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כבוד התורה

אחדות לכולם

ַא חסידישע פרשה

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י"ד באייר ה'תש"פ – כ"א באייר ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' שכנים.. בפרקים אלו. פרק י"ד באיירו'
מ"ע רלו.הל' סנהדרין פרק יט.א-ג.

מ"ע רלו.פרק כ.פרק ד-ו.ט"ו באיירש"ק
מ"ע רלו.פרק כא.פרק ז-ט.ט"ז באיירא'
מ"ע רלו.פרק כב.פרק י-יב.י"ז באיירב'

פרק יג-יד. הל' שלוחין ושותפין.. י"ח באיירג'
מ"ע רמה.פרק כג.בפרקים אלו. פרק א.

מ"ע רמה.פרק כד.פרק ב-ד.י"ט באיירד'
מ"ע רמה.פרק כה.פרק ה-ז.כ' באיירה'
מ"ע רמה.פרק כו.פרק ח-י.כ"א באיירו'

מובא  דרשב"י,  הילולא  יום  בעומר,  ל"ג  לקראת 
בזה מענה הרבי על דו"ח מתהלוכה ביום זכאי זה:
ת"ח ת"ח על הבשו"ט ]=הבשורות טובות[ הנ"ל

ועוד ועיקר – על האחדות
כו' ועל הסדר וכו'.

שתבואנה התוצאות המקוות  ויה"ר ]=ויהי רצון[ 
כל  ובמשך  ממש[  ]=בפועל  בפו"מ   – מהמבצע 
לסמוך  וגדול וראוי הוא ר"ש ]רבי שמעון[  השנה 

עליו.

ועוד ועיקר - על האחדותהכתב והמכתב 

פרשת אמור
התוכן דגילוי אל הזולת שבתיבה ‘אמור' יכול להתבטא בלשון הקודש גם בסגנון אחר – דיבור, 
“אמור"  הוא  הפרשה  ששם  ומאחר  ישראל".  בני  אל  “דבר  הוא  הרגיל  הלשון  ואדרבה:  וכדומה, 

דווקא, ולא ‘ַדֵּבר' וכדומה, מובן שישנה הוראה מיוחדת בדבר.

והביאור: החילוק בין לשון “דיבור" ללשון “אמירה" הוא ש"דיבור" מורה על לשון קשה, ו"אמירה" 
מורה על “לשון רכה" )פרש"י יתרו יט, ג(.

וזוהי ההוראה הנלמדת מדיוק הלשון “אמור" ולא “דבר" וכדומה, שהפעולה וההתעסקות עם 
הזולת צריכה להיות באופן של “אמירה" דווקא, “בלשון רכה", היינו, כאשר מדבר עם הזולת כדי 
לפעול עליו בעניין מסויים, אינו מדבר בלשון באופן שיכול להטיל עליו אימה ופחד, אלא צריך 

לדבר עמו “בלשון רכה", בדרכי נועם.

וכאשר הזולת מקבל את הדברים “בלשון רכה" – הרי כאשר הזולת יגיע למעמד ומצב שהוא 
בעצמו יעסוק בהשפעה אל הזולת, ידבר גם הוא באופן של “אמירה", “בלשון רכה", כפי שהוא 

בעצמו קיבל את הדברים.

)ש"פ אמור, תו"מ תשמ"ב ח"ג ע' 1421(
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 הגדולים “זוהרים“
על ידי הקטנים

דווקא בלימוד עניינים הנוגעים למעשה בפועל מתעורר השכל להתאמץ 
ולהתייגע במיוחד • דווקא כאשר עוסקים בחינוך הקטנים בענייני מעשה 
ישנה תוספת “זוהר" ואור • יגיעה בחינוך הקטנים שייכת במיוחד בדרא 

דעקבתא דמשיחא • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
על הפסוק1 “אמור גו' ואמרת", דרשו רז"ל “להזהיר 
כהנים,  בתורת  כדאיתא   – הקטנים"  על  גדולים 
בשולחן  דין  לפסק  ועד  בגמרא2,   – יותר  ובאריכות 

ערוך אדמו"ר הזקן3.
“להזהיר  שעניין  הקודמת4,  בהתוועדות  נתבאר 
ישנו   – התורה  ענייני  ככל   – הקטנים"  על  גדולים 
זה  הרי   – ישראל  בכללות  בפרטיות:  והן  בכללות  הן 
כפשוטו, שהגדולים שבישראל, שכבר נעשו בני שלוש 
עשרה שנה, צריכים להשגיח על הקטנים; ובכל אחד 
השכל,  כוח  שבאדם,  שה"גדול"   – בפרטיות  מישראל 
ולהנהיג  שבו  התחתונים  הכוחות  על  להשגיח  צריך 
“גדול תלמוד שמביא  אותם, שזהו כללות העניין של 

לידי מעשה"5.
ובנוגע לשני עניינים אלו, הרי מובן שיכולים ללמוד 
מאחד על חברו – כבכל ענייני התורה שלמדים מעניין 
לעניין, אפילו בעניינים שונים, ומכל שכן בנוגע לשני 

פרטים בעניין אחד, כדלקמן.

1( ריש פרשתנו.
2( יבמות קיד, א.

3( סימן שמ"ג.
4( שיחת ש"פ אחרי קדושי ה'תשכ"ד בסופה )תורת מנחם חלק לט 

עמ' 411(.
5( קידושין מ, ב.

ב 
בעניין “להזהיר גדולים על הקטנים" כפי שהוא בכל 
עם  להתעסק  צריך  השכל  שכח  גופא,  מישראל  אחד 
כוח המעשה – הרי ידוע שעל ידי ירידת השכל לפעול 

במעשה ניתוסף עילוי גם בהשכל:
אמרו רז"ל6 “אין למדין הלכה לא מפי למוד כו' עד 
שיאמרו לו הלכה למעשה". ולכאורה אינו מובן: בירור 
דברים  שני  הם  ומעשה  ושכל  לשכל,  שייך  ההלכה 
נפרדים, ואם כן, מדוע בירור ההלכה תלוי במעשה? 
הדבר  לפי שכאשר  שזהו  תרס"ו7,  בהמשך  ומבואר   –
נוגע למעשה, הרי זה מעורר את האדם להתייגע בשכל 

עוד יותר.
יכול  למעשה  נוגע  הדבר  אין  כאשר  גם  אמנם   –
לאופן  דומה  זה  אין  אבל,  בשכל,  להתייגע  האדם 
היגיעה וההשתדלות שמתעוררים אצלו כאשר הדבר 

נוגע למעשה. – 
 – שמים  יראת  בעניין  האדם  עבודת  מצד  ובפרט 
שבעניין שנוגע למעשה בפועל, הרי הוא מתיירא שלא 
לא  אשר  המעשה  את  ויעשה  העליון  רצון  על  יעבור 
בהשכל  להתייגע  אצלו  מעוררת  זו  ויראה  תעשינה, 

בעומק יותר, עד שמגיע לשרש ומקור השכל.
ולהעיר גם ממאמר רז"ל8 על הפסוק9 “והוי' עמו", 

6( בבא בתרא קל, ב.
7( סוף עמ' שצ ואילך.

8( סנהדרין צג, ב.
9( שמואל א טז, יח.
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“שהלכה כמותו", והיינו, ששורש ההלכות הוא משם הוי' 
דווקא שלמעלה משם אלוקים. ובנפש האדם הנה שם 
אלוקים הוא בחינת בינה, שהוא עניין ההבנה וההשגה, 
ושם הוי' הוא שרש ומקור השכל10. ועל פי הכלל שכל 
שרש  גילוי  הנה   – ביותר11  למטה  יורד  ביותר  הגבוה 
ומקור השכל, שם הוי', קשור עם עניין המעשה דווקא.

וכן הוא בעבודת האדם – כידוע פירוש אדמו"ר הזקן12 
על הפסוק13 “עקב אשר שמע אברהם בקולי", שעניין 
שברגל,  לעקב  עד  אצלו  נמשך  בקולי"  אברהם  “שמע 

לאברהם  המתאים  באופן  היה  ה"עקב"  שגם  היינו, 
אבינו. וכלשון הידוע שגם העקב צריכה להיות חדורה 
ודווקא  ּפיַאטע"14.  חסיד'שע  “ַא   – החסידות  בעניין 
בעקבו  גם(  אלא  ומידותיו,  בשכלו  רק  )לא  החדירה 
הָאט  )“ער  בקולי"  אברהם  “שמע  שאכן  ההוראה  היא 
דָאס טַאקע דערהערט"(, והיינו, שההמשכה למטה היא 

הוראה על אמיתית העניין.
תלמוד  “גדול  רז"ל  במאמר  הפנימי  הפירוש  וזהו 
שמביא לידי מעשה": כיצד נעשה “גדול תלמוד" – על 
ידי זה ש"מביא לידי מעשה", והיינו, שכאשר התלמוד 

מביא לידי מעשה אזי נעשה בו עניין של גדלות15.
גדולים  “להזהיר  הלשון  בדיוק  גם  מרומז  זה  ועניין 
“להזהיר"  וכיוצא בזה, אלא  – לא לצוות  על הקטנים" 
על  להורות  כדי  ואור,  בהירות  זוהר,  מלשון   – דווקא 
שבאדם(  )הגדול  השכל  בעניין  שנעשה  אור  התוספת 

המאמרים  ספר  ואילך.  שא  עמ'  תרכ"ז  המאמרים  ספר  ראה   )10
עטר"ת עמ' תמט ואילך. ספר המאמרים תרפ"ח עמ' קכט ואילך.

יב  יביאו לבוש מלכות פרק  ד"ה  11( ראה שערי אורה שער הפורים 
ואילך, פרק לב ואילך.

12( ראה ספר השיחות תרצ"ט ריש עמ' 345.
13( תולדות כו, ה.

14( ראה ליקוטי שיחות חלק לה עמ' 106.
15( ראה גם ליקוטי שיחות חלק יח עמ' 154.

המעשה  עניין  על  ולפעול  להתעסק  ירידתו  ידי  עלי 
)הקטן שבאדם(.

ג
אחד  בכל  הקטנים"  על  גדולים  “להזהיר  ומעניין 
מישראל בפרט – למדים על עניין “להזהיר גדולים על 

הקטנים" בכללות ישראל:
מישראל  אחד  בכל  וקטנים  לגדולים  שבנוגע  כשם 

ידי  על  )שכל(  בגדולים  ושלימות  עילוי  נעשה  בפרט 
לגדולים  בנוגע  גם  כך   – )מעשה(  לקטנים  ההשפעה 
אור  תוספת  נעשה  ישראל,  בכללות  כפשוטם,  וקטנים 
ידי  על  הגדולים  אצל  ואור(  זוהר  מלשון  )“להזהיר" 

ההשפעה לקטנים )“להזהיר" כפשוטו(.
ובהקדמה:

אמרו רז"ל16 “הרבה תורה למדתי מרבותיי ומחבריי 
אמרו  וכן  מכולן".  יותר  ומתלמידיי  מרבותיי  יותר 
לו  ואומר  רבו  אצל  הולך  שהתלמיד  “בשעה  רז"ל17 
למדני תורה, אם מלמדו, מאיר18 עיני שניהם ה'" )כפי 

שמביא רבינו הזקן בהקדמה לתניא19(.
זו  הרי  הקטן,  אל  הגדול  יורד  כאן  שגם  אף  אמנם, 
רק ירידה שבערך – לעניינים הרוחניים של הקטן, כוח 
על  שנעשית  והשלימות  העלייה  גם  ולכן,  כו',  השכל 
במאמר  וכמודגש  בלבד,  ובהדרגה  בערך  היא  זה  ידי 
לקבלה  בהמשך  שזהו  מכולן",  יותר  “מתלמידי  רז"ל 
“מרבותיי ומחבריי" שנזכר לפני זה, ורק “יותר מכולן", 

16( תענית ז, א.
17( תמורה טז, א.
18( משלי כט, יג.

זה הוא לא רק בלימוד  ידי  19( בזכרון אחדים: שהעילוי שנעשה על 
התורה, אלא גם בנוגע לעבודת התפילה.

יש צורך לצאת מהרגילות, כפי שהדבר מתבטא ב"להזהיר גדולים 
שאינו  עצמו,  שבאדם  וקטנות  מהגדלות  החל   – הקטנים"  על 
מסתפק בלימוד בלבד, אלא הלימוד הוא באופן שמביא לידי 
מעשה, ועניין זה מביאו גם לעניין ד"להזהיר גדולים על הקטנים" 

כפשוטו
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אבל בערך אליהם.
– מדובר  על הקטנים"  גדולים  “להזהיר  בעניין  אבל 
ויודע למי מברך, שלא  אודות קטן שרק הגיע לחינוך 
שייך ללמוד עמו, ואם כן, הירידה היא )לא לכוח השכל, 
אלא( לכוח המעשה של הקטן, וכלשון הגמרא2: “דלא 
ליספי ליה בידיים". ועוד זאת, שהכוונה בזה היא בשביל 
ענין החינוך, והיינו, שאין זה בשביל ענין שנוגע עתה, 
זה  ובשביל  זמן,  לאחר  נוגע  שיהיה  ענין  בשביל  אלא 
דורשים ממנו להקדיש מזמנו, אף ש"ימים יוצרו גו'"20. 
ולכן, לפי ערך גודל הירידה נעשית גם העלייה באופן 

כזה – עלייה שלא בערך.
וטעם הדבר – לפי שיש שכר עבור כל ענין של עבודה 
)שהרי “אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריה"21(, 
שינוי  של  באופן  שהיא  פרך"  “עבודת  עבור  ובפרט 
הרגילות22, כמו בירידה של הגדול להתעסק עם הקטן, 

שבשביל זה צריך לצאת מרגילותו וממעמדו ומצבו,
– וכידוע גודל הירידה והצמצום שצריך להיות אצל 
חכם גדול כדי ללמוד עם קטן, שזהו אפילו בעניין של 
לימוד, שיורד לשכלו של הקטן, ועל אחת כמה וכמה 

בנוגע לירידה לכוח המעשה של הקטן –
ולכן, גם השכר עבור היציאה מרגילותו הוא שלא לפי 

הרגיל – שכר שבאין ערוך.

ד
ויש לקשר עניין זה עם מאמר המשנה במסכת אבות23 

– “הוי גולה למקום תורה":
לכאורה אינו מובן: מהו דיוק הלשון “הוי גולה למקום 

תורה" – “גולה" דווקא, ולא “הולך"?
כל  )לא  להדגיש  המשנה  שכוונת   – בזה24  והביאור 
בעיקר  אלא(  תורה",  “למקום  שמגיע  העובדה  את  כך 
לצאת  דהיינו,  דירתו,  ממקום  “גולה"  להיות  שצריך 
לקבל  יוכל  כזה  באופן  דווקא  שכן,  ומצבו,  ממעמדו 
את השפעת הרב באופן שלמעלה מהגבלת כלי שכלו, 
ויצא ממעמדו  כיון שגלה   – ואפילו היפך הנחת שכלו 

ומצבו25.
וזהו גם כללות עניין “להזהיר גדולים על הקטנים" – 

20( תהילים קלט, טז. וראה ליקוטי שיחות חלק טז עמ' 273.
21( בבא קמא לח, ריש ע"ב.

22( ראה סוטה יא, רע"ב ובפירוש רש"י. שמות רבה פ"א, יא.
23( פרק ד )שלומדים בשבת זו( משנה יד.

24( ראה גם תורת מנחם חלק לב סוף עמ' 180.
אחר  במקום  ללמוד  נוסעים  שהיו  תמיד  הסדר  היה  זה  ומטעם   )25

דווקא – לא במקום שהורגל ודר בו במשך כמה שנים.

שבזה מודגש עניין היציאה מהרגילות.

ה 
דעקבתא  לדרא  בנוגע  ביותר  מודגש  זה  עניין   ]...[

דמשיחא:
)במסכת  בגמרא26  איתא  דמשיחא,  לעקבתא  בנוגע 
שנוהגים ללמוד בימי הספירה27( ש"אין יום שאין בו כו' 

מרובה משל חברו".
הגמרא  מספרת  מה  לשם  מובן28:  אינו  ולכאורה 
שמחר יהיה יותר גרוע – סתם בשביל להכביד על לבו 

של יהודי )“מַאכן ַא אידן שווער אויפן הַארצן"(?!...
מלשון  התורה,  ענייני  בכל  כמו   – בזה  הענין  אך 
“מרובה"  יהיה  שמחר  יודעים  שכאשר   – הוראה29 
בעניינים של “לעומת זה", אזי צריכים כבר היום להוסיף 
באור הקדושה, שעל ידי זה יוכלו לנצח את ה"מרובה" 

של ה"לעומת זה".
דעקבתא  בדרא  בייחוד  שנדרשת  אור  והתוספת 
דמשיחא היא – בעניין “להזהיר גדולים על הקטנים", הן 
בנוגע לירידת כוח השכל לעניין המעשה, שזהו בהתאם 
לכך שעיקר העבודה בעקבות משיחא, בחינת עקב, היא 
בעניין המעשה )כמבואר באיגרת הקודש30(, והן בנוגע 
לחינוך קטנים, שהרי בדרא דעקבתא דמשיחא נמצאים 
פני  ש"נערים  בגמרא31  כדאיתא  ירוד,  במצב  הקטנים 

זקנים ילבינו ... בת קמה באמה כלה בחמותה".

ו
]...[ וההוראה מכל הנ"ל:

מתבטא  שהדבר  כפי  מהרגילות,  לצאת  צורך  יש 
ב"להזהיר גדולים על הקטנים" – החל מהגדלות וקטנות 
אלא  בלבד,  בלימוד  מסתפק  שאינו  עצמו,  שבאדם 
הלימוד הוא באופן שמביא לידי מעשה, ועניין זה מביאו 
כפשוטו,  הקטנים"  על  גדולים  ד"להזהיר  לעניין  גם 
לפעול על הקטנים בנוגע לכוח המעשה שלהם; וכאמור 

שדווקא על ידי זה נעשה תוספת אור אצל הגדולים.
על  משפיעים  שהגדולים  מזה  אמנם  היא  ההתחלה 

26( סוף סוטה )מח, א. מט, א(.
27( “היום יום" ז אייר.

28( ראה גם תורת מנחם חלק יט עמ' 355.
29( ראה רד"ק לתהילים יט, ח. גור אריה ריש פרשת בראשית )בשם 

הרד"ק(. זוהר חלק ג נג, ב.
30( סימן ט.

31( שם מט, ב. וראה גם תורת מנחם חלק לו סוף עמ' 334.
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השפעה  ידי  על  אבל  ברגל;  משפיע  הראש  הקטנים, 
גם על הראש, כלשון הידוע32 שדווקא  זו פועל הרגל 
יכול להגיע  היה  הרגל מוליך את הראש למקום שלא 
אליו מצד עצמו. והרי עניין ההליכה אינו על ידי החלק 
העליון או האמצעי של הרגל, אלא על ידי העקב שהוא 
החלק היותר תחתון שברגל, ודווקא העקב הוא המוליך 

ופועל שלימות בראש.
וזהו גם מה שנאמר על זה “אמור גו' ואמרת", לשון 
כפול, שמורה על עניין שלא כפי הרגיל – שהרי במצב 
אינו  משהו  כאשר  רק  אלא  בכפל,  צורך  אין  רגיל 
כמובא  פַארהַאקט"(,  ערגעץ  זיך  הָאט  )“עס  כשורה 
וחוזר  הנפסק  מ"חבל  המשל  התשובה33  באיגרת 
– כי: )א(  וקושרו שבמקום הקשר הוא כפול ומכופל" 

32( ליקוטי תורה ריש פרשת ניצבים.
33( סוף פרק ט.

כדי שהגדול יוכל לצאת ממעמדו ומצבו ולהתעסק עם 
הקטן יש צורך בנתינת כוח מיוחדת – מבחינה שלמעלה 
מן  כפול  שכרו  זה  ידי  ועל  )ב(  כפול,  לשון  מהגבלה, 
השמים, היינו, שמקבל בחינת כפל, שזהו אור שלמעלה 

ממדידה והגבלה,
ענין  עם  שקשורה   – העתידה  בגאולה  שיתגלה  כפי 
“מיד הן  התשובה, שהרי כאשר ישראל עושין תשובה 
נגאלין"34, ומשיח אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא35 – 

בקרוב ממש.

)משיחת שבת פרשת אמור ה'תשכ"ד. תורת מנחם חלק לט עמ' 418 
ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה(

34( רמב"ם הלכות תשובה פרק ז הלכה ה.
35( ראה זוהר חלק ג קנג, ב. ליקוטי תורה דרושי שמיני עצרת צב, ב.

על הפסוק: “אמור אל הכהנים ואמרת אליהם" דרשו חז"ל: “להזהיר גדולים על הקטנים".

בדברי חז"ל שני פירושים:

א( הפירוש הפשוט: המבוגרים צריכים להשגיח ולחנך את הקטנים.

ב( הפירוש הפנימי: השכל, שהוא ה"גדול" שבאדם, צריך להשגיח על כוח המעשה, “קטן" שבאדם.

מבואר בחסידות כי לימוד דבר הנוגע למעשה, מעורר האדם להתייגע בשכלו וללמדו בעיון רב. “תלמוד גדול", אימתי? 
– כ"שמביא לידי מעשה".

זהו הפירוש “להזהיר גדולים על הקטנים" – כאשר השכל, “גדולים", עוסק בהוראה למעשה, “קטנים", מקבל הוא תוספת 
זוהר ואור.

כך הדבר גם ב"להזהיר גדולים על הקטנים" כפשוטו, כאשר הגדולים יורדים ממדרגתם ועוסקים בחינוך קטנים, אפילו 
בחינוך קטנים שאינם שייכים אלא לענייני מעשה בלבד – פועל הדבר עילוי בגדולים, ויש בהם תוספת זוהר ואור.

עניין זה שייך במיוחד בעידן עקבתא דמשיחא, אז מצבם של הקטנים הינו נמוך במיוחד – “נערים פני זקנים ילבינו... בת 
קמה באמה כלה בחמותה"...

הוראה למעשה:

יש “להזהיר גדולים על הקטנים": בעבודת האדם עם עצמו – שהלימוד בשכל ישפיע על כח המעשה, ובעבודה עם 
הזולת – להשפיע ולחנך קטנים למעשי המצוות. על ידי זה נזכה לתוספת עצומה של זוהר ואור, “להזהיר". 

סיכום
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לידת ילד יהודי מביאה 
את הגאולה

כל סדר ההשתלשלות צמא 
למשיח

אודות הגאולה העתידה אמרו רז"ל “אין בן דוד בא 
עד שיכלו כל נשמות שבגוף", ופירש רש"י דקאי על 

אוצר הנשמות ששמו גוף.
כל  “שיכלו  כך  כל  נוגע  ולכאורה צריך להבין: מה 
נשמות שבגוף" – הרי כל מקום שבו נמצאות הנשמות 
של  ]=בית-גנזיו  דרחמנא"  גזא  “בבי  הן  נמצאות 
שבגוף",  הנשמות  כל  “שיכלו  ההכרח  ומהו  הקב"ה[, 

שיומשכו ויבואו למטה דווקא?
והביאור בזה – כיוון שהחידוש של משיח )בן דוד( 
הוא שתהיה דירה לו יתברך בתחתונים, לכן יש צורך 
למקום  יבואו  הנשמות,  גם  ובכללם  העניינים,  שכל 
שבו רוצה הקב"ה שתהיה לו דירה, דהיינו בתחתונים.
של  ועבודתם  מציאותם  מספיקה  לא  ולכן   ]...[
הנשמות כפי שהם למעלה, שכן אף שעבודתם שם היא 
ישראל  אלקי  הוי'  “חי  שכתוב  כמו  העילוי,  בתכלית 
אשר עמדתי לפניו", ו"אין עמידה אלא תפילה", מכל 
מקום, כיוון שנתאווה הקב"ה להיות לו יתברך דירה 
בתחתונים, צריכה להיות מציאות הנשמות ועבודתם 
הגאולה  שתהיה  פועלים  זה  שעל-ידי  דווקא,  למטה 
העתידה במהרה בימינו, שאז תושלם הכוונה דדירה 

בתחתונים.
על-פי זה מובן שכאשר נולד ילד יהודי – הרי זה לא 
רק שמחה פרטית אצל ההורים, המשפחה, הסביבה, 
שמחה  זוהי  אלא  זה,  בדור  ישראל  כלל  אפילו  או 
שבמשך  העניינים  וכל  ההשתלשלות  סדר  כל  עבור 
נשמות  כל  )“יכלו  זה  שעניין  מכיוון  כי  הדורות,  כל 
שמחה  זו  הרי  העתידה,  הגאולה  את  מביא  שבגוף"( 

עבור כל עניני ההשתלשלות הצמאים לביאת המשיח, 
שזוהי תכליתם.

וככל עניין של שמחה, שכדי שתהיה שמחה שלימה, 
ללא תערובות כו', צריכים לקשר זאת עם ענייני תורה 
העלייה  בעת  שם  לה  קורין  בת  בלידת  לכן   – ומצות 
עניין  שזהו  מילה,  ברית  עושים  בן  ובלידת  לתורה; 
ועל-ידם  ישראל,  ההתקשרות של הקב"ה עם נשמות 

גם עם כל סדר ההשתלשלות.

)משיחת ש"פ במדבר, מבה"ח סיון, ה'תשי"ז, תורת מנחם 
תשי"ז כרך ג )כ( עמ' 21-22 – בלתי מוגה(

אור וזוהר אצל הילדים 
הנקראים “משיחי"

בחלק הזוהר הנקרא בשם “רעיא מהימנא" . . נתבאר 
העתידה.  לגאולה  הזוהר  דספר  והשייכות  הקשר 
בנבואת הגאולה  – על-פי מה שנאמר  ותוכן הדברים 
רבים  ויצרפו  ויתלבנו  “יתבררו  הימים  שבאחרית 
...“ מהימנא  ברעיא  ומבאר  יבינו",  והמשכילים  גו' 
והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, בהאי חיבורא דילך 
למטעם  ישראל  דעתידין  בגין   .  . הזוהר  ספר  דאיהו 
מן  ביה  יפקון  הזוהר,  ספר  האי  דאיהו  דחיי  מאילנא 

גלותא ברחמים" ]. .[.
תינוקות  אודות  לעיל  האמור  עם  הקשר  גם  וזהו 
של בית רבן, “להזהיר . . הקטנים" – כדאיתא בגמרא 
“אל תגעו במשיחי, אלו תינוקות של בית רבן", היינו 
שמו  “משיחי",  בשם  נקראים  רבן  בית  של  שתינוקות 

של משיח צדקנו.

