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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

פרשת יתרו | ה'יתרו' שבכל אחד
פרשת מתן תורה נקראת 'יתרו', כי רק לאחר שיתרו הודה בהקב"ה וקיבל על עצמו להתנהג ככל בני-ישראל 

נתן הקב"ה את התורה.
זוהי הוראה לכל אחד ואחת מישראל, שכיצד יכול הוא לקבל את התורה – על-ידי שיפעל ב'יתרו' שנמצא בו, 
דהיינו בגוף ונפש הבהמית, שלא ירדפו אחרי מותרות העולם הזה, אלא יסכימו ויודו ויחפצו בענינים שהנפש 

האלקית חפצה בהם – לימוד תורה וקיום מצוות.
)אור לי"ג שבט, תו"מ תשכ"ד עמוד 77(

הרב גבריאל צינער כתב לרבי בי"א אדר תשמ"ח: 

"באתי להעיר אודות שיצא לאור ספר אמנו "המלכה" ושם נדפס 
תמונה מהרבנית ע"ה, ולפי עניות דעתי אינו נכון דהא אמרו חז"ל 
סנהדרין פ"ה גמירי אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות, 
ו"אסור להסתכל אף  ס"א  כ"א  סימן  באבן-העזר  קיימא-לן  וגם 
ועיין באוצר הפוסקים  בבגדי צבעונים" של אשה שהוא מכירה, 
סקי"ג בשם שו"ת הב"ח סי י"ד דגם בגד אשה שכבר מתה עיין 
חסידות  מדת  ועל-כל-פנים  דידן  בנידון  שפיר  הרי  כן  ואם  שם 

להחמיר".

מענה הרבי:

לאור ספר אמנו  אודות שיצא  להעיר  באתי  על מה שכתב  ]א[ 
"המלכה" ושם נדפס כו', מחק הרבי התיבות ושם 

נדפס, וכתב:
בודאי הבחין בהפשוט גם בלא הסתכלות כלל – 

אשר במהדורא אחרת הוסיפו בלי צבעים.
]ב[ על מה שכתב ולפענ"ד אינו נכון דהא אחז"ל 

כו', מחק הרבי תיבת "דהא", וכתב: 

- ואף ד]אחז"ל סנהדרין פ"ה גמירי אין יצה"ר שולט 
אלא במה שעיני רואות[ ושולל בנוגע לאחרנייתא.

כ"א  סי'  באה"ע  קי"ל  "וגם  דבריו,  המשך  על  ]ג[ 
ס"א ואסור להסתכל אף בבגדי צבעונים של אשה 

שהוא מכירה", כתב הרבי )ההדגשות בדברי הנמען הן של הרבי(:

מכירה  שהוא   )3 אשה  של  צבעונים   )2 בבגדי  אף  להסתכל   )1
ומכלל הן אתה שומע שלילת האיסור דכאשר אין ג' הנ"ל, ובפרט 

– כל הג'.
]ד[ בסיום דבריו כתב: ואם כן הרי שפיר בנידון דידן ועל-כל-פנים 
שפיר,  הרי  כן  ואם  התיבות  מחק  הרבי  להחמיר.  חסידות  מדת 

וכתב: משא"כ בנ"ד.

להחמיר[,  חסידות  מדת  ]ועכ"פ  הנמען:  דברי  המשך  על  וכתב 
אלא שעי"ז יתמעט ב"והחי יתן אל לבו" – כנראה במוחש )ואולי 

זוהי סברת המוסיפים הנ"ל(.
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שכתב בי"א אדר תשמ"ח: "באתי להעיר  ,להרב גבריאל צינערנוסף מענה 
אודות שיצא לאור ספר אמנו "המלכה" ושם נדפס תמונה מהרבנית ע"ה, 
ולפענ"ד אינו נכון דהא אחז"ל סנהדרין פ"ה גמירי אין יצה"ר שולט אלא 
במה שעיניו רואות, וגם קי"ל באה"ע סי' כ"א ס"א ואסור להסתכל אף 

י' באוצר הפוסקים סקי"ג בשם בבגדי צבעונים של אשה שהוא מכירה, וע
שו"ת הב"ח סי' י"ד דגם בגד אשה שעדיין מתה עי"ש וא"כ כ"ש בנ"ד ועכ"פ 

 מדת חסידות להחמיר".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 באתי להעיר אודות שיצא לאור ספר אמנו "המלכה"על מה שכתב "]א[ 
 ב:ושם נדפס כו'", כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק התיבות "ושם נדפס", וכת

 אחרתאשר במהדורא  – בלא הסתכלות כללבודאי הבחין בהפשוט גם 
 הוסיפו בלי צבעים

דהא אחז"ל כו'", כ"ק אדמו"ר שליט"א "ולפענ"ד אינו נכון על מה שכתב ]ב[ 
 מחק תיבת "דהא", וכתב:

]אחז"ל סנהדרין פ"ה גמירי אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו ואף ד –
 בנוגע לאחרנייתא  ושולל רואות[

וגם קי"ל באה"ע סי' כ"א ס"א ואסור להסתכל אף " המשך דבריועל  ]ג[
כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א  ,"בבגדי צבעונים של אשה שהוא מכירה

 כ"ק אדמו"ר שליט"א(: הם של)ההדגשות בדברי הנמען 

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

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

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

כ' בשבטש"ק
פרק ד. לב טהור וגו'. ספר טהרה 

והוא ספר עשירי.. הל' טומאת מת.. 
בפרקים אלו. פרק א-ב.

מל"ת קז. מ"ע קז.פרק יא.

מ"ע קז.פרק יב.פרק ג-ה.כ"א בשבטא'
מ"ע קז.פרק יג.פרק ו-ח.כ"ב בשבטב'

־הל' שאלה ופקדון.. בפפרק ט-יא.כ"ג בשבטג'
מ"ע קז.רקים אלו. פרק א.

מ"ע קז.פרק ב.פרק יב-יד.כ"ד בשבטד'
מ"ע קז.פרק ג.פרק טו-יז.כ"ה בשבטה'
מ"ע קז.פרק ד.פרק יח-כ.כ"ו בשבטו'



הכנה לבירור אומות 
העולם בזמן הגאולה

בואו של משה לבית יתרו השפיע עליו עד שהתגייר ודבק בשכינה • יש 
לעסוק בבירור אומות העולם מעין ודוגמת הבירור דלעתיד לבוא: “אז 
אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד"  • 
כאשר הגוי רואה כי היהודי מתעניין בטובתו ומלמדו את ציווי ה' – הוא 

מכבדו ומעריצו • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
 בהערות אאמו"ר על הזוהר של פרשתנו1 מביא את 
מאמר הזוהר2 “ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו אל 
משה3, כלא איהו כללא חדא ובניו דיתרו, דהא לבתר 
ביעקב  הוה  והכי  בנין.  ליה  הוו  לגביה  משה  דאתא 
ליה  הוו  ביה  דיוריה  ושוי  דלבן  לגביה  שאתא  דכיון 
בנין, אוף הכא משה, כיון דשוי דיוריה ביתרו, הוו ליה 
ליתרו בנין. וכל ביתיה אייתי עמיה למיעל לון תחות 

גדפי דשכינתא וכו'".
ולבן  יעקב  שאצל  שכשם  מבאר,  הזוהר  כלומר: 
“ורחל  בנים, שנאמר4  היו ללבן  מצינו שבתחילה לא 
באה עם הצאן אשר לאביה כי רועה היא", “אפשר יש 
לו בנים והוא שולח בתו אצל הרועים"5 – היפך עניין 
מקומו  קבע  שיעקב  לאחרי  ואילו  לגמרי,  הצניעות 
היו  בגללך"6, עכשיו  ה'  “ויברכני  אזי  לבן  בביתו של 
לו בנים שנאמר וישמע את דברי בני לבן"7 – כמו כן 
היה אצל משה ויתרו, שבתחילה לא היו ליתרו בנים 
כהן מדין לרעות  יתרו  בנות, שלכן שלחן משה  אלא 

1( ליקוטי לוי יצחק עמ' פג.
2( סט, ב.

3( פרשתנו יח,ה.
4( ויצא כט, ט.

5( פירוש רש"י שם.
6( שם ל, כז.

7( פירוש רש"י שם.

את צאנו מכיון שלא הייתה לו ברירה, ואילו לאחרי 
שמשה קבע את מקומו בבית יתרו, אזי נולדו לו בנים.
עם  בא  שיתרו  ללבן,  יתרו  בין  חילוק  ישנו  אמנם, 
תחת  ויכניסם  שיגיירם  כדי  משה,  אל  משפחתו  כל 
שלא  בלבד  זו  לא  הרי   – לבן  ואילו  השכינה,  כנפי 
בנוגע  אפילו  אדרבה:  אלא  בעצמו,  להתגייר  בא 
והבנים  בנותי  “הבנות  לבן  טען  יעקב  של  למשפחתו 

בני"8, ובוודאי שלא הניח לבניו להתגייר כו'.
ומבאר אאמו"ר את פרטי העניינים בזה – באותיות 
שלמדים  ההוראה  את  מבאר  אינו  אבל  כו',  הקבלה 
מעניין זה בעבודת האדם לקונו. וכמדובר כמה פעמים 
שאם מענייני העולם יש ללמוד הוראה בעבודת האדם 
לקונו, הרי על אחת כמה וכמה שכן הוא כאשר מדובר 

אודות ענייני התורה.

ב
בין  החילוק  אודות  הזוהר  מדברי  ההוראה   ]...[  

יתרו ללבן – בהקדים:
 – העולם  אומות  של  הבירור  לכללות  בנוגע 
המתבטא בייעוד “ועמדו זרים ורעו צאנכם"9 דלעתיד 
לבוא – ישנם כמה דרגות: “זרים" כפשוטו, גויים ממש, 
ש"רעו  מפני  אלא  אינה  ישראל  לבני  שייכותם  שכל 

8( שם לא, מג.
9( ישעיהו סא,ה.

דבר מלכות
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גירות"10;  “קצת  תושב",  “גר   – מזה  למעלה  צאנכם"; 
ועד לתכלית השלימות שבזה – גיור כהלכה ממש, “גר 
שנתגייר" ממש, מכיון שגם נשמתו הייתה במעמד הר 

סיני, כמבואר בפרקי דרבי אליעזר11.
“גר  הלשון  דיוק  אודות  פעמים12  כמה  ]וכמדובר 
הגיור  שלפני  ]אף  שנתגייר"  נח  “בן  ולא  שנתגייר", 
דינו כבן נח לכל דבר[ – שבזה מרומז בנגלה שבתורה 
הוא  הרי  העניינים,  ובפנימיות  דבר  של  שלאמיתתו 
נשמתו  לפני שנתגייר בפועל, שהרי  עוד  “גר",  בעצם 

הייתה במעמד הר סיני, אלא שעניין זה בא לידי גילוי 
כאשר מתגייר בפועל, גיור על פי הלכה, ואז מתברר 

שאצלו יש נשמה שהייתה בהר סיני.
אצלו  אם  ולדעת  לבחון  אנו  יכולים  כיצד  כלומר: 
אם  סיני  הר  במעמד  שהייתה  נשמה  נמצאת  אכן 
הגיור  הליכי  כל  את  הוא  עובר  כאשר  אלא   – לאו?! 
שעל פי ההלכה, מילה וקבלת מצוות )“מודיעין אותו 
מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות כו'"(, הרי 
יש  שאצלו  המוכיחה  הבוחן"  “אבן  מהווה  זו  עובדה 
“גר  ביה  קרינן  ולכן  סיני,  הר  נשמה שהייתה במעמד 

שנתגייר"[.
למשה  ולבן  יעקב  שבין  החילוק  מובן  זה  פי  ועל 

ויתרו:
יעקב אבינו היה לפני מתן תורה, ולכן, לא היה יכול 
לפעול את הבירור של לבן על ידי הגיור כו', ועל דרך 
– “עד אשר אבוא אל אדוני שעירה"13,  שאמר לעשיו 
“ואימתי ילך – בימי המשיח, שנאמר14 ועלו מושיעים 

10( מסכת עבודה זרה, דף ס"ד, עמוד ב'.
11( פרק מא.

12( ליקוטי שיחות חלק י עמ' 89 הערה 14.
13( וישלח לג, יד.
14( עובדיה א,כא.

בהר ציון לשפוט את הר עשיו"15.
אבל משה רבינו שעל ידו היה כללות העניין של מתן 
תורה – פעל את הבירור של יתרו בתכלית השלימות, 
שהרי גייר את יתרו ובניו וכל משפחתו והכניסם תחת 

כנפי השכינה.

ג
 ביאור העניין בנוגע לימינו אלו:

בסמיכות  הגלות,  זמן  בסוף  אנו  שנמצאים  מכיון 
גו'  ברורה  שפה  עמים  אל  אהפוך  “אז  הייעוד  לקיום 
גם  לעסוק  להשתדל  צריכים   – אחד"16  שכם  לעבדו 
אומות  על  ההשפעה  ידי  על  העולם,  אומות  בירור 
שציווה  “מפני  נח  בני  מצוות  שבע  שיקיימו  העולם 
ידי משה  והודיענו על  בהן הקדוש ברוך הוא בתורה 
כאשר  לבוא,  דלעתיד  הבירור  ודוגמת  מעין  רבינו"17, 
שכם  לעבדו  גו'  עמים  אל  אהפוך  “אז  הייעוד  יקויים 

אחד"18, “והייתה לה' המלוכה"19.
וכמדובר כמה פעמים, שבימינו אלו נקל לפעול זאת 
על אומות העולם – מכיון שבלאו הכי מקיימים קשרים 
עם אומות העולם בדרכי נועם וקירוב כו' בנוגע לענייני 
מסחר וכיוצא בזה, ולכן נקל לפעול ולהשפיע עליהם 
לקיים שבע מצוות בני נח על כל פרטיהם וסניפיהם, 
ודרכי  נועם  בדרכי  הדברים,  כפירוש  “לכוף",   – ועד 
נועם  דרכי  ש"דרכיה  התורה  לדרך  בהתאם  שלום, 
“ניתנה  “דרכיה"(  )לא רק  ועד שהתורה עצמה  גו'"20, 

15( פירוש רש"י וישלח שם.
16( צפניה ג,ט.

17( רמב"ם הלכות מלכים ח,יד.
18( צפניה ג,ט.

19( עובדיה א,כא.
20( משלי ג,יז.

מכיון שנמצאים אנו בסוף זמן הגלות, בסמיכות לקיום הייעוד 
“אז אהפוך אל עמים שפה ברורה גו' לעבדו שכם אחד" – צריכים 
להשתדל לעסוק גם בירור אומות העולם, על ידי ההשפעה על 

אומות העולם שיקיימו שבע מצוות בני נח
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לעשות שלום"21.
בדרכי   – לו  ומסבירים  יהודי  לאינו  ניגשים  כאשר 
נועם – שהקדוש ברוך הוא דואג לטובתו האישית, ולכן 
רבינו(  משה  ניצוץ  בו  שיש  היהודי  )את  אותו  שולח 
למסור את הציווי שציווה למשה רבינו בהר סיני )ביחד 
עם נתינת התורה לבני ישראל( שאומות העולם יקיימו 

שבע מצוות בני נח, ומסבירים לו את התועלת שבדבר 
בנוגע ליישוב העולם – הרי בוודאי שדברים אלו יפעלו 

את פעולתן.
נשק,  במשלוח  סיוע  בבקשת  הגוי  אל  פונים  כאשר 
)ואין  זו...  בקשה  מתקבלת  תמיד  לא  לצערנו,  הרי, 
להאריך בדבר המצער כו'(; מה שאין כן כאשר מדברים 
עמו אודות קיום שבע מצוות בני נח – בוודאי שיצליחו 

לפעול עליו.
ובפרט – שחלק משבע מצוות בני נח מקובל ומוכרח 
גם על פי חוקי המדינה, כמו שפיכות דמים וכן בנוגע 
לקבלת מלכותו של בורא העולם – שלילת העניין של 
עבודה זרה ]מה שאין כן בנוגע לעניין השיתוף שבזה 
ישנה שקלא וטריא אם בני נח הוזהרו על השיתוף22[, 

שכל עניינים אלו – הדעת נוטה להן"23. 
זאת ועוד: כאשר הגוי רואה שהיהודי מתעניין ודואג 
לטובתו כו', הרי זה פועל עליו יחס של כבוד והערצה 
ועניין זה בא לידי ביטוי גם בכך שהגוי  כלפי היהודי, 
יסייע לו בענייניו הגשמיים24. וכמובן – שכל זה בהוספה 
על עיקר העניין שבכך מקיימים את ציווי הקדוש ברוך 

הוא.
]מאמר המוסגר:

21( רמב"ם הל' מגילה וחנוכה פרק ד הלכה יד.
22( נסמן במאמר ד"ה מים רבים תשי"ז פ"ג.

23( רמב"ם הלכות מלכים ריש פרק ט.
24( ראה ליקוטי שיחות חכ"א ע' 108.

אין צורך להאריך בשלילת ההנהגה ההפוכה – לתת 
רחמנא  יהודי,  על  ולהלשין  סרה  לדבר  “שוחד",  לגוי 
ליצלן, וכיוצא בזה, שנוסף על חומר העניין מצד עצמו, 
הרי הנהגה זו עצמה פועלת את המטרה ההפוכה שכדי 
את  הוא  מפסיד  בכך  כי   – זו  פעולה  נעשתה  להשיגה 
מסוגל  )היהודי(  שהוא  בראותו  הגוי,  בפני  ה"אמון" 

מברכיך"  “ואברכה  התורה25  הוראת  היפך  להתנהג 
והפכו כו' – דבר שלמד גם הגוי בשפה האנגלית!... ואז 
טוען הגוי שהוא )היהודי( הביא על עצמו את כל הצרות 

כו'!...
הוראות  על   – כביכול   – בהסתמכו  כן  שמתנהג  ומי 
פשע,  על  חטא  הוא  מוסיף  בכך  אדרבה:  הרי  התורה, 
התורה  לומד  כאשר  רק  להיות  יכול  כזה  עניין  שכן, 
שלא כדבעי, שאז נעשית התורה היפך העניין של “סם 
הזקן  אדמו"ר  שמביא  המשל  קאי  זה  ועל  החיים"26, 
משל   – כו'"  מלך  של  ראשו  מ"האוחז  התניא27  בספר 

שאינני רוצה לחזור עליו!...[.

ד
הזוהר  מדברי  הנלמדת  ההוראה   – לענייננו  ונחזור   
אודות פעולת ההשפעה על אומות העולם שיקיימו שבע 
מצוות בני נח, וכאמור – שעל ידי זה פועלים שהעולם 

כולו יהיה במצב של מנוחה ושלום, “לשבת יצרה"28.
ועל ידי זה זוכים לעניין של “מלכים אומניך ושרותיהם 
מניקותיך"29 עוד בזמן הגלות – באופן ד"טועמיה חיים 

25( בראשית יב,ג.
26( ראה יומא עב, ב.

27( סוף פרק כד.
28( ישעיהו מה,יח.
29( ישעיהו מט,כג.

כאשר ניגשים לאינו יהודי ומסבירים לו שהקדוש ברוך הוא דואג 
לטובתו האישית, ולכן שולח אותו למסור את הציווי שאומות 
העולם יקיימו שבע מצוות בני נח, ומסבירים לו את התועלת 

שבדבר – הרי בוודאי שדברים אלו יפעלו את פעולתן



נולדו לו בנים. הזוהר  נולדו ליתרו בנות בלבד, ורק כשהגיע משה  בזוהר בפרשתנו מסופר כי בתחילה 
מציין, כי כך היה גם אצל לבן הארמי: בתחילה נולדו לו בנות בלבד ומשהגיע אליו יעקב נולדו לו בנים.

נמצא, כי בואם של יעקב ומשה אל לבן ויתרו השפיע עליהם ורומם את מצבם.

אך קיים חילוק בין השפעת יעקב על לבן להשפעת משה על יתרו: משה פעל על יתרו שיבוא הוא ובני 
ביתו להתגייר ולהדבק בשכינה, ואילו לבן, גם לאחר שהיה במחיצת יעקב, נותר עובד אלילים.

הסבר הדבר:

'גוי' שנשמתו השתתפה במעמד הר  הוא  גר   – הגירות קשור עם מתן תורה  עניין  כי  מבואר בספרים 
סיני. מעתה מובן, כי דווקא משה רבינו, שעניינו הוא נתינת התורה, פעל והשפיע על יתרו להידבק בשכינה 

בשלימות ולהתגייר. אך יעקב, שהיה קודם מתן תורה, לא היה ביכולתו לפעול זאת על לבן.

ההוראה למעשה:

יקויים הייעוד “אז אהפוך אל עמים רבים לקרוא כולם בשם ה'",  נמצאים אנו על סף זמן הגאולה, בה 
וכהכנה לכך יש לעסוק בירור אומות העולם על ידי שמשפיעים עליהם לקיים את שבע מצוות בני נח.

כשפונים לגוי ומבארים לו אודות שבע המצוות שציווה אותו ה' – הדברים מתקבלים. הגוי אף מעריך 
ומוקיר טובה לזה שלימדו את ציווי ה'.

על ידי זה זוכים לטעום עוד בזמן הגלות מהייעוד “והיו מלכים אומניך ושרות מניקותיך", עד שמגיעים 
לשלימות הייעוד בגאולה האמיתית והשלימה.

