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אור וחום ההתקשרות

ביאת  לאחר  ארבעים שנה  תהיה  המתים  בזוהר שתחיית  ...ואף-על-פי שכתוב 
המשיח... הנה ישנם בזה כמה תירוצים, ומהם, שיחידי סגולה יקומו לפני זה. ואף כי 
זה נאמר על “יחידי סגולה", הרי המדובר הוא אודות כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, 

“אתפשטותא דמשה שבכל דרא ודרא", וא"כ יהיה הוא מהראשונים לקום!
וכאשר יתבונן איך ייראה המצב כאשר תיכף ומיד יקום בעל ההילולא, ויתפוס 
יהודי בצווארון שלו, ויראה את עבודתו במשך שבעים שנה בהם נמצא נשמה בגוף 
בעוה"ז, ויאמר ע"כ “ראו גידולים שגידלתי", הרי מובנת ההוספה שזה יביא בעבודתו.
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)ולאלו  לו  בהמצטרך  השם  ברכות  מקבל  יהודי   - מאז  כמענתי 
ומצות השם  רצון  שמקיים  זה[  ידי  על   =[ עי"ז   – עבורם(  שמבקש 

)כבשו"ע( ]=כבשולחן ערוך[.
ולכתבו שיצה"ר ]= שיצר הרע[ מונע, הרי אצל כאו"א ]= כל אחד 
ואחת[ ישנו יצה"ר, ובכ"ז ]= ובכל זאת[ נצטווינו מהשם לקיים מצותיו, 

והבטיחנו יגעת ומצאת. והשם עוזר את כאו"א העושה בזה כדרוש.
ויתחיל בזה בהקדם וככל הדרוש ויבש"ט ]= ויבשר טוב[. 

כמענתי מאז – יהודי מקבל ברכות השם בהמצטרך לו אזכיר עה"צ 
]= על הציון[.

הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה
שבת חזון שייכת לכל אחד

כאשר אומרים ליהודי פשוט, ילד או ילדה קטנים, שבשבת חזון מראים לכאו"א את המקדש 
דלעתיד – שואל: הרי אינני רואה מאומה?!...

הנה על זה אומרים לו: הן אמת שהנך רואה דבר אחר – ענין של חורבן וגלות כו', אבל אעפ"כ, 
והמלובש,  הנמשל  על  ולבוש שמסתיר  המשל  בדוגמת  חיצוני,  דבר  אלא  זה  שאין  לדעת  עליך 
ואעפ"כ, עי"ז “לוקחים" את הנמשל והמלובש. ומה שאינך רואה זאת בגלוי – הרי זה מפני שהנך 
תבין  אזי   – קדושה  בענייני  ותוסיף  ותתחכם  תגדל  וכאשר  כו'(,  בידיעות  או  )בשנים  קטן  עדיין 

שהעיקר הוא המלובש, ולא הלבוש המסתיר. 

...גם כאשר רואים את הלבוש בלבד )מאיזה סיבה שתהיה( – יודעים שאין זה אלא לבוש בלבד, 
והעיקר הוא – המלובש בו. ובענייננו, שהעיקר הוא – המכוון הפנימי שבעניין החורבן והגלות, כדי 

לבוא לתכלית העילוי – מקדש דלעתיד.
)תורת מנחם תשד"מ ח"ד ע' 2308(

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ג' במנחם-אב ה'תש"פ – י' במנחם-אב ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' עבודת כוכבים וחקותיהם ג' במנחם-אבו'
הל' יסודי התורה פרק ג.פרק ז-ט.

מל"ת יא. יב. יג. מ"ע קפה. 
מל"ת כה. כב. מח. נ. נא. ל. 

לג. לא. לב.

מל"ת לה. לח. לו. לז. לד. מג. פרק ד.פרק י-יב.ד' במנחם-אבש"ק
מד. מ. לט. מא. מה. קעא.

הל' תשובה.. בפרקים אלו. ה' במנחם-אבא'
מ"ע עג.פרק ה.פרק א-ג.

מ"ע עג.פרק ו.פרק ד-ו.ו' במנחם-אבב'

מ"ע עג.פרק ז.פרק ז-ט.ז' במנחם-אבג'

ח' במנחם-אב*ד'
פרק יו"ד. מה אהבתי וגו'. ספר 

אהבה והוא ספר שני.. הל' 
ק"ש.. בפרקים אלו. פרק א-ב.

מ"ע עג. י.פרק ח.

פרק ג-ד. הל' תפלה וברכת ט' במנחם-אב**ה'
מ"ע י. ה.פרק ט.כהנים.. בפרקים אלו. פרק א.

מ"ע ה.פרק י.פרק ב-ד.י' במנחם-אבו'

כוח להתגבר על היצר הרע
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ה' מנחם אב – זמן 
מסוגל לגאולה

 בה' מנחם אב מתגלים בעולם "כל מעשיו ותורתו ועבודתו" של האריז"ל 
באופן ד"פועל ישועות בקרב הארץ" • עניין הגאולה שייך לשמו ולשם 

אביו של האריז"ל • יום ההילולא של האריז"ל "פועל ישועות" – הישועה 
של הגאולה האמיתית והשלמה • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו   

אא
ה' מנחם אב הוא יום ההילולא של האר"י ז"ל.

ובהקדם הידוע שנקרא “האר"י החי"1 – תואר מיוחד 
שלא מצינו דוגמתו בשאר צדיקי עולם, אפילו לא אצל 
ה"ארבעה )ש(מתו בעטיו של נחש" )וביניהם ישי אביו 
דוד(2, ועל דרך זה הרמ"ק )בעל הפרדס( שהאריז"ל 
אותו  “ותלית  הפסוק3  עליו  בהמליצו  הספידו  עצמו 
מת"4,  כך  בשביל  שגזר,  הדעת  עץ  “מחמת  עץ",  על 
שזהו תוכן העניין של “מתו בעטיו של נחש", ויתירה 
מזה – שאצלו לא נזכר אפילו “עטיו של נחש", ויתירה 
מזה – שאצלו לא נזכר אפילו “עטיו של נחש", כי אם, 

“ותלית אותו על עץ", “עץ" בלבד5.
וכבר דובר בשנים שלפני זה אודות פרטי העניינים 
)ונדפסו  האריז"ל  של  ההילולא  ליום  השייכים 
רבינו  שכתב  מה  פי  על   – העניין  ונקודת  הדברים(, 
ש"כל  ההילולא,  יום  במעלת  הקודש6  באיגרת  הזקן 
חייו...  ימי  כל  עבד  אשר  ועבודתו  ותורתו  מעשיו 
מתגלה ומאיר בבחינת גילוי מלמעלה למטה... ופועל 
ישועות בקרב הארץ", שלכן, הרי זה זמן מסוגל ביותר 

1( כן שגור בפי הרבים, וראה לדוגמא: ברכי יוסף )להחיד"א( יורה דעה, 
קונטרס אחרון סימן ר"מ אות א'. לב חיים )לרבי חיים פלאג'י( אורח חיים 

סימן קכ"ה. ועוד. וראה גם שיחות מנחם אב תשמ"ח ס"א-ב. 
2( שבת נה, ב. וש"נ.

3( תצא כא, כב.
4( יערות דבש חלק ב, דרשות בקהילות קודש אה"ו )אלטונה, המבורג 
וואנדסבק( דרשה ב בסופה )קכו, ג(. חיד"א – נחל קדומים תצא ובדברים 

אחדים דרוש כ )קז, סוף עמ' ד(. 
5( נתבאר בארוכה בליקוטי שיחות חלק כד עמ' 132 ואילך. וש"נ.

6( סימנים ז"ך-כ"ח.

להוסיף בכל ענייני העבודה, ובפרט בענייני העבודה 
השייכים במיוחד לימים אלו )תשעת הימים(, עריכת 

“סיומים", וכיוצא בזה.

בב
יום ההילולא של  יותר – שהפעולה של  ובפרטיות 

האריז"ל שייכת במיוחד לתוכנם של ימים אלו7:
בנוגע לעילוי של יום הילולא של צדיק, ההתגלות 
של “כל מעשיו ותורתו ועבודתו כו'" באופן של “פועל 
לזמן  במיוחד  שייך  זה  הרי   – הארץ"  בקרב  ישועות 
שבו מודגש ביתר שאת וביתר עוז הצורך ב"ישועה", 
כבימים אלו, אשר, בימי בין המצרים עצמם נמצאים 
באב,  תשעה  עד  אב  חודש  שמראש  הימים  בתשעת 
תשעה  בו  שחל  בשבוע   – עצמם  הימים  ובתשעת 
באב, שאז מודגש עוד יותר הצורך ב"ישועה", ונעשה 
הארץ",  בקרב  ישועות  “פועל   – ממש  בפועל  כן 
והשלמה  הגאולה האמיתית  העיקרית של  ה"ישועה" 

על ידי משיח צדקנו.
ישועות בקרב  “פועל  ונוסף על כללות העניין של 
הארץ" ביום הילולא של צדיק, הרי, גם עניינו הפרטי 
ה' מנחם אב( שייך  )בעל ההילולא של  של האריז"ל 
כמודגש   – אלו(  בימים  לפעול  )שצריכים  לגאולה 
בשמו “יצחק", וידוע8 שהגאולה העתידה לבוא שייכת 

7( בהבא לקמן – ראה בארוכה שיחות שבהערה 1 סעיף ד ואילך.
8( שבת פט, ב: "לעתיד לבא יאמר לו הקב"ה לאברהם בניך חטאו לי, אמר 
לפניו ריבונו של עולם ימחו על קדושת שמך... אמר ליה )ליעקב( בניך חטאו, 
בניך  ליצחק  לו  קדושת שמך... אמר  על  ימחו  עולם  ריבונו של  לפניו  אמר 
חטאו לי, אמר לפניו ריבונו של עולם בני ולא בניך?! בשעה שהקדימו לפניך 
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ליצחק  יאמרו  לבוא  לעתיד  שלכן,  ליצחק,  במיוחד 
ויעקב,  “כי אתה אבינו"9 )מה שאין כן אברהם  דווקא 

“אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו"9(.

גג
ויש להוסיף, שהשייכות לגאולה מודגשת גם בשמו 
של אביו – כנהוג בכגון דא שקורין על שם האב – יצחק 

בן שלמה:
ידוע מה שכתוב בדרושי אדמו"ר האמצעי10 בביאור 
פי  על  שאף   – נפשי"11  בשלום  ד"פדה  הדרגות  פרטי 
שפסוק זה נאמר בדוד, הרי זה קאי בעיקר על הגאולה 
יהיה  שאז  צדקנו,  משיח  ידי  על  והשלימה  האמיתית 
עיקר ושלימות העניין של “פדה בשלום נפשי", פדיה 

בשלום דווקא.
ומבאר, ש"כהאי גוונא היה בימי שלמה... על כן נקרא 
שלמה כי שלום היה בימיו" )כמו שכתוב12 “שלמה יהיה 
שמו ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו"(, ומזה מובן 
היה  שאצלו  כיון  העתידה,  לגאולה  שייך  ש"שלמה" 
השלום  ודוגמת  מעין  בשמו(,  )כמודגש  השלום  עניין 

שלעתיד לבוא.
היה  לא  שלמה  של  השלום  שגם  אמת  הן  כלומר: 
לבוא  שלעתיד  השלום  כמו  השלימות  בתכלית 
כיון  כן,  פי  על  אף  אבל  הנ"ל(,  בדרוש  )כמבואר 
שמקשרים השלימות שלעתיד לבוא עם עניין ה"שלום" 
ש"נקרא  שלמה,  של  עניינו  נפשי"(,  בשלום  )“פדה 
שלמה כי שלום היה בימיו", הרי מובן, שה"שלום" של 
היינו,  לבוא,  שלעתיד  ל"שלום"  ושייך  קשור  שלמה 
שהשלימות שלעתיד לבוא הייתה יכולה וצריכה להיות 
בזמן שלמה, אלא שמפני כמה סיבות לא באה בגילוי, 

ותתגלה לעתיד לבוא.
שהיה  ארוך  הכי  ההפסק  לאחר  הרי,  שכן,  וכיון 
)שבנה  ראשון  בית  שלאחר  מהגלות  החל  בינתיים, 
שלמה(, והגלות שלאחר בית שני, שבו נמצאים עד היום 
הזה )וכבר “כלו כל הקיצין"13 “ואנחנו לא נושענו"14( – 
בוודאי שעניינו של שלמה )כפי שהוא עתה( קשור עם 
השלימות של הגאולה האמיתית והשלימה כפי שהיא 

בפועל ובגלוי.

נעשה לנשמע קראת להם בני בכורי עכשיו בני ולא בניך?... פתחו ואמרו 'אתה 
אבינו'...". וראה תורה אור יז, ג. כא, ג. 

9( ישעיה סג, טז.
10( שערי תשובה חלק א ד"ה פדה בשלום פרק יא.

11( תהילים נה, יט.
12( דברי הימים כב, ט.

13( סנהדרין צז, ב.
14( ירמיהו ח, כ.

יצחק  עם  יחד  שלמה  של  הצירוף  שישנו  ובפרט 
)יצחק בן שלמה(, כאמור, שלעתיד לבוא יאמרו ליצחק 

דוווקא “כי אתה אבינו".

דד
ויש לומר, שכן הוא גם בנוגע לבית המקדש )הקשור 
שבנה  באב(  תשעה  בו(  שחל  ל)שבוע  במיוחד  ושייך 

שלמה:
אף על פי שכל פרטי העניינים שהוצרכו לבניין בית 
המקדש היו כבר מן המוכן בזמנו של דוד, כמו שכתוב15 
“הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל", מכל מקום, הבניין של 
בית המקדש בפועל היה על ידי שלמה דווקא, להיותו 
ושקט  יהיה  ושלום  שמו  יהיה  “שלמה  מנוחה",  “איש 
הבית  יבנה  “הוא  ולכן  בימיו",  ישראל  על  בימיו  אתן 

לשמי"16.
שלמה  בזמן  שהייתה  השלימות  שמצד  ומובן, 
“וישב  לעילוי  עד  לבוא(,  שלעתיד  השלימות  )דוגמת 
שלמה על כיסא ה'"17 – היה גם המקדש שבנה שלמה 
היה  זכו  ואילו  השלימות,  בתכלית  שלמה"18(  )“בניין 

“בניין שלמה" בית נצחי.
ובפרט שכבר בשירת הים נאמר19 “תבאמו ותטעמו 
היינו,  ידיך",  כוננו  אדנ-י  מקדש  גו'  נחלתך  בהר 
שהמשכן שעשה משה במדבר היה מוכן להשלימות של 
תיכף ומיד כשיכנסו לארץ,  ידיך"  “מקדש אדנ-י כוננו 
מהכניסה  רב  זמן  משך  לאחר  וכמה  כמה  אחת  ועל 
בנוב  בגלגל,  המשכן  שהיה  השנים  משך  ]כל  לארץ 
וגבעון20, וכל משך השנים של משכן שילה )בין גלגל 
לנוב וגבעון(" עד לזמן שנבנה בית המקדש בירושלים 
של  השלימות  שהייתה  בוודאי  הרי   – שלמה[  ידי  על 
ב"בניין  נצחי21(  )בית  ידיך"  כוננו  אדנ-י  “מקדש 

שלמה", ואילו זכו היה זה בפועל ובגלוי.

הה
של  הילולא  יום  אב,  מנחם  שה'  מובן  זה  פי  על 
)“פועל  ל"ישועה"  ביותר  מסוגל  זמן  הוא  האריז"ל, 

15( דברי הימים כח, יט.
16( שם כב, י.

17( שם כט, כג.
18( רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א הלכה ד.

19( בשלח טו, יז.
הותרו  זמן  שבאותו  אלא  עוד,  ולא  גדולה",  “במה  של  דין  לו  שהיה   )20
הבמות, במה קטנה של כל יחיד )ראה אנציקלופדיה תלמודית ערך במה 
)עמ' שלט ואילך(. וש"נ( – היפך )לא רק מהמשכן, אלא( אפילו מ"במה 

גדולה".
21( זוהר חלק ג רכא, א.



6

ידי  על  והשלימה  האמיתית  הגאולה  של  ישועות"( 
יצחק )שמו של האריז"ל(,  משיח צדקנו, הקשורה עם 
האריז"ל(  של  אביו  )שם  שלמה  של  עניינו  יהיה  שאז 
)“פדה  השלום  לעניין  בנוגע  הן  השלימות,  בתכלית 
בשלום נפשי"(, והן בנוגע לבניין בית המקדש, “מקדש 

אדנ-י כוננו ידיך".
ובפרט על ידי ההוספה ב"מעשינו ועבודתנו"22, כולל 
ובמיוחד בעניינים השייכים לתשעת הימים, ה"סיומים" 
שכבר ערכו, וכן ה"סיומים" שיערכו לאחרי זה, שהרי, 
ימשיכו  ממש,  ומיד  תיכף  יבוא  צדקנו  כשמשיח  גם 
בלימוד התורה, ואדרבה, ביתר שאת וביתר עוז, וביתר 
יותר,  גדולה  במהירות  שיסיימו  כך,  וזריזות,  התמדה 

ומיד לאחר הסיום יתחילו עניינים חדשים וכו'.
כפי  הקיצין",  כל  “כלו  שכבר  לכך  נוסף  זה  וכל 
שמעידה התורה עצמה, ומעידה גם ש"אין הדבר תלוי 
אלא בתשובה", ובנוגע לתשובה פוסקת התורה שאפילו 
על ידי “הרהור תשובה" נעשה “צדיק גמור"23, ועל אחת 
כמה וכמה שנוסף על הרהור תשובה של כל אחד ואחד 
מישראל הרי זה בא גם בעניינים של מעשה בפועל, הרי 

בוודאי שהגאולה צריכה לבוא תיכף ומיד ממש.
הגאולה  באה  ממש  ומיד  שתיכף   – לנו  תהיה  וכן 
האמיתית והשלימה על ידי דוד מלכא משיחא, בן ישי24, 
מגילת  וחותם  בסיום  שכתוב  )כמו  רות25  של  מזרעה 
רות(, עליה אמרו26 “למה נקרא שמה רות, שיצא ממנה 
דוד שריווהו לקדוש ברוך הוא27 בשירות ותשבחות" – 

על ידי ספר תהילים.
ויש לקשר זה עם עניין של סיום )כמוזכר לעיל אודות 
תהילים  ספר  של  שההתחלה  כיון   – “סיומים"(  עריכת 

22( ראה תניא ריש פרק לז.
24( אחד מהארבעה שמתו בעטיו של נחש, כנ"ל ס"א.

קשורה עם ה"סיום" של כל התורה, כדאיתא במדרש28 
ואף דוד כשבא  ישראל29,  – אשריך  “במה חתם משה? 
אשרי  התחיל  משם  משה  שסק  ממקום  תהילה,  לומר 
“כל   – תהילים  ספר  של  לסיום  שבאים  ועד  האיש", 
כל  “על  חז"ל30  כדרשת  הללוי-ה",  י-ה  תהלל  הנשמה 

נשימה ונשימה כו' צריך לקלס לבורא". 

וו
כרגיל יסיימו גם עתה בעניין הצדקה – ליתן לכל אחד 

ואחד שליחות מצווה לצדקה, ובהוספה מדיליה.
בעל  הוראת  פי  על  לצדקה  הנתינה  תהיה  ובוודאי 
שהנתינה  האריז"ל31  בכתבי  שכתוב  כמו   – ההילולא 
לצדקה קשורה עם שם הוי', “כי דבר הניתן )הפרוטה 
ה'  בה  יש  הנותנו  והיד  יו"ד,  הוא  לצדקה(  שנותן 
)אצבעות( הוא בחינת ה"א, וזרוע הנותנו הוא וא"ו, ויד 

המקבלו הוא גם כן ה"א".
הגאולה"32,  את  שמקרבת  צדקה  “גדולה   – והעיקר 
צדקתו של הקדוש ברוך הוא שעושה עם כל אחד ואחד 
על  והשלימה  האמיתית  הגאולה  את  שמביא  מישראל 

ידי דוד מלכא משיחא.

)משיחת יום א' פרשת ואתחנן, ה' מנחם אב ה'תשמ"ט. תורת 
מנחם התוועדויות ה'תשמ"ט חלק ד עמ' 117 ואילך. הנחת 
השומעים, בלתי מוגה(

28( בראשית רבה פ"ק, יב.
29( ברכה לג, כט.

30( שם פרק יד, ט.
31( סידור האריז"ל ב"ויברך דוד". וראה גם שער המצוות פרשת ראה.

32( בבא בתרא י, א. וראה תניא פרק לז.

שמו של האריז"ל – יצחק בן שלמה, שייך לגאולה השלמה:

יצחק – נאמר בגמרא כי לעתיד לבוא עתידים ישראל לומר על יצחק דווקא “אתה אבינו". שלמה – השם 
שלמה מורה על שלום. בעת הגאולה יהיה שלום בתכלית השלמות, שלמה שייך לשלום זה.

בתכלית  שלום  אז  להיות  היה  ראוי  באמת  הגאולה,  של  השלום  מעין  רק  היה  שלמה  בימי  שבפועל  אף 
השלמּות, ובית המקדש שבנה שלמה נועד להיות בניין נצחי. אלא שמפני כמה סיבות לא קרה הדבר, ובכל 

זאת 'שלמה' שייך לעניינים הנעלים של הגאולה.

נמצא, כי שמו של האריז"ל, יצחק בן שלמה, שייך לגאולה האמיתית והשלמה. מכל זה מובן, כי יום ה' מנחם 
אב הוא יום מסוגל ל"ישועה" של הגאולה האמיתית והשלמה.

סיכום



נרקוד בתשעת הימים
למעלה מגלות וגאולה

עניינם של ג' בתי-המקדש: בית-המקדש הראשון – היה בזמן שלמה, שאז “קיימא סיהרא באשלמותא", גילוי 
מלמטה  בדרך  אנן",  אחשורוש  עבדי  ש"אכתי  בזמן  היה   – השני  בית-המקדש  גאולה;  של  זמן  למטה,  מלמעלה 
למעלה, זמן של גלות. ועל שני בתי-מקדשות אלו נאמר “יחיינו מיומים". ואילו בית-המקדש השלישי – עליו נאמר 
)בהמשך הכתוב( “ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו", שקאי על בית-המקדש שלעתיד, שהוא למעלה מב' הקווים 

של גלות וגאולה.
ולכן תהיה הגאולה שלעתיד גאולה שלימה, שאין אחריה גלות – שמכיוון שגאולה זו היא למעלה לגמרי מב' 

הקווים של גלות וגאולה, לכן היא גאולה שלימה ואמיתית, במהרה בימינו, על-ידי משיח.
)שיחת ש"פ דברים, שבת חזון, תשט"ו. תורת מנחם כרך יד, עמ' 241(

אליהו כבר בישר אתמול
ויהי רצון שמהדיבור בכל עניינים אלו נבוא תיכף ומיד למעשה בפועל על-ידי הקב"ה – שעוד לפני שאומרים 
הפסוק “ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" בהפטרה, נעשה כבר עניין “ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" בפועל 

ממש על-ידי הקב"ה – גאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו.
ולאחרי זה ממשיכים בכל מעשינו ועבודתינו במשפט, תורה, וצדקה כללות כל המצוות – שהרי בתקופה ראשונה 
של ביאת משיח צדקנו, ועל אחת כמה וכמה ביום הראשון לביאת משיח צדקנו, אין מצוות בטלות, ואדרבה, ביתר 

שאר וביתר עוז, באופן נעלה יותר ובתכלית השלימות.
בכל יום שיבוא" – יבוא ביום שישי זה, יום שישי בפרשת “אלה הדברים אשר דיבר משה",  וכיוון ש"אחכה לו 
שבתחילתה מדובר אודות הכניסה לארץ, ובסיומה מדובר אודות כיבוש ארץ סיחון ועוג, וסיום וחותם ההפטרה 

בפסוק “ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" ]. .[.
והשאלה שאליהו הנביא צריך להודיע ולבשר על הגאולה – מתרצת כבר הגמרא ש"לבית דין הגדול אתא", כך 

שיתכן שאליהו הנביא כבר בא לגליל או לטבריה ובישר שמשיח צדקנו בא ביום שישי זה!
ובודאי ששאלות אלו לא יפריעו ולא יבלבלו אף אחד, שכן, העיקר הוא שמשיח צדקנו לא יתאחר אפילו רגע 

אחד, ויבוא תיכף ומיד ממש.
והעיקר – שמהדיבור בזה נרקוד תיכף ומיד למעשה בפועל, ולא יהיו שאלות אם מותר לרקוד בתשעת הימים, 
כי כשבא משיח צדקנו בפועל “מראה באצבעו ואומר זה", והגאולה האמיתית והשלימה ישנה בפועל, הרי לא זו 
בלבד שמותר לרקוד, אלא יתירה מזה – שיהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים, וביתר שאת וביתר עוז 

)לפי ערך גודל הירידה(.
ומתוך ריקוד – “ילכו מחיל אל חיל )עד( יראה אל אלקים בציון".

)שיחת ש"פ דברים, שבת חזון, תשמ"ט, התוועדויות תשמ"ט חלק ד, עמ' 97-98(

עוד זעקה ותביעה
לכל  בנוגע  ועל-דרך-זה  למעלה,  ומוכן  עומד  ובית-המקדש  העניינים  כל  סיימו  כבר  פעמים,  כמה  כמדובר 
ואת  התיבה  את  ומסרו  סגורה  תיבה  בתוך  כביכול  מוכנים  כבר  העניינים  כל  לסעודה",  מוכן  “הכל   – העניינים 

המפתח שלה לכל יהודי,
הדבר היחיד שעליו מחכים הוא – שיהודי יזעק עוד זעקה ועוד בקשה ותביעה ועוד תזכורת: "עד מתי?!"...

ועל-ידי זה הוא פועל שמשיח-צדקנו נכנס עכשיו לתוך בית-הכנסת זה ולוקח את כל הנמצאים כאן, בתוך כלל-
ישראל, לארצנו הקדושה...

)משיחת ש"פ דברים תנש"א. ספר השיחות תנש"א כרך ב, עמ' 735(

משיח וגאולה
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חסידים מהדרים במצוות 
ואינם מכניסים עצמם 

לנסיונות
פעמים רבות הזכיר הרבי את העובדה שהכל יודעים, יהודים כמו גויים, כי 
חסיד הוא מי שמהדר במצוות, מניח שני זוגות תפילין, מגדל זקן שלם, 
מקפיד על הידור בשמירת ש"ק ותוספת שבת, ציציות מהודרות – מסתבר 
ואף   • בלה"ק  ובמקביל  ברוסית  כך  כתב  במאסרו  הזקן  אדמו"ר  שכבר 
המנגדים הושפעו מחסידים • "לא תוסיפו" גם כדי ש"לא תגרעו"  • עבודת 
ה' ללא "קונצים" ונסיונות • למה קדם "מבצע לולב" ל"מבצע תפילין"? • 
בניית סוכה במוצאי יוהכ"פ בדיבור • כריכות נאות לספרים • הרבי פסק 

"ללא פלפולים"

בשפה  שנכתבו  תש"כ  משנת  מאגרותיו  באחת 
מינדל  ע"ה  ניסן  הרב  מארכיון  ופורסמו  האנגלית 
7( כותב  1664 ע'  )בתרגום-חופשי ‘כפר חב"ד' גליון 

הרבי:
וממייסד  חב"ד,  ממייסד  כבר  שמתחילה  מסורת 
החסידית  שהתנועה  הדגיש  אשר  הכללית,  החסידות 
מסויימת,  אחת  קבוצה  של  הנחלה  אינן  שלה  והשיטה 
זה  שבו  יום  ושיבוא  שלנו,  העם  כל  של  המורשת  אלא 

יתגשם במידה המלאה ביותר.
זה דבר ראוי לציון, אבל הפעולה הפשוטה של קריאה 
במכתבים ובכתבי החרם שהתפרסמו על ידי המתנגדים 
ללא  קריאתם   – ותורותיו  טוב  שם  הבעל  של  הקדומים 
כל  על  להשפיע  צריכה   – פתוח  מוח  ועם  קדומה  דעה 
יותר  שגדולות  ככל  בעצם,  לחסיד!   אותו  ולהפוך  אחד 
הדביקות וההערצה אל המתנגד הראשי לחסידות בימים 
ההם, הגאון מוילנה עצמו, כך האדם הופך לחסיד נאמן 
במידה גדולה יותר ורבה יותר. והסיבה היא פשוטה, שכן 
אותם מכתבים גם קבעו את הסיבות להתנגדות לחסידים. 
של  היסודות  את  להחליש  עלולים  שהם  הפחד  דהיינו, 
לבסוף  הוכח  כמה  עד  ברור  הדבר  והמצוות.  התורה 
ברחוב,  יהודי  כל  עצור  שגויים.  היו  הללו  שהחששות 
אפילו אחד שהוא בין החסידים הכי נאמנים של “המחנה 
האחר", ושאל אותו, “מהו חסיד ומהי דרך החיים שלו?" 

