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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

"שבחסדיו הביאם" 

פרשת עקב | עבודה מסודרת
והיה אם שמוע תשמעו וגו'.

 - ואז  וזיכוך המידות,  ובשימת לב בבירור   מבואר, שהכוונה לעבודה של מוחין, להתבונן בעניין אלוקי 
"ואכלת ושבעת". 

משכיל  שהוא  המוחין(  )בחינת  "אדם"  כלומר  ה"אדמה",  אפילו  הרי  לב,  שימת  ובלי  כוונה  בלי  אבל, 
ואף אם מדברים בחסידות ומשמיעים ביאורים והסברים חסידיים - בכל  בחסידות, בקי בהרבה עניינים, 
זאת "לא תתן את יבולה" - אין פרי. הרי זה "נשיאים ורוח וגשם אין": יש רוממות וגסות הרוח, ואילו עבודה 

בפועל - אין.

מאידך, כאשר "אם בחוקותי תלכו וגו'" - כשישנה עבודה מסודרה, עבודת המוח ועבודת הלב, אזי "ונתנה 
הארץ יבולה", ואז ישנו גם יבול הארץ.

)מעובד מליקוטי דיבורים )בלה"ק( חלק א' עמ' 79(
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ושתיה[

שע"י  ההיזק  בהערכתם  הרופאים  מגזימים   )1 לדעתי   -
דיקייט )תוס' משקל( של האדם,

2( היסח הדעת – עכ"פ ]=על כל פנים[ שלילת התבוננות 
תמידית בזה – 

 – יתרום  ושתיה[  ]=מאכילה  מאכו"ש  ההתאפקות  תקל 
עכ"פ ]=על־כל־פנים[,

תחזק מנוח"נ ]=מנוחת הנפש[ ובמילא גם המעטַאבָאליזם 
)=חילוף החומרים( דהאדם למעט בהשומן שיתר מהמידה, 

ועוד וג"ז ]=וגם זה[ עיקר – שיעבוד השם בשמחה.
אזכיר עוה"פ עה"צ.
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להעניק לילדים 
חינוך “לדבר בם" גם 

ב"שבתך בביתך"
בפרשה ראשונה של קריאת שמע ישנה הוראה לאדם עצמו לעסוק 
בתורה ואילו בפרשה השנייה ישנה הוראה לחנך את הילדים לעיסוק 
• גם כאשר ההורים מוסרים את חינוך בניהם לבית הספר  בתורה 
נותר חלק חשוב מאוד בידי ההורים • הקדוש ברוך הוא נותן את הכח 
לחנך את הילדים “לדבר בם" גם ב"והיה עקב" – עקבתא דמשיחא • 

משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
 יש להעיר על חידוש ושינוי בין פרשה ראשונה 
ללימוד  בנוגע   – שמע  קריאת  של  שניה  לפרשה 

תורה:
התורה,  לימוד  אודות  מדובר  הפרשיות  בשתי 
אבל יש חילוק עיקרי ביניהם – שבפרשה הראשונה 
)ונוסף לזה( ודברת בם"1,  נאמר “ושננתם לבניך 
היינו, שנוסף על הציווי “ושננתם לבניך", יש גם 
שהוא  לבניך"(  “ושננתם  שנצטווה  זה  )על  ציווי 
בפרשה  ואילו  תורה;  בדברי  לדבר  צריך  בעצמו 
שניה נאמר “ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם", 

היינו, ש"לדבר בם" קאי על “בניכם".
וכאן רואים שכאשר לא מעיינים בפירוש רש"י, 
הנכון  הפירוש  את  לומדים  ולא  מבחינים  לא 
בכתוב – גם כאשר מדובר אודות פירוש המילות 
רובא  עניינים(:  בכמה  )שנוגע  שמע  בקריאת 
 – עמהם  שדבירתי  מאלו  הפחות  לכל   – דעלמא 
מפרשים “)ושננתם לבניך( ודברת בם" ו"ולמדתם 

1( ואתחנן ו, ז.

בה  אופן;  באותו  בם"  לדבר  בניכם(  את  אותם 
בשעה ש"ודברת בם" קאי על האב והרב2, ואילו 
“משעה  כפירוש רש"י:  הבן,  על  בם" קאי  “לדבר 

שהבן יודע לדבר למדהו תורה כו'"3.

ב
 החילוק בפועל:

בם  ד"ודברת  הפעולה   – ראשונה  בפרשה 
בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך", 
לא   – ל"בניך"  בנוגע  אבל  לעצמו,  בנוגע  היא 
יודעים אם אכן פעל עליהם; ואילו בפרשה שניה 
– הנה לא זו בלבד שהוא מתנהג כן, אלא אם רק 
יקיים מה שכתוב “ולמדתם אותם את בניכם לדבר 
ובלכתך  בביתך  “בשבתך  הדיבור  יהיה  אזי  בם", 

בדרך ובשכבך ובקומך" גם אצל הבנים.
והרי זה חילוק מן הקצה אל הקצה: לפעול על 
הבנים  על  לפעול  אבל  אחד;  עניין  זהו   – עצמו 

2( פירוש רש"י על הפסוק.
3( ראה גם שיחת שבת פרשת עקב תשכ"ח )סעיף יג(. וש"נ.

דבר מלכות
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הרי   – בם"  “לדבר  של  באופן  תהיה  שהנהגתם 
צורך  יש  זה  ובשביל  לגמרי,  מיוחדת  עבודה  זו 

בסייעתא דשמיא והצלחה מיוחדים.

ג
 ובפרטיות יותר:

מוסרים  וכו'  הדאגות  רוב  שמפני  אמת  הן 
חשובה  הכי  במדה  הילדים  וחינוך  הדרכת  את 
למוסדות חינוך, אבל אף על פי כן, בחינוך הילד 

נוטל חלק חשוב לא רק בית הספר אלא גם הבית; 
יש להבטיח שכאשר הילד חוזר הביתה, לא יראה 
שום סתירה חס ושלום לבית הספר, אלא אדרבה 
– שיראה שם סיוע לזה, כך, שהעניין ד"לדבר בם" 
יהיה לא רק בבית הספר עם ה"מלמד", אלא גם 
“בשבתך בביתך", בבואו לאביו ואמו, יוכל לדבר 

אודות “תורה ציווה לנו משה".
ועניין זה נפעל על ידי פרשה שניה אפילו אצל 

מי שצריך לשלול אצלו “וסרתם ועבדתם גו'";
“בכל  שעבודתו  מי  להיות  יכול  גיסא,  ולאידך 
כל  עושה  וגם  מאודך",  ובכל  נפשך  ובכל  לבבך 
התלוי בו לקיים “ושננתם לבניך", ואפילו “לבניך 
לפעול  יצליח  אכן  אם  אבל,  התלמידים"4,  אלו 

עליהם “לדבר בם" – הרי זו עבודה בפני עצמה.
נ"ע  )מוהרש"ב(  אדמו"ר  כ"ק  מאמר  וכידוע 
שמצווה  שכשם  אדמו"ר(,  מו"ח  כ"ק  של  )אביו 
אחד  כל  על  מצווה  כך  תפילין,  יום  בכל  להניח 
עם  לדבר  מסויים  זמן  יום  בכל  לקבוע  מישראל 

4( ראה גם שיחת פרשת עקב שנה זו )תשכ"ח( סעיף יג.

ומזה  ומצוותיה.  תורה  ליהדות,  בנוגע  הבית  בני 
ויש צורך  מובן, שזהו ציווי ומצווה בפני עצמה, 

בסייעתא דשמיא מיוחדת.
לכל לראש צריכים האב והאם להראות “דוגמא 
חיה", כי, אם יאמרו לו דבר אחד, ואילו הנהגתם 
תהיה באופן אחר, לא יפעל הדיבור על הילד; ילד 
לא מבין “קונצים"... אם האב “נאה דורש", והאם 
“נאה דורשת" – עליהם להיות גם “נאה מקיים"5, 
ואם חסר אצלם בקיום – אינו מקבל את ה"דרשה".

אך גם בהיותם “נאה דורש נאה מקיים", צריכים 

האב והאם לדבר “דברים היוצאים מן הלב", כדי 
“לדבר  והבת,  ויפעלו אצל הבן  שיחדרו הדברים 
בם", לא רק בבית הספר, אלא גם “בשבתך בביתך 

ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך",
ולקוות   – מהילדים  לדרוש  שצריכים  ועד 
שיפעלו עליהם – “לדבר בם, ולא בדברים אחרים", 
)כפי  בדברים בטלים"  “לא  וכמה  ועל אחת כמה 
שפוסק רבינו הזקן בהלכות תלמוד תורה6(, היינו, 
העניינים  עם  קשור  יהיה  שלהם  הדיבור  שכל 
שאודותם מדובר בפרשה ראשונה ובפרשה שניה 
של קריאת שמע; ומה שלפעמים יש איזה דיבור 
ואינו  ארעי",  ש"מלאכתו  באופן  זה  הרי   – אחר 
אלא בתור הכנה שיוכל להבין יותר טוב את ענייני 

התורה, ולדבר בם ביתר חיות והתלהבות.
כי,   – ובנות  בנים  אצל  בשווה  הוא  זה  ועניין 
חילוק  יש  התורה  ללימוד  שבנוגע  פי  על  אף 
הזקן  רבינו  ביאור  פי  על  הרי  ביניהם,  גדול 

5( חגיגה יד, ב.
6( פרק ג הלכה ה.

מפני רוב הדאגות וכו' מוסרים את הדרכת וחינוך הילדים 
במדה הכי חשובה למוסדות חינוך, אבל אף על פי כן, 

בחינוך הילד נוטל חלק חשוב לא רק בית הספר אלא גם 
הבית
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א' של הלכות תלמוד תורה, הנה בכל  בסוף פרק 
העניינים הקשורים עם יראת שמיים, אין חילוק בין 
דיבור  לשלילת  בנוגע  גם  מובן  ומזה  לאשה,  איש 
זה  שאין  כיון  ישראל,  בת  אצל  בטלים  בדיבורים 
רק עניין של ביטול תורה, אלא בזה תלוי אם היא 
תישאר בת ישראל כשרה, או רחמנא ליצלן שיהיו 
)“ניט  עלינו  לא  עתה,  שרואים  הקשיים  כל  לה 
ה"היפס"7  אצל  געדאכט"(  הויז  אידשע  קיין  פאר 

אלע  די  מיט  בלאנדעזניש  )“מיט  כו'  התועים  וכל 
זאכן..."(. 

ולהבטיח ולשלול זאת – אין זה בהיותה בת שמונה 
עשרה, כשנמצאת כבר ב"גרעניטש ווילידזש"8, ואז 
באים ההורים בריצה ושואלים: הייתכן?! מה היא 
צריכים  חוזרת הביתה?...  אינה  ומדוע  עושה שם, 
ובזמננו  לדבר"!  “כשהתינוק מתחיל  זאת  להבטיח 
זה, עקבת דמשיחא )“והיה עקב"( – הרי זה נוגע לא 
רק כדי שתהיה “רבנית" טובה, אלא כדי שתישאר 
בת ישראל בבית הוריה, שבבוא הזמן יביאו אותה 

לחופה “כדת משה וישראל"!
וכאשר טוען שצריך עדיין להתייגע עם עצמו כיון 
שעדיין לא השלים עבודתו, וצריך עדיין להבטיח 
כיון  גו'",  ועבדתם  “וסרתם  של  מצב  יהיה  שלא 
שחסר אצלו העניין ד"בכל מאודך" – אזי אומרים 
עם  לעסוק  אמנם  עליך  להמתין"!...  זמן  “אין  לו: 
קובעת  שהתורה  וכפי  “יגעת"9,  של  באופן  עצמך 
מה נקרא “יגעת"... אבל, בבת אחת, עליך לעסוק 
)ובזה תלוי כל הקיום שלך( גם בעניין ד"ולמדתם 
אותם את בניכם", “משעה שהבן יודע לדבר למדהו 

תורה ציווה לנו משה", לכל בני ובנות ישראל,

7( = צעירים המורדים במוסכמות החברה האנושית.
היפך  של  באופן  בה  שההנהגה  יורק  בניו  ידועה  שכונה   =  )8

הצניעות וכו'.
9( מגילה ו, ריש ע"ב.

עשרה  שלוש  בן  ילד  חילוקים:  בזה  שיש  אלא 
בשבת(,  )ולא  החול  בימות  תפילין  להניח  צריך 
ואילו בת אינה צריכה להניח תפילין, אבל בגלל זה 

יש לה התחייבויות כאלו שאין לבנים,
ואילו כאשר מדובר אודות שש המצוות שחיובן 
שהם:  הפסק,  ללא  מקום,  ובכל  זמן  בכל  תמידי, 
שכתוב  )כמו  וכו'  ה'  אחדות  ה',  ויראת  ה'  אהבת 
מקלט  ערי  שש  ש"סימנם  החינוך  ספר  בהקדמת 

ואשה,  – הרי הם בשווה אצל איש  תהיינה לכם"( 
היינו, שבכל מקום שבו  לייחדו,  היא:  ואחת מהם 
נמצא יהודי צריך לידע שאין מציאות אחרת מלבדו 

יתברך; ה' אחד ו"אין עוד מלבדו"!
וכדי שכל זה יחדור אצל הילד – הנה לכל לראש 
צריך  כך  ואחר  מהוריו,  חיה  דוגמא  לראות  עליו 
ש"כשהתינוק  באופן  ואמו,  מאביו  מהם,  לשמוע 
מתחיל לדבר" אזי מספרים לו לכל לראש ש"תורה 
לו  לוחש  באופן שאביו  רק  ולא  לנו משה",  ציווה 
בחשאי בתוך אזנו, אלא צריכים לדבר עמו כל כך 
עד שגם כאשר הילד הולך ברחוב, “בלכתך בדרך", 
“תורה"  לו  שיש  לעם  בן  שהוא  לספר  יתבייש  לא 

ש"ציווה לנו משה".  

ד
זה מודגש בפרשה שניה של קריאת שמע  וכל   
 – וגו'"  בם  לדבר  בניכם  את  אותם  “ולמדתם   –

שבפרשת עקב:
כאשר בני ישראל היו במדבר – לא היה “קונץ" 
 – זאת  שתובעים  הקונץ  הוא  היכן  כך;  להתנהג 
ומצב  מעמד  היה  שבו  מהזמן  יצאו  שכבר  לאחרי 
של “אתה החילות", ונמצאים בזמן של “והיה עקב", 
שנותן  לאחרי   – הוא  ברוך  הקדוש  תובע  אז  הנה 
)שהרי  בפועל  זאת  לקיים  הדרושים  הכוחות  את 

על הילד לראות דוגמא חיה מהוריו, ואחר כך צריך לשמוע 
מהם, מאביו ואמו, באופן ש"כשהתינוק מתחיל לדבר" אזי 

מספרים לו לכל לראש ש"תורה ציווה לנו משה"
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קריאת  של  שניה  פרשה  נמצאת  בפרשתנו 
שמע.

בפרשה ראשונה נאמר: “ושננתם לבניך ודברת 
“ולמדתם  נאמר:  שניה  בפרשה  ואילו  בם", 
עניינים  שני  אלו  בם".  לדבר  לבניכם  אותם 
שונים לחלוטין: ההוראה “ודברת בם" מופנית 
“ולמדתם  ההוראה  ואילו  עצמו,  האדם  כלפי 
צורת  על  מורה  בם"  לדבר  בניכם  את  אותם 

החינוך שאדם נדרש להעניק לבניו.

חשוב  ילדיו  את  לחנך  האדם  חובת  בעניין 
להבהיר: 

חלק ניכר בחינוך הילדים מוסרים ההורים בידי 
מוסדות החינוך לשם שולחים הם את ילדיהם. 

אך על ההורים לזכור, כי גם אחרי ששולחים 
חלק  ראויים,  חינוך  למוסדות  ילדיהם  את 
ולפיכך  בבית.  הילדים  בחינוך מקבלים  חשוב 
צריכים ההורים לוודא שההנהגה בבית תסייע 
די  לא  במוסדות.  הילדים  שמקבלים  לחינוך 
בם",  ד"לדבר  ישנו העניין  בכך שבבית הספר 

יש לוודא שיהיה זה גם “בשבתך בביתך"...

להנהגה  חיה  דוגמא  להוות  צריכים  ההורים 
ילדיהם  ידברו באזני  ראויה. באם ההורים רק 
עצמם  והם  ומצוותיה  בתורה  זהירות  אודות 
את  הילדים  יקבלו  לא   – כך  על  יקפידו  לא 
דיבוריהם. ילד אינו מבין “קונצים" – אם האב 
מקיים",  “נאה  להיות  עליו  אזי  דורש"  “נאה 

ובאם לאו אין הילד מקבל את ה"דרשה".

סיכום

“אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו"10( 
שבו  מקום  שבכל  כאלו  ובנות  בנים  להעמיד   –
נמצאים יהיה הדיבור שלהם – באופן ש"נפשי יצאה 
בדברו"11 – בעניין ד"תורה ציווה לנו משה", וזוכים 

10( עבודה זרה ג, סע"א.
11( שיר השירים ה, ו.

בדרך  ובלכתך  בביתך  “בשבתך  בזה  שידברו  לכך 
ובשכבך ובקומך",

)משיחת כ' מנחם אב תשכ"ח. תורת מנחם חלק נ"ג עמ' 
395 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה(
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משיח וגאולה

הגאולה נמצאת בתוך 
התפילה והבקשה 

עבורה
מה מועילה בקשת הגאולה כאשר הגלות מתארכת?

לכאורה נשאלת שאלה: מאחר שהגלות נמשכת כבר למעלה מ-1900 שנה, זאת אומרת, שכבר עברו כמה 
“ימי   – בגוף  הנשמה  בהיות  נפעל  עילוי  איזה  מובן:  אינו  אם־כן  בגלות,  נמצאים  שבני־ישראל  דורות  וכמה 
שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה", “והיו ימיו מאה ועשרים שנה" – ובמשך כל שנים אלו 

נמצאת היא בזמן הגלות?!
ובסגנון אחר: איזה תועלת יש לנשמה הנמצאת בגוף מזה שלאחרי מאות שנים יהיה עניין הגאולה?!

והנה אחד הביאורים בזה הוא – על־פי הידוע שבמקום שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא, ולכן כאשר יהודי 
חושב אודות עניין הגאולה, הרי שם הוא נמצא!

ועל דרך זה מובן בנוגע לעניין התפילה על הגאולה. ובהקדים:
וכפי שמבאר הרמב"ם  “כעבדא קמי מריה", שזהו תנאי עיקרי בעניין התפילה.   – עניינה  תפילה אמיתית 
)הלכות תפילה רפ"ד( ש"חמישה דברים מעכבין את התפילה", כולל “כוונת הלב", “כאילו הוא עומד לפני 
השכינה" )שם הט"ז(, היינו, שאם חסרה כוונה זו הרי זו תפילה בטלה, כי חסר העניין העיקרי שבתפילה, וכפי 

שמאריך הגר"ח מבריסק בביאור דברי הרמב"ם...
והנה, כאשר יהודי עומד ומתפלל “כעבדא קמי מריה", ומבקש מהקב"ה “את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח 
. . כי לישועתך קיווינו כל היום", “ותחזינה עינינו בשובך לציון", וכוונתו בזה היא – לפשוטם של דברים, “אני 
מתפלל לדעת זה התינוק", )ורק לאחרי זה באים כל הרמזים והכוונות שבדבר( – כבר יש לו את עניין הגאולה 

באופן ד"עולמך תראה בחייך".

ביטול ה"פיזרן לבין האומות"
אבל עדיין נשאלת השאלה: סוף־כל־סוף עדיין בני־ישראל נמצאים במעמד ומצב ד"פיזרן לבין האומות"?!

והביאור בזה – אחדותם של ישראל נפעלת על־ידי קיום מצוות אהבת־ישראל – “ואהבת לרעך כמוך". דהנה, 
כאשר יהודי מקיים את המצווה ד"ואהבת לרעך כמוך" כדבעי, הנה מאחר שמציאותו של “רעך" היא “כמוך", 

הרי כשם שאינו יכול להיפרד מעצמו, כמו־כן אינו יכול להיפרד מחבירו, היות ש"רעך" הוא “כמוך"!
וכמבואר בירושלמי )נדרים פ"ט ה"ד( המשל מב' ידיים של גוף אחד, שלא שייך שיד אחת תזיק ותרע ליד 
השנייה, מאחר שמדובר אודות ב' ידיים של גוף אחד. וכמו כן מובן בנמשל – שכל בני־ישראל הם מציאות של 

גוף אחד, ולכן ישנו החיוב ד"ואהבת לרעך כמוך"...
ועל־פי זה מובן מה שמרעישים כל כך אודות העניין ד"ואהבת ישראל", שזהו “כלל גדול בתורה", "ואידך 
פירושה הוא זיל גמור", כמבואר ומודגש גם בנגלה דתורה, ועל־אחת־כמה־וכמה בספרי מוסר וחסידות – כי 

על־ידי זה מבטלים את העניין ד"פיזרן לבין האומות".

)משיחת כ"ף מנחם־אב ה'תשמ"ב. התוועדויות תשמ"ב, כרך ד, עמ' 2037-2039 – בלתי מוגה(
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הרה"ק ר' לוי יצחק 
שניאורסאהן – ע"ה 

שנה לפטירתו
“נלקח מהעולם קודם זמנו" • “נשאר טמון שם ע"י הרדיפות והגזירות" 
• עדותו של הרש"ג בפני הרבי • הרב ד"ר צבי הרכבי כותב על ר' 
לוי'ק • על הספר ‘תולדות לוי יצחק' • זכרונות הרה"ח ר' לייזר הורוויץ 
והקירובים של הרבי • והתלמוד תורה שזכה שהרבי יעניק לו השם 

“לוי יצחק" בלוד • בבואנו מיום ההילולא כ' במנחם־אב

יש ענין של חיבור הפכים בענין מיתתן של צדיקים 
לצדיקים  הקב"ה  נותן  אחד[,  ]מצד  גיסא  שמחד   –
אותו  לוקח  גיסא,  ומאידך  בעולם,  ושליחות  תפקיד 

מהעולם קודם זמנו.
תשל"א  עקב  בש"פ  הרבי  השמיע  אלה  דברים 
)תורת מנחם כרך סה עמ' 122(, ורמז בכך לאביו 
ר' לויק, שנסתלק קודם זמנו )השווה: תורת מנחם 
כרך ט ריש עמ' 106; וראה גם כרך כג עמ' 228(.