סיכום
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זכו" בערב הגאולה, כמסופר בגמרא30 - “מעשה רב".
אל  אהפוך  “אז  הייעוד  לקיום  זוכים  ממש  ובקרוב 
עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' לעבדו שכם 
הלכות  וחותם  בסיום  הרמב"ם  דין  )כפסק  אחד"31 

מלכים( – בגאולה האמיתית והשלימה,
והולכים  מהגלות,  ישראל  בני  כל  יוצאים  שאז 
לארצנו הקדושה, “ארץ אשר גו' תמיד עיני ה' אלוקיך 
 – גופא  ושם  שנה"32,  אחרית  ועד  השנה  מרשית  בה 
לירושלים עיר הקודש, “קרית מלך רב"33, אשר עתידה 

30( זבחים יט, ריש ע"א.
31( צפניה ג,ט.

32( דברים יא,יב.
33( תהלים מח,ג.

להתפשט בכל ארץ ישראל34, ושם גופא – להר הבית 
ולבית המקדש השלישי, “מקדש אדנ-י כוננו ידיך"35.

וכל זה בשעתא חדא ובריגעא חדא, ובפשטות – “אז 
ביחד  כַאפ" שנמצאים בארצנו הקדושה  א  זיך  מ'גיט 

עם משיח צדקנו, תיכף ומיד ממש.

)משיחת שבת פרשת יתרו תשד"מ. תורת מנחם התוועדויות 
 תשד"מ ח"ב עמ' 957, 963 ואילך. 
הנחת השומעים, בלתי מוגה(

34( ראה ספרי דברים בתחילתו. פס"ר פ' שבת ור"ח. יל"ש ישעיהו 
רמז תקג.

35( שמות טו,יז.
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משיח וגאולה

 השלב האחרון 
בהכנת העולם

חיבור עשר ואחד-עשר
...בזה גופא מגיעים אחר כך לדרגא גבוהה יותר – שאוחזים כבר בסיום עבודת כל הבירורים, ואף כבר “צחצחו 
את הכפתורים" וכו', וצריכים רק להיות מוכנים לקבלת משיח צדקנו – השלימות דאחד-עשר )לגמרי שלא בערך 

לעשר(, שפועל חיבור ואיחוד דעשר )מצד עניינו הוא( – כמרומז בכ«ב שבט:
כ"ב הוא אחד-עשר בכפליים )אחד-עשר יום מיום אחד-עשר בחודש האחד-עשר(. זאת אומרת שבימי החודש 
לומר שזה מבטא תכלית השלימות  ויש  בחודש אחד-עשר(.  לכך שזהו  )נוסף  ב' פעמים אחד-עשר  יש   – עצמם 
דאחד-עשר )התאחדות עשר עם אחד-עשר(, שגם בדרגת הגילויים ובדרגת המשפיע )יום( יש הן אחד-עשר כפי 
שזה מעלה את העשר )תחתונים(, והן אחד-עשר מצד עצמו, מצד עצם המשפיע – אחד-עשר בטהרתו ממש, מצד 

עצמותו יתברך, וכן – חיבור שניהם יחד.
...ויש לומר שב' עניינים אלו מרומזים בב' השמות “חיה מושקא":

“חיה" קאי )בעיקר( על החיות פנימי, שמחיה את הגוף בדרך התלבשות פנימית, ו"מושקא" – שזהו מן ריח בשמים 
)ומברכין עליו בורא מיני בשמים(, ולכמה דעות הרי זה אחד מי«א סממני הקטורת )מור( – קאי על מקיף הנשמה, 
כידוע שריח הוא עניין של מקיף . . וריח משיב את הנפש . . כי ריח )שמגיע למקיף הנשמה( יש בכוחו להמשיך חיות 

חדשה בגוף. עד יתירה מזו – הנשמה נהנית מן הריח.
...וכאשר ב' תיבות אלו )“חיה מושקא"( באים ביחד בשם אחד של אדם אחד, הרי זה מורה על חיבור ואיחוד של 
ב' העניינים יחד – שהגילוי דמקיף ועצם הנשמה )אחד-עשר, כנגד הי"א סממני הקטורת( נמשך ומתלבש )לא רק 

באופן מקיף, כפי שזה על-ידי ריח בלבד, אלא גם( באופן פנימי בהגוף ובעשר כוחות פנימיים.
...כשם שבגאולת מצרים, אמרו חז"ל ש"בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים", כמו כן 
הוא גם בנוגע להגאולה העתידה לבוא )שעליה כתוב “כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"(, שתהיה בשכר 
ובזכות נשים צדקניות שבאותו הדור, כמאמר רבותינו ז"ל “אין הדורות נגאלים אלא בשכר נשים צדקניות שיש 

בדור". ובפרט על-פי המבואר בכתבי האר"י ז"ל שדור האחרון בגלות הוא גלגול של דור יוצאי מצרים.
...אם הדברים אמורים בנוגע לכל נשי ובנות ישראל, על אחת כמה וכמה בנוגע לבתו של נשיא דורנו עצמו, 
שנתחנכה על-ידי נשיא דורנו וכו'. ואף לאחרי הסתלקותה השפעתה ממשיכה, ובפרט שכמה וכמה מבנות ישראל, 
נקראות על שמה, ועל-ידי הנהגתן משמשות דוגמא חיה, כנשמות חיים בגופים חיים, שהן התחנכו לפי רוחה ועל-פי 

הוראותיה, ובדוגמתה )כבתו של נשיא דורנו(.
על-פי זה יש לומר הטעם לכך שאחרי כ"ב שבט )יום הסתלקותה של בתו( נפעל השלב האחרון בהכנת העולם 

)כדירה לו יתברך בתחתונים( לגאולה, כי שלימות עניין זה נעשה על-ידי ובשכר נשי ובנות ישראל.

)קטעים מהתוועדויות תשנ"ב כרך ב, עמ' 052 ואילך(
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סגולות נגד פחדים
בין ההוראות שהעניק הרבי כסגולה נגד נדודי שינה ופחדים היו 
זהירות בקריאת־שמע שעל המטה • ובדיקת הציצית של הטלית־
קטן • בקשת חנינה לאסיר מהנשיא שז"ר • התכתבות עם הפרופ' 

ריבלין
וכולי,  לפעמים  עליו  שנופל  פחד  אודות  לכתבו 
בשנות  ערך  לפי  היא  רגילה  שתופעה  יודע  בודאי 
המעבר כמו בגילו. וכדאי להתייעץ עם רופא במקצוע 

זה ולשמוע עצתו והוראתו
כך כתב הרבי בד' חשון תשכ"ח )‘אגרות־קודש' 

כרך כה עמ' יז(.
כשלושים איגרות עוסקות בסגולות ועצות לדאגות 
ופחדים שונים... הפחד נובע מחוסר ביטחון, ולפיכך 
ההוראות העיקריות עוסקות בהגברת הביטחון בה'... 

]נדרש[ היסח הדעת... 
 ,124 עמ'  )למברג(  הרבי'  סגולות  ‘אוצר   –
עמ'  )שם  ודאגה"  “פחד  ט"ז  לפרק  כהקדמה 

129־125(.
להלן נתמקד בעיקר בשתי סגולות )מתוך רבות 
זהירות  אליו:  לפונים  הרבי  שהעניק  נוספות( 

בקריאת־שמע ולבישת טלית־קטן )בדוקה(.

פחד בלילות
עבור  פדיון־נפש  לרבי  שיגר  החסידים  אחד 
אישה פלונית, והרבי משיב לו )‘אגרות־קודש' כרך 

יב עמ' 30(:
כולן  שיהיו  בדירתה  המזוזות  את  יבדקו  הנה 
כשרות כדין, וקודם השינה תאמר על כל פנים פרשה 
ראשונה דקריאת־שמע" הרבי מוסיף גם הפרשה בכל 
בוקר של מטבעות לצדקה, היסח הדעת )“ממחשבות 

בטלות אודות שדים רחמנא־ליצלן וכיוצא־בזה"(.
ומסיים:

ישראל,  יישן שומר  ולא  ינום  לא  הנה  אמרו  וכבר 
ונאמר באברתו יסך לך כו' לא תירא מפחד לילה כו' 

יקראני ואענהו וגו'.
החסידים  לאחד  הרבי  כותב  לכך  בדומה 

)‘אגרות־קודש' כרך יא עמ' קסב(: 
בקריאת־ יותר  ידקדק  בלילות...  הפחד  על־דבר 

שמע־שעל־המטה...
הרבי מציין גם: בדיקת התפילין והמזוזות, חזרה 
בעל־פה או במחשבה שורות אחדות מתניא, לימוד 
חובת  ב'ספר  הבטחון"  “שער  של  פעמים  מספר 
בו(  להילחם  לא  )אפילו  הדעת  היסח  הלבבות', 
והחזקת תמונת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ במהדורת 

כיס.
הוראות,  שורת  קיבל  מפחדים  שסבל  ונער 
כשהראשונה בהם )‘אגרות־קודש' כרך יג עמ' כט(:

שתלך  קודם  שמע  קריאת  באמירת  תדקדק  הנה 
לישון.

“לבישת טלית־קטן כשר"
עמ'  ב',  חוברת  שיח'  ב'סוד  )תוכנה  ב'יחידות' 

64, ]“ופרצת", כ"ב שבט תשנ"ב[(:
אני  סובל  עצמי  את  אני  שמכיר  מאז  שאלה: 

מפחד תמידי מכל דבר, מה עלי לעשות?
כ"ג  מזמור  את  יום  בכל  אמור   )1 מענה: 
3( הקפד  2( בדוק את התפילין שלך.  שבתהלים. 

על לבישת טלית־קטן כשר.
 ־ כל אלה יעזרו לך להתגבר על פחדיך.

טלית קטן בעל שיעור
בשנת תשמ"ו )‘לקוטי שיחות' כרך לג עמ' 273( 

כותב הרבי:
...להפחד של בנם... שי'... – ילבש טלית־קטן )בעל 
את  שומר  שטלית־קטן  ]=להילד[  ויסבירו  שיעור( 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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עבד  שהוא  מעידות  הציציות  כי  עליו,  ומגין  בו  הנלבש 
להשם.

 לטיסה באוירון –
 "טלית קטן כשר"

ולמי שפחד מטיסה באוירון )שער־הלכה ומנהג כרך 
ה' עמ' נד( יעץ הרבי:

יהי]ה[ עמו תהלים ותניא )אותיות איתן( וכפשוט טלית 
קטן כשר.

בדיקת ציצית בכל יום
רפט(  עמ'  יו"ד  כרך  )‘אגרות־קודש'  תשט"ו  בשנת 
כותב הרבי למי ש"לפעמים מפחד הוא וגם נדמה לו 
שיש לו מיחוש הלב". הרבי שולל את הדבר )“ולדעתי 

שני הענינים הם ענינים של דמיון"( וקובע:
עליו לבדוק התפילין שלו, המזוזות בדירתו או בחדריו 

על־כל־פנים וכן לבדוק בכל יום את הטלית־קטן.
]הרבי ממשיך: “וחזק יהיה בבטחונו בהשם־יתברך.. 
ומה טוב שילמוד בעל־פה מהתחלת פרק מ"א בתניא 
ותניא  תהלים  חומש  שיעורי  שמירת  וכן:  קדישא".. 
ובהתוועדויות  נטילת חלק בפעולות צא"ח  הידועים, 

חסידיות[.

בדיקת כשרות הציצית
קעא(  עמ'  כא  כרך  )‘אגרות־קודש'  תשי"ג  בשנת 
מזכיר הרבי למי שנועץ בו בשל פחדים וקושי להירדם:

 הסחת דעת מכך וזירוז בבדיקת התפילין ציצית ומזוזות 
בדירתו האם כשרים הם עפ"י דין וכן שורת הוראות: 1( 
 )3 יום,  נתינת צדקה מדי   )2 יומי,  אמירת שיעור תהלים 
לימוד מספר פסוקים מפרשת השבוע, 4( לימוד מתורה 
שבעל־פה, 5( שינון תהלים ומשניות בעל־פה ובעת הפחד 

יחשוב בזה ואז יחוש בטוב.
במכתב  הבאה  זו  היא  חידוש  בעלת  הוראה  אבל 
‘אגרות   – ק"ש  לענין  לעיל  )צוטטה  תשט"ז  משנת 

קודש' כרך יג עמ' כט(:
וכן  תדקדק באמירת קריאת שמע קודם שתלך לישון 
גם בעת השינה תהיה לבוש בטלית קטן ותבדוק הציציות 

שלו שכשרות הן ושמונה חוטים בכל אחת ואחת.
שמע  הקריאת  אמירת  “ולפני  הרבי:  מוסיף  ]ועוד 
הרי מלבד ליל שבת ולילי יום טוב, תרשום לעצמך אם 
חסרת מה בלימודך במשך היום שלא לשכח למלאות 
תפחד  ולא  תשכב  זה  כל  וכשתעשה  למחר,  החסר 

ושכבת וערבה שנתך"[.
ב'שולחן מנחם' )ירושלים ת"ו תשע"ג( כרך א' עמ' 
חוטים  “ושמונה  ההוראה  של  מקורה  את  ציינו  מא 
השיחות־תש"ד'  ב'ספר  להמובא  ואחת"  אחת  בכל 
הציצית  חוטין  ז'  בנשארו  דין  שעל־פי  שאף   56 עמ' 
כשרה )שו"ע אדה"ז סימן יב סוף סעיף ג'(, מכל מקום 
ירא־שמים בודק לוודא שישנם ח' חוטין ושהם באמת 

מהודרים.
הרבי  הורה  יום  בכל  ט"ק  בדיקת  הוראת  אגב, 
עמ'  ר'  כרך  ‘אגרות־קודש'  )השווה:  שונים  בנושאים 

רב, כרך ז' עמ' שמח(. ושם לא נזכר מספר החוטים.
גם ביחידות מקיץ תשי"ד )תשורה ט"ו תמוז תשע"ב 
עמ' 37( הורה הרבי: “לבדוק הציצית גם של הטלית־

ז' חוטין הכשרים על־פי  וגם אם ישנם  יום,  קטן בכל 
דין – מהראוי שתהדרו בזה".

או  הבדיקה  בעצם  הוא  ההידור  אם  ברור  ]ולא 
שהכוונה לח' חוטין![.

)ואחרי שש הוראות נוספות מוסיף:(
יזהר ללבוש טלית קטן כשר ובדוק.

מקור כללי על הקפדה בשני הענינים של קריאת־
שמע וזהירות בטלית־קטן מצינו בשו"ת רב פעלים – 
ישרים סימן  ד' סוד  – חלק  חי'  ‘בן איש  לבעל מח"ס 
יט, שם נאמר כך: “שאלה: אחד שבא לו פחד בלבבו.. 
מה יעשה.. ]השואל סבל מפחדים “תמיד שכל שעה 
יודע למה הוא מפחד"[.  ואינו  יתעורר הפחד בלבבו 
שחרית  שמע  בקריאת  יזהר  הכל  תחלת  “תשובה: 
ובמתון  בכוונה  אותה  שיקרא  המיטה  ושעל  וערבית 

ועיין מגילה דף ג' ע"א".
* * *

הוספה ל"בקשה נפשית"
בהמשך לרשימתנו במדור זה בגיליון א'שלא, להלן 
עוד מקרים שבהם שיגר הרבי פנייה שלוותה בלשון 

המיוחדת “בקשה נפשית" וכדומה.
הרבי  פונה  שוב   – בתמוז  בשלישי   – תשל"ו  בשנת 

)‘אגרות־קודש' כרך לא עמ' רלו( בקריאה כי:
בפרשת  עז  וביתר  שאת  ביתר  להתבונן  גרמא  הזמן 
בכל  הנקודה  אשר  המאסר..  בסיבת  והגאולה,  המאסר 
מוסדות  ייסוד  כפשוטו:  חינוך  החינוך,  ענין  היא  הרי  זה 
דכל־אחד־ וחינוך  ועל־טהרת־הקודש..  כשרים  חינוך 
כדי  ועד  ולהפצת התורה־ומצוותיה  לעבודת השם  ואחד 
מסירות־נפש – על־ידי היותו והראותו דוגמא חיה לכל־זה 

ודרישתו הנפשית שממנו יראו וכן יעשו...



התמסרות עובדי ה'רשת'
שנים רבות קודם לכן, בי"ט אדר ב' תשי"ד )‘אגרות־
להנהלת רשת  כותב הרבי  רפח(,  עמ'  ח'  כרך  קודש' 
בארץ־הקודש  אשר  ליובאוויטש  יצחק  יוסף  אהלי 

תבנה־ותכונן:
ובאתי בזה במכתבי זה בקריאה לבבית ונפשית, אשר 
בידם עתה לקדש שם ליובאוויטש, ובמילא – שם נשיאינו 
המלכים  מלך־מלכי  של  הגדול  שמו  ובמילא  הק]דוש[, 
ישראל  ובנות  מבני  כמה־וכמה  רכישת  על־ידי   – הקב"ה 
קטני עמך ־ .. לקרבם לאבינו שבשמים וכמאמר־רבותינו־

זכרונם־לברכה כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדו 
וכו' וכו'.

ביטול  ענינים של מסירות־נפש  כלל  צורך  אין  ולהנ"ל 
שיתמסרו  ובלבד  היש,  ביטול  לא  ואפילו  במציאות 
שכתבתי  וכפי  שלו  בהמקצוע  כל־אחד־ואחד  לעבודתם 
בכללות במכ]תב[ הקודם לזה, שזה קשור לא רק בטובה 
רוחנית שלהם – ושל בני ביתם – שיחיו – אלא גם בענינים 

גשמיים ]=משכורת[ ואפילו.. כבוד.

עזרה לעילוי נשמתו של יהודי
בשנת תשכ"ט )‘אגרות־קודש' כרך כו עמ' קג( פנה 
פרופסור  )“המכונה  ריבלין  שי'  יואל  יוסף  מר  לרבי 
ספר  שפירסם  הועד  בראש  שעמד  ריבלין"(  ד"ר 
‘כתבים מתימטיים' של ד"ר פסח חברוני “עליו־השלום 

]ש[היה מגזע חב"ד".
בני  בשלום  גם  והתעניין  כך  על  לו  הודה  הרבי 
אצל  ב'יחידות'  בעצמו  שביקר  ריבלין  של  משפחתו 

הרבי, התעניינות בשלומם הגשמי והרוחני.
אחרי החתימה הוסיף הרבי “הצעה... עיקרית היא 
וגם נפשית", ותוכנה: שחברי הועד שטיפלו בהוצאת 
נשמתו  לעילוי  הקשור  כל  לעשות  ידאגו  הספר 

כשמירת היארצייט, לימוד משניות ונתינה לצדקה.

חנינה לאיש חסד
באחת מאיגרותיו משנת תשכ"ז )‘אגרות־קודש' כרך 
כד עמ' רמ(, פונה הרבי בבקשה משז"ר להעניק חנינה 
ליהודי איש חסד שישב במאסר. הרבי מאריך ומפרט 
כי ידוע לו כי פנו כבר בנידון הן גדולי תורה והן אנשי 
חנינה  לו  להמציא  ונפשית  לבבית  “בבקשה  ציבור 

בהקדם האפשרי ובמדה מאקסימלית":

מכתבי  ב...  נפשית  ובקשה  הצעתי  דבר  אשר  פשוט 
ליום ההולדת תשכ"ט בתקפה עומדת

מרחשון  חודש  בשלהי  לשז"ר  שוב  הרבי  כתב   
הנושא  כו(.  עמ'  ז"ך  כרך  )'אגרות־קודש'  תשל"א 
היהודי  ברובע  לחב"ד  ושטחים  בניינים  הוספת  היה 
בירושלים ת"ו. וכן ביסוס התיישבות יהודית בחברון 

עיר האבות.
)וסיים הרבי: "וחבל על השנתיים שחלפו. ויהי־רצון 

שתהיה העכבה לטוב נראה ונגלה"(.

איחולי שנה טובה לכל 
החיילים בצה"ל

באיגרת לחייל חב"די )ט"ז אלול תשי"א – ‘אגרות־
קודש' כרך ד' עמ' תפ( כותב הרבי:

אסיים בבקשה נפשית למסור ברכתי לכל חבריו אשר 
בחיל... לכולם ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה 

ומתוקה.
והרבי מדגיש:

נפשם  בפנימיות  באמת  כי  הדתיים  לחיילים  רק  לא 
כולם דתיים המה, אלא שיש מהם שחסרה להם הידיעה 
על דבר זה, אבל סוף־כל־סוף הרי לא ידח ממנו נדח וגם 

הם ידעו שנאמנים הם לה' ולתורתו.

 תשמישי קדושה 
ביחידות צה"ל

ואנשי  בכלל  בני־ישראל  של  המורל  חיזוק  עם  בקשר 
נפשית  בקשתי  נכון  יותר  הצעתי,  היתה  בפרט,  הצבא 
אשר בכל יחידת צה"ל יהיה מוכן ומזומן לשימוש הרבים: 
תהלים,  ספר  ובמיוחד  תנ"ך,  תפלה,  סידור  תפילין,  זוג 
גם  זה  על  ונוסף  פה,  שבעל  מתורה  אחד  ספר  ולפחות 

קופסא ]=קופה[ של צדקה...
)‘אגרות־קודש'  תשל"ד  טבת  בט"ו  הרבי  כתב  כך 
ימים  באותם  ששימש  למי  ואילך(  סט  עמ'  כט  כרך 

כ'דובר צה"ל', מר פנחס להב )תת־אלוף(.
הצבאי  לרב  במכתב  גם  הרבי  חזר  הדברים  על 

הראשי )שם עמ' עד(: 
הצעתי ובקשתי נפשית.. יהיה תמיד מוכן משל ציבור 
על  שיפורסם   – ועיקר  ומובן  הרוצה..  כל  של  לשימושו 
תעורר  בודאי   – זה  כל  וראיית  היחידה.  בכל  זה  דבר 
 – מקרים  ובכמה  גו',  וזכרתם  גו'  וראיתם  בכמה־וכמה.. 

זכירה שתביא לידי מעשה.
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מדוע רבה בר־רב־הונא 
מדד מים בשבת?

