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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

"שבחסדיו הביאם" 
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הזמן להעמיד 
‘שופטים' ו'שוטרים' 

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

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

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

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

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

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

2( תניא ריש פרק י"ז. ובכ"מ.

ב
והעניין בזה:

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

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

כמה־וכמה שכן הוא ברוחניות, שלאחרי זה מקבל 
גם את התשעה קבין של חברו )כמובן מהמבואר 

3( נצבים ל, טו.
4( שם, יט.

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

ע"ד.
7( בבא מציעא לח, א.

דבר מלכות
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בכמה מקומות8(.
צורך  יש   – בחירה  ליהודי  שניתנה  וכיון 
הדין"9( שהם  את  הפוסקים  )“דיינים  ב"שופטים" 
הדרך  את  ישראל  בני  את  שילמדו  הסנהדרין, 

“שהיה  אליהו10  דביה  בתנא  וכדאיתא  בה,  ילכו 
להם )לסנהדרין( לילך ולקשור חבלים של ברזל 
במותניהם ולהגביה בגדיהם למעלה מארכובותיהן 
ויחזרו בכל עיירות ישראל . . וילמדו את ישראל 

כו'".
ש"סנהדרין  המשנה11  בדין  ההסברה  גם  וזוהי 
“אחד  אפילו  דעה  )ויש  בשבוע  אחד  ההורגת 
דלכאורה   – חובלנית"  נקראת  שנה"(  לשבעים 
היא  המצוות  מתרי"ג  אחת  הרי  מובן12:  אינו 
למה  כן,  ואם  דין"13,  בית  מיתות  בחייבי  “לדון 
הנהגת  הייתה  אילו  כי   – “חובלנית"?  נקראת 
לא  שמלכתחילה  פועלים  היו  כדבעי,  הסנהדין 
תהיה מציאות כזו, שלאחר התרעה ובעדים יוכל 

להעשות דבר שחייבים עליו מיתה!
לא   – הוא  הסנהדרין  עניין  שאמיתית  וכאמור 
לישב בירושלים בלשכת הגזית ולהמתין שיבואו 
עיירות  בכל  ולחזר  לילך  אלא  שאלה,  לשאול 
שאינם  כאלו  ליהודים  גם  לצאת  והיינו,  ישראל, 
תורה,  וללמדם  בדבר,  שאלה  שיש  כלל  יודעים 
ו"גדול תלמוד שמביא לידי מעשה"14, ועל ידי זה 
יפעלו שמלכתחילה לא יהיו דברים בלתי רצויים.

8( ראה גם תורת מנחם חלק נד עמ' 143. וש"נ.
9( פירוש רש"י ריש פרשתנו.

10( רבה – פרק יא.
11( מכות ז, א.

12( ראה גם תורת מנחם חלק מב עמ' 33.
13( טור חושן משפט ריש סימן תכ"ה.

14( קידושין מ, ב.

שהקדוש  כיון   – ה"שופטים"  עניין  על  ונוסף 
ברוך הוא יודע שמדובר אודות נשמה בגוף ו"ראה 
מועטים"15,  שהם  בצדיקים  הוא  ברוך  הקדוש 
והתורה על הרוב תדבר16, לכן ציווה גם על מינוי 

. עד שיקבל עליו   . “שוטרים", “הרודין את העם 
את דין השופט".

ועל דרך מאמר רז"ל17 “לעולם ירגיז אדם יצר 
טוה על יצר הרע . . אם נצחו מוטב, ואם לאו יזכיר 
לו כו'" )עניין העונש(. ועל דרך זה בנידון דידן, 
ב"שוטרים",  גם  צורך  יש  שנוסף על ה"שופטים" 
יראת  פועל  לכשעצמו  השוטר  שמינוי  ובאופן 

העונש, שלכן לא יעשו היפך דיני התורה. 
כי,  ה"שוטרים",  בעניין  אינה  ההתחלה   -
לכתחילה צריכה להיות ההנהגה באופן שיהיה די 
שיש  אלא  בשוטרים;  צורך  יהי  ולא  ב"שופטים", 

מצב שלא די ב"שופטים", ויש צורך ב"שוטרים".

ג 
אמנם, בזמן הזה אין העניין ד"שופטים ושוטרים 

תתן לך וגו'" בגשמיות,
- שהרי אפילו קודם החרבן כבר גלתה סנהדרין 
מסויימים18,  דינים  מהם  ובטלו  הגזית,  מלשכת 
וכמה  כמה  אחת  ועל  החרבן,  לאחר  שכן  ומכל 
לאחרי שבטלה סמיכה מישראל, לא שייך העניין 
“שליחותייהו  רק  אלא  ושוטרים",  ד"שופטים 
כמבואר  דינים,  כמה  לגבי  ורק  עבדינן",  דקמאי 

15( יומא לח, ב )הובא בתניא פרק א(.
16( ראה מורה נסוכים חלק ג פרק לד.

17( ברכות ה, א.
18( ראה רמב"ם הלכות סנהדרין סוף פרק יד.

אמיתית עניין הסנהדרין הוא – לא לישב בירושלים 
בלשכת הגזית ולהמתין שיבואו לשאול שאלה, אלא לילך 
ולחזר בכל עיירות ישראל, והיינו, לצאת גם ליהודים כאלו 

שאינם יודעים כלל שיש שאלה בדבר, וללמדם תורה
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בטור ובשלחן ערוך19 - 
אבל ברוחניות ישנו עניין זה גם עתה:

גו'  גדול  מל  אליה  ובא  גו'  קטנה  “עיר  כתיב 
ובנה עליה מצודים וגו'", ופירשו חז"ל “עיר קטנה 
שרוצה  כו'",  הרע  יצר  זה  גדול  מלך   .  . הגוף  זה 

לכבשה, וצריך ללחום נגדו וכו'.
נאמרה  ]שבה  שופטים  בפרשת  נאמר  זה  ועל 
מלך"20,  עליך  תשים  “שום  מלך,  מינוי  מצוות  גם 
וכן “וכי תצא למלחמה על אויבך וגו'"21 )כל פרטי 
העניינים הקשורים עם המלחמה(, אבל לכל לראש[ 
“שופטים ושוטרים תתן לך": “שופטים" – להסתכל 
בשלחן ערוך כיצד צריך להתנהג; ואם לא די בכך, 
העונש,  עניין  הזכרת   – ב"שוטרים"  גם  צורך  יש 

שעל ידי זה יתיירא לעשות היפך ענייני התורה.
לך  תתן  ושוטרים  “שופטים  יותר:  ובפרטיות 
בכל שעריך" – לא רק בענייני תורה ומצוות, אלא 
)כל  ובמתנו"  במשאו   .  . ובמשקהו  “במאכלו  גם 
פרטי העניינים שמונה הרמב"ם בהלכות דעות22(, 
שכולם צריכים להיות על פי תורה, והיינו, שאף על 
פי שעניינים אלו ישנם גם אצל אינם יהודים, הנה 
ומתן,  במשא  עוסק  או  ושותה  אוכל  יהודי  כאשר 
צריך להיות ניכר שעושה זאת יהודי – על פי תורה.
ועל ידי זה שמתנהגים באופן האמור, לקיים את 
שעריך"  בכל  לך  תתן  ושוטרים  “שופטים  הציווי 
בעבודה הרוחנית, זוכים לקיים זאת גם בגשמיות, 

בביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו.

ד
עם  לחיות  שצריכים  הזקן  רבינו  פתגם  על־פי 
הזמן, שמזה מובן שפרשת שופטים שייכת לענייני 

השבוע – הרי זה שייך גם לחודש אלול.
והעניין בזה:

עניין  שהיה   – הוא  אלול  חודש  של  החידוש 
התשובה ברצון, כי, עניין התשובה לכשעצמו היה 
גם לפני זה, וכמובן מזה שבארבעים יום האמצעיים 
מחילה   – ישראל  בני  כל  בשליחות   – משה  ביקש 
שכתוב  כמו  ישראל,  כלל  עבור  וכפרה  וסליחה 

19( חושן משפט בתחילתו.
20( יז, טז.
21( כ, א.

22( פרק ה.

)ובפרט  החטא  את  לקנח  וכדי  גו'"23,  משה  “ויחל 
סיבה  הם  ועונש  שחטא  ישראל  חכמי  דעת  לפי 
כל  אצל  התשובה  עניין  להיות  הוצרך  ומסובב24( 
ארבעים   – אלול  חדש  של  והחידוש  ישראל;  בני 
יום האחרונים – שהיה עניין התשובה ברצון, שלכן 
 . הוא, ש"נתרצה  ברוך  גם על הקדוש  פעל הדבר 
לו  “ואמר  )ו(ברצון שלם"    .  . בשמחה  לישראל   .
של  שתשובתם  כיוון  כדברך"26,  סלחתי  למשה25 

ישראל הייתה באופן כזה.
ברצון;  שהיו  הראשונים  יום  ארבעים  דרך  ועל 
אלא שלאחריהם היה עניין החטא – מצד אפשרות 
הבחירה בהיפך הטוב, ואז חזרה הזוהמא שבטלה 
בארבעים  היה  זה  על  והתיקון  תורה27,  במתן 
באו  כך  ואחר  ברצון,  שלא  שהיו  האמצעיים  יום 

הארבעים יום האחרונים שהיו ברצון.
ובשביל זה לא צריך להמתין עד לסיום הארבעים 
נאמר “סלחתי כדברך"(,  יום הכיפורים )שאז  יום, 
הרי  אלול,  חודש  מהתחלת  מתחלתם,  כבר  אלא 
הראשונים  “מה  חז"ל  מלשון  כמובן   – ברצון  הם 
ברצון אף האחרונים ברצון", והיינו, שמשווים את 
הארבעים יום האחרונים לארבעים יום הראשונים, 
כולם  היו  הראשונים  יום  שארבעים  כשם  כן,  ואם 
ברצון, מיד בתחילתם, כן הוא גם בנוגע לארבעים 

יום האחרונים.
אלול  חודש  מהתחלת  שכבר  גם  מובן  ]ומזה 
נמשכת כבר כתיבה וחתימה טובה לשנה החדשה, 
וכפי שרואים גם במנהג ישראל28 )ש"תורה הוא"29(, 
שלומים  באגרות  כותבים  אלול  חודש  שמהתחלת 
ששולחים איש לרעהו ברכת כתיבה וחתימה טובה, 
כיון שנמשכת לכל אחד ואחת כבר מהתחלת חודש 

אלול[.

23( תשא לב, יא.
24( ראה של"ה בית אחרון בית דוד )יב, א־ב(.

25( שלח יד, כ.
26( פירוש רש"י עקב ט, יח.

27( שבת קמו, רע"א. זהר ח"א נב, ב קכו, ב. ח"ב קצג, סע"ב.
)מליקוטי  ט  סעיף  תקפ"א  סימן  חיים  אורח  אפרים  מטה   )28

מהרי"ל הלכות ימים נוראים(.
הובא   – מהרי"ל  ב.  כ,  מנחות   – נפסל  ד"ה  תוספות  ראה   )29
ברמ"א יורה דעה סימן שע"ו סעיף ד. מנהגים ישנים מדורא עמ' 
153. שלחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים סוף סימן ק"פ. סימן 

תל"ב סעיף יא. סימן תנ"ב סעיף ד. סימן תצ"ד סעיף ט"ז. ועוד.
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ושוטרים  “שופטים  בציווי  נפתחת  פרשתנו 
תתן לך בכל שעריך".

את  וללמד  להורות  הוא  השופטים  תפקיד 
והמצוות,  התורה  בקיום  הנכון  האופן  ישראל 
ולעודד ולסייע את ישראל בקיומן. אך במינוי 
בשוטרים,  גם  צורך  יש  דיי,  לא  לבד  שופטים 
שכן, יש מי שבכדי לקיים את דברי השופטים 

זקוק לירא מעונשי השוטרים... 

התורה היא נצחית, ואף־על־פי שעתה אין לנו 
סנהדרין, ואיננו מקיימים את הציווי “שופטים 
ניתן  הרוחנית  בעבודה  לך",  תתן  ושוטרים 

וצריך לקיים ציווי זה:

ולברר  ערוך  בשלחן  לעיין  יש   – “שופטים" 
כיצד צריך להתנהג. 

“שוטרים" – אם גם לאחרי העיון בשלחן ערוך 
היצר אינו נותן מנוח, יש צורך להזכיר לו אודות 
השלחן  לדברי  מציית  שאינו  המגיע  העונש 
מתאמצים  העונש  יראת  שמחמת  ערוך, 

ומתגברים על בלבולי היצר.

“בכל  לתת  יש  והשוטרים  השופטים  ואת 
שעריך" – בכל ענייני האדם, אף בענייני חולין 
צריך להיות ניכר שעניין זה נעשה על ידי יהודי 

הציית להוראות השלחן ערוך. 

מצווה זו “שופטים ושוטרים תתן לך" קשורה 
במיוחד לחודש אלול:

הימים  ארבעים  בכלל  הם  אלול  חודש  ימי 
השניים בהם שהה משה בהר סיני. והנה, תיכף 
לאחר החטא שבו ישראל בתשובה – שאם לא 
כן, כיצד יכול היה משה לתבוע מחילה, “ויחל 
בתשובה  והחידוש   – הקב"ה?  מאת  משה", 
תשובה  הייתה  כך  אחר  הימים  שבארבעים 

ברצון. 

משמעות הציווי “שופטים ושטרים תתן לך" – 
ולא “תעשה לך" – היא, שהעמדת השופטים 
נעשית  המצוות  לקיום  המסייעים  והשוטרים 
אלול  חודש  של  התשובה  דרך  על  ברצון. 

שנעשית ברצון.

סיכום

ה
...ועניין התשובה מרצון – שזהו עניינו של חודש 

אלול – קשור גם עם פרשת שופטים:
עניינו של כל ספר דברים הוא עניין התשובה, 
שהרי “אלה הדברים" “הן דברי תוכחות, ומנה כאן 
כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן"30, כדי 

שיחזרו בתשובה כו'.
עניין  הוא  שופטים  פרשת  של  החידוש  אמנם, 
“שופטים  הלשון  מדיוק  כמובן   – ברצון  התשובה 
“תעשה"  ולא  דייקא,  “תתן"  לך",  תתן  ושוטרים 
]או “תשים", כמו במינוי מלך: “שום תשים עליך 
צלך"[, כי לשון עשיה, אף שיכול להיות גם ברצון, 

30( ריש פרשת דברים בפירוש רש"י.

הרי זה יכול להיות גם בדרך כפיה, ואדרבה: לשון 
עשיה הוא בעיקר לשון כפיה, כלשון הבית יוסף31: 
נתינה,  לשון  כן  שאין  מה  הצדקה";  על  “מעשין 
נותן"32,  הוא  יפה  בעין  “הנותן  כל  הרי  )“תתן"(, 
שהעובדה  מובן,  ומזה  מדאי"33,  “יותר  שפירושו 
של “שופטים ושוטרים תתן לך" היא ברצון, וזהו 

גם עניינו של חודש אלול – תשובה ברצון.

)משיחת שבת פרשת שופטים, ב' אלול תשכ"ט. תורת 
מנחם חלק נז עמ' 307 ואילך. הנחת השומעים, בלתי 
מוגה( 

31( יורה דעה סימן רמ"ח.
32( ראה בבא בתרא נג, ריש ע"א.

33( פירוש רשב"ם ד"ה אבל – שם עא, א.
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 הנבואה 
ש"לאלתר לגאולה"

הנבואה העיקרית
הלימוד שישנו לכל אחד בעמדנו בשבת פרשת שופטים בדורנו זה ובפרט בזמן האחרון, הרגעים האחרונים 

דהגלות – שצריכה להיות עבודה בהתאם, מידה כנגד מידה למצב הגאולה:
לפרסם אצל עצמו ואצל אלו שאליהם אפשר להגיע – שצריכים לקבל על עצמם )ביתר חוזק( את ההוראות 
ועצות ד"שופטיך" ו"יועציך" שבדורנו – “מאן מלכי רבנן" בכלל, ובפרט נשיא דורנו – הבא בהמשך לרבותינו 

נשיאינו שלפניו – שופט דורנו ויועץ דורנו ונביא דורנו...
ישנה ההוראה כנ"ל, שצריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקב"ה בחר ומינה בעל בחירה, שמצד 
עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהיה ה"שופטיך" ו"יועציך" ונביא הדור, שיורה הוראות ויתן 
עצות בנוגע לעבודת כל בני־ישראל וכל האנשים דדור זה, בכל ענייני תורה ומצוות, ובנוגע להנהגת חיי 

היום־יום הכללית, גם ב"כל דרכיך )דעהו(" ו"כל מעשיך )יהיו לשם שמים(",
עד – הנבואה העיקרית – הנבואה ש"לאלתר לגאולה" ותיכף ומיד ממש “הנה זה )משיח( בא".

)משיחת ש"פ שופטים תנש"א. התוועדויות שם כרך ד' עמ' 201-202(

כוח התורה פועל במציאות העולם
...ויש להוסיף, שאף שעיקר החיוב ד"שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך" הוא בארץ־ישראל, כפסק־

דין הרמב"ם “אין אנו חייבין להעמיד בתי דינים בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר אלא בארץ־ישראל בלבד . . 
שנאמר תיתן לך בכל שעריך אשר ה' אלוקיך נותן לך לשבטיך", מה־שאין־כן בחוץ־לארץ, ועל־אחת־כמה־

וכמה בזמן הגלות ובחוץ־לארץ, שגם כשנמצאים בחסדי ה' במלכות של חסד, צריכים לקבל רשות ממלכות 
המדינה )שיש לה תוקף על־פי תורה – דינא דמלכותא דינא( למנות דיינין )ואין זה באופן ד"שופטים ושוטרים 
תיתן לך"(, מכל מקום, כשעומדים בתוקף המתאים בכוח התורה, נעשית הנהגת המדינה כולה )ועד להנהגת 
המדינות שבכל העולם כולו( בהתאם לפסק דין דישראל על־פי התורה – “שופטים ושוטרים תתן לך", על דרך 
סיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו אודות הנהגת הצמח־צדק, שבהיותו בעיר ליובאוויטש עשה “סדרים" 

בפטרבורג, עיר הבירה של כל מדינת רוסיה.
צדקנו  משיח  על־ידי  והשלימה  האמיתית  שהגאולה  בני־ישראל  פוסקים  התורה  שבכוח   – ועיקר  ועוד 

צריכה להיות תיכף ומיד, ונעשה כן במציאות העולם בפועל ממש...
ובסגנון דחודש אלול )מלך בשדה( – שהמלך בא לשדה, דיש לומר ש"שדה" קאי בפרט על מקום הגלות, 
דחול  דעובדין  מלאכות  בל"ט  הגלות"  משך  זמן  כל  ועבודתינו  ד"מעשינו  ה"מלאכה"  כללות  נעשית  שבו 
לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, ועד שמהפכים הגלות לגאולה על־ידי המשכת האל"ף )המלאכה ה"אחת"(, 

אלופו של עולם, שעל־ידי זה נעשה מ"גולה" "גאולה", ועד ל"יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים".

)משיחת שבת פרשת שופטים, ד' באלול ה'תש"נ; התוועדויות שם כרך ד, עמ' 202-200(

משיח וגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי

אהבת ישראל ומעלת 
י"ב הפסוקים

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

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

 אהבת ישראל 
הגדולה של הרבי

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

בגליון תתלב עמודים 8-11.

