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אור וחום ההתקשרות

"גם לאחרי גמר והשלמת עבודתו שנועדה לו, עליו לידע שעדיין אין בכוחותיו 
הוא להגיע לתכליתה – הקמת המשכן לו יתברך. כל אחד צריך 'להביא' 

'מלאכת' עבודתו למשה רבינו )ה"אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא" – עד 
לכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו( כי רק הוא בכחו ויכלתו להקים ממלאכת בני 
ישראל משכן לו יתברך, היות והוא ה"עומד בין ה' וביניכם" – ממוצע המחבר 
נשמות ישראל לאביהם שבשמים; וגם לאחרי השתתפות משה רבינו, עדיין 

לא תשרה השכינה במעשה ידי בני ישראל עד שמשה רבינו בירך אותם כו'". 
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כבוד 

בשיחת ש״פ תרומה תשמ״ג, נתבאר הדיוק בפירוש רש״י )תרומה כה, מ(: ״נתקשה משה במעשה המנורה עד שהראה לו 
־הקב״ה מנורה של אש", שגם לאחרי שהקב׳׳ה הראה תבנית המנורה )כמו תבנית כל כלי המשכן(, התקשה משה איך לע

שותה בריבוי הפרטים - קנים גביעים כפתורים ופרחים, ומחתיכה אחת על ידי הקשה בקורנס.
ושאלו על זה המניחים: בנוגע לקושי שבמעשה המנורה - מה הועיל שהראהו מנורה של אש? וממה נפשך: תבנית המנורה 

- ראה כבר עם כלי המשכן, ובנוגע לעשיה - לא הועילה גם ראיית מנורה של אש, והיה צורך שתהיה ״נעשית מאליה״?
לפנינו מענה כ״ק אדמו״ר בכתב יד קודשו ופענוחו:

כותב בפשטות  ״רש״י  ומעיר:   - מנורה של אש״  הועיל שהראהו  ״מה  לנוסח השאלה  אדמו״ר  כ״ק  1( מתייחס  במספר 
אפשר  אי  שזה  בפשטות  כותב  והוא  מועיל,  שזה 

שיועיל?!״.
ומוסיף לבאר איך מועילה ראיית מנורה של אש:

״לדוגמא: בן ה' רואה באור )אש( הנר נהורא אוכמא, 
לבן, וכו' - באם תמצי לומר דבהמנורה של אש היו 
בגוון משונה,  ואחד[  ]כל אחד  כאו״א  וכו'  הגביעים 
מעשה רב: בחוטי מכ־ )ה״ז מקיל בהבנת עשייתה 
שיר הרדיא וכיו״ב - כשצריכים להיות חוטים רבים, 

משנים צבעיהם(.
במספר 2( כותב כ״ק אדמו״ר על עצם השאלה:

״ה״ז בכל אופן קושיא בפ״ע ]בפני עצמה[ ואין לזה 
רש״י(,  מפרשי  כל  )וכמש״כ  להשיחה  כלל  שייכות 

וכבר דובר בזה בהתוועדות דשנים שעברו״.
להקשות:  הו״ל  קושיא  קלאץ   - ״לשיטתו  ומוסיף: 
כיון שנעשית מאלי' - הרי דוקא תבנית המנורה לא 

הו״ל להראות כלל ומעיקרא מאי קא סבר?!״.
ומסביר הרבי:

יותר  ״הבין   - אש  של  מנורה  הקב״ה  לו  כשהראה 
אבל לא עד כדי כך שיוכל ]לעשותה[ בכל פרטי'״.

פעמים  רבות  אשר  ויודיעם  ה'  בן  ״ישאלו  ומוסיף: 
ואז  תופס,  אינו  הא'  ובפעם  קושיא,  המלמד מתרץ 
ולפע־ מספיק.  זה  ולפעמים  ביאור  מוסיף   המלמד
מים גם ההוספה ועוד הוספה ועוד הוספה כו' - אינו 

תופס ונשאר בקושיא״.
לרבי  שוב  הכניסוהו  הביאור  את  שהקלידו  לאחר 
הרדיא״,  ״מכשיר  התיבות  את  הרבי  מחק  להגהה, 

וכתב במקומם: ״מכשירים שונים ומכונות".

מנורה של אשהכתב והמכתב 

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
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ג' באדר ו'
הל' פרה אדומה פרק יד-טו. הל' 
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מ"ע קח. קא.הל' מלוה ולוה פרק ג.
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 הפצת המעיינות
 כמו 'שולחן ערוך'

 אף שה"שטורעם" בהפצת היהדות ובהפצת המעיינות התחדש בדור האחרון, 
יש לעסוק בכך מתוך חיות גדולה • למנורות ושולחנות שעשה שלמה המלך 
היה תוקף כשל המנורה והשולחן המוכרחים מצד הדין • יש להוסיף ב'מבצע 

פורים' בהוספה בלתי מוגבלת • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
“ככל אשר אני מראה אותך וכן תעשו" מפרש רש"י: 
ועשו  הימנו,  הזה מחובר למקרא שלמעלה  “המקרא 
 – תעשו  וכן  אותך,  מראה  אני  אשר  ככל  מקדש  לי 
לדורות, אם יאבד אחד מן הכלים, או כשתעשו לי כלי 
בית עולמים, כגון שולחנות ומנורות וכיורות ומכונות 

שעשה שלמה, כתבנית אלו תעשו אותם".
הטעם שמדגיש רש"י “שעשה שלמה" – דלכאורה, 
למאי נפקא מינה מי עשאם?! – משום שבכך משמיענו 
להיות  הוצרכה  בלבד  אחת  מנורה  שרק  נאמר  שלא 
כמנורת משה, אלא גם כאשר היו כמה מנורות בעת 
 – שלמה  מנורות שעשה  בדוגמת עשר  ובעונה אחת, 
גם אודותם נאמר הציווי “וכן תעשו" – “כתבנית אלו".
והכרחו של רש"י לפרש כן – מובן בפשטות: מכיון 
שזוהי מנורה השייכת לבית המקדש – מדוע תיעשה 

מנורה זו באופן אחר ממנורת משה?!
הדלקת  עבור  בה  משתמשים  שהיו  מובן  כן  וכמו 
מנורות,  עשר  עשה  ששלמה  מכיון  דהנה,   – הנרות 
הוא,  ברוך  הקדוש  ידי  על  בזה  נצטווה  בוודאי  הרי 
ומכיון שכן – לא מסתבר שהקדוש ברוך יצווה לעשות 
עשר מנורות ללא כל תועלת כו', ולכן בהכרח לומר 

שלפעמים הדליקו במנורות של שלמה. 

ב
 בנוגע לכללות העניין דעשר מנורות, עשר שולחנות 

כו' – ישנה הוראה נפלאה בעבודת האדם, ובהקדים:
וכו',  אחד  שולחן  אחת,  מנורה  כבר  ישנה  כאשר 
שמצד  אף  כו',  ושולחנות  מנורות  עוד  ומוסיפים 
בדוגמת  זה  הרי   – אחת  מנורה  מספיק  החיוב  עצם 
כלומר,  הדין",  משורת  “לפנים  של  העניין  כללות 
שאין מסתפקים בקיום התורה ומצוותיה על פי חיוב 
התורה בלבד – שהרי “לא חרבה ירושלים אלא על... 
לפנים  עבדו  ולא  תורה,  דין  על  דיניהם  שהעמידו 
להיות  צריכה  ההנהגה  כללות  אלא  הדין"1,  משורת 

“לפנים משורת הדין". 
מנורות  עוד  מוסיפים  שכאשר   – כך  כדי  ועד 
ושולחנות, יש בהם את כל התוקף וה"שטורעם" כמו 
המנורה והשולחן שמוכרחים להיות מצד עצם החיוב, 
של  העניינים  כל  את  ופועלים  ממשיכים  זה  ידי  ועל 
נשמות  סוגי  שבעה  העלאת  הן   – והשולחן  המנורה 
המשכת  והן  תורה2,  בליקוטי  כמבואר  כו'  ישראל 
 – השולחן  עניין  שזהו  כולו,  העולם  בכל  פרנסה 
 – וסימניך  יצפין,  שיעשיר  “הרוצה  רז"ל3  כמאמר 
– אף שמדובר אודות המנורות  וזאת  שולחן בצפון". 
שאינם  כלומר,  שלמה,  ידי  על  שנוספו  והשולחנות 

מצד עצם החיוב, כי אם “לפנים משורת הדין".
שעשה  והשולחנות  המנורות  עשר  מזו:  ויתירה 

1( בבא מציעא ל, ב.
2( ריש פרשת בהעלותך.

3( בבא בתרא כה, ב.

דבר מלכות
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מזה  גם  וכפי שמוכח  ראשון4,  בבית  רק  היו   – שלמה 
שבציור הרמב"ם בפירוש המשנה במסכת מדות )ששם 
נתבארו ענייני הבית השני( מופיעים רק מנורה ושולחן 
ועשר  המנורות  שעשר  נמצא  זה  פי  ועל  בלבד.  אחד 
השולחנות היו רק למשך זמן בלבד, ואף על פי כן, היה 

ושולחן  מנורה  של  וה"שטורעם"  התוקף  כל  בהם  גם 
כו', כנ"ל.

ב
 ההוראה מזה בעבודת האדם:

כאשר מדברים אודות תביעתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר 
נשיא דורנו אודות גודל ההשתדלות בהפצת המעיינות, 
יכול   – היהדות חוצה  והפצת  והמצוות  הפצת התורה 
לבוא מישהו ולטעון: מכיון שה"שטורעם" שבדבר הוא 
עניין שנחדש בדור האחרון, על יד כ"ק מו"ח אדמו"ר 
נשיא דורנו – הנה מי יאמר מי יאמר שההתעסקות בזה 
ביותר,  גדולה  והתלהבות  חיות  מתוך  להיות  צריכה 
באותה המדה כפי שעוסקים בדבר המוכרח על פי דין 

)ולא רק “לפנים משורת הדין"(?!
לו  נדמה  מזו:  ויתירה  פשוט",  “עבד  אמנם  הוא 
הוא  מקדיש  לפועל  בנוגע  ולכן,  נאמן",  “עבד  שהוא 
בד  אבל  כו',  היהדות  בהפצת  להתעסקות  זמן  משך 
)“אלף  “אנחה"  נפלטת  בדבר,  ההתעסקות  עם  בבד 
אנחות"( מגרונו על זה שמטילים עליו עבודה ושליחות 

שלמעלה מכוחותיו!
שלמעלה  עבודה  שזוהי  הכוונה  שאין  פשיטא 
אינו  שבזה  מכיון   – הגשמיים  מכוחותיו  שלמעלה 
למעלה  היא  זו  שעבודה  הכוונה  אלא  כלל!  מתחשב 
מכוחותיו הרוחניים: רצונו לעסוק בלימוד ועיון בתורת 

4( ראה ליקוטי שיחות חלק כא עמ' 170 הערה 46.

החסידות, באופן של דקות כו', “שפאלטן ַא הָאר",  
– ]לאחרונה התחילו “שפַאלטן ַא הָאר" גם בלימוד 

תורת החסידות!
אודות  מדובר  מקומות(  )ובכמה  תער"ב  בהמשך 

חילוקי הדרגות שבאור – נהורא אוכמא, נהורא חיוורא, 
כו'. ומספרים שכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב  נהורא תיכלא 
נ"ע התבטא פעם )באופן שאינו למעליותא( על מישהו 
ַא  אין  זיך  קָאכט  ער  “ַאז   – אלו  בעניינים  שהתפלפל 
בלָאיע  ָאדער  פַאייר'ל,  ווייסע  פַאייער'ל,  שווַארצע 

פַאייער'ל"!
אזי   – כדבעי  הוא  החסידות  לימוד  כאשר  כלומר: 
התעסקותו היא בהבנת חילוקי הדרגות שבאור, עניין 
הספירות וכו', “דע את אלוקי אביך"; אבל כאשר הוא 
שוכח אודות כללות הנמשל, והוא מונח בפרטי המשל 
– מונח הוא באש שחורה, אש לבנה או אש כחולה כו'[ 

–
ולכן, אין זה לפי כוחותיו – הרוחניים – לצאת ולעסוק 
באור  נשמותיהם  להאיר  חוצה,  שבבחינת  יהודי  עם 
היהדות – עניין המנורה, או להשתדל שבחורי ישיבה 
יהיה להם מה לאכול – עניין השולחן, ולא רק שיהיה 
להם שולחן אחד, אלא כמה וכמה )עשר( שולחנות, כדי 
שלא יצטרכו להצטופף כולם בשולחן אחד כו'; מה לו 
ולהתעסקות בעניינים כאלו, הוא מונח בעניינים נעלים 

יותר – “שמיים ושמי השמיים"!
וכאמור – מכיון שנשיא דורנו תובע לעסוק בהפצת 
היהדות חוצה, מוכן הוא “לעשות טובה" לנשיא דורנו, 
ולהקדיש משך זמן – שעה, ולכל היותר “שעה ומחצה" 
לעניין  בנוגע  הקודש5  באגרת  המובא  זמן  )שיעור 
התפלה( – כדי להתעסק בהפצת היהדות חוצה; אבל מי 
יאמר שצריך לעסוק בזה מתוך חיות ומרץ והתלהבות 

5( סימן א.

עניין שנחדש בדור האחרון,  מכיון שה"שטורעם" שבדבר הוא 
על יד כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו – הנה מי יאמר מי יאמר 
שההתעסקות בזה צריכה להיות מתוך חיות והתלהבות גדולה 

ביותר, באותה המדה כפי שעוסקים בדבר המוכרח על פי דין?
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כו', מספיק שהוא עוסק בזה במעשה בפועל!
עשר  של  העניין  מכללות  הנלמדת  ההוראה  זה  ועל 
פי  על  שאף   – שלמה  שעשה  שולחנות  ועשר  מנורות 
שזהו עניין שנתחדש על ידי שלמה )והיה רק במשך זמן 
מסוים בלבד, כנ"ל(, היה בזה כל התוקף וה"שטורעם" 
לכל  בנוגע  מובן  זה  דרך  ועל  ושולחן,  מנורה  של 
העניינים שנוספו על ידי כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו 
ככל  כו'  והחיות  המרץ  בכל  בהם  לעסוק  שצריכים   –

ענייני התורה ומצוותיה.

ובקשר לטעותו שרצונו לעסוק בעניינים נעלים שהם 
בבחינת “שמיים ושמי השמיים" – אומרים לו: “השמיים 
ושמי השמיים לא יכלכלוך", כי אם “הבית הזה" דווקא 
– כאשר עוסק בעניינים של מעשה בפועל, ענייני מטה – 
להאיר את נשמתו של היהודי שנמצא בבחינת “חוצה", 
וכיוצא בזה בכל העניינים של הפצת המעיינות והיהדות 

חוצה.

ג
אודות  לעורר  המקום  כאן  הרי   – לזה  ובהמשך   
בנוגע  ובמיוחד  ה"מבצעים",  ענייני  בכל  ההתעסקות 

לעניין שהזמן גרמא – “מבצע פורים".
בשבת  בכך  לעסוק  החלו  שכבר  פי  על  אף  הנה, 
מברכים חודש אדר, ועוד לפני זה – החל מט"ו בשבט 
)שלושים יום לפני פורים(, מובן, שתמיד ישנה אפשרות 

להוסיף בכל הפעולות ביתר שאת וביתר עוז.
וההוספה צריכה להיות עד כדי כך – שכל מה שעשו 

עד עתה ייחשב כ"התחלה" בלבד לפי ערך ההוספה!
כדבעי,  הייתה  בזה  פי שהתעסקותו  על  אף  כלומר: 
יהיה  עתה  עד  שעשה  מה  שכל  ייתכן  כיצד  כן,  ואם 
הרי   – בדבר  ההוספה  לגבי  בלבד  “התחלה"  בבחינת 
שלמעלה  באופן  בזה  להוסיף  ממנו  שדורשים  מכיון 

היא  הקודמת  שעבודתו  מובן  והגבלה,  ממדידה 
אין  גבול  של  שעניין  מכיון  בלבד,  “התחלה"  בבחינת 
כמבואר  גבול,  בלי  לגבי  כלל  מקום  ותפיסת  ערך  לו 
אלף  מספר  לגבי  ערך  לו  יש  במספר  ש"אחד  בתניא6 
אלפי אלפים, שהוא חלק אחד מני אלף אלפים )מספר 
המורכב מריבוי אחדים(... אבל לגבי דבר שהוא בבחינת 
בלי גבול ומספר כלל, אין כנגדו שום ערך במספרים... 

כלא ממש חשיבי".
באופן  כבר  הייתה  הקודמת  עבודתו  כאשר  וגם 

שלמעלה ממדידה והגבלה, “בכל מאודך" – הרי מכיון 
לדרגא  שביחס  כלומר,  שלך",  “מאד  “מאודך",  שזהו 
נעלית יותר נחשבת עבודה זו לעניין שבמדידה והגבלה, 
נמצא שאפילו כאשר עבודתו הקודמת הייתה באופן של 
בלי גבול, ביכולתו להוסיף בזה עד כדי כך שהעבודה 
הקודמת תהיה בבחינת גבול לגבי הוספה זו, ולכן הרי 

היא בבחינת “התחלה" בלבד.
שישנם  חסידות  בדרושי  מקומות  בכמה  וכמבואר 
כל  )ולאחרי  גבול"  “בלי  בעניין של  דרגות  וכמה  כמה 

זה – דרוש עדיין ביאור בדבר לאנשים כערכנו כו'(.
עניין  שזהו  באמרם  מבקשים",  הם  ש"תואנה  ולאלו 
המבואר בתורת החסידות, פנימיות התורה, רזין דרזין 
וכו', אבל הוא רוצה זאת בפשטות ]כיצד יתכנו חילוקי 
דרגות ב"בלי גבול", כלומר, שעבודתו הייתה כבר באופן 
בזה  מוסיף  כך  ואחר  גבול(,  )בלי  מאודך"  “בכל  של 
באופן נעלה יותר, בלי גבול גדול יותר[ – וכל זמן שלא 
“בכל  של  באופן  עבודתו  יעבוד  אזי  בשכלו,  זאת  יבין 
לבבך ובכל נפשך", אבל לא באופן של “בכל מאודך"! 
– הרי זה דבר המובן ומקובל אצל כל החוקרים, בנוגע 

לחכמת החקירה, חכמת החשבון,  וכיוצא בזה:

6( פרק מח.

ממדידה  שלמעלה  באופן  הייתה  הקודמת  עבודתו  כאשר  גם 
והגבלה, “בכל מאודך", הרי מכיון שזהו “מאודך", “מאוד שלך", 
בלי  באופן של  הייתה  הקודמת  עבודתו  כאשר  נמצא שאפילו 

גבול, ביכולתו להוסיף בזה 



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!

ונתלבשו  ירדו  הינן חלק מתורת ה' שלמעלה מהשכל. הן אמנם  הביאור בזה: המצוות מסוג “משפטים" 
בלבושים 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
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מוסכם מכל החוקרים שאף על פי שכאשר מציירים 
פי  על  אף  מוגבל,  הוא  ה"קו"  הרי  נייר  גבי  על  “קו" 
)וכן  במחשבה  דמיוני,  “קו"  אודות  מדובר  כאשר  כן, 
כאשר מדברים אודות המושג “קו"( – הרי ה"קו" הוא 
דבר שאינו מוגבל, כלומר, שנמשך ומתפשט ללא כל 

הגבלה, ובדרך ממילא – ישנם בו נקודות בלי גבול.
והנה, ב"שטח" )כפי שהוא בעולם המחשבה והדמיון, 
ולא שטח של שולחן וכיוצא בזה( ישנם קוין בלי גבול. 
ואם כן, הרי מצינו שישנם חילוקי דרגות ב"בלי גבול": 
ה"בלי גבול" של “שטח" גדול יותר מה"בלי גבול" של 

“קו", מכיון שב"שטח" ישנם בלי גבול קוין!
את  גם  “שטח"  של  ורוחב  לאורך  מוסיפים  וכאשר 
מדת הנפח, שטח מעוקב ]כאשר מדובר אודות “תיבה" 
בפרשתנו:  ולדוגמא  וגובה,  רוחב  אורך  בה  שיש 
ארונות  שלושה  אודות  בפרשתנו  כמסופר  “ארון", 

שעשה בצלאל – שניים של זהב ואחד של עץ כו'7[.

7( פירוש רש"י כה, יא.

– הרי ב"נפח" נכנס ה"שטח" )אורך ורוחב ללא עובי 
)גובה(( בלי גבול פעמים.

ונמצא שישנם כאן שלושה עניינים שהם בלי גבול 
יותר  גדול  מהם  אחד  שכל  ובאופן  ונפח,  שטח  קו,   –
מזולתו: “קו" הוא אמנם “בלי גבול", אבל ישנו “בלי 
גבול" גדול ממנו – “שטח", שבו ישנם בלי גבול קוין, 
ונוסף לזה ישנו ה"בלי גבול" של “נפח", שבו ישנם בלי 

גבול שטחים.
ונחזור לענייננו: גם כאשר עבודתו עד עתה הייתה 
באופן של “בכל מאודך", בלי גבול, הרי מכיון שזהו 
רק “מאוד שלך", מובן, שיכול להוסיף בעבודתו ולבוא 
הקודמת  עבודתו  נחשבת  אליה  שביחס  כזו  לדרגא 
בבחינת  זה  הרי  ולכן,  והגבלה,  מדידה  של  לעניין 

“התחלה" בלבד בערך הוספה זו.

