי  דבר[,  בו  חסר  שלא  מובן, 
של הוספה – הן ההוספה בשבת נחמו מפני העילוי 
ההוספה  והן  שבת,  בערב  עוד  שהיה  המיוחד 

בחמישה עשר באב מצד העניין ד"ויכולו".
של  עניין  אלא  זה  אין  שלכאורה  שאף  ומובן, 
המשך בלבד, שהרי עיקר העניין היה כבר בחמישה 
של  באופן  הוא  זה  המשך  מקום,  מכל  באב  עשר 
שמצינו  וכפי  בקודש"11,  “מעלין  ועילוי,  הוספה 
ימי  בשבעת  חדשות"  ל"פנ'ים  בנוגע  דוגמתו 

11( ברכות כח, א. וש"נ.

הייתה  שכבר  שאף  נישואין,  שמחת  של  המשתה 
עיקר שמחת הנישואין, ואין זה אלא המשך בלבד 
הוספה  הדבר  פועל  מקום,  מכל  השמחה,  לעיקר 
בעניין השמחה, ומכיון שזהו עניין של הוספה – הרי 
עיקר  לגבי  בקודש"  “מעלין  של  באופן  בוודאי  זה 

שמחת הנישואין.

ד

כאשר  גם  לכאורה,  ישנו,  הנ"ל  עילוי  אמנם, 
גם  שכן,   – השבוע  באמצע  חל  באב  עשר  חמשה 
עשר  דחמשה  העילוי  לאחרי  השבת  יום  בא  אז 
באב, ואם כן, מהי איפוא המעלה המיוחדת כאשר 

הקביעות דחמשה עשר באב היא בערב שבת?
והביאור בזה – בפשטות:

“ערב שבת" – אינו רק יום שישי בשבוע, אלא יש 
בו מעלה יתירה לגבי כל שאר ימי השבוע – להיותו 

“ערב שבת". 
ההכנה  שעיקר  פשוט,  יהודי  גם  שיודע  וכפי 
לשבת היא ביום שישי, שכן, אף שבמשך כל השבוע, 
בעניינים  ועוסק  חושב  בשבת,  ראשון  מיום  החל 
של הכנה ליום השבת, היינו, שהעניין ד"מי שטרח 
בערב שבת" הוא במשך כל השבוע, מכל מקום, אין 
זה בדומה לאופן ההכנה לשבת בערב שבת ממש, 

ביום שישי.
וכפי שמצינו בהלכה שהדין ד"רץ ברשות", מפני 
שעוסק בהכנות לשבת – אינו אלא ביום שישי, ערב 

שבת ממש12.
ולכן, כאשר חמשה עשר באב חל ב"ערב שבת" – 
הרי זה באופן נעלה יותר לגבי הקביעות בשאר ימי 
לגבי  שבת"  ד"ערב  המיוחד  העילוי  מפני  השבוע, 

שאר ימי השבוע.

12( בבא קמא לב, א. רמב"ם הלכות חובל ומזיק פרק ו הלכה ט. 
טור ושלחן ערוך חושן משפט סימן שע"ח סעיף ח.

גם העילוי ש"ויכולו" שפועל שבת בכל ענייני חמשה עשר 
באב שלפניו, הוא באופן נעלה יותר כאשר חמשה עשר 

באב חל בערב שבת
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ובמילא, גם העילוי שנפעל בשבת נחמו להיותו 
דחמשה  העילוי  לכן  מקודם  ישנו  שכבר  לאחרי 
חל  באב  עשר  חמשה  כאשר  עיקרו   – באב  עשר 
בערב שבת, שכן, עיקר ההכנה לשבת היא – בערב 

שבת ממש.
ונוסף לזה: גם העילוי ש"ויכולו" שפועל שבת 
בכל ענייני חמשה עשר באב שלפניו, הוא באופן 
נעלה יותר כאשר חמשה עשר באב חל בערב שבת 
– שכן, אף שהעילוי ד"ויכולו" הוא בנוגע לכל ימי 
השבוע, מכל מקום, יש מעלה יתירה בנוגע לערב 

שבת, מפני שייכותו המיוחדת ליום השבת.

ה
והנה, על פי האמור לעיל אודות גודל העילוי 
ענייני העבודה  מובן, שכל   – זו  שבקביעות שנה 
השייכים לחמשה עשר באב צריכים להיות באופן 

נעלה ביותר, ביתר שאת וביתר עוז.
)בנוגע  באב  עשר  חמשה  של  עניינו  ובכן: 
“מכאן  הגמרא13:  כדברי   – הוא  בפועל(  למעשה 
ואילך דמוסיף יוסיף", “מחמשה עשר באב ואילך, 

13(תענית בסופה. בבא בתרא קכב, ב.26

יוסיף  בתורה,  לעסוק  הימים  על  לילות  דמוסיף 
חיים על חייו"14.

והוראה זו שייכת לכל אחד ואחד מישראל, גם 
ליהודי פשוט – שעליו להוסיף בלימוד התורה, אף 
שגם מקודם לכן יצא ידי חובת לימוד התורה על 
ידי לימוד פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית15. 
שבקביעות  המיוחדת  המעלה  מצד  וכאמור, 
שנה זו - מובן, שההוספה בלימוד התורה צריכה 

להיות באופן נעלה יותר, הן בכמות הן באיכות.
ככל   – כולה  השנה  כל  על  נמשך  זה  ועניין 
העניינים שהם “אחת בשנה", ועל אחת כמה וכמה 
בנוגע לחמשה עשר באב שמעלתו היא בדוגמת 
לישראל  טובים  ימים  היו  “לא  הכיפורים,  יום 
 – שעניינו  הכיפורים",  וכיום  באב  עשר  כחמשה 

“אחת בשנה"16.

)משיחת כ"ק אדמו"ר ש"פ ואתחנן, שבת נחמו, 
תשמ"ה. תורת מנחם התוועדויות תשמ"ה ח"ה עמ' 
2666, 2670-2673. הנחת השומעים, בלתי מוגה(

14( פירוש רש"י תענית שם.
15( ראה מנחות צט, ב. רמ"א יורה דעה ריש סימן רמ"ו. הלכות 

תלמוד תורה לאדמו"ר הזקן פרק ג סעיף ד.
16( סוף פרשת תצווה. אחרי טז, לד.

‘שבת נחמו' וט"ו באב, עניינם אחד הוא: תיקונו 
של תשעה באב.

שבת נחמו – הראשונה משבע שבתות הנחמה, 
בה קוראים את הנבואה “נחמו נחמו עמי יאמר 

ה' אלוקיכם".
מדבר",  מתי  “כלו  כי  התברר  בו   – באב  ט"ו 
שימותו  המדבר,  דור  על  שהייתה  והגזירה 

בתשעה באב, הסתיימה. 
נחמו',  ‘שבת  בערב  חל  באב  ט"ו  בה  בקביעות 

התיקון לתשעה באב הינו באופן נעלה ביותר:
שבת פועלת עלייה בכל ענייני ששת ימי החול 
החול  ימי  שענייני  שככל  ומובן,  לה.  שקדמו 
בשבת  הנפעלת  העלייה  כך  יותר,  נעלים  הינם 

שלאחריהם גדולה יותר. 
לאחרי  באה  נחמו'  ‘שבת  כאשר  ולענייננו: 

התיקון שנפעל בימי החול שלפניה, בט"ו באב, 
הינן  בשבת  הנפעלות  והנחמה  העלייה  אזי 

גדולות עוד יותר. 
וכאשר ט"ו באב חל בערב ‘שבת נחמו', העניין 
שבת  ערב   – שישי  יום  שכן,  במיוחד,  מודגש 
במוחש  כנראה   – מיוחד  באופן  לשבת  קשור 
ביום שישי  נעשית  ליום השבת  שעיקר ההכנה 
דווקא. וממילא, העלייה שפועלת השבת בענייני 
היום השישי גדולה יותר מהעלייה של שאר ימי 

השבוע.
על פי האמור עולה כי בשנה זו, שט"ו באב חל 
בערב שבת צריכים ליישם את ההוראה של ט"ו 
שההוראה  מבואר  בגמרא  מיוחד:  באופן  באב 
מט"ו באב היא – הוספה בלימוד התורה. ומצד 
ההוספה  זו  שנה  שבקביעות  המיוחד  התוכן 

בתורה צריכה להיות באופן נעלה במיוחד.

סיכום
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משיח וגאולה

משיח רוצה לגאול 
את בני־ישראל מיד

“לישועתך קיווינו כל היום", ביום זה ממש!
כאשר מדברים אודות בקשת ודרישת בני־ישראל על הגאולה, ובלשון הידוע: “עד מתי" – ישנם כאלו 
שטוענים שלא זו הדרך לבקש ולדרוש אודות הגאולה, אלא יש לסמוך על הקב"ה... שבוודאי יודע מתי 
להביא את הגאולה!... ועד כדי כך, שישנו יהודי שמתבטא שכשם שבני־ישראל כבר היו בגלות במשך 

1900 שנה, קיימת אפשרות שיהיו בגלות עוד 1900 שנה, רחמנא ליצלן!...
לא היה לעולמים שיהודי יתבטא שיכולים להישאר בגלות עוד משך זמן רב, ועל־אחת־כמה־וכמה משך 

זמן ארוך כזה )1900 שנה(. ולאחרי כל זה – אין פוצה פה ומצפצף!!
איתא בגמרא שכבר “כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה", ומכיוון שכן, מי מעכב בעדו – 
שיעשה תשובה ואז תבוא הגאולה באופן ד"אחישנה"! אלא מאי – הוא “מתעצל" לעשות תשובה, ולכן 
טוען שיכולים להישאר בגלות עוד ריבוי שנים, רחמנא־ליצלן, ומנסה להלביש את דבריו באיצטלא של 
יראת־שמים, שאין להתערב כביכול, בהחלטתו של הקב"ה! – במקום לחפש “תירוצים", מוטב שיתייגע – 

“יגעת ומצאת" –  ויעשה תשובה, ואז – “מיד הן נגאלין"!
אמנם, יש להאמין בביאת המשיח, אבל מהו הצורך – טוען הוא – לבקש ולדרוש שיבוא תיכף ומיד?! 
ומה שכתוב “אחכה לו בכל יום שיבוא" – הרי הפירוש בזה, טוען הוא, שיש לחכות בכל יום, אבל מתי 

תהיה ביאת המשיח, “שיבוא" –  מתי שמשיח ירצה... אולי בעוד 1900שנה...
מה פירוש “מתי שמשיח ירצה"?! – משיח צדקנו רוצה לבוא ולגאול את בני־ישראל תיכף ומיד, וכאשר 
. בלשון   . מעכבים אותו מלבוא ולגאול את בני־ישראל – מצטער על כך ביותר וסובל יסורים נוראים 
הכתוב: “חליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם . . והוא מחולל מפשעינו גו'", וכדאיתא בגמרא: “מאי סימניה, 

יתיב ביני עניי סובלי חלאים", וממתין שיוכל “לצאת ולגאול את ישראל"!...
ולפלא, שכאשר חב"ד'ניק שומע טענה הנ"ל –  שאפשר לומר ש"אחכה לו בכל יום שיבוא" פירושו 
שיבוא מתי שירצה – מתבלבל לגמרי ואינו יודע מה להשיב! וזאת –  לאחרי שכבר דובר בעניין זה פעמים 

רבות, יותר מאשר מאה פעמים ואחד!
ולגופו של עניין:

הראיה ממה שכתוב “אחכה לו בכל יום שיבוא" אינה הראיה העיקרית, כי־אם בתור סניף וראיה נוספת, 
על דרך “ועוד יש לומר"... ובענייננו –  עיקר הראיה היא מנוסח התפילה “את צמח דוד עבדך מהרה 
תצמיח . . כי לישועתך קיווינו כל היום", “ותחזינה עינינו", שהכוונה בתפילה זו אינה לישועה שתבוא 
בעוד כמה וכמה שנים, 1900 שנה... כי אם באופן ד"ותחזינה עינינו", ובזה גופא – “את צמח דוד עבדך 
מהרה תצמיח", והרי “מהרה" פירושו – באופן של מהירות, ובוודאי לא מדובר אודות כמה שנים, כמה 
כל  קיווינו  לישועתך  “כי  בתפילה:  וכפי שממשיכים  כפשוטו,  “מהרה"  אם  כי  שבועות,  כמה  חודשים, 
היום", ביום זה ממש! וביום זה גופא – תיכף ומיד, ולכל היותר – שיעור הילוך מיל )י"ח או כ"ד רגעים(, 
שלכן, אפילו לאחרי אמירת תפילה זו בשחרית ובמנחה – חוזרים ואומרים תפילה זו גם בתפילת ערבית, 
תפילת רשות, שמזה מובן עד כמה נוגע למהר זאת ככל האפשרי, עד שאין יכולים להמתין עד לתפילה 

הבאה!...

)משיחת שבת פרשת עקב, כ"ף מנחם־אב ה'תשד"מ; התוועדויות תשד"מ, כרך ד, עמ' 2397 - בלתי מוגה(
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הרבי וגדולי ספרד – 
רבנים ראשיים בארץ־

הקודש
המשך סקירת מסכת הקשרים של ה'ראשונים לציון' עם הרבי, 
והשבוע רבי מרדכי אליהו תשמ"ג־תשנ"ג • מכתב ניחומין על 

הסתלקות הרבנית נ"ע, ודברי הספד שנשא בג' בתמוז • חלק שני

 מכתב ניחומין על 
הסתלקות הרבנית נ"ע

עם פטירת הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא 
זצ"ל מברק־ ע"ה, שיגר הגאון רבי מרדכי אליהו 
את  באריכות  כתב  מכן  ולאחר  לרבי,  ניחומים 
המכתב הבא )המכתב פורסם בספר ‘דברי מרדכי', 

ירושלים תשע"א, הספדים עמודים שנז־שנט(:
ז"ך שבט  “ועשו לי מקדש,  ב' לסדר  יום  “ב"ה, 

תשמ"ח
“לכבוד, הגאון הגדול מעוז ומגדול, סיני ועוקר 
החזק  הפטיש  הימני  עמוד  הרזים,  חכם  הרים, 
דבר  לכל  וראשון  ראש  ותפארתו,  ישראל  נזר 
מעשיו  ועל  תורה  של  עולה  מקים  שבקדושה, 

לש"ש הרה"ג ר' מנחם מנדל שניאורסון שליט"א
פטירת  על  בצער  שמעתי  מחב"ד,  “האדמו"ר 
הרבנית, רודפת צדקה וחסד, בת גדולים אראלים 
ברנ"ב  קיימה  אשר  ישישים  מגזע  ותרשישים, 
מלך  בת  כבודה  “כל  את  גידיה  ושס"ה  אבריה 
פנימה" )תהלים מה, יד(, ולפיכך )שם(: “ממשבצות 
הפליאו  עליה  שמענו  אשר  ומעט  לבושה".  זהב 
השומעים על אצילותה וענוותנותה ואהבת החסד 
המופלאה שהיתה לה, מלבד שבחה של אשת גדול 

אשר פלגא בהדייהו )עיין סוטה כא ע"א(.
“ובזה אפשר לפרש את הפסוק )משלי לא, ל'(: 
חן  בה  שיש  אשה  תתהלל".  היא  ה'  יראת  “אשה 
ויופי ממשפחתה ובעלה, זה טוב וחשוב בהתחבר 

יראת שמים פנימית קדושה וטהורה שלה עצמית 
עם החן והיופי, ואז אפשר לשבח ולהלל – “יראת 
ה' היא תתהלל" כי חן ויופי זה מאיתו יתברך שמו 
הבעל,  של  תורה  ולימוד  יחוס  ולגבי  ויתעלה. 
והיפה  המיוחס  יתהלל  ואל  היא,  בלבד  מסייעת 
כי )ברכות גל ע"ב( “הכל בידי שמים חוץ מיראת 

שמים", וע"כ יראת ה' היא תתהלל.
בעת  ששלחתי  במברק  אמורה  מילתי  “וכבר 
שומעי, והזכרתי את הפסוק )משלי לא, כה(: “עוז 
וכוחה  לאתכסיא,  לבוש  היינו,  לבושה",  והדר 
להיות  אותה  מביאים  מעשיה  ותוקף  ודיבורה 
שמחה בחלקה בעולם הזה )שם( – “ותשחק ליום 
ומה  ומעשים שלה  היא באה במצוות  כי  אחרון", 
שמחה  באה  היא  ואם  בזכותה.  אחרים  שעשו 
לעוה"ב, גם שם בשמים ששים ושמחים בבוא נפש 

צדיק, נקי וזך )עיין מו"ק כה ע"ב(.
את  המוסר  ובעלי  המפרשים  מסבירים  “ובזה 
הכתוב על אברהם אבינו )בראשית כג, כ(: “ויבא 
קטנה.  הכ'  ולבכותה",  לשרה  לספוד  אברהם 
ושאלו: הרי ההספד הוא אחר הבכי, ומדוע הקדים 
כאיש  אברהם  כי  והסבירו  לבכי?  הספד  אברהם 
הגדול בענקים, ברוחו הכבירה ובתכונתו כי רבה 
זקנה,  אותה  על  וכי  לבכות.  יש  מה  על  התבונן 
צדקת וחסידה, אשר כל ימי חייה עלי אדמות היו 
רצף של קדושה וטהרה, חסד כל היום וגדולה ברוח 
עוזבת  עתה  אשר  רבות,  נפשות  ועושה  הקודש 
חיי פרוזדור והולכת לחיי נצח לחיי העולם הבא, 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי



10

להתענג מזיו השכינה לעזוב את האנחה למנוחה, 
על אשה כזו צריכים לבכות? הרי היא ששה ושמחה 
ע"י  מתקבלת  היא  בשמים  ושם  ה',  רצון  לעשות 
רוכב ערבות, ולפיכך בנפשו פנימה לא רצה לבכות 
ולא יכל לבכות. אולם היה צריך לבכות לעיני בני 
חת, וכן נגזר )מו"ק ה' ע"ב(: “שלשה לבכי". ומשה 
רבנו תיקן ז' לאבלות )רמב"ם הל' אבל פ"א ה"א(, 
ולפיכך החל להספידה לעורר את העם לבכי וכך 

גם הוא יבכה אתם.
אשה  “אין  ז(,  מח,  )בראשית  רחל"  עלי  “"מתה 
מתה אלא לבעלה" )סנהדרין כד ע"ב(. וכבר למדנו 
ממיתת מרים שקשה מיתתן של צדקניות )מו"ק כח 
כפרה  ישראל  עם  כלל  על  מכפרת  ומיתתן  ע"א(, 
אדומה שהיא ללא טעם וחוק הוא, ובלבד שהעם 
ירגיש שבגללו ובחטאו מתה הצדקת והלכה לעולם 
לעם  תבוא  שלא  הרעה  פני  להקדים  כדי  האמת 
ישראל. ונפש צדקת אחת מכפרת על הכלל, ובלבד 
בתשובה  ונחזור  כפרה  קרבן  שזה  נרגיש  שאנו 

שלמה וירצה.
מתה  אמר  ע"ה  אבינו  יעקב  כי  מסבירים  “ויש 
“עלי" משום שרבקה אמרה )בראשית כז, יג(: “עלי 
קללתך בני" ותרגם המתרגם )אונקלוס, שם(: “עלי 
אתאמר בנבואה", וכוונת “עלי" הוא רוה"ק כי אין 
אבלים(:  )ברכת  נאמר  ולפיכך  במעונו,  שמחה 
גם מתוך האבל  ביגונם".  “ונחמם מאבלם ושמחם 
עם  כלל  עבור  שמחים  היגון  ומתוך  מתנחמים 
ישראל, מאחר וברור הוא שהכפרה נתקבלה, ושם 

היא תעמוד בתפילה על הכלל ועל הפרט".
“בעבודתו  הבאות:  בשורות  סיים  מכתבו  את 
ויתר  שאת  ביתר  בה  ימשיך  אשר  הקודש  עבודת 
עוז והדר נוחם ימצא. והרופא לנשברי לב מחלתנו, 
ובשורת  צדקנו  משיח  בשליחות  ביתינו  יבנה 
ובנין  הגואל  בביאת  ונתנחם  באה,  כי  הגאולה 
הרב  לציון  ראשון  אליהו,  מרדכי  אכי"ר.  אריאל, 

הראשי לישראל".

"פלאי פלאים"
בג' תמוז תשנ"ד השמיע הרב אליהו את הדברים 

הבאים )‘דברי מרדכי' עמ' שלב־ה(:
וצער  כבד  אבל  ישראל,  רועה  התורה  שר  “איש 
האבל  זה  אין  כולו.  היהודי  העם  על  נפל  גדול 
והצער של עדת חסידי חב"ד בלבד, אלא של כלל 

ישראל, ובעצם, של העולם כולו.

“חז"ל אומרים: “קשה סילוקן של צדיקים לפני 
הקב"ה יותר ממאה תוכחות חסר שתים שבמשנה 
לז(.  א,  רבה  )איכה  המקדש"  בית  ומחורבן  תורה 
מכותיך"  את  ה'  “והפלא  נאמר:  קללות  בצ"ח 
נאמר:  המקדש  בית  בחורבן  נט(,  כח,  )דברים 
של  בסילוקן  ואילו  ט(.  א,  )איכה  פלאים"  “ותרד 
יוסיף  הנני  “לכן  יד(:  כט,  )ישעיהו  נאמר  צדיקים 
ואבדה חכמת  ופלא  להפליא את העם הזה הפלא 

חכמיו ובינת נבוניו תסתתר".
צדיק,  של  מסילוקו  יותר  קשה  מכה  לך  “אין 
קודש  הדור,  צדיק  באבידת  כשמדובר  ובפרט 
כה  שבנבונים.  והנבון  שבחכמים  החכם  הקדשים, 
אמר דוד המלך )שמואל־ב ג,לח(: “הלא תדעו כי 
שר וגדול נפל היום הזה בישראל". יש שר שאינו 
גדול ויש גדול שאינו שר. רק במקרים נדירים יש 

“שר וגדול". 
וגדול בדבר  בנושא מסוים  "יש אדם שהוא שר 
מושל  גדול,  וגם  שר  גם  היה  הרבי  ואילו  מיוחד, 
שלא  הגאונים  גאון  ובתחתונים,  בעליונים  ושולט 
היה לו אח וריע, השר והמושל בכל התחומים: שר 
התורה, בקיא בש"ס ובפוסקים, שר ההלכה, בקיא 
ברמב"ם ובטורים, שר בית הזוהר, שר בקבלה, שר 
בהפצת  שר  בהנהגה,  שר  בדרוש,  שר  בחסידות, 
התורה, וכל זה – בגדלות שאין דומה לה, כי בכל 
נושא שבו היה שר, היה בשיא הגדלות האמיתית 
בינתו  עוצם  אליה,  להגיע  מסוגל  אנוש  שבן 
של  באופן  היו  וטהרתו,  קדושתו  גודל  וחכמתו, 

פלאי פלאים, שאיננו מסוגלים לעכל ולהבין.
“וזהו שאומר דוד המלך: “הלא תדעו כי שר וגדול 
זו,  קשה  בשעה  עכשיו,  בישראל".  הזה  היום  נפל 
אין השכל יכול לקלוט את המצב הקשה ואין עיני 
עוד  אבל  הנורא,  במראה  להסתכל  יכולות  האדם 
יבוא היום שבו תדעו מי היה האדם הגדול והאיש 
)ילקוט  במדרש  ומובא  בתוכנו.  ששכן  הקדוש 
שנפטר  היום  “אותו  קי(:  רמז  שרה,  חיי  שמעוני, 
אברהם אבינו מן העולם עמדו כל אומות העולם 
בשורה, ואמרו: אוי לו לעולם שאבד מנהיגו, ואוי 

לה לספינה שאבד קברניטה".
באמונה  העולם  עיני  את  האיר  אבינו  "אברהם 
“ויקרא  לג(:  כא,  )בראשית  שנאמר  כמו  בהקב"ה, 
דומה   – ומשנסתלק  עולם",  א־ל  ה'  בשם  שם 
על  ומוסבר  קברניטה.  שאבדה  לספינה  העולם 
כך במפרשים: כשמלך או מנהיג נפטרים מהעולם 
מחפשים להם מחליף, אבל כאשר רב החובל עוזב 
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את הספינה בשעה שהיא בים סוער, וגלים מאיימים 
וקשה  גדולה  היא  האבידה  אזי  אותה,  לטרוף 