 ה'מהפך' האמיתי 
של שנת החינוך

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

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

תשמ"ב )ואילך(.
הגאון  בעריכת  “המאור",  התורני  בביטאון 
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תשל"ו  סיון־תמוז  מחודשי  אמסעל,  מאיר  רבי 
כאן  )הניתן  הבא  המאמר  התפרסם  רלב[  ]גליון 
פסוקים  ה"י"ב  חוברת  הופעת  לרגל  בשלימותו( 

ומאמרי חז"ל".
המאמרים  בתוכנו.  הוא  זה  במאמר  החידוש 
קודם  הרבי  עיני  למראה  היו  ב'המאור'  שהופיעו 
פרסומם, וקרוב לוודאי שאף את המאמר הנוכחי 

הואיל הרבי להגיה.
נקודת המאמר: כשם שרבי לוי יצחק מברדיטשוב 
בזה  התניא שבו המחבר הראה  ספר  על  התבטא 
מעשה־פלאים – הוא “הכניס" רבונו־של־עולם כה 
גדול בספר כה קטן... הרי י"ב הפסוקים מתמצתים 
את עיקרי ההוויה התורנית־חינוכית לילדי ישראל 

)מכאן והלאה המאמר ככתבו(:

עבור  ה'י"ב'  חוברת  להופעת 
וילדות(  )ילדים  בנ"י  ילדי 

שיחיו
התניא  ספר  שכאשר  החסידים,  בפי  מסורת 
לידי  הראשונה  בפעם  הגיע  הזקן  אדמו"ר  מכ"ק 
ואמר:  בו  עיין  יצחק מברדיטשוב,  לוי  ר'  הרה"ק 
המחבר הראה בזה מעשה־פלאים – הוא “הכניס" 

רבונו־של־עולם כה גדול בספר כה קטן...
ואמנם לימדונו חכמינו נשיאינו, שבכל התורה 
והמצוות ספונה סגולה גדולה פלאית ועל־טבעית 
ורצונו של  “חכמתו  הן  והמצות  זו, שהרי התורה 
הבלי  בתכלית  הוא  יתברך  שהוא  וכמו  הקב"ה", 
ורצונו  בחכמתו  הוא  כן  כמו  והאין־סוף,  גבול 
ית', מכיון שהוא ית' וחכמתו ורצונו אחד – אלא 
שם  הקב"ה  של  גדולתו  מוצא  שאתה  ש"במקום 
רצונו  הקב"ה  וצמצם  ענותנותו,  מוצא  אתה 
התורה  מצות  בתרי"ג  גבול(  בלי  )שהם  וחכמתו 

ובהלכותיהן", כמ"ש בספר התניא.
ונראה, שגם כח הצמצום והריכוז הנפלא האצור 
שישנם  עד  הגבלה,  מכל  למעלה  הוא  בתורה 
לכל  שער־הכולל  כמין  שהם  מסויימים  פסוקים 
התורה. כלומר, עם היות שכל פסוק, תיבה ואות 
שבתורה הוא חלק בלתי נפרד מכל התורה כולה, 
ופסוקי'  בחלקי'  ומכריע  ושוקל  יושב  תהי  ואל 
של התורה, שהיא כולה עצם אחד וחטיבה אחת 
 – בכולה  תופס  אתה  במקצתה  תופס  וכשאתה   –
מכל מקום ישנם פסוקי תורה ומאמרי חז"ל שהם 

בגילוי בבחי' מאורי אור השופעים ומזהירים בכל 
זהרי תורה־אור ומפיקים נוגה בכל גוונוני זיוה.

מצוות  שהן  מסויימות  במצוות  שמצינו  וכמו 
תורה  עניני  ישנם  כן  כמו  כולליות(,  )או  כלליות 
בולט.  באופן  מתגלה  וההיקפי  הכללי  שתוכנם 
וכמו שאמר רבי עקיבא על הפסוק “ואהבת לרעך 
כמוך" – “זה כלל גדול בתורה"; ועל־דרך שמצינו 
מה שאמר הלל הזקן לזה שבא אליו להתגייר )על־

מנת שילמדו את כל התורה כולה על רגל אחת(: 
“דעלך סני לחברך לא תעביד ]שזהו “קיום מצוה" 
זו היא כל  – תניא פל"ב[  ד"ואהבת לרעך כמוך" 

התורה כולה וכו'" )שבת לא, א(.
כעין “צמצום" כזה, באופן דמועט המחזיק את 
חוברת  בהופעת  מיוחד  ביטוי  לידי  בא  המרובה, 
באיכות;  והסגולה  התוכן  ורבת  בכמות  קטנה 
בשדה  משוער  ובלתי  נעלה  ערך  בעלת  חוברת 
תוצאות  להביא  והמיועדת  התורני,  החינוך 
ישראל  ילדי  של  לבותיהם  קירוב  למען  חיוביות 

לרוח התורה והמצוה.
ועד שנצייר טיבה ופרטי' – הקדמה קצרה:

* * *
בחיי  כעת  השורר  הרציני  המצב  בעקבות 
בשייכות  ובמיוחד  בכלל,  והיהדות  היהודים 
הקודש,  בארץ  ישראל  בני  אחינו  של  למצבם 
ובהמשך להאמצעים הנועזים שנוקטו ]=שננקטו[ 
והיהדות  התורה  של  וחיזוקן  ביסוסן  למען  בזה 
המצוות"  “מבצעי  הם  הרי   – אחב"י  בקרב 

המפורסמים:
]מבצע תורה; מבצע תפלין; מבצע מזוזה; מבצע 
וחכמי'(,  )יבנה  ספרים  בית־מלא  מבצע  צדקה; 
ובנוגע במיוחד לנשי ובנות ישראל: מבצע נרות־

טהרת  מבצע  כשרות;  מבצע  )נש"ק(;  שבת־קדש 
המשפחה[,

הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להכריז על מבצע 
והשנה  ולמצוות,  לתורה  החינוך  מבצע  נוסף: 
למבצע־חינוך  ובהקשר  החינוך,  כשנת  הוצהרה 
בקשתו  את  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הביע  לתורה, 
ולשנן  ישתדל ללמוד  ואחד  והפצרתו, שכל אחד 
פסוקי תורה ומאמרי חז"ל ולחזור עליהם עד כדי 
בכל  בעל־פה  בהם(  לחשוב  )או  לאמרם  ידיעה 
עת ובכל הזדמנות )ו"לחנך" גם אחרים, - ובפרט 
ילדי ישראל )כדלקמן(, שיעשו את הנ"ל(, כי הרי 

התורה היא “מגנא ומצלא" ]=מגינה ומצילה[.
יסדת  ויונקים  עוללים  “מפי  הפסוק  יסוד  ועל 
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עוז... להשבית אויב ומתנקם", הצביע כ"ק אדמו"ר 
ומתנקם"(  אויב  )“להשבית  זו  שסגולה  שליט"א, 
בא  דתורה  כשה"עוז"  שאת  וביתר  במיוחד  פועלת 
ילדים  כי  הנחוץ  מן  ולכן  ויונקים".  עוללים  “מפי 
פסוקי  לדעת  ילמדו  ונערות(  )נערים  ישראל  מבני 
תורה ומאמרי חז"ל בעל־פה על־מנת לחזור עליהם 

ולדבר ולחשוב בהם בכל עת מצוא.
וגם: כל ילד )ילדה( יפעול לפי דרכו ותכונתו הוא, 
על חבריו )חברותי'(, שילמדו וישננו את הפסוקים 
)לחנך  ה"חינוך"  ענין  והרי   – הנ"ל  חז"ל  ומאמרי 
וכמסופר  למקרא",  חמש  ל"בן  גם  שייך  אחרים( 
רבי  לפעולת  בנוגע  בארוכה  ב(  פה,  )ב"מ  בגמרא 
“כמה  אמר  הקדוש  שרבינו  ועד  זה.  בשטח  חייא 

גדולים מעשי חייא"!
ועל־ידי־זה – לקדם פני אויבים ולהשבית ולסתור 
טז(  )פס"ה,  בב"ר  וכדאיתא  מזימותיהם.  כל  את 
“לכו  לאומות־העולם:  הגרדי  אבנימוס  שאמר 
שלהן,  מדרשות  בתי  ועל  כנסיות  בתי  על  וחזרו 
ואם מצאתם שם תינוקות מצפצפין בקולן אין אתם 
ואמר  אביהן  הבטיחו  שכך  להם,  להזדווג  יכולים 
להם הקול קול יעקב, בזמן שקולו של יעקב מצוי 

בבתי כנסיות אין הידים ידי עשו וכו'".
התורה  עניני  של  השפעתם  בגודל  ובהתחשב 
חרותים,  הם  שבזכרונם  אלו  של  רוחם  מהלך  על 
פסוקי  עשר  שנים  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הציע 
תורה ומאמרי חז"ל )המובאים להלן(, שיש בתוכנם 
היסודי וההיקפי בכדי לעורר רגש עמוק והתדבקות 
על  להסבירם  ניתן  )ושגם  וליהדות  לתורה  נפשית 

נקל לילדים בגיל רך(.
הפסוקים והמאמרים הם, כנ"ל במספר שנים עשר 
מאמרי  ארבעה  שבכתב,  מתורה  פסוקים  )ארבע 
חז"ל מש"ס וכו', וארבעה – מספר התניא(, ואלו הם:
יעקב"  קהלת  מורשה  משה  לנו  צוה  “תורה  א. 

)דברים לג, ד.
ב. "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" )דברים ו, ד(.
עצמו  את  לראות  אדם  חייב  ודור  דור  “בכל  ג. 

כאילו הוא יצא ממצרים" )פסחים קטז, ב(.
ד. “כל ישראל יש להן חלק לעולם הבא שנאמר 
מטעי  נצר  ארץ  ירשו  לעולם  צדיקים  כולם  ועמך 

מעשה ידי להתפאר" )סנהדרין צ, א(.
ובלבבך  בפיך  מאד  הדבר  אליך  קרוב  “כי  ה. 
קרוב  הוא  “איך  ומבואר  יד.  ל,  )דברים  לעשותו" 

מאד" בתניא – באריכות(.

כבודו  הארץ  כל  ומלא  עליו  נצב  ה'  “והנה  ו. 
כראוי"  עובדו  אם  ולב  כליות  ובוחן  עליו  ומביט 

)תניא פמ"א(.
ז. “בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ" 

)בראשית א, א(.
בביתך  בשבתך  בם  ודברת  לבניך  “ושננתם  ח. 

ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך" )דברים ו, ז.(
יגעתי  לא  תאמין  אל  מצאתי  ולא  “יגעתי  ט. 
)מגילה  ומצאתי תאמין"  יגעתי  ומצאתי אל תאמין 

ו, ב(.
זה  אומר  עקיבא  רבי   – כמוך  לרעך  “ואהבת  י. 
כלל גדול בתורה" )ויקרא יט, יח. תורת כהנים על 

הפסוק(.
כל  ובריאת  בריאתו  ותכלית  האדם  כל  “וזה  יא. 
זו  דירה  לו  להיות  ותחתונים  עליונים  העולמות 

בתחתונים" )תניא פל"ג(.
יב. “ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא 
מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת הוי' אשר שש 

ושמח בדירתו בתחתונים" )תניא פל"ג(.
* * *

זריזין  על־כן  הרי  כי  למזורז",  אלא  מזרזין  “אין 
מקדימין למצות – וחיש מהר התאזרו “צעירי אגודת 
חב"ד" והדפיסו בחוברת קטנה )פורמט־כיס( את כל 
הי"ב פסוקים ומאמרים באותיות מזהירות ומרהיבות 
צבעוניים  בקישוטים  כולה מעוטרת  והחוברת  עין, 
שופעים פאר והדר. קטעים אלו מופיעים הן בצורת 
אותיותיהם הקדושות המקוריות )על כל ניקודיהן( 
והן באותיות לועזיות, ומצורף להם תירגום מדוייק 
בשפה אנגלית למען יבינום גם ילדים שזוהי שפתם 

הבלעדית.
הילד  של  ועינו  לבו  את  ולשעשע  למשוך  בכדי 
)בחי' “תורתך שעשועי"(, מופיעים בחוברת ציורים 
את  ומדגיש  מביע  ציוד  כל   – תוכן  ומלאי  נאים 
הוא  שאליו  המאמר  או  הפסוק  של  ענינו  תמצית 
ידי  מעשה  הם  שונים,  בצבעים  הציורים,  משתייך. 
שהצליח  חינוכי,  בכשרון  גם  המחונן  מומחה  אומן 
להשתלט על תפקידו ולמצות בשרטוטין הדקים את 

הנשוא המרכזי שבפסוק )וכו'( הנידון.
בא  וציוריו,  תירגומו  ומאמר,  פסוק  כל  אחרי 
ביאור קצר )באנגלית(, המסביר ומפרש בסגנון קל 
את  וגם  שבפסוק  העיקר  את  הרעיון  על  ומתקבל 

המוסר־השכל וההוראה בחיי היהדות*.
 MY"( עמודים   4 באו   – החוברת  בסיום 
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לרשום  )ילדה(  ילד  כל  ישתמש  בהם   )"REPORT
שמות חבריו )חברותי'( עליהם פעל לימוד ושינון 
אלו  עמודים  ובשלחו  הנ"ל,  ומאמרים  הפסוקים 
ל"צעירי אגודת חב"ד" – יקבל פרסים עבור לימודו 
התורה  בהפצת  חבריו  על  פעולתו  ועבור  הוא 

והיהדות.
* * *

לסיכומו של דבר ניתן לומר: “חוברת קטנה" זו 
המיועדת “לקטנים" – אמנם לגדולות נצורה! עשוי' 
היא למלאות תפקידים מרחיקי־לכת בשדה החינוך 
ילדי בנ"י לתורה ולמצוות, ומטרתה הראשית  של 
בפיות  ולשננה  ולהאדירה  תורה  להגדיל  ומיידית: 
תינוקות של בית רבן, שבהם הכח והעוז להשבית 

אויב ומתנקם".
ובשפה  ציורים,  בלי   – אבל  זו,  כעין  חוברת   )*
חינוך  מוסד  ע"י  לאור  יצאה  )אידית(,  המדוברת 

“אהלי תורה" 1267 איסטערן פארקוויי.
* * *

ומעניין לעניין:
המכתב  את  כאן  להציג  הנני  הנושא  לשלימות 

הבא שנמצא בארכיון צא"ח ירושלים.
את המכתב שיגרה גננת ממושב כסלון שהתגוררה 

בירושלים:
ב"ה, כ"א אייר תשל"ו

לכב'
מטה מבצע

חינוך ילדי ישראל לתורה
כפר חב"ד

ת.ד. 31

ח.נ.
קראתי בהתרגשות רבה את מכתבכם בדבר מבצע 
החנוך הנ"ל, ואני מצרפת כאן רשימת הילדים בגן.

נציג  לשלוח  יכולתם  אילו  מאד  שמחה  הייתי 
המבצע לבקר בגננו, לקיים פעולת הסברה בגן, כדי 

לחנך ולעודד את המבצע באופן ישיר.
אני מקוה שהילדים ילמדו את הפסוקים, למרות 
בפי  שגורים  חלק מהם  אגב  להבנתם,  קשים  שהם 

הילדים בתפלה בגן.
על  כוחכם  יישר     
המבצע

בברכה      
ציונה מיכאלי    

ירושלים רח' רש"י 75.
נציג צא"ח המרכזי ציין לסניף בירושלים:

"שלחנו 32 מטבעות ועליכם לעמול הלאה".
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“בכל יום אברכך"
מה ההבדל בין הילול ושבח של הקב"ה, לבין אמירת ברכות 
בריבוי?  • מביאורי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו להלכות ברכות, 
שלומדים בימים אלו בתקנת לימוד ג' פרקים ב'משנה תורה' 

לרמב"ם

א
 כתב הרמב"ם בסיום הלכות ברכות: “ולעולם 
יזהר אדם מברכה שאינה צריכה וירבה בברכות 

הצריכות, וכן דוד אמר1 “בכל יום אברכך".
מסיים  שהרמב"ם  הטעם  קצת  עיון  וצריך 
שבו  אברכך",  יום  “בכל  בפסוק  ברכות  הלכות 
אחת  )אפילו  ברכה  להיות  שצריכה  רק  מודגש 
)“ירבה  ברכות  ריבוי  ולא  יום2,  בכל  בלבד( 
בברכות הצריכות"(; ובפרט לאחרי שמדגיש “וכן 
דוד אמר כו'" – ודוד תיקן מאה ברכות בכל יום 

כו'3.
אמר"  דוד  “וכן  שבהוספה  לומר,  יש  ואולי 
)דלכאורה למאי נפק"מ שדוד אמר( כוונתו לרמז 
)כמו  יום  בכל  ברכות  מאה  לברך  דוד  לתקנת 
שכתוב לפני זה בהלכות תפלה4 “חייב אדם לברך 

מאה ברכות בין היום והלילה"(.

ב
 והנה, בסיום הפרק שלפנ"ז5 )שבו מדובר ע"ד 
הרמב"ם:  כתב  ושבח(  הודאה  ברכות  דיני  פרטי 

1( תהלים קמה, כ.
וההילול  כללות השבח  על  קאי  דקרא  לכך שפשטי'  נוסף   )2
יום אברכה שמך עד שאהי'   “יום אחר  להקב"ה )כפי' ראב"ע 
)וראה  כפשוטה  ברכה  דוקא  ולאו  כו'"(,  תמיד  מהמהללים 
רשימות הצ"צ לתהלים עה"פ )יהל אור ע' תקמה ואילך( שפי' 

אברכך כולל גם ק"ש, עיי"ש(.
3( טואו"ח )בשם ר' נטרונאי( ושו"ע אדה"ז ר"ס מו.

4( פ"ז הי"ד.
5( ספי"א.

“כללו של דבר לעולם יצעק אדם על העתיד כו' 
ויתן הודי' על מה שעבר ויודה וישבח כפי כחו, 
וכל המרבה להודות את ה' ּוְלַשְּׁבחֹו תמיד הרי זה 

משובח".
וצריך להבין טעם השינוי, ששם מדייק הרמב"ם 
שלא רק שיש להרבות “להודות את ה'", אלא יש 
הצריכות"  “ברכות  לענין  וכאן,  תמיד",  “לשבחו 
כותב הרמב"ם רק “וַירבה", בלי ההדגשה “תמיד" 
)וכמובן בפשטות שיש חילוק עיקרי בין “וירבה" 

ל"תמיד"(.
“להודות...  הוא  הדיוק  ששם  לומר,  ויש 
שצריך  והשבח  ההילול  עניין  שזהו  ולשבחו", 
בעניין  מדובר  כאן  מה־שאין־כן  תמיד,  להיות 
של  באופן  רק  להיות  צריך  שזה   – הברכה 
“וירבה"6, וכפי החילוק בהכתוב )שמביא הרמב"ם 
“בכל  הצריכות(  בברכות  להרבות  שיש  לראיה 
שעניין  ועד",  לעולם  שמך  ואהללה  אברכך  יום 
הברכה צריך להיות )רק( “בכל יום", מה־שאין־כן 
עניין ההילול צריך להיות “לעולם ועד" )“תמיד"(.
ויחכם  לחכם  ו"תן  בזה,  ביאור  צריך  ועדיין 

עוד"7.

)משיחת פורים ה'תשמ"ז וש"פ בשלח ה'תשמ"ט(

6( ראה גם אג"ק חכ"ז ע' קכו בהערכה בשולי הגיליון.
7( משלי ט, ט.

ליישר הדעות
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 חתונת הרבנית חיה מושקא,
בת כ"ק אדמו"ר מהר"ש

 יום חתונת הרבנית חי' מושקא בת כ"ק אדמו"ר מהר"ש, 
עם הרה"ח ר' משה הכהן הורנשטיין, החתונה התקיימה 

בליובאוויטש ביום הששי ערב שבת קודש.
הרבנית חי' מושקא היתה ילדה קטנה בהסתלקות אביה 
כ"ק אדמו"ר מהר"ש )בגיל אחת עשרה(, ולכן אחיה כ"ק 

אדמו"ר מוהרש"ב והרה"ק הרז"א התעסקו בחתונתה.
על החתונה כותב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ:

קודש  שבת  ובמוצאי  קודש,  שבת  בערב  היתה  החופה 
המחותנים  באו  לערך  התשיעית  בשעה  הבדלה  אחר 
והרבה חסידים אל הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק , עם ביקור 
מצב  לפי  קודש.  שבת  מוצאי  של  חמין  לשתות  )וויזיט( 
הזמן של שמחה נהפכו המים חמים למים מחממין, כוס 
של שמחה, סעודת מלוה מלכה, ובשעה האחד עשר כבר 
היתה השמחה בהתגלות והחדר הגדול של כ"ק אאמו"ר 
וכן חדר הפרוזדור היו מלאים אנשים. ובחצי שעה השתים 

עשרה התחיל כ"ק אאמו"ר לאמר הדרוש "כל הנהנה".
)אג"ק מוהרש"ב ח"א ע' קנט. ליקוטי דיבורים ח"ד ע' 1318(

 כתב המלשינות על אדמוה"ז
הוגש לקיסר

וכתב  הזקן,  אדמו"ר  כ"ק  נגד  התיק  נפתח 
המלשינות הוגש לקיסר. 

