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אור וחום ההתקשרות

כששולחים מישהו אל מעבר לים, ושליחותו מתבטאת בעניין מסוים, 
אל לו להסתפק בכך. אם זכה ונפל לידו עוד ענין בו הוא יכול לעסוק, 

עליו לעשות זאת, כי “לכך נוצרת". אל לו לחכות להוראות מלמעלה על 
כל עניין פרטי.

ואם ישאל השואל )והשאלה היא אכן שאלה טובה(: סוף סוף, כיצד 
אפשר לבצע את שליחותו של נשיא דורנו, כשסומך הוא על עצמו, ללא 
הוראות פרטיות מנשיא דורנו?! - התשובה ניתנה כבר בנגלה )במסכת 
מגילה(: “יגעתי ומצאתי" – אם תהיה יגיעה, בוודאי ימצא ויכון לדעתו 

של נשיא דורנו. 
)ש"פ ויקרא תשמ"א, ספר השליחות ע' 258(
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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

פרשת משפטים/שקלים | בעין יפה
יהודי צריך אמנם לעסוק בעניני העולם לצורך פרנסתו, כדי שיוכל לפרנס את בני ביתו – בני חיי ומזוני רויחי. אבל כדי 
שיהיה מודגש שענינים אלו הם עניני קדושה )ולא דברי הרשות בלבד(, העצה לזה – ניתנת “מחצית השקל תרומה לה'", 
היינו, שמחצית ממונו נותן “תרומה לה'", ובפשטות – לעצמו אינו לוקח יותר ממה שנותן “תרומה לה'" )עניני צדקה(, 

שבזה מודגש שעסקו בעניני העולם הוא ענין של קדושה.

וההדגשה בזה היא “זה יתנו" – “כל הנותן בעין יפה נותן", היינו, שאינו עושה זאת מתוך הכרח ח"ו, מאחר שאין לו ברירה 
וכו', אלא אדרבה: “בעין יפה נותן", מאחר שכל עסקו בעניני העולם הוא באופן של קדושה – כדי שיוכל לתת “מחצית 

השקל תרומה לה'".

)ש"פ משפטים, תו"מ תשמ"ב ח"ב ע' 893(

אברך כתב לרבי: “...הנה ילמדנו רבינו בענין אשר מבואר בספר ויואל משה מאת הרה"צ מסאטמאר 
ז"ל אודות דרך הבעש"ט הק' נ"ע נבג"מ נשתכח לגמרי מהדור לא יזכר ולא יפקד... והיות שהנני משתוקק 

מתלמידי  הקדושים  בספרים  הרבה  לעין  מאוד  ומתאווה 
הבעש"ט... וכמו"כ לילך בדרך הישר והרצוי כדבעי לכן שאלתי 
מתבלבלים  אשר  הספיקות  כל  את  לי  וללבן  לברר  ובקשתי 
בקרבי ואקווה שבעז"ה אמצא חן בעיני כ"ק הרה"ק שליט"א 
הקדושה  דעתו  חוות  כפי  ובהירה  נכונה  תשובה  לי  וישיב 

והטהורה בעגלה ובזמן קריב...
"נ"ב הנני מבקש בזה סליחה ומחילה וכפרה אם ח"ו פגעתי 
כרצונו  היה  שלא  דבר  כתבתי  אם  כתיבתי  ע"י  הרם  בכבודו 

הטוב...".
את  הקיף  לי",  “וישיב  המילים  את  הרבי  מחק  בתשובתו 

המילים “תשובה נכונה ובהירה", וכתב:
שיחות[  ]ולקוטי  ולקו"ש  חסידות  במאמרי  היא[  ]הרי  ה"ה 

דכ"ק מו"ח אדמו"ר ולפלא הכי גדול שאינו מזכירם.
בהמשך הרבי הקיף את המילים “פגעתי בכבודו" וכתב: 

דכל מאמרים  כבודם  זה[  ]הרי  ה"ז  לכבודי?  השייכות  מהי 
]“סליחה  כנ"ל  ויבקש  הציון[  ]על  עה"צ  וילך  הנ"ל  ולקו"ש 

מחילה וכפרה"[.

כבוד התורה

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ"ו בשבט ה'תש"פ – ג' באדר ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' שאלה ופקדון פרק הל' טומאת מת פרק יח-כ.כ"ו בשבטו'
מ"ע קז.ד.

מ"ע קז.פרק ה.פרק כא-כג.כ"ז בשבטש"ק

־פרק כד-כה. הל' פרה אדומה.. בפכ"ח בשבטא'
מ"ע קז. קיג.פרק ו.רקים אלו. פרק א.

מ"ע קיג.פרק ז.פרק ב-ד.כ"ט בשבטב'
מ"ע קיג.פרק ח.פרק ה-ז.ל' בשבטג'

הל' מלוה ולוה.. בפרקים פרק ח-י.א' באדר ד'
מ"ע קח.אלו. פרק א.

מ"ע קח.פרק ב.פרק יא-יג.ב' באדר ה'

פרק יד-טו. הל' טומאת צרעת.. ג' באדר ו'
מ"ע קח. קא.פרק ג.בפרקים אלו. פרק א.



גם את ה'משפטים' 
צריך לשמוע מ'משה'

מדוע מדגיש המדרש את שייכותם של ה'משפטים' דווקא לתורה? • קל 
יותר לטעות בעניינים המובנים בשכל, שגם בלי התורה היו מובנים • את 
קדושת התורה מקבלים מ'משה' שבכל דור, ואז גם הלימוד הוא ביגיעה 
ונוגע לפנימיות הנפש • מדוע דווקא במחצית השקל תמה משה כיצד יוכל 
להיות כופר נפשו, ואילו לגבי הקרבנות לא הוקשה לו? • משיחת כ"ק 

אדמו"ר נשיא דורנו

א
 על הפסוק1 “ואלה המשפטים וגו'", איתא במדרש 
יעמיד  במשפט  מלך  הכתוב3  שאמר  “זהו  תנחומא2: 
ארץ . . מלכה של תורה במשפט שהוא עושה מעמיד 

את הארץ".
המיוחד  עניינם  מהו  לבאר  המדרש  כוונת  כלומר: 
קודם מתן תורה,  עוד  כפי שמצינו   – “משפטים"  של 
כמו שכתוב4 “שם שם לו חק ומשפט", וכן לאחרי מתן 
תורה נאמר1 “ואלה המשפטים אשר תשים" – ש"מלך 

במשפט יעמיד ארץ".
הן   – עניינים  עוד  ישנם  ולכאורה: מלבד משפטים 
קודם מתן תורה, שהרי בפסוק זה גופא נזכר גם “חק", 
והן לאחרי מתן תורה, שהרי קודם “ואלה המשפטים 
זהב לא  ואלהי  ציוויים: “אלהי כסף  גו'" נאמרו כמה 
תעשו לכם"5, “מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את 
עולותיך ואת שלמיך וגו'"6 – ומהי ההדגשה על עניין 

ה"משפטים" דווקא?

1( ריש פרשתנו.
2( פרשתנו ב.

3( משלי כט, ד.
4( בשלח טו, כה.

5( יתרו כ, כ.
6( שם, כא.

העניינים  שאר  לכל  שבנוגע  לומר,  צריך  כן  ועל 
אין צורך בביאורים מיוחדים אודות שייכותם למתן-
תורה, ורק בנוגע ל"משפטים" יש צורך בביאור מהי 
שייכותם למתן-תורה, ועל זה מבאר במדרש ש"מלך 

במשפט יעמיד ארץ".

ב
 והביאור בזה7:

הוא  מתן-תורה  של  שענינו  פעמים8  כמה  דובר 
החיבור של הנברא עם הבורא, שכן, הנברא מצד עצמו 
הוא מוגבל, ואינו בערך כלל אל הבורא, ואילו במתן-
“אנכי  ואמר  סיני"9  הוי' על הר  “וירד  – כאשר  תורה 
הוי' אלקיך"10, “ואל משה אמר עלה אל ה'"11 – נמשך 
אלקות,  של  המקום  אל  עלה  ומשה  למטה,  אלקות 

ולהיותו רועה ישראל, פעל זאת גם בכל ישראל.
ומובן, שהחיבור של הנברא עם הבורא )מתן-תורה( 

דאשתקד  אד"ר  מבה"ח  משפטים,  ש"פ  שיחת  גם  ראה   )7
בתחלתה )תו"מ חכ"ה ע' 65 ואילך(.

8( ראה גם שיחת ש"פ משפטים, פ' שקלים, מבה"ח אדר תשח"י 
ס"ב )תו"מ חכ"ב ע' 79(. וש"נ.

9( שם יט, כ.
10( שם כ, ב.

11( פרשתנו כד, א.

דבר מלכות
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אין  שכל  פי  על  שהרי  מהשכל,  שלמעלה  עניין  הוא 
מקום לכך שנברא ובורא יתחברו יחד.

וכיון שמתן-תורה הוא עניין שלמעלה מהשכל, הרי 
למתן- ההכנה  גם  להיות  צריכה  כזה  שבאופן  מובן 

תורה,
כמאמר  מלמעלה,  בא  מתן-תורה  שעניין  דאף   –

שהיתה  מצינו  מקום,  מכל  המתחיל",  “ואני  רז"ל12 
ודוגמת  מעין  שהיא  מלמטה  הכנה  גם  להיות  צריכה 
שם  “ויחן  של  ההכנה  וכמו  מתן-תורה,  של  העניין 
ישראל"13, “ויחן" לשון יחיד, “כאיש אחד בלב אחד"14, 
ועל ידי זה שכל בני ישראל היו באחדות, פעלו המשכת 

האחדות והפשיטות שמלמעלה –
ועל פי זה מובן שקודם מתן-תורה היה צריך להיות 
עניין ה"חק" )“שם שם לו חק"(, שהוא עניין שאין לו 
מקום בשכל, ש"השטן ואומות העולם מונין את ישראל 
כו'"15, ועל ידי קיום ה"חק" שענינו הוא ביטול השכל 

– באו למתן-תורה.
וכמו כן בנוגע לציוויים שלאחרי מתן-תורה מובנת 
שייכותם למתן-תורה: לכל לראש – הציווי על שלילת 
עבודה זרה )“אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם"(, 
שזהו היפך עניין “אנכי הוי' אלקיך", שזהו כללות כל 
התורה16; ולאחרי זה הציווי על עניין הקרבנות )“מזבח 
אדמה גו' וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך וגו'"(, 

שגם עניין זה הוא כללות כל העבודה17.
בפירוש  החסידות18  בתורת  המבואר  פי  על  ובפרט 
ואת שלמיך", ש"עולותיך"  עולותיך  את  עליו  “וזבחת 

12( שמו"ר פי"ב, ג. תנחומא וארא טו.
13( יתרו יט, ב.

14( פרש"י עה"פ. וראה מכילתא שם.
15( פרש"י ר"פ חוקת.

16( ראה של"ה ר"פ יתרו )שטו, ב ואילך( – בשם הקדמונים. תניא 
רפ"כ. וראה לקו"ש ח"ג ע' 892.

17( ראה מפרשים לאבות פ"א מ"ב.
18( ראה סה"ש תרצ"ט ס"ע 337 ואילך.

היינו המעלות שלך, ו"שלמיך" היינו השלימויות שלך, 
בשם  אותם  קוראת  שהתורה  כאלו  עניינים  כלומר, 
מעלות ושלימויות, ואף על פי כן, צריך לזבוח ולבטל 
ודעת,  מטעם  שלמעלה  ביטול  של  עניין  שזהו  אותם, 

ולכן הרי זה שייך לביטול של מתן-תורה.
אבל עניין ה"משפטים", שהם מצוות המחויבות מצד 

השכל – לא נראית לכאורה שייכותם למתן-תורה.
ועל זה מבאר במדרש ש"מלך במשפט יעמיד ארץ", 
היינו, שגם העניינים של “משפטים" הם חלק מהתורה, 

שעניינה הוא למעלה מהשכל, כנ"ל.

ג
וההוראה מכך:

כאשר לומדים בתורה עניין המובן גם בשכל, יכולים 
עניין  לומדים  אופן  באיזה  מינה  נפקא  למאי  לחשוב, 
כפי  ללמדו  שיכולים  כך  שכלי,  עניין  זה  הרי   – זה 
זאת  שמבין  וכיון  חכמות,  שאר  להבדיל,  שלומדים, 

בשכלו, אזי יקיים את הדברים.
בתור  לעניין  ניגשים  שכאשר  לדעת,  צריכים  ובכן, 
עניין שכלי, אזי חסר העיקר שבדבר – שזהו עניין של 
תורה, שעניינה ואופן נתינתה הם למעלה מהשכל, וכיון 
שכן, הרי גם “משפטים" צריכים לקיימם מאותו טעם 
ל"משפטים"  גם  והיינו, שהגישה  “חוקים",  שמקיימים 
צריכה להיות כמו הגישה ל"תורה" – חכמתו )ורצונו( 
שכתב  וכמו  הנבראים,  משכל  שלמעלה  הקב"ה,  של 
הרמב"ם19 שהוא וחכמתו אחד, ולכן, כשם שאי אפשר 

להשיג מהותו יתברך, כך אי אפשר להשיג חכמתו.
שחסר  זאת  מלבד  הרי   – זה  עניין  חסר  וכאשר 
העיקר, הנה סוף-כל-סוף תהיה אצלו נטייה גם מהשכל 
שבדבר, כך שיחסר גם החיצוניות והטפל – כמובן גם 
על פי שכל, שכאשר ישנה הטיה קלה, “איין קער", אזי 

19( הל' יסוה"ת פ"ב ה"י.

צריכים לדעת, שכאשר ניגשים לעניין בתור עניין שכלי, אזי חסר 
העיקר שבדבר – שזהו עניין של תורה, שעניינה ואופן נתינתה 

הם למעלה מהשכל
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“כי תשטה  יכולים לבוא למעמד ומצב שהוא על-דרך 
אשתו"20, כמבואר בהמשך באתי לגני21.

ד
 וזהו גם הדיוק “ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" 
משה  ידי  על  להינתן  צריכים  המשפטים  שגם  א(   –
 – החסידות22  בתורת  כפירוש   – ו"לפניהם"  ב(  דווקא, 

לפנימיותם:
לכאורה, כיון ש"משפטים" הם עניינים שכליים שגם 
נוגע  מה  כן  אם  לקיימם,  שצריכים  מובן  שכל  פי  על 

האמת  את  “קבל  כלל  ישנו   – דווקא?  ממשה  לשמעם 
אפילו  זאת  לשמוע  יכול  כן,  ואם  שאומרה"23,  ממי 
תורה  שומר  שאינו  מיהודי  שכן  ומכל  מאינו-יהודי, 

ומצות, ולמה צריכים לשמוע זאת ממשה דווקא?
וגם: מה נוגע שה"משפטים" יהיו בפנימיותם – מדוע 
לא מספיק הלימוד מן השפה ולחוץ, היינו, כמו כל עניין 
שכלי,  אדם  והוא  בשכלו,  זאת  דכיון שמבין  שכל,  של 
הרי מסתמא יעשה כפי חיוב השכל, ולמה צריך להיות 

הלימוד באופן של “תשים לפניהם", “לפנימיותם"?
)גם  התורה  שכללות  האמור  פי  על   – בזה  והביאור 
“משפטים"( היא בעיקרה למעלה מהשכל, ולכן, צריכה 
להינתן על ידי משה דווקא, ועל דרך זה בכל דור ודור, 
“משה",  שנקרא  חכם"  מ"תלמיד  ללמדה  שצריכים 
כמאמר רז"ל24 “משה שפיר קאמרת", וכן אמרו רז"ל25 
ואופן  מפיו";  תורה  יבקשו  ה'  למלאך  הרב  דומה  “אם 

20( נשא ה, יב.
21( סה"מ תש"י ע' 114.

22( תו"א פרשתנו עה, ג.
23( ראה רמב"ם בהקדמה לשמונה פרקים שלו. הקדמת הרמ"א 

למחיר יין שלו. ועוד.
24( שבת קא, ב. וש"נ.

25( מו"ק יז, א. וש"נ.

הלימוד צריך להיות “לפנימיותם" דווקא – לא רק כפי 
שלומדים שכל סתם, מן השפה ולחוץ, אלא צריך ליגע 

בפנימיות הנפש.

ה
 וזהו גם תוכן תורת הבעל שם טוב26 בפירוש מאמר 
אחת  הלכה  או  אחד  פרק  מחבירו  “הלומד  המשנה27 
למד  שלא  ע"ה  המלך  בדוד  שמצינו  כו'  אחת  אות  או 
מאחיתופל אלא ב' דברים בלבד כו' קל-וחומר הלומד 
מחבירו פרק אחד על אחת כמה וכמה שצריך לנהוג בו 

כבוד" – ד"קשה מאי קאמר ב' דברים בלבד" )ואילו גבי 
“הלומד מחבירו פרק אחד כו'" לא אמר “בלבד"(, “עוד 
קשה, הוא-ליה-למימר דיו לבא מן הדין להיות כנדון" 
)ואיך ילפינן מלימוד “ב' דברים" שכן הוא גם בלימוד 
“אות אחת"(, “ופירש, דכשאדם לומד מרב הגון, התורה 
היא פרה ורבה אצלו כנודע, וכשלומד מרשע אזי אינו 
פרה ורבה אלא נשאר כפשוטו כמו שלמד ממנו. ולזה 
אמר, מה דוד שלמד מאחיתופל ב' דברים בלבד, שהיה 
רשע, ולא היה פרה ורבה, רק נשאר ב' דברים לבד, כמו 
מחבירו,  הלומד  רבי,  קראו  הכי  ואפילו  ממנו,  שלמד 
דהיינו שניהם צדיקים, דאז התורה פרה ורבה, על אחת 

כמה וכמה שצריך לנהוג בו כבוד".
אצלו  שחסר  ממי  תורה  לומדים  כאשר  כלומר: 
כפי שלומדים  רק  הוא  הלימוד  בקדושת התורה, אלא 
שכל סתם – אזי מקבלים רק את העניין שלומדים, ולא 
יותר. ובאופן כזה היה הלימוד מאחיתופל, כי, תורתם 
של דואג ואחיתופל היתה רק מן השפה ולחוץ28, היינו, 
רק מצד השכל, ולכן למד דוד ממנו “שני דברים בלבד";
בתורה  חבירו  דהיינו  מחבירו",  “לומד  כאשר  אבל 

26( כש"ט סכ"ב.
27( אבות פ"ו מ"ג.

28( ראה סנהדרין קו, ב.

כאשר לומדים תורה ממי שחסר אצלו בקדושת התורה, אלא 
הלימוד הוא רק כפי שלומדים שכל סתם – אזי מקבלים רק את 
העניין שלומדים, ולא יותר. ובאופן כזה היה הלימוד מאחיתופל



בסמיכות למתן תורה מוסר הקדוש ברוך הוא לישראל “משפטים" – מצוות המובנות ומתקבלות בשכל: 
בפרשת בשלח – “שם שם לו חוק ומשפט", ובפרשתנו: “אלה המשפטים אשר תשים לפניהם". 

מתן תורה הוא חיבור בין הבורא והנבראים. חיבור זה הינו נעלה מהגבלות השכל, ולא מובן מדוע נאמרו 
ה"משפטים" בסמיכות למעמד מתן התורה, לכאורה זהו זמן הראוי המתאים ל"חוקים" בלבד!

הביאור בזה:

בלבושים  ונתלבשו  ירדו  אמנם  הן  מהשכל.  שלמעלה  ה'  מתורת  חלק  הינן  “משפטים"  מסוג  המצוות 
המתיישבים בשכל, אך במהותן הן תורה הנעלית מהשגות ומגבלות השכל.

זוהי גם הדגשת הפסוק: “אלה המשפטים אשר תשים לפניהם":

“תשים" – הוראת ולימוד ה"משפטים" צריך להיעשות על ידי משה רבינו – תלמיד חכם ירא שמיים, שכן 
אין מדובר בלימוד שכל רגיל, זוהי תורת ה' שלמעלה מהשכל.

צריך  שבתורה  ה"משפטים"  לימוד  אך  ולחוץ.  השפה  מן  בחיצוניות,  ללומדו  ניתן  רגיל  שכל   – “לפניהם" 
לחלחל עד פנימיות הנפש, כדרך לימוד תורת ה'.

ההוראה בפועל:

כשעוסקים בתורה בעניינים המובנים בשכל, יש לזכור שעוסקים בחכמתו של הקדוש ברוך הוא הנעלית 
משכל הנבראים. 

יש להקפיד ללמוד תורה – גם את העניינים המובנים על פי שכל – מתלמיד חכם ירא שמיים שבלימודו 
ניכרת קדושת התורה.

כאשר לומדים תורה מתוך הכרה בקדשות התורה, חודר הלימוד לפנימיות נפש הלומד. 

סיכום

7

אחת",  “אות  ממנו  לומדים  כאשר  גם  אזי   – ומצות29 
ונמצא,  גבול,  בלי  שהיא  תורה,  של  עניין  זה  הרי 
שבפנימיות הרי זה לא רק אות אחת, אלא כל התורה 

כולה –
עשרת  שבהתחלת  “אנכי"  דתיבת  א'  אות  על-דרך 
המצוות  )תר"ך16(  תרי"ג  כל  את  שכוללים  הדברות 
את  שכוללת  שכיון  הרס"ג30(,  באזהרות  )כדאיתא 

התיבה כולה, נמצא שכוללת את כל התורה כולה.

ו
 וההוראה מזה:

יש ללמוד תורה ממי שלימודו הוא באופן שנרגשת 
באופן  להיות  צריך  והלימוד  התורה,  קדושת  בזה 

29( ראה ב"מ נט, א. וש"נ.
30( הובא בפרש"י פרשתנו כד, יב.

בנוגע  – לא רק  זה  וכל  “לפנימיותם",  “לפניהם",  של 
גם  אלא  מהשתלשלות,  שלמעלה  עניינים  ללימוד 

בנוגע לעניינים שכליים שבתורה, כמו “משפטים".
 – “לפנימיותם"  מגיע  כזה  באופן  לימוד  ודווקא 
לעצם הנשמה, הקשורה עם עצמותו יתברך, כמרומז 
היו"ד  עם  קשור  שלמטה  )יהודי(  שהיו"ד  א',  באות 

שלמעלה )עצמותו יתברך( על ידי הקו המחברם31.

 )מהתוועדות ש"פ משפטים – שקלים, ה'תש"כ. תורת מנחם 
כרך כז עמ' 382-388 – בלתי מוגה(

31( ראה תו"מ חכ"ג ע' 266. וש"נ.
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“מזכירות כ"ק אדמו"ר"
הצוות הקטן שעבד במחיצתו וסמוך לד' אמותיו של הרבי זכה לכינוי 
של  צוות-על  זה  היה  למעשה   • “המזכירים"  או  המזכירות"  “חברי 
ליובאוויטש, שעסק במגוון רב של נושאים ותחומים • רשימה ראשונה

“שייך למזכירות"; “לברר במזכירות"; “ההוצאות 
הביטויים  מקצת  רק  אלו   – מהמזכירות"  יסולקו 
בנושאים  רבים  ובפתקים  במכתבים  הרבי  שציין 

השונים.
ניסן  ד"ר  הרב  חדקוב,  אייזיק  מרדכי  חיים  הרב 
ירחמיאל  הרב  ראדשטיין,  לייב  משה  הרב  מינדל, 
 – סימפסון  מענדל  שלום  הרב  קליין,  הלוי  בנימין 
הרב  לחיים  החיים  בין  ולהבדיל  לברכה,  זיכרונם 
קרינסקי  יהודה  חיים  והרב  גרונר  לייב  יהודה 
שיחיו, ה' יאריך ימיהם ושנותיהם בטוב ובבריאות, 
במסגרת  בקודש  ולשמש  לעבוד  שזכה  הצוות  הם 
ה'מזכירות'. כל אחד מהם בתחומי עיסוקיו, הקדישו 

את חייהם לעבודה סביב הרבי.

