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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

פרשת בשלח | להביא את המעיין עצמו
...כל אחד ואחד מישראל, מהגדול שבגדולים עד לקטן שבקטנים, כולל אלו שמיעטו ללקוט את 
המן, ואפילו אלו שעברו על ציווי הקב"ה בנוגע ללקיטת המן – לכולם ניתן המן באופן שווה ממש, 

הן בנוגע לכמות – "עומר לגולגולת", והן בנוגע לאיכות – "כצפיחית בדבש", ענין של תענוג.

...ועל זה באה ההוראה שצריך להיות "יפוצו מעיינותיך חוצה" – לא רק להביא את מי המעיין, 
אלא להביא את המעיין עצמו למקום ה"חוצה". ולא עוד, אלא שגם לאחרי שמביאים את המעיין 
עצמו למקום החוצה – אין להסתפק יתנו טיפין טיפין, אלא צריכים לתת לו באופן של הפצה – 

בריבוי מופלג.
)על פי שיחת פרשת בשלח תו"מ תשמ"ה ח"ב עמוד 1108(

לכאו"א תי'. ]=לכל אחת ואחת תחיינה[

אזכיר עה"צ, והזמ"ג ר"ה לאילנות – ]=אזכיר על הציון, 
והזמן גרמא – ראש השנה לאילנות[

והאדם עץ השדה – 

ע"ד וכבר"ה הכללי – ]על-דרך וכבראש-השנה הכללי[

הקב"ה מברך כאו"א שי' מבנ"א בכטגו"ר.  ]=הקדוש-
בכל  אדם  מבני  שיחיו  ואחת  אחד  כל  מברך  ברוך-הוא 

טוב גשמי ורוחני[.

בהשאלות - כמענת רב פס"ד ]=פוסק דינים[

ברכות כמו בראש השנה

[ 5 ] 
 

 הקב"ה מברך כאו"א –וכבר"ה הכללי 
 ט"ו בשבטמענה כ"ק אדמו"ר בסביבות 

 לכאו"א תי'

 אזכיר עה"צ, והזמ"ג

 - ר"ה לאילנות

 -והאדם עץ השדה" 

 ע"ד

 –וכבר"ה הכללי 

 מברך כאו"א שי' הקב"ה

 מבנ"א

 בכ"ט גו"ר

 כמענת –בהשאלות 

רב פס"ד

טט""וו  בבששבבטט  הה''תתששעע""טט  ––תתששווררהה  ממששממחחתת  ההננייששוואאייןן  ששלל  אאללייממללךך  וואאייטטאא  ממללככהה  ששייחחייוו  בבאאקקממאאןן     

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י"ב בשבט ה'תש"פ – י"ט בשבט ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' בכורות פרק ח. הל' שגגות.. י"ב בשבטו'
מל"ת קט. מ"ע סט.הל' שכירות פרק ג.בפרקים אלו. פרק א-ב.

מ"ע ע.פרק ד.פרק ג-ה.י"ג בשבטש"ק
מ"ע ע.פרק ה.פרק ו-ח.י"ד בשבטא'
מ"ע עא.פרק ו.פרק ט-יא.ט"ו בשבטב'
מ"ע עב.פרק ז.פרק יב-יד.ט"ז בשבטג'

־פרק טו. הל' מחוסרי כפרה.. בפרי"ז בשבטד'
מ"ע סח. עה. עו.פרק ח.קים אלו. פרק א-ב.

מ"ע עד. עז.פרק ט.פרק ג-ה.י"ח בשבטה'

הל' תמורה.. בפרקים אלו. פרק י"ט בשבטו'
מל"ת קו. מ"ע פז.פרק י.א-ג.



חמישה-עשר בשבט – 
לכל אחד

את לקחי חמישה-עשר בשבט יש להתאים לכל גיל ולכל רמת הבנה 
• לילדים יש להסביר כיצד ארץ ישראל היא הבית של כל יהודי, ובכל 
מקום אחר הוא מרגיש אורח בלבד • הארץ מספקת לא רק את צרכיו 

הרוחניים של כל יהודי, אלא אף את הגשמיים, החל מהמזונות החיוניים 
לקיומו וכלה במאכלים מענגים • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

א
כנסים  עריכת  אודות  זה1  שלפני  בהתוועדות  דובר 
בחמשה עשר בשבט, כולל ובמיוחד – כנסים לילדים 
וילדות שלפני בר מצווה ובת מצווה, “צבאות השם", 
מכיון שאצלם מודגש ביותר עניין החנטה ביחס ל"אדם 

עץ השדה".
ובקשר לזה – הרי כאן המקום להבהיר:

כאשר מדובר אודות ילדים וילדות שלפני בר מצווה 
היום  פרשת  את  להם  להסביר  צריכים   – מצווה  ובת 
להבנה  המתאים  באופן  בשבט(  עשר  חמשה  )של 
שלהם, ביחס לגילם וכו', ולקשר את הדברים  והשגה 
עם הוראה במעשה בפועל בעניינים השייכים אליהם, 
נרות  הדלקת  ברכות  אני",  “מודה  אמירת  ולדוגמא: 
שבת ויום טוב – אצל ילדות, וכיוצא בזה בשאר עניינים.

1( שיחת אור לי"ג שבט – ביחידות לאורחים: 
מובן  ה"ראש"...  ידי  על  נעשית  האברים  כל  של  שהתאחדות  “כיון 
ש"ראש השנה )לאילן(" הוא הזמן המתאים ביותר לעריכת “כנסים" 
– עניין האחדות... מובן שכן הוא גם בנוגע ל"כנסים" של ילדי ישראל 

שלפני בר ובת מצווה, “צבאות השם"... 
ויש להוסיף בזה – ש"ראש השנה לאילן" שייך במיוחד לילדי ישראל: 
התוכן של “ראש השנה לאילן" הוא – חידוש בצמיחת האילנות, כולל 
וגידול של האדם( מודגש  )צמיחה  זה  ועניין  “האדם עץ השדה".   –
ביותר אצל ילדי ישראל – כפי שרואים במוחש שעיקר גידול וצמיחת 
העניינים  ברוחניות  גם  הוא  שכן  מובן  ומזה  ילד,  אצל  היא  הגוף 
בשנותיו   – היא  החינוך  ידי  על  הרוחנית  והצמיחה  הגידול  שעיקר 

הראשונות...". 

אמנם, גם כאשר משתדלים לבאר את הדברים באופן 
שיהיה מובן לילדים קטנים, באותיות פשוטות, על פי 
הוא  זה  ביאור  הרי   – בזה  וכיוצא  ודוגמאות,  משלים 
לאמיתתו של עניין, אלא שנתלבש בלבוש מסוים, לפי 

ערך הבנה והשגה של ילד קטן.
דהנה, כל עניין שבתורה ישנו בפשט רמז דרוש וסוד 
– פשוטו של מקרא, לימוד המקרא על דרך הרמז, על 
בפשטות שארבע  ומובן  הסוד.  דרך  ועל  הדרוש  דרך 
היפך   – עצמם  בפני  עניינים  ארבע  אינם  אלו  אופנים 
אחד!  מקרא  של  פירוש  כולם  שהרי   – לגמרי  השכל 
אלא מקרא אחד זה משתלשל מעולם לעולם ומדרגא 
דרגא, ובכל עולם מתלבש בלבוש המתאים לעולם זה 
– עולם הסוד, עולם הדרוש, עולם הרמז, עד לעולם 

הפשט.
מיפלגי  “קא  בעניין  תורה2  בליקוטי  וכמבואר 
במתיבתא דרקיע כו'"3 שישנו אופן לימוד התורה כפי 
שהוא למעלה, ב"מתיבתא דרקיע", ששם הלימוד הוא 
אמנם באופן אחר מאופן הלימוד שבעולם הזה – אבל 
נתלבש  שבו  שבו  ללבוש  בנוגע  אלא  אינו  החילוק 
עניין זה, ומכיון שכן. נמצא, שגם למטה וגם למעלה 
לומדים את אותה ההלכה עצמה, ללא כל נפקא מינה 
אם ההלכה נתלבשה בלבוש השייך לעולם העשייה – 
פשט, או בלבוש השייך לעולם שלמעלה ממנו, ולכן: 
כאשר בישיבה של מטה נפסקה הלכה כרבה בר נחמני 

2( תזריע כב, ג ואילך.
3( בבא מציעא פו, א.

דבר מלכות
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– הרי פסק דין זה הוא בתוקפו גם ביחס לאופן הלימוד 
ב"מתיבתא דרקיע" – “מאן נוכח? נוכח רבה בר נחמני, 
אף   – כו'"  באוהלות  יחיד  אני  נחמני  בר  רבה  דאמר 
שלימודו של רבה בר נחמני היה כפי שהעניין נתלבש 

בלבוש של עולם הזה התחתון.
ועל דרך זה מובן בנוגע לענייננו – שכאשר מסבירים 
המתאימות  באותיות  קטנים  לילדים  בתורה  עניין 
לשכלם והשגתם, הרי גם הסבר זה הוא אמת לאמיתו, 
“תורת אמת", אלא שנתלבש בכמה לבושים, כדי שיוכל 

לירד למטה מטה – עד לשכלו והבנתו של ילד קטן.
אלפים  “שלושת  בעניין  מקומות4  בכמה  וכמבואר 
משל"5 דשלמה המלך – שזהו “שלושת אלפים מדרגות" 
של ירידת אור השכל מדרגא לדרגא, עד שיוכל לבוא 
למטה, שבכל דרגות אלו ישנה אותה הסברא, אותו אור 

שכלי, אלא שנתלבש במשל ולבוש נוסף כו'.
דוגמא לדבר: בהמשך ההילולא6 מובא המשל הידוע 
בנוגע לעניין הספירות – מ"אור שמאיר דרך הזכוכית, 
ויש זכוכית אדומה ירוקה ולבנה, דיש חילוקים במראות 
אלו, אבל האור הוא פשוט ובלתי יש בו שום מראה כלל 
ממראה הזכוכית, לפי שהוא רק מה שמארי על ידו". – 
אלא שמשל זה בנוגע לשלושה סוגי הזכוכית שבעולם 
לחילוקי הדרגות שבין  בנוגע  מובן  זה  דרך  ועל  אחד, 
עולם לעולם, ששינוי זה אינו אלא בלבוש, אבל בכולם 

מאיר אור אחד.
לחמשה  השייך  מסוים  עניין  יתבאר   – לזה  בהמשך 
עשר בשבט, על פי פנימיות התורה, באותיות השייכות 
להבנה והשגה של ילדי ישראל, “צבאות השם", כדלקמן.

ב
עם  לאילן", קשור  “ראש השנה  חמשה עשר בשבט, 
“ארץ  ישראל:  ארץ  בהם  שנשתבחה  המינים  שבעת 
חיטה ושעורה, גפן תאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש"7.

והנה, העניין של שבעת מינים אלו מבואר בליקוטי 
ששבעה   – הוא  הביאור  וכללות  מהאריז"ל8,  תורה 
המינים הם כנגד שבע הספירות: חיטה ושעורה – כנגד 
חסד וגבורה, גפן – כנגד תפארת, וכן הלאה, עד לדבש 

– כנגד ספירת המלכות.

4( תורה אור מקץ מב, ב ועוד
5( מלכים א ה, יב.

6( פרק י"ד )הפרק השייך לשנה זו – תשד"מ(.
7( עקב ח, ח.

8( על הפסוק.

ועניין זה מבואר גם באור התורה9, שמבאר שם את 
הענין של “רימון", ודרך אגב מבאר את עניינם של שאר 

המינים:
ונפש  האלוקית  הנפש  מזון   – ושעורה"  “חיטה 
הוא  ושעורה  חיטה  שבין  החילוק  שהרי  הבהמית, 
בהמה,  מאכל   – ושעורה  אדם,  מאכל  היא  שחיטה 
נפש  על  קאי  אדם  מאכל   – האדם  בעבודת  ועניינם 
האלוקית, “חלק אלוקה ממעל ממש", “אדם", על שם 
אדמה לעליון, ומאכל בהמה – קאי על נפש הבהמית. 
“גפן" – פנימית נפש האלוקית, נכנס יין יצא סוד, “תאנה 
ורימון" – בירור לבושים ]וכידוע גם בעניין “ויתפרו עלי 

תאנה" – שזה היה הלבוש הראשון כו'[.
שזהו  התורה,  פנימיות  פי  על  הוא  זה  ביאור  אמנם, 
גם  וישנו  לבינה"10;  ארבעים  “בן  של  הלימוד  אופן 
הביאור כפי שנמשך ומתגלה בנגלה שבתורה, במשנה 
ובגמרא, לימוד השייך ל"בן עשר שנים למשנה, בן חמש 
עשרה לגמרא", ועד שביאור זה משתלשל ונמשך למטה 
בר  לילדים שלפני  באותיות פשוטות המובנות   – יותר 

מצוה ובת מצווה, וכדלקמן.

ג
לכל לראש – מסבירים לילדים ש"ארץ ישראל" היא 
הוא  ברוך  ידי הקדוש  על  ישראל  לבני  הארץ שניתנה 
“תורת  פי  על  נקראת  ולכן,  עולם",  “נחלת  של  באופן 
המיוחדת  הארץ  להיותה   – ישראל"  “ארץ  בשם  אמת" 

והמובחרת עבור העם המיוחד והמובחר.
לבני  השייכת  הארץ  היא  ישראל"  ש"ארץ  ומכיון 
ישראל – מובן, שהחיים האמיתיים של עם ישראל )חיים 
הראויים לשמם( הם רק כאשר בני ישראל נמצאים על 

אדמתם, בארץ שלהם.
כפי  נוחה  שהרגשה   – קטן  ילד  אפילו  שיודע  וכפי 
שיש לו בביתו, אין לו בשום מקום אחר בעולם! – כאשר 
אותו  מקבלים  כאשר  גם  הנה  חברו,  של  לביתו  הולך 
השולחן,  בראש  אותו  מושיבים  יפות,  פנים  בסבר  שם 
ונותנים לו כמה וכמה דברים טובים – לעולם לא תהיה 
לו הרגשה טובה כפי שמרגיש בביתו, כי סוף כל סוף 

בבית זה הוא “אורח", ואין זה הבית שלו.
ומכיון שכן, הנה במשך כל ימי חייו נמצא כל יהודי 
מצווה  בר  לפני  היום":  כל  קיווינו  ש"לישועתך  במצב 

9( בראשית עמ' 669 ואילך.
10( אבות סוף פרק ה.
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ולאחרי בר מצווה, בימי החול, בשבתות וימים טובים, 
בביתו,  נמצא  לא  הוא  יהודי  מרגיש   – ורגע  רגע  בכל 
הוא  מבקש  ולכן,  אביהם",  שולחן  מעל  שגלו  “בנים 
תצמיח...  מהרה  עבדך  דוד  צמח  “את  וצועק:  מתחנן 
כי לישועתך קיווינו כל היום", ומקווה שהגאולה תבוא 
בני  כל  יחזרו  שאז  קודם,  אחד  רגע  ויפה  ומיד,  תיכף 

ישראל למקומם וביתם האמיתי – ארץ ישראל.
היא  ישראל"  לו, שמכיון ש"ארץ  וממשיכים להסביר 
בני  עבור  הוא  ברוך  הקדוש  ידי  על  שנתייחדה  הארץ 
את  גם  ליהודי  מספקת  זו  שארץ  מובן,  הרי   – ישראל 
חיטה  “ארץ  של  העניין  תוכן  שזהו  הגשמיים,  צרכיו 

ושעורה וגו' ארץ זית שמן ודבש".

ד
בפרטיות יותר:

“חיטה": 
גם ילד קטן יודע שבריאות וחוזק הגוף תלוי באכילת 
לחם – שנעשה מ"חיטה" – “לחם לבב אנוש יסעד", הוא 
אוכל אמנם גם “סוכריות" ושאמר מיני מתיקה, אבל הוא 
יודע שכדי שירגיש את עצמו שבע ובריא ושלם – הרי 

זה דווקא כאשר אוכל סעודה שבה יש “לחם" )חיטה(.
“שעורה":

לחם   – יותר  וכבד  גס  במאכל  צורך  יש  לפעמים 
שנעשה משעורים, כפי שיודע אפילו ילד שישנו חילוק 
בין לחם העשוי מחיטים הוא דק ועדין יותר, ואילו לחם 
העשוי משעורים הוא גס וכבד יותר. – אמנם האיברים 
העדינים שבגוף זקוקים למאכל דק יותר, אבל לפעמים 
זקוק הגוף החומרי למאכל גס וכבד יותר – לחם העשוי 

משעורים דווקא.
“גפן":

 – “הבדלה"(  )או  מ"קידוש"  “יין"  טועם  ילד  כאשר 
יודע  והרי  שמחה.  של  עניין  פועל  ש"יין"  הוא  מרגיש 
אזי הכישרונות   – בתנועה של שמחה  בעצמו שבהיותו 
שלו פועלים פעולתם ביתר הצלחה, הוא מסוגל לקלוט 
תוכן  וזהו  בזה.  וכיוצא  מהירות,  ביתר  שכלי  עניין 
העניין של “נכנס יין יצא סוד" – היינו, שהיין מגלה את 

הכישרונות שמקודם לכן היו נעלמים )“סוד"(.
הם  וגפן(  שעורה  )חיטה  אלו  דברים  שלושה  והנה, 
)לחם(,  ושעורה  חיטה  מבעי  לא   – המוכרחים  דברים 
“סוד",  ענייני  לגלות  ישנו הכרח  גפן, שכן,  אלא אפילו 

כשרונות נעלמים וכו'.
ונוסף לזה, ישנם גם עניינים של תענוג, ובפרט כאשר 
לו  יש  שאז   – לזה  התכוון  שלא  תענוג  דבר  לו  נותנים 

תענוג גדול ביותר.
ובפשטות: כאשר יושב בסעודה ואוכל “לחם", וטועם 
גם “יין" )מ"קידוש"(, ולאחרי כן נותנים לו מיני פירות, 
וכן  תענוג,  של  עניין  אצלו  נוסף  אזי   – ורימון"  “תאנה 
בנוגע ל"זית שמן" – כפי שרואים שכאשר נותנים “שמן" 
זה  דרך  ועל  ביותר,  וטעים  ערב  המאכל  אזי  המאכל, 

בנוגע  ל"דבש" – דבר של מתיקה ותענוג.
ובזה מתבטאת מעלתה של ארץ ישראל – שהיא נותנת 
ליהודי את כל המצטרך לו גם בעניינים גשמיים )נוסף 
על העניינים הרוחניים כו'(, ולא רק דברים המוכרחים – 
חיטה שעורה וגפן, אלא גם דברי תענוג – תאנה ורימון 

זית שמן ודבש.

)משיחת ליל ט"ו שבט תשד"מ. תורת מנחם התוועדויות 
תשד"מ ח"ב עמ' 922 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה(

ילדי  ובקרב  בכלל  כנסים  לעריכת  ראוי  זמן  הוא  שבט  ט"ו 
ישראל בפרט. יש לבאר לילדים את עניינו של ראש השנה לאילן 
ביאור  )וכמובן,  לרמתם  ומתאימות  להם  המובנות  באותיות 
“תורת   – תורה  הינו  זה  בסגנון  לאילן  השנה  ראש  של  עניינו 
גם  הנתפס  נמוך  בלבוש  המלובשת  תורה  שזוהי  רק   – אמת" 

בחושים של ילד(.

להלן עניין המובן אף לקטנים שבילדי ישראל:

ראש השנה לאילן קשור עם שבעת המינים שנשתבחה בהם 
ארץ ישראל.

ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל מאת הקדוש ברוך הוא, והיא 
ה'בית' של כל אחד ואחת מישראל. מנוחה אמיתית תיתכן לעם 
ישראל בארץ ישראל דווקא, שכן, בעודו מפוזר בשאר הארצות 
התשוקה  גדלה  זאת,  כשיודעים  בהן...  “אורח"  אלא  הוא  אין 

והצפייה לבוא הגאולה – לעת בה ישובו כל ישראל ל"ביתם".

ארץ ישראל הינה ארץ משובחת, המכילה ומספקת את כל 
הצרכים הנדרשים לעם ישראל – “ארץ חיטה ושעורה גפן תאנה 

ורימון ארץ זית שמן ודבש".

בפרטיות יותר:

המאכל  לאדם:  הכרחיים  צרכים  הם  וגפן"  שעורה  “חיטה 
הבסיסי ביותר – לחם –  עשוי מחיטה ושעורה. יין מביא שמחה, 
והכישרונות  הכוחות  את  לנצל  ניתן  שמחה  שורה  כאשר  ורק 

במלואם.

“תאנה ורימון זית שמן ודבש" הם ענייני תענוג – תאנה, רימון 
ודבש הינם פירות מתוקים, ועל ידי תוספת שמן למאכלים, הם 

נעשים משובחים ומענגים.

נמצא כי ארץ ישראל מכילה את כל הצרכים של עם ישראל, 
הן ההכרחיים והן המביאים תענוג.

סיכום
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משיח וגאולה

יהודים, צאו מן הגלות!
תפילה באופן של שירה

)שירה((  רינה  בלשון  גם  )שנקראת  התפילה  לעבודת  בנוגע  השירה  בעניין  עיקרית  וגם-כן  נוספת  ...הוראה 
באופן של שירה )כידוע שרבינו הזקן היה מתפלל בקול ושירה( – שנוסף על השירה הקשורה עם העלייה מלמטה 
כהכנה  בעליון,  וההתכללות  הדביקות  שמצד  השירה  העליות(  כל  גמר  )לאחרי  עכשיו  להיות  צריכה  למעלה, 

והתחלה ל"שיר חדש" דלעתיד לבוא.
ובמיוחד בנוגע לתפילה על הגאולה האמיתית והשלימה )ובפרט לאחרי שכבר “כלו כל הקיצין", ונשלמו כל 
ענייני העבודה, כדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו( – שנוסף על רגש הכוסף והתשוקה והגעגועים לגאולה )עד 
עתה(, צריך להיות עכשיו גם ובעיקר רגש השמחה שפורצת גדר )ספר המאמרים תרנ"ז סוף עמ' רכג ואילך( – לא 
רק פריצת גדרי הגלות, אלא גם ובעיקר פריצת גדרי הגאולה, שהגאולה עצמה היא באופן ד"נחלה בלי מצרים... 
מזה  ואילך(  א  עמ'  סוף  קיח,  )שבת  ונגבה"  וצפונה  וקדמה  ימה  ופרצת  בו  כיעקב שכתוב  אביך...  יעקב  נחלת 

שהגאולה באה בפועל ממש ברגע זה ממש.

)מהתוועדות שבת-קודש פרשת בשלח תשנ"ב. ספר-השיחות תשנ"ב, כרך א' עמ' 320(

גמר ושלימות הצמיחה ד"איש צמח שמו"
בודאי ינצלו ההתוועדויות ד"ראש השנה לאילן" כדי... לעורר התשוקה והגעגועים ועד לרגש השמחה בגלל 
בה  התלויות  המצוות  כל  ולקיים  מטובה,  ולשבוע  מפריה  לאכול  ישראל,  לארץ  נכנסים  ומיד  שתיכף  הידיעה 

בתכלית השלימות, “כמצות רצונך".
ויהי רצון ועיקר – שעוד לפני חמישה עשר בשבט יהיה גמר ושלימות הצמיחה ד"איש צמח שמו" ועליו נאמר 
“וקם שבט )מלך רודה ומושל( מישראל, “ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה" – “יעמוד מלך מבית דוד 

)מינוי מלך(... וילחם מלחמות ה' )“מלחמה לה' בעמלק"(... ובנה מקדש במקומו" )בנין בית הבחירה(.

 )שם, עמ' 320-321(

לצעוק ולבקש מתוך שמחה
ישנם הטוענים שצריכים אמנם לצעוק “עד מתי", אבל אף-על-פי-כן מכיוון שנמצאים ביום השבת, ש"אין עצב 

בו", ואדרבה: “וקראת לשבת עונג" – אין מקום לצעוק “עד מתי", שהרי צעקה זו קשורה עם הצער על הגלות!
על כך אומרים להם – אדרבה, תצעקו “עד מתי" מתוך שמחה!

ובמכל שכן וקל וחומר: אם כל עניין של תורה ומצוותיה צריך להיות מתוך שמחה, הרי על אחת כמה וכמה 
שבנוגע למצווה רמה ונישאה כהיציאה מהגלות, יציאת כל בני-ישראל והשכינה מהגלות – בוודאי ובוודאי שצריכה 

להיות מתוך שמחה הכי גדולה! ומכיוון שכן, צעק “דַאלָאי גלות" מתוך “שטורעם" ושמחה גדולה!
...ולכן מכריזים עוד הפעם: “אידן, גייט ַארויס פון גלות"... ]=יהודים, צאו מן הגלות![.

יש לכם שאלות וקושיות – השאירו אותם בגלות, או שתיקחו איתכם גם את השאלות והקושיות, ו"תשבי יתרץ 
קושיות ואיבעיות", ובכל אופן, העיקר הוא – “גייט ַארויס פון גלות"...

)משיחת שבת פרשת בשלח, שבת שירה, ט"ו בשבט תשמ"ו – התוועדויות ה'תשמ"ו, כרך ב' עמ' 527-528(
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הלכות והליכות עולם
לקט של הוראות הרבי בנושאי תורה תפילה ותשובה • חלקן נאמרו בסגנון 
בית כנסת: קדושתו   • ‘הליכות'  של הלכות והוראות וחלקן בסגנון של 
בארץ ישראל, איסור דברים בטלים בו, השמירה על נקיונו וכבודו • תיקון 
קלקול הרבים • השתתפות נשים בהפגנות • איסור עלייה להר הבית • 

ועוד נושאים רבים

תפילה במתינות
בשבת פרשת קורח תשכ"ז )תורת מנחם כרך נ' עמ' 

117( אמר הרבי:
ענין התפילה – צריך להיות במתינות – שלא לחטפה 
במהירות מ"הודו" עד “אך צדיקים", אלא מתוך התעכבות 

כו'.

כוונה בתפילה, קול רם וכו'
נג  ובשבת פרשת נצבים תשכ"ח )תורת מנחם כרך 

עמ' 467-468( אמר:
שאומרים,  מה  ולכוין  לשמוע  צריך  התפילה,  בעת 
להיות  צריך  למילה  מילה  ובין  המילות,  פירוש  לחשוב 

הענין ד"דע לפני מי אתה עומד"...
ברצוני להתפלל עם מנין בציבור, שיתפללו כולם בקול 
רם כו', ולא כאותם המתפללים דוקא בלחש, באופן ש)לא 
אינו  בעצמו  הוא  גם  אלא(  ישמע,  לא  שהשני  בלבד  זו 

משמיע לאזנו את תפילתו!

