
קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ב"ה • ערב שבת קודש פרשת בלק • י"א בתמוז התש"פ

א'שנ"ד

מצורף גם 
 

לשבועון 
 

לפרשת־השבוע חסידות  פניני   • אגרות   •  שיחות 
 • הלכות, מנהגים וטעמיהם • ניצוצות • סוגיות בתורת 
רבינו • זמנים • יומנים ותאריכי חב"ד • שניים מקרא ואחד 

תרגום

תש"י
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש



לזכות הרה"ח משה מאיר הכהן בן חנה להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות מתוך בריאות איתנה והרחבה

צעירי־אגודת־חב"ד באה"ק ת"ו • יו"ר: הרב יוסף־יצחק הכהן אהרונוב
 מערכת: לוי־יצחק שייקביץ, יוסף־יצחק אולידורט, 

אליהו קעניג, אברהם מרינובסקי
מו"ל: המרכז לעזרי שליחות, ת"ד 1122 כפר  חב"ד 6084000

chabad@chabad.org.il :דואר אלקטרוני www.chabad.org.il :אינטרנט

ISSN 7474-0793 • גיליון 1354

אור וחום ההתקשרות

4 < דבר מלכות • 7 < משיח וגאולה • 8 < ניצוצי רבי • 11 < סוגיות בתורת רבינו • 13 < לוח 
השבוע • 18 < עת לדעת • 22 < שמו"ת

במקום ש"שכינתא שריא" נמצא גם הרבי, להיותו תמיד ביחד עם השכינה... וכיוון 
שנמצאים כאן יהודים כאלה שבשמחת תורה שעבר היו יחד עם הרבי, ויהודים 

כאלה שקיבלו ברכות והבטחות מהרבי,

 –האמת היא שגם ברכות הן הבטחות, כי הרבי אמר פעם: ‘בקשה שלי היא פקודה', 
ומובן, שעניין זה הוא )לא רק למטה, אלא( גם למעלה, ונמצא, שהברכה של הרבי, 
שזוהי בקשה מהקב"ה, היא פקודה להקב"ה כביכול, ובמילא, הרי זו גם הבטחה –  

ייקחו משקה, ויציירו לעצמם פניו של הרבי, ויאמרו לחיים... ויבקשו או אפילו ידרשו 
את קיום ברכותיו והבטחותיו. 

)ליל שמחת תורה תשי"א, תורת מנחם כרך ב' עמ' 43(
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כבוד התורה

ַא חסידישע פרשה

לפנינו הוספה בסיום מכתב כללי-פרטי שנשלח 
תמוז  ט"ו  במוצש"ק,  הגאולה  חג  לימי  בהמשך 

תשל"ג, להרה"ח ר' יעקב יהודה ע"ה העכט: 

בודאי נמסרה לו השליחות בהנ"ל ויעשה 
בזה בזריזות הדרושה ובהתפשטות וירד מים 

)ַאטלנטיק( עד ים )פַאסיפיק( ומנהר )הודסאן( עד 
אפסי ארץ.

וירד מים עד יםהכתב והמכתב 

פרשת בלק | להפוך את בלק
...כיצד יתכן שפרשה בתורה נקראת בשם זה – שם של גוי רשע, ובפרט על-פי המבואר באור 
התורה )תתק ואילך( שהשם ‘בלק' הוא מלשון “בולקה... ומבולקה", שזה מורה על היפך 

העניין דישוב העולם, היפך הבניין והתיקון?!

והביאור בזה: כללות קיומו של ה'רע' בעולם הוא כדי שיהיה העניין ד"גם רשע ליום רעה", 
היינו “שישוב מרשעו ויעשה הרע שלו יום ואור למעלה" )תניא פרק כ"ז(. כידוע, ש'יום' 
מורה על עניין האור והגילוי, כמו שכתוב “ויקרא אלקים לאור יום", וזהו “וגם רשע ליום 

רעה", שמהפכים את הרע לעניין של “יום ואור", על-דרך העניין ד"לילה כיום יאיר".

לקדושה, אתהפכא  זאת  להפוך  היא  בזה  הכוונה  בלק, שתכלית  ענינו של  כללות  ...וזהו 
חשוכא לנהורא.

ועל דרך לשון חז"ל: “אותן מצעות שהציעה לו באיסור הציעה לו בהיתר", היינו, שאותו 
עניין שהיה קודם באופן של איסור, תכלית הירידה, הרי הוא מתהפך להיתר, ועד לעניין 

הקשור עם מצוה הכי נעלית.

)שבת פרשת חוקת בלק תשמ"ב - תורת מנחם תשמ"ב, ד, 1790(

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י"א בתמוז ה'תש"פ – י"ח בתמוז ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
מל"ת קסז.הל' אבל פרק ו.הל' אבל פרק ו-ח.י"א בתמוזו'

מל"ת קסו.פרק ז.פרק ט-יא.י"ב בתמוזש"ק

מל"ת קסו.פרק ח.פרק יב-יד.י"ג בתמוזא'

י"ד בתמוזב'
־הל' מלכים ומלחמו

תיהם.. בפרקים אלו. 
פרק א-ג.

מ"ע קעג. מל"ת שסב. שסד. פרק ט.
שסג. שסה.

מ"ע קפז. מל"ת מט. מ"ע קפח. פרק י.פרק ד-ו.ט"ו בתמוזג'
קפט. מל"ת נט.

מל"ת מו. מ"ע קצ. מל"ת נו. נז. פרק יא.פרק ז-ט.ט"ז בתמוזד'
מ"ע קצב. קצג.

פרק י-יב. סיום מחזור י"ז בתמוזה'
לט.

פרק יב. סיום מחזור 
שלושה עשר.

מ"ע קצא. ריד. מל"ת שיא. נח. 
מ"ע רכא. מל"ת רסג. רסד.

י"ח בתמוזו'
התחלת מחזור מ

אז וגו'. כל המצות.. שנת 
החמה.

התחלת מחזור יד
 אז וגו'. כל המצוות.. מה'

א-להי ישראל.

־הספר הזה שאבאר בו... שזכ
רנו*. ואני עתה מתחיל בזכרון 

השרשים... במצות עשה...
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להוציא את הנשמה 
מאחורי מסך הברזל 

הרבי הריי"צ לא התפעל מכך שהוא יחידי ופעל במסירות נפש להפצת 
צדק ויושר • היצר הרע אינו יכול לבטל את הנפש האלוקית לגמרי, אך 
הוא יכול להניחה “מאחורי מסך הברזל" • על האדם לשחרר מאחורי מסך 
הברזל של היצר הן את עצמו והן אחרים • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

א 
שישנם  באופן  האדם  את  ברא  הקדוש-ברוך-הוא 
משכן  מקום  הימני – שבו  חלל  חללים:  שני  בליבו 
היצר הטוב, וחלל השמאלי – שבו מקום משכן היצר 
יצרים אלו מתנהלת מלחמה תמידית  ובין שני  הרע. 
על השליטה ב"עיר קטנה", ומלחמה זו היא באופן של 
היינו,  נופל"2,  זה  קם  “כשזה  יאמץ"1,  מלאום  "לאום 
היצר  גובר  ולפעמים  הטוב,  היצר  גובר  שלפעמים 

הרע, כמבואר בתניא3.
והנה, כאשר היצר הרע גובר על היצר הטוב, והאדם 
מתנהג באופן בלתי רצוי – נוצרת "מחיצה של ברזל"4, 
היצר הטוב להביע את  “מסך הברזל", המונעת בעד 

דעתו ולהנהיג את האדם בדרך הטובה והישרה.
מובן וגם פשוט שלא ייתכן לבטל לגמרי חס ולשום 
אודות  מדובר  שהרי  הטוב,  היצר  של  מציאותו  את 
היחידי  הדבר  אלא  ממש"5,  “חלק אלוקה ממעל 
שימנע  הברזל"  "מסך  הוא – להקים  לגרום  שיכולים 
חס ושלום מהיצר הטוב להביע את דעתו ולהנהיג את 

האדם באופן המתאים. 
לעמל  האדם – "אדם  של  עבודתו  וזוהי 
"מאחורי  ולהוציאו  הטוב  היצר  את  יולד"6 – לשחרר 
ולהביאו  הרע(,  היצר  ידי  על  )שהוקם  הברזל"  מסך 
ב"עיר  ושולט  המושל  יהיה  שהוא  ומצב  למעמד 
של  רצונו  על-פי  הגוף  את  להנהיג  היינו,  קטנה"7, 

הקדוש-ברוך-הוא.

הבלתי  העניינים  את  כך – שמהפך  כדי  ועד 
הבעל-שם-טוב8 בפירוש  תורת  כידוע  לטוב,  רצויים 
שלכתחילה  טוב",  ועשה  מרע  הכתוב9 "סור 
צריכים  כך  ואחר  מרע",  "סור  עניין  להיות  צריך 

לעשות ממנו – טוב.
ולדוגמא: תמורת ההנהגה באופן של תוקף למלא 
את רצונו בעניינים שאינם שייכים לתורה ומצוותיה, 
וכיוצא בזה – הרי הוא מנצל תוקף זה שלא להתפעל 
בעניינים  שעוסק  בעת  להיות  שיכולים  מהקשיים 
טובים, כגון: הקושי לתת מממונו לאדם שאינו מכירו 
ומעולם לא ראהו, ואף על פי כן, מכיון שקיבל ידיעה 

שאדם זה רעב – הרי הוא שולח עבורו מממונו. 

ב
]...[ ביאור הדבר באותיות פשוטות:

ומצב  מעמד  על  בשר  בעיני  מסתכלים  כאשר 
זמן הגלות, ובפרט  העולם בחושך כפול ומכופל של 
היה  לא  שמעולם  ממש – רואים  האחרונות  בשנים 
היה  לא  מעולם  האומות,  בין  ומחלוקת  לבבות  פירוד 
כל  באופן חמור  בזו"  זו  “מלכויות מתגרות  מצב של 
זה, ובתקופה הכי אחרונה. ועד  כך כפי שזה בדורנו 
כדי כך שגם כאשר משתדלים מחפשים דרכים כיצד 
מצליחה  פעם  בכל  לא  הנה  השני,  עם  אחד  להידבר 
ארצות  כוח  בא  שאמר  מה  וכידוע  זו!...  השתדלות 
מקום  יהיה  שהאו"ם  זה  באו"ם – שתמורת  הברית 
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שבו יתאחדו כל האומות, כשמו: "אומות המאוחדות", 
נעשה מקום זה “במה" להפצת שנאה ומחלוקת!...

וטוען: מכיוון שהנהגת  הרע  היצר  בא  ולכן, 
האמור – שנאה  באופן  “רובא דעלמא"10 היא 
ומחלוקת כו', ובכללות – תנועה של תקיפות ואלימות, 
הצדק  היפך  ב"ג’ונגל"...  כמו  גבר"11,  דאלים  "כל 
והיושר, “לשבת יצרה"12, על-ידי קיום שבע מצוות בני 
את  לשנות  יחידי(  אדם  )בתור  יוכל  שלא  נח – מובן, 
מצב העולם, ויתירה מזו: אינו יכול ללכת נגד הזרם, 

ואם כן, גם בחייו הפרטיים עליו להתנהג באופן זה!
ובפרט בראותו איך ש"דרך רשעים צלחה"13:

על  מתנהג  אינו  שלהן  שהמשטר  מדינות  ישנן 
הישר  “כל  לעשות  אדם  לכל  לאפשר  ויושר,  צדק  פי 
להתנהג,  כיצד  אדם  לכל  מכתיבים  אלא  בעיניו"14, 
לכתוב,  לא  ומה  לכתוב  לומר, מה  לא  ומה  לומר  מה 
"דיקטטורה",  של  ובכללות – משטר  בזה,  וכיוצא 
צבא  להקים  הצליח  כלומר, שבהיותו "דיקטטור" 
ומשרתים כו', והוא שולט על המצב כולו. – ואף-על-

פי-כן, רואים בפועל שמשטר זה הולך ומצליח! 
שהגיעו  אנשים  ישנם  הפרטיים:  בחיים  כן  וכמו 
למצב של עשירות – בדרכים שאינם כשרות!... ובלשון 
דמים  “ידיכם  במשפט"15,  ולא  עושר  "עושה  הכתוב: 
"דמים" – ממון,  משמע,  תרתי  מלאו"16 – "דמים", 
ו"דמים" כפשוטו, כלומר, שיש לו הרבה ממון כתוצאה 
השגת  וגזלה,  גנבה  ידי  על  הזולת,  של  דמו  משפיכת 
הם  מצליחים  כן,  פי  על  בזה. – ואף  וכיוצא  גבול, 
להגיע  כדי  "שוחד"  לתת  שביכולתם  ועד  בדרכיהם, 
למשרות מכובדות שאינם בערך למעמדם ומצבם, וכן 

הלאה. 
ומכיוון שכן – מסביר לו היצר הרע – צריך גם אתה 
להתנהג כן, כי: לכל לראש בוודאי לא תוכל לעמוד נגד 
הנהגת הרוב ולשנות את פני הדברים, ונוסף לזה: אולי 
באמת כדאי גם לך לנסות אופן הנהגה זו, שהרי אתה 
המתנהגים  האנשים  של  הצלחתם  את  רואה  בעצמך 

בדרך זו!... 
ומבין  במלאכתו",  “אומן  הוא  הרע  ומכיוון שהיצר 
מהלך הנפש כו’ – הנה בראותו שיש לו עסק עם אדם 
אפשר  ואי  בטבעו,  מושרשת  והיושר  הצדק  שתכונת 
הצדק  היפך  של  באופן  להתנהג  לו  שכדאי  לשכנעו 
בדרך הפכית על-ידי-זה  הוא  מנסה  והיושר – אזי 
ויושר: מכיוון שבוודאי  צדק  שמתלבש באצטלא של 
רוצה אתה לשנות את מצב הדברים, ולפעול שהנהגת 
לך  ויושר – כדאי  פי צדק  על  תהיה  כולה  הסביבה 

להתנהג לפי שעה בלבד באופן של היפך הצדק והיושר, 
ובכך תגיע מהר למצב של עשירות, ומכיוון ש"אוהבי 
ויתירה  בחברה,  מעמד  לך  יהיה  רבים"17 – אזי  עשיר 
ועל-ידי-זה  כולה,  החברה  השפעה  לך  תהיה  מזו: 
תהיה  שידך  מקום  ויושר בכל  צדק  תוכל להפיץ 
מגעת!... ואולי עוד תגיע למעמד של ‘דיקטטור’, ואז 
פי צדק  על  כולו להתנהג  ‘להכריח’ את העולם  תוכל 
לך  ההווה – אין  במצב  בהיותך  כן  שאין  מה  ויושר!... 

את הכוח והאפשרות לפעול בכיוון זה!
וכמו כן מסביר לו היצר הרע, שכאשר יהיה במצב 
"ידיכם  של  באופן  לכך  יגיע  אם  עשירות – אפילו  של 
ענייני  עבור  בכספו  להשתמש  מלאו" – יוכל  דמים 
להרבה  צדקה  ולתת  טובות  לעשות  וחסד,  צדקה 

אנשים, להרבה מוסדות צדקה וחסד, וכיוצא בזה!
)עד  זמני  באופן  רצויה  הבלתי  להנהגתו  ובנוגע 
שיגיע למצב של עשירות( – הרי "אין לך דבר העומד 
כדי  היא,  רצויה  שכוונתו  ובפרט  התשובה"18,  בפני 
בכל  ויושר  צדק  ולהפיץ  וחסד,  צדקה  לעשות  שיוכל 

העולם כולו!

ג
הנה, על-ידי טענות אלו וכיוצא בהן – מכניס אותו 

היצר הרע "מאחורי מסך הברזל":
“ברזל" – הוא שם כללי לכל מיני מתכות, נחושת כסף 
וזהו מה שהיצר הרע  וזהב, סמל תאוותיו של האדם, 
מכניסו "מאחורי מסך הברזל" – שלא יוכל, חס ושלום, 
להשתחרר מההנהגה הבלתי רצויה, מכיון שהנהגה זו 
הופכת להיות רצונו ותאוותו, למרות שהתחיל בה – על 

ידי פיתויי היצר – מתוך כוונה טובה )כביכול(.  
ואשוב  אחטא  רז"ל19 "האומר  מאמר  ידוע  הנה, 
כאשר  ובענייננו:  תשובה".  לעשות  אין מספיקין בידו 
מחליט להתנהג באופן בלתי רצוי לפי שעה בלבד כדי 
שאחר כך יוכל לתקן את העולם כולו – הרי זה בדוגמת 
"אין מספיקין בידו  שאז  ואשוב",  "אחטא  של  העניין 
להפיץ  כדי  זאת  ינצל  לא  תשובה" – שוב  לעשות 
ויושר, מכיון שהיצר הרע נעשה כבר בעל הבית  צדק 
שלו, ומכאן ולהבא – הוא, היצר הרע, קובע את אופן 

הנהגתו!... 
בניסיון  שיעמוד  נאמר  אם  אפילו  ועוד:  זאת 
ויצליח לעשות תשובה ולנצל את אשר השיג להפצת 
היא  זו  הנהגה  מראש( – הרי  שתכנן  )כפי  ויושר  צדק 
הכתוב20:  ובלשון  בעבירה",  הבאה  "מצווה  בבחינת 
“בוצע ברך ניאץ ה'", היינו, שהקדוש ברוך הוא מודיע 
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של  וברכתו  היא היפך כבודו  כזו  שהנהגה  בפירוש 
הקדוש ברוך הוא! 

ד
ולצאת  האדם – להשתחרר  של  עבודתו  כללות  זוהי 
מ"מסך הברזל" שמעמיד בפני היצר הרע, ולא להתפעל 
מכל הטענות וההסברים ששומע מפי ה"מלך זקן וכסיל" 

אודות הנהגת "רובא דעלמא", כנ"ל בארוכה.
נסחף  שאינו  לכל  “מדיני"21 – מראה  היותו  ולמרות 
עם הזרם, אלא הוא נעמד בתוקף המתאים בכל הקשור 
של  לעניין  זקוק  ואינו  ויושר,  צדק  פי  על  להנהגה 
הוא  שלום מצליח  ודרכי  נועם  בדרכי  מלחמה – אלא 
הטוב  היצר  את  ולשחרר  הרע,  היצר  עם  ‘להסתדר’ 
“מאחורי מסך הברזל", על ידי זה שמנהל את חייו על 

פי התורה ומצוותיה.
מסך  להשתחרר בעצמו "מאחורי  מצליח  וכאשר 
זה  עניין  לפעול  ביכולתו  שבו – אזי  הפרטי  הברזל" 
במובן רחב יותר, עד לפעולה הקשורה עם שחרורם של 
כל בני ישראל הנמצאים במדינה ההיא, "מאחורי מסך 

הברזל".

ה
של  הגאולה  מסיפור  הנלמדת  ההוראה  כללות  זוהי 
יהודי  של  בכוחו  ומצב  מעמד  תמוז – שבכל  י"ב-י"ג 
בעל  אצל  שרואים  כפי  הברזל",  מסך  "מאחורי  לצאת 
מלכות  של  משטר  היותו יחידי נגד  שלמרות  הגאולה, 

ומצוותיה,  התורה  ענייני  בכל  לעסוק  המשיך  אדירה, 
להתפעל  מבלי  כולו,  בעולם  ויושר  צדק  הפצת  כולל 
ממש,  נפשות  לסכנת  עד  שבדבר,  הקשיים  מכל  כלל 
שניצל  הוא  ברוך  הקדוש  לו  סוף – עזר  כל  וסוף 
"תשועה  להביא  שהצליח  אלא  בלבד,  זו  ולא  משם, 
שרואים – כיום,  כפי  כולו,  העולם  והצלה"22 לכל 
בארצות הברית, וגם בין אלו שמשתתפים בהתוועדות 
נפשו  ומסירת  מעבודתו  הפירות ופירי פירות  זו – את 

של בעל הגאולה.
בימים  ומצב  למעמד  בנוגע  אמורים  הדברים  ואם 
ההם ובמדינה ההיא – הרי על אחת כמה וכמה שכן הוא 
כאשר נמצאים – בחסדי ה' – במדינה ומלכות של חסד, 
אשר לא זו בלבד שאינה מערימה קשיים להתנהג על פי 
התורה ומצוותיה, צדק ויושר, ולחנך את הילדים באופן 
המתאים, אלא עוד זאת, היא גם מושיטה עזר וסיוע בכל 
האופנים האפשריים, שאז אין צורך בעניין של מסירות 
נפש כפשוטה, כי אם מסירת הרצון, היינו, למסור את 
מבלי  בלבד,  וחסד  טוב  של  באופן  להנהגה  רצונו  כל 

להתפעל מטענותיו של ה"מלך זקן וכסיל". 
מזה  להתפעל  שאין  היא,  ההוראה  וכאמור – כללות 
עוזרו – הן  הוא  ברוך  שהוא יחידי, מכיון שהקדוש 
יוצא "מאחורי  בנוגע לגאולתו הפרטית, שהוא בעצמו 
צדק  להפיץ  הכלל  לגאולת  בנוגע  והן  הברזל",  מסך 
כולו, באופן דהולך ומסיף  וקדושה בכל העולם  ויושר 

ואור.
)משיחת י"ב תמוז ה’תשמ"ג. תורת מנחם התוועדויות ה’תשמ"ג 

ח"ד עמ’ 9371 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה(  

היצר  את  להוציא  לנו  מורים  תמוז  י"ג  י"ב  הגאולה  ימי 
הטוב אל מחוץ ל"מסך הברזל" של היצר הרע, ולאפֵשר ליצר 

הטוב לשלוט בהתנהגותנו.
ביאור הדברים:

ישר  בלתי  באופן  להתנהג  האדם  את  מפתה  הרע  היצר 
והגון, והוא טוען: “ְרֵאה, רוב אומות העולם נוהגות באלימות 
ובתוקפנות, יש מנהיגי מדינות מרושעים ואכזריים הנוחלים 
הצדק  על-פי  שלא  שנוהגים  אנשים  ויש  רבה,  הצלחה 
לנהוג  תוכל  וכי  אלה!  הנהגות  אתה  אף  אמץ   – ומצליחים 

אחרת מכל העולם?!".
לכל  ישרה  בלתי  בדרך  “התנהג  בפיתוייו:  ממשיך  היצר 
הפחות למשך זמן מוגבל, בו תצבור הון ותשיג מעמד רם, 

ואחר כך תנצלם להפצת צדק ויושר". 
'מאחורי  היצר הטוב  היצר הרע את  כולא  בטענות אלה 
מסך הברזל' – מאחורי תאוותיו ל’ברזל’ )שם הכולל את מיני 

המתכות( - זהב כסף ונחושת.
כי-אם  היצר,  להתפעל מפיתויי  לא  הגאולה מלמדנו  חג 

לצאת מאחורי מסך הברזל:
ממלכה  נגד  יחידי  מהיותו  התפעל  לא  הגאולה  בעל 
ויושר – והצליח  אדירה, אלא המשיך לעסוק בהפצת צדק 
בעבודתו. מכך אנו למדים: אין להתפעל מפיתויי היצר, אין 

להיסחף אחרי הזרם, יש ללכת בדרך ה'.
הברזל,  מסך  מאחורי  יציאה  בעצמו  פועל  אדם  כאשר 

ביכולתו להשפיע ולפעול זאת גם על אנשים אחרים.

סיכום
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בלק ידע את גדולת 
הייחוס של משיח

‘אתהפכא’ של בלק למלכות בית דוד
מובא בדרושי הצמח-צדק מדברי השל"ה – “בלק ובלעם שניהם היו חכמים גדולים . . ובלק היה יותר חכם, וידע 
שלשלת הגדול יחס מלכות ישראל, שהוא מלכות בית דוד ומשיח, וידע כי זה העצום יבוא ממנו כו’", שהרי דוד 

המלך, וכן משיח שהוא מבית דוד, יצא מרות המואביה, הנקראת “אמה של מלכות", שיצאה מבלק מלך מואב.
ולהעיר גם מדברי הרמב"ם “אף בפרשת בלעם )שבפרשת בלק( נאמר ושם נבא בשני המשיחים, המשיח הראשון 
שהוא דוד . . ובמשיח האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל ]באחרונה[, ושם הוא אומר אראנו ולא עתה – זה 
דוד, אשורנו ולא קרוב – זה מלך המשיח, דרך כוכב מיעקב – זה דוד, וקם שבט מישראל – זה משיח", ועל דרך 

זה בנוגע להמשך הפסוקים שבפרשה.
ונמצא ש"בלק" מורה על העניין של אתהפכא חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא, בתכלית העילוי. היינו, שמהפכים 

את ענינו של “בלק מלך מואב" שממנו תצא “מלכות בית דוד ומשיח".