לתלמידים השלוחים – 
להתדבר עם ה"מזכירות"

שתתדברו  כפי   – נסיעתכם  שבדרך  במקומות  גם 
בנוגע  תפעלו   – ה"מזכירות"  עם  התכנית  אודות 

לתורה...
כך אמר הרבי לתלמידים השלוחים לאוסטרליה 
בחדרו הק' כשנכנסו לקבל ברכתו הק',  באור ליום 
עמ'  סד  כרך  מנחם'  )‘תורת  תשל"א  אייר  י"א  ה' 
)‘אגרות- וכך כתב הרבי בי"ד כסלו תשט"ו   .)157

קודש' כרך יו"ד עמ' קמג(:
אשר  מהמזכירות  שיעוררו  ביקשתי  מכבר  זה 
כמבואר  בעי"ן  כתוב  ל]היות[  צ]ריך[  מענדל  השם 
בספרי שמות, ובעיקר כי כן כותב כ"ק אדמו"ר הצמח 
זה  את  יתקנו  ובטח  מענדל(  מנחם  )בגימטריא  צדק 

בגליונות...
עמ'  יג  כרך  )‘איגרות-קודש'  תשט"ז  תמוז  ובח' 

רמה( מגלה הרבי:
על-ידי  חתום  הי'  הקודם  שהמכתב  העובדה 
זו החתימה בלבד, בעוד הכל ]התוכן[  המזכירות; אך 
נכתב, מלה במלה, כפי שמסרתי, וכדי לאשר זאת הנני 

חותם – באופן יוצא מן הכלל – מכתב זה.
רשימה  זה  במדור  התפרסמה  תשס"ב  בשנת 
תחת הכותרת “עובדים במזכירות שלי" )גליון ת"ד 
עמודים 16-11(. רשימתנו זו תהווה, אפוא, השלמה 
שכבר  מה  על  מלחזור  ונימנע  לקודמתה,  ותוספת 

פורסם שם.
רבים  פרטים  נחשפו  האחרונות  השנים  במהלך 
על עבודת המזכירות, חלקם עם פטירתם המצערת 
קליין  הלוי  בנימין  ירחמיאל  הרב  המזכירים  של 
ולהבדיל  ע"ה,  סימפסון  מענדל  שלום  והרב  ע"ה 
קרינסקי  יהודה  חיים  הרב  שהעניקו  בראיונות   –
שליט"א והרב יהודה לייב גרונר שליט"א למכתבי-

עת רבים, ולא נגענו בהם. ועוד חזון למועד.
ידידינו הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ ]=הרב-החסיד וותיק-
ורב  נכון-ומשכיל[ בעל מדות  וחסיד איש-ירא-אלוקי 
פעלים וכו' הרב חיים מרדכי אייזיק שי' חדקוב מסר לי 

תוכן מכתביהם...
)‘אגרות-קודש'  תשל"ח  טבת  בג'  הרבי  כתב  כך 
כרך לג – נמצא בדפוס( לאישיות חשובה, בנו של 
בעל ה"קובץ שיעורים" – הגאון רבי אלחנן ווסרמאן 

הי"ד – הוא הרב אלעזר שמחה )ז"ל(.
גם בט"ו תמוז תשל"ו )‘אגרות-קודש' כרך לא עמ' 

רנג( כתב הרבי:
הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור רב פעלים 

כו' הרב חדקוב שי' מסר לי...
קיסטער  יצחק  ד"ר  לשופט  נכתבו  אלו  דברים   
ויושב-ראש  עליון  בבית-משפט  שופט  ששימש 

הוועדה המיוחדת לעניני הכותל המערבי.

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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ביום ג', כ"ו אדר שני תשכ"ה הועבר ע"י הרבי מסר-
תבנה-ותכונן"  לארץ-הקודש  הנוסעים  “להת'  פרידה 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שמסר  “מה  חדקוב,  הרב  ע"י 
להרב חדקוב שי' למסור להת' הנוסעים לארץ-הקודש 

תבנה-ותכונן".
הרבי(  ע"י  לאחר-מכן  )שהוגהו  חדקוב  הרב  דברי 

נפתחו בקטע הבא:
לקרוא  יכול  שאינו  מסר  שליט"א  אדמו"ר  “כ"ק 
אתכם כולכם ביחד לחדרו ולומר הנ"ל באופן הדרוש 
האבילות  ]=שנת  זו  בשנה  הפרטית  מסיבתו   – וכו' 
אחרי אמו הרבנית הצדקנית מרת חנה עליה-השלום 
]=על- ע"י  מסר  ולכן  זו[  שנה  תשרי  וא"ו  נפטרה   –

ידי[..." )‘תורת מנחם' כרך מד עמ' 323 ואילך(.
מנחם'  )‘תורת  תשכ"ה  בשנת  ההתוועדויות  באחת 
להדפסת  בקשר  הרבי  התבטא   )309 עמ'  מב  כרך 

ה'לקוטי תורה' שיצא-לאור אז מחדש:
“שר האוצר" שלי שמכירת הספרים תהיה  אדבר עם 

במחיר נמוך, כדי שיהיה בהישג יד לכל.
הרבי  וההוראות שהעביר  רבים-רבים הם המסרים 
ביום  לדוגמה,  יצויינו  חדקוב".  הרחמ"א  “באמצעות 
באמצעות  הורה  מה'אוהל',  כשחזר  תשכ"ה,  ניסן  ב' 
הרחמ"א חדקוב שיתחילו מיד לסדר בדפוס את המשך 

תרס"ו )‘תורת מנחם' כרך מג עמ' 182 הערה 1(.
חג  של  שני  ביום  מה"תהלוכה"  חזר  הקהל  כאשר 
הרב  )ע"י  ברכתו  את  הרבי  הביע  תשכ"ה  השבועות 
נרוצה"  ד"משכני...  הענין  היה  שכבר  שכיון  חדקוב( 
היה גם הענין ד"הביאני המלך חדריו" )‘תורת מנחם' 

כרך מג עמ' 275 הערה 61(.
חינוך"  לעניני  ה"מרכז  כמנהל  שימש  חדקוב  הרב 

וכן יושב-ראש ה"מזכירות" של כ"ק אדמו"ר.
)קיץ  הנשיאות  קבלת  של  הראשונות  בשנים  כבר 
“עבודת   – הוכנה סקירה על-דבר המזכירות  תשי"ד( 
מליובאוויטש"  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של  הלשכה 
והיא פורסמה ב'צדיק למלך' חוברת וא"ו מעמוד 134 

ואילך.
בחרנו, אפוא, קטעים אחדים:

"אלפים רבים... לא יעשו שום צעד חשוב בחייהם 
מבלי להיוועץ בדעת האדמו"ר תחלה. מכתבים רבים, 
בכל השפות העיקריות, מגיעים יום יום ללשכתו של 
עצות  מבקשים  וכותביהם  מליובאוויטש,  האדמו"ר 
הגשמיים  לחייהם  הנוגעים  העניינים  ובכל  והדרכה 

והרוחניים.
"אדמו"ר שליט"א בעצמו פותח את המכתבים וחבר 

תשובה  שכל  לאחר  התשובות,  את  כותב  המזכירים 
ותשובה מוקראת להם ע"י האדמו"ר שליט"א עצמו.

הגילים  מכל  ונשים  אנשים  הם  המכתבים  כותבי 
ומכל שכבות החיים. כמה מן השאלות נוגעות לעניינים 
ענייני  בריאות,  נישואין,  ענייני  כגון  אישיים בהחלט, 
המבקשים  מהם  יש  אלה.  מעין  רבים  ועוד  כספים 
בני  ביניהם  בתפלתם,  או  בלימודם  רוחנית,  הדרכה 
ישיבות... ויש... המבקשים עצה בדבר עתידם הכלכלי.
"...מבין כותבי המכתבים דנים בענייני תורה בלבד, 
ותירוץ  הסבר  המבקשים  או  בהלכה,  שאלות  כגון 
הקבלה  החסידות,  התלמוד,  בדברי  קשים  בעניינים 
לספיקותיהם  תשובה  המבקשים  אף  ויש  וכדומה. 
בבעיות שונות או בסתירות מדומות הנראות להם בין 
רבים  מכתבים  מגיעים  והמדע...  הפילוסופיה  הדת, 
שונות  וגם ממפלגות  יהודים,  צבור  ועסקני  ממנהיגי 

ומארצות שונות...
האדמו"ר  של  הדואר  תיבת  יכלה  כן,  כי  "הנה 
ומשונים  שונים  מכתבים  אחד  ביום  להכיל  שליט"א 
שאלה  על  דיון  למשל,  כגון  ושונים,  רבים  מכותבים 
או  ציור  עם  מכתב  ובפילוסופיה..  בתורה  מסויימת 
לביקורת  בקשה  תוך  חדשה,  המצאה  של  תיאור 
המבקשת  עניה  מאלמנה  מכתב  והערות-תיקונים; 
וברכה  עצה  המבקש  ישיבה  מתלמיד  מכתב  עזרה; 
הנכנסת  כלה  כוונה;  ביותר  וללמוד  להתפלל  שיזכה 
קהילה  מרב  מכתב  אדמו"ר;  ברכת  ומבקשת  לחופה 
בקשר לבעיה מקומית; מכתב ממנהיג מפלגה או פקיד 

ממשלה בארץ-ישראל וכו' וכו'.

הממונה על ה'יחידות'
סדרי  על  הראשי  הממונה  היה  חודקוב  הרב 
נזכר על-ידי הרבי בהתוועדויות,  זה  ה'יחידות'. דבר 
הזדמנויות  אירעו  וכך  הראשונות,  בשנים  בעיקר 
אחדות שאישי ציבור ניגשו אל הרבי וביקשו “יחידות", 

והרבי הורה להם לשוחח על-כך עם הרב חדקוב.
ב'  כרך  מנחם'  )‘תורת  תשי"א  וישב  בש"פ  כבר 
רשמי,  באופן  הנשיאות  קבלת  עוד טרם   –  )147 עמ' 
השם,  אזכור  ללא  במפורש,  כמעט  הרבי  מתייחס 

למושג ה'יחידות'.
מהרבי  הוראה  שקיבלו  לכאלה  התייחסו  הדברים 
ההסתדרות  תהיה  הנישואין  לאחרי  שגם  הריי"צ, 

שלהם באוהלה של תורה והרבי קבע:
לקבל  צריכים  מסויים  דבר  מהרבי  שומעים  כאשר 
ולקיים תיכף ומיד, ללא הקדמה ישוב הדעת וכלשון חז"ל 



1010

)עירובין סז סוף עמוד ב(: “בדרבנן עבדינן מעשה והדר 
מותבינין תיובתא".

ובנימה אירונית הוסיף, שיהיה מי שאמנם יקיים מה 
שאומרים לו, אבל, תחילה צריך לקלוט את הדברים 
כוחות הנפש שלו, של הכלה, של המחותנים,  בעשר 
ילך  הנפש...  כוחות  בעשר  הדברים  שיחדרו  ולאחר 
לטבול במקוה )הרבי הקדים סיפור על חסיד אדמו"ר 
דרושה  הכניסה  טרם  והרי  ל'יחידות':  שנכנס  הזקן 
)ראש  חדקוב  שהרב  עד  וימתין  במקווה!(  טבילה 
הכניסה  סדר  על  גם  הממונה  שהיה  ה'מזכירות', 

ליחידות( יניח לו להיכנס כדי לחזור ולשאול...
והרבי חתם: 

ועל- אין  בחינת  ביטול,  מתוך  הדברים  את  לקיים  יש 
ידי-זה יבוא עזרי.

ושוב בש"פ ויקהל תשי"ד )‘תורת מנחם' כרך יא עמ' 
:)117

הנני יושב בחדרי... וגם כאשר מישהו מבזבז “עשרים 
)“סאבוויי"(  התחתית"  ב"רכבת  הנסיעה  ]=מחיר  סענט" 
הרב  הרי   – להיכנס  ומבקש  לכאן,  ומגיע  ימים[  באותם 
כבר  שהתור  באומרו  להיכנס,  לו  מאפשר  אינו  חדקוב 

תפוס, ומורה לו לבוא “בעוד חדשיים"...
בי"ז כסלו תשי"ז )‘אגרות-קודש' כרך יד עמ' קצד( 

כתב הרבי:
שהותכם  בעת  ]=יחידות[  ביקור  אודות  לשאלתכם 
לברר  כדי  להמזכירות  לכתוב  עדיף  תמיד  בברוקלין, 

אודות היום והשעה.
ובד' תמוז תשי"ח )אג"ק כרך יז עמ' רי(:

במ"ש אודות ראיון, יתדבר בזה עם המזכירות בהנוגע 
לזמן המתאים.

לגאון הרב אפרים אליעזר הכהן יאלעס ז"ל, שביקש 
טרם  ובתו  המיועד  חתנו  את  ליחידות  יקבל  שהרבי 
‘אגרות-  – תשי"ד  אב  מנחם  )ג'  הרבי  כתב  חתונתם, 

קודש' כרך ט' עמ' רכו(:
מה טוב שיהיה בחודש הרחמים הבאים-עלינו-לטובה 
ובדיוק היום ]=קבלתם ל'יחידות'[ הרי טוב שתתדבר עם 

המזכירות.
בשלהי סיון תשכ"ד )אג"ק כרך כג עמ' ריד( כותב 

הרבי:
לדבר עמי פנים-אל-פנים – שייך למזכירות.

ובי"ב טבת תשכ"ה )שם עמ' שט(:
בנוגע לראיון נמסר למזכירות, ובודאי יתקשרו אתו.

ה'מזכירות' אחראית
בהנהלת  שינויים  על-דבר  דרישות  להם  שכתבו  במה 
בתי ספר למלאכה – תענו בשמי אשר מרכז הנהלת בתי 
שרוצה  ומי  שלי,  בהמזכירות  כאן  נמצא  למלאכה  ספר 
לדרוש מה באיזה תוקף שיהיה – עליו לפנות להמזכירות 

כאן.
)‘אגרות- תשח"י  מנחם-אב  בכ"ח  הרבי  כתב  כך 

קודש' כרך יז עמ' שטז(.

לפנות ל'מזכירות' 770
בקיץ תשל"ה התוועד הרבי ביום ד' לפרשת פנחס 
ובין השאר הכריז על הקמת קרן מיוחדת  ט"ז תמוז, 
מטבחים  של   )50%( ההוצאות  במחצית  שתשתתף 

שיוכשרו.
)ב-770 איסטערן פארקווי( או  יש לפנות ל"מזכירות" 
חשבון  להגיש   – תבל  בקצווי  המצויים  חב"ד  למוסדות 

)כולל אישור מרב השכונה המעיד על ביצוע הדבר(.
 – ומזכירות  המוסדות  את  שבקשתי  מעצמו  מובן 

שהדבר ייעשה בחשאיות ויושמד...
בתחילת אותה שנה – יום ב' דראש-השנה – )‘שיחות-
קודש' תשל"ה כרך א' עמ' 6( כשהרבי המשיך לדבר 
על מבצע הדלקת נרות שבת קודש, הוא ביקש למסור 
נרות-שבת,  להדליק  על-עצמה  שתקבל  בת  כל  כי 
תקבל באמצעות ה'מזכירות' דפה או ארגון נשי חב"ד 
מצוה  שליחות  בתור  אחת  עשר  בנות  מטבעות  שתי 

לתת לצדקה והשניה לעשות בה כחפצה!..
)עפ"י  הרבי  אמר  תשל"ז  כסלו  כ"ף  בהתוועדות 

רשימות השומעים שי' – בלתי מוגה(:
להשתתף  ורוצה  שמוכן  מי  שכל  ובקשתי  הצעתי 
באחריות על הדפסת המשך תער"ב, יתן בהקדם דאלאר 
אחד )לא פחות ולא יותר( לקופה מיוחדת בה"מזכירות"...
יום ראשון כ"ג שבט תש"נ. אחר תפילת ערבית אמר 
הרבי )‘התוועדויות תש"נ' כרך ב' עמ' 303(, שבקשר 
קרן  להנהלת  הפונים  יקבלו  שבט[  ]דכ"ב  ליארצייט 
חמ"ש )ע"ש הרבנית הצדקנית נ"ע( השתתפות וסיוע 
להיקרא  הראויים  “מוסדות   – המוסדות  בהוצאות 
מוסד.. שכל מוסד צריך שיהיה לו אישור מרבני העיר 

או מהמזכירות".
שרוצים  המוסדות  שכל  )ברמקול(  הכריז  הריל"ג 
לקבל את הסיוע מקרן חמ"ש עליהם ליצור קשר עם 
הרב יהודה קרינסקי, 770 איסטערן פארקווי, והמוסד 

צריך להיות באישור רבני העיר או המזכירות.
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תש"יסוגיות בתורת רבינו
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש

מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר

לדובב שפתי ישנים
מה פשר אמרת הגמרא ששפתיו של תלמיד חכם רוחשות בקבר בשעה 
שחוזרים על דברי התורה שלו • האם גם חיי העולם הבא מושפעים מדברי 
התורה של הנפטר, שהלומדים בעולם הזה חוזרים עליהם? • מדוע ביקשו 
ארבעה צדיקים שיאמרו דברי תורה בשמם? • סוגיה מרתקת מתורת רבינו, 

מעובדת בידי מערכת ‘התקשרות' מתוך חליפת מכתבים מיוחדת

ה(  סא,  )תהלים  דכתיב  מאי  רב:  אמר  יהודה  רב  אמר 
“אגורה באהלך עולמים", וכי אפשר לו לאדם לגור בשני 

עולמים? 
של  ריבונו  הקדוש-ברוך-הוא:  לפני  דוד  אמר  אלא, 
הזה,  רצון שיאמרו דבר שמועה מפי בעולם  יהי  עולם, 
דאמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי: כל תלמיד חכם 
שפתותיו  הזה,  בעולם  מפיו  שמועה  דבר  שאומרים 

דובבות בקבר.
נזירא:  שמעון  ואיתימא  זעירא,  בן  יצחק  ר'  אמר 
כיין הטוב הולך לדודי  “וחכך  י(  ז,  )שיר השירים  מאי קראה 
ענבים  של  ככומר   – ישנים"  שפתי  דובב  למישרים 
]ערימת ענבים שמניחים אותה להתחמם לפני הדריכה[. 
מה כומר של ענבים, כיון שמניח אדם אצבעו עליו - מיד 
דובב ]היין מבצבץ לצאת והכל מתנועע בו[, אף תלמידי 
חכמים, כיוון שאומרים דבר שמועה מפיהם בעולם הזה, 

שפתותיהם דובבות בקבר.
תוספות: אגורה באוהלך עולמים. כשנשמתו בישיבה 
של מעלה, שפתותיו נעות בקבר כאילו מדברות. נמצא, 

שבשעה אחת דר בשני עולמים. 
)יבמות צו, ב(

שיאמרו  והקפידו  שביקשו  מצאנו  צדיקים  ארבעה 
שמועה בשמם עוד בחייהם. יש לומר, שבארבעה אלו, 
עניין “אגורה באהלך עולמים" נוגע יותר מאחרים. יש 

לבאר את טעמו של כל אחד מהם, כדלהלן:

דוד המלך
מפיו,  וביקש שיאמרו שמועה  דוד המלך השתוקק 

כדי שעל-ידי-זה יגור בשני עולמות. היינו, ששפתותיו 
תדובבנה בקבר, כלשון הגמרא לעיל: “אמר רב יהודה 
באהלך  “אגורה  ה(  סא,  )תהלים  דכתיב  מאי  רב:  אמר 
עולמים?  בשני  לגור  לאדם  לו  אפשר  וכי  עולמים", 
אלא אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, 

יהי רצון שיאמרו דבר שמועה מפי בעולם הזה...".
הגמרא בסנהדרין )קז א-ב( מספרת באריכות עד כמה 
בעקבות  ברבים,  ונתבזה  בגופו,  המלך  דוד  התייסר 
החטא עם בת שבע. אחרי הסבל שעבר עליו, התפלל 
לה' למחילה גמורה, וביקש “מחול לי על אותו עון...". 
כן מסופר במסכת שבת )ל, א(: “רבונו של עולם מחול 
לי על אותו עון. אמר לו: מחול לך. אמר לו: עשה עימי 
אות בחיי. אמר לו: בחייך איני מודיע, בחיי שלמה בנך 

אני מודיע".
דוד המלך השתדל מאוד שימחל לו אותו עוון, עד 
לו, כמסופר שם באריכות.  ישראל שנמחל  כל  שיָדעו 
והנה, נאמר בגמרא )חגיגה ט"ו, ב(: “אם דומה הרב למלאך 
יבקשו  אל  לאו  ואם  מפיהו  תורה  יבקשו  צבאות  ה' 
שיאמרו  במיוחד  דוד  השתדל  לכן,  מפיהו".  תורה 
שמועה מפיו, כיוון שעל-ידי שיאמרו ישראל שמועה 
מפיו יידע שנמחל לו אותו עוון. שכן, באם ילמדו את 
זו הוכחה שהוא דומה למלאך ה'  תורתו בעולם, הרי 

צבאות, וסימן שנמחל לו העוון.
על-פי-זה יש לבאר את הנאמר בירושלמי )ברכות פרק 
ב', סוף הלכה א(, המביא את הנאמר ביבמות )שם( שביקש 

שיהו  אזכה  דוד  )“אמר  מפיו  שמועה  שיאמרו  דוד 
דברי נאמרין על שמי בבתי כנסיות ובבתי מדרשות" 
)ירושלמי, שם((, ומסיים: “יבוא עלי, שאני שמח בלבי )על 

בנין בית המקדש(". לכאורה, אין כל קשר בין בקשתו 



דוד המלך השתדל 
במיוחד שיאמרו 

שמועה מפיו, כיוון 
שעל-ידי שיאמרו 

ישראל שמועה מפיו 
יידע שנמחל לו אותו 
עוון. שכן, באם ילמדו 
את תורתו בעולם, הרי 
זו הוכחה שהוא דומה 

למלאך ה' צבאות
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בניית  לבין  מפיו,  שמועות  שיאמרו  המלך  דוד  של 
בית-המקדש? ואכן, בפירוש ספר חרדים כותב שאין 

גורסים כך, אך בכל הספרים הנפוצים כן נכתב כך.
גרסת  את  לשבש  צורך  אין  דלהלן  ההסבר  פי  על 

הספרים בירושלמי:
דוד ביקש מהקב"ה אות וסימן שנמחל לו אותו עוון. 
השיב לו הקב"ה, שהאות יהיה בבניין בית-המקדש )שבת 
שם(. אם כן נמצא, שעל ידי שני סימנים התברר לדוד 

שנמחל לו העוון: א( שישראל אומרים שמועה משמו. 
ב( בניין בית המקדש. לכן, אחרי שהובאה בירושלמי 

בעניין  דוד  של  השתדלותו 
מפיו,  השמועות  אמירת 
דוד  שהיה  הגמרא  מסיימת 
המקדש,  בית  בבניין  שמח 
גם  האות  היה  שזה  כיון 

מלמעלה שנמחל לו העוון.

ר' יוחנן
אודות ר' יוחנן מצאנו )ראה 
ב(  לא,  בבכורות  וכן  לעיל,  ביבמות 

שהשתדל מאוד שיאמרו דבר 
שמועה מפיו.

ברכות  במסכת  הגמרא 
של  בניו  שכל  מספרת  ב(  )ה, 

של  תגובתו  מתו.  יוחנן  ר' 
)בבא  משיטתו  נבעה  יוחנן  ר' 
בתרא קטז, א(: “אמר רבי יוחנן... 

ליורשו  בן  מניח  שאינו  כל 
מלא  הוא  ברוך  הקדוש 
ומפרש  )כעס(".  עֶבְרָה  עליו 
  – “כלומר  )שם(:  הרשב"ם 

שונא אותו".
יוחנן  ר'  ביקש  עליו,  כעס  למנוע  כדי  עשה?  מה 
להניח אחריו תלמידים הראויים ליורשו, במקום בנים. 
למנוע  כדי  מפיו,  שמועה  דבר  שיאמרו  השתדל  לכן 

כעס עליו מלמעלה.