והוא יענה ללא היסוס במידת-מה את המונחים הבאים: 
“חסיד הוא יהודי מזוקן עם פאות ארוכות, שלבוש בצורה 
באריכות  מתפלל  תפילין,  זוגות  שני  מניח  הוא  מיושנת, 
קולנוע,  בתוך  לעולם  תדרוך  לא  רגלו  מאוד,  גדולה 
וכו'.  וכו'  בפסח",  ‘שמורה'  מצה  רק  לאכול  מקפיד  הוא 

פירושים נוספים בוודאי אינם נחוצים.
)‘תורת  כסלו תשכ"ו  בי"ט   – לאחר-מכן  שנים  שש 

מנחם' כרך מה עמ' 218( מעיד הרבי:
וכפי שרואים במשך כל ה-167 שנים שכאשר מתארים 
מישהו בשם “חסיד" הנה מן הסתם הוא מניח שני זוגות 
תפילין, מתפלל באריכות, ציציותיו ארוכות, ומהדר לאכול 

“גלאט כשר" וכיוצא-בזה – היפך טעם ההתנגדות!
 )348 עמ'  סב  כרך  מנחם'  )'תורת  תשל"א  בשנת 
מזכיר הרבי )בנוסף לב' זוגות תפילין(: “מאריך יותר 
או  וכו',  שבת  במוצאי  הכוכבים  צאת  לזמן  בנוגע 
אומרים, שמסתמא  הידורים בתורה,  שמקפיד בשאר 

הוא “חסיד"!...
“ולאחר שעברו יותר ממאתיים שנה, הנה קול המון, 
בנוגע  ומחמיר  בתפילה,  מאריך  חסיד..  מיהו  אשר 
ומדייק  המאכלים  בכשרות  מקפיד  שבת,  לתוספת 
בהידור מצוות וכו' וכו'" כתב הרבי באיגרת ח' טבת 

תשל"א )‘אגרות-קודש' כרך כז עמ' סו(.

8

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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כניסת  את  מקדים  “חסיד  הרבי:  אמר  בהזדמנות 
כפולות  ציצית  “לובש  השבת",  צאת  ומאחר  שבת 
שמונה" )‘אגרות-קודש' כרך יט עמ' שלב; וכן ב'תורת 

מנחם' כרך כח עמ' 130(.
הראש"  בשערות  “חציצה  תהיה  שלא  הזהירות 
נזכרת בשיחת אור לב' מרחשון תש"מ ס"ד )‘שיחות-
קודש תש"מ כרך א' עמ' 276( כשהרבי מוסיף: “כדי 
אין  שלכן  תפילין[  לבישת  ]בזמן  חציצה  תהיה  שלא 
לשערות להיות ארוכות"; “עם כל הפרטים שבדבר", 

הוסיף הרבי.
עמ'  ב'  כרך  תש"מ  )‘שיחות-קודש'  תש"מ  בפורים 

340( מזכיר הרבי:
מיד   – זקן  עטור  ביהודי  ופוגשים  לרחוב  כשיוצאים 
פנימיות-התורה,  לומד  שהוא  לעובדה  זאת  מקשרים 

קבלה או חסידות על-פיהם נדרש זקן ארוך"...
כלשהי  נגיעה  אפילו   – “נוגע"  אינו  מלכתחילה  “הוא 
)‘שיחות-קודש'  תשמ"א  טבת  בכ"ד  הרבי  אמר  בזקן"   –

תשמ"א כרך ב עמ' 34( – זאת מפאת החינוך החסידי;

הכל מעידים עליו
יהודי  ש"כל  נאמר  פתחנו  בו  )באנגלית(  במכתב 
ברחוב, אפילו זה הנמנה על המחנה הלא-חסידי" יעיד 

עליו – שזהו חסיד.
בש"פ נשא תש"כ )עמ' 130( אומר הרבי:

בדורינו זה יודעים כולם – גם עמא דבר ואפילו גוים 
)כנ"ל(;  בתשל"א  הרבי  כתב  המון"  “קול  להבדיל", 
ובי"ט כסלו תשל"א )עמ' 348( אמר הרבי: “ועל-אחת-
במצור  כשהיו  ברוסיא  בפועל  שראו  כפי  כמה-וכמה 
של  לחיוניות  זקוקים  היו  כמה  עד  עלינו,  לא  ושבי', 
הנסיונות  בכל  לעמוד  שיוכלו  כדי  החסידות  תורת 

שהיו שם...

“בדבר הידוע לכל"
לחוקריו  בתשובותיו  הזקן  רבינו  שכבר  מסתבר, 
מקפידים  החסידים  כי  יודעים  המנגדים  גם  כי  קבע 

יותר מהם בעניני תומ"צ.
לטענות  בתשובותיו  הזקן  אדמו"ר  כתב  וכך 
)‘אגרות-קודש'  המלשינות – על הסעיף השנים-עשר 

קה"ת תשע"ב עמ' רפט-רצ(:
הידוע  בדבר  הדיבור  להאריך  צורך  שאין  העיקר 
לכל שאנו מקיימים את כל מצוות ה' בדקדוק הרבה 

מיודעי  חלק  מאשר  יותר  וגם  יהודים,  מסתם  יותר 
התורה שבהם.

מכל  נשמרים  אנחנו  "אבל  הארבע-עשרה:  ועל 
חטא ומקיימים בזהירות גדולה את מצוות ה'... יותר 
מאשר.. והדומים לו, וגם יותר מסתם יהודים אחרים".

רבינו  יט-כג(  עמ'  שם  )‘אגרות-קודש'  כותב  וכן 
לראשי ק' מוהילוב: 

דקדוקי  לקיים  וזריזים  זהירים  בנו  יש  ..."וגם 
מרבים  ה'  את  ויראים  עז,  ויתר  שאת  ביתר  סופרים 
וכן שלמים מעמנו בנ"י... כי רואים בעיניהם מדי יום 
ויום שאנחנו מחזיקים בתורת ה' שבכתב ושבעל פה 
בכל גופנו ומאודנו יותר משאר העם הכשרים ונאמניו 

בעיני החכמים הנ"ל".
)הובא ב'כרם חב"ד' מס' 4 עמ' 98 הע' 45(.

יהללך זר – חסידים השפיעו 
על המחנה האחר

בו  – אלא כמו שהעיד הרבי במכתב  זו בלבד  ולא 
פתחנו “שהתנועה החסידית והשיטה שלה – המורשת 
של כל העם שלנו" – מסתבר שחסידים השפיעו לטובה 
ר'  של העסקן היהודי החשוב  כעדותו  על המתנגדים 
יעקב ליפשיץ בספרו ‘זכרון יעקב א עמ' 14-9 )צוטטו 

ב'כרם חב"ד' מס' 4 עמ' 220 הע' 212(:
“כמה מצוות שהיו רפויות בידי המוני עמנו נתחזקו, 
צוחצחו..  כלח  עליהם  שעבר  ותיקים  מנהגי  וכמה 
הרבה..  בהם  ודקדקו  ויסדום  חזר  שנשתכחו  הלכות 
ציצית,  כגון:  גרמא,  שהזמן  חביבות  מצות  כמה 
תפילין, סוכה, ד' מינים התהדרו והתייפו מאד גם בידי 
שלומי אמוני ישראל, דמתקרין ‘מתנגדים', מהשפעת 

החסידים עליהם.
"כמה זהירות והתקשרות במותר, נתגלגל ובאו לידי 
שלומי אמוני ישראל, כמו מקואות חמות, והתטהרות 
החסידים  נחלו  וחלקים,  חדים  שחיטה  בסכיני  בהן. 
נצחון גדול, כי כבר נתפשטו ונתקבלו לכל.. החסידות 
השפיעה הרבה על מתנגדיהם.. להיות מהדרים אחרי 

הידור מצוה...".

 “לא תוסיפו" גם כדי 
ש"לא תגרעו"

ראש  מיום  באיגרתו  נשיא-דורנו  הרבי  כתב  כך 
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חודש ניסן תשל"ז )‘אגרות-קודש' כרך לב עמ' קסג(:
העיקרי  הציווי  יש  מצוות  תרי"ג  של  הציווים  שבין 
שבהשקפה  ב(,  ד,  )דברים  תגרעו"  ולא  תוסיפו  “לא  של 
ראשונה צריך ביאור מדוע “לא תוסיפו" – וכי מה איכפת 
טעם  שיש  לומר  תמצא  אם  ואפילו  במצוות,  מוסיפים  אם 
שלא להוסיף, הרי לכאורה הי' צריך להקדים תחילה “לא 
תגרעו" ואחר-כך “לא תוסיפו", כלומר לא רק “לא תגרעו" 

שזה חמור יותר, אלא אפילו “לא תוסיפו".
תגרעו"  ה"לא  את  לשלול  שבכדי  חז"ל  חכמינו  וביארו 
הרי ראשית האזהרה והדיוק צריך להיות בה"לא תוסיפו", 
לאמתתם  מצוות  עול  כשמקבלים  כי  הוא,  בזה  וההסבר 
יתיר,  ולא  חסר  לא  בה  אין  בודאי  הרי  השמים,  מן  כציווי 
כשנראה  ובפרט  טובה,  בכוונה  אפילו  בזה,  מוסיפים  ואם 
יותר ולומר  שמצליחים בזה, נקל לבוא לידי טעות חמורה 
לערב  יכולני  פי שכלי האנושי,  על  והצלחתי  הוספתי  הרי 
הנכונה  הדרך  שלכן  תגרעו".  בה"לא  גם  ולפסוק  שכלי 
והפשוטה היא להתחיל באזהרה של “לא תוסיפו", ובפרט 

שיש ביהודי נכונות ורצון להוסיף ולהדר במצוות.
קדמו הדברים באיגרת משנת תשכ"ט )‘אגרות-קודש' 

כרך כו עמ' מה( שם מתבטא הרבי:
כל  על  ז"ל  חכמינו  דברי  צודקין  כמה  עד  הדבר  ונפלא 
גורע,  המוסיף  כל  א(  כט,  )סנהדרין  שאמרו  ושעל,  צעד 
ולא  תוסיפו  לא  הציוויים  דשני  הקשר  מובן  שעל-פי-זה 
יג,  תגרעו בכתוב אחד ובחדא מחתא )ואתחנן ד, ב; ראה 
א( שדוקא אלו... שבתקופתינו זו נתוספה מצוה... והוסיפו... 

הרי דוקא ביניהם רבו אלו הרוצים להחזיר ]= לוותר[...".
ועוד לפני כן בשנת תשכ"ד )שם כרך כג עמ' כז(: 

דלא  דאבק  בגדר  נכנס  על-כל-פנים  לדעתי  הרי-זה 
תוסיף )ובפרט שברוב הפעמים התוצאות מעבירה על לא 

תוסיף – עבירה על לא תגרע(.
ובז' שבט תשל"ח )‘אגרות-קודש' כרך לג; ספר היובל 

– קרנות צדי"ק, קה"ת תשנ"ב, עמ' רעו(:
וידוע פירוש גדולי ישראל בסדר הציווי “לא תוסיפו ולא 
ההצעה  לה  וקדם  מתחילה  דתגרעו  דההצעה   – תגרעו" 

דתוסיפו.
וראה גם ‘התוועדויות תשמ"ו' כרך ב' עמודים -185

;184
א( לאור דברי הרבי – יובנו דברי חז"ל )מסכת יומא 
כב, א(: יצאה בת קול ואמרה לו “אל תהי צדיק הרבה" 

– ובהמשך לזה – “אל תרשע הרבה",
ואח"כ  תוסיפו  קודם  להנ"ל  בהתאם  הוא  שהסדר 

תגרעו.
קהילות  בכו"כ  הנאמר  גאון  ניסים  ר'  של  בוידוי  ב( 

ישראל בתפילת מוסף לראש-השנה נאמר:
משמע   – התרתי"  האסור  ואת  אסרתי  המותר  “את 

שאיסור המותר הוא שגרם להתרת האיסור.
ע"י  לו( שצוטטו  ז,  רבה  קהלת  )ראה  חז"ל  דברי  ג( 
הרבי במספר הזדמנויות: “כל מי שנעשה רחמן במקום 
אכזרי, סוף שנעשה אכזרי במקום רחמן" ]ראה לדוגמא: 

ס' ‘בצל החכמה' עמ' 182[.
וכנ"ל שמכיון שמרחם במקום שאין צורך הרי מתאכזר 

על מי שצריך לרחם עליו, וד"ל.
נוסף לכך שעצם ה"תוסיפו" היא ה"תגרעו" – ובלשון 
על  “שהרחמנות  פל"ט:  ח"ג  נבוכים  מורה  הרמב"ם 

העבריינים אכזרית היא על כל הברואים".

 עבודת ה' ללא 
“קונצים" וניסיונות

הרבי  שאמר  משה(  ויאמר  )ד"ה  חסידות  במאמר 
בפורים תשכ"ב נאמר )‘תורת מנחם' כרך לג עמ' 173( 
שכאשר באים לתכלית המעלה )בעבודת ה'( ללא עבודה 
שחודר  פנימי  באופן  לדרגא  מדרגא  בהליכה  ויגיעה 
בכל כוחות הנפש, אלא בדרך של מתנה מלמעלה, אזי 
חסר העניין דאין חכם כבעל הניסיון, שבא לידי ניסיון 
ועמד בו, דכיון שמעולם לא היה במעמד ומצב שיצטרך 
לעבוד עבודתו בכוח עצמו, אלא כל העניינים ניתנו לו 
בשעה  הנהגתו  תהי'  כיצד  לידע  אפשר  אי  מלמעלה, 

שיבוא לידי ניסיון.
עמ'  )שם  בהתוועדות  הרבי  שאמר  כמו   – ובקצרה 
227( – שקודם שבאים לידי ניסיון, אי אפשר לידע אם 

יהי' בבחינת “חכם" בשעה שיבוא לידי ניסיון.
]ובדומה לזה מצינו בתורת צדיקי פולין לפרש מאמר 
חז"ל )פסחים סו( “ראה מעשה ונזכר הלכה" שמוסב על 
ישוב  גם אז שומר על  בני אדם הנמצאים בשוק, שאם 

דעתו וטהרת לבו, הרי זה מבחן לאדם.
פעמים  כמה  צריך  אמותיו  בד'  סגור  שהוא  בעת  כי 
בדיקה בעצמו, אולי לבו מלא תועבות, אלא שטרם בא 
לידי ניסיון, ומי יודע אם יכול לעמוד בניסיון לכשיתנסה 

)תורת אבות בשם הר"מ מלכוביץ זצ"ל([.
בתורה  כעניין  נאמרו  שהדברים  להדגיש  חובה  אבל 
ח"ו  להיכנס   – למעשה  הוראה  מזה  ללמוד  ח"ו  ולא 
ויקהל  ש"פ  בהתוועדות  שנתבאר  כמו   – לניסיונות 
תשי"ט )תורת מנחם כרך כה עמ' 86( אז הביא הרבי את 
פירושו של האור החיים הק' ל"ויקהל משה" – “הקהיל 
האנשים בפני עצמן והנשים בפני עצמן" שגם בהקהלת 
שלא  להבטיח  הוצרכו  ביותר  נעלית  למטרה  בנ"י 
להקהיל אנשים ונשים יחד; ולימד את ההוראה הנלמדת 



11

מענין זה – שלילת ההנהגה לעשות “קונצן" – כלומר: 
בטענה  בניסיונות  עצמם  את  שמכניסים  כאלו  ישנם 
שכל עוד אין אלו ]ניסיונות[ בנמצא, אין כל “קונץ" 
ללכת  הם  מבקשים  ולכן  כדבעי...  היא  שהנהגתם 
למקומות לא כ"כ רצויים, ולהימנע מעניינים שאינם 

כדבעי, ואזי יהיה אכן “קונץ"!..
ליהודי  אסור   – ל"קונצים"  זקוקים  אין   – והמענה 
ניסיונות, כבקשתו מהשי"ת “ואל  להביא עצמו לידי 
תביאנו לידי ניסיון" )נוסח ברכות השחר – מברכות 

ס, ב(.

למה קדם “מבצע לולב" 
ל"מבצע תפילין"?

שנות  במהלך   – ה"מבצעים"  על  הכריז  כשהרבי 
יהודים  עם  ולברך  ללכת  ההוראה  קדמה  נשיאותו, 
על ד' מינים )בשנים תשי"ד-תשט"ו(, ולאחר-מכן על 

מבצע תפילין )תשכ"ז(.
ויצוין כי במדרש )ויק"ר פל"ב, א( המתאר הנהגת 
 – התורה-ומצוות  קיום  על  נפשם  המוסרים  חסידים 

הובא בסדר הזה:
“על שנטלתי לולב על שהנחתי תפילין". )המדרש 

נזכר ב'תורת מנחם' כרך כו עמ' 171(.

המקור להתעסק במוצאי 
יוהכ"פ בסוכה – בדיבור

במוצאי יום הכיפורים תש"נ )‘לקוטי שיחות' חלק 
ט"ל עמ' 401-400(, אמר הרבי:

מיד  ש"מתחילין  פעמים(  )ב'  ערוך  בשולחן  איתא 
ואף-על-פי  הסוכה",  בעשיית  יום-כיפורים  במוצאי 
שרואים שרוב בני-ישראל – ואני בתוכם – הרי במעשה 
בפועל אינם נזהרים בכך – יוצאים ]ידי-חובת ענין זה[ גם 

עתה על-ידי הדיבור בזה.
 ."59 ע'  חב"ד  המנהגים  ספר  “ראה  שם:  ומצויין 
ב'אוצר מנהגי חב"ד' תשרי  וראה בהרחבה בהמובא 

ע' רנה.
י"ח העסק  ויש להצביע כי המקור הראשון לצאת 
בפניית סוכה באמצעות דיבור – הוא בשל"ה מסכת 
א(:  סא,   – מהרי"ל  דרש  )ד"ה  התשובה  עמוד  יומא 
“וטוב מיד לאחר הבדלה קודם שיאכל יתייעץ בענין 
מקום  ובאיזה  אותה  יעשה  איך  ביתו  בני  עם  סוכה 

וכיוצא בזה".

כריכות נאות לספרים
שלח(  פ'  )עש"ק  קודמת  ברשימה  שהובא  למה 
שהשל"ה  לציין  יש   – נאה  כרוכים  ספרים  במעלת 
)מסכת שבועות – לב, א( מזכיר )הדרך הו'( “שיעיין 

תמיד בספרים יפה הכתיבה ויפה הקשירה".

הרבי פסק “ללא פלפולים"
שלילת  על  ברבים  הרבי  דיבר  תשמ"ז  כסלו  בי"ט 

נוכחות הבעל בחדר לידה.
כשנשאל הרבי אם הכוונה גם לחדר צירים השיב 

)‘היכל מנחם' כרך ב' עמ' נב-ג(:
אין... להיכנס לפלפולים בשני הנ"ל היפך הצניעות... 
זכיות, על-אחת- ]=נדרשות[  להיות  צריכין  בתמיד  אם 
ב'(  עמוד  סוף  לא,  )שבת  ללדת  כשעומדת  כמה-וכמה 

ופשיטא לא להוסיף ההיפך...
להמחיש  הרבי  ביקש  עצמה  זו  ובתשובתו  יתכן 

“פסק-דין ללא פלפולים".
ליולדת:  בפוסקים  שונות  הגדרות  מצינו  דהנה 
כתב:  הי"א(  פ"ב  הל' שבת  )לרמב"ם  משנה'  ה'מגיד 
“שכאב היולדת וחבלי' הם כדבר טבעי לה ואין אחת 

מאלף מתה מחמת לידה כו'"
הזקן  ואדמו"ר  אברהם  המגן  כן  פסקו  ובעקבותיו 
)שו"ע אדה"ז או"ח סימן של סעיף א( “הואיל וכאב 
מתה  מאלף  אחת  ואין  היא  טבעיים  דברים  היולדת 

מחמת לידה".
א(:  כח,  שבת  )מסכת  המאירי  כותב  לזה  בדומה 

“יולדת.. שרובן אין בהן ]כל כך[ סכנה".
ב(  פג,  כתובות   – מיתה  )ד"ה  התוספות  מאידך, 

כתבו: “דרוב פעמים מסתכנת בלידה".
שם(:  )כתובות  שאנץ  בתוספות  לשון  ובשינוי 
בלידה  דמסתכנת  משום  דילמא  דשכיחא  “ומיתה 

הרבה פעמים"
מקובצת  בשיטה  הובא  וכן  )שם  כתב  והריטב"א 
משמו(: “דמיתה דידה שכיחא טפי שמסוכנת בלידה 

פעמים רבות".
מ"דבר  הקצה:  אל  הקצה  מן  דעות  שינוי  לכאורה 
“רוב  סכנה  עד  סכנה"  בהן  אין  ו"רובן  לה"  טבעי 

פעמים" “הרבה פעמים" ו"פעמים רבות".
]ובאמת אין כאן סתירה אמיתית – ראה שו"ת ציץ 
אליעזר סימן סה מה שפירש לתווך וליישב כל הנ"ל 

)אגב התשובה שם נכתבה בחודש טבת תשמ"ז!([
סוף  לא  שבת  למסכת  בהציון  הסתפק  הרבי  אבל 
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עמ' ב – שם )במשנה( נאמר:
“על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן" ובגמרא 

שם לב, א פירש רש"י )ד"ה אבב חוטרא מילי(:
תולין  שזכיותיה  פעמים  בבריאות  כשהיא  “האשה 
ואין כח במקטרג להזכיר עוונה, אבל משהגיעה לפתח 
הסכנה וצריכה לנסים שם מזכירין עוונותי' ומעשי' אם 

ראויה היא לנס אם לאו"
ניסים  נדרשים  הסכנה,  בפתח  כשמדובר  כלומר: 
וזכויות ]אין הרבי נכנס לפרטי הגדרים של חזקת סכנה 

וכיו"ב[ – ללא פילפולים!

תלמיד אחר רבי!
ב'תורת מנחם' כרך מז עמ' 5:

שכן  וזה גופא שמנגדים אינם נוהגים כן מהווה הוכחה 
צריכים לומר ‘תיקון'...

לשבח  הרבי  ציין   201 עמ'  א'  כרך  מנחם'  וב'תורת 
להיפך..  ועשו  ב"עולם'שן"  שהתייעצו  חסידים  הנהגת 

ועל-ידי-זה הצליחו להציל חייהם – עיין שם.
ולכאורה, מהו הביאור בכך?

מאירת  )ספר  הסמ"ע  דברי  עפ"י  לכך  הביאור  אולי 
יג(  ס"ק  ג  )סימן  משפט  חושן  בשולחן-ערוך  עינים( 
ופסקי  הבעלי-בתים  ש"פסקי  הדיינים  למנהג  בנוגע 
בהזדמנויות  הרבי  וביאר   - הפכים"  שני  הם  הלומדים 
 ;223 עמ'  כז  כרך  מנחם  תורת  לדוגמא:  )ראה  רבות 
שיחת י"ט כסלו תשל"ו ס"ג; ועוד( שלא מדובר בבעלי-
בכאלה שקובעים  דוקא  אלא  תורה,  למדו  בתים שלא 

עתים לתורה וכאלה שהוסמכו לרבנות!
ה"הנחה"  אזי  בעולם-הזה  עסקיהם  שרוב  מכיון  אך 

שלהם היא היפך דעת תורה! – עיין שם.
תורה  ישראל  ב"מנהג  לקבוע  פשוטות:  במילים 
הוא" ולחרוץ דינים שנוגעים לנפשות מוכרחים דווקא 
ל"נותן התורה"  ובטל  כל העת  למישהו ששכלו קשור 

וכו', וק"ל.

הספק שלא הותר
)‘לקוטי  תש"ט  משנת  הרבי  של  במכתבו  נאמר  כך 

שיחות' כרך יב עמ' 200(:
ביכולת  אין  ביום-הכיפורים,  היתר  מאכל  האוכל  יהודי 
הן  הם  לעולם  הבריאה..  סדר  לשנות  זו  מוגבלת  פעולה 
או  יום-הכיפורים  אכילת  קודם  במאכל  שהיו  הניצוצות 

אכילת חולה מסוכן ולאחרי-זה...

וממשיך הרבי )שם(:
יפת תואר, קדלי  ב..  הוא  איך  ובירור  ועדיין-צריך-עיון 

דחזירי כשהותרו וכיוצא בזה. ואין כאן מקומו.
כדי להבין מדוע נסתפק הרבי ב"קדלי דחזירי" ו"יפת 
א(  )יז,  חולין  במסכת  שמבואר  למה  הכוונה  תואר"– 
הותר  נון  בן  יהושע  בימי  הארץ  כיבוש  שנות  בשבע 
לבני ישראל לאכול דברים טמאים ולמדו זאת מהכתוב 
“ובתים מלאים כל טוב.. כתלי דחזירי )חזירים יבשים. 

רש"י("
לכאורה ספיקו של הרבי תלוי במחלוקת הראשונים 

– הרמב"ם והרמב"ן – בגדר היתר זה:
הרמב"ם פסק )הלכות מלכים פ"ח ה"א(: חלוצי צבא 
כשיכנסו בגבול עכו"ם ויכבשום וישבו מהן, מותר להם 
לאכול נבלות וטרפות ובשר חזיר וכיוצא-בזה אם ירעב 
ולא מצא מה יאכל אלא מאכלות אלו האסורים וכן שותה 
יין-נסך, מפי השמועה למדו “ובתים מלאים כל טוב" – 

ערפי חזירים וכיוצא בהן.
אך הרמב"ן בפרשת ואתחנן )וא"ו י-יא( כתב עליו:

רעבון  או  נפש  פקוח  בשביל  שלא  נכון,  זה  “ואין 
בלבד הותר בשעת מלחמה, אלא לאחר שכבשו הערים 
הגדולות והטובות וישבו בהן התיר להם שלל אויביהם".
סכנת- שבזמן  הרמב"ם  דעת  ביאר  משנה'  ה'כסף 
שפיקוח  הרמב"ם  סבור  בוודאי  רעבון  בשל  נפשות 
נפש דוחה האיסור, וכוונת הרמב"ם שבדיעבד כשאינו 
מוצא, גובר היתר באותה שעה גם צימאון ורעבון סתמי 

)לא של פיקו"נ( מותר לו.
בקלות  לפשוט  לכאורה  היה  ניתן  אלו  דברים  לאור 
את ספיקו של הרבי – כי לדעת הרמב"ם פיקוח-נפש זה 
– שרק בדיעבד הותר להם מאכלות  דחויה  הוא בגדר 
אסורות – ואילו לדעת הרמב"ן היא בגדר הותרה, ובכל 

מצב שלא יהיה הותר להם )לגמרי( כתלי דחזירי.
אולי  בקלות,  זה  ספיקו  פושט  הרבי  אין  זאת  ובכל 
דן  מאיר  )לרבי  חמדה'  ‘כלי  בספר  הבא:  מטעם 
פלאצקי( פרשת ויקרא אות ד מחידושי בנו כתב שגם 
לדעת הרמב"ן, הנה על פי דברי רבי יהונתן אייבשיץ 
לבנ"י  שהותר  ההיתר  אמור(  פרשת  יהונתן'  )‘אהבת 
כענין  הוא  אסורות,  מאכלות  לאכול  מלחמה  בשעת 
שהתירה התורה יפת תואר בשעת מלחמה מפני ש"לא 
דיברה תורה אלא נגד יצר-הרע" ומטעם זה ההיתר של 
מאכלות אסורות אינו אלא לישראל, בעוד שלכהנים לא 
וכנאמר  – כשם שיפת תואר לא הותרה לכהנים  הותר 
ומן  העוף  מן  וטרפה  נבלה  “כל  לא(:  )מד,  ביחזקאל 
)מנחות  הגמרא  ותמהה  הכהנים"  יאכלו  לא  הבהמה 
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אכלי"?  ישראל  הא  אכלי  דלא  הוא  “כהנים  א(  מה, 
]וזה אחת הסיבות שבגינם ביקשו חז"ל לגנוז את ספר 
לעתיד  כי  מובן,  ולהאמור  א([  יג,  )חגיגה  יחזקאל 
בזמן מלחמת גוג ומגוג, יהיו ישראל מותרין באכילת 
יחזקאל דבריו  ויפה אמר  לא,  נבילות בעוד לכהנים 
“כל נבלה וטרפה גו' לא יאכלו הכהנים", כך שהיתר 

זה הוא בדיעבד לישראלים בלבד כו'.
ועדיין ספיקו של הרבי במקומו עומד!