)תערוכת רבינו הזקן ע' ד(

הכרזה על "שנת הבנין"

 – לבנות"  "עת  על  מודיע  אדמו"ר  כ"ק 
להתחיל לבנות או לרכוש מבנים חדשים של 
כי  ומכריז  חסדים,  וגמילות  עבודה  תורה, 

שנת תשמ"ט היא "שנת הבנין".
)סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' 622(

 "קבלת הפנים" של
אדמו"ר הרש"ב נ"ע

סעודת 'קבלת פנים' של כ"ק אדמו"ר 
יום ששי ערב  מוהרש"ב החלה היום, 

שבת קודש פ' כי תצא.
 החופה נערכה במוצאי שבת קודש.

תרנ"בתקנ"ח

תרל"התשמ"ח

עת לדעת

י' 
אלול

י"א 
אלול

ז' 
אלול

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

הרה"ח ר' 
משה הכהן 
הורנשטיין, 

חתן כ"ק 
אדמו"ר 
מהר"ש.

אנ"ש. קום
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»

חתונת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע

דודו  בת  עם  מוהרש"ב,  אדמו"ר  כ"ק  חתונת  יום 
אדמו"ר  בת  שניאורסאהן,  שרה  שטערנא  הרבנית 
שבת  במוצאי  נערכה  החתונה  מאוורוטש.  הריי"צ 
וואהלין  שבפלך  באוורוטש  תצא,  כי  פ'  קודש 

)שבאוקראינה(. 
    כ"ק אדמו"ר מהר"ש לא נסע מכמה סיבות לחתונה, 
ובעיקר מסיבת חולשת בריאותו, ולחתן התלוותה רק 

אמו הרבנית רבקה.
)נשואי הנשיאים ע' 45(

שהחתונה  רצה  מהר"ש  אדמו"ר  שכ"ק  גם  ידוע      
תהא דווקא בליובאוויטש, באמרו, שבתנאים )י' סיון 
ב"ירושלים",  יהיה  החתונה  שמקום  נקבע  תרכ"ה( 

ואם לא ירושלים אז - "ליובאוויטש"...
)שם ע' 45(

    במשך ימי ה'שבע ברכות' אמר כ"ק אדמו"ר מהר"ש 
שלושים ושניים מאמרי חסידות. 

)שם ע' 47(

    סיפרה הרבנית שטערנא שרה:
ככלתו  לליובאוויטש  כשהגעתי  חתונתי,  "לאחר    
של אדמו"ר המהר"ש, נפלתי ברוחי, כי ראיתי שכל 
משפחת 'בית הרב' הם גבוהי־קומה ואילו אני הייתי 
נמוכת קומה. אמר לי על כך חותני הרבי: "אל תיפלי 
פירות  נותנים  נמוכים  עצים  כי  הוא  ידוע  ברוחך, 

טובים יותר...".
)שם ע' 56(

תרל"ה

שבת קודש, ז' אלול
נמשכה  השבת  התוועדות  של  הראשונה  הקודש  שיחת 
כשעה, ובמהלכה היה שפע של ביאורים והסברים חדשים, 
ו'נביא'  'יועצים'  'שופטים',  במושגים  ונפלאים,  מיוחדים 
שופטיך  "ואשיבה  והיעוד  השבוע,  לפרשת  בקשר   –

כבראשונה ויועציך כבתחילה". 
הייתה  הניגונים,  בעת  לפניה,  גם  ובעצם  השיחה,  לאחר 
פעמים  רב.  במרץ  השירה  את  עודד  והרבי  גדולה  שמחה 

רבות חזר והגביה את שתי ידיו הק' ביחד.
"אנכי   – בהפטרה  הכפילות  בעניין  נפתחה  הבאה  השיחה 
אנכי הוא מנחמכם" – וגם בה הושם דגש על כך שיש לקבל 
על  להשפיע  וגם  המדוברים,  בנושאים  טובות  החלטות 

אחרים בנושא זה.
רבה.  בשמחה  השירה  הייתה  השנייה  זו  שיחה  בסוף  גם 
"יה"ר... שיבנה", ואחרי שניגן  במהלכה הורה הרבי לשיר 
הרבי  התחיל  אחריו,  והקהל  טלישבסקי  משה  ר'  החזן 

בעצמו "ניעט ניעט".
היו דברים קצרים על חלוקת המשקה.  בשיחה השלישית 
הרבי איחל כי יהיו אצל כולם שמחות, בבחינת "וטוב לב 
משתה תמיד" וביחד עם "שויתי ה' לנגדי תמיד" הרי אלו 
שני תמידין. אחרי החלוקה התחיל הרבי בעצמו את ניגון 

ההקפות לאביו רלוי"צ ז"ל.
במוצאי שבת קודש יצא הרבי לקידוש לבנה ברוב עם.

יום ראשון, ח' אלול
כלומר  הערב,  עד  נמשך  לצדקה  השטרות  חלוקת  מעמד 
שהיה קהל עצום. תפילות מנחה וערבית נערכו בזו אחר זו, 
ואחרי תפילת ערבית שוב חילק הרבי שטרות לצדקה.

יום שני ט' אלול
בבוקר התקבלו ידיעות ממוסקבה על ההפיכה במקום, 
ועסקני חב"ד פנו בשאלה לרבי כיצד יש לנהוג בעקבות 

האירועים האחרונים.
המועצות  ברית  ברחבי  שוהים  אלו  בימים  כידוע, 
את  המבצעים  צעירים  פעילים  של  רבות  עשרות 
מפעלי הקיץ של חב"ד במסגרות שונות, כמו מחנות 
קיץ, סמינרים לנוער ומסעות של הפצת יהדות על פני 

כל המדינה.
המענה של הרבי היה חד משמעי: "בתמהון הכי גדול 

תנש"א / יומן מבית חיינו
מתוך ‘בית חיינו'
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י"ב 
אלול

י"ג 
אלול

יום נישואי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע

יום חתונת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, עם הרבנית נחמה דינה 
שניאורסאהן, בת הרה"ק ר' אברהם מקישינוב, בעש"ק פ' כי 

תצא, בהיותו "בן שבע עשרה שנה", בליובאוויטש.
השידוכים,  לעונת  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הגיע  כאשר      
עשירות  הצעות  גם  ביניהן  ושונות,  רבות  הצעות  הוצעו 
מלוות בהבטחת נדוניא גדולה. הוריו כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב 
ר'  הרה"ק  בת  עם  לשידוך  נטו  שרה,  שטערנא  והרבנית 
)אשת  רבקה  הרבנית  הסבתא  ואילו  שניאורסאהן,  אברהם 

כ"ק אדמו"ר מהר"ש( נטתה לשידוכים אחרים. 
החליטו, אפוא, לשאול את המיועד בעצמו, שהיה אז צעיר 
והוסיפו,  המוצעים  השידוכים  על  לו  סיפרו  הם  לימים. 
שבהתאם למסופר בתורה על נישואי יצחק ורבקה "ונשאלה 
את פיה", הם פונים אליו בשאלת פיו על השידוכים המוצעים.
השיב החתן: נו, הרי באותה פרשה עצמה נאמר "ולקחת אשה 

לבני ממשפחתי ומבית אבי"...
)בית רבי ע' מו(

 יום פטירת הרה"ק
ר' יעקב ישראל מטשרקאס

ר' יעקב ישראל   יום פטירתו של הרה"ק 
רבי  הרה"ק  בן  מטשרקאס,  טברסקי 
כ"ק  של  חתנו  מטשרנאביל,  מרדכי 
הרבנית   - )אשתו  האמצעי  אדמו"ר 

דבורה לאה(. 
דרעווין"  דרעווא  "בשעתא  קודש  בשבת 
בעת מנחת שבת נתעלה ואיתגניז נשמתו 

הטהורה, ומנוחת כבוד בטשערקאס.
    )קיצור תולדות חב"ד ע' 102(

 כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מגיע לביקור בארה"ב

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מגיע לביקורו הראשון בארצות הברית. 
ניו־יורק  בנמל  הצטופפו  הברית  ארצות  מיהודי  אלפים 
כשנראו  מוהריי"צ.  אדמו"ר  כ"ק  של  פניו  את  לקבל  בבואם 
פניו הק' פצח הקהל הגדול בשירת "ברוך הבא". כשיצא כ"ק 
אדמו"ר מוהריי"צ מהנמל, ליוו את מכוניתו שיירה של מאות 
מכוניות שעל כולם מתנוסס השלט "ברוך הבא כ"ק אדמו"ר 

מליובאוויטש".
מהקהילות  בכמה  ביקר  הברית  בארצות  שהותו  במשך 
לבוא  אותם  ועורר  הברית,  ארצות  של  הגדולות  היהודיות 

לעזרת אחיהם ברוסיה.
לפני שעזב את ארצות הברית, ביקר אצל נשיא ארצות הברית 
מר הובר, והודה לו על מתן חופש הדת ליהודי ארצות הברית.
)סה"ש קיץ ת"ש ע' 15. אג"ק שלו ח"ב ע' 15. ימי חב"ד ע' 244(

תרפ"ב

תרנ"ז תקע"ב

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ עם מושל מדינת מרילנד, מר אלברט ריטשי. 
שטורעם.נט
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תנש"א / יומן
קבלתי השאלה, כפשוט ימשיכו בכל התכניות שלהם, 
יצליחם  וה'  כמתוכנן.  גמירא  עד  הקייטנות  כולל 

ויבשרו טוב. אזכיר על הציון".
ברית  ברחבי  השונות  בערים  מיד  הופצו  הרבי  דברי 
המוני  בין  ורוגע  עידוד  נסכו  וכצפוי  המועצות, 
הגמור  הביטחון  את תחושת   העבירו  אלו  הפעילים. 
כי הכול לטוב, אל אלפי החניכים במחנות  בהשי"ת, 
של  המשפחות  ואלפי  בסמינרים,  הנוער  בני  הקיץ, 

המתקרבים ליהדות ברחבי המדינה.
הרבי נסע לאוהל, ובשובו, אחרי מנחה וערבית, חזר 

וחילק שטרות לצדקה.
עקב תאונת דרכים בה נהרג ילד בק.ה ע"י רכב, הסיתו 
גורמים שונאי ישראל נגד תושבי השכונה, ובעקבות 
זאת החלו השתוללויות של קבוצת שחורים בשכונה, 
ובלילה אף הותקף ונדקר, רח"ל ל"ע ול"ע, צעיר יהודי 
בשדרת  לתומו  שצעד  רוזנבאום,  יעקב  מאוסטרליה, 

ברוקלין וכעבור מספר שעות נפטר מפצעיו, הי"ד.
יום שלישי, י' אלול

הרבי נסע היום לאוהל.
בצהריים התארגן קהל באופן ספונטני – באישור רבני 
השכונה - להפגנת מחאה על עמדתה הפאסיבית של 
המשטרה ובתביעה מהמשטרה להגביר את השמירה 
בשכונה. ההפגנה נערכה על שדרת איסטרן פארקווי 

כאשר הצומת נסגר לתנועה.
מפני  עוקפת  בדרך  מהאוהל  הרבי  שב  בערב, 

השיבושים בסדרי התנועה.
אחרי תפילות מנחה וערבית נשא הרבי שיחת קודש 
שנמשכה כחמישים דקות לערך. שניים היו הנושאים 
אדמו"ר  כ"ק  של  הנישואין  ימי   – בשיחה  המרכזיים 
האריך  כן  תצא'.  'כי  השבוע,  ופרשת  נ"ע  מוהריי"צ 

בעניין 'ברכת כוהנים'.
מיד אחרי השיחה בירך הרב שלמה הכהן איידלמן שי' 
'ברכת כהנים'. הרבי חייך, וכשסיים הלה את הברכה 
אמר כשמצביע לעברו: "יראה כהן בציון – ער איז דָאך 

ַא כהן". ]= הוא הרי כהן[.
לכאו"א  דולר  של  אחד  שטר  הרבי  חילק  כך  אחר 
הרבי  לו  אמר  החלוקה  בעת  עבר  כשהנ"ל  לצדקה. 

בחיוך: "ישר כוח".
יום רביעי, י"א אלול

בשעה שמונה וחצי בבוקר נערכה מול '770' הלווייתו 

של הקדוש ר' יעקב רוזנבאום הי"ד.
קצרים  דברים  נשא  לדרכו  הלוויה  מסע  שיצא  לפני 
הרב שמואל בוטמן, אשר דיבר בהתרגשות, בקול חנוק 
התקשורת  נציגי  בפני  והסביר  רב,  בתוקף  אך  מבכי 
הרבים שנכחו במקום – עקב הפרסום הגדול לו זכתה 
בזה  זה  הנלחמים  צדדים  שני  כאן  אין  כי   – הפרשה 
)כפי שיש שניסו להציג זאת( אלא צד אחד המפריע 
לשלוות תושבי השכונה, וביקש מכל האחראים להכיר 

באמת פשוטה זו ולהעמיד למשפט את המתפרעים.
השכונה  רבני  שבברכת  הודיע  העכט  יהושע  הרב 
הוקמה קרן מיוחדת ע"ש הנרצח הי"ד – 'קרן יעקב' – 

שנועדה לסייע לנפגעי הפרעות.
מסע הלוויה עבר דרך תחנת המשטרה, כאשר לאורך 
קוראים  והמלווים  בידיים  הארון  נישא  הדרך  כל 

תהלים פסוק בפסוק אחרי הרב לוי יצחק שפירא.
דברים  שוב  בוטמן  הרב  נשא  המשטרה  תחנת  ליד 
לשדה  הארון  הובל  משם  בשופר.  ותקע  קצרים 

התעופה בדרכו לאוסטרליה.
בזמנים  התקיימו  היום  הרבי  של  במניין  התפילות 
שטרות  הרבי  חילק  ערבית  תפילת  אחרי  הרגילים. 

לצדקה.
יום חמישי, י"ב אלול

הרבי נסע לאוהל.
בשכונה שורר שקט יחסי, ברחובות יש שמירה והחיים 

חוזרים למסלולם הרגיל.
נכבד  משטרתי  בליווי  מהאוהל  הרבי  שב  בערב 

ומלכותי.
בתפילות מנחה וערבית השתתף קהל גדול, שרו ניגוני 
חתונה )לרגל יום נישואי הרבי מוהריי"צ נ"ע( ואחרי 

תפילת ערבית הייתה שיחת קודש. 
והזכיר  חזר  אבל  למצב,  במפורש  התייחס  לא  הרבי 
)כבשיחתו הקודמת( שיהודי, מעצם מהותו, לא שייך 
בעצם,  עומד,  שהיהודי  בהסבר  והאריך  למלחמה, 

מעל מגבלות העולם.
אחרי השיחה חילק הרבי דולרים לצדקה. בין העוברים 

היו גם שלושה מבכירי אנשי המשטרה המקומית.
יום שישי, י"ג אלול - יום נישואי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ 

נ"ע 
השבת.  כניסת  לפני  כשעה  ושב  לאוהל  נסע  הרבי 

תפילת מנחה נערכה אחר כך בזאל הקטן למעלה.

»



18

פרשת שופטים
פרשת שופטים

פרשתנו נקראת לעולם בחדש אלול.
שנקרא  לגוף,  רומז  ש'שעריך'  בספרים  מבואר 
‘עיר קטנה' )נדרים לב(, ו'בכל שעריך' רומז לשבע 
שערי הגוף )ב' עיניים, ב' אוזניים, ב' נחירים והפה(, 
ובאמצעות ‘שופטים ושוטרים' עושים מהגוף ‘עיר 
חודש  עבודת  זוהי  והרי  מח(.  )תהילים  אלוקינו' 
אלול – ‘משפט' וחשבון צדק בנוגע לכל העניינים 
דמחשבה דיבור ומעשה שהיו ב'עיר קטנה' במשך 

כל השנה כולה.
פרשת  בתחילת  שנאמר  למה  הקשר  גם  זהו 
תצא “ובכתה . . ירח ימים", שקאי על חודש אלול, 

כידוע: ה'משפט' מעורר בכייה של תשובה.

 )שיחת ר"ח אלול תשמ"ו. התוועדויות 
תשמ"ו  כרך ד, עמ' 348(

שופטים ושוטרים תיתן לך 
)טז,יח(

שופטים, דיינים הפוסקים את הדין. 
ושוטרים, הרודין את העם אחר 
מצוותם, שמכין וכופתין במקל 
וברצועה )רש"י(

על   – הדין'  את  ‘לפסוק  יש  ובראשונה  בראש 
לאחד  השייכת  אלוקית  בהשגה  להתבונן  האדם 
והן  )גודל החסרון(  מחסרונותיו, הן בצד השלילי 
בצד החיובי )העילוי שיהיה לו עם תיקון החסרון(. 
אולם אם אין התבוננות זו משפיעה על יצר הרע, 
ה(  )ברכות  כמאמר  במקל',  ‘להכותו  צריכים 

“לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע".

)ספר המאמרים תרצ"ט עמ' 247(

שופטים ושוטרים תיתן לך בכל 
שעריך )טז,יח(

כמאמר  שבנפש,  הבינה  לכוח  רומז   – “שעריך" 

נבראו  בינה  שערי  “חמישים  לא(  השנה  )ראש 
בעולם". כשם ששער גשמי משמש הן לכניסה והן 
– השגת המוח  כניסה  הבינה:  כוח  גם  כן  ליציאה, 
 – יציאה  המדות.  את  ומעוררת  הלב  אל  חודרת 
ובירור  הגוף  לזיכוך  מביאה  המידות  התעוררות 

המידות הטבעיות.
“שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך" – כשם 
חמישים  יש  כך  בקדושה  שערים  חמישים  שיש 
שערי טומאה, ולכן יש צורך ב"שופטים ושוטרים", 
כלומר: להכיר כל דבר לאמיתותו ולדעת אם אין 

בו מעצת היצר ותחבולותיו.

)ספר המאמרים תרצ"ט עמ' 247(

שום תשים עליך מלך )יז,טו(
להם  למנות  ישראל  נצטוו  הבית  שבזמן  כשם 
רב"  לך  “עשה  הציווי  ישנו  הזה  בזמן  כך  מלך, 
)אבות פ"א(, וכמאמר חז"ל )ראה גיטין סב( “מאן 

מלכי רבנן".
לפניו  שיקרא  ‘רב',  לו  שיהיה  צריך  יהודי  כל 
'שמע'  בהקהל:  קורא  המלך  שהיה  הפרשיות  את 
'והיה  שמים,  מלכות  עול  קבלת  בו  יפעל  ה'רב'   –
לו ש"ואספת דגנך" תלוי  יסביר  – הוא  אם שמוע' 

ב"שמוע תשמעו".
וציווי זה שייך במיוחד לזמננו, ערב ביאת משיח 
צדקנו, שיהיה הן רב )ילמד תורה את כל העם( הן 

מלך )“מלכא משיחא"(.

)לקוטי שיחות כרך כד, עמ' 105(

ראשית דגנך )יח,ד(

עין יפה אחד מארבעים, עין רעה אחד 
משישים, עין בינונית אחד מחמישים 
)רש"י(

בתורה  ששוקד  אדם   – מארבעים  אחד  יפה  עין 
לחכמה  להתקשר  זוכה  יום  לארבעים  שניתנה 

ממעייני החסידות
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עילאה.
מי שמברר את המידות   – עין רעה אחד משישים 
המידות  לשש  מתקשר  הבהמית  הנפש  של  הרעות 

העליונות, כפי שכל אחת כלולה מעשר.
עין בינונית אחד מחמישים – מי שמתבונן בגדולת 

ה' מגיע לחמישים שערי בינה.