 )שיחת ל"ג בעומר תשמ"ז,
התוועדויות תשמ"ז כרך ג' עמ' 271(

משיח וגאולה
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האומן את היונק
עצות והדרכות למחנך ולמוסד החינוך • “הכל גלוי לפניו כמלאך אלוקים" 
• כך קבע הרבי את תאריך יום ההולדת לזה שנסתפק בו • מדוע לא העניק 
הרבי בקבוק “משקה" לחתן הבר-מצוה? • הוצאת הטלויזיה מיד גם ממחסן 

המוסד! • מקום יש גם לשני מתרימים באותו זמן

א'  )ביום  לפטירתו  קרוב  עד  תשי"ג  שנת  שלהי  מאז 
)בערל(  דובער  ישכר  הרב  שימש   – תשס"ט(  פסח  של 
גורעוויטש כמנהל ‘בית רבקה' בצרפת. הוא זכה לשפע 
של הוראות עצות והדרכות מהרבי. חלק גדול ממכתבי 
כרכים  מנחם'  ‘היכל  )בספרים  מכבר  נדפס  אליו  הרבי 
חייו בצורה מרתקת  סיפור  יצא לאור  ב-ג( אולם עתה 
המשפחה  בהוצאת  ומחנך'  חסיד   – בערל  ‘ר'  בספר 
זלמן שי' רודרמן(. מתוך הספר  )בעריכת הרב שניאור 

ליקטנו מעט ניצוצות במגוון נושאים.

 “הכל גלוי לפניו
 כמלאך אלוקים"

אחרי צאתו מה'יחידות' בעת נסיעתו הראשונה לרבי, 
הנעשה  כל  על  לה'  “השבח  לרעייתו:  בערל  ר'  כתב 
עמנו... הייתה ה'יחידות' בשעה טובה ומוצלחת. אתמול 
וכשנכנסתי  שלי,  השאלות  עם  רשימה  הכנסתי  ביום 
הרבי לקח מיד את הרשימה שלי וענה על השאלות, כך 
שראיתי כי הכל גלוי לפניו, כמלאך אלוקים. הוא הזכיר 
לי דבר שכתב לי אולי לפני כשש שנים. כל דקה אצל 
הרבי שיהיה בריא היא כמה שאנו צריכים על זה חודשים 

ושנים, והדבר מסודר..." )עמ' 240-239(.

“היום ילדתיך"
את  לרבי  בערל  ר'  הפנה  המוקדמות  השנים  באחת 
בקשר  להתנהג  איך  יודע  "אינני  הבאה:  השאלה  תוכן 
ליום ההולדת שלי... יש לי ספק באיזה תאריך נולדתי. 
אחת הסיבות לכך היא משום שבהגיעי לגיל בר-מצוה 
בר-מצוה  חגיגת  לי  ערכו  ולא  חולה  ע"ה  אבי  היה 
כרגיל. תפילין התחלתי להניח כמה זמן קודם. יודע אני 
המדוייק  לתאריך  בקשר  אך  חשוון,  בחודש  שנולדתי 
מסופקני אם זה ביום י"ג, י"ז, כ"ו או כ"ז. שאלתי דעת 

כ"ק כיצד עלי לנהוג? תשובת הרבי הייתה:
הוא  שלגביהם  התאריכים  ארבעת  מבין  בראשון  יבחר 

מסופק וינהג בו מנהגי יום הולדת.
ומני אז נהג בי"ג חשון כיום הולדתו )עמודים -228

.)227

“וחזקת והיית לאיש"
דובער  ישכר  ר'  הרה"ת  של  ה'יחידות'  תוכן  להלן 
)בערל( גורביץ עם בנו הת' פסח שי' – לקראת י' שבט 
תשל"ו )בקשר עם הבר-מצוה העתידה להתקיים בחודש 

מרחשון הבעל"ט )תשל"ז(( עמ' 278: 
כ"ק פנה להת' פסח )שכתב במכ' – שהכניס קודם לכן 
ל"המזכירות" – אודות הבר-מצוה שלו( ובירכו. הוסיף 

ואמר:
לך,  להעניק  אוכל  לא  לבר-מצוה  ‘משקה'  בקבוק   .1
כי בפרק הזמן שבינתיים יחול חג-הפסח ]השווה: ‘אוצר 
משהו  לגוי  מוכרין  שאין   – פא  עמ'  ניסן  חב"ד'  מנהגי 

שקיבלו מצדיק[.
פרק התהילים המתאים  את  יום  בכל  בטח תאמר   .2

לגילך,
הת' פסח הגיב: אני כבר אומר זאת.

כ"ק חייך ואמר: טוב מאד תמשיך כך. )והוסיף:(
“ארבע-חמש  בוקר  בכל  תתן  לצרפת  כשתחזור   .3

פרוטות לצדקה".
4. הוסיף לברך והזכיר הפסוק “וחזקת והיית לאיש".

5. פנה להרה"ח ר' י.ד. והורה לו ללמוד עם בנו בכל 
יום איזה שורות תניא.

טהרת המוסד
מאורע  לרבי  בערל  ר'  סיפר  ה'יחידויות'  באחת 

שהתרחש באותה תקופה.

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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כסנדק  לשמש  הוזמן  ז"ל  נמנוב  ניסן  ר'  המשפיע 
שהתקיימה  בעבר  מתלמידיו  אחד  של  בברית-מילה 
מכשיר  מצוי  בית  שבאותו  ניסן  לר'  כשנודע  בביתו. 
טלויזיה סירב להיכנס לבית, רק כשההורים הוציאו את 

המכשיר מביתם ניאות להיכנס לשם ולשמש כסנדק.
המכשיר שהוצא מן הבית הונח למשמרת במחסן כלי 

העבודה של גוי שעבד בבית-רבקה.
ר' בערל סיפר לרבי את כל הפרטים ואז נענה הרבי: 
“תתקשר לבית רבקה בהקדם האפשרי, עוד לפני שאתה 
הנ"ל  המכשיר  את  מיד  שיוציאו  ותבקש  לצרפת,  חוזר 

מכל שטח המוסד".
שתימצא  מוכן  אינני  שלי  “במוסד  הפטיר:  הרבי 

טלויזיה אפילו רגע אחד!" )עמ' 121(.

חיוך רחב של שמחה בפניו 
בנושא זה של הוצאת מכשיר בלתי כשר – ולאו דווקא 
לרבי  בהגיעו  כבר  בערל  ר'  עם  הרבי  שוחח   – ממוסד 

בפעם הראשונה.
רב  זמן  הרבי  בקיץ תשכ"ג הקדיש  היחידויות  באחת 
לענין בוגרת בית רבקה שהכניסה לביתה אחר נישואיה 
את  יפעיל  כי  בערל  מר'  ביקש  הרבי  טלויזיה.  מכשיר 
ועל בעלה, לסלק את המכשיר  כוח השפעתו עליה  כל 
מביתם. הרבי אף העניק מספר הצעות מפורטות בנידון.

בהמשך לאותה ‘יחידות' הוסיף ר' בערל ושאל שאלה 
דבר  של  בסופו  במענה.  האריך  והרבי  בנידון  נוספת 
הצליח ר' בערל להשפיע על בני הזוג וזכה להוציא במו 
ידיו את המכשיר מביתם. ב'יחידות' הבאה לה זכה סיפר 
ר' בערל לרבי על הצלחתו ומיד ראה כיצד פניו של הרבי 

משתנות וחיוב רחב של שמחה מתפשט עליהן.
אנו  מכך  כי  והוסיף,  בערל  ר'  כך  על  סיפר  לימים 
של  )אפילו(  הרוחני  מצבו  לרבי  נוגע  כמה  עד  למדים 

יהודי אחד ויחיד )עמ' 120(.

מקום יש לשני מתרימים מאותו 
מקום לשני מוסדות שונים

שהה  הרבי,  בחצר  שהה  בערל  כשר'  הפעמים  באחת 
לטובת  כסף  שאסף  נמנוב,  ניסן  ר'  המשפיע  גם  שם 
ר'  הן  בערל  ר'  שהן  הייתה  הבעיה  בברינואה.  הישיבה 

ניסן פנו פחות או יותר לאותם אנשים.
נעימות  אי  הרבי  בפני  הביע  הוא  ל'יחידות'  כשנכנס 
יאסוף  ניסן  ר'  שרק  עדיף  לא  האם  ושאל  זו,  מעובדה 
לו  והורה  וכול,  מכול  זאת  שלל  הרבי  )לישיבה(.  כסף 
את  ולבקש  הקבועים  התורמים  כל  אל  כרגיל  לגשת 
תרומותיהם. באותה הזדמנות אמר לו הרבי את המשפט 

הבא: “הטובה שאתם עושים עם התורמים, גדולה לאין 
שיעור מהטובה שהם עושים עמכם"... )עמ' 259(.

בדרגת חסידי אדמו"ר הזקן!
ב'יחידות' בקיץ תשכ"ג שארכה זמן רב ביקש ר' בערל 
מהרבי ‘תיקון' על ענין מסויים, ופתאום הרבי עשה כזו 
תנועה חזקה של פליאה בשתי ידיו הקדושות ואמר: “על 
כזה עניין אתה מבקש? הרי זה בדרגה של חסידי אדמו"ר 

הזקן"! )עמ' 120(.

ה'זהיר טפי' – בניהול המוסד
כששאל פעם אחת את הרבי במה צריך להיות ה'זהיר 

טפי' שלו, ענה לו הרבי:
“אצלך, ה'זהיר טפי' הוא עבודתך בבית רבקה ועל ידי 

זה ממילא ייעשה אצלך מואר בבית" )עמ' 15(.

זכור ימות עולם
פעם בודדה שהעז ר' בערל גורביץ לבקש ברכה מהרבי 

ליותר הרחבה בגשמיות, נענה )התוכן ולא הלשון(:
“זכר נא מה שהיה לו ברוסיה ומה שיש לו ברוך-השם 

כעת"... וראה במכתב הרבי המצוטט שם בעמ' 14;
תמוז  בחודש   – לרבי  כשנסע  הראשונה  בפעם  אולם 
התייחס  שהרבי  לאחר  השנייה,  ב'יחידות'   – תשכ"ג 
בעל-פה  לרבי  בערל  ר'  פנה  בפ"נ  הכתובים  לדברים 
וביקש את ברכתו הקדושה שהבית שלו יהיה “בית יהודי, 
מעצם  רצון  שביעות  ביטאה  הרבי  תגובת  וחם",  חסידי 
הראשונים  שחסידים  מה  זה  אמר:  הרבי  הבקשה,  תוכן 

היו מבקשים )עמ' 245(.
ל'יחידות'  חן  יהודה  ר'  הרה"ח  החסיד  נכנס  פעם 
זה שמרשים למשפחה כזאת  “איך  והתאונן בפני הרבי: 

]גורביץ[ לחיות בתנאים כה קשים בגשמיות?!".
זה  על  שמעתי  לא  “ממנו  הייתה:  הרבי  תגובת 

מאומה..." )עמ' 16(.

גדול השלום
ולמרות  השנים,  באחת  עצמו  על  שהתעלה  אחרי 
חילוקי דעות עם אחד העובדים הבכירים במוסד, ציית 
לר'  הורה  )הרבי  גורודצקי  הרב  הרבי  של  לבא-כוחו 
בערל להיוועץ ברב גורודצקי( המשיך לנהל את המוסד 
ל'יחידות',  אחר-כך  נכנס  כאשר  הנה   – שלום  בדרכי 
עוד בטרם מסר לרבי את הפתק שהכין, פנה אליו הרבי 
בשמו הפרטי ואמר לו )בערך(: “ר' בערל, מגיע לך יישר 
הדעות  חילוקי  עם  להסתדר  שהצלחת  על  מיוחד  כוח 
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באופן שזה לא יגיע לידי משבר. אילו דבר כזה היה קורה 
במוסדות אחרים, כבר מזמן היו נוצרות מחלוקות חריפות, 
ואף יותר חמור מזה...". וראה בהמשך לכך מכתבו של ר' 

בערל לרבי שם עמודים 219-218.

עוד הפעם “שלום עליכם"
באחת השנים כשהגיע ר' בערל גורביץ לנ.י. הוא הגיע 
משדה התעופה היישר אל ההתוועדות של הרבי. בעיצומה 
של ההתוועדות הוא התעלף לזמן קצר. הרבי הביט עליו 
בשעת מעשה. למחרת כשנכנס ל'יחידות' אמר לו הרבי: 
נאך אמאל שלום עליכם אייך ר' בערל )עוד פעם שלום 
מרומזת  התייחסות  בכך  הייתה  בערל(.  ר'  לכם  עליכם 

למה שעבר עליו יום קודם לכן בהתוועדות. )עמ' 247(

צופה לעתיד-השליחות בליאון
הרבי  לפני  בערל  ר'  הרה"ח  כשעבר  השנים  באחת 
משקה  בקבוק  הרבי  לו  הגיש  ברכה'  של  ‘כוס  במעמד 

)נוסף( באומרו: “עבור ]העיר[ ליון".
בשעת מעשה לא ירד לסוף דעתו הקדושה של הרבי, 
אך שמר את הדבר בליבו. לימים – בשנת תשל"ו – נתמנה 
קיבלו,  הרב  דברי  בליון,  לשליח  שמואל  ר'  הרה"ח  בנו 
איפוא, למפרע הסבר והבנה. ]גם ר' בערל עצמו החזיר 

נשמתו ליוצרה בליון[. )עמ' 247(

 שליחות ל"גוטע יידן"...
 ע"י בנש"ק

לקראת חג הפסח תש"מ התכוונו חתנו, הרה"ת ר' יעקב 
יצחק בידרמן ורעייתו, שהתגוררו בשכונת קראון-הייטס, 
לנסוע לעשות את החג ב'יעֶר' שבצרפת – אצל הורי אשתו. 
הם כתבו על-כך לרבי. לאחר-מכן, המזכיר הרב י.ל. גרונר 
עדן  ב'גן  ימתין  הנסיעה  לפני  כי  לו  ואמר  אותו  חיפש 
התחתון' )לפני דלת חדרו של הרבי(, מפני שככל הנראה 
)כמנהגו  חבילת מצות  לצרפת  עמו  הרבי מבקש לשלוח 

לשגר לקהילות אנ"ש חבילת מצות לקראת החג(.
היה  בצרפת  לאנ"ש  המצות  להבאת  השליח  בפועל, 
חג  לקראת  הוא  גם  שנסע  קלמנסון,  יקותיאל  ר'  הרה"ת 
הרבי  מסר  בידרמן  לרב  בצרפת.  לביתו  בחזרה  הפסח 
הטובים  ליהודים  למסור  באומרו:  נוספת,  מצות  חבילת 
יער"  אין  יידן  גוטע  די  געבן  “איבער  באידיש:   – ב'יעֶר' 

והוסיף לכך ברכת “פסח כשר ושמח".
 - הביטוי “גוטער ייד", כידוע שימש ברוסיה ואוקראינה 
כינוי לצדיק ]והרב בידרמן הוא כידוע בנש"ק – בנן של 
זצ"ל מלעלוב[.  רבי משה מרדכי  נכד הרה"צ   – קדושים 

)עמ' 275(

לבוא לכינוס-השלוחים העולמי
הרבי  בחצר  העולמיים  השלוחים  כינוסי  החלו  מאז 
בהם,  להשתתף  נוסע  בערל  ר'  היה  תשמ"ח(,  )בשנת 
‘בית  עבור  גשמיות  לקצור  באזור  נשאר  היה  וממילא 

רבקה' – משך כמה שבועות.
בשנת תשנ"ב התעורר אצלו ספק אם לבוא לכינוס או 
הכינוס  התקיים  שבהם  ממש  ימים  שבאותם  מכיוון  לא, 
גורביץ  והרב  תורה",  “יום  צרפת  של  הראשי  רבה  קיים 
יספיק  האם  התלבט  הוא  במהלכו.  דברים  לשאת  ביקש 
לדבר ולהמשיך להגיע לכינוס בנ.י. הוא אף כתב לרבי את 

הנקודות אותן עמד להשמיע בנאומו.
תשובת הרבי הייתה נחרצת: “בהנ"ל, כהנהגתו בעבר, 
אזכיר על הציון". כלומר, שלא ישנה ממנהגו ויבוא לכינוס 

השלוחים בנ.י. וכן עשה כמובן.
)עמ' 230-229(

ערב יום כיפורים תשל"ו – 
“לעקאח" לריגא

ר'  החסיד  בערל  ר'  של  גיסו  כתב  בז' מרחשון תשל"ו 
יצחק מרדכי פבזנר מריגא לאחיו ר' שלום דובער בנ.י.:

“קיבלנו לעקאח שהזיידע שליט"א ]=כינוי לרבי[ שלח 
עבורנו. גם ברצוני להודות מאד לבן אחותי, יוסף יצחק 
בן חנה ]=הרה"ת רי"י שי' גורעוויטש היום במגדל העמק, 
שלו.  המאמץ  על  הקודש[,  לארץ  השלוחים  בין  שהיה 

הגיע בסדר ובשלימות"... )שם עמ' 313(.

מתי הותרה התעניינות בנושאי 
שידוכין לשלוחי תשל"ו?

לארץ- שלוחים  קבוצת  הרבי  שיגר  תשל"ו  בשנת 
הקודש. בקבוצה זו היו חלק בחורים: אחד עשר בחורים 
נשלחו לירושלים “ללמוד נגלה וחסידות, לעסוק בעבודת 
התפילה ולקיים מצוות בהידור", ושלושה בחורים נוספים 
להם  שאין  היה  למעשה"  קודם  כ"תנאי  לצפת.  נשלחו 
מפורש  אישור  שיקבלו  קודם  שידוכים  בענייני  לעסוק 

מהרבי.
הרבי  של  טלפונית  הוראה  הגיעה  תשל"ז  תמוז  בי"ג 
וולף  אפרים  להרב  שנמסרה  ה"מזכירות"  באמצעות 
הוסרה   – שידוכין  במציאת  ההתעניינות  על  שההגבלה 

)עמ' 326(.
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אמירת י"ג עיקרים בכל יום
מדוע לא שולבו י"ג העיקרים של הרמב"ם בסידור אדמו"ר הזקן? • יש 

להיזהר מלהוסיף על נוסח אנשי כנסת הגדולה • עיון ב'עיקר' המפורסם - 
"אני מאמין בביאת המשיח" • סוגיה מרתקת מתורת כ"ק אדמו"ר • מעובדת 

בידי מערכת 'התקשרות'

אמירת י"ג עיקרים בכל יום
בהקדמתו לפרק 'חלק' במסכת סנהדרין מביא הרמב"ם 
י"ג עיקרי הדת, שהם יסודות באמונה היהודית שנקבעו 
על ידו כעיקרי הדת ויסודותיה, אשר המאמין בהם מכל 
עם ישראל יחשב. י"ג עיקרים אלו כוללים את כל התורה 

כולה, ומי שלא מאמין באחד מהם הוא אפיקורוס.
כיום, יש הנוהגים לומר את הי"ג עיקרים בנוסח לאחר 
סדר התפילה, ויש המקפידים לאמרו בכל יום. לא ידוע מי 

חיבר נוסח זה, אך הוא לא נתחבר על ידי הרמב"ם.
אנ"ש  בקרב  מדוע  לרבי,  שהופנתה  לשאלה  במענה 
לא נוהגים לומר בכל יום את הי"ג עיקרים, משיב הרבי, 
היא  בסידורו  אותם  כלל  לא  הזקן  שאדמו"ר  שהעּובדה 

ההסבר לכך שאין זה מנהג חב"ד.
י"ג  את  הביא  לא  אכן  הזקן  שאדמו"ר  הטעם  מהו  אך 

העיקרים בסידורו?
מביא על כך הרבי כמה טעמים "בדרך השערה", מאחר 

ו"לא קבלתי בזה דבר מפורש", כדלהלן:
עניינה של תפילה הוא כמבואר בש"ס )ברכות לב, א( סידור 
'אני  אמירת  אדם.  של  צרכיו  ובקשת  מקום,  של  שבחיו 

מאמין' אינה שייכת לאף אחת מהקטגוריות הנזכרות.
הגדולה   כנסת  אנשי  שתיקנו  הנוסח  על  הוספה  כל 
ראיה  מצריכה  בראשונים(,  )ומובא  התפילה  בנוסח 

לקבלתה.
כל המתקן תפילה בנוסח ואמירה לרבים, עליו להביא 
ראיה ברורה ויסוד לזה, ָולא – יש להימנע מלקבלו. ידוע 
כמה הקפידו על כל התיבות ואותיות שבנוסח התפילה, 
הי"ג  את  שאומרים  אלו  אפילו  ולכן,  בזה.  רמזים  וכמה 

עיקרים לאחר התפילה, גם על זה צריך ראיה.
וידוע מהאריז"ל )הובא בפע"ח שער א' בתחילתו( וזה לשונו: "לא 

היה חפץ בשום פזמון או פיוט מאלו שחברו האחרונים, 
רק מאלו שחברו הראשונים... שניתקנו על דרך האמת. 
אך אלו האחרונים שלא ידעו דרך קבלה אינם יודעים מה 

שהם אומרים וטועים בסדר דיבורם בלא ידיעה כלל".
ולכן יש להיזהר מלהוסיף על הנוסח שתיקנו אנשי כנסת 
הגדולה. ומקרא מלא דיבר הכתוב )קהלת ה, א( "כי האלקים 
מעטים",  דבריך  יהיו  כן  על  הארץ  על  ואתה  בשמים 
כהן  שהיה  כמו  תסתכן.  "שלא  עזרה:  האבן  שם  ומפרש 

גדול ביום הכפורים מתפלל תפלה קצרה ויוצא".
בנוסח  הוספה  על  חלים  האמורים  ההסברים  שני 
התפילה בכלל, אך בנוגע לי"ג עיקרים בפרט, הרי שאלו 
תפלה  סידורי  ובכמה  האריז"ל  בסידור  הובאו  לא  כלל 
יסד  אשר  הראשון  את  למצוא  עיון  וצריך  מהראשונים, 

לומר אותם בכל יום. 
מלהגדיר  נמנעו  ישראל  מגדולי  שכמה  ידוע  בנוסף, 
חלק מהמצוות כ'עיקרים', בחלוקה שיוצרת הבדלה מיתר 
המצוות. גם במניין העיקרים, לא הכול מסכימים עם דעת 
הרמב"ם שהעיקרים הם י"ג במספר, והדברים ידועים )ראה 

ספר העקרים בתחילתו(.

הרה"צ  בשם  מובא  ב(  אות  יד  )סימן  שלום  משמרת  בספר 
רבי פינחס מקוריץ, אשר סגולה לפרנסה לומר בכל יום 
פרשת המן וי"ג עיקרים בהשכמה. פשוט הדבר, שענייני 
סגולה הנאמרים במקום וזמן פלוני, אינם שייכים לנוסח 
התפילה של כלל ישראל. בנוסף, עניינה של הוראה זו לא 

קיים בכל המקומות והזמנים. 
ה"אני  אמירת  הרבי שאי  דברי  את  לציין  יש  זאת,  עם 
מאמין" בדיבור אינה גורעת מכך שאומרים זאת במחשבה.
)מעובד מאגרות קודש חי"ב ע' יח(

תש"יסוגיות בתורת רבינו
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש

מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר
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אני מאמין
ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְשֵׁלָמה ְּבִביַאת ַהָּמִשׁיַח. ְוַאף ַעל 
ֶשָּׁיבֹוא  יֹום  ְּבָכל  ּלֹו  ֲאַחֶּכה  ֶזה  ָּכל  ִעם  ֶשִּׁיְתַמְהֵמַּה,  ִּפי 

)עיקר י"ב(.