 איסור דברים בטלים
 בבית הכנסת

בשיחת ש"פ נצבים תשכ"ח )תורת מנחם כרך נג עמ' 
:)466

יש לעורר – בנוגע לזהירות שלא לדבר דברים בטלים 
התורה  וקריאת  התפילה  בשעת  )ובפרט  הכנסת  בבית 
קעז  עמ'  ח"א  מוהרש"ב  אדמו"ר  אגרות-קודש  ראה   –
שמו  וברוך  הוא  ברוך  עניית  על  ולהקפיד  וש"נ(  ואילך. 

אמן, וכידוע עד כמה השתדלו הקדמונים בתיקון הדבר.

מלחמת היצר בשעת התפילה
בשיחת ש"פ בהעלותך תשכ"ז )תורת מנחם כרך נ' 

עמ' 93 הערה 102( אמר הרבי:
“וכי תבואו מלחמה בארצכם" – יש לומר בדיוק לשון 
זמן התפילה,  ישראל" שלו, שזהו  – שהכוונה ב"ארץ  זה 
בעמדו לפני ה' )“דע לפני מי אתה עומד, לפני מלך מלכי 
היצר-הרע  אזי  בעסקיו,  שעוסק  בשעה  כי,  המלכים"(, 
דוקא  אלא  בטלים,  דברים  שידבר  כל-כך  להוט  אינו 
בשעת התפילה, מבלבל אותו היצר-הרע )“הצר הצורר"( 
שידבר דברים בטלים, וכיון שלא מתאים לדבר לבד, אזי 
משתדל שגם חבירו ידבר כו'. ואם מתבייש לדבר דברים 
בטלים – משתדל היצר-הרע שיחשוב מחשבות זרות כו'.

והגע עצמך: דוקא בשעת התפילה צריך לדבר דברים 
בטלים?!...

יפחית, אפוא חמש דקות מזמן קריאת העיתון או מזמן 
המסחר לדברים בטלים, אבל לא בשעת התפילה!

 קדושת ביהכנ"ס במיוחד 
בארץ ישראל

ובשבת פרשת נצבים תשכ"ח )תורת מנחם כרך נד 
עמ' 469(:

מובן,   – בית-הכנסת  וקדושת  כבוד  אודות  לעיל  דובר 
אפוא, שענין זה שייך לכל המקומות הן בחוץ-לארץ והן 

בארץ-ישראל.
תנאי  על  שבבבל  בתי-כנסיות  שכל  מחז"ל  וע"פ   -  

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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אנציקלופדיא  וראה  ב.  כח,  )מגילה  כו'  עשויים  הם 
תלמודית )כרך ג'( ערך בית הכנסת )עמ' קצד ואילך( 

וש"נ(.
נמצא שבארץ ישראל הקדושה היא חמורה יותר, 
ולכן בכל בתי הכנסת שבא"י יש להקפיד ביותר על 

כבוד וקדושת בית הכנסת!

ניקיון בתי הכנסת וכו'
ובשיחת ש"פ ויקהל פקודי תשמ"ג  )‘התוועדויות 

תשמ"ג' כרך ב' עמ' 1134(:
להיות  צריכים  יהדות  עם  הקשורים  הענינים  כל 
מצוה  קיום  ולדוגמא:  ולתפארת",  ד"לכבוד  באופן 

בידים נקיות וכיוצא-בזה.
בנוגע  נשיאינו  רבותינו  אצל  הדיוק  גודל  וכידוע 
לענין ד"לכבוד ולתפארת" – בית כנסת, “מקדש מעט" 
שהוזנח  )דבר  וכו'  ונקי  נאה  להבדיל(   – מקוה  )וכן 

לאחרונה!(.

 ווידוא מקום התפילין
 על הראש

באמצע  מונחות  שהתפילין  ולוודא  להתעכב  יש 
הראש!

כך אמר הרבי בשבת פרשת קורח תשכ"ז )תורת 
מנחם כרך נ' עמ' 117( ושם:

 ואם הדברים אמורים בנוגע לרבינו הזקן – שהיה 
מביט במראה )שנעשתה ממכסה קופסת הטבק( כדי 
בנוגע   – הראש  באמצע  מונחות  שהתפילין  לבדוק 

לאנשים כערכנו, על אחת כמה וכמה.

כל תיבה מדוייקת
)תורת  תשמ"ג  בשבט  ט"ו  בשלח  ש"פ  בשיחת 

מנחם - ‘התוועדויות' תשמ"ג כרך ב' עמ' 958(:
בתכלית  היא   – חז"ל  בלשון   – ותיבה  תיבה  כל 

הדיוק.

 חזרת הלימוד טרם 
לימוד חדש

בשבת פרשת קורח תשכ"ז )תורת מנחם כרך נ' 
עמ' 116(:

אף שלימוד ענין חדש בתורה יש בו טעם ועריבות 
הנה  רע"א(,  כט,  יומא  )ראה  הגמרא  כדברי  יותר 
קודם שממשיך ללמוד ענינים חדשים, צריך להפסיק 
ולחזור על הישנות, וכל זמן שאינו חוזר על הישנות, 
הלכות  גם  ראה   – חדשים  עניינים  ללמוד  יכול  אינו 

תלמוד תורה לאדמו"ר הזקן פ"ב ה"ב ואילך, וש"נ.

הכרח היגיעה בתורה
תשל"א  בחוקותי'  'אם  דיבור-המתחיל  במאמר 
סיון  מברכים  שבת  התוועדות  במהלך  )נאמר 
ואילך(   186 עמ'  סד  כרך  מנחם  תורת   – תשל"א 

נאמר:
את  לדעת  המצוות,  קיום  בשביל  התורה  לימוד 
המעשה אשר יעשון )כמבואר בהלכות תלמוד תורה 
א  פרק  הזקן  לאדמו"ר  תורה  תלמוד  הלכות  ]ראה 
סעיף ה'[(, אינו מוכרח להיות באופן של עמל ויגיעה.
אמנם בשביל לברר ולהורות הלכה איתא בספרים 
בארוכה  המבואר  וכפי  היגיעה  בענין  צורך  יש  שאז 
מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  מאמרי  סדרת   – ב"המשך 
נ"ע משנת – תרס"ו" ]עמ' עח ואילך. עמ' קיג ואילך[ 
שכדי לברר הלכה לאמיתתה יש צורך ביגיעה עצומה 
וכמ"ש  כו'  וקבלת-עול  הביטול  ענין  נדרש  וגם  כו' 
)שמואל-א טז, יח. סנהדרין צג, ב( והוי' עמו, שהלכה 
את  יטה  שלא  כדי  דשמיא  סייעתא  שצריך  כמותו, 
תקטו  עמ'  הנ"ל  )תרס"ו(  המשך  ]ראה  וכו'  השכל 

ואילך. וראה שם עמוד תקלד ואילך[.
אך בזמן הזה כבר סללו לנו את הדרך מורי ההוראה 
לידע את  ביגיעה בשביל  צורך  ואין  ופוסקי הדורות, 

המעשה אשר יעשון.
ומכל מקום נדרש ענין היגיעה בתורה – דהנה, יש 
שהתורה  כפי  למיגרס,  התורה:  בלימוד  אופנים  ב' 
היא מלמעלה למטה; לעיונא, ע"י יגיעה, שעל ידי זה 
ממשיכים גילוי פנימיות החכמה, ופועלים יחוד פנימי.
וכיון שההמשכה בעולם היא ע"י תורה, הנה היחוד 
פנימי שנמשך ע"י היגיעה בתורה פועל תוספת חיות 
ההשפעה  היא  ידו  שעל  חיצוני,  ביחוד  )חיוניות( 
עושים  סרק  ואילני  בעתם,  גשמיכם  ונתתי   – בעולם 

פירות.

 איסור על-פי תורה 
לחבול בעצמו

מנחם  )תורת  תשמ"ג  בא  פרשת  שבת  בשיחת 
תשמ"ג כרך ב' עמ' 853(:
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אל  בגוים  תורה  יש  תאמין,  בגוים  חכמה  “יש  אחז"ל: 
תאמין"...

מסויימת  הנהגה  על  לאדם  מבהירה  הרפואה  חכמת 
רחמנא-ליצלן,  הבריאות  היפך  למצב של  מביאה  שהיא 
אבל אין בכך ציווי והוראה שלא להתנהג כן, שכן, מצד 
בעצמו.  חובל  להיות  “איסור"  קיים  לא  הרפואה  חכמת 
ישנו  – הרי בתורה  בעוד כאשר מדובר אודות ה"תורה" 
)עד  בעצמו  לחבול  לאדם  שאסור  הוראה  וקיימת  ציווי 

שחייב על זה בדיני שמים( כו'.

תעמולה בענייני יראת-שמים 
ע"י הכותל המערבי – אדרבה

בשנת תשל"א, כשהרבי עורר אודות ביטול הגזירה 
טענה  הושמעה   – יהודי"  “מיהו  השבות  חוק  של 
שזו  כיון  המערבי,  בכותל  זה  ענין  על  לדבר  שאין 
ואמר  ]=תעמולה[...  הרבי הגיב על כך  ‘פרופוגנדה' 

)ש"פ עקב תשל"א – תורת מנחם כרך סה עמ' 123(:
המקדש,  מקום  שזהו  כיון  כו',  היא, שאדרבה  והאמת 

ודרכו עולים כל התפילות וכו'".
באותה הזדמנות התבטא הרבי:

הגזירה,  היו מבטלים את  ככרוכיא,  צועקים  היו  ואילו 
אך הצרה היא שצועקים ב"קול ענות חלושה" )שם(.

איסור עליה להר הבית
בהזדמנות )התוועדות כ"ף מנחם-אב תשל"א – תורת 

מנחם כרך סה עמוד 92( התבטא הרבי בנחרצות:
התורה  מירושלים"...  ה'  ודבר  תורה  תצא  “מציון 
האמיתי,  ה'  ודבר  אמת,  ותורת  חיים  תורת  האמיתית, 
יתעקשו  שלא  כך,  פשרות,  ללא  לעולם",  הוי'  ש"אמת 

להתפלל מנחה על הר הבית...

 נגד השתתפות נשים 
ובנות בהפגנות

השתתפות  בגנות  הרבי  דיבר  תשל"א  תמוז  בי"ב 
נשים ובנות בהפגנות )תורת מנחם כרך 30 עמ' -427

:)426
פלא גדול:

ישתתפו  ובנות  שנשים  לכך  היתר  מצאו  היכן  א( 
בהפגנות בראש כל חוצות – שהרי זה היפך סדר ההנהגה 
הראוי' מצד צניעות ו"כל כבודה בת מלך פנימה" )תהלים 

מה, יד. הובא ברמב"ם הל' אישות פי"ג הי"א(.

ב( ועל-אחת-כמה-וכמה בהפגנה שנערכת בתערובות 
וכו' וכו'.

 - והתמיהה גדולה ביותר על הנהלות המוסדות שלא 
מיחו וכו' וכו'.

לא להתחשב בדעת החולה 
בדברים שאינו מבין בהם

הרבי  הסביר  תשל"א  שבט  י"א  התוועדות  במהלך 
את האבסורד בטענה שיהודי רוסיה מבקשים שיפגינו 
בעד שחרורם, כשלפועל הפגנות אלו גורמות להרעת 
מצבם. כמשל הביא הרבי, שאין שואלים את החולה 
מהו הטיפול הטוב עבורו במקום את הרופא. כאן ציין 
הרבי בהערה את הדברים הבאים )‘תורת מנחם' כרך 

סג עמ' 137(:
שכח  סימן  הזקן  אדמו"ר  בשולחן-ערוך  שכתוב  ומה 
ורופא  אני לתרופה פלונית,  “חולה אומר צריך  יב  סעיף 
נפשו"  יודע מרת  לב  כי  אין צריך, שומעין לחולה  אומר 
שו"ת  ]וראה  מבין  שהוא  לומר  ששייך  בענין  זה  הרי   –
הרדב"ז חלק ד סימן מו: “דאף-על-גב דרוב חולים אינם 
בקיאים בחולי שלהם, יש מקצת שבקיאים, ושמא זה מן 
המיעוט כו'"[, מה-שאין-כן בשלילה החלטית דאפשרות 

זו. 
 . אומרים.  רופאים  מאה  “אפילו  מאכל  בעניני  ורק 
תריח  סימן  )שם  להחולה"  שומעין  לו,  מזיק  שהמאכל 
רעבונו שהוא רעב  סעיף א(, כי, בעניני מאכל להשביע 
הלב יודע מרת נפשו )ועל דרך שיודע אם אחזו בולמוס, 
דבר  אפילו  ט"ז(  סעיף  שם  )ראה  אותו  ומאכילין  ולמה, 
המזיקו ודאי בשביל לשמור חייו(, אבל אינו שייך לריפוי 

על-ידי סממנים וניתוח, שאין לו כל מושג וידיעה בהם.

איסורי מלאכה בחול המועד
‘התוועדויות   – תשמ"ג  משפטים  ש"פ  בשיחת 

תשמ"ג' כרך ב' עמ' 976, אמר הרבי:
ישנם מלאכות האסורות אפילו בחולו של מועד ]לכמה 
איסור   – בערכו(  תלמודית  באנציקלופדי'  )נסמן  דעות 
מלאכה בחולו של מועד הוא מן התורה, אלא שהתורה 
מה  ויתירו  להם  שנראה  מה  שיאסרו  לחכמים  מסרה 
שנראה להם, ונמצא שכל מלאכה שאסרו חכמים בחולו 
של מועד אסורה מן התורה. ואפילו לפי הדעות שאיסור 
מלאכה בחולו של מועד אינו אלא מדרבנן – הרי חמורים 

דברי סופרים יותר מדברי תורה[.
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 הזיק חבירו בשעת
 שמחת-תורה

בשיחת יום שמחת תורה תשכ"ח )תורת מנחם כרך 
נא עמ' 170 הערה 24(:

יש שאלה באחרונים בנוגע להמזיק את חברו בשמחת-
נטעי  ראה   – לשלם  חייב  אם  וכו'(  שכרות  )מצד  תורה 

גבריאל הלכות חג הסוכות פצ"ד סכ"ח. וש"נ.
 - אך אין דברים אלו נוגעים אלינו ]=כיון שבוודאי לא 
יארע כזה בפועל ח"ו[ והרי זה כמו כמה ענינים שלומדים 

בתורה גם אם אינם שייכים לפועל )ראה תניא פ"ה(.

הנהגות טובות בחודש אלול
בשיחת שבת פרשת תצא תשכ"ז )תורת מנחם כרך 

נ' עמ' 346(:
לבעלי  בנוגע  לעורר  יש  אלול...  בחודש  בהמצאנו 
עסקים – להקפיד על זמני התפלה ולקבוע עתים לתורה, 

ולהזהר מהשגת גבול, אבק לשון הרע וכיוצא-בזה.

קושי לתקן קלקול הרבים
– תורת מנחם כרך סד  ובשיחת ש"פ שלח תשל"א 

עמ' 346:
כשמדובר אודות עבירה שנעשית ביחיד, יש עצות לזה: 
בעניין שבין אדם לחבירו – יכול לבקש מחילה, ולהחזיר 
בזה  שנתבארו  הענינים  פרטי  ככל   – מחבירו  שנטל  מה 
הכיפורים  יום  ערב  )בדיני  אורח-חיים  בשולחן-ערוך 
)סימן תרו( ובחושן-משפט )סימן שס ואילך. שולחן ערוך 
אדמו"ר הזקן הל' גזלה וגנבה סימן ו' ואילך(; ובענין שבין 
אדם למקום – יום הכיפורים )“אחת בשנה"( מכפר – ראה 

יומא פה, ב )במשנה(.
ביותר  דבר קשה  זה  הרי   – הרבים  קלקול  לתקן  אבל 
הרבים  גזל  ערך  ה(  )כרך  תלמודית  אנציקלופדיא  ראה 

)סוף עמוד תקט ואילך(. ושם-נסמן.

אופן תשובה של מי שגילה 
פניו בתורה שלא כהלכה

בשיחת ש"פ בשלח ט"ו בשבט תשמ"ג )‘התוועדויות 

תשמ"ג' כרך ב' עמ' 958( אמר הרבי:
מי שהי' בבחינת “מגלה פנים בתורה שלא כהלכה" – גם 
הוא ביכולתו לעשות תשובה, על-ידי-זה שיבכה בדמעות 

וכך, בשעתא חדא וברגעא חדא, תקובל תשובתו.
אך בד בבד צריך לתקן גם מה שקלקל אצל תלמידיו 
חיה"  “עבירה  עדיין  מתהלכת  כן  ]לולי  דברו  ושומעי 

המזכירה את אופן הנהגתו הבלתי רצוי'[
)הרבי סיים באיחול:( ויהי-רצון שהדברים הנ"ל יפעלו 
פעולתם ויהי' אצלו ענין התשובה )בשעתא חדא וברגעא 

חדא( מתוך בריאות הגוף כו', ומתוך שמחה וטוב לבב.

אחריות וזכות ראשי הישיבות
משיחת ליל שמחת תורה תשכ"ח )תורת מנחם כרך 

נא עמ' 155(:
כל ענינם של ראשי-הישיבות הוא ללמוד עם התלמידים 
ועפ"י המבואר בשו"ע הל' תלמוד תורה )יו"ד סרמ"ה סי"ז, 
עושה  “ארור  בענין  הי"א(  פ"א  הזקן  לאדמו"ר  ת"ת  הל' 
מלאכת ה' רמי'" )ירמי' מח, יו"ד(, הרי מובן לאידך גיסא 

גודל הזכות שבלימוד עם התלמידים באופן הרצוי.

כבוד המלמדים והחזקתם
)‘תורת  תשמ"ג  ויקהל-פקודי  פרשת  שבת  בשיחת 
מנחם – התוועדויות תשמ"ג" כרך ב' עמ' 1134( אמר 

הרבי.
 – ובודאי  ה"מלמדים",  של  בכבודם  להשתדל  צריכים 
לדאוג לפרנסתם: 1( באופן של הרחבה, כך שלא יצטרך 
לחיות מתוך דוחק וצמצום כו', ובודאי – 2( שתינתן בזמנה 

כו'.
תלמידי  ד(כבוד  החיוב  )משום  א(  בו:  יש  זה  ענין 
חכמים. ב( נוגע גם לאופן החינוך והלימוד עם התלמידים.
הרי  הפרנסה,  מדאגות  מוטרד  המלמד  כאשר   – כי 
לחינוך  התמסרותו  את  מונע  זה  ענין  הדברים  מטבע 

ולימוד עם התלמידים בתכלית השלימות.
]ואז – אם חסר ח"ו בהנ"ל – האשמה אינה על המלמד, 
כי אם על אלה שהיו צריכים לדאוג לפרנסתו, ולא עשו 

זאת באופן המתאים[!
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מצוות לא צריכות 
כוונה; ועבירות כן?!

מדוע מצווה שנעשית בשוגג או בכוונת זדון נחשבת למצווה, ואילו עבירה 
שום  במעשיו  אין  אלא  מעונש,  פטור  רק שאדם  לא   – בשוגג  שנעשית 
איסור? • מצוות הן אחדוּת, עבירות - פירוד • כשיהודי אומר ‘מודה אני', 
הוא יוצר התקשרות רצופה בקב"ה למשך היום כולו • סוגייה מתורת רבינו, 

מעובדת בידי מערכת ‘התקשרות'

ישנו דיון הלכתי האם “מצוות צריכות כוונה". לפי 
כמה מהפוסקים, גם אדם שמקיים מצווה ללא כוונה 
בכמה  מצאנו  מזו:  ויתירה  המצווה.  ידי חובת  יוצא 
אף  המצווה  את  לקיים  היהודי  את  שכופים  מצוות 

בניגוד לרצונו! כמובן, הלה יוצא ידי חובת המצווה.
אך מה בנוגע לעבירות?

כאן הדין הוא, שאדם שקיים עבירה ו'אינו מתכוון' 
את  לעשות  רצה  לא  ואף  עבירה,  אותה  על  לעבור 

פעולת העבירה, אינו עובר על איסור כלל.
קיום  בין  החילוק  טעם  מה  ביאור:  דורש  הדבר 

מצוות לקיום עבירות?
לכאורה, מסתבר יותר לומר להיפך, ובהקדים:

הממוצע המחבר
נותן  שהקב"ה  היא,  והמצוות  התורה  של  מהותן 
ליהודי אפשרות לקיים את רצונו ולגרום לו נחת רוח: 
כהנים  )תורת  רצוני"  ונעשה  שאמרתי  לפני  רוח  “נחת 

ופרש"י ויקרא א, ט. ספרי ופרש"י פינחס כח, ח. ועוד(.

נעשה  המצוות  וקיום  התורה  לימוד  באמצעות 
על- והקדוש-ברוך-הוא,  ישראל  בין  וחיבור'  'צוותא 

ידי התורה שמביאה לידי מעשה בקיום המצוות.
והיהודי מתרחש כאשר  החיבור השלם בין הקב"ה 
בקדוש- מתקשרים  באדם  ביותר  הנחותים  הרבדים 
וחלקו  הבהמית  נפשו  היהודי,  של  גופו  ברוך-הוא. 

בעולם מתחברים לאלוקות.
לכן ניתנה התורה לנשמות כפי שהן התלבשו בגוף 

ובנפש הבהמית, כדברי הגמרא במסכת שבת )פב, סע"ב 
ואילך(: “למצרים ירדתם?... יצר הרע יש ביניכם? כו'". 

דווקא במצרים ניתנו תורה ומצוות, כדי לאפשר את 
היציאה ממצרים, בואכה “ארץ טובה ורחבה" )שמות ג, 
ח. ועוד(; “ארץ אשר גו' עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה 

ישראל,  בארץ  שבה,  יב(,  יא,  )עקב  שנה"  אחרית  ועד 
יקיימו בני ישראל את המצוות בשלימות, כדי שהאדם 

הגשמי והחומר הגשמי ייעשו קשורים עם הקב"ה.
אלא, שהדרך לכך שהנפש הבהמית תתקשר בקב"ה 
חייבת לעבור בנפש האלוקית. החיבור בין הגוף ונפש 
הנפש  כאשר  רק  מתאפשר  הקב"ה  לבין  הבהמית 
האלוקית משמשת ממוצע המתווך בין הנפש הבהמית 

לבין הקב"ה.
גשמי  נברא  יוכל  לא  האלוקית,  הנפש  אלמלא 
“חלק  היא  האלוקית  הנפש  הבורא.  עם  להתקשר 
אלוקה ממעל ממש" )תניא פרק ב', וכמבואר בתורת החסידות 
– ראה המשך תרס"ו ע' תנט. ע' תפט. סה"מ תרס"ב ס"ע רכז ואילך. 

תרס"ד ע' שט ואילך )במהדורת תשנ"ד – ע' קפג(. תרפ"א ע' קמב(, 

ביכולתה  ולכן  ‘נברא',  שנעשית  ‘אלקות'  כלומר, 
להיות ‘ממוצע' בין אלוקות לנברא, ועל ידה מסוגלים 
גם הגוף והנפש הבהמית להתקשר לקב"ה באופן של 

צוותא וחיבור.
כן הוא גם בנוגע ל'חלקו בעולם' הגשמי של היהודי: 
להתאחד  גשמי  או  חומרי  לדבר  לגרום  אפשר  בלתי 
עם הבורא, אלא-אם-כן ישנו ממוצע המתאם ביניהם, 

וממוצע זה צריך להיות רוחני.

תש"יסוגיות בתורת רבינו
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש

מוגש לרגל שנת השבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר
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עולם הפירוד
ואף על פי כן, מצוות אפשר לקיים גם ללא מחשבה 
הגלוי  לרצון  כפייה, בניגוד  של  בדרך  ואף  וכוונה, 
שאין  ‘סתמית',  גשמית  פעולה  על-ידי  האדם.  של 
עם  וחיבור  צוותא  כלל, נעשה  רוחנית  מעורבות  בה 

הקב"ה!
]דוגמא לכך במצוות צדקה:

עשינהו  זכאי...  בן  יוחנן  דרבן  אחתיה  “בני 
)היה כופן  א(  י,  )בבא-בתרא  לצדקה"  מינייהו  שקל 

 – צדקה  מהן  בדברים וגובה 
פסחים  גם  ראה  שם.  רש"י 
ושם  ואילך.  א'  עמוד  סוף  ח, 

נתבאר(.
שקיום  מצאנו,  מזו  יתירה 
גם  להיות  יכול  צדקה  מצוות 
בידיעת  איננו  הדבר  כאשר 
ש"מאבד  באופן  כלל,  האדם 
עני  ומצאה  ידו  מתוך  סלע 
והלך ונתפרנס בה" )תורת כוהנים 
ופירוש רש"י ויקרא ה, יז; ספרי ופרש"י 

שבפועל  “כיוון  יט(.  כד,  תצא 

)ראה  העני"  נפש  החיית  אתה 
תנחומא משפטים טו([

גם  הדבר  יהיה  כן  לכאורה, 
בעשיית עבירה: עבירה גורמת 
לכך שהאדם נפרד מהאלוקות, 
קדושה,  מענייני  בשונה  זאת 
והתכללות  אחדות  שמהותם 

עם הקדושה.
אפילו טרם מעשה העבירה, 

מצבם ההתחלתי של ענייני העולם הוא היותם נפרדים 
הפרטים  את  גם  מאפיינת  זו  היפרדות  מאלוקות. 
שבנבראים. כל אחד מהם מבודד ונפרד מהשני, והם 
אף נלחמים אלה באלה, בשונה מענייני קדושה שהם 

באחדות גמורה.
כל זמן שאין חיבור לאלוקות, הפירוד מתקיים ואף 
ללא  אף  עצמו,  העבירה  מעשה  זה  לפי  וגדל.  הולך 

כוונה, אמור להחמיר את הפירוד.
כוונה  ללא  העבירה  שעושה  מוצאים  אנו  כאן  אך 
פעולה  על-ידו  נעשתה  הרי  ולכאורה,  מעונש!  פטור 
ממשית של פירוד והתרחקות מהקדושה! אלא, העדר 
הכוונה לעבור עבירה מלמד שאין כאן שום איסור, לא 

נפגם דבר, ולכן העובר ללא כוונה פטור מעונש.

בתניא  הזקן  אדמו"ר  מדברי  מובנים  אלו  ]דברים 
הוא  האדם  על  המושת  שהעונש  בהגהה(,  כ"ד  פרק  )סוף 

עבירה  כיוון שאדם שעובר  ואם-כן,  הפגם.  ערך  לפי 
ואינו מתכוון לה פטור מהעונש, מוכח שלא שמעשה 
משהו,  נפגם  היה  אילו  כי  מאומה,  פגם  לא  העבירה 

היה צריך האדם לשאת בעונש קל לכל הפחות[
ולכאורה, מסתבר לומר ההיפך:

הגשמי  הגוף  חיבור  הוא  שעניינן  המצוות,  בקיום 
לאלוקות, יש חידוש מיוחד ודבר בלתי רגיל, שמצריך 

כוונה, ובהיעדרה לא ייצא האדם ידי קיום המצווה;
ואילו במעשה עבירה גשמי, 
חידוש,  דבר  איננו  שלכאורה 
הפירוד  את  מדגיש  בהיותו 
לא  ממילא,  בגשמיות  הקיים 
המעשה  ועצם  כוונה,  תידרש 

ייחשב מעשה פירוד.

