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על המרגלים נאמר "ראשי בני ישראל המה", ובאם הם כששינו מדברי משה, באו לטעות 
עד שאמרו “לא נוכל לעלות" – אנשים כערכנו על אחת כמה וכמה... ולכן התנאי העיקרי 

במילוי השליחות הוא – שמירת דברי הרב, ללא שינוי, וללא עירוב השכל, מתוך קבלת עול 
דוקא.

והנתינת כח על זה, בפרט עכשיו לאחרי ההסתלקות, היא, על ידי ענין ההשתטחות – 
“נשתטח על קברי אבות". ...עניין ההשתטחות הוא ההליכה על קברו מתוך ידיעה “אז 

דָא איז ער"... ]= כאן הוא נמצא[ ומציירים צורת פניו... ועל-ידי-זה ניתוסף כח ועוז 
בההתקשרות, ובקיום שליחותו ללא שינויים וחשבונות כלל.

כששומעים ממשה, משה שבדורנו, ציווי והוראה פעם אחת, הרי, במשך הזמן יכול להיות 
חלישות וקרירות, עירוב חשבון שכלי, וכיו"ב, ולכן העצה היא לחזק את ההתקשרות על 

ידי ההשתטחות.

)שבת פרשת שלח, תורת מנחם תש"י ח"א ע' 105-8(
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כבוד התורה

ַא חסידישע פרשה

בחודש שבט תשל"ח הגיע ר' ראובן דונין לרבי. עם בואו, הכניס לרבי 
פתק, בו הביע את רצונו להשאר ב-770 עד שהרבי יהיה בריא לגמרי, 
וביקש את הסכמת הרבי לכך. במענה על כך השיב לו הרבי, שבאם רצונו 
להועיל לבריאותו, עליו לנסוע חזרה לארץ הקודש כי שם היא שליחותו. 

מכ' ]מכתבו[ זה והקודמו נתקבלו.
ב...     - )ובפרט  בארה"ק  היהדות  הפצת  שליחותו   – מאז  כמענתי 
מסודר  באופן  שיתנהג   – ]תלויה[  תלוי'  בזה  ההצלחה  אבל  וסביבותיה(, 
ולכל לראש – פרנסת ב"ב ]בני ביתו[ שי' ע"י משרה קבועה )זו דעתה( – 

וה"ז ]והרי זה[ ציווי התורה.
ולכן – לאחר שנתראינו בשמחה וטוב לבב, ולאחרי ש"ק מברכים אדר 

ראשון – יחזור למילוי שליחותו באה"ק, וה"ז גם לטובת בריאותי.
המצו"ב לצדקה בארה"ק.

אזכיר אעה"צ.

הפצה מתוך סדרהכתב והמכתב 

פרשת שלח | למקום אחר
“וישלח"  )ָשַלח",  ובזה גופא – לא בלשון של סיפור  שליחות,  תיבת “שלח" פירושה – מלשון 

וכיו"ב(, כי אם בלשון של ציווי, כלומר, ציווי על ענין השליחות – “ְשַלח".

והענין בזה – בעבודת האדם לקונו:

המושג של “שליחות" אינו שייך ביחס למקומו – שהרי במקומו אינו זקוק ל"שליח", מכיון שנמצא 
בעצמו במקום זה; ה"שליחות" היא, איפוא, לשלוח למקום אחר, מחוץ למקומו.

העובדה שנמצא  כלומר, מלבד  אחר,  למקום  לשלוח  צריך  שיהודי   – “שלח"  בציווי  ההוראה  וזוהי 
ופועל במקומו, עליו לשלוח ולברר אודות המצב במקום אחר, ולראות מה יכול לפעול או לקבל כו'.

...גם מי שמקומו ומצבו הוא כדבעי, עד לתכלית השלימות, ועד שהוא שבע-רצון ממעמדו ומצבו... 
אין לו להסתפק בכך, אלא עליו להוסיף בעבודתו עי"ז ששולח למקום אחר לראות מה יכול לפעול 
שם, או מה יכול לקבל משם כדי להוסיף בעבודתו ביתר שאת וביתר עוז. ולאידך, גם מי שמקומו הוא 
בשפל המצב – אין לו ליפול ברוחו, אלא עליו לשלוח למקום אחר, ועי"ז יגיע בעצמו למקום אחר – 

מקום ודרגא נעלים יותר.

)ש"פ שלח תשמ"ה ח"ד עמוד 2328; וראה מדור 'דבר מלכות' בגיליון זה(

הודפס מאתר אוצר החכמה tablet.otzar.org עמוד 98

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ' בסיון ה'תש"פ – כ"ז בסיון ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
מ"ע רמח.הל' ממרים פרק ו.הל' נחלות פרק ט-יא.כ' בסיווןו'

כ"א בסיווןש"ק
פתח פיך וגו'. ספר שופטים והוא 
ספר ארבעה עשר.. הל' סנהדרין.. 

בפרקים אלו. פרק א-ג.
מ"ע קעו. מל"ת רפד. מ"ע פרק ז.

קעה.

הל' אבל.. בפרקים פרק ד-ו.כ"ב בסיווןא'
אלו. פרק א.

מל"ת רפב. רפג. מ"ע רכט. 
רכח.

מ"ע רכו. רכז. רל. רלא. מל"ת פרק ב.פרק ז-ט.כ"ג בסיווןב'
סו.

מל"ת שי. מ"ע רכד. מל"ת ש.פרק ג.פרק י-יב.כ"ד בסיווןג'

מל"ת רצד. רצ.פרק ד.פרק יג-טו.כ"ה בסיווןד'

מל"ת רעט. רעז. ערה. רעח. פרק ה.פרק טז-יח.כ"ו בסיווןה'
רעג.

מל"ת רפ. מ"ע קעז. מל"ת פרק ו.פרק יט-כא.כ"ז בסיווןו'
רעו. עדר.
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כל אחד חייב “לשלוח"
בכדי לפעול במקום בו הוא נמצא, אין לאדם צורך בשליחים, הצורך 

בשליחות מתחיל כאשר האדם נזקק לצאת ממקומו ולהגיע למקום אחר 
• על כל אחד “לשלוח שליחים" – לתור ולחפש מקום טוב יותר מהמקום 

בו הוא נמצא בעבודת ה' • על תלמידי חכמים נאמר כי “אין להם 
מנוחה", ברם, בשבת פרשת שלח תובעים זאת מכל אחד ואחד • משיחת 

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
בפרשת שלח ישנם ריבוי עניינים, ובמילא, מתעוררת 
שאלה באיזה עניין להתחיל כו'. אמנם, ישנו עניין כללי 
הפרשה:  של  שמה   – שבפרשה  הפרטים  לכל  השייך 

“שלח".
ובזה גופא – ישנם אמנם כמה וכמה פירושים ורמזים 
את  לבאר  יש  לראש  לכל  אמנם,  וכו',  תיבות  ראשי 
ההוראה מהפירוש הפשוט ד"שלח", דבר השייך אפילו 
תוכן  את  יודע  שאינו  אף  שכן,  שבפשוטים,  לפשוט 
הפרשה, “לא ידע מאי קאמר" – הרי גם הוא בא לבית 
הכנסת, ושומע שקורין בתורה פרשה “שלח", ואפילו 
אם אינו יודע את הפירוש של תיבת “שלח" – הרי מכיון 
שמדובר אודות תיבה אחת בלבד, יכול בנקל לשאול 

ולברר את הפירוש הפשוט של תיבה זו.
ולכן לכל לראש יש להתעכב על ההוראה שלמדים 

משמה של הפרשה – “שלח", כדלקמן.

ב 
תיבת “שלח" פירושה – מלשון שליחות, ובזה גופא – 
לא בלשון של סיפור )“ָשַלח", וישלח" וכיוצא בזה(, כי 
אם בלשון של ציווי, כלומר, ציווי על עניין השליחות 

– “שלח".
והעניין בזה – בעבודת האדם לקונו:

 – למקומו  ביחס  שייך  אינו  “שליחות"  של  המושג 
שנמצא  מכיון  ל"שליח",  זקוק  אינו  במקומו  שהרי 
לשלוח  איפוא,  היא,  ה"שליחות"  זה;  במקום  בעצמו 

למקום אחר, ממחוץ למקומו.
וזוהי ההוראה בציווי “שלח" – שיהודי צריך לשלוח 
ופועל  שנמצא  העובדה  מלבד  כלומר,  אחר,  למקום 
במקום  המצב  אודות  ולברר  לשלוח  עליו  במקומו, 

אחר, ולראות מה יכול לפעול או לקבל כו'.
ובפרטיות יותר:

לתכלית  עד  כדבעי,  הוא  ומצבו  שמקומו  מי  גם 
השלימות, ועד שהוא שבע רצון ממעמדו ומצבו באופן 
של שביעה, כמו “ואכלת ושבעת"( – אין לו להסתפק 
זה ששולח  ידי  בכך, אלא עליו להוסיף בעבודתו על 
למקום אחר לראות מה יכול לפעול שם, או מה יכול 
וביתר  ביתר שאת  בעבודתו  להוסיף  כדי  לקבל משם 

עוז.
ולאידך, גם מי שמקומו הוא בשפל המצב – אין לו 
ליפול ברוחו, אלא עליו לשלוח למקום אחר, ועל ידי 
זה יגיע בעצמו למקום אחר – מקום ודרגא נעלים יותר.

ונקודת העניין – שאין לעמוד ולהישאר במקום אחד, 
כי אם להלך ממקום למקום בעילוי אחר עילוי, ובלשון 
אלא ש"אין  עוד,  ולא  חיל",  אל  “ילכו מחיל  הכתוב1: 
היינו,  חיל"2,  אל  מחיל  ילכו  שנאמר  כו'  מנוחה  להם 
שההליכה “מחיל אל חיל" היא באופן תמידי, עד כדי 

כך, שאינו יכול לנוח אפילו לרגע אחד!
אמנם, עניין זה נאמר ל"תלמידי חכמים" – “תלמידי 
מכל  לדרוש  אפשר  ואי  כו'",  מנוחה  להם  אין  חכמים 

1( תהילים פד, ח.
הזקן  אדמו"ר  ערוך  שולחן  וראה  בסופן.  קטן  ומועד  ברכות   )2

אורח חיים ריש סימן קנה.
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אחד ואחד שיהיה בתנועה של הליכה תמידית, באופן 
זמנים  ישנם  כן,  פי  על  אף  אבל  מנוחה",  להם  ד"אין 
 – דידן  בנידון  וכן  זו,  עבודה  תובעים  שבהם  מיוחדים 

בשבת שקורין בתורה פרשת שלח.

ג
האורחים  קבוצת  עם  במיוחד  קשור  לעיל  האמור 
שהגיעו ממקום רחוק, מעבר לגבול המדינה – על מנת 
להיות יחדיו במשך השבת, להתפלל בבית הכנסת ובית 

המדרש בארבע אמותיו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, 
האחרונות  שנותיו  עשר  במשך  ולמד  התפלל  בו  אשר 
בחיים חיותו בעלמא דין, וכמו כן להשתתף בהתוועדות 

חסידית. 
מובן  במלוא  ד"שלח"  העניין  את  קיימו  אלו  יהודים 
המילה – שכן, לא זו בלבד ששלחו שליח כו', אלא עוד 

זאת, ששלחו את עצמם מהמקום שלהם למקום זה.
ומעלה מיחדת בדבר – שלא התחשבו בקושי שבדבר, 
כאמור,  רחוק,  ממקום  טלטול  של  הכללי  הקושי  הן 
חז"ל3:  כדברי  אנשים,  אצל  ובפרט  לגבול,  מעבר 
המיוחד  הקשי  והן  מדאיתתא",  קשין  דגברא  “טלטולי 
שאז  השבת,  ביום  לבית  מחוץ  להיות  שצריכים  בכך 
אין להם את כל הנוחיות שרגילים בה בהיותם בביתם, 
להיות  שיוכלו  כדי  כו'",  מוצעת  ומטה  ערוך  “שולחן 
במצב של מנוחה בתכלית השלימות, באופן הראוי ליום 

השבת, שעניינו – “יום המנוחה".
 – ברמב"ם4  שבת  של  התפילה  מנוסח  ]ולהעיר 
אומרים:  שלנו(  )בנוסחאות  השבת"  “יום  שבמקום 
“יום המנוח". וגם בזה רואים עד כמה יש לדייק בדברי 

3( כתובות כח, א. וש"נ.
4( “סדר תפילות כל השנה" – נוסח ברכות אמצעיות.

הרמב"ם  את  לומדים  כאשר  גם   – וזאת  הרמב"ם, 
בפשטות, ללא עיון במראי המקומות וכו', גם אז ישנם 
ריבוי עניינים שיכולים וצריכים לעיין בהם, עד שימצאו 
את הביאור בפשטות, ועל כל פנים – התחלת הביאור[.

כלומר,  ומצאתי",  “יגעתי  בהם  שיקויים  רצון  ויהי 
שעל ידי היגיעה והטרחה כו' יצליחו למצוא ולקבל את 
כל העניינים שבשבילם באו לכאן, והרי פשוט שמטרת 
בואם אינה בשביל עניינים גשמיים – לא זה מה שחסר 
להם, ובוודאי שאינם מחפשים זאת כאן... כי אם בשביל 

עניינים רוחניים, ענייני יהדות, תורה ומצוותיה.

ומצאתי",  “יגעתי  באופן של  יהיה  זה  עניין  וכאמור, 
באופן של מציאה דווקא, כלומר, לא רק “לפום צערא 
אם  כי  והיגיעה,  הצער  ערך  לפי  הוא  שהשכר  אגרא", 
באופן שבאין ערוך כלל לגבי היגיעה, על דרך ובדוגמת 
את  ולהגביה  להתכופף  היגיעה  אשר  המציאה,  עניין 
אינה בערך כלל וכלל לגבי שוויה  המציאה לזכות בה, 

של המציאה!

ד
שהגיעו  לנשים  בנוגע  גם  אמורים  הדברים   ]...[  

בקבוצה הנ"ל, ובהקדמה:
לך  “שלח  הוא:   – השבוע  בפרשת   – הכתוב  לשון 
בנוגע   – זה  כל  אבל:  נשים,  ולא  אנשים  אנשים", 
]שזוהי  ל"משלחים"  בנוגע  כן  שאין  מה  ל"שלוחים", 
שליחותם  הרי   – “משלח"[  להיות  ד"שלח",  ההוראה 

הייתה עבור כל בני ישראל, אנשים נשים וטף.
עבור  השליחות  לתוצאת  בנוגע   – ואדרבה 
לגבי  יתירה  מעלה  הנשים  אצל  מצינו  ה"משלחים", 

האנשים:
כו',  בלתי רצוי  בנוגע לאנשים הייתה תוצאה באופן 
הרי   – לנשים  בנוע  כן  שאין  מה  בפרשתנו;  כמסופר 
היו  שהן  לפי  המרגלים  גזירת  נגזרה  לא  הנשים  “על 

לשון הכתוב הוא: “שלח לך אנשים", אנשים ולא נשים, אבל: כל 
זה בנוגע ל"שלוחים", מה שאין כן בנוגע ל"משלחים" - שזוהי 
ההוראה ד"שלח", להיות “משלח" – הרי שליחותם הייתה עבור 

כל בני ישראל, אנשים נשים וטף
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מחבבות הארץ"5, היינו, שלא הושפעו מהדברים הבלתי 
רצויים שאמרו המרגלים, ולאידך, הצד החיובי שבדברי 
המרגלים – “באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב 
ודבש היא וזה פריה"6, ועל אחת כמה וכמה דברי יהושע 
הוספה  – פעל אצלן  וכלב “טובה הארץ מאוד מאוד"7 
בחיבת הארץ, שכן, אף שידעו אודות הבטחת הקדוש 
ברוך הוא שיביא את בני ישראל “אל ארץ טובה ורחבה 
עדות  מקום, שמיעת  מכל  ודבש"8,  חלב  זבת  ארץ  אל 
מהאנשים שראו את הארץ, ועל אחת כמה וכמה כאשר 

יותר,  – מוסיפה עוד  כו'  רואים בעצמם את פר הארץ 
כפשוט.

גם  שייך  ד"שלח"  שהעניין  בלבד  זו  שלא  ונמצא, 
לגבי  יתירה  מעלה  יש  שאצלן  זאת,  עוד  אלא  לנשים, 

האנשים.
לנשים  גם  לעיל  כל האמור  שייך   – לענייננו  ובנוגע 
שבאו בקבוצה הנ"ל, אשר גם אצלן היה העניין ד"שלח", 
ש"טלטולי  אף  שכן,  שבדבר,  והטרחה  הקושי  כל  עם 
דגברא קשין מדאיתתא", מכל מקום, כשמדובר אודות 
הטלטול ממקום למקום מחוץ לבית ביום השבת, רואים 
במוחש שעיקר הקושי שבדבר הוא אצל הנשים, מכיון 
שעיקר ההתעסקות בהכנות הבית לשבת נעשית על ידי 
הנשים )וכן הבנות שעוזרות לאמותיהן בהכנות לשבת(, 
ובפרט שעליהן מוטלת המצווה של הדלקת נרות שבת 
ביותר  נוגע  – הרי אצלן  כולו  קודש, להאיר את הבית 
וביותר להיות ביום השבת בביתן, אף שמדליקות נרות 
בביתן  שגם  ויודעות  שנמצאות,  במקום  קודש  שבת 

הדליקו נרות שבת – אם אפשר בכך.

5( פירוש רש"י פנחס כו, סד. וראה תנחומא פנחס ז. במדבר רבה 
פכ"א, י.

6( פרשתנו יג, כז.
7( שם יד, ז.

8( שמות ג, ח.

“יגעתי  יקויים  אצלן  שגם  בוודאי  הרי  שכן,  ומכיון 
להוסיף  כדי   – בואן  למטרת  הקשור  בכל  ומצאתי", 

בענייני יהדות, תורה ומצוותיה.

ה
ממקום  לכאן  שהגיעו  שהאורחים   – בזה  עניין  ועוד 

רחוק, מהווים “דוגמא חיה" עבור אלה שמקומם כאן:
אורחים אלו – טלטלו את עצמם ממקום רחוק, תוך 

כדי וויתור על הנוחיות ושלימות המנוחה ביום השבת 
כדי  כאמור,  זה,  וכל  בבתיהם,  בהיותם  לה  שרגילים 
ולהשתתף  דורנו,  נשיא  של  אמות  בארבע  להתפלל 
וטוב לבב, עד  זאת מתוך שמחה  ועושים  בהתוועדות, 

שהשמחה ניכרת על פניהם.
ולעומתם, אלו שמקומם כאן – אשר לא הוצרכו לעזוב 
את בתיהם ליום השבת, הסבו לסעודת השבת ביחד עם 
הנוחיות  כל  עם  מיטתם,  על  וישנו  משפחתם,  בני  כל 
מתביישים  ולא  בהתוועדות  יושבים   – בה  שהורגלו 
לישון... בנוכחותם של אורחים אלו!... הנהגה כזו היא 

היפך האנושיות!...
אמנם, במשך כל השבוע עבד והתייגע כו', אבל אף 
מקום  מה  כן,  ואם  צרכו,  די  וישן  נח  כבר  כן,  פי  על 

לעייפות?!...
או  “דאגה"  פניהם  על  שניכר  כאלו  ישנם  כן  וכמו 
מכיון  לו,  חסר  לא  “גשמיות",   – בזה  וכיוצא  “רוגז" 
שהקדוש ברוך הוא נתן לו את כל צרכיו מידו המלאה 
עדיין  כן,  פי  על  אף  אבל  והרחבה;  הקדושה  הפתוחה 
גם...  עצמו  על  להוסיף  שרוצה  מכיון  ומתאונן,  דואג 
 – היצר  את  ומגרה  עצמו  על  מושך  הוא  “חומריות"... 
“על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע"9 – שירצה לא רק 
מה שצריך בשביל גשמיות הגוף, כי אם גם למלא את 

9( ראה של"ה שער האותיות אות י )סח, רע"ב(.

וויתור  אורחים אלו טלטלו את עצמם ממקום רחוק, תוך כדי 
על הנוחיות ושלימות המנוחה ביום השבת שרגילים לה בהיותם 
בבתיהם, כדי להתפלל בארבע אמות של נשיא דורנו ולהשתתף 

בהתוועדות, ועושים זאת מתוך שמחה וטוב לבב
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הצורך של חומריות הגוף!...

ו
הוראה  תהיה  האורחים  של  שהנהגתם  רצון  ויהי 
ולימוד ו"דוגמא חיה" – בדרכי נועם ודרכי שלום – עבור 
בשמחה  להיות  יחדיו  כולם  שיתאחדו  המקום,  תושבי 
בו"10,  עצב  “אין  אשר  השבת,  ביום  ובפרט  לבב,  וטוב 

“וביום שמחתכם אלו השבתות"11.
פניהם  על  שרואים  אלו  גם  הרי  דבר,  של  ולאמיתו 
רוגז או דאגה כו' – הרי מצד פנימיות נפשם נמצאים גם 
שרצונו  הרמב"ם12  דין  כפסק  שמחה,  של  בתנועה  הם 
“לעשות   – הוא  מישראל  ואחד  אחד  כל  של  האמיתי 
הוא,  ברוך  הקדוש  של  רצונו  את  למלא  המצוות",  כל 
כך שמצד העצם והפנימיות – נמצאים כבר באופן של 

10( ירושלמי ברכות פרק ב סוף הלכה ז. תוספות ד"ה מאן דאמר 
– מועד קטן כג, ב.

11( ספרי בהעלותך י, י.
12( הלכות גירושין סוף פרק ב.

אחדות.
ממש  בקרוב  נזכה  זו,  מאחדות  אשר   – והעיקר 
יקויים  כאשר   – האחדות  בעניין  השלימות  לתכלית 
)ולא  גדול"  “קהל  הנה",  ישובו  גדול  “קהל  הייעוד13 

“קהילות גדולות"( – לשון יחיד דווקא.
ועניין זה נפעל על ידי משיח צדקנו – אשר להיותו 
ידו  על  נפעל  שבישראל14,  הכללית  היחידה  בחינת 
“קהל   – ישראל  של  האחדות  עניין  ושלימות  אמיתת 

גדול ישובו הנה".
ידי  על  והשלימה  האמיתית  הגאולה   – ובפשטות 

משיח צדקנו, בעגלא דידן, תיכף ומיד ממש. 

)משיחת שבת פרשת שלח, מברכים החודש תמוז, תשמ"ה. תורת 
מנחם התוועדויות תשמ"ה חלק ד' עמ' 2328 ואילך. הנחת השומעים, 
בלתי מוגה(

13( ירמיה לא, ז.
14( ספר המאמרים תרכ"ז עמ' טז. תרצ"ט עמ' 207. ובכ"מ.

יש ללמוד הוראה משמה של הפרשה: “שלח".

לשלוח  ציווי   – היא  “שלח"  המילה  משמעות 
שליחים.

שליחות נדרשת כאשר יש צורך לבצע דבר במקום 
אחר, שכן, בכדי לפעול במקום בו האדם נמצא בעצמו 

אין צורך בשליח.

מכך נלמדת ההוראה: 

נמצאים,  בו  ומצב(  )מעמד  ב'מקום'  אין להסתפק 
יש “לשלוח שליחים" ל'מקום' אחר טוב יותר וללמוד 

ולקבל ממעלותיו.

ליתר פירוט:

כאשר נמצאים ב'מקום' לא טוב בעבודת ה' – אסור 
ליפול לייאוש, התורה מצווה: “שלח!", שלח שליחים 

ותור אחר מקום טוב יותר.

ה'  בעבודת  טוב  ב'מקום'  כשנמצאים  גם  כן,  כמו 
הנמצא  בטוב  להסתפק  אין   – “שלח!"  הציווי:  ישנו 
במעמד ומצב הנוכחי, יש לשלוח שליחים אל מקום 

טוב יותר ולהוסיף להתעלות בעבודת ה'.

האדם  להשפעת  גם  הוראה  הפרשה מלמדנו  שם 
על סביבתו:

עליו  במקומו,  שעושה  בפעילות  להסתפק  אין 
“לשלוח שליחים" ולחפש מקומות חדשים בהם ניתן 

לפעול ולהשפיע.

“שלח":  קיימת מעלה בהוראת התורה  נשים  אצל 
בלתי  עניין  האנשים  אצל  פעלה  המרגלים  שליחות 
הן  הארץ",  את  “מחבבות  היו  הנשים  לעומתם  רצוי, 
קיבלו מהמרגלים רק את הדברים הטובים שאמרו על 
ארץ ישראל – “באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת 
חלב ודבש היא וזה פריה". הרי לנשות ישראל מעלה 

מיוחדת בהוראת התורה “שלח".