איתא בגמרא )עירובין מג, ב(: "הריני נזיר ביום שבן דוד 
בא – מותר לשתות יין בשבתות ובימים טובים... אמאי 
מותר? דאמר קרא )מלאכי ג, כג( הנה אנכי שולח לכם 
את אליהו הנביא... ]ו[כבר מובטח להן לישראל שאין 
אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים 
להקביל  והולכין  שבת  צרכי  )שמניחין  הטורח"  מפני 

פניו. פרש"י שם(.
לכאורה, דברי הגמרא ונוסח 
'אני מאמין' סותרים זה את זה. 
משיח  מאמין'  'אני  נוסח  לפי 
ומדברי  יום,  בכל  לבוא  צריך 
אינו  שמשיח  משמע  הגמרא 
וימים  בשבתות  לבוא  יכול 

טובים.
'אני  שפירוש  לתרץ,  ניתן 
מאמין' הוא, שבכל יום היהודי 
)לא  סוף  כל  שסוף  מחכה 
יבוא.  משיח  היום(  בהכרח 
כי  עיון,  בזה  צריך  עדיין  אך 
הנוסח  היה  הדברים,  כנים  אם 
צריך להיות "בכל יום אחכה לו 
ספק  יהיה  שלא  כדי  שיבוא", 

בכוונת הדברים.
נוסח  שאומרים  הטעם  את 
כולל  יום,  בכל  מאמין  אני 
יש  טובים,  וימים  בשבתות 

לבאר בכמה אופנים: 
א. הדין שאין בן דוד בא בשבת ויום-טוב, הוא ספק 
לדברי הרמב"ם )נזירות, פ"ד, הי"א(: "שהדבר ספק אם יבוא 
נוסח  נקבע  לכן  יבוא",  לא  או  טוב,  ביום  או  בשבת 
'אני מאמין' באופן כזה, שגם יתאים לאפשרות שיבוא 

בשבת.
ובפרט שייתכן שכבר אליהו הנביא יבוא ויפתור את 
ראשי  שזהו  כידוע  היא,  בשמים  שלא  )אף  הספיקות 
התיבות של 'תיק"ו'(, ואם כן, כשנמצאים בשבת ויום 
טוב, הרי ניתן להניח שכבר בא אליהו לבית דין הגדול 
בערב שבת ויום טוב, ופתר את הספק לקולא, ובן דוד 

יכול לבוא ביום שבת.
ב. בנוסח 'אני מאמין' אין הכוונה לביאת משיח בן 
דוד דווקא, אלא על עצם הגאולה, והתחלת הגאולה. 
גם  הכול,  לדעת  להתרחש,  יכולים  הגאולה  שלבי 
בשבתות וימים טובים. הכוונה לביאת משיח בן יוסף, 
שאינו צריך להתגלות לכל ישראל בבת אחת )עיין בעיון 
יעקב על עין יעקב, עירובין שם( כמו משיח בן דוד, ומשיח בן 

יוסף יכול לבוא גם בשבתות וימים טובים לכל הדעות. 
ביאת  שתחילת  מאמין'  'אני  בנוסח  מכוונים  זה  על 

המשיח יכולה להיות גם בשבתות וימים טובים.
בפשטות,  מחוור  והדבר 
שכוונת 'אני מאמין' היא אמונת 
בכל  שתתחיל  בגאולה  היהודי 
המבשר  אליהו  וביאת  יום, 
ימים  שני  בעוד  או  שמחר 
מתגלה משיח. זה נקרא גם כן 
ביאת המשיח, ולכן יכול לומר 

הנוסח בכל יום ויום.
)מעובד מאגרות קודש ח"ב ע' רלג(

]ולהעיר, בספר בצל החכמה 
בעת  רבנו  דברי  נדפסו   )192 )ע' 

אלתר  פינחס  ר'  הרה"ג  ביקור 
"נהניתי  אייר תשמ"ג:  ד'  מיום 
הלוי"  "מבית  בהגדת  לראות 
מבריסק,  הגרי"ז  בשם  קצז(  )ע' 

יום  לו בכל  שהכוונה ב"אחכה 
ממש...  יום  בכל  היא   שיבוא" 
הלא  הנשאלת:  השאלה  ואל 
המשיח  ביאת  טרם  כי  נאמר 
כן  ואם  הנביא,  אליהו  יבוא 
היום  יבא  שמשיח  יתכן  כיצד 
בעוד שאליהו הנביא לא בא אתמול?! הוא משיב, כי 
בשעה שיבוא אליהו ויישב את כל הקושיות הוא ישיב 

אף לקושיא זו".[
הרה"ג  ביקור  בעת  אדמו"ר  כ"ק  דברי  ברשימת  ג. 
ר' פינחס אלתר )תורת מנחם תשמ"ב ח"ב ע' 674( מובא שהנ"ל 
שאל את הרבי על דברי הגמרא הנ"ל, ועל זה השיב 
תרעומת  תהיה  לא  ישראל  שלבני  "בטוחני  הרבי:  לו 
אף-על-פי  שבת,  בערב  יבא  אם  הנביא  אליהו  על 
ושאר  ה'קוגל'  את  להכין  הבית  לבעלת  יפריע  שזה 

המאכלים לכבוד שבת"...

כל המתקן תפילה 
בנוסח ואמירה לרבים, 

עליו להביא ראיה 
ברורה ויסוד לזה, ָולא 
– יש להימנע מלקבלו. 
ידוע כמה הקפידו על 
כל התיבות ואותיות 

שבנוסח התפילה, וכמה 
רמזים בזה. ולכן, אפילו 
אלו שאומרים את הי"ג 
עיקרים לאחר התפילה, 

גם על זה צריך ראיה
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כ"ק אדמו"ר הריי"צ 
נאסר בעקבות הלשנה

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, שהיה 
ישיבת  מנהל  עת  באותה 
תומכי תמימים, נאסר בעקבות 
שבישיבה  כך  על  הלשנה 
שמשתמטים  בחורים  נמצאים 
באמצעות  הרוסי  מהצבא 

שוחד. 
)קונטרס ומעין מבית ה' ע' 28. ימי חב"ד ע' 170(

קישורי התנאים של 
הרבנית שיינא, בת כ"ק 

אדמו"ר הריי"צ 

יום קישורי התנאים של הרבנית 
אדמו"ר  כ"ק  של  בתו  שיינא, 
מוהריי"צ, עם בן דודה הרה"ח ר' 
הורנשטיין,  הכהן  מענדל  מנחם 
כ"ק  חי' מושקא, בת  בן הרבנית 

אדמו"ר המהר"ש.

כ"ק  אמר  התנאים  קישורי  ביום 
אדמו"ר מוהריי"צ מאמר חסידות 
ד"ה "שיר המעלות לדוד הנה מה 

טוב ומה נעים". 
)ספר המאמרים תרצ"ב ע' שנה(

הפעם הראשונה שכ"ק אדמו"ר 
התוועד בל"ג בעומר

הרבי  התוועד  בה  הראשונה  הפעם 
נערכה  ההתוועדות  בעומר.  בל"ג 
דיבר  ובמהלכה  בעומר,  ל"ג  בליל 
ל"שליחות"  בנוגע  שיחות  כמה  הרבי 

וההתקשרות לרבי.

בסיום ההתוועדות דיבר הרבי אודות 
ה"ציון" של הרבי הריי"צ, ובין הדברים 
לשון"  ה"מענה  מנוסח  שמשמע  אמר 
שאר  גם  נמצאים  צדיק  של  שבציון 
הציע   – ולכן  רשב"י,  כולל  הצדיקים, 
הרבי – שכולם יסעו ביום ל"ג בעומר 

אל הציון. 
)תורת מנחם ח"א ע' 67(

הרבי מחלק קונטרס 'דבר מלכות'

שיחות  קונטרס  לכאו"א  חילק  אדמו"ר  כ"ק 
המכיל  מלכות",  "דבר  השם  תחת  שנדפס  קודש 
ארבע שיחות קודש "חידושים וביאורים בהלכות 
מלכים", בנושא גאולה ומשיח - בצירוף שטר של 

דולר לצדקה.

 – היחידה  החלוקה  היא  זו  חלוקה  כי  לציין,  יש 
שהתקיימה ביום חול "רגיל", ללא קשר לאיזה חג 
או מועד שקרב. חולקו ע"י הרבי 6,500 קונטרסים.
)אראנו נפלאות ע' 145(

 תהלוכת ל"ג בעומר
הראשונה ליד 770

התקיימה  בעומר  ל"ג  תהלוכת 
בפעם הראשונה ליד בניין 770.

תש"גתנש"א

תש"יתרצ"בתרס"ב

עת לדעת

י"ד 
אייר

ט"ו 
אייר

י"ח 
אייר

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט
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תשמ"ב / יומן מבית חיינו

יום שמחת רשב"י
"מחה כפיים לכיוון הילדים, וכל הילדים התחילו גם-כן למחוא כף"

מתוך יומנו של הרב אהרון קורנט

יום שישי י"ד אייר – 'פסח שני' 

לצדקה.  מטבעות  לילדים  וחילק  ב-10:10  מביתו  הגיע 
דיבר עם ב. אלטהויז שעמד בגן עדן התחתון. אח"כ הוא 
יצא משם, ומיד הריל"ג יצא וקרא לו חזרה ונכח שם עוד 
לביתו  והלך  ב-20:40,  שבת  לקבלת  ירד  רגעים.  כמה 

ב-21:55.

שבת קודש פרשת אמור ט"ו אייר 

הגיע מביתו ב-8:40. ירד לשחרית ב-10:00. במוסף הורה 
לנגן ב"הוא אלוקינו". 

ב-18:05,  והתסיימה  ב-13:30  החלה  ההתוועדות 
ובמהלכה נאמרו כשבע שיחות ומאמר. 

להלן כמה נקודות שדוברו במהלך השיחות.
משם  ההוראות  שאחת  זה  על  עמד  הראשונה  בשיחה 
הפרשה – 'אמור' היא, שלשון אמירה הוא לשון רכה, ויש 
להשפיע על הזולת בצורה רכה ובדרכי נועם, ולא באופן 
קשה שמתבטא במילה 'דיבור', ובין הדברים אמר: "כאשר 
רואה יהודי שנמצא במעמד ומצב ירוד כו' – עליו לדעת 
שזוהי אשמתו כי בו תלוי לגלות אצל הזולת את הכוחות 

הנעלים שניתנו לו".
קיין  ניטא  "ַאז  שני  פסח  ענין  על  דיבר  השניה  בשיחה 
פַארפַאלן" ]= אין דבר אבוד[, ולמד מכך, שאפילו יהודים 
שהיו במצב של היפך הטהרה, באו בטענה: "למה נגרע?!" 
יהודים,  שהם  מאחר  אלא,  באשמתם!  היה  שהדבר  אף 
ואינם  בלבד,  בחיצוניות  הם  כדבעי  שאינם  הדברים  כל 
פועלים שינוי בעצם מציאותם שבה הם בתכלית העילוי. 
מטיל  דורנו  נשיא  שכאשר  דובר  השלישית  בשיחה 
שליחות על יהודי לעסוק בהפצת המעיינות חוצה, לעסוק 
הכללי  תורה  בספר  לאות  יהודי  לרשום  ב'מבצעים', 
יכול לדבר  כיצד אתה  יכול מישהו לטעון:  בזה,  וכיוצא 
עם יהודי פלוני אודות רכישת אות בספר תורה – וכי יודע 
אתה כיצד התנהג פלוני ברגע שלפני זה?! וכי אתה יודע 
אם פלוני נולד באופן דטהרת המשפחה?! על זה אומרים 

להביט  מוכרח  – אמנם אתה  אל מראהו"!  "אל תבט  לו: 
אבל  פלוני,  על  ולהשפיע  לדבר  כיצד  לדעת  בכדי  עליו 
החיצוני,  מראהו"  אל  תבט  "אל  עליו  מביט  אתה  כאשר 
האמיתית  למציאותו  בהתאם  עליו  להסתכל  צריך  אלא 

שהוא בן אברהם יצחק ויעקב!
"נשיא דורנו השקיע בך כוחות ומזה נעשתה כל מציאותך, 
וכל ענייניך כולל הברכה דבני חיי מזוני רויחי הוא מצד 
ברכותיו של נשיא דורנו – ועל כן צריך לנצל את הכוחות 
והאפשרויות שניתנו לך, ולמלא את השליחות של נשיא 
דורנו – לעסוק בהפצת המעיינות חוצה, ובאופן דשלוחו 

של אדם כמותו"!
את דברים אלו אמר הרבי בתוקף מיוחד ממש, וכל גופו 

התנוענע... 
בהמשך ההתוועדות אמר, שכאן המקום לבאר בנוגע לכך 
יום  ]בו' באייר[ נאמר ש-30  שבשיחה שנאמרה לילדים 
קודם החג )שבועות( דורשים בהלכות החג, וכשהדברים 
ו' אייר, ואם כן, זה לא היה 30 יום  נאמרו היה זה ביום 
פי  ועל  נגלה  פי  על  תירוץ  שיגיד  אמר,  הרבי  שלימים. 
חסידות, אך יגיד קודם את הביאור בנגלה, כי אם יגיד את 

הביאור בחסידות הרי שהקהל יירדם... 
וביאר, שלדעת ר' יוסי ב-ז' בסיון ניתנה התורה, וכאשר 
בעניין מסויים הפסק דין לפי ר' יוסי יהיה לחומרא, אזי 

מחמירים ופוסקים כדעתו.
ילדי ישראל על מנת  וכן בענייננו, שכאשר מדברים עם 
לעורר אותם לעסוק בהכנות למתן תורה, אין מקום לומר 
להם שאליבא דאמת היו צריכים להתחיל בהכנות אתמול, 
)ב-ה' באייר(, והיות שלא הייתה הזדמנות לומר זאת כי 
לא התכנסו יחד, לכן אומרים את זה היום, ומובן שעניין 
זה לא יוסיף חיות ומרץ בהכנות למתן תורה. וה'חומרא' 
זה היא שיאמרו להם שההכנות צריכים להתחיל  בעניין 
היום ב-ו' אייר בהתאם לשיטת ר' יוסי שמתן תורה היה 

בשבעה בסיון.
הביאור על פי חסידות: חז"ל אומרים "אלו ואלו דברים 
אלקים חיים", אלא שבנוגע להלכה בפועל צריך לפסוק 
כדעה אחת, אבל בנוגע ללימוד הוראות בעבודת ה' בודאי 

שיכולים וצריכים ללמוד לפי כל הדעות, ובענייננו, 
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הרבי השלים עוד שישה 
פסוקים לשנים-עשר 

הפסוקים

פסוקים  שישה  עוד  הוסיף  הרבי 
לאוסף הפסוקים שקבע בר"ח אייר, 
פסוקים  'י"ב  בתור  נתפרסמו  ויחד 

ומאמרי חז"ל'.
)שיחות קודש תשל"ו ח"ב ע' 197(

תשל"ו

תהלוכת ל"ג בעומר 
הראשונה בהשתתפות 
הרבי, לאחר קבלת 

הנשיאות

השתתף  בה  הראשונה  הפעם 
בל"ג  ילדים  בכינוס  הרבי 

בעומר אחר קבלת הנשיאות.
)תורת מנחם – התוועדויות ח"ח ע' 148(

תשי"ג

הוראה  ללמוד  יכולים  השבועות  לחג  ההכנות  על  כשמדברים 
בעבודת ה' גם על פי שיטת ר' יוסי שמתן תורה היה ב-ז' סיון.

לאחר השיחה ברש"י נתן הרבי בקבוק משקה לרש"ג ]קודם לכן 
מזג מכוסו לבקבוק[, ונתן לו לומר 'לחיים', וכן נתן 'לחיים' לסופר 
בל"ג  הס"ת  סיום  עבור  זירקינד,  הרב  דתו"ת  השני  הס"ת  של 
והקריות  חיפה  של  ס"ת  סיום  עבור  שני  בקבוק  ובנוסף  בעומר, 

באה"ק. 
כן נתן בקבוק לרב יהודה אלינסון )נציג מפלגת המפד"ל( שנוסע 
לקחת  יבואו  באה"ק  התעופה  שבשדה  לו  ואמר  לארץ-הקודש, 
ממנו את הבקבוק. אח"כ הנ"ל חילק לאנ"ש שישבו מאחורי הרבי 
בהתוועדות ]כנראה הרבי אמר לו שיחלק גם כאן בכדי שלא יהיה 

מכין משבת לחול[. 
אח"כ שרו ניגון שמח"ת והרבי הורה בידו הק' להגברת השירה. 
אח"כ עיין הרבי בחומש או בהערות של אביו וכן ציווה שיכריזו 
נענע  והרבי  נעים"  ומה  טוב  "הנה מה  לסיום הס"ת. שרו  בנוגע 
בראשו להגברת השירה. כששרו "ווי ווָאנט משיח נאו" הרבי מחה 
כפיים לכיוון הילדים וכל הילדים התחילו ג"כ למחוא כפיים חוץ 
מילד אחד שעמד וחלם... הרבי הושיט את ידו הק' מול עיניו של 
הילד והזיזה כמה פעמים עד שהילד התעורר מחלומו ויתחיל ג"כ 

לשיר.
בסיום ההתוועדות נתן 'מזונות' לר' יעקב יהודה הכט עבור כינוס 
צבאות ה' שיתקיים בל"ג בעומר )מפני שזה יום שבו הרבי נוסע 
לאוהל הרבי לא ירד לכינוס אך אמר שב'רוח' יהיה. ובהתוועדות 
דיבר נקודות על מנת שידברו עמם בנוגע לאהבת ישראל, תלמידי 
)רבע כוס  יין לכוסו  לו מהבקבוק  וכן מזג  וכו'(,  ה'  ואהבת  ר"ע 
היין.  בקבוק  את  גם  לו  נתן  ואח"כ  לחיים,  בכדי שיאמר  גדולה( 
אח"כ התחיל ניגון ההקפות של אביו הרלוי"צ ע"ה ומחה כפיים 
בחוזק ובמהירות רבה. אח"כ הכריז בדבר ברכה אחרונה ובינתיים 
חזקה  תנועה  הק'  בידו  עשה  מכסאו  וכשקם  לשיר,  המשיכו 
וכן בדרכו הורה כמה פעמים להגברת השירה.  להגברת השירה 
אח"כ התפללו מנחה, ואחרי התפילה התיישב לומר פרקי אבות 

פרק ד'. 
לבסוף היה כדלקמן, שזכינו והרבי ירד לשיחה.

יצא לתפילת מעריב-20:45. אחרי ההבדלה יצא לחדרו, ובפתח 
ואז  עמו  דיבר  והרבי  הנ"ל  אלינסון  הרב  עמד  התחתון  עדן  גן 
הוא המשיך ללכת אחרי הרבי ונכנס לגן עדן התחתון, שם עמדו 
ודיברו כ-15 דקות. הרבי נתן לו 100₪ לצדקה באה"ק. אח"כ נסע 
ובדרכו הורה להגברת  נאו"  ווָאנט משיח  "ווי  הרבי לביתו. שרו 

השיר, וכן כששהה בתוך המכונית.

יום ראשון ט"ז אייר 
נסע  צדקה.  נתן  ב-11:15  למקווה  נסע  ב-10:25.  מביתו  הגיע 
לאוהל ב-14:45.  באמצע חזרת הש"ץ של תפילת מנחה הסתכל 
לפני "למנצח" שב-"ובא לציון" )היכן שכתוב שלא אומרים בערב 
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תשמ"ב / יומן
"ווי  ל"ג בעומר תחנון במנחה(. אח"כ נסע לביתו שרו 

וואנט משיח נאו" ועודד בידו.

יום ב' י"ז אייר 
יצא לקריאת התורה ב-10:10. אחרי שעלה לתורה קרא 
בספר תהילים )שלי, א.ק.( פרקים: פא, פב, פעמיים. יצא 
למנחה ב-15:30. לפני מנחה נכנס חתן לגן עדן התחתון 
לקבל סידור. תפילת מעריב התקיימה בגן עדן התחתון 

ב-20:30 כי צם היום בה"ב. אח"כ נסע לביתו.

יום שלישי י"ח אייר 'ל"ג בעומר' 
הרבי הגיע מביתו בשעה 10:30.

עם  )נכנס  צ"ה.  ילדי  של  לכינוס  ירד   11:20 בשעה 
הסירטוק של ימי החול, ובלי 'גַארטל' - כי לא התפללו(. 
נַאו",  משיח  ווָאנט  "ווי  שרו  אח"כ  פסוקים,  י"ב  אמרו 

ומחא כפיים בחוזקה.
ב' שיחות על שהיום  דיבר  אח"כ אמר שיחה. בתחילה 
הוא יום שמחה של רשב"י ע"י שביום הסתלקותו נשמתו 
מתקשרת יותר להקב"ה. כן דיבר שצריכה להיות אהבת 
"אם  זה  יום  של  חומש  ולימוד  ישראל,  ואהבת  התורה 
בחוקותי תלכו" - הרי הקב"ה מבקש שתלכו בחוקותיו 
אמר  אח"כ  המצטרך.  כל  את  יתן  הוא  ואז  ומצוותיו, 
על הפסוק שמביא בזוהר משיר השירים "הנצנים נראו 
זכות  הם  הניצנים  בארצנו":  נשמע  התור  וקול  בארץ 
האבות שנראו בארץ וקול ביאת משיח נשמע בארצנו...

הפסוקים,  י"ב  שזהו  התורה  קו  שקיימנו  אמר  אח"כ 
ויתנו צדקה מיד ביום זה ל"ג בעומר, וקו השלישי שהוא 
תפילה - ישירו שיר עם הניגון שהוא סוף כל סוף שלנו 
"שיבנה ביהמ"ק", וכן ישירו בשמחה ניגון "עוצו עצה" 

ו"אל תירא".
הריל"ג ניגש והזיז את הרמקול לצד )כרגיל לאחרי סיום 
הכינוס כשהרבי אומר שישירו ויתנו צדקה(, והרבי קרא 
לו ואמר כמה מילים, ולאחרי שירד - שוב קרא לו ואמר 

לו כמה מילים. 
הוא מיד הלך למנגן ר' אלי ליּפסקר ואמר לו את דברי 
הרבי, ומיד חיפשו מי שישיר את המילים ברמקול. אחרי 
הרמקול  את  ולקח  הרבי  ניגש  לאנגלית,  התרגום  גמר 
היום  הילדים  הולכים  פרטית  ובהשגחה  שהיות  ואמר 
וכו',  נפלאות הבורא  יוכלו לראות שם את  לפארק אזי 

ואח"כ שם את הרמקול חזרה לצד.
לשיר  והתחיל  טלישבסקי,  משה  ר'  החזן  ניגש  אח"כ 
וכשהתחיל  וכו',  שיבנה..."  רצון...  ה"יהי  את  בחזנות 

החלק השמח "שיבנה ביהמ"ק" - התחיל הרבי למחוא 
כפיים לפי קצב השיר ובחוזק זמן רב )עד שלא שמעו 
כפיים,  ומחא  עצה"  "עוצו  שרו  אח"כ  החזן(.  את  כבר 

ואח"כ "אל תירא" ושוב מחא כפיים חזק ויותר זמן.
רץ  מיד  ומדריכות,  המדריכים  שיגשו  כשהכריזו 
שיגשו  שיכריז  הכט  יהודה  יעקב  לר'  והודיע  הריל"ג 
לצדקה  אחד  מטבע  ויתנו  והמדריכות,  המדריכים  רק 
ואחד לעשות כרצון הטוב של כל אחד ואחת. כשחילק 
את  יהודים ספרדים שנישקו  שני  גם  ניגשו  המטבעות, 
ידו הק'. אח"כ שרו "חיילי אדוננו", ובגמר החלוקה עמד 
ומחא כפיים, וכן בדרכו המשיך ומחא כפיים כל הדרך. 
בו  קרא  הרבי  הסטנדר;  על  מונח  שהיה  דף  ]היה 
בתחילה, ולקראת הסוף קיפל את הדף ל-4 ושם אותו 
בכיס הפנימי הימני של הסירטוק. הבחנתי שבין שיחה 

לשיחה הסתכל הרבי על השעון[
ואחרי  צדקה,  ונתן  חילק   .13:30 בשעה  למקווה  נסע 
שהילד שם את המטבע השני שקיבל בקופה - אמר לו 
הרבי "א דַאנק" ]= תודה[. במשך הזמן שלאחרי שנכנס 
תנועת  עשה  נסעה,  שהמכונית  עד  למכוניתו  הרבי 
עם  בחוץ  שעמדו  הקטנים  לילדים  הק'  בידו  'שלום' 

הוריהם. חזר מהמקווה בשעה 14:00.
המכונית  ליד  צדקה.  חילק   .15:30 בשעה  נסע  לאוהל 
הורה  והרבי  נַאו"  משיח  ווָאנט  "ווי  לשיר  התחילו 
את  הוציא   - למכוניתו  שנכנס  לאחר  השירה.  להגברת 
הספר "ביאורים בפרקי אבות" )שעדיין לא היה כרוך עם 
כריכה( הניח ליד החלון, והוציא את המשקפיים. עשה 

תנועות בידו הק' לאות הגברת השירה.
היום היה סיום הס"ת ב' דתו"ת בישיבת תו"ת באושען 
חזר  הרבי  לישיבה.  מחוץ  התקיים  הסיום  ּפַארקוויי. 

מהאוהל בשעה 20:50. שרו "שישו ושמחו".
אח"כ יצא למנחה. אחרי שגמר "עלינו לשבח" פתח את 
מתוך  לראות  )כנראה  שמו"ע  תפילת  בסיום  הסידור 
הסידור את "שיבנה בית המקדש"(, ולאחרי קדיש בתרא 
- סגר את הסידור והתחיל "שיבנה ביהמ"ק", ובידו הק' 
הורה להגברת השירה, וכן בדרכו להיכל ק'. וכך רקדו 

ושרו עד תפילת מעריב בשעה 21:30.
כשהרבי נכנס לזאל הסתכל על הרצפה שרעדה, ובראשו 
עשה תנועה של אי שביעות רצון )כי הארון קודש ג"כ 
בסיום  זזים(.  תורה  הספרי  גם  וממילא  מהקפיצות  זז 
הורה  הק'  ובידו  ביהמ"ק",  "שיבנה  התחיל  התפילה 

להגברת השירה, וכן כשהמשיך להיכל ק'.
הורה  והרבי  ביהמ"ק",  "שיבנה  לביתו. שרו  נסע  אח"כ 
רב  זמן  המשיכו  עוד  אח"כ  השירה.  להגברת  בדרכו 

לרקוד על המדרכה ועל השדרה.
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עבודת ה' - בהרחבה
דוחק בפרנסה הוא סימן לחיסרון בביטחון בה' • יש לנהוג בהרחבה, מתוך 

תענוג, ולעבוד את ה' לא באופן מצומצם כי אם בשפע ובמידה רבה

“ְוֶאְתַהְּלָכה ָבְרָחָבה, ִּכי ִפֻּקֶדיָך ָדָרְׁשִּתי". )קיט, מה(

מבואר בתניא )פרק לז( שגילוי אור-אין-סוף ברוך-
זמן  ועבודתנו במשך  הוא בעולם הזה, תלוי במעשינו 
שעליהם  העניינים  ג'  בכל  שהעבודה  מובן,  הגלות. 
צריכה  חסדים,  וגמילות  עבודה  תורה,  עומד:  העולם 
תענוג  מתוך   – ברחבה"  “ואתהלכה  של  באופן  להיות 

שיש בו הבנה והשגה.
העבודה  שדרך  לחשוב,  ניתן 
ברחבות ותענוג עומדת בסתירה 
לדרישה שעיקר העבודה צריכה 
להיות מתוך אמונה וקבלת עול, 
בשלח  )מכילתא  חז"ל  כמאמר 
אבותינו  נגאלו  “לא  לא(  יד, 
האמונה",  בזכות  אלא  ממצרים 

שהיא עיקר גדול בעבודת ה'.
על  העבודה  בתחילת  ואכן, 
יהודי לעבוד את ה' מתוך קבלת 
עול. אך לא מסתפקים רק בכך, 
את  לעבוד  מיהודי  ודורשים 
של  תענוג  מתוך   – ב'רחבה'  ה' 

הבנה והשגה.
העניינים  ג'  בכל  הוא  כן 

שעליהם העולם עומד:
עבודה: בתחילת היום אומרים 
"מודה אני", ו"הודו לה'", ואחר 
כך ממשיכים לעבודה של הבנה 
המילות  מפירוש  החל  והשגה, 
להתבוננות  ועד  בתפילה, 

ברכות  דזמרה',  'פסוקי  של  העניינים  בפרטי  עמוקה 
קריאת שמע וקריאת שמע.