)משיחת שבת פרשת תרומה תשמ"ג. תורת מנחם 
התוועדויות תשמ"ג ח"ב עמ' 1016 ואילך. הנחת השומעים, 
בלתי מוגה(
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חברי ה"מזכירות" – 
אנשי קשר עם הרבי

העברת מסרים חינוכיים ורוחניים של הרבי • שיגור עניני דפוס 
ומסירת ידיעות רצוא-ושוב • הרב תבע-ביקש דו"ח בכל שבוע! 
• הנסיעה אל הרבי והכניסה לארצות-הברית סודרה על-ידי 

ה"מזכירות" • רשימה שנייה

אחראית  ה'מזכירות'  הייתה  הראשונות  בשנים 
על העברת מסרים חשובים של הרבי )אדר"ח אדר 

תשי"ב – ‘אגרות-קודש' כרך ה' עמ' רלו(:
תלמידי  ]=איגוד  את"ה  על-דבר  המזכירות  מכתב 

הישיבות[ בטח קיבל במועדו.
ובמכתב מכ"ו כסלו תשי"ג – ‘אגרות-קודש' כרך 

ז' עמ' צא:

מהמעסעדזש  העתק  המזכירות  במכתב  נשלח 
בו  ישתמש  בטח  אשר  החנוכה  לימי  ]=מההודעות[ 

באופן המתאים
ז'  ‘אגרות-קודש' כרך   – סיון תשי"ג  י"ז  בתאריך 

עמ' רעג:
“זה מכבר נתאשר ע"י המזכירות שלי קבלת הבטאון 

]חב"ד חוברת שני]יה[" 
ח'  כרך  ‘אגרות-קודש'   – תשי"ד  מר-חשון  בי"ב 

עמ' כ:
]=הרב  כת"ר  שם  גם  אשר  להמזכירות  ומסרתי 
שמואל אלעזר שאולזון[ יכנס ברשימת אלו המקבלים 

הקונטרסים ]=של שיחות ומאמרי דא"ח[
בה' כסלו תשי"ד – ‘אגרות-קודש' כרך ח' עמ' מב:
הגאולה  לחג  לכאן  הנ"ל  תלמידים  נסיעת  אודות 
צריך  תלמיד  כל  אשר  הוא  הסדר  כסלו..  י"ט  הוא 
לקבל רשות מהנהלת הישיבה ובכתב.. הנהלת הישבה 
מגבלת את הזמן, או שמוסרת את זה על דעת מזכירות 

שלי. 
ה' מרחשון תשט"ז – ‘אגרות-קודש' כרך י"ב עמ' 

נד:
בטח כבר נתקבל מכתב המזכירות בהנוגע 

לסניף אגודת נשי ובנות חב"ד בבני-ברק.
עמ'  ט"ו  כרך  ‘אגרות-קודש'  ובכ"ט תמוז תשי"ז 

ש:
המזכירות  ע"י  המכתב  העתק  קבלו  בינתיים  ובטח 

על-דבר הצורך להגדיל העבודה ]דנשי ובנות חב"ד[.
על  מהנדפס  לי  שישלחו  המזכירות  ע"י  בקשתי 

הוצאת קה"ת מתאים לבקשתו, ובטח יאשר הקבלה.
 – כתב הרבי בי"ד אייר תשי"ז )‘אגרות-קודש כרך 

ט"ו עמ' קלב(.
ט"ז  כרך  )‘אגרות-קודש'  תשי"ח  מרחשון  ובכ"ו 

עמ' צו(: 
מכתבים  לו  לשלוח  להמזכירות  נמסר  כבקשתו 

הכלליים, קול-קורא וכיוצא-בזה.
ובכ"ד אדר תשכ"א )אג"ק כרך כ' עמ' קפה(:

ועד  זירוז  בקשת  מהמזכירות,  לו  נשלח  ובינתיים 
לקיום – מצות משלוח מנות ומתנות לאביונים, ובפרט 

בתוככי הנוער.
)‘אגרות-קודש'  הרבי  כתב  תשכ"ה  חשון  בכ"ד 

כרך כ"ג עמ' כא(:

בקשתי את המזכירות שלי לשלוח לו 

מפירסומינו

לספריית  ספרים  ]=של  המשלוח  שהוצאות  ומובן 
הרבי[ וכן נסיעתו בענינים אלו עליו להודיע להמזכירות 

שלי.

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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)‘אגרות-קודש'  תשי"ד  אלול  באדר"ח  הרבי  כתב   
כרך ט' עמ' רסב(.

ושוב בו' אלול תשי"ז )‘אגרות-קודש' כרך ט"ו עמ' 
שפה(: 

על-שם  או  הספרי'  על-שם  להשלח  יכולים  הספרים 
המזכירות וכו'.

רבים כתבו בצורה ישירה ל'מזכירות', והרבי מגיב 
ומאשר:

במכתבו האחרון כותב למזכירות

עמ'  יו"ד  כרך  ‘אגרות-קודש'  תשט"ו  כסלו  )ח"י   
קנה(

מהמזכירות מסרו לי מכתבו...
 )י"ג ניסן תשט"ו – ‘אגרות-קודש' כרך י"א עמ' לא(
מנחם-אב,  מג'  להמזכירות  מכתבו  בינתיים  לי  ונמסר 

על-דבר התכנית לקבלת פני ]השלוחים[ הנ"ל

 )כ"ט תמוז תשט"ז – 'אגרות-קודש' כרך 

י"ג עמ' שי(
ות"ח על הקורת רוח שגרם לי בתוכן מכתבו להמזכירות 
 – הט]הור  במחנם  שליט"א  השלוחים  ביקור  מתאר   –

אנגליה[ 
)י"ד מנחם אב תשט"ז – ‘אגרות-קודש' כרך י"ג עמ' 

שסח(

כפי  וישתדלו  על-דבר-זה  להמזכירות  ישר  יכתוב 
היכולת".

כתב הרבי להמשפיע הר"ר שלמה חיים קסלמן )כ"ד 
מנחם-אב תשי"א – ‘אגרות-קודש' כרך ד' עמ' תכו(.

לכ]בוד[  מהמזכירות  יודיעו  בזה,  הפרטים  וכשיודיעו 
ת]ו[ ר]תו[ שי'.

וא"ו  כרך  ‘אגרות-קודש'   – תשי"ב  מנחם-אב  )י"ג   
עמד ערב(

ראיתי את מכתבו להמזכירות בו שואל לסיבת העדר 
המכתבים.

)י"א שבט תשי"ד – ‘אגרות-קודש' כרך ח' עמ' קסד(
עליה,  שכתב  המעשית  והבעי'  הפרטי  לענינו  בהנוגע 
הנה כנהוג בזה מסרתי את כל הענין להמזכירות, ויבואו 

אתו בקשור ישר.
עמ'  ח'  כרך  ‘אגרות-קודש'   – תשי"ד  שבט  )כ"א   

קעח(

שאלתו  על  מהמזכירות  מענה  נתקבל  בינתיים  ובטח 
בנוסף על מכתבי מאז 

)ב' ניסן תשי"ד – ‘אגרות-קודש' כרך ח' עמ' שיג(
המזכירות שלי מסרו לי תוכן מכתבו ועסקנותו ]=בעיר 
וועלינגטאן[ בעניני טהרת המשפחה במחנם הט]הור[ וכן 

שגזעו ממשפחה המפוארה...
)‘אגרות-קודש'  תשי"ט  כסלו  בט'  הרבי  כתב  כך 
כ"ד  כרך  )שם  תשכ"ז  תמוז  ובה'  צד(.  עמ'  ח"י  כרך 

עמ' שנח(:
נתקבל... והמכתב להמזכירות ]בענין ‘מבצע תפלין'[.

כפי הרשימה מהמזכירות בגליון בפני עצמו ]=רשימת 
מוסדות חב"ד אשר שולחים להם תמיכה מכאן[.

 כתב הרבי בימי הגאולה י"ב י"ג תמוז תשכ"ח )אג"ק 
כרך כ"ה עמ' קצ(.

כ"ה  כרך  )‘אגרות-קודש'  תשכ"ח  הסליחות  ובימי 
עמ' רמג( כתב:

השנה  ספר  מקבלת  מהמזכירות  אישור  קבלו  בטח 
שלהם )1967-1965(

מאשרים קבלת מכתבו מ... ו... ע"ש המזכירות.
 כתב הרבי בכ"ט תשרי תשח"י – ‘אגרות קודש' כרך 

ט"ז עמ' כט.
במלבורן  סרברנסקי  לר"א  תשי"ג  תשרי  ובכ"ט 

)‘אגרות-קודש' כרך ט"ז עמ' כט(:
וכו'  לשלוח  למי  ברור  יודע  שאין  לשאלתו  בהנוגע 
בזה  עושה  ולכן  החגים[  לקראת  התעוררות  ]=מכתבי 
ברפיון, הנה לפלא הספק בזה, כי במקום שאין ברור מובן 
ששולחים למחלקה מרכזית והיא ממציאה להשייך לזה, 

שבנדון דידן זוהי המזכירות.

הדרכות לעזר כפי האפשרי
יפנו..  לכאן  בבואם  פרס[,  ]יוצאי  התלמידים  אם 
למזכירות שלנו.. בודאי יקבלו הדרכות ועזר כפי האפשרי.
)‘אגרות-קודש'  תשל"ו  אלול  בי"א  הרבי  כתב  כך 
כרך ל"א עמ' רצד( לאחד האחראים בפרס על חינוך 

הנוער.
עמ'  כ"ה  כרך  )‘אגרות-קודש'  תשכ"ח  כסלו  ובה' 

לד(:
הרה"ג  שכתב  במאמר  תקונים  ]להציע  הדבר  מסרתי 
הד"ר אלי' יונג על חיי אדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע 
ההזדמנות  את  ינצלו  ובודאי  למזכירות  חב"ד[  מייסד 

ויבואו בכתובים את כת"ר שי'.
“ספר  את  שי'  לכת"ר  לשלוח  צויתי  זו  בהזדמנות 

התולדות" של אדמו"ר הזקן שזה עתה יצא לאור...
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בירור קניית מזוזות ותפלין
במענה משנת תשל"ד )‘אגרות-קודש' כרך כ"ט עמ' 

רסה(:
מזוזות ותפלין לקנות כאן )האפשר( – יברר במזכירות.

מענה להנהלת ישיבת הכותל
בני  הכותל  ישיבת  הנהלת  כתבה  תשל"ה  בשנת 
קובץ  מגיליונות  אחד  וצירפה  לרבי  מכתב  עקיבא 
“כתלנו" )הגיגי תורה שנתבררו ע"י תלמידי הישיבה( 
עמ'  ל'  כרך  )‘אגרות-קודש'  ל"מזכירות"  הורה  הרבי 
שיג( לכתוב להם מכתב בתודה חמה עבור המשלוח 
הקודמים,  הגליונות  את  גם  לבקש  וכן  שלהם, 
וכתשורה לשגר להם קטלוג של הוצאת ספרי קה"ת 
בהם  שמעוניינים  ספרים  מתוכם  שיבחרו  מנת  על 

תמורת הקבצים ששלחו.

הרבי מבקש דו"ח בכל שבוע
הרבי  כתב  תשכ"ב  חנוכה  התחלת  א'  נר  א'  ביום 
הנ"ל  להראות  מיוחדת  “בפקודה  מהירה  הוראה 
ליחידים" ומסרה למזכירות )‘אגרות-קודש' כרך כ"ב 

עמ' ס-סא( ובה נאמר בין השאר:
אנסה עוד-הפעם.. שבסוף כל שבוע – היינו בו'-ערב-

פ]לוני[,  את  בשמי  מהמזכ]ירות[  ישאלו   – שבת-קודש 
מהנעשה במשך השבוע לשיפור הנ"ל )כמובן – בפירוט 
הענינים(, והמענה ימסר לי בכתב למען יעמוד ימים רבים, 
 – הבע"ל  שבט  מיו"ד  יאוחר  ולא  שבועות  איזה  וכעבור 

בטח יבורר המצב.
ויהי-רצון שיהיה באופן דמוסיף והולך ואור.

בהמשך לזה כתב הרבי בי"ז טבת )שם עמ' צג(:
והרי  טבת..  מח'  מכתבו  נתקבל  ארוך,  הפסק  לאחרי 
בודאי עוררוהו מהמזכירות ועוד על גודל הענין שבעתים 
 – מהפעולות  דו"ח  ידיעות  כאן  תתקבלנה  תכופות  יותר 

על-כל-פנים על-שם המזכירות ועל-כל-פנים בקיצור...

הנסיעה אל הרבי והכניסה 
לארצות-הברית

גם  כמו  הרבי  אל  נסיעה  בה  הראשונות  בשנים 
דרך  עברו  לארצות-הברית  הכניסה  ניירות  סידור 

ה"מזכירות":
אודות ניירות דרישה – מסרתי להמזכירות כבקשתו.

)י' תמוז תשט"ז – ‘אגרות-קודש' כרך י"ג עמ' רנד(
הניירות  לשלוח  להמזכירות  נמסר  למכתבו,  מתאים 
בשביל התלמידים.. שיקבלו ]=התלמידים[ עליהם בהנחה 

וקליטה יותר ענין תועלת הרבים מנסיעתם ]=לרבי[.
)ב' מנחם-אב תשט"ז – ‘אגרות-קודש' כרך י"ג עמ' 

שכג(
וכך כותב הרבי לתלמיד בו' כסלו תשכ"א )‘אגרות-

קודש' כרך כ עמ' נו(:
בה  תומכי-תמימים  הישיבה  מהנהלת  לבקש  עליו 
לומד, שיכתבו להמזכירות בפרטיות אודות מעמדו ומצבו 
ובעבודת  המצות  בקיום  וחסידות  הנגלה  תורת  בלימוד 
כאן,  זמן  משך  היותו  לתועלת  בהנוגע  ודעתם  התפלה 

ובהתקבל ידיעות האמורות ידונו בהאמור...
ולהרב שלמה מטוסוב במרוקו )ט' מר-חשון תשט"ו 

– ‘אגרות-קודש' כרך יו"ד עמ' מו(:
ממנו  להוראות  מחכים  הנה  לכאן,  לנסיעתו  בהנוגע 
איזה תעודות וניירות נחוצים לשלוח מכאן, בכדי שיוכל 

להגיש הבקשה, ובטח יכתוב )ישר להמזכירות(.

קרנות הצדקה שליד 
ה"מזכירות"

קוראים  אנו  המזכירות  שליד  הצדקה  קרנות  על 
פעמים רבות:

לאחת  הכסף  את  למסור  אתם  יכולים  ברצונכם  אם 
מקרנות הגמ"ח הנמצאים במזכירות שלי.

ח'  כרך  ‘אגרות-קודש'   – תשי"ד  אדר-ראשון  )כ"ג 
עמ' רלה(

וכן )ז' אדר ב' תשי"ד – ‘אגרות-קודש' כרך ח' עמ' 
רסא(:

אתם  יכולים  כלה,  הכנסת  עבור  שקיבלתם  הכסף   
לאיזו  להודיע  יש  אך  שלי,  המזכירות  באמצעות  לשגרו 

כלה מיועד כסף זה.
ועוד )כ"ב טבת תשט"ו – ‘אגרות-קודש' כרך י' עמ' 

רנב(:
ת"ו;  באה"ק  לאחיו  שמסייע  במכתבו  לקרוא  שמחתי 
ובכלל – מחצית מהצדקה ראוי לחלק למוסדות כ"ק מו"ח 
לעשות  ובאפשרותכם  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר 

זאת ע"י המזכירות שלי...
‘אגרות-  – )ב' אדר תשט"ז  לכפר חב"ד כתב הרבי 

קודש' כרך י"ב עמ' שכד-ה(:
בשנים שעברו פנו לכאן על-דבר עזרה לכמה מתושבי 
הכפר )מחברת עזרת תורה( ורצו שישתדלו מהמזכירות 
נתקבלה  לא  הנה  ועד  ישובח,  הקודם  כל  על-דבר-זה.. 
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ידיעה ]לבקשה[ בזה.
כתב הרבי )‘אגרות-קודש' כרך כ"ה עמ' פ( בכ"ח 
טבת תשכ"ח להד"ר זקש, ששימש כמנהל מחלקת 

עיניים בבית-הרפואה “אסף הרופא" בצריפין:
אלו,  למטרות  קרנות  ידי  תחת  שאין  פי  על  ואף 
אבל באופן יוצא מן הכלל, כיון שגם כ]בודו[ פנה אלי 
למלא  שלי  למזכירות  מסרתי  הכלל,  מן  יוצא  באופן 
מבוקשתו ככל האפשר ותקותי שכבר קיבל החומרים 

שביקש.
)‘אגרות- תשי"ט  תשרי  בי"א  הרבי  כתב  וכך 

קודש' כרך כ"א עמ' תד(:
נתקבל מכתבו מערב יוהכ"פ, עם המחאה המצורף 

אליו, שנמסרה להמזכירות ויענוהו.
ושוב:

עצמו  את  למול  מבוגר  יהודי  על  השפעה  בענין 
יסולק   – כספיות  בהוצאות  מינה  נפקא  “ואם   –

מהמזכ]ירות[" – 
ציין הרבי במוצאי שבת קודש סליחות תשכ"ז 

)‘אגרות-קודש' כרך כ"ד עמ' שצו(.

)‘אגרות- תשל"ד  שבט  בחודש  הרבי  כתב  וכך 
קודש' כרך כ"ט עמ' צז(:

)מהמזכירות(  ההשתתפות  בזמנה  הקיבלו 
בספריות?

ציין  קפ(  עמ'  )שם  שנה  אותה  של  סיון  ובכ"א 
הרבי ל"מזכ]ירות[":

נ]דר[ ישתתפו  להודיע לועד המבצעים – שבל]י[ 
בכל  המזכ]ירות[  י]ד[  שתח]ת[  המבצעים  מקרן 
ההוצאות לבד מעשר שבודאי יתרמו בנ]י[ י]שראל[ 

שליט"א ישר לועד המבצעים.
שיחיו  התלמידים  תשכ"ח  בשנת  כשנכנסו 
המכונה  הלימודים  שנת  סיום  ]עם  הנוסעים 
“קבוצה"[ לארץ-הקודש ת"ו לחדרו הק', השמיע 
הרבי בפניהם שיחת קודש )‘תורת מנחם' כרך נ"ב 
עמ' 318 ואילך( וטרם שסיים דבריו אמר )שם עמ' 

:)319
על  נוסף  הנה   – גשמי  ענין  עם  זאת  לקשר  בכדי 
ה"מאה" שקיבלתם על-ידי ה"מזכירות", אוסיף לכל 

אחד מכם באופן שיהיה “מאה ואחת"...
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תש"יסוגיות בתורת רבינו
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש

מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר

נתינת צדקה בלילה
מדוע אין נותנים צדקה בלילה • האומנם אנו מניחים לקליפות לינוק 
חיות? • האם מהותן של המצוות וזמן קיומן זהים בעניינם, או דווקא 

מנוגדים זה לזה? • סוגיה מרתקת מתורת רבינו, מעובדת בידי מערכת 
‘התקשרות'

יהודי שאל את הרבי על המובא בכתבי האריז"ל )‘נגיד 
ומצוה', תפילת שחרית. וכן ב'שער הכוונות' ענין תפילת ערבית דרוש א. ‘פרי 

עץ חיים' שער ט"ו( אשר “בלילה אינו זמן ראוי לצדקה":

לכאורה, כיון שהלילה הוא ענין הגבורות, היה ראוי 
דווקא להרבות בנתינה צדקה בלילה כדי להמתיק את 

הגבורות, ומדוע אין ראוי לתת צדקה בלילה?
קודם שניגש לביאור העניין, מקדים הרבי דבר נוסף 
מצאנו  מה  מפני  והוא:  לאור שאלתו,  בירור  המצריך 

בכתבי האריז"ל שינויים בעניין נתינת צדקה בלילה.

המצוות וזמנן

בביאור הדברים יש להקדים: בקיום המצוות ובזמן 
עשייתן ישנם שני אופנים.

אופן ראשון - מהות המצווה וזמן עשייתה מתאימים 
ומשלימים האחד את השני.

שתי דוגמאות לדבר:
לימוד התורה בחצות הלילה הוא זמן בו “אתי קודשא 
בריך הוא לאשתעשעא עם צדיקייא בגן-עדן" ]=הקב"ה 
חלק  )זוהר  בגן-עדן[  הצדיקים  עם  להשתעשע  מגיע 
בתקון  בסידור  ועוד במאמרים שהובאו  עב,א.  דף  א, 
מתאים  התורה  לימוד  מצוות  קיום  היינו,  חצות(. 
לחצות הלילה, כי בזמן הזה הקב"ה עומד בקירוב עם 

הצדיקים ומגיע להשתעשע עמם.
שבזמן  מפני  הוא  השבת  ביום  אש  הבערת  איסור 
השבת “כל אשין דאשא קשיא אתטמרו" ]=כל סוג האש 
שבת  ביום  רג,ב( כלומר,  דף  ב,  חלק  )זוהר  מסתתר[  הקשה 
לעורר  לא  ובכדי  ונחבאת.  מסתתרת  הקליפות  אש 
)נתבאר  בשבת  אש  להבעיר  נאסר  הקליפות  אש  את 
בספר המצוות להצ"צ מצות לא תבערו אש(. גם כאן 

הוא  השבת  ביום  האש  הבערת  שאיסור  מוצאים  אנו 
בהתאם למהות האיסור.

קיומּה,  המצווה הפוכה ממועד  מהות   – שני   אופן 
וקיומה נועד לתקן את הזמן בו היא נעשית. 

דוגמה לדבר: על מצוות תקיעת שופר בראש השנה 
אומר הזוהר )חלק ג דף צט,א( שהיא בכדי “דישראל בעיין 
ביומא דדינא שופר ולא קרן בגין כו' ולאתדבקא דינא 
לא בעינא" ]=ישראל צריכים לתקוע בשופר ביום הדין, 
ולא בקרן, משום שאינם רוצים להידבק בדין[. כלומר, 
ראש השנה הוא זמן של דין, ובכדי להמתיק את הדין 

תוקעים בשופר.

 זמן של דינים קשים

ובנוגע לענייננו – מצוות הצדקה בלילה:
מצד האופן הראשון, הרי בשעות הבוקר מתעוררת 
ולכן:  ועוד(,  ב',  פרק  התפלה  שער  חיים  עץ  )פרי  החסד  מידת 
אחזה  בצדק  אני  בסוד  בוקר  בכל  צדקה  ליתן  “צריך 
פניך קודם שיתפלל י"ח" )שער הכוונות תפלת שחרית ד"א(. לפי 
האופן הזה, מהות מצוות הצדקה תואמת לזמן קיומה. 
ביותר לתת  קודם תפילת שחרית הוא הזמן המתאים 

צדקה, מפני שאז מידת החסד שולטת בעולם.
ואילו, “בזמן המנחה הוא זמן הדינים, ואינו כל-כך 
מוכרח" )שם תפלת המנחה סוף ד"ב(. בזמן תפילת מנחה אין 
מתפילת  שבשונה  מכיוון  צדקה,  לתת  כך  כל  הכרח 
שחרית, זמן תפלת המנחה הוא ‘זמן הדינים', ואין קיום 

המצווה תואם למהות הזמן.
ואילו בנוגע לתפילת ערבית, “אין צורך לתת קודם 
תפלת ערבית כמו בשחרית, יען שעתה הוא זמן דינים 
קשים" )שם, תפלת ערבית ד"א(. מכיוון שזמן תפילת ערבית 
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אלוקי, ומֹונעת 
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החיּות המגיע להן 
“בגזירת עליון", על 

כן אין נכון לתת 
צדקה בלילה, מפני 
שבזמן הלילה הוא 
העת שהקליפות 
מקבלות חיותן
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“זמן דינים קשים" אין לתת אז צדקה, כי מהות  הוא 
אין  כן  ועל  הצדקה,  מפעולת  לחלוטין  הפוכה  הזמן 

לתת צדקה בלילה.
על פי האופן השני, לפיו המצווה נועדה לתקן את 
הזמן בו היא מתקיימת – הנה תפילת מנחה היא “בסוד 
ועיקר המיתוק הוא  וצריך להמתיק הדינים,  הגבורה 
קודם תפלת  ליתן  צריך  ולכן  כנודע,  ידי הצדקה  על 

מנחה ג' פעמים לצדקה" )סידור קול יעקב, מנחה(. 
הדינים,  את  להמתיק  צריך  המנחה  שבזמן  כיוון 

שתסייע  צדקה  לתת  יש  לכן 
מטרת  וזו  בהמתקתם, 
המצווה. אבל בנוגע לערבית 
“בערבית  ‘ערבית'(:  )שם,  כותב 
הוא  אז  כי  צדקה  ליתן  אין 
וכתיב  גמורין,  דינין  שליטת 
לא תחסום שור בדישו, עתה 
זמן  ואין  שליטתן  זמן  הוא 
ביעורם". בזמן תפילת ערבית 
בעולם  שולטים  הדינים 
העת  זו  ואין  מוחלט,  באופן 
לתקן אותם, ולכן לא נותנים 

אז צדקה בלילה.