)אור התורה במדבר עמ' קנה(

ראשית דגנך תירושך ויצהרך 
וראשית גז צאנך תיתן לו )יח,ד(

ויצהר, שהם מיני אוכל, מסמלים את  דגן תירוש 
ראשית  ואילו  והמידות;  השכל  הפנימיים,  הכוחות 
הכוחות  את  מסמל  בגדים,  עושים  שממנו  הגז, 
הראשית  את  התענוג.  וכוח  הרצון  כוח  המקיפים, 
ל'כוהן'  להקדיש  יש  הסוגים  שני  של  והמובחר 

שבאדם, הנפש האלוקית.

)לקוטי שיחות ב, עמ' 326(

תמים תהיה עם ה' אלקיך )יח,יג(
על־ידי  ושלם  תמים  תהיה   – תהיה"  “תמים 
שתתאחד עם כלל־ישראל מתוך אהבת־ישראל. שכן 
כל ישראל הם כגוף אחד גדול, וכשם שאיברי הגוף 
כלולים זה מזה )שלכן אפשר לרפא איבר אחד על־
ידי רפואת איבר אחר( כמו־כן כל הנשמות כלולות זו 
מזו ומשלימות אחת את השנייה. הרי שאדם ששונא 
את חברו הוא ‘בעל מום', שכן חסרה לו השלמות של 
נשמת חברו, ורק על־ידי אהבת־ישראל לכל ישראל 

ניתן להגיע לתמימות.
ה'  עם  להתחבר  תוכל  אז  רק   – אלקיך"  ה'  “עם 
בעת התפילה, שכן תפילה חשובה כקרבן, ובעל מום 

אסור להקריב קרבן.
“הריני מקבל עלי  נהוג לומר קודם התפילה  לכן 

מצוות־עשה של ואהבת לרעך כמוך".

)אור התורה דברים עמ' תתלט(

תכין לך הדרך )יט,ג(

מקלט מקלט היה כתוב על פרשת 
דרכים )רש"י(

יהודי  כל  מחייב  בזמננו  היהודי  העם  של  המצב 
יהודים  נמצאים  שם  דרכים',  ב'פרשת  להתייצב 
לדרך  ולהפנותם  ללכת,  דרך  באיזה  יודעים  שאינם 
התורה, שהיא מקלט רוחני מפני ‘גואל הדם', השטן 
“דברי  י(  )מכות  רז"ל  כמאמר  והמקטרג.  המחטיא 

תורה קולטין".

)לקוטי שיחות ב עמ' 365(

כי האדם עץ השדה )כ,יט(

וכי אדם עץ שדה הוא?! אלא... אם 
תלמיד־חכם הגון הוא – ממנו תאכל 
ואותו לא תכרות )למוד הימנו, רש"י(; 
ואם לאו – אותו תשחית וכרת )סור 
מעליו, רש"י( )תענית ז(

‘דומם'  בחינת  הן  שהאותיות  מבואר  בחסידות 
‘חי'   – השכל  שבנפש;  ‘צומח'   – המידות  שבנפש; 
זאת  לאור  ‘מדבר'.   – הדיבור  כוח  ושורש  שבנפש; 

נשאלת השאלה:
וחשיבותו  גדולתו  וכי   – הוא'  שדה  עץ  אדם  'וכי 
של האדם הוא בבחינת ה'צומח' שבו, היינו מידותיו, 
דהיינו  ‘מדבר',  בהיותו  הוא  האדם  ייחוד  והלא 

בשכלו?!
והתשובה היא:

האדם  מעלת  אמנם   – הוא'  הגון  תלמיד־חכם  'אם 
מושלם  אינו  השכל  אבל  ‘תלמיד־חכם',  שכלו,  היא 
המעשה,  ועל  הלב  על  משפיע  הוא  כאשר  אלא 

“תלמיד־חכם הגון'.

)ליקוטי־שיחות, כרך ד, עמ' 1115(

* * *
אדמו"ר הזקן אמר לאחד האברכים, שהיה למדן 

מופלג, ב'יחידות' הראשונה שלו:
'כי האדם עץ השדה'. אילן שאינו עושה פירות הוא 
אילן סרק. אפשר להיות בקי בש"ס ולהיות אילן סרק 
ח"ו. מה התועלת בתורתך ועבודתך, אם לא הארת 

אור ביהודי אחר?
מיודע־ שעושה  מי  רבנן",  “דרחים  סיים:  והרבי 

הבורא,  בעבודת  דרך  לו  ומראה  אוהב־ה'  תורה 
“הוויין ליה בנין רבנן" )שבת כא(.

)ליקוטי־דיבורים חלק א, עמ' קלב(
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 כל האומר דבר
 בשם אומרו

הא למדת, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, שנאמר: 
ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי )פרק ו, משנה ו(

...יש לבאר הנהגת רבותינו נשיאינו, שלמרות החיוב לומר דבר בשם אומרו, ו"כל האומר דבר בשם אומרו 
מביא גאולה לעולם", ובפרט על־פי מה שכתב המגן־אברהם בסימן קנו "כל שאינו אומר דבר בשם אומרו 

עובר בלאו", מכל־מקום, לא הקפידו רבותינו נשיאינו על כך:
"מלוקט  עניינים ששמע מרבותיו, כמו שכתב ב"דף השער":  – אף שכתב כמה  רבינו הזקן בספר התניא 
מפי ספרים ומפי סופרים", אף־על־פי־כן, רק ב' פעמים מזכיר את הבעש"ט )בשער היחוד והאמונה ובאגרת 

הקודש(, וב' פעמים את הרב המגיד )בח"א ובאגרת הקודש(.
וכן אדמו"ר האמצעי – אף שכתב בהקדמתו לספריו שהם עניינים מרבינו הזקן עם ביאורים, אף־על־פי־כן 

אינו מציין בכל עניין מה אמר רבינו הזקן ומה הביאור שלו.
מכל־מקום,  לשונו",  כאן  "עד  ומסיים  הזקן  אדמו"ר  מדברי  כמה־פעמים  אף שמעתיק   – צדק  הצמח  וכן 
משמע שלא ציין זאת אלא בכתיבת המאמר, ולא באמירת המאמר, שהיה אומר כל העניינים יחד, מבלי לציין 

איזה עניינים הם מרבינו הזקן, איזה עניינים מאדמו"ר האמצעי, ואיזה עניינים הם משלו...
וכן בנוגע לאדמו"ר מהר"ש ולרבותינו נשיאינו שלאחריו – אף שיש במאמריהם כמה וכמה עניינים מרבותינו 

נשיאינו שלפניהם, לא מצינו שיקפידו לציין המקור על כל עניין.
על־פי נגלה יש לבאר עניין זה בשני אופנים:

א( החיוב על אדם לומר דבר בשם אומרו אינו חל על תלמיד שחוזר דבר הלכה שקיבל מרבו, כיוון שהכול 
יודעים שעיקר תורתו היא ממה שקיבל מרבו. ואפילו מי שקיבל משני רביים, הנה אם אחד מהם הוא רבו 

מובהק, הרי אותו דבר הלכה שקיבל מרבו המובהק אינו צריך לומר בשמו.
ב( ישנו עוד אופן שאין אדם חייב לומר דבר בשם אומרו – באם אחרי ששמע ההלכה משיגה בשכלו הוא 
זו המצאה שלו, אלא שמע זאת ממישהו אחר, מכל־מקום, לאחר ששמע  ונתעצמה עמו. כלומר: אף שאין 
הדבר, התייגע בזה עד שנתעצם בשכלו. וכיוון שעכשיו אומר זאת )לא מצד שמיעתו, אלא( מפני שכך מתקבל 

בשכלו – אינו צריך לאומרו בשם אומרו.
...על־פי זה יש לבאר גם על־פי נגלה טעם הנהגת רבותינו נשיאינו, שמביאים במאמרים כמה וכמה עניינים 

מרבותינו נשיאינו שלפניהם, ואינם מזכירים אותם בשם אומרם – שזהו כיוון שנתעצמו עם העניין.
אדמו"ר  כ"ק  אביו,  ממאמרי  מאמר  לומר  נ"ע  )מוהרש"ב(  אדמו"ר  כ"ק  הוצרך  שפעם  הסיפור,  וכידוע 
המאמר,  עם  להתעצם  כדי  המאמר,  בעל  של  ה"אוהל"  על  ונסע  עמו,  נתעצם  לא  עדיין  והמאמר  מהר"ש, 

ולאחרי כן אמר את המאמר.
ומזה מוכח שאמירת המאמרים אצל רבותינו נשיאינו היא באופן שתחילה מתעצמים עם המאמרים.

)תורת מנחם כרך כג עמ' 56-58, בלתי מוגה(

פרקי אבות
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çééøòL-ìëa Eì-ïzz íéøèLå íéèôLE «Ÿ§¦´§«Ÿ§¦À¦¤§Æ§¨§¨¤½
éäìà ýåýé øLàì Eì ïúð EéèáLE £¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬§−¦§¨¤®

:÷ãö-ètLî íòä-úà eèôLåíéèôL §¨«§¬¤¨−̈¦§©¤«¤«Ÿ§¦´
éøòL-ìëa Eì-ïzz íéøèLåýåýé øLà E §«Ÿ§¦À¦¤§Æ§¨§¨¤½£¤̧§Ÿ̈¯

éäìàì Eì ïúð EéèáLíòä-úà eèôLå E ¡Ÿ¤²Ÿ¥¬§−¦§¨¤®§¨«§¬¤¨−̈
:÷ãö-ètLî ּבכל ל ּתמּני ּופרענין ּדּינין ¦§©¤«¤ְְְִִֵַַָָָָֻ

לׁשבטי ל יהב אלה יי ּדי ְְְְֱִִִֵָָָָָָָקרוי

ּדקׁשֹוט: ּדין עּמא ית èéähú-àìוידּונּון ְִִִַָָ«Ÿ©¤´
ék ãçL çwú-àìå íéðt øékú àì ètLî¦§½̈¬Ÿ©¦−¨¦®§«Ÿ¦©´½Ÿ©¦´
éøác ólñéå íéîëç éðéò øeòé ãçMä©ÀŸ©§©¥Æ¥¥´£¨¦½¦«©¥−¦§¥¬

:í÷écöíéðt øékú àì ètLî ähú-àì ©¦¦««Ÿ©¤´¦§½̈¬Ÿ©¦−¨¦®
íéîëç éðéò øeòé ãçMä ék ãçL çwú-àìå§«Ÿ¦©´½Ÿ©¦´©ÀŸ©§©¥Æ¥¥´£¨¦½

:í÷écö éøác ólñéå לא דין תצלי לא ¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«ְִֵַָָ

ארי  ׁשחדא תקּבל ולא אּפין ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָֹתׁשּתמֹודע

ּפתּגמי  ּומקלקל חּכימין עיני מעּור ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹׁשחדא

ëäéçzתריצין: ïòîì ócøz ÷ãö ÷ãö ְִִ¤¬¤¤−¤¦§®Ÿ§©³©¦«§¤Æ
éäìà ýåýé-øLà õøàä-úà zLøéåïúð E §¨«©§¨´¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬

:CìzLøéå äéçz ïòîì ócøz ÷ãö ÷ãö ¨«¤¬¤¤−¤¦§®Ÿ§©³©¦«§¤Æ§¨«©§¨´
éäìà ýåýé-øLà õøàä-úà:Cì ïúð E ¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

ּדתיחי  ּבדיל רדיף ּתהי קׁשטא ְְְְְִִֵֵֵָָָֻֻקׁשטא

:ל יהב אלה ּדיי ארעא ית ñותירת ְְְֱֵֵַַַָָָָָָָ

àëìöà õò-ìk äøLà Eì òhú-àì«Ÿ¦©¬§²£¥−̈¨¥®¥À¤
éäìà ýåýé çaæî:Cl-äNòz øLà E ¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬©«£¤¨«

çaæî ìöà õò-ìk äøLà Eì òhú-àì«Ÿ¦©¬§²£¥−̈¨¥®¥À¤¦§©²
éäìà ýåýéCl-äNòz øLà E: תּצֹוב לא §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬©«£¤¨«ִָ

ּדיי  מדּבחא ּבסטר אילן ּכל אׁשרת ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָל

:ל תעּבד ּדי אלהáëEì íé÷ú-àìå ְֱִֶַָָָ§«Ÿ¨¦¬§−
éäìà ýåýé àðN øLà äávî:E-àìå ©¥¨®£¤¬¨¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§«Ÿ

éäìà ýåýé àðN øLà äávî Eì íé÷ú:E ¨¦¬§−©¥¨®£¤¬¨¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
סני ּדי קמא ל תקים אלה:ולא ס יי ְְְֱִִֵָָָָָָָָ

àéäìà ýåýéì çaæú-àìøLà äNå øBL E «Ÿ¦§©Á©«Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´¨¤À£¤̧

úáòBú ék òø øác ìk íeî Bá äéäé¦«§¤¬Æ½−Ÿ¨¨´¨®¦¯«£©²
éäìà ýåýé:àeä Eýåýéì çaæú-àì §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−««Ÿ¦§©Á©«Ÿ̈¸

éäìàìk íeî Bá äéäé øLà äNå øBL E ¡Ÿ¤¹´¨¤À£¤̧¦«§¤¬Æ½−Ÿ
éäìà ýåýé úáòBú ék òø øác:àeä E לא ¨¨´¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«ָ

בּה יהי ּדי ואּמר ּתֹור אלה יי קדם ְְְֱֳִִִֵֵָָָָָתּכֹוס

יי  קדם מרחק ארי ּביׁש מּדעם ּכל ְְֲֳִִֵַַָָָָָֹמּומא

הּוא: אלהñáãçàa Eaø÷á àöné-ék ֱָָ¦«¦¨¥³§¦§§Æ§©©´
éøòLéäìà ýåýé-øLà ELéà Cì ïúð E §¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®¦´

éðéòa òøä-úà äNòé øLà äMà-Bà«¦À̈£¤̧©«£¤¯¤¨©²§¥¥¬
éäìà-ýåýé:Búéøa øáòì Eàöné-ék §Ÿ̈«¡Ÿ¤−©«£¬Ÿ§¦«¦«¦¨¥³

éøòL ãçàa Eaø÷áéäìà ýåýé-øLà EE §¦§§Æ§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
òøä-úà äNòé øLà äMà-Bà Léà Cì ïúðŸ¥´¨®¦´«¦À̈£¤̧©«£¤¯¤¨©²

éäìà-ýåýé éðéòa:Búéøa øáòì E ארי §¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−©«£¬Ÿ§¦«ֲֵ

אלה ּדיי מּקרוי ּבחדא ּבינ ְְְְֱֲִִִֵַַַָָָָָָיׁשּתכח

ּדביׁש ית יעּבד ּדי אּתתא אֹו ּגבר ל ְְְְִִִֵֵַַָָָָיהב

קימּה: על למעּבר אלה יי âCìiåקדם ְְְְֱֳֵֶַַָָָָָ©¥À¤
íäì eçzLiå íéøçà íéäìà ãáòiå©©«£ŸÆ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©−¨¤®
íéîMä àáö-ìëì Bà çøiì Bà | LîMìå§©¤´¤´©¨¥À©²§¨§¨¬©¨©−¦

:éúéeö-àì øLàíéäìà ãáòiå Cìiå £¤¬«Ÿ¦¦«¦©¥À¤©©«£ŸÆ¡Ÿ¦´
çøiì Bà | LîMìå íäì eçzLiå íéøçà£¥¦½©¦§©−¨¤®§©¤´¤´©¨¥À©
:éúéeö-àì øLà íéîMä àáö-ìëì Bà²§¨§¨¬©¨©−¦£¤¬«Ÿ¦¦«¦
להֹון  ּוסגיד עממּיא לטעות ּופלח ְְְְְֲֲִַַַַַַַָואזל

ׁשמּיא  חילי לכל אֹו לסיהרא אֹו ְְְְְֲִִֵֵַָָָָּולׁשמׁשא

פּקדית: לא ãêì-ãbäåzòîLåּדי ִִֵַָ§ª©§−̈§¨¨®§¨
øácä ïBëð úîà äpäå áèéä zLøãå§¨«©§¨´¥¥½§¦¥³¡¤Æ¨´©¨½̈

:ìàøNéa úàfä äáòBzä äúNòð-ãbäå ¤«¤§¨²©«¥¨¬©−Ÿ§¦§¨¥«§ª©
ïBëð úîà äpäå áèéä zLøãå zòîLå Eì§−§¨¨®§¨§¨«©§¨´¥¥½§¦¥³¡¤Æ¨´
:ìàøNéa úàfä äáòBzä äúNòð øácä©¨½̈¤«¤§¨²©«¥¨¬©−Ÿ§¦§¨¥«
והא  יאּות ותתּבע ותׁשמע ל ְְְְְִִִַַָָָָויחּוּון

ּתֹועבּתא  אתעבידת ּפתּגמא ּכון ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻקׁשטא

ּביׂשראל: äLéàä-úàהדא úàöBäå ְְִֵָָָ§«¥¨´¤¨¦´
נערך על־ידי 'חזק הוצאה לאור'

שניים מקרא ואחד תרגום
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eNò øLà àåää äMàä-úà Bà àeää©¿Á¤¨«¦¨̧©¦¹£¤´Â¨Â
éøòL-ìà äfä òøä øácä-úà-úà E ¤©¨¨̧¨©³©¤Æ¤§¨¤½¤

íéðáàa ízì÷ñe äMàä-úà Bà Léàä̈¦¾−¤¨«¦¨®§©§¨¬¨«£¨¦−
:eúîå-úà Bà àeää Léàä-úà úàöBäå ¨¥«§«¥¨´¤¨¦´©¿Á¤

òøä øácä-úà eNò øLà àåää äMàä̈«¦¨̧©¦¹£¤´Â¨Â¤©¨¨̧¨©³
éøòL-ìà äfääMàä-úà Bà Léàä-úà E ©¤Æ¤§¨¤½¤¨¦¾−¤¨«¦¨®

eúîå íéðáàa ízì÷ñe: ּגברא ית ותּפק §©§¨¬¨«£¨¦−¨¥«ְְֵַַָָ

ית  עבדּו ּדי ההיא אּתתא ית אֹו ְֲִִִַַָָָָההּוא

ּדינ ּבית לתרע הדין ביׁשא ְְִִִִֵֵַָָָָָּפתּגמא

(CÈÂ¯˜Ï) ותרּגמּנּון אּתתא ית אֹו ּגברא ית ¿ƒ¿»ְְְְְִִִַָָָָ

וימּותּון: åíéãòּבאבנּיא íéðL | ét-ìò ְְִַַָ©¦´§©¦́¥¦À
ìL Bàúîeé àì únä úîeé íéãò äL ²§¨¬¥¦−©´©¥®´Ÿ©½

:ãçà ãò ét-ìòBà íéãò íéðL | ét-ìò ©¦−¥¬¤¨«©¦´§©´¦¥¦À²
ìLét-ìò úîeé àì únä úîeé íéãò äL §¨¬¥¦−©´©¥®´Ÿ©½©¦−

ãçà ãò: ּתלתא אֹו סהדין ּתרין מימר על ¥¬¤¨«ְְֲִֵֵַַַָָ

על  יתקטל לא קטֹול ּדחּיב יתקטל ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָסהדין

חד: סהיד æBa-äéäzמימר íéãòä ãé ִֵַָָ©´¨«¥¦º¦«§¤³
äðøçàa íòä-ìk ãéå Búéîäì äðLàøá̈¦«Ÿ¨Æ©«£¦½§©¬¨¨−̈¨©«£Ÿ¨®

øä zøòáe:Eaøwî òBa-äéäz íéãòä ãé ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«©´¨«¥¦º¦«§¤³
äðøçàa íòä-ìk ãéå Búéîäì äðLàøá̈¦«Ÿ¨Æ©«£¦½§©¬¨¨−̈¨©«£Ÿ¨®