ופרק  שחרית  אחד  “פרק  של  באופן  לימוד  תורה: 
אחד ערבית" הוא עניין נעלה ביותר ]וכמו שמסופר על 

הבעל שם-טוב )ראה נטעי גבריאל הל' פסח ח"ג בסופו 
)ע' תנה ואילך(. היכל הבעש"ט גליון ו' ע' קמה ואילך[ 
שכאשר היה במצב של נפילת המוחין, אמר את אותיות 

האל"ף בי"ת ופעל נפלאות[.
להיות  הלימוד  ועל  בכך,  רק  מסתפקים  שאין  אלא 
מסתפקים  אין  כן,  כמו  ותענוג.  הדעת,  הרחבת  מתוך 
בלימוד התורה ללא יגיעה ומאמץ, אף שהוא נמשך כל 
מתוך  להיות  הלימוד  ועל  היום, 
יגיעה דווקא, במשך היום כולו.

להסתפק  אין  גמילות חסדים: 
כדי  מוגבלת,  חסד  בגמילות 
אלא  המצווה,  חובת  ידי  לצאת 
של  באופן  להיות  הנתינה  על 
כשם  דווקא.  והידור  הרחבה 
שבקורבנות, צריך ש"יביא קרבנו 
מן היפה המשובח ביותר... והוא 
הדין בכל דבר שהוא לשם הא-ל 
הטוב שיהיה מן הנאה והטוב... 
הרמב"ם  )לשון  להוי'"  חלב  כל 
עד  מזבח(.  איסורי  הלכות  סוף 
את  מאירים  והמצוות  שהתורה 
“חכמת אדם  כמו שכתוב:  פניו, 

תאיר פניו" )קהלת ח, א(.
אין  הללו,  הקווין  ג'  בכל 
מצומצמת,  בעבודה  להסתפק 
של  באופן  לעבוד  עליו  אלא 
עבודה  ברחבה",  “ואתהלכה 
שגורמת  ושמחה  תענוג  מתוך 
בכל  הרחבה  של  לתנועה 
העניינים  גם  שכן,  והגשמיים.  הרוחניים  העניינים 

הגשמיים הם חלק מעבודתו הרוחנית.

תש"יישמיע  כל תהילתו
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש

ביאורי חסידות על פרק התהילים של הרבי

גילוי אור-אין-סוף 
ברוך-הוא בעולם הזה, 
תלוי במעשינו ועבודתנו 

במשך זמן הגלות. 
מובן, שהעבודה בכל 
ג' העניינים שעליהם 
העולם עומד: תורה, 

עבודה וגמילות חסדים, 
צריכה להיות באופן 

של “ואתהלכה ברחבה" 
– מתוך תענוג שיש בו 

הבנה והשגה



 “ואתהלכה ברחבה" 
גם בפרנסה גשמית

ההנהגה של “ואתהלכה ברחבה" אינה מוגבלת רק 
הרחבה  גם  ליהודי  להיות  צריכה  אלא  ה',  לעבודת 
ממשית בגשמיות, כלשון חז"ל )ביצה טו, ב(: “אמר 
קדושת  וקדשו  עלי  לוו  ‘בני  לישראל:  הקב"ה  להם 

היום והאמינו בי ואני פורע'". 
עניין זה נאמר גם בנוגע ל"הוצאות בניו לתלמוד 
ויש  תורה" )שם טז, א. תוד"ה כל מזונותיו(. מאחר 
בכוחו של היהודי לעשות בכל דבר עניין של ‘שבת' 
ו'תלמוד תורה', מובן, שגם כללות פרנסתו הגשמית, 
ברחבה",  “ואתהלכה  של  באופן  להיות  צריכה 

כפשוטו.
יכול להיות, שבאמת הרצון שלו בפרנסה בהרחבה 
לעניינים  בה  להשתמש  רוצה  שהוא  בגלל  אינו 
רוחניים, אלא לצרכיו הגשמיים החומריים. זו טענה 
ה(:  פ"ח,  )ב"ר  חז"ל  במדרשי  שהתבארה  ידועה 
הראשון...  אדם  את  לבראות  הקב"ה  שבא  “בשעה 
ואמת אומר:  גומל חסדים,  יברא שהוא  חסד אומר: 
באופן  ההנהגה  נקבעה  כבר  מאז  כו'".  יברא  אל 
צריך  יהודי  שאצל  ופשוט,  יבנה",  חסד  “עולם  של 

להיות הרחבה בפרנסה בגשמיות.
באגרת  החסידים  את  מוכיח  הזקן  שאדמו"ר  הגם 
הקודש )סימן כב( על ה"מנהג... לשאול בעצה גשמית 
הנה  כו'",  הגשמי  העולם  בעניני  לעשות  מה  כדת 

ידוע שבכל זאת המשיכו החסידים לשאול בעניינים 
גשמיים. וידוע מחסידים, שאדמו"ר הזקן ביאר להם 
באגרת  גשמיים  בעניינים  עצה  לתת  הנהגתו  את 
ד'נפש השפלה' )אג"ק אדה"ז ח"א ע' קנה(, שמכיוון 
והתקשרות הנפש השפלה היא על ידי גשמיות, לכן 

הוא ימשיך לענות להם גם בעניינים גשמיים.
הולכים  שאכן  כאלו  ישנם  לטעון:  שאפשר  אלא 
אינם  הם  זאת  ובכל  ברחבה",  ד"ואתהלכה  בתנועה 

רואים השפעה גדולה בגשמיות?
מהר"ש  אדמו"ר  בדרושי  מבואר  לזה  והמענה 
)סה"מ תרכ"ו ע' קסח-קע(, שמבאר שם על הנאמר 
“לא יתן לעולם מוט לצדיק", שזה קאי על כל יהודי 
שנקרא צדיק. ומקשה שם, מדוע אנו רואים שהרבה 
לישראל  נמשך  ושלא  בפרנסה,  דחוקים  מישראל 

שפע בהרחבה?
ומבאר, שדוחק הפרנסה הוא מפני שהביטחון בה' 
אינו כדבעי למהוי, וכשיהודי לא בוטח בה' כדבעי, 
הוא מפסיק את השפעה בפרנסה, “כמשל סגירת ברז 
ההשפעה –  ‘פאדריין דעם קראן'"... ואם יהודי יבטח 

בה' יתברך, הוא ישתכר הרבה יותר.
כאשר יש ביטחון בה', אזי בוודאי “לא יתן לעולם 
שאלה  ליהודי  תהיה  לא  ומלכתחילה  לצדיק",  מוט 
ויראה  לגמרי,  אחרת  בתנועה  יעמוד  והוא  כנ"ל, 
בפועל ממש כיצד מלמעלה נותנים לו ב"מדה כנגד 
מדה" הרחבה גדולה בכל ענייניו הפרטיים והכלליים.
)מעובד משיחת פרשת עקב תשי"ג(
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“ועל כרחך אתה חי"
שעל כרחך אתה נוצר ועל כרחך אתה נולד, ועל כרחך אתה חי . . ועל 

כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש-ברוך-
הוא )פרק ד' משנה כ"ב(

ביאור כ"ק אדמו"ר:
הכרח,  בדרך  היא  בגוף  הנשמה  שירידת  הטעם 
כמאמר “על כרחך אתה חי" – לכאורה, כיוון שרצונה 
של הנשמה לקיים רצון הקב"ה, שזהו כל עניינה, הנה 
בידעה שהכוונה העליונה היא בירידתה למטה, צריכה 
אלא   – הכרח  בדרך  ולא  ברצון,  להיות  הירידה למטה 
שבירידה  והייסורים  הצער  גודל  מצד  הוא  ההכרח 

למטה.
וכמבואר בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר אודות סדר ירידת 
הנשמה בגוף, שבלכתה מאוצר הנשמות מוליכים אותה 
הגיהינום  דרך  אותה  מוליכים  כך  ואחר  גן-עדן,  דרך 
וכו', ועל-ידי זה מתוודעת היא למהותו של עולם הזה 
הגשמי, ואז טוענת הנשמה: מדוע דוחפים אותה לעולם 
ירוד שכזה, “ַא ווילדע פליישיקע וועלט" )עולם גשמי 
פראי(, להתלבש בגוף, “ַא זַאק פלייש און ביינער מיט 
 – רותח(!...  דם  עם  ועצמות  בשר  )שק  בלוט"  זודיקע 

ולכן הירידה למטה היא בדרך הכרח.
שבירידת  והייסורים  הצער  גודל  למרות  אמנם, 
– כדאי הדבר בשביל העלייה שלאחרי  הנשמה למטה 
הירידה, היינו, שדווקא על-ידי הירידה למטה מתעלה 
שהיתה  מכפי  באין-ערוך  יותר  נעלית  לדרגא  הנשמה 

קודם ירידתה למטה.
ליתר ביאור:

וטבע הטוב  – שהוא עצם הטוב,  גופא שהקב"ה  הא 
להטיב – מכריח את הנשמה לירד למטה, למרות גודל 

הצער והייסורים שבזה, מהוה הוכחה אשר )א( העלייה 
שבאה על-ידי הירידה היא עלייה גדולה כזו שבשבילה 
כדאי לסבול את הצער והייסורים שבירידה למטה, )ב( 
לעלייה  לבוא   – יותר  ונוחה  קלה   – אחרת  דרך  שאין 

גדולה זו, מלבד על-ידי ירידה גדולה זו.
וכיוון שהירידה ל"בירא עמיקתא" היא ירידה שבאין-
ערוך, למקום היותר תחתון שאין תחתון למטה ממנו, 
כדאית  )שבשבילה  רמה"  ל"איגרא  העלייה  שגם  מובן 
הירידה, ואין דרך אחרת לבוא אליה לולי הירידה( היא 

עלייה שבאין-ערוך.
כאשר  אם   – ועומקו  הנשמה  צער  גודל  להבין  נקל 
מתמלא  לא  למטה  שבירידתה  הייסורים  כל  לאחרי 
קיום  על-ידי  הבאה  הגדולה,  העלייה  המכוון,  תכלית 
שייסורי  נמצא  שאז   – היום-יום  בחיי  הבורא  רצון 
הירידה היו ללא תכלית, ואין לך ייסורים גדולים יותר 

מאשר ייסורים ללא תכלית.
]. .[ ומאידך גיסא – התבוננות זו מעוררת אותו לנצל 
הנשמה  שבירידת  הטוב  החלק  את  ולבחור  רגע  כל 

למטה,
שעל-  – בגוף  הנשמה  ירידת  כוונת  מתמלאת  אזי 
ועד שבאים  ביותר,  גדולה  זו נעשית עלייה  ירידה  ידי 
לתכלית העלייה של הנשמה – שהיא ניזונית מן הגוף, 
אזי  הגוף,  מעלת  את  מגלה  שהנשמה  שלאחרי  היינו, 

נעשה הגוף משפיע להנשמה.

)‘תורת מנחם-התוועדויות' תשי"ד חלק א )י( עמ' 195(

פרקי אבות
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת אמור

ט"ו באייר
לו  שנסתפק  מי  אמור,  פרשת  שבת-קודש  מליל  החל 
אם אמר ‘מוריד הטל' או ‘משיב הרוח ומוריד הגשם', וכן 
ממוצש"ק אם אמר בברכת השנים ‘ותן ברכה' או ‘ותן טל 
ומטר לברכה' – אינו חוזר, כיוון שעברו כבר שלושים יום 

שנוהגים כדין “ימות החמה".
ודבש"  חלב  זבת  ארץ  ירמיהו...  “ויאמר  הפטרה: 

)ירמיהו לב,ו-כב(1. פרקי אבות - פרק ד'.

יום שני
י"ז באייר

תענית 'שני' בתרא. במנחה אין אומרים תחנון2. 

יום שלישי
ח"י באייר – ל"ג בעומר3.

בעומר,  בל"ג  גם  מסתפרים  אין  תחנון4.  אומרים  אין 
מלבד תספורת-מצווה לילדים5.

1( ספר-המנהגים עמ' 33. לוח כולל-חב"ד.
2( סידור אדמוה"ז, לפני “למנצח... יענך". בשו"ע אדמוה"ז סי' תצג ס"ה 
מבואר, שהנהגה זו מתאימה להדעה זו שהאבלות פסקה כבר בליל ל"ג, 

ולפיה מותר )להסתפר ו(לשאת אשה בליל ל"ג בעומר. 
3( בעומר – למרות שנוסחנו הוא לספור “לעומר" – כי כששינו לנוסחנו 
ונשאר הנוסח הישן  וכדומה,  גם בתאריכי מכתבים  לא הקפידו לשנות 
)אג"ק חי"א עמ' רט(. במקום אחר כתב הרבי רמז בדבר: בספרי פולין 
ניצוץ  “היה  דרשב"י  להעיר   – ‘משה'  בגימטריא  בעומר'  ש'ל"ג  מובא 
משה", “ונתעלה לאותו אור שקיבל משה כשעלה לקבל לוחות שניות" 
)עמק-המלך ס"ב ד', ועל-דרך זה בכמה מקומות( – ליקוטי-שיחות ח"ז 

עמ' 337.
4( סידור אדמוה"ז לפני “למנצח... יענך". וראה שו"ע אדמוה"ז סי' תצג 
סו"ס ה. השלמות ה'דברי נחמיה' לשו"ע סי' קלא ס"ח ]נדפסו בהוספות 

לשו"ע ח"א עמ' 357[.
שם  וראה  רפג-ד.  עמ'  חב"ד'  מנהגי  ‘אוצר  תצג.  סו"ס  שע"ת  ראה   )5
עמ' רפד אודות נישואין. ובשנים האחרונות ע"פ הוראות הרבי עורכים 

נישואין ביום זה, גם ללא סיבות מיוחדות.

התספורת  להתחיל  יותר  טוב  שכתב,  האופנים  “משני 
ביום ל"ג בעומר, והסעודה וההתוועדות אפשר להמשיכה 
מו"ח  כ"ק  הנהגת  שראינו  וכמו  זה.  שלאחרי  בלילה  גם 
אדמו"ר... בעת קישורי התנאים של בתו הצעירה, הרבנית 
שיינא ע"ה הי"ד"6. )ילד שנולד לאחר ל"ג בעומר עד ערב 
בערב  תספורתו  את  עורכים  בכלל,  ועד  השבועות  חג 

החג7(.
ריבוי  להדליק  נוהגים  יש  רשב"י.  דהתנא  הילולא  יום 
הכול  נהגו  )ובארץ-הקודש  בבית-הכנסת  בלילה  נרות 
ב'הדלקות' פומביות(8 ועושים שמחה “בכל לב ונפש"9, כי 

רצונו הוא שישמחו ביום זה10.
ביום זה יש לתת צדקה בהוספה מיוחדת11.

נהגו לאכול ביצים בל"ג בעומר12. בבית אביו של הרבי 
נהגו לאכול חרובים, לזכר החרובים שמהם ניזונו רשב"י 

ורבי אליעזר בנו במשך זמן היותם במערה13.
בגילוי  אומץ  ולתוספת  להתעוררות  היא,  סגולה  “עת 
במעיינות  נתגלתה  שבדורנו  התורה,  פנימיות  והפצת 

קז.  ומנהג' ח"ה ס"ע  ב'שערי הלכה  כי"ק(  )מצילום  6( ממכתב שנדפס 
וחבל שלא נתפרש ע"י המו"ל האופן השני מ"שני האופנים" הללו. וראה 

לעיל הערה 2.
7( אג"ק כרך יב עמ' תמא )למי שנולד בכ' באייר – ‘אוצר' עמ' רס(.

8( בעבר נהגו בהדלקות גם בירושלים ובחברון, ורבותינו השתתפו בזה 
330. לפרטי  יד, סה"ש תרצ"ט עמ'  – אג"ק אדמו"ר מהורש"ב ח"ג עמ' 
‘בין פסח לשבועות' פי"ח סט"ו ואילך. אג"ק  המנהג וטעמיו, ראה ספר 

חי"ח עמ' רסו.
9( אג"ק אדמוה"ז ח"א )הוצאת קה"ת, ברוקלין תש"מ(, עמ' קיז.

ועוד,   1304 עמ'  ד,  כרך  ליקוטי-שיחות,  ע"פ  כולל-חב"ד,  לוח   )10
עמ'  ח"ג  תשמ"ה  ‘התוועדויות'  וראה  וכו'.  החיד"א  מהמשנת-חסידים, 
1994: “ביום זה – דבר פשוט הוא שצריכים כולם להיות בשמחה גדולה", 
המובא  גם  ראה  רשב"י,  בשמחת  העתיקים  למנהגים  בקשר  עיי"ש. 

בספר-השיחות תש"נ ח"ב עמ' 460.
גם  וראה   .2017 עמ'  ח"ג  תשמ"ה  התוועדויות'   – ‘תורת-מנחם   )11

‘התוועדויות' תשמ"ח ח"ג עמ' 319.
בשעת  נצבעה  שקליפתן  ביצים  לאכול  שנהג  מסופר,  הרבי  ועל   )12
הבישול בצבע חום – ‘אוצר מנהגי חב"ד' עמ' רפ. ]בד"כ עשה זאת הרבי 
בחדרו. אך בהתוועדות ל"ג בעומר תש"ל היתה מונחת ביצה קשה על 
ואכל  ובשעת ההתוועדות חתך אותה הרבי לארבעה חלקים,  השולחן, 

ממנה. וראה ‘אוצר מנהגי חב"ד' ס"ע הער[.
13( ‘תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ב ח"ג עמ' 1395.

לוח השבוע
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‘אהבת- על  מיוחדת  הדגשה  ותורתה14.  החסידות 
ישראל' ביום זה15. 

למירון16,  נסיעה  לסדר  צריכים  לזה,  “השייכים 
אבל לאידך גיסא, אין מההכרח שתיסע כל הישיבה... 

והנשארים יארגנו התוועדות במקומם"17.
בל"ג  להתוועד  לשבת  נוהגים  היו  חסידים  “אצל 

בעומר לפנות ערב, בין מנחה למעריב"18.
גם נשי ובנות חב"ד יערכו היום התוועדויות19.

בהתוועדות זו עורכים מגבית של צדקה11.
 – וגמ"ח  עבודה  בתורה  “להוסיף  עודד20  הרבי   *
עליהם העולם עומד, והרי רשב"י עליו נאמר ‘וצדיק 
יסוד עולם'... נתינה לצדקה במספר ח"י – והרי ל"ג 
בעומר הוא ח"י באייר )ראשי-תיבות: אברהם, יצחק, 
 – בעבודה  האמהות(.  ד'  כל  שכוללת  רחל,  יעקב, 
נעים  בתור  ישי  בן  דוד  ספר  בתהילים,  ל"ג  מזמור 
השבוע,  בפרשת   – בתורה  ישראל.  בני  כל  זמירות 
ובפרט בחלקו המיוחד ליום זה ]השיעור בחת"ת[...".
ל"ג  ביום  ישראל:  תפוצות  בכל  שפשט  מנהג   *
בעומר אוספים את כל הילדים ]בצניעות המתאימה[, 
ומסבירים להם מעניינא דיומא, אודות רשב"י וכו'21. 

14( אג"ק חלק כ עמ' רכג.
15( ‘תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ו ח"ג עמ' 362, ועוד.

16( הרבי עורר לנצל את הבאת הילדים לתספורת מצווה ביום זה 
חוברות  שם  לחלק  השאר  ובין  החינוך,  בנושא  להשפעה  במירון, 
ואיזה  גם את הכתובת של צא"ח  בי"ת שיש עליהם  דפי אל"ף  או 

סיסמאות השייכות גם להורים )אג"ק כרך ז עמ' עדר(.
17( ‘שערי המועדים – ספירת העומר' סי' צד, וש"נ. וראה בשיחת 
מוצש"ק אמור, אור לפסח-שני תשל"ח סי"ד, שבספרים מובא דבר 
מופלגת,  הרגישו שמחה  במירון,  בעומר  בל"ג  פלא, שאותם שהיו 
עד שאין זה מובן כלל בדרך הטבע, אך כך הוא הרגש האדם שם 
בפשטות )ראה גם בס' טעמי-המנהגים עמ' ערה(. ומבאר הטעם, 
היינו  אתקטרנא...",  קטירא  “בחד  ברשב"י  התקיים  שאז  מפני 

בדוגמת דרגת משה רבנו שבכל אחד ואחד מישראל.
גם  ושם   .119 עמ'  18( ספר-המנהגים שם, מספר-השיחות תש"א 
ביאור העניין ע"פ נגלה מהרה"ח ר"ה מפאריטש, ובהערה – מכ"ק 

אדמו"ר נשיא דורנו.
גדולה  סעודה  ולאורחים  ל'יושבים'  עורכים  היו  הצמח-צדק  בזמן 
אכל  עצמו  הצ"צ  )רק  בעומר  לל"ג  אור  ערבית  לפני  ובשר  בדגים 
– בלילה – מאכלי חלב( ‘אוצר מנהגי חב"ד' עמ' רדע. ועיי"ש עמ' 

רעט-רפ(.
19( אג"ק חי"ג עמ' מז וחי"א עמ' עט.

רבים  הצעת  “ע"ד  תשמ"ט  בחוקותי  פ'  א'  מיום  במכתבו   )20
והחלטתם לעשות כן במעשה בפועל", ליקוטי-שיחות, כרך לב, עמ' 
254. ובשולי המכתב: “נ.ב.: מובן ופשוט שגם לאחרי ל"ג בעומר יש 
לעשות ולהשלים כל הנ"ל, כלימוד פסח שני דמיניה אזלינן: ‘ניטא 

קיין פארפאלן' ]=אין דבר אבוד[, ובכפליים לתושיה".
21( וגם הפיוטים בשבחו של רשב"י )כמו פיוט ‘בר יוחאי'( שלא ראינו 

]והמנהג  השדה  אל  לטיול  עמם  יוצאים  אחר-כך 
בל"ג  בקשת  יורים   – הבנות22  גם   – שהתינוקות 
את  שישמחו  מתיקה  מיני  להם  ונותנים  בעומר23[, 
ליבם, וכל זה ]נעשה בשעה המתאימה ללימוד תורה[ 
משום “עת לעשות לה'...", שעל-ידי זה נוסף בחינוכם 

ביתר שאת וביתר עוז24.
לילדי  ובכינוסים  בתהלוכות  זאת  עושים  בימינו 
ואתר25.  אתר  בכל  גדול,  ובפרסום  עם  ברוב  ישראל 
לפעמים  משתתף  היה  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק 
לילדים,  מיוחדת  שיחה  ואומר  ובכינוס  בתהלוכה 
ועודדם ביותר. בדרכו להציון הק' היה נוסע ל'שדה' 
ואחר-כך  מעט  שם  ושוהה  הילדים,  התכנסו  שבו 

ממשיך אל הציון26.
מימים- בעומר  ל"ג  היה  האמצעי  אדמו"ר  “אצל 
סעודה  בעריכת  לשדה  יוצא  היה  המצויינים.  טובים 
מבושלות  ביצים  ואכילת  משקה  שתיית  קלה, 
ובניגונים ובריקודים. וראו אז הרבה מופתים", בעיקר 
בנוגע לפקידה בזרעא חייא וקיימא. וכך נהגו למסור 
לרבי בקשות בנושא זה ביום ל"ג בעומר, ומשפחות 

רבות זכו להיפקד בזכות זה27.