ר' יצחק
בזהר )דף רי"ז, ב.( מצאנו שגם ר' יצחק ביקש שיאמרו 
חד  יומא  יתיב  הוה  יצחק  “רבי  מפיו:  שמועה  דבר 
יהודה  רבי  נפיק  עציב,  והוה  יהודה  דרבי  אפתחא 
מאן  ליה  אמר  ועציב,  יתיב  דהוה  לתרעיה  אשכחיה 

יומא דין משאר יומין, אמר ליה אתינא לגבך למבעי 
מינך תלת מלין, חד דכד תימא מלי דאורייתא ותדכר 
בגין  משמי,  לון  דתימא  אמינא,  דאנא  מלין  מאינון 

לאדכרא שמי. וחד דתזכי ליוסף ברי באורייתא".
רבי  של  פתחו  ַעל  אחד  יום  יושב  היה  יצחק  ]רבי 
יושב  אותו  ומצא  יהודה  רבי  יצא  והיה עצוב.  יהודה 

עצוב בשערו. אמר לו, מה יום זה משאר ימים?
דברים.  שלושה  ממך  לבקש  אליך  באתי  לו,  אמר 
מאותם  ותזכיר  תורה  דברי  תאמר  שכאשר   – אחד 
דברים שאני אמרתי, תאמר אותם בשמי, כדי להזכיר 
את  שתזכה   – ואחד  שמי.  את 

יוסף בני בתורה...[
לרבי  יוחנן,  מרבי  בשונה 
יצחק היו בנים )ראה זהר שם(, ולכן 
לא חשש ממידת הכעס כדין מי 
זאת, אמרו  ובכל  בנים.  לו  שאין 
רז"ל בסיום הסוגייה בבבא בתרא 
אך  בנים,  לו  שיש  מי  שגם  )שם(, 

כהנהגת  איננה  הבן  של  הנהגתו 
לגביו,  עניין של מיתה  יש  האב, 

"לא הניח בן כמותו".
על בנו של ר' יצחק נאמר )זהר 
ברך  כען,  דעד  “עד  א(:  ריח,  שם 

עכשיו  ]עד  באורייתא"  זכי  לא 
היה  בתורה[, שלא  זכה  לא  בנך 
בדרגת אביו. לכן הקפיד ר' יצחק 
מפני  מפיו,  שמועה  שיאמרו 
ובזה  בנים,  קרויים  שהתלמידים 

נפטר מעניין המיתה.
שבין  יומתק הקשר  על-פי-זה 
שתי הבקשות שביקש רבי יצחק 
)בזהר שם(: שיאמרו שמועה מפיו ושיְלַמדו את בנו תורה. 

כמותו  יהיה  בנו  אם  בזה:  זה  קשורים  שניהם  שכן, 
שתלמידיו  ידי  על   – לאו  ואם  המיתה,  עניין  יתבטל 
חוזרים על תלמודו בעולם –  יסירו ממנו הם את עניין 

המיתה.

רב ששת
שמועה  שיאמרו  שיקפיד  מצאנו  ששת  רב  על  גם 

מפיו )בכורות לא, ב(: 
שמעה  הוה  ששת  דרב  ]שמשו[  סרסיה  אידי  “ר' 
משמיה.  אמרה  ולא  מדרשא  בי  אמרה  אזל  מיניה, 
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שכר הניתן על 
העבודה בתורה 
ומצוות שעושה 

הנשמה בגלגול השני, 
מיועד עבור הנשמה 

ולא הגוף, שכן 
בתחיית המתים תחזור 

הנשמה אל הגוף 
הראשון שבו היה רוב 
עסקה בתורה ומצוות

- ליעקציה  שמע רב ששת. איקפד. אמר: מאן דעקיץ 
עקרבא".

ואמרו  הלך  ששת,  מרב  תורה  דבר  שמע  אידי  ]רב 
רב  כך  על  שמע  ששת.  לרב  ייחסו  ולא  מדרשו  בבית 
שש והקפיד. אמר: מי שעוקץ אותי, פוגע בי – שיעקוץ 

אותו עקרב![
הגמרא מביאה את הדרשה הנ"ל בקשר לבקשת דוד: 

“אגורה באהלך עולמים".
)פסחים סח, ב( על רב ששת, שהיה חוזר  חז"ל מספרים 
על תלמודו כל שלושים יום, והיה אומר: “חדאי נפשאי, 

לך  קראתי  לך  נפשאי,  חדאי 
שמחי  נפשי,  ]=שמחי  תנאי" 
במקרא,  קראתי  בשבילך  נפשי, 

בשבילך שניתי[.
ומפרש רבי חיים ויטאל בשער 
ובספר  ד(  הקדמה  )סוף  הגלגולים 
הגלגולים )פרק י(, שרב ששת ידע 
שנשמתו הייתה קודם לכן בגופו 
שהשלים  בוטא,  בן  בבא  של 
כמעט  נשמתו  של  עבודתה  את 
במלואה, למעט חיסרון קל. לכן 
בגופו  בשנית,  נפשו  התגלגלה 

של רב ששת.
רוב  כזה,  גלגול  באופן 
הנשמה  של  הרוחנית  העבודה 
ונותר  הראשון,  בגלגול  נעשית 
השני.  לגלגול  מועט  דבר  רק 
העבודה  על  הניתן  השכר  לכן, 
הנשמה  שעושה  ומצות  בתורת 
עבור  מיועד  השני  בגלגול 

בתחיית  שכן  הגוף,  ולא  הנשמה, 
המתים תחזור הנשמה אל הגוף הראשון, שבו היה רוב 
עסקה בתורה ומצוות, ולא אל הגוף השני. לכן היה גופו 
כלומר  נפשי",  “חדאי  אומר  והיה  עצוב,  רב ששת  של 

נשמתי, בלבד ולא “גופי".
ונראה לומר, שכל האמור נסוב על כללות העבודה 
כשאומרים  אבל,  ובמצוות,  בתורה  והעסק  הרוחנית 
שמועה מפי רב ששת, ובשעת אמירתה קורה ש"שפתים 
דובבות בקבר בעולם הזה", פשוט שהשפתיים של גופו 
של רב ששת הן הדובבות ולא של בבא בן בוטא. לכן, 
שגופו  מנת  על  מפיו,  שמועה  שיאמרו  בפרט  השתדל 

יחיה מדברי התורה שלמד.
‘גופי'? מפני  ואם כן, מדוע אמר “חדאי נפשי", ולא 

שרב ששת דיבר על לימוד תורתו שלו בעודו חי בעולם 
הזה, ובלימוד זה אכן נשמתו שמחה, ולא גופו, כמוסבר 
לעיל. אך כאשר תלמידיו ישננו את דברי התורה שלימד 
אותם בפיו – בכך השפתיים של רב ששת ידובבו בקבר.
מדברי הגמרא עולה שכאשר חוזרים על דברי תורה 
לאחר  המאמר  בעל  שם  את  ומזכירים  פלוני,  שאמר 
בשני  ‘יגור'  המאמר  שבעל  לכך  מביא  הדבר  פטירתו, 
שנמצאת  בנשמתו,   – הבא  בעולם  יחד:  גם  עולמות 
בישיבה של מעלה, ובעולם הזה – בגופו ממש, ששפתיו 

מרחשות בקברו )כביאור התוספות, שם(.
יהודי כתב לרבי, שאפשר היה 
לחלק ולומר, שאמירת השמועה 
של  ששפתיו  לכך  אך  גורמת 
בקבר,  דובבות  המאמר  בעל 
של  בישיבה  הנשמה  חיי  ואילו 
עצמו,  בפני  עניין  הם  מעלה 
שאינו מתעורר בעקבות אמירת 
השמועה כי אם מתקיימים מכוח 
התורה שלמד בעצמו במשך ימי 

חייו בעולם הזה.
במכתב התשובה הוכיח הרבי 
בין  לחלק  שאי-אפשר  )להלן( 
השפתיים  דיבוב  הן  ה'מגורים'; 
מעלה  של  בישיבה  החיים  והן 
משנן  שמאן-דהו  מכך  נובעים 
דברי תורה ומזכירם את אומרם. 
כמה  ומונה  מפרט  והרבי 
מן  הפשט,  מן  הנובעים  טעמים 

הסברה וממאמר חז"ל:

פשט
הרי  פשטנית,  בגישה  הסוגייה  את  בוחנים  אם 
שאמירת השמועה של הנפטר גורמת א( שהוא ָגר. ב( 

בשני עולמות. 
בנפרד,  האלה  מה'מגורים'  אחד  בכל  לזכות  אפשר 
ולהתעורר בעולם הבא, על-ידי  הזה  להתגורר בעולם 
עניינים אחרים )באומרנו ‘מגורים' בעולם הזה, הכוונה 
הבא  בעולם  ‘מגורים'  ובאומרנו  כפשוטם,  למגורים 
הכוונה לכניסה לישיבה של מעלה על-ידי קיום התורה 

והמצוות של הנפטר בעולם הזה.
כאן החידוש הוא, שבאמירת שמועה תוך אזכור שמו 
של בעל המאמר, אפשר להשיג הן את מעלת מגורים 



בעולם הזה והן בעולם הבא – בעת ובעונה אחת!

 סברה
ההיגיון נותן, שאם הזכרת שמו של בעל המאמר 
כל  בקבר,  דובבות  תהיינה  ששפתיו  לכך  גורמת 
יועיל לנשמתו, שתדובב  שכן וקל וחומר שהדבר 
הזה,  בעולם  בחייו  גם  בעולם הבא. שהרי,  כן  גם 
נשמתו היא שלמדה את התורה )וכל חיבורה עם 

הגוף לא נועד כי אם לשם זיכוך הגוף הגשמי(.

 מאמר חז"ל
ש'דובבות'  מבאר,  ב(  לא,  )בכורות  גרשום  רבנו 
בעל  של  לשפתיו  הכוונה  הבא  בעולם  האמור 
הכוונה  הזה  בעולם  ש'דובבות'  בעוד  השמועה, 
של  שלימוד  נמצא,  השמועה.  אומר  של  לשפתיו 
אותה שמועה פועל לא רק בעולם הזה, אלא גם על 
שפתיה  היא  שאף  הבא,  בעולם  הנמצאת  הנשמה 

תהיינה דובבות.
באופן  סבורים  המפרשים  יתר  שגם  להניח,  יש 
דיבוב  יוצר  לימוד  שאותו  גרשום,  כרבנו  עקרוני 
שפתיים הן בעולם הזה הן בעולם הבא. וזו הכוונה 

הן  פועל  לימוד  אותו  עולמים":  בשני  “אגורה 
הלומד(,  על    – גרשום  רבנו  )לדעת  הזה  בעולם 
והן בעולם הבא – על בעל השמועה. לכן, אין לומר 
שחיי הנשמה בעולם הבא מנותקים מלימוד דברי 

בעל השמועה בעולם הזה.
שהובאו  התוספות  דברי  את  להוסיף  יש  לכך 
בישיבה של מעלה",  “כשנשמתו  ב(:  צו,  )יבמות  לעיל 
שדייקו בלשונם: “בישיבה של מעלה", ומדוע לא 
הסתפקו באמירה “בעולם הבא", אלא “בישיבה של 

מעלה" דווקא?
הנשמה  של  התורה  לימוד  שבשכר  לומר,  יש 
השמועה  על  החזרה  עם  יחד  בעבר,  הזה  בעולם 
כעת, זוכה הנשמה  בפי לומד התורה בעולם הזה 
“שכר  בבחינת  מעלה,'  של  בישיבה  להסתופף 
– מצווה". השכר על המצווה הוא תוספת  מצווה 

בה עצמה.
לנער'  ב'חנוך  שהובאו  רז"ל  מאמרי  גם  )וראה 
32, שבשעה שנעשה על-ידי הבן דבר טוב  עמוד 
עתה שכר.  שהנפטר גרם לו בעבר, מקבל הנפטר 

ומבן נלמד לתלמיד הלומד את תורת רבו(
 )לקוטי שיחות כרך יא, 
הוספות ליו"ד שבט, עמ' 222-219(
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עיקרי הדברים
בשני  'ָגר'  נעשה  הוא  פטירתו,  לאחר  המאמר  בעל  שם  את  ומזכירים  תורה  דבר  על  חוזרים  כאשר   •

עולמות – נשמתו 'גרה' בעולם הבא, וגופו 'גר' בעולם הזה בכך ששפתיו דובבות בקבר.

• חזרת התורה מועילה הן לנשמה בעולם הבא הן לגוף בעולם הזה. זה מוכח מפשט, סברה ומאמר חז"ל. 

• ארבעה צדיקים ביקשו בחייהם שיאמרו שמועה בשמם:

יוכיח  ילמדו את תורתו בהזכרת שמו בעולם הדבר  נמחל. באם  דוד המלך השתוקק לדעת שעוונו   •
שעוונו נמחל, כי "אם הרב דומה למלאך... תורה יבקשו מפיהו".

•  ר' יוחנן רצה למנוע את כעסו של ה' על שלא היו לו בנים, וביקש שִילמדו את תורתו ויזכירו את שמו, 
ו'התלמידים קרויים בנים'.

• ר' יצחק חשש מכך שאדם שבניו לא מתנהגים כמותו נאמר בו עניין המיתה, וביקש שִילמדו מתורתו 
ויזכירו את שמו, ו'התלמידים קרויים בנים'.

• רב ששת ידע שנשמתו היא גלגול של בבא בן בוטא, שנשלחה שוב לעולם לתקן דבר מועט. מאחר 
תחזור  המתים  שבתחיית  ומכיוון  הגוף,  עבור  ולא  הנשמה  עבור  מיועד  הרוחנית  עבודתו  על  והשכר 

הנשמה לגוף הראשון, השתדל שילמדו את תורתו בשמו, ואז שפתיו ידובבו בקבר.
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הרבי הריי"צ מבקר בוורשא

מיד עם הגיעו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לריגה )תשרי תרפ"ח( פנו חסידי חב"ד בווארשא 
וביקשו מהרבי שיקבע את מושבו בפולין. פולין היתה באותם ימים המרכז היהודי הגדול 
ביותר. הרבי הודיע להם שבינתיים הוא יגיע רק לביקור קצר, "לגודל תשוקתי להתראות 
בעיר  אשר  דליובאווימש  תמימים  תומכי  ישיבת  את  ולבקר  התמימים  אנ"ש  ידידינו  עם 

ווארשא". 

הרבי נסע לווארשא ביום כ"ח בשבט תרפ"ח ושהה בפולין ובליטא במשך שבועיים. 
)ראה באריכות בספר התולדות אדמו"ר מוהריי"צ ח"ד ע' 3(

 הרשב"ץ בא לראשונה אל
אדמו"ר הצמח צדק בליובאוויטש

הרה"ח ר' שמואל בצלאל שעפטיל – הרשב"ץ בא בפעם הראשונה מהעיירה 
ה'מתנגדית' לליובאוויטש אל כ"ק אדמו"ר הצמח צדק.

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ כותב:

...מורי החסיד ר' שמואל בצלאל – מכונה רשב"ץ – הנה אחרי תלאות ביסורי 
נפש בעינויים ודיחויים שונים ושלשלת של עמל, עניות ורעב - הנה סוף דבר 
זכה לאור של קירוב גדול ופנימי מאת הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק מוהר"ש אשר 
הואיל לקרבו בקירוב פנימי נפלא, ובחר בו למסור על ידו את חינוכו של בנו 
האמצעי הוא כ"ק אאמו"ר הרה"ק מוהרש"ב, בהיותו עדיין בצעירתו. הוד כ"ק 
אאזמו"ר מוהר"ש סיפר להרשב"ץ ענינים פנימיים, בידעו כי הוא אחד המיוחד 
מתלמידי וחסידי כ"ק אביו הרה"ק צמח צדק, מהבעלי עבודה ומסורים בכל 

תמצית נקודת משאת נפשם עד כדי מסירת נפש. 
)ספר המאמרים תש"י ע' 163(

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב מינה את הרשב"ץ למחנכו ומדריכו של בנו כ"ק אדמו"ר 
ראשי  למשפיע  נתמנה  תר"ס  בשנת  תר"ס.  שנת  עד  תרנ"ד  משנת  מוהריי"צ, 

בישיבת תומכי תמימים ובתפקיד זה שימש עד לפטירתו.

סיפר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ:

מהתלמיד  לעשות  להפליא,  מיוחד  חוש  לו  יש  הרשב"ץ  מורך  לי:  אמר  אבי 
שלומד עמו, שהתלמיד עצמו יעורר חיות בעבודתו. 

)ימי חב"ד ע' 190(

הרבי שולח קבוצת 
שלוחים נוספת 

לארץ הקודש

שלח  אדמו"ר  כ"ק 
של  שניה  קבוצה 
הקודש,  לארץ  שלוחים 

לצפת עיה"ק. 
)ראה בספרים: "סיפורה של שליחות". 
"השליחות לארץ הקודש"(

תר"חתשל"ז

תרפ"ח

עת לדעת

כ"ז 
שבט

כ"ח 
שבט

ל' 
שבט

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט
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יום שישי, כ"ו שבט
ר'  לו  בצאת הרבי מהזאל אחרי תפילת שחרית, מסר 
את  נטל  הרבי  מעטפה.  מאה"ק,  שהגיע  רבקין,  זושא 

המעטפה ובירכו ״הָאבן ַא סַאך פרנסה".
לפני תפילת מנחה נתן הרבי את הסידור לחתן, וטרם 
כניסתו למעלית בירך "זאל זיין בנין עדי עד און מזל 
טוב". בצאתו מגן-עדן התחתון חילק מטבעות לצדקה 
הם  אם  ילדים  שני  שאל  כן  שם.  שנכחו  הילדים  לכל 
לחלק  המשיך  למטה  בביהמ"ד  גם  מצוה".  בר  "נָאך 
מטבעות לצדקה לכל הילדים, כן שלשל מטבע בקופת 

הצדקה של ביהכנ"ס.
בשעה 17:50 נכנס הרבי ל'קבלת שבת' ועודד השירה.

שבת קודש פרשת משפטים, ז"ך שבט, מברכים החודש 
אדר ראשון

הרבי נכנס לאמירת התהלים בשעה 8:45 )כשהוא צועד 
במהירות גבוהה מהרגיל...(. עודד את השירה בשמחה 
התהלים,  אמירת  זמן  כל  במשך  עמד  הרבי  רבה. 

כשסיים הש׳׳ץ יצא את הזאל והוא עומד בפרק קל"א.
את  מעודד  כשהוא  ב-10:35  נכנס  שחרית  לתפילת 
השירה "עס קומט שוין די גאולה", ב'שיבנה' ניגן הש"ץ 

והרבי עודד בחוזק.
הצרפתי  המארש  במנגינת  ניגנו  והאמונה'  ב'האדרת 
ובסיומו עודד הרבי בחוזקה כמה פעמים. ב'ממקומך' 
ובתנועה  אריבער'  'לכתחילה  הניגון  את  הש"ץ  החל 

הידועה הורה הרבי לנגנה תשע פעמים.
בקריה׳׳ת נעמד בשישי עד סיום הקריאה. הרבי נכנס 
להתוועדות ב-13:40. לאחר שהתיישב, בירך על היין 

וענה 'לחיים' לקהל. נתן פרוסת עוגה לילד שארף.
הרבי  החל  ולפתע  גאולה",  די  שוין  קומט  "עס  ניגנו 
לעודד השירה בידו השמאלית במהירות רבה. גם אחר 
לעבר  חזקות  בתנועות  פעם  מדי  לעודד  המשיך  כך 
הקהל, ובמיוחד לעבר ר' זושא ריבקין שישב על בימת 
במשך  פעמים  כמה  לעברו  עודד  וכן  ההתוועדות, 

ההתוועדות.
מיוחדים  בביטויים  הרבי  פתח  הראשונה  השיחה  את 
על האירועים האחרונים, שנציגי כמה ארצות התאספו 

לחוקק חוקים והחלטות בעניין מניעת מלחמות שבזה 
נראית בגלוי ההתקרבות לימות המשיח שאז ״לא ישא 
גוי חרב״. אך, זה מעורר את השאלה ״הייתכן  גוי אל 
שלמרות זאת עדיין לא באה הגאולה בפועל?!״ וסיים 

בברכה בקשר לגאולה. 
לאחר שיחה זו ניגנו 'האדרת והאמונה' בניגון המארש 

הצרפתי והרבי עודד בחוזק רב.
לקירוב  ההצעות  אחת  כי  הרבי  אמר  השנייה  בשיחה 
ב'בבא  הגמרא  כדברי  בצדקה,  להרבות  היא  הגאולה 
בקשר  המתקיימת  ל׳מלוה-מלכה'  קשור  וזה  בתרא', 
מיוחד״  לבוש  ַא  ״מיט  יעלה  ולכן,  גמ״ח,  לקרן 
]שטריימל[, ויזמין את הקהל, ו״שמעון וראובן סלקין״ 
בגאולה ]יצוין שמנהל הגמ״ח הוא ר' שמעון גולדמן, 

והיה יותר מרמז בהזכרת שמו[.
לאחר סיום השיחה עלה ר' שמעון גולדמן, מנהל 'קרן 
כוס.  כשבידו  הרבי  בימת  לעבר  שבת',  שומרי  גמ״ח 
הרבי מזג מבקבוקון קטן לגביעו ומגביעו מזג שלושה 
פעמים לכוסו של הרב גולדמן. אחר כך נתן לו פרוסת 
עוגה. הנ״ל אמר 'לחיים' והזמין את כל הקהל להשתתף 
במסיבת 'מלוה-מלכה' השנתית של הגמ״ח שתתקיים 

בביהכנ״ס 'בית מנחם נחום' 440 קראון סט.
הזמן  במשך  שנה.  מדי  כדרכו  סיפור  סיפר  כך  אחר 
הרבי  ענה  מקשיב,  הקהל  כשכל  הסיפור  את  שסיפר 

'לחיים' לקהל תוך כדי שהוא מקשיב לסיפור.
לאחר שסיים הנ״ל החל הרבי לנגן את ניגון ההקפות 

לאביו הרלוי״צ ז״ל, ועודד את השירה בחוזק.
בקשר  שוב  הזכיר  בה  השלישית  בשיחה  פתח  אח״כ 
אשר  ישראל',  'אהבת  מעלת  על  וכן  הצדקה  למעלת 

בהבטל סיבת הגלות בטל גם המסובב ובאה הגאולה.
בתנועה שבסוף  בעיקר  ועודד  ה'״  ״שובה  ניגנו  אח״כ 
השיר. החסיד ר' אליעזר ננס מירושלים ניגש אל הרבי 
הייתה  הרביעית  השיחה  בירכו.  הרבי  ברכה,  וביקש 
ולהוסיף  במלוה-מלכה,  בפועל  להשתתפות  בקשר 

בתרומה לענייני הגמ״ח.
אחר כך ניגנו ״ויהי בימי אחשורוש״, ועודד את השירה 

תשנ"ב / יומן מבית חיינו

"כל יהודי צריך להיות עשיר"
ניגנו "ויהי בימי אחשורוש", ועודד את השירה בחוזק • חודש אדר 'בריא מזלי', 

וכל יהודי צריך בריא כפשוטו וכן להתברך בעשירות • מתוך 'בית חיינו'
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»

בחוזק. הורה למשב״ק ר' שלום בער גאנזבורג לומר 'לחיים'.
השיחה החמישית הייתה קצרה מאוד ובה הזכיר על חלוקת המשקה, וסיים שיה״ר 

שנצא ידי-חובה כבר בהחלטות ומיד באה הגאולה.
בכלל יש לציין שרוב השיחות היו קצרות וארכו כל אחת כעשר דקות.

13 במספר. הפעם היה סדר חלוקת המשקה שונה  אח״כ עלו לוקחי הבקבוקים 
במקצת מהרגיל: תחילה מזג הרבי מכל הבקבוקים לכוסו, ואחר מזג היישר מכוסו 

לבקבוקי הלוקחים )ולא מהבקבוקון כרגיל(.
בתנועה  ז״ל  רלוי״צ  לאביו  ההקפות  ניגון  את  לנגן  הרבי  החל  החלוקה  בסיום 

הידועה סימן לחזור עשר פעמים כשהוא מעודד בידיו בתנועות גדולות וחזקות.
בסיום הזכיר על דבר אמירת ברכה אחרונה. ההתוועדות הסתיימה ב-15:15 לערך.
בצאתו מהזאל עודד לעבר הקהל, כשהבחין בד״ר פלדמן הסתובב לעברו ואמר 

לו 'גוט שבת'.
לתפילת מעריב נכנס הרבי ב-18:05 לערך לזאל הקטן, וביציאתו בירך נוסעים.