אפילו בלק יודע
מכאן למדים הוראה נפלאה בעבודת ה’:

כאשר יהודי עושה “חשבון-צדק" ממעמדו ומצבו, אשר מחד גיסא, הרי הוא בנו של הקב"ה כמו שכתוב “בנים 
יחיד שנולד להורים  בן  ולא עוד אלא שחביבותו אצל הקב"ה היא על-דרך החביבות של  אתם לה’ אלוקיכם", 
זקנים לעת זקנתם . . ולאידך גיסא, הרי ידע איניש בנפשיה שנכשל בעניין בלתי רצוי כו’, ובכל אופן הנהגתו אינה 
בהתאם לגודל מעלתו בתור בנו יחידו של מלך מלכי המלכים הקב"ה – אזי עלול לבוא למצב של נפילת הרוח כו’, 

ולכאורה אינו יכול להיות במצב של שמחה.
הנה על זה באה ההוראה מפרשת בלק – שאפילו בלק “ידע שלשלת הגדול כו’ מלכות בית דוד ומשיח", ואם 
הדברים אמורים בנוגע לבלק, הרי קל-וחומר בן בנו של קל-וחומר בנוגע לכל אחד ואחת מישראל, שהוא בעצמו 

חלק משלשלת גדולה זו, הקשורה עם מלכות בית דוד ומשיח.
...גם כאשר פוגשים יהודי . . שבגלוי ובחיצוניות הרי הוא בשפל המצב, עד למצב דבחינת “בלק" )כריתה כו’(, 
יש לזכור שאין זה אלא עניין חיצוני בלבד, אשר הכוונה בזה היא – להפכו לטוב, עד שגם בגילוי ובחיצוניות יבוא 
לבחינת החקיקה . . בהתאם למציאותו האמיתית, הפנימית והעצמית – בחינת יחידה, ניצוץ של משיח, בחינת 

היחידה הכללית.
]ובהערה שם:[ להעיר ממאמר הבעל שם טוב שכל אחד מישראל צריך לתקן ולהכין “חלק קומת משיח השייך 
לנשמתו" . . ומרומז גם בפסוק “דרך כוכב מיעקב" שבפרשתנו – על פי פירוש הירושלמי ש"כוכב" קאי על כל אחד 

ואחד מישראל, וביחד עם זה פסוק זה קאי על משיח – מצד “חלק קומת משיח השייך לנשמתו".

)שבת פרשת חוקת-בלק תשמ"ו. התוועדויות תשמ"ו חלק ד’ עמ’ 42-43(

משיח וגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי

מענות לתואנות
רצף נוסף של ציטטות בהן השיב הרבי על שאלות שונות, שהמניע האמיתי 
להן הוא “תואנה הם מבקשים" • ובכל זאת טרח להשיב ביסודיות על כל 

טענה וטענה, כדי לסלק את ההוא-אמינא בנכונותה • רשימה שנייה

לאלו ש"תואנה הם מבקשים" ושואלים מהו המקור 
פנימיות  גם  ללמוד  חיוב  שיש  להסיק  ניתן  שממנו 
וישב תשמ"ג  ש"פ  בהתוועדות  הרבי  השיב   – התורה 

)‘התוועדויות תשמ"ג' כרך ב' עמ' 678(:
איתא בגמרא )נדה ל, ב( שבהיות הולד במעי אמו “נר 
ומזה  כולה"  כל התורה  אותו  ומלמדין  ראשו...  על  דלוק 
מוכרח שזה כולל גם פנימיות התורה, רזי רזין דאורייתא.

דהנה, כשלומדים מאמר חז"ל זה ע"פ תורת הנגלה – 
מתעוררת קושיא עצומה: “נר דלוק" הוא אחד מארבעה 
ש"נר  לומר  יתכן  כיצד  ואם-כן  “הבער",   – נזיקין  אבות 
לא  אפילו  )שעדיין  קטן  תינוק  של  ראשו"  על  לו  דלוק 

נולד( – הרי זו סכנה גדולה?!
ומה גם שמקום ההימצאות )של התינוק והנר הדלוק לו 
על ראשו( הוא במקום קטן ביותר )“במעי אמו"(! – אלא 

ודאי, בהכרח, ללמוד זאת על-פי פנימיות התורה.

 המשכת ברכות 
בכל העולם כולו

בהתוועדות י"ג אלול  תשמ"ב הקדיש הרבי דברים 
)‘התוועדויות תשמ"ב' כרך ד' עמ' 2136 ואילך( כנגד 
אלה המייסרים יהודים ב"דברי מוסר" וטען כי צריכים 
של  בטובתם  וחסד  מקרבת"  “ימין  בקו  רק  לדבר 

ישראל, ולא להתמקד ב"הוכח תוכיח"...
בהמשך ההתוועדות התייחס הרבי לאלו ש"תואנה 
בטענה  מיד  ויבואו   )2171 עמ'  )שם  מבקשים"  הם 
מהזמן  שעה  חצי  לנצל  היתכן  מבהיל"  “דבר  שזהו 

דחודש אלול כדי להזהיר על אי אמירת מוסר...
הרבי למד מציווי ה' למשה לצוות לבנ"י שישפיעו 
דבני-נח  המצוות  שבע  את  לקיים  אומות-העולם  על 
“לשבת  שתוכנן   – ח'(  פרק  סוף  מלכים  הל'  )רמב"ם 

יצרה":
ולכן צריכים לפעול המשכת ברכות בכל העולם ככולו 

)ולא לדבר באופן בלתי רצוי – היפך הברכה.

 לערב שולחן-ערוך 
בענייני ביטחון

תשמ"ב  בקיץ  הגליל"  “שלום  מלחמת  פרוץ  עם 
קרא הרבי לסיים את הפעולה בשלימותה – ולנצל את 
פי  שעל  “מאחר  שלושת-השבועות,  עד  שנותר  הזמן 
תורה ישנו חילוק בין הזמן שלפני ג' השבועות לזמן 

ג' השבועות".
בוודאי – המשיך הרבי – יהיו כאלו שאינם מחפשים 
לטעון:  וינסו  הם מבקשים"  “תואנה  אלא  את האמת, 

אין לערב את השולחן-ערוך עם עניני ביטחון וצבא;
תמוז  י"ג  שיחת  עפ"י  הדברים,  )תוכן  הוסיף  הרבי 
 1850 עמ'  ד'  כרך  תשמ"ב'  ‘התוועדויות   – תשמ"ב 
ואילך(: נקודה זו שאצלי היא החזקה ביותר: ה'שולחן 
בורא  הצבאות"  אלקי  “ה'  הקב"ה,  של  הוא  ערוך' 
העולם ומנהיגו, וביטחון אמיתי קשור ונפעל על-ידו, 
ניסים  היו  המלחמות  שבכל  הודו,  עצמם  שהם  כפי 
שסיבתם  לגמרי,  הטבע  מדרך  שלמעלה  ונפלאות 
ד"היא  ובאופן  זאת",  עשתה  ה'  “יד   – היא  היחידה 

נפלאת בעינינו"!
השבועות(  ג'  )אודות  השו"ע  דין  שעפ"י  ומכיון   -
יש לסיים את הפעולה עד אז – צריכים, אפוא, לנצל 
את הזמן שהוא מסוגל ביותר, ולהשלים את הדברים 
בזריזות,  הגליל  שלום  מבצע  סיום   – למעשה  הלכה 

ויפה שעה אחת קודם.



9

תמידים ומוספים בעבודת 
היהודי לקונו

ישנם שני  קונו  בכללות, עבודת האדם היהודי את 
אופני עבודה: א( “תמידים כסדרם" – עבודה מסודרת 
ללא  בעולם  המאירה  השמש  מהלך  כמו   – ורגילה 

שינויים בין יום א' למשנהו.
ב( חידוש ודילוג, כמאמרם של חז"ל “חטוף ואכול 
חטוף ושתי" – כמו מהלך הלבנה שיש בה שינויים מיום 
וגדל  הולך  החודש  של  הראשון  בחצי  בעוד   – ליום 
)עד  ופוחת אורה  אור הלבנה, הרי בחצי השני הולך 
שבסיום החודש נתעלם אור הלבנה לגמרי(, ובעבודת 
ה' הדבר מצביע על עבודה באופן של חידוש ודילוג, 

עבודה שלמעלה ממדידה והגבלה.
תשמ"ב  תזריע-מצורע  ש"פ  בהתוועדות 
התייחס  עמ'1371(  ג'  כרך  תשמ"ב'  )‘התוועדויות 
ושואלים  מבקשים"  הם  שתואנה  כאלו  ל"ישנם  הרבי 
עבודה  על  מצביעה  שה'שמש'  האמורה  הקביעה  על 
בשנים  כאשר   – והתחדשות  שינויים  ללא  סדורה 

האחרונות נתגלה שגם בשמש ישנם שינויים?
חדש  כל  “אין  בפסוק  שימוש  תוך  הסביר,  והרבי 
תחת השמש": השינויים שישנם בשמש ]אשר לאמיתו 
אינם קשורים לתפקידה  ידועים מכבר[  היו  של דבר 
דיבר  מלא  )“מקרא  המפורש  השמש  של  העיקרי 
השמים  ברקיע  אלקים  אותם  “ויתן  בתורה:  הכתוב"( 
אחד  יום  בין  שינויים  אין  בכך   – הארץ"  על  להאיר 

למשנהו.
שבה  טפלים  לעניינים  שייכים  שישנם  השינויים 
)ענין החום וכיוצא-בו( –אך כשמדובר בנוגע לתוצאות 
הבאות מאור השמש )זריחה ושקיעה( ביחס לעבודת 
)והשעות  ותפילה  קריאת-שמע  זמן  כמו   – האדם 

הזמניות( – בכך אין שינויים כלל.
כל  למרות שבמשך   – ב"ירח"  כשמדובר  הדין  הוא 
ימי החודש מקבלת הלבנה את אורה מהשמש באופן 
על  “להאיר  העיקרי  בתפקידו  כשמדובר  הנה   – מלא 

הארץ" אינו דומה יום א' למשנהו.
החודש  של  הראשון  בחציו  מה'ירח':  ההוראה 
לומדים שעבודת ה' צריכה להיות באופן של “מעלין 
בקודש" – כהלבנה שמיום ליום הולכת וגדלה. ומחציו 
עבודתו  את  סיים  כאשר  שגם   – החודש  של  השני 
באופן מושלם בדומה ל"קיימא סיהרא באשלמותא", 
ועד שזוכה לטפיחות על השכם ואמירות בסגנון של 
“יישר-כח" – אין לו להסתפק בכך. כי בראותו שאור 

הלבנה שבעולם פוחת והולך, עליו להוסיף בעבודתו 
החיסרון  את  למלא  כדי  וקדושה,  אור  עניני  בכל 

שבאור הלבנה בעולם.

 “שנת..." מתאים לנושא
 שבו דנים

כשהרבי הסביר את המושג ‘שנת הקהל' הוא הזכיר 
)בש"פ ואתחנן תשמ"א – ‘שיחות-קודש' תשמ"א כרך 
ד' עמ' 397( שישנם ש"תואנה הם מבקשים" ותמהים 
מדוע, אפוא, ציינו חז"ל “מוצאי שביעית" ולא “שנת 

הקהל"?!
וההסבר פשוט:

בכל אותם מקומות שהדבר נזכר כ"מוצאי שביעית" 
הדבר קשור באותו נושא כמו “בארבעה פרקים הדבר 
לא  ושם  שביעית",  פירות  “על  כשהטעם   – מתרבה" 

מתאים, כפשוט, לציין “שנת הקהל".

שלוש סיבות לחזרה
נוהגו  על  מבקשים"  הם  ש"תואנה  אותם  לשאלת 
לחזור ולפרש פירושי רש"י שכבר ביארם בשנים עברו, 
)‘שיחות-קודש'  תשמ"א  ואתחנן  בש"פ  הרבי  השיב 

תשמ"א כרך ד' עמ' 398( :
בזמן  הדברים  את  שמעו  שלא  כאלה  ישנם  א( 

אמירתם בפעם הראשונה.
 ב( גם אלה ששמעו – שמא הספיקו לשכוח את הדברים.
– כגון “שנת הקהל"  ג( הביאור קשור לזמן העכשווי 

)עיין שם(.

מרדכי היהודי וסמכויות 
לילדים

ב'  כרך  )‘שיחות-קודש' תש"מ  ויקרא תש"מ  בש"פ 
עמ' 520( התייחס הרבי לאלו ש"תואנה הם מבקשים" 
ושואלים מדוע עושים רעש וסדרים חדשים ומעבירים 
סמכויות לילדים ]=הקמת גמ"חים וכו'[ – מעולם לא 

הייתה כזאת?!
גם  רמוז  חסידות  על-פי  שתובעים  דבר  כל  ובכן: 
פורים  נס  ההם",  “בימים  כמו  התורה:  חלקי  בשאר 
של  תינוקות  אלף  כ"ד  כינס  שמרדכי  אחרי  התרחש 
בית רבן, ודווקא זה הביא לביטול הגזירה – כך בימינו! 

)הרבי פירט(.
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משחקי ילדים ועבודת ה'
ואילך(   812 עמ'  )שם  שמיני  בש"פ  שנה  באותה 
התייחס הרבי ללקח שניתן להפיק ממשחקי הילדים 
כ"כדור", והרחיב בזה. בהמשך הדברים אמר שבוודאי 
תתעוררנה תמיהות של “תואנה הם מבקשים" – וציין 
ככדור  )ד"ה  זרה  עבודה  במסכת  לתוספות  מקורות 
שהעולם  ,א(  י  )ח"ג  ויקרא  פרשת  ובזוהר  א(  מא,   –
הוא ככדור, וממילא יש למצוא בזה ענין בעבודת ה' 

המתאים להבנת הילד.

 החידוש ב"אחדות" 
על “אהבת" ישראל

תשד"מ  וישב   בש"פ  הרבי  הסביר  שלימה  בשיחה 
את  ואילך(   663 עמ'  ב'  כרך  תשד"מ'  )‘התוועדויות 
פשר ההוספה של “אחדות ישראל" על מצוות “אהבת 
ישראל" – במענה לישנם אלו ש"תואנה הם מבקשים".
)נדרים  ירושלמי  מתלמוד  המשל  את  הביא  הרבי 
פ"ט ה"ד( המבאר את הציווי “ואהבת לרעך כמוך" – 
“למי שמחתך בשר בסכין והכה הסכין על ידו, שאם 
תעלה על דעתך לחזור ולהכות להיד שהכתה בסכין 
על ידו האחרת כו' כמו כן אמרה תורה ואהבת לרעך 

כמוך" )פני משה לירושלמי שם(.
הציווי  וסיבת  טעם  את  מבהיר  האמור  המשל 
הם  ישראל  בני  שכל  מפני   – כמוך"  לרעך  “ואהבת 
אחדות   – אחד  גוף  של  ידים(  )ב'  אברים  ב'  בדוגמת 
לידי  המביאה  הסיבה  היא  ישראל  ואחדות  ישראל; 
ישראל  אחדות  ישראל;  אהבת  של  מעשית  הנהגה 
ענינה רגש והבנה – בעוד אהבת ישראל ענינו מעשה 

בפועל.

על הרוב תדבר, ללא שינויים
תשד"מ  שובה  שבת  של  השנייה  בהתוועדות 
הרבי  עמד   )62 עמ'  א'  כרך  תשד"מ'  )‘התוועדויות 
ימים  שפ"ה   – שלימה  שנה  השנה  של  ייחודיותה  על 
הבעל"ט  השנה  ראש  גם  ולכן  תמימות,  שבועותיה   –
)תשמ"ה( הוא כקביעות שנה זו )תשד"מ(, וזאת – גם 
כאשר יקדשו על-פי הראיה לאחרי ביאת משיח צדקנו.

 - הרבי  המשיך   - מבקשים"  הם  ש"תואנה  ואלו 
שהקביעות  והוודאות  הביטחון  מנין  ישאלו:  בוודאי 
של השנה הבאה תהיה כקביעות שנה זו? הלוא עניין 
זה שייך רק באם הקביעות של השנה הבאה תהיה על-

פי החשבון )ולא על-פי הראיה( אבל מכיוון שמשיח 
הבאה  השנה  של  הקביעות  תהיה  “נאו",  בא  צדקנו 
על-פי הראיה, ואז – אין כל הכרח שהקביעות תהיה 

כקביעות שנה זו!
הרוב  על  ש"התורה  הכלל  לאור  הסביר:  והרבי 

תדבר", לכן, גם כאשר קידוש החדשים יהיה על-פי
וקידוש  בבית-דין  העדות  שקבלת  הרי  הראיה, 
החודש יתאימו – )לפחות( ברוב הפעמים – לקביעות 

החדשים שעל-פי החשבון.

פרשת  שבת  בהתוועדות  הרבי  השיב  לזה,  בדומה 
‘התוועדויות  תשמ"ה,  השבועות  חג  )ערב  במדבר 
הם  ש"תואנה  לאלו   )2132 עמ'  ד'  כרך  תשמ"ה' 
אינו  פסח"  בד"ו  “לא  הכלל  הרי  ושואלים  מבקשים" 
בזמן  בעוד  החשבון,  ע"פ  שמקדשים  בזמן  אלא 
כזו  קביעות  להיות  יכולה  הראי'  עפ"י  שמקדשים 
מתן  כזו)“זמן  שקביעות  הנאמר  על  נסובו  ]הדברים 
תורתנו" ביום השבת( – כמו הזמן מתן תורה – הייתה 

באופן חד פעמי[ 
הנה  ביותר,  נדירה  כזו  לכך שקביעות  נוסף  הרי   –
שכן  )רס"ג(  גאון  סעדיה  הרב  דעת  ידועה  זאת  עוד 
הוא גם בזמן שהיו מקדשים עפ"י הראי', מכיון שגם 

אז הייתה עיקר הקביעות על-פי החשבון.

מקור ל"עשה כאן ארץ-
ישראל" בנגלה

על פתגמו של הצמח-צדק, “עשה כאן ארץ ישראל", 
מקור  לדעת  מבקשים"  הם  ש"תואנה  כאלה  ביקשו 
במספר  הזקן  אדמו"ר  את  גם  ששאלו  ]כפי  בנגלה 
מקרים[ והרבי השיב )בשיחת י"ט כסלו תש"מ - ראה 
 )48 להערה  הגליון   בשולי   448 ע׳  חי"ח  לקו"ש  גם 
שיש לכך מקור בדברי המאירי בסיום מסכת כתובות, 
שכל מקום שיראת שמים ויראת חטא מצויין שם דינו 

כבבל.
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תש"יסוגיות בתורת רבינו
תש"פ

שנת השבעים לנשיאות
הרבי מליובאוויטש

מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר

ליבון סיפור אתון בלעם
ולא  משל  הינו  בלעם  של  האתון  שסיפור  הטוענים  הפירושים  מול  אל 
התרחש במציאות, מציג הרבי הסבר מפורט ומיישב את הקושיות זו אחר 
זו • כיצד בהמה ראתה מלאך? מדוע המלאך לא התגלה ישירות אל בלעם? 
וההסבר המפתיע לפי פירוש רש"י • מעובד מתורת רבינו בידי מערכת 

‘התקשרות'

על סיפור האתון ובלעם שבפרשתנו מקשה הרלב"ג 
שאלות  כמה  בלק(  פרשת  בריש  גרשום,  בן  לוי  )רבי 
שהמעשה  מסיק  ובעקבותיהן  כלשונו,  מאוד",  “קשות 
אלו  קשיים  כפשוטו.  ולא  הנבואה"  “במראה  התרחש 
את  להוציא  מב(  )ב,  נבוכים  המורה  את  גם  הכריחו 

הדברים מפשוטם.
)אבות ה, ו( קובעת ש"פי האתון"  לעומת זאת, המשנה 
שסיפור  ומכאן  שבת,  בערב  שנבראו  מהדברים  הוא 

האתון המדברת לבלעם התרחש כפשוטו.
יש לתרץ קושיות הרלב"ג על מעשה האתון ובלעם 

לפי הסדר, כדלהלן: 

שאלה א
הלוא  בדרכה,  המלאך  את  תראה  שהאתון  ייתכן  איך 
רק נביא מסוגל לראות מלאכים, כדמוכח מדניאל )י, יז(: 
“וראיתי אני דניאל לבדי את המראה, והאנשים אשר היו 
עמי לא ראו את המראה...". כיצד זה אפוא ראתה אתון 

את מלאך ה'?
הביאור:

א( לדעת הרמב"ן )בראשית יח, ב. הובא בפירוש האברבנאל במו"נ 
שם( לא רק נביא מסוגל להבחין במלאך. ב( לפי פירוש 

הרמב"ן )במדבר כב, לג( האתון ‘הרגישה' במלאך, או ראתה 
אותו אך לא הבינה מה היא רואה, ונטתה ברתיעה מפני 

החרב השלופה בפניה כמנהג הבהמות.
לפי זה יש להקשות, מדוע בלעם לא ‘הרגיש' בנוכחות 

המלאך ולא ראה את החרב השלופה?

ידוע שבני האדם לא רואים את המזיקים שנמצאים 
בעולם מכיוון שהם בעלי דעה, ואם יראו את המזיקים 
ויינזקו מכך. אבל בעלי חיים אינם בעלי דעה  ייבעתו 

ועל כן רואים את המזיקים. 
לעין  רשות  נתנה  “אלמלי  א(  ו,  )ברכות  חז"ל  וכמאמר 
לראות – אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקין", כי 
מאחר והשדים מרובים ומצויים בכל מקום, אילו היה 
האדם רואה אותם לא היה מסוגל להמשיך לחיות את 

חייו הרגילים.
לא  אך  ובחרבו,  במלאך  האתון  השגיחה  זו  מסיבה 

בלעם.

שאלה ב
מדוע המלאך לא התגלה מיד בתחילה אל בלעם כדי 
להזהירו שאם ילך לקלל את ישראל הוא, המלאך, ייצא 
“לשטן לו", ומדוע התגלה קודם לאתון בלבד ורק אחר-

כך לבלעם?
הביאור: מבואר בזוהר )בלק רו, ב ואילך( שידיעתו והשגתו 
פעולותיו  ידי  ועל  האתון,  באמצעות  היו  בלעם  של 
באתון היה יכול להמשיך קללות על עם ישראל. לכן, 
בלעם  של  והכשפים  הקסמים  יכולות  את  לעצור  כדי 

נדרש המלאך להתגלות אל האתון תחילה.
היה  ה'  שאילו  א(  ז,  )ברכות  חז"ל  ממאמר  להעיר  ]יש 
במצב של כעס על בני ישראל, הרי שבלעם היה יכול 
להפיק את זממו ולקלל, ומכאן מוכח שראיית המלאך 

לבדה לא הייתה מספיקה[



12

“מלאך של רחמים 
היה, והיה רוצה 
למנעו מלחטוא 

שלא יחטא ויאבד" - 
המלאך ביקש להציל 
את בלעם מהחטא, 

וזה היה המניע 
המרכזי לפעולות 
שלו כנגד בלעם

שאלה ג
מה התועלת במופת הדיבור של האתון?

לקלל  שאף  בלעם  האמור  ההסבר  פי  על  הביאור: 
את ישראל באמצעות האתון, ועל כך התרחש נס בתוך 

פי  פתיחת  על-ידי  שדווקא  נס, 
האתון והוויכוח שלה עם בלעם 

החל ביטול מחשבתו.

 )ממכתב כ"ב חשון תש"ח, 
אג"ק ח"ב ע' רסו(

רחמים על בלעם
עולה  רש"י  בפירוש  מעיון 
שהשיחה  סבור  הוא  שאף 
התקיימה  ובלעם  האתון  בין 
נבואי.  חיזיון  זה  ואין  כפשוטה 
את  ליישב  טורח  אינו  רש"י  אך 
המפרשים,  שהעלו  הקשיים 
ומהם: מדוע לא התגלה המלאך 

תחילה לבלעם?
והביאור בדרך הפשט:

“וייקר  ד(  )כג,  הפסוק  על 
אלקים אל בלעם" מפרש רש"י: 
לשון  עראי,  לשון   – “'וייקר' 
גנאי, לשון טומאת קרי, כלומר: 

בקושי ובביזיון. ולא היה נגלה עליו ביום, אלא בשביל 
להראות חיבתן של ישראל".