הסגת גבול 
הקליפות

האומנם אנו ‘נכנעים' בפני 
הקליפות ומניחים להן לקבל 

חיּות אלוקית?
שכתב  מה  פי  )על  יובן  העניין   

מ,ב,  דף  ב'  חלק  זוהר  הרע"מ  על  הרמ"ז 

וכפי שמבאר בד"ה זה היום תרצ"ה וזה לשונו(: “הקליפות והסטרא 

אחרא גם הם נבראו, ואם כן הרי בהכרח שיומשך להם 
איזה חיות. והענין, שב' מיני חיות יש לקליפה: הא' מה 

שנקצב לה בגזירת עליון והב' שמוסיפים החוטאים".
כלומר, הקליפות והסטרא אחרא גם הן נבראים של 

הקב"ה, ולכן, בהכרח שיקבלו חיוּת שתקיים אותן.
חיוּת:  יכולות לקבל  בהן הקליפות  יש שתי דרכים 
ישנה חיוּת שמגיעה לקליפות “בגזירת עליון" – במידה 
ה'.  רצון  כפי  לקיימן  כדי  מלמעלה,  עבורם  הקצובה 
וישנה חיוּת שמגיעה לקליפות בגלל חטאים שנעשים 

על-ידי בני האדם.

ומוֹֹנעת  אלוקי,  אור  ממשיכה  שהצדקה  ומכיוון 
מהקליפות את החיוּת המגיע להן “בגזירת עליון", על 
הלילה  שבזמן  מפני  בלילה,  צדקה  לתת  נכון  אין  כן 
הוא העת שהקליפות מקבלות חיותן, ונתינת הצדקה 

גורמת לקפחן ולהסיג גבולן.
בירושלמי:  חז"ל  מאמר  יובן  זה  שלפי  ולהעיר, 
מצוה  מפליג  הוה  פפא  בר  חיננא  “רבי  ה"ד(  פ"ה  )שקלים 

בלילה[. חד  צדקה  מצוות  ומקיים  מחלק  בליליא ]= 
זמן פגע ביה רבהון דרוחייא ]= פעם אחת פגע בו ‘שׂר 
אלפן  כן  לא  לו  הרוחות'[. אמר 
רבי )דברים יט( לא תשיג גבול רעך" 
]= אמר השר לרבי חיננא: “לא כן 
תורה  אמרה  שהרי  רבי,  למדנו 

לא תסיג..."[.
)שם(,  העדה'  ב'קרבן  ופירש 
זמן  הוא  שהלילה  שמכיוון 
שליטת הרוחות בחוץ, על כן אין 
לבני אדם לצאת בלילות ולהסיג 

גבולן.
שלפנינו,  הביאור  פי  על  אך   
ואינם  מובנים הדברים בפשטות 
העדה':  ‘קרבן  לפירוש  נזקקים 
בו  הזמן  הוא  שהלילה  מכיוון 
כן  על  חיות,  הקליפות  מקבלות 
את  מסיגה  בלילה  צדקה  נתינת 
את  לקבל  מהם  ומונעת  גבולם 

החיוּת המגיעה להם מלמעלה.
מרשקוב  שבתי  הרב  ובסידור 
ליתן  “אין  כי  הוסיף,  עוד 
לילה  היא  אז  כי  בערבית  צדקה 
מאחיזת  פחד  ויש  גוברין  והדינין 

החיצונים".

שני אופנים בצדקה

כתבי  פי  על  מדוע  להבין,  יש  העניין  בכללות 
האריז"ל אין לתת צדקה בלילה, הרי מבחינה הלכתית 
מצוות  היא  שהרי  בזמן,  תלויה  אינה  צדקה  מצוות 
עשה שאין הזמן גרמא, וכיצד אפשר לומר שהיא אינה 

בלילה?!
מדובר  האריז"ל  שבכתבי  לתרץ,  אפשר  לכאורה 
אודות החיוב לתת צדקה קודם התפילה, ורק על זה 
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אבל  צדקה,  לתת  אין  ערבית  אומרים שקודם תפילת 
אינו  זה  תירוץ  אך  קיימת.  המצווה  הלילה  זמן  במשך 
נכון, מפני שהטעם שמביא האריז"ל הוא שהלילה הוא 
זמן הדינים, ומצב זה תקף כל הלילה ואינו פוקע לאחר 

תפילת ערבית.
והביאור בזה:

במצוות צדקה שני אופנים:
אופן ראשון – הרואה עני שמבקש צדקה, מחויב לתת 
“לא תאמץ  זה נאמר בתורה:  ועל  לו מיד ללא שהות. 
את לבבך", כמו שכתב בשו"ע )יורה דעה ר"ס רמז( ממעשה 

דנחום איש גם זו.
אופן שני – אל לאדם למנוע עצמו ממצות הצדקה אף 
שאין עני בא לבקש ממנו )בבא בתרא ט,א. ונפסק בשו"ע שם(. זה 
חיוב תמידי שמוטל על האדם, לקיים מצוות צדקה גם 

אם אין לפניו כעת עני המבקש ממנו.
כתבי האריז"ל הנזכרים לעיל, מכוונים לאופן השני, 
הראשון,  באופן  אך  צדקה.  נותנים  אין  בלילה  כן  ועל 
שעני נמצא מלפניו ומבקש צדקה, אין נפקא מינה בין 
מצווה   – צדקה  מבקש  שהעני  מצב  ובכל  ללילה,  יום 

לתת לו את מבוקשו, שנאמר “לא תאמץ את לבבך".

היכן ספירת המלכות?
ולכאורה, אפשר להקשות מהמוסבר לעיל שהלילה 
ואם  כנ"ל,  גבול הקליפות  להסיג  ואין  דינים,  זמן  הוא 
באופן  אם  צדקה,  ייתן  אופן  באיזה  לנו  משנה  מה  כן 

הראשון או השני.
וההסבר הוא: מכיוון שמן השמים זימנו לו לפגוש עני 
המבקש צדקה, מבלי שהוא יצא לחפשו, הרי זו הוראה 
לקליפות  שנקצב  במה  נוגע  זה  שאין  מלמעלה  וסימן 

בגזרת עליון, והוא צריך לתת לו צדקה גם בלילה.
הזקן  רבנו  שכתב  ממה  להקשות  יש  עדיין  ]אמנם 
בהקדמת הסידור ובאגה"ק ס"ח בביאור העניין ד"יהיב 
פרוטה לעני והדר מצלי" ]=נתן פרוטה לעני, ואחר-כך 
התפלל[, שטעם נתינת הצדקה קודם התפילה הוא כדי 
תפילת  מדוע  וקשה:  בגשמיות.  גם  ההמשכה  שתהיה 

ערבית תהיה שונה?
ואולי אפשר לומר: תפילת ערבית אכן שונה משחרית 
ומנחה, מכיוון שכל ההמשכות התלויות בנו כבר נעשו 
הינה  ערבית  )כידוע שתפלת  ומנחה  בתפילות שחרית 
רשות(, ועל כן אין צריך לתת צדקה קודם תפלת ערבית. 

או אפשר לומר: דווקא בשחרית ומנחה, שאז ספירת 
מיוחדת  השתדלות  נדרשת  למעלה,  עולה  המלכות 
בתפלת  כן  שאין  מה  בגשמיות.  גם  המשכה  להמשיך 
יצירה  בריאה,  בעולמות  נמצאת  המלכות  אז  ערבית, 
טרף  “ותתן  של  הזמן  זהו  שבלילה  ובפרט  ועשיה, 

לביתה". ועדיין צריך עיון, ואכמ"ל.[
בהגדת ‘חפזון פסח' )אות ע' ס"ג דין א'( מביא מספר ‘מעשה 
לילה אחר הספירה צריך לתת פרוטה  הצדקה' שבכל 
לצדקה בכדי לתקן מה שפגם בעולם חסדים העליונים.

הספרדים,  מהמקובלים  הוא  הנ"ל  המחבר  כנראה, 
קבלת  פי  על  מכוונים  ודבריו  סמכא,  בר  הוא  ובאם 
ליתן  שצריך  שכתב  מה  עיון  צריך  לכאורה  האריז"ל, 
ניתן  לעיל  האמור  ההסבר  פי  על  ברם,  צדקה בלילה. 
הצדקה  על-ידי  לתקן  היא  כוונתו  דבריו:  לבאר  גם 
במה  נוגעת  אינו  זו  צדקה  ונתינת  מה שנפגם בעולם, 

שהוקצב מלמעלה בגזרת עליון.
)לקוטי שיחות חלק ט' עמ' 292-294(

מאחורי ה"פסק"...
ושלשלתי  בלילה  בבית-הכנסת  בהיותי  "פעם 
וטען:  מישהו  אלי  ניגש  צדקה,  בקופת  דבר-מה 
הייתכן שאתם נוהגים כך )“ווי קומט צו אייך ַאזַא 
זַאך"( – והרי איתא להדיא בכתבי האריז"ל שאין 

ליתן צדקה בלילה?

אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  אצל  כשהייתי  זה,  "...לאחרי 
לו  וסיפרתי  “פסק",  היום  שקיבלתי  לו  אמרתי 
המעשה אודות ה"פסק" שקיבלתי מאחד בעניין 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  נענה   – בלילה  צדקה  נתינת 
ואמר לי: הלה – מסתמא אינו נותן צדקה גם ביום, 

ולכן מצער אותו כשזולתו נותן צדקה בלילה"...

)תורת מנחם כרך ט"ו עמ' 49(
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יום פטירת הרב שמריהו גוראריה, חתן כ"ק 
אדמו"ר הריי"צ, וגיסו של כ"ק אדמו"ר

יום פטירתו של הרה"ח  ר' שמריהו גורארי' - הרש"ג – 
חתנו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, גיסו של כ"ק אדמו"ר, 
בגיל תשעים ואחת, ומנוחתו כבוד ליד ה"אוהל" בניו 

יורק.

הרש"ג  של  בביתו  השבעה  ימי  בכל  התפלל  הרבי 
להדפיס  הורה  כן  כמו  ב-770(.  השלישית  )בקומה 
נשמתו,  לעילוי  התניא  ספר  של  מיוחדת  מהדורה 
בהתוועדות  השבעה.  ימי  בתוך  תסתיים  ושההדפסה 
את  הרבי  הזכיר   – ה'שבעה'  של  השבת   – תצוה  ש"פ 
של  שליחותו  את  למלא  זכה  שהוא  באומרו,  הרש"ג, 
כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו בהפצת המעיינות חוצה, 

ובאופן דפירות ופירי פירות וכו'. 
)ספר השיחות תשמ"ט ח"א ע' 279 הערה 131. ימי חב"ד ע' 133(

כ"ק אדמו"ר הריי"צ נכנס לגבולות ארה"ב

)ב-11:30 בצהריים( יחד עם רעייתו ואמו לגבולות ארצות  יום בו נכנס כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ 
הברית, על מנת להתיישב בה. הרבי בחר להתיישב ברובע ברוקלין שבניו יורק.

אלפים הגיעו לקבל את פניו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, וכאשר יצא הרבי מהאניה, פרץ הקהל 
בקריאות "שלום עליכם", ורבים בירכו ברכת "שהחיינו".

משלחות מכל האירגונים היהודיים בארצות הברית באו לקבל את פניו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ:

מזרחי,  ישראל,  אגודת  הרבנים,  דגל  הרבנים,  ועד  הרבנים,  אגודת  האדמורי"ם,  אגודת  כח  באי 
צעירי אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל, צעירי מזרחי, יאנג איזראעל; ישיבות: ר' יצחק אלחנן, 
ר' חיים ברלין, ר' יעקב יוסף, רמ"ז מרגליות, תורה ודעת, תורת אמת, אהבת תורה, תורת חיים 

ועוד. 

נציג מטעמו של ראש עיריית ניו-יורק שר העיר נואם נאום ברכה, כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ עונה 
בקצרה ומברך כל אחת מהמשלחות. 

)ספר המאמרים ת"ש בתחלתו(

 יום הולדת הרב מנחם מענדל
בן כ"ק אדמו"ר מהר"ש

יום הולדת הרה"ח ר' מנחם מענדל שניאורסאהן, 
בתוך  נולד  מהר"ש.  אדמו"ר  כ"ק  של  הצעיר  בנו 
שנת האבילות של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק ונקרא 

על שמו.

באי  תש"ב  בשנת  הסתלק  מענדל  מנחם  רבי 
קורסיקה, ושם נטמן. 

הקודש,  בארץ  לקבורה  להעבירו  השתדל  הרבי 
ובשנת תשט"ז הועלה גופו לארץ הקודש ועל פי 
פקודת הרבי נטמן בצפת. על פי עדותו של אחד 
מאלו שהתעסקו בקבורתו בצפת - הי' גופו שלם, 

למרות שעברו חמש עשרה שנה מפטירתו!
)ימי חב"ד ע' 131( 

תשמ"ט

ת"ש

תרכ"ו

עת לדעת

ו' 
אדר

ט' 
אדר

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט
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יום שישי, ג' אדר ראשון
אלפי  שמנה  רב  קהל  הגיע   13:00 השעה  לקראת 
אנשים נשים וטף, והתאסף מול 770 משם יצא מסע 
הלוויה של מרת פעסיא לאה לאפיין הי"ד שנרצחה 
על קידוש ה'. הלוויה נמשכה עד לביתה של המנוחה 
לתנועה,  נסגרו  הסמוכים  הכבישים  לפרץ.  ברחוב 
וכן  טלוויזיה  צוותי  איסטערן פארקווי.  כולל שדרת 
הועבר  והוא  האירוע,  את  לסקר  הגיעו  עיתונאים 
המקומית.  הטלוויזיה  מרשתות  לחלק  ישיר  בשידור 
האפשר  ככל  להשתדל  מהקהל  ביקשו  המארגנים 
לשמור על הסדר והשלום כדי שלא לגרום ח״ו להיפך 
ונודע  הארון,  הגיע  שתים  השעה  לקראת  הכבוד. 

שתוך דקות ספורות יצא הרבי ללוויה.
במזכיריו,  מלווה  הרבי,  יצא  לערך  שתים  בשעה 
הרבי  מאוימות.  היו  הקדושות  ופניו  בפיו  ממלמל 

הביט על הרכב בשדרת איסטערן פארקווי.
לבניין  עד  לצעוד  והמשיך  לקינגסטון  פנה  משם 
'הכנסת אורחים'. לפני שהגיע לשלט ״משיח איז אן 
בו,  והביט  ראשו  את  הגביה  בדרך[  ]משיח  ווי"  דע 
עד  דקות  כעשר  והמתין  נעצר,  תחתיו,  נעמד  אחר 

שכל הקהל חלף על פניו. אח״כ חזר הרבי ל-770.
בשעה 15:15 בדיוק יצא הרבי לתפילת מנחה. בצאתו 
מחדרו הק' נתן את הסידור לחתן ובירכו, וכן נתן לו 
מטבעות לצדקה. ביציאתו מגן עדן התחתון המשיך 
גם  שם.  שעמדו  לילדים  לצדקה  מטבעות  לחלק 
הם  אם  שאל  ולכמה  לילדים,  מטבעות  חילק  למטה 
לפני בר מצוה. כן הניח מטבעות בקופות צדקה בדרך 

למקומו.
לקבלת שבת נכנס הרבי כמה דקות לפני השעה שש. 
ובסיומו  חסיתי',  ה'  'בך  מנגינת  ניגנו  דודי'  ב'לכה 
כמה  השירה  את  עודד  בסיום  אדמו״ר'.  'יחי  בניגון 
וכמה פעמים בחוזק רב שהביע דרישה לשמחה רבה 

ועצומה.
שבת קודש פ' תרומה, ד' אדר ראשון

הש״ץ   .10:15 בשעה  הרבי  נכנס  שחרית  לתפילת 
ניגן 'שיבנה ביהמ״ק', והרבי עודד את השירה בסמנו 
והאמונה'  'האדרת  הניגון.  על  ושוב  שוב  לחזור 
הרבי  עודד  כאן  גם  הצרפתי,  המארש  בניגון  ניגנו 
בחוזקה בעיקר בסיום. ב'ממקומך' ניגן הש״ץ בניגון 

בקטע  הניגון  לסיום  וכשהגיע  הארץ'  'זשעבינער 
התנועה העליזה עודד הרבי כמה פעמים בעוז.

הניגון  על  לחזור  וסימן  בחוזק  עודד  אלקינו'  ב'הוא 
החזן  ניגן  היומי  התהלים  שיעור  סיום  לאחר  שוב. 
את הפסוק האחרון 'הושיעה את עמך' בניגון הידוע, 

הרבי עודד את השירה למשך זמן.
הרבי נכנס להתוועדות ב-13:40. התיישב, בירך על 
היין וטעם מהמזונות. ניגנו 'עס קומט שוין די גאולה', 
באמצע השירה נתן הרבי לילד שארף פרוסת עוגה. 
לאחר זמן מה החל לעודד בחוזק רב לעבר קבוצות 
האורחים שהגיעו לשבת תוך שהוא עונה 'לחיים' לכל 

הכיוונים.
לאחר השיחה ניגנו 'יחי אדמו״ר' וכשסיימו לנגן קם 
שכעת  ואמר  ג.(  שי'  יצחק  )ר'  מאנ״ש  א'  רגליו  על 
״רבש״ע  ובוכים  וזועקים  ומתחננים  תובעים  כולנו 
גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה״ וכו'. ניכר שתביעה 
ובקשה זו ביטאה את הרגשת כל המסובים, ובמיוחד 

עתה!
הרבי הקשיב היטב לדבריו, ולאחר שהנ״ל סיים אמר 
ער  זָאל  רב,  ַא  ָדא  איז  עס  ״אויב  רחב:  בחיוך  הרבי 
]באם  ויינען״  ניט  טָאר מען  אין שבת  ַאז  זיין  מכריז 
לאחר  לבכות[.  אסור  שבשבת  שיכריז  רב,  כאן  יש 
שהות קצרה אמר: ״פון ַאלע מסובים איז ניטא קיין 
אחד?[,  רב  ולו  אין  כאן,  ]מכל המסובים  רב?״  איין 
ושוב אמר: ״קלייבט אויס ַא רב, נו?״ ]בחרו רב, נו![. 
והכריז  מארלאוו  הרב  קם  קלה  התמהמהות  כעבור 

כהוראת הרבי שבשבת אסור לבכות.
מאחר וההכרזה הייתה בשקט אמר הרבי: ״אויב ער 
וועט זאגן העכער, וועל איך אויך קענען הערן״ ]באם 
הוא יכריז בקול, אוכל גם אני לשמוע[. הנ״ל הכריז 
והצלחה״,  ״ברכה  בקול:  לו  ענה  והרבי  בקול,  שוב 
ומיד התחיל לנגן את ניגון ההקפות לאביו הרלוי״צ 

ז״ל!..
ומופתע  ביותר  נרגש  הקהל  היה  אלו  ברגעים 

מהתייחסות הרבי, הדיבורים והניגון...
במהלך השירה עודד הרבי בחוזק רב, בפרט כשהגיעו 
גם  פעמים,   11 לחזור  סימן  עליה  הידועה  לתנועה 
הרביעית  בשיחה  בחזקה.  לעודד  המשיך  אחר-כך 
עורר הרבי על כך שצריכים להרבות בשמחה בחודש 

תשנ"ב / יומן מבית חיינו

"בשבת אסור לבכות!"
אמר הרבי : ״באם הוא יכריז בקול, אוכל גם אני לשמוע" • מתוך 'בית חיינו'
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»
הזכיר  הגדרים.  כל  את  פורץ  שזה  ממש,  בפועל  אדר 
השם  קידוש  על  ל״ע  אשה  שנהרגה  למאורע  בקשר 
הצדיקים  עם  שתקום  ולה״,  לנו  תעמוד  ״שזכותה 
יהיה המקרה  ושזה  שקמים ראשונים לתחיית המתים, 
ניגנו  השיחה  לאחר  ובכלל.  אלו  לעניינים  האחרון 
ניגון שמחה והרבי עודד בחוזק, אחר סימן לש״ץ לנגן 

'שיבנה' ועודד בב' ידיו הק' במהירות רבה שוב ושוב.
הרבי  הזכיר  החמישית  בשיחה 
לשמוח  שצריך  ההוראה  את  שוב 
כל  על  בזה  ולהשפיע  בפשטות 
לחלוקת  בנוגע  וסיים  סביבתו, 
המשקה. הפעם היה מספר לוקחי 
ששה   - יחסית  קטן  המשקה 
החלוקה  סיום  לאחר  בקבוקים. 
השנייה  הפעם  זו  לנגן  הרבי  החל 
ההקפות  ניגון   - זו  בהתוועדות 

לאביו ז״ל!
דבר  על  הרבי  הזכיר  אחר-כך 

אמירת ברכה אחרונה.
חזרת הש״ץ  בעת  מנחה,  בתפילת 

עמד אחד האורחים מצרפת על ספסל 
מול הרבי ונופף לו בידו לשלום. הרבי 

החזיר לו בתנועת שלום. בצאתו עודד הרבי את השירה 
רבות  מושר  זה  )ניגון  אחשורוש'  בימי  'ויהי  בניגון 

בימים האחרונים(.
בכניסתו   .18:05 בשעה  הרבי  נכנס  מעריב  לתפילת 
אף  וביציאתו  השעון,  על  הביט  וכן  השירה  את  עודד 

בירך נוסעים.
יום חמישי, ט' אדר ראשון

יצא  ולאהל  לערך,  שתים  בשעה  הרבי  נסע  למקווה 
ב-15:40. לפני צאתו לאהל )כשהוא לבוש במעיל( נתן 
הרבי את הסידור לחתן, בירכו ונתן לו מטבע לצדקה. 
ולצלם שנכח שם.  גם בחוץ חילק מטבעות למזכירים 
לפני שנכנס לרכב פנה לפתע וסימן לעומדים בקרבת 

מקום שיתקרבו, חילק אף להם מטבעות לצדקה.
יצא  ב-18:30 לערך חזר מהאהל, כעבור דקות מספר 
לבית המדרש לתפילות מנחה ומעריב. בכניסתו לבית 
המדרש, שלא כרגיל, לא עודד כלל את השירה. לאחר 
ומיד  תפילת מעריב הסתובב הרבי לעבר המיקרופון, 
הוכן הסטענדער המיוחד לאמירת שיחה. השיחה ארכה 
התרגשות  מתוך  נאמרו  הדברים  דקות,  לעשר  קרוב 
של  הסטענדער  עזה,  הייתה  הדברים  נימת  ומרירות, 

הרבי אף הזדעזע בשעת מעשה.
תוכן השיחה היה אודות המאורע של ״קידוש השם״ ]- 

היום קמו בני משפחת לאפיין מה'שבעה'[ - בשל עיכוב 
על  ה'  קידוש  זה  אמר שהיה  הרבי  בפשטות!  הגאולה 
ידי אם צעירה לילדים קטנים, ש"עוד יתגעגעו לאמם 
ושנים טובות  ימים  וכמה שנים, לאריכות  במשך כמה 
– באם יתעכב, ח"ו, הענין ד"הקיצו ורננו שוכני עפר", 
אודות   – גם-כן  שלהם  לילדים  יספרו  עוד  שהם  ועד 
ואיך שלאחר-מכן  אודות מעלותיה,  געגועיהם לאמם, 
השם  דקידוש  הענין  אצלה  היה 
ברבים – שאזי השאלה האמורה היא 

ביתר שאת וביתר עוז!...".
יום  עוד  ש"עובר  התבטא  בהמשך 
שבוע  ועוד  שבוע  ועוד  יום  ועוד 
וכשאומרים  רגע...  ועוד  רגע  ועוד 
"עד  – צועקים  ועד מתי"  "עד מתי 
מתי", ואומרים "עד מתי", וחושבים 
"עד מתי" וכו' וכו' – הנה מה שיוצא 
עוד  בפועל  הוא, שמתווסף  בפועל 

ענין של קידוש השם בפשטות!!...
ולא  יהודית,  נשמה  עוד  "נלקחה 
מילדיה,  נלקחה  שהיא  אלא,  עוד, 
זו  נפש  מסירת  הרי  לאמא,  שבנוגע 
והיא  ילדיה,  את  מפקירה  שהיא   –
מוסרת את חינוכם לאחרים – היא מסירת-נפש גדולה 
מסירת-נפש    – בעצמה  שלה  מהמסירת-נפש  יותר 

למעלה ממסירת-נפש!!!".
עוד  יצא מזה שנאמר  "מה  בהמשך אמר הרבי בכאב: 
טענה ושוב טענה, )נָאך ַא מָאל ַא טענה און ווידער ַא 
מָאל ַא טענה(, ועד שכבר לא יודעים – מה עוד אפשר 
ניסו כבר באופן  ניסו כבר באופן של שמחה;  לעשות: 
של שמחה דשישים יום רצופים של אדר, ו"בריא מזלי", 
בא!...  לא  ועדיין   – האופנים  בכל  כבר  ניסו  וכו';  וכו' 
עדיין אין את הגאולה האמיתית והשלימה בפשטות!!!״.