יום ראשון, כ"ח שבט
לתפילת מנחה בגעה״ת יצא הרבי ב-13:40, נתן את הסידור לחתן ובירכו כרגיל 
ונתן לו צדקה. במקום נכח חתן נוסף שעתיד היה לקבל את הסידור לאחריו. הרבי 

בירכו ג״כ ונתן לו ולמשפחתו ב' מטבעות לצדקה.
לחלוקת הדולרים יצא הרבי בשעה 14:20. החלוקה נמשכה כארבע שעות רצופות, 

והסתיימה ב-18:30 לערך.
באמצע חלוקת הדולרים, כשעבר הרב יוסף הלוי ויינברג ואמר לרבי שהוא נוסע 
הערב למדינה מסוימת, אמר לו הרבי )התוכן(: אני אדבר כמה מילים אחר תפילת 

מעריב, ותמסור את דברים אלו שם.
מובן, שהשמועה התפשטה מיד והתפרסמה בכל רחבי השכונה, וכן בעולם כולו 

על ידי משרד השידורים 'wlcc' שדאג להודיע על כך מבעוד מועד.
השיחה  אמירת  בעת  נוכח  להיות  כדי   770 לביהמ״ד  והגיע  התאסף  גדול  קהל 

המיוחדת עליה הודיע הרבי מראש, שלא כרגיל.
שתפילות  כנהוג  )שלא  מעריב  לתפילת  למטה  הגדול  לזאל  הרבי  ירד  ב-18:35 
העובדה  כנראה מחמת   - בזאל הקטן למעלה  ראשון מתקיימות  יום  מעריב של 

שתיאמר שיחה(.
בסיום התפילה, באמצע אמירת קדיש דרבנן, ניגש לסטענדער המיועד לאמירת 

השיחות. לאחר הכרזת הגבאי החל באמירת השיחה שארכה כרבע שעה.
בתחילה פתח באומרו שנתחיל בשקלא וטריא בעניין הלכתי, וכאן דן בנושא של 
 - יבוא באמצע חודש אדר ראשון  ועיבור השנה במקרה שמשיח  קידוש החודש 

האם תשתנה הקביעות בעקבות ראיית הלבנה או לא, ודן בזה בכמה היבטים.
בין הדברים הזכיר שבאים מכ״ה בחודש - ״כה תברכו״, וכ״ו בחודש - בגימטרייה 

שם הוי'. בהמשך הורה לפרסם עניינים אלו.
לאחר השיחה חילק שטרות לצדקה - דולר ובירך שתהיה עשירות מופלגה.

בסיום החלוקה הניח הרבי שלושה דולרים בסידורו. בדרכו לצאת הגיע אדם שלא 
קיבל. הרבי הוציא דולר אחד מסידורו ונתן לו.

הנותרים  הדולרים  שני  את  הוציא  קיבלו,  אם  ילדים  כמה  שאל  הדרך  בהמשך 
מסידורו ונתן לאלו שלא קיבלו.

בצאתו בירך נוסעים. לאחד שהניף את ידו לשלום, הניף הרבי בחזרה. גם למעלה 
בירך קבוצה גדולה של נוסעות בברכה הרגילה.

גל המאסרים הגדול 
בין אנ"ש ברוסיה 

הקומוניסטית

התרחש  שבו  הנורא  הלילה 
המפורסם  המעצרים  גל 
ביותר של חסידים ברוסיה, 
חסידים,  עשרות  נעצרו  בו 
מיד  למוות  נורו  וחלקם 

במרתפי הג.פ.או. הי"ד.

תרח"צ

ב' 
אדר
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יום שני, כ"ט שבט
רב  זמן  ארכה  שחרית  תפילת  לאחר  התהלים  אמירת 
מעט  שונה  בנוסח  נוסעים  בירך  בצאתו  מהרגיל. 
]סע  זיין  וועט  עס  געזונטערהייט,  ״פָארט  מהרגיל: 
לשלום, ושיהיו[ בשורות טובות, הצלחה רבה״. למקווה 

נסע הרבי ב-13:15.
לאהל נסע ב-14:25, ביציאתו למכונית חילק מטבעות 

לצדקה לעומדים שם.
חזר מהאהל ב17:45. לאחר כמה דקות יצא לתפילות 

מנחה ומעריב.
ובירך  הק',  בידו  השירה  את  עודד  התפילה  בסיום 

נוסעים שעמדו למעלה. 
יום שלישי, אדר"ח אדר א'

גם  התהלים.  כשבידו  הרבי  נכנס  שחרית  לתפילת 
הגלילה  לאחר  התהלים,  כשבידו  ניגש  לתורה  לעליה 

סימן לסובב את הס״ת.
לרבע  לערך  לחדרו  הרבי  עלה  שחרית  תפילת  לאחר 

שעה.
בחזרו לביהמ״ד לתפילת מוסף עודד הרבי את השירה. 
ב״שים שלום״ ניגנו בניגון הרגיל, הרבי עודד בחוזקה 
ואף סימן לחזור על הניגון ג' פעמים! תנועות העידוד 

התחזקו לקראת הסיום יותר ויותר.
עדן  בגן  לחתן  סידור  הרבי  נתן  מנחה  תפילת  לפני 
המשיך  כך  אחר  לצדקה.  מטבעות  לו  ונתן  התחתון 
לביהמ״ד,  כשנכנס  המעלית.  יד  על  לילדים  לחלק 
שלשל הרבי מטבע לקופה הסמוכה לדלת בה נכנס. כן 

חילק מטבעות לילדם שעמדו בדרכו.
עמדה  למעלה  נוסעים,  הרבי  בירך  מהתפילה  בצאתו 
משפחת וועכטער, הנוסעים היום. הרבי אמר להם נוסף 

על הנוסח הרגיל ״חסידישע נחת״.
לתפילת ערבית ירד הרבי בשעה 18:45. לפני כניסתו 
לביהמ״ד נתן אחד פתק לרבי והרבי הכניס את הפתק 
לסידורו. בסיום התפילה פתח הרבי את הסידור במקום 

שבו הפתק והבליט הפתק מעט החוצה.
לאות  המיקרופון,  לעבר  הרבי  פנה  השיחה  בסיום 

שיחה.
ירד הרבי למקום  כ-10 דקות. בסיומה  השיחה ארכה 
אחד  לכל  א׳  דולר   - החלוקה  לפני  הדולרים.  חלוקת 

ואחת - אמר מילים נוספות.

בסיום הכניס הרבי שני שטרות לסידורו. ויצא כשהוא 
מעודד את השירה. בצאתו בירך נוסעים )גם למעלה(.

יום רביעי, בדר״ח אדר א’
לתפילת שחרית נכנס הרבי ב-10:15 לערך.

עודד  במיוחד  ועודד,  קטעים  בכמה  ניגנו  ב'הלל' 
ב"הללו את ה'".

בכניסתו לתפילת מנחה חילק צדקה לילדים שהיו בידי 
אחר  מביהמ׳׳ד,  צאתו  בדרך  התפילה,  אחר  הוריהם. 
והחל  משיקאגו  כץ  הכהן  יעקב  הרב  עמד  התפילה, 
רחב  חיוך  לעברו  חייך  עצר,  הרבי  הרבי.  את  לברך 
אמר  כהנים'  'ברכת  את  לומר  סיים  וכשהנ׳׳ל  מאוד, 

הרבי "ואני אברכם" כשהוא מניף בידו.
לתפילת מעריב נכנס הרבי במועד הרגיל, בסיומה פנה 

לעבר הסטענדער המיועד לאמירת שיחה.
במשך אמירת השיחה שארכה כעשר דקות, דיבר הרבי 
על כך שחודש אדר מסייע להפיכת כל העניינים הבלתי 

רצויים לטוב.
יום חמישי, ב' אדר ראשון 

הסידור  את  נתן  ב-13:45,  למקווה  הרבי  נסיעת  לפני 
"געבן  ולאחיו באמרו  לו  חילק מטבעות צדקה  לחתן, 
אויף צדקה". גם לפני נסיעתו לאהל ב-14:45 נתן את 
כשיצא  לצדקה.  מטבעות  לו  ונתן  נוסף  לחתן  סידורו 
למזכירים  לצדקה  מטבעות  לחלק  המשיך  למכונית 
שעמדו שם. חזר מהאהל בשעה שש לערך, לאחר כמה 
התפילה  בסיום  ומעריב.  מנחה  לתפילות  ירד  דקות 

הביט לעבר הסטענדער המיועד לאמירת השיחה.
השיחה ארכה כעשר דקות ובתחילתה הדגיש הרבי את 
מעלת העשירות, שעל כאו"א להשתדל ככל התלוי בו 
להיות עשיר בפשטות. כן הסביר ש'בריא מזלי'' בחודש 
וחזק  בריא  להיות  יהודי  כל  כפשוטו שעל  ענינו  אדר 

)"געזונט און שטַארק!(".
דולר  של  שטרות  שלושה  הרבי  חילק  השיחה  לאחר 
לצדקה לכאו"א. בסיום החלוקה הניח פעמיים שלושה 
ליד  השירה.  את  כשמעודד  ויצא  בסידורו,  דולרים 

המעלית למטה בירך נוסע.
בשעות הערב נודע על הרצח המזעזע של האישה מרת 
פעסיא לאה בת ר' שרגא פייויש לאפיין הי"ד. הלילה 
ביום  ומחר,  המשטרה,  מול  גדולה  הפגנה  התקיימה 

שישי, כנראה תתקיים הלווייה.

בדרך צאתו מביהמ׳׳ד, אחר התפילה, עמד הרב יעקב הכהן כץ משיקאגו 
והחל לברך את הרבי. הרבי עצר, חייך לעברו חיוך רחב מאוד, וכשהנ׳׳ל סיים 

לומר את 'ברכת כהנים' אמר הרבי "ואני אברכם" כשהוא מניף בידו
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת משפטים / 

שקלים
כ"ז בשבט, מברכים החודש 

“לימוד בכל יום פרשה חומש עם פירוש רש"י )ביום 
אמירת  וכו'(,  ‘שלישי'  עד  שני  ביום  ‘שני',  עד  ראשון 
תהילים בכל יום, סיום ספר תהילים בשבת מברכים – 
על זאת צריך לשמור. הדבר נוגע לאדם עצמו, לבניו 

ולבני-בניו"1.
בציבור.  התהילים  כל  אמירת   – בבוקר2  השכם 
אחר-כך לומדים בציבור במשך כשעה מאמר חסידות 

שיהיה מובן לכולם, ואחר-כך – התפילה.
שחרית  לפני  קוראים  נשיאינו,  רבותינו  ]למנהג 
את ה'שביעי' של פרשת משפטים שניים מקרא ואחד 

תרגום, ואת ההפטרה של פרשת שקלים3[.
* פותחין הארון4, ומוציאין5 שני ספרי-תורה. 

שמחת-תורה  )משיחת  שבט  כה  היום-יום,   – מאידיש  תרגום   )1
תרצ"ז, ספר-השיחות תרצ"ז עמ' 203(.

2( ע"פ מענה הרבי אין הוראה לומר את הפסוקים שלפני ושאחרי 
התהילים, ובתהילים שלאחר התפילה אין לפסוקי "לכו נרננה" מקום 
כלל. ראה נוסח המענה ומשמעותו ב'התקשרות' גיליון תפד עמ' 17.

3( 'היום יום' ד' טבת.
לימין,  משמאל  ארה"ק  את  לפתוח  שיש  כ'  תרנ"א  סי'  בדרישה   )4
יג כתב שאין קפידא בזה )ובקצות-השולחן סי' כה  ובסי' קכח ס"ק 
לפתוח  אנ"ש  ובין  בבית-חיינו  נפוץ  אולם  קכח(.  מסי'  העתיק  ס"א 
בנדון,  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  רשימת  ]אודות  לשמאל  מימין 
תרמ"ג,  בביכל  בעפרון  נכתבה   – קודמות  בשנים  כאן  שנעתקה 
והעביר עליה קולמוס וכתב "כ"ז אינו מכוון כלל וכלל", וע"פ הוראת 
הרבי לא נדפסה בסה"מ תרמ"ג – ראה בקובץ 'הערות הת' ואנ"ש 

– 770' גיליון שיא עמ' 66[. וראה 'התקשרות' גיליון רדע )עמ' 18(.
5( בס' 'ליובאוויטש וחייליה' עמ' 27, כתב: להוצאת ספר-תורה היה 
עולה תמיד אדמו"ר ]מהוריי"צ[ זי"ע. אף פעם לא היה מכניס הספר-
תורה להיכל, רק הוצאה לבד, ע"כ. "בביהכ"נ של כ"ק אדמו"ר ראיתי 
איש אחד שמשתדל תמיד להוצאת ס"ת בכל מניין ומניין, והבחנתי 
שהמוציא  נוהגים  כולם  הרי  ושאלתיו:  מכניס,  היה  לא  פעם  שאף 
הוא המכניס? וענה לי, שכשהיה ב'יחידות' אצל הרבי, אמר לו הרבי 
)באיזה עניין( להשתדל להוצאת ס"ת, והוסיף ואמר לו שאין זה נוגע 
להכנסה" )שם(. וראה בעניין זה בקצות-השולחן סי' כה בבדה"ש ס"ק 

* מוציאים שני ספרי תורה וקוראים בספר הראשון 
לשבעה עולים בפרשת השבוע – משפטים, לאחר מכן 
חצי  ואומרים  הראשון,  אצל  השני  הספר  את  מניחים 
השני  בספר  הראשון.  לספר  וגלילה  הגבהה  קדיש6. 
כי  פרשת  מתחילת  שקלים,  בפרשת  המפטיר  עולה 
תשא “וידבר... לכפר על נפשותיכם" )שמות ל, יא-טז(. 
הגבהה וגלילה לספר השני7. הפטרה: “ויכרות יהוידע... 
לכהנים יהיו" )מלכים-ב יא,יז – יב,יז(. אם קרא הפטרת 
הנכונה,  ההפטרה  את  אחריה  קורא  משפטים,  פרשת 

ואם נזכר אחר הברכות – קורא אותה בלא ברכה8.
ועשרה   .9:30 בשעה  בערב,  ראשון  יום  המולד: 

חלקים.
השלישי  ביום  ֲאָדר,  ראש-חודש  החודש:  מברכים 

וביום הרביעי.
אין אומרים ‘אב הרחמים'.

הרה"ח  מהמשפיע  וש"נ.  קלד  סו"ס  תורה'  ישראל  'מנהג  ובס'  סג, 
היא  ג"כ,  להכניס  שההקפדה  שמעתי,  ע"ה  קסלמן  שלמה-חיים  ר' 
ללא  'הוצאה'  בחשבון  להם  שתהיה  שחוששים  'בעלי-בתים'  מנהג 

'הכנסה'...
שלא  השולחן,  על  השניה  שהניחו  עד  הראשונה  מסלקין  "ואין   )6
יסיחו דעתן מן המצוות" )רמ"א סי' קמז ס"ח(, ודין זה, להניחה לפני 
ההגבהה, הוא גם כשאין אומרים אח"כ קדיש, כמו כשמסיימים הס"ת 
הראשון מתוך שלושה ס"ת, או בסיום עליית ה'שלישי' בחוה"מ פסח 
)שערי אפרים שער י סי"ב(. שונה הדבר, כשיש מפטיר הקורא בס"ת 
שיחול  כדי  הקדיש,  לפני  השני  הס"ת  את  מניחין  היום,  כמו  השני, 
הקדיש על שניהם )מג"א שם ס"ק יב(. אין לפתוח את מעיל הס"ת 
עושין  ש"אין  כיוון  הראשון,  הס"ת  והלבשת  גלילת  גמר  עד  השני 
מצוות חבילות" )עיי"ש בשו"ע ומשנ"ב ובשערי-אפרים שם. אבל גם 
הספר  את  מחזירין  אין  השני,  הס"ת  אחרי  הקדיש  את  כשאומרים 
סי' תרפב דפשיטא שהקדיש חל  הראשון לאמירתו, כמ"ש הלבוש 
גם עליו, והחמד משה כתב שהוא קצת ביזיון להניח ס"ת ולא לקרות 
בו, הובאו בפסקי תשובות ס"ק יא – תודה להרב ישראל-יצחק שי' 
הלפרין מכפר-חב"ד(. כמובן, הס"ת נשאר על הבימה עד הקריאה בו. 
הרה"ח ר' מאיר שיחי' הארליג מסר, שהרבי הקפיד שיניחו את הספר 

השני מימין הראשון דווקא.
עד  ולפחות  הגלילה,  גמר  עד  ההפטרה  בקריאת  להתחיל  אין   )7
בפתחי  עיי"ש  סכ"ה,  שם  אפרים  )שערי  הס"ת  את  לחגור  שיתחיל 

שערים(.
8( לוח כולל-חב"ד, ש"פ מקץ.

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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ובוודאי  בבית-הכנסת.  התוועדות   – התפילה  אחר 
או  ההתוועדות  לחלק  יש  החורף  בשבתות  אפילו 
להמשיך  בה  המשתתפים  שיוכלו  כזה  באופן  לסדרה 

ההתוועדות בסעודת שבת בבתיהם9.
התוועדות  מצידן  יסדרו  והבנות  הנשים  שגם  כדאי 

בשבת או במוצאי שבת10.
“משנכנס אדר מרבים בשמחה" ]מתחיל מהיום11[: 
כי  זו אינה מסובבת בסיבת איזה דבר-מצווה,  שמחה 
שמחה  גם  שתהיה,  שמחה  איזה  בשמחה,  מרבים  אם 

בענייני הרשות12, כי העיקר היא השמחה.
פרשיות מלאכת המשכן:

)החל  תרומה  דפרשת  לשבוע  שנכנסים  “מכיוון13 
מהקריאה במנחת שבת(, ולאחרי-זה פרשת תצווה14, 
שבפרשיות אלו15 נתבארו כל פרטי הציוויים דמעשה 
ונכון  כדאי   – וכו'  כהונה  בגדי  המשכן,  כלי  המשכן, 
)עם  יום  בכל  הפרשה  חלק  לימוד  על  שנוסף  ביותר 
גם  וילמדו  יוסיפו  חת"ת,  בשיעורי  רש"י(  פירוש 
)על-כל-פנים  שבעל-פה16  בתורה  חז"ל  מפירושי 
שנלקטו  כפי  אחד(,  פסוק  על  אחד  ופירוש  מאמר 
כבר בספרים17 )ואין צורך לחפש בספרים(, “כשולחן 

9( אג"ק כרך י עמ' ד. וראה גם שם עמ' סא.
10( שם.

11( ראה בספר-השיחות תשנ"ב ח"ב עמ' 391: פתיחת 'צינור' השמחה 
נעשה על-ידי קבלת החלטות טובות וביצוען המיידי, להשתדל בכל 
בכל  והולך  ומוסיף  המשמחים,  בדברים  ולהרבות  להוסיף  האופנים 

יום בענייני שמחה.
12( נימוקי או"ח סי' תרפו בסופו, לקוטי-שיחות כרך ט"ז עמ' 345.

13( ספר-השיחות תשמ"ט ח"א עמ' 252, וכן ההערות 56-51 דלהלן 
]להוציא המוסגר בחצאי ריבוע[. וראה הערה 86 שם.

ומעשה  וכנו,  כיור  הציווי דעשיית   – וכן בהתחלת פרשת תשא   )14
הקטורת.

15( משא"כ בפרשיות ויקהל-פקודי – שחוזר ונשנה בנוגע להעשייה 
בפועל.

נוסף על פירוש רש"י, פשוטו של מקרא – גם הלימוד על-דרך   )16
הדרש וכו'.

17( כמו 'תורה תמימה', 'תורה שלימה' וכיוצא בהם.
ימים  באותם  )ורק  הללו  לנושאים  רק  מכל השיחה שהכוונה  ]ברור 
שהם מופיעים בשיעורי חת"ת(, ולא לשאר העניינים שבפרשיות אלו.
המשכן  בעשיית  דנים  שאינם  המאמרים  גם  בזה  נכללים  אם  וצ"ע 
אלא בפעולתו )הקרבת קורבנות, קטורת וכו'(, עיין בגמ' שבת עד,ב 
"ונקט אופה" ובפירש"י שם, דמשמע לכאורה שמה שקשור בפעולת 
שבת  מלאכות  בל"ט  נכלל  אינו  הפנים,  לחם  אפיית  כמו  המשכן, 
הוצאה  מלאכת  לגבי  נאמר  מאידך,  המשכן'.  מ'מלאכת  הנלמדות 
)צו, סע"א(: "שכן היתה עבודת הלויים", בהובלת הקרשים.  במשנה 
דיון בנושא מופיע בפתיחת ס' אגלי-טל,  נכלל בבנייה.  זה  גם  ואולי 

הערוך ומוכן לאכול לפני האדם"18.
מפירושים  חלק  )על-כל-פנים  לתרגם   – טוב  ומה 
אלו( גם בלשון עם ועם, כדי שיהיה “כשולחן הערוך 
לפני האדם" – גם עבור אלו שלעת-עתה אינם יודעים 

ללמוד אלא בלשון עם ועם.
להוסיף   – הזמן'  עם  ‘לחיות  א(  שבזה:  ומהמעלות 
חיות בלימוד פרשת השבוע. ב( ועוד ועיקר – שההוספה 
עוד  ומזרזת  ממהרת  ומקדש  המשכן  ענייני  בלימוד 
“אני  רק  לא   – השלישי  בית-המקדש  בניין  את  יותר 
מעלה עליהם כאילו הם עוסקין בבניין הבית"19, אלא 

בניין הבית בפועל ממש.

יום שלישי
ל' בשבט, א' דראש-חודש אדר

גיליונות.  ב'התקשרות'  פורטו  ראש-חודש  ]מנהגי 
כאן באו פרטים נוספים[.

שחרית: “יעלה ויבוא". חצי הלל20.
כופלים הודו לה' אחר כל אחד מהשלושה פסוקים: 
“יאמר נא... כי לעולם חסדו", וגם ביחיד. דהיינו: הש"ץ 
עונים  הש"ץ[21  לא  ]אבל  והציבור  “הודו..."  מקריא: 

וע"ע[.
18( רש"י ר"פ משפטים.

19( מדרש-תנחומא פ' צו אות יד ]ובעניין פרשיות אלו במיוחד, ציינו 
למאור ושמש ר"פ פקודי[.

20( לשאלה היכן יש לענות אמן על ברכת הש"ץ 'לקרוא את ההלל', 
אחד  כל  שמברך  ברכה  לפני  אלא  זאת  לענות  שאין  ברור  לכאורה 
לעצמו, וכבר העירו משו"ע אדמוה"ז סי' נט סו"ס ד שבברכת המצוות 
להמצווה,  הברכה  בין  הברכה  מסיים  שהש"ץ  אחרי  אמן  עונין  אין 
)ומש"כ בסי' תריט ס"ח "אלא שעכשיו על הרוב אין הש"ץ מכוון כלל 
קודם  לסיים  ויזהר  בלחש,  לעצמו  כאו"א  יברך  לכן  אחרים,  להוציא 
הדין  וכן  הש"ץ,  ברכת  אחר  אמן  לענות  שיוכל  כדי  הש"ץ,  שיסיים 
בברכת הלל..." הכוונה )כמוכח במ"א ס"ק ג, מקור הדברים( רק לומר 
שגם בהלל ולולב יברך כל אחד לעצמו, ולא שגם שם ימתין לענות 
לראות  ניתן  בווידיאו  המגילה  בקריאת  אבל  הש"ץ(  ברכת  על  אמן 
שהרבי בירך בעצמו את הברכות שלפני קריאתה, ואעפ"כ ענה אמן 
אחרי ברכות הש"ץ. ואולי הוא כמו "גביל לתורי" )שו"ע אדה"ז סי' קסז 
ר"ה,  בליל  ואכילתו  בין ברכת התפוח  יה"ר  ס"ט(, כמנהגנו באמירת 

ואמירת 'חזק' ע"י העולה לתורה. וע"ע.
21( הגש"פ של הרבי )תשל"ג ואילך(, עמ' מה, וכן משמע בהיום-יום ל' 
תשרי, ודלא כנדפס בספר-המנהגים עמ' 41 ומשם ב'אוצר', בגיליונות 
'התקשרות' בעבר וכו' – קובץ 'הערות וביאורים – אהלי תורה' גיליון 

תתי"ט עמ' 73.
לענות  ש"מצווה  המקורית  ההלל  תקנת  נשתמרה  שבה  זו,  ענייה 
אנציקלופדיה- תכב.  סי'  טושו"ע  לח,ב.  סוכה  )ר"ן  פרקים"  ראשי 
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ישראל...";  נא  “יאמר  בנחת  ואומרים  “הודו",  בקול: 
עונים  והציבור  ישראל...",  נא  “יאמר  מקריא:  הש"ץ 
בקול )והש"ץ עמהם בנחת(: “הודו...", ואומרים בנחת 
נא  “יאמרו  מקריא:  הש"ץ  אהרון...";  בית  נא  “יאמרו 
עמהם  )והש"ץ  בקול  עונים  והציבור  אהרון...",  בית 
יראי  נא  “יאמרו  בנחת  ואומרים  “הודו...",  בנחת(: 
ה'..."; הש"ץ מקריא: “יאמרו נא יראי ה'...", והציבור 

עונים בקול )והש"ץ עמהם בנחת(: “הודו...".
“ואברהם זקן... זבדיה..." ג' פעמים. קדיש-תתקבל. 

שיר-של-יום, הושיענו, ברכי נפשי, קדיש יתום.
הכנסת  יהללו.  לציון,  ובא  אשרי,  התורה.  קריאת 
דרבנו- תפילין  הנחת  התפילין.  חליצת  ספר-תורה. 