בשבת זו הגיעה קבוצה של אורחים מעבר לגבול, 
הם  “שלח":  התורה  הוראת  את  קיימו  אלה  אורחים 
השהייה  על  ויתרו  הטבעי,  ממקומם  עצמם  “שלחו" 
בדרכים,  והיטלטלו  הפרטי  בביתם  והנוחה  הנעימה 
וכל זאת בכדי להתפלל בבית הכנסת של נשיא הדור 

ולהשתתף בהתוועדות חסידית.

סיכום
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 תיכף ומיד 
נכנסים לארץ

לא מסתפקים בגאולה רוחנית
...ישנו גם התוכן דפשטות הכתובים – “והביא אותנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו ארץ אשר היא זבת חלב ודבש", 

כניסה לארץ-ישראל בפשטות ובפועל, בגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו.
אמנם העבודה הקשורה עם ארץ-ישראל הרוחנית – עבודה נעלית היא, אבל אף-על-פי-כן, אין להסתפק בכך ח"ו, 
יש לדעת שהעבודה הקשורה עם ארץ-ישראל הרוחנית היא הכנה לקראת הכניסה לארץ-ישראל כפשוטה, בפועל 

ממש.
האמיתית  גאולה   – הוא  העיקר  אלא  בלבד,  רוחנית  בגאולה  להסתפק  שאין   – הגאולה  לעניין  בנוגע  כן  וכמו 

והשלימה בפועל ממש.
וכידוע הסיפור שכאשר אדמו"ר הצמח צדק אמר בקשר להדפסת ה"ליקוטי-תורה" שזהו עניין של גאולה – השיב 

בנו וממלא מקומו, נשיא ישראל שצריכים ורוצים את הגאולה כפשוטה!
הדפסת ה"ליקוטי-תורה" היא אמנם עניין נעלה ביותר, עד לתכלית העילוי – “ידעתיו הייתיו", אבל אף-על-פי-כן, 

תכלית הכוונה היא – “טובה הארץ מאד מאד", “ארץ זבת חלב ודבש" כפשוטה.
 ]...[ אלא שבני-ישראל עצמם לא יצטרכו להתייגע בכל עניינים אלו, כמו שכתוב “ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני 

נכר איכריכם גו'", ואילו בני-ישראל יקבלו את הכל מן המוכן.
]...[ בכניסה לארץ שתהיה בגאולה האמיתית והשלימה – יקוים היעוד “ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר איכריכם 

גו'", היינו, שכל העניינים יהיו מן המוכן, ללא צורך ביגיעה כלל, בדוגמת העניין ד"זבת חלב ודבש".

)התוועדויות תשד"מ כרך ג, עמ' 1974 והלאה(

קרובים אנו ביותר וביותר!
כאשר חושבים אודות אריכות הגלות יותר מאלף ותשע מאות שנה )מאז חורבן בית שני, מלבד שנות הגלות שלפני 
זה כו'(, אשר לאחרי כל אריכות הגלות וקושי הגלות, ולאחרי הבקשה והצעקה “עד מתי", עדיין לא בא – עלול יהודי 

ליפול ברוחו, חס ושלום.
הנה על זה אומרים לו:

דבר ברור הוא שתיכף ומיד נכנסים לארץ – בכל שכן וקל וחומר מההדגשה שבפרשתנו בסמיכת פרשת נסכים 
לפרשת מרגלים, שתיכף ומיד לאחרי גזירת המרגלים, כשראה הקב"ה את נפילת הרוח כו' דבני-ישראל, “בישר להם 
שיכנסו לארץ", ועל אחת כמה וכמה בימינו אלו, שקרובים אנו ביותר וביותר לכניסה לארץ )לא רק כבזמן יהושע, 

אלא( בתכלית השלימות.

 )שיחת ש"פ שלח תשמ"ז, 
התוועדויות תשמ"ז כרך ג, עמ' 544(

משיח וגאולה
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הוראה דחופה ערב 
מלחמת יום הכיפורים

הרבי תבע לחדש בתורה ולפרסם קובצי תורה בדחיפות! • סירב לגזור 
תענית עקב מלחמת “יום הכיפורים" • הקביעה: אפשר לסמוך על רופא 
גוי ואין לקשור רפואה ביראת שמיים • הרבי קרא: בואו להעיד - אל 

תחששו לפרנסתכם! • “ישור" זקן באמצעות מסרק • פרק נוסף בסדרת 
יסודתו בהררי קודש - מקור להנהגות הרבי בדברי הפוסקים מדורות 

קודמים

פרסום קובצי חידושי תורה 
ערב המלחמה

בתקופה  הרבי  שהורה  הנדירות  ההוראות  אחת 
שקדמה למלחמת יום הכיפורים נאמרה בש"פ מטות-
:)273 עמ'  יג  כרך  שיחות'  )‘לקוטי  תשל"ג   מסעי 
דבר נכון וטוב הוא שבכל מקום יש “כולל" )לאו דווקא 
שם  שיש  בעולם  מקום  כל  אלא  לחב"ד,  השייך  כולל 
ובהקדם   .. תורה  חידושי  קובץ  לאור  יוציאו  “כולל"( 
הכי אפשרי בכדי שיוכלו ללמוד בהם מיד. ונעשה על-

ידי-זה תלמוד תורה דרבים.
דכתות  שהאברכים   - לישיבות  בנוגע  זה  דרך  ועל 
הגבוהות בודאי שייכים להוציא לאור קובצי חידושי תורה, 
להקשות  על-כל-פנים  ביכולתם  הקטנות  כתות  ואפילו 

ולשאול בפלפולא דאורייתא ולהוציא לאור ענינים אלה. 
ואף תלמידים הקטנים ביותר.. עליהם לדרוש ממוריהם 

.. שיוסיפו בשעורים הנלמדים אתם.
ר"ח  קודם  לאור  יצאו  הוא שהקובצים  וטוב  נכון  ודבר 
אלול )ועכ"פ - לאמצע חודש אלול( בכדי לסיים בזה שנת 

השמיטה.
- כמו שמפורש במכתב  הנ"ל  ביצוע  זירז את  הרבי 
המזכירות מיום ט"ו אלול תשל"ג )ראה ‘אגרות-קודש' 
כרך כח עמ' שטו(: “...ובבקשה לאשר תומ"י ]=תיכף ומיד[ 
 קבלת מכתבנו ולהודיע מהנעשה בהנ"ל, ות"ח למפרע".

פרסום   )1 בדבר  ברבים  הראשונה  ההוראה  זו  הייתה 
קובצי תורה ברבים. 2( הופנתה גם לכלל הציבור )לאו 

דווקא לחב"ד(. 3. הוגהה בידי הרבי.
אין אתנו יודע עד מה, אך שמא הדבר קשור בהוראה 
מבארדיטשוב  יצחק  לוי  ר'  הרה"צ  בשם  המובאת 
מז'יטאמיר  אהרן  ר'  להרה"צ  אהרן'  ‘תולדות  בספר 
]=מורי  מ"ו  מאדוני  ששמעתי  “כמו  ויקהל(:  )פרשת 
אב"ד  יצחק  לוי  מו"ה  המפורסם  החסיד  הגאון  ורבי[ 
דק"ק ברדיטשוב, כשרואים שמתעורר מלחמה בעולם 
צריכים לומר חילוק בגמרא, כי כל מה שיש בעולם הכל 
הוא בתורה שהיא חיות כל העולמות, ולכך כשרואים 
בתורה,  צירופים  נעשה  כבר  בודאי  בעולם  מלחמה 
כל  ולהפך  בגמרא  ולפלפל  חילוק  לומר  צריך  ולכך 
זאת, וזה הכח נתן לנו משה רבינו, שכמו שאנו לומדים 
הפירוש בגמרא כך צריכים כל העולמות להתנהג א"ע 
 ]את עצמן[ - הן עולמות עליונים הן עולם התחתון".
עם פרוץ המלחמה התבטא הרבי )‘לקוטי שיחות' כרך 
)כולל  הקיץ  כל  במשך  הוראתו  בדבר   )404 עמ'  יד 
באותה התוועדות - ‘ליקוטי שיחות' כרך יג - שם עמ' 
273-271( לעסוק בחינוך ילדי ישראל “להשבית אויב 
 ומתנקם" שהיה זה בבחינת “]ניבא[ ולא ידע ]מה ניבא[".
חידושי- הדפסת  של  זו  הוראה  לצרף  שאפשר  ויתכן 

על  ישראל  עם  של  הניצחון  ולזרז  לגרום  כדי  תורה 
אויביו.

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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הרבי סירב לגזור תענית
תשל"ד,  הכיפורים  ביום  המלחמה,  פרוץ  לאחר 
ציבור.  תענית  על  להכריז  רבניים  גורמים  ביקשו 
הרבי שלל זאת בחודש מרחשוון תשל"ד ואף כתב 
רכד  גליון  בהתקשרות  )פורסמה  מיוחדת  תשובה 
ר'  הרה"ח  דאז  הרבנים  אגודת  למזכיר   )14 עמ' 
 אברהם שמואל הכהן שי' לוין )כיום בתל-אביב ת"ו(.

גם  כנראה  הוא   - תצב  לסימן  בציון  הרבי  כוונת 
י"ז  לדברי הט"ז “שאין להתענות בה"ב בחשוון עד 
ימים בחדש שהיא זמן רביעה ראשונה שהיו נוהגים 

להתענות...".
ב'דרכי  גם  מצינו  תענית  שלילת  הנהגת  והנה, 
]אשר  ממונקאטש  וכו'  להרה"צ  ושלום'  חיים 
ב  כרך  במסיבו'  ‘המלך  ראה   - מאד  חיבבו  הרבי 
תרע"ד- המלחמה  “בשעת  תרנד:  סימן  צט[  עמ' 
לכל  ציבור  תענית  לגזור  הגאונים  רצו  תרע"ח 
 המדינה ורבינו לא הסכים לזה..." ראה שם בארוכה.
סימן  רבינוביץ  תשובות'  )‘פסקי  שפירש  מי  והיה 
היא שמדובר  לכך  4( שהסיבה  הע'  קפ  עמ'  תקעו 
)“ומיירי  עצמן  העולם  אומות  שבין  במלחמות 
לבני  סבל  ונגרם  באלו  אלו  מתגרות  שהאומות 
“אבל  הא'"(.  העולם  במלחמת  שהי'  כמו  ישראל 
ישראל  ערי  על  מלחמה  ועורכים  צרים  כשהגויים 
כביכול  כזה  ובמקרה   – כלל"  ]מדובר[  איירי  לא 
ברור  היה  הרבי  מדברי  אבל,  לתענית.  מקום  יש 
שמחה  של  קו  באמצעות  דווקא  שרצונו לפעול 
שב'לקוטי  ובשיחה  שם  התקשרות  )ראה  והתעלות 

שיחות' כרך יד שצויינה לעיל(.

סמכות רופא גוי ואין לקשור 
רפואה ביראת-שמים!

)‘אגרות-קודש' כרך  כך השיב הרבי לפונה אליו 
יא עמ' קכז(:

במה שכותב אודות רופא מומחה אינו יהודי שיש לו 
שם טוב גם בין בני ישראל, ושואל חוות דעתי - לא הבנתי 
 מה הספק בזה, כי בענייני רפואה אין מבדילים בזה"...

סימן תריח  יום-הכפורים  בדיני  זה  דין  בפשטות מקור 
רופא בקי  יש שם  ‘חולה שצריך לאכול, אם  א:  סעיף 
פיו..  על  אותו  מאכילין  כוכבים..  עובד  הוא  אפילו 

שומעים לרופא'.
וא"ו: סעיף  שם  הזקן  אדמו"ר   ובשו"ע 
שבישראל  ככשר  הוא  הרי  נכרי  הוא..  הרופא  “אם 

להכחיש  ונאמן  להחמיר  בין  להקל  בין  זה  לענין 
רופא הכשר שבישראל".

 הרבי מדייק בדברי 
הרב מבריסק

תשל"ז  )שיחות-קודש  תשל"ז  כסלו  כ"ף  בשיחת 
כרך א' עמ' 340 ומשם ל'שולחן מנחם' כרך ד' עמ' 
פח( האריך הרבי בענייני סמכות רפואית וסיפר על 
הגר"ז מבריסק, שכאשר סיפרו לו על כך שיש שני 
רופאים מומחים אלא שאחד מהם יותר ירא-שמים 
מחבירו - הקפיד הגרי"ז ונזף על כך שמזכירים ענין 
שהיראת- ואמר  לרופא,  בקשר  שמים  יראת  של 

שמים של הרופא “לא מעלה ולא מוסיף".
היה  מבריסק  שהרב  )בהקדמה  רבינו  והקשה 
מדייק בלשונו, ובמילא מובן גודל הדיוק במאמרו 
זה(: כיוון ששני הרופאים מומחים הם, מה איכפת 

לנו אם יעדיפו את זה שהינו יותר ירא-שמים?
ותוכן הביאור )עיין שם באורך(, שאף אם בנידון-

מידה,  באותה  הם  מומחים  הרופאים  שני  דידן  
גדול  הוראה,  שמורה  יראו  השומעים  כאשר  הרי 
בישראל, מתעניין במידת היראת שמים של הרופא, 
עלולה להתגלגל תקלה במקרים אחרים שבהם אין 
את  להעדיף  ויבואו  במומחיותם,  שווים  הרופאים 
הירא-שמים שאינו מומחה כל-כך, והרי זה ענין של 

ספק פיקוח נפש שמחמירים בו יותר כו'.
כלומר:

רפואה  שבעניני  היסוד  את  ולהשריש  לחזק  כדי 
כפשוטה  הרפואה  בחכמת  המומחיות  הוא  הקובע 
במדת  ההתעניינות  את  בתכלית  הגרי"ז  שלל   -
היראת-שמים של הרופא )אף שבאותו מקרה פרטי 
בלאו -הכי היו שני הרופאים מומחים בשווה( - עד 

כאן.
יובן  החידוש בדברי הגרי"ז שהוסברו ע"י הרבי, 
יום- לענין  ברורה'  ה'משנה  שכותב  הדברים  אחרי 

שם  א  ס"ק  תרי"ח  סימן  הלכה'  ב'ביאור  הכיפורים 
הביא:

כו(  אות  )יכין  ישראל  תפארת  בספר  “כתב 
היטב[,  בדבר]=לשקול  להתישב  יש  דהאידנא 
שבעיני ראיתי דשבקי להמנותייהו ]=עזבו )רופאים 
גויים( את נאמנותם[, דלכל חלי קל אומרים תמיד 
שכשיתענה יסתכן... גם לענין רופאי ישראל שהרבה 
שבת  ולחלל  תורה  דברי  על  לעבור  חשודים  מהם 
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וגם הם אינם מתענים מצד אפקירותא צריך עיון רב 
תלוי  הדבר  ובאמת  שם.  עיין  עליהם,  לסמוך  יש  אם 
בספר  שכתב  וכמו  הענין  את  המורה  עיני  ראות  לפי 
והדבר  לשונו,  וזה  ב'  אות  תרי"ח  סימן  אפרים  מטה 
בענין  בעיונם  ובבקיאותו  המורה  עיני  בראות  תלוי 

הזה, עיין שם".
עצמו  על  העיד  )שהרבי  ישראל'  ה'תפארת  מדברי 
כי הוא לומדו - השווה: ‘המלך במסיבו' כרך ב' עמ' 
רצד( וה'מטה אפרים )ראה אודותיו לאחרונה בגליון 
א'שמב( נמצא שנאמנות רופא גוי או כזה שאינו שומר 
אמנם  מוחלטת.  אינה  יוהכ"פ  תענית  לענין  תומ"צ 
לפועל, הנה הפוסקים בדורות האחרונים )ראה ‘פסקי 
יש  שלכתחילה  הסיקו  רפג(  עמ'  רבינוביץ  תשובות' 
לא  הדבר  באם  אך  תורה,  שומר  רופא  עם  להתייעץ 
נעשה ורופא נוכרי או יהודי שאינו שומר תומ"צ חיוו 

דעתם בשלילת הצום חייבים לשמוע בקולם.

“ובפרט שהוא דתי"
גוי  ע"י  רפואה  לענין  הרבי  בתשובת  ומעניין: 

)‘אגרות-קודש' כרך יא עמ' קכד( מסיים הרבי:
קנה  סימן  יו"ד  שו"ע  ראה   =[ אומנתו  מרע  לא  ואומן 
אפילו  בפועל  במעשה  וכמו שראינו  סק"ג[,  ובש"ך  ס"א 
וב'שולחן  דתי".  שהוא  שכותב  ובפרט  הק',  מנשיאינו 
מנחם' שם ציינו לתורת הבעש"ט ש"יותר יש תיקון לגוי 

עובד עבודה זרה מן האפיקורסים שכופרים בה' לגמרי.
הוראה דומה ניתנה מהרה"צ ר' אהרן זצוק"ל מבעלז 
אמר:  “מרן  פד(:  עמ'  תשמ"ג,  אה"ק  בעלז',  )‘מנהג 
אם זקוקים לרופא ילכו רק לרופא מומחה, ושיש לו 
מעלות דלהלן: א( שיהיה מאמין" ]אלא ששם מדובר  

ביהודי![.

בואו להעיד - אל תחששו 
לפרנסתכם!

הכאת  של  תשמ"ג  בקיץ  סוערים  אירועים  אחרי 
ברבים  דעתו  הרבי  הביע   - חסידיים  יהודים  ופציעת 
‘ליקוטי  ראה   - תשמ"ג  בתמוז  עשר  שבעה  בשיחת 

שיחות' כרך כג עמ' 303 ואילך.
חידוש גדול חידש אז הרבי בענין חיוב הגדת עדות 
- ראה בארוכה בסעיף יו"ד )עמ' 307( שם ובהערה 60 

)שם צויינו מראי-מקומות(.
וממשיך בסעיף יא )עמ' 308(:

ואין כל צורך בהשתדלות מיוחדת להכריחם לבוא ]של 

אב ובן להעיד[ כו'  - כי כאשר ידעו שהזמנה זו שמזמינים 
אותם לבוא לבית דין .. היא הזמנה אמיתית, בודאי יבואו 

הם מעצמם!
ובקשר לטענה שהגדת העדות יכולה לפגוע בפרנסתם 
- הנה יהודי המאמין בה' ובתורתו בודאי מאמין שהפרנסה 
.. ועל- הקב"ה שהוא הזן ומפרנס היחידי  ניתנת על-ידי 
פי-זה, כאשר יהודי מתנהג על-פי ציווי השו"ע, הנה לא זו 
בלבד שלא יתכן שמעשה זה יביא לידי חיסרון בהמשכת 
ברכתו של הקב"ה בענין הפרנסה, אלא אדרבה .. יוסיף 
לו הקב"ה המשכת הברכה בנוגע לפרנסה ובכל המצטרך 

לו.
החידוש בדבר כי בבית דינו של הב"י פסקו במפורש 
הפסד  לגרום  עלול  הוא  כאשר   – פוקע  עדות  שחיוב 
אבקת  בשו"ת  מפורשים  הדברים   – לאומרה  מוכח 

רוכל סימן קצה:
“הטענה השמינית, שאפי' לא היה בדבר סכנת גוף 
אלא סכנת ממון בלבד, היה מותר לכבוש עדותו, אפי' 
אם היה ראוי להעיד... ואין אומרים לזה הפסד ממונך 
כדי שיזכה חברך בממון... וכדאשכחן במשיב אבדה".

א(  לג,  )ב"מ  בגמרא  נאמר  אבדה  במשיב  ואמנם, 
ו"שלו  אביו"(  ואבדת  )ב"אבדתו  קודמת"  ש"אבדתו 
שלמדים  משום  רבו"(  ואבדת  )ב"אבדתו   “ קודם 
מהפסוק “אפס כי לא יהי' בך אביון - שלך קודם לשל 

כל אדם" כדברי רב יהודה אמר רב.
אבל באמת אין בכך סתירה לדברי הרבי, כי תשובת 

הדברים בצידם:
א( בגמ' שם ממשיך:

ופירש  כך"  לידי  בא  סוף  כך  בעצמו  המקיים  “כל 
רש"י: “אף-על-פי שלא הטילו עליו הכתוב, יש לאדם 
ליכנס לפנים משורת הדין ולא לדקדק שלי קודם, אם 
לא בהפסד מוכח. ואם תמיד מדקדק, פורק מעליו עול 

גמילות חסדים וצדקה, וסוף שיצטרך לבריות".
היא  בה'  האמונה  שבאמת  הרבי  דברי  כי  נמצא 
תבטיח ותגרום שסוף-סוף לא יהיה כאן “הפסד מוכח" 
טוב  חשוב  רבותינו:  וכמאמר  פרנסתו,  תיפגע  ולא   -

)יביא לכך ש( יהיה טוב!
ב( יתר על כן: הרבי ממשיך בהערתו שם:

של  ממונו  להציל  בכדי  הוא  שם  שבסמ"ע  הדין  והרי 
הנגזל .. ומכל-שכן בנידון-דידן שהמדובר הוא בנזקי גוף.
ועל אחת-כמה-וכמה כשיש לחשוש שימשיכו לעשות 
כן גם להבא , ואפשר למנוע זאת על-ידי שיעידו - הרי יש 

בזה גם משום “לא תעמוד על דם רעך"...
והנה על זה קבעו חז"ל )סנהדרין עג,א(: מנין לרואה 
ליסטים  או  גוררתו  חיה  או  בנהר  שטובע  חבירו  את 
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באים עליו, שהוא חייב להצילו בנפשו ? שנאמר “לא 
תעמוד על דם רעך".

ומפורש גם בשאילתות דרב אחאי גאון שאילתא פג: 
למיזל  מיחייב  דחברי',  בסהודתא  דידע  מאן  “דאילו 
 .. באיסורא  קאים   , לי'  מסהיד  לא  ואי  לי'.  ואסהודי 
ותניא:  מנין שאם אתה יודע לו עדות שאין אתה רשאי 

לשתוק עליו? ת"ל לא תעמוד על דם רעך".
והחיוב הוא גם אם קיומה יגרום לו נזק  ,שהרי כן 
הוא בכל מצוות לא תעשה שבתורה שהחיוב להוציא 

כל הונו על-מנת שלא לעבור עליה!

יישור זקן באמצעות מסרק
ב'אגרות-קודש' כרך כ' עמ' קפד כותב הרבי:

סגולה  יחידי  שישנם  )אף  מסרק  ע"י  הזקן-  ליישר- 
נגעו  לא   - המובא  ובלשון  זה.  על  ומקפידים  שמהדרים 
ויכול   , סגולה  יחידי  רק  בזה  נהגו  כנ"ל  זקנם(,  בשערות 

לישר הזקן במסרק.
על אותם יחידי סגולה - בדרכו של האריז"ל - נמנה 
 - ב'תורת-מנחם  כמובא  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
רשימות היומן' עמ' ריג ש"לא הי' סורק זקנו במסרק, 

כי אם שורהו במים".
בדיקנא  נגע  שלא  מלובלין'  ה'חוזה  על  מובא  כן 

קדישא מעולם ולא סרק את זקנו.
יד  שו"ת  )שבסוף  חנוך  עין  בהגהות  מובא  מאידך 
חנוך על שו"ע יו"ד סימן קפא סעיף ט(: “שמעתי מפי 
חמי הרב הקדוש בעל ספר ‘קדושת יו"ט' ז"ל שסריקת 
אתנאה  ואנוהו',  א-לי  ‘זה  בכלל  היא  והפיאות  הזקן 

לפניו במצות, שיהיו מצוות מהודרות". 
בספר ‘הדרת פנים-זקן' מהדורה שלישית )תשס"ו( 
בדעת  הן   - הסירוק  לענין  רבות  התייחסויות  ישנן 

תלמידי האריז"ל והן בדעת שאר גדולי-ישראל. 