עזה  וציפייה  כאב  רגשי  אפוף  היה  הנסער  הקהל 
החלוקה  למקום  הרבי  ניגש  החלוקה  אחר  לגאולה. 
דולר  של  שטרות  שלושה  מהנוכחים  לכאו״א  וחילק 

לצדקה.
בעלה  לאפיין,  דוד  חיים  ר'  הגיע  החלוקה  סיום  עם 
של מרת פעסיא לאה הי״ד, עם בנו. הרבי נתן לו עוד 
עליית  פאר  והצלחה,  ״ברכה  ואמר:  דולרים  שלושה 

הנשמה״.
בצאתו מבית המדרש לא עודד את השירה. מיד אחר-

כך הושמעה הקלטה מהשיחה שנאמרה זה עתה. הקהל 
האזין שוב למילים הנוקבות וחודרות הלב של הרבי.
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הסטענדער המיועד לאמירתלעבר
השיחה ארכה כעשר דקות ובתחילתה הדגישהשיחה.

את מעלת העשירות, שעל כאו"א להשתדל ככלכ"ק אד"ש
להיות עשיר בפשטות. כן הסביר ש"בריא מזלי'"התלוי בו
אדר ענינו כפשוטו שעל כל יהודי להיות בריאבחודש
)"געזונט אוןוחזק

לאחר השיחה חילק כ"ק אד"ש שלושה שטרותשטארק"(!
לצדקהשל דולר

בסיום החלוקה הניח פעמיים שלושה דולריםלכאו"א.
ויצא כשמעודד את השירה. ליד המעלית למטהבסידורו,

בשעות הערב נודע על הרצח המזעזע שלבירך נוסע.
פעסיא לאה בת ר' שרגא פייויש לאפיין הי"ד.האשה מרת

התקיימה הפגנה גדולה מול המשטרה, ומחר,הלילה
כנראה תתקייםביום שישי,

יום שישי, ג' אדר ראשוןההלוי'.

לקראת השעה 00:1 הגיע קהל רב שמנה אלפי
נשים וטף, והתאסף מול 770 משם יצא מסעאנשים

קינגסטון עוו. עד לביתה של המנוחה בלעפערטסההלוי' דרך
אולבני לטרוי(. הכבישים הסמוכים נסגרועוו. )בין

שדרת איסטערןלתנועה, כולל
פארקווי.

פך
הרב יהושע שי' העכט דיבר בקצרה אודותהכבוד.

באמרו שמכיוון שע"פ הלכה אסור להספיד בע"שהנפטרת,
חצות, הרי זהו הכבוד היותר גדול לנפטרת ע"פאחר

מארז"ל

כ"ק אדמו"ר בהלויית מרת פעסיא
לאה לאפיין הי"ד

דף 2 מתוך 4

ּבית חיינו

2

שבע"ש סימן יפה כו'. אחריו דיבר אחיו הרב שלום בער
ובכאב על האסון שאירע, התעוררות והתרגשות רבהשי' ברגש

לקראת השעה שתים הגיע הארון, ונודע שתוך דקותניכרת בקהל.
כ"ק אד"שספורות יצא

בשעה שתים לערך יצא כ"ק אד"ש, מלווה במזכיריו,להלוי'.
ופניו הק' היו מאוימות. כ"ק אד"ש הביט על הרכבממלמל בפיו

פארקווי.בשדרת איסטערן
משם פנה לקינגסטון והמשיך לצעוד עד לבנין 'הכנסת

לפני שהגיע לשלט "משיח איז אן דע ווי ]- משיח בדרך["אורחים'.
את ראשו והביט בו, אחר נעמד תחתיו, נעצר, והמתיןהגביה

עד שכל הקהל חלף על פניו. אח"כ חזר כ"ק אד"שכעשר דקות
צועד בשביל הצר שליד חומת העץ המקיפה את שטחל-770 ,כשהוא

מקום חניית המכונית היה מונח ספל עם מים. כ"ק אד"שהבני'. ליד
הספל בימינו, העבירו לשמאלו, נטל שלושה פעמיםלקח את

את הספל לצידו ע"ג הכסא, הביט על המזוזה ונכנסלסירוגין ושמט
בשעה 20:2לחדרו הק'

בשעה 15:3 בדיוק יצא כ"ק אד"ש לתפילתלערך.
בצאתו מחדרו הק' נתן את הסידור לחתןמנחה.

נתן לו מטבעות לצדקה. ביציאתו מגעה"תובירכו, וכן
לחלק מטבעות לצדקה לילדים שעמדו שם.המשיך

חילק מטבעות לילדים, לכמה שאל אם הםגם למטה
מצוה. כן הניח מטבעות בקופות צדקהלפני בר

בעלותו לבימת התפילה לא עודד אתבדרך למקומו.
לקבלת שבת נכנס כ"ק אד"ש כמה דקותהשירה.

השעה שש. ב'לכה דודי' ניגנו מנגינת 'בך ה'לפני
ובסיומו בניגון 'יחי אדמו"ר'. בסיום עודד אתחסיתי',
כמה וכמה פעמים בחוזק רב שהביע דרישההשירה

רבהלשמחה
שבת קודש פ' תרומה, ד' אדר ראשוןועצומה.

לתפילת שחרית נכנס כ"ק אד"ש בשעה 15:10 .הש"ץ
ביהמ"ק', כ"ק אד"ש עודד את השירה בסמנו לחזור שובניגן 'שיבנה

הניגון. 'האדרת והאמונה' ניגנו בניגון המארש הצרפתי,ושוב על
עודד כ"ק אד"ש בחוזקה בעיקר בסיום. ב'ממקומך' ניגןגם כאן
בניגון 'ז'עמבינער הארץ' וכשהגיע לסיום הניגון בקטעהש"ץ

העליזה עודד כ"ק אד"ש כמההתנועה
ב'הוא אלקינו' עודד בחוזק וסימן לחזור עלפעמים בעוז.
לאחר סיום שיעור התהלים היומי ניגן החזן את הפסוקהניגון שוב.

'הושיעה את עמך' בניגון הידוע, כ"ק אד"ש עודד אתהאחרון
זמן.השירה למשך

כ"ק אד"ש נכנס להתוועדות ב-40:1 ,התיישב, בירך על
מהמזונות. ניגנו 'עס קומט שוין די גאולה', באמצעהיין וטעם

אד"ש לילד שארף שי' פרוסת עוגה. לאחר זמן מה החלהשירה נתן כ"ק
בחוזק רב לעבר קבוצות האורחים שהגיעו לשבת תוךלעודד

'לחיים' לכלשהוא עונה
בשיחה הראשונה דיבר כ"ק אד"ש על ענין הצדקההכיוונים.

בפרשת השבוע – נדבת המשכן, שהיתה גם ע"י ילדיםהמודגשת
המנהג עוד בזמן הגלות – שמרגילים את ילדי ישראלקטנים, כפי

לא רק בתור שלוחים אלא גם ע"י מתנה והם נותניםבנתינת צדקה
וסיים בברכה "קהל גדול ישובומכספם הם.

לאחר השיחה ניגנו "שובה ה'" וכשהגיעו לתנועההנה".
מילים עודד כ"ק אד"ש וסימן לחזור כמההחוזרת ללא

בשיחה השני' הדגיש כ"ק אד"ש את עניינו של חודשפעמים.
מזלי'', הזכיר גם שבגאולה העתידה יניח כל יהודי ארבעאדר – 'בריא

תפילין המאחדים למציאותזוגות
אחת.

לאחר השיחה ניגנו "כי אלקים יושיע
אחר כך פתח בשיחה השלישית בה דיבר בהרחבה עלציון".

הזכיר כמה פעמים בשיחות השבוע – שלכל יהודי צ"ל,הנושא אותו
עשירות מופלגה, ולא רק שמתנדב ש'לכשירחיב' כו',ויש לו,

במזומן זהב וכסף, ואבני שוהם וכו'. כן התבטא שגשמיאלא יש לו
באופן דתגבורת והצפה המבטלת את כל ההצפותהברכה יהיו

לאחר השיחה ניגנו 'יחי אדמו"ר' וכשסיימו לנגן קם עלהבלתי רצויות.
א' מאנ"ש )ר' יצחק שי' ג.( ואמר שכעת כולנו תובעיםרגליו

וזועקים ובוכים "רבש"ע גלה כבוד מלכותך עלינוומתחננים
ניכר שתביעה ובקשה זו ביטאה את הרגשת כלמהרה" וכו'.

עתה!המסובים, ובמיוחד
כ"ק אד"ש הקשיב היטב לדבריו, ולאחר שהנ"ל סיים

אד"ש בחיוך רחב: "אויב עס איז דָא ַא רב, זָא ל עראמר כ"ק
אין שבת טָא ר מען ניט ויינען" ]באם יש כאן רב, שיכריזמכריז זיין ַא ז

אסור לבכות[. לאחר שהות קצרה אמר: "פון אלעשבשבת
קיין איין רב?" ]מכל המסובים כאן, אין ולו רב אחד?[,מסובים איז ניטָא

"קלייבט אויס ַא רב, נו?" ]תבחרוושוב אמר:
כעבור התמהמהות קלה קם הרב מארלאוורב, נו![.

והכריז כהוראת כ"ק אד"ש שבשבתשי'
מאחר וההכרזה היתה בשקט אמר כ"קאסור לבכות.
ער וועט זָא גן העכער, וועל איך אויך קענעןאד"ש: "אויב

]באם הוא יכריז בקול, אוכל גם אני לשמוע[.הערן"
הכריז שוב בקול, וכ"ק אד"ש ענה לו בקול:הנ"ל

והצלחה", ומיד התחיל לנגן את ניגון"ברכה
הרלוי"צההקפות לאביו

ברגעים אלו היה הקהל נרגש ביותרז"ל!..
מהתייחסות כ"ק אד"ש, הדיבוריםומופתע
במהלך השירה עודד כ"ק אד"ש בחוזק רב,והניגון..
כשהגיעו לתנועה הידועה עלי' סימן לחזור י"א פעמים,בפרט

המשיך לעודדגם אח"כ
בשיחה הרביעית עורר כ"ק אד"ש על כך שצריכיםבחזקה.

בשמחה בחודש אדר בפועל ממש, שזה פורץ כללהרבות
בקשר למאורע שנהרגה אשה ל"ע על קידוש השםהגדרים. הזכיר

לנו ולה", שתקום עם הצדיקים שקמים ראשונים לתחיית"שזכותה תעמוד
ושזה יהיה המקרה האחרון לענייניםהמתים,

לאחר השיחה ניגנו ניגון שמחה וכ"ק אד"ש עודדאלו ובכלל.
סימן לש"ץ לנגן 'שיבנה' ועודד בב' ידיו הק' במהירותבחוזק, אחר

ושוב.רבה שוב
בשיחה החמישית הזכיר כ"ק אד"ש שוב את ההוראה

לשמוח בפשטות ולהשפיע בזה על כל סביבתו, וסייםשצריך
לחלוקתבנוגע

הפעם היה מספר לוקחי המשקה קטן יחסית – ששההמשקה.
סיום החלוקה החל כ"ק אד"ש לנגן זו הפעם השני'בקבוקים. לאחר
ניגון ההקפות לאביובהתוועדות זו –

אח"כ הזכיר כ"ק אד"ש ע"ד אמירת ברכהז"ל!
בתפילת מנחה, בעת חזרת הש"ץ עמד א' האורחיםאחרונה.

ספסל מול כ"ק אד"ש ונופף לו בידו לשלום. כ"ק אד"שמצרפת על
בתנועתהחזיר לו

בצאתו עודד כ"ק אד"ש את השירה בניגון 'ויהי בימישלום.
)ניגון זה מושר רבות בימיםאחשורוש'

לתפילת מעריב נכנס כ"ק אד"ש בשעה 05:6 .בכניסתוהאחרונים(.
השירה וכן הביט על השעון, וביציאתו אף בירךעודד את

נוסעים.

לאחר אמירת
השיחה, ירד כ"ק

אד"ש למקום
חלוקת הדולרים

ושם המשיך
לדבר - מיד הובא
המיקרופון - ואמר

שיום זה הוא יום
ההילולא של

ה'מנהל פועל' של
תומכי תמימים.

המשך בעמ'
<<<4

טעמו וראו

הקב"ה
לכל ישראל צ"לפוסק:

לכל לראש נלמדעשירות
מכך - שהקב"ה

בתורתו הקדושה,פוסק
הנצחית לכלהתורה
ובכל המקומות -הדורות
מישראל שייך לכלשכאו"א

ל"זהב". ובפשטות -לראש
שלכאו"א מישראל

עשירות, הןצ"ל
והן בגשמיות -ברוחניות
בפשטותעשירות

...ועאכו"כ בדורנוממש!
הדור האחרון בגלותזה -
הראשון בגאולה -והדור
שכבר סיימו הכל,לאחרי
להיות רק קבלת פניוצריכה
צדקנו בפועל - הרימשיח
שהקב"ה מברךבודאי
מישראל בעשירותכאו"א
בגשמיות וברוחניות,בזהב

לאופן - ש"אין לך כלעד
אחד ואחד מישראל

היו עמו תשעים85שלא
לובים טעוניםחמורים
וזהבה שלמכספה
מכך ישנה מידמצרים".

- שיהודי צריךההוראה
להיות עשיר בפועללהשתדל

הענינים, החלבכל
ברוחניות, אין עשירמעשירות

אלא בדעת, להיות
בתורה ומצוות, ועדעשיר
עשירות בגשמיות,גם -
שיוכל לקיים תורהבכדי

במנוחת הנפשומצוות
הגוף, ויוכל להרבותומנוחת

בנתינת הצדקה
המצוות בהידור,וקיום

לפנים מהידורוהידור
85 )ולהעירוכו'.

הצדי"ק.מהשייכות לשנת

ש"פ תרומה
ה'תשנ"ב

<<< המשך מעמוד קודם -
יומן ה'תשנ"ב

דף 3 מתוך 4

ּבית חיינו

טעמו וראו

להוסיף בכל
בעניני

ש"פ תרומה
ה'תשנ"ב

בשיחת ש"פ תרומה ה'תשמ"ג, נתבאר הדיוק בפירוש רש"י )תרומה כה, מ( "נתקשה משה במעשה המנורה עד
של אש", שגם לאחרי שהקב"ה הראה תבנית המנורה )כמו תבנית כל כלי המשכן(, נתקשה משה איך לעשותהשהראה לו הקב"ה מנורה

כפתורים ופרחים, ומחתיכה אחת ע"יבריבוי הפרטים דקנים גביעים
ושאלו על זה המניחים: בנוגע לקושיהקשה בקורנס.

המנורה – מה הועיל שהראהו מנורה שלשבמעשה
וממ"נ: תבנית המנורה – ראה כבר עם כליאש?

ובנוגע לעשי' – לא הועילה גם ראיית מנורההמשכן,
והי' צורך שתהי' "נעשיתשל אש,
לפנינו מענה כ"ק אדמו"ר בכתי"קמאלי'"?

במספר )1 )מתייחס כ"ק אדמו"ר לנוסחופענוחו:
"מה הועיל שהראהו מנורה של אש" –השאלה

נתקשה משה במעשה המנורה

הרבי בהלווית הגב' לאפיין הי"ד
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 “מהשגת גבול
 לא תיבנה חב"ד"

השיחות הנוקבות של חורף תשמ"ז, וההתעוררות העזה של התמימים 
ואנ"ש שבאה בעקבותיהן, הובילו ליוזמה חסרת תקדים • אלא שאז הגיע 
מענה הרבי, והנחיל יסוד משמעותי בהתנהלות העשייה בדור השביעי • 

איך יכול כל אחד להיות שליח של הרבי? • מסמך מרתק 

בהתוועדות פורים תשמ"ז הרעיש הרבי בהתלהבות 
על עניין משיח, ובין הדברים אמר שהמשימה להביא 
את המשיח מוטלת על כל אחד ואחד: “ובנוגע לפועל 
– יש לפרסם, ביתר שאת וביתר עוז, עד שהעניין יגיע 
על-ידי  אשר  מישראל,  ואחת  אחד  כל  של  לידיעתו 
מעשה אחד ויחיד, דיבור אחד ויחיד, או מחשבה אחת 
יחידה, ביכולתו להביא ישועה והצלה לעולם, כפסק 

דין הרמב"ם!
ד"עקבתא  בזמן  שעומדים  ולהדגיש  “ולהוסיף 
דמשיחא,  דעקבתא  – עקבתא  גופא  ובזה  דמשיחא", 
ולכן, אפילו אם עד היום היה יכול לצאת ידי חובתו 
כבר  שמאז  לאחר  הנה  דורנו...  נשיא  של  בעבודתו 
עברו עשרות שנים, הרי זה דבר ברור שהדבר היחיד 
שעדיין לא נעשה הוא, להביא לידיעתו של כל אחד 
זו ברמב"ם הוא עניינו  ואחת מישראל שקיום הלכה 

הפרטי!
“ועל-פי-זה מובן מדוע אין ברירה ומוכרחים לדבר 
הקיצין,  אודות  הרף  ללא  ולהרעיש  פעם  אחר  פעם 
אודות ימות המשיח וכל הפרטים שבזה, כדי שיידעו 
המסופר  אודות  רק  הכוונה  אין  אשר  העיקר,  את 
בספרים כו', אלא בהלכה מפורשת הנוגעת לכל אחד 
המגילה  )ובל'  יחד  וכולם  וטף  נשים  אנשים  אוחת 

“ביום אחד"( באופן ד"קהל גדול" לשון יחיד!
כדאי  העניין,  חשיבות  לגודל  אשר  לעורר  ..."ויש 
יזכירו  מישראל  וכמה  כמה  אסיפת  שבכל  ונכון 

ויעוררו: 
כל  על-ידי  אחד  מעשה  הוספת  יהודים!  “הקשיבו 

יהודים  שלושה  על-ידי  ובפרט   – מכם  ואחת  אחד 
ביחד – יכולה להיות המעשה שהוא ה"מכה בפטיש" 

לפני הגאולה האמיתית והשלימה".
במשך זמן רב הוסיף הרבי ועורר בלהט על הצורך 
שבעולם  ציין  הגאולה,  בהבאת  לעשייה  להתגייס 
והן  לטוב  הן   – מבהילים  “דברים  עתה  מתרחשים 
למוטב", וכן ש"לדעת כל גדולי ישראל בזמן האחרון 
)ולא דווקא ‘רביים' חסידיים( – עומדים עתה לאחר 

שכבר ‘כלו כל הקיצין'". 
והרבי חתם: “ויהי רצון, שמהדיבורים בכל עניינים 
אלו נבוא לפועל – שכל אחד ואחת יתחיל להתעסק 
בהתלהבות, “קָאכן זיך", בעניין קירוב הגאולה וביאת 
משיח צדקנו רגע אחד קודם, ועל-ידי-זה שכל אחד 
הרגעים  הרי  רגעים,  בכמה  “אחישנה"  יפעול  ואחת 
יצטרפו לשעות, ותיכף ומיד ממש, “לא עכבן כהרף 
עין" יקויים “כי תשא את ראש בני ישראל" בפשטות, 
צדקנו,  משיח  על-ידי  והשלימה  האמיתית  בגאולה 
ו"קהל גדול ישובו הנה" ומתוך שמחה וטוב לבב, עד 

לשמחה ד"עד לא ידע"! 

לא נוקפים אצבע...
מברכים  שבת  בהתוועדות  מכן,  לאחר   שבועיים 
ניסן )תורת מנחם – התוועודיות תשמ"ז, ב, עמ' 708( 
הרבי דיבר שוב בחריפות גדולה, והביע אכזבה רבה 
מכך שלא הייתה שום התעוררות לפעול מהעת רצון 
של פורים: “מתעוררת שאלה, מהי תועלת הדיבור בכל 

סדר העבודה
ליבון הוראות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בנושא הפצת היהדות והמעיינות בדור השביעי
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זה – לאחרי שכבר דובר בזה פעמים רבות, התוועדות 
לאחרי התוועדות כו', ולא הזזה כלל, עד כדי כך, שלא 
הגאולה  על-דבר  הרף  ללא  מדברים  פגע?!  ולא  נגע 
ובלשון  פה  שבעל  ותורה  שבכתב  בתורה  כמפורש   –
ומדגישים  זה',  בדבר  מלאים  הספרים  ‘שכל  הרמב"ם 
על- שנתגלה  האחרון  לקץ  עד  הקיצין",  כל  ש"כלו 
הידועה  בהכרזתו  דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ידי 

“לאלתר לגאולה" – וללא כל תועלת!
כך  על  אינה  הטענה   – וכו'  והכאב  הצער  “למרבה 
שהפעולה בזה אינה במלוא המרץ והחיות, אלא באופן 
הפעולה  אופן  דומה  שאינה  שותפי",  דבי  ד"קדירא 
בדבר שהוא  הפעולה  אופן  לגבי  נוסף  כשישנו שותף 
הפעולה  העדר  על  היא  הטענה  היחידי;  הבעל-הבית 
לגמרי – גם לא באופן של “קדירא דבי שותפי", ואפילו 
נוקף  מהם  אחד  שכל  רבים,  שותפים  שיש  באופן  לא 

אצבעו, אפילו “אצבע קטנה"...
גדול",  הכי  “עניו  ואחת  אחד  כל  נעשה  זה  “בעניין 
וכו'  ישראל,  גדולי  ישנם  אני",  ומה  אני  “מי  באומרו, 
“תחת  במנוחה  לשבת  יכול  מצדו  הוא  ובמילא,  וכו', 
באופן  כו',  ומתן  במשא  ולעסוק  תאנתו",  ותחת  גפנו 
כאשר  שגם  אלא  עוד,  ולא  התורה.  על-פי  המותר 
על-ידי  הן  הגאולה,  על-דבר  כו'  וצועקים  מנגנים 
הדיבור והניגון בפה, והן על-ידי-זה שמטפחין בידיים 
– אין זה אלא מן השפה ולחוץ, וכנראה, גם מן הידיים 

ולחוץ".
לחשוב  כל-כך  ‘תמים'  אינני  מר:(  בחיוך  “)והוסיף 
שבפעם הזו יפעלו הדברים את פעולתם... אבל, מכיוון 
חובה  הרי,  נפש,  פיקוח  של  עניין  אודות  שמדובר 
לעשות את הכל גם על הספק וספק ספיקא, אפילו אלף 
ספיקות! ולכן, ממשיכים לדבר בזה מתוך עקשנות כו', 

שמא כולי האי ואולי יפעלו הדברים את פעולתם".