בעיצומה של השבת נראה האמורא מודד מים בידיו בעודו ישוב בתוך 
גיגית מלאה • בהנחה שמדידת מים היא מעשה אסור בשבת, מן ההכרח 
לומר שרבה לא התכוון למדוד מים ממש, אלא עשה עצמו כאילו הוא 

מודד מים • כך קיים רבה את פסק המשנה “כל מעשיך יהיו לשם שמים", 
ואיך קשור מקושש העצים לסיפור • סוגיה מרתקת מתורת כ"ק אדמו"ר 

נשיא דורנו, מעובדת בידי מערכת ‘התקשרות'

“עולא  הגמרא:  מספרת  ב(  )קנז,  שבת  מסכת  בסיום 
איקלע לבי ריש גלותא. חזייה לרבה בר רב הונא דיתיב 
ריש  לבית  נקלע  ]עולה  ליה  משח  וקא  דמיא,  באוונא 
גלותא. ראה את רבה בר רב הונא שיושב בגיגית מים 

ומודד את המים[. 
אמר ליה ]אמר לו עולא לרבה בר רב הונא[: אימר 
מי אמור אמר  דאמרי רבנן מדידה דמצוה, דלאו מצוה 
הוא  בשבת,  למדוד  חכמים  שהתירו  ]ההיתר  ליה? 
עבור מצווה בלבד, אך האם התירו גם מדידה שאינה 
מתעסק בעלמא  מצווה? השיב לו רבה בר רב הונא:[ 
אנא" ]אינני מודד ממש, אלא מתעסק בלבד, ובאופן 

כזה אין בדבר כל איסור[.
ומתעוררת השאלה:

השבת  ביום  יישב  הונא  רב  בר  שרבה  ייתכן  כיצד 
ב"אוונא דמיא" – גיגית מלאה במים )שאינה מקווה(, 
בעלמא  “מתעסק  השיב  מעשיו,  לפשר  נשאל  וכאשר 
)ב,  אבות  במסכת  המשנה  דין  פסק  ישנו  והרי,  אנא". 
וכן נפסק בשולחן  יהיו לשם שמים".  יב(: “כל מעשיך 

ערוך )אורח חיים סימן רל"א( “ואמרו חכמים: כל מעשיך יהיו 
לשם שמיים, שאפילו דברים של רשות, כגון האכילה 
לעבודת  כולם  יהיו  והישיבה...  וההליכה  והשתיה 

בוראך, או לדבר הגורם עבודתו".
כיצד התנהגותו זו של רבה בר רב הונא מתיישבת 

עם הוראת חז"ל זו, ובפרט ביום שבת קודש?!

עשה  הונא  רב  בר  רבה  שאכן  נאמר  אם  שני,  מצד 
זאת ‘לשם שמיים', הרי, מיד כאשר עולא תמה בפניו: 
מי  מצוה  דלאו  דמצוה,  מדידה  רבנן  דאמרי  “אימר 
אמור?!", היה על רבה בר רב הונא להשיב לו שעושה 

זאת ‘לשם שמיים', וזה בגדר מצווה!
“מתעסק  הלשון  את  מצאנו  בש"ס  מקומות  ]בכמה 
בחלבים ועריות", בהקשר של אדם שחטא ופגם ועבר 
‘מתעסק'  של  באופן  שיתנהג  יתכן  ולכן  הדרך,  את 
בנוגע  או:  מהתורה.  אסור  שהדבר  למרות  בחלבים 
לכהן ש"מתעסק בקדשים", שגם שם מדובר אודות כהן 
שהנהגתו היא באופן בלתי רצוי עד שבא למעשים אלו, 
המשיח'  ש'הכהן  מציאות  שתיתכן  בתורה  וכמפורש 
יתנהג באופן בלתי רצוי חס ושלום: “אם הכהן המשיח 

יחטא... והקריב" )ויקרא ד, ג(.
אחד  של  הנהגתו  אודות  מדובר  בענייננו,  אבל 
ממנה,  שילמדו  בכדי  בגמרא  שהובאה  האמוראים, 
ובפרט כשמדובר באמורא המכונה בתואר ‘רבי' )כידוע 
שהשם ‘רב', ו'רבה' הוא קיצור לשם ‘רבי'( שֵם המלמד 
רבה  שהנהגת  יתכן  כיצד  כן,  ואם  מעלתו,  גודל  על 
“מתעסק  של  באופן  תהיה  השבת,  ביום  הונא  רב  בר 
בעלמא" – היפך פסק הדין המשנה והשולחן־ערוך “כל 

מעשיך יהיו לשם שמים"?[ 
לשונו:  וזה  אליהו'  ‘יד  בספר  מתורצת  זו  שאלה 
שלא  השתדלותם  כל  אחר  השלום,  עליהם  “החכמים 

תש"יסוגיות בתורת רבינו
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש

מוגש לרגל שנת השבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר

12
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להרהר בדברי תורה במקומות האלה שאסור להרהר 
בהם בדברי תורה, מכל־מקום, אגב אונסיה יוכל להיות 

שיהרהר לפעמים בדברי תורה בלא נתכוין לכך. 
דעתו  להעתיק  שרצה  שמתוך  רבה,  לו  אמר  “לכן 
שם  להרהר  שאין  במרחץ  שרחץ  בעת  תורה  מדברי 
בדברי תורה, מתעסק בעלמא אנא, פירוש: לא כשאר 
היתר  של  מלאכה  לעשות  שנתכוין  שבש"ס  מתעסק 
לא  אני  אבל  איסור,  של  מלאכה  עשה  כך  ומתוך 
נתכוונתי לשום מלאכה בעולם, ואפילו של היתר, רק 
בידי  עלתה  כך  ומתוך  תורה,  מדברי  דעתי  להעביר 

מדידה בלא מתכוין".
ועל דרך ביאור זה מביא גם 
בספר ‘בן יהוידע' )הידוע כ'בן 
איש חי'(: “להיותו יושב ערום 
לא  צלולין,  שהיו  המים  בתוך 
בתורה  שיעסוק  אפשר  היה 
פן  וחושש  בהרהור...  אפילו 
יעבור בלבו הרהורים של חול, 
מתעסק  להיות  הוכרח  לכן 
שאינה  במדידה  בעלמא 
לזאת  לבו  שיפנה  כדי  צריכה, 
עד שיעבור זמן ישיבתו במים", 
דרך  על  שם  לבאר  וממשיך 
המוסר: “ דגופו של אדם נקרא 
עולם, וכמ"ש בתיקונים... ולזה 
אנא',  בעלמא  'מתעסק  אמר 
דנקרא  בגופי  מתעסק  פירוש, 

'עלמא' וכו'".

 גדר 'מתעסק'
כבוד  )במחילת  תירוצם  אך 

תורתם( אינו מובן:
קשה לומר כאן שרבה בר רב הונא התעסק במדידת 
שאסור  במקום  תורה  בדברי  יהרהר  שלא  כדי  המים 
‘מתעסק'  גדר  דהרי  באמבטיה(,  השהות  )בעת  בכך 
בהלכה הוא שעושה מעשה בתנועות ידיו ללא כוונה, 
“מתעסק  ועריות",  בחלבים  “מתעסק  ולדוגמה: 
בקדשים", וכדומה. אלה פעולות שאדם עושה בכוונה 

הממוקדת בפעולה עצמה, בלי שום כוונה נוספת.
הונא מדד את המים  רב  בר  נאמר שרבה  לכן, אם 
די  לא  הרי  תורה,  בדברי  להרהר  יבוא  שלא  בכדי 
בעלמא",  “מתעסק  של  באופן  סתמית,  בהתעסקות 
ורוצה  התורה  ללימוד  נתון  מעיינו  שכל  יהודי  שכן, 

את  להעסיק  מוכרח  תורה,  בדברי  מלהרהר  להימנע 
וכדומה,  חשבונות  כמו  אחרים  בעניינים  מחשבתו 
“מתעסק  של  באופן  מחשבה  ללא  אקראית  ופעולה 
בעלמא" )כמו מדידת מים( לא תסייע לו כלל להניא 

את מחשבתו מלהרהר בדברי תורה!
שאלה זו היא גם על ההסבר האמור לעיל, על־דרך 
גופו  תיקון  עם  התעסק  הונא  רב  בר  שרבה  המוסר, 
שנקרא ‘עלמא'. הרי, עבודת תיקון הגוף היא כללות 
עבודתו במשך כל ימי חייו, ובה היה מונח בכל מהותו, 
הן בחיצוניות נפשו הן בפנימיותה, ובאופן כזה התנהג 
דמיא".  ב"אוונא  בישיבתו  גם 
לפעולה  לקרוא  ניתן  וכיצד 
בעלמא",  “מתעסק  בשם  זו 
כלומר, שעסק בה ללא מחשבה 

וכוונה?!
עוד יש להקשות, ובהקדים: 

מופיעות  בשולחן־ערוך 
מפעולות  דעת  להסחת  עצות 
מחשבות  באמצעות  אסורות, 
עצה  לדוגמה,  חילופיות. 
תורה  מלימוד  דעת  להיסח 
במקומות שאסור להרהר בהם 
ריש  )אורח־חיים  היא:  תורה  בדברי 
סימן פ"ה( “לחשב חשבונותיו". גם 

לגבי חשש כתיבה ביום השבת, 
בענייני  לחשוב  עצה  ניתנת 
חשבונות שאינו זקוק להם כלל 

)אורח־חיים סימן ש"ז סעיף י"ג(.

וצריך להבין: לפי התירוצים 
המובאים לעיל, לשם מה נדרש 
רבה בר רב הונא להרחיק לכת 
ולעשות בידיו פעולה של מדידה 
בכדי להימנע מלהרהר בדברי תורה, פעולה שהעלתה 
את חשדו של עולא שהוא מודד בשבת שלא לצורך 
מדידה  רבנן  דאמרי  “אימא  לו  העיר  )ולכן  מצווה 
הונא  רב  בר  ורבה  אמור",  מי  מצוה  דלאו  דמצוה, 
השיב לו “מתעסק בעלמא אנא"(. לכאורה, היה עליו 
ליישם עצה פשוטה ביותר: לחשוב בענייני חשבונות!

'מתעסק בעלמא' – לשם שמיים
והביאור בזה:

פירושו  שבש"ס,  ‘מתעסק'  ככל  בעלמא',  ‘מתעסק 
ללא  בידיו  עושה  שאדם  מסוימת  פעולה  או  מעשה 

כוונתו של רבה בר 
רב הונא הייתה, שמי 
שיבחין בו 'מודד' את 
המים, כביכול, ילמד 
את הדין שרק מדידה 
כ'מתעסק בעלמא' 
מותרת בשבת, וזה 
תואם את פסק דין 

המשנה: “וכל מעשיך 
לשם שמיים"
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כוונה. כן הוא גם כאן, שרבה בר רב הונא עשה בידיו 
פעולות הנראות כמדידה, אך כוונתו לא הייתה למדוד 

כלל, אלא ‘מתעסק בעלמא' – פעולה סתמית בלבד.
רבה  של  פעולתו  כיצד  הראשונה,  לשאלה  ובנוגע 
בר רב הונא מתאימה לפסק המשנה “וכל מעשיך יהיו 
להדגים  לשם שמיים": יש לומר, שהוא עשה זאת כדי 
של  פעולה  בשבת  עושים  למעשה, שכאשר  הלכה  דין 
‘מתעסק  של  באופן  אלא  למדוד,  כוונה  ללא  מדידה 
בעלמא', הפעולה מותרת. זו הייתה כוונתו של רבה בר 
רב הונא, שמי שיבחין בו ילמד את הדין הזה, התואם 

לפסק דין המשנה: “וכל מעשיך לשם שמיים".
סותרת  אינה  זה,  דין  ומובן, שכוונתו שילמדו ממנו 
את העיקרון ש'מתעסק בעלמא' זו פעולה ללא מחשבה 
למעשה  כלשהי  כוונה  מתלווה  ואם  למדוד,  וכוונה 
המדידה זו פעולה אסורה. כי, איסור מדידה חל כאשר 
היא  המחשבה  כאשר  ולא  דווקא,  למדוד  היא  הכוונה 

“לשם שמיים" – ללמוד מזה דין כלשהו.

 “מקושש עצים ־
 לשם שמים נתכוין" 

דוגמה לאמור:
בבא־ ‘אפילו',  המתחיל  דיבור  בתוספות  )הובא  חז"ל  מאמר  ידוע 
בתרא קיט, ב(: “מקושש עצים לשם שמים נתכוין". כלומר, 

היות ש"יודע היה משה רבינו שהמקושש במיתה... אבל 
חטא,  לכן  א(,  שם,  )בבא־בתרא  מיתה"  באיזו  יודע  היה  לא 
“כדי שיהיה מת וידעו באיזה מיתה דנין המחלל שבת" 

)חדא"ג מהרש"א שם(. 

ומבאר על זה המהרש"א שם: “ויש שאלו בזה בת"י 
דנין  מיתה  באיזה  לידע  כדי  שבת  באיסור  חטא  היאך 

המחלל שבת?
“ויש לומר, כיון שלא היה צריך למלאכה זו אלא לידע 
לגופה,  צריכה  שאינה  מלאכה  ה"ל  כו',  מיתה  באיזו 
כמו חופר גומא וא"צ אלא לעפרה, שהוא פטור לר"ש 
]ויתירה מזו: לא זו בלבד שאין לו תועלת ממלאכה זו 
ואם  מזה,  מצטער  הוא  אלא  בעצים(  צורך  לו  אין  )כי 
כן, הרי זה גרוע יותר ממקלקל, ומקלקל בשבת פטור[. 
ומיהו הוא ודאי דהיה חייב מיתה בדיני אדם, שלא ידעו 
ואינן אלא  זו,  בו שהוא עשה על דעת  העדים שהתרו 

דברים שבלב, ודנין היו אותו למיתה ע"פ העדות".
הייתה  העצים  מקושש  שכוונת  שכמו  לומר,  ויש 
ללמד דין בנוגע לפועל, כמו כן אפשר לומר שרבה בר 

ש'מתעסק  באופן  המדידה  פעולת  את  עשה  הונא  רב 
בעלמא', כדי שילמדו ממנו את הדין שפעולה הנראית 

כמדידה שנעשית ללא כוונה למדוד – מותרת בשבת.
ולדוגמה:  המקרים,  בין  חילוקים  כמה  ישנם  כמובן, 
במעשה המדידה כ'מתעסק בעלמא' אין איסור כלל, כי 
עצם עשיית התנועות הנראות כמדידה אינה מעשה של 
נקראת  פעולתו  אז  למדוד  היא  כשכוונתו  ורק  איסור, 
ולכן אם התעסק סתם אין בזה איסור  ואסורה,  מדידה 
שלו  והפעולה  המעשה   – עצים  מקושש  לאידך,  כלל. 
היה  שלא  אלא  בשבת,  עצים  לקושש  כוונה  מתוך  היו 
צריך למלאכה זו )מלאכה שאינה צריכה לגופה(, ולכן, 
אף־על־פי שכלפי שמים גלוי שמלאכה זו הייתה מלאכה 
שאינה צריכה לגופה, הרי אין לו לדיין אלא מה שעיניו 

רואות, ולכן הוא נענש על כך בסקילה.
ויש להוסיף, בהמשך למובא לעיל מספר ‘בין יהוידע' 
על דרך המוסר – ש"מתעסק בעלמא" פירושו שהתעסק 
לפעול בתיקון העולם, כי על ידי זה נוסף בעולם בירור 

בדבר הלכה.

)משיחות ש"פ בשלח,  תורת מנחם תשמ"ב ח"ב )238־338(, 
וליל חמישה עשר בשבט )360־363((

עיקרי הדברים
סימן  ובידיו  מים  בגיגית  ישב  הונא  רב  בר  רבה 
תנועת מדידה למים. הדבר התמיה את עולא, ורבה 
הסביר את מעשיו: אינני מודד את המים, רק מתעסק 

בעלמא.
שאלה: כיצד ביצע רבה פעולה סתמית, שהיא חסרת 
יהיו  מעשיך  “כל  שנפסק  בשעה  ומשמעות,  מטרה 

לשם שמים".
דעתו  להסיח  כדי  בספרים:  המופיעה  תשובה 

מהרהור בדברי תורה במקום אסור.
מחשבות  לחשוב  עליו  דעת  להסחת  שאלה: 

חילופיות, ולא לעשות תנועה בידיו.
ידיו,  תנועות  בעזרת  להמחיש,  רצה  רבה  תשובה: 
מותרת  תהיה  בשבת  כלל  בדרך  האסורה  שמדידה 
ללא  מדידה  כלומר,  בעלמא',  ‘מתעסק  המודד  אם 

כוונה להגדיר את תקבולת המים בגיגית. 
דעת,  הסחת  ולא  בעלמא'  'מתעסק  היו  מעשיו  כך 

ויחד עם זה לשם שמים.
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פרשת יתרו
נגד ההר )יט,ב(

מדוע ניתנה התורה על הר דווקא?
ההר והמישור שניהם מאדמה, אלא שההר מוגבה. כוונת נתינת התורה היתה שבני-ישראל יזככו ויעלו את גשמיות 

העולם. דבר זה מרומז ב'הר', שהוא עפר, אך עם זה הוא גבוה, דבר המסמל את עליית החומר והזדככותו.

)ספר המאמרים ת"ש עמ' 114(

* * *
התורה ניתנה בהר, להורות שלימוד התורה וידיעתה, וההילוך בדרכי ה' – צריכים ליצור באדם הגבהת הלב, וכמאמר 
רז"ל )פסחים סח( “אי לאו האי יומא דקא גרים, כמה יוסף איכא בשוקא", וכתיב )דברי הימים-ב יז( “ויגבה לבו בדרכי 

ה'".
עם זה, צריכים להיזהר מאוד שלא לבוא מהגבהה זו לידי גאווה. וזהו "נגד ההר" – יש צורך בזהירות רבה לעמוד נגד 

הגאווה העלולה לבוא מלימוד ומידיעת התורה.
זהו גם מה שנאמר לאחר מכן "הגבל את ההר" – יש להגביל ולהגדיר את ההגבהה...

)ספר המאמרים תש"ג עמ' 136(

אלה הדברים אשר תדבר אל בני-ישראל )יט,ו(

אלה הדברים: לא פחות ולא יותר )רש"י(

כיצד אפשר בכלל להעלות על הדעת אפשרות שמשה רבנו ישמיט או יוסיף דבר-מה על דבר ה', עד שיש צורך לצוותו 
“לא פחות ולא יותר"?

אלא משה נצטווה לדבר אל הנשים בלשון רכה, ואל הגברים – “דברים הקשים כגידים" )רש"י פסוק ג(. לכן אפשר היה 
לחשוב שכאשר דיבר אל הנשים ראה לעצמו רשות להשמיט מעט, כדי שיהיו הדברים ‘רכים' ויתקבלו על ליבן; ולאידך 
גיסא, כשידבר אל הגברים, אפשר שהוסיף דבר-מה על דברי ה', כדי להדגיש את חומרתם. לכן נאמר “לא פחות ולא 

יותר"; לא פחות – לנשים ולא יותר – לגברים.

)לקוטי שיחות כרך לו, עמ' 86(

וגם בך יאמינו לעולם )יט,ט(
בסוף ימיו של הרב המגיד ממזריטש כבר התגבשה קבוצה של אברכים שהיו מקושרים לרבנו הזקן, והיה נוהג להתוועד 
עמם מזמן לזמן. באחת ההתוועדויות, שהתקיימה לפני חג-השבועות, הקשה רבנו הזקן: מדוע אמר הקב"ה למשה “וגם 

בך יאמינו לעולם" – וכי ביקש, כביכול, לתת ‘שוחד' למשה?!
ותירץ על-פי פירוש הרב אברהם אבן עזרא: ישראל פקפקו בנבואתו של משה. הם לא האמינו כי אמנם ייתכן שהקב"ה 

ידבר אל אדם וזה יישאר חי. לכן אמר הקב"ה למשה “וגם בך יאמינו", היינו, שיאמינו כי אתה נביא.
מקשה על כך הרמב"ן: “לא ייתכן שזרע אברהם יטילו ספק בנבואה, כי האמינו בה' מאבותם". לכן מפרש הרמב"ן את 

ממעייני החסידות

15
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הכתוב בצורה שונה.
והמשיך אדמו"ר הזקן: כוונת הכתוב היא, שבני-ישראל אמנם האמינו בעצם עניין הנבואה, אלא שהטילו ספק אם 

משה הוא הנביא. על זה הבטיחו הקב"ה שבני-ישראל יאמינו שהוא-הוא נביא ה'.
וסיים רבנו הזקן: כולם יודעים על הרב המגיד, אלא שמסופקים הם אם הוא – הוא )“אויב ער איז דער"(... עלינו 
לדעת אפוא כי הרבי שלנו )הרב המגיד( הוא-הוא הרבי. באותו חג השבועות אכן הרגישו האברכים ברב המגיד את 

ה"אנוכי עומד בין ה' וביניכם"...

)ספר-השיחות תש"ד(

וקידשתם היום ומחר וכבסו שמלותם )יט,י(
לעשות  ואחד  אחד  כל  צריך  "וכבסו שמלותם"  אבל  מלמעלה,  זהו   – ומחר"  היום  "וקידשתם  הזקן:  אדמו"ר  אומר 

בעצמו.
ומבאר ה'צמח-צדק': “וקידשתם" נאמר למשה רבנו ול"אתפשטותא דמשה" שבכל דור ודור, אשר ביכולתם לקדש 
של  ה'לבושים'  את  לנקות   – שמלותם"  “וכבסו  של  העבודה  והיא  הכנה,  לכך  דרושה  אבל  ה'מחר'.  ואת  ‘היום'  את 

המחשבה, דיבור ומעשה. מלאכה זו – צריך כל אחד ואחד לעשות בעצמו.