שבעתיים.
רוענו,  אבינו,  והקדוש,  הצדיק  הגדול,  “רבנו 
עליו  לומר  מסוגל  הפה  שאין  הקדשים,  קודש 
ביטויים שאומרים על אלו שאינם חיים, הנהיג את 
עם ישראל בהנהגה פלאית שלא היה לה אח וריע, 
לנו  ואין  ומצוקה,  צרה  בעת  מאוד,  קשה  בשעה 
אלא לבכות בכי תמרורים מכל עומק לבנו ונפשנו 
הכאב  קברניטה.  את  שאיבדה  לספינה  לה  אוי   –
בכל  יהודים  הרבה  כך  כל  הרי  ונורא.  איום  גדול, 
העולם היו רגילים לעשות הכל לפי מוצא פיו של 
הרב ולשאול בעצתו על כל צעד ושעל, ועכשיו – 
למי יפנו למי יגידו? גדול במיוחד צערם של רבים 
מישראל שהאמינו בכל לב וייחלו, שבתקופת הרבי 
אל  ויביאנו  מהגלות  שיוציאנו  הגואל  יבוא  זיע"א 
“רוח  זכינו.  שלא  התברר  וכעת  השלמה,  הגאולה 
כ(,  ד,  )איכה  בשחיתותם"  נלכד  ה'  משיח  אפינו 
כל  כפי שהרבי  ל"אחישנה"  זכינו  לא  ובעוון הדור 

כך רצה.
מהימנא  רעיא  והטהור,  הקדוש  הרבי  “אבל 
קדישא, שהשליך חייו מנגד כדי להביא את הגאולה 
עין,  להרף  ירפה  שלא  ובוודאי  בוודאי  השלמה, 
את  יפעל  העליונים  מהעולמות  דווקא  ואדרבא, 
משאת נפשו הטהורה להביא מיד ממש את הגאולה 
כי  להרפות  לא  מוטל  ועלינו  והשלמה.  האמיתית 
יום  בכל  לו  “אחכה   – הגדולה  מהציפייה  זה  הוא 

ובכל רגע – שיבוא". 
לדבר  מאוד  קשה  כואבים.  והכל  אבלים  הכל 
בשעה זו, אבל אנו יודעים שדווקא עכשיו כל אחד 
ואחד, וחסידי חב"ד במיוחד, צריכים להתחזק עוד 
יותר, בכל כוחות הנפש, בהתקשרות הגדולה לרבי.
“למה  ע"א(:  כח  קטן  )מועד  אומרים  “חז"ל 
לומר  אדומה?  פרה  לפרשת  מרים  מיתת  נסמכה 
לך, מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים 

מכפרת".
"ובמקום אחר נאמר )ירושלמי יומא א, א(: “בני 
מיתתן  מזכיר  הוא  ולמה  מתו,  בניסן  באחד  אהרן 
הכיפורים  שיום  שכשם  ללמדך,  הכיפורים?  ביום 
מכפרת  צדיקים  של  מיתתן  כך  ישראל,  על  מכפר 
פרה  לפרשת  מרים  פרשת  )סמיכות  ישראל  על 
איננה כסדר המאורעות, שהרי את הפרה האדומה 
פרשת  ואילו  ממצרים,  לצאתם  השנית  בשנה  עשו 
מרים היתה בשנת הארבעים. אלא הכוונה לסמיכות 

הפרשיות בקריאתן בתורה, כשם שמיתת בני אהרן 
לא  הכיפורים  ליום  סמוכה  ניסן  בחודש  שהיתה 

בהתרחשות אלא בקריאה(.
חוקת,  פרשת  את  קוראים  אנו  השבוע  “והנה, 
ומה שנדרש מאתנו כעת הוא להתנהג כפי שנוהגים 
ביום הכיפורים, כלומר לעשות תשובה, שהרי מובן 
שמיתת צדיקים מכפרת כאשר המתכפר מקבל על 
זו  בשעה  בתשובה.  ושב  שמים  מלכות  עול  עצמו 
ברור ללא כל ספק מהי התשובה הנדרשת מאתנו 
להפסיק  לא  הרבי,  של  בדרכו  ללכת  להמשיך   –
הורה  שהרבי  בדרך  ולפעול  אחת  לשנייה  חלילה 
נוראה,  אבידה  היא  הרבי  של  הסתלקותו  לנו. 
של  במובן  אבידה  ח"ו  איננה  אבל  וכואבת,  קשה 
כל  ואילך,  מעתה  דווקא  עוד.  ואיננו  שהיה  דבר 
יחיד חייב לשים לנגד עיניו תמיד את דברי קודשו 
לחשוב:  צריך  ספק  בפני  כשעומדים  הרבי.  של 
כזו", כאשר עולה  “מה הרבי היה עונה על שאלה 
מחשבה בקשר לדבר לא רצוי צריך האדם לשאול 
את עצמו: “כיצד הייתי מתרץ את עצמי לפני הרבי 

על מעשה שכזה?".
של  להשפעה  המשך  יהיה  אזי  נעשה,  כך  “אם 
להמשך  העיקרית  שהדרך  מובן  לכך,  פרט  הרבי. 
פעלו והשפעתו של הרבי, היא לימוד שיחותיו הק'. 
יש  הרבי  של  הק'  שיחותיו  ומפורסם,  כידוע  שכן, 
להן מעלה יתירה – דברי הרבי הם תורה שנאמרה 
המאירים  העניינים  מלבד  ובטהרה,  בקדושה 
והנפלאים בשפע העצום של תורת הרבי, מודגשת 
שקורא  מי  המיוחדת.  והטהרה  הקדושה  בהם 
ולומד את דברי הרבי ואיננו מרגיש את ההתעלות 

המיוחדת, ראוי לו שיטבול במקווה פעם נוספת. 
“כפי שכבר אמרתי כמה פעמים, הכרתי רבנים, 
לארץ.  בחוץ  וגם  בארץ  גם  וגאונים  אדמו"רים 
ובמקצוע  מסוימת  בסוגיה  גדול  שהיה  מי  ראינו 
לנר:  ערוך  בעל  של  המליצה  כפי  בתורה,  פלוני 
שמומחה  מי  אחת",  מלאכה  בעל  אלא  נצחני  “לא 
ומיוחד  יחיד  הרבי  אבל  מלאכה,  לאותה  במיוחד 
היה באופן של פלאי פלאים בהיותו: “בעל מלאכות 
מפליא  באופן  הגדלות  בשיא  היה  ובכולן  הרבה", 
ומבהיל. כאשר השמיע מדברות קודשו ראו במוחש 
ממש ששכינה מדברת מתוך גרונו, כפשוטו ממש, 
ואומר  בשמים  דברים  שרואה  כמי  ממש  שמדבר 
אותם ליושבי הארץ. כך היה כאשר נשא דברים וכך 
היה בעצם הנהגתו. כל דיבור, כל תנועה וכל פרט 
לראות  עיניים  רק  צריך  הלכה,  הם  הרבי  ממעשי 
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ואוזניים לשמוע.
“הרי רואים בצורה הכי ברורה, שדברי התורה של 
הרבי הם למעלה ממה ששכל אנושי מסוגל להשיג. 
אין אלו דברים שמישהו מסוגל להגיע אליהם בכוח 
העיון והמחשבה אלא אך ורק בסיעתא דשמיא, כי 
רוח אלוקים דברה בקרבו. וכי ייתכן ללקט ולחבר 
דברים מקצה אל קצה באופן כה מופלא בכוח שכל 
הרבי  דברי  את  ללמוד  נשכיל  אם  ובכן,  אנושי? 
את  להמשיך  כוח  לשאוב  נוכל  בתורתו,  ולהגות 

ההשפעה של הרבי.
שבחיים  שכשם  ותפילתנו,  תקוותנו  היא  “אחת 
את  להחיש  כוחו  בכל  ועשה  פעל  הרבי  חיותו, 
ישועתם של ישראל, ולימד את בני ישראל להזכיר 
גם  הגאולה  על  ולבקש  ולעורר  מצרים  יציאת 
ש"כל  לשונם  על  והרגיל  הגלות(,  )חושך  בלילות 
כן   – המשיח"  לימות  “להביא  כדי  הם  חייך"  ימי 
כלל  על  להתפלל  ימשיך  מרום  לשמי  בעלותו 
עד  בפרט,  חב"ד  חסידי  עדת  ועל  בכלל  ישראל 
אשר נזכה כולנו לגאולה השלמה ע"י משיח צדקנו 
שיבוא ויגאלנו גאולת עולמים, ולא יישמע עוד שוד 
ושבר בגבולנו, ויקויים בנו מקרא שכתוב )ישעיה 
יאסף...  לא  וירחך  שמשך,  עוד  יבוא  “לא  כ(:  ס, 
ושלמו ימי אבלך", ונזכה לנחמת ציון ולבניין בית 

המקדש במהרה".

יש המשכיות
נוסף על כך, כתב הגר"מ אליהו:

מנחם  הרב  הגדול  הגאון  על  דהספידא  “מילי 
איש  מחב"ד,  אדמו"ר  זיע"א,  שניאורסון  מנדל 

האשכולות
“'כד דמיך ר' אלעזר בנו של רבי שמעון בן יוחאי 
המדבר  מן  עולה  זאת  ‘מי  עליו:  קורא  דורו  היה 
אבקת  מכל  ולבונה  מור  מקוטרת  עשן  כתימרות 
תניי  קריי  דהוה  רוכל'?  אבקת  ‘מכל  מהי  רוכל'. 
פייטן ודרש" )ויקרא רבה פ"ל, שיה"ר פ"ג והובא 

בב"ח סי' סח(.
“ומובא במדרש )שיה"ר שם(: “מלכות מן המדבר 
שנאמר: ‘ואתם תהיו לי ממלכת כהנים' וכו', נבואה 
‘כתימרות  המדבר...  מן  עילויה   – הוי  המדבר  מן 
צומח,  אש  ועמוד  יורד,  הענן  עמוד  היה   – עשן' 
ועשן המערכה עולה... ‘מקוטרת מור – זה אברהם 
שהיה ראש לצדיקים וכו', ‘ולבונה' – זה יצחק וכו'. 
‘מכל אבקת רוכל – זה יעקב וכו', שנאבק עם שרו 
של עשיו וכו', ‘מכל אבקת רוכל' – זה יעקב שממנו 

תורה מלכות וכהונה" וכו'.
הולך  והיה  לצדיקים  ראש  היה  אבינו  “אברהם 
בכל מקום ומקום להכריז על אלהות יתברך שמו 
בה', כדברי  נפשות לאמונה  והיה מכניס  ויתעלה, 
היה  אבינו  יצחק  ב(.  א,  עכו"ם  )הל'  הרמב"ם 
העבודה  יסוד  ה',  לקידוש  להקרבה  וראשון  ראש 
והתפילה, יעקב אבינו – “תתן אמת ליעקב", מקור 
הברכות, שוקד ולא ישן בלילה, בבית מדרשו של 
הכח  וממנו  השליליים.  הכוחות  בכל  ונאבק  שם, 
של עם ישראל לתורה ולמצוות – וממנו הכח של 

מלכות וכהונה.
“לראות רב גדול בתורה ויראת שמים, הבקי בכל 
מכמני התורה כאילו עתה למד בכל פרד"ס התורה 
באופן יסודי ומעמיק. לראות רב גאון, אדיר בתורה 
ציבורית,  בהנהגה  למרחוק  ראייה  לו  יש  אשר 
לראות רב שמוסר את נפשו ונשמתו עבור כלל עם 
דרכי  להאיר  ומקום,  מקום  בכל  בשלוחיו  ישראל 
הטועים, ולחנכם באמונה ובטחון בה', ולקרב את 

הבנים לאביהם שבשמים.
ומקריב את  כל,  “לראות רב אשר לא חת מפני 
עצמו ואת תלמידיו שהם יהיו כעין הפקר לעצמם 
נדחים מבלי  והכל למען אחרים, ללכת למקומות 
מן  רחוקים  במקומות  ולפתח  ומשענה,  משען 
הישוב ששם יראו אורה של תורה והכל במסירות 

עילאית.
יומם ולילה  “לראות רב אשר שוקד על התורה 
ממש, לא ימיש מאהל של תורה, והתורה היא בלבד 
נר לרגליו על פיה ישק כל דבר. לחנך דור ודורות 
החשובות,  בישיבות  מופלגים  תורה  לומדי  של 
מנייהו פוסקי הלכות, ומהם רבנים וראשי ישיבות 
מפיץ  אשר  רב  לראות  האמת.  בדרך  ההולכים 
ממש,  מעשים  ע"י  שבתורה,  המאור  האור,  את 
לימוד  צדקה,  תפילין,  שבת,  נרות  מבצעים:  של 
בתפילין  הרבים  זיכויי  תורה,  לימוד  הרמב"ם, 

ובקידוש ה' לפרסומי ניסא וכו'.
לומר  ואפשר  ה',  למלאך  הדומה  רב  “לראות 
כדברי חז"ל, שהם המלאכים עומדים, והוא הולך 
וגדול מחיל אל חיל, מרעיון קדושה אחד לרעיון 
יותר  עוד  למעלה  לקדושה,  מטהרה  אחר,  קדוש 
גבוהה. לראות רב הכואב את כאב עם ישראל בכל 
שזכה  הכל,  את  וללכד  לאחד  הדואג  התפוצות, 

ל"ופרצת" וכו'.
זה פלא עצום,  כזה בתקופה שלנו,  רב  “לראות 
אחד מפלאי ה', שנתן בו חכמה בינה ודעת, והכל 
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יחד עם בקיאות עצומה בכל רזי התורה וסודותיה, עם 
ראייה למרחקים, עם לימוד לעומק. לראות רב שבדורו 
כמעט שכחו לבקש את דוד מלכם, והוא החדיר בהם 
אמונה בביאת המשיח. לראות רב כזה בדורנו זה חזון 
הם  עליו",  קורא  “ודורו  ביה.  איתנהו  שכולהו  נפרץ, 

אנשי הדור שהוא עצום ורב וגדול בכל, וזה פלא.
“משמת  אומרת:  ע"א(  )מז  בסוטה  המשנה  “וכבר 
יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יהודה איש ירושלים 
‘אין אשכול לאכול בכורה  בטלו האשכולות, שנאמר: 
בהם".  שהכל  בגמרא  “מפרש  וז"ל:  ופרש"י,  נפשי". 
ובגמרא )שם ע"ב( כתבו: “מאי ‘אשכולות'?, אמר רב 
יהודה אמר שמואל: איש שהכל בו". ופרש"י שם, וז"ל: 
“שהכל בו – תורה באמתה ואין דופי ושכחה ומחלוקת". 
ואילו רש"י במסכת תמורה )טו ע"ב( פירש: “שהכל בו 

– תורה ויראת חטא וגמילות חסדים".
למס'  בפירושו  רש"י  שינה  מדוע  קשה:  “ולכאורה 
הוא  אלא הפשט  סוטה?  במסכת  תמורה ממה שכתב 
ממש.  הכל  היינו  בו",  “שהכל  להדגיש  כשרוצים  כך: 
וגמילות  חטא  יראת  תורה,  הם  הבולטים  והדברים 
חסדים, וזה נובע בצורה מושלמת ממש, ומגיעים אליה 
ע"י מי שלומד תורה “לאמתה של תורה". מי שהמידות 
שלו הם “בלי דופי", מי שאין שכחה וזוכר ויודע הכל 
“בכל  כאמור  האשכולות,  איש  לראות  מתנשא.  ולא 
על  העומדים  העם  אשרי  מיוחד.  מחזה  זה  כל"  מכל 

סודו, ואשרי תלמידיו וכו'.
כבוד  הוא   – רצונו  עושי  ומשרתיו  תלמידיו  “אשרי 
ותפארתו  הדור  מאור  והחסיד  הצדיק  האדיר  הגאון 
נזר ישראל ועטרת כ"ק האדמו"ר מחב"ד זיע"א, אשר 
הגענו  איתו, אשר טעם  הכרנו אפס מקצהו בשבתינו 
להבין  מתחילים  היום  רק  דבריו.  עומק  את  להבין 
ולהצדיק את כל דרכיו בגשמיות וברוחניות, אם אפשר 
 – רוחני  היה  הכל  אצלו  כי  “בגשמיות",  עליו  לאמר 
לא אוכל ולא שינה, גם כשחלה, שיחתו היתה בצורה 

טבעית, הכל היה למעלה למעלה ברוחניות.
“חבל על דאבדין ולא משתכחין" נאמר על אדם שאין 
המשכיות למעשיו, שאין לומדים מתורתו ולא עושים 
ולומדים  למעשיו  המשכיות  כשיש  אולם  כרצונו, 
מתורתו ועושים כרצונו, הוא בבחינת: “יעקב אבינו לא 
מת" כי זרעו אחריו, והם חסידי חב"ד ההולכים בדרכיו 
ועושים כפועליו. ותהי משכורתם שלמה מאיתו יתברך 
שמו ויתעלה, שכבוד האדמו"ר יתפלל עליהם ועלינו 
ונזכה  מעפרא,  שכינתא  להקים  ישראל  כלל  כל  ועל 
לביאת הגואל ובנין אריאל, ויראו עינינו וישמח ליבנו 

בשוב שכינתו לציון. בב"א".

עבודת הדור

Mivtzoim.co.il
    כל מה שאתה צריך למבצעים שלך

כל אחד ָׂשם יד
הרב דורון מורי, ירושלים

הקוראים  את  לשתף  שמחתי  אך  אנוכי,  דברים  איש  לא 
ירושלים,  שלמה,  ברמת  בקהילתנו  הפעילות  באופי  הנכבדים 
 – לזה  דומה  במודל  פעילות  בה  שתצמח  קהילה  תהיה  ובאם 

ויהיה זה שכר כולנו.
אני צורף במקצועי, עצמאי, ולפעילות ב'מבצעים' התגלגלתי 
מתוך הבנה כי ברוך ה' הנני חי בקרב קהילה איכותית המונה 
המשאב  את  לנתב  מניעה  כל  ואין  משפחות,  מ-100  למעלה 

העצום הזה לפעילות ב'מבצעים'.
אחריות  ייקח  שמישהו  מבלי  כי  ה'מערבל',  להיות  בחרתי 
אישית הדברים לא יפעלו בקביעות כראוי. כיום ישנם, ברוך ה', 
למעלה ממניין חסידים היוצאים לפעילות בקביעות, מידי יום 

שישי, ואליהם מצטרפים כהנה וכהנה באופן מזדמן.
כל  כאשר  ‘קהילה',  של  כוחה  את  מוכיחה  שלנו  הפעילות 
אחד נדרש לתת את המינימום הנדרש: הפעילים בעלי הרכבים 
למקומות  האחרים  הפעילים  את  הפרטיים  ברכביהם  מסיעים 
צדק',  ‘שערי  הרפואה  ובית  ציון  מבשרת  ‘מלחה',  קניון  כמו 
נדרש  פעיל  וכל  ומסודרים,  ממוזגים  ציבוריים  אתרים  שהם 
לבוא  עד  הכול,  בסך  אחת  שעה  למשך  העמדה  את  לאייש 

ה'משמרת' המחליפה.
זה כוחּה של קהילה. אם חסיד אחד עושה ‘סביבה', כנאמר 
ב'היום יום', על אחת כמה וכמה מקומות בהם מרוכזים עשרות 
מינימאלי,  במאמץ  זה  וכל  ירבו.  כן  חסידים  משפחות  ומאות 
מי  ישנם  כמובן,  אחת.  ‘אצבע'  לשים  נדרש  אחד  כל  כאשר 
כוח  על  מתבססת  העיקרית  הפעילות  אך  יותר,  שמשקיעים 

הרבים.
שנבדקות  תפילין,  וזוגות  דוכנים  לספק  דואגים  אנחנו 
דבר  לעשות  יידרש  לא  שהפעיל  ומשתדלים  לפעם,  מפעם 
למונית  גם  לו  נדאג  הצורך,  במידת  עצמה.  ליציאה  מֵעבר 
ישירה למקום. רק תצא! הפעילות מכסה את עצמה, ברוך ה', 
ויש גם בקהילה כאלו שמנדבים  הן באמצעות קופות הצדקה 
מסודרת  בפעילות  שמדובר  שרואים  כיוון  לפעילות,  סכומים 
וקבועה וכל מי שרוצה לצאת בכל זמן, יימצא לו הזמן, המקום 
והתנאים הנוחים ביותר לעשות זאת. את שמות הפעילים ודו"ח 

הפעילות אנו שולחים מידי שבוע לרבי.
כן אנו דואגים לתלות מודעת ברכה בבית הכנסת לאלו שיצאו 
בציון שמותיהם, על מנת לייצר אווירת מבצעים ולהעצים את 

הפעילות, בבחינת “מצווה לפרסם עושי מצווה".
המרוכז  מטבחים,  הכשרת  מערך  גם  פועל  בקהילתנו 
בידי הר' יוסף אייזנבך, מה שקובע ברכה לעצמו ועוד חזון 

למועד.
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עת לדעת
נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

 קבוצת תלמידים מארה"ב
יוצאים ללמוד בישיבה באטווצק

הרה"ח ר' ישראל דז'ייקבסון נסע מארצות הברית עם 
הברית,  בארצות  לחסידות  שקירב  מתלמידיו  קבוצה 
באטוואצק  תמימים  תומכי  בישיבת  שילמדו  במטרה 

בפולין, ויחסו בצלו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ.
פרוץ  עקב  קצר,  זמן  לאחר  לעזוב  נאלצה  הקבוצה 

מלחמת עולם השניה.
)ימי מלך ח"א ע' 497(

 ספר "קיצורים והערות
לספר התניא"

"קיצורים  הראשונה  בפעם  אור  ראה 
כ"ק  של  התניא",  לספר  והערות 
כ"ק  בעריכת  צדק,  הצמח  אדמו"ר 
אדמו"ר, לרגל ה'יארצייט' של רבי לוי 

יצחק נ"ע.

יום הסתלקות כ"ק הרה"ג 
הרה"ח המקובל וכו' ר' לוי 
יצחק שניאורסון, אביו של 

כ"ק אדמו"ר

הרה"ח  הרה"ג  כ"ק  הסתלקות  יום   
המקובל וכו' ר' לוי יצחק שניאורסאהן, 
אביו של כ"ק אדמו"ר, ביום ד', בגולה 
באלמא־אטא שבקזחסטן. נפטר בגיל 
ממארת,  ממחלה  וחצי,  ושש  שישים 

ומנוחתו כבוד שם.
אחד  לחסיד  אמר  הסתלקותו  ביום 
הזמן  ש"הגיע  מיטתו,  ליד  שעמד 
היו  אחר!".  לעולם  לעבור  להתכונן 
 – יום  באותו  האחרונים  דבריו  אלו 
ולא יסף, רק שפתותיו נעות וקולו לא 

ישמע.
)תולדות לוי יצחק ח"ג ע' 757(

הק'  ישב שבעה בחדרו  כ"ק אדמו"ר 
ב-770.

הרבי מתחיל 
 בביאורים

ב'לקוטי לוי יצחק'

כ"ק אדמו"ר החל לבאר 
יצחק"  לוי  "לקוטי  את 
התניא  על  הערות   -
מבאר  )היה  מאביו 
התוועדות,  בכל  עניין 

עד כ"ג אדר תשל"א(.
)הקדמת 'היום יום' בשלשלת היחס(

סיום ביקור כ"ק אדמו"ר 
הריי"צ בארץ הקודש

את  סיים  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
ברכבת  ויצא  הקודש,  בארץ  ביקורו 
בארצות  לביקורו  בדרכו  למצרים 
ארך  ישראל  בארץ  ביקורו  הברית. 

חמישה־עשר יום.
אדמו"ר  כ"ק  של  שהותו  בזמן 
היה  הקדושה,  בארצנו  מוהריי"צ 
מורגש בקרב היהודים החרדים לדבר 
ה' רוח אצילות והוד קודש, וכשיצא 
כי  הורגש  הקדושה  ארצנו  את  הרבי 
הדרה.  ופנה  הודה  פנה  זיוה,  פנה 
אולם הרושם שנחרת עמוק בלב - לא 

ימחה לעולם...
את  ליוו  אוטובוסים  עשר  חמישה 

הרבי כשסיים את הביקור באה"ק. 
)ספר התולדות אדמו"ר מוהריי"צ ח"ד ע' 41(

.

תרצ"ט
תש"ח

תש"לתש"דתרפ"ט

 י"ט
אב

 כ'
אב  ט"ז

אב



15

»

 הרבי מורה להוציא לאור
 חוברות חידושי רבותינו נשיאנו

בחלק ה'נגלה' שבתורה

כ"ק אדמו"ר הורה להוציא לאור מזמן לזמן 
חוברות שבהם ירכזו חידושי תורה – בחלק 
הק'  נשיאינו  רבותינו  כ"ק  מאת   – הנגלה 
החלו  הרבי  לדברי  בהתאם  ותלמידיהם. 
להופיע חוברות בשם "יגדיל תורה", שיצאו 
לאור ע"י חברי הכולל שע"י מזכירות כ"ק 
וע"י חברי הכולל־ נ.י.  אדמו"ר בברוקלין, 

אברכים שבבית הכנסת ובית המדרש צמח 
צדק בירושלים עיה"ק.