באותה שנה בהתוועדות י"א שבט )שם כרך סג 
עמ' 165(, דיבר הרבי על מצבם הקשה של יהודי 

ברית־המועצות והתבטא:
כל  )עם  ז"ל  אאמו"ר  כתפי:  על  שחוויתי  דבר 
ע"י  שם  טמון  נשאר  עליו(  לומר  שצריך  התוארים 

הרדיפות והגזירות.

עדות הרש"ג ז"ל
עדות מעניינת השמיע חתנא וגיסא דבי נשיאה, 
הרש"ג ז"ל, בפני הרבי במהלך סעודת ליל שמיני 
 ;118 עמ'  סב  כרך  מנחם'  )‘תורת  תשל"א  עצרת 

‘המלך במסיבו' כרך ב' עמ' רח )בשינוי((:
דוב  אלחנן  ר'  עם  שבנסיעתו  הרש"ג  “וסיפר 
ביקרו  לקרעמענטשוג  מליובאוויטש  מרוזוב 

אדמו"ר  כ"ק  של  אביו  אצל  ביעקאטרינאסלאוו 
שליט"א, ודיבר כל הלילה בענין כתיבת וחתימת 
הדברים  ורוב  עצרת  ובשמיני  בתשרי  הפתקאות 

היו בדרך הקבלה".

 הנוסח בכ"ף אב מרמז 
אולי לרבי ואביו

מטעם  התקיימו  תשכ"ח־תשמ"ו  השנים  בין 
לבני  בר־מצווה  חגיגות  צעירי־אגודת־חב"ד 
בארצנו  והחבלנות  המלחמה  )“יתומי  הגיבורים 

הקדושה"( בכפר חב"ד.
תשל"ח;  תשל"ז;  תשל"ו;  ]בשנים  מהן  שמונה 
תשמ"ה[  תשמ"ג;  תשמ"ב;  תש"מ;  תשל"ט; 

התקיימו בכ"ף מנחם־אב או ממש בסמיכות לו.
המרמזים   – הבאים  הדברים  את  כתב  והרבי 

אולי גם לכ"ף מנחם־אב:
אשר  דמו,  יקום  השם  לאביך,  רוח  נחת  תגרום 
מעולם האמת בו הוא נמצא משגיח בהנעשה אתך, 
שמחה  ושמח  הטובה  בהתנהגותך  רב  עונג  מתענג 
גדולה אשר הולך אתה מחיל אל חיל בתורתנו תורת 

אמת ובמצותיה.

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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הרבי ובן העיירה
היה  לוי'ק  ר'  על  לכתוב  שזכה  האנשים  אחד 
יקטרינוסלב,  העיירה  בן  הרכבי,  צבי  ד"ר  הרב 
שזכה לקשר חם עם בית הרב. בשנת תשט"ז זכתה 
רעייתו ל'יחידות', במהלכה עשה הרבי ‘תספורת' 

לבנו שי'.
הארכנו כבר במדור זה על קשרי הרבי עם חמיו 
רבה של פתח־תקוה הגאון רבי ראובן הכהן כ"ץ 
את  פירסם  תשל"ג  בשנת  תתקלז(.  גליון  )ראה 
ירושלים  יאקטרינוסלב. בארכיון צא"ח  ספרו על 

מצויה הגלויה הבאה, בפרסום ראשון:
“ב"ה כ"ה בשבט ה'תשל"ג

“מכובדיי שי'   
הרבי  ברכת  העברת  על  ח]ן[  “ת]שואות[ 
בצירוף  משלוחי,  קבלת  גם־כן  המאשר  שליט"א, 

ברכתם. וברכה תמיד זמנה.
ושני  בעריכתי  יאקטרינוסלב"  “ספר  “יצא 
לרבי  א(  נמסרו־נשלחו  הראשונים  עותקים 

שליט"א; ב( לכב' הנשיא שזר יחי'.
“י"ב היא עיר רבנותם של ר' בערע־וואלף זצ"ל 

]“המשפיע מסטראדוב"[ ושל רלוי"ש זצ"ל.
על  בספר  יש  שליט"א.  הרבי  של  גידולו  “עיר 
הקהילה, על השואה, על אישיה, מאמרי על רלו"י 

זצ"ל עם תמונתו וכו'.
“הספר נסדר ]=בדפוס[ בכפר חב"ד. . על אנשי 

חב"ד לקנות הספר, להפיצו, לפרסמו..
“בברכת כבוד התורה,

“הרב ד"ר צבי הרכבי".
)‘אגרות־ הרבי  לו  כתב  הספר  קבלת  עם  מיד 

קודש' כרך כח עמ' קל(:
ות"ח  “יאקטרונסלאב",  הספר  קבלת  הנני  מאשר 
]ומצורף  ומצו"ב  תשואות־חן[.  ]ותשואות־חן  ת"ח 

בזה[ להוצאות המשלוח וכו'.

על ‘תולדות לוי יצחק'
של  ראשונה  מהדורה  נדפסה  תשל"ז  בשנת 
ר'  הרה"ח  בעריכת  יצחק'  לוי  ‘תולדות  הספר 

נפתלי צבי גוטליב )ע"ה(.
לרב הרכבי הייתה ביקורת על הספר, והוא כתב 
על־כך לרבי, שהגיב על־כך )‘אגרות־קודש כרך לב 

עמ' קי(:

לוי  “תולדות  הספר  על־דבר  ההערות  על  ת"ח 
יצחק", ובטח בא בדברים ישר עם העורך שי', ואולי 

הוא בסוג ד"צעקה על העבר"...
הרנ"צ  שלח  בראשונה  הספר  הדפסת  טרם 
כל  הגיה את  לא  לרבי. הרבי  גוטליב את החומר 
הספר, אך ציין שורת תיקונים והערות המוכרחים 
)“הנ"ל מוכרח"(. ראה ‘אגרות־קודש' כרך לא עמ' 

שלח־ט.
עוד קודם לכן )שם עמ' רעא( כתב הרבי:

כדבעי  שיגיהו  ובלבד  דכאן,  “קה"ת"  עם  יתדבר 
וכו'. .

כבר בחודש שבט תשל"א )שם עמ' קכז( עורר 
הרבי בדבר הדפסת הספר וכתב:

הר"ד  כך[  ]כל  כ"כ  שמתארך  במאד  חבל 
כו',  אאמו"ר  ]על־דבר[  ע"ד  דברים[  ]=הרשימות[ 
]=יוציאו  יו"ל  ניסן לא  לי"א  וכנראה שגם  ועד מתי? 

לאור[!!
יצויין, כי לפני שנתיים הספר ראה אור במהדורה 
חדשה, בעריכת הרב אלי' שיחי' וולף, ובאחרונה 

פורסמה חוברת השלמות לספר זה. 

 מקבל מר' לוי'ק – 
“הכתיבה להשקיט הנביעה"

בנו  ז"ל(,  )הורוויץ,  גורביץ  אליעזר  ר'  הרה"ח 
 – הי"ד   – המתמיד  יצחק  ר'  האגדי  המשפיע  של 
והיה  תר"צ־תרצ"א  בשנים  ביקטרינוסלב  שהה 

מקורב לרלוי"צ שאף העניק לו ‘סמיכה' לרבנות.
וזכה  לרבי  לראשונה  נסע  תשכ"ג  בשנת 
לקירובים מיוחדים. חסידים קישרו זאת לקרבתו 

לר' לוי'ק.
באותה הזדמנות ביקר אצל הרבנית חנה, אימו 
ועליו  ברשותו  שהיה  ספר  לה  ומסר  הרבי,  של 
התנוסס שמו של סבּה. הרבנית הגיבה: “זה עבור 

בני".
רעייתו  באוזני  לוי'ק  ר'  התבטא  בהזדמנות 
הרבנית חנה: “הוא היחיד שמבין – לכן הוא מגיע 

]לשמוע[".
הראה  החורף,  בסוף  “פעם  סיפר:  אליעזר  ר' 
לי ר' לוי'ק את רשימותיו ואמר: ‘זה מה שדרשנו 

במשך החורף – בעיקר בסעודת שלישית'... 
תישאר  עיכבני  ללכת  כשעמדתי  “בהזדמנות, 
כאן, וכשהיה נצרך לאוויר ביקשני להתלוות אליו 
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לגן, שם ישב והתבונן משך מספר שעות בענייני 
קבלה ודא"ח...".

וסיים ר' אליעזר: “הצורך של ר' לוי'ק לכתוב 
להשקיט  שנזקק  העובדה  מן  נבע  דבריו  את 
נביעת המוחין שלו – בדומה למה שמספרים על 

הגאון הראגצ'ובי".

הרבי העניק שם לתלמוד 
תורה על שם אביו

בכ"ב סיון תשל"ה )‘אגרות־קודש' כרך ל עמ' 
נטע ברכהן  נתן  מו"ה  כותב הרבי להרה"ח  רל( 
– מהנהלת תלמוד  נלאה  והבלתי  – הרוח החיה 

תורה חב"ד בלוד:
תשואת־חן על הנחת־רוח מהתמונות שבאלבום. 
כדאי שתהיה תמונה כללית מרשימה יותר. . אזכיר 

על־הציון לכל־הנזכר־לעיל ויבשר־טוב.
בשלב מסויים – כנראה בכ"ף מנחם־אב תשל"ז 
את  יישא  שהחדר  לכך  הסכמתו  הרבי  העניק   –
בקיץ  מכן,  לאחר  ושנה  הק',  אביו  של  שמו 
לנסיעה  הגרלה  התלמוד־תורה  קיים  תשל"ח, 
ש]נה[  אב,  מנחם  כ'  “התוועדות  לרגל  לרבי, 
הרה"ח  הרה"ג  הרה"ק  של  דהילולא  יומא  ז]ו[ 
אביו  זיע"א,  זצוקללה"ה  שניאורסון  יצחק  לוי 
ההגרלה  שליט"א.  אדמו"ר  כ"ק  יבדלחט"א  של 
ת]למוד[  השם  לנתינת  השנה  ליום  הותאמה 

ת]ורה[ לוי יצחק ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א...".
הרבי שיגר להרב ברכהן $200 שטרות בני $1 
ושטרות בני $10 כדי שימכרם לטובת התלמוד־

תורה. 

עבודת הדור
כשהעיירה בוערת

הרב דוד לדיוב, קריית מלאכי

לפני כ-4 שנים עברתי להתגורר בשכונה בקריית מלאכי 
המעורבת מאוכלוסיות שונות. 

אך  חנוכה,  היה  לפעול  לי  התאפשר  בו  הראשון,  החג 
עשיתי לעצמי 'חשבון', שבקריית מלאכי לא חסרים חסידי 

חב"ד ולבטח יש מי שיגיע גם לשכנים שלי וכו' וכו'.
לאחר שמרקתי את מצפוני, אני שומע לפתע קולות של 
צעירים המחפשים אנשים נזקקים בכדי לחלק להם מתנות 
הדיבור  סגנון  המראה,  לפי  לזהות  היה  קשה  לא  לחג... 

וכדומה כי המדובר הוא בנציגי המיסיון רח"ל. 
ההשכמה  קריאת  היה  שחשתי  הזעזוע 
בבית?!". עמי  המלכה  את  לכבוש  "הגם   שלי, 

ההחלטה גמלה בליבי: עלי להפיץ אור של קדושה בבניין 
בו אני מתגורר.

שהופקו  המהודרות  ערכות־החג  את  הזמנתי 
השכנים. אצל  בית  ביקורי  סדרת  וערכתי   אז, 

מני אז, ברוך ה' הנני יוצא למבצעים בעיר מידי יום.
הבית  בביקורי  עושה  אני  בלבבות  העמוק  החריש  את 
אגף  על־ידי  המופקות  הערכות  באמצעות  החגים.  לפני 
המבצעים קל לי להיכנס גם לבתים 'סגורים' יותר ולפתח 
על  איתם  מדבר  אני  ביהדות.  מסוים  נושא  סביב  שיחה 

הרבי, שבת, תפילין, אות בספר־תורה וכו'.
זכורה לי במיוחד משפחה אחת שהייתה צוננת במיוחד 
כלפיי וכלפי מה שאני מייצג. מה שבחוגים מסוימים היה 
מכונה "מקרה אבוד". הקפדתי לבקרם מידי ערב חג, ביקור 
וברכת  הערכה  הענקת  פתיחה,  בברכת  לרוב  שהסתכם 

פרידה.
אחרי שנה של התמדה בביקורים, לאחר התנצלותה על 
היחס הלא־אדיב שהפגינו כלפיי, חשפה בפני בעלת־הבית 
נרות שבת בקביעות בפמוטים שהענקנו  כי היא מדליקה 

להם באחד הביקורים...
לראות  שלא  יכול  אינני  לאחור,  במבט 
לפעולה  אותי  שהניעה  ההשגחה  יד  את 
נאים.  פירות  ה'  ברוך  שהצמיחו   ב'מבצעים' 
בבניין,  להשפיע  הצליח  ההוא  המסיונרים  זוג  כמה  עד 
שהם  שבטוח,  מה  אבל  יודע.  אינני   - היום  הם  והיכן 
לאידישקייט. נחשפו  השכונה  מבני  רבים  שרבים   פעלו 
להעביר  הדרך  את  ימצא  הרבי  להתעורר,  צריך  כשחסיד 

לו את המסר.

Mivtzoim.co.il
    כל מה שאתה צריך למבצעים שלך
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 כ"ק אדמו"ר הצמח צדק יצא חזרה לליובאוויטש
לאחר אסיפת הרבנים בפטרבורג בה פעל לביטול עצת המשכילים

כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, עזב את העיר פטרבורג לאחר האסיפה הידועה - בדרכו חזרה לליובאוויטש.
תנועת ההשכלה, ששמה לה למטרה לקעקע את יסודות היהדות הצרופה, החלה בשנת תקפ"ח לפעול בקרב 
יהודי רוסיה. עיקר מלחמתה הייתה נגד תורת החסידות. שליחיהם קשרו קשרים עם השלטונות ושכנעו אותם 
לחוקק חוק שכל ילדי היהודים חייבים ללמוד לימודים כלליים: שפת המדינה, מתימטיקה, גיאוגרפיה וכדומה.

שר הפנים הזמין אסיפת רבנים במטרה לבצע כמה 'תיקונים' בדת ישראל כפי דרישתם של המשכילים, וראשית 
דבר - לאסור את לימוד החסידות.

כ"ק אדמו"ר הצמח צדק עמד וחרף נפשו הקדושה נגד הצעת הממשלה. הוא הוכיח בראיות ברורות שאסור 
לערוך תיקונים בחוקי התורה, והוכיח את ההכרח בלימוד תורת החסידות.

שר הפנים, שבנוסף להיותו רשע שכל מגמתו להצר ולהעיק את יראי ה', היה גם משוחד מהמשכילים ועמד 
בתוקף לצדם. באסיפת הרבנים הוא דרש בתוקף שכל הרבנים יחתמו על הפרטי־כל שהכינה הממשלה.

כ"ק אדמו"ר הצמח צדק התנגד לכך בתוקף, ובשל כך נעצר עשרים ושתיים פעמים והושם בבית הכלא. היה זה 
צעד שחזר על עצמו שוב ושוב, כדי לשבור את רוחו ולהניא אותו מעקשנותו.

כ"ק אדמו"ר הצמח צדק היה נתון אז בסכנה גדולה. הדבר נודע בכל רחבי רוסיה, והיהודים נרעשו מהמצב. 
בכל ריכוזי היהודים התאספו היהודים לתענית ציבור ולקריאת 'ויחל', ושבתו ממלאכה. הרעש הכללי ותוקף 
דעתו ומסירות נפשו של כ"ק אדמו"ר הצמח־צדק פעלו את פעולתם, ושר הפנים נסוג מכל הצעותיו בתיקוני 

הדת, ולימוד החסידות הותר כבתחילה.
)ימי חב"ד ע' 234(

יום פטירתו של הרה"ח ר' משה מייזליש

יום פטירתו של הרה"ח ר' משה מייזליש, מחסידיו המפורסמים של כ"ק אדמו"ר הזקן.
לפני שהתקרב לרבנו הזקן נמנה עם עדת המתנגדים, והיה השמש וה'נאמן' של קהילת 
וילנא. שנים אחדות לפני שנלקח רבנו למאסרו, נתקרב אליו רבי משה בחבלי עבותות 

של אהבה.
בשנת תקע"ו עלה לארץ הקודש והתיישב בצפת, ובשנת תקפ"ג עבר לחברון. 

בהיותו בן תשעים נסתלק, ומנוחתו כבוד בעיר חברון. 
)ימי חב"ד ע' 233(

תר"ט

 כ"ו
אב

 כ"ד
אב

עת לדעת
נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

תר"ג
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שבת קודש פרשת עקב, כ"ג מנחם־אב,
מברכים החודש אלול

לכ"ף  שהגיעו  מהאורחים  גדול  ציבור  עדיין  נשאר  לַשָּׁבת 
מנ"א.

הראשונה  השיחה  כאשר  כשעתיים,  נמשכה  ההתוועדות 
'אלול'.  על  היה  כולה  השיחה  תוכן  תמימה.  שעה  נמשכה 
אלול; העבודה מלמטה  חודש  על חשבון הצדק של  דובר 
למעלה )'אני לדודי'(; העבודה מלמעלה למטה )'דודי לי'(; 
ולא  החשבון  לפי  היא  )כשהקביעות  שכיום  אלול  ר"ח  גם 
לפי הראיה( הוא תמיד שני ימים שהם כנגד שני סוגי עבודה 
אלו; בפרט בקביעות שנה זו, שראש חודש חל ביום הש"ק 
וביום ראשון, הרי עבודת הש"ק – מלמעלה למטה ועבודת 

יום ראשון )עובדין דחול( – מלמטה למעלה.
הרבי פירט את ההוראה שחשבון הצדק צריך להיות בכל 
סוגי העבודות, הן בעבודה דמלמטה למעלה והן בעבודה 
'אנוכי'(  ולא  ביטול  )בחי'  מ'אני'  החל  למטה.  דמלמעלה 
עד 'לדודי', ואח"כ מ'ודודי' )בתוספת וא"ו( עד 'לי', כדברי 
המדרש "כל מקום שנאמר לי, לעולמי עולמים הוא". עבודה 
נצחית ובאופן של צדק, לפנים משורת הדין. ועל־ידי חשבון 
של  חשבונו  ונחשב  "בואו  ומעשה,  דיבור  במחשבה  צדק 

עולם", מגיעים תיכף ומיד לגאולה השלימה והנצחית.
פתח  השנייה  השיחה  ואת  מתי',  'עד  שרו  זו  שיחה  אחרי 
'עד  ודואגים אודות הטענה  "הרי חושבים, מדברים  הרבי: 
מתי'. ואף שכבר הפיצו את מעיינות החסידות בכל מקום, 
עדיין לא בא! איז מען געפַאלן אויף ַא סברא', )'נפל רעיון'(: 
ישנם כאלו שהם רח"ל 'סגי נהור', ואליהם עדיין לא הגיעה 
פנימיות התורה. ואופן לימודם וקריאתם הוא על־ידי כתב 
הנקרא 'בריל' ]וכאן פירט הרבי את שם הכתב: 'בי"ת, רי"ש, 
יו"ד, למ"ד[, ובהשגחה פרטית הגיע לכאן בימים אלו תניא 

שנדפס בכתב זה".
להגיע  יצטרכו  שלא  רצון  "יהי  הרבי,  סיים  "ובמילא", 
הדפסת  עצם  אלא  זה,  בכתב  התניא  ספר  לימוד  לעצם 
ספר זה והבאתו לד' אמות אלו יזרז את הגאולה האמיתית 
מאתי  חדשה  "תורה  נלמד  ממש  ומיד  ותיכף  והשלימה, 

תצא" - מהקב"ה עצמו, על-ידי משיח צדקנו, שהוא יחזור

קונטרס 'אדמו"ר הצמח צדק ותנועת 
ההשכלה' מונה למעלה מ-60 עמודים וחובר 
בידי אדמו"ר הריי"צ. הוא סוקר את מלחמתו 

של אדמו"ר הצמח צדק נגד תנועת ההשכלה, 
וכולל מכתבים ששלח אדמו"ר ה'צמח צדק' 

ובהם טיעונים בעד סדר הלימוד הנהוג בקרב 
בני ישראל היראים

תנש"א / יומן מבית חיינו
מתוך ‘בית חיינו'

ספר 
התניא 
בכתב 
'בריל'
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 כ"ט
אב

 כ"ק אדמו"ר הזקן עוזב את ליאדי
עקב פלישת נפוליאון

כ"ק אדמו"ר הזקן ובני ביתו, ויחד אתם כשלוש מאות משפחות חסידים, עזבו את העיר ליאדי )לאחרי שגר שם 
אחת עשרה שנים משנת תקס"א(, בגלל מלחמת נפוליון )רוסיא־צרפת(, ביום הששי פ' ראה.

רבנו הזקן לא רצה לעזוב בימי המלחמה את מקום מגוריו בליאדי. לכל לראש, בכדי שלא תיפול רוחם של 
יהודי רוסיא הלבנה. אולם כאשר צבא נפוליאון התקדם במהירות לעבר ליאדי, ציווה רבנו הזקן לעזוב את 

העיר במהירות, ואף הורה לשרוף את הבית )כדי למנוע מנפוליאון להשתמש בחפציו למעשי כשפים(.
)ימי חב"ד ע' 236(

לאחר הסתלקות רבינו הזקן, העתיקה ממלכת חב"ד את בירתה מליאדי לליובאוויטש, שבה התיישב כ"ק 
אדמו"ר האמצעי לאחר כשנה )ח"י אלול תקע"ג(.

 אחד מהרבנים מנכדי רבינו סיפר, שרבינו אמר שהמלחמה קיצרה לו עשר שנים מחייו.
)בית רבי ע' מו(

 כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ 
נסע לליובאוויטש 

להשתטח באהלי הקודש

נסע  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
להשתטח  לליובאוויטש 
שם  בהיותו  הקודש.  באהלי 
בבית  חסידות  מאמר  חזר 
החומה.  בבית  אשר  הכנסת 
היחידה  הפעם  זאת  הייתה 
אחרי  בליובאוויטש  שביקר 

קבלת הנשיאות. 
)תולדות העיירה ע' 14(

תרפ"ב

תקע"ב

אוהל כ"ק 
אדמו"ר 

הצמח־צדק 
וכ"ק אדמו"ר 

מהר"ש 
בליובאוויטש 



תנש"א / יומן

כולם  יהיו  ואז  ביאור,  ובתוספת  הקב"ה  דברי  על 
בריאים בתכלית השלימות".