כלומר, בלעם היה כה נחות ושפל שהקב"ה לא רצה 
ובביזיון",  ב"קושי  רק  אלא  בהקיץ,  אליו  להתגלות 

בדרך גנאי.
ויש לומר, שגם התגלות של המלאך לבלעם בהקיץ 
היה  לא  שבלעם  משום  ומיוחדת,  חריגה  הנהגה  היא 

ראוי גם לכך.
זו הסיבה שהמלאך התגלה תחילה לאתון, כדי לנסות 
את  ולחסוך  באמצעותה  מכוונתו  בלעם  את  להסיר 

לעיני  לבלעם, שכן, התגלות המלאך  התגלות המלאך 
הבהמה קלה יותר מהתגלות לעיני אדם )כדברי רש"י 
פסוק כג: “שנתן הקב"ה רשות לבהמה לראות יותר מן 

האדם"(. 
לאחר שפעולות אלו לא הועילו פתח ה' את פי האתון 
אלא  בלעם.  אל  דברה  והיא 
והמלאך  הועיל,  לא  זה  שגם 
לבלעם  להתגלות  הוכרח 
שהיה  למרות  בהקיץ,  עצמו 
ראוי  היה  שלא  שפל  אדם 

להתגלות זו.
כל-כך  השתדל  ה'  מדוע 

לעצור את בלעם בדרכו?
דבר  אומר  כב(  )כב,  רש"י 
רחמים  של  “מלאך  מפתיע: 
למנעו  רוצה  והיה  היה, 
ויאבד".  יחטא  מלחטוא שלא 
את  להציל  ביקש  המלאך 
היה  וזה  מהחטא,  בלעם 
המניע המרכזי לפעולות שלו 

כנגד בלעם.
ה',  של  דרכו  היא  כך 
מאדם  למנוע  כשרוצה 
להתדרדר לחטא. הוא מעורר 
רש"י  כדברי  בהדרגה,  אותו 
)כו, א( “אם חמד  בפרשת בהר 
ממון ונחשד על השביעית סופו למכור מיטלטליו... לא 
חזר בו – סוף מוכר אחוזתו... לא חזר בו – סוף מוכר 
אלו  כל  בריבית...  לווה  סוף   – בו  חזר  לא  ביתו...  את 

האחרונות קשות מן הראשונות". 
אותו  ולהניא  בלעם  את  לעורר  ה'  ניסה  זו  בדרך 
אל  המלאך  בהתגלות  תחילה  ישראל,  את  מלקלל 
זה  וכשכל  ישירות אליו,  האתון, לאחר מכן כשדיברה 

לא עזר – התגלה המלאך אל בלעם בעצמו.

)על-פי שיחות קודש ש"פ בלק תשל"ג ע' 288(
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש פרשת בלק1
י"ב תמוז2, חג הגאולה

אדמו"ר  כ"ק  את  הולדת  יום  המועדים"3.  “מועד 
בשנת   – נתבשר  בו  יום  תר"מ4.  בשנת  נ"ע,  מהוריי"צ 
תרפ"ז – שהוא חופשי מגלותו אשר הגלה – אחרי שהיה 

תפוס במאסר – על עבודתו בחיזוק התורה והיהדות5.
ממכתביו ליום זה: “לא אותי בלבד גאל הקב"ה בי"ב 
תמוז, כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הקדושה, שומרי 
ימי  “בשני  יכונה"6.  ישראל  בשם  אשר  את  וגם  מצווה, 
יתוועדו  לטובה  עלינו  הבאים  תמוז  וי"ג  י"ב  הגאולה 
התורה  לחיזוק  והתעוררות  התוועדות  “יום  אנ"ש..."7. 
ושמירת  בקביעות  החסידות  דרכי  חיזוק  “בדבר  ]וכן: 
הלימוד8[  ענייני  בקיום  ולהתעורר  דא"ח,  לימודי  זמני 

בכל אתר ואתר לפי עניינו"5.
)ואין  ובצהלה"  בשמחה  “גם  אומרים  שבת:  קבלת 

אומרים “ברינה"(9.

1( בחו"ל: חוקת-בלק.
כיוון  דלעתיד-לבוא,  הגילוי  התחלת  היא  הרביעי  בחודש  קביעתו   )2
שפנימיות צום הרביעי הוא עניין של ששון ושמחה – ספר-השיחות תשמ"ח 

ח"ב עמ' 531 ,507 ובכ"מ.
נשיא  אדמו"ר  כ"ק  וביאר  תכ.  עמ'  ח"ב  באג"ק שלו  הגאולה  בעל  לשון   )3
דורנו: “מועד עניינו – שנעשה בו נס, וי"ב תמוז הוא מועד ונס הכללי, ניסו 
של ראש ישראל, שממנו נמשכים כל המועדים וניסים פרטיים" – ליקוטי-

שיחות ח"ד עמ' 1322.
4( תולדות ימי חייו ב'ספר-התולדות – אדמו"ר מהוריי"צ' )ארבעה כרכים, 

הוצאת קה"ת, כפר-חב"ד תש"ל – תשל"ו(.
5( ספר-המנהגים שם. פרשת ימים אלו בספר-התולדות הנ"ל ח"ג ובפרט 
ואילך. ושם   171 יא ועמ'  ואילך, ובספר-השיחות תר"פ-פ"ז עמ'  מפרק כא 
הובא, שכיוון שהיה המשרד סגור בי"ב בתמוז בשל חג המוני שהיה בעיר 

ביום זה, היה השחרור בפועל רק בי"ג בתמוז.
6( ספר-המנהגים שם, מאג"ק שלו ח"ב עמ' פ.

7( ‘היום יום' יב תמוז, מאג"ק שם עמ' קפב.
8( ‘היום יום' יג תמוז וספר-המנהגים שם עמ' 100, מאג"ק שם עמ' תכ.

)שלימות  תמוז  ט"ו  ביום  גם  להתוועד  כמו  הוראות,  נוספו  השנים  במשך 
הגאולה, יום בו הגיע בעל הגאולה לביתו – ‘התוועדויות' תשמ"ז ח"ד עמ' 
44(; להתוועד עד כולל ש"ק י"ז בתמוז )לפי הקביעות אז(, ואף בי"ט בו )יום 
הברית-מילה של בעל הגאולה( באופן המותר – למצוא שמחת ברית-מילה 
או פדיון-הבן וכיו"ב, וכשמשתתפים בשמחה זו ידגישו גם את הברית, ויחזרו 
חסידות מבעל הברית )‘תורת מנחם – התוועדויות' תשמ"ה ח"ד עמ' 2515(.
)ו( תשי"ב  9( הוראת הרבי לש"ץ ב'יחידות' – ‘תורת מנחם – התוועדויות' 

ח"ג עמ' 38 הערה 1.

שחרית: אין אומרים ‘אב הרחמים'.
פרק   – פרקי-אבות  ‘צדקתך'.  אומרים  אין  מנחה: 
ששי10. סוף זמן קידוש לבנה: מוצאי ש"ק כל ליל א' י"ג 

בו.

יום ראשון
י"ג בתמוז, חג הגאולה

יום בו יצא כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע לחירות.
אין אומרים תחנון11.

בעת  מגבית  לעשות  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  מנהג 
“אוהלי  בשם  הידועים  המוסדות  עבור   – ההתוועדות 

יוסף יצחק"12.

יום שלישי
ט"ו בתמוז 

 7:30 בשעה  בחודש,  ט"ז  רביעי  ליל  תמוז13:  תקופת 
בערב.

10( בחו"ל: פרק חמישי.
11( ‘היום יום' דהיום. ס' המנהגים עמ' 16 ועמ' 99.

270, שזהו דבר  12( ספר-המנהגים שם. וראה ליקוטי-שיחות חלק כג עמ' 
לניגונים  בקשר  ]ועד"ז  שנה  בכל  במפורש  להזכירו  צריך  שאין  הפשוט 
ועוד – שיחת ש"פ מטו"מ תש"מ  ניקאווא",  ניעט  “ניעט  כמו  בהתוועדות, 

סמ"ז, עיי"ש[, ומי שלא נתן – ישלימנה בימים שלאחרי זה, עיי"ש.
13( ראה שו"ע אדמוה"ז סי' תנה סט"ו, שהחמיר בעניין מים ששהו בביתו 
לפני  שעה  ]חצי  בשעת  המקרר[  בתוך  ואפילו  שם,  הד"מ  ע"פ  ]מגולים, 
לא  )אם  התקופה  שם[  מכנה"ג  קטז,פח  יו"ד  דרכ"ת   – אחרי  שעה  וחצי 
וגם  רע",  דבר  ידע  לא  מצווה  “שומר  משום  למצות-מצווה,  שנשאבו  מים 
מיד  )ולהוציאו  המים  בתוך  מחט  כמו  ברזל  לשים  מציע  לכתחילה(  בהם 
אח"כ(. כמו"כ כ' שם בקשר למים שבשכונת המת )בית שמת בו וב' בתים 
הסמוכים(. ]וכן אין שותים מים בשעת התקופה עצמה[ ועד"ז בסי' רו סי"ד. 
וכן הובא ברמ"א יו"ד קטז ס"ה, וצ"ע שבשו"ע רבינו, חו"מ הל' שמירת גוף 
במהדורה   .1773 עמ'  ה-ו  חלק  ואילך,  תש"כ  קה"ת  )במהדורת  ס"ד  ונפש 
החדשה כרך ו' עמ' קמב(, הביא כמה דברים מהרמ"א שם בקשר לשתיית 
מים והשמיט עניין זה. פרטים בזהירות זו נלקטו בס' ‘שמירת הגוף והנפש' 
בזה,  להיזהר  לנדא שמעתי שנוהגים  ר' אלי' שי'  )ומהרה"ג הרה"ח  סי' מז 
שלפני  בעמוד  יום'  ‘היום  בלוח  צויינו  ה'תקופות'  דלעיל(.  הפרטים  ע"פ 
התחלת ה'לוח' עצמו, ובלוח כולל-חב"ד מופיעות תמיד בתחילת החודשים 

המתאימים.

לוח השבוע

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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יום חמישי

תענית שבעה-עשר בתמוז
בין-המצרים14:

נשים,  נושאים  אין  באב  תשעה  אחר  עד  זה  מיום 
אבל שידוכים מותר לערוך אפילו בתשעה באב עצמו, 
וסעודת שידוכים בלא ריקודים מותרת עד ראש-חודש 
מנחם-אב )ולאחר מכן אסור לעשות סעודת שידוכים 
אפילו בשבת, אלא כיבוד קל15(, ואין מסתפרים. ליטול 
ציפורניים אין איסור16. אין מברכין ‘שהחיינו' על פרי 
או בגד חדש, וגם לא בשבת17 )אלא אם-כן אינו מוצאו 
קלטת  שמיעת  איסור.  אין  בפה  בשירה  אחר-כך18(. 
הגרש"ז  התיר  ממש,  שמחה  לשם  שלא  וכיוצא-בה, 

גרליק ז"ל עד ראש-חודש מנחם-אב.
סיום והכנסת ספר-תורה – רצוי שלא לעשות ב'בין-

המצרים', אלא בזמן מתאים יותר19.
וטיולים20.  לנסיעות  ראוי  זמן  אינו  ‘בין-המצרים' 
גם בקייטנות, משתדלים לדחותם או למעט בהם ככל 
ונכון  כדאי  אלו,  בימים  לנסוע  שצריך  מי  האפשר. 
כדי  לפני-כן,  יתחילו  לנסיעה  משמעותיות  שהכנות 

שיודגש שהנסיעה החלה לפני שבעה-עשר בתמוז21. 
לא רצוי לקבוע טיפולים רפואיים לימים אלה22.

לדחותה  יש   – שנים[  שלוש  ]לבן  השערות  גזיזת 

מבוטשאטש  להרה"צ  באשל-אברהם   – בין-המצרים  הנהגות  לגבי   )14
או"ח סי' תקנ"א שהן מתחילות כבר בליל הצום )אפילו בין השמשות!(, 
או"ח  איגרות-משה  בשו"ת  כו. מאידך,  סי'  ח"י  ציץ-אליעזר  בשו"ת  וכ"פ 
לו,  שמציין  קיב  סי'  ח"ד  וע"ש  לצורך,  רק  נישואין  מתיר  קסח  סי'  ח"א 

ותספורת – רק לצורך גדול )וראה ‘התקשרות' גיליון תסט עמ' 19(.
כנראה, אין נוהגין כפי המוצע בביאור-הלכה ר"ס תקנ"א )מא"ר ופרמ"ג( 
להחמיר בי"ז בתמוז ועשרה בטבת כמו מר"ח אב. וע' נטעי-גבריאל בין-
המצרים ח"א עמ' עג, עה, עו ועוד )כמובן לא מכוונים לזה, אבל אם צריך 

מכבסים וכו'(.
15( מ"א סי' תקנ"א ס"ק י.

“לכבוד שבת מותר אפילו בערב שבת חזון"  16( בלוח כולל-חב"ד כתבו 
ונכון הדבר, אבל הניסוח מטעה כאילו בלא"ה אסור, כאשר גם האוסרים 
לא אסרו אלא בשבוע שחל בו ת"ב )ראה נטעי-גבריאל בין-המצרים ח"א 

ר"פ כב, וש"נ(, וגם אז צ"ב מה מנהגנו בזה.
17( לוח ‘היום יום'. לוח כולל-חב"ד.

18( סי' תקנ"א סי"ז בהג"ה.
19( אג"ק כרך כ' עמ' רנג.

20( ראה נטעי-גבריאל בין-המצרים פכ"ג ס"ג.
21( היכל-מנחם כרך ב' עמ' ריד. ובשיחות-קודש תשכ"ה כרך ב עמ' 230 
“לארוז מזוודה או אפילו מספר ממחטות". אגב, בשנת תשל"ג אמר הרבי 
ביחידות להשליח הרה"ח ר' אריה-לייב קפלן ע"ה “כשאורזים את החפצים, 
יש לארוז תחילה את הטלית והתפילין. לאחר מכן אפשר להוציאן, אך בהן 
יש לפתוח את מלאכת האריזה" – ‘התקשרות', גיליון נב עמ' 8. ראה גם 

היכלא במלכא, שהרבי אמר לר"י כרם ביבנה לארוז קודם.
ס"ח  פכ"ג  בין-המצרים  נטעי-גבריאל  וראה  שנז.  עמ'  כד  כרך  אג"ק   )22
)בניתוח וכל טיפול שיש בו משום סכנה(, שהביא מ'שערי הלכה ומנהג' 
וחבל  )לפי הכותרת( בתשעת הימים,  רכו, אך שם מדובר  או"ח ח"ב סי' 

שגם בכרך ה' של ספר זה טרם נכנסה הוראה זו.

לאחר ‘בין-המצרים'. אבל שאר העניינים שנהוג להדר 
ולהרגיל בהם את התינוק – נשיאת טלית-קטן, ברכות-
השחר וברכת-המזון וקריאת-שמע שעל-המיטה – זאת 
אין דוחים, אלא נוהגים כרגיל, מיום מלאות לבן שלוש 

שנים23.
הנהגות מיוחדות בימים אלו24:

]ובוודאי  צדקה  ובנתינת  התורה  בלימוד  להוסיף 
העניין  על  בהוספה   – תורה  שבין-המצרים:  בשבתות 
ושבת25,  שבת  בכל  קהילות  להקהיל  משה"  ד"ויקהל 
עניין  יהיה  בין-המצרים  מימי  יום  שבכל  ו"להשתדל 
על-  – השבת  ביום  זה...  ביום  המותר  באופן  הצדקה 
ידי הכנסת אורחים )בסבר-פנים-יפות(; או על-ידי זה 
שביום השישי שלפניו מפרישים “משנה" לצדקה"26[, 
ושביה  תפדה  במשפט  “ציון  שנאמר  מה  על-פי 

בצדקה"27.

תורה
– להוסיף( שיעורי  ישנם  )ובמקום שכבר   לקבוע28 

23( אג"ק כרך כד עמ' שנה. וצ"ע שבתספורת דחויה בל"ג בעומר הורה 
הרבי לנהוג את כל הנ"ל מיום התספורת ואילך )אג"ק כרך ח עמ' רפט(. 
ומאידך, את לבישת טלית-קטן וכו' ניתן להקדים לפני ג' שנים )ראה היכל-

מנחם ח"ב עמ' כט(.  
להיעשות  חייבת  ואינה  ‘אירוע',  של  עניין  אינה  ל'חדר'  ההכנסה  אמנם 
בקביעות*  ל'חדר'  אותו  מכניסים  כאשר  אלא  שלוש,  לגיל  בהגיעו  מיד 
ער"ה,  הולדתו,  ביום  לא  צדק'  ה'צמח  את  הזקן  אדמו"ר  שהכניס  )כפי 
אלא ממחרת יוהכ"פ – סה"ש קיץ ה'ש"ת עמ' 67; וכן אדמו"ר מהוריי"צ 
הוכנס לחדר רק בשנת תרמ"ד – סה"מ תשי"א עמ' 168(, אז מקיימים כל 

המנהגים שבזה, ולכן לא נזכר הנושא כלל בענייננו.
_____________________

בשולי-הגיליון:
*( וכאמור בשיחת ש"פ בשלח, ט"ו בשבט תשמ"ז סי"ד )סה"ש תשמ"ז 
ח"א עמ' 326, ובלה"ק – ‘התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ' 449( אודות התחלת 
בדברים  האותיות המכוסות  ומלוח  ס' התניא,  אל"ף-בי"ת משער  לימוד 

מתוקים, שזמנו “מאז התספורת, או בכל ילד לפום שיעורא דיליה".
_____________________

24( ]‘תורה' ו'צדקה'[ ליקוטי-שיחות חלק ח"י עמ' 486 וחלק כ"ד עמ' 33. 
הלכות )‘משפט'( שבתורה בפרט, ולימוד הרמב"ם במיוחד, שכולל הלכות 
שייכת  זו  הוספה   –  .54 עמ'  ח"ד  )‘התוועדויות' תש"נ  כולה  דכל התורה 
גם לילדים הנמצאים במחנות-הקיץ )‘התוועדויות' תשמ"ח ח"ד עמ' 50(. 
)שיחת  ושנה  שנה  לכל  שייכות  בטעמא'  ‘מילתא  שהן  בנדון,  ההוראות 

מוצש"ק פינחס תשל"ח, הנחת הת' בלתי מוגה סי"א(.
25( שעניינן ‘הקדמת רפואה' על-ידי שייהפכו לימים טובים – ‘התוועדויות' 

תש"נ שם.
ופירוט מהצעה  ובהערה,  )מתורגם(   299 כג עמ'  ליקוטי-שיחות כרך   )26
כיו"ב בהתוועדויות תנש"א ח"א עמ' 24. במק"א הוסיף הרבי בכיו"ב: צדקה 
לימוד  וכש"כ  טובה,  )עצה  רוחנית  צדקה  או  )‘לחיים'(,  ושתייה  באכילה 
תורה(, ובפרט החלטה בשבת על נתינת סכום מסויים לצדקה, להפרישו 
מיד במוצש"ק ולתיתו לעני או לגבאי בבוקר )סה"ש תשמ"ח ח"א עמ' 222 

ובהערות, ‘התוועדויות' תשמ"ח ח"ד עמ' 376 ועוד(.
ככתוב  תורה,  היינו  ש'משפט'  דברים,  ר"פ  בליקוטי-תורה  כמבואר   )27
קדמייתא"  “כהלכתא  אונקלוס  ותירגם  הראשון",  “כמשפט  מ,יג(  )מקץ 

)שם(.
28( קביעות בזמן וקביעות בנפש, לכל אחד ואחת )‘התוועדויות' תשמ"ג 
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הלכה   – לראש  ולכל  ופסקי-דינים,  בהלכה  לימוד 
ו( גאולה30  )בענייני  וגם  אלו29,  ימים  מדיני  למעשה 
בתורת בית-הבחירה, בית-מקדשנו, על-פי מה שאמרו 
כאילו  עליהם  מעלה  “אני  זה  לימוד  שעל-ידי  רז"ל 
בספר    – בתנ"ך32  היינו:  הבית"31.  בבניין  עוסקין  הם 
יחזקאל מפרק מ' והלאה, במשנה ובגמרא – מסכתות 
בית-הבחירה.  הלכות   – וברמב"ם  ותמיד33,  מידות 
בית-המקדש  בענייני  הביאורים  וללמוד  ולהוסיף 
הצמח-צדק,  של  בתורתו  ובפרט  החסידות,  בתורת 
הפסוק  על  דרושים  כמה  בו  ונתגלו  דורנו  שזכה 
ביחזקאל )אור-התורה על נ"ך(, ומעט גם על המשניות 
דמסכת מידות )חידושים על הש"ס, במקומו( וכיו"ב34.

צדקה
– להפריש לצדקת  – באם אפשר   ההוספה בצדקה 
ישיבות  ובתי-מדרש,  )בתי-כנסת  מעט  בית-מקדש 

וכיוצא בזה(35.

תענית ציבור
עמוד- שיעלה  עד  לאכול  לו  מותר  ישן,  שלא  מי 
או  לאכול  להשכים  ובדעתו  לישון  השוכב  השחר. 
לשתות, יתנה במפורש לפני השינה שעדיין אינו מקבל 

ח"ד עמ' 1834(.
29( ‘התוועדויות' תשמ"ח ח"ד עמ' 78,  91 )מוגה(, 108.

30( ספר-השיחות תשמ"ט ח"ב עמ' 606.
31( תנחומא פ' צו סי' יד. ויתירה מזו, שעל-ידי-זה “בניין ביתי" אינו “בטל" 
)ספר-השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 535(. ואף ]כנראה – באופן חיובי[ נפעל 
בניין ביהמ"ק דלעתיד )‘התוועדויות' תשמ"ב ח"ד ס"ע 1945(. הרבי החל 
יום עם מ"מ  ‘היום  ס'  בראש  היחס'  )‘שלשלת  ע"ז בשנת תשל"ו  לעורר 

וציונים', החל מ'הוצאה חדשה ומתוקנת עם הוספות', תשמ"א(.
ובגדי- וכליו  המשכן  בענייני   – תשא  תצוה,  תרומה,  בפ'  כל  וקודם   )32

בהוראות  הופיעה  לא  זו  תוספת  ביהמ"ק.  לענייני  למדים  שמהן  כהונה, 
)בלתי- ויחידה  אחת  פעם  אלא  מוגהות,  מהן  שרבות  השנים,  כל  בנדון 
מוגה( ב'התוועדויות' תשד"מ ח"ד עמ' 2248, וראה בכיו"ב ספר-השיחות 
 18 עמ'  שי"ב  גיליון  ‘התקשרות'  וראה  ובהערות.   252 עמ'  ח"א  תשמ"ט 

הערה 25, וש"נ.
מסכת  על  תמיד  מסכת  מעלת  את  הרבי  הזכיר  הפעמים  באחת   )33
מידות, “כיוון ש'מקדש העתיד בנוי ומשוכלל יגלה ויבוא מן השמים' הרי 
אז למעשה יותר מאשר הלימוד  אודות העבודה בביהמ"ק נוגע  הלימוד 
186(, וא"כ  55 הערה  אודות בניין ביהמ"ק" )‘התוועדויות' תש"נ ח"ד עמ' 
לכאורה יש ללמוד גם את כל ההלכות השייכות לעבודת ביהמ"ק, וקודם-
כל ההלכות השייכות למסכתות אלו, בהל' כלי המקדש, תמידין ומוספין, 

ומעשה הקרבנות שברמב"ם.
34( ‘התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 38. וראה ספר הליקוטים – צמח צדק, 

ערך ביהמ"ק )אות ב עמ' רכב, ובהנסמן בסופו(.
שעומדים  כיוון  זו,  שבשנה  נוסף,   691 עמ'  ח"ב  תנש"א  בספר-השיחות 
כבר על סף הגאולה, יש ללמוד זאת לא מצד ההתגברות דרגש האבילות 
וההשתדלות לתקן החסרון דחורבן ביהמ"ק, אלא )גם לולי החורבן( מצד 
הכוסף וההשתוקקות להמעלה והשלימות דבית-המקדש השלישי, גדלות 

שלא היתה מעולם, עיי"ש.
35( כשבאים לעורר ע"ד נתינת צדקה, יש להביא בפועל קופת צדקה, שאז 

תיכף ומיד נותנים צדקה בפועל )‘התוועדויות' תשמ"ח ח"ד עמ' 123(.