)שלשלת היחס. שיחות קודש תשל"ו ח"ב ע' 630(

תשל"ו

יום שישי ט"ו מנחם־אב
כשעה  וחזר  בחודש,  ט"ו  בכל  כנהוג  לאוהל,  היום  נסע  הרבי 

לפני זמן הדלקת הנרות.
לתפילת מנחה נכנס הרבי לבית הכנסת הקטן למעלה, מספר 

דקות אחרי הדלקת הנרות.
שבת קודש נחמו, ט"ז מנחם־אב

בתפילת שחרית, בקריאת התורה, נעמד הרבי בעשרת הדברות 
הספר  לעבר  הביט  לפעם  ומפעם  הבעל־קורא,  לעבר  כשפניו 

תורה.
השבת  שם  על  הרבי  התעכב  בהתוועדות  הראשונה  בשיחה 
'נחמו', ועל כפל המילים בהפטרה 'נחמו נחמו', שעניין הכפל 
זכינו הייתה  ואילו  יפקוד'(  'פקוד  'לך לך'  )ע"ד  רומז לגאולה 
הגאולה באה מיד בזמן – לא עיכבן אפילו רגע אחד, ובמקום – 

וארו עם ענני שמיא.
בשיחה השנייה – שארכה למעלה משעה – האריך הרבי בעניין 
פרתו  כש"געתה  החורבן,  שלאחר  ברגע  שהרי  זכינו',  'אילו 
שנית", אמר "נולד מושיען של ישראל". מדובר באדם מבוגר, 
שהינו מסוגל ברגע זה לגאול את בני ישראל. כלומר שמהרגע 
הראשון לאחר החורבן, כבר קיים משיח המוכן לגאול את בני 

ישראל בגאולת עולמים.
'אראנו נפלאות', שלמרות שהנפלאות  הרבי גם הסביר בעניין 
צריך  הדבר  אין  נפלאות,  לראות  ומתרגלים  זו,  אחר  בזו  באו 

לפגום בהתפעלות מכך.
בקשר  התורה,  בלימוד  תוספת  על  התעוררות  דברי  היו  כן 
"מאן   – שעניינו  באב  ט"ו  יום  למחרת  היא  שהשבת  לעובדה 

דמוסיף – יוסיף".
)מנהל משרד  בין השיחות הורה הרבי לר' שמעון אורבך שי' 

הדתות בחיפה ומחוז הצפון( לומר 'לחיים'.
בלימוד  להוסיף  יש  שלפועל,  הרבי,  הורה  השלישית  בשיחה 
הרבי  הזכיר  בסיומה  ומשיח.  גאולה  בענייני  וחסידות  בנגלה 

אודות חלוקת המשקה.
לאביו  ההקפות  ניגון  את  לנגן  הרבי  התחיל  החלוקה  אחרי 
רלוי"צ, והמשיך בשיחה קצרה אודות כינוס השלוחים המתקיים 
נוספת  פעם  הרבי  התחיל  השיחה,  את  כשסיים  ברוסיה.  עתה 
את ניגון ההקפות לאביו רלוי"צ ז"ל, כאשר ממשיך לשיר בקול 
בחוזק  השירה  את  ומעודד  מהרגיל,  יותר  מהשיר,  נוסף  קטע 

גדול. לאחר מכן התחיל הרבי את הניגון 'ניעט ניעט'.
יום ראשון י"ז מנחם־אב

חלוקת השטרות לצדקה נמשכה למעלה מחמש שעות.

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

כ"ק הרה"ג הרה"ח המקובל וכו' ר' 
לוי יצחק שניאורסאהן

 שער
אחד 

מהקבצים 
שיו"ל ע"פ 

בקשת 
הרבי
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 כ'
אב

יסוד כולל 'תפארת זקנים - לוי יצחק'

בהתוועדות כ"ף מנחם אב יצא כ"ק אדמו"ר בקריאה, 
לייסד בכל מקום ומקום "כולל" עבור יהודים בגיל 
שם  על  יצחק"  לוי  זקנים  תפארת  "כולל   - הזקנה 

אביו.
    הרבי הוסיף, שמכיוון שהכוללים נקראים על שמו 
להשתתף  והזכות  החובה  עליו  מוטלת  אביו,  של 

אישית בהקמתם. 
יהודים  עבור  מקום  לייסד  היא,  הכוללים  מטרת 
זקנים שיוכלו לקבוע עתים לתורה ולמלא את זמנם 

באופן מסודר.
)שיחות קודש תש"מ ח"ג ע' 884(

  סיום כתיבת ספר התורה השני
של ילדי ישראל

הסתיימה כתיבת ספר התורה השני של ילדי ישראל. 
בבית  התורה  ספר  והכנסת  סיום  חגיגת  התקיימה 
העתיקה  בעיר  צדק"  "צמח  המדרש  ובית  הכנסת 

בירושלים, וברחבת הכותל המערבי.
)אלבום אות בספר תורה עמ' 323(

  סיום כתיבת ספר התורה הראשון
של ילדי ישראל

התקיים סיום ספר התורה הראשון של ילדי ישראל, ומיד 
והכנסת  סיום  חגיגת  השני.  התורה  ספר  בכתיבת  הותחל 
"צמח  המדרש  ובית  הכנסת  בבית  התקיימה  התורה  ספר 

צדק" בעיר העתיקה בירושלים, וברחבת הכותל המערבי.
)אלבום אות בספר תורה ע' 285(

סיום כתיבת ספרי התורה הרביעי, 
החמישי והשישי של ילדי ישראל

התורה  ספר  כתיבת  נסתיימו  אלו  בימים 
הרביעי, החמישי והשישי )בהתאמה( של 

ילדי ישראל. 
ספר  והכנסת  סיום  חגיגת  התקיימה 
התורה בבית הכנסת ובית המדרש "צמח 
וברחבת  בירושלים,  העתיקה  בעיר  צדק" 

הכותל המערבי.
)אלבום אות בספר תורה(

תשמ"ותש"מ

תשנ"ה/ס"ה/ע"ב/ע"ותשמ"א

ממראות 
חגיגת 
הסיום 

הראשונה 

מתוך אלבות 
'אות בס"ת



תנש"א / יומן
קרוב לשעה שמונה נכנס הרבי לתפילת מנחה, ולהפתעת 

הקהל, אחרי התפילה חילק שוב שטרות לצדקה.
לשעה  )קרוב  יותר  מאוחר  התקיימה  ערבית  תפילת 

תשע(.
יום שני, ח"י מנחם־אב

בשעה 3:35 נסע הרבי לאוהל, וחזר כעבור כחמש וחצי 
שעות ב-8:55. כשנכנס לתפילות ניגנו את ניגון ההקפות 

לאביו ז"ל.
מלכות'  ה'דבר  את  מאה"ק  לכאן  שישלחו  נודע  היום 
בענייני גאולה ומשיח - הוצאה מיוחדת חלק ג', שעליו 

ניתן המענה: "נת' ות"ח אזכיר עה"צ להצלחה רבה".
יום שלישי, י"ט מנחם־אב

חילק  ואחריה  מנחה,  לתפילת  הרבי  נכנס   4:45 בשעה 
שטרות לצדקה – 2 שטרות לכל אחד ואחת.

יום היארצייט כ"ף מנחם־אב
עמוד  את  התקינו  לצדקה  השטרות  חלוקת  אחרי  מיד 
התפילה לקראת תפילת ערבית, בה מתפלל הרבי לפני 
גבי  על  ומאירה  תמיד  המצויה  הניאון  מנורת  העמוד. 
כן  החזן.  לעמוד  מעל  אל  הועברה  הרבי,  של  הסטנדר 
שלושה  וביניהם  גדולים,  שעווה  נרות  שני  שם  התקינו 

נרות נשמה קטנים.
בתפילת ערבית עבר הרבי לפני התיבה, כשהקהל הגדול 
שנכח במקום מאזין היטב לכל מילה. נכחו ילדי קעמפ 
אחרי  הקדיש  את  הרבי  וכשסיים  מדטרויט,  ישראל'  'גן 
השירה  את  עודד  והרבי  תירא'  'אל  שרו  לשבח',  'עלינו 

ביד ימינו.
לצדקה  דולר  של  א'  שטר  הרבי  חילק  התפילה  אחרי 

לנוכחים.
בלילה התקיימה בבית חיינו התוועדות חסידים בראשות 
הרה"ח ר' דוד רסקין שי', אשר זכה לשהות במחיצת בעל 
ההילולא בימיו האחרונים באלמא־אטא. הרה"ח ר' שלום 

שיצא  הליקוט  את  המתוועדים  בפני  לימד  שי'  מרוזוב 
לאור לכבוד כ"ף מנ"א.

קרוב לשעה עשר וחצי נכנס הרבי לתפילת שחרית.
אחר הצהריים נסע הרבי לאוהל )ברכב היה רמב"ם ספר 
'שופטים' והסימנייה הייתה בסוף הספר, כנראה בהלכות 

מלכים ומלך המשיח(.
מלא  ביהכנ"ס  היה  ושוב  מנחה,  לתפילת  נכנס  בשובו 
מפה אל פה. הפעם בלטו במיוחד ילדי קעמפ 'גן ישראל' 
התפלל  הרבי  בקהל.  נכבד  מקום  תפסו  אשר  יורק,  ניו 
באיטיות והמתין בחזרת הש"ץ לעניית "ברוך הוא וברוך 

שמו" של הילדים.
'עלינו  הקהל  ועמם  הקעמפ  ילדי  ניגנו  ערבית  בתפילת 

לשבח', והרבי עודד ביד שמאלו את השירה.
עם סיום הקדיש בתרא הכריז אחד מילדי הקעמפ בקול 
וכל הקהל ענה אחריו  ורבנו",  "יחי אדוננו מורנו  גדול: 

"יחי"..
אחרי ההכרזות פתח הרבי בשיחה שארכה למעלה מחצי 
שעה. ניכר היה שהרבי אומר את השיחה באיטיות, כדי 

שגם הילדים יבינו.
)פרשת  בחומש  היומי  בשיעור  האמור  את  קישר  הרבי 
שהוא  ההילולא,  בעל  עם  חמישי(  עד  מרביעי  עקב 
ה'  לפני  לשרת  לעמוד  רוחו  שנדבה  לוי  שבט  בבחינת 
בפועל  נפש  מסירות  מתוך  ליעקב"  משפטיך  ו"יורו 
ממש בלי להתחשב במה שיאמרו השלטונות. וסיפר את 
ואפיית  לפסח  הקמח  טחינת  אודות  המפורסם  הסיפור 
המצות שבעל ההילולא דרש במפגיע שהכול יתנהל כפי 
כל   – מכך  וההוראה  לו.  נשמעו  והשלטונות  הוראותיו, 
אחד חייב לעסוק בהפצת תורה ומצוות בכל מקום שידו 

מגעת ועד למסירות־נפש.
בשיחה התבטא הרבי אודות אביו בעל ההילולא, באמרו 
היהדות  על הפצת  נפשו  צדיק שמסר  אודות  כי מדובר 
והמצוות, ועד כדי כך שזכה גם לדבר שאין כל אחד זוכה 
)ענין  ביותר בעוה"ז  - לקושי הגדול  ואפילו מהצדיקים 

הגלות(.
אחרי השיחה חילק הרבי לכאו"א שתי שטרות של דולר 

לצדקה.
בלילה התקיימה ב-770 התוועדות חסידים שנמשכה עד 

אור הבוקר.
יום חמישי כ"א מנחם־אב

שקיעת  לפני   – מהרגיל  מוקדם  וחזר  לאוהל  נסע  הרבי 
ומספר  שמונה,  בשעה  התפללו  מנחה  תפילת  החמה. 

דקות לפני השעה תשע התפללו ערבית.

»
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פרשת ואתחנן
קול גדול ולא יסף )ה,יט(

קול אחד נחלק לשבעה קולות והם 
נחלקים לשבעים לשון )שמו"ר 
ספכ"ח(

גם כאשר לומדים תורה באחד משבעים לשון יש 
כאן אותה קדושה שישנה בלימוד בלשון הקודש, 
לשון,  לשבעים  נחלק  תורה  מתן  של  הקול  שכן 

ובכל שפה שלומדים הריהו אותו “קול גדול".

)לקוטי שיחות כרך ד, עמ' 1094(

* * *

שממנו נתנבאו כל הנביאים )שמו"ר 
ספכ"ח(

על־ידי  ונתחדשו  שנתגלו  התורה  חידושי  כל 
הנביאים והחכמים במשך כל הדורות – גם בהם יש 
ה"אנכי ה' אלוקיך" של מתן תורה: מהותו ועצמותו 
יתברך )“אנכי"( מדבר לכל יחיד )“אלוקיך" לשון 
יחיד(. אלא שהדברים לא נתגלו עד שבא נביא או 

חכם פלוני ואמרם.

)לקוטי שיחות כרך ד, עמ' 1093(

ושמרת לעשות )ו,ג(
צריך  )“לעשות"(  מצווה  שעושה  מי  כל 
מפני  )“ושמרת"(  יתרות  ושמירה  זהירות  לנקוט 
– התפארות, החזקת  התערבות של פנייה אישית 

טובה לעצמו וכיוצא בזה.

)לקוטי תורה ואתחנן ט,ד(

ושיננתם לבניך )ו,ז(
את  אותם  “ולימדתם  נאמר  )יא(  עקב  ובפרשת 
בניכם". ויש לדקדק בזה: לכאורה היה הכתוב צריך 
ל"ושיננתם"  חדש(  )לימוד  “ולימדתם"  להקדים 

)שינון וחזרה(?

ולהחדיר  ‘לשנן'  חייבים  וראשונה  לראש  אלא 
בילד את תוקף האמונה, את ה'שמע', ראשי תיבות 
אותו  שמרגילים  על־ידי  עיניכם",  מרום  “שאו 
יש  מכן  לאחר  ורק  בזה;  וכיוצא  ברכות  באמירת 

לגשת ל'ולימדתם'.

)ספר השיחות תש"ג עמ' 46(

וצדקה תהיה לנו כי נשמור 
לעשות את כל המצווה הזאת 

)ו,כה(
נשמור – מלשון “ואביו שמר את הדבר".

הזמן  יגיע  מתי  ומצפה  ממתין  אדם  כאשר 
שיקיים מצווה – הוא גומל צדקה וחסד עם אותו 
בו  שעושים  מכך  מאושר  עצמו  הזמן  שכן  זמן, 
יביע  “יום ליום  יט(  מצווה. זהו שנאמר )תהילים 
אומר": כל יום מספר לחברו על המצוות שנעשו 

בו והוא מתגאה בהן.

)אור תורה עמ' נא(

אשר אנכי מצווך היום לעשותם 
)ז,יא(

ולא למחר לעשותם )עירובין כב(

והטוב  הבירור,  לפני  עדיין  הזה, שהוא  בעולם 
והרע מעורבים זה בזה, הנה גם מי שחטא ופשע 
ועבר את הדרך מסוגל להפוך את הרע לטוב על־

ידי תשובה.
ואילו עולם הבא הוא ‘עולם ברור' )בבא־בתרא 
י(, הוא כבר לאחר הבירור, וכל דבר בא על מקומו, 
כך שיש ניתוק מוחלט בין הטוב לבין הרע; ולכן 

אי־אפשר להפוך את הרע לטוב.

)סידור עם דא"ח עמ' לב(

ממעייני החסידות
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש פרשת ואתחנן
ט"ז במנחם־אב, שבת נחמו

קוראים  תרגום'  ואחד  מקרא  ‘שניים  בקריאת 
את עשרת־הדיברות ב'טעם התחתון'1.

החשבון־צדק שעל כל אחד ואחד לעשות בקשר 
המצוות  וכללות  הצדקה  נתינת  התורה,  ללימוד 

במשך כל השנה, מתחיל משבת נחמו2.
בעת קריאת עשרת הדיברות עומד הקהל ופניו 
הדיברות  עשרת  את  קוראים  ספר־התורה3.  אל 

ב'טעם העליון'4.
פרקי אבות – פרק ג5.

יום רביעי 
כ' במנחם־אב

של  וחמש  השבעים  היארצייט־הילולא  יום 

1( שו"ע אדה"ז סי' תצד סי"א. 
בכף החיים )סי' סא ס"ק לה( דן אודות החשש בקריאת פסוק 
‘שמע' פעמיים בשמו"ת משום “האומר: ‘שמע, שמע'" )בשו"ע 
אדה"ז שם ס"ח(, והביא מס' מאמר מרדכי ודברי מנחם, שאין 
לחוש כיוון שקריאתו מוכחת עליו שכופל כל הפסוקים. וכ"כ 

בס' עוד יוסף חי פ' ויגש.
2( ספר־השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 582.

3( ספר־המנהגים עמ' 31.
4( לוח כולל־חב"ד פ' יתרו, כדעה האחרונה בשו"ע אדה"ז שם.
בנוסח־ ואתחנן  דפ'  הדיברות  עשרת  את  קורא  היה  אדה"ז 

טעמים מיוחד, שונה מזה של הקריאה בכל השנה ואף מזה של 
עשה"ד דפ' יתרו, וכן נהגו גם כל בניו. הוא לימד זאת להרה"ק 
הרב"ש בן הצמח־צדק, שלימד זאת להרה"ק הרז"א אחי כ"ק 
וראה   .459 עמ'  ח"ב  )לקוטי־דיבורים  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר 

ספר התולדות אדה"ז ח"ד עמ' 1070(.
5( ראה הערה 13 בלוח גיליון הקודם – ש"פ דברים.

שניאורסון  לוי־יצחק  ר'  המקובל  הרה"ח  הרה"ג 
דור  דורנו;  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  של  אביו  נ"ע, 
ה'צמח־צדק'.  אדמו"ר  לכ"ק  בן,  אחר  בן  חמישי, 
והפצת  בהחזקת  עבודתו  על  והוגלה  נאסר 
בעיר  ה'תש"ד,  בשנת  בגלות  ונפטר  היהדות, 
אלמא־אטא, קזחסטאן )ברית־המועצות לשעבר(, 

ושם מנוחתו־כבוד6.
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נהג להתוועד ביום זה 
)וכשחל בימות החול, היה מסיים מסכת בתחילת 

ההתוועדות(7.
להציע  גדול  והזכות  החוב  “ועלי  הרבי:  וכתב 
מתורתו,  בההתוועדות  ללמוד   – וכו'  ולבקש 

ולנדב ביומא דין לז"נ ]=לזכות נשמתו[..."8.
שנה  עשרים   – תשכ"ד  במנחם־אב  כ'  ביום 
לפטירת אביו ז"ל – יסד כ"ק אדמו"ר את ‘קרן לוי 

יצחק' על־שם אביו ז"ל9.

 – רביעית  )הוצאה  לוי־יצחק'  ‘תולדות  בספר   – תולדותיו   )6
 764 עמ'  ח"ג  שם  מצבתו  תצלום  תשנ"ה(.  כפר־חב"ד  קה"ת, 

ו-832.
7( ספר־המנהגים עמ' 100.

לקוטי־ ה'תשד"מ,  ת"ב  מוצאי  )כללי־פרטי(  מכתב  בשולי   )8
שיחות כרך לט עמ' 231. 

על־ חינוך  למוסדות  במיוחד  בהלוואות  לעזור   – מטרתו   )9
שם.  ספר־המנהגים   – לימודי־קודש  ולמלמדי  טהרת־הקודש 
וראה לקוטי־שיחות כרך כג עמ' 270 אודות המגביות והנתינות 
‘התוועדויות'   – )ובארוכה  סגולה  בימי  לצדקה  המיוחדות 
תשמ"ה ח"א עמ' 651 ואילך. וב'התוועדויות' תשמ"ו ח"ג עמ' 
593 ואילך שזה שייך גם לנשים וטף(, שזהו דבר הפשוט שא"צ 
ומי שלא נתן – ישלימנה בימים  להזכירו במפורש בכל שנה, 

שלאחרי זה, עיי"ש.

לוח השבוע



20

âë:øîàì àåää úòa ýåýé-ìà ïpçúàå̈«¤§©©−¤§Ÿ̈®¨¥¬©¦−¥«Ÿ
:øîàì àåää úòa ýåýé-ìà ïpçúàå וצּליתי ¨«¤§©©−¤§Ÿ̈®¨¥¬©¦−¥«Ÿְִֵַ

למימר: ההיא ּבעּדנא יי ãëäåäéקדם éðãà ְְְֳִִֵַָָָָָ£Ÿ¨´¡Ÿ¦À
Eìãb-úà Ecáò-úà úBàøäì úBlçä äzà©¨³©«¦¸¨Æ§©§´¤©§§½¤̧¨§§½
õøàáe íéîMa ìà-éî øLà ä÷æçä Eãé-úàå§¤¨«§−©«£¨®̈£¤³¦¥Æ©¨©´¦¨½̈¤

éNòîë äNòé-øLà:Eúøeáâëå Eäåäé éðãà £¤©«£¤¬§©«£¤−§¦§«Ÿ¤«£Ÿ¨´¡Ÿ¦À
Eìãb-úà Ecáò-úà úBàøäì úBlçä äzà©¨³©«¦¸¨Æ§©§´¤©§§½¤̧¨§§½
õøàáe íéîMa ìà-éî øLà ä÷æçä Eãé-úàå§¤¨«§−©«£¨®̈£¤³¦¥Æ©¨©´¦¨½̈¤

éNòîë äNòé-øLà:Eúøeáâëå Eאּת אלהים יי £¤©«£¤¬§©«£¤−§¦§«Ÿ¤«ְְֱִַָֹ

יד וית רבּות ית עבּד ית לאחזאה ְְְְְֲֵַַָָָָָָָָָָׁשריתא

ּבׁשמּיא  ּדׁשכנּת אלהא הּוא אּת ּדי ְְְְְֱִִִִֶַַַָָָָָּתּקפּתא

ּכעֹובדי ּדיעּבד ולית ּבארעא וׁשּליט ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָמּלעּלא

:ּוכגּברּתäëõøàä-úà äàøàå àp-äøaòà ְְִָָ¤§§¨À̈§¤§¤Æ¤¨¨´¤
äfä áBhä øää ïcøiä øáòa øLà äáBhä©½̈£¤−§¥´¤©©§¥®¨¨¬©²©¤−

:ïðáläåäáBhä õøàä-úà äàøàå àp-äøaòà §©§¨«Ÿ¤§§¨À̈§¤§¤Æ¤¨¨´¤©½̈
:ïðáläå äfä áBhä øää ïcøiä øáòa øLà£¤−§¥´¤©©§¥®¨¨¬©²©¤−§©§¨«Ÿ
ּבעברא  ּדי טבתא ארעא ית ואחזי ּכען ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָאעבר

מקּדׁשא: ּובית הדין טבא טּורא ְְְְֵֵַַָָָָָָָדירּדנא

åëéìà òîL àìå íëðòîì éa ýåýé øaòúiå©¦§©¥̧§Ÿ̈¬¦Æ§©´©§¤½§¬Ÿ¨©−¥¨®
éìà øac óñBz-ìà Cì-áø éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©½̈©À¤©¥¬¥©²

:äfä øáca ãBòíëðòîì éa ýåýé øaòúiå −©¨¨¬©¤«©¦§©¥̧§Ÿ̈¬¦Æ§©´©§¤½
-ìà Cì-áø éìà ýåýé øîàiå éìà òîL àìå§¬Ÿ¨©−¥¨®©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©½̈©

:äfä øáca ãBò éìà øac óñBz מן רגז והוה À¤©¥¬¥©²−©¨¨¬©¤«ְֲִַַָ

ּבדילכֹו עלי יי לי קדם יי ואמר מּני קּביל ולא ן ְְְְְֲֲֳִִִִִַַַַָָָָ

ּבפתּגמא  עֹוד קדמי למּללא תֹוסף לא ל ְְְֳִִֵַַַָָָָָָָסּגי

æëéðéòהדין: àNå äbñtä Làø | äìòäné E ֵָ£¥´´Ÿ©¦§À̈§¨¬¥¤²¨¯¨
éðéòá äàøe äçøæîe äðîéúå äðôöåàì-ék E §¨²Ÿ¨§¥¨¬¨¦§−̈¨§¥´§¥¤®¦¬Ÿ

:äfä ïcøiä-úà øáòúäbñtä Làø | äìò ©«£−Ÿ¤©©§¥¬©¤«£¥´´Ÿ©¦§À̈
éðéò àNåäàøe äçøæîe äðîéúå äðôöå äné E §¨¬¥¤²¨¯¨§¨²Ÿ¨§¥¨¬¨¦§−̈¨§¥´