)היום-יום, ח' סיוון, עמ' נט(

אנוכי ה' אלוקיך )כ,ב(
בחסידות מבואר בהרחבה שבמתן-תורה נפעלה המשכת השכינה למטה וניתנה האפשרות להחדיר קדושה בעולם 

הגשמי, עניין שיהיה בתכלית השלמות לעתיד-לבוא, שאז יהיה העולם כולו חדור בקדושה באופן גלוי לעין כול.
ביטוי לכך שהקדושה חדרה בכללות העולם ניתן בכך שבשעת מתן-תורה “ציפור לא צווח... שור לא געה... העולם 

שותק ומחריש" – ומארבע רוחות העולם ומלמעלה ומלמטה נשמע הקול “אנוכי ה' אלוקיך".
ויש לומר שהדבר קשור גם בכך שההתוועדויות הנערכות בשבת פרשת יתרו הן המשך להתוועדויות דיום ההילולא 

י' בשבט:
נקודת עבודתו של בעל ההילולא היא הפצת תורה ויהדות ‘חוצה' על-מנת שהעולם כולו יתברר ויזדכך ויהיה דירה 
לו יתברך שאז יסתיים גילוי ‘עיקר שכינה' בעולם. זהו, כאמור, תוכנו של מתן-תורה, גילוי אלוקות והחדרתה בתוך 

העולם.

)מהתוועדות שבת-קודש פרשת יתרו תשמ"ה. התוועדויות תשמ"ה כרך ב, עמ' 1192(

לא יהיה לך אלקים אחרים על פני )כ,ג(
"לא יהיה לך אלקים אחרים" – החטאים והעוונות נקראים ‘אלוקים אחרים', כי העובר עבירה בורא קטיגור, שהוא 

מקליפה וסטרא אחרא. לכן על האדם להמנע מעבירות. כי:
"על פני" – גילוי האור האלוקי המאיר לישראל הוא בבחינת פנים העליון, כמו שנאמר )במדבר ו,כה( “יאר ה' פניו 
אליך". העבירות מונעות גילוי זה, כי עבירה מטמטמת ליבו של אדם, עד שאין אור אלוקי שורה ומתגלה בנפשו, ככתוב 

)ישעיה נט( “עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלקיכם".

)לקוטי תורה, פר' האזינו, דף עב,ד( 

16
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הרבנית חיה מושקא נ"ע
חינוך למסירות נפש

]...[ בפרט שגם בנוגע לנשמה בגוף – המדובר בצדקנית, ונוסף לזה – בתו של כ"ק מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו, 
וכידוע שבת יש לה שייכות מיוחדת עם האב, יש לה גם זכות אביה )נוסף לזכות עצמה(, ובהיותה למטה עסקה 

בעבודתה “כמצוות רצונך", ובאופן דילכו מחיל אל חיל, בעילוי אחר עילוי.
ובמיוחד – עבודה מתוך מסירות נפש, וכידוע גם מהסיפור הידוע בנוגע לחינוך בנותיו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, 
שהמלמד שלהם רצה להלביש הכול בשכל, ולא להפחיד אותם עם מעשי ניסים ומסירות נפש, אמר לו כ"ק מו"ח 
אדמו"ר, שאדרבה – ילד יהודי צריך להתחיל בחינוכו דווקא עם סיפורי מסירות נפש, ודווקא זה מתקבל אצל ילד 

יהודי, ולהעיר שהסיפור היה בקשר אליה, ומובן שהיה בהדגשה החינוך באופן כזה – חדור עם מסירות נפש וכו'.
 )התוועדויות תשמ"ט כרך ב, עמ' 291-292(

כוחות פנימיים ומקיפים
...מרומז גם בשם הנפטרת – “חיה מושקא", שמורה על חיות וריח בשמים: בכדי שתהיה “דירה נאה" צריך להיות 
בדירה חיות, שתהיה דירה חיה )“ַא לעבעדיקע שטוב"( . . ויתירה מזו – שיורגש שם ריח בשמים – ריח טוב ונאה, 

הן ברוחניות והן בגשמיות...
ועל דרך זה גם ברוחניות העניינים – ש"דירה נאה" תלוי בכך שתהיה הן העבודה ד"חיה" – חיות פנימי וכוחות 

פנימיים, והן העבודה ד"מושקא" – כוחות המקיפים, עד יחידה שבנפש, העניין דתענוג )נאה(.

)התוועדויות תשנ"ב כרך ב, עמ' 264(

נותנת מזכויותיה ומעשיה
מכיוון שהניחום )והברכות הקשורים בזה( הוא על בתו של נשיא דורנו – ובפרט על פי מאמר רז"ל “איש מזריע 
תחילה יולדת נקבה" זאת-אומרת שאצל בת ישנו כוח האב יותר מאשר אצל בן – שנשיא דורנו הוא ממלא מקום 

דהנשיאים שלפניו עד לאדמו"ר הזקן ועד להבעל-שם-טוב.
פעולת  גם  נתווסף  זה,  אבלים  בניחום  הקשורים  הברכות  ידי  על  הנמשכים  הקב"ה  של  מובן שבברכותיו  הרי 
הזכויות והכוחות של הנפטרת )שהיא בתו של נשיא הדור, נוסף על הזכויות שעל ידי המעשים טובים שלה בעצמה(.

ובפרט ש"טוב עין הוא יבורך" – הרי בודאי שנותנת מהזכויות שלה )“נתן מלחמו"( לכל אחד ואחת.

“שניאור – סָאן"!
...ולהוסיף שנתייסדה גם קרן מיוחדת הנקראת בשם “קרן חמ"ש" – הראשי תיבות דשם הנפטרת, חיה מושקא 

שניאורסאהן.
ואף על פי ששם המשפחה אינו נוגע כל כך לכאורה – מכל מקום מצינו בכמה שטרות וכיוצא-בזה, שלחיזוק 
הדבר חותמים העדים גם עם שם המשפחה. ובפרט בנדון דידן – שבשם המשפחה מודגש בגלוי הקשר עם מייסד 
– אדמו"ר הזקן, ששמו “שניאור" ]על שם שני האורוח...[ ובפרט שבשם המשפחה הוסיפו גם הסיום  המשפחה 
כו'  זוכה לבן מיד שנולד  )“סָאן"(, שהאב  בן  “)שניאור(סאן", המדגיש שהקשר עם אדמו"ר הזקן הוא באופן של 

)בחמשה דברים(, ועד שבן יורש הכול.

)התוועדויות תשמ"ח כרך ב, עמ' 381-383(

הזמן גרמא
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 יום הסתלקות הרבנית חיה מושקא,
אשת כ"ק אדמו"ר  נשיא דורנו

הרבנית  אדמו"ר,  כ"ק  של  אשת  של  פטירתה  יום 
כ"ק  בתו השנייה של  נ"ע,  חי' מושקא  הצדקנית מרת 
נפטרה באור  ושש.  בגיל שמונים   - אדמו"ר מוהריי"צ 
שהתקיימה  ובהלוויתה,  משפטים  פ'  רביעי  ליום 
איש.  אלף  עשר  מחמישה  למעלה  השתתפו  למחרת, 

מנוחתה כבוד בניו יורק. 

אדמו"ר  שכ"ק  משיחותיו,  באחת  העיר  אדמו"ר  כ"ק 
זקנתו  גם  וכן  )י'(,  שבט  בחודש  נסתלק  מוהריי"צ 
)י"ג(,  )י'(, אמו הרבנית שטערנא שרה  הרבנית רבקה 

ובתו הרבנית חי' מושקא )כ"ב(.
)ימי חב"ד ע' 124(

הרבי מורה להדפיס קונטרס בדבר 
מעלת נשי ובנות ישראל

לקראת כ"ב שבט, יארצייט-הילולא הרביעי 
של הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא ע"ה, 
המכיל  מיוחד  קובץ  להדפיס  הרבי  הורה 
ובנות  נשי  מעלת  ע"ד  ומכתביו  משיחותיו 

ישראל. 

ביום כ"א שבט לאחר תפילת מעריב ואמירת 
את  שנשא  הקונטרס  את  הרבי  חילק  שיחה, 
של  שטר  בצירוף  שבט",  כ"ב  "קובץ  השם 
של  שמה  ר"ת   – )חמ"ש  דולרים  חמישה 

הרבנית( ו"לעקאח".

יום הגעת רבי לוי יצחק למקום גלותו צ'יאלי בקזחסטן

היום שבו הגיע כ"ק הרה"ג הרה"ח ר' לוי יצחק שניאורסאהן, למקום גלותו צ'יאילי בקזחסטאן. 

'אסיר מסוכן' היה רבי לוי יצחק בעיני השלטונות, ולכן שלחו אותו לגלות למקום הנידח ביותר, 
להחזיק  הצריך  שלא  סוהר  בית  צ'יאילי,  העיירה  הייתה  ענק  סוהר  בית  שבקזחסטן.  צ'יאילי 
ביצות,  עם  מדבר  של  ק"מ  מאות  היו  מסביבה  מצ'יאילי.  לברוח  היה  אפשרי  בלתי  שומרים. 
האויר שם היה מעופש, ויתושי הביצות היו רודפים את האדם בכל אשר ילך. בתיה של צ'יאילי 
היו עשויים חימר, וקירות הבתים היו תמיד לחים ורטובים. בקיץ היתה השמש לוהטת ומעלה 
צחנה וסרחון, שגרמו למחלות מסוכנות שהיו מקצרות חיי אדם, ובחורף היה קור מקפיא. יותר 

מארבע שנים היה רבי לוי יצחק בצ'יאילי, עד ניסן תש"ד. 
)ימי חב"ד ע' 121(

תשנ"בתשמ"ח

ת"ש

עת לדעת

י"ט 
שבט

כ"ב 
שבט

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט



19

השלוחות  'כינוס  פתיחת  שבט  ח"י  חמישי,  יום 
העולמי'.

הרבי  נכנס לתפילת שחרית בשעה 10:00 בדיוק. 
מעט  הסתובב  התפילה  לבימת  מקריה"ת  כשחזר 
לעבר הקהל ועשה תנועת עידוד בידו. למקווה נסע 
מטבעות  נתן  לרכב  כניסתו  לפני  הרבי  ב-14:15. 
לאחר  שם.  שעמד  לילד  וגם  למזכירים  לצדקה 
נסע  לערך  ב-15:30  לשלום.  סימן  לרכב  שנכנס 
לאהל, לפני כניסתו למכונית חילק צדקה לעומדים 
שם. מהאהל חזר הרבי ב-18:30. לאחר כמה דקות 
את  עודד  למטה,  ומעריב.  מנחה  לתפילות  נכנס 
התפילה.  לבימת  כשעלה  גם  נצח',  'דידן  שירת 
כו"כ  רב  עודד את התפילה בחוזק  בסיום התפילה 

פעמים, וכן למעלה ליד המעלית.
 יום שישי, י"ט שבט

לפני תפילת מנחה הגיע הקונטרס החדש שיצא 
לאור לקראת כ"ב שבט, הכולל מאמר והדרן. כן יצא 
שבדורנו.  ישראל  נשי  מעלת  דבר  על  שיחה  לאור 
שלוחים רבים בליווי "ביתו – זו אשתו" הגיעו לכבוד 
שבת ולקראת כינוס השלוחות העולמי ד'כ"ב שבט'. 
לראות  שמחים  כולם  רבים.  אורחים  גם  הגיעו  כן 
השבוע  שנכנסה  רבינו',  הבניה ד'בית  בתנופת 

להילוך גבוה.
הרבי נכנס ב-17:45 ל'קבלת שבת'. בתוך סידורו 
הק' היה מונח קונטרס בצבע ורוד, וכפי שנודע זהו 
קונטרס חדש שיחולק אי"ה ביום ראשון. יש לציין, 
כי הקונטרס היה מונח בסידור במשך כל התפילות 

וההתוועדות, ובתפילת שחרית, הרבי אף עיין בו.
שבת קודש פ' יתרו, כ' שבט

הרבי  עודד  ביהמ"ק'  'שיבנה  הש"ץ  כשניגן 
בניגון  והאמונה'  'האדרת  ניגנו  כן  ושוב.  שוב 
וגם כאן הורה הרבי כמה פעמים להמשך  הצרפתי 
לפסוק  קורא  הבעל  כשהגיע  השירה. בקריה"ת, 
שלפני עשרת הדברות נעמד הרבי לצדו הימני של 
הסטענדער, הביט לעבר הבעל קורא מפעם לפעם. 

בסיום קריאת עשה"ד התיישב הרבי.
הרבי נכנס להתוועדות ב-13:55! בכניסתו ניגנו 
שהתיישב  לאחר  השירה.  את  ועודד  נצח'  'דידן 
לילד  עוגה  ונתן  'לחיים' לקהל  היין ענה  ובירך על 

שארף שי'.
החל  לפתע  גאולה',  די  שוין  קומט  'עס  ניגנו 
ובתנועות מהירות  יחד,  ידיו הק'  בב'  הרבי לעודד 
מאוד פעמים רבות! הקהל היה בהתלהבות עצומה 
והשמחה גאתה. גם אח"כ המשיך הרבי לעודד את 

השירה בידו. 
בין  ההבדל  על  הרבי  דיבר  הראשונה  בשיחה 
שבפרשת  לאלו  יתרו  שבפרשת  הדברות  עשרת 
ד"דירה  העבודה  אופן  את  לבאר  והמשיך  ואתחנן, 
אודות  הרבי  התבטא  השיחה  בסיום  בתחתונים". 
שנה זו "נפלאות בכל – ועד להפלא הכי עיקרי והכי 

חיוני והכי חשוב".
ר"ת  בביאור  הרבי  פתח  השנייה  השיחה  את 
ודורם. אחר  יהושע,  'מיד': משה,  למילה  )נוספים( 
על  הזכיר  ובסיום  טובות  על קבלת החלטות  דיבר 
ה"שיפוצים ושיפורים ד'בית חיינו שבבבל'" השייך 
באמצע  אלקינו',  'הוא  דדורנו. ניגנו  היהודים  לכל 
השירה הורה לר' משה קוטלרסקי לומר 'לחיים' על 

כוס גדולה. 
בשיחה השלישית פתח הרבי בהוראה: על כאו"א 
להשפיע לכל הפחות על עשרה יהודים נוספים בכל 
עניני תומ"צ, ולהתחיל מעשר כוחות נפשו – השפעה 
בכוחות פנימיים ומקיפים, שזה נרמז בשמות 'חיה' 
ו'מושקא'. אח"כ דיבר על דבר אריכות ימים, ואמר 
שהפירוש ב"בן מאה - כאילו עבר ובטל מן העולם" 
אינו ח"ו היפך הטוב, אלא רק באופן הטוב – שבטלים 

ההעלמות והסתרים.
על  חוזר  כשהוא  הרביעית,  בשיחה  פתח  אח"כ 
ההוראה הנ"ל ומדגיש שהיא שייכת לאנשים נשים 

וטף. כן הזכיר שהעבודה צריכה להיות חדורה לא 

תשנ"ב / יומן מבית חיינו

»

כינוס השלוחות העולמי
שלוחים רבים בליווי "ביתו – זו אשתו" הגיעו לכבוד שבת ולקראת 

כינוס השלוחות העולמי. כן הגיעו גם אורחים רבים
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ההתוועדות 
הראשונה של כ"ק 
אדמו"ר עם הקהל, 
לאחר הסתלקות 
כ"ק אדמו"ר הריי"צ

כ"ק אדמו"ר מתוועד עם 
הראשונה  בפעם  הקהל 
כ"ק  הסתלקות  לאחר 
מוהריי"צ;  אדמו"ר 
שבת-מברכים  זו  הייתה 

אדר - ש"פ יתרו.

 יום פטירת
 הרבנית מנוחה רחל סלונים,

בת כ"ק אדמו"ר האמצעי

יום פטירתה של הרבנית מנוחה רחל סלונים, 
ומנוחתה  האמצעי,  אדמו"ר  כ"ק  של  בתו 

כבוד בחברון.

הרב  מיטתה  ליד  ישב  הסתלקותה  לפני 
כי  הרגיש  כשהרב  חברון,  מרבני  אפרים 
דקותיה ספורות, ביקש לצאת ולקרוא למנין 
אנשים שיהיו בבית בעת יציאת הנשמה, אבל 
הרבנית אמרה שאין כבר זמן לכך, והוסיפה: 
את  סיימה  אך  כאן...  איתי  נמצאים  אבותי 
ושבה  הקדושה  נשמתה  פרחה  ומיד  דבריה 

אל יוצרה.

בהלוויתה השתתפו כל יהודי חברון, אשכנזים 
העיר  ילדי  כל  מהכלל.  יוצא  בלי  וספרדים, 
בידיהם  דולקים  כשנרות  המיטה  לפני  הלכו 

ופזמוני תהילים בפיהם. 
)ימי חב"ד ע' 127(

תש"י

תרמ"ח

כ"ד 
שבט

רגע נצחי
של  תורה  "ספר  סיום  מעמד  נערך  תש"ל  שבט  ביו"ד 
משיח". לקראת אירוע זה, שגרם להתעוררות והתרגשות 
עצומה בקרב אנ"ש, הגיעו אורחים מכל העולם לחצרות 
קדשנו, כשמכל מקום השתדלו לשלוח לכל הפחות נציג 

שיסע לרבי לקראת 'יו"ד שבט הגדול'.
בכ' שבט ערך הרבי התוועדות 'צאתכם לשלום' מיוחדת 
הזמין  ההתוועדות  במהלך  שהגיעו.  האורחים  כל  עבור 
הרבי נציגים ממדינות העולם שיעלו לקבל 'משקה', ולנצל 
והתעוררות"  דבר-תורה  "ובצירוף  במקומו  אחד  כל  זאת 
המצוות.  וקיום  התורה  ללימוד  התעוררות-ווָארט"(  )"ַא 
מארץ  שבאו  הנציגים  יעלו  לראש  שלכל  ביקש  הרבי 

ישראל, ולכל לראש מירושלים עיה"ק.
האישי  נציגו  שהיה  )שטיינזלץ(  ישראל  אבן  עדין  הרב 
לבימת  עלה  חיינו,  בבית  שבט  בי'  שז"ר  מר  הנשיא  של 
ההתוועדות וקיבל בקבוק משקה וכן 'המחאה' עבור ישיבת 
העתיקה,  ירושלים  עבור  ניתן  נוסף  בקבוק  אמת'.  'תורת 
והרבי ציווה לערוך את ההתוועדות הראשונה בבנין בית 
הכנסת ובית המדרש ד'צמח-צדק'. כן נתן בקבוק משקה 

כדי לערוך התוועדות בסמיכות לכותל המערבי. 
באיגרת מיוחדת מכ"ב שבט )אגרות קודש חלק כ"ו אגרת 
שלח  אשר  שז"ר  למר  הרבי  מודה  רצו(  עמוד  ט'תתכז 
למעמד כנציגו האישי את הרב אבן ישראל: "תקותי חזקה 
האורחים  ידי  על  ממני  אישית  שלום  פרישת  קבל  שכבר 
שי' שבקרו כאן, ובמיוחד על ידי הרב עדין שי' שטינזלץ 
ובאי-כח קבוצת האורחים שי'... תשואות חן מיוחדת בעד 
הקורת רוח והנחת רוח והכבוד על ידי שלחו לכאן בא כח 
האישי של מר, הוא הרב מר עדין שי' נוסף על ההזדמנות 

שהיתה לי על ידי כך להכירו מקרוב".
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תשנ"ב / יומן

דחיה  במקיפים  רק 
בעצם  גם  אלא  ויחידה 
הנשמה שלמעלה משמות, 
והורה לפרסם המדובר גם 

לאלו שלא נוכחים כאן. 
חלוקת  הייתה  אח"כ 
בקבוקים.  כ-11  המשקה, 
לנגן  החל  בסיום החלוקה 
לאביו  ההקפות  ניגון  את 
הרלוי"צ ז"ל. אחר כך פתח 
בשיחה ש"זה עתה הכריזו 
השלוחים  כינוס  אודות 
וביאר  השלוחות",  וכינוס 
את עבודת השליחות דבני 
ע"י  בפרט  ישראל,  ובנות 

מדליקה  שהבת  הזכיר  שבת-קודש.  נרות  הדלקת 
לפני האם, כדי שזאת תוכל לתקן את הנר. 

בסיום אמר שלכל ילד וילדה צריך להיות חומש, 
סידור )עכ"פ 'מודה אני'(, קופת צדקה ותניא. אח"כ 
אמר "להזכיר עוד הפעם על ענין השליחות" וסיים 
לארץ  באים  זה  ידי  שעל  טובות  להחלטות  בנוגע 
הקודש תכף ומיד ממש. אח"כ הזכיר הרבי על דבר 

אמירת ברכה אחרונה. 
ב-15:45. בסיום  הסתיימה  ההתוועדות 
עלה  והרבי  ההקפות,  ניגון  את  ניגנו  מנחה  תפילת 
מעריב  לתפילת  השירה.  את  כשמעודד  לחדרו 
הזמן  לפני  ספורות  )דקות  ב-17:40  הרבי  נכנס 
ה'הוראות  דף  )לראשונה(  הוגה  שהוכרז(. הלילה 
ונקודות' מההתוועדות, היוצא לאור ע"י ועד הנחות 

התמימים מיד לאחר צאת השבת. 
יום ראשון, כ"א שבט 

התחתון  עדן  בגן  הרבי  התפלל  מנחה  תפילת 
מארבע  למעלה  ארכה  הדולרים  חלוקת  ב-13:20. 