עליו את התענית, ואז מותר באכילה עד עלות השחר36.
עלות-השחר באזור המרכז לדעה המקדימה: 3:08.  

שחרית: אין לשטוף את הפה בתענית-ציבור37.
אותם  מאכילים  להתאבל  דעת  בהם  שיש  קטנים 

מאכלים פשוטים, ולא יאכלו מעדנים38.
הציבור אומר ‘עננו' רק במנחה. הש"ץ אומר )בחזרת 
‘גואל  ברכת  בין  עצמה  בפני  בברכה  ‘עננו'  הש"ץ( 
רק  בבית-הכנסת  יש  אם  אף  ‘רפאנו',  לברכת  ישראל' 
שלושה מתענים39. ואם אין – אומרו ב'שומע תפילה'40.

סליחות41
אומרים אותן בעמידה, ובמיוחד: אשמנו, י"ג מידות, 

שמע קולנו. וכן אבינו מלכנו.
רחום'  ‘והוא  תחנון,  אמירת  אחרי  לאומרן  מנהגנו 

ו'שומר ישראל'42, בסדר דלהלן: 
אבותינו,  ואלוקי  אלוקינו   / כרחם   / דמי  תתנו  אל 

36( שו"ע סי' תקס"ד ונו"כ. וראה אג"ק לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ח"ג עמ' 
עה, שלכל הדעות מותר )כל ימות השנה(, גם לדעת האוסרים זאת בכלל 
על-פי הזוהר, אם עושה זאת לרפואה או לכוון דעתו בתפילה וכיוצא בזה 
)כמובן, לאחר אמירת ברכות-השחר וברכת-התורה אם הוא אחרי חצות 

הלילה. ואל ישכח ליטול ידיו שוב כראוי לאחר עלות-השחר(.
1. המצטער מאי-רחיצת  ‘ספר-המנהגים עמ'  37( שו"ע סי' תקס"ז ס"ב. 

הפה, יש לדון להקל לשוטפו בנוזל שאינו ראוי כלל לשתייה.
שכח ובירך על מאכל או משקה ונזכר שתענית היום – כמדומני שפוסקים 
בין- נטעי-גבריאל  )ראה  בשכמל"ו  יאמר  אלא  כלל,  יטעם  שלא  כדעה 

ימשיך   – אכל  אם  וגם  יפלוט,   – ולעס  שכח  ס"ח(.  פ"ג  ח"א  המצרים 
בתעניתו )מטה-אפרים תר"ב סכ"ג(.

38( ראה בענין זה כף-החיים סי' תק"נ ס"ק ט ונטעי-גבריאל בין-המצרים 
פ"ו עמ' סח, וש"נ.

39( ספר-המנהגים עמ' 45, עיי"ש, ובאג"ק חט"ז עמ' שיג מעתיק הרבי רק 
“ג' מתענים" )ראה ‘התקשרות', גיליון לג עמ' 18(, וכן הביאו בלוח כולל-

חב"ד לתענית אסתר, מהערות הרבי ללוח תשט"ז. 
ש"ץ ששכח ברכה זו ונזכר קודם שאמר ‘ה'' מחתימת ‘רפאנו' חוזר ואומר 
‘עננו' ו'רפאנו', וכשאמר ‘ה'' אומר עננו ב'שמע קולנו' וחותם ‘בא"י, העונה 
בעת צרה ושומע תפילה'. שכח גם שם, אומרה ברכה בפני עצמה אחר 

‘שים שלום' )לוח כולל-חב"ד, צום גדליה(.
40( משנה-ברורה סי' תקס"ו ס"ק יג.

כמה   .45 עמ'  ספר-המנהגים   .362 עמ'  )הישן(  תהילת-ה'  סידור   )41
ב'התקשרות'  צויינו  התורה(  קריאת  )כולל  דלהלן  למנהגים  מהמקורות 

גיליון לג עמ' 20, וראה גיליון מ' עמ' 18.
סליחות  אומרים  זה,  במניין  בשחרית  כשהמילה  היום,  שחל  מילה  יום 
ווידוי כרגיל, ללא נפילת אפים. וי"א שבעל הברית עצמו לא יאמר סליחות 
סוף  סי' קלא  נחמיה',  ה'דברי  בעל   לשו"ע אדה"ז מהרב  )ראה השלמה 
ס"ז, נדפסה בסוף ח"א עמ' 357(. לעניין אבינו מלכנו, חידש הרבי שתלוי 
בתחנון )‘אוצר מנהגי חב"ד' אלול-תשרי עמ' ל, משיחת ו' תשרי תשל"ה. 
‘אוצר' שם עמ' קס  – ראה  בנדון בשנת תשכ"ה  בניגוד להוראותיו  זאת 

ס"ט. וראה המסופר ב'התקשרות' גיליון שלא עמ' 18(.
המתפלל במניין בנוסח אחר, לכאורה צריך לומר הכל כסדר דידן )ללא י"ג 
מידות, כמובן(, ורק יענה י"ג מידות עימהם. אמנם ראה ‘התקשרות' גיליון 
תקל"ד עמ' 16 הערה 18, וגם ב'לקט הקמח החדש' סי' קלא ס"ק ז כתב 
שגם מעט לפניהם או לאחריהם מיקרי בציבור, וצ"ע למעשה. ואולי כל 

שאומרים סליחות ה"ז “עימהם".
42( כן נהגו תמיד במניין של הרבי.
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 / דמי  אל  אלוקים   / ויעבור  א-ל מלך43,   / לך  אתאנו 
 / בבכי  אמרר  אבותינו,  ואלוקי  אלוקינו   / אב  כרחם 
א-ל מלך, ויעבור / שעה נאסר44 /א-ל מלך, ויעבור / 
זכור רחמיך45 / זכור לנו ברית אבות / זכור לנו ברית 
משיח   / ופשענו  הרשענו   / קולנו46  שמע   / ראשונים 
שענה  מי   / עננו  ה'  עננו   / שמך  רחום  א-ל   / צדקך 
לאברהם / רחמנא דעני47 / ‘אבינו מלכנו' הארוך48 ובו: 
ברך עלינו שנה טובה; זכרנו ל... ]ולא ‘זכרנו בספר'[ / 

ואנחנו לא נדע /  חצי קדיש.

קריאת  התורה
קוראים ‘ויחל' בשחרית ובמנחה גם אם יש רק שלושה 
מתענים. מי שאינו מתענה, לא יקראוהו לעלות לתורה. 
זאת  להודיע  לו  וצר  מתענה  שאינו  למי  לתורה  קראו 

מפני חילול השם – יעלה.
את הפסוקים “שוב מחרון אפך..."; “ה' ה' א-ל רחום... 
ונקה"; “וסלחת..." – אומר הציבור בקול רם, ואחריהם 
אומרם הקורא בתורה. כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו כשעלה 
הבעל  עם  וסיימם  הציבור  עם  לאומרם  החל  לתורה, 

קורא. 
מביא49:  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  דיומא:  עניינא 
)אף  לומדים  יש  באב  ותשעה  בתמוז  י"ז  “שביום 
שמעטים הם ביותר – ולא נתפרסם כלל וכלל50( בתורה 
ו'צום  הרביעי'  ‘צום  על-דבר  היום  פרשת  )בנביאים( 
יום  של  שירו  אומרים  יום  שבכל  )על-דרך  החמישי'51 

וכיוצא-בזה("52.

43( בסידור ‘תורה אור' עמ' 372, בסליחות דשני וחמישי, תענית ציבור וכו' – 
נדפס בו “כמו שהודעת", וכן צולם בסידורי תהלת ה' הישנים, ואילו במחזור 
השלם וב'סליחות – מנהג חב"ד' נדפס תמיד “כהודעת", ועפ"ז תיקנתי כאן 
בעבר וכן תוקן בסידורי ‘תהלת ה'' החדשים, אך בהקלטות מתפילת הרבי 
בסליחות לעשרה בטבת ניתן לשמוע בבירור “כמו שהודעת" )עוד פרטים 

בזה בלוח תענית אסתר השתא, גיליון תר"ז הערה 26(.
44( פיוט מסוג ‘פזמון'. בין חרוז לחרוז אומרים “יום גבר..." כנדפס, ובסוף 
ליקוט   – ב'סליחות   4 הערה  )ע"פ  הראשון  החרוז  כל  את  חוזרים  הפיוט 

טעמים ומקורות' של הרבי שנדפס בסו"ס ‘סליחות – מנהג חב"ד'(.
45( סידור תהילת-ה' עמ' 347. בפסוק “פקדנו בישועתך" )ולא “ופקדנו"(, וכן 

נדפס ב'סליחות – מנהג חב"ד'.
‘אל  46( פותחים הארון ואומרים פסוק אחר פסוק, חזן וקהל, עד הפסוק 

תעזבנו' ולא עד בכלל. בסיום הקטע סוגרים הארון.
47( במניין של הרבי נהגו לנגן תפילה זאת בסיום הסליחות )ספר-הניגונים 

ח"ג, ניגון רמז(.
48( כולו יחדיו מתחילה ועד סוף. במניין של הרבי נהגו תמיד לנגן “אבינו 

מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה" )ספר-הניגונים ח"א, ניגון ו(.
49( ספר-השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 547 הערה 63.

50( ראה עד"ז בבן-איש-חי שנה א' הל' חנוכה אות כג מס' מועד לכל חי 
למוהר"ר חיים פלאג'י.

51( מלכים-ב כה,ג-ח; ירמיה לט,ב-ז; זכריה ח, יח-יט.
אלו  כולל חלקים  לעתיד-לבא,  גם  נצחית  היא  – התורה  ויתירה מזה   )52
ותורה-אור  שבתורת-אמת  אלא  הצומות;  על-דבר  המדברים  בנביאים 
ועשיו  “יעקב  בענין  )כמבואר במקום אחר  דבר  בגלוי הטוב שבכל  מאיר 

צדקה
בימי התעניות נוהגים לתת לצדקה לפני תפילת מנחה 
‘אגרא דתעניתא', ויש נותנים לפי עלות הסעודות שהיו 
אמורים לאכול היום53. ו"מנהג ישראל להרבות בצדקה 
)הן בכמות, והן באיכות – על-ידי סבר פנים יפות כו'54( 

ביום התענית"55.

מנחה
התפילה – בשעה מאוחרת יחסית56.

‘ויחל'  קריאת  קדיש,  חצי  אשרי,  וקטורת,  וידבר 
כבשחרית, לשלושה עולים, והשלישי הוא המפטיר, ואין 
אומרים חצי קדיש לאחר הקריאה. מפטירים “דרשו ה' 
בהמצאו" )ישעיהו נה,ו – נו,ח(, ומברך אחר-כך שלוש 

ברכות עד ‘מגן דוד'. יהללו, חצי קדיש57.
גם היחיד אומר ‘עננו' בשומע תפילה, ללא חתימה, 
ה'  אמר  )וכבר  שכח  ואם  שומע...",  אתה  “כי  ומסיים 
‘אלוקי  אחרי  חתימה  בלא  אומרו  הברכה(,  סיום  של 
‘עננו'  אומר  הש"ץ  האחרון.  לרצון'  ‘יהיו  קודם  נצור' 
‘גואל  בין  בפני עצמה  לעיל(, בברכה  )ראה  כבשחרית 
יום,  בכל  כפיים  נשיאת  הנוהגים  ל'רפאנו'.  ישראל' 
כפיים  נושאים  וכשאין  זו58,  בתפילה  כפיים  נושאים 

אומר הש"ץ ברכת כוהנים.
הרבי חידש את המנהג הישן )שמקורו במשנה( לומר 

לששון  שייהפכו  כפי  אלו,  שבצומות  הטוב  היינו  בפרשה"(,  האמורים 
ולשמחה ולמועדים טובים לעתיד-לבוא, ואדרבה – על-ידי הלימוד בנוגע 
)ספר-השיחות  והיום-טוב  השמחה  מגדיל  זה  הרי  שעה.  לפי  להירידה 

תשמ"ח ח"ב עמ' 547 הערה 63(.
ו,ב( “אגרא דתעניתא – צדקתא", ופירש"י “שנותנין  53( כמארז"ל )ברכות 
צדקה לערב, לפרנסת העניים שהתענו היום", הובא להלכה במטה משה 
סי' תשנ"ה. ובא"ר סי' תקס"ו ס"ק ב כתב “ויש נוהגין לשער מה שהיה אוכל 
ביום התענית, ליתן לעניים בערב", הובא ב'התוועדויות' תשמ"ט ח"ב עמ' 
460, ובהערה 35 שם “ומהטעמים לזה – שהרי מה שאינו אוכל ושותה ביום 
התענית – אין זה כדי שסכום הסעודות יישאר בכיסו, ואח"כ ישתמש בו 
לענייני חול, אשר, עם היותם ענייני חול של יהודי, שהם בוודאי בתכלית 
הכשרות כו', אין זה דומה כלל להעילוי דקדושת הצדקה". ובליקוטי-שיחות 
כרך כה עמ' 471 מבאר בדרגא נעלית יותר, ש"כדי לגלות את העניין ד"צום 
הצדקה, שהיא  ויום רצון לה'", עד ל"צום אבחרהו" – יש להוסיף במצוות 
וחסד  צדקה  בתורת  העולמות[  ]להחיות  ממש...  ה'  “מצות  ודוגמת  מעין 

חנם" )אגה"ק סי' יז( מצד הרצון והבחירה דלמעלה", עיי"ש.
54( “רמב"ם הל' מתנות עניים פ"י ה"ד. טושו"ע יו"ד סי' רמט ס"ג".

55( )כולל ההערה הקודמת( ליקוטי-שיחות הנ"ל עמ' 470.
20. אם-כי  48 הערה  56( שו"ע אדה"ז סי' קכ"ט ס"א. ספר-המנהגים עמ' 

הרבי היה מתפלל בשעה הרגילה בכל יום – 15:15.
57( בסרטי הווידאו נראה, שכאשר היה הרבי ש"ץ, התחיל את החצי-קדיש 
במנחת תענית-ציבור מיד לאחר סיום ברכות-ההפטרה )כדי למנוע הפסק, 
את  והחזירו  “יהללו"  אמרו  אמירתו,  ותוך-כדי  ש"ק(,  במנחת  מנהגנו  ע"ד 

הס"ת לארון-הקודש.
58( ולכאורה יש לנוהגים כך להקפיד עכ"פ כהספרדים שלא לשאת כפיהם 
אלא תוך חצי שעה שלפני השקיעה )כף-החיים סי' קכט ס"ק ז, ע"פ הב"ח. 
וראה לוח דבר בעתו – צום גדליה, ‘ילקוט-יוסף – מועדים' עמ' 550 וש"נ, 

ונטעי-גבריאל הל' בין-המצרים פי"ג ס"ו וש"נ(.
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“כדאי  דתענית-ציבור:  מנחה  אחרי  כיבושין"  “דברי 
לפעול  שאפשר  שבמקומות  הנ"ל,  המנהג  על  לעורר 
הפחות(  לכל  מילים,  )כמה  מנחה  אחרי  יאמרו  זאת, 
‘דברי כיבושין', או מזמור תהילים המתאים לעניינים 
מצד  ]או  דציבורא  טירחא  שמצד  ובמקומות  אלו, 
 – זאת  לפעול  אפשר  אי  וכיוצא-בזה[  מלאכה,  ביטול 
על-כל פנים יהרהרו במחשבה עניין של ‘דברי כיבושין', 
ומאחר ש'רחמנא ליבא בעי' – ובפרט עניינים הקשורים 
בתשובה, ש'עיקר התשובה בלב' – הרי ‘מחשבה טובה, 

הקדוש-ברוך-הוא מצרפה למעשה59.

59( ליקוטי-שיחות כרך כ' עמ' 352, וש"נ. וחבל שככל הידוע, טרם הונהג 
הדבר בפועל אפילו בין אנ"ש )מלבד הצפייה בדברי הרבי בווידיאו במקום 

שאפשר(.

צאת הכוכבים60 באזור המרכז: 8:17.
רמב"ם  פרקים  שלושה  לימוד  של  לט  מחזור  סיום 
אחד  פרק  ללומדי  מחזור השלושה-עשר  וסיום  ליום, 

ליום.
אדמו"ר  כ"ק  בתקנת  להתחזקות  המתאים  זמן 
בלימוד הרמב"ם היומי, ולצרף אנשים נוספים לקיום 

תקנה זו. באחד משלושת המסלולים. 

60( במקום ובזמן שהתענית קשה על הציבור, ניתן להקדים תפילת ערבית 
לפני צאת-הכוכבים )ע"פ המטה-אפרים סי' תרב סכ"ט. ופעם אחת מסר 
כן,  לנהוג  שניתן  ז"ל,  לוויטין  שמואל  ר'  הרה"ח  בבית-חיינו,  לרב  הרבי 
 – וכמובן  גרונר(,  ז"ל  רי"ל  – מיומנו של הרה"ח  בתענית אסתר תשכ"ה 

לחזור עמהם על ג' פרשיות דק"ש לאחר-מכן.
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עת לדעת
נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

 יום הולדת אדמו"ר
 מוהריי"צ נ"ע

   יום הולדת כ"ק אדמו"ר 
יוסף  רבי   - מוהריי"צ 
פינחס  פ'  ב'  יום  יצחק, 
הוא  בבוקר.  תשע  בשעה 
היה בן יחיד לכ"ק אדמו"ר 
ולרבנית  מוהרש"ב 
על  נקרא  שרה.  שטערנא 
שם סבו, אבי אמו: הרה"ק 
בן  מאוורוטש,  הריי"צ 

הצ"צ.

השחרור מקוסטרמה
את  מקבל  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
ויוצא  בקוסטרמה  השחרור  תעודת 
חצי  פינחס,  פ'  ד'  יום  גלותו,  מעיר 
נציגים  שני  היום.  חצות  אחר  שעה 
מטעם הקהילה היהודית בקוסטרמה 
מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  אל  התלוו 
אל  קוסטרמה  בעיר  מגלותו  כשיצא 
ישב  ימים  עשרה  בלנינגרד.  ביתו 

הרבי בגלות קוסטרמה.
)ספר התולדות אדמו"ר מוהריי"צ ח"ג ע' 221. אבל ראה 
גירסא שונה לקמן באירוע י"ד תמוז, וכ"ה בשיחת ש"פ בלק 
י"ד תמוז תשכ"ו. ואולי צריך לתקן כאן: “יום ה' )י"ד תמוז((.

לעת ערב )י"ג תמוז( נתאספו אנשים 
אז  ואמר  )בקוסטרמא(  למעונו 
המאמר ברוך הגומל לחייבים טובות 

)הא'(.
 )ספר המאמרים תרפ"ז ע' רח(

חג הגאולה
כ"ק  מתבשר  פנחס,  פ'  ג'  יום   
אדמו"ר מוהריי"צ כי הוא חופשי 

מגלותו בקוסטרמה. 
ביום  התעכבה  בפועל  הגאולה 
חג  יום  זה  שהיה  כיון  נוסף, 
הג.פ.או.  ומשרד  בקוסטרמה, 

היה סגור.
הונפקה  השחרור  תעודת   
ונמסרה רק למחרת – י"ג בתמוז. 
)היום יום י"ב תמוז. ספר התולדות אדמו"ר 
מוהריי"צ ח"ג ע' 221(

ניגון 'אסדר לסעודתא'
“אסדר  הניגון  את  לימד  אדמו"ר  כ"ק 

לסעודתא" בשבת פ' בלק, ואמר:
הכניס  לא  הזקן  אדמו"ר  שכ"ק  "הגם 
בסידורו את כל זמירות השבת שנוהג 
העולם לנגן בשולחן שבת, כיון שרצה 
מילים,  ללא  ניגונים  ינגנו  שהחסידים 
מכל   - זמירות  מסתם  למעלה  הם  כי 
בסידורו  הזקן  אדמו"ר  הכניס  מקום 

פיוט זה". 
)תורת מנחם חי"ז ע' 96(

הרבי  שלימד  לאחר  תקופה,  באותה 
את הניגון, התבטא הרבי: "אם מנגנים 
המנגינה(  )כפי  בדיוק  ה'אסדר'  את 
פעלתי  לפחות  אבל  יודע,  אינני   –

שיאמרו 'אסדר'".

תר"מ

תשט"זתרפ"ז

 י"ב
תמוז

 י"ד
תמוז

בר מצווה  אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, ביום ב' פ' בלק, 
הבר־מצוה  וסעודת  מצוות  לגיל  הגיע 

התקיימה בזאל הגדול בליובאוויטש.
)ספר התולדות אדמו"ר מוהריי"צ ח"א ע' 145 ואילך(

תרנ"ג

תרפ"ז
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יום שישי, י"א תמוז 
הגיע מביתו ב-10:20. חזר מהספרייה בשעה 20:00. 
אחד ניגש עם בתו הקטנה שהרבי ייתן לה צדקה )והיא 
כבר  הדליקה  "האם  אביה  את  שאל  הרבי  רצתה(.  לא 
אינה  כן  "אם  הרבי:  אמר  בחיוב.  ענה  והאב  נש"ק?" 

צריכה" )לתת כעת צדקה(. 
והרבי  ביהמ"ק",  "שיבנה  לשיר  התחילו  בפרוזדור 
הורה בשני ידיו הק' להגברת השירה. ירד לקבלת שבת 
לערך ב-21:10. ב"לכה דודי" הש"ץ שר ב"ימין ושמאל" 
הורה  והרבי  בימיו",  "יפרח  הניגון  את  כלה"  וב"בואי 
"שיבנה  אחרי התפילה שרו  להגברת השירה.  הק'  בידו 

ביהמ"ק", ובדרכו הורה הרבי להגברת השירה.

שבת קודש פרשת חוקת בלק - חג 
הגאולה י"ב תמוז 

הגיע מהספרייה ב-8:30. כשפתח את הדלת של גן עדן 
התחתון הסתובב והביט אל ה'זאל'. ירד לתפילת שחרית 
ב-10:05. מתחילת 'כתר' הסתכל בתהילים לערך פרקים 
קב-קג שעליהם דיבר בהתוועדות, עד סיום חזרת הש"ץ.

ההתוועדות החלה ב-13:30 ונמשכה עד 19:00. 
מענטליק  להרב  רימז  כוס.  רוב  שתה  שקידש  אחרי 
שימזוג משקה לכוס הנ"ל. הנ"ל מזג לכוס הרבי משקה 
הרבי  לו  אמר  אח"כ  הכוס.  את  לגמרי  מילא  שכמעט 

שיחלק המשקה בין המסובים ג"כ. 
חזר מאמר ד"ה "עשרה שיושבים".

כמה נקודות מההתוועדות: דיבר על ההוראה מנפילת 
חומת יריחו, בכיבושּה, "עד רדתּה", ושכן יהיה גם היום. 
לימוד נוסף מכיבוש יריחו, שכמו שאז היה אחד שלקח 
ואמר,  היום...  גם  כן  כסף של קדושה לעניינים אחרים, 
שהנ"ל צריך לומר לפני תלמידיו 'דברים שאמרתי טעות 
בידי' וכו'. ולבסוף חייך ואמר שנכנסנו לעניין שלא היינו 

צריכים לדבר עליו...
ואמר  ידי",  ועוצם  ד"כחי  הטענה  שלילת  על  דיבר 
עשתה  ה'  ש"יד  ממש  גלויים  ניסים  ראו  הצבא  שאנשי 
"ציונים שמאלניים" שעדיין מכריזים שזהו  ישנם  זאת"! 
בכוחי ועוצם ידי היות שיש להם ממשלה, ולממשלה יש 

צבא, הרי זה בכוחו ועוצם ידו של הצבא, אבל חס ושלום 
לומר כך, ובפרט כאשר רואים ניסים גלויים שאין להם 
שום הסברה מצד דרכי הטבע! ואפילו "ציונים ימניים" 
ורק  הקב"ה,  של  ויכולתו  בכוחו  ורק  אך  שזהו  מודים 
כזאת  הייתה  – לא  ה'מקולקלים' שבהם אומרים להיפך 
לעולמים לומר על ניסים גלויים שלמעלה מהטבע לגמרי 

שזהו "כחי ועוצם ידי"!...
לאחר ההתוועדות התפללו מנחה, פרקי אבות, ואחר 
כך הלך לספרייה. חזר מהספרייה ב-20:35. הסתכל על 
ב-21:20.  יצא  למעריב  במסדרון.  בשולחן  הסדר  מצב 
ד"ר וויס יצא מחדרו של הרבי ב-10:20 ]ומכשיר בידו, 
עמדו  ב-22:40.  לביתו  נסע  הרבי  דם[.  לחץ  של  אולי 
זוג )מבוגרים( במסדרון והרבי חייך אליהם, ואמר להם 

'מזל-טוב'.