זה א-לי - בהוצאת וכריכת 
ספרים

בחורף תשכ"ח כתב הרבי - בנוגע להידור בהוצאת 
ספרים )‘ליקוטי-שיחות' כרך יא עמ 241(:

...והרי פסק רבינו הזקן בשלחנו הל' ציצית )סכ"ד ס"ג( 
מצוה לעשות טלית נאה וציצית נאה והוא הדין כל המצות 
צריך לעשות בהידור בכל מה דאפשר שנאמר זה א-לי 
ואנוהו התנאה לפניו במצות. ]בנוגע לספר התורה מפורט 
בשיראין  וכורכן  נאה  וקלמוס  נאה  בדיו  קלג,ב(  )שבת 

נאין[ ומסתימת לשונו )וכן ממה שכתב בסימן תרנא סעיף 
לרבינו  ליה  דסבירא  משמע  כו'(  המובחר  מן  ומצוה  ב: 

דהתנאה לפניו במצות הוא מן התורה...
)‘ספר- תשנ"ב  בשנת  אלו  דברים  והדגיש  וחזר 
השיחות - תשנ"ב' כרך ב' עמ' 377 ואילך; ‘התוועדויות 

תשנ"ב' כרך ב' עמ' 283(: 
בנוגע  זה  דרך  ועל  ומצוות...  תורה  עניני  בכל  הציווי 
להדפסת ספר של דברי תורה , ספר נאה, נייר נאה ודפוס 

נאה וכריכה נאה.
לדוגמא  )ראה  הזדמנויות  במספר  ציין  אף  הרבי 

‘אגרות-קודש' כרך כה עמ' כה(:
על אחת כמה וכמה בדורנו.. שזקוק הוא לזירוז מיוחד... 
על  כנ"ל  האפשריים  האופנים  בכל  ולחבבה  ולהמשיכה 

ידי דפוס נאה וכו' וכו'.
ספרים  הוצאת  על  התריע  אחדות  ובהזדמנויות 

בכריכות הניזוקות מכתמים וכו'. 
ראוי לציין למה שכתב בספר ‘קב הישר' פרק נד:

ספרים  לו  שיהיו  לדקדק  צריך  התורה  “מאהבת 
ואנוהו- א-לי  “זה  מצוות  בכלל  והוא   , נאים  כרוכים 
התנאה לפניו במצוות" .. “-ומביא שם מעשה מבהיל 
שהיו  “על  שנענש  מישהו  על  חסידים(  ספר  )בשם 
ולא נתן לאומן לכרוך אותן ולתקנם"  ספריו קרועים 
וכו' וכו' - ובהמשך לזה מאריך בחובה “לנהוג כבוד 

בספרים"!

 כפר חב"ד מיועד 
ליהודים חיים!

החיים'  ל'בית  שטח  להכין  תוכנית  לרבי  כשהציעו 
לתושבי כפר חב"ד, התבטא הרבי )על-פי השמועה(:

לדברים  ולא  בריאים  חיים  ליהודים  מיועד  המקום 
אחרים!..

דברי  משקל  על  נאמרו  הרבי  של  שדבריו  דומה 
הרמב"ם הל' רוצח ושמירת נפש פרק שביעי הלכה ד: 
“שאר הלווים השוכנים בערי מקלט כשימות אחד מהן 
- אינו נקבר בעיר .. שנאמר: ‘ומגרשיהם יהיו לבהמתם 

ולרכושם ולכל חיתם - לחיים ניתנו ולא לקבורה'!".

חיות למעלה מדרך הטבע 
ב'ליקוטי שיחות' כרך ה עמ' 137 מבאר הרבי:

שאין  בעיר  לדור  לו  אסור  שתלמיד-חכם  הוא  הדין 
בה “אומן" )מקיז דם(, שכן מצד הטבע שהטביע הקב"ה 
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בגוף האדם בהכרח להיזקק להקזת דם. ומכיון שרב יוסף 
הוכחה  לו  היה  ל"אומן",  שנה   )22( כב  במשך  נזקק  לא 

שחיותו הוא למעלה מדרך הטבע; יעויין שם.
במסכת  מהנאמר  זו  הוכחה  לחזק  ניתן  ולכאורה 
שש  לרות  שנתן  בועז  של  במעשהו  )צג,ב(  סנהדרין 
ממנה  לצאת  בנים  ששה  שעתידין  לה  “רמז   - סאין 
שמתברכין בשש ברכות" - חנני' מישאל ועזרי' דכתיב 
בהו )דניאל א,ד( “אשר אין בהם כל מאום .. אמר רבי 
הוה  לא  דכוסילתא  כריבדא  אפילו  חנניא(  חמא )בר 

בהו" וברש"י שם: “שלא היו צריכין להקזה כו'".
כלומר: זהו חידוש - שלא על פי טבע - ש"אפילו... 

לא הוה בהו".

 הבאת הטף בראש 
השנה לביהכנ"ס

תשמ"ו  סליחות  מג'  הרבי  של  הכללי  במכתבו 
)‘לקוטי שיחות' כרך כ"ט עמ' 536( נאמר:

גדולים  מאמצים  לעשות  היא  תורה  ישראל  מנהג 
ביותר, שכל ילד יהודי יהיה בימי ר"ה משך זמן בביהכנ"ס, 
ישמע  ובברכות,  בתפילה   - לגילו  בהתאם   - וישתתף 

תקיעת שופר יענה אמן ואיש"ר.
במכתב לא צויין על-כך שום מראה מקום. ולכאורה 
יש להעיר ממ"ש המגן-אברהם בס' תקפט: “במהרי"ל 
קורא תגר על המביאים קטנים לביהכנ"ס שמבלבלים 
דהם  אצלם  אותם  יקחו  שהנשים  אך  השומעים  דעת 
יחסו  למרות  הזקן  אדמו"ר  באמת  אבל  פטורים" 
 17 גליון  חב"ד  פרדס  ]ראה  להמגן-אברהם  המיוחד 

עמ' 161[ - השמיט דין זה.
צח  בסימן  מכבר  מש"כ  על  אדה"ז  סמך  ]ואולי 
אין  בתפלה  אבותיהם  המבלבלים  “וילדים  א:  סעיף 
יו"ד  ובסימן קכד סעיף  להביאם כלל לבית הכנסת", 
“ואותן שרצים ושבים בבית הכנסת בשחוק מוטב שלא 

להביאם כלל לבית הכנסת"[.
תקצב,ח(,  )תקפט,ד  אפרים  המטה  דברי  לאור 
“בהתאם  הרבי  דברי  יובנו   - ועוד  ברורה  המשנה 
לגילו" - שנותן מקום לחלק בין קטנים המפריעים וכו'.
 - שונה  פירוש  המג"א  לדברי  העניק  החת"ס  והנה 
בדרשות חג )ב,ב - ד"ה או(: “נ"ל הא דאמרינן שלא 
יבלבלו  שלא  הכנסת  לבית  טף  בראש-השנה  להביא 
באי בית הכנסת )עיין מג"א רס"י תקפט(, אין הכוונה 
בלבול  אלא  רעש(,  )של  והגופני  הגשמי  בלבול  על 
המחשבה, כי עיקר תפילתנו וכוונת נפשנו מיד היצה"ר 

השטן לזכות להדבק באור החיים, אבל לא יהיה עיקר 
עוללינו  על  ולחמול  הגוף  פרנסת  על  מחשבותינו 
הכנסת,  בבית  הטף  להביא  שלא  טוב  על-כן  וטפנו, 
ונשית לבנו  עליהם,  רחמנו  וכמרו  לפנינו  בעצמם  כי 
להתפלל עליהם בייחוד, ויתבלבל המחשבה מהכוונה 
הנרצית, ומצינו כן גם בעסק התורה דאחז"ל )עירובין 
כב,א( על שחורות כעורב, במי דברי תורה מתקיימים 
ז"ל  , והראשונים  במי שנעשה אכזרי על בניו כעורב 
היו נוסעים מביתם והניחו בניהם שלא יבלבלו דעתם". 
]וראה גם בספר נחל קדומים עה"ת מהחיד"א פרשת 
משפטים עה"פ אך אם יום או יומים יעמוד לא יקם כי 
כספו הוא הביא: “פירש הרב מהר"י מפוזנן כי יוה"כ 
ור"ה עומדים ישראל בתשובה ולא סגי כי זהו מיראות 
העניות שלא יגזרו עליו ודעתיה אפרוטה ליכתב בספר 
פרנסה טובה. וזה רמז אך אם יום הכפורים או יומם 
ר"ה יעמוד בתשובה ותפלה לא יוקם אין לו קיום כי 
כספו הוא כי העיקר בעבור הכסף שיהיה לו פרנסה". 
)ועיין עוד בספר ‘פרדס יוסף' עה"ת מה שהביא מעוד 

ספרים([
הרי כבר ביאר הרבי )‘ליקוטי שיחות' כרך יט עמ' 
291 ואילך( שתפילתו של יהודי על ענייני הגשמיות 
כדי  אלא  לעצמו,  שלו  הגוף  ענייני  לצורך  לא  נועדו 
ענייניו  גם  שבאמת  כך  בעולם,  הקב"ה  את  להמליך 

הגשמיים שלו הוי צורך גבוה, עיי"ש בארוכה.
וראה מעין זה גם בדרשות החת"ס עצמו במאמרים 
אין  כי  משכיל  לכל  ידוע  “דבר  כד(:  דף  )ח"ג  לר"ה 
ועל  המחיה  על  להתפלל  האלו  בימים  כוונתינו 
לתיקון  כוונתנו  תכלית  אך  הגוף...  כלכלת  הכלכלה 
אל,  בית  העולה  במסילה  תמיד  נר  להעלות   נפשנו 
עובד  אדם  ואין  הגוף  סיוע  בלי  אי-אפשר  זה  וביען 
את ה' והוא רעב וצמא עייף ויגע.. על כן שאנו לבנו 
ליה  ואהני  שיבתו  לכלכל  אכסניא  הדין  על  להתפלל 

שטותיה"
והכל על מקומו בא בשלום;

נבואת המגיד להבית יוסף 
והשינויים בהם

מבאר   )176-177 )עמ'  כא  כרך  שיחות'  ב'לקוטי 
התורה"  ב"אור  הנאמר  יסוד  על  בעיקר  )מיוסד 
מישרים'  ‘מגיד  בספר  דאיתא  הא  צדק(   – להצמח 
קידוש  על  נפש  למסירות  לזכות  אמור  שהיה  להב"י 
ה' , אלא שבגין סיבה מסוימת הענישוהו, ולפועל לא 
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זכה לכך - “והרי אם היה מתעלה בקידוש ה' לא הייתה 
באפשרותו לחבר את השולחן ערך שלו כולו, שממנו 
זה הרי-זה  ויחד עם  תצא תורה והוראה לכל ישראל. 
עניין של עונש, משום שכל שגדלה מעלת התורה אין 
זה מגיע למעלת מסירות נפש על קידוש ה',  מס"נ מצד 

עצם היהדות, אשר יהודי חד הוא עם השי"ת".
השנים  שבמשך  “פשוט  ביאור:  מוסיף   35 ובהערה 
היו כמה-וכמה שינויים בדרגות ובמצבו של הרב בית 
- שניטלה ממנו  בנידון זה  העיקרי  לשינוי  )ועד  יוסף 
דרגות  ה'(...כמה-וכמה  קדושת  על  להישרף  הזכות 
במסירות-נפש ובמסירות-נפש על קידוש ה'...  ולאידך 
ולפעמים  הב"י,  ובמצב  בתורת  דרגות  כמה-וכמה   –
תורתו  על  נעלית  וקדה"ש  במסנ"פ  עבודתו  הייתה 

ולפעמים להיפך".
בדבריו אלו של הרבי – מתורצת התמיהה המפורסמת 

לה נדרשו כו"כ מגדולי ישראל:
כיצד יתכן ש"בספר כמעט בכל דף ודף מבשר טוב 
שמו  קדושת  על  להישרף  שיזכה  הב"י  למרן  המגיד 
נפטר  אלא  היה  כן  לא  כי  יודעים  אנחנו  והרי  ית"ש, 
בביתו נאוה קודש" )הגר"ש דבליצקי )ז"ל( בהקדמתו 

לספר מגיד מישרים אה"ק תש"נ(?
הרד"ל, בספרו קדמות ספר הזוהר )ענף חמישי אות 

ד'( הרגיש בקושיא זו וכתב:
כי  בפועל[  ]=להתממש  הדבר  הוצרך  “ונראה שלא 
על  הרב"י,  ויקבל  זה,  על  המגיד  תמיד  שיזכירנו  אם 
ובזה  בקרוב,  לידו  כשיבוא  נפשו  עצמו הדבר למסור 
ידי חובת הכוונה של המגיד או שהיה בזה טעם  יצא 

אחר שלא נתקיים".
קדם לו בספר ‘מעבר יבק' )שפתי צדק פרק ג( “וכל 
אדם הגם שמת על מטתו יכול לקיים בעצמו כך למות 
על יחוד קוב"ה ושכינתי' ובפרט אם כיוון בתפילותיו 
ומצוותיו.. וכן הוגד למהרר"י קארו הרבה פעמים “את 
כוונת  לו  שנרמז  שמי"  קדושת  על  לאתקודא  עתיד 
יעלזו  מיתתו,  על  טוב  בשם  שנפטר  ]ה[גם  מיתתו 

חסידים בכבוד"
כנסתר  זה  עניין  להשאיר  שהעדיפו  היו  לעומתו, 

ונעלם – וע"ד מש"כ בספר נמוקי אורח חיים )לבעהמ"ס 
לי  נראה  סימן תכו סק"א:  מנחת אלעזר ממונקאטש( 
פשוט להרואה שם בספר הקדוש מגיד מישרים, דכל 
אלו הדברים רק להב"י לבדו נאמרו הדברים ולא לכל 
הנראים  דברים  מכמה  תתפלאו  אל  ועל-כן  העולם.. 
תמוהים ופלאים לעיני הקורא בצדק כיון שנאמרו לו 

למרן הב"י אליו לבדו.
הכיפורים  יום  מערבי  באחד  חיים  החפץ  אמר  וכך 
בשחרית במענה לשאלת הרב הגאון הרב אלחנן וסרמן 
הי"ד איך יתכן הדבר? והשיב )הובא בהקדמת הרש"ד 

הנ"ל(: 
שאינו  ולמי  קושיא,  זו  אין   – האמת  שמחפש  “למי 

מחפש האמת – לא קיים תירוץ".
פשוטים  הדברים  הנה  הרבי  דברי  עפ"י  והנה 
צד,א(  )סנהדרין  חז"ל  לדברי  בדומה   – ומחוורים 

“ביקש הקב"ה לעשות חזקיה משיח כו'" וכיוצא-בזה.
היה רצון דלמעלה להעניק לו מתנה שיזכה לקידוש 
של  התגברות  היתה  כלשהן  סיבות  מצד  ואח"כ   – ה' 
שלו,  וקידוש-השם  המסירות-נפש  עבודת  על  תורתו 
ובעניין הזה של קידוש ה' בפועל – היה זה כאילו עונש, 

וכמ"ש בתורת מנחם כרך ט' עמוד 104:
הצטער  לכך  זכה  לא  ועדיין  זמן  משך  שעבר  ולאחרי 
לכך,  עדיין  זכה  לא  מדוע  המלאך  את  ושאל  יוסף  הבית 
עניינים  אצלו  שהיו  על  עונש  שזהו  המלאך,  לו  והשיב 

כאלה שלפי ערכו וגודל מעלתו, לא היו צריכים להיות.
טעם  בזה  שהיה  “או  הרד"ל  כוונת  גם  זוהי  )ואולי 

אחר שלא נתקיים"(.
והרמב"ם  רש"י  כהנים,  התורת  דעת  בביאור  וראה 
בעניין קידוש ה' – ב'לקוטי שיחות' כרך כ"ז עמוד 167 
ואילך, ולפי מה שנתבאר שם שרק לפי דעת הרמב"ם 
ועפ"י  ורש"י  כהנים  התורת  שלדעת  בעוד  עונש  ה"ז 
איש  לומר שהריגת  כלל  אין מקום  פשוטו של מקרא 

ישראל בגלל אמונתו בה' הוא עניין של קידוש ה'.

אדמו"ר  כי  נכתב  א'ש"נ  בגיליון  זה  במדור  המערכת:  הערת   *
הרש"ב הינו נכדו של בעל 'אשל אברהם' מבוטשאטש, והעירונו שהיה 
ימי  דברי  בספר  כמסופר  מפפד"מ  אברהם'  ה'אשל  בעל  של  צאצאו 

הרבנית רבקה ע"ה.
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אמירת תהילים בלילה
"ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום, ְלהֹודֹות ָלְך ַעל, ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך".

                   )קי"ט, סב(
מפני  החורף  בימי  הקצרים  בימים  אשר  "בשאלתו 
טרדתו במשרתו, ספק בידו אם יספיק ללמוד השיעור 
זה  ילמד  אם  ושואל  היום,  במשך  לישראל  וחק  חומש 

בלילה.
לי  והנראה  בזה,  לא שמעתי  הוראה מפורשת  "והנה 
אשר בהנוגע לשיעור תהלים... יש לאומרם לאחרי חצות 

הכוכבים,  צאת  קודם  או  לילה 
ועד  הכוכבים  מצאת  לא  אבל 

לחצות הלילה".
)אגרות קודש חלק י"ח עמוד לא(

מתוך  דברים  רשימת  להלן 
הראשיים  הרבנים  ביקור 
בארה"ק הרה"ג ר' אברהם הכהן 
שפירא, והרה"ג ר' מרדכי אליהו 

אצל הרבי.
על  שליט"א:  אליהו  הרב 
הפסוק )בראשית כח, יא( “וישכב 
במדרש  איתא  ההוא"  במקום 
)ב"ר פס"ח, יא.( “כאן שכב, אבל 
כל כ' שנה שעמד בביתו של לבן 
כל  אומר?  היה  ומה  שכב.  לא 
זה:  על  ושואלים  תהלים".  ספר 
אין  )ועוד(  האריז"ל  לדעת  הרי 
ואיתא   – בלילה?  תהלים  לומר 
יעקב  למד  שבלילה  בספרים 

אבינו קבלה.
מותר   – הלילה  חצות  לאחרי  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
לומר תהלים לכל הדעות. ואם-כן, יתכן שהתחיל לומד 
מתן  לפני  ועיקר:  ועוד  הלילה.  חצות  לאחרי  תהלים 
בלילה  תהלים  לומר  שלא  זו  הגבלה  הייתה  לא  תורה 
תורה  מתן  בזמן  רבינו,  משה  של  בזמנו  )מה-שאין-כן 
בנוגע למשה ש"שבשעה שהיה  כפי שמצינו במדרש   –

הקב"ה מלמדו מקרא היה יודע שהוא יום"(.
שיעקב  המדרש  לפירוש  בנוגע  שליט"א:  אליהו  הרב 
אבינו היה אומר “כל ספר תהלים" בלילה – שמעתי פעם 

פירוש, שזהו על דרך אמירת תהלים בלילה על ידי דוד 
בגדר של  זה  היה  לא  דוד המלך  מכיוון שאצל  המלך, 
“תהלים" )חלק מתנ"ך – מקרא(, כי אם בגדר של שירות 

ותשבחות, וכמו כן אפשר לומר בנוגע ליעקב אבינו.
כ"ק אדמו"ר שליט"א: אבל גם אצל דוד המלך נאמר 
“חצות לילה אקום להודות לך" – לאחרי חצות הלילה 

דוקא. 

)תו"מ תשמ"ה ח"ה עמוד 3102(

מעלת חצות 
הלילה

קם  היה  המלך  שדוד  מסופר 
שירות  לומר  הלילה  בחצות 

ותשבחות לקב"ה.
מספרת  ב(  ג,  )ברכות  הגמרא 
שמעל מיטתו של דוד היה תלוי 
כינור, וכשהגיע זמן חצות הלילה 
צפונית  רוח  מנשבת  הייתה 
מאליו.  מנגן  היה  והוא  בכינור 

מיד היה דוד קם ועוסק בתורה.
)ח"א  בזוהר  מוצאים  אנו  עוד 
ריש  קלו,  א.  צב,  ב.  פב,  א.  עב, 
ועוד(  ב.  רלא,  ב.  קעח,  ע"ב. 
הוא  בגן-עדן  העיקרי  שהזמן 
מגיע  אז  דווקא,  הלילה  בחצות 
הקב"ה להשתעשע עם הצדיקים 

בגן-עדן.
ויש להבין: מהי מעלת הקימה בחצות הלילה?

באופן כללי ביום מאירה מידת החסד ובלילה שולטת 
אלקים  “ויקרא  ה(:  א,  )בראשית  נאמר  הגבורה.  מידת 
לאור יום, ולחושך קרא לילה". ‘חושך' הוא מידת הדין, 
ו'אור' הוא מידת החסד, שנאמר “חסד א-ל כל היום", 
“יומם יצוה ה' חסדו" )תהלים נב, ג. מב, ט(. לכן מסופר 
מידת  הייתה  שמידתו  משום  בבוקר,  השכים  שאברהם 

חסד.

תש"יישמיע  כל תהילתו
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש

ביאורי חסידות על פרק התהילים של הרבי

עיקר עניין המלוכה 
מזוג משני המידות 

– חסד וגבורה, 
שנמשכות על ידי 

הנהגת הדין והחסד. 
לאלו הנוהגים 
בדרכים טובות 
הקב"ה משלם 

את שכרם, ולאלו 
החוטאים, חלילה, 
הקב"ה מעניש אותם
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החלוקה האמורה עומדת באופן כללי. באופן פרטי, 
חצות  קודם  בחינות:  לשתי  מחולק  עצמו  הלילה 
מבחינת  הוא  הלילה  שורר,  שהחושך  בזמן  הלילה, 
גבורה, מידת הדין. לאחר חצות הלילה, שאז הלילה 
נוטה להתבהר באור היום )שהיום כולו הוא מבחינת 

החסד( הוא בחינת חסד.
החלוקה בין שני חלקי הלילה נובעת מהיות הלילה 
מכל  מקבלת  המלכות  מידת  אמנם  מלכות.  מבחינת 
מספירות  מקבלת  היא  בכללות  אבל  הספירות,  עשר 

חסד וגבורה. משום כך, בלילה ישנן שתי הבחינות.
ארץ".  יעמיד  במשפט  “מלך  ד(  כט,  )משלי  נאמר 
ולולי  בה,  העובד  האדם  הוא  הארץ  את  שמקיים  מי 
עבודת האדם הארץ תהיה תהו ובוהו. כדי שבני האדם 
יוכלו לחיות בשלום זה עם זה, חייב המלך לכונן חוק 

ומשפט ומי שיעבור על חוקי המלך ייענש. דווקא על 
ידי אימת המלך ישרור השלום בין בני האדם, והארץ 

תוכל להתקיים.
הנוהגים  לאלו  דרקיע'.  ב'מלכותא  הדבר  הוא  כן 
ולאלו  שכרם,  את  משלם  הקב"ה  טובות  בדרכים 

החוטאים, חלילה, הקב"ה מעניש אותם.
נמצא, שעיקר עניין המלוכה מזוג משני המידות – 

חסד וגבורה, שנמשכות על ידי הנהגת הדין והחסד.
וזהו מה שחציו הראשון של הלילה רומז על מידת 
)כאמור,  המלכות  בניין  עיקר  שאז  מפני  הגבורה, 
הגבורה,  ממידת  הוא  המלכות(  מבחינת  הוא  הלילה 
החסדים,  בחינות  מתעוררות  הלילה  חצות  ולאחר 

מפני שאז מקבלת ספירת המלכות מבחינת החסד.
)סה"מ תרנ"ח עמוד צח, סה"מ תש"ח עמוד 140(

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת שלח1

כ"א בסיוון
מפנינו  הארץ  כל-ישבי  יהושע...  וישלח  הפטרה: 

)יהושע ב(.
פרקי אבות – פרק ג2.

שעבר,  לשבוע  השבוע'  ב'לוח  )וראה  בהעלותך   – בחו"ל   )1
ההפסקות לעולים לתורה כמנהגנו(.

2( בחו"ל – פרק ב.
וכדאי לפרסם מנהג זה, כדי שגם אלה )שמתפללים בסידורים 

ללמוד  עתה  עד  שנהגו  לספרדים[(  הכוונה  ]כנראה  אחרים 
פרקי-אבות בשבתות שבין פסח לעצרת בלבד, יוסיפו וילמדו 
זאת בכל שבתות הקיץ, ע"פ מש"כ אדמוה"ז בסידורו השווה 
לכל נפש – גם עבורם – ש"יש נוהגין כך בכל שבתות הקיץ" 
בס'  וראה   .)297 עמ'  ח"ג  – התוועדויות' תש"נ  )‘תורת-מנחם 
‘שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"א סו"ס מז, הוראות כלליות באופן 

הפצת מנהגינו בבתי-כנסת שבנוסח אחר.