éðéòá:äfä ïcøiä-úà øáòú àì-ék E סק §¥¤®¦¬Ÿ©«£−Ÿ¤©©§¥¬©¤«ַ

ּולצּפּונא  למערבא עיני ּוזקֹוף רמתא ְְְְֲִֵֵַָָָָָָָלריׁש

תעבר  לא ארי בעיני וחזי ּולמדינחא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָולדרֹומא

הדין: ירּדנא çëeä÷fçåית òLBäé-úà åöå ְְֵַָָָ§©¬¤§ª−©§©§¥´
àeäå äfä íòä éðôì øáòé àeä-ék eäönàå§©§¥®¦´©«£ÀŸ¦§¥Æ¨¨´©¤½§Æ

:äàøz øLà õøàä-úà íúBà ìéçðéåöå ©§¦´½̈¤¨−̈¤£¤¬¦§¤«§©¬
éðôì øáòé àeä-ék eäönàå eä÷fçå òLBäé-úà¤§ª−©§©§¥´§©§¥®¦´©«£ÀŸ¦§¥Æ
øLà õøàä-úà íúBà ìéçðé àeäå äfä íòä̈¨´©¤½§Æ©§¦´½̈¤¨−̈¤£¤¬

:äàøz ארי ואּלמהי ותּקפהי יהֹוׁשע ית ּופּקד ¦§¤«ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֻ

ית  יתהֹון יחסן והּוא הדין עּמא קדם יעבר ְְְֳִֵֵֵַַַָָָָָהּוא

תחזי: ּדי èë:øBòtארעא úéa ìeî àéba áLpå ְֱִֵֶַָ©¥´¤©½̈§−¥¬§«
:øBòt úéa ìeî àéba áLpå בחילתא ויתבנא ©¥´¤©½̈§−¥¬§«ְְִֵֵָָָ

ּפעֹור: ּבית àòîLפלקבל ìàøNé äzòå ְֳֵֵָ§©¨´¦§¨¥À§©³
éëðà øLà íéètLnä-ìàå íéwçä-ìà¤©«ª¦Æ§¤©¦§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²
íúàáe eéçz ïòîì úBNòì íëúà ãnìî§©¥¬¤§¤−©«£®§©´©¦«§À¨¤Æ
éäìà ýåýé øLà õøàä-úà ízLøéå¦«¦§¤´¤¨½̈¤£¤¯§Ÿ̈²¡Ÿ¥¬

:íëì ïúð íëéúáàòîL ìàøNé äzòå £«Ÿ¥¤−Ÿ¥¬¨¤«§©¨´¦§¨¥À§©³
ãnìî éëðà øLà íéètLnä-ìàå íéwçä-ìà¤©«ª¦Æ§¤©¦§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¥¬

z ïòîì úBNòì íëúàízLøéå íúàáe eéç ¤§¤−©«£®§©´©¦«§À¨¤Æ¦«¦§¤´
:íëì ïúð íëéúáà éäìà ýåýé øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤¯§Ÿ̈²¡Ÿ¥¬£«Ÿ¥¤−Ÿ¥¬¨¤«
אנא  ּדי ּולדינּיא לקימּיא ׁשמע יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָּוכען

ותיתּון  ּדתיחּון ּבדיל למעּבד יתכֹון ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָמאּלף

יהב  דאבהתכֹון אלהא יי ּדי ארעא ית ְְְְְֱֲִֵֵַַַָָָָָָָותירתּון

áéëðàלכֹון: øLà øácä-ìò eôñú àì ְ´ŸŸ¦À©©¨¨Æ£¤³¨«Ÿ¦Æ
ì epnî eòøâú àìå íëúà äeöî-úà øîL §©¤´¤§¤½§¬Ÿ¦§§−¦¤®¦§ÀŸ¤

äeöî éëðà øLà íëéäìà ýåýé úåöî¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤¬
:íëúàäeöî éëðà øLà øácä-ìò eôñú àì ¤§¤«´ŸŸ¦À©©¨¨Æ£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´

ì epnî eòøâú àìå íëúàýåýé úåöî-úà øîL ¤§¤½§¬Ÿ¦§§−¦¤®¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´
íëúà äeöî éëðà øLà íëéäìà: תֹוספּון לא ¡«Ÿ¥¤½£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤¬¤§¤«ְָ

תמנעּון  ולא יתכֹון מפּקד אנא ּדי ּפתּגמא ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָעל

אנא  ּדי אלהכֹון ּדיי ּפּקֹודּיא ית למּטר ְְֱֲֲִִִִֵַַַָָָָָמּנּה

יתכֹון: â-øLàמפּקד úà úBàøä íëéðéò ְְֵַָ¥«¥¤Æ¨«Ÿ½¥²£¤
øLà Léàä-ìë ék øBòt ìòáa ýåýé äNò̈¨¬§Ÿ̈−§©´©§®¦´¨¨¦À£¤³
éäìà ýåýé BãéîLä øBòt-ìòá éøçà CìäE ¨©Æ©«£¥´©«©§½¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Eaøwîýåýé äNò-øLà úà úBàøä íëéðéò ¦¦§¤«¥«¥¤Æ¨«Ÿ½¥²£¤¨¨¬§Ÿ̈−

שניים מקרא ואחד תרגום
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éøçà Cìä øLà Léàä-ìë ék øBòt ìòáa§©´©§®¦´¨¨¦À£¤³¨©Æ©«£¥´
éäìà ýåýé BãéîLä øBòt-ìòá:Eaøwî E ©«©§½¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¦§¤«

ּכל  ארי ּפעֹור ּבבעל יי עבד ּדי ית חזן ְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָעיניכֹון

אלה יי ׁשציּה ּפעֹור ּבעל ּבתר אזל ּדי ְְְְֱֲִֵֵַַַַַָָָָָּגברא

:מּבינãíëéäìà ýåýéa íé÷ácä ízàå ִֵָ§©¤Æ©§¥¦½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®
:íBiä íëlk íéiçýåýéa íé÷ácä ízàå ©¦¬ª§¤−©«§©¤Æ©§¥¦½©«Ÿ̈−

:íBiä íëlk íéiç íëéäìà ּדאדּבקּתּון ואּתּון ¡«Ÿ¥¤®©¦¬ª§¤−©«ְְְְֶַַ

ּדין: יֹומא ּכלכֹון קּימין אלהכֹון דיי ְְְְֱֲִֵַַַַָָָָָָּבדחלּתא

ä éðùíéètLîe íéwç íëúà ézãnì | äàø§¥´¦©´§¦¤§¤Àª¦Æ¦§¨¦½
áø÷a ïk úBNòì éäìà ýåýé éðeö øLàk©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©«£´¥½§¤´¤
:dzLøì änL íéàa ízà øLà õøàä̈½̈¤£¤¬©¤²¨¦¬−̈¨§¦§¨«
øLàk íéètLîe íéwç íëúà ézãnì | äàø§¥´¦©´§¦¤§¤Àª¦Æ¦§¨¦½©«£¤¬
øLà õøàä áø÷a ïk úBNòì éäìà ýåýé éðeö¦©−¦§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©«£´¥½§¤´¤¨½̈¤£¤¬

dzLøì änL íéàa ízà: יתכֹון ּדאּלפית חזֹו ©¤²¨¦¬−̈¨§¦§¨«ְְֲִֵַָ

למעּבד  אלהי יי פּקדני די ּכמא ודינּיא ְְְְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָָָקימּיא

למירתּה: ּתּמן עּלין אּתּון ּדי ארעא ּבגֹו ְְְְִִֵֵַַַַַָָּכן

åíëúîëç àåä ék íúéNòå ízøîLe§©§¤»©«£¦¤¼¦´¦³¨§©§¤Æ
úà ïeòîLé øLà íénòä éðéòì íëúðéáe¦´©§¤½§¥¥−¨«©¦®£¤´¦§§À¥µ
ïBáðå íëç-íò ÷ø eøîàå älàä íéwçä-ìk̈©«ª¦´¨¥½¤§¨«§À©µ©¨¨´§¨½

:äfä ìBãbä éBbäàåä ék íúéNòå ízøîLe ©¬©¨−©¤«§©§¤»©«£¦¤¼¦´¦³
ïeòîLé øLà íénòä éðéòì íëúðéáe íëúîëç̈§©§¤Æ¦´©§¤½§¥¥−¨«©¦®£¤´¦§§À
ïBáðå íëç-íò ÷ø eøîàå älàä íéwçä-ìk úà¥µ¨©«ª¦´¨¥½¤§¨«§À©µ©¨¨´§¨½

:äfä ìBãbä éBbä היא ארי ותעּבדּון ותּטרּון ©¬©¨−©¤«ְְְְְֲִִֵַ

ּדי  עממּיא לעיני וסּוכלתנּותכֹון ְְְְְְְְִֵֵַַַָָָחכמתכֹון

עם  לחֹוד וימרּון האּלין קימּיא ּכל ית ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָיׁשמעּון

הדין: רּבא עּמא וסּוכלתן æéBâ-éîחּכים ék ְְִֵַַַָָָָָ¦ µ¦´
ýåýék åéìà íéáø÷ íéäìà Bì-øLà ìBãb̈½£¤¬¡Ÿ¦−§Ÿ¦´¥¨®©«Ÿ̈´

:åéìà eðàø÷-ìëa eðéäìàìBãb éBâ-éî ék ¡Ÿ¥½§¨¨§¥−¥¨«¦ µ¦´¨½
eðéäìà ýåýék åéìà íéáø÷ íéäìà Bì-øLà£¤¬¡Ÿ¦−§Ÿ¦´¥®̈©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½

:åéìà eðàø÷-ìëa אלהא לּה ּדי רב עם מן ארי §¨¨§¥−¥¨«ֱֲִֵֵַַָָָ

ּכיי  עקתּה ּבעּדן צלֹותּה לקּבלא לּה ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָקריב

קדמֹוהי: מצּלין ּדאנחנא עּדן ּבכל çéîeאלהנא ְְְֱֲֳִִִַַַַָָָָָָָ¦Æ
í÷écö íéètLîe íéwç Bì-øLà ìBãb éBb́¨½£¤²ª¦¬¦§¨¦−©¦¦®
íëéðôì ïúð éëðà øLà úàfä äøBzä ìëk§ŸÆ©¨´©½Ÿ£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−

:íBiäíéètLîe íéwç Bì-øLà ìBãb éBb éîe ©«¦Æ´¨½£¤²ª¦¬¦§¨¦−
ïúð éëðà øLà úàfä äøBzä ìëk í÷écö©¦¦®§ŸÆ©¨´©½Ÿ£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬

íBiä íëéðôì: ודינין קימין לּה ּדי רב עם ּומן ¦§¥¤−©«ְְִִִִֵַַָָ

יהב  אנא ּדי הדא אֹוריתא ּככל ְְֲִִִֵַַָָָָָֹקּׁשיטין

דין: יֹומא èøîLeקדמיכֹון Eì øîMä ÷ø ֳֵֵָָ©¿¦¨´¤§Á§¸Ÿ
-øLà íéøácä-úà çkLz-ït ãàî ELôð©§§¹§ÀŸ¤¦§©̧¤©§¨¦¹£¤

éðéò eàøéiç éîé ìk Eáálî eøeñé-ïôe EE ¨´¥¤À¤¨¸Æ¦§¨´§½−Ÿ§¥´©¤®
éðáì ízòãBäåéðá éðáìå E:EEì øîMä ÷ø §«©§¨¬§¨¤−§¦§¥¬¨¤«©¿¦¨´¤§Á

íéøácä-úà çkLz-ït ãàî ELôð øîLe§¸Ÿ©§§¹§ÀŸ¤¦§©̧¤©§¨¦¹
éðéò eàø-øLàéiç éîé ìk Eáálî eøeñé-ïôe EE £¤¨´¥¤À¤¨¸Æ¦§¨´§½−Ÿ§¥´©¤®
éðáì ízòãBäåéðá éðáìå EE:ל אסּתּמר לחֹוד §«©§¨¬§¨¤−§¦§¥¬¨¤«ְְִַַָ

ּדי  ּפתּגמּיא ית תנׁשי ּדילמא לחדא נפׁש ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָוטר

חּיי יֹומי ּכל מּלּב יעּדּון ודילמא עיני ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָֹחזֹו

:בני ולבני לבני éøLàּותהֹודעּנּון íBé ְְְְְְִִִֵָָÀ£¤̧
éäìà ýåýé éðôì zãîòýåýé øîàa áøça E ¨©¹§¨¦§¥̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»§Ÿ¥¼¤«¡¸Ÿ§Ÿ̈¹

éøác-úà íòîLàå íòä-úà éì-ìä÷ä éìà¥©À©§¤¦Æ¤¨½̈§©§¦¥−¤§¨¨®
øLà íéîiä-ìk éúà äàøéì ïeãîìé øLà£¤̧¦§§¹§¦§¨´Ÿ¦À¨©¨¦Æ£¤̧
:ïeãnìé íäéða-úàå äîãàä-ìò íéiç íä¥³©¦Æ©¨´£¨½̈§¤§¥¤−§©¥«

éäìà ýåýé éðôì zãîò øLà íBéøîàa áøça E À£¤̧¨©¹§¨¦§¥̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»§Ÿ¥¼¤«¡¸Ÿ
å íòä-úà éì-ìä÷ä éìà ýåýé-úà íòîLà §Ÿ̈¹¥©À©§¤¦Æ¤¨½̈§©§¦¥−¤

øLà íéîiä-ìk éúà äàøéì ïeãîìé øLà éøác§¨¨®£¤̧¦§§¹§¦§¨´Ÿ¦À¨©¨¦Æ£¤̧
:ïeãnìé íäéða-úàå äîãàä-ìò íéiç íä¥³©¦Æ©¨´£¨½̈§¤§¥¤−§©¥«
יי  דאמר ּבחרב אלה יי קדם קמּתא ּדי ְְְְְֱֲֳִֵַַָָָָָָָֹיֹומא

ּכנֹוׁש ית (‡LÎ)לי ואׁשמעּנּון עּמא ית קדמי ְִ«¿≈ְְְֳִַַַָָָָ

ּדי  יֹומּיא ּכל קדמי למדחל ילפּון ּדי ְְְְֳִִִִֵַַַָָָָָּפתּגמי

יּלפּון: ּבניהֹון וית ארעא על קּימין ְְְְִִֵַַַַָָָאּנּון

àéøòa øääå øää úçz ïeãîòzå ïeáø÷zå©¦§§¬©©«©§−©´©¨¨®§¨À̈Ÿ¥³
:ìôøòå ïðò CLç íéîMä áì-ãò Làä¥Æ©¥´©¨©½¦−¤¨¨¬©«£¨¤«
Làa øòa øääå øää úçz ïeãîòzå ïeáø÷zå©¦§§¬©©«©§−©´©¨¨®§¨À̈Ÿ¥³¨¥Æ

:ìôøòå ïðò CLç íéîMä áì-ãò ּוקרבּתּון ©¥´©¨©½¦−¤¨¨¬©«£¨¤«ְְֶ

עד  ּבאּׁשתא ּבער וטּורא טּורא בׁשּפֹולי ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָוקמּתּון

ואמיטתא: עננא חׁשֹוכא ׁשמּיא áéøaãéåצית ְְֲֲֲִֵַַָָָָָ©§©¥¯
ízà íéøác ìB÷ Làä CBzî íëéìà ýåýé§Ÿ̈²£¥¤−¦´¨¥®³§¨¦Æ©¤´
:ìB÷ éúìeæ íéàø íëðéà äðeîúe íéòîL«Ÿ§¦½§¨²¥«§¤¬Ÿ¦−«¨¦¬«
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íéøác ìB÷ Làä CBzî íëéìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²£¥¤−¦´¨¥®³§¨¦Æ
:ìB÷ éúìeæ íéàø íëðéà äðeîúe íéòîL ízà©¤´«Ÿ§¦½§¨²¥«§¤¬Ÿ¦−«¨¦¬«
אּתּון  ּפתּגמין קל אּׁשתא מּגֹו עּמכֹון יי ְְְִִִִִֶַַַָָָָּומּליל

קלא: אּלהן חזן ליתיכֹון ּודמּות âéãbiåׁשמעין ְְִֵֵֵֶָָָָָָ©©¥̧
úBNòì íëúà äeö øLà Búéøa-úà íëì̈¤¹¤§¦À£¤̧¦¨³¤§¤Æ©«£½
úBçì éðL-ìò íázëiå íéøácä úøNò£¤−¤©§¨¦®©¦§§¥½©§¥−ª¬

:íéðáàíëúà äeö øLà Búéøa-úà íëì ãbiå £¨¦«©©¥̧¨¤¹¤§¦À£¤̧¦¨³¤§¤Æ
úBçì éðL-ìò íázëiå íéøácä úøNò úBNòì©«£½£¤−¤©§¨¦®©¦§§¥½©§¥−ª¬

:íéðáà יתכֹון פּקיד ּדי קימּה ית לכֹון וחּוי £¨¦«ְְְְִִִֵַַָָָ

לּוחי  ּתרין על ּוכתבנּון ּפתּגמין עׂשרת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָלמעּבד

ãéãnììאבנּיא: àåää úòa ýåýé äeö éúàå ְַַָ§Ÿ¦ÇÀ¦¨³§Ÿ̈Æ¨¥´©¦½§©¥´
íúà íëúNòì íéètLîe íéwç íëúà¤§¤½ª¦−¦§¨¦®©«£«§¤´Ÿ½̈
:dzLøì änL íéøáò ízà øLà õøàä¾̈¤£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«
íéwç íëúà ãnìì àåää úòa ýåýé äeö éúàå§Ÿ¦À¦¨³§Ÿ̈Æ¨¥´©¦½§©¥´¤§¤½ª¦−
ízà øLà õøàa íúà íëúNòì íéètLîe¦§¨¦®©«£«§¤´Ÿ½̈¨¾̈¤£¤¬©¤²

:dzLøì änL íéøáò ּבעּדנא יי ּפּקיד ויתי «Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«ְְְִִִַָָָָ

למעּבדכֹון  ודינין קימין יתכֹון לאּלפא ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָההיא

למירתּה: ּתּמן עברין אּתּון ּדי ּבארעא ְְְְְְִִֵַַַַָָָָיתהֹון

åèíúéàø àì ék íëéúLôðì ãàî ízøîLðå§¦§©§¤¬§−Ÿ§©§«Ÿ¥¤®¦´³Ÿ§¦¤Æ
áøça íëéìà ýåýé øac íBéa äðeîz-ìk̈§½̈§À¦¤̧§Ÿ̈¯£¥¤²§Ÿ¥−

:Làä CBzîék íëéúLôðì ãàî ízøîLðå ¦¬¨¥«§¦§©§¤¬§−Ÿ§©§«Ÿ¥¤®¦´
íëéìà ýåýé øac íBéa äðeîz-ìk íúéàø àì³Ÿ§¦¤Æ¨§½̈§À¦¤̧§Ÿ̈¯£¥¤²

Làä CBzî áøça: לחדא ותסּתּמרּון §Ÿ¥−¦¬¨¥«ְְְֲִַַָ

ּדי  ּביֹומא ּדמּות ּכל חזיתּון לא ארי ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָָלנפׁשתיכֹון

אּׁשתא: מּגֹו ּבחרב עּמכֹון יי æè-ïtמּליל ְְְִִִֵֶַָָָֹ¤̧
ìîñ-ìk úðeîz ìñt íëì íúéNòå ïeúçLz©§¦½©«£¦¤¬¨¤²¤−¤§©´¨¨®¤

:äá÷ð Bà øëæ úéðázíúéNòå ïeúçLz-ït ©§¦¬¨−̈¬§¥¨«¤̧©§¦½©«£¦¤¬
Bà øëæ úéðáz ìîñ-ìk úðeîz ìñt íëì̈¤²¤−¤§©´¨®̈¤©§¦¬¨−̈¬

äá÷ð: צלם לכֹון ותעּבדּון תחּבלּון ּדילמא §¥¨«ְְְְְְְִֶֶַַָ

נקּבא: אֹו ּדכר ּדמּות צּורא ּכל æéúéðázּדמּות ְְְְַָָָֻ©§¦¾
àa øLà äîäa-ìkðk øBtö-ìk úéðáz õøó ¨§¥−̈£¤´¨¨®¤©§¦Æ¨¦´¨½̈
:íéîMa óeòz øLàøLà äîäa-ìk úéðáz £¤¬¨−©¨¨«¦©§¦¾¨§¥−̈£¤´

ðk øBtö-ìk úéðáz õøàaóeòz øLà ó ¨¨®¤©§¦Æ¨¦´¨½̈£¤¬¨−
íéîMa: ּכל ּדמּות בארעא ּדי ּבעירא ּכל ּדמּות ©¨¨«¦ְְְְְִִַָָָָ

ׁשמּיא: רקיע ּבאור פרח ּדי ּגדפא ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָצּפר

çéäâc-ìk úéðáz äîãàa Nîø-ìk úéðáz©§¦¾¨Ÿ¥−©«Ç£¨¨®©§¦²¨¨¨¬
:õøàì úçzî íéna-øLàNîø-ìk úéðáz £¤©©−¦¦©¬©¨¨«¤©§¦¾¨Ÿ¥−

úçzî íéna-øLà äâc-ìk úéðáz äîãàa©«£¨¨®©§¦²¨¨¨¬£¤©©−¦¦©¬©
õøàì: ּכל ּדמּות בארעא די רחׁשא ּכל ּדמּות ¨¨«¤ְְְְֲִִַָָָָ

לארעא: מּלרע במּיא די èéàOz-ïôeנּוני ְְְְִִֵַַַָָ¤¦¨̧
éðéò-úàå LîMä-úà úéàøå äîéîMä E ¥¤¹©¨©À§¨Â§¨¦Â¨¤©¤̧¤§¤

zçcðå íéîMä àáö ìk íéáëBkä-úàå çøiä©¨¥¹©§¤©«¨¦ÀµŸ§¨´©¨©½¦§¦©§¨²
ýåýé ÷ìç øLà ízãáòå íäì úéåçzLäå§¦§©«£¦¬¨¨¤−©«£©§¨®£¤̧¨©¹§Ÿ̈³

éäìà:íéîMä-ìk úçz íénòä ìëì íúà E ¡Ÿ¤̧ÆŸ½̈§ŸÆ¨´©¦½©−©¨©¨¨«¦
éðéò àOz-ïôeLîMä-úà úéàøå äîéîMä E ¤¦¨̧¥¤¹©¨©À§¨Â§¨¦Â¨¤©¤̧¤

íéîMä àáö ìk íéáëBkä-úàå çøiä-úàå§¤©¨¥¹©§¤©«¨¦ÀµŸ§¨´©¨©½¦
÷ìç øLà ízãáòå íäì úéåçzLäå zçcðå§¦©§¨²§¦§©«£¦¬¨¨¤−©«£©§¨®£¤̧¨©¹

éäìà ýåýé-ìk úçz íénòä ìëì íúà E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ½̈§ŸÆ¨´©¦½©−©¨
íéîMä: ותחזי לׁשמּיא עיני תזקֹוף ודילמא ©¨¨«¦ְְְְְֱִִִֵֵֶַָָָ

חילי  ּכל ּכֹוכבּיא וית סיהרא וית ׁשמׁשא ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָֹית

זּמין  ּדי ותפלחּנּון להֹון ותסּגּוד ותטעי ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַָׁשמּיא

ׁשמּיא: ּכל ּתחֹות עממּיא לכל יתהֹון אלה ְְְְְְֱַַַָָָָָָָֹיי

ëøekî íëúà àöBiå ýåýé ç÷ì íëúàå§¤§¤Æ¨©´§Ÿ̈½©¦¬¤§¤²¦¬
íBik äìçð íòì Bì úBéäì íéøönî ìæøaä©©§¤−¦¦§¨®¦¦«§¬²§©¬©«£−̈©¬

:äfäøekî íëúà àöBiå ýåýé ç÷ì íëúàå ©¤«§¤§¤Æ¨©´§Ÿ̈½©¦¬¤§¤²¦¬
íBik äìçð íòì Bì úBéäì íéøönî ìæøaä©©§¤−¦¦§¨®¦¦«§¬²§©¬©«£−̈©¬

:äfä יתכֹון ואּפק לדחלּתּה יי קריב ויתכֹון ©¤«ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָ

לעּמא  לּה למהוי מּמצרים דפרזלא ְְְְְְֱִִִִֵֵֵַַָָָָמּכּורא

הדין: ּכיֹומא àëpàúäאחסנא ýåýéåéa-ó ְֲֵַָָָָ©«Ÿ̈¬¦§©©¦−
ïcøiä-úà éøáò ézìáì òáMiå íëéøác-ìò©¦§¥¤®©¦¨©À§¦§¦³¨§¦Æ¤©©§¥½
ýåýé øLà äáBhä õøàä-ìà àá-ézìáìe§¦§¦ŸÆ¤¨¨´¤©½̈£¤Æ§Ÿ̈´