יום ראשון י"ג תמוז 
וחזר  ב-12:00,  למקווה  נסע  ב-10:15.  מביתו  הגיע 
ב-12:40. נסע לאוהל ב-16:05. חילק צדקה עד שנכנס 
למכונית, וכשנכנס התחיל לנגן 'שיבנה ביהמ"ק', ובידו 

הק' הורה להגברת השירה.
התפילה  אחרי  ב-21:05.  למנחה  ויצא  מהאוהל  חזר 
מעריב  תפילת  אחרי  כי  המשמחת  הבשורה  את  הודיע 
תתקיים התוועדות! כמובן מיד התחילו בהכנות בחיפזון. 

ב-9:30 יצא לתפילת מעריב. אחר כך ירד להתוועדות.
ציווה לנגן, ואמר מאמר ד"ה "עשרה שיושבים". אחר 
כך דיבר על כך שהימים האלו נזכרים ונעשים, ועל ידי 
שנזכרים בהם איך שהיו בפעם הראשונה, הרי יגיע גם כן 
למעשה כמו בפעם הראשונה, ועוד יותר מזה, שכן, בכל 

שנה ושנה מתווספים עוד עניינים חדשים.
לעניין  בקשר  היה  המאסר  שעיקר  כך  על  דיבר  כן 
החינוך, ובמיוחד חינוך של תינוקות של בית רבן. היות 
וכעת זהו זמן שיש חופש - כפי שזה נקרא - מלימודי חול 
כי הלימוד  חול,  לימודי  לזה  רוצה לקרוא  )אמר שאינו 
"קרדום  בתניא  כפי שכותב אדמוה"ז  להיות,  צריך  הזה 
שע"י  ה',  לעבודת  בזה  להשתמש  דהיינו  בו",  לחפור 
לימוד החשבון יודעים הל' קידוש החודש וכו' ועם כל זה 
הרי כעת הזמן שיש חופש אפילו מלימודים אלו( בכדי 
ללמוד תורה על טהרת הקודש ועוד יותר 'קודש' בעצמו. 

תשמ"ב / יומן מבית חיינו

»

חג הגאולה
עיקר המאסר של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע היה על עניין החינוך, 

וההוראה מכך - להתחזק בחינוך על טהרת הקודש
מתוך יומנו של הרב אהרון קורנט
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הרבי
בהתוועדות

בחדר
האוכל, 'גן

'ישראל
תשט"ז

הרבי מבקר ב'קעמפ'
“גן   -     כ"ק אדמו"ר ביקר במחנה הקיץ לבנים 
ישראל" בהרי הקטסקיל בעיר עלענוועל ניו יורק 
לאחר  הייטס(.  מקראון  נסיעה  שעות  )כשלוש 
וערך  האוכל  לחדר  נכנס  המחנה,  בכל  שסייר 

התוועדות שכללה מאמר חסידות ושיחות. 
)ראה באריכות בספר ‘בנאות דשא'(

    באותו יום ביקר הרבי גם במחנה קיץ לבנות 
“אמונה".

בחזרה לפטרבורג  
בלנינגרד  לביתו  מגיע  מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק 
בקוסטרמה,  מגלותו  ששוחרר  לאחר  )פטערבורג( 

יום ו' פ' פינחס.
ימים  אז בלנינגרד  כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ שהה      
שקטו  לא  והג.פ.או.  היבסקציה  כי  בלבד,  אחדים 
הרבי.  את  ולאסור  לחזור  איימו  הם  נחו,  ולא 
“היתכן – הם טענו – רב מורד־אור, בארץ הסוביטים 
לנינגרד  את  עזב  ברירה  בלית  העליונה",  על  וידו 
והתיישב בכפר מלחובקה הנמצא ליד מוסקבה, שם 
רק  התגורר במשך שישה שבועות, כשלצידו שוהה 
זכרי'  יעקב  הרב  והמזכיר  מושקא  חי'  הרבנית  בתו 

מאסקאליק )הי"ד(. 
)ראה אג"ק מוהריי"צ ח"ב ע' סו. ימי חב"ד ע' 214(

הביקור השני
במחנה  ביקר  אדמו"ר  כ"ק 
ישראל"  “גן   - לבנים  הקיץ 
)שנוסד שנה קודם לכן(. עם 
המחנה.  בשטח  סייר  הגיעו 
התקיימה  הביקור  במהלך 
ובסיומה  במקום,  התוועדות 
“מנחה־מעריב"  חלוקת 

לילדים ולצוות המדריכים.
מעריב"  “מנחה  הקונטרס 
קה"ת  בהוצאת  נדפס 
זו  חלוקה  עבור  לראשונה, 

בתשי"ז.
)ראה באריכות בספר ‘בנאות דשא'(

'סידור קידושין' האחרון
סידר  אדמו"ר  שכ"ק  האחרונה  הפעם 
הינדה  ורעייתו  שמואל  לר'  קידושין, 
מלכה לּו שיחי' )וזאת לבקשת אבי הכלה 
משנה  יותר  לאחר  )ז"ל(,  יפה  שנ"ז  ר' 
הרבי  כלל.  קידושין  סידר  שלא  שלימה 
ביקש שלא לפרסם על כך לפני החתונה(.
    עד שנת תש"י היה נוסע לאולם החתונה 
)ופעמים  פנים"  ה"קבלת  בשעת  ונכח 
אחרי  החתונה(.  בסעודת  נכח  אף  רבות 
לסדר  נסע  )תש"י־י"א(  האבלות  שנת 
אך  פנים",  ב"קבלת  והשתתף  קידושין 
לא נשאר לסעודת החתונה. מאמצע שנת 
וסידר  לחתונות  מלנסוע  פסק  תשי"ד 
קידושין רק בחופות שנערכו בחצר 770. 
כמה  הודיע  היו"דים  שנות  סיום  לקראת 
פעמים שיפסיק לסדר קידושין, וסידר רק 
והכלה הסכימו  בודדים שהחתן  במקרים 

לנסוע לשליחות אחרי חתונתם.
)ראה באריכות בספר מקדש ישראל(

תשט"ז

תשי"זתרפ"ז

תשכ"ד

ט"ו 
תמוז
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הרבי 
בהתוועדות ב'גן 
ישראל', תשי"ז. 

בתמונה הרב 
מרדכי מנטליק 

מוזג יין, ועל 
השולחן קופסת 

קונטרסים 
'תפילת מנחה 

וערבית' שחילק 
הרבי לחניכים 

ולמדריכים 
בסיום 

ההתוועדות

בנוגע  מיוחד  זירוז  להיות  שצריך  כך  על  דיבר  כן 
לרישום חיילי צה"ל לספר תורה, ובפרט בזמן הזה כי 
"לפי  ואמר:  גרמא,  הזמן  כעת 
דעתי". אח"כ אמר "לפי עניות 
שזהו  פנים  כל  על  דעתי", 
כי על-ידי- נפש ממש!  פיקוח 

זה הרי "ראו כל עמי הארץ כי 
שם ה' נקרא עליך ויראו ממך", 

וכן בנוגע להנחת תפילין.
ורק שצא"ח באה"ק הולכים 
ועכבו  שאפשר  בעצלתיים, 
אותו  ואם  כעת...  עד  זה  ענין 
זאת,  לעשות  יכול  אינו  אחד 
רוצה  הוא  ואם  בזה.  שיעסוק  אחר  מישהו  שימנה 
פרוטה  אדם  לאותו  שייתן  שמו,  על  שיָקֵרא  זה  להיות 
או ח"י פרוטות, שעי"ז ייקרא שהוא עושה זאת עבורו. 
והעיקר שהעניין ייעשה בפועל. ואי אפשר לבוא אליהם 
בטענות, כי הם מתנהגים כפי שרבנים צריכים להתנהג, 
הכול בישוב הדעת. ולא מפני כבודם, אלא מפני כבוד 

התורה.
וסיפר, שהיה תלמיד חכם, שהרבי הקודם חיבבו וכו', 
וגם למוסדות של  שהיה תורם כסף לכל מיני מוסדות 
היה  אחת  ופעם  אחת.  בהשוואה  ולכולם  כאלו שהם... 
בין חסידים, ואחד מהצעירים אמר לו מילה. הוא הגיע 
מוחל,  הוא  כבודו  שעל  ואמר  הריי"צ  לאדמו"ר  מיד 
'ארון  הכול  בסך  הוא  תורתו?  כבוד  על  יהיה  אבל מה 
נושא ספרים', הרי אין לו מציאות לעצמו והוא רק דואג 
לא עשו שום  בענייננו, שלמעשה  וכן  לכבוד התורה... 

דבר.
דיבר על המצב בארצנו הקדושה, שהולכים ועושים 
ישיבות ממשלה, ואת מבצע 'שלום הגליל' לא מסיימים. 
ק"מ   20 של  מרחק  ולא  לעיר  קרוב  שנמצאים  בפרט 
בתוך  נמצאים  ואפילו  לחומה.  סמוך  אלא  ופחות, 
העיר, והראייה שהדפיסו שם תניא בבירות ובצור. וכפי 
הנה התניא  הרי  מיוחדים,  רוצה דברים  שהקהל תמיד 

שהדפיסו ולמדו בו בשמחה וטוב לבב! 
תניא,  ספרי   3 מהחבילה  לקח  אלו,  מילים  באומרו 
הסיר את הגומי סביבם ושם תניא עם כריכה לבנה בצד 
ואמר  השער  עמוד  את  פתח  חומה,  כריכה  עם  ותניא 
שישנם צילומים וכו' ]הרבי ירד להתוועדות עם 6 ספרי 
תניא וכן חזר איתם[, וישנם עוד תניא'ס משאר הערים 

שם, ועוד מדפיסים הלאה.
ואמר, שאין צריכים להיכנס לעיר אלא לעמוד מבחוץ 
והעיקר שיראו להם שמתכוונים ברצינות ואז יברחו ולא 
יצטרכו להפיל ח"ו הרבה קורבנות, או שבכלל לא יהיו 

יהודי  כי  קורבנות,  יהיו  שלא  מהגויים  וגם  קורבנות, 
צריך לדאוג מה שביכולתו שלא יהרגו גויים.

פעמים,  שלוש  טעו  כבר  זה  שבדבר  אמר  הרבי 
שהשאירו את המצב כמו שהוא ולא גמרו את המבצע: 
במבצע סיני, במלחמת ששת הימים ובמלחמת יוהכ"פ. 
שיניחו  ויגיד  אדם  בא  שבאמצעו  לניתוח  דומה  הדבר 
יעשו  וכך  מועט,  דימום  יש  כי  הניתוח  את  מלעשות 
יפסיק,  שוב  ואז  יותר,  גדול  דימום  ויהיה  נוסף  ניתוח 

וכמובן שלא ישמעו לשוטה זה. 
סוף.  עד  מתחילה  לגמור  שצריך  בעניינינו,  הוא  כן 
הדבר  שבידם  אנשים  שניים-שלושה  שישנם  ובפרט 
זאת  יסיימו  והם  יעזור  וה'  המבצע,  את  לגמור  תלוי 
בפוליטיקאים.  יתחשבו  ושלא  השבועות,  ג'  לפני  עוד 
כי כדי לעשות שהפוליטיקאים יגידו את הדעה הנכונה, 
אפילו שהם באמת יודעים את האמת, הרי משיח יבוא 
לא  אלא  דעתם,  לשנות  שייך  לא  ולכן  זה...  לפני  עוד 

להתחשב בהם.
מעריב,  תפילת  שהתפללנו  לאחרי  הרבי,  אמר  לכן, 
ואמרנו מאמר שזהו דבר תורה, כעת נגיד עוד תפילה 
'שיבנה ביהמ"ק', ויתנו צדקה: "ולכן אחלק דולרים ע"י 
הטנקיסטים ושכל אחד יוסיף משלו ויכוון שזהו בשביל 
הצלחה של חיילי צה"ל, וכן עבור אותם שניים שלושה 

אנשים שבהם תלוי סיום המבצע".
דיבר  ועליהם  שקרו  הניסים  על  שנוסף  אמר,  הרבי 
בהתוועדות הקודמת, הרי שהנשיא הלך ממקומו למשך 
זמן מסוים לראות נחיתת חללית. אף שיכול היה לראות 
נסע  אלא  הקודם,  הנשיא  שעשה  כמו  בטלוויזיה  זאת 

בכל זאת, בכדי שבאה"ק יוכלו לסיים את המבצע.
ואמר הרבי, שידוע לו עוד מה'חדר' שילד שמבין הרי 
וכבר עושה את הרצון.  מספיק שמראים לו את המקל 
וישנו ילד שצריכים דווקא להכות בו ורק אז יבין. כאן 
שאמר  בזה  המקל,  את  לישראל  הראו  שארה"ב  היה 
דיבר  ולבסוף  ישראל,  נגד  ידבר  כי  הנשיא  של  הדובר 
בעד ישראל. והרי כמובן שבתחילה רצה לדבר נגד, כפי 
הכלל 'אין אומן משנה אומנותו', ואם הדובר אמר כך, 

באמת חשב כן. 
ובפרט  ישראל.  בעד  שדיבר  נס  באמת  היה  אלא 
שלא הגיבו על כך, וכל זה היה רק באופן שהראה את 
המקל, והמקל נשאר, רק שלא הכה בו חס ושלום. אחר 
יתחיל  אזי  כאן החזן טלישבסקי,  וישנו  היות  כך אמר, 
מ'יהי רצון'. החזן קם ממקומו והתחיל מיה"ר, וכשהגיע 
ביד  להורות  הרבי  התחיל  ביהמ"ק",  "שיבנה  למילים 
כך  ואחר  פעמים,  וכמה  כמה  השירה  להגברת  ימינו 
עיניו,  את  עצם  הק',  ראשו  את  הרכין  ואז  ידיו,  בשתי 

ונענע בראשו כל זמן השירה במשך זמן ממושך. 
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:àåää úòa áàBîì Cìî øBtö-ïa מֹואב ואמר ¤¦²¤¬¤§−̈¨¥¬©¦«ֲַַָ

סחרננא  ּכל ית קהלא יׁשיצּון ּכען מדין ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָָלסבי

ּבר  ּובלק דחקלא ירֹוקא ית ּתֹורא דמלחי ְְְְְִִַַַָָָָָָָּכמא

ההיא: ּבעּדנא למֹואב מלּכא äçìLiå.צּפֹור ְְְִִִַַָָָָ©¦§©̧
øLà äøBút øBòa-ïa íòìa-ìà íéëàìî©§¨¦¹¤¦§¨´¤§ÀÂ§Â¨£¤¯
äpä øîàì Bì-àø÷ì Bnò-éða õøà øäpä-ìò©©¨¨²¤¬¤§¥«©−¦§Ÿ®¥ÀŸÂ¦¥Â
õøàä ïéò-úà äqë äpä íéøönî àöé íò©´¨¨³¦¦§©¸¦Æ¦¥³¦¨Æ¤¥´¨½̈¤

:éìnî áLé àeäåíòìa-ìà íéëàìî çìLiå §¬¥−¦ª¦«©¦§©̧©§¨¦¹¤¦§¨´
Bnò-éða õøà øäpä-ìò øLà äøBút øBòa-ïa¤§ÀÂ§Â¨£¤¯©©¨¨²¤¬¤§¥«©−
äqë äpä íéøönî àöé íò äpä øîàì Bì-àø÷ì¦§Ÿ®¥ÀŸÂ¦¥Â©´¨¨³¦¦§©¸¦Æ¦¥³¦¨Æ

:éìnî áLé àeäå õøàä ïéò-úà אזּגּדין ּוׁשלח ¤¥´¨½̈¤§¬¥−¦ª¦«ְְִִַַ

ארע  ּפרת דעל ארם לפתֹור ּבעֹור ּבר  ּבלעם ְְְְְְֲֲִִַַַָָָָלות

נפק  עּמא הא למימר לּה למקרי עּמּה ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָּבני

והּוא  דארעא ׁשמׁשא עין ית חפא הא ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָמּמצרים

מּלקבלי: å-úà.ׁשרי él-äøà àp-äëì äzòå ְִִֵָָָ§©¨Á§¨¨̧¨«¨¦¹¤
ìëeà éìeà épnî àeä íeöò-ék äfä íòä̈¨´©¤À¦«¨¬Æ¦¤½¦©³©Æ
úà ézòãé ék õøàä-ïî epLøâàå Ba-äkð©¤½©«£¨«§¤−¦¨¨®¤¦´¨©À§¦¥³

:øàeé øàz øLàå Cøáî Cøáz-øLàäzòå £¤§¨¥Æ§Ÿ̈½©«£¤¬¨−Ÿ¨«§©¨Á
àeä íeöò-ék äfä íòä-úà él-äøà àp-äëì§¨¨̧¨«¨¦¹¤¨¨´©¤À¦«¨¬Æ

ék õøàä-ïî epLøâàå Ba-äkð ìëeà éìeà épnî¦¤½¦©³©Æ©¤½©«£¨«§¤−¦¨®̈¤¦´
:øàeé øàz øLàå Cøáî Cøáz-øLà úà ézòãé̈©À§¦¥³£¤§¨¥Æ§Ÿ̈½©«£¤¬¨−Ÿ¨«
תּקיף  ארי הדין עּמא ית לי לֹוט כען איתא ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָּוכען

ואתרכּנּה קרב בּה לאּגחא אּכל מאים מּני ְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָֻהּוא

מ  תבר ּדי ית ידענא ארי ארעא ודי מן בר ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָ

ליט: æïéãî.תלֹוט éð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå ְִ©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´¦§½̈
åéìà eøaãéå íòìa-ìà eàáiå íãéa íéîñ÷e§¨¦−§¨¨®©¨¸ŸÆ¤¦§½̈©§©§¬¥−̈

:÷ìá éøácíéîñ÷e ïéãî éð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå ¦§¥¬¨¨«©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´¦§½̈§¨¦−
:÷ìá éøác åéìà eøaãéå íòìa-ìà eàáiå íãéa§¨®̈©¨¸ŸÆ¤¦§½̈©§©§¬¥−̈¦§¥¬¨¨«
ּבידיהֹון  וקסמּיא מדין וסבי מֹואב סבי ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָואזלּו

בלק: ּפתּגמי עּמּה ּומּלילּו ּבלעם לות ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָואתֹו

.çéúáLäå äìélä äô eðéì íäéìà øîàiå©´Ÿ¤£¥¤À¦³ŸÆ©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³
eáLiå éìà äåäé øaãé øLàk øác íëúà¤§¤Æ¨½̈©«£¤²§©¥¬§Ÿ̈−¥¨®©¥«§¬

:íòìa-íò áàBî-éøNäô eðéì íäéìà øîàiå ¨¥«−̈¦¦§¨«©´Ÿ¤£¥¤À¦³ŸÆ
äåäé øaãé øLàk øác íëúà éúáLäå äìélä©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³¤§¤Æ¨½̈©«£¤²§©¥¬§Ÿ̈−

:íòìa-íò áàBî-éøN eáLiå éìà להֹון ואמר ¥®̈©¥«§¬¨¥«−̈¦¦§¨«ְֲַַ

ּדי  ּכמא ּפתּגמא יתכֹון ואתב ּבליליא הכא ְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָָּביתּו

ּבלעם: עם מֹואב רברבי ואֹוריכּו עּמי יי ְְְְְִִִִִִֵַַָָָמּליל

.èíéLðàä éî øîàiå íòìa-ìà íéäìà àáiå©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¦§¨®©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬
:Cnò älàäéî øîàiå íòìa-ìà íéäìà àáiå ¨¥−¤¦¨«©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¦§¨®©¾Ÿ¤¦²

:Cnò älàä íéLðàä יי קדם מן מימר ואתא ¨«£¨¦¬¨¥−¤¦¨«ְֲֳִֵַַָָָ

:ּדעּמ האּלין ּגברּיא מן ואמר ּבלעם ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻלות

.éa ÷ìa íéäìàä-ìà íòìa øîàiåøtö-ï ©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ
:éìà çìL áàBî Cìî-ìà íòìa øîàiå ¤¬¤−̈¨©¬¥¨«©¬Ÿ¤¦§−̈¤

:éìà çìL áàBî Cìî øtö-ïa ÷ìa íéäìàä̈«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤−̈¨©¬¥¨«
מלּכא  צּפֹור ּבר ּבלק יי קדם ּבלעם ְְְֲֳִִַַַַָָָָָָואמר

לותי: ׁשלח àéàöiä.דמֹואב íòä äpä ְְְִַָָ¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´
äëì äzò õøàä ïéò-úà ñëéå íéøönî¦¦§©½¦©§©−¤¥´¨¨®¤©À̈§¨³
:åézLøâå Ba íçläì ìëeà éìeà Búà él-äá÷̈«¨¦ÆŸ½©¬©²§¦¨¬¤−§¥«©§¦«
õøàä ïéò-úà ñëéå íéøönî àöiä íòä äpä¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−¤¥´¨®̈¤
Ba íçläì ìëeà éìeà Búà él-äá÷ äëì äzò©À̈§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬©²§¦¨¬¤−

:åézLøâå ית וחפא מּמצרים נפק ּדי עּמא הא §¥«©§¦«ְְֲִִִִַַַַָָָָ

מאים  יתּה לי לֹוט איתא ּכען דארעא ׁשמׁשא ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָעין

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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ואתרכּנּה: קרב בּה לאּגחא áéøîàiå.אּכל ְְֲִִֵֵֵַַָָָָֻ©³Ÿ¤
øàú àì íänò Cìú àì íòìa-ìà íéäìà¡Ÿ¦Æ¤¦§½̈¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ¨ŸÆ

:àeä Ceøá ék íòä-úà-ìà íéäìà øîàiå ¤¨½̈¦¬¨−«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤
ék íòä-úà øàú àì íänò Cìú àì íòìa¦§½̈¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈¦¬

:àeä Ceøá לא עּמהֹון תזל לא לבלעם יי ואמר ¨−«ְְְְֲִִֵֵַַָָָָ

הּוא: ברי ארי עּמא ית ְְֲִֵַָָתלּוט

éðù.âé÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa íòìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈
Cìäì ézúì äåäé ïàî ék íëöøà-ìà eëì§−¤©§§¤®¦ µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ

:íënò÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa íòìa í÷iå ¦¨¤«©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈
Cìäì ézúì äåäé ïàî ék íëöøà-ìà eëì§−¤©§§¤®¦µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ

:íënò בלק לרברבי ואמר ּבצפרא ּבלעם וקם ¦¨¤«ְְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָ

למׁשּבקי  יי קדם רעוא לית ארי לארעכֹון ְְְְְְֱֲֲֲֳִִִֵֵַַָָָאזילּו

עּמכֹון: ãéeàáiå.למזל áàBî éøN eîe÷iå ְְִֵֵ©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ
:eðnò Cìä íòìa ïàî eøîàiå ÷ìa-ìàeîe÷iå ¤¨¨®©´Ÿ§½¥¥¬¦§−̈£¬Ÿ¦¨«©¨¸Æ

íòìa ïàî eøîàiå ÷ìa-ìà eàáiå áàBî éøN̈¥´½̈©¨−Ÿ¤¨¨®©´Ÿ§½¥¥¬¦§−̈
:eðnò Cìä ּבלק לות ואתֹו מֹואב רברבי וקמּו £¬Ÿ¦¨«ְְְְֲֵַַָָָָָ

עּמנא: למתי ּבלעם סרב åèãBò.ואמרּו óñiå ְְֲִִֵֵֵַָָָָָ©¬Ÿ¤−
:älàî íéãaëðå íéaø íéøN çìL ÷ìaóñiå ¨¨®§´Ÿ©¨¦½©¦¬§¦§¨¦−¥¥«¤©¬Ÿ¤