לוח השבוע
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כל שיראת חטאו 
קודמת לחכמתו

רבי חנינא בן דוסא אומר: כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו, חכמתו 
מתקיימת. וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו אין חכמתו מתקיימת 

)פרק ג, משנה ט(

והנה... צריך להיות לימוד האדם בהקדמת עניין היראה וקבלת-עול...
ובזה גופא ישנם שני אופנים – לימוד נגלה דתורה, ולימוד פנימיות התורה:

בלימוד נגלה דתורה – יראתו רק קודמת לחכמתו, ואילו בשעת הלימוד עצמו, היראה היא בהעלם.
אבל בלימוד פנימיות התורה – לא זו בלבד שיראתו קודמת לחכמתו, אלא גם לאחרי הקדימה, בשעת 
הלימוד עצמו, הרי כיוון שהלימוד אינו אודות “שניים אוחזין בטלית" וכיוצא-בזה, אלא אודות ענייני אלקות, 

עניין הספירות, השתלשלות העולמות וכו', אזי גם בשעת הלימוד ישנו עניין היראה.
וזוהי המעלה שבפנימיות התורה על נגלה דתורה... שבנגלה דתורה, הנה בשעת הלימוד חושבים אודות 
וההבנה  הלימוד  בשעת  הנה  התורה,  בפנימיות  ואילו  בהעלם,  הוא  האלקות  עניין  ובמילא  העולם,  עניני 

וההשגה גופא מונחים בענייני אלקות.
ועל זה אמרו חז"ל “המאור שבה מחזירו למוטב" – כיוון שגם הלימוד עצמו )נוסף על ההקדמה ללימוד( 

הוא עניין של יראת שמים. וזהו שיראה עילאה היא באותו מקום כמו חכמה עילאה.

)תורת מנחם כרך כא, עמ' 225-226, בלתי מוגה(

הכול  שכל.  של  מעניין  למעלה  היא  שבכתב  תורה  הוא:  שבעל-פה  לתורה  שבכתב  תורה  בין  החילוק 
יודעים, שאת התורה שבכתב נתן הקב"ה למשה רבינו בהר סיני, ומובן מאליו שהגישה לתורה שבכתב היא 

לא מתוך חקירות ופלפולים של שכל אלא מתוך אמונה.
בתורה  בקיצור  שנאמרו  העניינים  את  שכל  של  בסברות  לבאר  ענינה  שבעל-פה  התורה  זאת,  לעומת 

שבכתב, וכן ללמוד ממנה דינים שלא נאמרו בתורה שבכתב בפירוש, על-ידי השוואות וראיות שכליות.
]...[ יכולים לטעון: 

הייתכן? אילו היה מדובר בעניין של תורה שבכתב, לא ניתן הדבר לשכל; אבל מכיוון שבתורה שבכתב לא 
נאמר דין זה בפירוש, אלא זהו עניין של תורה שבעל-פה, שניתנה לשכל, והרי הפוסקים שפסקו דין זה בדור 
שלפניו פסקו כך, לכאורה, רק משום שהיו להם ראיות שכליות על כך, וכיוון שאצלו, בשכל שלו, מתקבל 

באופן אחר – מדוע עליו להתחשב עם הְּפַסק שלהם?
והמענה לזה, שגישתם של ישראל גם לתורה שבעל-פה היא – אמונה ויראת שמים, כמאמר רז"ל: “כל 
שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת". ודאי שצריכה ומוכרחת להיות “חכמתו", שהרי זהו ענינה 
של תורה שבעל-פה, חכמה ושכל; אבל מתי “חכמתו מתקיימת", מתי יכול להיות לחכמה קיום – בשעה 

ש"יראת חטאו קודמת לחכמתו", כאשר יראת-החטא היא אצלו לפני והקדמה להחכמה.
...מה שאין כן כאשר מתחילים מעניין החכמה, ואחר כך בא עניין היראה, אזי אין קיום להחכמה, ועל-דרך 

המשל “לאילן שענפיו מרובין ושרשיו מועטין והרוח באה ועוקרתו כו'".

)תורת מנחם כרך כה, עמ' 103-104, בלתי מוגה(

פרקי אבות
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כ"ק אדמו"ר ואמו הרבנית 
חנה עוזבים את פריז באוניה 

לכיוון ארצות הברית

חנה  הרבנית  ואמו  אדמו"ר  כ"ק 
לכיוון  באנייה  פאריז  את  עוזבים 

ארצות הברית. 

הרבי הגיע במיוחד מניו יורק לפאריז 
כדי להביא את אמו לניו יורק. 

חודשים  שלושה  של  שהות  לאחר 
נסע יצא מפריז יחד עם אמו בדרכם 
בכ"ח  הגיעו  לשם  הברית,  לארצות 

סיון.

 ישיבת 'תומכי תמימים' בליובאוויטש
נסגרה לזמן קצר בעקבות הלשנת ה'משכילים'

שהחלו  החדשות  הרוחות  כנגד  להלחם  שקמה  ליובאוויטש,  בעיר  תמימים"  "תומכי  ישיבת 
מנשבות בעם ישראל, עמדה פעמים רבות כנגד מסירות והלשנות מקרב המשכילים שניסו בכל 
כוחם לסגור את הישיבה. בכ' סיון תרס"ב הצליחה הלשנתם של המשכילים, וישיבת תומכי 

תמימים נסגרה, אך רק לזמן קצר ביותר.

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, שהיה אז מנהל הישיבה, לא התרשם מהם והורה לפרוץ כניסה חדשה 
לישיבה דרך החלון.

למחרת הגיע מברק ממפקד המשטרה, שנותן הוא רשות לפתוח את הישיבה מחדש. 
)ימי חב"ד ע' 195(

תרס"ב

תש"ז

עת לדעת

 כ'
סיון

כ"ב 
סיון

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

תמונה 
מההתוועדות 

הראשונה 
של הרבי עם 

החסידים שעות 
ספורות לאחר 
הגעתו לפריז. 

לצדו יושבת 
אמו הרבנית 

חנה ע"ה
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יום שישי, כ' סיון 
לאות  הק'  בידו  והחווה  ב-10:15  מביתו  הגיע  הרבי 
שלום לעומדים בצד המדרכה, חילק ונתן צדקה ואמר 
'ַא דאנק' ]=תודה[. הלך לספרייה לערך ב-19:50. ירד 
"שיבנה  שרו  התפילה  אחרי  ב-21:00.  שבת  לקבלת 

ביהמ"ק", ובאמצע דרכו הורה להגברת השירה.
שבת קודש פרשת בהעלותך כ"א סיון 

ב-10:00.  לשחרית  ירד   .9:00 בשעה  מביתו  הגיע 
קראו בס"ת של באפאלו ובאמצע הקריאה היה פסול 
את  בירך  לתורה  העולה  הספר.  את  והחליפו  בס"ת, 
'שני' לתורה בספר השני,  הברכה בסוף, ואח"כ עלה 
וקראו בהמשך אחד עד אחרי סיום הקריאה השנייה 

בלי להפסיק במקום שהיו צריכים להפסיק. 
כל זמן זה שהחליפו וכו' הרבי המשיך לשבת ולהסתכל 
הלך  ביהמ"ק".  "שיבנה  שרו  התפילה  אחרי  בחומש. 
עמדו  ב-15:55.  מהספרייה  וחזר  ב-14:50  לספרייה 
הורה  ובדרכו  ביהמ"ק"  "שיבנה  ושרו  ילדים  הרבה 
והורה  שרו  לבפנים  כשנכנס  כן  השירה.  להגברת 

להגביר את השירה. ירד למנחה ב-20:00.
אחרי התפילה שרו "שיבנה ביהמ"ק", ובאמצע דרכו 
הורה להגברת השירה. יצא למעריב ב-21:25. כשנסע 
לביתו שרו "שיבנה ביהמ"ק" והורה להגברת השירה.

יום ראשון כ"ב סיון 
הגיע מביתו ב-10:20. בירך הנוסעים לאה"ק "פָארט 
געזונטערהייט זָאל זיין בשורות טובות ]=סעו לשום, 
שיהיו בשורות טובות[ ושלום על ישראל". אח"כ קראו 
לנוסעים להיכנס לגן עדן התחתון. הרבי יצא אליהם, 
לראשונה  ואמר  לצדקה  שקל  ואחת  אחד  לכל  ונתן 
לכולם  שנתן  אחרי  הגאולה".  לקירוב  שם,  "לצדקה 

אמר "נסיעה כשרה ובשורות טובות ובהצלחה". 
יצא למנחה ב-15:15. בזמן שחילק צדקה אישה אמרה 
'שנשמע  הרבי  וענה  וכו',  בית  שלום  לה  שאין  לרבי 
בשורות טובות'. האישה החזיקה את בנה לקבל צדקה 
הרבי:  ענה  הבן'.  'פדיון  לו  יש  שהיום  לרבי  ואמרה 
"שיזכו לגדלו לתורה לחופה ומעשים טובים". אחרי 

התפילה בירך נוסעים. 
של  לכינוס  וירד  צדקה,  חילק  ב-17:10,  יצא  הרבי 
מסיימות הסמינר. הרבי אמר בפניהם שיחה עד לשעה 

18:20 לערך.
ובפרט  טובה  החלטה  שכשמחליטים  אמר,  בתחילה 
בקיום התורה ומצוות הרי זה עוזר לקיים את ההחלטה 
'סיום'  של  מושג  שאין  הוסיף  כך  אחר  וכו'.  בפועל 
אלא עליה מעלה מעלה, ואפילו שנמצאים בכיתה הכי 
הגבוהה הרי העלייה היא לבית ספר האמיתי - לחנך 
את עצמו ולחנך אחרים ע"פ מה שכתוב בתורה שזהו 

"דברי התורה הזאת כתובים בספר הזה". 
שחושבים  כאלו  שיש  זכויות',  'שוויון  על  דיבר  כן 
שאדרבה;  הרבי  ואמר  בערך,  פחיתות  יש  שלנשים 
הרי במתן תורה היה במיוחד קודם לנשים כמ"ש "כה 

תאמר לבית יעקב" ורק אח"כ "תגיד לבני ישראל".
והסביר, שלכל אדם יש את העבודה המיוחדת לו ואז 
הוא בשלימות, מה שאין כן כשאחד עושה את התפקיד 
"לא  התורה  לאיסור  הטעמים  אחד  וזהו  השני.  של 
לנסות לחקות  לגבר  אישה", שאין  גבר שמלת  ילבש 
את האשה, אלא כל אחד צריך למלא את תפקידו שלו. 
אח"כ דיבר על המצב בלבנון, שכבר הצליחו להגיע 
לשלב האחרון, ואז מתחילים להכניס ענייני פוליטיקה 
ומתחילים לפחד, וכבר רוצים להחזיר מה שכבשו אף 
לא  שכעת  יעזור  ושה'  פעמים,   3 כבר  בזה  שנכשלו 
יעשו טעות זאת, ובפרט שכבר נפלו הרבה חיילים אזי 
צריכים לגמור עד הסוף כי אחרת יכול לקרות ר"ל מה 

שהיה בפעמים הקודמות. 
ולכאורה, לאחרי שכבר הפסיקו על ענייני ויתור מה 
שייך לדבר על כך? אלא היות והצד שכנגד הפר את 
ההסכמים הרי כעת צריך לנצל הזדמנות זאת לגמור 
את התוכנית עד הסוף ולא לעשות ישיבות וכל מיני 
נסע  ארה"ב  שנשיא  שראינו  ובפרט  בדבר,  ספקות 
את  לעשות  שיוכלו  בכדי  מהמדינה  ימים   10 למשך 
הפעולה בלי בעיות פוליטיות, אך הם לא ניצלו זאת 

ועשו כל מיני ישיבות וכו'.

תשמ"ב / יומן מבית חיינו

»

לסיים את מה שהתחילו
"ובפרט שכבר נפלו הרבה חיילים אזי צריכים לגמור עד הסוף כי 

אחרת יכול לקרות רחמנא ליצלן מה שהיה בפעמים הקודמות"
מתוך יומנו של הרב אהרון קורנט
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תשמ"ב / יומן«

ועל-כל-פנים, כעת כנ"ל יש סיבה מוצדקת לגמור 
פוסקת  כך  כי  הסוף  עד  במחבלים  הטיפול  את 
גלויים שמה שהיו  ניסים  וכבר ראינו  תורתנו הק', 
ושלא  אחד.  ביום  עשו  ביומיים  לעשות  צריכים 
יאמרו "כחי ועוצם ידי", אלא להזכיר בכל הזדמנות 
שעל עניין נעשה ב'עזר ה'' וכך יהיה שלום בארץ 
ואפילו חרב של שלום גם לא תעבור שזה ה"או"ם", 
ושלא יחזירו להם את השטחים כמו שעשו בהסכם 

האומלל 'קעמפ דייויד'.
אח"כ אמר שיחלק לכל אחת דולר לצדקה, ושכל 
אחת תוסיף כסף משלה גם כן, וכן כל אלו ששומעים 
יתנו צדקה עבור היהודים הנמצאים באה"ק ובפרט 
עבור החיילים בצה"ל שיש להם הזכות להגן בגופם 
אותם  לרשום  שיראו  וכן,  באה"ק.  היהודים  על 
מהם,  יפחד  שכנגד  הצד  הרי  שעי"ז  תורה  לספר 
וכפי שהתרחש בכמה מקומות שרק ראו חייל יהודי 
וברחו מיד... שזה קשור עם תפילין ש"שם ה' נקרא 

עליך ויראו ממך". 
ובזה יש עניין מיוחד הנפעל על ידי כתיבת הס"ת 
יהודים,   304,804 עם  נצחי  קשר  יש  חייל  שלכל 
וכשכל חייל הולך ביחד עם 304,804 הרי זה מטיל 
על האויב אימה ופחד, ולא זו בלבד שאינו מתחיל 

במלחמה, אלא הוא בורח על עוד נפשו בו!
ביהמ"ק"  "שיבנה  שרו  מהמעלית  הרבי  כשיצא 
הרבי  נסע  אח"כ  השירה.  להגברת  הורה  והרבי 
למכונית.  שנכנס  עד  בדרכו  צדקה  חילק  לביתו. 
להגברת  הורה  ובדרכו  ביהמ"ק",  "שיבנה  שרו 
השירה וכן מהמכונית. חזר מביתו לערך ב-19:30. 
יצא למעריב ב-21:30. נסע לביתו לערך ב-23:45.

שמעתי שהרב חדקוב אמר לפני שבוע לרב אשכנזי 
ש'אם היו עוסקים ברישום לס"ת כראוי ובפרט בין 
חיילים לא היו צריכים להגיע לכל זה'. ולר"י לייבוב 
יצא פתק ובין היתר כתוב "אילו היו כל עסקני חב"ד 
שיחיו מאוחדים הי' משיח בא מכבר ולכן היצה"ר 
לגמרי  השכל  היפך  ובפיתויים  באופן  משתולל 
ולע"ע הצליח ר"ל במלחמת אחים וכו' וה' ירחם". 

יום שני כ"ג סיון 
ההגבהה  לאחרי  ב-10:10.  התורה  לקריאת  יצא 
עשה תנועה בידו הק' שיסדרו את העץ חיים שיהיה 
שמאל  צד  על  ימין  צד  של  העליון  העיגול  מונח 

]ולא כמו שעשה המגביה צד שמאל על ימין[. אח"כ 
ניגש למקומו.

לילד  לצדקה  מטבע  נתן  ב-7:55  מביתו  כשחזר   
קטן והילד שלשל את המטבע בנקב העליון בקופה. 
הרבי שם בה מטבע לצדקה, ואח"כ נתן לו הרבי עוד 
מטבע והראה לו באצבעו הק' שישים אותה בנקב 
ב-23:50  לביתו,  נסע  כשהרבי  שבקופה.  התחתון 
לערך, החווה בידו הק' לשלום לכמה שעמדו בצד 

הדרך.
יום שלישי כ"ד סיון 

המשפחה[  בני  ]עם  חתן  נכנס  מנחה  תפילת  לפני 
לקבל סידור מהרבי. אחרי התפילה בירך נוסעים. 
לפני תפילת מעריב עמדו החתן וכלה ליד פתח גן 
ואמר  חזק  אליהם  וחייך  יצא  הרבי  התחתון.  עדן 

'מזל טוב'.
יום רביעי כ"ה סיון 

הגיע מביתו ב-10:15 לערך. נתן צדקה. יצא למנחה 
בגן  ליווי  בערל  ר'  עמד  התפילה  אחרי  ב-15:15. 

עדן התחתון ודיבר עם הרבי כ-10 דקות. 
)בחוץ(  המכונית  וליד  לערך  ב-18:45  לביתו  נסע 
כ-5  )שטיינזלץ(  אבן-ישראל  עדין  הרב  עם  דיבר 

דקות. 
בברכת  וכלה  חתן  בירך  ב-21:30.  למעריב  יצא 
וחייך אליהם. אחרי התפילה בירך אחד  מזל טוב, 
לאמו[  שלום  דרישת  ]ושימסור  טובות  ב'בשורות 
]אח"כ יצא הריל"ג וקרא לו למזכירות[ אח"כ שאל 

הריל"ג האם הייתה תזמורת בחתונה.
יום חמישי כ"ו סיון 

הקריאה  אחרי  ב-10:05.  התורה  לקריאת  יצא 
כשניגש למקומו כמה ניגשו ונתנו לרבי יד לשלום 
והרבי השיב להם. יצא למנחה ב-15:15. אישה אחת 
בסידור.   אותם  תחב  והרבי  מכתבים  לרבי  נתנה 
אתמול היא נתנה דף קטן, וכשנכנס הרבי למנחה 

הכניס את הפתק לכיסו בסרטוק. 
אחרי התפילה בירך נוסעים. נסע לביתו ב-19:05. 
חזר מביתו ב-19:55. עשה 'שלום' לאנשים שעמדו 
צידי הדרך. אח"כ הסתכל על מקום החופה  בשני 
החופה.  לקראת  מוכנים  העומדים  התזמורת  ועל 

יצא למעריב ב-21:30. ב-11:45 נסע לביתו.
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פרשת שלח
וימצאו איש מקושש עצים ביום 

השבת )טו,לב(

לשם שמים נתכוון, שהיו אומרים ישראל: 
כיוון שנגזר עליהן שלא ליכנס לארץ 
ממעשה מרגלים שוב אין מחוייבין 
במצוות, עמד וחילל שבת כדי שייהרג 
ויראו אחרים )מדרש, הובא בתוספות 
בבא-בתרא קיט(

שאי  הדעת  על  יעלה  למה  וכי  מובן:  לא  לכאורה 
מחובת  להפקיע  כדי  בה  די  לארץ-ישראל  הכניסה 

קיום המצוות?
הייתה  במדבר  העיקרית  העבודה  הוא:  ההסבר 
לימוד התורה, שהיא עבודה רוחנית הנעשית במחשבה 
ובדיבור, כמאמר )מכילתא בשלח טז( “לא ניתנה תורה 
אלא לאוכלי המן". רק לאחר הכניסה לארץ נעשתה 
העבודה העיקרית במעשה – קיום המצוות בגשמיות. 
מכיוון  לארץ,  להיכנס  רצו  לא  בחטאם,  המרגלים, 

שהעדיפו להישאר במדבר ולעסוק בעבודה רוחנית.
נמצא, אפוא, כי יש נתינת-מקום לסברה לפיה, כיוון 
שלבסוף נגזר על ישראל “שלא ליכנס לארץ ממעשה 
לקיום  כלל  שייכים  הם  אין  ששוב  הרי  מרגלים", 

המצוות במעשה, וכל עבודתם היא בלימוד התורה.
)ליקוטי-שיחות כרך כח עמ' 93(

פרשת ציצית
בעת מאסרו של הרבי הריי"צ בשנת תרפ"ז, נכנסו 
פקידי בית הסוהר לתאו כדי לצלמו. הרבי, שהיה אז 
באמצע תפילתו, רמז להם בידו שלא להפריע לו, והם 
עזבו את החדר. כעבור זמן מה חזרו הפקידים, והרבי, 
כשהכיפה  התיישב  התפילה,  את  סיים  שבינתיים 
כל  את  שייראו  כך  קטן  הטלית  את  ופרש  לראשו, 
מכך,  רצון  שבעי  היו  לא  הפקידים  הכנפות.  ארבע 
השיב  הרבי  אולם  הציצית.  את  שיצניע  לרבי  ואמרו 
צלמו  אותי?  לצלם  רצונכם  ובנחישות:  בהחלטיות 

אותי כפי שאני נראה...! וכך עשו...

)שיחת י"ב תמוז תשכ"א. תורת מנחם תשכ"א )לא( חלק ג, 
עמ' 120(

וזכרתם את כל מצוות ה' )טו,לט(

שמנין גימטרייה של ציצית שש מאות, 
ושמונה חוטים, וחמישה קשרים – הרי 
תרי"ג )רש"י(

למרות שכל תרי"ג המצוות נרמזות בציצית, בכל-
לבוש  היא  הטלית  שכן  בטלית.  גם  צורך  יש  זאת 
על- לבחינה  רמז  מבחוץ,  האדם  את  וסובב  המקיף 

יש  והגיונית.  שכלית  לתפיסה  ניתנת  שלא  שכלית, 
לדעת ולזכור תמיד שתרי"ג המצוות יוצאות ונמשכות 

מדרגה שהיא למעלה מהשכל.

)לקוטי שיחות כרך ב עמ' 324(

אחרי לבבכם ואחרי עיניכם )טו,לט(
הרי  ל"עיניכם",  “לבבכם"  הכתוב  הקדים  מדוע 

הסדר הוא שהעין רואה ואחר-כך הלב חומד?
אלא לפעמים מרגיש אדם בליבו ‘המשכה נעלמה' 
וזוהי  פנימית,  שמים  מלכות  עול  פריקת  היינו  לרע, 
לראות,  צריכים  שאין  במקום  העין  לראיית  סיבה 

וראייה זו מביאה לאחר מכן לידי חמדת הלב בגלוי.

)ספר המאמרים תשי"א עמ' 338(

ובניכם יהיו רועים במדבר ארבעים 
שנה )יד,לג(

חטא המרגלים גרם לעונש של ל"ט שנה, שכן החטא 
היה בשנה השנית ליציאת מצרים.

בטעמו של מספר זה – ל"ט – יש לומר:
חז"ל דימו את הוצאת הדיבה של המרגלים להוצאת 
שם רע על “בתולת ישראל" )ערכין טו(, והרי עונשו 
של מוציא שם רע הוא “וִיְסרו אותו" )תצא כב(, היינו 

ל"ט מלקות.