éäìà:äìçð Eì ïúð Epàúä ýåýéåéa-ó ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«©«Ÿ̈¬¦§©©¦−
ïcøiä-úà éøáò ézìáì òáMiå íëéøác-ìò©¦§¥¤®©¦¨©À§¦§¦³¨§¦Æ¤©©§¥½
ýåýé øLà äáBhä õøàä-ìà àá-ézìáìe§¦§¦ŸÆ¤¨¨´¤©½̈£¤Æ§Ÿ̈´

éäìà:äìçð Eì ïúð E רגז הוה יי קדם ּומן ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«ְְֲֳִַָָָ

ית  למעבר ּדלא ּבדיל וקּיים ּפתּגמיכֹון על ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָעלי

יי  ּדי טבא לארעא למיעל ּדלא ּובדיל ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָירּדנא

אחסנא: ל יהב אלהáëõøàa úî éëðà ék ֱֲֵַָָָָָָ¦´¨«Ÿ¦¬¥Æ¨¨´¤



23

íéøáò ízàå ïcøiä-úà øáò épðéà úàfä©½Ÿ¥¤¬¦Ÿ¥−¤©©§¥®§©¤Æ´Ÿ§¦½
:úàfä äáBhä õøàä-úà ízLøéåéëðà ék ¦«¦§¤¾¤¨¨¬¤©−̈©«Ÿ¦´¨«Ÿ¦¬

ízàå ïcøiä-úà øáò épðéà úàfä õøàa úî¥Æ¨¨´¤©½Ÿ¥¤¬¦Ÿ¥−¤©©§¥®§©¤Æ
úàfä äáBhä õøàä-úà ízLøéå íéøáò: ארי ´Ÿ§¦½¦«¦§¤¾¤¨¨¬¤©−̈©«Ÿֲֵ

ית  עבר אנא לית הדא ּבארעא מאית ְְֲֲִֵַַָָָָָָָָאנא

טבא  ארעא ית ותירתּון עברין ואּתּון ְְְְְְְִֵַַַָָָָָָירּדנא

âëúéøa-úàהדא: eçkLz-ït íëì eøîMä ָָ¦¨«§´¨¤À¤¦§§Æ¤§¦³
íúéNòå íënò úøk øLà íëéäìà ýåýé§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤®©«£¦¤̧
ýåýé Eeö øLà ìk úðeîz ìñt íëì̈¤¬¤̧¤Æ§´©½Ÿ£¤¬¦§−§Ÿ̈¬

éäìà:Eúéøa-úà eçkLz-ït íëì eøîMä ¡Ÿ¤«¦¨«§´¨¤À¤¦§§Æ¤§¦³
íëì íúéNòå íënò úøk øLà íëéäìà ýåýé§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤®©«£¦¤̧¨¤¬
éäìà ýåýé Eeö øLà ìk úðeîz ìñt:E ¤̧¤Æ§´©½Ÿ£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

דיי  קימא ית תּתנׁשּון ּדילמא לכֹון ְְְְְְִִִִַַָָָָָָאסּתּמרּו

צלם  לכֹון ותעּבדּון עּמכֹון גזר ּדי ְְְְְְֱֲִִֶֶַַָאלהכֹון

:אלה יי פּקד די ּכּלא ãëýåýéּדמּות ék ְְְֱִַָָָָָֹ¦ µ§Ÿ̈´
éäìà:àp÷ ìà àeä äìëà Là Eýåýé ék ¡Ÿ¤½¥¬«Ÿ§−̈®¥−©¨«¦ µ§Ÿ̈´
éäìà:àp÷ ìà àeä äìëà Là Eאלה יי ארי ¡Ÿ¤½¥¬«Ÿ§−̈®¥−©¨«ְֱֲֵָָָ

קּנא: אל הּוא אכלא אּׁשא äë-ékפמימרּה ְְֵֵֵֶַָָָָ¦«
õøàa ízðLBðå íéðá éðáe íéða ãéìBú¦³¨¦Æ§¥´¨¦½§«©§¤−¨¨®¤
íúéNòå ìk úðeîz ìñt íúéNòå ízçLäå§¦§©¤À©«£¦³¤¤̧¤Æ§´©½Ÿ©«£¦¤¬

éäìà-ýåýé éðéòa òøä:Bñéòëäì EãéìBú-ék ¨©²§¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−§©§¦«¦«¦³
ízçLäå õøàa ízðLBðå íéðá éðáe íéðä¦Æ§¥´¨¦½§«©§¤−¨¨®¤§¦§©¤À
éðéòa òøä íúéNòå ìk úðeîz ìñt íúéNòå©«£¦³¤¤̧¤Æ§´©½Ÿ©«£¦¤¬¨©²§¥¥¬

éäìà-ýåýé:Bñéòëäì E ּובני ּבנין תֹולדּון ארי §Ÿ̈«¡Ÿ¤−§©§¦«ְְְֲִֵֵ

ותעּבדּון  ּותחּבלּון ּבארעא ותתעּתקּון ְְְְְְְְְְְִִַַַַָבנין

אלה יי קדם ּדביׁש ותעּבדּון ּכלא ּדמּות ְְְְְְֱֳִֶֶַָָָָָֹצלם

קדמֹוהי: åë-úàלארּגזא íBiä íëá éúãéòä ְְֳִַָָָ©«¦ŸÁ¦Á¨¤̧©¹¤
øäî ïeãáàz ãáà-ék õøàä-úàå íéîMä©¨©´¦§¤¨À̈¤¦«¨´ŸŸ¥»©¥¼
ïcøiä-úà íéøáò ízà øLà õøàä ìòî¥©´¨½̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²
ék äéìò íéîé ïëéøàú-àì dzLøì änL̈−¨§¦§®̈Ÿ©«£¦ª³¨¦Æ¨¤½¨¦¬

:ïeãîMz ãîMäíéîMä-úà íBiä íëá éúãéòä ¦¨¥−¦¨«¥«©«¦ŸÁ¦Á¨¤̧©¹¤©¨©´¦
õøàä ìòî øäî ïeãáàz ãáà-ék õøàä-úàå§¤¨À̈¤¦«¨´ŸŸ¥»©¥¼¥©´¨½̈¤
dzLøì änL ïcøiä-úà íéøáò ízà øLà£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨§¦§®̈

ú-àì:ïeãîMz ãîMä ék äéìò íéîé ïëéøà Ÿ©«£¦ª³¨¦Æ¨¤½¨¦¬¦¨¥−¦¨«¥«

ארעא  וית ׁשמּיא ית ּדין  י ֹומא ּבכֹון  ְְְְְִֵֵַַַָָָָָאסהדית

אּתּון ּדי  ארעא מעל  ּבפריע ּתיבדּון  מיבד ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָארי

י ֹומין תֹורכּון לא למירתּה לתּמן  ירּדנא ית ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָעברין 

ּתׁשּתצּון : אׁשּתצאה ארי  æëýåýéעלּה õéôäå ְְֲֲִִֵֵֵַָָ§¥¦¯§Ÿ̈²
íéBba øtñî éúî ízøàLðå íénòa íëúà¤§¤−¨«©¦®§¦§©§¤Æ§¥´¦§½̈©¦¾

:änL íëúà ýåýé âäðé øLàýåýé õéôäå £¤̧§©¥¯§Ÿ̈²¤§¤−¨«¨§¥¦¯§Ÿ̈²
íéBba øtñî éúî ízøàLðå íénòa íëúà¤§¤−¨«©¦®§¦§©§¤Æ§¥´¦§½̈©¦¾

:änL íëúà ýåýé âäðé øLà יתכֹון יי ויבּדר £¤̧§©¥¯§Ÿ̈²¤§¤−¨«¨ְְִַַָָ

ּדי  ּבעממּיא ּדמנין עם ותׁשּתארּון ְְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָּבעממּיא

לתּמן: יתכֹון יי çëíéäìàידּבר íL-ízãáòå ְְְְַַַָָָ©«£©§¤¨´¡Ÿ¦½
ïeàøé-àì øLà ïáàå õò íãà éãé äNòî©«£¥−§¥´¨¨®¥´¨¤½¤£¤³«Ÿ¦§Æ
:ïçéøé àìå ïeìëàé àìå ïeòîLé àìå§´Ÿ¦§§½§¬Ÿ«Ÿ§−§¬Ÿ§¦ª«
ïáàå õò íãà éãé äNòî íéäìà íL-ízãáòå©«£©§¤¨´¡Ÿ¦½©«£¥−§¥´¨¨®¥´¨¤½¤
àìå ïeìëàé àìå ïeòîLé àìå ïeàøé-àì øLà£¤³«Ÿ¦§Æ§´Ÿ¦§§½§¬Ÿ«Ÿ§−§¬Ÿ

:ïçéøé טעותא פלחי לעממּיא ּתּמן ותפלחּון §¦ª«ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָ

ולא  יחזּון לא ּדי ואבנא אעא אנׁשא ידי ְְְְֱֲִֵֶַַָָָָָָָֹעבד

מריחין: ולא אכלין ולא èëízLwáeׁשמעין ְְְְְִִִִָָָָ¦©§¤¬
éäìà ýåýé-úà íMîepLøãú ék úàöîe E ¦¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¨®¨¦´¦§§¤½

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa-úà íMî ízLwáe §¨§¨«§−§¨©§¤«¦©§¤¬¦¨²¤
ýåýééäìàEááì-ìëa epLøãú ék úàöîe E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¨®¨¦´¦§§¤½§¨§¨«§−

:ELôð-ìëáe דיי ּדחלּתא מּתּמן ותתּבעּון §¨©§¤«ְְְְְִִַַַַָָָ

לּב ּבכל קדמֹוהי מן תבעי ארי ותׁשּכח ְְְְֱֲֳִִִִִֵֵָָָָָָאלה

:נפׁש ìíéøácäּובכל ìk Eeàöîe Eì øva ְְַָָ©©´§½§¨¾−Ÿ©§¨¦´
ýåýé-ãò záLå íéîiä úéøçàa älàä̈¥®¤§©«£¦Æ©¨¦½§©§¨Æ©§Ÿ̈´

éäìà:Bì÷a zòîLå Eìk Eeàöîe Eì øva ¡Ÿ¤½§¨«©§−̈§Ÿ«©©´§½§¨¾−Ÿ
ýåýé-ãò záLå íéîiä úéøçàa älàä íéøácä©§¨¦´¨¥®¤§©«£¦Æ©¨¦½§©§¨Æ©§Ÿ̈´

éäìà:Bì÷a zòîLå Eויׁשּכחּנ ל יעֹוק ּכד ¡Ÿ¤½§¨«©§−̈§Ÿ«ְְְֵַַָָֻ

ּותתּוב  יֹומּיא ּבסֹוף האּלין ּפתּגמּיא ְְְִִֵַַָָָָֹּכל

למימרּה: ּותקּבל אלה דיי àììàלדחלּתא ék ְְְְְְֱֵֵֵַַַַָָָָ¦´¥³
éäìà ýåýé íeçøEúéçLé àìå Etøé àì E ©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©§§−§´Ÿ©§¦¤®

éúáà úéøa-úà çkLé àìåòaLð øLà E §³Ÿ¦§©Æ¤§¦´£Ÿ¤½£¤¬¦§©−
:íäìéäìà ýåýé íeçø ìà ékàìå Etøé àì E ¨¤«¦´¥³©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©§§−§´Ÿ

éúáà úéøa-úà çkLé àìå EúéçLéøLà E ©§¦¤®§³Ÿ¦§©Æ¤§¦´£Ÿ¤½£¤¬
:íäì òaLð לא אלה יי רחמנא אלהא ארי ¦§©−¨¤«ְֱֱֲֲֵַָָָָָָָָ
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קימא  ית יּתנׁשי ולא יחּבלּנ ולא ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָיׁשּבקּנ

להֹון: קּיים ּדי דאבהתáìíéîéì àð-ìàL ék ְֲִִַַָָָ¦´§©¨Á§¨¦̧
éðôì eéä-øLà íéðLàøøLà íBiä-ïîì E ¦«Ÿ¦¹£¤¨´§¨¤À§¦©Æ£¤Á

äö÷îìe õøàä-ìò íãà | íéäìà àøä¸̈¡Ÿ¦³¨¨Æ©¨½̈¤§¦§¥¬
øáck äéäðä íéîMä äö÷-ãòå íéîMä©¨©−¦§©§¥´©¨¨®¦£¦«§À̈©¨¨³

:eäîk òîLðä Bà äfä ìBãbäàð-ìàL ék ©¨Æ©¤½−£¦§©¬¨«Ÿ¦´§©¨Á
éðôì eéä-øLà íéðLàø íéîéìøLà íBiä-ïîì E §¨¦̧¦«Ÿ¦¹£¤¨´§¨¤À§¦©Æ£¤Á

íéîMä äö÷îìe õøàä-ìò íãà | íéäìà àøä¨¸¡Ÿ¦³¨¨Æ©¨½̈¤§¦§¥¬©¨©−¦
Bà äfä ìBãbä øáck äéäðä íéîMä äö÷-ãòå§©§¥´©¨®̈¦£¦«§À̈©¨¨³©¨Æ©¤½−

:eäîk òîLðä קדמאי ליֹומּיא ּכען ׁשאל ארי £¦§©¬¨«Ÿְְְְֲֵֵֵַַַָָ

על  אדם יי ברא ּדי יֹומא למן קדמ ְְְֲֳִִַַָָָָָָָּדהוֹו

ההוה  ׁשמּיא סיפי ועד ׁשמּיא ּולמּסיפי ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָארעא

ּכותּה: האׁשּתמע אֹו הדין רּבא ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָּכפתּגמא

âìLàä-CBzî øaãî íéäìà ìB÷ íò òîLä£¨´Ç©¬¨Á¸¡Ÿ¦¹§©¥¯¦«¨¥²
:éçiå äzà zòîL-øLàkìB÷ íò òîLä ©«£¤¨©¬§¨©−̈©¤«¦£¨´©¬¨Á¸

äzà zòîL-øLàk Làä-CBzî øaãî íéäìà¡Ÿ¦¹§©¥¯¦«¨¥²©«£¤¨©¬§¨©−̈
:éçiåמּגֹו ממּלל דיי מימרא קל עּמא הׁשמע ©¤«¦ְְְְִֵֵַַַַַַָָָ

ויתקּים: אּת ׁשמעּת די ּכמא |ãìאּׁשתא Bà ְְְְְְִִֶַַַַָָָָ´
éBb áøwî éBâ Bì úç÷ì àBáì íéäìà äqðä£¦¨´¡Ÿ¦ÀÂ¨Â¨©̧©´»¦¤´¤¼
ãéáe äîçìîáe íéúôBîáe úúàa úqîa§©ŸÁ§Ÿ¸Ÿ§«§¦¹§¦§¨À̈§¨³
ìëk íéìãb íéàøBîáe äéeèð òBøæáe ä÷æç£¨¨Æ¦§´©§½̈§«¨¦−§Ÿ¦®Â§ÂŸ
íéøöîa íëéäìà ýåýé íëì äNò-øLà£¤¨¨̧¨¤¹§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²§¦§©−¦

éðéòì:EéBâ Bì úç÷ì àBáì íéäìà äqðä | Bà §¥¤«´£¦¨´¡Ÿ¦ÀÂ¨Â¨©̧©´»
äîçìîáe íéúôBîáe úúàa úqîa éBb áøwî¦¤´¤¼§©ŸÁ§Ÿ¸Ÿ§«§¦¹§¦§¨À̈
ìëk íéìãb íéàøBîáe äéeèð òBøæáe ä÷æç ãéáe§¨³£¨¨Æ¦§´©§½̈§«¨¦−§Ÿ¦®Â§ÂŸ
íéøöîa íëéäìà ýåýé íëì äNò-øLà£¤¨¨̧¨¤¹§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²§¦§©−¦

éðéòìE: למפרק לאתּגּלאה יי עבד ּדי נּסין אֹו §¥¤«ְְְְְֲִִִִִַַַָָָ

ּובמֹופתין  ּבאתין ּבנּסין עם מּגֹו עם ְְְְִִִִִֵַַָלּה

מרמא  ּובדרעא תּקיפא ּובידא ְְְִִִִַָָָָָָָָּובקרבא

אלהכֹון  יי לכֹון עבד ּדי ּככל רברבין ְְְְְְְֱֲֲִִִֶַַָָָֹּובחזונין

:לעיני äìékּבמצרים úòãì úàøä äzà ְְְִִֵַָ©¨Æ¨§¥´¨¨©½©¦¬
:Bcálî ãBò ïéà íéäìàä àeä ýåýéäzà §Ÿ̈−´¨«¡Ÿ¦®¥¬−¦§©«©¨Æ

k úòãì úàøäãBò ïéà íéäìàä àeä ýåýé é ¨§¥´¨¨©½©¦¬§Ÿ̈−´¨«¡Ÿ¦®¥¬−
:Bcálî הּוא יי ארי למּדע אתחזיתא אּת ¦§©«ְְְְֲֲִִֵֵַַָָ

מּנּה: ּבר עֹוד לית åìíéîMä-ïîאלהים ֱִִֵֵַָ¦©¨©²¦
Eàøä õøàä-ìòå jøqéì Bì÷-úà EòéîLä¦§¦«£¬¤Ÿ−§©§¤®¨§©¨À̈¤¤§£Æ
CBzî zòîL åéøáãe äìBãbä BMà-úà¤¦´©§½̈§¨¨¬¨©−§¨¦¬

:Làäjøqéì Bì÷-úà EòéîLä íéîMä-ïî ¨¥«¦©¨©²¦¦§¦«£¬¤Ÿ−§©§¤®¨
åéøáãe äìBãbä BMà-úà Eàøä õøàä-ìòå§©¨À̈¤¤§£Æ¤¦´©§½̈§¨¨¬

:Làä CBzî zòîL קל ית אׁשמע ׁשמּיא מן ¨©−§¨¦¬¨¥«ְְְִַַַָָָ

אּׁשתּה ית אחזי ארעא ועל לאּלפּות ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָמימרּה

אּׁשתא: מּגֹו ׁשמעּת ּופתּגמֹוהי æìúçúåרּבתא ְְְְִִִֶַַַָָָָ§©À©
éúáà-úà áäà ékåéøçà Bòøæa øçáiå E ¦³¨©Æ¤£Ÿ¤½©¦§©¬§©§−©«£¨®

:íéøönî ìãbä Bçëa åéðôa EàöBiåék úçúå ©¦«£¯§¨¨²§Ÿ¬©¨−Ÿ¦¦§¨«¦§©À©¦³
éúáà-úà áäàEàöBiå åéøçà Bòøæa øçáiå E ¨©Æ¤£Ÿ¤½©¦§©¬§©§−©«£¨®©¦«£¯

:íéøönî ìãbä Bçëa åéðôa רחים ארי וחלף §¨¨²§Ÿ¬©¨−Ÿ¦¦§¨«¦ְֲֳִֵַָ

ואּפק ּבתרֹוהי בבנֹוהי ואּתרעי אבהת ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָית

מּמצרים: רּבא ּבחילּה çìLéøBäìּבמימרּה ְְְְִִִֵֵֵֵַָָ§¦À
éðtî Enî íéîöòå íéìãb íéBbEàéáäì E ¦²§Ÿ¦¯©«£ª¦²¦§−¦¨¤®©«£¦«£À

:äfä íBik äìçð íöøà-úà Eì-úúì̈«¤§¯¤©§¨²©«£−̈©¬©¤«
éðtî Enî íéîöòå íéìãb íéBb LéøBäìE §¦À¦²§Ÿ¦¯©«£ª¦²¦§−¦¨¤®
:äfä íBik äìçð íöøà-úà Eì-úúì Eàéáäì©«£¦«£À¨«¤§¯¤©§¨²©«£−̈©¬©¤«
קדמ מן מּנ ותּקיפין רברבין עממין ְְְְְֳִִִִִִַַַָָָָָָלתרכא

ּכיֹומא  אחסנא ארעהֹון ית ל למּתן ְְְְֲֲִַַַָָָָָָָָלאעלּות

èìékהדין: Eááì-ìà úáLäå íBiä zòãéå ֵָ§¨«©§¨´©À©«£¥«Ÿ¨»¤§¨¤¼¼¦³
-ìòå ìònî íéîMa íéäìàä àeä ýåýé§Ÿ̈Æ´¨«¡Ÿ¦½©¨©´¦¦©½©§©

:ãBò ïéà úçzî õøàäúáLäå íBiä zòãéå ¨−̈¤¦¨®©¥−«§¨«©§¨´©À©«£¥«Ÿ¨»
ìònî íéîMa íéäìàä àeä ýåýé ék Eááì-ìà¤§¨¤¼¼¦³§Ÿ̈Æ´¨«¡Ÿ¦½©¨©´¦¦©½©

:ãBò ïéà úçzî õøàä-ìòå דין יֹומא ותּדע §©¨−̈¤¦¨®©¥−«ְִֵַָ

ּדׁשכנּתּה אלהא הּוא יי ארי ללּב ְְְְְֱֲִִִֵֵָָָָּותתּוב

לית  מּלרע ארעא על וׁשּליט מּלעּלא ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָּבׁשמּיא

îøLàעֹוד: åéúåöî-úàå åéwç-úà zøîLå§¨«©§º̈¤ª¨´§¤¦§ŸÀ̈£¤̧
éðáìe Eì áèéé øLà íBiä Eeöî éëðàE ¨«Ÿ¦³§©§Æ©½£¤Æ¦©´§½§¨¤−

éøçàéøàz ïòîìe EøLà äîãàä-ìò íéîé C ©«£¤®§©̧©©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧
éäìà ýåýé:íéîiä-ìk Eì ïúð EzøîLå §Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬§−¨©¨¦«§¨«©§º̈

íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-úàå åéwç-úà¤ª¨´§¤¦§ŸÀ̈£¤̧¨«Ÿ¦³§©§Æ©½
éðáìe Eì áèéé øLàéøçà Eéøàz ïòîìe EC £¤Æ¦©´§½§¨¤−©«£¤®§©̧©©«£¦³

éäìà ýåýé øLà äîãàä-ìò íéîéEì ïúð E ¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬§−
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:íéîiä-ìk ּדי ּפּקֹודֹוהי וית קימֹוהי ית ותּטר ¨©¨¦«ְְְִִִִִַָָָ

ולבני ל ייטב ּדי דין יֹומא מפּקד ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָאנא

יי  ּדי ארעא על יֹומין ּדתֹורי ּובדיל ְְְְְִִִִַַַָָָּבתר

יֹומּיא: ּכל ל יהב אלהô ֱֵַָָָָָָ

éùéìùàîìL äLî ìécáé æàøáòa íéøò L ¨´©§¦³¤Æ¨´¨¦½§¥−¤
:LîL äçøæî ïcøiäìL äLî ìécáé æàL ©©§¥®¦§§−̈¨«¤¨´©§¦³¤Æ¨´

LîL äçøæî ïcøiä øáòa íéøò:יפרׁש ּבכן ¨¦½§¥−¤©©§¥®¦§§−̈¨«¤ְְֵֵַ

מדנח  ּדירּדנא ּבעברא קרוין ּתלת ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָֹמׁשה

áî-úàׁשמׁשא: çöøé øLà çöBø änL ñðì ְִָ¨ª̧¹̈¨¥À©£¤̧¦§©³¤
ìîzî Bì àðN-àì àeäå úòã-éìáa eäòø¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§´Ÿ

ìL:éçå ìàä íéøòä-ïî úçà-ìà ñðå íL ¦§®Ÿ§À̈¤©©²¦¤«¨¦¬¨¥−¨¨«
øé øLà çöBø änL ñðì-éìáa eäòø-úà çö ¨ª̧¹̈¨¥À©£¤̧¦§©³¤¥¥̧Æ¦§¦

ìL ìîzî Bì àðN-àì àeäå úòãñðå íL ©½©§²«Ÿ¥¬−¦§´Ÿ¦§®Ÿ§À̈
:éçå ìàä íéøòä-ïî úçà-ìà ּתּמן למעירֹוק ¤©©²¦¤«¨¦¬¨¥−¨¨«ְִֵַָ

והּוא  מנּדעי ּבלא חברּה ית יקטֹול ּדי ְְְְְְִִֵֵַַָָָָקטֹולא

מן  לחד ויערֹוק ּומּדקּמֹוהי מאתמּלי לּה סני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָלא

ויתקּים: האּלין âîøaãnaקרוּיא øöa-úà ְְְִִִֵַַָָָ¤¤¯¤©¦§¨²
ãòìba úîàø-úàå éðáeàøì øLénä õøàa§¤¬¤©¦−Ÿ¨«¥¦®§¤¨³Ÿ©¦§¨Æ