תואר  ליפת  בנוגע  הספק  לפרש  יש  ועל-דרך-זה 
מחד כיון שסוף-סוף התירה לו תורה למרות הקביעה 
שאם  הרע  יצר  נגד  תורה  )דברה  בדיעבד  רק  שזהו 
לא תתירנו יעשה זאת באיסור( אבל מכיון שהתורה 

התירה אולי הוי “היתר גמור" ו"הותר לגמרי".
מאידך יש מקום לומר )ורק שינוי לאדם זה( שזהו 

בגדר דחויה
]ראה מה שממשיך הרבי בלקו"ש חי"ב שם: “מעין 
דוגמא לכהנ"ל בתורת הנגלה “איסור חפצא ואיסור 

גברא..".[.
בין ישראל לעמים ועבד כנעני שבינתיים

לגמרי  גוי  לא  גם  אבל  יהודי,  אינו   – כנעני  “עבד 
אלא הוא קרוב יותר ליהודי, שלכן הוא מחוייב בכמה 
מצוות, ועד לענין המילה" – כך התבטא הרבי בא' דראש 
 חודש אדר תשל"ב )‘תורת מנחם' כרך סח עמ' 227(.

בדברי  הוא  בפשטות  הדברים  מקור 
הי"א: פי"ב  ביאה  איסורי  הל'   הרמב"ם 

וקבלו  עבדות  לשם  אותן  שהטבילו  “העבדים 
 – בהן  חייבים  שהעבדים  מצוות  עליהם 
באו". לא  ישראל  ולכלל  הגוים,  מכלל   יצאו 

באותה הזדמנות אמר הרבי כי “המבדיל .. בין ישראל 
לעמים" הוא כמו ההבדלה “בין קודש לחול ובין אור 
לחושך" – דגש זה “כמו ההבדלה" הוא עפמ"ש בספר 

הבתים מגדל דוד )מצוה קמח(, עיין שם.
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פרשת דברים
רב לכם שבת בהר הזה פנו וסעו 

לכם )א,ו(
תורה  של  באוהלה  להסתגר  רשאי  אדם  אין 
לנסוע  עליו  אלא  עצמו,  עם  בעבודתו  ולהסתפק 
אור  את  לשם  גם  ולהביא  מיהדות  רחוק  למקום 

התורה.

)לקוטי שיחות כרך ב, עמ' 596(

שמוע בין אחיכם )א,טז(
אמר הבעל-שם-טוב:

"שמוע" – מי ש'שומע' ומרגיש את גודל אהבת 
הבורא לכל יהודי, ועד כמה כל יהודי יקר למעלה, 
"בין אחיכם" – אדם כזה מבין את גודל חשיבותו 
של כל יהודי )'בין' לשון הבנה(, וכתוצאה מכך הוא 

מעורב בין הבריות ומתענג מכל יהודי.
"שמוע" – אם רצונך להשיג 'שמיעה' והרגשה זו, 
"בין אחיכם" – עליך להיות מעורב בתוך הבריות, 
בהרגשה שכל יהודי, גם הפשוט ביותר, אחיך הוא.

)כתר שם טוב )הוספות( סימן כח(

לא תכירו פנים במשפט... כי 
המשפט לאלוקים הוא )א,יז(

במשפט  תראו  אל   – במשפט"  פנים  תכירו  "לא 
למרות  החסד,  מידת  של  הפנים  את  שלמעלה 

ש"משפט איהו רחמי" )תקוני זוהר בהקדמה(,
"כי המשפט לאלוקים הוא" – היינו מידת הדין, 

אלא שהיא מתלבשת במידת הרחמים.
המלך  את  שרואה  לאדם  דומה?  הדבר  למה 
ופניו צהובות, ולכן עולה על דעתו שהמלך יאהבנו 

אפילו אם ימרוד בו.

)מגיד דבריו ליעקב עמ' נא(

והדבר אשר יקשה מכם תקריבון 
אלי ושמעתיו )א,יז(

הרמב"ן אמר לבנו:
אם תסתפק פעם באיזה דבר אם הוא מותר או 
אסור, אזיי בראש וראשונה עליך לסלק את הנאתך 
מהדבר, ורק אחר-כך לשקול את צדדי הספק. שכן 
כאשר יש לאדם צד הנאה מאיזה דבר, תמיד ימצא 

סברות להתירו.
ואמר הבעל-שם-טוב שהדבר רמוז בפסוק זה:

"והדבר אשר יקשה" – אם אתה מתקשה להחליט 
באיזה דבר אם הוא מצווה אם לאו;

"מכם" – הספק נובע מכך שיש לך בדבר הנאה 
אישית.

מהדבר  הנאתך  את  כשתסלק   – אלי"  "תקריבון 
ותתכוון אך ורק לשם שמים;

להתנהג  איך  הבנה  לך  אתן   – "ושמעתיו" 
)"ושמעתיו" מלשון "והם לא ידעו כי שומע יוסף"(.

)כתר שם טוב עמ' ג(

ובמדבר אשר... נשאך ה' אלוקיך 
)א,לא(

במדבר,  בני-ישראל  מסעות  של  הפנימי  התוכן 
הטומאה  כוחות  הכנעת  הוא  הקליפות,  סמל 
זו מנשאת  והרע, "אתכפיא סטרא אחרא". עבודה 

ומרוממת את הנשמה עד רום המעלות.

)אור התורה(

אוכל בכסף תשבירני )ב,כח(
ומתאווה  נכסף  אתה  כאשר   – בכסף"  "אוכל 
את  ולבטל  לשבור  עליך   – "תשבירני"  לאכול, 

התאווה.

)אור-תורה עמ' נא(

ממעייני החסידות
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
ערב שבת-קודש
ג' במנחם-אב
ב'שבת חזון'1 לובשים בגדי שבת2.

שבת-קודש פרשת דברים
ד' במנחם-אב, ‘שבת חזון'

“כאשר  לכוהן  מסיימים  התורה  בקריאת  שחרית: 
לבדי",  אשא  “איכה  ללוי  ומתחילים  לכם"  דיבר 

כנדפס בחומשים3.
גם השבת עורכים ‘סיום' עם סעודה4.

מנחה5. פרקי אבות – פרק ג6.

מברדיצ'וב  הרה"צ  תורת  אודות  אומרו"(  )ו"בשם  לפרסם  “מצווה   )1
בעניין ‘שבת חזון' ש'חזון' מלשון ראייה, שבו מראים לכל אחד ואחת 
 .132 את המקדש דלעתיד מרחוק" – ‘התוועדויות' תשמ"ח ח"ד עמ' 
 – )ובשבת  וב'צדקה'  ב'משפט'  הוספה  כאו"א  אצל  לעורר  צריך  “וזה 

באופן המותר בשבת(" – ‘התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 108.
הדנים  לפוסקים  וש"נ  אדמוה"ז,  נהג  שכן   ,46 עמ'  ספר-המנהגים   )2
 1846 עמ'  ה-ו  חלק  אדמוה"ז  לשו"ע  בהוספות  גם  וראה  זה,  בעניין 

בשולי-הגיליון.
בין  מהנהוג  ולהעיר  בשבת.  דפרהסיא  אבילות  למנוע  כדי   – הטעם 
אנ"ש )וכלל החסידים – נטעי-גבריאל פכ"ה הערה טו(, שאף את פסוקי 
אין  שחרית[  ת"ב  הפטרת  את  גם   – ]אבל  ‘חזון'  מהפטרת  התוכחה 
קוראין בניגון איכה, שלא כמנהג העולם )שו"ת הריב"ש סי' קיב, מג"א 
סי' רפב ס"ק יד, שערי-אפרים שער ט סכ"ז(. וראה ‘מנהג ישראל תורה' 

סי' תקנ"א ס"ק ג.
3( כך נהגו אצל כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע בליובאוויטש, ולא כנדפס 
בס' המנהגים ס"ע 31 ובלוח כולל-חב"ד. וראה בקשר להנהגה זו ב'לוח 

השבוע' לשבוע שעבר, הערה 4
4( סה"ש תנש"א ח"ב עמ' 708 )נעתק בלוח השבוע שעבר(.

5( מסתבר שהסיבה לאריכות ה'עליות' בקריאת-התורה במנחת-שבת 
ובימי שני וחמישי בפרשת ואתחנן, היא כדי שלא לסיים או להתחיל 

ב"בית פעור". וע"ע.
6( הנה בפסוקים שלמים אין הסתייגות לאומרם עם השמות בכל מקום 
שהם, אך בחלקי-פסוקים ]אולי – כיוון שאין הם כשרים להיאמר כך, 
הטועה  ועל-דרך  פסקינן",  לא  אנן   - פסקיה משה  דלא  פסוקא  ד"כל 
“ברוך אתה  אף שגם  חוקיך"  “למדני  ה'" שמסיים  “ברוך אתה  ואומר 
ה'" הוא עניין שלם – הרה"ג ר' לוי-יצחק ז"ל הלפרין[, הורה הרבי שאין 
גיליון רעח.  ‘התקשרות'  )ע"פ  ה' כמות-שהוא  אומרים אותם עם שם 
ומפורשת ההוראה במק"א – התוועדויות תשד"מ ח"א עמ' 317 ועמ' 

368. וכן מנהג העולם אצל האשכנזים(.                                    
ועל-כן, יש לדעת שהפסוקים דלהלן שבפרקי-אבות אינם שלמים:

מוצאי שבת:
ונותנים לשתות לילד שהגיע  “מבדילים על היין, 
לחינוך ברכה ואינו יודע עדיין להתאבל על ירושלים. 

ואם אין תינוק – שותה בעצמו"7. 

יום ראשון
ה' במנחם-אב

 – בפשטות  מעורר   – האריז"ל  של  ההילולא  יום 
שהם  בכלל,  ו'צדקה'  ב'משפט'  לההוספה  שנוסף 
בכל  שיוסיפו   – האריז"ל  אצל  מיוחדת  בהדגשה 
לגלות  “מצווה  חוצה,  המעיינות  דהפצת  הפעולות 
חסידות  בתורת  כמוסבר  ובפרט  החכמה",  זאת 

חב"ד8.

פ"ג סוף משנה ג: “וידבר אלי"; משנה ו': “אלוקים ניצב"; “בקרב אלוקים 
“בנים אתם"; פ"ה משנה  “כי בצלם";  י"ד:  נדברו". משנה  “אז  ישפוט"; 

י"ח: “צדקת ה' עשה"; פ"ו מ"י: “עד יעבור"; “מכון לשבתך". 
אגב, בפ"ב מ"י לכאורה צ"ל “והווי מתחמם כנגד אורן )ו' במלאופם( של 
חכמים"; ובפ"ג משנה ט"ז “ומצודה פרושה" בשי"ן שמאלית, וכן בידיד 

נפש צ"ל “ופרוש חביבי עלי" - ראה שער הכולל פי"ז סכ"א.
7( לוח כולל-חב"ד, ע"פ הרמ"א סי' תקנ"א ס"י  ]ובאמת קשה להגדיר 
הילדים  חונכו  הרבי  שבהוראת  לאחר   – בדורנו  גם  ומה  כזה.  מצב 
להכיר את נושא )החורבן ו(הגאולה מגיל רך ביותר. וראה א"א להרה"צ 
מבוטשאטש על אתר[. והנה יש שמשום-כך מבדילים על ‘חמר מדינה', 
כגון ‘בירה' )ערוך-השולחן שם סכ"ו, וראה ‘ימי בראשית' עמ' 200(. ובין 
שם  מוכן  כשנמצא  גם  לקטן  נותנים  שאין  נוהגים  רבים  חסידי-פולין, 
)והעירו שחומרא זו סותרת את הדעה שצריך לשתות בעצמו דווקא, 
ראה המוסגר בשו"ע אדמוה"ז סי' רצה ס"ד, ובארוכה במילואים לס' 

‘קיצור הלכות משו"ע אדמוה"ז' סי' זה עמ' קט, וש"נ(. 
החדשה:  )בהוצאה   496 עמ'  ח"ג  תשל"ח  שיחות-קודש  ראה  מאידך, 
ח"ד עמ' 388(, שבמוצש"ק מטו"מ, ב' מנ"א, שכח המבדיל ]הת' הר"ר 
ישראל-מרדכי שי' קאזאמינסקי[ והחל לשתות את היין מהכוס, והרבי 
לילד לשתות  בידו[ שיתנו  ]או סימן  ואמר  בידו תנועת-תמיהה  הורה 
]היו שם מעט בחורים. הילד היה אלחנן-דוב שי' בר"ד מרוזוב, בן י"א 
אז, שחונך בביתו שלא לשתות מהיין ולכן סירב לראשונה, ושוב סימן 
]ביותר,  הרבי  חייך  שתה,  וכשהילד  נענה[  ולבסוף  לשתות,  הרבי  לו 
ויצא לחדרו[ )והוא מרשימת הרה"ח ר' ]אז: הת'[ שלום-יעקב שי' חזן. 

ההוספות במוסגר מפי ר' אלחנן ואחרים שהיו שם(.
8( ‘התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 109.
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יום רביעי,
ח' במנחם-אב, ערב תשעה באב

אחר חצות )12:47 באזור המרכז( לומדים רק דברים 
הרעים  ובדברים  איוב,  כמו  באב,  בתשעה  המותרים 

שבירמיהו, ומדרש איכה9.
חצות  לפני   – לכתחילה  היום:  חת"ת  שיעורי  אמירת 

היום10. בדיעבד – )חומש ותהילים( עד השקיעה11.
לימוד רמב"ם: לפני חצות12.

לימוד ענייני בית-הבחירה: כמו בחת"ת דלעיל13.
אוכלים סעודה קבועה לפני מנחה, וניתן לאכול בה 
להם  תזיק  שלא  כדי  קצת  בה  ומרבים  תבשילין,  שני 

התענית14. 
במנחה אין אומרים תחנון15.

סעודה מפסקת16
)בהפסק איזה  נהוג לשבת ]כל הסעודה[ על הארץ 
שני  לאכול  ואסור  הנעליים.  חולצים  ואין  דבר17( 
חיים,  וגבינה  חמאה  או  חיים  פירות  אבל  תבשילים, 
משקאות  לשתות  ואסור  מותר.  מינים,  כמה  אפילו 
ישבו לאכול שלושה  לא  או תה מותר.  וקפה  חריפים, 
ביחד, ואם אכלו – לא יזמנו. ומותר לאכול עד השקיעה 
)באזור המרכז: 19:39(. נוהגים לאכול ]בסוף הסעודה 

9( לוח כולל-חב"ד.
10( כנ"ל )מנהג ישראל, ע"פ הרמ"א סו"ס תקנ"ג(.

11( כיוון שאף בת"ב עצמו אחה"צ )שאסור מדינא( אומרים חת"ת כדלהלן. 
וכמבואר שם, לכאורה בתהילים ותניא אין הגבלה דת"ב, וא"כ ניתן להשלים 

תהילים אחרי חצות הלילה.
ת"ב  בערב  בדיעבד,  אך  )מוגה(.  להרמב"ם  שיעור'  ב'מורה  הוא  כן   )12
אחר  בת"ב  השיעורים"  “שאר  כדין  חצות,  אחרי  להשלימם  ניתן  לכאורה 

חצות, במענה הרבי הנדפס להלן ע"י ציון 34.
13( ע"פ ההוראה ללומדם בת"ב אחה"צ )כלהלן הערה 58(.

14( מנהג רווח, גם בין אנ"ש, ע"פ הרמ"א סי' תקנ"ב ס"י. בלוח כולל-חב"ד 
תבשיל..."  “והאוכל  המפסקת  בסעודה  שסיים  ממה  )אך  זאת  הזכיר  לא 
משמע שרגילים שלא לאכול בה שום תבשיל, וזה מתאים למנהג האמור(.

15( את פרקי המשניות שאומרים חיובים ובעלי יארצייט אחרי התפילה, 
אפילו  זאת  שמתירים   ,34 ציון  ע"י  להלן  ראה  כרגיל,  זו  בתפילה  אומרים 

בת"ב אחה"צ.
16( ע"פ לוח כולל-חב"ד.

17( המקור להימנע מלשבת על הקרקע ממש, מובא בשע"ת סי' תקנ"ב 
ס"ק ג מברכ"י שם ס"ק ח בשם מהר"ש שער-אריה. אמנם הכף-החיים שם 
דן להקל לשבת ע"ג קרקע מרוצפת, ומבאר בזה מנהג מהרי"ל  ס"ק לט 
)בהוצאת מכון-ירושלים עמ' רנד. רנו. וכ"כ במקור-חיים לבעהמ"ח חוות-

יאיר סי' תקנ"ט ס"ג( שישב בת"ב על הקרקע ממש. ובילקוט-יוסף ח"ז עמ' 
קכט כתב, שלמנהגם יושבים אבלים על הקרקע ממש )ועיי"ש ח"ה עמ' 

582 סט"ו(, וראה בארוכה בס' ‘מנהג ישראל תורה' שם ס"ק ו.
באבילות ובתשעה-באב, ישב הרבי על ארגז נמוך, שגובהו מעל ג' טפחים 
14, נדפס  ‘מנחת שלמה' בס' הליכות שלמה על ת"ב הע'  )וכן דעת בעל 
בקובץ ‘ישורון' גיליון יד עמ' תשפז, וציינו שזה דלא כמהרש"ם בס' דע"ת 

יו"ד סי' שפז ס"ב(.

טבולה  וקרה  קשה  ביצה  וכן18[  באפר.  טבולה  פת   –
הכפישני  שיני,  בחצץ  “ויגרס  הכתוב  על-שם  באפר, 
יש  המפסקת,  בסעודה  תבשיל  אוכלים  ואם  באפר". 
נוהגים לאכול את הביצה אחרי ברכת המזון19 ]וכנראה 

לא נפוץ בין אנ"ש להקל בזה[.

יום חמישי
ט' במנחם-אב –  תענית20

ביום רביעי לפנות ערב, חולצים נעליים ומסירים את 
הפרוכת9 ]וכיסויי הבימה ועמוד-הש"ץ[.

בתשעה באב נועלים נעלי גומי ובד או סנדל שאינו 
של עור, ודלא כהמחמירים בזה21.

ולקריאת  לתפילה  הנחוץ  כפי  רק  אור  מדליקים 
הקינות, ולא יותר22.

כל  משאכל  רב,  שהאמורא  מסופר  ה"ו(  )פ"ד  תענית  סוף  בירושלמי   )18
מה  לקיים  באב",  תשעה  סעודת  “זו  ואמר  באפר  פיתו  טובל  היה  צרכו 
ובהגהת  תקנ"ב  סי'  בב"י  הובא  שיני",  בחצץ  “ויגרס  ג,טז(  )איכה  שנאמר 
הרמ"א בשו"ע שם ס"ו. במקביל כתב הטור שם שבאשכנז נוהגים לאכול 
]ללא הגבלה באיזה זמן[ ביצים ]ובב"י מהגמ"יי: קרים וקשים[ שהן מאכל 
אבלים, והביאו הרמ"א שם בס"ה. בא"א להרה"צ מבוטשאטש סו"ס תקנ"ב 
מחזירין  ופחמין  מגולגלת  שביצה  כיוון  באפר,  הביצה  לטבילת  טעם  נתן 
את הלימוד, ויום ת"ב הוא כנגד מצות ל"ת דגיד הנשה, שהוא לשון שכחה.

נהרות  ‘על  ברהמ"ז  לפני  שאומרים  כ'  סי"ט  פנ"א  בנטעי-גבריאל   )19
כההוראה  המעלות'  ‘שיר  אומרים  אלא  כן,  מנהגנו  שאין  וכמדומני  בבל'. 
 .22 י' אדר-א וס' המנהגים עמ'  יום  הכללית בכל זמן שא"א תחנון )היום 
יותר מהמוכרח. ואולי אדרבה, יש בזה משום  ואין מוסיפים על האבלות 

עידוד כבכ"מ(.
20( בעניין חולה בתשעה באב, בעלמא נהוג לפסוק שיאכל כרגיל )וראה 
פסקי תשובות סי' תקנ"ד ס"ק ט, שם מביא גם את אלה שהחמירו לאכול 
ח(,  הערה  סו  פרק  ח"ב  בין-המצרים  נטעי-גבריאל  וכיו"ב.  בשיעורים 
שיאכל  כזו  פסיקה  כלל  מכירים  שאינם  אנ"ש  מרבני  מכמה  שמעתי  וכן 
)במהדורת  או"ח  הצמח-צדק  שבשו"ת  ואף  ליוהכ"פ.  בדומה  בשיעורין 
תשנ"ד: סי' קח-קי( מציע לאכול בשיעורים, הרי שם מדובר: א( למי שרוצה 
להחמיר, וגם זה רק ב(  לבריאים )שבגלל המגפה ר"ל היו חייבים גם הם 

לאכול(.
המצרים  בין  ב'מנהגי  דווקא  “כדי-אכילת-פרס"  עניין  הרבי  שהביא  ומה 
קה"ת  להצמח-צדק,  איכה'  מגילת  על  ‘רשימות  )בסוף  ציבור('  )ותענית 
תשי"א, עמ' 61, ומשם לספר-המנהגים עמ' 45(, כשהכוונה כנראה לחידושו 
בד'  עינוי  )שיעור  הללו  בשני הקטעים  כוונתו  לכאורה  הצ"צ,  האמור של 
צומות ]=שבצומות האחרים לכו"ע אין אוכלין בשיעורין[ בככותבת, ושיעור 
אכילת פרס( היא רק לעניין זה, שמי שאכל בשיעורין בכל התעניות נקרא 
‘מעונה' ויאמר עננו ויעלה לתורה )כמ"ש בפסקי תשובות סי' תקס"ו אות 
ו בשם שו"ת מהר"ם שיק סי' רצ, מרחשת ח"א סי' יד ס"ק ובשם הגרש"ז 
אויערבך, הובא גם בש"ש כהלכתה בהערות ס"פ לט(. וראה קובץ ‘אהלי 

שם' גיליון 3, עמ' קח.
חולה וקטן האוכלים סעודה בת"ב, אומרים ]שיר המעלות – כיוון שא"א 
תחנון[ ‘נחם' בברהמ"ז רק לאחר ‘הרחמן', כיוון שיש פלוגתא אם לאומרו 
בברכה שלישית )ראה שער-הכולל פל"ד ס"ט, נטעי-גבריאל פרק סו סעיף 

יא וש"נ(.
ס"ק  דרכי-חיים-ושלום  תרי"ד.  בסימן  ואחרונים  שערי-תשובה  עיין   )21

תרע"ג – ספר-המנהגים עמ' 46.
22( שו"ע סי' תקנ"ט ס"ג, וראה ‘מנהג ישראל תורה' שם ס"ק ז.

מחר  וגם  היום  מדליקים  ‘חיוב',  כשיש  הש"ץ,  בעמוד  הנהוגים  נרות  ה' 
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דבר25(  איזה  )בהפסק  הארץ24  על  יושבים23 
‘איכה'  המתחיל  פרק  בכל  ‘איכה'.  וקוראים 
מגביהים את הקול יותר9. פסוק ‘השיבנו' האחרון, 

אומר הקהל בקול רם יחד עם החזן26.
בספר-המנהגים מובא סיפור על הרה"צ מרוז'ין 
ומעשי  ‘בערעלאך'  לזריקת  בקשר  וחסידיו, 
שובבות בתשעה באב. כנראה הובאו הדברים כדי 

שלא ירבו באבילות יותר מדאי27.
ללא  קדיש שלם  קדוש',  ‘ואתה   – הקינות  אחר 

כרגיל. ]בקיצור שו"ע סי' קכד ס"ב ובמשנ"ב סי' תקנ"ט ס"ג, מא"ר 
בשם מהרי"ל, כתבו “אין מדליקין נר תפילה". אבל במהרי"ל עצמו 
ס"ע רמז איתא: “נהגינן שלא להדליק נר בביהכ"נ בט' באב כי-אם נר 
אחד ]ובשינויי נוסחאות בעמ' רנ: ב' נרות[ לחזן" וראה כה"ח ס"ק כו. 
כולם לא הבדילו בבירור בין ערבית לשחרית. וכן צ"ב אם יש הבדל 
בין ה' נרות כשיש ‘חיוב' )שיש בו תועלת לנשמה(, לבין הנהוג כשאין 
‘חיוב'* ב' נרות ]שו"ע הקצר ס"פ כד[ שהוא )רק( לכבוד ביהכ"נ**. 

בלוח כולל-חב"ד לא נעתק הנושא כלל, וכנראה הוא כנ"ל[.
לתפילה  אצבעותיו  קשרי  עד  ידיו  ליטול  מותר  לצרכיו,  שיצא  מי 
במקום  תמיד  לגעת  ורצוי  ס"ד-ה.  תרי"ג  סי'  אדמוה"ז  )שו"ע 
במטה- שם(.  נקיות,  בידיים  יצר  אשר  ולברך  ליטול  כדי  המכוסה, 
כך,  ליטול  עתה  גם  יכול  ג"פ  השנה  בכל  שהנוטל  כ'  שם  אפרים 
והובא בכמה ספרים ללא חולק. ולפ"ז ניתן בשחרית, לאחר לבישת 
הבגדים, ליטול ידיו שוב עם מגבת כנהוג כל השנה )אלא שרק עד 

קשרי אצבעותיו( כדי לברך ברכות-השחר.
בדברים שבין איש לאשתו נוהגות היום כל ההרחקות שבסי' קצ"ה 
זהה  ט"ב  ודין  ביוהכ"פ,  ס"א  סי' תרט"ו  בשו"ע אדמוה"ז  )כמבואר 
וכנראה שמסיבה  יו"ד סי' קפ"ד ריש ס"ק ב(.  ליו"כ כדבריו בקו"א 
זו, כשחל ברי"מ היום, אין לוקחים זוג ל'קוואטר' )ראה גם בנטעי-

גבריאל ח"ב פרק פא סי"ז והערה כ(.
_______________________________

*( באג"ק חט"ז עמ' יב מופיעה ההוראה לנהוג כן )רק( כשה'חיוב' 
גם  נרות  ה'  מדליקין  חיינו  בבית  בפועל  אבל  התיבה.  לפני  עובר 

לשבת ויו"ט וכו', ואולי מפני שה'חיוב' אומר אז קדיש, וע"ע.
**( בכל-בו סי' יז בשם הרא"ש כתב שמדליקים נרות בבית הכנסת 
לפני שייכנס אדם להתפלל שם, זכר למקדש. בס' כד הקמח מביא 
בבמדב"ר  ה'".  כבדו  “באורים  כד,טו(  )ישעיהו  מהפסוק  סמך  לזה 
)ד,כ( הובא בשל"ה מס' תמיד “ענייני תפילה" )דפוס אמשטרדם רנו, 
רע"ב( מדובר על “נר אחד שחרית ונר אחד ערבית". ובשו"ת מכתב 
סופר )למוהר"ר שמעון סופר מקראקא, ח"ב סי' א( כתב בארוכה 

בנושא משמעות הנרות )ועוד עניינים( בביהכ"נ, זכר למקדש.
________________________________

איכה  לקרוא  שיש  אלא  הספסל,  על  יישב  שלא  רק  לא  היינו   )23
וקינות לא בעמידה אלא דווקא בישיבה על הקרקע. כן הביא בס' 
יוסף', ומשמעות  ‘נוהג כצאן  ישראל תורה' שם ס"ק ה מס'  ‘מנהג 

הרוקח, מהרי"ל, כל-בו וסדר-היום, עיי"ש.
24( באבילות ובתשעה-באב, ישב הרבי על ארגז נמוך, שגובהו מעל 
על  הליכות-שלמה  בס'  שלמה'  ‘מנחת  בעל  דעת  )וכן  טפחים  ג' 
וציינו שם  יד עמ' תשפז,  גיליון  ‘ישורון'  נדפס בקובץ   ,14 ת"ב הע' 
שזה דלא כמהרש"ם בס' דע"ת יו"ד סי' שפז ס"ב(. על מושב הרבי 

במכונית היו מניחים דף עץ.
25( לוח כולל-חב"ד. וראה לעיל הערה 17.