)תורת לוי-יצחק עמ' רסה(

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

á-øLà ïòðk õøà-úà eøúéå íéLðà Eì-çìL§©§´£¨¦À§¨ª̧Æ¤¤´¤§©½©£¤
ãçà Léà ãçà Léà ìàøNé éðáì ïúð éðà£¦¬Ÿ¥−¦§¥´¦§¨¥®¦´¤¨Á¦̧¤¹̈

:íäá àéNð ìk eçìLz åéúáà ähîìEì-çìL §©¥³£Ÿ¨Æ¦§½̈−Ÿ¨¦¬¨¤«§©§´
íéLðàéðáì ïúð éðà-øLà ïòðk õøà-úà eøúéå £¨¦À§¨ª̧Æ¤¤´¤§©½©£¤£¦¬Ÿ¥−¦§¥´

åéúáà ähîì ãçà Léà ãçà Léà ìàøNé¦§¨¥®¦´¤¨Á¦̧¤¹̈§©¥³£Ÿ¨Æ
:íäá àéNð ìk eçìLz ויאּללּון ּגברין ל ׁשלח ¦§½̈−Ÿ¨¦¬¨¤«ְְְִִַַָֻ

ּגברא  יׂשראל לבני יהב אנא ּדי דכנען ארעא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָית

ּכל  ּתׁשּלחּון דאבהתֹוהי לׁשבטא חד ּגברא ְְְְְֲִִַַַַַָָָָֹחד

דבהֹון: âïøàtרּבא øaãnî äLî íúà çìLiå ְִַָ©¦§©̧Ÿ¨¬¤²¦¦§©¬¨−̈
ìàøNé-éðá éLàø íéLðà ílk ýåýé ét-ìò©¦´§Ÿ̈®ª¨´£¨¦½¨¥¬§¥«¦§¨¥−

:änäét-ìò ïøàt øaãnî äLî íúà çìLiå ¥«¨©¦§©̧Ÿ¨¬¤²¦¦§©¬¨−̈©¦´
:änä ìàøNé-éðá éLàø íéLðà ílk ýåýé ּוׁשלח §Ÿ̈®ª¨´£¨¦½¨¥¬§¥«¦§¨¥−¥«¨ְַ

דיי  מימרא על דפארן מּמדּברא מׁשה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹיתהֹון

אּנּון: יׂשראל בני ריׁשי ּגברין ãälàåּכלהֹון ְְְְִִִֵֵֵֵָָֻ§¥−¤
:øekæ-ïa òenL ïáeàø ähîì íúBîLälàå §¨®§©¥´§¥½©−©¤©«§¥−¤
:øekæ-ïa òenL ïáeàø ähîì íúBîL ואּלין §¨®§©¥´§¥½©−©¤©«ְִֵ

זּכּור: ּבר ׁשּמּוע דראּובן לׁשבטא ְְְְְִִֵַַַַַָָׁשמהתהֹון

ä:éøBç-ïa èôL ïBòîL ähîìïBòîL ähîì §©¥´¦§½¨−̈¤¦«§©¥´¦§½
:éøBç-ïa èôL:חֹורי ּבר ׁשפט דׁשמעֹון לׁשבטא ¨−̈¤¦«ְְְְִִִַָָָ

å:äpôé-ïa áìk äãeäé ähîìäãeäé ähîì §©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«§©¥´§½̈
äpôé-ïa áìk::יפּנה ּבר ּכלב דיהּודה לׁשבטא ¨¥−¤§ª¤«ְְְִִֵֶַָָָֻ

æ:óñBé-ïa ìàâé øëùOé ähîìøëùOé ähîì §©¥´¦¨½̈¦§−̈¤¥«§©¥´¦¨½̈
óñBé-ïa ìàâé::יֹוסף ּבר יגאל ּדיּׂששכר לׁשבטא ¦§−̈¤¥«ְְְִִִֵַָָָָ

ç:ïeð-ïa òLBä íéøôà ähîìíéøôà ähîì §©¥¬¤§−̈¦¥¬©¦«§©¥¬¤§−̈¦
:ïeð-ïa òLBä:נּון ּבר הֹוׁשע דאפרים לׁשבטא ¥¬©¦«ְְְְִִֵֶַַָָ

è:àeôø-ïa éèìt ïîéðá ähîìïîéðá ähîì §©¥´¦§¨¦½©§¦−¤¨«§©¥´¦§¨¦½
àeôø-ïa éèìt::רפּוא ּבר ּפלטי דבנימן לׁשבטא ©§¦−¤¨«ְְְְְִִִִַַָָָ

é:éãBñ-ïa ìàécb ïìeáæ ähîìïìeáæ ähîì §©¥´§ª½©¦¥−¤¦«§©¥´§ª½
:éãBñ-ïa ìàécb:סֹודי ּבר ּגּדיאל דזבּולן לׁשבטא ©¦¥−¤¦«ְְְִִִִֵַַָֻ

àé:éñeñ-ïa écb äMðî ähîì óñBé ähîì§©¥¬¥−§©¥´§©¤®©¦−¤¦«
:éñeñ-ïa écb äMðî ähîì óñBé ähîì לׁשבטא §©¥¬¥−§©¥´§©¤®©¦−¤¦«ְְִָ

סּוסי: ּבר ּגּדי דמנּׁשה לׁשבטא áéähîìדיֹוסף ְְְְִִִִֵֶַַַָ§©¥´
:élîb-ïa ìàénò ïã:élîb-ïa ìàénò ïã ähîì ½̈©¦¥−¤§©¦«§©¥´½̈©¦¥−¤§©¦«

ּגמּלי: ּבר עּמיאל דדן âéøLàלׁשבטא ähîì ְְְְִִִֵַַַָָ§©¥´¨¥½
:ìàëéî-ïa øeúñìàëéî-ïa øeúñ øLà ähîì: §−¤¦«¨¥«§©¥´¨¥½§−¤¦«¨¥«

מיכאל: ּבר סתּור דאׁשר ãéähîìלׁשבטא ְְְְִִֵֵַָָָ§©¥´
:éñôå-ïa éaçð éìzôð-ïa éaçð éìzôð ähîì ©§¨¦½©§¦−¤¨§¦«§©¥´©§¨¦½©§¦−¤

:éñôå:ופסי ּבר נחּבי דנפּתלי åèähîìלׁשבטא ¨§¦«ְְְְְְִִִִַַַָָָ§©¥´
:éëî-ïa ìàeàb ãâéëî-ïa ìàeàb ãâ ähîì: ½̈§¥−¤¨¦«§©¥´½̈§¥−¤¨¦«

מכי: ּבר ּגאּואל דגד æèúBîLלׁשבטא älà ְְְְִִֵַָָָ¥µ¤§´
õøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàä̈«£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨¨®¤

:òLBäé ïeð-ïa òLBäì äLî àø÷iåúBîL älà ©¦§¨¬¤²§¥¬©¦−§ª«©¥µ¤§´
àø÷iå õøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàä̈«£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨¨®¤©¦§¨¬

:òLBäé ïeð-ïa òLBäì äLî ּגברּיא ׁשמהת אּלין ¤²§¥¬©¦−§ª«©ְְִֵַַָָֻ

מׁשה  ּוקרא ארעא ית לאּללא מׁשה ׁשלח ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹּדי

יהֹוׁשע: נּון ּבר æéäLîלהֹוׁשע íúà çìLiå ְְֵַַַֻ©¦§©³Ÿ¨Æ¤½
äæ eìò íäìà øîàiå ïòðk õøà-úà øeúì̈−¤¤´¤§¨®©©´Ÿ¤£¥¤À£¬¤Æ

:øää-úà íúéìòå áâpaäLî íúà çìLiå ©¤½¤©«£¦¤−¤¨¨«©¦§©³Ÿ¨Æ¤½
áâpa äæ eìò íäìà øîàiå ïòðk õøà-úà øeúì̈−¤¤´¤§¨®©©´Ÿ¤£¥¤À£¬¤Æ©¤½¤

:øää-úà íúéìòå ית לאּללא מׁשה יתהֹון ּוׁשלח ©«£¦¤−¤¨¨«ְְְֶַַָָָָֹ

ּבדרֹומא  דא סקּו להֹון ואמר דכנען ְְְְֲִִַַַַָָָָָארעא

לטּורא: çéàåä-äîותסקּון õøàä-úà íúéàøe ְְְִָ§¦¤¬¤¨−̈¤©¦®
äôøä àeä ÷æçä äéìò áLiä íòä-úàå§¤¨¨Æ©¥´¨¤½¨¤«¨¨¬Æ£¨¤½

:áø-íà àeä èòîä-äî õøàä-úà íúéàøe ©§©¬−¦¨«§¦¤¬¤¨−̈¤©
äôøä àeä ÷æçä äéìò áLiä íòä-úàå àåä¦®§¤¨¨Æ©¥´¨¤½¨¤«¨¨¬Æ£¨¤½

:áø-íà àeä èòîä היא מא ארעא ית ותחזּון ©§©¬−¦¨«ְְֱִֶַָָָ

הזער  חּלׁש אם הּוא התּקיף עלּה ּדיתב עּמא ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָוית

סּגי: אם èédaהּוא áLé àeä-øLà õøàä äîe ִִַ¨´¨À̈¤£¤Æ¥´½̈
àeä-øLà íéøòä äîe äòø-íà àåä äáBèä£¨¬¦−¦¨¨®¨´¤«¨¦À£¤Æ

:íéøöáîa íà íéðçîaä äpäa áLBéäîe ¥´¨¥½¨©«Ç§©«£¦−¦¬§¦§¨¦«¨´
äòø-íà àåä äáBèä da áLé àeä-øLà õøàä̈À̈¤£¤Æ¥´½̈£¨¬¦−¦¨¨®
íà íéðçîaä äpäa áLBé àeä-øLà íéøòä äîe¨´¤«¨¦À£¤Æ¥´¨¥½¨©«§©«£¦−¦¬

íéøöáîa: הטבא ּבּה יתב הּוא ּדי ארעא ּומא §¦§¨¦«ְֲִֵַַָָָָָ

ּבהן  יתב הּוא ּדי קרוּיא ּומא ּביׁשא אם ְְִִִִִֵֵַָָָָהיא

שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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ּבכרּכין: אם ëäðîMäהּבפצחין õøàä äîe ְְְִִִִַַַ¨´Â¨Â̈¤©§¥¨̧
íz÷fçúäå ïéà-íà õò da-Léä äæø-íà àåä¦¹¦¨À̈£¥«¨¬¥Æ¦©½¦§¦̧§©©§¤½
éøeka éîé íéîiäå õøàä éøtî ízç÷ìe§©§¤−¦§¦´¨¨®¤§©̧¨¦½§¥−¦¥¬

:íéáðò-Léä äæø-íà àåä äðîMä õøàä äîe £¨¦«¨´Â¨Â̈¤©§¥¨̧¦¹¦¨À̈£¥«
õøàä éøtî ízç÷ìe íz÷fçúäå ïéà-íà õò dä¬¥Æ¦©½¦§¦̧§©©§¤½§©§¤−¦§¦´¨¨®¤

:íéáðò éøeka éîé íéîiäå העּתירא ארעא ּומא §©̧¨¦½§¥−¦¥¬£¨¦«ְֲִַַָָָ

לא  אם אילנין ּבּה האית מסּכינא אם ְִִִִִִִֵַַָָָהיא

יֹומי  ויֹומּיא דארעא מאּבא ותּסבּון ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָותתקפּון

עּנבין: ְִִִֵּבּכּורי

àë éðù-ãò ïö-øaãnî õøàä-úà eøúiå eìòiå©©«£−©¨ª´¤¨¨®¤¦¦§©¦¬©
:úîç àáì áçøõøàä-úà eøúiå eìòiå §−Ÿ§¬Ÿ£¨«©©«£−©¨ª´¤¨¨®¤

:úîç àáì áçø-ãò ïö-øaãnîואּלילּו ּוסליקּו ¦¦§©¦¬©§−Ÿ§¬Ÿ£¨«ְְִִַ

חמת: למטי רחֹוב עד דצין מּמדּברא ארעא ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָית

áëïîéçà íLå ïBøáç-ãò àáiå áâpá eìòiå©©«£´©¤»¤»©¨´Ÿ©¤§¼§¨³£¦¨Æ
íéðL òáL ïBøáçå ÷ðòä éãéìé éîìúå éLL¥©´§©§©½§¦¥−¨«£¨®§¤§À¤³©¨¦Æ

:íéøöî ïòö éðôì äúðáðàáiå áâpá eìòiå ¦§§½̈¦§¥−¬Ÿ©¦§¨«¦©©«£´©¤»¤»©¨´Ÿ
÷ðòä éãéìé éîìúå éLL ïîéçà íLå ïBøáç-ãò©¤§¼§¨³£¦¨Æ¥©´§©§©½§¦¥−¨«£¨®
íéøöî ïòö éðôì äúðáð íéðL òáL ïBøáçå: §¤§À¤³©¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−¬Ÿ©¦§¨«¦

אחימן  ותּמן חברֹון עד ואתא בדרֹומא ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָּוסליקּו

ׁשנין  ׁשבע וחברֹון ּגּבריא ּבני ותלמי ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָׁשׁשי

ּדמצרים: טנס קדם âëìçð-ãòאתּבניאת eàáiå ְְְְֳִִִִַַָָָ©¨¹Ÿ©©´©
íéáðò ìBkLàå äøBîæ íMî eúøëiå ìkLà¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³§¨Æ§¤§³£¨¦Æ
-ïîe íéðnøä-ïîe íéðLa èBná eäàOiå ãçà¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦¦¨«¦Ÿ¦−¦

:íéðàzäíMî eúøëiå ìkLà ìçð-ãò eàáiå ©§¥¦«©¨¹Ÿ©©´©¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³
íéðLa èBná eäàOiå ãçà íéáðò ìBkLàå äøBîæ§¨Æ§¤§³£¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦

:íéðàzä-ïîe íéðnøä-ïîe נחלא עד ואתֹו ¦¨«¦Ÿ¦−¦©§¥¦«ְֲַַַָ

חד  עּנבין ואתּכל עֹוברּתא מּתּמן ּוקצֹו ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָדאתּכלא

ּתאנּיא: ּומן רּמֹונּיא ּומן ּבתרין באריחא ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָּונטלֹוהי

ãëúBãà ìò ìBkLà ìçð àø÷ àeää íB÷nì©¨´©½¨−̈©´©¤§®©µŸ´
:ìàøNé éða íMî eúøk-øLà ìBkLàäíB÷nì ¨¤§½£¤¨«§¬¦−̈§¥¬¦§¨¥«©¨´

ìBkLàä úBãà ìò ìBkLà ìçð àø÷ àeää©½¨−̈©´©¤§®©µŸ´¨¤§½
:ìàøNé éða íMî eúøk-øLà קרא ההּוא לאתרא £¤¨«§¬¦−̈§¥¬¦§¨¥«ְְְַַָָ

ּבני  מּתּמן ּדקצֹו אתּכלא עסק על דאתּכלא ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָנחלא

äëíéòaøàיׂשראל: õwî õøàä øezî eáLiå ְִֵָ©¨ª−¦´¨¨®¤¦¥−©§¨¦¬

:íBé:íBé íéòaøà õwî õøàä øezî eáLiåותבּו «©¨ª−¦´¨®̈¤¦¥−©§¨¦¬«ְָ

יֹומין: ארּבעין מּסֹוף ארעא ית åëeëìiåמּלאּללא ְְְְִִִִַַַָָָָ©¥«§¿
-éða úãò-ìk-ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà eàáiå©¨ŸÁÁ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤¨£©¯§¥«
íúà eáéLiå äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨©¨¦̧Ÿ¨³
:õøàä éøt-úà íeàøiå äãòä-ìk-úàå øác̈¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤§¦¬¨¨«¤
úãò-ìk-ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà eàáiå eëìiå©¥«§¿©¨ŸÁÁ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤¨£©¯
íúà eáéLiå äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨©¨¦̧Ÿ¨³
:õøàä éøt-úà íeàøiå äãòä-ìk-úàå øác̈¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤§¦¬¨¨«¤
ּכל  ּולות אהרן ּולות  מׁשה לות ואתֹו ְְְֲֲֲֶַַַָָָָָֹֹואזלּו

לרקם  דפארן למדּברא יׂשראל דבני ְְְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָּכנׁשּתא

ואחזיאּנּון  ּכנׁשּתא ּכל וית ּפתּגמא יתהֹון ְְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָֻואתיבּו

דארעא: אּבא æëeðàaית eøîàiå Bì-eøtñéå ְְִַָָָ©§©§Æ©´Ÿ§½¾̈
Láãe áìç úáæ íâå eðzçìL øLà õøàä-ìà¤¨−̈¤£¤´§©§¨®Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²

:déøt-äæå àåä-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå ¦−§¤¦§¨«©§©§Æ©´Ÿ§½¾̈¤
àåä Láãe áìç úáæ íâå eðzçìL øLà õøàä̈−̈¤£¤´§©§¨®Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²¦−

:déøt-äæå לארעא אתינא ואמרּו לּה ואׁשּתעיאּו §¤¦§¨«ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָ

ודין  היא ּודבׁש חלב עבדא ואף ׁשלחּתנא ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָּדי

çëõøàaאּבּה: áLiä íòä æò-ék ñôà ִַ¤µ¤¦©´¨½̈©¥−¨¨®¤
÷ðòä éãìé-íâå ãàî úìãb úBøöa íéøòäå§¤«¨¦À§ª³§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈

:íL eðéàøõøàa áLiä íòä æò-ék ñôà ¨¦¬¨«¤µ¤¦©´¨½̈©¥−¨®̈¤
eðéàø ÷ðòä éãìé-íâå ãàî úìãb úBøöa íéøòäå§¤«¨¦À§ª³§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈¨¦¬

:íL וקרוּיא ּבארעא ּדיתב עּמא תּקיף ארי לחֹוד ¨«ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ

תּמן: חזינא גּברּיא ּבני ואף לחדא רברבן ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָּכריכן

èëéñeáéäå ézçäå áâpä õøàa áLBé ÷ìîò£¨¥¬¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³
ìòå íiä-ìò áLBé éðòðkäå øäa áLBé éøîàäå§¨«¡Ÿ¦Æ¥´¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−

:ïcøiä ãéézçäå áâpä õøàa áLBé ÷ìîò ©¬©©§¥«£¨¥¬¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â
-ìò áLBé éðòðkäå øäa áLBé éøîàäå éñeáéäå§©§¦³§¨«¡Ÿ¦Æ¥´¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©

ïcøiä ãé ìòå íiä: ּדרֹומא ּבארע יתב עמלקאה ©½̈§©−©¬©©§¥«ְְֲֲֵַַַָָָָ

ּוכנענאה  ּבטּורא יתב ואמֹוראה ויבּוסאה ְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָָָָָוחּתאה

ירּדנא: ּכיף ועל יּמא על ìáìkיתב ñäiå ְְְֵֵַַַַָָָ©©¯©Ç¨¥²
eðLøéå äìòð äìò øîàiå äLî-ìà íòä-úà¤¨−̈¤¤®©ÀŸ¤¨³Ÿ©«£¤Æ§¨©´§

:dì ìëeð ìBëé-ék dúàíòä-úà áìk ñäiå Ÿ½̈¦«¨¬©−¨«©©¯©¨¥²¤¨−̈
ìBëé-ék dúà eðLøéå äìòð äìò øîàiå äLî-ìà¤¤®©ÀŸ¤¨³Ÿ©«£¤Æ§¨©´§Ÿ½̈¦«¨¬

:dì ìëeð ואמר למׁשה עּמא ית ּכלב ואּצית ©−¨«ְְֲֵֵֶַַַַָָָֹ
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לּה: ניכּול מיכל ארי  יתּה ונירת ניסק ְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָמיסק

àììëeð àì eøîà Bnò eìò-øLà íéLðàäå§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−
:epnî àeä ÷æç-ék íòä-ìà úBìòìíéLðàäå ©«£´¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«§¨̧£¨¦¹

íòä-ìà úBìòì ìëeð àì eøîà Bnò eìò-øLà£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−©«£´¤¨¨®
:epnî àeä ÷æç-ékאמרּו עּמּה סליקּו ּדי וגברּיא ¦«¨¨¬−¦¤«ְְְֲִִִֵַָָֻ

מּננא: הּוא תּקיף ארי עּמא לות למיסק ניכּול ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָלא

áìéða-ìà dúà eøz øLà õøàä úac eàéöiå©Ÿ¦¹¦©³¨¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬
øeúì dá eðøáò øLà õøàä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ¨¿̈¤£¤Á¨©̧§¹̈¨´
íòä-ìëå àåä äéáLBé úìëà õøà dúàŸÀ̈¤´¤Ÿ¤³¤«§¤̧¨Æ¦½§¨¨¨²

Là:úBcî éLðà dëBúá eðéàø-øúac eàéöiå £¤¨¦¬§−̈©§¥¬¦«©Ÿ¦¹¦©³
øîàì ìàøNé éða-ìà dúà eøz øLà õøàä̈¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ
úìëà õøà dúà øeúì dá eðøáò øLà õøàä̈¿̈¤£¤Á¨©̧§¹̈¨´ŸÀ̈¤´¤Ÿ¤³¤
éLðà dëBúá eðéàø-øLà íòä-ìëå àåä äéáLBé«§¤̧¨Æ¦½§¨¨¨²£¤¨¦¬§−̈©§¥¬

úBcî:אּלילּו ּדי ארעא על ּביׁש ׁשּום ואּפיקּו ¦«ְְִִִִַַַַָ

בּה עברנא ּדי ארעא למימר יׂשראל ּבני לות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָיתּה

וכל  היא יתבהא מקּטלת ארעא יתּה ְְְְְְִַַַַַַָָָָָָָלאּללא

ּדמׁשחן: אנׁשין בגּוּה חזינא ּדי âìíLåעּמא ְְְֱֲִִִֵַַַָָָָ§¨´
éäpå íéìôpä-ïî ÷ðò éða íéìéôpä-úà eðéàø̈¦À¤©§¦¦²§¥¬£−̈¦©§¦¦®©§¦³

:íäéðéòa eðééä ïëå íéáâçk eðéðéòáeðéàø íLå §¥¥̧Æ©«£¨¦½§¥¬¨¦−§¥«¥¤«§¨´¨¦À
eðéðéòá éäpå íéìôpä-ïî ÷ðò éða íéìéôpä-úà¤©§¦¦²§¥¬£−̈¦©§¦¦®©§¦³§¥¥̧Æ

:íäéðéòa eðééä ïëå íéáâçk ית חזינא ותּמן ©«£¨¦½§¥¬¨¦−§¥«¥¤«ְֲֵַָָָ

נפׁשנא  ּבעיני והוינא ּגּברּיא מן ענק ּבני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָּגּברּיא

ּבעיניהֹון: הוינא וכן à-ìkּכקמצין àOzå ְְְְֲִֵֵֵֵַָ©¦¨Æ¨
äìéla íòä ekáiå íìB÷-úà eðziå äãòä́̈¥½̈©¦§−¤¨®©¦§¬¨−̈©©¬§¨

:àeääekáiå íìB÷-úà eðziå äãòä-ìk àOzå ©«©¦¨Æ¨¨´¥½̈©¦§−¤®̈©¦§¬
àeää äìéla íòä:ויהבּו ּכנׁשּתא ּכל וארימת ¨−̈©©¬§¨©«ְְֲִִִַַָָָ

ההּוא: ּבליליא עּמא ּובכֹו קלהֹון áeðliåית ְְְְֵַַָָָָ©¦¸ŸÆ
eøîàiå ìàøNé éða ìk ïøäà-ìòå äLî-ìò©¤´§©©«£½Ÿ−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«Ÿ§¸

eðúî-eì äãòä-ìk íäìàBà íéøöî õøàa £¥¤¹¨¨«¥À̈©̧§Æ§¤´¤¦§©½¦²
:eðúî-eì äfä øaãnaïøäà-ìòå äLî-ìò eðliå ©¦§¨¬©¤−¨«§©¦¸ŸÆ©¤´§©©«£½Ÿ

eðúî-eì äãòä-ìk íäìà eøîàiå ìàøNé éða ìk−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«Ÿ§¸£¥¤¹¨¨«¥À̈©̧§Æ
:eðúî-eì äfä øaãna Bà íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦²©¦§¨¬©¤−¨«§
יׂשראל  ּבני ּכל אהרן ועל מׁשה על ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָֹֹֹואתרעמּו

ּבארעא  דמיתנא לוי ּכנׁשּתא ּכל להֹון ְְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָואמרּו

דמיתנא: לוי הדין ּבמדּברא אֹו âäîìåדמצרים ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָ§¨¨´
ìtðì úàfä õøàä-ìà eðúà àéáî ýåýéÂ§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ
eðì áBè àBìä æáì eéäé eðtèå eðéLð áøça©¤½¤¨¥¬§©¥−¦«§´¨©®£¯¬¬−̈

:äîéøöî áeL-ìà eðúà àéáî ýåýé äîìå ¬¦§¨«§¨§¨¨´Â§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈¤
æáì eéäé eðtèå eðéLð áøça ìtðì úàfä õøàä̈¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ©¤½¤¨¥¬§©¥−¦«§´¨©®

äîéøöî áeL eðì áBè àBìä: יתנא מעל יי ּולמא £¯¬¬−̈¬¦§¨«§¨ְְֵָָָָָָ

יהֹון  וטפלנא נׁשנא ּבחרּבא למנּפל הדא ְְְְְְְְְְִַַַַָָָָָָָָלארעא

למצרים: נתּוב ּדי לנא טב הלא ãeøîàiåלבּזא ְְְְֲִִִִַָָָָָ©«Ÿ§−
:äîéøöî äáeLðå Làø äðzð åéçà-ìà Léà¦´¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ§¨¬¨¦§¨«§¨
äáeLðå Làø äðzð åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ§¨¬¨

:äîéøöî ּונתּוב ריׁשא נמּני לאחֹוהי ּגבר ואמרּו ¦§¨«§¨ְְְְֲִֵֵַַַָָָ

äéðôìלמצרים: íäéðt-ìò ïøäàå äLî ìtiå ְְִִָ©¦¬Ÿ¤²§©«£−Ÿ©§¥¤®¦§¥¾
:ìàøNé éða úãò ìä÷-ìkïøäàå äLî ìtiå ¨§©¬£©−§¥¬¦§¨¥«©¦¬Ÿ¤²§©«£−Ÿ