:Eaøwî òøä zøòáe ּתהי דסהדּיא ידא ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«ְְְֲֵַַָָ

עּמא  דכל וידא למקטלּה ּבקדמיתא ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָבּה

:מּבינ ּדביׁש עבד ּותפּלי ôּבבתריתא ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָ

çètLnì øáã Enî àìté ék¦´¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈
òâð ïéáe ïéãì ïéc-ïéa íãì | íc-ïéa¥«¨̧§¹̈¥«¦´§¦À¥¬¤̧©Æ

éøòLa úáéø éøác òâðìzî÷å E ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ¦§¨¤®§©§¨´
ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà úéìòå§¨¦½¨¤©̧¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬

éäìà:Ba Eøáã Enî àìté ék ¡Ÿ¤−«¦´¦¨¥Á¦§¸¨¹̈
ïéãì ïéc-ïéa íãì | íc-ïéa ètLnì©¦§À̈¥«¨̧§¹̈¥«¦´§¦À
éøòLa úáéø éøác òâðì òâð ïéáeE ¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ¦§¨¤®
øçáé øLà íB÷nä-ìà úéìòå zî÷å§©§¨´§¨¦½¨¤©̧¨½£¤¬¦§©²

éäìà ýåýé:Ba Eמּנ יּתכסי ארי §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«ְֲִִִֵֵָ

דינא  ּבין לדמא ּדמא ּבין לדינא ְְְְִִִִֵֵָָָָָָּפתּגמא

סגירּו למכּתׁש סגירּו מכּתׁש ּובין ְְְְְְִִִֵַַַַָלדינא

ותּסק  ּותקּום ּבקרוי דינא פלגּתא ְְְְְְְִִִִֵַָָָָֻּפתּגמי

ּבּה: אלה יי יּתרעי ּדי èúàáeלאתרא ְְְְֱִִִֵֵַָָָָ¨À̈
øLà èôMä-ìàå íiåìä íéðäkä-ìà¤©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬
úà Eì eãébäå zLøãå íää íéîia äéäé¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−

:ètLnä øácíiåìä íéðäkä-ìà úàáe §©¬©¦§¨«¨À̈¤©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½
zLøãå íää íéîia äéäé øLà èôMä-ìàå§¤©̧Ÿ¥½£¤¬¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨Æ

:ètLnä øác úà Eì eãébäå לות ותיתי §¦¦´§½¥−§©¬©¦§¨«ְְֵֵָ

ּביֹומּיא  יהי ּדי ּדּינא ּולות לואי ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָּכהנּיא

ּפתּגמא  ית ל ויחּוּון ותתּבע ְְְִִִִַַָָָָָהאּנּון

éeãébéדדינא: øLà øácä ét-ìò úéNòå ְִָ§¨¦À¨©¦³©¨¨Æ£¤´©¦´
ýåýé øçáé øLà àeää íB÷nä-ïî Eì§½¦©¨´©½£¤−¦§©´§Ÿ̈®

:EeøBé øLà ìëk úBNòì zøîLåúéNòå §¨«©§¨´©«£½§−Ÿ£¤¬«§¨¦À¨
íB÷nä-ïî Eì eãébé øLà øácä ét-ìò©¦³©¨¨Æ£¤´©¦´§½¦©¨´
úBNòì zøîLå ýåýé øçáé øLà àeää©½£¤−¦§©´§Ÿ̈®§¨«©§¨´©«£½

k:EeøBé øLà ìë מימר על ותעּבד §−Ÿ£¤¬«ְְֵֵַַַ

ּדי  ההּוא אתרא מן ל יחּוּון ּדי ְְְִִִִַַַָָָָּפתּגמא

:יּלפּנ ּדי ּככל למעּבד ותּטר יי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֻיּתרעי

àé-ìòå EeøBé øLà äøBzä ét-ìò©¦̧©¹̈£¤´À§©
àì äNòz Eì eøîàé-øLà ètLnä©¦§¨²£¤«Ÿ§¬§−©«£¤®´Ÿ
ïéîé Eì eãébé-øLà øácä-ïî øeñú̈À¦©¨¨²£¤©¦¬§−¨¦¬

:ìàîNe-ìòå EeøBé øLà äøBzä ét-ìò §«Ÿ©¦̧©¹̈£¤´À§©
øeñú àì äNòz Eì eøîàé-øLà ètLnä©¦§¨²£¤«Ÿ§¬§−©«£¤®´Ÿ¨À

:ìàîNe ïéîé Eì eãébé-øLà øácä-ïî על ¦©¨¨²£¤©¦¬§−¨¦¬§«Ÿַ

ּדי  ּדינא ועל יּלפּנ ּדי אֹוריתא ְְְִִִֵַַַַָָָֻמימר

ּדי  ּפתּגמא מן תסטי לא ּתעּבד ל ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָיימרּון

ּוׂשמאלא: יּמינא ל áéLéàäåיחּוּון ְְִַַָָָָ§¨¦º
ïäkä-ìà òîL ézìáì ïBãæá äNòé-øLà£¤©«£¤´§¨À§¦§¦̧§³Ÿ©¤©Ÿ¥Æ

ì ãîòäéäìà ýåýé-úà íL úøLBà E ¨«Ÿ¥º§¨³¤¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½−
zøòáe àeää Léàä úîe èôMä-ìà¤©Ÿ¥®¥Æ¨¦´©½¦«©§¨¬

:ìàøNiî òøäïBãæá äNòé-øLà Léàäå ¨−̈¦¦§¨¥«§¨¦º£¤©«£¤´§¨À
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ì ãîòä ïäkä-ìà òîL ézìáìíL úøL §¦§¦̧§³Ÿ©¤©Ÿ¥Æ¨«Ÿ¥º§¨³¤¨Æ
éäìà ýåýé-úàLéàä úîe èôMä-ìà Bà E ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½−¤©Ÿ¥®¥Æ¨¦´

:ìàøNiî òøä zøòáe àeää ּדי ּוגבר ©½¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«ְִַ

ּכהנא  מן לקּבלא ּדלא ּבדיל ּברׁשע ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָיעּבד

מן  אֹו אלה יי קדם תּמן לׁשּמׁשא ְְְֱֳִֵַַָָָָָָָָּדקאם

עבד  ּותפּלי ההּוא ּגברא ויתקטל ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָּדּינא

מּיׂשראל: âéeàøéåּדביׁש eòîLé íòä-ìëå ְְִִִֵָ§¨¨−̈¦§§´§¦¨®
:ãBò ïeãéæé àìåeàøéå eòîLé íòä-ìëå §¬Ÿ§¦−«§¨¨−̈¦§§´§¦¨®
ãBò ïeãéæé àìå: יׁשמעּון עּמא וכל §¬Ÿ§¦−«ְְְִַָָ

עֹוד: ירׁשיעּון ולא ס וידחלּון ְְְְֲִִַָ

ãé éðùýåýé øLà õøàä-ìà àáú-ék¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧§Ÿ̈³
éäìàda äzáLéå dzLøéå Cì ïúð E ¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈¦«¦§−̈§¨©´§¨¨®

íéBbä-ìëk Cìî éìò äîéNà zøîàå§¨«©§À̈¨¦³¨¨©Æ¤½¤§¨©¦−
:éúáéáñ øLàøLà õøàä-ìà àáú-ék £¤¬§¦«Ÿ¨«¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧

éäìà ýåýéda äzáLéå dzLøéå Cì ïúð E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈¦«¦§−̈§¨©´§¨¨®
øLà íéBbä-ìëk Cìî éìò äîéNà zøîàå§¨«©§À̈¨¦³¨¨©Æ¤½¤§¨©¦−£¤¬

:éúáéáñאלה ּדיי לארעא תעֹול ארי §¦«Ÿ¨«ְְְֱֲֵֵַַָָָָ

אמּני  ותימר ּבּה ותיתב ותירתּה ל ְְְְֱִֵֵֵֵֵַַַַָָיהב

בסחרני: די עממּיא ּככל מלּכא ְְְְֲֲִַַַַַָָָָָעלי

åèéìò íéNz íBNýåýé øçáé øLà Cìî E ´¨¦³¨¤̧Æ¤½¤£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬
éäìàéçà áøwî Ba Eéìò íéNz ECìî E ¡Ÿ¤−®¦¤´¤©¤À¨¦³¨¤̧Æ¤½¤

éìò úúì ìëeú àìøLà éøëð Léà E ´Ÿ©À¨¥³¨¤̧Æ¦´¨§¦½£¤¬
éçà-àì:àeä Eéìò íéNz íBNCìî E «Ÿ¨¦−«´¨¦³¨¤̧Æ¤½¤

éäìà ýåýé øçáé øLàéçà áøwî Ba EE £¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®¦¤´¤©¤À
éìò íéNzéìò úúì ìëeú àì Cìî ELéà E ¨¦³¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ©À¨¥³¨¤̧Æ¦´

éçà-àì øLà éøëð:àeä E תמּני מּנאה ¨§¦½£¤¬«Ÿ¨¦−«ְֵַַָָ

מּגֹו ּבּה אלה יי יּתרעי ּדי מלּכא ְְְֱֲִִִִֵֵַָָָָָעל

רׁשּו ל לית מלּכא על ּתמּני ְְְֲֵֵַַַָָָָאחי

הּוא: אחּו לא ּדי נּוכרי ּגבר על ְְְֲֲִַַַָָָָלמּנאה

æè-úà áéLé-àìå íéñeñ Bl-äaøé-àì ÷ø©»«Ÿ©§¤´¦¼§«Ÿ¨¦³¤
ýåýéå ñeñ úBaøä ïòîì äîéøöî íòä̈¨Æ¦§©½§¨§©−©©§´®©«Ÿ̈Æ

ì ïeôñú àì íëì øîàäfä Cøca áeL ¨©´¨¤½´Ÿ«Ÿ¦À¨²©¤¬¤©¤−

:ãBòáéLé-àìå íéñeñ Bl-äaøé-àì ÷ø «©»«Ÿ©§¤´¦¼§«Ÿ¨¦³
ýåýéå ñeñ úBaøä ïòîì äîéøöî íòä-úà¤¨¨Æ¦§©½§¨§©−©©§´®©«Ÿ̈Æ

ì ïeôñú àì íëì øîàäfä Cøca áeL ¨©´¨¤½´Ÿ«Ÿ¦À¨²©¤¬¤©¤−
ãBò: יתב ולא סּוסון לּה יסּגי לא לחֹוד «ְְְֵֵֵַָָָָָ

סּוסון  לּה לאסּגאה ּבדיל למצרים עּמא ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָית

ּבארח  למּתּוב תֹוספּון לא לכֹון אמר ְְְְֲִַַַָָֹויי

עֹוד: æéøeñéהדא àìå íéLð Bl-äaøé àìå ָָ§³Ÿ©§¤Æ¨¦½§¬Ÿ¨−
:ãàî Bl-äaøé àì áäæå óñëå Bááìàìå §¨®§¤´¤§¨½̈¬Ÿ©§¤−§«Ÿ§³Ÿ

áäæå óñëå Bááì øeñé àìå íéLð Bl-äaøé©§¤Æ¨¦½§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤§¨½̈
ãàî Bl-äaøé àì: ולא נׁשין לּה יסּגי ולא ¬Ÿ©§¤−§«Ÿְְְְִֵֵַָָ

לּה יסּגי לא ודהבא וכסּפא לּבּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָיטעי

çéBzëìîîלחדא: àqk ìò BzáLë äéäå ֲַָ§¨¨´§¦§½©−¦¥´©§©§®
-ìò úàfä äøBzä äðLî-úà Bì áúëå§¨̧©¹¤¦§¥̧©¨³©ŸÆ©

:íiåìä íéðäkä éðôlî øôñBzáLë äéäå ¥½¤¦¦§¥−©«Ÿ£¦¬©«§¦¦«§¨¨´§¦§½
äðLî-úà Bì áúëå Bzëìîî àqk ìò©−¦¥´©§©§®§¨̧©¹¤¦§¥̧
íéðäkä éðôlî øôñ-ìò úàfä äøBzä©¨³©ŸÆ©¥½¤¦¦§¥−©«Ÿ£¦¬

:íiåìäמלכּותּה ּכרסא על כמּתבּה ויהי ©«§¦¦«ְְְְִִֵֵֵַַָָ

על  הדא אֹוריתא ּפתׁשגן ית לּה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָויכּתֹוב

לואי: ּכהנּיא קדם מן èéBnòספרא äúéäå ְֲֳִִֵֵַָָָָָ§¨«§¨´¦½
äàøéì ãîìé ïòîì åéiç éîé-ìk Bá àø÷å§¨¬¨−¨§¥´©®̈§©´©¦§©À§¦§¨Æ

ì åéäìà ýåýé-úàéøác-ìk-úà øîL ¤§Ÿ̈´¡Ÿ½̈Â¦§ÂŸ¤¨¦§¥º
älàä íéwçä-úàå úàfä äøBzä©¨¬©²Ÿ§¤©«ª¦¬¨¥−¤

:íúNòìåéiç éîé-ìk Bá àø÷å Bnò äúéäå ©«£¨«§¨«§¨´¦½§¨¬¨−¨§¥´©¨®
ì åéäìà ýåýé-úà äàøéì ãîìé ïòîìøîL §©´©¦§©À§¦§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ½̈Â¦§ÂŸ

íéwçä-úàå úàfä äøBzä éøác-ìk-úà¤¨¦§¥º©¨¬©²Ÿ§¤©«ª¦¬
:íúNòì älàäּכל ב ּה קרי ויהי  עּמּה ּותהי  ¨¥−¤©«£¨«ְִִֵֵֵֵֵָָ

יי קדם למדחל  ּדילף ּבדיל  ח ּיֹוהי ְְְְְֳִִִֵֵַַַָָי ֹומי

הדא  אֹוריתא ּפתּגמי  ּכל  ית למ ּטר ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָאלהּה

למעּבדהֹון : האּלין קימ ּיא ëézìáìוית ְְְְְִֵֶַָָָָָ§¦§¦³
ì-íeøäåönä-ïî øeñ ézìáìe åéçàî Báá «§¨Æ¥«¤½̈§¦§¦²¬¦©¦§−̈

éøàé ïòîì ìåàîNe ïéîé-ìò íéîé C ¨¦´§®Ÿ§©Á©Á©«£¦¸¨¦¯©
:ìàøNé áø÷a åéðáe àeä Bzëìîîézìáì ©§©§²¬¨−̈§¤¬¤¦§¨¥«§¦§¦³
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äåönä-ïî øeñ ézìáìe åéçàî Bááì-íeø«§¨Æ¥«¤½̈§¦§¦²¬¦©¦§−̈
éøàé ïòîì ìåàîNe ïéîé-ìò íéîé C ¨¦´§®Ÿ§©Á©Á©«£¦¸¨¦¯©

:ìàøNé áø÷a åéðáe àeä Bzëìîî ּבדיל ©§©§²¬¨−̈§¤¬¤¦§¨¥«ְִ

יסטי  דלא ּובדיל מאחֹוהי לּבּה ירים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָדלא

ּדיֹור ּבדיל ּוׂשמאלא יּמינא ּתפקדּתא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָמן

ּבגֹו ּובנֹוהי הּוא מלכּותּה על ְְְִִֵַַיֹומין

סיׂשראל: ְִֵָ

à éùéìùèáL-ìk íiåìä íéðäkì äéäé-àìŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹¨¥¯¤
ýåýé éMà ìàøNé-íò äìçðå ÷ìç éåì¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¦§¨¥®¦¥¯§Ÿ̈²

:ïeìëàé Búìçðåíiåìä íéðäkì äéäé-àì §©«£¨−«Ÿ¥«ŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹
éMà ìàøNé-íò äìçðå ÷ìç éåì èáL-ìk̈¥¯¤¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¦§¨¥®¦¥¯

:ïeìëàé Búìçðå ýåýé לכהנּיא יהי לא §Ÿ̈²§©«£¨−«Ÿ¥«ְְֲֵַָָָ

עם  ואחסנא חלק דלוי ׁשבטא כל ְְְֲֳִִִֵֵֵַָָָָָָלואי

ייכלּון: ואחסנּתּה דיי קרּבנּיא ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָֻיׂשראל

áýåýé åéçà áø÷a Bl-äéäé-àì äìçðå§©«£¨¬Ÿ¦«§¤−§¤´¤¤¨®§Ÿ̈Æ
:Bì-øac øLàk Búìçð àeä-àì äìçðå ´©«£¨½©«£¤−¦¤«§©«£¨¬Ÿ

Búìçð àeä ýåýé åéçà áø÷a Bl-äéäé¦«§¤−§¤´¤¤®̈§Ÿ̈Æ´©«£¨½
Bì-øac øLàk:ּבגֹו לּה יהי לא ואחסנא ©«£¤−¦¤«ְְְֲֵֵַָָָ

אחסנּתּה אּנּון יי לּה ּדיהב מּתנן ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָאחֹוהי

לּה: מּליל די âètLîסּכמא äéäé äæå ְִִֵַָ§¤¿¦«§¤Á¦§©̧
çáfä éçáæ úàî íòä úàî íéðäkä©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬©¤−©
òøfä ïäkì ïúðå äN-íà øBL-íà¦´¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©

:äáwäå íééçläåètLî äéäé äæå §©§¨©−¦§©¥¨«§¤¿¦«§¤Á¦§©̧
çáfä éçáæ úàî íòä úàî íéðäkä©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬©¤−©
íééçläå òøfä ïäkì ïúðå äN-íà øBL-íà¦´¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦

:äáwäå עּמא מן לכהנּיא דחזי יהי ודין §©¥¨«ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָ

ויּתן  אּמר אם ּתֹור אם נכסתא נכסי ְְְִִִִִִֵֵָָָָמן

וקבתא: ולֹועא ּדרֹועא ãúéLàøלכהנא ְְְְְֲַָָָָֻ¥¦̧
ðâcðàö æb úéLàøå Eøäöéå ELøéz EE §¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À§¥¦²¥¬«Ÿ§−

:Bì-ïzzðâc úéLàøEøäöéå ELøéz E ¦¤«¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À
ðàö æb úéLàøå:Bì-ïzz Eעבּור ריׁש §¥¦²¥¬«Ÿ§−¦¤«ִֵָ

לּה: ּתּתן דענ ּגּזא וריׁש ּומׁשח ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָחמר

äéäìà ýåýé øça Bá ékéèáL-ìkî EE ¦´À¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¨§¨¤®
ì ãîòìåéðáe àeä ýåýé-íLa úøL ©«£¸Ÿ§¨¥¯§¥«§Ÿ̈²¬¨−̈
:íéîiä-ìkéäìà ýåýé øça Bá ékE ¨©¨¦«¦´À¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
éèáL-ìkîì ãîòì Eàeä ýåýé-íLa úøL ¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ§¨¥¯§¥«§Ÿ̈²¬

:íéîiä-ìk åéðáeאלה יי יּתרעי בּה ארי ¨−̈¨©¨¦«ְְֱֲִִֵֵֵָָָ

דיי  בׁשמא לׁשּמׁשא למקם ׁשבטי ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָמּכל

יֹומּיא  ּכל ּובנֹוהי :הּוא ְִַָָ

éòéáøñåéøòL ãçàî éålä àáé-éëåE §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤̧Æ
àáe íL øb àeä-øLà ìàøNé-ìkî¦¨¦§¨¥½£¤−¨´¨®¨Æ
øçáé-øLà íB÷nä-ìà BLôð úeà-ìëa§¨©©´©§½¤©¨−£¤¦§©¬

:ýåýééøòL ãçàî éålä àáé-éëå-ìkî E §Ÿ̈«§¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤̧Æ¦¨
úeà-ìëa àáe íL øb àeä-øLà ìàøNé¦§¨¥½£¤−¨´¨®¨Æ§¨©©´

:ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà BLôð וארי ©§½¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«ֲֵַ

ּדי  יׂשראל מּכל מּקרוי מחדא לואה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָייתי

נפׁשּה רעּות ּבכל וייתי ּתּמן דר ְְְְֵֵֵַַָָָהּוא

יי: יּתרעי די æýåýéלאתרא íLa úøLå ְְְְִִִֵַָָ§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´
ëk åéäìàíL íéãîòä íiåìä åéçà-ì ¡Ÿ¨®§¨¤¨Æ©«§¦¦½¨«Ÿ§¦¬−̈
:ýåýé éðôìåéäìà ýåýé íLa úøLå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®

:ýåýé éðôì íL íéãîòä íiåìä åéçà-ìëk§¨¤¨Æ©«§¦¦½¨«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
אחֹוהי  ּככל אלהּה ּדיי ּבׁשמא ְְְֱֲִִִֵַַַָָָָויׁשּמׁש

יי: קדם ּבצלֹו ּתּמן ּדמׁשּמׁשין ç÷ìçלואי ְְְְֳִִִֵֵַַָָָָ¥¬¤
:úBáàä-ìò åéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk§¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈©¨«¨«
-ìò åéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk ÷ìç¥¬¤§¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈©

:úBáàä מּמּטרּתא ּבר ייכלּון ּכחלק חלק ¨«¨«ְְֳֳִֵַַַָָָָ

אבהתא: אתקינּו ּבכן בׁשּבּתא ס ּדייתי ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָ

èýåýé-øLà õøàä-ìà àa äzà ék¦³©¨Æ¨´¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬
éäìàúBNòì ãîìú-àì Cì ïúð E ¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®«Ÿ¦§©´©«£½

:íää íéBbä úáòBúkàa äzà ék §«£−Ÿ©¦¬¨¥«¦³©¨Æ¨´
éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà-àì Cì ïúð E ¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´®̈«Ÿ

:íää íéBbä úáòBúk úBNòì ãîìú ארי ¦§©´©«£½§«£−Ÿ©¦¬¨¥«ֲֵ

לא  ל יהב אלה ּדיי לארעא עלל ְְְְֱֵֵַַַָָָָָָָָאּת

האּנּון: עממּיא ּכטעות למעּבד é-àìתילף ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָ«Ÿ
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øéáòî Eá àönéíñ÷ Làa Bzáe-Bða ¦¨¥´§½©«£¦¬§«¦−¨¥®Ÿ¥´
:óMëîe Lçðîe ïðBòî íéîñ÷àöné-àì §¨¦½§¥¬§©¥−§©¥««Ÿ¦¨¥´

íéîñ÷ íñ÷ Làa Bzáe-Bða øéáòî Eá§½©«£¦¬§«¦−¨¥®Ÿ¥´§¨¦½
:óMëîe Lçðîe ïðBòîּב יׁשּתכח לא §¥¬§©¥−§©¥«ְְִַָָ

קסמין  קסם ּבנּורא ּוברּתּה ּברּה ְְְְֲִֵֵֵַַַָָֻמעבר

וחרׁש: ּומנחׁש àéìàLåמענן øáç øáçå ְְְֵֵַָָָ§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬
:íéúnä-ìà Løãå éðòcéå áBàøáç øáçå Æ§¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−¤©¥¦«§Ÿ¥−¨®¤

:íéúnä-ìà Løãå éðòcéå áBà ìàLå ורטין §Ÿ¥¬Æ§¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−¤©¥¦«ְִָ

מתּיא: מן ותבע ּוזכּורּו ּבּדין וׁשאל ְְְְִִִֵֵַַָָָָרטן

áéììâáe älà äNò-ìk ýåýé úáòBú-ék¦«£©¬§Ÿ̈−¨´Ÿ¥¥®¤¦§©Æ
éäìà ýåýé älàä úáòBzäLéøBî E ©«¥´Ÿ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¬

éðtî íúBà:EäNò-ìk ýåýé úáòBú-ék −̈¦¨¤«¦«£©¬§Ÿ̈−¨´Ÿ¥
éäìà ýåýé älàä úáòBzä ììâáe älàE ¥®¤¦§©Æ©«¥´Ÿ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éðtî íúBà LéøBî:E ּכל יי מרחק ארי ¦¬−̈¦¨¤«ְְֲֵָָָָ

יי  האּלין ּתֹועבּתא ּובדיל אּלין ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָּדיעּבד

:מּקדמ יתהֹון מתר אלהâéíéîz ְְֳֳִַָָָָָָ¨¦´
éäìà ýåýé íò äéäz:Eíò äéäz íéîz ¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¦´¦«§¤½¦−

éäìà ýåýé:E ּדיי ּבדחלּתא ּתהי ׁשלים §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«ְְְְְִֵַַַָָ

:ֱָָאלה

éùéîçãéLøBé äzà øLà älàä íéBbä | ék¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´
eòîLé íéîñ÷-ìàå íéððòî-ìà íúBà½̈¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−¦§¨®

éäìà ýåýé Eì ïúð ïë àì äzàå:E| ék §©¾̈´Ÿ¥½¨¬©§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¦´
-ìà íúBà LøBé äzà øLà äìàä íéBbä©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´½̈¤
ïë àì äzàå eòîLé íéîñ÷-ìàå íéððòî§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−¦§®̈§©¾̈´Ÿ¥½

éäìà ýåýé Eì ïúðE: האּלין עממּיא ארי ¨¬©§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«ְֲִֵֵַַָָ

קּסמּיא  ּומן מעננּיא מן יתהֹון ירת אּת ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָּדי

:אלה יי ל יהב כן לא ואּת ְְְְְֱִֵַַָָָָָָׁשמעין

åèàéáðéçàî EaøwîEì íé÷é éðîk E ¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ¨½Ÿ¦¨¦¬§−
éäìà ýåýé:ïeòîLz åéìà EEaøwî àéáð §Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«¨¦̧¦¦§§³

éçàîéäìà ýåýé Eì íé÷é éðîk Eåéìà E ¥«©¤̧Æ¨½Ÿ¦¨¦¬§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥−̈
:ïeòîLz יקים ּכותי מאחי מּבינ נבּיא ¦§¨«ְְְִִִִֵֵַָָָָ

יי ּתקּבלּון:ל מּנּה אלהæè-øLà ìëk ְְְֱִֵַָָָָ§¸Ÿ£¤

éäìà ýåýé íòî zìàLíBéa áøça E ¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½§¬
ì óñà àì øîàì ìäwäìB÷-úà òîL ©¨−̈¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ

úàfä äìãbä Làä-úàå éäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ½̈§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ
:úeîà àìå ãBò äàøà-àì-øLà ìëk «Ÿ¤§¤¬−§¬Ÿ¨«§¸Ÿ£¤
éäìà ýåýé íòî zìàLíBéa áøça E ¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½§¬

ì óñà àì øîàì ìäwäýåýé ìB÷-úà òîL ©¨−̈¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ§Ÿ̈´
äàøà-àì úàfä äìãbä Làä-úàå éäìà¡Ÿ½̈§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ¤§¤¬

úeîà àìå ãBò: מּקדם ׁשאלּתא ּדי ּככל −§¬Ÿ¨«ְְְֳִִֶָָֹ

לא  למימר דקהלא ּביֹומא ּבחרב אלה ְְְְְֱִֵֵָָָָָָָָֹיי

אלהי  דיי מימרא קל ית למׁשמע ְְְְֱִֵֵַַַָָָָָאֹוסף

ולא  עֹוד אחזי לא הדא רּבתא אּׁשתא ְְְֱֵֶֶַָָָָָָָָוית

æéøLàאמּות: eáéèéä éìà ýåýé øîàiå ֵ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®¥¦−£¤¬
:eøacøLà eáéèéä éìà ýåýé øîàiå ¦¥«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®¥¦−£¤¬
:eøac:מּלילּו ּדי אֹוטיבּו לי יי ואמר ¦¥«ְֲִִִִַַַָ

çéEBîk íäéçà áøwî íäì íé÷à àéáð̈¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤£¥¤−¨®
-ìk úà íäéìà øaãå åéôa éøáã ézúðå§¨«©¦³§¨©Æ§¦½§¦¤´£¥¤½¥−¨

:epeöà øLàáøwî íäì íé÷à àéáð £¤¬£©¤«¨¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤
íäéìà øaãå åéôa éøáã ézúðå EBîk íäéçà£¥¤−¨®§¨«©¦³§¨©Æ§¦½§¦¤´£¥¤½

:epeöà øLà-ìk úàמּגֹו להֹון אקים נבּיא ¥−¨£¤¬£©¤«ְְֲִִִָ

ּבפּומּה נבּואתי ּפתּגמי ואּתן ּכות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָאחיהֹון

אפּקדּנּה: ּדי ּכל ית עּמהֹון èéäéäåוימּלל ְְֲִִִִֵֵַַָָ§¨À̈
øLà éøác-ìà òîLé-àì øLà Léàä̈¦Æ£¤³«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬

:Bnòî Løãà éëðà éîLa øaãéäéäå §©¥−¦§¦®¨«Ÿ¦−¤§¬¥«¦«§¨À̈
øaãé øLà éøác-ìà òîLé-àì øLà Léàä̈¦Æ£¤³«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬§©¥−

:Bnòî Løãà éëðà éîLa ּדי ּגברא ויהי ¦§¦®¨«Ÿ¦−¤§¬¥«¦«ְִִֵַָ

מימרי  ּבׁשמי ימּלל ּדי לפתּגמי יקּבל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָלא

מּנּה: ëøaãìיתּבע ãéæé øLà àéápä Cà ְִִֵַ©´©¨¦¿£¤´¨¦Á§©¥̧
øaãì åéúéeö-àì øLà úà éîLa øác̈¹̈¦§¦À¥´£¤³«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½
úîe íéøçà íéäìà íLa øaãé øLàå©«£¤´§©¥½§¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥−

:àeää àéápäøaãì ãéæé øLà àéápä Cà ©¨¦¬©«©´©¨¦¿£¤´¨¦Á§©¥̧
øaãì åéúéeö-àì øLà úà éîLa øác̈¹̈¦§¦À¥´£¤³«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½
úîe íéøçà íéäìà íLa øaãé øLàå©«£¤´§©¥½§¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥−
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:àeää àéápä למּללא ירׁשע ּדי נבּיא ּברם ©¨¦¬©«ְְְְִִַַַַָָָ

למּללא  פּקדּתּה לא ּדי ית ּבׁשמי ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָפתּגמא

ויתקטל  עממּיא טעות ּבׁשּום ימּלל ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָודי

ההּוא: àëäëéàנבּיא Eááìa øîàú éëå ְִַָ§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ
:ýåýé Bøaã-àì øLà øácä-úà òãðéëå ¥©´¤©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈«§¦¬

øLà øácä-úà òãð äëéà Eááìa øîàúŸ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈£¤¬
:ýåýé Bøaã-àì אכּדין ּבלּב תימר וארי «Ÿ¦§−§Ÿ̈«ְְֲִֵֵֵֶַַָ

יי: מּללּה לא ּדי ּפתּגמא ית áëøLàנּדע ְְְִִִֵַַָָָָָ£¤Á
øácä äéäé-àìå ýåýé íLa àéápä øaãé§©¥̧©¨¦¹§¥´§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ
Bøaã-àì øLà øácä àeä àáé àìå§´Ÿ¨½Ÿ´©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−
:epnî øeâú àì àéápä Bøac ïBãæa ýåýé§Ÿ̈®§¨Æ¦§´©¨¦½¬Ÿ¨−¦¤«
äéäé-àìå ýåýé íLa àéápä øaãé øLà£¤Á§©¥̧©¨¦¹§¥´§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³
Bøaã-àì øLà øácä àeä àáé àìå øácä©¨¨Æ§´Ÿ¨½Ÿ´©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−
:epnî øeâú àì àéápä Bøac ïBãæa ýåýé§Ÿ̈®§¨Æ¦§´©¨¦½¬Ÿ¨−¦¤«
פתּגמא  יהי ולא דיי ּבׁשמא נבּיא ימּלל ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָּדי

יי  מּללּה לא ּדי פתּגמא הּוא יתקּים ְְְְְִִִֵַַַָָָָָולא

מּנּה: תדחל לא נבּיא מּללּה ס ּברׁשע ְְְְִִִִֵֵַַַָָ

àéäìà ýåýé úéøëé-ékøLà íéBbä-úà E ¦«©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½£¤Æ
éäìà ýåýéízLøéå íöøà-úà Eì ïúð E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−¤©§¨®¦«¦§¾̈

:íäézááe íäéøòá záLéåýåýé úéøëé-ék §¨«©§¨¬§¨«¥¤−§¨«¥¤«¦«©§¦º§Ÿ̈³
éäìàéäìà ýåýé øLà íéBbä-úà EEì ïúð E ¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−

íäéøòá záLéå ízLøéå íöøà-úà¤©§¨®¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬§¨«¥¤−
:íäézááe עממּיא ית אלה יי יׁשצי ארי §¨«¥¤«ְְְֱֲֵֵֵַַָָָָָ

ותירתּנּון  ארעהֹון ית ל יהב אלה יי ְְְְֱֲִִֵֵַָָָָָָּדי

ּובבּתיהֹון: ּבקרויהֹון áíéøòותיתב LBìL ְְְְִֵֵֵֵָ¨¬¨¦−
ýåýé øLà Eöøà CBúa Cì ìécáz©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ§Ÿ̈´

éäìà:dzLøì Eì ïúð Eíéøò LBìL ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«¨¬¨¦−
éäìà ýåýé øLà Eöøà CBúa Cì ìécázE ©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:dzLøì Eì ïúðל ּתפרׁש קרוין ּתלת Ÿ¥¬§−§¦§¨«ְְְִִַַַָ

למירתּה: ל יהב אלה יי ּדי ארע ְְְְְֱִֵֵַַָָָָָָּבגֹו

âlLå Cøcä Eì ïéëzEöøà ìeáb-úà zL ¨¦´§»©¤¼¤¼§¦©§¨Æ¤§´©§§½
éäìà ýåýé Eìéçðé øLàñeðì äéäå E £¤¬©§¦«§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬

:çöø-ìk änLlLå Cøcä Eì ïéëzzL −̈¨¨Ÿ¥«©¨¦´§»©¤¼¤¼§¦©§¨Æ
éäìà ýåýé Eìéçðé øLà Eöøà ìeáb-úàE ¤§´©§§½£¤¬©§¦«§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®

:çöø-ìk änL ñeðì äéäåל ּתתּקן §¨¾̈¨¬−̈¨¨Ÿ¥«©ְֵַָ

יחסנּנ ּדי ארע ּתחּום ית ּותתּלת ְְְְְְִִַַַַָָָָָארחא

קטֹולא: ּכל ּתּמן למעירֹוק ויהי אלה ְְֱִִֵֵַָָָָָָָיי

ãéçå änL ñeðé-øLà çöøä øác äæå§¤Æ§©´¨«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®
àeäå úòã-éìáa eäòø-úà äké øLà£¤̧©¤³¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²

ìL ìîzî Bì àðN-àì:íLøác äæå «Ÿ¥¬−¦§¬Ÿ¦§«Ÿ§¤Æ§©´
äké øLà éçå änL ñeðé-øLà çöøä̈«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®£¤̧©¤³
Bì àðN-àì àeäå úòã-éìáa eäòø-úà¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−

ìL ìîzî:íL ּדיערֹוק קטֹולא ּפתּגם ודין ¦§¬Ÿ¦§«Ÿְְְִִֵֵַָָ

ּבלא  חברּה ית יקטּול ּדי ויתקּים ְְְְְִִִֵַַַַָָָּתּמן

לּה סני לא והּוא מאתמּלי מנּדעּה ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָ

äøòiáּומּדקמֹוהי: eäòø-úà àáé øLàå ְִִָ©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»
úøëì ïæøbá Bãé äçcðå íéöò áèçì©§´Ÿ¥¦¼§¦§¨̧¨³©©§¤Æ¦§´Ÿ
-úà àöîe õòä-ïî ìæøaä ìLðå õòä̈¥½§¨©³©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬¤
-íéøòä úçà-ìà ñeðé àeä úîå eäòø¥¥−¨¥®À¨²¤©©¬¤«¨¦«

:éçå älàäøòiá eäòø-úà àáé øLàå ¨¥−¤¨¨«©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»
õòä úøëì ïæøbá Bãé äçcðå íéöò áèçì©§´Ÿ¥¦¼§¦§¨̧¨³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½
úîå eäòø-úà àöîe õòä-ïî ìæøaä ìLðå§¨©³©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬¤¥¥−¨¥®
:éçå älàä-íéøòä úçà-ìà ñeðé àeäÀ¨²¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤¨¨«
אעין  למּקץ ּבחרׁשא חברּה עם יעּול ְְְְְִִִִֵֵַַָָֻודי

ויׁשּתלף  אעין למּקץ ּבפרזלא ידּה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָותתמרג

וימּות  חברּה ית ויׁשּכח אעא מן ְְְְְִִֵַַַַָָָָּפרזלא

האּלין  קרוּיא מן לחדא יערֹוק ְֲִִִִֵֵַַָָָהּוא

åçöøäויתקּים: éøçà ícä ìàb ócøé-ït ְְִַַ¤¦§ŸÁŸ¥̧©¹̈©«£¥´¨«Ÿ¥À©
Cøcä äaøé-ék BâéOäå Bááì íçé ék¦´¥©»§¨¼§¦¦²¦«¦§¤¬©¤−¤
àì ék úåî-ètLî ïéà Bìå Lôð eäkäå§¦¨´¨®¤§Æ¥´¦§©½̈¤Â¦´Ÿ

ìL ìBîzî Bì àeä àðN:íBLócøé-ït ¥¬²−¦§¬¦§«¤¦§ŸÁ
Bááì íçé ék çöøä éøçà ícä ìàbŸ¥̧©¹̈©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼
ïéà Bìå Lôð eäkäå Cøcä äaøé-ék BâéOäå§¦¦²¦«¦§¤¬©¤−¤§¦¨´¨®¤§Æ¥´
ìBîzî Bì àeä àðN àì ék úåî-ètLî¦§©½̈¤Â¦´Ÿ¥¬²−¦§¬
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ìLíBL: ּבתר ּדמא ּגאל ירּדֹוף ּדילמא ¦§«ְְְִִֵַָָָָ

תסּגי  ארי וידּבקּנּה לּבּה יחם ארי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָקטֹולא

ּדין  חֹובת לית ולּה נפׁש ויקטלּנּה ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָארחא

מּתמּלי  לּה הּוא סני לא ארי ְְֲִִִֵֵֵַָָּדקטֹול

æøîàìּומּדקמֹוהי: Eeöî éëðà ïk-ìò ְִִָ©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ
ìL:Cì ìécáz íéøò LEeöî éëðà ïk-ìò ¨¬¨¦−©§¦¬¨«©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−

øîàììL:Cì ìécáz íéøò L אנא ּכן על ¥®Ÿ¨¬¨¦−©§¦¬¨«ֲֵַָ

:ל ּתפרׁש קרוין ּתלת למימר ְְְְְְִִֵַַַַָָָמפּקד

çéäìà ýåýé áéçøé-íàåEìáb-úà E §¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§ª´§½
éúáàì òaLð øLàk-ìk-úà Eì ïúðå E ©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨

éúáàì úúì øac øLà õøàä:E-íàå ¨½̈¤£¤¬¦¤−¨¥¬©«£Ÿ¤«§¦
éäìà ýåýé áéçøéòaLð øLàk Eìáb-úà E ©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§ª´§½©«£¤¬¦§©−

éúáàìøac øLà õøàä-ìk-úà Eì ïúðå E ©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨¨½̈¤£¤¬¦¤−
éúáàì úúìE: ית אלה יי יפּתי ואם ¨¥¬©«£Ÿ¤«ְְְֱִֵַָָָָ

ית  ל ויּתן לאבהת קּיים די ּכמא ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָּתחּומ

:לאבהת למּתן מּליל ּדי ארעא è-ékּכל ְְֲִִִַַַַָָָָָ¦«
dúNòì úàfä äåönä-ìk-úà øîLú¦§ŸÁ¤¨©¦§¨̧©¹Ÿ©«£À̈
ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöî éëðà øLà£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈¯

éäìàzôñéå íéîiä-ìk åéëøãa úëììå E ¡Ÿ¤²§¨¤¬¤¦§¨−̈¨©¨¦®§¨«©§¨Æ
ìL ãBò EììMä ìò íéøò L:älàä L §¬Æ¨´¨¦½©−©¨¬¨¥«¤

dúNòì úàfä äåönä-ìk-úà øîLú-ék¦«¦§ŸÁ¤¨©¦§¨̧©¹Ÿ©«£À̈
ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöî éëðà øLà£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈¯

éäìàzôñéå íéîiä-ìk åéëøãa úëììå E ¡Ÿ¤²§¨¤¬¤¦§¨−̈¨©¨¦®§¨«©§¨Æ
ìL ãBò EììMä ìò íéøò Lälàä L: §¬Æ¨´¨¦½©−©¨¬¨¥«¤

למעּבדּה הדא ּתפקדּתא ּכל ית תּטר ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָארי

יי  ית למרחם דין יֹומא מפּקד אנא ְְְְְֲִִֵַַָָָָָּדי

ּכל  קדמֹוהי ּדתּקנן ּבארחן ולמה ְְְְְְֱֳִִַַָָָָָָָאלה

ּתלת  על קרוין ּתלת עֹוד ל ותֹוסף ְְְְִִֵַַַַָָיֹומּיא

éEöøàאּלין: áø÷a é÷ð íc CôMé àìå ִֵ§³Ÿ¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤©§§½
éäìà ýåýé øLàäéäå äìçð Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®§¨¨¬

éìò:íéîc Eáø÷a é÷ð íc CôMé àìå ¨¤−¨¦«§³Ÿ¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤
éäìà ýåýé øLà Eöøàäìçð Eì ïúð E ©§§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®

éìò äéäå:íéîc E זּכי ּדם יׁשּתפ ולא §¨¨¬¨¤−¨¦«ְְְִֵַַָָ

אלהך  יי ּדי ארע אחסנא ּבגֹו ל יהב ְְְְֱֲִֵַַָָָָָָָָ

ּדקטֹול: ּדין חֹובת על ôàéäéäé-éëåויהי ְֲִִִֵַָ§¦¦«§¤¬
åéìò í÷å Bì áøàå eäòøì àðN Léà¦Æ¥´§¥¥½§¨³©Æ§¨´¨½̈
íéøòä úçà-ìà ñðå úîå Lôð eäkäå§¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−¤«¨¦¬

:ìàäBì áøàå eäòøì àðN Léà äéäé-éëå ¨¥«§¦¦«§¤¬¦Æ¥´§¥¥½§¨³©Æ
úçà-ìà ñðå úîå Lôð eäkäå åéìò í÷å§¨´¨½̈§¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−

:ìàä íéøòäלחברּה סני גבר יהי וארי ¤«¨¦¬¨¥«ְְְְֲֵֵֵֵַַַָ

נפׁש וימחּנּה עלֹוהי ויקּום לּה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַויכמן

האּלין: קרוּיא מן לחדא ויערֹוק ְְֲִִִִִֵֵַַָָָוימּות

áéíMî Búà eç÷ìå Bøéò éð÷æ eçìLå§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−¦¨®
:úîå ícä ìàb ãéa Búà eðúðåeçìLå §¨«§´ŸÀ§©²Ÿ¥¬©−̈¨¥«§¨«§Æ

ãéa Búà eðúðå íMî Búà eç÷ìå Bøéò éð÷æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−¦¨®§¨«§´ŸÀ§©²
:úîå ícä ìàbקרּתּה סבי ויׁשּלחּון Ÿ¥¬©−̈¨¥«ְְִֵֵַַָ

ּגאל  ּביד יתּה ויּתנּון מּתּמן יתּה ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָוידּברּון

וימּות: âéðéòּדמא ñBçú-àìEåéìò ְִָ«Ÿ¨¬¥«§−¨¨®
:Cì áBèå ìàøNiî é÷pä-íã zøòáe-àì ¦«©§¨¯©©¨¦²¦¦§¨¥−§¬¨««Ÿ

ðéò ñBçúìàøNiî é÷pä-íã zøòáe åéìò E ¨¬¥«§−¨¨®¦«©§¨¯©©¨¦²¦¦§¨¥−
:Cì áBèå ּותפּלי עלֹוהי עינ תחּוס לא §¬¨«ְְֲִֵֵַָָ

:ל וייטב מּיׂשראל זּכי דם ס אׁשּדי ְְְִִִֵֵַַַַָָָ

éùéùãéeìáb øLà Eòø ìeáb âéqú àì³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−
øLà õøàa ìçðz øLà Eúìçða íéðLàø¦«Ÿ¦®§©«£¨«§Æ£¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ

éäìà ýåýé:dzLøì Eì ïúð Eâéqú àì §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«³Ÿ©¦Æ
à Eòø ìeábEúìçða íéðLàø eìáb øL §´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®§©«£¨«§Æ

éäìà ýåýé øLà õøàa ìçðz øLàEì ïúð E £¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−
:dzLøì ּדי דחבר ּתחּומא תׁשני לא §¦§¨«ְְְְִֵַַָָָ

ּבארעא  תחסן ּדי ּבאחסנּת קדמאי ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָתחימּו

למירתּה: ל יהב אלה יי åè-àìסּדי ְְְֱִֵֵַָָָָָ«Ÿ
-ìëìe ïåò-ìëì Léàa ãçà ãò íe÷é̈Á¥̧¤¹̈§¦À§¨¨ŸÆ§¨
| ét-ìò àèçé øLà àèç-ìëa úàhç©½̈§¨¥−§£¤´¤«¡¨®©¦´

ìL ét-ìò Bà íéãò éðLíe÷é íéãò-äL §¥´¥¦À²©¦¬§¨«¥¦−¨¬
:øácïåò-ìëì Léàa ãçà ãò íe÷é-àì ¨¨««Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À§¨¨ŸÆ
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| ét-ìò àèçé øLà àèç-ìëa úàhç-ìëìe§¨©½̈§¨¥−§£¤´¤«¡¨®©¦´
ìL ét-ìò Bà íéãò éðLíe÷é íéãò-äL §¥´¥¦À²©¦¬§¨«¥¦−¨¬

:øác עּוין לכל ּבגבר חד סהיד יקּום לא ¨¨«ְְְִִַַַָָָָָ

מימר  על יחטא ּדי חט ּבכל חֹובין ְְְִִֵֵֶַַָָָּולכל

סהדין  ּתלתא מימר על אֹו סהדין ְְֲֲִִֵֵַַָָָָּתרין

ּפתּגמא: æèLéàaיתקּים ñîç-ãò íe÷é-ék ְְִִַַָָ¦«¨¬¥«¨−̈§¦®
:äøñ Ba úBðòìLéàa ñîç-ãò íe÷é-ék ©«£¬−¨¨«¦«¨¬¥«¨−̈§¦®
:äøñ Ba úBðòì ׁשקר סהיד יקּום ארי ©«£¬−¨¨«ְְֲִֵַָ

סטיא: בּה לאסהדא æé-éðLּבגבר eãîòå ְְְְִֵַַָָָָ§¨«§¯§¥
éðôì ýåýé éðôì áéøä íäì-øLà íéLðàä̈«£¨¦²£¤¨¤¬¨¦−¦§¥´§Ÿ̈®¦§¥³
íéîia eéäé øLà íéèôMäå íéðäkä©«Ÿ£¦Æ§©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−©¨¦¬

:íääáéøä íäì-øLà íéLðàä-éðL eãîòå ¨¥«§¨«§¯§¥¨«£¨¦²£¤¨¤¬¨¦−
øLà íéèôMäå íéðäkä éðôì ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®¦§¥³©«Ÿ£¦Æ§©´Ÿ§¦½£¤¬

íää íéîia eéäé: ּדי ּגברין ּתרין ויקּומּון ¦«§−©¨¦¬¨¥«ְְִִִֵֻ

ּדי  ודּינּיא ּכהנּיא קדם יי קדם ּדינא ְְְֲֳֳִִַַַָָָָָָָָלהֹון

האּנּון: ּביֹומּיא çéíéèôMäיהֹון eLøãå ְְִַָָ§¨«§¬©«Ÿ§¦−
äðò ø÷L ãòä ø÷L-ãò äpäå áèéä¥¥®§¦¥³¥«¤̧¤Æ¨¥½¤−¤¨¨¬

:åéçàáèôMä eLøãå-ãò äpäå áèéä íé §¨¦«§¨«§¬©«Ÿ§¦−¥¥®§¦¥³¥«
:åéçàá äðò ø÷L ãòä ø÷L ויתּבעּון ¤̧¤Æ¨¥½¤−¤¨¨¬§¨¦«ְְְִ

ׁשקרא  סהדא ׁשקר סהיד והא יאּות ְְְֲִִַַַָָָָָָָָּדּינּיא

ּבאחֹוהי: èéíîæאסהד øLàk Bì íúéNòå ְֲִַַַ©«£¦´¤½©«£¤¬¨©−
:Eaøwî òøä zøòáe åéçàì úBNòì©«£´§¨¦®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«
åéçàì úBNòì íîæ øLàk Bì íúéNòå©«£¦´¤½©«£¤¬¨©−©«£´§¨¦®

:Eaøwî òøä zøòáe די ּכמא לּה ותעּבדּון ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«ְְְְִֵַָ

ּדביׁש עבד ּותפּלי לאחֹוהי למעּבד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָחּׁשיב

:מּבינë-àìå eàøéå eòîLé íéøàLpäå ִֵָ§©¦§¨¦−¦§§´§¦¨®§«Ÿ
äfä òøä øáck ãBò úBNòì eôñéŸ¦̧©«£¹À©¨¨¬¨¨²©¤−

:Eaø÷aeôñé-àìå eàøéå eòîLé íéøàLpäå §¦§¤«§©¦§¨¦−¦§§´§¦¨®§«ŸŸ¦̧
Eaø÷a äfä òøä øáck ãBò úBNòì: ©«£¹À©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«

יֹוספּון  ולא וידחלּון יׁשמעּון ְְְְְְְְֲֲִִִָָּודיׁשּתארּון

:ּבינ הדין ביׁשא ּכפתּגמא עֹוד ְְְְִִֵֵֶַָָָָָלמעּבד

àëðéò ñBçú àìåïL ïéòa ïéò Lôða Lôð E §¬Ÿ¨−¥¤®¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´

:ìâøa ìâø ãéa ãé ïLaðéò ñBçú àìåE §¥½¨¬§−̈¤¬¤§¨«¤§¬Ÿ¨−¥¤®
ìâø ãéa ãé ïLa ïL ïéòa ïéò Lôða Lôð¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½¨¬§−̈¤¬¤

:ìâøa נפׁשא חלף נפׁשא עינ תחּוס ולא §¨«¤ְְְְֳֵַַַָָָָ

חלף  ידא ׁשּנא חלף ׁשּנא עינא חלף ְֳֳֳִִֵֵַַַָָָָָעינא

רגלא: חלף רגלא ààöú-ékסידא ְְְֳַַַָָָ¦«¥¥̧
íò áëøå ñeñ úéàøå Eáéà-ìò äîçìnì©¦§¨¹̈©«Ÿ§¤À§¨¦¹¨³¨¤̧¤Æ©µ

äî àøéú àì Enî áøéäìà ýåýé-ék íE ©´¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
:íéøöî õøàî Eìònä Cnòàöú-ék ¦½̈©©«©§−¥¤¬¤¦§¨«¦¦«¥¥̧

áø íò áëøå ñeñ úéàøå Eáéà-ìò äîçìnì©¦§¨¹̈©«Ÿ§¤À§¨¦¹¨³¨¤̧¤Æ©µ©´
éäìà ýåýé-ék íäî àøéú àì EnîCnò E ¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈

:íéøöî õøàî Eìònä לאגחא תּפֹוק ארי ©©«©§−¥¤¬¤¦§¨«¦ֲֲִֵַָָ

ּורתּכין  סּוסון ותחזי דבב ּבעלי על ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָָקרבא

אלה יי ארי מּנהֹון תדחל לא מּנ סּגי ְְְֱֲִִִִֵַַַָָָָָעם

דמצרים: מארעא ּדאּסק ּבסעּד ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָמימרּה

áïäkä Lbðå äîçìnä-ìà íëáø÷k äéäå§¨¾̈§¨«¨§¤−¤©¦§¨¨®§¦©¬©Ÿ¥−
:íòä-ìà øaãå-ìà íëáø÷k äéäå §¦¤¬¤¨¨«§¨¾̈§¨«¨§¤−¤

íòä-ìà øaãå ïäkä Lbðå äîçìnä: ויהי ©¦§¨¨®§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬¤¨¨«ִֵ

ּכהנא  ויתקריב קרבא לאגחא ְְְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָּכמקרבכֹון

עּמא: עם âòîLוימּלל íäìà øîàå ִִֵַַָ§¨©³£¥¤Æ§©´
-ìò äîçìnì íBiä íéáø÷ ízà ìàøNé¦§¨¥½©¤̧§¥¦¬©²©¦§¨−̈©
-ìàå eàøéz-ìà íëááì Cøé-ìà íëéáéà«Ÿ§¥¤®©¥©´§©§¤À©¦«§¯§©

:íäéðtî eöøòz-ìàå eætçzíäìà øîàå ©§§²§©©«©§−¦§¥¤«§¨©³£¥¤Æ
äîçìnì íBiä íéáø÷ ízà ìàøNé òîL§©´¦§¨¥½©¤̧§¥¦¬©²©¦§¨−̈
-ìàå eàøéz-ìà íëááì Cøé-ìà íëéáéà-ìò©«Ÿ§¥¤®©¥©´§©§¤À©¦«§¯§©

íäéðtî eöøòz-ìàå eætçz: להֹון ויימר ©§§²§©©«©§−¦§¥¤«ְְֵַ

דין  יֹומא קריבין אּתּון יׂשראל ְְְִִִֵֵַַָָׁשמע

יזּוע  לא דבביכֹון ּבעלי על קרבא ְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָָלאגחא

ולא  תתּבהּתּון ולא תדחלּון לא ְְְְְֲִִִַַָָָלּבכֹון

מּקדמיהֹון: ãíëéäìàתּתברּון ýåýé ék ְֳִִֵָָ¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½
íëéáéà-íò íëì íçläì íënò Cìää©«Ÿ¥−¦¨¤®§¦¨¥¬¨¤²¦«Ÿ§¥¤−

:íëúà òéLBäìCìää íëéäìà ýåýé ék §¦¬©¤§¤«¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−
òéLBäì íëéáéà-íò íëì íçläì íënò¦¨¤®§¦¨¥¬¨¤²¦«Ÿ§¥¤−§¦¬©
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íëúà: קדמיכֹון ּדמדּבר אלהכֹון יי ארי ¤§¤«ְְֱֲֲֳִֵֵַַָָָ

דב  ּבעלי עם קרב לכֹון ביכֹון לאגחא ְְְֲֲִֵֵַַָָָָ

יתכֹון: ä-ìàלמפרק íéøèMä eøaãå ְְְִַָ§¦§´©«Ÿ§¦»¤
-úéá äða øLà Léàä-éî øîàì íòä̈¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º£¤̧¨¨³©«¦
úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé Bëðç àìå Lãç̈¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ

:epëðçé øçà Léàå äîçìnaeøaãå ©¦§¨½̈§¦¬©¥−©§§¤«§¦§´
øLà Léàä-éî øîàì íòä-ìà íéøèMä©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º£¤̧
Búéáì áLéå Cìé Bëðç àìå Lãç-úéá äðä¨³©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ§¥®
epëðçé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït: ¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−©§§¤«

מן  למימר עּמא קדם סרכּיא ְְְֳִֵַַַַָָָָָוימּללּון

יה חנכּה ולא חדּתא ביתא בנא די ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָּגברא

קרבא  ּבאגחא ימּות דילמא לביתּה ְְְְֲִִֵֵַָָָָָויתּוב

יחנכּנּה: אחרן åøLàּוגבר Léàä-éîe ְְְֳִֵַַָָ¦«¨¦º£¤̧
Búéáì áLéå Cìé Bìlç àìå íøk òèð̈©¬¤̧¤Æ§´Ÿ¦§½¥¥−§¨´Ÿ§¥®
:epììçé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−§©§¤«
Cìé Bììç àìå íøk òèð øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ¦§½¥¥−
øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−

:epìlçé ולא ּכרמא נציב ּדי ּגברא ּומן §©§¤«ְְְְִִַַָָָָ

ימּות  ּדילמא לביתּה ויתּוב יה ְְְְֲִִֵֵֵַַָאחלּה

יחּלּנּה: אחרן ּוגבר קרבא æ-éîeּבאגחא ְְְֲֳִֵַַַָָָָָָ¦«
Cìé dç÷ì àìå äMà Nøà øLà Léàä̈¦º£¤̧¥©³¦¨Æ§´Ÿ§¨½̈¥¥−
Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬

:äpçwé øçàäMà Nøà øLà Léàä-éîe ©¥−¦¨¤«¨¦«¨¦º£¤̧¥©³¦¨Æ
úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé dç÷ì àìå§´Ÿ§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ

:äpçwé øçà Léàå äîçìna ּדי גברא ּומן ©¦§¨½̈§¦¬©¥−¦¨¤«¨ְִַָָ

יהך  נסבּה ולא אּתתא לביתּהארס ויתּוב ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָ

אחרן  ּוגבר קרבא ּבאגחא ימּות ְְְְֲֳִַַָָָָָָָּדילמא

çíòä-ìàיּסבּנּה: øaãì íéøèMä eôñéå ְִִַ§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´¤¨¨¼
áLéå Cìé áálä Cøå àøiä Léàä-éî eøîàå§¨«§À¦«¨¦³©¨¥Æ§©´©¥½̈¥¥−§¨´Ÿ
:Bááìk åéçà ááì-úà ñné àìå Búéáì§¥®§¬Ÿ¦©²¤§©¬¤¨−¦§¨«
-éî eøîàå íòä-ìà øaãì íéøèMä eôñéå§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´¤¨¨¼§¨«§À¦«
àìå Búéáì áLéå Cìé áálä Cøå àøiä Léàä̈¦³©¨¥Æ§©´©¥½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®§¬Ÿ

:Bááìk åéçà ááì-úà ñné סרכ ּיא וי ֹוספּון  ¦©²¤§©¬¤−̈¦§¨«ְְְַָָ

דדחל ּגברא מן  ויימרּון עּמא עם ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָלמ ּללא

ית  י ּתבר ולא  לביתּה ויתּוב יה ל ּבא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָּותביר

ּכל ּבּה: דאחֹוהי èúlëkל ּבא  äéäå ְֲִִִֵַָ§¨¨²§©¬Ÿ
éøN eã÷ôe íòä-ìà øaãì íéøèMä©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®¨«§²¨¥¬

:íòä Làøa úBàáöíéøèMä úlëk äéäå §¨−§¬Ÿ¨¨«§¨¨²§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−
Làøa úBàáö éøN eã÷ôe íòä-ìà øaãì§©¥´¤¨¨®¨«§²¨¥¬§¨−§¬Ÿ

:íòä עם למּללא סרכּיא יׁשצּון ּכד ויהי ¨¨«ְְְִִֵֵַַַָָָָ

עּמא: ּבריׁש חילא רּבני וימּנּון ס עּמא ְִֵֵֵַַַַָָָָ

éòéáùéäéìò íçläì øéò-ìà áø÷ú-ék¦«¦§©´¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨
ì äéìà úàø÷å:íBìLøéò-ìà áø÷ú-ék §¨¨¬¨¥¤−¨§¨«¦«¦§©´¤¦½

ì äéìà úàø÷å äéìò íçläì:íBìL ארי §¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨¥¤−¨§¨«ֲֵ

לאגחא לקרּתא ותקרי (˜¯·‡)תקרב עלּה ְְְֲִַַַָָָ¿»»ְְֲִֵַ

ּדׁשלם: מּלין àéðòzלּה íBìL-íà äéäåE ְִִִַָ§¨¨Æ¦¨´©«©§½
dá-àöîpä íòä-ìk äéäå Cì äçúôe¨«§−̈¨®§¨º̈¨¨¨´©¦§¨À̈