18:15. במשך  עד  מ-14:00  נמשכה  והיא  שעות, 
יחלק  מעריב  תפילת  לאחר  הלילה  כי  נודע  היום 
הרבי קונטרס, אך עדיין לא היה ברור לציבור אם 
 – כ"ב שבט  )לקראת  פרזידנט,  ברחוב  לביתו  ייסע 
סיום  עם  מיד  אך  מתי?(   – כן  ואם  עברו,  כבשנים 
יתפלל  שהרבי  ההודעה  הגיעה  הדולרים  חלוקת 
מעריב בזאל הגדול למטה, ואח"כ תיערך החלוקה 

במקום. 
הידיעה שימחה את לב הקהל המשתוקק לשמוע 
והציבור  התיבה,  לפני  בעברו  הרבי  של  קולו  את 

הזדרז לתפוס מקומות לקראת התפילה. 
כשהורים  עוד,  להתמלא  ביהמ"ד  החל  בבד  בד 
עם ילדיהם הרכים ואפילו תינוקות קטנטנים הגיעו 
הרבי  נכנס  לערך   19:05 בשעה  החלוקה.  לקראת 
שנת  ניגון  של  אדירה  שירה  לקול  המדרש  לבית 

הצדי"ק – 'שובה ה''. 
למרות הדוחק והצפיפות שהזכירו את ימי חודש 
תשרי, נוצר שביל שדרכו עבר הרבי כשהוא מעודד

JEM
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באותם הידיעה שימחה את לב הקהל המשתוקק לשמוע את קולו של הרבי 
בעברו לפני התיבה, והציבור הזדרז לתפוס מקומות לקראת התפילה. בד 
בבד החל ביהמ"ד להתמלא עוד, כשהורים עם ילדיהם הרכים ואפילו תינוקות 

קטנטנים הגיעו לקראת החלוקה
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את השירה עד שהגיע לעמוד התפילה. לפני שהחל 
אחרי  שיחה  שיאמר  והודיע  למזכיר  פנה  להתפלל 
מעריב. בתוך סידורו היה מונח קונטרס עם שער שעוד 

לא חולק. 
הרבי  הוראת  לאור  רם  בקול  הקהל  התפלל  הפעם 
בקול  להיות  צריכה  שהתפילה  בשלח  פרשת  בשבת 
יכלו  להרבי  הסמוך  באזור  העומדים  אך  ובשירה,  רם 

לשמוע היטב את קולו. 
בימת  גבי  שעל  הסטענדער  הוכן  התפילה  במהלך 
לבימה  עלה  התפילה  שיחה, ולאחר  לאמירת  הרבי 
המיוחדת  השיחה  דקות.  כעשר  שארכה  שיחה  ואמר 
הרבנית  של  הרביעי  ההילולא  ליום  התייחסות  כללה 

נ"ע. 
שמה  על  שנקראו  אלו  כי  הרבי,  אמר  הדברים  בין 
כי  אמר  כן  מעשיה.  של  חיה  דוגמא  להיות  צריכים 
ההסתלקות לא פועלת חסרון ח"ו, ואדרבה, בכל שנה 
נפעלת עליה נעלית יותר. לאחר סיום השיחה ירד הרבי 
למטה שם חילק את הקונטרס. הקונטרס – בן כשישים 
עמודים, צבעו ורוד – נקרא "קובץ כ"ב שבט יארצייט-

שיחות  מכיל  והוא  נ"ע",  הרבנית  של  הרביעי  הילולא 
בדורנו  ובפרט  ישראל  נשי  מעלת  דבר  על  ומכתבים 
שטר  גם  המכיל  פלסטיק  נרתיק  בתוך  חולק  הוא  זה. 
 – מדילי'  ובהוספה  לצדקה  דולר – לנתינה  חמש  ע"ס 

וחתיכת 'לעקאח' בשקית ניילון. 
שעות  כחמש  ארכה  החלוקה 
למעלה  הרבי  חילק  שבמהלכן 
בשעה  קונטרסים!  אלפים  מעשרת 
הגברים,  עברו  הראשונים  וחצי 
כשעתיים  למשך  הנשים  אח"כ 
הגברים. בעת  שוב  ואח"כ  וחצי, 
נראה  היה  הרבי  החלוקה 
לעבר  וחייך  מאוד 'אויפגעלייגט' 
בצורה  עודד  כן  מהעוברים.  רבים 
הקהל,  שירת  את  רגילה  בלתי 
חלוקת  את  מאוד  הזכיר  והמחזה 
כ"ק  מפסיק  בה  ברכה  של  כוס 
אדמו"ר מפעם לפעם ומניף את ידו 

להגברת השירה.
ב-00:30,  החלוקה,  בסיום 
ספרי  עבור  שקית  הרבי  ביקש 
במקום  היו  שלא  מכיוון  התניא. 
עד  מעט  הרבי  שקיות, המתין 
את  לקח  ואז  שקית,  שהובאה 

הספרים בידו עם הסידור ושני קונטרסים ופנה לצאת 
הרצפה  על  שהיו  ניירות  לעבר  הביט  בצאתו  מהזאל. 

והמתין עד שהרימו אותם. 
יום ההילולא הרביעי של הרבנית  יום שני, כ"ב שבט 

הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע 
בסיום   .10:05 בשעה  הרבי  נכנס  שחרית  לתפילת 
 – מנחה  תפילת  מועד  על  הגבאי  הכריז  התפילה 
השירה  את  הרבי  עודד  בצאתו  מוכנים".  "כשיהיו 
'ניעט ניעט'. בשעה 13:45 נסע הרבי למקווה, ובצאתו 
שם,  העומדים  לכל  לצדקה  מטבעות  חילק  למכונית 
לעבר  הביט  לרכב  כניסתו  לפני  וטף.  נשים  אנשים 
לו  וצילם. סימן  השני  מהצד  שעמד  וישנסקי  הצלם 
לשלום ואחר הרים ידו כשמטבע בתוכה וסימן לו לבוא 
ולקבלה. הנ"ל הגיע במהירות וקיבל את המטבע. הרבי 
חייך ונתן לו מטבע נוסף באמרו )ברוסית(: "זהו עבור 

כל מאמציך, ועבור זה שהנך רץ וממהר כל הזמן".
בשעה 14:55 נסע הרבי לאהל. בצאתו חילק מטבעות 
מהאהל  חזר  בסמוך.  ולעומדים  למזכירים  לצדקה 
בשעה 18:35, וכעבור כעשר דקות ירד לתפילות מנחה 
ולאחר  לבימתו,  סיום תפילת מנחה עלה  ומעריב. עם 
המיועד  הסטענדער  לעבר  והביט  פנה  מעריב  תפילת 

לאמירת השיחה. 
הרבי פתח בשיחה שארכה כעשרים דקות. לאחריה, 
לחלק,  התחיל  טרם  הדולרים,  לחלוקת  הרבי  כשירד 

»

JEM
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ווָאס  דולר'ן,  צו  איצטער  גייט  "מען  הלשון:  בזה  אמר 
תושיה  צו  ביז  לתושיה,  כפליים  מיט  פַארבונדן  איז  דָאס 
כעת  ]ניגשים  והשלימה"  האמיתית  בגאולה  האמיתית 
עד  לתושיה',  'כפליים  עם  קשור  דולרים, שזה  ל)חלוקת( 
אח"כ  והשלימה[.  האמיתית  בגאולה  ל'תושיה' האמיתית 
נתן  מהעוברים  לכמה  דולרים.  שני  לכ"א  לחלק  החל 

פעמיים. 
יום שלישי, כ"ג שבט 

לפני תפילת מנחה נתן את הסידור לחתן שנישואיו היום 
ונכנס בליווי משפחתו, וחילק להם מטבעות לצדקה. אח"כ 
באצבעו  סימן  דרבנן  קדיש  בסיום  מנחה.  לתפילת  יצא 
והרבי המתין  דולרים,  במקום  היו  לא  הדולרים.  לחלוקת 

מעט עד שיגיעו הדולרים. חילק דולר לכל אחד.
דולר  הניח  ובסיומה  דקות,  כעשר  ארכה  החלוקה 
עבר.  לכל  השירה  את  כשמעודד  ויצא  בסידורו  אחד 
"פָארט  ובירכן  היום,  הנוסעות  שלוחות  עמדו  למעלה 
מעריב  רבה". לתפילת  הצלחה  בשו"ט,  געזונטערהייט, 

נכנס הרבי ב-18:50.
יום רביעי, כ"ד שבט 

תפילת  לפני  ב-10:25.  הרבי  נכנס  שחרית  לתפילת 
חילק  מגעה"ת  בצאתו  לחתן,  הסידור  את  נתן  מנחה, 
מטבעות לצדקה לילדים שעמדו בסמוך. גם בזאל למטה 
ליד  המתין  התפילה  לאחר  הקופות.  באחת  מטבע  הניח 
המעלית למטה ר' לייבל זאייאנץ עם משפחתו והגיש לרבי 
שלושה ספרי תניא חדשים. הרבי בירכו בבשו"ט, ונתן לו 

ולכאו"א מבני משפחתו מטבע לצדקה. 
בתקופת  הקבוע  בזמן  הרבי  נכנס  מעריב  לתפילת 
ובסיום התפילה העיף מבט לעבר  החורף – ברבע לשבע, 
שהרבי  זכינו  שוב  השיחה...  לאמירת  הקבוע  הסטענדער 
בשבוע   )!( השלישית  הפעם  הק' זו  מדברותיו  ישמיענו 
זה. השיחה ארכה כחמש דקות, במהלכה דיבר הרבי על כך 

שהגאולה קרובה ביותר, בפרט שכבר כלו כל הקיצין כפי 
שפסק כבר נשיא דורנו וגם היה פסק דין של רבנים לפני 
כמה שנים בעניין זה, וסיים בקשר למילוי השליחות של כל 

יהודי שזה מביא את הגאולה. 
יש לציין, שסגנון הדברים היה מיוחד וגרם להתעוררות 
ולהתרגשות. אח"כ ירד הרבי וחילק לכאו"א שטר של דולר 

לצדקה. 
בסיום החלוקה הכניס לסידורו שני שטרות של דולר. 
בדרכו חזרה למקומו הק' הגיע יהודי שלא הספיק להגיע 

לחלוקת השטרות לצדקה, והרבי נתן לו שתי שטרות. 
יום חמישי, כ"ה שבט 

מטבעות  חילק  ב-13:40,  למקווה  הרבי  נסיעת  לפני 
לאהל  נסיעתו  לפני  כמו"כ  וטף,  נשים  לאנשים,  לצדקה 
ב-15:40 חילק מטבעות וסימן לכמה שעמדו מרחוק לבוא 

ולקבל.
נכנס  דקות  כמה  ולאחר  ב-18:45,  מהאהל   חזר 
לתפילות מנחה ומעריב. בסיום תפילת מעריב הביט לעבר 

הסטענדער – יש שיחה!... 
בעיניים  ונאמרה  דקות  כעשר  שארכה  בשיחה, 
עצומות, התייחס הרבי להחלטה על פירוק הנשק באמרו 
שזהו סימן על ימות המשיח – "וכתתו חרבותם לאתים גו'!" 

וקישר לפרשיות משפטים ותרומה. 
ד'מיד'  תיבות  הראשי  דבר  על  הזכיר  השיחה  בסיום 

ו'ממש'. 
אח"כ ירד הרבי וחילק שלושה שטרות של דולר לכאו"א. 
כשניגנו באמצע החלוקה את הניגון 'שובה ה'' הניף בידו 

בעוז ועודד את השירה.
בעת החלוקה לנשים, ובפרט לילדים, חייך מאוד והיה 
שלושה  לסידורו  הכניס  החלוקה  מאירות. בסיום  בפנים 

דולרים ויצא כשמעודד לכל עבר.

עת החלוקה הרבי היה נראה מאוד 'אויפגעלייגט' וחייך לעבר רבים מהעוברים. 
כן עודד בצורה בלתי רגילה את שירת הקהל, והמחזה הזכיר מאוד את חלוקת 
כוס של ברכה בה מפסיק כ"ק אדמו"ר מפעם לפעם ומניף את ידו להגברת 

השירה
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גלגולי נשמות ומגבלות אישיות
למה בעשרת הדיברות מופיעה יציאת מצרים ולא בריאת העולם? • כדי ליצור יש 

־מאין דיי בהארה אלוקית, אך להפקיע את ה'יש' ממהותו – לזה צריך אותות ומו
פתים גבוהים יותר • לימוד תורה את בני ישראל - הצלת נפשות • אגרות קודש

האתגר - להשתנות
אשר  ה"א  אנכי  תורה:  מתן  בשעת  הראשון  ...בדיבור 
כ,א(  עזרא שמות  אבן  )לדוגמא:  – שואלים  הוצאתיך מארץ מצרים 
בראתי  אשר  גדול:  יותר  דבר  כתוב  להיות  צריך  הי'  הרי 
שמים וארץ ואשר עשיתיך – מעבר לכך שזה דבר גדול יתר 
"אשר בראתי שמים כו'", הוא נותן הסבר חזק יותר עבור כל 
הדורות, בזמן ש"אשר הוצאתיך מארץ מצרים" ראו רק הדור 

ההוא, ועיקר החשיבות בזה, גם כן היתה רק עבורם.
חסידות עונה על כך:

את  יש  זה  בשביל  יש.   – מאין  לעשות  היא  הרי  הבריאה 
ההארה האלוקית, השייכת לעולמות. יציאת מצרים, לאידך, 
שיכלה להתרחש רק ע"י אותות ומופתים )דברים ד, לד( – כלומר 
והבריאה  היש  של  והגבולים  מהעקרונות  היש  הוצאת  ע"י 
ממצרים- לצאת   – מצרים"  "יציאת  במלה  הרמז  גם  )זהו 
אלוקות' הרבה  'גילוי  הי'  כאן   – ג(  א,  באיכה  כמו  גבולים, 
יותר נעלה. לכן יציאת מצרים נזכרת במתן תורה, שגם הוא 

נעלה מבריאה וגבולים.
להבדיל, גם באדם כן הוא: ללמד – עצמו או חבר – ללכת 
בדרך ישרה מלכתחילה, זהו דבר, יחסית, קל. אבל אם צריך 
לשנות עקרונות ולצאת מגבולים שהתרגלו לחיות בהם וכבר 
התבררו, בדברים אחדים, כנכונים, אבל במקרה מסויים הם 
מפריעים – זוהי יציאת מצרים וגבולים – שהיא קשה הרבה 

יותר.

)אגרות קודש מתורגמות כרך א' עמ' 31(

ללמד בלי 
עם  בשיחתי  אשר  על  בו מתפלא  מכתבו,  תוכן  לי  מסרו 
פלוני בן פלוני מבני ישראל אבל לעת-עתה אינו מהחרדים 

לדבר ה', אמרתי לו מענין גלגול נשמות.
כבר  נשמות  גלגול  כיון שענין  פליאתו,  על  אני  ומתפלא 
מקומות  וכמה  בכמה  הנדפסים  בספרים  אודותו  מדובר 
הדפיסו  וגם  עד"ז  שלמדו  בראשונים  ויסודתו  ובארוכה, 
נסתר  התורה  פנימיות  לימוד  מגדר  שיצא  עד  בספריהם, 
דתורה, כי מדובר אודותו כבר בנגלה, ובפרט שרק על ידי 

עצומות  קושיות  להסיר  אפשריות  יש  הנשמות  גלגול  ענין 
בני  צעירי  של  ובפרט  זה,  בזמננו  ישראל  בני  אחינו  של 
בשנים  ישראל  עם  על  שעבר  במה  המתבוננים  ישראל 
לאמונתם  בהנוגע  לטובה  לא  עליהם  ומשפיע  האחרונות, 
ידי בורא עולם, ועל  בהשגחה פרטית ובהנהגת העולם על 
ידי זה נחלשים בקיום המצות בפועל כו' וכו'. וכידוע לכל 
בפרט.  בארצוה"ב  והנוער  הצעיר  הדור  עם  במגע  מי שבא 
וכל שאפשר לו למצוא צנור ואופן שיתפרסמו עניני תוה"ק 
תורת חיים ברבים, החובה עליו לעשות את זה בכל האפשרי. 
ולא עוד אלא שבענין להדפיס ד"ת ]דברי תורה[ בעתונים, 
שלפני איזה דורות היו זהירים בזה כיון שחשש גדול שלא 
ינהגו כבוד בעתונים ויושלכו בחוצות, הנה גם בזה התחילו 
בנוהג  וכידוע  דורנו.  שלפני  בדור  ישראל  גדולי  לנהוג 
נדפסו  וכן  ת"ו,  ובאה"ק  פולין  במדינת  החרדים  העתונים 
כמה מעניני תורה ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 
זי"ע נשיא ישראל בעתונים באמריקה – ובלבד שיגיעו אפילו 

לאחד או לשנים מבנ"י ויעמידוהו על האמת ובקרן אורה. 
חוצה  בקריות  יוצאים  ה'  לדבר  החרדים  כל  היו  והלואי 
ומלמדים את בנ"י תורה, מבלי להתנות אתם מקודם שתחלה 
לימוד  שע"י  תורה,  ילמדום  ואח"כ  מצות  לשומרי  יעשו 
לה'  מבנ"י  יקרות  נפשות  כמה  מצילים  היו   – בזה  בפיזור 

ולתורתו בהקדם גדול. 
ומהם  בחסידות  בכ"מ  ומבואר  הזהר  מאמר  שידוע  ואף 
בתניא קדישא, אשר אורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחא 
 – והוא  האמורה,  הנהגה  אשר  במוחש  אנו  רואים  לעילא, 
להודיע מעניני תורתנו תורת חיים לכל הבא לשאול מבנ"י 
ובהסברה בסבר פנים יפות ועל ידי קירוב, קרבו סוף סוף את 

השומעים )אף שכמובן לא כל השומעים במדה אחת(. 
ועיין ג"כ הלכות תלמוד תורה לרבנו הזקן  - בעל התניא 
הרב  וגם  וז"ל:  אחרון,  בקונטרס  ג'  סעיף  ד'  פרק   – ושו"ע 
יש לומר דצריך להכניס וכו' עיי"ש. ובפרט בהנוגע לעניני 
בורים  על  אותם  יודעים  שאין  אלא  מפורסמים  תורה שהם 
ובמילא מפרשים אותם שלא כדבעי ובאים למסקנא הפכית 

מן האמת.

)אגרות קודש חי"ג ע' רג(

חותמו של מלך
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת יתרו

כ' בשבט
עשרת- את  קוראים  בקריאת-התורה1  שחרית: 
הדיברות בטעם העליון2. בשעת הקריאה עומד הקהל 

ופניו אל ספר-התורה3.

זו  דפרשה  עשרת-הדיברות  את  בתורה  קורא  היה  אדמוה"ז   )1
מהנוסח  וגם  השנה,  כל  דקרה"ת  מהנוסח  השונה  בנוסח-טעמים 
דעשרת-הדיברות דפרשת ואתחנן, וכן נהגו גם כל בניו. הוא לימד 
זאת להרה"ק הרב"ש בן אדמו"ר הצמח-צדק, שלימד זאת להרה"ק 
עמ'  ח"ב  )לקוטי-דיבורים  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  אחי  הרז"א 

459, וראה גם ב'ס' התולדות – אדמוה"ז' ח"ד עמ' 1070(.
ס"ק  סי' תכח  )מג"א  זו  לעלייה  לקרוא את המרא-דאתרא  המנהג 
יש המנסים לערער על  כן  )אלא אם  ח( אינו אחד מ'מנהגי חב"ד' 
תוקפם של הרבנים – ‘תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ' 

490, עיי"ש(.
2( לוח כולל-חב"ד, כדעה האחרונה בשו"ע אדמוה"ז סי' תצד סי"א. 
ובשו"ע שם פסק, שגם לדעה זו היחיד קורא לעצמו )שניים מקרא 
כבכל  בפסוק,  פסוק  )ומתרגם  התחתון  בטעם  וכד'(  תרגום  ואחד 

התורה(.
שבשו"ע  למרות  זאת  כולל-חב"ד.  לוח   .31 עמ'  ספר-המנהגים   )3
אדמוה"ז סי' תצד לא הובא המנהג, אם כי בלבוש שם הביאו; ושלל 
החשש )בתשובת הרמב"ם, מהדורת בלאו סי' רסג( מפני תרעומת 
)על-פי  בתורה  כתובות  עשרת-הדברות  שרק  שיאמרו  הצדוקים, 
ברכות יב,א( - כיוון שאינם מצויים בינינו. ובשו"ת כפי-אהרן )סי' לט, 
וכ"כ בשו"ת איגרות-משה או"ח ח"ד סי' כב( כתב, שכיוון שעומדים 
גם בשירת הים וב'חזק' אין מקום לטעות. והחיד"א )בס' לדוד-אמת 
סי' ז אות ה(, כתב שעל-פי האר"י ז"ל אין עומדין בקריאה זו. וראה 
ז סעיף לז ובפתחי-שערים ושערי- בעניין זה בשערי-אפרים שער 

רחמים שם. המועדים-בהלכה עמ' שכו. שו"ת יחווה-דעת ח"א סי' 
כט ועוד.

הרבי הפנה את פניו לס"ת )ובשנים שהיה יושב בקרה"ת – נעמד( 
י"ח  לצאת  כדי  )ואולי  עשרת-הדיברות  התחלת  לפני  תיבות  כמה 

הפטרה: “בשנת מות... זרע קודש מצבתה" )ישעיה 
ו(4.

יום שני
כ"ב בשבט

יום השנה להסתלקות הרבנית הצדקנית מרת חיה-
מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  בת  )תשמ"ח(,  ע"ה  מושקא5 

נ"ע, ואשת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו6.