שיאמרו אצל רבותינו נשיאינו, קרוב לומר שהיה אצלם במחשבה – 
‘תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ז ח"ג עמ' 271. בקשר להסברה 
בתחילת  הרבי  מדברי  להעיר  עקיבא,  רבי  תלמידי  אודות  לילדים 
שיחתו לילדים ב'פאראד' ל"ג בעומר תשכ"ז )שיחות-קודש תשכ"ז 
כפי  ר"ע  תלמידי  נהגו  ואילך  בעומר  ל"ג  “שמיום   :)111 עמ'  ח"ב 
שלימדם רבם אודות ואהבת לרעך כמוך, לנהוג כראוי זה עם זה" 

היינו שהמגיפה פסקה מפני שתוקנה הסיבה שלה כראוי.
שהודיעה  הרבי,  בשכונת  רבקה'  ‘בית  למנהלת  במענה   )22
וישחקו עם קשת  יוצאות לשדה בל"ג בעומר,  שהתלמידות תיחי' 
כנהוג, ענה הרבי “הרומז גם-כן לקשת, שהוא סימן לביאת משיח 
לאדמו"ר מהר"ש  ]‘המשך' מאמרי חסידות  ‘והחרים'  עב,ב.  )זח"א 
משנת תרל"א[ עמ' סט(, ותשואות-חן על הבשורות טובות, וגדול 

הזכות וכו'".
23( מנהג זה הובא ונתבאר בס' בני-יששכר מאמרי חודש אייר מ"ג 
פ"ד, ובספרים שהובאו בספר ‘בין פסח לשבועות' פי"ח סל"ו. וראה 
ליקוטי-שיחות,   .77 עמ'  ח"ב  תשי"א  התוועדויות'   – ‘תורת-מנחם 

כרך לז, עמ' 121 הערה 5 באריכות.
24( ‘תורת-מנחם – התוועדויות' תשד"מ ח"ג עמ' 1727, ‘התוועדויות' 

תשמ"ז ח"ג עמ' 268.
25( ‘כינוס' בבית-חיינו היה כבר בשנת תש"ג. את צורת ה'פאראד' 
)הכינוס  בשנת תשט"ז  לבש   – וכרזות  בשלטים  המלווה  צעדה   –
לערוך  הוראה  היתה  תש"מ  בשנת  התהלוכה(.  לפני  שם  התקיים 
תהלוכות גם בארה"ק, ומוסיף והולך מידי שנה בשנה – ראה פירוט 

השנים ב'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' רעז.
שקברי  כיוון  היום,  הציון  על  לעלות  לחסידים  הרבי  הציע  וכן   )26
צדיקים בכלל הוא במקום העלייה לציון הרשב"י – ‘תורת-מנחם – 

התוועדויות' תש"י עמ' 67.
תקיט,א  דף  ג,  כרך  מליקוטי-דיבורים,   ,43 עמ'  ספר-המנהגים   )27
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àïøäà éða íéðäkä-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¡¬Ÿ¤©«Ÿ£¦−§¥´©«£®Ÿ
:åénòa ànhé-àì Lôðì íäìà zøîàåýåýé øîàiå §¨«©§¨´£¥¤½§¤¬¤«Ÿ¦©−̈§©¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

íäìà zøîàå ïøäà éða íéðäkä-ìà øîà äLî-ìà¤¤½¡¬Ÿ¤©«Ÿ£¦−§¥´©«£®Ÿ§¨«©§¨´£¥¤½
:åénòa ànhé-àì Lôðì ּבני לכהנּיא אמר למׁשה יי ואמר §¤¬¤«Ÿ¦©−̈§©¨«ְְְְֱֲֲֵֶַַַַָָָֹ

ּבעּמּה: יסּתאב לא מית על להֹון ותימר אהרן
אמור 

áék ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָֹ¦ µ
ì-íàBzáìe Bðáìå åéáàìe Bnàì åéìà áøwä BøàL ¦¦§¥½©¨−Ÿ¥®̈§¦´§¨¦½§¦§¬§¦−

:åéçàìeì-íà ékBðáìå åéáàìe Bnàì åéìà áøwä BøàL §¨¦«¦ µ¦¦§¥½©¨−Ÿ¥¨®§¦´§¨¦½§¦§¬
:åéçàìe Bzáìe ולאבּוהי לאּמּה לּה ּדקריב לקריבּה אּלהן §¦−§¨¦«ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ולאחּוהי: ולברּתּה âäáBøwäולברּה äìeúaä Búçàìå ְְְְְֲִִִֵֵַַ§©«£Ÿ³©§¨Æ©§¨´
:ànhé dì Léàì äúéä-àì øLà åéìàBúçàìå ¥½̈£¤¬Ÿ¨«§−̈§¦®−̈¦©¨«§©«£Ÿ³

ànhé dì Léàì äúéä-àì øLà åéìà äáBøwä äìeúaä: ©§¨Æ©§¨´¥½̈£¤¬Ÿ¨«§−̈§¦®−̈¦©¨«
לּה לגבר הות לא  ּדי לּה ּדקריבא ּבתלּתא ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻולאחתּה

ã:Blçäìיסּתאב: åénòa ìòa ànhé àììòa ànhé àì ְִָָ¬Ÿ¦©−̈©´©§©¨®§¥−©«¬Ÿ¦©−̈©´©
:Blçäì åénòa:לאחלּותּה בעּמּה רּבא יסּתאב ä-àìלא §©¨®§¥−©«ְְְֲִֵֵַַַַָָָ«Ÿ

íøNááe eçlâé àì íð÷æ úàôe íLàøa äçø÷ eçø÷é¦§§³¨§¨Æ§Ÿ½̈§©¬§¨−̈´Ÿ§©¥®¦̧§¨½̈
:úèøN eèøNé àìíð÷æ úàôe íLàøa äçø÷ eçø÷é-àì ¬Ÿ¦§§−¨¨«¤«Ÿ¦§§³¨§¨Æ§Ÿ½̈§©¬§¨−̈

úèøN eèøNé àì íøNááe eçlâé àì: מרט ימרטּון לא ´Ÿ§©¥®¦̧§¨½̈¬Ÿ¦§§−¨¨«¤ְְְִַָ

לא  ּובבׂשרהֹון יגּלחּון לא דדקנהֹון ּופאתא ְְְְְְְְְְִִֵַָָָָּבריׁשהֹון

חּבּול: åíLיחּבלּון eìlçé àìå íäéäìàì eéäé íéLã÷ ְְִַ§¦³¦«§Æ¥´Ÿ¥¤½§´Ÿ§©§½¥−
íä íäéäìà íçì ýåýé éMà-úà ék íäéäìà¡«Ÿ¥¤®¦Á¤¦¥̧§Ÿ̈¹¤¯¤¡«Ÿ¥¤²¥¬

:Lã÷ eéäå íáéø÷îeìlçé àìå íäéäìàì eéäé íéLã÷ ©§¦¦−§¨¬«Ÿ¤§¦³¦«§Æ¥´Ÿ¥¤½§´Ÿ§©§½
íä íäéäìà íçì ýåýé éMà-úà ék íäéäìà íL¥−¡«Ÿ¥¤®¦Á¤¦¥̧§Ÿ̈¹¤¯¤¡«Ÿ¥¤²¥¬

Lã÷ eéäå íáéø÷î: יחּלּון ולא אלההֹון קדם יהֹון קּדיׁשין ©§¦¦−§¨¬«Ÿ¤ְְְֱֲֳִִַַָָָ

אּנּון  אלההֹון קרּבן דיי קרּבנּיא ית ארי ּדאלההֹון ְְְְְֱֱֲֲֲִֵֶַַָָָָָָָֻֻׁשמא

קּדיׁשין: ויהֹון æeçwéמקריבין àì äììçå äðæ äMà ְִִִִִַַ¦¨̧Ÿ¨³©«£¨¨Æ´Ÿ¦½̈
:åéäìàì àeä Lã÷-ék eçwé àì dLéàî äLeøb äMàå§¦¨²§¨¬¥«¦−̈´Ÿ¦®̈¦«¨¬−¥«Ÿ¨«
eçwé àì dLéàî äLeøb äMàå eçwé àì äììçå äðæ äMà¦¨̧Ÿ¨³©«£¨¨Æ´Ÿ¦½̈§¦¨²§¨¬¥«¦−̈´Ÿ¦®̈

:åéäìàì àeä Lã÷-ék יּסבּון לא ּומחּללא מטעיא אּתתא ¦«¨¬−¥«Ÿ¨«ְְְְְֲִִַַָָָָ

קדם  הּוא קּדיׁש ארי יּסבּון לא מּבעלּה ּדמתרכא ְְְְְְֲֳִִִִִֵַַַָָָָָואּתתא

çéäìàאלהּה: íçì-úà-ék BzLc÷åáéø÷î àeä E ֱֵָ§¦̧©§½¦«¤¤¬¤¡Ÿ¤−´©§¦®
:íëLc÷î ýåýé éðà LBã÷ ék Cl-äéäé Lã÷BzLc÷å ¨Æ¦«§¤½̈¦´¨½£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«§¦̧©§½

éäìà íçì-úà-ékLBã÷ ék Cl-äéäé Lã÷ áéø÷î àeä E ¦«¤¤¬¤¡Ÿ¤−´©§¦®¨Æ¦«§¤½̈¦´¨½
:íëLc÷î ýåýé éðà הּוא אלה קרּבן ית ארי ּותקּדׁשּנּה £¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«ְְְֱֲִֵֵַַָָָֻ

מקּדׁשכֹון: יי אנא קּדיׁש ארי ל יהי קּדיׁש èúáeמקרב ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָ©Æ
Làa úìlçî àéä äéáà-úà úBðæì ìçú ék ïäk Léà¦´Ÿ¥½¦¬¥¥−¦§®¤¨¦̧¨Æ¦´§©¤½¤¨¥−

:óøOzàéä äéáà-úà úBðæì ìçú ék ïäk Léà úáe ¦¨¥«©Æ¦´Ÿ¥½¦¬¥¥−¦§®¤¨¦̧¨Æ¦´
óøOz Làa úìlçî: למטעי תתחל ארי ּכהן ּגבר ּובת §©¤½¤¨¥−¦¨¥«ְְְְֲִִֵֵֵַַַָ

ּתּתֹוקד: ּבנּורא מּתחלא היא אבּוהא éïäkäåסמּקדּׁשת ְְֲֲִִִִַַָָָָֻ§©Ÿ¥Á
äçLnä ïîL | BLàø-ìò ÷öeé-øLà åéçàî ìBãbä©¨¸¥«¤¹̈£¤©¬©Ÿ´¤³¤©¦§¨Æ
òøôé àì BLàø-úà íéãâaä-úà Laìì Bãé-úà àlîe¦¥´¤¨½¦§−¤©§¨¦®¤ŸÆ´Ÿ¦§½̈

:íøôé àì åéãâáe÷öeé-øLà åéçàî ìBãbä ïäkäå §¨−̈¬Ÿ¦§«Ÿ§©Ÿ¥Á©¨¸¥«¤¹̈£¤©¬
-úà Laìì Bãé-úà àlîe äçLnä ïîL | BLàø-ìò©Ÿ´¤³¤©¦§¨Æ¦¥´¤¨½¦§−¤

íøôé àì åéãâáe òøôé àì BLàø-úà íéãâaä: וכהנא ©§¨¦®¤ŸÆ´Ÿ¦§½̈§¨−̈¬Ÿ¦§«Ÿְֲַָ

ודי  דרבּותא מׁשחא ריׁשּה על יּתריק ּדי מאחֹוהי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָדאתרּבא

ירּבי  לא ריׁשּה ית לבּוׁשּיא ית למלּבׁש קרּבנּה ית ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֻקריב

יבזע: לא ּולבּוׁשֹוהי àéàìפרּוע úî úLôð-ìk ìòå ְְִִֵַַָ§©²¨©§¬Ÿ¥−´Ÿ
:ànhé àì Bnàìe åéáàì àáéàì úî úLôð-ìk ìòå ¨®Ÿ§¨¦¬§¦−¬Ÿ¦©¨«§©²¨©§¬Ÿ¥−´Ÿ
:ànhé àì Bnàìe åéáàì àáé לא מתא נפׁשת ּכל ועל ¨®Ÿ§¨¦¬§¦−¬Ÿ¦©¨«ְְֵַַַָָָ

יסּתאב: לא ּולאּמּה לאבּוהי áéàìייעֹול Lc÷nä-ïîe ְְֲִִִֵֵַָָָ¦©¦§¨Æ´Ÿ
úçLî ïîL øæð ék åéäìà Lc÷î úà ìlçé àìå àöé¥¥½§´Ÿ§©¥½¥−¦§©´¡Ÿ®̈¦¿Â¥¤¤´¤¦§©¯

:ýåýé éðà åéìò åéäìàìlçé àìå àöé àì Lc÷nä-ïîe ¡Ÿ¨²¨−̈£¦¬§Ÿ̈«¦©¦§¨Æ´Ÿ¥¥½§´Ÿ§©¥½
éðà åéìò åéäìà úçLî ïîL øæð ék åéäìà Lc÷î úà¥−¦§©´¡Ÿ¨®¦¿Â¥¤¤´¤¦§©¯¡Ÿ¨²¨−̈£¦¬

:ýåýéדאלהּה מקּדׁשא ית יחל ולא יּפֹוק לא מקּדׁשא ּומן §Ÿ̈«ְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָ

יי: אנא עלֹוהי דאלהּה רבּותא מׁשח ּכליל âéàeäåארי ְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶַָָָָ§¾
:çwé äéìeúáá äMà:çwé äéìeúáá äMà àeäå והּוא ¦¨¬¦§¤−¨¦¨«§¾¦¨¬¦§¤−¨¦¨«ְ

יּסב: ּבבתלּתהא ãéäðæאּתתא äììçå äLeøâe äðîìà ְְְִִִָָָָֻ©§¨¨³§¨Æ©«£¨¨´Ÿ½̈
:äMà çwé åénòî äìeúa-íà ék çwé àì älà-úà¤¥−¤´Ÿ¦®̈¦²¦§¨¬¥«©−̈¦©¬¦¨«
ék çwé àì älà-úà äðæ äììçå äLeøâe äðîìà©§¨¨³§¨Æ©«£¨¨´Ÿ½̈¤¥−¤´Ÿ¦®̈¦²

î äìeúa-íà:äMà çwé åénò וחּלילא ּומתרכא ארמלא ¦§¨¬¥«©−̈¦©¬¦¨«ְְְְְִַַָָָָ

אּתתא: יּסב מעּמּה ּבתלּתא אּלהן יּסב לא אּלין ית ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻמטעיא

åè:BLc÷î ýåýé éðà ék åénòa Bòøæ ìlçé-àìå§«Ÿ§©¥¬©§−§©®̈¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§«
BLc÷î ýåýé éðà ék åénòa Bòøæ ìlçé-àìå: יחל ולא §«Ÿ§©¥¬©§−§©¨®¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§«ְֵַָ

מקּדׁשּה: יי אנא ארי ּבעּמּה ס זרעּה ְְְְְֲֲֵֵֵֵַַַָָ

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

Bá äéäé øLà íúøãì Eòøfî Léà øîàì ïøäà-ìà¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¦´¦©§£º§«ŸŸÀ̈£¤̧¦«§¤¬Æ
:åéäìà íçì áéø÷äì áø÷é àì íeîïøäà-ìà øac ½´Ÿ¦§©½§©§¦−¤¬¤¡Ÿ¨«©¥¬¤©«£−Ÿ

áø÷é àì íeî Bá äéäé øLà íúøãì Eòøfî Léà øîàì¥®Ÿ¦´¦©§£º§«ŸŸÀ̈£¤̧¦«§¤¬Æ½´Ÿ¦§©½
:åéäìà íçì áéø÷äìמּבני ּגבר למימר אהרן עם מּלל §©§¦−¤¬¤¡Ÿ¨«ְְְֲִִֵֵַַַָָֹ

קדם  קרּבנא לקרבא יקרב לא מּומא בּה יהי ּדי ְְְְְֳִִֵֵֵַָָָָָָָָָֻלדריהֹון

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור

שניים מקרא ואחד תרגום
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çéøeòאלהּה: Léà áø÷é àì íeî Ba-øLà Léà-ìë ék ֱֵָ¦¬¨¦²£¤¬−´Ÿ¦§®̈¦³¦¥Æ
:òeøN Bà íøç Bà çqô Bàíeî Ba-øLà Léà-ìë ék ´¦¥½©¬¨ª−¬¨«©¦¬¨¦²£¤¬−

:òeøN Bà íøç Bà çqô Bà øeò Léà áø÷é àì כל ארי ´Ÿ¦§¨®¦³¦¥Æ´¦¥½©¬¨ª−¬¨«©ֲֵָ

חרים  אֹו חגיר אֹו עּויר ּגבר יקרב לא מּומא בּה ּדי ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָּגבר

ׂשריע  èéøáL:אֹו Bà ìâø øáL Bá äéäé-øLà Léà Bà ְִַ´¦½£¤¦«§¤¬−¤´¤®̈¤−¤¬¤
:ãé:ãé øáL Bà ìâø øáL Bá äéäé-øLà Léà Bà גבר אֹו ¨«´¦½£¤¦«§¤¬−¤´¤¨®¤−¤¬¤¨«ְַ

ידא: ּתבר אֹו רגלא ּתבר בּה יהי ëBàּדי ÷ã-Bà ïaâ-Bà ְְְְְִֵֵַַַָָ«¦¥´©½−
:CLà çBøî Bà úôlé Bà áøâ Bà Bðéòa ìlázïaâ-Bà §©ª´§¥®³¨¨Æ´©¤½¤−§¬©¨«¤«¦¥´

:CLà çBøî Bà úôlé Bà áøâ Bà Bðéòa ìláz Bà ÷ã-Bà©½−§©ª´§¥®³¨¨Æ´©¤½¤−§¬©¨«¤
מרס  אֹו חזזן אֹו גרבן אֹו ּבעינּה חּליז אֹו דּקא אֹו גבין ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֻאֹו

àëïäkäּפחדין: ïøäà òøfî íeî Ba-øLà Léà-ìk ֲִַ¨¦º£¤´À¦¤̧©Æ©«£´Ÿ©Ÿ¥½
íçì úà Ba íeî ýåýé éMà-úà áéø÷äì Lbé àì́Ÿ¦©½§©§¦−¤¦¥´§Ÿ̈®´½¥µ¤´¤

:áéø÷äì Lbé àì åéäìàòøfî íeî Ba-øLà Léà-ìk ¡Ÿ½̈¬Ÿ¦©−§©§¦«¨¦º£¤´À¦¤̧©Æ
úà Ba íeî ýåýé éMà-úà áéø÷äì Lbé àì ïäkä ïøäà©«£´Ÿ©Ÿ¥½´Ÿ¦©½§©§¦−¤¦¥´§Ÿ̈®´½¥µ

:áéø÷äì Lbé àì åéäìà íçì מּומא בּה ּדי ּגבר ּכל ¤´¤¡Ÿ½̈¬Ÿ¦©−§©§¦«ְִֵַָָ

דיי  קרּבנּיא ית לקרבא יקרב לא ּכהנא ּדאהרן ְְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻמּזרעא

לקרבא: יקרב לא אלהּה קרּבן ית בּה áëíçìמּומא ְְְֱִֵֵַַָָָָָָָֻ¤´¤
:ìëàé íéLãwä-ïîe íéLãwä éLãwî åéäìàíçì ¡Ÿ½̈¦¨§¥−©¢¨¦®¦©¢¨¦−Ÿ¥«¤´¤

:ìëàé íéLãwä-ïîe íéLãwä éLãwî åéäìàאלהּה קרּבן ¡Ÿ½̈¦¨§¥−©¢¨¦®¦©¢¨¦−Ÿ¥«ְֱֵַָֻ

ייכּול: קּודׁשּיא ּומן קּודׁשּיא âëúëøtä-ìàמּקדׁש Cà ְְִִֵֶַַָָֹ©´¤©¨¹Ÿ¤
ìlçé àìå Ba íeî-ék Lbé àì çaænä-ìàå àáé àì́Ÿ¨ÀŸ§¤©¦§¥²©¬Ÿ¦©−¦´®§³Ÿ§©¥Æ

:íLc÷î ýåýé éðà ék éLc÷î-úààì úëøtä-ìà Cà ¤¦§¨©½¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«©´¤©¨¹Ÿ¤´Ÿ
éLc÷î-úà ìlçé àìå Ba íeî-ék Lbé àì çaænä-ìàå àáé̈ÀŸ§¤©¦§¥²©¬Ÿ¦©−¦´®§³Ÿ§©¥Æ¤¦§¨©½

ék:íLc÷î ýåýé éðà ּולמדּבחא ייעֹול לא לפרכּתא ּברם ¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«ְְְְְְֵַַָָָָֻ

יי  אנא ארי מקּדׁשי ית יחל ולא בּה מּומא ארי יקרב ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָלא

ãë-ìàåמקּדׁשהֹון: åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå ְְִַ©§©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®§¤
:ìàøNé éða-ìk-ìk-ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå ¨§¥−¦§¨¥«©§©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®§¤¨

:ìàøNé éða ּכל ועם ּבנֹוהי ועם אהרן עם מׁשה ּומּליל §¥−¦§¨¥«ְְְֲִִִִִֶַַָֹֹ

יׂשראל: à:øîàlפּבני äLî-ìà ýåýé øaãéåøaãéå ְְִֵֵָ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬
øîàl äLî-ìà ýåýé::למימר מׁשה עם יי áøacּומּליל §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿְְִִֵֶַָָֹ©¥̧

àìå ìàøNé-éðá éLãwî eøæpéå åéða-ìàå ïøäà-ìà¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¦¨«§Æ¦¨§¥´§¥«¦§¨¥½§¬Ÿ
éðà éì íéLc÷î íä øLà éLã÷ íL-úà eìlçé§©§−¤¥´¨§¦®£¤̧¥¯©§¦¦²¦−£¦¬

:ýåýééLãwî eøæpéå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac §Ÿ̈«©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¦¨«§Æ¦¨§¥´
íä øLà éLã÷ íL-úà eìlçé àìå ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥½§¬Ÿ§©§−¤¥´¨§¦®£¤̧¥¯

:ýåýé éðà éì íéLc÷î ּבנֹוהי ועם אהרן עם מּלל ©§¦¦²¦−£¦¬§Ÿ̈«ְְֲִִִֵַַֹ

ׁשמא  ית יחּלּון ולא יׂשראל דבני מּקּודׁשּיא ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָויּפרׁשּון

יי: אנא  קדמי מקּדׁשין אּנּון ּדי âíäìàדקּודׁשי øîà ְְְְְֲֳִִִִַַָָָ¡´Ÿ£¥¤À
-ìà íëòøæ-ìkî áø÷é-øLà | Léà-ìk íëéúøãì§Ÿ¸Ÿ¥¤¹¨¦´£¤¦§©´¦¨©§£¤À¤
úàîèå ýåýéì ìàøNé-éðá eLéc÷é øLà íéLãwäB ©¢¨¦Æ£¤̧©§¦³§¥«¦§¨¥Æ©«Ÿ̈½§ª§¨−

:ýåýé éðà éðôlî àåää Lôpä äúøëðå åéìòøîà ¨®̈§¦§§º̈©¤¯¤©¦²¦§¨©−£¦¬§Ÿ̈«¡´Ÿ
íëòøæ-ìkî áø÷é-øLà | Léà-ìk íëéúøãì íäìà£¥¤À§Ÿ¸Ÿ¥¤¹¨¦´£¤¦§©´¦¨©§£¤À
Búàîèå ýåýéì ìàøNé-éðá eLéc÷é øLà íéLãwä-ìà¤©¢¨¦Æ£¤̧©§¦³§¥«¦§¨¥Æ©«Ÿ̈½§ª§¨−

ýåýé éðà éðôlî àåää Lôpä äúøëðå åéìò: להֹון אמר ¨¨®§¦§§º̈©¤¯¤©¦²¦§¨©−£¦¬§Ÿ̈«ְֱַ

ּדי  לקּודׁשּיא ּבניכֹון מּכל יקרב ּדי ּגבר ּכל ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָלדריכֹון

ויׁשּתיצי  עלֹוהי וסאבתּה יי קדם יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵַָָָֹיקּדׁשּון

יי: אנא קדמי מן ההיא ãïøäàאנׁשא òøfî Léà Léà ְֲֲֳִִַַָָָָָ¦´¦º¦¤´©©«£ÀŸ
øäèé øLà ãò ìëàé àì íéLãwa áæ Bà òeøö àeäå§³¨¸©Æ´½̈©¢¨¦Æ´ŸŸ©½©−£¤´¦§®̈
epnî àöz-øLà Léà Bà Lôð-àîè-ìëa òâpäå§©Ÿ¥̧©Æ§¨§¥¤½¤´¦½£¤¥¥¬¦¤−

:òøæ-úáëLáæ Bà òeøö àeäå ïøäà òøfî Léà Léà ¦§©¨«©¦´¦º¦¤´©©«£ÀŸ§³¨¸©Æ´½̈
Lôð-àîè-ìëa òâpäå øäèé øLà ãò ìëàé àì íéLãwa©¢¨¦Æ´ŸŸ©½©−£¤´¦§¨®§©Ÿ¥̧©Æ§¨§¥¤½¤

òøæ-úáëL epnî àöz-øLà Léà Bà: מּזרעא ּגבר ּגבר ´¦½£¤¥¥¬¦¤−¦§©¨«©ְְְִַַַָ

ּדי  עד ייכּול לא ּבקּודׁשּיא דאיב אֹו סגיר והּוא ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹדאהרן

מּנּה תּפֹוק ּדי גבר אֹו נפׁשא טמא ּבכל ּודיקרב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָידּכי

זרעא: äøLàׁשכבת õøL-ìëa òbé øLà Léà-Bà ְְִַַָ¦Æ£¤´¦©½§¨¤−¤£¤´
:Búàîè ìëì Bì-àîèé øLà íãàá Bà Bì-àîèé¦§¨®³§¨¨Æ£¤´¦§¨½§−Ÿª§¨«
íãàá Bà Bì-àîèé øLà õøL-ìëa òbé øLà Léà-Bà¦Æ£¤´¦©½§¨¤−¤£¤´¦§¨®³§¨¨Æ

:Búàîè ìëì Bì-àîèé øLà רחׁשא ּבכל יקרב ּדי גבר אֹו £¤´¦§¨½§−Ÿª§¨«ְְְֲִִִַַָָ

סאבתּה: לכל לּה יסּתאב ּדי באנׁשא אֹו לּה יסּתאב ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹּדי

åìëàé àìå áøòä-ãò äàîèå Ba-òbz øLà Lôð¤µ¤£¤´¦©½§¨«§−̈©¨¨®¤§³ŸŸ©Æ
:íéna BøNa õçø-íà ék íéLãwä-ïîøLà Lôð ¦©¢¨¦½¦²¦¨©¬§¨−©¨«¦¤µ¤£¤´

íéLãwä-ïî ìëàé àìå áøòä-ãò äàîèå Ba-òbzék ¦©½§¨«§−̈©¨¨®¤§³ŸŸ©Æ¦©¢¨¦½¦²
:íéna BøNa õçø-íà עד מסאב ויהי ּבּה יקרב ּדי אנׁש ¦¨©¬§¨−©¨«¦ְְֱִִִֵֵַַַָָ

ּבמּיא: בׂשרּה אסחי אּלהן קּודׁשּיא מן ייכּול ולא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָרמׁשא

æBîçì ék íéLãwä-ïî ìëàé øçàå øäèå LîMä àáe¨¬©¤−¤§¨¥®§©©ÆŸ©´¦©¢¨¦½¦¬©§−
:àeäék íéLãwä-ïî ìëàé øçàå øäèå LîMä àáe «¨¬©¤−¤§¨¥®§©©ÆŸ©´¦©¢¨¦½¦¬

:àeä Bîçì מן ייכּול ּכן ּובתר וידּכי ׁשמׁשא ּובמעל ©§−«ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָ

הּוא: לחמּה ארי çìëàéקּודׁשּיא àì äôøèe äìáð ְְֲֵֵַַָ§¥¨¯§¥¨²¬ŸŸ©−
:ýåýé éðà dá-äàîèìdá-äàîèì ìëàé àì äôøèe äìáð §¨§¨¨®£¦−§Ÿ̈«§¥¨¯§¥¨²¬ŸŸ©−§¨§¨®̈

ýåýé éðà::יי אנא בּה לאסּתאבא ייכּול לא ּותבירא נבילא £¦−§Ÿ̈«ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָ

èBá eúîe àèç åéìò eàNé-àìå ézøîLî-úà eøîLå§¨«§´¤¦§©§¦À§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§¥¬−
:íLc÷î ýåýé éðà eäìlçé ékézøîLî-úà eøîLå ¦´§©§ª®£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«§¨«§´¤¦§©§¦À

ýåýé éðà eäìlçé ék Bá eúîe àèç åéìò eàNé-àìå§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§¥¬−¦´§©§ª®£¦¬§Ÿ̈−
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:íLc÷î עלֹוהי יקּבלּון ולא מימרי מּטרת ית ויּטרּון §©§¨«ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָ

מקּדׁשהֹון: יי אנא יחּלּנּה ארי ּבּה וימּותּון éøæ-ìëåחֹובא ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָֻ§¨−̈
:Lã÷ ìëàé-àì øéëNå ïäk áLBz Lã÷ ìëàé-àìŸ´Ÿ©®Ÿ¤©¬Ÿ¥²§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«Ÿ¤
:Lã÷ ìëàé-àì øéëNå ïäk áLBz Lã÷ ìëàé-àì øæ-ìëå§¨−̈Ÿ´Ÿ©®Ÿ¤©¬Ÿ¥²§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«Ÿ¤
לא  ואגירא דכהנא ּתֹותבא קּודׁשא ייכּול לא חּלֹוני ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָוכל

קּודׁשא: àéàeäייכּול Btñk ïéð÷ Lôð äð÷é-ék ïäëå ְֵָ§Ÿ¥À¦«¦§¤¬¤̧¤Æ¦§©´©§½−
:Bîçìá eìëàé íä Búéa ãéìéå Ba ìëàéäð÷é-ék ïäëå ´Ÿ©®¦¦´¥½¥−«Ÿ§¬§©§«§Ÿ¥À¦«¦§¤¬

eìëàé íä Búéa ãéìéå Ba ìëàé àeä Btñk ïéð÷ Lôð¤̧¤Æ¦§©´©§½−´Ÿ©®¦¦´¥½¥−«Ÿ§¬
:Bîçìáּבּה ייכּול הּוא ּכסּפּה קנין נפׁש יקני ארי וכהן §©§«ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָ

ּבלחמּה: ייכלּון אּנּון ּביתּה áéäéäúויליד ék ïäk-úáe ְְְִִִֵֵֵֵַ©̧Ÿ¥½¦¬¦«§¤−
:ìëàú àì íéLãwä úîeøúa àåä øæ Léàìïäk-úáe §¦´®̈¦¾¦§©¬©¢¨¦−¬ŸŸ¥«©̧Ÿ¥½

:ìëàú àì íéLãwä úîeøúa àåä øæ Léàì äéäú ék¦¬¦«§¤−§¦´¨®¦¾¦§©¬©¢¨¦−¬ŸŸ¥«
קּודׁשּיא  ּבאפרׁשּות היא חּלֹוני לגבר תהי ארי ּכהן ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָּובת

תיכּול: âéòøæåלא äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk-úáe ֵָ©Ÿ¥Á¦̧¦«§¤¹©§¨¨´§À̈§¤»©»
äéáà íçlî äéøeòðk äéáà úéa-ìà äáLå dì ïéà¥´¨¼§¨º̈¤¥³¨¦̧¨Æ¦§¤½¨¦¤¬¤¨¦−¨

:Ba ìëàé-àì øæ-ìëå ìëàzäðîìà äéäú ék ïäk-úáe Ÿ¥®§¨−̈Ÿ¬Ÿ©«©Ÿ¥Á¦̧¦«§¤¹©§¨¨´
íçlî äéøeòðk äéáà úéa-ìà äáLå dì ïéà òøæå äLeøâe§À̈§¤»©»¥´¨¼§¨º̈¤¥³¨¦̧¨Æ¦§¤½¨¦¤¬¤

:Ba ìëàé-àì øæ-ìëå ìëàz äéáà תהי ארי ּכהן ּובת ¨¦−¨Ÿ¥®§¨−̈Ÿ¬Ÿ©«ְֲֵֵֵַָ

אבּוהא  לבית ּותתּוב לּה לית ּובר ּומתרכא ְְְְְְֲֵֵַַַָָָָארמלא

ייכּול  לא חּלֹוני וכל ּתיכּול דאבּוהא מּלחמא ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָּכרביּותהא

ãéBúéLîçּבּה: óñéå äââLa Lã÷ ìëàé-ék Léàå ֵ§¦¾¦«Ÿ©¬−Ÿ¤¦§¨®̈§¨©³£¦«¦Æ
:Lãwä-úà ïäkì ïúðå åéìòäââLa Lã÷ ìëàé-ék Léàå ¨½̈§¨©¬©Ÿ¥−¤©«Ÿ¤§¦¾¦«Ÿ©¬−Ÿ¤¦§¨¨®

:Lãwä-úà ïäkì ïúðå åéìò BúéLîç óñéå ארי ּוגבר §¨©³£¦«¦Æ¨½̈§¨©¬©Ÿ¥−¤©«Ÿ¤ְֲֵַ

ית  לכהנא ויּתן עלֹוהי חּומׁשּה ויֹוסף ּבׁשלּו קּודׁשא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָייכּול

åèúàקּודׁשא: ìàøNé éða éLã÷-úà eìlçé àìå ְָ§´Ÿ§©§½¤¨§¥−§¥´¦§¨¥®¥¬
:ýåýéì eîéøé-øLàúà ìàøNé éða éLã÷-úà eìlçé àìå £¤¨¦−©«Ÿ̈«§´Ÿ§©§½¤¨§¥−§¥´¦§¨¥®¥¬
:ýåýéì eîéøé-øLà יׂשראל ּדבני קּודׁשּיא ית יחּלּון ולא £¤¨¦−©«Ÿ̈«ְְְְְִִֵֵַַָָָָ

יי: קדם יפרׁשּון ּדי æèäîLàית ïåò íúBà eàéOäå ְְְֳִַָָָ§¦¦³¨Æ£´Ÿ©§½̈
:íLc÷î ýåýé éðà ék íäéLã÷-úà íìëàaeàéOäå §¨§−̈¤¨§¥¤®¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«§¦¦³

ýåýé éðà ék íäéLã÷-úà íìëàa äîLà ïåò íúBà¨Æ£´Ÿ©§½̈§¨§−̈¤¨§¥¤®¦²£¦¬§Ÿ̈−
:íLc÷î ּבסֹואבא ּבמיכלהֹון חֹובין עוין עליהֹון ויקּבלּון §©§¨«ְְְְֲֲֲִִֵֵַָָָָ

מקּדׁשהֹון: יי אנא ארי קּודׁשיהֹון פ ית ְְְְֲֲִֵֵַָָָ

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

íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®
áéø÷é øLà ìàøNéa øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léà¦´¦Á¦¥̧¦§¨¥¹¦©¥´§¦§¨¥À£¤̧©§¦³

ýåýéì eáéø÷é-øLà íúBáãð-ìëìe íäéøãð-ìëì Bðaø÷̈§¨Æ§¨¦§¥¤Æ§¨¦§½̈£¤©§¦¬©«Ÿ̈−
:äìòììàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac §Ÿ¨«©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½

ìàøNéa øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léà íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®¦´¦Á¦¥̧¦§¨¥¹¦©¥´§¦§¨¥À
-øLà íúBáãð-ìëìe íäéøãð-ìëì Bðaø÷ áéø÷é øLà£¤̧©§¦³¨§¨Æ§¨¦§¥¤Æ§¨¦§½̈£¤

:äìòì ýåýéì eáéø÷é ּבנֹוה ועם אהרן עם ּכל מּלל ועם י ©§¦¬©«Ÿ̈−§Ÿ¨«ְְְֲִִִִֵַַָֹ

ּגּיֹורא  ּומן יׂשראל מּבית ּגבר ּגבר להֹון ותימר יׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָּבני

ּדי  נדבתהֹון ּולכל נדריהֹון לכל קרּבנּה יקרב ּדי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָָָָֻביׂשראל

לעלתא: יי קדם èéø÷aaיקרבּון øëæ íéîz íëðöøì ְְְֲֳַָָָָָ¦§«Ÿ§¤®¨¦´¨½̈©¨¾̈
:íéfòáe íéáNkaíéáNka ø÷aa øëæ íéîz íëðöøì ©§¨¦−¨«¦¦«¦§«Ÿ§¤®¨¦´¨½̈©¨¾̈©§¨¦−

:íéfòáe ּבאמרּיא ּבתֹורי ּדכּורא ׁשלים לכֹון לרעוא ¨«¦¦«ְְְְְְְֲִִֵַַָָָ

ëïBöøìּובעּזּיא: àì-ék eáéø÷ú àì íeî Ba-øLà ìk ְִַָ²Ÿ£¤¬−´Ÿ©§¦®¦¬Ÿ§¨−
:íëì äéäéïBöøì àì-ék eáéø÷ú àì íeî Ba-øLà ìk ¦«§¤¬¨¤«²Ÿ£¤¬−´Ÿ©§¦®¦¬Ÿ§¨−
íëì äéäé: לרעוא לא ארי תקרבּון לא מּומא בּה ּדי ּכל ¦«§¤¬¨¤«ְְְֲֲִֵֵַָָָָָֹ

לכֹון: àëýåýéìיהי íéîìL-çáæ áéø÷é-ék Léàå ְְֵ§¦À¦«©§¦³¤«©§¨¦Æ©«Ÿ̈½
äéäé íéîz ïàvá Bà ø÷aa äáãðì Bà øãð-àlôì§©¥¤̧¤Æ´¦§¨½̈©¨−̈´©®Ÿ¨¦³¦«§¤Æ

:Ba-äéäé àì íeî-ìk ïBöøìíéîìL-çáæ áéø÷é-ék Léàå §¨½¨−¬Ÿ¦«§¤«§¦À¦«©§¦³¤«©§¨¦Æ
äéäé íéîz ïàvá Bà ø÷aa äáãðì Bà øãð-àlôì ýåýéì©«Ÿ̈½§©¥¤̧¤Æ´¦§¨½̈©¨−̈´©®Ÿ¨¦³¦«§¤Æ

:Ba-äéäé àì íeî-ìk ïBöøì נכסת יקרב ארי ּוגבר §¨½¨−¬Ÿ¦«§¤«ְְְֲִֵֵַַָ

אֹו ּבתֹורי לנדבּתא אֹו נדרא לפרׁשא יי קדם ְְְְְְְֳִִֵַַָָָָָָָָקּודׁשּיא

בּה: יהי לא מּומא ּכל לרעוא יהי ׁשלים áëúøeòבענא ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָ©¤Á¤Á
úôlé Bà áøâ Bà úìaé-Bà õeøç-Bà øeáL Bà̧¨¹«¨´«©¤À¤³¨¨Æ´©¤½¤
-ìò íäî eðzú-àì äMàå ýåýéì älà eáéø÷ú-àì«Ÿ©§¦¬¥−¤©«Ÿ̈®§¦¤À«Ÿ¦§¬¥¤²©

:ýåýéì çaænäBà úìaé-Bà õeøç-Bà øeáL Bà úøeò ©¦§¥−©©«Ÿ̈«©¤Á¤Á¸¨¹«¨´«©¤À¤³
eðzú-àì äMàå ýåýéì älà eáéø÷ú-àì úôlé Bà áøâ̈¨Æ´©¤½¤«Ÿ©§¦¬¥−¤©«Ÿ̈®§¦¤À«Ÿ¦§¬

ýåýéì çaænä-ìò íäî:אֹו יּבלן עּויר אֹו פסיק אֹו תביר ¥¤²©©¦§¥−©©«Ÿ̈«ְְְִִִַַָ

לא  וקרּבנא יי קדם אּלין תקרבּון לא חזזן אֹו גרבן ְְְְְְֲֳִֵַָָָָָָָָָָֻאֹו

יי: קדם מדּבחא על מּנהֹון âëòeøNתּתנּון äNå øBLå ְְְְְֳִִַַָָָ§¬¨¤−¨´©
:äöøé àì øãðìe Búà äNòz äáãð èeì÷åäNå øBLå §¨®§¨¨Æ©«£¤´Ÿ½§¥−¤¬Ÿ¥«¨¤«§¬¨¤−

:äöøé àì øãðìe Búà äNòz äáãð èeì÷å òeøN ותֹור ¨´©§¨®§¨¨Æ©«£¤´Ÿ½§¥−¤¬Ÿ¥«¨¤«ְ

יהי  לא ּולנדרא יתּה ּתעּבד נדבּתא וחּסיר יּתיר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָואּמר

ãëeáéø÷úלרעוא: àì úeøëå ÷eúðå úeúëå Ceòîe ְֲַָ¨³§¨Æ§¨´§¨½¬Ÿ©§¦−
:eNòú àì íëöøàáe ýåýéìúeøëå ÷eúðå úeúëå Ceòîe ©«Ÿ̈®§©§§¤−¬Ÿ©«£«¨³§¨Æ§¨´§¨½

eNòú àì íëöøàáe ýåýéì eáéø÷ú àì: ודי מריס ודי ¬Ÿ©§¦−©«Ÿ̈®§©§§¤−¬Ÿ©«£«ְְְִִִ

ּובארעכֹון  יי קדם תקרבּון לא גזיר ודי ׁשליף ודי ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִַָָָָרסיס

תעּבדּון: äëíçì-úàלא eáéø÷ú àì øëð-ïa ãiîe ְְַָ¦©´¤¥À̈¬Ÿ©§¦²¤¤¬¤
àì ía íeî íäa íúçLî ék älà-ìkî íëéäìà¡«Ÿ¥¤−¦¨¥®¤¦´¨§¨¨³¨¤Æ´½̈¬Ÿ
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:íëì eöøéíëéäìà íçì-úà eáéø÷ú àì øëð-ïa ãiîe ¥«¨−¨¤«¦©´¤¥À̈¬Ÿ©§¦²¤¤¬¤¡«Ÿ¥¤−
:íëì eöøé àì ía íeî íäa íúçLî ék älà-ìkî ּומן ¦¨¥®¤¦´¨§¨¨³¨¤Æ´½̈¬Ÿ¥«¨−¨¤«ִ

ארי  אּלין מּכל אלהכֹון קרּבן ית תקרבּון לא עממין ְְְְֱֲֲִִִֵֵַַַָָָָָֻּבר

לכֹון: יהֹון לרעוא לא בהֹון מּומא ּבהֹון ס חּבּולהֹון ְְְְְְֲִַָָָ

åë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåäLî-ìà ýåýé øaãéå ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
øîàl::למימר מׁשה עם יי æëáNë-Bàּומּליל øBL ¥«Ÿְְִִֵֶַָָֹ´¤³¤

íBiîe Bnà úçz íéîé úòáL äéäå ãìeé ék æò-Bà¥Æ¦´¦¨¥½§¨¨²¦§©¬¨¦−©´©¦®¦³
:ýåýéì äMà ïaø÷ì äöøé äàìäå éðéîMäøBL ©§¦¦Æ¨½̈§¨¥«¨¤¾§¨§©¬¦¤−©«Ÿ̈«´

Bnà úçz íéîé úòáL äéäå ãìeé ék æò-Bà áNë-Bà¤³¤¥Æ¦´¦¨¥½§¨¨²¦§©¬¨¦−©´©¦®
:ýåýéì äMà ïaø÷ì äöøé äàìäå éðéîMä íBiîeאֹו ּתֹור ¦³©§¦¦Æ¨½̈§¨¥«¨¤¾§¨§©¬¦¤−©«Ÿ̈«

אּמּה ּבתר יֹומין ׁשבעא ויהי יתיליד ארי עּזא אֹו ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַָָָָאּמר

יי: קדם קרּבנא לקרבא יּתרעי ּולהּלא תמינאה ְְְְְְֳִִִִֵַָָָָָָָָָָָֻּומּיֹומא

çë:ãçà íBéa eèçLú àì Bða-úàå Búà äN-Bà øBLå§−¤®Ÿ´§¤§½¬Ÿ¦§£−§¬¤¨«
:ãçà íBéa eèçLú àì Bða-úàå Búà äN-Bà øBLå§−¤®Ÿ´§¤§½¬Ÿ¦§£−§¬¤¨«
חד: ּביֹומא תּכסּון לא ולברּה לּה ׂשיתא אֹו ְְְְְְִִֵַַַָָָָותֹורתא

èë:eçaæz íëðöøì ýåýéì äãBz-çáæ eçaæú-éëå§¦«¦§§¬¤«©−̈©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨«
:eçaæz íëðöøì ýåýéì äãBz-çáæ eçaæú-éëå תּכסּון וארי §¦«¦§§¬¤«©−̈©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨«ְֲִֵַ

ּתּכסּנּה: לכֹון לרעוא יי קדם ּתֹודתא ìàeääנכסת íBia ְְְְְְֲֳִִֵַַָָָָֻ©³©Æ
:ýåýé éðà ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àì ìëàéàeää íBia ¥«¨¥½«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤£¦−§Ÿ̈«©³©Æ
:ýåýé éðà ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àì ìëàé ההּוא ּביֹומא ¥«¨¥½«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤£¦−§Ÿ̈«ְַָ

יי: אנא צפרא עד מּנּה תׁשארּון לא àìízøîLeיתאכל ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָ§©§¤Æ
:ýåýé éðà íúà íúéNòå éúåöîéúåöî ízøîLe ¦§Ÿ©½©«£¦¤−Ÿ®̈£¦−§Ÿ̈«§©§¤Æ¦§Ÿ©½

:ýåýé éðà íúà íúéNòå יתהֹון ותעּבדּון ּפּקֹודי ותּטרּון ©«£¦¤−Ÿ¨®£¦−§Ÿ̈«ְְְְְְִִַַָ

יי: áìCBúaאנא ézLc÷ðå éLã÷ íL-úà eìlçú àìå ְֲָָ§³Ÿ§©§Æ¤¥´¨§¦½§¦̧§©§¦½§−
:íëLc÷î ýåýé éðà ìàøNé éðaíL-úà eìlçú àìå §¥´¦§¨¥®£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«§³Ÿ§©§Æ¤¥´

:íëLc÷î ýåýé éðà ìàøNé éða CBúa ézLc÷ðå éLã÷̈§¦½§¦̧§©§¦½§−§¥´¦§¨¥®£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«
יׂשראל  ּבני ּבגֹו ואתקּדׁש דקּודׁשי ׁשמא ית תחּללּון ְְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָולא

מקּדׁשכֹון: יי âìíéøöîאנא õøàî íëúà àéöBnä ְְְֲִַָָ©¦³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦
:ýåýé éðà íéäìàì íëì úBéäìõøàî íëúà àéöBnä ¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈«©¦³¤§¤Æ¥¤´¤

:ýåýé éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî יתכֹון ּדאּפיק ¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈«ְְִַָ

יי  אנא לאלהא לכֹון למהוי דמצרים ô:מארעא ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

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

-øLà ýåýé éãòBî íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½«£¥´§Ÿ̈½£¤
:éãòBî íä älà Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷zøac ¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤¥¬¤¥−«£¨«©¥º

eàø÷z-øLà ýåýé éãòBî íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½«£¥´§Ÿ̈½£¤¦§§¬

:éãòBî íä älà Lã÷ éàø÷î íúà יׁשראל ּבני עם מּליל Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤¥¬¤¥−«£¨«ְְִִֵֵֵַָ

קּדיׁש מערעי יתהֹון תערעּון ּדי דיי מֹועדּיא להֹון ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָותימר

מֹועדי: אּנּון âíBiáeאּלין äëàìî äNòz íéîé úLL ֲִִֵָ¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´
àì äëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBúaL úaL éòéáMä©§¦¦À©©³©¨Æ¦§¨½Ÿ¤¨§¨−̈´Ÿ

:íëéúáLBî ìëa ýåýéì àåä úaL eNòúíéîé úLL ©«£®©¨¬¦Æ©«Ÿ̈½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«¥´¤¨¦»
Lã÷-àø÷î ïBúaL úaL éòéáMä íBiáe äëàìî äNòz¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©³©¨Æ¦§¨½Ÿ¤
:íëéúáLBî ìëa ýåýéì àåä úaL eNòú àì äëàìî-ìk̈§¨−̈´Ÿ©«£®©¨¬¦Æ©«Ÿ̈½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
ׁשבתא  ׁשבת ׁשביעאה ּוביֹומא עבידא ּתתעבד יֹומין ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָׁשּתא

יי  קדם היא ׁשּבתא תעּבדּון לא עבידא ּכל קּדיׁש ְְְְְֳִִִִַַַַָָָָָָָמערע

מֹותבניכֹון: ÷ãLãפּבכל éàø÷î ýåýé éãòBî älà ְְֵָֹ¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½¦§¨¥−®Ÿ¤
:íãòBîa íúà eàø÷z-øLàéàø÷î ýåýé éãòBî älà £¤¦§§¬Ÿ−̈§«£¨«¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½¦§¨¥−

:íãòBîa íúà eàø÷z-øLà Lã÷ דיי מֹועדּיא אּלין ®Ÿ¤£¤¦§§¬Ÿ−̈§«£¨«ְֲִֵַַָָ

ּבזמניהֹון: יתהֹון תערעּון ּדי קּדיׁש äLãçaמערעי ְְְְְְְִִִֵֵַָָָ©´Ÿ¤
çñt íéaøòä ïéa Lãçì øNò äòaøàa ïBLàøä̈«¦À§©§¨¨¬¨¨²©−Ÿ¤¥´¨«©§®̈¦¤−©

:ýåýéìïéa Lãçì øNò äòaøàa ïBLàøä Lãça ©«Ÿ̈«©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²©−Ÿ¤¥´
:ýåýéì çñt íéaøòä עׂשרא ּבארּבעת קדמאה ּבירחא ¨«©§¨®¦¤−©©«Ÿ̈«ְְְְְְְַַַַַָָָָ

יי: קדם ּפסחא ׁשמׁשּיא ּבין åíBéלירחא øNò äMîçáe ְְְְְֳִִֵַַָָָָָ©«£¦¨̧¨¨¬Æ
úBvî íéîé úòáL ýåýéì úBvnä âç äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤½©¬©©−©«Ÿ̈®¦§©¬¨¦−©¬

:eìëàzúBvnä âç äfä Lãçì íBé øNò äMîçáe Ÿ¥«©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¤½©¬©©−
eìëàz úBvî íéîé úòáL ýåýéì: יֹומא עׂשרא ּובחמׁשת ©«Ÿ̈®¦§©¬¨¦−©¬Ÿ¥«ְְְַַַָָ

ּפּטיר  יֹומין ׁשבעא יי קדם ּדפּטירּיא חּגא הדין ְְְְְֳִִִִֵַַַַַָָָָָָָלירחא

æ-ìkּתיכלּון: íëì äéäé Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia ְֵ©Æ¨«¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨
:eNòú àì äãáò úëàìîøä íBiaLã÷-àø÷î ïBLà §¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«©Æ¨«¦½¦§¨−Ÿ¤

eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé: קדמאה ּביֹומא ¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«ְְַָָָ

תעּבדּון: לא ּפלחן עבידת ּכל לכֹון יהי קּדיׁש ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָמערע

çéòéáMä íBia íéîé úòáL ýåýéì äMà ízáø÷äå§¦§©§¤¬¦¤²©«Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³©§¦¦Æ
:eNòú àì äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷îízáø÷äå ¦§¨½Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤¬

Lã÷-àø÷î éòéáMä íBia íéîé úòáL ýåýéì äMà¦¤²©«Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³©§¦¦Æ¦§¨½Ÿ¤
eNòú àì äãáò úëàìî-ìk: יי קדם קרּבנא ּותקרבּון ¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«ְְְְֳָָָָָֻ

עבידת  ּכל קּדיׁש מערע ׁשביעאה ּביֹומא יֹומין ְְְְִִִִִִַַַָָָָָָׁשבעא

תעּבדּון: לא è:øîàlפּפלחן äLî-ìà ýåýé øaãéå ְְְַָָָ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå:למימר מׁשה עם יי ּומּליל ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿְְִִֵֶַָָֹ

é-ìà eàáú-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«¨´Ÿ¤
døéö÷-úà ízøö÷e íëì ïúð éðà øLà õøàä̈À̈¤£¤³£¦ÆŸ¥´¨¤½§©§¤−¤§¦®̈

:ïäkä-ìà íëøéö÷ úéLàø øîò-úà íúàáäåøac ©«£¥¤¬¤²Ÿ¤¥¦¬§¦«§¤−¤©Ÿ¥«©¥º
øLà õøàä-ìà eàáú-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤³
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øîò-úà íúàáäå døéö÷-úà ízøö÷e íëì ïúð éðà£¦ÆŸ¥´¨¤½§©§¤−¤§¦¨®©«£¥¤¬¤²Ÿ¤
:ïäkä-ìà íëøéö÷ úéLàø ותימר יׂשראל ּבני עם מּליל ¥¦¬§¦«§¤−¤©Ÿ¥«ְְְִִֵֵֵֵַַָ

ית  ותחצדּון לכֹון יהב אנא ּדי לארעא תעלּון ארי ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵַַָָָָלהֹון

ּכהנא: לות חצדכֹון ריׁש עּומרא ית ותיתּון ְְְְְֲֲֲֵַַַָָָָָָחצדּה

àééðäåúøçnî íëðöøì ýåýé éðôì øîòä-úà ó §¥¦¯¤¨²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−¦§«Ÿ§¤®¦¨«¢©Æ
:ïäkä epôéðé úaMäéðäåýåýé éðôì øîòä-úà ó ©©½̈§¦¤−©Ÿ¥«§¥¦¯¤¨²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−

ïäkä epôéðé úaMä úøçnî íëðöøì: עּומרא ית וירים ¦§«Ÿ§¤®¦¨«¢©Æ©©½̈§¦¤−©Ÿ¥«ְִִָָ

ּכהנא: ירימּנּה טבא יֹומא מּבתר לכֹון לרעוא יי ְְְְֲֲֳִִִֵַַַָָָָָָָָקדם

áéíéîz Nák øîòä-úà íëôéðä íBéa íúéNòå©«£¦¤¾§¬£¦«§¤−¤¨®Ÿ¤¤´¤¨¦¯
:ýåýéì äìòì BúðL-ïa-úà íëôéðä íBéa íúéNòå ¤§¨²§Ÿ−̈©«Ÿ̈«©«£¦¤¾§¬£¦«§¤−¤

ýåýéì äìòì BúðL-ïa íéîz Nák øîòä: ותעּבדּון ¨®Ÿ¤¤´¤¨¦¯¤§¨²§Ÿ−̈©«Ÿ̈«ְְְַ

ׁשּתּה ּבר ׁשלים אּמר עּומרא ית דארמּותכֹון ְְְְֲִִֵַַַַָָָָּביֹומא

יי: קדם âéäìeìaלעלתא úìñ íéðøNò éðL Búçðîe ְֲֳַָָָָ¦§¨Á§¥̧¤§Ÿ¦¹´Ÿ¤§¨¬
:ïéää úòéáø ïéé Bkñðå ççéð çéø ýåýéì äMà ïîMá©¤²¤¦¤¬©«Ÿ̈−¥´©¦®Ÿ©§¦§¬©−¦§¦¦¬©¦«
çéø ýåýéì äMà ïîMá äìeìa úìñ íéðøNò éðL Búçðîe¦§¨Á§¥̧¤§Ÿ¦¹´Ÿ¤§¨¬©¤²¤¦¤¬©«Ÿ̈−¥´©