:éMðîì ïLaa ïìBb-úàå éãbìøaãna øöa-úà ©¨¦½§¤¨¬©¨−̈©«§©¦«¤¤¯¤©¦§¨²
éãbì ãòìba úîàø-úàå éðáeàøì øLénä õøàa§¤¬¤©¦−Ÿ¨«¥¦®§¤¨³Ÿ©¦§¨Æ©¨¦½

:éMðîì ïLaa ïìBb-úàå ּבמדּברא ּבצר ית §¤¨¬©¨−̈©«§©¦«ְְְֶֶַָָ

ראמֹות  וית דראּובן לׁשבטא מיׁשרא ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָּבארעא

לׁשבטא  ּבמתנן ּגֹולן וית דגד לׁשבטא ְְְְְְְְְִִִַַָָָָָָָּבּגלעד

ãîäLîדמנּׁשה: íN-øLà äøBzä úàæå ְִֶַ§−Ÿ©¨®£¤¨´¤½
:ìàøNé éða éðôìäLî íN-øLà äøBzä úàæå ¦§¥−§¥¬¦§¨¥«§−Ÿ©¨®£¤¨´¤½
ìàøNé éða éðôì: מׁשה סּדר ּדי אֹוריתא ודא ¦§¥−§¥¬¦§¨¥«ְְִֶַַַָָֹ

יׂשראל: ּבני äîíéwçäåקדם úãòä älà ְְֳִֵֵָָ¥µ¤¨«¥½Ÿ§©«ª¦−
ìàøNé éða-ìà äLî øac øLà íéètLnäå§©¦§¨¦®£¤̧¦¤³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½

:íéøönî íúàöaíéwçäå úãòä älà §¥−̈¦¦§¨«¦¥µ¤¨«¥½Ÿ§©«ª¦−
ìàøNé éða-ìà äLî øac øLà íéètLnäå§©¦§¨¦®£¤̧¦¤³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½

:íéøönî íúàöa ּוקימּיא סהדותא אּלין §¥−̈¦¦§¨«¦ְְִֵֶַָָָָָ

ּבמּפקהֹון  יׂשראל ּבני עם מׁשה מּליל ּדי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹודינּיא

åîøBòtמּמצרים: úéa ìeî àéba ïcøiä øáòa ְִִִָ§¥̧¤©©§¥¹©©À§µ¥´§½
ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñ õøàa§¤À¤¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®

íúàöa ìàøNé éðáe äLî äkä øLà£¤̧¦¨³¤Æ§¥´¦§¨¥½§¥−̈
:íéøönîøBòt úéa ìeî àéba ïcøiä øáòa ¦¦§¨«¦§¥̧¤©©§¥¹©©À§µ¥´§½
çéñ õøàaïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ï §¤À¤¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®

:íéøönî íúàöa ìàøNé éðáe äLî äkä øLà£¤̧¦¨³¤Æ§¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦
ּפעֹור  ּבית לקבל ּבחילתא דירּדנא ְְְְְְְֳִֵֵֵַָָָָָּבעברא

ּבחׁשּבֹון  יתב ּדי דאמראה מלּכא ּדסיחן ְְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבארעא

מּמצרים: ּבמּפקהֹון יׂשראל ּובני מׁשה מחא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹּדי

æî-Cìî âBò | õøà-úàå Böøà-úà eLøéiå©¦«§¸¤©§¹§¤¤´¤´¤«¤
ïcøiä øáòa øLà éøîàä éëìî éðL ïLaä©¨À̈§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®

:LîL çøæîâBò | õøà-úàå Böøà-úà eLøéiå ¦§©−¨«¤©¦«§¸¤©§¹§¤¤´¤´
ïcøiä øáòa øLà éøîàä éëìî éðL ïLaä-Cìî¤«¤©¨À̈§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®

:LîL çøæî ּדעֹוג ארעא  וית  ארעּה ית ויריתּו ¦§©−¨«¤ְְְְִִֵַַָָָ

ּבעברא  ּדי אמראה מלכי ּתרין ּדמתנן ְְְְְְְֱִִֵֵַַַָָָָָֹמלּכא

ׁשמׁשא: מדנח çî-ìòדירּדנא øLà øòøòî ְְְְְִִַַָָ¥«£Ÿ¥º£¤̧©
:ïBîøç àeä ïàéN øä-ãòå ïðøà ìçð-úôN§©©¯©©§²Ÿ§©©¬¦−Ÿ¬¤§«
ïàéN øä-ãòå ïðøà ìçð-úôN-ìò øLà øòøòî¥«£Ÿ¥º£¤̧©§©©¯©©§²Ÿ§©©¬¦−Ÿ

:ïBîøç àeä דארנן נחלא ּכיף על ּדי מערער ¬¤§«ְְֲֲִֵֵֵַַַָֹֹ

חרמֹון: הּוא דׂשיאן טּורא èîäáøòä-ìëåועד ְְְִֶַָֹ§¨¨̧£¨¹̈
úçz äáøòä íé ãòå äçøæî ïcøiä øáò¥³¤©©§¥Æ¦§½̈¨§©−¨´¨«£¨¨®©−©

:äbñtä úcLàïcøiä øáò äáøòä-ìëå ©§¬Ÿ©¦§¨«§¨¨̧£¨¹̈¥³¤©©§¥Æ
:äbñtä úcLà úçz äáøòä íé ãòå äçøæî¦§½̈¨§©−¨´¨«£¨¨®©−©©§¬Ÿ©¦§¨«
יּמא  ועד למדינחא דירּדנא עברא מיׁשרא ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָוכל

מרמתא: מׁשּפ ּתחֹות ôדמיׁשרא ְְְְְֵַַָָָָ

éòéáøàøîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤»¤¨¦§¨¥¼©´Ÿ¤
-úàå íéwçä-úà ìàøNé òîL íäìà£¥¤À§©³¦§¨¥Æ¤©«ª¦´§¤
íBiä íëéðæàa øác éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬§¨§¥¤−©®

:íúNòì ízøîLe íúà ízãîìeàø÷iå §©§¤´Ÿ½̈§©§¤−©«£Ÿ¨«©¦§¨´
ìàøNé òîL íäìà øîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî¤»¤¨¦§¨¥¼©´Ÿ¤£¥¤À§©³¦§¨¥Æ
øác éëðà øLà íéètLnä-úàå íéwçä-úà¤©«ª¦´§¤©¦§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬
ízøîLe íúà ízãîìe íBiä íëéðæàa§¨§¥¤−©®§©§¤´Ÿ½̈§©§¤−

:íúNòì להֹון ואמר יׂשראל לכל מׁשה ּוקרא ©«£Ÿ¨«ְְְְֲִֵֶַַָָָֹ

אנא  ּדי ּדינּיא וית קימּיא ית יׂשראל ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָׁשמע

ותּטרּון  יתהֹון ותּלפּון דין יֹומא קדמיכֹון ְְְְְְֳִֵֵֵַַָָָממּלל

áúéøaלמעּבדהֹון: eðnò úøk eðéäìà ýåýé ְְְֶָ§Ÿ̈´¡Ÿ¥À¨©¬¦¨²§¦−
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:áøça:áøça úéøa eðnò úøk eðéäìà ýåýé §Ÿ¥«§Ÿ̈´¡Ÿ¥À¨©¬¦¨²§¦−§Ÿ¥«
ּבחרב: קים עּמנא ּגזר אלהנא â-úàיי àì ְְְְֱִֵַָָָָָָָֹ´Ÿ¤

ék úàfä úéøaä-úà ýåýé úøk eðéúáà£Ÿ¥½¨©¬§Ÿ̈−¤©§¦´©®Ÿ¦´
:íéiç eðlk íBiä äô älà eðçðà eðzààì ¦½̈£©̧§¥¬¤²Ÿ©−ª¨¬©¦«´Ÿ

ék úàfä úéøaä-úà ýåýé úøk eðéúáà-úà¤£Ÿ¥½¨©¬§Ÿ̈−¤©§¦´©®Ÿ¦´
:íéiç eðlk íBiä äô älà eðçðà eðzà עם לא ¦½̈£©̧§¥¬¤²Ÿ©−ª¨¬©¦«ִָ

עּמנא  אּלהן הדא קימא ית יי ּגזר ְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָָָָָאבהתנא

קּימין: ּכּלנא דין יֹומא הכא אּלין ְֲִִֵֵַַָָָָָָָֻאנחנא

ãCBzî øäa íënò ýåýé øac íéðôa | íéðẗ¦´§¨¦À¦¤̧§Ÿ̈¯¦¨¤²¨−̈¦¬
:Làäøäa íënò ýåýé øac íéðôa | íéðt ¨¥«¨¦´§¨¦À¦¤̧§Ÿ̈¯¦¨¤²¨−̈

Làä CBzî: עּמכֹון יי מּליל ממלל עם ממלל ¦¬¨¥«ְְְְִִִַַַָָָ

אּׁשתא: מּגֹו äýåýé-ïéaּבטּורא ãîò éëðà ְִֶָָָÂ¨«Ÿ¦ÂŸ¥̧¥«§Ÿ̈³
øác-úà íëì ãébäì àåää úòa íëéðéáe¥«¥¤Æ¨¥´©¦½§©¦¬¨¤−¤§©´

ýåýéLàä éðtî íúàøé ékãîò éëðà §Ÿ̈®¦³§¥¤Æ¦§¥´¨¥½Â¨«Ÿ¦ÂŸ¥̧
íëì ãébäì àåää úòa íëéðéáe ýåýé-ïéa¥«§Ÿ̈³¥«¥¤Æ¨¥´©¦½§©¦¬¨¤−
-àìå Làä éðtî íúàøé ék ýåýé øác-úà¤§©´§Ÿ̈®¦³§¥¤Æ¦§¥´¨¥½§«Ÿ

:øîàì øäa íúéìò ּבין קאם הויתי אנא £¦¤¬¨−̈¥«Ÿֲֲִֵֵֵָָ

לכֹון  לחּואה ההיא ּבעּדנא ּוביניכֹון דיי ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָמימרא

ולא  אּׁשתא מּקדם דחלּתּון ארי דיי ּפתּגמא ְְְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָָָָית

למימר: ּבטּורא åéäìàססלקּתּון ýåýé éëðàE ְְְְֵֶָָ¨«Ÿ¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
éúàöBä øLà:íéãáò úéaî íéøöî õøàî E £¤´«¥¦ÁÁ¥¤Æ¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À

éäìà ýåýé éëðàéúàöBä øLà Eíéøöî õøàî E ¨«Ÿ¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½£¤´«¥¦ÁÁ¥¤Æ¤¦§©¹¦
íéãáò úéaî:אּפקּת ּדי אלה יי אנא ¦¥´£¨¦Àְְֱֲִֵַָָָָָ

עבדּותא: מּבית דמצרים æäéäéמארעא àì ְְְְִִִֵֵַַַָָ´Ÿ¦«§¤´
:éðt-ìò íéøçà íéäìà EìEì äéäé àì §Á¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À´Ÿ¦«§¤´§Á

éðt-ìò íéøçà íéäìà: אחרן אלּה ל יהי לא ¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©Àְֱֳֵָָָָָ

מּני: çäðeîz-ìkּבר | ìñô Eì-äNòú àì ִִַ´Ÿ©«£¤§´¤´¤¨§¿̈
úçzî õøàa øLàå ìònî | íéîMa øLà£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á¨¨̧¤¦©¹©

:õøàì úçzî | íéna øLàåEì-äNòú àì ©«£¤´©©´¦¦©´©¨À̈¤´Ÿ©«£¤§´
øLàå ìònî | íéîMa øLà äðeîz-ìk | ìñô¤´¤¨§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á

õøàì úçzî | íéna øLàå úçzî õøàa: לא ¨¨̧¤¦©¹©©«£¤´©©´¦¦©´©¨À̈¤ָ

מּלעּלא  בׁשמּיא ּדי ּדמּות ּכל צלם ל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָתעּבד

לארעא: מּלרע במּיא ודי מּלרע בארעא ְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָודי

èéëðà ék íãáòú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º

éäìà ýåýéúBáà ïBò ã÷t àp÷ ìà E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥£¸¨¯
lL-ìòå íéða-ìò:éàðNì íéòaø-ìòå íéL ©¨¦²§©¦¥¦¬§©¦¥¦−§«Ÿ§¨®

ýåýé éëðà ék íãáòú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³
éäìàíéða-ìò úBáà ïBò ã÷t àp÷ ìà E ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥£¸¨¯©¨¦²

lL-ìòå:éàðNì íéòaø-ìòå íéL תסּגּוד לא §©¦¥¦¬§©¦¥¦−§«Ÿ§®ְִָ̈

קּנא  אל אלה יי אנא ארי תפלחּנּון ולא ְְְְְֱֲֲִִֵֵַָָָָָָלהֹון

ּתליתי  ּדר על מרדין ּבנין על אבהן חֹובי ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָמסער

ּבנּיא  מׁשּלמין ּכד לׂשנאי רביעי ּדר ְְְְְְְִִַַַַַַַָָועל

אבהתהֹון: ּבתר éíéôìàìלמחטי ãñç äNòå ְְֱֲֵֶַַָָ§³Ÿ¤¤̧¤Æ©«£¨¦®
ìe éáäàìéøîLÈ¯˜ Â˙ÂˆÓ ·È˙Î:éúåöî §«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«

ìe éáäàì íéôìàì ãñç äNòå:éúåöî éøîL §³Ÿ¤¤̧¤Æ©«£¨¦®§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«
ּולנטרי  לרחמי ּדרין לאלפי טיבּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָועבד

ñàééäìàפּקֹודי: ýåýé-íL-úà àOú àìE ִָ¬Ÿ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
àOé-øLà úà ýåýé äwðé àì ék àåMì©¨®§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬

:àåMì BîL-úàýåýé-íL-úà àOú àì ¤§−©¨«§¬Ÿ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬
éäìààOé-øLà úà ýåýé äwðé àì ék àåMì E ¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬

:àåMì BîL-úàאלה דיי ׁשמא ית תימי לא ¤§−©¨«§ְְֱֵֵַָָָָָָ

בׁשמּה ימי ּדי ית יי יזּכי לא ארי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָלמּגנא

ñáéBLc÷ìלׁשקרא: úaMä íBé-úà øBîL ְְִָ¨´¤Á©©¨̧§©§¹
éäìà ýåýé | Eeö øLàk:EíBé-úà øBîL ©«£¤¬¦§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¨´¤Á

éäìà ýåýé | Eeö øLàk BLc÷ì úaMä:E טר ©©¨̧§©§¹©«£¤¬¦§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤Àַ

יי  פקּד די ּכמא לקּדׁשּותּה דׁשּבתא יֹומא ְְְְְְִֵַַַָָָָָָָית

:אלהâé-ìë úéNòå ãáòz íéîé úLL ֱָָ¥´¤¨¦´©«£Ÿ»§¨¦´¨¨
:Ezëàìî-ìë úéNòå ãáòz íéîé úLL §©§¤¼¥´¤¨¦´©«£Ÿ»§¨¦´¨¨
:Ezëàìî ּכל ותעּבד ּתפלח יֹומין ׁשּתא §©§¤¼ְְְִִִֵַָָָ

:עבדּתãéýåýéì | úaL éòéáMä íBéå ְִִָ§¸©§¦¦¹©¨´©«Ÿ̈´
éäìàðáe äzà äëàìî-ìë äNòú àì E-E ¡Ÿ¤À´Ÿ©«£¤´¨§¨¿̈©¨´¦§«

-ìëå Eøîçå EøBLå Eúîàå-Ecáòå Ezáe¦¤´§©§§©«Â£¨¤§«§¸©«£«Ÿ§¹§¨
éøòLa øLà Eøâå Ezîäaçeðé ïòîì E §¤§¤À§¥«§Æ£¤´¦§¨¤½§©À©¨²©

:EBîk Eúîàå Ecáò| úaL éòéáMä íBéå ©§§¬©«£¨«§−¨®§¸©§¦¦¹©¨´
éäìà ýåýéìäzà äëàìî-ìë äNòú àì E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À´Ÿ©«£¤´¨§¨¿̈©¨´

ðáe-ìëå Eøîçå EøBLå Eúîàå-Ecáòå Ezáe-E ¦§«¦¤´§©§§©«Â£¨¤§«§¸©«£«Ÿ§¹§¨
éøòLa øLà Eøâå EzîäaEcáò çeðé ïòîì E §¤§¤À§¥«§Æ£¤´¦§¨¤½§©À©¨²©©§§¬

EBîk Eúîàå: יי קדם ׁשּבתא ׁשביעאה ויֹומא ©«£¨«§−¨®ְְְְֳִַָָָָָָ
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ּוברּת ּובר אּת עבידא ּכל תעּבד לא ְְְְֱִִֵַַַָָָָָָָאלה

ּבעיר וכל וחמר ותֹור ואמת ְְְְְְְֲִַַַָָָָָָָועבּד

ואמת עבּד ינּוח ּדי ּבדיל בקרו ּדי ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָוּגּיֹור

:ּכותåèíéøöî õøàa | úééä ãáò-ék zøëæå ְָָ§¨«©§º̈¦¤¬¤¨¦´¨§¤´¤¦§©À¦
éäìà ýåýé Eàöiåòøæáe ä÷æç ãéa íMî E ©Ÿ¦«£Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³¦¨Æ§¨³£¨¨Æ¦§´Ÿ©

éäìà ýåýé Eeö ïk-ìò äéeèðúBNòì E §½̈©¥À¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©«£−
:úaMä íBé-úàõøàa | úééä ãáò-ék zøëæå ¤¬©©¨«§¨«©§º̈¦¤¬¤¨¦´¨§¤´¤

éäìà ýåýé Eàöiå íéøöîä÷æç ãéa íMî E ¦§©À¦©Ÿ¦«£Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³¦¨Æ§¨³£¨¨Æ
éäìà ýåýé Eeö ïk-ìò äéeèð òøæáeúBNòì E ¦§´Ÿ©§½̈©¥À¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©«£−

úaMä íBé-úà: הויתא עבּדא ארי ותדּכר ¤¬©©¨«ְְְֲִֵֵַַַָָ

ּבידא  מּתּמן אלה יי ואּפק דמצרים ְְְְְְְֱִִִִַַַַָָָָָָָּבארעא

אלה יי ּפּקד ּכן על מרמא ּובדרעא ְְְְֱִִֵַַַָָָָָָָָָתּקיפא

דׁשּבתא: יֹומא ית æèéáà-úàסלמעּבד ãakE ְְְְֶַַָָָ©¥³¤¨¦̧Æ
éäìà ýåýé Eeö øLàk Enà-úàå| ïòîì E §¤¦¤½©«£¤¬¦§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©´©

éîé ïëéøàéäîãàä ìò Cì áèéé ïòîìe E ©«£¦ª´¨¤À§©̧©Æ¦´©½̈©µ¨«£¨½̈
éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð Eéáà-úà ãakE £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«©¥³¤¨¦̧Æ

éäìà ýåýé Eeö øLàk Enà-úàå| ïòîì E §¤¦¤½©«£¤¬¦§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©´©
éîé ïëéøàéäîãàä ìò Cì áèéé ïòîìe E ©«£¦ª´¨¤À§©̧©Æ¦´©½̈©µ¨«£¨½̈

éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð E וית אבּו ית יּקר £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«ְֲַַָָ

ּדיֹורכּון  ּבדיל אלה יי פּקד די ּכמא ְְְְְְֱִִִַָָָָָָאּמ

אלה ּדיי ארעא על ל ּדיֹוטב ּובדיל ְְְְֱִֶַַַָָָָָָיֹומי

:ל æéçöøzסיהב àì סóàðz àìå סàìå ֵָָ−Ÿ¦§¨«§−Ÿ¦§¨«§−Ÿ
áðâz ס:àåL ãò Eòøá äðòú-àìåàì ¦§«Ÿ§Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬¨«§−Ÿ

Eòøá äðòú-àìå áðâz àìå óàðz àìå çöøz¦§¨«§−Ÿ¦§¨«§−Ÿ¦§«Ÿ§Ÿ©«£¤¬§¥«£−
:àåL ãò ולא תּגּוף. ולא נפׁש. תקטֹול לא ¥¬¨«§ְְְְְִָָָָ

סהדּותא (LÙ‡)תגנֹוב ּבחבר תסהד ולא . ְִ«¿»ְְְְֲֵַַַָָָ

ñçéêòø:דׁשקרא  úLà ãîçú àìå סàìå ְְִָ§¬Ÿ©§−Ÿ¥´¤¥¤®§¸Ÿ
BøBL Búîàå Bcáòå eäãN Eòø úéa äeàúú¦§©¤¹¥´¥¤À¨¥¹§©§³©«£¨Æ´

:Eòøì øLà ìëå BøîçåúLà ãîçú àìå ©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«§¬Ÿ©§−Ÿ¥´¤
êòøBúîàå Bcáòå eäãN Eòø úéa äeàúú àìå ¥¤®§¸Ÿ¦§©¤¹¥´¥¤À¨¥¹§©§³©«£¨Æ

:Eòøì øLà ìëå Bøîçå BøBL אּתת תחמד ולא ´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«ְְִֵַַָ

ועבדּה חקלּה חבר ּבית תרֹוג ולא ְְְְְְֵֵֵֵַַַַָָָחבר

לחבר ּדי וכל וחמרּה ּתֹורּה :ואמתּה ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָֹ

éùéîçñèéýåýé øac älàä íéøácä-úà¤©§¨¦´¨¥¿¤¦¤Á§Ÿ̈¸

ïðòä Làä CBzî øäa íëìä÷-ìk-ìà¤¨§©§¤¹¨À̈¦³¨¥Æ¤«¨´̈
éðL-ìò íázëiå óñé àìå ìBãb ìB÷ ìôøòäå§¨«£¨¤½¬¨−§´Ÿ¨¨®©¦§§¥À©§¥Æ

:éìà íðziå íéðáà úçìälàä íéøácä-úà ª´Ÿ£¨¦½©¦§¥−¥¨«¤©§¨¦´¨¥¿¤
Làä CBzî øäa íëìä÷-ìk-ìà ýåýé øac¦¤Á§Ÿ̈¸¤¨§©§¤¹¨À̈¦³¨¥Æ
íázëiå óñé àìå ìBãb ìB÷ ìôøòäå ïðòä¤«¨¨´§¨«£¨¤½¬¨−§´Ÿ¨¨®©¦§§¥À

:éìà íðziå íéðáà úçì éðL-ìò ּפתּגמּיא ית ©§¥Æª´Ÿ£¨¦½©¦§¥−¥¨«ְִַָָָ

מּגֹו ּבטּורא קהלכֹון ּכל עם יי מּליל ְְְְִִִִֵַָָָָָהאּלין

פסק  ולא רב קל ואמיטתא עננא ְְְֲֲִֶַַַָָָָָָָאּׁשתא

לי: ויהבּנּון אבנּיא לּוחי ּתרין על ְְְִִִִֵֵַַַָָָּוכתבּנּון

ëCLçä CBzî ìBwä-úà íëòîLk éäéå©§¦À§¨§£¤³¤©Æ¦´©½¤
éLàø-ìk éìà ïeáø÷zå Làa øòa øääå§¨−̈Ÿ¥´¨¥®©¦§§´¥©½¨¨¥¬

:íëéð÷æå íëéèáLìBwä-úà íëòîLk éäéå ¦§¥¤−§¦§¥¤«©§¦À§¨§£¤³¤©Æ
éìà ïeáø÷zå Làa øòa øääå CLçä CBzî¦´©½¤§¨−̈Ÿ¥´¨¥®©¦§§´¥©½

:íëéð÷æå íëéèáL éLàø-ìk ׁשמעכֹון ּכד והוה ¨¨¥¬¦§¥¤−§¦§¥¤«ְֲֲַַַָ

ּבאּׁשתא  ּבער וטּורא חׁשֹוכא מּגֹו קלא ְְֲִֵֶָָָָָָָָית

וסביכֹון: ׁשבטיכֹון ריׁשי ּכל לותי ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָוקרבּתּון

àëBãák-úà eðéäìà ýåýé eðàøä ïä eøîàzå©«Ÿ§À¥´¤§¹̈§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧Æ¤§Ÿ´
àåíBiä Làä CBzî eðòîL Bì÷-úàå Bìãb-ú §¤¨§½§¤Ÿ¬¨©−§¦´¨¥®©³

:éçå íãàä-úà íéäìà øaãé-ék eðéàø äfä©¤Æ¨¦½¦«§©¥¯¡Ÿ¦²¤¨«¨−̈¨¨«
Bãák-úà eðéäìà ýåýé eðàøä ïä eøîàzå©«Ÿ§À¥´¤§¹̈§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧Æ¤§Ÿ´
íBiä Làä CBzî eðòîL Bì÷-úàå Bìãb-úàå§¤¨§½§¤Ÿ¬¨©−§¦´¨¥®©³
éçå íãàä-úà íéäìà øaãé-ék eðéàø äfä: ©¤Æ¨¦½¦«§©¥¯¡Ÿ¦²¤¨«¨−̈¨¨«