אחרי שיחה זו שר הקהל 'אימתי קאתי מר' והרבי עודד 
אורחים  קבוצת  לעבר  ובמיוחד  בחוזק,  השירה  את 

ממיאמי.
באצבעו  כשמורה  הרבי  פתח  השלישית  השיחה  את 
'לחיים'  על קבוצת האורחים הנ"ל, הורה למזוג להם 

והזכיר אודות חלוקת המשקה.
ניגון  את  לנגן  בעצמו  הרבי  התחיל  החלוקה  אחרי 

ההקפות לאביו רלוי"צ ז"ל.
יום ראשון כ"ד מנחם אב 

משש  למעלה  הפעם  ארכה  לצדקה  השטרות  חלוקת 
בזו  נערכו  וערבית  מנחה  והתפילות  רצופות,  שעות 
אחר זו. )בתפילת מנחה האריך מעט החזן בתפילה עד 

עת תפילת ערבית(.
הרה"ח ר' שמואל בוטמן הראה לכ"ק אדמו"ר שליט"א 
 MOSHIACH IS ON באנגלית  כתוב  שעליה  חולצה 
 2,000 שעשו  ואמר  בדרך',  'משיח   =  THE WAY

חולצות כאלו.
הרבי: "אם יתנו אחת לי, הרי יישארו עדיין 1999. אם 

כך תשאיר אחת כאן...
הנ"ל נתן את החולצה לכ"ק אדמו"ר שליט"א.

"פַארן  נוסף,  דולר  החולצה  של  ליצרנים  נתן  הרבי 
כותנות" )=עבור הכותנות(.

יום שני כ"ה מנחם־אב
הרבי נסע לאוהל.

יום שלישי כ"ו מנחם־אב
הנוסעים,  את  בירך  ערבית  מתפילת  הרבי  כשיצא 
זָאל  רבי  'דער  הרבי:  את  בירך  הנוסעים  אחד  כרגיל. 
זיין געזונט און דערלעבן משיח'ן' )=שהרבי יהיה בריא, 
ושיזכה למשיח(. הרבי, שכבר נכנס לגן־עדן התחתון, 
נָאך  און  גם אתם,  'אמן,  והשיב:  הנ"ל  הסתובב לעבר 

דעם אויכעט" )=וגם אחרי ביאת משיח...(.
יום רביעי כ"ז מנחם־אב

אחרי תפילת ערבית בירך הרבי נוסעים בנוסח הרגיל, 
כשמוסיף: "פרייליכע בשורות, הצלחה רבה" )=בשורות 

משמחות(.
יום חמישי כ"ח מנחם־אב

היום הופיע 'קונטרס כ"ף מנחם־אב – ה'תנש"א'.
לצדקה  מטבעות  חילק  למקווה  בדרכו  הרבי  כשיצא 
לילדות מכיתת גן של מוסד 'בית רבקה', שעמדו ליד 

המכונית.
וערבית,  מנחה  התפללו  בשובו  לאוהל,  נסע  הרבי 
דולר שליחות מצווה  חילק שני שטרות של  ואחריהן 

לצדקה לכאו"א.
הקודש  שיחת  מאז  חודשים  ארבעה  נשלמו  היום 
המפורסמת ביום כ"ח ניסן, בה היו, כזכור לכל, דברי 
התעוררות מיוחדים על הציפיה לגאולה, הזעקה 'עד 

מתי' וכו'. 
כינוס  ב-770  התמימים  תלמידי  קיימו  זאת  בעקבות 
הישיבה. ההחלטה  מיוחד במעמד הנהלת  התעוררות 
העיקרית הייתה שכל אחד מהנוכחים קיבל על עצמו, 
בלי נדר, לשנן בעל־פה עד ט"ו באלול )יום התייסדות 
ישיבת תומכי תמימים( מאמר חסידות בענייני משיח 

וגאולה ולהשתדל לחזור עליו ברבים.
יום שישי ערב ראש חודש אלול

הרבי נסע לאוהל )כדרכו בכל ערב ראש חודש(.

»
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פרשת עקב
ויאכילך את המן... למען הודיעך 

כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם 
כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם 

)ח,ג(
מן  לחם  שהיה  המן,  את  אכלו  כשבני־ישראל 
השמים, הרגישו שהם חיים מהאלוקות שבלחם ולא 

מגשמיותו. 
מזה למדו לדעת שהוא הדין גם ללחם מן הארץ 
לא   – לארץ־ישראל(  כשבאו  מכן,  לאחר  )שאכלו 

גשמיות הלחם מחייה, אלא הניצוץ האלוקי שבו.
כשאדם  האדם":  יחיה  ה'  פי  מוצא  כל  “על  וזהו 
ומזכיר  האכילה  לפני  בכוונה  הנהנין  ברכת  מברך 
שם שמים, הוא מעורר ומגלה את החיות האלוקית 
שבמאכל, בבחינת “מצא מין את מינו וניעור", ואז 

הוא ניזון וחי מחיות זו.

)כתר שם טוב עמ' כה(

מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם 
ליראה את ה' אלקיך )י,יב(

מדוע יש צורך בציווי על יראת ה', והרי מלך בשר 
שייראו  המדינה  תושבי  את  לצוות  צריך  אינו  ודם 

ממנו, שכן הם יראים ממנו בלאו־הכי?!
אלא שאין הציווי על יראת העונש, אלא על יראה 
)האדם מתבייש מגדולת  יראת־בושת  יותר,  נעלית 

הבורא, בדוגמת אדם שמתבטל לפני אדם גדול(.
לכן נאמר “שואל מעמך" דייקא, שכן יראת העונש 
החתול,  מן  ירא  )העכבר  הנבראים  בכל  מצויה 
“ֵמִעָּמְך" דורשים  החתול מהכלב, וכן הלאה(, אבל 

יראה יותר נעלית, יראת בושת.

)כתר שם טוב עמ' כג(

כי אם ליראה את ה' אלקיך )י,יב(

אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא... 
ִאין, לגבי משה מילתא זוטרתא היא 
)ברכות לג(

“ כתיב,  ֵמִעָּמְך  “שואל  הדבר אומר דרשני: הלא 
ולא “שואל ממשה"?

אומר הבעל־שם־טוב:
ה',  ליראת  מביא  תלמיד־חכם  מפני  המורא 
תירא,  אלקיך  ה'  “את  כב(  )פסחים  רז"ל  כמאמר 
שבני־ישראל  ומכיוון  חכמים".  תלמידי  לרבות 
)תשא  ככתוב  הכבוד,  בהדרת  משה  אל  התייחסו 
לד( “וייראו מגשת אליו", הרי זו “מילתא זוטרתא" 

עבורם להגיע גם ליראת ה'.

)כתר שם טוב עמ' כג(

רבנו הזקן מבאר:
הדעת  כוח  דהיינו  נשמה,  שבכל  ה'משה'  לגבי 
בחינת  ממשיך  רבנו  שמשה  )כידוע  וההתבוננות 
הדעת בכל נשמה(, קל להגיע ליראת ה'. שכן כאשר 
אדם מתבונן בגדולת הבורא, וכיצד הוא בוחן כליות 
ולב וכל צעדיו יספור, תיקבע בליבו יראת ה' לכל 
היום כולו, כשיחזור ויתבונן בזה אפילו בהתבוננות 

קלה.

)תניא פרק מב(

ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה 
אשר ה' נותן לכם )יא,יז(

כשהיה אדמו"ר הזקן בן י"ג שנה, שמע פעם איך 
רגילה,  בלתי  בהתמדה  ולומד  יושב  אחד  שיהודי 

בקול רם, ובמהירות גדולה.
אמר לו רבנו הזקן:

“ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר  נאמר 
וחשק  רצון  היינו   – “הארץ הטובה"  לכם".  נותן  ה' 
ובעבודת  התורה  בלימוד  רצוא(  מלשון  )ארץ 
הבורא, “אשר ה' נותן לכם" – שהקב"ה מעניק לאדם. 
“ואבדתם מהרה" – יש לאבד את ה"מהרה" ולסלקו 
את  ולענג  בנעימה  תורה  ללמוד  יש  זו.  מ"ארץ" 

הנשמה בנועם התורה.

)ספר השיחות ת"ש, עמ' 59(

ממעייני החסידות
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת־קודש פרשת עקב

כ"ג במנחם־אב –  מברכים החודש אלול

אמירת כל התהילים בהשכמה1 בציבור. אחר־
המובן  חסידות  מאמר  כשעה  במשך  לומדים  כך 

לכולם, ואחר־כך התפילה. 
המולד: יום שישי אחר הצהריים בשעה 5 אחר 

1( אם לא הספיק לסיים את התהילים עם הציבור, ואם יגמור 
כתב  בציבור,  התפילה  את  עי"ז  יפסיד  אח"כ  התהילים  את 
בציבור  תפלה  אם  "וע"ד  מאנ"ש:  לא'  ז"ל  דבורקין  הגרז"ש 
נדחית מפני אמירת תהלים בשבת מברכין, לא קיימא לשיילי, 

בוודאי לא" )קובץ רז"ש עמ' 30(.
ולעניין השלמה אח"כ, בס' דיני ומנהגי ר"ח־חב"ד עמ' ז הביא 
שמועה מיחידות של הר"ש לברטוב, ששאל היות והוצרך לילך 
זמן רב כדי להגיע להתוועדות הרבי בש"ק מברכים, מה יעשה 
כו'.  ולהתפלל  כי אין הזמן גרמא לגמרו  ע"ד אמירת תהילים, 
וענה הרבי )כאן - תרגום מאידיש(: )א( שיכול לומר התהילים 
)ב(  כסדרן.  המזמורים  לומר  ושא"צ  )בע"פ(,  ברחוב  בהלכו 
 24 "ישנן  )ג(  דההתוועדות.  בין השיחות  לומר תהילים  שיכול 
שעות במעת־לעת" )כנראה הכוונה שיכול לגמור את התהילים 

במשך כל השבת, כולל ליל שבת(.
)אג"ק  מקופישניץ  לאדמו"ר  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  ובמכתב 
בקהילות  מברכים  דשבת  תהילים  אודות  תקע"ח(  עמ'  ח"ג 
ישראל בעולם: "וזה כשנה אשר הצעתי כי בכל שבת מברכין 
ינהיגו בהבתי כנסיות לאמר כל התהילים עם אמירת הקדישים 
בכל אתר ואתר לפי הזמן המתאים להם, אם בש"ק בהשכמה 

קודם התפילה או בין מנחה למעריב".
תלד(  ס"ע  תשס"א,  )ברוקלין  קינדער'  רבינ'ס  'דעם  ובס' 
הת'  לאחד  מאידיש(  תרגום   - )כאן  ביחידות  מענה  מביאים 
ששאל שאינו מספיק לסיים את כל התהילים בשבת מברכים: 
"באם לא יכול היה לסיים בשבת מברכים – יעשה זאת בשבת 
הבאה. באם גם באותה שבת לא יכול היה לסיים – יעשה זאת 

בשבת השלישית, וכן הלאה".
הן  אם  צ"ע  והעיקר  ספיקות,  כמה  יש  הללו  המענות  בכל 

הוראה לרבים לכל אנ"ש.

הצהריים, 6 דקות ו-4 חלקים. 
השבת  ביום  אלול:  ראש־חודש  מברכים 

ולמחרתו ביום הראשון.
אין אומרים ‘אב הרחמים'.

אבות פרק ד'.

יום שישי
כ"ט מנחם־אב, ערב ראש־חודש

בג'  להוסיף  יש   – קטן'  כיפור  ‘יום  זה,  ביום 
הקווין: תורה, עבודה )=תפילה שבמקום קרבנות(, 

גמילות־חסדים וצדקה2.
לגבאי־הצדקה: את הפרוטות שנותנים לצדקה 
וכו'  ומנחה  תפילות שחרית  לפני  החודש  במשך 
לחלק  נהוג  שבבית־הכנסת[,  ]בקופות־הצדקה 

היום )ער"ח( לצדקות שונות3.
שתי  את  קוראים  היום,  שמו"ת  בקריאת 
ההפטרות4: דש"פ ראה - ‘עניה סוערה'; ודראש־
ראשון  פסוק  בהוספת  כסאי',  ‘השמים   - חודש 
כמנהג  הנוהגים  חודש'5.  ‘מחר  דהפטרת  ואחרון 
רבותינו נשיאינו בזה, קוראים היום את ההפטרה 
תפילת  לפני  בשבת־קודש  ומחר  ראה,  דש"פ 
שחרית, אחרי קריאת ה'שביעי' שוב, קוראים את 

ההפטרה דשבת ר"ח עם ההוספה הנ"ל6.

2( שיחות־קודש תשל"ו עמ' 663, ובכ"מ.
3( ספר המנהגים עמ' 77.

4( היום יום, ל' סיוון. ספר המנהגים עמ' 25.
5( ספר המנהגים עמ' 33. 

6( היום יום, ד' טבת.

לוח השבוע

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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שניים מקרא ואחד תרגום
áéá÷ò | äéäåíéètLnä úà ïeòîLz §¨¨´¥´¤¦§§À¥³©¦§¨¦Æ

øîLå íúà íúéNòå ízøîLe älàä̈¥½¤§©§¤¬©«£¦¤−Ÿ¨®§¨©Á
éäìà ýåýéãñçä-úàå úéøaä-úà Eì E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§À¤©§¦Æ§¤©¤½¤

éúáàì òaLð øLà:Eá÷ò | äéäå £¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«§¨¨´¥´¤
ízøîLe älàä íéètLnä úà ïeòîLz¦§§À¥³©¦§¨¦Æ¨¥½¤§©§¤¬

éäìà ýåýé øîLå íúà íúéNòåEì E ©«£¦¤−Ÿ¨®§¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§À
òaLð øLà ãñçä-úàå úéøaä-úà¤©§¦Æ§¤©¤½¤£¤¬¦§©−

éúáàì:E ּדינּיא ית תקּבלּון ּדי חלף ויהי ©«£Ÿ¤«ְְֳִִִֵַַַָָ

יי  ויּטר יתהֹון ותעּבדּון ותּטרּון ְְְְְְְְִִִֵַַָָָהאּלין

קּיים  ּדי חסּדא וית קימא ית ל ְְְֱִִִַָָָָָָָָאלה

:לאבהתâéCøáe Eaøäå Eëøáe Eáäàå ֲַָָָ©«£¥´§½¥«©§−§¦§¤®¥©´
ðèá-éøtðâc Eúîãà-éøôe EELøéúå E §¦¦§§´§¦«Â©§¨¤Â§¨̧§¹§¦§´

éôìà-øâL Eøäöéåðàö úøzLòå Eìò E §¦§¨¤À§©£¨¤̧Æ§©§§´ŸŸ¤½©µ
éúáàì òaLð-øLà äîãàä:Cì úúì E ¨«£¨½̈£¤¦§©¬©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«

ðèá-éøt Cøáe Eaøäå Eëøáe EáäàåE ©«£¥´§½¥«©§−§¦§¤®¥©´§¦¦§§´
ðâc Eúîãà-éøôe-øâL Eøäöéå ELøéúå E §¦«Â©§¨¤Â§¨̧§¹§¦§´§¦§¨¤À§©

éôìàðàö úøzLòå E-øLà äîãàä ìò E £¨¤̧Æ§©§§´ŸŸ¤½©µ¨«£¨½̈£¤
éúáàì òaLðCì úúì E:וירחמּנ ¦§©¬©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«ְְֲִִָ

ואּבא  דמע ולּדא ויבר ויסּגּנ ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָָויברכּנ

ּבקרי  ּומׁשח וחמר עבּור ְְְְְְִִֵַַַָָָָדארע

קּיים  ּדי ארעא על ענ ועדרי ְְְִִֵֶַַַָָָָתֹורי

:ל למּתן לאבהתãé-ìkî äéäz Ceøa ְֲִַַָָָָ¨¬¦«§¤−¦¨
äø÷òå ø÷ò Eá äéäé-àì íénòä̈«©¦®Ÿ¦«§¤¬§²¨¨¬©«£¨−̈

:Ezîäááe-àì íénòä-ìkî äéäz Ceøa ¦§¤§¤«¨¬¦«§¤−¦¨¨«©¦®Ÿ
á äéäéEzîäááe äø÷òå ø÷ò E:ּברי ¦«§¤¬§²¨¨¬©«£¨−̈¦§¤§¤«ְִ

ועקרא  עקר ב יהי לא עממּיא מּכל ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָּתהי

:ּובבעירåèéìç-ìk Enî ýåýé øéñäå ְִִָ§¥¦¯§Ÿ̈²¦§−¨®Ÿ¦
àì zòãé øLà íéòøä íéøöî éåãî-ìëå§¨©§¥Á¦§©¸¦¨«¨¦¹£¤´¨©À§¨³Ÿ

éàðN-ìëa íðúðe Ca íîéNé:Eøéñäå §¦¨Æ½̈§¨−̈§¨«§¤«§¥¦¯
íéøöî éåãî-ìëå éìç-ìk Enî ýåýé§Ÿ̈²¦§−¨®Ÿ¦§¨©§¥Á¦§©¸¦
íðúðe Ca íîéNé àì zòãé øLà íéòøä̈«¨¦¹£¤´¨©À§¨³Ÿ§¦¨Æ½̈§¨−̈

éàðN-ìëaE: וכל מרעין ּכל מּנ יי ויעּדי §¨«§¤«ְְְְְִִֵֶַָָָָ

יׁשּוּנּון  לא ידעּת ּדי ּביׁשּיא מצרים ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָמכּתׁשי

:סנא ּבכל ויּתנּנּון ּבæè-ìk-úà zìëàå ְְְְִִָָָָ§¨«©§¨´¤¨
éäìà ýåýé øLà íénòäCì ïúð E ¨«©¦À£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈

ðéò ñBçú-àì-úà ãáòú àìå íäéìò E «Ÿ¨¬¥«§−£¥¤®§³Ÿ©«£ŸÆ¤
:Cì àeä L÷Bî-ék íäéäìàzìëàå ¡´Ÿ¥¤½¦«¥¬−¨«§¨«©§¨´
éäìà ýåýé øLà íénòä-ìk-úàCì ïúð E ¤¨¨«©¦À£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈

ðéò ñBçú-àì-úà ãáòú àìå íäéìò E «Ÿ¨¬¥«§−£¥¤®§³Ÿ©«£ŸÆ¤
:Cì àeä L÷Bî-ék íäéäìà ּכל ית ּותגּמר ¡´Ÿ¥¤½¦«¥¬−¨«ְַַָָ

תחּוס  לא ל יהב אלה יי ּדי ְְְֱִֵַַָָָָָָָעממּיא

ארי  טעותהֹון ית תפלח ולא עליהֹון ְְְֲֲֲִֵֵֵַַָָָָעינ

:ל הּוא ñæéEááìaלתקלא øîàú ék ְְַָָ¦³Ÿ©Æ¦§¨´§½
ìëeà äëéà épnî älàä íéBbä íéaø©¦²©¦¬¨¥−¤¦¤®¦¥¨¬©−

:íLéøBäìíéBbä íéaø Eááìa øîàú ék §«¦¨«¦³Ÿ©Æ¦§¨´§½©¦²©¦¬
íLéøBäì ìëeà äëéà épnî älàä: ¨¥−¤¦¤®¦¥¨¬©−§«¦¨«

האּלין  עממּיא סּגיאין ּבלּב תימר ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָּדילמא

לתרכּותהֹון: אּכּול אכּדין çéàøéúמּני àì ְְְִִִֵֶָָ¬Ÿ¦−̈
ýåýé äNò-øLà úà økæz øëæ íäî¥¤®¨´Ÿ¦§ÀŸ¥³£¤¨¨Æ§Ÿ̈´

éäìàëìe äòøôì E:íéøöî-ìàøéú àì ¡Ÿ¤½§©§−Ÿ§¨¦§¨«¦¬Ÿ¦−̈
ýåýé äNò-øLà úà økæz øëæ íäî¥¤®¨´Ÿ¦§ÀŸ¥³£¤¨¨Æ§Ÿ̈´

éäìà:íéøöî-ìëìe äòøôì E תדחל לא ¡Ÿ¤½§©§−Ÿ§¨¦§¨«¦ְִַָ

אלה יי עבד ּדי ית ּתדּכר מדּכר ְְְְֱֲִִִִַַַָָָָמּנהֹון

מצרים: ּולכל èéúìãbäלפרעה úqnä ְְְְִִַָָֹ©©¸Ÿ©§Ÿ¹Ÿ
éðéò eàø-øLàãiäå íéúônäå úúàäå E £¤¨´¥¤À§¨«Ÿ³Ÿ§©«Ÿ§¦Æ§©¨³

EàöBä øLà äéeèpä òøfäå ä÷æçä©«£¨¨Æ§©§´Ÿ©©§½̈£¤¬¦«£−
éäìà ýåýééäìà ýåýé äNòé-ïk EE §Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥«©«£¤º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

:íäéðtî àøé äzà-øLà íénòä-ìëì§¨¨´©¦½£¤©¨¬¨¥−¦§¥¤«
éðéò eàø-øLà úìãbä úqnäúúàäå E ©©¸Ÿ©§Ÿ¹Ÿ£¤¨´¥¤À§¨«Ÿ³Ÿ

äéeèpä òøfäå ä÷æçä ãiäå íéúônäå§©«Ÿ§¦Æ§©¨³©«£¨¨Æ§©§´Ÿ©©§½̈
éäìà ýåýé EàöBä øLàýåýé äNòé-ïk E £¤¬¦«£−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥«©«£¤º§Ÿ̈³

éäìààøé äzà-øLà íénòä-ìëì E ¡Ÿ¤̧Æ§¨¨´©¦½£¤©¨¬¨¥−

נערך על־ידי 'חזק הוצאה לאור'
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íäéðtî:עינ חזאה ּדי רברבין נּסין ¦§¥¤«ְְֲִִִִֵַָָָ