תלמודית ערך 'הלל' עמ' תיב וש"נ. אלא שלמנהגנו גם היחיד אומר 
עניות אלו, דלא כערוך-השולחן שם ס"ט(. ובפרט ש"מנהג ישראל 
'התוועדויות'  ו'שטורעם'" –  'רעש'  ו'אנא' באופן של  'הודו'  שעונים 
כאן  שכתבנו  למה  ו)בניגוד  לפרסם.  ומצווה   .146 עמ'  ח"ב  תשמ"ו 
פעם  סיפר, שבכל  )ז"ל(  טלישבסקי  ר' משה   הרה"ח  החזן  בעבר( 
היה מנגן   – דיו"ט במניין של הרבי  לפני התיבה שחרית  שהתפלל 
בפסוקי הודו וכו', והרבי היה מעודד זאת, וכך עשו כו"כ בעלי-תפילה 
)'התקשרות' גיליון תקצ עמ' 17(, ובוודאי נעשה הדבר באופן שלא 

הפריע לענייה הנ"ל.

יביאך.  כי  והיה  קדש,  פרשיות:  שמע.  קריאת  תם22, 
]ועכ"פ:  יאמר  הש"ץ  התפילין.  חליצת  זכירות.  שש 
הקדיש(,  לומר  כדי  )כלשהו,  מזמור   – בקול  יסיים[ 

חצי קדיש, מוסף.

יום רביעי
א' באדר, ב' דראש-חודש

דיני ומנהגי ראש-חודש, כדאתמול.

וכן  רבים  דמנהג  כתב,  כ(  ס"ק  כה  )סי'  ושלום'  חיים  'אות  בס'   )22
מוסף,  אחר  תפילין  להניח  שלא  האריז"ל  בסידור  שראו  שלמים 
וכשאין הציבור ממתינים להם ]דבר שכיח למתפללים בביכ"נ מנוסח 
אחר, וייתכן אפילו למאחרים בביכ"נ חב"ד[, נהגו להניחן לפני מוסף 
ולבטל עי"ז תפילת מוסף בציבור, "וזה בוודאי לא אריך למעבד הכי, 
יצא הדבר מפי מהרח"ו,  לבטל תפלה בציבור בשביל ספיקא אולי 
ולהניח את הוודאי הוא דברי הרמ"ע מפאנו" )שמתיר, כפי שמביא 
ודן בזה שם(. והנה בהוספות לשו"ע אדה"ז )מהדורת קה"ת הישנה, 
חלק ג-ד עמ' 1310 הע' 7( הובא, שאם לא הניחן קודם מוסף יניחם 

אח"כ. וצ"ע אם למנהגנו יש לנהוג כהוראתו בזה.
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à:íäéðôì íéNz øLà íéètLnä älàåälàå §¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«§¥̧¤Æ
:íäéðôì íéNz øLà íéètLnä ּדי ּדינּיא ואּלין ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«ְִִִֵַָ

קדמיהֹון: áLLתסּדר éøáò ãáò äð÷ú ék ְֳֵַַָ¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬
:ípç éLôçì àöé úòáMáe ãáòé íéðLék ¨¦−©«£®Ÿ©̧§¦¦½¥¥¬©«¨§¦−¦¨«¦³

àöé úòáMáe ãáòé íéðL LL éøáò ãáò äð÷ú¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−©«£®Ÿ©̧§¦¦½¥¥¬
:ípç éLôçìׁשּת יׂשראל בר עבּדא תזּבן ארי ©«¨§¦−¦¨«ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָ

מּגן: חֹורין לבר יּפֹוק ּובּׁשביעתא יפלח ְְְְִִִִִֵַַַָָָׁשנין

âàeä äMà ìòa-íà àöé Btâa àáé Btâa-íà¦§©¬¨−Ÿ§©´¥¥®¦©³©¦¨Æ½
:Bnò BzLà äàöéåàöé Btâa àáé Btâa-íà §¨«§¨¬¦§−¦«¦§©¬¨−Ÿ§©´¥¥®

:Bnò BzLà äàöéå àeä äMà ìòa-íà אם ¦©³©¦¨Æ½§¨«§¨¬¦§−¦«ִ

אּתתא  ּבעל אם יּפֹוק ּבלחֹודֹוהי ייעֹול ְְְְִִִִִִִֵֵָּבלחֹודֹוהי

עּמּה: אּתתּה ותּפֹוק ãBì-ïzéהּוא åéðãà-íà ְְִִִֵֵ¦£Ÿ¨Æ¦¤´
äéãìéå äMàä úBðá Bà íéðá Bl-äãìéå äMà¦½̈§¨«§¨¬¨¦−´¨®¨«¦¨´¦«¨¤À¨

:Btâá àöé àeäå äéðãàì äéäzåéðãà-íà ¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−¥¥¬§©«¦£Ÿ¨Æ
Bl-äãìéå äMà Bì-ïzéäMàä úBðá Bà íéðá ¦¤´¦½̈§¨«§¨¬¨¦−´¨®¨«¦¨´

:Btâá àöé àeäå äéðãàì äéäz äéãìéåרּבֹונּה אם ¦«¨¤À¨¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−¥¥¬§©«ִִֵ

אּתתא  בנן אֹו ּבנין לּה ּותליד אּתתא לּה ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָיּתן

ּבלחֹודֹוהי: יּפֹוק והּוא לרּבֹונהא ּתהי ְְְְְִִִִֵָָָָּובנהא

äéðãà-úà ézáäà ãáòä øîàé øîà-íàå§¦¨³ŸŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ¤£Ÿ¦½
:éLôç àöà àì éða-úàå ézLà-úàøîà-íàå ¤¦§¦−§¤¨¨®¬Ÿ¥¥−¨§¦«§¦¨³Ÿ

éða-úàå ézLà-úà éðãà-úà ézáäà ãáòä øîàéŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ¤£Ÿ¦½¤¦§¦−§¤¨¨®
:éLôç àöà àì רחימנא עבּדא יימר מימר ואם ¬Ÿ¥¥−¨§¦«ְְְִֵֵֵַַַָָָ

חֹורין: לבר אּפֹוק לא ּבני וית אּתתי ית רּבֹוני ְְְְִִִִִֶַָָָָָית

åúìcä-ìà BLébäå íéäìàä-ìà åéðãà BLébäå§¦¦³£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤
òöøna Bðæà-úà åéðãà òöøå äæeænä-ìà Bà−¤©§¨®§¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©

:íìòì BãáòåBLébäå íéäìàä-ìà åéðãà BLébäå ©«£¨−§Ÿ¨«§¦¦³£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ
Bðæà-úà åéðãà òöøå äæeænä-ìà Bà úìcä-ìà¤©¤½¤−¤©§¨®§¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ

:íìòì Bãáòå òöøna לקדם רּבֹונּה ויקרבּנּה ©©§¥½©©«£¨−§Ÿ¨«ְֳִִִִֵֵָָ

לות אֹו ּדׁשא לות ויקרבּנּה ּמזזּתא (ÂÏÈc˙)ּדּינּיא ְְְִִֵַַָָָָָָָƒ¿»ְְָֻ

עבד  לּה ויהי ּבמרצעא אּודנּה ית רּבֹונּה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָוירצע

לעלם: ñæäîàìּפלח Bza-úà Léà økîé-éëå ְַָָָ§¦«¦§¬Ÿ¦²¤¦−§¨¨®
:íéãáòä úàök àöú àì-úà Léà økîé-éëå ¬Ÿ¥¥−§¥¬¨«£¨¦«§¦«¦§¬Ÿ¦²¤

:íéãáòä úàök àöú àì äîàì Bza יזּבן וארי ¦−§¨¨®¬Ÿ¥¥−§¥¬¨«£¨¦«ְֲֵֵַַ

כמפקנּות  תּפֹוק לא לאמהּו ּברּתּה ית ְְְְְְִֵַַַַָָָּגבר

çäéðãàעבּדּיא: éðéòa äòø-íàŒ¯˘‡ ·È˙Î ְַַָ¦¨º̈§¥¥¯£Ÿ¤²¨
È¯˜ ‡Ïå dãòé Bì-øLàéøëð íòì dcôä £¤¬§¨−̈§¤§¨®§©¬¨§¦²

:dá-Bãâáa døëîì ìLîé-àìéðéòa äòø-íà «Ÿ¦§¬Ÿ§¨§−̈§¦§¨«¦¨º̈§¥¥¯
ìLîé-àì éøëð íòì dcôäå dãòé Bì-øLà äéðãà£Ÿ¤²¨£¤¬§¨−̈§¤§¨®§©¬¨§¦²«Ÿ¦§¬Ÿ

:dá-Bãâáa døëîìרּבֹונּה ּבעיני ּביׁשא אם §¨§−̈§¦§¨«ְִִִֵֵַָ

רׁשּו לּה לית אחרן לגבר ויפרקּנּה לּה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָּדיקימּה

ּבּה: ּבמׁשלטּה èäpãòééלזּבֹונּה Bðáì-íàå ְְְְִֵַַַ§¦¦§−¦«¨¤®¨
:dl-äNòé úBðaä ètLîkäpãòéé Bðáì-íàå §¦§©¬©¨−©«£¤¨«§¦¦§−¦«¨¤®¨
:dl-äNòé úBðaä ètLîkיקימּנּה לברּה ואם §¦§©¬©¨−©«£¤¨«ְְְְִִִֵַַ

לּה: יעּבד יׂשראל ּבנת éúøçà-íàּכהלכת ְְְְְִִֵֶַַַַָ¦©¤−¤
:òøâé àì dúðòå dúeñk døàL Bì-çwé-íà ¦©®§¥¨²§¨¬§«Ÿ¨−̈¬Ÿ¦§¨«¦

:òøâé àì dúðòå dúeñk døàL Bì-çwé úøçà©¤−¤¦©®§¥¨²§¨¬§«Ÿ¨−̈¬Ÿ¦§¨«
לא  ועֹונתּה ּכסּותּה זּיּונּה לּה יּסב אחרנּתא ְְְְֳִִִֵַַַַַָָָאם

àéìL-íàådìיתמנע: äNòé àì älà-L ְְִָ§¦̧§¨¥½¤¬Ÿ©«£¤−¨®
:óñk ïéà ípç äàöéåìL-íàåäNòé àì älà-L §¨«§¨¬¦−̈¥¬¨«¤§¦̧§¨¥½¤¬Ÿ©«£¤−

:óñk ïéà ípç äàöéå dì לא אּלין ּתלת ואם ®̈§¨«§¨¬¦−̈¥¬¨«¤ְְִִֵָָ

ס כסף: ּבלא מּגן ותּפֹוק לּה áéLéàיעּבד äkî ְְְְִֵַַַָָָ©¥¬¦²
:úîeé úBî úîå:úîeé úBî úîå Léà äkî ¨¥−¬¨«©¥¬¦²¨¥−¬¨«

יתקטל: אתקטלא ויקטלּנּה לאנׁש ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָּדימחי

âéézîNå Bãéì äpà íéäìàäå äãö àì øLàå©«£¤Æ´Ÿ¨½̈§¨«¡Ÿ¦−¦¨´§¨®§©§¦³
:änL ñeðé øLà íB÷î Eìäãö àì øLàå §Æ¨½£¤¬¨−¨«¨©«£¤Æ´Ÿ¨½̈

ñeðé øLà íB÷î Eì ézîNå Bãéì äpà íéäìàäå§¨«¡Ÿ¦−¦¨´§¨®§©§¦³§Æ¨½£¤¬¨−
:änLלידּה אּתמסר  יי קדם ּומן לּה כמן לא ודי ¨«¨ְְְְֳִִִִִֵֵַַָָָ

ס לתּמן: ּדיערֹוק אתר ל ãéLéàואׁשּוי ãæé-éëå ְֱֲִִִֵֶַַַָָ§¦«¨¦¬¦²
epçwz éçaæî íòî äîøòá Bâøäì eäòø-ìò©¥¥−§¨§´§¨§¨®¥¦´¦§§¦½¦¨¤−

:úeîìäîøòá Bâøäì eäòø-ìò Léà ãæé-éëå ¨«§¦«¨¦¬¦²©¥¥−§¨§´§¨§¨®
:úeîì epçwz éçaæî íòî על ּגבר ירׁשע וארי ¥¦´¦§§¦½¦¨¤−¨«ְְֲֵַַַַַ

ּתדּברּנּה מדּבחי מן ּבנכילּו למקטלּה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַחברּה

ס åè:úîeéלממת: úBî Bnàå åéáà äkîeäkîe ְִָ©¥¬¨¦²§¦−¬¨«©¥¬
:úîeé úBî Bnàå åéáàואּמּה אבּוהי ודימחי ¨¦²§¦−¬¨«ְְְֲִִִֵֵ

ס יתקטל: æèàöîðåאתקטלא Bøëîe Léà áðâå ְְְְִִֵָָ§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬
:úîeé úBî BãéáBøëîe Léà áðâå §¨−¬¨«§Ÿ¥̧¦¯§¨²

שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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:úîeé úBî Bãéá àöîðå ּבני מן נפׁשא ודיגנּוב §¦§¨¬§¨−¬¨«ְְְְִִֵַָ

אתקטלא  ּבידּה ויׁשּתכח ויזּבנּנּה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָיׂשראל

ס æé:úîeéיתקטל: úBî Bnàå åéáà ìl÷îe ְְִֵ§©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
:úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îe אבּוהי ודילּוט §©¥¬¨¦²§¦−¬¨«ְֲִִ

ס יתקטל: אתקטלא çéíéLðàואּמּה ïáéøé-éëå ְְְְְִִִֵֵָָ§¦«§¦ª´£¨¦½
àìå óøâàá Bà ïáàa eäòø-úà Léà-äkäå§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤´§¤§®Ÿ§¬Ÿ

:ákLîì ìôðå úeîéLéà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå ¨−§¨©¬§¦§¨«§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ
ìôðå úeîé àìå óøâàá Bà ïáàa eäòø-úà¤¥¥½§¤−¤´§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬

:ákLîìחברּה ית ּגבר וימחי ּגברין ינצּון וארי §¦§¨«ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֻ

לבּוטלן: ויּפל ימּות ולא בכּורמיזא אֹו ְְְְְְְְְִֵֵַָָָָּבאבנא

èéäwðå BzðòLî-ìò õeça Cläúäå íe÷é-íà¦¨º§¦§©¥¬©²©¦§©§−§¦¨´
:àtøé àtøå ïzé BzáL ÷ø äknäíe÷é-íà ©©¤®©¬¦§²¦¥−§©¬Ÿ§©¥«¦¨º

÷ø äknä äwðå BzðòLî-ìò õeça Cläúäå§¦§©¥¬©²©¦§©§−§¦¨´©©¤®©¬
:àtøé àtøå ïzé BzáL ּבברא ויהּלי יקּום אם ¦§²¦¥−§©¬Ÿ§©¥«ְְִִִַָָ

יּתן  ּבּוטלנּה לחֹוד מחּיא זּכאה ויהי ּבּוריּה ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָעל

ס  יׁשּלם: אסיא ְְֲֵַַַָָואגר

ë éðùBúîà-úà Bà Bcáò-úà Léà äké-éëå§¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ
:í÷pé í÷ð Bãé úçz úîe èáMaLéà äké-éëå ©¥½¤¥−©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«§¦«©¤Á¦̧

Bãé úçz úîe èáMa Búîà-úà Bà Bcáò-úà¤©§¹³¤£¨Æ©¥½¤¥−©´©¨®
:í÷pé í÷ð ית אֹו עבּדּה ית גבר ימחי וארי ¨−Ÿ¦¨¥«ְְְֲִֵֵֵַַַָָ

יּתדן: אתּדנא ידּה ּתחֹות וימּות ּבׁשלטן ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָאמתּה

àëék íwé àì ãîòé íéîBé Bà íBé-íà Cà©¬¦²¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬
:àeä Btñëíwé àì ãîòé íéîBé Bà íBé-íà Cà ©§−«©¬¦²¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½

:àeä Btñë ék יֹומין תרין אֹו יֹומא אם ּברם ¦¬©§−«ְְִִֵַָ

ס הּוא: כסּפּה ארי יּתדן לא áëeöpé-éëåיתקּים ְְְֲִִֵֵַַָָָ§¦«¦¨´
àìå äéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨§¬Ÿ
ìòa åéìò úéLé øLàk Lðòé LBðò ïBñà äéäé¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ©´©

:íéììôa ïúðå äMàäeôâðå íéLðà eöpé-éëå ¨«¦½̈§¨©−¦§¦¦«§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹
LBðò ïBñà äéäé àìå äéãìé eàöéå äøä äMà¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨§¬Ÿ¦«§¤−¨®¨´
ïúðå äMàä ìòa åéìò úéLé øLàk Lðòé¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ©´©¨«¦½̈§¨©−

:íéììôa מעּדיא אּתתא וימחּון ּגברין ינצּון וארי ¦§¦¦«ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָֻ

יתּגבי  אתּגבאה מֹותא יהא ולא ולדהא ְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָויּפקּון

מימר  על ויּתן ּדאּתתא ּבעלּה עלֹוהי דיׁשּוי ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָּכמא

âëúçzּדּינּיא: Lôð äzúðå äéäé ïBñà-íàå ַַָָ§¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©

:Lôð:Lôð úçz Lôð äzúðå äéäé ïBñà-íàå ¨«¤§¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤
נפׁשא: חלף נפׁשא ותּתן יהא מֹותא ãëïéòואם ְְְְְֳִִֵֵַַָָָָ©µ¦

úçz ìâø ãé úçz ãé ïL úçz ïL ïéò úçz©´©©½¦¥−©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤©¬©
:ìâøìâø ãé úçz ãé ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò ¨«¤©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤

:ìâø úçz ידא ׁשּנא חלף ׁשּנא עינא חלף עינא ©¬©¨«¤ְֳֳִִֵֵָָָָָָָ

רגלא: חלף רגלא ידא äëäiåkחלף úçz äiåk ְְְֳֳַַָָָָָ§¦¨Æ©´©§¦½̈
:äøeaç úçz äøeaç òöt úçz òötäiåk ¤−©©´©¨®©©¾̈©−©©¨«§¦¨Æ

:äøeaç úçz äøeaç òöt úçz òöt äiåk úçz©´©§¦½̈¤−©©´©®̈©©¾̈©−©©¨«
מׁשקֹופי  ּפדעא חלף ּפדעא ּכואה חלף ְְְְְֳֳִִֵַָָָָָָָָּכואה

ס מׁשקֹופי: åëBcáòחלף ïéò-úà Léà äké-éëå ְֳֵַָ§¦«©¤̧¦¹¤¥¬©§²
epçlLé éLôçì dúçLå Búîà ïéò-úà-Bà«¤¥¬£¨−§¦«£¨®©«¨§¦¬§©§¤−

:Bðéò úçz-úà-Bà Bcáò ïéò-úà Léà äké-éëå ©¬©¥«§¦«©¤̧¦¹¤¥¬©§²«¤
:Bðéò úçz epçlLé éLôçì dúçLå Búîà ïéò¥¬£¨−§¦«£¨®©«¨§¦¬§©§¤−©¬©¥«
עינא  ית אֹו דעבּדּה עינא ית גבר ימחי ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָוארי

עינּה: חלף יפטרּנּה חֹורין לבר ויחּבלּנּה ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵַַַַָדאמתּה

æëéLôçì ìété Búîà ïL-Bà Bcáò ïL-íàå§¦¥¬©§²¥¬£¨−©¦®©«¨§¦¬
:BpL úçz epçlLéBúîà ïL-Bà Bcáò ïL-íàå §©§¤−©¬©¦«§¦¥¬©§²¥¬£¨−

:BpL úçz epçlLé éLôçì ìétéדעבּדּה ׁשּנא ואם ©¦®©«¨§¦¬§©§¤−©¬©¦«ְְְִִֵַָ

חלף  יפטרּנּה חֹורין לבר יּפל דאמתּה ׁשּנא ְְְְְֳִִִִֵֵֵַַַָָאֹו

פ çëäMà-úàׁשּנּה: Bà Léà-úà øBL çbé-éëå ִֵ§¦«¦©̧¬¤¦²¬¤¦−̈
BøNa-úà ìëàé àìå øBMä ì÷qé ìB÷ñ úîå̈¥®¨¸¦¨¥¹©À§³Ÿ¥«¨¥Æ¤§¨½

:é÷ð øBMä ìòáeBà Léà-úà øBL çbé-éëå ©¬©©−¨¦«§¦«¦©̧¬¤¦²¬
ìëàé àìå øBMä ì÷qé ìB÷ñ úîå äMà-úà¤¦−̈¨¥®¨¸¦¨¥¹©À§³Ÿ¥«¨¥Æ

:é÷ð øBMä ìòáe BøNa-úà ית ּתֹורא יּגח וארי ¤§¨½©¬©©−¨¦«ֲֵַַַָָ

ּתֹורא  יתרגם אתרגמא וימּות אּתתא ית אֹו ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָּגברא

זּכאה: יהי ּדתֹורא ּומרּה ּבסרּה ית יתאכל ְְְְְֳִִֵֵֵֵַָָָָָָולא

èëìL ìîzî àeä çbð øBL íàåãòeäå íL §¦¿Á©¨̧¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³
äMà Bà Léà úéîäå epøîLé àìå åéìòáa¦§¨¨Æ§´Ÿ¦§§¤½§¥¦¬¦−´¦¨®

:úîeé åéìòa-íâå ì÷qé øBMäçbð øBL íàå ©Æ¦¨¥½§©§¨−̈¨«§¦¿Á©¨̧
ìL ìîzî àeäå åéìòáa ãòeäå íLepøîLé àì ¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³¦§¨¨Æ§´Ÿ¦§§¤½

åéìòa-íâå ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ¦¨¥½§©§¨−̈
:úîeé ּומּדקּמֹוהי מאּתמּלי הּוא נּגח ּתֹור ואם ¨«ְְְִִִִֵֵַַַַ

אֹו ּגברא ויקטֹול נטרּה ולא ּבמרּה ְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָויּתסהד

יתקטל: מרּה ואף יתרגם ּתֹורא ì-íàאּתתא ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָ¦
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-øLà ìëk BLôð ïéãt ïúðå åéìò úLeé øôk−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§´Ÿ©§½§¬Ÿ£¤
:åéìò úLeéBLôð ïéãt ïúðå åéìò úLeé øôk-íà ©−¨¨«¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§´Ÿ©§½

:åéìò úLeé-øLà ìëk עלֹוהי יׁשּוֹון ממֹון אם §¬Ÿ£¤©−¨¨«ְֲִִַָ

עלֹוהי: דיׁשוּון ּככל נפׁשּה ּפּורקן àìïá-Bàויּתן ְְְְֲִִִֵֵַַַֹ¥¬
:Bì äNòé äfä ètLnk çbé úá-Bà çbéïá-Bà ¦−̈Ç©´¦¨®©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«Ç¥¬
:Bì äNòé äfä ètLnk çbé úá-Bà çbé לבר אֹו ¦−̈©´¦¨®©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«ְַ

ּכדינא  יּגח יׂשראל לבת אֹו ּתֹורא יּגח ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָיׂשראל

לּה: יתעבד áìBàהדין øBMä çbé ãáò-íà ְֲִֵֵֶָ¦¤²¤¦©¬©−´
ìL | óñk äîàåéðãàì ïzé íéì÷L íéL ¨¨®¤´¤§¦´§¨¦À¦¥Æ©«Ÿ½̈

:ì÷qé øBMäåäîà Bà øBMä çbé ãáò-íà §©−¦¨¥«¦¤²¤¦©¬©−´¨®̈
ìL | óñk:ì÷qé øBMäå åéðãàì ïzé íéì÷L íéL ¤´¤§¦´§¨¦À¦¥Æ©«Ÿ½̈§©−¦¨¥«

ּתלתין  ּכסף לאמתא אֹו ּתֹורא יּגח לעבּדא ְְְְְְִִַַַַַָָָָאם

ס יתרגם: ותֹורא לרּבֹונּה יּתן âìçzôé-éëåסלעין ְְְְְִִִִִֵֵֵָ§¦«¦§©̧
epqëé àìå øa Léà äøëé-ék Bà øBa Léà¦¹ÀÂ¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ§©¤®

:øBîç Bà øBM änL-ìôðåøBa Léà çzôé-éëå §¨«©¨¬¨−¬£«§¦«¦§©̧¦¹À
øBM änL-ìôðå epqëé àìå øa Léà äøëé-ék BàÂ¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ§©¤®§¨«©¨¬¨−

:øBîç Bà יפ גבר וארי יכרה ארי אֹו ּגֹוב ּגבר ּתח ¬£«ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַ

חמרא: אֹו ּתֹורא ּתּמן ויּפל יכּסּנּה ולא ְְְֲִִֵֵַַָָָָָּגֹוב

ãìúnäå åéìòáì áéLé óñk ílLé øBaä ìòa©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨¨®§©¥−
:Bl-äéäéåéìòáì áéLé óñk ílLé øBaä ìòa ¦«§¤«©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨®̈

:Bl-äéäé únäå יתיב ּכסּפא יׁשּלם דגּבא מרי §©¥−¦«§¤«ְְְִֵֵַַָָָָֻ

ס דילּה: יהא ּומיתא äìbé-éëå-øBLלמרֹוהי ó ְְִִֵֵֵָָ§¦«¦¯Ÿ«
øBMä-úà eøëîe úîå eäòø øBL-úà Léà¦²¤¬¥¥−¨¥®¨̧§¹¤©³
:ïeöçé únä-úà íâå Btñk-úà eöçå éçä©©Æ§¨´¤©§½§©¬¤©¥−¤«¡«

bé-éëåeøëîe úîå eäòø øBL-úà Léà-øBL ó §¦«¦¯Ÿ«¦²¤¬¥¥−¨¥®¨̧§¹
únä-úà íâå Btñk-úà eöçå éçä øBMä-úà¤©³©©Æ§¨´¤©§½§©¬¤©¥−

:ïeöçéּדחברּה ּתֹורא ית ּדגבר ּתֹור יּגֹוף וארי ¤«¡«ְְְֲִִֵֵַַַָָ

ּכסּפּה ית ויפּלגּון חּיא ּתֹורא ית ויזּבנּון ְְְִִִֵַַַַָָָָוימּות

יפּלגּון: מיתא ּדמי ית åìøBLואף ék òãBð Bà ְְְְֵֵַַָָ´©À¦Â´
ìL ìBîzî àeä çbðåéìòa epøîLé àìå íL ©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ¦§§¤−§¨¨®

:Bl-äéäé únäå øBMä úçz øBL ílLé ílL©¥̧§©¥¬Æ©´©©½§©¥−¦«§¤«
ìL ìBîzî àeä çbð øBL ék òãBð Bààìå íL ´©À¦Â´©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ

øBMä úçz øBL ílLé ílL åéìòa epøîLé¦§§¤−§¨¨®©¥̧§©¥¬Æ©´©©½
:Bl-äéäé únäå הּוא נּגח תֹור ארי אתידע אֹו §©¥−¦«§¤«ְְֲִֵַַַ

ׁשּלמא  מרּה נטרּה ולא ּומּדקּמֹוהי ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָמאּתמּלי

ס  דילּה: יהא ּומיתא ּתֹורא חלף ּתֹורא ְְֳִֵֵֵֵַָָָָיׁשּלם

æìBøëî Bà Bçáèe äN-Bà øBL Léà-áðâé ék¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´§¨®
Mä úçz ílLé ø÷á äMîçïàö-òaøàå øB £¦¨´¨À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ

:äOä úçzBà Bçáèe äN-Bà øBL Léà-áðâé ék ©¬©©¤«¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´
ïàö-òaøàå øBMä úçz ílLé ø÷á äMîç Bøëî§¨®£¦¨´¨À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ

:äOä úçzויּכסּנּה אּמר אֹו ּתֹור ּגבר יגנּוב ארי ©¬©©¤«ְְְְֲִִִִֵֵַָ

וארּבע  ּתֹורא חלף יׁשּלם תֹורין חמׁשא זּבנּנּה ְְְְְֳִִֵֵַַַַַָָָאֹו

אּמרא: חלף àápbäענא àöné úøzçna-íà ְֳִָָָָ¦©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈
:íéîc Bì ïéà úîå äkäåàöné úøzçna-íà §ª¨´¨¥®¥¬−¨¦«¦©©§¤²¤¦¨¥¬

:íéîc Bì ïéà úîå äkäå ápbä ּבמחּתרּתא אם ©©−̈§ª¨´¨¥®¥¬−¨¦«ְְְִַַָ

ּדם: לּה לית וימּות ויתמחי ּגּנבא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָיׁשּתּכח

áílLé ílL Bì íéîc åéìò LîMä äçøæ-íà¦¨«§¨¬©¤²¤¨−̈¨¦´®©¥´§©¥½
:Búáðâa økîðå Bì ïéà-íàLîMä äçøæ-íà ¦¥´½§¦§©−¦§¥«¨«¦¨«§¨¬©¤²¤

økîðå Bì ïéà-íà ílLé ílL Bì íéîc åéìò̈−̈¨¦´®©¥´§©¥½¦¥´½§¦§©−
:Búáðâaלּה ּדמא עלֹוהי נפלת דסהדּיא עינא אם ¦§¥«¨«ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָ

ּבגנבּתּה: ויזּדּבן לּה לית אם יׁשּלם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָֻׁשּלמא

â-ãò øBMî äáðbä Bãéá àönú àönä-íà¦¦¨¥Á¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯©
:ílLé íéðL íéiç äN-ãò øBîçàönä-íà £²©¤−©¦®§©−¦§©¥«¦¦¨¥Á

íéiç äN-ãò øBîç-ãò øBMî äáðbä Bãéá àönú¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯©£²©¤−©¦®
:ílLé íéðLּבידּה יׁשּתכח אׁשּתכחא אם ס §©−¦§©¥«ְְְְִִִִֵַָָ

על  חּיין ּדאּנּון אּמר עד חמר עד מּתֹור ְְְֲִִִִַַַַַַָֻּגנבּתא

יׁשּלם: ּתרין ְְֵֵַַחד

ã éùéìùçlLå íøë-Bà äãN Léà-øòáé ék¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ
øçà äãNa øòáe Bøéòa-úàeäãN áèéî ¤§¦½¦¥−¦§¥´©¥®¥©¬¨¥²

:ílLé Bîøk áèéîeíøë-Bà äãN Léà-øòáé ék ¥©¬©§−§©¥«¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤
eäãN áèéî øçà äãNa øòáe Bøéòa-úà çlLå§¦©Æ¤§¦½¦¥−¦§¥´©¥®¥©¬¨¥²

:ílLé Bîøk áèéîe כרם אֹו חקל ּגבר יאכיל ארי ¥©¬©§−§©¥«ְְֲֲִֵַַָֹ

ׁשפר  אחרן ּבחקל וייכּול ּבעירּה ית ְְְֲֳִִֵֵַַַַַָָָויׁשּלח

יׁשּלם: ּכרמּה ּוׁשפר äLàסחקלּה àöú-ék ְְְְֵֵֵַַַַ¦«¥¥̧¥¹
Bà äîwä Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬©¨−̈´

:äøòaä-úà øòánä ílLé ílL äãOä-ék ©¨¤®©¥´§©¥½©©§¦−¤©§¥¨«¦«
äîwä Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe Là àöú¥¥̧¥¹¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬©¨−̈

:äøòaä-úà øòánä ílLé ílL äãOä Bà ארי ´©¨¤®©¥´§©¥½©©§¦−¤©§¥¨«ֲֵ
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קמא  אֹו ּגדיׁשין וייכּול ּכּובין ויׁשּכח נּור ְְְְִִִִֵַַַַָָתּתּפק

ס  ּדלקּתא: ית ּדאדלק יׁשּלם ׁשּלמא חקלא ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָאֹו

åì íéìë-Bà óñk eäòø-ìà Léà ïzé-ékøîL ¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ
ílLé ápbä àöné-íà Léàä úéaî ápâå§ª©−¦¥´¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬

:íéðLíéìë-Bà óñk eäòø-ìà Léà ïzé-ék §¨«¦¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ
ìílLé ápbä àöné-íà Léàä úéaî ápâå øîL ¦§½Ÿ§ª©−¦¥´¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬

:íéðL למּטר מנין אֹו ּכסף לחברּה ּגבר יּתן ארי §¨«¦ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָ

על  יׁשּלם ּגּנבא יׁשּתכח אם ּגברא מּבית ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָויתּגּנבּון

ּתרין: æ-ìòaחד áø÷ðå ápbä àöné àì-íà ְֵַ¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©
úëàìîa Bãé çìL àì-íà íéäìàä-ìà úéaä©©−¦¤¨«¡Ÿ¦®¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤

:eäòøúéaä-ìòa áø÷ðå ápbä àöné àì-íà ¥¥«¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦
ä-ìà:eäòø úëàìîa Bãé çìL àì-íà íéäìà ¤¨«¡Ÿ¦®¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«

לקדם  דביתא מרי ויתקרב ּגּנבא יׁשּתכח לא ְְְְְֳִִִִֵֵֵַַָָָָָָָאם

חברּה: לּה דמסר ּבמה ידּה אֹוׁשיט לא אם ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָּדּינּיא

çäN-ìò øBîç-ìò øBL-ìò òLt-øác-ìk-ìò©¨§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧
àeä-ék øîàé øLà äãáà-ìk-ìò äîìN-ìò©©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´
ïòéLøé øLà íäéðL-øác àáé íéäìàä ãò äæ¤½©µ¨«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ

:eäòøì íéðL ílLé íéäìàòLt-øác-ìk-ìò ¡Ÿ¦½§©¥¬§©−¦§¥¥«©¨§©¤¿©
-ìk-ìò äîìN-ìò äN-ìò øBîç-ìò øBL-ìò©¿©£ÁÁ©¤̧©©§¹̈©¨
àáé íéäìàä ãò äæ àeä-ék øîàé øLà äãáà£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´¤½©µ¨«¡Ÿ¦½¨−Ÿ
íéðL ílLé íéäìà ïòéLøé øLà íäéðL-øác§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ¡Ÿ¦½§©¥¬§©−¦

eäòøì: על חמר על ּתֹור על ּדחֹוב ּפתּגם ּכל על §¥¥«ְְֲִַַַַַַָ

הּוא  ארי יימר ּדי אבדּתא ּכל על ּכסּו על ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָאּמר

יחּיבּון  ּדי ּתרויהֹון ּדין ייעֹול ּדּינּיא לקדם ְְְֳִִִֵֵֵַַַַָָָדין

לחברּה: ּתרין חד על יׁשּלם èïzé-ékסּדּינּיא ְְְְֵֵֵַַַַַַָָ¦«¦¥Á
-ìëå äN-Bà øBL-Bà øBîç eäòø-ìà Léà¦̧¤¥¥¹£¸¬¤²§¨

ì äîäaïéà äaLð-Bà øaLð-Bà úîe øîL §¥−̈¦§®Ÿ¥²«¦§©¬«¦§−̈¥¬
:äàøøBL-Bà øBîç eäòø-ìà Léà ïzé-ék Ÿ¤«¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹£¸¬

ì äîäa-ìëå äN-Bà-Bà øaLð-Bà úîe øîL ¤²§¨§¥−̈¦§®Ÿ¥²«¦§©¬«
:äàø ïéà äaLðאֹו חמר לחברּה ּגבר יּתן ארי ¦§−̈¥¬Ÿ¤«ְְְֲֲִֵֵֵַַַ

אּתבר  אֹו ּומית למּטר ּבעירא וכל אּמר אֹו ְְְְִִִִִַָָָָתֹור

ּדחזי: לית אׁשּתבי éïéaאֹו äéäz ýåýé úòáL ְְְִִֵֵָ§ª©´§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´
ç÷ìå eäòø úëàìîa Bãé çìL àì-íà íäéðL§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤´¤¥¥®§¨©¬

:ílLé àìå åéìòaïéa äéäz ýåýé úòáL §¨−̈§¬Ÿ§©¥«§ª©´§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´

ç÷ìå eäòø úëàìîa Bãé çìL àì-íà íäéðL§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤´¤¥¥®§¨©¬
:ílLé àìå åéìòa ּתרויהֹון ּבין ּתהי דיי מֹומתא §¨−̈§¬Ÿ§©¥«ְְְֵֵֵַַָָָ

ויקּבל  חברּה לּה דמסר ּבמה ידּה אֹוׁשיט לא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָאם

יׁשּלם: ולא מֹומתא מּנּה àéáðbéמרּה áðb-íàå ְְִֵֵֵַָָָָ§¦¨¬Ÿ¦¨¥−
:åéìòáì ílLé BnòîílLé Bnòî áðbé áðb-íàå ¥«¦®§©¥−¦§¨¨«§¦¨¬Ÿ¦¨¥−¥«¦®§©¥−

:åéìòáì יׁשּלם מעּמּה יתּגנב אתּגנבא ואם ¦§¨¨«ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָ

áéäôøhäלמרֹוהי: ãò eäàáé óøhé óøè-íà ְִָ¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´¥®©§¥−̈
:ílLé àìàì äôøhä ãò eäàáé óøhé óøè-íà ¬Ÿ§©¥«¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´¥®©§¥−̈¬Ÿ

:ílLé לא ּדתבירא סהדין ייתי יּתבר אּתברא אם §©¥«ְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָ

פ âéøaLðåיׁשּלם: eäòø íòî Léà ìàLé-éëå ְֵַ§¦«¦§©¬¦²¥¦¬¥¥−§¦§©´
:ílLé ílL Bnò-ïéà åéìòa úî-BàìàLé-éëå ¥®§¨¨¬¥«¦−©¥¬§©¥«§¦«¦§©¬

Bnò-ïéà åéìòa úî-Bà øaLðå eäòø íòî Léà¦²¥¦¬¥¥−§¦§©´¥®§¨¨¬¥«¦−
ílLé ílL: ויּתבר חברּה מן ּגבר יׁשאל וארי ©¥¬§©¥«ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַ

יׁשּלם: ׁשּלמא עּמּה לית מרּה מית ãé-íàאֹו ְִִֵֵֵֵַַָָָ¦
àa àeä øéëN-íà ílLé àì Bnò åéìòa§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´½−̈

:BøëNaàeä øéëN-íà ílLé àì Bnò åéìòa-íà ¦§¨«¦§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´½
:BøëNa àa אגירא אם יׁשּלם לא עּמּה מרּה אם −̈¦§¨«ְֲִִִִֵֵֵַָָָ

ּבאגרּה: על åèäìeúaסהּוא Léà äzôé-éëå ְְֵַַ§¦«§©¤´¦À§¨²
ò áëLå äNøà-àì øLàBl äpøäîé øäî dn £¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´¦¨®¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−

:äMàìäNøà-àì øLà äìeúa Léà äzôé-éëå §¦¨«§¦«§©¤´¦À§¨²£¤¬«ŸŸ̈−¨
:äMàì Bl äpøäîé øäî dnò áëLå יׁשּדל וארי §¨©´¦¨®¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−§¦¨«ְֲֵֵַַ

קּימא  עּמּה ויׁשּכּוב מארסא ּדלא ּבתלּתא ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָֻּגבר

לאנּתּו: לּה æèäéáàיקּימּנּה ïàîé ïàî-íà ְְְְִִֵַַ¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨
:úìeúaä øäîk ì÷Lé óñk Bì dzúìïàî-íà §¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ§−Ÿ©©§«Ÿ¦¨¥¯

:úìeúaä øäîk ì÷Lé óñk Bì dzúì äéáà ïàîé§¨¥²¨¦−¨§¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ§−Ÿ©©§«Ÿ
ּכסּפא  לּה למּתנּה אבּוהא יצּבי לא מצּבא ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָאם

ּבתלּתא: ּכמֹוהרי æé:äiçúסיתקֹול àì äôMëî ְְְְֲִֵָֻ§©¥−̈¬Ÿ§©¤«
:äiçú àì äôMëî:תחי לא çéáëL-ìkחרׁשא §©¥−̈¬Ÿ§©¤«ֵָָָָָ¨Ÿ¥¬

:úîeé úBî äîäa-íòúBî äîäa-íò áëL-ìk ¦§¥−̈¬¨«¨Ÿ¥¬¦§¥−̈¬
úîeé: אתקטלא ּבעירא עם ּדיׁשּכּוב ּכל ¨«ְְְְְִִִִָָָָ

ס  èéýåýéìיתקטל: ézìa íøçé íéäìàì çáæ ְְִֵŸ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−
:Bcáì:Bcáì ýåýéì ézìa íøçé íéäìàì çáæ §©«Ÿ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«

דיי  לׁשמא אּלהן יתקטל עממּיא לטעות ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּדדּבח

ë-ékּבלחֹודֹוהי: epöçìú àìå äðBú-àì øâå ְִִ§¥¬«Ÿ¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«
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:íéøöî õøàa íúééä íéøâàìå äðBú-àì øâå ¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦§¥¬«Ÿ¤−§´Ÿ
:íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék epöçìú וגּיֹורא ¦§¨¤®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦ְִָ

הויתּון  דּירין ארי לּה תעיקּון ולא תֹונּון ְְֱֲִִֵֵֵַָָָלא

דמצרים: àëàìּבארעא íBúéå äðîìà-ìk ְְְְִִַָָ¨©§¨¨¬§¨−¬Ÿ
:ïepòúïepòú àì íBúéå äðîìà-ìk: ארמלא ּכל §©«¨©§¨¨¬§¨−¬Ÿ§©«ְְַָָ

תעּנּון: לא áëékויּתם Búà äpòú äpò-íà ְְִַָָ¦©¥¬§©¥−Ÿ®¦´
:Bú÷òö òîLà òîL éìà ÷òöé ÷òö-íà¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½¨¬Ÿ©¤§©−©«£¨«
òîL éìà ÷òöé ÷òö-íà ék Búà äpòú äpò-íà¦©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½¨¬Ÿ©

:Bú÷òö òîLà אם ארי יתּה תעּני עּנאה אם ¤§©−©«£¨«ְֲִִֵֵֵַַָָָ

קבלּתּה: אקּבל קּבלא קדמי יקבל ְְְְֱֳִִִֵֵֵַַַַָָָמקבל

âëíëéLð eéäå áøça íëúà ézâøäå étà äøçå§¨¨´©¦½§¨«©§¦¬¤§¤−¤¨®¤§¨³§¥¤Æ
:íéîúé íëéðáe úBðîìàézâøäå étà äøçå ©§¨½§¥¤−§Ÿ¦«§¨¨´©¦½§¨«©§¦¬

íëéðáe úBðîìà íëéLð eéäå áøça íëúà¤§¤−¤¨®¤§¨³§¥¤Æ©§¨½§¥¤−
:íéîúé ּבחרּבא יתכֹון ואקטֹול רּוגזי ויתקף §Ÿ¦«ְְְְְְְְִִֵֶַָָ

פ יתמין: ּובניכֹון ארמלין נׁשיכֹון ãë-íàויהוין ְְְְְְִִִֵֵֶַַָ¦
-àì Cnò éðòä-úà énò-úà äåìz | óñk¤´¤©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈Ÿ

:CLð åéìò ïeîéNú-àì äLðk Bì äéäú-íà ¦«§¤¬−§¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤¦
äéäú-àì Cnò éðòä-úà énò-úà äåìz | óñk¤´¤©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈Ÿ¦«§¤¬

:CLð åéìò ïeîéNú-àì äLðk Bì ּתֹוזף ּכסּפא אם −§¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤ְִֵַָ

לא  ּכרׁשיא לּה תהי לא עּמ ּדי לעניא ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָּבעּמי

חּבּוליא: עלֹוהי äëìaçzתׁשּוֹון ìáç-íà ְְֲִִַָ¦¨¬Ÿ©§−Ÿ
:Bì epáéLz LîMä àa-ãò Eòø úîìN©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤§¦¤¬«
LîMä àa-ãò Eòø úîìN ìaçz ìáç-íà¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤

:Bì epáéLz עד דחבר ּכסּותא תּסב מׁשּכֹונא אם §¦¤¬«ְְְְִִַַַַָָָ

לּה: ּתתיבּנּה ׁשמׁשא åëàåäמעל ék ְְִִִֵֵֵַָ¦´¦³
È¯˜ ‰˙ÂÒÎ ·È˙ÎBúìîN àåä dcáì Búeñë§Æ§©½̈¦¬¦§¨−

ézòîLå éìà ÷òöé-ék äéäå ákLé äna Bøòì§Ÿ®©¤´¦§½̈§¨¨Æ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−
:éðà ïepç-ékBúìîN àåä dcáì Búeñë àåä ék ¦«©¬¨«¦¦´¦³§Æ§©½̈¦¬¦§¨−

ézòîLå éìà ÷òöé-ék äéäå ákLé äna Bøòì§Ÿ®©¤´¦§½̈§¨¨Æ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−
:éðà ïepç-ék היא ּבלחֹודּה כסּותּה היא ארי ¦«©¬¨«¦ְְֲִִִֵֵַ

יקבל  ארי ויהי יׁשּכּוב ּבמה למׁשּכּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָתֹותבּה

אנא: חּננא ארי קבלּתּה ואקּבל ס קדמי ְְֱֲֲֳִֵֵֵֶַַַָָָָ

éòéáøæëàì Enòá àéNðå ìl÷ú àì íéäìà¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ
:øàú:øàú àì Enòá àéNðå ìl÷ú àì íéäìà ¨«Ÿ¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ¨«Ÿ

תלּוט: לא בעּמ ורּבא תקיל לא ְְְְִַַַָָָָָָּדּינא

çëéða øBëa øçàú àì Eòîãå EúàìîE §¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−
:éì-ïzzéða øBëa øçàú àì Eòîãå EúàìîE ¦¤¦«§¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−
:éì-ïzzדבנ ּבּוכרא תאחר לא ודמע ּבּכּור ¦¤¦«ְְְְְִִִֵַָָָָָ

קדמי: èëìּתפרׁש äNòz-ïkðàöì EøLE ְֳֵַָָ¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®
íBia Bnà-íò äéäé íéîé úòáLéðéîMä ¦§©³¨¦Æ¦«§¤´¦¦½©¬©§¦¦−

:éì-Bðzzì äNòz-ïkðàöì EøLíéîé úòáL E ¦§¦«¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³¨¦Æ
:éì-Bðzz éðéîMä íBia Bnà-íò äéäé ּתעּבד ּכן ¦«§¤´¦¦½©¬©§¦¦−¦§¦«ְֵֵַ

ּביֹומא  אּמּה עם יהי יֹומין ׁשבעא לענ ְְְְְִִִִֵֵָָָָָלתֹור

קדמי: ּתפרׁשּנּה ìïeéäzתמינאה Lã÷-éLðàå ְְְֳִִִֵָָָָ§©§¥−Ÿ¤¦«§´
áìkì eìëàú àì äôøè äãOa øNáe éì¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´ŸŸ¥½©¤−¤

:Búà ïeëìLzøNáe éì ïeéäz Lã÷-éLðàå ©§¦¬Ÿ«§©§¥−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧
:Búà ïeëìLz áìkì eìëàú àì äôøè äãOa©¨¤³§¥¨Æ´ŸŸ¥½©¤−¤©§¦¬Ÿ«
חיוא  מן ּתליׁש ּוב ׂשר קדמי ּתהֹון קּדיׁשין ְְְֱֳִִִִִֵֶַַָָָָואנׁשין

ס יתּה: ּתרמּון לכלּבא תיכלּון לא ààìחּיא ְְְְִֵֵַַָָָָ¬Ÿ
òLø-íò Eãé úLz-ìà àåL òîL àOú¦−̈¥´©¨®§©¨³¤¨«§Æ¦¨½̈

:ñîç ãò úéäìúLz-ìà àåL òîL àOú àì ¦«§−Ÿ¥¬¨¨«¬Ÿ¦−̈¥´©®̈§©¨³¤
:ñîç ãò úéäì òLø-íò Eãé ׁשמע תקּבל לא ¨«§Æ¦¨½̈¦«§−Ÿ¥¬¨¨«ְְֵַַָ

סהיד  לּה למהוי חּיבא עם יד תׁשּוי לא ְְְְֱִִִִֵֵֵַַָָָָָָּדׁשקר

á-àìåׁשקר: úòøì íéaø-éøçà äéäú-àì ְָŸ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ
:úhäì íéaø éøçà úèðì áø-ìò äðòú©«£¤´©¦À¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ
áø-ìò äðòú-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú-àìŸ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ©«£¤´©¦À

:úhäì íéaø éøçà úèðì סּגיאין ּבתר תהי לא ¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿְִִֵַַָָ

מּלא  תּתמנע ולא על לאבאׁשא דבעינ מה ּלפא ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָ

ּדינא: ׁשלם סּגיאי ּבתר âøcäúּדינא àì ìãå ְִִִֵַַַָָָ§¾̈¬Ÿ¤§©−
:Báéøa:Báéøa øcäú àì ìãå לא מסּכינא ועל §¦«§¾̈¬Ÿ¤§©−§¦«ְְִֵַָָ

ס  ּבדינּה: ãBàתרחם Eáéà øBL òbôú ék ְְִֵֵַ¦´¦§©º¯«Ÿ¦§²¬
:Bì epáéLz áLä äòz BøîçøBL òbôú ék £Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬§¦¤−«¦´¦§©º¯