:ìàøNé éða úãò ìä÷-ìk éðôì íäéðt-ìò ּונפל ©§¥¤®¦§¥¾¨§©¬£©−§¥¬¦§¨¥«ְַ

ּכנׁשּתא  קהל ּכל קדם אּפיהֹון על ואהרן ְְְְֲֳִֵֶַַַַָָָֹֹמׁשה

יׂשראל: åäpôé-ïaּדבני áìëå ïeð-ïa òLBäéå ְְִִֵֵָ¦«ª´©¦À§¨¥Æ¤§ª¤½
òø÷ õøàä-úà íéøzä-ïî:íäéãâa eòLBäéå ¦©¨¦−¤¨¨®¤¨«§−¦§¥¤«¦«ª´©

eòø÷ õøàä-úà íéøzä-ïî äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa¦À§¨¥Æ¤§ª¤½¦©¨¦−¤¨¨®¤¨«§−
íäéãâa: מן יפּנה ּבר וכלב נּון ּבר ויהֹוׁשע ¦§¥¤«ְְִִֵֶַַַָֻֻ

לבּוׁשיהֹון: ּבזעּו ארעא ית æeøîàiåמאּללי ְְְְֵֵַַַָָָ©´Ÿ§½
øLà õøàä øîàì ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¨À̈¤£¤̧
ãàî õøàä äáBè dúà øeúì dá eðøáò̈©³§¨Æ¨´Ÿ½̈¨¬¨−̈¤§¬Ÿ

:ãàîøîàì ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà eøîàiå §«Ÿ©´Ÿ§½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ
õøàä äáBè dúà øeúì dá eðøáò øLà õøàä̈À̈¤£¤̧¨©³§¨Æ¨´Ÿ½̈¨¬¨−̈¤

ãàî ãàî: יׂשראל דבני ּכנׁשּתא לכל ואמרּו §¬Ÿ§«Ÿְְְְְֲִִִֵֵַָָָָ

טבא  יתּה לאּללא בּה עברנא ּדי ארעא ְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָלמימר

לחדא: לחדא ְֲֲַַַָָָארעא

ç éùéìù-ìà eðúà àéáäå ýåýé eða õôç-íà¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤
úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe úàfä õøàä̈¨´¤©½Ÿ§¨−̈¨®¤¾¤£¤¦²¨©¬

:Láãe áìçeðúà àéáäå ýåýé eða õôç-íà ¨−̈§¨«¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ
úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe úàfä õøàä-ìà¤¨¨´¤©½Ÿ§¨−̈¨®¤¾¤£¤¦²¨©¬

Láãe áìç: יתנא ויעל יי קדם בנא רעוא אם ¨−̈§¨«ְְֲֳִֵַָָָָָָָָָ

עבדא  היא ּדי ארעא לנא ויּתנּה הדא ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָלארעא

ּודבׁש: èízàåחלב eãøîz-ìà ýåýéa Cà ְֲַָ©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À
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øñ íä eðîçì ék õøàä íò-úà eàøéz-ìà©¦«§Æ¤©´¨½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´
:íàøéz-ìà eðzà ýåýéå íäéìòî ílöCà ¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬¦−̈©¦«¨ª«©´

íò-úà eàøéz-ìà ízàå eãøîz-ìà ýåýéa©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À©¦«§Æ¤©´
ýåýéå íäéìòî ílö øñ íä eðîçì ék õøàä̈½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬

íàøéz-ìà eðzà: תמרדּון לא דיי ּבמימרא ּברם ¦−̈©¦«¨ª«ְְְְְְִֵַַָָָ

בידנא  ארי דארעא עּמא מן תדחלּון לא ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָואּתּון

דיי  ּומימרא מּנהֹון תקּפהֹון עדא אּנּון ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָמסירין

מּנהֹון: תדחלּון לא éäãòä-ìkּבסעּדנא eøîàiå ְְְְֲִִַָָָ©«Ÿ§Æ¨¨´¥½̈
ìäàa äàøð ýåýé ãBáëe íéðáàa íúà íBbøì¦§¬Ÿ−̈¨«£¨¦®§´§Ÿ̈À¦§¨Æ§´Ÿ¤

:ìàøNé éða-ìk-ìà ãòBîäãòä-ìk eøîàiå ¥½¤¨§¥−¦§¨¥«©«Ÿ§Æ¨¨´¥½̈
ìäàa äàøð ýåýé ãBáëe íéðáàa íúà íBbøì¦§¬Ÿ−̈¨«£¨¦®§´§Ÿ̈À¦§¨Æ§´Ÿ¤

:ìàøNé éða-ìk-ìà ãòBî ּכנׁשּתא ּכל ואמרּו ¥½¤¨§¥−¦§¨¥«ְְֲִַָָָ

ּבמׁשּכן  אתּגלי דיי ויקרא ּבאבנּיא יתהֹון ְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָלמרּגם

יׂשראל: ּבני לכל àé-ìàפזמנא ýåýé øîàiå ְְְְִִֵֵָָָ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤
äðà-ãòå äfä íòä éðöàðé äðà-ãò äLî¤½©¨¬¨§©«£ª−¦¨¨´©¤®§©¨̧¨Æ
éúéNò øLà úBúàä ìëa éá eðéîàé-àìŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½£¤¬¨¦−¦

:Baø÷aéðöàðé äðà-ãò äLî-ìà ýåýé øîàiå §¦§«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨¬¨§©«£ª−¦
úBúàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãòå äfä íòä̈¨´©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½

:Baø÷a éúéNò øLà אימתי עד למׁשה יי ואמר £¤¬¨¦−¦§¦§«ְְֲֵֶַַַַָָֹ

לא  אימתי ועד הדין עּמא קדמי מרּגזין ְְְְֳִֵֵַַַַַָָָָָיהֹון

ּביניהֹון: עבדית ּדי אתּיא ּבכל ּבמימרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָֹיהימנּון

áéìBãb-éBâì Eúà äNòàå epLøBàå øácá epkà©¤¬©¤−¤§«¦¤®§¤«¡¤Æ«Ÿ§½§«¨¬
:epnî íeöòåEúà äNòàå epLøBàå øácá epkà §¨−¦¤«©¤¬©¤−¤§«¦¤®§¤«¡¤Æ«Ÿ§½

:epnî íeöòå ìBãb-éBâì ואׁשצּנּון ּבמֹותא אמחּנּון §«¨¬§¨−¦¤«ְְֲִִֵֶַָ

מּנהֹון: ותּקיף רב לעם ית âéøîàiåואעּבד ְְְְְִִֵֶַַַָָ©¬Ÿ¤
úéìòä-ék íéøöî eòîLå ýåýé-ìà äLî¤−¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨

ä íòä-úà Eçëá:Baøwî äfäLî øîàiå §«Ÿ£²¤¨¨¬©¤−¦¦§«©¬Ÿ¤¤−
-úà Eçëá úéìòä-ék íéøöî eòîLå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨§«Ÿ£²¤

:Baøwî äfä íòä ויׁשמעּון יי קדם מׁשה ואמר ¨¨¬©¤−¦¦§«ְְְְֲֳִֶַַָָֹ

הדין  עּמא ית בחיל אּסקּתא ארי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָמצראי

ãéúàfäמּביניהֹון: õøàä áLBé-ìà eøîàå ִֵֵ§¨«§À¤¥»¨¨´¤©Ÿ¼
-øLà äfä íòä áø÷a ýåýé äzà-ék eòîL̈«§Æ¦«©¨´§Ÿ̈½§¤−¤¨¨´©¤®£¤

ððòå ýåýé äzà | äàøð ïéòa ïéòíäìò ãîò E ©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´§Ÿ̈À©«£¨«§ÆŸ¥´£¥¤½
ãenòáe íîBé íäéðôì Cìä äzà ïðò ãnòáe§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³¦§¥¤Æ½̈§©¬

:äìéì LàeòîL úàfä õøàä áLBé-ìà eøîàå ¥−¨«§¨§¨«§À¤¥»¨¨´¤©Ÿ¼¨«§Æ
ïéòa ïéò-øLà äfä íòä áø÷a ýåýé äzà-ék¦«©¨´§Ÿ̈½§¤−¤¨¨´©¤®£¤©̧¦§©¹¦

ððòå ýåýé äzà | äàøðïðò ãnòáe íäìò ãîò E ¦§¨´©¨´§Ÿ̈À©«£¨«§ÆŸ¥´£¥¤½§©ª´¨À̈
äìéì Là ãenòáe íîBé íäéðôì Cìä äzà: ©¨̧Ÿ¥³¦§¥¤Æ½̈§©¬¥−¨«§¨

יי  אּת ארי ּדׁשמעּו הדא ארעא ליתב ְְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָוימרּון

חזן  בעיניהֹון ּדי הדין עּמא ּבגֹו ׁשרית ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָּדׁשכנּת

ּובעּמּודא  עּלוהֹון מּטל ועננ דיי יקרא ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָׁשכינת

ּובעּמּודא  ּביממא קדמיהֹון מדּבר אּת ְְְֲֳִֵַַַַַָָָָָָדעננא

ּבליליא: åèäfäדאּׁשתא íòä-úà äzîäå ְְְֵֶָָָ§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−
-úà eòîL-øLà íéBbä eøîàå ãçà Léàk§¦´¤¨®§¨«§Æ©¦½£¤¨«§¬¤

:øîàl EòîLLéàk äfä íòä-úà äzîäå ¦§£−¥«Ÿ§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−§¦´
EòîL-úà eòîL-øLà íéBbä eøîàå ãçà¤¨®§¨«§Æ©¦½£¤¨«§¬¤¦§£−

:øîàl וימרּון חד ּכגברא הדין עּמא ית ּותקּטל ¥«Ÿְְְְְֵֵַַַַַָָָָ

למימר: ּגברּת ׁשמע ית ׁשמעּו ּדי ְְְְְְִֵַַַַָָָָֻעממּיא

æèäfä íòä-úà àéáäì ýåýé úìëé ézìaî¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ¤¨¨´©¤½
:øaãna íèçLiå íäì òaLð-øLà õøàä-ìà¤¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®©¦§¨¥−©¦§¨«
-ìà äfä íòä-úà àéáäì ýåýé úìëé ézìaî¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ¤¨¨´©¤½¤

:øaãna íèçLiå íäì òaLð-øLà õøàä מּדלית ¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®©¦§¨¥−©¦§¨«ְִֵ

ּדי  לארעא הדין עּמא ית לאעלא יי קדם ְְְְְֳִֵַַָָָָָָָָָָיּוכלא

ּבמדּברא: וקּטלנּון להֹון æéäzòåéàð-ìcâקּים ְְְְְְִֵַַַָ§©¾̈¦§©−̈
:øîàl zøac øLàk éðãà çkàð-ìcâé äzòå ´Ÿ©£Ÿ¨®©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ§©¾̈¦§©−̈
øîàl zøac øLàk éðãà çk: כען סּגי ּוכען ´Ÿ©£Ÿ¨®©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿְְִַַַ

למימר: מּלילּתא די ּכמא יי קדם çéýåýéחילא ְְְְֳִֵֵֶַַָָָָָ§Ÿ̈À
àì äwðå òLôå ïåò àNð ãñç-áøå íétà Cøà¤³¤©©̧¦Æ§©¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨¨®©§©¥Æ´Ÿ

lL-ìò íéða-ìò úBáà ïåò ã÷t äwðéíéL §©¤½Ÿ¥º£³Ÿ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−
:íéòaø-ìòåïåò àNð ãñç-áøå íétà Cøà ýåýé §©¦¥¦«§Ÿ̈À¤³¤©©̧¦Æ§©¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ

íéða-ìò úBáà ïåò ã÷t äwðé àì äwðå òLôå̈¨®©§©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥º£³Ÿ¨Æ©¨¦½
lL-ìò:íéòaø-ìòå íéL ּומסּגי רגז מרחק יי ©¦¥¦−§©¦¥¦«ְְְְֵֵַַַָ

סּלח  ּולחֹובין ולמרֹוד לעוין ׁשבק טבון ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָלמעּבד

מסער  מזּכי לא תיבין ּודלא לאֹוריתּה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָלדתיבין

ּדר  ועל ּתליתי ּדר על מרדין ּבנין על אבהן ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָחֹובי

èéEcñçרביעי: ìãâk äfä íòä ïåòì àð-çìñ ְִָ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®
:äpä-ãòå íéøönî äfä íòì äúàNð øLàëå§©«£¤³¨¨̧¨Æ¨¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨
øLàëå Ecñç ìãâk äfä íòä ïåòì àð-çìñ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³
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äpä-ãòå íéøönî äfä íòì äúàNð: ּכען ׁשבֹוק ¨¨̧¨Æ¨¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨ְְַ

ּדי  ּוכמא טבות ּכסגיאּות הדין עּמא ְְְְִִִֵֵַַָָָָָלחֹובי

ּכען:ׁשב  ועד מּמצרים הדין לעּמא ëøîàiåקּתא ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ©´Ÿ¤
:Eøáãk ézçìñ ýåýéézçìñ ýåýé øîàiå §Ÿ̈½¨©−§¦¦§¨¤«©´Ÿ¤§Ÿ̈½¨©−§¦

:Eøáãk:ּכפתּגמ ׁשבקית יי àëíìeàåואמר ¦§¨¤«ְְְְֲִִַַָָָָ§−̈
:õøàä-ìk-úà ýåýé-ãBáë àìnéå éðà-éç©¨®¦§¦¨¥¬§§Ÿ̈−¤¨¨¨«¤
õøàä-ìk-úà ýåýé-ãBáë àìnéå éðà-éç íìeàå: §−̈©®̈¦§¦¨¥¬§§Ÿ̈−¤¨¨¨«¤

ארעא: ּכל ית דיי יקרא ּומליא אנא קּים ְְְְְַַַַַָָָָָָָָָָּוברם

áë-úàå éãák-úà íéàøä íéLðàä-ìë ék¦´¨¨«£¨¦À¨«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤
eqðéå øaãnáe íéøöîá éúéNò-øLà éúúà́ŸŸ©½£¤¨¦¬¦§¦§©−¦©¦§¨®©§©´

:éìB÷a eòîL àìå íéîòt øNò äæ éúàék Ÿ¦À¤µ¤´¤§¨¦½§¬Ÿ¨«§−§¦«¦´
-øLà éúúà-úàå éãák-úà íéàøä íéLðàä-ìë̈¨«£¨¦À¨«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½£¤
øNò äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá éúéNò̈¦¬¦§¦§©−¦©¦§¨®©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤

:éìB÷a eòîL àìå íéîòtּדחזֹו ּגברּיא כל ארי §¨¦½§¬Ÿ¨«§−§¦«ְֲֲֵַַָָֻ

ּובמדּברא  ּבמצרים עבדית ּדי אתותי וית יקרי ְְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָית

קּבילּו ולא זמנין עׂשר ּדנן קדמי ְְְְֲֳִִִִַַַַַָָונּסיאּו

âëézòaLðּבמימרי: øLà õøàä-úà eàøé-íà ְְִֵ¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−§¦
:äeàøé àì éöàðî-ìëå íúáàì-úà eàøé-íà ©«£Ÿ¨®§¨§©«£©−¬Ÿ¦§«¨¦¦§Æ¤

àì éöàðî-ìëå íúáàì ézòaLð øLà õøàä̈½̈¤£¤¬¦§©−§¦©«£Ÿ¨®§¨§©«£©−¬Ÿ
:äeàøéיחזּו לאבהתהֹון אם קּימית ּדי ארעא ית ן ¦§«¨ְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָ

יחזּנּה: לא קדמי ּדארּגיזּו ãëáìëוכל écáòå ְְְֱֳִֶַַַָָָֻ§©§¦´¨¥À
éøçà àlîéå Bnò úøçà çeø äúéä á÷ò¥´¤¨«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½©§©¥−©«£¨®
Bòøæå änL àa-øLà õøàä-ìà åéúàéáäå©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ£¤¨´½̈¨§©§−

:äpLøBéBnò úøçà çeø äúéä á÷ò áìë écáòå «¦¤«¨§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½
änL àa-øLà õøàä-ìà åéúàéáäå éøçà àlîéå©§©¥−©«£¨®©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ£¤¨´½̈¨

äpLøBé Bòøæå: אֹוחרי רּוח ּדהוה חלף כלב ועבּדי §©§−«¦¤«¨ְְֲֲֲִִֵַַַַָָ

על  ּדי לארעא ואעלּנּה ּדחלּתי ּבתר ואׁשלם ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָעּמּה

יתרכּנּה: ּובנֹוהי äëéðòðkäåלתּמן é÷ìîòäå ְְְְִִַַַָ§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−
Cøc øaãnä íëì eòñe eðt øçî ÷îòa áLBé¥´¨¥®¤¨À̈§¸§¬¨¤²©¦§−̈¤¬¤

:óeñ-íéeðt øçî ÷îòa áLBé éðòðkäå é÷ìîòäå ©«§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´¨¥®¤¨À̈§¸
óeñ-íé Cøc øaãnä íëì eòñe: ועמלקאה §¬¨¤²©¦§−̈¤¬¤©«ְֲַַָָ

לכֹון  וטּולּו אתּפנּו מחר ּבמיׁשרא יתב ְְְְְְְְֲִֵֵַַָָָָּוכנענאה

דסּוף: יּמא ארח פ למדּברא ְְְְַַַָָֹ

åë éòéáø:øîàl ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

:øîàl ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå יי ּומּליל ©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿְִַָ

למימר: אהרן ועם מׁשה æëäãòìעם éúî-ãò ְְֲִִֵֶַַֹֹ©¨©À¨«¥¨³
-úà éìò íéðélî änä øLà úàfä äòøä̈«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨©¦¦−¨¨®¤
éìò íéðélî änä øLà ìàøNé éða úBpìz§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨©¦¦²¨©−

:ézòîLänä øLà úàfä äòøä äãòì éúî-ãò ¨¨«§¦©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨
änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìò íéðélî©¦¦−¨¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨

:ézòîL éìò íéðélîלכנׁשּת אימתי ביׁשתא עד א ©¦¦²¨©−¨¨«§¦ְְְִִִֵַַָָָ

ּבני  ּתרעמת ית עלי מתרעמין אּנּון ּדי ְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָֻהדא

קדמי: ׁשמיע עלי מתרעמין אּנּון ּדי ְְְֲֲֳִִִִִִֵַַַָָָיׂשראל

çëàì-íà ýåýé-íàð éðà-éç íäìà øîà¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ
:íëì äNòà ïk éðæàa ízøac øLàkøîà ©«£¤¬¦©§¤−§¨§¨®¥−¤«¡¤¬¨¤«¡´Ÿ

ízøac øLàk àì-íà ýåýé-íàð éðà-éç íäìà£¥¤À©¨̧¦Æ§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ©«£¤¬¦©§¤−
:íëì äNòà ïk éðæàa אמר אנא קּים להֹון אמר §¨§®̈¥−¤«¡¤¬¨¤«ְֱֲֶַַַָָ

לכֹון: אעּבד ּכן קדמי מּללּתּון די ּכמא לא אם ְְְְְֳִִֵֵֶֶַָָָָָיי

èëíëéã÷t-ìëå íëéøâô eìté äfä øaãna©¦§¨´Â©¤Â¦§¸¦§¥¤¹§¨§ª«¥¤Æ
øLà äìòîå äðL íéøNò ïaî íëøtñî-ìëì§¨¦§©§¤½¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨£¤¬

:éìò íúðéìä-ìëå íëéøâô eìté äfä øaãna £¦«Ÿ¤−¨¨«©¦§¨´Â©¤Â¦§¸¦§¥¤¹§¨
äìòîå äðL íéøNò ïaî íëøtñî-ìëì íëéã÷t§ª«¥¤Æ§¨¦§©§¤½¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨

:éìò íúðéìä øLà ּפגריכֹון יּפלּון הדין ּבמדּברא £¤¬£¦«Ÿ¤−¨¨«ְְְְְִִֵֵַָָ

ׁשנין  עׂשרין מּבר חׁשּבנכֹון לכל מניניכֹון ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָֻוכל

עלי: אתרעמּתּון ּדי ìeàázּולעּלא ízà-íà ְְְֲִִֵַַָָ¦©¤Æ¨´Ÿ
ì éãé-úà éúàNð øLà õøàä-ìàíëúà ïkL ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½§©¥¬¤§¤−

:ïeð-ïa òLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék dä®¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«
éãé-úà éúàNð øLà õøàä-ìà eàáz ízà-íà¦©¤Æ¨´Ÿ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½

ìòLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék da íëúà ïkL §©¥¬¤§¤−¨®¦ µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©
:ïeð-ïa קּימית ּדי לארעא ּתעלּון אּתּון אם ¦«ְְֲִִִֵֵַַַָ

יפּנה  ּבר ּכלב אּלהן ּבּה יתכֹון לאׁשראה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּבמימרי

נּון:ויהֹוׁשע  àìæáìּבר ízøîà øLà íëtèå ִַַֻ§©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´
øLà õøàä-úà eòãéå íúà éúàéáäå äéäé¦«§¤®§¥«¥Ç¦´Ÿ½̈§¨«§Æ¤¨½̈¤£¤¬

:da ízñàîäéäé æáì ízøîà øLà íëtèå §©§¤−¨«§©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®
ízñàî øLà õøàä-úà eòãéå íúà éúàéáäå§¥«¥¦´Ÿ½̈§¨«§Æ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−

da: יתהֹון ואעל יהי לבּזא אמרּתּון ּדי וטפלכֹון ¨«ְְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָ

ּבּה: קצּתּון ּדי ארעא ית áìíëéøâôeויּדעּון ְְְְִִַַַָָ¦§¥¤−
:äfä øaãna eìté ízàeìté ízà íëéøâôe ©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«¦§¥¤−©¤®¦§−
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äfä øaãna: ּבמדּברא יּפלּון לכֹון ּדי ּופגריכֹון ©¦§¨¬©¤«ְְְְְְִִִֵַָ

âìíéòaøàהדין: øaãna íéòø eéäé íëéðáe ֵָÂ§¥¤Â¦«§¸Ÿ¦³©¦§¨Æ©§¨¦´
íëéøât íz-ãò íëéúeðæ-úà eàNðå äðL̈½̈§¨«§−¤§«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−

:øaãnaäðL íéòaøà øaãna íéòø eéäé íëéðáe ©¦§¨«Â§¥¤Â¦«§¸Ÿ¦³©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈
øaãna íëéøât íz-ãò íëéúeðæ-úà eàNðå: §¨«§−¤§«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−©¦§¨«

ׁשנין  ארּבעין ּבמדּברא מאחרין יהֹון ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַָּובניכֹון

ּפגריכֹון  ּדיסּופּון עד חֹוביכֹון ית ְְִִִֵֵַַָויקּבלּון

ãì-úàּבמדּברא: ízøz-øLà íéîiä øtñîa ְְְַָ§¦§©̧©¨¦¹£¤©§¤´¤
äðMì íBé äðMì íBé íBé íéòaøà õøàä̈»̈¤»©§¨¦´¼´©¨º̈´©¨À̈
ízòãéå äðL íéòaøà íëéúðåò-úà eàNz¦§Æ¤£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−¨¨®¦«©§¤−

:éúàeðz-úà-úà ízøz-øLà íéîiä øtñîa ¤§«¨¦«§¦§©̧©¨¦¹£¤©§¤´¤
eàNz äðMì íBé äðMì íBé íBé íéòaøà õøàä̈»̈¤»©§¨¦´¼´©¨º̈´©¨À̈¦§Æ
:éúàeðz-úà ízòãéå äðL íéòaøà íëéúðåò-úà¤£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−¨¨®¦«©§¤−¤§«¨¦«

ארּב ארעא ית אּללּתּון ּדי יֹומּיא יֹומין ּבמנין עין ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָ

חֹוביכֹון  ית ּתקּבלּון לׁשּתא יֹומא לׁשּתא ְְְְֵַַַָָָָָיֹומא

עלי: ּדאתרעמּתּון ית ותּדעּון ׁשנין ְְְְְְְְֲִִִִַַַָָארּבעין

äìäNòà úàæ | àì-íà ézøac ýåýé éðà£¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼¦´Ÿ´Ÿ¤«¡¤À
éìò íéãòBpä úàfä äòøä äãòä-ìëì§¨¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ©«¨¦−¨¨®

:eúîé íLå enzé äfä øaãnaézøac ýåýé éðà ©¦§¨¬©¤²¦©−§¨¬¨ª«£¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼
úàfä äòøä äãòä-ìëì äNòà úàæ | àì-íà¦´Ÿ´Ÿ¤«¡¤À§¨¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ

:eúîé íLå enzé äfä øaãna éìò íéãòBpä אנא ©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²¦©−§¨¬¨ª«ֲָ