ּודרעא  תּקפּתא וידא ּומֹופתּיא ְְְְִֶַַַָָָָָָָואתּיא

יי  יעּבד ּכן אלה יי אּפק ּדי ְְְְְְֱִֵֵַַָָָָָָָמרממא

ּדחל  אּת ּדי עממּיא לכל ְְְֱִֵַַַָָָָָאלה

ëçlLéמּקדמיהֹון: äòøvä-úà íâå ֳִֵָ§©Æ¤©¦§½̈§©©²
éäìà ýåýéíéøàLpä ãáà-ãò ía E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨®©£ÀŸ©¦§¨¦²

éðtî íéøzñpäå:EçlLé äòøvä-úà íâå §©¦§¨¦−¦¨¤«§©Æ¤©¦§½̈§©©²
éäìà ýåýéíéøàLpä ãáà-ãò ía E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨®©£ÀŸ©¦§¨¦²

éðtî íéøzñpäå:E יגרי ערעיתא ית ואף §©¦§¨¦−¦¨¤«ְְֲִֵַָָָָ

ּדאׁשּתארּו ּדיבּדּון עד ּבהֹון אלה ְְְְְֱִֵַַָָָָָיי

:מּקדמ àëíäéðtîּודאּטּמרּו õøòú àì ְֳִִַָָָ¬Ÿ©«£−Ÿ¦§¥¤®
äìà ýåýé-éké:àøBðå ìBãb ìà Eaø÷a E ¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¦§¤½¥¬¨−§¨«

éäìà ýåýé-ék íäéðtî õøòú àìEaø÷a E ¬Ÿ©«£−Ÿ¦§¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¦§¤½
:àøBðå ìBãb ìà ארי מּקדמיהֹון תּתבר לא ¥¬¨−§¨«ְֲֳִִֵֵַָָ

רּבא  אלהא ּבינ ׁשכנּתּה אלה ְְְֱֱִֵֵַָָָָָָָיי

áëéäìàּודחילא: ýåýé ìLðåíéBbä-úà E ְִָ§¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦¬
éðtî ìàäíúlk ìëeú àì èòî èòî E ¨¥²¦¨¤−§©´§¨®³Ÿ©Æ©Ÿ¨´

éìò äaøz-ït øäî:äãOä úiç EìLðå ©¥½¤¦§¤¬¨¤−©©¬©¨¤«§¨©Á
éäìà ýåýééðtî ìàä íéBbä-úà Eèòî E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦¬¨¥²¦¨¤−§©´

éìò äaøz-ït øäî íúìk ìëeú àì èòîE §¨®³Ÿ©Æ©Ÿ¨´©¥½¤¦§¤¬¨¤−
:äãOä úiç עממּיא ית אלה יי ויתר ©©¬©¨¤«ְְֱִֵַַָָָָָָ

תּכּול  לא זער זער מּקדמ ְְֳִִִֵֵֵָָָָהאּלין

על תסּגי ּדילמא ּבפריע ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָלׁשציּותהֹון

ּברא: âëéäìàחיות ýåýé íðúðeéðôì EE ֵַָָ§¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®
:íãîMä ãò äìãâ äîeäî íîäåíðúðe §¨¨Æ§¨´§Ÿ½̈©−¦¨«§¨«§¨¨²

éäìà ýåýééðôì Eäìãâ äîeäî íîäå E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¨¨Æ§¨´§Ÿ½̈
:íãîMä ãòקדמ אלה יי וימסרּנּון ©−¦¨«§¨«ְְְְֱֳִִָָָָָ

ּדיׁשיצּנּון: עד רב ׁשּגּוׁש ãëïúðåויׁשּגׁשּנּון ִִִִִֵֵַַַ§¨©³
íîL-úà zãáàäå Eãéa íäéëìî©§¥¤Æ§¨¤½§©«£©§¨´¤§½̈
éðôa Léà ávéúé-àì íéîMä úçzîE ¦©−©©¨¨®¦«Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½

:íúà EãîLä ãòEãéa íäéëìî ïúðå ©¬¦§¦«§−Ÿ¨«§¨©³©§¥¤Æ§¨¤½
-àì íéîMä úçzî íîL-úà zãáàäå§©«£©§¨´¤§½̈¦©−©©¨¨®¦«Ÿ

éðôa Léà ávéúé:íúà EãîLä ãò E ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½©¬¦§¦«§−Ÿ¨«
ׁשמהֹון  ית ותֹובד ּביד מלכיהֹון ְְְְְִִִֵַַַָָוימסר

עד  מּקדמ אנׁש יתעּתד לא ׁשמּיא ְְְֱֳִִִַַַַַָָָָמּתחֹות

יתהֹון: äëíäéäìàדתׁשיצי éìéñt ְְִֵֵָ§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−
äæå óñk ãîçú-àì Làa ïeôøNzá ¦§§´¨¥®«Ÿ©§ŸÁ¤̧¤§¨¨³
ék Ba L÷ez ït Cì zç÷ìå íäéìò£¥¤Æ§¨«©§¨´½̈¤µ¦¨¥´½¦¯

éäìà ýåýé úáòBú:àeä Eéìéñt «£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«§¦¥¬
óñk ãîçú-àì Làa ïeôøNz íäéäìà¡«Ÿ¥¤−¦§§´¨¥®«Ÿ©§ŸÁ¤̧¤
ék Ba L÷ez ït Cì zç÷ìå íäéìò áäæå§¨¨³£¥¤Æ§¨«©§¨´½̈¤µ¦¨¥´½¦¯

éäìà ýåýé úáòBúàeä E: טעותהֹון צלמי «£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«ְְֲֵַַָ

די  ודהבא ּכסּפא תחמד לא ּבנּורא ְְְְְֲִֵַַַָָָָּתֹוקדּון

ארי  ּבּה ּתּתקל ּדילמא ל ותּסב ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָעליהֹון

הּוא: אלה דיי åëàéáú-àìåמרחקא ְְֱַָָָָָָ§«Ÿ¨¦³
eäîk íøç úééäå Eúéa-ìà äáòBú«¥¨Æ¤¥¤½§¨¦¬¨¥−¤¨®Ÿ
íøç-ék epáòúz | áòúå epöwLz | õwL©¥¯§©§¤²§©¥¬§©«£¤−¦¥¬¤

:àeäúééäå Eúéa-ìà äáòBú àéáú-àìå «§«Ÿ¨¦³«¥¨Æ¤¥¤½§¨¦¬¨
| áòúå epöwLz | õwL eäîk íøç¥−¤¨®Ÿ©¥¯§©§¤²§©¥¬

:àeä íøç-ék epáòúz ּדמרחק תעל ולא §©«£¤−¦¥¬¤«ְְִֵָָָָ

תׁשּקצּנּה ׁשּקצא ּכותּה חרמא ּותהי ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָלבית

הּוא: חרמא ארי ּתרחקּנּה ôà-ìkורחקא ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָ¨
ïeøîLz íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä©¦§À̈£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§§´
íúàáe íúéáøe ïeéçz ïòîì úBNòì©«£®§©̧©¦«§¹§¦¤À¨¤Æ
ýåýé òaLð-øLà õøàä-úà ízLøéå¦«¦§¤´¤¨½̈¤£¤¦§©¬§Ÿ̈−

:íëéúáàìEeöî éëðà øLà äåönä-ìk ©«£«Ÿ¥¤«¨©¦§À̈£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²
íúéáøe ïeéçz ïòîì úBNòì ïeøîLz íBiä©−¦§§´©«£®§©̧©¦«§¹§¦¤À
òaLð-øLà õøàä-úà ízLøéå íúàáe¨¤Æ¦«¦§¤´¤¨½̈¤£¤¦§©¬

:íëéúáàì ýåýé אנא די ּתפקדּתא ּכל §Ÿ̈−©«£«Ÿ¥¤«ְְֲִֶַָָָ

ּבדיל  למעּבד ּתּטרּון דין יֹומא ְְְְְְִִֵֶַָָָמפּקד

ארעא  ית ותירתּון ותיתּון ותסּגּון ְְְְְְְִֵֵֵַָָּדתיחּון

לאבהתכֹון: יי קּיים áøëæå-ìk-úàּדי z ְְֲִִַַָָָ§¨«©§¨´¤¨
éäìà ýåýé EëéìBä øLà Cøcääæ E ©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤²

Eúpò ïòîì øaãna äðL íéòaøà©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹
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øîLúä Eááìa øLà-úà úòãì Eúqðì§©«Ÿ§À¨©¹©¤£¤¯¦§¨«§²£¦§¬Ÿ
È¯˜ Â˙ÂˆÓ ·È˙Î:àì-íà åéúåöîzøëæå ¦§Ÿ−̈¦«Ÿ§¨«©§¨´

éäìà ýåýé EëéìBä øLà Cøcä-ìk-úàE ¤¨©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²
Eúpò ïòîì øaãna äðL íéòaøà äæ¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹
øîLúä Eááìa øLà-úà úòãì Eúqðì§©«Ÿ§À¨©¹©¤£¤¯¦§¨«§²£¦§¬Ÿ

:àì-íà åéúåöî ּדי ארחא ּכל ית ותדּכר ¦§Ÿ−̈¦«Ÿְְְִִַָָָָ

ּבמדּברא  ׁשנין ארּבעין ּדנן אלה יי ְְְְְְְְְֱִִַַַַָָָָָדּבר

ּדי  ית למּדע לנּסיּות לעּנּיּות ְְְְִִִַַַָָָָָּבדיל

לא: אם ּפּקֹודֹוהי התּטר בלּבâpòéåE ְֲִִִִִַָָ©§©§»
zòãé-àì øLà ïnä-úà Eìëàiå Eáòøiå©©§¦¤¼¼©©«£¦«§³¤©¨Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨

éúáà ïeòãé àìåàì ék EòéãBä ïòîì E §¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©¦«£ÀÂ¦´Ÿ
-ìk-ìò ék íãàä äéçé Bcáì íçlä-ìò©©¤³¤§©Æ¦«§¤´¨«¨½̈¦²©¨

:íãàä äéçé ýåýé-éô àöBîpòéåE ¨¬¦«§Ÿ̈−¦«§¤¬¨«¨¨«©§©§»
zòãé-àì øLà ïnä-úà Eìëàiå Eáòøiå©©§¦¤¼¼©©«£¦«§³¤©¨Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨

éúáà ïeòãé àìåàì ék EòéãBä ïòîì E §¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©¦«£ÀÂ¦´Ÿ
-ìk-ìò ék íãàä äéçé Bcáì íçlä-ìò©©¤³¤§©Æ¦«§¤´¨«¨½̈¦²©¨

íãàä äéçé ýåýé-éô àöBî:ועּני ¨¬¦«§Ÿ̈−¦«§¤¬¨«¨¨«ְְַָ

ידעּתא  לא ּדי מּנא ית ואֹוכל ְְְְְִַַַָָָָָָָָואכּפנ

ארי  לאֹודעּות ּבדיל אבהת ידעּון ְְְְֲֲִֵָָָָָָָולא

אנׁשא  מתקּים בלחֹודֹוהי לחמא על ְְְֱִִִַַַַָָָָלא

יתקּים  דיי מימרא אּפקּות ּכל על ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָארי

ãéìòîאנׁשא: äúìá àì EúìîNE ֱָָ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½
àì Eìâøå:äðL íéòaøà äæ ä÷öá §©§§−´Ÿ¨¥®¨¤−©§¨¦¬¨¨«

éìòî äúìá àì EúìîNä÷öá àì Eìâøå E ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½§©§§−´Ÿ¨¥®¨
:äðL íéòaøà äæ אבליאת לא ּכסּות ¤−©§¨¦¬¨¨«ְְִִַָָ

ׁשנין: ארּבעין ּדנן יחפּו לא ּומסנ ְְְְְְִִִֵַַָָָָמּנ

äLéà øqéé øLàk ék Eááì-íò zòãéå§¨«©§−̈¦§¨¤®¦À©«£¤̧§©¥¬¦Æ
éäìà ýåýé Bða-úà:jøqéî E-íò zòãéå ¤§½§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©§¤«¨§¨«©§−̈¦

ýåýé Bða-úà Léà øqéé øLàk ék Eááì§¨¤®¦À©«£¤̧§©¥¬¦Æ¤§½§Ÿ̈¬
éäìàjøqéî E: ּכמא ארי לּב עם ותּדע ¡Ÿ¤−§©§¤«¨ְְֲִִִֵַָָ

מאּלף  אלה יי ּברּה ית ּגברא מאּלף ְְְְְֱִֵֵֵַַַָָָָָדי

:לåéäìà ýåýé úåöî-úà zøîLåE ָ§¨´©§½̈¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤®

:Búà äàøéìe åéëøãa úëììzøîLå ¨¤¬¤¦§¨−̈§¦§¨¬Ÿ«§¨´©§½̈
éäìà ýåýé úåöî-úàåéëøãa úëìì E ¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¨¤¬¤¦§¨−̈

:Búà äàøéìeאלה דיי ּפּקֹודּיא ית ות ּטר §¦§¨¬Ÿ«ְְֱִִַַַָָָָָ

ּולמדחל  קדמֹוהי ּדתקנן ּבארחן ְְְְְְְֳִִִַַַַָָָלמה

æéäìàיתּה: ýåýé ékõøà-ìà Eàéáî E ֵָ¦ µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦«£−¤¤´¤
úîäúe úðéò íéî éìçð õøà äáBè¨®¤µ¤©´£¥Ç̈½¦£¨ŸÆ§Ÿ½Ÿ

:øäáe äò÷aa íéàöééäìà ýåýé ékE «Ÿ§¦¬©¦§−̈¨¨«¦ µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
úðéò íéî éìçð õøà äáBè õøà-ìà Eàéáî§¦«£−¤¤´¤¨®¤µ¤©´£¥½̈¦£¨ŸÆ

:øäáe äò÷aa íéàöé úîäúe יי ארי §Ÿ½Ÿ«Ÿ§¦¬©¦§−̈¨¨«ְֲֵָ

נגדא  ארעא טבתא לארעא מעל ְְְְְֱֲַַַַָָָָָָָָאלה

נפקין  ּותהֹומין עינין מּבּועי ּדמּיין ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָנחלין

ּובטּורין: çäøòNeּבבקען ähç õøà ְְְִִָ¤³¤¦¨Æ§Ÿ̈½
:Láãe ïîL úéæ-õøà ïBnøå äðàúe ïôâå§¤¬¤§¥−̈§¦®¤«¤¥¬¤−¤§¨«

ç õøàïBnøå äðàúe ïôâå äøòNe äh ¤³¤¦¨Æ§Ÿ̈½§¤¬¤§¥−̈§¦®
:Láãe ïîL úéæ-õøà וסערין חּטין ארעא ¤«¤¥¬¤−¤§¨«ְְֲִִִַַָ

ּדזיתהא  ארעא ורּמֹונין ּותאנין ְְְְְְִִִִֵֵַָָָוגּופנין

דבׁש: עבדא והיא מׁשחא èõøàעבדין ְְְְְִִִָָָָָ¤À¤
-àì íçì da-ìëàz úðkñîá àì øLà£¤̧³Ÿ§¦§¥ªÆ«Ÿ©¨´¤½¤«Ÿ
ìæøá äéðáà øLà õøà da ìk øñçú¤§©¬−Ÿ¨®¤µ¤£¤´£¨¤´¨©§¤½

:úLçð áöçz äéøøäîeàì øLà õøà ¥«£¨¤−¨©§¬Ÿ§«¤¤À¤£¤̧³Ÿ
ìk øñçú-àì íçì da-ìëàz úðkñîá§¦§¥ªÆ«Ÿ©¨´¤½¤«Ÿ¤§©¬−Ÿ
äéøøäîe ìæøá äéðáà øLà õøà dä®¤µ¤£¤´£¨¤´¨©§¤½¥«£¨¤−¨

:úLçð áöçz בעּצּורין לא ּדי ארעא ©§¬Ÿ§«¤ְְִִִַָָ

ּבּה מּדעם ּכל תחסר לא לחמא ּבּה ְְִֵֶַַַַַַָָָּתיכּול

ּתפסּול  ּומּטּורהא פרזלא אבנהא ּדי ְְְְְִִִַַַָָָָָָארעא

é-úàנחׁשא: zëøáe zòáNå zìëàå ְָָ§¨«©§−̈§¨¨®§¨¥«©§¨Æ¤
éäìà ýåýéøLà äáhä õøàä-ìò E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨¨¬¤©Ÿ−̈£¤¬

:Cì-ïúðýåýé-úà zëøáe zòáNå zìëàå ¨«©¨«§¨«©§−̈§¨¨®§¨¥«©§¨Æ¤§Ÿ̈´
éäìà:Cì-ïúð øLà äáhä õøàä-ìò E ¡Ÿ¤½©¨¨¬¤©Ÿ−̈£¤¬¨«©¨«

על  אלה יי ית ּותבר ותׂשּבע ְְְְְֱִֵֵַַָָָָָותיכּול

:ל דיהב טבתא ְְִַַַָָָארעא

àé éðùýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMä¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´
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éäìàåéètLîe åéúåöî øîL ézìáì E ¡Ÿ¤®§¦§¦̧§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ¦§¨¨´
:íBiä Eeöî éëðà øLà åéúwçåøîMä §ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«¦¨´¤
éäìà ýåýé-úà çkLz-ït Eìézìáì E §½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¦§¦̧

éëðà øLà åéúwçå åéètLîe åéúåöî øîL§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ¦§¨¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬
:íBiä Eeöî ית תתנׁשי ּדילמא ל אסּתּמר §©§−©«ְְְְִִִֵַַָָָ

למּטר  ּדלא ּבדיל אלה דיי ְְְְְֱִִַַַַָָָָָּדחלּתא

מפּקד אנא ּדי ּוקימֹוהי ודינֹוהי ְְְְֲִִִִִִַָָָּפּקֹודֹוהי

דין: áéíézáeיֹומא zòáNå ìëàz-ït ֵָ¤Ÿ©−§¨¨®§¨¨¦¬
ðáz íéáè:záLéå äzòáNå ìëàz-ït Ÿ¦²¦§¤−§¨¨«§¨¤Ÿ©−§¨¨®§¨

:záLéå äðáz íéáè íézáe תיכּול ּדילמא ¨¦¬Ÿ¦²¦§¤−§¨¨«§¨ְִֵָ

ותיתב: ּתבני ׁשּפירין ּובּתין ְְְְִִִִִֵֵֵַַָותׂשּבע

âéðàöå Eø÷áe-äaøé áäæå óñëå ïéaøé E §¨«§³§«Ÿ§Æ¦§§ª½§¤¬¤§¨−̈¦§¤
:äaøé Eì-øLà ìëå Clðàöå Eø÷áeE ¨®§¬Ÿ£¤§−¦§¤«§¨«§³§«Ÿ§Æ

Eì-øLà ìëå Cl-äaøé áäæå óñëå ïéaøé¦§§ª½§¤¬¤§¨−̈¦§¤¨®§¬Ÿ£¤§−
:äaøé ודהבא וכסּפא יסּגּון וענ ותֹור ¦§¤«ְְְְְְֲִַַָָָָָ

יסּגא: ל ּדי וכל ל ãéEááìיסּגא íøå ְְְִִִֵֵָָֹ§−̈§¨¤®
zçëLåéäìà ýåýé-úàEàéöBnä E §¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²

:íéãáò úéaî íéøöî õøàîEááì íøå ¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«§−̈§¨¤®
éäìà ýåýé-úà zçëLåõøàî EàéöBnä E §¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤
:íéãáò úéaî íéøöî ותנׁשי לּב וירים ¦§©−¦¦¥¬£¨¦«ְְִִִִֵָ

מארעא  אּפק ּדי אלה דיי ּדחלּתא ְְְְֱִֵַַַַַָָָָָָָית

עבדּותא: מּבית åèEëéìBnäדמצרים ְְְִִִֵַַָ©¦̧§¹
óøN | Lçð àøBpäå ìãbä | øaãna©¦§¨´©¨´Ÿ§©À̈¨¨³¨¨Æ
àéöBnä íéî-ïéà øLà ïBànöå áø÷òå§©§½̈§¦¨−£¤´¥«¨®¦©¦³

:Léîlçä øevî íéî EìEëéìBnä §Æ©½¦¦−©«©¨¦«©¦̧§¹
óøN | Lçð àøBpäå ìãbä | øaãna©¦§¨´©¨´Ÿ§©À̈¨¨³¨¨Æ
Eì àéöBnä íéî-ïéà øLà ïBànöå áø÷òå§©§½̈§¦¨−£¤´¥«¨®¦©¦³§Æ

Léîlçä øevî íéî: ּבמדּברא ּדדּבר ©½¦¦−©«©¨¦«ְְְְְַַָָ

ּובית  ועקרּבין קלן חיון אתר ּודחילא ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָרּבא

מּיא  ל ּדאּפק מּיא לית ּדי אתר ְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָצחונא

ּתּקיפא: æèøaãnaמּטּנרא ïî Eìëànä ִִִַָָָ©©«£¦̧§¬¨Æ©¦§½̈
éúáà ïeòãé-àì øLàEúpò ïòîì E £¤¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©©«Ÿ§À

:Eúéøçàa Eáèéäì Eúqð ïòîìe§©̧©Æ©Ÿ¤½§¥¦«§−§©«£¦¤«
ïeòãé-àì øLà øaãna ïî Eìëànä©©«£¦̧§¬¨Æ©¦§½̈£¤¬Ÿ¨«§−

éúáàEáèéäì Eúqð ïòîìe Eúpò ïòîì E £Ÿ¤®§©´©©«Ÿ§À§©̧©Æ©Ÿ¤½§¥¦«§−
Eúéøçàa: לא ּדי ּבמדּברא מּנא דאֹוכל §©«£¦¤«ְְְְִַַָָָָָ

ּובדיל  לעּניּות ּבדיל אבהת ְְְְֲִִַָָָָָָידעּון

:ּבסֹופ ל לאֹוטבא לנּסיּותæézøîàå ְְְַָָָָָָ§¨«©§−̈
-úà éì äNò éãé íöòå éçk Eááìa¦§¨¤®Ÿ¦Æ§´Ÿ¤¨¦½¨¬¨¦−¤

:äfä ìéçäéãé íöòå éçk Eááìa zøîàå ©©¬¦©¤«§¨«©§−̈¦§¨¤®Ÿ¦Æ§´Ÿ¤¨¦½
:äfä ìéçä-úà éì äNòּבלּב ותימר ¨¬¨¦−¤©©¬¦©¤«ְְִֵַָ