:älàî íéãaëðå íéaø íéøN çìL ÷ìa ãBò−¨¨®§´Ÿ©¨¦½©¦¬§¦§¨¦−¥¥«¤
ויּקירין  סּגיאין רברבין למׁשלח ּבלק עֹוד ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָואֹוסף

æèäk.מאּלין: Bì eøîàiå íòìa-ìà eàáiå ִֵֵ©¨−Ÿ¤¦§¨®©´Ÿ§À³Ÿ
:éìà Cìäî òðnú àð-ìà øBtö-ïa ÷ìa øîà̈©Æ¨¨´¤¦½©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ¥¨«
÷ìa øîà äk Bì eøîàiå íòìa-ìà eàáiå©¨−Ÿ¤¦§®̈©´Ÿ§À³Ÿ¨©Æ¨¨´

:éìà Cìäî òðnú àð-ìà øBtö-ïa לות ואתֹו ¤¦½©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ¥¨«ְֲַָ

לא  צּפֹור ּבר ּבלק אמר ּכדנן לּה ואמרּו ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָּבלעם

לותי: מּלמתי ּתתמנע æéEãaëà.כען ãaë-ék ְְְְְִִִֵֵַַָ¦«©¥³£©¤§Æ
àp-äëìe äNòà éìà øîàz-øLà ìëå ãàî§½Ÿ§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−¤«¡¤®§¨¨Æ

:äfä íòä úà él-äá÷ãàî Eãaëà ãaë-ék ¨«¨¦½¥−¨¨¬©¤«¦«©¥³£©¤§Æ§½Ÿ
él-äá÷ àp-äëìe äNòà éìà øîàz-øLà ìëå§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−¤«¡¤®§¨¨Æ¨«¨¦½

:äfä íòä úà ּדי וכל לחדא איּקרּנ יקרא ארי ¥−¨¨¬©¤«ְְְֲֲֲִִֵַַַָָָֹ

עּמא  ית לי לֹוט כען ואיתא אעּבד לי ְְְִִִֵֵַַַַָָָתימר

çé÷ìá.הדין: éãáò-ìà øîàiå íòìa ïòiå ֵָ©©©́¦§À̈©¸Ÿ¤Æ¤©§¥´¨½̈
àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá éì-ïzé-íà¦¦¤¦¬¨¨²§¬Ÿ¥−¤´¤§¨¨®´Ÿ
äpè÷ úBNòì éäìà äåäé ét-úà øáòì ìëeà©À©«£ŸÆ¤¦̧§Ÿ̈´¡ŸÇ̈½©«£¬§©−̈

:äìBãâ Bà÷ìá éãáò-ìà øîàiå íòìa ïòiå ¬§¨«©©©́¦§À̈©¸Ÿ¤Æ¤©§¥´¨½̈
ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá éì-ïzé-íà¦¦¤¦¬¨¨²§¬Ÿ¥−¤´¤§¨¨®´Ÿ©À
Bà äpè÷ úBNòì éäìà äåäé ét-úà øáòì©«£ŸÆ¤¦̧§Ÿ̈´¡Ÿ½̈©«£¬§©−̈¬

:äìBãâ יּתן אם בלק לעבדי ואמר ּבלעם ואתב §¨«ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

רׁשּו לי לית ּודהב  ּכסף ביתּה מלי בלק ְְְְִִֵֵֵֵַָָָלי

למעּבד  אלהי דיי מימרא ּגזרת על ְְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָלמעּבר

רּבתא: אֹו èéäæá.זערּתא àð eáL äzòå ְְְֶַָָ§©À̈§¸¨¬¨¤²
øac äåäé óñi-äî äòãàå äìélä ízà-íb©©¤−©¨®§¨§¥´§½̈©Ÿ¥¬§Ÿ̈−©¥¬

:énòäòãàå äìélä ízà-íb äæá àð eáL äzòå ¦¦«§©À̈§¸¨¬¨¤²©©¤−©¨®§¨§¥´§½̈
:énò øac äåäé óñi-äî הכא כען אֹוריכּו ּוכען ©Ÿ¥¬§Ÿ̈−©¥¬¦¦«ְְִַַָָ

עּמי: למּללא יי יֹוסף מא ואּדע ּבליליא אּתּון ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָאף

.ëBì øîàiå äìéì íòìa-ìà | íéäìà àáiå©¨¸Ÿ¡Ÿ¦¬¤¦§¨»©¼§¨¼©´Ÿ¤À
Càå ízà Cì íe÷ íéLðàä eàa Eì àø÷ì-íà¦¦§³Ÿ§Æ¨´¨«£¨¦½−¥´¦¨®§©À

éìà øaãà-øLà øácä-úà:äNòú Búà E ¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ¬©«£¤«
-íà Bì øîàiå äìéì íòìa-ìà | íéäìà àáiå©¨¸Ÿ¡Ÿ¦¬¤¦§¨»©¼§¨¼©´Ÿ¤À¦
Càå ízà Cì íe÷ íéLðàä eàa Eì àø÷ì¦§³Ÿ§Æ¨´¨«£¨¦½−¥´¦®̈§©À

éìà øaãà-øLà øácä-úà:äNòú Búà E ואתא ¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ¬©«£¤«ֲַָ

אם  לּה ואמר ּבליליא לבלעם יי קדם מן ְְְְְֲֳִִִֵֵֵַַַָָָָמימר

ית  ּוברם עּמהֹון אּזל קּום גברּיא אתֹו ל ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻלמקרי

ּתעּבד: יתּה עּמ אמּלל ּדי ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָּפתּגמא

éùéìù.àëø÷aa íòìa í÷iåBðúà-úà Láçiå ©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©©«£−¤£Ÿ®
:áàBî éøN-íò CìiåLáçiå ø÷aa íòìa í÷iå ©¥−¤¦¨¥¬¨«©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©©«£−

:áàBî éøN-íò Cìiå Bðúà-úà ּבצפרא ּבלעם וקם ¤£Ÿ®©¥−¤¦¨¥¬¨«ְְְְִַָָָ

מֹואב: רברבי עם ואזל אּתנּה ית áë-øçiå.וזרז ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָ©¦«©
äåäé Càìî ávéúiå àeä CìBä-ék íéäìà óà©´¡Ÿ¦»¦«¥´¼©¦§©¥º©§©¯§Ÿ̈²
åéøòð éðLe Bðúà-ìò áëø àeäå Bì ïèNì Cøca©¤−¤§¨¨´®§ÆŸ¥´©£Ÿ½§¥¬§¨−̈

:Bnòávéúiå àeä CìBä-ék íéäìà óà-øçiå ¦«©¦«©©´¡Ÿ¦»¦«¥´¼©¦§©¥º
Bðúà-ìò áëø àeäå Bì ïèNì Cøca äåäé Càìî©§©¯§Ÿ̈²©¤−¤§¨¨´®§ÆŸ¥´©£Ÿ½

:Bnò åéøòð éðLe הּוא אזל ארי דיי רגזא ּותקף §¥¬§¨−̈¦«Æְְְֲֵֵֵַָָָָ

והּוא  לּה לׂשטן ּבארחא דיי מלאכא ְְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָואתעּתד

עּמּה: עּולמֹוהי ּותרין אּתנּה על âëàøzå.רכב ְִִֵֵֵֵֵַַָָ©¥´¤
Baøçå Cøca ávð äåäé Càìî-úà ïBúàä̈«¨Á¤©§©̧§Ÿ̈¹¦¨´©¤À¤§©§³
äãOa Cìzå Cøcä-ïî ïBúàä èzå Bãéa äôeìL§¨Æ§¨½©¥³¨«¨Æ¦©¤½¤©¥−¤©¨¤®

iå:Cøcä dúhäì ïBúàä-úà íòìa Càøzå ©©³¦§¨Æ¤¨´¨½§©Ÿ−̈©¨«¤©¥´¤
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äôeìL Baøçå Cøca ávð äåäé Càìî-úà ïBúàä̈«¨Á¤©§©̧§Ÿ̈¹¦¨´©¤À¤§©§³§¨Æ
iå äãOa Cìzå Cøcä-ïî ïBúàä èzå BãéaC §¨½©¥³¨«¨Æ¦©¤½¤©¥−¤©¨¤®©©³

:Cøcä dúhäì ïBúàä-úà íòìa אּתנא וחזת ¦§¨Æ¤¨´¨½§©Ÿ−̈©¨«¤ֲַַַָָ

ׁשליפא  וחרּבּה ּבארחא מעּתד דיי מלאכא ְְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָית

ּבחקלא  ואזלת ארחא מן אּתנא ּוסטת ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָּבידּה

לארחא: לאסטיּותּה אּתנא ית בלעם ְְְְְְְִַַַָָָָָָָּומחא

.ãëiåøãb íéîøkä ìBòLîa äåäé Càìî ãîò ©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½§¦§−©§¨¦®¨¥¬
:äfî øãâå äfîìBòLîa äåäé Càìî ãîòiå ¦¤−§¨¥¬¦¤«©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½§¦§−

:äfî øãâå äfî øãb íéîøkä דיי מלאכא וקם ©§¨¦®¨¥¬¦¤−§¨¥¬¦¤«ְְְַַָָָָ

מּכא: וגדרא מּכא ּדגדרא אתרא ּכרמּיא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָּבׁשביל

.äëõçlzå äåäé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´§Ÿ̈À©¦¨¥Æ
øéwä-ìà íòìa ìâø-úà õçìzå øéwä-ìà¤©¦½©¦§©²¤¤¬¤¦§−̈¤©¦®

:dúkäì óñiåäåäé Càìî-úà ïBúàä àøzå ©−Ÿ¤§©Ÿ¨«©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´§Ÿ̈À
øéwä-ìà íòìa ìâø-úà õçìzå øéwä-ìà õçlzå©¦¨¥Æ¤©¦½©¦§©²¤¤¬¤¦§−̈¤©¦®

:dúkäì óñiå דיי מלאכא ית אּתנא וחזת ©−Ÿ¤§©Ÿ¨«ְְֲַַַַַָָָָָָ

דבלעם  רגלא ית ּודחקת לכתלא ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָואדחקת

לממחּה: ואֹוסף åëäåäé-Càìî.לכתלא óñBiå ְְְְְִֵַָָ©¬¤©§©§Ÿ̈−
úBèðì Cøc-ïéà øLà øö íB÷îa ãîòiå øBáò£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²¥«¤¬¤¦§−

:ìåàîNe ïéîéãîòiå øBáò äåäé-Càìî óñBiå ¨¦¬§«Ÿ©¬¤©§©§Ÿ̈−£®©©«£ŸÆ
:ìåàîNe ïéîé úBèðì Cøc-ïéà øLà øö íB÷îa§¨´½̈£¤²¥«¤¬¤¦§−¨¦¬§«Ÿ
לית  ּדי עק ּבאתר וקם למעּבר דיי  מלאכא ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָואֹוסף

ולסמאלא: לי ּמינא למסטי æëàøzå.ארח ְְְְְִִִֵַַָָָֹ©¥³¤
íòìa úçz õaøzå äåäé Càìî-úà ïBúàä̈«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½©¦§©−©´©¦§¨®

iå íòìa óà-øçiå:ìwna ïBúàä-úà Càøzå ©¦«©©´¦§½̈©©¬¤¨«¨−©©¥«©¥³¤
íòìa úçz õaøzå äåäé Càìî-úà ïBúàä̈«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½©¦§©−©´©¦§¨®

iå íòìa óà-øçiå:ìwna ïBúàä-úà C וחזת ©¦«©©´¦§½̈©©¬¤¨«¨−©©¥«ֲַַ

ּותקף  ּבלעם ּתחֹות ּורבעת דיי מלאכא ית ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָאּתנא

ּבחטרא: אּתנא ית ּומחא דבלעם ְְְְְְִַָָָָָָָָֻרגזא

çë.íòìáì øîàzå ïBúàä ét-úà äåäé çzôiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´¨«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ
ìL äæ éðúékä ék Eì éúéNò-äî:íéìâø L ¤¨¦´¦§½¦´¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«

íòìáì øîàzå ïBúàä ét-úà äåäé çzôiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´¨«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ
ìL äæ éðúékä ék Eì éúéNò-äî:íéìâø L ּופתח ¤¨¦´¦§½¦´¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«ְַ

עבדית  מה לבלעם ואמרת דאּתנא ּפּומא ית ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָיי

זמנין: ּתלת ּדנן מחיתּני ארי ל.èëøîàiå ְְְְֲִִִִֵַַַָ©³Ÿ¤

éãéa áøç-Lé eì éa zìlòúä ék ïBúàì íòìa¦§¨Æ¨«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ§¨¦½
ézâøä äzò ék:Cék ïBúàì íòìa øîàiå ¦¬©−̈£©§¦«©³Ÿ¤¦§¨Æ¨«¨½¦¬

ézâøä äzò ék éãéa áøç-Lé eì éa zìlòúä:C ¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¬©−̈£©§¦«
אית  פֹון אּלּו ּבי חּיכּת ארי לאּתנא ּבלעם ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָואמר

:קטלּתי כען ארי ּבידי ìøîàzå.חרּבא ְְְְֲִִִֵַַַָ©¸Ÿ¤
ðúà éëðà àBìä íòìa-ìà ïBúàä-øLà E ¨«¨¹¤¦§À̈£Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹£¤

ïkñää äfä íBiä-ãò EãBòî éìò záëø̈©´§¨¨©À¥«§Æ©©´©¤½©«©§¥´
:àì øîàiå äk Eì úBNòì ézðkñäøîàzå ¦§©½§¦©«£¬§−®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ©¸Ÿ¤

ðúà éëðà àBìä íòìa-ìà ïBúàäzáëø-øLà E ¨«¨¹¤¦§À̈£Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹£¤¨©´§¨
ézðkñä ïkñää äfä íBiä-ãò EãBòî éìò̈©À¥«§Æ©©´©¤½©«©§¥´¦§©½§¦

:àì øîàiå äk Eì úBNòì לבלעם אּתנא ואמרת ©«£¬§−®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿְְֲִַַַָָָָ

יֹומא  עד מּדאית עלי רכבּת ּדי אּתנ אנא ְְְְֲֲֲִִִַַַַָָָָָָהלא

לא: ואמר ּכדין ל למעּבד אּליפנא המילף ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָהדין

.àìà àøiå íòìá éðéò-úà äåäé ìâéåCàìî-ú ©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼©©º§¤©§©³
ãwiå Bãéa äôìL Baøçå Cøca ávð äåäé§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬§ª−̈§¨®©¦¬Ÿ

:åétàì eçzLiåàøiå íòìá éðéò-úà äåäé ìâéå ©¦§©−§©¨«©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼©©º§
Bãéa äôìL Baøçå Cøca ávð äåäé Càìî-úà¤©§©³§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬§ª−̈§¨®

:åétàì eçzLiå ãwiå בלעם עיני ית יי ּוגלא ©¦¬Ÿ©¦§©−§©¨«ְְְִֵֵָָָָ

וחרּבּה ּבארחא מעּתד דיי מלאכא ית ְְְְְְְֲֵַַַַַַָָָָָָָוחזא

לאּפֹוהי: ּוסגיד ּוכרע ּבידּה áìøîàiå.ׁשליפא ְְְְִִִִֵַַָ©³Ÿ¤
ðúà-úà úékä äî-ìò äåäé Càìî åéìàäæ E ¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤£´Ÿ§½¤−

èøé-ék ïèNì éúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL̈´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈¦«¨©¬
:écâðì Cøcääî-ìò äåäé Càìî åéìà øîàiå ©¤−¤§¤§¦«©³Ÿ¤¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈

ðúà-úà úékäéëðà äpä íéìâø LBìL äæ E ¦¦̧¨Æ¤£´Ÿ§½¤−¨´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ
:écâðì Cøcä èøé-ék ïèNì éúàöéלּה ואמר ¨¨´¦§¨½̈¦«¨©¬©¤−¤§¤§¦«ֲֵַַ

ּתלת  ּדנן אּתנ ית מחתא מא על דיי ְְְְְֲֵַַַַַָָָָָָָָמלאכא

ּדאּת קדמי גלי ארי למסטן נפקית אנא הא ְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵַַַָָָָזמנין

לקבלי: ּבארחא למזל âìïBúàä.רעי éðàøzå ְְְְְְִֵֵַָָָ©¦§©̧¦Æ¨«¨½
ìL äæ éðôì èzåéðtî äúèð éìeà íéìâø L ©¥´§¨©½¤−¨´§¨¦®©Æ¨«§¨´¦¨©½

:éúééçä dúBàå ézâøä äëúà-íb äzò ék¦¬©¨²©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬¤«¡¥«¦
ìL äæ éðôì èzå ïBúàä éðàøzåéìeà íéìâø L ©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−¨´§¨¦®©Æ

dúBàå ézâøä äëúà-íb äzò ék éðtî äúèð̈«§¨´¦¨©½¦¬©¨²©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬
:éúééçä ּתלת ּדנן קדמי מן ּוסטת אּתנא וחזתני ¤«¡¥«¦ְְְְֲֳִִַַַַַַַָָָ

אף  כען ארי קדמי מן סטת לא פֹון אּלּו ְְְֲֳִִִִֵַַַַָָזמנין
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קּימית: ויתּה קטלית ית.ãìíòìa øîàiå ְְִִֵַַָָָָ©¸Ÿ¤¦§¹̈
äzà ék ézòãé àì ék éúàèç äåäé Càìî-ìà¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦ µ´Ÿ¨©½§¦¦¬©¨²
éðéòa òø-íà äzòå Cøca éúàø÷ì ávðE ¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬§¥¤−

:él äáeLàäåäé Càìî-ìà íòìa øîàiå ¨¬¨¦«©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ
éúàø÷ì ávð äzà ék ézòãé àì ék éúàèç̈½̈¦¦ µ´Ÿ¨©½§¦¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−

éðéòa òø-íà äzòå Cøca:él äáeLà E ואמר ©¨®¤§©¨²¦©¬§¥¤−¨¬¨¦«ֲַַ

אּת ּדי ידעית לא ארי חבית דיי למלאכא ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָּבלעם

ּבעיני ּביׁש אם ּוכען ּבארחא לקדמּותי ְְְְְֳִִִֵַַַָָָָָמעּתד

לי: äìCì.אתֹוב íòìa-ìà äåäé Càìî øîàiå ִֵ©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹¤¦§À̈¥µ
øaãà-øLà øácä-úà ñôàå íéLðàä-íò¦¨´£¨¦½§¤À¤¤©¨¨²£¤£©¥¬

éìà:÷ìá éøN-íò íòìa Cìiå øaãú Búà E ¥¤−Ÿ´§©¥®©¥¬¤¦§−̈¦¨¥¬¨¨«
íéLðàä-íò Cì íòìa-ìà äåäé Càìî øîàiå©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½

éìà øaãà-øLà øácä-úà ñôàåøaãú Búà E §¤À¤¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®
:÷ìá éøN-íò íòìa Cìiå דיי מלאכא ואמר ©¥¬¤¦§−̈¦¨¥¬¨¨«ְְֲַַַַָָָ

די  ּפתּגמא ית ּולחֹוד ּגברּיא עם אּזל ְְְְְִִִִִֵַָָָָָֻלבלעם

רברבי  עם ּבלעם ואזל ּתמּלל יתּה עּמ ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָאמּלל

åìàöiå.בלק: íòìá àá ék ÷ìa òîLiå ָָ©¦§©¬¨−̈¦´¨´¦§¨®©¥¥̧
ïðøà ìeáb-ìò øLà áàBî øéò-ìà Búàø÷ì¦§¨¹¤¦´À̈£¤Æ©§´©§½Ÿ

:ìeábä äö÷a øLàíòìá àá ék ÷ìa òîLiå £¤−¦§¥¬©§«©¦§©¬¨−̈¦´¨´¦§¨®
ïðøà ìeáb-ìò øLà áàBî øéò-ìà Búàø÷ì àöiå©¥¥̧¦§¨¹¤¦´À̈£¤Æ©§´©§½Ÿ

:ìeábä äö÷a øLà בלעם אתא ארי ּבלק ּוׁשמע £¤−¦§¥¬©§«ְְֲֲִֵַָָָָ

ּתחּום  על ּדי דמֹואב לקרּתא לקדמּותּה ְְְְְֳִֵַַַָָָָּונפק

ּתחּומא: ּבסטר ּדי æì-ìà.ארנֹון ÷ìa øîàiå ְְְִִַַָ©¸Ÿ¤¨¹̈¤
íòìaéìà ézçìL çìL àìäCì-àø÷ì E ¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ¦§Ÿ½̈

:Eãak ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì̈¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−©§¤«
éìà ézçìL çìL àìä íòìa-ìà ÷ìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ

ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì Cì-àø÷ì¦§Ÿ½̈¨¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−
:Eãak ׁשלחית מׁשלח הלא לבלעם ּבלק ואמר ©§¤«ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָ

לותי  אתיתא לא למא ל למקרי ְְְְְִִֵֵָָָָָָָָלות

:ליּקרּות יכיל אנא לית אמר הויתא ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָהּבקּוׁשטא

.çìéìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà íòìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«Ç¥¨̧¦Æ¥¤½
øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä äzò©¾̈£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧

:øaãà Búà éôa íéäìà íéNéíòìa øîàiå ¨¦¯¡Ÿ¦²§¦−Ÿ¬£©¥«©¸Ÿ¤¦§¹̈
éìà éúàá-äpä ÷ìa-ìàøac ìëeà ìëéä äzò E ¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½©¾̈£¨¬Ÿ©−©¥´

Búà éôa íéäìà íéNé øLà øácä äîeàî§®¨©¨À̈£¤̧¨¦¯¡Ÿ¦²§¦−Ÿ¬
:øaãà ּכען לות אתיתי הא לבלק ּבלעם ואמר £©¥«ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָ

יי  ּדיׁשּוי ּפתּגמא מּדעם למּללא יכלנא ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָָהמיכל

אמּלל: יתּה ְֲִֵֵַָּבפּומי

éòéáø.èìúéø÷ eàáiå ÷ìa-íò íòìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¨®©¨−Ÿ¦§©¬
:úBöç:úBöç úéø÷ eàáiå ÷ìa-íò íòìa Cìiå ª«©¥¬¤¦§−̈¦¨¨®©¨−Ÿ¦§©¬ª«

מחֹוזֹוהי: לקרית ואתֹו ּבלק עם ּבלעם ְְְֲֲִִִִַַַַָָָָואזל

.îíòìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈
:Bzà øLà íéøOìåçlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå §©¨¦−£¤¬¦«©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´

:Bzà øLà íéøOìå íòìáì וען ּתֹורין ּבלק ּונכס  §¦§½̈§©¨¦−£¤¬¦«ְְִֵָָָ

עּמּה: ּדי ּולרברבּיא לבלעם àîéäéå.ּוׁשלח ְְְְְְִִִֵַַַָָ©§¦´
ìòa úBîa eäìòiå íòìa-úà ÷ìa çwiå ø÷aá©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ¤¦§½̈©©«£¥−¨´¨®©

:íòä äö÷ íMî àøiå÷ìa çwiå ø÷aá éäéå ©©¬§¦−̈§¥¬¨¨«©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ
äö÷ íMî àøiå ìòa úBîa eäìòiå íòìa-úà¤¦§½̈©©«£¥−¨´¨®©©©¬§¦−̈§¥¬

:íòäואּסקּה ּבלעם ית ּבלק ּודבר בצפרא והוה ¨¨«ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָ

עּמא: מן קצת מּתּמן וחזא ּדחלּתּה ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָלרמת

.àäòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬

:íéìéàäòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå ¥¦«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
:íéìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«
מדּבחין  ׁשבעא הכא לי ּבנה לבלק ּבלעם ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָואמר

דכרין: וׁשבעא תֹורין ׁשבעא הכא לי ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָואתקן

.á÷ìa ìòiå íòìa øac øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯
:çaæna ìéàå øt íòìáeøac øLàk ÷ìa Nòiå ¦§¨²¨¬¨©−¦©¦§¥«©©©©́¨½̈©«£¤−¦¤´