ּכנׁשּתא  לכל אעּבד ּדא לא אם ּבמימרי ּגזרית ְְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָיי

הדין  ּבמדּברא עלי ּדאזּדּמנּון הדא ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָביׁשתא

ימּותּון: ותּמן åìçìL-øLàיסּופּון íéLðàäå ְְְַָ§¨´£¨¦½£¤¨©¬
eáLiå õøàä-úà øeúì äLîÈ¯˜ ÂÂÏÈÂ ·È˙Î ¤−¨´¤¨¨®¤©¨ªÀ

-ìò äaã àéöBäì äãòä-ìk-úà åéìò eðéliå©©¦³¨¨Æ¤¨¨´¥½̈§¦¬¦−̈©
:õøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå ¨¨«¤§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤

àéöBäì äãòä-ìk-úà åéìò eðéliå eáLiå õøàä̈¨®¤©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ¤¨¨´¥½̈§¦¬
õøàä-ìò äaã: לאּללא מׁשה ׁשלח ּדי וגברּיא ¦−̈©¨¨«¤ְְְְִֶַַַָָָֹֻ

ּכנׁשּתא  ּכל ית עלֹוהי וארעימּו ותבּו ארעא ְְְְְְֲִִִַַָָָָָָית

ארעא: על ּביׁש ׁשּום æìíéLðàäלאּפקא eúîiå ְְִַַַָָָ©¨ª̧Æ¨«£¨¦½
:ýåýé éðôì äôbna äòø õøàä-úaã éàöBî«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
äôbna äòø õøàä-úaã éàöBî íéLðàä eúîiå©¨ª̧Æ¨«£¨¦½«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈

:ýåýé éðôì על ּביׁש ׁשּום ּדאּפיקּו ּגברּיא ּומיתּו ¦§¥¬§Ÿ̈«ְְִִִַַַָֻ

ּב יי:ארעא קדם çìáìëåמֹותנא ïeð-ïa òLBäéå ְְְֳַָָָָָ¦«ª´©¦½§¨¥−
øeúì íéëìää íää íéLðàä-ïî eéç äpôé-ïa¤§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´¨¥½©«Ÿ§¦−¨¬

:õøàä-úàeéç äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa òLBäéå ¤¨¨«¤¦«ª´©¦½§¨¥−¤§ª¤®¨Æ
:õøàä-úà øeúì íéëìää íää íéLðàä-ïî¦¨«£¨¦´¨¥½©«Ÿ§¦−¨¬¤¨¨«¤
ּגברּיא  מן אתקּימּו יפּנה ּבר וכלב נּון ּבר ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֻֻֻויהֹוׁשע

ארעא: ית לאּללא ּדאזלּו èìäLîהאּנּון øaãéå ְְֲִַַַָָָָָָ©§©¥³¤Æ
ìàøNé éða-ìk-ìà älàä íéøácä-úà¤©§¨¦´¨¥½¤¤¨§¥−¦§¨¥®

:ãàî íòä eìaàúiåíéøácä-úà äLî øaãéå ©¦§©§¬¨−̈§«Ÿ©§©¥³¤Æ¤©§¨¦´
:ãàî íòä eìaàúiå ìàøNé éða-ìk-ìà älàä̈¥½¤¤¨§¥−¦§¨¥®©¦§©§¬¨−̈§«Ÿ
יׂשראל  ּבני לכל האּלין ּפתּגמּיא ית מׁשה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּומּליל

לחדא: עּמא îeìòiåואתאּבלּו ø÷aá eîkLiå ְְֲִַַַָָָ©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬
íB÷nä-ìà eðéìòå eppä øîàì øää-Làø-ìà¤«Ÿ¨−̈¥®Ÿ¦¤À§¨¦²¤©¨²

:eðàèç ék ýåýé øîà-øLàø÷aá eîkLiå £¤¨©¬§Ÿ̈−¦¬¨¨«©©§¦´©½Ÿ¤
-ìà eðéìòå eppä øîàì øää-Làø-ìà eìòiå©©«£¬¤«Ÿ¨−̈¥®Ÿ¦¤À§¨¦²¤

eðàèç ék ýåýé øîà-øLà íB÷nä:ואקּדימּו ©¨²£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¬¨¨«ְְִַ

אנחנא  הא למימר טּורא לריׁש ּוסליקּו ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָבצפרא

חבנא: ארי יי אמר ּדי לאתרא àîøîàiåסלקין ְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָ©´Ÿ¤
àåäå ýåýé ét-úà íéøáò ízà äf änì äLî¤½¨¬¨¤²©¤¬«Ÿ§¦−¤¦´§Ÿ̈®§¦−

:çìöú àìíéøáò ízà äf änì äLî øîàiå ¬Ÿ¦§¨«©´Ÿ¤¤½¨¬¨¤²©¤¬«Ÿ§¦−
:çìöú àì àåäå ýåýé ét-úà למא מׁשה ואמר ¤¦´§Ÿ̈®§¦−¬Ÿ¦§¨«ְֲֶַַָֹ

לא  והיא דיי מימרא ּגזרת על עברין אּתּון ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָדנן

áîàìåתצלח: íëaø÷a ýåýé ïéà ék eìòz-ìà ְַַ©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®§ŸÆ
:íëéáéà éðôì eôâpzýåýé ïéà ék eìòz-ìà ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−

íëéáéà éðôì eôâpz àìå íëaø÷a: תּסקּון לא §¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«ְִָ

קדם  תּתּברּון ולא ביניכֹון דיי ׁשכנּתא לית ְְְְְֲֳִִֵֵֵֵַַָָָָארי

דבביכֹון: âîíLּבעלי éðòðkäå é÷ìîòä ék ְֲֵֵַָ¦Á¨«£¨«¥¦̧§©§©«£¦¬¨Æ
ízáL ïk-ìò-ék áøça ízìôðe íëéðôì¦§¥¤½§©§¤−¤¨®¤¦«©¥³©§¤Æ

:íënò ýåýé äéäé-àìå ýåýé éøçàîék ¥©«£¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−¦¨¤«¦Á
áøça ízìôðe íëéðôì íL éðòðkäå é÷ìîòä̈«£¨«¥¦̧§©§©«£¦¬¨Æ¦§¥¤½§©§¤−¤®̈¤
ýåýé äéäé-àìå ýåýé éøçàî ízáL ïk-ìò-ék¦«©¥³©§¤Æ¥©«£¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−

íënò: קדמיכֹון תּמן ּוכנענאה עמלקאה ארי ¦¨¤«ְְֲֲֲֳֵֵַַַָָָָָָ

ּפלחנא  מּבתר ּתבּתּון ּכן על ארי ּבחרּבא ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָותּפלּון

ּבסעּדכֹון: דיי מימרא יהי ולא ãîeìtòiåדיי ְְְְְְְְֵֵַַַָָָָ©©§¦¾
äLîe ýåýé-úéøa ïBøàå øää Làø-ìà úBìòì©«£−¤´Ÿ¨¨®©«£³§¦§Ÿ̈Æ¤½
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:äðçnä áøwî eLî-àì-ìà úBìòì eìtòiå Ÿ−̈¦¤¬¤©©«£¤«©©§¦¾©«£−¤
eLî-àì äLîe ýåýé-úéøa ïBøàå øää LàǿŸ¨¨®©«£³§¦§Ÿ̈Æ¤½Ÿ−̈

:äðçnä áøwî וארֹון טּורא לריׁש למּסק וארׁשעּו ¦¤¬¤©©«£¤«ְְְְֲִֵַַַָָ

מׁשריתא: מּגֹו עדֹו לא ּומׁשה דיי äîãøiåקימא ְְְֲִִֶַַָָָָָֹ©¥³¤
íekiå àeää øäa áLiä éðòðkäå é÷ìîòä̈«£¨«¥¦Æ§©§©«£¦½©¥−¨¨´©®©©¬

:äîøçä-ãò íeúkiåéðòðkäå é÷ìîòä ãøiå ©©§−©©«¨§¨«©¥³¤¨«£¨«¥¦Æ§©§©«£¦½
å íekiå àeää øäa áLiääîøçä-ãò íeúki: ©¥−¨¨´©®©©¬©©§−©©«¨§¨«

ההּוא  ּבטּורא ּדיתב ּוכנענאה עמלקאה ְְְְְֲֲֵַַַַָָָָָָּונחת

חרמה: עד ּוטרדּנּון àýåýéפ ּומחּנּון øaãéå ְְְַָָָֻֻ©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ¤¤¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

למימר: מׁשה עם יי áéða-ìàּומּליל øac ְְִִֵֶַַָֹ©¥Æ¤§¥´
õøà-ìà eàáú ék íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´¨ÀŸ¤¤̧¤Æ

:íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBîéða-ìà øac «§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«©¥Æ¤§¥´
õøà-ìà eàáú ék íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´¨ÀŸ¤¤̧¤Æ

íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBî: ּבני עם מּלל «§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«ְִֵֵַ

מֹותבניכֹון  לארע תעלּון ארי להֹון ותימר ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָיׂשראל

לכֹון: יהב אנא âäìòּדי ýåýéì äMà íúéNòå ְֲִֵָָ©«£¦¤̧¦¤³©«Ÿ̈ÆŸ¨´
íëéãòîa Bà äáãðá Bà øãð-àlôì çáæ-Bà¤½©§©¥¤̧¤Æ´¦§¨½̈−§«Ÿ£¥¤®
-ïî Bà ø÷aä-ïî ýåýéì ççéð çéø úBNòì©«£º¥³©¦¸Ÿ©Æ©Ÿ̈½¦©¨−̈¬¦

:ïàvä-àlôì çáæ-Bà äìò ýåýéì äMà íúéNòå ©«Ÿ©«£¦¤̧¦¤³©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥
ççéð çéø úBNòì íëéãòîa Bà äáãðá Bà øãð¤̧¤Æ´¦§¨½̈−§«Ÿ£¥¤®©«£º¥³©¦¸Ÿ©Æ

:ïàvä-ïî Bà ø÷aä-ïî ýåýéì קרּבנא ותעּבדּון ©Ÿ̈½¦©¨−̈¬¦©«Ÿְְְְַָָֻ

נדרא  לאפרׁשא קּודׁשּיא נכסת אֹו עלתא יי ְְְְְְֲֳִִַַַָָָָָָָָקדם

לאתקּבלא  למעּבד ּבמֹועדיכֹון אֹו בנדבּתא ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָאֹו

ענא: מן אֹו ּתֹורי מן יי קדם ãáéø÷äåברעוא ְְֲֳִִֵַָָָָָ§¦§¦²
ïBøOò úìñ äçðî ýåýéì Bðaø÷ áéø÷nä©©§¦¬¨§¨−©«Ÿ̈®¦§¨Æ´Ÿ¤¦¨½

:ïîL ïéää úéòáøa ìeìaáéø÷nä áéø÷äå ¨¾¦§¦¦¬©¦−¨«¤§¦§¦²©©§¦¬
úéòáøa ìeìa ïBøOò úìñ äçðî ýåýéì Bðaø÷̈§¨−©«Ÿ̈®¦§¨Æ´Ÿ¤¦¨½¨¾¦§¦¦¬

ïîL ïéää: מנחתא יי קדם קרּבנּה ּדמקרב ויקרב ©¦−¨«¤ְְְְֳִִִֵֵַָָָָָָָֻ

מׁשחא: הינא ּברבעּות ּדפילא עׂשרֹונא ְְְְְְִִִַַָָָָָֻסלּתא

äBà äìòä-ìò äNòz ïéää úéòéáø Cñpì ïééå§©³¦©¤̧¤Æ§¦¦´©¦½©«£¤¬©¨«Ÿ−̈´
:ãçàä Nákì çáfìïéää úéòéáø Cñpì ïééå ©¨®©©¤−¤¨«¤¨«§©³¦©¤̧¤Æ§¦¦´©¦½

ãçàä Nákì çáfì Bà äìòä-ìò äNòz: וחמרא ©«£¤¬©¨«Ÿ−̈´©®̈©©¤−¤¨«¤¨«ְְַָ

לנכסת  אֹו עלתא על ּתעּבד הינא רבעּות ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָלנסּכא

חד: לאּמרא åäçðîקּודׁשּיא äNòz ìéàì Bà ְְְִַַָָ³¨©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈
ìL ïîMá äìeìa íéðøNò éðL úìñ:ïéää úéL −Ÿ¤§¥´¤§Ÿ¦®§¨¬©¤−¤§¦¦¬©¦«

äìeìa íéðøNò éðL úìñ äçðî äNòz ìéàì Bà³¨©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈−Ÿ¤§¥´¤§Ÿ¦®§¨¬
ìL ïîMáïéää úéL: מנחתא ּתעּבד לדכרא אֹו ©¤−¤§¦¦¬©¦«ְְְְִִֵַָָָ

ּתלּתּות  במׁשח ּדפילא עׂשרֹונין ּתרין ְְְְְְִִִֵַַַָָֻסלּתא

æìLהינא: Cñpì ïééå-çéø áéø÷z ïéää úéL ִָ§©¬¦©¤−¤§¦¦´©¦®©§¦¬¥«©
:ýåýéì ççéðìL Cñpì ïééåáéø÷z ïéää úéL ¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§©¬¦©¤−¤§¦¦´©¦®©§¦¬

:ýåýéì ççéð-çéø הינא ּתלּתּות לנסּכא וחמרא ¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«ְְְְְִִַַָָָ

יי: קדם ברעוא לאתקּבלא ְְְְְֲֳִֵַַָָָָָָּתקרב

ç éùéîç-àlôì çáæ-Bà äìò ø÷a-ïá äNòú-éëå§¦©«£¤¬¤¨−̈Ÿ¨´¨®©§©¥
:ýåýéì íéîìL-Bà øãðäìò ø÷a-ïá äNòú-éëå ¤¬¤§¨¦−©«Ÿ̈«§¦©«£¤¬¤¨−̈Ÿ¨´

ýåýéì íéîìL-Bà øãð-àlôì çáæ-Bà: תעּבד וארי ¨®©§©¥¤¬¤§¨¦−©«Ÿ̈«ְֲֵֵַַ

נדרא  לפרׁשא קּודׁשּיא נכסת אֹו עלתא ּתֹורי ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָּבר

יי: קדם קּודׁשּיא נכסת è-ïa-ìòאֹו áéø÷äå ְְְֳִַַָָָ§¦§¦³©¤
ìL úìñ äçðî ø÷aäìeìa íéðøNò äL ©¨¨Æ¦§½̈−Ÿ¤§¨´¤§Ÿ¦®¨¬

:ïéää éöç ïîMaäçðî ø÷aä-ïa-ìò áéø÷äå ©¤−¤£¦¬©¦«§¦§¦³©¤©¨¨Æ¦§½̈
ìL úìñïéää éöç ïîMa ìeìa íéðøNò äL: −Ÿ¤§¨´¤§Ÿ¦®¨¬©¤−¤£¦¬©¦«

עׂשרֹונין  ּתלתא סלּתא מנחתא ּתֹורי ּבר על ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻויקרב

הינא: ּפלגּות במׁשח éCñpìּדפילא áéø÷z ïééå ְְְִִִַַָָ§©²¦©§¦¬©¤−¤
:ýåýéì ççéð-çéø äMà ïéää éöçáéø÷z ïééå £¦´©¦®¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§©²¦©§¦¬

:ýåýéì ççéð-çéø äMà ïéää éöç Cñpì וחמרא ©¤−¤£¦´©¦®¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«ְְַָ

ּברעוא  ּדמתקּבל קרּבן הינא ּפלגּות לנסּכא ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻּתקרב

יי: àéìéàìקדם Bà ãçàä øBMì äNòé äëk ְֳָָ¨´¨¥«¨¤À©Æ¨«¤½̈−¨©´¦
:íéfòá Bà íéNáká äOì-Bà ãçàääëk ¨«¤¨®«©¤¬©§¨¦−¬¨«¦¦«¨´¨

äOì-Bà ãçàä ìéàì Bà ãçàä øBMì äNòé¥«¨¤À©Æ¨«¤½̈−¨©´¦¨«¤¨®«©¤¬
:íéfòá Bà íéNákáאֹו חד לתֹורא יתעבד ּכדין ©§¨¦−¬¨«¦¦«ְְְֲִֵֵַָ

בעּזּיא: אֹו ּבאּמרּיא לאּמר אֹו חד ְְְְְְִִִִַַַַָָָלדכרא

áéãçàì eNòz äëk eNòz øLà øtñnk©¦§−̈£¤´©«£®¨²¨©«£¬¨«¤−̈
:íøtñîkeNòz äëk eNòz øLà øtñnk §¦§¨¨«©¦§−̈£¤´©«£®¨²¨©«£¬

íøtñîk ãçàì: ּתעּבדּון ּכדין תעּבדּון ּדי ּכמנין ¨«¤−̈§¦§¨¨«ְְְְְְְִִֵַַָ

ּכמנינהֹון: âé-úàלחד äëk-äNòé çøæàä-ìk ְְְְִַַ¨¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨¤
ø äMà áéø÷äì älà:ýåýéì ççéð-çé-ìk ¥®¤§©§¦²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«¨

-çéø äMà áéø÷äì älà-úà äëk-äNòé çøæàä̈«¤§¨¬©«£¤−̈¨¤¥®¤§©§¦²¦¥¬¥«©
:ýåýéì ççéð אּלין ית ּכדין יעּבד יּציבא ּכל ¦−Ÿ©©«Ÿ̈«ְְִִֵֵֵַַָָָ
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יי: קדם ּברעוא ּדמתקּבל קרּבן ãé-éëåלקרבא ְְְְְְֲֳִֵַַַָָָָָָֻ§¦«
íëéúøãì íëëBúa-øLà Bà øb íëzà øeâé̈Á¦§¤̧¥¹³£¤«Ç§«§¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
ïk eNòz øLàk ýåýéì ççéð-çéø äMà äNòå§¨¨²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬©«£−¥¬

:äNòéíëëBúa-øLà Bà øb íëzà øeâé-éëå ©«£¤«§¦«¨Á¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ
øLàk ýåýéì ççéð-çéø äMà äNòå íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¨²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬

äNòé ïk eNòz: די אֹו ּגּיֹורא עּמכֹון יתּגּיר וארי ©«£−¥¬©«£¤«ְְֲִִִִֵַַַָ

ּברעוא  ּדמתקּבל קרּבן ויעּבד לדריכֹון ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָֻביניכֹון

יעּבד: ּכן תעּבדּון די ּכמא יי åèäwçקדם ìäwä ְְְְְֳִֵֵַַָָָ©¨¾̈ª¨¬
íëéúøãì íìBò úwç øbä øbìå íëì úçà©©²¨¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½

:ýåýé éðôì äéäé øbk íëkúçà äwç ìäwä ¨¤²©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«©¨¾̈ª¨¬©©²
øbk íëk íëéúøãì íìBò úwç øbä øbìå íëì̈¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²©¥¬

:ýåýé éðôì äéäé ּולגּיֹורא לכֹון חד קימא קהלא ¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«ְְְְִַָָָָָ

יהי  ּכגּיֹורא ּכותכֹון לדריכֹון עלם קים ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָדיתּגּיר

יי: æèíëìקדם äéäé ãçà ètLîe úçà äøBz ְֳָָ¨¬©©²¦§¨¬¤−̈¦«§¤´¨¤®
:íëzà øbä øbìåãçà ètLîe úçà äøBz §©¥−©¨¬¦§¤«¨¬©©²¦§¨¬¤−̈

íëzà øbä øbìå íëì äéäé: ודינא חדא אֹוריתא ¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬¦§¤«ְְֲִַָָָ

לכֹון  יהי עּמכֹון:חד ּדיתּגּיר ôּולגּיֹורא ְְְְְְִִִֵַַַָ

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

çéíëàáa íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®§«Ÿ£¤Æ
:änL íëúà àéáî éðà øLà õøàä-ìàøac ¤¨½̈¤£¤¬£¦²¥¦¬¤§¤−¨«¨©¥Æ

õøàä-ìà íëàáa íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®§«Ÿ£¤Æ¤¨½̈¤
:änL íëúà àéáî éðà øLà ּבני עם מּלל £¤¬£¦²¥¦¬¤§¤−¨«¨ְִֵֵַ

אנא  ּדי לארעא ּבמעלכֹון להֹון ותימר ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָיׂשראל

לתּמן: יתכֹון èéíçlîמעל íëìëàa äéäå ְְֵַָָָ§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤
:ýåýéì äîeøú eîéøz õøàäíëìëàa äéäå ¨¨®¤¨¦¬§−̈©«Ÿ̈«§¨¾̈©«£¨§¤−

:ýåýéì äîeøú eîéøz õøàä íçlî ויהי ¦¤´¤¨¨®¤¨¦¬§−̈©«Ÿ̈«ִֵ

אפרׁשּותא  ּתפרׁשּון דארעא מּלחמא ְְְְְְְְִֵַַַַַָָָָּבמיכלכֹון

יי: ëeîéøzקדם älç íëúñøò úéLàø ְֳָָ¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½©−̈¨¦´
:dúà eîéøz ïk ïøb úîeøúk äîeøúúéLàø §¨®¦§©´½Ÿ¤¥−¨¦¬Ÿ¨«¥¦Æ

ïk ïøb úîeøúk äîeøú eîéøz älç íëúñøò£¦´Ÿ¥¤½©−̈¨¦´§¨®¦§©´½Ÿ¤¥−
dúà eîéøz: ּתפרׁשּון חּלתא אצותכֹון ריׁש ¨¦¬Ÿ¨«ְְְְְֵַַַַָ

ּכן  אדרא מן מפרׁשין די ּכמא ְְְְְִִִִֵַַָָָָאפרׁשּותא

ית ּה: àëeðzzּתפרׁשּון íëéúñøò úéLàøî ְְַַָ¥«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½¦§¬

:íëéúøãì äîeøz ýåýéìíëéúñøò úéLàøî ©«Ÿ̈−§¨®§Ÿ−ÇŸ¥¤«¥«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½
:íëéúøãì äîeøz ýåýéì eðzz אצותכֹון מריׁש ¦§¬©«Ÿ̈−§¨®§Ÿ−Ÿ¥¤«ְְֵֵַַ

אפרׁש יי קדם לדריכֹון:ּתּתנּון áëéëåסּותא ְְְְֳִֵַָָָָָ§¦´
älàä úåönä-ìk úà eNòú àìå ebLú¦§½§´Ÿ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥®¤

:äLî-ìà ýåýé øac-øLààìå ebLú éëå £¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«§¦´¦§½§´Ÿ
ýåýé øac-øLà älàä úåönä-ìk úà eNòú©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥®¤£¤¦¤¬§Ÿ̈−

:äLî-ìà ּכל ית תעּבדּון ולא תׁשּתלּון וארי ¤¤«ְְְְְֲִֵַַָָָ

מׁשה: עם יי מּליל ּדי האּלין âëúàּפּקֹודּיא ְִִִִִֵֶַַָָָֹ¥Á
íBiä-ïî äLî-ãéa íëéìà ýåýé äeö øLà-ìk̈£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤®¦©º

:íëéúøãì äàìäå ýåýé äeö øLà-ìk úà £¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨§Ÿ−Ÿ¥¤«¥Á¨
øLà íBiä-ïî äLî-ãéa íëéìà ýåýé äeö øLà£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤®¦©º£¤̧

:íëéúøãì äàìäå ýåýé äeö יי פּקיד ּדי ּכל ית ¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨§Ÿ−Ÿ¥¤«ְִִַָָָ

ּולהּלא  יי פּקיד ּדי יֹומא מן דמׁשה ּבידא ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹיתכֹון

ãëäúNòðלדריכֹון: äãòä éðéòî íà äéäå ְֵָ§¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»¤«¤§¨´
ìãçà ø÷a-ïa øt äãòä-ìë eNòå äââL ¦§¨¨¼§¨´¨¨«¥¿̈©´¤¨¨Á¤¨̧

Bkñðå Búçðîe ýåýéì ççéð çéøì äìòì§Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¦§¨¬§¦§−
:úhçì ãçà íéfò-øéòNe ètLnkíà äéäå ©¦§¨®§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¨À̈¦´

ì äúNòð äãòä éðéòîøt äãòä-ìë eNòå äââL ¥«¥¥´¨«¥¨»¤«¤§¨´¦§¨¨¼§¨´¨¨«¥¿̈©´
Búçðîe ýåýéì ççéð çéøì äìòì ãçà ø÷a-ïa¤¨¨Á¤¨̧§Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¦§¨¬