:Eeãáòå ñîì Eì eéäéíBìL-íà äéäå ¦«§¬§²¨©−©«£¨«§¨¨Æ¦¨´
ðòzdá-àöîpä íòä-ìk äéäå Cì äçúôe E ©«©§½¨«§−̈¨®§¨º̈¨¨¨´©¦§¨À̈

:Eeãáòå ñîì Eì eéäé ׁשלם אם ויהי ¦«§¬§²¨©−©«£¨«ְִִֵַ

ויה  ל ותפּתח דיׁשּתכח ּתענּנ עּמא כל י ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ

:ויפלחּנ מּסין מּסקי ל יהֹון áé-íàåּבּה ְְְְְִִִֵַַָָֻ§¦
äîçìî Enò äúNòå Cnò íéìLú àì³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬¦§−¦§¨¨®

:äéìò zøöåäúNòå Cnò íéìLú àì-íàå §©§−̈¨¤«¨§¦³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬
äéìò zøöå äîçìî Enò: תׁשלם לא ואם ¦§−¦§¨¨®§©§−̈¨¤«¨ְְִֵַָ

עלּה: ּותצּור קרב עּמ ותעּבד ְְְְֲִִֵַַָָָעּמ

âééäìà ýåýé dðúðe-úà úékäå Eãéa E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¦¦¨¬¤
:áøç-éôì døeëæ-ìkéäìà ýåýé dðúðeE ¨§−̈§¦¨«¤§¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:áøç-éôì døeëæ-ìk-úà úékäå Eãéa§¨¤®§¦¦¨¬¤¨§−̈§¦¨«¤
ּכל  ית ותמחי ּביד אלה יי ְְְְְְֱִִִִֵַָָָָָָוימסרּנּה

ּדחרב: לפתּגם ãéóhäåּדכּורּה íéLpä ÷ø ְְְְִֶַַָ©´Â©¨¦Â§©©̧
dììL-ìk øéòá äéäé øLà ìëå äîäaäå§©§¥¹̈§ŸÁ£¤̧¦«§¤¬¨¦²¨§¨−̈

éáéà ììL-úà zìëàå Cì æázïúð øLà E ¨´Ÿ¨®§¨«©§¨Æ¤§©´«Ÿ§¤½£¤¬¨©²
éäìà ýåýé:Cì Eóhäå íéLpä ÷ø §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«©´Â©¨¦Â§©©̧
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dììL-ìk øéòá äéäé øLà ìëå äîäaäå§©§¥¹̈§ŸÁ£¤̧¦«§¤¬¨¦²¨§¨−̈
éáéà ììL-úà zìëàå Cì æázïúð øLà E ¨´Ÿ¨®§¨«©§¨Æ¤§©´«Ÿ§¤½£¤¬¨©²

éäìà ýåýé:Cì E וטפלא נׁשּיא לחֹוד §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«ְְְְַַָָ

עדאּה ּכל בקרּתא יהי ּדי וכל ְְְְְֲִִֵַַָָָָֹּובעירא

יהב  ּדי דסנא עדאה ית ותיכּול ל ְְְְֲִֵֵַָָָָָָּתבֹוז

:ל אלה åèíéøòä-ìëìיי äNòz ïk ְֱָָָָ¥³©«£¤Æ§¨¤´¨¦½
éøòî-àì øLà ãàî Enî ú÷çøä̈«§Ÿ¬Ÿ¦§−§®Ÿ£¤²Ÿ¥«¨¥¬

:äpä älàä-íéBbäòä-ìëì äNòz ïkíéø ©¦«¨¥−¤¥«¨¥³©«£¤Æ§¨¤´¨¦½
-íéBbä éøòî-àì øLà ãàî Enî ú÷çøä̈«§Ÿ¬Ÿ¦§−§®Ÿ£¤²Ÿ¥«¨¥¬©¦«

:äpä älàä ּדי קרוּיא לכל ּתעּבד ּכן ¨¥−¤¥«¨ְְְִִֵֵַַָָ

עממּיא  מּקרוי לא ּדי לחדא מּנ ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָרחיקין

אּנּון: æèälàäהאּלין íénòä éøòî ÷ø ִִֵָ©À¥«¨¥³¨«©¦Æ¨¥½¤
éäìà ýåýé øLààì äìçð Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®¬Ÿ
:äîLð-ìk äiçúälàä íénòä éøòî ÷ø §©¤−¨§¨¨«©À¥«¨¥³¨«©¦Æ¨¥½¤
éäìà ýåýé øLàäiçú àì äìçð Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®¬Ÿ§©¤−

äîLð-ìk: ּדי האּלין עממּיא  מּקרוי לחֹוד ¨§¨¨«ְְְִִִִֵֵַַָָ

ּכל  תקּים לא אחסנא ל יהב אלה ְְֱֲֵַַַָָָָָָָָָיי

æéézçäנׁשמתא: íîéøçz íøçä-ék ְִָָ¦©«£¥´©«£¦¥À©«¦¦³
éñeáéäå éeçä éføtäå éðòðkä éøîàäå§¨«¡Ÿ¦Æ©§©«£¦´§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦®

éäìà ýåýé Eeö øLàk:Eíøçä-ék ©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¦©«£¥´
éføtäå éðòðkä éøîàäå ézçä íîéøçz©«£¦¥À©«¦¦³§¨«¡Ÿ¦Æ©§©«£¦´§©§¦¦½

éäìà ýåýé Eeö øLàk éñeáéäå éeçä:E ארי ©«¦¦−§©§¦®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«ֲֵ

ּכנענאי  ואמראי חּתאי תגּמרּנּון ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹגּמרא

יי  פּקד די ּכמא ויבּוסאי חּואי ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָּופרּזאי

:אלהçéíëúà eãnìé-àì øLà ïòîì ֱָָ§©À©£¤̧«Ÿ§©§³¤§¤Æ
eNò øLà íúáòBz ìëk úBNòì©«£½§ŸÆ«£Ÿ½̈£¤¬¨−
:íëéäìà ýåýéì íúàèçå íäéäìàì¥«Ÿ¥¤®©«£¨¤−©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
ìëk úBNòì íëúà eãnìé-àì øLà ïòîì§©À©£¤̧«Ÿ§©§³¤§¤Æ©«£½§ŸÆ
íúàèçå íäéäìàì eNò øLà íúáòBz«£Ÿ½̈£¤¬¨−¥«Ÿ¥¤®©«£¨¤−

íëéäìà ýåýéì: יתכֹון יּלפּון לא ּדי ּבדיל ©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«ְְְִִַָָ

עבדּו ּדי ּתֹועבתהֹון ּככל ְְְְֲֲִֶַָָָלמעּבד

אלהכֹון: יי קדם ּותחֹובּון ס לטעותהֹון ְְְְֱֲֲֳַָָָָ

èéíçläì íéaø íéîé øéò-ìà øeöú-ék¦«¨´¤¦Á¨¦̧©¦¹§¦¨¥¯
döò-úà úéçLú-àì dNôúì äéìò̈¤´¨§¨§À̈«Ÿ©§¦³¤¥¨Æ
àì Búàå ìëàú epnî ék ïæøb åéìò çcðì¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½¦ µ¦¤´Ÿ¥½§Ÿ−´Ÿ

ëúéðtî àáì äãOä õò íãàä ék úøE ¦§®Ÿ¦³¨«¨¨Æ¥´©¨¤½¨¬Ÿ¦¨¤−
:øBönaíéaø íéîé øéò-ìà øeöú-ék ©¨«¦«¨´¤¦Á¨¦̧©¦¹

-úà úéçLú-àì dNôúì äéìò íçläì§¦¨¥¯¨¤´¨§¨§À̈«Ÿ©§¦³¤
Búàå ìëàú epnî ék ïæøb åéìò çcðì döò¥¨Æ¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½¦ µ¦¤´Ÿ¥½§Ÿ−
éðtî àáì äãOä õò íãàä ék úøëú àìE ´Ÿ¦§®Ÿ¦³¨«¨¨Æ¥´©¨¤½¨¬Ÿ¦¨¤−

:øBöna סּגיאין יֹומין לקרּתא תצּור ארי ©¨«ְְְֲִִִֵַַָ

ית  תחּבל לא למכּבׁשּה עלּה ְְְְֲֲִַַַַַָָָָלאגחא

מּנּה ארי ּגרזנא עלֹוהי לארמא ְְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָאילנּה

כאנׁשא  לא ארי תקּוץ לא ויתּה ְְֲֲֵֵֵַָָָָָּתיכּול

ּבצירא: מּקדמ למעל חקלא ë÷øאילן ְְְֳִִִֵַַַָָָָָ©º
Búà àeä ìëàî õò-àì ék òãz-øLà õò¥´£¤¥©À¦´Ÿ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬
øéòä-ìò øBöî úéðáe zøëå úéçLú©§¦−§¨¨®¨¨¦´¨¨À©¨¦Æ
:dzãø ãò äîçìî Enò äNò àåä-øLà£¤¦ÆŸ¨¯¦§²¦§¨−̈©¬¦§¨«
àeä ìëàî õò-àì ék òãz-øLà õò ÷ø©º¥´£¤¥©À¦´Ÿ¥³©«£¨Æ½
øéòä-ìò øBöî úéðáe zøëå úéçLú BúàŸ¬©§¦−§¨¨®¨¨¦´¨¨À©¨¦Æ
:dzãø ãò äîçìî Enò äNò àåä-øLà£¤¦ÆŸ¨¯¦§²¦§¨−̈©¬¦§¨«
ּדמאכל  אילן לא ארי ּדתּדע אילן ְְְֲֲִִִֵַַַָָָלחֹוד

על  כרקֹומין ותבני ּותקּוץ ּתחּבל יתּה ְְְְְִִֵֵַַַַָהּוא

עד  קרבא עּמ עבדא היא ּדי ְְְִִִַַָָָָָָקרּתא

ôàøLàּדתכּבׁשּה: äîãàa ììç àöné-ék ְְְִַ¦«¦¨¥´¨À̈©«£¨¨Æ£¤Á
éäìà ýåýéäãOa ìôð dzLøì Eì ïúð E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥³§Æ§¦§½̈Ÿ¥−©¨¤®

:eäkä éî òãBð àìäîãàa ììç àöné-ék ¬Ÿ©−¦¬¦¨«¦«¦¨¥´¨À̈©«£¨¨Æ
éäìà ýåýé øLàìôð dzLøì Eì ïúð E £¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥³§Æ§¦§½̈Ÿ¥−

:eäkä éî òãBð àì äãOa יׁשּתכח ארי ©¨¤®¬Ÿ©−¦¬¦¨«ְְֲִֵַ

ל יהב אלה יי ּדי ּבארעא ְְְְֱִִֵַָָָָָָָקטילא

ּבחק  רמי מן למירתּה אתידע לא לא ְְְְְְִֵֵַַַַָָָ

áéð÷æקטלּה: eàöéåéèôLå Eeããîe E ְֵָ§¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®¨«§Æ
:ììçä úáéáñ øLà íéøòä-ìàeàöéå ¤¤´¨¦½£¤−§¦¬Ÿ¤«¨¨«§¨«§¬

éð÷æéèôLå EøLà íéøòä-ìà eããîe E §¥¤−§«Ÿ§¤®¨«§Æ¤¤´¨¦½£¤−
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ììçä úáéáñ:ודּיני סבי ויּפקּון §¦¬Ÿ¤«¨¨«ְְְִַָָָָ

קטילא: סחרנּות ּדי לקרוּיא ְְְְְְֲִִִִַַָָָוימׁשחּון

âeç÷ìå ììçä-ìà äáøwä øéòä äéäå§¨¨´¨¦½©§Ÿ−̈¤¤«¨¨®§¨«§¿
-àì øLà ø÷a úìâò àåää øéòä éð÷æ¦§¥Á¨¦̧©¦¹¤§©´¨À̈£¤³«Ÿ

:ìòa äëLî-àì øLà da ãaòäéäå ª©Æ½̈£¤¬Ÿ¨«§−̈§«Ÿ§¨¨´
øéòä éð÷æ eç÷ìå ììçä-ìà äáøwä øéòä̈¦½©§Ÿ−̈¤¤«¨¨®§¨«§¿¦§¥Á¨¦̧
øLà da ãaò-àì øLà ø÷a úìâò àåää©¦¹¤§©´¨À̈£¤³«Ÿª©Æ½̈£¤¬

:ìòa äëLî-àì ּדקריבא קרּתא ּותהי Ÿ¨«§−̈§«Ÿְְִִֵַָָָ

עגלת  ההיא קרּתא סבי וידּברּון ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָלקטילא

נגידת  לא ּדי ּבּה אתּפלח לא ּדי ְְְִִִִֵַַַָָּתֹורי

ã-úàּבניר: àåää øéòä éð÷æ eãøBäå ְִ§¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³¤
Ba ãáòé-àì øLà ïúéà ìçð-ìà äìâòä̈«¤§¨Æ¤©´©¥½̈£¤²Ÿ¥«¨¥¬−
:ìçpa äìâòä-úà íL-eôøòå òøfé àìå§¬Ÿ¦¨¥®©§¨«§¨¬¤¨«¤§−̈©¨«©
-ìà äìâòä-úà àåää øéòä éð÷æ eãøBäå§¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³¤¨«¤§¨Æ¤
òøfé àìå Ba ãáòé-àì øLà ïúéà ìçð©´©¥½̈£¤²Ÿ¥«¨¥¬−§¬Ÿ¦¨¥®©

:ìçpa äìâòä-úà íL-eôøòå סבי ויחתּון §¨«§¨¬¤¨«¤§−̈©¨«©ְֱֵֶָ

לא  ּדי בּיר לנחלא עגלּתא ית ההיא ְְְֲֲִִַַַַַָָָָָָקרּתא

ית  ּתּמן וינקפּון יזּדרע ולא ּבּה ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָאתּפלח

ּבנחלא: äéåìעגלּתא éða íéðäkä eLbðå ְְֲֲַַָָ§¦§´©«Ÿ£¦»§¥´¥¦¼
éäìà ýåýé øça íá ékì ECøáìe BúøL ¦´À̈¨©º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨´§½§¨¥−

-ìëå áéø-ìk äéäé íäét-ìòå ýåýé íLa§¥´§Ÿ̈®§©¦¤¬¦«§¤−¨¦¬§¨
:òâðøça íá ék éåì éða íéðäkä eLbðå ¨«©§¦§´©«Ÿ£¦»§¥´¥¦¼¦´À̈¨©º

éäìà ýåýéì ELa Cøáìe BúøLýåýé í §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨´§½§¨¥−§¥´§Ÿ̈®
òâð-ìëå áéø-ìk äéäé íäét-ìòå: §©¦¤¬¦«§¤−¨¦¬§¨¨«©

יּתרעי  בהֹון ארי לוי ּבני ּכהנּיא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָויתקרבּון

דיי  ּבׁשמא ּולברכא לׁשּמׁשּותּה אלה ְְְְְֱִֵַַָָָָָָָָָיי

מכּתׁש וכל ּדין ּכל יהי מימרהֹון ְְְְְִֵֵֵַַַָָועל

åíéáøwäסגירּו: àåää øéòä éð÷æ ìëå ְִ§ÀŸ¦§¥Æ¨¦´©¦½©§Ÿ¦−
äìâòä-ìò íäéãé-úà eöçøé ììçä-ìà¤¤«¨¨®¦§£Æ¤§¥¤½©¨«¤§−̈

:ìçpá äôeøòäàåää øéòä éð÷æ ìëå ¨«£¨¬©¨«©§ÀŸ¦§¥Æ¨¦´©¦½
-ìò íäéãé-úà eöçøé ììçä-ìà íéáøwä©§Ÿ¦−¤¤«¨¨®¦§£Æ¤§¥¤½©

:ìçpá äôeøòä äìâòä קרּתא סבי וכל ¨«¤§−̈¨«£¨¬©¨«©ְְֵַָָֹ

ידיהֹון  ית יסחּון לקטילא ּדקריבין ְְְְִִִִִִֵַַָָההיא

בנחלא: ּדנקפּתא עגלּתא ְְְְֲֲִֶַַַָָָעל

øéèôîæàì eðéãé eøîàå eðòå§¨−§¨«§®¨¥À³Ÿ
È¯˜ ‰ÎÙ˘ ·È˙Îäfä ícä-úà eëôL̈«§Æ¤©¨´©¤½
:eàø àì eðéðéòåàì eðéãé eøîàå eðòå §¥¥−¬Ÿ¨«§¨−§¨«§®¨¥À³Ÿ

:eàø àì eðéðéòå äfä ícä-úà eëôL̈«§Æ¤©¨´©¤½§¥¥−¬Ÿ¨«
ּדמא  ית אׁשּדֹו לא ידנא ויימרּון ְְְְְִִֵַָָָָָויתיבּון

חזאה: לא ועיננא çEnòìהדין øtk ְֲֵֵָָָָָָ©¥Á§©§Æ
íc ïzz-ìàå ýåýé úéãt-øLà ìàøNé¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ¨´
:ícä íäì øtkðå ìàøNé Enò áø÷a é÷ð̈¦½§¤−¤©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«
-ìàå ýåýé úéãt-øLà ìàøNé Enòì øtk©¥Á§©§Æ¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©
íäì øtkðå ìàøNé Enò áø÷a é÷ð íc ïzz¦¥Æ¨´¨¦½§¤−¤©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−

:ícä ּדי יׂשראל לעּמ ּכּפר יימרּון ּכהנּיא ©¨«ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ

עּמ ּבגֹו זּכי ּדם חֹובת תּתן ולא יי ְְְְְִֵַַַַַַָָָָפרקּתא

ּדמא: על להֹון ויתּכּפר èäzàåיׂשראל ְְְְְִִֵַַַָָ§©À̈
äNòú-ék Eaøwî é÷pä ícä øòáz§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬

:ýåýé éðéòa øLiäé÷pä ícä øòáz äzàå ©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«§©À̈§©¥²©¨¬©¨¦−
:ýåýé éðéòa øLiä äNòú-ék Eaøwîואּת ¦¦§¤®¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«ְְַ

תעּבד  ארי מּבינ זּכי דם אׁשּדי ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָּתפּלי

יי: קדם ñּדכׁשר ñ ñ.ïîéñ à"åìñ ,íé÷åñô æ"ö ְְֳָָָָ

íéèôåù úùøôì äøèôäáð-àð ÷øô äéòùéá

àðáé:ïúpé øéöç íãà-ïaîe úeîé LBðàî éàøézå zà-éî íëîçðî àeä éëðà éëðà̈«Ÿ¦¯¨«Ÿ¦²−§©«¤§¤®¦©³§©¦«§¦Æ¥«¡´¨½¦¤¨−̈¨¦¬¦¨¥«
âé÷éönä úîç éðtî íBiä-ìk ãéîz ãçôzå õøà ãñéå íéîL äèBð ENò ýåýé çkLzå©¦§©º§Ÿ̈´Ÿ¤À¤´¨©»¦»§Ÿ¥´¼̈¤¼©§©¥̧¨¦¹¨©À¦§¥Æ£©´©¥¦½

:÷éönä úîç äiàå úéçLäì ïðBk øLàkãéàìå úçMì úeîé-àìå çútäì ärö øäî ©«£¤¬¥−§©§¦®§©¥−£©¬©¥¦«¦©¬Ÿ¤−§¦¨¥®©§«Ÿ¨´©©½©§¬Ÿ
:Bîçì øñçéåèéäìà ýåýé éëðàå:BîL úBàáö ýåýé åélb eîäiå íiä òâø EæèíNàå ¤§©−©§«§¨«Ÿ¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ©´©½̈©¤«¡−©®̈§Ÿ̈¬§¨−§«¨«¨¦³
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להצטרפות ויעוץ חינם:
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:éðpäæøîà äreLé réîLî áBè øOáî íBìL réîLî øOáî éìâø íéøää-ìr eåàp-äî ¦¥«¦©¨¸©¤«¨¦¹©§¥´§©¥À©§¦¯©¨²§©¥¬−©§¦´©§¨®Ÿ¥¬
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