שם  שברמ"א  הפרטים  כל  לא  כנראה  ס"א.  תקנ"ט  סי'  רמ"א   )26
ובמנהגי מהרי"ל )הוצאת ‘מכון ירושלים' עמ' רנא( נהוגים אצלנו.

 :262 עמ'  ח"ב  תשי"א  התוועדויות'   – ‘תורת-מנחם  וראה   )27
“בליובאוויטש היו משחקים בתשעה באב עם ‘בערעלאך'… ולא היה 

זה ‘שלא ברצון חכמים'…".

תתקבל. עלינו, קדיש יתום9.
אבל בתוך ה'שבעה' רשאי ללכת לבית-הכנסת 

בלילה וביום עד גמר הקינות28.
)וראה להלן, לאחר תפילת שחרית, פרטי איסור 

‘שאלת שלום' בתשעה באב(.

תלמוד תורה
“אפילו בתשעה באב, ש"אסור לקרות בתורה... 
משום שנאמר ‘פיקודי ה' ישרים משמחי לב'"29 – 
חייבים ללמוד תורה בכל רגע ורגע, אלא שהלימוד 

הוא בחלקי התורה המתאימים ליום זה30.
כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע היה לומד בכל שנה 
וסוגיית  רבה',  ‘איכה  מדרש  באב  בתשעה  ושנה 
נח   – סע"ב  נה  )גיטין  הניזקין  דפרק  יוחנן'  ‘רבי 

סע"א(31.
גם במשך המעת-לעת דתשעה באב יש לערוך 
מהעניינים  שהוא  מועד-קטן,  מסכת  )על  ‘סיום' 

המותרים ללמוד ביום זה(32.
עד  באב:  בתשעה  יארצייט  ללימודי  “בנוגע 
חצות היום )12:47 באזור המרכז( – לימוד משניות 
דאחרי התפילה הוא בפרקי דתענית33 ומועד-קטן 
)פרק ג( הידועים, ולאחר חצות היום – נוהגים בזה 
בכל  בזה  שהעוסק  היינו  השיעורים,  בשאר  כמו 

28( לוח כולל-חב"ד, ע"פ שו"ע ונו"כ סי' תקנ"ט ס"ו.
29( שו"ע או"ח ר"ס תקנ"ד.

וראה שדי-חמד, אסיפת-דינים, מערכת  "ראה שו"ע שם ס"ב.   )30
בין-המצרים ס"ב סי"ב, על-דרך ובדוגמת קדימת הלימוד בעניינים 
טושו"ע  ראה  השנה.  בכל  וכיו"ב,  בחג  החג  הלכות  גרמא,  שהזמן 
ודאדמוה"ז או"ח ר"ס תכט, ובט"ז שם" – ספר-השיחות תש"נ ח"ב 
עמ' 574 )וכ"כ בילקוט-יוסף ח"ה עמ' 580, ובנטעי-גבריאל מהדו"ב 
ח"ב פרק עה הערה יז. וע"ש בשו"ת שבסוף הספר סי' יז. ועיין ביאור 
בזה בשיחת ש"פ דברים תשל"ד )שיחות-קודש ח"ב עמ' 340-342, 
נעתק ב'התקשרות' גיליון תיט עמ' 17((. וראה ליקוטי-שיחות חלק 
ט' עמ' 250, שבשנת תש"ל המליץ כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, כשהורה 
באותה שנה על עריכת משמרות ללימוד במשך כל היממה דתשעה 
כ"ק  רשימות  הוא  דיומא  עניינא  בלימוד  ביותר  שהמתאים  באב, 

אדמו"ר ה'צמח-צדק' על מגילת איכה.
י"ז  63 מובא “שביום  547 הערה  בספר-השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 
ולא   – ביותר  הם  שמעטים  )אף  לומדים  יש  באב  ותשעה  בתמוז 
נתפרסם כלל וכלל( בתורה )בנביאים( פרשת היום ע"ד ‘צום הרביעי' 
וכיוצא- יום  יום אומרים שירו של  )על-דרך שבכל  ו'צום החמישי' 

נב,יב-כז.  לט,ב-י.  ירמיהו  כה,א-כא.  מלכים-ב  היום:  פרשת  בזה(". 
דברי הימים-ב לו,יז-כ.

31( ספר-המנהגים.
כגון  בכ"מ,  )ועד"ז   189 הע'   579 עמ'  ח"ב  32( ספר-השיחות תש"נ 
287, סה"ש תשמ"ח  336, כרך כח עמ'  ליקוטי-שיחות כרך כד עמ' 

ח"ב עמ' 564 הע' 117 וסה"ש  תנש"א ח"ב עמ' 708 ועמ' 733(.
זו העוסקות בענייני התעניות,  33( אולי הכוונה למשניות ממסכת 

מפ"א מ"ד עד ספ"ג.
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ימות השנה שומר עליהם גם בתשעה באב"34.
לעניין לימוד חסידות, משמע שמותר35.

תחת  אבן  לשים  או  הארץ  על  לישון  נוהגים  אין 
הראש13.

שחרית
שיעור נטילת-ידיים שחרית בתשעה באב – רק עד 
העיניים  על-גבי  לכלוך  יש  אם  האצבעות36.  קשרי 

והרגילות היא לשטוף לכלוך זה במים – מותר37.
אין מברכים “שעשה לי כל צורכי"38 עד למחרתו39.

בשחרית40 אין מניחים טלית ותפילין41. אין אוחזין 
את הציציות בברוך-שאמר ובקריאת-שמע42.

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע היה לובש הטלית בבוקר 
ופושטו, ואחר-כך מניח התפילין ומתפלל בהן – כל זה 

הרבי  סיים  תשמ"ח  באב  שבתשעה  ומה  שו.  עמ'  יא  חלק  אג"ק   )34
במנחה דת"ב את המשניות דמו"ק, היתה הנהגה חד-פעמית או אישית. 
וב'רשימות' חוברת קנו עמ' 8 כתב ע"ז ‘איני יודע'. מלשון מכתב זה ברור, 
שה"ה לכל השיעורים הקבועים שאדם נוהג ללמוד בכל יום. ומציין שם 

ללוח היום-יום ביום זה, וגם שם הלשון “כל השיעורים".
גם  על המאמר  11 מסופר, שחזרו  והערה   46 עמ'  35( בספר-המנהגים 
מובא   77 בעמ'  שם  ולהלן  דיומא.  בעניינא  עוסק  שאינו  אף  ת"ב  בליל 
השבעה  בימי  ר"ל  שאבל  ז"ל,  מפאריטש  הלל  ר'  הרה"ח  הרה"צ  בשם 
לומד פנימיות התורה. והרי אבל חמור בעניין זה מתשעה באב, כמבואר 
בטור יו"ד סו"ס שפד. וצע"ק בהאמור ב'רשימות' חוברת ד עמ' 6, שכ"ק 
למיגרס  “וכנראה  באב,  בתשעה  דא"ח  פעם  למד  מהורש"ב  אדמו"ר 
במש"כ  ועד"ז  מוסר[.  לדברי  בקשר  כא,א  מו"ק  המאירי  ]כ"כ  בעלמא" 
בס' ‘לשמע אזן' ס"ע רטו. ומ"מ רצוי ללמוד מעניינא דיומא, ראה המובא 

לעיל הערה 30.
כ"ק  גם-כן  הורה  “כן  ובמכתב המצויין שם:   .47 36( ספר-המנהגים עמ' 
מו"ח אדמו"ר. ויש לומר אשר בתשעה באב מפני החלישות שבקדושה 
אין הטומאה מתאווה כל-כך לשרות, ועל-דרך מה שכתוב בשו"ע רבנו 
מהדורא בתרא סו"ס ד, ומתפשטת רק עד קשרי אצבעותיו" – אג"ק ח"ג 

עמ' קמז, עיי"ש. וראה לעיל הערה 22.
37( לוח כולל-חב"ד, על-פי שו"ע אדמוה"ז סי' תרי"ג ס"ג.

38( סידור אדמוה"ז, וכן הוא בכתבי האריז"ל. וראה השקלא-וטריא בזה 
בין-המצרים  בספרים שהובאו בשדי-חמד, פאת-השדה, אסיפת-דינים, 
ח' עמ' א'תשס"ה[ – ספר-המנהגים  כרך  ]בהוצאת קה"ת:  ס"ב ס"ק ט 
שם. וראה בארוכה בס' חקרי-מנהגים עמ' קפה ואילך )גם בקשר להערה 

הבאה(.
39( הוראת הצמח-צדק בשם רבנו הזקן. ודלא כיש נוהגים לברך בלילה 

כשנועל הסנדל – ספר-המנהגים שם.
40( ולכאורה כיוון שאין מניעה ללמוד היום פנימיות התורה )ראה לעיל 
הערה 35(, הנוהגים לומר פרק תניא לפני התפילה )סה"ש תשמ"ט ח"ב 
עמ' 412, ובכ"מ. ובסה"ש תש"נ ח"א עמ' 246: “על הסדר, או באופן אחר"(, 

יאמרו זאת גם היום )ועדיף ללמוד מענינא דיומא, כמו באגה"ת פ"ז(.
'ציצית  ובס'  ס"א.  תקנ"ה  סימן  משולחן-ערוך  כולל-חב"ד,  לוח   )41
57 העיר, שכיוון שע"פ קבלה צ"ל  הלכה למעשה' )תשנ"ה( פי"ב הערה 
יום, הנה אף  לבישת טלית ותפילין וברכותיהן בתשעה באב כרגיל בכל 
שרק האדמו"רים עצמם נהגו בזה כמבואר בספר-המנהגים, הרי טלית-
קטן שהוא בצינעא והכל לובשין אותו, אולי יש מקום לברך עליו לדידן 
בשחרית. ואפילו ע"פ נגלה – ראה משנ"ב תקנ"ה ס"ק ב מס' פתחי עולם. 

ובפועל לא נפוץ לברך. וע"ע.
בישיבת תו"ת בצרפת נמנעו – עד חצות היום – מלהוציא את הציציות 
החוצה )וכ"כ בלוח דבר-בעתו( אבל בד"כ לא נפוץ בין אנ"ש להיזהר בזה.

42( מנהג העולם, נטעי-גבריאל פנ"ח סכ"ב וש"נ.

אמר   – שהתפללו  ובעת  בדבר.  ירגישו  שלא  בחדרו, 
תהילים וכיוצא בזה43.

ל'רפאנו'.  ישראל'  ‘גואל  בין  ‘עננו'  אומר  הש"ץ44 
שכח לאומרה ונזכר קודם שאמר “ה'" מחתימת רפאנו 
 – “ה'"  אמר  כבר  ואם  ו'רפאנו',  ‘עננו'  ואומר  חוזר   –
אומר ‘עננו' בברכת ‘שמע קולנו' וחותם: “ברוך אתה 
 – ה', העונה בעת צרה ושומע תפילה". שכח גם שם 

אומרה כברכה בפני עצמה אחר ‘שים שלום'45.
אומר:  הש"ץ  ואין  כפיים,  נשיאת  אין  בשחרית 
אומרים  אין  ברכנו...".  אבותינו,  ואלוקי  “אלוקינו 
לשלושה  קוראים  קדיש.  חצי  אומר  הש"ץ  תחנון. 
“כי תוליד בנים", והשלישי  אנשים46 בפרשת ואתחנן 
הוא המפטיר. חצי קדיש47 . הפטרה בירמיהו )ח,יג – 

ט,כג( “אסוף אסיפם"48.
כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב היה עולה למפטיר. ולפעמים 

בשחרית וגם במנחה13.
גואל,  לציון  ובא  אשרי.  הקינות49.  כל  אמירת 
בלא  שלם  קדיש  בריתי".  זאת  “ואני  פסוק  ומדלגים 
שחרית  תפילת  בסיום  יתום.  קדיש  עלינו.  תתקבל. 
אין אומרים ‘שיר של יום' ו'אין כאלוקינו'9. לאחר מכן 

קורא כל אחד ואחד לעצמו ‘איכה'50.
האב  הקינות51.  אחר  מלים  ברית-מילה,  יש  אם 

43( משיחת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע – ספר-המנהגים, ועיי"ש בהערה. 
וראה ‘רשימות' חוברת ד עמ' 6. הרבי לא אמר תהלים באותו זמן, אלא 
ברשימות  קרא  הראשונות  בשנים  מהווידיאו(:  וחלק   – המסופר  )כפי 
הצמח-צדק. בשנות הלמ"ד היה מביא סידור וקינות ועוד משהו. בשנים 

תשל"ב ותשמ"ט עיין בסידור. בשנת תשל"ה עיין גם בקינות.
44( ראה לעיל הערה 22 בקשר לנרות בעמוד הש"ץ.

45( לוח כולל-חב"ד, צום גדליה.
לגבאי מראש(  )אם אפשר – באמירה  ישתדל   – 46( מי שאינו מתענה 
שלא יקראוהו לעלות לתורה, ראה הדעות בס' פסקי-תשובות סי' תקס"ה 

ס"ק ז.
47( וכן נהג הרבי )בשנת תשמ"ח(, וכמ"ש בשערי-אפרים שער ח סעיף 
צט, וזאת למרות דברי אדמוה"ז )ע"פ המג"א( בשו"ע שלו סי' רפב סי"ב 
וי"ח שאין להפסיק בקדיש  בין המפטיר להפטרה )וכמו שהקשה בגיליון 
רע"א לסי' תקנ"ט ס"ד(. וראה בס' בירור-הלכה תנינא סי' תקנט שריכז 

עשרות שיטות הסוברות שיש לנהוג כן )אך לא ביאר הטעם(.
48( רמ"א סי' תקנט ס"ד.

49( לאמירת פיוט ‘אלי ציון' – נהג הרבי לעמוד )המנהגים השונים בזה 
ראה נטעי-גבריאל פרק סא סעיף יב, וש"נ(. כמדומה שחוזרים פזמון ‘אלי 

ציון' רק בסופו.
)ראה  השואה  קדושי  לזכר  בדורותינו  שחוברו  הקינות  את  אומרים  אין 
ב'כפר חב"ד' גיליון 1005 שהרבי שלל זאת. וראה נטעי-גבריאל שם סי"ד(.
50( אצל אדמו"ר מהורש"ב בשחרית היו מסיימים את התפילה בשעה 
)‘רשימות'  מ-8:30"  יאוחר  לא   ,8 בשעה  ש"התחילו  ]וכיוון  לערך   12:30
בשערי-תשובה  וראה  בקינות.  הרבה  שהאריכו  הרי   ,)7 עמ'  קנה  חוב' 
ר"ס תקנ"ט, שבמקום שאין מאריכין בקינות, טוב שלא להשכים, בעניין 
אומר  היה  כך  ואחר  היום[,  לחצות  סמוך  עד  הקינות  באמירת  שישהו 
]לעצמו, לא בציבור[ ‘איכה' במשך שעה וחצי לערך, ורק אחרי כן ישב על 

כסא כרגיל – ספר-המנהגים עמ' 48.
איתא,  רנה(  ס"ע  מכון-ירושלים  )הוצאת  מנהגים   – מהרי"ל  בספר   )51
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שבת  בגדי  ללבוש  מותרים  והסנדק  המוהל  והאם, 
נעליים( עד אחר המילה. מברכים על הכוס  )אך לא 

ונותנים לתינוקות9.
אין ‘שאלת שלום' בתשעה באב. וכן אין לומר ‘בוקר 
יודע  שאינו  מי  לחברו.  שי  לשלוח  או  וכדומה,  טוב' 
מכך ונותן שלום, משיבים לו בשפה רפה ובכובד ראש, 

וטוב שיודיענו שתשעה באב היום52.

שיעורי תורה53
הגבלה54,  בזה  אין   – לכאורה  היום:  תניא  אמירת 
ובכל זאת עדיף לומר את השיעור היומי לפני מנחה13 

)השלמה – מצאת הכוכבים, כרגיל(.
אמירת תהילים וחומש דחת"ת היום: רק לפני מנחה55 

ואילך )השלמה – מצאת-הכוכבים, כרגיל(.

לימוד הרמב"ם היום: רק במוצאי היום56.
לימוד ענייני בית-הבחירה היום: אחרי חצות היום57 

)השלמה – מצאת-הכוכבים(58.

שאז, ב'ובא לציון', אומרים ‘ואני זאת בריתי'. וצריך בירור מנהגנו בזה.
52( שו"ע סי' תקנ"ד ס"כ ומשנה-ברורה שם.

‘אין  שיר-של-יום,  בזה(:  נוהגות  )אם  לומר  לכאורה,  רשאיות,  נשים   )53
‘בית הבחירה'  ענייני  ו)מה שהורה להן הרבי(  כאלוקינו', חומש דחת"ת 
ק"ש  אחרי  רק  כדלהלן  זאת  אומרים  גברים  היום.  חצות  אחרי  מייד   –

בתפילין דרש"י – כנראה כסדר ההשלמה דשחרית.
54( ראה לעיל ציון 35.

55( מפשטות הלשון בספר-המנהגים “וכל השיעורים השייכים לשחרית" 
ניתן היה להבין שהכוונה גם לתהילים, אבל מהמסופר בס' המנהגים על 
אדמו"ר מהורש"ב שהיה אומר תהלים בשעה שהתפללו הציבור שחרית, 
מוכח לכאורה שגם בתהלים אין הגבלה. מאידך עיין במענה הרבי שבס' 
נמנע  שבעה  בתוך  שהרבי   ,312 עמ'  ח"א  ציון'  מנחם   – מנחם  ‘תורת 
נעימות  גם  ענינו  שתהילים  משום  התיבה  לפני  תהלים  שיעור  מלומר 
וזמירות שהוא ענין של שמחה, ומקשר זאת עם אמירת תהילים בת"ב, 
ובשחרית  היום",  “סדר  בגלל  רק  במנחה  תהילים  מתירין  ולפ"ז  ע"כ. 

ההיתר הוא רק על חולה וכיו"ב. וע"ע.
56( כן הוא ב'מורה שיעור' לרמב"ם )מוגה(. ואולי כיוון שלא רצה הרבי 
להקל בדין ת"ב, קבע מראש שילמדו זאת בלילה לימוד כסדרו, לא בגדר 
“השלמה" )משא"כ חת"ת, כמבואר באג"ק כרך יג עמ' שלא(, אף שבכל 

יום עיקרו ביום דווקא כמ"ש בסה"ש תשמ"ט ח"א עמ' 194 הערה 39.
57( והעירני ח"א, שאולי כיוון שמותר ללמוד ענייני בית-הבחירה אחה"צ 
ניתן יהיה גם לסיים אז מס' מידות ותמיד, אף שבשיחות )כמה מהן   –
צויינו לעיל בהערה 32( לא נזכרה בפירוש בעניין הסיום היום אלא מס' 
מו"ק )אלא שברוב המקומות הלשון “בלימוד המותר אז ע"פ שו"ע" וכד'(.
58( סה"ש תנש"א ח"ב עמ' 691 סוף הערה 87. והנה בליקוטי-שיחות כרך 
כח עמ' 286 איתא, שהואיל והשיעורים בתורה הם “חיי נפשו", הרי זה גם 
למי “דלא ידע מאי קאמר" )למרות שכמובן, מאותה סיבה, צריך לעשות 
הכול על-מנת להתעמק בהם(, וזה כולל חת"ת, רמב"ם ו'בית הבחירה', 
עיי"ש. וכנראה שזו גם הסיבה להיתר אמירתם בת"ב )אף שמדינא ניתן 
“להוט אחר התורה", או מצד  היה לאומרם בבוקר, מצד צער, או מדין 
“סדר היום", אך בפועל ההוראה היא להחמיר ולדחותם ללפני מנחה – 
מפני  ואולי  ה,יא(.  הערות  קו  פרק  ח"ב  אבילות  הל'  נטעי-גבריאל  ראה 
יום  “בניין ביתי" שעיקר זמנו לפני תום  שענייני בית-הבחירה הם בגדר 

ת"ב, לכן לא נדחו למוצאי היום.

אסור  המרכז(,  )12:47באזור  היום59  חצות  עד 
מכינים  ואין  קצת.  שיהוי  בה  שיש  מלאכה  לעשות 

צורכי סעודה60. ואין יושבין על הספסל61.
מו"ח  כ"ק  את  ראיתי  “לא  דורנו:  נשיא  הרבי  כתב 

אדמו"ר הולך לבית-החיים בתשעה באב"62.

מנחה
תפילת מנחה – בשעה מאוחרת יחסית63.

בגלל  שנחסכו  הסעודות  )=דמי  דתעניתא'  ‘אגרא 
התענית( – נותנים לצדקה לפני תפילת מנחה64.

מתעטפים בטלית ומניחים תפילין בברכה. קריאת-
שמע )כדי לומר קריאת-שמע בתפילין, אומרים את כל 
כאלוקינו67,  אין  שיר-של-יום66.  הפרשיות65(.  שלוש 

שראיתי  “כפי   :27 שבהערה  תשי"א  התוועדויות'   – ב'תורת-מנחם   )59
ניכרת עליו  על הרבי – הנה בתשעה באב לאחר חצות היום לא היתה 

מתיחות ועצבות".
חצות,  קודם  אפילו  סעודה  בצורכי  לעסוק  טוב  שיותר  כתבו,  וכבר   )60

מאשר לדבר דברים בטלים וכדומה )טור-ברקת סי' תקנ"ט ס"ק י(.
61( לוח כולל-חב"ד, על-פי שו"ע שם סכ"ב ונו"כ.

62( ספר-המנהגים עמ' 47. וראה הסבר ע"ז באג"ק חלק יא עמ' שז.
63( ספר-המנהגים שם, ע"פ שו"ע אדמוה"ז סימן קכט. וראה בס' ‘מנהג 
בת"ב  גדולה  מנחה  המתפללים  שיש  ב,  ס"ק  תקנ"ה  סי'  תורה'  ישראל 
דורנו  נשיא  אדמו"ר  וכ"ק  זאת.  ודחה  תפילין,  להנחת  מקדימין  כזריזין 
היה מתפלל בקביעות בכל התעניות, כולל תשעה באב, בשעה הרגילה 

לתפילת מנחה בכל יום )15:15(.
היה  )שמחברו  פתחי-עולם  מס'  הביא  יט  ס"ק  תקנ"ט  סי'  בכף-החיים 
מחסידי חב"ד(, שבמנחה תולין את הפרוכת במקומה כמו שלובשים את 

הטלית. וכן מנהגנו, וכך נהגו אצל הרבי )הרה"ח רי"ל ז"ל גרונר(.
64( כדאיתא בספרים )מטה-משה סי' תשנ"ו, אליה-רבה סי' תקס"ו ס"ק 
ב( שביום התענית יש ליתן סכום הסעודות לצדקה, כדי שדמי המאכלים 
שאינו אוכל ושותה באותו יום אכן יעלו לקדושה ממש – ‘התוועדויות' 

תשמ"ט ח"ב עמ' 460.
ישראל  ‘מנהג  בס'  וראה  ה.  ס"ק  תקנ"ה  סי'  כמשנה-ברורה  ודלא   )65
תורה' סי' תקנ"ה ס"ק ג, ובספר ‘נטעי-גבריאל' הל' בין-המצרים, בשו"ת 

שבסוף הספר )במהדו"ב – סימן יט( בענין זה.
אך כיוון שאין כאן עניין דהשלמת רמ"ח אברים )כבק"ש קטנה לצאת י"ח, 
וק"ש שעל המטה( אלא רק לומר הפרשה בתפילין )כמו בהנחת תפילין 
דר"ת בכל יום(, אין לחזור תיבות “ה' אלוקיכם אמת" )ראה אג"ק חט"ז 
עמ' רצד(. וצריך ביאור מ"ט חוזר אצלנו הש"ץ ‘ה"א אמת' בק"ש שבסדר 
התפילה בשבתות וימים-טובים בשחרית, אף שהוא לאחר זמנה. ואולי 

מפני שמהצד הרוחני צ"ל גם אז רמ"ח תיבות כנגד רמ"ח איברים.
66( לגבי אמירת ‘בית יעקב', כההוראה בסידור אדמוה"ז בכל יום שאין 
אומרים תחנון, ניתן היה לומר שהדבר נכלל בהוראה לומר שיר-של-יום. 
אמנם בשער-הכולל )פי"א סעיף כג( הביא מס' סדר היום, ש"בית יעקב" 
התחננתי  אשר  אלה  דברי  “ויהיו  תפילתנו,  הא-ל  שיקבל  מעניין  הוא 
נוסח  ולפי  התפילה.  לקבלת  שייך  המעלות  שיר  וגם  ה'",  אל  קרובים 
אדמוה"ז ביום שאין אומרים תחנון “כיוון שגמר תפילתו ואמר אשרי ובא 
לציון וגם קדיש תתקבל – שייך לומר ‘ויהיו דברי אלה אשר התחננתי'", 
עכ"ד. וא"כ, לכאורה, כיוון שהיום אין אנו אומרים זאת מייד אחרי שחרית, 

אין מקום לאמירה זו. וע"ע.
67( מתחילים כרגיל “קוה אל ה'", עד “את עמו בשלום".

ברור, שאין מקום לומר ]שוב, או כששכחו בשחרית[ את המשניות )של 
האבל ויארצייט( דשחרית.
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וכל השיעורים )כולל: חת"ת68. וענייני בית הבחירה69( 
ואחר-כך13 סדר תפילת מנחה9:  השייכים לשחרית70. 
‘ויחל'  קוראים  קדיש.  חצי  אשרי.  קטורת.  וידבר. 
ה'  ב"דרשו  מפטיר  והשלישי  אנשים,  לשלושה 
בהימצאו". יהללו. חצי קדיש. שמונה-עשרה. אומרים 
‘נחם' בבונה ירושלים, ו'עננו' )בתפילת לחש( ב'שומע 
קולנו'  ‘שמע  בברכת  אומרה   – ‘נחם'  תפילה'71. שכח 
ב'מודים'  או  ‘ותחזינה',  קודם  ב'רצה'  או  ‘עננו',  אחר 
קודם ‘ועל כולם', ואם שכח – אינו חוזר9. שכח ‘עננו' 
– יאמרנה )ללא חתימה( אחר ‘אלוקי נצור' קודם ‘יהיו 

לרצון'54.
‘נחם'  לרופא,  גואל  בין  ‘עננו'  אומר  הש"ץ  בחזרת 
בבונה ירושלים, “אלוקינו ואלוקי אבותינו, ברכנו..." 
ונוטלים  יום.  – לנוהגים אותה בכל  )או נשיאת כפים 
עלינו.  תתקבל.  קדיש  הפרק72(.  עד  ידיהם  תחילה 
אבל,  או  דיארצייט  המשניות  )ופרקי  יתום9  קדיש 

כרגיל - ראה לעיל ע"י ציון 34(.
תפילין  מניחים  השקיעה74(  )קודם  מנחה73,  לאחר 
כי  והיה  קדש,  קריאת-שמע,  ואומרים  דרבנו-תם75 

68( לכאורה, את שיעור התניא ניתן היה לומר בבוקר, ראה לעיל הערה 
צ"ל  האמירה  שסדר  משמע  השיעורים'  ‘כל  מהלשון  כאמור,  אבל   ,35
)ככל שביררתי, התניא שהיה    68 וכדלהלן הערה  דווקא אחרי שחרית, 

הרבי אומר בזמנים מסויימים לפני שחרית לא היה השיעור היומי(.
לזה השלמה  שיש  )ושם,   691 עמ'  ח"ב  תנש"א  ראה ספר-השיחות   )69
במורה-שיעור,  ההוראה  היומי,  הרמב"ם  בשיעור  אך  היום(.  במוצאי 
גיליון  )רק( במוצאי תשעה באב. )ראה ‘התקשרות'  המוגה, היא ללמדו 

כח עמ' 16, גיליון לו עמ' 15 וגיליון נב עמ' 16(.
70( ראה גם אג"ק חלק יז עמ' קמו, שטוב ללמוד שיעורי חת"ת בסמוך 
לשחרית. ובשו"ע אדמוה"ז סי' קנה ס"א, שכן עדיף לגבי כל שיעורי תורה 

הנלמדים ביום.

71( מי שאינו מתענה, לא יאמר ‘עננו' )גם לא “ביום צום התענית הזה"(. 
ראה הדעות בזה בפסקי תשובות סי' תקס"ה ס"ק א.