:Bì epáéLz áLä äòz Bøîç Bà Eáéà תפּגע ארי «Ÿ¦§²¬£Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬§¦¤−«ְֲִֵַ

ּתתיבּנּה אתבא ּדטעי חמרּה אֹו דסנא ְְְְֲִִֵֵֵָָָָָָָָּתֹורא

ñäúçzלּה: õáø EàðN øBîç äàøú-ék ֵ¦«¦§¤º£´©«£ÀŸ¥Æ©´©
:Bnò áæòz áæò Bì áæòî zìãçå BàOî©¨½§¨«©§−̈¥«£´Ÿ®¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«
zìãçå BàOî úçz õáø EàðN øBîç äàøú-ék¦«¦§¤º£´©«£ÀŸ¥Æ©´©©¨½§¨«©§−̈

Bnò áæòz áæò Bì áæòî:ñ חמרא תחזי ארי ¥«£´Ÿ®¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«ֱֲֲֵֵֶָָ
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לּה מלמׁשּבק ותּתמנע טֹוענּה ּתחֹות רביע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָדסנא

עּמּה: ּותפרק עלֹוהי דבלּב מה ּתׁשּבֹוק ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָמׁשּבק

éùéîçåðéáà ètLî ähú àì:Báéøa Eähú àì ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«¬Ÿ©¤²
ðéáà ètLî:Báéøa Eמסּכינ ּדין תצלי לא ¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«ְְִִֵֵַָָ

æ-ìàּבדינּה: ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L-øácî ְִֵ¦§©¤−¤¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©
:òLø ÷écöà-àì ék âøäz÷çøz ø÷L-øácî ©«£½Ÿ¦¬«Ÿ©§¦−¨¨«¦§©¤−¤¦§®̈

òLø ÷écöà-àì ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå: §¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬«Ÿ©§¦−¨¨«
דׁשקר  נפקמּפתּגמא ודי ודזכי רחיק הוי (ÈÎc)א ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָ¿≈

חּיבא: אזּכי לא ארי תקטֹול לא ּדינא ְֱֲִִִֵֵַַָָָָָמן

çíéç÷t øeòé ãçMä ék çwú àì ãçLå§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½
:íé÷écö éøác ólñéåãçMä ék çwú àì ãçLå ¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ

:íé÷écö éøác ólñéå íéç÷t øeòé לא וׁשֹוחדא §©¥´¦§¦½¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«ְֲָָ

ּומקלקל  חּכימין מעּור ׁשֹוחדא ארי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָתקּבל

ּתריצין: èízòãéּפתּגמין ízàå õçìú àì øâå ְְִִִִָ§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À§©§¤Æ
:íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék øbä Lôð-úà¤¤´¤©¥½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦
øbä Lôð-úà ízòãé ízàå õçìú àì øâå§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À§©§¤Æ¤¤´¤©¥½

:íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék תעיקּון לא וגּיֹורא ¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦ְְִִָָ

דּירין  ארי דגּיֹורא נפׁשא ית ידעּתּון ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָואּתּון

דמצרים: ּבארעא éòøæzהויתּון íéðL LLå ְְְְֲִִֵַָָ§¥¬¨¦−¦§©´
:dúàeáz-úà zôñàå Eöøà-úàíéðL LLå ¤©§¤®§¨«©§−̈¤§«¨¨«§¥¬¨¦−

:dúàeáz-úà zôñàå Eöøà-úà òøæz וׁשית ¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈¤§«¨¨«ְִ

עללּתּה: ית ותכנֹוׁש ארע ית ּתזרע ְְְְְְֲִִִַַַַָָָׁשנין

àééðéáà eìëàå dzLèðe äpèîLz úòéáMäå§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈§¨«§Æ¤§Ÿ¥´
äNòz-ïk äãOä úiç ìëàz íøúéå Enò©¤½§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®¥«©«£¤¬

:Eúéæì EîøëìdzLèðe äpèîLz úòéáMäå §©§§−§¥¤«§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈
úéå Enò éðéáà eìëàåäãOä úiç ìëàz íø §¨«§Æ¤§Ÿ¥´©¤½§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®

Eúéæì Eîøëì äNòz-ïk:ּתׁשמטּנּה ּוׁשביעתא ¥«©«£¤¬§©§§−§¥¤«ְְְִִֵַַָ

ּתיכּול  ּוׁשארהֹון עּמ מס ּכני וייכלּון ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָותרטׁשּנּה

:לזית לכרמ ּתעּבד ּכן ּברא áéúLLחות ְְְְֵֵֵֵַַַָָָָ¥³¤
éNòî äNòz íéîéúaLz éòéáMä íBiáe E ¨¦Æ©«£¤´©«£¤½©¬©§¦¦−¦§®Ÿ

Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçå EøBL çeðé ïòîì§©´©¨À©«§Æ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−
:øbäåéNòî äNòz íéîé úLLéòéáMä íBiáe E §©¥«¥³¤¨¦Æ©«£¤´©«£¤½©¬©§¦¦−

Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçå EøBL çeðé ïòîì úaLz¦§®Ÿ§©´©¨À©«§Æ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−
:øbäå ׁשביעאה ּוביֹומא עֹובד ּתעּבד יֹומין ׁשּתא §©¥«ְְְִִִֵַָָָָָָ

ּבר  ויׁשקֹוט וחמר ּתֹור ּדינּוח ּבדיל ְְְְֲִִִַַַַָָָּתנּוח

וגּיֹורא: אמתâéíëéìà ézøîà-øLà ìëáe ְְִַָָ§²Ÿ£¤¨©¬§¦£¥¤−
àì eøékæú àì íéøçà íéäìà íLå eøîMz¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³£¥¦Æ´Ÿ©§¦½¬Ÿ

ét-ìò òîMé:Eíëéìà ézøîà-øLà ìëáe ¦¨©−©¦«§²Ÿ£¤¨©¬§¦£¥¤−
òîMé àì eøékæú àì íéøçà íéäìà íLå eøîMz¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³£¥¦Æ´Ÿ©§¦½¬Ÿ¦¨©−

ét-ìò:E וׁשּום ּתסּתּמרּון לכֹון אמרית ּדי ּובכל ©¦«ְְְְְֲִִִַָֹ

על  יׁשּתמע לא תדּכרּון לא עממּיא ְְְְְֲִִַַַַַַָָָטעות

ãéìL:äðMaּפּומכֹון: éì âçz íéìâø LìLL ְ¨´§¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«¨´
:äðMa éì âçz íéìâø קדמי ּתחֹוג זמנין ּתלת §¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«ְְֳִִֵַַָ

åèíéîéּבׁשּתא: úòáL øîLz úBvnä âç-úà ְַָ¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦Á
Lãç ãòBîì Eúéeö øLàk úBvî ìëàzŸ©̧©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤
éðô eàøé-àìå íéøönî úàöé Bá-ék áéáàä̈«¨¦½¦−¨¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«̈¬¨©−

:í÷éøìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà ¥¨«¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧
áàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLàk úBvîBá-ék áé ©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦−
:í÷éø éðô eàøé-àìå íéøönî úàöé חּגא ית ¨¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«¨¬¨©−¥¨«ַָָ

ּכמא  ּפּטירא ּתיכּול יֹומין ׁשבעא ּתּטר ְְְִִִִִֵַַַַָָָָדפּטירּיא

נפקּת בּה ארי דאביבא ירחא לזמן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָדפּקידּת

ריקנּון: קדמי יתחזּון ולא æèâçåמּמצרים ְְְֲֳִִִִֵַָָָָ§©³
éNòî éøeka øéöwäâçå äãOa òøæz øLà E ©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−©¨¤®§©³

éNòî-úà Etñàa äðMä úàöa óñàäE ¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤©«£¤−
:äãOä-ïîéNòî éøeka øéöwä âçåòøæz øLà E ¦©¨¤«§©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−

-úà Etñàa äðMä úàöa óñàä âçå äãOa©¨¤®§©³¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤
éNòî:äãOä-ïî Eעֹובד ּבּכּורי דחצדא וחּגא ©«£¤−¦©¨¤«ְֲִֵַַָָָָָ

דׁשּתא  ּבמּפקא דכנׁשא וחּגא ּבחקלא תזרע ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָּדי

חקלא: מן עֹובדי ית ּבמכנׁשæéìLíéîòt L ְְְְִִַָָָָָ¨¬§¨¦−
:ýåýé | ïãàä éðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥−¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈«

ìLéðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L ¨¬§¨¦−©¨®̈¥«¨¤Æ¨§´§½¤§¥−
:ýåýé | ïãàä ּכל יתחזּון ּבׁשּתא זמנין ּתלת ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈«ְְְְֲִִִַַָָ

יי: עלמא רּבֹון קדם ּדכּורçé-ìò çaæú-àì ְְְֳִָָָָָ«Ÿ¦§©¬©
:ø÷a-ãò ébç-áìç ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç̈¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−©«Ÿ¤
ébç-áìç ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò çaæú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−

:ø÷a-ãò ולא ּפסחי ּדם חמיע על תּכֹוס לא ©«Ÿ¤ְְֲִִִִַַַָָ

עד  חּגא נכסת ּתרּבי מדּבחא מן ּבר ְְְְְִִִֵַַַַַַָָיביתּון

èéúéaצפרא: àéáz Eúîãà éøeka úéLàø ְַָ¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−



28

éäìà ýåýé:Bnà áìça éãb ìMáú-àì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«
éäìà ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàøE ¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®

Bnà áìça éãb ìMáú-àì:ôארע ּבּכּורי ריׁש «Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«ְִֵֵַָ

ּבׁשר  תיכלּון לא  אלה דיי מקּדׁשא לבית  ְְְְְְְֱִִֵֵַַַָָָָָּתיתי

ֲַָּבחלב:

éùéùëéðôì Càìî çìL éëðà äpäì EEøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà Eàéáäìå Cøcaäpä ©¨®¤§©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦¦¥̧

éðôì Càìî çìL éëðàì EEàéáäìå Cøca EøîL ¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−©¨®¤§©«£¦´£½
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà מלאכא ׁשלח אנא הא ¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦ְֲַַָָָָָ

לאתרא  ּולאעלּות ּבארחא למּטר ְְְְְְְֳֳִַָָָָָָָָקדמ

àë-ìàּדאתקנית: Bì÷a òîLe åéðtî øîMä ְִִֵַ¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©
:Baø÷a éîL ék íëòLôì àOé àì ék Ba ønz©¥´®¦´³Ÿ¦¨Æ§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«
àì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî øîMä¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ

Baø÷a éîL ék íëòLôì àOé: מן אסּתּמר ¦¨Æ§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«ְִִַַ

לא  ארי לקבלּה תסרב לא למימרּה וקּבל ְְְְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֵַָָָָקדמֹוהי

מימרּה: בׁשמי ארי לחֹוביכֹון áë-íàיׁשּבֹוק ék ְְְְֲִִִֵֵֵֵ¦´¦
øaãà øLà ìk úéNòå Bì÷a òîLz òBîL̈³©¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´£©¥®

éáéà-úà ézáéàåéøøö-úà ézøöå E:E-íà ék §¨«©§¦Æ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«¦´¦
øaãà øLà ìk úéNòå Bì÷a òîLz òBîL̈³©¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´£©¥®

éáéà-úà ézáéàåéøøö-úà ézøöå E:E אם ארי §¨«©§¦Æ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«ֲִֵ

ואסני  ּדאמּליל ּכל ותעּבד למימרּה תקּבל ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹקּבלא

:ל לדמעיקין ואעיק סנא âëéëàìîית Cìé-ék ְְְְִִִִָָָָָ¦«¥¥´©§¨¦»
éðôìéføtäå ézçäå éøîàä-ìà Eàéáäå E §¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©´¦¦½§©§¦¦Æ

éñeáéäå éeçä éðòðkäå:åézãçëäåCìé-ék §©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦«¦«¥¥´
éðôì éëàìîéføtäå ézçäå éøîàä-ìà Eàéáäå E ©§¨¦»§¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©´¦¦½§©§¦¦Æ

:åézãçëäå éñeáéäå éeçä éðòðkäåיה ארי §©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦«ְֲֵַ

ּופרּזאי  וחּתאי אמֹוראי לות ויעלּנ קדמ ְְְְְֱֳִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָמלאכי

ואׁשצּנּון: ויבּוסאי חּואי ãë-àìּוכנענאי ְֱֲִִִֵֵֵֵֶַָָָ«Ÿ
äNòú àìå íãáòú àìå íäéäìàì äåçzLú¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ©«£¤−
øaLz øaLå íñøäz ñøä ék íäéNòîk§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−

:íäéúávîíãáòú àìå íäéäìàì äåçzLú-àì ©¥«Ÿ¥¤««Ÿ¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½
øaLå íñøäz ñøä ék íäéNòîk äNòú àìå§¬Ÿ©«£¤−§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬

íäéúávî øaLz: ולא לטעותהֹון תסּגּוד לא §©¥−©¥«Ÿ¥¤«ְְְְֲִַָָָ

פּגרא  ארי ּכעֹובדיהֹון תעּבד ולא ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָתפלחּנּון

קמתהֹון: תתּבר ותּברא äëúàּתפּגרּנּון ízãáòå ְְְְְִַַַַָָָָ©«£©§¤À¥µ
éîéî-úàå Eîçì-úà Cøáe íëéäìà ýåýéE §Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½¥©¬¤©§§−§¤¥¤®

:Eaøwî äìçî éúøñäåýåýé úà ízãáòå ©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈¦¦§¤«©«£©§¤À¥µ§Ÿ̈´
éîéî-úàå Eîçì-úà Cøáe íëéäìàéúøñäå E ¡«Ÿ¥¤½¥©¬¤©§§−§¤¥¤®©«£¦«Ÿ¦¬

:Eaøwî äìçîויבר אלהכֹון יי קדם ותפלחּון ©«£−̈¦¦§¤«ְְְְֱֲֳִִֵָָָָ

ּביׁשין  מרעין ואעּדי מׁשּתי וית מיכל ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָית

:מּבינñ ִֵָ

éòéáùåëEöøàa äø÷òå äìkLî äéäú àì¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®
éîé øtñî-úà:àlîà EäìkLî äéäú àì ¤¦§©¬¨¤−£©¥«¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬

ñî-úà Eöøàa äø÷òåéîé øt:àlîà E תהי לא ©«£¨−̈§©§¤®¤¦§©¬¨¤−£©¥«ְֵָ

אׁשלים: יֹומי מנין ית ּבארע ועקרא ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָמתּכלא

æëéðôì çlLà éúîéà-úà-ìk-úà éúnäå E ¤¥«¨¦Æ£©©´§¨¤½§©Ÿ¦Æ¤¨
-úà ézúðå íäa àáz øLà íòäéáéà-ìkE ¨½̈£¤¬¨−Ÿ¨¤®§¨«©¦¯¤¨«Ÿ§¤²

éìà:óøò Eéðôì çlLà éúîéà-úà-úà éúnäå E ¥¤−«Ÿ¤¤¥«¨¦Æ£©©´§¨¤½§©Ÿ¦Æ¤
éáéà-ìk-úà ézúðå íäa àáz øLà íòä-ìkE ¨¨½̈£¤¬¨−Ÿ¨¤®§¨«©¦¯¤¨«Ÿ§¤²

éìà:óøò Eואּתפר קדמ אׁשּלח אימתי ("‡ית ¥¤−«Ÿ¤ְְְֲֳִֵֶַַַָָָ

L‚L‡Â( ּבהֹון לאגחא אתי ּדאּת עּמא ּכל ית ∆¡«≈ְְְֲֵַַַָָָָָָ

קדל: מחזרי קדמ דבב ּבעלי ּכל ית ְְְְְְֲֳֵֵֶַַַָָָָָָָואמסר

çëéðôì äòøvä-úà ézçìLå-úà äLøâå E §¨©«§¦¬¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤
éðôlî ézçä-úàå éðòðkä-úà éeçä:EézçìLå ©«¦¦¯¤©§©«£¦²§¤©«¦¦−¦§¨¤«§¨©«§¦¬

éðôì äòøvä-úàéðòðkä-úà éeçä-úà äLøâå E ¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯¤©§©«£¦²
éðôlî ézçä-úàå:Eקדמ ערעיתא ית ואׁשלח §¤©«¦¦−¦§¨¤«ְְֲֳִֶַָָָָָ

:קדמ מן חּתאי וית ּכנענאי ית חּואי ית ְְְֲֳִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָּותתר

èëéðtî epLøâà àìäéäz-ït úçà äðLa E ¯Ÿ£¨«§¤²¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤¦«§¤³
éìò äaøå äîîL õøàä:äãOä úiç Eàì ¨¨̧¤Æ§¨½̈§©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«¯Ÿ

éðtî epLøâàõøàä äéäz-ït úçà äðLa E £¨«§¤²¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤¦«§¤³¨¨̧¤Æ
éìò äaøå äîîL:äãOä úiç E מן אתרכּנּון לא §¨½̈§©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«ֱִִֵָָ

צדיא  ארעא תהי ּדילמא חדא ּבׁשּתא ְְְְְֲֳִֵַַַָָָָָָָקדמ

ּברא: חות  על ìepLøâàותסּגי èòî èòî ְְֲִֵֵַָָָ§©¬§©²£¨«§¤−
éðtîõøàä-úà zìçðå äøôz øLà ãò E:èòî ¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½§¨«©§−̈¤¨¨«¤§©¬

éðtî epLøâà èòîzìçðå äøôz øLà ãò E §©²£¨«§¤−¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½§¨«©§−̈
:õøàä-úà עד קדמ מן אתרכּנּון זעיר זעיר ¤¨¨«¤ְְֱֳִִֵֵֵַָָָ

ארעא: ית ותחסן àìEìáb-úàּדתסּגי ézLå ְְְְִִֵֵַַָָ§©¦´¤§ª«§À
ìt íé-ãòå óeñ-íiîøäpä-ãò øaãnîe íézL ¦©Æ§©¨´§¦§¦½¦¦§−̈©©¨¨®
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BîzLøâå õøàä éáLé úà íëãéa ïzà | ék¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´¨½̈¤§¥«©§−̈
éðtî:Eíé-ãòå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLå ¦¨¤«§©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´
ìtúà íëãéa ïzà | ék øäpä-ãò øaãnîe íézL §¦§¦½¦¦§−̈©©¨®̈¦´¤¥´§¤§¤À¥µ

éðtî BîzLøâå õøàä éáLéE:ּתחּומ ית ואׁשּוי «§¥´¨½̈¤§¥«©§−̈¦¨¤«ְֱֵֶַָָ

עד  ּומּמדּברא דפלׁשּתאי יּמא ועד דסּוף ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָמּיּמא

ארעא  יתבי ית ּבידיכֹון אמסר ארי ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָּפרת

:קדמ מן áìíäìּותתרכּנּון úøëú-àì ְֳִִֵָָָ«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²
:úéøa íäéäìàìåíäéäìàìå íäì úøëú-àì §¥«Ÿ¥¤−§¦««Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¥«Ÿ¥¤−

úéøa::קים ּולטעותהֹון להֹון תגזר âìàìלא §¦«ְְְְְֲִַַָָָ³Ÿ
ãáòú ék éì Eúà eàéèçé-ït Eöøàa eáLé¥«§Æ§©§§½¤©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ

:L÷Bîì Eì äéäé-ék íäéäìà-úàeáLé àì ¤¡´Ÿ¥¤½¦¦«§¤¬§−§¥«³Ÿ¥«§Æ
-úà ãáòú ék éì Eúà eàéèçé-ït Eöøàa§©§§½¤©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ¤

:L÷Bîì Eì äéäé-ék íäéäìàּבארע יתבּון לא ¡´Ÿ¥¤½¦¦«§¤¬§−§¥«ְְְֵַָָ

טעותהֹון  ית תפלח ארי קדמי ית יחּיבּון ְְְְְֲֲֳִִֵַַַָָָָָָָּדילמא

לתקלא: ל יהֹון àäìòפארי øîà äLî-ìàå ְְְֲֵַָָ§¤¤̧¨©¹£¥´
íéòáLå àeäéáàå áãð ïøäàå äzà ýåýé-ìà¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ¨¨´©«£¦½§¦§¦−

:÷çøî íúéåçzLäå ìàøNé éð÷fîäLî-ìàå ¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−¥«¨«Ÿ§¤¤̧
àeäéáàå áãð ïøäàå äzà ýåýé-ìà äìò øîà̈©¹£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ¨¨´©«£¦½
÷çøî íúéåçzLäå ìàøNé éð÷fî íéòáLå: §¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−¥«¨«Ÿ

נדב  ואהרן אּת יי לקדם סק אמר ְְְְֲֲֳִֶַַַַָָָָֹֹּולמׁשה

מרחיק: ותסּגדּון יׂשראל מּסבי וׁשבעין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָואביהּוא

áeLbé àì íäå ýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−´Ÿ¦¨®
:Bnò eìòé àì íòäåýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå §¨¾̈¬Ÿ©«£−¦«§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½

:Bnò eìòé àì íòäå eLbé àì íäå מׁשה ויתקרב §¥−´Ÿ¦¨®§¨¾̈¬Ÿ©«£−¦«ְְְִֵֶֹ

לא  ועּמא יתקרבּון לא ואּנּון יי לקדם ְְְְְְֳִִִִִַָָָָָָבלחֹודֹוהי

עּמּה: âúàיּסקּון íòì øtñéå äLî àáiå ְִִֵ©¨´Ÿ¤À©§©¥³¨¨Æ¥µ
-ìk ïòiå íéètLnä-ìk úàå ýåýé éøác-ìk̈¦§¥´§Ÿ̈½§¥−¨©¦§¨¦®©©̧©¨
øac-øLà íéøácä-ìk eøîàiå ãçà ìB÷ íòä̈¹̈³¤¨Æ©´Ÿ§½¨©§¨¦²£¤¦¤¬

:äNòð ýåýéúà íòì øtñéå äLî àáiå §Ÿ̈−©«£¤«©¨´Ÿ¤À©§©¥³¨¨Æ¥µ
íòä-ìk ïòiå íéètLnä-ìk úàå ýåýé éøác-ìk̈¦§¥´§Ÿ̈½§¥−¨©¦§¨¦®©©̧©¨¨¹̈
ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk eøîàiå ãçà ìB÷³¤¨Æ©´Ÿ§½¨©§¨¦²£¤¦¤¬§Ÿ̈−

äNòð: ּכל ית לעּמא ואׁשּתעי מׁשה ואתא ©«£¤«ְְְֲִִֶַַָָָָָֹ

קלא  עּמא ּכל ואתיב ּדינּיא ּכל וית דיי ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָָָּפתּגמיא

נעּבד: יי מּליל ּדי ּפתּגמּיא ּכל ואמרּו ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָחד

ãíkLiå ýåýé éøác-ìk úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½©©§¥´
äøNò íézLe øää úçz çaæî ïáiå ø÷aa©½Ÿ¤©¦¬¤¦§¥−©©´©¨¨®§¥³¤§¥Æ

ì äávî:ìàøNé éèáL øNò íéðLäLî ázëiå ©¥½̈¦§¥¬¨−̈¦§¥¬¦§¨¥«©¦§´Ÿ¤À
úçz çaæî ïáiå ø÷aa íkLiå ýåýé éøác-ìk úà¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤©¦¬¤¦§¥−©©´©

ì äávî äøNò íézLe øääéèáL øNò íéðL ¨¨®§¥³¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬¨−̈¦§¥¬
ìàøNé: ואקּדם דיי ּפתּגמּיא ּכל ית מׁשה ּוכתב ¦§¨¥«ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹ

ותרּתא  טּורא ּבׁשּפֹולי מדּבחא ּובנא ְְְְְְְְִֵַַַָָָָָּבצפרא

דיׂשראל: ׁשבטּיא עסר לתרי קמן äçìLiåעׂשרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ©¦§©À
íéçáæ eçaæiå úìò eìòiå ìàøNé éða éøòð-úà¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−Ÿ®Ÿ©¦§§º§¨¦¯

:íéøt ýåýéì íéîìLéða éøòð-úà çìLiå §¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´
ýåýéì íéîìL íéçáæ eçaæiå úìò eìòiå ìàøNé¦§¨¥½©©«£−Ÿ®Ÿ©¦§§º§¨¦¯§¨¦²©«Ÿ̈−

:íéøt עלון ואּסיקּו יׂשראל ּבני ּבּוכרי ית ּוׁשלח ¨¦«ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

ּתֹורין: יי קדם קּודׁשין נכסת åçwiåוקריבּו ְְְְֳִִִִַָָָ©¦©³
÷øæ ícä éöçå úðbàa íNiå ícä éöç äLî¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈¨©−