 גיוס כספים המוני
הדברים  כמרקחה.  היה   770 ההתוועדות  לאחר 
ובפרט  אנ"ש,  בקרב  זעזוע  עוררו  הרבי  של  הנוקבים 
בקרב ה'תמימים' והמבוגרים שבהם, שמטבע הדברים 

היו פעילים בלהט וב'קָאך' בענייני ה'מבצעים'.
הרב זלמן גורליק, השליח הראשי בבאר-שבע, שהיה 

באותה עת ‘תמים' ב-770, מספר:

השתתפו  שבה  אסיפה,  התקיימה  לילה  “באותו 
הבחורים המבוגרים יחד עם ר' משה סלונים ע"ה, ועוד 
כמה מאנ"ש שרצו להרים את העניין, ולעשות משהו 
רציני ומשמעותי בקשר למשיח. תוכנן לעשות קמפיין 
עד  שהיה  העבודה  וסדר  הגדרים  מכל  ולצאת  גדול, 
דופן  ויוצא  משמעותי  משהו  באמת  ולעשות  עכשיו, 

כדי לעורר תודעה ציבורית גדולה למשיח וגאולה.
“בעקבות ההתעוררות מהאספה, החליטו הבחורים 
להרים את הכפפה, ולעשות מגבית גדולה עבור העניין 
ניסן  חודש  בראש  ואכן,  בשכונה.  הכנסת  בתי  בכל 
התארגנו  בבוקר,  שש  בשעה  ה'תמימים'  כל  השכימו 
הכנסת  בתי  בכל  והתפזרו  וקופסאות,  שולחנות  עם 

בשכונה לאסוף כסף עבור העניין.
גדולה  הייתה  אנ"ש  בקרב  העצומה  “ההתעוררות 
הדברים  של  הרושם  עוצמת  תחת  היו  כולם  מאוד. 
סכומים  ונתרמו  ההיא,  התקופה  בכל  הרבי  שדיבר 
הכול  דולר.  אלף   80 או   70 בסביבות  מאוד,  גדולים 
ואפשר להתחיל  ישנה תנופה אדירה,  ה'  חשו שברוך 

לעשות משהו בכדי למלא את הרצון של הרבי".

 השגת גבול!
בראש חודש ניסן בערב, התיישבו ה'תמימים' לכתוב 
דו"ח מפורט לרבי על היוזמה. הכול ציפו בקוצר רוח 
לתשובה החיובית שתגיע מהרבי, ל'ישר כוח' ו'פעולה 

"מתעוררת שאלה, מהי תועלת הדיבור בכל זה – לאחרי שכבר 
ולא  כו',  דובר בזה פעמים רבות, התוועדות לאחרי התוועדות 

הזזה כלל, עד כדי כך, שלא נגע ולא פגע?!"
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גיבוי  שייתנו  נמשכת', 
הגדולה  לעשייה  ודחיפה 

שהחלה לצאת לדרך.
ניתנה  ניסן,  בב'  למחרת, 
תוכנה  הרבי.  של  התשובה 

הימם את כולם. 
וכך כתב הרבי:

בשנים שהן  זה עשיריות 
עוסקים  בארה"ק  והן  בחו"ל 
דענינים  גם  )כולל  בהפצת 
כספים  בגיוס  וכן  כהנ"ל( 
בזה  פעולות  וכל  להנ"ל. 
בתקפו  גבולם  הן השגת 
יפסיקו  גדול – ותומ"י  הכי 
מה  הרבנים  וישאלו  כהנ"ל, 
בהממון. מהשגת  לעשות 

גבול לא תבנה חב"ד. ]. .[
נוסף 

על מפורש בתורה בענין 
השגת גבול – הכרזתי כו"כ פעמים עד"ז בהתוועדויות 

הכי אחרונות.
בהפצה,  ולהוסיף וכו'  לעשות  פשוט שעכאו"א שי' 
זה  אבל   – ע"ע  בהנעשה  שיתוסף  השתדלות  כולל 
יעשה ע"י עזר וכניסה בארגונים שבזה כו"כ שנים, לא 

ע"י השגת גבולם.
מדויק מהמגביות  שי' דו"ח  ימסרו להרבנים  בודאי 

שעשו בכהנ"ל )ויפסיקום מכאן ולהבא כנ"ל(.
הדברים היו חדים וברורים. הצורך להוסיף ולעשות 
מעבר למה שכבר נעשה עד עתה, חייב להיות במסגרת 
הארגונים והגופים הקיימים והמוסמכים, וללא עקיפה 

והסגת גבולם.
כולם", אומר הרב  הזו הכתה בהלם את  “התשובה 
שלכם!  התפקיד  לא  זה  בעצם:  אמר,  “הרבי  גורליק. 
האלו,  העניינים  בכל  לטפל  אמור  שהוא  ארגון  ישנו 

לעשות  רוצים  וכשאתם  חב"ד.  אגודת  צעירי  והוא 
על  שאמון  הארגון  דרך  אותו  לעשות  עליכם  משהו, 

זה".
‘תמימים'  עם  לדבר  לי  “יוצא  גורליק:  הרב  מוסיף 
לשלוחים,  הרבי  שקבע  העבודה  נהלי  על  ומקורבים 
הן בארץ הן בחו"ל, כלשונו של הרבי במענה. כשהרבי 
אומר, שכל אחד מאנשי הדור הוא ‘שליח', הכוונה היא 
שכל אחד יכול להיות שליח, ולהיכנס לצבא של הרבי. 
כל יהודי יכול להיכנס למערכת של הרבי. כמו שבצבא 
גם מתנדבים,  ובנוסף  יש אנשי קבע, אנשי מילואים, 
וכולם  תפקידים  מיני  כל  יש  השליחות  בצבא  גם  כך 

טובים וראויים.
“ברגע ששליח לובש את המדים, ברגע שהוא נכנס 
לארגון, הוא נהיה חלק מהמערכת של הסדר והארגון. 
להיות שליח הכוונה היא להיות מחובר ולהיות חלק 

מהמערכת של הרבי".

המענה שחולל סערה, והתווה את הדרך המדויקת שבה יש לפעול
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
הכנות לפורים

הרבי:  כתב  הפורים,  חג  ומבצעי  למצוות  בקשר 
על-כל-  – ופעולה  והכנה  זמן  דורש  זה  כל  “אשר 
פנים מתחיל מראש-החודש"1, וכן: “כבכל דבר חשוב 
על-כל-פנים  מועד,  מבעוד  הכנה  להיות  צריכה   –

מראש-החודש"2.
יש להתחיל ולהשלים מבעוד מועד את כל ההכנות 
הדרושות למבצע פורים בכל העולם כולו, שלא יישאר 
אפילו יהודי אחד בפינה נידחת בקצווי תבל שלא יהיה 

נכלל במבצע פורים3.
נוסף על קיום כל המצוות דימי הפורים על-ידי כל 
אחד ואחת, יש להרעיש ולפרסם בכל מקום ומקום, הן 
הקדושה,  בארצנו  )ועל-אחת-כמה-וכמה(  וכן  בחו"ל 
באופן  יהיו  פורים  ענייני  שכל  ההשתדלות  על-דבר 

ד"ברוב עם הדרת מלך"4.
של  )במיוחד  פורים  וכובעי  תחפושות  בכמה   *
ובכובעי-חורף  אירופה(  ממזרח  ושוטרים  חיילים 
בראשו  עיניו  החכם  גמור.  שעטנז  נמצא  )קוצ'מע(, 

לבודקם מראש במעבדת-שעטנז מוסמכת5.
מבצע פורים:

יש לעורר על ההכנות לענייני פורים )ואף בשבת, 
שהרי “מפקחין על צורכי ציבור בשבת"(, כדי שייעשו 

1( לקוטי-שיחות כרך יא עמ' 340.
2( ממכתב )כללי-פרטי( אדר"ח אדר תשמ"ב.

 .350 עמ'  ח"א  ספר-השיחות  ס"י,  תנש"א  תרומה  ש"פ  משיחת   )3
בכמה שנים היה הרבי מקשר את ההתעוררות ל'מבצע פורים' עם 
'מבצע תורה', כמרז"ל "ליהודים היתה אורה – זו תורה" )'אוצר מנהגי 

חב"ד', חודש אדר, עמ' רפו(. 
 ,335 ויקרא תשמ"ט ס"ח, ספר-השיחות ח"א עמ'  4( משיחת ש"פ 
ושם פירוט: במשתה ושמחה – שהולכים לשמח מבית לבית )מלבד 
ההשתתפות ברוב עם לאחר הסעודה עם בני משפחתו(; במתנות 
לאביונים – לתת ברוב עם לגבאי או לקופה של צדקה )שהרי לעניים 
כהוספה   – זה  וכל  בכבודם(.  הזהירות  בתכלית  לתת  יש  עצמם 

באחדות ישראל, הבאה כהכנה לסיום הגלות, עיי"ש.
5( לוח 'דבר בעתו'.

באופן מסודר ובהצלחה, ובהדגשה מיוחדת ליהודים 
בתי-האסורים,  בתי-רופאים,  בבתי-זקנים,  הנמצאים 
ועל-אחת-כמה-וכמה  מקום,  בכל  ]ומשטרה[  ובצבא 
במסירות- בגופם  ומגינים  שעומדים  לצה"ל,  בנוגע 

נפש ממש על גבול ארץ-ישראל. ו"שמחה פורץ גדר" 
תגרום הצלחה רבה בכל זה.

לנתינת  לדאוג  מועד  בעוד  להשתדל  יש  כמו-כן 
צורכי הפורים לכל הזקוקים לכך.

זיכוי הרבים:
את  יעדיפו  מגילה,  במקרא  הרבים  את  המזכים   *
הקריאה ביום על זו של הלילה, הן מפני שהציבור אינו 
מודע לה דיו, והן ועיקר מפני )וכדאי לפרסם( שהיא 

הקריאה העיקרית6.
ו'מתנות-לאביונים',  ‘משלוח-מנות'  המצוות:  “שתי 
מכיוון שהן עיקר בעניין הפורים, בנקל יותר לקיימן... 
ולפרסם...:  ביותר...  להשתדל  )והזכות(  החובה  ולכן 
א( גודל מעלת מצוות אלו; ב( שנקל מאוד לקיימן; ג( 
שכל אחד ואחת שהגיעו לגיל מצוות מחוייבים בהן; ד( 
ולא עוד, אלא שגם הקטנים והקטנות שהגיעו לחינוך 

]ו"ספיקא לחומרא"[, יקיימו בעצמם מצוות אלו.
הרבה מהצעירים סומכים על הדעה שאפשר לצאת 
ידי חובה על-ידי שההורים מקיימים מצוות אלו, אבל 
זאת  מקיימים  אינם  רבים  הורים  שגם  קורה  לצערנו 
כראוי. על-כן, עם כל הכבוד הראוי, מתבקשים הרבנים, 
המחנכים וההורים, להזכיר לילדים שבהשפעתם ]בכל 
בתי-הספר, מכל סוג[ לקיים באופן אישי את מצוות 

‘משלוח מנות' ו'מתנות לאביונים', ביום הפורים:
כגון  מאכל,  מיני  שני  רק  דרושים  מנות'  ל'משלוח 

6( ראה שע"ת סי' תרפ"ז ס"ק א, ונטעי גבריאל פמ"ב ס"ו. אבל אם 
יוותר עליה מפני החשש שמא  יש לו הזדמנות לשמוע בלילה, לא 
עי"ז לא ירשו לו מחר לקרוא, ראה שו"ת רדב"ז ח"ד סי' יג, הובאה 
'התמים'  ובארוכה בקובץ  בקו"א לשו"ע אדמוה"ז סי' רעא ס"ק א, 

החדש, גיליון כז עמ' 55 וש"נ.

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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תפוח וסוכרייה7; או מאכל ומשקה, כגון פרוסת עוגה 
בשתי  לקיים  אפשר  לאביונים'  ו'מתנות  קל.  ומשקה 
פרוטות, פרוטה ]10 אגורות8[ לכל אביון. ומובן שכל 

המרבה בצדקה הרי זה משובח.
יש  ‘משלוח-מנות',  וכדומה  לחיילים  כשנותנים 
ולנשים  ‘צעירי-חב"ד'  בשם  לאנשים  לתת  להקפיד 
‘נשי-חב"ד'9, וכדי שהם בעצמם יקיימו המצווה  בשם 
– יש להדריכם להחליף את המנות )ויכולים לקיים זאת 
גם במנות המוכנות להם בחדר האוכל10( ביניהם לבין 
עצמם, איש לרעהו ואשה לרעותה. כן יש לחלק להם 

מטבעות כדי שיקיימו ‘מתנות לאביונים'.

שבת-קודש פרשת תרומה
ד' באדר

מפרשת  מתחילה  ‘שלישי'  קריאת  התורה,  בקריאת 

היא  הסוכריה  ואולי  קעז(.  עמ'  ח"כ  )אג"ק  המזכירות  ממכתב   )7
עמ' שכח- ח"ה  יוסף  בילקוט  בנושא  הדעות  )ראה  שיעור-מינימום 

של ובפסקי תשובות סי' תרצ"ה אות יח, וש"נ(, וע"ד שביקש הרבי, 
אבל  פקפוק"  כל  בלי  "כשרים  תפילין  האמצעים",  "חוסר  מפני 
)באחת  אחת  פעם  למעשה,  אבל  כה(.  עמ'  ח"ב  )אג"ק  "קטנים" 
השנים תשל"ו-ח?( כשהכניסו לרבי לדוגמא את ה'משלוח מנות' של 
ועקב  מכשיעור",  "פחות  היא  המנות  שאחת  הגיב  בניו-יורק,  צא"ח 
זאת פתחו והשלימו כמאה אלף חבילות-מנות! )והעירוני שאולי ע"פ 
רע"ב.  ז,  מגילה  ראה   .565 עמ'  ח"א  )שיחות-קודש תשל"ו  המבואר 
ערוה"ש סי' תרצ"ה סט"ו( שהחשיבות תלויה לפי הנותן והמקבל, הרי 
לקטנים חשוב גם ממתק ב'כזית' מצומצם, אבל לגדולים צריך יותר(.

8( ערך ה'פרוטה' כיום לפי קרן המעשרות בירושלים ת"ו 6-7 אגורות. 
בפועל אין כיום מטבעות של אגורות בודדות, אלא מטבעות של 5 או 

10 אגורות. הנפקא-מינה היא לנותן שווה-כסף.
9( וגם דברי ההתעוררות לנשים - שיבואו מנשים דווקא )'אוצר' עמ' 

רפו, משיחת אדר"ח אדר תשל"ה(.
ותלמידים  בית-אבות,  דיירי  בבית-רפואה,  במאושפזים  ועד"ז   )10
יש  ולכאורה  בני-ישיבה שאינם משלמים.  דין  מה  ועצ"ע  בפנימייה. 
ראיה לזה מדין בן סורר שגנב מאמו )סנהדרין עא,א( ומדין פת שעל 
מדין  צ"ע  ומאידך  סט"ז(,  אדמוה"ז  בשו"ע  שסו,  סי'  )או"ח  השולחן 
אורח שקידש אשה במנה שלו, שלהרבה דעות מקודשת רק מספק 
)אה"ע סי' כח סי"ז, עיי"ש בב"ש, ובאוצר הפוסקים ס"ק צב בארוכה(. 

וראה בס' מצות מצוה פי"א ס"ט וש"נ.

המנורה: ועשית מנורת זהב טהור )כה,לא(11.

 יום שלישי
ז' באדר12

תורה  של  בשמחה  זה  ביום  להוסיף  להשתדל  יש 
ובשמחה של מצווה, כיוון שנולד בו משה רבינו ע"ה, 

מושיען של ישראל13.
בשבעה באדר – וכן בתפילת מנחה שלפניו – לא היו 
שעלו  לאחר  דווקא  זאת  תחנון.  אומרים  חב"ד  נשיאי 

לנשיאות, אבל לא לפני זה14.

 יום חמישי
ט' באדר

יום בוא כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע לדור בקביעות 
בארה"ב )בשנת ה'ש"ת(.

“יש לנצל יום סגולה זה... להוסיף ביתר שאת וביתר 
חוצה  המעיינות  והפצת  בכלל,  התורה  בהפצת  עוז 
בפרט, בכל מקום ומקום, בכל קצווי תבל... באופן של 

הוספה משנה לשנה..."15.

11( כך נקט הרבי בפשטות, 'תורת מנחם - התוועדויות' תשמ"ה ח"ג 
עמ' 1511, בלתי מוגה )כבחומשים הרגילים, ולא כבתנ"ך קורן(. אגב, 
מכיוון שהרבי נהג בקביעות לשמוע קרה"ת ולקרוא ההפטרה מתוך 
ב'מקראות  השתמש  לשיחות-רש"י  ]משא"כ  תמימה'  'תורה  חומש 
שוסטרמן  מרדכי  ר'  הרה"ח  בבית-חיינו,  הבעל-קורא  נהג  גדולות'[, 
- בכל מקום שיש  'מנהג מדינתנו'  - שהוא  זה  ע"ה, לקרוא כחומש 
חילוקים בין הדפוסים השונים ואין הוראה אחרת )וכן מוקלט מפיו 

בראש קלטות קרה"ת שלו(.
גם  וראה   .332 עמ'  ח"א  תש"נ  סה"ש  ה'תש"נ,  אדר  ט'  משיחת   )15
ו'התוועדויות'   ,361 544, תנש"א ח"א עמ'  בסה"ש תשמ"ט ח"ב עמ' 
'שערי  בס'  זה  יום  על  מאומה  מצאתי  )לא   1321 עמ'  ח"ב  תשמ"ה 

המועדים – חודש אדר', ובוודאי ישלימו במהדורות הבעל"ט(.
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à:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåýåýé øaãéå ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìà:למימר מׁשה עם יי ּומּליל ¤¤¬¥«Ÿְְִִֵֶַָָֹ

áúàî äîeøz éì-eç÷éå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¦§¦−§¨®¥¥³
eç÷z Baì epácé øLà Léà-ìk:éúîeøz-úà ¨¦Æ£¤´¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«

-ìk úàî äîeøz éì-eç÷éå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¦§¦−§®̈¥¥³¨
:éúîeøz-úà eç÷z Baì epácé øLà Léà מּליל ¦Æ£¤´¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«ֵַ

ּכל  מן אפרׁשּותא קדמי ויפרׁשּון יׂשראל ּבני ְְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָעם

אפרׁשּותי: ית ּתּסבּון לּבּה ּדיּתרעּה âúàæåּגבר ְְְְִִִִִִֵֵַַָָ§ŸÆ
óñëå áäæ ízàî eç÷z øLà äîeøzä©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬¨¤−¤

:úLçðeáäæ ízàî eç÷z øLà äîeøzä úàæå §«¤§ŸÆ©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬
:úLçðe óñëå מּנהֹון ּדתּסבּון אפרׁשּותא ודא ¨¤−¤§«¤ְְְְִִִַָָָ

ּונחׁשא: וכסּפא ãïîbøàåּדהבא úìëúe ְְְֲַַָָָָ§¥¯¤§©§¨¨²
:íéfòå LLå éðL úòìBúåïîbøàå úìëúe §©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«§¥¯¤§©§¨¨²

:íéfòå LLå éðL úòìBúå ּוצבע וארּגונא ותכלא §©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«ְְְְְְִַַָָָ

ּומעּזי: ּובּוץ äíéîcàîזהֹורי íìéà úøòå ְְִֵַ§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²
:íéhL éöòå íéLçz úøòåíéîcàî íìéà úøòå §Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²
:íéhL éöòå íéLçz úøòå מסּמקי דדכרי ּומׁשכי §Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬¦¦«ְְְְְִֵֵֵַַ

ׁשּטין: ואעי ססּגֹונא åøànìּומׁשכי ïîL ְְְִִֵֵַַָָ¤−¤©¨®Ÿ
ì íéîNaäçLnä ïîL:הּסּמים ïîLולקטרת §¨¦Æ§¤´¤©¦§½ְְִִֶַַֹֽ̈¤−¤

ì íéîNa øànì:íénqä úøè÷ìå äçLnä ïîL ©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«
דרבּותא מׁשחא  למׁשחא ּבּוסמּיא לאנהר ּותא ְְְְְְְִִִַַָָָָָָ

ּבּוסמּיא: æíéàlîולקטרת éðáàå íäL-éðáà ְְְִֶַָֹ©§¥¾Ÿ©§©§¥−¦ª¦®
:ïLçìå ãôàìãôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáà ¨«¥−Ÿ§©«¤©§¥¾Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−Ÿ

:ïLçìå לׁשּקעא אׁשלמּותא ואבני בּורלא אבני §©«¤ְְְְְְֵֵַַַַָָָָָ

ּובחּוׁשנא: çézðëLåבאפֹודא Lc÷î éì eNòå ְְְֵָָ§¨¬¦−¦§¨®§¨«©§¦−
:íëBúa:íëBúa ézðëLå Lc÷î éì eNòå §¨«§¨¬¦−¦§¨®§¨«©§¦−§¨«

ּביניהֹון: ׁשכנּתי ואׁשרי מקּדׁשא קדמי ְְְְְְְְְֳִִִֵֵֵַַַָָויעּבדּון

èúéðáz úà EúBà äàøî éðà øLà ìëk§ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½¥µ©§¦´
:eNòz ïëå åéìk-ìk úéðáz úàå ïkLnäìëk ©¦§½̈§¥−©§¦´¨¥¨®§¥−©«£«§ÀŸ

úàå ïkLnä úéðáz úà EúBà äàøî éðà øLà£¤³£¦Æ©§¤´«§½¥µ©§¦´©¦§½̈§¥−
:eNòz ïëå åéìk-ìk úéðázית מחזי אנא ּדי ּככל ©§¦´¨¥¨®§¥−©«£«ְֲֲִֵַָָָֹ

וכן  מנֹוהי ּכל ּדמּות וית מׁשּכנא ּדמּות ְְְְְְִֵַָָָָָית

ס éíéúnàּתעּבדּון: íéhL éöò ïBøà eNòå ְְַ§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦

éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå̈¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦
:Búî÷Bkøà éöçå íéúnà íéhL éöò ïBøà eNòå «Ÿ¨«§¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À

:Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå änàå ויעּבדּון §©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«ְְְַ

ארּכּה ּופלּגא אּמין ּתרּתין ׁשּטין ּדאעי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֻארֹונא

רּומּה: ּופלּגא ואּמתא ּפתיּה ּופלּגא ְְְְְְְֵֵַַַַָָָָָואּמתא

àéeptöz õeçîe úéaî øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−§©¤®
:áéáñ áäæ øæ åéìò úéNòåáäæ Búà úétöå §¨¦¯¨¨¨²¥¬¨−̈¨¦«§¦¦¨³ŸÆ¨¨´

áäæ øæ åéìò úéNòå eptöz õeçîe úéaî øBäè̈½¦©¬¦¦−§©¤®§¨¦¯¨¨¨²¥¬¨−̈
:áéáñּתחפּנּה ּומּברא מּגו ּדכי ּדהב יתּה ותחפי ¨¦«ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

סחֹור: סחֹור ּדדהב זיר עלֹוהי áéz÷öéåותעּבד ְְְְְֲִִֵֵַַ§¨©´§¨
åéúîòt òaøà ìò äzúðå áäæ úòaè òaøà BlÀ©§©Æ©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´©«£Ÿ¨®
úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìò úòaè ézLe§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ

:úéðMä Bòìö-ìòáäæ úòaè òaøà Bl z÷öéå ©©§−©¥¦«§¨©´§¨À©§©Æ©§´Ÿ¨½̈
Bòìö-ìò úòaè ézLe åéúîòt òaøà ìò äzúðå§¨´©½̈©−©§©´©«£Ÿ¨®§¥´©¨ÀŸ©©§Æ

:úéðMä Bòìö-ìò úòaè ézLe úçàäלּה ותּתי ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ©©§−©¥¦«ְִֵַ

ותרּתין  זויתּה ארּבע על  ותּתן ּדדהב עזקן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָארּבע

סטרּה על עזקן ותרּתין חד סטרּה על ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָעזקן

âéíúàּתניתא: úétöå íéhL éöò écá úéNòå ְִֵָ§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈
:áäæ:áäæ íúà úétöå íéhL éöò écá úéNòå ¨¨«§¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«

ּדהבא: יתהֹון ותחפי ׁשּטין ּדאעי אריחי ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָותעּבד

ãéïøàä úòìö ìò úòaha íécaä-úà úàáäå§¥«¥¨³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ
:íäa ïøàä-úà úàNìíécaä-úà úàáäå ¨¥¬¤¨«¨−Ÿ¨¤«§¥«¥¨³¤©©¦Æ

:íäa ïøàä-úà úàNì ïøàä úòìö ìò úòaha©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ¨¥¬¤¨«¨−Ÿ¨¤«
למּטל  ארֹונא סטרי על ּבעזקתא אריחּיא ית ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָותעל

ּבהֹון: ארֹונא åèíécaäית eéäé ïøàä úòaèa ְֲָָ§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®
:epnî eøñé àìàì íécaä eéäé ïøàä úòaèa ¬Ÿ¨ª−¦¤«§©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®¬Ÿ

:epnî eøñé לא אריחּיא יהֹון ּדארֹונא ּבעזקתא ¨ª−¦¤«ְְְְֲֲִִַַָָָָ

מּנּה: æèøLàיעּדּון úãòä úà ïøàä-ìà zúðå ְִִֵ§¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ¨«¥ª½£¤¬
éìà ïzà:Eïzà øLà úãòä úà ïøàä-ìà zúðå ¤¥−¥¤«§¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥µ¨«¥ª½£¤¬¤¥−

éìà:E:ל אּתן ּדי סהדּותא ית ּבארֹונא ותּתן ¥¤«ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָ

æé éðùéöçå íéúnà øBäè áäæ úøtë úéNòå§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ
:daçø éöçå änàå dkøàáäæ úøtë úéNòå ¨§½̈§©¨¬¨¥−¦¨§¨«§¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´

:daçø éöçå änàå dkøà éöçå íéúnà øBäè̈®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈§©¨¬¨¥−¦¨§¨«

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור

שניים מקרא ואחד תרגום
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ּופלּגא  אּמין ּתרּתין ּדכי ּדדהב ּכּפרּתא ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָֻותעּבד

ּפתיּה: ּופלּגא ואּמתא çéíéðLארּכּה úéNòå ְְְְְַַַַָָָֻ§¨¦²¨§©¬¦
úBö÷ éðMî íúà äNòz äL÷î áäæ íéáøk§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈¦§¥−§¬

:úøtkääNòz äL÷î áäæ íéáøk íéðL úéNòå ©©«Ÿ¤§¨¦²¨§©¬¦§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´
:úøtkä úBö÷ éðMî íúà ּכרּובין ּתרין ותעּבד Ÿ½̈¦§¥−§¬©©«Ÿ¤ְְְְִֵֵַ

כּפרּתא: סטרי מּתרין יתהֹון ּתעּבד נגיד ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֻּדדהב

èéãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk äNòå©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§¤¨¬
íéáøkä-úà eNòz úøtkä-ïî äfî äöwî¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤©«£¬¤©§ª¦−

:åéúBö÷ éðL-ìòäfî äöwî ãçà áeøk äNòå ©§¥¬§¨«©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½
-úà eNòz úøtkä-ïî äfî äöwî ãçà-áeøëe§¤¨¬¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤©«£¬¤

:åéúBö÷ éðL-ìò íéáøkä חד ּכרּובא ועּבד ©§ª¦−©§¥¬§¨«ְְִֵַָ

ּוכרּוב  מּכא מן מּסטרא מּכא מּסטרא חד א ְְְִִִִִִִַָָָָָ

סטרֹוהי: ּתרין על ּכרּובּיא ית ּתעּבדּון ְְְְְְִִֵַַַַָָָֻּכּפרּתא

ëíéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäå§¨´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³
åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìò íäéôðëa§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®

:íéáøkä éðt eéäé úøtkä-ìàíéáøkä eéäå ¤̧©©½Ÿ¤¦«§−§¥¬©§ª¦«§¨´©§ª¦Á
úøtkä-ìò íäéôðëa íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤
éðt eéäé úøtkä-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¦«§−§¥¬

:íéáøkä לעּלא ּגדפיהֹון ּפריסן ּכרּובּיא ויהֹון ©§ª¦«ְְְְִִֵֵַַָָָ

לקבל  חד ואּפיהֹון ּכּפרּתא על ּבגדפיהֹון ְְְְְֳִֵֵֵַַַַַַָָֻמטּלין

כרּובּיא: אּפי יהֹון ּכּפרּתא לקבל àëzúðåחד ְְְֳֵֵַַַַָָָֻ§¨«©¨¯
ïøàä-ìàå äìòîìî ïøàä-ìò úøtkä-úà¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ¦§¨®§¨§¤¨´¨½Ÿ

éìà ïzà øLà úãòä-úà ïzz:E-úà zúðå ¦¥Æ¤¨´¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«§¨«©¨¯¤
-úà ïzz ïøàä-ìàå äìòîìî ïøàä-ìò úøtkä©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ¦§®̈§¨§¤¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤

éìà ïzà øLà úãòä:E על ּכּפרּתא ית ותּתן ¨´¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«ְְִֵַַָָֻ

אּתן  ּדי סהדּותא ית ּתּתן ּובארֹונא מלעּלא ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָארֹונא

:לáëìòî Ezà ézøaãå íL Eì ézãòBðå ָ§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹¥©´
ïBøà-ìò øLà íéáøkä éðL ïéaî úøtkä©©ÀŸ¤¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−©£´
éða-ìà EúBà äeöà øLà-ìk úà úãòä̈«¥ª®¥´¨£¤¯£©¤²«§−¤§¥¬

:ìàøNéìòî Ezà ézøaãå íL Eì ézãòBðå ¦§¨¥«§«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹¥©´
úãòä ïBøà-ìò øLà íéáøkä éðL ïéaî úøtkä©©ÀŸ¤¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−©£´¨«¥ª®

é éða-ìà EúBà äeöà øLà-ìk úà:ìàøN ואזּמן ¥´¨£¤¯£©¤²«§−¤§¥¬¦§¨¥«ֱֵֶַ

מּבין  כּפרּתא מעּלוי עּמ ואמּלל ּתּמן ל ְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻמימרי

ּדי  ּכל ית דסהדּותא ארֹונא על ּדי ּכרּובּיא ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָּתרין

פ יׂשראל: ּבני לות ית âëïçìLאפּקד úéNòå ְְְֱִֵֵֵַָָָָ§¨¦¬¨ª§−̈
änàå Baçø änàå Bkøà íéúnà íéhL éöò£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´¨§½§©¨¬

:Búî÷ éöçåíéúnà íéhL éöò ïçìL úéNòå ¨¥−¦«Ÿ¨«§¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦
:Búî÷ éöçå änàå Baçø änàå Bkøà ותעּבד ¨§Æ§©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«ְְֵַ

ואּמתא  ארּכּה אּמין ּתרּתין ׁשּטין ּדאעי ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֻּפתֹורא

רּומּה: ּופלּגא ואּמתא ãëáäæפתיּה Búà úétöå ְְְְֵֵַַָָָ§¦¦¨¬Ÿ−¨¨´
:áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå øBäèáäæ Búà úétöå ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«§¦¦¨¬Ÿ−¨¨´
:áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå øBäè ּדהב יתּה ותחפי ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«ְְֲֵֵַַָ

סחֹור: סחֹור ּדדהב זיר לּה ותעּבד äëúéNòåּדכי ְְְְְְִֵֵֵֵַַ§¨¦̧¨
Bzøbñîì áäæ-øæ úéNòå áéáñ çôè úøbñî Bl¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨¥«¨¨²§¦§©§−

:áéáñúéNòå áéáñ çôè úøbñî Bl úéNòå ¨¦«§¨¦̧¨¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¯¨
:áéáñ Bzøbñîì áäæ-øæרּומּה ּגדנפא לּה ותעּבד ¥«¨¨²§¦§©§−¨¦«ְְְְֵֵֵַַָ

לגדנפּה ּדדהב זיר ותעּבד סחֹור סחֹור ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָֻּפׁשּכא

סחֹור: åëáäæסחֹור úòaè òaøà Bl úéNòå ְְ§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®
øLà úàtä òaøà ìò úòahä-úà zúðå§¨«©¨Æ¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−

:åéìâø òaøàìzúðå áäæ úòaè òaøà Bl úéNòå §©§©¬©§¨«§¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®§¨«©¨Æ
òaøàì øLà úàtä òaøà ìò úòahä-úà¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬

:åéìâøותּת ּדדהב עזקן ארּבע לּה ית ותעּבד ן ©§¨«ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

רגלֹוהי: לארּבע ּדי זויתא ארּבע על ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָעזקתא

æëíézáì úòahä ïééäz úøbñnä únòì§ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨©©¨®Ÿ§¨¦´
:ïçìMä-úà úàNì íécáìúøbñnä únòì §©¦½¨¥−¤©ª§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤

:ïçìMä-úà úàNì íécáì íézáì úòahä ïééäz¦«§¤−¨©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½¨¥−¤©ª§¨«
לאריחּיא  לאתרא עזקתא יהוין ּגדנפא ְְְְְְְֲֳִִֵֶַַַַָָָָָָָלקבל

ּפתֹורא: ית çëéöòלמּטל íécaä-úà úéNòå ְִַָָָ§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´
:ïçìMä-úà íá-àOðå áäæ íúà úétöå íéhL¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨®§¦¨−̈¤©ª§¨«
áäæ íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå§¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨®

:ïçìMä-úà íá-àOðå ּדאעי אריחּיא ית ותעּבד §¦¨−̈¤©ª§¨«ְְְֲִֵֵַַָָָ

ית  ּבהֹון נטלין ויהֹון ּדהבא יתהֹון ותחפי ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָׁשּטין

èëåéúBN÷eּפתֹורא: åéútëå åéúøòw úéNòå ָָ§¨¦̧¨§Ç¨«Ÿ¹̈§©ŸÀ̈§¨Æ
äNòz øBäè áäæ ïäa Cqé øLà åéúiwðîe§©¦Ÿ½̈£¤¬ª©−¨¥®¨¨¬¨−©«£¤¬

:íúàåéúiwðîe åéúBN÷e åéútëå åéúøòw úéNòå Ÿ¨«§¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈
:íúà äNòz øBäè áäæ ïäa Cqé øLà ותעּבד £¤¬ª©−¨¥®¨¨¬¨−©«£¤¬Ÿ¨«ְְֵַ

ּבהן  ּדיתנּס ּומכילתּה וקסותּה ּובזּכֹוהי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָמגיסֹוהי

יתהֹון: ּתעּבד ּדכי ìíçìּדהב ïçìMä-ìò zúðå ְְְְֵֵַַָ§¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤
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:ãéîz éðôì íéðtzúðåíéðt íçì ïçìMä-ìò ¨¦−§¨©¬¨¦«§¨«©¨¯©©ª§¨²¤¬¤¨¦−
:ãéîz éðôì קדמי אּפּיא לחם ּפתֹורא על ותּתן §¨©¬¨¦«ְְֳִֵֵַַַַָָָָ

פ  ְִָּתדירא:

àì éùéìùäL÷î øBäè áäæ úøðî úéNòå§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈
äéøzôk äéòéáb dð÷å dëøé äøBðnä äNòéz¥«¨¤³©§¨Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨

:eéäé äpnî äéçøôeøBäè áäæ úøðî úéNòå §¨¤−¨¦¤¬¨¦«§«§¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®
äéòéáb dð÷å dëøé äøBðnä äNòéz äL÷î¦§º̈¥«¨¤³©§¨Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨

:eéäé äpnî äéçøôe äéøzôk מנרּתא ותעּבד ©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨¦¤¬¨¦«§«ְְְְֵַַָ

ּוקנּה ׁשּדּה מנרּתא ּתתעבד נגיד ּדכי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָּדדהב

יהֹון: מּנּה וׁשֹוׁשּנהא חזּורהא áìäMLåּכּלידהא ְְִִֵַַַָָָָָָ§¦¨´
ìL äécvî íéàöé íéð÷dcvî äøðî éð÷ | äL ¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ

ìLe ãçàä:éðMä dcvî äøðî éð÷ äLäMLå ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«§¦¨´
ìL äécvî íéàöé íéð÷dcvî äøðî éð÷ | äL ¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ

ìLe ãçàä:éðMä dcvî äøðî éð÷ äL וׁשּתא ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«ְִָ

מּסטרּה מנרּתא קני ּתלתא מּסטרהא נפקין ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָקנין

ּתנינא: מּסטרּה מנרּתא קני ּותלתא âììLäLחד ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ§¨´
çøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼

ìLeøzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§¦¦À§ª¨¦²©¨¤¬¨«¤−̈©§´Ÿ
ì ïk çøôå:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ¨¨®©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«

ìLçøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼
ìLeøzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§¦¦À§ª¨¦²©¨¤¬¨«¤−̈©§´Ÿ

ì ïk çøôå:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ¨¨®©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
וׁשֹוׁשן  חזּור חד ּבקניא מצּירין כּלידין ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָּתלתא

וׁשֹוׁשן  חזּור חד ּבקניא מצירין כּלידין ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָּותלתא

מנרּתא: מן ּדנפקין קנין לׁשּתא ãìäøðnáeּכן ְְְְְְִִִִֵַָָָ©§Ÿ̈−
:äéçøôe äéøzôk íéãwLî íéòáâ äòaøà©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨§¨¤«¨
äéøzôk íéãwLî íéòáâ äòaøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨

:äéçøôe מצירין כּלידין ארּבעא ּובמנרּתא §¨¤«¨ְְְְְְִִִִַַַַָָ

וׁשֹוׁשּנהא: äìíéðwäחזּורהא éðL úçz øzôëå ְֵַָָָָ§©§¿Ÿ©Á©Á§̧¥©¨¦¹
øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå äpnî¦¤À¨§©§ŸÆ©´©§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ

ì äpnî íéðwä éðL-úçzíéðwä úLL ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨§¥̧¤Æ©¨¦½
:äøðnä-ïî íéàöiäíéðwä éðL úçz øzôëå ©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«§©§¿Ÿ©Á©Á§̧¥©¨¦¹

øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå äpnî¦¤À¨§©§ŸÆ©´©§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ
ì äpnî íéðwä éðL-úçzíéàöiä íéðwä úLL ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨§¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−

:äøðnä-ïî וחזּור מּנּה קנין ּתרין ּתחֹות וחזּור ¦©§Ÿ̈«ְְְְְִִֵֵֵַ

מּנּה קנין ּתרין ּתחֹות וחזּור מּנּה קנין ּתרין ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַּתחֹות

מנרּתא: מן ּדנפקין קנין åìíäéøzôkלׁשּתא ְְְְְְִִִִַָָָ©§«Ÿ¥¤¬
áäæ úçà äL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬©©−¨¨¬

:øBäèäL÷î dlk eéäé äpnî íúð÷e íäéøzôk ¨«©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¦«§®ª¨²¦§¨¬
:øBäè áäæ úçà יהֹון מּנּה ּוקניהֹון חזּוריהֹון ©©−¨¨¬¨«ְְִֵֵֵַ

ּדכי: ּדדהב חדא נגידא æì-úàּכּלּה úéNòå ְְְֲִִֵַַָָֻ§¨¦¬¨¤
-ìò øéàäå äéúøð-úà äìòäå äòáL äéúøð¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ¤¥´Ÿ¤½¨§¥¦−©

:äéðt øáòäìòäå äòáL äéúøð-úà úéNòå ¥¬¤¨¤«¨§¨¦¬¨¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®§¤«¡¨Æ
:äéðt øáò-ìò øéàäå äéúøð-úà ית ותעּבד ¤¥´Ÿ¤½¨§¥¦−©¥¬¤¨¤«¨ְְֵַָ

ותד  ׁשבעא ויהֹון ּבֹוצינהא ּבֹוצינהא ית לק ְְְִִִִֵַָָָָָָ

אּפהא: קבל על çìäéúzçîeמנהרין äéç÷ìîe ְֲֳִֵַַַָָ©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨
:øBäè áäæ:øBäè áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe ¨¨¬¨«©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«

ּדכי: ּדדהב ּומחּתיתהא èìáäæוצבתהא økk ְְְְְְִִֵַַָָָָָ¦©²¨¨¬
:älàä íéìkä-ìk úà dúà äNòé øBäèøkk ¨−©«£¤´Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−¨¥«¤¦©²

:älàä íéìkä-ìk úà dúà äNòé øBäè áäæ̈¨¬¨−©«£¤´Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−¨¥«¤
האּלין: מנּיא ּכל ית יתּה יעּבד ּדכי ּדדהב ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָּכּכרא

îäàøî äzà-øLà íúéðáúa äNòå äàøe§¥−©«£¥®§©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−
:øäaäàøî äzà-øLà íúéðáúa äNòå äàøe ¨¨«§¥−©«£¥®§©̧§¦½̈£¤©¨¬¨§¤−
:øäa מתחזי ּדאּת ּכדמּותהֹון ועּבד וחזי ¨¨«ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַ

ס àúòéøéּבטּורא: øNò äNòz ïkLnä-úàå ְָ§¤©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ
íéáøk éðL úòìúå ïîbøàå úìëúe øæLî LL¥´¨§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²

:íúà äNòz áLç äNòîäNòz ïkLnä-úàå ©«£¥¬¥−©«£¤¬Ÿ¨«§¤©¦§¨¬©«£¤−
úòìúå ïîbøàå úìëúe øæLî LL úòéøé øNò¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ§Ÿ©´©

:íúà äNòz áLç äNòî íéáøk éðL וית ¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−©«£¤¬Ÿ¨«ְָ

ותכלא  ׁשזיר ּדבּוץ יריען עׂשר ּתעּבד ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָמׁשּכנא

אמן  עֹובד ּכרּובין צּורת זהֹורי ּוצבע ְְְְְְֳִִַַַַָָָוארּגונא

יתהֹון: áäðîLּתעּבד úçàä äòéøéä | Cøà ְְֵַָ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³
äòéøéä änàa òaøà áçøå änàa íéøNòå§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈

:úòéøéä-ìëì úçà äcî úçàääòéøéä | Cøà ¨«¤¨®¦¨¬©©−§¨©§¦«Ÿ´Ÿ¤©§¦¨´
änàa òaøà áçøå änàa íéøNòå äðîL úçàä̈«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈

ì úçà äcî úçàä äòéøéä:úòéøéä-ìë ארּכא ©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−§¨©§¦«Ÿְָֻ

ות  עׂשרין חדא ארּבע ּדיריעתא ּופּותיא אּמין מני ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָ

יריעתא: לכל חדא מׁשחּתא חדא ּדיריעתא ְְְְֲֲֲֲִִִִַַָָָָָָאּמין
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âdúçà-ìà äMà úøáç ïééäz úòéøéä Lîç£¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®
:dúçà-ìà äMà úøáç úòéøé LîçåLîç §¨¥³§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«£¥´

Lîçå dúçà-ìà äMà úøáç ïééäz úòéøéä©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®§¨¥³
:dúçà-ìà äMà úøáç úòéøé יהוין יריען חמׁש §¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«ְְְֲִֵֶַָ

חדא  מלּפפן יריען וחמׁש חדא עם חדא ְְְְְֲֲֲֲִִֵַַַָָָָָָמלּפפן

חדא: ãúôNעם ìò úìëz úàìì úéNòå ֲִָ§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³
äNòz ïëå úøáça äöwî úçàä äòéøéä©§¦¨Æ¨«¤½̈¦¨−̈©«Ÿ¨®¤§¥³©«£¤Æ
:úéðMä úøaçna äðBöéwä äòéøéä úôNa¦§©´©§¦½̈©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«
úçàä äòéøéä úôN ìò úìëz úàìì úéNòå§¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äòéøéä úôNa äNòz ïëå úøáça äöwî¦¨−̈©«Ÿ¨®¤§¥³©«£¤Æ¦§©´©§¦½̈

:úéðMä úøaçna äðBöéwä ענּובין ותעּבד ©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«ְְֲִֵַ

ּבית  מּסטרא חדא דיריעתא ׂשפתא על ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָּדתכלא

ּדבית  ּבסטרא דיריעתא ּבׂשפתא ּתעּבד וכן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָלֹופי

ּתניתא: ääòéøéaלֹופי äNòz úàìì íéMîç ְִֵֵָ£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤»©§¦¨´
äòéøéä äö÷a äNòz úàìì íéMîçå úçàä̈«¤¨¼©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤Æ¦§¥´©§¦½̈
äMà úàìlä úìéa÷î úéðMä úøaçna øLà£¤−©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ©ª«¨½Ÿ¦−̈

:dúçà-ìàäòéøéa äNòz úàìì íéMîç ¤£Ÿ¨«£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤»©§¦¨´
äòéøéä äö÷a äNòz úàìì íéMîçå úçàä̈«¤¨¼©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤Æ¦§¥´©§¦½̈
äMà úàìlä úìéa÷î úéðMä úøaçna øLà£¤−©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ©ª«¨½Ÿ¦−̈

àdúçà-ì: חדא ּביריעתא ּתעּבד ענּובין חמׁשין ¤£Ÿ¨«ְְֲֲֲִִִִֵַַָָ

ּדבית  דיריעתא ּבסטרא ּתעּבד ענּובין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָוחמׁשין

חדא: לקבל חדא ענּובּיא מכּונן ּתנינא ְְְֲֲֲֳִֵֵַַָָָָָָָלֹופי

å-úà zøaçå áäæ éñø÷ íéMîç úéNòå§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´¨¨®§¦©§¨Æ¤
äéäå íéñøwa dúçà-ìà äMà úòéøéä©§¦¹Ÿ¦¨³¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½§¨¨¬