ïéää úòéáø ïéé Bkñðå ççéð: עׁשרֹונין ּתרין ּומנחתּה ¦®Ÿ©§¦§¬©−¦§¦¦¬©¦«ְְְִִֵֵֶָ

ברעוא  לאתקּבלא יי קדם קרּבנא במׁשח ּדפילא  ְְְְְְְְֲֳִִִַַַָָָָָָָָָֻֻסלּתא

הינא: רבעּות חמרא ãéàìונסּכּה ìîøëå éì÷å íçìå ְְְְִִֵַַָָ§¤Á¤Á§¨¦̧§©§¤¹´Ÿ
ïaø÷-úà íëàéáä ãò äfä íBiä íöò-ãò eìëàú«Ÿ§À©¤̧¤Æ©´©¤½©µ£¦´£¤½¤¨§©−

:íëéúáLî ìëa íëéúøãì íìBò úwç íëéäìàíçìå ¡«Ÿ¥¤®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«§¤Á¤Á
íëàéáä ãò äfä íBiä íöò-ãò eìëàú àì ìîøëå éì÷å§¨¦̧§©§¤¹´Ÿ«Ÿ§À©¤̧¤Æ©´©¤½©µ£¦´£¤½
:íëéúáLî ìëa íëéúøãì íìBò úwç íëéäìà ïaø÷-úà¤¨§©−¡«Ÿ¥¤®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
עד  הדין יֹומא ּכרן עד תיכלּון לא ּופרּוכן ּוקלי ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָּולחם

אלהכ  קרּבן ית ּבכל איתֹואיכֹון לדריכֹון עלם קים ֹון ְְְְְֱֲֵֵַַַָָָָָֹֻ

åèíBiîסמֹותבניכֹון: úaMä úøçnî íëì ízøôñe ְֵָ§©§¤³¨¤Æ¦¨«¢©´©©½̈¦Æ
úîéîz úBúaL òáL äôeðzä øîò-úà íëàéáä£¦´£¤½¤−Ÿ¤©§®̈¤¬©©¨−§¦¬Ÿ

:äðééäzíëàéáä íBiî úaMä úøçnî íëì ízøôñe ¦«§¤«¨§©§¤³¨¤Æ¦¨«¢©´©©½̈¦Æ£¦´£¤½
:äðééäz úîéîz úBúaL òáL äôeðzä øîò-úà ותמנּון ¤−Ÿ¤©§¨®¤¬©©¨−§¦¬Ÿ¦«§¤«¨ְְִ

עּומרא  ית איתֹואיכֹון מּיֹום טבא יֹומא מּבתר ְְְִִֵַַָָָָָָלכֹון

יהוין: ׁשלמין ׁשבּועין ׁשבעא æèúøçnîדארמּותא ãò ְְְְֲִִִֶַַָָָָָ©´¦¨«¢©³
äçðî ízáø÷äå íBé íéMîç eøtñz úòéáMä úaMä©©¨Æ©§¦¦½¦§§−£¦¦´®§¦§©§¤²¦§¨¬

:ýåýéì äLãçeøtñz úòéáMä úaMä úøçnî ãò £¨−̈©«Ÿ̈«©´¦¨«¢©³©©¨Æ©§¦¦½¦§§−
:ýåýéì äLãç äçðî ízáø÷äå íBé íéMîç מּבתר עד £¦¦´®§¦§©§¤²¦§¨¬£¨−̈©«Ÿ̈«ִַַָ

מנחתא  ּותקרבּון יֹומין חמׁשין ּתמנּון ׁשביעתא ְְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָׁשבּועתא

יי: קדם æéäôeðzחדּתא íçì | eàéáz íëéúáLBnî ְֲֳַָָָ¦«§¸Ÿ¥¤¹¨¦´¤´¤§À̈
äðéôàz õîç äðééäz úìñ íéðøNò éðL íézL§©̧¦Æ§¥´¤§Ÿ¦½´Ÿ¤¦«§¤½¨¨¥−¥«¨¤®¨

:ýåýéì íéøekaäôeðz íçì | eàéáz íëéúáLBnî ¦¦−©«Ÿ̈«¦«§¸Ÿ¥¤¹¨¦´¤´¤§À̈
íéøeka äðéôàz õîç äðééäz úìñ íéðøNò éðL íézL§©̧¦Æ§¥´¤§Ÿ¦½´Ÿ¤¦«§¤½¨¨¥−¥«¨¤®¨¦¦−

ýåýéì: ּתרּתין ארמּותא לחם ּתיתּון מּמֹותבניכֹון ©«Ÿ̈«ְְְְֲִֵֵֵַַָָָ

(ÔˆÈ¯‚) יתאפין חמיע יהוין סלּתא עׁשרֹונין ּתרין ¿ƒ«ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻ

יי: קדם çéíéNákּבּכּורין úòáL íçlä-ìò ízáø÷äå ְֳִִָָ§¦§©§¤´©©¤À¤¦§©̧§¨¦³
eéäé íéðL íìéàå ãçà ø÷a-ïa øôe äðL éða íîéîz§¦¦Æ§¥´¨½̈©¯¤¨¨²¤−̈§¥¦´§®̈¦¦«§³
ççéð-çéø äMà íäékñðå íúçðîe ýåýéì äìòŸ¨Æ©«Ÿ̈½¦§¨¨Æ§¦§¥¤½¦¥¬¥«©¦−Ÿ©

:ýåýéìéða íîéîz íéNák úòáL íçlä-ìò ízáø÷äå ©«Ÿ̈«§¦§©§¤´©©¤À¤¦§©̧§¨¦³§¦¦Æ§¥´
ýåýéì äìò eéäé íéðL íìéàå ãçà ø÷a-ïa øôe äðL̈½̈©¯¤¨¨²¤−̈§¥¦´§¨®¦¦«§³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½

:ýåýéì ççéð-çéø äMà íäékñðå íúçðîe על ּותקרבּון ¦§¨¨Æ§¦§¥¤½¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«ְְַָ

חד  ּתֹורי ּבר ותֹור ׁשנא ּבני ׁשלמין אּמרין ׁשבעא ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָלחמא

ונסּכיהֹון  ּומנחתהֹון יי קדם עלתא יהֹון ּתרין ְְְְְְְְְֲֳִִִִֵֵָָָָָודכרין

יי: קדם ּברעוא ּדמתקּבל èéíéfò-øéòNקרּבן íúéNòå ְְְְְֲֳִֵַַַָָָֻ©«£¦¤²§¦«¦¦¬
:íéîìL çáæì äðL éða íéNáë éðLe úàhçì ãçà¤−̈§©®̈§¥¯§¨¦²§¥¬¨−̈§¤¬©§¨¦«
äðL éða íéNáë éðLe úàhçì ãçà íéfò-øéòN íúéNòå©«£¦¤²§¦«¦¦¬¤−̈§©¨®§¥¯§¨¦²§¥¬¨−̈

íéîìL çáæì: ּותרין לחּטאתא חד עּזי ּבר צפיר ותעּבדּון §¤¬©§¨¦«ְְְְְְִִֵֵַַַַָָ

קּודׁשּיא: לנכסת ׁשנא ּבני ëéðäåíúàאּמרין | ïäkä ó ְְְְְְִִִֵַַָָ§¥¦´©Ÿ¥´Ÿ¿̈
íéNák éðL-ìò ýåýé éðôì äôeðz íéøkaä íçì ìò©Á¤̧¤©¦ª¦³§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©§¥−§¨¦®

:ïäkì ýåýéì eéäé Lã÷éðäåíçì ìò íúà | ïäkä ó ²Ÿ¤¦«§¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥«§¥¦´©Ÿ¥´Ÿ¿̈©Á¤̧¤
eéäé Lã÷ íéNák éðL-ìò ýåýé éðôì äôeðz íéøkaä©¦ª¦³§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©§¥−§¨¦®²Ÿ¤¦«§¬

:ïäkì ýåýéì ּבּכּורּיא לחם על יתהֹון ּכהנא וירים ©«Ÿ̈−©Ÿ¥«ְְֲִִִֵַַַָָָ

יי  קדם יהֹון קּודׁשא אּמרין ּתרין על יי קדם ְְְְְְֲֳֳִִֵַָָָָָָָארמּותא

àëLã÷-àø÷îלכהנא: äfä íBiä | íöòa íúàø÷e ְֲַָ§¨¤º§¤´¤©´©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ
íìBò úwç eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®ª©¬¨²

:íëéúøãì íëéúáLBî-ìëaíBiä | íöòa íúàø÷eäfä §¨«§¬Ÿ¥¤−§Ÿ«Ÿ¥¤«§¨¤º§¤´¤©´©¤À
úwç eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ−̈´Ÿ©«£®ª©¬

:íëéúøãì íëéúáLBî-ìëa íìBò יֹומא ּבכרן ּותערעּון ¨²§¨«§¬Ÿ¥¤−§Ÿ«Ÿ¥¤«ְְְִַָָ

תעּבדּון  לא ּפלחן עבידת ּכל לכֹון יהי קּדיׁש מערע ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָהדין

לדריכֹון: מֹותבניכֹון ּבכל עלם áë-úàקים íëøö÷áe ְְְְֵֵַָָָָָ§ª§§¤º¤
è÷ìå Eøö÷a EãN úàt älëú-àì íëöøà øéö÷§¦´©§§¤À«Ÿ§©¤º§©³¨«§Æ§ª§¤½§¤¬¤
ýåýé éðà íúà áæòz øbìå éðòì èwìú àì Eøéö÷§¦«§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ©«£´ŸŸ½̈£¦−§Ÿ̈¬

:íëéäìàúàt älëú-àì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe ¡«Ÿ¥¤«§ª§§¤º¤§¦´©§§¤À«Ÿ§©¤º§©³
áæòz øbìå éðòì èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå Eøö÷a EãN̈«§Æ§ª§¤½§¤¬¤§¦«§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ©«£´Ÿ

:íëéäìà ýåýé éðà íúà דארעכֹון חצדא ית ּובמחצדכֹון Ÿ½̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«ְְְְֱֲֲֶַָָָָ

לא  דחצד ּולקטא ּבמחצד דחקל ּפאתא תׁשיצי ְְְְְֱֲֵֵֶַַָָָָָָָָָָָלא

אלהכֹון: יי אנא יתהֹון ּתׁשּבֹוק ּולגּיֹורי לעניי פ תלּקט ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵַַָָָָ
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âë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåäLî-ìà ýåýé øaãéå ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
øîàl::למימר מׁשה עם יי ãëéða-ìàּומּליל øac ¥«Ÿְְִִֵֶַָָֹ©¥²¤§¥¬

äéäé Lãçì ãçàa éòéáMä Lãça øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´©ÀŸ¤¦«§¤³
:Lã÷-àø÷î äòeøz ïBøëæ ïBúaL íëìéða-ìà øac ¨¤Æ©¨½¦§¬§−̈¦§¨«Ÿ¤©¥²¤§¥¬

íëì äéäé Lãçì ãçàa éòéáMä Lãça øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´©ÀŸ¤¦«§¤³¨¤Æ
:Lã÷-àø÷î äòeøz ïBøëæ ïBúaL יׂשראל ּבני עם מּלל ©¨½¦§¬§−̈¦§¨«Ÿ¤ְְִִֵֵֵַָ

ׁשב  ּבירחא ניחא למימר לכֹון יהי לירחא ּבחד יעאה ְְְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָ

קּדיׁש: מערע יּבבא äëàìּדּוכרן äãáò úëàìî-ìk ְְִַַַַָָָ¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ
:ýåýéì äMà ízáø÷äå eNòúàì äãáò úëàìî-ìk ©«£®§¦§©§¤¬¦¤−©«Ÿ̈«¨§¤¬¤£Ÿ−̈´Ÿ
:ýåýéì äMà ízáø÷äå eNòú לא ּפלחנא עבידת ּכל ©«£®§¦§©§¤¬¦¤−©«Ÿ̈«ְִִַָָָָָ

יי: קדם קרּבנא ּותקרבּון åëýåýéסתעּבדּון øaãéå ְְְְְְֳַָָָָָֻ©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå יי ּומּליל ¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿְִַָ

למימר: מׁשה æëäfäעם éòéáMä Lãçì øBNòa Cà ְִֵֶָֹ©¿¤«¨´©ŸÁ¤Á©§¦¦̧©¤¹
íúépòå íëì äéäé Lã÷-àø÷î àeä íéøtkä íBé̄©¦ª¦´À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½§¦¦¤−

:ýåýéì äMà ízáø÷äå íëéúLôð-úàøBNòa Cà ¤©§«Ÿ¥¤®§¦§©§¤¬¦¤−©«Ÿ̈«©¿¤«¨´
äéäé Lã÷-àø÷î àeä íéøtkä íBé äfä éòéáMä Lãçì©ŸÁ¤Á©§¦¦̧©¤¹¯©¦ª¦´À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´

ýåýéì äMà ízáø÷äå íëéúLôð-úà íúépòå íëì: ּברם ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®§¦§©§¤¬¦¤−©«Ÿ̈«ְַ

מערע  הּוא דכּפּורּיא יֹומא הדין ׁשביעאה לירחא ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָּבעׂשרא

קרּבנא  ּותקרבּון נפׁשתיכֹון ית ּותעּנּון לכֹון יהי ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָֻקּדיׁש

יי: çëäfäקדם íBiä íöòa eNòú àì äëàìî-ìëå ְֳָָ§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½§¤−¤©´©¤®
:íëéäìà ýåýé éðôì íëéìò øtëì àeä íéøtk íBé ék¦´³¦ª¦Æ½§©¥´£¥¤½¦§¥−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
íéøtk íBé ék äfä íBiä íöòa eNòú àì äëàìî-ìëå§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½§¤−¤©´©¤®¦´³¦ª¦Æ

:íëéäìà ýåýé éðôì íëéìò øtëì àeä לא עבידא וכל ½§©¥´£¥¤½¦§¥−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«ְִִָָָ

לכּפרא  הּוא דכּפּורּיא יֹומא ארי הדין יֹומא ּבכרן ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָתעּבדּון

אלהכֹון: יי קדם èë-àìעליכֹון øLà Lôpä-ìë ék ְֱֲֲֳֵָָָ¦³¨©¤̧¤Æ£¤´«Ÿ
:äénòî äúøëðå äfä íBiä íöòa äpòúä-ìë ékLôp §ª¤½§¤−¤©´©¤®§¦§§−̈¥«©¤«¨¦³¨©¤̧¤Æ

:äénòî äúøëðå äfä íBiä íöòa äpòú-àì øLà ארי £¤´«Ÿ§ª¤½§¤−¤©´©¤®§¦§§−̈¥«©¤«¨ֲֵ

ויׁשּתיצי  הדין יֹומא ּבכרן מתעּני לא ּדי אנׁשא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָכל

ìíöòaמעּמהא: äëàìî-ìk äNòz øLà Lôpä-ìëå ֵַָָ§¨©¤À¤£¤³©«£¤Æ¨§¨½̈§¤−¤
:dnò áøwî àåää Lôpä-úà ézãáàäå äfä íBiä©´©¤®§©«£©§¦²¤©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¨«
äfä íBiä íöòa äëàìî-ìk äNòz øLà Lôpä-ìëå§¨©¤À¤£¤³©«£¤Æ¨§¨½̈§¤−¤©´©¤®

:dnò áøwî àåää Lôpä-úà ézãáàäå ּדי אנׁש וכל §©«£©§¦²¤©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¨«ְֱִַָ

ההיא  אנׁשא ית ואֹובד הדין יֹומא ּבכרן עבידא ּכל ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָתעּבד

עּמּה: àìíìBòמּגֹו úwç eNòú àì äëàìî-ìk ִַַ¨§¨−̈´Ÿ©«£®ª©³¨Æ
:íëéúáLî ìëa íëéúøãìúwç eNòú àì äëàìî-ìk §Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«¨§¨−̈´Ÿ©«£®ª©³

:íëéúáLî ìëa íëéúøãì íìBò תעּבדּון לא עבידא ּכל ¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«ְְִִַָָָ

מֹותבניכֹון: ּבכל לדריכֹון עלם áìàeäקים ïBúaL úaL ְְְְֵֵַָָָָֹ©©̧©¨¬Æ
áøòa Lãçì äòLúa íëéúLôð-úà íúépòå íëì̈¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®§¦§¨³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤

:íëzaL eúaLz áøò-ãò áøòîàeä ïBúaL úaL ¥¤´¤©¤½¤¦§§−©©§¤«©©̧©¨¬Æ
áøòî áøòa Lãçì äòLúa íëéúLôð-úà íúépòå íëì̈¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®§¦§¨³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤¥¤´¤

íëzaL eúaLz áøò-ãò: ּותעּנּון לכֹון הּוא ׁשבתא ׁשבת ©¤½¤¦§§−©©§¤«ְְְְַַָָ

רמׁשא  עד מרמׁשא ּברמׁשא לירחא ּבתׁשעא נפׁשתיכֹון ְְְְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָית

ניחכֹון: ôּתנּוחּון ְְֲַ

éùéùâì:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåaãéå-ìà ýåýé ø ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤
:øîàl äLî:למימר מׁשה עם יי ãìéða-ìàּומּליל  øac ¤¬¥«Ÿְְִִֵֶַָָֹ©¥²¤§¥¬

äfä éòéáMä Lãçì íBé øNò äMîça øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ©«£¦¨̧¨¹̈À©³Ÿ¤©§¦¦Æ©¤½
íéîé úòáL úBkqä âç:ýåýéììàøNé éða-ìà øac ©¯©ª²¦§©¬¨¦−©«Ÿ̈«©¥²¤§¥¬¦§¨¥−

úBkqä âç äfä éòéáMä Lãçì íBé øNò äMîça øîàì¥®Ÿ©«£¦¨̧¨¹̈À©³Ÿ¤©§¦¦Æ©¤½©¯©ª²
ýåýéì íéîé úòáL: ּבחמׁשא למימר יׂשראל ּבני עם מּלל ¦§©¬¨¦−©«Ÿ̈«ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָ

ׁשבעת  דמטּלּיא חּגא הדין ׁשביעאה לירחא יֹומא ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָָעׁשרא

יי: קדם äì-ìkיֹומין Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia ְֳִָָ©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨
:eNòú àì äãáò úëàìîLã÷-àø÷î ïBLàøä íBia §¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤

:eNòú àì äãáò úëàìî-ìk מערע קדמאה ּביֹומא ¨§¤¬¤£Ÿ−̈¬Ÿ©«£«ְְְַַָָָָ

תעּבדּון: לא ּפלחן עבידת ּכל åìíéîéקּדיׁש úòáL ְְְִִִַַַָָָָ¦§©´¨¦½
äéäé Lã÷-àø÷î éðéîMä íBia ýåýéì äMà eáéø÷z©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈®©´©§¦¦¿¦§¨ŸÁ¤Á¦«§¤̧
úëàìî-ìk àåä úøöò ýåýéì äMà ízáø÷äå íëì̈¤¹§¦§©§¤̧¦¤³©«Ÿ̈Æ£¤¤́¦½¨§¤¬¤

:eNòú àì äãáòýåýéì äMà eáéø÷z íéîé úòáL £Ÿ̈−¬Ÿ©«£«¦§©´¨¦½©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈®
äMà ízáø÷äå íëì äéäé Lã÷-àø÷î éðéîMä íBia©´©§¦¦¿¦§¨ŸÁ¤Á¦«§¤̧¨¤¹§¦§©§¤̧¦¤³

:eNòú àì äãáò úëàìî-ìk àåä úøöò ýåýéì ׁשבעא ©«Ÿ̈Æ£¤¤́¦½¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«ְִָ

קּדיׁש מערע תמינאה ּביֹומא יי קדם קרּבנא ּתקרבּון ְְְְְְְֳִִִַַָָָָָָָָָֻיֹומין

עבידת  ּכל ּתהֹון ּכנׁש יי קדם קרּבנא ּותקרבּון לכֹון ְְְְְְְְֳִִֵֵַָָָָָָֻיהי

תעּבדּון: לא æìeàø÷z-øLàּפלחן ýåýé éãòBî älà ְְְַָָָ¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½£¤¦§§¬
äçðîe äìò ýåýéì äMà áéø÷äì Lã÷ éàø÷î íúàŸ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤§©§¦¸¦¤¹©«Ÿ̈ÀŸ¨¯¦§¨²

:BîBéa íBé-øác íéëñðe çáæ-øLà ýåýé éãòBî älà ¤¬©§¨¦−§©¬§«¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½£¤
Mà áéø÷äì Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷zäìò ýåýéì ä ¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤§©§¦¸¦¤¹©«Ÿ̈ÀŸ¨¯

:BîBéa íBé-øác íéëñðe çáæ äçðîe ּדי דיי מֹועדּיא אּלין ¦§¨²¤¬©§¨¦−§©¬§«ְֲִִֵַַָָ

יי  קדם קרּבנא לקרבא קּדיׁש מערעי יתהֹון ְְְְְְְְֳִֵַָָָָָָָָָָֻתערעּון

ּביֹומּה: יֹום ּפתגם ונּסּוכין קּודׁשין נכסת ּומנחתא ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָעלתא

çìãálîe íëéúBðzî ãálîe ýåýé úúaL ãálî¦§©−©§´Ÿ§Ÿ̈®¦§©´©§«¥¤À¦§©³
:ýåýéì eðzz øLà íëéúáãð-ìk ãálîe íëéøãð-ìk̈¦§¥¤Æ¦§©Æ¨¦§´Ÿ¥¤½£¤¬¦§−©«Ÿ̈«
íëéøãð-ìk ãálîe íëéúBðzî ãálîe ýåýé úúaL ãálî¦§©−©§´Ÿ§Ÿ̈®¦§©´©§«¥¤À¦§©³¨¦§¥¤Æ

:ýåýéì eðzz øLà íëéúáãð-ìk ãálîe דיי ׁשּבּיא ּבר ¦§©Æ¨¦§´Ÿ¥¤½£¤¬¦§−©«Ÿ̈«ְַַַַָָ
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ּדי  נדבתיכֹון ּכל ּובר נדריכֹון ּכל ּובר מּתנתיכֹון ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָּובר

יי: קדם èìLãçìתּתנּון íBé øNò äMîça Cà ְְֳִָָ©¿©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤
-âç-úà ebçz õøàä úàeáz-úà íëtñàa éòéáMä©§¦¦À§¨§§¤Æ¤§©´¨½̈¤¨¬Ÿ¤©
éðéîMä íBiáe ïBúaL ïBLàøä íBia íéîé úòáL ýåýé§Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³¨«¦Æ©¨½©¬©§¦¦−

:ïBúaLíëtñàa éòéáMä Lãçì íBé øNò äMîça Cà ©¨«©¿©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À§¨§§¤Æ
íBia íéîé úòáL ýåýé-âç-úà ebçz õøàä úàeáz-úà¤§©´¨½̈¤¨¬Ÿ¤©§Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³

:ïBúaL éðéîMä íBiáe ïBúaL ïBLàøä עׁשר ּבחמׁשא ּברם ¨«¦Æ©¨½©¬©§¦¦−©¨«ְְְֲַַַָ

ּתחּגּון  ארעא עללת ית ּבמכנׁשיכֹון ׁשביעאה לירחא ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָיֹומא

ּוביֹומא  ניחא קדמאה ּביֹומא יֹומין ׁשבעא יי קדם חּגא ְְְְְְֳִִַַָָָָָָָָָָָית

ניחא: îõòתמינאה éøt ïBLàøä íBia íëì ízç÷ìe ְְִָָָָ§©§¤̧¨¤¹©´¨«¦À§¦¸¥³
ðòå íéøîz útk øãäízçîNe ìçð-éáøòå úáò-õò ó ¨¨Æ©´Ÿ§¨¦½©«£©¬¥«¨−Ÿ§©§¥®̈©§©§¤À

éðôì:íéîé úòáL íëéäìà ýåýéíBia íëì ízç÷ìe ¦§¥²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§©¬¨¦«§©§¤̧¨¤¹©´
ðòå íéøîz útk øãä õò éøt ïBLàøäúáò-õò ó ¨«¦À§¦¸¥³¨¨Æ©´Ÿ§¨¦½©«£©¬¥«¨−Ÿ

íéîé úòáL íëéäìà ýåýé éðôì ízçîNe ìçð-éáøòå: §©§¥¨®©§©§¤À¦§¥²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§©¬¨¦«
ולּלּבין  אתרֹוגין אילנא ּפרי קדמאה ּביֹומא לכֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻותּסבּון

ׁשבעת  אלהכֹון יי קדם ותחדּון ּדנחל וערבין ְְְְְְֱֱֲֲֳִִִֶַַַַַָָָָוהדּסין

àîäðMaיֹומין: íéîé úòáL ýåýéì âç Búà íúbçå ִ§©Ÿ¤³ŸÆ©´©«Ÿ̈½¦§©¬¨¦−©¨®̈
:Búà ebçz éòéáMä Lãça íëéúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½©¬Ÿ¤©§¦¦−¨¬ŸŸ«
íìBò úwç äðMa íéîé úòáL ýåýéì âç Búà íúbçå§©Ÿ¤³ŸÆ©´©«Ÿ̈½¦§©¬¨¦−©¨®̈ª©³¨Æ

:Búà ebçz éòéáMä Lãça íëéúøãì חּגא יתּה ּותחּגּון §Ÿ́Ÿ¥¤½©¬Ÿ¤©§¦¦−¨¬ŸŸ«ְֵַַָָ

ּבירחא  לדריכֹון עלם קים ּבׁשּתא יֹומין ׁשבעת יי ְְְְְְְֳִֵַַַַַָָָָָָָקדם

יתּה: ּתחּגּון áîíéîéׁשביעאה úòáL eáLz úkqa ְְִֵַָָָ©ª¬Ÿ¥«§−¦§©´¨¦®
:úkqa eáLé ìàøNéa çøæàä-ìkúòáL eáLz úkqa ¨¨«¤§¨Æ§¦§¨¥½¥«§−©ª«Ÿ©ª¬Ÿ¥«§−¦§©´

úkqa eáLé ìàøNéa çøæàä-ìk íéîé: תיתבּון ּבמטּלּיא ¨¦®¨¨«¤§¨Æ§¦§¨¥½¥«§−©ª«Ÿְְִֵַַָ

ּבמטּלּיא: יתבּון ּביׂשראל יּציבא ּכל יֹומין ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָׁשבעת

âîéða-úà ézáLBä úBkqá ék íëéúøã eòãé ïòîì§©»©»¥«§´Ÿ«Ÿ¥¤¼¦´©ªÀ©̧§¦Æ¤§¥´
ýåýé éðà íéøöî õøàî íúBà éàéöBäa ìàøNé¦§¨¥½§«¦¦¬−̈¥¤´¤¦§®̈¦£¦−§Ÿ̈¬

:íëéäìàéða-úà ézáLBä úBkqá ék íëéúøã eòãé ïòîì ¡«Ÿ¥¤«§©»©»¥«§´Ÿ«Ÿ¥¤¼¦´©ªÀ©̧§¦Æ¤§¥´
:íëéäìà ýåýé éðà íéøöî õøàî íúBà éàéöBäa ìàøNé¦§¨¥½§«¦¦¬−̈¥¤´¤¦§¨®¦£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
ּבני  ית אֹותבית ענני במטּליּות ארי ּדריכֹון ּדיּדעּון ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָּבדיל

אלהכֹון: יי אנא דמצרים מארעא יתהֹון ּבאּפקּותי ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָיׂשראל

ãî:ìàøNé éða-ìà ýåýé éãòî-úà äLî øaãéåøaãéå ©§©¥´¤½¤«Ÿ£¥−§Ÿ̈®¤§¥−¦§¨¥«©§©¥´
:ìàøNé éða-ìà ýåýé éãòî-úà äLî ית מׁשה ּומּליל ¤½¤«Ÿ£¥−§Ÿ̈®¤§¥−¦§¨¥«ִֶַָֹ

יׂשראל: לבני ואּלפּנּון דיי מֹועדּיא ôסדר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ

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

éìà eç÷éå ìàøNé éða-úàæ úéæ ïîL EøBànì úéúk C ¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹¤´¤©¬¦²̈¨¦−©¨®
:ãéîz øð úìòäìéìà eç÷éå ìàøNé éða-úà åöïîL E §©«£¬Ÿ¥−¨¦«©º¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹¤´¤

æ úéæ:ãéîz øð úìòäì øBànì úéúk C ּבני ית ּפּקד ©¬¦²̈¨¦−©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«ְֵֵַָ

לאנהרא  ּכתיׁשא דכיא זיתא מׁשח ל ויּסבּון ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָיׂשראל

ּתדירא: בֹוצינּיא âìäàaלאדלקא úãòä úëøôì õeçî ְְְִִַַָָָָ¦Á§¨¸Ÿ¤¨«¥ª¹§´Ÿ¤
ýåýé éðôì ø÷a-ãò áøòî ïøäà Búà Cøòé ãòBî¥À©«£ŸÁŸ¸©«£¹Ÿ¥¤¯¤©²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−

:íëéúøãì íìBò úwç ãéîzúãòä úëøôì õeçî ¨¦®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«¦Á§¨¸Ÿ¤¨«¥ª¹
ýåýé éðôì ø÷a-ãò áøòî ïøäà Búà Cøòé ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥À©«£ŸÁŸ¸©«£¹Ÿ¥¤¯¤©²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−

íëéúøãì íìBò úwç ãéîz: דסהדּותא לפרכּתא מּברא ¨¦®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«ְְְֲִַָָָָָֻ

יי  קדם צפרא עד מרמׁשא אהרן יתּה יסּדר זמנא ְְְְְְְֲֳִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹּבמׁשּכן

לדריכֹון: עלם קים ãCøòéּתדירא äøähä äøðnä ìò ְְְִֵַָָָָ©µ©§Ÿ̈´©§Ÿ̈½©«£−Ÿ
:ãéîz ýåýé éðôì úBøpä-úàCøòé äøähä äøðnä ìò ¤©¥®¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«©µ©§Ÿ̈´©§Ÿ̈½©«£−Ÿ
ãéîz ýåýé éðôì úBøpä-úà: ית יסּדר דכיתא מנרּתא על ¤©¥®¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«ְְְִַַַַָָָָ

ּתדירא: יי קדם ädúàפּבֹוצינּיא úéôàå úìñ zç÷ìå ְְֳִִַָָָָ§¨«©§¨´½Ÿ¤§¨«¦¨´Ÿ½̈
:úçàä älçä äéäé íéðøNò éðL úBlç äøNò íézL§¥¬¤§¥−©®§¥Æ¤§Ÿ¦½¦«§¤−©«©¨¬¨«¤¨«
éðL úBlç äøNò íézL dúà úéôàå úìñ zç÷ìå§¨«©§¨´½Ÿ¤§¨«¦¨´Ÿ½̈§¥¬¤§¥−©®§¥Æ

:úçàä älçä äéäé íéðøNòיתּה ותיפי סלּתא ותּסב ¤§Ÿ¦½¦«§¤−©«©¨¬¨«¤¨«ְְְִֵֵַַָָֻ

חדא: ּגריצּתא ּתהי עסרֹונין ּתרין ּגריצן עׂשרי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָּתרּתא

åìò úëøònä LL úBëøòî íézL íúBà zîNå§©§¨¬¨²§©¬¦©«£¨−¥´©©«£®̈¤©²
:ýåýé éðôì øähä ïçìMäúBëøòî íézL íúBà zîNå ©ª§¨¬©¨−Ÿ¦§¥¬§Ÿ̈«§©§¨¬¨²§©¬¦©«£¨−

:ýåýé éðôì øähä ïçìMä ìò úëøònä LL יתהֹון ּותׁשּוי ¥´©©«£¨®¤©²©ª§¨¬©¨−Ÿ¦§¥¬§Ÿ̈«ְְִַָ

יי: קדם דכיא ּפתֹורא על סדרא ׁשית סדרין æzúðåּתרּתין ְְְְְֳִִִִֵַַַָָָָָָ§¨«©¨¬
äMà äøkæàì íçlì äúéäå äkæ äðáì úëøònä-ìò©©©«£¤−¤§Ÿ¨´©¨®§¨«§¨³©¤̧¤Æ§©§¨½̈¦¤−

:ýåýéìíçlì äúéäå äkæ äðáì úëøònä-ìò zúðå ©«Ÿ̈«§¨«©¨¬©©©«£¤−¤§Ÿ¨´©®̈§¨«§¨³©¤̧¤Æ
:ýåýéì äMà äøkæàìּותהי דכיתא לבנּתא סדרא על ותּתן §©§¨½̈¦¤−©«Ÿ̈«ְְְְְִִִֵֵַָָָָֻ

יי : קדם קר ּבנא לאדּכרּתא çíBéaללחם  úaMä íBéa ְְְְְְֳִִֵַָָָָָֻ§¸©©¹̈§´
ìàøNé-éða úàî ãéîz ýåýé éðôì epëøòé úaMä©©À̈©«©§¤²¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦®¥¥¬§¥«¦§¨¥−

:íìBò úéøaýåýé éðôì epëøòé úaMä íBéa úaMä íBéa §¦¬¨«§¸©©¹̈§´©©À̈©«©§¤²¦§¥¬§Ÿ̈−
:íìBò úéøa ìàøNé-éða úàî ãéîz דׁשּבתא ּביֹומא ¨¦®¥¥¬§¥«¦§¨¥−§¦¬¨«ְְְַָָ

ּבני  קדם מן ּתדירא יי קדם יסּדרּנּה דׁשּבתא ְְְְְְְְֳֳִִִֵֵַַָָָָָָּביֹומא

עלם: קים èeäìëàåיׂשראל åéðáìe ïøäàì äúéäå ְְִֵַָָָ§¨«§¨Æ§©«£´Ÿ§¨½̈©«£¨ª−
ýåýé éMàî Bì àeä íéLã÷ Lã÷ ék Lã÷ íB÷îa§¨´¨®¦¿ŸÁ¤Á¨«¨¦̧¬²¥«¦¥¬§Ÿ̈−

:íìBò-÷çék Lã÷ íB÷îa eäìëàå åéðáìe ïøäàì äúéäå ¨¨«§¨«§¨Æ§©«£´Ÿ§¨½̈©«£¨ª−§¨´¨®¦¿
íìBò-÷ç ýåýé éMàî Bì àeä íéLã÷ Lã÷: לאהרן ּותהי  ŸÁ¤Á¨«¨¦̧¬²¥«¦¥¬§Ÿ̈−¨¨«ְְֲֵַֹ

לּה ה ּוא קּודׁשין קדׁש ארי  קּדי ׁש ּבאתר  ויכל ּנּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַֹֻולבנֹוהי 

עלם: קים דיי  éúéìàøNéסמּקרּבנּיא äMà-ïa àöiå ְְְִַַַָָָָָֻ©¥¥Æ¤¦¨´¦§§¥¦½
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äðçna eöpiå ìàøNé éða CBúa éøöî Léà-ïa àeäå§Æ¤¦´¦§¦½§−§¥´¦§¨¥®©¦¨Æ©©«£¤½
:éìàøNiä Léàå úéìàøNiä ïaúéìàøNé äMà-ïa àöiå ¤µ©¦§§¥¦½§¦−©¦§§¥¦«©¥¥Æ¤¦¨´¦§§¥¦½

ïa äðçna eöpiå ìàøNé éða CBúa éøöî Léà-ïa àeäå§Æ¤¦´¦§¦½§−§¥´¦§¨¥®©¦¨Æ©©«£¤½¤µ
:éìàøNiä Léàå úéìàøNiä יׂשראל בת אּתתא ּבר ּונפק ©¦§§¥¦½§¦−©¦§§¥¦«ְְְִִֵַַַָָ

ּבמׁשריתא  ּונצֹו יׂשראל ּבני ּבגֹו מצראה ּגבר ּבר ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָוהּוא

יׂשראל: ּבר וגברא יׂשראל בת אּתתא àéáwiåּבר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָÂ©¦ÂŸ
Búà eàéáiå ìl÷éå íMä-úà úéìàøNiä äMàä-ïa¤¨«¦¨̧©¦§§¥¦³¤©¥Æ©§©¥½©¨¦¬Ÿ−

:ïã-ähîì éøác-úa úéîìL Bnà íLå äLî-ìàáwiå ¤¤®§¥¬¦²§Ÿ¦¬©¦§¦−§©¥¨«Â©¦ÂŸ
Búà eàéáiå ìl÷éå íMä-úà úéìàøNiä äMàä-ïa¤¨«¦¨̧©¦§§¥¦³¤©¥Æ©§©¥½©¨¦¬Ÿ−

:ïã-ähîì éøác-úa úéîìL Bnà íLå äLî-ìàּופרׁש ¤¤®§¥¬¦²§Ÿ¦¬©¦§¦−§©¥¨«ֵָ

ב  אּתתא לות ּבר יתּה ואיתיאּו וארּגז ׁשמא ית יׂשראל ת ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

דדן: לׁשבטא ּדברי ּבת ׁשלמית אּמּה וׁשּום ְְְְְְִִִִִֵֶַָָֹֹמׁשה

áé:ýåýé ét-ìò íäì Løôì øîLna eäçépiåeäçépiå ©©¦ª−©¦§¨®¦§¬¨¤−©¦¬§Ÿ̈«©©¦ª−
:ýåýé ét-ìò íäì Løôì øîLna מּטרא ּבבית ואּסרֹוהי ©¦§¨®¦§¬¨¤−©¦¬§Ÿ̈«ְְְְִֵַַָ

דיי: מימרא ּגזרת על להֹון ּדיתּפרׁש âéýåýéפעד øaãéå ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָ©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ּומּליל ¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿִַ

למימר: מׁשה עם ãéõeçî-ìàיי ìl÷îä-úà àöBä ְְִֵֶָָֹ¥´¤©«§©¥À¤¦Æ
BLàø-ìò íäéãé-úà íéòîMä-ìë eëîñå äðçnì©©«£¤½§¨§¯¨©«Ÿ§¦²¤§¥¤−©Ÿ®

:äãòä-ìk Búà eîâøåõeçî-ìà ìl÷îä-úà àöBä §¨«§¬Ÿ−¨¨«¥¨«¥´¤©«§©¥À¤¦Æ
eîâøå BLàø-ìò íäéãé-úà íéòîMä-ìë eëîñå äðçnì©©«£¤½§¨§¯¨©«Ÿ§¦²¤§¥¤−©Ÿ®§¨«§¬

:äãòä-ìk Búà למׁשריתא למּברא ּדארּגז ית אּפק Ÿ−¨¨«¥¨«ְְְְְִִֵֵַַַָָָָ

יתּה וירּגמּון ריׁשּה על ידיהֹון ית ׁשמעּו ּדי ּכל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָויסמכּון

ּכנׁשּתא: åèLéàּכל Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå ְְִָָ§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦¬¦²
:Bàèç àNðå åéäìà ìl÷é-ékøaãz ìàøNé éða-ìàå ¦«§©¥¬¡Ÿ−̈§¨¨¬¤§«§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´

:Bàèç àNðå åéäìà ìl÷é-ék Léà Léà øîàì ּבני ועם ¥®Ÿ¦¬¦²¦«§©¥¬¡Ÿ−̈§¨¨¬¤§«ְְִֵ

אלהּה קדם ירּגז ּדי ּגבר ּגבר למימר ּתמּלל ְְְְְְֱֳִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָיׂשראל

חֹובּה: æèíBâøויקּבל úîeé úBî ýåýé-íL á÷ðå ִֵֵַ§Ÿ¥³¥«§Ÿ̈Æ´½̈¨¬
:úîeé íL Bá÷ða çøæàk øbk äãòä-ìk Bá-eîbøé¦§§−¨¨«¥¨®©¥Æ¨«¤§½̈§¨§¬¥−¨«
øbk äãòä-ìk Bá-eîbøé íBâø úîeé úBî ýåýé-íL á÷ðå§Ÿ¥³¥«§Ÿ̈Æ´½̈¨¬¦§§−¨¨«¥¨®©¥Æ

÷ða çøæàk:úîeé íL Bá יתקטלא דיי ׁשמא פרׁש ודי ¨«¤§½̈§¨§¬¥−¨«ְְְְְִִֵַָָָָָ

ּכיּציבא  ּכגּיֹורא ּכנׁשּתא ּכל ּבּה ירּגמּון מרּגם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָיתקטל

יתקטל: ׁשמא æéíãàּבפרׁשּותּה Lôð-ìk äké ék Léàå ְְְְִֵֵָָָ§¦¾¦¬©¤−¨¤´¤¨¨®
:úîeé úBî:úîeé úBî íãà Lôð-ìk äké ék Léàå ּוגבר −¨«§¦¾¦¬©¤−¨¤´¤¨¨®−¨«ְַ

יתקטל: יתקטלא דאנׁשא נפׁשא ּכל יקטֹול çéäkîeארי ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָ©¥¬
:Lôð úçz Lôð äpîlLé äîäa-Lôð-Lôð äkîe ¤«¤§¥−̈§©§¤®¨¤−¤©¬©¨«¤©¥¬¤«¤

:Lôð úçz Lôð äpîlLé äîäa ּבעירא נפׁש ּודיקטֹול §¥−̈§©§¤®¨¤−¤©¬©¨«¤ְְְְִִַָ

נפׁשא: חלף נפׁשא èéíeîיׁשּלמּנּה ïzé-ék Léàå ְְְְֲִַַַַַָָ§¦¾¦«¦¥¬−
:Bl äNòé ïk äNò øLàk Búéîòaíeî ïzé-ék Léàå ©«£¦®©«£¤´¨½̈¥−¥¨¬¤«§¦¾¦«¦¥¬−

Bl äNòé ïk äNò øLàk Búéîòa: מּומא יּתן ארי ּוגבר ©«£¦®©«£¤´¨½̈¥−¥¨¬¤«ְֲִֵֵַָ

לּה: יתעבד ּכן עבד די ּכמא ëøáLּבחברּה úçz øáL ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָ¤ µ¤©´©¤½¤
ïk íãàa íeî ïzé øLàk ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®©«£¤̧¦¥¬Æ¨«¨½̈¥−

:Ba ïúpéïL úçz ïL ïéò úçz ïéò øáL úçz øáL ¦¨¬¤«¤ µ¤©´©¤½¤©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®
Ba ïúpé ïk íãàa íeî ïzé øLàk: ּתברא חלף ּתברא ©«£¤̧¦¥¬Æ¨«¨½̈¥−¦¨¬¤«ְְֳַַַָָ

מּומא  יּתן די ּכמא ׁשּנא חלף ׁשּנא עינא חלף ְֳֳִִִִֵֵֵַַָָָָָָעינא

ּבּה: יתיהב ּכן ְְֲִֵֵֶַָָּבאנׁשא

øéèôîàë:úîeé íãà äkîe äpîlLé äîäá äkîe©¥¬§¥−̈§©§¤®¨©¥¬¨−̈¨«
:úîeé íãà äkîe äpîlLé äîäá äkîe ּבעירא ּודיקטֹול ©¥¬§¥−̈§©§¤®¨©¥¬¨−̈¨«ְְְִִָ

יתקטל: אנׁשא ּודיקטֹול áëäéäéיׁשּלמּנּה ãçà ètLî ְְְְְְֲִִִֵַַָָ¦§©³¤¨Æ¦«§¤´
:íëéäìà ýåýé éðà ék äéäé çøæàk øbk íëìètLî ¨¤½©¥¬¨«¤§−̈¦«§¤®¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«¦§©³

:íëéäìà ýåýé éðà ék äéäé çøæàk øbk íëì äéäé ãçà¤¨Æ¦«§¤´¨¤½©¥¬¨«¤§−̈¦«§¤®¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
יי  אנא ארי יהי כיּציבא ּכגּיֹורא לכֹון יהי חדא ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָּדינא

âë-úàאלהכֹון: eàéöBiå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå ֱֲָ©§©¥´¤»¤§¥´¦§¨¥¼©¦´¤
-éðáe ïáà Búà eîbøiå äðçnì õeçî-ìà ìl÷îä©«§©¥À¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ−®̈¤§¥«

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk eNò ìàøNéäLî øaãéå ¦§¨¥´¨½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©§©¥´¤»
äðçnì õeçî-ìà ìl÷îä-úà eàéöBiå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥¼©¦´¤©«§©¥À¤¦Æ©©«£¤½
ýåýé äeö øLàk eNò ìàøNé-éðáe ïáà Búà eîbøiå©¦§§¬Ÿ−¨®¤§¥«¦§¨¥´¨½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

äLî-úà: ּדארּגז ית ואּפיקּו יׂשראל ּבני עם מׁשה ּומּליל ¤¤«ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

עבדּו יׂשראל ּובני אבנא יתּה ּורגמּו למׁשריתא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָלמּברא

מׁשה: ית יי ּפּקיד די ôּכמא ô ô ְְִִֶַָָָֹ

.ïîéñ ì"àéæåò ,íé÷åñô ã"ë÷

øåîà úùøôì äøèôäãî ÷øô ìà÷æçéá

ãîåèéìrî ìàøNé-éða úBòúa éLc÷î úøîLî-úà eøîL øLà ÷Bãö éða íiåìä íéðäkäå§©«Ÿ£¦̧©§¦¦¹§¥´¨À£¤̧¨§¹¤¦§¤³¤¦§¨¦Æ¦§³§¥«¦§¨¥Æ¥¨©½
ì éìà eáø÷é änä:äåäé éðãà íàð íãå áìç éì áéø÷äì éðôì eãîrå éðúøLæèeàáé änä ¥²¨¦§§¬¥©−§¨§¥®¦§¨§´§¨©À§©§¦¬¦Æ¥´¤¨½̈§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«¥¹¨¨´Ÿ

ì éðçìL-ìà eáø÷é änäå éLc÷î-ìà:ézøîLî-úà eøîLå éðúøLæééørL-ìà íàBáa äéäå ¤¦§¨¦À§¥²¨¦§§¬¤ª§¨¦−§¨«§¥®¦§¨§−¤¦§©§¦«§¨À̈§¨Æ¤©«£¥Æ

להצטרפות ויעוץ חינם:

077-444-7777

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



úéîéðtä øöçä éørLa íúøLa øîö íäéìr äìré-àìå eLaìé íézLô éãâa úéîéðtä øöçä¤«¨¥´©§¦¦½¦§¥¬¦§¦−¦§¨®§Ÿ©£¤³£¥¤Æ¤½¤§¨«§À̈§©£¥²¤«¨¥¬©§¦¦−
:äúéáåçé:òæia eøbçé àì íäéðúî-ìr eéäé íézLô éñðëîe íLàø-ìr eéäé íézLô éøàt ¨¨«§¨©£¥³¦§¦Æ¦«§´©Ÿ½̈¦§§¥´¦§¦½¦«§−©¨§¥¤®¬Ÿ©§§−©¨«©

èéänä-øLà íäéãâa-úà eèLôé írä-ìà äðBöéçä øöçä-ìà äðBöéçä øöçä-ìà íúàöáeÂ§¥Â̈¤¤«¨¥̧©¦¹̈¤¤«¨¥´©¦¨»¤¨¨¼¦§§´¤¦§¥¤À£¤¥̧¨Æ
ìa íúBà eçépäå ía íúøLî:íäéãâáa írä-úà eLc÷é-àìå íéøçà íéãâa eLáìå Lãwä úëL §¨§¦´½̈§¦¦¬−̈§¦§´Ÿ©®Ÿ¤§¨§Æ§¨¦´£¥¦½§«Ÿ§©§¬¤¨−̈§¦§¥¤«

ë:íäéLàø-úà eîñëé íBñk eçlLé àì òøôe eçlâé àì íLàøåàëíàBáa ïäk-ìk ezLé-àì ïééå §Ÿ¨Æ´Ÿ§©¥½¤−©´Ÿ§©¥®¨¬¦§§−¤¨¥¤«§©¬¦«Ÿ¦§−¨Ÿ¥®§−̈
:úéîéðtä øöçä-ìàáëìàøNé úéa òøfî úìeúa-íà ék íéLðì íäì eç÷é-àì äLeøâe äðîìàå ¤¤«¨¥¬©§¦¦«§©§¨¨Æ§½̈«Ÿ¦§¬¨¤−§¨¦®¦´¦§ÀŸ¦¤̧©Æ¥´¦§¨¥½

:eçwé ïäkî äðîìà äéäz-øLà äðîìàäåâëøBäèì àîè-ïéáe ìçì Lã÷ ïéa eøBé énr-úàå §¨©§¨¨Æ£¤¦«§¤´©§¨½̈¦Ÿ¥−¦¨«§¤©¦´½¥¬−Ÿ¤§®Ÿ¥«¨¥¬§¨−
:íréãBéãëéãrBî-ìëa éúwç-úàå éúøBz-úàå eäètLé éètLîa ètLîì eãîré änä áéø-ìrå «¦ª«§©¦À¥µ¨©©§´§¦§½̈§¦§¨©−¦§§ª®§¤«Ÿ©³§¤ªŸ©Æ§¨«£©´

:eLc÷é éúBúaL-úàå eøîLéäëúáìe ïáìe íàìe áàì-íà ék äàîèì àBáé àì íãà úî-ìàå ¦§½Ÿ§¤©§©−§©¥«§¤¥´¨½̈¬Ÿ¨−§¨§¨®¦´¦§¿̈Â§¥Â§¥̧§©¹
:eànhé Léàì äúéä-àì-øLà úBçàìe çàìåë:Bì-eøtñé íéîé úráL Búøäè éøçàåæëíBéáe §À̈§¨²£¤Ÿ¨«§¨¬§¦−¦©¨«§©£¥−¨¢¨®¦§©¬¨¦−¦§§«§Á

ì úéîéðtä øöçä-ìà Lãwä-ìà Bàa:äåäé éðãà íàð Búàhç áéø÷é Lãwa úøLçëäúéäå Ÿ¸¤©¹Ÿ¤¤¤«¨¥³©§¦¦Æ§¨¥´©½Ÿ¤©§¦−©¨®§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«§¨«§¨³
:íúfçà éðà ìàøNéa íäì eðzú-àì äfçàå íúìçð éðà äìçðì íäìèëúàhçäå äçðnä ¨¤Æ§©«£½̈£¦−©«£¨¨®©«£ªÀ̈«Ÿ¦§³¨¤Æ§¦§¨¥½£¦−£ª¨¨«©¦§¨Æ§©«©¨´

:äéäé íäì ìàøNéa íøç-ìëå íeìëàé änä íLàäåììk úîeøz-ìëå ìë éøeka-ìk úéLàøå §¨«¨½̈¥−¨«Ÿ§®§¨¥¬¤§¦§¨¥−¨¤¬¦«§¤«§¥¦Á¨¦¸¥¹Ÿ§¨§´©ÀŸ
:Eúéa-ìà äëøa çéðäì ïäkì eðzz íëéúBñéør úéLàøå äéäé íéðäkì íëéúîeøz ìkî¦ŸÆ§´Ÿ¥¤½©«Ÿ£¦−¦«§¤®§¥¦³£¦«¥¤Æ¦§´©Ÿ¥½§¨¦¬©§¨−̈¤¥¤«

àì:íéðäkä eìëàé àì äîäaä-ïîe óBòä-ïî äôøèe äìáð-ìk̈§¥¨Æ§¥½̈¦¨−¦©§¥¨®¬Ÿ«Ÿ§−©«Ÿ£¦«
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לזכות
אנשי החסד הדגולים

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

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

להצטרפות ויעוץ חינם:

077-444-7777

נוסעים לרבי?
יש לנו כיסוי ביטוחי לחו"ל מושלם עבורך!
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"להשת+דל שלא ישאר ילד י+הודי בארצנו +הקדושה 
שלא יטול +חלק בתהלוכה" )הוראת הרבי, תש"מ(.

 ספרי קודש חדשים. 
 הזמינו באתר המבצעים:

 mivtzoim.com

 חסידים! 
לא נשארים בבית 

 בל"ג בעומר...

 כמדי שנה, בוודאי כל אחד ואחד מאנ"ש חסידי חב"ד 
 יפעל להביא את תהלוכת ל"ג בעומר ואת עניינו של רשב"י 

לכל ילד יהודי בארה"ק

תוכנית מיוחדת מותאמת למציאות השנה:

 מחלקים לידידים ומקורבים
 ערכת 'תהלוכה בבית'

תוכן, יצירת דגלים ומשחק חוויתי

 מצטרפים
 לתהלוכות
 קמפיין התגייסות 

 ל'תהלוכות על גלגלים' 
 של בתי חב"ד.

 עם מוצגי יהדות 
חדשים לרכב

www.charidy.com/chmt