יום שישי
כ"ו בשבט

]למנהג רבותינו נשיאינו, קוראים הלילה, אור ליום 
השבוע,  מפרשת  תרגום'  ואחד  מקרא  ‘שניים  שישי, 
מתחילת  שוב  מתחילים  ומחר  שלישי.  או  שני  עד 

הפרשה7[.

ההסתייגות האמורה – ראה ביחווה-דעת סוף הסימן הנ"ל(.
4( ספר-המנהגים עמ' 33. לוח כולל-חב"ד.

5( רגילים היו לקרוא לרבנית ‘מוסיא' וכך גם היתה רגילה לחתום, 
גם כאשר היתה חותמת בשפות אחרות. הרבי כתב שלפעמים קראו 
לה גם ‘מושקא' בשי"ן ימנית, אך מעולם לא שמע שיבטאו ‘מוסקא' 
)‘עבודת הקודש...' להרה"ח ר' שלום-דובער שי' לוין עמ' קנח-קס, 

עיי"ש(.
6( מתולדותיה – בס' ‘עטרת מלכות' )חיפה, תנש"א( עמ' 249. וראה 
שבתוך  ישראל',  יברך  ‘בך  בקונטרס  מזה  והוראות  בשמה  רמזים 
‘ימי  344, ועוד. צילום המצבה –  ספר-השיחות ה'תשנ"ב, ח"ב עמ' 

חב"ד' עמ' 125.
7( ‘היום יום' ד' טבת.

לוח השבוע

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור

שניים מקרא ואחד תרגום
àúà äLî ïúç ïéãî ïäë Bøúé òîLiå©¦§©º¦§¸Ÿ¥³¦§¨ÆŸ¥´¤½¥Á

Bnò ìàøNéìe äLîì íéäìà äNò øLà-ìk̈£¤̧¨¨³¡Ÿ¦Æ§¤½§¦§¨¥−©®
:íéøönî ìàøNé-úà ýåýé àéöBä-ékòîLiå ¦«¦¯§Ÿ̈²¤¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¦§©º

äNò øLà-ìk úà äLî ïúç ïéãî ïäë Bøúé¦§¸Ÿ¥³¦§¨ÆŸ¥´¤½¥Á¨£¤̧¨¨³
ýåýé àéöBä-ék Bnò ìàøNéìe äLîì íéäìà¡Ÿ¦Æ§¤½§¦§¨¥−©®¦«¦¯§Ÿ̈²

:íéøönî ìàøNé-úà דמדין רּבא יתרֹו ּוׁשמע ¤¦§¨¥−¦¦§¨«¦ְְְְִִַַָָ

ּוליׂשראל  למׁשה יי עבד ּדי ּכל ית דמׁשה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹחמּוהי

מּמצרים: יׂשראל ית יי אּפיק ארי áçwiåעּמּה ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָ©¦©À
øçà äLî úLà äøtö-úà äLî ïúç Bøúé¦§ÆŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤¤®©©−

:äéçelLúLà äøtö-úà äLî ïúç Bøúé çwiå ¦¤«¨©¦©À¦§ÆŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤
:äéçelL øçà äLî דמׁשה חמּוהי יתרֹו ּודבר ¤®©©−¦¤«¨ְְְֲִִֶַֹ

מ  אּתת צּפרה ּדפּטרּה:ית ּבתר âéðLׁשה úàå ְְִִֶַַַַָָָֹֹ§¥−§¥´
éúééä øb øîà ék íLøb ãçàä íL øLà äéðá̈¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ¥«§½Ÿ¦´¨©½¥´¨¦½¦

:äiøëð õøàaãçàä íL øLà äéðá éðL úàå §¤−¤¨§¦¨«§¥−§¥´¨¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ
:äiøëð õøàa éúééä øb øîà ék íLøb ּתרין וית ¥«§½Ÿ¦´¨©½¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«ְְֵָ

הויתי  ּדּיר אמר ארי גרׁשם חד ׁשּום ּדי ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָֹּבנהא

נּוכראה: ã-ékּבארעא øæòéìà ãçàä íLå ְְְַָָָ§¥¬¨«¤−̈¡¦¤®¤¦«
:äòøt áøçî éðìviå éøæòa éáà éäìàíLå ¡Ÿ¥³¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦¥¤¬¤©§«Ÿ§¥¬

áøçî éðìviå éøæòa éáà éäìà-ék øæòéìà ãçàä̈«¤−̈¡¦¤®¤¦«¡Ÿ¥³¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦¥¤¬¤
:äòøt הוה דאּבא אלהא ארי אליעזר חד וׁשּום ©§«Ÿְְֱֱֲֲִֵֶֶַַָָָָ

דפרעה: מחרּבא וׁשזבני äBøúéבסעדי àáiå ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָֹ©¨ºŸ¦§¸
øaãnä-ìà äLî-ìà BzLàå åéðáe äLî ïúçŸ¥¬¤²¨¨¬§¦§−¤¤®¤©¦§¾̈

:íéäìàä øä íL äðç àeä-øLàBøúé àáiå £¤²Ÿ¤¬−̈©¬¨«¡Ÿ¦«©¨ºŸ¦§¸
øaãnä-ìà äLî-ìà BzLàå åéðáe äLî ïúçŸ¥¬¤²¨¨¬§¦§−¤¤®¤©¦§¾̈

:íéäìàä øä íL äðç àeä-øLàיתרֹו ואתא £¤²Ÿ¤¬−̈©¬¨«¡Ÿ¦«ְֲִַָ

למדּברא  מׁשה לות ואּתתּה ּובנֹוהי דמׁשה ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹחמּוהי

יקרא  עלֹוהי דאתּגלי לטּורא תּמן ׁשרי הּוא ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָּדי

åðúçדיי: éðà äLî-ìà øîàiåàa Bøúé E ְַָ©¸Ÿ¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬¦§−¨´
éìà:dnò äéðá éðLe EzLàå EäLî-ìà øîàiå ¥¤®§¦̧§§½§¥¬¨¤−¨¦¨«©¸Ÿ¤Æ¤¤½

ðúç éðàìà àa Bøúé Eéäéðá éðLe EzLàå E £¦²«Ÿ¤§¬¦§−¨´¥¤®§¦̧§§½§¥¬¨¤−¨
:dnòלות אתי יתרֹו חמּו אנא למׁשה ואמר ¦¨«ְְְֲֲֲִֵֶַַָָָָֹ

עּמּה: ּבנהא ּותרין ואּתתæúàø÷ì äLî àöiå ְְְְִִֵַָָָ©¥¥̧¤¹¦§©´
eäòøì-Léà eìàLiå Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½©¦§£¬¦«§¥¥−

ì:äìäàä eàáiå íBìLúàø÷ì äLî àöiå §¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨©¥¥̧¤¹¦§©´
eäòøì-Léà eìàLiå Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½©¦§£¬¦«§¥¥−

ì:äìäàä eàáiå íBìL לקּדמּות מׁשה ּונפק §¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨ְְֶַַָֹ

לחברּה גבר ּוׁשאילּו לּה ּונׁשיק ּוסגיד ְְְְְְֲִִִִֵֵַַחמּוהי

למׁשּכנא: ועּלּו çBðúçìלׁשלם äLî øtñéå ְְְְְִַַָָ©§©¥³¤Æ§´Ÿ§½
ìò íéøöîìe äòøôì ýåýé äNò øLà-ìk úà¥Á¨£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ§©§´Ÿ§¦§©½¦©−
íúàöî øLà äàìzä-ìk úà ìàøNé úãBà´Ÿ¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ£¤´§¨¨´©

:ýåýé íìviå Cøcaúà Bðúçì äLî øtñéå ©¤½¤©©¦¥−§Ÿ̈«©§©¥³¤Æ§´Ÿ§½¥Á
úãBà ìò íéøöîìe äòøôì ýåýé äNò øLà-ìk̈£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ§©§´Ÿ§¦§©½¦©−´Ÿ
Cøca íúàöî øLà äàìzä-ìk úà ìàøNé¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ£¤´§¨¨´©©¤½¤

:ýåýé íìviå ּדי ּכל ית לחמּוהי מׁשה וא ׁשּתעי ©©¦¥−§Ÿ̈«ְְֲִִִִֶַָָָֹ

ּכל  ית יׂשראל עיסק על ּולמצראי לפרעה יי ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹעבד

יי: וׁשזבנּון ּבארחא אׁשּכחּתנּון ּדי ècçiåעקתא ְְְְְְְְְִֵַַַָָָָָ©¦´©§
ìàøNéì ýåýé äNò-øLà äáBhä-ìk ìò Bøúé¦§½©µ¨©½̈£¤¨¨¬§Ÿ̈−§¦§¨¥®

:íéøöî ãiî Bìévä øLàìò Bøúé cçiå £¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦©¦´©§¦§½©µ
Bìévä øLà ìàøNéì ýåýé äNò-øLà äáBhä-ìk̈©½̈£¤¨¨¬§Ÿ̈−§¦§¨¥®£¤¬¦¦−

:íéøöî ãiî יי עבד ּדי טבתא ּכל על יתרֹו וחדי ¦©¬¦§¨«¦ְְְֲֲִִִַַַַָָָ

דמצראי: מידא ׁשזבנּון ּדי éøîàiåליׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָ©Ÿ»¤»
vä øLà ýåýé Ceøa Bøúéãiî íëúà ìé ¦§¼¨´§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬

íòä-úà ìévä øLà äòøt ãiîe íéøöî¦§©−¦¦©´©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈
:íéøöî-ãé úçzîøLà ýåýé Ceøa Bøúé øîàiå ¦©−©©¦§¨«¦©Ÿ»¤»¦§¼¨´§Ÿ̈½£¤̧

ìévä øLà äòøt ãiîe íéøöî ãiî íëúà ìévä¦¦¬¤§¤²¦©¬¦§©−¦¦©´©§®Ÿ£¤³¦¦Æ
:íéøöî-ãé úçzî íòä-úà יי ּברי יתרֹו ואמר ¤¨½̈¦©−©©¦§¨«¦ְְְֲִִַַָ

ּדי  דפרעה ּומידא דמצראי מידא יתכֹון ׁשזיב ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָֹּדי

מצראי: מרות מּתחֹות עּמא ית àéäzòׁשזיב ְְְִִִֵֵַַַָָָ©¨´
øácá ék íéäìàä-ìkî ýåýé ìBãâ-ék ézòãé̈©½§¦¦«¨¬§Ÿ̈−¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´©¨½̈

:íäéìò eãæ øLàýåýé ìBãâ-ék ézòãé äzò £¤¬¨−£¥¤«©¨´¨©½§¦¦«¨¬§Ÿ̈−
:íäéìò eãæ øLà øácá ék íéäìàä-ìkî ּכען ¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´©¨½̈£¤¬¨−£¥¤«ְַ

ארי  מּנּה ּבר אלּה ולית יי רב ארי ְְְֱֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָידענא

ּבּה יׂשראל ית למּדן מצראי ּדחּׁשיבּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָּבפתּגמא

áéíéçáæeּדנּנּון: äìò äLî ïúç Bøúé çwiå ִָ©¦©º¦§¸Ÿ¥¬¤²Ÿ¨¬§¨¦−
ìàøNé éð÷æ | ìëå ïøäà àáiå íéäìàì¥«Ÿ¦®©¨¸Ÿ©«£¹Ÿ§´Ÿ¦§¥´¦§¨¥À
:íéäìàä éðôì äLî ïúç-íò íçì-ìëàì¤«¡¨¤²¤¦Ÿ¥¬¤−¦§¥¬¨«¡Ÿ¦«
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àáiå íéäìàì íéçáæe äìò äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©º¦§¸Ÿ¥¬¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®©¨¸Ÿ
ïúç-íò íçì-ìëàì ìàøNé éð÷æ | ìëå ïøäà©«£¹Ÿ§´Ÿ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤¦Ÿ¥¬

:íéäìàä éðôì äLî דמׁשה חמּוהי יתרֹו וקריב ¤−¦§¥¬¨«¡Ÿ¦«ְְְֲִִִֶָֹ

סבי  וכל אהרן ואתא יי קדם קּודׁשין ונכסת ְְְְְֲֲֲֳִִֵַַַָָָָָָֹֹעלון

יי: קדם דמׁשה חמּוהי עם לחמא למיכל ְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָֹיׂשראל

âé éðùøçnî éäéåì äLî áLiå úíòä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨¨®
:áøòä-ãò ø÷aä-ïî äLî-ìò íòä ãîòiå©©«£³Ÿ¨¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©¨¨«¤

ì äLî áLiå úøçnî éäéåãîòiå íòä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨®̈©©«£³Ÿ
:áøòä-ãò ø÷aä-ïî äLî-ìò íòä מּיֹומא והוה ¨¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©¨¨«¤ֲִַָָ

עּמא  וקם עּמא ית למּדן מׁשה ויתב ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹדבתרֹוהי

רמׁשא: עד צפרא מן דמׁשה ãéïúçעּלֹוהי àøiå ְְְִִִֶַַַָָָֹ©©§ÆŸ¥´
øîàiå íòì äNò àeä-øLà-ìk úà äLî¤½¥²¨£¤¬Ÿ¤−¨¨®©ÀŸ¤
òecî íòì äNò äzà øLà äfä øácä-äî̈«©¨¨³©¤Æ£¤̧©¨³Ÿ¤Æ¨½̈©À©

éìò ávð íòä-ìëå Ecáì áLBé äzàø÷a-ïî E ©¨³¥Æ§©¤½§¨¨¨²¦¨¬¨¤−¦¬Ÿ¤
:áøò-ãòàeä-øLà-ìk úà äLî ïúç àøiå ©¨«¤©©§ÆŸ¥´¤½¥²¨£¤¬

äzà øLà äfä øácä-äî øîàiå íòì äNòŸ¤−¨¨®©ÀŸ¤¨«©¨¨³©¤Æ£¤̧©¨³
ávð íòä-ìëå Ecáì áLBé äzà òecî íòì äNòŸ¤Æ¨½̈©À©©¨³¥Æ§©¤½§¨¨¨²¦¨¬

éìò:áøò-ãò ø÷a-ïî E ית דמׁשה חמּוהי וחזא ¨¤−¦¬Ÿ¤©¨«¤ְֲֲִֶַָָֹ

ּדי  הדין פתּגמא מה ואמר לעּמא עבד ּדהּוא ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָּכל

וכל  ּבלחֹוד יתב אּת דין מה לעּמא עבד ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָאּת

רמׁשא: עד צפרא מן עּלו קימין åèøîàiåעּמא ְְְִִִַַַַָָָָָָ©¬Ÿ¤
:íéäìà Løãì íòä éìà àáé-ék Bðúçì äLî¤−§«Ÿ§®¦«¨¬Ÿ¥©²¨−̈¦§¬¡Ÿ¦«
Løãì íòä éìà àáé-ék Bðúçì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−§«Ÿ§®¦«¨¬Ÿ¥©²¨−̈¦§¬

:íéäìà עּמא לותי אתן ארי לחמּוהי מׁשה ואמר ¡Ÿ¦«ְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

יי: קדם מן אלּפן æèøácלמתּבע íäì äéäé-ék ְְְְֳִִַַָָֻ¦¦«§¤̧¨¤³¨¨Æ
ézòãBäå eäòø ïéáe Léà ïéa ézèôLå éìà àá̈¥©½§¨´©§¦½¥¬¦−¥´¥¥®§«©§¦²

:åéúøBz-úàå íéäìàä éwç-úàíäì äéäé-ék ¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤«Ÿ¨«¦¦«§¤̧¨¤³
eäòø ïéáe Léà ïéa ézèôLå éìà àa øác̈¨Æ¨´¥©½§¨´©§¦½¥¬¦−¥´¥¥®

:åéúøBz-úàå íéäìàä éwç-úà ézòãBäå הוי ּכד §«©§¦²¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤«Ÿ¨«ֲֵַ

ּובין  ּגברא ּבין ודאיננא לותי אתן ּדינא ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָלהֹון

וית ח  דיי קימּיא ית להֹון ּומהֹודענא ברּה ְְְְְְְֵַַַַָָָָָָ

æéáBè-àìאֹוריתּה: åéìà äLî ïúç øîàiå ֵָָ©²Ÿ¤Ÿ¥¬¤−¥¨®ŸÆ
:äNò äzà øLà øácäåéìà äLî ïúç øîàiå ©¨½̈£¤¬©−̈Ÿ¤«©²Ÿ¤Ÿ¥¬¤−¥®̈

:äNò äzà øLà øácä áBè-àì חמּוהי ואמר ŸÆ©¨½̈£¤¬©−̈Ÿ¤«ֲֲִַַ

עבד: ּדאּת ּפתּגמא תּקין לא לּה çéìáðדמׁשה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ¨´Ÿ
Cnò øLà äfä íòä-íb äzà-íb ìaz¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬©¤−£¤´¦¨®
:Ecáì eäNò ìëeú-àì øácä Enî ãáë-ék¦«¨¥³¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬£−§©¤«
Cnò øLà äfä íòä-íb äzà-íb ìaz ìáð̈´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬©¤−£¤´¦¨®
:Ecáì eäNò ìëeú-àì øácä Enî ãáë-ék¦«¨¥³¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬£−§©¤«
ארי  ּדעּמ הדין עּמא אף אּת אף תלאה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָמלאה

:ּבלחֹוד למעּבדּה תּכֹול לא ּפתּגמא מּנ ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָיּקיר

èéCnò íéäìà éäéå Eöòéà éì÷a òîL äzò©º̈§©³§Ÿ¦Æ¦¨´§½¦¦¬¡Ÿ¦−¦¨®
äzà úàáäå íéäìàä ìeî íòì äzà äéä¡¥¯©¨´¨À̈µ¨«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬©¨²

:íéäìàä-ìà íéøácä-úàéì÷a òîL äzò ¤©§¨¦−¤¨«¡Ÿ¦«©º̈§©³§Ÿ¦Æ
ìeî íòì äzà äéä Cnò íéäìà éäéå Eöòéà¦¨´§½¦¦¬¡Ÿ¦−¦¨®¡¥¯©¨´¨À̈µ
:íéäìàä-ìà íéøácä-úà äzà úàáäå íéäìàä̈«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬©¨²¤©§¨¦−¤¨«¡Ÿ¦«
ּבסעּד דיי מימרא ויהי אמּלכּנ מּני קּבל  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּכען

לעּמא אּת ּותהי (Ú·z)הוי יי קדם מן אלּפן ְְֱֵַַָ¿«ְְְֳִֵָָָֻ

יי: לקדם ּפתּגמּיא ית אּת ëäzøäæäåמיתי ְְְְֳִִִַַַָָָָָ§¦§©§¨´
íäì zòãBäå úøBzä-úàå íéwçä-úà íäúà¤§¤½¤©«ª¦−§¤©®Ÿ§«©§¨´¨¤À

nä-úàå dá eëìé Cøcä-úà:ïeNòé øLà äNò ¤©¤̧¤Æ¥´§½̈§¤©©«£¤−£¤¬©«£«
úøBzä-úàå íéwçä-úà íäúà äzøäæäå§¦§©§¨´¤§¤½¤©«ª¦−§¤©®Ÿ
äNònä-úàå dá eëìé Cøcä-úà íäì zòãBäå§«©§¨´¨¤À¤©¤̧¤Æ¥´§½̈§¤©©«£¤−

:ïeNòé øLà אֹוריתא וית קימּיא ית יתהֹון ותזהר £¤¬©«£«ְְְְְְַַַַָָָָָָ

עֹובדא  וית ּבּה ּדיהכּון אֹורחא ית להֹון ְְְְְִַַָָָָָָּותהֹודע

àëìéç-éLðàּדיעּבדּון: íòä-ìkî äæçú äzàå ְְִַ§©¨´¤«¡¤´¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦
zîNå òöá éàðN úîà éLðà íéäìà éàøé¦§¥¯¡Ÿ¦²©§¥¬¡¤−´§¥¨®©§©§¨´
íéMîç éøN úBàî éøN íéôìà éøN íäìò£¥¤À¨¥³£¨¦Æ¨¥´¥½¨¥¬£¦¦−

:úøNò éøNåìéç-éLðà íòä-ìkî äæçú äzàå §¨¥¬£¨«Ÿ§©¨´¤«¡¤´¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦
íäìò zîNå òöá éàðN úîà éLðà íéäìà éàøé¦§¥¯¡Ÿ¦²©§¥¬¡¤−´§¥®̈©§©§¨´£¥¤À
éøNå íéMîç éøN úBàî éøN íéôìà éøN̈¥³£¨¦Æ¨¥´¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬

:úøNò ּדחילא ּגברין עּמא מּכל ּתחזי ואּת £¨«Ÿְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֻ

ממֹון  לקּבלא ּדסנן ּדקׁשֹוט ּגברין דיי ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָֻּדחלּיא

רּבני  מאותא רּבני אלפין רּבני עליהֹון ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָּותמּני

עּׂשֹוריתא: ורּבני áëíòä-úàחמׁשין eèôLå ְְְִִֵַַָָָ§¨«§´¤¨¨»
éìà eàéáé ìãbä øácä-ìk äéäå úò-ìëaE §¨¥¼§¨º̈¨©¨¨³©¨ŸÆ¨¦´¥¤½
éìòî ì÷äå íä-eètLé ïèwä øácä-ìëåE §¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§§¥®§¨¥Æ¥«¨¤½

:Czà eàNðåäéäå úò-ìëa íòä-úà eèôLå §¨«§−¦¨«§¨«§´¤¨¨»§¨¥¼§¨º̈
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éìà eàéáé ìãbä øácä-ìkïèwä øácä-ìëå E ¨©¨¨³©¨ŸÆ¨¦´¥¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ
éìòî ì÷äå íä-eètLé:Czà eàNðå E ית וידּונּון ¦§§¥®§¨¥Æ¥«¨¤½§¨«§−¦¨«ִָ