 החיבור של 
'מודה אני'

הביאור בזה:
את  מקשר  יהודי  כל 
בוקר,  בכל  הקב"ה  עם  עצמו 
משנתו,  בהשכימו  מיד 
לפניך"  אני  באומרו: “מודה 
וכו'. באמירה זו מתחבר היהודי 

עם הקב"ה למשך כל היום.
לכן, אפילו אם בפועל אירע 
במהלך  פרטיות  שבפעולות 
כוונה,  ללא  מצווה  קיים  היום 
מכל מקום, פעולת המצווה יצרה 
היהודי  היום  שמתחילת  מכיוון  אלוקות,  עם  חיבור 

קשור ומחובר לאלוקות.
“עסוקין  שבאם  קידושין,  בדיני  ההלכה  דרך  ]ועל 
לומר  מבלי  פרוטה  לאשה  נותן  והאיש  ענין",  באותו 
שנותן לה לשם קידושין, הרי היא מקודשת לו )קידושין 

ו, א([

שונה הדבר בעבירה. כל זמן שאינו מכווין בפירוש 
לעשות עבירה, והוא בגדר של “אינו מתכוון", אין זה 
נחשב שעבר עבירה, שכן, הפעולה שעשה לא מיוחסת 
ומשתייכת אליו. הרי אמירת ‘מודה אני' בתחילת היום 
פועלת אצל היהודי כוונה רצופה של חיבור לאלוקות 
במשך כל היום כולו )אף אם בהעלם(, ולכן, רק אם 

אפילו אם בפועל אירע 
שבפעולות פרטיות 
במהלך היום קיים 
מצווה ללא כוונה, 
מכל מקום פעולת 
המצווה יצרה חיבור 
עם אלוקות מכיוון 
שמתחילת היום 

היהודי קשור ומחובר 
לאלוקות



14

יכווין במזיד לעבור עבירה, תוסר כוונתו להיות קשור 
עם הקב"ה, והמעשה ייחשב לעבירה.

]על דרך תמימות הדעים הקיימת בין כל הפוסקים, 
גם לדעות הסבורות שמצוות אינן צריכות כוונה, לגבי 
ידי  לצאת  שלא  הפוכה  בכוונה  מצווה  המקיים  אדם 
חובה – שאכן לא ייצא ידי חובת מצווה זו )שולחן-ערוך 
אדמו"ר הזקן אורח-חיים סימן תפ"ט סעיף י"ב(. כן הוא גם בנוגע 

לכוונה הפכית של עבירה, שבאם מכוון במזיד לעבור 
קשור  להיות  שלו  הכללית  הכוונה  את  מבטל  עבירה, 

עם הקב"ה[

 הרצון הפנימי
דינים  להבין:  צריך  עדיין  אך 
אלו שמצוות אינן צריכות כוונה 
 – פטור  בעבירה  מתכוון  ושאינו 
יהודי מישראל,  כל  קיימים אצל 
בתחילת  עשה  שלא  מי  אפילו 
לקשר  כדי  כלשהי  פעולה  היום 
את עצמו עם הקב"ה, ואפילו לא 
אמר “מודה אני". ואם כן, מדוע 
בפיו  הצהיר  שלא  יהודי  אצל 
לקב"ה,  להתקשר  מבקש  שהוא 
ללא  מצוות  בין  חילוק  קיים 

כוונה לבין עבירות ללא כוונה?
בכוונה  דיי  מזו:  ]ויתירה 
הפכית מ"שויתי ה' לנגדי תמיד", 
כדי לנתק את הקשר עם הקב"ה 
על  הידועה  הבעש"ט  כתורת   –

הפסוק )ירמיה כג, כד( “אם יסתר איש 
במסתרים ואני לא אראנו נאום ה'", שמפרשו בניחותא: 
מציאות  שהוא  היינו  במסתרים ואני",  איש  יסתר  “אם 
לעצמו, אזי “לא אראנו", כביכול, שדוחק רגלי השכינה[
מילא אם יהודי כזה פטור מעונש על איסור כשאינו 
של  בתנועה  שעומד  שאף  להסביר,  ניתן  לו,  מתכוון 
בהעלם  נמצאת  העול  פריקת  מקום  מכל  עול,  פריקת 
שייחשב  עד  פרטית  עבירה  כל  על  פועלת  ואינה 

ש"עסוקין באותו ענין". 
שכן, בקליפה אין מציאות של אחדות, כל רגע נפרד 
מזולתו, ולא תמיד שייך לומר שרגע אחד יפעל על חברו 
)על-דרך המבואר בד"ה וראיתם תרס"ו )המשך תרס"ו ע' 
רסז( שהרצונות של הנפש הבהמית מחולקים ומובדלים 

האחד מהשני, ולכן הם מחלישים או מבטלים זה את זה. 

מה-שאין-כן בנפש האלוקית מחזקים זה את זה(. 
של  בתנועה  הנמצא  כזה,  יהודי  אצל  מדוע  אבל, 
הרי  כוונה?  צריכות  מצוות אין  תמידית,  עול  פריקת 
אף  כוונה,  לו  שיש  לכאורה,  לומר,  שייך  לא  אצלו 

בהעלם, לקשר את עצמו עם הקב"ה?
וההסבר בזה:

בפנימיות  ואחת מישראל,  אחד  שכל  היא  האמת 
נפשו, רוצה להטיב מעשיו ולהתקשר עם הקב"ה )רמב"ם 
בהעלם,  נמצא  הזה  שהרצון  ואף  ספ"ב(.  גרושין  הלכות 

עליו  ומשפיע  קשור  הוא  הרי 
ברמב"ם  מהדין  כמובן  בפועל, 
“רוצה  האדם  שאמירת  )שם( 

על  אותו  שכופים  אף  אני", 
מפני  נחשבת  באונס,  המצווה 
שזו פנימיות רצונו, ולכן נחשב 

ל"עסוקין באותו עניין".
הקרבת  בדיני  לדבר:  דוגמא 
אם  שאף  מצינו  הקורבנות 
את  מכוונים  אינם  הכוהנים 
בהקרבת  הנדרשות  הכוונות 
“לב  מקום  מכל  הקורבנות, 
)זבחים ו,  בית דין מתנה עליהם" 
ב( – מצד ההתמסרות הפנימית 
הדין  לבית  ואחד  אחד  כל  של 
תנאי  שלהם,  הדין  ולפסק 
כאילו  ונחשב  מועיל  דין  בית 

הכוהנים עצמם מכוונים.
דיבור  שם,  ברש"י  ]וראה 
“ואפילו לא  המתחיל קורבנות: 
ידע השוחט מה הן". ויותר מזה בפירוש המשניות ריש 

זבחים )ובהרע"ב שם( דאפילו נשחטו שלא לשמן[
ואחת  אחד  כי בכל  כוונה,  צריכות  אין  מצוות  ולכן 
“עסוקין  בגדר  היא  שלו  המצווה  עשיית  מישראל 
באותו עניין". ובשעה שעושה מצווה, אפילו ללא כוונה 
)ובלבד שאין זו כוונה הופכית, להכעיס, במעשה פרטי 
זה(, הרי בפנימיות רצונו מוסר לקב"ה את גופו וחלקו 

בעולם, ונעשה אצלו צוותא וחיבור עם הקב"ה. 
'אירוסין'  של  באופן  תחילתו  הקב"ה  עם  זה  וקשר 
הכתוב  קיום  עד  'נישואין',  לידי  מכן  לאחר  המביאים 
)הושע ב, יח(: "ביום ההוא גו' תקראי אישי ולא תקראי לי 

עוד בעלי", בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.

האמת היא שכל 
אחד ואחת מישראל, 

בפנימיות נפשו, 
רוצה להיטיב מעשיו 

ולהתקשר עם 
הקב"ה. ואף שהרצון 
נמצא בהעלם, הרי 
הוא קשור ומשפיע 

עליו
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש, פרשת בשלח

י"ג בשבט

שחרית: נוהגים לעמוד בעת קריאת השירה1.
מימינם  חומה(  להם  ב")והמים  לנגן  נהוג  חיינו  בבית 
ובשני  רגיל,  בסוף-פסוק  כמו  )יד,כב(  הראשון  ומשמאלם" 
)יד,כט( כמו לפני “חזק", וכן בתיבות “ובמשה עבדו" )יד,לא(. 
מוזכר שם  בכל מקום שבו  מנגנים  טו(  )פרק  בשירה עצמה 
ה': פסוקים א-ג. ו. יא. טז-יט. ובשירת מרים )טו,כא(: “שירו 

לה'... בים" וכן ב"נהלת בעזך אל נווה קדשך" )טו,יג(2.
קוראים3 בסוף הפרשה: “תמחה את ֶזכר )ז' בסגול(, ואחר-

עמלק", הן בשביעי והן במפטיר ]בדבר  )ז' בצירי(4  ֵזכר  כך 
שלילת ‘הכאת עמלק' כבר נתבאר ב'התקשרות' גיליון קט5[. 
הפטרה: “ודבורה אשה נביאה... ארבעים שנה" )שופטים פרק 

ה(6.
]דייסה  קַאשע'7  ‘שווַארצע  שירה  בשבת  לאכול  המנהג 

1( ספר-המנהגים עמ' 31. לוח כולל-חב"ד. בדרך-כלל כשהרבי היה עומד בקרה"ת, 
היתה  )לא  לערך  הפסוק  מאמצע  או  מתחילת  מ"ויושע"  הס"ת  אל  פניו  הפנה 
קביעות בזה( ועד גמר שירת מרים; וכן עמד אז גם לאחר שנת תשל"ח, מאז שהחל 

לשבת בקרה"ת.
2( כן הוא בהקלטת קרה"ת של הבעל-קורא, הרה"ח ר' מרדכי שוסטערמאן ע"ה. 
וראה ‘אוצר מנהגי חב"ד' עמ' ריז. אדמוה"ז היה קורא בתורה את שירת הים בנוסח-

טעמים מיוחד, השונה מנוסח הקריאה דכל השנה וגם משאר השירות שבתורה, 
וכן נהגו גם כל בניו. הוא לימד זאת להרה"ק הרב"ש בן הצמח-צדק, שלימד זאת 
וראה   .460 עמ'  ח"ב  )לקוטי-דיבורים  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  אחי  הרז"א  להרה"ק 
משיחה   1070 עמ'  ח"ד  אדמוה"ז  תולדות  בס'  ובלה"ק   ,38 עמ'  תש"ו  בסה"ש 

בסעודת ליל שש"פ תש"ו(.
אין  )לכאורה  בארוכה.  הרבי  הערת  שם  וראה   .72 בעמ'  פורים  ובמנהגי  שם,   )3
ההוראה שייכת לקוראים במבטא ספרדי או “ישראלי" שאינם משנים בכל מקום 

בין צירי לסגול(.
4( כמובן, יש לדייק לקרוא את הטעם ‘מונח' בשתי הפעמים. הקורא בתורה וטעה 
בניקוד  כאן  כמו  המוטעית,  התיבה  על  רק  לחזור  אנ"ש  בין  רגילים  אחת,  בתיבה 
בפסוק  כתובות  יחד  גם  כאילו שתי המילים  )ואין חוששים שיישמע  “זכר"  תיבת 
עצמו(. וראה בשו"ע אדמוה"ז הל' קריאת-שמע סי' סד ס"ב, פרמ"ג שם, א"ר סי' 

קלז ס"ק ד וב'התקשרות' גיליון ש"מ עמ' 19 וש"נ.
יוסף – מועדים' )ה(  5( וכבר כתבו זאת פוסקים בדורות שעברו, כמובא ב'ילקוט 

עמ' 259.
 459 ובשיחות-קודש תשל"ו ח"א עמ'  כולל-חב"ד.  לוח   .32 6( ספר-המנהגים עמ' 
הארוכה  ]ההפטרה  פרשתנו  להוציא  בהפטרות,  לקצר  בד"כ  חב"ד  איתא, שמנהג 

ביותר![ כי בה גם המלחמה היא חלק מן השירה, עיי"ש.
7( ספר-המנהגים עמ' 72. לוח כולל-חב"ד. המקור - היום-יום, י"ז בטבת. ובהערות 
וציונים שם ח"ב ציין שהמנהג נזכר כבר בב"ח סי' רח ד"ה והתוספות מסתפקים. 

וכנראה קשור לכל האמור בקטע הבא )כיוון שהמאכל חביב על העופות(.

ממין קטניות הנקרא כיום בארץ )בטעות8( ‘כוסמת'[, ומקורו 
מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  סיפר  תש"ב  שירה  בשבת  כדלהלן: 
של  ומפיץ  מבסס  מייסד,  ]שהיה  מפראג  “המהר"ל  נ"ע9: 
מנהגי ישראל10[ קבע מנהג11, אשר בשבוע של פרשת בשלח 
לילדים  ההורים  ולכל  התינוקות  מלמדי  לכל  מורה  היה 
קטנים12, לקבץ את הילדים בשבת שירה בחצר בית-הכנסת 
ולספר לילדים את סיפור קריעת ים-סוף, כיצד שרו הציפורים 
ונשים, שרו  וכל בני-ישראל, אנשים  וציפצפו בשעה שמשה 
מעצי  פירות  קטפו  הקטנים  והילדים  ישיר',  ‘אז  שירת  את 

הים13 והאכילו את הציפורים ששרו ורקדו.
“המהר"ל היה מצווה לתת לילדים ‘קַאשע' ]=דייסה, כדי[ 
הים  פירות  לזכר  והציפורים14,  התרנגולים  לפני  שיתנוה 
שבהם האכילו הילדים הקטנים את הציפורים. לאחר מכן היה 
המהר"ל מברך את כל הילדים ואת ההורים, שיזכו לחנך את 

הילדים ולגדלם לתורה, לחופה ולמעשים טובים".
3 ו-8  סוף זמן קידוש לבנה לכתחילה: מוצ"ש עד השעה 

דקות.

8( משנה-ברורה סימן רח ס"ק ב. סידור ‘מנחת ירושלים' )תשל"ב( עמ' 1057. וראה 
אנציקלופדיה-תלמודית ערך ‘דגן' ובציורים שם.

9( ספר-השיחות תש"ב עמ' 73 )תרגום מאידיש(.
10( ‘התוועדויות' תשמ"ז שבהערה הבאה.

11( בשעתו העיר הרבי: “והלוואי היו מחדשים עתה מנהג זה בכל קהילות ישראל", 
מוגה(.  בלתי   -  454 בעמ'  בחריפות  )ועיי"ש   448 עמ'  ח"ב  תשמ"ז  ‘התוועדויות' 
עיי"ש. אולם למעשה,  זה,  522 מבאר ההוראה מסיפור  ובלקוטי-שיחות ח"ב עמ' 
כשהציעו לפרסם עד"ז, נענו בהוראה: “לא להעתיק כל זה עתה – כי כנראה נשתקע 
כך  לומר דבר הנשמע,  )=כשם שמצווה  כו'"  כך  כו'  וכשם שמצווה  המנהג לגמרי, 
מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע – היכל-מנחם ח"ב עמ' לו, מתאריך ו' שבט 
75 תיקן, שהמענה היה בשנת  ומנהגי ש"ק' עמ'  ‘לקט הליכות  תשמ"ח, אבל בס' 

תש"נ, לאלה שרצו ללמד זאת לילדים ב'חדר'(. וראה להלן הערה 14.
12( והכוונה גם לילדות - כדמוכח מקרי"ס )התוועדויות תשמ"ז שם, הערה 115(.

13( ראה שמות רבה כא,י.
14( והעיר הרבי: “אלא שלא ראינו שכ"ק מו"ח אדמו"ר ינהוג כן. ]ויש לומר מהטעמים 
חיטים  לתת  נוהגים  “יש  ס"ח(  סי' שכד  )או"ח  בשו"ע  - מה שכתב אדמוה"ז  לזה 
לפני העופות בשבת שירה, ואינו נכון שהרי אין מזונותיהם עליך" )דפסק כהמג"א 
שאוסר, ולא כמו שמסיק בס' תוספת שבת הובא באורחות-חיים שם, שכיוון שנהגו 
כן לשם מצווה אין להקפיד בכך(, ובימינו אלו לא מצוי שיהיו תרנגולים וכיוצא בהם 
שמזונותיהם עליך )כפי שהיה רגיל בדורות שלפני זה בעיירות הקטנות([. “בכל זאת, 
הרי זה רק בנוגע להאכלת העופות, אבל בוודאי שיש לספר לילדים את כל הנ"ל, 
ובמיוחד – לנטוע בהם מידה טובה של רחמנות על בעלי-חיים )שמתבטאת גם 
בסיפור דהאכלת העופות(, “ורחמיו על כל מעשיו" - ספר-השיחות תשמ"ט ח"א 

עמ' 222.

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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יום ראשון
י"ד בשבט

במנחה אין אומרים תחנון.

יום שני
ט"ו בשבט

חמישה-עשר בשבט: אין אומרים תחנון15.
“לעניין   – נוגע לדינא בארץ-ישראל  “'ראש-השנה לאילן' 
על  שבט  קודם  שחנטו  האילן  פירות  מעשרין  שאין  מעשר, 
ט"ו  שייקרא  בש"ס  מצינו  לא  אבל  שבט"16,  לאחר  שחנטו 
כמבואר   – הוא  לכך  היחיד  המקור  ‘יום-טוב'.  בשם  בשבט 
בראשונים17, ש"כיוון דקתני בהדי הדדי, כל ארבעה ראשי-

שנים ביחד, בהא דמיא אהדדי"18".
הלשון הרגיל ‘ראש-השנה לאילנות' בלשון רבים, ביאורו19: 
כיוון שהתחלת העבודה היא מ'הריני מקבל עלי מצוות עשה 
של ואהבת לרעך כמוך', היינו להשפיע על אחרים, להצמיח 

אילנות, ורק אחר-כך מתחיל עבודת עצמו בתפילה20.
אכילת פירות: בט"ו בשבט “נוהגים להרבות במיני פירות 
התחלת  דהיינו  החנטה,  זמן  רק  שאז  ואף  אילנות21",  של 
הצמיחה, נוהגים לאכול פירות מוכנים ופירות הכי משובחים, 
ואכילה כשיעור ברכה אחרונה דווקא, כי גם הסיום והתכלית 
ובפרט  כלולים כבר ב'ראש', ורואים אותם כבר אז בגלוי22. 
ותאנה  “גפן   – ארץ-ישראל  בהן  שנשתבחה  פירות  מיני 

15( סידור אדמוה"ז, לפני ‘למנצח... יענך'. וראה השלמה לשו"ע אדמוה"ז )נדפסה 
במהדורה הישנה בסוף ח"א עמ' 357 ובחדשה בסוף ח"ד עמ' תכו( סי' קלא ס"ח.

כיוון  וזאת  הי"א.  פ"ה  תרומות  הל'  רמב"ם  ראש-השנה.  ריש  ורע"ב  פרש"י   )16
חדשה  יניקה  אצלם  ומתחילה  דאשתקד,  מהמים  לינוק  מפסיקים  שהאילנות 
בפועל, ארבעה חדשים לאחר שנידונין על המים. ירושלמי ראש-השנה פ"א ה"ב. 
ראה הדעות ביחס לשיעור חנטה, הבאת שליש ועונת המעשרות בס' ‘המועדים 
‘חנטה'  וערך  שליש'  ‘הבאת  ערך  אנציקלופדיה-תלמודית  קפב,  עמ'  בהלכה' 

בתחילתם, ובמפורט בהערות לס' ‘שבת הארץ' )מהדורת תשנ"ג( ח"א עמ' 392.
סוף  פ"א  שופר  הל'  מיימוניות  הגהות  תש"א.  סימן  פ"א  ראש-השנה  מרדכי   )17

"ק א.
ילפינן  הדדי,  בהדי  “גמרי  ד,א( שאם  )מועד-קטן  הגמרא  גם מדברי  כדמוכח   )18
מהדדי", ראה שו"ת מהר"ם מרוטנבורג סימן ה ]על תשובה זו חתום רבינו גרשום 
בהלכה'  ‘המועדים   - “גאון"  בשם  הדברים  מובאים  ‘אגודה'  ובס'  הגולה,  מאור 
 – מנחם  מ'תורת  לקוח  הקטע   .]189 עמ'  תשכ"ב  שיחות-קודש  וראה  קפו.  עמ' 

התוועדויות' תשד"מ ח"ב עמ' 948.
19( אף שלשון המשנה בריש ר"ה הוא ‘ראש-השנה לאילן'. וראה לקוטי לוי-יצחק 

אג"ק עמ' תיג.
20( ספר-השיחות תש"נ ח"א עמ' 283.

21( מג"א או"ח קלא ס"ק טז. השלמה לשו"ע אדמוה"ז שם ס"ח. וראה שיחת ליל 
לקיים את  אין הדגשה  ט"ו בשבט תשל"ט סל"ח. ש"פ בשלח תש"מ סנ"ו. בכלל 
המנהג דאכילת פירות דווקא ברבים. על-פי רוב ]כשחל ט"ו בשבט בחול[ אוכלים 
את הפירות כל אחד בפני עצמו, בבית, ביחד עם בני ביתו בתוך הסעודה וכיוצא-

בזה )ספר-השיחות תשמ"ט ח"א עמ' 209(.
22( ‘התוועדויות' תשד"מ ח"ב עמ' 914.

ורימון... זית שמן ודבש"23 – “דבש תמרים24", ונוהגים לאכול 
כסיפור  לניסים,  מיוחדת  שייכות  להם  שיש  חרובים,  גם 
הגמרא על רבי חנינא בן דוסא ש"די לו בקב חרובין מערב 
שבת לערב שבת", ובהמשך לזה מסופר על כמה וכמה ניסים 

שאירעו לו, בהיותו ‘מלומד בניסים'25.
זה  ועל   – כו'26  וזוהר  מתנ"ך  ליקוטים  לומר  נוהגים  יש 
כתב כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו: “לא ראיתי במדינותינו נוהגים 

כן"27.
ה"ראש",  על-ידי  היא  האיברים  כל  התאחדות  כינוסים: 
וכיוון שכל ארבעת הראשי שנים קשורים זה לזה, יש עניין 
שיהיו  לאילן,  בראש-השנה  בני-ישראל  את  לכנס  מיוחד 
כבראש-השנה הכללי “לאחדים כאחד", ובפרט כינוסים של 
השם",  “צבאות  ובת-מצווה  בר-מצווה  שלפני  ילדי-ישראל 
גם  והגידול,  הצמיחה  עניין  במיוחד  מודגש  שבהם  כיוון 

)ובעיקר( ברוחניות, שאז הוא עיקר החינוך “חנוך לנער"28.
הכי  עם'  ‘ברוב  שיהיה  כדי  המתאים  הזמן  את  לבחור  יש 
אפשרי, בכל מקום ומקום לפי עניינו: לאחרי מנחה דערב ט"ו 
בשבט, בט"ו בשבט עצמו, בימים שלאחרי, עד ליום השבת-
קודש ]פרשת יתרו[, השבת דמתן-תורה )ומה טוב בכל אחד 

מהזמנים הנ"ל, במקומות שונים וכו'(29.
וכדאי ונכון להתחיל בעניין של מעשה בפועל תיכף ומיד, 
באופן המותר ושייך ביום השבת: א( הוספה בעניין הצדקה 
– אהבת-ישראל ואחדות-ישראל – על-ידי החלטה על סכום 
לקיים  )נוסף על האפשרות  כללית  רק החלטה  לא  מסויים, 
על-ידי  וכן  ]‘לחיים'[,  ושתיה  אכילה  על-ידי  צדקה  מצות 
צדקה רוחנית ]עצה טובה, לימוד תורה[(, שיפרישו לעצמם 
מיד בצאת השבת, ויתנו בפועל בבוקר לעני או לגבאי צדקה. 
המנהג  קיום  אודות  לעוררם  הילדים,  בחינוך  הוספה  ב( 

דאכילת פירות ביום זה, ולהסבירם משמעותו30.
בהתוועדות ט"ו בשבט תשל"א הכריז הרבי: “עכשיו הזמן 
שצריכים “לכבוש" העולם, על-ידי יגיעה והוספה ביתר שאת 

וביתר עוז בלימוד התורה"31.

23( עקב ח,ח. ב'כפר חב"ד' גיליון 1031 עמ' 35 נדפסה הערה בגוף כתי"ק של הרבי, 
שבה נאמר: “...ט"ו בשבט קשור באכילת פירות – פירות הנאכלים, ובפרט דאה"ק 
“קדושת  רח(  )סי'  הב"ח  כמ"ש  הארץ,  לפירות  עדיפות  שיש  מזה,  והוכיחו  וכו'". 
הארץ, הנשפעת בה מקדושת הארץ העליונה, היא נשפעת גם בפירותיה... באכילת 
פירותיה אנו ניזונין מקדושת השכינה..." )ועד"ז בס' מור וקציעה שם, בס' בת עין 
פ' בהר, ובשו"ת תורה לשמה סי' תיח, וזה היה טעמם של חז"ל שנהגו כך, כמבואר 

בברכות מד,א( – )‘כפר-חב"ד' 1079 עמ' 27(.
24( רמב"ם הלכות ברכות פ"ח הי"ג ]וראה אנצי' תלמודית ערך ‘דבש' בתחילתו, 

וש"נ[.
25( תענית כד,סע"ב. ספר-השיחות תנש"א ח"א עמ' 300.

וכמה פעמים לאחרי  ויניציאה, תפ"ח.  ‘פרי עץ הדר',  נדפסו לראשונה בספר   )26
זה, ובמיוחד בדורנו.

27( לקוטי-שיחות כרך לא עמ' 235.
28( ‘התוועדויות' תשד"מ ח"ב עמ' 892.