ריז.  עמ'  אלול-תשרי  חב"ד'  מנהגי  ‘אוצר  ראה  ביו"כ,  הרבי  הוראת   )72
ושם, שגם הם צריכים ליטול ידיהם במוצאי היום ג"פ לסירוגין עד הפרק.
תפילין  רק   )43 ציון  ע"י  לעיל  )ראה  בבוקר  להניח  תמיד  נהג  הרבי   )73
דרש"י. למנחה הניח שוב תפילין דרש"י, ולאחריה חלץ אותן בחדרו והניח 

תפילין דר"ת, ואחריהן תפילין דשימושא-רבא וראב"ד.
]וכתב לנו בזה הרב מני מנחם מענדל שיחי' וולף כדלהלן.

לתפילת  ירד  שהרבי  וראה  שבדק  ז"ל,  מונדשיין  יהושע  מהרב  ששמע 
מנחה בתפילין דר"ת.

שכך ראה אצל כל המשפיעים בישיבת תומכי תמימים בלוד ובכפר חב"ד, 
שהיו מניחים ר"ת קודם תפילת המנחה ואומרים ד' פרשיות ומתפללים 

תפילת מנחה בתפילין דר"ת.
המנחה.  תפילת  לאחר  ר"ת  שאין  קבלה,  עפ"י  הסברא,  פעם  ושמעתי 

המערכת[. 
ז, עמ' רלח. אך  גיליון  ‘אהלי שם'  נג. קובץ  74( ראה פסקי הסידור אות 

מסתבר, שמי שלא הניח עדיין – יניח גם אחרי השקיעה.
75( לעצם ההנחה בת"ב – “מסיפורי כ"ק מו"ח אדמו"ר על-דבר הנהגות 
אביו כ"ק אדמו"ר מהרש"ב. והוא דלא כמו שכתב במשמרת-שלום ס"מ 

יביאך, ושש זכירות76.
סיום הצום באזור המרכז – בשעה 20:06 בערב77.

מוצאי הצום: “כמדומה, שבליל מוצאי תשעה באב 
נוטלין את הידיים ג' פעמים לסירוגין כמו נטילת ידיים 
קידוש  לפני   – הנטילה  ברכה"78.  בלא  אבל  שחרית, 
לבנה79. וכן נועלים הנעליים ורוחצים הפנים תחילה9, 

ומקדשין את הלבנה. 

יום שישי
י' במנחם-אב

עדיין אין אוכלים בשר ואין שותים יין, וכל הדברים 
שהחיינו[  ברכת  ]כולל  הימים80  בתשעת  הנוהגים 
באזור   12:47( באב  העשירי  יום  חצות  עד  אסורים 
ולכבס  להסתפר  מותר  זו(  )בקביעות  אבל  המרכז(, 

ולהתרחץ לכבוד השבת81. 
באב(  )דט"ו  בלימוד  שבהוספה  לומר  יש  אולי 

מתחילים כבר מתשעה באב ואילך82.
יש לערוך ‘סיום' גם במוצאי תשעה באב83.

כתב הרבי: “על-פי מנהג ישראל, אשר תורה היא, 
לקדש הלבנה דווקא במוצאי תשעה באב... הרי הזמן 

 77 עמ'  להלן  ]וראה שם  – ספר-המנהגים שם  הרמ"ע מפאנו"  משו"ת 
אודות אבל ר"ל בתוך שבעה שיניח תפילין דר"ת, בשם הרה"צ הרה"ח ר' 

הלל מפאריטש, ושכן מובא בשם המקובל מוהר"ר שלום שרעבי[.
76( ספר-המנהגים, והאמירות – ה"ה מכלל סדר היום.

77( ביומן פורים תשכ"ה של הרה"ח רי"ל ז"ל גרונר מובא, שאמר הרבי 
שניתן להקדים את התחלת תפילת ערבית לפני צאת הכוכבים )ובלבד 
יחזרו  וגם  תרב,כט.  אפרים  מטה    - צאת-הכוכבים  לפני  יסיימוה  שלא 
לומר ק"ש אז(. ולכאורה זה נכון גם לת"ב. אבל בפועל לא נהגו כך במניין 
של הרבי כל השנים )בכל התעניות(, ואולי היה אז מצב מיוחד למישהו. 

ונפקא-מינה כשיש זקנים או חלשים וכו' בביהכ"נ.
78( “לא שמעתי זה בפירוש, אבל למדתיה מהנהגת מוצאי יום-הכיפורים" 

– ספר-המנהגים.
79( כמו במוצאי יום-הכיפורים – אג"ק חלק כ עמ' רפד.

80( אודות שהחיינו - שע"ת סי' תקנח ס"ק ב. וראה נטעי גבריאל  סי' 
פח ס"ק כט. 

לאחר קידוש לבנה במוצאי ת"ב תש"ל, החלו הת' לזמר בנוכחות הרבי 
“כי אלוקים יושיע ציון", והרבי נזף בהם מיידית ושאל “היכן המשפיע?", 
באומרו שזה דבר טוב, אבל ע"פ שו"ע צריך להמתין עד מחר בצהרים. 

ועד"ז אירע במוצאי ת"ב תשל"ב )‘שיחות קודש' תשל"ב ח"ב עמ' 596(.
ולהעיר ממנהג העולם לזמר ולרקד “טובים מאורות" בסוף קידוש לבנה, 
גם במוצאי ת"ב )לוח ‘דבר בעתו'. נטעי-גבריאל פמ"ט הערה ז וסוף פרק 

פז(.
81( עכ"פ במקום הצורך – ראה נטעי גבריאל שם ס"ב ובהערות.

82( כהוספה על האמור בש"ס סוף תענית בזה, משמעות המג"א או"ח 
רלח – ליקוטי-שיחות חלק יד עמ' 206, הערה ד"ה ‘בנתנם סימן', עיי"ש.

ובמוצאי  עצמו  )בת"ב  סיומים   שני    – נוספת  מעלה  תהיה  “ועי"ז   )83
ת"ב(… ש'כפול' קשור עם הגאולה" – ‘התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 94.
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בכל  טובות  להחלטות  ההתעוררות  לחדש  גרמא 
המבטלות  שהן  ומצוותיה,  והתורה  תשובה  ענייני 
הנעשות  החלטות  כוח  שגדול  וכיוון  הגלות...  סיבת 
בהתוועדות  יחד  רבים  בהתאסף  לקבלן   – בציבור 
שמחה, שמחה באמירת דברי תורה, שהיא המשמחת 
והגבלה  גדר  פורצת  ושמחה  מאירה,  ועיניים  לב 
והידור בקיום מצוותיה, התוועדויות  בלימוד התורה 
בפרט ביומין זכאין הסמוכין לט' באב, ועל-כל פנים: 
בחמשה-עשר באב, ובשבת “שלו" שלאחריו, ובשבת 
שלאחריה, שבת מברכים דחודש אלול, חודש החשבון 
הווי  פעמים  ובשלוש  זו.  שנה  דימות  )והתשלומין( 
חזקה – חזקת תורה ומצוותיה ומתוך שמחה וטוב לבב 

תמיד כל הימים84.
“אם יתעכב חס-ושלום משיח בימים הבאים, ימשיכו 
בעריכת ‘סיומים' גם בימים שלאחרי זה, עד חמישה-
)ב'משפט'  ה'סיום'  ולקשר  בכלל.  ועד  באב,  עשר 
המתאים  ובמקום  לצדקה.  נתינה  עם  גם  הלכה(   –
עם  גם   – לרבנן"  טבא  “יומא   – ה'סיום'  את  לקשר   –

סעודה והתוועדות.
“ויש לפרסם זאת בכל מקום האפשרי, הן במקומות 
שימשיכו   – שלפני-כן  בימים  זאת  קיימו  שכבר 
ועל-אחת-כמה-וכמה  וחיזוק,  חיות  ובתוספת  בזה, 
במקומות שאליהם הפירסום לא הגיע – שיגיעו לשם 
ב'משפט'  ולהוסיף  שם,  גם  ‘סיומים'  לעשיית  ויפעלו 

וב'צדקה' בכלל"85.
הנוסעים למקומות שונים לאחר תשעה באב בכדי 
לדבר עם יהודים אודות יהדות בכלל ואודות תשעה 

84( ממכתב מוצאי ת"ב תשד"מ – ליקוטי-שיחות כרך לט עמ' 229.
85( ספר-השיחות תנש"א ח"ב עמ' 733.

באב בפרט – ייקחו עמם קופת-צדקה )במקום להאריך 
שמזכירה  הצדקה(  נתינת  על  לעורר  בדיבורים 
‘ייקחו'  וכן  בפועל.  הצדקה  נתינת  אודות  ומעוררת 
לומר בעל- דברי-תורה מעניינא דיומא שניתן  עמהם 

יצירת  )ללא  לשומעים  המתאימות  באותיות  פה 
ועל- יודעים,  שאינם  דבר  להם  לספר  שבאים  רושם 
אחת-כמה-וכמה שאין באים לעוררם לתקן הנהגתם(, 

בדרכי נועם ובדרכי שלום86.
פעם אמר הרבי: “עניינים הטובים )דתורה ומצוות 
יש להמשיך בהם   – וכו'( שנעשו בשלושת השבועות 
וגדול  כו'.  הגאולה  לזרז  כדי  באב,  תשעה  אחר  גם 
זכותו של חודש מנחם-אב, כזמן מסוגל )מזל אריה( 

לתוספת בעבודת ה'"87.
בקריאת שמו"ת קוראין את עשרת הדברות ב'טעם 

התחתון'88.
קוראים שנים מקרא  ישראל'  ‘שמע  גם את הפסוק 

)ואחד תרגום( כרגיל89.

86( ‘התוועדויות' תשמ"ח ח"ד עמ' 121, 123.
87( משיחת ש"פ ואתחנן תשמ"א, בלתי מוגה, שיחות-קודש תשמ"א ח"ד 

עמ' 409-408.
88( שו"ע אדמוה"ז סי' תצד סעי' יא.

89( אף שפסוק ‘שמע' בפני-עצמו אסור לאומרו ב' פעמים, משום שנראה 
כמקבל עליו שתי רשויות ח"ו )שו"ע או"ח סי' סא ס"ט, שו"ע אדמוה"ז 
שם ס"ח(, מ"מ, באמירת כל הפרשה שמו"ת שאני )קצות השלחן סו"ס 
שחושש  כד  סי'  שלום  המשמרת  דברי  ודחה  י,  ס"ק  בבדי-השלחן  עב 

בזה(, וכ"ה ב'רשימות' חוברת קנו עמ' 9.
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שניים מקרא ואחד תרגום
à-ìk-ìà äLî øac øLà íéøácä älà¥´¤©§¨¦À£¤̧¦¤³¤Æ¤¨

óeñ ìBî äáøòa øaãna ïcøiä øáòa ìàøNé¦§¨¥½§¥−¤©©§¥®©¦§¿̈¨«£¨¨Á¸¹
å ìôz-ïéáe ïøàt-ïéa:áäæ éãå úøöçå ïáìälà ¥«¨¨¯¥«²Ÿ¤§¨¨¬©«£¥−Ÿ§¦¬¨¨«¥´¤

øáòa ìàøNé-ìk-ìà äLî øac øLà íéøácä©§¨¦À£¤̧¦¤³¤Æ¤¨¦§¨¥½§¥−¤
-ïéáe ïøàt-ïéa óeñ ìBî äáøòa øaãna ïcøiä©©§¥®©¦§¿̈¨«£¨¨Á¸¹¥«¨¨¯¥«

:áäæ éãå úøöçå ïáìå ìôz ּדי ּפתּגמּיא אּלין ²Ÿ¤§¨¨¬©«£¥−Ÿ§¦¬¨¨«ְִִִֵַָָ

אֹוכח  ּדירּדנא ּבעברא יׂשראל ּכל עם מׁשה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹמּליל

במיׁשרא  ּדארּגיזּו ועל במדּברא דחבּו על ְְְְְְְְְְִֵַַַַָָָָיתהֹון

ּובחצרֹות  מּנא על ּדאּתּפלּו ּבפארן סּוף ים ְְֲֳִֵֵַַַַַָָָָָלקבל

ּדדהב: עגל ּדעבדּו ועל ּבׂשרא על ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָּדארּגיזּו

áãò øéòN-øä Cøc áøçî íBé øNò ãçà©©̧¨¨¬Æ¥«Ÿ¥½¤−¤©¥¦®©−
:òðøa Lã÷øéòN-øä Cøc áøçî íBé øNò ãçà ¨¥¬©§¥«©©©̧¨¨¬Æ¥«Ÿ¥½¤−¤©¥¦®

:òðøa Lã÷ ãò מחרב יֹומין עׂשר חד מהל ©−¨¥¬©§¥«©ֲֲִֵֵַַַַֹ

ּגיאה: רקם עד דׂשעיר טּורא âéäéåארח ְְִֵֵַַַָָֹ©«§¦Æ
ãçàa Lãç øNò-ézLòa äðL íéòaøàa§©§¨¦´¨½̈§©§¥«¨¨¬−Ÿ¤§¤¨´
øLà ìëk ìàøNé éða-ìà äLî øac Lãçì©®Ÿ¤¦¤³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½Â§ÂŸ£¤̧

:íäìà Búà ýåýé äeöäðL íéòaøàa éäéå ¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−£¥¤«©«§¦Æ§©§¨¦´¨½̈
äLî øac Lãçì ãçàa Lãç øNò-ézLòa§©§¥«¨¨¬−Ÿ¤§¤¨´©®Ÿ¤¦¤³¤Æ
:íäìà Búà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−£¥¤«
ּבחד ירחא עׂשר ּבחד ׁשנין  ּבארּבעין ְְְְְְְֲֲִִַַַַַַָָוהוה

פּקיד ּדי  ּככל י ׂשראל ּבני עם מ ׁשה מּליל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹלירחא

לותהֹון: יתּה ãCìîיי  ïçéñ úà Búkä éøçà ְְְֵָָָ©«£¥´©ŸÀ¥µ¦ŸÆ¤´¤
Cìî âBò úàå ïBaLça áLBé øLà éøîàä̈«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®§¥Àµ¤´¤

:éòøãàa úøzLòa áLBé-øLà ïLaäéøçà ©¨½̈£¤¥¬§©§¨−Ÿ§¤§¤«¦©«£¥´
ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñ úà Búkä©ŸÀ¥µ¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®
úøzLòa áLBé-øLà ïLaä Cìî âBò úàå§¥Àµ¤´¤©¨½̈£¤¥¬§©§¨−Ÿ

:éòøãàa דאמראה מלּכא סיחֹון ית ּדמחא ּבתר §¤§¤«¦ְְֱִִֶַַָָָָָָֹ

ּדיתב  דמתנן מלּכא עֹוג וית ּבחׁשּבֹון ְְְְְְְְֵֵֶַַָָָָָּדיתב

ּבאדרעי: äáàBîּבעׁשּתרת õøàa ïcøiä øáòa ְְְְִֶֶַָֹ§¥¬¤©©§¥−§¤´¤¨®
:øîàì úàfä äøBzä-úà øàa äLî ìéàBä¦´¤½¥¥²¤©¨¬©−Ÿ¥«Ÿ
øàa äLî ìéàBä áàBî õøàa ïcøiä øáòa§¥¬¤©©§¥−§¤´¤¨®¦´¤½¥¥²

:øîàì úàfä äøBzä-úà דירּדנא ּבעברא ¤©¨¬©−Ÿ¥«Ÿְְְְְִַָָ

אּולפן  ית ּפרׁש מׁשה ׁשרי דמֹואב ְְְְִֵֶַַָָָָָֹּבארעא

למימר: הדא åeðéìàאֹוריתא øac eðéäìà ýåýé ְְֵַָָָָ§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¦¤¬¥¥−
:äfä øäa úáL íëì-áø øîàì áøçaýåýé §Ÿ¥´¥®Ÿ©¨¤¬¤−¤¨¨¬©¤«§Ÿ̈¯

úáL íëì-áø øîàì áøça eðéìà øac eðéäìà¡Ÿ¥²¦¤¬¥¥−§Ÿ¥´¥®Ÿ©¨¤¬¤−¤
:äfä øäa למימר ּבחרב עּמנא מּליל אלהנא יי ¨¨¬©¤«ְְְֱִִֵֵַָָָָָָָֹ

הדין: ּבטּורא ּדיתבּתּון לכֹון æeòñeסּגי | eðt ְְְִִֵֶַָָ§´§´
äáøòa åéðëL-ìk-ìàå éøîàä øä eàáe íëì̈¤À¸Ÿ©¬¨«¡Ÿ¦»§¤¨§¥¨¼¨«£¨¨¬
éðòðkä õøà íiä óBçáe áâpáe äìôMáe øäá̈¨²©§¥¨¬©¤−¤§´©¨®¤³¤©§©«£¦Æ

:úøt-øäð ìãbä øäpä-ãò ïBðáläåeòñe | eðt §©§¨½©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«§´§´
øäá äáøòa åéðëL-ìk-ìàå éøîàä øä eàáe íëì̈¤À¸Ÿ©¬¨«¡Ÿ¦»§¤¨§¥¨¼¨«£¨¨¬¨¨²
ïBðáläå éðòðkä õøà íiä óBçáe áâpáe äìôMáe©§¥¨¬©¤−¤§´©¨®¤³¤©§©«£¦Æ§©§¨½

:úøt-øäð ìãbä øäpä-ãò לכֹון וטּולּו אתּפנּו ©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«ְְְְִ

ּבמיׁשרּיא  מגירֹוהי ּולכל דאמראה לטּורא ְְְְְֱִִֵֶַָָָָָָֹועּולּו

ארעא  יּמא ּובספר ּובדר ֹומא ּובׁשפלּתא ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָבטּורא

פרת: נהרא רּבא נהרא עד ולבנן ְְְְֲֲֲִִַַַַַָָָָָָָדכנענאה

çeLøe eàa õøàä-úà íëéðôì ézúð äàø§¥²¨©¬¦¦§¥¤−¤¨¨®¤µŸ§´
íëéúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤´¦§©´Â§Ÿ̈Â©«£¸Ÿ¥¤¹
íòøæìe íäì úúì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¨¥´¨¤½§©§−̈

:íäéøçàeàa õøàä-úà íëéðôì ézúð äàø ©£¥¤«§¥²¨©¬¦¦§¥¤−¤¨®̈¤µŸ
íëéúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-úà eLøe§´¤¨½̈¤£¤´¦§©´Â§Ÿ̈Â©«£¸Ÿ¥¤¹
íòøæìe íäì úúì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¨¥´¨¤½§©§−̈

:íäéøçàעּולּו ארעא ית קדמיכֹון ּדיהבית חזי ©£¥¤«ְֲֳִִֵֵַָָָָ

לאבהתכֹון  יי קּים ּדי ארעא ית ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָואחסינּו

ולבניהֹון  להֹון למּתן ּוליעקב ליצחק ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹלאברהם

èøîàìּבתריהֹון: àåää úòa íëìà øîàå ְֵַ¨«Ÿ©´£¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ
:íëúà úàN écáì ìëeà-àìúòa íëìà øîàå «Ÿ©¬§©¦−§¥¬¤§¤«¨«Ÿ©´£¥¤½¨¥¬

:íëúà úàN écáì ìëeà-àì øîàì àåää©¦−¥®Ÿ«Ÿ©¬§©¦−§¥¬¤§¤«
אנא  לית למימר ההיא ּבעּדנא לכֹון ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָואמרית

יתכֹון: לסֹוברא ּבלחֹודי éíëéäìàיכיל ýåýé ְְְִִִָָָָ§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
íéîMä éáëBëk íBiä íëpäå íëúà äaøä¦§¨´¤§¤®§¦§¤´©½§«§¥¬©¨©−¦

:áøìíBiä íëpäå íëúà äaøä íëéäìà ýåýé ¨«Ÿ§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§¨´¤§¤®§¦§¤´©½
:áøì íéîMä éáëBëk יתכֹון אסּגי אלהכֹון יי §«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿְְְֱֲִַָָָ

למסּגי: ׁשמּיא ּככֹוכבי דין יֹומא איתיכֹון ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָוהא

àéúBáà éäìà ýåýéóìà íëk íëéìò óñé íë §Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«¥¤ÀŸ¥¯£¥¤²¨¤−¤´¤
נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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:íëì øac øLàk íëúà Cøáéå íéîòtýåýé §¨¦®¦«¨¥´¤§¤½©«£¤−¦¤¬¨¤«§Ÿ̈º
íéîòt óìà íëk íëéìò óñé íëúBáà éäìà¡Ÿ¥´£«¥¤ÀŸ¥¯£¥¤²¨¤−¤´¤§¨¦®

:íëì øac øLàk íëúà Cøáéå אלהא יי ¦«¨¥´¤§¤½©«£¤−¦¤¬¨¤«ְֱָָָ

זמנין  אלף ּכותכֹון עליכֹון יֹוסף ְְְְֲֲֲִִֵֵַַָָָדאבהתכֹון

לכֹון: מּליל די ּכמא יתכֹון ְְְִִִֵַָָָויבר

áé éðùíëàOîe íëçøè écáì àOà äëéà¥¨¬¤−̈§©¦®¨§£¤¬©©«£¤−
:íëáéøåíëàOîe íëçøè écáì àOà äëéà §¦«§¤«¥¨¬¤−̈§©¦®¨§£¤¬©©«£¤−
:íëáéøå טרחכֹון ּבלחֹודי אסֹובר אכּדין §¦«§¤«ְְְֲִִֵֵֶַָ

ודינכֹון: âéíéîëçועסקיכֹון íéLðà íëì eáä ְְְְִִֵ¨´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦¯
ì íéòãéå íéðáðe:íëéLàøa íîéNàå íëéèáL §Ÿ¦²¦«ª¦−§¦§¥¤®©«£¦¥−§¨«¥¤«

ì íéòãéå íéðáðe íéîëç íéLðà íëì eáäíëéèáL ¨´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦¯§Ÿ¦²¦«ª¦−§¦§¥¤®
:íëéLàøa íîéNàå חּכימין ּגברין לכֹון הבּו ©«£¦¥−§¨«¥¤«ְְִִִַָֻ

ריׁשין  ואמּנּנּון לׁשבטיכֹון ּומּדען ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָוסּוכלתנּון

ãéøácä-áBèעליכֹון: eøîàzå éúà eðòzå ֲֵ©©«£−Ÿ¦®©´Ÿ§½©¨¨¬
:úBNòì zøac-øLà-áBè eøîàzå éúà eðòzå £¤¦©−§¨©«£«©©«£−Ÿ¦®©´Ÿ§½

:úBNòì zøac-øLà øácä יתי ואתבּתּון ©¨¨¬£¤¦©−§¨©«£«ְֲִֶַָ

למעּבד: מּללּתא ּדי ּפתּגמא ּתּקין ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָואמרּתּון

åèíéîëç íéLðà íëéèáL éLàø-úà çwàå̈«¤©º¤¨¥´¦§¥¤À£¨¦³£¨¦Æ
íéôìà éøN íëéìò íéLàø íúBà ïzàå íéòãéå¦«ª¦½¨«¤¥¬¨²¨¦−£¥¤®¨¥̧£¨¦¹
íéøèLå úøNò éøNå íéMîç éøNå úBàî éøNå§¨¥´¥À§¨¥³£¦¦Æ§¨¥´£¨½Ÿ§«Ÿ§¦−

ì:íëéèáLø-úà çwàåíéLðà íëéèáL éLà §¦§¥¤«¨«¤©º¤¨¥´¦§¥¤À£¨¦³
éøN íëéìò íéLàø íúBà ïzàå íéòãéå íéîëç£¨¦Æ¦«ª¦½¨«¤¥¬¨²¨¦−£¥¤®¨¥̧
úøNò éøNå íéMîç éøNå úBàî éøNå íéôìà£¨¦¹§¨¥´¥À§¨¥³£¦¦Æ§¨¥´£¨½Ÿ

ì íéøèLå:íëéèáL ׁשבטיכֹון ריׁשי ית ּודברית §«Ÿ§¦−§¦§¥¤«ְְִִֵֵֵָָ

עליכֹון  ריׁשין יתהֹון ּומּנתי ּומּדען חּכימין ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֻּגברין

ורּבני  חמׁשין ורּבני מאותא ורּבני אלפין ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָרּבני

לׁשבטיכֹון: וסרכין æè-úàעּׂשֹוריתא äeöàå ְְְְְִִִֵָָָ¨«£©¤Æ¤
íëéçà-ïéa òîL øîàì àåää úòa íëéèôĹŸ§¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ¨³Ÿ©¥«£¥¤Æ
:Bøb ïéáe åéçà-ïéáe Léà-ïéa ÷ãö ízèôLe§©§¤´¤½¤¥«¦¬¥«¨¦−¥¬¥«
òîL øîàì àåää úòa íëéèôL-úà äeöàå̈«£©¤Æ¤´Ÿ§¥¤½¨¥¬©¦−¥®Ÿ¨³Ÿ©
ïéáe åéçà-ïéáe Léà-ïéa ÷ãö ízèôLe íëéçà-ïéa¥«£¥¤Æ§©§¤´¤½¤¥«¦¬¥«¨¦−¥¬

:Bøb למימר ההיא ּבעּדנא ּדיניכֹון ית ּופקדית ¥«ְְִִִֵֵֵַַַָָָָָ

ּגברא  ּבין קּוׁשטא ּותדּונּון אחיכֹון ּבין ְְְְֲֵֵֵַָָָׁשמעּו

ּגּיֹורּה: ּובין אחּוהי æéíéðôּובין eøékú-àì ֲִִֵֵֵ«Ÿ©¦̧¨¦¹

-éðtî eøeâú àì ïeòîLz ìãbk ïèwk ètLna©¦§À̈©¨³Ÿ©¨ŸÆ¦§¨½³Ÿ¨¸Æ¦§¥
øLà øácäå àeä íéäìàì ètLnä ék Léà¦½¦¬©¦§−̈¥«Ÿ¦´®§©¨¨Æ£¤´

:åézòîLe éìà ïeáø÷z íkî äL÷éeøékú-àì ¦§¤´¦¤½©§¦¬¥©−§©§¦««Ÿ©¦̧
eøeâú àì ïeòîLz ìãbk ïèwk ètLna íéðô̈¦¹©¦§À̈©¨³Ÿ©¨ŸÆ¦§¨½³Ÿ¨¸Æ
øLà øácäå àeä íéäìàì ètLnä ék Léà-éðtî¦§¥¦½¦¬©¦§−̈¥«Ÿ¦´®§©¨¨Æ£¤´

:åézòîLe éìà ïeáø÷z íkî äL÷é לא ¦§¤´¦¤½©§¦¬¥©−§©§¦«ָ

כרּבא  זערא מּלי ּבדינא אּפין ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָתׁשּתמֹודעּון

ּדיי  דינא ארי ּגברא קדם מן תדחלּון לא ְְְְְֲֲֳִִִִֵַַָָָָָּתׁשמעּון

לותי  ּתקרבּון מּנכֹון יקׁשי ּדי ּופתּגמא ְְְְְְִִִִִֵָָָָהּוא

çéúàואׁשמעּנּה: àåää úòa íëúà äeöàå ְְְִֵֶ¨«£©¤¬¤§¤−¨¥´©¦®¥¬
:ïeNòz øLà íéøácä-ìkúòa íëúà äeöàå ¨©§¨¦−£¤¬©«£«¨«£©¤¬¤§¤−¨¥´

:ïeNòz øLà íéøácä-ìk úà àåää ּופּקדית ©¦®¥¬¨©§¨¦−£¤¬©«£«ִֵַ

תעּבדּון: ּדי ּפתּגמּיא ּכל ית ההיא ּבעּדנא ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָיתכֹון

èéìBãbä øaãnä-ìk úà Cìpå áøçî òqpå©¦©´¥«Ÿ¥À©¥¿¤¥´¨©¦§¨´©¨Á
éøîàä øä Cøc íúéàø øLà àeää àøBpäå§©¨¸©¹£¤´§¦¤À¤µ¤©´¨«¡Ÿ¦½
Lã÷ ãò àápå eðúà eðéäìà ýåýé äeö øLàk©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¨®©¨¾Ÿ©−¨¥¬

:òðøaìBãbä øaãnä-ìk úà Cìpå áøçî òqpå ©§¥«©©¦©´¥«Ÿ¥À©¥¿¤¥´¨©¦§¨´©¨Á
éøîàä øä Cøc íúéàø øLà àeää àøBpäå§©¨¸©¹£¤´§¦¤À¤µ¤©´¨«¡Ÿ¦½
Lã÷ ãò àápå eðúà eðéäìà ýåýé äeö øLàk©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ®̈©¨¾Ÿ©−¨¥¬

:òðøa מדּברא ּכל ית והּליכנא מחרב ּונטלנא ©§¥«©ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָֹ

טּורא  ארח חזיתּון ּדי ההּוא ּודחילא ְֲִִֵַַַָָָֹרּבא

ואתינא  יתנא אלהנא יי פּקיד די ּכמא ְְֱֱֲִִֵֶַַָָָָָָָָָָָֹדאמראה

ּגיאה: רקם ëøä-ãòעד íúàa íëìà øîàå ְֵַַָ¨«Ÿ©−£¥¤®¨¤Æ©©´
:eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLà éøîàäøîàå ¨«¡Ÿ¦½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«¨«Ÿ©−

eðéäìà ýåýé-øLà éøîàä øä-ãò íúàa íëìà£¥¤®¨¤Æ©©´¨«¡Ÿ¦½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−
:eðì ïúð טּורא עד אתיתּון לכֹון ואמרית Ÿ¥¬¨«ְֲֲִֵַַָָ

לנא: יהב אלהנא ּדיי àëïúðדאמראה äàø ְֱֱֵֶַָָָָָָָָָֹÂ§¥Â¨©̧
éäìà ýåýééðôì EøLàk Lø äìò õøàä-úà E §Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−¤¨¨®¤£¥´¥À©«£¤Á

éúáà éäìà ýåýé øac-ìàå àøéz-ìà Cì E ¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈©¦−̈§©
:úçzéäìà ýåýé ïúð äàøéðôì Eõøàä-úà E ¥¨«Â§¥Â¨©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−¤¨¨®¤

éúáà éäìà ýåýé øac øLàk Lø äìòCì E £¥´¥À©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈
:úçz-ìàå àøéz-ìà ית קדמ אלה יי יהב חזי ©¦−̈§©¥¨«ְְֱֲֳֵַָָָָָָ

דאבהת אלהא יי מּליל די ּכמא אחסן סק ְְְֱֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָָארעא

תּתבר: ולא תדחל לא ְְְִִַָָָָל
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áë éùéìùäçìLð eøîàzå íëlk éìà ïeáø÷zå©¦§§´¥©»ª§¤¼©«Ÿ§À¦§§¨³
eáLéå õøàä-úà eðì-eøtçéå eðéðôì íéLðà£¨¦Æ§¨¥½§©§§−̈¤¨¨®¤§¨¦³
úàå da-äìòð øLà Cøcä-úà øác eðúàŸ¨̧Æ¨½̈¤©¤̧¤Æ£¤´©«£¤½̈§¥Æ

:ïäéìà àáð øLà íéøòäíëlk éìà ïeáø÷zå ¤«¨¦½£¤¬¨−Ÿ£¥¤«©¦§§´¥©»ª§¤¼
-úà eðì-eøtçéå eðéðôì íéLðà äçìLð eøîàzå©«Ÿ§À¦§§¨³£¨¦Æ§¨¥½§©§§−̈¤
-äìòð øLà Cøcä-úà øác eðúà eáLéå õøàä̈¨®¤§¨¦³Ÿ¨̧Æ¨½̈¤©¤̧¤Æ£¤´©«£¤

:ïäéìà àáð øLà íéøòä úàå da לותי ּוקרבּתּון ½̈§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¨−Ÿ£¥¤«ְְְִֶָ

ויאּללּון  קדמנא ּגברין נׁשלח ואמרּתּון ְְְְְֲֳִִִַַַַָָָָֻּכּלכֹון

ארחא  ית ּפתּגמא יתנא ויתיבּון ארעא ית ְְְִִִַָָָָָָָָָָָָלנא

להן: נעֹול ּדי קרוּיא וית ּבּה נּסק âëáèéiåּדי ְְְִִִִֵֵַַַָָ©¦©¬
íéLðà øNò íéðL íkî çwàå øácä éðéòa§¥©−©¨¨®¨«¤©³¦¤Æ§¥´¨¨´£¨¦½

:èáMì ãçà Léàíkî çwàå øácä éðéòa áèéiå ¦¬¤−̈©¨«¤©¦©¬§¥©−©¨®̈¨«¤©³¦¤Æ
:èáMì ãçà Léà íéLðà øNò íéðL ּוׁשפר §¥´¨¨´£¨¦½¦¬¤−̈©¨«¤ְַ

ּגברין  עׂשר ּתרין מּנכֹון ּודברית ּפתּגמא ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻּבעיני

לׁשבטא: חד ãëeàáiåּגברא äøää eìòiå eðôiå ְְְִַַָָ©¦§Æ©©«£´¨½̈¨©¨−Ÿ
:dúà eìbøéå ìkLà ìçð-ãòäøää eìòiå eðôiå ©©´©¤§®Ÿ©§©§−Ÿ¨«©¦§Æ©©«£´¨½̈¨

dúà eìbøéå ìkLà ìçð-ãò eàáiå:ואתּפנּיּו ©¨−Ÿ©©´©¤§®Ÿ©§©§−Ÿ¨«ְְְִִ

ואּלילּו ּדאתּכלא נחלא עד ואתֹו לטּורא ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָּוסליקּו

äëeðéìàיתּה: eãøBiå õøàä éøtî íãéá eç÷iå ַָ©¦§³§¨¨Æ¦§¦´¨½̈¤©¦−¥¥®
-øLà õøàä äáBè eøîàiå øáã eðúà eáLiå©¨¦̧Ÿ¨³¨¨Æ©´Ÿ§½¨´¨½̈¤£¤

:eðì ïúð eðéäìà ýåýéõøàä éøtî íãéá eç÷iå §Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«©¦§³§¨¨Æ¦§¦´¨½̈¤
äáBè eøîàiå øáã eðúà eáLiå eðéìà eãøBiå©¦−¥¥®©¨¦̧Ÿ¨³¨¨Æ©´Ÿ§½¨´

:eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLà õøàäּונסיבּו ¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«ְִ

ואתיבּו לנא ואחיתּו דארעא מאּבא ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָבידיהֹון

יהב  אלהנא ּדיי ארעא טבא ואמרּו ּפתּגמא ְְְֱֲִֵַַַָָָָָָָָָָָָָָיתנא

åëýåýéלנא: ét-úà eøîzå úìòì íúéáà àìå ָָ§¬Ÿ£¦¤−©«£®Ÿ©©§¾¤¦¬§Ÿ̈−
:íëéäìàýåýé ét-úà eøîzå úìòì íúéáà àìå ¡«Ÿ¥¤«§¬Ÿ£¦¤−©«£®Ÿ©©§¾¤¦¬§Ÿ̈−
:íëéäìà על וסרבּתּון למּסק אביתּון ולא ¡«Ÿ¥¤«ְְְְֲִִֶַַָָ

אלהכֹון: דיי æëíëéìäàáמימרא eðâøzå ְְֱֵַָָָָ©¥¨«§³§¨«¢¥¤Æ
õøàî eðàéöBä eðúà ýåýé úàðNa eøîàzå©´Ÿ§½§¦§©³§Ÿ̈ÆŸ½̈«¦−̈¥¤´¤
:eðãéîLäì éøîàä ãéa eðúà úúì íéøöî¦§¨®¦¨¥¬Ÿ¨²§©¬¨«¡Ÿ¦−§©§¦¥«
eðúà ýåýé úàðNa eøîàzå íëéìäàá eðâøzå©¥¨«§³§¨«¢¥¤Æ©´Ÿ§½§¦§©³§Ÿ̈ÆŸ½̈
éøîàä ãéa eðúà úúì íéøöî õøàî eðàéöBä«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦¨¥¬Ÿ¨²§©¬¨«¡Ÿ¦−

:eðãéîLäì ואמרּתּון ּבמׁשּכניכֹון ואתרעמּתּון §©§¦¥«ְְְְְְְֲִֵַַַַַ

לממסר  דמצרים מארעא אּפקנא יתנא יי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָּבדסני

לׁשיציּותנא: דאמראה ּבידא |çëיתנא äðà ְֱִֵֶָָָָָָָָָֹ¨¨´
øîàì eðááì-úà eqîä eðéçà íéìò eðçðà£©´§Ÿ¦À©¥ÁÁ¥©̧¤§¨¥¹¥ÀŸ
úøeöáe úìãb íéøò epnî íøå ìBãb íò©´¨³¨¨Æ¦¤½¨¦²§Ÿ¬Ÿ§−Ÿ

íL eðéàø íé÷ðò éða-íâå íéîMa:eðçðà | äðà ©¨¨®¦§©§¥¬£¨¦−¨¦¬¨«¨¨´£©´§
ìBãb íò øîàì eðááì-úà eqîä eðéçà íéìòŸ¦À©¥ÁÁ¥©̧¤§¨¥¹¥ÀŸ©´¨³
éða-íâå íéîMa úøeöáe úìãb íéøò epnî íøå̈¨Æ¦¤½¨¦²§Ÿ¬Ÿ§−Ÿ©¨¨®¦§©§¥¬

:íL eðéàø íé÷ðò אחנא סלקין אנחנא לאן £¨¦−¨¦¬¨«ְְְֲִַַָָָָָ

קרוין  מּננא ותּקיף סגי עם למימר לּבנא ית ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָתברּו

ּגּבראי  ּבני ואף ׁשמּיא צית עד ּוכריכן ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָרברבן

תּמן: èë-àìåחזינא ïeöøòú-àì íëìà øîàå ֲֵַָָ¨«Ÿ©−£¥¤®Ÿ©«©§¬§Ÿ
:íäî ïeàøéú-àìå ïeöøòú-àì íëìà øîàå ¦«§−¥¤«¨«Ÿ©−£¥¤®Ÿ©«©§¬§Ÿ
:íäî ïeàøéú ולא תּתברּון לא לכֹון ואמרית ¦«§−¥¤«ְְְֲִִַָָָָ

מּנהֹון: ìíëéðôìתדחלּון Cìää íëéäìà ýåýé ְְֲִִ§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©«Ÿ¥´¦§¥¤½
íëzà äNò øLà ìëk íëì íçlé àeä−¦¨¥´¨¤®Â§ÂŸ£¤̧¨¨¯¦§¤²

:íëéðéòì íéøöîaíëéðôì Cìää íëéäìà ýåýé §¦§©−¦§¥«¥¤«§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©«Ÿ¥´¦§¥¤½
íéøöîa íëzà äNò øLà ìëk íëì íçlé àeä−¦¨¥´¨¤®Â§ÂŸ£¤̧¨¨¯¦§¤²§¦§©−¦

:íëéðéòì יגיח הּוא קדמיכֹון ּדמדּבר אלהכֹון יי §¥«¥¤«ְְְֱֲֳִִֵַַַָָָ

לעיניכֹון: ּבמצרים עּמכֹון עבד ּדי ּככל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַֹלכֹון

àìýåýé EàNð øLà úéàø øLà øaãnáe©¦§¨Æ£¤´¨¦½¨£¤³§¨«£Æ§Ÿ̈´
éäìàCøcä-ìëa Bða-úà Léà-àOé øLàk E ¡Ÿ¤½©«£¤¬¦¨¦−¤§®§¨©¤̧¤Æ

:äfä íB÷nä-ãò íëàa-ãò ízëìä øLà£¤´£©§¤½©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«
éäìà ýåýé EàNð øLà úéàø øLà øaãnáeE ©¦§¨Æ£¤´¨¦½¨£¤³§¨«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

øLà Cøcä-ìëa Bða-úà Léà-àOé øLàk©«£¤¬¦¨¦−¤§®§¨©¤̧¤Æ£¤´
äfä íB÷nä-ãò íëàa-ãò ízëìä: ּובמדּברא £©§¤½©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«ְְְַָ

מסֹובר  די ּכמא אלה יי סֹובר ּדי חזיתא ְְְְֱֲִִִֵַָָָָָָּדי

מיתיכֹון  עד הּלכּתּון ּדי ארחא ּבכל ּברּה ית ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּגבר

הדין: אתרא áìíðéîàîעד íëðéà äfä øácáe ְֵַַָָ©¨−̈©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½
:íëéäìà ýåýéaíðéîàî íëðéà äfä øácáe ©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©¨−̈©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½
:íëéäìà ýåýéa ליתיכֹון הדין ּובפתּגמא ©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«ְְִֵֵֵָָָ

אלהכֹון: דיי ּבמימרא âìCìääמהימנין ְְְְְֱֲִֵֵַָָָ©«Ÿ¥̧
íëúðçì íB÷î íëì øeúì Cøca íëéðôì¦§¥¤¹©¤À¤¨¬¨¤²¨−©«£«Ÿ§¤®
dá-eëìz øLà Cøca íëúàøì äìéì | Làä¥´©À§¨©§«Ÿ§¤Æ©¤̧¤Æ£¤´¥«§½̈

:íîBé ïðòáeíëì øeúì Cøca íëéðôì Cìää ¤«¨−̈¨«©«Ÿ¥̧¦§¥¤¹©¤À¤¨¬¨¤²
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Cøca íëúàøì äìéì | Làa íëúðçì íB÷î̈−©«£«Ÿ§¤®¨¥´©À§¨©§«Ÿ§¤Æ©¤̧¤Æ
:íîBé ïðòáe dá-eëìz øLà קדמיכֹון מדּבר ּדי £¤´¥«§½̈¤«¨−̈¨«ְֳִֵַַָ

מיׁשרי  ּבית אתר לכֹון לאתקנאה ְְְְְְְֲִִֵֵַָָָָּבארחא

ּבליליא  דאּׁשתא ּבעּמּודא ְְְְְְְֵֶַַָָָָָלאׁשריּותכֹון

ּובעּמּודא  ּבּה תהכּון ּדי ּבארחא ְְְְְְֲִַַַָָָָָלאחזיּותכֹון

ּביממא: ãììB÷-úàדעננא ýåýé òîLiå ֲִַָָָָ©¦§©¬§Ÿ̈−¤´
:øîàì òáMiå óö÷iå íëéøácýåýé òîLiå ¦§¥¤®©¦§−Ÿ©¦¨©¬¥«Ÿ©¦§©¬§Ÿ̈−

:øîàì òáMiå óö÷iå íëéøác ìB÷-úà ּוׁשמיע ¤´¦§¥¤®©¦§−Ÿ©¦¨©¬¥«Ÿְִַ

למימר: וקּים ּורגז ּפתּגמיכֹון קל ית יי ְְְְְֳִֵֵֵַַַָָָָָקדם

äìòøä øBcä älàä íéLðàa Léà äàøé-íà¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´¨¥½¤©¬¨−̈
úúì ézòaLð øLà äáBhä õøàä úà äfä©¤®¥µ¨¨´¤©½̈£¤´¦§©½§¦¨¥−

:íëéúáàìøBcä älàä íéLðàa Léà äàøé-íà ©«£«Ÿ¥¤«¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´¨¥½¤©¬
úúì ézòaLð øLà äáBhä õøàä úà äfä òøä̈−̈©¤®¥µ¨¨´¤©½̈£¤´¦§©½§¦¨¥−

:íëéúáàìּבגברּיא גבר יחזי דרא אם האּלין ©«£«Ÿ¥¤«ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָֻ

למּתן  קּימית ּדי טבתא ארעא ית הדין ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָביׁשא

åìäpàøéלאבהתכֹון: àeä äpôé-ïa áìk éúìeæ ְֲַָָ«¨¦º¨¥³¤§ª¤Æ´¦§¤½¨
ïòé åéðáìe da-Cøc øLà õøàä-úà ïzà-Bìå§«¤¥¯¤¨¨²¤£¤¬¨«©−̈§¨¨®©¾©

:ýåýé éøçà àlî øLààeä äpôé-ïa áìk éúìeæ £¤¬¦¥−©«£¥¬§Ÿ̈««¨¦º¨¥³¤§ª¤Æ´
åéðáìe da-Cøc øLà õøàä-úà ïzà-Bìå äpàøé¦§¤½¨§«¤¥¯¤¨¨²¤£¤¬¨«©−̈§¨¨®

:ýåýé éøçà àlî øLà ïòé יפּנה ּבר ּכלב אּלהן ©¾©£¤¬¦¥−©«£¥¬§Ÿ̈«ְֵֵֶֶַָָֻ

ּבּה דר ּדי ארעא ית אּתן ולּה יחזּנּה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָהּוא

דיי: ּדחלּתא ּבתר אׁשלים ּדי חלף ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָולבנֹוהי

æìpàúä éa-íb-íb øîàì íëììâa ýåýé ó ©¦Æ¦§©©´§Ÿ̈½¦§©§¤−¥®Ÿ©
:íL àáú-àì äzàpàúä éa-íbýåýé ó ©−̈«Ÿ¨¬Ÿ¨«©¦Æ¦§©©´§Ÿ̈½

:íL àáú-àì äzà-íb øîàì íëììâa עלי אף ¦§©§¤−¥®Ÿ©©−̈«Ÿ¨¬Ÿ¨«ֲַַ

לא  אּת אף למימר ּבדילכֹון יי קדם מן רגז ְְְְְְֲֳִִֵַַַָָָָָהוה

ּתּמן: çìéðôìתעֹול ãîòä ïeð-ïa òLBäéàeä E ֵַָ§ª³©¦Æ¨«Ÿ¥´§¨¤½−
-úà äpìçðé àeä-ék ÷fç Búà änL àáé̈´Ÿ¨®¨Ÿ´©¥½¦−©§¦¤¬̈¤

:ìàøNééðôì ãîòä ïeð-ïa òLBäéàáé àeä E ¦§¨¥«§ª³©¦Æ¨«Ÿ¥´§¨¤½−¨´Ÿ
:ìàøNé-úà äpìçðé àeä-ék ÷fç Búà änL̈®¨Ÿ´©¥½¦−©§¦¤¬̈¤¦§¨¥«
יתּה ּתּמן יעּול הּוא קדמ דקאם נּון ּבר ְְֳֵֵֵַַַָָָָָֻיהֹוׁשע

ליׂשראל: יחסנּנּה הּוא ארי ְְְְֲִִֵֵֵַַַָּתּקף

èì éòéáøíëéðáe äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©§¤Á£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â
änL eàáé änä òøå áBè íBiä eòãé-àì øLà£¤̧Ÿ¨«§³©Æ´¨½̈¥−¨¨´Ÿ¨®¨

øéé íäå äpðzà íäìå:äeLøLà íëtèå §¨¤´¤§¤½¨§¥−¦«¨«¨§©§¤Á£¤̧
íBiä eòãé-àì øLà íëéðáe äéäé æáì ízøîà£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â£¤̧Ÿ¨«§³©Æ
íäå äpðzà íäìå änL eàáé änä òøå áBè́¨½̈¥−¨¨´Ÿ®̈¨§¨¤´¤§¤½¨§¥−

:äeLøéé ּובניכֹון יהֹון לבּזא אמרּתּון ּדי וטפלכֹון ¦«¨«¨ְְְְְְְֲִִֵַַָ

לתּמן  יעלּון אּנּון ּוביׁש טב דין יֹומא ידעּו לא ְְֲִִִֵֵַַָָָָּדי

יירתּנּה: ואּנּון אּתנּנּה îíëìּולהֹון eðt ízàå ְְְְִִֵֶַַֻ§©¤−§´¨¤®
:óeñ-íé Cøc äøaãnä eòñeíëì eðt ízàå §¬©¦§−̈¨¤¬¤©«§©¤−§´¨¤®

:óeñ-íé Cøc äøaãnä eòñe לכֹון אתּפנּיּו ואּתּון §¬©¦§−̈¨¤¬¤©«ְְְְִִַ

דסּוף: יּמא ארח למדּברא |àîוטּולּו eðòzå ְְְְְַַַָָֹ©©«£´
äìòð eðçðà ýåýéì eðàèç éìà eøîàzå©«Ÿ§´¥©À¨»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ
eøbçzå eðéäìà ýåýé eðeö-øLà ìëk eðîçìðå§¦§©½§§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§§À
:äøää úìòì eðéäzå Bzîçìî éìk-úà Léà¦ µ¤§¥´¦§©§½©¨¦−©«£¬Ÿ¨¨«¨
äìòð eðçðà ýåýéì eðàèç éìà eøîàzå | eðòzå©©«£´©«Ÿ§´¥©À¨»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ
eøbçzå eðéäìà ýåýé eðeö-øLà ìëk eðîçìðå§¦§©½§§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§§À
:äøää úìòì eðéäzå Bzîçìî éìk-úà Léà¦ µ¤§¥´¦§©§½©¨¦−©«£¬Ÿ¨¨«¨
נּסק  אנחנא יי קדם חבנא לי ואמרּתּון ְְְְְֲֲֲֳִִֶַַַַַַָָָָואתבּתּון

וזרזּתּון  אלהנא יי פּקדנא ּדי ּככל קרב ּבּה ְְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָָָֹּונגיח

לטּורא: למּסק וׁשריתּון קרבּה מני ית ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָּגבר

áîeìòú àì íäì øîà éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ©«£Æ
éðôì eôâpz àìå íëaø÷a épðéà ék eîçlú-àìå§«Ÿ¦¨´£½¦¬¥¤−¦§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½¦§¥−

:íëéáéàeìòú àì íäì øîà éìà ýåýé øîàiå «Ÿ§¥¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ©«£Æ
éðôì eôâpz àìå íëaø÷a épðéà ék eîçlú-àìå§«Ÿ¦¨´£½¦¬¥¤−¦§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½¦§¥−

:íëéáéà ולא תּסקּון לא להֹון אמר לי יי ואמר «Ÿ§¥¤«ְְְְֱֲִִַַַָָָ

ולא  ביניכֹון ׁשריא ׁשכנּתי לית ארי קרב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָתגיחּון

ד  ּבעלי קדם âîíëéìàבביכֹון:ּתּתברּון øaãàå ְְֲֳִֵֵַָָָ¨«£©¥¬£¥¤−
eìòzå eãæzå ýåýé ét-úà eøîzå ízòîL àìå§´Ÿ§©§¤®©©§Æ¤¦´§Ÿ̈½©¨¦−©©«£¬

:äøääeøîzå ízòîL àìå íëéìà øaãàå ¨¨«¨¨«£©¥¬£¥¤−§´Ÿ§©§¤®©©§Æ
:äøää eìòzå eãæzå ýåýé ét-úà עּמכֹון ּומּללית ¤¦´§Ÿ̈½©¨¦−©©«£¬¨¨«¨ְִִֵַ

דיי  מימרא ּגזרת על וסרבּתּון קּבלּתּון ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָולא

לטּורא: ּוסלקּתּון ãîéøîàäוארׁשעּתּון àöiå ְְְְְְֶַַָ©¥¥̧¨«¡Ÿ¦¹
íëúà eôcøiå íëúàø÷ì àeää øäa áLiä©¥̧¨¨³©Æ¦§©§¤½©¦§§´¤§¤½
øéòNa íëúà eúkiå íéøácä äðéNòz øLàk©«£¤¬©«£¤−¨©§Ÿ¦®©©§¬¤§¤²§¥¦−

:äîøç-ãòàeää øäa áLiä éøîàä àöiå ©¨§¨«©¥¥̧¨«¡Ÿ¦¹©¥̧¨¨³©Æ
íéøácä äðéNòz øLàk íëúà eôcøiå íëúàø÷ì¦§©§¤½©¦§§´¤§¤½©«£¤¬©«£¤−¨©§Ÿ¦®
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:äîøç-ãò øéòNa íëúà eúkiå אמראה ּונפק ©©§¬¤§¤²§¥¦−©¨§¨«ְֱַָָֹ

יתכֹון  ּורדפּו לקּדמּותכֹון ההּוא ּבטּורא ְְְְְְֵַַָָָָָּדיתב

עד  ּבׂשעיר יתכֹון ּוטרדּו ּדּבריתא נּתזן די ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָּכמא

äîòîL-àìåחרמה: ýåýé éðôì ekázå eáLzå ְָָ©¨ª¬©¦§−¦§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³
:íëéìà ïéæàä àìå íëì÷a ýåýéekázå eáLzå §Ÿ̈Æ§´Ÿ§¤½§¬Ÿ¤«¡¦−£¥¤«©¨ª¬©¦§−

ïéæàä àìå íëì÷a ýåýé òîL-àìå ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ§´Ÿ§¤½§¬Ÿ¤«¡¦−
:íëéìà יי קּביל ולא יי קדם ּובכיתּון ותבּתּון £¥¤«ְְְְְְֳִִַַָָָָ

למּליכֹון: אּצית ולא åîLã÷áצלֹותכֹון eáLzå ְְְְִֵֵַָ©¥«§¬§¨¥−
:ízáLé øLà íéîik íéaø íéîéLã÷á eáLzå ¨¦´©¦®©¨¦−£¤¬§©§¤«©¥«§¬§¨¥−

ízáLé øLà íéîik íéaø íéîé: ּברקם ויתבּתּון ¨¦´©¦®©¨¦−£¤¬§©§¤«ְְִִֶָ

יתבּתּון: ּדי ּכיֹומּיא סּגיאין àòqpåיֹומין ïôpå ְְְִִִִֶַַָ©¥¹¤©¦©³
éìà ýåýé øac øLàk óeñ-íé Cøc äøaãnä©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¥¨®

:íéaø íéîé øéòN-øä-úà áñpåòqpå ïôpå ©¨¬¨¤©¥¦−¨¦¬©¦«©¥¹¤©¦©³
áñpå éìà ýåýé øac øLàk óeñ-íé Cøc äøaãnä©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¥¨®©¨¬¨

:íéaø íéîé øéòN-øä-úà ּונטלנא ואתּפנינא ¤©¥¦−¨¦¬©¦«ְְְְְִֵַָָ

עּמי  יי מּליל די ּכמא דסּוף יּמא ארח ְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹלמדּברא

ס  סּגיאין: יֹומין דׂשעיר טּורא ית ְְְִִִִֵֵַַָָָואּקפנא

á éùéîç:øîàì éìà ýåýé øîàiåéìà ýåýé øîàiå ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©¬
:øîàì:למימר לי יי âáñואמר íëì-áø ¥«Ÿְְֲִֵַַָָ©¨¤¾−Ÿ

:äðôö íëì eðt äfä øää-úàáñ íëì-áø ¤¨¨´©¤®§¬¨¤−¨«Ÿ¨©¨¤¾−Ÿ
:äðôö íëì eðt äfä øää-úà לכֹון סּגי ¤¨¨´©¤®§¬¨¤−¨«Ÿ¨ְִַ

צּפּונא: לכֹון אתּפנּיּו הדין טּורא ית ְְְְְִִִֵֶַָָָָּדאּקפּתּון

ãìeáâa íéøáò ízà øîàì åö íòä-úàå§¤¨¨»©´¥Ÿ¼©¤´«Ÿ§¦À¦§Æ
íkî eàøééå øéòNa íéáLiä åNò-éða íëéçà£¥¤´§¥«¥½̈©«Ÿ§¦−§¥¦®§¦«§´¦¤½

:ãàî ízøîLðåízà øîàì åö íòä-úàå §¦§©§¤−§«Ÿ§¤¨¨»©´¥Ÿ¼©¤´
øéòNa íéáLiä åNò-éða íëéçà ìeáâa íéøáò«Ÿ§¦À¦§Æ£¥¤´§¥«¥½̈©«Ÿ§¦−§¥¦®

:ãàî ízøîLðå íkî eàøééå ּפּקד עּמא וית §¦«§´¦¤½§¦§©§¤−§«Ÿְֵַַָָ

עׂשו  ּבני אחּוכֹון ּבתחּום עברין אּתּון ְְְְֲִִֵֵֵַַָָלמימר

לחדא: ותסּתּמרּון מּנכֹון וידחלּון ּבׂשעיר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָּדיתבין

äãò íöøàî íëì ïzà-àì ék íá eøbúz-ìà©¦§¨´½̈Â¦«Ÿ¤¥³¨¤Æ¥«©§½̈©−
Møé-ék ìâø-ók Cøãîøä-úà ézúð åNòì ä ¦§©´©¨®¤¦«§ª¨´§¥½̈¨©−¦¤©¬

:øéòNíöøàî íëì ïzà-àì ék íá eøbúz-ìà ¥¦«©¦§¨´½̈Â¦«Ÿ¤¥³¨¤Æ¥«©§½̈
øä-úà ézúð åNòì äMøé-ék ìâø-ók Cøãî ãò©−¦§©´©®̈¤¦«§ª¨´§¥½̈¨©−¦¤©¬

:øéòN לכֹון אּתן לא ארי ּבהֹון תתּגרּון לא ¥¦«ְְְֲִֵֵֶָָָ

לעׂשו  ירּתא ארי רגלא ּפרסת מדר עד ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָֻמארעהֹון

דׂשעיר: טּורא ית åízàîיהבית eøaLz ìëà ְְִִֵָָָ´Ÿ¤¦§§¯¥«¦¨²
óñka ízàî eøëz íéî-íâå ízìëàå óñka©¤−¤©«£©§¤®§©©¹¦¦§¯¥«¦¨²©¤−¤