:úhçì ãçà íéfò-øéòNe ètLnk Bkñðå אם ויהי  §¦§−©¦§¨®§¦¦¦¬¤−̈§©¨«ִִֵ

ּכל  ויעּבדּון לׁשלּו אתעבדת כנׁשּתא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָמעיני

לאתקּבלא  לעלתא חד ּתֹורי ּבר ּתֹור ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָּכנׁשּתא

ּבר  ּוצפיר ּכדחזי ונסּכּה ּומנחתּה יי קדם ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵַַָָָָָברעוא

ל  חד äëúãò-ìk-ìòחּטאתא:עּזי ïäkä øtëå ְִֵַַָָ§¦¤´©Ÿ¥À©¨£©²
íäå àåä äââL-ék íäì çìñðå ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥−§¦§©´¨¤®¦«§¨¨´¦½§¥Á
éðôì íúàhçå ýåýéì äMà íðaø÷-úà eàéáä¥¦̧¤¨§¨¹̈¦¤´©«Ÿ̈À§©¨¨²¦§¥¬

:íúââL-ìò ýåýééða úãò-ìk-ìò ïäkä øtëå §Ÿ̈−©¦§¨¨«§¦¤´©Ÿ¥À©¨£©²§¥¬
eàéáä íäå àåä äââL-ék íäì çìñðå ìàøNé¦§¨¥−§¦§©´¨¤®¦«§¨¨´¦½§¥Á¥¦̧
ýåýé éðôì íúàhçå ýåýéì äMà íðaø÷-úà¤¨§¨¹̈¦¤´©«Ÿ̈À§©¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−

:íúââL-ìò ּדבני ּכנׁשּתא ּכל על ּכהנא ויכּפר ©¦§¨¨«ְְְֲִִִֵַַַַָָָ

ואּנּון  היא ׁשלּותא ארי להֹון ויׁשּתבק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָיׂשראל

וחֹובתהֹון  יי קדם קרּבנא קרּבנהֹון ית ְְְְְְְֳִַַַָָָָָֻֻאיתיאּו

ׁשלּותהֹון: על יי åëéðaקדם úãò-ìëì çìñðå ְְֳַָָָ§¦§©À§¨£©Æ§¥´
íòä-ìëì ék íëBúa øbä øbìå ìàøNé¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®¦¬§¨¨−̈
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:äââLaøbä øbìå ìàøNé éða úãò-ìëì çìñðå ¦§¨¨«§¦§©À§¨£©Æ§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´
ñ :äââLa íòä-ìëì ék íëBúa לכל ויׁשּתבק §¨®¦¬§¨¨−̈¦§¨¨«ְְְְִֵָ

ּביניהֹון  ּדיתּגּיר ּולגּיֹורא יׂשראל ּדבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָּכנׁשּתא

ּבׁשלּותא: עּמא לכל ְְֲֵַָָָָארי

æë éòéáùäââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¬¤©©−¤«¡¨´¦§¨¨®
:úàhçì dúðL-úa æò äáéø÷äåLôð-íàå §¦§¦²¨¥¬©§¨−̈§©¨«§¦¤¬¤

dúðL-úa æò äáéø÷äå äââLá àèçz úçà©©−¤«¡¨´¦§¨¨®§¦§¦²¨¥¬©§¨−̈
úàhçì: עּזא ויקרב ּבׁשלּו יחֹוב חד אנׁש ואם §©¨«ְְֱִִִֵֵַַָָָ

לחּטאתא: ׁשּתּה çëLôpä-ìòּבת ïäkä øtëå ְַַַַָָ§¦¤´©Ÿ¥À©©¤¯¤
åéìò øtëì ýåýé éðôì äââLá äàèça úââMä©Ÿ¤²¤§¤§¨¬Ç¦§¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§©¥¬¨−̈

:Bì çìñðåúââMä Lôpä-ìò ïäkä øtëå §¦§©¬«§¦¤´©Ÿ¥À©©¤¯¤©Ÿ¤²¤
:Bì çìñðå åéìò øtëì ýåýé éðôì äââLá äàèça§¤§¨¬¦§¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§©¥¬¨−̈§¦§©¬«
ּבׁשלּו ּבמחבּה ּדאׁשּתלי אנׁש על ּכהנא ְְְְְֱֲֲִִִֵֵַַַַַָָויכּפר

לּה: ויׁשּתבק עלֹוהי לכּפרא יי èëçøæàäקדם ְְְְְֲֳִִֵֵַָָָָ¨«¤§¨Æ
úçà äøBz íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáa¦§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®¨³©©Æ

:äââLa äNòì íëì äéäéìàøNé éðáa çøæàä ¦«§¤´¨¤½¨«Ÿ¤−¦§¨¨«¨«¤§¨Æ¦§¥´¦§¨¥½
äNòì íëì äéäé úçà äøBz íëBúa øbä øbìå§©¥−©¨´§¨®¨³©©Æ¦«§¤´¨¤½¨«Ÿ¤−

:äââLa ּדיתּגּיר ּולגּיֹורא יׂשראל ּבבני יּציבא ¦§¨¨«ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ

ּבׁשלּו: לדיעּבד לכֹון יהי חדא אֹוריתא ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָּביניהֹון

ìçøæàä-ïî äîø ãéa | äNòz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤©«£¤´§¨´¨À̈¦¨«¤§¨Æ
Lôpä äúøëðå ócâî àeä ýåýé-úà øbä-ïîe¦©¥½¤§Ÿ̈−´§©¥®§¦§§¨²©¤¬¤

:dnò áøwî àåääãéa | äNòz-øLà Lôpäå ©¦−¦¤¬¤©¨«§©¤¹¤£¤©«£¤´§¨´
ócâî àeä ýåýé-úà øbä-ïîe çøæàä-ïî äîø̈À̈¦¨«¤§¨Æ¦©¥½¤§Ÿ̈−´§©¥®

:dnò áøwî àåää Lôpä äúøëðå ּדיעּבד ואנׁש §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¨«ְְֱֵֶַַ

הּוא  יי קדם ּגּיֹורּיא ּומן יּציביא מן ּגלי ְְְֳִִִִִֵַַַָָָָּבריׁש

עּמּה: מּגֹו ההיא אנׁשא ויׁשּתצי àìékמרּגז ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָ¦³
| úøkä øôä Búåöî-úàå äæa ýåýé-øáã§©§Ÿ̈Æ¨½̈§¤¦§¨−¥©®Ç¦¨¥¯

:dá äðåò àåää Lôpä úøkzýåýé-øáã ék ¦¨¥²©¤¬¤©¦−£Ÿ¨¬Ç¨«¦³§©§Ÿ̈Æ
Lôpä úøkz | úøkä øôä Búåöî-úàå äæä½̈§¤¦§¨−¥©®¦¨¥¯¦¨¥²©¤¬¤

dá äðåò àåää:ô וית ּבסר דיי מימרא על ארי  ©¦−£Ÿ¨¬¨«ְְְְֲֵֵַַַָָָ

אנׁשא  תׁשּתצי אׁשּתצאה אׁשני ההיא ּפּקּודֹוהי ְְְֱִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

ּבּה: áìeàöîiåחֹובּה øaãna ìàøNé-éðá eéäiå ַַ©«¦§¬§¥«¦§¨¥−©¦§¨®©¦§§À
:úaMä íBéa íéöò LL÷î Léà-éðá eéäiå ¦²§¥¬¥¦−§¬©©¨«©«¦§¬§¥«

íBéa íéöò LL÷î Léà eàöîiå øaãna ìàøNé¦§¨¥−©¦§®̈©¦§§À¦²§¥¬¥¦−§¬

úaMä:ואׁשּכחּו ּבמדּברא יׂשראל בני והוֹו ©©¨«ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָ

דׁשּבתא: ּביֹומא אעין מגּבב ּכד âìeáéø÷iåּגברא ְְְְְִַַַַַָָָָ©©§¦´
äLî-ìà íéöò LL÷î Búà íéàönä BúàŸ½©«Ÿ§¦¬Ÿ−§¥´¥¦®¤¤Æ

:äãòä-ìk ìàå ïøäà-ìàåBúà eáéø÷iå §¤©«£½Ÿ§¤−¨¨«¥¨«©©§¦´Ÿ½
ïøäà-ìàå äLî-ìà íéöò LL÷î Búà íéàönä©«Ÿ§¦¬Ÿ−§¥´¥¦®¤¤Æ§¤©«£½Ÿ

äãòä-ìk ìàå: ּכד יתּה ּדאׁשּכחּו יתּה וקריבּו §¤−¨¨«¥¨«ְְְִֵֵַַָָָָ

ּכל  ּולות אהרן ּולות מׁשה לות אעין ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹֹמגּבב

ãìLøôּכנׁשּתא: àì ék øîLna Búà eçépiå ְְִָ©©¦¬Ÿ−©¦§¨®¦ µ´ŸŸ©½
:Bì äNòi-äîLøô àì ék øîLna Búà eçépiå ©¥«¨¤−«©©¦¬Ÿ−©¦§¨®¦ µ´ŸŸ©½
:Bì äNòi-äî לא ארי מּטרא ּבבית יתּה ואּסרּו ©¥«¨¤−«ְְְְֲֵֵֵַַָָָ

לּה: דיעּבדּון מה להֹון äìøîàiåסאתּפרׁש ְְְְְְִֵַַָ©³Ÿ¤
Búà íBâø Léàä úîeé úBî äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½¬©−¨¦®¨¸Ÿ³

:äðçnì õeçî äãòä-ìk íéðáàáýåýé øîàiå ¨«£¨¦Æ¨¨´¥½̈¦−©©«£¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
íéðáàá Búà íBâø Léàä úîeé úBî äLî-ìà¤¤½¬©−¨¦®¨¸Ÿ³¨«£¨¦Æ

:äðçnì õeçî äãòä-ìk למׁשה יי ואמר ¨¨´¥½̈¦−©©«£¤«ְְֲֶַַָֹ

ּכל  ּבאבנּיא יתּה מרגם ּגברא יתקטל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָאתקטלא

למׁשריתא: מּברא åì-ìkּכנׁשּתא Búà eàéöiå ְְְְִִִַָָָָ©Ÿ¦̧Ÿ¹¨
õeçî-ìà äãòäíéðáàa Búà eîbøiå äðçnì ¨«¥À̈¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ²¨«£¨¦−

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úîiåBúà eàéöiå ©¨®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©Ÿ¦̧Ÿ¹
íéðáàa Búà eîbøiå äðçnì õeçî-ìà äãòä-ìk̈¨«¥À̈¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ²¨«£¨¦−

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úîiåיתּה ואּפיקּו ©¨®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«ְִֵַָ

יתּה ּורגמּו למׁשריתא למּברא ּכנׁשּתא ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָּכל

מׁשה: ית יי ּפקיד די ּכמא ּומית פ ּבאבנּיא ְְְְִִִֶַַַָָָָֹ

æì øéèôî:øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåøîàiå ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¬Ÿ¤
:øîàl äLî-ìà ýåýé:למימר למׁשה יי ואמר §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿְְְֲֵֶַַָָֹ

çìeNòå íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸
eðúðå íúøãì íäéãâá éôðk-ìò úöéö íäì̈¤¬¦¦²©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ¨®§¨«§²

ðkä úöéö-ìò:úìëz ìéút óéða-ìà øac ©¦¦¬©¨−̈§¦¬§¥«¤©¥º¤§¥³
éôðk-ìò úöéö íäì eNòå íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸¨¤¬¦¦²©©§¥¬

ðkä úöéö-ìò eðúðå íúøãì íäéãâáìéút ó ¦§¥¤−§«ŸŸ¨®§¨«§²©¦¦¬©¨−̈§¦¬
úìëz: ויעּבדּון להֹון ותימר יׂשראל ּבני עם מּלל §¥«¤ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָ

לדריהֹון  כסּותהֹון ּכנפי על ּכרּוסּפדין ְְְְְְְְִֵֵַַָלהֹון

דתכלּתא: חּוטא דכנפא ּכרּוסּפדא על ְְְְְְְְְִִֶַַָָָָויּתנּון

èìízøëæe Búà íúéàøe úöéöì íëì äéäå§¨¨´¨¤»§¦¦¼§¦¤´ŸÀ§©§¤Æ
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eøeúú-àìå íúà íúéNòå ýåýé úåöî-ìk-úà¤¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¹
íéðæ ízà-øLà íëéðéò éøçàå íëááì éøçà©«£¥³§©§¤Æ§©«£¥´¥«¥¤½£¤©¤¬Ÿ¦−

:íäéøçàBúà íúéàøe úöéöì íëì äéäå ©«£¥¤«§¨¨´¨¤»§¦¦¼§¦¤´ŸÀ
-úà ízøëæe-àìå íúà íúéNòå ýåýé úåöî-ìk §©§¤Æ¤¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ®̈§«Ÿ

ízà-øLà íëéðéò éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈¹©«£¥³§©§¤Æ§©«£¥´¥«¥¤½£¤©¤¬
:íäéøçà íéðæ ותחזּון לכרּוסּפדין לכֹון ויהֹון Ÿ¦−©«£¥¤«ְְְְְֱִִִֶ

יתהֹון  ותעּבדּון דיי ּפּקֹודּיא ּכל ית ותדּכרּון ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָיתּה

חיזּו ּובתר לּבכֹון הרהּור ּבתר תּטעּון ְְְְִִִֵַַָָָולא

ּבתריהֹון: טען אּתּון ּדי îeøkæzעיניכֹון ïòîì ְִֵֵֵַַַָ§©´©¦§§½
íéLã÷ íúééäå éúåöî-ìk-úà íúéNòå©«£¦¤−¤¨¦§Ÿ¨®¦«§¦¤¬§¦−

:íëéäìàìéúåöî-ìk-úà íúéNòå eøkæz ïòîì ¥«Ÿ¥¤«§©´©¦§§½©«£¦¤−¤¨¦§Ÿ¨®
:íëéäìàì íéLã÷ íúééäå ּדתדּכרּון ּבדיל ¦«§¦¤¬§¦−¥«Ÿ¥¤«ְְְְִִ

קדם  קּדיׁשין ּותהֹון ּפּקֹודי ּכל ית ְְְְֳִִִַַָָָָותעּבדּון

àîéúàöBäאלהכֹון: øLà íëéäìà ýåýé éðà ֱֲָ£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦
éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî õøàî íëúà¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−

:íëéäìà ýåýééúàöBä øLà íëéäìà ýåýé éðà §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦
éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî õøàî íëúà¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−

:íëéäìà ýåýé יתכֹון אּפקית ּדי אלהכֹון יי אנא §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«ְְֱֲֲִִֵַָָָָ

יי  אנא לאלּה לכֹון למהוי דמצרים ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָמארעא

ôאלהכֹון: ô ô.ïîéñ è"ìô ,íé÷åñô è"é÷ ֱֲָ

çìù úùøôì äøèôäá ÷øô òùåäéá

áàõøàä-úà eàø eëì øîàì Løç íéìbøî íéLðà íéðL íéhMä-ïî ïeð-ïa òLBäé çìLiå©¦§©´§ª´¦Â¦©¦¦º§©̧¦£¨¦³§©§¦Æ¤´¤¥½Ÿ§²§¬¤¨−̈¤
:änL-eákLiå áçø dîLe äðBæ äMà-úéa eàáiå eëìiå Bçéøé-úàåáøîàì Bçéøé Cìîì øîàiå §¤§¦®©¥«§¿©Â¨ÂŸ¥«¦¨¬¨²§¨¬¨−̈©¦§§¨«¨©¥´̈©½§¤¬¤§¦−¥®Ÿ
:õøàä-úà øtçì ìàøNé éðaî äìélä äpä eàa íéLðà äpäâáçø-ìà Bçéøé Cìî çìLiå ¦¥´£Â¨¦Â¨´¥¯¨©©²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©§¬Ÿ¤¨¨«¤©¦§©Æ¤´¤§¦½¤¨−̈

éìà íéàaä íéLðàä éàéöBä øîàì:eàa õøàä-ìk-úà øtçì ék Cúéáì eàa-øLà Cãçwzå ¥®ŸÂ¦Â¦¨«£¨¦̧©¨¦³¥©̧¦Æ£¤¨´§¥¥½¦²©§¬Ÿ¤¨¨−̈¤¨«©¦©¯
:änä ïéàî ézrãé àìå íéLðàä éìà eàa ïk øîàzå Bðtözå íéLðàä éðL-úà äMàääéäéå ¨«¦¨²¤§¥¬¨«£¨¦−©¦§§®©´Ÿ¤¥À¨³¥©Æ¨«£¨¦½§¬Ÿ¨©−§¦¥©¬¦¥«¨©§¦̧

ék íäéøçà øäî eôãø íéLðàä eëìä äðà ézrãé àì eàöé íéLðàäå CLça øBbñì ørMä©©¹©¦§À©¸Ÿ¤Æ§¨«£¨¦´¨½̈´Ÿ¨©½§¦¨¬¨¨«§−¨«£¨¦®¦§¬©¥²©«£¥¤−¦¬
:íeâéOúå:âbä-ìr dì úBëørä õrä ézLôa íðîèzå äâbä íúìrä àéäåæeôãø íéLðàäå ©¦«§¦−¤«¡¨´©©¨®¨©¦§§¥Æ§¦§¥´¨¥½¨«£ª¬−̈©©¨«§¨«£¨¦À¨§³

:íäéøçà íéôãøä eàöé øLàk éøçà eøâñ ørMäå úBøarnä ìr ïcøiä Cøc íäéøçàçänäå ©«£¥¤Æ¤´¤©©§¥½©−©©§§®§©©´©¨½̈©«£¥¾©«£¤²¨§¬¨«Ÿ§¦−©£¥¤«§¥−¨
:âbä-ìr íäéìr äúìr àéäå ïeákLé íøèèíëì ýåýé ïúð-ék ézrãé íéLðàä-ìà øîàzå ¤´¤¦§¨®§¦²¨«§¨¬£¥¤−©©¨«©¸Ÿ¤Æ¤¨´£¨¦½¨©¾§¦¦«¨©¯§Ÿ̈²¨¤−

:íëéðtî õøàä éáLé-ìk eâîð éëå eðéìr íëúîéà äìôð-éëå õøàä-úàéúà eðrîL ék ¤¨¨®¤§¦¨«§¨³¥©§¤Æ¨¥½§¦¬¨²Ÿ¨«Ÿ§¥¬¨−̈¤¦§¥¤«¦´¨©À§¥Â
ýåýé LéáBä-øLàì íúéNr øLàå íéøönî íëúàöa íëéðtî óeñ-íé éî-úàéøîàä éëìî éðL £¤¦̧§Ÿ̈¹¤¥³©Æ¦§¥¤½§¥«§¤−¦¦§¨®¦©«£¤´£¦¤¿¦§¥Á©§¥̧¨¡Ÿ¦¹

:íúBà ízîøçä øLà âBòìe ïçéñì ïcøiä øára øLààéãBò äî÷-àìå eðááì ñniå òîLpå £¤̧§¥³¤©©§¥Æ§¦´Ÿ§½£¤¬¤«¡©§¤−¨«©¦§©Æ©¦©´§¨¥½§Ÿ¨̧¨¬
:úçzî õøàä-ìrå ìrnî íéîMa íéäìà àeä íëéäìà ýåýé ék íëéðtî Léàa çeøáéäzrå ²©§¦−¦§¥¤®¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½³¡Ÿ¦Æ©¨©´¦¦©½©§©¨−̈¤¦¨«©§©À̈

éì ízúðe ãñç éáà úéa-ír ízà-íb íúéNrå ãñç íënr éúéNr-ék ýåýéa éì àð-eòáMä¦¨«§¨¬¦Æ©«Ÿ̈½¦«¨¦¬¦¦¨¤−¨®¤©«£¦¤̧©©¤¹¦¥³¨¦Æ¤½¤§©¤¬¦−
:úîà úBàâéízìväå íäì øLà-ìk úàå éúBéçà-úàå éçà-úàå énà-úàå éáà-úà íúéçäå ¬¡¤«§©«£¦¤º¤¨¦´§¤¦¦À§¤©©Æ§¤©§©½§¥−¨£¤´¨¤®§¦©§¤¬

:úånî eðéúLôð-úàãéäæ eðøác-úà eãébú àì íà úeîì íëézçú eðLôð íéLðàä dì eøîàiå ¤©§Ÿ¥−¦¨«¤©Ÿ̄§¨´¨«£¨¦À©§¥³©§¥¤Æ¨½¦ µ´Ÿ©¦½¤§¨¥−¤®
:úîàå ãñç Cnr eðéNrå õøàä-úà eðì ýåýé-úúa äéäååèdúéá ék ïBlçä ãra ìáça íãøBzå §¨À̈§¥§Ÿ̈¬¨̧Æ¤¨½̈¤§¨¦¬¦−̈¤¬¤¤«¡¤«©«¦¥¬©¤−¤§©´©«©®¦³¥¨Æ

:úáLBé àéä äîBçáe äîBçä øé÷aæèíúaçðå íéôãøä íëá eòbôé-ït eël äøää íäì øîàzå §¦´©«½̈©«−̈¦¬¨«¤©³Ÿ¤¨¤Æ¨¨´¨¥½¤¦§§¬¨¤−¨«Ÿ§¦®§©§¥¤̧
ìL änL:íëkøãì eëìz øçàå íéôãøä áBL ãr íéîé úLæéeðçðà íi÷ð íéLðàä äéìà eøîàiå ¹̈¨§´Ÿ¤¨¦À©µ´¨«Ÿ§¦½§©©−¥«§¬§©§§¤«©«Ÿ§¬¥¤−¨¨«£¨¦®§¦¦´£©½§
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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!

:eðzraLä øLà äfä CúráMîçééøL÷z äfä éðMä èeç úå÷z-úà õøàa íéàá eðçðà äpä ¦§ª«¨¥¬©¤−£¤¬¦§©§¨«¦¥²£©¬§¨¦−¨¨®¤¤¦§©¿Á©¨¦̧©¤¹¦§§¦À
éáà-úàå Bá eðzãøBä øLà ïBlçaéçà-úàå Cnà-úàå Céáà úéa-ìk úàå Céìà éôñàz CC ©«©Æ£¤´«©§¥´½§¤¨¦̧§¤¦¥¹§¤©©À¦§¥Æ¨¥´¨¦½©«©§¦¬¥©−¦

:äúéaäèéäéäé øLà ìëå íi÷ð eðçðàå BLàøá Bîc äöeçä | Cúéá éúìcî àöé-øLà ìk äéäå ©¨«§¨§¨¿̈´Ÿ£̧¤¥¥Á¦©§¥̧¥¥¯©²¨¨¬§Ÿ−©«£©´§§¦¦®§ÂÂŸ£¤̧¦«§¤³
:Ba-äéäz ãé-íà eðLàøá Bîc úéaa CzàëCúráMî íi÷ð eðééäå äæ eðøác-úà éãébz-íàå ¦¨Æ©©½¦¨´§Ÿ¥½¦−̈¦«§¤«§¦©¦−¦¤§¨¥´¤®§¨¦´§¦¦½¦§ª«¨¥−

:eðzraLä øLààë:ïBlça éðMä úå÷z-úà øL÷zå eëìiå íçlLzå àeä-ïk íëéøáãk øîàzå £¤¬¦§©§¨«©¸Ÿ¤Æ§¦§¥¤´¤½©§©§¥−©¥¥®©¦§²Ÿ¤¦§©¬©¨¦−©«©«
áëìL íL eáLiå äøää eàáiå eëìiåCøcä-ìëa íéôãøä eL÷áéå íéôãøä eáL-ãr íéîé úL ©¥«§Æ©¨´Ÿ¨½̈¨©¥³§¨Æ§´Ÿ¤¨¦½©−̈¨«Ÿ§¦®©§©§¯¨«Ÿ§¦²§¨©¤−¤

:eàöî àìåâëúà Bì-eøtñéå ïeð-ïa òLBäé-ìà eàáiå eøáriå øääî eãøiå íéLðàä éðL eáLiå §¬Ÿ¨¨«©¨ª¹§¥³¨«£¨¦Æ©¥§´¥«¨½̈©©«©§Æ©¨½Ÿ¤§ª−¦®©̧§©§½¥¬
:íúBà úBàönä-ìkãëéáLé-ìk eâîð-íâå õøàä-ìk-úà eðãéa ýåýé ïúð-ék òLBäé-ìà eøîàiå ¨©«Ÿ§−¨«©«Ÿ§Æ¤§ª½¦«¨©¯§Ÿ̈²§¨¥−¤¨¨¨®¤§©¨²Ÿ¨«Ÿ§¥¬

:eðéðtî õøàä̈−̈¤¦¨¥«