וית  יקרּה ית אלהנא יי אחזינא הא ְְְְְְֱֲֵַַַָָָָָָָָָָואמרּתּון

אּׁשתא  מּגֹו ׁשמענא מימרּה קל וית ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָרבּותּה

אנׁשא  עם יי ימּלל ארי חזינא הדין ְְֲֲֲִֵֵֵֵַָָָָָָיֹומא

áëeðìëàúויתקּים: ék úeîð änì äzòå ְְִַָ§©¨Æ¨´¨¨½¦´«Ÿ§¥½
eðçðà | íéôñé-íà úàfä äìãbä Làä̈¥¬©§Ÿ−̈©®Ÿ¦«Ÿ§¦´£©À§

ì:eðúîå ãBò eðéäìà ýåýé ìB÷-úà òîL ¦Â§ÂŸ©¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²−¨¨«§
äìãbä Làä eðìëàú ék úeîð änì äzòå§©¨Æ¨´¨¨½¦´«Ÿ§¥½¨¥¬©§Ÿ−̈

ì eðçðà | íéôñé-íà úàfäýåýé ìB÷-úà òîL ©®Ÿ¦«Ÿ§¦´£©À§¦Â§ÂŸ©¤¸§Ÿ̈¯
eðúîå ãBò eðéäìà: ארי נמּות למא ּוכען ¡Ÿ¥²−¨¨«§ְְְֲֵַָ

אנחנא  מֹוספין אם הדא רּבתא אּׁשתא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָתיכלּננא

ּומיתין  עֹוד אלהנא דיי מימרא קל ית ְְְְְֱִִֵַַָָָָָָָָלמׁשמע

÷âëìBאנחנא: òîL øLà øNa-ìë éî ék ְֲַָ¦´¦´¨¨¿̈£¤´¨´Ç©¬Á
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:éçiå eðîk Làä-CBzî øaãî íéiç íéäìà¡Ÿ¦̧©¦¹§©¥¯¦«¨¥²¨−Ÿ©¤«¦
íéiç íéäìà ìB÷ òîL øLà øNa-ìë éî ék¦´¦´¨¨¿̈£¤´¨´©¬Á¡Ÿ¦̧©¦¹

:éçiå eðîk Làä-CBzî øaãî ּכל מן ארי §©¥¯¦«¨¥²¨−Ÿ©¤«¦ֲֵָָ

ממּלל  קּימא דיי מימרא קל ׁשמע די ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָּבׂשרא

ואתקּים: ּכותנא אּׁשתא ãëäzàמּגֹו áø÷ ְְְִִֶַָָָָָָ§©³©¨Æ
eðéäìà ýåýé øîàé øLà-ìk úà òîLe«£½̈¥²¨£¤¬Ÿ©−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®
ýåýé øaãé øLà-ìk úà eðéìà øaãz | zàå§©´§§©¥´¥¥À¥Á¨£¤̧§©¥¹§Ÿ̈¯

éìà eðéäìà:eðéNòå eðòîLå Eäzà áø÷ ¡Ÿ¥²¥¤−§¨©¬§§¨¦«§©³©¨Æ
| zàå eðéäìà ýåýé øîàé øLà-ìk úà òîLe«£½̈¥²¨£¤¬Ÿ©−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§©´§

-ìk úà eðéìà øaãzeðéäìà ýåýé øaãé øLà §©¥´¥¥À¥Á¨£¤̧§©¥¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²
éìà:eðéNòå eðòîLå E ּכל ית ּוׁשמע אּת קרב ¥¤−§¨©¬§§¨¦«ְְְֵַַָָ

ּדי  ּכל ית עּמנא ּתמּלל ואּת אלהנא יי יימר ְְְְֱִִִֵֵַַַָָָָָָָָּדי

ונעּבד: ּונקּבל עּמ אלהנא יי äëòîLiåמּלל ְְְְֱִֵֵֵַַַָָָָָ©¦§©³
øîàiå éìà íëøaãa íëéøác ìB÷-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤´¦§¥¤½§©¤§¤−¥¨®©¸Ÿ¤
äfä íòä éøác ìB÷-úà ézòîL éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©ÀÂ¨©Â§¦¤¸¦§¥¹¨¨³©¤Æ

éìà eøac øLà:eøac øLà-ìk eáéèéä E £¤´¦§´¥¤½¥¦−¨£¤¬¦¥«
éìà íëøaãa íëéøác ìB÷-úà ýåýé òîLiå©¦§©³§Ÿ̈Æ¤´¦§¥¤½§©¤§¤−¥®̈
íòä éøác ìB÷-úà ézòîL éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©ÀÂ¨©Â§¦¤¸¦§¥¹¨¨³

éìà eøac øLà äfä:eøac øLà-ìk eáéèéä E ©¤Æ£¤´¦§´¥¤½¥¦−¨£¤¬¦¥«
ּבמּללּותכֹון  ּפתּגמיכֹון קל ית יי קדם ְְְְְֳִִֵַַָָָָָָּוׁשמיע

ּפתּגמי  קל ית קדמי ׁשמיע לי יי ואמר ְְְֲֳִִִִִֵַַַַָָָָָעּמי

ּדי  כל אתקינּו עּמ מּלילּו ּדי הדין ְִִִִִֵַַַָָָָעּמא

åëäàøéìמּלילּו: íäì äæ íááì äéäå ïzé-éî ִַ¦«¦¥¿§¨¨Á§¨¨̧¤¹¨¤À§¦§¨¬
ìå éúàïòîì íéîiä-ìk éúåöî-ìk-úà øîL Ÿ¦²§¦§¬Ÿ¤¨¦§Ÿ©−¨©¨¦®§©̧©

:íìòì íäéðáìå íäì áèééäéäå ïzé-éî ¦©¬¨¤²§¦§¥¤−§Ÿ¨«¦«¦¥¿§¨¨Á
ìå éúà äàøéì íäì äæ íááì-ìk-úà øîL §¨¨̧¤¹¨¤À§¦§¨¬Ÿ¦²§¦§¬Ÿ¤¨

íäéðáìå íäì áèéé ïòîì íéîiä-ìk éúåöî¦§Ÿ©−¨©¨¦®§©̧©¦©¬¨¤²§¦§¥¤−
:íìòì למדחל להֹון הדין לּבא יהי ּדי לוי §Ÿ¨«ְְְְְִִִֵֵַַָָ

ּבדיל  יֹומּיא ּכל ּפּקֹודי ּכל ית ּולמּטר ְְֳִִִַַַַָָָָָקדמי

לעלם: ולבניהֹון להֹון æëíäìּדייטב øîà Cì ְְְְְִֵֵַָָ¥−¡´Ÿ¨¤®
:íëéìäàì íëì eáeLeáeL íäì øîà Cì ¬¨¤−§¨«¢¥¤«¥−¡´Ÿ¨¤®¬

:íëéìäàì íëì לכֹון ּתּובּו להֹון אמר אּזל ¨¤−§¨«¢¥¤«ְְֱִֵַ

çëéãnòלמׁשּכניכֹון: ãîò ät äzàå ְְְֵַ§©À̈Ÿ»£´Ÿ¦¨¦¼
éìà äøaãàåíéwçäå äåönä-ìk úà E ©«£©§¨´¥¤À¥¯¨©¦§¨²§©«ª¦¬

øLà õøàá eNòå íãnìz øLà íéètLnäå§©¦§¨¦−£¤´§©§¥®§¨´¨½̈¤£¤¯
:dzLøì íäì ïúð éëðàéãnò ãîò ät äzàå ¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«§©À̈Ÿ»£´Ÿ¦¨¦¼

éìà äøaãàåíéwçäå äåönä-ìk úà E ©«£©§¨´¥¤À¥¯¨©¦§¨²§©«ª¦¬
øLà õøàá eNòå íãnìz øLà íéètLnäå§©¦§¨¦−£¤´§©§¥®§¨´¨½̈¤£¤¯

:dzLøì íäì ïúð éëðà קדמי קים הכא ואּת ¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«ְְֳִַַָָָ

די  ודינּיא ּוקימּיא ּתפקדּתא ּכל ית עּמ ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָואמּלל

להֹון  יהב אנא ּדי ּבארעא ויעּבדּון ְְְְְְְֲִֵַַַָָָתּלפּון

èëäeöלמירתּה: øLàk úBNòì ízøîLe ְְֵַ§©§¤´©«£½©«£¤¬¦¨²
:ìàîNe ïéîé eøñú àì íëúà íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¤§¤®¬Ÿ¨ª−¨¦¬§«Ÿ
íëéäìà ýåýé äeö øLàk úBNòì ízøîLe§©§¤´©«£½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−

ìàîNe ïéîé eøñú àì íëúà: למעּבד ותּטרּון ¤§¤®¬Ÿ¨ª−¨¦¬§«Ÿְְְְִֶַ

תסטּון  לא יתכֹון אלהכֹון יי פּקיד די ְְְְֱֲִִִַָָָָָּכמא

ּוׂשמאלא: ìýåýéיּמינא äeö øLà Cøcä-ìëa ְִַָָָ§¨©¤À¤£¤̧¦¹̈§Ÿ̈¯
íëì áBèå ïeéçz ïòîì eëìz íëúà íëéäìà¡«Ÿ¥¤²¤§¤−¥¥®§©³©¦«§Æ§´¨¤½

:ïeLøéz øLà õøàa íéîé ízëøàäå-ìëa §©«£©§¤´¨¦½¨−̈¤£¤¬¦«¨«§¨
eëìz íëúà íëéäìà ýåýé äeö øLà Cøcä©¤À¤£¤̧¦¹̈§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¤§¤−¥¥®
õøàa íéîé ízëøàäå íëì áBèå ïeéçz ïòîì§©³©¦«§Æ§´¨¤½§©«£©§¤´¨¦½¨−̈¤

:ïeLøéz øLà אלהכֹון יי פּקיד ּדי ארחא ּבכל £¤¬¦«¨«ְְְֱֲִִַָָָָָ

ותֹורכּון  לכֹון וייטב ּדתיחּון ּבדיל ּתהכּון ְְְְְְְְִֵֵַָָיתכֹון

תירתּון: ּדי ּבארעא àäåönäיֹומין úàæå ְְְִִֵַָ§´Ÿ©¦§À̈
íëéäìà ýåýé äeö øLà íéètLnäå íéwçä©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
ízà øLà õøàa úBNòì íëúà ãnìì§©¥´¤§¤®©«£´¨½̈¤£¤¬©¤²

:dzLøì änL íéøáòúàæåíéwçä äåönä «Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«§´Ÿ©¦§À̈©«ª¦Æ
ãnìì íëéäìà ýåýé äeö øLà íéètLnäå§©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§©¥´
änL íéøáò ízà øLà õøàa úBNòì íëúà¤§¤®©«£´¨½̈¤£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨

dzLøì: פּקיד ּדי ודינּיא קימּיא תפקדּתא ודא §¦§¨«ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָ

ּדי  ּבארעא למעּבד יתכֹון לאּלפא אלהכֹון ְְְְְְְֱֲִֶַַַָָָָָָיי

למירתּה: ּתּמן עברין áàøézאּתּון ïòîì ְְְִֵַַַָָ§©̧©¦¹̈
éäìà ýåýé-úàì Eåéúwç-ìk-úà øîL ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤ÀÂ¦§ÂŸ¤¨ªŸ¨´

ðáe äzà Eeöî éëðà øLà åéúåöîeða-ïáe EE ¦§Ÿ¨»£¤´¨«Ÿ¦´§©¤¼¼©¨Æ¦§´¤¦§½
éiç éîé ìkéîé ïëøàé ïòîìe E:Eàøéz ïòîì −Ÿ§¥´©¤®§©−©©«£¦ª¬¨¤«§©̧©¦¹̈

éäìà ýåýé-úàì Eåéúåöîe åéúwç-ìk-úà øîL ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤ÀÂ¦§ÂŸ¤¨ªŸ¨´¦§Ÿ¨»
ðáe äzà Eeöî éëðà øLàða-ïáe Eéîé ìk E £¤´¨«Ÿ¦´§©¤¼¼©¨Æ¦§´¤¦§½−Ÿ§¥´

éiçéîé ïëøàé ïòîìe EE: יי קדם ּדתדחל ּבדיל ©¤®§©−©©«£¦ª¬¨¤«ְְְְֳִִַָָ
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אנא  ּדי ּופּקֹודֹוהי קימֹוהי ּכל ית למּטר ְְֱֲִִִִִַָָָָָָאלה

ּובדיל  חּיי יֹומי ּכל ּבר ּובר ּובר אּת ְְְְְְִֵַַַַָָָָָמפּקד

:יֹומי âzøîLåּדיֹורכּון ìàøNé zòîLå ְְָ§¨«©§¨³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´
ãàî ïeaøz øLàå Eì áèéé øLà úBNòì©«£½£¤Æ¦©´§½©«£¤¬¦§−§®Ÿ

éúáà éäìà ýåýé øac øLàkúáæ õøà Cì E ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈¤²¤¨©¬
:Láãe áìçúBNòì zøîLå ìàøNé zòîLå ¨−̈§¨«§¨«©§¨³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´©«£½

øac øLàk ãàî ïeaøz øLàå Eì áèéé øLà£¤Æ¦©´§½©«£¤¬¦§−§®Ÿ©«£¤Á¦¤̧
éúáà éäìà ýåýé:Láãe áìç úáæ õøà Cì E §Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

ודי  ל ייטב ּדי למעּבד ותּטר יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָּותקּבל

דאבהת אלהא יי מּליל די ּכמא לחדא ְְְֱֲֲִִִַַַָָָָָָָָתסּגּון

ּודבׁש: חלב עבדא ארעא לô ְְְֲַַָָָָָ

ã éùéùîLò| ýåýé eðéäìà ýåýé ìàøNé §©−¦§¨¥®§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§Ÿ̈¬
çàã:ãçà | ýåýé eðéäìà ýåýé ìàøNé òîL: ¤¨«§©−¦§¨¥®§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§Ÿ̈¬¤¨«

חד: יי אלהנא יי יׂשראל äúàׁשמע záäàå ְְְְֱִֵַָָָָָָָ§¨´©§½̈¥−
éäìà ýåýé-ìëáe ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨§¨«§¬§¨©§§−§¨

:Eãàîéäìà ýåýé úà záäàåEááì-ìëa E §Ÿ¤«§¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨§¨«§¬
Eãàî-ìëáe ELôð-ìëáe:אלה יי ית ותרחם §¨©§§−§¨§Ÿ¤«ְְְֱִַָָָָ

:נכס ּובכל נפׁש ּובכל לּב åeéäåּבכל ְְְְְִִַָָָָָָ§¨º
íBiä Eeöî éëðà øLà älàä íéøácä©§¨¦´¨¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−

:Eááì-ìòéëðà øLà älàä íéøácä eéäå ©§¨¤«§¨º©§¨¦´¨¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¯
Eááì-ìò íBiä Eeöî: האּלין ּפתּגמּיא ויהֹון §©§²©−©§¨¤«ְִִִֵַָָָ

:לּב על דין יֹומא מפּקד אנא æízðpLåּדי ְְֲִִֵַַָָָָ§¦©§¨´
éðáìEzëìáe Eúéáa EzáLa ía zøaãå E §¨¤½§¦©§−̈¨®§¦§§³§¥¤̧Æ§¤§§´

:Eîe÷áe EaëLáe Cøcáéðáì ízðpLåE ©¤½¤§¨§§−§¤«§¦©§¨´§¨¤½
Cøcá Ezëìáe Eúéáa EzáLa ía zøaãå§¦©§−̈¨®§¦§§³§¥¤̧Æ§¤§§´©¤½¤

:Eîe÷áe EaëLáe ּבהֹון ּותמּלל לבני ּותתנּנּון §¨§§−§¤«ְְְְִִֵַָָ

ּובמׁשּכב ּבארחא ּובמהכ ּבבית ְְְְְְְְְִִִֵָָָָָָָּבמּתב

:ּובמקימçeéäå Eãé-ìò úBàì ízøL÷e ְִִָ§©§¨¬§−©¨¤®§¨¬
éðéò ïéa úôèèì:EEãé-ìò úBàì ízøL÷e §«Ÿ¨−Ÿ¥¬¥¤«§©§¨¬§−©¨¤®

éðéò ïéa úôèèì eéäåE: על לאת ותקטרּנּון §¨¬§«Ÿ¨−Ÿ¥¬¥¤«ְְְְִִַָ

לת  ויהֹון יד:עיני ּבין èízáúëeפּלין ְְִִִִֵֵָָ§©§¨²
éøòLáe Eúéa úBææî-ìò:EúBææî-ìò ízáúëe ©§ª¬¥¤−¦§¨¤«§©§¨²©§ª¬

éøòLáe EúéaE:ñ מזּוזין על ותכּתבּנּון ¥¤−¦§¨¤«ְְְְְִִַָ

:ּובתרעי בית ּבסּפי é-ékותקּבעּנּון äéäå ְְְְְְִִִֵֵַָָ§¨º̈¦«

éäìà ýåýé | EàéáéòaLð øLà õøàä-ìà E §¦«£´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¹̈¤£¤̧¦§©¯
éúáàìCì úúì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E ©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨´¤¨®

:úéðá-àì øLà úáèå úìãb íéøòäéäå ¨¦²§Ÿ¬Ÿ§Ÿ−Ÿ£¤¬«Ÿ¨¦«¨§¨º̈
éäìà ýåýé | Eàéáé-ékòaLð øLà õøàä-ìà E ¦«§¦«£´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¹̈¤£¤̧¦§©¯

éúáàìCì úúì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E ©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨´¤¨®
:úéðá-àì øLà úáèå úìãb íéøò ארי ויהי ¨¦²§Ÿ¬Ÿ§Ÿ−Ÿ£¤¬«Ÿ¨¦«¨ֲִֵֵ

לאבהת קּיים ּדי לארעא אלה יי ְְְְֱֲִִִֵַַַָָָָָָָָיעלּנ

קרוין  ל למּתן ּוליעקב ליצחק ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָֹלאברהם

בניתא: לא ּדי וטבן àéíéàìîרברבן íézáe ְְְְִֵַָָָָָ¨̧¦¹§¥¦´
øLà íéáeöç úøáe úàlî-àì øLà áeè-ìk̈»£¤´«Ÿ¦¥ ¼¨¼Ÿ³Ÿ£¦Æ£¤´
zòèð-àì øLà íéúéæå íéîøk záöç-àì«Ÿ¨©½§¨§¨¦¬§¥¦−£¤´«Ÿ¨¨®§¨

:zòáNå zìëàåøLà áeè-ìk íéàìî íézáe §¨«©§−̈§¨¨«§¨¨̧¦¹§¥¦´¨»£¤´
záöç-àì øLà íéáeöç úøáe úàlî-àì«Ÿ¦¥ ¼¨¼Ÿ³Ÿ£¦Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨
:zòáNå zìëàå zòèð-àì øLà íéúéæå íéîøk§¨¦¬§¥¦−£¤´«Ÿ¨¨®§¨§¨«©§−̈§¨¨«§¨
ּפסילן  וגּבין מּליתא לא ּדי טּוב ּכל מלן ְְְִִִִֵַָָָָָָֻּובּתין

נצבּתא  לא ּדי וזיתין ּכרמין פסלּתא לא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָּדי

ותׂשּבע: áéîMä-úàותיכּול çkLz-ït Eì ø ְְְִֵָ¦¨´¤§½¤¦§©−¤
úéaî íéøöî õøàî EàéöBä øLà ýåýé§Ÿ̈®£¤¯¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬

:íéãáòøLà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMä £¨¦«¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈®£¤¯
:íéãáò úéaî íéøöî õøàî EàéöBä אסּתּמר ¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«ְִַַ

אּפק ּדי דיי דחלּתא ית תנׁשי ּדילמא ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָל

עבדּותא: מּבית דמצרים âéýåýé-úàמארעא ְְְְִִִֵֵַַַָָ¤§Ÿ̈¯
éäìà:òáMz BîLáe ãáòú Búàå àøéz E ¡Ÿ¤²¦−̈§Ÿ´©«£®Ÿ¦§−¦¨¥«©

éäìà ýåýé-úàBîLáe ãáòú Búàå àøéz E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦−̈§Ÿ´©«£®Ÿ¦§−
òáMz: ּתפלח וקדמֹוהי ּתדחל אלה יי ית ¦¨¥«©ְְְְֱִִִַָָָָָָָ

ּתקּים: ãéíéäìàּובׁשמּה éøçà ïeëìú àì ְְִֵַַ´Ÿ¥«§½©«£¥−¡Ÿ¦´
:íëéúBáéáñ øLà íénòä éäìàî íéøçà£¥¦®¥«¡Ÿ¥Æ¨«©¦½£¤−§¦«¥¤«
íénòä éäìàî íéøçà íéäìà éøçà ïeëìú àì́Ÿ¥«§½©«£¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥«¡Ÿ¥Æ¨«©¦½

:íëéúBáéáñ øLà טעות ּבתר תהכּון לא £¤−§¦«¥¤«ְֲַַַָָָ

בסחרניכֹון: די עממּיא מּטעות åèékעממּיא ְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָ¦´
éäìà ýåýé àp÷ ìàäøçé-ït Eaø÷a E ¥¬©¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¤®¤Â¤«¡¤Â

éäìà ýåýé-óàéðt ìòî EãéîLäå Ca E ©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈§¦§¦´§½¥©−§¥¬
:äîãàäéäìà ýåýé àp÷ ìà ékEaø÷a E ¨«£¨¨«¦´¥¬©¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¤®

éäìà ýåýé-óà äøçé-ïtìòî EãéîLäå Ca E ¤Â¤«¡¤Â©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈§¦§¦´§½¥©−
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äîãàä éðt:ׁשכנּתּה אלה יי קּנא אל ארי §¥¬¨«£¨¨«ְְְֱֲִֵֵֵַָָָָ

ויׁשצ ּב אלה דיי רגזא יתקף ּדילמא ְְְְֱִִִֵֵֵַָָָָָָָָָּבינ

ארעא: אּפי ñæèýåýé-úàמעל eqðú àì ְֵֵַַַָ´Ÿ§©½¤§Ÿ̈−
:äqna íúéqð øLàk íëéäìàeqðú àì ¡«Ÿ¥¤®©«£¤¬¦¦¤−©©¨«´Ÿ§©½

:äqna íúéqð øLàk íëéäìà ýåýé-úà לא ¤§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©«£¤¬¦¦¤−©©¨«ָ

ּבנּס נּסתּון די ּכמא אלהכֹון יי קדם יתא:תנּסּון ְְְְֱֲֳִִֵֵַַָָָָָ

æéíëéäìà ýåýé úåöî-úà ïeøîLz øBîL̈´¦§§½¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®
:Ceö øLà åéwçå åéúãòå-úà ïeøîLz øBîL §¥«Ÿ¨¬§ª−̈£¤¬¦¨«¨´¦§§½¤

:Ceö øLà åéwçå åéúãòå íëéäìà ýåýé úåöî¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¥«Ÿ¨¬§ª−̈£¤¬¦¨«
ּוסהדותּה אלהכֹון דיי ּפּקֹודּיא ית ּתּטרּון ְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָמּטר

:פקּד די çéáBhäåּוקימֹוהי øLiä úéNòå ְְִִַָָ§¨¦²¨©¨¨¬§©−
zLøéå úàáe Cì áèéé ïòîì ýåýé éðéòa§¥¥´§Ÿ̈®§©̧©Æ¦´©½̈À̈¨§¨«©§¨Æ
éúáàì ýåýé òaLð-øLà äáhä õøàä-úà:E ¤¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£Ÿ¤«

Cì áèéé ïòîì ýåýé éðéòa áBhäå øLiä úéNòå§¨¦²¨©¨¨¬§©−§¥¥´§Ÿ̈®§©̧©Æ¦´©½̈
òaLð-øLà äáhä õøàä-úà zLøéå úàáeÀ̈¨§¨«©§¨Æ¤¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¦§©¬

éúáàì ýåýé:E יי קדם ּודתקן ּדכׁשר ותעּבד §Ÿ̈−©«£Ÿ¤«ְְְְְֳֵֵַַָָָָ

טבתא  ארעא ית ותירת ותעּול ל דייטב ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָּבדיל

:לאבהתי יי קּיים èééáéà-ìk-úàּדי óãäìE ְֲִִַַָָָָ©«£¬Ÿ¤¨«Ÿ§¤−
éðtî:ýåýé øac øLàk Eéáéà-ìk-úà óãäìE ¦¨¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©«£¬Ÿ¤¨«Ÿ§¤−
éðtî:ýåýé øac øLàk E ּבעלי ּכל ית למּתבר ¦¨¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«ְְֲִֵַַָָ