האּלין: נכסּיא ית לי קנֹו ידי ּותקף ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָחילי

çééäìà ýåýé-úà zøëæåïúpä àeä ék E §¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦´À©Ÿ¥¬
-úà íé÷ä ïòîì ìéç úBNòì çk Eì§²−Ÿ©©«£´¨®¦§©̧©¨¦¯¤

éúáàì òaLð-øLà Búéøa:äfä íBik E §¦²£¤¦§©¬©«£Ÿ¤−©¬©¤«
éäìà ýåýé-úà zøëæåEì ïúpä àeä ék E §¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦´À©Ÿ¥¬§²

Búéøa-úà íé÷ä ïòîì ìéç úBNòì çk−Ÿ©©«£´¨®¦§©̧©¨¦¯¤§¦²
éúáàì òaLð-øLàäfä íBik E: ותדּכר £¤¦§©¬©«£Ÿ¤−©¬©¤«ְְִַ

למקני  עצה ל יהב הּוא ארי אלה יי ְְְֱֲִֵֵֵֵָָָָָָָית

קּיים  ּדי קימּה ית לקּימא ּבדיל ְְְְִִִִִֵַַָָָָנכסין

הדין: ּכיֹומא לאבהתôèé-íà äéäå ְֲֵַָָָָָ§¨À̈¦
éäìà ýåýé-úà çkLz çëLzëìäå E ¨³Ÿ©¦§©Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§À̈

ízãáòå íéøçà íéäìà éøçà©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©«£©§−̈
ék íBiä íëá éúãòä íäì úéåçzLäå§¦§©«£¦´¨¨¤®©«¦³Ÿ¦¨¤Æ©½¦¬

:ïeãáàz ãáàçkLz çëL-íà äéäå ¨−Ÿ«Ÿ¥«§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§©Æ
éäìà ýåýé-úàíéäìà éøçà zëìäå E ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§À̈©«£¥Æ¡Ÿ¦´

éúãòä íäì úéåçzLäå ízãáòå íéøçà£¥¦½©«£©§−̈§¦§©«£¦´¨¨¤®©«¦³Ÿ¦
ïeãáàz ãáà ék íBiä íëá: אם ויהי ¨¤Æ©½¦¬¨−Ÿ«Ÿ¥«ִִֵ

ּותהמנ  אלה דיי ּדחלּתא ית תנׁשי ׁשאה ְְְְְֱִִֵַַַַָָָָָָָ

ותסּגּוד  ותפלחּנּון עממּיא טעות ְְְְְְֲִִִַַַַַָָּבתר

מיבד  ארי דין יֹומא ּבכֹון אסהדית ְְְֲִֵֵֵֵַַָלהֹון

ëãéáàîּתיבדּון: ýåýé øLà íéBbk ְֵ©¦À£¤³§Ÿ̈Æ©«£¦´
ïeòîLú àì á÷ò ïeãáàz ïk íëéðtî¦§¥¤½¥−«Ÿ¥®¥µ¤´Ÿ¦§§½

:íëéäìà ýåýé ìB÷aýåýé øLà íéBbk §−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«©¦À£¤³§Ÿ̈Æ
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àì á÷ò ïeãáàz ïk íëéðtî ãéáàî©«£¦´¦§¥¤½¥−«Ÿ¥®¥µ¤´Ÿ
:íëéäìà ýåýé ìB÷a ïeòîLú ּכעממּיא ¦§§½§−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«ְְַַָ

חלף  ּתיבדּון ּכן מּקדמיכֹון מאביד יי ְְֳִִִֵֵֵַָָָֹּדי

אלהכֹון: דיי ּבמימרא קּבלּתּון ôּדלא ְְְְֱֲִֵֶַַָָָָ

à-úà íBiä øáò äzà ìàøNé òîL§©´¦§¨¥À©¨̧Ÿ¥³©Æ¤
íéîöòå íéìãb íéBb úLøì àáì ïcøiä©©§¥½¨ŸÆ¨¤´¤¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−

:íéîMa úøöáe úìãb íéøò jnîòîL ¦¤®¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ©¨¨«¦§©´
àáì ïcøiä-úà íBiä øáò äzà ìàøNé¦§¨¥À©¨̧Ÿ¥³©Æ¤©©§¥½¨ŸÆ
íéøò jnî íéîöòå íéìãb íéBb úLøì̈¤´¤¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤®¨¨¦²

íéîMa úøöáe úìãb:אּת יׂשראל ׁשמע §Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ©¨¨«¦ְְְִֵַַָ

למירת  למעל ירּדנא ית דין יֹומא ְְְְֵֵֵֵַַַָָָָעבר

רברבן  קרוין מּנ ותּקיפין רברבין ְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָעממין

ׁשמּיא: צית עד áíøåּוכריכן ìBãb-íò ְְִֵַַָָ©¨¬¨−̈
äzàå zòãé äzà øLà íé÷ðò éða§¥´£¨¦®£¤̧©¨³¨©̧§¨Æ§©¨´

:÷ðò éða éðôì ávéúé éî zòîL-íò ¨©½§¨¦´¦§©¥½¦§¥−§¥¬£¨«©
zòãé äzà øLà íé÷ðò éða íøå ìBãb̈¬¨−̈§¥´£¨¦®£¤̧©¨³¨©̧§¨Æ
:÷ðò éða éðôì ávéúé éî zòîL äzàå§©¨´¨©½§¨¦´¦§©¥½¦§¥−§¥¬£¨«
ידעּת אּת ּדי גּברּיא ּבני ותּקיף רב ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָעם

ּבני  קדם למיקם יּכּול מן ׁשמעּת ְְְְְְֳִֵֵַַַַָָואּת

âéäìà:גּברּיא  ýåýé ék íBiä zòãéåE ִַָָ§¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
éðôì øáòä-àeäàeä äìëà Là E ¨«Ÿ¥³§¨¤̧Æ¥´«Ÿ§½̈¯

éðôì íòéðëé àeäå íãéîLéízLøBäå E ©§¦¥²§¬©§¦¥−§¨¤®§«©§¨³
:Cì ýåýé øac øLàk øäî ízãáàäå§©«£©§¨Æ©¥½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¨«

éäìà ýåýé ék íBiä zòãéåøáòä-àeä E §¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨«Ÿ¥³
éðôìàeäå íãéîLé àeä äìëà Là E §¨¤̧Æ¥´«Ÿ§½̈¯©§¦¥²§¬

éðôì íòéðëéøäî ízãáàäå ízLøBäå E ©§¦¥−§¨¤®§«©§¨³§©«£©§¨Æ©¥½
:Cì ýåýé øac øLàk ארי דין יֹומא ותּדע ©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¨«ְֲִֵֵַָ

אּׁשא  מימרּה קדמ יעבר הּוא אלה ְְְֱֳִֵֵֶַָָָָָָיי

קדמ יתרכּנּון והּוא יׁשצּנּון הּוא ְְְְֳִִֵֵָָָָָאכלא

מּליל  די ּכמא ּבפריע ותֹובדּנּון ְְְְְִִִִִִֵַַָָּותתרכּנּון

:ל ְָָיי

éùéìùãýåýé óãäa Eááìa øîàz-ìà©Ÿ©´¦§¨«§À©«£´Ÿ§Ÿ̈Á

éäìàéðôlî | íúà Eéú÷ãöa øîàì E ¡Ÿ¤̧Ÿ¨¬¦§¨¤»»¥Ÿ¼§¦§¨¦Æ
úàfä õøàä-úà úLøì ýåýé éðàéáä¡¦©´¦§Ÿ̈½¨¤−¤¤¨¨´¤©®Ÿ
íLéøBî ýåýé älàä íéBbä úòLøáe§¦§©Æ©¦´¨¥½¤§Ÿ̈−«¦¨¬

éðtî:Eýåýé óãäa Eááìa øîàz-ìà ¦¨¤«©Ÿ©´¦§¨«§À©«£´Ÿ§Ÿ̈Á
éäìàéðôlî | íúà Eéú÷ãöa øîàì E ¡Ÿ¤̧Ÿ¨¬¦§¨¤»»¥Ÿ¼§¦§¨¦Æ

úàfä õøàä-úà úLøì ýåýé éðàéáä¡¦©´¦§Ÿ̈½¨¤−¤¤¨¨´¤©®Ÿ
íLéøBî ýåýé älàä íéBbä úòLøáe§¦§©Æ©¦´¨¥½¤§Ÿ̈−«¦¨¬

éðtî:Eאלה יי ּבדיּתבר ּבלּב תימר לא ¦¨¤«ְְְְֱִִִֵַַָָָָָ

יי  אעלני ּבזכּותי למימר מּקדמ ְְְְֲֳִִִֵַַַָָָָָיתהֹון

עממּיא  ּובחֹובי הדא ארעא ית ְְְְֵֵַַַַָָָָָלמירת

:מּקדמ להֹון מתר יי äàìהאּלין ְְְֳִִֵֵָָָָָ´Ÿ
úLøì àá äzà Eááì øLéáe Eú÷ãöá§¦§¨«§À§¸¤Æ§¨´§½©¨¬−̈¨¤´¤
älàä íéBbä | úòLøa ék íöøà-úà¤©§¨®¦º§¦§©´©¦´¨¥À¤

éäìà ýåýééðtî íLéøBî Eïòîìe E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ«¦¨´¦¨¤½§©¹©
ýåýé òaLð øLà øácä-úà íé÷ä̈¦´¤©¨À̈£¤̧¦§©³§Ÿ̈Æ

éúáàì:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì Eàì ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ´Ÿ
úLøì àá äzà Eááì øLéáe Eú÷ãöá§¦§¨«§À§¸¤Æ§¨´§½©¨¬−̈¨¤´¤
älàä íéBbä | úòLøa ék íöøà-úà¤©§¨®¦º§¦§©´©¦´¨¥À¤

éäìà ýåýéî íLéøBî Eéðtíé÷ä ïòîìe E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ«¦¨´¦¨¤½§©¹©¨¦´
éúáàì ýåýé òaLð øLà øácä-úàE ¤©¨À̈£¤̧¦§©³§Ÿ̈Æ©«£Ÿ¤½

:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàìבזכּות לא §©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿְִָָ

ית  למירת עלל אּת לּב ְְְִִֵֵַַַָָָּובקּׁשיטּות

יי  האּלין עממּיא ּבחֹובי ארי ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָארעהֹון

ית  לאקמא ּובדיל מּקדמ מתרכהֹון ְְְֱֲֳִִֶַָָָָָָָָאלה

לאברהם  לאבהת יי קּיים ּדי ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָּפתּגמא

ּוליעקב: åEú÷ãöáליצחק àì ék zòãéå ְְְֲִַָֹ§¨«©§À̈Â¦³Ÿ§¦§¨«§Æ
éäìà ýåýéäáBhä õøàä-úà Eì ïúð E §Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§¹¤¨¨¯¤©¨²

:äzà óøò-äL÷-íò ék dzLøì úàfä©−Ÿ§¦§¨®¦¬©§¥−Ÿ¤¨«¨
éäìà ýåýé Eú÷ãöá àì ék zòãéåïúð E §¨«©§À̈Â¦³Ÿ§¦§¨«§Æ§Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧

ék dzLøì úàfä äáBhä õøàä-úà Eì§¹¤¨¨¯¤©¨²©−Ÿ§¦§®̈¦¬
:äzà óøò-äL÷-íò לא ארי ותּדע ©§¥−Ÿ¤¨«¨ְֲִֵַָ

טבתא  ארעא ית ל יהב אלה יי ְְְְֱִֵַַָָָָָָָָָבזכּות
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אּת: קדל קׁשי עם ארי למירתּה æøëæהדא ְְְְְֲֵֵֵַַַָָָ§ŸÆ
ýåýé-úà zôö÷ä-øLà úà çkLz-ìà©¦§©½¥¯£¤¦§©²§¨¤§Ÿ̈¬

éäìà| úàöé-øLà íBiä-ïîì øaãna E ¡Ÿ¤−©¦§¨®§¦©º£¤¨¨´¨
äfä íB÷nä-ãò íëàa-ãò íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©À¦©«Ÿ£¤Æ©©¨´©¤½

:ýåýé-íò íúééä íéøîîçkLz-ìà øëæ ©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈«§ŸÆ©¦§©½
éäìà ýåýé-úà zôö÷ä-øLà úàøaãna E ¥¯£¤¦§©²§¨¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¦§¨®

-ãò íéøöî õøàî | úàöé-øLà íBiä-ïîì§¦©º£¤¨¨´¨¥¤´¤¦§©À¦©
-íò íúééä íéøîî äfä íB÷nä-ãò íëàa«Ÿ£¤Æ©©¨´©¤½©§¦¬¡¦¤−¦

:ýåýé ארּגזּתא ּדי ית תנׁשי לא דכיר הוי §Ÿ̈«ְְְְֱִִִֵֵֶַָָָ

ּדי  יֹומא למן ּבמדּברא אלה יי ְְְְְֱֳִִַָָָָָָקדם

עד  מיתיכֹון עד דמצרים מארעא ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָנפקּתא

יי: קדם הויתּון מסרבין הדין ְְְְֲֳִֵֵַָָָָָאתרא

çpàúiå ýåýé-úà ízôö÷ä áøçáeó §Ÿ¥¬¦§©§¤−¤§Ÿ̈®©¦§©©¯
:íëúà ãéîLäì íëa ýåýéáøçáe §Ÿ̈²¨¤−§©§¦¬¤§¤«§Ÿ¥¬

pàúiå ýåýé-úà ízôö÷äíëa ýåýé ó ¦§©§¤−¤§Ÿ̈®©¦§©©¯§Ÿ̈²¨¤−
íëúà ãéîLäì: יי קדם ארּגזּתּון ּובחרב §©§¦¬¤§¤«ְְְְֳֵֶַָָֹ

יתכֹון: לׁשצאה ּבכֹון יי קדם מן רגז ְְְְְֲֳִֵַַָָָָָָוהוה

èíéðáàä úçeì úç÷ì äøää éúìòa©«£Ÿ¦´¨À̈¨¨©¹©³Ÿ¨«£¨¦Æ
íënò ýåýé úøk-øLà úéøaä úçeì´Ÿ©§¦½£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¨¤®
äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà øäa áLàå̈«¥¥´¨À̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨
:éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦¬Ÿ¨¦«¦
úçeì íéðáàä úçeì úç÷ì äøää éúìòa©«£Ÿ¦´¨À̈¨¨©¹©³Ÿ¨«£¨¦Æ´Ÿ
øäa áLàå íënò ýåýé úøk-øLà úéøaä©§¦½£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¨¤®¨«¥¥´¨À̈
àì íçì äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ

:éúéúL àì íéîe ézìëà לטּורא ּבמּסקי ¨©½§¦©−¦¬Ÿ¨¦«¦ְְְִִָ

יי  גזר ּדי קימא לּוחי אבנּיא לּוחי ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָלמּסב

יממין  ארּבעין ּבטּורא ויתבית ְְְְְִִִִִֵַָָעּמכֹון

לא  ּומּיא אכלית לא לחמא לילון ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָוארּבעין

éúçeìאׁשּתיתי: éðL-úà éìà ýåýé ïziå ְִִֵ©¦¥̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥Æ´Ÿ
íäéìòå íéäìà òaöàa íéáúk íéðáàä̈«£¨¦½§ª¦−§¤§©´¡Ÿ¦®©«£¥¤À
íënò ýåýé øac øLà íéøácä-ìëk§¨©§¨¦¿£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸¦¨¤¬

:ìäwä íBéa Làä CBzî øäaýåýé ïziå ¨¨²¦¬¨¥−§¬©¨¨«©¦¥̧§Ÿ̈¹

íéáúk íéðáàä úçeì éðL-úà éìà¥©À¤§¥Æ´Ÿ¨«£¨¦½§ª¦−
íéøácä-ìëk íäéìòå íéäìà òaöàa§¤§©´¡Ÿ¦®©«£¥¤À§¨©§¨¦¿
Làä CBzî øäa íënò ýåýé øac øLà£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸¦¨¤¬¨¨²¦¬¨¥−

ìäwä íBéa: לּוחי ּתרין ית לי יי ויהב §¬©¨¨«ְְִִֵֵַָָ

ּככל  ועליהֹון דיי ּבאצּבעא ּכתיבין ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָאבנּיא

מּגֹו ּבטּורא עּמכֹון יי מּליל ּדי ְְְְִִִִִַַָָָָּפתּגמּיא

דקהלא: ּביֹומא àéõwîאּׁשתא éäéå ְְִֶָָָָָ©§¦À¦¥Æ
ýåýé ïúð äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨¨©̧§Ÿ̈¹

L-úà éìàúBçì íéðáàä úçì éð ¥©À¤§¥²ª¬Ÿ¨«£¨¦−ª¬
:úéøaäíéòaøàå íBé íéòaøà õwî éäéå ©§¦«©§¦À¦¥Æ©§¨¦´½§©§¨¦−

íéðáàä úçì éðL-úà éìà ýåýé ïúð äìéì̈®§¨¨©̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥²ª¬Ÿ¨«£¨¦−
úéøaä úBçì: יממין ארּבעין מּסֹוף והוה ª¬©§¦«ְְְֲִִִַַָָ

לּוחי  ּתרין ית לי יי יהב לילון ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָוארּבעין

קימא: לּוחי áééìàאבנּיא ýåýé øîàiå ְְֵַַָָָ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À
øLà Enò úçL ék äfî øäî ãø íe÷́¥³©¥Æ¦¤½¦ µ¦¥´©§½£¤¬
Cøcä-ïî øäî eøñ íéøönî úàöBä¥−¨¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤̧¤Æ

:äëqî íäì eNò íúéeö øLàøîàiå £¤´¦¦¦½¨¬¨¤−©¥¨«©¸Ÿ¤
úçL ék äfî øäî ãø íe÷ éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À´¥³©¥Æ¦¤½¦ µ¦¥´
øäî eøñ íéøönî úàöBä øLà Enò©§½£¤¬¥−¨¦¦§¨®¦¨´©¥À
:äëqî íäì eNò íúéeö øLà Cøcä-ïî¦©¤̧¤Æ£¤´¦¦¦½¨¬¨¤−©¥¨«
ארי  מּכא ּבפריע חּות קּום לי יי ְְֲֲִִִִֵַַַָָואמר

סטּו מּמצרים אּפקּתא ּדי עּמ ְְִִִִִֶַַַָָָָחּביל

להֹון  עבדּו פּקדּתּנּון ּדי ארחא מן ְְְְֲִִִִִֶַַָָָּבפריע

âééúéàøמּתכא: øîàì éìà ýåýé øîàiå ְַָ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´¥®Ÿ¨¦̧¦Æ
óøò-äL÷-íò äpäå äfä íòä-úà¤¨¨´©¤½§¦¥¬©§¥−Ÿ¤

:àeäéúéàø øîàì éìà ýåýé øîàiå «©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´¥®Ÿ¨¦̧¦Æ
àeä óøò-äL÷-íò äpäå äfä íòä-úà: ¤¨¨´©¤½§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

עּמא  ית קדמי ּגלי למימר לי יי ְְֱֲֳִִֵַַַַַָָָָואמר

הּוא: קדל קׁשי עם והא ãéépnîהדין óøä ְְְֵֵַַָָ¤³¤¦¤̧¦Æ
úçzî íîL-úà äçîàå íãéîLàå§©§¦¥½§¤§¤´¤§½̈¦©−©
áøå íeöò-éBâì EúBà äNòàå íéîMä©¨¨®¦§¤«¡¤Æ§½§«¨¬¨−̈

:epnîäçîàå íãéîLàå épnî óøä ¦¤«¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´
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éîMä úçzî íîL-úàEúBà äNòàå í ¤§½̈¦©−©©¨¨®¦§¤«¡¤Æ§½
:epnî áøå íeöò-éBâì מּקדמי ּבעּות אּנח §«¨¬¨−̈¦¤«ֳִַַַָָָ

ׁשמּיא  מּתחֹות ׁשמהֹון ית ואמחי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָואׁשצּנּון

מּנהֹון: וסּגי ּתּקיף לעם ית ְְְְְִִִֵֶַַַָָואעּבד

åèLàa øòa øääå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈§¨−̈Ÿ¥´¨¥®
:éãé ézL ìò úéøaä úçeì éðLeïôàå §¥Æ´Ÿ©§¦½©−§¥¬¨¨«¨¥À¤

úçeì éðLe Làa øòa øääå øää-ïî ãøàå̈«¥¥Æ¦¨½̈§¨−̈Ÿ¥´¨¥®§¥Æ´Ÿ
éãé ézL ìò úéøaä: ּונחתית ואתּפניתי ©§¦½©−§¥¬¨¨«ְְְְִִִֵָ

לּוחי  ּותרין ּבאּׁשתא ּבער וטּורא טּורא ְְְִֵֵֵֶָָָָָמן

ידי: ּתרּתין על æèäpäåקימא àøàå ְְְֵַַָָָ¨¥À¤§¦¥³
íëì íúéNò íëéäìà ýåýéì íúàèç£¨¤Æ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¦¤´¨¤½
-øLà Cøcä-ïî øäî ízøñ äëqî ìâò¥−¤©¥¨®©§¤´©¥½¦©¤¾¤£¤

:íëúà ýåýé äeöíúàèç äpäå àøàå ¦¨¬§Ÿ̈−¤§¤«¨¥À¤§¦¥³£¨¤Æ
äëqî ìâò íëì íúéNò íëéäìà ýåýéì©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¦¤´¨¤½¥−¤©¥¨®
ýåýé äeö-øLà Cøcä-ïî øäî ízøñ©§¤´©¥½¦©¤¾¤£¤¦¨¬§Ÿ̈−

íëúà: אלהכֹון יי קדם חבּתּון והא וחזיתי ¤§¤«ְְְֱֲֲֳִֵַַָָָָ

מן  ּבפריע סטתּון מּתכא עגל לכֹון ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָעבדּתּון

יתכֹון: יי פּקיד ּדי æééðLaארחא Ntúàå ְְְִִַָָָָ¨«¤§ŸÆ¦§¥´
íøaLàå éãé ézL ìòî íëìLàå úçlä©ª½Ÿ¨«©§¦¥½¥©−§¥´¨¨®¨«£©§¥−