:çaæna ìéàå øt íòìáe ÷ìa ìòiå íòìa ועבד ¦§®̈©©̧©¨¨¯¦§¨²¨¬¨©−¦©¦§¥«©ֲַַ

ּתֹור  ּובלעם ּבלק ואּסק ּבלעם מּליל די ּכמא ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָּבלק

מדּבחא: ּכל על â÷ìáì.ּודכר íòìa øîàiå ְְְַַַָָ©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈
äåäé äøwé éìeà äëìàå Eúìò-ìò ávéúä¦§©¥»©«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ
Cìiå Cì ézãbäå éðàøi-äî øáãe éúàø÷ì¦§¨¦½§©¬©©§¥−¦§¦©´§¦¨®©¥−¤

:éôLä ÷ìáì íòìa øîàiåEúìò-ìò ávéú ¤«¦©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©«Ÿ¨¤¼¼
éðàøi-äî øáãe éúàø÷ì äåäé äøwé éìeà äëìàå§¥«§À̈©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬©©§¥−¦

:éôL Cìiå Cì ézãbäå לבלק ּבלעם ואמר §¦©´§¦¨®©¥−¤¤«¦ְְֲִַַָָָ

מן  מימר יערע מאים ואיה עלת על ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָאתעּתד

ל ואחּוי דיחזּנני ּופתּגמא לקדמּותי יי ְְְְֲֳֳִִִִֵֵַַַָָָָָָָקדם



2626

יחידי: ãøîàiå.ואזל íòìa-ìà íéäìà øwiå ְֲִִַַ©¦¨¬¡Ÿ¦−¤¦§¨®©´Ÿ¤
øt ìòàå ézëøò úçaænä úòáL-úà åéìà¥À̈¤¦§©³©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬

:çaæna ìéàååéìà øîàiå íòìa-ìà íéäìà øwiå ¨©−¦©¦§¥«©©¦¨¬¡Ÿ¦−¤¦§¨®©´Ÿ¤¥À̈
ìéàå øt ìòàå ézëøò úçaænä úòáL-úà¤¦§©³©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦

:çaæna ואמר ּבלעם לות יי קדם מן מימר וערע ©¦§¥«©ְְְֲֲֳִִֵַַַַַָָָָ

ּודכר  ּתֹור ואּסקית סּדרית מדּבחין ׁשבעא ית ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָלּה

מדּבחא: ּכל äíòìá.על éôa øác äåäé íNiå ְְַַָָ©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®
:øaãú äëå ÷ìa-ìà áeL øîàiåäåäé íNiå ©²Ÿ¤¬¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«©¨¯¤§Ÿ̈²

:øaãú äëå ÷ìa-ìà áeL øîàiå íòìá éôa øác̈−̈§¦´¦§®̈©²Ÿ¤¬¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«
לות  ּתּוב ואמר דבלעם ּבפּומא ּפתּגמא יי ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָוׁשּוי

ּתמּלל: ּוכדין åávð.ּבלק äpäå åéìà áLiå ְְֵֵַָָ©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈
:áàBî éøN-ìëå àeä Búìò-ìòäpäå åéìà áLiå ©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬¨«©¨´¨¥½̈§¦¥¬

:áàBî éøN-ìëå àeä Búìò-ìò ávðלותּה ותב ¦−̈©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬¨«ְְֵָָ

מֹואב: רברבי וכל הּוא עלתּה על מעּתד ְְְְְֲֵֵַַַַָָָָוהא

.æ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³
á÷òé él-äøà äëì íã÷-éøøäî áàBî-Cìî¤«¤¨Æ¥«©«§¥¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ

:ìàøNé äîòæ äëìeíøà-ïî øîàiå BìLî àOiå §−̈«Ÿ£¨¬¦§¨¥«©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¦Â£Â̈
øøäî áàBî-Cìî ÷ìá éðçðéél-äøà äëì íã÷-é ©§¥̧¦¨¨³¤«¤¨Æ¥«©«§¥¤½¤§¨Æ¨«¨¦´

:ìàøNé äîòæ äëìe á÷òé מן ואמר מתלּה ּונטל ©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬¦§¨¥«ְְֲִֵַַַַ

מּדינחא  מּטּורי דמֹואב מלּכא בלק ּדּברני ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָארם

יׂשראל: לי ּתר ואיתא יעקב לי לּוט ְְֲִִִִִֵֵַָָָָֹאיתא

.çíòæ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−
:äåäéíòæ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî §Ÿ̈«¨´¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−
:äåäéאתרכּה ּומא אל לטיּה דלא אלֹוטּה מא §Ÿ̈«ְְְֲֲֵֵֵֵַָָָָ

יי: תרכּה èepàøà.ּדלא íéøö Làøî-ék ְְְֵָָָ¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½
íéBbáe ïkLé ããáì íò-ïä epøeLà úBòábîe¦§¨−£¤®¤¨Æ§¨¨´¦§½Ÿ©¦−

:áMçúé àìúBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék ¬Ÿ¦§©¨«¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé ããáì íò-ïä epøeLà£¤®¤¨Æ§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«
הא  סכיתּה ּומרמתא חזיתּה טּורּיא מריׁש ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָארי

עלמא  ּדיחסנּון עתידין ּבלחֹודיהֹון ְְְְְֲִִִֵַַָָָעּמא

ּגמירא: יתּדנּון לא éøôò.ּובעממּיא äðî éî ְְֲִִַַָָָָָ¦³¨¨Æ£©´
úBî éLôð úîz ìàøNé òáø-úà øtñîe á÷òé©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®¨³Ÿ©§¦Æ´

:eäîk éúéøçà éäúe íéøLéá÷òé øôò äðî éî §¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ
íéøLé úBî éLôð úîz ìàøNé òáø-úà øtñîe¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®¨³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½

:eäîk éúéøçà éäúe ּדעּדקּיא לממני ייכּול מן §¦¬©«£¦¦−¨«Ÿְְְְִֵֵַַָָ

דארעא  ּכעפרא יסּגּון עליהֹון ּדאמיר יעקב ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָֹדבית

נפׁשי  ּתמּות דיׂשראל מּׁשריתא מארּבע חדא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָאֹו

דקּׁשיטֹו ּכותהֹון:מֹותא סֹופי ויהי àéøîàiå.הי ְְְִִִִֵַָָ©³Ÿ¤
éáéà á÷ì éì úéNò äî íòìa-ìà ÷ìä¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ

ézç÷ì:Cøá zëøa äpäå E-ìà ÷ìa øîàiå §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«©³Ÿ¤¨¨Æ¤
ézç÷ì éáéà á÷ì éì úéNò äî íòìaäpäå E ¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ§©§¦½§¦¥−

:Cøá zëøa לי עבדּת מה לבלעם ּבלק ואמר ¥©¬§¨¨¥«ְְְְֲֲִִֶַַַָָָ

להֹון: מברכת ברכא והא ּדברּתי סנאי ְְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָלמילט

.áééôa äåäé íéNé øLà úà àìä øîàiå ïòiå©©−©©Ÿ©®£ÀŸ¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½
:øaãì øîLà BúàøLà úà àìä øîàiå ïòiå Ÿ¬¤§−Ÿ§©¥«©©−©©Ÿ©®£ÀŸ¥Á£¤̧

:øaãì øîLà Búà éôa äåäé íéNé ואמר ואתב ¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬¤§−Ÿ§©¥«ֲֲֵַַַ

למּללא: אּטר יתּה ּבפּומי יי ּדיׁשּוי ית ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָהלא

éùéîç.âé-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤
eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà øçà íB÷î̈³©¥Æ£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´

:íMî éì-Bðá÷å äàøú àì Blëå äàøúøîàiå ¦§¤½§ª−´Ÿ¦§¤®§¨§¦−¦¨«©¸Ÿ¤
øLà øçà íB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³©¥Æ£¤´
äàøú àì Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−´Ÿ¦§¤®

:íMî éì-Bðá÷å עּמי כען איתא ּבלק לּה ואמר §¨§¦−¦¨«ְֲִִִֵַַַָָָ

ּתחזי  קצתּה לחֹוד מּתּמן ּדתחזּנּה אחרן ְְְֱֲֲֳִִֵֵֵֵֶַַַַָָָלאתר

מּתּמן: לי ּותלּוטּה תחזי לא ãéeäçwiå.וכּלּה ְְֱִִֵֵֵֶַָָֻ©¦¨¥̧Æ
äòáL ïáiå äbñtä Làø-ìà íéôö äãN§¥´Ÿ¦½¤−Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´

:çaæna ìéàå øt ìòiå úçaæîäãN eäçwiå ¦§§½Ÿ©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©©¦¨¥̧Æ§¥´
ìòiå úçaæî äòáL ïáiå äbñtä Làø-ìà íéôöŸ¦½¤−Ÿ©¦§®̈©¦̧¤Æ¦§¨´¦§§½Ÿ©©²©

:çaæna ìéàå øtלריׁש סכּותא לחקל ודּברּה ¨¬¨©−¦©¦§¥«©ְְְְֲֵֵַַַָ

על  ּודכר ּתֹור ואּסק מדּבחין ׁשבעא ּובנא ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָרמתא

מדּבחא:ּכ åèäk.ל ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå ְְַָָ©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ
:äk äøwà éëðàå Eúìò-ìò÷ìa-ìà øîàiå ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−¦¨¬¤«Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈

:äk äøwà éëðàå Eúìò-ìò äk ávéúä ואמר ¦§©¥¬−Ÿ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−¦¨¬¤«Ÿֲַַ

עד  אתמטי ואנא עלת על הכא אתעּתד ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָלבלק

æèåéôa.ּכא: øác íNiå íòìa-ìà äåäé øwiå ָ©¦¨³§Ÿ̈Æ¤¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®
:øaãú äëå ÷ìa-ìà áeL øîàiåäåäé øwiå ©²Ÿ¤¬¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«©¦¨³§Ÿ̈Æ

÷ìa-ìà áeL øîàiå åéôa øác íNiå íòìa-ìà¤¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤¬¤¨−̈
:øaãú äëå וׁשּוי לבלעם יי קדם מן מימר וערע §¬Ÿ§©¥«ְְְְֲֳִִִֵַַַַָָָ
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ּוכדין  ּבלק לות ּתּוב ואמר ּבפּומּה ְְְְֲִֵֵַַָָָָָפתּגמא

æééøNå.ּתמּלל: Búìò-ìò ávð Bpäå åéìà àáiå ְֵַ©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬
:äåäé øac-äî ÷ìa Bì øîàiå Bzà áàBîàáiå −̈¦®©³Ÿ¤Æ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«©¨´Ÿ

øîàiå Bzà áàBî éøNå Búìò-ìò ávð Bpäå åéìà¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬−̈¦®©³Ÿ¤
:äåäé øac-äî ÷ìa Bì מעּתד והּוא לותּה ואתא Æ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«ְְְֲֵַַַָָ

מא  ּבלק לּה ואמר עּמּה מֹואב ורברבי עלתּה ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָעל

יי: çé÷ìa.מּליל íe÷ øîàiå BìLî àOiå ְִַָ©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ
:øtö Bða éãò äðéæàä òîLeøîàiå BìLî àOiå «£½̈©«£¦¬¨¨©−§¬¦«Ÿ©¦¨¬§¨−©Ÿ©®

:øtö Bða éãò äðéæàä òîLe ÷ìa íe÷ טל ּונ ³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨¨©−§¬¦«Ÿְַ

ּבר  למימרי אצית ּוׁשמע ּבלק קּום ואמר ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָמתלּה

èéíçðúéå.צּפר: íãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì ִֹ´Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈§¦§¤¨®
:äpîé÷é àìå øaãå äNòé àìå øîà àeääàì ©³¨©Æ§´Ÿ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ§¦¤«¨´Ÿ

àìå øîà àeää íçðúéå íãà-ïáe áfëéå ìà Léà¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈§¦§¤¨®©³¨©Æ§´Ÿ
:äpîé÷é àìå øaãå äNòé אנׁשא בני כמּלי לא ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ§¦¤«¨ְְֱִֵֵָָָ

לא  ואף ּומכּדבין אמרין אנׁשא ּבני אלהא ְְְְְֱֱִִֵֵַַַָָָָָָמימר

ותּיבין  למעּבד ּגזרין אּנּון ּדי בׂשרא בני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּכעֹובדי

מתקּים: מימרּה וכל ועבד אמר ּדהּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּומתמּלכין

.ë:äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpääpä ¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨¦¥¬
:äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá ברכן הא ¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨ְִַָ

מּנּה: ּברּכתי אתב ולא ליׂשראל ואברכּנּה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָקּבלית

.àëìîò äàø-àìå á÷òéa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈
:Ba Cìî úòeøúe Bnò åéäìà äåäé ìàøNéa§¦§¨¥®§Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«
ìàøNéa ìîò äàø-àìå á÷òéa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®

:Ba Cìî úòeøúe Bnò åéäìà äåäé אסּתּכלית §Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«ְִִַָ

עבדי  לא ואף יעקב ּבדבית ּגּלּולין ּפלחי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹלית

אלההֹון  דיי מימרא ּביׂשראל ׁשקר ְְְְְֱִֵֵֵַַָָָָָלאּות

ּביניהֹון: מלּכהֹון ּוׁשכינת áëìà.ּבסעּדהֹון ְְְְְְִֵֵַַַ¥−
:Bì íàø úôòBúk íéøönî íàéöBîìà «¦¨´¦¦§¨®¦§«£¬Ÿ§¥−«¥−

:Bì íàø úôòBúk íéøönî íàéöBîאלּה «¦¨´¦¦§¨®¦§«£¬Ÿ§¥−«ֱָ

ּתקּפ מּמצרים ּדילּה:ּדאּפקּנּון ורּומא âëék.א ְְְְִִִִִֵֵַָָָָ¦³
úòk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷òéa Lçð-àìŸ©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À

:ìà ìòt-äî ìàøNéìe á÷òéì øîàéék ¥«¨¥³§©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«¦³
øîàé úòk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷òéa Lçð-àìŸ©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À¥«¨¥³

:ìà ìòt-äî ìàøNéìe á÷òéì נחׁשּיא לא ארי §©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«ֲֲֵַַָָ

רען  קסמּיא לא ואף יעקב לדבית ּדייטב ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָֹצבן

ליעקב  יתאּמר ּכעּדן יׂשראל ּבית ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹּברבּות

אלהא: עבד מה ãëàéáìk.ּוליׂשראל íò-ïä ְְֱֲִֵֶַָָָ¤¨Æ§¨¦´
óøè ìëàé-ãò ákLé àì àOðúé éøàëå íe÷é̈½§©«£¦−¦§©¨®³Ÿ¦§©Æ©´Ÿ©¤½¤

:äzLé íéììç-íãåéøàëå íe÷é àéáìk íò-ïä §©£¨¦−¦§¤«¤¨Æ§¨¦´¨½§©«£¦−
íéììç-íãå óøè ìëàé-ãò ákLé àì àOðúé¦§©¨®³Ÿ¦§©Æ©´Ÿ©¤½¤§©£¨¦−

:äzLé לא יתנּטל ּוכאריא ׁשרי ּכליתא עּמא הא ¦§¤«ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָ

עממּיא  ונכסי קטֹול ּדיקטֹול עד בארעּה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָיׁשרי

äëàì.יירת: á÷-íb íòìa-ìà ÷ìa øîàiå ֵָ©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈©−Ÿ´Ÿ
:epëøáú àì Cøa-íb epáwú÷ìa øîàiå ¦¢¤®©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«©³Ÿ¤¨¨Æ

:epëøáú àì Cøa-íb epáwú àì á÷-íb íòìa-ìà¤¦§½̈©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«
אף  תלּוטּנּון לא מילט אף לבלעם ּבלק ְְְֲִִֵַַַַַָָָָואמר

תברכּנּון: לא åëøîàiå.ּברכא íòìa ïòiå ְִֵָָָָָ©©©́¦§½̈©−Ÿ¤
éìà ézøac àìä ÷ìa-ìàîàì E-øLà ìk ø ¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ¥½Ÿ²Ÿ£¤
:äNòà Búà äåäé øaãéøîàiå íòìa ïòiå §©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«©©©́¦§½̈©−Ÿ¤

éìà ézøac àìä ÷ìa-ìàøaãé-øLà ìk øîàì E ¤¨®̈£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ¥½Ÿ²Ÿ£¤§©¥¬
:äNòà Búà äåäé לבלק ואמר ּבלעם ואתב §Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«ְְֲֲִֵַַַָָָ

יתּה יי ימּלל ּדי ּכל למימר עּמ מּללית ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹהלא

ְֵֶאעּבד:

éùéù.æëEçwà àp-äëì íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½
íéäìàä éðéòa øLéé éìeà øçà íB÷î-ìà¤¨−©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½

:íMî éì Búa÷åàp-äëì íòìa-ìà ÷ìa øîàiå §©¬Ÿ¦−¦¨«©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ
íéäìàä éðéòa øLéé éìeà øçà íB÷î-ìà Eçwà¤¨´£½¤¨−©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½

:íMî éì Búa÷å כען איתא לבלעם ּבלק ואמר §©¬Ÿ¦−¦¨«ְְְֲִִַַַָָָָ

יי  קדם מן רעוא יהי מאים אחרן לאתר ְְְֲֲֲֳֳִִִֵַַַַָָָָָָָאדּברּנ

מּתּמן: לי çëíòìa-úà.ּותלּוטּה ÷ìa çwiå ְִִֵַָ©¦©¬¨−̈¤¦§¨®
:ïîéLéä éðt-ìò ó÷Lpä øBòtä Làøçwiå ´Ÿ©§½©¦§−̈©§¥¬©§¦«Ÿ©¦©¬

éðt-ìò ó÷Lpä øBòtä Làø íòìa-úà ÷ìä−̈¤¦§¨®´Ÿ©§½©¦§−̈©§¥¬
:ïîéLéä רמתא ריׁש ּבלעם ית ּבלק ּודבר ©§¦«Ÿְְִֵַָָָָָָָ

יׁשימֹון: בית אּפי על èëøîàiå.ּדמסּתּכיא ְְְְִִֵֵַַַָ©³Ÿ¤
úçaæî äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ
:íìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«
úçaæî äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ

:íìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå ואמר §¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«ֲַַ
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ואתקין  מדּבחין ׁשבעא הכא לי ּבנה לבלק ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּבלעם

דכרין: וׁשבעא תֹורין ׁשבעא הכא ìNòiå.לי ְְְְִִִִַַָָָָ©©©́
aæna ìéàå øt ìòiå íòìa øîà øLàk ÷ìa:ç ¨½̈©«£¤−¨©´¦§¨®©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

ìéàå øt ìòiå íòìa øîà øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¨©´¦§¨®©©²©¨¬¨©−¦
:çaæna ואּסק ּבלעם אמר די ּכמא ּבלק ועבד ©¦§¥«©ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָ

מדּבחא: ּכל על ּודכר àék.ּתֹור íòìa àøiå ְְְַַַָָ©©´§¦§À̈¦´
Cìä-àìå ìàøNé-úà Cøáì äåäé éðéòa áBèº§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬
-ìà úLiå íéLçð úàø÷ì íòôa-íòôk§©«©§©−©¦§©´§¨¦®©¨¬¤¤

:åéðt øaãnääåäé éðéòa áBè ék íòìa àøiå ©¦§−̈¨¨«©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ
úàø÷ì íòôa-íòôk Cìä-àìå ìàøNé-úà Cøáì§¨¥´¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´

:åéðt øaãnä-ìà úLiå íéLçð ארי בלעם וחזא §¨¦®©¨¬¤¤©¦§−̈¨¨«ְֲֲִֵַָָ

ּכזמן  הל ולא יׂשראל ית לברכא יי קדם ְְְְְֲֳִִִֵַַַָָָָָָָָתּקין

למדּברא  וׁשּוי נחׁשּיא לקדמּות אּלהן ְְְְְְֳִִֵֶַַַַָָָָָָּבזמן

á-úà.אּפֹוהי: àøiå åéðéò-úà íòìá àOiå ִַ©¦¨̧¦§¹̈¤¥À̈©©§Æ¤
ì ïëL ìàøNé:íéäìà çeø åéìò éäzå åéèáL ¦§¨¥½Ÿ¥−¦§¨¨®©§¦¬¨−̈¬©¡Ÿ¦«

ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðéò-úà íòìá àOiå©¦¨̧¦§¹̈¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−
ì:íéäìà çeø åéìò éäzå åéèáL ית ּבלעם ּוזקף ¦§¨¨®©§¦¬¨−̈¬©¡Ÿ¦«ְְִֵָָ

ּוׁשרת  לׁשבטֹוהי ׁשרן יׂשראל ית וחזא ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָענֹוהי

יי: קדם מן נבּואה רּוח âBìLî.עלֹוהי àOiå ְְֲֳִִַָָָ©¦¨¬§¨−
íúL øábä íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬©¤−¤§ª¬

:ïéòäøòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå ¨¨«¦©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ
:ïéòä íúL øábä íàðe אמר ואמר מתלּה ּונטל §ª¬©¤−¤§ª¬¨¨«¦ְְֲֵֵַַַַַ

חזי: ּדׁשּפיר ּגברא ואמר ּבעֹור ּברּה ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָּבלעם

.ãäæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà òîL íàð§ª¾Ÿ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½
:íéðéò éeìâe ìôðøLà ìà-éøîà òîL íàð Ÿ¥−§¬¥¨«¦§ª¾Ÿ¥−©¦§¥¥®£¤̧

:íéðéò éeìâe ìôð äæçé écL äæçî ּדׁשמע אמר ©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦ְִֵַַ

ׁשכיב  חזי ׁשּדי קדם מן וחזּו אל קדם מן ְְֳֳִִִֵֵֵֵַַַָָָמימר

לּה: äéìäà.ּומתּגלי eáh-äîá÷òé E ְְִֵֵ©Ç¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ
éúðkLî:ìàøNé Eéìäà eáh-äîá÷òé E ¦§§Ÿ¤−¦§¨¥«©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ
éúðkLî:ìàøNé E ּבית יעקב ארע טבא מא ¦§§Ÿ¤−¦§¨¥«ְֲֵַַָָָָֹ

יׂשראל: מיׁשרי.åéìò úpâk eéhð íéìçðk ְְִֵֵָָ¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´
:íéî-éìò íéæøàk äåäé òèð íéìäàk øäð̈¨®©«£¨¦Æ¨©´§Ÿ̈½©«£¨¦−£¥¨«¦
äåäé òèð íéìäàk øäð éìò úpâk eéhð íéìçðk¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨¨®©«£¨¦Æ¨©´§Ÿ̈½

:íéî-éìò íéæøàk ׁשקיא ּכגּנת ּדמּדּברין ּכנחלין ©«£¨¦−£¥¨«¦ְְְְְֲִִִִַַַַָ

על  ּדנציבין ּכארזין יי ּדנציב ּכבּוסמּיא ּפרת ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָדעל

æíéaø.מּיא: íéîa Bòøæå åéìcî íéî-ìfé ַָ¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈§©§−§©´¦©¦®
:Búëìî àOpúå Bkìî ââàî íøéåíéî-ìfé §¨³Ÿ¥«£©Æ©§½§¦©¥−©§ª«¦©©̧¦Æ

àOpúå Bkìî ââàî íøéå íéaø íéîa Bòøæå åéìcî¦¨´§½̈§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ©§½§¦©¥−
:Búëìî ויׁשלֹוט מּבנֹוהי ּדיתרּבא מלּכא יסּגי ©§ª«ְְְְְְְִִִִִֵַַָָ

ותתנטל  מלּכּה מאגג ויתקֹוף סּגיאין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַּבעממין

ç.úôòBúkמלכּותּה: íéøönî BàéöBî ìà ְֵַ¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ
íøâé íäéúîöòå åéøö íéBb ìëàé Bì íàø§¥−®Ÿ©º¦´¨À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−

:õçîé åévçåíàø úôòBúk íéøönî BàéöBî ìà §¦¨¬¦§¨«¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−
:õçîé åévçå íøâé íäéúîöòå åéøö íéBb ìëàé Bì®Ÿ©º¦´¨À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«
ּדילּה ורּומא ּתקּפא מּמצרים ּדאּפקּנּון ְְְְֱִִִִִֵֵַַָָָָָאלהא

ּובבּזת  סנאיהֹון עממּיא נכסי יׂשראל ּבני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָייכלּון

יחסנּון: וארעתהֹון יתּפּנקּון èòøk.מלּכיהֹון ְְְְְְְְִֵַַַַַ¨©¸
éëøáî epîé÷é éî àéáìëe éøàk áëLCeøá E ¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´Ç̈½