:ãçà ïkLnäzøaçå áäæ éñø÷ íéMîç úéNòå ©¦§−̈¤¨«§¨¦¾¨£¦¦−©§¥´¨®̈§¦©§¨Æ
äéäå íéñøwa dúçà-ìà äMà úòéøéä-úà¤©§¦¹Ÿ¦¨³¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½§¨¨¬

:ãçà ïkLnä ּדדהב ּפּורפין חמׁשין ותעּבד ©¦§−̈¤¨«ְְְְְִִִֵַַָ

ויהי  ּבפּורפּיא חדא עם חדא יריעתא ית ְְְְֲֲֲִִִֵֵַָָָָָָּותלפף

חד: æ-ìòמׁשּכנא ìäàì íéfò úòéøé úéNòå ְְַָָ§¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©
:íúà äNòz úòéøé äøNò-ézLò ïkLnä©¦§¨®©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«
-ézLò ïkLnä-ìò ìäàì íéfò úòéøé úéNòå§¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®©§¥«

:íúà äNòz úòéøé äøNò מעּזי יריען ותעּבד ¤§¥¬§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«ְְְְִֵֵַַָ

ּתעּבד  יריען עסרי חדא מׁשּכנא על ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלפרסא

çìLיתהֹון: úçàä äòéøéä | Cøàänàa íéL ְָ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈

úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà áçøå§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨´©©½
:úòéøé äøNò ézLòìúçàä äòéøéä | Cøà §©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À

ìLäòéøéä änàa òaøà áçøå änàa íéL §¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈
:úòéøé äøNò ézLòì úçà äcî úçàä ארּכא ¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿְָֻ

אּמין  ארּבע ּופּותיא אּמין ּתלתין חדא ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָּדיריעתא

יריען: עסרי לחדא חדא מׁשחּתא חדא ְְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָּדיריעתא

èLL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà zøaçå§¦©§º̈¤£¥³©§¦ŸÆ§½̈§¤¥¬
úéMMä äòéøéä-úà zìôëå ãáì úòéøéä©§¦−Ÿ§¨®§¨«©§¨Æ¤©§¦¨´©¦¦½

:ìäàä éðt ìeî-ìàLîç-úà zøaçåúòéøéä ¤−§¥¬¨«Ÿ¤§¦©§º̈¤£¥³©§¦ŸÆ
äòéøéä-úà zìôëå ãáì úòéøéä LL-úàå ãáì§½̈§¤¥¬©§¦−Ÿ§¨®§¨«©§¨Æ¤©§¦¨´

:ìäàä éðt ìeî-ìà úéMMäחמׁש ית ּותלפף ©¦¦½¤−§¥¬¨«Ÿ¤ְֲֵֵָָ

ית  ותיעּוף לחֹוד יריען ׁשית וית לחֹוד ְְְְְְִִִֵָָָָיריען

מׁשּכנא: אּפי לקבל ׁשתיתיתא éúéNòåיריעתא ְְְְֲֳִִֵֵֵַַָָָָ§¨¦¹¨
úçàä äòéøéä úôN ìò úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
úôN ìò úàìì íéMîçå úøáça äðöéwä©¦«Ÿ−̈©«Ÿ¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ§©´

:úéðMä úøáçä äòéøéäúàìì íéMîç úéNòå ©§¦½̈©«Ÿ¤−¤©¥¦«§¨¦¹¨£¦¦´ª«¨ÀŸ
úøáça äðöéwä úçàä äòéøéä úôN ìò©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈©¦«Ÿ−̈©«Ÿ®̈¤
úøáçä äòéøéä úôN ìò úàìì íéMîçå©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©µ§©´©§¦½̈©«Ÿ¤−¤

:úéðMä ׂשפתא על ענּובין חמׁשין ותעּבד ©¥¦«ְְְְֲִִִֵַַַָ

ענּובין  וחמׁשין לֹופי ּבית ּבסטרא חדא ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַָָָדיריעתא

ּתניתא: לֹופי ּדבית דיריעתא ׂשפתא ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָעל

àé-úà úàáäå íéMîç úLçð éñø÷ úéNòå§¨¦²¨©§¥¬§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤
äéäå ìäàä-úà zøaçå úàìla íéñøwä©§¨¦Æ©ª´¨½Ÿ§¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬

:ãçàúàáäå íéMîç úLçð éñø÷ úéNòå ¤¨«§¨¦²¨©§¥¬§−¤£¦¦®§¥«¥¨³
äéäå ìäàä-úà zøaçå úàììa íéñøwä-úà¤©§¨¦Æ©ª´¨½Ÿ§¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬

:ãçà ית ותעיל חמׁשין ּדנחׁשא ּפּורפין ותעּבד ¤¨«ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

חד: ויהי מׁשּכנא ית ּותלפף ּבענּובּיא ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָּפּורפּיא

áéäòéøéä éöç ìäàä úòéøéa óãòä çøñå§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ
:ïkLnä éøçà ìò çøñz úôãòäóãòä çøñå ¨«Ÿ¤½¤¦§©¾©−£Ÿ¥¬©¦§¨«§¤̧©Æ¨«Ÿ¥½

ìò çøñz úôãòä äòéøéä éöç ìäàä úòéøéa¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ¨«Ÿ¤½¤¦§©¾©−
:ïkLnä éøçà מׁשּכנא ו ּביריעת ּדיּתירא סרחא £Ÿ¥¬©¦§¨«ְְְְְִִִִַַַָָָ

מׁשּכנא: אחרי על ּתסרח ּדיּתירא יריעתא ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָֹּפלּגּות

âéCøàa óãòa äfî änàäå äfî änàäå§¨«©¨̧¦¤¹§¨«©¨³¦¤Æ¨«Ÿ¥½§−Ÿ¤
äfî ïkLnä écö-ìò çeøñ äéäé ìäàä úòéøé§¦´Ÿ¨®Ÿ¤¦«§¤̧¨¹©©¦¥¯©¦§¨²¦¤¬
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:Búqëì äfîeóãòa äfî änàäå äfî änàäå ¦¤−§©Ÿ«§¨«©¨̧¦¤¹§¨«©¨³¦¤Æ¨«Ÿ¥½
ïkLnä écö-ìò çeøñ äéäé ìäàä úòéøé Cøàa§−Ÿ¤§¦´Ÿ¨®Ÿ¤¦«§¤̧¨¹©©¦¥¯©¦§¨²

Búqëì äfîe äfî: מּכא ואּמתא מּכא ואּמתא ¦¤¬¦¤−§©Ÿ«ְְְְִִַַָָָָ

על  סריח יהי דמׁשּכנא יריעתא ּבארּכא ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֻּבדיּתירא

לכּסיּותּה: ּומּכא מּכא מׁשּכנא ãéúéNòåסטרי ְְְְִִִֵֵַַָָָָ§¨¦³¨
äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²

:äìòîìî íéLçz úøòìäàì äñëî úéNòå Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨§¨¦³¨¦§¤Æ¨½Ÿ¤
íéLçz úøò äñëîe íéîcàî íìéà úøòŸ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−

:äìòîìî דדכרי מׁשכי לפרסא חֹופאה ותעּבד ¦§¨«§¨ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָ

פ  מּלעּלא: דססּגֹונא מׁשכי וחֹופאה ְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָמסּמקי

éòéáøåèíéhL éöò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîòíéhL éöò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå «Ÿ§¦«§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
íéãîò: ׁשּטין ּדאעי למׁשּכנא ּדּפּיא ית ותעּבד «Ÿ§¦«ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ

æèéöçåקימין: änàå Løwä Cøà úBnà øNò ְִָ¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´
:ãçàä Løwä áçø änàäCøà úBnà øNò ¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«¤¬¤©−´Ÿ¤

:ãçàä Løwä áçø änàä éöçå änàå Løwä©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«
אּמתא  ּופלּגּות ואּמתא דדּפא ארּכא אּמין ְְְְְְֲִַַַַַַָָָָֻעׂשר

חד: ּדדּפא æéãçàäּפּותיא Løwì úBãé ézL ְְַָָָ§¥´¨À©¤̧¤Æ¨¤½̈
álLîéLø÷ ìëì äNòz ïk dúçà-ìà äMà ú §ª̧¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®¥´©«£¤½§−Ÿ©§¥¬

:ïkLnääMà úálLî ãçàä Løwì úBãé ézL ©¦§¨«§¥´¨À©¤̧¤Æ¨¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈
:ïkLnä éLø÷ ìëì äNòz ïk dúçà-ìà ּתרּתין ¤£Ÿ¨®¥´©«£¤½§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«ְֵַ

ּתעּבד  ּכן חדא לקבל חדא מׁשּלבין חד לדּפא ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵַַַַָָָָצירין

ּדּפי çéíéLøwä-úàמׁשּכנא:לכל  úéNòå ְְְֵַַָֹ§¨¦¬¨¤©§¨¦−
:äðîéú äaâð úàôì Lø÷ íéøNò ïkLnì©¦§¨®¤§¦´¤½¤¦§©−¤¬§¨¥¨«¨
úàôì Lø÷ íéøNò ïkLnì íéLøwä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´¤½¤¦§©−

:äðîéú äaâð עסרין למׁשּכנא ּדּפּיא ית ותעּבד ¤¬§¨¥¨«¨ְְְְְְִֵֶַַַַָָָ

ּדרֹומא: עבר לרּוח èéóñë-éðãàּדּפין íéòaøàå ְִֵַַַָָ§©§¨¦Æ©§¥¤½¤
-úçz íéðãà éðL Løwä íéøNò úçz äNòz©«£¤¾©−©¤§¦´©®̈¤§¥̧£¨¦¹©«©

ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLe åéúãé ézL ©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯£¨¦²©«©
ì ãçàä Løwä:åéúãé ézLóñë-éðãà íéòaøàå ©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«§©§¨¦Æ©§¥¤½¤

-úçz íéðãà éðL Løwä íéøNò úçz äNòz©«£¤¾©−©¤§¦´©®̈¤§¥̧£¨¦¹©«©
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLe åéúãé ézL ©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯£¨¦²©«©
ì ãçàä Løwäåéúãé ézL: ּדכסף סמכין וארּבעין ©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«ְְְְְִִִַַַ

ּדּפא  ּתחֹות סמכין ּתרין ּדּפין עסרין ּתחֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָּתעּבד

חד  ּדּפא ּתחֹות סמכין ּותרין ציּדֹוהי לתרין ְְְְִִִִֵֵַַַַָחד

ציּדֹוהי: ëúàôìלתרין úéðMä ïkLnä òìöìe ְִִִֵ§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´
:Lø÷ íéøNò ïBôöúàôì úéðMä ïkLnä òìöìe ¨®¤§¦−¨«¤§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´
:Lø÷ íéøNò ïBôö לרּוח ּתניתא מׁשּכנא ולסטר ¨®¤§¦−¨«¤ְְְְְְִִֵַַַָָ

ּדּפין: עסרין àëóñkצּפּונא íäéðãà íéòaøàå ְִִִֶַָ§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤
éðLíéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà §¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½

:ãçàä Løwä úçzéðL óñk íäéðãà íéòaøàå ©−©©¤¬¤¨«¤¨«§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´
úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©

ãçàä Løwä: ּתרין ּדכסף סמכיהֹון וארּבעין ©¤¬¤¨«¤¨«ְְְְְְִִֵֵַַַ

ּדּפא  ּתחֹות סמכין ּותרין חד ּדּפא ּתחֹות ְְְְְִִֵַַַַַָָסמכין

áëäMLחד: äNòz äné ïkLnä éúkøéìe ָ§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈©«£¤−¦¨¬
:íéLø÷äML äNòz äné ïkLnä éúkøéìe §¨¦«§©§§¥¬©¦§−̈¨®¨©«£¤−¦¨¬
:íéLø÷ ׁשּתא ּתעּבד מערּבא מׁשּכנא ולסיפי §¨¦«ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ

âëïkLnäדּפין: úòö÷îì äNòz íéLø÷ éðLe ִַ§¥³§¨¦Æ©«£¤½¦§ª§−Ÿ©¦§¨®
:íéúëøiaïkLnä úòö÷îì äNòz íéLø÷ éðLe ©©§¨¨«¦§¥³§¨¦Æ©«£¤½¦§ª§−Ÿ©¦§®̈
:íéúëøia מׁשּכנא לזוית ּתעּבד ּדּפין ּותרין ©©§¨¨«¦ְְְְְְִֵֵַַַַָָ

ãëeéäéּבסֹופיהֹון: åcçéå ähîlî íîàú eéäéå ְֵ§¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³
äéäé ïk úçàä úòahä-ìà BLàø-ìò íénú©¦Æ©Ÿ½¤©©©−©¨«¤¨®¥µ¦«§¤´

ìì íäéðL:eéäé úòö÷nä éðLíîàú eéäéå ¦§¥¤½¦§¥¬©¦§Ÿ−Ÿ¦«§«§¦«§´«Ÿ£¦»
úòahä-ìà BLàø-ìò íénú eéäé åcçéå ähîlî¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ©Ÿ½¤©©©−©

ì äéäé ïk úçàäì íäéðL:eéäé úòö÷nä éðL ¨«¤¨®¥µ¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬©¦§Ÿ−Ÿ¦«§«
ריׁשּה על מכּונין יהֹון וכחדא מּלרע מכּונין ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָויהֹון

יהֹון: זוין לתרין לתרויהֹון יהי ּכן חדא ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָלעזקתא

äëeéäåäML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL §¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬
ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà øNò̈−̈£¨¦®§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈

:ãçàä Løwä úçz íéðãà éðLeL eéäåäðî §¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«§¨Æ§Ÿ¨´
éðL íéðãà øNò äML óñk íäéðãàå íéLø÷§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈£¨¦®§¥´
úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©

:ãçàä Løwä וסמכיהֹון דּפין ּתמניא ויהֹון ©¤¬¤¨«¤¨«ְְְְִִֵַַַָ

ּדּפא  ּתחֹות סמכין ּתרין סמכין עׂשר ׁשּתא ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָּדכסף

חד: ּדּפא ּתחֹות סמכין ּותרין åëúéNòåחד ְְְִֵַַַָָ§¨¦¬¨
ïkLnä-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éöò íçéøá§¦¦−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©©¦§−̈

:ãçàäéLø÷ì äMîç íéhL éöò íçéøá úéNòå ¨«¤¨«§¨¦¬¨§¦¦−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬
:ãçàä ïkLnä-òìö ׁשּטין ּדאעי עּברי ותעּבד ¤«©©¦§−̈¨«¤¨«ְְְְִִֵֵֵַַָ
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חד: מׁשּכנא סטר לדּפי æëäMîçåחמׁשא ְְְְְֵַַַַָָָ©«£¦¨´
äMîçå úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®©«£¦¨´
:äné íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨
úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
íéúëøiì ïkLnä òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦À§©§¥Æ¤´©©¦§½̈©©§¨©−¦

äné: ּתניתא מׁשּכנא סטר לדּפי עּברין וחמׁשא ¨«¨ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָ

לסֹופיהֹון  מׁשּכנא סטר לדּפי עּברין ְְְְְְְְִֵֵַַַַַָָוחמׁשא

çëíéLøwäמערּבא: CBúa ïëézä çéøaäå ְַַָ§©§¦¬©©¦−Ÿ§´©§¨¦®
:äöwä-ìà äöwä-ïî çøáîïëézä çéøaäå ©§¦¾©¦©¨¤−¤©¨¤«§©§¦¬©©¦−Ÿ

:äöwä-ìà äöwä-ïî çøáî íéLøwä CBúa§´©§¨¦®©§¦¾©¦©¨¤−¤©¨¤«
לסיפי: סיפי מן מעּבר דּפּיא ּבגֹו מציעאה ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָועּברא

èëäæ ätöz íéLøwä-úàåíäéúòaè-úàå á §¤©§¨¦º§©¤´¨À̈§¤©§«Ÿ¥¤Æ
-úà úétöå íçéøaì íéza áäæ äNòz©«£¤´¨½̈¨¦−©§¦¦®§¦¦¨¬¤

:áäæ íçéøaä-úàå áäæ ätöz íéLøwä-úàå ©§¦¦−¨¨«§¤©§¨¦º§©¤´¨À̈§¤
úétöå íçéøaì íéza áäæ äNòz íäéúòaè©§«Ÿ¥¤Æ©«£¤´¨½̈¨¦−©§¦¦®§¦¦¨¬

:áäæ íçéøaä-úà וית דהבא ּתחּפי ּדּפּיא וית ¤©§¦¦−¨¨«ְְְֲֵַַַַָָָָ

ית  ותחּפי לעּברּיא אתרא דהבא ּתעּבד ְְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָעזקתהֹון

ּדהבא: ìBètLîkעּברּיא ïkLnä-úà úî÷äå ְֲַַַָָ©«£¥«Ÿ−̈¤©¦§¨®§¦̧§¨½
:øäa úéàøä øLàïkLnä-úà úî÷äå £¤¬¨§¥−¨¨¨«©«£¥«Ÿ−̈¤©¦§¨®

:øäa úéàøä øLà BètLîk מׁשּכנא ית ּותקים §¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨¨¨«ְְְִַָָ

ּבטּורא: אתחזיתא ּדי ס ּכהלּכתּה ְְְְְֲִִִֵֵָָ

éùéîçàìúòìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNòå§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
dúà äNòé áLç äNòî øæLî LLå éðL̈¦−§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ−̈

:íéáøkúòìBúå ïîbøàå úìëz úëøô úéNòå §ª¦«§¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
íéáøk dúà äNòé áLç äNòî øæLî LLå éðL: ¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²©«£¤¬Ÿ−̈§ª¦«

ּובּוץ  זהֹורי ּוצבע וארּגונא ּתכלא ּפרכּתא ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָֻותעּבד

ּכרּובין: צּורת יתּה יעּבד אמן עֹובד ְְְֳִִֵַַַַָָׁשזיר

áìíéhL éãenò äòaøà-ìò dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´¦¦½
:óñë-éðãà äòaøà-ìò áäæ íäéåå áäæ íétöî§ª¦´¨½̈¨«¥¤−¨¨®©©§¨−̈©§¥¨«¤
íétöî íéhL éãenò äòaøà-ìò dúà äzúðå§¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´¦¦½§ª¦´

:óñë-éðãà äòaøà-ìò áäæ íäéåå áäæיתּה ותּתן ¨½̈¨«¥¤−¨¨®©©§¨−̈©§¥¨«¤ְִֵַָ

וויהֹון  ּדהבא מחּפין ׁשּטין עּמּודי ארּבעא ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָעל

דכסף: סמכי ארּבעא על âì-úàּדהבא äzúðå ְְְְֲִֵַַַַָָָ§¨«©¨´¤
úéaî änL úàáäå íéñøwä úçz úëøtä©¨Ÿ»¤»©´©©§¨¦¼§¥«¥¨¬¨̧¨Æ¦¥´

úëøtä äìécáäå úeãòä ïBøà úà úëøtì©¨½Ÿ¤¥−£´¨«¥®§¦§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ
Lã÷ ïéáe Lãwä ïéa íëì:íéLãwääzúðå ¨¤½¥´©½Ÿ¤¥−¬Ÿ¤©¢¨¦«§¨«©¨´

úéaî änL úàáäå íéñøwä úçz úëøtä-úà¤©¨Ÿ»¤»©´©©§¨¦¼§¥«¥¨¬¨̧¨Æ¦¥´
íëì úëøtä äìécáäå úeãòä ïBøà úà úëøtì©¨½Ÿ¤¥−£´¨«¥®§¦§¦¨³©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½

:íéLãwä Lã÷ ïéáe Lãwä ïéa ּפרכּתא ית ותּתן ¥´©½Ÿ¤¥−¬Ÿ¤©¢¨¦«ְְִֵָָָֻ

ארֹונא  ית לפרכּתא מּגו ּתּמן ותעל ּפּורפּיא ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָֻּתחֹות

ּובין  קּודׁשא ּבין לכֹון ּפרכּתא ותפרׁש ְְְְְְֲֵֵֵַַָָָָֻדסהדּותא

קּודׁשּיא: ãìïBøàקדׁש ìò úøtkä-úà zúðå ְֶַָֹ§¨«©¨Æ¤©©½Ÿ¤©−£´
:íéLãwä Lã÷a úãòäìò úøtkä-úà zúðå ¨«¥ª®§−Ÿ¤©¢¨¦«§¨«©¨Æ¤©©½Ÿ¤©−

:íéLãwä Lã÷a úãòä ïBøà ּכּפרּתא ית ותּתן £´¨«¥ª®§−Ÿ¤©¢¨¦«ְְִֵַָָֻ

קּודׁשּיא: ּבקדׁש דסהדּותא ארֹונא äìzîNåעל ְְְֲֲֶַַַָָָֹ§©§¨³
çëð äøðnä-úàå úëøtì õeçî ïçìMä-úà¤©ª§¨Æ¦´©¨½Ÿ¤§¤©§Ÿ̈Æ´Ÿ©
ïzz ïçìMäå äðîéz ïkLnä òìö ìò ïçìMä©ª§½̈©²¤¬©©¦§−̈¥¨®¨§©̧ª§½̈¦¥−

:ïBôö òìö-ìòúëøtì õeçî ïçìMä-úà zîNå ©¤¬©¨«§©§¨³¤©ª§¨Æ¦´©¨½Ÿ¤
äðîéz ïkLnä òìö ìò ïçìMä çëð äøðnä-úàå§¤©§Ÿ̈Æ´Ÿ©©ª§½̈©²¤¬©©¦§−̈¥¨®¨

ïBôö òìö-ìò ïzz ïçìMäå: ּפתֹורא ית ּותׁשּוי §©̧ª§½̈¦¥−©¤¬©¨«ְִַָָָ

על  ּפתֹורא לקבל מנרּתא וית לפרכּתא ְְְְְֳִֵַַָָָָָָָָָֻמּברא

סטר  על תּתן ּופתֹורא ּדרֹומא דמׁשּכנא ְְְְִִֵַַַָָָָָָצּדא

åìúìëzצּפּונא: ìäàä çúôì Cñî úéNòå ִָ§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤
:í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«
ïîbøàå úìëz ìäàä çúôì Cñî úéNòå§¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²

:í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå ותעּבד §©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«ְְֵַ

זהֹורי ּפרסא ּוצבע וארּגונא ּתכלא מׁשּכנא לתרע ְְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָ

צּיר: עֹובד ׁשזיר æìäMîçּובּוץ Cñnì úéNòå ְִַַָ§¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ
áäæ íäéåå áäæ íúà úétöå íéhL éãenò©¥´¦¦½§¦¦¨³Ÿ¨Æ¨½̈¨«¥¤−¨¨®

:úLçð éðãà äMîç íäì z÷öéåCñnì úéNòå §¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬§«¤§¨¦´¨©¨À̈
áäæ íäéåå áäæ íúà úétöå íéhL éãenò äMîç£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³Ÿ¨Æ¨½̈¨«¥¤−¨¨®

:úLçð éðãà äMîç íäì z÷öéå לפרסא ותעּבד §¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬§«¤ְְְִֵַָָ

וויהֹון  ּדהבא יתהֹון ותחּפי ׁשּטין עּמּודי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָחמׁשא

נחׁשא: סמכי חמׁשא להֹון ותּתי ñּדהבא ְְְְְֲִֵַַַַָָָָ

éùéùàLîç íéhL éöò çaænä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á
äéäé òeáø áçø úBnà Lîçå Cøà úBnà©¸¹Ÿ¤§¨¥¯©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ

ìLå çaænä:Búî÷ úBnà Lçaænä-úà úéNòå ©¦§¥½©§¨¬©−«Ÿ¨«§¨¦¬¨¤©¦§¥−©
áçø úBnà Lîçå Cøà úBnà Lîç íéhL éöò£¥´¦¦®¨¥Á©¸¹Ÿ¤§¨¥¯©´ÀŸ©
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ìLå çaænä äéäé òeáø:Búî÷ úBnà L ותעּבד ¨³©¦«§¤Æ©¦§¥½©§¨¬©−«Ÿ¨«ְְֵַ

וחמׁש ארּכא אּמין חמׁש ׁשטין דאעי מדּבחא ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻית

אּמין  ּותלת מדּבחא יהי מרּבע ּפּותיא ְְְְְְִִֵַַַַַַָָאּמין

áepnîרּומּה: åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ úéNòå ֵ§¨¦´¨©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−
:úLçð Búà úétöå åéúðø÷ ïééäzúéNòå ¦«§¤´¨©§Ÿ¨®§¦¦¨¬Ÿ−§«¤§¨¦´¨

åéúðø÷ ïééäz epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨©§Ÿ®̈
:úLçð Búà úétöå ארּבע על קרנֹוהי ותעּבד §¦¦¨¬Ÿ−§«¤ְְְְִֵַַַַַ

נחׁשא: יתּה ותחּפי קרנֹוהי ּתהוין מּנּה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָזויתּה

âåéú÷øæîe åéòéå BðMãì åéúøéq úéNòå§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ¦§§Ÿ½̈
:úLçð äNòz åéìk-ìëì åéúzçîe åéúâìæîe¦§§Ÿ−̈©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬§«¤
åéúâìæîe åéú÷øæîe åéòéå BðMãì åéúøéq úéNòå§¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈

:úLçð äNòz åéìk-ìëì åéúzçîe ותעּבד ©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬§«¤ְְֵַ

ּומזרקתּה ּומגרֹופיתּה קטמּה למספי ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָּפסכּתרותּה

נחׁשא: ּתעּבד מנֹוהי לכל ּומחּתיתּה ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָוצּנּוריתּה

ãúéNòå úLçð úLø äNòî øaëî Bl úéNòå§¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤§¨¦´¨
òaøà ìò úLçð úòaè òaøà úLøä-ìò©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−©§©¬

:åéúBö÷úLçð úLø äNòî øaëî Bl úéNòå §¨«§¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤
òaøà ìò úLçð úòaè òaøà úLøä-ìò úéNòå§¨¦´¨©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−©§©¬

:åéúBö÷ דנחׁשא מצדּתא עֹובד סרדא לּה ותעּבד §¨«ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָ

ארּבע  על ּדנחׁשא עזקן ארּבע מצדּתא על ְְְְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָותעּבד

äçaænäסטרֹוהי: ákøk úçz dúà äzúðå ְִִ§¨«©¨´ŸÀ̈©²©©§¬Ÿ©¦§¥−©
:çaænä éöç ãò úLøä äúéäå ähîlîäzúðå ¦§¨®¨§¨«§¨´¨¤½¤©−£¦¬©¦§¥«©§¨«©¨´

úLøä äúéäå ähîlî çaænä ákøk úçz dúàŸÀ̈©²©©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¨®¨§¨«§¨´¨¤½¤
:çaænä éöç ãò מדּבחא סֹובבי ּתחֹות יתּה ותּתן ©−£¦¬©¦§¥«©ְְְְִֵֵַַָָָ

מדּבחא: ּפלּגּות עד מצדּתא ּותהי åúéNòåמּלרע ְְְְְְְִֵַַַַָָָ§¨¦³¨
íúà úétöå íéhL éöò éca çaænì íécá©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈

:úLçðíéhL éöò éca çaænì íécá úéNòå §«¤§¨¦³¨©¦Æ©¦§¥½©©¥−£¥´¦¦®
:úLçð íúà úétöå למדּבחא אריחּיא ותעּבד §¦¦¨¬Ÿ−̈§«¤ְְְְְֲִִֵַַָָ

נחׁשא: יתהֹון ותחּפי ׁשּטין ּדאעי æàáeäåאריחי ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָ§¨¬
úòìö ézL-ìò íécaä eéäå úòaha åéca-úà¤©−̈©©¨®Ÿ§¨´©©¦À©§¥²©§¬Ÿ

:Búà úàNa çaænäúà àáeäåúòaha åéca- ©¦§¥−©¦§¥¬Ÿ«§¨¬¤©−̈©©¨®Ÿ
:Búà úàNa çaænä úòìö ézL-ìò íécaä eéäå§¨´©©¦À©§¥²©§¬Ÿ©¦§¥−©¦§¥¬Ÿ«
על  אריחּיא ויהֹון ּבעזקתא אריחֹוהי ית ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָויעל

יתּה: ּבמּטל מדּבחא סטרי çúçìּתרין áeáð ְְְְְִִֵֵֵַַָָ§¬ª−Ÿ

:eNòé ïk øäa Eúà äàøä øLàk Búà äNòz©«£¤´Ÿ®©«£¤̧¤§¨¬«Ÿ§²¨−̈¥¬©«£«
ïk øäa Eúà äàøä øLàk Búà äNòz úçì áeáð§¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧¤§¨¬«Ÿ§²¨−̈¥¬

:eNòéית אחזי די ּכמא יתּה ּתעּבד לּוחי חליל ©«£«ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָ

יעּבדּון: ּכן ס ּבטּורא ְְְֵַָ

éòéáùè-áâð úàôì ïkLnä øöç úà úéNòå§¨¦¾¨¥−£©´©¦§¨®¦§©´¤«¤
änàá äàî øæLî LL øöçì íéòì÷ äðîéz¥ÂÂ̈¨§¨¦̧¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³¨«©¨Æ

:úçàä äàtì CøàïkLnä øöç úà úéNòå ½Ÿ¤©¥−̈¨«¤¨«§¨¦¾¨¥−£©´©¦§®̈
äàî øæLî LL øöçì íéòì÷ äðîéz-áâð úàôì¦§©´¤«¤¥ÂÂ̈¨§¨¦̧¤«¨¥¹¥´¨§À̈¥¨³

úçàä äàtì Cøà änàá: ּדרת ית ותעּבד ¨«©¨Æ½Ÿ¤©¥−̈¨«¤¨«ְְֵַַָָ

ּדבּוץ  לדרּתא סרדין ּדרֹומא עבר לרּוח ְְְְְְְִֵַַַָָָָָָמׁשּכנא

חד: לעבר ארּכא באּמין מאה éåéãnòåׁשזיר ְְְְְִִֵַַָָָֻ§©ª¨´
íéãnòä éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©ª¦²

:óñk íäé÷LçåíéøNò íäéðãàå íéøNò åéãnòå ©«£ª«¥¤−¨«¤§©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−
óñk íäé÷Lçå íéãnòä éåå úLçð: ועּמּודֹוהי §®¤¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤ְִַ

עּמּודּיא  ווי נחׁשא עׂשרין וסמכיהֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָעׂשרין

ּכסף: àéCøàaוכּבּוׁשיהֹון ïBôö úàôì ïëå ְְִֵַ§¥̧¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤
Cøà äàî íéòì÷íäéðãàå íéøNò åéãenòå §¨¦−¥´¨®Ÿ¤§©¨´¤§¦À§©§¥¤³

:óñk íäé÷Lçå íéãnòä éåå úLçð íéøNòïëå ¤§¦Æ§½¤¨¥¯¨«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§¥̧
åéãenòå Cøà äàî íéòì÷ Cøàa ïBôö úàôì¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤§©¨´

çð íéøNò íäéðãàå íéøNòíéãnòä éåå úL ¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ§½¤¨¥¯¨«©ª¦²
:óñk íäé÷Lçå סרדין ּבארּכא צּפּונא לרּוח וכן ©«£ª«¥¤−¨«¤ְְְְְִִֵַָָָֻ

עׂשרין  וסמכיהֹון עׂשרין ועּמּודֹוהי ארּכא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֻמאה

ּדכסף: וכּבּוׁשיהֹון עּמּודּיא ווי áéáçøåנחׁשא ְְְִִֵֵַַַָָָָ§³Ÿ©
íäéãnò änà íéMîç íéòì÷ íé-úàôì øöçä¤«¨¥Æ¦§©½̈§¨¦−£¦¦´©¨®©ª«¥¤´

:äøNò íäéðãàå äøNòíé-úàôì øöçä áçøå £¨½̈§©§¥¤−£¨¨«§³Ÿ©¤«¨¥Æ¦§©½̈
íäéðãàå äøNò íäéãnò änà íéMîç íéòì÷§¨¦−£¦¦´©¨®©ª«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−

:äøNò סרדין מערּבא לרּוח דדרּתא ּופּותיא £¨¨«ְְְְְְִַַַַָָָָ

עׂשרא: וסמכיהֹון עׂשרא עּמּודיהֹון אּמין ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָחמׁשין

âéíéMîç äçøæî äîã÷ úàôì øöçä áçøå§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬
:änàíéMîç äçøæî äîã÷ úàôì øöçä áçøå ©¨«§´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬
änà: מּדינחא קּדּומא לרּוח דדרּתא ּופּותיא ©¨«ְְְְְִִַַַָָָָ

אּמין: ÷ãéíéòìחמׁשין änà äøNò Lîçå ְִִַַ©«£¥̧¤§¥¬©¨²§¨¦−
ìL íäéãnò óúkììL íäéðãàå äL:äL ©¨¥®©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«

íäéãnò óúkì íéòì÷ änà äøNò Lîçå©«£¥̧¤§¥¬©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´
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ìLìL íäéðãàå äLäL: אּמין עׂשרי וחמׁש §½̈§©§¥¤−§¨«ְֲִֵֵֶַַ

ּתלתא: וסמכיהֹון ּתלתא עּמּודיהֹון לעברא ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָסרדין

åèíäéãnò íéòì÷ äøNò Lîç úéðMä óúkìå§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬¤§¥−§¨¦®©ª«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äLäL:Lîç úéðMä óúkìå §½̈§©§¥¤−§¨«§©¨¥Æ©¥¦½£¥¬

ìL íäéãnò íéòì÷ äøNòìL íäéðãàå äLäL: ¤§¥−§¨¦®©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«
עּמּודיהֹון  סרדין עׂשרי חמׁש ּתנינא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּולעברא

ּתלתא: וסמכיהֹון æèìeøöçäּתלתא øòL ְְְְֵַָָָָ§©̧©¤«¨¥¹
úòìBúå ïîbøàå úìëz änà íéøNò | Cñî̈¨´¤§¦´©À̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©
äòaøà íäéãnò í÷ø äNòî øæLî LLå éðL̈¦²§¥¬¨§−̈©«£¥´Ÿ¥®©ª«¥¤´©§¨½̈

:äòaøà íäéðãàåìeíéøNò | Cñî øöçä øòL §©§¥¤−©§¨¨«§©̧©¤«¨¥¹¨¨´¤§¦´
øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz änà©À̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈
:äòaøà íäéðãàå äòaøà íäéãnò í÷ø äNòî©«£¥´Ÿ¥®©ª«¥¤´©§¨½̈§©§¥¤−©§¨¨«
וארּגונא  ּתכלא אּמין עׂשרין ּפרסא ּדרּתא ְְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָולתרע

עמּודיהֹון  צּיר עֹובד ׁשזיר ּובּוץ זהֹורי ְְְִִֵַַַַָּוצבע

ארּבעא: וסמכיהֹון ְְְְְְֵַַַָָארּבעא

øéèôîæéóñk íé÷Mçî áéáñ øöçä éãenò-ìk̈©¥̧¤«¨¥³¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤

:úLçð íäéðãàå óñk íäéååøöçä éãenò-ìk ¨«¥¤−¨®¤§©§¥¤−§«¤¨©¥̧¤«¨¥³
úLçð íäéðãàå óñk íäéåå óñk íé÷Mçî áéáñ: ¨¦Æ§ª¨¦´¤½¤¨«¥¤−¨®¤§©§¥¤−§«¤

ּכסף  מכּבׁשין סחֹור סחֹור דרּתא עּמּודי ְְְְְְִֵַַַַָָּכל

נחׁשא: וסמכיהֹון ּכסף çéøöçäוויהֹון Cøà ְְְְֵֵַַָָָ´Ÿ¤¤«¨¥Á
äî÷å íéMîça íéMîç | áçøå änàá äàî¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´©«£¦¦À§Ÿ¨²

:úLçð íäéðãàå øæLî LL úBnà LîçCøà ¨¥¬©−¥´¨§¨®§©§¥¤−§«¤´Ÿ¤
íéMîça íéMîç | áçøå änàá äàî øöçä¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´©«£¦¦À
:úLçð íäéðãàå øæLî LL úBnà Lîç äî÷å§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´¨§¨®§©§¥¤−§«¤
חמׁשין  ּופּותיא באּמין מאה דדרּתא ְְְְְְְִִַַַָָָָֻארּכא

ׁשזיר  ּדבּוץ אּמין חמׁש ורּומא ְְְְְֲִִִֵַַָּבחמׁשין

נחׁשא: èéìëaוסמכיהֹון ïkLnä éìk ìëì ְְְֵַָָ§ŸÆ§¥´©¦§½̈§−Ÿ
úãúé-ìëå åéúãúé-ìëå Búãáò:úLçð øöçä £«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²§¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤

-ìëå åéúãúé-ìëå Búãáò ìëa ïkLnä éìk ìëì§ŸÆ§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ¨®§¨§¥«Ÿ¨²§¨
:úLçð øöçä úãúé ּבכל מׁשּכנא מאני לכל ¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤ְְְְֵַָָֹֹ

נחׁשא: דדרּתא סּכי וכל סּכֹוהי וכל ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָּפלחנּה

ñ ñ ñ.ïîéñ å"éòé ,íé÷åñô å"ö

äîåøú úùøôì äøèôää ÷øô à íéëìîá

äåëì äîëç ïúð ýåýéåúéøá eúøëiå äîìL ïéáe íøéç ïéa íìL éäéå Bì-øac øLàk äîìL ©«Ÿ̈À¨©³¨§¨Æ¦§Ÿ½Ÿ©«£¤−¦¤®©§¦´¨ÀŸ¥³¦¨Æ¥´§Ÿ½Ÿ©¦§§¬§¦−
:íäéðLæëìL ñnä éäéå ìàøNé-ìkî ñî äîìL Cìnä ìriå:Léà óìà íéLçëäðBðáì íçìLiå §¥¤«©©̧©©¤¯¤§Ÿ²Ÿ©−¦¨¦§¨¥®©§¦´©©½§Ÿ¦¬¤−¤¦«©¦§¨¥´§¨À¨

:ñnä-ìr íøéðãàå Búéáa íéLãç íéðL ïBðálá eéäé Lãç úBôéìç Lãça íéôìà úøNrèëéäéå £¤̧¤£¨¦³©¸Ÿ¤Æ£¦½µŸ¤¦«§´©§¨½§©¬¦¢¨¦−§¥®©«£«Ÿ¦−̈©©¨«©§¦¯
ì:øäa áöç óìà íéðîLe ìañ àNð óìà íéráL äîìLìì íéávpä éøOî ãáìøLà äîìL ¦§Ÿ²Ÿ¦§¦¬¤−¤Ÿ¥´©¨®§Ÿ¦¬¤−¤Ÿ¥¬¨¨«§Â©Â¦¨¥̧©¦¨¦³¦§ŸŸÆ£¤´

ìL äëàìnä-ìrìLe íéôìà úL:äëàìna íéNòä íra íéãøä úBàî Làìeòqiå Cìnä åöéå ©©§¨½̈§¬Ÿ¤£¨¦−§´Ÿ¥®¨«Ÿ¦´¨½̈¨«Ÿ¦−©§¨¨«©§©´©¤¿¤©©¦ÁÁ
:úéæâ éðáà úéaä ãqéì úBø÷é íéðáà úBìãb íéðáàáìíéìábäå íBøéç éðáe äîìL éða eìñôiå £¨¦̧§Ÿ¹£¨¦¯§¨²§©¥¬©−̈¦©§¥¬¨¦«©¦§§ºŸ¥¯§Ÿ²ŸŸ¥¬¦−§©¦§¦®

:úéaä úBðáì íéðáàäå íéörä eðéëiååàúàöì äðL úBàî òaøàå äðL íéðBîLá éäéå ©¨¦²¨«¥¦¬§¨«£¨¦−¦§¬©¨«¦©§¦´¦§¦´¨¨´§©§©´¥´¨¿̈§¥´
ìàøNé-ìr äîìL Cìîì éðMä Lãçä àeä åæ Lãça úéréáøä äðMa íéøöî-õøàî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥´¥¤«¤¦§©Á¦Á©¨¨̧¨«§¦¦¹§´Ÿ¤¦Àµ©´Ÿ¤©¥¦½¦§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ©¦§¨¥®

:ýåýéì úéaä ïáiåáBaçø íéøNrå Bkøà änà-íéML ýåýéì äîìL Cìnä äða øLà úéaäå ©¦¬¤©©−¦©«Ÿ̈«§©©À¦£¤̧¨¹̈©¤³¤§ŸŸÆ©«Ÿ̈½¦¦«©¨¬¨§−§¤§¦´¨§®
ìLe:BúîB÷ änà íéLâúéaä áçø éðt-ìr Bkøà änà íéøNr úéaä ìëéä éðt-ìr íìeàäå §Ÿ¦¬©−̈«¨«§¨«À̈©§¥Æ¥©´©©½¦¤§¦³©¨Æ¨§½©§¥−´Ÿ©©¨®¦

:úéaä éðt-ìr Baçø änàa øNrã:íéîèà íéô÷L éðBlç úéaì Nriåäréöé úéaä øé÷-ìr ïáiå ¤¯¤¨«©¨²¨§−©§¥¬©¨«¦©©©́©½̈¦©¥−§ª¦¬£ª¦«©¦Á¤©¦̧©©³¦¨¦̧©Æ
:áéáñ úBòìö Nriå øéácìå ìëéäì áéáñ úéaä úBøé÷-úà áéáñåänàa Lîç äðzçzä réöiä ¨¦½¤¦³©©̧¦Æ¨¦½©¥«−̈§©§¦®©©¬©§¨−¨«¦©¨¦̧©©©§Ÿ¹̈¨¥¯¨«©¨´

áéáñ úéaì ïúð úBòøâî ék daçø änàa òáL úéLéìMäå daçø änàa LL äðëézäå daçø̈§À̈§©¦«Ÿ¨Æ¥³¨«©¨Æ¨§½̈§©̧§¦¦½¤¬©¨«©−̈¨§¨®¦¿¦§¨Á¨©̧©©³¦¨¦Æ
:úéaä úBøé÷a æçà ézìáì äöeçæïæøbäå úBáwîe äðáð òqî äîìL-ïáà Búðaäa úéaäå ½¨§¦§¦¬£−Ÿ§¦¬©¨«¦§©©̧¦Æ§¦¨´Ÿ½¤«¤§¥¨¬©−̈¦§¨®©¨³§©©§¤Æ
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ì ìæøá éìk-ìk:Búðaäa úéaa òîLð-àçíéleìáe úéðîéä úéaä óúk-ìà äðëézä òìvä çút ¨§¦´©§¤½«Ÿ¦§©¬©©−¦§¦¨«Ÿ«¤À©©¥¨Æ©¦´Ÿ½̈¤¤¬¤©©−¦©§¨¦®§¦À
ìMä-ìà äðëézä-ïîe äðëézä-ìr eìré:íéLèíéáb úéaä-úà ïtñiå eälëéå úéaä-úà ïáiå ©«£Æ©©¦´Ÿ½̈¦©¦«Ÿ−̈¤©§¦¦«©¦¬¤¤©©−¦©§©¥®©¦§³Ÿ¤©©̧¦Æ¥¦½

:íéæøàa úøãNeééöra úéaä-úà æçàiå BúîB÷ úBnà Lîç úéaä-ìk-ìr réöiä-úà ïáiå §¥−Ÿ¨«£¨¦«©¦³¤¤©¨¦̧©Æ©¨©©½¦¨¥¬©−«¨®©¤«¡¬Ÿ¤©©−¦©«£¥¬
:íéæøààé:øîàì äîìL-ìà ýåýé-øáã éäéåáééúwça Cìz-íà äðá äzà-øLà äfä úéaä £¨¦«©§¦Æ§©§Ÿ̈½¤§Ÿ−Ÿ¥«Ÿ©©̧¦©¤¹£¤©¨´Ÿ¤À¦¥¥³§ªŸ©Æ
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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!



 אנ"ש חסידי חב"ד נקראים לנצל את יום החופשה לרבים
ולצאת לפארקים, לקניונים ולאזורי הקלפיות

לזכות את המוני בית 
ישראל בהנחת תפילין

 ניתן גם להצטרף לדוכני התפילין הקבועים
שמפעילים בתי חב"ד

 עלוני קריאת שמע ניתן לקבל 	 
במשרדי צעירי אגודת חב"ד בכפר חב"ד

ב"ה	 

 מביאים לרבי
מתנה

כמובן וכפשוט – יש לשמור בקפדנות על הוראת הרבי, להימנע ולהיזהר שלא להיכנס 
לשיחות ובוודאי לא לוויכוחים בעניינים פוליטיים, ולהישמר מכל הזדהות מפלגתית.

שבע  באר   •  054-2177020 גליס:  לוי   - המסחרי  מרכז  דימונה   •  052-7555233 פרידמן  בערל’ה   - אייסמול  קניון  אילת, 
וייס שמואל   ,054-4500517 הלפרין  יוסי   - המערבי  הכותל  ירושלים   •  058-4065708 שכטר:  אפרים   - מרכזית  תחנה   קניון 
יוני עטייה: 052-3295442   - מערת המכפלה  חברון   • וילהלם: 054-8169135  מענדל   - תחנה מרכזית  ירושלים   •054-9770510
054-6410770 מיידנציק  נחמן   -  3 טרמינל  נתב"ג   053-4574915 אלפרוביץ:  מענדל   - הרכבת  לתחנת  סמוך  חב”ד  כפר   •

 058-7851770 קלייטמן:  צבי   - מרכזית  תחנה  אביב  תל   •  054-7702296 רייכר:  ראובן   - עזריאלי  לקניון  כניסה  גבעתיים   •
 •  050-9910688 אהרן:  אורן   -  77 ביאליק  גן  רמת   •  058-7703570 ליסון:  שלום   - השלום  רכבת  תחנת  אביב  תל   • 
 •  052-6770456 חורין:  בן  זאב   - עזריאלי  לקניון  כניסה  אתא  קריית   •  053-2332483 ללום:  מנחם   - הרצל  רחוב  נתניה 
וידברג:  משה   - הכרמל  חוף  מרכזית  תחנה  חיפה   •  052-5344703 פרידמן:  יצחק   - ביג  צומת  ביג  מתחם  אתא  קרית 
054-4646231 הלפרין:  יוסי   - הרשב"י  ציון  מירון   •  050-2258234 לדר:  ברוך   - הגעתון  שדרות  נהריה   •  058-5557705

רשימת עמדות התפילין המופעלות כל יום כל היום על ידי בתי חב”ד