:íëéðéòìíëìLàå úçlä éðLa Ntúàå §¥«¥¤«¨«¤§ŸÆ¦§¥´©ª½Ÿ¨«©§¦¥½
íëéðéòì íøaLàå éãé ézL ìòî: ואחדית ¥©−§¥´¨®̈¨«£©§¥−§¥«¥¤«ֲִַָ

ידי  ּתרּתין מעל ּורמיתּנּון לּוחּיא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָּבתרין

לעיניכֹון: çéýåýéּותברּתּנּון éðôì ìtðúàå ְְְִֵֵַ¨«¤§©©Á¦§¥̧§Ÿ̈¹
äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà äðLàøk̈¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨
ìò éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦´Ÿ¨¦®¦©³
òøä úBNòì íúàèç øLà íëúàhç-ìk̈©©§¤Æ£¤´£¨¤½©«£¬¨©²

ðéòa:Bñéòëäì ýåýé éýåýé éðôì ìtðúàå §¥¥¬§Ÿ̈−§©§¦«¨«¤§©©Á¦§¥̧§Ÿ̈¹
íçì äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà äðLàøk̈¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤
-ìk ìò éúéúL àì íéîe ézìëà àì́Ÿ¨©½§¦©−¦´Ÿ¨¦®¦©³¨
éðéòa òøä úBNòì íúàèç øLà íëúàhç©©§¤Æ£¤´£¨¤½©«£¬¨©²§¥¥¬

:Bñéòëäì ýåýé יי קדם ואׁשּתּטחית §Ÿ̈−§©§¦«ְְְֳִִַָָָ

לילון  וארּבעין יממין ארּבעין ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָּכקדמתא

על  אׁשּתיתי לא ּומּיא אכלית לא ְְֲִִִֵַַַָָָָָלחמא

קדם  ּדביׁש למעּבד חבּתּון ּדי חֹוביכֹון ְְְְֳִִֵֶַַָָּכל

קדמֹוהי: לארּגזא èéóàäיי éðtî ézøâé ék ְְְֳִַָָָָ¦´¨ÀŸ§¦¦§¥³¨©Æ
ãéîLäì íëéìò ýåýé óö÷ øLà äîçäå§©´¥½̈£¤̧¨©¯§Ÿ̈²£¥¤−§©§¦´
:àåää íòta íb éìà ýåýé òîLiå íëúà¤§¤®©¦§©³§Ÿ̈Æ¥©½©−©©¬©©¦«
ýåýé óö÷ øLà äîçäå óàä éðtî ézøâé ék¦´¨ÀŸ§¦¦§¥³¨©Æ§©´¥½̈£¤̧¨©¯§Ÿ̈²
íb éìà ýåýé òîLiå íëúà ãéîLäì íëéìò£¥¤−§©§¦´¤§¤®©¦§©³§Ÿ̈Æ¥©½©−

:àåää íòta רגזא מּקדם דחלית ארי ©©¬©©¦«ְְֲֳִִֵֵָָָ

יתכֹון  לׁשצאה עליכֹון יי רגז די ְְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָוחמתא

ההיא: ּבזמנא אף צלֹותי יי ְְְְְִִִִַַַָָוקּביל

ëpàúä ïøäàáeBãéîLäì ãàî ýåýé ó §©«£ÀŸ¦§©©¯§Ÿ̈²§−Ÿ§©§¦®
:àåää úòa ïøäà ãòa-íb ìltúàå̈«¤§©¥²©§©¬©«£−Ÿ¨¥¬©¦«

pàúä ïøäàáeBãéîLäì ãàî ýåýé ó §©«£ÀŸ¦§©©¯§Ÿ̈²§−Ÿ§©§¦®
:àåää úòa ïøäà ãòa-íb ìltúàå ועל ¨«¤§©¥²©§©¬©«£−Ÿ¨¥¬©¦«ְַ

לׁשציּותּה לחדא יי קדם מן רגז הוה ְְְֲֲֲֳִֵֵַַַָָָָָֹאהרן

ההיא: ּבעּדנא אהרן על אף ְְֲִִִֵַַַַַָָֹוצּליתי

àë-úà íúéNò-øLà íëúàhç-úàå§¤©©§¤º£¤£¦¤´¤
ézç÷ì ìâòäúkàå Làa | Búà óøNàå ¨¥À¤¨©»§¦»¨«¤§´ŸŸ´¨¥¼¨«¤¸Ÿ

øôòì ÷c-øLà ãò áèéä ïBçè BúàŸ³¨Æ¥¥½©¬£¤©−§¨¨®
-ïî ãøiä ìçpä-ìà Bøôò-úà CìLàå̈«©§¦Æ¤£¨½¤©©−©©Ÿ¥¬¦

:øää-úà íúéNò-øLà íëúàhç-úàå ¨¨«§¤©©§¤º£¤£¦¤´¤
úkàå Làa | Búà óøNàå ézç÷ì ìâòä̈¥À¤¨©»§¦»¨«¤§´ŸŸ´¨¥¼¨«¤¸Ÿ
CìLàå øôòì ÷c-øLà ãò áèéä ïBçè BúàŸ³¨Æ¥¥½©¬£¤©−§¨¨®¨«©§¦Æ

øää-ïî ãøiä ìçpä-ìà Bøôò-úà: וית ¤£¨½¤©©−©©Ÿ¥¬¦¨¨«ְָ

נסבית  עגלא ית עבדּתּון ּדי ְְְְֲִִֵֶַַָָחֹובתכֹון

ּבׁשּופינא  יתּה וׁשפית ּבנּורא יתּה ְְְְִִִֵֵֵָָָָָואֹוקדית

ית  ּורמת לעפרא ּדּקיק הוה ּדי עד ְְְֲִִֵַַַָָָָיאּות

טּורא: מן דנחת לנחלא ְְְֲִֵֵַַָָָעפרּה

áëäåàzä úøá÷áe äqîáe äøòáúáe§©§¥¨Æ§©½̈§¦§−Ÿ©©«£¨®
:ýåýé-úà íúééä íéôö÷îäøòáúáe ©§¦¦¬¡¦¤−¤§Ÿ̈«§©§¥¨Æ

íúééä íéôö÷î äåàzä úøá÷áe äqîáe§©½̈§¦§−Ÿ©©«£¨®©§¦¦¬¡¦¤−
ýåýé-úà: ּובקברי ּובנּסתא ּובדלקּתא ¤§Ÿ̈«ְְְְְִִִֵֵֶָָ
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יי: קדם הויתּון מרּגזין âëçìLáeדמׁשאלי ְְְְֲֲֳִִֵֵַַָָ¦§¸Ÿ©
eìò øîàì òðøa Lãwî íëúà ýåýé§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ£Æ
eøîzå íëì ézúð øLà õøàä-úà eLøe§´¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¨¤®©©§À
Bì ízðîàä àìå íëéäìà ýåýé ét-úà¤¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ¤«¡©§¤Æ½

:Bì÷a ízòîL àìåíëúà ýåýé çìLáe §¬Ÿ§©§¤−§Ÿ«¦§¸Ÿ©§Ÿ̈¹¤§¤À
õøàä-úà eLøe eìò øîàì òðøa Lãwî¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ£Æ§´¤¨½̈¤
ýåýé ét-úà eøîzå íëì ézúð øLà£¤¬¨©−¦¨¤®©©§À¤¦³§Ÿ̈Æ
ízòîL àìå Bì ízðîàä àìå íëéäìà¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ¤«¡©§¤Æ½§¬Ÿ§©§¤−

:Bì÷a ּגיאה מרקם יתכֹון יי ׁשלח וכד §Ÿ«ְְְְְֵֵַַַָָָ

יהבית  ּדי ארעא ית ואחסינּו סקֹו ְְְְְֲִִִֵַַַָָָלמימר

דיי  מימרא ּגזרת על וסרבּתּון ְְְְְְֵֵֶַַַָָָלכֹון

קּבלּתּון  ולא לּה הימנּתּון ולא ְְְְֱֲֵֵֶַַָָָאלהכֹון

ãëíBiîלמימרּה: ýåýé-íò íúééä íéøîî ְְֵֵ©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈®¦−
:íëúà ézòcíBiî ýåýé-íò íúééä íéøîî ©§¦¬¤§¤«©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈®¦−
:íëúà ézòc יי קדם הויתּון מסרבין ©§¦¬¤§¤«ְְְֲֳִֵָָָ

יתכֹון: ּדידעית äëéðôìמּיֹומא ìtðúàå ְִִִָָָ¨«¤§©©º¦§¥´
íéòaøà-úàå íBiä íéòaøà úà ýåýé§Ÿ̈À¥´©§¨¦¬©²§¤©§¨¦¬
ýåýé øîà-ék ézìtðúä øLà äìélä©©−§¨£¤´¦§©¨®§¦¦«¨©¬§Ÿ̈−

:íëúà ãéîLäìúà ýåýé éðôì ìtðúàå §©§¦¬¤§¤«¨«¤§©©º¦§¥´§Ÿ̈À¥´
øLà äìélä íéòaøà-úàå íBiä íéòaøà©§¨¦¬©²§¤©§¨¦¬©©−§¨£¤´
íëúà ãéîLäì ýåýé øîà-ék ézìtðúä: ¦§©¨®§¦¦«¨©¬§Ÿ̈−§©§¦¬¤§¤«

וית  יממין ארּבעין ית יי קדם ְְְְְְְֳִִִִַַָָָָָָואׁשּתּטחית

יי  אמר ארי אׁשּתּטחית ּדי לילון ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָארּבעין

יתכֹון: åëøîàåלׁשצאה ýåýé-ìà ìltúàå ְְֵָָָ¨«¤§©¥´¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼
øLà Eúìçðå Enò úçLz-ìà äåäé éðãà£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©©§¥³©§Æ§©«£¨´§½£¤¬
ãéa íéøönî úàöBä-øLà Eìãâa úéãẗ¦−¨§¨§¤®£¤¥¬¨¦¦§©−¦§¨¬

:ä÷æçäåäé éðãà øîàå ýåýé-ìà ìltúàå £¨¨«¨«¤§©¥´¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À
Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå Enò úçLz-ìà©©§¥³©§Æ§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®

ä÷æç ãéa íéøönî úàöBä-øLà: וצּליתי £¤¥¬¨¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«ְִֵַ

עּמ תחּבל לא אלהים יי ואמרית יי ְְְֱֲֳִִַַַַָָָָָָָקדם

אּפקּתא  ּדי ּבתקּפ פרקּתא ּדי ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָואחסנּת

תּקיפא: ּבידא æëéãáòìמּמצרים øëæE ְִִִִִַַָָ§ŸÆ©«£¨¤½

éL÷-ìà ïôz-ìà á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ©¥À¤¤§¦Æ
:Búàhç-ìàå BòLø-ìàå äfä íòäøëæ ¨¨´©¤½§¤¦§−§¤©¨«§ŸÆ

éãáòìïôz-ìà á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E ©«£¨¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ©¥À¤
:Búàhç-ìàå BòLø-ìàå äfä íòä éL÷-ìà¤§¦Æ¨¨´©¤½§¤¦§−§¤©¨«
ּוליעקב  ליצחק לאברהם לעבדי ְְְְְְְְֲִִַַַַָָָָֹאדּכר

ה  עּמא לקׁשיּות תתּפני ּולחֹוביהֹון לא דין ְְְְְִֵֵֵַַָָָ

çëøLàולחטאיהֹון: õøàä eøîàé-ït ְֲֵַָ¤«Ÿ§À¨»̈¤»£¤´
íàéáäì ýåýé úìëé éìaî íMî eðúàöBä«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ§´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£¦¾̈
BúàðOîe íäì øac-øLà õøàä-ìà¤¨−̈¤£¤¦¤´¨¤®¦¦§¨´

:øaãna íúîäì íàéöBä íúBàeøîàé-ït ½̈«¦−̈©«£¦¨¬©¦§¨«¤«Ÿ§À
úìëé éìaî íMî eðúàöBä øLà õøàä̈»̈¤»£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ§´Ÿ¤
íäì øac-øLà õøàä-ìà íàéáäì ýåýé§Ÿ̈½©«£¦¾̈¤¨−̈¤£¤¦¤´¨¤®
:øaãna íúîäì íàéöBä íúBà BúàðOîe¦¦§¨´½̈«¦−̈©«£¦¨¬©¦§¨«
אּפקּתנא  ּדי ארעא ּדירי יימרּון ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּדילמא

לאעלתהֹון  דיי יּוכלא מּדלית ְְְְְִִֵַַָָָָָֻמּתּמן

יתהֹון  ּומּדסני להֹון מּליל ּדי ְְְְְִִִֵַַָָָלארעא

ּבמדּברא: לקּטלּותהֹון èëíäåאּפקּנּון ְְְְְִֵַַַָָ§¥¬
ìãbä Eçëa úàöBä øLà Eúìçðå Enò©§−§©«£¨¤®£¤³¥̧¨Æ§«Ÿ£´©¨½Ÿ

:äéeèpä EòøæáeøLà Eúìçðå Enò íäå ¦§«Ÿ£−©§¨«§¥¬©§−§©«£¨¤®£¤³
:äéeèpä Eòøæáe ìãbä Eçëa úàöBä¥̧¨Æ§«Ÿ£´©¨½Ÿ¦§«Ÿ£−©§¨«
ּבחיל אּפקּתא ּדי ואחסנּת עּמ ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָואּנּון

מרממא: ּובדרע ôרּבא ְְְִַָָָָָ

éòéáøà-ìñt éìà ýåýé øîà àåää úòä¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨
äìòå íéðLàøk íéðáà úçeì-éðL Eì§º§¥«³Ÿ£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬

:õò ïBøà El úéNòå äøää éìàúòa ¥©−¨¨®¨§¨¦¬¨§−£¬¥«¨¥̧
úçeì-éðL Eì-ìñt éìà ýåýé øîà àåää©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨§º§¥«³Ÿ
úéNòå äøää éìà äìòå íéðLàøk íéðáà£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬¥©−¨¨®¨§¨¦¬¨

õò ïBøà El: לי יי אמר ההיא ּבעּדנא §−£¬¥«ְְֲִִִַַָָָ

וסק  ּכקדמאי אבנּיא לּוחי ּתרין ל ְְְְְְֵֵֵַַַַַָָָּפסל

דאעא: ארֹונא ל ותעּבד לטּורא ְְְְֲֳֵַַָָָָָָָלקדמי

áøLà íéøácä-úà úçlä-ìò ázëàå§¤§ŸÆ©©ª½Ÿ¤̧©§¨¦½£¤¬
zøaL øLà íéðLàøä úçlä-ìò eéä̈²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤´¦©®§¨
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:ïBøàa ízîNå-úà úçlä-ìò ázëàå §©§−̈¨«¨«§¤§ŸÆ©©ª½Ÿ¤̧
øácäíéðLàøä úçlä-ìò eéä øLà íé ©§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−

ïBøàa ízîNå zøaL øLà: על ואכּתֹוב £¤´¦©®§¨§©§−̈¨«¨«ְְֶַ

לּוחּיא  על הוֹו ּדי ּפתּגמּיא ית ְֲִִַַַַָָָָָלּוחּיא

ּבארֹונא: ּותׁשּוּנּון תברּתא ּדי ְְְְֲִִֵַַַַָָָקדמאי

âúçì-éðL ìñôàå íéhL éöò ïBøà Nòàå̈©³©£Æ£¥´¦¦½¨«¤§²Ÿ§¥«ª¬Ÿ
éðLe äøää ìòàå íéðLàøk íéðáà£¨¦−¨¦«Ÿ¦®¨©´©¨½̈¨§¥¬

:éãéa úçläìñôàå íéhL éöò ïBøà Nòàå ©ª−Ÿ§¨¦«¨©³©£Æ£¥´¦¦½¨«¤§²Ÿ
äøää ìòàå íéðLàøk íéðáà úçì-éðL§¥«ª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®¨©´©¨½̈¨

éãéa úçlä éðLe: ּדאעי ארֹונא ועבדית §¥¬©ª−Ÿ§¨¦«ְֲֲִֵַָָָ

ּכקדמאי  אבנּיא לּוחי ּתרין ּופסלית ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָׁשּטין

ּבידי: לּוחּיא ּותרין לטּורא ְְְִִִֵֵַָָּוסלקית

ãúà ïBLàøä ázënk úçlä-ìò ázëiå©¦§¸Ÿ©©ª¹Ÿ©¦§¨´¨«¦À¥µ
íëéìà ýåýé øac øLà íéøácä úøNò£¤´¤©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸£¥¤¬
ýåýé íðziå ìäwä íBéa Làä CBzî øää¨²¦¬¨¥−§´©¨¨®©¦§¥¬§Ÿ̈−

:éìàúà ïBLàøä ázënk úçlä-ìò ázëiå ¥¨«©¦§¸Ÿ©©ª¹Ÿ©¦§¨´¨«¦À¥µ
øäa íëéìà ýåýé øac øLà íéøácä úøNò£¤´¤©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸£¥¤¬¨¨²
:éìà ýåýé íðziå ìäwä íBéa Làä CBzî¦¬¨¥−§´©¨¨®©¦§¥¬§Ÿ̈−¥¨«
ית  קדמאה ּככתבא לּוחּיא על ְְְִַַַַָָָָָָּוכתב

ּבטּורא  עּמכֹון יי מּליל ּדי פתּגמּיא ְְְְְִִִִַַַָָָָָעׂשרא

לי: יי ויהבּנּון דקהלא ּביֹומא אשתא ְְְִִִִִֶָָָָָָָמּגֹו

äúçlä-úà íNàå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤©ª½Ÿ
éðeö øLàk íL eéäiå éúéNò øLà ïBøàä«¨−£¤´¨¦®¦©¦´§½̈©«£¤¬¦©−¦

:ýåýé-úà íNàå øää-ïî ãøàå ïôàå §Ÿ̈«¨¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤
øLàk íL eéäiå éúéNò øLà ïBøàa úçlä©ª½Ÿ¨«¨−£¤´¨¦®¦©¦´§½̈©«£¤¬

:ýåýé éðeö טּורא ואתּפנית מן ּונחתית י ¦©−¦§Ÿ̈«ְְְְִִִִֵָָ

והוֹו עבדית ּדי ּבארֹונא לּוחּיא ית ְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָוׁשּויתי

יי: פּקדני די ּכמא åeòñðתּמן ìàøNé éðáe ְְְִִַַַָָָ§¥´¦§¨¥À¨«§²
ïøäà úî íL äøñBî ï÷òé-éða úøàaî¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥¨®¨´¥³©«£ŸÆ

:åézçz Bða øæòìà ïäëéå íL øáwiåéðáe ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−©§¨«§¥´
íL äøñBî ï÷òé-éða úøàaî eòñð ìàøNé¦§¨¥À¨«§²¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥¨®¨´
Bða øæòìà ïäëéå íL øáwiå ïøäà úî¥³©«£ŸÆ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−

:åézçz ּבני מּבארֹות נטלּו יׂשראל ּובני ©§¨«ְְְְְִִֵֵֵֵָָ

ואתקבר  אהרן מית ּתּמן למֹוסרה ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָֹיעקן

ּתחֹותֹוהי: ּברּה אלעזר וׁשּמׁש æíMîּתּמן ְְְְִֵֵֶַַָָָ¦¨¬
õøà äúáèé äãbãbä-ïîe äãbãbä eòñð̈«§−©ª§®Ÿ̈¦©ª§´Ÿ̈¨§½̈¨¤−¤

:íéî-éìçð-ïîe äãbãbä eòñð íMî ©«£¥¨«¦¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦
íéî-éìçð õøà äúáèé äãbãbä: מּתּמן ©ª§´Ÿ̈¨§½̈¨¤−¤©«£¥¨«¦ִַָ

נגדן  ארעא ליטבת ּגדּגד ּומן לגדּגד ְְְְְְְְִַָָָָָָֹֹֻֻנטלּו

ּדמּיין: çýåýéנחלין ìécáä àåää úòa ְֲִִַַ¨¥´©¦À¦§¦³§Ÿ̈Æ
-úéøa ïBøà-úà úàNì éålä èáL-úà¤¥´¤©¥¦½¨¥−¤£´§¦

ì ýåýé éðôì ãîòì ýåýéCøáìe BúøL §Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧§Ÿ̈³§¨«§Æ§¨¥´
:äfä íBiä ãò BîLaìécáä àåää úòa ¦§½©−©¬©¤«¨¥´©¦À¦§¦³

-úéøa ïBøà-úà úàNì éålä èáL-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥´¤©¥¦½¨¥−¤£´§¦
ì ýåýé éðôì ãîòì ýåýéBîLa Cøáìe BúøL §Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧§Ÿ̈³§¨«§Æ§¨¥´¦§½

:äfä íBiä ãò ית יי אפרׁש ההיא ּבעּדנא ©−©¬©¤«ְְְִִַַַָָָָ

דיי  קימא ארֹון ית למּטל דלוי ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָׁשבטא

בׁשמּה ּולברכא לׁשּמׁשּותּה יי קדם ְְְְְֳִֵֵֵַַָָָָָָלמקם

הדין: יֹומא èéåììעד äéä-àì ïk-ìò ֵַָָ©¥º«Ÿ¨¨¯§¥¦²
Búìçð àeä ýåýé åéçà-íò äìçðå ÷ìç¥¬¤§©«£−̈¦¤¨®§Ÿ̈Æ´©«£¨½

éäìà ýåýé øac øLàk:Bì E-àì ïk-ìò ©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«©¥º«Ÿ
àeä ýåýé åéçà-íò äìçðå ÷ìç éåìì äéä̈¨¯§¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¤®̈§Ÿ̈Æ´

àk Búìçðéäìà ýåýé øac øLBì E: ּכן על ©«£¨½©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«ֵַ

אחֹוהי  עם ואחסנא חלק ללוי הוה ְְֲֲֲֳִִִֵַָָָָָלא

די  ּכמא אחסנּתּה אּנּון יי לּה ּדיהב ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָמּתנן

לּה: אלה יי éøäáמּליל ézãîò éëðàå ְֱִֵַָָָ§¨«Ÿ¦º¨©´§¦¨À̈
íéòaøàå íBé íéòaøà íéðLàøä íéîik©¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©§¨¦´½§©§¨¦−
àåää íòta íb éìà ýåýé òîLiå äìéì̈®§¨©¦§©̧§Ÿ̈¹¥©À©µ©©´©©¦½