:çaænä-ìòúðbàa íNiå ícä éöç äLî çwiå ©©¦§¥«©©¦©³¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ
çaænä-ìò ÷øæ ícä éöçå: ּפלּגּות מׁשה ּונסיב ©«£¦´©½̈¨©−©©¦§¥«©ְְִֶַֹ

על  זרק ּדמא ּופלּגּות ּבמזרקּיא וׁשּוי ְְְְְְְְִִַַַַַָָָּדמא

æíòäמדּבחא: éðæàa àø÷iå úéøaä øôñ çwiå ְְַָ©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¨§¥´¨¨®
:òîLðå äNòð ýåýé øac-øLà ìk eøîàiå©´Ÿ§½²Ÿ£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤¬§¦§¨«
ìk eøîàiå íòä éðæàa àø÷iå úéøaä øôñ çwiå©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¨§¥´¨®̈©´Ÿ§½²Ÿ

:òîLðå äNòð ýåýé øac-øLà ספרא ּונסיב £¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤¬§¦§¨«ְְִִָ

יי  מּליל ּדי ּכל ואמרּו עּמא קדם ּוקרא ְְְֲֳִִִַַַָָָָָָָֹדקימא

ּונקּבל: ç÷øæiåנעּבד ícä-úà äLî çwiå ְְֵֵַַ©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ
Là úéøaä-íã äpä øîàiå íòä-ìòúøk ø ©¨¨®©ÀŸ¤¦¥³©©§¦Æ£¤̧¨©³
:älàä íéøácä-ìk ìò íënò ýåýéçwiå §Ÿ̈Æ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−¨¥«¤©¦©³

-íã äpä øîàiå íòä-ìò ÷øæiå ícä-úà äLî¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ©¨¨®©ÀŸ¤¦¥³©
íéøácä-ìk ìò íënò ýåýé úøk øLà úéøaä©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−

älàä: מדּבחא על ּוזרק ּדמא ית מׁשה ּונסיב ¨¥«¤ְְְְְִֶַַַָָָֹ

יי  ּדגזר קימא ּדם דין הא ואמר עּמא על ְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָָלכּפרא

האּלין: ּפתּגמּיא ּכל על èäLîעּמכֹון ìòiå ְְִִִֵַַָָָָ©©¬©¤−
:ìàøNé éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð ïøäàå§©«£®Ÿ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬¦§¨¥«
éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð ïøäàå äLî ìòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬

ìàøNé: ואביהּוא נדב ואהרן מׁשה ּוסליק ¦§¨¥«ְְֲֲִֵֶַַָָֹֹ

יׂשראל: מּסבי ééäìàוׁשבעין úà eàøiå ְְְִִִִֵֵָָ©¦§¾¥−¡Ÿ¥´
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øétqä úðáì äNòîk åéìâø úçúå ìàøNé¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ¦§©´©©¦½
:øäèì íéîMä íöòëeìàøNé éäìà úà eàøiå §¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©©¦§¾¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®

íöòëe øétqä úðáì äNòîk åéìâø úçúå§©´©©§À̈§©«£¥Æ¦§©´©©¦½§¤¬¤
:øäèì íéîMä דיׂשראל אלהא יקר ית וחזֹו ©¨©−¦¨«Ÿ©ְְְֱֲִֵַַָָָָ

ּוכמחזי  טבא אבן ּכעֹובד יקרּה ּכרסא ְְְְְֱֵֵֶֶֶַָָָָָּותחֹות

לברירּו: àéàìׁשמּיא ìàøNé éða éìéöà-ìàå ְְִַָָ§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ
:ezLiå eìëàiå íéäìàä-úà eæçiå Bãé çìL̈©−¨®©¤«¡Æ¤¨´¡Ÿ¦½©«Ÿ§−©¦§«
eæçiå Bãé çìL àì ìàøNé éða éìéöà-ìàå§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ

:ezLiå eìëàiå íéäìàä-úà יׂשראל ּבני ּולרברבי ¤¨´¡Ÿ¦½©«Ÿ§−©¦§«ְְְְְִֵֵֵַָ

חדן  והוֹו דיי יקרא ית וחזֹו נזקא הוה ְְְֲֲֲִַַַָָָָָָָָָלא

ס  וׁשתן: אכלין ּכאּלּו ּדאתקּבלּו ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָּבקרּבניהֹון

áéäøää éìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬¥©²¨−̈¨
äøBzäå ïáàä úçì-úà Eì äðzàå íL-äéäå¤«§¥¨®§¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ

íúøBäì ézáúk øLà äåönäå:ýåýé øîàiå §©¦§½̈£¤¬¨©−§¦§«Ÿ¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹
Eì äðzàå íL-äéäå äøää éìà äìò äLî-ìà¤¤À£¥¬¥©²¨−̈¨¤«§¥¨®§¤§¨̧§¹
ézáúk øLà äåönäå äøBzäå ïáàä úçì-úà¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈£¤¬¨©−§¦

íúøBäì: והוי לטּורא לקדמי סק למׁשה יי ואמר §«Ÿ¨«ְְְֱֲֳִֵֶֶַַַַָָָֹ

ותפקדּתא  ואֹוריתא אבנא לּוחי ית ל ואּתן ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָתּמן

לאּלֹופיהֹון: âéòLBäéåּדכתבית äLî í÷iå ְְִִֵַָ©¨´¨¤½¦«ª−©
:íéäìàä øä-ìà äLî ìòiå BúøLîí÷iå §¨«§®©©¬©¤−¤©¬¨«¡Ÿ¦«©¨´¨

øä-ìà äLî ìòiå BúøLî òLBäéå äLî¤½¦«ª−©§¨«§®©©¬©¤−¤©¬
:íéäìàä ּוסלק מׁשמׁשנּה ויהֹוׁשע מׁשה וקם ¨«¡Ÿ¦«ְְְְִֵֵֶַָָֹֻֻ

דיי: יקרא עלֹוהי ּדאתּגלי לטּורא ãé-ìàåמׁשה ְְְְְְֲִִִֶַָָָָֹ§¤
áeLð-øLà ãò äæá eðì-eáL øîà íéð÷fä©§¥¦³¨©Æ§¨´¨¤½©¬£¤¨−
ìòá-éî íënò øeçå ïøäà äpäå íëéìà£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ¦¨¤½¦©¬©

:íäìà Lbé íéøáceðì-eáL øîà íéð÷fä-ìàå §¨¦−¦©¬£¥¤«§¤©§¥¦³¨©Æ§¨´

øeçå ïøäà äpäå íëéìà áeLð-øLà ãò äæá̈¤½©¬£¤¨−£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ
:íäìà Lbé íéøác ìòá-éî íënò אמר ּולסבּיא ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−¦©¬£¥¤«ְֲַַָָ

אהרן  והא לותכֹון ּדנתּוב עד הכא לנא ְְְְֲִִַַָָָָָָֹאֹוריכּו

יתקרב  ּדינא לּה ּדאית מן עּמכֹון ְְְְְִִִִֵֵָָוחּור

ֳִֵָלקדמיהֹון:

øéèôîåè-úà ïðòä ñëéå øää-ìà äLî ìòiå©©¬©¤−¤¨¨®©§©¬¤«¨−̈¤
:øää:øää-úà ïðòä ñëéå øää-ìà äLî ìòiå ¨¨«©©¬©¤−¤¨¨®©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«

טּורא: ית עננא וחפא לטּורא מׁשה ְְֲֲֵֶַָָָָָָֹּוסליק

èæïðòä eäqëéå éðéñ øä-ìò ýåýé-ãBák ïkLiå©¦§³Ÿ§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½©§©¥¬¤«¨−̈
éòéáMä íBia äLî-ìà àø÷iå íéîé úLL¥´¤¨¦®©¦§¨¯¤¤²©¬©§¦¦−

:ïðòä CBzîéðéñ øä-ìò ýåýé-ãBák ïkLiå ¦¬¤«¨¨«©¦§³Ÿ§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½
íBia äLî-ìà àø÷iå íéîé úLL ïðòä eäqëéå©§©¥¬¤«¨−̈¥´¤¨¦®©¦§¨¯¤¤²©¬

ïðòä CBzî éòéáMä: טּורא על דיי יקרא ּוׁשרא ©§¦¦−¦¬¤«¨¨«ְְְַַָָָָָ

למׁשה  ּוקרא יֹומין ׁשּתא עננא וחפהי ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָֹדסיני

עננא: מּגֹו ׁשביעאה æéãBákּביֹומא äàøîe ְְֲִִָָָָָ©§¥Æ§´
éða éðéòì øää Làøa úìëà Làk ýåýé§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ¨¨®§¥¥−§¥¬

:ìàøNéLàøa úìëà Làk ýåýé ãBák äàøîe ¦§¨¥«©§¥Æ§´§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ
:ìàøNé éða éðéòì øää ּכאּׁשא דיי יקרא וחיזּו ¨¨®§¥¥−§¥¬¦§¨¥«ְְְְֵֶַָָָָ

יׂשראל: ּבני לעיני טּורא ּבריׁש çéàáiåאכלא ְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָ©¨¬Ÿ
äLî éäéå øää-ìà ìòiå ïðòä CBúa äLî¤²§¬¤«¨−̈©©©́¤¨¨®©§¦³¤Æ

:äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà øäaäLî àáiå ¨½̈©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨©¨¬Ÿ¤²
øäa äLî éäéå øää-ìà ìòiå ïðòä CBúa§¬¤«¨−̈©©©́¤¨¨®©§¦³¤Æ¨½̈

:äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà עננא ּבגֹו מׁשה ועל ©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨ְְֲֶַָָֹ

יממין  ארּבעין ּבטּורא מׁשה והוא לטּורא ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹּוסלק

לילון: ôוארּבעין ô ô ְְְִֵַָָ

.ïîéñ é"ððç .ïîéñ ì"àéæò ,íé÷åñô ç"é÷

íéèôùî úùøôì äøèôäãì ÷øô äéîøéá

ãìçírä-ìk-úà úéøa eäi÷ãö Cìnä úøk éøçà ýåýé úàî eäéîøé-ìà äéä-øLà øácä©¨¨²£¤¨¨¬¤¦§§−̈¥¥´§Ÿ̈®©£¥¿§ŸÁ©¤̧¤¦§¦¹̈§¦À¤¨¨¨Æ
:øBøc íäì àø÷ì íéìLeøéa øLàèìäiøáräå éøárä BúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léà çìL £¤´¦«¨©½¦¦§¬Ÿ¨¤−§«§Â©©Â¦´¤©§º§¦¯¤¦§¨²¨«¦§¦¬§¨«¦§¦−̈

:Léà eäéçà éãeäéa ía-ãár ézìáì íéLôçéúéøaá eàa-øLà írä-ìëå íéøOä-ìë eòîLiå ¨§¦®§¦§¦¯£¨¨²¦«¦¬¨¦−¦«©¦§§Á¨©¨¦¸§¨¨¹̈£¤¨´©§¦À
ì:eçlLéå eòîLiå ãBò ía-ãár ézìáì íéLôç BúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léà çlLàéeáeLiå §Â©©Â¦´¤©§º§¦³¤¦§¨Æ¨§¦½§¦§¦¬£¨−̈®©¦§§−©§©¥«©¨¸Æ

ìå íéãárì íeLaëiå íéLôç eçlL øLà úBçôMä-úàå íéãárä-úà eáéLiå ïë-éøçà:úBçôL ©«£¥¥½©¨¦À¤¨«£¨¦Æ§¤©§¨½£¤¬¦§−¨§¦®©¦§§½©«£¨¦−§¦§¨«



31

áé:øîàì ýåýé úàî eäéîøé-ìà ýåýé-øáã éäéåâéúéøá ézøk éëðà ìàøNé éäìà ýåýé øîà-äk ©§¦³§©§Ÿ̈¸¤¦§§½̈¥¥¬§Ÿ̈−¥«Ÿ«Ÿ¨©¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´¦§¨¥®¨«Ÿ¦À¨©³¦§¦Æ
:øîàì íéãár úéaî íéøöî õøàî íúBà éàöBä íBéa íëéúBáà-úàãéeçlLz íéðL òáL õwî ¤£´¥¤½§¸«¦¦³¨Æ¥¤´¤¦§©½¦¦¥¬£¨¦−¥«Ÿ¦¥´¤´©¨¦¿§©§¿

eòîL-àìå Cnrî éLôç BzçlLå íéðL LL Eãárå Eì øëné-øLà éøárä åéçà-úà Léà¦Á¤¨¦̧¨«¦§¦¹£¤¦¨¥´§À©«£¨«§Æ¥´¨¦½§¦©§¬¨§¦−¥«¦¨®§Ÿ¨«§³
:íðæà-úà ehä àìå éìà íëéúBáàåèøBøã àø÷ì éðéra øLiä-úà eNrzå íBiä ízà eáLzå £«¥¤Æ¥©½§¬Ÿ¦−¤¨§¨«©¨ª̧©¤¹©À©©«£³¤©¨¨Æ§¥©½¦§¬Ÿ§−

:åéìr éîL àø÷ð-øLà úéaa éðôì úéøá eúøëzå eärøì LéàæèeáLzå éîL-úà eìlçzå eáLzå ¦´§¥¥®©¦§§³§¦Æ§¨©½©©¾¦£¤¦§¨¬§¦−¨¨«©¨ª̧Æ©§©§´¤§¦½©¨¦À
ðì íéLôç ízçlL-øLà BúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léàíëì úBéäì íúà eLaëzå íLô ¦³¤©§Æ§¦´¤¦§¨½£¤¦©§¤¬¨§¦−§©§¨®©¦§§´Ÿ½̈¦«§´¨¤½

ìå íéãárì:úBçôLæéLéàå åéçàì Léà øBøã àø÷ì éìà ízrîL-àì ízà ýåýé øîà-äk ïëì ©«£¨¦−§¦§¨«¨¥»«Ÿ¨©´§Ÿ̈¼©¤Æ«Ÿ§©§¤´¥©½¦§´Ÿ§½¦¬§¨¦−§¦´
äåræì íëúà ézúðå árøä-ìàå øácä-ìà áøçä-ìà ýåýé-íàð øBøã íëì àø÷ éððä eärøì§¥¥®¦«§¦´Ÿ¥Á¨¤̧§¹§ª§Ÿ̈À¤©¤̧¤Æ¤©¤´¤§¤¨¨½̈§¨«©¦³¤§¤Æ§©«£½̈

:õøàä úBëìîî ìëìçééøác-úà eîé÷ä-àì øLà éúøa-úà íéøárä íéLðàä-úà ézúðå §−Ÿ©§§¬¨¨¤«§¨«©¦´¤¨«£¨¦À¨«Ÿ§¦Æ¤§¦¦½£¤³«Ÿ¥¦̧Æ¤¦§¥´
ì eúøk øLà ìârä éðôì eúøk øLà úéøaä:åéøúa ïéa eøáriå íéðLèééøNå äãeäé éøN ©§¦½£¤¬¨§−§¨¨®¨¥̧¤Æ£¤´¨§´¦§©½¦©«©©§−¥¬§¨¨«¨¥̧§¹̈§¨¥´

:ìârä éøúa ïéa íéøáòä õøàä ír ìëå íéðäkäå íéñøqä íéìLeøéëíäéáéà ãéa íúBà ézúðå §«¨©À¦©¨«¦¦Æ§©´Ÿ£¦½§−Ÿ©´¨¨®¤¨´Ÿ§¦½¥−¦§¥¬¨¥¤«§¨«©¦³¨Æ§©´«Ÿ§¥¤½
:õøàä úîäáìe íéîMä óBòì ìëàîì íúìáð äúéäå íLôð éL÷áî ãéáeàëeäi÷ãö-úàå §©−§©§¥´©§¨®§¨«§¨³¦§¨¨Æ§©«£½̈§¬©¨©−¦§¤«¡©¬¨¨¤«§¤¦§¦¨̧

íéìòä ìáa Cìî ìéç ãéáe íLôð éL÷áî ãéáe íäéáéà ãéa ïzà åéøN-úàå äãeäé-Cìî¤«¤§¹̈§¤¨À̈¤¥Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§¨®§©À¥µ¤´¤¨¤½¨«Ÿ¦−
:íëéìrîáëäôøNe äeãëìe äéìr eîçìðå úàfä øérä-ìà íéúáLäå ýåýé-íàð äeöî éððä ¥«£¥¤«¦«§¦̧§©¤¹§ª§Ÿ̈À©«£¦̧Ÿ¦¹¤¨¦³©ŸÆ§¦§£´¨¤½¨§¨−¨§¨ª´¨

:áLé ïéàî äîîL ïzà äãeäé éør-úàå LàáâIäëäìéìå íîBé éúéøá àì-íà ýåýé øîà äk ¨¥®§¤¨¥¯§¨²¤¥¬§¨−̈¥¥¬Ÿ¥«µŸ¨©´§Ÿ̈½¦¬Ÿ§¦¦−¨´¨¨®§¨
:ézîN-àì õøàå íéîL úBwçåëòøæ-ìà íéìLî Bòøfî úçwî ñàîà écár ãåãå áB÷ré òøæ-íb ª²¨©¬¦¨−̈¤Ÿ¨«§¦«©¤´©©«Â£Â§¨¦̧©§¦¹¤§©À¦©³©¦©§¸«Ÿ§¦½¤¤¬©

:íézîçøå íúeáL-úà áéLà-ék á÷réå ÷çNé íäøáà©§¨−̈¦§¨´§©«£®Ÿ¦«¨¦¬¤§−̈§¦«©§¦«

íéì÷ù úùøôì äøèôäáé-àé ÷øô á íéëìîá

àéæéCìnä ïéáe ýåýéì írì úBéäì írä ïéáe Cìnä ïéáe ýåýé ïéa úéøaä-úà òãéBäé úøëiå©¦§¸Ÿ§«¨¹̈¤«©§¦À¥³§Ÿ̈Æ¥³©¤̧¤Æ¥´¨½̈¦«§¬§−̈©«Ÿ̈®¥¬©¤−¤
:írä ïéáeçéúàå áèéä eøaL åéîìö-úàå åéúçaæî-úà eäöziå ìraä-úéa õøàä ír-ìë eàáiå ¥¬¨¨«©¨´Ÿ¨©Á¨¨̧¤¥«©©¹©©¦§ªÀ¤¦§§Ÿ¨³§¤§¨¨Æ¦§´¥¥½§¥À

:ýåýé úéa-ìr úc÷t ïäkä íNiå úBçaænä éðôì eâøä ìraä ïäk ïzîèéúBànä éøN-úà çwiå ©¨ÆŸ¥´©©½©¨«§−¦§¥´©¦§§®©¨¯¤©Ÿ¥²§ª−Ÿ©¥¬§Ÿ̈«©¦©´¤¨¥´©Â¥Â
ørL-Cøc eàBáiå ýåýé úéaî Cìnä-úà eãéøiå õøàä ír-ìk | úàå íéöøä-úàå éøkä-úàå§¤©¨¦¸§¤¨«¨¦¹§¥´¨©´¨À̈¤©Ÿ¦³¤©¤̧¤Æ¦¥´§Ÿ̈½©¨²¤«¤©¬©

:íéëìnä àqk-ìr áLiå Cìnä úéa íéöøäëeäéìúr-úàå äè÷L øéräå õøàä-ír-ìk çîNiå ¨«¨¦−¥´©¤®¤©¥−¤©¦¥¬©§¨¦«©¦§©¬¨©¨−̈¤§¨¦´¨®̈¨§¤£©§¨²
:Cìnä úéa áøçá eúéîäáéà:Bëìîa LàBäé íéðL òáL-ïaáLàBäé Cìî àeäéì òáL-úðLa ¥¦¬©¤−¤¥¬©¤«¤¤¤¬©¨¦−§¨¬§¨§«¦§©¤³©§¥Æ¨©´§½̈

:òáL øàaî äéáö Bnà íLå íéìLeøéa Cìî äðL íéraøàåâýåýé éðéra øLiä LàBäé Nriå §©§¨¦´¨½̈¨©−¦«¨¨®¦§¥´¦½¦§−̈¦§¥¬¨«©©©̧©§¨¯©¨¨²§¥¥¬§Ÿ̈−
:ïäkä òãéBäé eäøBä øLà åéîé-ìkã:úBîaa íéøh÷îe íéçaæî írä ãBò eøñ-àì úBîaä ÷ø ¨¨¨®£¤´½̈§«¨−̈©Ÿ¥«©¬©¨−Ÿ¨®¬¨¨²§©§¦¬§©§¦−©¨«

äóñk Léà øáBò óñk ýåýé-úéá àáeé-øLà íéLãwä óñk ìk íéðäkä-ìà LàBäé øîàiå©¸Ÿ¤§¹̈¤©«Ÿ£¦ÀŸÁ¤̧¤©¢¨¦¹£¤¨³¥«§Ÿ̈Æ¤´¤¥½¦¾¤¬¤
:ýåýé úéa àéáäì Léà-áì ìr äìré øLà óñk-ìk Bkør úBLôðåLéà íéðäkä íäì eç÷é ©§−¤§®¨¤À¤£¤³©«£¤Æ©´¤¦½§¨¦−¥¬§Ÿ̈«¦§³¨¤Æ©´Ÿ£¦½¦−



:÷ãa íL àöné-øLà ìëì úéaä ÷ãa-úà e÷fçé íäå Bøkî úàîær úðLa éäéåìLå íéøNL ¥¥´©¨®§¥À§©§Æ¤¤´¤©©½¦§²Ÿ£¤¦¨¥¬−̈¨«¤©§¦À¦§©̧¤§¦¯§¨²Ÿ
:úéaä ÷ãa-úà íéðäkä e÷fç-àì LàBäé Cìnì äðLçïäkä òãéBäéì LàBäé Cìnä àø÷iå ¨−̈©¤´¤§¨®«Ÿ¦§¬©«Ÿ£¦−¤¤¬¤©¨«¦©¦§¨Á©¤̧¤§¹̈¦«¨¨³©Ÿ¥Æ

úàî óñë-eç÷z-ìà äzrå úéaä ÷ãa-úà íé÷fçî íëðéà recî íäìà øîàiå íéðäkìå§©´Ÿ£¦½©´Ÿ¤£¥¤½©²©¥«§¤¬§©§¦−¤¤´¤©¨®¦§©À̈©¦§¤̧¤Æ¥¥´
:eäðzz úéaä ÷ãáì-ék íëéøkîè÷fç ézìáìe írä úàî óñk-úç÷ ézìáì íéðäkä eúàiå ©¨¥¤½¦«§¤¬¤©©−¦¦§ª«©¥−Ÿ©«Ÿ£¦®§¦§¦³§©¤̧¤Æ¥¥´¨½̈§¦§¦¬©¥−

:úéaä ÷ãa-úàéïéîiî çaænä ìöà Búà ïziå Bzìãa øç áwiå ãçà ïBøà ïäkä òãéBäé çwiå ¤¤¬¤©¨«¦©¦©º§«¨¨³©Ÿ¥Æ£´¤½̈©¦¬Ÿ−Ÿ§©§®©¦¥´ŸÁ¥̧¤©¦§¥¹©¦¨¦À
:ýåýé-úéá àáenä óñkä-ìk-úà óqä éøîL íéðäkä änL-eðúðå ýåýé úéa Léà-àBáaàééäéå §¦Æ¥´§Ÿ̈½§¨«§¨³¨©«Ÿ£¦Æ«Ÿ§¥´©©½¤¨©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«©§¦Æ

àöîpä óñkä-úà eðîiå eøöiå ìBãbä ïäkäå Cìnä øôñ ìriå ïBøàa óñkä áø-ék íúBàøk¦§½̈¦©¬©¤−¤¨«¨®©©̧©Ÿ¥³©¤̧¤Æ§©Ÿ¥´©¨½©¨ª̧Æ©¦§½¤©¤−¤©¦§¨¬
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:ýåýé úéa íéNòä íéðaìå õrä éLøçìâéáöçî éðáàå íéör úBð÷ìå ïáàä éáöçìe íéøãbìå §¨«¨¥³¨¥Æ§©Ÿ¦½¨«Ÿ¦−¥¬§Ÿ̈«§©«Ÿ§¦Æ§«Ÿ§¥´¨¤½¤§¦§³¥¦Æ§©§¥´©§¥½
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:ýåýé-úéá àáenä óñkä-ïî óñë-éìëe áäæ éìk-ìk úBøööç úB÷øæî úBønæî óñkåèéNòì-ék ¤̧¤Æ§©§³¦§¨Æ£´Ÿ§½¨§¦¬¨−̈§¦¨®¤¦©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«¦«§Ÿ¥¬
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לזכות
אנשי החסד הדגולים

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

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

להצטרפות ויעוץ חינם:

077-444-7777

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