וכל  לות ייתּון רב ּפתּגם ּכל ויהי עּדן ּבכל ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָעּמא

ויסֹוברּון  מּנ ויקלּון אּנּון ידּונּון זער ְְְְְְִִִִִֵַָּפתּגם

:עּמâëEeöå äNòz äfä øácä-úà íà ִָ¦´¤©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´
-ìò äfä íòä-ìk íâå ãîò zìëéå íéäìà¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈£®Ÿ§©Æ¨¨¨´©¤½©

:íBìLá àáé Bî÷îäNòz äfä øácä-úà íà §Ÿ−¨¬Ÿ§¨«¦´¤©¨¨³©¤Æ©«£¤½
äfä íòä-ìk íâå ãîò zìëéå íéäìà Eeöå§¦§´¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈£®Ÿ§©Æ¨¨¨´©¤½

Bî÷î-ìò:íBìLá àáé הדין ּפתּגמא ית אם ©§Ÿ−¨¬Ÿ§¨«ְִִֵָָָָ

עּמא  ּכל ואף למיקם ותּכֹול יי ויפּקדּנ ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָּתעּבד

ּבׁשלם: יה אתרּה על ְְְִֵֵַַַָָהדין

ãë éùéìùøLà ìk Nòiå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬
:øîàøLà ìk Nòiå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå ¨¨«©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬
:øîà ּדי ּכל ועבד דחמּוהי למימרא מׁשה וקּביל ¨¨«ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָֹֹ

äëìàøNé-ìkîאמר: ìéç-éLðà äLî øçáiå ֲָ©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½
éøN íéôìà éøN íòä-ìò íéLàø íúà ïziå©¦¥¬Ÿ¨²¨¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´

:úøNò éøNå íéMîç éøN úBàîäLî øçáiå ¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ©¦§©̧¤³
-ìò íéLàø íúà ïziå ìàøNé-ìkî ìéç-éLðà©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½©¦¥¬Ÿ¨²¨¦−©
éøNå íéMîç éøN úBàî éøN íéôìà éøN íòä̈¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬

:úøNò יׂשראל מּכל ּדחילא גברין מׁשה ּובחר £¨«Ÿְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֻ

רּבני  אלפין רּבני עּמא על ריׁשין יתהֹון ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּומּני

עּׂשֹוריתא: ורּבני חמׁשין רּבני åëeèôLåמאותא ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָ§¨«§¬
ïeàéáé äLwä øácä-úà úò-ìëa íòä-úà¤¨−̈§¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ§¦´

:íä eèetLé ïèwä øácä-ìëå äLî-ìàeèôLå ¤¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«§¨«§¬
-ìà ïeàéáé äLwä øácä-úà úò-ìëa íòä-úà¤¨−̈§¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ§¦´¤

:íä eèetLé ïèwä øácä-ìëå äLî ית ודינין ¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«ְְִָָ

וכל  מׁשה לות מיתן קׁשי ּפתּגם ית עּדן ּבכל ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹעּמא

אנּון: ּדינין זער æëúç-úàּפתּגם äLî çlLéåBð ְְְִִִֵַָ©§©©¬¤−¤«Ÿ§®
:Böøà-ìà Bì CìiåCìiå Bðúç-úà äLî çlLéå ©¥¬¤−¤©§«©§©©¬¤−¤«Ÿ§®©¥¬¤

:Böøà-ìà Bìלּה ואזל חמּוהי ית מׁשה וׁשּלח −¤©§«ְֲֲִֵֶַַַַָֹ

פ  ְְֵַלארעּה:

à éòéáøìàøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−
:éðéñ øaãî eàa äfä íBia íéøöî õøàî¥¤´¤¦§¨®¦©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«
íéøöî õøàî ìàøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−¥¤´¤¦§¨®¦

éðéñ øaãî eàa äfä íBia: ּתליתאה ּבירחא ©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«ְְְִַָָָ

הדין  ּביֹומא דמצרים מארעא יׂשראל ּבני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָלמּפק

דסיני: למדּברא áeàáiåאתֹו íéãéôøî eòñiå ְְְְֲִַָָ©¦§´¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ
ãâð ìàøNé íL-ïçiå øaãna eðçiå éðéñ øaãî¦§©´¦©½©©«£−©¦§¨®©¦«©¨¬¦§¨¥−¤¬¤

:øääeðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî eòñiå ¨¨«©¦§´¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−
øää ãâð ìàøNé íL-ïçiå øaãna:ּונטלּו ©¦§¨®©¦«©¨¬¦§¨¥−¤¬¤¨¨«ְָ

ּבמדּברא  ּוׁשרֹו דסיני למדּברא ואתֹו ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָמרפידים

טּורא: לקבל יׂשראל תּמן âäìòּוׁשרא äLîe ְְֳִֵֵַָָָָָ¤¬¨−̈
øîàì øää-ïî ýåýé åéìà àø÷iå íéäìàä-ìà¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ¦¨¨´¥½Ÿ
:ìàøNé éðáì ãébúå á÷òé úéáì øîàú äk³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬¦§¨¥«
-ïî ýåýé åéìà àø÷iå íéäìàä-ìà äìò äLîe¤¬¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ¦
éðáì ãébúå á÷òé úéáì øîàú äk øîàì øää̈¨´¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬

ìàøNé: מן יי לּה ּוקרא יי לקדם סלק ּומׁשה ¦§¨¥«ְְְְֳִִֵֵֶָָָָֹ

לבני  ּותחּוי יעקב לבית ּתימר ּכדנן למימר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָֹטּורא

ãíéøöîìיׂשראל: éúéNò øLà íúéàø ízà ְִֵָ©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦
íëúà àáàå íéøLð éôðk-ìò íëúà àOàå̈«¤¨³¤§¤Æ©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−

:éìàéúéNò øLà íúéàø ízààOàå íéøöîì ¥¨«©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦¨«¤¨³
:éìà íëúà àáàå íéøLð éôðk-ìò íëúà אּתּון ¤§¤Æ©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−¥¨«ַ

ּכדעל  יתכֹון ּונטלית למצרים עבדית ּדי ְְְְְֲֲִִִִִִִַָָָָחזּתּון

לפלחני: יתכֹון וקרבית נׁשרין ääzòåּגדפי ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָ§©À̈
éúéøa-úà ízøîLe éì÷a eòîLz òBîL-íà¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½§©§¤−¤§¦¦®
-ìk éì-ék íénòä-ìkî älâñ éì íúééäå¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨¨´©¦½¦¦−¨

:õøàäízøîLe éì÷a eòîLz òBîL-íà äzòå ¨¨«¤§©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½§©§¤−
éì-ék íénòä-ìkî älâñ éì íúééäå éúéøa-úà¤§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨¨´©¦½¦¦−

õøàä-ìk: למימרי תקּבלּון קּבלא אם ּוכען ¨¨¨«¤ְְְְְִִֵַַַָָ

מּכל  חּביבין קדמי ּותהֹון קימי ית ְְְְֳִִִִִַַָָָָותּטרּון

ארעא: ּכל לי די ארי åéì-eéäzעממּיא ízàå ְְֲִִֵַַַָָָ§©¤¯¦«§¦²
øLà íéøácä älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®¥µ¤©§¨¦½£¤¬

:ìàøNé éða-ìà øaãzúëìîî éì-eéäz ízàå §©¥−¤§¥¬¦§¨¥«§©¤¯¦«§¦²©§¤¬¤
øaãz øLà íéøácä älà LBã÷ éBâå íéðäk«Ÿ£¦−§´¨®¥µ¤©§¨¦½£¤¬§©¥−

:ìàøNé éða-ìà ּכהנין מלכין קדמי ּתהֹון ואּתּון ¤§¥¬¦§¨¥«ְְְֲֳִִַַַָָ

ּבני  עם תמּלל ּדי ּפתּגמּיא אּלין קּדיׁש ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָועם

ְִֵָיׂשראל:

éùéîçæíNiå íòä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨¨®©¨´¤
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eäeö øLà älàä íéøácä-ìk úà íäéðôì¦§¥¤À¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈
:ýåýéíNiå íòä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå §Ÿ̈«©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨¨®©¨´¤

ýåýé eäeö øLà älàä íéøácä-ìk úà íäéðôì: ¦§¥¤À¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈§Ÿ̈«
ית  קדמיהֹון וסּדר עּמא לסבי ּוקרא מׁשה ְְְֲֳֵֵֶַַַַָָָָָָֹואתא

ּדפק  האּלין ּפתּגמּיא יי:ּכל çíòä-ìëדּה eðòiå ְְְִִִֵֵַַָָָָָ©©«£¸¨¨¨³
áLiå äNòð ýåýé øac-øLà ìk eøîàiå åcçé©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤®©¨¯¤

:ýåýé-ìà íòä éøác-úà äLîíòä-ìë eðòiå ¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§Ÿ̈«©©«£¸¨¨¨³
áLiå äNòð ýåýé øac-øLà ìk eøîàiå åcçé©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤®©¨¯¤

ýåýé-ìà íòä éøác-úà äLî: עּמא כל ואתיבּו ¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§Ÿ̈«ֲִַַָָ

מׁשה  ואתיב נעּבד יי מּליל ּדי ּכל ואמרּו ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹּכחדא

יי: קדם עּמא ּפתּגמי è-ìàית ýåýé øîàiå ְְֳִֵַָָָָָ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤
éìà àa éëðà äpä äLîøeáòa ïðòä áòa E ¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¨´¥¤»»§©´¤«¨¨¼©«£º

íìBòì eðéîàé Ea-íâå Cnò éøaãa íòä òîLé¦§©³¨¨Æ§©§¦´¦½̈§©§−©«£¦´§¨®
:ýåýé-ìà íòä éøác-úà äLî ãbiåøîàiå ©©¥¬¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤

éìà àa éëðà äpä äLî-ìà ýåýéïðòä áòa E §Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¨´¥¤»»§©´¤«¨¨¼
eðéîàé Ea-íâå Cnò éøaãa íòä òîLé øeáòa©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´¦½̈§©§−©«£¦´

:ýåýé-ìà íòä éøác-úà äLî ãbiå íìBòì ואמר §¨®©©¥¬¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§Ÿ̈«ֲַַ

ּבדיל  דעננא ּבעיבא ל מתּגלי אנא הא למׁשה ְְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֹיי

יהימנּון  ּב ואף עּמ ּבמּללּותי עּמא ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָּדיׁשמע

יי: קדם עּמא ּפתּגמי ית מׁשה וחּוי ְְְְֳִִֵֶַַָָָָָָָֹלעלם

éízLc÷å íòä-ìà Cì äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ¥´¤¨½̈§¦©§¨¬
:íúìîN eñaëå øçîe íBiäýåýé øîàiå ©−¨¨®§¦§−¦§Ÿ¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈³

øçîe íBiä ízLc÷å íòä-ìà Cì äLî-ìà¤¤Æ¥´¤¨½̈§¦©§¨¬©−¨®̈
:íúìîN eñaëå עּמא לות אזיל למׁשה יי ואמר §¦§−¦§Ÿ¨«ְְְֲִֵֶַַַָָָֹ

לבּוׁשיהֹון: ויחּורּון ּומחר דין יֹומא ְְְְִִֵֵַַָָּותזּמּנּון

àéìMä íBia | ék éLéìMä íBiì íéðëð eéäåéL §¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´©§¦¦À
:éðéñ øä-ìò íòä-ìë éðéòì ýåýé ãøéeéäå ¥¥¯§Ÿ̈²§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«§¨¬

ìMä íBia | ék éLéìMä íBiì íéðëðýåýé ãøé éL §Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´©§¦¦À¥¥¯§Ÿ̈²
ìò íòä-ìë éðéòì:éðéñ øä- ליֹומא זמינין ויהֹון §¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«ְְִִִָ

כל  לעיני יי ית ּגלי תליתאה ּביֹומא ארי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָָתליתאה

דסיני: טּורא על áéíòä-úàעּמא zìaâäå ְִַַָָָ§¦§©§¨³¤¨¨Æ
òâðe øäa úBìò íëì eøîMä øîàì áéáñ̈¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²£¬¨−̈§´Ÿ©

:úîeé úBî øäa òâpä-ìk eäö÷azìaâäå §¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬¨«§¦§©§¨³
øäa úBìò íëì eøîMä øîàì áéáñ íòä-úà¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²£¬¨−̈

úîeé úBî øäa òâpä-ìk eäö÷a òâðe: ּותתחם §´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬¨«ְֵַ

לכֹון  אסּתּמרּו למימר סחֹור סחֹור עּמא ְְְְְִֵַַַָָָית

ּדיקרב  ּכל ּבסֹופּה ּולמקרב ּבטּורא ְְְְְְְִִִִֵַַַָָמּלמּסק

יתקטל: אתקטלא âéãéּבטּורא Ba òbú-àì ְְְְְִִֵָָָ«Ÿ¦©̧¹À̈
-íà äîäa-íà äøié äøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ¦¨¤½¦§¥¨¬¦
:øäá eìòé änä ìáiä CLîa äéçé àì Léà¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ©Ÿ¥½¥−¨©«£¬¨¨«
äøié äøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék ãé Ba òbú-àì«Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ¦¨¤½
änä ìáiä CLîa äéçé àì Léà-íà äîäa-íà¦§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ©Ÿ¥½¥−¨

øäá eìòé: אתרגמא ארי ידא ּבּה תקרב לא ©«£¬¨¨«ְְְְֲִִֵֵַָָָָ

אנׁשא  אם ּבעירא אם יׁשּתדי אׁשּתדאה אֹו ְְְְְְְֱִִִִִִִֵָָָָָיתרגם

למּסק  מרׁשן אּנּון ׁשֹופרא ּבמיגר יתקּים ְְְְִִִֵַַַָָָָָָלא

ãéLc÷éåּבטּורא: íòä-ìà øää-ïî äLî ãøiå ְָ©¥¯¤¤²¦¨−̈¤¨¨®©§©¥Æ
:íúìîN eñaëéå íòä-úàøää-ïî äLî ãøiå ¤¨½̈©§©§−¦§Ÿ¨«©¥¯¤¤²¦¨−̈

íúìîN eñaëéå íòä-úà Lc÷éå íòä-ìà: ּונחת ¤¨®̈©§©¥Æ¤¨½̈©§©§−¦§Ÿ¨«ְַ

וחּורּו עּמא ית וזּמין עּמא לות טּורא מן ְְְִִֶַַַַָָָָָָֹמׁשה

åèíéðëðלבּוׁשיהֹון: eéä íòä-ìà øîàiå ְֵ©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−
ììL:äMà-ìà eLbz-ìà íéîé úLøîàiå ¦§´¤¨¦®©¦§−¤¦¨«©¸Ÿ¤Æ

ì íéðëð eéä íòä-ìàìLeLbz-ìà íéîé úL ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤¨¦®©¦§−
äMà-ìà: יֹומין לתלתא זמינין הוֹו לעּמא ואמר ¤¦¨«ְְְֱֲִִִִַַַָָָ

אּתתא: לצד תקרבּון æèéLéìMäלא íBiá éäéå ְְְְִִַָָ©§¦Á©¸©§¦¦¹
ãák ïðòå íé÷øáe úì÷ éäéå ø÷aä úéäa¦«§´Ÿ©ÀŸ¤©§¦ÁŸ¸Ÿ§¨¦¹§¨³̈¨¥Æ
íòä-ìk ãøçiå ãàî ÷æç øôL ì÷å øää-ìò©¨½̈§¬ŸŸ−̈¨¨´§®Ÿ©¤«¡©¬¨¨−̈

:äðçna øLàø÷aä úéäa éLéìMä íBiá éäéå £¤¬©©«£¤«©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§´Ÿ©ÀŸ¤
øôL ì÷å øää-ìò ãák ïðòå íé÷øáe úì÷ éäéå©§¦ÁŸ¸Ÿ§¨¦¹§¨³̈¨¥Æ©¨½̈§¬ŸŸ−̈

:äðçna øLà íòä-ìk ãøçiå ãàî ÷æç והוה ¨¨´§®Ÿ©¤«¡©¬¨¨−̈£¤¬©©«£¤«ֲַָ

ּוברקין  קלין והוה צפרא ּבמהוי תליתאה ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָביֹומא

לחדא  ּתּקיף ׁשֹופרא וקל טּורא על תּקיף ְֲֲִִַַַַַַָָָָָָועננא

במׁשריתא: ּדי עּמא ּכל æéäLîוזע àöBiå ְְְִִַַָָָָ©¥̧¤¯
eávéúiå äðçnä-ïî íéäìàä úàø÷ì íòä-úà¤¨¨²¦§©¬¨«¡Ÿ¦−¦©©«£¤®©¦§©§−

:øää úézçúaúàø÷ì íòä-úà äLî àöBiå §©§¦¬¨¨«©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬
øää úézçúa eávéúiå äðçnä-ïî íéäìàä: ¨«¡Ÿ¦−¦©©«£¤®©¦§©§−§©§¦¬¨¨«

מן  דיי מימרא לקּדמּות עּמא ית מׁשה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹואּפיק

טּורא: ּבׁשּפֹולי ואתעּתדּו çééðéñמׁשריתא øäå ְְְְִִִֵַַָָָ§©³¦©Æ
ìòiå Làa ýåýé åéìò ãøé øLà éðtî Blk ïLò̈©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§Ÿ̈−¨¥®©©³©
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:ãàî øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLòk BðLòøäå £¨Æ§¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈§«Ÿ§©³
Làa ýåýé åéìò ãøé øLà éðtî Blk ïLò éðéñ¦©Æ¨©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§Ÿ̈−¨¥®
:ãàî øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLòk BðLò ìòiå©©³©£¨Æ§¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈§«Ÿ
יי  עלֹוהי ּדאתּגלי קדם מן ּכּלּה ּתנן דסיני ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵַָָָָֻוטּורא

ו  דאּתּונא ּכתננא ּתננּה ּוסליק ּכל ּבאּׁשתא זע ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָ

לחדא: èé÷æçåטּורא CìBä øôMä ìB÷ éäéå ֲַָָ©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−§¨¥´
:ìB÷á epðòé íéäìàäå øaãé äLî ãàîéäéå §®Ÿ¤´§©¥½§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«©«§¦Æ

íéäìàäå øaãé äLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä ìB÷́©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´§©¥½§¨«¡Ÿ¦−
:ìB÷á epðòé לחדא ותקף אזל ׁשֹופרא קל והוה ©«£¤¬§«ְֲֲֵֵַַַָָָָָָ

ּבקל: לּה מתעני יי קדם ּומן ממּלל ְְְְֲֳִִֵֵֵֶַָָָֹמׁשה

éùéùëøää Làø-ìà éðéñ øä-ìò ýåýé ãøiå©¥¯¤§Ÿ̈²©©¬¦©−¤´Ÿ¨¨®
:äLî ìòiå øää Làø-ìà äLîì ýåýé àø÷iå©¦§¨̧§Ÿ̈¯§¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«
ýåýé àø÷iå øää Làø-ìà éðéñ øä-ìò ýåýé ãøiå©¥¯¤§Ÿ̈²©©¬¦©−¤´Ÿ¨¨®©¦§¨̧§Ÿ̈¯

:äLî ìòiå øää Làø-ìà äLîì על יי ואתּגלי §¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«ְְְְִִַָ

לריׁש למׁשה יי ּוקרא טּורא לריׁש דסיני ְְְְְְִֵֵֶַָָָָֹטּורא

מׁשה: ּוסליק àëäLî-ìàטּורא ýåýé øîàiå ְִֶָֹ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½
ìôðå úBàøì ýåýé-ìà eñøäé-ït íòa ãòä ãø¥−¨¥´¨¨®¤¤«¤§³¤§Ÿ̈Æ¦§½§¨©¬

:áø epnîíòa ãòä ãø äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦¤−¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¥−¨¥´¨¨®
áø epnî ìôðå úBàøì ýåýé-ìà eñøäé-ït: ואמר ¤¤«¤§³¤§Ÿ̈Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«ֲַַ

קדם  יפּגרּון ּדילמא ּבעּמא אסהיד חּות למׁשה ְְְְְְְֳִֵֶַַַָָָָֹיי

סּגי: מּנהֹון ויּפל למחזי áëíéðäkäיי íâå ְְְְֱִִִֵֵֶַָ§©¯©«Ÿ£¦²
íäa õøôé-ït eLc÷úé ýåýé-ìà íéLbpä©¦¨¦¬¤§Ÿ̈−¦§©¨®¤¦§¬Ÿ¨¤−

:ýåýéeLc÷úé ýåýé-ìà íéLbpä íéðäkä íâå §Ÿ̈«§©¯©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§Ÿ̈−¦§©®̈
:ýåýé íäa õøôé-ït ּכהנ ּדקריבין ואף ּיא ¤¦§¬Ÿ¨¤−§Ÿ̈«ְְֲִִִַַָָ

ּבהֹון  יקטֹול ּדילמא יתקּדׁשּון יי קדם ְְְְְְְֳִִִַַָָָָָלׁשּמׁשא

âëíòäיי: ìëeé-àì ýåýé-ìà äLî øîàiå ְָ©³Ÿ¤¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´¨½̈
eða äúãòä äzà-ék éðéñ øä-ìà úìòì©«£−Ÿ¤©´¦¨®¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ

:BzLc÷å øää-úà ìaâä øîàìäLî øîàiå ¥½Ÿ©§¥¬¤¨−̈§¦©§«©³Ÿ¤¤Æ
éðéñ øä-ìà úìòì íòä ìëeé-àì ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½«Ÿ©´¨½̈©«£−Ÿ¤©´¦¨®
øää-úà ìaâä øîàì eða äúãòä äzà-ék¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ¥½Ÿ©§¥¬¤¨−̈