:EúéçLä ýåýé äáà-àìézãîò éëðàå «Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−©§¦¤«§¨«Ÿ¦º¨©´§¦
íBé íéòaøà íéðLàøä íéîik øäá̈À̈©¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©§¨¦´½
íòta íb éìà ýåýé òîLiå äìéì íéòaøàå§©§¨¦−¨®§¨©¦§©̧§Ÿ̈¹¥©À©µ©©´©

:EúéçLä ýåýé äáà-àì àåää ואנא ©¦½«Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−©§¦¤«ֲַָ

קדמאין  ּכיֹומין ּבטּורא קאם ְְְֲִִִֵֵַָָָהויתי

יי  וקּביל לילון וארּבעין יממין ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָארּבעין
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יי  אבי לא ההיא ּבזמנא אף ְְְְִִִֵַַָָָָצלֹותי

:לחּבלּותàéCì íe÷ éìà ýåýé øîàiå ְַָָ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²¥¬
õøàä-úà eLøééå eàáéå íòä éðôì òqîì§©©−¦§¥´¨¨®§¨¸ŸÆ§¦«§´¤¨½̈¤

:íäì úúì íúáàì ézòaLð-øLàøîàiå £¤¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈¨¥¬¨¤«©³Ÿ¤
eàáéå íòä éðôì òqîì Cì íe÷ éìà ýåýé§Ÿ̈Æ¥©½²¥¬§©©−¦§¥´¨¨®§¨¸ŸÆ
íúáàì ézòaLð-øLà õøàä-úà eLøééå§¦«§´¤¨½̈¤£¤¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈

:íäì úúì למּטּול זיל קּום לי יי ואמר ¨¥¬¨¤«ְְֲִִִַַָ

ּדי  ארעא ית וירתּון ויעלּון עּמא ְְְְֲֳִֵֵַַָָָָקדם

להֹון  למּתן לאבהתהֹון ô:קּימית ְְְֲִִֵַַַָָ

éùéîçáééäìà ýåýé äî ìàøNé äzòåE §©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ýåýé-úà äàøéì-íà ék Cnòî ìàLŸ¥−¥«¦¨®¦´¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸

éäìàBúà äáäàìe åéëøc-ìëa úëìì E ¡Ÿ¤¹¨¤³¤§¨§¨¨Æ§©«£¨´Ÿ½
-úà ãáòìåéäìà ýåýéEááì-ìëa E §©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−
:ELôð-ìëáeýåýé äî ìàøNé äzòå §¨©§¤«§©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´

éäìà-úà äàøéì-íà ék Cnòî ìàL E ¡Ÿ¤½Ÿ¥−¥«¦¨®¦´¦Â§¦§Â̈¤
éäìà ýåýéäáäàìe åéëøc-ìëa úëìì E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤§¨§¨¨Æ§©«£¨´

éäìà ýåýé-úà ãáòìå BúàEááì-ìëa E Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−
:ELôð-ìëáeאלה יי מא יׂשראל ּוכען §¨©§¤«ְְְֱִֵַָָָָָ

אלה יי קדם למדחל אּלהן מּנ ְְְֱֳִִֵֶַַָָָָָָָּתבע

ּולמרחם  קדמֹוהי ּדתקנן ארחן ּבכל ְְְְְְְֳִִִַַָָָָָָלמה

לּב ּבכל אלה יי קדם ּולמפלח ְְְְֱֳִִֵַָָָָָָָיתּה

:נפׁש âéìýåýéּובכל úåöî-úà øîL ְְַָָ¦§ºŸ¤¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ
áBèì íBiä Eeöî éëðà øLà åéúwç-úàå§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®§−

:Cììåéúwç-úàå ýåýé úåöî-úà øîL ¨«¦§ºŸ¤¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈
Cì áBèì íBiä Eeöî éëðà øLà: ית למּטר £¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®§−¨«ְִַָ

מפּקד ּדאנא קימֹוהי וית דיי ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָּפּקֹודּיא

:ל לדייטב דין ãééäìàיֹומא ýåýéì ïäE ְִֵֵַָָ¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½
-øLà-ìëå õøàä íéîMä éîLe íéîMä©¨©−¦§¥´©¨¨®¦¨−̈¤§¨£¤

:daéäìà ýåýéì ïäíéîMä éîLe íéîMä E ¨«¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦§¥´©¨¨®¦
:da-øLà-ìëå õøàä ׁשמּיא אלה ּדיי הא ¨−̈¤§¨£¤¨«ְְֱַַָָָָָ

בּה: ּדי וכל ארעא ׁשמּיא åè÷øּוׁשמי ְְְְִֵַַַָָָ©¯
éúáàaøçáiå íúBà äáäàì ýåýé ÷Lç E ©«£Ÿ¤²¨©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º

íBik íénòä-ìkî íëa íäéøçà íòøæa§©§¨´©«£¥¤À¨¤²¦¨¨«©¦−©¬
:äfäéúáàa ÷øäáäàì ýåýé ÷Lç E ©¤«©¯©«£Ÿ¤²¨©¬§Ÿ̈−§©«£¨´

-ìkî íëa íäéøçà íòøæa øçáiå íúBà¨®©¦§©º§©§¨´©«£¥¤À¨¤²¦¨
:äfä íBik íénòä יי צבי ּבאבהת לחֹוד ¨«©¦−©¬©¤«ְְֲֵַָָָָָ

ּבתריהֹון  ּבבניהֹון ואּתרעי יתהֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָלמרחם

הדין: ּכיֹומא עממּיא מּכל æèízìîeּבכֹון ְְְִֵַַָָָָ©§¤¾
àeL÷ú àì íëtøòå íëááì úìøò ú ¥−¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ©§−

:ãBòàì íëtøòå íëááì úìøò úà ízìîe «©§¤¾¥−¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ
ãBò eL÷ú: לּבכֹון טפׁשּות ית ותעּדּון ©§−«ְְְְִֶַָ

עֹוד: תקׁשּון לא æéýåýéּוקדלכֹון ék ְְְַָָ¦ µ§Ÿ̈´
éðãàå íéäìàä éäìà àeä íëéäìà¡«Ÿ¥¤½µ¡Ÿ¥´¨«¡Ÿ¦½©«£Ÿ¥−
øLà àøBpäå øabä ìãbä ìàä íéðãàä̈«£Ÿ¦®¨¥̧©¨³Ÿ©¦ŸÆ§©½̈£¤Æ

:ãçL çwé àìå íéðô àOé-àìýåýé ék «Ÿ¦¨´¨¦½§¬Ÿ¦©−«Ÿ©¦ µ§Ÿ̈´
íéðãàä éðãàå íéäìàä éäìà àeä íëéäìà¡«Ÿ¥¤½µ¡Ÿ¥´¨«¡Ÿ¦½©«£Ÿ¥−¨«£Ÿ¦®
àOé-àì øLà àøBpäå øabä ìãbä ìàä̈¥̧©¨³Ÿ©¦ŸÆ§©½̈£¤Æ«Ÿ¦¨´

:ãçL çwé àìå íéðô הּוא אלהכֹון יי ארי ¨¦½§¬Ÿ¦©−«Ÿ©ְֱֲֲֵָָ

ּגּברא  רּבא אלהא מלכין ּומרי ּדּינין ְֱֱִִִֵַַַָָָָָָָָָאלהא

ואף  אּפין מּסב קדמֹוהי לית ּדי ְְֳִִִִִֵַַַָָּודחילא

ׁשחדא: לקּבלא çéíBúéלא ètLî äNò ְְַָָָָָŸ¤²¦§©¬¨−
:äìîNå íçì Bì úúì øb áäàå äðîìàå§©§¨¨®§Ÿ¥´¥½¨¬¤−¤¬¤§¦§¨«
úúì øb áäàå äðîìàå íBúé ètLî äNòŸ¤²¦§©¬¨−§©§¨¨®§Ÿ¥´¥½¨¬¤

:äìîNå íçì Bì וארמלא יּתם ּדין עבד −¤¬¤§¦§¨«ְְְִִֵַַַָ

ּוכסּו: מזֹונא לּה למּתן ּגּיֹורא ְְְְִִֵֵַָָָורחם

èéíúééä íéøâ-ék øbä-úà ízáäàå©«£©§¤−¤©¥®¦«¥¦¬¡¦¤−
:íéøöî õøàaíéøâ-ék øbä-úà ízáäàå §¤¬¤¦§¨«¦©«£©§¤−¤©¥®¦«¥¦¬

:íéøöî õøàa íúééä ּגּיֹורא ית ותרחמּון ¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦ְְֲִִָָ

דמצרים: ּבארעא הויתּון ּדּירין ë-úàארי ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָ¤
éäìà ýåýéBúà àøéz E÷aãú Báe ãáòú §Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦−̈Ÿ´©«£®Ÿ´¦§½̈

:òáMz BîLáeéäìà ýåýé-úààøéz E ¦§−¦¨¥«©¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦−̈
:òáMz BîLáe ÷aãú Báe ãáòú Búà יי ית Ÿ´©«£®Ÿ´¦§½̈¦§−¦¨¥«©ְָָ

ּולדחלּתּה תפלח ּוקדמֹוהי ּתדחל ְְְְֱֳִִִֵַַַָָָָאלה

ּתקּים: ּובׁשמּה àëEúläúּתקרב àeä ְְְִִֵַַַ¬§¦¨«§−



éäìà àeäå-úà Ezà äNò-øLà E §´¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À¤
eàø øLà älàä úàøBpä-úàå úìãbä©§Ÿ³Ÿ§¤©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−

éðéò:Eéäìà àeäå Eúläú àeä-øLà E ¥¤«¬§¦¨«§−§´¡Ÿ¤®£¤
älàä úàøBpä-úàå úìãbä-úà Ezà äNò̈¨´¦§À¤©§Ÿ³Ÿ§¤©«¨ŸÆ¨¥½¤

éðéò eàø øLà:E והּוא תׁשּבחּת הּוא £¤¬¨−¥¤«ְְְַָֻ

וית  רברבתא ית עּמ ּדעבד ְְְֱֲִַַַָָָָָָָאלה

:עיני חזֹו ּדי האּלין áëíéòáLaחסינתא ֲֲִִִֵֵָָָָ§¦§¦´
éúáà eãøé LôðEîN äzòå äîéøöî E ¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§¨®§¨§©À̈¨«§Æ

éäìà ýåýé:áøì íéîMä éáëBëk E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ
éúáà eãøé Lôð íéòáLaäzòå äîéøöî E §¦§¦´¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§¨®§¨§©À̈

éäìà ýåýé EîN:áøì íéîMä éáëBëk E ¨«§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ
למצרים  אבהת נחתּו נפׁשן ְְְְְְֲִִִַַָָָָָָּבׁשבעין

ׁשמּיא  ּככֹוכבי אלה יי ׁשּוי ְְְְְְֱֵַַַָָָָָּוכען

àéäìàלמסּגי: ýåýé úà záäàåE ְְִֵ§¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
åéètLîe åéúwçå BzøîLî zøîLå§¨«©§¨´¦§©§À§ªŸ¨¯¦§¨¨²

:íéîiä-ìk åéúåöîeýåýé úà záäàå ¦§Ÿ−̈¨©¨¦«§¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´
éäìàåéètLîe åéúwçå BzøîLî zøîLå E ¡Ÿ¤®§¨«©§¨´¦§©§À§ªŸ¨¯¦§¨¨²

:íéîiä-ìk åéúåöîeאלה יי ית ותרחם ¦§Ÿ−̈¨©¨¦«ְְְֱִַָָָָ

ודינֹוהי  ּוקימֹוהי מימרּה מּטרת ְְְְְִִִִֵֵַַַָותּטר

יֹומּיא: ּכל |áּופּקֹודֹוהי ék íBiä ízòãéå ִִַָָ¦«©§¤»©¼¦´
-àì øLàå eòãé-àì øLà íëéða-úà àì́Ÿ¤§¥¤À£¤³Ÿ¨«§Æ©«£¤´«Ÿ
Bìãb-úà íëéäìà ýåýé øñeî-úà eàø̈½¤©−§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾

äéeèpä Bòøæe ä÷æçä Bãé-úà:ízòãéå ¤¨Æ©«£¨½̈§Ÿ−©§¨«¦«©§¤»
eòãé-àì øLà íëéða-úà àì | ék íBiä©¼¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³Ÿ¨«§Æ
íëéäìà ýåýé øñeî-úà eàø-àì øLàå©«£¤´«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®
äéeèpä Bòøæe ä÷æçä Bãé-úà Bìãb-úà: ¤¨§¾¤¨Æ©«£¨½̈§Ÿ−©§¨«

ּדי  ּבניכֹון ית לא ארי דין יֹומא ְְְֲִִֵֵֵָָָותּדעּון

ּדיי  אלפנא ית חזֹו לא ודי ידעּו ְְְְֲִַָָָָָָָֻלא

ּודרעּה ּתּקיפא ידּה ית רבּותּה ית ְְְֱֲִֵֵֵַָָָָָאלהכֹון

âøLàמרממא: åéNòî-úàå åéúúà-úàå ְְָָ§¤«ŸŸ¨Æ§¤©«£½̈£¤¬
íéøöî-Cìî äòøôì íéøöî CBúa äNò̈−̈§´¦§¨®¦§©§¬Ÿ¤«¤¦§©−¦

:Böøà-ìëìeøLà åéNòî-úàå åéúúà-úàå §¨©§«§¤«ŸŸ¨Æ§¤©«£½̈£¤¬

íéøöî-Cìî äòøôì íéøöî CBúa äNò̈−̈§´¦§¨®¦§©§¬Ÿ¤«¤¦§©−¦
:Böøà-ìëìe ּדי עֹובדֹוהי וית אתותּה וית §¨©§«ְְְִִֵַָָָָ

דמצרים  מלּכא לפרעה מצרים ּבגֹו ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹעבד

ארעּה: ãíéøöîּולכל ìéçì äNò øLàå ְְֵַָ©«£¤´¨¨Á§¥̧¦§©¹¦
éöä øLà Baëøìe åéñeñì-íé éî-úà ó §¨´§¦§À£¤̧¥¦¹¤¥³©

íãaàéå íëéøçà íôãøa íäéðt-ìò óeñÆ©§¥¤½§¨§−̈©«£¥¤®©§©§¥´
:äfä íBiä ãò ýåýéìéçì äNò øLàå §Ÿ̈½©−©¬©¤«©«£¤´¨¨Á§¥̧

éöä øLà Baëøìe åéñeñì íéøöîéî-úà ó ¦§©¹¦§¨´§¦§À£¤̧¥¦¹¤¥³
íãaàéå íëéøçà íôãøa íäéðt-ìò óeñ-íé©Æ©§¥¤½§¨§−̈©«£¥¤®©§©§¥´

:äfä íBiä ãò ýåýé למּׁשרית עבד ודי §Ÿ̈½©−©¬©¤«ְְְֲִִַַַ

ית  אּטיף ּדי ולרתיכֹוהי לסּוסותּה ְְְְִִִִִִִֵַַָָָמצרים

ּבמרּדפהֹון  אּפיהֹון על דסּוף יּמא ְְְְִֵֵַַַָָמי

הדין: יֹומא עד יי ואֹובדּנּון ְְְִֵֵַַָָָָּבתריכֹון

äíëàa-ãò øaãna íëì äNò øLàå©«£¤¬¨¨²¨¤−©¦§¨®©«Ÿ£¤−
:äfä íB÷nä-ãòøaãna íëì äNò øLàå ©©¨¬©¤«©«£¤¬¨¨²¨¤−©¦§¨®

äfä íB÷nä-ãò íëàa-ãò: לכֹון עבד ודי ©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«ְְֲִַ

הדין: אתרא עד מיתיכֹון עד ְְְְֵֵֵַַַַָָָּבמדּברא

åáàéìà éða íøéáàìå ïúãì äNò øLàå©«£¤̧¨¹̈§¨¨´§©«£¦À̈§¥´¡¦¨»
äét-úà õøàä äúöt øLà ïáeàø-ïa¤§¥¼£¤̧¨«§¨³¨¨̧¤Æ¤¦½¨
úàå íäéìäà-úàå íäéza-úàå íòìázå©¦§¨¥¬§¤¨«¥¤−§¤¨«¢¥¤®§¥³
-ìk áø÷a íäéìâøa øLà íe÷éä-ìk̈©§Æ£¤´§©§¥¤½§¤−¤¨

:ìàøNééða íøéáàìå ïúãì äNò øLàå ¦§¨¥«©«£¤̧¨¹̈§¨¨´§©«£¦À̈§¥´
-úà õøàä äúöt øLà ïáeàø-ïa áàéìà¡¦¨»¤§¥¼£¤̧¨«§¨³¨¨̧¤Æ¤
íäéìäà-úàå íäéza-úàå íòìázå äét¦½¨©¦§¨¥¬§¤¨«¥¤−§¤¨«¢¥¤®
-ìk áø÷a íäéìâøa øLà íe÷éä-ìk úàå§¥³¨©§Æ£¤´§©§¥¤½§¤−¤¨

:ìàøNé ּבני ולאבירם לדתן עבד ודי ¦§¨¥«ְְְְֲֲִִֵַַָָָ

ית  ארעא פתחת ּדי ראּובן ּבר ְְְֱִִֵַַַָָָָאליאב

וית  ּבּתיהֹון אנׁש וית ּובלעתנּון ְְְְֱֵַַָָָָָּפּומּה

ּבגֹו עּמהֹון ּדי יקּומא ּכל וית ְְְְְְִִֵַָָָמׁשּכניהֹון

יׂשראל: æ-ìkּכל úà úàøä íëéðéò ék ְִֵָָ¦³¥«¥¤Æ¨«Ÿ½Ÿ¥²¨
:äNò øLà ìãbä ýåýé äNòîíëéðéò ék ©«£¥¬§Ÿ̈−©¨®Ÿ£¤−¨¨«¦³¥«¥¤Æ

:äNò øLà ìãbä ýåýé äNòî-ìk úà úàøä̈«Ÿ½Ÿ¥²¨©«£¥¬§Ÿ̈−©¨®Ÿ£¤−¨¨«
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ּדי רּבא דיי עֹובדא ּכל  ית חזאן  עיניכ ֹון ְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָָארי 

çøLàעבד : äåönä-ìk-úà ízøîLe ֲָ§©§¤Æ¤¨©¦§½̈£¤²
íúàáe e÷æçz ïòîì íBiä Eeöî éëðà̈«Ÿ¦¬§©§−©®§©´©¤«¤§À¨¤Æ
íéøáò ízà øLà õøàä-úà ízLøéå¦¦§¤´¤¨½̈¤£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬

:dzLøì änLäåönä-ìk-úà ízøîLe −̈¨§¦§¨«§©§¤Æ¤¨©¦§½̈
íúàáe e÷æçz ïòîì íBiä Eeöî éëðà øLà£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®§©´©¤«¤§À¨¤Æ
änL íéøáò ízà øLà õøàä-úà ízLøéå¦¦§¤´¤¨½̈¤£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨

:dzLøìית אנא (Ïk)ותּטר ּדי ּתפקדּתא §¦§¨«ְִַָ»ְְֲִֶַָָ

ותעלּון  ּדתתקפּון ּבדיל דין יֹומא ְְְְְְְֲִִֵֵַָָמפּקד

ּתּמן  עברין אּתּון ּדי ארעא ית ְְְְִִֵַַַָָָָותירתּון

èíéîéלמירתּה: eëéøàz ïòîìe-ìò ְְֵַ§©̧©©«£¦³¨¦Æ©
íëéúáàì ýåýé òaLð øLà äîãàä́̈£¨½̈£¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯©«£«Ÿ¥¤²
:Láãe áìç úáæ õøà íòøæìe íäì úúì̈¥¬¨¤−§©§¨®¤²¤¨©¬¨−̈§¨«
øLà äîãàä-ìò íéîé eëéøàz ïòîìe§©̧©©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤Á
íòøæìe íäì úúì íëéúáàì ýåýé òaLð¦§©̧§Ÿ̈¯©«£«Ÿ¥¤²¨¥¬¨¤−§©§¨®

:Láãe áìç úáæ õøà ּדתֹורכּון ּובדיל ¤²¤¨©¬¨−̈§¨«ְְְִ

לאבהתכֹון  יי קּיים ּדי ארעא על ְְְֲִִִַַַַַָָָיֹומין

חלב  עבדא ארעא ולבניהֹון להֹון ְְְְְְֲִִֵַַַָָָלמּתן

ñּודבׁש: ְָ

éùéùéänL-àá äzà øLà õøàä ék¦´¨À̈¤£¤̧©¨³¨¨̧¨Æ
øLà àåä íéøöî õøàë àì dzLøì§¦§½̈´Ÿ§¤³¤¦§©¸¦Æ¦½£¤¬
Eòøæ-úà òøæz øLà íMî íúàöé§¨¤−¦¨®£¤³¦§©Æ¤©§£½

:÷øiä ïâk Eìâøá úé÷LäåøLà õøàä ék §¦§¦¬¨§©§§−§©¬©¨¨«¦´¨À̈¤£¤̧
íéøöî õøàë àì dzLøì änL-àá äzà©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈´Ÿ§¤³¤¦§©¸¦Æ
-úà òøæz øLà íMî íúàöé øLà àåä¦½£¤¬§¨¤−¦¨®£¤³¦§©Æ¤

:÷øiä ïâk Eìâøá úé÷Läå Eòøæ ארעא ארי ©§£½§¦§¦¬¨§©§§−§©¬©¨¨«ְֲֵַָ

כארעא  לא למירתּה לתּמן עלל אּת ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָּדי

ית  תזרע ּדי מּתּמן נפקּתּון ּדי היא ְְְְְִִִִִִִַַַַָָדמצרים

ירקא: ּכגנתא ּברגל לּה ּומׁשקת ְְְְְְְִַַַַַַָָָָזרע

àéänL íéøáò ízà øLà õøàäå§¨À̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ
øèîì úò÷áe íéøä õøà dzLøì§¦§½̈¤¬¤¨¦−§¨®Ÿ¦§©¬

:íén-äzLz íéîMäízà øLà õøàäå ©¨©−¦¦§¤¨«¦§¨À̈¤£¤̧©¤¹

úò÷áe íéøä õøà dzLøì änL íéøáò«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ§¦§½̈¤¬¤¨¦−§¨®Ÿ
:íén-äzLz íéîMä øèîì ּדי וארעא ¦§©¬©¨©−¦¦§¤¨«¦ְְִַָ