29( ספר-השיחות תשמ"ח ח"א עמ' 241.
וראה פירוט בכיו"ב בהתוועדויות תשמ"ה ח"ד עמ'  ובהערות.   ,222 30( שם, עמ' 

2120, תשמ"ח ח"ד עמ' 376, תנש"א ח"א עמ' 24 ועוד.
וביאר השייכות לט"ו בשבט, שכמו  ליושבי אוהל.  וכש"כ  31( אפילו לבעלי עסק, 
באילן צ"ל יגיעה רבה וזמן רב עד שבאים הפירות, כך בתורה צ"ל ‘יגעת' כדי שיהיה 

‘ומצאת' – לקוטי-שיחות כרך ו' עמ' 312, עיי"ש.
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 יום הולדת הגאון החסיד
ר' נחמיה מדוברובנה

גינצבורג  הלוי  נחמיה  ר'  החסיד  הגאון  הולדת  יום 
מדוברובנה, בעל "דברי נחמיה", בן הרה"ג ר' אברהם 
בירך, שהיה חתנו )בזוו"ש( של הרה"ק ר' חיים אברהם 

בן כ"ק אדמו"ר הזקן.
הוא היה תלמיד מובהק של אדמו"ר הזקן וחבירו של 
אדמו"ר  כ"ק  של  פטירתו  אחרי  צדק.  הצמח  אדמו"ר 
האמצעי קיבל עליו את כ"ק אדמו"ר הצמח צדק לרבי, 

והיה כותב עליו תואר 'מורינו'.
לפעול  בכחו  עליו:  אמר  צדק  הצמח  אדמו"ר  כ"ק 

חדשות בתורה. 
)בית רבי ע' סט(

 יום פטירת הגאון החסיד
ר' נחמיה מדוברובנה

נחמיה  ר'  החסיד  הגאון  של  פטירתו  יום 
לו שישים  ביום שמלאו  )הנ"ל(,  מדוברובנה 

וארבע שנים בדיוק.

שכל  מאד,  נפלאה  בדרך  היתה  פטירתו 
הלילה למד וכתב שאלות ותשובות, ואחר כך 
וקדושה מהמנין  'ברכו'  בחדרו  בבוקר שמע 

שליד חדרו ואחר התפלה נפטר פתאום. 
)בית רבי ע' 138(

 הסתלקות הרבנית שטערנא שרה,
אשת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע

הרבנית  מוהרש"ב,  אדמו"ר  כ"ק  אשת  של  פטירתה  יום 
שטערנא שרה, אמו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, בשבת קודש 
פ' בשלח בבוקר )ב-10:45(. בפטירתה הייתה בגיל שמונים 
ושלש. מנוחתה כבוד בניו יורק ליד אוהל בנה כ"ק אדמו"ר 

מוהריי"צ.
שירה,  שבת  היום  הרבנית:  אמרה  התפלה  קודם  בבוקר 
והתפילה צריכה להיות אחרת...  באמצע התפלה, כשהגיעה 
ל"נשמת כל חי", השיבה את נשמתה אל האלוקים, כשסידור 

התפלה בידיה.
)עטרת מלכות ע' 107(

הרה"ג הרה"ח ר' לוי יצחק 
שניאורסון נשלח לגלות

לוי  ר'  הרה"ח  הרה"ג  כ"ק  יצא  זה  ביום 
יצחק שניאורסאהן, מבית האסורים ונשלח 

לגלות בעיר צ'יאילי. 
)ימי חב"ד ע' 119(

תרי"בתקמ"ח

ת"שתש"ב

עת לדעת

י"ג 
שבט

ט"ו 
שבט

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט
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יום שישי, י"ב שבט
תפילת שחרית התקיימה כרגיל.

וליד  לחתן,  הסידור  את  הרבי  נתן  מנחה  תפילת  לפני 
המעלית חילק מטבעות לילדים. בטרם היכנסו למעלית 
בר  ״פַאר  ושאלו  מגילו(  מבוגר  )שנראה  בילד  הבחין 
מצוה״? ]לפני בר מצווה?[ כשנענה בחיוב, נתן לו מטבע.

וחילק  דולרים  לחלוקת  הרבי  סימן  התפילה  בסיום 
שטרות  שני  הניח  החלוקה  בגמר  שטרות.  שני  לכאו״א 

בסידורו, ויצא בעידוד השירה.
שמחה  ניגון  ניגנו  ב-17:35.  שבת  לקבלת  נכנס  הרבי 
פעם  מדי  עודד  דודי'  ב'לכה  הק'.  בידו  עודד  והרבי 
בתנועות חזקות, ובסיום עודד בתנועות חזקות מהרגיל.

״גוט  הרבי:  אמר  התפילה  בסיום  הגבאי  הכרזת  אחרי 
שבת״ לעבר הקהל, ואחר יצא כשמעודד את השירה.

יאר-צייט הרבנית רבקה  י׳׳ג שבט,  פ' בשלח,  שבת שירה 
ע״ה

ביהמ״ק״,  ״שיבנה  כתמיד  ניגנו  שחרית  תפילת  לפני 
והרבי עודד בחוזק וסימן לחזור שוב ושוב )ד' פעמים(.

בקריאת התורה, כשהגיע הבעל קורא לפסוק ״ויושע ה'״, 
נעמד הרבי והסתובב כשפניו לעבר בימת הקריאה, ומידי 
פעם הביט לשם, עד לסיום ה'שירה' שאז הסתובב קצת אל 
הסטענדער, ובהגיע הבעל קורא לחמישי הסתובב חזרה 
לפרשת  קורא  הבעל  כשהגיע  כן  כמו  והתיישב.  לגמרי 
בהפטרה  קורא.  הבעל  לעבר  והביט  הרבי  נעמד  עמלק 

הגביה הרבי את קולו כשהתחיל ״ותשר דבורה״.
ב״הוא אלקינו״ הורה בידו לחזור על הניגון שוב. ב-13:45 
״לחיים״  ענה  לאחר שהתיישב,  להתוועדות.  הרבי  נכנס 

לילד שארף ונתן לו את העוגה.
בשיחה הראשונה דובר על השלימות שנעשית בשבת זו 
בכל עניני ההילולא. השיחה השנייה הייתה בעניין הקרבת 
הקרבנות של נשיא הדור, וענין ״גיור״ הניצוצות. בהמשך 
דובר במעלת נשי ובנות ישראל שבזכותן ״עתידין להגאל״ 
וכמודגש בפרשתנו בשירת מרים, אודותה נאמר ״ותתצב 

אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו״ - וכך גם מרים מלשון 
מרירות של כנסת ישראל החל מהד' אימהות המתייצבות 
להביט ״מה יעשה לו״ - עד מתי ועד מתי ועד מתי, כמה 

אפשר להחזיק את בנ״י בגלות?!... 
ה'שירה'  מעניין  הוראה  הרבי  לימד  השלישית  בשיחה 
ושמחה.  'שירה'  מתוך  בקול  להיות  צריכה  - שהתפילה 
בהמשך עורר על מנהג מוזר, שכשיהודי ניגש ל'עמוד', 
ב״שא  מיד  אותו  משתיקים   - בקול  מתפלל  שני  ויהודי 
שא״... אח״כ אמר שיש להמשיך את ההתוועדויות דיו״ד 

שבט גם בימים הבאים, ודיבר על מ״ב שנה להסתלקות.
ושבעת  בשבט,  ט״ו  על  הרבי  דיבר  הרביעית  בשיחה 
בשיחה  יהודי.  כל   - חפץ״  ב״ארץ  שישנם  המינים 
ההתוועדויות,  המשך  על  שוב  הרבי  עורר  החמישית 
ובפרט בט״ו בשבט - בכל מקום האפשרי, ואת ההוראה 
חלוקת  הייתה  השיחה  אחרי  לכאו״א.  להסביר  שיש 

המשקה, כ-24 בקבוקים.
בחיוב,  ענה  וכשהמזכיר  קיבלו  כולם  האם  שאל  הרבי 
ז״ל.  הרלוי״צ  לאביו  ההקפות  ניגון  את  לנגן  הרבי  החל 
בתנועה הידועה החל הרבי לעודד נמרצות וסימן לחזור 
על זה פעמים רבות )י״ב פעמים(, כששירת הקהל הולכת 
וגוברת מפעם לפעם. אח״כ הזכיר הרבי על דבר אמירת 

ברכה אחרונה.
תפילת  התפללו  אח״כ  ב-15:40.  הסתיימה  ההתוועדות 
מנחה. בחזרת הש״ץ ישב הרבי על מקומו. ב'שים שלום' 
הקהל.  לעבר  מביט  כשהוא  הסטענדער  גבי  על  עודד 
לתפילת  השירה.  עידוד  כדי  תוך  יצא  התפילה  בסיום 
מעריב נכנס הרבי ב-17:45 לערך בזאל הקטן, ועודד את 

השירה בחוזק. בצאתו בירך נוסעים לדרכם.
בינתיים התאסף קהל גדול בחוץ לקראת קידוש לבנה. 
הלבנה  השמים.  פני  את  כיסו  ועננים  נורא,  היה  הקור 
את  לקדש  היה  ניתן  ולא  חליפות,  והתגלתה  הסתתרה 
לצאת  ממתין  בעוז,  לשיר  החל  התמימים  קהל  הלבנה. 
שקידוש  נודע  דקות  עשרים  של  המתנה  כעבור  הרבי. 
בחורים  מספר  מלבד  בערך.  עשר  בשעה  יתקיים  לבנה 

תשנ"ב / יומן מבית חיינו

"יישר כח על שנשארת עמי 
בהתוועדות חמשה עשר בשבט"
השיחה הייתה ארוכה ומיוחדת, ועסקה בביאור עניין שבעת המינים בעבודת ה', כשאת 
 רובה אמר בעיניים עצומות. בעת השיחה אחז הרבי במפה שהייתה על-גבי הסטענדער



19»

שציפו להפתעות, התפזר רוב הקהל.
דקות אחדות לפני השעה עשר נודע שהרבי יצא מיד לקידוש לבנה. 
לא עבר רגע וכל השולחנות ב-770 נותרו שוממים... הרבי יצא לבוש 
במעילו, עודד את השירה ונעמד ליד הסטענדער, שהועמד בחניית 

הרכב סמוך למדרכה.
וכן  הלבנה,  לעבר  מזרח  לכיוון  הרבי  הביט  בברכה,  שהתחיל  לפני 
פותח  כשהוא  פעמים,  ד'  נענע  הציצית  את  )כרגיל(.  הברכה  קודם 
ווָאך!״  גוט  ַא  חודש!  גוט  ״ַא   - אמר  בסיום  המעיל.  את  כך  לשם 

]=חודש טוב, שבוע טוב[.
יום ראשון, י"ד שבט

בסיום   .14:10 בשעה  התחתון  לגן-עדן  הרבי  יצא  מנחה  לתפילת 
ויצא כעבור דקות מספר לחלוקת הדולרים.  נכנס לחדרו,  התפילה 
הייתה הפתעה, כשניגש הרבי לסטענדער, בטרם החל לחלק,  וכאן 
לכל  איחל  ובה  ביותר,  קצרה  הייתה  השיחה  שיחה.  באמירת  ופתח 
בשבט.  ט״ו  עם  בקשר  ומופלגה,  רבה  הצלחה  מישראל  ואחת  אחד 

אח״כ החל בחלוקת הדולרים.
למרות הקור העז, לא נמנע הקהל הגדול מלבוא. החלוקה נמשכה 

למעלה מ-4 שעות, והסתיימה ב-18:35.
כעבור חמש דקות נכנס הרבי לתפילת ערבית בזאל למעלה )כנהוג 
לאחרונה בימי ראשון(. בסיום התפילה הסתובב קמעה )התעורר חשד 
לשיחה...(, ואחר כך זז לצד הסטענדער, למקום עמידתו בעת הבדלה. 
באמירת   - פתאומי  באופן  שוב   - הרבי  פתח  הגבאי  הכרזת  לאחר 
קצרה  שהייתה  מפני  מיקרופון,  בלי  ברובה  נאמרה  השיחה  שיחה! 
לציין, שנאמרה  יש  - הסתיימה.  ועד שהכינו את המיקרופון  מאוד, 
בקול רם שאפֵשר לשומעה כמעט בכל ה'זאל'. הרבי חזר לחדרו תוך 
כדי עידוד השירה, והתמימים )אלו שזכו לשמוע( התיישבו לרשום 

את השיחה מזיכרונם.
יום שני ט"ו בשבט, ר"ה לאילנות

בצאת הרבי מתפילת שחרית בירך נוסעים לדרכם.
ועוד.  למזכירים  מטבעות  חילק  כן  ולפני  ב-14:10,  למקווה  יצא 
לאהל יצא הרבי ב-15:20 עם שקית נייר גדולה בידו. חילק מטבעות 
למזכירים, וגם לצלם שעמד שם. ב-18:40 חזר הרבי ל-770. כשנכנס 
לתפילות עודד את השירה בחוזקה. בסיום תפילת מעריב פנה הרבי 

לעבר הסטענדער... ומיד הכינוהו לשיחה.
השיחה הייתה ארוכה ומיוחדת, ועסקה בביאור עניין שבעת המינים 
אחז  השיחה  בעת  עצומות.  בעיניים  אמר  רובה  כשאת  ה',  בעבודת 
הרבי במפה שהייתה על-גבי הסטענדער. אחר כך דיברו בין חשובי 
)ידוע שבעת אמירת מאמר  זה מאמר כעין שיחה!  החסידים, שהיה 

אוחז הרבי במטפחת או במפה(.
בסיום השיחה חילק הרבי לכל אחד ואחת שלושה שטרות. לרב חיים 
פארבריינגען  מיר,  מיט  בלייבן  פַאר  כח  ״יישר  הרבי  אמר  גוטניק 
חמשה עשר בשבט״ ]יישר כח על שנשארת עמי בהתוועדות חמישה 

יום פטירת הרה"ק ר' ברוך 
שלום, בנו בכורו של אדמו"ר 

הצמח צדק

שלום  ברוך  ר'  הרה"ק  של  פטירתו  יום 
– בנו בכורו של  שניאורסאהן – הרב"ש 
של  סבו  וסב  צדק,  הצמח  אדמו"ר  כ"ק 

כ"ק אדמו"ר. 

פ'  ה'  ביום  ושתים,  שישים  בגיל  נפטר 
ליובאוויטש  בעיר  כבוד  מנוחתו  יתרו. 
הצמח  אדמו"ר  כ"ק  אביו  אוהל  בתוך 

צדק.
)בית רבי ע' 240 )ח"ג פ"ח(. ימי חב"ד ע' 120(

ההתוועדות האחרונה של 
הרבי בימות החול

הרבי  של  האחרונה  ההתוועדות 
הרבי  התוועד  מאז  החול.  בימות 
אך  ובימים-טובים,  בשבתות  רק 
החול  בימי  רבות  שיחות  אמר 

בעמידה ליד ה'סטענדער'.

תרכ"ט

תשמ"ח

ט"ז 
שבט
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עשר בשבט[, אח״כ נתן לו שלושה שטרות נוספים ואמר - 
״בשביל הקהילה קדישא״. כשעבר בנו שאלו הרבי: ״ַאלע 
וכשנענה  כאן?[  הנם  האחים  ]כל  ָדא״?  זיינען  ברידער 
די  ״פַאר  ואמר:  נוספים  שטרות  שלושה  נתן  בחיוב, 

ברידער״ ]עבור האחים[.
ויצא  בסידורו,  שטרות  ג'  פעמיים  הניח  החלוקה  בסיום 

בעידוד השירה. בדרכו בירך נוסעים לדרכם.
כן  ברמב״ם.  הלכות  סיום  סעודת  התקיימה  יותר  מאוחר 
הנהלת  ע״י  הרבי  פירות שנתן  חולק לתמימים מסלסילת 

הישיבה עבורם, כמדי שנה.
יום שלישי ט"ז שבט

בצאתו מתפילת שחרית בירך הרבי נוסעים לדרכם. לפני 
מטבעות  וחילק  לחתן,  הסידור  את  נתן  מנחה  תפילת 
בדרכו  השירה.  בעידוד  לתפלה  נכנס  כך  אחר  לילדים. 

חזרה לחדרו בירך נוסעים.
כיון  למעלה,  ב'זאל'  ב-18:45  התקיימה  מעריב  תפילת 
הלילה.  שתתקיים  ליחידות  הכינו  למטה  ה'זאל'  שאת 
כשנכנס לתפילה, בעודו מניח את הסידור על הסטענדער, 
הביט לעבר העומדים מימינו ועודד בחוזק בתנועת ידו את 
שירת הקהל. בסיום התפילה חזר לחדרו תוך כדי עידוד 

השירה.
ב'זאל'  ליחידות  ונכנס  מחדרו  הרבי  יצא   20:00 בשעה 
אנשים  שי',  לאורחים  בשיחה  פתח  כשהתיישב,   . למטה 
נשים וטף. בתוך השיחה הזכיר ש״ר״ל לוותר על אף שעל 
מאה״ק...״. בסיומה חילק שטר של דולר לכאו״א באמרו 

״ברכה והצלחה״.
בשיחה  בירכם  והרבי  לברי-מצוה,  היחידות  החלה  אח״כ 
השטרות,  לחלוקת  לצדו  מעט  הסתובב  כשסיים,  קצרה. 
אך לפתע פנה שוב למיקרופון ואמר מלים נוספות בקשר 
החלוקה.  החלה  אח״כ  מצוה.  הבר  ביום  לצדקה  לנתינה 
את הבחורים בירך ב״הצלחה רבה״ או בנוסח אחר כיו״ב. 

למשפחותיהם אמר: ״בשעטומ״צ״.
לכמה מהברי מצוה נתן דולר נוסף.

אחר-כך יצאה קבוצת הברי-מצוה ונכנסה קבוצת חתנים 
וכלות.

הרבי בירכם בשיחה קצרה. אחר חילק לכאו׳׳א שטר אחד 
עדי  "בנין  הוסיף:  לכמה  ״בשעטומ״צ״.  דולר באמרו:  של 

עד".
אחרון ניגש הצלם רלוי״צ פריידין, ובירכו הרבי "מיט אלע 
גוטע זאכן בגו"ר" ]עם כל הדברים הטובים בגו"ר[. הנ׳׳ל 
בשו״ט״  אינגיכן  גאר  זיין  ״זאל  ענה  והרבי  משהו,  ביקש 
]שיהיו בקרוב ממש בשו״ט[. אח״כ אמר הרבי ״איר בעט 
אלע מאל פאר צווי בית הכנסת״ ]אתה הרי מבקש תמיד 
עבור שני בתי כנסת )בחולון - המעתיק([ ונתן לו עוד שני 

דולרים.

היחידות הסתיימה בשעה 21:00. הרבי הביט לעבר ארון 
ויצא  הפ״נים  חבילת  את  לקח  אחר  משהו,  ואמר  הקודש 

כשמביט בדרכו לעבר השעון שבקיר הצפוני.
יום רביעי י"ז שבט

המעת-לעת  במשך  כי  נודע  חב״ד  אגודת  צעירי  ממטה 
ברחבי  רבים  כנסיות  בבתי  נערכו  ולמחרתו  בשבט  דט״ו 
העיר ניו יורק התוועדויות בהן דובר בענינו של החג על פי 
תורת החסידות, ובפרט לאור שיחות הקודש בעניין זה להן 

זכינו זה עתה - ובהרחבה רבה.
תפילת שחרית התקיימה בזמנה, בצאת הרבי מהזאל בירך 
הגבאי  הכריז  מנחה  תפילת  זמן  אודות  לדרכם.  נוסעים 
שלא   - לאהל  הרבי  נוסע  והיום  היות  מוכנים״,  ״כשיהיו 

כרגיל )יצוין כי יום זה הוא למחרת יחידות(.
מטבעות  חילק  בצאתו  למקווה.  הרבי  נסע   13:40 בשעה 
כשחזר  לדרכם.  נוסעים  בירך  וכן  הנוכחים,  לכל  לצדקה 
מהמקווה סימן בידו לשלום לילד שעמד בדרך, וכן בירך 

נוסעים.
נוסעים  לאהל נסע הרבי ב-15:10. בדרכו למכונית בירך 
להרה״ח  לצדקה.  'ניקל'  של  מטבעות  להם  ונתן  לדרכם 
״פאר  נוסף  'ניקל'  נתן  לאנגליה  הנוסע  שגלוב  ציון  בן  ר' 
גאנץ לונדון״ ]עבור כל לונדון[. כן נתן מטבע לא' הצלמים 

שעמד שם.
נכנס  דקות  כמה  ולאחר  ב-18:10  מהאהל  חזר  הרבי 
לתפילות מנחה ומעריב. בכניסתו לזאל עודד את השירה 

בחוזק.
בסיום התפילה לאחר הכרזת הגבאי המתין מעט עד שסיים 
א' לומר קדיש. בצאתו עודד בחזקה את שירת ״דידן נצח״, 

ובירך נוסעים.
היום יצא לאור השיחה דשבת קודש - מוגה. ה'פתח דבר' 

נושא את התאריך: ״מוצאי ר״ה לאילנות״.
יום חמישי, ח"י שבט

פתיחת 'כינוס השלוחות העולמי'
בדיוק. כשחזר   10:00 נכנס לתפילת שחרית בשעה  הרבי 
הקהל  לעבר  מעט  הסתובב  התפילה  לבימת  מקריה"ת 
ב-15:20.  הרבי  נסע  למקווה  בידו.  עידוד  תנועת  ועשה 
וגם  למזכירים  לצדקה  מטבעות  נתן  לרכב  כניסתו  לפני 
לשלום.  סימן  לרכב  שנכנס  לאחר  שם.  שעמד  לילד 
חילק  למכונית  כניסתו  לפני  לאהל.  נסע  לערך  ב-15:30 
לאחר  ב-18:30.  הרבי  חזר  מהאהל  שם.  לעומדים  צדקה 
עודד  למטה,  ומעריב.  מנחה  לתפילות  נכנס  דקות  כמה 
את שירת 'דידן נצח', גם כשעלה לבימת התפילה. בסיום 
התפילה עודד את התפילה בחוזק רב כמה וכמה פעמים, 

וכן למעלה ליד המעלית.
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æéíçð-àìå íòä-úà äòøt çlLa éäéå©§¦À§©©´©§Ÿ»¤¨¨¼§«Ÿ¨¨´
ìt õøà Cøc íéäìà| ék àeä áBø÷ ék íézL ¡Ÿ¦À¤µ¤¤´¤§¦§¦½¦¬¨−®¦´

äîçìî íúàøa íòä íçpé-ït íéäìà øîà̈©´¡Ÿ¦À¤¦¨¥¬¨¨²¦§Ÿ¨¬¦§¨−̈
:äîéøöî eáLåíòä-úà äòøt çìLa éäéå §¨¬¦§¨«§¨©§¦À§©©´©§Ÿ»¤¨¨¼

ìt õøà Cøc íéäìà íçð-àìåáBø÷ ék íézL §«Ÿ¨¨´¡Ÿ¦À¤µ¤¤´¤§¦§¦½¦¬¨−
øa íòä íçpé-ït íéäìà øîà | ék àeäíúà ®¦´¨©´¡Ÿ¦À¤¦¨¥¬¨¨²¦§Ÿ¨¬

:äîéøöî eáLå äîçìî ית ּפרעה ׁשּלח ּכד והוה ¦§¨−̈§¨¬¦§¨«§¨ְֲַַַַַָָֹ

ארי  פלׁשּתאי ארעא ארח יי דּברּנּון ולא ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹעּמא

עּמא  יזּועּון ּדילמא יי אמר ארי הּוא ְְְֲֲִִֵַַָָָָָקריבא

למצרים: ויתּובּון קרבא çéáqiåּבמחזיהֹון ְְְְֱִִִֵֶָָָ©©¥̧
óeñ-íé øaãnä Cøc íòä-úà | íéäìà¡Ÿ¦¯¤¨¨²¤¬¤©¦§−̈©®

:íéøöî õøàî ìàøNé-éðá eìò íéLîçåáqiå ©«£ª¦²¨¬§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦©©¥̧
íéLîçå óeñ-íé øaãnä Cøc íòä-úà | íéäìà¡Ÿ¦¯¤¨¨²¤¬¤©¦§−̈©®©«£ª¦²

:íéøöî õøàî ìàøNé-éðá eìò עּמא ית יי ואסחר ¨¬§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦ְְְַַַָָָ

בני  סליקּו ּומזרזין דסּוף יּמא מדּברא ְְְְְְְִִֵַַַָָָֹארח

דמצרים: מארעא èé-úàיׂשראל äLî çwiå ְְְְִִִֵֵַָָָ©¦©¬¤²¤
éða-úà òéaLä òaLä ék Bnò óñBé úBîöò©§¬¥−¦®¦Á©§¥̧©¦§¦¹©¤§¥³
íëúà íéäìà ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¤½

:íëzà äfî éúîöò-úà íúéìòäåäLî çwiå §©«£¦¤¯¤©§Ÿ©²¦¤−¦§¤«©¦©¬¤²
éða-úà òéaLä òaLä ék Bnò óñBé úBîöò-úà¤©§¬¥−¦®¦Á©§¥̧©¦§¦¹©¤§¥³
íúéìòäå íëúà íéäìà ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¤½§©«£¦¤¯

íëzà äfî éúîöò-úà: ּגרמי ית מׁשה ואּסיק ¤©§Ÿ©²¦¤−¦§¤«ְְֵֵֶַַָֹ

יׂשראל  ּבני ית אֹומי אֹומאה ארי עּמּה ְְֲִִִֵֵֵֵֵָָָָיֹוסף

ּגרמי  ית ותּסקּון יתכֹון יי ּדכיר מדּכר ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָלמימר

עּמכֹון: ëíúàáמּכא eðçiå úkqî eòñiå ְִִָ©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈
:øaãnä äö÷aäö÷a íúàá eðçiå úkqî eòñiå ¦§¥−©¦§¨«©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈¦§¥−

:øaãnä ּבסטר באתם ּוׁשרֹו מ ּסּכֹות ּונטלּו ©¦§¨«ְְְְִִֵַָָֻ

àëãenòaמדּברא: íîBé íäéðôì Cìä ýåýéå ְְַָ©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧¹̈§©³
øéàäì Là ãenòa äìéìå Cøcä íúçðì ïðò̈¨Æ©§Ÿ¨´©¤½¤§©²§¨§©¬¥−§¨¦´

:äìéìå íîBé úëìì íäìåíäéðôì Cìä ýåýé ¨¤®¨¤−¤¨¬¨¨«§¨©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧
Là ãenòa äìéìå Cøcä íúçðì ïðò ãenòa íîBé¹̈§©³¨¨Æ©§Ÿ¨´©¤½¤§©²§¨§©¬¥−

:äìéìå íîBé úëìì íäì øéàäì מדּבר ויי §¨¦´¨¤®¨¤−¤¨¬¨¨«§¨ְַַַָ

לדּברּותהֹון  דעננא ּבעּמּודא ּביממא ְְְֲֳִֵַַַָָָָָָָקדמיהֹון

להֹון  לאנהרא דאּׁשתא ּבעּמּודא וליליא ְְְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָּבאֹורחא

ּובליליא: ּביממא áëãenòלמיזל Léîé-àì ְְְִֵֵַָָָ«Ÿ¨¦º©³
:íòä éðôì äìéì Làä ãenòå íîBé ïðòä¤«¨¨Æ½̈§©¬¨¥−¨®§¨¦§¥−¨¨«
äìéì Làä ãenòå íîBé ïðòä ãenò Léîé-àì«Ÿ¨¦º©³¤«¨¨Æ½̈§©¬¨¥−¨®§¨