:íúéúLeízìëàå óñka ízàî eøaLz ìëà §¦¤«´Ÿ¤¦§§¯¥«¦¨²©¤−¤©«£©§¤®
:íúéúLe óñka ízàî eøëz íéî-íâå עבּורא §©©¹¦¦§¯¥«¦¨²©¤−¤§¦¤«ִָ

ּתכרּון  מּיא ואף ותיכלּון ּבכסּפא מּנהֹון ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָתזּבנּון

ותׁשּתּון: ּבכסּפא æéäìàמּנהֹון ýåýé ékEëøa E ְְְְְִִַָ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¥«©§À
ìãbä øaãnä-úà Ezëì òãé Eãé äNòî ìëa§ŸÆ©«£¥´¨¤½¨©´¤§§½¤©¦§¨¬©¨−Ÿ

éäìà ýåýé äðL íéòaøà | äæ äfäàì Cnò E ©¤®¤´©§¨¦´¨À̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈¬Ÿ
:øác zøñçéäìà ýåýé ékäNòî ìëa Eëøa E ¨©−§¨¨¨«¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¥«©§À§ŸÆ©«£¥´

| äæ äfä ìãbä øaãnä-úà Ezëì òãé Eãé̈¤½¨©´¤§§½¤©¦§¨¬©¨−Ÿ©¤®¤´
éäìà ýåýé äðL íéòaøà:øác zøñç àì Cnò E ©§¨¦´¨À̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈¬Ÿ¨©−§¨¨¨«

צרּכ ל סּפק יד עבד ּבכל ּברכ אלה יי ְְְְְֱֲֵֵֶַַָָָָָָָָָֹארי

ׁשנין  ארּבעין ּדנן הדין רּבא למדּברא ְְְְְְְְֱִִֵֵַַַַָָָָּבמהכ

מּדעם: מנעּתא לא ּבסעּד אלה דיי ְְְְְֱֲִֵַַַַָָָָָָָָמימרא

çøéòNa íéáLiä åNò-éðá eðéçà úàî øáòpå©©«£ºŸ¥¥¯©¥´§¥«¥À̈©«§¦Æ§¥¦½
áb ïéöòîe úìéàî äáøòä Cøcîøáòpå ïôpå ø ¦¤̧¤Æ¨«£¨½̈¥«¥©−¥«¤§´Ÿ¨®¤©¥̧¤Æ©©«£½Ÿ

:áàBî øaãî CøcåNò-éðá eðéçà úàî øáòpå ¤−¤¦§©¬¨«©©«£ºŸ¥¥¯©¥´§¥«¥À̈
ïéöòîe úìéàî äáøòä Cøcî øéòNa íéáLiä©«§¦Æ§¥¦½¦¤̧¤Æ¨«£¨½̈¥«¥©−¥«¤§´Ÿ

:áàBî øaãî Cøc øáòpå ïôpå øáb מּקדם ועברנא ¨®¤©¥̧¤Æ©©«£½Ÿ¤−¤¦§©¬¨«ְֲֳִַַָָ

מיׁשרא  מארח ּבׂשעיר ּדיתבין עׂשו בני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָֹאחּונא

ארח  ועברנא ואתּפנינא ּגבר ּומעצין ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמאילת

דמֹואב: èøöz-ìàמדּברא éìà ýåýé øîàiå ְְְַָָ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À©¨̧©Æ
ïzà-àì ék äîçìî ía øbúz-ìàå áàBî-úà¤½̈§©¦§¨¬−̈¦§¨¨®Â¦«Ÿ¤¥̧
øò-úà ézúð èBì-éðáì ék äMøé Böøàî Eì§³¥«©§Æ§ª½̈¦´¦§¥½¨©¬¦¤−̈

:äMøéáàBî-úà øöz-ìà éìà ýåýé øîàiå §ª¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À©¨̧©Æ¤½̈
Böøàî Eì ïzà-àì ék äîçìî ía øbúz-ìàå§©¦§¨¬−̈¦§¨®̈Â¦«Ÿ¤¥̧§³¥«©§Æ

:äMøé øò-úà ézúð èBì-éðáì ék äMøé יי ואמר §ª½̈¦´¦§¥½¨©¬¦¤−̈§ª¨«ְֲַַָ

למעּבד  תתּגרי ולא מֹואבאי על תצּור לא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָלי

ארי  ירּתא מארעּה ל אּתן לא ארי קרב ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻעּמהֹון

ירּתא: לחית ית יהבית לֹוט éíéîàäלבני ְְְְִִֵָָָָָֻ¨«¥¦¬
:íé÷ðòk íøå áøå ìBãb íò dá eáLé íéðôì§¨¦−¨´§¨®©´¨¬§©²¨−̈©«£¨¦«
íøå áøå ìBãb íò dá eáLé íéðôì íéîàä̈«¥¦¬§¨¦−¨´§¨®©´¨¬§©²¨−̈

:íé÷ðòk רב עם בּה יתיבּו מּלקדמין אימתני ©«£¨¦«ְְְְִִִֵֵַַַַָ



27

ּכגּברּיא: ותּקיף àéíä-óàוסּגי eáLçé íéàôø ְְְִִִַַַָָ§¨¦²¥¨«§¬©¥−
:íéîà íäì eàø÷é íéáànäå íé÷ðòkíéàôø ©«£¨¦®§©´Ÿ¨¦½¦§§¬¨¤−¥¦«§¨¦²

íäì eàø÷é íéáànäå íé÷ðòk íä-óà eáLçé¥¨«§¬©¥−©«£¨¦®§©´Ÿ¨¦½¦§§¬¨¤−
:íéîà ּכגּבראי אּנּון אף מתחּׁשבין ּגּבראי ¥¦«ְְְִִִִִֵֵַַָָָָ

אימתני: להֹון יקרן áéeáLéּומֹואבאי øéòNáe ְְְִֵֵֵַָָָ§¥¦º¨«§´
éðôì íéøçäíeãéîLiå íeLøéé åNò éðáe í ©«Ÿ¦»§¨¦¼§¥¯¥¨´¦«¨À©©§¦Æ

ìàøNé äNò øLàk ízçz eáLiå íäéðtî¦§¥¤½©¥«§−©§¨®©«£¤¯¨¨´¦§¨¥À
:íäì ýåýé ïúð-øLà BúMøé õøàìøéòNáe §¤̧¤Æ§ª¨½£¤¨©¬§Ÿ̈−¨¤«§¥¦º

íeãéîLiå íeLøéé åNò éðáe íéðôì íéøçä eáLé̈«§´©«Ÿ¦»§¨¦¼§¥¯¥¨´¦«¨À©©§¦Æ
õøàì ìàøNé äNò øLàk ízçz eáLiå íäéðtî¦§¥¤½©¥«§−©§¨®©«£¤¯¨¨´¦§¨¥À§¤̧¤Æ

:íäì ýåýé ïúð-øLà BúMøéיתיבּו ּובׂשעיר §ª¨½£¤¨©¬§Ÿ̈−¨¤«ְְִִֵ

וׁשציּנּון  ּתרכּנּון עׂשו ּובני מּלקדמין ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֻֻחראי

עבד  די ּכמא ּבאתריהֹון ויתיבּו ְְְֲִִִִֵֵַַָָָמּקדמיהֹון

להֹון: יי ּדיהב ירּתתּה לארעא âéäzòיׂשראל ְְְְְְִִֵֵַַָָָָֻ©À̈
ìçð-úà øáòpå ãøæ ìçð-úà íëì eøáòå eî÷ª²§¦§¬¨¤−¤©´©®̈¤©©«£−Ÿ¤©¬©

:ãøæøáòpå ãøæ ìçð-úà íëì eøáòå eî÷ äzò ¨«¤©À̈ª²§¦§¬¨¤−¤©´©®̈¤©©«£−Ÿ
:ãøæ ìçð-úà נחלא ית לכֹון ועברּו קּומּו ּכען ¤©¬©¨«¤ְְְְֲִַַָָ

דזרד: נחלא ית ועברנא ãé-øLàדזרד íéîiäå ְְְֲֲֶֶַַַָָָָָ§©¨¦º£¤
ìçð-úà eðøáò-øLà ãò òðøa Lãwî | eðëìä̈©´§¦¨¥´©§¥À©©³£¤¨©̧§Æ¤©´©

ìL ãøæøBcä-ìk íz-ãò äðL äðîLe íéL ¤½¤§¦¬§Ÿ¤−¨¨®©¸Ÿ¨©¹
òaLð øLàk äðçnä áøwî äîçìnä éLðà©§¥³©¦§¨¨Æ¦¤´¤©©«£¤½©«£¤²¦§©¬

:íäì ýåýéòðøa Lãwî | eðëìä-øLà íéîiäå §Ÿ̈−¨¤«§©¨¦º£¤¨©´§¦¨¥´©§¥À©
ìL ãøæ ìçð-úà eðøáò-øLà ãòäðîLe íéL ©³£¤¨©̧§Æ¤©´©¤½¤§¦¬§Ÿ¤−

áøwî äîçìnä éLðà øBcä-ìk íz-ãò äðL̈¨®©¸Ÿ¨©¹©§¥³©¦§¨¨Æ¦¤´¤
:íäì ýåýé òaLð øLàk äðçnä ּדי ויֹומּיא ©©«£¤½©«£¤²¦§©¬§Ÿ̈−¨¤«ְִַָ

דזרד  נחלא ית עברנא ּדי עד ּגיאה מרקם ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּלכנא

מגיחי  ּגברי ּדרא ּכל ּדסף עד ׁשנין ותמני ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֻּתלתין

להֹון: יי קּיים די ּכמא מׁשריתא מּגֹו åèíâåקרבא ְְְְְִִִִַַָָָָָ§©³
ãò äðçnä áøwî ínäì ía äúéä ýåýé-ãé©§Ÿ̈Æ¨´§¨½̈§ª−̈¦¤´¤©©«£¤®©−

:ínzáøwî ínäì ía äúéä ýåýé-ãé íâå ª¨«§©³©§Ÿ̈Æ¨´§¨½̈§ª−̈¦¤´¤
:ínz ãò äðçnä הות יי קדם מן מחא ואף ©©«£¤®©−ª¨«ְְֲֳִַַָָָָ

דשלימּו: עד משריתא מגֹו לשציּותהֹון ְְְְְִִִִֵַַָָּבהֹון

æèúeîì äîçìnä éLðà-ìk enz-øLàë éäéå©§¦̧©«£¤©¹¨©§¥¯©¦§¨¨²¨−
:íòä áøwîäîçìnä éLðà-ìk enz-øLàë éäéå ¦¤¬¤¨¨«©§¦̧©«£¤©¹¨©§¥¯©¦§¨¨²

:íòä áøwî úeîì ּגברי ּכל ׁשלימּו ּכד והוה ¨−¦¤¬¤¨¨«ְְֲִֵַַָָֻ

ס עּמא: מּגֹו לממת קרבא æéýåýéמגיחי øaãéå ְְְִִִֵַַָָָ©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàì éìà:øîàì éìà ýåýé øaãéå יי ּומּליל ¥©¬¥«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿְִַָ

למימר: çéáàBîעּמי ìeáb-úà íBiä øáò äzà ְִִֵָ©¨̧Ÿ¥¬©²¤§¬−̈
:øò-úà:øò-úà áàBî ìeáb-úà íBiä øáò äzà ¤¨«©¨̧Ÿ¥¬©²¤§¬−̈¤¨«

לחית: ית מֹואב ּתחּום ית דין יֹומא עבר ְְְֵֵַָָָָָָָאּת

èéøbúz-ìàå íøöz-ìà ïBnò éða ìeî záø÷å§¨«©§À̈µ§¥´©½©§ª¥−§©¦§¨´
ék äMøé Eì ïBnò-éða õøàî ïzà-àì ék íä®¦´«ŸÂ¤¥Â¥¤̧¤§¥«©³§Æ§ª½̈¦¬

:äMøé äézúð èBì-éðáìïBnò éða ìeî záø÷å ¦§¥−§©¦¬¨§ª¨«§¨«©§À̈µ§¥´©½
õøàî ïzà-àì ék ía øbúz-ìàå íøöz-ìà©§ª¥−§©¦§¨´¨®¦´«ŸÂ¤¥Â¥¤̧¤
:äMøé äézúð èBì-éðáì ék äMøé Eì ïBnò-éða§¥«©³§Æ§ª½̈¦¬¦§¥−§©¦¬¨§ª¨«
ולא  עליהֹון תצּור לא עּמֹון ּבני לקבל ְְְְְֲֳִֵֵֵַַָָָותקרב

מארעא  אּתן לא ארי קרב עּמהֹון למעּבד ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָתתּגרי

ירּתא: יהבּתּה לֹוט לבני ארי ירּתא ל עּמֹון ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֻֻּבני

ë-eáLé íéàôø àåä-óà áLçz íéàôø-õøà¤«¤§¨¦¬¥«¨¥−©¦®§¨¦³¨«§
:íénæîæ íäì eàø÷é íéðnòäå íéðôì dá̈Æ§¨¦½§¨´©Ÿ¦½¦§§¬¨¤−©§ª¦«
dá-eáLé íéàôø àåä-óà áLçz íéàôø-õøà¤«¤§¨¦¬¥«¨¥−©¦®§¨¦³¨«§¨Æ

:íénæîæ íäì eàø÷é íéðnòäå íéðôì ארעא §¨¦½§¨´©Ÿ¦½¦§§¬¨¤−©§ª¦«ְַָ

בּה יתיבּו ּגּבראי היא אף מתחּׁשבא ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָּגּברּיא

חׁשּבני: להֹון קרן ועּמֹונאי àëíòמּלקדמין ְְְְְְִִֵֵַַָָָֻ©´
íäéðtî ýåýé íãéîLiå íé÷ðòk íøå áøå ìBãb̈¬§©²¨−̈©«£¨¦®©©§¦¥³§Ÿ̈Æ¦§¥¤½

:ízçú eáLiå íLøéiåíé÷ðòk íøå áøå ìBãb íò ©¦«¨ª−©¥«§¬©§¨«©´¨¬§©²¨−̈©«£¨¦®
:ízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî ýåýé íãéîLiå©©§¦¥³§Ÿ̈Æ¦§¥¤½©¦«¨ª−©¥«§¬©§¨«
מּקדמיהֹון  יי וׁשצּנּון ּכגּברּיא ותּקיף וסּגי רב ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַַָָָָעם

ּבאתריהֹון: ויתיבּו áëéðáìותרכּנּון äNò øLàk ְְְִִֵֵַָֻ©«£¤³¨¨Æ¦§¥´
éøçä-úà ãéîLä øLà øéòNa íéáLiä åNò¥½̈©«§¦−§¥¦®£¤̧¦§¦³¤©«Ÿ¦Æ
:äfä íBiä ãò ízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî¦§¥¤½©¦«¨ªÆ©¥«§´©§½̈©−©¬©¤«
øLà øéòNa íéáLiä åNò éðáì äNò øLàk©«£¤³¨¨Æ¦§¥´¥½̈©«§¦−§¥¦®£¤̧
ízçú eáLiå íLøéiå íäéðtî éøçä-úà ãéîLä¦§¦³¤©«Ÿ¦Æ¦§¥¤½©¦«¨ªÆ©¥«§´©§½̈

:äfä íBiä ãò ּדיתבין עׂשו לבני עבד די ּכמא ©−©¬©¤«ְְְְֲִִִֵֵַָָָ

ותרכּנּון  מּקדמיהֹון חֹוראי ית ׁשצי ּדי ְְֳִִִִֵֵֵֵֵָָָָֻּבׂשעיר

הדין: יֹומא עד באתריהֹון âëíéeòäåויתיבּו ְְִִֵֵַַָָ§¨«©¦²
íéàöiä íéøzôk äfò-ãò íéøöça íéáLiä©«§¦¬©«£¥¦−©©¨®©§Ÿ¦Æ©«Ÿ§¦´

îLä øzôkî:ízçú eáLiå íãéíéeòäå ¦©§½Ÿ¦§¦ª−©¥«§¬©§¨«§¨«©¦²
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íéàöiä íéøzôk äfò-ãò íéøöça íéáLiä©«§¦¬©«£¥¦−©©¨®©§Ÿ¦Æ©«Ÿ§¦´
:ízçú eáLiå íãéîLä øzôkî ּדיתבין ועּואי ¦©§½Ÿ¦§¦ª−©¥«§¬©§¨«ְְְִֵַָָ

מּקּפּוטקּיא  ּדנפקּו קּפּוטקאי עּזה עד ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָּבדפיח

באתריהֹון: ויתיבּו ãëeøáòåׁשצּנּון eòq eîe÷ ְְִִֵֵַֻ´§ÇÀ§¦§»
ïçéñ-úà Eãéá ézúð äàø ïðøà ìçð-úà¤©´©©§Ÿ¼§¥´¨©´¦Â§¨«§Â¤¦¸Ÿ
Lø ìçä Böøà-úàå éøîàä ïBaLç-Cìî¤«¤¤§¯¨«¡Ÿ¦²§¤©§−¨¥´¨®

:äîçìî Ba øbúäåìçð-úà eøáòå eòq eîe÷ §¦§¨¬−¦§¨¨«´§À§¦§»¤©´©
ïBaLç-Cìî ïçéñ-úà Eãéá ézúð äàø ïðøà©§Ÿ¼§¥´¨©´¦Â§¨«§Â¤¦¸Ÿ¤«¤¤§¯
:äîçìî Ba øbúäå Lø ìçä Böøà-úàå éøîàä̈«¡Ÿ¦²§¤©§−¨¥´®̈§¦§¨¬−¦§¨¨«
דמסרית  חזי דארנן נחלא ית ועבר ּו טּולּו ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָֹקּומּו

ארעּה וית אמראה דחׁשּבֹון מלּכא סיחן ית ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָֹֹּביד

קרבא: עּמּה למעּבד ואתּגרי לתרכּותּה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָׁשרי

äëéðt-ìò Eúàøéå Ecçt úz ìçà äfä íBiä©´©¤À¨¥Æ¥³©§§Æ§¦§¨´§½©§¥Æ
EòîL ïeòîLé øLà íéîMä-ìk úçz íénòä̈«©¦½©−©¨©¨¨®¦£¤³¦§§Æ¦§£½

éðtî eìçå eæâøå:EEcçt úz ìçà äfä íBiä §¨«§¬§¨−¦¨¤«©´©¤À¨¥Æ¥³©§§Æ
øLà íéîMä-ìk úçz íénòä éðt-ìò Eúàøéå§¦§¨´§½©§¥Æ¨«©¦½©−©¨©¨®̈¦£¤³

éðtî eìçå eæâøå EòîL ïeòîLé:E הדין יֹומא ¦§§Æ¦§£½§¨«§¬§¨−¦¨¤«ֵָָ

ּדי  עממּיא אּפי על ודחלּת זעּת למּתן ְְְְְֱִִֵֵַַַַַַַָָָָֻאׁשרי

ויזּועּון  ׁשמע יׁשמעּון ּדי ׁשמּיא ּכל ְְְְְִִִִַָָָתחֹות

:קדמ מן åëøaãnîוידחלּון íéëàìî çìLàå ְְֲֳִִָָ¨«¤§©³©§¨¦Æ¦¦§©´
íBìL éøác ïBaLç Cìî ïBçéñ-ìà úBîã÷§¥½¤¦−¤´¤¤§®¦§¥¬¨−

:øîàì-ìà úBîã÷ øaãnî íéëàìî çìLàå ¥«Ÿ¨«¤§©³©§¨¦Æ¦¦§©´§¥½¤
BìL éøác ïBaLç Cìî ïBçéñ:øîàì í ּוׁשלחית ¦−¤´¤¤§®¦§¥¬¨−¥«Ÿְִָ

מלּכא  סיחֹון לות דקדמֹות מּמדּברא ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָאזּגּדין

למימר: ׁשלמא ּפתּגמי æëäøaòàדחׁשּבֹון ְְְְְִֵֵֶָָָָ¤§§¨´
ïéîé øeñà àì Cìà Cøca Cøca Eöøàá§©§¤½©¤¬¤©¤−¤¥¥®¬Ÿ¨−¨¦¬

:ìåàîNeàì Cìà Cøca Cøca Eöøàá äøaòà §«Ÿ¤§§¨´§©§¤½©¤¬¤©¤−¤¥¥®¬Ÿ
:ìåàîNe ïéîé øeñà ּבארחא ּבארע אעבר ¨−¨¦¬§«Ÿְְְְִֵַַָָָ

ּוׂשמאלא: יּמינא אסטי לא אזל çëìëàּבארחא ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָ´Ÿ¤
éì-ïzz óñka íéîe ézìëàå éðøaLz óñka©¤³¤©§¦¥̧¦Æ§¨©½§¦©²¦©¤¬¤¦¤¦−

:éìâøá äøaòà ÷ø éúéúLåéðøaLz óñka ìëà §¨¦®¦©−¤§§¨¬§©§¨«´Ÿ¤©¤³¤©§¦¥̧¦Æ
äøaòà ÷ø éúéúLå éì-ïzz óñka íéîe ézìëàå§¨©½§¦©²¦©¤¬¤¦¤¦−§¨¦®¦©−¤§§¨¬

:éìâøá ּומּיא ואיכּול לי ּתזּבן בכסּפא עבּורא §©§¨«ְְְְִִֵֶַַַָָָ

ּברגלי: אעבר לחֹוד ואׁשּתי לי ּתּתן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּבכסּפא

èëøéòNa íéáLiä åNò éða éì-eNò øLàk©«£¤̧¨«¦¹§¥´¥À̈©«§¦Æ§¥¦½
-úà øáòà-øLà ãò øòa íéáLiä íéáàBnäå§©´¨¦½©«§¦−§¨®©³£¤«¤«¡ŸÆ¤
:eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiä©©§¥½¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«
øéòNa íéáLiä åNò éða éì-eNò øLàk©«£¤̧¨«¦¹§¥´¥À̈©«§¦Æ§¥¦½
-úà øáòà-øLà ãò øòa íéáLiä íéáàBnäå§©´¨¦½©«§¦−§¨®©³£¤«¤«¡ŸÆ¤
:eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiä©©§¥½¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«
ּבׂשעיר  ּדיתבין עׂשו ּבני לי עבדּו די ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָּכמא

ירּדנא  ית ּדאעבר עד ּבלחית ּדיתבין ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָּומֹואבאי

י  אלהנא ּדיי לנא:לארעא ìïçéñהב äáà àìå ְְְְֱֵַַָָָָָָָ§´Ÿ¨À̈¦ŸÆ
éäìà ýåýé äL÷ä-ék Ba eðøáòä ïBaLç CìîE ¤´¤¤§½©«£¦¥−®¦«¦§¨Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹

Eãéá Bzz ïòîì Bááì-úà õnàå Bçeø-úà¤À§¦¥Æ¤§¨½§©²©¦¬§¨«§−
:äfä íBikeðøáòä ïBaLç Cìî ïçéñ äáà àìå ©¬©¤«§´Ÿ¨À̈¦ŸÆ¤´¤¤§½©«£¦¥−

éäìà ýåýé äL÷ä-ék Ba-úà õnàå Bçeø-úà E ®¦«¦§¨Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤À§¦¥Æ¤
:äfä íBik Eãéá Bzz ïòîì Bááì סיחן אבי ולא §¨½§©²©¦¬§¨«§−©¬©¤«ְִֵָָֹ

ארי  ּבתחּומּה למעּבר למׁשּבקנא דחׁשּבֹון ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָמלּכא

ּבדיל  לּבּה ית ותּקיף רּוחּה ית אלה יי ְְְְֱִִִֵֵֵַַָָָָָאקׁשי

ס  הדין: ּכיֹומא ּביד ְְְְִִֵֵָָָלממסרּה

àì éùéùúz éúlçä äàø éìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½§¥À©«¦¸Ÿ¦Æ¥´
éðôìúLøì Lø ìçä Böøà-úàå ïçéñ-úà E §¨¤½¤¦−Ÿ§¤©§®¨¥´½̈¨¤−¤

:Böøà-úàúz éúlçä äàø éìà ýåýé øîàiå ¤©§«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½§¥À©«¦¸Ÿ¦Æ¥´
éðôì-úà úLøì Lø ìçä Böøà-úàå ïçéñ-úà E §¨¤½¤¦−Ÿ§¤©§®¨¥´½̈¨¤−¤¤

:Böøà ית קדמ לממסר ׁשריתי חזי לי יי ואמר ©§«ְְְֲֲֳִִִֵֵַַַָָָָָ

ארעּה: ית למירת לתרכּותּה ׁשרי ארעּה וית ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹסיחן

áìäîçìnì Bnò-ìëå àeä eðúàø÷ì ïçéñ àöiå©¥¥Á¦¸Ÿ¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈
:äöäéBnò-ìëå àeä eðúàø÷ì ïçéñ àöiå ¨«§¨©¥¥Á¦¸Ÿ¦§¨¥¹¯§¨©²

:äöäé äîçìnì וכל הּוא לקּדמּותנא סיחן ּונפק ©¦§¨−̈¨«§¨ְְְִַַָָָָֹ

ליהץ: קרבא לאגחא âìýåýéעּמּה eäðziå ְְֲֵַַַָָָָָ©¦§¥²§Ÿ̈¬
på eðéðôì eðéäìàBúà Céø÷ åðá-úàå áéúëåéða-úàå ¡Ÿ¥−§¨¥®©©¬Ÿ²§¤¨−̈

:Bnò-ìk-úàåpå eðéðôì eðéäìà ýåýé eäðziåC §¤¨©«©¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥®©©¬
:Bnò-ìk-úàå åéða-úàå Búà אלהנא ּומ יי סרּה Ÿ²§¤¨−̈§¤¨©«ְְֱֵָָָָָ

עּמּה: ּכל וית ּבנֹוהי וית יתּה ּומחנא ְְְְֳִֵֵֵַָָָָָָָָקדמנא

ãì-úà íøçpå àåää úòa åéøò-ìk-úà ãkìpå©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½©©«£¥Æ¤
eðøàLä àì óhäå íéLpäå íúî øéò-ìk̈¦´§¦½§©¨¦−§©¨®¬Ÿ¦§©−§

:ãéøNíøçpå àåää úòa åéøò-ìk-úà ãkìpå ¨¦«©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½©©«£¥Æ
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eðøàLä àì óhäå íéLpäå íúî øéò-ìk-úà¤¨¦´§¦½§©¨¦−§©®̈¬Ÿ¦§©−§
:ãéøN ההיא ּבעּדנא קרוֹוהי ּכל ית ּוכבׁשנא ¨¦«ְְְְִִִִַַָָָָָ

לא  וטפלא ּונׁשּיא גברּיא קרוי ּכל ית ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָֻוגּמרנא

מׁשזב: äìììLeאׁשארנא eðì eðææa äîäaä ÷ø ְְְֵֵַַָ©¬©§¥−̈¨©§́¨®§©¬
:eðãëì øLà íéøòäììLe eðì eðææa äîäaä ÷ø ¤«¨¦−£¤¬¨¨«§©¬©§¥−̈¨©§́¨®§©¬
:eðãëì øLà íéøòä לנא ּבּזנא ּבעירא לחֹוד ¤«¨¦−£¤¬¨¨«§ְְִַָָָָָ

כבׁשנא: ּדי קרוּיא åì-ìòועדי øLà øòøòî ְְְֲִִִַַַָָ¥«£Ÿ¥¿£¤Á©
ãòìbä-ãòå ìçpa øLà øéòäå ïðøà ìçð-úôN§©©̧©©§¹Ÿ§¨¦̧£¤³©©̧©Æ§©©¦§½̈
ìkä-úà epnî äáâN øLà äéø÷ äúéä àì³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬¨«§−̈¦¤®¤©¾Ÿ

:eðéðôì eðéäìà ýåýé ïúð-ìò øLà øòøòî ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥«¥«£Ÿ¥¿£¤Á©
àì ãòìbä-ãòå ìçpa øLà øéòäå ïðøà ìçð-úôN§©©̧©©§¹Ÿ§¨¦̧£¤³©©̧©Æ§©©¦§½̈³Ÿ
ýåýé ïúð ìkä-úà epnî äáâN øLà äéø÷ äúéä̈«§¨Æ¦§½̈£¤¬¨«§−̈¦¤®¤©¾Ÿ¨©²§Ÿ̈¬