טּורין  ארע למירתּה ּתּמן עברין ְְְֲִִֵַַַַָָאּתּון

מּיא: ּתׁשּתי ׁשמּיא למטר áéõøàּובקען ְְְְִִִֵַַַָָָ¤¾¤
éäìà ýåýé-øLàdúà Løc Eéðéò ãéîz £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´Ÿ¨®¨¦À¥¥̧

éäìà ýåýéãòå äðMä úéLøî da E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈¥«¥¦Æ©¨½̈§©−
:äðL úéøçàéäìà ýåýé-øLà õøàLøc E ©«£¦¬¨¨«¤¾¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´

éäìà ýåýé éðéò ãéîz dúàúéLøî da E Ÿ®̈¨¦À¥¥̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈¥«¥¦Æ
äðL úéøçà ãòå äðMä:אלה ּדיי ארעא ©¨½̈§©−©«£¦¬¨¨«ְְֱַַָָָָ

מריׁשא  ּבּה אלה יי עיני ּתדירא יתּה ְְֱִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּתבע

דׁשּתא: סֹופא ועד âé-íàסּדׁשּתא äéäå ְְְַַַָָָ§¨À̈¦
éëðà øLà éúåöî-ìà eòîLz òîL̈³Ÿ©¦§§Æ¤¦§Ÿ©½£¤¯¨«Ÿ¦²
ýåýé-úà äáäàì íBiä íëúà äeöî§©¤¬¤§¤−©®§©«£º̈¤§Ÿ̈³
-ìëáe íëááì-ìëa Bãáòìe íëéäìà¡«Ÿ¥¤Æ§¨§½§¨§©§¤−§¨

:íëLôðéúåöî-ìà eòîLz òîL-íà äéäå ©§§¤«§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ¤¦§Ÿ©½
-úà äáäàì íBiä íëúà äeöî éëðà øLà£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©®§©«£º̈¤
-ìëáe íëááì-ìëa Bãáòìe íëéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ§¨§½§¨§©§¤−§¨

:íëLôð לפּקֹודי תקּבלּון קּבלא אם ויהי ©§§¤«ְְְִִִֵַַַָָ

ית  למרחם דין יֹומא יתכֹון מפּקד אנא ְְְְֲִִֵֵַַָָָָּדי

לּבכֹון  ּבכל קדמֹוהי ּולמפלח אלהכֹון ְְְְְֱֲֳִִִַָָָָיי

נפׁשכֹון: ãéíëöøà-øèîּובכל ézúðå ְְְַָ§¨«©¦¯§©©§§¤²
ðâã zôñàå LB÷ìîe äøBé BzòaELøéúå E §¦−¤´©§®§¨«©§¨´§¨¤½§¦«§¬

:EøäöéåäøBé Bzòa íëöøà-øèî ézúðå §¦§¨¤«§¨«©¦¯§©©§§¤²§¦−¤´
ðâã zôñàå LB÷ìîeEøäöéå ELøéúå E: ©§®§¨«©§¨´§¨¤½§¦«§¬§¦§¨¤«

ולּקיׁש ּבּכיר ּבעּדנּה ארעכֹון מטר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָואּתן

:ּומׁשח וחמר עּבּור åèézúðåותכנֹוׁש ְְְְְִִִַָָָ§¨«©¦²
:zòáNå zìëàå Ezîäáì EãNa áNò¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈§¨¨«§¨
zìëàå Ezîäáì EãNa áNò ézúðå§¨«©¦²¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈

:zòáNåלבעיר בחקל עׂשּבא ואּתן §¨¨«§¨ְְְְְִִִֵֶַָָָ

ותׂשּבע: æèäzôé-ïtותיכּול íëì eøîMä ְְְִֵָ¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−
íéøçà íéäìà ízãáòå ízøñå íëááì§©§¤®§©§¤À©«£©§¤Æ¡Ÿ¦´£¥¦½

:íäì íúéåçzLäåäzôé-ït íëì eøîMä §¦§©«£¦¤−¨¤«¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−



íéøçà íéäìà ízãáòå ízøñå íëááì§©§¤®§©§¤À©«£©§¤Æ¡Ÿ¦´£¥¦½
:íäì íúéåçzLäå ּדילמא לכֹון אסּתּמרּו §¦§©«£¦¤−¨¤«ְְְִִַָָ

לטעות  ותפלחּון ותסטּון לּבכֹון ְְְְְְְְֲִִִִַַיטעּון

להֹון: ותסּגדּון æéýåýé-óàעממּיא äøçå ְְְְְִַַָ§¨¸̈©§Ÿ̈¹
øèî äéäé-àìå íéîMä-úà øöòå íëä¤À§¨©³¤©¨©̧¦Æ§Ÿ¦«§¤´¨½̈
ízãáàå dìeáé-úà ïzú àì äîãàäå§¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−¤§¨®©«£©§¤´
ïúð ýåýé øLà äáhä õøàä ìòî äøäî§¥À̈¥©Æ¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−Ÿ¥¬

:íëì-úà øöòå íëa ýåýé-óà äøçå ¨¤«§¨¸̈©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³¤
ïzú àì äîãàäå øèî äéäé-àìå íéîMä©¨©̧¦Æ§Ÿ¦«§¤´¨½̈§¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−
õøàä ìòî äøäî ízãáàå dìeáé-úà¤§¨®©«£©§¤´§¥À̈¥©Æ¨¨´¤

íëì ïúð ýåýé øLà äáhä: רגזא ויתקֹוף ©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−Ÿ¥¬¨¤«ְְְִָָ

מטרא  יהי ולא ׁשמּיא ית ויחֹוד ּבכֹון ְְְְְְְִֵֵַַָָָָָדיי

ותיבדּון  עללּתּה ית תּתן לא ְְְְְֲִֵֵַַַָָָוארעא

לכֹון: יהב ּדיי טבתא ארעא מעל ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָּבפריע

çéíëááì-ìò älà éøác-úà ízîNå§©§¤Æ¤§¨©´¥½¤©§©§¤−
-ìò úBàì íúà ízøL÷e íëLôð-ìòå§©©§§¤®§©§¤̧Ÿ¨³§Æ©

:íëéðéò ïéa úôèBèì eéäå íëãéízîNå ¤§¤½§¨¬§«¨−Ÿ¥¬¥«¥¤«§©§¤Æ
íëLôð-ìòå íëááì-ìò älà éøác-úà¤§¨©´¥½¤©§©§¤−§©©§§¤®
eéäå íëãé-ìò úBàì íúà ízøL÷e§©§¤̧Ÿ¨³§Æ©¤§¤½§¨¬

:íëéðéò ïéa úôèBèì ּפתּגמי ית ּותׁשוּון §«¨−Ÿ¥¬¥«¥¤«ְְִַַָָ

על ותקטרּון אּלין נפׁשכֹון ועל לּבכֹון ְְְְְְְִִִֵַַַ

ּבין  לתפּלין ויהֹון ידכֹון על לאת ְְְְִִִִֵֶַָָיתהֹון

èéíëéða-úàעיניכֹון: íúà ízãnìå ֵֵ§¦©§¤¬Ÿ¨²¤§¥¤−
Ezëìáe Eúéáa EzáLa ía øaãì§©¥´¨®§¦§§³§¥¤̧Æ§¤§§´

:Eîe÷áe EaëLáe Cøcáíúà ízãnìå ©¤½¤§¨§§−§¤«§¦©§¤¬Ÿ¨²
Eúéáa EzáLa ía øaãì íëéða-úà¤§¥¤−§©¥´¨®§¦§§³§¥¤̧Æ

Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe: ותּלפּון §¤§§´©¤½¤§¨§§−§¤«ְְַ

ּבמּתב בהֹון למּללא ּבניכֹון ית ְְְְְְִֵַָָָָָיתהֹון

ּובמׁשּכב ּבארחא ּובמהכ ְְְְְְְִִֵָָָָָָּבבית

:ּובמקימëEúéa úBæeæî-ìò ízáúëe ְִִָ§©§¨²©§¬¥¤−
éøòLáe:EEúéa úBæeæî-ìò ízáúëe ¦§¨¤«§©§¨²©§¬¥¤−
éøòLáe:E ותקּבעּנּון מזּוזין על ותכּתבּנּון ¦§¨¤«ְְְְְְְְִִִִַָ

:ּובתרע בית àëíëéîéּבסּפי eaøé ïòîì ְְְִֵֵַָָ§©̧©¦§³§¥¤Æ
òaLð øLà äîãàä ìò íëéðá éîéå¦¥´§¥¤½©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯
íéîMä éîék íäì úúì íëéúáàì ýåýé§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦

:õøàä-ìòíëéðá éîéå íëéîé eaøé ïòîì ©¨¨«¤§©̧©¦§³§¥¤Æ¦¥´§¥¤½
íëéúáàì ýåýé òaLð øLà äîãàä ìò©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−

:õøàä-ìò íéîMä éîék íäì úúì ּבדיל ¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦©¨¨«¤ְִ

ּדי  ארעא על בניכֹון וימי יֹומיכֹון ְְְְִִִֵֵֵַַָּדיסּגּון

ּכיֹומי  להֹון למּתן לאבהתכֹון יי ְְְְְֲִִֵַַַָָָקּיים

ארעא  על ñ:ׁשמּיא ְְַַַָָ

øéèôî ,éòéáùáë-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤
äeöî éëðà øLà úàfä äåönä-ìk̈©¦§¨´©ÀŸ£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
ýåýé-úà äáäàì dúNòì íëúà¤§¤−©«£¨®§©«£º̈¤§Ÿ̈¯
á-ä÷áãìe åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà:B ¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈§¨§¨«Ç

úàfä äåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´©ÀŸ
àäáäàì dúNòì íëúà äeöî éëðà øL £¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£¨®§©«£º̈

åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈
:Bá-ä÷áãìe ּכל ית ּתּטרּון מּטר אם ארי §¨§¨«ְֲִִִֵַָָ

יתכֹון  מפּקד אנא ּדי הדא ְְְְֲִֵֶַַָָָָָּתפקדּתא

למה אלהכֹון יי ית למרחם ְְְְְְְֱֲִִֶַַַָָָלמעּבדּה

ּולאתקרבא  קדמֹוהי ּדתקנן ארחן ְְְְְְְֳִִַָָָָָָָּבכל

âëíéBbä-ìk-úàלדחלּתּה: ýåýé LéøBäå ְְֵַַ§¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬
íéBb ízLøéå íëéðôlî älàäíéìãb ¨¥−¤¦¦§¥¤®¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬

:íkî íéîöòå-ìk-úà ýåýé LéøBäå ©«£ª¦−¦¤«§¦¯§Ÿ̈²¤¨
íéBb ízLøéå íëéðôlî älàä íéBbä©¦¬¨¥−¤¦¦§¥¤®¦¦§¤´¦½

:íkî íéîöòå íéìãb ּכל ית יי ויתר §Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤«ְִַָָָָ

עממין  ותירתּון מּקדמיכֹון האּלין ְְְְֳִִִֵֵֵַַַָָָעממּיא

מּנכֹון: ותּקיפין ãëíB÷nä-ìkרברבין ְְְְִִִִַַ¨©¨À
äéäé íëì Ba íëìâø-ók Cøãz øLà£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´¦«§¤®
úøt-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©§À̈

:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä ãòå-ìk §©Æ©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤«¨
íëì Ba íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´
-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©
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íëìáb äéäé ïBøçàä íiä ãòå úøt: ּכל §À̈§©Æ©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤«ָ

דלכֹון  ּבּה רגלכֹון ּפרסת תדרֹו ּדי ְְְְְְִִִֵַַַַָאתרא

ּפרת  נהר נהרא מן ולבנן מדּברא מן ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָיהי

תחּומכֹון: יהי מערבא יּמא äë-àìועד ְְְְְֵַַַַָָ«Ÿ
íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹
õøàä-ìë éðt-ìò íëéäìà ýåýé | ïzé¦¥´§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ

á-eëøãz øLà:íëì øac øLàk d-àì £¤´¦§§½̈©«£¤−¦¤¬¨¤««Ÿ

| ïzé íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹¦¥´
øLà õøàä-ìë éðt-ìò íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´

:íëì øac øLàk dá-eëøãz יתעּתד לא ¦§§½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«ְִַַָ

יי  יּתן ואימתכֹון ּדחלתכֹון קדמיכֹון ְְְְֱֲֳִֵֵֵַָָָָָאנׁש

ּבּה תדרכּון ּדי ארעא כל אּפי על ְְְֱֲִִֵַַַַָָָאלהכֹון

לכֹון: מּליל ּדי ñּכמא ñ ñ ְְִִַָ

.ïîéñ à"ìòé ,íé÷åñô à"é÷

á÷ò úùøôì äøèôäàð-èî ÷øô äéòùéá

èîãé:éðçëL éðãàå ýåýé éðáær ïBiö øîàzååèdðèa-ïa íçøî dìeò äMà çkLúä ©¬Ÿ¤¦−£¨©´¦§Ÿ̈®©«Ÿ−̈§¥¨«¦£¦§©³¦¨¸½̈¥«©¥−¤¦§®̈
:CçkLà àì éëðàå äðçkLú älà-íbæèéúwç íétk-ìr ïäéúîBç C:ãéîz écâð C ©¥´¤¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¤§¨¥«¥¬©©©−¦©Ÿ¦®«Ÿ©¬¦¤§¦−¨¦«

æééða eøäîéñøäî Céáéøçîe C:eàöé Cnî Cçééðér áéáñ-éàNeöa÷ð ílk éàøe C ¦«£−¨¨®¦§¨«§©¬¦©«£¦©−¦¦¥¬¥¥«§¦«¨¦³¥©̧¦¸§¦½ª−̈¦§§´
:älkk íéøM÷úe éLaìú éãrk ílë ék ýåýé-íàð éðà-éç Cì-eàáèééúáøç ékC ¨«¨®©¨´¦§ª«§Ÿ̈À¦³ª¨¸©«£¦´¦§½̈¦§©§¦−©©¨«¦³¨§Ÿ©̧¦¸

éúîîLåérláî e÷çøå áLBiî éøöz äzr ék Cúñøä õøàå C:Cëéðæàá eøîàé ãBòC §´Ÿ§Ÿ©½¦§¤−¤£¦«ª¥®¦³©¨¸¥«§¦´¦¥½§¨«£−§©§¨«¦µ«Ÿ§´§¨§©½¦
éìkL éða:äáLàå él-äLb íB÷nä éì-øö Càëéðàå älà-úà éì-ãìé éî Cááìa zøîàå §¥−¦ª¨®¦©¦¬©¨−§¨¦¬§¥¥«¨§¨©´§§¦§¨¥À¦³¨«©¦¸¤¥½¤©«£¦¬

:íä äôéà älà écáì ézøàLð éðà ïä ìcâ éî älàå äøeñå | äìb äãeîìâå äìeëL§−̈§©§¨®Ÿ¨´§À̈§¥̧¤¸¦´¦¥½¥³£¦¸¦§©´§¦§©¦½¥−¤¥¬Ÿ¥«
áëéðá eàéáäå éqð íéøà íénr-ìàå éãé íéBb-ìà àOà äpä äåäé éðãà øîà-äkïöça C «Ÿ¨©º£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¦¥̧¤¨³¤¦¸¨¦½§¤©¦−¨¦´¦¦®§¥¦³¨©̧¦¸§½Ÿ¤

éúðáe:äðàNpz óúk-ìr Câëéðîà íéëìî eéäåéú÷éðéî íäéúBøNå Cõøà íétà C §Ÿ©−¦©¨¥¬¦¨¤«¨§¨¸§¨¦¹«Ÿ§©À¦§¨«¥¤¸¥¦´Ÿ©½¦©©À¦¤µ¤
éìâø øôrå Cì-eåçzLé:éå÷ eLáé-àì øLà ýåýé éðà-ék zrãéå eëçìé CãëçwéäøBabî ¦§©«£½̈©«£©¬©§©−¦§©¥®§¨©̧©§̧¦«£¦´§Ÿ̈½£¤¬«Ÿ¥−ŸŸ̈«£ª©¬¦¦−

:èìné ÷écö éáL-íàå çB÷ìîäëõéør çB÷ìîe çwé øBaâ éáL-íb ýåýé øîà | äë-ék ©§®©§¦§¦¬©¦−¦¨¥«¦´Ÿ¨©´§Ÿ̈À©§¦³¦¸ª½̈©§¬©¨¦−
éða-úàå áéøà éëðà Cáéøé-úàå èìné:réLBà éëðà CåëéðBî-úà ézìëàäåíøNa-úà C ¦¨¥®§¤§¦¥¸¨«Ÿ¦´¨¦½§¤¨©−¦¨«Ÿ¦¬¦«©§©«£©§¦³¤©̧¦¸¤§¨½̈

:á÷ré øéáà Cìàâå CréLBî ýåýé éðà ék øNa-ìë eòãéå ïeøkLé íîc ñéñrëåðà| äk §¤«¨¦−¨¨´¦§¨®§¨«§´¨¨À̈¦´£¦³§Ÿ̈¸´¦¥½§«Ÿ£¥−£¦¬©«£«Ÿ´Ÿ
íëúà ézøëî-øLà éLBpî éî Bà äézçlL øLà íënà úeúéøk øôñ äæ éà ýåýé øîà̈©´§Ÿ̈À¥´¤Â¥´¤§¦³¦§¤¸£¤´¦©§¦½¨µ¦´¦©½£¤¨©¬§¦¤§¤−

:íënà äçlL íëérLôáe ízøkîð íëéúðBra ïä Bìáéúàø÷ Léà ïéàå éúàa recî ®¥³©«£«Ÿ¥¤¸¦§©§¤½§¦§¥¤−ª§¨¬¦§¤«©¸©¹̈¦§¥´¦À¨»̈¦»
íéNà íé áéøçà éúørâa ïä ìéväì çë éa-ïéà-íàå úeãtî éãé äøö÷ øBö÷ä äðBò ïéàå§¥´¤¼£¨¸¨«§¨³¨¦¸¦§½§¦¥«¦¬−Ÿ©§©¦®¥´§©«£¨¦º©«£¦´À̈¨¦³

:àîva úîúå íéî ïéàî íúâc Làáz øaãî úBøäðâíéNà ÷Nå úeøã÷ íéîL Léaìà §¨¸¦§½̈¦§©³§¨¨¸¥¥´©½¦§¨−Ÿ©¨¨«©§¦¬¨©−¦©§®§©−¨¦¬
:íúeñkãì éì ïúð äåäé éðãàø÷aa | øéré øác óré-úà úeòì úrãì íéãenì ïBL §¨«£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¨³©¦¸§´¦¦½¨©²©¨¬¤¨¥−¨®̈¨¦´©´Ÿ¤

ì ïæà éì øéré ø÷aa:íéãenlk rîLäéì-çút äåäé éðãàøBçà éúéøî àì éëðàå ïæà ©ÀŸ¤¨¦¬¦¸½Ÿ¤¦§−Ÿ©©¦¦«£Ÿ¨³¡Ÿ¦¸¨«©¦´½Ÿ¤§¨«Ÿ¦−´Ÿ¨¦®¦¨−
:éúâeñð àìå:÷øå úBnìkî ézøzñä àì éðt íéèøîì ééçìe íékîì ézúð éåbæéðãàå ¬Ÿ§«Ÿ¦¥¦¸¨©´¦§©¦½§¨©−§«Ÿ§¦®¨©¸´Ÿ¦§©½§¦¦§¦−¨«Ÿ©«Ÿ¨³

:LBáà àì-ék òãàå Léîlçk éðô ézîN ïk-ìr ézîìëð àì ïk-ìr éì-øæré äåäéçáBø÷ ¡Ÿ¦¸©«£¨¦½©¥−´Ÿ¦§¨®§¦©¥º©³§¦¨©̧©«©¨¦½¨«¥©−¦¬Ÿ¥«¨¸
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:éìà Lbé éètLî ìrá-éî ãçi äãîrð ézà áéøé-éî é÷écöîèæré ýåýé éðãà ïäéì-ø ©§¦¦½¦«¨¦¬¦¦−©´©§¨¨®©¦©¬©¦§¨¦−¦©¬¥¨«¥´£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ©«£¨¦½
:íìëàé Lr eìáé ãâak ílk ïä éðréLøé àeä-éîéBcár ìB÷a rîL ýåýé àøé íëá éî ¦−©§¦¥®¦¥³ª¨Æ©¤¤́¦§½−̈«Ÿ§¥«¦³¨¤̧§¥´§Ÿ̈½Ÿ¥−©§´©§®

:åéäìàa ïrMéå ýåýé íLa çèáé Bì dâð ïéàå íéëLç Cìä | øLààééçã÷ íëlk ïä £¤´¨©´£¥¦À§¥¬Ÿ̧©Æ½¦§©Æ§¥´§Ÿ̈½§¦¨¥−¥«Ÿ¨«¥¯ª§¤²¬Ÿ§¥
äáörîì íëì úàf-äúéä éãiî ízøra úB÷éæáe íëLà øeàa | eëì úB÷éæ éøfàî Là¥−§©§¥´¦®§´§´¤§¤À§¦Æ¦«©§¤½¦¨¦Æ¨«§¨´Ÿ¨¤½§©«£¥−̈

:ïeákLzàðàúáwî-ìàå ízávç øeö-ìà eèéaä ýåýé éL÷áî ÷ãö éôãø éìà eòîL ¦§¨«¦§¬¥©²¬Ÿ§¥¤−¤§©§¥´§Ÿ̈®©¦̧Æ¤´ª©§¤½§¤©¤¬¤
:ízøwð øBaáåéúàø÷ ãçà-ék íëììBçz äøN-ìàå íëéáà íäøáà-ìà eèéaä −ª©§¤«©¦̧¸¤©§¨¨´£¦¤½§¤¨−̈§«¤§¤®¦«¤¨´§¨¦½

:eäaøàå eäëøáàåâdúáørå ïãrk døaãî íNiå äéúáøç-ìk íçð ïBiö ýåýé íçð-ék ©«£¨«§¥−§©§¥«¦«¦©̧§Ÿ̈¹¦À¦©¸¨¨§Ÿ¤½¨©¨³¤¦§¨¨¸§¥½¤§©§¨−̈
:äøîæ ìB÷å äãBz dá àöné äçîNå ïBNN ýåýé-ïâk§©§Ÿ̈®¨³§¦§¨¸¦¨´¥½̈−̈§¬¦§¨«

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!