:íòä éðôì ואף ּביממא דעננא עּמּודא עדי לא ¦§¥−¨¨«ְֲִֵַַַָָָָָָָ

עּמא: קדם ּבליליא דאּׁשתא עּמּודא פ לא ְְְֳֵֶַַָָָָָָָ

à:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåýåýé øaãéå ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìà:למימר מׁשה עם יי ּומּליל ¤¤¬¥«Ÿְְִִֵֶַָָֹ

áét éðôì eðçéå eáLéå ìàøNé éða-ìà øac©¥»¤§¥´¦§¨¥¼§¨ªÀ§©£Æ¦§¥Æ¦´
Bçëð ïôö ìòa éðôì íiä ïéáe ìcâî ïéa úøéçä©«¦½Ÿ¥¬¦§−Ÿ¥´©¨®¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬

:íiä-ìò eðçúeðçéå eáLéå ìàøNé éða-ìà øac ©«£−©©¨«©¥»¤§¥´¦§¨¥¼§¨ªÀ§©£Æ
ïôö ìòa éðôì íiä ïéáe ìcâî ïéa úøéçä ét éðôì¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ¥¬¦§−Ÿ¥´©¨®¦§¥Æ©´©§½Ÿ

:íiä-ìò eðçú Bçëð יׂשראל ּבני עם מּליל ¦§¬©«£−©©¨«ְְִִֵֵֵַָ

ּובין  מגּדֹול ּבין חירתא ּפּום קדם ויׁשרּון ְְְֳִִִִֵֵָָָויתּובּון

יּמא: על ּתׁשרּון לקבלּה צפֹון ּבעיל קדם ְְְְְֳִִֵֵַַַָָָיּמא

âàøNé éðáì äòøt øîàåõøàa íä íéëáð ì §¨©³©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§ª¦¬¥−¨¨®¤
:øaãnä íäéìò øâñìàøNé éðáì äòøt øîàå ¨©¬£¥¤−©¦§¨«§¨©³©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½

:øaãnä íäéìò øâñ õøàa íä íéëáð ויימר §ª¦¬¥−¨¨®¤¨©¬£¥¤−©¦§¨«ְֵַ

ּבארעא  אּנּון מערּבלין יׂשראל ּבני על ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹּפרעה

מדּברא: עליהֹון ãäòøt-áì-úàאחד éz÷fçå ְְֲֲֵַַָ§¦©§¦´¤¥«©§Ÿ»
Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàå íäéøçà óãøå§¨©´©«£¥¤¼§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½

:ïë-eNòiå ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéåéz÷fçå §¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®©©«£¥«§¦©§¦´
äòøôa äãákàå íäéøçà óãøå äòøt-áì-úà¤¥«©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼§¦¨«§¨³§©§ŸÆ
:ïë-eNòiå ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç-ìëáe§¨¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®©©«£¥«
ואתיּקר  ּבתריהֹון וירּדף דפרעה לּבא ית ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹואתּקף

אנא  ארי מצראי ויּדעּון מׁשריתּה ּובכל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָֹּבפרעה

כן: ועבדּו äçøáיי ék íéøöî Cìîì ãbiå ְֲֵַָָ©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−
íòä-ìà åéãáòå äòøt ááì Côäiå íòä̈¨®©¥«Â¨¥Â§©̧©§³Ÿ©«£¨¨Æ¤¨½̈
ìàøNé-úà eðçlL-ék eðéNò úàf-äî eøîàiå©«Ÿ§Æ©´Ÿ¨¦½¦«¦©¬§¤¦§¨¥−

:eðãáòîCôäiå íòä çøá ék íéøöî Cìîì ãbiå ¥«¨§¥«©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−¨¨®©¥«Â¨¥Â
úàf-äî eøîàiå íòä-ìà åéãáòå äòøt ááì§©̧©§³Ÿ©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ

eðãáòî ìàøNé-úà eðçlL-ék eðéNò: ואתחּוא ¨¦½¦«¦©¬§¤¦§¨¥−¥«¨§¥«ְְִַָ

לּבא  ואתהפי עּמא אזל ארי דמצרים ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָלמלּכא

שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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עבדנא  דא מא ואמרּו לעּמא ועבּדֹוהי ְְְְְְֲֲִַַַַַָָָָָֹדפרעה

מּפלחננא: יׂשראל ית ׁשּלחנא åøñàiåארי ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָ©¤§−Ÿ
:Bnò ç÷ì Bnò-úàå Baëø-úàBaëø-úà øñàiå ¤¦§®§¤©−¨©¬¦«©¤§−Ÿ¤¦§®

Bnò ç÷ì Bnò-úàå:עּמּה וית רתּכּה ית וטּקיס §¤©−¨©¬¦«ְְְִִֵֵַַָָ

עּמּה: æìëåּדּבר øeça áëø úBàî-LL çwiå ִֵַַ©¦©À¥«¥¬¤̧¤Æ¨½§−Ÿ
ëøìLå íéøöî á:Blk-ìò íLúBàî-LL çwiå ¤´¤¦§¨®¦§¨«¦¦−©ª«©¦©À¥«¥¬

ìLå íéøöî áëø ìëå øeça áëø:Blk-ìò íL ¤̧¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¨«¦¦−©ª«
מצראי  רתּכי וכל ּבחירן רתּכין מאה ׁשּת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֹּודבר

ּכּלהֹון: על ממּנן çáì-úàוגּברין ýåýé ÷fçéå ְְְִִַַָָָ©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³
ìàøNé éða éøçà ócøiå íéøöî Cìî äòøt©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ©«£¥−§¥´¦§¨¥®

:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáeýåýé ÷fçéå §¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«©§©¥´§Ÿ̈À
éða éøçà ócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ©«£¥−§¥´

:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìàøNé ית יי ותּקיף ¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«ְְִַָָ

ּבני  ּבתר ּורדף דמצרים מלּכא דפרעה ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָֹלּבא

ּגלי: ּבריׁש נפקּו יׂשראל ּובני ְְְְְְִִִֵֵֵֵָָָיׂשראל

éðùèíúBà eâéOiå íäéøçà íéøöî eôcøiå©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨Æ
åéLøôe äòøt áëø ñeñ-ìk íiä-ìò íéðçŸ¦´©©½̈¨Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨−̈

:ïôö ìòa éðôì úøéçä ét-ìò Bìéçåeôcøiå §¥®©¦Æ©«¦½Ÿ¦§¥−©¬©§«Ÿ©¦§§¸
íiä-ìò íéðç íúBà eâéOiå íäéøçà íéøöî¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨ÆŸ¦´©©½̈
úøéçä ét-ìò Bìéçå åéLøôe äòøt áëø ñeñ-ìk̈Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨−̈§¥®©¦Æ©«¦½Ÿ

ïôö ìòa éðôì:ואדּביקּו ּבתריהֹון מצראי ּורדפּו ¦§¥−©¬©§«Ÿְְְְְִִֵֵַַָָ

פרעה  רתּכי סּוסות ּכל יּמא על ׁשרן ּכד ְְְִֵַַַַַָָָָָָֹיתהּון

ּבעיל  קדם חירתא ּפּום על ּומּׁשריתּה ְְֳִִִֵֵַַָָָָָָּופרׁשֹוהי

é-úàצפֹון: ìàøNé-éðá eàNiå áéø÷ä äòøôe ְ©§−Ÿ¦§¦®©¦§Á§¥«¦§¨¥̧¤
íäéðéòeàøéiå íäéøçà òñð | íéøöî äpäå ¥«¥¤¹§¦¥¬¦§©´¦Ÿ¥´©©«£¥¤À©¦«§Æ

Né-éðá e÷òöiå ãàî:ýåýé-ìà ìàøäòøôe §½Ÿ©¦§£¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈«©§−Ÿ
äpäå íäéðéò-úà ìàøNé-éðá eàNiå áéø÷ä¦§¦®©¦§Á§¥«¦§¨¥̧¤¥«¥¤¹§¦¥¬
e÷òöiå ãàî eàøéiå íäéøçà òñð | íéøöî¦§©´¦Ÿ¥´©©«£¥¤À©¦«§Æ§½Ÿ©¦§£¬

:ýåýé-ìà ìàøNé-éðá בני ּוזקפּו קרב  ּופרעה §¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈«ְְְְֵֵַָֹ

ּבתריהֹון  נטלין מצראי והא עיניהֹון ית ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָיׂשראל

יי: קדם יׁשראל בני ּוזעיקּו לחדא ְְְְְֲֳִִִֵֵַָָָָּודחילּו

àéíéøöîa íéøá÷-ïéà éìaîä äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«§¨¦Æ§¦§©½¦
eðl úéNò úàf-äî øaãna úeîì eðzç÷ì§©§−̈¨´©¦§¨®©ŸÆ¨¦´¨½̈

:íéøönî eðàéöBäì-ïéà éìaîä äLî-ìà eøîàiå §«¦−̈¦¦§¨«¦©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«

úàf-äî øaãna úeîì eðzç÷ì íéøöîa íéøá÷§¨¦Æ§¦§©½¦§©§−̈¨´©¦§®̈©ŸÆ
:íéøönî eðàéöBäì eðl úéNò למׁשה ואמרּו ¨¦´¨½̈§«¦−̈¦¦§¨«¦ְֲֶַָֹ

ּבמדּברא  לממת ּדברּתנא ּבמצרים קברין ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָהמּדלית

מּמצרים: לאּפקּותנא לנא עבדּתא דא ְְְֲִִִַַָָָָָָָָָמא

áééìà eðøac øLà øácä äæ-àìäíéøöîá E £Ÿ¤´©¨À̈£¤Á¦©̧§¥¤³§¦§©¸¦Æ
áBè ék íéøöî-úà äãáòðå epnî ìãç øîàì¥½Ÿ£©¬¦¤−§©«©§¨´¤¦§¨®¦¦´¬

:øaãna eðúnî íéøöî-úà ãáò eðìäæ-àìä ¨̧Æ£´Ÿ¤¦§©½¦¦ª¥−©¦§¨«£Ÿ¤´
éìà eðøac øLà øácäìãç øîàì íéøöîá E ©¨À̈£¤Á¦©̧§¥¤³§¦§©¸¦Æ¥½Ÿ£©¬

ãáò eðì áBè ék íéøöî-úà äãáòðå epnî¦¤−§©«©§¨´¤¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ£´Ÿ
:øaãna eðúnî íéøöî-úà ּדי ּפתּגמא דין הלא ¤¦§©½¦¦ª¥−©¦§¨«ְֲִִֵָָָ

ונפלח  מּננא ׁשבֹוק למימר ּבמצרים עּמ ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָמּללנא

מצראי  ית ּדנפלח לנא טב ארי מצראי ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָית

ּבמדּברא: âéíòä-ìàמּדנמּות äLî øîàiå ְְְְִִַָ©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»
ýåýé úòeLé-úà eàøe eávéúä eàøéz-ìà©¦¼̈¼¦§©§À§Æ¤§©´§Ÿ̈½

-øLà-úà íúéàø øLà ék íBiä íëì äNòé £¤©«£¤¬¨¤−©®¦À£¤̧§¦¤³¤
íìBò-ãò ãBò íúàøì eôñú àì íBiä íéøöî: ¦§©¸¦Æ©½¬ŸŸ¦²¦§Ÿ¨¬−©¨«
eàøe eávéúä eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©¦¼̈¼¦§©§À§Æ
øLà ék íBiä íëì äNòé-øLà ýåýé úòeLé-úà¤§©´§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−©®¦À£¤̧
ãBò íúàøì eôñú àì íBiä íéøöî-úà íúéàø§¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬ŸŸ¦²¦§Ÿ¨¬−

:íìBò-ãò תדחלּון לא לעּמא מׁשה ואמר ©¨«ְְֲֲִֶַַַָָֹ

יֹומא  לכֹון ּדיעּבד דיי ּפּורקנא ית וחזֹו ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָאתעּתדּו

לא  דין יֹומא מצראי ית דחזיתּון ּכמא ארי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵָָָָָדין

עלמא: עד עֹוד למחזיהֹון ãéíçléתֹוספּון ýåýé ְְְֱֵֶַָָ§Ÿ̈−¦¨¥´
:ïeLøçz ízàå íëìízàå íëì íçlé ýåýé ¨¤®§©¤−©«£¦«§Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®§©¤−

:ïeLøçz פ ּתׁשּתקּון: ואּתּון קרב לכֹון יגיח יי ©«£¦«ְְְְְְְִִַַָָ

éùéìùåèéìà ÷òöz-äî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®
:eòqéå ìàøNé-éða-ìà øac-ìà ýåýé øîàiå ©¥¬¤§¥«¦§¨¥−§¦¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤

eòqéå ìàøNé-éða-ìà øac éìà ÷òöz-äî äLî: ¤½©¦§©−¥¨®©¥¬¤§¥«¦§¨¥−§¦¨«
ּבני  עם מּליל צלֹות קּבלית למׁשה יי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹואמר

ויּטלּון: æèäèðeיׂשראל Ehî-úà íøä äzàå ְְְִִֵָ§©º̈¨¥´¤©§À§¥¯
ìàøNé-éðá eàáéå eäò÷áe íiä-ìò Eãé-úà¤¨«§²©©−̈§¨¥®§¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²

:äLaia íiä CBúaäèðe Ehî-úà íøä äzàå §¬©−̈©©¨¨«§©º̈¨¥´¤©§À§¥¯
CBúa ìàøNé-éðá eàáéå eäò÷áe íiä-ìò Eãé-úà¤¨«§²©©−̈§¨¥®§¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬

:äLaia íiäיד ית וארים חּטר ית טֹול ואּת ©−̈©©¨¨«ְְְְֲֵַַָָָָֻ
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יּמא  ּבגֹו יׂשראל ּבני ויעלּון ּובזעֹוהי יּמא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָעל

æéíéøöîּביּבׁשּתא: áì-úà ÷fçî éððä éðàå ְְֶַָ©«£¦À¦§¦³§©¥Æ¤¥´¦§©½¦
Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàå íäéøçà eàáéå§¨−Ÿ©«£¥¤®§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½

:åéLøôáe Baëøaíéøöî áì-úà ÷fçî éððä éðàå §¦§−§¨«¨¨«©«£¦À¦§¦³§©¥Æ¤¥´¦§©½¦
Baëøa Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàå íäéøçà eàáéå§¨−Ÿ©«£¥¤®§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½§¦§−

åéLøôáe: דמצראי לּבא ית מתּקף אנא הא ואנא §¨«¨¨«ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָ

מּׁשריתּה ּובכל ּבפרעה ואתיּקר ּבתריהֹון ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָֹויעלּון

ּובפרׁשֹוהי: çééðà-ékּברתּכֹוהי íéøöî eòãéå ְְִִִִָָ§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´
:åéLøôáe Baëøa äòøôa éãákäa ýåýéeòãéå §Ÿ̈®§¦¨«§¦´§©§½Ÿ§¦§−§¨«¨¨«§¨«§¬

Baëøa äòøôa éãákäa ýåýé éðà-ék íéøöî¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®§¦¨«§¦´§©§½Ÿ§¦§−
åéLøôáe: ּבאתיּקרּותי יי אנא ארי מצראי ויּדעּון §¨«¨¨«ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָ

ּובפרׁשֹוהי: ּברתּכֹוהי èéCàìîּבפרעה òqiå ְְְְִִִִַָָֹ©¦©º©§©´
Cìiå ìàøNé äðçî éðôì Cìää íéäìàä̈«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©¥−¤
ãîòiå íäéðtî ïðòä ãenò òqiå íäéøçàî¥©«£¥¤®©¦©º©³¤«¨¨Æ¦§¥¤½©©«£−Ÿ

:íäéøçàîéðôì Cìää íéäìàä Càìî òqiå ¥©«£¥¤«©¦©º©§©´¨«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ
ïðòä ãenò òqiå íäéøçàî Cìiå ìàøNé äðçî©«£¥´¦§¨¥½©¥−¤¥©«£¥¤®©¦©º©³¤«¨¨Æ

íäéøçàî ãîòiå íäéðtî: דיי מלאכא ּונטל ¦§¥¤½©©«£−Ÿ¥©«£¥¤«ְְְֲַַַָָ

מּבתריהֹון  ואתא דיׂשראל מׁשריתא קדם ְְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַַָָָָּדמדּבר

ּוׁשרא  קדמיהֹון מן דעננא עּמּודא ְְֲֳִֵַַַָָָָָּונטל

ëäðçîמּבתריהֹון: ïéáe íéøöî äðçî | ïéa àáiå ְִֵַ©¨ºŸ¥´©«£¥´¦§©À¦¥Æ©«£¥´
-àìå äìélä-úà øàiå CLçäå ïðòä éäéå ìàøNé¦§¨¥½©§¦³¤«¨¨Æ§©½¤©−̈¤¤©¨®§¨§«Ÿ

:äìélä-ìk äæ-ìà äæ áø÷äðçî | ïéa àáiå ¨©¬¤²¤¤−¨©¨«§¨©¨ºŸ¥´©«£¥´
øàiå CLçäå ïðòä éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³¤«¨¨Æ§©½¤©−̈¤

:äìélä-ìk äæ-ìà äæ áø÷-àìå äìélä-úà ועל ¤©¨®§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−¨©¨«§¨ְַ

דיׂשראל  מׁשריתא ּובין דמצראי מׁשריתא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָּבין

ּכל  נהר ּוליׂשראל למצראי וקבלא עננא ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָוהוה

ליליא: ּכל ּדין לות דין אתקריבּו ולא ְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָָליליא

àë| ýåýé CìBiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤§Ÿ̈´
-úà íNiå äìélä-ìk äfò íéã÷ çeøa íiä-úà¤Â©Â̈§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨©¨¬¤¤

:íénä eò÷aiå äáøçì íiäBãé-úà äLî èiå ©−̈¤¨«¨¨®©¦¨«§−©¨«¦©¥̧¤´¤¨»
äfò íéã÷ çeøa íiä-úà | ýåýé CìBiå íiä-ìò©©¨¼©´¤§Ÿ̈´¤Â©Â̈§¸©¨¦³©¨Æ
:íénä eò÷aiå äáøçì íiä-úà íNiå äìélä-ìk̈©©½§¨©¨¬¤¤©−̈¤¨«¨¨®©¦¨«§−©¨«¦
יּמא  ית יי ודּבר יּמא על ידּה ית מׁשה ְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָָֹוארים

יּמא  ית וׁשּוי ליליא ּכל תּקיף קּדּומא ְְְִִִֵַַַַָָָָָּברּוח

מּיא: ואתּבזעּו áëìàøNé-éðáליּבׁשּתא eàáiå ְְְְְִֶַַָָָ©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²
íðéîéî äîBç íäì íénäå äLaia íiä CBúa§¬©−̈©©¨¨®§©©³¦¨¤Æ½̈¦«¦−̈

:íìàîOîeäLaia íiä CBúa ìàøNé-éðá eàáiå ¦§Ÿ¨«©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨®̈
:íìàîOîe íðéîéî äîBç íäì íénäå בני ועּלּו §©©³¦¨¤Æ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«ְְֵַ

ׁשּורין  להֹון ּומּיא ּביּבׁשּתא יּמא ּבגֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָָָיׂשראל

ּומּסמאליהֹון: âëeàáiåמּיּמיניהֹון íéøöî eôcøiå ְִִִֵֵַָ©¦§§³¦§©¸¦Æ©¨´Ÿ
CBz-ìà åéLøôe Baëø äòøt ñeñ ìk íäéøçà©«£¥¤½µŸ´©§½Ÿ¦§−¨«¨¨®¤−

:íiääòøt ñeñ ìk íäéøçà eàáiå íéøöî eôcøiå ©¨«©¦§§³¦§©¸¦Æ©¨´Ÿ©«£¥¤½µŸ´©§½Ÿ
:íiä CBz-ìà åéLøôe Baëøועּלּו מצראי ּורדפּו ¦§−¨«¨¨®¤−©¨«ְְְִֵַָָ

לגֹו ּופרׁשֹוהי רתּכֹוהי ּפרעה סּוסות ּכל ְְְְִִִֵַַַָָָֹֹבתריהֹון

ãëýåýéיּמא: ó÷Liå ø÷aä úøîLàa éäéå ַָ©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤©©§¥³§Ÿ̈Æ
úà íäiå ïðòå Là ãenòa íéøöî äðçî-ìà¤©«£¥´¦§©½¦§©¬¥−§¨®̈©¾̈¨¥−

:íéøöî äðçîýåýé ó÷Liå ø÷aä úøîLàa éäéå ©«£¥¬¦§¨«¦©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤©©§¥³§Ÿ̈Æ
úà íäiå ïðòå Là ãenòa íéøöî äðçî-ìà¤©«£¥´¦§©½¦§©¬¥−§¨®̈©¾̈¨¥−

:íéøöî äðçî יי ואסּתכי צפרא ּבמּטרת והוה ©«£¥¬¦§¨«¦ְְְְְְְֲִִַַַַָָָ

ועננא  דאּׁשתא ּבעּמּודא דמצראי ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָלמׁשריתא

דמצראי: מׁשריתא ית äëïôàוׁשּגיׁש úà øñiå ְְְְִִִֵַַָָָ©À̈©¥µŸ©´
íéøöî øîàiå úãáëa eäâäðéå åéúákøî©§§Ÿ½̈©§©«£¥−¦§¥ª®©´Ÿ¤¦§©À¦
íäì íçìð ýåýé ék ìàøNé éðtî äñeðà̈¸¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−

:íéøöîaeäâäðéå åéúákøî ïôà úà øñiå §¦§¨«¦©À̈©¥µŸ©´©§§Ÿ½̈©§©«£¥−
ék ìàøNé éðtî äñeðà íéøöî øîàiå úãáëa¦§¥ª®©´Ÿ¤¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦´

:íéøöîa íäì íçìð ýåýé ּגלּגּלי ית ואעּדי §Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−§¦§¨«¦ְְְִִֵַַָ

מצראי  ואמר ּבתקֹוף להֹון ּומדּברין ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָרתּכֹוהי

דיי  גברּתא היא דא ארי יׂשראל קדם מן ְְְְֲֳִִִִֵֵֵַָָָָָֻנעירֹוק

ּבמצרים: קרבין להֹון פ ּדעבד ְְְְֲִִִַַָָ

éòéáøåëEãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−
Baëø-ìò íéøöî-ìò íénä eáLéå íiä-ìò©©¨®§¨ª³©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−

:åéLøt-ìòåEãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå §©¨«¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−
-ìòå Baëø-ìò íéøöî-ìò íénä eáLéå íiä-ìò©©¨®§¨ª³©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−§©

åéLøt: יּמא על יד ית ארים למׁשה יי ואמר ¨«¨¨«ְְְֲֲֵֶַַַַָָָָֹ

ועל  רתּכיהֹון על מצראי על מּיא ְְְִִִֵֵַַַַָָויתּובּון

æëáLiåּפרׁשיהֹון: íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå ֵָָ©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈©¨̧¨
íéñð íéøöîe Bðúéàì ø÷a úBðôì íiä©¹̈¦§¬¸Ÿ¤Æ§¥´¨½¦§©−¦¨¦´
íiä CBúa íéøöî-úà ýåýé øòðéå Búàø÷ì: ¦§¨®©§©¥¯§Ÿ̈²¤¦§©−¦§¬©¨«
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ø÷a úBðôì íiä áLiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈©¨̧¨©¹̈¦§¬¸Ÿ¤Æ
-úà ýåýé øòðéå Búàø÷ì íéñð íéøöîe Bðúéàì§¥´¨½¦§©−¦¨¦´¦§¨®©§©¥¯§Ÿ̈²¤

:íiä CBúa íéøöî יּמא על ידּה ית מׁשה וארים ¦§©−¦§¬©¨«ְֲֵֵֶַַַָָֹ

ערקין  ּומצראי לתקּפּה צפרא לעּדן יּמא ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָותב

יּמא: ּבגֹו מצראי ית יי וׁשּניק ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָלקּדמּותּה

çëíéLøtä-úàå áëøä-úà eqëéå íénä eáLiå©¨ª´©©À¦©§©³¤¨¤̧¤Æ§¤©¨´¨¦½
íéàaä äòøt ìéç ìëì-àì íia íäéøçà §ŸÆ¥´©§½Ÿ©Ç¨¦¬©«£¥¤−©¨®«Ÿ
:ãçà-ãò íäa øàLðeqëéå íénä eáLiå ¦§©¬¨¤−©¤¨«©¨ª´©©À¦©§©³

íéàaä äòøt ìéç ìëì íéLøtä-úàå áëøä-úà¤¨¤̧¤Æ§¤©¨´¨¦½§ŸÆ¥´©§½Ÿ©¨¦¬
:ãçà-ãò íäa øàLð-àì íia íäéøçàותבּו ©«£¥¤−©¨®«Ÿ¦§©¬¨¤−©¤¨«ְָ

מּׁשרית  לכל ּפרׁשּיא וית רתּכּיא ית וחפֹו ְְְְֲִִַַַַַַָָָָָָָֹמּיא

עד  ּבהֹון אׁשּתאר לא ּביּמא בתריהֹון ּדעּלּו ְְְְְְִֵַַַַַַָָָֹּפרעה

èëíiäחד: CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe ָ§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§´©¨®
:íìàîOîe íðéîéî äîç íäì íénäåéðáe §©©³¦¨¤ÆŸ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«§¥¯

íäì íénäå íiä CBúa äLaiá eëìä ìàøNé¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§´©¨®§©©³¦¨¤Æ
:íìàîOîe íðéîéî äîçהּליכּו יׂשראל ּובני Ÿ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«ְְִִֵֵַָ

מּיּמיניהֹון  ׁשּורין להֹון ּומּיא יּמא ּבגֹו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָביּבׁשּתא

ì-úàּומּסמאליהֹון: àeää íBia ýåýé òLBiå ְִֵָ©¸©§Ÿ̈¹©¬©²¤
íéøöî-úà ìàøNé àøiå íéøöî ãiî ìàøNé¦§¨¥−¦©´¦§¨®¦©©³§¦§¨¥Æ¤¦§©½¦

:íiä úôN-ìò úîiåàeää íBia ýåýé òLB ¥−©§©¬©¨«©¸©§Ÿ̈¹©¬©²
íéøöî-úà ìàøNé àøiå íéøöî ãiî ìàøNé-úà¤¦§¨¥−¦©´¦§¨®¦©©³§¦§¨¥Æ¤¦§©½¦

:íiä úôN-ìò úî ית ההּוא ּביֹומא יי ּופרק ¥−©§©¬©¨«ְְְַַָָָ

מצראי  ית יׂשראל וחזֹו דמצראי מידא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָיׂשראל

יּמא: ּכיף על àìãiä-úàמיתין ìàøNé àøiå ְִֵַַַָ©©̧§¦§¨¥¹¤©¨´
íòä eàøéiå íéøöîa ýåýé äNò øLà äìãbä©§ŸÀ̈£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ§¦§©½¦©¦«§¬¨−̈

:Bcáò äLîáe ýåýéa eðéîàiå ýåýé-úààøiå ¤§Ÿ̈®©©«£¦̧Æ©«Ÿ̈½§¤−©§«©©̧§
íéøöîa ýåýé äNò øLà äìãbä ãiä-úà ìàøNé¦§¨¥¹¤©¨´©§ŸÀ̈£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ§¦§©½¦
äLîáe ýåýéa eðéîàiå ýåýé-úà íòä eàøéiå©¦«§¬¨−̈¤§Ÿ̈®©©«£¦̧Æ©«Ÿ̈½§¤−

:Bcáò ּדי רּבתא ידא ּגבּורתא ית יׂשראל וחזא ©§«ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָ

והמינּו יי קדם מן עּמא ּודחילּו ּבמצרים יי ְְְְְְֲֳִִִִִֵַַַָָָָעבד

עבּדּה: מׁשה ּובנביאּות דיי àæàפּבמימרא ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹ¨´
úàfä äøéMä-úà ìàøNé éðáe äLî-øéLé̈¦«¤Á§¥̧¦§¨¥¹¤©¦¨³©ŸÆ
äàâ-ék ýåýéì äøéLà øîàì eøîàiå ýåýéì©«Ÿ̈½©«Ÿ§−¥®Ÿ¨¦³¨©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ

:íiá äîø Báëøå ñeñ äàbéðáe äLî-øéLé æà ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«¨´¨¦«¤Á§¥̧

øîàì eøîàiå ýåýéì úàfä äøéMä-úà ìàøNé¦§¨¥¹¤©¦¨³©ŸÆ©«Ÿ̈½©«Ÿ§−¥®Ÿ
íiá äîø Báëøå ñeñ äàb äàâ-ék ýåýéì äøéLà: ¨¦³¨©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«

הדא  ּתּוׁשּבחּתא ית יׂשראל ּובני מׁשה ׁשּבח ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבכן

ארי  יי קדם ונֹודה נׁשּבח למימר ואמרּו יי ְְְְְֲֲֳֳֵֵֶַַַָָָָָָקדם

סּוסיא  היא ּדילּה וגאּותא ּגותנּיא על ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָאתּגאי

ביּמא: רמא áéì-éäéåורכבּה dé úøîæå éfò ְְְְֵַָָָ¨¦³§¦§¨Æ½̈©«§¦¦−
:eäðîîøàå éáà éäìà eäåðàå éìà äæ äòeLéì¦«¨®¤³¥¦Æ§©§¥½¡Ÿ¥¬¨¦−©«£«Ÿ§¤«§
eäåðàå éìà äæ äòeLéì éì-éäéå dé úøîæå éfò̈¦³§¦§¨Æ½̈©«§¦¦−¦«¨®¤³¥¦Æ§©§¥½

îøàå éáà éäìàeäðî: יי ּדחילא ותׁשּבחּתי ּתקּפי ¡Ÿ¥¬¨¦−©«£«Ÿ§¤«§ְְְְְְִִִַָָָֻ

ואבני  אלהי ּדין לפרק לי והוה ּבמימרּה ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָואמר

קדמֹוהי: ואפלח דאבהתי אלהא מקּדׁשא ְְְְֱֲֳִֵֶַַַַָָָָָָלּה

â:BîL ýåýé äîçìî Léà ýåýéLéà ýåýé §Ÿ̈−¦´¦§¨¨®§Ÿ̈−§«§Ÿ̈−¦´
BîL ýåýé äîçìî::ׁשמּה יי קרבּיא נצחן מרי יי ¦§¨¨®§Ÿ̈−§«ְְְְְִֵֵַַָָָָָ

ãìL øçáîe íiá äøé Bìéçå äòøt úákøîåéL ©§§¬Ÿ©§²Ÿ§¥−¨¨´©¨®¦§©¬¨«¦−̈
:óeñ-íéá eòaèíiá äøé Bìéçå äòøt úákøî ª§¬§©«©§§¬Ÿ©§²Ÿ§¥−¨¨´©¨®

ìL øçáîeóeñ-íéá eòaè åéL: פרעה רתּכי ¦§©¬¨«¦−̈ª§¬§©«ְְִֵַֹ

אטּבעּו ּגּברֹוהי ּוׁשפר ביּמא ׁשדי ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָּומּׁשיריתּה

דסּוף: äúìBöîáביּמא eãøé eîéñëé úîäz ְְַָ§Ÿ−Ÿ§©§ª®¨«§¬¦§−Ÿ
:ïáà-Bîk-Bîk úìBöîá eãøé eîéñëé úîäz §¨«¤§Ÿ−Ÿ§©§ª®¨«§¬¦§−Ÿ§

:ïáà לעּומקּיא נחתּו עליהֹון חפֹו ּתהֹומּיא ¨«¤ְְְְֲֲֵַַָָָ

åðéîéðéîéּכאבנא: çka éøcàð ýåýé Eýåýé E ְְַָ§¦«§´§Ÿ̈½¤§¨¦−©®Ÿ©§¦«§¬§Ÿ̈−
:áéBà õòøzðéîéðéîé çka éøcàð ýåýé Eýåýé E ¦§©¬¥«§¦«§´§Ÿ̈½¤§¨¦−©®Ÿ©§¦«§¬§Ÿ̈−
:áéBà õòøz יי יּמינ ּבחילא אּדיר יי יּמינ ¦§©¬¥«ְְְִִִֵַַַָָָָָ

סנאה: æðBàbּתברת áøáeéî÷ ñøäz EE ְְַָָָ§¬Ÿ§«§−©«£´Ÿ¨¤®
ðøç çlLz:Lwk Bîìëàé EðBàb áøáeñøäz E §©©Æ£´Ÿ§½«Ÿ§¥−©©«§¬Ÿ§«§−©«£´Ÿ

éî÷ðøç çlLz ELwk Bîìëàé E:תקּפ ּובסגי ¨¤®§©©Æ£´Ÿ§½«Ÿ§¥−©©«ְְִֵָָ

ׁשיצּנּון  רגז ׁשּלחּת עּמ על לדקמּו ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֻּתברּתנּון

לקּׁשא: çétàּכנּורא çeøáeeávð íéî eîøòð E ְְַָָ§³©©¤̧Æ¤´¤§©½¦¦§¬
:íé-áìa úîäú eàô÷ íéìæð ãð-Bîëçeøáe §¥−«Ÿ§¦®¨«§¬§Ÿ−Ÿ§¤¨«§³©

étàeàô÷ íéìæð ãð-Bîë eávð íéî eîøòð E ©¤̧Æ¤´¤§©½¦¦§¬§¥−«Ÿ§¦®¨«§¬
íé-áìa úîäú:קמּו מּיא חּכימּו ּפּומ ּובמימר §Ÿ−Ÿ§¤¨«ְִֵַַַָָָ

דיּמא: ּבלּבא תהֹומין קפּו אזלּיא èøîàכׁשּור ְְְְֲִִַַָָָָָ¨©¬
éLôð Bîàìîz ììL ÷lçà âéOà ócøà áéBà¥²¤§¬Ÿ©¦−£©¥´¨¨®¦§¨¥´©§¦½

:éãé BîLéøBz éaøç ÷éøàócøà áéBà øîà ¨¦´©§¦½«¦¥−¨¦«¨©¬¥²¤§¬Ÿ
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éaøç ÷éøà éLôð Bîàìîz ììL ÷lçà âéOà©¦−£©¥´¨®̈¦§¨¥´©§¦½¨¦´©§¦½
:éãé BîLéøBz אדּבק ארּדֹוף סנאה אמר דהוה «¦¥−¨¦«ְְְֲֵֶַַַַָָָ

חרּבי  אׁשלֹוף נפׁשי מּנהֹון ּתׂשּבע ּבזתא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָאפּלג

ידי: éeììöּתׁשיצּנּון íé Bîqk Eçeøá zôLð ְְִִֵ¨©¬§¨§«£−¦¨´¨®¨«£Æ
:íéøécà íéîa úøôBòkíé Bîqk Eçeøá zôLð ©«¤½¤§©−¦©¦¦«¨©¬§¨§«£−¦¨´®̈

:íéøécà íéîa úøôBòk eììöּבמימר אמרּת ¨«£Æ©«¤½¤§©−¦©¦¦«ְְְֲֵַָָ

ּבמין  ּכאברא אׁשּתקעּו יּמא עליהֹון ְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָחפא

àéäëîkּתּקיפין: éî ýåýé íìàa äëîë-éî ִִַ¦«¨³Ÿ¨¨«¥¦Æ§Ÿ̈½¦¬¨−Ÿ¨
:àìô äNò úläú àøBð Lãwa øcàð-éî ¤§¨´©®Ÿ¤¨¬§¦−Ÿ¬Ÿ¥¤«¤¦«

íìàa äëîëàøBð Lãwa øcàð äëîk éî ýåýé ¨³Ÿ¨¨«¥¦Æ§Ÿ̈½¦¬¨−Ÿ¨¤§¨´©®Ÿ¤¨¬
àìô äNò úläú: אלהא הּוא ּדאּת מּנ ּבר לית §¦−Ÿ¬Ÿ¥¤«¤ְְֱִֵַַָָָ

ּתׁשּבחן  ּדחל ּבקּודׁשא אּדיר אּת אלא לית ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֻיי

ּפריׁשן: áéðéîéעבד úéèð:õøà Bîòìáz E ְִֵָָ¨¦̧¨Æ§¦´§½¦§¨¥−¨«¤
ðéîé úéèð:õøà Bîòìáz E ּבלעּתנּון יּמינ ארמּת ¨¦̧¨Æ§¦´§½¦§¨¥−¨«¤ְְֲִֵַַַָָָ

âézìäðארעא: zìàb eæ-íò Ecñçá úéçð ְַָ¨¦¬¨§©§§−©´Ç̈¨®§¨¥©¬§¨
:ELã÷ äåð-ìà Efòáeæ-íò Ecñçá úéçð §¨§−¤§¥¬¨§¤«¨¦¬¨§©§§−©´

ELã÷ äåð-ìà Efòá zìäð zìàb: ּדּברהי ¨¨®§¨¥©¬§¨§¨§−¤§¥¬¨§¤«ְִַַ

בתקּפ סֹוברהי ּדפרקּתא דנן עּמא ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָבטבות

:דקדׁש ãéæçàלדירא ìéç ïeæbøé íénò eòîL ְְְִָָֻ¨«§¬©¦−¦§¨®¦´¨©½
ìt éáLé:úLéáLé æçà ìéç ïeæbøé íénò eòîL «§¥−§¨«¤¨«§¬©¦−¦§¨®¦´¨©½«§¥−

ìt:úLּדהוֹו אחדתנּון ּדחלא וזעּו עממּיא ׁשמעּו §¨«¤ְְְְֲֲֲַַַַַָָָָָ

ּבפלׁשת: åèéìéàיתבין íBãà éôelà eìäáð æà ְְִִֶָָ¨³¦§£Æ©¥´¡½¥¥´
:ïòðë éáLé ìk eâîð ãòø Bîæçàé áàBîæà ½̈«Ÿ£¥−¨®©¨¾Ÿ−Ÿ«§¥¬§¨«©¨³

eâîð ãòø Bîæçàé áàBî éìéà íBãà éôelà eìäáð¦§£Æ©¥´¡½¥¥´½̈«Ÿ£¥−¨®©¨¾Ÿ
:ïòðë éáLé ìk אד רברבי אתּבהילּו ֹום ּבכן −Ÿ«§¥¬§¨«©ְְְְְֱִִֵֵַ

ּדהוֹו ּכל אתּברּו רתיתא אחדתנּון מֹואב ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָֹּתּקיפי

ּבכנען: æèãçôåיתבין äúîéà íäéìò ìtz ְְִִַָָ¦¸Ÿ£¥¤³¥¨̧¨Æ¨©½©
ýåýé Enò øáòé-ãò ïáàk eîcé EòBøæ ìãâa¦§¬Ÿ§«£−¦§´¨¨®¤©©«£³Ÿ©§Æ§Ÿ̈½

:úéð÷ eæ-íò øáòé-ãòäúîéà íäéìò ìtz ©©«£−Ÿ©¬¨¦«¨¦¸Ÿ£¥¤³¥¨̧¨Æ
Enò øáòé-ãò ïáàk eîcé EòBøæ ìãâa ãçôå̈©½©¦§¬Ÿ§«£−¦§´¨¨®¤©©«£³Ÿ©§Æ

úéð÷ eæ-íò øáòé-ãò ýåýé: אימתא עליהֹון ּתּפיל §Ÿ̈½©©«£−Ÿ©¬¨¦«¨ְֲֵֵֵַָ

ּדיעּבר  עד ּכאבנא יׁשּתקּון תקּפ ּבסגי ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָודחלּתא

ּדי  דנן עּמא ּדיעּבר עד ארנֹונא ית יי ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָעּמ

ירּדנא: ית æéøäaפרקּתא Bîòhúå Bîàáz ְְְְַַָָָ§¦¥À§¦¨¥̧Æ§©´

ì ïBëî Eúìçðéðãà Lãwî ýåýé zìòt EzáL ©«£¨«§½¨¯§¦§§²¨©−§¨§Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ−̈
éãé eððBk:EïBëî Eúìçð øäa Bîòhúå Bîàáz «§¬¨¤«§¦¥À§¦¨¥̧Æ§©´©«£¨«§½¨¯

ìéãé eððBk éðãà Lãwî ýåýé zìòt EzáL:E §¦§§²¨©−§¨§Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ−̈«§¬¨¤«
לבית  אתר דאחסנּת ּבטּורא ותׁשרּנּון ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָּתעלּנּון

:ידי אתקנֹוהי יי מקּדׁשא יי אתקנּתא ְְְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָׁשכנּת

çé:ãòå íìòì Cìîé | ýåýéíìòì Cìîé | ýåýé §Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«§Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬
:ãòå:עלמּיא ּולעלמי לעלם קאם מלכּותּה יי ¨¤«ְְְְְְֵֵֵַַָָָָָָָ

èéíia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá ék¦´¨Á¸©§¹Ÿ§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈
ìàøNé éðáe íiä éî-úà íäìò ýåýé áLiå©¨¯¤§Ÿ̈²£¥¤−¤¥´©¨®§¥¯¦§¨¥²

:íiä CBúa äLaiá eëìääòøt ñeñ àá ék ¨«§¬©©¨−̈§¬©¨«¦´¨Á¸©§¹Ÿ
éî-úà íäìò ýåýé áLiå íia åéLøôáe Baëøa§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈©¨¯¤§Ÿ̈²£¥¤−¤¥´

:íiä CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe íiä ארי ©¨®§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§¬©¨«ֲֵ

ּביּמא  ּובפרׁשֹוהי ּברתּכֹוהי ּפרעה סּוסות ְְְְִִִִַַַַָָָָֹעּלּו

הּליכּוואתיב  יׂשראל ּובני יּמא מי ית עליהֹון יי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ

פ יּמא: ּבגֹו ëäàéápäביּבׁשּתא íéøî çwzå ְְְֶַַָָ©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈
íéLpä-ìë ïàözå dãéa ózä-úà ïøäà úBçà£¯©«£²Ÿ¤©−Ÿ§¨¨®©¥¤³¨¨©¨¦Æ

:úìçîáe íétúa äéøçàäàéápä íéøî çwzå ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿ©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈
íéLpä-ìë ïàözå dãéa ózä-úà ïøäà úBçà£¯©«£²Ÿ¤©−Ÿ§¨¨®©¥¤³¨¨©¨¦Æ

:úìçîáe íétúa äéøçà נביאתא מרים ּונסיבת ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿְְְֲִִֵַָָ

נׁשּיא  כל ּונפקּו ּבידּה ּתּפא ית ּדאהרן ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָֹֻאחתּה

ּובחּנגין: ּבתּפין àëíéøîּבתרהא íäì ïòzå ְְְְִִִַָָֻ©©¬©¨¤−¦§¨®
äîø Báëøå ñeñ äàb äàâ-ék ýåýéì eøéL¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬

:íiáäàb äàâ-ék ýåýéì eøéL íéøî íäì ïòzå ©¨«©©¬©¨¤−¦§¨®¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈
íiá äîø Báëøå ñeñ:ׁשּבחּו מרים להֹון ּומעניא ¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«ְְְְִַַָָָ

וגאּותא  ּגותנּיא על אתּגאי ארי יי קדם ְְְְְֲֳִֵֵֵֵַַָָָָָָואֹודּו

ס ביּמא: רמא ורכבּה סּוסיא היא áëòqiåּדילּה ְְְְְִִֵֵַָָָָ©©©̧
-øaãî-ìà eàöiå óeñ-íiî ìàøNé-úà äLî¤³¤¦§¨¥Æ¦©½©¥«§−¤¦§©

ìL eëìiå øeLeàöî-àìå øaãna íéîé-úL ®©¥«§¯§«¤¨¦²©¦§−̈§Ÿ¨¬§
:íéîeàöiå óeñ-íiî ìàøNé-úà äLî òqiå ¨«¦©©©̧¤³¤¦§¨¥Æ¦©½©¥«§−

ìL eëìiå øeL-øaãî-ìà-àìå øaãna íéîé-úL ¤¦§©®©¥«§¯§«¤¨¦²©¦§−̈§Ÿ
:íéî eàöî דסּוף מּיּמא יׂשראל ית מׁשה ואּטיל ¨¬§¨«¦ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ

יֹומין  תלתא ואזלּו דחגרא למדּברא ְְְְְְְֲִַַַָָָָָָּונפקּו

אׁשּכ ולא מּיא:ּבמדּברא âëàìåחּו äúøî eàáiå ְְְְְַַַָָָָ©¨´Ÿ¨½̈¨§´Ÿ
ì eìëéïk-ìò íä íéøî ék äønî íéî úzL ¨«§À¦§¬Ÿ©̧¦Æ¦¨½̈¦¬¨¦−¥®©¥¬
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:äøî dîL-àø÷ì eìëé àìå äúøî eàáiåúzL ¨«¨§−̈¨¨«©¨´Ÿ¨½̈¨§´Ÿ¨«§À¦§¬Ÿ
:äøî dîL-àø÷ ïk-ìò íä íéøî ék äønî íéî©̧¦Æ¦¨½̈¦¬¨¦−¥®©¥¬¨«¨§−̈¨¨«
ארי  מּמרה מּיא למׁשּתי יכילּו ולא למרה ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָואתֹו

מרה: ׁשמּה קרא ּכן על אּנּון ãëeðliåמרירין ְְְִִִֵַַָָָ©¦¯Ÿ
:äzLp-äî øîàl äLî-ìò íòäíòä eðliå ¨¨²©¤¬¥−Ÿ©¦§¤«©¦¯Ÿ¨¨²

äzLp-äî øîàl äLî-ìò: על עּמא ואתרעמּו ©¤¬¥−Ÿ©¦§¤«ְְִַַָָָ

נׁשּתי: מה למימר äëýåýé-ìàמׁשה ÷òöiå ְְִֵֵֶַָֹ©¦§©´¤§Ÿ̈À
e÷zîiå íénä-ìà CìLiå õò ýåýé eäøBiå©¥³§Ÿ̈Æ¥½©©§¥Æ¤©©½¦©¦§§−
:eäqð íLå ètLîe ÷ç Bì íN íL íénä©¨®¦¨´¨¬²¬Ÿ¦§−̈§¨¬¦¨«
íénä-ìà CìLiå õò ýåýé eäøBiå ýåýé-ìà ÷òöiå©¦§©´¤§Ÿ̈À©¥³§Ÿ̈Æ¥½©©§¥Æ¤©©½¦
:eäqð íLå ètLîe ÷ç Bì íN íL íénä e÷zîiå©¦§§−©®̈¦¨´¨¬²¬Ÿ¦§−̈§¨¬¦¨«
ּובּסימּו למּיא ּורמא אעא יי ואּלפּה יי קדם ְְְְְְְֳִִֵַַַַָָָָָָָוצּלי

נּסיּה: ותּמן ודין קים לּה ּגזר ּתּמן åëøîàiåמּיא ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָ©ŸÁ¤Á
éäìà ýåýé | ìB÷ì òîLz òBîL-íàøLiäå E ¦¨¸©¦§©¹§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§©¨¨³

-ìk zøîLå åéúåöîì zðæàäå äNòz åéðéòa§¥¨Æ©«£¤½§©«£©§¨Æ§¦§Ÿ½̈§¨«©§−̈¨
-àì íéøöîá ézîN-øLà äìçnä-ìk åéwçª®̈¨©©«£º̈£¤©³§¦§¦§©¸¦Æ«Ÿ

éìò íéNà:Eàôø ýåýé éðà ék Eøîàiå ¨¦´¨¤½¦²£¦¬§Ÿ̈−«Ÿ§¤«©ŸÁ¤Á
éäìà ýåýé | ìB÷ì òîLz òBîL-íàøLiäå E ¦¨¸©¦§©¹§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§©¨¨³

åéwç-ìk zøîLå åéúåöîì zðæàäå äNòz åéðéòa§¥¨Æ©«£¤½§©«£©§¨Æ§¦§Ÿ½̈§¨«©§−̈¨ª®̈
îá ézîN-øLà äìçnä-ìkéìò íéNà-àì íéøöE ¨©©«£º̈£¤©³§¦§¦§©¸¦Æ«Ÿ¨¦´¨¤½

:Eàôø ýåýé éðà ék תקּבל קּבלא אם ואמר ¦²£¦¬§Ÿ̈−«Ÿ§¤«ְֲִֵַַַַָָ

ותּצית  תעּבד קדמֹוהי ּודכׁשר אלה דיי ְְְְְְֱֳִֵֵֵַַַַָָָָָָלמימרא

ׁשּויתי  ּדי מרעין ּכל קימֹוהי ּכל ותּטר ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָלפּקּודֹוהי

אּס יי אנא ארי על אׁשּוּנּון לא ñ:במצרים ְְְֲֲֲֲִִִֵַַַָָָָָ

éùéîçæëúðéò äøNò íézL íLå äîìéà eàáiå©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ
:íénä-ìò íL-eðçiå íéøîz íéòáLå íéî©−¦§¦§¦´§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦
íéî úðéò äøNò íézL íLå äîìéà eàáiå©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ©−¦

:íénä-ìò íL-eðçiå íéøîz íéòáLåואתֹו §¦§¦´§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦ֲַ

וׁשבעין  ּדמין מּבּועין עׂשר ּתרי ותּמן ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָלאילם

מּיא: על תּמן ּוׁשרֹו àeàáiåּדקלין íìéàî eòñiå ְְִִַַַָָ©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ
-ïéa øLà ïéñ-øaãî-ìà ìàøNé-éða úãò-ìk̈£©³§¥«¦§¨¥Æ¤¦§©¦½£¤¬¥«
éðMä Lãçì íBé øNò äMîça éðéñ ïéáe íìéà¥¦−¥´¦¨®©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¥¦½

:íéøöî õøàî íúàöìeàáiå íìéàî eòñiå §¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ
-ïéa øLà ïéñ-øaãî-ìà ìàøNé-éða úãò-ìk̈£©³§¥«¦§¨¥Æ¤¦§©¦½£¤¬¥«

éðMä Lãçì íBé øNò äMîça éðéñ ïéáe íìéà¥¦−¥´¦®̈©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¥¦½
íéøöî õøàî íúàöì: ּכל ואתֹו מאילם ּונטלּו §¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦ְֲִֵֵַָָ

אילם  בין ּדי דסין למדּברא יׂשראל דבני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָּכנׁשּתא

תנינא  לירחא יֹומא עסרא ּבחמׁשת סיני ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָּובין

דמצרים: מארעא éða-למּפקהֹון úãò-ìk eðBliå ְְְְְִִִֵַָָָ©¦¹¨£©¯§¥«
ò ìàøNé:øaãna ïøäà-ìòå äLî-ìeðBliå ¦§¨¥²©¤¬§©©«£−Ÿ©¦§¨«©¦¹

øaãna ïøäà-ìòå äLî-ìò ìàøNé-éða úãò-ìk: ¨£©¯§¥«¦§¨¥²©¤¬§©©«£−Ÿ©¦§¨«
ועל  מׁשה על יׂשראל דבני ּכנׁשּתא ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹואתרעמּו

ּבמדּברא: âìàøNéאהרן éða íäìà eøîàiå ְְְֲַַָֹ©«Ÿ§¸£¥¤¹§¥´¦§¨¥À
íéøöî õøàa ýåýé-ãéá eðúeî ïzé-éîeðzáLa ¦«¦¥̧¥³§©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦§¦§¥̧Æ

-ék òáNì íçì eðìëàa øNaä øéñ-ìò©¦´©¨½̈§¨§¥¬¤−¤¨®©¦
-úà úéîäì äfä øaãnä-ìà eðúà íúàöBä«¥¤³Ÿ¨̧Æ¤©¦§¨´©¤½§¨¦²¤

:áòøa äfä ìäwä-ìkéða íäìà eøîàiå ¨©¨¨¬©¤−¨«¨¨«©«Ÿ§¸£¥¤¹§¥´
íéøöî õøàa ýåýé-ãéá eðúeî ïzé-éî ìàøNé¦§¨¥À¦«¦¥̧¥³§©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦
òáNì íçì eðìëàa øNaä øéñ-ìò eðzáLa§¦§¥̧Æ©¦´©¨½̈§¨§¥¬¤−¤¨®©
-úà úéîäì äfä øaãnä-ìà eðúà íúàöBä-ék¦«¥¤³Ÿ¨̧Æ¤©¦§¨´©¤½§¨¦²¤

áòøa äfä ìäwä-ìk:ñ יׂשראל ּבני להֹון ואמרּו ¨©¨¨¬©¤−¨«¨¨«ְְְֲִֵֵַָָ

הוינא  ּכד דמצרים ּבארעא יי קדם דמיתנא ְְְְְְְְֲֳִִִֵֵַַַָָָָָלוי

לחמא  אכלין הוינא ּכד בסרא ּדּודי על ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָיתבין

לקּטלא  הדין למדּברא יתנא אּפקּתּון ארי ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָוׂשבעין

ּבכפנא: הדין קהלא ּכל ãýåýéית øîàiå ְְְֵַָָָָָָ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
íéîMä-ïî íçì íëì øéèîî éððä äLî-ìà¤¤½¦«§¦̧©§¦¬¨¤²¤−¤¦©¨¨®¦
epqðà ïòîì BîBéa íBé-øác eè÷ìå íòä àöéå§¨¨̧¨¨³§¨«§Æ§©´§½§©¯©£©¤²