:eðéðôì eðéäìà דארנן נחלא ּכיף על ּדי מערער ¡Ÿ¥−§¨¥«ְְֲֲִֵֵֵַַַָֹֹ

ּדי  קרּתא הות לא ּגלעד ועד בנחלא די ְְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָוקרּתא

קדמנא: אלהנא יי מסר ּכלא ית מּננא ְְְֱֳִֵַַָָָָָָָָָָָֹתקפת

æììçð ãé-ìk záø÷ àì ïBnò-éða õøà-ìà ÷ø©²¤¤¬¤§¥«©−´Ÿ¨¨®§¨¨©º©³©
:eðéäìà ýåýé äeö-øLà ìëå øää éøòå ÷aé÷ø ©ŸÆ§¨¥´¨½̈§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«©²

éøòå ÷aé ìçð ãé-ìk záø÷ àì ïBnò-éða õøà-ìà¤¤¬¤§¥«©−´Ÿ¨¨®§¨¨©º©³©©ŸÆ§¨¥´
:eðéäìà ýåýé äeö-øLà ìëå øää לארעא לחֹוד ¨½̈§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«ְְְַָ

וקרוי  יּובקא נחלא ּכיף ּכל קרבּתא לא עּמֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָבני

אלהנא: יי פּקיד ּדי וכל àCøcטּורא ìòpå ïôpå ְְֱִִַָָָָָֹ©¥´¤©©½©¤−¤
àeä eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧¦§¨¥¹¯

:éòøãà äîçìnì Bnò-ìëåïLaä Cøc ìòpå ïôpå §¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦©¥´¤©©½©¤−¤©¨¨®
Bnò-ìëå àeä eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBò àöiå©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧¦§¨¥¹¯§¨©²

:éòøãà äîçìnì ּדמתנן ארח ּוסלקנא ואתּפנינא ©¦§¨−̈¤§¤«¦ְְְְְְְִֵֶַַָָָֹ

עּמּה וכל הּוא לקּדמּותנא ּדמתנן מלּכא עֹוג ְְְְְְֵַַַַַָָָָָָּונפק

אדרעי: קרבא á-ìàלאגחא éìà ýåýé øîàiå ְְֲִֶֶַָָָָ©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©
Bnò-ìk-úàå Búà ézúð Eãéá ék Búà àøéz¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦Ÿ²§¤¨©−
Cìî ïçéñì úéNò øLàk Bl úéNòå Böøà-úàå§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ¤´¤

:ïBaLça áLBé øLà éøîàäéìà ýåýé øîàiå ¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ
Bnò-ìk-úàå Búà ézúð Eãéá ék Búà àøéz-ìà©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦Ÿ²§¤¨©−
Cìî ïçéñì úéNò øLàk Bl úéNòå Böøà-úàå§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ¤´¤

:ïBaLça áLBé øLà éøîàä לא לי יי ואמר ¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«ְֲִַַָָ

עּמּה ּכל וית יתּה מסרית ביד ארי יתּה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָתדחל

לסיחן  עבדּתא די ּכמא לּה ותעּבד ארעּה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹוית

ּבחׁשּבֹון: יתב ּדי דאמראה âýåýéמלּכא ïziå ְְְֱִֵֶֶַָָָָֹ©¦¥Á§Ÿ̈¸
ìà-ìk-úàå ïLaä-Cìî âBò-úà íb eðãéa eðéä ¡Ÿ¥¹§¨¥À©²¤¬¤«¤©¨−̈§¤¨

:ãéøN Bì-øéàLä ézìa-ãò eäkpå Bnòïziå ©®©©¥¾©¦§¦¬¦§¦«−¨¦«©¦¥Á
-úàå ïLaä-Cìî âBò-úà íb eðãéa eðéäìà ýåýé§Ÿ̈¸¡Ÿ¥¹§¨¥À©²¤¬¤«¤©¨−̈§¤

:ãéøN Bì-øéàLä ézìa-ãò eäkpå Bnò-ìk ּומסר ¨©®©©¥¾©¦§¦¬¦§¦«−¨¦«ְַ

ּכל  וית דמתנן מלּכא עֹוג ית אף ּבידנא אלהנא ְְְְְֱִַַַָָָָָָָָָָָיי

מׁשזב: לּה אׁשּתאר ּדלא עד ּומחּנֹוהי ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָעּמּה

ãäúéä àì àåää úòa åéøò-ìk-úà ãkìpå©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½³Ÿ¨«§¨Æ
øéò íéML ízàî eðç÷ì-àì øLà äéø÷¦§½̈£¤¬«Ÿ¨©−§¥«¦¨®¦¦¬¦Æ

:ïLaa âBò úëìîî ábøà ìáç-ìkãkìpå ¨¤´¤©§½Ÿ©§¤¬¤−©¨¨«©¦§³Ÿ
øLà äéø÷ äúéä àì àåää úòa åéøò-ìk-úà¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬
ábøà ìáç-ìk øéò íéML ízàî eðç÷ì-àì«Ÿ¨©−§¥«¦¨®¦¦¬¦Æ¨¤´¤©§½Ÿ

:ïLaa âBò úëìîî קרוֹוהי ּכל ית ּוכבׁשנא ©§¤¬¤−©¨¨«ְְְִִַָָָ

מּנהֹון  נסבנא לא ּדי קרּתא הות לא ההיא ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָּבעּדנא

דעֹוג  מלּכותא טרכֹונא ּפל ּבית ּכל קרוין ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָׁשּתין

äääáâּבמתנן: äîBç úøöa íéøò älà-ìk ְְַָ¨¥¹¤¨¦¯§ª²Ÿ¨¬§Ÿ−̈
:ãàî äaøä éæøtä éøòî ãáì çéøáe íéúìc§¨©´¦§¦®©§©²¥«¨¥¬©§¨¦−©§¥¬§«Ÿ
çéøáe íéúìc ääáâ äîBç úøöa íéøò älà-ìk̈¥¹¤¨¦¯§ª²Ÿ¨¬§Ÿ−̈§¨©´¦§¦®©

:ãàî äaøä éæøtä éøòî ãáì קרוין אּלין ּכל §©²¥«¨¥¬©§¨¦−©§¥¬§«Ÿְִִִֵָ

ּבר  ועּברין ּדׁשין ּדילהן רם ׁשּור מּקפן ְְְְְִִִִֶַַַַָָָּכריכן

לחדא: סּגי ּפצחּיא åøLàkמּקרוי íúBà íøçpå ְְֲִִִֵַַַַָָ©©«£¥´½̈©«£¤´
íøçä ïBaLç Cìî ïçéñì eðéNòíúî øéò-ìk ¨¦½§¦−Ÿ¤´¤¤§®©«£¥Æ¨¦´§¦½

:óhäå íéLpäïçéñì eðéNò øLàk íúBà íøçpå ©¨¦−§©¨«©©«£¥´½̈©«£¤´¨¦½§¦−Ÿ
:óhäå íéLpä íúî øéò-ìk íøçä ïBaLç Cìî¤´¤¤§®©«£¥Æ¨¦´§¦½©¨¦−§©¨«
מלּכא  לסיחן עבדנא די ּכמא יתהֹון ְְְְְְְֲִִַַַַָָָָָֹוגּמרנא

וטפלא: נׁשּיא גברּיא קרוי ּכל ּגמר ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻדחׁשּבֹון

æ:eðì eðBfa íéøòä ììLe äîäaä-ìëå-ìëå §¨©§¥¨²§©¬¤«¨¦−©¬¨«§¨
:eðì eðBfa íéøòä ììLe äîäaä ּבעירא וכל ©§¥¨²§©¬¤«¨¦−©¬¨«ְְִָָ

לנא: ּבּזנא קרוּיא çàåääועדי úòa çwpå ְֲִִַַַָָָָָ©¦©º¨¥³©¦Æ
øáòa øLà éøîàä éëìî éðL ãiî õøàä-úà¤¨½̈¤¦©À§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤

:ïBîøç øä-ãò ïðøà ìçpî ïcøiäúòa çwpå ©©§¥®¦©¬©©§−Ÿ©©¬¤§«©¦©º¨¥³
øLà éøîàä éëìî éðL ãiî õøàä-úà àåää©¦Æ¤¨½̈¤¦©À§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−

:ïBîøç øä-ãò ïðøà ìçpî ïcøiä øáòa ּונסבנא §¥´¤©©§¥®¦©¬©©§−Ÿ©©¬¤§«ְְִָ
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אמראה  מלכי ּתרין מּידא ארעא ית ההיא ְְְְֱִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹּבעּדנא

טּורא  עד דארנן מּנחלא דירּדנא ּבעברא ְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָֹּדי

èéøîàäåדחרמֹון: ïéøN ïBîøçì eàø÷é íéðãéö ְְֶ¦«Ÿ¦²¦§§¬§¤§−¦§®Ÿ§¨´¡Ÿ¦½
:øéðN Bì-eàø÷éïéøN ïBîøçì eàø÷é íéðãéö ¦§§−§¦«¦«Ÿ¦²¦§§¬§¤§−¦§®Ÿ

:øéðN Bì-eàø÷é éøîàäåלחרמֹון קראן צידנאי  §¨´¡Ÿ¦½¦§§−§¦«ְְְִֵֶָָֹ

ּתלּגא: טּור לּה קראן ואמראי  ééøòסרין  | ìk ְְְֱִֵֵֶַָָָֹֹ´Ÿ¨¥´
äëìñ-ãò ïLaä-ìëå ãòìbä-ìëå øLénä©¦ÀŸ§¨©¦§¨Æ§¨©¨½̈©©«§−̈

:ïLaa âBò úëìîî éøò éòøãàåéøò | ìk §¤§¤®¦¨¥²©§¤¬¤−©¨¨«´Ÿ¨¥´
éòøãàå äëìñ-ãò ïLaä-ìëå ãòìbä-ìëå øLénä©¦ÀŸ§¨©¦§¨Æ§¨©¨½̈©©«§−̈§¤§¤®¦

:ïLaa âBò úëìîî éøò קרוי וכל ּכל מיׁשרא ¨¥²©§¤¬¤−©¨¨«ְְְִֵֵָָֹ

קרוי  ואדרעי סלכה עד ּדמתנן וכל ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּגלעד

ּבמתנן: דעֹוג àéïLaäמלּכותא Cìî âBò-÷ø ék ְְְְְַַָָָ¦´©º¤´¤©¨À̈
ìæøa Nøò BNøò äpä íéàôøä øúiî øàLð¦§©»¦¤¤́¨«§¨¦¼¦¥³©§Æ¤´¤©§¤½
dkøà úBnà òLz ïBnò éða úaøa àåä äìä£´Ÿ¦½§©©−§¥´©®¥¯©©´¨§À̈

:Léà-únàa daçø úBnà òaøàåâBò-÷ø ék §©§©¬©²¨§−̈§©©¦«¦´©º
BNøò äpä íéàôøä øúiî øàLð ïLaä Cìî¤´¤©¨À̈¦§©»¦¤´¤¨«§¨¦¼¦¥³©§Æ
úBnà òLz ïBnò éða úaøa àåä äìä ìæøa Nøò¤´¤©§¤½£´Ÿ¦½§©©−§¥´©®¥¯©©´

:Léà-únàa daçø úBnà òaøàå dkøà ארי ¨§À̈§©§©¬©²¨§−̈§©©¦«ֲֵ

ּגּברּיא  מּׁשאר אׁשּתאר דמתנן מלּכא עֹוג ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָלחֹוד

ּבני  ּברּבת היא הלא דפרזלא ערסא ערסּה ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָהא

ּפתיּה אּמין וארּבע ארּכּה אּמין ּתׁשע ְְְְְִִַַַַַַַַָָעּמֹון

:מל áéúòaּבאּמת eðLøé úàfä õøàä-úàå ְְַַַ§¤¨¨¯¤©²Ÿ¨©−§¨¥´
-øä éöçå ïðøà ìçð-ìò-øLà øòøòî àåää©¦®¥«£Ÿ¥º£¤©©´©©§ÀŸ©«£¦³©

:éãbìå éðáeàøì ézúð åéøòå ãòìbäõøàä-úàå ©¦§¨Æ§¨½̈¨©¾¦¨«¥¦−§©¨¦«§¤¨¨¯¤
ìçð-ìò-øLà øòøòî àåää úòa eðLøé úàfä©²Ÿ¨©−§¨¥´©¦®¥«£Ÿ¥º£¤©©´©
:éãbìå éðáeàøì ézúð åéøòå ãòìbä-øä éöçå ïðøà©§ÀŸ©«£¦³©©¦§¨Æ§¨½̈¨©¾¦¨«¥¦−§©¨¦«
ּדי  מערער ההיא ּבעּדנא יריתנא הדא ארעא ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֹוית

וקרוֹוהי  דגלעד טּורא ּופלּגּות דארנן נחלא ְְְְְְְֲִִִַַַַָָָֹעל

דגד: ּולׁשבטא דראּובן לׁשבטא âéøúéåיהבית ְְְְְְְִִִִֵָָָָ§¤̧¤
éöçì ézúð âBò úëìîî ïLaä-ìëå ãòìbä©¦§¨³§¨©¨¨Æ©§¤´¤½¨©¾¦©«£¦−
ïLaä-ìëì ábøàä ìáç ìk äMðîä èáL¥´¤©«§©¤®´Ÿ¤³¤¨«©§ŸÆ§¨©¨½̈

:íéàôø õøà àøwé àeää-ìëå ãòìbä øúéå ©¬¦¨¥−¤¬¤§¨¦«§¤̧¤©¦§¨³§¨
ïLaäìk äMðîä èáL éöçì ézúð âBò úëìîî ©¨¨Æ©§¤´¤½¨©¾¦©«£¦−¥´¤©«§©¤®´Ÿ

:íéàôø õøà àøwé àeää ïLaä-ìëì ábøàä ìáç¤³¤¨«©§ŸÆ§¨©¨½̈©¬¦¨¥−¤¬¤§¨¦«

יהבית  דעֹוג מלּכותא ּדמתנן וכל ּגלעד ְְְְְְְְְִִַַָָָָָָָּוׁשאר

טרכֹונא  ּפל ּבית ּכל דמנּׁשה ׁשבטא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹלפּלגּות

גּברּיא: ארעא מתקרי ההּוא מתנן ãéøéàéלכל ְְְְְִִֵַַַַָָָָָ¨¦´
ìeáb-ãò ábøà ìáç-ìk-úà ç÷ì äMðî-ïa¤§©¤À¨©Æ¤¨¤´¤©§½Ÿ©§¬
-úà BîL-ìò íúà àø÷iå éúëònäå éøeLbä©§¦−§©©«£¨¦®©¦§¨ÁŸ¨̧©§³¤

:äfä íBiä ãò øéàé úeç ïLaääMðî-ïa øéàé ©¨¨Æ©´Ÿ¨¦½©−©¬©¤«¨¦´¤§©¤À
éøeLbä ìeáb-ãò ábøà ìáç-ìk-úà ç÷ì̈©Æ¤¨¤´¤©§½Ÿ©§¬©§¦−
úeç ïLaä-úà BîL-ìò íúà àø÷iå éúëònäå§©©«£¨¦®©¦§¨ÁŸ¨̧©§³¤©¨¨Æ©´Ÿ

:äfä íBiä ãò øéàé ּכל ית נסיב מנּׁשה ּבר יאיר ¨¦½©−©¬©¤«ְְִִֶַַָָָ

ואפקירֹוס  ּגׁשּוראה ּתחּום עד טרכֹונא ּפל ְְְְְֵֵַַַָָָָָּבית

עד  יאיר ּכפרני מתנן ית ׁשמּה על יתהֹון ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָּוקרא

הדין: ֵָָיֹומא

åè éòéáù:ãòìbä-úà ézúð øéëîìeézúð øéëîìe §¨¦−¨©¬¦¤©¦§¨«§¨¦−¨©¬¦
:ãòìbä-úà:ּגלעד ית יהבית ּולמכיר ¤©¦§¨«ְְְִִִָָָָ

æèìçð-ãòå ãòìbä-ïî ézúð éãbìå éðáeàøìå§¨«¥¦̧§©¨¦¹¨©³¦¦©¦§¨Æ§©©´©
éða ìeáb ìçpä ÷aé ãòå ìáâe ìçpä CBz ïðøà©§½Ÿ¬©©−©§ª®§©Æ©´Ÿ©©½©§−§¥¬

:ïBnòìçð-ãòå ãòìbä-ïî ézúð éãbìå éðáeàøìå ©«§¨«¥¦̧§©¨¦¹¨©³¦¦©¦§¨Æ§©©´©
éða ìeáb ìçpä ÷aé ãòå ìáâe ìçpä CBz ïðøà©§½Ÿ¬©©−©§ª®§©Æ©´Ÿ©©½©§−§¥¬

:ïBnò מן יהבית דגד ּולׁשבטא דראּובן ּולׁשבטא ©«ְְְְְְְִִִִִֵָָָָ

ועד  ּותחּום נחלא ּגֹו דארנן נחלא ועד ְְְְְְֲֲִַַַַַָָָֹּגלעד

עּמֹון: ּבני ּתחּום דנחלא æéäáøòäåיּובקא ְְְְֲֵַַָָ§¨«£¨−̈
çìnä íé äáøòä íé ãòå úøpkî ìáâe ïcøiäå§©©§¥´§ª®¦¦¤À¤§©̧¨³¨«£¨¨Æ¨´©¤½©

:äçøæî äbñtä úcLà úçzåïcøiäå äáøòä ©²©©§¬Ÿ©¦§−̈¦§¨«¨§¨«£¨−̈§©©§¥´
úçz çìnä íé äáøòä íé ãòå úøpkî ìáâe§ª®¦¦¤À¤§©̧¨³¨«£¨¨Æ¨´©¤½©©²©

:äçøæî äbñtä úcLàּותחּומּה וירּדנא ּומיׁשרא ©§¬Ÿ©¦§−̈¦§¨«¨ְְְְְֵֵַָָ

ּתחֹות  דמלחא יּמא דמיׁשרא יּמא ועד ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָמּגנֹוסר

מדינחא: מרמתא מׁשּפçéúòa íëúà åöàå ְְְִַַַָָָָ¨«£©´¤§¤½¨¥¬
-úà íëì ïúð íëéäìà ýåýé øîàì àåää©¦−¥®Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À¨©̧¨¤¹¤
éðôì eøáòz íéöeìç dzLøì úàfä õøàä̈¨³¤©ŸÆ§¦§½̈£¦´©«©§À¦§¥²

:ìéç-éða-ìk ìàøNé-éða íëéçàíëúà åöàå £¥¤¬§¥«¦§¨¥−¨§¥¨«¦¨«£©´¤§¤½
-úà íëì ïúð íëéäìà ýåýé øîàì àåää úòä¥¬©¦−¥®Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À¨©̧¨¤¹¤
éðôì eøáòz íéöeìç dzLøì úàfä õøàä̈¨³¤©ŸÆ§¦§½̈£¦´©«©§À¦§¥²

:ìéç-éða-ìk ìàøNé-éða íëéçà יתכֹון ּופּקדית £¥¤¬§¥«¦§¨¥−¨§¥¨«¦ְִֵַָ

ית  לכֹון יהב אלהכֹון יי למימר ההיא ְְְְְֱֲִִֵַַָָָָָָּבעּדנא
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אחיכֹון  קדם ּתעּברּון מזרזין למירתּה הדא ְְְְְְְֲֳִֵֵַַַָָָָָארעא

חילא: מזרזי ּכל יׂשראל èéíëéLðּבני ÷ø ְְְְִֵֵֵֵָָָָÂ©§¥¤´
eáLé íëì áø äð÷î-ék ézòãé íëð÷îe íëtèå§©§¤»¦§¥¤¼¨©¾§¦¦«¦§¤¬©−¨¤®¥«§Æ

:íëì ézúð øLà íëéøòaíëtèå íëéLð ÷ø §¨´¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤«Â©§¥¤´§©§¤»
íëéøòa eáLé íëì áø äð÷î-ék ézòãé íëð÷îe¦§¥¤¼¨©¾§¦¦«¦§¤¬©−¨¤®¥«§Æ§¨´¥¤½

:íëì ézúð øLà וטפלכֹון נׁשיכֹון לחֹוד £¤¬¨©−¦¨¤«ְְְְְֵַ

יתבּון  לכֹון סּגי בעיר ארי ידענא ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָּובעירכֹון

לכֹון: יהבית ּדי ְְְְִִִֵָּבקרויכֹון

ë øéèôîíëk íëéçàì | ýåýé çéðé-øLà ãòÂ©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼
íëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà íä-íâ eLøéå§¨«§´©¥½¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²
BúMøéì Léà ízáLå ïcøiä øáòa íäì ïúðŸ¥¬¨¤−§¥´¤©©§¥®§©§¤À¦µ¦«ª¨½

:íëì ézúð øLàíëéçàì | ýåýé çéðé-øLà ãò £¤¬¨©−¦¨¤«Â©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»
ýåýé øLà õøàä-úà íä-íâ eLøéå íëk̈¤¼§¨«§´©¥½¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯
Léà ízáLå ïcøiä øáòa íäì ïúð íëéäìà¡«Ÿ¥¤²Ÿ¥¬¨¤−§¥´¤©©§¥®§©§¤À¦ µ

:íëì ézúð øLà BúMøéì יי יניח ּדי עד ¦«ª¨½£¤¬¨©−¦¨¤«ְְִִַַָ

דיי  ארעא ית אּנּון אף וירתּון ּכותכֹון ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָלאחיכֹון

ּגבר  ּותתּובּון דירּדנא ּבעברא לכֹון יהב ְְְְְְְְֱֲִֵַַָָָָאלהכֹון

לכֹון: יהבית ּדי àëéúéeöלירּתתּה òeLBäé-úàå ְְְִִִֵָֻ§¤§´©¦¥½¦
éðéò øîàì àåää úòaøLà-ìk úà úàøä E ¨¥¬©¦−¥®Ÿ¥¤´¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧

ì íëéäìà ýåýé äNòälàä íéëìnä éðL ¨¹̈§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦§¥Æ©§¨¦´¨¥½¤
äzà øLà úBëìînä-ìëì ýåýé äNòé-ïk¥«©«£¤³§Ÿ̈Æ§¨©©§¨½£¤¬©−̈

:änL øáòàåää úòa éúéeö òeLBäé-úàå Ÿ¥¬¨«¨§¤§´©¦¥½¦¨¥¬©¦−
éðéò øîàìýåýé äNò øLà-ìk úà úàøä E ¥®Ÿ¥¤´¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧¨¹̈§Ÿ̈³
ì íëéäìàýåýé äNòé-ïk älàä íéëìnä éðL ¡«Ÿ¥¤Æ¦§¥Æ©§¨¦´¨¥½¤¥«©«£¤³§Ÿ̈Æ

:änL øáò äzà øLà úBëìînä-ìëì וית §¨©©§¨½£¤¬©−̈Ÿ¥¬¨«¨ְָ

חזאה  עיני למימר ההיא ּבעּדנא ּפּקדית ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָיהֹוׁשּוע

האּלין  מלכּיא לתרין אלהכֹון יי עבד ּדי ּכל ְְְֱֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָית

לתּמן: עבר אּת ּדי מלּכותא לכל יי יעּבד ְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָּכן

áëíçìpä àeä íëéäìà ýåýé ék íeàøéz àì−Ÿ¦«¨®¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬
:íëìíçìpä àeä íëéäìà ýåýé ék íeàøéz àì ¨¤«−Ÿ¦«¨®¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½−©¦§¨¬
:íëìמימרּה אלהכֹון יי ארי מּנהֹון תדחלּון לא ¨¤«ְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵָָָ

לכֹון: ñיגיח ñ ñ.ïîéñ ä"éëìî ,íé÷åñô ä"÷ ְְִַ

íéøáã úùøôì äøèôäà ÷øô äéòùéá

ààeäi÷æçé æçà íúBé eäifr éîéa íéìLeøéå äãeäé-ìr äæç øLà õBîà-ïá eäérLé ïBæç£¸§©§¨´¤¨½£¤´¨½̈©§−̈¦«¨®̈¦¦¥̧ª¦¨¯¨²¨¨¬§¦§¦−̈
:äãeäé éëìîáeòLt íäå ézîîBøå ézìcb íéða øac ýåýé ék õøà éðéæàäå íéîL eòîL ©§¥¬§¨«¦§³¨©̧¦¸§©«£¦´¦¤½¤¦¬§Ÿ̈−¦¥®¨¦¸¦©´§¦§©½§¦§¥−¨¬§

:éáâ:ïðBaúä àì énr òãé àì ìàøNé åéìra ñeáà øBîçå eäð÷ øBL òãéãéBb | éBä ¦«¨©¬¸Ÿ¥½©«£−¥´§¨¨®¦§¨¥¸´Ÿ¨©½©¦−¬Ÿ¦§¨«´´
ìàøNé LBã÷-úà eöàð ýåýé-úà eáær íéúéçLî íéða íérøî òøæ ïår ãák ír àèçŸ¥À©µ¤´¤¨½Ÿ¤´©§¥¦½¨¦−©§¦¦®¨«§´¤§Ÿ̈À¦«£²¤§¬¦§¨¥−

:øBçà eøæðä:éec ááì-ìëå éìçì Làø-ìk äøñ eôéñBz ãBò ekú äî-ìråìâø-ókî ¨¬Ÿ¨«©¤¬ª²−¦´¨®̈¨´Ÿ¨«¢¦½§¨¥−̈©¨«¦©¤³¤
:ïîMa äëkø àìå eLaç àìå eøæ-àì äiøè äkîe äøeaçå òöt íúî Ba-ïéà Làø-ãrå§©Ÿ¸¥«´§½Ÿ¤¬©§©−̈©¨´§¦®̈Ÿ¸Ÿ¸§´Ÿª½̈§¬Ÿª§−̈©¨«¤

æäîîLe dúà íéìëà íéøæ íëcâðì íëúîãà Là úBôøN íëéør äîîL íëöøà©§§¤´§¨½̈¨«¥¤−§ª´¥®©§©§¤À§¤§§¤¸¨¦¸«Ÿ§¦´Ÿ½̈§¨−̈
:íéøæ úëtäîkç:äøeöð øérk äL÷îá äðeìîk íøëá äkñk ïBiö-úá äøúBðåèýåýé éìeì §©§¥©¬¨¦«§«§¨¬©¦−§ª¨´§¨®¤¦§¨¬§¦§−̈§¦¬§¨«¥¸§Ÿ̈´

:eðéîc äøîrì eðééä íãñk èrîk ãéøN eðì øéúBä úBàáöéíãñ éðéö÷ ýåýé-øáã eòîL §¨½¦¬¨²¨¦−¦§¨®¦§´Ÿ¨¦½©«£Ÿ̈−¨¦«¦§¬§©§Ÿ̈−§¦¥´§®Ÿ
:äøîr ír eðéäìà úøBz eðéæàäàéíéìéà úBìò ézráN ýåýé øîàé íëéçáæ-áø él änì ©«£¦²©¬¡Ÿ¥−©¬£Ÿ̈«¨´¨¦³«Ÿ¦§¥¤¸Ÿ©´§Ÿ̈½¨©²§¦Ÿ¬¥¦−

íéàéøî áìçå:ézöôç àì íéãezrå íéNáëe íéøt íãåáéLwá-éî éðt úBàøì eàáú ék §¥´¤§¦¦®§©̧¨¦¯§¨¦²§©¦−¬Ÿ¨¨«§¦¦´¨½Ÿ¥«¨−¨¨®¦«¦¥¬
:éøöç ñîø íëãiî úàæâéLãç éì àéä äárBz úøè÷ àåL-úçðî àéáä eôéñBú àì ²Ÿ¦¤§¤−§¬Ÿ£¥¨«´Ÿ¦À¨¦¸¦§©½̈§§¯Ÿ¤«¥¨²¦−¦®³Ÿ¤

:äøörå ïåà ìëeà-àì àø÷î àø÷ úaLåãéçøèì éìr eéä éLôð äàðN íëéãrBîe íëéLãç §©¨¸§´Ÿ¦§½̈«Ÿ©¬−̈¤©«£¨¨«¨§¥¤³«£¥¤¸¨«§¨´©§¦½¨¬¨©−¨®Ÿ©
:àNð éúéàìðåèíëéãé rîL épðéà älôú eaøú-ék íb íkî éðér íéìrà íëétk íëNøôáe ¦§¥−¦§«ŸŸ§¨«¦§¤´©¥¤À©§¦³¥©¸¦¤½©²¦«©§¬§¦−̈¥¤´¦Ÿ¥®©§¥¤−
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