:BzLc÷å עּמא יּכֹול לא יי קדם מׁשה ואמר §¦©§«ְֲֳִֶַַַָָָָֹ

למימר  ּבנא אסהדּת אּת ארי דסיני לטּורא ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָלמּסק

וקּדׁשּה: טּורא ית ãëýåýéּתחים åéìà øîàiå ְְִֵַַָָ©¸Ÿ¤¥¨³§Ÿ̈Æ
íéðäkäå Cnò ïøäàå äzà úéìòå ãø-Cì¤¥½§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ¦¨®§©«Ÿ£¦´

:ía-õøôé-ït ýåýé-ìà úìòì eñøäé-ìà íòäå§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¦§¨¨«
Cnò ïøäàå äzà úéìòå ãø-Cì ýåýé åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¨³§Ÿ̈Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ¦¨®
-ït ýåýé-ìà úìòì eñøäé-ìà íòäå íéðäkäå§©«Ÿ£¦´§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤

:ía-õøôéאּת ותּסק חּות אזיל יי לּה ואמר ¦§¨¨«ְְְֲִִֵֵַַַַָ

למּסק  יפּגרּון לא ועּמא וכהנּיא עּמ ְְְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָֹואהרן

ּבהֹון: יקטֹול ּדילמא יי äëäLîלקדם ãøiå ְְְְֳִִִָָָ©¥¬¤¤−
:íäìà øîàiå íòä-ìàíòä-ìà äLî ãøiå ¤¨¨®©−Ÿ¤£¥¤«©¥¬¤¤−¤¨¨®

íäìà øîàiå: ס להֹון: ואמר לעּמא מׁשה ּונחת ©−Ÿ¤£¥¤«ְְְֲֶַַַַָֹ

à:øîàì älàä íéøácä-ìk úà íéäìà øaãéå©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤¥«Ÿ
:øîàì älàä íéøácä-ìk úà íéäìà øaãéå©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤¥«Ÿ

למימר: האּלין ּפתּגמּיא ּכל ית יי ס ּומּליל ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ

áéäìà ýåýé éëðàéúàöBä øLà Eõøàî E ¨«Ÿ¦̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤½£¤´«¥¦ÁÁ¥¤̧¤
:íéãáò úéaî íéøöîéäìà ýåýé éëðàøLà E ¦§©¹¦¦¥´£¨¦À¨«Ÿ¦̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤½£¤´

éúàöBä:íéãáò úéaî íéøöî õøàî E יי אנא «¥¦ÁÁ¥¤̧¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦Àְֲָָ

מּבית  דמצרים מארעא אּפיקּת ּדי ְְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָָָאלה

â-ìòעבּדּותא: íéøçà íéäìà Eì-äéäé àì ְַָ´Ÿ¦«§¤´§Á¡Ÿ¦̧£¥¦¹©
:éðt:éðt-ìò íéøçà íéäìà Eì-äéäé àì יהי לא ¨©À´Ÿ¦«§¤´§Á¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©Àְֵָ

מּני: ּבר אחרן אלּה לã| ìñô El-äNòú àì ֱֳִִַָָָָ´Ÿ©«£¤§´¤´¤
øLàå ìònî | íéîMa øLà äðeîz-ìëå§¨§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á

:õøàì úçzî | íéna øLàå úçzî õøàaàì ¨¨̧¤¦©¹©©«£¤´©©´¦¦©´©¨À̈¤´Ÿ
| íéîMa øLà äðeîz-ìëå | ìñô El-äNòú©«£¤§´¤´¤§¨§¿̈£¤´©¨©´¦
úçzî | íéna øLàå úçzî õøàa øLàå ìònî¦©¿©©«£¤Á¨¨̧¤¦©¹©©«£¤´©©´¦¦©´©

õøàì: בׁשמּיא ּדי ּדמּות וכל צלם ל תעּבד לא ¨À̈¤ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

מּלרע  במּיא ודי מלרע בארעא ודי ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָמּלעּלא

äékלארעא: íãáòú àìå íäì äåçzLú-àì ְְַָ«Ÿ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´
éäìà ýåýé éëðàúBáà ïBò ã÷t àp÷ ìà E ¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸¨¯
lL-ìò íéða-ìò:éàðNì íéòaø-ìòå íéL-àì ©¨¦²©¦¥¦¬§©¦¥¦−§«§¨®«Ÿ

éäìà ýåýé éëðà ék íãáòú àìå íäì äåçzLúE ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
p÷ ìàlL-ìò íéða-ìò úBáà ïBò ã÷t àíéL ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸¨¯©¨¦²©¦¥¦¬

:éàðNì íéòaø-ìòå תפלחּנּון ולא להֹון תסּגד לא §©¦¥¦−§«§¨®ְְְְְִִִָָֻ

על  אבהן חֹובי מסער קּנא אל אלה יי אנא ְְֱֲֲֲֵֵֵַַַַָָָָָָָארי

לׂשנאי  רביעי ּדר ועל ּתליתי ּדר על מרדין ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָּבנין

אבהתהֹון: ּבתר למחטי ּבנּיא מׁשּלמין ְְְְְֱֲִֵֶַַַַָָָָּכד

åìe éáäàì íéôìàì ãñç äNòå:éúBöî éøîL §³Ÿ¤¤̧¤Æ©«£¨¦½§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«
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ìe éáäàì íéôìàì ãñç äNòå:éúBöî éøîL §³Ÿ¤¤̧¤Æ©«£¨¦½§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«
ס  פּקֹודי: ּולנטרי לרחמי דרין לאלפי טיבּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָועבד

æéäìà ýåýé-íL-úà àOú àìàì ék àåMì E ¬Ÿ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ
:àåMì BîL-úà àOé-øLà úà ýåýé äwðéàì §©¤Æ§Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§¬Ÿ

éäìà ýåýé-íL-úà àOúäwðé àì ék àåMì E ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©®̈§¦´³Ÿ§©¤Æ
:àåMì BîL-úà àOé-øLà úà ýåýé תימי לא §Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§ֵֵָ

ית  יי יזּכי לא ארי למּגנא אלה דיי ׁשמא ְְְְְֱֲֵֵַַַָָָָָָָָָָית

לׁשקרא: בׁשמּה çúaMäפּדיימי íBé-úà øBëæ ְְְִִִֵֵֵָ¨Á¤¸©©¹̈
:BLc÷ì:BLc÷ì úaMä íBé-úà øBëæ דכיר הוי §©§À¨Á¤¸©©¹̈§©§Àְֱִֵ

לקּדׁשּות ּה: דׁשּבתא יֹומא èíéîéית úLL ְְְֵַַָָָָ¥´¤¨¦´
:Ezëàìî-ìë úéNòå ãáòzãáòz íéîé úLL ©«£Ÿ»§¨¦´¨¨§©§¤¼¥´¤¨¦´©«£Ÿ»

:Ezëàìî-ìë úéNòå ותעּבד ּתפלח יֹומין ׁשּתא §¨¦´¨¨§©§¤¼ְְְִִִֵַָָ

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

øLà Eøâå Ezîäáe Eúîàå Ecáò EzáeÂ¦¤©§§¸©«£¨«§¹§¤§¤À§¥«§Æ£¤´
éøòLa:Eéäìà ýåýéì | úaL éòéáMä íBéåàì E ¦§¨¤½§¸©§¦¦¹©¨´©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À´Ÿ

ðáe | äzà äëàìî-ìë äNòúEcáò Ezáe-E ©«£¤´¨§¨¿̈©¨´¦§´Â¦¤©§§¸
éøòLa øLà Eøâå Ezîäáe EúîàåE: ויֹומא ©«£¨«§¹§¤§¤À§¥«§Æ£¤´¦§¨¤½ְָ

ּכל  תעּבד לא אלה יי קדם ׁשּבתא ְְְְֱֳִֵַַָָָָָָָָָׁשביעאה

ּובעיר ואמת עבּד ּוברּת ּובר אּת ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָעבדּתא

:בקרו ּדי וגּיֹורàéýåýé äNò íéîé-úLL ék ְְְִִִָָ¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹
-ìk-úàå íiä-úà õøàä-úàå íéîMä-úà¤©¨©´¦§¤¨À̈¤¤©¨Æ§¤¨
ýåýé Cøa ïk-ìò éòéáMä íBia çðiå ía-øLà£¤½̈©−̈©©´©§¦¦®©¥À¥©¯§Ÿ̈²

:eäLc÷éå úaMä íBé-úàäNò íéîé-úLL ék ¤¬©©−̈©«§©§¥«¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧
-ìk-úàå íiä-úà õøàä-úàå íéîMä-úà ýåýé§Ÿ̈¹¤©¨©´¦§¤¨À̈¤¤©¨Æ§¤¨
ýåýé Cøa ïk-ìò éòéáMä íBia çðiå ía-øLà£¤½̈©−̈©©´©§¦¦®©¥À¥©¯§Ÿ̈²

:eäLc÷éå úaMä íBé-úà עבד יֹומין ׁשּתא ארי ¤¬©©−̈©«§©§¥«ֲֲִִֵַָ

בהֹון  ּדי ּכל וית יּמא ית ארעא וית ׁשמּיא ית ְְְְְְִַַַָָָָָָָָָיי

יֹומא  ית יי ּברי ּכן על ׁשביעאה ּביֹומא ְְְְִִֵַָָָָָָָָונח

ס וקּדׁשּה: áééáà-úàדׁשּבתא ãakEnà-úàå E ְְְְֵַַָ©¥¬¤¨¦−§¤¦¤®
éîé ïeëøàé ïòîìýåýé-øLà äîãàä ìò E §©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬

éäìà:Cì ïúð Eéáà-úà ãakïòîì Enà-úàå E ¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«©¥¬¤¨¦−§¤¦¤®§©̧©Æ
éîé ïeëøàééäìà ýåýé-øLà äîãàä ìò Eïúð E ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬

:Cìיֹומי ּדיֹורכּון ּבדיל אּמ וית אבּו ית יּקר ¨«ְְְִִִַַָָָָָ

לך  יהב אלה ּדיי ארעא סעל :âé:çöøz àì ְְְֱֵַַַָָָָָָ−Ÿ¦§¨«
óàðz:ס  àì ס:áðâz àì סEòøá äðòú-àì −Ÿ¦§¨«−Ÿ¦§«Ÿ«Ÿ©«£¤¬§¥«£−

:ø÷L ãò:áðâz àì :óàðz àì :çöøz àì ¥¬¨«¤−Ÿ¦§¨«−Ÿ¦§¨«−Ÿ¦§«Ÿ
:ø÷L ãò Eòøá äðòú-àì לא נפׁש. ּתקטֹול לא «Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬¨«¤ְְִָָָ

סהדּותא  ּבחבר תסהד לא ּתגנּוב. לא ְְְְְֲִֵַַַָָָָּתגּוף.

ãéêòøדׁשקרא: úéa ãîçú àì סãîçú-àì ְְִָ¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ
ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcáòå Eòø úLà¥´¤¥¤À§©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ

:Eòøì øLàãîçú-àì êòø úéa ãîçú àì £¤¬§¥¤«¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ
øLà ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcáòå Eòø úLà¥´¤¥¤À§©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬

:Eòøì אּתת תחמד לא חבר ּבית תחמד לא §¥¤«ְְְִֵֵֵַַַַָָָ

ּדי  וכל וחמרּה ותֹורּה ואמתּה ועבּדּה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָֹחבר

:לחברô ְְַָ

éòéáùåè-úàå úìBwä-úà íéàø íòä-ìëå§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤
àøiå ïLò øää-úàå øôMä ìB÷ úàå íãétlä©©¦¦À§¥Æ´©Ÿ½̈§¤¨−̈¨¥®©©³§

:÷çøî eãîòiå eòðiå íòäíéàø íòä-ìëå ¨¨Æ©¨ª½©©«©§−¥«¨«Ÿ§¨¨¨ÁŸ¦̧
-úàå øôMä ìB÷ úàå íãétlä-úàå úìBwä-úà¤©¹Ÿ§¤©©¦¦À§¥Æ´©Ÿ½̈§¤

:÷çøî eãîòiå eòðiå íòä àøiå ïLò øää וכל ¨−̈¨¥®©©³§¨¨Æ©¨ª½©©«©§−¥«¨«Ÿְָ

ׁשֹופרא  קל וית ּבעֹורּיא וית קלּיא ית חזן ְְַַַַָָָָָָָָָָָָעּמא

מרחיק: וקמּו וזעּו עּמא וחזא ּתנן טּורא ְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָוית

æèäòîLðå eðnò äzà-øac äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤½©¤©¨¬¦−̈§¦§¨®¨
:úeîð-ït íéäìà eðnò øaãé-ìàå-ìà eøîàiå §©§©¥¬¦¨²¡Ÿ¦−¤¨«©«Ÿ§Æ¤

eðnò øaãé-ìàå äòîLðå eðnò äzà-øac äLî¤½©¤©¨¬¦−̈§¦§¨®¨§©§©¥¬¦¨²
:úeîð-ït íéäìà עּמנא אּת מּלל למׁשה ואמרּו ¡Ÿ¦−¤¨«ְְֲִֵֶַַַָָָֹ

קד  מן עּמנא יתמּלל ולא ּדילמא ּונקּבל יי ם ְְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָָָ

æéékנמּות: eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå ְ©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©¦¼̈¼¦À
øeáòáe íéäìàä àa íëúà úBqð øeáòáì§©«£Æ©´¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®©«£À

:eàèçú ézìáì íëéðt-ìò Búàøé äéäzøîàiå ¦«§¤¯¦§¨²©§¥¤−§¦§¦¬¤«¡¨«©¸Ÿ¤
úBqð øeáòáì ék eàøéz-ìà íòä-ìà äLî¤´¤¨¨»©¦¼̈¼¦À§©«£Æ©´
-ìò Búàøé äéäz øeáòáe íéäìàä àa íëúà¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®©«£À¦«§¤¯¦§¨²©

:eàèçú ézìáì íëéðt לא לעּמא מׁשה ואמר §¥¤−§¦§¦¬¤«¡¨«ְֲֶַַַָָֹ

לכֹון  אתּגלי יתכֹון לנּסאה ּבדיל ארי ְְְְְְְֲֲִִִִֵַָָָתדחלּון

ּבדיל  אּפיכֹון על דחלּתּה ּדתהי ּובדיל דיי ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָיקרא

תחּובּון: çéLbðּדלא äLîe ÷çøî íòä ãîòiå ְְָ©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´
:íéäìàä íL-øLà ìôøòä-ìàíòä ãîòiå ¤¨«£¨¤½£¤−̈¨«¡Ÿ¦«©©«£¬Ÿ¨−̈



íéäìàä íL-øLà ìôøòä-ìà Lbð äLîe ÷çøî: ¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´¤¨«£¨¤½£¤−̈¨«¡Ÿ¦«
אּמיטתא  לצד קרב ּומׁשה מרחיק עּמא ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹוקם

דיי: יקרא ס ּדתּמן ְְִַַָָָָ

øéèôîèéøîàú äk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¬ŸŸ©−
íéîMä-ïî ék íúéàø ízà ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥®©¤´§¦¤½¦ µ¦©¨©½¦

:íënò ézøacøîàú äk äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦©−§¦¦¨¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¬ŸŸ©−
íéîMä-ïî ék íúéàø ízà ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥®©¤´§¦¤½¦ µ¦©¨©½¦

:íënò ézøac לבני ּתימר ּכדנן למׁשה יי ואמר ¦©−§¦¦¨¤«ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹ

מּלילית  ׁשמּיא מן ארי חזּתּון אּתּון ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָיׂשראל

ëìéäìàåעּמכֹון: óñë éäìà ézà ïeNòú à ְִ¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´
:íëì eNòú àì áäæóñë éäìà ézà ïeNòú àì ¨½̈¬Ÿ©«£−¨¤«¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ

:íëì eNòú àì áäæ éäìàå קדמי תעּבדּון לא ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ©«£−¨¤«ְְֳַָָָ

לכֹון: תעּבדּון לא ּדדהב ודחלן ּדכסף ְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָּדחלן

àë-úà åéìò zçáæå él-äNòz äîãà çaæî¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈¤
éúìòéîìL-úàå Eðàö-úà EEø÷a-úàå E «ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®

éìà àBáà éîL-úà øékæà øLà íB÷nä-ìëaE §¨©¨Æ£¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−
ézëøáe:Eåéìò zçáæå él-äNòz äîãà çaæî ¥«©§¦«¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈

éúìò-úàéîìL-úàå Eðàö-úà EEø÷a-úàå E ¤«ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®
éìà àBáà éîL-úà øékæà øLà íB÷nä-ìëaE §¨©¨Æ£¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−

ézëøáeE: דּבח ּותהי קדמי ּתעּבד אדמתא מדּבח ¥«©§¦«ְְְְְֳֵֵַַַַַַָָָ

ּומן  ענ מן קּודׁש נכס וית עלות ית ְְְֲֲִִִַָָָָָָָָעלֹוהי

לּתּמן  ׁשכנּתי ית אׁשרי ּדי אתרא ּבכל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָּתֹור

:ואברכּנ ל ּברּכתי áëçaæî-íàåאׁשלח ְְְֱִִִֵֶֶַָָָ§¦¦§©³
ék úéæb ïäúà äðáú-àì él-äNòz íéðáà£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−¨¦®¦¯

:äììçzå äéìò zôðä Eaøçíéðáà çaæî-íàå ©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨§¦¦§©³£¨¦Æ
zôðä Eaøç ék úéæb ïäúà äðáú-àì él-äNòz©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−¨¦®¦¯©§§²¥©¬§¨

:äììçzå äéìò קדמי ּתעּבד אבנין מדּבח ואם ¨¤−¨©§©«£¤«¨ְְְְֳִִֵַַַַַָ

עלּה חרּב תרים לא ּפסילן יתהן תבני ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָלא

âëéçaæî-ìòּותחּללּנּה: úìòîá äìòú-àìå ְְִַַ§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®
:åéìò Eúåøò äìbú-àì øLàäìòú-àìå £¤²«Ÿ¦¨¤¬¤§¨«§−¨¨«§Ÿ©«£¤¬

åéìò Eúåøò äìbú-àì øLà éçaæî-ìò úìòîá: §©«£−Ÿ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬¤§¨«§−¨¨«
ע  תתּגלי ּדלא מדּבחי על ּבדרּגין תּסק ריתולא ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ

ôעלֹוהי: ô ô : ֲִ

.ïîéñ á"ãðåé ,íé÷åñô á"ò

åøúé úùøôì äøèôäå ÷øô äéòùéá

åàíéàìî åéìeLå àOðå íø àqk-ìr áLé éðãà-úà äàøàå eäifr Cìnä úBî-úðLa¦§©Æ©¤´¤ª¦½̈¨«¤§¤¯¤£Ÿ¨²¥¬©¦¥−¨´§¦¨®§−̈§¥¦¬
:ìëéää-úàáíéãîr íéôøN|íézLa ãçàì íéôðk LL íéôðk LL Bì ìrnî|åéðô äqëé ¤©«¥¨«§¨¦̧«Ÿ§¦³¦©̧©Æ½¥¯§¨©²¦¥¬§¨©−¦§¤¨®¦§©´¦§©¤´¨À̈

:óôBòé íézLáe åéìâø äqëé íézLáeâLBã÷ øîàå äæ-ìà äæ àø÷å|úBàáö ýåýé LBã÷ LBã÷ ¦§©²¦§©¤¬©§−̈¦§©¬¦§¥«§¨¨̧¤³¤¤Æ§¨©½¨¯¨²¨−§Ÿ̈´§¨®
:BãBák õøàä-ìë àìîã:ïLr àìné úéaäå àøBwä ìBwî íétqä úBnà eòðiåäéì-éBà øîàå §¬Ÿ¨¨−̈¤§«©¨ª̧Æ©´©¦¦½¦−©¥®§©©−¦¦¨¥¬¨¨«¨«Ÿ©º«¦´

ýåýé Cìnä-úà ék áLé éëðà íéúôN àîè-ír CBúáe éëðà íéúôN àîè Léà ék éúéîãð-éë¦¦§¥À¦¦´¦³§¥«§¨©̧¦Æ¨½Ÿ¦§Æ©§¥´§¨©½¦¨«Ÿ¦−Ÿ¥®¦¯¤©¤²¤§Ÿ̈¬
:éðér eàø úBàáöå:çaænä ìrî ç÷ì íéç÷ìîa ätöø Bãéáe íéôøOä-ïî ãçà éìà óriåæòbiå §¨−¨¬¥¨«©¨´̈¥©À¤¨Æ¦©§¨¦½§¨−¦§¨®§¤̧§©©½¦¨©−¥©¬©¦§¥«©©©©´

éúôN-ìr äæ òâð äpä øîàiå ét-ìrðBr øñå E:øtëz Eúàhçå Eçøîà éðãà ìB÷-úà òîLàå ©¦½©¾Ÿ¤¦¥²¨©¬¤−©§¨¤®§¨´£¤½§©¨«§−§ª¨«¨«¤§©º¤³£Ÿ¨ÆŸ¥½
:éðçìL éððä øîàå eðì-Cìé éîe çìLà éî-úàèrBîL eòîL äfä írì zøîàå Cì øîàiå ¤¦¬¤§©−¦´¥«¤¨®¨«Ÿ©−¦«§¦¬§¨¥«¦©¾Ÿ¤¥¬§¨«©§−̈¨¨´©¤®¦§³¨¸©Æ

:eòãz-ìàå Bàø eàøe eðéáz-ìàåéåéðérá äàøé-ït òLä åéðérå ãaëä åéðæàå äfä írä-áì ïîLä §©¨¦½§¬¨−§©¥¨«©§¥Æ¥«¨¨´©¤½§¨§¨¬©§¥−§¥¨´¨©®¤¦§¤̧§¥¹̈
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