:àì-íà éúøBúa CìéääLî-ìà ýåýé øîàiå £¥¥¬§«¨¦−¦«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½
íòä àöéå íéîMä-ïî íçì íëì øéèîî éððä¦«§¦̧©§¦¬¨¤²¤−¤¦©¨®̈¦§¨¨̧¨¨³
éúøBúa Cìéä epqðà ïòîì BîBéa íBé-øác eè÷ìå§¨«§Æ§©´§½§©¯©£©¤²£¥¥¬§«¨¦−

àì-íà: לכֹון מחית אנא הא למׁשה יי ואמר ¦«Ÿְְְֲֲֵֶַַָָָָֹ

יֹום  ּפתּגם וילקטּון עּמא ויּפקּון ׁשמּיא מן ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָלחמא

לא: אם ּבאֹוריתי היהכּון ּדאנּסּנּון ּבדיל ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָּביֹומּה

äia äéäåeàéáé-øLà úà eðéëäå éMMä íB §¨¨Æ©´©¦¦½§¥¦−¥´£¤¨¦®
:íBé | íBé eè÷ìé-øLà ìò äðLî äéäåäéäå §¨¨´¦§¤½©¬£¤¦§§−¬«§¨¨Æ

ìò äðLî äéäå eàéáé-øLà úà eðéëäå éMMä íBia©´©¦¦½§¥¦−¥´£¤¨¦®§¨¨´¦§¤½©¬
:íBé | íBé eè÷ìé-øLà ׁשתיתאה ּביֹומא ויהי £¤¦§§−¬«ְְִִֵָָָ

ּדילקטּון  על ּתרין חד על ויהי ּדייתּון ית ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָויתּקנּון
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יֹום: åéða-ìk-ìàיֹום ïøäàå äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ§©«£½Ÿ¤¨§¥−
íëúà àéöBä ýåýé ék ízòãéå áøò ìàøNé¦§¨¥®¤¾¤¦«©§¤¾¦¯§Ÿ̈²¦¬¤§¤−

:íéøöî õøàîéða-ìk-ìà ïøäàå äLî øîàiå ¥¤¬¤¦§¨«¦©³Ÿ¤¤Æ§©«£½Ÿ¤¨§¥−
õøàî íëúà àéöBä ýåýé ék ízòãéå áøò ìàøNé¦§¨¥®¤¾¤¦«©§¤¾¦¯§Ÿ̈²¦¬¤§¤−¥¤¬¤

:íéøöî יׂשראל ּבני לכל ואהרן מׁשה ואמר ¦§¨«¦ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹ

מארעא  יתכֹון אּפיק יי ארי ותּדעּון ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָּברמׁשא

æýåýéדמצרים: ãBák-úà íúéàøe ø÷áe ְְִִָÀŸ¤§¦¤Æ¤§´§Ÿ̈½
ék äî eðçðå ýåýé-ìò íëéúpìz-úà BòîLa§¨§¬¤§ª«Ÿ¥¤−©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬

:eðéìò eðélúýåýé ãBák-úà íúéàøe ø÷áe ©¦−¨¥«ÀŸ¤§¦¤Æ¤§´§Ÿ̈½
ék äî eðçðå ýåýé-ìò íëéúpìz-úà BòîLa§¨§¬¤§ª«Ÿ¥¤−©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬

:eðéìò eðélú ּכד דיי יקרא ית ותחזּון ּובצפרא ©¦−¨¥«ְְְְְֱֶַַַָָָָָ

ּת(˜„È‰BÓ)ׁשמיע דיי ית מימרא על רעמּותכֹון ְִַ√»ƒְְְְֲֵַַָָָֻ

עלנא: אתרעמּתּון ארי מה çäLîונחנא øîàiå ְְְְֲֲֵַַַַָָָָ©´Ÿ¤¤À
ø÷aa íçìå ìëàì øNa áøòa íëì ýåýé úúa§¥´§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤¨¨´¤«¡ÀŸ§¤³¤©¸Ÿ¤Æ

-øLà íëéúpìz-úà ýåýé òîLa òaNìízà ¦§½Ÿ©¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ¤§ª´Ÿ¥¤½£¤©¤¬
ék íëéúpìú eðéìò-àì äî eðçðå åéìò íðélî©¦¦−¨¨®§©´§½̈«Ÿ¨¥¬§ª«Ÿ¥¤−¦¬

:ýåýé-ìòáøòa íëì ýåýé úúa äLî øîàiå ©§Ÿ̈«©´Ÿ¤¤À§¥´§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤
-úà ýåýé òîLa òaNì ø÷aa íçìå ìëàì øNä¨´¤«¡ÀŸ§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ¤
-àì äî eðçðå åéìò íðélî ízà-øLà íëéúpìz§ª´Ÿ¥¤½£¤©¤¬©¦¦−¨¨®§©´§½̈«Ÿ

:ýåýé-ìò ék íëéúpìú eðéìò ּבדיּתן מׁשה ואמר ¨¥¬§ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«ְֲִִֶַַַֹ

ּבצפרא  ולחמא למיכל ּבסרא ּברמׁשא לכֹון ְְְְְְְְְְִֵַַַַָָָָָיי

ּדי  ּתרעמּותכֹון ית יי קדם ּבדׁשמיען ְְְְְְְֲֳִִִִַַָָָֻלמסּבע

עלנא  לא מה ונחנא עלֹוהי מתרעמין ְְְֲֲֲִִִַַַָָָָָאּתּון

דיי: מימרא על אּלהן èäLîּתרעמּותכֹון øîàiå ְְְְֲֵֵֶַַָָָֻ©³Ÿ¤¤Æ
eáø÷ ìàøNé éða úãò-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´¦§¨¥½¦§−

:íëéúpìz úà òîL ék ýåýé éðôìäLî øîàiå ¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«©³Ÿ¤¤Æ
éðôì eáø÷ ìàøNé éða úãò-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´¦§¨¥½¦§−¦§¥´

íëéúpìz úà òîL ék ýåýé: לאהרן מׁשה ואמר §Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«ְֲֲֶַַַֹֹ

ארי  יי קדם קריבּו יׂשראל ּדבני ּכנׁשּתא לכל ְְְְְְְֱֲֳִִִִֵֵֵַָָָָָאמר

ּתרעמּותכֹון: ית קדמֹוהי ééäéåøaãkׁשמיען ְְְֲֳִִַָָֻ©§¦À§©¥³
-ìà eðôiå ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà ïøäà©«£ŸÆ¤¨£©´§¥«¦§¨¥½©¦§−¤

:ïðòa äàøð ýåýé ãBák äpäå øaãnäéäéå ©¦§¨®§¦¥Æ§´§Ÿ̈½¦§−̈¤«¨¨«©§¦À
-ìà eðôiå ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà ïøäà øaãk§©¥³©«£ŸÆ¤¨£©´§¥«¦§¨¥½©¦§−¤

:ïðòa äàøð ýåýé ãBák äpäå øaãnä ּכד והוה ©¦§¨®§¦¥Æ§´§Ÿ̈½¦§−̈¤«¨¨«ֲַַָ

ואתּפנּיּו יׂשראל דבני ּכנׁשּתא ּכל עם אהרן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָֹמּליל

ּבעננא: אתּגלי דיי יקרא והא ôלמדּברא ְְְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָ

éùéùàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåýåýé øaãéå ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìà למ מׁשה עם יי ימר:ּומ ּליל ¤¤¬¥«Ÿְְִִֵֶַָָֹ

áépeìz-úà ézòîLíäìà øac ìàøNé éða ú ¨©À§¦¤§ÇŸ»§¥´¦§¨¥¼©¥̧£¥¤¹
ø÷aáe øNá eìëàz íéaøòä ïéa øîàì¥ÀŸ¥³¨«©§©̧¦Æ«Ÿ§´¨½̈©−Ÿ¤
:íëéäìà ýåýé éðà ék ízòãéå íçì-eòaNz¦§§¨®¤¦«©§¤¾¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
øîàì íäìà øac ìàøNé éða úpeìz-úà ézòîL̈©À§¦¤§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼©¥̧£¥¤¹¥ÀŸ
íçì-eòaNz ø÷aáe øNá eìëàz íéaøòä ïéa¥³¨«©§©̧¦Æ«Ÿ§´¨½̈©−Ÿ¤¦§§¨®¤

íëéäìà ýåýé éðà ék ízòãéå: ית קדמי ׁשמיע ¦«©§¤¾¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«ְֳִַַָָ

ּבין  למימר עּמהֹון מּליל יׂשראל ּבני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָֻּתרעמת

לחמא  ּתׂשּבעּון ּובצפרא ּבסרא ּתיכלּון ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָׁשמׁשּיא

אלהכֹון: יי אנא ארי âéìòzåותּדעּון áøòá éäéå ְְְֱֲֲִֵָָָָ©§¦´¨¤½¤©©´©
úáëL äúéä ø÷aáe äðçnä-úà ñëzå åìOä©§½̈©§©−¤©©«£¤®©ÀŸ¤¨«§¨Æ¦§©´

hä:äðçnì áéáñ ìåìOä ìòzå áøòá éäéå ©Ç̈½¨¦−©©«£¤«©§¦´¨¤½¤©©´©©§½̈
ìhä úáëL äúéä ø÷aáe äðçnä-úà ñëzå©§©−¤©©«£¤®©ÀŸ¤¨«§¨Æ¦§©´©½̈

:äðçnì áéáñ וחפת סליו ּוסליקת ברמׁשא והוה ¨¦−©©«£¤«ְְְְֲֲֵַַַַַָָָ

סחֹור  סחֹור טּלא נחתת הות ּובצפרא מׁשריתא ְְְְְְֲִַַַַַָָָָָית

ãééðt-ìòלמׁשריתא: äpäå ìhä úáëL ìòzå ְְִַָ©©−©¦§©´©¨®§¦¥º©§¥³
:õøàä-ìò øôkk ÷c ñtñçî ÷c øaãnä©¦§¨Æ©´§ª§½̈©¬©§−Ÿ©¨¨«¤
÷c øaãnä éðt-ìò äpäå ìhä úáëL ìòzå©©−©¦§©´©¨®§¦¥º©§¥³©¦§¨Æ©´

õøàä-ìò øôkk ÷c ñtñçî: נחתת ּוסליקת §ª§½̈©¬©§−Ÿ©¨¨«¤ְְֵַַָ

ּדעּד מדּברא אּפי על והא ּדעּדק טּלא מקּלף ק ְְְְְְֵַַַַַַַַַַָָָ

ארעא: על ּכגלידא åèìàøNé-éðáּכגיר eàøiå ְְְִִִַַָָ©¦§´§¥«¦§¨¥À
eòãé àì ék àeä ïî åéçà-ìà Léà eøîàiå©¸Ÿ§¹¦³¤¨¦Æ¨´½¦²¬Ÿ¨«§−
øLà íçlä àeä íäìà äLî øîàiå àeä-äî©®©³Ÿ¤¤Æ£¥¤½´©¤½¤£¤̧

:äìëàì íëì ýåýé ïúðìàøNé-éðá eàøiå ¨©¯§Ÿ̈²¨¤−§¨§¨«©¦§´§¥«¦§¨¥À
eòãé àì ék àeä ïî åéçà-ìà Léà eøîàiå©¸Ÿ§¹¦³¤¨¦Æ¨´½¦²¬Ÿ¨«§−
øLà íçlä àeä íäìà äLî øîàiå àeä-äî©®©³Ÿ¤¤Æ£¥¤½´©¤½¤£¤̧

äìëàì íëì ýåýé ïúð:ואמרּו יׂשראל בני וחזֹו ¨©¯§Ÿ̈²¨¤−§¨§¨«ְְֲֲִֵֵַַָָ

הּוא  מה ידעּו לא ארי הּוא מּנא לאחּוהי ְְֲֲִֵַַַָָָָּגבר

לכֹון  יי ּדיהב לחמא  הּוא להֹון מ ׁשה ְְְְֲִֶַַַַָָֹואמר

æèeè÷ìלמיכל: ýåýé äeö øLà øácä äæ ְֵָ¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½¦§´
øtñî úìbìbì øîò Bìëà éôì Léà epnî¦¤½¦−§¦´¨§®´Ÿ¤©ª§ÀŸ¤¦§©Æ
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:eçwz Bìäàa øLàì Léà íëéúLôðøácä äæ ©§´Ÿ¥¤½¦²©«£¤¬§¨«¢−¦¨«¤³©¨¨Æ
øîò Bìëà éôì Léà epnî eè÷ì ýåýé äeö øLà£¤´¦¨´§Ÿ̈½¦§´¦¤½¦−§¦´¨§®´Ÿ¤
Bìäàa øLàì Léà íëéúLôð øtñî úìbìbì©ª§ÀŸ¤¦§©Æ©§´Ÿ¥¤½¦²©«£¤¬§¨«¢−

:eçwz ּגבר מּנּה לקּוטּו יי פּקיד ּדי ּפתּגמא ּדין ¦¨«ְְְְִִִִֵֵַַָָָ

נפׁשתיכֹון  מנין לגלּגלּתא עמרא מיכלּה ְְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָֻֻלפּום

ּתּסבּון: במׁשּכנּה לדי æééðaּגבר ïë-eNòiå ְְְְְְִִֵַַ©©«£¥−§¥´
:èéòînäå äaønä eè÷ìiå ìàøNéïë-eNòiå ¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−§©©§¦«©©«£¥−
:èéòînäå äaønä eè÷ìiå ìàøNé éða כן ועבדּו §¥´¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−§©©§¦«ֲֵַָ

ּודאזער: ּדאסּגי ּולקטּו יׂשראל çéecîiåּבני ְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָ©¨´Ÿ
écòä àìå øîòáàì èéòînäå äaønä ó ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ©©§¤½§©©§¦−´Ÿ

:eè÷ì Bìëà-éôì Léà øéñçäàìå øîòá ecîiå ¤§¦®¦¬§¦«¨§−¨¨«©¨´Ÿ¨½Ÿ¤§³Ÿ
écòäàì èéòînäå äaønä ó-éôì Léà øéñçä ¤§¦Æ©©§¤½§©©§¦−´Ÿ¤§¦®¦¬§¦«

:eè÷ì Bìëà ּדאסּגי אֹותר ולא בעמרא ּוכלֹו ¨§−¨¨«ְְְְְְֵַַָָֻ

לקטּו: מיכלּה לפּום ּגבר חּסיר לא ְְְְְְִֵֵֵַַַָָּודאזער

èéepnî øúBé-ìà Léà íäìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−£¥¤®¦¾©¥¬¦¤−
:ø÷a-ãòepnî øúBé-ìà Léà íäìà äLî øîàiå ©«Ÿ¤©¬Ÿ¤¤−£¥¤®¦¾©¥¬¦¤−
ø÷a-ãò:מּנּה יׁשאר לא אנׁש להֹון מׁשה ואמר ©«Ÿ¤ְְֱֲִֵֶַַַַַָֹ

צפרא: ëeøúBiåעד äLî-ìà eòîL-àìå ְַַָ§Ÿ¨«§´¤¤À©¦̧
àáiå íéòìBz íøiå ø÷a-ãò epnî íéLðàL £¨¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤©¨¬ª«¨¦−©¦§©®Ç

:äLî íäìò óö÷iåeøúBiå äLî-ìà eòîL-àìå ©¦§¬Ÿ£¥¤−¤«§Ÿ¨«§´¤¤À©¦̧
óö÷iå Làáiå íéòìBz íøiå ø÷a-ãò epnî íéLðà£¨¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤©¨¬ª«¨¦−©¦§©®©¦§¬Ÿ

:äLî íäìòואׁשארּו מׁשה מן קּבילּו ולא £¥¤−¤«ְְְִִֶַַָָֹ

ּורגז  ּוסרי ריחׁשא ּורחׁש צפרא עד מּנּה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֻגברּיא

מׁשה: àëLéàעליהֹון ø÷aa ø÷aa Búà eè÷ìiå ֲֵֶֹ©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤©½Ÿ¤¦−
:ñîðå LîMä íçå Bìëà éôkBúà eè÷ìiå §¦´¨§®§©¬©¤−¤§¨¨«©¦§§³ŸÆ

:ñîðå LîMä íçå Bìëà éôk Léà ø÷aa ø÷aa©´Ÿ¤©½Ÿ¤¦−§¦´¨§®§©¬©¤−¤§¨¨«
ּומה  מיכלּה לפּום ּגבר ּבצפר ּבצפר יתּה ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָּולקטּו

עלֹוהי  חמא ּכד חקלא אּפי על מּנּה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָדמׁשּתאר

ּפׁשר : áëíçìׁשמׁשא eè÷ì éMMä íBia | éäéå ְִָָָ©§¦´©´©¦¦À¨«§¬¤̧¤Æ
àì øîòä éðL äðLîéàéNð-ìk eàáiå ãç ¦§¤½§¥¬¨−Ÿ¤¨«¤¨®©¨¸ŸÆ¨§¦¥´

:äLîì eãébiå äãòäeè÷ì éMMä íBia | éäéå ¨«¥½̈©©¦−§¤«©§¦´©´©¦¦À¨«§¬
éàéNð-ìk eàáiå ãçàì øîòä éðL äðLî íçì¤̧¤Æ¦§¤½§¥¬¨−Ÿ¤¨«¤¨®©¨¸ŸÆ¨§¦¥´

:äLîì eãébiå äãòä ׁשתיתאה ּביֹומא והוה ¨«¥½̈©©¦−§¤«ְְֲִַָָָָ

ואתֹו לחד עמרין ּתרין ּתרין חד על לחמא ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָֻלקטּו

למׁשה: וחּויאּו כנׁשּתא רברבי âëøîàiåּכל ְְְְְְִִֵֶַַָָֹ©´Ÿ¤
Lã÷-úaL ïBúaL ýåýé øac øLà àeä íäìà£¥¤Àµ£¤´¦¤´§Ÿ̈½©¨¯©©²Ÿ¤
-øLà úàå eôà eôàz-øLà úà øçî ýåýéì©«Ÿ̈−¨¨®¥´£¤Ÿº¥À§¥³£¤
íëì eçépä óãòä-ìk úàå eìMa eìMáz§©§Æ©¥½§¥Æ¨¨´Ÿ¥½©¦¯¨¤²

:ø÷aä-ãò úøîLîìøLà àeä íäìà øîàiå §¦§¤−¤©©«Ÿ¤©´Ÿ¤£¥¤Àµ£¤´
úà øçî ýåýéì Lã÷-úaL ïBúaL ýåýé øac¦¤´§Ÿ̈½©¨¯©©²Ÿ¤©«Ÿ̈−¨®̈¥´
úàå eìMa eìMáz-øLà úàå eôà eôàz-øLà£¤Ÿº¥À§¥³£¤§©§Æ©¥½§¥Æ

ø÷aä-ãò úøîLîì íëì eçépä óãòä-ìk: ואמר ¨¨´Ÿ¥½©¦¯¨¤²§¦§¤−¤©©«Ÿ¤ֲַַ

קדם  קּודׁשא ׁשבת ׁשבתא יי מּליל ּדי הּוא ְְְְְֳִִַַָָָָָלהֹון

ּדי  וית אפֹו למפא עתידין אּתּון ּדי ית מחר ְְְְֱֲִִִִֵַָָָָָיי

מֹותרא  ּכל וית ּבּׁשילּו לבּׁשלא עתידין ְְֲִִִַַַָָָָָָאּתּון

צפרא: עד למּטרת לכֹון ãëBúàאצנעּו eçépiå ְְְְְַַַַַָָ©©¦³ŸÆ
änøå Léàáä àìå äLî äeö øLàk ø÷aä-ãò©©½Ÿ¤©«£¤−¦¨´¤®§´Ÿ¦§¦½§¦−̈

:Ba äúéä-àìäeö øLàk ø÷aä-ãò Búà eçépiå Ÿ¨¬§¨«©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−¦¨´
Ba äúéä-àì änøå Léàáä àìå äLî:ואצנעּו ¤®§´Ÿ¦§¦½§¦−̈Ÿ¨¬§¨«ְְַָ

סרי  ולא מׁשה ּדפּקיד ּכמא צפרא עד ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹיתּה

בּה: הוה לא äëeäìëàוריחׁשא äLî øîàiå ְֲֲִֵָָָ©³Ÿ¤¤Æ¦§ª´
eäàöîú àì íBiä ýåýéì íBiä úaL-ék íBiä©½¦«©¨¬©−©«Ÿ̈®©¾¬Ÿ¦§¨ª−

:äãOaíBiä úaL-ék íBiä eäìëà äLî øîàiå ©¨¤«©³Ÿ¤¤Æ¦§ª´©½¦«©¨¬©−
äãOa eäàöîú àì íBiä ýåýéì: מׁשה ואמר ©«Ÿ̈®©¾¬Ÿ¦§¨ª−©¨¤«ֲֶַַֹ

דין יֹומא ׁשּבתא ארי דין י ֹומא יי אכלּוהי קדם ְְְֲֳִִֵֵֵַָָָָָ

ּבחקלא: תׁשּכחּנּה לא דין åëíéîéיֹומא úLL ְְְְֵֵַַָָָֻ¥¬¤¨¦−
:Ba-äéäé àì úaL éòéáMä íBiáe eäè÷ìz¦§§ª®©¯©§¦¦²©−̈¬Ÿ¦«§¤«
àì úaL éòéáMä íBiáe eäè÷ìz íéîé úLL¥¬¤¨¦−¦§§ª®©¯©§¦¦²©−̈¬Ÿ

:Ba-äéäé ׁשביעאה ּוביֹומא ּתלקטּנּה יֹומין ׁשּתא ¦«§¤«ְְְְִִִִֵָָָָֻ

בּה: יהי לא æëeàöéׁשּבתא éòéáMä íBia éäéå ְְֵֵַָָ©«§¦Æ©´©§¦¦½¨«§¬
:eàöî àìå è÷ìì íòä-ïîéòéáMä íBia éäéå ¦¨−̈¦§®Ÿ§−Ÿ¨¨«©«§¦Æ©´©§¦¦½

:eàöî àìå è÷ìì íòä-ïî eàöé ּביֹומא והוה ¨«§¬¦¨−̈¦§®Ÿ§−Ÿ¨¨«ְֲַָָ

אׁשּכחּו: ולא למלקט עּמא מן נפקּו ñׁשביעאה ְְְְְְִִִַַָָָָָָָ

çëízðàî äðà-ãò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®©¨̧¨Æ¥«©§¤½
ì:éúøBúå éúåöî øîLäLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¬Ÿ¦§Ÿ©−§«Ÿ¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®

ì ízðàî äðà-ãò:éúøBúå éúåöî øîL יי ואמר ©¨̧¨Æ¥«©§¤½¦§¬Ÿ¦§Ÿ©−§«Ÿ¨«ְֲַַָ

ּפּקּודי  למּטר מסרבין אּתּון אימתי עד ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹלמׁשה

èëúaMäואֹוריתי: íëì ïúð ýåýé-ék eàø ְִָָ§À¦«§Ÿ̈»¨©´¨¤´©©¨¼
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íéîBé íçì éMMä íBia íëì ïúð àeä ïk-ìò©Â¥´Ÿ¥¬¨¤²©¬©¦¦−¤´¤¨®¦
íBia Bî÷nî Léà àöé-ìà åézçz Léà | eáL§´¦´©§À̈©¥¬¥¦²¦§Ÿ−©¬

:éòéáMäïk-ìò úaMä íëì ïúð ýåýé-ék eàø ©§¦¦«§À¦«§Ÿ̈»¨©´¨¤´©©¨¼©Â¥
Léà | eáL íéîBé íçì éMMä íBia íëì ïúð àeä́Ÿ¥¬¨¤²©¬©¦¦−¤´¤¨®¦§´¦´

:éòéáMä íBia Bî÷nî Léà àöé-ìà åézçzחזֹו ©§À̈©¥¬¥¦²¦§Ÿ−©¬©§¦¦«ֲ

לכֹו יהב יי לכֹון ארי יהב הּוא ּכן על ׁשּבתא ן ְְְְְֲֵֵֵַַַָָָ

אנׁש ּתיבּו יֹומין ּתרין לחם ׁשתיתאה ְְְְֱִִִֵֵַָָָּביֹומא

ּביֹומא  מאתרּה אנׁש יּפֹוק לא ְְְֱִִֵֵַַָָּתחֹותֹוהי

ì:éòáMäׁשביעאה: íBia íòä eúaLéå ְִָָ©¦§§¬¨−̈©¬©§¦¦«
:éòáMä íBia íòä eúaLéå ּביֹומא עּמא ונחּו ©¦§§¬¨−̈©¬©§¦¦«ְְַָָָ

àìïîׁשביעאה: BîL-úà ìàøNé-úéá eàø÷iå ְִָָ©¦§§¯¥«¦§¨¥²¤§−¨®
:Láãa úçétök Bîòèå ïáì ãb òøæk àeäå§À§¤³©©Æ¨½̈§©§−§©¦¦¬¦§¨«
ãb òøæk àeäå ïî BîL-úà ìàøNé-úéá eàø÷iå©¦§§¯¥«¦§¨¥²¤§−¨®§À§¤³©©Æ

Láãa úçétök Bîòèå ïáì: ית יׂשראל בית ּוקרֹו ¨½̈§©§−§©¦¦¬¦§¨«ְְִֵֵָָ

וטעמּה חּור ּגּדא זרע ּכבר והּוא מן ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָׁשמּה

ּבדבׁש: áìøácäּכאסקריטון äæ äLî øîàiå ְְְְִִֵָָָ©´Ÿ¤¤À¤³©¨¨Æ
úøîLîì epnî øîòä àìî ýåýé äeö øLà£¤´¦¨´§Ÿ̈½§³Ÿ¨¸Ÿ¤Æ¦¤½§¦§¤−¤
øLà íçlä-úà eàøé | ïòîì íëéúøãì§Ÿ«Ÿ¥¤®§©´©¦§´¤©¤À¤£¤̧
íëúà éàéöBäa øaãna íëúà ézìëàä¤«¡©³§¦¤§¤Æ©¦§½̈§«¦¦¬¤§¤−

:íéøöî õøàîäeö øLà øácä äæ äLî øîàiå ¥¤¬¤¦§¨«¦©´Ÿ¤¤À¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´
íëéúøãì úøîLîì epnî øîòä àìî ýåýé§Ÿ̈½§³Ÿ¨¸Ÿ¤Æ¦¤½§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤®
íëúà ézìëàä øLà íçlä-úà eàøé | ïòîì§©´©¦§´¤©¤À¤£¤̧¤«¡©³§¦¤§¤Æ

:íéøöî õøàî íëúà éàéöBäa øaãna ואמר ©¦§½̈§«¦¦¬¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦ֲַַ

מּנּה עמרא מלי יי פּקיד ּדי ּפתּגמא ּדין ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻמׁשה

ּדי  לחמא ית ּדיחזּון ּבדיל לדריכֹון ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָלמּטרא

מארעא  יתכֹון ּבאּפקּותי ּבמדּברא יתכֹון ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָאֹוכלית

âìúðöðöדמצרים: ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå ְְִִָ©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©µ¦§¤´¤
Búà çpäå ïî øîòä-àìî änL-ïúå úçà©©½§¤¨¬¨§«Ÿ¨−Ÿ¤¨®§©©³ŸÆ

:íëéúøãì úøîLîì ýåýé éðôìäLî øîàiå ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤«©¸Ÿ¤¤¹
øîòä-àìî änL-ïúå úçà úðöðö ç÷ ïøäà-ìà¤©«£ÀŸ©µ¦§¤¤́©©½§¤¨¬¨§«Ÿ¨−Ÿ¤

éúøãì úøîLîì ýåýé éðôì Búà çpäå ïî:íë ¨®§©©³ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤«
ּתּמן  והב חדא צלֹוחית סב לאהרן מׁשה ְְְֲֲֲִֶַַַַַַָָֹֹואמר

למטרת  יי קדם יתּה ואצנע מן עמרא ְְְְְְְֳֵֵַַַַָָָָָֻמלי

ãìeäçépiåלדריכֹון: äLî-ìà ýåýé äeö øLàk ְֵָ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©©¦¥¯

:úøîLîì úãòä éðôì ïøäàýåýé äeö øLàk ©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥ª−§¦§¨«¤©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:úøîLîì úãòä éðôì ïøäà eäçépiå äLî-ìà¤¤®©©¦¥¯©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥ª−§¦§¨«¤
קדם  אהרן ואצנעּה למׁשה יי פּקיד די ְְְְְְֲֳִִֵֶַַַָָָֹֹּכמא

למּטרא: äì-úàסהדּותא eìëà ìàøNé éðáe ְְֲַַָָ§¥´¦§¨¥À¨«§³¤
úáLBð õøà-ìà íàa-ãò äðL íéòaøà ïnä©¨Æ©§¨¦´¨½̈©Ÿ−̈¤¤´¤¨®¤
:ïòðk õøà äö÷-ìà íàa-ãò eìëà ïnä-úà¤©¨Æ¨«§½©Ÿ¾̈¤§¥−¤¬¤§¨«©
-ãò äðL íéòaøà ïnä-úà eìëà ìàøNé éðáe§¥´¦§¨¥À¨«§³¤©¨Æ©§¨¦´¨½̈©
íàa-ãò eìëà ïnä-úà úáLBð õøà-ìà íàaŸ−̈¤¤´¤¨®¤¤©¨Æ¨«§½©Ÿ¾̈

:ïòðk õøà äö÷-ìà מּנא ית אכלּו יׂשראל ּובני ¤§¥−¤¬¤§¨«©ְְֲִֵֵַָָָָ

ית  יתבתא לארעא ּדמיתיהֹון עד ׁשנין ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָארּבעין

דכנען: ארעא לסיפי ּדאתֹו עד אכלּו ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָמּנא

åì:àeä äôéàä úéøNò øîòäåúéøNò øîòäå §¨¾Ÿ¤£¦¦¬¨«¥−̈«§¨¾Ÿ¤£¦¦¬
:àeä äôéàä סאין ּבתלת עסרא מן חד ועמרא ¨«¥−̈«ְְְְְִִִַַָָָֻ

פ  הּוא:

éòéáùàïéñ-øaãnî ìàøNé-éða úãò-ìk eòñiå©Â¦§Â¨£©̧§¥«¦§¨¥¯¦¦§©¦²
ïéàå íéãéôøa eðçiå ýåýé ét-ìò íäéòñîì§©§¥¤−©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½§¥¬

ì íéîíòä úzL:ìàøNé-éða úãò-ìk eòñiå ©−¦¦§¬Ÿ¨¨«©Â¦§Â¨£©̧§¥«¦§¨¥¯
íéãéôøa eðçiå ýåýé ét-ìò íäéòñîì ïéñ-øaãnî¦¦§©¦²§©§¥¤−©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½

ì íéî ïéàå:íòä úzL דבני ּכנׁשּתא ּכל ּונטלּו §¥¬©−¦¦§¬Ÿ¨¨«ְְְְִִֵָָָ

דיי  מימרא על למּטלניהֹון דסין מּמדּברא ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָיׂשראל

עּמא: למׁשּתי מּיא ולית ּברפידים ááøiåּוׁשרֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָָ©¨³¤
äzLðå íéî eðì-eðz eøîàiå äLî-íò íòä̈¨Æ¦¤½©´Ÿ§½§¨¬©−¦§¦§¤®
ïeqðz-äî éãnò ïeáéøz-äî äLî íäì øîàiå©³Ÿ¤¨¤Æ¤½©§¦Æ¦¨¦½©§©−

:ýåýé-úàeðì-eðz eøîàiå äLî-íò íòä áøiå ¤§Ÿ̈«©¨³¤¨¨Æ¦¤½©´Ÿ§½§¨¬
éãnò ïeáéøz-äî äLî íäì øîàiå äzLðå íéî©−¦§¦§¤®©³Ÿ¤¨¤Æ¤½©§¦Æ¦¨¦½

:ýåýé-úà ïeqðz-äîואמרּו מׁשה עם עּמא ּונצא ©§©−¤§Ÿ̈«ְֲִֶַַָָָֹ

אּתּון  מה מׁשה להֹון ואמר ונׁשּתי מּיא לנא ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹהבּו

יי: קדם אּתּון מנּסּון מה עּמי âíLנצן àîöiå ְְֳִִַַָָָָָ©¦§¨̧¨³
änì øîàiå äLî-ìò íòä ïìiå íénì íòä̈¨Æ©©½¦©¨¬¤¨−̈©¤®©ÀŸ¤¨³¨
éða-úàå éúà úéîäì íéøönî eðúéìòä äf¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦§¨¦¬Ÿ¦²§¤¨©¬

:àîva éð÷î-úàåïìiå íénì íòä íL àîöiå §¤¦§©−©¨¨«©¦§¨̧¨³¨¨Æ©©½¦©¨¬¤
íéøönî eðúéìòä äf änì øîàiå äLî-ìò íòä̈−̈©¤®©ÀŸ¤¨³¨¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦

:àîva éð÷î-úàå éða-úàå éúà úéîäì ּוצחי §¨¦¬Ÿ¦²§¤¨©¬§¤¦§©−©¨¨«ְִ

ואמר  מׁשה על עּמא  ואתרעם למּיא עּמא ְְְֲִֶַַַַַַַַַָָָָֹתּמן
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ּבני  וית יתי לקּטלא מּמצרים אּסקּתנא דנן ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָלמא

ּבצחּותא: ּבעירי ãýåýé-ìàוית äLî ÷òöiå ְְְִַָָָ©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´
:éðì÷ñe èòî ãBò äfä íòì äNòà äî øîàì¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´©¤®¬§©−§¨ª«¦
íòì äNòà äî øîàì ýåýé-ìà äLî ÷òöiå©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´

:éðì÷ñe èòî ãBò äfä למימר יי קדם מׁשה וצּלי ©¤®¬§©−§¨ª«¦ְְְֳִֵֶַַָָֹ

וירּגמני: ּפֹון זעיר עֹוד הדין לעּמא אעּבד ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֻמה

äîàiåç÷å íòä éðôì øáò äLî-ìà ýåýé ø ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£ŸÆ¦§¥´¨½̈§©¬
Ba úékä øLà Ehîe ìàøNé éð÷fî Ezà¦§−¦¦§¥´¦§¨¥®©§À£¤̧¦¦³¨Æ

:zëìäå Eãéa ç÷ øàéä-úàýåýé øîàiå ¤©§½Ÿ©¬§¨«§−§¨¨«§¨©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹
ìàøNé éð÷fî Ezà ç÷å íòä éðôì øáò äLî-ìà¤¤À£ŸÆ¦§¥´¨½̈§©¬¦§−¦¦§¥´¦§¨¥®
zëìäå Eãéa ç÷ øàéä-úà Ba úékä øLà Ehîe: ©§À£¤̧¦¦³¨Æ¤©§½Ÿ©¬§¨«§−§¨¨«§¨

מּסבי  עּמ ּודבר עּמא קדם עּבר למׁשה יי ְְְֲֳִִִֵֶַַַַַָָָָָֹואמר

ּביד סב נהרא ית בּה מחיתא ּדי וחטר ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻיׂשראל

åéðôìותיזיל: ãîò éððäøevä-ìò | íM E ְֵֵ¦§¦´Ÿ¥Á§¨¤̧¨¬©©»
äúLå íéî epnî eàöéå øevá úékäå áøça§Ÿ¥¼§¦¦´¨©À§¨«§¬¦¤²©−¦§¨¨´

:ìàøNé éð÷æ éðéòì äLî ïk Nòiå íòäéððä ¨¨®©©³©¥Æ¤½§¥¥−¦§¥¬¦§¨¥«¦§¦´
éðôì ãîòøevá úékäå áøça øevä-ìò | íM E Ÿ¥Á§¨¤̧¨¬©©»§Ÿ¥¼§¦¦´¨©À

éðéòì äLî ïk Nòiå íòä äúLå íéî epnî eàöéå§¨«§¬¦¤²©−¦§¨¨´¨¨®©©³©¥Æ¤½§¥¥−
:ìàøNé éð÷æ טּנרא על ּתּמן קדמ קאם אנא הא ¦§¥¬¦§¨¥«ֲֳִֵַַָָָָָָָָ

ויׁשּתי  מּיא מּנּה ויּפקּון בטּנרא ותמחי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָּבחֹורב

יׂשראל: סבי לעיני מׁשה ּכן ועבד æàø÷iåעּמא ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ©¦§¨Æ
éða | áéø-ìò äáéøîe äqî íB÷nä íL¥´©¨½©−̈§¦¨®©¦´§¥´
ýåýé Léä øîàì ýåýé-úà íúqð ìòå ìàøNé¦§¨¥À§©̧©Ÿ¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ£¥¯§Ÿ̈²

:ïéà-íà eðaø÷aäqî íB÷nä íL àø÷iå §¦§¥−¦¨«¦©¦§¨Æ¥´©¨½©−̈
-úà íúqð ìòå ìàøNé éða | áéø-ìò äáéøîe§¦¨®©¦´§¥´¦§¨¥À§©̧©Ÿ¨³¤

:ïéà-íà eðaø÷a ýåýé Léä øîàì ýåýé ּוקרא §Ÿ̈Æ¥½Ÿ£¥¯§Ÿ̈²§¦§¥−¦¨«¦ְָ

ּבני  ּדנצֹו על ּומּצּותא נּסיתא דאתרא ְְְְְִִֵֵַַַָָָָׁשמא

ׁשכנּתא  האית למימר יי קדם ּדנּסיאּו ועל ְְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָיׂשראל

לא: אם ּביננא ôçíçliåדיי ÷ìîò àáiå ְִֵַָָָָ©¨−Ÿ£¨¥®©¦¨¬¤
:íãéôøa ìàøNé-íò-íò íçliå ÷ìîò àáiå ¦¦§¨¥−¦§¦¦«©¨−Ÿ£¨¥®©¦¨¬¤¦

íãéôøa ìàøNé: עם קרבא ואגח עמלק ואתא ¦§¨¥−¦§¦¦«ְֲֲֲִֵַַַָָָָ

ּברפידם: èòLBäé-ìàיׂשראל äLî øîàiå ְְִִִִֵָ©¸Ÿ¤¤³¤§ª̧©Æ
øçî ÷ìîòa íçlä àöå íéLðà eðì-øça§©¨´£¨¦½§¥−¦¨¥´©«£¨¥®¨À̈
íéäìàä ähîe äòábä Làø-ìò ávð éëðà̈«Ÿ¦³¦¨Æ©´Ÿ©¦§½̈©¥¬¨«¡Ÿ¦−

:éãéaíéLðà eðì-øça òLBäé-ìà äLî øîàiå §¨¦«©¸Ÿ¤¤³¤§ª̧©Æ§©¨´£¨¦½
Làø-ìò ávð éëðà øçî ÷ìîòa íçlä àöå§¥−¦¨¥´©«£¨¥®¨À̈¨«Ÿ¦³¦¨Æ©´Ÿ

:éãéa íéäìàä ähîe äòábä מׁשה ואמר ©¦§½̈©¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨¦«ֲֶַַֹ

קרבא  אגח ּופּוק גברּיא לנא ּבחר ְְְֲִַַַַָָָָָֻֻליהֹוׁשע

וחטרא  רמתא ריׁש על קאם אנא מחר ְְְֲֲֵֵֵַַָָָָָָָָֻבעמלק

ּבידי: יי קדם מן נּסין בּה éNòiåּדאתעבידּו ְְְֲֳִִִִִִִֵָָ©©©́
÷ìîòa íçläì äLî Bì-øîà øLàk òLBäé§ªÀ©©«£¤³¨«©Æ¤½§¦¨¥−©«£¨¥®

:äòábä Làø eìò øeçå ïøäà äLîeNòiå ¤Æ©«£´Ÿ§½¨−¬Ÿ©¦§¨«©©©́
÷ìîòa íçläì äLî Bì-øîà øLàk òLBäé§ªÀ©©«£¤³¨«©Æ¤½§¦¨¥−©«£¨¥®

äòábä Làø eìò øeçå ïøäà äLîe: ועבד ¤Æ©«£´Ÿ§½¨−¬Ÿ©¦§¨«ֲַַ

קרבא  לאגחא מׁשה לּה דאמר ּכמא ְְְֲֲֵֶַַַַָָָָָֹֻיהֹוׁשע

רמתא: לריׁש סליקּו וחּור אהרן ּומׁשה ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹֹּבעמלק

àéìàøNé øáâå Bãé äLî íéøé øLàk äéäå§¨À̈©«£¤̧¨¦¬¤²¨−§¨©´¦§¨¥®
:÷ìîò øáâå Bãé çéðé øLàëåíéøé øLàk äéäå §©«£¤¬¨¦²©¨−§¨©¬£¨¥«§¨À̈©«£¤̧¨¦¬

øáâå Bãé çéðé øLàëå ìàøNé øáâå Bãé äLî¤²¨−§¨©´¦§¨¥®§©«£¤¬¨¦²©¨−§¨©¬
÷ìîò: ּומתּגּברין ידֹוהי מׁשה ירים ּכד והוי £¨¥«ְְְְֲִִִִִֶַַַֹ

ּדבית  ּומתּגּברין ידֹוהי מּנח וכד יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָּדבית

áéeîéNiåעמלק: ïáà-eç÷iå íéãák äLî éãéå ֲֵָ¦¥³¤Æ§¥¦½©¦§¤²¤©¨¦¬
åéãéá eëîz øeçå ïøäàå äéìò áLiå åézçú©§−̈©¥´¤¨¤®¨§©«£¸Ÿ§¹¨«§´§¨À̈
àa-ãò äðeîà åéãé éäéå ãçà äfîe ãçà äfî¦¤³¤¨Æ¦¤´¤½̈©§¦¬¨¨²¡−̈©¬Ÿ

:LîMäeîéNiå ïáà-eç÷iå íéãák äLî éãéå ©¨«¤¦¥³¤Æ§¥¦½©¦§¤²¤©¨¦¬
äfî åéãéá eëîz øeçå ïøäàå äéìò áLiå åézçú©§−̈©¥´¤¨¤®¨§©«£¸Ÿ§¹¨«§´§¨À̈¦¤³
:LîMä àa-ãò äðeîà åéãé éäéå ãçà äfîe ãçà¤¨Æ¦¤´¤½̈©§¦¬¨¨²¡−̈©¬Ÿ©¨«¤
תחֹותֹוהי  וׁשּויאּו אבנא ּונסיבּו יקרא מׁשה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹוידי

חד  מּכא ּבידֹוהי סעּדן וחּור ואהרן עלּה ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֹויתב

ּדעל  עד ּבצלֹו ּפריסן ידֹוהי והוה חד ְְְְֲִִִִַַַַָָָּומּכא

âéìçiåBnò-úàåׁשמׁשא: ÷ìîò-úà òLBäé L ְִָ©©«£¯§ª²©¤£¨¥¬§¤©−
:áøç-éôììçiåBnò-úàå ÷ìîò-úà òLBäé L §¦¨«¤©©«£¯§ª²©¤£¨¥¬§¤©−
:áøç-éôìעּמּה וית עמלק ית יהֹוׁשע ותּבר §¦¨«¤ְְְֲֵֵַַַַָָָֻ

פ  ּדחרב: ְְְִֶָָלפתּגם

øéèôîãéïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ
äçîà äçî-ék òLBäé éðæàa íéNå øôqa©¥½¤§¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ

-úà(¯ÎÊ) ·È˙Î:íéîMä úçzî ÷ìîò øëæ ¤∆∆¥´¤£¨¥½¦©−©©¨¨«¦
íéNå øôqa ïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ©¥½¤§¦−
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-úà äçîà äçî-ék òLBäé éðæàa(¯ÎÊ) ·È˙Î §¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ¤∆∆
הּׁשמים  מּתחת עמלק ּכתב :זכר  למׁשה יי ואמר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֽ

ארי  יהֹוׁשע קדם וׁשּוי ּבספרא דּוכרנא ְְְְְֲֳִִֵַַָָָָָֻּדא

ׁשמּיא: מּתחֹות דעמלק ּדּוכרנא ית אמחי ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָממחא

åè:éqð | ýåýé BîL àø÷iå çaæî äLî ïáiå©¦¬¤¤−¦§¥®©©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«
:éqð | ýåýé BîL àø÷iå çaæî äLî ïáiå ּובנא ©¦¬¤¤−¦§¥®©©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«ְָ

לּה ּדעבד יי קדם עלֹוהי ּופלח מדּבחא ְְְְֲֲֳִֵֶַַַַָָָֹמׁשה

æèäîçìîנּסין: dé ñk-ìò ãé-ék øîàiå ִִ©ÀŸ¤¦¨Æ©¥´½̈¦§¨¨¬

:øc øcî ÷ìîòa ýåýéìñk-ìò ãé-ék øîàiå ©«Ÿ̈−©«£¨¥®¦−Ÿ«Ÿ©ÀŸ¤¦¨Æ©¥´
øc øcî ÷ìîòa ýåýéì äîçìî dé: ואמר ½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®¦−Ÿ«Ÿֲַַ

דׁשכנּתּה ּדחילא קדם מן דא אמירא ְְְְֲֳִִִִִֵֵָָָָָּבׁשבּועה

יי  קדם קרבא ּדאּתגח ּדעתיד יקרּה ּכרסי ְְְְְְֳִִֵֵַַָָָָָָָָעל

עלמא: מּדרי לׁשציּותהֹון עמלק øîàiåּבדבית ְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָ©ÀŸ¤
øcî ÷ìîòa ýåýéì äîçìî dé ñk-ìò ãé-ék¦¨Æ©¥´½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®¦−Ÿ

:øcô ô ô «Ÿ
.ïîéñ ä"àðñ .ïîéñ ä"ðåîà ã"é ,íé÷åñô å"é÷

çìùá úùøôì äøèôää ã ÷øô íéèôåùá

כאן: מתחילים וחב"ד ããìàøNé-úàהאשכנזים äèôL àéä úBãétì úLà äàéáð äMà äøBáãe§¨Æ¦¨´§¦½̈¥−¤©¦®¦²«Ÿ§¨¬¤¦§¨¥−
:àéää úraääéìà eìriå íéøôà øäa ìà-úéa ïéáe äîøä ïéa äøBác øîz-úçz úáLBé àéäå ¨¥¬©¦«§Â¦Â¤̧¤©«©¹Ÿ¤§À̈¥¯¨«¨¨²¥¬¥«¥−§©´¤§¨®¦©©«£¬¥¤²¨

:ètLnì ìàøNé éðaåäeö-àìä åéìà øîàzå éìzôð Lãwî írðéáà-ïa ÷øáì àø÷zå çìLzå| §¥¬¦§¨¥−©¦§¨«©¦§©À©¦§¨Æ§¨¨´¤£¦½Ÿ©¦¤−¤©§¨¦®©¸Ÿ¤¥¹̈£«Ÿ¦¨´
éðáîe éìzôð éðaî Léà íéôìà úøNr Enr zç÷ìå øBáz øäa zëLîe Cì ìàøNé-éäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥«¦§¨¥À¥³¨«©§¨Æ§©´¨½§¨«©§¨´¦§À£¤³¤£¨¦Æ¦½¦§¥¬©§¨¦−¦§¥¬

:ïeìáææéìà ézëLîeeäézúðe BðBîä-úàå Baëø-úàå ïéáé àáö-øN àøñéñ-úà ïBLé÷ ìçð-ìà E §ª«¨«©§¦̧¥¤¹¤©´©¦À¤¦«§¨Æ©§¨´¨¦½§¤¦§−§¤£®§©¦−
:Eãéaç:Cìà àì énr éëìú àì-íàå ézëìäå énr éëìz-íà ÷øa äéìà øîàéåèCìä øîàzå §¨¤«©³Ÿ¤¥¤̧¨Æ¨½̈¦¥«§¦¬¦¦−§¨¨®§¦§¦¬Ÿ¥«§¦²¦¦−¬Ÿ¥¥«©¹Ÿ¤¨¯Ÿ

ýåýé økîé äMà-ãéá ék CìBä äzà øLà Cøcä-ìr Ezøàôz äéäú àì ék ñôà Cnr Cìà¥¥´¦À̈¤µ¤¦Á¸Ÿ¦«§¤¹¦«§©§§À©©¤̧¤Æ£¤´©¨´¥½¦ µ§©¦½̈¦§¬Ÿ§Ÿ̈−
:äLã÷ ÷øa-ír Cìzå äøBác í÷zå àøñéñ-úàéìriå äLã÷ éìzôð-úàå ïìeáæ-úà ÷øa ÷ræiå ¤¦§¨®©¨¯¨§¨²©¥¬¤¦¨−̈¤«§¨©©§¥̧¨¹̈¤§ª³§¤©§¨¦Æ¤½§¨©©´©
:äøBác Bnr ìrzå Léà éôìà úøNr åéìâøaàéäLî ïúç ááç éðaî ïéwî ãøôð éðéwä øáçå §©§½̈£¤¬¤©§¥−¦®©©¬©¦−§¨«§¤³¤©¥¦Æ¦§¨´¦©½¦¦§¥¬Ÿ−̈Ÿ¥´Ÿ¤®

:Lã÷-úà øLà íéðpröa ïBìà-ãr Bìäà èiåáéáà-ïa ÷øa äìr ék àøñéñì eãbiåírðé ©¥´¨«¢½©¥¬§©«£©¦−£¤¬¤¤«¤©©¦−§¦«§¨®¦¬¨¨²¨¨¬¤£¦−Ÿ©
:øBáz-øäâéúLøçî Bzà øLà írä-ìk-úàå ìæøa áëø úBàî òLz Baëø-ìk-úà àøñéñ ÷ræiå ©¨«©©§¥̧¦«§¹̈¤¨¦§À§©³¥Æ¤´¤©§¤½§¤¨¨−̈£¤´¦®¥«£¬Ÿ¤

:ïBLé÷ ìçð-ìà íéBbäãéàøñéñ-úà ýåýé ïúð øLà íBiä äæ ék íe÷ ÷øa-ìà äøác øîàzå ©¦−¤©¬©¦«©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¤¨¹̈À¦´¤³©Æ£¤Á¨©̧§Ÿ̈³¤¦«§¨Æ
éðôì àöé ýåýé àìä Eãéa:åéøçà Léà íéôìà úøNrå øBáz øäî ÷øa ãøiå Eåèäåäé íäiå §¨¤½£¬Ÿ§Ÿ̈−¨¨´§¨¤®©¥³¤¨¨Æ¥©´¨½©«£¤¯¤£¨¦²¦−©«£¨«©¨´¨§ÂŸ̈Â

äákønä ìrî àøñéñ ãøiå ÷øá éðôì áøç-éôì äðçnä-ìk-úàå áëøä-ìk-úàå àøñéñ-úà¤¦«§¨¸§¤¨¨¤¯¤§¤¨©©«£¤²§¦¤−¤¦§¥´¨¨®©¥¯¤¦«§¨²¥©¬©¤§¨−̈
:åéìâøa ñðiåæèàøñéñ äðçî-ìk ìtiå íéBbä úLøç ãr äðçnä éøçàå áëøä éøçà óãø ÷øáe ©¨¬̈§©§¨«¨À̈¨©º©«£¥³¨¤̧¤Æ§©«£¥´©©«Ÿ£¤½©−£´Ÿ¤©¦®©¦ºŸ¨©«£¥³¦«§¨Æ

:ãçà-ãr øàLð àì áøç-éôìæéíBìL ék éðéwä øáç úLà ìré ìäà-ìà åéìâøa ñð àøñéñå §¦¤½¤¬Ÿ¦§©−©¤¨«§¦«§¨Æ¨´§©§½̈¤´Ÿ¤¨¥½¥−¤¤´¤©¥¦®¦´¨À
:éðéwä øáç úéa ïéáe øBöç-Cìî ïéáé ïéaçééðãà äøeñ åéìà øîàzå àøñéñ úàø÷ì ìré àözå ¥µ¨¦´¤«¤¨½¥¾¥−¤¬¤©¥¦«©¥¥´¨¥»¦§©´¦«§¨¼©´Ÿ¤¥À̈¨¯£Ÿ¦²

:äëéîOa eäqëzå äìäàä äéìà øñiå àøéz-ìà éìà äøeñèéíéî-èrî àð-éðé÷Lä äéìà øîàiå ¨¬¥©−©¦¨®©¨³©¥¤̧¨Æ¨½Ÿ¡¨©§©¥−©§¦¨«©Ÿ̄¤¥¤²¨©§¦«¦¨¬§©©−¦
:eäqëzå eä÷Lzå áìçä ãåàð-úà çzôzå éúàîö ékëäéäå ìäàä çút ãîr äéìà øîàiå ¦´¨¥®¦©¦§©º¤¯Ÿ¤«¨¨²©©§¥−©§©¥«©´Ÿ¤¥¤½¨£−Ÿ¤´©¨®Ÿ¤§¨¨Á
:ïéà zøîàå Léà ät-Léä øîàå CìàLe àáé Léà-íààëìäàä ãúé-úà øáç-úLà ìré çwzå ¦¦̧¨¹Ÿ§¥¥À§¨©²£¥«¬Ÿ¦−§¨©¬§§¨«¦©¦©´¨¥´¥«¤¤Â¤¤§©̧¨¹Ÿ¤

ícøð-àeäå õøàa çðözå Búwøa ãúiä-úà ò÷úzå èàla åéìà àBázå dãéa úáwnä-úà íNzå©¨¯¤¤©©¤´¤§¨À̈©¨³¥¨Æ©½̈©¦§©³¤©¨¥Æ§©¨½©¦§©−¨¨®¤§«¦§©¬



לזכות
אנשי החסד הדגולים

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

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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