éøøàå:øeøà Eéî àéáìëe éøàk áëL òøk §«Ÿ£¤−¨«¨©¸¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´
éëøáî epîé÷ééøøàå Ceøá E:øeøà E יׁשרי ינּוח §¦¤®§¨«£¤´¨½§«Ÿ£¤−¨«ְְִֵַ

יהֹון  ּבריכ ּדיקימנּה לית ּוכליתא ּכאריא ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָבתקֹוף

ליטין: יהֹון וליטי é÷ìa.ּבריכין óà-øçiå ְְְִִִִִָ©¦«©©³¨¨Æ
-ìà ÷ìa øîàiå åétk-úà ÷tñiå íòìa-ìà¤¦§½̈©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤¨¹̈¤

éúàø÷ éáéà á÷ì íòìaäæ Cøá zëøa äpäå E ¦§À̈¨³Ÿ«Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨¨¥½¤−
ìL:íéîòt L÷tñiå íòìa-ìà ÷ìa óà-øçiå ¨¬§¨¦«©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈©¦§−Ÿ

éáéà á÷ì íòìa-ìà ÷ìa øîàiå åétk-úà¤©¨®©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
éúàø÷ìL äæ Cøá zëøa äpäå E:íéîòt L §¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨¨¥½¤−¨¬§¨¦«

לידֹוהי  ּוׁשקפנין ּבבלעם דבלק  רגזא ְְְְְְִִִִִֵָָָָָָּותקף

והא  קרית סנאי למילט לבלעם ּבלק ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָואמר

זמנין: ּתלת ּדנן להֹון מברכת àéäzòå.ּברכא ְְְְְְִִַַַָָָָ§©−̈
äpäå Eãaëà ãak ézøîà EîB÷î-ìà Eì-çøa§©§´¤§¤®¨©̧§¦Æ©¥´£©¤§½§¦¥²

:ãBákî äåäé EòðîEîB÷î-ìà Eì-çøa äzòå §¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«§©−̈§©§´¤§¤®
:ãBákî äåäé Eòðî äpäå Eãaëà ãak ézøîà̈©̧§¦Æ©¥´£©¤§½§¦¥²§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«
והא  איּקרּנ יקרא אמרית לאתר ל זיל ְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָּוכען

יקר: מן יי מנע.áé÷ìa-ìà íòìa øîàiå ְְְִָָָָ©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨¨®
éëàìî-ìà íb àìäézøac éìà zçìL-øLà E £ÀŸ©¯¤©§¨¤²£¤¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦

:øîàì-ìà íb àìä ÷ìa-ìà íòìa øîàiå ¥«Ÿ©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨®̈£ÀŸ©¯¤
éëàìî:øîàì ézøac éìà zçìL-øLà E ואמר ©§¨¤²£¤¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿֲַַ
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לותי  ׁשּלחת ּדי לאזגּדי אף הלא לבלק ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָּבלעם

למימר: âéBúéá.מּללית àìî ÷ìá éì-ïzé-íà ְִֵֵַָ¦¦¤¦̧¨¹̈§´Ÿ¥»
äåäé ét-úà øáòì ìëeà àì áäæå óñk¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦´§Ÿ̈½
äåäé øaãé-øLà éalî äòø Bà äáBè úBNòì©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®£¤§©¥¬§Ÿ̈−

:øaãà Búàóñk Búéá àìî ÷ìá éì-ïzé-íà Ÿ¬£©¥«¦¦¤¦̧¨¹̈§´Ÿ¥»¤´¤
äáBè úBNòì äåäé ét-úà øáòì ìëeà àì áäæå§¨¨¼´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦´§Ÿ̈½©«£¬¨²

:øaãà Búà äåäé øaãé-øLà éalî äòø Bà אם ¬¨−̈¦¦¦®£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬£©¥«ִ

רׁשּו לי לית ּודהב ּכסף ביתּה מלי בלק לי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָיּתן

אֹו טבתא למעּבד דיי מימרא ּגזרת על ְְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָלמעּבר

אמּלל: יתּה יי ּדימּלל מרעּותי ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָביׁשתא 

éòéáù.ãéEöòéà äëì énòì CìBä éððä äzòå§©¾̈¦§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½
:íéîiä úéøçàa Enòì äfä íòä äNòé øLà£¤̧©«£¤¹¨¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«
äNòé øLà Eöòéà äëì énòì CìBä éððä äzòå§©¾̈¦§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½£¤̧©«£¤¹

:íéîiä úéøçàa Enòì äfä íòä אנא הא ּוכען ¨¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«ְֲַָָ

אמלּכינך  איתא לעּמי לאזל ואחּוי דתעּבד מא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

יֹומּיא: ּבסֹוף לעּמ הדין עּמא דיעּבד ְְְְֵֵַַַַָָָָָמא

.åèøòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ
:ïéòä íúL øábä íàðeíàð øîàiå BìLî àOiå §ª¬©¤−¤§ª¬¨¨«¦©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³

:ïéòä íúL øábä íàðe øòá Bða íòìa ּונטל ¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬©¤−¤§ª¬¨¨«¦ְַ

ּגברא  ואמר ּבעֹור ּברּה ּבלעם אמר ואמר ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָמתלּה

חזי: æèòãéå.ּדׁשּפיר ìà-éøîà òîL íàð ְִֵַָ§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©
:íéðéò éeìâe ìôð äæçé écL äæçî ïBéìò úòc©´©¤§®©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦
écL äæçî ïBéìò úòc òãéå ìà-éøîà òîL íàð§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©©´©¤§®©«£¥³©©Æ

:íéðéò éeìâe ìôð äæçé מן מימר ּדׁשמע אמר ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦ְִִֵֵַַַ

קדם  מן חזּו עּלאה קדם מן מּדע וידע אל ֳֳֳִִִִֵֵַַַָָָָָקדם

לּה: ּומתּגלי ׁשכיב חזי æéàìå.ׁשּדי epàøà ְְְִִֵֵֵַַָ¤§¤̧Æ§´Ÿ
í÷å á÷òiî áëBk Cøc áBø÷ àìå epøeLà äzò©½̈£¤−§´Ÿ¨®¨©¸¹̈¦©«£ÀŸ§¨¬
ø÷ø÷å áàBî éúàt õçîe ìàøNiî èáL¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´½̈§©§©−

:úL-éða-ìkáBø÷ àìå epøeLà äzò àìå epàøà ¨§¥¥«¤§¤̧Æ§´Ÿ©½̈£¤−§´Ÿ¨®
õçîe ìàøNiî èáL í÷å á÷òiî áëBk Cøc̈©¸¹̈¦©«£ÀŸ§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ

:úL-éða-ìk ø÷ø÷å áàBî éúàt כען ולא חזיתּה ©«£¥´½̈§©§©−¨§¥¥«ְְֲִֵַָ

מּיעקב  מלּכא יקּום ּכד קריב איתֹוהי ולא ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹסכיתּה

מֹואב  רברבי ויקטֹול מּיׂשראל מׁשיחא ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָויתרּבא

אנׁשא: ּבני ּבכל çéäLøé.ויׁשלֹוט íBãà äéäå ְְְְֱִֵָָָ§¨¨̧¡¹§¥À̈

:ìéç äNò ìàøNéå åéáéà øéòN äLøé äéäå§¨¨¯§¥¨²¥¦−«Ÿ§¨®§¦§¨¥−¬Ÿ¤¨«¦
åéáéà øéòN äLøé äéäå äLøé íBãà äéäå§¨¨̧¡¹§¥À̈§¨¨¯§¥¨²¥¦−«Ÿ§¨®

:ìéç äNò ìàøNéå ירּתא ויהי ירּתא אדֹום ויהי §¦§¨¥−¬Ÿ¤¨«¦ְְֱִִֵֵָָֻֻ

ּבנכסין: יצלח ויׂשראל דבבֹוהי לבעלי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָׂשעיר

.èé:øéòî ãéøN ãéáàäå á÷òiî cøéåcøéå §¥−§§¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«§¥−§§
:øéòî ãéøN ãéáàäå á÷òiî מ ּדבית חד ויח ּות  ¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«ְְִֵֵַ

עממ ּיא : מ ּקרית מׁשזב ויֹובד ëàøiå.יעקב  ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָֹ©©§Æ
íéBb úéLàø øîàiå BìLî àOiå ÷ìîò-úà¤£¨¥½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¦³¦Æ

:ãáà éãò Búéøçàå ÷ìîòàOiå ÷ìîò-úà àøiå £¨¥½§©«£¦−£¥¬Ÿ¥«©©§Æ¤£¨¥½©¦¨¬
éãò Búéøçàå ÷ìîò íéBb úéLàø øîàiå BìLî§¨−©Ÿ©®¥¦³¦Æ£¨¥½§©«£¦−£¥¬

:ãáàריׁש ואמר מתלּה ּונטל עמלקאה ית וחזא Ÿ¥«ְְְֲֲֲֵֵַַַַַַָָָָ

לעלמא  וסֹופּה עמלקאה הוה דיׂשראל ְְְְְְְֲֲִֵֵַַָָָָָָָָקרבּיא

àëøîàiå.ייבד: BìLî àOiå éðéwä-úà àøiå ֵָ©©§Æ¤©¥¦½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®
p÷ òìqa íéNå EáLBî ïúéà:Eéðéwä-úà àøiå ¥¨Æ«¨¤½§¦¬©¤−©¦¤«©©§Æ¤©¥¦½

òìqa íéNå EáLBî ïúéà øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¨Æ«¨¤½§¦¬©¤−©
p÷:E ּתּקיף ואמר מתלּה ּונטל ׁשלמאה ית וחזא ¦¤«ְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָ

:מדֹור ּתּקיף בכר וׁשּוי מֹותב áëék.ּבית ְְְְִִִֵַַַָָ¦¬
:jaLz øeMà äî-ãò ïé÷ øòáì äéäé-íàék ¦¦«§¤−§¨¥́«Ç®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨¦¬

é-íà:jaLz øeMà äî-ãò ïé÷ øòáì äéä ארי ¦¦«§¤−§¨¥́«®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨ֲֵ

אתּוראה  מא עד ׁשלמאה לׁשצאה יהי ְְְֲִֵֵַַָָָָָָָאם

:יׁשּבּנ.âëäéçé éî éBà øîàiå BìLî àOiå ְִִָ©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−
:ìà BîOîäéçé éî éBà øîàiå BìLî àOiå ¦ª¬¥«©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−
:ìà BîOî ּדיחֹון לחּיבּיא וי ואמר מתלּה ּונטל ¦ª¬¥«ְְְְֲֵֵַַַַַַַָָ

אּלין: ית אלהא יעּבד ãëíézk.ּכד ãiî íéöå ְֱִֵֵַַָָָ§¦Æ¦©´¦¦½
:ãáà éãò àeä-íâå øáò-epòå øeMà epòåíéöå §¦¬©−§¦¥®¤§©−£¥¬Ÿ¥«§¦Æ

éãò àeä-íâå øáò-epòå øeMà epòå íézk ãiî¦©´¦¦½§¦¬©−§¦¥®¤§©−£¥¬
:ãáà לאתּור ויעּנּון מרֹומאי יצטרחן וסיען Ÿ¥«ְְְְִִִֵֵַַַָָָ

ייבדּון: לעלמא אּנּון ואף ּפרת לעבר ְְְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָויׁשּתעּבדּון

.äë÷ìa-íâå Bî÷îì áLiå Cìiå íòìa í÷iå©¨´¨¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈
:Bkøãì CìäBî÷îì áLiå Cìiå íòìa í÷iå ¨©¬§©§«©¨´¨¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®

:Bkøãì Cìä ÷ìa-íâå ותב ואזל ּבלעם וקם §©¨−̈¨©¬§©§«ְְְֲִַַָָָ

לארחּה: אזל ּבלק ואף ô.àáLiåלאתרּה ְְְְְֲֵֵַַַָָָ©¥¬¤
úBða-ìà úBðæì íòä ìçiå íéhMa ìàøNé¦§¨¥−©¦¦®©¨´¤¨½̈¦§−¤§¬

:áàBîúBðæì íòä ìçiå íéhMa ìàøNé áLiå ¨«©¥¬¤¦§¨¥−©¦¦®©¨´¤¨½̈¦§−
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áàBî úBða-ìà: עּמא וׁשרי ּבׁשּטין יׂשראל ויתב ¤§¬¨«ְְְִִִִֵֵֵַָָָ

מֹואב: ּבנת ּבתר áíòì.למטעי ïàø÷zå ְְְִֵַַָָ©¦§¤´¨¨½̈
:ïäéäìàì eåçzLiå íòä ìëàiå ïäéäìà éçáæì§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©´Ÿ©¨½̈©¦§©«£−¥«Ÿ¥¤«
eåçzLiå íòä ìëàiå ïäéäìà éçáæì íòì ïàø÷zå©¦§¤´¨¨½̈§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©´Ÿ©¨½̈©¦§©«£−

:ïäéäìàì ואכל טעותהֹון לדבחי לעּמא ּוקרא ¥«Ÿ¥¤«ְְְְְֲֲִֵַַַַַָָ

לטעותהֹון: ּוסגידּו âìàøNé.עּמא ãîviå ְְְֲִַַַָ©¦¨¬¤¦§¨¥−
:ìàøNéa äåäé óà-øçiå øBòt ìòáìãîviå §©´©§®©¦«©©¬§Ÿ̈−§¦§¨¥«©¦¨¬¤

:ìàøNéa äåäé óà-øçiå øBòt ìòáì ìàøNé¦§¨¥−§©´©§®©¦«©©¬§Ÿ̈−§¦§¨¥«
דיי  רגזא ּותקף פעֹור לבעלא יׂשראל ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָואתחּבר

ã-úà.ּביׂשראל: ç÷ äLî-ìà äåäé øîàiå ְְִֵָ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©µ¤
ãâð äåäéì íúBà ò÷Bäå íòä éLàø-ìk̈¨¥´¨½̈§©¬¨²©«Ÿ̈−¤´¤

:ìàøNiî äåäé-óà ïBøç áLéå LîMäøîàiå ©¨®¤§¨²Ÿ£¬©§Ÿ̈−¦¦§¨¥«©¸Ÿ¤
ò÷Bäå íòä éLàø-ìk-úà ç÷ äLî-ìà äåäé§Ÿ̈¹¤¤À©µ¤¨¨¥´¨½̈§©¬
äåäé-óà ïBøç áLéå LîMä ãâð äåäéì íúBà¨²©«Ÿ̈−¤´¤©¨®¤§¨²Ÿ£¬©§Ÿ̈−

:ìàøNiî עּמא ריׁשי ּכל ית ּדבר למׁשה יי ואמר ¦¦§¨¥«ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשמׁשא  לקבל יי קדם קטֹול ּדחּיב ּוקטֹול ְְְְְְֳֳִֵַַָָָָודּון

מּיׂשראל: דיי רגזא ּתקֹוף äøîàiå.ויתּוב ְְְְִִִֵַָָָָ©´Ÿ¤
åéLðà Léà eâøä ìàøNé éèôL-ìà äLî¤½¤«Ÿ§¥−¦§¨¥®¦§Æ¦´£¨½̈

:øBòt ìòáì íéãîöpäéèôL-ìà äLî øîàiå ©¦§¨¦−§©¬©§«©´Ÿ¤¤½¤«Ÿ§¥−
:øBòt ìòáì íéãîöpä åéLðà Léà eâøä ìàøNé¦§¨¥®¦§Æ¦´£¨½̈©¦§¨¦−§©¬©§«
ּגברֹוהי  ּגבר קטּולּו יׂשראל לדּיני מׁשה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֻואמר

פעֹור: לבעלא åéðaî.ּדאתחּברּו Léà äpäå ְְְְֲִַַָָ§¦¥¿¦Á¦§¥̧
úéðéãnä-úà åéçà-ìà áø÷iå àa ìàøNé¦§¨¥¹À̈©©§¥³¤¤¨Æ¤©¦§¨¦½
änäå ìàøNé-éða úãò-ìk éðéòìe äLî éðéòì§¥¥´¤½§¥¥−¨£©´§¥«¦§¨¥®§¥´¨

:ãòBî ìäà çút íéëáìàøNé éðaî Léà äpäå Ÿ¦½¤−©¬Ÿ¤¥«§¦¥¿¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹

äLî éðéòì úéðéãnä-úà åéçà-ìà áø÷iå àäÀ©©§¥³¤¤¨Æ¤©¦§¨¦½§¥¥´¤½
çút íéëá änäå ìàøNé-éða úãò-ìk éðéòìe§¥¥−¨£©´§¥«¦§¨¥®§¥´¨Ÿ¦½¤−©

:ãòBî ìäà וקרב אתא יׂשראל מּבני ּגברא והא ¬Ÿ¤¥«ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ

ּכל  ּולעיני מׁשה לעיני מדיניתא ית אחֹוהי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֹלות

מׁשּכן  ּבתרע ּבכן ואּנּון יׂשראל דבני ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּכנׁשּתא

ְִָזמנא:

øéèôî.æïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ïa ñçðét àøiå©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥®
:Bãéa çîø çwiå äãòä CBzî í÷iåñçðét àøiå ©¨̧¨Æ¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«©©À§¦«§¨Æ

çwiå äãòä CBzî í÷iå ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ïa¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥®©¨̧¨Æ¦´¨«¥½̈©¦©¬
:Bãéa çîø אהרן ּבר אלעזר ּבר ּפינחס וחזא −Ÿ©§¨«ְְֲֲִֶַַַַָָָָֹ

ּבידּה: רמחא ּונסיב כנׁשּתא מּגֹו וקם ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָּכהנא

.çø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà àáiå Â©¨ÂŸ©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ
äMàä-úàå ìàøNé Léà úà íäéðL-úà¤§¥¤½¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈
:ìàøNé éða ìòî äôbnä øöòzå dúá÷-ìà¤¢¨¨®©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«
-úà ø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà àáiåÂ©¨ÂŸ©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ¤
dúá÷-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà íäéðL§¥¤½¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤¢¨¨®

:ìàøNé éða ìòî äôbnä øöòzå ּגברא ּבתר ועל ©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«ְְַַַָָ

לקב  יׂשראל ּגברא בר ית ּתרויהֹון ית ּובזע תא ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֻ

מֹותנא  ואתּכלי למעהא אּתתא וית יׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָבר

יׂשראל: ּבני èäôbna.מעל íéúnä eéäiå ְְִֵֵֵַָ©¦«§¾©¥¦−©©¥¨®
:óìà íéøNòå äòaøàäôbna íéúnä eéäiå ©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤©¦«§¾©¥¦−©©¥®̈
:óìà íéøNòå äòaøà במֹותנא דמיתּו והוֹו ©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤ְְֲִַָָ

אלפין: וארּבעא äôbnaעׂשרין íéúnä eéäiå ְְְְְִִַַַָ©¦«§¾©¥¦−©©¥¨®
:óìà íéøNòå äòaøàô ô ô ©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

.ïîéñ ç"åðî ,íé÷åñô ã"÷

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì ÷ìá úùøôì äøèôää ÷øô äëéîá øùò éøúá

äåäéäåäe÷é-àì øLà áNr-éìr íéáéáøk ýåýé úàî ìèk íéaø íénr áø÷a á÷ré úéøàL §¨¨´§¥¦´©£ÀŸ§¤̧¤Æ©¦´©¦½§©Æ¥¥´§Ÿ̈½¦§¦¦−£¥¥®¤£¤³«Ÿ§©¤Æ
:íãà éðáì ìçéé àìå Léàìæøré úBîäáa äéøàk íéaø íénr áø÷a íéBba á÷ré úéøàL äéäå §¦½§¬Ÿ§©¥−¦§¥¬¨¨«§¨¨Á§¥¦¸©«£¹Ÿ©¦À§¤̧¤Æ©¦´©¦½§©§¥Æ§©«£´©½©

:ìévî ïéàå óøèå ñîøå øár-íà øLà ïàö-éøãra øéôëkçéøö-ìr Eãé íøzéáéà-ìëå EE ¦§¦−§¤§¥®Ÿ£¤¯¦¨©²§¨©¬§¨©−§¥¬©¦«¨¬Ÿ¨«§−©¨¤®§¨«Ÿ§¤−
:eúøkéèéñeñ ézøëäå ýåýé-íàð àeää-íBiá äéäåéúákøî ézãáàäå Eaøwî E:Eééør ézøëäå ¦¨¥«§¨¨³©«©Æ§ª§Ÿ̈½§¦§©¦¬¤−¦¦§¤®§©«£©§¦−©§§Ÿ¤«§¦§©¦−¨¥´

éøöáî-ìk ézñøäå Eöøà:Eàé:Cì-eéäé àì íéððBrîe Eãiî íéôLë ézøëäåáééìéñô ézøëäåE ©§¤®§¨«©§¦−¨¦§¨¤«§¦§©¦¬§¨¦−¦¨¤®§«§¦−¬Ÿ¦«§¨«§¦§©¦¯§¦¤²
éúBávîeéãé äùrîì ãBò äåçzLú-àìå Eaøwî E:EâééøéLà ézLúðåézãîLäå Eaøwî E ©¥«¤−¦¦§¤®§«Ÿ¦§©«£¤¬−§©«£¥¬Ÿ¨¤«§¨«©§¦¬£¥¤−¦¦§¤®§¦§©§¦−
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éør:Eãé:eòîL àì øLà íéBbä-úà í÷ð äîçáe óàa éúéùrååàýåýé-øLà úà àð-eòîL ¨¤«§¨¦¹Ÿ¦§©¯§¥¨²¨−̈¤©¦®£¤−¬Ÿ¨¥«¦§¾̈¥¬£¤§Ÿ̈−
:EìB÷ úBòábä äðrîLúå íéøää-úà áéø íe÷ øîàáíéðúàäå ýåýé áéø-úà íéøä eòîL Ÿ¥®µ¦´¤¤«¨¦½§¦§©¬§¨©§¨−¤«¦§³¨¦Æ¤¦´§Ÿ̈½§¨¥«¨¦−
:çkåúé ìàøNé-írå Bnr-ír ýåýéì áéø ék õøà éãñîâéúàìä äîe Eì éúéùr-äî énräðr E ´Ÿ§¥¨®¤¦´¦³©«Ÿ̈Æ¦©½§¦¦§¨¥−¦§©¨«©¦²¤«¨¦¬Ÿ¦§−¨´¤§¥¦®£¥−

:éaãéúìrä ékéúéãt íéãár úéaîe íéøöî õøàî Eéðôì çìLàå E:íéøîe ïøäà äLî-úà E ¦«¦³¤«¡¦¦̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¦¥¬£¨¦−§¦¦®¨«¤§©´§¨¤½¤Ÿ¤−©«£¬Ÿ¦§¨«
äa-ïa írìa Búà äðr-äîe áàBî Cìî ÷ìa õri-äî àð-øëæ énrìbìbä-ãr íéhMä-ïî øBò ©¦À§¨¨Æ©¨©À¨¨Æ¤´¤½̈¤«¨¨¬Ÿ−¦§¨´¤§®¦©¦¦Æ©©¦§½̈

:ýåýé úB÷ãö úrc ïrîìåéða íéìâra úBìBòá epîc÷àä íBøî éäìàì ókà ýåýé íc÷à äna §©¬©©−©¦§¬§Ÿ̈«©¨Æ£©¥´§Ÿ̈½¦©−¥«Ÿ¥´¨®©«£©§¤´§½©«£¨¦−§¥¬
:äðLæúàhç éðèá éøt érLt éøBëa ïzàä ïîL-éìçð úBááøa íéìéà éôìàa ýåýé äöøéä ¨¨«£¦§¤³§Ÿ̈Æ§©§¥´¥¦½§¦«§−©«£¥¨®¤©«¤¥³§¦Æ¦§¦½§¦¬¦§¦−©©¬
:éLôðçrðöäå ãñç úáäàå ètLî úBùr-íà ék Enî LøBc ýåýé-äîe áBh-äî íãà Eì ãébä ©§¦«¦¦¬§²¨−̈©®¨«§Ÿ̈º¥´¦§À¦´¦£³Ÿ¦§¨Æ§©´£©¤½¤§©§¥¬©

éäìà-ír úëì:E ¤−¤¦¡Ÿ¤«

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!