יי: מּליל די ּכמא מּקדמ סדבבëEìàLé-ék ְְְֳִִִַָָָָָָ¦«¦§¨«§¬
ðáíéwçäå úãòä äî øîàì øçî E ¦§²¨−̈¥®Ÿ¨´¨«¥ÀŸ§©«ª¦Æ

:íëúà eðéäìà ýåýé äeö øLà íéètLnäå§©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¤§¤«
ðá EìàLé-ékíéwçäå úãòä äî øîàì øçî E ¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥®Ÿ¨´¨«¥ÀŸ§©«ª¦Æ

:íëúà eðéäìà ýåýé äeö øLà íéètLnäå ארי §©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¤§¤«ֲֵ

ּוקימּיא  סהדותא מא למימר מחר ּבר ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָָיׁשאלּנ

יתכֹון: אלהנא יי פּקיד ּדי àëzøîàåודינּיא ְְְֱִִִַַָָָָָָ§¨«©§¨´
ðáìeðàéöiå íéøöîa äòøôì eðééä íéãáò E §¦§½£¨¦²¨¦¬§©§−Ÿ§¦§¨®¦©«Ÿ¦¥¯

:ä÷æç ãéa íéøönî ýåýéðáì zøîàåíéãáò E §Ÿ̈²¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«§¨«©§¨´§¦§½£¨¦²
íéøönî ýåýé eðàéöiå íéøöîa äòøôì eðééä̈¦¬§©§−Ÿ§¦§¨®¦©«Ÿ¦¥¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦

:ä÷æç ãéa לפרעה הוינא עבדין לבנ ותימר  §¨¬£¨¨«ְְְְְֲִִֵֵַַַָָֹ

תּקיפא: ּבידא מּמצרים יי ואּפקנא ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָּבמצרים

áë| íéòøå íéìãb íéúôîe úúBà ýåýé ïziå©¦¥´§Ÿ̈¿´ŸÂ«Ÿ§¦Â§Ÿ¦̧§¨¦¯
:eðéðéòì Búéa-ìëáe äòøôa íéøöîaïziå §¦§©²¦§©§¬Ÿ§¨¥−§¥¥«©¦¥´

íéøöîa | íéòøå íéìãb íéúôîe úúBà ýåýé§Ÿ̈¿´ŸÂ«Ÿ§¦Â§Ÿ¦̧§¨¦¯§¦§©²¦
eðéðéòì Búéa-ìëáe äòøôa: אתין יי ויהב §©§¬Ÿ§¨¥−§¥¥«ְִִַָָ

ּובכל  ּבפרעה ּבמצרים ּוביׁשין רברבין ְְְְְְְְִִִִִִַַַָֹּומֹופתין

לעיננא: ּביתּה âëíMîאנׁש àéöBä eðúBàå ְֱֵֵֵַָָ§−̈¦´¦¨®
øLà õøàä-úà eðì úúì eðúà àéáä ïòîì§©̧©Æ¨¦´Ÿ½̈¨³¤¨̧Æ¤¨½̈¤£¤¬

:eðéúáàì òaLðïòîì íMî àéöBä eðúBàå ¦§©−©«£Ÿ¥«§−̈¦´¦¨®§©̧©Æ
òaLð øLà õøàä-úà eðì úúì eðúà àéáä̈¦´Ÿ½̈¨³¤¨̧Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−

:eðéúáàì לאעלא ּבדיל מּתּמן אּפק ויתנא ©«£Ÿ¥«ְְְֲִִֵַַַָָָָָ

לאבהתנא: קּיים ּדי ארעא ית לנא למּתן ְְֲִִִַַַַָָָָָָָָָָָיתנא

ãëälàä íéwçä-ìk-úà úBNòì ýåýé eðeöéå©§©¥´§Ÿ̈À©«£Æ¤¨©«ª¦´¨¥½¤
íéîiä-ìk eðì áBèì eðéäìà ýåýé-úà äàøéì§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¬¨̧Æ¨©¨¦½

:äfä íBiäk eðúiçì-úà úBNòì ýåýé eðeöéå §©Ÿ¥−§©¬©¤«©§©¥´§Ÿ̈À©«£Æ¤
eðéäìà ýåýé-úà äàøéì älàä íéwçä-ìk̈©«ª¦´¨¥½¤§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®
:äfä íBiäk eðúiçì íéîiä-ìk eðì áBèì§¬¨̧Æ¨©¨¦½§©Ÿ¥−§©¬©¤«

ל  האּלין קימּיא ּכל ית למעּבד יי מדחל ּופּקדנא ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

לקּימּותנא  יֹומּיא ּכל לנא לטב אלהנא יי ְְְֱַַַָָָָָָָָָָָָית

הדין: äëøîLð-ékּכיֹומא eðl-äéäz ä÷ãöe ְֵָָ§¨−̈¦«§¤¨®¦«¦§¸Ÿ
ýåýé éðôì úàfä äåönä-ìk-úà úBNòì©«£¹¤¨©¦§¨´©ÀŸ¦§¥²§Ÿ̈¬

:eðeö øLàk eðéäìà-ék eðl-äéäz ä÷ãöe ¡Ÿ¥−©«£¤¬¦¨«§¨−̈¦«§¤¨®¦«
ýåýé éðôì úàfä äåönä-ìk-úà úBNòì øîLð¦§¸Ÿ©«£¹¤¨©¦§¨´©ÀŸ¦§¥²§Ÿ̈¬

:eðeö øLàk eðéäìà נּטר ארי לנא ּתהי וזכּותא ¡Ÿ¥−©«£¤¬¦¨«ְְֲִֵֵַָָָָ

אלהנא  יי קדם הדא ּתפקדּתא ּכל ית ְְְְְֱֳֶֶַַָָָָָָָָָָלמעּבד

פּקדנא: די ñּכמא ְְִַָָָ

éòéáùàéäìà ýåýé Eàéáé ék-øLà õøàä-ìà E ¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤
| íéaø-íéBb ìLðå dzLøì änL-àá äzà©¨¬¨−̈¨§¦§¨®§¨©´¦«©¦´

éðtîéðòðkäå éøîàäå éLbøbäå ézçä E ¦¨¤¿©«¦¦Á§©¦§¨¦̧§¨«¡Ÿ¦¹§©§©«£¦´
íéaø íéBâ äòáL éñeáéäå éeçäå éføtäå§©§¦¦À§©«¦¦Æ§©§¦½¦§¨´¦½©¦¬

:jnî íéîeöòåéäìà ýåýé Eàéáé ék-ìà E ©«£¦−¦¤«¨¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤
-íéBb ìLðå dzLøì änL-àá äzà-øLà õøàä̈¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨®§¨©´¦«

éðtî | íéaøéðòðkäå éøîàäå éLbøbäå ézçä E ©¦´¦¨¤¿©«¦¦Á§©¦§¨¦̧§¨«¡Ÿ¦¹§©§©«£¦´
íéaø íéBâ äòáL éñeáéäå éeçäå éføtäå§©§¦¦À§©«¦¦Æ§©§¦½¦§¨´¦½©¦¬

:jnî íéîeöòå ּדי לארעא אלה יי יעלּנ ארי ©«£¦−¦¤«¨ְְְְֱֲִִֵֵַָָָָָ

סּגיאין  עממין ויתר למירתּה לתּמן עלל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָאּת

ּוכנענאי  ואמראי וגרּגׁשאי חּתאי קדמ ְְְֱֲֳִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹמן
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סּגיאין  עממין ׁשבעא ויבּוסאי וחּואי ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָּופרּזאי

:מּנ áéäìàותּקיפין ýåýé íðúðeéðôì EE ְִִִַָ§¨º̈§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−
íäì úøëú-àì íúà íéøçz íøçä íúékäå§¦¦¨®©«£¥³©«£¦ÆŸ½̈«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²

ípçú àìå úéøa:éäìà ýåýé íðúðeéðôì EE §¦−§¬Ÿ§¨¥«§¨º̈§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−
íäì úøëú-àì íúà íéøçz íøçä íúékäå§¦¦¨®©«£¥³©«£¦ÆŸ½̈«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²

:ípçú àìå úéøaקדמ אלה יי וימסרּנּון §¦−§¬Ÿ§¨¥«ְְְְֱֳִִָָָָָ

קים  להֹון תגזר לא יתהֹון תגּמר ּגּמרא ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָותמחּנּון

עליהֹון: תרחם âEzaולא ía ïzçúú àìå ְְֲֵַַָ§¬Ÿ¦§©¥−¨®¦§Æ
ðáì çwú-àì Bzáe Bðáì ïzú-àì:Eàìå «Ÿ¦¥´¦§½¦−«Ÿ¦©¬¦§¤«§¬Ÿ

çwú-àì Bzáe Bðáì ïzú-àì Eza ía ïzçúú¦§©¥−¨®¦§Æ«Ÿ¦¥´¦§½¦−«Ÿ¦©¬
ðáì:Eלא ּברּת ּבהֹון תתחּתן לברּהולא תּתן ¦§¤«ְְְְְִִִֵֵַַַָָָ

:לבר תּסב לא ãða-úàּוברּתּה øéñé-ékE ְְִִֵַַָָ¦«¨¦³¤¦§Æ
ýåýé-óà äøçå íéøçà íéäìà eãáòå éøçàî¥©«£©½§¨«§−¡Ÿ¦´£¥¦®§¨¨³©§Ÿ̈Æ

:øäî EãéîLäå íëaða-úà øéñé-ékéøçàî E ¨¤½§¦§¦«§−©¥«¦«¨¦³¤¦§Æ¥©«£©½
íëa ýåýé-óà äøçå íéøçà íéäìà eãáòå§¨«§−¡Ÿ¦´£¥¦®§¨¨³©§Ÿ̈Æ¨¤½

:øäî EãéîLäå ּפלחני מּבתר ּבר ית יטעין ארי §¦§¦«§−©¥«ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָ

ּבכֹון  דיי רגזא ויתקף עממּיא לטעות ְְְְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָויפלחּון

ּבפריע: ויׁשצäíäì eNòú äk-íà ék ְִִִֵַָ¦´¦³Ÿ©«£Æ¨¤½
íäøéLàå eøaLz íúávîe eözz íäéúçaæî¦§§«Ÿ¥¤´¦½Ÿ©¥«Ÿ−̈§©¥®©«£¥«¥¤Æ

:Làa ïeôøNz íäéìéñôe ïeòcâzäk-íà ék §©¥½§¦«¥¤−¦§§¬¨¥«¦´¦³Ÿ
eøaLz íúávîe eözz íäéúçaæî íäì eNòú©«£Æ¨¤½¦§§«Ÿ¥¤´¦½Ÿ©¥«Ÿ−̈§©¥®

Làa ïeôøNz íäéìéñôe ïeòcâz íäøéLàå: ארי ©«£¥«¥¤Æ§©¥½§¦«¥¤−¦§§¬¨¥«ֲֵ

ּתתרעּון  אגֹוריהֹון להֹון ּתעּבדּון ּכדין ְְְְְְֱִֵֵַָאם

וצלמי  ּתקֹוצצּון ואׁשריהֹון ּתתּברּון ְְְְְְְְֲֵֵֵַַַָָוקמתהֹון

ּבנּורא: ּתֹוקדּון åäzàטעותהֹון LBã÷ íò ék ְְְֲַָָ¦´©³¨Æ©½̈
éäìà ýåýéìýåýé | øça Ea EéäìàúBéäì E ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¦«§¬

éðt-ìò øLà íénòä ìkî älâñ íòì BìÆ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−©§¥¬
:äîãàäéäìà ýåýéì äzà LBã÷ íò ékEa E ¨«£¨¨«¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º

éäìà ýåýé | øçaìkî älâñ íòì Bì úBéäì E ¨©´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ
:äîãàä éðt-ìò øLà íénòäאּת קּדיׁש עם ארי ¨«©¦½£¤−©§¥¬¨«£¨¨«ְֲִֵַַַ

לּה למהוי אלה יי אּתרעי ּב אלה יי  ְְְְֱֱֱֳִִֵֵֵֵָָָָָָָָקדם

ארעא: אּפי על ּדי עממּיא מּכל חּביב æàìלעם ְְְִִִֵַַַַַַַָָֹ´Ÿ
øçáiå íëa ýåýé ÷Lç íénòä-ìkî íëaøî¥«ª§¤º¦¨¨«©¦À¨©¯§Ÿ̈²¨¤−©¦§©´

:íénòä-ìkî èòîä ízà-ék íëaíëaøî àì ¨¤®¦«©¤¬©Ç§©−¦¨¨«©¦«´Ÿ¥«ª§¤º

-ék íëa øçáiå íëa ýåýé ÷Lç íénòä-ìkî¦¨¨«©¦À¨©¯§Ÿ̈²¨¤−©¦§©´¨¤®¦«
íénòä-ìkî èòîä ízà: אּתּון מּדסּגיאין לא ©¤¬©§©−¦¨¨«©¦«ְִִִַַָ

אּתּון  ארי בכֹון ואּתרעי ּבכֹון יי צבי עממּיא ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָמּכל

עממּיא: מּכל çíëúàזערין ýåýé úáäàî ék ְְִִֵַַָָ¦Á¥©«£©̧§Ÿ̈¹¤§¤À
íëéúáàì òaLð øLà äòáMä-úà BøîMîe¦¨§³¤©§ª¨Æ£¤³¦§©Æ©«£´Ÿ¥¤½
úéaî Ecôiå ä÷æç ãéa íëúà ýåýé àéöBä¦¯§Ÿ̈²¤§¤−§¨´£¨®̈©¦§§Æ¦¥´

:íéøöî-Cìî äòøt ãiî íéãáòúáäàî ék £¨¦½¦©−©§¬Ÿ¤«¤¦§¨«¦¦Á¥©«£©̧
òaLð øLà äòáMä-úà BøîMîe íëúà ýåýé§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨§³¤©§ª¨Æ£¤³¦§©Æ
Ecôiå ä÷æç ãéa íëúà ýåýé àéöBä íëéúáàì©«£´Ÿ¥¤½¦¯§Ÿ̈²¤§¤−§¨´£¨®̈©¦§§Æ

:íéøöî-Cìî äòøt ãiî íéãáò úéaî ארי ¦¥´£¨¦½¦©−©§¬Ÿ¤«¤¦§¨«¦ֲֵ

קּיים  ּדי קימא ית ּומּדנטר יתכֹון יי ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָמּדרחם

ּופרק תּקיפא ּבידא יתכֹון יי אּפק ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָלאבהתכֹון

דמצרים: מלּכא דפרעה מידא עבדּותא ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹמּבית

øéèôîèéäìà ýåýé-ék zòãéåíéäìàä àeä E §¨´©§½̈¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®
åéáäàì ãñçäå úéøaä øîL ïîàpä ìàä̈¥Æ©¤«¡½̈Ÿ¥¯©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²

ìeéøîLÈ¯˜ Â˙ÂˆÓ ·È˙Î:øBc óìàì åéúåöî §«Ÿ§¥¬¦§Ÿ−̈§¤¬¤«
éäìà ýåýé-ék zòãéåïîàpä ìàä íéäìàä àeä E §¨´©§½̈¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®¨¥Æ©¤«¡½̈

ìe åéáäàì ãñçäå úéøaä øîLåéúåöî éøîL Ÿ¥¯©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨−
øBc óìàì: אלהים הּוא אלה יי ארי ותּדע §¤¬¤«ְְֱֱֲִִֵַָָָָ

לרחמֹוהי וחסּדא קימא נטר מהימנא ְְְְְְֱֲִִֵֵַָָָָָָָאלהא

דרין : לאלפי ּפּקֹודֹוהי  éåéàðNìּולנטרי ílLîe ְְְְִִִֵֵַָָ§©¥¯§«§¨²
åéðt-ìà BàðNì øçàé àì Bãéáàäì åéðt-ìà¤¨−̈§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ§´§½¤¨−̈

:Bì-ílLéBãéáàäì åéðt-ìà åéàðNì ílLîe §©¤«§©¥¯§«§¨²¤¨−̈§©«£¦®
Bì-ílLé åéðt-ìà BàðNì øçàé àì: ּומׁשּלם ³Ÿ§©¥Æ§´§½¤¨−̈§©¤«ְֵַ

ּבחּייהֹון  קדמֹוהי עבדין אּנּון ּדי טבן ְְְְֳִִִִִֵַָָָָָלסנאֹוהי

טבון  לסנאֹוהי טב עבד מאחר לא ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹלאֹובדיהֹון

להֹון: מׁשּלם ּבחּייהֹון קדמֹוהי עבדין אּנּון ְְְְֳִִִִֵַַַָָּדי

àé-úàå íéwçä-úàå äåönä-úà zøîLå§¨«©§¨̧¤©¦§¹̈§¤©«ª¦´§¤
:íúNòì íBiä Eeöî éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−©«£¨«
-úàå íéwçä-úàå äåönä-úà zøîLå§¨«©§¨̧¤©¦§¹̈§¤©«ª¦´§¤
:íúNòì íBiä Eeöî éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−©«£¨«
ּדי  ּדינּיא וית קימּיא וית ּתפקדּתא ית ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָותּטר

למעּבדהֹון: דין יֹומא מפּקד ôאנא ô ô ְְְְְֲֵֶַָָָָ

.ïîéñ ì"àéæò ,íé÷åñô ç"é÷



ïðçúàå úùøôì äøèôäî ÷øô äéòùéá

îà:íëéäìà øîàé énr eîçð eîçðádàáö äàìî ék äéìà eàø÷å íéìLeøé áì-ìr eøac ©«£¬©«£−©¦®Ÿ©−¡«Ÿ¥¤«©§º©¥³§«¨©̧¦¸§¦§´¥¤½¨¦³¨«§¨¸§¨½̈
:äéúàhç-ìëa íéìôk ýåýé ãiî äç÷ì ék dðBr äöøð ékâýåýé Cøc ept øaãna àøB÷ ìB÷ ¦¬¦§−̈£¨®¦³¨«§¨¸¦©´§Ÿ̈½¦§©−¦§¨©Ÿ¤«¨´¥½©¦§¾̈©−¤´¤§Ÿ̈®

:eðéäìàì älñî äáøra eøMéãøBLéîì á÷rä äéäå eìtLé äráâå øä-ìëå àNpé àéb-ìk ©§¸¨«£¨½̈§¦−̈¥«Ÿ¥«¨¤¸¦¨¥½§¨©¬§¦§−̈¦§¨®§¨¨³¤«¨Ÿ¸§¦½
:är÷áì íéñëøäåä:øac ýåýé ét ék åcçé øNa-ìë eàøå ýåýé ãBák äìâðååàø÷ øîà ìB÷ §¨«§¨¦−§¦§¨«§¦§−̈§´§Ÿ̈®§¨³¨¨¨¸©§½̈¦²¦¬§Ÿ̈−¦¥«µŸ¥´§½̈

:äãOä õéök Bcñç-ìëå øéöç øNaä-ìk àø÷à äî øîàåæçeø ék õéö ìáð øéöç Láé §¨©−¨´¤§¨®¨©¨¨´¨¦½§¨©§−§¦¬©¨¤«¨¥³¨¦¸¨´¥«¦½¦²¬©
:írä øéöç ïëà Ba äáLð ýåýéç:íìBòì íe÷é eðéäìà øáãe õéö ìáð øéöç Láéèìr §Ÿ̈−¨´§¨®¨¥−¨¦¬¨¨«¨¥¬¨¦−¨´¥«¦®§©¬¡Ÿ¥−¨¬§¨«©´

éøîà éàøéz-ìà éîéøä íéìLeøé úøOáî CìB÷ çká éîéøä ïBiö úøOáî Cì-éìr dáb-øä©¨³Ÿ©£¦¨¸§©¤´¤¦½¨¦³¦©¸Ÿ©̧¥½§©¤−¤§«¨¨®¦¨¦¸¦¸©¦½̈¦¦§¦¸
:íëéäìà äpä äãeäé éørìéBzà BøëN äpä Bì äìLî Bòøæe àBáé ÷æça äåäé éðãà äpä §¨¥´§½̈¦¥−¡«Ÿ¥¤«¦¥̧£Ÿ¨³¡Ÿ¦¸§¨¨´¨½§Ÿ−´Ÿ§¨®¦¥³§¨¸¦½

:åéðôì Búlrôeàé:ìäðé úBìr àOé B÷éçáe íéàìè õa÷é Bòøæa ärøé Bøãr ärøkáéããî-éî §ª¨−§¨¨«§Ÿ¤¸¤§´¦§¤½¦§Ÿ¸§©¥´§¨¦½§¥−¦¨®¨−§©¥«¦«¨©̧
ìMa ìëå ïkz úøfa íéîLå íéî BìrLa:íéðæàîa úBòáâe íéøä ñìta ì÷Lå õøàä øôr L §¨«¢¹©À¦§¨©̧¦¸©¤´¤¦¥½§¨¬©¨¦−£©´¨¨®¤§¨©³©¤̧¤¸¨¦½§¨−§«Ÿ§¨«¦

âé:eprãBé Búör Léàå ýåýé çeø-úà ïkú-éîãéètLî çøàa eäãnìéå eäðéáéå õrBð éî-úà ¦«¦¥¬¤−©§Ÿ̈®§¦¬£¨−«¦¤«¤¦³©¸©§¦¥½©§©§¥−§´Ÿ©¦§¨®
:epréãBé úBðeáz Cøãå úrã eäãnìéååèíéià ïä eáLçð íéðæàî ÷çLëe éìcî øîk íéBb ïä ©§©§¥´©½©§¤¬¤§−«¦¤«¥³¦¸§©´¦§¦½§©¬©«Ÿ§©−¦¤§¨®¥¬¦¦−

:ìBhé ÷ckæè:äìBò éc ïéà Búiçå øra éc ïéà ïBðáìeæéeäúå ñôàî Bcâð ïéàk íéBbä-ìk ©©¬¦«§¨¾¥¬¥−¨¥®§©̧¨½¥¬¥−¨«¨©¦−§©´¦¤§®¥¤¬¤¨−Ÿ
:Bì-eáLçðçé:Bì-eëørz úeîc-äîe ìà ïeénãz éî-ìàåèéáäfa óøöå Løç Cñð ìñtä ¤§§«§¤¦−§©§´¥®©§−©«©§«©¤̧¤¸¨©´¨½̈§Ÿ¥−©¨¨´

:óøBö óñk úB÷úøe eprwøéëïéëäì Bì-Lwáé íëç Løç øçáé á÷øé-àì õr äîeøz ïkñîä §©§¤®§ª¬¤−¤¥«©«§ª¨´§½̈¥¬«Ÿ¦§©−¦§¨®¨¨³¨¨¸§©¤½§¨¦¬
:èBné àì ìñtàëúBãñBî íúBðéáä àBìä íëì Làøî ãbä àBìä eòîLú àBìä eòãú àBìä ¤−¤¬Ÿ¦«£³¥«§¸£´¦§½̈£²ª©¬¥−Ÿ¨¤®£¸£¦´¤½«§−

:õøàäáëì ìäàk íçzîiå íéîL ÷cë äèBpä íéáâçk äéáLéå õøàä âeç-ìr áLiä:úáL ¨¨«¤©Ÿ¥¸©´¨½̈¤§«Ÿ§¤−¨©«£¨¦®©¤³©ŸÆ¨©½¦©¦§¨¥¬¨−Ÿ¤¨¨«¤
âë:äNr eäzk õøà éèôL ïéàì íéðæBø ïúBpäãëLøL-ìa óà eòøæ-ìa óà eòhð-ìa óà ©¥¬«§¦−§¨®¦¬Ÿ§¥¤−¤©¬Ÿ¨¨«©´©¦À̈©µ©Ÿ̈½©²©Ÿ¥¬

:íàOz Lwk äørñe eLáiå íäa óLð-íâå íræb õøàaäëøîàé äåLàå éðeénãú éî-ìàå ¨−̈¤¦§¨®§©̧¨©³¨¤¸©¦½̈§¨−̈©©¬¦¨¥«§¤¦¬§©§−¦§¤§¤®Ÿ©−
:LBã÷åëàø÷é íLa ílëì íàáö øtñîá àéöBnä älà àøá-éî eàøe íëéðér íBøî-eàN ¨«§«¨¸¥«¥¤³§¸¦«¨¨´¥½¤©¦¬§¦§−̈§¨¨®§ª¨¸§¥´¦§½̈

à çk õénàå íéðBà áøî:øcrð àì Lé ¥³Ÿ¦¸§©¦´½Ÿ©¦−¬Ÿ¤§¨«

לזכות
אנשי החסד הדגולים

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

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

להצטרפות ויעוץ חינם:

077-444-7777

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


